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រមភកថ 
 
 

ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យេ យ រែតករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួ
បនទុកសិទធិមនុស  បនចតែ់ចងឲយមនករបកែ្របអតថបទេបះពុមពផ យេលើកទីពីរៃន
មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិស្តីពីករសិក ពនធនគរ ែដលមនចំណងេជើងថ អភ្ិរកមសិទធិមនុស
កនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ ៖ កូនេសៀវេភសំ បប់គុគលិកពនធនគរ ជភ ែខមរ។  
 

ដំបងូខញុ ំបនេធ្វើករទំនកទំ់នងជមយួអ្វីែដលកលេនះេ ថមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស ្របចំ
កមពុជកនុង ឆន ១ំ៩៩៤ ខញុ ំ្រតូវបនអេញជ ើញចូលរមួផ្តល់ជវភិគទនដល់គេ្រមងដំបងូរបស់ខ្លួន
ស្តីពីកំែណទ្រមងព់នធនគរ។ ខញុ ំមនអភយ័ឯក សិទធិេធ្វើទស នកិចចេទកនព់នធនគរនន ប់
ទងំពនធនគរេន ជធនីភនេំពញ េខម  កំពងច់ម និងេសៀម ប។ េន េពលេនះ មនជន
ជបឃំុ់ចំននួ ២.៥០០ នក។់    
  

េនេពលែដលខញុ ំបនវលិ្រតឡបម់កកន្់របេទសកមពុជវញិ កនុងឆន ២ំ០០០ ចំនូនជនជបឃំុ់
បនេកើនេឡើងដល់ ៦.០០០ នក ់េហើយបចចុបបននេនះ ចំននួេនជង១៥.០០០ នក។់ ករ
េកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំៃនចំននួជនជបឃំុ់េនះ គបួផ ុជំ មយួធនធនមនកំណត ់បន កប់នទុក
ធងនធ់ងរខ្ល ងំេទេលើអគគនយក ្ឋ នពនធនគរ។  
 
បគុគលិកពនធនគរេនកនុង្របេទសទងំអស់ មនបំណងចងអ់នុវត្តតនួទីភរកិចច ធរណៈដ៏
លំបករបស់ខ្លួន ្របកបេ យលកខណៈវជិជ ជីវៈ។ ពកួេគ្រតូវករករជយួ ឧបតថមភ និងករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល េដើមបេីធ្វើករងរទងំេនះ។ ្រស័យេហតុេនះេហើយ កមមវធីិគ្ំរទកំែណទ្រមង់
ពនធនគរែដលករយិល័យ OHCHR ្របចកំមពុជេធ្វើកនុងភពជៃដ គជួមយួអគគនយក ្ឋ ន
ពនធនគរ ពិតជមន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់។  
 
កូនេសៀវេភេនះ បង្ហ ញថ ករេគរពសិទធិមនុស  ជយួ ដល់បគុគលិកពនធនគរឲយរតិែតអនុវត្ត
ករងររបស់ខ្លួន កនែ់ត្របកបេ យវជិជ ជីវៈែថមេទៀត េហើយ កជ៏វធីិមយួមន្របសិទធភព
ផងែដរ កនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ 
 

ខញុ ំសងឃមឹថ មនុស ្រគបរ់បូែដលេ្របើ្របស់កូនេសៀវេភេនះ នឹងយល់ថេសៀវេភេនះមន
រៈសំខន។់  
 

 
េ ក ្រស្តចរយ ន្រឌូ ខយ័ល 

្រ ្ត ចរយែផនកពនធនគរវទិយ 
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និេវទនកថ  
 

ករចង្រកង និងករេបះពុមពផ យេលើកទីពីរេនះទទលួបនវភិគទនគំនិតពីមនុស ជេ្រចើនរបូ។ 
អនកទងំេនះរមួមនអនកែដលបនផ្ដល់មតិេយបល់េលើេសៀវេភែដលបនេបះពុមពផ យេលើក
ទីមយួ និងអនកែដលបនផ្ដល់មតិរះិគនេ់ដើមបី ថ បនផងែដរ។  
 

កនុងនមមជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិសិក ពីពនធនគរ េយើងសូមសំែដងនូវករដឹងគុណជពិេសស 
ដល់ៃដគូេនជំុវញិពិភពេ កែដលបនខិតខំេធ្វើករអស់ពីកម្ល ងំកយចិត្តកនុង ករេលើកកមពស់
ករ្រគប្់រគងពនធនគរ និងអនកែដលបនចូលរមួចំែណកេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលែផនក
ជំនញ និងចំេណះដឹងផទ ល់ខ្លួន។ េយើងបនទទលួជំនយួជពិេសសពី Andrew Barclay, 

Anton Shelupanov, James Haines, Colin Allen និង Alistair Bailey ។  
 

Vivien Stern បនចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករផ្ដល់ជមតិេយបល់កនុងជំពូកជក់ ក់
មយួចំននួ និងខ្លឹម រអតថបទជទូេទរហូតដល់េសៀវេភេនះបនេចញជរបូ ង។ 

 

Helen Fair បនជយួ ពិនិតយេផទ ងផទ តឯ់ក រេយងទងំអស់ែដលទកទ់ងនឹងលិខិតុបករណ៍
អន្តរជតិ និងផ្តល់ពត័ម៌នស្រមបក់រណីសិក មយួចំននួ។  
 
អនកផ្ដល់ករគ្ំរទែផនករដ្ឋបលែដលមនិ ចកតៃ់ថ្លបន គឺ Nefeli Dardanou និង Veronica 

Murrey ។ 

 

Rob Allen ជអនកេមើលករខុស្រតូវគេ្រមងទងំមលូេ យផទ ល់។ 

 
សូមអរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះេ ក េ ក្រសីទងំអស់ខងេលើេនះ។  

 
 

 

េ ក ្រស្តចរយ ន្រឌូ ខយ័ល 
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បុព្វកថ  
 

 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជ
(OHCHR)  មនេសចក្តីេ មនស រកី យៃ្រកែលង កនុងករផ្តល់អតថបទបកែ្របជ
ភ ែខមរនូវករេបះពុមពផ យេលើក ទីពីរ ែដលមនចំណងេជើងថ យុទធ ្រស្ត
្រគប្់រគងពនធនគរ មេគលករណ៍សិទធិមនុស  ៖ េសៀវេភ ពត័ម៌នស្រមបម់្រន្តី
ពនធនគរ ជេសៀវេភពត័ម៌នែដល្រតូវបនយល់្រពម ជទូេទៃនមជឈមណ្ឌ លអន្តរ
ជតិ សំ បក់រសិក អំពីពនធនគរ(ICPS)។  
 

េសៀវេភពត័ម៌នេនះ្រតូវបន កែ់តងេឡើងេ យបញចូ លេសចក្តីផ្តល់មតិេផ ងៗពីអនក
ទងំ យ ែដលមនបទពិេ ធករងរដទូ៏លំទូ យកនុងវស័ិយពនធនគរ ឬកនុងករ
ដឹកនកំរងរពនធនគរេនជំុវញិ ពិភពេ ក បទ់ងំកនុងកលៈេទសៈដលំ៏បកបំផុត
មយួចំនួន។ មរយៈបទពិេ ធនដ៍្៏រជលេ្រជេនះ បនេធ្វើឲយេសៀវេភពត័ម៌នេនះ 
ក្ល យជឯក រមយួជកែ់ស្តង និងមន រៈសំខនបំ់ផុតសំ បម់្រន្តី ពនធនគរ។ 
េ យ រករសរេសរ មែបប មញញ  និងងយ្រសួល ន េសៀវេភពត័ម៌នេនះ 
បង្ហ ញឲយ េឃើញចបស់អំពីរេបៀបែដលគួរែតេគរពសិទធិមនុស  និង ចជមូល ្ឋ ន
ស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរ ្របកបេ យភពរងឹម ំនិងមន្របសិទធភព។       
េ យ រកមពុជបនលបេ់ចលជផ្លូវកររចួេហើយ នូវេទស្រប រជីវតិ ចប់ ងំពី
ឆន ១ំ៩៨៩ មក ដូេចនះអតថបទេបះពុមពផ យជភ ែខមរ មនិមនបញចូ លជំពូកស្តីពី 
‘ជនជបឃុ់ំមនេទស្រប រជីវតិ’ េទ ែដលភ េផ ងេទៀតមន។ 
 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនចបេ់ផ្តើមអនុវត្តចបពី់ឆន ២ំ០០៨ នូវកមមវធីិមយួដមុ៏តមសំ្តី
ពីកំែណទ្រមង ់្របពន័ធពនធនគររបស់ខ្លួន ែដលបនចង្អុលបង្ហ ញយ៉ងទូលំទូ យ
េ យបញញត្តិបទ ្ឋ នអបបបរមរបស់ អងគករសហ្របជជតិសំ ប្់រគប្់រគងជនជប់
ឃុំ និងបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ ម រតីៃនកំែណទ្រមងេ់នះ គឺ
ជករែ្របក្ល យ្របពន័ធពនធនគរពី្របពន័ធមយួែដលសន្តិសុខ្រតូវបន្រគប្់រគង េ យ
ម្រន្តីនគរបល េទជករ្រគប្់រគងពនធនគរមយួ មែបបសីុវលិ ឈនេទករ ្ត រ
នីតិសមបទជនជបឃុ់ំ។  
 

ដូចបនបង្ហ ញកនុងែផនករយុទធ ្រស្តរយៈេពល្របឆំន រំបស់ខ្លួន អគគនយក ្ឋ ន
ពនធនគរៃន ្រកសួងម ៃផទបនទទួល គ ល់អំពី រៈសំខនៃ់នករបេងកើតឲយមន
្រកបខណ័្ឌ វជិជ ជីវៈៃនម្រន្តីពនធនគរ និង ករបំពកដ់ល់ម្រន្តីទងំេនះនូវចំេណះដឹង 
និងជំនញចបំចសំ់ បអ់នុវត្តទងំ្រសុងនូវេគលនេយបយ កំែណទ្រមងេ់នះ។  
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ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨ មក ករយិល័យ OHCHR បននិងកំពុងអនុវត្តកមមវធីិមយួ គំ
្រទដំេណើ រករ កំែណទ្រមងេ់នះ និងជួយ ព្រងឹងករ្រគប្់រគងពនធនគរ លកខខណ្ឌ
ពនធនគរ និង្រប្រពឹត្តកមមេលើជនជបឃុ់ំ ្រសប មលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស អងគករ
សហ្របជជតិែដលពកព់ន័ធ។ ែផនកមយួៃនកមមវធីិកំែណទ្រមង ់ពនធនគរគឺេដើមបគីំ
្រទករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈដល់ម្រន្តីពនធនគរ។ ករយិល័យ OHCHR មនិមន 
េគលេ ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីសិទធិមនុស ទូេទដល់ម្រន្តីពនធនគរេទ ្រតឹមែត
ជួយ ដល់ ជរ ្ឋ - ភបិលកមពុជ កនុងករបេងកើតកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន
ផទ ល់ េ យេផ្ត តេលើករអនុវត្តល្អកនុងករ ្រគប្់រគងពនធនគរ និងករេធ្វើសមហរណ
កមមតៃម្លសនូលៃនសិទធិមនុស ប៉ុេ ្ណ ះ។  
 
“សិទធិមនុស កនុងពនធនគរ” មនិ្រតឹមែតជ្របធនបទមយួែដល្រតូវបែនថមេលើកមមវធីិប
ណ្តុ ះប ្ត ល ម្រន្តីពនធនគរេនះេទ។ ករេគរពសិទធិមនុស គឺ្រតូវពឹងែផ្អកេលើតៃម្ល
សនូលៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរឲយបន ល្អ។ ករេនះ ្រតូវេធ្វើ មរយៈករងរ្របចៃំថង
របស់ខ្លួន កនុងករទំនកទំ់នងរបស់ខ្លួនជេរៀង ល់ៃថងជមយួ ជនជបឃុ់ំ ែដលម្រន្តី
ពនធនគរនឹងករពរ ឬមនិករពរ និងេគរពសិទធិមនុស របស់ជនជបឃុ់ំ ជសិទធិ
ទងំ យែដលជនជបឃុ់ំ្រគបរូ់ប្រតូវមន សូមបែីតពួកគតកំ់ពុងែតសថិតកនុង
ពនធនគរក្តី។  
 
េនះគឺជេសចក្តីសងឃមឹរបស់េយើង ែដលថេសៀវេភពត័ម៌នេនះនឹងជួយ ្រ យបំភ្លឺ
ដល់ម្រន្តី ពនធនគរកនុង្របេទសកមពុជ អំពីរេបៀបអនុមត័យកយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគង
ពនធនគរ មេគលករណ៍សិទធិ មនុស  នឹងរមួចំែណកកនុងករព្រងឹងករ្រគប្់រគង
ពនធនគរកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មវធីិមយួែដល ករពរសិទធិជនជបឃុ់ំកនុង
ជីវភព្របចៃំថងរបស់ផងខ្លួន និងេធ្វើឲយករងររបស់ម្រន្តីពនធនគរកនែ់តមន សុវតថិ
ភព ្របសិទធភព និងបំេពញករងរកនែ់តល្អ្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។ 
 

 
ករយិល័យ OHCHR  
ែខធនូ ២០១២  
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េសចក្ដីេផ្ដើម  
 
 

 
 

េសៀវេភពត័ម៌នេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងកនុងបំណងជយួ ដល់អនកែដលមនករងរពកព់ន័ធនឹង
ពនធនគរ។ អនកគរួ នេសៀវេភេនះរមួមនរដ្ឋម្រន្តីកនុងជរួរ ្ឋ ភបិលែដលមនមខុតំែណង 
និងមនគណេនយយភពចំេពះរដ្ឋសភ កនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ, ម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម ៌និង 
ម្រន្តីៃន្រកសួងដៃទេទៀតែដលមនមខុងរេមើលករខុស្រតូវពនធនគរ កដូ៏ចជទីភន កង់រអន្តរ  
រ ្ឋ ភបិល ដូចជ អងគករសហ្របជជតិ, អងគករននេនប ្ដ ្របេទសកនុងទ្វីប េមរកិ, សហ
ភព ្រហ្វិក ្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ សហភពអឺរ ៉បុ អងគករសហភពអឺរ ៉បុេដើមបសីន្តិសុខនិងសហ
្របតិបត្តិករ និងអងគករសុខភពពិភពេ ក។ េសៀវេភេនះក៏ ចេ្របើជ្របេយជនដ៍ល់ ថ បន័
េផ ងៗេទៀត ដូចជ គណៈកមម ធិករកកបទ្រកហមអន្តរជតិ, អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល
នន និង្រកុមមកពីសងគមសីុវលិេធ្វើករកនុងពនធនគរ។ េសៀវេភេនះកគ៏រួយកេទ កេ់ន
កែន្លងែដលជនជបឃំុ់ ច នបន មលទធភពែដល ចេធ្វើេកើត ប៉ែុន្តអនកែដល្រតូវ ន
េសៀវេភេនះជចបំចេ់នះ គឺអនកទងំ យ ែដលេធ្វើករផទ ល់កនុងពនធនគរជមយួជន
ជបឃំុ់។ អនកទងំេនះមនម្រន្តីរដ្ឋបលពនធនគរថន កជ់តិ និងតំបន។់ ជងេនះេទៀត 
េសៀវេភេនះ្រតូវបនចង្រកងេឡើងស្រមបអ់នកែដលេធ្វើករងរផទ ល់កនុងពនធនគរ និងអនក 
ែដលជបួផទ ល់ជមយួជនជបឃំុ់ជេទៀងទតេ់រៀង ល់ៃថង។  
 

្របធនបទែដលបនេលើកេឡើងកនុងេសៀវេភេនះបង្ហ ញពីភព ំញុកំនុងករ្រគប្់រគង
ពនធនគរ និងជំនញជេ្រចើនខុសៗគន  ែដលទមទរឲយអនក្រគប្់រគងពនធនគរ្រតូវមន។ 
្របធនបទែដលបនពិភក េនកនុងេសៀវេភេនះ បនទ បពី់បន កប់ញចូ លគន េទ បេងកើតបន
ជក ្ត រមួមយួែដល ចចតទុ់កជគំរលូ្អៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ េទះបីយ៉ង   ក៏
េសៀវេភេនះមនិទន្់រគប្់រគននឹ់ង ចចតទុ់កបនជ្របធនបទ ច្រគបដណ្ត បេ់លើចំណុច
្រគបយ៉់ងកនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរេនះែដរ។ ្របករសំខនគឺ់ថ ្របធនបទទងំេនះ្រតូវបន
ចង្រកងជេគលករណ៍ជកែ់ស្តងមយួចំននួ។ េ យ រថ េសៀវេភេនះ្រតូវបនេរៀបចំ
េឡើងកនុងេគលបំណងស្រមបយ់កេទេ្របើ្របស់េន្រគប្់របពន័ធទងំអស់ៃនករ្រគប្់រគងពនធ
នគរេនកនុងពិភពេ ក ដូេចន ះេគលករណ៍ជក់ កម់យួចំននួែដល ចេ្របើ្របស់ជឯក

រេយង គរួែត ចយកេទអនុវត្តបនេន្រគប្់របេទសទងំអស់។ េគលករណ៍ទងំេនះ
មនិគរួយកេទេ្របើ្របស់ស្រមបែ់តវបបធមជ៌ក់ ក ់ឬបទ ្ឋ នែដលទទលួ គ ល់េ យ
្របេទស មយួ ឬតំបន់ មយួេឡើយ។ េដើមបឲីយេសៀវេភេនះ ចបំេពញ មលកខខណ្ឌ ៃន
ករេ្របើ្របស់េន្រគប្់របេទសទងំអស់ ជំពូកនីមយួៗចបេ់ផ្តើមេ យេធ្វើករេយងដល់បទ ្ឋ ន
សិទធិមនុស អន្តរជតិែដលពកព់ន័ធ។  
 

បទ ្ឋ នទងំេនះទទលួ គ ល់េ យសហគមនអ៍ន្តរជតិជទូេទ មរយៈអងគករសហ្របជ
ជតិ។ លិខិតុបករណ៍សំខន់ៗ ស្ដីពីសិទធិមនុស  ដូចជ កតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយ និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌គឺជ

១ 

េតើេសៀវេភេនះស្រមប់
នរ ?  

េគលករណ៍អនុវត្ដ
មយួចំនួន  

បទ ្ឋ នអន្តរជតិ   
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សនធិសញញ ែដលចងកតព្វកិចច មផ្លូវចបបេ់ទប ្ដ រដ្ឋទងំអស់ែដលបនផ្ដល់សចច បន័ ឬ
ចូលជសមជកិកនុងសនធិសញញ ទងំេនះ។ សនធិសញញ ទងំេនះភគេ្រចើនមនែចងេយងដល់
ករ្រប្រពឹត្តិេលើជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ។  

 

េលើសពីេនះ េសៀវេភេនះមនបង្ហ ញអំពីលិខិតុបករណ៍អន្តរជតិមយួចំននួពកព់ន័ធជពិេសស
ជមយួជនជបឃំុ់ និងលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន។ បទ ្ឋ នកនែ់តលម្អតិែដលមនែចងេនកនុង
េគលករណ៍, វធិនអបបបរម, ឬេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ គឺជែផនកបំេពញបែនថមយ៉ង
មនតៃម្លដល់េគលករណ៍យ៉ងទូលំទូ យែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ គតិយុត្តទងំអស់។ 
បទ ្ឋ នទងំេនះ មនដូចជ វធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ (ឆន ំ
១៩៥៧) ្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុ
ខ្លួន ឬករ កព់នធនគរ (ឆន ១ំ៩៨៨) េគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ 
(ឆន ១ំ៩៩០) និងវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជន (ឆន ំ
១៩៨៥)។ េសៀវេភេនះកម៏នលិខិតុបករណ៍មយួចំននួេទៀតមនទំនកទំ់នងជពិេសស
ជមយួនឹងម្រន្តេីធ្វើករជមយួជនជបឃំុ់ ។ លិខិតុបករណ៍ទងំេនះ រមួមន ្រកមសីលធម៌
ស្រមបម់្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប ់(ឆន ១ំ៩៧៩) េគលករណ៍្រកមសីលធម្៌រគូេពទយពកព់ន័ធនឹងតនួទី
របស់បគុគលិកសុខភបិល ជពិេសស េវជជបណ្ឌិ តកនុងករករពរជនជបេ់ចទ ឬជនជបឃំុ់ 
អនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ 
អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប (ឆន ១ំ៩៨២)  និងេគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ 

និង វធុ (ឆន ១ំ៩៩០)។ 

 
 

លិខិតុបករណ៍ថន កតំ់បនជ់េ្រចើនេទៀតស្ដីពីសិទធិមនុស  បនបេងកើតេឡើងេដើមបបំីេពញបែនថមេទ
េលើបទ ្ឋ នអន្តរជតិទងំេនះ។ េនអឺរ ៉បុ លិខិតុបករណ៍ថន កតំ់បនទ់ងំេនះ មនដូចជ អនុ
សញញ ស្ដីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន (ឆន ១ំ៩៥៣) អនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពី
ករបងក រទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌
ឬបេនថ កបនទ ប (១៩៨៩) និងវធិន្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ (ឆន ១ំ៩៨៧ ែដលបនេធ្វើវេិ ធន
កមមកនុងឆន ២ំ០០៦)។ អនុសញញ ទ្វីប េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស បនចូលជធរមនកនុងឆន ១ំ៩៧៨ 
និង ធមមនុញញ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធមិនុស  និងពលរដ្ឋ បនចូលជធរមនកនុងឆន ១ំ៩៨៦។ 

  

ថ បន័តុ ករថន កតំ់បន ់គឺជ ថ បន័ែដលមនតនួទីយ៉ងសំខនក់នុងករ យតៃម្លពីទំហំៃន
ករអនុវត្តបទ ្ឋ នអន្តរជតិរបស់រដ្ឋនីមយួៗ។ កនុងទ្វីប េមរកិ តុ ករសិទធិមនុស អន្តរទី្វប
េមរកិ មនតនួទីកនុងករ យតៃម្លេលើទំហំៃនករអនុវត្តេនះ ចំែណកកនុងអឺរ ៉បុ តុ ករសិទធិ

មនុស អឺរ ៉បុជអនកអនុវត្តតនួទីេនះ។  
 

 

ករអេងកត ម នេលើករអនុវត្តបទ ្ឋ នសិទធមិនុស ជធរមនទកទ់ងនឹងករឃំុខ្លួនកនុងប ្ដ
រដ្ឋជសមជិកៃន្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ េធ្វើេឡើងេ យគណៈកមម ធិករបងក រទរណុកមម និងករ
្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប េហើយ
បនទ បពី់ករេបះពុមពេលើកទីមយួមក របយករណ៍របស់គណៈកមម ធិករកនែ់តមន រៈ
សំខនខ់្ល ងំេឡើងៗ។ កនុងឆន  ំ១៩៩៧ គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធិមនុស  និងសិទធិពលរដ្ឋ
បនែតង ងំអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពពនធនគរ។  កនុងឆន  ំ២០០២ អងគករសហ

បទ ្ឋ នថន កត់ំបន ់ 

ថ បន័ឃ្ល េំមើល 
អន្តរជតិ  
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្របជជតិបនអនុមត័ពិធី របែនថមេលើអនុសញញ ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម។ ពិធី រ
បែនថមេនះចូលជធរមនកនុងឆន  ំ២០០៦ និងបនបេងកើតជ្របពន័ធមយួស្រមបអ់នុគណៈកមម
ករែដលចត់ ងំេ យគណៈកមមករអងគករសហ្របជជតិ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម 
េដើមបេីធ្វើទស នកិចចជេទៀងទតេ់ន មកែន្លងឃំុខ្លួន និងមនករេធ្វើទស នកិចចេទៀងទត់
បែនថមេទៀតពី្រកុមអធិករកិចចឯក ជយថន កជ់តិ។ 

 
 

ធមម នុរបូៃនេសៀវេភចង្់រកងេឡើយែផ្អក មករ្រគប្់រគងពនធនគរដល៏្អ ែដលមនមលូ ្ឋ ន
យ៉ងរងឹមពីំបទ ្ឋ នអន្តរជតិស្ដីពីសិទធិមនុស ទងំេនះ េ យមនករទទលួ គ ល់េនទូទងំ
ពិភពេ ក។  

 

កនុងរយៈេពលេពញពកក់ ្ត លចុងេ្រកយៃនសតវត រទី៍២០ េគលករណ៍សិទធិមនុស ្រតូវ
បនទទលួ គ ល់យ៉ងទូលំទូ យ និង្រតូវយកេទអនុវត្តជសកល ។ េគលករណ៍េនះមនិ
្រតូវបនចង្រកងេឡើងេ យអនក្រទឹស្ដី និង មរយៈករសិក េឡើយ ប៉ែុន្តេ យែផ្អកេលើបទ
ពិេ ធនៃ៍នឧ្រកិដ្ឋកមមៃ្រពៃផ ែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងស្រងគ មេ កេលើកទីពីរ។ េទះបីជេពល
ខ្លះ កនុង ថ នភពជកែ់ស្តង បទ ្ឋ នទងំេនះខកខនមនិ ចយកេទអនុវត្តបនកេ៏ យ ករ៏ដ្ឋ
នីមយួៗ្រតូវយល់ថ ខ្លួន្រតូវពយយម្រគបែ់បបយ៉ងេដើមបេីគរព មបទ ្ឋ នទងំេនះេ យ
គម នករេលើកែលង។ សិទធិទងំេនះមនិ្រតូវដកេចញពីជនជបឃំុ់ មន កេ់ឡើយ។ ពិត ស់ 
បទ ្ឋ នមយួចំននួ្រតូវយកេទអនុវត្តជពិេសសចំេពះជនែដលបនដកហូតេសរភីព។  

 

េនេដើមសតវត រទី៍២១ តំបនម់យួចំននួបនពយយមផ្ដល់ទឡ្ហីករណ៍ថ ករគំ មកំែហងថមីៗ
ដល់សន្តិភព និងសន្តិសុខពិភពេ កមនភពធងនធ់ងរយ៉ងខ្ល ងំែដលជេហតុេធ្វើឲយបទ ្ឋ ន
សិទធិមនុស ែដលបនបេងកើតេឡើងកនុងអំឡុងេពល ៥០ ឆន ចុំងេ្រកយកនុងសតវត រទី៍២០េនះ 
មនិ ចចតទុ់កថជបទ ្ឋ នជសកលេទៀតេឡើយ។ ជពិេសស បទ ្ឋ នសិទធិមនុស ទងំ
េនះមនិ ចយកមកអនុវត្តចំេពះមនុស មយួចំននួែដលកំពុងជបឃំុ់ ជនែដល្រតូវបនេចទ
្របកន ់ឬសូមបែីតជនជបស់ង យ័ពីករគំ មកំែហង្របឆងំនឹងសន្តិសុខជតិ ឬអន្តរជតិបន
េឡើយ។ 

 

េនះ គឺជករយល់ខុសយ៉ងធងនធ់ងរ។ ដូចេនះ ្របករសំខនេ់នះ្រតូវបង្ហ ញថ ករេគរព
បទ ្ឋ នសិទធិមនុស ជសកល គឺមនភពចបំចជ់ងេពល ៗទងំអស់េនកនុងពិភពេ ក
ែដលកំពុងមនអសន្តិសុខ និងអសថិរភព។ កនុងកលៈេទសៈ កេ៏ យ បទ ្ឋ នសិទធិមនុស
េនះ គឺជបទ ្ឋ នសំខនស់្រមបក់រពរជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព  េហើយ ក៏ ច
ចតទុ់កជបរបិទ្រកមសីលធមស៌្រមបជ់នទងំ យែដលជតំ ងសងគម េហើយមនភរ
កិចចដកហូតេសរភីពរបស់មនុស  និង ចចតទុ់កជ្របករសំខនក់នុងករេ្រកើនរឭំកដល់
មនុស ្រគបរ់បូែដលរស់េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយនូវអ្វីែដលសងគម្រតូវផ្តល់មលូ ្ឋ ន្រគឹះៃន
្របជធិបេតយយ និងេសរភីព។  

 
 

មនិ្រគប្់រគនេ់ឡើយ្របសិនេបើអនកទទលួខុស្រតូវពនធនគរ្រគនែ់តយល់ដឹង និងេចះដក
្រសងម់កនិយយបទ ្ឋ នអន្តរជតិទងំេនះ។ ្របសិនេបើពកួេគ្រតូវអនុវត្តបទ ្ឋ នេនះេនកនុង
ករងរ្របចៃំថងរបស់ខ្លួនេនះ ពកួេគ្រតូវែតមនលទធភពបក្រ យ និង ចេ្របើ្របស់បទ ្ឋ ន

ធមម នុរូបភព 

បទពិេ ធនជ៍កែ់ស្ដង 
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ទងំេនះេទ ម ថ នភពករងរជកែ់ស្ដងរបស់ខ្លួន។ ករជយួ ពកួគតឲ់យេចះបក្រ យ និង
អនុវត្ត េនះគឺជបំណងៃនករេរៀបចំេសៀវេភេនះ។ ធមម នុរបូពកព់ន័ធនឹងបរបិទេនះទទលួបន
ពីបទពិេ ធនជ៍កែ់ស្ដងរបស់េ ក និងេ ក្រសីែដលចូលរមួចង្រកងេសៀវេភេនះ។ អនកនិ
ពនធសំខនម់ន កៃ់នេសៀវេភេនះធ្ល បម់នតនួទីជ្របធនពនធនគររយៈេពល ២៤ ឆន  ំ។ កនុង
អំឡុងេពលៃនករេធ្វើេសចក្ដី្រពងេលើកដំបងូ េយើងទទលួបនករគ្ំរទយ៉ងេ្រចើនពី្រកុមអនក
ផ្ដល់្របឹក អន្តរជតិ ែដលសមជិកទងំអស់មនបទពិេ ធនយ៉៍ងេ្រចើនកនុងករងរពនធនគរ
កនុងតំបនេ់ផ ងៗគន េនជំុវញិពិភពេ ក។ សមជិកទងំេនះរមួមន ៖ 
 

  M Riazuddin Ahmed អគគអធិកររងទទលួបនទុកពនធនគរ្របចទីំ្រកុង Hyderabad 

្របេទសឥ ្ឌ  

  Richard Kuuire អគគនយកទទលួបនទុកេស ពនធនគរ្របេទស គ  

  Julita Lemgruber អតីតអគគនយកទទលួបនទុកពនធនគរ្របចរំដ្ឋ Rio de Janeiro ្របេទស
េ្របសីុល 

  Patrick McManus អតីត្របធននយក ្ឋ នអបរ់ែំកែ្របទី្រកុង Kansas សហរដ្ឋ េមរកិ 

  Dmitry Pankratov អនុ្របធនបណ្ឌិ តសភចបប ់និង្រគប្់រគងៃន្រកសួងយុត្តធិម ៌សហ
ពន័ធរសុ  ី

 

េលើសពីេនះ បគុគលិក និងសហករៃីនមជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិសំ បសិ់ក ពនធនគរបនេ្របើ
្របស់បទពិេ ធនយ៉៍ងទូលំទូ យពីករអនុវត្តករងរជមយួសហេសវកិកនុងពនធនគរពី
្រគបតំ់បនទ់ងំអស់កនុងពិភពេ កកនុងគេ្រមងខុសៗគន ទកទ់ងនឹងគេ្រមងសិទធិមនុស  និងករ
្រគប្់រគងពនធនគរ។ 

 
 

មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិសំ បសិ់ក ពនធនគរអនុវត្តគេ្រមងទងំអស់ទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគង
ពនធនគរ មភពជកែ់ស្ដង េ យេផ្ដ តេលើបរបិទសិទធិមនុស ។ ករេធ្វើដូចេនះ គឺមនមលូ
េហតុចំននួពីរ។ មលូេហតុទីមយួ គឺជករងរ្រតឹម្រតូវែដល្រតូវែតេធ្វើ។ ជំពូកជេ្រចើនកនុង
េសៀវេភេនះបញជ កពី់ភពចបំចក់នុងករ្រគប្់រគងពនធនគរសថិតកនុងបរបិទ្រកមសីលធម ៌
េ យេគរពនូវភពជមនុស របស់មនុស ្រគបរ់បូពកព់ន័ធនឹងពនធនគរ ដូចជជនជបឃំុ់ ម្រន្តី
ពនធនគរ និងអនកសួរសុខទុកខ។ ករ្រគប្់រគងពនធនគរ្របកបេ យ្រកមសីលធមច៌បំច្់រតូវ
មនករទទលួ គ ល់ជសកល េហើយករទទសួ គ ល់ជសកលេនះមនករធនពីលិខិតុប 
ករណ៍អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិមនុស ។  

 

េលើសពីេនះ យុត្តិកមមជកែ់ស្ដងបង្ហ ញកនែ់តចបស់ែថមេទៀតថ យុទធ ្រស្ដកនុងករ្រគប្់រគង
ពនធនគរ ចដំេណើ រករបន។ យុទធ ្រស្ដេនះមនិ ចចតថ់ជវធីិ ្រស្ត្រគប្់រគង
ពនធនគរេ យេសរ ីឬេ យទនភ់្លនេ់នះេទ។ សមជិកៃន្រកុមអនកផ្ដល់្របឹក ស្រមប់
េសៀវេភេនះដំបងូ និងអនកដៃទេទៀតែដលបនចូលរមួកនុងករសរេសរេសៀវេភេនះធ្ល បម់ន
បទពិេ ធនេ៍ធ្វើករងរេនកនុងពនធនគរមយួចំននួែដលមនបញ្ហ សមុគ ម ញបំផុតកនុងពិភព
េ ក។ ពកួេគេជឿថ ទ្រមងៃ់នករ្រគប្់រគងពនធនគរដូចេនះ គឺជមេធយបយ្រគប្់រគង
ពនធនគរែដលមន្របសិទធភព និងសុវតថភិពបំផុត។ ជថមមី្ដងេទៀត បគុគលិករបស់មជឈមណ្ឌ ល
អន្តរជតិសិក ពីពនធនគរបនរកេឃើញថ ម្រន្តីពនធនគរកនុង្របេទសននែដលមនវបប

សិទធិមនុស ជសនូលៃន
ករ្រគប្់រគងពនធនគរ

បនល្អ  
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ធមខុ៌សគន បនផ្តល់មតិវជិជមនដល់វធីិ ្រស្តេនះ។ ម្រន្ដីពនធនគរទងំេនះេលើកេឡើងថ ពកួ
គតប់នភជ បប់ទ ្ឋ នអន្តរជតិជមយួនឹងករងរ្របចៃំថងរបស់ខ្លួន មរេបៀបមយួែដលមន
ករទទលួ គ ល់ភ្ល មៗ។ 

 

អ្វីែដលវធីិ ្រស្តេនះសងកតធ់ងនគឺ់ថ េគលគំនិតស្ដីពីសិទធិមនុស មនិ្រតឹមែតជមខុវជិជ មយួ
េទៀតែដល្រតូវែត កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធីិសិក បណ្ដុ ះប ្ដ លប៉េុ ្ណ ះេទ។ ផទុយេទវញិ វធីិ

្រស្តេនះ្រតូវប្រញជ បចូលេទ្រគបទិ់ដ្ឋភពទងំអស់ េដើមបឲីយមនករ្រគប្់រគងពនធនគរបន
ល្អ និងជែផនកមយួដច៏បំចស់្រមបក់រងរ្រគប្់រគងពនធនគរ។ 

 
 

កនុងេពលថមីៗេនះ ឯក រជេ្រចើន្រតូវបនេបះពុមភផ យ េហើយឯក រទងំេនះមនខ្លឹម រ 
ទកទ់ងនឹងបញ្ហ ែដលបនបញជ កេ់នកនុងេសៀវេភេនះ។ ឯក រទងំេនះរមួមន ៖ 
 

  សិទធិមនុស  និងពនធនគរ ៖ េសៀវេភស្ដីពីករបណ្ដុ ះប ្ដ លសិទធិមនុស ស្រមបម់្រន្តី
ពនធនគរ េបះពុមភផ យេ យករយិល័យឧត្ដមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួ
បនទុកសិទធិមនុស  ទី្រកុងញូវយក៉ និងហ ែឺណវ ឆន ២ំ០០៥។ 

 

  ជនជបឃំុ់្រស្ដី និងករេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងសងគម េបះពុមពផ យេ យ ករយិល័យ
អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកេ្រគ ងេញ ន និងឧ្រកិដ្ឋកមម ទី្រកុងវែីយន ឆន ំ
២០០៧។ 

 

  សុខភពកនុងពនធនគរ៖ េសចក្ដីែណនរំបស់អងគករសុខភពពិភពេ កស្ដីពី រៈ
សំខនៃ់នសុខភពជនជបឃំុ់ េបះពុមភផ យេ យអងគករសហ្របជជតទីិ្រកុងកូែបន៉

ក ឆន ២ំ០០៧។ 

 

  ករេរៀបចំករងរែដលមនបទ ្ឋ ន េបះពុមភផ យេ យអងគករកំែណទ្រមង្់រពហមទណ្ឌ
អន្តរជតិ ទី្រកុងឡុងដ ៍ឆន ២ំ០១១ (ករេបះពុមភផ យេលើកទីពីរ)។ 

 

  េសៀវេភកបួនេធ្វើរបយករណ៍ទកទ់ងនឹងករេធ្វើទរណុកមម េបះពុមភផ យេ យ
កលវទិយល័យ Essex ច្រកភពអងេ់គ្លស ឆន ២ំ០០០។ 

 

  ករពិនិតយ ម នែផនកេវជជ ្រស្ត និងករចង្រកងឯក រស្ដីពីករេធ្វើទរណុកមម៖ 
េសៀវេភពត័ម៌នស្រមបម់្រន្ដសុីខភបិល េបះពុមភផ យេ យមជឈមណ្ឌ លសិទធិ
មនុស  កលវទិយល័យ Essex ច្រកភពអងេ់គ្លស ឆន ២ំ០០៥។ 

 

  ពិធី របែនថមៃនអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ្របឆងំទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមក
េលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ៖ េសៀវេភ
ែណនសំ្ដីពីករបងក រករេធ្វើទរណុកមម េបះពុមភផ យេ យសមគមបងក រករេធ្វើ
ទរណុកមមទី្រកុងហ ែឺណវ និងវទិយ ថ នសិទធិមនុស អន្តរ េមរកិ ទី្រកុង San Jose រដ្ឋ    
កូ ្ត រកី ឆន ២ំ០០៥។ 

 

  េសចក្ដីែណនពីំករបេងកើត និងករេរៀបចំយន្តករបងក រថន កជ់តិ េបះពុមពផ យេ យ
សមគមបងក រករេធ្វើទរណុកមម ឆន ២ំ០០៦ 

ឯក របែនថម  
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េលើសពីេនះ មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិសិក ពីពនធនគរបនេរៀបចំវធីិ ្រស្ដេផ ងៗេដើមបជីយួ     
រ ្ឋ ភបិល និង ថ បន័ជេ្រចើនេទៀតែដលមនបំណងបេងកើតរចនសមពន័ធែដលេធ្វើឲយករ្រគប់
្រគងពនធនគរជតិមនលកខណៈ្រសបគន នឹងបទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតិ។  

 
 

េទះបីជ្របធនបទកនុងេសៀវេភេនះ្រតូវបនេលើកមកពិភក យ៉ងលម្អតិកេ៏ យ ក្៏របធន
បទទងំេនះ មនិ ច្រគបដណ្ត បឲ់យ្រគប្់រជុងេ្រជយេលើបញ្ហ ដស៏មុគ ម ញៃនករ្រគប្់រគង
ពនធនគរបនេឡើយ។ អនកេរៀបេរៀងចបំច្់រតូវេធ្វើជេ្រមើសកនុងករកំណតយ់កចំណុចសំខន់ៗ
ៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ អនកេរៀបេរៀងទទលួ គ ល់ថ បញ្ហ មយួចំននួែដលពនធនគរជ
េ្រចើននឹង្រតូវ្របឈម មនិ្រតូវបនេលើកមកពិភក កនុងេសៀវេភេនះេឡើយ។ មជឈមណ្ឌ លអន្តរ
ជតិសិក ពីពនធនគរមនភពរកី យ េនេពលទទលួបនមតិេយបល់ជបគុគល និង ថ បន័
ទងំអស់ ែដលបនជយួ កំណតពី់បញ្ហ ្រតូវបញចូ លកនុងេសៀវេភេនះបែនថមេទៀត និងបនេសនើឲយ
មនករែកលម្អ។  បញ្ហ  និងសំេណើ ទងំេនះ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងករេបះពុមពផ យេលើកទី
ពីរ។ េយើងសូមបន្ត ្វ គមនម៍តិេយបល់ពីមតិ្តអនក ន និងអនុ សនេ៍ផ ងៗ ស្រមបក់រ
េបះពុមពនេពលេ្រកយៗេទៀត ។  

 
ពនធនគរ  
 

កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ កយស័ពទខុសៗគន ្រតូវយកមកបនេ្របើ្របស់កនុងករកំណតនិ់យម
នយ័ៃនកែន្លងឃំុខ្លួនជនែដលកំពុងរងច់សំវនករ ជនែដល្រតូវបនសំេរចពិរទុធភពរចួ ល់ ឬ
មនុស សថិតេ្រកមលកខខណ្ឌ េផ ងៗៃនសន្តិសុខ។ ឧទហរណ៍េនសហរដ្ឋ េមរកិ កែន្លងឃំុ
ខ្លួនជនែដលកំពុងរងច់សំវនករេនតុ ករថន កទ់ប ឬផ្ដនទ េទសជបព់នធនគររយៈេពលខ្លី 
ជធមម  េ ថកែន្លងឃំុខ្លួន ចំែណកទីកែន្លងឃំុខ្លួនទណ្ឌិ ត ជញឹកញប ់េ ថ មណ្ឌ ល
អបរ់ែំកែ្រប។ សហពន័ធរសុ ុមីនពនធនគរមយួចំននួតូចប៉េុ ្ណ ះ ពីេ្រពះ កយស័ពទពនធនគរ
េនះសំេ េលើកែន្លងឃំុខ្លួនែដលមនសន្តិសុខខពស់បំផុត។ ជធមម  អគរស្រមបឃំុ់ជនជប់
ឃំុដៃទេទៀតេ ថ កែន្លងឃំុខ្លួន។ 

 

ជនជបឃ់ុ ំ  
 
កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ពកយខុសៗគន ្រតូវបនយកេ្របើសំ បពិ់ពណ៌័នមនុស ែដលជបឃំុ់
ម្របេភទេផ ងៗគន ។ ជនទងំ យ ែដលកំពុងរងច់សំវនករ ច្រតូវបន គ ល់ថជ

ជនសថិតេនកនុងដំ កក់លមនុសវនករ ដំ កស់វនករ ឬឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន េហើយ
ជនទងំេនះជធមម  េ ថ ជនជបឃំុ់។ 

 

កនុងេសៀវេភេនះ ពកយថ “ពនធនគរ” េ្របើ្របស់សំេ េលើកែន្លងឃំុខ្លួនេន្រគបទី់កែន្លងទងំ
អស់ ចំែណកពកយថ "ជនជបឃំុ់" េ្របើ្របស់សំេ េលើជនែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនកនុងទីកែន្លង
ទងំេនះ។ បរបិទៃនករេ្របើ្របស់ កយស័ពទទងំពីរេនះ នឹងបង្ហ ញកនែ់តចបស់ ស់ចបពី់
អតថបទេនះតេទ។  
 

អនគត ់ 

កំណតស់មគ ល់ពី      
កយស័ពទ  
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េគលករណ៍ៃនករ្រគប់្រគង
ពនធនគរល្អ  

 
 
 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ   
 

េសរភីពរបស់បគុគលគឺជសិទធមិយួកនុងចំេ មសិទធិទងំ យែដលមនតៃម្លបំផុតស្រមប់
មនុស ្រគបរ់បូ។ កនុង ថ នភពមយួចំននួ ជញ ធរយុ ្ដ ធិករ ចសេ្រមចដកហូតសិទធិេនះពី
មនុស មយួចំននួកនុងរយៈេពល មយួេយង មភពចបំច ់េ យ រផលវបិកៃនអំេពើ
របស់េគ្រតូវបនសំេរចថមនពិរទុធភព ឬជបេ់ចទពីបទេលើមស មយួ។  បនទ បពី់មនករ
ដកហូតសិទធែិបបេនះ តុ ករ្រតូវបញជូ នជនែដល្រតូវបនដកហូតសិទធិទងំេនះេទឃំុខ្លួនកនុង
ពនធនគរ េហើយជនទងំេនះចតទុ់កថជជនជបឃំុ់។  

 

ចំណុចសំខនៃ់នករ កព់នធនគរ គឺករដកហូតេសរភីព េហើយ ជញ ធរពនធនគរមនតួ
នទីធនថ ករ កព់នធនគរេនះ្រតូវេធ្វើេឡើង មវធីិមយួមនិែមនជករ កកំ់ហិតបែនថម
េលើជនជបឃំុ់។ ជញ ធរពនធនគរមនិមនមខុងរកនុងករដកហូតសិទធបិែនថមេទៀតេលើជន
ជបឃំុ់ែដលសថិតកនុងពនធនគរេឡើយ។  

 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ  
 

ម្រ ១០ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ១ ៃនេគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ១ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

ម្រ  ៥ ៃនធមមនុញញ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធិមនុស  និងសិទធិពលរដ្ឋ ែចងថ ៖  

 

ជន ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដមកេលីខ្លួន មលកខណៈ
មនុស ធម៌ និងករេគរពចំេពះេសចក្ដីៃថ្លថនូរពីកំេណីតរបស់មនុស ។ 

ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប ្រតូវទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដមកេលីខ្លួនេ យករេគរពចំេពះេសចក្ដីៃថ្លថនូរពី
កំេណីត និងផ្តល់តៃម្លកនុងនមជមនុស ។ 

ជនជប់ឃុ ំឬករ ក់ពនធនគរកនុងរូបភព ក៏េ យ ្រតូវទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដមកេលីខ្លួន
កនុងនមជមនុស  និងករេគរពចំេពះេសចក្ដៃីថ្លថនូរពីកំេណីតរបស់មនុស ។ 

បុគគល្រគប់រូប ្រតូវមនសិទធទិទលួបនករេគរពចំេពះេសចក្ដៃីថ្លថនូរពីកំេណីតរបស់មនុស  
និងករទទលួ គ ល់េលីសិទធិ មផ្លូវចបប់របស់ខ្លួន។ 

២ 



20  

 

ម្រ  ៥(២) ៃនអនុសញញ មរកិស្ដីពីសិទធមិនុស  ែចងថ ៖ 

 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង   
 

ករ្រគប្់រគងពនធនគរចបំច្់រតូវេធ្វើេឡើងកនុង្រកបខណ័្ឌ ្រកមសីលធមម៌យួ។ ្របសិនេបើគម ន
ករ្រគប្់រគងពនធនគរកនុង្រកបខណ័្ឌ ្រកមសីលធមយ៉៌ងរងឹមេំទេនះ បគុគលមយួ្រកុមែដល
ទទលួបនអំ ចយ៉ងេ្រចើនកនុងករ្រគប្់រគងេលើ្រកុមមនុស មយួេផ ងេទៀត ងយនឹងមន
ករបំពនអំ ច។ ករ្រគប្់រគងពនធនគរកនុង្រកបខណ័្ឌ ្រកមសីលធម ៌មនិ្រគនែ់តេផ្ដ តេលើ
បញ្ហ ៃន កបបកិរយិរបស់ម្រន្ដីពនធនគរមន ក់ៗ ចំេពះជនជបឃំុ់ប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្ដ ម រតីៃន
មលូ ្ឋ ន្រកមសីលធមៃ៌នករ កព់នធនគរ ចបំច្់រតូវយកេទអនុវត្តកនុងដំេណើ រករ្រគប្់រគងពី
ថន កេ់លើេទថន កេ់្រកម។ ករសងកតធ់ងនរ់បស់ ជញ ធរពនធនគរេទេលើដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ ករ
ទមទរឲយមន្របសិទធភពខងដំេណើ រករងរ និងករ កស់មព ធេដើមបឲីយសេ្រមចេគលេ
្រគប្់រគង េ យមនិបនពិចរ ជមនុពីភពចបំចក់នុងករេគរព្រកមសីលធម ៌ ចបងកឲយ
មនអំេពើអមនុស ធមដ៌ធំ៏។ ករេផ្ដ តយកចិត្តទុក កពី់ ជញ ធរពនធនគរេលើដំេណើ រករ និង
នីតិវធីិ មែបបបេចចកេទស ចេធ្វើឲយម្រន្ដីពនធនគរេភ្លចគិតថ ពនធនគរខុសពីេ ងច្រក    
ផលិតរថយន្ត ឬម៉សីុនេបកសេម្ល កបំពក។់ ជចមបង ករ្រគប្់រគងពនធនគរសំេ េលើករ
្រគប្់រគងមនុស  ទងំម្រន្តពីនធនគរ និងជនជបឃំុ់។ េនះមននយ័ថ េ្រកពីករ្រគប្់រគង
ពនធនគរ្របកបេ យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល េយើង្រតូវយកចិត្តទុកេលើករងរជេ្រចើន
េទៀត។ េនេពលេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេលើករ្រគប្់រគងមនុស  ក ្ត ចបំច្់រតូវពិចរ ឲយបន
ចបស់ ស់ េហើយសំណួរែដលនឹង្រតូវេចទសួរជទូេទគឺ “េតើអ្វីៗែដលេយើងកំពុងេធ្វើ មន
ភព្រតឹម្រតូវែដរ ឬេទ?” 

 
 

កនុងសងគម្របជធិបេតយយ ចបបប់នគ្ំរទ និងករពរគុណតៃម្លជមលូ ្ឋ នៃនសងគម។ ចំណុច
សំខនបំ់ផុតៃនគុណតៃម្លទងំេនះ គឺករេគរពេសចក្ដីៃថ្លថនូរពីកំេណើ តរបស់មនុស ្រគបរ់បូ 
េ យមនិគិតពី ថ នភពបគុគល ឬ នៈសងគមេឡើយ។ ថ នភពមយួកនុងចំេ ម ថ នភព
ធំបំផុតទកទ់ងនឹងករេគរពភពជមនុស េនះ ចឆ្លុះបញច ងំ មរយៈករ្រប្រពឹត្ដរបស់
សងគមេទេលើជនែដលបន្រប្រពឹត្ដេលមើស ឬជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ ជនេលមើសទងំ
េនះ គឺជមនុស ែដល្របែហលជេធ្វើខ្លួនឯងឲយបតប់ងក់រេគរពេសចក្ដីៃថ្លថនូរ និងសិទធិពីអនក  
ដៃទ។ ម្រន្តីពនធនគរែដលជអនកតំ ងសងគមទងំមលូមនតនួទីយ៉ងសំខនក់នុងករ
េគរពេសចក្ដៃីថ្លថនូររបស់ជនទងំេនះ េទះបីពកួេគ្របែហលជបន្រប្រពឹត្តបទេលមើស្របេភទ

កេ៏ យ។ េគលករណ៍ៃនករេគរពេសចក្ដីៃថ្លថនូរពីកំេណើ តរបស់មនុស ទងំអស់េទះបី
ពកួេគបនេធ្វើកំហុសអ្វីកេ៏ យ បនេលើកេឡើងេ យេ ក Nelson Mandela អតីតជនជប់
ឃំុដល៏បេីឈម ះ និងជអតីត្របធនធិបតី ្រហ្វិកខងតបូង ៖ 

 

ជន ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដមកេលីខ្លួនេ យករេគរព  
ចំេពះេសចក្ដៃីថ្លថនូរពីកំេណីតរបស់មនុស ។ 

មូល ្ឋ នែផនកសីលធម៌
កនុងករ្រគប្់រគង

ពនធនគរ  

េសចក្ដីៃថ្លថនូរពីកំេណើ ត
របស់មនុស ្រគបរូ់ប    
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ពិេសសជងេគេនះគឺថ េនះគឺជមលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរេទកនុង្រកបខណ័្ឌ
្រកមសីលធម។៌ កិចចករេនះមនិ ចសេ្រមចេជគជយ័េឡើយ ្របសិនេបើខ្វះករចូលរមួពីម្រន្តរីដ្ឋ
បលជនខ់ពស់ ម្រន្តី្រគប្់រគងពនធនគរ ឬម្រន្ដពីនធនគរអនុវត្ដផទ ល់។ ្របសិនេបើករ្រគប្់រគង
ពនធនគរមនិ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុង្រកបខណ័្ឌ ្រកមសីលធមេ៌ទេនះ ករប៉នុបង៉្រគប្់រគងពនធនគរឲយ
មន្របសិទធភពនឹង ចេដើរេនេលើផ្លូវមយួែដលនេំទរកករ្រគប្់រគងយ៉ង វយងឃ់នងៃន
ជំរុ្ំរបមលូផ្តុ ំនិងជំរុពំនធនគរកនងុសហភពសូេវៀតមយួ ។  

 
 

អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងពនធនគរ្រតូវចងចេំគលករណ៍េនះឲយបន្រគបេ់ពល 
េវ ។ ករអនុវត្តេគលករណ៍េនះេនកនុង ថ នភពលំបក ចបំចទ់មទរឲយមនករេប្ដជញ
ខពស់។ ម្រន្តីពនធនគរអនុវត្ដផទ ល់នឹង ចរក ករេប្ដជញ េនះបន ្របសិនេបើពកួេគទទលួបន

រចបស់ ស់ និងសីុសង្វ កគ់ន មយួពីអនកទទលួបនទុក្រគប្់រគង្របពន័ធពនធនគរ ថេនះគឺជ
េគលករណ៍ចបំច។់  

 
 

ករដកហូតសិទធិ មយួែដលនឲំយមនករដកហូតេសរភីព ្រតូវពិចរ ឲយបនហមតច់ត ់
េហើយអតថនយ័ៃនករដកហូតសិទធិេនះ ក្៏រតូវយកមកពិចរ ផងែដរ។  

 

ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍ៃនបញ្ហ ែដលចបំច្់រតូវយកមកពិចរ  ៖ 
 

  សិទធិេធ្វើដំេណើ រេ យេសរ ី(ម្រ  ១៣ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស ) 

កដូ៏ចជសិទធចូិលរមួកនុងសមគម មយួេ យេសរ ី(ម្រ  ២០ ៃនេសចក្ដី្របកស
ជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស ) ្រតូវបនរតឹតបតិេ យែផ្អក ម្របេភទៃនេទសប៉េុ ្ណ ះ។ 
េទះបីយ៉ង  សិទធទិងំេនះមនិបនដកហូតេសរភីពទងំ្រសុងេទ ពីេ្រពះជនជប់
ឃំុ្របេភទេនះក្រម្រតូវបន កឃំុ់កនុងកែន្លងមយួ ចេ់ យែឡកពីជនជបឃំុ់េផ ង
េទៀតបនេឡើយ េហើយ្របសិនេបើមនករណីឃំុជនជបឃំុ់កនុងកែន្លងទងំេនះ  ករឃំុ
ឃងំេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យមនមលូេហតុជក់ កច់បស់ ស់។  

 

  សិទធិេធ្វើទំនកទំ់នងជមយួ្រគួ រ (ម្រ  ១២ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិ
មនុស ) មនិ្រតូវបនដកហូតេឡើយ ែតករអនុវត្តសិទធិេនះ ចនឹងមនករ កកំ់ហិត។ 
ឧទហរណ៍ ឪពុកមនិមនករ កកំ់ហិតមនិឲយមកសួរសុខទុកខកូន ឬកូនមនិ្រតូវបន
កកំ់ហិតមនិឲយសួរសុខទុកខឪពុកកនុងពនធនគរេឡើយ។ លទធភពកនុងករបេងកើត និង

រក ចំណង្រគួ រ (ម្រ  ១៦ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស ) គឺជ
សិទធិមយួេផ ងេទៀតែដល្រតូវពិចរ េទ មមេធយបយខុសគន ៗកនុងយុ ្ដ ធិករ
េផ ងគន ។ កនុង្របេទសមយួចំននួ ជនជបឃំុ់មនិអនុញញ តឲយមនទំនកទំ់នងផ្លូវេភទ
ជមយួៃដគូ ឬសហពន័ធេឡើយ។ កនុង្របេទសខ្លះេទៀត ជនជបឃំុ់ ចមនទំនកទំ់នង

“េគនិយយថ មនិមននរ មន កយ់ល់ដឹងចបស់ពី្របេទសជតិពិត្របកដបនេទ លុះ
្រ ែតខ្លួនបនជបព់នធនគរ។ ករ យតៃម្លេលើ្របេទសជតិមយួមនិ្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈ
ករ្រប្រពឹត្ដរបស់រដ្ឋេលើ្របជពលរដ្ឋមន នៈខពងខ់ពស់េនះេទ ែត្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈករ
្រប្រពឹត្ដរបស់រដ្ឋេទេលើ្របជពលរដ្ឋមន នៈតូចទបបំផុត។១ 

រដសំ៏ខនម់យួែដល
ម្រន្ដី្រតូវចងច់ ំ  

េតើសិទធិ ខ្លះែដល្រតូវ
បនដកហូត?   



22  

 

ផ្លូវេភទកនុងលកខខណ្ឌ កំហិតបំផុត និងកនុង្របេទសមយួចំននួេទៀត ជនជបឃំុ់ ច
អនុញញ តឲយមនទំនកទំ់នងផ្លូវេភទេសទើរែតជធមម  ែតស្រមបេ់ពលេវ ជក់ ក់
ប៉េុ ្ណ ះ។ បញ្ហ ទងំេនះ មនេលើកមកពិភក កនុងជំពូកទី១១ ៃនេសៀវេភេនះ។  

 

  សិទធិរបស់ម្ដ យ និងកូនកនុង្រកបខណ្ឌ ជីវតិ្រគួ រទមទរឲយមនករពិចរ ជ
ពិេសស។ បញ្ហ មយួចំននួកនុងចំេ មបញ្ហ សំខនទ់កទ់ងនឹងបរបិទទងំេនះ មន
េលើកេឡើងកនុងជំពូកទី ១៧ និង ១៨ ៃនេសៀវេភេនះ។  

 

  សិទធិរបស់មនុស ្រគបរ់បូកនុងករចូលរមួកនុងករ្រគប្់រគង្របេទសរបស់ខ្លួនេ យផទ ល់ 
ឬ មរយៈអនកតំ ងែដលបនេ្រជើសេរ ើសេ យេសរ ី(ម្រ  ២១ ៃនេសចក្ដី្របកស
ជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស ) ក៏ ច្រតូវបនរតឹតបតិេ យ រករជបព់នធនគរ។ 
ម្រ  ២៥ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ជន
ជបឃំុ់ ចអនុវត្តសិទធិេនះបន មរយៈករេបះេឆន ត។ កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ជន
ជបឃំុ់ែដលមនិទនប់ន្របកសថមនពិរទុធភព មនសិទធិេធ្វើករេបះេឆន ត និងកនុង
្របេទសខ្លះេទៀត ជនជបឃំុ់្រគបរ់បូ ចមនសិទធិចូលរមួេបះេឆន តបន។ កនុង្របេទស
ដៃទេទៀត មនិមនជនជបឃំុ់ មយួអនុញញ តឲយេបះេឆន ត េហើយករ មឃតម់និ
ឲយេបះេឆន ត នឹង្រតូវអនុវត្តសូមបែីតជនេនះ បនបំេរ ើេទសរចួ េហើយបនចកេចញពី
ពនធនគរេហើយក្ដី។  
 
 

ជនជបឃំុ់ជបរុស ្រស្តី និងកុមរ េនែតជមនុស ។ ភពជមនុស របស់ជនជបឃំុ់ ្រតូវ
ទទលួបនករេគរព េបើេទះជពកួេគជជនជបឃំុ់កេ៏ យ។ ដូចគន េនះែដរ ម្រន្តីពនធនគរក៏
ជមនុស ែដរ។ ទំហំៃនករទទលួ គ ល់ និងករេគរពភពជមនុស របស់មនុស ទងំពីរ្រកុម
េនះ គឺជនជបឃំុ់ និងម្រន្តីពនធនគរ គឺជករ ស់ែវងដម៏ន រៈសំខនបំ់ផុតកនុងករ
្រគប្់រគងពនធនគរ្រតឹម្រតូវ និង្របកបេ យមនុស ធម។៌ េនេពលមនិមនករទទលួ គ ល់ 

និងករេគរពភពជមនុស  េនះនឹងនឲំយមនកររេំ ភបំពនេលើសិទធមិនុស េ យេចៀស
មនិផុត។  
 

កបបកិរយិសមរមយរបស់ម្រន្តីពនធនគរចំេពះជនជបឃំុ់ គឺជេមេរៀនសំខនម់យួកនុង
េសៀវេភេនះ។ ្របសិនេបើម្រន្តពីនធនគរមនិេគរពជនជបឃំុ់ និងេសចក្ដីៃថ្លថនូរពីកំេណើ តរបស់
មនុស េទ េនះមននយ័ថ ម្រន្តីពនធនគរមនិមនករេគរពសិទធិមនុស របស់បគុគលេផ ង
េទៀតែដរ។ កបបកិរយិរបស់ម្រន្តីពនធនគរ និងករ្រប្រពឹត្ដេលើជនជបឃំុ់េ យេគរពភព
ជមនុស  និងេសចក្ដីៃថ្លថនូរ គរួេ្របើ្របស់ជមលូ ្ឋ នកនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ េនះមនិែមន
្រគនែ់តជបញ្ហ កនុងេគលករណ៍ស្ដីពីសិទធិមនុស ប៉េុ ្ណ ះេទ ែតកជ៏មេធយបយែដលមន
្របសិទធភព និង្របសិទធផលបំផុតកនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរជកែ់ស្ដង។ េ្រកពីមនកររេំ ភ
បំពនេលើសិទធមិនុស  ករខកខនមនិបន្របតិបត្ដិ មកតព្វកិចចេនះ ជនួកល ចនឲំយមន
ផលវបិកផ្លូវចបបចំ់េពះករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ 

 
 

ជនជបឃុ់ំ នងិ ម្រន្តី
ពនធនគរ គជឺមនុស

ដូចគន    

ករករពរសិទធិមនុស  
និងេធ្វើឲយករ្រគប្់រគង

មន្របសិទធភព   
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វធីិ ្រស្តេនះមនអតថនយ័កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្ដងយ៉ង  មនពិពណ៌នកនែ់តលម្អតិកនុង
វធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ (SMRs) ែដលបនអនុមត័េ យម
សននិបតអងគករសហ្របជជតិកនុងឆន ១ំ៩៥៧ និង្រតូវបនដក្រសងជ់ហូរែហេនកនុងេសៀវេភ
េនះ។ វធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់េលើកេឡើងពីចំណុចសំខន់ៗ ៃន
ជីវតិរស់េន្របចៃំថងកនុងពនធនគរ។ េទះបីជមនករបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ ទិដ្ឋភពមយួ
ចំននួៃនករ្រប្រពឹត្ដេទេលើជនជបឃំុ់ មនិ ចែកែ្របបន និងមនិឆ្លុះបញច ងំពីកតព្វកិចចផ្លូវ
ចបបក់េ៏ យ កអ៏តថបទៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ទទលួ គ ល់
ថ ភពខុសៗគន ៃនលកខខណ្ឌ ផ្លូវចបប ់សងគម េសដ្ឋកិចច និងភមូិ ្រស្ត មនករេកើនេឡើងកនុង
ពិភពេ ក។ អតថបទេនះបង្ហ ញថ វធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់ 
បេងកើតេឡើងេដើមប ី“ជំរញុកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជអលជជីកនុងករជមនះេលើភពលំបកជកែ់ស្ដង”  

និងជំរញុឲយមនករពិេ ធន៍ កលបង ឲយែតទេង្វើេនះមនភព្រសបគន នឹងេគលករណ៍
ទងំ យែដលបនបង្ហ ញកនុងវធិននន (េសចក្ដីអេងកតបឋមេលើកទី២ និងេលើកទី៣ ៃនជ
បទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ )។  

 

ករពិតមយួមនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់  
និងេគលករណ៍ែដលមនែចងកនុងម្រ  ១០ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង
សិទធិនេយបយ ែដលវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់យកេធ្វើជមលូ ្ឋ ន។  
េនះមននយ័ថ កតព្វកិចចកនុង្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ទងំអស់េន្រគបេ់ពលេវ  េ យេគរព “
ភពជមនុស  និងេសចក្ដីៃថ្លថនូរពីកំេណើ តរបស់មនុស ” គឺមនិ ចែកែ្របបនេឡើយ េទះកនុង
ថ នភព កេ៏ យ រមួទងំេពលមនជេម្ល ះ និងេ្រកយេពលមនជេម្ល ះ។  

 

 
  
 

“កនុង ថ នភព ដូចជ ស្រងគ ម ករគំ មកំែហងៃនស្រងគ ម អសថិរភពនេយបយៃផទកនុង 
ឬេ្រគះ សននជ ធរណៈេផ ងៗ មនិ្រតូវេលើកយកមកេធ្វើជេហតុផលៃនករេធ្វើ
ទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ
បេនថ កបនទ បបនេឡើយ។ ករយល់េឃើញថ “មនភពចបំច”់ “េ្រគះ សននជតិ”  

“ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ” និង “រេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ” មនិ្រតូវេលើកយកមកេធ្វើជ
េហតុផលៃនករេធ្វើទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ 
អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ បបនេឡើយ។ 
  

គណៈកមម ធិករ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធិមនុស  និងពលរដ្ឋ េសចក្ដសីេ្រមចេលើេគលករណ៍
ែណន ំនិងវធិនករស្រមប់ ម្របម និងបងក រករេធ្វើទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើ

ខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ បកនុងទ្វបី ្រហ្វិក 
(េគលករណ៍ែណន ំRobben Island) ឆន ២ំ០០២ 

វធិនបទ ្ឋ នអបបបរម
របស់អងគករសហ្របជ

ជតិស្រមបក់រ
្រគប្់រគងជនជបឃុ់ ំ



24  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

“កនុង ថ នភព ដូចជ ស្រងគ ម ករណីពិេសស េ្រគះ សនន អសថិរភពនេយបយៃផទ
កនុង ឬេ្រគះ សននជតិ ឬអន្តរជតិេផ ងៗ មនិ្រតូវេលើកយកមកេធ្វើជេហតុផល េដើមបមីនិ
បំេពញកតព្វកិចចែដលបនែចងកនុងចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីករេគរព និងធនឲយមនសិទធិ
ទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដ្របកបេ យមនុស ធមេ៌លើមនុស ្រគបរ់បូែដល្រតូវបនដកហូតេសរ ី
ភពេឡើយ។ 
  
គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធមិនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តល្អេលើករករពរ

អនកែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពកនុង្របេទស េមរកិ េគលករណ៍ ១ ឆន ២ំ០០៨ 
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ម្រន្តីពនធនគរ និងករ្រគប់្រគង
ពនធនគរ  

 
 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ   
 

ករបេ្រមើករងរេនពនធនគរ គឺជេស ធរណៈ។ ជញ ធរពនធនគរ គរួមនករទទលួ
ខុស្រតូវចំេពះអងគនីតិបញញត្ដិែដលេកើតេឡើយេ យករេបះេឆន ត  េហើយ ធរណជន គរួ
ទទលួបនដំណឹងយ៉ងេទៀងទតអំ់ពី ថ នភព និងេគលេ ៃនពនធនគរ។ រដ្ឋម្រន្តីកនុងជរួរ ្ឋ
ភបិល និងរដ្ឋបលជនខ់ពស់ គរួបង្ហ ញឲយបនចបស់ថខ្លួននឹងយកចិត្ដទុក កខ់ពស់ចំេពះ
ករងររបស់ម្រន្តីពនធនគរ និងគរួររលឹំកដល់ ធរណជនឲយបនញឹកញបថ់ករងរេន
ពនធនគរ គឺជេស ធរណៈដសំ៏ខន ់។ 

 

 
 

កនុង្របេទសជេ្រចើន ធរណជនមនករយល់ដឹងតិចតចួអំពីពនធនគរ អំពីម្រន្តីពនធនគរ
 ឬអំពីករងររបស់ម្រន្តីពនធនគរ។ ជទូេទ សងគមទទួល គ ល់តៃម្លសំខន់ៃនបុគគលិក
សុខភិបល និង្រគូបេ្រង ន ចំែណកម្រន្តីពនធនគរ មនិទទលួបនករឲយតៃម្លពី ធរណជន 
ដូចម្រន្ដីឯេទៀត្រសេដៀងគន េនះេឡើយ។ រដ្ឋម្រន្តកីនុងជរួរ ្ឋ ភបិល និងរដ្ឋបលពនធនគរជន់
ខពស់ គរួពិចរ ពីករេរៀបចំកមមវធីិអបរ់ដំល់ ធរណជន និងបេងកើនចំ ប់ រមមណ៍្របពន័ធ
ពត័ម៌ន េដើមបេីធ្វើករអបរ់ពីំតនួទីសំខន់ៗ របស់ម្រន្តីពនធនគរកនុងករករពរសងគមមនុស ។ 

 
 

េពលគិតដល់ពនធនគរ េយើងែតងែតគិតពីទិដ្ឋភពរបីូយ ៍ដូចជ កំែផង របង អគរែដលមន
ទ្វ រចកេ់ រ និងបង្អួចែដលមនច្រមងឹ។ ជកែ់ស្ដង ទិដ្ឋភពសំខនបំ់ផុតៃនពនធនគរេនះ គឺ
ក ្ត មនុស  ពីេ្រពះពនធនគរមនទំនកទំ់នងជចមបងជមយួមនុស ។្រកុមមនុស ពីរ្រកុម
សំខនជ់ងេគេនកនុងពនធនគរគឺ ជនជបឃំុ់ និងម្រន្តីេមើលករខុស្រតូវជនជប់ឃំុ។ គន្លឹះ
សំ បក់រ្រគប្់រគងពនធនគរឲយបនល្អ េកើតេចញពីចរតិលកខណៈៃនទំនកទំ់នងរ ង្រកុមទងំ
ពីរេនះ។ 

“ករេរៀបចំពនធនគរឲយដំេណើ រករេ យរដ្ឋបលសីុវលិេ យមនទំនកទំ់នងជមយួ
្របពន័ធសុខភបិល និងសុខុមលភពជតិ និងេ យមនករផ រភជ បយ៉់ងល្អេនមលូ ្ឋ ន 
េដើមបជីយួ ដល់ករេធ្វើសមហរណកមមសងគម និងករ ្ដ រនីតិសមបទ ចរមួចំែណកយ៉ង
សំខនដ់ល់ករ្រគប្់រគងបទេលមើស និងេធ្វើឲយសហគមនម៍នសុខសន្តិភព និងសថិរភព” ។២  
        

អងគករសហករ និងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច គណៈកមមករជំនយួ 
អភវិឌ ន ៍េសៀវេភស្ដីពីករគ្ំរទសន្ដិសុខ និងយុត្តិធម ៌ឆន ២ំ០០៧ 

៣ 

េស ធរណៈដ៏
សំខន ់  

ករអបរ់ដំល់
ធរណជន 
ពីពនធនគរ  

ទំនកទ់ំនងរ ងម្រន្តី
ពនធនគរ និងជនជបឃុ់ំ 

គឺជគន្លឹះ  
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ពនធនគរ ជធមម  មិន ចេ្រជើសេរ ើសជនជប់ឃំុេ យខ្លួនឯងបនេទ។ ពនធនគរ្រតូវ
ទទួលយកជន ែដលបញជូ នពីតុ ករ ឬ ជញ ធរែដលមននីតិសមបទ។ េទះបីជយ៉ង
េនះក្ដ ីពនធនគរ ចេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីរបស់ខ្លួនបន។ ្របករសំខនេ់នះគឺថ ្រតូវេ្រជើស
េរ ើសម្រន្តីេ យ្របុង្របយ័តន ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល េមើលករខុស្រតូវ និងគ្ំរទឲយបនសម
្រសប។ ករងរពនធនគរទមទរឲយមនករយកចិត្តទុក ក់ េហើយម្រន្តីពនធនគរ្រតូវេធ្វើករ
ជមយួបរុស និង្រស្តីែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព កនុងេនះមនបរុស និង្រស្តីជេ្រចើនទទលួ
រងកររខំន ឬផលបះ៉ពល់ែផនក ម រតីេ យ រករេញ នថន  ំអនកខ្លះមនបំណិនសងគម និង
ករអបរ់តិំចតចួ េហើយមកពី្រកុមបតប់ងឱ់កសកនុងសងគម។ អនកខ្លះបងកករគំ មកំែហងដល់

ធរណជន ខ្លះេទៀតបងកេ្រគះថន ក ់និងមនចរកឹកំេ ល  រឯីអនកខ្លះេទៀតពយយមលួចរត់
េគចពីពនធនគរ។ គម ននរ មន កច់ងរ់ស់េនកនុងពនធនគរេនះេទ។   ជនជបឃំុ់ជប់
ពនធនគរទងំេនះជមនុស ែដលមកពី្របភពេផ ងៗគន ។ 

 
 

តនួទីរបស់ម្រន្តីពនធនគរមនដូចជ ៖ 

  ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់កនុងលកខណៈមយួសមរមយ ្របកបេ យមនុស ធម ៌និងយុត្តិធម ៌

  ធនឲយជនជបឃំុ់ទងំអស់មនសុវតថិភព 

  ធនថ ជនជបឃំុ់ែដលបងកេ្រគះថន ក ់មនិ ចលួចរតេ់ចញពីពនធនគរ 
  ធនថ ពនធនគរមនស ្ដ បធ់ន ប ់និងករ្រគប្់រគងល្អ 
  ផ្ដល់ឱកសឲយជនជបឃំុ់ករេ្របើ្របស់េពលេវ េនកនុងពនធនគរ្របកេ យភព

វជិជមន េដើមបឲីយពកួេគមនលទធភពរស់េនកនុងសងគម ជថមី េ្រកយេពល្រតូវបន
េ ះែលងពីពនធនគរ។ 

 
 

ករងរពនធនគរទមទរឲយមនុស មនបំណិន និងសុចរតិភពផទ ល់ខ្លួនខពស់ េដើមបបំីេពញករ
ងរ្របកបេ យវជិជ ជីវៈ។ ជដំបងូ ្រតូវេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសបរុស និង្រស្តី េ យយកចិត្តទុក ក់
ស្រមបប់េ្រមើករេនពនធនគរ េដើមបធីនថ អនកែដលេ្រជើសេរ ើសេនះមនលកខណៈសមបត្តិ 
និងករអបរ់សំម្រសប។ បនទ បម់ក ពកួេគ្រតូវទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លឲយបន្រតឹម្រតូវ
ទកទ់ងនឹងេគលករណ៍ែដលគរួយកេទអនុវត្ដកនុងករងររបស់ពកួេគ និងបំណិនមនុស  និង
ជំនញបេចចកេទសែដលជ្រតូវករចបំច។់ កនុងអំឡុងេពលបេ្រមើករងរ ម្រន្ដីគរួទទលួបន
ឱកសកនុងករអភវិឌ  និងបេងកើនបំណិនរបស់ខ្លួន និងទទលួបនពត័ម៌នថមីៗទកទិ់ននឹងយុទធ

្រស្តថមីៗបំផុតៃនបញ្ហ ពនធនគរ។ 

 
 

ជទូេទ  ម្រន្តីពនធនគរេធ្វើករកនុងបរយិកសមយួែដលបិទជិត និង ច្់រសយលពីេគ នឹង
ចេធ្វើឲយពកួេគធុញថប ់និងមនិរហ័សរហនួ បនទ បពី់បនេធ្វើករងរមយួរយៈ។ វធីិ ្រស្តកនុង

ករបណ្តុ ះប ្ដ ល និង្រគប្់រគងម្រន្តីពនធនគរ ្រតូវែតេរៀបចំកនុងទ្រមង់ មយួទបទ់ល់នឹង
បរយិកស ចេ់ យែឡកេនះ។ ម្រន្តី្រតូវទទលួបនករយល់ដឹងពីករផ្ល ស់ប្តូរកនុងសងគម
ទូលំទូ យ ែដលជទីកែន្លងជនជបឃំុ់ធ្ល បរ់ស់េនកលពីមនុ និងករ្រតឡបេ់ទរស់េនវញិ
េ្រកយេពលេ ះែលង។ ដូេចនះ ករកំណតទី់ ងំពនធនគរេនតំបន់ ច្់រសយល មយួ  
និងកែន្លងរស់េនរបស់ម្រន្តីពនធនគរជបនឹ់ងពនធនគរ គឺជករសំខនច់បំច។់ 

 

ត្រមូវករឲយមនម្រន្ដី
ពនធនគរល្អ  

តួនទរីបស់ម្រន្តី
ពនធនគរ  

សុចរតិភពផទ ល់ខ្លួន  

េ្រគះថន កៃ់នករសថិត
េន ចែ់តឯង  
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ជទូេទ ្រកបខណ្ឌ របស់ម្រន្តពីនធនគរទបជង្រកបខណ្ឌ របស់ម្រន្តីដៃទេទៀតែដលបេ្រមើករ
កនុងវស័ិយយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  ដូចជ នគរបលជេដើម។ េនះឆ្លុះបញច ងំ មរយៈក្ំរបកេ់បៀ
វត រទ៍បរបស់ម្រន្តីពនធនគរកនុង្របេទសជេ្រចើន។ ជផលវបិក ករេ្រជើសេរ ើសបគុគលិកែដល
មនសមតថភពសម្រសបេដើមបេីធ្វើករេនពនធនគរ គឺមនករលំបក។ េដើមបទីកទ់ញ និង
រក ម្រន្តីែដលមនសមតថភព ្របករសំខនេ់នះ គឺករតំេឡើង្របកេ់បៀវត រឲ៍យបនសមរមយ
 និងលកខខណ្ឌ ករងរេផ ងេទៀតឲយដូចគន េទនឹង ថ បន័ដៃទេទៀតកនុងេស ធរណៈ។ 

 
 

ម្រន្តីពនធនគរែដលេធ្វើករជបនឹ់ងជនជបឃំុ់ផទ ល់ ចបំច្់រតូវយល់ដឹងថ ខ្លួនមនិែមន្រតឹមែត
ជអនុរក ពនធនគរែដលមនតនួទី្រតឹមែតដកហូតេសរភីពរបស់្របជជនប៉េុ ្ណ ះេទ។ ម្រន្តី
ពនធនគរមនិែមនជអនកអនុវត្តចបប ់ែដលមនតនួទី កេ់ទសកនែ់តធងនធ់ងរេលើេទសែដល
បនកំណតេ់ យ ជញ ធរយុត្តធិមេ៌ឡើយ។ ផទុយេទវញិ ម្រន្តីពនធនគរ្រតូវមនតនួទីករពរ
ពនធនគរ តនួទីអបរ់ ំនិងតនួទីែកែ្របខ្លួនជនជបឃំុ់។ កិចចករេនះទមទរឲយមនេទពេកសលយ 
និងបំណិនវជិជ ជីវៈផទ ល់ខ្លួនខពងខ់ពស់ ។ 

 
 

ករងរេនពនធនគរទមទរឲយមនកររមួបញចូ លសមតថភពផទ ល់ខ្លួន និងជំនញបេចចកេទស
យ៉ងពិេសស។ ម្រន្តីពនធនគរចបំច្់រតូវមនសមតថភពផទ ល់ខ្លួនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ជ
មយួជនជបឃំុ់ទងំអស់ រមួទងំករេ ះ្រ យបញ្ហ លំបក និងេ្រគះថន ក្់របកបេ យភព
មនិលេម្អ ង មនុស ធម ៌និងយុត្តិធម។៌ ដូេចនះ ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តី ្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ងតឹង
រុងឹ េដើមបេី្រជើសយកបគុគលែដលមនសមតថភពពិត្របកដចូលបេ្រមើករេនកនុងអងគភពេនះ។
 លុះ្រ ែតត្រមូវករទងំេនះ ចបំេពញបន េទើបករងរេនពនធនគរ ចចតទុ់កជករងរ
ែដលមនវជិជ ជីវៈ។ 

 
 

កនុង្របេទសជេ្រចើន ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីឲយចូលបេ្រមើករេនពនធនគរមនករលំបក។ ជ
លទធផល អនកែដលបេ្រមើករេនពនធនគរ គឺជអនកែដលមនិ ចែស្វងរកករងរេផ ងេទៀត
បន។ េពលខ្លះ អនកចូលបេ្រមើករេនពនធនគរ គឺេដើមបជីជេ្រមើសៃនករអនុវត្តកតព្វកិចចេយ
ធ េហើយនឹងចកេចញយ៉ងឆប់ មែដលពកួេគ ចេធ្វើបន។ េ យ រពកួេគទទលួករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លមនិល្អ និង្របកេ់បៀវត រតិ៍ចតចួ េនះ ចបង្ហ ញឲយដឹងមនុថ ពកួេគមន   
េមទនភពតិចតចួេលើករងររបស់ខ្លួន ែដលប ្ដ លឲយពកួេគងយនឹងរងករអសូទញឲយ
ចូលរមួកនុងអំេពើពុករលួយ េហើយេធ្វើឲយពកួេគែលងមន រមមណ៍ល្អកនុងករអនុវត្តេស ធរណៈ
ដម៏នតៃម្លេនះ។ 

 
 

េដើមបបីណ្ដុ ះគំនិត ដូចជទស នៈ ឬជំេនឿដល់ម្រន្ដីថ អ្វីៗែដលពកួេគេធ្វើ មនតៃម្លេសនើនឹងកិចច
ករធំមហិមរបស់អនកទទលួបនទុកកនុង្របពន័ធ្រគប្់រគងពនធនគរមយួ។ ករងរេនះមនិ្រតូវេធ្វើ
េឡើងេ យតក្់រកហល់េពកេទ ឬនឹង ចេកើតមនេ យៃចដនយបនេនះែដរ។ ករណ៍េនះ
ែដល ចទទលួេជគជយ័េទបន លុះ្រ ែតមនយុទធ ្រស្តសីុសង្វ កគ់ន មយួេ យ
ែផ្អកេលើគំនិតែដលថ ម្រន្ដីល្អែដលទទលួបនករឲយតៃម្លល្អពី ធរណជន គឺជគន្លឹះៃន
្របពន័ធ្រគប្់រគងពនធនគរល្អ។ 

  

្រកបខណ្ឌ របស់ម្រន្តី
ពនធនគរ  

្រតូវមនមនសិករវជិជ ជវីៈ  

សមតថភពផទ ល់ខ្លួន
របស់ម្រន្តីពនធនគរ  

េ្រគះថន កធ់ងនធ់ងរៃនម្រន្តី
អសមតថភព  

យុទធ ្រស្តសីុសង្វ កគ់ន   
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អនកទទលួខុស្រតូវេលើពនធនគរ និង្របពន័ធពនធនគរ គរួពិចរ ឲយហសួពីក ្ត បេចចកេទស
 និងករ្រគប្់រគង។ អនកទទលួខុស្រតូវទងំេនះ្រតូវមនតនួទីជអនកដឹកនែំដលមនលទធភព
កនុងករេលើកទឹកចិត្តម្រន្តីែដលទទលួខុស្រតូវ េ យឲយតៃម្លេទេលើករអនុវត្តករងរលំបក  
្របចៃំថង។ អនកទទលួខុស្រតូវចបំច្់រតូវែតជបរុស និង្រស្ដីែដលមនចកខុវស័ិយចបស់ ស់ 

និងមនឆនទៈេមះមតុ កនុងករ្របកនខ់ជ បនូ់វបទ ្ឋ នខពស់កនុងករអនុវត្តករងរ្រគប្់រគងករ
លំបកននកនុងពនធនគរ។ អនកទទលួខុស្រតូវចបំច្់រតូវធនដល់ម្រន្តីថ ករងររបស់ម្រន្តី
មន រៈសំខនស់្រមបស់ងគម និងទទលួបនករឲយតៃម្លខពស់ពីសងគម។ 

 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

េគលករណ៍៤ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្រមប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន៤៦ (២) ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន៤៨ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

ម្រ ២ ៃន្រកមសីលធមស៌្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 
 

តនួទីរបស់ពនធនគរកនុងករឃុខំ្លួនជនជប់ឃុ ំ និងករពរសងគម្របឆងំអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមម ្រតូវ
បំេពញឲយ្រសបជមយួេគលបំណងសងគមដៃទេទៀតរបស់រដ្ឋ និងឲយ្រសបនឹងករទទលួខុស
្រតូវជមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនកនុងករេលីកកមពស់សុខុមលភព និងករអភិវឌ របស់្របជជន្រគប់
រូបកនុងសងគម។ 

រដ្ឋបល្រគប់្រគងពនធនគរ ្រតូវេ្រកីនរលឹំកសតិ រមមណ៍ទងំម្រន្ដី និង ធរណជន ឱយចង
ចជំប់ជនិចចថ ករងរេនះ គឺជេស សងគមមយួដ៏មន រៈសំខន់បំផុត េហយីេដីមបឲីយសំ
េរចេគលេ េនះ រដ្ឋបល្រគប់្រគងពនធនគរ គរួែតេ្របី្របស់្រគប់មេធយបយសម្រសបទងំ
អស់ែដលមន េដីមបផី ព្វផ យដល់ ធរណជន ។ 

ម្រន្ដីទងំអស់ ជនិចចជកល ្រតូវដឹកនខំ្លួនឱយមនចរយិៃថ្លថនូរ និងបំេពញ មភរកិចចរបស់
ខ្លួន េដីមបេីធ្វីជគំរូល្អដល់ជនជប់ឃុឱំយេដីរេទរកផ្លូវល្អ និងជករេធ្វីឱយជនជប់ឃុមំនករ
េគរពចំេពះម្រន្ដីផង ។ 

 កនុងករបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួន ម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់្រតូវេគរព និងករពរេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់
មនុស ជតិ រក  និងេលីកសទួយសិទធិមនុស របស់ជន្រគប់រូប  ។ 

ករទទួលខុស្រតូវកនុង
នមជអនក្រគប្់រគង  
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ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

 

េដើមបធីនថ  ម្រន្តីយល់ដឹងចបស់ពីតៃម្លៃនេគលបំណង និងមនករអនុវត្តសម្រសប       
រដ្ឋបលពនធនគរ ចបំច្់រតូវសរេសរេគលបំណងឲយបនចបស់ ស់។ េសចក្ដីែថ្លងពីេគល
បំណងដូចេនះ នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេលើលិខិតុបករណ៍ និងបទ ្ឋ នអន្តរជតិ និងេធ្វើករ
ផ ព្វផ យេទអនកពកព់ន័ធនឹងករងរពនធនគរទងំអស់។ ឧទហរណ៍ នយក ្ឋ នេស អបរ់ ំ
ែកែ្របរបស់្របេទស ្វ សីុែលន កំណតក់រងរចមបងរបស់ខ្លួនថជ “កែន្លងឃំុែដលមនសុវតថិ
ភព និងករ្រគប្់រគងជនេលមើស មដីកនីតយនុកូល ករយកមកអនុវត្ត និងករទទលួ គ ល់
វធិនទូេទៃនសិទធិមនុស  េ យអនុេ ម មវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមរបស់អងគករសហ្របជ
ជតិ”។ នយក ្ឋ នេនះ កម៏នេសចក្ដីែថ្លងពីគុណតៃម្លចបស់ ស់ជមលូ ្ឋ នស្រមបគ់្ំរទ
ករងររបស់ខ្លួនផងែដរ។ 

 

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍អំពី
េគលបំណង ្រតូវឲយ
មនភពចបស់ ស់ 

 

 “នយក ្ឋ នេស អបរ់ែំកែ្រប ្រកសួងយុត្តិធម ៌និងកិចចករធមមនុញញ របស់
្របេទស ្វ សីុែលន 

         គុណតៃម្លរបស់េយើងគណៈ្រគប្់រគង និងម្រន្តីៃនមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្របរបស់្រពះម
ក ្រតេនះ គឺករបំេពញករងររបស់ខ្លួនេ្រកមករបង្ហ ញផ្លូវៃនគុណតៃម្លដូចខងេ្រកម ៖ 
េយើងេគរពនូវេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់បគុគល សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ្រគបរ់បូកនុងសងគម និងសក្ត
នុពលស្រមបក់រលូត ស់ និងករអភវិឌ របស់មនុស ។ ក ្ត េនះ ជំរញុឲយេយើងចត់
វធិនករែកែ្រប មរយៈកមមវធីិ ្ត រនីតិសមបទ និងកមមវធីិសមហរណកមម។ 
  
េយើងទទលួ គ ល់ថ ជនេលមើសមនសក្ដ នុពលរស់េនកនុងនមជពលរដ្ឋែដលេគរព
ចបប ់ប៉ែុន្តក ្ត បរយិកសជមលូេហតុចមបងែដលេធ្វើឲយពកួេគ្រប្រពឹត្តផទុយពីេនះ។ 
  
េយើងេជឿជកថ់ ភពខ្ល ងំ និងធនធនសំខន់ៗ របស់េយើងកនុងករសេ្រមចេគលបំណង
េនះ គឺម្រន្តីរបស់េយើង និងទំនកទំ់នងរ ងមនុស  និងមនុស ែដលជមលូ ្ឋ នចមបងៃន
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េយើង។ 
  
 េយើងេជឿជកថ់ ករែចករែំលកគំនិត ចំេណះដឹង គុណតៃម្ល និងបទពិេ ធន ៍ជលកខណៈ
ជតិ និងអន្តរជតិ គឺជករចបំចេ់ដើមបឈីនេទសេ្រមចេបសកកមមរបស់េយើង។ 
  
 េយើងេជឿជកេ់លើករ្រគប្់រគងពនធនគរេ យតម្ល ភព និងសុចរតិភព េហើយេយើងមន
គណេនយយភពចំេពះមខុរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម ៌និងកិចចករធមមនុញញ។ 
  
េយើងេជឿជក់េលើករឃំុខ្លួន និងករ្រប្រពឹត្ដែបបមនុស ធមចំ៌េពះជនេលមើស និងករេ្របើ
្របស់វធិនករ្រគប្់រគងជនជប់ឃំុ មវធីិមយួសម្រសប មនសុវតថិភព និងមន
យុត្តិធម៌។៣ 

 
រ ្ឋ ភបិល ្វ សីុែលន េគហទំពរ័របស់្រកសួងយុត្តិធម ៌ 

និងកិចចករធមមនុញញ  ទំពរ័េដើមៃនមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្រប 
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េទះជមនេសចក្ដីែថ្លងពីគុណតៃម្លបនល្អយ៉ង កេ៏ យ កគុ៏ណតៃម្លទងំេនះមនិ ច
មន្របសិទធភពបនែដរ េបើមនិមនករផ ព្វផ យេទកនម់្រន្តី្រគបរ់បូ មរយៈករេធ្វើជគំរូ
ល្អ និងភពដឹកនរំបស់រដ្ឋបលពនធនគរេទេនះ។ 

 
 

្របករសំខនផ់ងែដរេនះគឺថ ធរណជន និង្របពន័ធពត័ម៌ន គរួមនករយល់ដឹងពីគុណ
តៃម្លៃនដំេណើ រករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ ្របសិនេបើមនករយល់ដឹងបន្រតឹម្រតូវពីតនួទីរបស់
ពនធនគរពីសំ កស់ងគមសីុវលិ េនះ ធរណជននឹងេកតសរេសើរដល់កិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងរបស់ ជញ ធរពនធនគរកនុងករបំេពញករងរបនល្អ។ េដើមបសីេ្រមចបនេគលបំណង
េនះ ម្រន្តីពនធនគរជនខ់ពស់គរួបេងកើតទំនកទំ់នងល្អជមយួ ធរណជន និង្របពន័ធពត័ម៌ន
កនុងតំបនរ់បស់ខ្លួន។ ជករណ៍ខុសឆគងែដល ធរណជនដឹងែតពីបញ្ហ ែដលេកើតមនកនុង
ពនធនគរ  ផទុយេទវញិ ធរណជនគរួទទលួបនពត័ម៌នពីតថភព្របចៃំថងៃនជីវតិរស់េន
កនុងពនធនគរផងែដរ។ រដ្ឋបលពនធនគរ គរួេលើកទឹកចិត្ត្របធនពនធនគរឲយេធ្វើករជបួជ  
្របចជំមយួ្រកុមកនុងសងគមសីុវលិ រមួទងំអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល េហើយ្របសិនេបើេទរចួ
 ចអេញជ ើញ្រកុមទងំេនះមកេធ្វើទស នកិចចេនពនធនគរ។ 

 
 

 
 

 “ពនធនគរេនេសៀងៃហេបើកឲយអនកេធ្វើទស នកិចចចូល 

ពនធនគរ Baoshan របស់ទី្រកុងេសៀងៃហបនបង្ហ ញពីេគលនេយបយថមសី្រមបក់រ
េធ្វើទស នកិចចេនៃថង្រពហសបត្តិ៍។ ឥឡូវេនះ ្របជជនចិនែដលមន យុេលើសពី ១៦ ឆន  ំ
ចេធ្វើទស នកិចចេនពនធនគរ ែដលមនទី ងំេនជយ្រកុងេសៀងៃហភគខងេជើង។ 

  
ៃថងស្រមបទ់ស នកិចចេនះ គឺេនៃថង្រពហសបត្តិ៍ៃនសប្ត ហ៍ចុងេ្រកយកនុងែខនីមយួៗ។
 េ យ រែតអនកចូលទស នកិចចមនករកំណត្់រតឹម៤០នកជ់េរៀង ល់ែខ ដូេចនះអនក
មនបំណងចងេ់ធ្វើទស នកិចច ចបំច្់រតូវចុះេឈម ះទុកជមនុ។  
  
េលើសពីេនះ េនៃថង្រពហសបត្តិ៍ ពនធនគរបនទទលួេភញ វ្រកុមទីមយួជលកខណៈបគុគល
ែដលភគេ្រចើនជនិស តិ ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលកនុងតំបន ់និងញតិមតិ្តរបស់ជនជបឃំុ់។ 
  
អនុរក ពនធនគរ េ ក Chen Yaoxin បនមន្រប សនថ៍ “េយើងសូម ្វ គមនេ៍ យ
េ ម ះចំេពះេភញ វទូេទ េហើយេយើងសងឃមឹថ រដ្ឋបលពនធនគររបស់េយើងនឹងសថិតេ្រកម
ករ្រតួតពិនិតយពីសងគមទងំមលូ។  គំនិតផ្តួចេផ្តើមែបបេនះពិតជមនអតថនយ័ ស់” ។៤ 

 

China Daily ៃថងទី២៦ ែខមនី ឆន ២ំ០០៤ 
          

ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន
ដល់ ធរណជន  
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ពនធនគរកនុងរចនសមពន័ធរបស់រ ្ឋ ភបិល  
 

 

្រសេដៀងគន នឹង េរៀន និងមនទីរេពទយែដរ ពនធនគរ គឺជ ថ បន័ែដលគរួែតដំេណើ រករ
េ យអំ ចសីុវលិ កនុងេគលបំណងរមួចំែណកដល់ផល្របេយជន៍ ធរណៈ។ រដ្ឋមន
ភរកិចចករពរសងគម្របឆងំឧ្រកិដ្ឋកមម កនុងេពលជមយួគន េនះ រដ្ឋកម៏នភរកិចចេលើកកមពស់
សុខុមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ្រគបរ់បូកនុងសងគមផងែដរ។ ករ្រគប្់រគងពនធនគរឲយបន្រតឹម
្រតូវ គឺជករងរយ៉ងសំខនក់នុងកររមួចំែណកដល់ភរកិចចទងំេនះ។ 

 
េស សីុវលិ  
 

ករ កព់នធនគរ គឺជែផនកមយួៃនដំេណើ រករយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  េហើយកនុងសងគម្របជធិបេតយយ
 ករបញជូ នជនជបេ់ចទេទ កព់នធនគរ េធ្វើេឡើងេ យេច្រកមឯក ជយែដលែតង ងំ
េ យអំ ចពលរដ្ឋ។ ្របពន័ធពនធនគរ គរួ្រគប្់រគងេ យអំ ចសីុវលិ មនិែមន អំ ច
េយធេទ។ រដ្ឋបលពនធនគរ មនិគរួមនករ្រគប្់រគងផទ ល់េ យកងទព័ ឬអំ ចេយធ 
ដៃទេនះេទ។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី េន្របេទសជេ្រចើន ្របធនរដ្ឋបលពនធនគរ គឺជសមជិក
ៃនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ ែដល្រតូវបនគ្ំរទ ឬបញជូ នមកបំេពញតនួទីរដ្ឋបលពនធនគរកនុង 
រយៈេពលកំណតម់យួ។ េនេពលមនករណីែបបេនះ រ ្ឋ ភបិលគរួបញជ កឲ់យបនចបស់ថ 

បគុគលមន កេ់នះមនសមតថកិចចែបបសីុវលិកនុងនមជ្របមខុរដ្ឋបលពនធនគរ។ 

 

 
 

 

េ យ រែតមខុងរ ចេ់ យែឡកពីគន  ្របករសំខនេ់នះ គឺករែបងែចករចនសមពន័ធឲយ
បនចបស់រ ងអំ ចនគរបល និងរដ្ឋបលពនធនគរ។ ជទូេទ នគរបលទទលួខុស្រតូវ
េលើករេសុើបអេងកតបទឧ្រកិដ្ឋ និងចបឧ់្រកិដ្ឋជន។ េនេពលែដលបគុគល មន ក្់រតូវបនចប់
ខ្លួន ឬឃំុខ្លួន បគុគលេនះនឹង្រតូវនេំទបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមខុតុ ករកនុងរយៈេពលយ៉ង
ឆប់ មែដល ចេធ្វើបន េហើយបនទ បម់ក្រតូវបញជូ នេទកែន្លងឃំុខ្លួនកនុង ពនធនគរ។ កនុង  
្របេទសជេ្រចើន រដ្ឋបលនគរបលសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងម ៃផទ ចំែណកឯ  
រដ្ឋបលពនធនគរសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តធិម។៌ េនះជមេធយបយកនុងករ
ធនថ មនករែបងែចកអំ ច ចេ់ យែឡក និងជមេធយបយកនុងករបញជ កពី់ទំនក់
ទំនងជិតសនិទធរ ងអំ ចតុ ករ និង្របពន័ធពនធនគរ។ 

 

“កនុងរដ្ឋែដលដឹកនេំ យរ ្ឋ ភបិលេយធ ពនធនគរសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់
េយធ។ចំែណករដ្ឋែដលមន្របវត្តិជរបបផ្ដ ចក់រែផនកេយធ ពនធនគរនឹងដំេណើ រករ
កនុងជរួេយធ េ យម្រន្តីពនធនគរជអនកែដលមន នន្តរសក្តិេយធ និង កេ់ចញនូវវ ិ
នយ័េយធ។ េនេពលមនកំែណទ្រមងក់ងកម្ល ងំករពរ ករដកេយធេចញពី្របពន័ធពនធ
នគរសីុវលិ កជ៏ែផនកមយួៃនកំែណទ្រមងផ់ងែដរ។៥ 
  

អងគករសហ្របតិបត្តិករ និងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច គណៈកមមករ 
ជំនយួអភវិឌ ន ៍េសៀវេភែណនសំ្ដីពីករគ្ំរទសន្តិសុខ និងភពយុត្តិធម ៌ឆន ២ំ០០៧ 

ផល្របេយជន៍ ធរណៈ  

មនិែមនជេយធេទ  

មនិែមនជ 
នគរបល  
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 
វធិន៤៦(៣)ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 
 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

ជទូេទ កនុង្របេទស្របកនរ់បប្របជធិបេតយយ  រដ្ឋបលពនធនគរ គឺជ ជញ ធរ 
ធរណៈ សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងរ ្ឋ ភបិល។ កនុង្របេទសមយួចំននួ ដូចជ

្របេទសេ្របសីុល ឥ ្ឌ  ឬ ល្លឺមង៉ ់្រកសួងេនះសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់រដ្ឋបលថន កជ់តិ
 ឬថន កតំ់បន។់   ្របេទសភគេ្រចើនមនករេរៀបចំ្របពន័ធពនធនគរជលកខណៈជតិ និងទទលួ
ខុស្រតូវចំេពះនយក ្ឋ នមយួរបស់រ ្ឋ ភបិលក ្ដ ល។ េ្រកពីេនះ ្របេទសមយួចំននួេទៀត 

ដូចជ សហរដ្ឋ េមរកិ និង្របេទសក  អនុវត្តគំរទូងំពីរេនះជមយួគន ។ ្របករែដលថ 
ថ បន័ទទលួខុស្រតូវចំេពះរដ្ឋបលពនធនគរ គរួែតជ្រកសួងយុត្តិធម ៌្របសិនេបើមន្រកសួង

េនះេនកនុង្របេទស កនែ់តមនករទទលួ គ ល់ជទូេទេ្រចើនេឡើងៗ។  
 

 

ករ ករ់ដ្ឋបលពនធនគរឲយសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធម ៌គូសបញជ កពី់ទំនក់
ទំនងជិតសនិទធរ ងដំេណើ រករតុ ករ និងករឃំុខ្លួន្របជពលរដ្ឋ។ ករណ៍េនះ កជ៏ករែញក
ករងររបស់ម្រន្តីនគរបលេចញពី្របពន័ធពនធនគរផងែដរ។ ករេធ្វើែបបេនះ គឺជករសំខន ់
ពីេ្រពះដំេណើ រករេសុើបអេងកត គរួេធ្វើេឡើង ចេ់ យែឡកពីករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន េដើមបកំុី
ឲយមនករបងខតិបងខំេលើជនសង យ័។ 

“ម្រន្តីេនកែន្លងែដលមនករដកហូតេសរភីព 
 
្រកបខណ្ឌ ម្រន្តពីនធនគរ្រតូវមនបគុគលិក និងម្រន្តីទងំពីរេភទសមរមយ ជករណ៍ល្អ គរួមន
្រកបខណ្ឌ ជម្រន្ដី ជករសីុវលិ។ េ យែផ្អកេលើវធិនជទូេទ ម្រន្តីនគរបល ឬកងកម្ល ងំ
្រប ប់ វធុ ្រតូវបន មឃតម់និឲយ្រគប្់រគងជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពេន ម
កែន្លងឃំុខ្លួន ្របសិនេបើកែន្លងេនះមនិជ ថ បន័េយធ ឬនគរបល។ 
  

គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តដល៏្អស្ដីពីករ
ករពរជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពេន េមរកិ េគលករណ៍ ២០ ឆន ២ំ០០៨  

 េដីមបធីនឱយបនេជគជ័យ ម្របថន  ម្រន្ដពីនធនគរ្រតូវបនចត់ ងំជម្រន្តីពនធនគរេធ្វី
ករេពញេម៉ង និងមន នៈជម្រន្ដី ជករសីុវលិ េ យមនករធនកនុងមុខតំែណងេយង
េទេលីចរយិល្អ ្របសិទធភពៃនករងរ និងកយសមបទមមំនួែតមយង៉។ ្របក់េបៀវត ្រតូវែត
ផ្តល់ឱយបន្រគប់្រគន់ េដីមបទីក់ទញ និងរក បននូវបុរសនិង្រស្តីែដលមនគុណសមបត្តិ។ 
ផល្របេយជន៍ែដលបនទទលួពីករងរ និងលកខខ័ណ្ឌ ននៃនករបំេរកីរងរ ្រតូវែតឱយសម
្រសបេទនឹងបុព្វេហតុពិតៃនករងរេនះ ។ 

ករ្រគប្់រគងេ យ 
្របជធិបេតយយ  

ករបំែបកម្រន្តី
នគរបលេចញ 

ពីពនធនគរ  
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មលូេហតុេផ ងេទៀតែដលនឲំយមនករផ្ល ស់ប្ដូរែបបេនះគឺថ កនុង្របេទសជេ្រចើន ម្រន្តនីគរបល
បេ្រមើករេនអងគភពេយធមន នន្តរសក្តជិកងទព័ េរៀបចំេ យយក ម្របពន័ធេយធនិង
មនកតព្វកិចចជកងកម្ល ងំេយធេនេពលមនករេកះេ ចបំចពី់រ ្ឋ ភបិល។ ដូេចនះ 

ម្រន្តីនគរបលមនិបំេពញេទ មត្រមូវករៃនម្រន្តីពនធនគរ ែដលគរួមន្រកបខណ្ឌ ជម្រន្ដី ជ
ករសីុវលិេនះេទ។   
 

“ករេផទរទំនលួខុស្រតូវេទ្រកសួងយុត្តិធមក៌នុង្របេទសរសុ ុ ី“គឺជដំ កក់លមយួកនុង
ចំេ មដំ កក់លដសំ៏ខនបំ់ផុតកនុងេគលេ ឲយមនករេគរព មនិយមនីតយនុកូល-

ភព និងសិទធិមនុស ។ ្រកសួងយុត្តិធមម៌នេសរភីពេ្រចើនកនុងករធនឲយមនករេគរពដូច
េនះ េ យ រ្រកសួងយុត្តិធម ៌មនិទទលួរងបនទុកេករដំែណលពីអតីតកល និងមនិនឲំយ
សមព ធផ្លូវចិត្តេទេលើអនកែដលបំពនចបប ់និងអនកែដលកំពុងបំេរ ើេទសកនុងពនធនគរ។៦ 
  

Yuri Kalinin អនុរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធមក៌នុងសហពន័ធរសុ ុ ី
្របពន័ធ្រពហមទណ្ឌ រសុ ុ ី៖ អតីតកល បចចុបបននកល និងអនគតកល ឆន ២ំ០០២  

 
 
 
 

មនករទទលួ គ ល់ថ ករេផទរទំនលួខុស្រតូវកនុងជរួរ ្ឋ ភបិល ចមនផលវបិកធងនធ់ងរដល់
ម្រន្ដីកនុង្របេទសមយួចំននួ ែដលែផនកេយធទទលួបន្របកេ់បៀវត រពិ៍េសស និងមន
លកខខណ្ឌ ករងរេផ ងៗេទៀត ដូចជ ករទទលួបនេស ែថទសុំខភពេ យឥតគិតៃថ្ល
ស្រមបម់្រន្ដីផទ ល់ និង្រគួ ររបស់ពកួេគ ករេធ្វើដំេណើ រេ យឥតគិតៃថ្ល ករផ្ដល់កែន្លង ន ក់
េន និងករេរៀបចំេពលស្រមកលំែហកយ។ បញ្ហ ទងំេនះនឹងមនបរយិយេនេពលេ្រកយ
កនុងជំពូកេនះ។ 

 
 

េនះជមលូេហតុមយួេផ ងេទៀតែដលពនធនគរគរួ្រគប្់រគងេ យ ជញ ធរសីុវលិ។ ជកែ់ស្ដង 
ជនជបឃំុ់េសទើរែតទងំអស់នឹងវលិេទរកជីវភពរស់េនកនុងសងគមសីុវលិេនៃថង មយួ។    

្របសិនេបើពកួេគរស់េនកនុងជីវភព្រសបចបប ់េនះ្របករសំខន ់គឺ្រតូវមនកែន្លងស្រមបរ់ស់
េន មនឱកសែស្វងរកករងរេធ្វើ និងមនរចនសមពន័ធគ្ំរទពីសងគមយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ដូេចនះករ
ភជ បទំ់នកទំ់នងរ ងរដ្ឋបលពនធនគរ និងទីភន កង់រេស ធរណៈេផ ងៗេទៀត គឺជករ
សំខន ់ដូចជ ជញ ធរសុខភព និងសុខុមលសងគម។ ទំនកទំ់នងេនះ ចេកើតមន ្របសិន
េបើរដ្ឋបលពនធនគរជអងគករសងគមសីុវលិ េហើយមនិែមនបេ្រមើករែផនកេយធ។ 

 
 

កនុងេពលជមយួគន េនះែដរ គរួយល់ដឹងថ េទះបីជម្រន្តីពនធនគរមន្រកបខណ្ឌ ជម្រន្ដសីុី
វលិកេ៏ យ ក្៏របពន័ធពនធនគរេនែតជអងគភពែដលមនវនិយ័ និង ននុ្រកមផទ ល់ខ្លួន។ 

េហើយពនធនគរមនិែមនជកែន្លង្របជធិបេតយយេទ។ េដើមបអីនុវត្តមខុងរឲយបន្រតឹម្រតូវ ករ
ទទលួ គ ល់ពីប ្ដ ញៃនករបញជ ឲយបនចបស់ ស់ គឺជករសំខន។់ ្របករេនះសម្រសបជ
ពិេសស ស់ស្រមបអ់ងគភពធំៗែដល្រតូវមនករយល់ដឹងពីលទធភពៃនច ចល និងគម ន
ស ្ដ បធ់ន ប ់េទះបីជពនធនគរេនះមនករ្រគប្់រគងល្អយ៉ង កេ៏ យ។ ករមន្របពន័ធ

ផលវបិកៃនករេផទរ
ទំនួលខុស្រតូវ  

ករភជ បទ់ំនកទ់ំនង
ជមយួទីភន កង់រសងគម  

អងគភពែដលមនវនិយ័
 និង ននុ្រកម   
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ែដល្រគប្់រគងេ យសីុវលិ ចេធ្វើបនយ៉ងងយ្រសួល េហើយមនវនិយ័ល្អែថមេទៀត។ ម
រយៈករបក្រ យកនុងជំពូកទី៧ ៃនេសៀវេភេនះ ផល្របេយជនស៍្រមបអ់នកពកព់ន័ធ ដូចជ  
ម្រន្តីពនធនគរ និងជនជបឃំុ់ គឺថ ពនធនគរគរួែតជ ថ បន័មនស ្ដ បធ់ន បល់្អ។ ផល
្របេយជនេ៍នះ ចេកើតមនេឡើង្របសិនេបើមនករេរៀបចំវនិយ័កនុងពនធនគរ។ 

 

ករ្រគប្់រគងពនធនគរ  
 

ករ្រគប្់រគងពនធនគរសំខនជ់ងេគេនះ គឺករងរ្រគប្់រគងមនុស  ជចមបង ជនជបឃំុ់ និង
ម្រន្ដី។ បគុគលទទលួបនទុក្រគប្់រគងពនធនគរ ដូចមនែចងកនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួថជ
្របធនពនធនគរ អភបិលពនធនគរ អធិករ ឬអនកេមើលករខុស្រតូវពនធនគរ គឺជបគុគល
សំខនក់នុងករបេងកើតបរយិកសកនុងពនធនគរទងំមលូ េហើយវធីិ ្រស្តកនុងករដឹកនរំបស់
បគុគលេនះ ចកំណតថ់ េតើពនធនគរេនះជកែន្លងែដលមនភពសមរមយ មនុស ធម ៌និង
យុត្តិធម ៌ឬយ៉ង ។ 

 

្របេទសជេ្រចើនចតទុ់កករ្រគប្់រគងពនធនគរជករងរវជិជ ជីវៈ ឬជជំនញែដលទមទរ
ឲយមនករបណ្តុ ះប ្ដ ល និងករអភវិឌ ជក់ ក។់ ្របធនពនធនគរែដលេទើបទទលួបន
ករែតង ងំថមី ចទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លែផនកចបប ់រដ្ឋបល ឬេយធជលកខណៈ
ទូេទជមនុ ឬសងឃមឹថនឹងមនសមតថភពយល់ដឹងពីជំនញជក់ កែ់ដលជលកខខណ្ឌ កនុង
ករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ លកខណៈសមុគ ម ញៃនពនធនគរជេ្រចើនេធ្វើឲយមនភញ កេ់ផ្អើល ដូចជ
ពនធនគរធំ Tihar េនញូវែដល្លី និងពនធនគរ Rikers Island េនទី្រកុងញូវយក៉ ែដល ច
មនជនជបឃំុ់ចេន្ល ះពី១០.០០០ នក ់េទ ១៧.០០០នក ់រឯីពនធនគរែដលតូចបំផុត ច
មនជនជបឃំុ់មនិេលើសពី បសិ់បនកេ់ឡើយ។  ករ្រគប្់រគងពនធនគរទងំេនះទមទរឲយ
មនបន្ដុ ំៃនជំនញ កនុងេនះជំនញមយួចំននួទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងទូេទ និងជំនញមយួ
ចំននួេទៀតទកទ់ងនឹងជំនញពិេសសកនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ 

 

ករអនុវត្ដេទសពនធនគររបស់្របេទសមយួ ចជះឥទធពិលេលើករ្រគប្់រគងៃផទកនុងៃនពនធនគរ។
 េនេពលពនធនគរមនភពចេង្អ តែណន និងករ្រគប្់រគងែដលមនធនធនមនិ្រគប្់រគន ់ ច
បះ៉ពល់ករផគតផ់គងត់្រមូវករចបំចៃ់នជីវតិរស់េនរបស់មនុស ែដលសថិតេ្រកមករទទលួខុស
្រតូវរបស់ខ្លួន។ ករធនឲយជនជបឃំុ់ទទលួបនម្ហូប រ និងទឹក ្អ ត្រគប្់រគន ់មនែ្រគ
ស្រមបេ់ដក និងទទលួបនខយល់ កសបរសុិទធ គឺជភរកិចចេពញេម៉ងរបស់រដ្ឋបលពនធ
នគរមយួចំននួ។ 

 

េនកនុងករណីខ្លះ  ករកំណតេ់គលេ ែថទឲំយបនខពស់ជងេនះ ចេធ្វើេទបន។ ករណ៍
េនះ ចពកព់ន័ធនឹងករងរសព្វែបបយ៉ង មែដល ចេធ្វើបន េដើមបធីនថ ផលបះ៉ពល់
ដល់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ កនុងពនធនគរ្រតូវសថិតកនុងក្រមតិអបបបរម មរយៈកររក ចំណង
ទកទ់ង្រគួ រ និងករភជ បទំ់នកទំ់នងជមយួសហគមន។៍ ករណ៍េធ្វើដូចេនះ ក៏ ចជករេលើក
ទឹកចិត្តជនជបឃំុ់ឲយទទលួ គ ល់បទេលមើសរបស់ខ្លួនែដលប ្ត លឲយមនករផ្ដនទ េទស ក់
ពនធនគរ និងពយយមេលើកកមពស់បំណិនផទ ល់ខ្លួន បំណិនសងគម និងបំណិនករងរផងែដរ។ 
សកមមភពទងំេនះ ្រតូវបនអនុវត្តកនុងេគលបំណងជយួ ជនជបឃំុ់ឲយរស់េនកនុងជីវភពេគរព
ចបបប់នទ បពី់ពកួេគបនេ ះែលង។ 
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

 វធិន ៥០ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 
 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

ករ្រគប្់រគងពនធនគរចបំច្់រតូវពិចរ េលើបរយិកសនេយបយ និងវបបធម ៌ែដលេនជំុ
វញិពនធនគរ។ ករពិចរ ែបបេនះ កនែ់តចបំចជ់ពិេសសេនកនុងបរយិកស  ផ្ល ស់ប្តូរ
ជកែ់ស្តងេនតំបនេ់ផ ងៗកនុងពិភពេ ក្របែហលជង២៥ ឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ េនះមននយ័
ថ ករ្រគប្់រគងពនធនគរបនល្អ ចបំច្់រតូវែតមនលកខណៈែ្រប្របួលរស់រេវ ើក មនិែមនជទេង្វើ
នឹងថកល់េនះេទ េហើយថ ដំេណើ រករៃនករេលើកកមពស់ពនធនគរ្រតូវេធ្វើេឡើងជបន្តបនទ ប។់ 

 
 

អនកទទលួខុស្រតូវេលើពនធនគរ និង្របពន័ធពនធនគរ គរួពិចរ ឲយហសួពីក ្ត  បេចចកេទស
 និងករ្រគប្់រគង។ អនកទទលួខុស្រតូវទងំេនះ ្រតូវមនតនួទីជអនកដឹកនែំដលមនលទធភព
កនុងករេលើកទឹកចិត្តម្រន្ដីែដលទទលួខុស្រតូវ េ យឲយតៃម្លេទេលើករអនុវត្តករងរលំបក   
្របចៃំថង។ អនកទទលួខុស្រតូវ ចបំច្់រតូវែតជបរុស និង្រស្ដីែដលមនចកខុវស័ិយចបស់ ស់
និងឆនទៈេមះមតុ េដើមប្ីរបកនខ់ជ បនូ់វបទ ្ឋ នក្រមតិខពស់កនុងករអនុវត្តករងរ្រគប្់រគងករ
លំបកននកនុងពនធនគរ។ 

(១)   ្របធនពនធនគរ ្រតូវមនគុណសមបត្តិ្រគប់្រគន់្រតូវនឹងករងររបស់គត់ េពលគឺ
អត្តចរតិៃថ្លថនូរ មនសមតថភពកនុងករ្រគប់្រគង មនបទពិេ ធន៍ និងករបណ្តុ ះ
ប ្ដ ល្រគប់្រគន់ ។ 

(២)   ្របធន ្រតូវលះបង់េពលេវ របស់គត់ទងំ្រសុងសំ ប់ភរកិចចផ្លូវកររបស់ខ្លួន េហយី
មិន្រតូវែតង ងំជម្រន្ដីេធ្វីករកន្លះៃថងេឡយី ។ 

(៣)   ្របធន ្រតូវ ន ក់េនកនុងបរេិវណៃនពនធនគរ ឬក៏េនម្តុជិំតៗ េនះ ។ 
(៤)   កល មនពនធនគរពីរ ឬេ្រចីនជងពីរ សថិតេនេ្រកមអំ ច្រគប់្រគង្របធនែត

មន ក់ ្របធនរូបេនះ ្រតូវេទពិនិតយពនធនគរទងំេនះឱយបនញឹកញប់។ បុ៉ែន្ត ្រតូវ
មនម្រន្តីទទលួខុស្រតូវមន ក់េន្របចកំរ មពនធនគរនីមយួៗ  ។ 

ភពជអនកដកឹនលំ្អ 
គឺជក ្ដ សំខនច់បំច ់ 
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ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្ដ ី 
 

កររក ឲយមនបទ ្ឋ នក្រមតិខពស់  
 

 

ម្រន្ដីពនធនគរទងំអស់គរួមនលកខណសមបត្តិ និងវជិជ ជីវៈកនុងបទ ្ឋ នខពស់ ជពិេសសស្រមប់
ម្រន្ដីែដលបេ្រមើករងរផទ ល់ជមយួនឹងជនជបឃំុ់។ ម្រន្ដទីងំេនះ រមួមនម្រន្ដីអនុវត្ដផទ ល់ ឬ
អនុរក ពនធនគរែដលមនឯកស ្ឋ ន ្រពមទងំម្រន្ដី ជីព ដូចជ្រគូបេ្រង ន និង្រគូបង្ហ ត។់
ម្រន្ដីបេ្រមើករងរែដលទកទ់ងនឹងជនជបឃំុ់ជេរៀង ល់ៃថង ចបំច្់រតូវេ្រជើសេរ ើសយ៉ងយក
ចិត្តទុក ក។់ ដូេចនះករេ្រជើសេរ ើសម្រន្ដីពនធនគរ គឺជករងរសំខនបំ់ផុត។ រដ្ឋបលពនធនគរ 
គរួមនេគលនេយបយឲយបនចបស់ ស់ េដើមបេីលើកទឹកចិត្តឲយេបកខជនមនគុណសមបត្តិ
សមរមយ កព់កយបេ្រមើករេនពនធនគរ។ ្របសិនេបើពនធនគរបនបេងកើតគុណតៃម្លរចួ
េហើយ និងបរបិទ្រកមសីលធមក៌នុង្របតិបត្តិកររបស់ពនធនគរ ្របករសំខន ់េគលករណ៍
ទងំេនះ គរួបញជ កឲ់យបនចបស់កនុងឯក រ ឬដំេណើ រករៃនេ្រជើសេរ ើសម្រន្ដី។ករបញជ ក់
ចបស់ ស់េនះ េដើមបឲីយេបកខជន ឬេបកខនរែីដលមនបំណង កព់កយយល់ដឹងពីត្រមូវករ
របស់ខ្លួនទកទ់ងនឹង កបបកិរយិ និងអត្តចរតិ្ត។ េនះកប៏ញជ កឲ់យបនចបស់ចំេពះេបកខជន
ែដលមនលកខណៈសមបត្តមិនិសម្រសប េពលគឺ េបកខជនែដល្រប្រពឹត្តមនិសមរមយេទេលើ្រកុម
ជតិ សនភ៍គតិច ឬ្រស្តី ឬជនបរេទស មនិ្រតូវ កព់កយបេ្រមើករកនុង្របពន័ធ ពនធនគរេឡើយ។ 

 
 

េទះបីជមនករ កេ់ចញេគលនេយបយែបបេនះេដើមបធីនឲយបនថ េបកខជនមនករ
យល់ដឹងពីលកខណៈករងរេនពនធនគរកេ៏ យ កេ៏បកខជន កព់កយទងំេនះ មនិ្របកដថ
ជេបកខជនែដលសក្ដិសមនឹងករងរេនពនធនគរេឡើយ។  ដូេចនះ្រតូវមននីតិវធីិចបស់ ស់
កនុងករធនថ មនែតេបកខជនែដលសក្ដិសមប៉េុ ្ណ ះ េទើប ចេ្រជើសេរ ើសឲយបេ្រមើករកនុង្រប
ពន័ធពនធនគរបន។ េនដំ កក់លដំបងូ នីតិវធីិទងំេនះគរួេធ្វើេតស្តពីភពសុចរតិ និងភព
មនុស ធមរ៌បស់េបកខជន និងវធីិែដលពកួេគេឆ្លើយតបេទនឹង ថ នភពលំបកែដលពកួេគនឹង
ជបួ្របទះកនុងករងរ្របចៃំថង។ នីតិវធីិេនះជែផនកមយួសំខនបំ់ផុតែដលបង្ហ ញពីសមតថភព
ែដលជត្រមូវករសំខនក់នុងករងរ។ េ្រកយពីេឃើញថ េបកខជនបំេពញ មត្រមូវករទងំេនះ

“អនកេធ្វើរបយករណ៍ពិេសសមនបំណងេលើកេឡើងពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករេលើក
កមពស់ជីវភពកនុង ថ នភពដលំ៏បករបស់អនក្រគប្់រគងេនពនធនគរ Bafang Principal។
យុទធវធីិបនទ បខ្លួនរបស់អនក្រគប្់រគងេនេពលជបួ្របទះបញ្ហ ធងនធ់ងរ មរយៈករ្រប្រពឹត្ដេទ
េលើជនជបឃំុ់្របកបេ យេសចក្តីៃថ្លថនូ រ និងមនុស ធម ៌េ យមិនយកអំ ចរបស់
ខ្លួន គឺពិតជគំរូដ៏ល្អ ែដលបង្ហ ញពីទំនកទំ់នងសហករយ៉ងរងឹមជំមយួជនជប់ឃំុ។៧ 
  

ពនធនគរេន្របេទសកេមរនូ ៖ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពី 
ពនធនគរ និងកែន្លងឃំុខ្លួន េន្របេទស ្រហ្វិក ឆន ២ំ០០២ 

រៈសំខនៃ់នករ
េ្រជើសេរ ើសម្រន្ដី       

េ យបន្រតឹម្រតូវ  

ករេ្រជើសេរ ើសសំ ងំ
យកេបកខជនែដល 
មនគុណសមបត្ដ ិ 
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េហើយ នីតិវធីិបនទ ប ់គឺករេធ្វើេតស្តពីបញ្ហ ទកទ់ងនឹងបទ ្ឋ នអបរ់រំបស់េបកខជន សមតថភពកយ
សមបទ កំណត្់រ ករងរពីមនុមក និងសក្ត នុពលរបស់េបកខជនកនុងករសិក បំណិនថមីៗ។ 

 
 

ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្ដី គរួេធ្វើេឡើងេ យគម នករេរ ើសេអើង េពលគឺ ្រស្តីគួរមនឱកសេសមើភពគន
ដូចបរុសកនុងករបេ្រមើករងរេនពនធនគរ និងមន្របកេ់បៀវត រេ៍សមើគន  ទទលួបនករបណ្តុ ះ
ប ្ដ ល និងមនឱកសេឡើងតំែណងដូចគន ផងែដរ។ ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនជបរុស េហើយជ
្របៃពណី កនុង្របេទសជេ្រចើន ករងរេនពនធនគរ គឺជករងររបស់បរុស េ យមនិមន
មលូេហតុបញជ កពី់ករេធ្វើដូចេនះេឡើយ។ 
 

កនុងពនធនគរមយួចំននួ ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើន ស់មកពី្រកុមជតិ សនភ៍គតិច ឬ្រកុម
ជតិពនធុ។ តថភពែបបេនះផ្ដល់ជទឡ្ហីករណ៍ថ រដ្ឋបលពនធនគរ គរួខិតខំ្របឹងែ្របងេ្រជើស
េរ ើសម្រន្ដីឲយបន្រគប្់រគនម់កពី្រកុមជតិ សនដូ៍ចជជនជបឃំុ់ែដរ។ 

 

ខ្លឹម រៃនលិខិតុបករណ៍អន្តរជតិ  
 

វធិន៤៦ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

 

វធិន៤៩ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

(១)   រដ្ឋបល្រគប់្រគងពនធនគរ ្រតូវេធ្វីករេ្រជីសេរសីម្រន្ដី្រគប់លំ ប់ថន ក់េ យ្របុង
្របយត័ន េ្រពះថករ្រគប់្រគងពនធនគរបនល្អ្រតឹម្រតូវ ្រស័យេលីសុចរតិភព, ភព
មនុស ធម៌ សមតថភពវជិជ ជីវៈ និងលកខណៈសមបត្តិ ្រតូវនឹងករងររបស់ពកួេគ ។ 

(៣)   េដីមបធីនឱយបនេជគជ័យ ម្របថន  ម្រន្ដីពនធនគរ្រតូវបនចត់ ងំជម្រន្តី
ពនធនគរេធ្វកីរេពញេម៉ង និងមន នៈជម្រន្ដី ជករសីុវលិ េ យមនករធន
កនុងមុខតំែណងេយងេទេលីចរយិល្អ ្របសិទធភពៃនករងរ និងកយសមបទមមំនួ
ែតមយង៉។ ្របក់េបៀវត ្រតូវែតផ្តល់ឱយបន្រគប់្រគន់ េដីមបទីក់ទញ និងរក បននូវ
បុរសនិង្រស្តីែដលមនគុណសមបត្តិ។ ផល្របេយជន៍ែដលបនទទលួពីករងរ និង
លកខខណ្ឌ ននៃនករបំេរកីរងរ ្រតូវែតឱយសម្រសបេទនឹងបុព្វេហតុពិតៃនករងរេនះ ។ 

(១)  េយងេទ មលទធភពែដល ចេធ្វីេទបន កនុងចំេ មម្រន្ដីពនធនគរ ្រតូវមនអនក
ឯកេទស្រគប់្រគន់មយួចំននួ ដូចជ្រគូេពទយេ គចិត្ដ អនកឯកេទសចិត្ត ្រស្ដ បុគគលិក
សងគមកិចច ្រគូបេ្រងៀន និង្រគូបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ។ 

(២)  េស របស់បុគគលិកសងគមកិចច ្រគូបេ្រងៀន និង្រគូបណ្តុ ះប ្ត លខងវជិជ ជីវៈ ្រតូវធន
ឱយមនលកខណៈអចិៃ្រន្តយ ៍េទះជយ៉ងេនះក្តី ក៏មិនគរួមិនគិតដល់អនកេធ្វីករេ យ
សម័្រគចិត្ត ឬអនកេធ្វីែតកន្លះៃថងេនះែដរ។ 

គម នករេរ ើសេអើង  
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ម្រ ១៨ ៃន្រកមសីលធមស៌្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 

ម្រ ២ ៃនអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ 
ែចងថ ៖ 

 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

រដ្ឋបល្រគប្់រគងពនធនគរជេ្រចើនមនករលំបកយ៉ងខ្ល ងំកនុងករេ្រជើសេរ ើសម្រន្ដីែដលមន
សមតថភពខពស់។ ករលំបកេនះ ចមនមលូេហតុជេ្រចើនយ៉ង ដូចជ ្របកេ់បៀវត រ ៍
ទប នៈករងរេនពនធនគរកនុងសហគមនម៍នក្រមតិទប មនករ្របកតួ្របែជងពីទីភន ក់
ងរ្របតិបត្តិចបបេ់ផ ងៗេទៀត ដូចជនគរបល។ េទះជមនមលូេហតុអ្វកីេ៏ យ រដ្ឋបល
្រគប្់រគងពនធនគរ ្រតូវខិតខំអនុវត្ត មេគលនេយបយេ្រជើសេរ ើសសកមមមយួ ជជងរងច់ំ
េបកខជនែដលមនសមតថភពរតម់ករកពកួេគ។ 

ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល និងែផនក្របតិបត្តិចបប់ ្រតូវធនថ ទីភន ក់ងរទទលួបនទុក្របតិបត្តិចបប់
ទងំអស់្រតូវបនេ្រជីសេរសីេ យ នីតិវធីិ្រតឹម្រតូវ មនសីលធម៌សម្រសប មនសមតថភព
ខងចិត្តវទិយ  និង ងកយមមំនួ ស្រមប់អនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួនយ៉ងមន្របសិទធភព និង
ទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈជបន្តបនទ ប់ និងសីុជេ្រម។ សមតថភពកនុងករបំេពញ
ករងររបស់ទីភន ក់ងរទងំេនះគរួមនករ្រតួតពិនិតយ មកលកំណត់។ 

 រដ្ឋភគីផ្ដនទ េទសករេរសីេអីង្របឆងំ្រស្តេីភទ្រគប់ទ្រមង់ ្រពមេ្រពៀងគន អនុវត្តេគលនេយ
បយ មមេធយបយសម្រសប និងេ យឥតពនយរេពល េដីមបឈីនេទលុបបំបត់ករ
េរសីេអីង្របឆងំ្រស្តីេភទ េហយីកនុងទិសេ េនះ សនយថ ៖ 
(ក)  បញចូ លេគលករណ៍សមភពរ ងបុរស និង្រស្ត ីេទកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ឬចបប់ជតិសម

្រសបឯេទៀត ្របសិនេបីមិនទន់បនបញចូ លេនេឡយី និងធន មផ្លូវចបប់ ឬមេធយ
បយសម្រសបដៃទេទៀត េដីមបេីធ្វីឲយេគលករណ៍េនះបនសេ្រមចជក់ែស្ដង។ 

(ខ)  អនុម័តបទបបញញត្តិ និងវធិនករចបប់ និងវធិនករសម្រសបេផ ងៗ រមួមនទណ្ឌ កមម
ផង េបីចបំច់ េដីមបី មឃត់ករេរសីេអីងទងំអស់្របឆងំនឹង្រស្តី។ 

(គ)  បេងកតីកិចចករពរសិទធរិបស់្រស្តី មផ្លូវចបប់ ែផ្អកេលីមូល ្ឋ នសមភពជមយួបុរស និង
ធនករពរេ យស័ក្តិសិទធដិល់្រស្តី ្របឆងំនឹងអំេពីេរសីេអីង មរយៈ ជំរះក្ដី
ជតិ ែដលមនសមតថកិចច និង ថ ប័ន ធរណៈដៃទេទៀត។ 

(ឃ) ទប់មិនឲយេធ្វីអំេពី ឬករអនុវត្តែដលមនលកខណៈេរសីេអីង្របឆងំនឹង្រស្តី និងធនថ
 ជញ ធរ និង ថ ប័ន ធរណៈេធ្វីសកមមភព្រសប មកតព្វកិចចេនះ។ 

(ង)  ចត់វធិនករសម្រសបទងំអស់ េដីមបលុីបបំបត់េចលករេរសីេអីង្របឆងំនឹង្រស្ត ីែដល
េធ្វីេឡងីេ យបុគគល អងគករ ឬសហ្រគស មយួ។ 

(ច)  ចត់វធិនករសម្រសបទងំអស់ រមួករេធ្វីចបប់ផង េដីមបែីកែ្រប ឬ ក់ឲយនិ សករ
ចបប់ បទបញជ  ទម្ល ប់ និងករអនុវត្ត ែដលបេងកីតករេរសីេអីង្របឆងំនឹង្រស្តី។ 

(ឆ)  ក់ឲយនិ សករណ៍បទបបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ  ែដលបេងកីតជករេរសីេអីង្របឆងំនឹង
្រស្តី។ 

េគលនេយបយ
េ្រជើសេរ ើសសកមម   
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ត្រមូវករឲយមនេគលនេយបយេ្រជើសេរ ើសសកមមមយួ គឺជករគ្ំរទបែនថមេលើេសចក្ដអីះ
ងែដលបនេធ្វើេនែផនកខងេលើៃនជំពូកេនះស្រមបក់មមវធីិអបរ់ជំ ធរណៈស្ដីពី

សកមមភពកនុងពនធនគរ។ េគលនេយបយេ្រជើសេរ ើសសកមមេនះ ចជយួ បំបតក់រយល់
ខុស េហើយជះឥទធិពលេលើចំ ប់ រមមណ៍របស់ ធរណជនទូេទ និងជពិេសស េបកខជន
ែដលមនសក្ត នុពល។ ្របសិនេបើសមជិកកនុងសងគមសីុវលិមនិមនករយល់ដឹងពីជីវភពពិត
្របកដកនុងពនធនគរេទ េនះគម ននរ មន កម់នបំណងបេ្រមើករងរកនុង្របពន័ធពនធនគរេឡើយ។ 

ករអបរ់ជំ ធរណៈ ចេធ្វើេឡើងកនុងមេធយបយជេ្រចើន។ មេធយបយទងំេនះ រមួមន
ករេលើកទឹកចិត្តសមជិកទទលួខុស្រតូវរបស់សហគមនឲ៍យេធ្វើទស នកិចចេនពនធនគរេដើមបី
យល់ដឹងពីពនធនគរ េធ្វើករទកទ់ងជ្របចជំមយួ្របពន័ធផ ព្វផ យ េដើមបឲីយ្របពន័ធទងំេនះ
ចុះផ យពត័ម៌នេផ ងៗ ជជង្រគនែ់ត យករណ៍ពីចំណុចអវជិជមនពីពនធនគរ។ 

 

រដ្ឋបល្រគប្់រគងពនធនគរគរួកំណតេ់គលេ ឲយអងគភពជក់ កែ់ដល ចេធ្វើករេ្រជើស
េរ ើសបគុគលិកមកបេ្រមើករកនុង្របពន័ធពនធនគរ។ អងគភពទងំេនះ ចជ្រគឹះ ថ នអបរ់ ំដូច
ជ វទិយល័យ និង កលវទិយល័យ ឬ ចជ្រកុមសហគមន។៍ ពកួេគគរួែតទទលួបនពត័ម៌ន
ជក់ កអំ់ពីតនួទីរបស់ម្រន្ដ ីមនុស ែបប ែដល ចបេ្រមើករងរកនុង្របពន័ធពនធនគរ
បន និងបញជ កក់រណ៍ពិតថ ករងរេនះជករងរែដលមនអតថ្របេយជនម៍យួកនុងេស   

ធរណៈ។ 

 
 

ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្ដីជអនកឯកេទសទមទរឲយមនករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស។ ម្រន្ដជី
អនកឯកេទស ចជបគុគលែដលបនទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុងវជិជ ជីវៈជក់ ក ់ កនុងេនះ
រមួមន ្រគូបេ្រង ន ្រគូបង្ហ ត ់និងបគុគលិកសុខភបិល។  ពនធនគរមយួចំននួ កត៏្រមូវឲយមន
្រគូេពទយចិត្ដេ គ និងអនកឯកេទសែផនកចិត្ដ ្រស្ដផងែដរ។ េយើងមនិ ចសនមតប់នថបគុគល
ែដលទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លទងំអស់ សុទធែតសក្ដិសមនឹងបេ្រមើករងរកនុងពនធនគរ
េនះេទ ដូចជ ្រគូបេ្រង នជេដើម។ ដូេចនះ ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្ដី ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យ្របុង្របយត័ន
 និងមនករបញជ កច់បស់ ស់ពីតនួទីរបស់ម្រន្ដីកនុងករបេ្រមើករងរេនពនធនគរ។ 

 
 

បទពិេ ធនក៍នុង្របេទសមយួចំននួបង្ហ ញថ ្រស្តី ចអនុវត្តភរកិចចធមម ជម្រន្តពីនធនគរ ដូច
បរុសែដរ។ ជកែ់ស្ដង កនុង ថ នភពែដលមនករពិភក េដញេ លពីវត្តមនរបស់ម្រន្ដជី
្រសីែតងែត ចេ ះ្រ យនូវឧបបត្តិេហតុែដលេកើតេឡើងភ្ល មៗបន។ ថ នភពទងំេនះ 
មនដូចជករ្រគប្់រគងេលើែផនកអនមយ័ និងករែឆកេឆរខ្លួន្របណ ែដលអនកែឆកេឆរគរួមន
េភទដូចជនជបឃំុ់។ េ្រកពី ថ នភពទងំេនះ ម្រន្ដីពនធនគរេភទ្រសី ចចត់ ងំឲយអនុវត្ត
ភរកិចច្រគបយ៉់ង។ 

 
 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្ដ ី 
 

 

េនេពលេ្រជើសេរ ើសម្រន្ដីបន្រតឹម្រតូវេហើយ េនះ្រតូវផ្ដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លឲយបនសម្រសប
ដល់ពកួេគ។ ម្រន្ដីថមីជេ្រចើននឹងមនបទពិេ ធន ៍ឬចំេណះដឹងតិចតចួ ឬមនិធ្ល បម់នបទ

ម្រន្ដីជអនកឯកេទស  

ម្រន្ដីពនធនគរជ្រស្ដី  

គុណតៃម្លជមូល ្ឋ ន  

កមមវធិអីបរ់ជំ 
ធរណៈ  
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ពិេ ធន ៍ឬចំេណះដឹងពកព់ន័ធនឹងករងរកនុងពនធនគរេឡើយ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវទីមយួ គឺ្រតូវ
ព្រងឹងតៃម្លៃនបរបិទសីលធមដ៌ល់ម្រន្ដីទងំអស់ ែដលពនធនគរគបបយីកមកពិចរ  ដូច
មនេរៀប បេ់នែផនកខងេលើៃនជំពូកេនះ។ លកខខណ្ឌ េនះចបំច្់រតូវបញជ កឲ់យបនចបស់
ថ នឹងមនករបេ្រង នជំនញបេចចកេទសជបេណ្តើ រៗេ យែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នៃនេសចក្ដៃីថ្លថនូរ
និងមនុស ធមរ៌បស់អនកទងំ យែដលចូលរមួកនុងសកមមភពពនធនគរ។ អនកទងំេនះរមួ
មន ជនជបឃំុ់ទងំអស់ មនិថពកួេគមន្របវត្តិែបប  និងបន្រប្រពឹត្តបទេលមើសអ្វីេនះ
េទ ្រពមទងំម្រន្ដ ីនិងអនកេធ្វើទស នកិចចផងែដរ។ ម្រន្ដ្ីរតូវទទលួបនករបេ្រង នពីបំណិនមលូ ្ឋ ន
ស្រមបេ់ ះ្រ យជមយួមនុស ដៃទេទៀត ែដលអនកទងំេនះមយួចំននួជមនុស ពិបក
េ្រប ន្របេ  មរយៈមេធយបយសម្រសប និង្របកបេ យមនុស ធម។៌េនះមនិែមន្រគន់
ែតជ្រទឹស្ដីេនះេទ ប៉ែុន្តេនះជដំ កក់លដំបងូយ៉ងសំខនស់្រមបក់របណ្ដុ ះប ្ដ ល
បេចចកេទសែដលនឹងេធ្វើេឡើងេនេពលបនទ ប។់ េពលខ្លះ េទះបីជ្របពន័ធពនធនគរមនករ
អភវិឌ កេ៏ យ កេ៏នែតមនករយល់ដឹងតិចតចួពីេគលបំណងៃនករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្ដី
ដែដល។ េនះប ្ដ លមកពីអវត្តមនៃនករឲយតៃម្លេទេលើលកខខណ្ឌ ចមបង ែដលជមលូ ្ឋ ន
ៃនករេធ្វើករងរេនពនធនគរថជករងរល្អ។ 

 
 

ម្រន្ដីពនធនគរ គរួទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទសចបំចន់ន។ ម្រន្ដី ្រតូវយល់ដឹង
ពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវែផនកសន្តិសុខ កនុងេនះមនករេរៀនពីរេបៀបេ្របើ្របស់បេចចកវទិយសន្តិសុខ ដូច
ជ កូនេ រ េមេ រ ឧបករណ៍ឃ្ល េំមើល។ ម្រន្ដីពនធនគរ ្រតូវេរៀនពីរេបៀបរក កំណតេ់ហតុ
្រតឹម្រតូវ និង្របេភទរបយករណ៍ែដល្រតូវសេរេសរ។ េ្រកពីេនះ ម្រន្ដី្រតូវដឹងពី រៈសំខន់
ៃនករេ ះ្រ យេ យផទ ល់ជមយួជនជបឃំុ់។ េដើមបបីែនថមសុវតថិភពេទេលើករេ្របើ្របស់
េមេ រ និងកូនេ រ ចបំច្់រតូវយល់ដឹងពី្របេភទជនជបឃំុ់ និង កបបកិរយិរបស់ពកួេគ។ 

បញ្ហ ទកទ់ងនឹងសន្តិសុខចលករ នឹងមនេរៀប បក់នុងជំពូកទី៥ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 

េ យមនករយកចិត្តទុក កេ់លើកររក ស ្ដ បធ់ន បឲ់យបនល្អ ម្រន្ដពីនធនគរថម្ីរតូវេរៀនពី
រេបៀបបងក រភពគម នស ្ដ បធ់ន ប ់ជជងករទុកឲយមនបញ្ហ េកើតេឡើងេហើយេទើបេ ះ្រ យ។ 

ភពគម នស ្ដ បធ់ន បេ់កើតេឡើងពីឧបបត្តិេហតុរបស់ជនជបឃំុ់មន ក ់រហូតឈនដល់ករបះ
េបរធំ និងករេធ្វើកុបបកមម។  ភពគម នស ្ដ បធ់ន បក់្រមេកើតមនេឡើងភ្ល មៗ ស់។ ជធមម  
ផ្ដល់សញញ ្រពមនបង្ហ ញឲយដឹងជមនុថ បញ្ហ នឹងេកើតមនេឡើង។ ម្រន្ដែីដលមនករ

បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រតឹម្រតូវ នឹង គ ល់សញញ ្រពមនទងំេនះ េហើយេធ្វើករបេញច សបញ្ហ ។ េនះ គឺ
ជបំណិនែដល ចយកមកបេ្រង ន។ 

 
 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លសម្រសបដល់ម្រន្ដ ីគឺជលកខខណ្ឌ ត្រមូវមយួែដល្រតូវបន្តេធ្វើ េ យចប់
េផ្ដើមពីករេ្រជើសេរ ើសដំបងូរហូតដល់េពលចូលនិវត្តន។៍ ម្រន្ដី្រគបវ់យ័ និង្រគប់ នន្តរសក្តទិងំ
អស់គរួទទលួបនឱកសបណ្ដុ ះប ្ដ លជ្របចសំ្រមបក់រអភវិឌ សមតថភពរបស់ខ្លួន។ ទេង្វើ
េនះ ចជយួ ឲយម្រន្ដីមនករយល់ដឹងពីបេចចកេទសទំេនើបៗ េហើយក៏ ចផ្ដល់ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លជំនញជក់ កដ់ល់ម្រន្ដីែដលបេ្រមើករេនែផនកឯកេទសផងែដរ និងផ្ដល់ឱកស
ដល់ម្រន្ដីជនខ់ពស់កនុងករអភវិឌ ជំនញ្រគប្់រគងរបស់ខ្លួន។ 

 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
បេចចកេទស  

ករបងក រភពគម ន
ស ្ដ បធ់ន ប ់ 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
ជបន្ត  
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ខ្លឹម រៃនលិខិតុបករណ៍អន្តរជតិ   
 

វធិន៤៧ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

 

 វធិន៥១ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

 

វធិន៥២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

 

(១)   ម្រន្ដីពនធនគរ ្រតូវមនចំេណះដឹង និង្របជញ ម រតី្រគប់្រគន់បរបូិណ៌។ 
(២)   មុននឹងចូលកន់មុខតំែណង ម្រន្ដីពនធនគរ្រតូវែតបនទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពី

ភរកិចចទូេទ និងភរកិចចជក់ ក់មយួចំននួ េហយី្រតូវែត្របឡងជប់ ទងំវញិញ
្រទឹស្តី និងវញិញ អនុវត្ត ។ 

(៣)   បនទ ប់ពីចូលកន់មុខតំែណង និងេនកនុងេពលបំេពញករងរ ម្រន្ដី្រតូវបន្ដបេងកីន
សមតថភពចំេណះវជិជ  និងសមតថភពវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន មរយៈករចូលរមួកនុងវគគ
បណ្ដុ ះប ្ដ លបេណ្តី រេធ្វីករបេណ្តី រ ែដលេរៀបចំឱយមនេនចេន្ល ះេពលបំេពញ
ករងរសម្រសប មយួ។ 

(១)   ្របធន អនុ្របធន និងម្រន្ដីភគេ្រចីនៃនពនធនគរ ្រតូវែតេចះនិយយភ របស់
ជនជប់ឃុភំគេ្រចីន ឬក៏ភ មយួែដល ជនជប់ឃុភំគេ្រចីន ច ្ត ប់យល់ ។ 

(២)  េនេពលចបំច់ ្រតូវេ្របី្របស់អនកបកែ្របភ  ។ 

(១)   េន មពនធនគរ មនបរេិវណទូ យ្រគប់្រគន់ែដល្រតូវករេស ម្រន្ដីេពទយ
េពញេម៉ងមន ក់ ឬេ្រចីននក់េនះ យ៉ងេ ច ស់ ្រតូវឱយមនេពទយមន ក់ ន ក់េន
កនុងបរេិវណៃនពនធនគរ ឬេនម្តុ ំជិតៗពនធនគរេនះ ។ 

(២)   ពនធនគរដៃទៗខ្លះេទៀត ម្រន្ដេីពទយ្រតូវចុះពិនិតយសុខភពេរៀង ល់ៃថង េហយី្រតូវេន
ែកបរៗពនធនគរេនះ េដីមបី ចេទពិនិតយអនកជងឺកនុងពនធនគរេ យគម នករពនយរ
េពល េនេពល មនភព សនន ។ 
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វធិន៥៣ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

វធិន៥៤ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ ែចងថ ៖ 

 

 

ម្រ ៣  ៃន្រកមសីលធមស៌្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 

 

ម្រ ៤ ៃន្រកមសីលធមស៌្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តចិបប ់ែចងថ ៖ 

 

(១)   កនុងពនធនគរ ែដល ក់ជនជប់ឃុ្ំរបុសផង ្រសីផងេនះ ែផនកខងជនជប់ឃុំ
្រស្ដី ្រតូវែតសថិតេនេ្រកម ជញ ធរទទលួខុស្រតូវផ្ដ ច់មុខេ យម្រន្តីពនធនគរ្រស្ត ី
េហយីជអនកកន់កូនេ រទងំអស់ែដលសំ ប់េ្របីេនែផនកខង្រស្តី។ 

(២)   ម្រន្ដីបុរសមិន្រតូវចូលេទកនុងកែន្លង ក់ជនជប់ឃុ្ំរស្តីេឡយី ្របសិនេបីមិនមនម្រន្ដី
្រស្តីជូនេទជមយួេទេនះ ។ 

(៣)   ជនជប់ឃុ្ំរស្ដី្រតូវទទលួករែថទ ំនិងេមីលករខុស្រតូវេ យម្រន្ដី្រស្ដីែតបុ៉េ ្ណ ះ  
េទះបីជយ៉ងេនះក្ដី ្របករេនះមិនែមនបនេសចក្តីថ្រតូវបដិេសធចំេពះម្រន្ដបុីរស
ទងំអស់មិនឱយចូលេទបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនេនកនុងពនធនគរ ឬកែន្លង ក់ ជន
ជប់ឃុ្ំរស្ដីេឡយី ជពិេសស ្រគូេពទយ និង្រគូបេ្រងៀន ។ 

(១)   កនុងទំនក់ទំនងជមយួជនជប់ឃុ ំម្រន្តីពនធនគរមិន្រតូវេ្របី្របស់កម្ល ងំេឡយី 
េលីកែលងែតកនុងករណីករពរខ្លួន ករណីបុ៉នប៉ងលួចរត់ ករណីតៃដេ យ្របេយល 
ឬេ យផទ ល់េទនឹងបញជ ្រសប មចបប់ ឬ្រសប មបទបញជ ៃផទកនុងននរបស់ពនធ
នគរ។ ម្រន្តីពនធនគរ ែដលេ្របីកម្ល ងំេដីមបេី ះទល់េនះ ក៏មិន្រតូវេ្របី
ឱយហសួពីកំរតិៃនភពចបំច់េឡយី េហយី្រតូវ យករណ៍ភ្ល មៗេទ្របធន
ពនធនគរអំពីឧបបត្តិេហតុេនះ ។ 

(២)   ម្រន្តីពនធនគរ្រតូវែតបនទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លែផនកកយវបបកមមពិេសស េដីមបី
មនលទធភព ចទប់ទល់បនជមយួនឹងជនជប់ឃុកំំេ លៗ  ។ 

(៣)   េលីកែលងែតកនុងកលៈេទសៈពិេសសេចញ ម្រន្ដីែដល្រតូវបំេពញភរកិចចេ យផទ ល់
ជមយួជនជប់ឃុ ំមិន្រតូវឱយមន វុធេឡយី។ េលីសពីេនះេទៀត េទះបីកនុងករណី

ក៏េ យ ម្រន្ដីមិនគរួឲយកន់ វុធ លគឹក ម្រន្ដីរូបេនះទទលួបនករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លអំពីរេបៀបេ្របី វុធ។ 

ម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់ ចេ្របីកម្ល ងំបន ែតេនកលៈេទសៈ ែដលចបំច់បំផុត និងសថិត
កនុងរង្វង់ៃនករបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ចំេពះេរឿង ៉ វទងំ យមនចរតិជករសមង ត់ េហយីែដលសថិតេនកនុងៃដម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់
្រតូវែតរក ទុកជសមង ត់ េលីកែលងែត្រតូវបំេពញភរកិចច ឬ្រតូវែស្វងរកយុត្តិធម៌។ 



43  

 

ម្រ ៥  ៃន្រកមសីលធមស៌្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 

ម្រ ៦  ៃន្រកមសីលធមស៌្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 

ម្រ ៧  ៃន្រកមសីលធមស៌្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 

េគលករណ៍៤ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ  ៖ 

 

េគលករណ៍៩ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 

ម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់្រគប់រូបមិន ច្រប្រពឹត្ត េធ្វីករញុះញង់ ឬបេ ្ដ យឲយមនករេធ្វី
ទរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្តមិកេលីខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ ក
បនទ បេឡយី។ េ្រកពីេនះ ម្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប់មិន្រតូវ ក់បញជ ែបបជេច ្វ យនយេផ ងៗ
 ឬមនករេលីកែលងចំេពះករណីមយួចំននួដូចជ កនុង ថ នភពែដលមនស្រងគ ម ឬករ
គំ មកំែហងេធ្វីស្រងគ ម ឬករគំ មដល់សន្តិសុខជតិ ឬអសថិរភពនេយបយអន្តរជតិ ឬ
ភពច ចលទូេទ មយួែដលជមូលេហតុៃនករេធ្វទីរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តិមកេលី
ខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ បេឡយី។ 

ម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់្រគប់រូប្រតូវធនរក សុខភពជនទងំ យែដលសថិតកនុងករឃុឃំងំ
របស់ខ្លួនឲយបនេពញេលញបរបូិណ៌ ជពិេសស ្រតូវចត់វធិនករជបនទ ន់ េដីមបធីនឲយ
មនករពយបលជំងឺ មករចបំច់។ 

 ម្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប់្រគប់ជន់ថន ក់ ្រតូវេគរព មចបប់ និងបទវន័ិយទងំេនះ េហយី្រតូវទប់
ក ត់ ឬ្របឆងំយ៉ងខ្ល ងំក្ល បំផុតចំេពះអំេពីទងំ យ ែដលបំពន ឬប៉ះពល់ដល់

ចបប់ និងបទវន័ិយេនះ។ 

កនុងេពលបំេពញភរកិចច ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ទងំអស់្រតូវេ្របី្របស់មេធយបយអហងឹ េទ ម
លទធភពែដល ចេធ្វីេទបន មុននឹងឈនដល់ករេ្របី្របស់កម្ល ងំ និង វុធ។ម្រន្ត្ីរបតិបត្តិ
ចបប់ ចេ្របី្របស់កម្ល ងំ និង វុធេនះ លុះ្រ ែតមេធយបយេផ ងេទៀតពំុមន្របសិទធភព
 ឬក៏មិនមនករធន មយួថ ចសេ្រមចលទធផលែដលបនេ្រគងទុកេនះ។ 

ម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់ មិន្រតូវេ្របី វុធបំពនេទេលីមនុស េឡយី េលីកែលងែតកនុងករណី
ករពរខ្លួន ឬករពរអនកដៃទ្របឆងំនឹងករគំ មកំែហងែដលនឲំយមនករ ្ល ប់ ឬរបសួធងន់
ធងរ េដីមបបីងក រករ្រប្រពឹត្តបិទេលមីសធងន់ធងរ មយួែដលពក់ព័នធនឹងករគំ មកំែហងដល់
យុជីវតិ េដីមបចីប់ជន មន ក់ែដលនឹងនមំកនូវេ្រគះថន ក់ ឬ្របឆងំតៃដនឹង ជញ ធរ

របស់ខ្លួន ឬេដីមបបីងក រកររត់េគចរបស់បុគគលេនះ និងេនេពលមិនមនមេធយបយធូរ
្រ ល្រគប់្រគន់េដីមបសីេ្រមចេគលេ ទងំេនះបុ៉េ ្ណ ះ។ េទះេនកនុង្រពឹត្តិករណ៍ ក៏
េ យ ករេ្របី្របស់ វុធសម្ល ប់េ យេចតន ចេធ្វីេទបន លុះ្រ ែតមនករចបំច់
បំផុត និងមិន ចេជៀស ងបន េដីមបកីរពរ យុជីវតិមនុស ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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េគលករណ៍១៥ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប់ែចងថ ៖ 

 

េគលករណ៍១៦ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 

េគលករណ៍១ ៃនេគលករណ៍ស្ដីពីសីលធមេ៌ពទយពកព់ន័ធនឹងតនួទីរបស់បគុគលិកសុខភបិល
ជពិេសសេវជជបណ្ឌិ ត កនុងករបងក រជនជបឃំុ់ពីករេធ្វើទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬ
ទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 

 

ម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់មិន្រតូវេ្របី្របស់កម្ល ងំេទ កនុងទំនក់ទំនងរបស់ខ្លួនជមយួនឹងជនែដល
សថិតេនេ្រកមករឃុ្ំរគង ឬឃុឃំងំ េលីកែលងែតកនុងករណីែដលចបំច់តឹងរងឹបំផុត េដីមបី
រក សន្ដសុិខ និងស ្ដ ប់ធន ប់េនកនុង ថ ប័ន ឬេនេពល ែដលមនករគំ មកំែហងដល់
សុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន។ 

ម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់មិន្រតូវេ្របី្របស់ វុធេទ កនុងទំនក់ទំនងរបស់ខ្លួនជមយួនឹងជនែដល
សថិតេនេ្រកមករឃុ្ំរគង ឬឃុឃំងំ េលីកែលងែតកនុងករណីករពរខ្លួន ឬករពរអនកដៃទ
្របឆងំនឹងករគំ មកំែហងដល់េសចក្ដី ្ល ប់ ឬេធ្វីឲយមនរបសួធងន់ធងរ ឬេនេពលែដលចំ
បច់បំផុត េដីមបបីងក រកររត់េគចរបស់ជនែដលសថិតេនេ្រកមករឃុ្ំរគង ឬឃុឃំងំ ែដលជ
េហតុនមំកនូវេ្រគះថន ក់ ដូចបនេរៀប ប់េនកនុងេគលករណ៍៩។ 

បុគគលិកសុខភិបល ជពិេសសេវជជបណ្ឌិ ត ែដលទទលួខុស្រតូវេលីករែថទេំវជជ ្រស្តរបស់
ជនជប់ឃុ ំមនភរកិចចកនុងករផ្ដល់ករពរែផនកសុខភព ងកយ និងផ្លូវចិត្តដល់ជនជប់ឃុំ
 និងករពយបលជំងឺ្របកបេ យគុណភព និងបទ ្ឋ នេសមភីពដូចអនកទងំ យែដលមិន
ជប់ពនធនគរ ឬមិនជប់ឃុ។ំ 
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ម្រ ១០ ៃនេសចក្ដី្របកសស្ដីពីករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ ែចងថ  ៖ 

 

 

វធិន៨២  ៃនវធិនស្រមបក់រពរអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ែចងថ ៖ 

 

 

វធិន៨៥  ៃនវធិនស្រមបក់រពរអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ែចងថ ៖ 

 

 

១.   វធិនករសម្រសបទងំ យ្រតូវបនអនុវត្តេដីមបធីនថ ទងំ្រស្តីែដលេរៀបកររចួ ឬ
េនលីវគឺមនសិទធិេសមីភពគន នឹងបុរស កនុងវស័ិយជីវភពេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច ជ
ពិេសសទទលួបន ៖ 
(ក)   ករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ មនករងរេធ្វី មនសិទធេិ្រជីសេរសីវជិជ ជីវៈ និង

ករងរេ យេសរ ីនិងទទលួបនករហ្វកឹ ត់ករងរ និងវជិជ ជីវៈ 
(ខ)   សិទធិទទលួបន្របក់បំ ច់េសមភីពគន នឹងបុរស និងសិទធិទទលួបនករគិតគូរ

េសមីគន ចំេពះករងរែដលមនតៃម្លេសមីគន  
(គ)   មនសិទធឈិប់ស្រមកេ យមន្របក់ឈនួល សិទធិទទលួបនផល្របេយជន៍

ស្រមប់ករចូលនិវត្តន៍ និងសិទធិទទលួបនសន្ដិសុខសងគម ចំេពះករគម នករងរ
េធ្វី ករមនជំងឺ ជ ភព ឬបត់បង់សមតថភពកនុងករេធ្វកីរងរដៃទេទៀត 

(ឃ)  សិទធិទទលួបន្របក់ឧបតថមភេសមីនឹងបុរស។ 
២.   េដីមបបីងក រករេរសីេអីង្របឆងំនឹង្រស្ត ីែផ្អកេលី ពហ៍ពិពហ៍ ឬមតុភព និងេដីមបី

ធនសិទធេិធ្វីករងររបស់្រស្តីឲយបនស័ក្តសិិទធិ វធិនករទងំ យ្រតូវយកមកអនុវត្ត
េដីមបកីរបេណ្ដ ញេចញពីករងរ េ យមូលេហតុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ឬមតុភព និង
េដីមបផី្ដល់ផ្ដល់ករឈប់ស្រមកមតុភពេ យមន្របក់ឈនួល េ យគម នករបត់បង់
អតីតភពករងរ និងេដីមបផី្ដល់េស សងគមែដលចបំច់ រមួទងំសមភ រៈរូបវន្តស្រមប់ែថ
ទកុំមរ។ 

រដ្ឋបលពនធនគរគួរស្រមងំេ្រជីសេរសីបុគគលិក្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង្រគប់្របេភទេ យ
្របុង្របយ័តន េ្រពះថករ្រគប់្រគងេ យ្រតឹម្រតូវៃនទីកែន្លងឃុឃំងំ ្រស័យេលីភពសុចរតិ
 មនុស ភព សមតថភព និងសមតថភពវជិជ ជីវៈ េដីមប្ីរបឈមមុខជមយួអនីតិជន ្រពមទងំ
ភពសម្រសបផទ ល់ខ្លួនរបស់បុគគលិកទងំេនះេទនឹងកិចចករ។ 

បុគគលិកពនធនគរគរួទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល មយួ ែដល ចផ្ដល់លទធភពឲយពកួ
េគ អនុវត្តករទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព ជពិេសស ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
កនុងែផនកចិត្ត ្រស្តកុមរ សុខុមលភពកុមរ និងបទ ្ឋ ន និងនិយមអន្តរជតិស្ដីពីសិទធិ
មនុស  និងសិទធិកុមរ រមួទងំវធិនៃនអតថបទេនះ។ 
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 វធិន២២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជនែចងថ ៖ 

 

 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 
 

បទ ្ឋ ន និងរយៈេពលៃនករបណ្ដុ ះប ្ដ លស្រមបម់្រន្ដថីមីែដលេទើបចូលបេ្រមើករេន
ពនធនគរ មនភពខុសៗគន ពី្របេទសមយួេទ្របេទសមយួ។  ករេរៀបចំបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

ដំបងូបំផុតេនះ គឺករ កឲ់យម្រន្ដីថមីេធ្វើករជមយួម្រន្ដីែដលមនបទពិេ ធន។៍ ម្រន្ដីថមី្រគន់
ែតទទលួបនករែណនជំមលូ ្ឋ នប៉េុ ្ណ ះ មនុេពលមនករ្របគល់កូនេ រសន្តិសុខឲយ 
េហើយបេ ្ដ យឲយេធ្វើករងររបស់ខ្លួន។ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ ចជករអនុវត្តែដលមន
េ្រគះថន កខ់្ល ងំ។ ្រកកបំ់ផុតគឺថ  ម្រន្ដីថមីមនិយល់ពីធតុពិតៃនករងររបស់ខ្លួន និងេរៀនយក
ត្រមប់ មម្រន្ដីចស់ៗែដលមនគំរមូនិល្អ។ មយ៉ងេទៀត ម្រន្ដីថមីងយនឹងទទលួរងសមព ធពីជន
ជបឃំុ់មនឥទធពិល ែដលនឹងទញយកផល្របេយជនពី៍ភពងយរងេ្រគះរបស់ម្រន្ដី និងេ្របើ
អំ ចមកេលើម្រន្ដី ែដលនឹងេធ្វើឲយសន្តិសុខ និងស ្ដ បធ់ន បល់្អកនុងពនធនគរចុះេខ យ។   

 

កនុង្របេទសមយួចំននួ ម្រន្ដីែដលេទើបែតេ្រជើសេរ ើសថមីនឹង្រតូវបញចូ នេទហ្វឹក តេ់ន
បណ្ដុ ះប ្ដ ល ឬម វទិយល័យរយៈេពលពីរ ឬបីសប្ត ហ៍ េដើមបសិីក ពីករងរមលូ ្ឋ ន មនុ
េពលចបេ់ផ្ដើមបំេពញភរកិចចកនុងពនធនគរ។ ចំែណក្របេទសេផ ងៗេទៀត ម្រន្ដីអនុវត្ដផទ ល់ 
្រតូវទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លរហូតដល់ពីរឆន  ំមនុេពលកនតំ់ែណងជម្រន្តពីនធនគរេពញ
សិទធិ។ ្របពន័ធពនធនគរកនុង្របេទសមយួចំននួត្រមូវឲយម្រន្ដីថមហី្វឹក តក់នុងថន កេ់រៀនច្រមុះ និង
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លជកែ់ស្ដង។ ឧទហរណ៍ កនុង្របេទស គ  ម្រន្ដីថមី្រតូវចំ យេពលបីែខ
កនុង ហ្វឹកហ្វឺន បនទ បម់កចំ យរយៈេពលបីែខេដើមបអីនុវត្តជកែ់ស្ដងេនពនធនគរ រចួ
េហើយបែនថមរយៈេពលបីែខេទៀតកនុង ហ្វឹកហ្វឺន។ 

 

េទះជបនបញចបក់របណ្តុ ះប ្ដ លយ៉ងេនះក្ដី  ម្រន្ដីពនធនគរថមីទងំអស់ កគ៏រួយល់ដឹងពី
េគលករណ៍ឲយបនចបស់ពីតនួទីករងររបស់ខ្លួន និងចំេណះដឹងែផនកបេចចកេទសឲយបន
្រគប្់រគន ់េដើមបអីនុវត្តករងរមលូ ្ឋ នរបស់ខ្លួនមនុេពលចូលេទកនុងពនធនគរ។ ម្រន្ដថីមីទងំ
េនះ គរួេធ្វើករជមយួម្រន្ដីែដលមនបទពិេ ធន ៍និងជម្រន្ដីែដល ចផ្ដល់ជគំរលូ្អដល់ម្រន្ដីថមី
 និងជយួ ឲយម្រន្ដីថមីមនទំនុកចិត្តេលើករងររបស់ខ្លួន។ 

 

១.   ករអប់រវំជិជ ជីវៈ ករហ្វកឹហ្វនឺេនេពលបំេពញតនួទីេនកនុង្រកសួង វគគសិក វ្ិរកឹតយករ
និងវធីិបេ្រងៀនដៃទេទៀត ែដលសម្រសប្រតូវយកមកេ្របី្របស់ េដីមបបីេងកីត និងែថបំប៉ន
សមតថភពវជិជ ជីវៈែដលចបំច់ដល់បុគគលិកទក់ទិននឹងករណីអនីតិជន។ 

២.  សមសភពបុគគលិកខងវស័ិយយុត្តិធម៌អនីតិជន្រតូវឲយ្រសបគន នឹងភពច្រមុះៃនអនីតិ
ជន  ែដលចូលមកទក់ទិននឹង្របព័នធយុត្តិធម៌អនីតិជន។ បុគគលិក្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របង
េដីមបធីនឲយ្រស្តី និងជនជតិភគតិចមនតនួទីជតំ ងសមរមយេនកនុងទីភន ក់ងរ
ខងវស័ិយយុត្តិធម៌អនីតិជន។ 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
ជដំបូង  
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ម្រន្ដីពនធនគរជនខ់ពស់ចបំច្់រតូវទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លខពស់ជងម្រន្ដីធមម ។ ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លេនះស័ក្ដិសមស្រមបម់្រន្ដីជនខ់ពស់ មនិថម្រន្ដីេនះេទើបែត្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសផទ ល់
កនុងមខុតំែណងេនះ ឬ្រតូវបនតំេឡើង នន្តរសក្តិពីម្រន្ដីថន កទ់បេនះេទ។ ម្រន្ដី្រគប្់រគង
ពនធនគរជនខ់ពស់ មនិ ចពឹងេលើបទពិេ ធនែ៍តមយួែផនកេនះេទ។ េទះបីជម្រន្ដីថន ក់
េ្រកមែដលបេ្រមើករេនពនធនគរជេ្រចើនឆន  ំក្៏រតូវករករបណ្ដុ ះប ្ដ ល េដើមបអីភវិឌ
ជំនញបែនថមមនុេពលទទលួយកភរកិចចជថន ក្់រគប្់រគងែដរ។ កនុង្របេទសមយួចំននួ ដូចជ
្របេទសរសុ ុ ីនិងលីប៊ ីម្រន្ដីែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសផទ ល់ស្រមបម់ខុតំែណងជនខ់ពស់ ត្រមូវ
ឲយសិក យកសញញ ប្រត ឬបរញិញ ប្រតែដលមនរយៈេពលជេ្រចើនឆន  ំមនុេពលចូលកន់
តំែណងថន ក្់រគប្់រគងេនពនធនគរ។ 

 

្របធនពនធនគរ និងអនុ្របធន គឺជបុគគលសំខនក់នុងករបេងកើតវបបធម៌ និងឥរយិបទកនុង
ពនធនគរ។ ដូេចនះ ករេ្រជើសេរ ើស្របធន្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ងយកចិត្តទុក កេ់ទេលើសមតថភព
ផទ ល់ខ្លួន និងទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លយ៉ងសីុជេ្រម។ 

 

ម្រន្ដែីដលមនមខុងរឯកេទស ដូចជ ្រគូបេ្រង ន និង្រគូហ្វកឹ ត ់នឹង្រតូវករករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
បែនថម េដើមបអីនុវត្តតនួទីរបស់ខ្លួនឲយបន្រតឹម្រតូវ ជពិេសសស្រមបម់្រន្ដេីពទយ។ ម្រន្តីសុខ
ភព្រតូវយល់ដឹងថ ពកួេគ្រតូវ្របកនភ់ជ បក់តព្វកិចច្របកបេ យសីលធមក៌នុងវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន
 េនេពលបំេពញករងរេនពនធនគរ។ េទះបីជអនកទងំេនះសថិតកនុងពនធនគរកេ៏ យ តួ
នទីចមបងរបស់ម្រន្តីសុខភពគឺពយបលជំងឺជនជបឃំុ់ មនិថ ជំងឺផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ដ។ ម្រន្តី
សុខភពែដលបំេពញករងរេនពនធនគរ្រតូវយល់ចបស់ពីតនួទីេនះ។ 

 

 

 “ម្រន្ដីេធ្វើករេនកែន្លងដកហូតេសរភីព្រតូវទទលួបនករែណនបំឋម និងករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លឯកេទស មកលកំណត ់េ យេផ្ដ តេលើលកខណៈសងគមៃនករងររបស់ពូក
េគ។ ករែណន ំនិងករបណ្ដុ ះប ្ដ លែបបេនះ យ៉ងេ ច ស់មនដូចជករអបរ់សំ្តី
ពីសិទធិមនុស  ស្ដីពីសិទធិ ស្ដីពីភរកិចច ករ មឃតន់នកនុងករេ្របើ្របស់មខុងររបស់ខ្លួន
 និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីេគលករណ៍ និងវធិនថន កជ់តិ និងអន្តរជតិ ពកព់ន័ធនឹងករ
េ្របើ្របស់កម្ល ងំ វធុ និងឧបករណ៍បងក រករលួចរត។់ 
  
គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធមិនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តល្អស្ដីពីករករពរ
បគុគលែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព េន្របេទស េមរកិ េគលករណ៍ ២០ ឆន ២ំ០០៨ 

 “េស សុខភពេនមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្រប New South Wales កនុង្របេទសអ្ូរ ្ដ លី ែដល
ជអងគករ ចេ់ យែឡកពី្របពន័ធពនធនគរ ប៉ែុន្តេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមយួនឹង្របពន័ធ
ពនធនគរ កនុងករផ្ដល់េស សុខភពដល់ជនជបឃំុ់ទងំអស់េន New South Wales 
បនបេងកើត្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ ឬ្រកមសីលធមម៌យួស្រមបម់្រន្ដីរបស់ខ្លួន កនុងឆន ១ំ៩៩៩
 េហើយ្រកមសីលធមេ៌នះ្រតូវបនេធ្វើវេិ ធនកមមេនឆន ២ំ០០៦។៨ 
  
សុខភបិល និងសុខភបិលយុត្តិធមេ៌ន New South Wales ្រកមសីលធម ៌ឆន ២ំ០០៦ 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្ដី
ជនខ់ពស់  

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្ដី
ឯកេទស ជពិេសស 

ម្រន្ដីេពទយ  
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ម្រន្ដីពនធនគរែដល្រគប្់រគង្រកុមជនជបឃំុ់ពិេសស គរួទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ពិេសសចបំចសំ់ បេ់ធ្វើករជមយួពកួេគ។ ជពិេសស ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង
ស្រមបម់្រន្ដែីដល្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ជអនីតិជន និងជនជបឃំុ់ជអនីតិជន។  េពលខ្លះ
និនន ករទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ជអនីតិជនមន រៈសំខន ់ឬត្រមូវករតិចតចួ
ជងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ជនីតិជន កប៏៉ែុន្តកនុងភពជកែ់ស្តង គឺករខុសគន ្រស ស់។ ជ
ញឹកញប ់ជនជបឃំុ់អនីតិជនមនអត្តចរតិេឆវឆវ និងមនត្រមូវករេ្រចើនជងជនជបឃំុ់ជ
នីតិជន។ េលើសពីេនះ  ជនជបឃំុ់អនីតិជន្រតូវមនលទធភពេ្រចើនកនុងទទលួបនករេឆ្លើយតប
ជវជិជមន មរយៈករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងករេលើកទឹកចិត្តសម្រសបពី្រកុមម្រន្ដ។ី ភរកិចច
ចមបងរបស់ម្រន្ដែីដល្រគប្់រគងជនជបឃំុ់វយ័េកមង គឺជយួ បណ្ដុ ះប ្ដ លពកួេគឲយក្ល យជ
មនុស េពញវយ័ែដលរស់េនេ យករេគរពចបប។់  ្រសេដៀងគន េនះែដរ ករពិចរ  កគ៏រួ
េធ្វើេឡើងស្រមបក់របណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្ដី្រគប្់រគងជនជបឃំុ់្រស្តី រមួទងំ ជនជបឃំុ់ែដលមន
បញ្ហ ម រតី និងជនជបឃំុ់មនក្រមតិសន្ដិសុខខពស់។ 

 
 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លបឋមែដលម្រន្ដីបនទទលួ ្រគនែ់តជដំ កក់លដំបងូៃនករក ង
សមតថភពែតប៉េុ ្ណ ះ។ ពនធនគរ គឺជ ថ បន័ចលករ មនករផ្ល ស់ប្តូរបន្តបនទ ប ់ទទលួរងឥទធពិល
ពីករព្រងីកចំេណះដឹង និងឥទធិពលពីខងេ្រក។ ម្រន្ដីចបំច្់រតូវទទលួបនឱកសេទៀងទត់
ស្រមបេ់លើកកមពស់ចំេណះដឹង និងព្រងឹងជំនញរបស់ខ្លួន។ ករណ៍េនះ ត្រមូវឲយមនករ
អភវិឌ កនុងែផនករដ្ឋបលពនធនគរ និងខងកនុងទីភន កង់រយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  និងសុខុមលភព
សងគមផងែដរ។ ករអភវិឌ ែបបេនះបន្ដេធ្វើេពញថិរេវ ៃន ជីពរបស់ម្រន្ដីទងំមលូ។ 

 
 

េនពនធនគរជេ្រចើន ជញឹកញប ់ជនជបឃំុ់េគរព មបញជ ្រសបចបបេ់ យសងប់ ង ត។់
ជនជបឃំុ់េគមនិចងជ់បព់នធនគរេទ ប៉ែុន្ត្រតូវទទលួយកករណ៍ពិត និងេធ្វើ មករែណន។ំ 
បនទ បពី់បនជបព់នធនគរយូរេទ បគុគល ឬជនជបឃំុ់មយួចំននួតូចេ្របើអំេពើហិង  និង្រតូវ
ប្រងក បេ យករេ្របើកម្ល ងំ។ បញ្ហ េនះ នឹងយកមកពិភក កនុងជំពូកទី ៦ ៃនេសៀវេភ
េនះ។  ្របករសំខនេ់នះគឺ េនេពលចបេ់ផ្ដើមបណ្ដុ ះប ្ដ ល ម្រន្ដីទងំអស់គរួយល់ដឹងពី
ថ នភពែដល ចេ្របើ្របស់កម្ល ងំ្របឆងំនឹងជនជបឃំុ់។ 

 
 

េគលករណ៍មលូ ្ឋ នេនះគឺថ កម្ល ងំ ចយកមកេ្របើ្របស់េនេពលចបំចបំ់ផុតែត
ប៉េុ ្ណ ះ និងកនុងក្រមតិមយួចបំច។់ េនះមននយ័ថ គរួមននីតិវធីិឲយបនចបស់បញជ កពី់
ថ នភពែដល ចេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង្របេភទកម្ល ងំ។ េសចក្តីសេ្រមចកនុងករេ្របើ្របស់

កម្ល ងំែបប េនះ គរួេធ្វើេឡើងេ យម្រន្ដជីនខ់ពស់បំផុតេនេពលបំេពញភរកិចចកនុងពនធនគរេន
េពលមនភពច ចល េហើយគរួេធ្វើកំណតេ់ហតុពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និងមលូេហតុៃនករ
េ្របើ្របស់។ 

 

ម្រន្ដីទងំអស់គរួទទលួបនករហ្វឹកហ្វឺនកនុងេ្របើ្របស់មេធយបយ្រសបចបបសំ់ បឃ់រឃងំ
ងកយរបស់ជនជបឃំុ់ែដលបងកហិង ជលកខណៈបគុគល ឬជ្រកុម េ យករេ្របើ្របស់

កម្ល ងំកនុងក្រមតិអបបបរម។ ម្រន្ដីែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស គរួទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
រហូតដល់ក្រមតិខពស់។ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លពីទ្រមងៃ់នករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់

ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ស្រមបក់រ្រគប្់រគង

្រកុមជនជបឃុ់ំពិេសស 
 

ករអភវិឌ  និងករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លបន្ត  

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុង
ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ  

នីតិវធិកីនុងករេ្របើ្របស់
កម្ល ងំ  

ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំជ
អបបបរម  
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ឧបករណ៍បងក រករលួចរតៃ់នេស ពនធនគរកនុងច្រកភពអងេ់គ្លស គឺជឧទហរណ៍ៃនករេ្របើ
្របស់កម្ល ងំកនុងក្រមតិអបបបរម។ 

 
 

កនុងេស ពនធនគរមយួចំននួ ម្រន្ដីជេ្រចើន្រប បេ់ យ វធុ។ េហតុេនះ ្រតូវមនករយកចិត្ត
ទុក កជ់ពិេសស េដើមបធីនថ ម្រន្ដីទងំេនះ ្រតូវទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លយ៉ង្រតឹម
្រតូវ និងយល់ដឹងពី ថ នភពគរួេ្របើ្របស់ វធុ។ ម្រន្ដី្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ផទ ល់ ែដលកន់
វធុ មនិែមនជករអនុវត្ដល្អេនះេទ។ ករេធ្វើដូេចនះេដើមបធីនថ មនិមនករេ្របើ្របស់ វធុ

េ យ្របញប្់របញល់ និង វធុទងំេនះមនិ ចធ្ល កក់នុងៃដរបស់ជនជបឃំុ់។ 

 
 

ករបញ់សម្ល បគ់រួេធ្វើេឡើងេនេពលចបំចបំ់ផុតេដើមបកីរពរជីវតិ។ េនះមននយ័ថ ករ
បញ់សម្ល ប់ ចេកើតេឡើងបនែតកនុងករណីមនករគំ មកំែហងដល់ យុជីវតិរបស់នរ
មន កក់នុងសភពេកៀកែមនែទន និងចបស់ ស់ប៉េុ ្ណ ះ។ ឧទហរណ៍ មនិគរួបញ់សម្ល បជ់ន
ជបឃំុ់េ យ រែតេគលួចរតេ់គចពីពនធនគរេឡើយ។ ករបញ់សម្ល បេ់ធ្វើេឡើងេ យ្រសប
ចបប ់្របសិនេបើជនជបឃំុ់លួចរតេ់គចបង្ហ ញករគំ មកំែហងភ្ល មៗដល់ យុជីវតិរបស់
នរ មន ក។់ 

 
 

លកខខណ្ឌ ករងររបស់ម្រន្ដពីនធនគរ  
 
 

េដើមបេីធ្វើឲយេគលករណ៍្រគប្់រគងពនធនគរល្អ ដូចបនេរៀប បេ់នកនុងេសៀវេភេនះទទលួ
បនេជគជយ័េនះ ្របករចបំច្់រតូវមនម្រន្ដីែដលមនចំណងចំ់ណូលចិត្តខពស់ ទទលួបន
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លខពស់ និងខិតខំបំេពញករងរេស ធរណៈរបស់ខ្លួន។ ជំពូកស្តីពីម្រន្ដី
ពនធនគរ្រតូវបនេរៀប បល់ម្អតិបែនថមេទៀត។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី ករងរែដល្រគនែ់តេ្រជើស
េរ ើសបគុគលែដលមនសមតថភព ករជំរញុម្រន្ដមីនមនសិករវជិជ ជីវៈ និងផ្តល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
មបទ ្ឋ នខពស់ មនិ្រគប្់រគនេ់ឡើយ។ ្របសិនេបើគម ន្របកែ់ខ និងលកខខណ្ឌ ករងរសម

្រសបេទេនះ ម្រន្ដនឹីងមនិបន្តេធ្វើករងរកនុង្របពន័ធពនធនគរេឡើយ។ មយ៉ងេទៀតម្រន្ដី ចទទលួ
បនផល្របេយជនពី៍ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល េហើយយកជំនញទងំេនះេទបេ្រមើករេនកែន្លង
េផ ងេទៀតែដលមនលកខខណ្ឌ ករងរល្អជង។ េនទសវត ឆន  ំ១៩៩០ ក ្ត េនះក្ល យជបញ្ហ
ជកែ់ស្ដងស្រមបេ់ស ពនធនគរជេ្រចើនកនុង្របេទសននៃនសហភពសូេវៀត ែដលបន្ដផ្ដល់
ករអបរ់កំ្រមតិខពស់ដល់ម្រន្ដេីទើបចូលបេ្រមើករងរ ជពិេសសម្រន្ដីជនខ់ពស់ បនទ បម់កមនិបន
ទទលួ្របកែ់ខសម្រសបេដើមបេីលើកទឹកចិត្តឲយបន្តបេ្រមើករងរកនុងពនធនគរេលើសពីពីរ ឬបីឆន ំ
េឡើយ។ 

 
 

េនកនុងពិភពេ កនេពលបចចុបបននេនះ មយួែផនកធំៃនវជិជ ជីវៈ្រតូវបន យតៃម្ល មរយៈ 
ក្រមតិេបៀវត រខ៍ពស់។ ម្រន្ដមីនសមតថភព ចមនិេធ្វើករងរ ែដលមន្របកេ់បៀវត រទ៍ប
េនះេទ។ ករងរេនពនធនគរ គឺជេស ធរណៈមយួកនុងចំេ មេស ធរណៈ
សមុគ ម ញបំផុតែដលត្រមូវឲយមនករទទលួ គ ល់ និងផ្តល់្របកេ់បៀវត រក៍នុងក្រមតិមយួសម
្រសប ដល់ម្រន្ដីេន្រគបជ់នថ់ន កទ់ងំអស់។ ក្រមតិ្របកេ់បៀវត រេ៍នះ ចេធ្វើករេ្រប បេធៀប

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុង
ករេ្របើ្របស់ វុធ  

វុធេ្របើ្របស់េដើមបី
ករពរ យុជវីតិ  

ភពចបំចឲ់យមន 
លកខខណ្ឌ ករងរល្អ  

ក្រមតិ្របកេ់បៀវត រ ៍ 
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ជមយួនឹងក្រមតិៃន្របកេ់បៀវត រៃ៍ន្រកុមដៃទេទៀតែដលមនលកខណៈខុសគន ពី្របេទសមយួ
េទ្របេទសមយួ។ កនុងករណីខ្លះ ក្រមតិ្របកែ់ខេនះ្រតូវបនេ្រប បេធៀបជជមយួនឹងទីភន ក់
ងរយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ដូចជ នគរបលជេដើម។ កនុងករណីខ្លះេទៀត ករេ្រប បេធៀបេនះ ច
េធ្វើេឡើងជមយួជម្រន្តី ជករ ដូចជ ្រគូបេ្រង ន ឬគិ នុប ្ឋ យិក។ េទះបីជេ្រប បេធៀប
ជមយួ្រកុម មយួកេ៏ យ រ ្ឋ ភបិល្រតូវទទលួ គ ល់ថ ម្រន្ដពីនធនគរ្រតូវទទលួបន
្របកបំ់ ចស់មរមយស្រមបក់រងរលំបក និងេពលខ្លះជករងរេពរេពញេ យេ្រគះថន ក។់
ករយកចិត្តទុក កប់ែនថមស្រមប្់របេទសមយួចំននួេនះគឺថ ្របសិនេបើមនិផ្ដល់្របកេ់បៀ
វត រស៍មរមយេទេនះ ម្រន្ដីពនធនគរ ចងកេទ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយេ យផទ ល់ ឬេ យ
្របេយល។ 

 
 

កនុង្របេទសជេ្រចើន ពនធនគរមនទី ងំេនតំបន់ ច្់រសយល ឆង យពីទី្របជំុជន។ ទី ងំ
ដូចេនះមនិ្រតឹមែតជះឥទធិពលេលើម្រន្ដីប៉េុ ្ណ ះេទ ែថមទងំេលើ្រគួ ររបស់េគេទៀតផង។ទី
ងំដូចេនះបះ៉ពល់ដល់លទធភពកនុងករេទ េរៀន  មនទីរេពទយ ងទំនិញ និងចូលរមួ

កនុងសកមមភពសងគមេផ ងៗេទៀត។ េលើសពីេនះ ម្រន្ដពីនធនគរជេ្រចើននឹង្រតូវផ្ល ស់ប្តូរពីពនធនគរ
មយួេទពនធនគរមយួេទៀត េពលខ្លះ ្រតូវេនឆង យពី្រគួ ររបស់ខ្លួន។ កនុង ថ នភពែបប
េនះ លកខខណ្ឌ ករងរេផ ងៗេទៀត កជ៏ក ្ត ែដល្រតូវយកចិត្តទុក កដូ់ចគន នឹងក្រមតិេបៀ
វត រផ៍ងែដរ។ 

 

កនុង ថ នភពមយួចំននួ ម្រន្ដីទទលួបនផទះ ន កេ់នេ យឥតគិតៃថ្ល ឬមនករបងៃ់ថ្ល ន កេ់ន
 េ យ រែតពនធនគរសថិតេនតំបន់ ច្់រសយល ករចំ យកនុងករែស្វងរកកែន្លង ន ក់
េនកនុងតំបន ់ឬជកែន្លង ន កេ់នែដលផ្ដល់ឲយម្រន្តី ជករ្រគបរ់បូ។ ែផ្អកេលើមលូេហតុ្រស
េដៀងគន េនះ ម្រន្ដី និង្រកុម្រគួ ររបស់ពកួេគមនលទធភពទទលួបនករែថទពីំមនទីរពយបល
ជំងឺរបស់ពនធនគរ។ េពលថមីៗេនះ ករទទលួខុស្រតូវខងែផនករដ្ឋបលពនធនគរកនុង្របេទស
មយួចំននួ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេចញពី្រកសួងម ៃផទេទកន្់រកសួងយុត្តិធម។៌ ្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ
សងឃមឹថ រដ្ឋែដលជសមជិកថមីេនអឺរ ៉បុភគខងេកើត នឹងផ្ល ស់ប្តូរតនួទីរដ្ឋបលពនធនគរ
របស់ខ្លួនពី្រកសួងម ៃផទេទកន្់រកសួងយុត្តិធម។៌ េនែខតុ  ឆន ២ំ០០២ មណ្ឌ លអបរ់ែំក
ែ្របេន្របេទសៃថបនប្តូរករទទលួខុស្រតូវឲយសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌
 បនទ បពី់សថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងម ៃផទអស់រយៈេពល៦៩ ឆន មំក។ 

 

ករផ្ល ស់ប្តូរករទទលួខុស្រតូវេនះមនមលូេហតុល្អៗជេ្រចើន។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី អ្វីៗែដល
្រតូវពិចរ េ យ រែតផលវបិកៃនករផ្ល ស់ប្តូរេនះគឺថ  កនុងនមជម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ 
ម្រន្ដីពនធនគរ និង្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួនបនទទលួផល្របេយជនពី៍ករែថទសុំខភព ករអបរ់ ំ
កែន្លង ន កេ់នេ យឥតបងៃ់ថ្ល មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ និងករស្រមកលំែហកយេ យឥត
គិតៃថ្ល ឬកនុងក្រមតិសមបទន។ កនុងករណីជេ្រចើន ករផ្ដល់ដូចេនះ គឺ្រគនែ់តជករេលើកទឹក
ចិត្តដល់ម្រន្ដមីន្របកែ់ខតិច។ បនទ បពី់ករផ្ល ស់ប្តូរឲយសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់
្រកសួងយុត្តិធម ៌ករេលើកទឹកចិត្តទងំេនះ្រតូវបតប់ង ់េហើយម្រន្ដីមនករលំបកកនុងករផគតផ់គង់
្រគួ ររបស់ខ្លួនឲយបនសមរមយ។ ដំេ ះ្រ យេលើករលំបកទងំេនះ គឺករផ្ដល់្របកែ់ខ
សមរមយដល់ម្រន្ដី េដើមបបីេញច សករពឹងែផ្អកេលើករផគតផ់គងប់ែនថមេទៀត។ េពលខ្លះ ករេធ្វើ
ដូេចនះ មនករលំបកកនុង្របេទសមយួចំននួែដលខ្វះខតធនធន។ 

លកខខណ្ឌ ករងរ 
េផ ងៗេទៀត  



51  

 

ជទូេទ កររស់េនកនុងសហគមនម៍នអតថ្របេយជនេ៍្រចើនដល់ម្រន្ដី និង្រគួ ររបស់ពកួេគ 
េ្រចើនជងកររស់េនកនុងទីកែន្លងែដលបនេរៀបចំស្រមបែ់តម្រន្ដីេធ្វើករកនុងពនធនគរ។កររស់
េនកនុងសហគមនដូ៍ចេនះេធ្វើឲយម្រន្ដី និង្រគួ រទងំេនះមនភពងយ្រសួលកនុងករទទលួ
បនផល្របេយជនេ៍ផ ងៗេទៀត េ្រកពីករងររបស់ខ្លួន និងមនទំនកទំ់នងជមយួ្របជជន
កនុង្រកុមដៃទេទៀត។ េនះ ក៏ ចេធ្វើឲយ្រគួ រ និងកូនៗរបស់ម្រន្ដីទទលួបនកររស់េនកនុង
ជីវភពធមម  េ្រកពីរង្វងជី់វភពកនុងពនធនគរ។ កររស់េនកនុងជីវភពមយួេពញេលញ ក៏ ច
េធ្វើឲយម្រន្ដីខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើករងរផងែដរ។ 

 
 

ជំពូកទី ១៤ ៃនេសៀវេភេនះ ពិភក ពីត្រមូវករៃនភពគម នករេរ ើសេអើងចំេពះជនជបឃំុ់
ែដលសថិតកនុង្រកុមជនជតិភគតិច មយួេឡើយ។ ដូចបនបង្ហ ញេនខងេលើកនុងជំពូកេនះ
េគលករណ៍េនះ ្រតូវែតយកេទអនុវត្តចំេពះម្រន្ដីទងំអស់។ ម្រន្ដីពនធនគរជ្រស្តីគរួទទលួ
បន្របកែ់ខ និងលកខខណ្ឌ ករងរេផ ងៗេទៀតដូចជម្រន្ដីបរុសែដរ។ម្រន្ដី្រស្តី កគ៏រួទទលួបន
ឱកសេសមើភពកនុងករតំេឡើង នៈ និងេធ្វើករងរកនុងែផនកែដលមនត្រមូវករជំនញពិេសស
ផងែដរ។ េគលករណ៍ដូចគន េនះ កេ៏្របើ្របស់ស្រមបម់្រន្ដែីដលមកពី្រកុមជនជតិភគតិច
 េ យមនិគិតពីជតិ សន ៍ សន វបបធម ៌ឬេភទេឡើយ។ 

 
 

កនុង្របពន័ធពនធនគរមយួចំននួ ម្រន្ដ្ីរតូវទទលួយកករេផទរពីទីកែន្លងករងរមយួ េទកនព់នធ
នគរេផ ងេទៀត។ េនេពលមនករេផទរែបបេនះ ក ្ត សំខន ់គឺ្រតូវពិចរ ទងំត្រមូវករ
របស់ម្រន្ដីផទ ល់ និងទងំត្រមូវករចបំចរ់បស់្រគួ រពកួេគ។ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើកូនៗ
របស់ម្រន្ដីកំពុងេរៀន ករេផទរនឹង ចផ្ដល់ផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរេលើករសិក របស់កូន។
បញ្ហ េនះ្រតូវយកមកេធ្វើករពិចរ ។ េលើកែលងែតកនុង ថ នភពបនទ ន ់ម្រន្ដីគរួមនករ
ពិភក ទុកជមនុអំពីករេផទរ េហើយេបើ ចេធ្វើបន ម្រន្ដីគរួមនករឯកភពចំេពះករេផទរទងំ
េនះ។ ករេផទរ មនិ្រតូវយកមកេ្របើ្របស់ជករ កវ់និយ័េទេលើម្រន្ដីេទ។ 

 
 

្របពន័ធពនធនគរជេ្រចើន គឺជអងគភពែដលមនវនិយ័ េនះមនិមននយ័ថ ្រតូវមនករ្រប្រពឹត្ដ
េ យមនិសមេហតុផលេលើម្រន្ដី ឬមនិមនករេគរមខុតំែណងរបស់ពកួេគេឡើយ។កនុង្របេទស
ជេ្រចើន ម្រន្ដីមនសិទធិចូលជសមជិកសហជីព ែដលសហជីពេនះ ចជំនសួមខុឲយម្រន្ដកីនុង
ករចរចជមយួថន កដឹ់កនទំកទ់ងនឹងក្រមតិៃន្របកេ់បៀវត រ ៍និងលកខខណ្ឌ ករងរ។ ជករ
្របេសើរ កែន្លងេធ្វើករ គរួេរៀបចំឲយមនភពជតំ ងរបស់ម្រន្ដី ។ ្របសិនេបើគម នសហជីព
ករងរផ្លូវករេទេនះ យ៉ងេ ច ស់ ម្រន្ដីគរួមនយន្តករចរចែដលមន្របសិទធភព។
សហជីព និងតំ ងម្រន្ដដីៃទេទៀត មនិគរួទទលួរងវធិនករវនិយ័េ យ រករេធ្វើជតំ ង
ចរចឲយបគុគលិកេឡើយ។ 

 

 

គួរែតរស់េន 
កនុងសហគមន ៍  

ករ្រប្រពឹត្ដេ យ
សមភព  

ករេផទរកែន្លងេធ្វើករ  

តំ ងម្រន្ដី  
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ករ មឃត់ទងំ្រសុងេទេលើ
ករេធ្វើទរណុកមម  

 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

ភពៃថ្លថនូរជមនុស   
 

 

ករឃំុខ្លួន ឬករ កព់នធនគរមនិែមនបននយ័ថ ជនទងំេនះែលងជមនុស េនះេទ េបើ
េទះបីជនទងំេនះជបេ់ចទ ឬមនពិរទុធភពពីបទេលមើសកនុងក្រមតិធងនធ់ងរយ៉ង កេ៏ យ។ 
តុ ករ ឬទីភន កង់រយុត្តិធមដ៌ៃទេទៀតែដលមនតនួទីេ ះ្រ យករណីរបស់ជនជបឃំុ់ 
បនសេ្រមចដកហូតេសរភីពពីជនទងំេនះ ប៉ែុន្តមនិបនដកហូតភពជមនុស របស់េគ
េឡើយ។ 

 
 

ម្រន្ដីពនធនគរគរួគិតថ ជនជបឃំុ់កជ៏មនុស ែដរ។ ម្រន្ដី្រតូវបញឈបក់រចតទុ់កជនជបឃំុ់ជ
វតថុតេទេទៀត េហើយម្រន្តីពនធនគរកគ៏ម នសិទធិ កទ់ណ្ឌ កមមេផ ងៗេលើពកួេគេ យចតទុ់ក
ថ ជនជបឃំុ់ទងំេនះមន នៈទបជងមនុស ធមម  បតប់ងសិ់ទធទិទលួបនករេគរព
េ យ រែតអ្វីៗ ែដលពកួេគបន្រប្រពឹត្ត ឬេចទ្របកនពី់បទេលមើសេនះេឡើយ។ ករេធ្វើបប
ជនជបឃំុ់ គឺជទេង្វើេលមើសចបប។់ េលើសពីេនះ ទេង្វើែបបេនះកប៏នទ បបេនថ កដល់តៃម្លជ
មនុស ៃនម្រន្ដពីនធនគរែដល្រប្រពឹត្តផងែដរ។ រដ្ឋបល្រគប្់រគងពនធនគរ និងម្រន្ដីពនធនគរ 
្រតូវេធ្វើករេ យេគរព ម្រកមសីលធម ៌ដូចមនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី២ៃនេសៀវេភេនះ។ ជំពូក
េនះ និងជំពូកបន្តបនទ បនឹ់ងបង្ហ ញពីផលវបិកជកែ់ស្ដងៃនបញ្ហ េនះ។ 

 
 

ជនែដលជបឃំុ់ ឬជបព់នធនគរេនមនសិទធិកនុងនមជមនុស  េលើកែលងែតសិទធិទងំ យ
ែដល្រតូវបនបតប់ងេ់ យ រែតផលវបិកជក់ ក់ មយួប ្ត លមកពីករដក

ហូតេសរភីព។ ជញ ធរ្រគប្់រគងពនធនគរ និងម្រន្ដីពនធនគរចបំច្់រតូវយល់ដឹងឲយបន
ចបស់ពីផលវបិកៃនករអនុវត្តេគលករណ៍េនះ។ េគលករណ៍មយួចំននួមនភពចបស់

ស់ ស់ ដូចជករ មឃត់ ចខ់តកនុងករេធ្វើទរណុកមម និងអំេពើេឃរេឃ អមនុស
ធម ៌ឬបេនថ កបនទ បែដលមនករគិតទុកជមនុ េហើយ្រតូវែតមនករយល់ដឹងឲយចបស់ថ ករ

មឃតេ់នះ មនិែមនសំេ ដល់ករេធ្វើទុកខបកុេមនញេលើរបូ ងកយ និងផ្លូវចិត្តែតប៉េុ ្ណ ះេទ 
ប៉ែុន្តែថមទងំេលើលកខខណ្ឌ េនកែន្លងឃំុឃងំជនជបឃំុ់េទៀតផង។ 

៤ 

ជនជបឃុ់ទំងំអស់
មនសិទធិទទលួបនករ

ករពរសិទធិមនុស   

ជនជបឃុ់ ំ
ជបុគគលមន ក ់ 

ករ មឃត់
ទងំ្រសុងេលើករេធ្វើ

ទរុណកមម   
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ករេធ្វើទរណុកមម នងិករេធ្វើបបជនជបឃុ់ ំមនិ្រតូវឲយេកើត
មនេឡើយ  
 
 

លិខិតុបករណ៍ស្ដីពីសិទធិមនុស អន្តរជតិ មនិមនែចងេ យបន ល់ទុកនូវភពមនទិលសង យ័ 
ឬភពមនិចបស់ ស់ មយួទកទ់ងនឹងករេធ្វើទរណុកមម និងករេធ្វើបបេឡើយ។ លិខិតុ-

បករណ៍េនះ ែចងយ៉ងចបស់ថ េទះបីសថិតកនុងកលៈេទសៈ កេ៏ យ មនិ ចទទលួយក
េហតុផល មយួកនុងករេធ្វើទរណុកមម ឬករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន  ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតកនុងរេបៀប
មយួែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ បេឡើយ។ ទរណុកមមមននយ័ថ អំេពើទងំ

យ ែដលនឲំយមនករឈចឺប ់ឬរងទុកខយ៉ងខ្ល ងំ េទះផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្តក្ដីែដលបងក
េឡើងេ យេចតនេលើជន មន ក ់េ្រកពីករឈចឺប ់ឬរងទុកខែដលេកើតមនកនុងកែន្លងឃំុខ្លួន 

ឬពនធនគរ។ 

 
 

ករ មឃតក់នុងករេធ្វើទរណុកមម គឺជេរឿងចបំច ់ជពិេសសេនទីកែន្លងសួរចេម្លើយ ឬេសុើប
អេងកត េ យេហតុថ ចមនករប៉នុបង៉គំ មកំែហង មយួេដើមបទីទលួបនពត័ម៌នសំខ
ន់ៗ ស្រមបេ់ ះ្រ យសំណំុេរឿង្រពហមទណ្ឌ ។ ឧទហរណ៍ជកែ់ស្ដងមយួ គឺេនេពលែដល
ជនជបឃំុ់មន ក់ រភពពីបទេលមើសមយួេ យ រែតខ្លួនរងករេធ្វើបបផទ ល់កនុងអំឡុងេពល
េសុើបអេងកត។ េនះ គឺជេហតុផលចបំចម់យួកនុងករែញកសមតថកិចចេសុើបអេងកតេចញពីសមតថ
កិចចទទលួបនទុកឃំុខ្លួនជនជបេ់ចទ។ 

 
 

ពនធនគរែដលជកែន្លងមនករបិទបងំ និងេន ចែ់តឯង ចនឲំយមនឱកសកនុងករ
្រប្រពឹត្ដសកមមភពរេំ ភបំពន េហើយអនក្រប្រពឹត្តេគចផុតពីករយកេទសៃពរ ៍ែដលេពលខ្លះ
េធ្វើេឡើងកនុងទ្រមងែ់ដលមនករេរៀបចំជមនុ េហើយេនេពលខ្លះបងកេឡើងេ យម្រន្ដីពនធនគរ
មន ក់ៗ ។ ករេធ្វើដូចេនះ បងកឲយមនេ្រគះថន ក ់េនេពលែដល្របេទសមយួ ឬ ថ បន័កំណតថ់ 
ករេធ្វើទរណុកមមេនកនុងពនធនគរ គឺជសកមមភព ទិភព េហើយជលទធផល ករេធ្វើទរណុកមម
ដូចជករេ្របើ្របស់កម្ល ងំខុសចបប ់និងករ យដំជនជបឃំុ់ជ្របច ំ ច្រតូវបនចតទុ់កជ
ទេង្វើ “ធមម ” របស់ជនជបឃំុ់េនពនធនគរេនះ។ 

 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ  
 

ម្រ  ៥ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖ 

 

គម នជន មន ក់ ្រតូវទទលួទរណុកមម ឬករ្រប្រពឹត្តិមកេលីខ្លួន ឬទណ្ឌ កមម ឯេទៀតែដល
េឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ បេឡយី។ 

មនិ ចទទួលយក
េហតុផល មយួ 

សំ បក់រេធ្វើទរុណកមម
េឡើយ េទះបីសថិតកនុង

កលៈេទសៈ  
កេ៏ យ  

ករទញយកចេម្លើយ
រភពេ យករេធ្វើ

ទរុណកមម ្រតូវបន
មឃត ់ 

ករេធ្វើទរុណកមម មនិ
្រតូវចតទុ់កជេរឿង 

ធមម េនះេទ  
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ម្រ  ១.១ ៃនអនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត 
ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 

 

 

ម្រ  ២ ៃនអនុសញញ ទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តិមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដល
េឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 

 

 

ម្រ  ១០ ៃនអនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តមិកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដល
េឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 

 

 
ម្រ ៣ ៃន្រកមសីលធមស៌្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 

...ពកយថ “ទរណុកមម” មនន័យថ អំេពីទងំ យ ែដលនឲំយមនករឈចឺប់ ឬរង
ទុកខយ៉ងខ្ល ងំ េទះផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្តក្ដី ែដល្រតូវបនបងកេឡងីេ យេចតនេទេលីជន
មន ក់ កនុងេគលបំណងទងំ យដូចជ ទញយកព័ត៌មនពីជនេនះ ឬតតិយជន មន ក់ 
ក់ទណ្ឌ កមមជនេនះចំេពះអំេពី មយួ ែដលជនេនះ ឬតតិយជន មន ក់ បន្រប្រពឹត្ត 

ឬសង យ័ថ បន្រប្រពឹត្ត ឬបំភិតបំភ័យ ឬបងខិតបងខំជនេនះ ឬតតិយជន មន ក់ ឬេដីមបី
មូលេហតុ េផ ងេទៀត ែដលែផ្អកេលីករេរសីេអីង មយួ េបីករឈចឺប់ ឬកររងទុកខបងក
េ យម្រន្តី ធរណៈ ឬជនេផ ងេទៀត មករញុះញង់ ឬករ្រពមេ្រពៀង ឬេផ្ដីមគំនិតរបស់
ម្រន្តី ធរណៈ ឬជនេផ ងេទៀត ែដលបំេពញតនួទីជផ្លូវករ។ ពកយទរុណកមម មិន ប់
បញចូ លនូវករឈចឺប់ ឬកររងទុកខែដលេកីតជប់ ឬម្ដងមក លពីទណ្ឌ កមម្រតឹម្រតូវ មចបប់
េឡយី។ 

១.   រដ្ឋភគី ្រតូវចត់វធិនករខងផ្លូវចបប់ រដ្ឋបល តុ ករ និងវធិនករេផ ងេទៀត េដីមបី
បងក រកំុឲយមនទរុណកមមេនេលីែដនដីេ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

២.   មិនមន ថ នភពពិេសសេ យែឡក មយួ េទះ ថ នភពស្រងគ ម ឬ ថ នភព
គំ មកំែហងេ យស្រងគ ម អសថរិភពនេយបយៃផទកនុង ឬភព សននជ ធរណៈ
េផ ងេទៀតក៏េ យ ែដល ចយកមកសំ ងេ ះ រទរុណកមមេឡយី។ 

៣.   បញជ ពីម្រន្តីថន ក់េលី ឬ ជញ ធរ ធរណៈ មិន ចយកមកសំ ងេ ះ រ 
ទរុណកមមេឡយី។ 

រដ្ឋភគី ្រតូវធនថ ករអប់រ ំនិងព័ត៌មនស្ដីពីករ ម្របមទរុណកមម ្រតូវបន ក់បញចូ ល
យ៉ងេពញេលញកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ បុគគលិកសីុវលិ ឬេយធ បុគគលិក
េពទយ ម្រន្តី ធរណៈ និងជនេផ ងេទៀត ែដល ច ក់ឲយអន្ត គមន៍ ករឃុខំ្លួន ករសួរ
ចេម្លីយ ឬករ្រប្រពឹត្តិេទេលីបុគគល ែដលសថតិេ្រកមករចប់ខ្លួន ឃុខំ្លួន ឬករ ក់
ពនធនគរ មែបប មយួ។ 

ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ ចេ្របី្របស់កម្ល ងំបន ែតកនុងកលៈេទសៈ ែដលចបំច់ និងសថិត
កនុងរង្វង់ៃនករបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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េគលករណ៍៣៤ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 

ម្រ ៥ ៃនអនុសញញ អន្តរ េមរកិ េដើមបទីប់ ក ត ់និង កទ់ណ្ឌ កមមេលើករេធ្វើទរណុកមម ែចង
ថ ៖ 

 

ម្រ  ៤ ៃនធមមនុញរបស់សហភពអុឺរ ៉បុស្ដីពីសិទធិជមលូ ្ឋ ន ែចងថ ៖ 

 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ជញ ធរមនសមតថកិចចទងំអស់ទទលួខុស្រតូវេលើករ្រគប្់រគងពនធនគរ ្រតូវធនថ ម្រន្ត ី
និងអនកពកព់ន័ធទងំអស់មនករយល់ដឹងចបស់ ស់ពីករ មឃត់ ចខ់តកនុងេធ្វើទរណុ
កមម។ 

 
 

សមតថកិចចគរួធនថ គម នលិខិតបទ ្ឋ នសំ បដំ់េណើ រករករងរ មយួកនុងពនធនគរែដល
ម្រន្ដី ចយកមកេ្របើ្របស់ស្រមបក់របក្រ យ េដើមបេីធ្វើទុកខបកុេមនញជនជបឃំុ់ មន ក់
បនេឡើយ។ ករ មឃតេ់នះ ្រតូវែតយកេទអនុវត្តចំេពះលិខិតបទ ្ឋ នពិេសសែដល្រតូវ
អនុវត្តចំេពះជនជបឃំុ់មនចរតិមនិល្អ ឬរងឹរសូ និងជនជបឃំុ់ែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនកនុងបនទប់
ចេ់ យែឡក។ កនុងកលៈេទសៈចបំចម់យួចំននួ ម្រន្ដពីនធនគរ ចបំច្់រតូវមន កបបករយិ

សមរមយចំេពះជនជបឃំុ់។ កបបករយិេនះអនុវត្តេនេពលជនជបឃំុ់្រតូវបនបញជូ នដល់
ពនធនគរ។ ករ្រប្រពឹត្ដចំេពះជនជបឃំុ់េពលទទលួចូលកនុងពនធនគរេនះ គឺជសូចនករដ៏
សំខនម់យួបង្ហ ញដល់ជនជបឃំុ់ និងអនកដៃទេទៀតអំពីអ្វនឹីង្រតូវេកើតមនបនទ បេ់ទៀត។ កនុង
េពលចូលមកដល់ពនធនគរដំបងូ មនុស មយួចំននួមន រមមណ៍បកស់បត និងភយ័ខ្ល ច។ 
មនុស មយួចំននួេទៀត ចមនចរតិរងឹរសូ ឬសថិតេ្រកមឥទធពិលៃនថន េំញ ន ឬជតិ្រសវងឹ។ 

កនុងេពលែដលមនមរណភព ឬករបត់ខ្លួនៃនជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរេកីតេឡងី
អំឡុងេពលកត់េទស ឬករ ក់ពនធនគររបស់ជនេនះ ្រតូវមនករេសីុបអេងកតមយួេលី
មូលេហតុៃនមរណភព ឬករបត់ខ្លួនេនះ ែដលេធ្វីេឡងីេ យ ជញ ធរ យុត្តធិម៌ ឬ ជញ ធរ
េផ ងៗ មរយៈករេសនីសំុរបស់ខ្លួន ឬជំនសួមុខឲយ្រកុម្រគួ ររបស់ជនេនះ ឬអនកែដលដឹង
ពីសំណំុេរឿងេនះ។ 

េហតុផលចំេពះករេធ្វីទរុណកមម មិន្រតូវែផ្អកេលីចរតិលកខណៈែដល ចបងកេ្រគះថន ក់
របស់ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ឃុ ំនិងចេន្ល ះ្របេ ងសន្តិសុខកនុងករក ងពនធនគរ 
ឬពនធនគរេនះេទ។ 

គម នជន មន ក់ ្រតូវទទលួទរណុកមម ឬករ្រប្រពឹត្តមកេលីខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដល
េឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ បេឡយី។ 

ម្រន្ដីពនធនគរ្រតូវដឹង
ថ ករេធ្វើទរុណកមម 
្រតូវបន មឃត់  

ខណៈេពលេ្រគះថន ក់
ែដលនឲំយមនករេធ្វើ

ទរុណកមម  
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្របករសំខនគឺ់ថ ម្រន្ដីពនធនគរគរួ្រប្រពឹត្ដចំេពះជនជបឃំុ់្រគបរ់បូកនុងេពលទទលួចូលកនុង
ពនធនគរេ យភពៃថ្លថនូរ និងេ យករេគរព។ លិខិតបទ ្ឋ នសំខន់ៗ មយួចំននួេទៀត នឹង
េផ្ដ តេទេលើករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែដលមនចរតិេឆវឆវ េលមើសនឹងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់
ពនធនគរ ឬអនកពិបកកនុងករ្រគប្់រគង។ ករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែបបេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ងហមត់
ចត ់និងឲយបនឆបរ់ហ័ស េហើយ្រតូវេចៀស ងករេ្របើ្របស់ទេង្វើេឃរេឃ ឬអមនុស ធម។៌ 

 
 

ជនជបឃំុ់ ជពិេសសជនជបឃំុ់ជ្រស្តី ងយរងេ្រគះនឹងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ។ ករ
បំពនផ្លូវេភទេនះ ចេកើតមនេ យ រករេ្របើកម្ល ងំ ឬករបងខិតបងខំ ឬករេ ះដូរជមយួ
នឹងបពុ្វសិទធិេផ ងៗ។ កនុងករណីមយួចំននួ អនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស ចជម្រន្ដីពនធនគរ ឬជ
ញឹកញបជ់ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត។ កនុងករណីភគេ្រចើន កររេំ ភេសពសនថវៈែដលបងក
េឡើងេ យជនជបឃំុ់ ប ្ត លមកពីករបែណ្ដ តបេ ្ត យរបស់ម្រន្ដីពនធនគរ កនុងទ្រមងៃ់ន
ករ កទ់ណ្ឌ កមម ឬករ្រគប្់រគង។ កនុង្របេទសមយួចំននួ កររេំ ភេសពសនថវៈកនុងពនធនគរ
បនក្ល យជក្ដកីង្វល់មយួែដលកំពុងរកី ល ល និងមនសភពធងនធ់ងរ។ េ្រកពីករេធ្វើទុកខបកុ
េមនញេលើរបូកយ និងផ្លូវចិត្តែដលប ្ត លមកពីកររេំ ភេសពសនថវៈ បញ្ហ េនះកប៏ងកឲយមន
កររកី ល លៃនេមេ គហីុវ/ជំងឺេអដស៍ ្រពមទងំជំងឺេផ ងៗេទៀតែដរ។ រដ្ឋបល្រគប្់រគង
ពនធនគរមនភរកិចចធនករពរថ ជនជបឃំុ់ទងំអស់មនិ្រតូវទទលួរងករគំ មកំែហងៃន
កររេំ ភេសពសនថវៈ ។ 

 

 

 

ម្រន្ដីពនធនគរ្រតូវដឹងចបស់ថ ខ្លួនមនិ ចេធ្វើទរណុកមម ឬេធ្វើបបជនជបឃំុ់េ យ រែត
មលូេហតុៃន កបបកិរយិរបស់ជនជបឃំុ់េនះេទ។ ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ ចេធ្វើបនែតកនុង
ករណីែដលករេ្របើ្របស់កម្ល ងំេនះ្រសប មនីតិវធីិែដលបនកំណត ់និងែតកនុងក្រមតិែដល
ចបំចេ់ដើមបបីងក រករលួចរតេ់គចរបស់ជនជបឃំុ់េនះ ែតប៉េុ ្ណ ះ។ ពនធនគរគរួមនបទ
បបញញត្តិជក់ កែ់ដលែចងពីវធីិ ្រស្តេ្របើ្របស់កម្ល ងំកយ រមួមនឧបករណ៍បងក រករលួច

“ចបបលុ់បបំបតក់ររេំ ភេសពសនថវៈកនុងពនធនគររបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ឆន  ំ
២០០៣ ែចងថ “គម នករអតឱ់នជ ចខ់តចំេពះអំេពើហិង  និងកររេំ ភេសពសនថវៈ
កនុងចំេ មជនេលមើស និងរ ងម្រន្ដីពនធនគរ និងជនេលមើស”។ គណៈកមមករជតិលុប
បំបតក់ររេំ ភេសពសនថវៈកនុងពនធនគរ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យអនុេ ម មចបប់
េនះ។ គណៈកមម ធិករេនះមនភរកិចចសិក ្រ វ្រជវេលើេគលនេយបយ និងករអនុ
វត្តរបស់សហពន័ធ រដ្ឋ និងរ ្ឋ ភបិលមលូ ្ឋ នទកទ់ងនឹងករទប់ ក ត ់ករ្រ វ្រជវ ករ
េឆ្លើយតប និងករឃ្ល េំមើលេលើកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទកនុងមណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្រប និងកែន្លងឃំុ
ខ្លួនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ។ េ យមនលកខណៈសីុសង្វ កគ់ន េទនឹងចបប ់អនុ សនរ៍បស់
គណៈកមម ធិករេនះ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡើងេដើមបទីប់ ក តក់ររេំ ភជ ទិភពខពស់បំផុត
ែដលេកើតមនកនុងមនទីរឃំុឃងំ ពនធនគរ កែន្លងឃតខ់្លួន កែន្លងឃំុខ្លួនអនីតិជន និង
មណ្ឌ លឃំុខ្លួនដៃទេទៀត។៩ 
  
ដក្រសងេ់ចញពីេគហទំពរ័របស់គណៈកមម ធិករជតិកតប់នថយកររេំ ភកនុងពនធនគរ។ 

កររេំ ភបំពន 
ផ្លូវេភទ  

 

ករេធ្វើនិយត័េទេលើករ
េ្របើ្របស់កម្ល ងំ  
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រតរ់បស់ជនជបឃំុ់ ដូចជេខន ះៃដ ែខ រ្រក ៉ តច់ងខ្លួន និង្រច ក ់កដូ៏ចជដំបងឆក ់និងដំបង។ 
ម្រន្ដីពនធនគរគម នសិទធិសេ្រមច្រគបែ់បបយ៉ងេលើករ កេ់ខន ះ ករចងរតឹខ្លួន និងេ្របើ វ
ស្រមបេ់ធ្វើទរណុកមមេទ។ មយ៉ងេទៀត សមភ រៈទងំេនះគរួរក ទុកេនទី ងំក ្ដ ល េហើយ
ករេ្របើ្របស់សមភ រៈទងំេនះគរួទទលួបនករអនុញញ តជមនុពីសំ កម់្រន្ដីជនខ់ពស់។ម្រន្ដី
គរួរក កំណតេ់ហតុលម្អតិេន្រគបល់កខខណ្ឌ ទងំអស់ េនេពលបេញចញសមភ រៈទងំេនះេទ
េ្របើ្របស់ និង ថ នភពៃនករេ្របើ្របស់សមភ រៈ។ 

 
 
 

កនុង្របេទសមយួចំននួ ម្រន្ដីពនធនគរមន ក្់រតូវបន្របគល់ដំបងឆក ់  ឬដំបងស្រមបក់រេ្របើ
្របស់ផទ ល់ខ្លួន។ ្របេទសទងំេនះ គរួផ្តល់ករែណនឲំយបនចបស់ ស់ថ េតើវតថុទងំេនះ 
ចេ្របើ្របស់បនកនុងកលៈេទសៈ ។ វតថុទងំេនះ ចយកមកេ្របើស្រមបែ់តករពរខ្លួន

ែតប៉េុ ្ណ ះ មនិ្រតូវយកមកេធ្វើជ វធុស្រមប់ កទ់ណ្ឌ កមមេនះេទ។ ម្រន្ដីពនធនគរ មនិ្រតូវ
កនដំ់បងឆក ់ឬដំបងេ យេបើកចំហកនុងេពលបំេពញភរកិចច្របចៃំថងេនះេទ។ បញ្ហ ទងំេនះ 
និងបញ្ហ ពកព់ន័ធដៃទេទៀត នឹង្រតូវបង្ហ ញលម្អតិកនុងជំពូកទី ៧ ៃនេសៀវេភេនះ ស្តីពីសន្តិសុខ 
និងស ្ដ បធ់ន បល់្អ។ 

 
 
 

បេចចកេទសស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែដលមនចរតិេកងកច មនេ្រចើន្របេភទ មរយៈ
វធីិ ្រស្ដែដលេ្របើ្របស់កម្ល ងំកនុងក្រមតិអបបបរម។ ករេធ្វើែបបេនះបនកតប់នថយកររង
របសួធងនធ់ងរដល់ម្រន្ដ ីនិងជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ ម្រន្ដពីនធនគរគរួទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
អំពីបេចចកេទសទងំេនះ េហើយករបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ ្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពជ្របច។ំ ្រគប់
េពលែដលមនអំេពើហិង េកើតេឡើង ឬករប្រងក បជនជបឃំុ់ មន ក ់ម្រន្ដីពនធនគរជនខ់ពស់
មយួរបូគរួចូលរមួ ម នេហតុករណ៍េនះឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន និងមនិ្រតូវ
បេ ្ត យេហតុករណ៍េកើតេឡើងរហូតដល់ចបេ់ឡើយ។ 

 
 
 

ពនធនគរគរួមននតិីវធីិផ្លូវករ និងេបើកចំហ ែដល ចឲយជនជបឃំុ់េរៀបចំបណ្ដឹ ងត ៉ េទ ជញ ធរ
ឯក ជយមយួ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម ឬករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួនែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ
បេនថ កបនទ ប េ យគម នករភយ័ខ្ល ចពីករស្ដីបេនទ ស។ ជំពូកទី ១៣ ៃនេសៀវេភេនះ 
េរៀប បពី់សិទធិរបស់ជនជបឃំុ់កនុងករេរៀបចំបណ្ដឹ ងត ៉ ។ 

 

ករេ្របើ្របស់ដបំងឆក ់
ឬដបំង   

វធិី ្រស្តេ្របើ្របស់
កម្ល ងំកនុងក្រមតិ 

អបបបរម  

បណ្តឹ ងត ៉ ្របឆងំនឹង
ករេធ្វើទរុណកមម  
និងករេធ្វើបប  
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េច្រកម ឬបគុគលឯក ជយេផ ងេទៀត គរួទទលួបនលទធភពេចញចូលកនុងពនធនគរជ្របច ំ
េដើមបធីនថគម នករេធ្វើទរណុកមម ឬករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួនែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ
បេនថ កបនទ បេនះេទ។ ភពចបំចស់្រមបក់រេធ្វើអធិករកិចចេ យឯក ជយមនបង្ហ ញកនុង
ជំពូកទី ១៥ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 
 

ជនជបឃំុ់ែដលបញជូ នមកដល់កែន្លងឃំុខ្លួន ឬពនធនគរេលើកដំបងូ្របឈមនឹងភពងយរង
េ្រគះ។ ចបបអ់ន្តរជតិទទលួ គ ល់ថ សិទធិរស់ ន និងសិទធិរចួផុតពីករេធ្វើទរណុកមមត្រមូវឲយ
មន្រកបខណ័្ឌ ករពរជក់ កម់យួ។ ចបបអ់ន្តរជតិមយួចំននួែចងពីសិទធិរបស់ជនជបឃំុ់ 
និងកតព្វកិចចរបស់ម្រន្ដីពនធនគរេនដំ កក់លៃនករបញជូ នដល់ទីកែន្លងឃំុខ្លួនដំបងូ េដើមបី
ផ្ដល់កិចចធនករពរ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម ករេធ្វើបប ករបតខ់្លួន ករសំ បេ់្រក
្របពន័ធតុ ករ និងករេធ្វើអត្តឃត។ 

 
 

ករអនុវត្តល្អ មនកររកីចេ្រមើនជលំ បក់នុងប ្ដ ្របេទសមយួចំននួកនុងពិភពេ ក កនុង
េនះមនិ្រតឹមែតបង្ហ ញពីរេបៀបបេងកើតនីតិវធីិរបស់រដ្ឋបលពនធនគរកនុងករទទលួយកជនជប់
ឃំុ្រសប មចបបប់៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តែថមទងំបនគិតគូរដល់សុខុមលភព និងភពៃថ្លថនូររបស់
ជនជបឃំុ់េទៀតផង។ ករអនុវត្តល្អេនះ ចបនបេងកើតអនុ សនជ៍បន្ដបនទ បថ់ គរួយក
េទអនុវត្ដជសកល េហើយថទម្ល បៃ់នករអនុវត្ដល្អ ក៏ ចែកស្រមួលឲយ្រសបេទ មទំេនៀម
ទម្ល ប ់្របៃពណីវបបធម ៌និងក្រមតិេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចរបស់្របេទសនីមយួៗបនផងែដរ។ 

 
 

ជនជបឃំុ់ទងំអស់មនសិទធទិងំេនះ មនិថជនេនះកំពុងជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន   ឬជន
ែដល្រតូវឃំុខ្លួនមនុសវនករ ឬជទណ្ឌិ តេនះេទ។ ្រកុមជនជបឃំុ់ពិេសស ្រតូវទទលួបន
ករគិតគូរបែនថមសំខន់ៗ មយួចំននួេទៀត ដូចជ ជនែដលមនិទន្់រតូវបនកតេ់ទស ជនជប់
ឃំុបរេទស ជនជបឃំុ់ជអនីតិជន ជនជបឃំុ់វយ័េកមង និងជនជបឃំុ់្រស្តី។ ម្រន្តកុីងសុ៊ល ្រតូវ
ែតទទលួបនករអនុញញ តឲយចូលជបួជមយួជនជបឃំុ់ែដលជជនជតិរបស់ខ្លួនកនុងពនធនគរ។ 

“រដ្ឋភគេ្រចើន មនបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ មយួចំននួែដល ចយកេទអនុវត្តចំេពះករណីៃន
ករេធ្វើទរណុកមម ឬករអនុវត្ត្រប ក្់របែហលគន េនះ។ េ យេហតុថករណីទងំេនះេន
ែតេកើតេឡើង រដ្ឋទងំ យ្រតូវធនឲយមនករគពំរ្របកបេ យ្របសិទធភពេ យបេងកើត
យន្តករ្រគប្់រគងមយួចំននួ។ បណ្ដឹ ងត ៉ អំពីករេធ្វើបប ្រតូវែតេធ្វើករេសុើបអេងកតេ យយក
ចិត្តទុក កពី់សំ ក់ ជញ ធរជំនញ។ អនកែដលរកេឃើញថមនកំហុសឆគង ្រតូវែតទទលួ
ខុស្រតូវ េហើយជនរងេ្រគះ្រតូវែតទទលួបនដំេ ះ្រ យដម៏ន្របសិទធភព រមួមនសិទធិ
េដើមបទីទលួបនសំណងផងែដរ។១០ 
  

ករយិល័យឧត្ដមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស  
ករេរៀបចំចង្រកងេសចក្ដីអធិបបយ និងអនុ សនទូ៍េទ 
អនុមត័េ យ ថ បន័សនធិសញញ សិទធិមនុស  ឆន ២ំ០០៤ 

លទធភពេចញចូល
របស់អនកអេងកតករណ៍

ឯក ជយ  

នីតិវធិីទទួលចូលែដល
បងក រករេធ្វើទរុណកមម  

នីតិវធិីទទួលយកជន
ជបឃុ់ំ េ យេគរព

បននូវភពៃថ្លថនូរ 
របស់មនុស   

ជនជបឃុ់ទំងំអស់
មនសិទធិទងំេនះ 
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ  
 

ម្រ ៦ ៃនេគលករណ៍ស្ដីពីករបងក រ និងករេសុើបអេងកត្របកបេ យ្របសិទធភពេលើករសំ ប ់
េ្រក្របពន័ធតុ ករ មទំេនើងចិត្ដ និងេ យគម នករវនិិចឆយ័ ែចងថ ៖ 

 
ម្រ ១០ ៃនេសចក្ដី្របកស ស្ដីពីករករករពរជនជបឃំុ់ពីករបតខ់្លួនេ យបងខំ ែចងថ ៖ 

 

វធិន៧ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែចងថ ៖ 

 

វធិន៣៥ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែចងថ ៖ 

 

េគលករណ៍១៣ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃនករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 

សំណំុេរឿងផ្លូវកររបស់ជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពេនះ ្រតូវ
រក ទុក្រគប់ទីកែន្លងឃុខំ្លួន។ បែនថមពីេនះ រដ្ឋនីមយួៗ្រតូវចត់វធិនករេដីមបរីក ទុកបញជ ី
សំណំុេរឿងរមួ្រសេដៀងគន េនះ។ 

(១)   េន្រគប់ទីកែន្លងឃុខំ្លួន ្រតូវែតមនេសៀវេភសំណំុេរឿងផ្លូវករមយួែដលមនេលខទំព័រ 
កនុងេនះ ្រតូវចុះេឈម ះជនជប់ឃុមំន ក់ៗ មលំ ប់លំេ យនូវព័ត៌មនដូចខងេ្រកម ៖ 
ក.  ពត៌មនស្តពីីអត្តសញញ ណរបស់ជនជប់ឃុ ំ
ខ.  េហតុផលននៃនករជប់ឃុ ំនិង ជញ ធរពក់ព័នធ 
គ.  ៃថង និងេម៉ងៃនករទទលួចូល និងករេ ះែលង។ 

(២)   គម នជន មន ក់្រតូវបនទទលួឲយចូលកនុងកែន្លងឃុឃំងំេ យគម នដីកឃុខំ្លួនមន
សុពលភព េហយីែដលព័ត៌មនលម្អិតៃនដីកឃុខំ្លួនេនះ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីរចួ

(១) ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូបែដលេទីបនឹងចូលមកដល់ពនធនគរថមីៗ  ្រតូវែតបនទទលួពត៌មនជ
យលកខណ៍អក រ ស្តីពីបទបញជ ៃផទកនុងពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគងជនជប់ឃុំ ម្របេភទ

របស់ខ្លួន, លកខខណ្ឌ ត្រមូវខងបទវន័ិយៃនពនធនគរ, រេបៀប កសួរពត៌មន និងេធ្វីបណ្តឹ ង
ែដលេគអនុញញ ត ្រពមទងំ្របករេផ ងៗេទៀតែដលជករចបំច់ ចឲយជនជប់ឃុបំន
យល់ទងំសិទធិ ទងំកតព្វកិចចរបស់េគ និងេដីមបឱីយេគស្រមបខ្លួនេទនឹងជីវតិរស់េនកនុងពនធ
នគរ។ 

(២) ្របសិនជជនជបឃំុ់មនិេចះអក រ ្រតូវនិយយ្របបគ់តផ់ទ ល់មតនូ់វពត័ម៌នខងេលើ 

កនុងេពលចប់ខ្លួន និងកនុងេពលឃុឃំងំ ឬ ក់ពនធនគរដំបូង ឬេ្រកយករឃុខំ្លួនភ្ល មៗ ជន
ជប់េទសទងំេនះ ្រតូវទទលួបនព័ត៌មន និងករពនយល់ពីសិទធិរបស់ខ្លួន និងរេបៀបេ្របី
្របស់សិទធិទងំេនះ ពីសំ ក់ ជញ ធរទទលួខុស្រតូវេលីករចប់ខ្លួន ករឃុឃំងំ ឬករ ក់
ពនធនគរ។ 
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េគលករណ៍១៦ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុខ្លួន ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖

  
េគលករណ៍១៨ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃនករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 

េគលករណ៍២៤ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃនករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 

វធិន២៤ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

(១)  បនទ ប់ពីករចប់ខ្លួន ករេផទរកែន្លងឃុខំ្លួន ឬករ ក់ពនធនគរ ពីកែន្លងមយួេទកែន្លង
មយួភ្ល មៗ ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរ ្រតូវមនសិទធិជូនដំណឹង ឬទមទរឲយ
ជញ ធរ ផ្ដល់ដំណឹងដល់សមជិក្រគួ ររបស់ខ្លួន ឬបុគគលែដល ចពឹងពក់បន
មជេ្រមីសរបស់ខ្លួនចំេពះករឃុឃំងំ ឬករ ក់ពនធនគរ ឬករេផទរកែន្លងឃុខំ្លួន 

្រពមទងំ ទីកែន្លងែដលខ្លួន្រតូវបនឃុផំងែដរ។ 
(២)  ្របសិនេបី ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរ ជជនបរេទស ជនេនះក៏្រតូវទទលួបន

ករែណនភំ្ល មៗពីសិទធិេធ្វទំីនក់ទំនង មមេធយបយសម្រសប មរយៈសំបុ្រត
េឆ្លីយឆ្លងជមយួម្រន្តីកុងសុ៊ល ឬេបសកជនករទូតៃនរដ្ឋែដលជេដីមកំេណីតរបស់
ជនេនះ ឬ្រតូវបនផ្ដល់សិទធិទទលួបនករទំនក់ទំនងែបបេនះ ែដល្រសបេទ ម
ចបប់អន្តរជតិ ឬជមយួតំ ងមកពីអងគករអន្តរជតិែដលមនសមតថកិចច ្របសិនេបី 
ជនេនះ គឺជជនេភៀសខ្លួន ឬ ក់ជនេនះឲយសថិតេ្រកមករគពំរ របស់អងគករអន្តររ
្ឋ ភិបល។ 

(៣)  ្របសិនេបី ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរ ជអនីតិជន ឬគម នសមតថភព្រគប់្រគន់
នឹងយល់ដឹងពីករផ្តល់សិទធិរបស់ខ្លួនេទ ជញ ធរមនសមតថកិចច ្រតូវេធ្វកីររផ្ដល់
ដំណឹងេ យផទ ល់ែដលមនែចងកនុងេគលករណ៍ែដលមន្រ ប់។ គរួមនករផ្ដល់
ដំណឹងជចមបងដល់ឪពុកម្ដ យ ឬ ពយបលរបស់ជនជប់ឃុ។ំ 

ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរ ្រតូវទទលួបនសិទធិ េធ្វីទំនក់ទំនង និង្របឹក េយបល់
ជមយួអនក្របឹក ផ្លូវចបប់របស់ខ្លួន។ 

ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរ ្រតូវទទលួបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពឲយបន្រតឹម្រតូវនិង
ឆប់រហ័ស មែដល ចេធ្វីបន បនទ ប់ពីចូលមកដល់មនទីរឃុឃំងំ ឬពនធនគរ េហយីករ
ែថទ ំនិងករពយបលែបបេវជជ ្រស្ត ្រតូវែតផ្ដល់ឲយជនេនះេពលពកួេគ្រតូវករ។ ករែថទ ំ
និងករពយបល ្រតូវែតផ្ដល់ឲយេ យឥតគិតៃថ្ល។ 

ម្រន្ដីេពទយ ្រតូវពិនិតយជនជប់ឃុ្ំរគប់រូបឱយបនឆប់បំផុតបនទ ប់ពីករទទលួចូល និង្រតូវពិ
និតយេនេពលេ្រកយៗេទៀត មភពចបំច់ េដីមបពិីនិតយរកេមីលជំងឺផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត និង
ចត់វធិនករចបំច់ ដូចជ ក់ជនជប់ឃុំ ែដលេគសង យ័ថមនេកីតជំងឺឆ្លង ឬមន
លកខណៈឆ្លង ឱយេន ច់េ យែឡកពីេគ ឬេដីមបេីធ្វីករកត់សំគល់អំពីលកខណៈមិន្រគប់
្រគន់ខងផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត ែដល ចេធ្វឱីយប៉ះពល់ដល់ករ ្ដ រនីតិសមបទ និងេដីមបី
កំណត់អំពីកយសមបទរបស់ជនជប់ឃុសំំ ប់េធ្វីករ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ជនជបឃំុ់ទងំអស់មនសិទធសិថិតកនុងទីកែន្លងឃំុខ្លួនែដលមនករទទលួ គ ល់ជផ្លូ វករ។ 
ភរកិចចដំបូងរបស់ ជញ ធរពនធនគរ គឺ្រតូវ្រតួតពិនិតយថ េតើជនែដល្រតូវយកចូលកនុង
ពនធនគរមនដីក្រតឹម្រតូវស្រមបេ់ធ្វើករឃំុខ្លួនែដរ ឬេទ។ ដីកេនះ្រតូវេចញ និងចុះហតថេលខ
េ យ ជញ ធរតុ ករ ឬទីភន កង់រមនសមតថកិចច។ 

 
 

ជញ ធរពនធនគរ្រតូវរក បញជ ីេឈម ះជនជបឃំុ់ទងំអស់ឲយមនបចចុបបននភពជផ្លូវករ ទងំ
េនទីកែន្លងឃំុឃងំ និងទី ងំក ្ដ ល ្របសិនេបើ ចេធ្វើេទបន។ បញជ ីេនះ្រតូវបង្ហ ញពី
កលបរេិចឆទ និងេម៉ងៃនករទទលួចូល  និង ជញ ធរែដលសំេរចឃំុខ្លួនជនេនះ។ ពតម៌នកនុង
បញជ ីេនះែដលេពលខ្លះ្រតូវបន គ ល់ថជបញជ ីេចញចូល ្រតូវែត្របគល់ជូនតុ ករ ជញ ធរ
មនសមតថកិចច និងបគុគលែដលទទលួបនករអនុញញ ត មផ្លូវចបប ់េដើមបេីមើលពត័ម៌នេនះ។ 

 
 

កនុងបញជ ីគរួមនពតម៌នលម្អតិ្រគប្់រគនសំ់ បកំ់ណតអ់ត្តសញញ ណរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ 
ករេធ្វើេនះេដើមបធីនថ ករជបព់នធនគររបស់បគុគលមន ក្់រតូវបនេធ្វើេឡើង លុះ្រ ែតជន
េនះ្រតូវទទលួទណ្ឌ កមម មផ្លូវចបបប់៉េុ ្ណ ះ ធនថ ជនទងំេនះនឹងមនិ្រតូវបនឃំុឃងំ
យូរជងចបបអ់នុញញ ត និងករេធ្វើដូចេនះេដើមបទីប់ ក តក់ររេំ ភសិទធិមនុស  ដូចជ “ករ
បតខ់្លួន” ទរណុកមម ឬករេធ្វើបប និងករសម្ល បេ់្រក្របពន័ធតុ ករ ជេដើម។ បញជ ី្រតូវែត
មនបងេ់លខេរៀង េដើមបបីេញច សករេកសលុប ឬបែនថមេឈម ះខុសលំ បលំ់េ យែដល
ចេកើតមន។ 

 
 

កនុងករណីមនករឃំុខ្លួននរ មន កេ់ យគម ន ល្រកម ែដលជេសចក្ដសំីេរច ក ់ទណ្ឌ
កមមជ យល័កខណ៍អក រ គរួបញជ កពី់កលបរេិចឆទែដលជនេនះ ្រតូវបង្ហ ញខ្លួនេនេពល
េ្រកយចំេពះមខុ ជញ ធរមននីតិសមបទ។ 

 
 

ជនទងំអស់ែដលទទលួចូលកនុងពនធនគរ គរួទទលួបនឱកសផ្ដល់ដំណឹងដល់េមធវ ីនិង
្រគួ រពីទីកែន្លងឃំុខ្លួនឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន។ ករផ្តល់ឱកសេនះ ក្៏រតូវេធ្វើ
ផងែដរ េនេពលមនករេផទរជនជបឃំុ់េទពនធនគរ ឬទីកែន្លងឃំុឃងំេផ ងេទៀត។ សិទធិ
របស់ជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន នឹងមនពិភក កនុងជំពូកទី ១១ ៃនេសៀវេភេនះ។ ជញ ធរ
ពនធនគរគរួេរៀបចំឲយមនករែថទជំពិេសស េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់វយ័េកមង ចទកទ់ង
ជមយួ្រកុម្រគួ របន។ ចំណុចេនះ នឹងមនពិភក លម្អតិេនជំពូកទី ១២ ៃនេសៀវេភ
េនះ។ ជនជបឃំុ់ែដលមនភរកិចចេមើលែថទសំមជិក្រគួ រែដលមនមនុស ចស់ជ  កូន
កនុងបនទុក ឬសមជិកមនជំងឺ គរួទទលួបនករយកចិត្តទុក កប់ែនថម ែដលេនះ ចេកើតមន
ចំេពះជនជបឃំុ់្រស្ដី។ 

 
 

្រតូវែតមនដកី
តុ ករែដលមន 

នីតិសមបទ  

ជនជបឃុ់ទំងំអស់ 
្រតូវែតចុះកនុងបញជ ី 

សំណំុេរឿង 

បញជ ី្រតូវែតមន 
េលខេរៀង  

ករចុះេឈម ះ 
ជនជបឃុ់ំ

បេ ្ដ ះ សនន   

ករផ្ដល់ដណឹំងដល់
្រកុម្រគួ រ និងេមធវ ី 
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ភពៃថ្លថនរូរបសប់គុគល   

 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

កតព្វកចិចរបស់រដ្ឋ  
 

 

េដើមបបំីេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករេគរពភពៃថ្លថនូរជមនុស របស់ជនជបឃំុ់ និងបំេពញ
កតព្វកិចចែថទជំនជបឃំុ់ រដ្ឋ ្រតូវបំេពញលកខខណ្ឌ ត្រមូវរបូវន័្ដជមលូ ្ឋ នជក់ កម់យួចំននួ។ 
លកខខណ្ឌ ត្រមូវករទងំេនះ រមួមនករផ្ដល់កែន្លង ន កេ់នឲយបនសមរមយ លកខខណ្ឌ អនមយ័
ខ្លួន្របណ ករេស្ល កពក ់និងកែន្លងេដក រ ទឹក និងលំ ត្់របណ។ េនេពលែដល
ជញ ធរតុ ករបញជូ នជន មន កដ់ល់ពនធនគរ បទ ្ឋ នអន្តរជតិ ែចងយ៉ងចបស់ថ ករ
កទ់ណ្ឌ កមម ្រគនែ់តជករដកហូតេសរភីពរបស់ជនេនះែតប៉េុ ្ណ ះ។ ករ កព់នធនគរ 

មនិ្រតូវមនបញចូ លទណ្ឌ កមមេផ ងៗេនះេទ។ ករ កព់នធនគរ មនិគបបមីន និភយ័ពីករ
េធ្វើបបេលើរបូ ងកយ ឬ ម រតីពីសំ កម់្រន្ដពីនធនគរ ឬជនជបឃំុ់េផ ងេទៀតេឡើយ។ ករ
កព់នធនគរេនះ កម៏និ្រតូវបងកឲយជនជបឃំុ់្របឈមនឹងជំងឺធងនធ់ងរ ឬេ្រគះថន កដ់ល់ជីវតិ េ យ 
រែតលកខខណ្ឌ ជរបូវន័្ដ ឬករខ្វះខតករែថទឲំយបនសមរមយេនះេទ។ ជនជបឃំុ់ មនិ្រតូវ
កឲ់យសថិតេ្រកម ថ នភពរស់េនែបបអមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ បេនះេឡើយ។ 

 
 

កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្ដង កង្វះខតថវកិរដ្ឋ ចជេហតុផលរបស់រដ្ឋកនុងករកំណតថ់ ពនធនគរ 
្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបែ់តឃំុខ្លួនឧ្រកិដ្ឋជនែដលបងកេ្រគះថន កបំ់ផុតែតប៉េុ ្ណ ះ េហើយ
ពនធនគរមនិែមនេ្របើស្រមបឃំុ់ ឬដកេចញជនែដលបតប់ងឱ់កសពីសងគមេនះេទ។ 

 
 

ករ កព់នធនគរ ចសំេ េលើករឃំុមនុស ជេ្រចើនកនុងទី ងំរតឹតបតិបំផុតមយួ ែដលកនុង
េនះ ជនជបឃំុ់មនេសរភីពតិចតចួ ឬគម នេសរភីពទល់ែតេ ះកនុងករេដើរេហើរ។ ទេង្វើ
ែបបេនះបងកឲយមនកង្វល់ជក់ កម់យួចំននួ។ ដំបងូបង្អស់ ជនជបឃំុ់ ច្របឈមនឹង និភយ័
ធងនធ់ងរដល់សុខភព។ ឧទហរណ៍ មនជំងឺឆ្លងក្រមតិខពស់  ដូចជ ជំងឺរេបង នឹង ចមន
និភយ័ពីករឆ្លង េ យ រកររស់េនកនុងបរយិកសជិតគន  និងកនុង ថ នភពពំុមនខយល់
េចញចូលបនល្អ។ េបើមនិអនុញញ តឲយមនករមជុទឹកសម្អ តខ្លួន្របណ ឬេបកគកស់េម្ល ក
បំពកេ់ទេនះ ជនជបឃំុ់ ច្របឈមនឹងបញ្ហ ជំងឺេសើែសបក ឬេមេ គប៉ ៉ សីុតេផ ងៗ 
េហើយកង្វះអនមយ័េនកែន្លងេដក ឬែ្រគេដក ចេធ្វើឲយជំងឺទងំេនះឆ្លងពីមន កេ់ទមន កេ់ទៀត។ 
ជនជបឃំុ់កនុងកែន្លងឃំុឃងំមន កសធតុ្រតជក ់េហើយគម នសេម្ល កបំពកក់កេ់ក្ដ  ច
ទទលួរងេ្រគះពីជំងឺរ កសួត។ ្របសិនេបើមនិអនុញញ តឲយមនករ ត្់របណ និងេចញេដើរ
េ្រកមពន្លឺៃថង និងទទលួបនខយល់ កសបរសុិទធេទេនះ ជនជបឃំុ់ ច្របឈមនឹងករ
បតប់ងក់ម្ល ងំ ចដំុ់ និងកង្វះជតិវ ី មនីធងនធ់ងរ។ កង្វះខត រ និង/ឬទឹក្រគប្់រគន ់
្របែហលជ ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់ធងនធ់ងរដល់សុខភពរបស់ជនជបឃំុ់។ 

៥ 

ករដកហូតេសរភីព  
គឺជករ កទ់ណ្ឌ កមម  

ករេ្របើ្របស់ធនធន
ែដលមនិសមបូរែបប  

និភយ័ែផនកសុខភព  
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ជវីតិ្របចៃំថង  
 

ខ្លឹម រៃនលិខិតុបករណ៍អន្តរជតិ  

 

េគលករណ៍៦ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
ទ្រមងៃនករឃំុឃងំ ឬពនធនគរ ែចងថ ៖ 
វធិន ៩-២១ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 
 

 
៩.     (១) ្របសិនេបីកែន្លងេដកសថិតកនុងបនទប់ឃុជំបុគគលៗ ជនជប់ឃុមំន ក់ៗមនសិទធិេ្របី

្របស់បនទប់េនះេនេពលយប់មយួែតមន ក់ឯង។ ្របសិនេបីមនមូលេហតុពិេសស ដូចជ
េនេពលមនភពចេង្អ តែណនម្ដងមក ល  រដ្ឋបលក ្ដ លពនធនគរ ចបំច់្រតូវេធ្វីករ
េលីកែលងមិនអនុវត្ដវធិនេនះ ែដលថមិនគរួ ក់ជនជប់ឃុពីំរនក់កនុងបនទប់ឃុខំ្លួនែត
មយួេនះ។ 

៩.     (២) កនុងករណីយកអគរ ន ក់េនសំ ប់ ក់ជនជប់ឃុ ំអគរេនះ្រតូវបនេ្របី្របស់
េ យជនជប់ឃុែំដលបនសំ ងំេ យ្របុង្របយត័ន ឲយសមេទនឹងករ្រប្រស័យទក់ទង
រ ងជនជប់ឃុកំនុង ថ នភពទងំេនះ។ ករ្រតួតពិនិតយ្រតូវេធ្វជីេទៀតទត់េនេពលយប់ 
េ យអនុវត្ដ មចរតិលកខណៈៃនពនធនគរេនះ។ 

១០.   ្រគប់កែន្លង ន ក់េនែដលេ្របីសំ ប់ ក់ជនជប់ឃុ ំេហយីជពិេសសកែន្លងេដកទងំអស់ 
្រតូវបំេពញបននូវ្រគប់លកខខណ្ឌ ត្រមូវខងសុខភព េពលគឺ យកចិត្តទុក ក់ឲយបន
្រតឹម្រតូវេទេលីលកខខណ្ឌ ធតុ កស និងជពិេសស គឺ្រតូវមនខយល់ដកដេង្ហីម្រគប់
្រគន់ មនទំហសំមលមម មនពន្លឺ្រគប់្រគន់ កំេ ្រគប់្រគន់  និង្រតូវមនខយល់បក់េចញ
ចូល្រគប់្រគន់ ។ 

គម នជន មន ក់សថិតេ្រកមករឃុខំ្លួន ឬករ ក់ពនធនគរ មទ្រមង់ មយួ្រតូវទទលួ
ទរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្តមិកេលីខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ 
ឬបេនថ កបនទ បបនេឡយី។ *គម នកលៈេទសៈ ែដល ចយកមកសំ ងេ ះ រ
ស្រមប់ករេធ្វទីរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្ដមកេលីខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ 
អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ បបនេឡយី។ 

*ពកយថ “ទណ្ឌ កមម ឬទណ្ឌ កមមែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប” គរួេធ្វីករបក
្រ យ េដីមបបីេងកីនករគពំរឲយបនទូលំទូ យ្របឆងំនឹងកររេំ ភបំពន ទងំផ្លូវកយឬ
ផ្លូវចិត្ត រមួមនករឃុឃំងំ ឬ ក់ពនធនគរជន មន ក់កនុងលកខខណ្ឌ មយួែដលដកហូតេសរ ី
ភពបេ ្ដ ះ សនន ឬអចិៃ្រន្តយនូ៍វករែស្វងយល់េ យឯកឯង ដូចជករេមីលេឃញី ឬករ
្ដ ប់លឺ ឬករ គ ល់ពីទីកែន្លង និងរយៈេពលៃនករឃុខំ្លួន។ 
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១១.    េន្រគប់ទីកែន្លងែដលត្រមូវឱយជនជប់ឃុេំនផង េហយីេធ្វីករផង ្រតូវមនែបបែផន
ដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

(ក) ្រតូវមនបង្អួចធំទូ យ េដីមបេី យជនជប់ឃុំ ចេធ្វកីរ ឬ នេសៀវេភបន 
េ យពន្លឺៃថង េហយី្រតូវ ងសង់យ៉ង េដីមបេី យខយល់បរសុិទធ ចេចញចូលបន 
េទះជ្របព័នធខយល់េនះបនមកេ យសិបបនិមមតិ ឬេ យធមមជតិក្តី។ 

(ខ) េភ្លីងសិបបនិមមិត ្រតូវផ្ដល់េ យបន្រគប់្រគន់ដល់ជនជប់ឃុ ំ ច ន ឬេធ្វីករ
បន េ យមិនេធ្វីឲយខូចែភនក។ 

១២.   បរកិខ រអនម័យ ្រតូវបំពក់ឲយ្រគប់្រគន់ េដីមបី ចឲយជនជប់ឃុទំងំអស់េ្របី្របស់បន
មត្រមូវករជក់ែស្ដងេទ មភពចបំច់របស់ពកួេគ េហយីកនុងសភព ្អ ត និង

សមរមយផងែដរ ។ 

១៣.    បរកិខ របនទប់ទឹក្រតូវបំពក់ឲយបន្រគប់្រគន់ េដីមបឲីយជនជប់ឃុទំងំអស់ ចងតួទឹកសំ ត
ខ្លួន េទ មសីតុណ្ហ ភពមយួសម្រសបេទនឹង កសធតុ ញឹកញប់ មភពចបំច់
សំ ប់អនម័យទូេទ្រសប មរដូវកល និងតំបន់ភូមិ ្រស្ដ យ៉ងេ ច ស់ឲយ
បនម្ដងកនុងមយួសប្ដ ហ៍េទ មសីតុណ្ហ ភព កសធតុ។ 

១៤.    ្រគប់ែផនកៃនពនធនគរែដលជនជប់ឃុេំ្របី្របស់ជ្របច ំ្រតូវ្រគប់្រគងែថទសំំ តឱយ
បន្រតឹម្រតូវ និងហមត់ចត់ ្រគប់េពលេវ  ។ 

១៥.    ជនជប់ឃុ្ំរតូវរក ងកយរបស់ខ្លួនឲយបន ្អ តបត េហយីេដីមបសីេ្រមចេគលេ
េនះបន ពកួេគ្រតូវែតបនផ្តល់ឱយនូវទឹក ្អ ត ្រពមទងំេ្រគឿងបរកិខ េ្របី្របស់កនុងបនទប់
ទឹក មភពចបំច់សំ ប់សុខភព និងភព ្អ ត ។ 

១៦.    េដីមបឲីយជនជប់ឃុំ ចរក ខ្លួនឱយមនសភពសមរមយជមនុស ដូចេគឯងបន 
ពនធនគរ្រតូវផ្ដល់បរកិខ រែថរក សក់ និងពុកមត់/ចងក ឲយបន្រតឹម្រតូវ  េហយីជនជប់
ឃុបុំរស ចេករពុកមត់ឱយបនេទៀងទត់ 

១៧.   (១) ល់ជនជប់ឃុែំដលមិនបនអនុញញ តឱយេស្ល កសំេលៀកបំពក់ផទ ល់ខ្លួន 
ពនធនគរ ្រតូវផ្តល់ឱយពកួេគនូវសំេលៀកបំពក់ មយួែដល្រតឹម្រតូវសម្រសបេទនឹង
ធតុ កស និង្រគប់្រគន់ ចរក ពកួេគឱយមនសុខភពល្អ ។ សំេលៀកបំពក់ែបប
េនះ មិន្រតូវមនលកខណៈបនទ បបេនថ ក ឬក៏េមីលងយេមីលេថកេឡយី ។ 

១៧.   (២) សំេលៀកបំពក់ទងំអស់ ្រតូវែតឱយ ្អ ត េហយីឱយមនលកខណៈសមរមយជនិចច។ 
សំេលៀកបំពក់កនុង ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរ និងេបកសំ តឱយបនញឹកញប់ មភពចបំច់ 
េដីមបរីក អនម័យ្របចកំយ ។ 

១៧.   (៣) កនុងករណីពិេសស េនេពល ែដលជនជប់ឃុ្ំរតូវបននេំចញេ្រកពនធនគរ

កនុងេគលបំណង ែដលបនអនុញញ ត ជនជប់ឃុរំូបេនះ ្រតូវបនអនុញញ តឲយ

េស្ល កសំេលៀកបំពក់ផទ ល់ខ្លួន ឫសំេលៀកបំពក់ធមម ដៃទេទៀត។ 
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១៨.    ្របសិនេបីជនជប់ឃុ្ំរតូវបនអនុញញ តឲយេស្ល កសំេលៀកបំពក់ផទ ល់ខ្លួន ពនធនគរ្រតូវ

េរៀបចំសំ ប់ជនជប់ឃុេំនេពលទទលួចូល េដីមបធីនថ សំេលៀកបំពក់េនះ

្អ តបត និងសមរមយសំ ប់ករេ្របី្របស់។ 

១៩.    េយងេទ មស្ដង់ រថន ក់ជតិ ឬថន ក់មូល ្ឋ ន  ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប ្រតូវទទលួបនែ្រគ

េដកមន ក់មយួ និងសំភរៈសំ ប់េដក្រគប់្រគន់ ែដលសំភរៈទងំេនះ្រតូវ ្អ តបត 

ទុក ក់ឲយមនរេបៀបរបប េហយី្រតូវផ្ល ស់ប្តូរឱយបនញឹកញយ េដីមបរីក ភព

្អ តបត ។ 

២០.   (១) ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប្រតូវែតបនទទលួម្ហូប រែដលរដ្ឋបលផ្ដល់ឲយ មេពល

េម៉ងធមម  េហយីម្ហូប រេនះ ្រតូវមនគុណភព និងជីវជតិ្រគប់្រគន់ េដីមបសុីខ

ភព និងកម្ល ងំពលំ េ យមនករ សំ្ល និងបំេរ ីេ យយកចិត្តទុក ក់ ។ 

២០.   (២) ទឹក ្អ តសំ ប់ទទលួទន ្រតូវមនសំ ប់ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប មេសចក្ដី្រតូវករ។ 

២១.   (១) ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប ែដលមិនបនេចញេទេធ្វីករេនខងេ្រកបនទប់ឃុឃំងំ ្រតូវ

មនឱកស ត់្របណេនកនុងទីធ្ល ្រសឡះ យ៉ងតិចមយួេម៉ងជេរៀង ល់ៃថង 

្របសិនេបីធតុ កសមនអំេ យផល ។ 

២១.   (២) ជនជប់ឃុជំអនីតិជន និងជនជប់ឃុែំដលមនវយ័ និងកយសមបទ ្រសេដៀង

គន នឹងអនីតិជន ្រតូវទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លែផនកកយវបបកមម និងលំែហកំ ន្ដ េន

អម្លុងេពលេធ្វីលំ ត់្របណ។ េដីមបសំីេរចេគលេ េនះ ពនធនគរ្រតូវមនទីធ្ល

្រសឡះ និងបំពក់េ្រគឿងបរកិខ រេផ ងៗ។ 
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 វធិន ១៨.១ ៃនវធិន្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ ែចងថ ៖ 

 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ទីកែន្លង ន កេ់នរបស់ជនជបឃំុ់្រតូវែតបំេពញែបបបទមលូ ្ឋ នមយួចំននួ។ បទ ្ឋ ន អន្តរ
ជតិែចងយ៉ងចបស់ថ ជនជបឃំុ់ទងំអស់្រតូវមនទីកែន្លង ន កេ់នធំសមលមម ែដលមន
ខយល់ និងពន្លឺេចញចូល្រគប្់រគនេ់ដើមបរីក សុខភពឲយបនល្អ។ 
 

បញ្ហ មយួកនុងចំេ មបញ្ហ ធំៗេនកនុងយុ ្ដ ធិករជេ្រចើន គឺក្រមតិៃនភពចេង្អ តែណន។ 
បញ្ហ ធងនធ់ងរបំផុត ជេរឿយៗ េកើតមនចំេពះជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន និងជនជបឃំុ់ខ្លួន
មនុករជនំុជ្រមះ។ ភពចេង្អ តែណនេនះ ចមនទ្រមងេ់ផ ងៗ។ េពលខ្លះ បនទបម់យួ្រតូវ
បន ងសងេ់ឡើងស្រមបជ់នជបឃំុ់មន ក ់ប៉ែុន្តែបរជេ្របើស្រមប់ កជ់នជបឃំុ់េ្រចើន
នកេ់ទវញិ។ កនុង ថ នភពធងនធ់ងរបំផុត បនទបម់យួ ចផទុកជនជបឃំុ់ពីដបពី់រេទដប្់របំ
នក ់ែដលមនទំហំ្រតឹមែត្របបីំែម្៉រតបនួ្រជុងប៉េុ ្ណ ះ។ កនុងកលៈេទសៈេផ ងេទៀត បនទប់
ធំមយួ ចផទុកជនជបឃំុ់្របេ្រជ តគន ដល់េទ បរ់យនក។់ 

 

 

កែន្លង ន ក់េន ែដលផ្ដល់ឲយជនជប់ឃុ ំនិងជពិេសស្រគប់កែន្លងេដកទងំអស់ ្រតូវែត
េគរពភពៃថ្លថនូររបស់មនុស  និងភពជឯកជន មែដល ចេធ្វីេទបន ្រពមទងំ 
បំេពញនូវត្រមូវករែផនកសុខភព និងអនម័យ្រសបេទ មលកខខណ្ឌ កសធតុ េហយី
ជពិេសសមនទំហសំមលមម មនពន្លឺកំេ ្រគប់្រគន់ (ស្រមប់រដូវរង) និង្រតូវមន
បង្អួចទ្វ រធំទូ យស្រមប់ឲយខយល់បក់េចញចូល្រគប់្រគន់។ 

“ ជញ ធរមនសមតថកិចច ្រតូវកំណតពី់សមតថភពៃនកែន្លងឃំុឃងំនីមយួៗកនុងករ
ផទុក ជនជបឃំុ់ជអតិបរម េ យអនុេ មេលើបទ ្ឋ នអន្តរជតិទកទ់ងនឹង ថ ន
ភពរស់េន។ ពតម៌នែបបេនះ្រពមទងំផលេធៀបជកែ់ស្ដងៃនចំននួជនជបឃំុ់្របចំ
ពនធនគរ ឬមណ្ឌ ល ឃំុឃងំនីមយួៗ ្រតូវែតមនភពេបើកចំហ ងយ្រសួលកនុងករ
ែស្វងរក និង្រតូវេធ្វើបចចុបបនន-ភពជ្របច។ំ 
  

ចំននួជនជបឃំុ់មនេ្រចើនេលើសសមតថភពផទុកអតិបរមៃនពនធនគរ ្រតូវបន ម
ឃតេ់ យចបប។់ កនុងករណីមនភពចេង្អ តែណនប ្ត លឲយមនកររេំ ភសិទធិ
មនុស  ្រតូវចតទុ់កថជករេធ្វើទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមម
ឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប។ ចបប្់រតូវែតបេងកើតឲយមន
ដំេ ះ្រ យេដើមបេី ះ្រ យភ្ល មៗចំេពះ ថ នភពៃនភពចេង្អ តែណនែបប
េនះ។ ្របសិនេបើមនិមនបទបបញញត្តិចបបែ់ដលមន្របសិទធភពេនះេទ  ជញ ធរ
យុត្តិធមែ៌ដលមនសមតថកិចច ្រតូវចតវ់ធិនករសម្រសបជំនសួវញិ។ 
  
គណៈកមមករអន្តរ េមរកិទទលួបនទុកសិទធមិនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តល្អបំផុតស្ដីពី 
ករគពំរជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពកនុងទ្វបី េមរកិ េគលករណ៍ ១៧ ឆន  ំ២០០៨ 

កែន្លង ន កេ់ន  

ភពចេង្អ តែណន  



67  

 

ជទូេទ លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិននមនិបនបញជ កៃ់ផទ្រក  ឬទីលំហគិតជែម្៉រត្រតីគុណ
អបបបរមស្រមបជ់នជបឃំុ់មន ក់ៗ េនះេទ។ កនុងេពលថមីៗេនះ ្រកុម្របឹក ៃនគណៈកមម ធិករ 
អឺរ ៉បុស្រមបប់ងក រទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួនែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ ក
បនទ ប កំពុងេធ្វើដំេណើ រេឆព ះេទមខុេលើបញ្ហ េនះ។ 

 
 

ក ្ត ែដល្រតូវយកចិត្តទុក កដ់សំ៏ខនម់យួេទៀតកនុងេពលសេ្រមចកំណតទំ់ហំៃនកែន្លងឃំុខ្លួន
ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  គឺថិរេវ សរបុរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ែដល្រតូវេនកែន្លងេនះកនុងរយៈេពល
ៃមភបនួេម៉ង។ កែន្លងតូចៗ មនិសូវបងករឲយមនផលបះ៉ពល់ដល់សុខភពរបស់ជនជបឃំុ់ខ្ល ងំ
េទ ្របសិនេបើកែន្លងេនះេ្របើ្របស់ស្រមបែ់តេដកប៉េុ ្ណ ះ េហើយជនជបឃំុ់្រតូវេចញេទេ្រក
េធ្វើសកមមភពកែន្លងេផ ងេទៀត។ ភពចេង្អ តែណននឹងបងកឲយមន ថ នភព ្រកកបំ់ផុត េន
េពល ជនជបឃំុ់ទងំេនះ ្រតូវចំ យេពលេសទើរែតេពញមយួៃថងកនុងបនទបឃំុ់ខ្លួន េ យ
េចញេទ ត្់របណជមយួ្រកុម ឬ្រគនែ់តេចញេទមន កឯ់ងសំ បក់រផ្តល់បទសមភ សន ៍ឬ
មនអនកមកសួរសុខទុកខ កនុងរយៈេពលខ្លេីនះ។ េនះ គឺជបញ្ហ ែដលបនេកើតេឡើងកនុងយុ ្ត ធិករ
មយួចំននួ ជពិេសសកនុងពនធនគរមនឃំុជនជបឃំុ់មនុករជនំុជ្រមះ ឬជនែដល្រតូវបន
ផ្ដនទ េទសកនុងរយៈេពលខ្លី។ 

 
 

េទះបីកនុងពនធនគរមនភពចេង្អ តែណនកនុងក្រមតិខពស់យ៉ងក្ដី កេ៏នែតមនទី ងំមយួ
ចំននួែដលមនិសូវេ្របើ្របស់ែដរ។ េបើេទះបីជបនទបខ់្លះែដលមន កជ់នជបឃំុ់ ចមនភព
ចេង្អ តែណនធងនធ់ងរេ្រចើនកេ៏ យ កេ៏នមនបនទបែ់ដលេនជបេ់នះមយួចំននួ េនមនិទន់
បនេ្របើ្របស់ឲយអស់ពីសមតថភពេនេឡើយ។ ពនធនគរមយួចំននួមន្រចកេដើរេ្រចើន និង
មនទំហំធំទូ យែដល ចេ្របើ្របស់ជកែន្លងស្រមបឲ់យជនជបឃំុ់េចញេទេ្រកបនទបេ់ន
េពលៃថង េដើមបចូីលរមួកនុងសកមមភពេផ ងៗបន។ កនុងកលៈេទសៈែបបេនះ រដ្ឋបលពនធនគរ 
ចេរៀបចំសកមមភពអបរ់ ំសិបបកមម ឬសកមមភពករងរេផ ងៗ។ 

 

េហតុផលមយួែដល្រតូវចកេ់ រឃំុជនជបឃំុ់កនុងទី ងំ ន កេ់ន គឺេ យ រខ្វះខតម្រន្ដី
ពនធនគរសំ បក់រ្រគប្់រគងេលើពកួេគ។ ទឡ្ហីករណ៍េនះចបំច្់រតូវែតេធ្វើករពិនិតយ ម ន
ឲយបនហមតច់ត ់េ យែផ្អកេលើេហតុផលៃនដំេណើ រករសកមមភព។ ជធមម  ពនធនគរ្រតូវែត
មនម្រន្ដីឲយបន្រគប្់រគន ់េដើមបី ចឲយជនជបឃំុ់េចញេ្រកបនទបឃំុ់ជលកខណៈវលិជំុ។ ជន
ជបឃំុ់ខ្លះ ក៏ ចជយួ ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀតកនុងសកមមភពអបរ់ ំឧទហរណ៍ មរយៈករ
បេ្រង នអកខរកមម ឬសិបបកមម ជេដើម។ 

 
 

ឥរយិបថចំេពះភពឯកជន និងកររស់េនមន កឯ់ង មនភពខុសគន ពីវបបធមម៌យួេទវបបធម៌
មយួ។ ឧទហរណ៍ កនុងទ្វីបអឺរ ៉បុខងលិច និង េមរកិខងេជើង ជនជបឃំុ់និយមេដកកនុងបនទប់
មយួែតមន កឯ់ង។ និយមេនះ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំពីវធិនពនធនគររបស់អឺរ ៉បុ។ កនុង្របេទស
េផ ងេទៀត ករេដកកនុងបនទបម់យួែតមន កឯ់ង ចចតទុ់កជទ្រមងៃ់នករ កឲ់យេន ចេ់ យ
ែឡកពីេគ ឬជទណ្ឌ កមមមយ៉ង េហើយជនជបឃំុ់មយួចំននួ ចចង់ ន កេ់នកនុងបនទបរ់មួែដលមន
ទំហំសមលមម។ ្របសិនេបើករណីទីពីរេនះេកើតេឡើង ្របករសំខន្់រតូវបេងកើតលកខណៈវនិិចឆយ័ 

េពលេវ សថិត 
កនុងបនទបឃំុ់ខ្លួន  
ឬកែន្លងរស់េន  

ករេ្របើ្របស់កែន្លងទំេនរ
ទងំអស់ែដលមន  

 

ករេ្របើ្របស់ធនធនទងំ
អស់ែដលមន  

បនទបស់្រមបជ់នជបឃំុ់ 
ែតមន កឯ់ង ឬរមួគន   
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សម្រសបស្រមប់ កជ់នជបឃំុ់កនុងបនទបនី់មយួៗ េដើមបី ចឲយជនជបឃំុ់ទនេ់ខ យរចួផុត
ពីករេធ្វើបបពីជនជបឃំុ់ែដលខ្ល ងំជងខ្លួន។ 

 
 

បទ ្ឋ នអន្តរជតិកំណតពី់កតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគីកនុងករផ្ដល់ឲយជនជបឃំុ់នូវសេម្ល កបំពក់
ែដលមនភពកកេ់ក្ដ  ឬ ច្់រក ត្់រតជកែ់ដលចបំចស់្រមបសុ់ខភពរបស់ជនជបឃំុ់ 
និងមនិ្រតូវឲយជនជបឃំុ់េស្ល កពកេ់ខ វនឲំយមនករបេនថ កបនទ ប ឬករមកង់យពីអនក
ដៃទេឡើយ។ បទ ្ឋ នទងំេនះ កត៏្រមូវឲយរដ្ឋភគីរក សេម្ល កបំពករ់បស់ជនជបឃំុ់ឲយមន
ភព ្អ តបត និងមនអនមយ័ ឬផ្ដល់មេធយបយស្រមបឲ់យជនជបឃំុ់សម្អ តេ យខ្លួនឯង។ 

 
 

កនុង្របេទសមយួចំននួ ជនជបឃំុ់ ្រតូវែតេស្ល កពកឯ់កស ្ឋ នពនធនគរ។ ជទូេទ   ករផ្តល់
សេម្ល កបំពកដូ់ចេនះ ្រតូវបនបក្រ យេ យែផ្អកេលើមលូេហតុសន្តិសុខនិងសុវតថិភព។ 
ករេស្ល កពកជ់ឯកស ្ឋ ន មនិគរួេធ្វើេឡើងជទូេទេឡើយ េលើកែលងែតកនុងករណីែដលថ 
េពលខ្លះជនជបឃំុ់ខ្លះ ចបងកឲយមនអសន្តសុិខខ្ល ងំ ឬ ចលួចរតេ់គចខ្លួន។ យុ ្ត ធិករ
មយួចំននួ មនិមនធនធន្រគប្់រគនក់នុងករផ្ដល់ឯកស ្ឋ នផ្លូវករដល់ជនជបឃំុ់េនះេទ 
េហើយត្រមូវឲយជនជបឃំុ់េ្របើ្របស់សេម្ល កបំពកផ់ទ ល់ខ្លួន។ កនុង្របពន័ធ្រគប្់រគងេផ ងេទៀត 
ជនជបឃំុ់ែដលចតទុ់កថមនិប៉នុបង៉លួចរតេ់គចខ្លួន ្រតូវបនអនុញញ តឲយេស្ល កពកេ់ខ វ
ផទ ល់ខ្លួនបន។ កនុង្របេទសជេ្រចើន ជនជបឃំុ់្រស្ដី ្រតូវបនអនុញញ តឲយេស្ល កពកេ់ខ វធមម ។ 
ឱកសកនុងករេស្ល កពកេ់ខ វែដល្រប ក្់របែហលនឹងេខ វកនុងសងគមខងេ្រក និងេខ
វែដល្របបពី់អត្តសញញ ណផទ ល់ខ្លួន នឹងទទលួបនករគ្ំរទពីសំ កជ់នជបឃំុ់។ 

 

ឯកស ្ឋ នពនធនគរ មនិគរួជែផនកមយួៃន្រកបខណ័្ឌ កទ់ណ្ឌ កមមេឡើយ។ ឯកស ្ឋ នេនះ 
កម៏និែមនបង្ហ ញពីភពេថកទបរបស់អនកេស្ល កពកេ់នះែដរ។ ស្រមបេ់ហតុផលេនះ រដ្ឋបល 
្រគប្់រគងពនធនគរ បនលុបបំបតក់រអនុវត្តែដលមនិចបំចែ់ដលត្រមូវឲយជនជបឃំុ់េស្ល ក
ពកឯ់កស ្ឋ នែដលមនសញញ សមគ ល់េ យែឡកពិេសសេឡើយ។ 

 

ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  គរួទទលួបនសមភ រៈស្រមបេ់បកគក ់េដើមបសីម្អ តសេម្ល កបំពកជ់្របច ំ
ជពិេសសសេម្ល កបំពកជ់បខ់្លួន។ ករេបកគកស់េម្ល កបំពក់ ចេធ្វើជ្រកុម ឬេ យជន
ជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ កនុងនយ័េនះ ត្រមូវករពិេសសរបស់ជនជបឃំុ់ជ្រស្ដីចបំច្់រតូវមនករ
ទទលួ គ ល់ដូចបនពិពណ៌នកនុងជំពូកទី ១៨ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 
 

លកខណៈៃនែ្រគេដក និងេ្រគ ងបរកិខ រសំ បេ់ដក មនភពខុសគន េយងេទ មទំេនៀមទម្ល ប់
្របចតំំបននី់មយួៗ។ ្របេទសជេ្រចើននិយមេដកេលើែ្រគផុតពីដី។ កនុង្របេទសេផ ងេទៀត ជ
ពិេសស្របេទសសថិតកនុងតំបនេ់ក្ដ  ករ កភ់យួ េខនើយ ក្រមលពូក ឬកេនទលផទ ល់នឹងដី គឺជ
ទំេនៀមទម្ល បរ់បស់្របេទសទងំេនះ។ ករេរៀបចំកែន្លងេដកស្រមបជ់នជបឃំុ់ ្រតូវែតេគរព
មបទ ្ឋ នកនុង្របេទស។ ្របករសំខនគឺ់ថ ជនជបឃំុ់ទងំអស់គរួមនែ្រគ ឬកេនទល ភយួ 

េខនើយ ក្រមលពកួផទ ល់ខ្លួន ្រពមទងំកែន្លងេដក្រតូវែត ្អ ត។ 
 

កនុង្របេទសមយួចំននួ ភពចេង្អ តែណនមនសភព ្រកកហ់សួេហតុរហូតដល់េធ្វើឲយជនជប់
ឃំុ្រតូវ កេ់វនេដកគន  និងែចកកែន្លងគន េដក ឬែ្រគ មលកខណៈផ្ល ស់េវន។ ករេរៀបចំែបប

សេម្ល កបំពកស់្រមប់
ជនជបឃុ់ ំ 

ឯកស ្ឋ នពនធនគរ  

េ្រគ ងបរកិខ រសំ បេ់ដក  
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េនះ មនិ ចទទលួយកបនេទ។ ្របសិនេបើមន ថ នភពដូចេនះ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវេធ្វើឲយ
្របកដថ ថ បន័រ ្ឋ ភបិលទទលួខុស្រតូវកនុងករបញជូ នជនជបឃំុ់ចូលកនុងពនធនគរ ្រតូវ
យល់ដឹងពី ថ នករណ៍កនុងពនធនគរ និងផលវបិកៃនករបញជូ នពកួេគេទកែន្លងេនះ។ 

 
 

េ យេហតុថចលនបំ ស់ទីរបស់ជនជបឃំុ់ ជេរឿយៗ ្រតូវបនរតឹតបតឹខ្ល ងំ ដូេចនះ ពកួេគ 
គរួទទលួបនបរកិខ រស្រមបែ់ថរក អនមយ័ជ្របច។ំ ជនជបឃំុ់ទងំអស់ គរួមនបងគនអ់ន
មយ័ស្រមបេ់្របើ្របស់ និងទឹក ្អ តេ យមនិមនកំណត ់េហើយកគ៏រួមនបនទបទឹ់ក្រគប្់រគន់
ស្រមបឲ់យជនជបឃំុ់ទងំេនះ ចងូតទឹកជ្របចផំងែដរ។ ទងំេនះ គឺជបញ្ហ ែដល្រតូវយក
ចិត្តទុក កជ់ពិេសសស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលជបឃំុ់រយៈេពលយូរ េហើយ្រតូវរស់េនកែន្លង
ែដលមនភពចេង្អ តែណន។ ករេរៀបចំេនកែន្លងទងំេនះ មនិគរួបងកឲយមនករេមើលងយ
េមើលេថកេលើជនជបឃំុ់េនះេទ ដូចជ ករបងគ បជ់នជបឃំុ់ឲយងូតទឹកេន មទី ធរណៈ 
ជេដើម។ 

 

 
 
 

េ្រកពីអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់ទងំអស់មនសិទធិសម្អ តខ្លួន្របណ និងរក តៃម្លផទ ល់ខ្លួន ករ
ទទលួបនអនមយ័សម្រសបកនុងពនធនគរ គឺជករសំខន ់ពីេ្រពះេនះគឺជមេធយបយមយួ
កនុងករកតប់នថយកររកី ល លជំងឺកនុងចំេ មជនជបឃំុ់ និងម្រន្ដពីនធនគរ។ ករេរៀបចំ
អនមយ័ទងំេនះ្រតូវែតមនលកខណៈ ចចូលេទេ្របើ្របស់បន ្អ ត និងមនភពជ
បគុគល េដើមបធីនភពៃថ្លថនូរ និងតៃម្លផទ ល់ខ្លួនរបស់ជនជបឃំុ់។ 

 

ត្រមូវករជពិេសសរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដីទកទ់ងនឹងអនមយ័ ចបំច្់រតូវែតផ្ដល់ឲយ្រសបេទ
មភពៃថ្លថនូររបស់ពកួេគ។ ជនជបឃំុ់្រស្ដីមនិ្រតូវសំុ្រប ប្់រប េ្របើ្របស់ទងំេនះពីម្រន្ដី

ពនធនគរជបរុសេទ។ 
 

កតព្វកិចចចមបងមយួកនុងចំេ មកតព្វកិចចេផ ងេទៀតគឺថ រដ្ឋបលពនធនគរគរួផ្ដល់ម្ហូប
រ និងទឹកផឹកឲយបន្រគប្់រគនដ់ល់ជនជបឃំុ់ទងំអស់ េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់ មនិ

ជបួ្របទះនឹងភពអតឃ់្ល ន ឬជំងឺខ្វះ របូតថមភេឡើយ។ 
 

“ជនជបឃំុ់ទងំ យ ... មនតូបលក្់រប ប្់រប េ្របើ្របស់្រគបម់ខុស្រមបស់ម្អ ត
ងកយរបស់ជនជបឃំុ់។ ្របកចំ់ណូលរកបនពីករលករ់បស់ទងំេនះ្រតូវសន ទុំកជ

សមហូភពែដល្រគប្់រគងេ យជនជបឃំុ់ខ្លួនឯង។ ្របកេ់នះេ្របើ្របស់ស្រមបទិ់ញសមភ រៈ
ដូចជ ប៊ ូនិងរបស់របរេផ ងេទៀតស្រមបជ់នជបឃំុ់។ ឧទហរណ៍ កនុងពនធនគរ 
Addis Ababa គណៈកមម ធិករពនធនគរេនះផ្ដល់ ប៊ពីូរដំុដល់ជនជបឃំុ់មន ក ់ជេរៀង
ល់ែខ។១១ 

  

របយករណ៍បនពីអនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពីពនធនគរ និងលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន កនុង
ទស នកិចចេន្របេទសេអតយូពី ទ្វីប ្រហ្វិក ឆន ២ំ០០៤ 

បនទបទ់ឹក និងបរកិខ រ 
សំ បដុ់ស ង  

ម្ហូប រ និងទឹកផកឹ  
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កនុងេពលមនកង្វះខត រ រដ្ឋបលពនធនគរគរួស្វះែស្វងរក្រគបម់េធយបយទងំអស់ កនុង
ករេ្របើ្របស់ដីែដលមន ឬដីែដលជកមមសិទធរិបស់ពនធនគរ ស្រមបេ់ធ្វើករ ដុំះ និងេរៀបចំ
ឲយជនជបឃំុ់េធ្វើករងរ។ 

 

 
  

ជនជបឃំុ់គរួទទលួបន របរេិភគកនុងចេន្ល ះេពលមយួេទៀងទតក់នុងរយៈេពល ២៤ េម៉ង។ 
្របេទសជេ្រចើនមនិអនុញញ តឲយផ្ដល់ រចុងេ្រកយេនពកក់ ្ដ លៃថងរេសៀល េ យមនិ
ផ្ដល់ របែនថមេឡើយរហូតដល់េពល្រពឹកៃនៃថងបនទ ប។់ 
 
របប ររបស់ជនជបឃំុ់ គរួេរៀបចំេឡើងកនុងេពលសមរមយ។ ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  គរួទទលួបន
បរកិខ រស្រមបប់រេិភគ េហើយមនេពលសម្អ តវតថុេនះឲយបន ្អ ត។ ជនជបឃំុ់  មនិគរួ
ទទលួទន រេនកែន្លងេដកេនះេឡើយ។ ជញ ធរពនធនករគរួេរៀបចំទី ងំពិេសសមយួ
ស្រមបឲ់យជនជបឃំុ់ទទលួទន រ ្របសិនេបើចបំច។់ 

 

្របករសំខនគឺ់ថ ជនជបឃំុ់ទងំអស់គរួទទលួបនទឹក ្អ តស្រមបេ់្របើ្របស់។ ករផគតផ់គង់
ទឹក ្អ ត គរួេរៀបចំ ចេ់ យែឡកពីទឹកស្រមបត់្រមូវករែផនកអនមយ័។ 

 
 

ជនជបឃំុ់ជេ្រចើន ជពិេសស ជនជបឃំុ់មនុករជំនំុជ្រមះ ្រតូវចំ យេពលេសទើរែតេពញ
មយួៃថងកនុងបនទបបិ់ទជិតមនិសូវមនពន្លឺៃថង និងខយល់បរសុិទធេចញចូល។ កនុង ថ នភពែបបេនះ 
ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនេពលេវ ្រគប្់រគនក់នុងករេចញយកខយល់ កស និង ចេដើរជំុ
វញិ ឬ ត្់របណ ែដលមន រៈសំខនស់្រមបសុ់ខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត។ 

 

េពលេវ សមរមយជអបបបរមស្រមបេ់ចញយកខយល់ កសបរសុិទធ គឺមនរយៈេពលមយួ
េម៉ងកនុងមយួៃថង។ កនុងអំឡុងេពលេនះ ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនករអនុញញ តឲយេដើរជំុវញិ
បរេិវណធំទូ យ េហើយេបើ ចេធ្វើបន គរួអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់េដើរេមើលេទសភពធមមជតិ 
និងបែន្លបងក រ។ កនុង្របេទសមយួចំននួ ករ កជ់នជបឃំុ់ជេ្រចើនកនុងទី នតូចែដលហំុ៊ពទ័ធ
េ យកំែផង ែដល ចនិយយបនថជបនទបឃំុ់ខ្លួនគម នដំបលូ សំ បរ់យៈេពលមយួេម៉ងជ
េរៀង ល់ៃថង មនិែមនជករផ្ដល់ឱកសឲយជនជបឃំុ់ ត្់របណេនទី លខងេ្រកេនះេទ។ 
ជនជបឃំុ់្រគបរ់បូ រមួមនអនកែដលសថិតេ្រកមទ្រមងៃ់នករ កឲ់យេន ចេ់ យែឡក ឬ
ទណ្ឌ កមម មយួ មនសិទធិេចញ ត្់របណយកខយល់ កសេនខងេ្រក ។ 

 
 

“េដើមបឲីយជនជបឃំុ់ទទលួបន រ្រគប្់រគន ់្រកសួងបនអនុវត្តសកមមភពវជិជមន
មយួេដើមបេីធ្វើឲយេគលបំណងេនះបនទទលួេជគជយ័។ េនេពលបញជូ នដល់ពនធនគរ 
ជនជបឃំុ់ទងំអស់្រតូវបនែបងែចកឲយមនសកមមភពច្រមុះ េដើមបឲីយ្រកសួង ចជយួ ខ្លួន
ឯងេលើែផនកមយួចំននួ។ កសិ ្ឋ នរបស់ពនធនគរ Divundu មនៃផទដី្របែហល ២៦០ហិក  
េហើយជនជបឃំុ់កំពុង បំែន្ល េពត្រកហម និងផលិតផលេផ ងេទៀត។១២ 
  

ដក្រសងេ់ចញពីេគហទំពរ័ៃនេស កនុងពនធនគរ Namibian 

ករេចញ ត្់របណ
យកខយល់ កស   
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កនុង្របេទសែដល ថ នភពរស់េនរបស់្របជជនទូេទមនក្រមតិទបខ្ល ងំ េពលខ្លះ កម៏ន
ករផ្ដល់េហតុផលថ ជនជបឃំុ់មនិសក្ដិសមនឹងរស់េនកនុង ថ នភពសមរមយ ឬ្របកបេ យ
មនុស ធមេ៌នះេទ។ កនុងករណីបរុស និង្រស្តីមនិជបព់នធនគរ ្រតូវតសូ៊េដើមបរីស់ េហើយេបើ
មនិ ចរក រ្រគប្់រគនស់្រមបខ់្លួនឯង ឬកូនៗេនះបនផង េតើមនេហតុផលអ្វីែដល្រតូវ
ខ្វល់ខ្វ យពី ថ នភពរបស់ជនែដល្រប្រពឹត្តេលមើសនឹងចបបេ់នះ? េនះ គឺជសំណួរែដល
ពិបកេឆ្លើយ ប៉ែុន្ត ចេឆ្លើយបន។ និយយឲយ មញញ េទ ្របសិនេបើរដ្ឋអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនកនុង
ករដកហូតេសរភីពរបស់នរ មន ក ់េទះមនេហតុផលអ្វីកេ៏ យ រដ្ឋ្រតូវែតអនុវត្ត
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េដើមបធីនថ ជនេនះទទលួបនករ្រគប្់រគងកនុងលកខណៈសមរមយ និង
្របកបេ យមនុស ធម។៌ ករពិតែដល្របជពលរដ្ឋមនិជបឃំុ់ឃងំជបួករលំបកកនុងកររស់
េនឲយមនភពសមរមយ មនិ ចយកមកេ្របើជសំ ងេ ះ ររបស់ខ្លួនកនុងករ្រគប្់រគងជនែដល
សថិតេ្រកមករេមើលែថរបស់ខ្លួនេនះេទ។ េគលករណ៍េនះ ជេបះដូងៃនសងគម្របជធិបេតយយ 
ែដលកនុងសងគមមយួេនះ អងគភពទងំអស់របស់រដ្ឋ ្រតូវែតេធ្វើជគំរដូល់្របជពលរដ្ឋទកទ់ង
នឹងករ្រប្រពឹត្ដរបស់ខ្លួនេទេលើ្របជពលរដ្ឋ។ 

 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ  
 

វធិន២៦ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ករយិល័យសុខភបិល មនិ្រតឹមែតទទលួខុស្រតូវេលើករផ្ដល់ករែថទសុំខភពរបស់ ជន
ជបឃំុ់ប៉េុ ្ណ ះេទ ែត្រតូវមនភរកិចចេ្រចើនេទៀតកនុងករ្រតួតពិនិតយផលវបិកេលើសុខភពប
្ត លមកពីបរ ិ ថ នពនធនគរ និងធនថ បញ្ហ ែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់សុខភព ្រតូវបនយក

ចិត្តទុក កពី់សំ កអ់នកទទលួខុស្រតូវពនធនគរ។ 

(១)     ម្រន្ដីេពទយមនភរកិចចពិនិតយ និងពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្របធនពនធនគរឱយបន
េទៀងទត់ មកលកំណត់ អំពី្របករទងំ យដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

(ក)   បរមិណ គុណភព ករេរៀបចំ និងេស ម្ហូប រ 

(ខ)   អនម័យ និងភព ្អ តបតរបស់ពនធនគរ និងខ្លួន្របណរបស់ជនជប់ឃុ ំ

(គ)   អនម័យ កំេ  ពន្លឺ េហយីនិងខយល់េចញចូលកនុងពនធនគរ 

(ឃ)  ភពសមរមយ និងភព ្អ តបតៃនសំេលៀកបំពក់ និងកែន្លងេដករបស់ជន
ជប់ឃុ ំ

(ង)   ករ្របតិបត្តិ មវធិនស្ដពីីករអបរកំយ និងកី   ្របសិនេបីគម នម្រន្ដី
បេចចកេទសទទលួបនទុកខងសកមមភពទងំេនះេទ ។ 

ភរកិចចេមើលែថទ ំ 

តួនទីរបស់ម្រន្ដី      
សុខភបិល 
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ទិដ្ឋភពេ្រចើនេផ ងេទៀតៃនរបប្រគប្់រគងពនធនគរ ចរមួចំែណកេធ្វើឲយមនបរយិកសៃន
ករេគរពភពៃថ្លថនូររបស់មនុស  េហើយនឹង្រតូវេលើកមកពិភក កនុងជំពូកេ្រកយៗៃន
េសៀវេភេនះ។ នីតិវធីិែដល្រតូវអនុវត្តបនទ បពី់ជនជបឃំុ់មកដល់ពនធនគរដំបងូ គឺជករចំ
បចជ់ពិេសស ពីេ្រពះេពលដំបងូេនះ ជនជបឃំុ់មន រមមណ៍ភយ័ខ្ល ច និង្រចបកូ្រចបល់
កនុងចិត្ត។ នីតិវធីិៃនករទទលួយកជនជបឃំុ់ចូល កប៏នពិភក កនុងជំពូកទី ៤ េ យេហតុថ 
ទិដ្ឋភពៃនករទទលួយកជនជបឃំុ់ កជ៏បព់កព់ន័ធជពិេសសនឹងករបងក រទរណុកមម និងករ
េធ្វើបបផងែដរ។ 

 
 

បនទ បពី់ករទទលួចូលកនុងពនធនគរ ជនជបឃំុ់គរួទទលួបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពពី
សំ កម់្រន្ដីេពទយែដលមនជំនញចបស់ ស់។ ទងំអស់េនះគរួេធ្វើេឡើងេ យឥតគិតៃថ្ល។ 
 

 
 

 

កនុងពនធនគរមយួចំននួ ករេរៀបចំឲយេវជជបណ្ឌិ តមន កសំ់ ប្់រតួតពិនិតយសុខភពរបស់ ជនជប់
ឃំុ្រគបរ់បូភ្ល មៗ បនទ បពី់ករទទលួចូលកនុងពនធនគរ ចមនករលំបក។ ករណ៍េនះ ច
ប ្ត លមកពីគម នេវជជបណ្ឌិ ត្របចកំរ ឬេ យ រែតចំននួជនជបឃំុ់ទទលួចូលកនុងពនធនគរ
មនចំននួេ្រចើនហសួពីលទធភពរបស់េវជជបណ្ឌិ ត ច្រតួតពិនិតយសុខភពឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ
ដល់ជនជបឃំុ់ទងំអស់បនភ្ល មៗ ជពិេសស កនុងករណីែដលជនជបឃំុ់ចូលមកដល់ពនធ
នគរេនេពល ង ច។ កនុងកលៈេទសៈែបបេនះ គរួែតេរៀបចំឲយមនគិ នុប ្ឋ កែដលមន
ជំនញមន កសំ់ បេ់ធ្វើករ កសួរ ករៈរបស់ជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ េវជជបណ្ឌិ តនឹងពិនិតយែត
ជនជបឃំុ់ែដលមនសុខភពមនិល្អ ឬជនជបឃំុ់ែដលគិ នុប ្ឋ កេសនើឲយ្រតួតពិនិតយ
ប៉េុ ្ណ ះ។ មរយៈករេរៀបចំេនះ េវជជបណ្ឌិ តនឹងេធ្វើករ្រតួតពិនិតយសុខភពរបស់ជនជបឃំុ់
ទងំអស់ឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយកនុងៃថងបនទ បៃ់នករទទលួកនុងពនធនគរ ។ 

 

លទធភពទទលួបនករែថទសុំខភព បទ ្ឋ ន្រគប្់រគងគុណភពៃនករែថទេំនះ ្រពមទងំ
បញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងសិទធិដៃទេទៀតរបស់ជនជបឃំុ់ នឹងមនពិភក កនុងជំពូកទី ៦ ៃនេសៀវេភ
េនះ។ 

 

“កនុងេពលកន្លងេទ “ គណៈកមមករបងក រទរណុកមម CPT បនសងកតធ់ងនម់្ដងេហើយម្ដង
េទៀតពី រៈសំខនៃ់នករពិនិតយសុខភពរបស់ជនជបឃំុ់ េនេពលទទលួចូលកនុង
ពនធនគរ ជពិេសស កនុងកែន្លងែដលជចំណុចចូលពនធនគរ។ ករ្រតួតពិនិតយែបបេនះ
មនិ ចខ្វះបនេទ ជពិេសស េដើមបទីប់ ក តម់និឲយមនករេធ្វើអត្តឃត និងកររកី ល
លៃនជំងឺឆ្លង និងេដើមបធីនឲយមនករកត្់រ ពីរបសួ ន មននទនេ់ពលេវ ។ ករ

្រតួតពិនិតយសុខភពេនេពលចូលមកដល់ពនធនគរ ចេធ្វើេឡើងេ យេវជជបណ្ឌិ ត ឬកគិ៏
នុប ្ឋ កែដលមនជំនញចបស់ ស់ បនទ បម់កេធ្វើរបយករណ៍ជូនេទេវជជបណ្ឌិ ត។១៣ 

 
របយករណ៍ទទលួបនពីគណៈកមម ធិករអឺរ ៉បុស្រមបក់រទប់ ក តក់រេធ្វើ 

ទរណុកមមជំុវញិករេធ្វើទស នកិចចេទ្របេទស ណឺម៉ក ឆន ២ំ០០៨ 

ករ្រតួតពិនិតយសុខភព 
គឺជករងរដម៏ន 

រៈសំខន ់  

តនួទគីិ នុប ្ឋ ក
ែដលមនគុណវុឌ  ិ  
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េ យ រែតសមម្រតខពស់ៃនជនជបឃំុ់ជ្រស្តីងយនឹងទទលួរងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ  
ម្រន្ដីពនធនគរែដលេធ្វើករេនកែន្លងទទលួជនជបឃំុ់ជ្រស្តីចូលកនុងពនធនគរ គរួែតទទលួ
បនករបណ្ដុ ះប ្ដ លបែនថម េដើមបឲីយរបូេគទទលួភរកិចចទងំេនះ ចយល់ដឹងពីបញ្ហ
រេសើបមយួចំននួែដលេកើតមន។ 
 

 
 

 

ជធមម  េនេពលទទលួចូលកនុងពនធនគរដំបងូ ទងំអស់គន ចនឹង្រតូវបនែឆកេឆរេលើខ្លួន      

្របណ។ ករែឆកេឆរែបបេនះគរួេធ្វើេឡើងេ យម្រន្ដីែដលមនេភទដូចជនជបឃំុ់ និងេគរព
ដល់ភពៃថ្លថនូររបស់ពកួេគែដល្រតូវបនែឆកេឆរផងែដរ។ បញ្ហ ៃនករែឆកេឆរមនពិពណ៌ន
យ៉ងលម្អតិបែនថមេទៀតកនុងជំពូកទី ៧ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 

 
 

 

ជីវតិកនុងពនធនគរ គរួចបេ់ផ្ដើម និងរស់េនេ្រកម្រកបខណ័្ឌ យុត្តិធម ៌និងភពេសមើគន  កនុង រេបៀប
មយួែដលកតប់នថយ រមមណ៍គម នអំ ចរបស់ជនជបឃំុ់ និងពនយល់ពកួេគឲយចបស់ថ ជន
ជបឃំុ់េនែតជពលរដ្ឋែដលមនសិទធិ និងកតព្វកិចច។ ករេធ្វើែបបេនះមន រៈសំខន់

“េយើង្រតូវែស្វងរកមេធយបយ្របេសើរជងេនះ េដើមបែីកលម្អអ្វីែដលមនេនពនធនគរ 
ឧទហរណ៍មយួ គឺជករេ្របើ្របស់អំ ចហសួេហតុជ្របចដំែដលៗ និងមនិចបំចក់នុង
ករែឆកេឆរសេម្ល កបំពកក់នុងពនធនគររបស់ជនជបឃំុ់ជ្រស្តី ែដល កបី់ដូចជ
េមើលងយេមើលេថក បេនថ កបនទ ប និងគម នករេគរពទល់ែតេ ះ ្រពមទងំរេំ ភ
យ៉ងខ្ល ងំដល់ភពជបគុគលរបស់ជនជបឃំុ់។ ស្រមបជ់នជបឃំុ់ជ្រស្តីែដលធ្ល បជ់បួ
្របទះកររេំ ភបំពនពីមនុមក ជពិេសសចំេពះកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ករេធ្វើែបបេនះ
ជករចបេ់ផ្ដើមដគ៏រួឲយខ្ល ចៃនជីវតិកនុងពនធនគរ ្រពមទងំជកររលឹំកេឡើងវញិៃនករឈឺ
ចបប់ ្ត លមកពីភពរងេ្រគះពីអតីតកល។១៤ 
  

ករយិល័យៃនរ ្ឋ ភបិលៃនច្រកភពអងេ់គ្លសទទលួបនទុកកិចចករៃផទកនុង 
របយករណ៍ Corston ឆន ២ំ០០៧ 

“រហូតមកដល់េពលេនះ បញ្ហ ទកទ់ងនឹងករែឆកេឆរេលើខ្លួន្របណ និងបគុគលមន ក់ៗ  
គរួែតមនវធិនករ្របកបេ យ្របសិទធភព េដើមបធីនថ ករែឆកេឆរេលើខ្លួន្របណ ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងេ យេគរពដល់ភពៃថ្លថនូររបស់ជនជបឃំុ់ែដល្រតូវបនែឆកេឆរ។ ជនែដល
្រតូវេធ្វើករែឆកេឆរពីសំ កម់្រន្តី ជករ ឬម្រន្ដេីពទយ េធ្វើេឡើង មសំណូមពរពីរដ្ឋ គរួពិនិតយ
េ យម្រន្ដីែដលមនេភទដូចជនជបឃំុ់ែតប៉េុ ្ណ ះ។១៥ 
  

្រកុម្របឹក សិទធមិនុស អងគករសហ្របជជតិ សិទធមនភពឯកជន ្រគួ រ ទីលំេននិង
ករេឆ្លើយឆ្លង និងករករពរកិត្តិយស និងេករ ្តិ៍េឈម ះ (ម្រ  ១៧)ណ េសចក្ដីអ ថ ធិ

បបយទូេទ ឆន ២ំ០០១ 

ជនជបឃុ់ជំ្រស្តី  
្រតូវករករគពំរ 

ជពិេសស  

ករែឆកេឆរខ្លួន្របណ  

ពត័ម៌នស្រមប ់    
ជនជបឃុ់ ំ  
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ស់ចំេពះអនកែដលេទើបែតទទលួចូលកនុងពនធនគរជេលើកដំបងូ។ បនទ បពី់ករទទលួចូល
កនុងពនធនគរភ្ល មៗ ករេរៀបចំ គរួេធ្វើេឡើងេដើមបធីនថជនជបឃំុ់ទងំអស់មនករយល់ដឹង
ពីបទបញជ ៃផទកនុងពនធនគរែដលពកួេគ្រតូវ្របតិបត្តិ ម និងអំពីអ្វីែដលម្រន្ដពីនធនគរ្រតូវេធ្វើ។ 
្របសិនេបើ ចេធ្វើបន ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនចបបថ់តចម្លងផទ ល់ខ្លួនមយួចបបស់្ដីពីបទ
បញជ ៃផទកនុងពនធនគរ។ 

 
 

ករផ្ដល់ឲយជចបំច្់រតូវេធ្វើេឡើងេដើមបធីនថ អនកែដលមនិ ចនិយយភ កនុងមលូ ្ឋ ន
បន អនកខរជន ឬជនពិករ េនែត ចទទលួបន និងែស្វងយល់ពីពតម៌នសំខន់ៗ  េនះ។ 
ករណ៍េនះ ចេធ្វើេឡើង មមេធយបយជេ្រចើនយ៉ង េ យចតឲ់យនរ មន ក់ ន និងពនយល់
ពីបទបញជ ទងំេនះ េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ ្រតូវមននរ មន កែ់ដល ចនិយយភ ដូចជន
ជបឃំុ់េនះ េហើយ្របេទសមយួចំននួេធ្វើករងរេនះ ម្របពន័ធវេីដអ។ូ ជនជបឃំុ់ចបំច្់រតូវ
ែតែស្វងយល់ពីសិទធិរបស់ខ្លួន កនុងករេសនើសំុ ឬប្ដងឹត ៉  ដូចមនពិភក កនុងជំពូកទី ៩ ៃន
េសៀវេភេនះ។ 

 
 

រេបៀបេធ្វើករងររបស់ម្រន្ដីេនកែន្លងទទលួយកជនជបឃំុ់ចូលកនុងពនធនគរ ចមនភព
ខុសគន  ្រស័យេលើចំននួជនជបឃំុ់ែដល្រតូវទទលួចូល ឬ្រតូវេ ះែលងកនុងៃថងែតមយួ។ 
ពនធនគរស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលជបព់នធនគររយៈេពលយូរ មនករទទលួចូល និងេ ះ
ែលងជនជបឃំុ់មយួចំននួតូចប៉េុ ្ណ ះកនុងមយួែខៗ។ កនុងករណីេនះ ម្រន្ដីពនធនគរ នឹងមនិ
មនរងសមព ធធងនធ់ងរេនះេទ េហើយែថមទងំ ចចំ យេពល្រគប្់រគនក់នុងករជបួជមយួ
ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ បន។ ពនធនគរេនទី្រកុងធំៗែដលពកព់ន័ធនឹងជនជបឃំុ់មនុករជំនំុជ្រមះ 
ឬកំពុងរងច់ំ ល្រកម ឬកំពុងបំេរ ើេទសរយៈេពលខ្លី មនជនជបឃំុ់ បរ់យ បព់នេ់ដើរឆ្លង
កតក់ែន្លងទទលួចូលកនុងរយៈេពលែតមយួែថង ជេរឿយៗែតកនុងរយៈប៉នុម នេម៉ងប៉េុ ្ណ ះ។ កនុង
ថ នភពទីពីរេនះ ម្រន្ដីពនធនគរទមទរឲយមនករគ្ំរទយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង្រតួតពិនិតយេ យ

គណៈ្រគប្់រគង។ 
 
ជនែដលេទើបែតចូលកនុងពនធនគរ ចមនភពភយ័ខ្ល ចេពលមកដល់កែន្លងទទលួចូលជន
ជបឃំុ់។ ម្រន្ដីែដលទទលួយកជនជបឃំុ់ត្រមូវឲយមនករបណ្ដុ ះប ្ដ លជពិេសស េដើមបី
ែស្វងយល់ពីរេបៀបកនុងករអនុវត្តឲយមនតុលយភពរ ងករ្រគប្់រគងតឹងរុងឹែដលបង្ហ ញយ៉ង
ចបស់ដល់ជនជបឃំុ់ថ ពនធនគរ គឺជកែន្លងែដលមនករេរៀបចំបនយ៉ងល្អ និងករែស្វង
យល់ពី រមមណ៍ នតឹងរបស់ជនជបឃំុ់ េនេពលែដលពកួេគផ្ល ស់ចូលមកកនុងកែន្លងថមីែបប
េនះ។ ករងរេនះ មនិែមនសុទធែត ចេធ្វើបនេ យម្រន្ដីពនធនគរ្រគបរ់បូេនះេទ។ ម្រន្ដី
ែដលេធ្វើករកនុងកែន្លងទទលួយកជនជបឃំុ់ គរួែតេ្រជើសេរ ើសជពិេសស និងទទលួបនករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លជពិេសស េដើមបី ចឲយពកួេគបំេពញករងររបស់ខ្លួន្របកបេ យភពយល់
ករណ៍ និង្របកបេ យភពេជឿជក។់ 
 
 
 
 

ករផ្ដល់ឲយជនជបឃុ់ំ
ែដលមនិេចះអក រ   

ករ្រគប្់រគងចំនួនដ៏
េ្រចើនៃនជនជបឃុ់ំ

ែដលចូលកនុងពនធនគរ   

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្ដី
ែដលេធ្វើករេនកែន្លង
ទទួលយកជនជបឃុ់ំ   
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ជនជប់ឃុ ំនិងករែថទសំខុភព  
 
 

 
 
 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ   
 

ជនជបឃំុ់េនែតមនសិទធិមលូ ្ឋ នកនុងទទលួបនសុខភពល្អ ទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត េហើយ
កម៏នសិទធិទទលួបនករែថរក សុខភព មបទ ្ឋ នមយួ ែដលមនលកខណៈ  ្រប ក់
្របែហលនឹងករផ្តល់េស សុខភពដល់្របជជនទូេទែដរ។ កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌(ម្រ  ១២) ែចងថ ៖ 
  

 
 
 

េ្រកពីសិទធិជមលូ ្ឋ នទងំអស់របស់មនុស  ជនជបឃំុ់្រតូវទទលួបនកិចចធនករពរបែនថម
េទៀត ម ថ នភពជកែ់ស្តង។ េនេពលមនករដកហូតេសរភីពពី្របជពលរដ្ឋ រដ្ឋ ្រតូវ
ទទលួខុស្រតូវេមើលែថរក សុខភពរបស់ពកួេគទងំេនះ ទងំលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុឃងំ និង
ករពយបលជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ែដល ចជភពចបំចែ់ដលេកើតេចញលកខខណ្ឌ ទងំេនះ។ 

 
 

សុខភពល្អមន រៈសំខន់ ស់ស្រមបម់នុស ្រគបរ់បូ។ សុខភពេនះជះឥទធិពលេលើ
កបបកិរយិ និងសមតថភពកនុងករបំេពញមខុងរជសមជិករបស់សហគមន។៍ សុខភពល្អ

មន រៈសំខនជ់ពិេសសកនុងពនធនគរែដលជសហគមនម៍យួបិទជិត។  ជធមម  ករ កព់នធ
នគរ ចបងកផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់សុខមលភពរបស់ជនជបឃំុ់ ទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវ
ចិត្ត។ រដ្ឋបលពនធនគរ មនិ្រតឹមែតផ្តល់ករែថទសុំខភពប៉េុ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំបេងកើត
លកខខណ្ឌ ែដលេលើកកមពស់សុខមលភពទងំជនជបឃំុ់ និងម្រន្ដីពនធនគរ។ ជនជបឃំុ់មនិ
គរួចកេចញពីពនធនគរកនុង ថ នភពសុខភពយ៉បយឺ់នជងេពលែដលពកួេគបនចូលមក
េនះេទ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះ អនុវត្ត្រគបទិ់ដ្ឋភពៃនជីវតិរស់េនកនុងពនធនគរ ជពិេសស េលើ
ករែថទសុំខភព។ 
  
 

ជេរឿយៗ ជនជបឃំុ់េពលចូលមកដល់ពនធនគរ ែតងែតមនបញ្ហ សុខភពជបម់កជមយួ 
េ យ រភពខជះខជ យ កររេំ ភបំពន ឬជីវតិរស់េនរបស់ជនជបឃំុ់ពីមនុមក។ ជញឹក
ញប ់ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនមន្របវត្តិ្រគួ រ្រកី្រកេនកនុងសងគម េហើយបញ្ហ សុខភពរបស់ពកួ
េគ ក៏ ចបង្ហ ញ មរយៈ ថ នភពសុខភពេនះែដរ។ ជនជបឃំុ់នឹងនមំកជមយួនូវលកខ 

“សិទធិរបស់បុគគល្រគប់រូបមនក្រមិតសុខភព ទងំខង ងកយ និងខង ម រតីខពស់បំផុត
មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

៦ 

សិទធិមនសុខភពល្អ  

ជនជបឃុ់្ំរតូវមនកិចច
ធនករពរបែនថម  

ករកតប់នថយ និ
ភយ័ឲយេនតិចបំផុត   

ជនជបឃុ់មំនបញ្ហ
សុខភពមកជមយួ  
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ខណ្ឌ សុខភពែដលមនិបនពយបល ករេញ នថន  ំនិងបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តេ យមនិទន់
បនទទលួបនករពយបល។ ជនជបឃំុ់ដូចេនះ ចនឹង្រតូវករករគ្ំរទជក់ ក់ មយួ 
ដូចគន នឹងជនជបឃំុ់ែដលមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តដៃទេទៀត ពីេ្រពះពកួេគទទលួរងករបះ៉
ពល់យ៉ងខ្ល ងំេ យ រករជបឃំុ់ឃងំ។  

 

 
 
 

េន្របេទសជេ្រចើន ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនទទលួរងេ្រគះេ យ រជំងឺឆ្លង ដូចជ ជំងឺរេបង 
រ កេថ្លើម និងជំងឺេអដស៍/េមេ គេអដស៍។ រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវទទលួខុស្រតូវចំេពះអនក
ទងំេនះែដលចូលមកកនុងពនធនគរ ជពិេសសជនជបឃំុ់ ្រពមទងំអនកែដលចូលមកពនធនគរ 
រមួទងំម្រន្ដ ីនិងអនកមកសួរសុខទុកខ េដើមបបីងក រករឆ្លងជំងឺ។ ករប ជយ័កនុងករ្រគប្់រគងេលើ
លកខខណ្ឌ ទងំេនះ ចមននយ័ថ លកខខណ្ឌ ដូចេនះ ចក្ល យជបញ្ហ សុខភពសហគមន៍
េ យ រែតទំនកទំ់នងរ ងពនធនគរ និងសងគមទងំមលូ មរយៈម្រន្ដី និងអនកសួរសុខទុកខ 
និង មរយៈករេ ះែលងជនជបឃំុ់។ 

 
 

កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ករេកើនេឡើងនូវករសេ្រមចផ្ដនទ េទសកនុងថិរេវ យូរអែង្វង និងមនិ
មនកលកំណត ់បងករឲយមនករេកើនេឡើងបញ្ហ សុខភពទកទ់ងនឹង យុរបស់ជនជបឃំុ់។ 
បចចុបបននេនះ ្របពន័ធពនធនគរមយួចំននួ្របឈមនឹងករេ ះ្រ យបញ្ហ ងកយចុះេខ យ ឬ
រងេ្រគះេ យ របតប់ងស់តិបញញ ម រតីរបស់ជនជបឃំុ់។ បញ្ហ ទងំេនះ នឹងទមទរឲយ
រដ្ឋបលពនធនគរធនមនែផនករកនុងករផ្តល់ករែថរក សុខភពឲយបនសមរមយ។ បញ្ហ
ជទូេទទកទ់ងនឹងជនជបឃំុ់មន យុេ្រចើន នឹងមនបង្ហ ញេនកនុងជំពូក ១៩ ៃនេសៀវេភ
េនះ។ 

 
 

្របេទសជេ្រចើន ្របឈមនឹងករលំបកកនុងករផ្តល់ករែថរក សុខភព មក្រមតិ ស្តង់ រ
្រតឹម្រតូវដល់្របជជនទូេទ។ េទះបីជេនកនុងកលៈេទសៈទងំេនះកេ៏ យ កជ៏នជបឃំុ់ េន
ែតមនសិទធិទទលួបនករែថរក សុខភពដល៏្អបំផុត េហើយករែថរក សុខភពេនះមនិ
ចបំចប់ង្់របកេ់នះេទ។ គណៈកមម ធិករអឺរបុ្របឆងំទរណុកមមបនែថ្លងថ េទះជសថិតេន
កនុងេពលមនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចធងនធ់ងរ ករ៏ដ្ឋភគីេនែតទទលួខុស្រតូវេឆ្លើយតបេសចក្តី្រតូវករ
ចបំចស់្រមបជី់វតិរស់េនដល់អនកែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពែដរ។ គណៈកមម ធិករអឺរបុ
្របឆងំទរណុកមម បន្របកសយ៉ងចបស់ថ េសចក្តី្រតូវករចបំចស់្រមបជី់វតិរស់េន រមួ
មនករផ្តល់េស សុខភពឲយបន្រគប្់រគន ់និងសមរមយ។១៦ 

“ពនធនគរចេង្អ តែណនែដលមនជនជបឃំុ់មនបញ្ហ ជំងឺឆ្លង និងកែន្លងមនិមន      
អនមយ័ល្អ និងមនិ ្អ ត គឺជករគំ មកំែហងធងនធ់ងរពីជំងឺឆ្លងកនុងតំបនេ់នះ។ បញ្ហ សុខ
ភពកនុងពនធនគរ គឺជ ទិភពចមបងែដល្រតូវយកមកេ ះ្រ យ។ 
  

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ពី្របមខុរ ្ឋ ភបិលកនុង 
ជំនបួកំពូលរបស់រដ្ឋេនសម្ុរទ Baltic ស្តីពីករគំ មគំែហងេ យជំងឺឆ្លង 

េចញផ យេន St. Petersburg ៃថងទី១០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០២ 

កររកី ល លៃន     
ជំងឆឺ្លង  

ជនជបឃុ់មំន យុ
េ្រចើន   

កតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ  
េបើេទះបីសថិតកនុង 

េពលមនវបិត្តិេសដ្ឋកិចច   
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សិទធទិទួលបនករែថរក សុខភព  
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ  
 

េទះបីជជនជបឃំុ់បន្រប្រពឹត្តបទេលមើសក្រមតិ កេ៏ យ កព៏កួេគទងំេនះេនែតមន
សិទធិមលូ ្ឋ នរបស់មនុស  កនុងេនះមនសិទធិទទលួបនករែថរក សុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវ
ចិត្តដស៏មរមយបំផុត។ លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិជក់ កម់នបញជ កខ់្លឹម រចបស់ ស់ថ រដ្ឋ
បលពនធនគរ ជអនកផ្តល់េស ែថរក សុខភពដល់ជនជបឃំុ់។ 

 
 

េគលករណ៍៩ ៃនេគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

េគលករណ៍២៤ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
ទ្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

  

វធិន១០ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែចងថ ៖ 

 

ជនជប់ឃុ្ំរតូវទទលួបនករែថរក សុខភពេនកនុង្របេទស េ យគម នករេរសីេអីងេ យ
ែផ្អកេលី ថ នភព្រសបចបប់របស់ពកួេគេនះេទ។ 

ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរ ្រតូវទទលួបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពឲយបន្រតឹម្រតូវ និង
ឆប់រហ័ស មែដល ចេធ្វីបន បនទ ប់ពីចូលមកដល់មនទីរឃុឃំងំ ឬពនធនគរ េហយីករ
ែថទ ំនិងករពយបលែបបេវជជ ្រស្ត ្រតូវែតផ្ដល់ឲយជនេនះេពលពកួេគ្រតូវករ។ ករែថទ ំ
និងករពយបល ្រតូវែតផ្ដល់ឲយេ យឥតគិតៃថ្ល។ 

្រគប់កែន្លង ន ក់េនែដលេ្របីសំ ប់ ក់ជនជប់ឃុំ េហយីជពិេសសកែន្លងេដកទងំអស់ 
្រតូវបំេពញបននូវ្រគប់លកខខណ្ឌ ត្រមូវខងសុខភព េពលគឺ យកចិត្តទុក ក់ឲយបន្រតឹម
្រតូវេទេលីលកខខណ្ឌ ធតុ កស និងជពិេសស គឺ្រតូវមនខយល់ដកដេង្ហីម្រគប់្រគន់ មន
ទំហសំមលមម មនពន្លឺ្រគប់្រគន់ កំេ ្រគប់្រគន់  និង្រតូវមនខយល់បក់េចញចូល្រគប់្រគន់ ។ 
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វធិន២២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

វធិន២៥ ៃនបទបបញញត្តិជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

វធិន៦២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

េគលករណ៍១ ៃនេគលករណ៍អងគករសហ្របជជតសិ្តីពី្រកមសីលធមែ៌ផនកេវជជ ្រស្ដទក់
ទងនឹងតនួទីរបស់បគុគលិកសុខភបិល ជពិេសស្រគូេពទយ កនុងករគពំរជនជបឃំុ់ និងជន
ជបឃំុ់្របឆងំទរណុកមម ករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស
ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 

 

(១)  េន្រគប់ពនធនគរ យ៉ងេ ច ស់ ្រតូវមនម្រន្តីេពទយែដលមនគុណសមបត្ដិមន ក់ 
ែដលជអនកមនចំេណះខ្លះៗខងចិត្ត ្រស្តផង។ េស េពទយ គរួេរៀបចំឱយមនទំនក់
ទំនងយ៉ងជិតសនិទជមយួនឹងរដ្ឋបលសុខភិបលទូេទរបស់សហគមន៍ ឬជតិ។ េស
ទងំេនះ្រតូវ ប់បញចូ លទងំេស ចិត្ត ្រស្ត េដីមបេីធ្វីេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលភព
មិន្រប្រកតីខងផ្លូវចិត្ត មករណីចបំច់ ។ 

(២)  ជនជប់ឃុំ ឈែឺដល្រតូវករពយបលពី្រគូេពទយជំនញ ្រតូវែតបញជូ នេទកន់ ថ ប័
នជំនញ ឬក៏េទមនទីរេពទយទូេទ។ េនទី ែដលមនមនទីរេពទយេនកនុងពនធនគរ 
ទងំឧបករណ៍េ្របី្របស់ ទងំថន សំងកូវ ្រតូវឱយមនសមរមយសំ ប់ករែថរក  និងករ
ពយបលជនជប់ឃុែំដលឈ ឺេហយី្រតូវមនបុគគលិកែដលមនករហ្វកឹហ្វនឺ្រតឹម្រតូវ
កនុងមុខវជិជ េនះ ។ 

(៣) ជនជប់ឃុំ្រគប់រូប ្រតូវទទួលបនករែថរក េធមញពីេពទយេធមញែដលមន លកខណៈ
សមបត្ដិ ។ 

(១)   ម្រន្ដីេពទយ ្រតូវផ្ដល់កិចចគពំរសុខភពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកយ េហយីគរួពិនិតយពយបល
ជនជប់ឃុែំដលមនជំងឺជេរៀង ល់ៃថង ជនជប់ឃុសំំ ងថខ្លួនមនជំងឺ េហយីជន
ជប់ឃុំ ែដលត្រមូវឲយមនករយកចិត្ដទុក ក់ជពិេសស ។ 

េស សុខភពរបស់ពនធនគរ គឺ្រតូវខំស្វះែស្វងពិនិតយរកឱយេឃញី េហយី្រតូវពយបលជំងឺផ្លូវ
កយ ជំងឺផ្លូវចិត្ដ ឬវកិរភពែដល ច ងំដល់ករ ្ដ រនីតិសមបទរបស់ជនជប់ឃុ។ំ េស
ចបំច់ទងំអស់ែផនកេវជជ ្រស្ដ ែផនកវះកត់ េហយីនិងែផនកផ្លូវចិត្ដ ្រតូវផ្ដល់ឲយជនជប់ឃុ ំ
េដីមបឲីយបនសំេរចេគលេ េនះ។ 

បុគគលិកសុខភិបល ជពិេសស្រគូេពទយទទលួបនទុកពយបលទណ្ឌិ ត និងជនជប់ឃុមិំនទន់
ជំនំុជ្រមះ មនកតព្វកិចចផ្តល់ករគពំរសុខភពផ្លូវកយ និងចិត្ត និងពយបលជំងឺែដលមន
គុណភព និងស្តង់ ដូចគន នឹង្របជជនទូេទែដលមិនជប់ពនធនគរ ឬឃុខំ្លួន។ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 
េនេពល ចេធ្វើបន ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនករស្រមកពយបលកនុងកែន្លងពយបល
សុខភព ដូចគន នឹង្របជជនទូេទែដរ។ េនកនុងយុ ្ត ធិករភគេ្រចើន លទធភពទទលួបនករ
ពយបលេនះ ្រតូវបនកំណត្់រតឹមែតករពយបលឯកេទសប៉េុ ្ណ ះ ខណៈែដលមនករែថ
រក សុខភពទូេទ ្រតូវេធ្វើេន មមណ្ឌ លែថទសុំខភព មពនធនគរនីមយួៗ ឬពនធនគរ
ជក់ ក់ មយួ។ ករពយបលសុខភព ឬករេមើលែថរក សុខភពេ យរដ្ឋបល
ពនធនគរ គរួផ្តល់ឲយដូចគន នឹង្របជជនកនុងសហគមនខ៍ងេ្រកែដរ។ 

 
 

យ៉ងទបបំផុត រដ្ឋបលពនធនគរ គរួផ្តល់េស េន មពនធនគរនីមយួៗ ៖ 
  ករ្រតួតពិនិតយសុខភពបឋមេនេពលទទលួចូលកនុងពនធនគរ 
  ករផ្ដល់្របឹក ែផនកជំងឺជេទៀងទត ់
  ករពយបល មែបបសេ្រងគ ះបនទ ន ់
  មនអគរស្រមប្់របឹក សុខភពសមរមយ និងពយបលជនជបឃំុ់ 
  ករផ្តល់ថន ពំយបល្រតឹម្រតូវពីឱសថករជំីនញ 
  អគរស្រមបព់យបលេ យចលន និងករ ្ត រនីតិសមបទេ្រកយករពយបល 
  របប រពិេសសេផ ងេទៀត ែដល ចកំណតប់នជ រចបំចេ់នេពល

ស្រមកពយបល 
 
រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវធនថ ករទទលួបនករពយបលសុខភពមន្រគបេ់ពលទងំអស់ 
េហើយ្របសិនេបើករណីបនទ ន ់មនិ្រតូវពនយរេពលេនះេទ។ 

 

 
 

 

ទកទ់ងនឹងករែថទសុំខភពកនុងពនធនគរ ជញ ធរពនធនគរគរួែស្វងរកករបេងកើត និងរក
ទំនកទំ់នងជមយួ ថ បន័ផ្តល់េស សុខភពេនខងេ្រកពនធនគរ។ ទំនកទំ់នងមនិ្រតឹមែត
បងកឲយមនករពយបលប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តកជំ៏រញុឲយជនជបឃំុ់ និងម្រន្ដទីទលួបន្របេយជនពី៍
ករអភវិឌ ទូលំទូ យទកទ់ងនឹងករពយបលបនធំេធង បទ ្ឋ នវជិជ ជីវៈ និងករបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល។ 

“ជនជបឃំុ់៤នកែ់ដលមនផទុកេមេ គេអដស៍បន កព់កយបណ្តឹ ងេទតុ ករកំពូល
្រហ្វកិខងតបូងេនឆន  ំ១៩៩៧ េ យ រពកួេគ និងជនជបឃំុ់មនផទុកេមេ គេអដស៍ដៃទ

េទៀតមនិបនទទលួករពយបលសុខភព្រតឹម្រតូវ ម ថ នភពជំងឺរបស់ពកួេគ រមួទងំ 
ឱសថពិេសស ដូចជ ឱសថពនយរជីវតិ AZT។ 
 
ជនជបឃំុ់ទងំេនះទមទរថ ខ្លួនគរួែតទទលួបនករពយបលជំងឺេនះេ យមនិបង្់របក។់ 
នយក ្ឋ នេស អបរ់ែំកែ្របអះ ងថ នយក ្ឋ នគម នថវកិស្រមបក់រពយបលែដល្រតូវ
ករករែថរក ខពស់ែបបេនះេនះេទ។ េច្រកមបនេចញ ល្រកមគ្ំរទជនជបឃំុ់ថ ជន
ជបឃំុ់គរួែតទទលួបនករពយបលសុខភពឲយបនសមរមយេ្រកមករចំ យរបស់រដ្ឋ។១៧ 

 

Van Biljon v. រដ្ឋម្រន្តីនយក ្ឋ នេស ែកែ្រប ឆន ១ំ៩៩៧ 

ករទទួលបនករ
ពយបលសុខភព    
ដូចគន  គបបផី្ដល់ឲយ  

ករែថទសុំខភពទូេទ  

ករផ រភជ បជ់មយួេស
សុខភព ធរណៈ  
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េគលករណ៍សំខនក់នុងករែថទសុំខភពជនជបឃំុ់ គឺករែថរក  និងករពយបលសុខភព
មនិគរួបង្់របកេ់ទ។ ្របករេនះត្រមូវឲយមនករយកចិត្តទុក កេ់លើយុ ្ត ធិករែដល ក់
ក្រមតិេលើករផ្តល់េស ែថទសុំខភពេ យឥតគិតៃថ្លេនកនុងសងគមសីុវលិ។ បញ្ហ ជក់ ក់
ចេកើតមន េនេពល មនករេកើនេឡើងចំននួជនជបឃំុ់ទទលួរងករផ្ដនទ េទសថិរេវ

យូរែដលនឹង្រតូវករករពយបលេ យចំ យថវកិេ្រចើនេលើជំងឺពិបកពយបល ឬជំងឺែដល
ចប ្ដ លឲយបតប់ងជី់វតិ។ រដ្ឋបលពនធនគរនឹងធនកនុងករេរៀបចំឲយបនសមរមយែផ្អក

េលើត្រមូវកររបស់ជនជបឃំុ់ និង្រតូវេបើកទូ យឲយមនករពយបល មត្រមូវកររបស់អនក
ជំងឺ េទះបីជ្រតូវករចំ យខពស់កេ៏ យ។ 

 
 

បញ្ហ ៃនករ្រតួតពិនិតយសុខភពេនេពលចូលេទកនុងមនទីរឃំុឃងំ ្រតូវបនេលើកយកមក
បង្ហ ញកនុងជំពូក ៥ ៃនេសៀវេភេនះ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជមលូេហតុសំខន់ៗ ែដល ជនជប់
ឃំុគរួទទលួបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពេនេពលទទលួចូលកនុងពនធនគរដំបងូ ៖ 

  ឲយម្រន្ដីេពទយ្រតួតពិនិតយ ថ នភពសុខភពពីមនុមក និងករផ្តល់ករ 
 ពយបល្រតឹម្រតូវ 
  ផ្ដល់ករគ្ំរទដល់ជនែដលរងករបះ៉ពល់េ យ រករផ្ត ចេ់្រគ ងេញ ន 
  ជយួ ឲយកំណតក់ររងរបសួននែដលេកើតមនេនេពលឃំុខ្លួនដំបងូ 
  ឲយបគុគលិកែដលមនករបណ្តុ ះប ្ត លដឹងពី ថ នភពផ្លូវចិត្តរបស់ជនជបឃំុ់ និង

ផ្តល់ករគ្ំរទសម្រសបដល់អនកែដលងយនឹងេធ្វើបបខ្លួនឯង។ 
 

ជនិចចកលមនិ ចធនបនថ េវជជបណ្ឌិ ត្រតូវ្រតួតពិនិតយសុខភពដល់ជនជបឃំុ់ទងំអស់
ឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន េនេពលជនជបឃំុ់ទទលួចូលកនុងពនធនគរេនះេទ។ 
រដ្ឋបលពនធនគរគរួធនថ យ៉ងេ ច ស់ ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ទទលួបនករយកចិត្តទុក
កពី់គិ នុប ្ឋ នមនជំនញ្រតឹម្រតូវ ែដល ច យករណ៍ពីបញ្ហ ននដល់ម្រន្តីេពទយ។ 
មនីតិវធីិទទលួចូលកនុងពនធនគរ ជនជបឃំុ់គរួទទលួបនពត័ម៌នចបស់ ស់ស្តីពីករ

េរៀបចំករែថរក សុខភពេនកនុងពនធនគរ និងវធីិ ្រស្តែស្វងរកករ្របឹក សុខភព។ 
 

 

េ្រកពីអគរស្រមបស់្រមកពយបលសុខភព េធមញ និងែផនកចិត្ត ្រស្តេហើយេនះ រដ្ឋបល
ពនធនគរ គរួធនឲយមនករេរៀបចំ្រតឹម្រតូវេនកែន្លងផ្តល់ករ្របឹក  និងករស្រមកពយបល

“្របតិភេូនកនុងកិចច្របជំុអន្តរជតិស្តីពីពនធនគរ និងសុខភពេនទី្រកុងម៉សូគូ េនៃថងទី២៣ 
និង២៤ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៣ ែដលតំ ងម្រន្ដីជនខ់ពស់មកពីពនធនគរ និងេស សុខ
ភព ធរណៈេនទូទងំអឺរបុ េសនើសំុឲយ្របេទសេនអឺរបុទងំអស់យកចិត្តទុក កេ់លើ
ត្រមូវករពិេសសកនុងករបេងកើតទំនកទំ់នងជិតសនិទធ ឬសមហរណកមមរ ងេស សុខភព

ធរណៈ និងសុខភពកនុងពនធនគរ ។១៨ 
 

េសចក្តី្របកសទី្រកុងម៉សូគូ អងគករសុខភពពិភពេ ក ឆន ២ំ០០៣ 

មនិគួរមនករបងៃ់ថ្ល
េទេលើេស សុខភព

េនះេទ  

ករ្រតួតពិនិតយ 
សុខភពជដំបូង  

អគរពយបលឯកេទស  



81  

 

ឯកេទស។ ្របករេនះទមទរឲយមនទំនកទំ់នងជិតសនិទធរ ងេស ពនធនគរ និងសុខភព
េនសងគមសីុវលិ េ យេហតុថ ថ បន័ផ្ដល់េស ែថទសុំខភពកនុងពនធនគរផទ ល់មនិ ច
េរៀបចំឲយបន្រគប្់រគនេ់ទ មជំនញជក់ កេ់នះេទ។ ករេធ្វើែផនករៃនករែថទឯំក
េទស ទមទរឲយមនករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសដល់្រកុមែដលងយរងេ្រគះជពិេសស
្រស្តី និងជនជបឃំុ់មន យុេ្រចើន។ 

 

ករទទលួបនករស្រមកពយបលឯកេទស ចត្រមូវឲយមនករេផទរជនជបឃំុ់េទកនទី់
ងំមយួេផ ងេទៀត។ រដ្ឋបលពនធនគរនឹងធនថមនករេរៀបចំឲយមនអនកជូនដំេណើ រជន

ជបឃំុ់ឲយបន្រតឹម្រតូវ និងមនិេធ្វើឲយខកខនកនុងករពយបល ឬមនករបរមភបែនថមេទៀតដល់
ជនជបឃំុ់េទ។ ថ នភពេនេពលបញជូ នជនជបឃំុ់េទកែន្លងមយួេផ ងេទៀតគរួមន
លកខខណ្ឌ ពយបលសមរមយស្រមបជ់នជបឃំុ់មនជំងឺេនះ។ 

 
 

េយង មកលៈេទសៈជកែ់ស្ដង ជនជបឃំុ់មនបញ្ហ សុខភពែដលត្រមូវឲយយកមក
ពយបលេនមនទីេពទយ មនមេធយបយជេ្រចើនកនុងករផ្តល់េស ែបបេនះ។ រដ្ឋបលពនធនគរ
ភគេ្រចើនបនបេងកើតមនទីរេពទយកនុងពនធនគរ ែដល ចេ ះ្រ យកនុងករណីមនជំងឺធងនធ់ងរ 
េហើយ្រតូវស្រមកពយបលេនកនុងមនទីរេពទយ។ េ្រកពីេនះ បញ្ហ សន្ដិសុខកប៏នេ ះ្រ យ
េ យបេងកើតអងគភពពនធនគរពិេសសេនកនុងមនទីរេពទយសីុវលិ។ ជេរឿយៗ ជនជបឃំុ់ ច
ស្រមកពយបលេនមនទីរេពទយធមម ស្រមបជ់នសីុវលិ។ កនុងករណីែបបេនះ ្រតូវមនករគិត
ពិចរ ឲយបនហមតច់តេ់លើករេរៀបចំសុវតថភិពឲយបន្រតឹម្រតូវ ជពិេសស ស្រមប្់រស្តីេន
េពលឆ្លងទេន្ល និងស្រមបអ់នកជំងឺេដកដលួ។ 

 

 
 

 

បរយិកសអេំ យផលដល់សុខភព   
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ  
 

េ្រកពីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់ជនជបឃំុ់ែដលមនជំងឺ រដ្ឋបលពនធនគរកម៏នករ
ទទលួខុស្រតូវកនុងករធនថ ថ នភពកនុងពនធនគរមនិេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់សុខមលភពផ្លូវ
កយ និងផ្លូវចិត្ត។ 

 

 “ជេរឿយៗ គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរណុកមម េលើកយកឧទហរណ៍្រស្តីមនៃផទេពះ
ែដល្រតូវបន កេ់ខន ះៃដ ឬបងខ ងំេនជបនឹ់ងែ្រគេដក ឬឧបករណ៍េផ ងេទៀតេនេពល
្រតួតពិនិតយសុខភពផ្លូវេភទ និង/ឬេនេពលស្រមលកូន។ វធីិ ្រស្តែបបេនះមនិ ច
ទទលួយកបនេទ េហើយចតទុ់កថជករ្រប្រពឹត្ដអមនុស ធម ៌និងបេនថ កបនទ ប។ 
មេធយបយេផ ងេទៀតេដើមបេីឆ្លើយតបត្រមូវករសុវតថិភព ចរកបន និងគរួែតមន។១៩ 

  

គណៈកមម ធិករអឺរបុ្របឆងំទរណុកមម របយករណ៍ទូេទេលើកទី១០ ឆន ១ំ៩៩៩ 

េនេពលជនជបឃុ់ំ្រតូវ
ករស្រមកពយបល

េនមនទីរេពទយ   
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វធិន១០ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន១២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន១៣ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន២៦ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 
 

រដ្ឋមនកតព្វកិចច ចខ់ត េដើមបកីរពរ និង ្ត រេឡើងវញិសុខភពរបស់អនក្រតូវបនហូតេសរភីព 
្របសិនេបើចបំច។់ លកខខណ្ឌ កនុងករឃំុឃងំជនជបឃំុ់ ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់សុខ
ភព និងសុខមលភពរបស់ពកួេគ។ ដូេចនះ េដើមបបំីេពញករទទលួខុស្រតូវេនះ រដ្ឋបល
ពនធនគរ គរួធនឲយមនបទ ្ឋ ន្រតឹម្រតូវេដើមបបីេញច សផលបះ៉ពល់ដល់សុខភព និងអនមយ័
ជនជបឃំុ់។ លកខខណ្ឌ អគរ ន កេ់ន រ និងករេរៀបចំឲយមនអនមយ័ គរួេធ្វើេឡើង ម

្រគប់កែន្លង ន ក់េនែដលេ្របីសំ ប់ ក់ជនជប់ឃុ ំេហយីជពិេសសកែន្លងេដកទងំអស់ ្រតូវ
បំេពញបននូវ្រគប់លកខខណ្ឌ ត្រមូវខងសុខភព េពលគឺ យកចិត្តទុក ក់ឲយបន្រតឹម្រតូវ
េទេលីលកខខណ្ឌ ធតុ កស និងជពិេសស គឺ្រតូវមនខយល់ដកដេង្ហីម្រគប់្រគន់ មនទំហំ
សមលមម មនពន្លឺ្រគប់្រគន់ កំេ ្រគប់្រគន់  និង្រតូវមនខយល់បក់េចញចូល្រគប់្រគន់ ។ 

បរកិខ រអនម័យ ្រតូវបំពក់ឲយ្រគប់្រគន់ េដីមបី ចឲយជនជប់ឃុទំងំអស់េ្របី្របស់បន ម
ត្រមូវករជក់ែស្ដងេទ មភពចបំច់របស់ពកួេគ េហយីកនុងសភព ្អ ត និងសមរមយផង
ែដរ ។ 

បរកិខ របនទប់ទឹក្រតូវបំពក់ឲយបន្រគប់្រគន់ េដីមបឲីយជនជប់ឃុទំងំអស់ ចងតួទឹកសំ ត
ខ្លួន េទ មសីតុណ្ហ ភពមយួសម្រសបេទនឹង កសធតុ ញឹកញប់ មភពចបំច់សំ
ប់អនម័យទូេទ្រសប មរដូវកល និងតំបន់ភូមិ ្រស្ដ យ៉ងេ ច ស់ឲយបនម្ដងកនុង
មយួសប្ដ ហ៍េទ មសីតុណ្ហ ភព កសធតុ។ 

(១)   ម្រន្ដីេពទយមនភរកិចចពិនិតយ និងពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្របធនពនធនគរឱយបន
េទៀងទត់ មកលកំណត់ អំពី្របករទងំ យដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 
(ក)   បរមិណ គុណភព ករេរៀបចំ និងេស ម្ហូប រ 
(ខ)   អនម័យ និងភព ្អ តបតរបស់ពនធនគរ និងខ្លួន្របណរបស់ជនជប់ឃុ ំ
(គ)   អនម័យ កំេ  ពន្លឺ េហយីនិងខយល់េចញចូលកនុងពនធនគរ 
(ឃ)  ភពសមរមយ និងភព ្អ តបត ៃនសំេលៀកបំពក់ និងកែន្លងេដករបស់ជន 

ជប់ឃុ ំ
(ង)   ករ្របតិបត្តិ មវធិនស្ដពីីករអប់រកំយ និងកី   ្របសិនេបីគម នម្រន្ដបីេចចក

េទសទទលួបនទុកខងសកមមភពទងំេនះេទ ។ 

ផលបះ៉ពល់ប ្ត លមក
ពីបរយិកសពនធនគរ  
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មេធយបយ មយួែដល ចជយួ ជនជបឃំុ់ែដលមន ករៈមនិសូវ្រសួល និងេដើមបបីងក រ
កររកី ល លៃនជំងឺឆ្លងដល់ជនជបឃំុ់ដៃទេទៀត។ 

 

យុ ្ត ធិករជេ្រចើន្របឈមនឹងបញ្ហ មយួចំននួ ដូចជ ភពចេង្អ តែណន និងករខ្វះខត
ធនធនធងនធ់ងរ បងកឲយមនឧបសគគដល់ករធនលកខខណ្ឌ ពនធនគរែដលនឲំយជនជបឃំុ់
មនសុខភពល្អ។ បរេិវណស្រមបផ់ទុកជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  េហើយលទធភពទទលួបនពន្លធឺមមជតិ 
និងខយល់បរសុិទធ នឹងេធ្វើឲយមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេលើកររកី ល លៃនជំងឺឆ្លង និង ថ នភព
សតិបញញ របស់ជនជបឃំុ់។ 

 

 
 

 

ជំងឺឆ្លង ចក្ល យជបញ្ហ ចមបងមយួដល់រដ្ឋបលពនធនគរជេ្រចើន។ េន្របេទសមយួចំននួ
កនុងអឺរបុភគខងេកើត និង សីុក ្ត លកនុងចុងទស វត រឆ៍ន ១ំ៩៩០ ជំងឺរេបងមនកំេណើ ន
ល លយ៉ងខ្ល ងំែដលទមទរឲយមនករចត់វធិនករជពិេសស។ ករឆ្លងជំងឺេអដស៍/

េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេថ្លើម្របេភទ B និង C មនកររកី ល លយ៉ងខ្ល ងំេនកនុងពនធនគរ
េនពសេពញពិភពេ ក។ រដ្ឋបលមយួចំននួបនេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ េ យេធ្វើករ
្រតួតពិនិតយសុខភពបឋម និងកមមវធីិពយបល្រសបេទ មទីភន កង់រអន្តរជតិ និងអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិល។ 

 

ករអេងកតេលើលកខខណ្ឌ សមភ រៈរកេឃើញថ េនជនទី់៣មនសភពល្អបំផុត ែដលសមរមយ
ស្រមបេ់ធ្វើជទី ងំឃំុខ្លួនេនឆន  ំ២០០៤ េហើយមនករជសួជុលបនល្អ។ បនទប់ កជ់ន
ជបឃំុ់កនុងជនេ់នះ មនបង្អួចធំ មនិមនកររខំន េលើកែលងែតមនសេម្លងរខំនពីរងគ

ល ្រពមទងំមនពន្លឺ្រពះ ទិតយ ពន្លឺអំពូលអគគិសនី និងមនខយល់េចញចូល្រគប្់រគន។់ 
ផទុយេទវញិ បនទប់ កជ់នជបឃំុ់េនជនទី់១ និងទី២ មនបង្អួចតូច មនែខ េភ្លើងេ្រចើន 
មនិសូវមនពន្ល្ឺរពះ ទិតយ ឬខយល់បរសុិទធេចញចូល្រគប្់រគន ់េលើសពីេនះេទេទៀត ពន្លអំឺពូល
េភ្លើង មនិសូវភ្ល ឺេហើយបនទប់ កជ់នជបឃំុ់ចស់្រទុឌេ្រទម និងមនិសូវមនអនមយ័េនះ
េទ។ 
  

គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងទរណុកមម ផ្តល់អនុ សនថ៍ គរួចតវ់ធិនករេនពនធនគរ 
េលខ ៧ កនុងទី្រកុង តបលីីសីុ េដើមបសីម្អ តបនទបេ់នជនទី់១ និងទី២ ឲយបន ្អ ត យ៉ង
េ ច ស់ឲយដូចេទនឹងស្ដង់ បនទបេ់នជនទី់៣ (ជពិេសស មនពន្លឺ្រពះ ទិតយ 
ខយល់បរសុិទធ និងពន្លឺអំពូលអគគសិនី្រគប្់រគន)់។២០ 
 

របយករណ៍េ យគណៈកមម ធិករអឺរបុ្របឆងំនឹងទរណុកមម 
ស្តីពីទស នកិចចេទកន្់របេទសហ កហ ុេីនឆន ២ំ០០៧ 
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កនុងយុ ្ត ធិករែដលមនអ្រ ជំងឺឆ្លងខពស់ រដ្ឋបលពនធនគរ គរួបេងកើតកមមវធីិអបរ់ដំល់ម្រន្ដីពី
ជំងឺឆ្លង និងទ្រមងក់រពរេដើមបឲីយម្រន្ដីអនុវត្តករងរដូចធមម ។ េន្របេទសមយួចំននួ ម្រន្ដី
េសនើសំុឲយចកថ់ន បំងក រជំងឺេថ្លើមេ យឥតគិតៃថ្ល។ 

 
 

លកខខណ្ឌ កនុងពនធនគរនឹងេធ្វើឲយមនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់សុខមលភពផ្លូវចិត្តរបស់
ជនជបឃំុ់។ រដ្ឋបលពនធនគរ គរួរកវធីិកតប់នថយផលបះ៉ពល់ែបបេនះ និងគរួបេងកើតនីតិវធីិ
េដើមប្ីរតួតពិនិតយផលបះ៉ពល់ដល់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ ពនធនគរគរួមនករចតវ់ធិនករកំណត់
ជនជបឃំុ់ែដល ច្របឈម និភយ័េធ្វើបបខ្លួនឯង ឬសំ បខ់្លួន។ ម្រន្ដីគរួទទលួបនករ 
បណ្តុ ះប ្ត ល្រតឹម្រតូវកនុងករកំណត ់ឬយល់ពីសូចនករៃនករេធ្វើបបខ្លួនឯង។ 
 
េនេពលេធ្វើេ គវនិិចឆយ័ជនជបឃំុ់រកេឃើញថ មនជំងឺផ្លូវចិត្តេហើយេនះ មនិគរួ កជ់នជប់
ឃំុកនុងពនធនគរេទៀតេទ គរួបញចូ នពកួេគេទកនម់នទីរេពទយចិត្ដេ គ។ 

 
 

 

“ពនធនគរេន្របេទសេគៀហគី ថ នជកែន្លងមនករឆ្លងជំងឺសួត និងជំងឺរេបងក្រមតិខពស់ 
និង ច ្ល បប់ន។ លទធភពៃនករឆ្លងជំងឺរេបងេនកនុងពនធនគរេសមើ ៣០ ដងេ្រចើនជង
កនុងចំេ ម្របជជនទូេទ។ ករទប់ ក តៃ់នករេកើនេឡើងក្រមតិឆ្លងេនះ មនថន មំយ៉ង
េឈម ះ MDR ថន ្ំរបឆងំជំងឺរេបង...។ ICRC បនសហករជមយួនឹង ជញ ធរែដនដីេដើមបី
បេងកើតកមមវធីិទូលំទូ យមយួ ស្រមបអ់នកេ្របើ្របស់ថន ្ំរបឆងំជំងឺរេបងេនកនុងពនធនគរ។ 
េនេពលកំណតប់នជនជបឃំុ់ែដលមនជំងឺេហើយេនះ ពកួេគ្រតូវបនបញចូ នេទកនម់នទីរ
េពទយកនុងពនធនគរពិេសសមយួែដលបនជសួជុល និងមនមនទរីពិេ ធន ៍និងបនទប់
្របឹក ។២១ 

គណៈកមម ធិករកកបទ្រកហមអន្តរជតិ ្របឆងំជំងឺរេបង ុ ំ 
េនកនុងពនធនគរេន្របេទសេគៀហគី ថ ន ឆន ២ំ០០៨ 

“Joselito Renolde បន ្ល បេ់នៃថងទី២០ ែខ កកក  ឆន ២ំ០០០ បនទ បពី់ពយូរកខ្លួនឯង
េនកនុងបនទបឃំុ់ឃងំេនឯគុក Bois-d’Arcy េន្របេទសប ងំ ជកែន្លងែដលគត្់រតូវបន
កឃំុ់ឃងំបេ ្ដ ះ សនន។ េ យពិចរ មកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋកនុងករចតវ់ធិន

ករករពរបគុគលែដលមនេ្រគះថន ក ់ ជញ ធរែដល្របឈមនឹងជនជបឃំុ់ែដលទទលួរង
ករយយីខងផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ និង្របឈមនឹងករសម្ល បខ់្លួន ្រតូវចតវ់ធិនករពិេសសកនុង
ករេឆ្លើយតបនឹងលកខខណ្ឌ អនកជំងឺែបបេនះ េដើមបបីង្ហ ញពីភព ណិត សូរកនុងករឃំុខ្លួន
បន្ត។២២ 

 
 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករសិទធិមនុស អឺរបុកនុង 
ករណី Renolde V. France ឆន ២ំ០០៨ 

ករអបរ់មំ្រន្ដីពីជំងឆឺ្លង  

ជំងសឺតិវបិ ្ល ស  
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លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិកំណតក់តព្វកិចចពិេសសមយួេទេលើភន កង់រសុខភបិលកនុង
ពនធនគរ េ យេ្របើ្របស់ជំនញវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួនេដើមបពិីនិតយ ម ន និងេធ្វើរបយករណ៍
ស្ដីពីលកខខណ្ឌ ទងំអស់ែដល ចបះ៉ពល់ដល់សុខភព និងអនមយ័របស់ជនជបឃំុ់។ 
បគុគលិកែថទសុំខភពមនតនួទីសំខនក់នុងករបេងកើតឲយមនករយល់េឃើញថ ករែថទសុំខ
ភព មនិែមនសំេ េទេលើែតករពយបល មញញប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្ត្រតូវគិតពីទិដ្ឋភពេផ ងៗ
ៃនករបេងកើតឲយមនបរ ិ ថ នមយួ្របកបេ យផសុកភព និងទមទរឲយមនករសហករពី
អនក្រគបគ់ន កនុងពនធនគរ។ ករងរេនះ ច្របឈមនឹងករលំបកេនេពលែដលមនិសូវមន
ធនធន។ 

 

ករពយបលជនជបឃុ់មំន ក់ៗ   
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ជនជបឃំុ់្រគបរ់បូមនសិទធិទទលួបនករផ្ដល់្របឹក ែផនកេវជជ ្រស្តជ្របច ំ្របកបេ យភព
សមង តក់នុងក្រមតិសមរមយ ែដលយ៉ងេ ច ស់្រប ក្់របែហលនឹងក្រមិត្របឹក ែផនក
េវជជ ្រស្តែដលមនកនុងសងគមខងេ្រក។ ករ យតៃម្ល និងករពយបលែផនកេវជជ ្រស្ត
មយួ នឹង្រតូវែផ្អកេលើត្រមូវកររបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  មនិែមនែផ្អកេទេលើត្រមូវកររបស់រដ្ឋបល
្រគប្់រគងពនធនគរេនះេឡើយ។ 

 

វធិន ២៥ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៦២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ២៦ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ  ែចងថ ៖

 

(១)   ម្រន្ដីេពទយ ្រតូវផ្ដល់កិចចគពំរសុខភពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកយ េហយីគរួពិនិតយពយបល
ជនជប់ឃុែំដលមនជំងឺជេរៀង ល់ៃថង ជនជប់ឃុសំំ ងថខ្លួនមនជំងឺ េហយីជន
ជប់ឃុំ ែដលត្រមូវឲយមនករយកចិត្ដទុក ក់ជពិេសស ។ 

េស សុខភពរបស់ពនធនគរ គឺ្រតូវខំស្វះែស្វងពិនិតយរកឱយេឃញី េហយី្រតូវពយបលជំងឺផ្លូវ
កយ ជំងឺផ្លូវចិត្ដ ឬវកិរភពែដល ច ងំដល់ករ ្ដ រនីតិសមបទរបស់ជនជប់ឃុ។ំ េស
ចបំច់ទងំអស់ែផនកេវជជ ្រស្ដ ែផនកវះកត់ េហយីនិងែផនកផ្លូវចិត្ដ ្រតូវផ្ដល់ឲយជនជប់ឃុ ំ
េដីមបឲីយបនសំេរចេគលេ េនះ។ 

ពត៌មនស្ដីពីជនជប់ឃុឬំជប់ពនធនគរ មន ក់ែដលបនឆ្លងកត់ករ្រតួតពិនិតយេវជជ ្រស្ត 
្រតូវមនបញចូ ល េឈម ះេវជជបណ្ឌិ ត និងលទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយេនះឲយបន្រតឹម្រតូវ។ លទធ
ភពទទលួបនកំណត់្រ ទងំេនះ ្រតូវែតមនករធនឲយបន្រតឹម្រតូវ។ េហតុដូេចនះ ែបប
បទេសនីសំុេផ ងៗ ្រតូវេធ្វីេឡងីឲយ្រសប មវធិនែដលជប់ពក់ព័នធេផ ងៗៃនចបប់កនុង        
្របេទស។ 

ករ្រតួតពិនិតយ       
លកខខណ្ឌ ទូេទ       
កនុងពនធនគរ  
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវេរៀបចំឲយបនសមរមយ េដើមបឲីយជនជបឃំុ់ែដលមនជំងឺ ឬអនក ែដលមន
បញ្ហ ែផនកសុខភព ចមនលទធភពជបួជមយួភន កង់រសុខភបិលែដលមនជំនញជេរៀង
ល់ៃថង។ លកខខណ្ឌ ននែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ្រកមករ្របឹក ទងំេនះ គរួែតមនករេគរពដល់

ភពៃថ្លថនូររបស់ជនជបឃំុ់ ្រពមទងំរក ភពសមង ត។់ េនេពល ែដលមនត្រមូវករែផនក
សន្តិសុខ ្របករសំខន ់្រតូវអនុញញ តឲយភន កង់រសុខភបិលេធ្វើករ្របឹក េយបល់េ្រកមករ
ឃ្ល េំមើលពីសំ កអ់នុរក ពនធនគរ ប៉ែុន្តមនិ្រតូវឲយមនករលួច ្ដ បេ់នះេទ។ 
 
 

ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនលកខខណ្ឌ កនុងករពិេ្រគះពីបញ្ហ សុខភព្រប ក្់របែហលនឹង
លកខខណ្ឌ ទទលួបនេវជជ ្រស្តរបស់ជនខងេ្រក។ េបើសិនជ ចេធ្វើបន ករ្របឹក  គរួេធ្វើ
េឡើងកនុងបនទបែ់ដលមនបំពកស់មភ រៈសមរមយ។ ករ្របឹក ែផនកសុខភពែដលេធ្វើេឡើងេ យ
មន្រកុមជនជបឃំុ់ ឬវត្តមនជនជបឃំុ់ដៃទេទៀត ឬបគុគលិកែដលមនិែមនជភន កង់រសុខភបិល 
មនិ ចទទលួយកបនេនះេទ។ 

 
 

សិទធិទទលួបនកររក ករណ៍សមង តត់្រមូវថ ជនជបឃំុ់ មនិគរួបញជូ នសំេណើ សំុរបស់ខ្លួនេទ
ម្រន្ដីពនធនគរ ចំេពះករចូលជបួេវជជបណ្ឌិ តេឡើយ។ ជនជបឃំុ់ មនិត្រមូវឲយ្របបពី់មលូ
េហតុ េនេពលែស្វងរកករ្របឹក ែផនកសុខភពេនះេទ េទះបីសថិតកនុងកលៈេទសៈ ក ៏ 

េ យ។ ករេរៀបចំស្រមបក់រទទលួបនករ្របឹក  គរួបញជ កឲ់យបនចបស់ ស់ដល់ជន
ជបឃំុ់ទងំអស់េនេពលទទលួចូលកនុងពនធនគរ។ 

 
 

កំណត់េហតុេវជជ ្រស្តរបស់ជនជប់ឃំុមន ក់ៗ គួររក ទុកេ្រកមករ្រគប់្រគងពីភន ក់ងរ
សុខភិបល េហើយមនិគរួបង្ហ ញឲយេគេឃើញេ យមនិមនករអនុញញ តជ យល័កខណ៍
អក រពីជនជបឃំុ់េនះេឡើយ។ កនុង្របេទសមយួចំននួ េស ែថទសុំខភពសថិតេ្រកមយុ ្ត ធិ
ករៃនករផ្ដល់ករែថទសុំខភពរបស់ជនទូេទ។ េ្រកពី រៈ្របេយជនែ៍ដលបនពិភក
កនុងែផនក “សិទធិទទលួបនករែថទសុំខភព” ខងេលើ ករេរៀបចំែបបេនះ កជ៏យួ ដល់ករ
បញជ កឲ់យបនចបស់ ស់ថ កំណតេ់ហតុេវជជ ្រស្ត មនិែមនជែផនកៃនកំណតេ់ហតុទូេទ
កនុងពនធនគរេនះេឡើយ។ 

 
 

ករពយបល្រតូវេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេទ មលទធផលៃនករ្របឹក  និងករេធ្វើេ គវនិិចឆយ័គរួ
ផ្ដល់្របសិទធភពខពស់ដល់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ ករសេ្រមចចិត្តនន មនិគរួែផ្អកេលើៃថ្លពយបល 
ឬស្រមប មរដ្ឋបលពនធនគរេនះេទ។ 

 
 

េ្រកពីករ្រគប្់រគងបញ្ហ ែថទសុំខភពទងំអស់ែដលេកើតមនកនុងពនធនគរ ភន កង់រសុខភបិល 
កម៏នទំនលួខុស្រតូវមយួេទៀតកនុងករេរៀបចំរចួជេ្រសច េដើមបកំីណត ់និងេឆ្លើយតបេទនឹង
លកខខណ្ឌ េវជជ ្រស្តែដលមនពីមនុមក។ ករេធ្វើែបបេនះ ត្រមូវឲយមនករេរៀបចំ រមួជមយួ
នឹងភន កង់រសុខភបិលមកពីខងេ្រក។ 

លទធភពទទួលបនករ
្របឹក ែផនកេវជជ ្រស្ត  

ភពឯកជន  

កររក ករណ៍សមង ត ់ 

កំណតេ់ហតុេវជជ ្រស្ត  

ករពយបល  

ករពយបលមុន នងិ
េ្រកយេពល្របកស

ករផ្ដនទ េទស  
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្របេទសមយួចំននួ មនករេរៀបចំករេ ះែលងជនជបឃំុ់ែដលមនជំងឺមនិ ចពយបលបន
មនុេពលកំណតៃ់នករផ្ដនទ េទស។ ករេធ្វើេ គវនិិចឆយ័ មយួែដលបនេធ្វើេឡើង ឬដំបនូម ន
ទទលួបនពីបគុគលិកសុខភបិលពនធនគរ គរួែផ្អកេលើករវនិិចឆយ័្របកបេ យវជិជ ជីវៈ និង
្រសប មឧត្ដម្របេយជនរ៍បស់ជនជបឃំុ់។ ជញ ធរពនធនគរ ជអនកទទលួខុស្រតូវេលើករ
ពិចរ  និង យតៃម្លេលើ និភយ័ទងំ យ  ែដលេកើតមនេឡើងេ យ រករេ ះ
ែលងជនជបឃំុ់មនុេពលកំណត។់ 

 
 

 
 

 

ទណ្ឌ កមមេផ ងៗ មនិគរួេធ្វើេឡើងចំេពះជនជបឃំុ់ែដលេធ្វើបបខ្លួនឯង ែដលបងកឲយមនរបសួ
ន មេលើខ្លួនឯងេ យេចតន ឬករប៉នុបង៉េធ្វើអត្តឃតេនះេទ។ ថ នភពខ្លះមនភពខុស

គន េទ មជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ែដលេធ្វើបបខ្លួនឯង ឬប៉នុបង៉េធ្វើអត្តឃតប ្ដ លមកពីករ្រពួយ
ចិត្តខ្ល ងំ ឬជំងឺផ្លូវចិត្ត និង្រកុមជនជបឃំុ់ែដលេ្របើ្របស់ករេធ្វើបបខ្លួនឯង េដើមបេីធ្វើជករ
្របឆងំត ៉ ធងនធ់ងរ ដូេចនះករេឆ្លើយតបេ យករ កវ់និយ័ មនិគរួេធ្វើេឡើយ។ ដំេ ះ្រ យគរួ
ែតជករែថទ ំនិងករពយបលដល់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ឬករយកចិត្តទុក កពី់មលូេហតុែដល
ប ្ដ លឲយជនជបឃំុ់េធ្វើបបខ្លួនឯង។  

 

“កនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៤ តុ ករកំពូលកនុងទី្រកុងេ្របតូរយ៉ី ្របេទស ្រហ្វិកខងតបូង 
បនបងគ បឲ់យេ ះែលងជនជបឃំុ់មន កភ់្ល មៗ ែដល្រតូវជបព់នធនគរ ១៥ ឆន ពីំបទប្លន់
្រប ប់ វធុ េ យ រែតគតម់នជំងឺមនិ ចពយបលបន ។ ជញ ធរបនបដិេសធ 
មនិេធ្វើករេ ះែលងពីករឃំុឃងំេ យែផ្អកេលើេហតុផលេនះេទ េទះបីជេវជជបណ្ឌិ ត
្របបថ់ ជនជបឃំុ់េនះ ចរស់េន្រតឹមែតមយួែខេទបីែខេទៀតប៉េុ ្ណ ះកេ៏ យ។ កនុង
េពល្របកស ល្រកម េច្រកមបននិយយថ “ជនជបឃំុ់ពិតជមនជំងឺធងនធ់ងរែមន។ 
គតជិ់ត ្ល បេ់ហើយ។ ករ កព់នធនគរ គឺជេរឿងពិបក ស់ស្រមបគ់ត ់េ យ រ
ែតសុខភពរបស់គតចុ់ះអនថ់យយ៉ងេលឿនេនេពលបន្ត ន កេ់នកនុងពនធនគរ និងពយបល
កនុងមនទីរេពទយពនធនគរ។ អ្វីែដលគតច់ងប់ន គឺភពមនុស ធម ៌ក្ដីេម ្ត  និងករ ណិត
សូរ។ ទងំេនះ គឺជគុណតៃម្លែដលបងកបដ់្៏រជលេ្រជកនុង្រកមសីលធម ៌Ubuntu។ េន

េពលែដលគុណតៃម្លទងំេនះជះឥទធិពលេលើករ កព់នធនគរជបន្តេលើជនជបឃំុ់របូេនះ 
បនទ បម់ក ខញុ ំគិតថ ករបន្ត កព់នធនគរេលើរបូគត ់បនរេំ ភដល់ភពៃថ្លថនូរជមនុស
ជតិ និងសន្តសុិខរបស់គត ់េហើយករ កទ់ណ្ឌ កមមេទៀតេ ត កក៏្ល យជអំេពើេឃរេឃ 
អមនុស ធម ៌និងបេនថ កបនទ ប”។២៣ 

 

Du Plooy v. រដ្ឋម្រន្តីទទលួបនទុកេស អបរ់ែំកែ្រប និងកិចចករេផ ងៗ ឆន ២ំ០០៤ 

ជនជបឃុ់ំែដល    
មនជំងមឺនិ ច    
ពយបលបន  

វធិនករែផនកវនិយ័
ស្រមបក់រេធ្វើបបខ្លួន

ឯង នងិករប៉ុនបង៉េធ្វើអត្ត
ឃត 
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បគុគលិកែថទសុំខភព  
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ពនធនគរនីមយួៗគរួេរៀបចំឲយមនចំននួបគុគលិកែថទសុំខភព្រគប្់រគននិ់ង្របកបេ យ
ជំនញចបស់ ស់េដើមបបំីេពញត្រមូវកររបស់ជនជបឃំុ់កនុងពនធនគរ។ 

 

វធិន ២២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៤៩ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

“កនុងែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨ ្រកុម្របឹក រដ្ឋធមមនុញៃន្របេទសកហ ក់ ថ ន បនបងគ បឲ់យ
ដកេចញបទបបញញត្តិចបបែ់ដលចតទុ់កករេធ្វើបបខ្លួនឯងរបស់ជនជបឃំុ់ជបទេលមើស
្រពហមទណ្ឌ ។ ករបងគ បេ់នះេធ្វើេឡើងបនទ បពី់មនេរឿងក្ដី មផ្លូវតុ ករ្របឆងំនឹងជនជប់
ឃំុ េ្រកយេពលែដលមនជនជបឃំុ់េ្រចើនជងមយួរយនកក់ត់ ចរ់បស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើជ
ករ្របឆងំត ៉ ចំេពះ្រប្រពឹត្តកមមមនិគបប ីនិងករខកខនរបស់ ជញ ធរ កនុងករយកចិត្តទុក
កេ់លើបណ្ដឹ ងត ៉ របស់ពកួេគ។ ចបបេ់នះ បនែចងករេធ្វើបបខ្លួនឯងជបទេលមើស្រពហទណ្ឌ  

េ យេហតុថបនរខំនដល់ដំេណើ រកររបស់ពនធនគរ។២៤ 
  

ដក្រសងេ់ចញពីេគហទំពរ័របស់្រកុម្របឹក រដ្ឋធមមនុញៃន ធរណរដ្ឋកហ ក់ ថ ន 

(១)   េន្រគប់ពនធនគរ យ៉ងេ ច ស់ ្រតូវមនម្រន្តីេពទយែដលមនគុណសមបត្ដិមន ក់ 
ែដលជអនកមនចំេណះខ្លះៗខងចិត្ត ្រស្តផង។ េស េពទយ គរួេរៀបចំឱយមនទំនក់
ទំនងយ៉ងជិតសនិទជមយួនឹងរដ្ឋបលសុខភិបលទូេទរបស់សហគមន៍ ឬជតិ។ 
េស ទងំេនះ្រតូវ ប់បញចូ លទងំេស ចិត្ត ្រស្ត េដីមបេីធ្វីេ គវនិិចឆ័យ និងពយបល
ភពមិន្រប្រកតីខងផ្លូវចិត្ត មករណីចបំច់ ។ 

(៣)    ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប ្រតូវទទលួបនករែថរក េធមញពីេពទយេធមញែដលមនលកខណៈ  
សមបត្ដិ ។ 

(១)   េយងេទ មលទធភពែដល ចេធ្វីេទបន កនុងចំេ មម្រន្ដីពនធនគរ ្រតូវមន
អនកឯកេទស្រគប់្រគន់មួយចំនួន ដូចជ្រគូេពទយចិត្ដេ គ អនកឯកេទសចិត្ត ្រស្ដ 
បុគគលិកសងគមកិចច ្រគូបេ្រងៀន និង្រគូបង្ហ ត់ខងវជិជ ជីវៈ ។ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

កនុងឆន  ំ១៩៧៩ ្រកុម្របឹក អន្តរជតិៃនេស េវជជ ្រស្តពនធនគរ បនអនុមត័្រកមសីលធម៌
មយួែដលមនេឈម ះថ សមបថៃនទី្រកុង ែតនែដល្រតូវេធ្វើសចច ្របណិធនដូចខងេ្រកម ៖ 

 

 
 
 

រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវធនថ ជនជបឃំុ់្រគបរ់បូមនលទធភពទទលួបនករពយបលពី
បគុគលិកសុខភបិល្របកបេ យជំនញចបស់ ស់ ទងំចំននួ និងឯកេទស េដើមបបំីេពញ
ត្រមូវកររបស់ជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ ជញឹកញប ់ចំណុចេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យករ
បេងកើតទំនកទំ់នងជមយួនឹងករផ្ដល់ករែថទសុំខភពដល់្របជជនសីុវលិទូេទ។ ល់
បគុគលិកសុខភបិល និងបគុគលិកែថទសុំខភពទងំអស់ គរួែតមនជំនញសមរមយ ែដល
យ៉ងេ ច ស់កេ៏សមើនឹងជំនញរបស់បគុគលិកសុខភបិលែដលេធ្វើករេនេ្រកពនធនគរ
ផងែដរ។ ដូចគន េនះែដរ បគុគលិកសុខភបិលកនុងពនធនគរគរួទទលួ្របកេ់បៀវត  និងលកខ
ខណ្ឌ ករងរដូចគន នឹងបគុគលិកសុខភបិលេ្រកពនធនគរផងែដរ ។ 

 
 

េគលករណ៍ៃន្រកមសីលធមេ៌វជជ ្រស្តរបស់អងគករសហ្របជជតិ បនកំណតពី់ភរកិចច
របស់បគុគលិកសុខភបិលទងំអស់ ជពិេសសេវជជបណ្ឌិ ត កនុងករផ្ដល់ករគពំរទងំសុខភព
ផ្លូវកយ និងសុខភពផ្លូវចិត្ត ្រពមទងំករពយបលជំងឺដល់ជនជបឃំុ់។ េហតុដូេចនះ ករងរ
ជ ទិភពរបស់បគុគលិកពនធនគរ គឺករែថទសុំខភពរបស់អនកជំងឺ មនិែមនករ្រគប្់រគង
ពនធនគរេនះេទ។ ពកយសមបថរបស់ទី្រកុង ែតនែដលបនដក្រសងខ់ងេលើ កនែ់ត

“... ្រសប ម ម រតីៃនសមបថរបស់ហីុប៉្ូរកត (េវជជបណ្ឌិ ត្របចេំន្របេទស្រកិច)  ែដល
មននយ័ថ េយើង្រតូវខិតខំផ្ដល់ករែថទសុំខភពដល៏្អបំផុតដល់ជនទងំ យ ែដល
ជបឃំុ់កនុងពនធនគរេ យ រេហតុផលអ្វីកេ៏ យ េ យគម នករេរ ើសេអើង ្រពមទងំ
េគរព មសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈេរៀងៗខ្លួន។ 
  
េយើងទទលួ គ ល់សិទធិរបស់អនកែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនកនុងករទទលួបនករែថទសុំខភពដ៏
ល្អបំផុត។ 
 
េយើង សនយថ ៖ 
 
១.   បញឈបក់រអនុញញ ត ឬយល់្រពមឲយមនករ កទ់ណ្ឌ កមមេលើរបូកយ។ 
២.   បញឈបក់រចូលរមួកនុង្រប្រពឹត្តកមម្រគបទ់្រមងទ់ងំអស់។ 
៣.   មនិចូលរមួកនុងទ្រមង់ មយួៃនពិេ ធកមមមនុស េលើអនកែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនេ យ

គម នករយល់្រពមជមនុពីពកួេគេឡើយ។ 
៤.   េគរពដល់កររក ភពសមង ត់ ល់ពតម៌នែដលទទលួបនកនុងនីតិវធីិៃនទំនកទំ់នង

វជិជ ជីវៈរបស់េយើងជមយួនឹងជនែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន។ 
៥.   ករ យតៃម្លេវជជ ្រស្តរបស់េយើង ្រតូវែផ្អកេលើត្រមូវកររបស់អនកជំងឺ និង្រតូវបនផ្ដល់

ទិភពសំខនជ់ងបញ្ហ េផ ងៗែដលមនិទកទ់ងែផនកេវជជ ្រស្ត។ 

្រកមសីលធមស៌្រមប់
អនកមនវជិជ ជវីៈែផនក
សុខភពេធ្វើករកនុង

ពនធនគរ 
 

សមភពៃនករែថទំ
សុខភព  

ករចតទុ់កជនជបឃុ់ំ
ជអនកជំង ឺ 
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បញជ កឲ់យចបស់ថ ករ យតៃម្លេវជជ ្រស្ត គរួែផ្អកេលើត្រមូវកររបស់អនកជំងឺ និងជ ទិភព
សំខនជ់ងបញ្ហ េផ ងៗែដលមនិទកទ់ងែផនកេវជជ ្រស្ត។ 
បគុគលិកសុខភបិលែដលេធ្វើករកនុងពនធនគរ មនិែមនជបគុគលិកែផនក កវ់និយ័ ឬរដ្ឋបលៃន
ពនធនគរេឡើយ។ កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ែដលម្រន្តីេពទយ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យផទ ល់
េ យរដ្ឋបលពនធនគរ ពកួេគ្រតូវសថិតេ្រកមរចនសមពន័ធ្រគប្់រគង ចេ់ យែឡក ែដលេនះ
ជឯក ជយភពៃនពនធនគរនីមយួៗ។ 

 

 
 

មនបញ្ហ មយួចំននួែដលបគុគលិកសុខភបិល្រតូវែបងែចកឲយ ចពី់គន រ ងត្រមូវកររបស់រដ្ឋ
បលពនធនគរ និង្រកមសីលធមៃ៌នករែថទសុំខភពជលកខណៈ ជីព។ ឧទហរណ៍ និង
ករេឆ្លើយតបែបបេវជជ ្រស្តសំខន់ៗ មយួចំននួចំេពះពកួេគ ្រតូវបនេរៀប បខ់ងេ្រកម។ 

 
 

រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវធនថ បគុគលិកសុខភបិលែដលេធ្វើករកនុងពនធនគរ ទទលួបនករ
ជយួ គ្ំរទ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រតឹម្រតូវ ទងំកនុងត្រមូវករជក់ កេ់ទេលើថន េំពទយកនុង
ពនធនគរ និងករអភវិឌ ទូេទេផ ងេទៀត។ បគុគលិកសុខភបិលែដលមនជំនញ
ចបស់ ស់ ជេរឿយៗ មនិសូវមន្រគប្់រគនេ់នះេទ។ រដ្ឋបលពនធនគរគរួធនថ ជំនញ
របស់បគុគលិកសុខភបិលទងំេនះ មនិ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងករងរែដលមនិសក្ដិសម 
េ យផ្ដល់ករគ្ំរទបែនថម និងករគ្ំរទែផនកករងរដល់បគុគលិកទងំេនះ។ 

 
 

្រកុម្របឹក អន្តរជតិគិ នុប ្ឋ កកនុងឆន  ំ១៩៩៨ បនេចញេសចក្ដីែថ្លងករណ៍មយួែដល
និយយថ សមគមជតិែថទជំំងឺគរួផ្ដល់លទធភពទទលួបនដំបនូម នជលកខណៈសមង ត ់ករ
្របឹក   និងករគ្ំរទស្រមបគិ់ នុប ្ឋ កពនធនគរ កនុងចំេ មបញ្ហ េផ ងៗេទៀត។  
[តនួទីរបស់គិ នុប ្ឋ កកនុងករែថទជំនជបឃំុ់ ្រកុម្របឹក អន្តរជតិគិ នុប ្ឋ កឆន ១ំ៩៩៨] 

 
 

កនុងឆន  ំ១៩៩៩ សមពន័ធ ថ បន័វជិជ ជីវៈ និងសិទធមិនុស  ្រពមទងំបគុគលមយួចំននួេទៀត បន
បេងកើតេគលករណ៍មយួចំននួស្រមបក់រចង្រកងឯក រ្របកបេ យ្របសិទធភពស្ដីពី
ទរណុកមម ឬករេធ្វើបបែដល្រតូវបន គ ល់េ យពិធី រទី្រកុង Istanbul [េគលករណ៍ស្ដីពី
ករចង្រកងឯក រ្របកបេ យ្របសិទធភពស្ដីពីទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ
កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប (ពិធី រទី្រកុង Istanbul) ឆន ំ
១៩៩៩]។ 

“េវជជបណ្ឌិ ត ... មនិគរួឃុបឃិតេដើមបកីតផ់្ដ ច ់ឬ មឃតក់របំ ស់ទីរបស់ជនជប់
ឃំុេនះេទ េលើកែលងែតមលូេហតុសុខភពែតមយួគត ់េហើយពកួេគមនិគរួបញជ កថ់ ជន
ជបឃំុ់ មន កស់ក្ដិសម នឹងទទលួករ កវ់និយ័ឲយេន ចេ់ យែឡកពីេគ ឬទ្រមងៃ់ន
ទណ្ឌ កមម មយួេនះេទ។២៥ 
  

អងគករសុខភពពិភពេ ក សុខភពកនុងពនធនគរ ៖ េសៀវេភែណនរំបស់អងគករសុខ
ភពពិភពេ កស្ដីពី រៈសំខនៃ់នសុខភពកនុងពនធនគរ ឆន ២ំ០០៧ 

ករគ្ំរទដល់បុគគលិក
ែថទសុំខភព  

ករគ្ំរទដល់គិ នុប
្ឋ កយិកពនធនគរ  

ករចង្រកងឯក រ
ទកទ់ងនឹងទរុណកមម  
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កនុងឆន ១ំ៩៩៣ សមគមេវជជ ្រស្តពិភពេ ក បនអនុមត័េសចក្ដីែថ្លងករណ៍មយួស្ដីពីករ
ែឆកេឆរ ងកយរបស់ជនជបឃំុ់ កនុងេនះមនបទបបញញត្តែិដលែចងថ កតព្វកិចចរបស់េវជជ
បណ្ឌិ តកនុងករផ្ដល់ករែថទេំវជជ ្រស្តដល់ជនជបឃំុ់ មនិគរួយកមកេ ះដូរជមយួនឹង
កតព្វកិចចចូលរមួកនុង្របពន័ធសន្តិសុខរបស់ពនធនគរេនះេទ។ េហតុដូេចនះ ករែឆកេឆរ គរួេធ្វើ
េឡើងេ យេវជជបណ្ឌិ តមន កែ់ដលជអនកផ្ដល់ករែថទេំវជជ ្រស្តដល់ជនជបឃំុ់េនះ។  
 
[េសចក្ដីែថ្លងករណ៍អំពីករែឆកេឆរ ងកយរបស់ជនជបឃំុ់ សមគមេវជជ ្រស្តពិភពេ ក 
ឆន ១ំ៩៩៣ និងករពិនិតយែកស្រមួលកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក េលើកទី ១៧០ កនុងទី្រកុង Divonne

-les-Bains ្របេទសប ងំ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៥]។ 
 

 

កនុងឆន  ំ១៩៩១ និង ១៩៩២ សមគមេវជជ ្រស្តពិភពេ កបនអនុមត័េគលករណ៍ែណនំ
មយួចំននួស្រមបេ់វជជបណ្ឌិ តែដលចូលរមួកនុងករែថទអំនកេធ្វើកូដកមមបង្អត់ រ េ យសងកត់
ធងនេ់លើ រៈសំខនៃ់នករ្រពមេ្រព ង និងកររក ភពសមង តក់នុងទំនកទំ់នងរ ងេវជជបណ្ឌិ ត 
និងអនកជំងឺ េហើយគរួទុកឲយេវជជបណ្ឌិ តមន កេ់ធ្វើករសេ្រមចចិត្តថ គរួេធ្វើអន្ត គមន ៍ឬអត ់េ យ
មនិ្រតូវមនករេ្រជ តែ្រជកពីភគីទីបីែដលមនិចប់ រមមណ៍េលើសុខុមលភពរបស់អនកជំងឺ
េនះេឡើយ។ [េសចក្ដី្របកសៃនេកះម៉ល់ ស្ដីពីអនកេធ្វើកូដកមមបង្អត់ រ សមគមេវជជ

្រស្តពិភពេ ក ឆន ១ំ៩៩១ និង ១៩៩២ និងពិនិតយែកស្រមួលេ យម សននិបត WMA 

ទី្រកុង Pilanesberg ្របេទស ្រហ្វិកខងតបូង ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦] 

 
 

កនុងឆន  ំ១៩៨១ និងឆន  ំ២០០០ សមគមេវជជ ្រស្តពិភពេ ក បនសេ្រមចថ ករចូលរមួ
របស់េវជជបណ្ឌិ តកនុងករកតេ់ទស្រប រជីវតិ មទ្រមង់ មយួកេ៏ យ ឬអំឡុងេពលៃន
ដំ កក់ល មយួៃនដំេណើ រករកតេ់ទស គឺជេរឿងអសីលធម។៌ [េសចក្ដីសេ្រមចស្ដីពី
ករចូលរមួរបស់េវជជបណ្ឌិ តកនុងករកតេ់ទស្រប រជីវតិ សមគមេវជជ ្រស្តពិភពេ ក ឆន ំ
១៩៨១ ឆន ២ំ០០០ េធ្វើវេិ ធនកមមេ យម សននិបត WMA ទី្រកុងេសអ៊លូ ្របេទសកូេរ ៉
ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨]។  

 
 

សភពលកខណៈៃនសហគមនព៍នធនគរគឺថ េ្រកពីករធនពីភព ចរកបនៃនេស  េវជជ
្រស្តដស៏មបូរែបបេនះ រដ្ឋបលពនធនគរ កគ៏រួទទលួ គ ល់ថ ល់ម្រន្ដីពនធនគរទងំអស់ 

ចបំច្់រតូវមនករយល់ដឹងពីបញ្ហ សុខភពជមលូ ្ឋ ន។ ជេរឿយៗេនេពលែដល មន
េហតុករណ៍េកើតេឡើងកនុងពនធនគរ ែដលមនមនុស ្រតូវករករសេ្រងគ ះបឋមភ្ល មៗ អនក
ែដលសថិតកនុងេហតុករណ៍ដំបងូេគ គឺជបគុគលែដលមនិែមនជបគុគលិកែថទសុំខភព េហើយ
បគុគលេនះ នឹង្រតូវផ្ដល់ករែថទបំនទ នភ់្ល មៗ។ ម្រន្ដីទងំអស់ គរួទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លឲយ
បនសមរមយេដើមបផី្ដល់ករែថទេំនះ។ 

 

ករែឆកេឆរ ងកយ  

កូដកមមបង្អត់ រ  

ករចូលរមួកនុងករកត់
េទស្រប រជវីតិ  

ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
បុគគលិកទងំអស់  
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ករ្រគប់្រគងពនធនគរ
្របកបេ យសន្តិសខុ សវុតថិ
ភព និងស ្ដ ប់ធន ប់ 

 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

 

កនុងសុនទរកថរបស់អតីត្របធនធិបតី ្រហ្វកិខងតបូង េ ក Nelson Mandela កនុងពិធីេបើក
សេមភ ធជផ្លូវករៃនគេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លេឡើងវញិ និងសិទធិមនុស ៃននយក ្ឋ ន ្រហ្វកិ
ខងតបូងទទលួបនទុកេស អបរ់ែំកែ្រប េ កបនសងកតធ់ងនេ់លើ រៈសំខនទ់ងំែផនកសន្តិសុខ 
និងយុត្តិធមក៌នុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ ៖ 
 

 
 

 

របកកំេហើញមយួៃនរបកកំេហើញសំខន់ៗ បំផុតកនុងរបយករណ៍របស់ Lord Justice Woolf  
បនទ បពី់មនកុបបកមមដធ៏ងនធ់ងរមយួចំននួកនុងពនធនគររបស់្របេទសអងេ់គ្លសេកើតេឡើង កនុងឆន  ំ
១៩៩០ េនះគឺថ កររក ឲយមនតុលយភព្រតឹម្រតូវរ ងសន្តិសុខ ករ្រតួតពិនិតយ និង
យុត្តិធម ៌គឺជគន្លឹះសំខន់កនុងករេរៀបចំពនធនគរមយួឲយមនករ្រគប្់រគង្របកបេ យ
្របសិទធភព។ 

 

“ពនធនគរែដលមនសន្តសុិខ គឺជេរឿងចបំច ់េដើមបេីធ្វើឲយ្របពន័ធយុត្តិធមរ៌បស់េយើង
ក្ល យជ វធុដម៏ន្របសិទធភពស្រមប្់របយុទធ្របឆងំនឹងឧ្រកិដ្ឋកមម។ េនេពលជនជប់
ឃំុែដល្រតូវបនកតឲ់យមនេទស ឬរងច់កំរកតេ់ទស េជឿជកេ់លើករែថទរំបស់អនក 
ទនទឹមគន េនះែដរជនជបឃំុ់្របកដជយល់ដឹង េហើយ ធរណៈជន្របកដជដឹងថ ជន
ជបឃំុ់ទងំអស់ នឹង្រតូវបន្តសថិតកនុងពនធនគររហូតទល់ែតពកួេគ្រតូវបនេ ះែលង
េ យ្រសបចបប.់...។ 
  

ករ្រប្រពឹត្ដចំេពះជនជបឃំុ់ កជ៏ករចូលរមួចំែណកេពញេលញរបស់ពនធនគរកនុងករ
កតប់នថយជអចិៃ្រន្តយនូ៍វអ្រ បទឧ្រកិដ្ឋកនុង្របេទស។ េយើងមនិ ចបញជ កឲ់យបនអស់
េសចក្តីពី រៈសំខនៃ់នមនសិករវជិជ ជីវៈ និងករេគរពសិទធិមនុស េនះេទ។២៦ 

  

Kroonstad ៃថងទី ២៥ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៩៨ 

៧ 

សន្តិសុខ និងយុត្តិធម ៌ 

តុលយភព្រតឹម្រតូវ  
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អនក្រគប្់រគងពនធនគរទងំអស់្រតូវែតែស្វងយល់ពី រៈសំខនក់នុងករេធ្វើឲយសេ្រមច និងរក
ឲយមនតុលយភព រ ងសន្តិសុខ ករេមើលករខុស្រតូវ និងយុត្តធិម។៌ ជករខុសឆគងខ្ល ងំ

ស់កនុងករេលើកេឡើងថ ករ្រប្រពឹត្ដចំេពះជនជបឃំុ់្របកបេ យមនុស ធម ៌និងយុត្តិធម ៌
ចនឹងនឲំយមនករធ្ល កចុ់ះែផនកសន្តិសុខ ឬករេមើលខុស្រតូវ។ ផទុយេទវញិ បរយិកស

្របកបេ យស ្ដ បធ់ន បល់្អផ្ដល់សុវតថភិពដល់ជនជបឃំុ់ និងម្រន្ដពីនធនគរ គឺជមេធយបយ
ដល៏្អបំផុតកនុងករសេ្រមចបនេគលបំណងៃនករទប់ ក តក់រលួចរតេ់គចខ្លួន និងធន
ស្រមបក់រ្រគប្់រគង ៖ 
 

   កនុងេនះ សមជិកកនុងសហគមនព៍នធនគរទទលួ រមមណ៍ថ ពកួេគទទលួបនករ
្រប្រពឹត្ដេ យេសមើភព និងយុត្តធិម។៌ 

 

  កនុងេនះ ជនជបឃំុ់មនឱកសចូលរមួកនុងសកមមភពក ងខ្លួនឯង និង ចឲយជន
ជបឃំុ់េ្រត មខ្លួនស្រមបក់រេ ះែលង។ 

 

  អនក្រគប្់រគងពនធនគរែដលមនវជិជ ជីវៈ ្រតូវែតខិតខំជ្របច ំេដើមបធីននិរន្តរភពៃន
តុលយភពែបបេនះ។ 
 

 

ទិដ្ឋភពៃនសន្តសុិខរបូវន័្ត រមួបញចូ ល ថ បតយកមមអគរពនធនគរ ភពរងឹមៃំនជញជ ងំអគរទងំ
េនះ ច្រមងឹបង្អួច ទ្វ រេចញចូលកែន្លង ន កេ់ន ភពលម្អតិៃនជញជ ងំ និងរបងពទ័ធជំុវញិ
បរេិវណពនធនគរ បម៉យម ។ល។ ទិដ្ឋភពេនះករ៏មួបញចូ លករផ្ដល់សមភ រៈជំនយួរបូវន័្ត េដើមបី
រក សន្តិសុខ ដូចជ េ រចក ់កេម ៉ សុវតថិភព ្របពន័ធ្របកស សនន វទិយុទកទ់ង ជេដើម។ 
 

កនុងករេរៀបចំទិដ្ឋភពៃនសន្តសុិខរបូវន័្តចបំច្់រតូវរក ឲយបននូវតុលយភពរ ងមេធយបយល្អ
បំផុតកនុងករសេ្រមចឲយបននូវក្រមតិសន្តិសុខែដលបនកំណត ់និងភពចបំចក់នុងករេគរព
ដល់ភពៃថ្លថនូររបស់បគុគលមន ក់ៗ ។ ឧទហរណ៍ េនេពល ចេធ្វើបន ្រតូវេ្របើ្របស់កររចន
មែបប ថ បតយកមមែដល ចបំេពញបននូវសុវតថិភពកនុងបនទប ់និងបង្អួចកនុងកែន្លង ន កេ់ន 

ែដលេឆ្លើយតបនឹងបទ ្ឋ ននន ដូចជ មនពន្លឺៃថង និងខយល់បរសុិទធេចញចូលបន្រគប្់រគន។់ 

“(មន) /ទងំេនះ គឺជត្រមូវករបីយ៉ងែដល្រតូវែតសេ្រមចឲយបន ្របសិនេបើចងឲ់យពនធន 
គរ មនសថិរភព ៖ ត្រមូវករទងំេនះគឺ សន្តិសុខ ករេមើលករខុស្រតូវ និងយុត្តិធម។៌ 
ស្រមបេ់គលបំណងនេពលបចចុបបនន “សន្តសុិខ” សំេ េលើកតព្វកិចចៃនេស ពនធនគរ 
េដើមបទីប់ ក តម់និឲយជនជបឃំុ់លួចរតេ់គចខ្លួន។ ពកយថ “ករ្រតួតពិនិតយ” សំេ ដល់
កតព្វកិចចៃនេស ពនធនគរ េដើមបទីប់ ក តជ់នជបឃំុ់មនិឲយបងកករអកុឡុក។ ពកយថ 
“យុត្តិធម”៌ សំេ ដល់កតព្វកិចចៃនេស ពនធនគរកនុងករចតទុ់កជនជបឃំុ់្របកបេ យ
មនុស ធម ៌និងយុត្តិធម ៌្រពមទងំេរៀបចំពកួេគឲយបនសមរមយស្រមបក់រវលិ្រតឡបេ់ទ
សហគមនរ៍បស់ពកួេគវញិ ...២៧ 
  

Lord Justice Woolf ករអកុឡុកកនុងពនធនគរ ែខេម  ឆន ១ំ៩៩០ (របយករណ៍ 

Woolf) ឆន ១ំ៩៩១ 

បរយិកសសុវតថិភព  

សន្តិសុខរូបវន័្ត  
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ឧបករណ៍ជំនយួេដើមបរីក សន្តសុិខ ដូចជ កេម ៉ សុវតថភិព ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ និង្របកស សនន  
បនរេំ ភដល់ភពឯកជន េ យ រែតសភពលកខណៈៃនឧបករណ៍ទងំេនះ។ េនេពល
សេ្រមច កឧ់បករណ៍ទងំេនះេនកែន្លង េនះ ពនធនគរចបំច្់រតូវេធ្វើឲយមនតុលយភព
រ ងត្រមូវករសន្តិសុខ មផ្លូវចបប ់និងកតព្វកិចចកនុងករេគរពដល់ភពឯកជនរបស់មនុស
មន ក់ៗ ។ 
 

ពនធនគរ ក្៏រតូវែតចងចជំនិចចនូវសុវតថិភពរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ កររចនពនធនគរជ
េ្រចើននឲំយមនករបេងកើតទីកែន្លងែដលជនជបឃំុ់ ច្របមលូផ្ដុ ំគន េ យមនិសថិតេ្រកមករ
ឃ្ល េំមើល។ បញ្ហ េនះ ចជ្របភពៃនករគំ មកំែហងដធ៏ងនធ់ងរមយួទងំែផនកសន្តិសុខកនុង
ពនធនគរ និងសុវតថិភពរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ រដ្ឋបលពនធនគរ គរួបេងកើតនីតិវធីិស្រមប់
កំណត ់និង្រគប្់រគងបរេិវណទងំេនះ។ 
 

ករងរេនះពកព់ន័ធនឹងនីតិវធីិមយួចំននួេដើមបទីប់ ក តក់រលួចរតេ់គចខ្លួន និងេដើមបរីក
ស ្ដ បធ់ន បឲ់យបនល្អ។ នីតិវធីិសំខន់ៗ បំផុតមយួចំននួ គឺជនីតិវធីិែដលទកទ់ងនឹងករ
ែឆកេឆរកែន្លង ន កេ់ន និងេលើរបូ ងកយរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ ពនធនគរនីមយួៗ គរួែត
មនករែស្វងយល់ឲយបនចបស់ពីនីតិវធីិមយួែដលពិពណ៌នលម្អតិអំពីេពលេវ ្រតូវែឆកេឆរ 
វធីិ ្រស្តែឆកេឆរ និងចំនួនដងៃនករែឆកេឆរ។ នីតិវធីិទងំេនះ្រតូវែតេរៀបចំេឡើង េដើមបី
ទប់ ក តក់ររតេ់គចខ្លួន ្រពមទងំករពរភពៃថ្លថនូ ររបស់ជនជបឃំុ់ និងអនកមកសួរសុខទុកខ
េទៀតផង។ 

 

នីតិវធីិមយួចំននួ គរួេរៀបចំេឡើងស្រមបែ់ឆកេឆរជ្របចនូំវ ល់ទី ងំទងំអស់ែដលជនជប់
ឃំុរស់េន េធ្វើករ ឬ្របមលូផ្ដុ ំគន ។ នីតិវធីិទងំេនះ គរួ កប់ញចូ លករែឆកេឆរកនុងកែន្លង ន ក់
េន ដូចជបនទប ់និងកែន្លងេដករបស់ជនជបឃំុ់ េដើមបធីនថ ្របពន័ធសន្តិសុខ រមួមនទ្វ រ 
និងេ រ បង្អួច និងរបរែដកទងំអស់ មនិ្រតូវបនបំផ្ល ញ។ ែផ្អកេលើ្របេភទសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន
របស់ជនជបឃំុ់ កគ៏រួែតេធ្វើករែឆកេឆរេទ មកលៈេទសៈជកែ់ស្ដង។ ម្រន្ដីពនធនគរច ំ
បច្់រតូវទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លជពិេសស េដើមបអីនុវត្តករែឆកេឆរទងំេនះ មវធីិែដល
បនរះិរក និងទប់ ក តក់រប៉នុបង៉ករលួចរតេ់គចខ្លួន មយួ ឬលួច កវ់តថុខុសចបប ់្រសប
េពលជមយួនឹងករេគរពដល់ភពៃថ្លថនូររបស់ជនជបឃំុ់ និងកមមសិទធិផទ ល់ខ្លួនរបស់ជនជប់
ឃំុ។ នីតិវធីិស្រមបក់រែឆកេឆរទងំេនះ គរួអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់មនវត្តមនអំឡុងេពលអនុ
វត្តករែឆកេឆរ។ 
 

នីតិវធីិនន កគ៏រួែតបេងកើតេឡើងស្រមប្់រតួតពិនិតយេលខសមគ ល់ជនជបឃំុ់ និងពីរេបៀបៃនករ
្រតួតពិនិតយទងំេនះ។ នីតិវធីិដូចគន េនះ ក្៏រតូវេ្របើ្របស់កនុងករេរៀបចំបញជូ នជនជបឃំុ់ពីកែន្លង
មយួេទកែន្លងមយួេផ ងេទៀតផងែដរ។ 
 
 

េបើេទះបីករេរៀបចំទីកែន្លង និងនីតិវធីិសន្តិសុខ គឺជភពចបំចៃ់នជីវតិរស់េនកនុងពនធនគរ
កេ៏ យ កក៏រេរៀបចំេនះមនិទន្់រគប្់រគនេ់នេឡើយេទ។ សន្តិសុខកពឹ៏ងែផ្អកេលើម្រន្ដី
ពនធនគរសកមមមន កក់នុងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួជនជបឃំុ់ និងជអនកែដលដឹងចបស់ពីអ្វី
ែដលនឹងេកើតេឡើងកនុងពនធនគរ ្រពមទងំជអនកែដលធនថ ជនជបឃំុ់មនសកមមភពរស់

សន្តិសុខ 
ែបបនីតិវធិី  

សន្តិសុខចលករ 
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រេវ ើក មែបបវជិជមនជនិចច។ ជញឹកញប ់ករណ៍េនះ ្រតូវបនេ ថសន្តសុិខចលករ។ េន
សហរដ្ឋ េមរកិ េពលខ្លះពនធនគរែដលឈរេលើេគលករណ៍ៃនសន្តិសុខសកមម ្រតូវបន
គ ល់ថជពនធនគរែដលមនករ្រគប្់រគងផទ ល់។ សន្តិសុខ្របេភទេនះ មនគុណភព

្របេសើរេ្រចើនជងវធិនករសន្តសុិខហនឹងថកល់។ េនេពលមនទំនកទំ់នងជ្របចជំមយួជន
ជបឃំុ់ ម្រន្ដសីកមមមន ក ់នឹង ចេឆ្លើយតបបនទនេ់ពលេវ េទនឹង ថ នករណ៍ែដល្របស
ចកពីបទ ្ឋ ន និងែដល ចបងកឲយមនករគំ មកំែហងដល់សន្តិសុខ។ ម្រន្ដីែដល្រប្រស័យ
ទកទ់ងជមយួជនជបឃំុ់ មវធីិទងំេនះ នឹង ចទប់ ក តក់រលួចរតេ់គចខ្លួន្របកបេ យ
្របសិទធភពខពស់ មរយៈករយល់ដឹងពីអ្វីែដលកំពុងេកើតេឡើងកនុងសហគមនព៍នធនគរ មនុ
េពលែដលមនឧបបត្តិេហតុេកើតេឡើង។ ចំណុចខ្ល ងំៃនសន្តសុិខសកមមេនះ គឺករចតវ់ធិនករ
ទប់ ក តជ់មនុ េ យករកំណតពី់ករគំ មកំែហងដល់សន្តសុិខពនធនគរ ងំែតពីដំ ក់
កលដំបងូ។ សន្តិសុខ្របេភទេនះ នឹងេធ្វើ្របតិបត្តិករយ៉ងល្អបំផុត េនេពលមនម្រន្ដី ជីព
្របកបេ យករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រតឹម្រតូវ។ 
 

 
 
 

ភពចបំចស់្រមបក់របេងកើតឲយវធិន នងិបទបញជ ៃផទកនុង
ចបស់ ស់  

 
្រគបស់ហគមនែ៍ដលមនស ្ដ បធ់ន បល់្អទងំអស់ រមួទងំពនធនគរ ចបំច្់រតូវ្របតិបត្តិ ម
វធិន និងបទបញជ ៃផទកនុង េ យេសមើភពគន  និងយុត្តិធមដ៌ល់្រគបស់មជិកៃនសហគមន៍
េនះ។ កនុងពនធនគរ បទបញជ ៃផទកនុងទងំេនះ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡើងេដើមបធីនសុវតថិភពដល់
បគុគលមន ក់ៗ  ទងំម្រន្ដី និងជនជបឃំុ់ េហើយ្រកុមនីមយួៗមនទំនលួខុស្រតូវកនុងករេគរព
មវធិន និងបទបញជ ទងំេនះ។ ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនរង្វ នស់្រមបក់រអនុវត្តបនល្អ 

កដូ៏ចជទណ្ឌ កមមស្រមបក់រ្រប្រពឹត្ដមនិ្រតឹម្រតូវ។ ម្រន្ដីពនធនគរ ចបំច្់រតូវដឹងថ ខ្លួន្រតូវ

“ករសិក កនុងសហរដ្ឋ េមរកិបនបង្ហ ញថ ពនធនគរែដលសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគង
េ យផទ ល់ បននឲំយមនករ្រគប្់រគងដល៏្អ្របេសើរេលើជនជបឃំុ់ រមួនឹងករធ្ល កចុ់ះេ្រចើន
ៃនអំេពើហិង  ករែ្រសកឡូ  និងករបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តេិផ ងៗ។ ករ្រប្រស័យ
ទកទ់ងែដលេចះែតេកើនេឡើងរ ងម្រន្ដីពនធនគរ និងជនជបឃំុ់ បញជ កឲ់យេឃើញថ ម្រន្តី
ទងំ យ ចប៉ន់ ម នបញ្ហ នន និងេធ្វើករេ ះ្រ យមនុេពលបញ្ហ ទងំេនះេកើត
េឡើង។ 
  

េរឿងេនះ្រតូវបនេគេសនើេឡើងែដរថ ជនជបឃំុ់កនុងពនធនគរែដលសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគង
េ យផទ ល់ មនឱកសេ្រចើនកនុងករទទលួបនជីវតិល្អ្របេសើរ បនទ បពី់បញចបក់របំេរ ើ
េទសរបស់ពកួេគ។២៨ 

ដក្រសងេ់ចញពីេគហទំពរ័ៃន County Sheriff’s Department 

 ករ្រគប្់រគងេ យផទ ល់ ៖ ពនធនគរែដលមនសុវតថិភព និងមន្របសិទធភព្របេសើរ
ជងវធីិដៃទេទៀត។ 
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េគរព មវនិយ័ទងំអស់្រគបេ់ពលេវ ។ សហគមនព៍នធនគរ នឹងមន្របពន័ធែដលកំណត់
យ៉ងចបស់ ស់កនុងករេរៀបចំសវនករ ករ កវ់និយ័ និងករ កេ់ទសទណ្ឌ ដល់ជន
្រប្រពឹត្ត្របសចកនឹងវនិយ័ែដលបន្រពមេ្រព ង េ យ្រតូវអនុវត្ត្របកបេ យភពយុត្តធិម ៌
និងភពមនិលេម្អ ង។ 
 
 

ជញ ធរពនធនគរមនភរកិចចមយួកនុងករឃំុខ្លួនជន ែដល ជញ ធរតុ ករសេ្រមចឲយដក
ហូតេសរភីព។ ជនជបឃំុ់ទងំអស់មនិចងឲ់យេគឃំុខ្លួនកនុងពនធនគរេនះេទ ប៉ែុន្តជនជបឃំុ់
ភគេ្រចើនទទលួយកករណ៍ពិតចំេពះ ថ នភពរបស់ខ្លួន កនុងករណីខ្លួនសថិតេ្រកមវធិនករ
សន្តិសុខសម្រសប និងករ្រប្រពឹត្ដេ យេសមើភពគន េនះេធ្វើឲយពកួេគនឹងមនិពយយមលួចរត់
េគចខ្លួន ឬបងកករអកុឡុកធងនធ់ងរដល់ដំេណើ រករ្របចៃំថងៃនពនធនគរេឡើយ។ មយ៉ងវញិេទៀត 
ជនជបឃំុ់មយួចំននួតូច ចពយយមេធ្វើអ្វី្រគបយ៉់ងេ យកម្ល ងំ េដើមបលួីចរតេ់គចខ្លួន។ 
្របសិនេបើករលួចរត ់ជនជបឃំុ់ខ្លះ ចនឹងបងកឲយមនេ្រគះថន កដ់ល់សហគមន ៍ចំែណកឯ
ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត នឹងមនិបងកករគំ មកំែហងដល់ ធរណជនេនះេទ។ ទងំអស់េនះ
មននយ័ថ ជញ ធរពនធនគរ គរួមនលទធភព យតៃម្លពីេ្រគះថន ក ់ែដលបងកេឡើងេ យជន
ជបឃំុ់មន ក់ៗ  េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ្រតូវបន កឲ់យសថិតេ្រកមលកខខណ្ឌ សន្តិសុខ
ែដលមនិតឹងែតងេពក េហើយកម៏និ្រតូវធូររលុងេពកែដរ។ 
 
 

កររស់េនកនុងពនធនគរ គឺជ ថ នភពមយួែដលមនកររតឹបន្តឹងសន្តិសុខ និងករ្រគប្់រគង
ហសួេហតុេពកេ យ ជញ ធរពនធនគរ នឹង ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់្របពន័ធយុត្តិធម ៌៖ 

  វធិនករសន្តសុិខគបសងកត ់ែដលមនិមនកមមវធីិ ្ដ រនីតិសមបទេផ ងៗ 
  វធីិ ្រស្តេឃរេឃកនុងករ្រគប្់រគង 
  ករខ្វះភពយុត្តិធមក៌នុងសវនករ កវ់និយ័ 
  ទណ្ឌ កមមមនិ្រសបចបប។់ 

 
្របពន័ធពនធនគរកនុង្របេទសមយួចំននួ អនក្រគប្់រគងពនធនគរបនបតប់ងក់រ្រគប្់រគងចំេពះ
ថ បន័របស់ខ្លួន េហើយបនអនុញញ តឲយ្រកុមជនជបឃំុ់ែដលមនអំ ចេ្របើ្របស់្របពន័ធ

្រគប្់រគងខុសចបបេ់ទេលើជនជបឃំុ់េផ ងៗ រមួទងំម្រន្ដីពនធនគរផងែដរ។ 
 

កនុង ថ នភពែបបេនះ សហគមនែ៍ដលមនស ្ដ បធ់ន បល់្អ នឹងដលួរលំ ែដល ចបងកឲយ
មនអំេពើហិង  និងករ្រប្រពឹត្ដេ យរេំ ភបំពនពីជនជបឃំុ់ និងម្រន្ដពីនធនគរ ភពគម ន
ស ្ដ បធ់ន ប ់ករលួចរតេ់គចខ្លួន និងភពខកខនៃនសកមមភពក ងខ្លួនរបស់ជនជបឃំុ់។ 
 
 

េលើកែលងែតកនុងកលៈេទសៈធងនធ់ងរ ដូចជ េនេពលែដលពនធនគរគម នស ្ដ បធ់ន បេ់ហើយ
ករេធ្វើអន្ត គមនេ៍ផ ងេទៀតមនិបនេជគជយ័ ម្រន្ដីពនធនគរជលកខណៈបគុគល ឬជ្រកុម 
ចេ្របើ្របស់កម្ល ងំែដលជវធីិ ្រស្ត្រសបចបប ់េដើមបសី្រមួលស ្ដ បធ់ន ប។់ ករេ្របើ្របស់

កម្ល ងំ្រតូវែតជជេ្រមើសចុងេ្រកយបង្អស់។ េ យ រែតពនធនគរជសហគមនម៍យួបិទបងំ 
ែដលងយនឹង ចេកើតមនករេ្របើ្របស់អំ ចមនិ្រតឹម្រតូវកនុងកលៈេទសៈ មយួ េហតុ

ករ យតៃម្លយ៉ង 
្រតឹម្រតូវេលើក្រមតិ 

សម្រសបៃនសន្តិសុខ  

កររតឹបន្តឹងសន្តិសុខ 
និងករ្រគប្់រគងហួស

េហតុេពក ចជបញ្ហ
េ្រគះថន ក ់

 

ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ
ស្រមបជ់ដំេ ះ
្រ យចុងេ្រកយ 
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េនះ្រតូវមននីតិវធីិចបស់ ស់ និងមនតម្ល ភពកនុងករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ។ បញ្ហ េនះ កម៏ន
បង្ហ ញកនុងជំពូកទី ៣ និង ទី៤ផងែដរ។ 

 
 

 លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិកំណតេ់គលបំណងៃនករ កព់នធនគរថជករករពរសងគមពី
ឧ្រកិដ្ឋកមម េ យមនិែមន្រតឹមែតដកហូតជនេលមើសេចញពីសងគមេនះេទ ែតែថមទងំធនឲយ
មនករ ្ដ រនីតិសមបទដល់ជនទងំេនះ មែដល ចេធ្វើេទបន។ េដើមបសីេ្រមចបន
េគលបំណងេនះ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវសេ្រមចឲយបនតុលយភពរ ងសន្តសុិខ និងកមមវធីិ
មយួចំននួែដលេរៀបចំេឡើងេដើមបជំីរញុឲយជនជបឃំុ់ចូលរមួកនុងសងគមវញិ។ តុលយភពេនះ ច
សេ្រមចេទបន ្របសិនេបើមននីតិវធីិចបស់ ស់ែដលកំណតពី់ក្រមតិពិត្របកដៃនសន្តិសុខ
ស្រមបព់នធនគរ និងជនជបឃំុ់នីមយួៗ។ 

 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ  
 

េគលករណ៍ទី៤ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិនទី៥៨ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
វធិនទី៦៣(២) ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចង ៖ 

 
 

ករទទលួខុស្រតូវរបស់ពនធនគរកនុងករឃុខំ្លួនជនជប់ឃុ ំនិងករករពរសងគមពីឧ្រកិដ្ឋកមម 
គឺ្រតូវេធ្វីឲយ្រសបេទ មេគលបំណងសងគមេផ ងេទៀតរបស់រដ្ឋ និងករទទលួខុស្រតូវជមូល
្ឋ នរបស់ខ្លួនកនុងករេលីកកមពស់សុខុមលភព និងករអភិវឌ របស់សមជិក្រគប់រូបកនុង
សងគម។ 

េគលបំណង និងមូលេហតុៃនករផ្ដនទ េទស ក់ពនធនគរ ឬវធិនករដកហូតេសរភីព្រស
េដៀងគន េនះ ជចមបងបំផុត គឺករពរសងគមមយួពីបទេលមីស។ េគលបំណងេនះនឹងសេ្រមច
េទបន លុះ្រ ែតមនករអប់រឱំយបនខពង់ខពស់បំផុតកនុងរយៈេពលៃនករជប់ឃុ ំេដីមបធីន
ថបុគគលរូបេនះេនេពលេចញពីពនធនគរ្រតឡប់េទរស់េនកនុងសងគមវញិ មិន្រតឹមែតក្ល យ
ជមនុស ែដលមនបំណងចង់េគរពចបប់ែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទងំក្ល យេទជមនុស មន
សមតថភព្រគប់្រគន់កនុងករ្របតិបត្ដិ មចបប់ និង្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេ យខ្លួនឯង
េទៀតផង ។ 
  

(២) ពនធនគរទងំេនះពំុចបំច់ផ្តល់សន្តិសុខកនុងកំរតិដូចៗគន េន្រគប់្រកុមជនជប់ឃុេំនះ
េទ។ករផ្តល់សន្តិសុខកនុងកំរតិខពស់ឬទប្រតូវ ្រស័យេទេលីេសចក្តី្រតូវកររបស់្រកុមនីមួយៗ។ 
ពនធនគរេបីកចំហបេងកីតលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះបផុំតកនុងករ ្ដ រនីតិសមបទដល់ជនជប់ឃុ ំ
ែដលបនេ្រជីសេរសីសំ ងំេ យ្របុង្របយត័ន ែដល មករណ៍ពិត ពនធនគរមិនផ្ដល់សន្ដិ
សុខរូបវន័្ដេដីមបកីរងរនឹងករលួចរត់េនះេទ បុ៉ែន្ដពឹងែផ្អកេលីករេគរពវន័ិយេ យខ្លួនឯង
របស់ជនជប់ឃុ។ំ 

តុលយភពរ ងសន្តិ
សុខ និងកមមវធិីសម
ហរណកមមចូលកនុង

សងគមវញិ 
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វធិន៣៣ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៦៨ ៃនវធិនពនធនគររបស់អឺរ ៉បុ ៖ 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 
 

វធិនករសន្តសុិខែដល្រតូវេធ្វើចំេពះជនជបឃំុ់ គរួែតជភពចបំចក់នុងកំរតិអបបបរមកនុង
រក សន្តិសុខកនុងពនធនគរ។ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនេហតុផល ៣ យ៉ងស្រមបយុ់ទធវធីិ
េនះ ៖ 

  ម្រន្ដីនឹងមនករយល់ដឹងចបស់ពីជនជបឃំុ់ទងំ យ ែដលត្រមូវឲយមនក្រមតិ
សន្ដិសុខខពស់ ្របសិនេបើមនករកំណតចំ់ននួជនជបឃំុ់្របេភទេនះ ។ 

ឧបករណ៍បងក រករលួចរត់ ដូចជ  េខន ះៃដ ្រច ៉ ក់ ែដកឃន ប និង វធំ  ( វធំម៉យងែដលរងឹ 
កល ពក់ឱយជនជប់ឃុេំហយី ជនជប់ឃុមិំន ចកេ្រមីកខ្លួនបន) មិន្រតូវេ្របី្របស់សំ ប់
ក់ទណ្ឌ កមមេឡយី។ េលីសពីេនះេទៀត ្រច ៉ ក់ ឬែដកឃន ប មិន្រតូវេ្របី្របស់ជមេធយបយ

ៃនករបងក រករលួចរត់េឡយី។  ឧបករណ៍បងក រករលួចរត់េផ ងៗេទៀត ក៏មិន្រតូវេ្របីែដរ 
េលីកែលងែតកនុងកលៈេទសៈដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

(ក)  បងក រករលួចរត់កនុងេពលបញជូ នពីកែន្លងមយួេទកែន្លងមយួេទៀត េហយី្រតូវេ ះវញិ
ភ្ល មេនេពល ជនជប់ឃុបំង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខ ជញ ធរតុ ករ ឬរដ្ឋបល
មយួ ។ 

(ខ)  េហតុផលេវជជ ្រស្ដ មករែណនរំបស់ម្រន្ដីេពទយ ។ 

(គ)  មបញជ របស់្របធនពនធនគរ េដីមបកីរពរកំុឱយជនជប់ឃុេំនះបងករបសួ ន មដល់
ខ្លួនឯង ឬដល់អនកដៃទ ឬបងកករខូចខតដល់្រទពយសមបត្តិេផ ងៗ  ្របសិនេបីវធីិេផ
ងៗេទៀត ្រតូវប ជ័យ។ កនុងខណៈេនះែដរ ្របធនពនធនគរ្រតូវពិេ្រគះជមយួម្រន្ដី
េពទយជបនទ ន់ េហយី យករណ៍េទជូន ជញ ធររដ្ឋបលថន ក់េលី ។ 

វធិនេនះបែនថមលកខខណ្ឌ េលីបទបបញញត្តិជបទ ្ឋ នអបបបរម៣៣ ៖ 

៦៨.១ ្រតូវមនករ ម្របមករេ្របី្របស់្រច ៉ ក់ និងែដកឃន ប។ 

៦៨.២ េខន ះៃដ វធំជឧបករណ៍បងក រកររត់េគចេផ ងេទៀត មិន្រតូវយកមកេ្របី្របស់
េឡយី លុះ្រ ែតកនុងករណីចបំច់ (ក). ស្រមប់ករពរកំុឲយអនកេទសរត់ កនុងេពលបញជូ ន
ជនជប់ឃុពីំកែន្លងមយួេទកែន្លងមយួេទៀត េហយី្រតូវេ ះេខន ះេចញភ្ល មេនេពល ជន
ជប់ឃុ ំេនចំេពះមុខតុ ករ ឬ ជញ ធររដ្ឋបល ្របសិនេបី ជញ ធរបញជ ឲយេ ះេចញ 
ឬ (ខ) មបទបញជ របស់ចង ្វ ងមនទីរឃុខំ្លួន េដីមបកីរពរកំុឲយជនជប់ឃុេំនះបងក         
របសួ ន មដល់ខ្លួនឯង ឬដល់អនកដៃទ ឬេដីមបកីរពរកំុឲយជនជប់ឃុបំងកករខូចខតដល់
្រទពយសមបត្តេិផ ងៗ ្របសិនេបីវធីិេផ ងៗេទៀត្រតូវប ជ័យ។ កនុងខណៈេនះែដរ ចង ្វ ង
មនទីរឃុខំ្លួន្រតូវពិេ្រគះជមយួ្រគូេពទយជបនទ ន់ េហយី យករណ៍េទជូន ជញ ធរពនធនគរ
ថន ក់េលី។ 

ចំ តថ់ន កស់ន្ដិសុខ  
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  ក្រមតិសន្តិសុខកនែ់តទប ករ្រប្រពឹត្ដេលើជនជបឃំុ់កនែ់តមនភពមនុស ធម។៌ 
  េហតុផលទី៣ គឺករែផ្អកេលើភពជកែ់ស្ដង។ ករករពរសន្ដិសុខទមទរករ

ចំ យេ្រចើន ដូេចនះសន្តិសុខកនែ់តខពស់ ករចំ យថវកិកក៏នែ់តេ្រចើនផងែដរ។ 
េហតុេនះ មនិ្រតូវែបងែចកជនជបឃំុ់មនចំ តថ់ន កស់ន្ដសុិខខពស់  េ្រចើនជងភព
ចបំចេ់នះេទ។ 
 

េនេពលទទលួឲយចូលកនុងពនធនគរដំបងូ ម្រន្ដីពនធនគរ គរួេធ្វើករ យតំៃលជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  
េដើមបកំីណតពី់ ៖ 

  និភយ័ែដលនឹងបងកេឡើងេ យជនជបឃំុ់ដល់សហគមន ៍កនុងករណីមនករលួច
រតេ់គចខ្លួន។ 

  លទធភពជនជបឃំុ់ពយយមលួចរតេ់ យខ្លួនឯង ឬមនជំនយួពីខងេ្រក។ 
 
ជនជបឃំុ់ គរួឃំុខ្លួនកនុងលកខខណ្ឌ កនុងក្រមតិមយួសម្រសបនឹងក្រមតិៃន និភយ័។ ករចត់
ថន កស់ន្ដិសុខ គរួរក ករ្រតួតពិនិតយជ្របចកំនុងអំឡុងេពលៃនករឃំុខ្លួន។ 

 
 

   សន្តសុិខជអបបបរម (េពលខ្លះេ ថ លកខខណ្ឌ េបើកចំហរ) គរួេ្របើ្របស់េលើជន
ជបឃំុ់ែដលមនិបងកេ្រគះថន កដ់ល់សហគមន ៍និងអនកែដលផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ម្រន្ដី
ពនធនគរថ នឹងមនិពយយមលួចរតេ់ចញពីពនធនគរ។ កនុងលកខខណ្ឌ សន្តិសុខទងំ
េនះ សន្ដិសុខរបូវន័្ដនឹងមនក្រមតិទប េហើយជេរឿយៗ បរេិវណពនធនគរមនិមន
កររក សន្តិសុខេឡើយ។។ សន្តិសុខខងកនុងពនធនគរ ចេធ្វើករ កក់្រមតិេ យ
ករចកេ់ រទ្វ រ អគរ ន កេ់ននេពលយប។់ ជនជបឃំុែដលជបពិ់រទុធកនុងបទ
េលមើសអហិង  និងជនជបឃំុ់ពនធនគររយៈេពលយូរ េហើយជិតដល់េពល្រតូវេ ះ
ែលងពីពនធនគរ ចសម្រសបស្រមបល់កខខណ្ឌ ទងំេនះ។ 

 

   លកខខណ្ឌ សន្តិសុខមធយមសម្រសបស្រមបជ់នជបឃំុ់ភគេ្រចើនែដលមនិមនបំណង
លួចរតេ់ចញពីពនធនគរ ប៉ែុន្តមនិបនផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ម្រន្ដីពនធនគរ កនុងករឃំុពកួ
េគកនុងលកខខណ្ឌ សន្តិសុខអបបបរម។ ជទូេទ លកខខណ្ឌ ទងំេនះទមទរឲយមនករ
ធនសន្តិសុខេនបរេិវណពនធនគរ ដូចជ របងជេដើម។ ទ្វ រកនុងពនធនគរទងំអស់ 
នឹង្រតូវចកេ់ រជ្របច ំប៉ែុន្តជនជបឃំុ់ ចេដើរពីកែន្លងមយួេទកែន្លងមយួេទៀតកនុង
ពនធនគរេ យមនិចបំចឲ់យមនករ្រតួតពិនិតយឲយបនហមតច់តពី់ម្រន្ដីពនធនគរេទ។ 

 

   លកខខណ្ឌ សន្តិសុខអតិបរមមននយ័ថ ជនជបឃំុ់មនិ ចលួចរតេ់គចពីពនធនគរ
បន និងគរួេ្របើ្របស់េលើជនជបឃំុ់ ែដលបងកេ្រគះថន កខ់ពស់។ កនុងលកខខណ្ឌ ទងំ
េនះ ជនជបឃំុ់្រតូវមនសន្ដិសុខរបូវន័្ដស្ដង់ រខពស់ ទងំ មបរេិវណពនធនគរ និង
កនុងពនធនគរ។ ម្រន្ដីពនធនគរ នឹង្រគប្់រគងេលើករេដើរេហើររបស់ជនជបឃំុ់កនុង
ពនធនគរ្របសិនេបើចបំច ់េ យែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នម្រន្ដីពនធនគរមន កក់នុងករ្រគប់
្រគងជនជបឃំុ់មន ក។់ េនកនុង្របពន័ធមយួចំននួ ជនជបឃំុ់មយួចំននួតូចប៉េុ ្ណ ះែដល
ទមទរឲយមនករករពរសន្តសុិខកនុងក្រមតិេនះ។ ករ្រគប្់រគង្រតឹម្រតូវៃន្រកុមជន
ជបឃំុ់ទងំេនះ មនពិភក លម្អតិកនុងជំពូកទី ៨ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

ក្រមតិខុសៗគន ៃន  
សន្តិសុខ  
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ករពនយរេពលឃំុឃងំជនជបឃំុ់ឲយេន ចេ់ យែឡកែដលជទ្រមងម់យួៃនករចតថ់ន ក់
សន្ដិសុខ គរួេជៀស ង។ បញ្ហ េនះមនពិភក កនុងជំពូកទី ៩។ 

 
 

ករ យតៃម្ល និភយ័ ចជយួ កំណតពី់ជនជបឃំុ់ទងំ យែដលបងកករគំ មកំែហងដល់
ខ្លួនឯង ដល់ម្រន្ដីពនធនគរ និងជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត ្រពមទងំសហគមនផ៍ងែដរ។ លកខខណ្ឌ
ស្រមប់ យតៃម្ល និភយ័សន្តិសុខ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុង្របេទសជេ្រចើន។ បញ្ហ ែដល្រតូវ
យកមកពិចរ  គឺ ៖ 

  ករគំ មកំែហងដល់ ធរណជនេនេពលជនជបឃំុ់រតេ់គចខ្លួន 
  ្របវត្តិៃនករប៉នុបង៉លួចរត ់និងករទទលួបនជយួ េ្រជមែ្រជងពីខងេ្រក 
  កនុងករណីជនជបឃំុ់រងច់សំវនករ - ករគំ មកំែហងដល់ ក  ី
  លកខណៈៃនឧ្រកិដ្ឋកមមែដលជនជបឃំុ់្រតូវបនកតឲ់យជបេ់ទស 
  រយៈេពលៃនករផ្ដនទ េទស ែដលជេរឿយៗ ឆ្លុះបញច ងំពីលកខណៈៃនឧ្រកិដ្ឋកមម 
  ករគំ មកំែហងែដល ចេកើតមនដល់ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត។ 

 
 

្របពន័ធពនធនគរជេ្រចើនមនករសនមតថ់ ជនជបឃំុ់មនុេពលសវនករ ្រតូវឃំុេ្រកម
លកខខណ្ឌ សន្ដសុិខក្រមតិខពស់។ ករណីឃ្ល េំមើលេនះមនិេធ្វើរហូតេនះេទ េហើយគរួេធ្វើករ យ
តៃម្ល និភយ័សុវតថិភពជនជបឃំុ់េនកនុង្រកុមេនះ ដូចអនកែដលបនកតេ់ទសរចួេហើយ។ 

 
 

កនុង្របេទសមយួចំននួ េច្រកមែដលេចញ ល្រកមផ្ដនទ េទសេធ្វើករកំណតេ់លើរបបសន្ដិសុខ
របស់ជនជបឃំុ់កនុងពនធនគរ។ កនុង្របេទសខ្លះេទៀត ជនជបឃំុ់ែដលសំេរចផ្ដនទ េទសជប់
ពនធនគរអស់មយួជីវតិ ឬែដល្រតូវផ្ដនទ េទសេយង មចបបពិ់េសស មយួ ជស្វ័យ្របវត្ដិ 
្រតូវឃំុកនុងពនធនគរែដលមនលកខខណ្ឌ ករពរសន្តិសុខខពស់បំផុត េ យមនិគិតពីករ យ
តៃម្ល និភយ័ផទ ល់ខ្លួនេឡើយ។ ករអនុវត្ដែបបេនះ មនិែមនជវធីិ ្រស្តល្អឥតេខច ះកនុងករ
កំណតពី់ក្រមតិៃនសន្ដិសុខេនះេទ។ ករងររបស់ ជញ ធរតុ ករ ្រតូវកំណតពី់រយៈេពល
សម្រសបៃនករផ្ដនទ េទសកនុងករណីឧ្រកិដ្ឋកមមរបស់បគុគល ប៉ែុន្តអ្វីែដលល្អជេនះគឺថ ជញ
ធរពនធនគរ គរួទទលួខុស្រតូវេលើករកំណតល់កខខណ្ឌ សន្តសុិខ េ យេ្របើ្របស់លកខណៈ
វនិិចឆយ័ែដលមនករឯកភពគន មយួ។ 

 
 

ក្រមតិសន្ដិសុខរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  គរួពិនិតយេសើេរ ើឲយបនេទៀងទតក់នុងអម្លុងេពលៃនករបំ
េរ ើេទស។ កនុងករណីទូេទ ជនជបឃំុ់មន និភយ័សន្តិសុខកនែ់តតិចេទៗ េនេពល
ពកួេគបនបនបំេរ ើេទសកនុងរយៈេពលកនែ់តយូរ។  ករផ្ល ស់ប្តូរក្រមតិសន្តិសុខរបស់ជន
ជបឃំុ់េទក្រមតិទបជងមនុកនុងអំឡុងេពលបំេរ ើេទស ចជទេង្វើមយួកនុងករេលើកទឹកចិត្ដ
ឲយជនជបឃំុ់្របកនយ់ក កបបកិរយិល្អ។ 

 
 

ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ជពិេសសជនជបឃំុ់ែដលសថិតកនុងក្រមតិសន្តិសុខមធយម ឬកំរតិខពស់្រតូវេធ្វើ
ករែឆកេឆរមន កម់្ដងៗឲយបនេទៀងទត ់េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ ជនជបឃំុ់មនិមនសមភ រៈែដល
េ្របើ្របស់ស្រមបប់៉នុបង៉លួចរត ់ឬបងកេ្រគះថន កដ់ល់អនកដៃទ ឬខ្លួនឯង ឬសមភ រៈែដល មឃត់

ករឃុំជនជបឃុ់ំឲយេន
ចេ់ យែឡក  

ករ យតៃម្ល 
ពី និភយ័  

ក្រមតិសន្ដសុិខរបស់
ជនជបឃុ់ំ

បេ ្ដ ះ សនន  

ចំ តថ់ន កស់ន្ដិសុខ 
្រតូវសេ្រមចេ យ 
គណៈ្រគប្់រគង

ពនធនគរ 
 

ករពិនិតយេសើេរ ើក្រមតិ
សន្ដិសុខជេទៀងទត ់ 

ករែឆកេឆរជនជបឃុ់ំ  
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មនិឲយេ្របើ្របស់ ដូចជថន េំញ នខុសចបបជ់េដើម។ ក្រមតិៃនករែឆកេឆរខុសៗគន េទ ម  

កលៈេទសៈ។ ឧទហរណ៍ េនេពលជនជបឃំុ់ជេ្រចើន្រតឡបពី់កែន្លងករងរេទកនក់ែន្លង
ឃំុឃងំរបស់ខ្លួន ករែឆកេឆរេធ្វើេឡើងជលកខណៈ មញញ  េ យេធ្វើករែឆកេឆរជនជបឃំុ់
ទងំេនះេ យ ទ បពីេលើមកេ្រកម ដូច មែបបែដលេកើតមនជទូេទេលើអនកេធ្វើដំេណើ រ
មយន្តេ ះ។ កនុងករណីមយួចំននួ ជពិេសស ្របសិនេបើម្រន្ដីពនធនគរេជឿជកថ់ ជនជប់

ឃំុមន ក់ៗ មន កអ់្វីជ ថកំ៌បងំេនេលើខ្លួន ឬ្រតូវបនចតទុ់កជជនជបឃំុ់ែដលបងក និ
ភយ័ខពស់េនះ ្របករសំខន ់គឺ្រតូវអនុវត្តវធិនករែឆកេឆរេ យត្រមូវឲយជនជបឃំុ់េ ះសេម្ល កបំ
ពកេ់ចញ។ ករែឆកេឆរែបបេនះ ត្រមូវឲយជនជបឃំុ់េ ះសេម្ល កបំពកទ់ងំអស់ េដើមបី
បង្ហ ញថគម ន កអ់្វីេនេលើខ្លួនេគ។ 
 
 

នីតិវធីិលម្អតិមយួគរួបនបេងកើតេឡើងស្រមបជ់ជំនយួដល់ម្រន្ដីពនធនគរកនុងករេ្របើ្របស់េន
េពលេធ្វើករែឆកេឆរជលកខណៈបគុគល។ នីតិវធីិទងំេនះ មនដូចជ ៖ 

  គរួកំណតពី់កលៈេទសៈែដលអនុញញ តឲយមនករែឆកេឆរែបបេនះ 
  គរួធនថ ជនជបឃំុ់មនិទទលួរងភព ម៉សេ យ រដំេណើ រករែឆកេឆរ ដូចជ 

ត្រមូវឲយ ្រកតកយេនេពល មយួ 
  គរួកំណតថ់ ម្រន្ដីែឆកេឆរជនជបឃំុ់ ្រតូវមនេភទដូចគន នឹងជនជបឃំុ់ 
  គរួ មឃតម់្រន្ដីរក សន្តិសុខមនិឲយេធ្វើករែឆកេឆរ ងកយរបស់ជនជបឃំុ់ 

 

 
 
 

នីតិវធីិចបស់ ស់ គរួេរៀបចំេឡើងេដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ អនកមកសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់មនិ
បំពនេលើលកខខណ្ឌ ត្រមូវែផនកសន្ដិសុខរបស់ពនធនគរ។ លកខខណ្ឌ ទងំេនះ ចរមួបញចូ ល
សិទធិកនុងករែឆកេឆរ ងកយអនកមកសួរសុខទុកខ។ នីតិវធីិេនះ្រតូវទទលួ គ ល់ថ អនកមកសួរ
សុខទុកខមនិែមនជជនជបឃំុ់េនះេទ េហតុេនះកតព្វកិចចកនុងករករពរសន្តិសុខពនធនគរ
្រតូវេធ្វើឲយមនតុលយភពរ ងសិទធិរបស់អនកមកសួរសុខទុកខ និងសិទធិឯកជនរបស់េគ។ នីតិវធីិ
ស្រមបែ់ឆកេឆរអនកមកសួរសុខទុកខ គរួេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់កុមរ ្រស្តី និង្រកុមងយ
រងេ្រគះេផ ងេទៀត។ 

“ករែឆកេឆរ ងកយជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព និងអនកេធ្វើទស នកិចចេនកែន្លង
ដកហូតេសរភីព ្រតូវេធ្វើេឡើងេ្រកមលកខខណ្ឌ អនមយ័្រតឹម្រតូវេ យបគុគលិកជំនញែដល
មនេភទដូចគន   េហើយករែឆកេឆរ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យេគរព មភពៃថ្លថនូររបស់មនុស  
និងេគរពសិទធជិមលូ ្ឋ ន។ េ យអនុេ ម មេគលករណ៍ខងេលើ រដ្ឋជសមជិក 
្រតូវេ្របើ្របស់មេធយបយែឆកេឆរជំនសួ មរយៈឧបករណ៍ និងនីតិវធីិបេចចកវទិយ ឬវធីិ

្រស្តសម្រសបឯេទៀត។ 
  

ករែឆកេឆរគុយ្ហ្របេទស ឬរនធគូទ ្រតូវបន មឃតេ់ យចបប ់។២៩ 
  

េគលករណ៍ ២១ ឆន ២ំ០០៨ ៃនគណៈកមម ធិករអន្តរទ្វីប េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស  
េគលករណ៍ និងករអនុវត្តដល៏្អស្ដីពីករករពរជនែដល្រតូវបនដកហូត 

េសរភីពកនុងទ្វីប េមរកិ 

នីតិវធិកីនុងករែឆកេឆរ  

ករែឆកេឆរ            
អនកមកសួរសុខទុកខ  
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នីតិវធីិកនុងករែឆកេឆរអនកេធ្វើទស នកិចចមនវជិជ ជីវៈ ដូចជ អនកតំ ងែផនកចបប ់អនកេធ្វើករងរ
បេ្រមើសងគម និងេវជជបណ្ឌិ ត គរួមនករឯកភពពី ថ បន័វជិជ ជីវៈេនះ េដើមបធីនឲយមន
តុលយភពរ ងសន្តិសុខ និងសិទធិៃនករចូលជបួេ យសមង ត។់ 

 
 

្របករសំខនែ់ដល្រតូវទទលួ គ ល់គឺថ ម្រន្ដពីនធនគរ ក៏ ចបងកឲយមនករគំ មកំែហងដល់
សន្តិសុខពនធនគរ មរយៈកររតព់នធវតថុខុសចបប ់ឬ មឃត ់ចូលកនុងពនធនគរ។ អនក
ទងំេនះ គរួទទលួបនករែឆកេឆរេ យែផ្អក មនីតិវធីិសម្រសប។ ករេរៀបចំែបបេនះ ច
េធ្វើឲយម្រន្ដីមនិរងសមព ធពីជនជបឃំុ់ និងអនកេផ ងេទៀត េ យឲយនយំកវតថុ មឃតចូ់លកនុង
ពនធនគរ។ 

 
 

នីតិវធីិជេ្រចើនេផ ងេទៀតែដលគរួេ្របើ្របស់េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ  មនដូចជ ៖ 
  ករេ េឈម ះ មបញជ ី េនេពលេវ ជក់ កម់យួៃនៃថងនីមយួៗ។ 
  ករេរៀបចំេ ះែលង េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់ែដលបនេ ះែលងពិត្របកដ ្រតូវ

បនេ ះែលង។ 
  ករ្រតួតពិនិតយេ យេ្រជើសេរ ើសេលើ រេអឡិច្រតូនិច និងទូរស័ពទ។ បញ្ហ ទងំេនះ

មនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី ១១។ 
 

រដ្ឋបលពនធនគរមយួចំននួធំេធ្វើករេសុើបអេងកតស្ដីពីកររេំ ភបំពនែដលមនករគិតទុកជ
មនុេលើករ្រគប្់រគង ឬសន្តិសុខ  មរយៈករឲយជនជបឃំុ់ មន កផ់្ដល់ពត័ម៌នជអនមកិពី
ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត។ នីតិវធីិេនះមនេ្រគះថន កខ់្ល ងំ ស់។ ្របសិនេបើអនកផ្ដល់ពត័ម៌ន្រតូវ
បនេគដឹង េនះជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត ចបេញចញកំហឹងេ យករេ្របើអំេពើហិង យ៉ងេឃរ
េឃ។ អនកផ្ដល់ពត័ម៌ន ចផ្ដល់ពត័ម៌នមនិពិតកនុងេគលបំណងេធ្វើបបជនជបឃំុ់េផ ង
េទៀត ឬរក ករ្រគប្់រគងេលើអនកទងំេនះ។ ដំណឹងពិតៃនអតថភិពៃន្របពន័ធអនកផ្ដល់ពត័ម៌ន 
ឬករសង យ័ពី្របពន័ធពត័ម៌នទងំេនះ ចបេងកើតឲយមនបរយិកស នតឹង ករសង យ័ 
និងអំេពើហិង កនុងពនធនគរ។ ករបេងកើត្របពន័ធែដលម្រន្ដី្រតូវ គ ល់ជនជបឃំុ់ជបគុគល ដូច

“កនុងែខ មក  ឆន ១ំ៩៩៧ ្រស្តីមន កប់នេទសួរសុខទុកខកូន្របុសរបស់គតេ់នកនុង
ពនធនគរ Leeds កនុង្របេទសអងេ់គ្លស។ កូន្របុសមន កេ់ទៀតែដលមនជំងឺខរួកបល និង
ពិករខរួកបលបនេធ្វើដំេណើ រេទជមយួគត។់ អនកសួរសុខទុកខទងំពីរនក្់រតូវបនែឆកេឆរ
េ យត្រមូវឲយេ ះសេម្ល កបំពកេ់ចញ...។ តុ ករមនិេពញចិត្តនឹងករែឆកេឆរែបបេនះ
េឡើយ។ ដូេចនះ តុ ករយល់េឃើញថ ករែឆកេឆរអនុវត្តេលើអនកមកសួរសុខទុកខ មិន
ចចតទុ់កថជ “ភពសំខន់កនុងសងគម្របជធិបេតយយេឡើយ” មខ្លឹម រៃនម្រ  

៨(២)។៣០ 
  

ល្រកមតុ ករសិទធិមនុស របស់សហពន័ធអឺរ ៉បុ កនុងសំណំុេរឿងរបស់ 
Wainwright v. ច្រកភពអងេ់គ្លស ឆន ២ំ០០៦ 

ករែឆកេឆរម្រន្ដី
ពនធនគរ  

នីតិវធិីសន្ដសុិខេផ ង
េទៀត  

អនកផ្ដល់ពត័ម៌នពក់
ពន័ធនឹងជនជបឃុ់ ំ 
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បនេរៀប បក់នុងេសៀវេភេនះ នឹងបេងកើតឲយមនករេជឿទុកចិត្តកនែ់តខ្ល ងំេលើពត័ម៌នពកព់ន័ធ
នឹងបញ្ហ សន្តសុិខ និងករ្រគប្់រគង។  

 
 

ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលួចរតរ់បូវន្ដ  
 
ល់្របពន័ធពនធនគរ ្រតូវមននតិីវធីិចបស់ ស់ និងមនតម្ល ភពស្រមបក់រេ្របើ្របស់ឧបករណ៍

បងក រជរបូវន្ដ េហើយម្រន្ដីសំខន ់គរួទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត លកនុងករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍
ទងំេនះ។ នីតិវធីិទងំេនះ ្រតូវមនលកខណៈជក់ កស់្រមប ់៖ 

  កលៈេទសៈែដល្រតូវេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលួចរត ់
  អនកអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់ 
  រេបៀបយកេទេ្របើ្របស់ 
  អនកឃ្ល េំមើលេទេលើករអនុវត្ដនីតិវធីិ េដើមបធីនភព្រតឹម្រតូវ 

 
 

ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលួចរតរ់បូវន្ដ ដូចជ េខន ះៃដ ្រច ៉ ក ់ែដកឃន ប 
និង វធំ ( វធំមយ៉ងែដលរងឹកល ពកឲ់យអនកេទសេហើយ អនកេទសមនិ ចកេ្រមើកខ្លួន
បនេឡើយ) គរួយកមកអនុវត្តកនុងករណីពិេសស មយួ។ ករេធ្វើទរណុកមមេ យេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍ទងំេនះ មនិគរួេ្របើជជេ្រមើសស្រមបឃំុ់ឃងំខ្លួនេនះេទ។ ឧទហរណ៍ ករ ក្់រច
៉ កេ់នកេជើង ឬ កៃដរបស់ជនជបឃំុ់ជបជ់មយួជញជ ងំ ឬរបែដកែវង េទះបីជលកខណៈ
បគុគល ឬ្រកុមក្ដី េ យសំ ងថ អគរស្រមបឃំុ់ឃងំខ្លួនេនះមនិរងឹម ំមនិទទលួបនករ
អនុញតេនះេទ ។ 

 

ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលួចរតរ់បូវន្ដ មនិគរួេ្របើ្របស់ជ្របចេំនេពលបញជូ នជនជប់
ឃំុពីកែន្លងមយួេទកែន្លងមយួ មនិថេនកនុងពនធនគរ ឬេ្រកពនធនគរេនះេទ។ កនុងករណី
នីមយួៗ ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលួចរតរ់បូវន្ដ គរួអនុវត្តេ យែផ្អកេលើករ យតៃម្លជ
បគុគល េលើ និភយ័ែដលបងកេឡើងេ យជនជបឃំុ់េនះ។ 

 

ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលួចរតរ់បូវន្ដ គរួអនុវត្តស្រមបជ់ជេ្រមើសចុងេ្រកយ េដើមបី
្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែដលមន កបបកិរយិ្រចេងង្រចងង និងគំ មកំែហងសុវតថិភពអនក     
ដៃទ។ េនេពលែដលជនជបឃំុ់េនះបញឈប់ កបបកិរយិ្រចេងង្រចងង េនះមនិ្រតូវេ្របើ
្របស់ឧបករណ៍ កព់កួេគេទៀតេឡើយ។ កនុងករណីចបំច ់គបបេី្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករ
លួចរតរ់បូវន្ដេដើមបី ងំជនជបឃំុ់ពីករបងកេ្រគះថន កេ់លើខ្លួនឯង។ មបទពិេ ធនដ៍ល៏្អ
បនេលើកេឡើងថ ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលួចរតរ់បូវន្ដចំេពះករណីែបបេនះ ក្រម
្រតូវបនេ្របើ្របស់ ស់ េ យ រែតមនវធីិ ្រស្តជំនសួស្រមប់ ងំករបងករបសួ ន ម
េ យខ្លួនឯង។ 

 
 

ម្រន្ដីជនខ់ពស់ែដលសថិតកនុងេពលបំេពញករងរ គបបអីនុញតឲយមនករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍
បងក រករលួចរតរ់បូវន្ដ េហើយគរួធនថ ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ទងំេនះមនលកខណៈសម
្រសប។ ្របធនពនធនគរ និងម្រន្តីសុខភបិល គបបចុីះេទពិនិតយេមើលជនជបឃំុ់ែដល្រតូវ

ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍
បងក ររូបវន្ដស្រមបជ់
ជេ្រមើសចុងេ្រកយ 

 

ករអនុញតឲយេ្របើ
្របស់ឧបករណ៍បងក រ

ករលួចរតរូ់បវន្ដ 
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បន កឧ់បករណ៍បងក រករលួចរតេ់ យ រែត កបបកិរយិ្រចេងង្រចងង ឬបងកេ្រគះថន ក់
េ យខ្លួនឯង ឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើបន និងអនុញតឲយបន្តេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រ 
្របសិនេបើចបំច។់ េយង មបទពិេ ធនល៍្អៗ ករសេ្រមច និងនីតិវធីិកនុងករេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍បងក ររបូវន្ដនីមយួៗ គបប្ីរតួតពិនិតយឲយបនដិតដល់ពី ជញ ធរថន កេ់លើ និងេយង ម
ករអនុវត្ដដល៏្អ គបបេីធ្វើេ យអនក្រតួតពិនិតយឯក ជយែដលទទលួបនករអនុញត។ 

 
 

សន្ដសុិខេនេ្រកពនធនគរ   
 
ជញ ធរពនធនគរ ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចេផ ងៗេទៀត គរួទទលួខុស្រតូវេមើលែថ  ជនជបឃំុ់

 េពលពកួេគទងំេនះសថិតេនេ្រកបរេិវណពនធនគរ ឧទហរណ៍ េពលបញជូ នជនជបឃំុ់េទ
ពនធនគរេផ ងេទៀត េទតុ ករ ឬមនទីរេពទយទូេទ។ េនេពល្របគល់ជនជបឃំុ់េទឲយទី
ភន កង់របញជូ នជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត អនក្រគប្់រគងពនធនគរ និងទីភន កង់រគរួេធ្វើកិចច្រពមេ្រព ង
េលើពិធី រស្ដីពីនីតិវធីិែដល្រតូវអនុវត្ត។ នីតិវធីិេនះ គរួេផ្ត តេលើស្តង់ រសន្ដសុិខ មយនជំនិះ 
ឬមេធយបយេធ្វើដំេណើ រេផ ងេទៀត និងករ្រប្រពឹត្ដេលើជនជបឃំុ់េពលសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគង
របស់ទីភន កង់រ។ 
 

ករែថទពិំេសស្រតូវអនុវត្តឲយ្រសបេទនឹងក្រមតិៃនករធនសន្ដិសុខ េនេពលជនជបឃំុ់ 
្រតូវករករែថទជំំងឺកនុងមនទីរេពទយ។ េទះបីកនុងកលៈេទសៈ កេ៏ យ ករធនសន្ដិសុខ 
មនិ្រតូវរខំនដល់ករពយបលជំងឺេឡើយ។ 

 

ត្រមូវករៃនករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ធនសុវតថភិពរបូវន្ដកនុងអំឡុងេពលេនះ ចខុសគន េទ
ម និភយ័សន្ដិសុខរបស់បគុគលនីមយួៗ ប៉ែុន្តេគលករណ៍គរួែតថ ករេ្របើ្របស់

ឧបករណ៍ធនសុវតថិភពែដលសថិតកនុងចំ តថ់ន កសុ់វតថិភពទបបំផុត ចបំច្់រតូវយកមក
អនុវត្ដ។ ដូេចនះករេ្របើ្របស់េខន ះៃដ គឺមនភពសក្ដិសមបំផុតកនុង ថ នភពែបបេនះ។ 
 

េនេពលបញជូ នជនជបឃំុ់េទតុ ករេ យមនជបេ់ខន ះ េខន ះទងំេនះ្រតូវេ ះេចញមនុ
េពលចូលេទកតក់្ដីេនមខុតុ ករ ្របសិនេបើ្របធនតុ ករ ឬអនកវនិិចឆយ័េទសបញជ ឲយ
េ ះេចញ។ 

 
 

ត្រមូវករកនុងករធនលកខខណ្ឌ សន្ដិសុខសម្រសបរបស់ជនជបឃំុ់ ្រតូវមនតុលយភពជមយួ
សិទធិកនុងករែថរក ទំនកទំ់នងជមយួពិភពខងេ្រក។ េទះបីជមនករពិចរ យ៉ងខ្ល ងំ
េលើសន្ដិសុខកេ៏ យ កទំ៏នកទំ់នងជមយួពិភពខងេ្រក ្រតូវបនអនុញតឲយបន្តកនុងលកខ
ខណ្ឌ មយួសម្រសប។ េនះ គឺជក ្ត សំខនក់នុងករករពរសិទធិរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  េហើយ
កជ៏ជំនយួកនុងដំេណើ រករ ្ដ រនីតិសមបទស្រមបជ់នជបឃំុ់មន ក់ៗ ផងែដរ។ េលើសពីេនះេទ
េទៀត រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវេលើកទឹកចិត្តឲយជនជបឃំុ់មនទំនកទំ់នងជមយួពិភពខងេ្រក 

េ យ រករេធ្វើែបបេនះ ចព្រងឹងសថិរភពកនុងពនធនគរបន។ ករេរៀប បយ៉់ងលម្អតិអំពី
ទំនកទំ់នងជមយួពិភពខងេ្រកកនុងអំឡុងេពលជបព់នធនគរ មនេនកនុងជំពូកទី១១។ 

តុលយភពរ ងសន្តិសុខ 
និងទំនកទ់ំនងជមយួ

ពិភពខងេ្រក 
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ ៧ ៃនេសចក្ដី្របកសស្ដីពីករករពរមនុស ្រគបរ់បូពីករបតខ់្លួនេ យបងខំ ែចងថ ៖ 

 
 

ម្រ ១០(២)ៃនេសចក្ដី្របកសស្ដីពីករករពរមនុស ្រគបរ់បូពីករបតខ់្លួនេ យបងខ ំែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ១៨ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ១៩ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃនករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ៖  

 
 

េគលករណ៍ ២៩ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃនករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ៖  

 
 

េទះបីកនុងកលៈេទសៈ ក៏េ យ មិនថករគំ មកំែហងពីស្រងគ ម ថ នភពស្រងគ ម    អ
សថិរភពនេយបយៃផទកនុង ឬ សននេហតុ ធរណៈេផ ងេទៀត មិន ចយកេធ្វីជយុត្ដិកមម
សំ ប់ករបត់ខ្លួនេ យបងខំបនេឡយី។ 

ព័ត៌មន្រតឹម្រតូវស្ដីពីករឃុឃំងំជនជប់ឃុ ំនិងកែន្លងឃុឃំងំ រមួទងំករបញជួ នជនជប់ឃុ ំ
្រតូវផ្តល់ដំណឹងភ្ល មៗដល់សមជិក្រគួ ររបស់ពកួេគ េមធវ ីឬបុគគលែដលមនផល
្របេយជន៍ែផនកចបប់ ្របសិនេបីមិនមនករជំទស់ពីបុគគលពក់ព័នធេនះេទ។ 

ករពិភក រ ងជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ និងេមធវរីបស់បុគគលេនះ ចសថតិកនុងទី ងំ
ែដលម្រន្ដី្របតិបត្ដិេមីលេឃញី   បុ៉ែន្តមិន ចឲយម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់ ្ដ ប់ឮករពិភក េនះ
បនេឡយី។ 

ជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ្រតូវទទលួបនសិទធិទទលួករសួរសុខទុកខ និងេឆ្លីយឆ្លងព័ត៌មន 
ជពិេសស ពីសំ ក់សមជិក្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន និងទទលួបនឱកស្រគប់្រគន់កនុងករ
្រប្រស័យទក់ទងជមយួពិភពខងេ្រក េ យសថិតកនុងលកខខណ្ឌ  និងកររតឹបណ្តឹ ងសម
្រសប ដូចមនែចងកនុងចបប់ ឬលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដ។ 

១.   េដីមប្ីរតួតពិនិតយេលីករេគរពចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដិពក់ព័នធឲយបនហមត់ចត់ 
ជញ ធរមនសមតថកិចច្រតូវចត់ ងំបុគគលែដលមនសមតថភព និងបទពិេ ធន៍េផ ង

េទៀត ែដលមិនែមនជ ជញ ធរទទលួខុស្រតូវេ យផទ ល់េលីករ្រគប់្រគងមនទីរឃុឃំងំ
 ឬពនធនគរ េដីមបឲីយេធ្វទីស នកិចចជ្របចេំនកែន្លងឃុខំ្លួននន។ 

២.   ជនជប់ឃុ្ំរតូវទទលួបនសិទធិ្រប្រស័យទក់ទងេ យេសរ ីនិងេ យសមង ត់េពញ
េលញជមយួបុគគលែដលេធ្វីទស នកិចច មកែន្លងឃុខំ្លួន ឬពនធនគរ េ យអនុេ ម
មកថខណ្ឌ ទី១ៃនេគលករណ៍េនះ េ យេគរព មលកខខណ្ឌ សម្រសបកនុងករ

ធនឲយមនសន្តិសុខ និងស ្ដ ប់ធន ប់េនកែន្លងទងំេនះ។  



106  

 

ម្រ  ៤ ៃនពិធី របែនថមេលើអនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ
កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 
 

 
 
 

ជំពូក ៣ ម្រ  ៨, ២(គ)ៃនអនុសញញ អឺរ ៉បុស្រមបប់ងក រទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន 
ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 
 

 
 
 

ជំពូក ៣ ម្រ  ៨, ៣ ៃនអនុសញញ អឺរ ៉បុស្រមបប់ងក រទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬ
ទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 
 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

 

េនកនុងែផនកមយួៃនជំពូកទី ៥ ស្ដីពីនីតិវធីិទទលួយកជនជបឃំុ់ ែចងពីត្រមូវករកនុងករផ្ដល់
ដំណឹងដល់សមជិក្រគួ រ និងេមធវ ីេនេពលែដលមនុស មន ក្់រតូវបនដកហូតេសរភីព
របស់ខ្លួន។ ករផ្ដល់ដំណឹងេនះពិតជសំខនស់្រមបក់រពរ្របឆងំនឹងអ្វីែដលេគេ ថករ
បតខ់្លួនេ យបងខំ កនុងករណីែដលមនិមនកំណតេ់ហតុកត្់រ ទុកនូវអ្វីែដលបនេកើតមន
ចំេពះជនជបឃំុ់។ េទះកនុងកលៈេទសៈ កេ៏ យ ជញ ធរពនធនគរមនិមនេហតុផល
សមរមយ មយួបដិេសធមនិផ្ដល់ដំណឹងដល់សមជិក្រគួ រ ឬេមធវ ីអំពីជនែដលកំពុង
ជបឃំុ់ឃងំ ឬកែន្លងឃំុឃងំជនេនះ។ កនុងករណីែដលមនករេសនើសំុពីជនជបឃំុ់មនិឲយ
្របបព់ត័ម៌នទងំេនះដល់សមជិក្រគួ រ ឬេមធវេីទ េនះមនិ្រតូវ្របបពី់ពត័ម៌នទងំេនះ
េឡើយ។ 

 

អនកែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពមនសិទធទិទលួបនេមធវ ីេហើយេធ្វើករពិភក ជលកខណៈ
ឯកជន េពលគឺ ករពិភក មនិ្រតូវបន ្ដ បឮ់ពីម្រន្ដីពនធនគរេនះេទ។ សិទធិទទលួបន
េមធវសី្រមបជ់នជបឃំុ់មនុករកតេ់ទស មនេរៀប បក់នុងជំពូក ១៦។ 

១.   អនុេ ម មពិធី រេនះ រដ្ឋភគីនីមយួៗ ្រតូវអនុញញ តឲយយន្តករ្រតួតពិនិតយនន 
ដូចមនែចងកនុងម្រ  ២ និងម្រ  ៣ េទេមីលកែន្លងឃុឃំងំ មយួសថិតេ្រកម
ែដនសមតថកិចច និងករ្រគប់្រគងរបស់ខ្លួនែដលជនទងំ យ្រតូវបន ឬ ច្រតូវបន
ដកហូតេសរភីព េទះជ មបញជ របស់ ជញ ធរ ធរណៈ ឬ មករផ្តួចេផ្តីម ឬករ
យល់្រពម ឬករ្រសុះ្រសួលគន ក៏េ យ (ពីេនះតេទេ ថ មនទីរឃុឃំងំ)។ 

គណៈកមម ធិករអឺរ ៉ុបស្រមប់បងក រទរុណកមម ្រតូវទទលួបនលទធភពេចញ ឬចូលេ យមិន
មនករ ក់កំហតិេនកែន្លងែដលមនុស មយួចំននួ្រតូវបនដកហូតេសរភីព រមួទងំសិទធេិធ្វី
ដំេណីរេទ្រគប់កែន្លងេនកនុងកែន្លងឃុខំ្លួនេនះ េ យគម នករ ក់ក្រមិត។  

គណៈកមម ធិករ ចសមភ សជមួយបុគគលែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ជលកខណៈឯក
ជន។ 

សិទធិេធ្វើទំនកទ់ំនង 
ជមយួ្រកុម្រគួ រ និង

េមធវ ី 
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ជំពូក១៥ ពិភក ពីករឃ្ល េំមើល និងអធិករកិចចេ យឯក ជយេន មកែន្លងឃំុខ្លួន ។ គណៈ
កមម ធិករអឺរ ៉បុស្រមបប់ងក រទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដល
េឃរេឃ ឬបេនថ កបនទ ប គឺជឧទហរណ៍មយួកនុងចំេ មឧទហរណ៍ែដលមនលកខណៈ
អភវិឌ បំផុតៃនករេធ្វើអធិករកិចច។ អនុសញញ អឺរ ៉បុស្រមបប់ងក រទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមក
េលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ បែដលបេងកើតគណៈកមម
ធិករេនះេឡើង បនអះ ងថ សមជិកគណៈកមម ធិករមនសិទធិចូលជបួជមយួអនកែដល្រតូវ
បនដកហូតេសរភីពេ យគម នករ កកំ់ហិត និងសមភ សជលកខណៈឯកជន ដូចគន នឹងសិទធិ
របស់អនុគណៈកមម ធិករបងក រទរណុកមមែដលបេងកើតេឡើងេ យអនុេ ម មពិធី រ
បែនថមេលើអនុសញញ អងគករសហ្របជជត្ិរបឆងំករេធ្វើទរណុកមមផងែដរ។ េគលករណ៍
េនះ គរួមនករព្រងីកករអនុវត្ដេ យ ថ បន័្រតួតពិនិតយឯក ជយកនុង្រសុក ផងែដរ។ 

 
 

តុលយភពរ ងករ្រតួត្រ េមើល នងិសហគមនម៍យួែដល
មនរេបៀបេរៀបរយល្អ  

 

មរយៈនិយមនយ័ ករ កព់នធនគររមួមនករដកហូតេសរភីព េហើយជយថេហតុ នឲំយ
មនករកតប់នថយេសរភីពកនុងករេដើរេហើរ។ ជញ ធរពនធនគរ មនកតព្វកិចចរតឹបណ្តឹ ងសន្តិ
សុខ មភពចបំច ់េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់មនិលួចរតេ់ចញពីពនធនគរ និងធនថ 
ពនធនគរ គឺជកែន្លងែដលមនសុវតថិភព ែដលមនុស ពកព់ន័ធទងំអស់ ចបំេពញករងរ
្រសបចបបរ់បស់ខ្លួនេ យគម នភពភយ័ខ្ល ចពីសុខុមលភពផ្លូវកយ ។ ក្រមតិៃនករ្រគប្់រគង
េលើជីវភព្របចៃំថង និងករេដើរេហើររបស់ជនជបឃំុ់ មិន្រតូវេធ្វើឲយហួសពីត្រមូវករចបំច់
េនះេទ។ 

 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

វធិន ២៧ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 
 

 
 

វធិន ៦០(១)ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វន័ិយ និងស ្ដ ប់ធន ប់្រតូវរក ឲយបនមឺុងម៉ត់ បុ៉ែន្តពំុ្រតូវរតឹតបតិេ្រចីនហសួពីភពចបំច់សំ ប់
ករឃុឃំងំ្របកបេ យសុវតថិភព និងជីវតិភពរស់េនកនុងសហគមន៍្របកបេ យរេបៀប
េរៀបរយល្អ្របៃពេនះេទ។ 

របប្រគប់្រគងៃនពនធនគរ គរួពយយមកត់បនថយជអតិបរមនូវភពខុសែប្លកគន ៃនជីវតិរស់
េនកនុងពនធនគរ និងជីវតិរស់េនមនេសរភីព កនុងបំណងជយួសំ លបនទុករបស់ជនជប់ឃុ ំ
ឬេដីមបេីគរពដល់េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់ពកួេគកនុងនមជមនុស  ។ 

ករឃ្ល េំមើលឯក ជយ ជ
ធតុមយួៃនទំនកទ់ំនង

ខងេ្រក 
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វធិន ៥៧ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ២៨ (១) ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

កិចចកររបស់ ជញ ធរពនធនគរ គឺ្រតូវអនុវត្តករផ្ដនទ េទសែដលសំេរចេ យតុ ករ មរយៈ
ករដកហូតេសរភីពរបស់ជនជបឃំុ់។ ជញ ធរពនធនគរគម នតនួទីកនុងករ កក់្រមតិបែនថម
េលើជនជបឃំុ់ ែដលនឹងបេងកើនទុកខេ កែដលមនរចួេទេហើយកនុងទណ្ឌ កមម េនះេទ។ ផទុយ
មកវញិ ជញ ធរពនធនគរគរួេធ្វើយ៉ង េដើមបកំុីឲយកររស់េនកនុងពនធនគរខុសគន ឆង យេពក
ពីជីវតិែដលមនេសរភីពេនេ្រកពនធនគរ។ ដូចមនពិភក កនុងជំពូកទី១០ មលូេហតុៃន
ករកតប់នថយភពខុសគន  គឺេដើមបបីេងកើនលទធភពែដល ចឲយជនជបឃំុ់រស់េនកនុងជីវភព
សងគមពលរដ្ឋធមម ម្ដងេទៀត ក្ល យជ្របជពលរដ្ឋែដលេគរពចបបប់នទ បពី់ករេ ះែលង។ 
ម្រន្ដីពនធនគរ ្រតូវយល់ដឹងថ វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប្់រគងេលើជនជបឃំុ់ ចជជំនយួដល់ករ
រក សន្តិសុខ សុវតថិភព និងស ្ដ បធ់ន ប។់ 

 
 

េនកនុងពនធនគរែដលមនករ្រគប្់រគងល្អ ជនជបឃំុ់ទងំអស់នឹង្រតូវទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដ
េលើខ្លួនេ យេសមើភពគន ។ េនកនុងកលៈេទសៈ ចេទរចួ ជនជបឃំុ់គរួទទលួបនករេលើក
ទឹកចិត្តឲយចូលរមួកនុងសកមមភពែបប ថ បនកនុងអំឡុងេពលជបព់នធនគរ ដូចមនពនយល់កនុង
ជំពូកទី ១០។ សកមមភពទងំេនះរមួមនករជយួ បេ្រមើករងរ្របចៃំថងមយួចំននួេនកនុង
ពនធនគរ  ដូចជ ករេធ្វើករកនុងផទះបយ ឬគិ ន ្ឋ ន។ ជនជបឃំុ់ែដលមនជំនញ ឬ
ទទលួបនករអបរ់លំ្អ ចទទលួបនករេលើកទឹកចិត្តជយួ ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀតែផនកជំនញ
ទងំេនះ។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី ពនធនគរ មនិ្រតូវបនអនុញញ តឲយជលួ ឬេ្របើ្របស់ជនជបឃំុ់
ឲយ្រគប្់រគងេលើជនជបឃំុ់េផ ងេទៀតេនះេទ ប៉ែុន្តករណីេនះ ចេកើតមនេឡើងេនេពល
ែដលមនករខ្វះខតម្រន្ដីពនធនគរ។ ជញឹកញប ់ជនជបឃំុ់ែដលជលួឲយបេ្រមើករងរែតង
ែតទទលួបនករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស ទកទ់ងនឹងករផ្ដល់កែន្លង ន កេ់ន រ ឬ
េស េផ ងេទៀត េដើមបេីលើកទឹកចិត្តឲយពកួេគ្រតួតពិនិតយ និង្រគប្់រគងជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត។ 
ជនិចចកល ករេរៀបចំែបបេនះ ជករេបើកឱកសឲយមនកររេំ ភបំពន ដូេចនះមនិគរួ     
អនុញញ តឲយេកើតមនេនះេទ។ 
បញ្ហ ្របឈមរបស់រដ្ឋបល្រគប្់រគងពនធនគែដលមនលកខណៈវជិជ ជីវៈ គឺ្រតូវធនថ ពនធនគរ

ករ ក់ពនធនគរ និងវធិនករដៃទេទៀតែដលនឱំយមនករកត់ផ្ដ ច់ទំនក់ទំនងរបស់ជន
េលមីសជមយួមជ ្ឋ នខងេ្រក ពិតជនឲំយមនករឈចឺប់ េ្រពះបុគគលរូបេនះពំុមនសិទធិ
កនុងករសេ្រមចចិត្តេ យខ្លួនឯង េ យ រ្រតូវេគដកហូតេសរភីពេចញពីខ្លួន។ ្រស័យ
េហតុេនះ របប្រគប់្រគងពនធនគរ មិន្រតូវបេងកនីេសចក្តទុីកខេ កឈចឺប់េទេលីជនជប់ឃុំ
ែដលកំពុងែតមនករឈចឺប់េនះេទៀតេទ េលីកែលងករកត់ផ្ដ ច់ម្តងមក លេនះមនមូល
េហតុ្រតឹម្រតូវ ឬេដីមបរីក វន័ិយកនុងពនធនគរ ។ 

េស ពនធនគរ មិន្រតូវជលួជនជប់ឃុំ មន ក់ឱយបំេពញមុខងរកនុងសមតថកិចចែផនកវន័ិយេឡយី។ 

មនិត្រមូវឲយមនករ
កក់ំហិតហួសពីភព

ចបំចេ់នះេទ  

ជនជបឃុ់ំ មនិគួរ្រតូវ
បនជួលឲយ្រតួត្រ  

ជនជបឃុ់ំេផ ងេទៀត
េឡើយ 
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មនសន្តិសុខ សុវតថិភព និងរេបៀបេរៀបរយ េហើយមនិ្រតូវ្រគប្់រគងេ យលកខណៈគបសងកត ់
ឬេឃរេឃេនះេទ េពលគឺទមទរឲយមនភពសីុចង្វ កគ់ន  មនិតឹងរងឹេពក ឬមនេសរភីពេពក។ 
ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនេលើសលបនឹ់ងទទលួយកករ្រគប្់រគងតឹងរងឹ និងយុត្តិធមរ៌បស់ម្រន្ដីពនធ
នគរ ពីេ្រពះ្របសិនេបើម្រន្ដីមនិ្រគប្់រគងពនធនគរឲយបនល្អេទ េនះជនជបឃំុ់ែដលមន  
មហិចឆិ  នឹងចូលមកជំនសួ្រតងចំ់ណុចខ្វះចេន្ល ះែដលេកើតមនេនះ ។ មយ៉ងវញិេទៀត 
្របសិនេបើមនិមនករ្រគប្់រគងឲយបនតឹងរងឹពីថន កេ់លើេទេនះ ម្រន្ដីមន ក់ៗ  នឹង ចេ្រជើសេរ ើស
យកករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ មវធីិេរៀងៗខ្លួន ។ កនុងករណីែបប មយួក្ដី ជនជបឃំុ់មយួ
ចំននួធំ នឹងរស់េនកនុងសភព បអ់៊រួ។ 
 

ករេរៀបចំែផនករទុកជមនុស្រមប់ ថ នភពបនទ ន ់គឺជេរឿងចបំចេ់ដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹង
បញ្ហ ែដលេកើតេឡើងេ យឥត្រពងទុក។ ពនធនគរនីមយួៗ ្រតូវមននីតិវធីិចបស់ ស់
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ បនទ នែ់ដល ចេកើតមន។ បញ្ហ ទងំេនះរមួមន ករលួចរត ់កុបបកមម 
ករចបជ់ចំ បខ់ម ងំ មរណភព អគគីភយ័ និងករជេម្ល សេចញ និងបញ្ហ េផ ងេទៀត។ 

 

េនេពលករ្រគប្់រគង នងិស ្ដ បធ់ន បល់្អ មនបញ្ហ  
 

លទធភពៃនបញ្ហ ែផនកស ្ដ បធ់ន ប ់នឹង ចេកើតមនេនកនុងពនធនគរ  សូមបែីតកនុងពនធនគរ
មយួែដលមនករ្រគប្់រគងដល៏្អកេ៏ យ។ បញ្ហ មយួចំននួ ចេកើតមនេឡើងដូចជ ជនជបឃំុ់
យ្រប រេទេលើម្រន្ដីពនធនគរ េ យមនករេរៀបចំែផនករទុកជមនុ ឬជករ យ្រប រ

ែដលេកើតមនភ្ល មៗ។ ដូចគន េនះែដរ ជនជបឃំុ់មយួចំននួ ចសំេរចចិត្ដថ ពកួេគនឹងមនិ
េគរព មបទបបញញត្តិចបបរ់បស់ពនធនគរ េហើយប៉នុបង៉េធ្វើករបះេបរ មរយៈកុបបកមម ឬ
ករចបជ់ចំ បខ់ម ងំ។ ពនធនគរនីមយួៗ គរួមននីតិវធីិចបស់ ស់ស្រមបេ់ ះ្រ យ
ល់ឧបបត្តិេហតុ ្របសិនេបើេកើតេឡើង។ នីតិវធីិែបបេនះ គរួេរៀបចំេឡើងកនុងបរបិទៃនលិខិតុបករណ៍

អន្តរជតិ។ 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

វធិន ៥៤ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

(១)  កនុងទំនក់ទំនងជមយួជនជប់ឃុ ំម្រន្តីពនធនគរមិន្រតូវេ្របី្របស់កម្ល ងំេឡយី េលីក
ែលងែតកនុងករណីករពរខ្លួន ករណីបុ៉នប៉ងលួចរត់ ករណីតៃដេ យ្របេយល ឬ
េ យផទ ល់េទនឹងបញជ ្រសប មចបប់ ឬ្រសប មបទបញជ ៃផទកនុងននរបស់ពនធ
នគរ។ ម្រន្តីពនធនគរ ែដលេ្របីកម្ល ងំេដីមបេី ះទល់េនះ ក៏មិន្រតូវេ្របីឱយហសួ
ពីកំរតិៃនភពចបំច់េឡយី េហយី្រតូវ យករណ៍ភ្ល មៗេទ្របធនពនធនគរអំពី
ឧបបត្តិេហតុេនះ ។ 

(២)  ម្រន្តីពនធនគរ្រតូវែតបនទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លែផនកកយវបបកមមពិេសស េដីមបី
មនលទធភព ចទប់ទល់បនជមយួនឹងជនជប់ឃុកំំេ លៗ  ។ 

(៣)  េលីកែលងែតកនុងកលៈេទសៈពិេសសេចញ ម្រន្ដីែដល្រតូវបំេពញភរកិចចេ យផទ ល់
ជមយួ ជនជប់ឃុ ំមិន្រតូវឱយមន វុធេឡយី។ េលីសពីេនះេទៀត េទះបីកនុងករណី

ក៏េ យ ម្រន្ដីមិនគរួឲយកន់ វុធ លគឹក ម្រន្ដីរូបេនះទទលួបនករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លអំពីរេបៀបេ្របី វុធ។ 

ករ្រគប្់រគងតឹងរងឹ 
ប៉ុែន្ត្រសបចបប ់គឺជ 

ក ្ដ សំខន ់ 

នីតិវធិេីនេពល 
មន សននេហតុ  
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េគលករណ៍ ៩ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ១៥ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ១៦ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ១៧ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប ់ែចងថ ៖ 

 
 
 

ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់មិន្រតូវេ្របី វធុបំពនេទេលីមនុស េឡយី េលីកែលងែតកនុងករណីករពរ
ខ្លួន ឬករពរអនកដៃទ្របឆងំនឹងករគំ មកំែហងែដលនឲំយមនករ ្ល ប់ ឬរបសួធងន់ធងរែដល
ជិតនឹងេកីតេឡងី េដីមបបីងក រករ្រប្រពឹត្ដបទេលមីសធងន់ធងរ មយួែដលពក់ព័នធនឹងករគំ ម
កំែហងដល់ យុជីវតិ េដីមបចីប់ជន មន ក់ែដលនឹងនមំកនូវេ្រគះថន ក់ ឬ្របឆងំតៃដនឹង
ជញ ធររបស់ខ្លួន ឬេដីមបបីងក រកររត់េគចរបស់េគ េហយីេនេពល ែដលមេធយបយធូរ

្រ លទងំ យមិន ចមន្រគប់្រគន់េដីមបេីធ្វីឲយេគលេ ទងំេនះសេ្រមចបនែត
បុ៉េ ្ណ ះ។ េទះេនកនុង្រពឹត្តករណ៍ ក៏េ យ ករេ្របី្របស់ វុធសម្ល ប់េ យេចតន ច
េធ្វីេទបន ែតេនេពល ែដលមនករចបំច់បំផុត និងមិន ចេជៀស ងបន េដីមបី
ករពរ យុជីវតិមនុស ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ម្រន្តី្របតិបត្តចិបប់ មិន្រតូវេ្របី្របស់កម្ល ងំេទ កនុងករទំនក់ទំនងរបស់ខ្លួនជមយួនឹងជន
ែដលសថិតេនេ្រកមករឃុ្ំរគង ឬឃុឃំងំ េលីកែលងែតកនុងករណីែដលចបំច់តឹងរងឹ
បំផុត េដីមបរីក សន្តិសុខ និងស ្ដ ប់ធន ប់េនកនុង ថ ប័ន ឬេនេពល ែដលមនករគំ ម
កំែហងដល់សុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន។ 

ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់មិន្រតូវេ្របី្របស់ វុធេទកនុងករទំនក់ទំនងរបស់ខ្លួនជមយួនឹងជនែដល
សថិតេនេ្រកមករឃុ្ំរគង ឬឃុឃំងំេឡយី េលីកែលងែតកនុងករណីករពរខ្លួន ឬករពរអនក
ដៃទ្របឆងំនឹងករគំ មកំែហងដល់េសចក្ដី ្ល ប់ ឬេធ្វីឲយមនរបសួធងន់ធងរ ឬេនេពលែដល
ចបំច់បំផុត េដីមបបីងក រកររត់េគចៃនជនែដលសថិតេនេ្រកមករឃុ្ំរគង ឬឃុឃំងំែដលជ
េហតុនមំកនូវេ្រគះថន ក់ ដូចបនេរៀប ប់េនកនុងេគលករណ៍៩។ 

េគលករណ៍ដូចែដលមនពីខងេដីម មិនេធ្វីឲយខូច្របេយជន៍ដល់សិទធិ ភរកិចច និងករ
ទទលួខុស្រតូវរបស់ម្រន្តពីនធនគរ ដូចមនែចងេនកនុងបទបញញ ត្តិជបទ ្ឋ នអបបបរម
ស្រមប់្រគប់្រគងអនកេទស ជពិេសស្រតង់្របករ ៣៣ ្របករ៣៤ និង ្របករ៥៤ េឡយី។  
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ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

 

ព័ត៌មនសំខនដំ់បូងបំផុតែដលម្រន្ដី្រតូវចងចេំនះ គឺករករពរែតងែត្របេសើរជងករ
ពយបល។ ក្រមេទរចួ ស់ែដលថ ឧបបត្តិេហតុមយួេកើតេឡើងេ យមនិមនករឲយ
សញញ ្រពមនជមនុេនះ។ េសទើរែត្រគបក់រណីទងំអស់   ករចង្អុលបង្ហ ញមយួចំននួៃនករ
េកើនេឡើងភព នតឹងកនុងក្រមតិបគុគល ឬ្រកុម មនុនឹងេកើតមនឧបបត្ដិេហតុ។ ករណ៍េនះ
បង្ហ ញឲយេឃើញកនែ់តចបស់ពីអតថ្របេយជនៃ៍នសន្តិសុខចលករ។ េនេពលេធ្វើដំេណើ រេទ
កែន្លង ន កេ់ន ឬកែន្លងេធ្វើករែដលភព នតឹងកំពុង្របកសឲយដឹងមនុ ម្រន្ដីនឹងយល់ដឹង
ភ្ល មថ បរយិកសែបបហនឹង នឹងមនេហតុករអ្វីមយួេកើតេឡើង។ ម្រន្ដីពនធនគរនឹងយល់ដឹង
ភព នតឹ់ង មរយៈបរយិកស។   េ យ រពកួេគបន គ ល់ជនជបឃំុ់ទងំអស់ ម្រន្ដី
នឹង ចកតស់មគ ល់ជនជបឃំុ់បន មរយៈជនជបឃំុ់របូ ែដលរ បរ់សល់  ឬមន
កបបកិរយិបងកហិង  េហើយេ ះ្រ យេ យទប់ ក តម់និឲយេកើតមនអំេពើហិង ។ ជ

ករលំបកស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលចងប់េងកើតជេម្ល ះជមយួជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត ្របសិនេបើ
យុទធវធីិទូេទរបស់ម្រន្ដីមនភព្រតឹម្រតូវ និងរលូន។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករផទុះេឡើង

មយួៃនអំេពើហិង ជលកខណៈបគុគល ឬជ្រកុម េនែតនឹង ចេកើតមន េបើេទះបីជមន
សន្ដិសុខចលករដល៏្អកនុងពនធនគរកេ៏ យ។ 

 
 

ទំនកទំ់នងែដលមនវជិជ ជីវៈល្អរ ងម្រន្ដី និងជនជបឃំុ់ គឺជធតុជ រវន្ដមយួៃនយុទធវធីិ
សន្តិសុខចលករ ។ េនេពលមនទំនកទំ់នងល្អ ទំនកទំ់នងេនះ ចមន្របសិទធភពកនុងករ
កតប់នថយឧបបត្តិេហតុ ឬ ្ដ រេឡើងវញិបននូវរេបៀបេរៀបរយល្អ មរយៈដំេណើ រករៃនកិចច
សនទន និងកិចចចរចរ។ េនេពល មយួេនះវធីិ ្រស្តទងំេនះមនិទទលួបនេជគជយ័ ឬ
្រតូវបនេគចតទុ់កថមនិសម្រសប េនះវធីិ ្រស្តជរបូវន្ដ គរួយកគិតគូរអនុវត្ដេដើមបរីក
រេបៀបេរៀបរយ។ 

 
 

ម្រន្ដី្រគបរ់បូែដលេធ្វើករផទ ល់ជមយួជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស
ែដលេធ្វើឲយេគ ច្រគប្់រគងជនជបឃំុ់បន េ យេ្របើ្របស់កម្ល ងំអបបបរម។ ម្រន្ដីទងំេនះ 
មនិគរួប្រងក បជនជបឃំុ់ែដលបងកបញ្ហ េ យេ្របើកម្ល ងំខ្ល ងំេនះេទ។ កនុងកលៈេទសៈជ
េ្រចើន ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំខ្ល ងំ គឺមនិគរួេធ្វើេឡើយ េហើយកនុងករណីមនករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ
េនះ  ម្រន្ដី និងជនជបឃំុ់ នឹង ចរងរបសួយ៉ងធងនធ់ងរ។ ម្រន្ដីពនធនគរ ចទទលួបនករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទសៃនករ្រគប្់រគង និងទបទ់ល់ខុសៗគន ជេ្រចើន ែដល ចឲយពកួេគ
្រគប្់រគងជនជបឃំុ់េ យមនិបងកឲយមនេ្រគះថន កដ់ល់ខ្លួនឯង និងជនជបឃំុ់។  ថន កដឹ់កន ំ
គរួយល់ដឹងពីបញ្ហ ទងំេនះ និងគរួធនថ ម្រន្ដី្រគបរ់បូមនសមតថភពកនុងជំនញមលូ ្ឋ ន 
និងធនថ ម្រន្ដី្រគបចំ់ននួទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លពីបេចចកេទសទំេនើបៗ។ 

 
 

ម្រន្ដីពនធនគរែដលេធ្វើករផទ ល់ជមយួជនជបឃំុ់ ចកន់ វធុបន ដូចជ ដំបង ឬដំបង
េឈើស្រមបក់រពរខ្លួន។ ករអនុវត្តដល៏្អបង្ហ ញឲយេឃើញថ វធុទងំេនះ មនិគរួ ក់ ម
ខ្លួនកនុងលកខណៈមយួែដលសំែញង ឬគំ មកំែហងេនះេទ។ ករអនុវត្តជធមម  គឺ្រតូវ ក់

ករករពរ ែតងែត
្របេសើរជង ករពយបល  

ត្រមូវករឲយមនកិចច
សនទន និងកិចចចរច  

ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ
អបបបរម  

សព្វ វុធ  
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ដំបងកនុងេ េប៉េខែដល កប់ងំពីែភនកអនកដៃទ ប៉ែុន្ត ចយកមកេ្របើយ៉ងងយ្រសួល។ 
ដំបងធំៗ មនិគរួ កជ់បខ់្លួនជ្របចេំនះេទ ែតគរួទុកេនកនុងទី ងំយុទធ ្រស្ត េដើមបី ចដក
យកមកេ្របើ្របស់ឲយបនេលឿនកនុងករណីបនទ ន។់ មនិែមនជករអនុវត្តល្អេទែដលអនុញតឲយ 
ម្រន្ដីែដលេធ្វើករផទ ល់ជមយួជនជបឃំុ់កនក់េំភ្លើង ឬ វធុ េ្រពះនឹង ចយកមកេ្របើ្របស់
មនិសម្រសប ឬ ចធ្ល កេ់ទកនុងៃដជនជបឃំុ់។ 

 

 
 
 

កនុង្របពន័ធពនធនគរមយួចំននួ ម្រន្ដែីដលេដើរឃ្ល េំមើលបរេិវណពនធនគរ មនកនក់េំភ្លើង។ ម្រន្ដី
ទងំេនះ គរួទទលួបនករែណនចំបស់ ស់ពី ថ នភពែដល ចេ្របើ្របស់ វធុ។ វធុ 
ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េនេពលែដលមនករគំ មកំែហងដល់ យុជីវតិរបស់ម្រន្តីពកព់ន័ធ 

ឬអនកេផ ងេទៀត។ ករបញ់ជនជបឃំុ់េពលែដលេឃើញពកួេគកំពុងលួចរតេ់គច មនិ្រតូវបន
អនុញញ តេឡើយ។ ្រតូវមនករណីពិេសសបែនថមែដលេធ្វើឲយម្រន្ដីកនក់េំភ្លើងសននិ ្ឋ នថ ជន
ជបឃំុ់ែដលលួចរតេ់គចបងកករគំ មកំែហងភ្ល មៗដល់ យុជីវតិអនកេផ ងេទៀត េហើយម្រន្ដី
កនក់េំភ្លើង មនិ ចបញឈបជ់នជបឃំុ់េនះ មរយៈវធិនករេផ ងេទៀត េនះ ចអនុញញ ត
ឲយេ្របើកេំភ្លើងបន។ េគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្ដីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុេ យម្រន្តី
្របតិបត្តិចបប ់មនពនយល់ចបស់ ស់អំពីចំណុចេនះ ៖ 

 

 
 

រដ្ឋបល្រគប្់រគងពនធនគរ គរួបេងកើតេគលករណ៍ែណន ំនិងនីតិវធីិចបស់ ស់ស្រមបក់រ
េ្របើ្របស់កម្ល ងំ ឬ វធុ រមួជមយួកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លស្រមបម់្រន្ដីែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់
វធុទងំេនះ។ នីតិវធីិ គរួបញចូ លករេរៀបចំជផ្លូវករស្រមបក់រេសុើបអេងកតេលើឧបបត្តិេហតុ

ែដលមនករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ ឬ វធុ។ 
 
បញ្ហ មយួចំននួែដលមនេរៀប បខ់ងេលើ មនេរៀប បេ់នកនុងជំពូកទី ៤។ 

“វធិនករកនុងករទប់ ក តអំ់េពើហិង  និង ថ នភព សនន” 

ម្រន្ដី ្រតូវបន មឃតក់នុងករេ្របើ្របស់កេំភ្លើង ឬ វធុែដលបងកេ្រគះថន កដ់ល់ជីវតិេន
កនុងកែន្លងែដលមនករដកហូតេសរភីព េលើកែលងែតករណីមយួចំននួ ែដលមនិ ច
េជៀស ងបន  េដើមបកីរពរ យុជីវតិមនុស ។ 
  

គណៈកមមករអន្តរទ្វីប េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តល្អស្ដីពីករ 
ករពរជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពកនុងទ្វីប េមរកិ េគលករណ៍ ២៣ ឆន  ំ២០០៨ 

“េទះកនុង្រពឹត្តិករណ៍ ក៏េ យ ករេ្របី្របស់ វុធសម្ល ប់េ យេចតន ចេធ្វីេទបន
េនេពលចបំច់បំផុត េហយីមិន ចេជៀស ងបន េដីមបកីរពរ យុជីវតិមនុស ែត
បុ៉េ ្ណ ះ។៣១ 

(េគលករណ៍ ៩) 

ករេ្របើ្របស់កេំភ្លើង  
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ករ្រគប់្រគងជនជប់ឃុែំដល
មនក្រមិតសន្ដិសខុខពស ់

 
 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

 

្របពន័ធពនធនគរជេ្រចើន ទំនងជមនជនជបឃំុ់មយួចំននួែដលនឹង្រតូវេគឃំុកនុងលកខខណ្ឌ ៃន
សន្ដិសុខក្រមតិខពស់។ ករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ទងំេនះមនភព្របឈមខ្ល ងំដល់ ជញ ធរ
ពនធនគរ ែដលត្រមូវឲយមនករធនតុលយភពរ ងករគំ មកំែហងែដលជនជបឃំុ់្របេភទ
េនះបងកេឡើងដល់ ធរណជន្របសិនេបើពកួេគបនលួចរត ់ ករគំ មកំែហងដល់ស ្ដ ប់
ធន បខ់ងកនុងពនធនគរ និងកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋកនុងករ្រប្រពឹត្ដចំេពះជនជបឃំុ់ទងំអស់្របកប
េ យភពសមរមយ និងមនុស ធម។៌ ជលួកល រេបៀបែដលសងគម្រប្រពឹត្តមកេលើជនជបឃំុ់ គឺ
ជករឆ្លុះបញច ងំពីគុណតៃម្លដ្៏រជលេ្រជរបស់សងគម។ េគលករណ៍េនះ អនុវត្តជពិេសស
េទេលើករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដសុិខក្រមតិខពស់។ ជំពូកថមីេនះ េផ្ត តករយកចិត្ត
ទុក កេ់លើខ្លឹម រែដលបង្ហ ញកនុងចំណុចេផ ងៗរបស់េសៀវេភ ជពិេសសកនុងជំពូកទី ៧ 
ទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់។ 

 
 

ចំននួជនជបឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់ គរួែតរក ឲយមនចំននួតិចបំផុត 
េ យ រមលូេហតុមយួចំននួ។ ជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដសុិខក្រមតិខពស់ ទមទរឲយមន
ករ្រតួតពិនិតយឲយបនដិតដល់្រគបេ់ពលេវ  េហើយ្រតូវមនករឃ្ល េំមើលឲយបនតឹងរុងឹេលើ
េសរភីពកនុងករេដើរេហើរ និងទំនកទំ់នងជមយួអនកដៃទ។ េនេពលអនុវត្តបន្រតឹម្រតូវ ករ
្រតួតពិនិតយជនជបឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់ នឹង្រតូវករចំ យធនធនយ៉ង
េ្រចើន កនុងនយ័ហិរញញ វតថុ បេចចកេទស   និងធនធនមនុស ។ េលើសពីេនះេទៀត ម្រន្ដីទំនងជ
ចេធ្វើករ្រតួតពិនិតយបន្រតឹម្រតូវជងធមម  ្របសិនេបើករកំណតអ់ត្ដសញញ ណជនជបឃំុ់

ែដលមនសន្ដសុិខខពស់ អនុវត្ដគម នករេរ ើសេអើងេទេនះ។ 
 

 

ជញ ធរពនធនគរ គរួមនករេរៀបចំ្របពន័ធមយួឲយបនចបស់ ស់ និងល្អ ស្រមបកំ់ណតជ់ន
ជបឃំុ់ ខ្លះែដល្រតូវករ កឲ់យឃំុខ្លួនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនក្រមតិសន្ដិសុខខពស់។ ករ យតៃម្ល
ពីក្រមតិ និភយ័ គរួេធ្វើេឡើងជបន្តបនទ ប ់និងេទៀងទត ់េលើជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ។ េ្រកពី
ករណីេលើកែលងមយួចំននួេនះ  ជនជបឃំុ់្រស្តី ឬជនជបឃំុ់អនីតិជន មនិទំនងជ្រតូវឲយមន
សន្ដិសុខក្រមតិខពស់េនះេទ។ 

 
 

្របពន័ធពនធនគរ ្រតូវទទលួខុស្រតូវឃំុឃងំជនជបឃំុ់ទងំអស់កនុងលកខខណ្ឌ មយួសមរមយ និង
មនមនុស ធម ៌េ យមនិគិតពី្របេភទៃនបទេលមើស  ឬ្របេភទែដលបនសំេរចផ្ដនទ េទស ឬ
សំេរចេចទ្របកន។់ កតព្វកិចចេនះ ក្៏រតូវអនុវត្តចំេពះករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិសុខ

៨ 

ករ្រប្រពឹត្តេ យ
មនុស ធម ៌ 

ចំនួនជនជបឃុ់ំ 
ជអបបបរម  

ករ យតៃម្លជ 
លកខណៈបុគគល  

ករ កក់ំហិតកនុងលកខ
ខណ្ឌ ចបំចប់៉ុេ ្ណ ះ  
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ក្រមតិខពស់ផងែដរ។ េលើសពីេនះេទៀត ្របសិនេបើមនិចបំច ់អជញ ធរមនិគរួមនករ កកំ់ហិត
បែនថមចំេពះជនជបឃំុ់េនះេទ េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់ទទលួបនករឃំុខ្លួន្របកបេ យ
សន្តិសុខ និងសុវតថិភព។ 

 
 

ជំពូកទី ៧ ៃនេសៀវេភេនះ េរៀប បពី់ភពខុសគន រ ងសន្តសុិខរបូវន្ដ និងនីតិវធីិ និងសន្តិសុខ
ចលករ េហើយចំណុចទងំេនះ គរួមនលកខណៈបំេពញបែនថមឲយគន េទវញិេទមក។ េពលេរៀបចំ
ករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់ ជញ ធរ គរួពិចរ ចំណុចខងេលើ
េនះ។ ្របពន័ធមយួែដលអនុវត្ដសន្ដិសុខចលករ ែដលបនមកពីករ្រប្រស័យទកទ់ក ់និងភព
ៃវឆ្ល តរបស់ម្រន្ដី  ចមន្របសិទធភពជង្របពន័ធែដលពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេទេលើវធិនករតឹង
ែតង និងបេចចកវទិយសុទធ ធ។ 

 
 

 ជនជបឃំុ់មយួចំននួតូច ចមនលកខណៈបងកេ្រគះថន កខ់្ល ងំ និងកររខំនខ្ល ងំ េហតុេនះ
្រតូវ កព់កួេគទងំេនះឲយេន ចេ់ យែឡកពីជនជបឃំុ់ទូេទ សូមបសីថិតកនុងពនធនគរ
ែដលមនសន្ដសុិខក្រមតិខពស់កេ៏ យ។ ករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ទងំេនះទមទរករ្របុង្របយត័ន
ឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ កនុងវធីិ ្រស្តមយួែដលេគរពេទ មេគលករណ៍ទូេទៃនករ
្រគប្់រគងពនធនគរល្អ ដូចមនពិភក េនកនុងេសៀវេភេនះ។  ករ កឃំុ់ឲយេន ចេ់ យ
ែឡកពីជនជបឃំុ់ដៃទ គរួែតេធ្វើេឡើងកនុងដំ កក់លចុងេ្រកយបង្អស់ និងកនុងរយៈេពលខ្លី។ 
ជទូេទ េនមនជេ្រមើសៃនករ្រគប្់រគងេផ ងៗេទៀត សូមបែីតករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់បងក
េ្រគះថន កបំ់ផុតក្ដី។ 

 
 

 
 

 

ករេធ្វើករជមយួជនជបឃំុ់ែដលមនក្រមតិសន្ដិសុខខពស់ ទមទរឲយមនមនសិករវជិជ ជីវៈ
ក្រមតិខពស់ េហើយម្រន្ដីែដលេធ្វើករងរេនះ ចបំច្់រតូវទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថម 
និងករេ្រជមែ្រជងជបន្ដបនទ ប។់ 

 

“េទះបីជយ៉ង ក្ដី តុ ករមនបំណងគូសបញជ កថ់ ករឃំុឃងំ ចេ់ យែឡក
ពីជនជបឃំុ់ដៃទ សូមបែីតករណីពកព់ន័ធនឹងករ កឲ់យេន ចែ់តឯង គឺមនិ ចអនុវត្តេលើ
ជនជបឃំុ់េ យគម នរយៈេពលកំណតប់នែដរ ។ េលើសពីេនះ ្របករសំខនគឺ់ថ  ជន
ជបឃំុ់ គរួមនលទធភពេសនើឲយមនករពិនិតយេសើេរ ើេលើអងគេសចក្តី និងអងគេហតុ ពីសំ ក ់
ជញ ធរតុ ករឯក ជយ ចំេពះករណីអសូបន្ល យេពលេវ ៃនករឃំុខ្លួនកនុងបនទបេ់ យ

ែឡក។ ្របករេនះ  េគគរួពយយមែស្វងរកដំេ ះ្រ យមយួជំនសួករឃំុខ្លួនេ យ
ែឡកចំេពះជនជបឃំុ់ែដលចតទុ់កថមនេ្រគះថន ក ់េហើយករឃំុខ្លួនរបូេគកនុងពនធនគរ
ធមម  េ្រកមរបប្រគប្់រគបធ់មម  ែដល្រតូវបនចតទុ់កថជករខុសឆគងេនះ ។៣២ 

  
ល្រកមតុ ករអ៊រឺ ៉បុែផនកសទិធមិនសុ  

េលើសណំុំេរឿងរបស ់Sanchez v ្របេទសប ំង ឆន ំ២០០៥ 

តុលយភពៃនសន្តិសុខ  

ជនជបឃុ់ំែដលេ្រគះ
ថន កប់ំផុត  

ម្រន្ដីែដលទទួលបន
ករបណ្តុ ះប ្ដ ល

ពិេសស  
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លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុឃងំជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់ គរួែតសថិតេនេ្រកមករ្រតួត
ពិនិតយេ យឯក ជយ ដូចមនពិភក កនុងជំពូកទី ១៥។ 

 
 

មលូេហតុៃនករេរៀបចឲំយមនសន្ដសុិខក្រមតិខពស់  

 
 

ខងេ្រកមេនះ គឺជេហតុផលមយួចំននួែដលជនជបឃំុ់មន ក្់រតូវេគឃំុកនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្ដិ
សុខក្រមតិខពស់ ៖ 

 
 

ជនជបឃំុ់មយួចំននួកនុងពនធនគរ បងកករគំ មកំែហងជបន្តបនទ បដ់ល់រដ្ឋ  ្រកុមមនុស ជក់
ក់ មយួ ឬដល់បគុគលេផ ងៗេទៀត។ េ យ រែតមលូេហតុេនះេហើយ េទើប្រតូវចត់

វធិនករ្រគបដំ់ កក់លែដល ចេធ្វើេទបន េដើមបកីរពរមនិឲយជនជបឃំុ់រតេ់ចញពីករ
ឃំុឃងំ្រសបចបប។់ ជនជបឃំុ់ទងំេនះ ្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លជក់ កម់យួទកទ់ងនឹង
្របេភទៃនករគំ មកំែហងែដលជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  បងកេឡើង េហើយឈនដល់ករលួចរត។់ 
ជញ ធរពនធនគរចបំច្់រតូវេធ្វើករវភិគេដើមបឲីយដឹងថ េតើករលួចរតរ់បស់ជនជបឃំុ់េនះ 

មនជំនយួ មយួែដរឬេទ េទះបីពីខងកនុងពនធនគរ ឬពីអនកខងេ្រកពនធនគរកេ៏ យ។ 
្របសិនេបើជនជបឃំុ់េនះជសមជិករបស់្រកុមខងកនុង ឬខងេ្រកពនធនគរ េនះ ជញ ធរ
ពនធនគរ ្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លអំពីវ ិ លភពៃនទំនកទំ់នងថ េតើគរួបេ ្ដ យឲយជនជបឃំុ់

មន កេ់ធ្វើករេសពគបជ់មយួនឹងជនជបឃំុ់ដៃទេទៀតែដរ ឬអត។់ បញ្ហ ទងំេនះ នឹងមន
េរៀប បល់ម្អតិជបន្តបនទ បក់នុងជំពូកេនះ។ 

 
 

ជនជបឃំុ់មយួចំននួតូច ចមនិទទលួយកករ្រតួត្រ  និងស ្ដ បធ់ធន បល់្អកនុងពនធនគរ 
និងករេធ្វើអ្វីៗ មទំេនើងចិត្ត  ជលកខណៈបគុគលក្ដី ឬជ្រកុមក្ដី េដើមបបីនទុចបង្អ ក ់ដំេណើ រករល្អ
ៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ ជញ ធរពនធនគរ ចបំច្់រតូវបេងកើតវធិនករពិេសសេដើមបី
្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ អ្វីែដលសំខន ់គឺ្រតូវរក ចំននួជនជបឃំុ់្របេភទេនះឲយសថិត
េនកនុងចំននួតិចបំផុត។ ពីមយួេពលេទមយួេពល កបបកិរយិរបស់ជនជបឃំុ់មយួចំននួបងក
បញ្ហ ដល់ ជញ ធរពនធនគរ។ ជធមម  បញ្ហ េនះ ្រតូវបនេ ះ្រ យ មរយៈដំេណើ រករ
វធិនករវនិយ័ធមម  េហើយកជ៏េពលែដល ចជំរុញឲយជនជបឃំុ់្របេភទេនះេគរពបទ
បបញញ ត្តិ និងបទបញជ  េ យមនិចបំចេ់គរព មលកខខណ្ឌ រក សន្តិសុខក្រមតិខពស់ជ
ពិេសសតេទេទៀតេឡើយ។ 

 

“(ជំ នមយួ)កនុងចំេ មជំ នជ ទិភព និងសំខនបំ់ផុតកនុងករ្រគប្់រគងជន
ជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់ និងមនេ្រគះថន ក ់គឺជករកំណតពី់អត្តសញញ ណ
របស់ជនជបឃំុ់ េ យេហតុថ អត្តសញញ ណ និងវធិនករ េដើមបេី ះ្រ យជមយួជន
ជបឃំុ់្របេភទេនះ ចមនភពខុសៗគន េទ ម្របេទសេផ ងៗគន ។៣៣ 
  

       Nathee Chitsawang ជអគគនយកៃនមនទរីអបរែំកែ្រប្របេទសៃថ ឆន ២ំ០០៥ 

លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន  

និភយ័ដល់ ធរណ
ជន ឬសងគម ្របសិនេបើ

មនករលួចរត ់
 

និភយ័ចំេពះ 
ស ្ត បធ់ន បក់នុង

ពនធនគរ  
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ករពយយមែចកឲយ ចនូ់វ្របេភទៃនជនជបទ់ងំពីរេនះ គឺជករណ៍ចបំច។់ ជនជបឃំុ់
ែដល ចនឹងបងកករគំ មកំែហងដល់រដ្ឋ ឬបគុគលនន កនុងករណីមនករលួចរតេ់គចខ្លួន 

ចមន កបបកិរយិល្អកនុងបរយិកសពនធនគរ េ យេគរព មបទបញញត្តិពនធនគរទងំ
អស់។ ដូចគន េនះែដរ ជនជបឃំុ់ ែដលបងកកររខំនកនុងពនធនគរ ចជអនកមនិពយយម
លួចរតេ់ចញពីពនធនគរ។ ជទូេទ មទម្ល បអ់នុវត្ដល្អ ្រតូវែត កឃំុ់ជនជបឃំុ់ទងំពីរ្រកុម
េនះ ឲយេន ចពី់គន ។ ្របសិនេបើ្រកុមទងំពីរេនះ ្រតូវបន កឃំុ់កនុងកែន្លងជមយួគន កនុង្រកុម
មនសន្ដិសុខដូចគន  េនះពកួេគ នឹងមខុជពកួបេងកើនកម្ល ងំឲយគន េទវញិេទមក និងបេងកើតឲយ
មនករគំ មកំែហងកនែ់តខ្ល ងំដល់រដ្ឋបលពនធនគរ ។ 
 
 

ជនួកល រដ្ឋបលពនធនគរ មននិនន ករកនុងករ កឃំុ់ជនជបឃំុ់កនុងែផនកែដលមនកររក
សន្តិសុខក្រមតិខពស់េ យស្វ័យ្របវត្តិ េ យែផ្អកេលើក្រមតិធងនធ់ងរៃនឧ្រកិដ្ឋកមមែដលជនជបឃំុ់
្រតូវបនសំេរចផ្ដនទ េទស ឬជបេ់ចទ។ េគលករណ៍េនះ ជឧទហរណ៍ អនុវត្ដចំេពះជន
ជបឃំុ់ទងំ យ ែដល្រតូវបនសំេរចពិរទុធភពពីបទឃតកមម។ េនកនុងករណីខ្លះ 
លកខខណ្ឌ ៃននិនន ករេនះកំណតេ់ យតុ ករែដលជែផនកមយួៃន ល្រកម។  កនុងករណី
ខ្លះេទៀត រដ្ឋបលពនធនគរសេ្រមច កល់កខខណ្ឌ ទងំេនះេលើជនជបឃំុ់។ លិខិតុបករណ៍
អន្តរជតិមនែចងយ៉ងចបស់ថ ករ កកំ់ហិតទងំអស់ គរួែតកំណតក់នុងលកខខណ្ឌ ជអបបរម
ចបំច។់ ជនជបឃំុ់ មនិគរួ្រតូវេគកំណតល់កខខណ្ឌ េ យស្វ័យ្របវត្តិេទ ផទុយេទវញិ្រតូវែផ្អក
េលើករ យតៃម្លជលកខណៈបគុគល។ 

 

កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន មំកេនះ រដ្ឋបលពនធនគរមយួចំននួបនបេងកើតែផនកមយួស្រមបស់ន្តិ
សុខខពស់ ។  ករបេងកើត និងែថរក កែន្លងទងំេនះមនករចំ យេ្រចើន។ េហតុដូចេនះ 
សមតថភពេ្របើ្របស់កែន្លងេនះេនជបួ្របទះបញ្ហ េនេឡើយ។ កែន្លងទងំេនះ មនិគរួេ្របើ
្របស់េ យគម នេហតុផលចបំចេ់ឡើយ។ 

 
 

ករ្រប្រពតឹ្តេលើជនជបឃុ់ែំដលមនសន្ដសុិខក្រមតិខពស់  
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ  ៥ ៃនអនុសញញ អន្តរទ្វីប េមរកិស្តីពីករករពរ និងករ កទ់ណ្ឌ កមម្របឆងំនឹង
ទរណុកមម ែចងថ ៖     

 
 

វធិន ២៧ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

 អំេពីទរុណកមមមិន ចេកីតេឡងីេ យយកេលសថ ជនជប់ឃុមំន កបបកិរយិបងក
េ្រគះថន ក់ ឬេ យ រខ្វះករករពរសន្ដិសុខកនុងពនធនគរ ឬខ្វះពនធនគរេនះេឡយី។  

វន័ិយ និងស ្ដ ប់ធន ប់្រតូវរក ឲយបនមឺុងម៉ត់ បុ៉ែន្តពំុ្រតូវរតឹតបិតេ្រចីនហួសពីភពចបំច់
សំ ប់ករឃុឃំងំ្របកបេ យសុវតថិភព និងជីវតិភពរស់េនកនុងសហគមន៍្របកបេ យ
រេបៀបេរៀបរយល្អ្របៃពេនះេទ។ 

ភពខុសគន រ ង្រកុម
ជនជបឃុ់ពំីរ្របេភទ  

លកខណៈៃនបទេលមើស ឬ
បទឧ្រកិដ្ឋ  
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វធិន ៥៧  ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ែចងថ ៖ 
 

 
 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ
 

 
  

ករ ក់ពនធនគរ និងវធិនករដៃទេទៀតែដលនឱំយមនករកត់ផ្ដ ច់ទំនក់ទំនងរបស់
េលមីសជនជមយួមជ ្ឋ នខងេ្រក ពិតជនឲំយមនករឈចឺប់ េ្រពះបុគគលរូបេនះពំុមន
សិទធិកនុងករសេ្រមចចិត្តេ យខ្លួនឯង េ យ រ្រតូវេគដកហូតេសរភីពេចញពីខ្លួន។ 
្រស័យេហតុេនះ របប្រគប់្រគងពនធនគរ មិន្រតូវបេងកីនេសចក្តីទុកខេ កឈចឺប់េទេលី

ជនជប់ឃុែំដលកំពុងែតមនករឈចឺប់េនះេទៀតេទ េលីកែលងករកត់ផ្ដ ច់ម្តងមក លេនះ
មនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ ឬេដីមបរីក វន័ិយកនុងពនធនគរ ។ 

អនុ សន៍ៃនវធិន (៨២) ១៧ របស់គណៈកមម ធិករៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តីអឺរ ៉ុបស្រមប់រដ្ឋជ
សមជិក ទក់ទងនឹងករឃុខំ្លួន និងករ្រគប់្រគងជនជប់ឃុបំងកេ្រគះថន ក់ ៖ 
េយង មម្រ  ១៥.ខ ៃនលកខន្តិកៈរបស់្រកុម្របឹក  គណៈកមម ធិកររដ្ឋម្រន្តសីហភពអឺរ ៉ុប
ផ្តល់អនុ សន៍ដល់រ ្ឋ ភិបលៃនរដ្ឋជសមជិកថ ៖ 
១.      អនុវត្តបទបបញញត្តិពនធនគរធមម ចំេពះជនជប់ឃុែំដលបងកេ្រគះថន ក់ឲយបន

េ្រចីនបំផុត មែដល ចេធ្វីបន 
២.      អនុវត្តវធិនករសន្ដិសុខ្រតឹមក្រមិតែដលជត្រមូវករចបំច់របស់ជនជប់ឃុ ំ
៣.      អនុវត្តវធិនករសន្ដិសុខកនុងសភពមយួមនករេគរពេសចក្ដីៃថ្លថនូរ និងសិទធិ

មនុស  
៤.      ធនថវធិនករសន្ដិសុខេផ្ត តេលីត្រមូវករេផ ងៗទក់ទងនឹងភពេ្រគះថន ក់ 
៥.      កត់បនថយផលរខំនពីលកខខណ្ឌ ព្រងឹងសន្ដិសុខ មែដល ចេធ្វីបន  
៦.      យកចិត្តទុក ក់ជចបំច់េលីបញ្ហ សុខភពប ្ត ល ចមកពីករព្រងឹងសន្តិ

សុខ 
៧.      ផ្តល់ករអប់រ ំបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ករងរ និងមុខរបរបែនថមេនេពលទំេនរ 

និងសកមម ភពេផ ងេទៀត  កនុងក្រមិតមយួែដលសន្ដិសុខ ចធនបន។ 
៨.      ្រតូវមន្របព័នធ្រតួតពិនិតយេទៀងទត់មយួ េដីមបធីនថកែន្លងឃុខំ្លួនែដលមនករ

ព្រងឹងសន្តិសុខ និងក្រមិតៃនកររក សន្តិសុខ គឺមិនេលីសពីត្រមូវករជក់ែស្តង។ 
៩.      ្របសិនេបីមនអងគភពព្រងឹងសន្តិសុខ ្រតូវធនថ អងគភពទងំេនះមនកែន្លង

េធ្វីករ និងម្រន្ដីសមរមយ   និងមនបរកិខ រចបំច់ទងំអស់។ 
១០.   ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្ដីស្តីពីករឃុឃំងំ និងករ្រគប់្រគង ជនជប់ឃុំ

ែដលបងកេ្រគះថន ក់។ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង 
 
េនកែន្លង ែដលមនជនជបឃំុ់មយួចំននួធំ ្រតូវបនេគឃំុកនុងកែន្លងែដលមនសន្តិសុខ
ក្រមតិខពស់ េនះនឹងមន្របឈមនឹងភពេ្រគះថន ក ់ពីេ្រពះលកខខណ្ឌ ទងំេនះមនសភព
េលើសលប ់និងមនេ្រប បែដល ចឲយពកួេគបងកករគំ មកំែហងដល់ពនធនគរបន។ េយង
មវធិនទូេទ ជនជបឃំុ់ គរួ្រតូវបនេគឃំុឃងំកនុងលកខខណ្ឌ ែដលមនសន្តិសុខក្រមតិខពស់

ែតកនុងករណី កបបកិរយិរបស់ពកួេគបង្ហ ញេចញករគំ មកំែហងដល់សុវតថិភព និងសន្តិ
សុខប៉េុ ្ណ ះ េហើយរដ្ឋបលពនធនគមនិមនជេ្រមើសេផ ង។ ករងរចត់ ងំ មយួ
ទកទ់ងនឹងលកខខណ្ឌ ទងំេនះ គរួេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពលខ្លី មែដល ចេធ្វើបន និងសថិតេន
េ្រកមករ្រតួតពិនិតយជបន្តបនទ បនូ់វ កបបកិរយិរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ 
 
្របពន័ធពនធនគរែដលមនជនជបឃំុ់តិចតចួជបឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ សន្តិសុខក្រមតិខពស់ ទំនងជ
មនសុវតថិភពទងំជនជបឃំុ់ និងម្រន្ដី។ កនុងករណីមនែដលមនចំននួជនជបឃំុ់តិច េនះ    
ម្រន្ដីនឹង ចកំណតជ់នជបឃំុ់ែដល្រតូវឃំុកនុងលកខខណ្ឌ សន្ដិសុខក្រមតិខពស់បន និង ច
ធនថ ជនជបឃំុ់ទងំេនះទទលួបនករ្រតួតពិនិតយយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ ្របសិនេបើជនជបឃំុ់
្របេភទេនះមនចំននួេ្រចើនេពកេនះ ម្រន្ដីមនិ ចេធ្វើករ្រតួតពិនិតយដិតដល់ចំេពះជនជបឃំុ់
ែដលប៉នុបង៉លួចរត ់ឬបងកកររខំនបនេឡើយ។ 

 

ក្រមតិធងនធ់ងរៃនឧ្រកិដ្ឋកមមរបស់ជនជបឃំុ់ែដល្រតូវសំេរចផ្ដនទ េទស ឬជបេ់ចទ នឹងក្ល យជ
ក ្ដ មយួៃនករសំេរចចិត្ដ កជ់នជបឃំុ់មន កក់នុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់។ េទះបីជ
យ៉ង កេ៍ យ ក ្ត សេ្រមចេនះ មនិគរួអនុវត្តរហូតេនះេទ។ ឧទហរណ៍ ករចតទុ់កជន
ជបឃំុ់ទងំអស់ែដលមនពិរទុធភពពីបទឃតកមម េហើយផ្ដនទ េទស កព់នធនគរមយួជីវតិ
េនកនុងរបប្រគប្់រគងមយួដតឹ៏ងរុងឹ េ យមនិបនឆ្លងកតក់រ យតៃម្ល គឺជទេង្វើខុសឆគង។ 

 
 

្របពន័ធកំណតអ់ត្តសញញ ណជនជបឃំុ់ជបឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់ គរួែតបេងកើត
េឡើងឲយបនចបស់ ស់ េដើមបី យតៃម្លក្រមតិ និភយ័របស់ជនជបឃំុ់ជ្របច។ំ ករ យ
តៃម្ល និភយ័បន្រតឹម្រតូវ ចជយួ កំណតអ់ត្តសញញ ណជនជបឃំុ់ែដលបងកករគំ មកំែហង
ធងនធ់ងរដល់ម្រន្ដី ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត និងដល់សហគមន។៍ លកខណៈវនិិចឆយ័ៃនករ យតៃម្ល

និភយ័ទកទ់ងនឹងកររក សន្តសុិខ មនេរៀប បល់ម្អតិកនុងជំពូកទី ៧ និងកគ៏រួយកមកអនុវត្ត
ចំេពះសន្ដិសុខក្រមតិខពស់។ ករ យតៃម្ល គរួ្រតូវពិនិតយេសុើេរ ើេឡើងវញិកនុងរយៈេពលមយួេទៀង
ទត។់ 

 

ករេ្របើ្របស់សន្តិសុខ
ក្រមតិខពស់ជអបបរម  

ករ យតៃម្លជ 
លកខណៈបុគគល  
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ទិដ្ឋភពសន្ដិសុខក្រមតិខពស់ជរបូវន្ត មនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី ៧។ បញ្ហ ទងំេនះទមទរឲយ
មនករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសកនុងករេមើលករខុស្រតូវ្រកុមជនជបឃំុ់កនុងចំ តថ់ន ក់
េនះ។ េនកនុងយុ ្ត ធិករភគេ្រចើនបំផុត  បរេិវណខងេ្រកពនធនគរ ឬកែន្លងឃំុឃងំជន
ជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់ ្រតូវបនេគព្រងឹងជពិេសស ែដលជេរឿយៗមនរបងំ
ពីរជន ់េពលគឺ ជញជ ងំ និងរបង។  េនែផនកខងកនុងពនធនគរមនរបងំ ឬទ្វ រសុវតថិភពេន
ចេន្ល ះែផនកេផ ងៗៃនពនធនគរ និងជញជ ងំ។ ទ្វ រ និងបង្អួចៃនបនទបឃំុ់របស់ជនជបឃំុ់នឹង្រតូវ
បនព្រងឹងជពិេសស។ វធិនករស្រមបក់ររក សន្តិសុខ ម្របពន័ធេអឡិច្រតូនិចេន ម
កែន្លងេផ ងៗៃនពនធនគរ ក៏ ចមនករេរៀបចំឲយមនផងែដរ។  ករេរៀបចំឲយមន្របពន័ធសន្តិ
សុខទងំេនះ ចបេងកើតឲយមនកនុងលកខណៈមយួ េ យេធ្វើយ៉ង ធនដល់តុលយភពរ ង
កររតឹបណ្ដឹ ងសុវតថិភព មផ្លូវចបប ់និងត្រមូវករកនុងករ្រប្រពឹត្ដេលើជនជបឃំុ់ឲយបន    
សមរមយ។ 

 
 

េគលករណ៍ៃនសន្តិសុខចលករែដលមនេរៀប បក់នុងជំពូកទី៧ អនុវត្តជពិេសស ចំេពះ
ពនធនគរែដលមនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់។ ជទូេទ ម្រន្ដីនឹងេនយមជនជបឃំុ់្រគបេ់ពល
ែដលពកួេគេនខងេ្រកបនទបឃំុ់ឃងំ ឬេនេពលេធ្វើដំេណើ រពីកែន្លងមយួេទកែន្លងមយួេទៀត។ 
ករ្រតួតេមើលជនជបឃំុ់ទងំេនះេធ្វើេឡើងេ្រចើនហសួពីក្រមតិៃនករ មយមធមម ។ ម្រន្ដី គរួ
ែត្រប្រស័យទកទ់ងជមយួជនជបឃំុ់ េ យកនុង កបបកិរយិវជិជមន មែដល ចេធ្វើ     
េទបន។ 

   “ករពនិតិយេសុើេរ ើចំ តថ់ន កស់ន្តសុិខ 
  

េ្រកពីជនជបឃំុ់ជបឃំុ់កនុងក្រមតិសន្តិសុខៃផទកនុងទបបំផុត (ចំ តថ់ន ក ់ក) និងជនជប់
ឃំុជបឃំុ់កនុងក្រមតិសន្តិសុខខងេ្រកទបបំផុត (ចំ តថ់ន ក ់ក) ករពិនិតយេសុើេរ ើចំ ត់
ថន កស់ន្តិសុខ យ៉ងេ ច ស់ គរួេធ្វើេឡើងេនេរៀង ល់្របមំយួែខម្តង កនុងអំឡុងេពល
ៃនករបំេរ ើេទស។ 
  

ករពិនិតយេសុើេរ ើចំ តថ់ន កស់ន្តិសុខ ្រតូវេផ្ត តេលើឥរយិបថរបស់ជនជបឃំុ់កនុងអំឡុង
េពលអនុវត្ដេទស ថេតើអ្វខី្លះែដលគតប់នេធ្វើេដើមបែីកែ្របខ្លួន អ្វីែដលគតប់នទទលួករ
លតដំ់ពីក ្ត ្របវត្តិផទ ល់ខ្លួនមយួចំននួ ជនជបឃំុ់មនជបេ់ចទពីកំហុសធងនធ់ងរ មយួ
ែដរ ឫអតក់នុងេពលបំេរ ើេទស េហើយនិងថេតើេពលេវ ែដលជនជបឃំុ់្រតូវបំេពញ មនុ
នឹងមនសិទធសំុិេ ះែលងេ យមនលកខខណ្ឌ េនកលបរេិចចទសវនករបនទ ប ់េ យ 
គណៈកមម ធិករេ ះែលងេ យមនលកខខណ្ឌ  ឬករេ ះែលង ែដរ ឬេទ។ 
 

េលើសពីេនះេទៀត ចំ តថ់ន កស់ន្តសុិខរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ្រតូវែតយកមកពិនិតយេសុើេរ ើជ
្របច ំេនេពល មន ថ នភពែ្រប្របួលសំខន់ៗ កនុងកលៈេទសៈរបស់ជនជបឃំុ់។៣៤ 

 
ដក្រសងពី់េគហទំពរ័ៃនមនទីរែកែ្រប្របេទសនូែវលេសឡង ់

  

ទិដ្ឋភពសន្ដសុិខក្រមតិ
ខពស់ជរូបវន្ត  

ទិដ្ឋភពសន្ដសុិខក្រមតិ
ខពស់ចលករ  
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នីតិវធីិៃនករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលួចរតរ់បូវន្ដមនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី៧។ ជញឹក
ញប ់ករេធ្វើដូចេនះ ចជភពចបំចស់្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់។ 
េទះបីសថិតកនុងករណីទងំេនះកេ៏ យ កេ៏គលករណ៍ទូេទែដលមនេរៀប បក់នុងជំពូកទី៧ 
េនែត ចយកមកេ្របើបន ជពិេសស ទកទ់ងនឹងេគលករណ៍ៃនករ យតៃម្លជនជបឃំុ់ជ
លកខណៈបគុគល។ 

 
 

សន្តសុិខអតបិរមពេិសស   
 

កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ  យុ ្ត ធិករមយួចំននួមននិនន ករេ្រចើនេឡើងៗកនុងករឃំុឃងំ
ជនជបឃំុ់ខ្លះកនុងលកខខណ្ឌ សន្តិសុខអតិបរមពិេសស េ យ រមលូេហតុេផ ងៗ។ 

 

  កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ លកខខណ្ឌ សន្តិសុខអតិបរមពិេសសេនះ ចជែផនកមយួៃន
ល្រកមែដលកំណតេ់ យតុ ករ។ 

  កនុងយុ ្ត ធិករដៃទៗេទៀត រដ្ឋបលពនធនគរ ចឃំុជនជបឃំុ់េ យស្វ័យ្របវត្តិកនុង
លកខខណ្ឌ សន្តសុិខអតិបរម េ យែផ្អកេលើ្របេភទបទេលមើស ឬថិរេវ ៃនករផ្ដនទ
េទស ។ 

  កនុងយុ ្ត ធិករខ្លះេទៀត ជនជបឃំុ់ ្រតូវ កឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ ទងំេនះ េ យែផ្អក ម
លទធផលៃនករ យតៃម្លរបស់រដ្ឋបលពនធនគរ។ 
 

កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ គំនិតមយួ ្រតូវបនផ ព្វផ យថ មនជនជបឃំុ់្របេភទថមីមយួ
េទៀតែដលបងកេ្រគះថន ក ់និងគំ មកំែហងដល់សងគមយ៉ងខ្ល ងំែដលចបំច្់រតូវ កឃំុ់ឃងំ
កនុងលកខខណ្ឌ សន្តិសុខអតិបរមពិេសសអស់ថិរេវ យូរអែង្វង កនុងករណីខ្លះ អស់មយួជីវតិ
របស់េគែតម្ដង។ េនះ គឺជករសនមតដ់េ៏្រគះថន កយ៉់ងខ្ល ងំមយួ ជពិេសសេនេពលែដលករ
សនមតេ់នះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យអនកនេយបយ ឬអនកែដលមនបទពិេ ធនផ៍ទ ល់តិចតចួ
ទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់។ េនពសេពញពិភពេ កេយើងេនះ យុ ្ត ធិករជេ្រចើន
មនបទពិេ ធនយ៉៍ងយូរកនុងករបំេពញករងរជមយួ្រកុម ឬបគុគលែដលបងកករគំ ម
កំែហងជ្របចដំល់សងគម។ យុ ្ត ធិករទងំេនះ ជញឹកញប ់្រតូវបនបងគ បឲ់យេធ្វើករ ក់
ជនជបឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ ដូចេនះ កនុងរង្វងៃ់នខ្លឹម រៃនចបបជ់តិ និងចបបអ់ន្តរជតិ។ ករ
្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ទងំេនះ្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ និងជលកខណៈមនុស ធម ៌គឺជករ

កលបងដល៏្អៃន្របពន័ធពនធនគរែបបវជិជ ជីវៈ។ ករអនុវត្ដែបបេនះ េនមនបញ្ហ េនេឡើយ។ 
្របសិនេបើខកខនមនិបនអនុវត្តដូចេនះេទ ករអនុវត្ដែបបេនះ គឺជករណ៍ខុសឆគង កនុងនយ័
ៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរ កនុងនយ័ៃនលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុង្របេទស្របជធិបេតយយ និងជកំហុស
ឆគងេ យ រជឧទហរណ៍មនិល្អសំ ប្់របេទសេផ ងៗេទៀត។ 

 
 

  េគលករណ៍ៃនលិខិតុបករណ៍ថន កតំ់បន ់និងអន្តរជតិ មនែចងយ៉ងចបស់ថ ល់
ករ កកំ់ហិតទងំអស់ គរួែតអនុវត្ត្រតឹមក្រមតិអបបបរមែដលចបំច។់ 

 
  ករេលើកែលង និងមនិែមនជនិយម៖ ករឃំុឃងំជនជបឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ សន្តសុិខអតិបរ

មពិេសស គរួេធ្វើេឡើងកនុងករណីេលើកែលង ជជងកំណតជ់វធិនចបប។់ ជនជបឃំុ់

ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍
បងក រករលួចរតរូ់បវន្ដ  

ករអនុវត្តជអបបបរម
ៃនសន្តិសុខអតិបរម

ពិេសស  
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មយួចំននួតូចែដល្រតូវ កឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ ទងំេនះ មនិែមនសុទធែតជ្របេភទជនជប់
ឃំុែដលឃំុខ្លួនរយៈេពលែវងទងំអស់េនះេទ េហើយបញ្ហ ែដលពកួេគមន មនិគរួ
ព្រងីកឲយ ល លដល់ជនជបឃំុ់មយួចំននួធំែដលកំពុងអនុវត្ដេទសមនថិរេវ ែវង
េនះែដរ។ 

 
  ទម្ល បអ់នុវត្ដករងរល្អ  មនិយមនយ័ ជនជបឃំុ់ែដល្រតូវ កឃំុ់ខ្លួនកនុងលកខខណ្ឌ

សន្តិសុខអតិបរមពិេសស គរួេធ្វើេឡើងចំេពះជនជបឃំុ់ែដលបងកករគំ មកំែហងជក់
ែស្តង និងភ្ល មៗដល់សុវតថិភព ធរណៈ កនុងករណីជនជបឃំុ់របូេនះបនលួចរត ់
ឬដល់ស ្ត បធ់ន បៃ់ផទកនុងរបស់ពនធនគរ។ 

 
ករឃំុឃងំជនជបឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ ែបបេនះ ទំនងជ្រតូវករចំ យធនធនេ្រចើន ទងំ
ធនធនហិរញញ វតថុ និងធនធនមនុស ជេដើម។ ្របសិនេបើចំននួជនជបឃំុ់មនករេកើនេឡើង
េ យមនិចបំចេ់នះ េពលេនះ កដូ់ចជថ ម្រន្ដនឹីងមនិមនលទធភព្រតួតេមើលពកួេគ
មែដលខ្លួន្រតូវបំេពញបនេទ។  ្របសិនេបើ ចរក ចំននួជនជបឃំុ់បនកនុងក្រមតិអបបបរ

ម េពលេនះម្រន្ដី នឹង ចពិនិតយភពេ្រគះថន កសំ់ខន់ៗ ែដលជនជបឃំុ់ ចបងកេឡើងបន។ 
ដូចេនះ ករ កជ់នជបឃំុ់កនុងកែន្លងឃំុឃងំែបបេនះ គរួែតទទលួបនករអនុញញ តពីថន កេ់លើ 
និងគរួពិនិតយេសុើេរ ើេឡើងវញិឲយបនញឹកញប។់ 
 

“គណៈ្របតិភរូបស់គណៈកមម ធិករបងក រទរណុកមមសហភពអឺរ ៉បុ CPT ទទលួបន
ដំណឹងថ បនទបែ់ដលមនកររតឹបន្តងឹសន្តសុិខ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងពនធនគរចំននួ ៥ េនទូ
ទងំ្របេទស និងមនបំណងជចមបងបនថយឥទធិពលៃនឧ្រកិដ្ឋកមមែដលេរៀបចំេ យ្រកុម
ជនជបឃំុ់ទំេនើងកនុងពនធនគរ។ ករ កជ់នជបឃំុ់កនុងបនទបឃំុ់ឃងំដូចេនះ ច្រតូវចត់
កនុងចំ តថ់ន កទី់៤ (iv) ្រសប មេសចក្តីែណន ំេលខ ៤១ ៃន្រកសួងយុត្តិធម…៌។ 
េលើសពីេនះេទៀត ជនជបឃំុ់ ច្រតូវបនបញជូ នេទពនធនគរមយួែដលមនបនទបឃំុ់ឃងំ
្របេភទេនះដែដល ្របសិនេបើជនជបឃំុ់របូេនះ ្រតូវបនវនិិចឆយ័ថជ “អនកបងកបញ្ហ ” ឬជ
អនកេធ្វើបបេគឯង។ នីតិវធីិ កជ់នជបឃំុ់កនុងបនទបឃំុ់ដូចេនះ គឺគម នតម្ល ភពេនះេទ...។ 
ជញឹកញប ់វធិនករេនះ គឺជវធិនករបងក រែតប៉េុ ្ណ ះ េហើយជនជបឃំុ់គម នសិទធិប្តឹង
ត ៉  គម នយន្តករសម្រសបជកែ់ស្តងស្រមបពិ់និតយេសុើេរ ើេលើករ កឃំុ់ជនជបឃំុ់កនុង
បនទបឃំុ់ឃងំែបបេនះ ឬគម នលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័ែដលត្រមូវឲយជនជបឃំុ់ផ្ល ស់ប្តូរ កបប
កិរយិេឡើយ។ 
  

គណៈកមម ធិករបងក រទរណុកមមសហភពអឺរ ៉បុ CPT ផ្តល់អនុ សនថ៍ ជញ ធរៃន
ធរណរដ្ឋេឆក គបបចីបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដនីតិវធីិមនតម្ល ភពមយួសំ បក់រឃំុជនជបឃំុ់កនុង

បនទបស់ន្តិសុខែដលមនបេចចកេទសខពស់ កនុងេនះមនលទធភពរបស់ជនជបឃំុ់ពកព់ន័ធ
កនុងករប្តឹងត ៉ ្របឆងំនឹងេសចក្តីសេ្រមច េហើយករ កឃំុ់ឃងំកនុងទីកែន្លងដូចេនះ គរួេធ្វើ
ករពិនិតយេសើេរ ើឲយបនេទៀងទត ់។៣៥ 

 
ដំេណើ រទស នកិចចរបស់គណៈកមម ធិករអឺរ ៉បុបងក រទរណុកមម 

េន ធរណរដ្ឋែឆក ឆន ២ំ០០៦។ 
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លកខខណ្ឌ ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់្របេភទេនះ មនលកខណៈខុសគន ពីយុ ្ត ធិករមយួេទយុ ្ត ធិ
ករមយួេទៀត ប៉ែុន្តអ្វីែដលមនិមនភពខុសគន េនះ គឺភពរតឹតបតិយ៉ងខ្ល ងំ។ 

 

 
 
 

  ករ កជ់នជបឃំុ់ឲយេនែតឯង ឬករបងខ ងំជនជបឃំុ់កនុងបនទប់ ចែ់តឯង មនិែមន
ជករអនុវត្ដល្អ៖ គំរពីូរ្របេភទែដល្រតូវបនេគេ្របើជទូេទសំ បក់រ្រគប្់រគងជន
ជបឃំុ់កនុងលកខខណ្ឌ សន្តិសុខអតិបរម។ គំរទីូមយួ គឺ មរយៈករ កឃំុ់ជនជបឃំុ់
កនុងលកខខណ្ឌ ចពី់េគែតមន កឯ់ង ឬកជ៏មយួនឹងជនជបឃំុ់មន ក ់ឬពីរនកេ់ផ ងេទៀត។ 
ជនជបឃំុ់ ្រតូវសថិតេ្រកមករចតែ់ចងែបបេនះ ចំ យេពលទងំៃថងទងំយបេ់ន
កនុងបនទបឃំុ់ឃងំ។ កនុងលកខខណ្ឌ ធងនធ់ងរបំផុត ជនជបឃំុ់ មនិ្រតូវបនអនុញញ តឲយ
មនសកមមភពអ្វមីយួ ឬឲយ គ ល់ពីពិភពខងេ្រក និងមនិឲយេធ្វើអ្វទីងំអស់។ ជនជបឃំុ់ 
ច្រតូវបនអនុញញ តឲមនេពលេចញមកេ្រកលំែហែតមន កឯ់ងកនុង្រទុងែដកសំ ប់
ត្់របណេនខងេ្រកបនទបឃំុ់ឃងំ។ ជនជបឃំុ់្រតូវបនែឆកេឆរេ យ ទ បពី

េលើដល់េ្រកម និង កេ់ខន ះេជើង ្រគបេ់ពលេចញពីបនទបឃំុ់។ កនុងយុ ្ត ធិករខ្លះ ជន
ជបឃំុ់ ចចំ យេពលកនុងរបប្រគប្់រគង្របេភទេនះ បឆ់ន ។ំ វធីិែបបេនះ  មនិ
ែមនជទម្ល បៃ់នករអនុវត្ដល្អេនះេទ េហើយជញឹកញបវ់ធីិ ្រស្តេនះ េកើតេឡើងពី
កង្វះខតបេចចកេទស្រគប្់រគងសម្រសប។ 

 
  ករ កឃំុ់ជនជបឃំុ់ឲយេនេ យែឡកជ្រកុមតូចៗ ៖ គំរវូជិជមន្រគនេ់បើជងេនះ 

គឺករ កជ់នជបឃំុ់្របេភទេនះជ្រកុមតូចៗែដលមនគន ១០ នកក់នុងមយួ្រកុម 
្រស័យេលើអំេ យផលៃនបរេិវណពនធនគរកនុងករបេងកើតឲយមនរបបវជិជមន

ស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលមនសន្តិសុខជអតិបរម មរយៈករឃំុឃងំជនជបឃំុ់
្របេភទេនះជ្រកុមតូចៗ  ឲយ ចឆ់ង យពីជនជបឃំុ់ធមម  ជជងបំែបកពកួេគជ
បគុគលមន ក់ៗ ។ េគលករណ៍កនុងករ កឲ់យដំេណើ រករៃនបនទបឃំុ់ឃងំដូចេនះគឺថ 

“បញ្ហ មយួែដលរ ្ឋ ភបិល្រតូវ្របឈមេនះគឺថ េតើ្រតូវ្រគប្់រគងេភរវជនជទណ្ឌិ ត 
េ យ កជ់នទងំេនះឲយេនេ យែឡក និងខុសពីជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត ឬកអ៏នុញញ តឲយ
ពកួេគទងំេនះេនជមយួជនជបឃំុ់ឯេទៀតេ យេសរ.ី.. 
  

េមេរៀនជបទពិេ ធន ៍(ពីច្រកភពអងេ់គ្លស) ទំនងជចងប់ង្ហ ញថ ករ កជ់នជបឃំុ់
បញចូ លគន មនភព្របេសើរជងករ កឲ់យេនេ យែឡកពីគន  ប៉ែុន្តករេធ្វើដូចេនះកម៍នករ
ខតប់ងផ់ងែដរ... 
  

េមេរៀនជបទពិេ ធន ៍(ពី្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ) មនិមននយ័ថ ករ កប់ញចូ លគន គម នអ្វី
ខុសឆគងេនះេទ ប៉ុែន្តផ្ដល់គំនិតថ ករណីនីមយួៗ្រតូវែតយកមកពិចរ េ យែឡកពី
គន  ។៣៦ 

្រកុមបងក រវបិត្តអិន្តរជតិ “ករលុបបំបត្់រកុម្រជុលនិយម” 

និងពនធនគរ្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ ឆន ២ំ០០៧ 

ករ្រគប្់រគងជនជបឃុ់ំ
កនុងលកខខណ្ឌ សន្តិសុខ

អតិបរមពិេសស  
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រដ្ឋបលពនធនគរគរួបងកលទធភពដល់ម្រន្ដែីដលបនទទលួករបណ្តុ ះប ្ត ល
ជីព បេងកើតបរយិកសវជិជមន និងរស់រេវ ើកស្រមបជ់នជបឃំុ់ សូមបែីតជនជបឃំុ់

បងកេ្រគះថន កបំ់ផុតកេ៏ យ។ េគលបំណងគឺថ កនុងបរេិវណែដលមនសុវតថភិព 
ជនជបឃំុ់គរួមនលទធភពេដើរេហើរបនេ យេសរកីនុងកែន្លងឃំុឃងំ និង ចមន
សកមមភពជធមម កនុងពនធនគរ។ េនកនុងបរយិកសែបបេនះ ជនជបឃំុ់នឹង្រតូវ
បន កឃំុ់ឲយេនែតឯង បនទ បពី់បនេ្របើ្របស់ជេ្រមើសេផ ងៗអស់េហើយ និងមនិ
បនទទលួេជគជយ័ េហើយករ កឃំុ់ដូចេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពលខ្លីប៉េុ ្ណ ះ។ 

 
 

ម្រន្ដីែដលេធ្វើករជមយួជនជបឃុ់ំែដលមនសន្ដិសុខ
ក្រមតិខពស់ គួរែតទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លជពិេសស 
 
 

ករេធ្វើករជមយួជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដសុិខក្រមតិខពស់ មនបញ្ហ ្របឈមពិេសសៗ។ ម្រន្ដ ី
គរួមនបទពិេ ធន ៍និងករបណ្តុ ះប ្ត លជពិេសស។ ករណ៍េនះ គរួយកចិត្តទុក កេ់លើ
ចំណុចមយួចំននួដូចខងេ្រកម ៖ 
 

  យល់ដឹងពីអ្វីៗែដលពកព់ន័ធនឹងលកខខណ្ឌ សន្ដិសុខក្រមតិខពស់ 
  និយមនយ័ៃន្របេភទជនជបឃំុ់ែដលទមទរឲយមនករឃំុខ្លួនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្ដិ

សុខក្រមតិខពស់ 
  យតៃម្លកំណតពី់ជនជបឃំុ់ មយួ ែដល្រតូវឃំុខ្លួនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្ដសុិខ

ក្រមតិខពស់ 
  អនុវត្តរបប្រគប្់រគងវជិជមនេនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្តិសុខក្រមតិខពស់ 
  យតៃម្លករេសុើបអេងកត និងពត័ម៌នេផ ងេទៀតទកទ់ងនឹងជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិ

សុខក្រមតិខពស់ 
  កំណតល់កខខណ្ឌ ស្រមបម់្រន្ដីេយង មជនជបឃំុ់ 
  េ ះ្រ យចំេពះអំេពើហិង ជលកខណៈបគុគល ឬ្រកុម មវធីិមយួករពរម្រន្ដី 

ប៉ែុន្តេ្របើ្របស់កម្ល ងំតិចតចួបំផុត។ 
 

 

វធីិរបស់ម្រន្តីពនធនគរកនុងករ្រគប្់រគង្រកុមជនជបឃំុ់មនចរតឹហឹង  ែដលបដិេសធមនិ
េគរព មកររពឹំងទុក្រសបចបប ់មនិ្រតឹមែតជបញ្ហ ្របឈមដធំ៏បំផុតែតមយ៉ងចំេពះវជិជ ជីវៈ
ករងររបស់ម្រន្ដីពនធនគរេនះេទ។ ករងរែដល ជញ ធរពនធនគរទទួលខុស្រតូវជំនួសឲយ
មនុស ទងំអស់គន កនុងសងគម ចំេពះមនុស ជតិែដលមនករេគរពតិចតួច ឬមិនមនករ
េគរពេ ះពីមនុស េផ ងៗេទៀត កជ៏ករ កលបងជកែ់ស្តងៃនភពជមនុស របស់បគុគល     
មន ក់ៗ  ។ 

 

ករ កលបងមនសិករ
វជិជ ជវីៈករងរ  
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លកខខណ្ឌ ៃនករឃុខំ្លួន គួរសថិតេនេ្រកមអធកិរកចិចឯក ជយ  
 
លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិមនែចងយ៉ងចបស់ថ ល់ពនធនគរ និងកែន្លងឃំុខ្លួនទងំអស់ គរួ
ែតសថិតេនេ្រកម្របពន័ធអធិករកិចចមយួែដលមនសិទធិអំ ចទទលួខុស្រតូវឯក ជយពី ជញ ធរ 
ែដល្រគប្់រគងពនធនគរទងំេនះ។ លិខិតុបករណ៍ទងំេនះ កផ៏្តល់ឲយជនជបឃំុ់នូវសិទធិេពញ
េលញ និងករចូលជបួជករសមង តេ់ពញេលញ អនុេ ម មក ្ត សន្តិសុខ្រសបចបប។់ 

 

េគលករណ៍ ២៩ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

្របេភទអធិករកិចចដសំ៏ខនម់យួ គឺជអធិករកិចចែដលេធ្វើេឡើងេ យ ថ បន័ឯក ជយពីបគុគល 
និងពី្របពន័ធពនធនគរ។ កនុងករណីខ្លះ ម្រន្ដរីបស់ទីភន កង់រេនះ ្រតូវបនែតង ងំេ យរ ្ឋ ភបិល។ 
អធិករកិចចែដលមនឯក ជយបំផុត គឺេនេពលអធិករ្រតូវបនែតង ងំេ យសភ និងេធ្វើករ
យករណ៍្រតឡបេ់ទសភវញិ។ ្របករសំខនជ់ពិេសសេនះគឺថ  េបសកកមមរបស់អធិករ 

គរួ្រគបដណ្ត បទ់ងំជនជបឃំុ់ែដលបនឃំុខ្លួនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្តិសុខខពស់ផងែដរ។ 
 

អធិករកិចចឯក ជយ ក៏ ចជកិចចករពរដល់ម្រន្ដីពនធនគរែដរ។ ករេធ្វើអធិករកិចច គឺជ
មេធយបយេ ះ្រ យករេចទ្របកនពី់ករ្រប្រពឹត្តខុសឆគង ឬ កបបកិរយិមនិ្រប្រកតី 
របស់ម្រន្ដីមកេលើជនជបឃំុ់។  ្របសិនេបើមនបញ្ហ េនះេកើតេឡើង េនះរដ្ឋបលពនធនគរ គរួ
ទទលួ គ ល់បញ្ហ ទងំេនះ េហើយកំណតអ់ត្តសញញ ណៃនម្រន្ដីពកព់ន័ធ។ ករេធ្វើែបបេនះកគឺ៏ជ
វធីិមយួៃនកិចចករពរម្រន្ដីពីករេចទ្របកនេ់ យអយុត្តធិមផ៌ងែដរ។ អធិករកិចច មនករ
េរៀប បជ់លម្អតិេនកនុងជំពូកទី ១៥ ៃនេសៀវេភេនះ។ 
 

១. េដីមបផី្តល់ករ្រតួតពិនិតយដ៏តឹងរុងឹទក់ទិននឹងបទបញជ  និងចបប់ពក់ព័នធនន កែន្លងឃុំ
ខ្លួន គរួែតទទលួបនទស នកិចច្រតួតពិនិតយជេទៀងទត់ពីសំ ក់អនកមនបទពិេ ធន៍ 
ែដលែតង ងំ និងទទលួខុស្រតូវចំេពះ ជញ ធរមនសមតថកិចចេផ ងពី ជញ ធរទទលួ
បនទុកផទ ល់កនុងករ្រគប់្រគងកែន្លងឃុខំ្លួន ឬពនធនគរ។ 

 
២. ជនជប់ឃុ ំ ឬជនជប់ពនធនគរ ្រតូវមនសិទធិ្រប្រស័យទក់ទងេ យេសរ ី និងសមង ត់
ជមយួអនកមកសួរសុខទុកខេនកែន្លងឃុឃំងំ ឬពនធនគរ េ យអនុេ ម មកថខណ្ឌ
ទី១ ៃនេគលករណ៍បចចុបបនន េ យេគរព មលកខខណ្ឌ សម្រសប េដីមបធីនឲយមន
សន្តិសុខ និងស ្ដ ប់ធន ប់េនកែន្លងឃុឃំងំ ឬពនធនគរ។ 
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នីតិវិធី កវ់និយ័ និង 
ទណ្ឌ កមម  

 
 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

្របករសំខន្់រតូវទទលួ គ ល់ថ នីតិរដ្ឋមនិ្រតូវបញចបេ់ន្រតឹមទ្វ រចូលពនធនគរេនះេទ។ 
ឧទហរណ៍ ជនជបឃំុ់មន កែ់ដលទទលួរងកររេំ ភបំពនកនុងពនធនគរ មនសិទធិទទលួបន
ករករពរពីចបប្់រពហមទណ្ឌ  ដូចគន នឹងអនកទទលួរងកររេំ ភបំពនកនុងទី ធរណៈែដរ។ 
ពនធនគរទងំអស់ គរួអនុវត្ដជទូេទ េនេពលេកើតមន ឬមនកររពឹំងថនឹងេកើតមនបទ
េលមើសធងនធ់ងរែដលទមទរឲយមន្របពន័ធអេងកតមយួ ែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹង្របពន័ធ
អេងកតេ្របើ្របស់កនុងសងគមទូេទ។ កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ េច្រកម ឬរដ្ឋ ជញ ពិេសស ្រតូវ
បនែតង ងំឲយអនុវត្តតនួទីេនះកនុងពនធនគរ។ កនុងយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត រដ្ឋ ជញ  ឬ
នគរបលសីុវលិទទលួបនពត័ម៌ន និងទទលួបនឱកសសំ បេ់ធ្វើករេសុើបអេងកត កដូ់ច
ជករអនុវត្ដចំេពះបទេលមើសែដលបនេកើតេឡើងេនេ្រកពនធនគរអញច ឹង។ េពលខ្លះ ពនធនគរ
ចេកើតមនបទេលមើសធងនធ់ងរែដលមនិចបំចម់នករេសុើបអេងកតពីសំ ក់ ជញ ធរេសុើប

អេងកតបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េឡើយ។ ឧទហរណ៍ៃនករណីេនះ ចេនេពលែដលជនជបឃំុ់
មន ក ់្រតូវបនេគរកេឃើញមនថន េំញ នតិចតចួជបនឹ់ងខ្លួនស្រមបេ់្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន ឬេន
េពលមនករបងករបសួ ន មេកើតេឡើងែដលមនិបងកឲយអនក មន កម់នរបសួធងនធ់ងរ។ ផទុយេទ
វញិ េនេពលមនករបងករបសួ ន មេ យ រ វធុ ឬេធ្វើឲយមនរបសួ ន មរហូតដល់បកឆ់្អឹង 
ឬអវយវៈ មយួ បញ្ហ េនះជធមម ្រតូវមនអន្ត គមនក៍នុងករេសុើបអេងកតពីរដ្ឋ ជញ  ឬនគរ
បល។ មេធយបយមយួកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ គឺ ជញ ធរពនធនគរ និង ជញ ធរ
េសុើបអេងកត គរួមនករឯកភពគន េលើេគលនេយបយមយួពកព់ន័ធនឹងបទេលមើស មយួ
ែដលត្រមូវឲយមនអន្ត គមនេ៍សុើបអេងកតពីរដ្ឋ ជញ  ឬនរគបល។ 

 
 

ជទូេទ ពនធនគរ គឺជមនទីរបិទជិតស្រមបឃំុ់ឃងំ្រកុមមនុស  ែដលជករ្របឆងំនឹងឆនទៈ
របស់ពកួេគ កនុងលកខខណ្ឌ ែបងបងខ ងំ។ េពលខ្លះ ជនជបឃំុ់មយួចំននួបំពនេលើវធិន និង
បញញត្តិពនធនគរ មរបូភពខុសៗគន  េ យេចៀសមនិផុតេឡើយ។ ករបំពនេនះ ចែស្ដង
េចញជករបងករបសួ ន ម ងកយរបស់អនកដៃទ ករលួចសមភ រៈរបស់អនកដៃទ ករមនិេគរព
មសកមមភព្របចៃំថង ករមនិេគរពបទបញជ ្រសបចបប ់ករប៉នុបង៉នវំតថុ មឃតចូ់លកនុង

ពនធនគរេ យលួច ក ់ឬ មរបូភពេផ ងេទៀត។ ដូេចនះ ករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ 
ចបំច្់រតូវមននីតិវធីិចបស់ ស់។ 
 
 

ជំពូកេនះ បង្ហ ញពីនីតិវធីិកនុងករេ ះ្រ យករបំពនេលើវនិយ័ពនធនគរ ែដលជទូេទទក់
ទងនឹងែផនករដ្ឋបល េ យមនិទមទរឲយមនអន្ត គមនពី៍ទីភន កង់រេសុើបអេងកត ឬទីភន កង់រ
តុ ករខងេ្រកេឡើយ។ 

៩ 

នីតិរដ្ឋ្រតូវយកមកអនុវត្ត
ឲយបនទូលំទូ យកនុង

ពនធនគរ  

ត្រមូវករៃននីតិវធិី
ចបស់ ស់កនុងករ

េ ះ្រ យបទេលមើស 
វនិយ័  

ករ កវ់និយ័ែផនករដ្ឋបល  
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កនុងករណីមនករពកព់ន័ធនឹង ជញ ធរខងេ្រក ជញ ធរទងំេនះ គរួេ្របើ្របស់លកខណៈវនិិចឆយ័
ដូចគន  កដូ់ចជនជបេ់ចទមនិែមនជទណ្ឌិ ត អញច ឹង។ 

 

ភពយុត្តធិមៃ៌នករអនុវត្ដនតីវិធិី កវ់និយ័  
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

េគលករណ៍ ៣០ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៣៥ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ២៩ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

១.   ្របេភទៃនករ្រប្រពឹត្ដេលីជនជប់ឃុែំដលនឲំយមនបទេលមីសខងវន័ិយកនុងអំឡុងេពល
ៃនករឃុខំ្លួន ឬជប់ពនធនគរ ករ ក់ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយ និងរយៈេពលៃនករ ក់
ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយែដល ចេកីតមន េហយី ជញ ធរមនសមតថកិចច ច ក់ទណ្ឌ កមម
ែបបេនះបន ្រតូវមនែចងកនុងចបប់ ឬបទបបញញត្តិ្រសបចបប់ និង្រតូវផ ព្វផ យជ
ធរណៈឲយបនសម្រសប។ 

២. ជនជប់ឃុ្ំរតូវមនសិទធិទទលួសវនករ មុននឹងមនវធិនករវន័ិយ មយួេធ្វីេឡងី
្របឆងំនឹងខ្លួន។ ជនជប់ឃុ ំ ្រតូវមនសិទធេិសនីសំុឲយ ជញ ធរែដលមនក្រមិតខពស់ជង
េនះពិនិតយេសីេរេីលីទណ្ឌ កមមខងវន័ិយែបបេនះ។ 

(១)   ជនជប់ឃុ្ំរគប់របូែដលេទីបនឹងចូលមកដល់ពនធនគរថមីៗ  ្រតូវែតបនទទលួពត៌មន
ជ យលកខណ៍អក រ ស្តីពីបទបញជ ៃផទកនុងពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគងជនជប់ឃុំ ម
្របេភទរបស់ខ្លួន, លកខខណ្ឌ ត្រមូវខងបទវន័ិយៃនពនធនគរ, រេបៀប កសួរពត៌
មន និងេធ្វីបណ្តឹ ងែដលេគអនុញញ ត ្រពមទងំ្របករេផ ងៗេទៀតែដលជករចបំច់
ចឲយជនជប់ឃុបំនយល់ទងំសិទធិ ទងំកតព្វកិចចរបស់េគ និងេដីមបឱីយេគស្រមប

ខ្លួនេទនឹងជីវតិរស់េនកនុងពនធនគរ។ 
(២) ្របសិនេបីជនជប់ឃុមិំនេចះអក រ ពត៌មនទងំ យដូចមនែចងខងេលី្រតូវយក

មកនិយយពនយល់្របប់ពកួេគេ យផទ ល់មត់ ។ 

ចំណុចខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនកំណត់េ យចបប់ ឬេ យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដរបស់
ជញ ធររដ្ឋបលមនសមតថកិចច ៖ 

(ក)   ករ្រប្រពឹត្តខុសនឹងបទវន័ិយ 

(ខ)   ្របេភទ និងថិរេវ ៃនករ ក់ទណ្ឌ កមម ែដល ចេកីតមន 
(គ)   ជញ ធរ ែដលមនសមតថកិចចកនុងករ ក់ទណ្ឌ កមមែបបេនះ ។ 

បទ ្ឋ នពខីងេ្រក  
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វធិន ៣០ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៥៧ (២) ៃនវធិនស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ (២) ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៥៨ ៃនវធិនស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ២៨ (១) ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

(៣)  េនកនុងករណីចបំច់ និងជក់ែស្ដង ជនជប់ឃុ្ំរតូវបនអនុញញ តឱយករពរខ្លួន មរយៈ
អនកបកែ្របភ ។ 

ចបប់ជតិ្រតូវកំណត់អំពី ៖ 

ក.      ករ្រប្រពឹត្ដ ឬករខកខនរបស់ជនជប់ឃុែំដលបងកឲយមនបទេលមីសខងវន័ិយ 

ខ.      នីតិវធីិែដល្រតូវអនុវត្តកនុងសវនករកត់ក្ដីពីករ្រប្រពឹត្ដខុសនឹងវន័ិយ 
គ.      ្របេភទ និងរយៈេពលៃនករ ក់ទណ្ឌ កមម ្របសិនេបីមន 
ឃ.     ជញ ធរមនសមតថកិចចែដលមនអំ ច ក់ទណ្ឌ កមម។ 
ង.      សិទធិេធ្វីបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និង ជញ ធរសំ ប់េ ះ្រ យបណ្ដឹ ងែបបេនះ។ 

កនុងករណីមនករេចទ្របកន់ មយួេលីជនជប់ឃុពីំករបំពនេលីវន័ិយ ្រតូវ យករណ៍
ឲយទន់េពលេវ ដល់ ជញ ធរមនសមតថកិចច  ែដលនឹង្រតូវេធ្វកីរេសីុបអេងកតេ យគម ន
ពនយរេពល។ 
 
៦០.១    ករ ក់ទណ្ឌ កមម មយួ បនទ ប់ពីករសំេរចពិរុទធភពេលីបទេលមីសខងវន័ិយ ្រតូវ

េធ្វីេឡងី្រសប មចបប់ជតិ។ 

៦០.២    ករ ក់ទណ្ឌ កមមធងន់ធងរ មយួ ្រតូវសមមូលេទនឹងក្រមិតៃនបទេលមសី។ 
៦០.៣    ករ ក់ទណ្ឌ កមមជសមូហភព ទណ្ឌ កមមេលី ងកយ ទណ្ឌ កមមេ យ ក់កនុង

បនទប់ឃុងំងឹត និងទ្រមង់ទណ្ឌ កមមទងំអស់ឯេទៀតែដលអមនុស ធម៌ ឬបេនថ ក
បនទ ប ្រតូវបន មឃត់។ 

៦០.៤     ទណ្ឌ កមម មិន្រតូវ ប់បញចូលករ មឃត់ ច់ខតចំេពះទំនក់ទំនង្រគួ រេឡយី។ 
៦០.៥     ករ ក់ទណ្ឌ កមមេ យឃុឃំងំឲយេនែតមន ក់ឯង ្រតូវេធ្វីេឡងីែតកនុងករណី

ពិេសស និងកនុងរយៈេពលជក់ ក់ និងខ្លី មែដល ចេធ្វីេទបន។ 
៦០.៦     ឧបករណ៍បងក រករលួចរត់ មិន្រតូវេ្របី្របស់សំ ប់ករ ក់ទណ្ឌ កមមេឡយី។ 

(១) េស ពនធនគរ មិន្រតូវជួលជនជប់ឃុំ មន ក់ឱយបំេពញមុខងរកនុងសមតថកិចចែផនក
វន័ិយេឡយី។ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

េន្រគបក់មមវតថុៃនករែស្វងរកយុត្ដិធមទ៌ងំអស់ ្របករសំខនេ់នះ គឺករគរួេគរព មេគល
ករណ៍ៃនយុត្តធិមធ៌មមជតិ។ េគលករណ៍ទីមយួកនុងចំេ មេគលករណ៍ទងំេនះ គឺជន
ជបឃំុ់្រគបរ់បូគរួដឹងជមនុពីវធិន និងបទបបញញត្តរិបស់ពនធនគរ។ េនះមននយ័ថ ពនធនគរទងំ
អស់ គរួមនបទបបញញត្តិមយួចំននួែដលមនែចងចបស់ ស់អំពីទេង្វើ ឬករខកខន ែដល
បងកឲយមនករបំពនេលើវនិយ័ពនធនគរ និង ចនឲំយមនករទទលួខុស្រតូវែដលឈនដល់
ទណ្ឌ កមមែផនកវនិយ័។ បទបបញញត្តិទងំេនះ គរួមនជឯក រគតិយុត្ដ។ កនុង្របេទសជេ្រចើន 
បទបបញញត្តិទងំេនះទមទរឲយមនករអនុមត័ពីសភ។ បទបបញញត្តិទងំេនះ គរួផ ព្វផ យជ

ធរណៈឲយបនទូលំទូ យកនុងពនធនគរ េហើយចបបថ់តចម្លងៃនបទបបញញត្តិេនះ គរួែចក
ជូនដល់ជនជបឃំុ់្រគបរ់បូេនេពលជនជបឃំុ់ទទលួចូលកនុងពនធនគរដំបងូ។ ជទូេទ ត្រមូវ
ករចបំចៃ់នេរឿងេនះ មនពិភក កនុងជំពូកទី ៥ ៃនេសៀវេភេនះ។ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវ
ធនផងថ ជនជបឃំុ់ែដលមនិេចះអក រ យល់ដឹងពីបទបបញញត្តិេនះយ៉ងចបស់ ស់ែដរ។ 

 
 

ជនជបឃំុ់ មន កែ់ដលទទលួរងករេចទ្របកនស់ថិតេនេ្រកមដំេណើ រករៃនករ កវ់និយ័ 
មនសិទធិដឹងជមនុនូវបទេចទ្របកន ់និងអនកែដលបនេធ្វើករេចទ្របកន។់ ជញ ធរមន
សមតថកិចច ្រតូវេបើកសវនករេលើបទេចទែបបេនះេ យគម នពនយរេពល។ ជនជបឃំុ់ែដល
ទទលួរងករេចទ្របកន ់គរួទទលួបនេពលេវ ្រគប្់រគនក់នុងករេរៀបចំករករពរខ្លួនឲយ
បនសម្រសប។ ម្រន្តពីនធនគរែដលេចទ្របកនេ់លើជនជបឃំុ់ ក្៏រតូវករេពលេវ សម្រសប
េដើមប្ីរបមលូភស្តុ ងទងំអស់ មែដល ចរកបន។ េទះបីយ៉ង  ដំេណើ រករែបបេនះ 
មនិគរួ្រតូវេគេឆ្ល តឱកសកនុងករពនយរេពលអនុវត្តនីតិវធីិខងវនិយ័េឡើយ ជពិេសស ្របសិន
េបើជនជបឃំុ់្រតូវបនឃំុឃងំេនកែន្លង ចេ់ យែឡកេដើមបរីងច់សំវនករ។ កនុងករណីេនះ 
ករពនយរេពលមនិសមេហតុផល នឹងចតទុ់កជទ្រមងម់និផ្លូវករៃនករ កទ់ណ្ឌ កមម។ ករ
អនុវត្ដែបបេនះ ក្៏រតូវែតចងចផំងែដរដល់ករណីននែដលជនជបឃំុ់្រតូវបនឃំុឃងំកនុង
កែន្លងេ យែឡក េដើមបរីងច់កំរេសុើបអេងកតេ យ ជញ ធរខងេ្រក។ 

 
 

ករណីៃនករេចទ្របកន ់្រតូវេបើកសវនករេ ះ្រ យេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច។ កនុង
យុ ្ត ធិករមយួចំននួ អងគេច្រកមឯក ជយ ឬេច្រកមជំនញ ្រតូវបនែតង ងំឲយេបើកសវនករ
េ ះ្រ យេលើករណីបំពនេលើវនិយ័ពនធនគរ។ គុណ្របេយជនៃ៍នករចតែ់ចងេនះ គឺ នឹង
នមំកនូវភពឯក ជយៃនករវនិិចឆយ័ក្ដី និងលទធភពកនែ់តខពស់កនុងករេគរពបននូវនីតិវធីិសម
្រសប។ កនុងយុ ្ត ធិករដៃទេទៀត ដូចជ ្របេទសទរួគី ករណីែបបេនះ ្រតូវបនជំនំុជ្រមះេ យ
្រកុម្របឹក ពិេសសទកទ់ងនឹងវនិយ័។ កនុង្របេទសអងេ់គ្លស និង្របេទសែវល៉ ករណីៃនករ
េចទ្របកនទ់ងំេនះ ្រតូវេបើកសវនករេ យ្របធនពនធនគរ ឬ “អនកកតក់្ដីឯក ជយ” ែដល
ជេច្រកម ្របសិនេបើករណីៃនករេចទ្របកនេ់នះមនលកខណៈធងនធ់ងរ។ 
 

្របសិនេបើបញ្ហ វនិយ័្រតូវបនេរៀបចំសវនករេ យគណៈ្រគប្់រគងពនធនគរេនះ ្របករសំខន់
្រតូវធនថ ម្រន្ដទីងំេនះទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ដ លសម្រសប និងធនថ ម្រន្ដទីងំេនះ មនិ
បនដឹងជមនុនូវករណីេចទ្របកនែ់ដលខ្លួននឹង្រតូវចូលខ្លួនេទេ ះ្រ យេឡើយ។ 

 

យុត្តិធមធ៌មមជតិ គបបី
េគរព ម  

ករអនុវត្ដនីតិវធិីឲយ 
បនសម្រសប  

ជញ ធរមនសមតថកិចច
្រតូវេបើកសវនករេលើ

ករណីទងំេនះ  
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េន្រគបក់រណីទងំអស់  ជនជបឃំុ់ែដលរងករេចទ្របកន ់គរួមនវត្តមនេនកនុងសវនករ។ 
ជនជបឃំុ់ គរួឲយេគពិនិតយភស្តុ ងែដលខ្លួនបន កជូ់ន និងគរួមនសិទធសួិរេដញេ លម្រន្ដី
ពនធនគរែដលេចទ្របកនេ់លើខ្លួន។ ្របសិនេបើជនជបឃំុ់ មនិមនសមតថភពកនុងករករពរ
ខ្លួនេ យ រេហតុផល មយួ ជនជបឃំុ់ ចេសនើសំុឲយអនក មន កជ់យួ ដល់ខ្លួន។ ្របសិន
ករណីៃនករេចទ្របកនម់នលកខណៈសមុគ ម ញ ឬ ចជក ្ត នដំល់ករ កទ់ណ្ឌ កមម
ធងនធ់ងរ ជនជបឃំុ់មនសិធទធិេសនើសំុតំ ងែផនកចបប។់ 

 
 

្របសិនេបើ្រតូវបនរកេឃើញថមនពិរទុធភពេនះ ជនជបឃំុ់ គរួមនសិទធិេធ្វើបណ្ដឹ ងត ៉ េទ
ជញ ធរជនខ់ពស់េទៀតបន។ 

 
 

កនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរមយួចំននួ ជធមម  ពនធនគរនឹងេចញជេសចក្ដី្រពមនេ្រកផ្លូវករ
ចំេពះករបំពនេលើវនិយ័កនុងក្រមតិ្រ ល មនុនឹងេ្រជើសេរ ើសយកវធិនករផ្លូវករ។ ករេចញ
ជេសចក្ដី្រពមនែបបេនះ ចមនអតថ្របេយជនក៍នុងករ ស់េតឿនដល់ជនជបឃំុ់ថ កបប
កិរយិរបស់ខ្លួនកំពុងបងកឲយមនក្ដី្រពួយបរមភេហើយ។ េទះបីយ៉ង  ្របករែដល្រតូវយក
ចិត្ត កេ់លើករេចញេសចក្ដ្ីរពមនេនះ េដើមបធីនភពយុត្តធិម ៌េហើយករណ៍េនះ គរួអនុវត្ត
ដូចគន ចំេពះជនជបឃំុ់្រគបរ់បូ។ េសចក្ដី្រពមន មនិគរួបងកឲយមន្របពន័ធ កទ់ណ្ឌ កមមមនិផ្លូវ
ករេឡើយ។ 

 

 
ករ កទ់ណ្ឌ កមមគួរែតេធ្វើេឡើងេ យយុត្តធិម ៌និងមនលកខណៈសមមូល 

 
បញជ ី យេឈម ះបទេលមើសខងវនិយ័ែដលបនកំណតយ៉់ងចបស់ ស់ និងបនេបះពុមភផ យ 
គរួភជ បម់កជមយួបញជ ីទណ្ឌ កមមែដល ចអនុវត្តេលើជនជបឃំុ់ ែដល្រប្រពឹត្តបទេលមើស

មយួកនុងចំេ មបទេលមើសទងំេនះ។ បញជ ីទណ្ឌ កមម គរួភជ បជ់មយួបញជ ីៃនបទេលមើសខង
វនិយ័ែដលបនេរៀបចំេឡើងេ យែផ្អកេលើឯក រចបបម់យួែដលមនករឯកភពពី ជញ ធរ
សម្រសប។ ជនិចចកល បញជ ីទងំេនះ គរួែចងពីក្រមតិទណ្ឌ កមមេ យ្របកនភ់ពយុត្តិធម ៌ 
និងសមមលូេទ មទំហំៃនបទេលមើសជកែ់ស្តង។ 
  

ករេ្រត មករករពរ
ខ្លួនសម្រសប  

សិទធិេធ្វើបណ្ដឹ ងត ៉   

ករ្រពមនមនិផ្លូវករ  
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 
វធិន ៣០ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៣១ ៃនវធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន៣២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន៣៣ ៃនវធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

១)    ជនជប់ឃុមិំន្រតូវបន ក់ទណ្ឌ កមមេទ េលីកែលងែតអនុេ មេទ មល័កខខ័ណ្ឌ
កំណត់ៃនចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដខងេលី  េហយីមិន្រតូវ ក់ទណ្ឌ កមមពីរដង
េទេលីេទសកំហុសែតមយួេឡយី ។ 

(២)  ជនជប់ឃុមិំន្រតូវបន ក់ទណ្ឌ កមមេទ លគឹក មីុខ្លួនបនទទលួដំណឹងពីបទ
េចទ្របឆងំនឹងខ្លួន និងបនទុកឱកសសមរមយសំ ប់ករករពរខ្លួន។ ជញ ធរមន
សមតថកិចច ្រតូវេធ្វីករពិនិតយពិច័យករណីេនះឱយបនសព្វ្រគប់។ 

ទណ្ឌ កមមេលីរូបកយ ទណ្ឌ កមមេ យ ក់កនុងគុកងងឹត និងទណ្ឌ កមមទងំ យ ែដល
េឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបនទ បបេនថ ក ជទណ្ឌ កមមសំ ប់ករ្រប្រពឹត្តេលមីសនឹងបទវន័ិយ
របស់ពនធនគរ ្រតូវបន មឃត់ជ ច់ខត ។ 

(១)   ទណ្ឌ កមមេ យករ ក់ឃុឃំងំកនុងបនទប់ ច់ែតមន ក់ឯង ឬទណ្ឌ កមមេ យករកត់
បនថយរបប រ ្រតូវបន ម ្របសិនេបីម្រន្ដីេពទយមិនបនពិនិតយជនជប់ឃុ ំ
េហយីបញជ ក់ជ យល័កខអក រថ ជនជប់ឃុមំនសុខភព្រគប់្រគន់ ចទទលួ
ទណ្ឌ កមមែបបេនះបន ។ 

(២)   បំ មខងេលី ក៏្រតូវយកេទអនុវត្ដចំេពះទណ្ឌ កមមេផ ងេទៀតែដល ចនឱំយប៉ះពល់
ដល់សុខភពផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្តរបស់ជនជប់ឃុ។ំ េទះបីកនុងករណី ក៏េ យ 
ទណ្ឌ កមមែបបេនះមិន្រតូវអនុវត្ដផទុយ ឬ្របសចកពីេគលករណ៍ែដលមនែចងេន
កនុងវធិន ៣១ េឡយី ។ 

(៣)   ម្រន្ដីេពទយ្រតូវចុះពិនិតយជនជប់ឃុែំដល្រតូវទទលួទណ្ឌ កមមែបបេនះឱយបន ល់ៃថង 
និង្រតូវផ្តល់ដំបូនម នដល់្របធនពនធនគរ ្របសិនេបី្រគូេពទយយល់ថ ករបញច ប់ ឬ
ករផ្ល ស់ប្តូរទណ្ឌ កមម ជភពចបំច់សំ ប់េហតុផលសុខភព ផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត។ 

ឧបករណ៍បងក រករលួចរត់ ដូចជ  េខន ះៃដ ្រច ៉ ក់ ែដកឃន ប និង វធំ  ( វធំម៉យង
ែដលរងឹ កល ពក់ឱយជនជប់ឃុេំហយី ជនជប់ឃុមិំន ចកេ្រមីកខ្លួនបន) មិន្រតូវ
េ្របី្របស់សំ ប់ ក់ទណ្ឌ កមមេឡយី។ េលីសពីេនះេទៀត ្រច ៉ ក់ ឬែដកឃន ប មិន្រតូវេ្របី
្របស់ជមេធយបយៃនករបងក រករលួចរត់េឡយី។ 
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វធិន ៦០.៣ ៃនវធិនស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ ែចងថ ៖ 

 
 

ម្រ  ៧(២) ៃនធមមនុញញ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធមិនុស  និងសិទធិពលរដ្ឋ ែចងថ ៖ 

 
 

ម្រ  ៥(៣) ៃនធមមនុញញ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធមិនុស  និងសិទធិពលរដ្ឋ ែចងថ ៖ 

 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ករ កទ់ណ្ឌ កមមេលើជនជបឃំុ់ ចេធ្វើេទបន លុះ្រ ែតបនទ បពី់មនសវនករជផ្លូវករ 
េ យអនុវត្តេទ មនីតិវធីិដូចបនេលើកេឡើងខងេលើ និងរកេឃើញថ ជនជប់ឃំុមន 
កំហុស។សវនករែបបេនះ គរួេធ្វើេឡើងេ យយកបគុគលជមលូ ្ឋ ន។  ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើ
ជនជបឃំុ់ជេ្រចើននករ់ងឹទទឹងមនិេគរពចបប ់ឬជនជបឃំុ់ជ្រកុមេធ្វើករបំពនអ្វីមយួ ដូេចនះ 
ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ្រតូវេធ្វើសវនករេ យែឡកពីគន  និងទទលួទណ្ឌ កមមជលកខណៈបគុគល។ 

 
 

គម នជនជបឃំុ់ មន ក ់្រតូវបនផ្ដនទ េទសពីរដងេលើបទេលមើសែតមយួេឡើយ។ េនះមននយ័
ថ ្របសិនេបើបទេលមើសមយួ ឬករប៉នុបង៉លួចរត ់្រតូវបនជំនំុជ្រមះេ យតុ ករ ខងេ្រក
ពនធនគរេហើយ បទេលមើសេនះ មនិ្រតូវយកមកកតក់្ដីម្ដងេទៀតេ យសវនករេលើបញ្ហ វនិយ័
ៃផទកនុងេឡើយ។ 

 
 

ទណ្ឌ កមមែផនករដ្ឋបល ចមនដូចជេសចក្ដ្ីរពមនផ្លូវករជ យលកខណ៍អក រ បេញចញឲយ
េធ្វើករងរខងេ្រក ករដកហូត្របកឈ់នួល (កនុងករណីករបំេពញករងរកនុងពនធនគរទទលួ
បន្របកឈ់នួល) ករ កកំ់ហិតមនិឲយចូលរមួកនុងសកមមភពកំ ន្ត ករ កកំ់ហិតេលើករេ្របើ
្របស់របស់ជកមមសិទធិមយួចំននួ ករ កកំ់ហិតេលើករផ្ល ស់ទីកនុងពនធនគរ។ ទណ្ឌ កមមែផនក
រដ្ឋបល មនិគរួជករ កកំ់ហិតេលើទំនកទំ់នង្រគួ រ មនិថ មរយៈសំប្ុរត ឬករសួរសុខ
ទុកខផទ ល់េឡើយ ពីេ្រពះថ កររតឹតបតិកនុងទំនកទំ់នងេនះ ចជទ្រមងៃ់នករ កទ់ណ្ឌ កមម
េលើ្រគួ រ ឬមតិ្តភក្ដិរបស់ជនជបឃំុ់។ 

 
 

ជធមម  ករ កទ់ណ្ឌ កមម មរយៈសវនករខងវនិយ័ គរួែតមនភពសម្រសបេទ មទំហំ
ៃនបទេលមើស។ ករ មឃតជ់ក់ កន់ន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចំេពះ្រគបទ់្រមងៃ់នករ ក់
ទណ្ឌ កមមេលើ ងកយ ករ កទ់ណ្ឌ កមមេ យឃំុឃងំកនុងគុកងងឹត និងករ កទ់ណ្ឌ កមមទងំ
អស់ែដលមនភពេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនទ កបនទ ប។ បចចុបបនន មនករេលើកេឡើងជ

ទណ្ឌ កមមសមូហភព ទណ្ឌ កមមេលី ងកយ ទណ្ឌ កមមេ យ ក់កនុងគុកងងឹត និងទណ្ឌ កមម
្រគប់ទ្រមង់ឯេទៀតែដលអមនុស ធម៌ ឬបេនទ កបនទ ប ្រតូវបន មឃត់។ 

ទណ្ឌ កមម គឺជេរឿងផទ ល់ខ្លួន និងមនែតជនេលមសីបុ៉េ ្ណ ះែដល្រតូវទទលួទណ្ឌ កមម។ 

ទណ្ឌ កមម មិន្រតូវ ល លដល់បុគគល មយួ េ្រកពីឧ្រកិដ្ឋជនេឡយី។ 

ជនិចចកល ករ ក់
ទណ្ឌ កមម ្រតូវេធ្វើេឡើង
េ យយកបុគគលជ

មូល ្ឋ ន  

ជនជបឃុ់ំ មនិ្រតូវបន
ផ្ដនទ េទសពីរដងេលើ

បទេលមើសែតមយួេឡើយ  

ទណ្ឌ កមមែផនករដ្ឋបល  

កររតឹតបតិកនុងករ ក់
ទណ្ឌ កមម   
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េ្រចើនថ ករបង្អត់ រ គឺជទ្រមងម់យួៃនករ កទ់ណ្ឌ កមមេលើ ងកយ និង ជទណ្ឌ កមម
អមនុស ធម។៌ ករេលើកេឡើងដូចេនះបង្ហ ញឲយេឃើញពីគំនិត្របកបេ យវជិជ ជីវៈែដលបនរកី
ចំេរ ើនេឡើងជលំ ប ់ចបពី់េពលអងគករសហ្របជជតអិនុមត័វធិនបទ ្ឋ នអបបបរម
ស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់នឆន ១ំ៩៥៧ មក។ 

 
 

ឧបករណ៍បងក រករលួចរត ់មនិ្រតូវយកមកេ្របើ្របស់ជទ្រមងៃ់នករ កទ់ណ្ឌ កមមេឡើយ។ 

ករណីែដល ចេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បងក រករលូចរតប់ន មនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី៤។ 
 

 
 
 

ករចូលរមួរបស់េវជជបណ្ឌិ តកនុងករបញជ កថ់ ជនជបឃំុ់ ចទទលួយក្របេភទទណ្ឌ កមមជក់
កម់យួបន គឺជេរឿងសំខន ់េហើយនិងមនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី ៦។ វធិន ៣២ ៃនបទ ្ឋ ន

អបបបរមែចងថ ម្រន្តីេពទយ្រតូវពិនិតយសុខភពរបស់ជនជបឃំុ់ទងំអស់ ែដល្រតូវទទលួ
ទណ្ឌ កមម ែដល ចនឲំយបះ៉ពល់ដល់សុខភពផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត និង្រតូវបញជ កជ់ យ
លកខណ៍អក រថ ជនជបឃំុ់ ច្រទ្ំរទនឹងទណ្ឌ កមមែបបេនះបន។ ដូចេនះ វធិនេនះមន
បំណងធនថ គម នជនជបឃំុ់ មយួែដលមនិ ច្រទ្ំរទនឹងទណ្ឌ កមមែបបេនះ នឹង្រតូវ
ទទលួរងករ កទ់ណ្ឌ កមមដូេចន ះេឡើយ។ ករេធ្វើែបបេនះ ពំុមនបំណងឲយមនករបញជ កពី់
េវជជបណ្ឌិ តេដើមបី កទ់ណ្ឌ កមមេលើជនជបឃំុ់េនះេឡើយ។ 

 

វធិនេនះ ្រតូវមនភពសម្រសបេទនឹងបទបបញញ តិ្តែចងកនុងេគលករណ៍្រកមសីលធម្៌រគូ
េពទយពកព់ន័ធនឹងតនួទីរបស់បគុគលិកសុខភបិល ជពិេសស េវជជបណ្ឌិ ត កិចចករពរជនជប់
ឃំុ ្របឆងំនឹងទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ដមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ 
អមនុស ធម ៌ឬបេនទ កបនទ ប ៖ 

 
 

 

ម្រន្ដីពនធនគរ្រតូវយល់ដឹងឲយបនចបស់ថ ទណ្ឌ កមមែដល ចេ្របើេទេលើជនជបឃំុ់គឺជ
្របេភទទណ្ឌ កមមែដលអនុវត្ដ មសវនករែផនកវនិយ័ជផ្លូវករ។ ម្រន្ដីពនធនគរ មនិអនុញញ ត
ឲយអនុវត្ត្របពន័ធ កទ់ណ្ឌ កមមេ្រកផ្លូវករ េផ ងេទៀតេ្រកពី មនីតិវធីិផ្លូវករេឡើយ។ ថន ក់
្រគប្់រគងជនខ់ពស់ ្រតូវមនករ្របុង្របយត័នខពស់ចំេពះបញ្ហ េនះ។ 

 
 

ទណ្ឌ កមមេ យករបងខ ងំឲយេនែតមន កឯ់ង  
 

លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិែចងយ៉ងចបស់ថ ករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ង មនិែមនជទណ្ឌ កមម
សម្រសបេឡើយ េលើកែលងែតកនុងករណីពិេសសបំផុត។ េបើេពលេវ ចឲយេធ្វើេទបន 
ទណ្ឌ កមមែបបេនះ គរួែតេចៀស ង និងគរួមនករចតវ់ធិនករលុបបំបត។់ លិខិតុបករណ៍

៣. ជករបំពនេលី្រកមសីលធម៌បុគគលិកសុខភិបល ជពិេសស្រគូេពទយ ែដលេពលខ្លួន
បំពក់ជំពិនកនុងទំនក់ទំនង មែបបវជិជ ជីវៈជមយួជនជប់ឃុ ំ មនេចតនមិនបន យតៃម្ល 
ករពរ ឬែថទសុំខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ជនជប់ឃុឲំយបនហមត់ចត់។ 

ករ មឃតច់ំេពះ
ទណ្ឌ កមមែដលេ្របើ្របស់

ឧបករណ៍បងក រករលួចរត ់ 

តួនទមីនក្រមតិរបស់
េវជជបណ្ឌិ ត  

ករ មឃតច់ំេពះ
ទណ្ឌ កមមមនិផ្លូវករ 

(មនិ្រសបចបប)់  
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អន្តរជតិទទលួ គ ល់ករពិតថ អ្វីែដល ចេកើតមនេឡើងេនះគឺ ករបងខ ងំឲយេនែតមន កឯ់ង
កនុងរយៈេពលយូរ ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់សុខភពផ្លូវចិត្តរបស់ជនជបឃំុ់។ 

 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

េគលករណ៍ ៧ ៃនេគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៣១ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ៖ 

 
 

វធិន៦០.៣ ៃនវធិនស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៦០.៥ ៃនវធិនស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៤៣.២,៣ ៃនវធិនស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ ែចងថ ៖ 

 

កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករលុបបំបត់ទណ្ឌ កមមេ យករបងខ ងំឲយេនែតមន ក់ឯង ឬករ ម
ឃត់ករអនុវត្តទណ្ឌ កមមែបបេនះ គរួែតជំរុញឲយអនុវត្ត។ 

ទណ្ឌ កមមេលីរូបកយ ទណ្ឌ កមមេ យ ក់កនុងគុកងងឹត និងទណ្ឌ កមមទងំ យ ែដល
េឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបនទ បបេនថ ក ជទណ្ឌ កមមសំ ប់ករ្រប្រពឹត្តេលមីសនឹងបទវន័ិយ
របស់ពនធនគរ ្រតូវបន មឃត់ជ ច់ខត ។ 

ទណ្ឌ កមមសមូហភព និងទណ្ឌ កមមេលី ងកយ ទណ្ឌ កមមេ យ ក់កនុងគុកងងឹត និង្រគប់
ទ្រមង់ៃនទណ្ឌ កមមែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប ្រតូវ មឃត់។ 

ករ ក់ទណ្ឌ កមមេ យបងខ ងំឲយេនែតមន ក់ឯង ្រតូវេធ្វេីឡងីែតកនុងករណីពិេសស និងកនុងរយៈ
េពលខ្លីជក់ ក់ មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

៤៣.២ ្រគូេពទយ ឬគិ នុប ្ឋ កមនសមតថភពែដលជអនក យករណ៍ដល់្រគូេពទយ ្រតូវ
េផ្ដ តករយកចិត្តទុក ក់ពិេសសេលីសុខភពរបស់ជនជប់ឃុ ំែដលឃុឃំងំឲយេនែតមន ក់
ឯង ្រតូវ្រតួតពិនិតយជនជប់ឃុជំេរៀង ល់ៃថង និង្រតូវផ្ដល់ជំនយួេវជជ ្រស្ត និងករពយបល
ឲយបនេទៀងទត់ មករេសនីសំុពីជនជប់ឃុ ំឬពីម្រន្ដីពនធនគរ។ 

៤៣.៣ ្រគូេពទយ ្រតូវ យករណ៍េទកន់្របធនពនធនគរ ្រគប់េពលែដលខ្លួនយល់េឃញីថ 
សុខភពផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្តរបស់ជនជប់ឃុសំថិតកនុង ថ នភពេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ េ យ រករ
បន្តករឃុឃំងំ ឬេ យ រ ថ នភព មយួៃនករឃុឃំងំ រមួទងំ លកខខណ្ឌ ៃនករឃុឃំងំ
ឲយេនែតមន ក់ឯង។ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ងមនេ្រចើនទ្រមង។់ ករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ងែដលបះ៉ពល់
ខ្ល ងំបំផុត គឺករឃំុឃងំែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់វញិញ ណ ដូចជ ករមនិទទលួបនពន្លឺ 
សំេឡង ឬខយល់បរសុិទធ្រគប្់រគន ់ែដលជញឹកញប ់េ ថ “គុកងងឹត”។ ទ្រមងៃ់នទណ្ឌ កមម
ែបបេនះ មនិគរួយកមកអនុវត្តេឡើយ។ តុ ករ គរួេចញដីករបញជ ្របឆងំនឹងករឃំុឃងំ
ជនជបឃំុ់ជ្រកុមតូចៗកនុងបរយិកសែបបេនះ។ 

 

 
 

 

ទ្រមងម់យួេទៀតៃនករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ង គឺករឃំុឃងំជនជបឃំុ់កនុងបនទបម់យួែតមន ក់
ឯង ែដលមនពន្លឺ  និងខយល់េចញចូលជធមម  និង ចឮសំេលងជនជបឃំុ់ដៃទេទៀតែដល
េនជំុវញិបនទបេ់នះ។ ករ កទ់ណ្ឌ កមមកនុងទ្រមងែ់បបេនះ គរួអនុវត្តែតកនុងករណីជពិេសស
កនុងរយៈេពលខ្លីប៉េុ ្ណ ះ។ កនុង្រគបក់រណីៃនករឃំុឃងំែបបេនះ ្រគូេពទយ គរួឃ្ល េំមើលជនជប់
ឃំុជ្របចៃំថងឲយបនហមតច់ត ់េដើមបី ម នពី ថ នភពសុខភពរបស់ជនជបឃំុ់។ កនុង
ករណីសុខភពជនជបឃំុ់មនភពយ៉បយឺុ់ន ករ កទ់ណ្ឌ កមមែបបេនះ គរួែតបញឈប។់ 

 
 

គណៈកមម ធិករអឺរ ៉បុេដើមបបីងក រទរណុកមម (CPTI) េផ្ដ តករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសេលើ
ករឃំុឃងំឲយេនែតមន ក់ឯង ឬករឃំុឃងំកនុងទ្រមង្់រសេដៀងេនះ។ កនុងករណីមយួចំនួន 
“ករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ង ចមននយ័េសមើនឹងករ្រប្រពឹត្តេលើជនជបឃំុ់េ យអមនុស
ធម ៌និងបេនថ កបនទ ប។ កនុងករណី កេ៏ យ ្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ង គរួ
មនរយៈេពលខ្លី មែដលេធ្វើេទបន។” ៣៨ 

 

រដ្ឋធមមនុញញ ៃន ធរណរដ្ឋេអក្វ ឌរ័ មឃតក់រ កទ់ណ្ឌ កមមខងវនិយ័េ យករឃុំឃងំ
ឲយេនែតមន កឯ់ង។៣៩ 

 

“កនុង ល្រកមឆន ១ំ៩៨២ គណៈកមមករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុបនដឹងយ៉ងចបស់អំពីផល
វបិកៃនករឃំុឃងំែបបេនះ ៖ 

... កឲ់យេនែតមន កឯ់ងទងំ្រសុងែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់វញិញ ណ គរួផ នឹំងករកតផ់្ត ច់
ទងំ្រសុងេចញពីទំនកទំ់នងសងគម ចបំផ្ល ញបគុគលិកលកខណៈរបស់ជនជបឃំុ់ និងជ
ទ្រមងទ់ណ្ឌ កមមមយួែដលមនិ ចយកមកេ្របើេ យមលូេហតុៃនលកខខណ្ឌ សន្តិសុខ 
ឬេហតុផល មយួេផ ងេទៀតេឡើយ។៣៧ 
  

គណៈកមមករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ ល្រកមកនុងេរឿងក្ដី 
 Kröcher និង Möller ជមយួ្របេទសស្វីស ឆន ១ំ៩៨២ 

ករឃុំឃងំែដលបះ៉
ពល់វញិញ ណ និងករ
ឃុំឃងំកនុងគុកងងតឹ 

្រតូវ មឃត ់ 

ករឃ្ល េំមើល្របចៃំថង  

ភពេ្រគះថន កៃ់នករ
ឃុំឃងំឲយេនែត

មន កឯ់ង  
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យុ ្ត ធិករមយួចំននួបេងកើនករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ង េ យអសូបន្ល យថិរេវ  ឬមនិមន
េពលកំណត ់ជែផនកៃនរបបសន្តិសុខអតិបរម។ ភពេ្រគះថន កៃ់នករឃំុឃងំែបបេនះ មន
បង្ហ ញលម្អតិកនុងជំពូកទី ៨។ 

 
 

 

“ផលបះ៉ពល់ៃនករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ង” 

  

ឯក រជេ្រចើន្រតូវបនចង្រកងេឡើងេ យែផ្អកេលើកលៈេទសៈមយួចំននួថ ករឃំុឃងំ
ឲយេនែតមន កឯ់ង ចបងកឲយមនផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរេលើផ្លូវចិត្ត និង ងកយរបស់អនកជប់
ឃំុ។ ករ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថ កនុងចំេ មជនជបឃំុ់ចំននួមយួភគបី និង្របមណជ
៩០ភគមនេ គសញញ ធងនធ់ងរេ យ រែតករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ង។ បញជ ីេ គ
សញញ យ៉ងែវង េ យមនចបពី់ជំងឺេគងមនិលក ់និងជំងឺវេង្វង ម រតី រហូតដល់ជំងឺ
រេវ ើរ យ ្រតូវបនចង្រកងទុកជឯក រ។ ផលបះ៉ពល់ជអវជិជមនេលើសុខភព ចេកើត
មនបនទ បពី់ករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ងបនរយៈេពលែតប៉នុម នៃថងប៉េុ ្ណ ះ ចំែណក
េ្រគះថន កៃ់នសុខភពវវិត្តបន្តិចម្ដងៗ ពីមយួៃថងេទមយួៃថង។ 

  

ដក្រសងេ់ចញពីេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ទី្រកុង Istanbul ស្ដីពីករេ្របើ្របស់ 
 និងផលបះ៉ពល់ៃនករឃំុឃងំឲយេនែតមន កឯ់ង ឆន ២ំ០០៧ 

ករឃុំឃងំឲយេនែត
មន កឯ់ង នងិសន្តិសុខ

អតិបរម  
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សកមមភពែបប ថ បន និង
សមហរណកមមេទកនងុ
សងគមវិញ 

  
្រកបខណ័្ឌ ករងរ  

 
 

ករដកហូតេសរភីពរបស់មនុស  គឺជករ កទ់ណ្ឌ កមមដធ៏ងនធ់ងរមយួ។ អតថនយ័ពិត្របកដៃន
ករ កព់នធនគរ គឺជករដកហូតជចបំចនូ់វសិទធិនន ដូចេនះ ករដកហូតេសរភីព្រតូវេធ្វើ
េឡើងេ យ ជញ ធរតុ ករប៉េុ ្ណ ះ កនុងកលៈេទសៈននែដលបនកំណតយ៉់ងចបស់ ស់ 
 និងេនេពលគម នជេ្រមើសសមេហតុផល េផ ងេ្រកពីេនះ។ េសៀវេភេនះបនបង្ហ ញយ៉ង
ចបស់ថ  ជញ ធរពនធនគរ មនិគរួពយយម កទ់ណ្ឌ កមមជនជបឃំុ់បែនថមេលើទណ្ឌ កមមែដល
បនកំណតេ់ យតុ ករ ដូចជ ករ្រប្រពឹត្តេលើជនជបឃំុ់េ យអមនុស ធម ៌ឬករ ក់
ទណ្ឌ កមមធងនធ់ងរមនិសមេហតុផលេឡើយ។ ផទុយេទវញិ ជញ ធរពនធនគរ គរួពយយមឲយអស់
លទធភពកនុងករបងក រភព្រទុឌេ្រទមខង ងកយ និង ម រតីរបស់ជនជបឃំុ់ែដលសថិតេ្រកម
ករែថទរំបស់ខ្លួន។ 

 
 

ករ្រប្រពឹត្តេលើជនជបឃំុ់េ យមនុស ធម ៌និងេ យមសមរមយពីសំ ក់ ជញ ធរពនធនគរ
ែតមយ៉ង គឺមនិ្រគប្់រគនេ់ឡើយ។ ជញ ធរពនធនគរ ្រតូវផ្ដល់ឱកសឲយជនជបឃំុ់ែដលសថិត
កនុងករ្រគប្់រគងរបស់ខ្លួនេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូរ និងអភវិឌ  បែនថមេទៀត។ េដើមបី ចេធ្វើែបបេនះបន 
ជញ ធរពនធនគរ ្រតូវមនជំនញ និងករេប្ដជញ ចិត្តខពស់កនុងនមជម្រន្តីពនធនគរ។ ពនធនគរ

ភគេ្រចើនេពរេពញេ យមនុស មកពី្រកុមទនេ់ខ យកនុងសងគម។ ជនជបឃំុ់ជេ្រចើននក់
មកពី្រគួ រមនជីវភព្រកី្រកខ្ល ងំ និង្រគួ រែដលែបកបកគ់ន ។ ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនគម ន
ករងរេធ្វើ និងមនក្រមតិអបរ់ទំប។ ជនជបឃំុ់ខ្លះរស់េន មចិេញច ើមថនល់ និងមនិមន
ប ្ដ ញករងរសងគម្រសបចបប។់ ករផ្ល ស់ប្ដូរឆកជីវតិរបស់មនុស ែដលជបួភពលំបក
ែបបេនះ មនិែមនជករងយ្រសួលេឡើយ។ 

 
 

ពនធនគរ គរួែតជកែន្លងែដលសំបរូេ យកមមវធីិទកទ់ងនឹងសកមមភពែបប ថ បន ែដលនឹង
ជយួ ដល់ជនជបឃំុ់កនុងករេធ្វើឲយ ថ នភពរបស់ខ្លួនមនភព្របេសើរេឡើង។ េទះបីជ
ពនធនគរមនបទពិេ ធនតិ៍ចតចួបំផុតកេ៏ យ កព៏នធនគរ មនិគរួបេ ្ដ យឲយជនជបឃំុ់
រស់េនកនុង ថ នភព ្រកកជ់ងេពលែដលពកួេគបនចបេ់ផ្ដើមបំេរ ើេទសែដរ ផទុយេទវញិ ្រតូវ
ជយួ ជនជបឃំុ់កនុងករែថរក  និងេលើកកមពស់សុខភព និងដំេណើ រករបញញ ម រតី និង
សកមមភពសងគមរបស់ពកួេគ។ 

១០ 

ករបងក រភព្រទុឌ
េ្រទម ម រតីរបស់ 

ជនជបឃុ់ ំ 

ករផ្ដល់ឱកសដល់ជន
ជបឃុ់ំឲយេធ្វើករ 

ផ្ល ស់ប្ដូរ និងអភវិឌ ន ៍ 

កតព្វកិចចកនុងករេរៀបចំ
ឲយមនសកមមភពេផ ងៗ  
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ  ១០(៣) ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៦៥-៦៦ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ជនជបឃំុ់មន កែ់ដលមននីតិសមបទេឡើងវញិមន ក ់មនិែមនជបគុគលែដលេរៀនែតពីរេបៀបរស់
េនឲយបនល្អកនុងពនធនគរេឡើយ ែតេរៀនពីរេបៀបរស់េនេ យេជគជយ័កនុងពិភពខងេ្រក
បនទ បពី់េចញពីពនធនគរ។ ្របសិនេបើ ជញ ធរពនធនគរមនបំណងកំណត់ ទិភពកនុងកមម

្របពន័ធ្រគប្់រគងពនធនគរ ្រតូវមនករ្រប្រពឹត្តេទេលើទណ្ឌិ តែដលមនេគលបំណងជ រវន័្ត 
េដើមបី ្ដ រនីតិសមបទ និងបញចូ លពកួេគេទកនុងសងគមវញិ។ 

៦៥. ករ្រគប់្រគងជនែដល្រតូវបនផ្ដនទ េទស ក់ពនធនគរ ឬវធិនករ្រសេដៀងគន េនះកនុង
េគលបំណងដូចគន  កនុងករណីថិរេវ ៃនករផ្ដនទ េទសអនុេ្រគះ ្រតូវេធ្វីយ៉ង ឲយជន
ជប់ឃុេំចះដឹកនជីំវតិមយួែដលមនករេគរពចបប់ និងឱយេចះ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេ យ
ខ្លួនឯងេ្រកយេពលករេ ះែលង ្រពមទងំ្រតូវេធ្វីឲយពកួេគ្រប្រពឹត្ដដូេចនះបន។ ករ្រគប់្រគង
កនុងទិសេ ែបបេនះ នឹងេលីកទឹកចិត្ដឲយជនជប់ឃុេំចះេគរពេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់ខ្លួន និងឲយ
មន ម រតីទទលួខុស្រតូវ ។ 
  
៦៦. (១)    េដីមបសំីេរច មទិសេ ទងំេនះ ពនធនគរ្រតូវេ្របី្របស់្រគប់មេធយបយសម

្រសប ជ ទិ៍ ករយកចិត្ដទុកែផនក សនេនកនុង្របេទសេនះ មលទធភព
ចេធ្វីេទបន ករអប់រ ំករត្រមង់ទិសខងវជិជ ជីវៈ ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

ករងរសងគមកិចច កិចចពិេ្រគះេយបល់ែផនកមុខរបរ ករអភិវឌ កយវបបកមម និង
ករព្រងឹងអត្តចរតឹែផនកសីលធម៌េយង មេសចក្តី្រតូវករផទ ល់ខ្លួនរបស់ជន
ជប់ឃុមំន ក់ៗ មករពិចរ េលី្របវត្តិសងគម និងបទេលមសី សមតថភពផ្លូវ
កយនិងចិត្ត កយសមបទ អធយ្រស័យផទ ល់ខ្លួន ថិរេវ ៃនករផ្ដនទ េទស និង
េសចក្ដីសងឃមឹេ្រកយេពលករេ ះែលង។ 

 (២)   ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូបែដលមនករផ្ដនទេទសកនុងថិរេវ ែវងបងគួរ ្របធន្រតូវ
ទទលួបនរបយករណ៍េពញេលញអំពីបញ្ហ ននែដលបនេរៀប ប់កនុងកថ
ខណ្ឌ ខងេលីឲយឆប់ ម ចេធ្វីបន េ្រកយពីករទទលួចូល។   របយករណ៍
េនះ ជនិចចកល ្រតូវមនេសចក្ដី យករណ៍របស់ម្រន្ដីេពទយ ែដលមនគុណ
វុឌ ជិ្រគូេពទយចិត្ដ ្រស្ដកល ចេធ្វីេទបន អំពីលកខខណ្ឌ ខងផ្លូវកយ 
និងផ្លូវចិត្តរបស់ជនជប់ឃុ ំ។ 

         (៣)  របយករណ៍ និងឯក រទក់ទិនេផ ងៗេទៀត ្រតូវរក េនកនុងសំណំុឯក រ
ជឯកត្ដជន។ សំណំុឯក រទងំេនះ ្រតូវមនពត៌មនបចចុបបននភព េហយីេរៀប
ម្របេភទកនុងវធីិមយួែដល ចេធ្វីឲយម្រន្ដីទទលួខុស្រតូវរកព័ត៌មនបន េន

េពល មនេសចក្ដី្រតូវករេកីតេឡងី។ 

ករបំពកប់ំបន៉ជំនញ
ជនជបឃុ់ំ េដើមបឲីយ
ជវីតិមនភព្របេសើរ 
បនទ បព់ីករេ ះែលង 
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វធីិសកមមភពរបស់ខ្លួន េ យេយងេលើអ្វីែដលកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយ ្រតងចំ់ណុច “ករែកែ្របខ្លួន និងករ ្ដ រនីតិសមបទសងគម”  របស់ជនជបឃំុ់េនះ 
ជញ ធរពនធនគរ នឹង្រតូវេរៀបចំសកមមភពននកនុងពនធនគរ េ យផ្ដល់ដល់ជនជបឃំុ់នូវ

ធនធន និងជំនញេផ ងៗែដលចបំចស់្រមបជ់នជបឃំុ់កនុងកររស់េនឲយបនល្អបនទ បពី់
េចញពីពនធនគរ។ ឧទហរណ៍ េនះបង្ហ ញឲយេឃើញពីទំនកទំ់នងរ ងករងរែដលជនជប់
ឃំុេធ្វើកនុងពនធនគរ និងករងរែដលជនជបឃំុ់នឹងេធ្វើបនទ បពី់េចញពីពនធនគរ។ ករងរ
ស្រមបឲ់យជនជបឃំុ់េធ្វើ គរួជករងរែដលផ្ដល់ជំនញ និងជយួ ក ងសមតថភពរបស់ជន
ជបឃំុ់កនុងកររកចំណូលចិញច ឹមជីវតិ និងផគតផ់គង្់រគួ រ េហើយ្រតូវចងចថំ អតីតជនជបឃំុ់
ងយទទលួរងករេរ ើសេអើង ស់ េនេពលពកួេគែស្វងរកករងរេធ្វើ។ 
កនុងអំឡុងេពលែដលជនជបឃំុ់បរុស និង្រស្ដីរស់េនកនុងពនធនគរ ម្រន្តពីនធនគរ គរួមនករ
េរៀបចំរចួជេ្រសចនូវជំនយួស្រមបជ់នជបឃំុ់កនុងករែស្វងរកទីកែន្លង ន កេ់ន បនទ បពី់ជន
ជបឃំុ់្រតូវបនេ ះែលងេចញពីពនធនគរ និងជយួ េរៀបចំទ្រមងៃ់នរចនសមពន័ធសងគមមយួ
ចំននួែដលនឹងជយួ ជនជបឃំុ់ឲយមនករទទលួ គ ល់ជថមកីនុងសងគម។ 

 
 

ករបណ្តុ ះប ្ត លជនជបឃំុ់ដូចេរៀប បខ់ងេលើ មនិែមនជករងរងយ្រសួលេធ្វើឲយសេ្រមច
បនេនះេឡើយ ជពិេសស កនុងកលៈេទសៈទងំ យែដលមនយុ ្ត ធិករជេ្រចើន្របឈម
នឹងភពចេង្អ តែណនខ្ល ងំ ករណីខ្វះខតម្រន្តីពនធនគរែដលទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
និងឱកសតិចតចួកនុងករផ រភជ បទំ់នកទំ់នងរ ងជនជបឃំុ់ និងពិភពខងេ្រកពនធនគរ ក៏
ដូចជករទទលួ ្វ គមនេ៍ យមនិេពញចិត្តពីសងគម េនេពលជនជបឃំុ់េចញពីពនធនគរ។ 
េគលករណ៍េនកនុងជំពូកេនះ គឺជេគលេ មយួែដលត្រមូវថ ករ្រគប្់រគងពនធនគរ គរួេធ្វើ
សកមមភពកនុងក្រមតិធនធនែដលខ្លួនមន។ រដ្ឋបលពនធនគរកគ៏រួពិចរ បេងកើតភពជ
ៃដគូជមយួអងគករសងគមសីុវលិ និងអងគករអបរ់កំនុងសហគមនេ៍ដើមបបីេងកើនឱកសស្រមបជ់ន
ជបឃំុ់។ 

 
 

 

 

“គេ្រមង Yellow Ribbon កនុង្របេទសសិង្ហបរុ ីេធ្វើ្របតិបត្ដកិរកនុងេគលបំណងេលើក
កមពស់ករយល់ដឹងដល់សហគមនសិ៍ង្ហបរុទីកទ់ងនឹងត្រមូវកររបស់អតីតជនេលមើសកនុង
ដំេណើ រជីវតិដលំ៏បករបស់ពកួេគ េឆព ះេទរកជីវភពរស់េន មធមម ។ គំេ ងេនះបនេធ្វើ
សកមមភពជៃដគូជមយួរ ្ឋ ភបិល សហគមន ៍និងអងគករ សនជេ្រចើន។ គេ្រមង
េនះមនេគលបំណងផ្ដល់ឱកសជេលើកទីពីរដល់អតីតជនេលមើស េដើមបជំីរញុឲយមនករ
ទទលួយកអតីតជនេលមើស និង្រគួ ររបស់អតីតជនេលមើសេទកនុងសហគមន ៍និងេដើមបី
េលើកទឹកចិត្ដឲយសហគមនគ៍្ំរទដល់សកមមភព ្ដ រនីតិសមបទ និងករបញចូ លអតីតជន
េលមើសេទកនុងសងគមវញិ។ ៤០ 

  

ដក្រសងេ់ចញពីេគហទំពរ័ រជីវកមម ំង គ ពរួៃនសហ្រគស ្ដ រនីតិសមបទ 

ករសហករជមយួ 
អងគករសងគមសីុវលិ  
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ករទទួល គ ល់ជនជបឃុ់ជំបុគគលមន ក ់ 
 

្របសិនេបើចងឲ់យកមមវធីិសកមមភពកនុងពនធនគរទទលួបនឥទធិពល ម្របថន  ្របករសំខនគឺ់
ថ ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  នឹង្រតូវបនេគទទួល គ ល់ឲយបនខពស់ ម ចេធ្វើេទបន ជបុគគល
មន ក់។  កររពឹំងថ ជនជបឃំុ់ទងំអស់ទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល ឬករអភវិឌ ដូចគន
េនះ មនិទន្់រគប្់រគនេ់នេឡើយេទ េហើយកររពឹំងទុកដូចេនះ កម៏និមន្របសិទធភព ឬ
្របសិទធិផលេនះែដរ។ ជនជបឃំុ់មយួចំននួ នឹងជអនកមនិេចះអក រ និងមយួចំននួេទៀត ច
ធ្ល បេ់ធ្វើជ្រគូបេ្រង នមនុេពលពកួេគចូលមកកនុងពនធនគរ ។ ជនជបឃំុ់មយួចំននួ ចមកពី
ជីវតិអនថ និងជនជបឃំុ់មយួចំននួេទៀត ចមកពី្រគួ រមន វ ររងឹមែំដល ច្រត
ឡបេ់ទេធ្វើករងរកនុងរង្វង្់រគួ រខ្លួនបន។ ដូេចនះ េនេពលេរៀបចំសកមមភព ្ដ រនីតិសមបទ
ស្រមបជ់នជបឃំុ់ និងេនេពលែបងែចកជនជបឃំុ់ រដ្ឋបលពនធនគរ ចបំច្់រតូវពិចរ
េលើ្របវត្តិរបស់ជនជបឃំុ់ មនុនឹងេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត។ 

 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

វធិន ៦៧-៦៩ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

៦៧.     េគលបំណងៃនករែបងែចក្របេភទជនជប់ឃុ ំមនដូចតេទ ៖ 

           (ក) េដីមបេី យេន ច់េ យែឡកពីពកួែដល ចបេងកីតឱយមនឥទធិពល            
្រកក់េទេលីជនជប់ឃុឯំេទៀតេយង មេហតុផលៃនកំណត់្រ ៃនបទ

េលមីស ឬចរតិបញកពរមិនល្អរបស់ជនជប់ឃុទំងំេនះ ។ 
 
           (ខ)  េដីមបែីចកជនជប់ឃុជំ្រកុមៗ េដីមបសី្រមួលដល់ករ្រគប់្រគង កនុង  

េគលបំណងេធ្វកីរ ្ដ រនីតិសមបទសងគមរបស់ពកួេគ។ 
 
៦៨.     េបី ចេធ្វីេទេកីត ពនធនគរ ច់េ យែឡកនន ឬែផនក ច់េ យែឡកនន

ៃនពនធនគរ ្រតូវបនេ្របី្របស់សំ ប់ករ្រគប់្រគងជនជប់ឃុំ ម្របេភទខុសៗ
គន ។ 

 
៦៩.    េ្រកយេពលែដលជនជប់ឃុចូំលមកដល់ពនធនគរភ្ល ម េហយីេ្រកយសិក អំពី

អត្ដចរកឹរបស់ជនជប់ឃុមំន ក់ៗែដលមនថិរេវ ៃនករផ្ដនទ េទសែវងបងគួរ 
ពនធនគរ្រតូវេរៀបចំកមមវធីិ្រគប់្រគងេទ មលកខណៈៃនេសចក្ត្ីរតូវករផទ ល់ខ្លួន 
សមតថភពខងផ្លូវកយ និងផ្លូវវចិត្ត េហយីនិងអធយ្រស័យផទ ល់ខ្លួនរបស់ជន
ជប់ឃុ។ំ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ជនជបឃំុ់្រគបរ់បូកនុងពនធនគរ សុទធែតធ្ល បម់នបទពិេ ធនជី៍វតិនេពលកន្លងមក និងជន
ជបឃំុ់្រគបរ់បូ នឹង្រតូវេ ះែលងឲយមនេសរភីពវញិេនៃថង មយួ។ ្របសិនេបើជនជបឃំុ់
ទទលួបនអតថ្របេយជនពី៍បទពិេ ធនរ៍ស់េនកនុងរយៈេពលជបព់នធនគរ បទពិេ ធន៍
ទងំេនះ គរួែត ចយកេទេ្របើ្របស់បន បនទ បពី់្រតូវបនេ ះែលង។ មេធយបយដល៏្អកនុង
ករេធ្វើែបបេនះបន គឺករេរៀបចំែផនករ េ យេធ្វើយ៉ង ឲយជនជបឃំុ់ ចេ្របើ្របស់េស
េផ ងៗែដលមនកនុង្របពន័ធពនធនគរ។ ជនជបឃំុ់ ចបំច្់រតូវមនករងរេធ្វើ េដើមបធីនថ 
កររស់េនកនុងពនធនគរ គឺជករចំ យេពលមន្របេយជន ៍និងជយួ ឲយជនជបឃំុ់េចះ
កំណតេ់គលបំណងផទ ល់ខ្លួន។ សកមមភពទងំអស់កនុងពនធនគរ មនិថជសកមមភព
ទកទ់ងនឹងកសិកមម ករបេ្រង នពីអកខរកមម ឬកមមវធីិវបបធម ៌និងសិលបៈេទ កគ៏រួែតេរៀបចំេឡើង
េដើមបរីមួចំែណងកនុងបរយិកសមយួ ែដលេធ្វើឲយជនជបឃំុ់មនិមនសភពដុន ប ់ផទុយេទ
វញិ ពួកេគបេងកើតបនសមបទថមីៗ ែដលនឹងជួយ ពួកេគបនទ បពី់្រតូវបនេ ះែលងពីពនធ
នគរ។ 

 
 

ចំេពះជនជបឃំុ់ែដលកំពុងបំេរ ើេទសរយៈេពលខ្លី ្របែហលជមនេពលេវ តិចតចួ មនិ
្រគប្់រគនសំ់ បក់រចូលរមួកនុងសកមមភពែដលមនអតថ្របេយជន។៍ កនុងករណីេនះ អ្វីែដលគរួ
េផ្ដ តករយកចិត្តទុក ក ់គឺកររក ទំនកទំ់នងរ ងជនជបឃំុ់ជមយួ្រគួ រ និងសងគមខងេ្រក។   

 
ករងរ នងិករបណ្ដុ ះប ្ដ លជនំញ 
 
ករស្វះែស្វងរកវធីិៃនកររក្របកចំ់ណូលចិញច ឹមជីវតិ គឺជធតុផ ដំសំ៏ខនបំ់ផុតៃនសមតថភព
របស់ជនជបឃំុ់កនុងករ្រតឡបេ់ទរស់េនកនុងសងគមវញិ បនទ បពី់្រតូវបនេ ះែលងពីពនធនគរ។ 
ស្រមបជ់នជបឃំុ់មយួចំននួ េពលេវ រស់េនកនុងពនធនគរ ចជឱកសដំបងូរបស់ខ្លួនសំ
បអ់ភវិឌ ជំនញវជិជ ជីវៈ និងទទលួបនករងរជក់ ក។់ េគលបំណងចមបងែដលត្រមូវ

ឲយជនជបឃំុ់េធ្វើករងរ គឺេដើមបេីរៀបចំពកួេគឲយមនជីវតិករងរធមម  បនទ បពី់្រតូវបនេ ះ
ែលងពីពនធនគរ មនិែមនជកររកចំណូលស្រមបរ់ដ្ឋបលពនធនគរ ឬបេងកើតជេ ងច្រក
េដើមបទីទលួបនផល្របេយជនស៍្រមប់ ថ បន័របស់រ ្ឋ ភបិលេឡើយ។  

 

្របករែដល្រតូវចងចគឺំ ករផ្ដល់ករងរដល់ជនជប់ឃំុែដលជធតុផ មំយួៃនករ ្ដ រនីតិ
សមបទសងគម។ ករេឆ្លើយតបេពញេលញនឹងទមទរនូវឱកសបេងកើតជំនញកនុងករវលិចូល
េទកនុងសងគមវញិ។ សងគមខុសគន ទមទរឲយមនជំនញខុសៗគន ។ គំនិតផ្ដួចេផ្ដើមសំខនដ់ៃទ
េទៀតកនុងកររក ទំនកទំ់នងជមយួសហគមនខ៍ងេ្រក មនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី ១១។ 

 

 

ករេលើកទឹកចិត្តឲយជន
ជបឃុ់ំ្រគបរូ់បអភវិឌ

ខ្លួន  

ជនជបឃុ់ំែដលទទួល
ករផ្ដនទ េទសកនុង

ថរិេវ ខ្ល ី 
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ  ៨ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ៨ ៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៧១ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែចងថ ៖ 

 
 

៣. (ក) គម នជន មន ក់ ត្រមូវឲយេធ្វីករេ យបងខំ ឬខនមិនបនេឡយី។ 
     (ខ) កថខណ្ឌ  ៣ (ក) មិន្រតូវយកមកបក្រ យថ មឃត់ករអនុវត្តេទសឲយ

េធ្វីករេ យបងខំ្រសប មករវនិិចឆ័យេទស េ យតុ ករមនសមតថកិចចកនុង
្របេទស ែដលបទឧ្រកិដ្ឋខ្លះ ចមនេទសជប់ពនធនគរឲយេធ្វីករេ យបងខំ។ 

    (គ) េគលបំណងៃនកថខណ្ឌ េនះ ពកយថ “ករងរេ យបងខំ ឬេ យខនមិនបន” 
មិន្រតូវ ប់បញចូ ល ៖ 

            (i) ករងរ ឬេស ែដលគម នែចងកនុងអនុកថខណ្ឌ  (ខ) និងែដលត្រមូវជ    
ធមម ចំេពះជនជប់ឃុំ មបទបញជ ្រសបចបប់របស់តុ ករ ឬចំេពះជន
ែដលតុ ករសេ្រមចេ ះែលងឲយមនេសរភីពេ យលកខខណ្ឌ ។ 

្រតូវបេងកីតលកខខណ្ឌ ែដល ចជំរុញឲយជនជប់ឃុេំធ្វីករងរមនអតថន័យែដលទទលួបន
្របក់កៃ្រម ែដលជយួស្រមួលដល់ជនជប់ឃុកំនុងករស្រមបខ្លួនកនុងទីផ រពលកមមរបស់
្របេទស និង ចឲយជនជប់ឃុចូំលរមួកនុងករផគត់ផគង់ហរិញញវតថុ និងរក្របក់ចំណូលស្រមប់
ផគត់ផគង់្រគួ រ។ 

(១)   ពលកមមកនុងពនធនគរ មិនគបបឱីយមនលកខណៈែដលេធ្វីឱយមនមនុស រងទុកខេវទន
េទ។ 

(២)   ជនកំពុងបំេរេីទស្រគប់រូប្រតូវមនកតព្វកិចចេធ្វីករងរ ្របសិនេបី្រគូេពទយបញជ ក់
ថ ពកួេគមនសុខភពបរបូិរណ៍ទងំខងផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត ។ 

(៣)   ពនធនគរ្រតូវមនករងរ្រគប់្រគន់ែដលមន្របេយជន៍ចំេពះសងគមមនុស  សំ ប់
ពកួជនជប់ឃុ ំេដីមបេី យពកួេគមនករងរេធ្វយ៉ីងសកមមេរៀង ល់ៃថងេធ្វកីរ ។ 

(៤)   ម ចេធ្វីេទបន ករងរែដលបនផ្ដល់ឲយដូចខងេលី ្រតូវជ្របេភទករងរជយួ
រក  ឬបេងកីនសមតថភពរបស់ជនជប់ឃុកំនុងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេ យសុចរតិ 
េ្រកយេពលករេ ះែលង ។ 

(៥)   ពនធនគរ្រតូវផ្ដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈកនុងវស័ិយពណិជជកមមែដលមន
្របេយជន៍ េដីមបឲីយ ចរក្របក់ចំណូលពីមុខរបរេនះបន ជពិេសសសំ ប់ជន
ជប់ឃុវំយ័េកមង។ 

(៦)   ពនធនគរ្រតូវអនុញញ តេ យជនជប់ឃុេំ្រជីសេរសី្របេភទករងរែដលេគចង់េធ្វី 
បុ៉ែន្តករេ្រជីសេរសីេនះ្រតូវសថិតេនកនុងលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនរដ្ឋបលពនធគរ និងបទវ ិ
ន័យ េហយីនិងមិនេ យហសួពី្រពំែដនែដលបនក្រមិតកនុងករេ្រជីសេរសីវជិជ ជីវៈ
សម្រសបេឡយី ។ 
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វធិន ៧២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ៖ 

 
 

វធិន ៧៣ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៧៤ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៧៥ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

(១)  ករេរៀបចំករងរ និងវធីិេធ្វីករេនកនុងពនធនគរ ្រតូវឱយមនលកខណៈ្រសេដៀងគន េទ
នឹង្របេភទ និងែបបបទៃនករងរេនខងេ្រក េដីមបជីយួេរៀបចំជនជប់ឃុឱំយ ុ េំទ
នឹង ថ នភពៃនរបររកសីុធមម  ។ 

(២) ផល្របេយជន៍របស់ជនជប់ឃុ ំនិងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល េទះបីយ៉ង ក្ដី មិនគបបី
យកេធ្វីជឈន ន់ៃនេគលបំណងទញយកផលចំេណញែផនកហរិញញវតថុពីឧស ហកមម
កនុងពនធនគរេឡយី។ 

(១)  ជករណ៍ល្អ ឧស ហកមម និងកសិកមមពនធនគរ គរួែតសថតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគង
េ យផទ ល់ពីរដ្ឋបលពនធនគរ េហយីពំុគរួសថិតេនេ្រកមអនកេម៉ករឯកជនេឡយី។ 

 
(២) កនុងករណីែដលជនជប់ឃុ្ំរតូវបនជលួឲយេធ្វីករងរ មិនសថតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគង

ពីរដ្ឋបលពនធនគរេទេនះ ជនិចចកល ពកួេគ្រតូវសថិតេនេ្រកមករេមីលករខុស
្រតូវពីម្រន្ដពីនធនគរ។ លគឹក ករងរេនះេធ្វីឲយអងគភពដៃទេទៀតរបស់រ ្ឋ ភិបល 
្របក់ឈនួលេពញធមម សំ ប់ករងរ ្រតូវបង់េទឲយរដ្ឋបលពនធនគរ េ យអនក
ែដលផ្ដល់ករងរ េ យគិតពីលទធផលករងររបស់ជនជប់ឃុ។ំ 

(១)  ចបប់ែដលែចងពីវធីិករពរសុវតថិភព និងសុខភពរបស់កមមករែដលមនេសរភីព 
្រតូវយកេទអនុវត្តឱយបនដូចគន េនកនុងពនធនគរ ។ 

(២) ចបប់្រតូវែចងឱយមនករសងជំងឺចិត្តដល់ជនជប់ឃុ ំកនុងករណីែដលមនេ្រគះថន ក់
កនុងករងរ េ យ ប់បញចូ លទងំជំងឺដមក ត់ននែដលប ្ត លមកពីលកខណៈៃន
ករងរ េពលគឺ ជនជប់ឃុ្ំរតូវបនទទួល្របក់សងជំងឺចិត្ត ្រពមទងំលកខខណ្ឌ
េផ ងៗេទៀត ដូចគន នឹងកមមករែដលមនេសរភីពែដរ 

(១)  ចំននួេម៉ងេធ្វីករងរែដលេ្រចីនបំផុតកនុងមយួៃថង ឬកនុងមយួសប្ដ ហ៍សំ ប់ឱយជន
ជប់ឃុេំធ្វីករ ្រតូវកំណត់េ យចបប់ ឬ មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ពនធនគរ េ យ
អនុេ មេទ មចបប់្របចតំំបន់ ឬទំ ប់របស់អនកេធ្វីករជទូេទ ។ 

(២)  ចំននួេម៉ងេធ្វីករែដលបនកំណត់ ្រតូវទុកេពលសំ កយ៉ងតិច ស់មយួៃថងកនុង
មយួសប្ដ ហ៍ និង្រតូវៃលេពលេវ ឱយបន្រគប់្រគន់សំ ប់ឱយជនជប់ឃុបំនសិក
េរៀនសូ្រត េហយីចូលរមួកនុងសកមមភពឯេទៀតៗ ែដលពនធនគរបនត្រមូវឱយ េដីមបី
ឱយពកួេគ ច ្ដ រនីតិសមបទបន ។ 
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វធិន ៧៦ វធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

ជនជបឃំុ់ មនិគរួចំ យេពលេវ េ យមនិេធ្វើករងរ ឬកនុងសភពធុញថបេ់ឡើយ។ ករ
ផ្ដល់ករងរដល់ជនជបឃំុ់ គឺជករណ៍សំខនស់្រមបសុ់ខុមលភពផទ ល់ខ្លួនរបស់ពកួេគ 
និងករ្រគប្់រគងពនធនគរេ យរលូនផងែដរ ៖ ជនជបឃំុ់េនទំេនរ គម នករងរេធ្វើ ចនឹង
ធន កក់នុង ករៈធ្ល កទឹ់កចិត្ដ និងរញរំញូ៉វ។ ចំណុចេនះ មនទំនកទំ់នងេទនឹងគំនិតៃនសន្តិ
សុខចលករ ែដលបនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី ៧ ៃនេសៀវេភេនះ។ េទះបីយ៉ង  មនេហតុ
ផលវជិជមនជេ្រចើនកនុងករផ្ដល់ករងរែដលមនអតថ្របេយជនដ៍ល់ជនជបឃំុ់។ មនុស មយួ
ចំននួ្រប្រពឹត្តបទេលមើស េ យ រគម នមេធយបយកនុងកររក្របកចំ់ណូល្រសបចបប ់ែដលជ
និចចជកលមនិ ចរកករងរេធ្វើបន។ ភពគម នករងរេធ្វើ មកពីគម នបទពិេ ធនក៍រងរ
ជក់ ក ់ដូេចនះេធ្វើឲយមនិយល់ដឹងពីវនិយ័ែដលចបំចក់នុងករអនុវត្ត ម្របពន័ធ្រគប្់រគងេទៀង
ទត្់របចៃំថង។ េពលខ្លះ មនុស ចងម់នករងរេធ្វើ ែតគម នជំនញ និងមនិទទលួបនករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លសំខន់ៗ  ែដល ចទទលួបនករងរជក់ កប់ន។ 

 
 

ពលកមមជកតព្វកិចច ឬេ យបងខ ំ្រតូវបន មឃតជ់ទូេទ។ េទះបីយ៉ង  លិខិតុបករណ៍
អន្តរជតិែចងយ៉ងចបស់ថ ករងររបស់ជនជបឃំុ់ មនិ្រតូវមនលកខណៈជពលកមមជ
កតព្វកិចច ឬេ យបងខំ េ យស្វ័យ្របវត្ដិេឡើយ។ ជនជបឃំុ់ែដលកំពុងបំេរ ើេទស ចមន
កតព្វកិចចបំេពញករងរ ឲយែតេគរពបនកិចចធនករពរមយួចំននួដូចខងេ្រកម ៖  

  ករងរែដលមនេគលបំណង មយួ។ 
  ករងរែដលផ្ដល់ជំនញដល់ជនជបឃំុ់ ែដលមនអតថ្របេយជនប៍នទ បពី់្រតូវបន

េ ះែលងពីពនធនគរ។ 
  ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបន្របកឈ់នួលពីករងររបស់ខ្លួន ។ 
  េបើ ចេធ្វើបន ករងរគរួមនលកខខណ្ឌ ដូចគន នឹងលកខខណ្ឌ ករងរៃនកែន្លងករងរ

សីុវលិ ជពិេសស ទកទ់ងនឹងលកខខណ្ឌ សុខភព និងសុវតថភិព។ 
  េម៉ងេធ្វើករងរ មនិ្រតូវេ្រចើនហសួេហតុ និងមនេពលេវ ស្រមបក់រចូលរមួ

សកមមភពដៃទេទៀត។ 

(១) ពនធនគរ ្រតូវមន្របព័នធែបងែចង្របក់ឈនួល្របកបេ យសមធម៌ៃនករងររបស់
ជនជប់ឃុ។ំ 

(២) េ្រកម្របព័នធេនះ ្រតូវអនុញញ តឱយជនជប់ឃុមំនសិទធិចយ យភគខ្លះៃន្របក់ែដល
េគរកបន េដីមបទិីញរបស់របរខ្លះៗែដល ចអនុញញ ត សំ ប់ករេ្របី្របស់ផទ ល់ខ្លួន 
ឬេផញីជ្របក់ខ្លះេទឱយបងប្អូន្រកុម្រគួ រ។ 

(៣) ្របព័នធេនះ គរួមនែចងផងែដរពីករអនុញញ តឲយរដ្ឋបលពនធនគរកត់្របក់ទុកសំ ប់
ជ្របក់សន  ំនិងផ្ដល់ឲយជនជប់ឃុេំនេពលេ ះែលង។ 

គុណតៃម្លៃនករងរ  

លកខខណ្ឌ ករងរ  
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ករងរកនុងពនធនគរ ចមនេគលបំណងសំខន់ៗ ពីរ។ ទីមយួ គឺជេគលបំណង មញញ
ែដលជំរញុឲយជនជបឃំុ់ចូលរមួកនុងសកមមភព្របចៃំថង ដូចជករភញ កពី់ដំេណក ករេធ្វើដំេណើ រ
េទកនក់ែន្លងេធ្វើករ និងករចំ យេពលេវ ជេរៀង ល់ៃថងេធ្វើករជមយួមនុស ដៃទេទៀត
ែដលបនេរៀបចំទុកជមនុ។ េទះបីយ៉ង  េគលបំណងេនះ មនិទន្់រគប្់រគនេ់ឡើយ។ 
រដ្ឋបលពនធនគរមនមលូេហតុតូចមយួកនុងករបងខំជនជបឃំុ់ឲយេធ្វើករជេរៀង ល់ៃថង េបើ
េទះបីជជនជបឃំុ់មនិមនចំ ប់ រមមណ៍េលើករងរ និងមនិមនអនក េផ ងេទៀត
ទទលួបនអតថ្របេយជនពី៍ករងរកេ៏ យ។ ឧទហរណ៍ដ៏ ្រកកម់យួទកទ់ងនឹងករបងខំជន
ជបឃំុ់ឲយេធ្វើករងរេនះ  គឺ្របពន័ធ្រគប្់រគងពនធនគរកនុងសតវត រទី៍១៩ ែដលេ ថ Crank 

ឬ Treadmill។ ្របពន័ធេនះ ត្រមូវឲយជនជបឃំុ់េលើកបវខ ចដ់ធ៏ងនក់នុងរយៈេពលេ្រចើនេម៉ង 
េ យមនិមនេគលបំណងចបស់ ស់អ្វេី ះ។ ្របេភទករងរគម ននយ័ដូចេនះជេ្រចើន
េទៀត ្រតូវបនយកមកអនុវត្តកនុងសងគមទំេនើប។ 

 
 

េគលបំណងមយួេទៀតជំរញុជនជបឃំុ់ឲយេធ្វើករេ យមនេគលបំណង គឺករក ងទំនុក
ចិត្ត និងជំនញ ែដលេធ្វើជនជបឃំុ់យល់េឃើញថ ខ្លួនកំពុងទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល ម
វធីិមយួែដលនឲំយខ្លួន ចរកបនករងរេធ្វើបន បនទ បពី់ពកួេគបនបំេរ ើេទសចប។់ េនះមន
នយ័ថ ករងរកនុងពនធនគរ គរួមនទំនកទំ់នងនឹងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល សំេ េធ្វើឲយជនជប់
ឃំុទទលួបនជំនញ និងគុណវឌុ ្ិរគប្់រគនក់នុងករេធ្វើករងរទូេទ ដូចជ សំណង ់វសិ្វកមម 
រដ្ឋបល ឬកសិកមម។ ្របសិនេបើ ចេធ្វើបន ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល គរួបញចូ លទងំជំនញថមីៗ 
ដូចជ ជំនញកំុពយូរទរ័ជេដើម។ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈមន រៈសំខនជ់ពិេសសដល់
យុវជនជបឃំុ់។  ករេរៀបចំកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លទងំេនះ ចបំច្់រតូវយល់ដឹងពី្របេភទៃនឱកស
ករងរែដលមនកនុងសហគមន ៍ែដលជកែន្លងរស់េនរបស់ជនជបឃំុ់ បនទ បពី់្រតូវបនេ ះ
ែលង។ 

 
 

ត្រមូវករពិេសសរបស់ជនជបឃំុ់ជ្រស្ដី មនពិភក កនុងជំពូកទី ១៨។ ្របករសំខនេ់នះគឺ
ថ ជនជបឃំុ់ជ្រស្ដី គរួទទលួបនឱកសករងរឲយបនេពញេលញេនេពលជបព់នធនគរ។ 
ជនជបឃំុ់ជ្រស្ដី មនិគរួអនុញញ តឲយេធ្វើែតករងរ ដូចជ ករេដរប៉ក ់ឬសិបបកមមេឡើយ។ 

 
 

កនុង្របេទសជេ្រចើន ម្រន្តពីនធនគរមនករលំបកកនុងករែស្វងរកករងរឲយបន្រគប្់រគន់
ស្រមបជ់នជបឃំុ់។ ខងេ្រកមេនះ គឺជមេធយបយេផ ងៗកនុងេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ។ 

 

កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំនួន ្រកសួងននមនភរកិចច្រតូវផ្ដល់្របេភទករងរមយួចំនួនដល់រដ្ឋ
បលពនធនគរ។ កតព្វកិចចេនះ ចមកជកិចចសនយៃផទកនុងរបស់រ ្ឋ ភិបល។ ករងរ
ស្រមបឲ់យជនជប់ឃំុេធ្វើេនះ ចជករងរកនុង ថ ប័ន/្រកុមហុ៊ន ្រកសួង ដូចជ ករេធ្វើ
្ល កេលខ ន។ 

 

  កនុងករណីជេ្រចើន ម្រន្តីពនធនគរ ្រតូវមនគំនិតៃចន្របឌិតកនុងករែស្វងរកករងរ
ែដលមនអតថ្របេយជនស៍្រមបជ់នជបឃំុ់។ ឧទហរណ៍ ជនជបឃំុ់ ច្រតូវបន
េ្រជើសេរ ើសឲយសិក ជំនញមនអតថ្របេយជន ៍េ យេធ្វើករជមយួម្រន្តពីនធនគរ

ករបេងកើតករងរជ
ទម្ល ប ់ 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ជំនញ   

ជនជបឃុ់ជំ្រស្ដី  

មេធយបយកនុងករ
ែស្វងរកករងរ  
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កនុងករែថទ ំនិងជសួជុលអគរពនធនគរ។ កនុងករណីពនធនគរមនដីធ្លី ច ដុំះ
បន ជនជបឃំុ់ ចេធ្វើករងរកសិកមមេដើមបបីងកបេងកើនផលស្រមបខ់្លួនឯង និងអនក
ដៃទេទៀត េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ពនធនគរ។  ជនជបឃំុ់ ក៏ ចចូលរមួេធ្វើករងរ
សំខន់ៗ ្របចៃំថង ដូចជ ករងរផទះបយ និងករងរសម្អ ត ជេដើម។ 

 
  កនុងករណីជេ្រចើនេទៀត ជនជបឃំុ់ ចជយួ ដល់ ថ បន័រ ្ឋ ភបិល និងអងគករមនិ

ែមនរ ្ឋ ភបិល កនុងករេធ្វើករងរជមយួ្របជជន្រកី្រកលំបក ឧទហរណ៍ ករេធ្វើ
េ្រគ ងសង្ហ រមឹស្រមបផ់ទះជនអនថ ឬសមភ រៈេកមងេលងស្រមបម់ណ្ឌ លកុមរ ជ
េដើម។ 

 

  ករេធ្វើ ជីវកមមេ យខ្លួនឯង ឬករចូលហុ៊នគន េធ្វើ ជីវកមមខន តតូច ចជជេ្រមើស
យ៉ងល្អស្រមបជ់នជបឃំុ់មយួចំននួេនេពលេចញពីពនធនគរ។ ជនជបឃំុ់ ច
េ្របើ្របស់ និងអភវិឌ ជំនញពីពនធនគរេដើមបបីេងកើតជវតថុែដល ចលកប់នេនទី
ផ របន។ ករងរែបបេនះ ចយកេទេ្របើករបន បនទ បពី់ជនជបឃំុ់្រតូវបន
េ ះែលងពីពនធនគរ េហើយអតីតជនជបឃំុ់ មនិ្រតូវទទលួរងករេរ ើសេអើងេឡើយ។ 

 

  េនកនុងប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ រដ្ឋបលពនធនគរមននិនន ករកនែ់តេ្រចើនេឡើងកនុងករ
ទំនកទំ់នងជមយួ្រកុមហុ៊នពណិជជកមម និងឧស ហកមមឯកជន េដើមបរីកករងរឲយ 
ជនជបឃំុ់េធ្វើ។ េនេពលមនទំនកទំ់នងដូចេនះ ជញ ធរពនធនគរ ្រតូវធនថ 
ជនជបឃំុ់មនិ្រតូវបនេ្របើ្របស់្រគនែ់តជ្របភពពលកមមមនតៃម្លទប ឬេដើមបី
ទទលួ្របកឈ់នួលទបជងអនកេធ្វើករកនុងមលូ ្ឋ នេឡើយ។ កនុងករណីទងំេនះ ជន
ជបឃំុ់គរួទទលួបន្របកឈ់នួលេពញេលញពីករងររបស់ខ្លួន។ 

 
 

្របសិនេបើបទពិេ ធនក៍រងរកនុងពនធនគរ ចឲយជនជបឃំុ់យកេទេ្របើ្របស់ស្រមប់
ចិញច ឹមជីវតិបន បនទ បពី់្រតូវបនេ ះែលងពីពនធនគរ និងមនិ្រតូវបនចតទុ់កជករងរ
េ យបងខំេនះ ្របករសំខនេ់នះគឺ ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបន្របកឈ់នួល មទ្រមង់ មយួ
ពីករងររបស់ខ្លួន។ ករផ្តល់្របកឈ់នួលេនះ ចេធ្វើេឡើង មវធីិេ្រចើនយ៉ង។ វធីិមយួកនុង
ចំេ មវធីិេពញនិយមបំផុត គឺករផ្ដល់្របកឈ់នួលដល់ជនជបឃំុ់កនុងចំននួមយួដូចគន នឹងអនក
េធ្វើករងរដៃទេទៀតកនុងសងគមទូេទ។ ករអនវតុ្ដែបបេនះ េធ្វើឲយជនជបឃំុ់រពឹំងថ ខ្លួន ចេផញើ
្របកម់យួចំននួេទឲយ្រគួ ររបស់ខ្លួន េហើយកនុងករណីេផ ងេទៀត ចេ្របើចំណូលេនះ
ស្រមបប់ងសំ់ណងជំងឺចិត្តចំេពះបទេលមើសែដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្ត និងមយួចំននួេទៀតស្រមប់
ទុកសន េំនេពល្រតូវបនេ ះែលងពីពនធនគរ។ 

 

 

“ជនជបឃំុ់សថិតកនុងលកខខណ្ឌ សុវតថិភពទបចំននួ ១២០០ នក ់ែដលជបឃំុ់កនុង
ពនធនគរ Davao ្របេទសហ្វីលីពីន បនសម័្រគចិត្តេធ្វើករងរកសិកមមជធមម ជមយួ
កសិករ បព់នន់ក។់ ្រគួ រជនជបឃំុ់ទងំេនះ ទទលួបន្របកព់លកមមេសមើនឹង្របក់
ឈនួលអបបបរម។៤១ 

បទ ្ឋ នបចចុបបននភពទី្រកុងម៉នីល ៃថងទី៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ 

ករផ្ដល់្របកឈ់នួលេលើ
ករបំេពញករងរ  
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្របករសំខនគឺ់ថ ជនជបឃំុ់ គរួមនលកខខណ្ឌ ករងរ្រសប មចបបដូ់ចគន នឹង្របជជន
ទូេទ ទកទ់ងនឹងលកខខណ្ឌ សុខភព សុវតថិភព ពយសនកមមករងរ និងជំងឺប ្ត លមកពីករ
បំេពញករងរ។ េនះមននយ័ថ ជញ ធរពនធនគរ គរួយល់ដឹងពីចបបជ់តិស្ដីពីសុខភព 
និងសុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វើករ  និងគរួធនឲយមនករពិនិតយ ម នករអនុវត្តចបបេ់នះកនុង
ពនធនគរ។ ករករពរដូចេនះ កគ៏រួេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុងេពលៃនករបំេពញករងររបស់ជន
ជបឃំុ់។ េម៉ងេធ្វើករងរ មនិ្រតូវេ្រចើនហសួេហតុ េដើមបទុីកឲយជនជបឃំុ់មនេពលេវ
ស្រមបក់រចូលរមួសកមមភពដៃទេទៀត។ 

 
 

ករពិចរ ផ្ដល់ករងរឲយជនជបឃំុ់ គរួេធ្វើេឡើងែតចំេពះជនជបឃំុ់ែដលជទណ្ឌិ ត
ប៉េុ ្ណ ះ ចំែណកអនកជបឃំុ់រងច់កំរជំនំុជ្រមះ គរួទទលួបនករពិចរ េផ ង។ េ យ រ
ែតខ្លួនកំពុងរងច់កំរជំនំុជ្រមះ មនិទនប់នរកេឃើញថមនពិរទុធភពពីបទេលមើស មយួ
េនះ  ដូេចនះ ជនជបឃំុ់្របេភទេនះ មិនត្រមូវឲយេធ្វើករងរេឡើយ។ េទះបីយ៉ង  កររង់
ចរំយៈេពលែវង ែដលេពលខ្លះមនរហូតដល់ បឆ់ន  ំេធ្វើឲយអនកជបឃំុ់រងករឈចឺបេ់ យ រ
ភពធុញថបៃ់នភព្រចំែដលមនរយៈេពលយូរ និងករេនទំេនរគម នករងរេធ្វើ។ ្របសិនេបើ
ច ជនជបឃំុ់ គរួែតមនបនករងរេធ្វើ និងទទលួបនករេលើកទឹកចិត្តឲយចូលរមួេធ្វើករងរ។ 

ករពិភក ពីករងរស្រមបជ់នជបឃំុ់មនុេពលករកតេ់ទស មនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី ១៦ 
ៃនេសៀវេភេនះ។ 
 

ករអបរ់ ំនងិសកមមភពវបបធម ៌
 

ជនជបឃំុ់ជេ្រចើនកនុងពនធនគរទទលួបនករអបរ់ទំប។ ជនជបឃំុ់ជេ្រចើននកគ់ម នបំណិន
មលូ ្ឋ នកនុងករ ន និងសរេសរ។ 

 

ក្រមតិៃនករអបរ់ទំប នឹងេធ្វើឲយមនផលបះ៉ពល់ដល់ជីវតិរបស់ជនជបឃំុ់មនុេពលចូលមក
កនុងពនធនគរ និង ចជចំែណកេធ្វើឲយខ្លួនេគ្រប្រពឹត្តបទេលើមសផងែដរ។ ជអកុសល ករែដល
ជនជបឃំុ់មយួចំននួ្រតូវជបព់នធនគរ េហើយ្រតូវសថិតកនុងទី ងំែតមយួកែន្លងកនុងេពលមយួ
េ យគម នករែកែ្របេនះ ជនជបឃំុ់ ចទទលួបនឱកសដំបងូកនុងករទទលួបនករអបរ់ ំ
សម្រសបមយួ។ 

 

្របករសំខនផ់ងែដរេនះគឺថ ជនជបឃំុ់ គរួមនឱកសទទលួបនសកមមភពវបបធម ៌កនុង
េពលកំពុងទទលួបនករអបរ់ផំ្លូវករ ពីេ្រពះសកមមភពវបបធម ៌និងករអបរ់េំនះ នឹងជយួ ជន
ជបឃំុ់បេងកើនគុណតៃម្លរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត។ ដូចករបញជ ករ់បស់អនក យករណ៍ពិេសសរបស់
អងគករសហ្របជជតិស្ដីពីសិទធិទទលួបនករអបរ់ថំ ករអបរ់កំនុងពនធនគរមន ’អតថនយ័
ហួសពីឧបករណ៍មយួែដលនឲំយមនករផ្ល ស់ប្ដូរ ដូេចនះករអប់រ ំគឺជសិទធិផទ ល់ខ្លួន៉។’៤២ 

 

លកខខណ្ឌ ករងរសុវតថិ
ភព  

ករងរស្រមបជ់នជប់
ឃុំបេ ្ដ ះ សនន  
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ  ២៦ ៃនេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖ 

 
 

ម្រ  ២៧ ៃនេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ៦ ៃនេគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៧៧ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៧៨ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៤០ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

(១)  មនុស ្រគប់រូប មនសិទធិទទលួបនករអប់រ។ំ 
(២)  ករអប់រ្ំរតូវសំេ េទរកកររកីលូត ស់េពញេលញៃនបុគគលិកលកខណៈរបស់  
        មនុស  និងករព្រងឹងករេគរពសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន។ 

(១)   មនុស ្រគប់រូប មនសិទធិចូលរមួេ យេសរកីនុងជីវភពវបបធម៌របស់សហគមន៍ 
រកី យនឹងសិលបៈ និងចូលរមួចំែណកកនុងវឌ នភពវទិយ ្រស្ត និងបនទទលួផល
្របេយជន៍ពីលទធផលវឌ នភពេនះ។ 

មនុស ្រគប់រូប មនសិទធចូិលរមួកនុងសកមមភពវបបធម៌ និងអប់រ ំេដីមបទីទលួបនករអភិវឌ
បុគគលិកលកខណៈមនុស បនេពញេលញ។ 

(១)   ពនធនគរ្រតូវផ្ដល់ករសិក អប់របំែនថមដល់ជនជប់ឃុទំងំអស់ េដីមបឲីយពកួេគ
ចទទលួផល្របេយជន៍ មរយៈករអប់រេំនះ ប់ទងំករេ្របៀន្របេ ែផនក
សនកនុង្របេទស ្របសិនេបីមនលទធភព ច្រប្រពឹត្តេទបន។ កមមវធីិអប់រជំន

ជប់ឃុែំដលមិនេចះអក រ និងជនជប់ឃុវំយ័េកមង ្រតូវែតឱយមនេ យខនពំុបន 
េហយី ពនធនគរ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ឱយបនដិតដល់ចំេពះ្រកុមជនជប់ឃុ្ំរបេភទ
េនះ។ 

 
(២)   ្របសិនេបី ចអនុវត្តេទបន ពនធនគរគរួយកកមមវធីិអប់រែំដលេគេ្របីេន

េរៀនធមម េទបញចូ លកនុងកមមវធីិអប់រេំនកនុងពនធនគរ េដីមបជីយួសំរលួឱយជនជប់
ឃុអំស់ទងំេនះ ចបន្តករសិក តេទេទៀតបន េ្រកយេពលេចញពីពនធនគរ។ 

េដីមបជី្របេយជន៍ដល់សុខភពជនជប់ឃុ ំទងំខងផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត េន្រគប់ពនធនគរ 
្រតូវេរៀបចំឱយមនកមមវធីិែផនកវបបធម៌ េហយីនិងេពលេវ សំ ប់សំ កកំ ន្ត។ 

្រគប់ពនធនគរ ្រតូវមនប ្ណ ល័យសំ ប់ឲយជនជប់ឃុ្ំរគប់្របេភទេ្របី្របស់ ែដលមនតំ
កល់េសៀវេភេ្រចីនបរបូិណ៌ ទងំេសៀវេភែផនកកំ ន្ត និងេសៀវេភែផនកសិក  េហយី្រតូវ
ែណនជំនជប់ឃុទំងំអស់េ យ នេសៀវេភ េ យបនេ្រចីនបំផុត។ 
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េសចក្ដីសេ្រមចេលខ១៩៩០/២០ របស់្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច និងសងគមៃនអងគករសហ្របជ
ជតិ បនេលើកេឡើងពីករអបរ់កំនុងពនធនគរេ្រកមលកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកម ៖ 

 
 

វធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងយុត្តិធមអ៌នីតិជន (វធិនទី្រកុងេបក៉ងំ) េផ្ដ តករ
យកចិត្តទុក កេ់លើភពចបំចជ់ពិេសសៃនករអបរ់កំនុងមណ្ឌ លឃំុឃងំអនីតិជន និងមន
ករពិភក លម្អតិកនុងជំពូកទី ១៧ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

 

េគមនិ្រតូវចតទុ់កថ ករអប់រជំសកមមភពបែនថមេលើសកមមភពដៃទេទៀតរបស់ជនជបឃំុ់
េឡើយ។ ផទុយេទវញិ ជភពចបំចក់នុងករយល់ដឹងថ េពលេវ កនុងពនធនគរគរួចតទុ់ក
ជឱកសមយួជយួ ជនជបឃំុ់េរៀបចំជីវតិរបស់ខ្លួនឲយបន្រតឹម្រតូវេឡើងវញិ។ ដំបងូករអបរ់គំរួ 
េផ្ដ តេលើជំនញអបរ់មំលូ ្ឋ ន ដូេចនះជនជបឃំុ់្រគបរ់បូែដលជបព់នធនគររយៈេពលយូរ ច
េរៀនពីករ ន សរេសរ និងគណនេលខែដលនឹងជយួ ពកួេគ ចរស់បនកនុងសងគមទំេនើប
េនះ។ 

 

(ក)     ករអប់រកំនុងពនធនគរ គរួែតមនេគលបំណងអភិវឌ មនុស ទងំអស់ េ យេផ្ដ ត
េលី វ រសងគម េសដ្ឋកិចច និងវបបធម៌របស់ជនជប់ឃុ។ំ 

(ខ)     ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប គរួមនលទធភពទទលួបនករអប់រ ំរមួទងំ កមមវធីិអកខរកមម 
ករអប់រមូំល ្ឋ ន ករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ សកមមភពែបបៃឆន្របឌិត សន និង
វបបធម៌ ករងរអប់រកំយ និងកី  ករអប់រអំំពីសងគម ឧត្ដមសិក  និងប ្ណ ល័យ។ 

(គ)     គួរខិតខំ្របឹងែ្របងេលីកទឹកចិត្តដល់ជនជប់ឃុំឲយចូលរួមយ៉ងសកមមកនុង្រគប់
វស័ិយៃនករអប់រ។ំ 

(ឃ)    ្រគប់ម្រន្តីទងំ យែដលពក់ព័នធកនុងករចត់ែចង និង្រគប់្រគងពនធនគរ គរួ
ស្រមបស្រមួល និងគ្ំរទករអប់រឲំយបនេ្រចីន មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

(ង)     ករអប់រគំរួែតជធតុផ សំំខន់មយួកនុង្របព័នធ្រគប់្រគងពនធនគរ។ ដូេចនះ 
សកមមភពមិនេលីកទឹកចិត្ត មយួដល់ជនជប់ឃុកំនុងករចូលរមួកនុងកមមវធីិអប់រ ំ
ផ្លូវករគរួេជៀស ងឲយបន។ 

(ច)     ករអប់របំណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ គរួបេងកីតេឡងីេដីមបកីរអភិវឌ កន់ែត្របេសីរ
ស្រមប់បុគគលមន ក់ៗ និងស័ក្ដិសមនឹងនិនន ករទីផ រពលកមម។ 

(ឆ)     គរួបេងកីតឲយមនសកមមភពែបបៃឆន្របឌិត និងវបបធម៌ េ្រពះសកមមភពទងំេនះ 
ចជក ្ត ពិេសសកនុងករជំរុញឲយជនជប់ឃុមំនករអភិវឌ  និង គ ល់ពីខ្លួនឯង

ចបស់ ។ 
(ជ)     ្របសិនេបី ច ជនជប់ឃុគំរួអនុញញ តឲយចូលរមួកនុងករអប់រេំនេ្រកពនធនគរ។ 
(ឈ)   េនេពលែដលត្រមូវឲយមនករផ្ដល់ករអប់រកំនុងពនធនគរ សហគមន៍ខងេ្រកគរួ

ែតចូលរមួឲយបនេ្រចីន មែដល ចេធ្វេីទបន។ 
(ញ)   មូលនិធិចបំច់ ឧបករណ៍ និង្រគូបេ្រងៀន គរួែតមន្រគប់្រគន់ េដីមបី ចឲយជន

ជប់ឃុទំទលួបនករអប់រសំម្រសប។ 

រៈសំខនៃ់នករអបរ់ ំ 
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ករអបរ់ ំគរួែតេធ្វើេឡើងឲយហសួពីករបេ្រង នពីជំនញមលូ ្ឋ នទងំេនះ។ ករអបរ់ែំដលមន
លកខណៈេពញេលញ គរួែតេធ្វើេឡើងស្រមបអ់ភវិឌ ជំនញននែដលជត្រមូវកររបស់មនុស  
េ យែផ្អកេលើ្របវត្តិសងគម េសដ្ឋកិចច និងវបបធមរ៌បស់ជនជបឃំុ់។ ដូេចនះ ត្រមូវករៃនករអបរ់ ំ
េនះ ចមនដូចជ ជនជបឃំុ់មនេសៀវេភ ថន កេ់រៀន និងចូលរមួកនុងសកមមភពវបបធមេ៌ផ ងៗ 
មនជ ទិ៍ ត្រន្តី េ ខ ន និងសិលបៈជេដើម។ ទ្រមងៃ់នសកមមភពេនះ គរួបេងកើតេឡើង េ យ
មនិ្រគនែ់តជសកមមភពកំ ន្តេនះេទ ែតគរួេផ្ដ តេលើករេលើកទឹកចិត្តជនជបឃំុ់ឲយេធ្វើករ
អភវិឌ េទជមនុស មនសមតថភព។ 

 
 

អ្វែីដលមនភពចបំច ់គឺកមមវធីីសកមមភពែដលមនតុលយភព កនុងេនះមនករងរឧស ហកមម 
និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញដូចបនេរៀប បពី់ខងេដើមកនុងជំពូកេនះ ករអបរ់ ំនិងសកមម
ភពវបបធម ៌និងករអបរ់កំយ។ ក្រមតិ មយួៃនែផនកទងំអស់របស់កមមវធីីេនះ គរួយកេទ
អនុវត្តកនុងពនធនគរ េទះបីជកនុងតុលយភពជកែ់ស្តង ចមនលកខណៈខុសគន  ្រស័យេលើ
យុ សមតថភព និងត្រមូវកររបស់ជនជបឃំុ់កេ៏ យ។ ជនជបឃំុ់មយួចំននួ ជពិេសស  

អនីតិជន ច្រតូវករអបរ់ជំចបំចេ់នេពលៃថង កដូ់ចជពកួេគទងំេនះកំពុងេរៀនេន
។ ករអបរ់សំ្រមបជ់នជបឃំុ់េផ ងេទៀត គរួេរៀបចំេឡើងេនេពល ង ច បនទ បពី់បំេពញ

ករងរ្របចៃំថង។ ករេរៀបចំដូចេនះ ជធមម  េធ្វើេឡើងេនេពលគម នករងរ្រគប្់រគនស់្រមប់
ជនជបឃំុ់ទងំអស់ េធ្វើេពញមយួៃថង។ 

 
 

ែផនកខងេដើមៃនជំពូកេនះបញជ កពី់សិទធិរបស់ជនជបឃំុ់កនុងករទទលួបន្របកឈ់នួលពីករ
ងររបស់ខ្លួន។ ្របករសំខនគឺ់ថ ជនជបឃំុ់មនិគរួទទលួពិនយ័េ យ រែតករេទសិក
េឡើយ។ ្របសិនេបើជនជបឃំុ់បតប់ង្់របកឈ់នួលេ យ រែតករេទសិក  ករបតប់ង់
្របកឈ់នួលេនះ គឺជករបំបកទឹ់កចិត្តរបស់ជនជបឃំុ់។ 

 
 

ជញឹកញប ់ពនធនគរ គឺជកែន្លងមនអនកមនេទពេកសលយជេ្រចើនកនុងចំេ មជនជបឃំុ់ 
ប៉ែុន្តមនិ្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់េឡើយ។ ជនជបឃំុ់មយួចំននួ ចមនក្រមតិអបរ់ខំពស់ 
មយួចំននួ ចធ្ល បជ់្រគូបេ្រង ន មនុេពលបញជូ នចូលពនធនគរ។ ជនជបឃំុ់មនេទពេកសលយ 
គរួេលើកទឹកចិត្តឲយជយួ ផ្ដល់ករអបរ់ដំល់ជនជបឃំុ់មនចំេណះដឹងទប េ្រកមករ្រតួតពិនិតយ
្រតឹម្រតូវមយួ។ 

 
 

“ករអបរ់កំ្រមតិបឋមសិក  ឬមលូ ្ឋ ន មនិ្រតូវគិតៃថ្លចំេពះជនជបឃំុ់ែដល្រតូវបន
ដកហូតេសរភីព ជពិេសស ស្រមបកុ់មរ និងមនុស េពញវយ័ែដលមនិទទលួបន ឬមនិ
បនបញចបក់រអបរ់បំឋមសិក ។ 

 
សមគមសិទធមិនុស េមរកិ េគលករណ៍ និងករអនុវត្តល្អស្ដីពីករករពរជនែដលបន

ដកហូតេសរភីពកនុង្របេទស េមរកិ េគលករណ៍ ១៣ ឆន ២ំ០០៨ 

អភវិឌ មនុស ទងំមូល  

កមមវធិមីយួែដលមន
តុលយភព  

គម នករបតប់ង្់របក់
ឈនួល  

ករេ្របើ្របស់េទពេក 
សលយរបស់ជនជបឃុ់ ំ 
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ជំពូកទី ១១ ៃនេសៀវេភេនះ បង្ហ ញពី រៈសំខនក់នុងករធនឲយជនជបឃំុ់មនករទកទ់ង
ជមយួសងគមសីុវលិឲយបនេ្រចើន មែដល ចេធ្វើបន។ ដូចេនះ  ្របករសំខនគឺ់ថេនេពល

ចេធ្វើបន ជញ ធរពនធនគរ គរួែតេ្របើ្របស់្របពន័ធសហគមន ៍ជជងបេងកើតរចនសមពន័ធ
្រសបគន េទនឹងសងគមខងេ្រក។ ឧទហរណ៍ដល៏្អមយួៃនករេធ្វើែបបេនះគឺថ ្របពន័ធពនធនគរ
មយួចំននួបេងកើតបញញត្តិែដល ចឲយ្រគូបេ្រង នធមម កនុង េរៀននិងេន មម វទិយល័យ
កនុងមលូ ្ឋ ន បេ្រង នជនជបឃំុ់កនុងពនធនគរ។ ករងរេនះ ចេធ្វើបន មវធីិ ្រស្តេ្រចើន
យ៉ង។ វធីិ ្រស្តមយួគឺថ រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវទកទ់ងជមយួ ជញ ធរអបរ់កំនុងមលូ ្ឋ ន 
ឲយជយួ ផ្ដល់ករអបរ់ដំល់ជនជបឃំុ់។ ករបេ្រង នពីសំ ក្់រគូពីខងេ្រក ចេធ្វើឲយករអបរ់ ំ
កនុងពនធនគរមនលកខណៈដូចគន នឹងករងរអបរ់ខំងេ្រកែដរ។ មយ៉ងេទៀត ករផ្តល់ករអបរ់ ំ
ដូចេនះ ចធនផងែដរថ ជនជបឃំុ់ ចបន្តករទទលួបនករសិក ្រសប មខ្លឹម រ
អបរ់ ំនិងវធីិ ្រស្ត ែដលអនុវត្តកនុងសងគមខងេ្រក េហើយកេ៏ធ្វើឲយជនជបឃំុ់ ចបន្តករអបរ់ ំ
របស់ខ្លួនកនុងសហគមន ៍បនទ បពី់្រតូវបនេ ះែលងពីពនធនគរ។ 

 

ជញ ធរពនធនគរ ក៏ ចអេញជ ើញ្រកុមវបបធមេ៌នមលូ ្ឋ នេដើមបជីយួ បង្ហ តប់េ្រង នជំនញវបប
ធមស៌ម្រសបមយួចំននួ។ ពនធនគរមយួចំននួមន្របៃពណីកនុងករបេងកើតទំនកទំ់នងជមយួ
សហគមនម៍លូ ្ឋ ន េ យអេញជ ើញ្របជជន ម្រកុមេផ ងៗ  ដូចជ មនុស ចស់ មក
ពនធនគរេដើមបឲីយកំដរកំ ន្ត មរយៈករ្របគំុត្រន្ដី និងករកំ ន្តែបបវបបធមពី៌្រកុមជនជប់
ឃំុ និងម្រន្ដពីនធនគរ។ 

 
 

សកមមភពេ្រត មករេ ះែលង 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្ដរជត ិ 
 

េគលករណ៍ ១០ ៃនេគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន៨០ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

េ យមនករចូលរមួ និងជំនយួរបស់សហគមន៍ និង ថ ប័នសងគម និងករេផ្ដ តេលីផល
្របេយជន៍របស់ជនរងេ្រគះបន្រតឹម្រតូវ ពនធនគរគរួបេងកីតឲយមនលកខខណ្ឌ អំេ យផល
ដល់ជនជប់ឃុកំនុងករ ក់បញចូ លអតីតជនជប់ឃុេំទកនុងសងគម េ យអនុវត្ត មលកខខណ្ឌ
ែដលល្អបំផុត មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

ចប់ ងំពីៃថងដំបូងៃនករបំេរេីទសរបស់ជនជប់ឃុ ំពនធនគរ្រតូវយកចិត្តទុក ក់គិតគូរអំពី
អនគតរបស់េគេ្រកយពីករេ ះែលង េហយី្រតូវជយួជំរុញេលីកទឹកចិត្ដជនជប់ឃុឲំយេចះ
រក  ឬបេងកីតទំនក់ទំនងជមយួបុគគល ឬទីភន ក់ងរខងេ្រកពនធនគរ ែដល ចជក ្ត ជយួ
េលីកកមពស់ឧត្ដម្របេយជន៍ និងករ ្ដ រនីតិសមបទសងគមរបស់ពកួេគផទ ល់។ 

ករេ្របើ្របស់ធនធន
សហគមន ៍ 
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វធិន៨១ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន១០៣.៦ ៃនវធិនស្រមបក់រ្រគប្់រគងពនធនគរអឺរ ៉បុ ែចងថ ៖ 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

 

េនទីបំផុត ជនជបឃំុ់េសទើរែតទងំអស់ នឹង្រតូវបនេ ះែលងឲយមនេសរភីព និងបញជូ នេទ
កនុងសងគមមនុស វញិ ដូេចនះសកមមភពេ្រត មេរៀបចំករេ ះែលង គឺជករសំខន ់ជពិេសស
ស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលកំពុងបំេរ ើេទសកនុងរយៈេពលខ្លី េហើយគរួេធ្វើេឡើងចបពី់េពលចប់
េផ្ដើមៃនករអនុវត្ដេទសពនធនគរ។ ករេរៀបចំេនះមនផល្របេយជនដ៍ល់ជនជបឃំុ់ផទ ល់
ផង និងសងគមសីុវលិផង ពីេ្រពះអតីតជនជបឃំុ់មន កែ់ដលមនកែន្លងស្រមប់ ន កេ់ន មន
ឱកសរក្របកចំ់ណូល និងមនរចនសមពន័ធគ្ំរទពីសងគមមយួែដលគ្ំរទ នឹងជវតថុេលើកទឹក
ចិត្តដ្៏របេសើរស្រមបឲ់យខ្លួនរស់េនេ យេជគជយ័កនុងសងគមខងេ្រក។ 

 
 

 កនុងយុ ្ត ធិករជេ្រចើន ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើន កំពុងបំេរ ើេទសកនុងរយៈេពលខ្លី េហើយនឹង្រតូវ្រត
ឡបេ់ទកនុងសហគមនវ៍ញិកនុងេពលដខ៏្លី។ េនេពលខ្លះ ជញ ធរពនធនគរេមើលរលំងករ ្ដ រ
នីតិសមបទរបស់ជនជបឃំុ់្របេភទេនះ េ យ រែតពកួេគជបព់នធនគរកនុងរយៈេពលខ្លី។ 
្របសិនេបើគម នករ ្ត រនីតិសមបទេទ ចបងកឲយមនេ្រគះថន កជ់កជ់មនិខនេឡើយ 
ពីេ្រពះជនជបឃំុ់ទងំេនះ ចវលិេទ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋវញិ និងជបព់នធនគរម្ដងេហើយម្ដង

(១)   េស  និងទីភន ក់ងររបស់រ ្ឋ ភិបល ឬមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលចជំយួជនជប់ឃុំ
ែដលបនេ ះែលង េដីមបេីរៀបចំជីវភពរស់េនជថមីកនុងសងគម (្របសិនជ ច 
និងចបំច់េធ្វីេទបន) ្រតូវធនថ ជនែដលបនេ ះែលង្រតូវផ្ដល់ឲយឯក រ 
និងសំបុ្រត ន មសំគល់ខ្លួនសម្រសប ផទះសែមបងស្រមប់រស់េនសម្រសប 
ករងរសំ ប់េធ្វីេដីមបបីនកៃ្រមចិញច ឹមជីវតិ សំេលៀកបំពក់្រគប់្រគន់្រសប ម
ធតុ កស និងរដូវ មេធយបយ្រគប់្រគន់េដីមបេីធ្វីដំេណីរេទកន់ទីេ របស់េគ 
និងករែថរក ខ្លួនេគកនុងរយៈេពលមយួ េ្រកយពីករេ ះែលងភ្ល ម។ 

(២)   តំ ងទីភន ក់ងរននែដលមនចបប់អនុញញ ត ្រតូវមនលទធភព្រគប់្រគង ច
េចញចូលពនធនគរបន េដីមបជីបួ្រប្រស័យទក់ទងជមយួជនជប់ឃុកំនុងករ
ពិេ្រគះេយបលអំ់ពីអនគតរបស់ពកួេគ ចប់ពីៃថងដំបូងៃនករបំេរេីទស។ 

(៣)  ជករណ៍កន់ែត្របេសីរ សកមមភពននរបស់ទីភន ក់ងរេផ ងៗគន ទងំេនះ គរួេធ្វី
មរយៈករយិល័យក ្ត លមយួជមយួគន  ឬ មរយៈអនកស្រមបស្រមួល

មយួ ម ចេធ្វីេទបន  េដីមបឱីយករខំ្របឹងែ្របងទងំេនះ បនសំេរចេជគជ័យ
មករេ្រគងទុក។ 

១០៣.៦ ្រតូវមន្របព័នធចកេចញពីពនធនគរែដលជែផនកដ៏សំខន់មយួៃន្របព័នធ្រគប់្រគង
ទូេទស្រមប់ជនជប់ឃុ។ំ 

ចបព់ៃីថងដំបូងៃនករ
ផ្ដនទ េទស  

ជនជបឃុ់មំនកល
កំណតេ់ទសខ្ល ី 
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េទៀត។ ត្រមូវករកនុងករគ្ំរទជនជបឃំុ់ទងំេនះេនកនុងសហគមន ៍គរួជករងរែដលមន
ទិភពខពស់។ 

 
 

ជញ ធរពនធនគរ ចបំច្់រតូវេធ្វើករេរៀបចំជពិេសសស្រមបជ់នជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈ
េពលយូរ ពីេ្រពះេនេពលមនករេ ះែលងេចញពីពនធនគរវញិ ជនជបឃំុ់្របេភទេនះ ច
ច ់ឬបតប់ងរ់ចនសមពន័ធគ្ំរទែដលគ្ំរទពីសហគមន។៍ 

 
 

ជញ ធរពនធនគរ មនិ ចេរៀបចំករេ ះែលងជនជបឃំុ់ពីពនធនគរេ យគម នជំនយួពីទី
ភន កង់រដៃទេទៀតកនុងសងគមខងេ្រកេឡើយ។ ថ បន័រ ្ឋ ភបិល និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល
ែដលជយួ អតីតជនជបឃំុ់ គរួ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយេធ្វើទស នកិចចកនុងពនធនគរ េដើមបបីេងកើត
ទំនកទំ់នងជមយួជនជបឃំុ់ មនុេពល្រតូវបនេ ះែលងឲយមនេសរភីព និងេដើមបចីបេ់ផ្ដើម
េរៀបចំែផនករ ្ដ រនីតិសមបទរបស់ពកួេគកនុងករេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងសងគមេឡើងវញិ។ 

 
 

ជនជបឃំុ់េសទើរែតទងំអស់ នឹងទទលួបនអតថ្របេយជនពី៍ជំនយួ េដើមបេីរៀបចំជីវតិរបស់ខ្លួន
បនទ បពី់ករេ ះែលងឲយមនេសរភីព។ ស្រមបជ់នជបឃំុ់មយួចំននួ ជំនយួេនះ ចជយួ 
ដល់ករបេងកើនទំនុកចិត្ត និងជំេនឿជកេ់លើខ្លួនឯង។ ស្រមបជ់នជបឃំុ់ដៃទេទៀត ជំនយួ ច
មនលកខណៈជករជយួ ែស្វងរកករងរ រកកែន្លង ន កេ់នបនទ បពី់េចញពីពនធនគរ ឬផ្ដល់
ថវកិ្រគប្់រគនដ់ល់ជនជបឃំុ់ េដើមបេីធ្វើដំេណើ រេទកនទី់លំេនរបស់ខ្លួន។ កមមវធីីែបបេនះ 
កនែ់តមន រៈសំខនេ់ទេទៀតស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលជបព់នធនគររយៈេពលយ៉ងយូរ។ 
ទីភន កង់រទូេទែដលផ្ដល់ជំនយួដល់អនកគម នករងរេធ្វើ ឬគម នលំេន ្ឋ ន ចចូលរមួកនុងករ
ជយួ ជនជបឃំុ់ឲយេរៀបចំខ្លួនស្រមបក់រេ ះែលងពីពនធនគរ។ ទីភន កង់រទូេទទងំេនះ ច
រមួមន ថ បន័្រគប្់រគងអនីតិជន និងេស សងគម ្រកុម សន និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល
ដៃទេទៀត។ 

 
 

្របេទសជេ្រចើនបនជយួ ដល់អនកេញ នថន  ំែដលជញឹកញបម់នទំនកទំ់នងជមយួបទ
េលមើសឧ្រកិដ្ឋ ដូចជ ករផឹកសីុហសួេហតុ ឬករេលងែលបង ឬករេ្របើ្របស់ថន េំញ ន។ 
្របសិនេបើសងគមមនកមមវធីីែបបេនះ ជញ ធរពនធនគរ គរួនយំកកមមវធីិទងំេនះចូលេទកនុង
មជឈ ្ឋ នពនធនគរ ជជងករបេងកើតកមមវធីីថមីស្រមបជ់នជបឃំុ់។ េនកនុងប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ 
កមមវធីីជេ្រចើន ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណងស្រមបជ់យួ ជនជបឃំុ់ ម្របេភទលកខណៈ
ពិេសសរបស់ជនជបឃំុ់ ដូចជ ជនេលមើសរេំ ភផ្លូវេភទ ឬកមមវធីិជយួ ដល់      ជនជបឃំុ់ពី
បទេ្របើ្របស់អំេពើហិង  េដើមប្ីរគប្់រគងកំហឹង និងអំេពើហិង របស់ខ្លួន ។ 

 
 

ជញឹកញប ់សកមមភពេ្រត មស្រមបក់រេ ះែលងពីពនធនគរ ចមនដូចជ ឲយជនជប់
ឃំុមនឱកសចកេចញពីពនធនគរជេរៀង ល់ៃថង មនុេពលេ ះែលងពិត្របកដ។ ករ
េរៀបចំេនះ ចផ្ដល់ឱកសដល់ជនជបឃំុ់ឲយចូលរមួកនុងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ឬទទលួបន
ជំនញករងរថមី េពលខ្លះកនុងកែន្លងេធ្វើករែដលជនជបឃំុ់ ចបន្តេធ្វើករងរេនះ បនទ បពី់ 
្រតូវបនេ ះែលង។ 

 

ជនជបឃុ់ជំបម់ន
កលកំណតេ់ទសែវង  

ករេ្របើ្របស់ ថ បន័ពី
ខងេ្រក  

្របេភទខុសៗគន ៃន
ជំនួយ  

ករអនុវត្ដកមមវធិី
ពិេសស  

ករេ ះែលងកនុង 
រយៈេពលខ្លី  
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ជញឹកញប ់សកមមភពេ្រត មស្រមបជំ់នយួ ម រតី កជ៏ករងរចបំចស់្រមបជ់នជបឃំុ់ែដរ 
ជពិេសសជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរកនុងរយៈេពលយូរ ែដលនឹង្រតូវវលិ្រតឡបេ់ទលំេន ន
ជបួជំុ្រគួ រវញិ។ សកមមភពេ្រត មដូចេនះ មនិ្រតឹមែតសំខនស់្រមបជ់នជបឃំុ់ប៉េុ ្ណ ះេទ 
ប៉ែុន្តែថមទងំស្រមបស់មជិកេផ ងៗេទៀតរបស់្រគួ ររបស់ពកួេគេទៀតផង ពីេ្រពះ្រគួ រ
មនិទម្ល បម់នសមជិក្រគួ រជិតសនិទធជបព់នធនគរ។ វធីិ ្រស្តមយួកនុងករេធ្វើឲយករេរៀបចំ
ែបបេនះបនទទលួេជគជយ័ គឺករអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់វលិ្រតឡបេ់ទលំេន នឲយបន
េទៀតទតសំ់ បរ់យៈពីរ ឬបីៃថង មនុេពលបញចបក់រអនុវត្ដេទសជិតឈនមកដល់។ 

 
 

្របករចបំច ់្រតូវេគរពដល់ រមមណ៍របស់ជនរងេ្រគះពីឧ្រកិដ្ឋកមម។ កនុងករណីែដលករេ ះ
ែលងជនជបឃំុ់មនចំ ប់ រមមណ៍ខពស់ពី ធរណៈ ឧទហរណ៍ កនុងសហគមនតូ៍ច ឬ
ធ្ល បម់នអំេពើហិង េលើជនរងេ្រគះ ឬសមជិក្រគួ រ ដូេចនះចបំច្់រតូវជូនដំណឹងពីករេ ះ
ែលងេនះដល់ជនរងេ្រគះ េនេពលែដលជនជបឃំុ់នឹង្រតូវដល់ៃថងេ ះែលង។ ករណីែបប
េនះ ចបំច្់រតូវេ ះ្រ យឲយសម្រសបបំផុត។ កនុងករណីខ្លះ ្របសិនេបើ ច ជនជបឃំុ់ មនិ
ចបញជូ នេទតំបនែ់ដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋេទ។ ករណ៍េនះ គរួមនករេរៀបចំបញជូ ន

េទកែន្លងេផ ង េដើមបេីគរពេទ មករចងប់នរបស់ជនរងេ្រគះ និងអតីតជនេលមើស។ ជន
ជបឃំុ់មយួចំននួ ដូចជ អនកជបព់នធនគររយៈេពលយូរ ឬអនកែដល ចបងកេ្រគះថន កដ់ល់

ធរណជន ច្រតូវេ ះែលងេ យមនលកខខណ្ឌ  ែដលមននយ័ថ ពកួេគនឹង្រតូវសថិត
េ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវចបបេ់នកនុងសហគមន។៍ 
 
 
 
  

េគរពជនរងេ្រគះ  
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១១ 

សិទធិទទួលបនជវីភព
រស់េនជ្រកុម្រគួ រ  

     ទំនក់ទំនងជមួយសងគម 
     ខងេ្រក  
 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 
 

អនកែដល្រតូវបញជូ នចូលកនុងពនធនគរ បតប់ងសិ់ទធិេដើរេទ មក េ យេសរ ី ប៉ែុន្តេន
មនសិទធិឯេទៀតកនុងនមជមនុស ។ សិទធិមយួកនុងចំេ មសិទធិដសំ៏ខន់ៗ ទងំអស់េនះ គឺ
សិទធិទកទ់ងជមយួ្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន េហើយសមជិក្រគួ ររបស់ជនជបឃំុ់ កម៏នសិទធិ
ជបួជមយួជនជបឃំុ់ែដលជបព់នធនគរែដរ។ សមជិក្រគួ រេនមនសិទធិទកទ់ងជមយួ
ឪពុក ឬម្ដ យ កូន្របុស ឬកូន្រសី បងប្អូន្របុស ឬបងប្អូន្រសីរបស់ខ្លួន ែដលជបព់នធនគរ។
រដ្ឋបលពនធនគរមនភរកិចចធនរក  និងបន្តទំនកទំ់នងទងំេនះ។ បទបបញញត្តិស្ដីពីទំនក់
ទំនងទងំអស់ជមយួសមជិក្រគួ រជិតសនិទធ គរួែផ្អកេលើេគលករណ៍េនះ។ ករខកខន 
ឬករ ងំមនិឲយមនករសួរសុខទុកខពីសំ ក្់រកុម្រគួ រ មនិគរួេ្របើ្របស់ជមេធយបយ
កទ់ណ្ឌ កមមេនះេទ េទះបីសថិតកនុងកលៈេទសៈ កេ៏ យ។ 

 

លិខិតុបករណ៍សំខន់ៗ ស្ដីពីសិទធិមនុស អន្តរជតិ ែចងយ៉ងចបស់ពីសិទធជិសកលទកទ់ងនឹង
បញ្ហ ទងំេនះ ៖ 
 

ម្រ  ១២ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖ 

 
 

ម្រ  ២៣ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

 
 

ជនជបឃំុ់ទងំអស់កទ៏ទលួបនសិទធិទងំេនះែដរ។ កនុងឆន  ំ១៩៧៩ តុ ករអឺរ ៉បុទទលួបនទុក
សិទធិមនុស បនសេ្រមចថ ជនជបឃំុ់មនសិទធិេរៀប ពហ៍ពិពហ៍កនុងអំឡុងេពលជបព់នធ
នគរ។៤៣ 

 

កររពឹំងទុកមយួគឺថ ករចតែ់ចងដល៏្អបំផុតមយួ គរួែត ចេកើតមន េដើមបេីធ្វើឲយ និងរក ឲយ
បននូវទំនកទំ់នងរ ងជនជបឃំុ់ និង្រកុម្រគួ ររបស់ជនជបឃំុ់។ កររពឹំងទុកេនះ មនិ
ែមនមនែតកនុងេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ស្ដីពីសិទធមិនទំនកទំ់នងជមយួនឹងជីវតិកនុង្រគួ រកនុង

គម នមនុស មន ក់ ្រតូវរងកររេំ ភេ្រជៀតែ្រជក មអំេពីចិត្តកនុងជីវតិឯកជន ្រគួ រ ទី
លំេន ករេឆ្លីយឆ្លង ... របស់ខ្លួនបនេឡយី។ 

្រគួ រ ជអងគភពធមមជតិ និងជអងគភពមូល ្ឋ នរបស់សងគម េហយី្រគួ រមនសិទធទិទលួ
ករករពរពីសងគម និងរដ្ឋ។ 
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លិខិតុករណ៍អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិមនុស ប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តែថមទងំមនកនុងម្រ ១០ ៃនកតិក
សញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ផងែដរ។ 

 

 
 

ករធនឲយមនករជបួជមយួ្រកុម្រគួ រ ្រតូវែតជែផនកមយួៃន្របពន័ធ្រប្រពឹត្តមកេលើជនជប់
ឃំុេ យមនុស ធម។៌ 

 
 

រៈសំខនក់នុងករែថរក ទំនកទំ់នងជមយួ្រកុម្រគួ រ ចជលកខខណ្ឌ មយួចំននួរបស់
ជញ ធរពនធនគរ។ ជដំបងូ ករណ៍េនះមនឥទធិពលដល់ករេរៀបចំ្របពន័ធពនធនគរ េហើយ

ជទឡ្ហីករណ៍មយួទកទ់ងនឹងតំបនផ់ទះសែមបងរបស់ជនជបឃំុ់ យកេធ្វើជក ្ត កំណតក់នុងករ
សេ្រមចបញជូ នពកួេគេទពនធនគរ មយួ។ ករេធ្វើដូចេនះ កម៏នករពកព់ន័ធនឹងវបបធម៌
របស់ជនជបឃំុ់ែដរ េហើយេនះមននយ័ថ ្រកុម្រគួ ររបស់ជនជបឃំុ់ នឹងមនភពងយ
្រសួលកនុងករេធ្វើដំេណើ រេទសួរសុខទុកខសមជិក្រគួ ររបស់ខ្លួន។ េ យេហតុថ ជនជបឃំុ់
ភគេ្រចើនមកពី ថ នភព្រគួ រែដលបតប់ងឱ់កស និង្រកី្រកខ្ល ងំ េនះេ ហុ៊យកនុងករេធ្វើ
ដំេណើ រផ្លូវឆង យ ចជឧបសគគ ងំដល់្រកុម្រគួ ររបស់ជនជបឃំុ់កនុងករសួរសុខទុកខ 
្របសិនេបើពនធនគរេនឆង យពីតំបនរ់ស់េន។ កនុងប ្ដ ្របេទសមយួចំននួ ជនជបឃំុ់្រតូវពឹង
ែផ្អកេលើសមជិក្រគួ រ េដើមបផីគតផ់គងស់េម្ល កបំពក ់ម្ហូប រ ថន សំងកូវ និងសមភ រៈេ្របើ
្របស់ចបំចេ់ផ ងៗ ដូេចនះ ករ កជ់នជបឃំុ់កនុងពនធនគរេនជិត្រសុកភមូរិបស់ខ្លួន គឺជ
ករសំខន់ ស់។ 

 

 
ករខិតខំ្របឹងែ្របងបេងកើត និងអភវិឌ ្របពន័ធអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់េចញេទសួរសុខទុកខ្រកុម
្រគួ រកនុងរយៈេពលមយួខ្លី ជកិចចករចបំច្់រតូវេធ្វើ។ ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនករអនុញញ ត
ឲយេទេលងផទះ ដូចមនែចងកនុងបទបបញញត្តិេ ះែលងជបេ ្ដ ះ សនន ្របសិនេបើករេទសួរ
សុខទុកខេនះ មនិមនករគំ មកំែហងដល់សន្តិសុខ ឬសុវតថភិព ធរណៈ  ឬដល់សមជិក
្រគួ រដៃទេទៀតេទ។ ករអនុញញ តេនះ ស័ក្ដិសមបំផុតស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលជបព់នធនគរ
រយៈេពលខ្លី និងស្រមបជ់នជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលែវងែដលជិតដល់ៃថងេ ះែលង។ 
កនុងករណីមយួចំននួ ចបំច្់រតូវមនករទទលួ គ ល់ថ ករអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់ចកេចញពី
ពនធនគររយៈេពលខ្លីមនុៃថងបញចបក់របំេរ ើេទស េដើមបេីទសួរសុខទុកខ្រកុម្រគួ រ គឺជគំនិត
មនិសម្រសប។ ករសេ្រមចចិត្តេទេលើករអនុញញ តេនះ គរួែផ្អកេលើករ យតៃម្លពី និភយ័
របស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ េ យ្របុង្របយត័ន ដូចមនេរៀប បក់នុងជំពូកទី៥ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 

 
សមជិក្រគួ រ និងមតិ្តភក្ដិ គរួមនសិទធិចូលសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់កនុងពនធនគរ។ ករសួរ
សុខទុកខទងំេនះ គរួេធ្វើេឡើងជលកខណៈធមម បំផុត េនេពលមនលកខខណ្ឌ អំេ យផល។ 
ករសួរសុខទុកខ គរួេធ្វើេឡើងជលកខណៈឯកជន មែដល ចេធ្វើេទបន។ ្រគបេ់ពលទងំអស់ 

“ជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពទងំអស់ ្រតូវទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដមកេលីខ្លួន
 ្របកបេ យមនុស ធម៌ និងករេគរពដល់ភពៃថ្លថនូរជមនុស ជតិ។ 

ពនធនគរ ្រតូវេនជតិផទះ  

ករអនុញញ តឲយ 
ជនជបឃុ់ំេចញេទ 

សួរសុខទុកខ្រកុម្រគួ រ  

ករសួរសុខទុកខពី
សមជកិ្រគួ រ  
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េគមនិគរួេភ្លចគិតថ ករសួរសុខទុកខ ជពិេសស ជមយួសមជិក្រគួ រែដលជិតសនិទធបំផុត 
មនិ្រតូវចតទុ់កជបពុ្វសិទធិ ជជងសិទធិមនុស ជមលូ ្ឋ នេនះេទ។ ករ ងំ មយួ ឬ
លកខខណ្ឌ ៃនករសួរសុខទុកខ ចបំច្់រតូវែតបង្ហ ញពីេហតុផលស្រមបក់រណីនីមយួៗ។ ជញ
ធរពនធនគរ គរួបេងកើតបរយិកសសួរសុខទុកខឲយបនល្អជអតិបរម ម ថ នភពអំេ យ
ផល មែដល ចេធ្វើបន។ 

 

 
ជនជបឃំុ់្រស្ដី ្រតូវករករទទលួ គ ល់ជពិេសស េ យ រែតកនុងសងគមភគេ្រចើន ្រស្តីមន
ទំនលួខុស្រតូវដសំ៏ខនក់នុងករេមើលែថទកូំន េហើយម្ដ យជបព់នធនគរ ជេរឿយៗ្រតូវបន
បំែបកេចញពីកូនៗរបស់ខ្លួន។ េហតុដូេចនះ ជធមម  ម្ដ យជបព់នធនគរ ែតងែត្រពួយបរមភពី
ករេរៀបចំសុខុមលភពកូនៗ  ែដលកូនៗរបស់ខ្លួនមន រមមណ៍តូចចិត្ដ និងភពែតលេ ល។ 
េដើមបសុីខុមលភពម្ដ យ និងកូន និងេដើមបឲីយដំេណើ រករកនុងពនធនគរមនភពរលូន  ម្រន្តី
ពនធនគរ គរួខិតខំ្របឹងែ្របងជយួ ម្ដ យ និងកូនៗឲយបនជបួគន  និងធនឲយមនករេរៀបចំជ
ពិេសសស្រមបរ់ក ទំនកទំ់នងរ ងម្ដ យ និងកូនៗ។ បញ្ហ េនះ្រតូវពិភក កនុងជំពូកទី១៨ 
ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 

 
ថ នភពងយរងេ្រគះរបស់អនីតិជន និងយុវជនជបឃំុ់ កត៏្រមូវឲយមនករយកចិត្តទុក ក់

កនុងកររក ទំនកទំ់នង មយួែដល ចផ្ដល់ករគ្ំរទខងផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត និងករេលើក
ទឹកចិត្តផងែដរ។ ករសួរសុខទុកខពីសំ កឪ់ពុកម្ដ យ គឺជករចបំច។់ បញ្ហ េនះកម៏នេរៀប
បក់នុងជំពូកទី១៧ ៃនេសៀវេភេនះផងែដរ។ 

 

 
ករ្រប្រពឹត្ដេទេលើ្រកុម្រគួ រ និងអនកមកសួរសុខទុកខេពលចូលមកដល់ពនធនគរ គឺជខន ត
ស់ែវងដល៏្អមយួេទេលើក្រមតិៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរល្អ។ វធីិេនះមន រៈសំខនយ៉់ង

ខ្ល ងំដល់ជនជបឃំុ់ េហើយដូចេនះ ករ្រប្រពឹត្តេនះ ចមនផលបះ៉ពល់វជិជមន ឬអវជិជមន
េលើបញ្ហ សន្តសុិខ និងសថិរភពកនុងពនធនគរ។ 

 

 
េ្រកពីករសួរសុខទុកខផទ ល់របស់្រកុម្រគួ រ ទ្រមងៃ់នករទកទ់ងេផ ងៗេទៀត កម៏នភព
ចបំចផ់ងែដរ។ ជនជបឃំុ់ គរួមនសិទធិេផញើ និងទទលួសំប្ុរត និងេធ្វើករទកទ់ង ឬទទលួ
ទូរស័ពទ េ យេសរ ី មែដល ចេធ្វើបន។ 

 

 
ជនជបឃំុ់ គរួមនសិទធិែស្វងយល់ពីេហតុករណ៍ថមីៗ ែដលកំពុងេកើតេឡើងកនុងសងគម ទងំកនុង
សហគមនរ៍បស់ជនជបឃំុ់ និងពីសងគមខងេ្រក។ ករអនុវត្ដែបបេនះ គឺជវធីិកតប់នថយភព
មនិ្រប្រកតីេ យ រែតកររស់េនកនុងពនធនគរ និងេធ្វើឲយ្របកដថ ជនជបឃំុ់ មនិផ្ដ ចខ់្លួន
េចញទងំ្រសុងពីសហគមនែ៍ដលពកួេគនឹងវលិ្រតឡបេ់ទវញិ បនទ បពី់ករេ ះែលងេឡើយ។ 
េ យែផ្អកេលើេហតុផលទងំេនះ ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនេសៀវេភ រពត័ម៌ន ទស នវដ្ដី 
្ដ បវ់ទិយុ និងេមើលទូរទស ន ៍េនទីកែន្លង ែដល ចេធ្វើបន។  

ជនជបឃុ់ជំ្រស្ដី និងកូនៗ  

អនីតិជន និងឪពុកម្ដ យ  

ករ្រប្រពឹត្ដេទេលើអនក
មកសួរសុខទុកខ  

ទំនកទ់ំនង មរយៈ
សំបុ្រត ន ម និងទូរស័ពទ  

លទធភពទទួលបនឯក
រស្រមប់ ន េមើល

ទូរទស ន ៍នងិ ្ដ បវ់ទិយុ  
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កនុងយុ ្ត ធិករជេ្រចើន ចំននួជនជបឃំុ់បរេទសកំពុងមនករេកើនេឡើង។ ករយកចិត្តទុក ក់
ដូចបនេរៀប បខ់ងេលើ ក្៏រតូវមនស្រមបជ់នជបឃំុ់បរេទសផងែដរ។ ជញ ធរពនធនគរ គរួ
ទទលួ គ ល់ពីត្រមូវករេផ ងៗកនុងករបេងកើតលកខខណ្ឌ ពិេសស េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់
បរេទសមនិ ចទំ់នកទំ់នងជមយួ្រកុម្រគួ រ និងបតប់ងវ់បបធមផ៌ទ ល់របស់ខ្លួន។ បញ្ហ េនះ 
្រតូវបនេរៀប បប់ែនថមកនុងជំពូកបនទ បៃ់នេសៀវេភេនះ។ 

 

ករសួរសុខទុកខ សំប្ុរត ទូរស័ពទ 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

វធិន ៣៧ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ៧៩ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍១៨ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុសុ ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍១៩ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុសុ ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍២០ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុសុ ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃនករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 

េ យមនករ្រតួតពិនិតយេមីល មភពចបំច់ ជនជប់ឃុ្ំរតូវបនអនុញញ តឱយ្រប្រស័យ
ទក់ទងជមយួ្រកុម្រគួ រ ច់ញតិ និងមិត្តភក្តិល្ៗអ  មកលកំណត់ជេទៀងទត់ ទងំ
មរយៈសំបុ្រតេឆ្លីយឆ្លង និង មរយៈករសួរសុខទុកខេ យផទ ល់។ 

ពនធនគរ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសចំេពះកររក  និងករបេងកីននូវទំនក់ទំនងរ ងជន
ជប់ឃុ ំនិង្រកុម្រគួ ររបស់េគ េដីមបជីឧត្ដម្របេយជន៍របស់ពកួេគទងំសងខង។ 

ករសមភ សរ ងជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរជមយួេមធវរីបស់ខ្លួន ្រតូវេធ្វីេឡងីកនុងចមង យ
ែដល ចេមីលេឃញី បុ៉ែន្តមិន្រតូវសថិតកនុងចមង យែដល ច ្ដ ប់ឮពីសំ ក់ម្រន្តី្របតិបត្តិ
ចបប់េឡយី។ 

ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរ ្រតូវមនសិទធិទទលួបនករសួរសុខទុកខ និងេឆ្លយីឆ្លងជមយួ
សមជិក្រគួ ររបស់ខ្លួន និង្រតូវផ្ដល់ឱកស្រគប់្រគន់ េដីមប្ីរប្រស័យទក់ទងជមយួសងគម
ខងេ្រក េ យសថិតេ្រកមលកខខណ្ឌ សម្រសប និងកររតឹបន្ដឹងសម្រសប ដូចបនកំណត់
េ យចបប់ ឬលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដនន។  

្របសិនេបី ជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ពនធនគរេធ្វកីរេសនីសំុយ៉ងដូេចន ះ ជនេនះ ្របសិនេបី ច
េធ្វីេទបន ្រតូវ ក់កនុងមនទីរឃុឃំងំ ឬពនធនគរែដលេនជិតទីកែន្លង ន ក់េនអចិៃ្រន្ដយរ៍បស់
េគ។ 

ជនជបឃុ់ំបរេទស  
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
  
្របសិនេបើ ជញ ធរពនធនគរេគរព មសិទធមិនុស ជសកលស្ដីពីករជបួជមយួ្រកុម្រគួ រ 
និងមនបំណងេលើកទឹកចិត្តឲយជនជបឃំុ់ទទលួ គ ល់ពីកតព្វកិចចែដលខ្លួនមនចំេពះប្ដី 
ឬ្របពនធ ឪពុកម្ដ យ និងកូនៗ ករេរៀបចំឲយមនករសួរសុខទុកខ គរួេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេលើ
ត្រមូវកររបស់្រកុម្រគួ រកនុងករសួរសុខទុកខជនជបព់នធនគរ កនុងរយៈេពលសម្រសបកនុង
ក្រមតិឯកជនែដលមនិេធ្វើឲយថមថយសន្តិសុខធមម នុរបូ។ ករសួរសុខទុកខរបស់សមជិក
្រគួ រែដលពណ៌នខងេ្រកម នឹងេឆ្លើយតបបនល្អបំផុតេទនឹងបញ្ហ េនះ ។ 

 
 
យុ ្ត ធិករមយួចំននួ មនករេរៀបចំអ្វីែដលេគេ ជេរឿយៗថករសួរសុខទុកខជលកខណៈ
្រគួ រ ឬករសួរសុខទុកខរយៈេពលែវង។ ករសួរសុខទុកខទងំេនះ ចអនុវត្ដកនុងទ្រមងខុ់សៗ
គន ។ េនអឺរ ៉បុខងេកើត និង សីុក ្ដ ល ពនធនគរ និងទីកែន្លងឃំុខ្លួនភគេ្រចើន មនកែន្លង
ន កេ់នជបនទបតូ់ចៗសថិតកនុងបរេិវណពនធនគរ ែដល ចឲយអនកមកសួរសុខទុកខ ន កេ់ន 

រហូតដល់រយៈេពល ៧២េម៉ង ជមយួសមជិក្រគួ ររបស់ខ្លួនែដលជបព់នធនគរ។ ករ
េរៀបចំជទូេទ ចរមួមនផទះបយ កែន្លងអងគុយេលង និងបនទបទឹ់ក/បងគន ់ស្រមប្់រគួ រ
ចំននួ្របនំកេ់្របើ្របស់ ្រពមទងំមនបនទបតូ់ចៗមយួចំននួ ែដលមនបនទបេ់ដកមយួ ឬពីរ
ស្រមប្់រកុម្រគួ រនីមយួៗ ន កេ់ន។ ជនជបឃំុ់ែដល្រតូវបនអនុញញ ត ចទទលួករសួរ
សុខទុកខកនុងបនទបទ់ងំេនះ រហូតដល់បនួដងកនុងមយួឆន ។ំ ករសួរសុខទុកខម្ដង ចមនអនកមក
សួរសុខទុកខបី ឬបនួនក ់រមួមន ្របពនធ/ប្ដី ឬៃដគូ ឪពុក ឬម្ដ យ ជីដូនជី  កូនៗ ឬបងប្អូន។ 
្របេទសក  និង្របពន័ធពនធនគរមយួចំននួកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ កផ៏្ដល់ទីកែន្លងស្រមប់
សួរសុខទុកខ្រសេដៀងគន េនះផងែដរ ជធមម  រមួមន្របេភទផទះចល័តពទ័ធជំុវញិេ យរបងេឈើ
ស្រមបរ់ក ភពជឯកជនែដលសថិតកនុងបរេិវណពនធនគរ។ ជនជបឃំុ់ទងំេនះ ត្រមូវឲយ
បង្ហ ញខ្លួនកនុងេពលេវ កំណត់ មយួជេរៀង ល់ៃថង ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយសន្តិសុខ។ 
ករសួរសុខទុកខែបបេនះ មនិ ចចតទុ់កជកររស់េនជបួជំុ្រកុម្រគួ រ មែបប មញញ េនះ
េទ ប៉ែុន្តកប៏នបេងកើតបរយិកសមយួែដល ចឲយសមជិក្រគួ រព្រងឹងចំណងទកទ់ង
ជមយួសមជិកែដលជបព់នធនគរផងែដរ។ 
 

 
 

 

“កនុងរដ្ឋ Rajasthan និងរដ្ឋមយួចំននួេទៀតកនុង្របេទសឥ ្ឌ  ពនធនគរកនុងភមូែិដលេបើក
ចំហ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងស្រមបជ់នជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលែវងែដលបនបំេរ ើ
េទសអស់មយួែផនក ្រពមទងំទទលួបនករេជឿជកថ់ ពកួេគមនិបងកេ្រគះថន ក។់  ជនជប់
ឃំុទងំេនះ ចរស់េនកនុងពនធនគរេនះជមយួ្រកុម្រគួ រ េ្រប បដូចជផទះរបស់ខ្លួនឯង 
និងេទេធ្វើកសិកមម ឬសកមមភពេផ ងៗេនម្ដុ ំៗ េនះ។ សមជិក្រគួ ររបស់ជនជបឃំុ់ 
ទទលួបនសមភ រៈសិក  និងេ្រគ ងបរកិខ េផ ងៗេទៀត។៤៤ 

 

Gary Hill គុណតៃម្លៃនពនធនគរេបើកចំហកនុង្របេទសឥ ្ឌ  ឆន ២ំ០០៨ 

កររក ទំនកទ់ំនង
្រគួ រ និងទំនកទ់ំនង
បុគគល មរយៈករសួរ

សុខទុកខ  

ករសួរសុខទុកខពី
សំ ក្់រកុម្រគួ រ  
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ករសួរសុខទុកខពីសំ ក្់រកុម្រគួ រែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ មនភពខុសគន ពីករសួរ
សុខទុកខែបបសុភមងគលែដល្រតូវបនអនុញញ តកនុងយុ ្ត ធិកររបស់អឺរ ៉បុខងលិច រមួមន
្របេទស ណឺម៉ក សុ៊យែអត ហូឡង ់និងេអស៉បញ។ ្របេទសទងំេនះ អនុញញ តឲយជនជប់
ឃំុទទលួករសួរសុខទុកខពីមនុស មន ក ់ែដលធមម ជប្ដី ឬ្របពនធ ឬៃដគូែដលរស់េនជមយួគន
យូរមកេហើយស្រមបរ់យៈេពលដល់េទបីេម៉ង។ អនកទងំពីរ ចជបួគន កនុងបនទបឯ់កជនតូច
មយួែដលមនែ្រគមយួ និងបនទបទឹ់ក រមួជមយួសមភ រៈសម្អ តខ្លួនេផ ងេទៀត។ ករសួរសុខទុកខ
ែដលមនិសូវមនលកខណៈផ្លូវករទងំេនះ េកើតេឡើងកនុងពនធនគរជេ្រចើនកនុងតំបន់ េមរកិ

ទីន ែដលមននិយមមយួែចងថ េនចុងសប្ដ ហ៍ ជនជបឃំុ់ជបរុស ចទទលួករ
កសួរសុខទុកខពី្រកុម្រគួ រ។ េនកែន្លងមយួចំននួ ករសួរសុខទុកខែបបេនះ កម៏នស្រមប់

ជនជបឃំុ់្រសីផងែដរ ប៉ែុន្តមនិែមនទងំអស់េនះេទ។ ជធមម  ករសួរសុខទុកខែបបេនះេធ្វើ
េឡើងកនុងបរេិវណបនទបឃំុ់ឃងំកនុងពនធនគរ េហើយជញឹកញប ់េ្របើ្របស់ក្រមលពូក និង
ភយួស្រមបបិ់ទបងំេធ្វើជបនទបឯ់កជន។ 

 

 
កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្ដង ករអនុញញ តឲយមនករសួរសុខទុកខពី្រកុម្រគួ រជលកខណៈឯកជន
ស្រមបជ់នជបឃំុ់ឲយបន្រគបេ់ពលទងំអស់ មនិ ចេធ្វើេទបនេនះេទ។ កនុង្របេទសមយួ
ចំននួ ករសួរសុខទុកខកនុងពនធនគរ េធ្វើេឡើងកនុងបនទបធំ់ៗែដលេរៀបចំជពិេសសស្រមបេ់គល
បំណងេនះ។ បនទបទ់ងំេនះ ្រតូវបនេរៀបចំ មវធីិមយួែដល ចរក តុលយភពរ ងត្រមូវករ
សន្តិសុខជធមម នុរបូ និងត្រមូវករៃនករទកទ់ងជមយួ្រកុម្រគួ រ។ ជនជបឃំុ់ គរួ្រតូវបន
អនុញញ តឲយនិយយេ យផទ ល់ជមយួអនកមកសួរសុខទុកខេ យគម នរបងំ ងំ ប៉ែុន្ត ចមនតុ
េនក ្ដ ល។ ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនករអនុញញ តឲយបះ៉ពល់អនកមកសួរសុខទុកខ ្របសិនេបើ
មនិមនេហតុផលជក់ ក់ មយួ មឃតេ់នះេទ។ ករបះ៉ពល់េនះរតឹែតសំខន ់្របសិន
េបើអនកមកសួរសុខទុកខជកូនែដលមកជបួជមយួឪពុក ឬម្ដ យរបស់ខ្លួន។ កនុង្របេទសមយួ
ចំននួ ករសួរសុខទុកខមនក្រមតិថិរេវ  ១៥ នទី ស្រមបក់រសនទនរ ងជនជបឃំុ់ និងអនក
មកសួរសុខទុកខ េ យឈរេនជញជ ងំមខ ងមន ក ់និយយគន មច្រមងឹបង្អួចែដក។ កនុងពនធនគរ
ែបបេនះ ជេរឿយៗ វ ិ លភពកនុងករែកលម្អលកខខណ្ឌ ៃនករសួរសុខទុកខ េ យមនិចបំច់
ចំ យ្របកេ់្រចើន គឺ មរយៈករេ្របើ្របស់ទីធ្ល មយួចំននួកនុងពនធនគរេធ្វើជកែន្លងសួរសុខ
ទុកខ និង កេ់កអីអងគុយ ្រពមទងំ កដំ់បលូពីេលើជករេ្រសច។ 

 

 
សិទធិេដើមប្ីរប្រស័យទកទ់ងជមយួ្រកុម្រគួ រ និងមតិ្តភក្ត ិអនុវត្តចំេពះជនជបឃំុ់ែដល
កំពុងរងច់កំរកតេ់ទស និងជនជបឃំុ់ែដល្រតូវបនជ្រមះរចួេហើយ។ មនករ្រពួយបរមភ
កនុងករណីខ្លះ ចំេពះជនជបឃំុ់ែដលរងច់កំរជនំុជ្រមះពយយមបេងកើតឥទធពិលេទេលើ ក ី
សំខន់ៗ  ឬបញជូ នពត័ម៌នៃនសំណំុេរឿងរបស់ខ្លួនេទភគីទីបី។ ស្រមបេ់ហតុផលទងំេនះ 
កររតឹបន្តឹង នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងករេរៀបចំករចូលសួរសុខទុកខ។ ករណីនីមយួៗ ចបំច្់រតូវេធ្វើ
ករសេ្រមចេ យែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នភស្ដុ ងែដលមន។ ជញ ធរពនធនគរ មនិគរួយល់្រពម
េលើករេសនើសំុពីសំ កប់៉លិូសេសុើបអេងកត ឬ ជញ ធរអយយករ កនុងកររតឹបន្តឹងលកខខណ្ឌ ៃន
ករសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់ែដលរងច់កំរជនំុជ្រមះ  េធ្វើជមេធយបយៃនករ កស់មព ធេលើជន

ករសួរសុខទុកខ 
ែបបសុភមងគល   

ករសួរសុខទុកខ 
កនុងទី ធរណៈ  

ករេរៀបចំករសួរសុខ
ទុកខស្រមបជ់នជបឃុ់ំ

បេ ្ដ ះ សនន  
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ជបឃំុ់ទងំេនះឲយ រភពេទសកំហុសរបស់ខ្លួន េនះេឡើយ។ បញ្ហ េនះ មនេរៀប បយ៉់ង
លម្អតិកនុងជំពូកទី ១៦ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 

 
េ យទទលួ គ ល់ថ កនុងពនធនគរែតងែតេកើតមនេ្រគះថន កជ់និចច េ យេហតុថ អនកមក
សួរសុខទុកខមយួចំននួ នឹងពយយមរតព់នធវតថុខុសចបបឲ់យេទជនជបឃំុ់ រមួមនថន េំញ ន ឬ
សព្វ វុធ។ ដូេចនះ ចបំច្់រតូវែតព្រងឹងករេរៀបចំសន្តិសុខឲយបន្រតឹម្រតូវ េដើមបបីងក រកំុឲយបញ្ហ
េនះេកើតេឡើង។ ឧទហរណ៍ ្របករចបំចេ់នះ គឺ្រតូវែឆកេឆរជនជបឃំុ់េនមនុ និងេ្រកយ
ករសួរសុខទុកខ េហើយក្៏រតូវែឆកេឆរអនកមកសួរសុខទុកខ មនុេពលពកួេគចូលកនុងបរេិវណសួរ
សុខទុកខផងែដរ។ ករេរៀបចំែដល ចេធ្វើេឆ្លើយតបត្រមូវករែផនកសន្តិសុខ ្រតូវេធ្វើឲយបន្រសប
គន ជមយួនឹងករេគរពដល់ភពឯកជនរបស់អនកមកសួរសុខទុកខ ផងែដរ។ 

 
ចំណុចេផ ងៗពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េនះ មនេរៀប បក់នុងជំពូកទី ៧ ៃនេសៀវេភេនះ។ 

 

 
េបើេទះបីមនកររតឹបន្តឹងប៉ុ ្ណ កេ៏ យ កេ៏នមនជនជបឃំុ់ និងអនកមកសួរសុខទុកខមយួ
ចំននួតូច ពយយមរកមេធយបយ្រគបែ់បបយ៉ងែដលពកួេគ ចេធ្វើបន េដើមបេីធ្វើឲយបះ៉ពល់
សន្តិសុខ។ កនុងករណីទងំេនះ ជញ ធរពនធនគរ ចបំច្់រតូវែតមនករេ្របើឧបករណ៍ឃរ 
ឃងំរ ងជនជបឃំុ់ និងអនកមកសួរសុខទុកខ ែដលេនះចតទុ់កថជករសួរសុខទុកខេ យមនិ
ផទ ល់ ឬបះ៉គន មនិបន។ ករេរៀបចំធមម  ចជករ កផ់ទ ងំកញចករ់ងឹមយួផទ ងំ េដើមបកំុីឲយ
មនករទកទ់ងេ យផទ ល់ ្រពមទងំេរៀបចំទូរស័ពទ េដើមបនិីយយេឆ្លើយឆ្លងគន ។ ្របសិនេបើករ
រតឹបន្តឹងទងំេនះ ្រតូវេ្របើចំេពះជនជបឃំុ់ មន កក់នុងរយៈេពល មយួេនះ េនះទំនក់
ទំនងធមម រ ងពកួេគ និងអនកសួរសុខទុកខ នឹងទទលួរងសមព ធ ែដលមនិ ចេជៀសផុត។ ដូច
េនះ កររតឹបន្តឹងទងំេនះ គរួេ្របើែតកនុងេពលចបំចប់៉េុ ្ណ ះ។ កររតឹបន្តឹងទងំេនះមនិគរួេ្របើ
េ យស្វ័យ្របវត្តិេលើ្រកុមជនជបឃំុ់ មយួេនះេទ ដូចជជនជបឃំុ់រងច់កំរជនំុជ្រមះ ឬ
ជនជបឃំុ់ែដលមនសន្ដិសុខក្រមតិខពស់។ កនុងករណីនីមយួៗ គរួែតមនទ្រមងៃ់នករ យតៃម្ល
េលើ និភយ័របស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ដូចមនេរៀប បក់នុងជំពូកទី ៧ ៃនេសៀវេភេនះ ែដលករ
សួរសុខទុកខែបបេនះ គរួេធ្វើេឡើងេ យពិចរ េលើែផនកសន្តិសុខ និងមនិគរួេ្របើ្របស់ជ
ទ្រមងៃ់នករ កទ់ណ្ឌ កមម ឬករគំ មកំែហង មយួេនះេទ ។ ត្រមូវករៃនកររតឹបន្តឹងទងំ
េនះ កនុងករណីនីមយួៗ គរួែតេធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិកនុងចេន្ល ះេពល មយួជ្របច។ំ 

 

 
កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួនបចចុបបននេនះ មនករេរៀបចំឲយជនជបឃំុ់និយយេទកន្់រកុម
្រគួ ររបស់ខ្លួន មរយៈវេីដអ។ូ មេធយបយេនះផ្ដល់ភពងយ្រសួលបំផុតស្រមប ់ជនជប់
ឃំុែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនឆង យពីផទះ ឬេនកែន្លងែដលសមជិក្រគួ រជបួករលំបកកនុងករេធ្វើ
ដំេណើ រេទកនព់នធនគរ។ ករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយែបបេនះ មនិ្រតូវែ្របក្ល យេទជវធីិជំនសួ
ករ្រប្រស័យទកទ់ងេ យផទ ល់រ ងជនជបឃំុ់ និង្រកុម្រគួ ររបស់ពកួេគេនះេទ។ 

ករែឆកេឆរអនកមកសួរ
សុខទុកខ  

ករសួរសុខទុកខេ យ
មនិផទ ល់ ឬបះ៉គន  

មនិបន  

ករសួរសុខទុកខ មរយៈ
វេីដអូខនហ្វររ័ន៉  
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ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនែដលមនិមន្រកុម្រគួ រ ឬមតិ្តភក្ដិ មកសួរសុខទុកខេ យមនេហតុផល
ជេ្រចើន ។ បញ្ហ េនះ ចប ្ត លមកពី ថ នភពែដលជនជបឃំុ់ធ្ល បរ់ស់េនមនុេពលជប់
ពនធនគរ ឬ្រតូវបនកតក់លេ យ រករ្រប្រពឹត្ដបទេលមើស។ កនុងករណីែបបេនះ ជញ ធរ
ពនធនគរ គរួពិចរ េលើករបេងកើត្របពន័ធមយួស្រមបអ់នកសម័្រគចិត្តមកពីសហគមនម៍លូ ្ឋ ន 
េធ្វើករសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់ទងំេនះជ្របច ំេដើមបជីយួ រក ទំនកទំ់នងពកួេគជមយួនឹង
សងគមខងេ្រក។ 

 
ល់ទឡ្ហីករណ៍ទងំអស់ ែដលបនពិចរ រចួមកេនះ ជបព់កព់ន័ធនឹងសិទធិរបស់ជនជបឃំុ់ 

និងអនកមកសួរសុខទុកខ កនុងកររក ទំនកទំ់នងជធមម មែដល ចេធ្វើេទបន។ បញ្ហ េនះ 
កស៏ថិតកនុងផល្របេយជន្៍របតិបត្តិកររបស់រដ្ឋបលពនធនគរផងែដរ កនុងករធនឲយមន
ទំនកទំ់នងេនះេកើតេឡើង។ ជនជបឃំុ់ែដល ចរក ទំនកទំ់នងល្អជមយួ្រកុម្រគួ រ នឹង
មនទឹកចិត្តកនុងករេគរពខ្លឹម រ និងបទបញជ ននស្ដីពីជីវភពរស់េនកនុងពនធនគរ។ ជន
ជបឃំុ់ទងំេនះ ក៏ ចេ ះ្រ យបញ្ហ ចំេពះមខុ និងបញ្ហ ្រកុម្រគួ រែដលេធ្វើឲយខ្លួនបរមភ
ផងែដរ។  ម្រន្តពីនធនគរ កនឹ៏ងសិក ពីលកខណៈៃនឥរយិបថ ជីវតិ និងអត្តចរតិរបស់ជនជប់
ឃំុេនេ្រកពនធនគរ ែដលនឹងជយួ ពកួេគកនុងករចតទុ់កជនជបឃំុ់ជបគុគលមន ក។់ សរបុមក 
កែន្លងសួរសុខទុកខល្អ ចជយួ ឲយពនធនគរមនដំេណើ រករបនយ៉ងល្អ មវធីិជេ្រចើន។ 

 
េ្រកពីករមកសួរសុខទុកខផទ ល់ ករសួរសុខទុកខ ចេ្របើ្របស់មេធយបយជេ្រចើនេទៀតកនុង
ករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួនឹង្រកុម្រគួ រ និងមតិ្តភក្ដិជិតសនិទធេផ ងៗេទៀត។ មយួកនុង
ចំេ មមេធយបយទងំេនះ គឺករសរេសរសំប្ុរត។ កនុងយុ ្ដ ធិករភគេ្រចើន ជនជបឃំុ់ 
្រតូវបនអនុញញ តឲយេផញើសំប្ុរត មចំននួកំណតែ់ដលរដ្ឋជអនកចំ យេ ហុ៊យ ខណៈេពល
មនករេផញើសំប្ុរតេលើសចំននួកំណត ់ ជនជបឃំុ់ ្រតូវេចញៃថ្លេផញើសំប្ុរតេ យខ្លួនឯង។ ជ
ទូេទ មនិមនត្រមូវករ្របតិបត្តកិនុងកររតឹបន្តងឹេលើចំននួសំប្ុរតែដលជនជបឃំុ់ទទលួេនះេទ។ 

 
 

កនុងពនធនគរមយួចំននួ មនទម្ល បម់យួបន្តរហូតមកដល់េពលបចចុបបនន េនះគឺ ម្រន្តីពនធនគរ
េធ្វើករែឆកេមើល ល់សំប្ុរតែដលជនជបឃំុ់េផញើេចញ និងទទលួបន។ ចំេពះករេធ្វើែបបេនះ 
គឺមនេហតុផលចំននួពីរ។ ទីមយួ ជនជបឃំុ់ ចនឹងពិភក ពីែផនករលួចរត ់ឬេធ្វើករគំ ម
កំែហងេផ ងៗដល់សន្តិសុខ ជមយួអនកេឆ្លើយឆ្លងសំប្ុរត។ ទីពីរ ករេធ្វើែបបេនះ គឺជ
មេធយបយដម៏ន រ្របេយជនស៍្រមបម់្រន្ដីពនធនគរ កនុងករទទលួដំណឹង ្រកក់ មយួ 

“មណ្ឌ លឃំុខ្លួនេ្រត មករេ ះែលងស្រមប្់រស្តី Boronia ែដលឃំុ្រស្តី្របែហលមយួភគ
បនួៃនចំននួ្រស្តីជបព់នធនគរទងំអស់កនុងភគខងលិច្របេទសអ្ូរ ្ត លី មន្របពន័ធទូរទស ន៍
ស្រមប្់រស្តីែដលេនឆង យពីផទះរបស់ខ្លួន។៤៥ 

 
របយករណ៍េបសកកមម ICPS ឆន ២ំ០០៨ 

ផល្របេយជន៍
ស្រមបព់នធនគរ  

សំបុ្រត  

ករែឆកេមើល ឬករ ន
សំបុ្រតេឆ្លើយឆ្លងរបស់

ជនជបឃុ់ ំ 

ករសួរសុខទុកខេ យ
អនកសម័្រគចិត្ត 



162 

 

ឧទហរណ៍ ដំណឹងពីមរណភព ឬករែបកបកចំ់ណង ពហ៍ពិពហ៍។ ជទូេទ េគេជឿជក់
ថ មនិមនបញ្ហ សន្តិសុខ មយួយកេធ្វើជេហតុផលកនុងករែឆកេមើលឯក រទងំអស់
េនះេទ។ ឧទហរណ៍ ពិតជមនិ ចេទរចួេនះេទ ែដលជនជបឃំុ់ចងលួ់ចរតម់ន កល់ងង់
រហូតដល់ថន កស់រេសរគំនិតរបស់ខ្លួនកនុងសំប្ុរតេនះ។ ្រសបេពលជមយួគន េនះែដរ ជនជប់
ឃំុ ្រតូវបនទទលួ គ ល់ថមនសិទធិដូចគន នឹងមនុស ដៃទេទៀត កនុងករទទលួដំណឹងល្អ ឬ
្រកកពី់្រគួ រេ យផទ ល់។ ស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដល្រតូវបន យតៃម្លថមនសន្ដិសុខ

ក្រមតិខពស់ ចបំច្់រតូវែតមនករែឆកេមើលសំប្ុរតែដលបនទទលួ និងសំប្ុរតេផញើរេចញេទ
អនកខងេ្រក ្រពមទងំ្រតូវមនបញជ ីមយួស្រមបសំ់ប្ុរតែដលបនអនុញញ តផងែដរ។ ស្រមប់
ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត ករែឆកេមើលសំប្ុរត មនិចបំចេ់ធ្វើេឡើងជបរ់ហូតេនះេទ។ កនុងករណី
ភគេ្រចើន ករ នសំប្ុរតែដលចបយ់កេ យៃចដនយ ឬសំប្ុរតសំ ក គឺជករ្រគប្់រគន់
េហើយ។ 

 
ជញ ធរពនធនគរមនសិទធិែឆកេឆររកវតថុកនុងសំប្ុរតែដលេផញើចូល េដើមបឲីយ្របកដថ  សំប្ុរត

ទងំេនះមនិមនផទុកវតថុ មឃត ់ដូចជ វធុ ឬេ្រគ ងេញ នជេដើម។កនុង្របេទសមយួចំននួ
មនករអនុវត្តបនយ៉ងល្អ គឺថ ល់សំប្ុរតែដលេផញើចូល ្រតូវេបើកេមើលេនចំេពះមខុជនជប់
ឃំុែដលជមច ស់ៃនសំប្ុរតេនះ។ េនេពលសមជិកៃនម្រន្តីពនធនគរពិនិតយេឃើញថ កនុង
េ្រ មសំប្ុរតេនះ មនិមនផទុកវតថុែដលបន មឃត ់បនទ បម់ក ្រតូវ្របគល់សំប្ុរតេនះេទ
ជនជបឃំុ់ េ យមនិមនករ ន។ 

 
កនុង្របពន័ធពនធនគរភគេ្រចើន ជនជបឃំុ់ ចេធ្វើករេ េចញ ឬទទលួទូរស័ពទបន េហើយករ
្រគប្់រគងេលើករេ ទូរស័ពទអនុវត្ដខុសៗគន  េទ ម្របេទសនីមយួៗ។ កនុងករណីមយួចំននួ 
អនកទទលួទូរស័ពទពីជនជបឃំុ់ ្រតូវែតយល់្រពមបងៃ់ថ្លៃនករេ ទូរស័ពទេនះ។ តៃម្លៃនករ
េ ទូរស័ពទេនះ ចមនតៃម្លខពស់ គឺៃថ្លេស ខពស់ជងករេ ទូរស័ពទធមម ។ កនុង្របពន័ធ
ពនធនគរេផ ងេទៀត ជនជបឃំុ់ ចទិញកតទូរស័ពទពិេសសេដើមបទំីនកទំ់នង ែដលេពលខ្លះ
 ពកួេគ ចេ ទូរស័ពទេទេលខទូរស័ពទែដលបនអនុញញ តែតប៉េុ ្ណ ះ។ ករសនទន ម
ទូរស័ពទ ក្ល យជមេធយបយដសំ៏ខនេ់នេពលែដលជនជបឃំុ់ ្រតូវបនឃំុខ្លួនឆង យពីផទះ 
េហើយ្រកុម្រគួ រមនករលំបកកនុងករមកសួរសុខទុកខ។ 

 

 
ដូចនឹងសំប្ុរតែដរ ករឃ្ល េំមើលករេ ទូរស័ពទ គឺ្រតូវរក តុលយភពរ ងសិទធជិលកខណៈឯក
ជនរបស់ជនជបឃំុ់ និង្រកុម្រគួ ររបស់ពកួេគ ្រពមទងំត្រមូវករធមម នុរបូែផនកសន្តិសុខ។ 
េ យេហតុថ ករសនទន មទូរស័ពទ្រតូវេធ្វើេឡើងភ្ល មៗ ជញ ធរពនធនគរ ចបំច្់រតូវែត
្របកដថ ជនជបឃំុ់មនិកំពុងេ្របើ្របស់ករេ ទូរស័ពទេដើមបេីរៀបចំសកមមភពេលមើសចបប់
េនះេទ ដូចជ ករនយំកទំនិញចូលកនុងពនធនគរ ឬេរៀបចំគេ្រមងលួចរត។់ កនុង្របេទសមយួ
ចំននួ មនករថត ល់ករេ ទូរស័ពទទងំអស់ និងរក ទុកែខ ថស៌េម្លងេនះកនុងរយៈេពល
ជក់ ក់ មយួ។ ករេ ទូរស័ពទែដលចបំចឲ់យម្រន្ដីពនធនគរចំ ្ដ បេ់នះ គឺេធ្វើេឡើង
ចំេពះែតជនជបឃំុ់ ែដល្រតូវបនចតទុ់កថមន និភយ័ខពស់។ 

 
 

ករែឆកេឆររកវតថុ ម
ឃត ់ 

ករេ ទូរស័ពទ  

ករឃ្ល េំមើល និងករថត
ករសនទន មទូរស័ពទ  
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រដ្ឋបលពនធនគរមយួចំននួ អនុញញ តឲយជនជបឃំុ់េ្របើ្របស់មេធយបយទំនកទំ់នង ម
្របេភទេផ ងៗ រមួមន រេអឡិច្រតូនិក។ 
 

 
 

ស្រមបជ់នជបឃំុ់មយួចំននួ ជពិេសសជនជបឃំុ់ជនជតិបរេទស ចជវធីិ ្រស្តែតមយួ
គតែ់ដលគរួឲយេជឿជក ់និងមនតៃម្លេថកកនុងកររក ទំនកទំ់នងជមយួ្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន។ 

  
េ្រកពីលទធភព្រប្រស័យទកទ់ងជមយួ្រកុម្រគួ រ និងមតិ្តភក្តិ ជនជបឃំុ់ជញឹកញប ់ក៏
ត្រមូវឲយជបួជមយួេមធវ ីនិងអនកមនវជិជ ជីវៈេផ ង  ៗរមួមនសមជិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
និងអនកឃ្ល េំមើលសិទធិមនុស ជេដើម។ ទស នកិចច និងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួអនកទងំ
េនះ គឺសថិតកនុងករចតែ់ចងរបស់ជនជបឃំុ់េ យផទ ល់។ លទធភពេនះ មនភពចបំចជ់
ពិេសសស្រមបជ់នជបឃំុ់មនុករជំនំុជ្រមះ និងពិរទុធជនែដលសថិតកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិតុល
ករ។ កនុងករណីែបបេនះ ជញ ធរពនធនគរ ្រតូវែតពិចរ ឲយបនហមតច់តេ់លើេហតុផល
ស្រមបក់ររតឹបន្តឹង មយួែដលបនេសនើេឡើងេលើលទធភពទទលួបន ែដល ចបតប់ង់
សិទធិករពរខ្លួន ឬបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍របស់ជនជបឃំុ់។ ស្រមបក់ររតឹបន្តឹងទងំេនះ មនិសូវមន
មលូ ្ឋ នចបស់ ស់េនះេទ។ 

“.. ជញ ធរពនធនគរ គរួែតមនករ្របុង្របយត័នចំេពះករណ៍ពិតែដលថ បេចចកវទិយទំេនើបៗ
ផ្ដល់នូវមេធយបយថមីៗ ែដល ចបញជូ នពត័ម៌ន ម្របពន័ធេអឡិច្រតូនិក។ េឆ្លើយតប ម
ករអភវិឌ ទងំេនះ បេចចកេទសថមីៗកនុងករ្រគប្់រគងបេចចកវទិយទងំេនះ កកំ៏ពុងបេងកើត
េឡើងផងែដរ េដើមបេី្របើ្របស់បេចចកវទិយទងំេនះ េ យមនិបងកករគំ មកំែហងដល់សុវតថិ
ភព ឬសន្តិសុខ។៤៦ 

 
េសចក្ដីអ ថ ធិបបយស្ដីពីកំណត្់រ អនុ សន ៍(ឆន ២ំ០០៦)២ របស់គណៈកមម ធិករ 

រដ្ឋម្រន្តី កជូ់នរដ្ឋជសមជិកស្ដីពីវធិនពនធនគរអឺរ ៉បុ ឆន ២ំ០០៦ 

“ករយិល័យសហពន័ធៃនពនធនគរកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ បនែណនពីំ រេអឡិច្រតូនិក
ស្រមបជ់នជបឃំុ់។ ្របពន័ធកំុពយូទរ័ស្រមបជ់នជបឃំុ់េ្រកមមលូនិធិពិេសសមនក្រមតិ
 (TRULINCS) ផ្ដល់លទធភពឲយជនជបឃំុ់េផញើ និងទទលួ រេអឡិច្រតូនិក េ យមនិ
ចបំចេ់្របើ្របស់អុីនធឺេណត។ ជនជបឃំុ់ ចេផញើ និងទទលួ រេអឡិច្រតូនិកពីអនកសថិត
កនុងបញជ ីេឈម ះែដលបនអនុញញ តែតប៉េុ ្ណ ះ។ ្របសិនេបើម្រន្តីពនធនគរយល់្រពមេលើ
សំេណើ របស់ជនជបឃំុ់កនុងករេឆ្លើយឆ្លង រេអឡិច្រតូនិក ្របពន័ធេផញើ របេងកើត រមយួ
េទកនអ់នកេឆ្លើយឆ្លងេ យែណនពំកួេគពីសំេណើ េផញើ រេនះ និងផ្ដល់គំនិតដល់អនកទទលួ

រេនះពីករទទលួយក ឬ្រចនេចលសំេណើ  និង ល់ រេអឡិច្រតូនិក មយួរបស់
ជនជបឃំុ់េនះ។៤៧ 

ដក្រសងពី់េគហទំពរ័របស់ករយិល័យសហពន័ធៃនពនធនគរ 

រេអឡិច្រតូនិក 
(អុីែមល៉)  

ទំនកទ់ំនងជមយួអនក
្របឹក ែផនកចបប ់និងអនក
្របកបវជិជ ជវីៈែផនកចបប ់
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កនុងករេរៀបចំទស នកិចចពីសំ កអ់នក្របឹក េយបល់ ជីព លកខណៈឯកជន គឺជេរឿង
ចបំចម់យួ។ ឧទហរណ៍ ជធមម  ករជបួ កសួរែបបេនះ នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេ យមនិមន
ករ ្ដ បឮ់ពីម្រន្ដីពនធនគរ េហើយដូចគន ករែឆកេឆរេលើសំប្ុរតផ្លូវករ និងសមភ រៈែដលនំ
យកចូល ឬេផញើចូលកនុងពនធនគរេ យអនកមកសួរសុខទុកខទងំេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើងជលកខណៈ
ពិេសស។ បញ្ហ ទងំេនះ មនេរៀប បក់នុងជំពូកទី ១៦ ៃនេសៀវេភេនះ។ 
 

លទធភព នឯក រ ចេមើលទូរទស ន ៍នងិ ្ដ បវ់ទិយុ 
 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

វធិន ៣៩ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 
េ្រកពីកររក ទំនកទំ់នងជមយួ្រកុម្រគួ រ និងមតិ្តភក្ដិ ជនជបឃំុ់ គរួែតអនុញញ តឲយេឈ្វង
យល់ពី្រពឹត្តករណ៍ទនេ់ហតុករណ៍ននកនុងពិភពេ ក។ ស្រមបេ់ហតុផលេនះ  ជនជប់
ឃំុ គរួទទលួបនលទធភពកនុងករ នកែសត ្ដ បវ់ទិយុ និងេមើលទូរទស នជ៍្របច។ំ េ្រកពី
កលៈេទសៈពិេសស មនិមនេហតុផល្របតិបត្តិ មយួ ចដកហូតលទធភពទទលួបន
ពត័ម៌នេនះេទ េហើយកម៏និគរួមនភពផ្ដ ចក់រែផនកសីលធម៌ មយួេផ ងេទៀតែដល ច
យកេធ្វើជបទ ្ឋ នកនុង្របេទសផងែដរ។ 

  
រដ្ឋបលពនធនគរ ចបំច្់រតូវយកចិត្តទុក កក់នុងករផ្ដល់លទធភពឲយជនជបឃំុ់ទទលួបន
ករេ្របើ្របស់អុនីធឺេណត។ អុនីធឺេណត ចជ្របភពដសំ៏ខនម់យួកនុងករទទលួបនពត័ម៌ន
ពីពិភពេ កខងេ្រក ប៉ែុន្តក៏ ចផ្ដល់ឱកសកនុងករ្រប្រពឹត្តសកមមភពមនិសមរមយេផ ងេទៀត
ផងែដរ។ 

  
លទធភពទទលួបនពត័ម៌នយ៉ងទូលំទូ យពីខងេ្រក គឺជភពចបំចក់នុងករជយួ ឲយជន
ជបឃំុ់ដឹងថ េនមនពិភពេ កមយួែដលេនពីេ្រកយជញជ ងំ និងកំែផងពនធនគរែដលៃថង

មយួពកួខ្លួននឹង្រតឡបេ់ទរស់េនទីេនះវញិ។ ករយល់ដឹងពីអ្វីែដលកំពុងេកើតេឡើងកនុង
សងគមខងេ្រក ក៏ ចជយួ ឲយជនជបឃំុ់្រប្រពឹត្តសមរមយកនុងអំឡុងេពលរស់េនកនុងពនធនគរ
បនែដរ។ ជកែ់ស្ដង ស្រមបជ់នជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលែវង លទធភពេមើលទូរទស ន ៍នឹង
ជយួ ខ្លួនេគឲយ មទនប់ែ្រមប្រមួលដឆ៏បរ់ហ័សែដលកំពុងេកើតេឡើងកនុងសងគមខងេ្រកពនធ
នគរ។ 

 

ជនជប់ឃុ្ំរតូវបនទទលួដំណឹង ឬពត៌មនសំខន់ៗយ៉ងេទៀងទត់ មរយៈករ ន រ  
ពត៌មន របយករណ៍ែដលមនថិរេវ កំណត់ ឬអតថបទពិេសសែដលពនធនគរេចញផ យ 
ឬ មវទិយុ ឬបឋកថ ឬ មរយៈមេធយបយ្រសេដៀងគន េនះដៃទេទៀត ែដលបនអនុញញ ត 
និង្រគប់្រគងេ យរដ្ឋបលពនធនគរ ។ 

លទធភពទទលួ 
បនពត័ម៌នពី 

ខងេ្រកជ្របច ំ 

ករេ្របើ្របស់អុីនធឺេណត  

ពិភពេ កមយួេ្រកពី
ពនធនគរ  
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ជនជប់ឃុបំរេទស  

 
 

ករេកើនេឡើងចនួំនជនជបឃុ់ំបរេទស 
 

កនុង្របពន័ធពនធនគរេន្រគបតំ់បនៃ់នពិភពេ កេយើងេនះ ចំននួជនជបឃំុ់បរេទសមនយ៉ង
េ្រចើនសនធឹកសនធ ប។់ កនុងប ្ដ ្របេទសជេ្រចើន ចំននួេនះកំពុងែតេកើនេឡើងេ យ រែតករ
ចល័តែផនកភមូិ ្រស្តមនករេកើនេឡើង។ ពកយ “ជនជបឃំុ់បរេទស” ្រគបដណ្ដ បេ់លើជំពូក
មនុស ជេ្រចើន។ ពកយេនះេ្របើស្រមបជ់នជបឃំុ់មកពី្របេទសកំេណើ តរបស់ខ្លួន េហើយ
បនទ បម់ក្រតូវបនកតឲ់យជបេ់ទសពនធនគរកនុង្របេទសមយួេផ ងេទៀត។ ពកយេនះេទៀត
េ ត កសំ៏េ េលើជនជបឃំុ់រស់េន និង ចជអនករស់េនអចិៃ្រន្តយក៍នុង្របេទសែដលខ្លួន
ជបព់នធនគរ ប៉ែុន្តមនិមនសញជ តិេន្របេទសេនះេទ។ ពកយេនះ កេ៏្របើស្រមបជ់នជប់
ពនធនគរែដលមនិែមនជបពី់បទ្រពហមទណ្ឌ  ប៉ែុន្តេ យ រមលូេហតុអេន្ត ្របេវសន។៍ ថ នភព
ៃនជនជបឃំុ់េ យមលូេហតុអេន្ត ្របេវសនខុ៍សចបប ់មនិបនបញជ កជ់ក់ កក់នុងេសៀវេភ
េនះេទ េបើេទះបីជ្រកបខណ័្ឌ សិទធិមនុស ្រតូវអនវតុ្ដ ល់បគុគលែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព
កេ៏ យ។ 

 

 
ល់សិទធិទងំអស់ដូចមនែចងកនុងេសៀវេភេនះ អនុវត្តេ យេសមើភពគន ចំេពះជនជបឃំុ់

ែដលមនិែមនជជនជតិៃន្របេទសែដលពកួេគ្រតូវជបឃំុ់។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី ្រកបខណ័្ឌ
សិទធិមនុស អន្តរជតិបនសមគ ល់េឃើញពីផលវបិកេ យែឡកមយួចំននួ ែដលជនជបឃំុ់
បរេទសជបួ្របទះ និងទមទរឲយមនវធិនករទប់ ក តក់រេរ ើសេអើងនន ្រពមទងំបំេពញ
ត្រមូវករេ យែឡកមយួចំននួរបស់ជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ 

 

 
ករជបព់នធនគរេនបរេទស ចេកើតមនបញ្ហ ជេ្រចើនស្រមបជ់នជបឃំុ់ែដលរដ្ឋបល
ពនធនគរមនិ ចេ ះ្រ យបន េហើយដូេចនះ រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវែតធនថ ខ្លួនេគរព
ដល់សិទធិរបស់ជនជបឃំុ់បរេទសកនុងករទទលួជំនយួពីតំ ងករទូតមកពី្របេទសកំេណើ ត
របស់ជនជបឃំុ់ ដូចមនែចងកនុងអនុសញញ ទី្រកុងវែីយន៉ស្ដីពីទំនកទំ់នងករទូត។ េនេពល

ែដលជនជបឃំុ់បរេទសទងំេនះជបព់នធនគរកនុង្របេទសមយួែដលមនិមនតំ ង
ករទូត អនកទងំេនះ ្រតូវែតទទលួបនករអនុញញ តឲយទកទ់ងជមយួតំ ងករទូតែដល
តំ ងឲយ្របេទសកំេណើ តរបស់ខ្លួន។ 

 

 
ប ្ដ ្របេទសមយួចំននួ គឺជភគីៃនសនធិសញញ កនុងករេផទរជនជបឃំុ់ែដលអនុញញ តឲយជន
ជបឃំុ់បំេរ ើេទសកនុង្របេទសកំេណើ តរបស់ខ្លួន។ េនេពលសនធិសញញ ែបបេនះ ្រតូវបនអនុវត្ត 

១២ 

ផលលំបកេ យែឡក
ែដលជនជបឃុ់ំ
បរេទសជួប្របទះ  

សិទធិទទួលបនជំនួយពី
ថ នកុងសុ៊ល  

សនធិសញញ កនុងករេផទរ
ជនជបឃុ់ ំ 
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រដ្ឋបលពនធនគរ គរួខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបជីយួ ជនជបឃំុ់ែដលមនបំណងចងេ់្របើ្របស់សិទធិ
របស់ខ្លួនដូចមនែចងកនុងសនធសិញញ ទងំេនះ។ 

 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 
ម្រ  ៣៦ ៃនអនុសញញ ទី្រកុងវែីយន៉ស្ដីពីទំនកទំ់នងកុងសុ៊ល ែចងថ ៖ 

 

១.     េដីមបសី្រមួលដល់ករអនុវត្តមុខងររបស់ ថ នកុងសុ៊ល ទក់ទងនឹងជនជប់ឃុំ
បរេទសៃនរដ្ឋបញជូ ន ៖ 

 
(ក)   ម្រន្តីកុងសុ៊ល ្រតូវមនសិទធិទក់ទង និងជបួជមយួជនជប់ឃុបំរេទសៃនរដ្ឋ       

បញជូ ន េហយីជនជប់ឃុទំងំេនះ ក៏្រតូវមនេសរភីពដូចគន កនុងករ
្រប្រស័យទក់ទង និងជបួជមយួម្រន្តីកុងសុ៊លៃនរដ្ឋបញជូ នផងែដរ។ 

 
(ខ)   ្របសិនេបីជនជប់ឃុេំសនសំុីឲយេធ្វីដូេចន ះ ជញ ធរមនសមតថកិចចៃនរដ្ឋទទលួ 

្រតូវផ្ដល់ដំណឹងដល់ ថ នទូតៃនរដ្ឋបញជូ នេ យគម នករពនយរេពលថ ជន
ជតិៃនរដ្ឋបញជួ នេនះ ្រតូវបនចប់ខ្លួន ឬបញជូ នេទពនធនគរ ឬឃុខំ្លួនេដីមបី
រង់ចកំរជនំុជ្រមះ ឬឃត់ខ្លួនកនុង ថ នភពេផ ងេទៀត កនុង្រសុកជែដន
សមតថកិចចរបស់ ថ នកុងសុ៊ល ។ សំបុ្រតេផញីេទ ថ នកុងសុ៊លេ យជន្រតូវ
បនចប់ខ្លួន ជនជប់ពនធនគរ ឬជនជប់ឃុ ំ្រតូវែតេផញបីន្តេទ ជញ ធរទទលួ
េ យគម នពនយរេពល។ ជញ ធរទទលួ ្រតូវែណនជំនេនះពីសិទធិរបស់េគ 
ដូចមនែចងកនុងអនុកថខណ្ឌ េនះ េ យមិនមនករពនយរេពលេឡយី។ 

 
(គ)   ម្រន្តីកុងសុ៊ល ្រតូវមនសិទធិសួរសុខទុកខជនជតិៃនរដ្ឋបញជូ នែដលជប់

ពនធនគរ ែដល្រតូវបនឃត់ខ្លួន ឬជប់ឃុឃំងំ េដីមបពិីភក  និងេឆ្លីយឆ្លង 
េហយីនិងេដីមបចីត់ែចងេមធវសី្រមប់ជនជប់ឃុេំនះ។ ម្រន្តទីងំេនះ ក៏
្រតូវមនសិទធិសួរសុខទុកខជនជតិ មន ក់ៃនរដ្ឋបញជូ នែដលជប់ពនធនគរ 
ែដល្រតូវបនឃត់ខ្លួន ឬជប់ឃុឃំងំកនុង្រសុកែដលជែដនសមតថកិចចរបស់
ខ្លួន្រសបេទ ម ល្រកមផងែដរ។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី ម្រន្តកុីងសុ៊ល ្រតូវ
េចៀស ងករចត់វធិនករជំនសួមុខឲយជនជតិជប់ពនធនគរេនះ ែដល
្រតូវបនឃត់ខ្លួន ឬជប់ឃុឃំងំ ្របសិនេបីជនេនះបដិេសធចបស់ ស់
មិនឲយមនសកមមភពែបបេនះ។ 

 
២.    សិទធិ ដូចបនេរៀប ប់កនុងកថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ េនះ ្រតូវែតេ្របី្របស់ឲយ្រសបេទ

មចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដៃនរដ្ឋទទលួ េទះជយ៉ងេនះក្ដី េ យសថិត
េ្រកមលកខខណ្ឌ ជមុនថ ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដទងំេនះ ្រតូវែតចូលជ
ធរមនឲយបនេពញេលញ េដីមបអីនុវត្តសិទធិទងំអស់ែដលសថិតកនុងម្រ េនះ។ 
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វធិន ៣៨ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 
ទំនកទំ់នងជមយួម្រន្តីកុងសុ៊ល គរួែតរក ភពសមង ត។់ ម្រន្តីកុងសុ៊ល មនសិទធិេរៀបចំ
តំ ងផ្លូវចបបស់្រមបជ់នជបឃំុ់ជជនរមួជតិរបស់ខ្លួន។ ជនជបឃំុ់បរេទស មនសិទធិ
បដិេសធទំនកទំ់នងជមយួម្រន្តីកុងសុ៊ល មចិត្តរបស់ខ្លួន។ ជនជបឃំុ់បរេទស ចមនិ
ទកទ់ងជមយួតំ ងកុងសុ៊លរបស់ខ្លួន េ យ រែតមនិចងឲ់យ្រកុម្រគួ រដឹងពីករជប់
ពនធនគររបស់ខ្លួន ឬមនិេជឿទុកចិត្តេលើេស ែដលផ្ដល់េ យម្រន្តីកុងសុ៊លទងំេនះ។ 
 

ជនជបឃំុ់បរេទស ជជនេភៀសខ្លួន គរួទទលួបនជំនយួកនុងករទកទ់ងជមយួអងគករអន្តរ
ជតិែដលេធ្វើករងរជមយួជនេភៀសខ្លួន។ 
 

 
 

(១)   ជនជប់ឃុជំនបរេទស ្រតូវបនអនុញញ ត មមេធយបយ មយួែដលសម្រសប 
េដីមប្ីរប្រស័យទក់ទងជមយួតំ ងទូត ឬកុងសុ៊ល្របច្ំរបេទសរបស់ខ្លួន ។  

(២)   ចំេពះជនជប់ឃុជំនបរេទសែដលគម នតំ ងទូត ឬកុងសុ៊ល្របចេំនកនុង
្របេទសែដលខ្លួនជប់ឃុឃំងំេទេនះ ឬជជនេភៀសខ្លួន ឬជជនែដលគម ន
្របេទសពិត្របកដ ្រតូវបនអនុញញ ត មមេធយបយ មយួែដលសម្រសប 
េដីមប្ីរប្រស័យទក់ទងជមយួតំ ងទូតៃន្របេទសែដលទទលួខុស្រតូវចំេពះ
ផល្របេយជន៍របស់ខ្លួន ឬក៏ឱយទក់ទងជមយួ ជញ ធរជតិ ឬអន្តរជតិ មយួ
ែដលមនភរកិចចករពរជនជប់ឃុទំងំេនះបន ។ 

“ជន ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពកនុងរដ្ឋជសមជិកៃនអងគកររបស់រដ្ឋ េមរកិ 
ែដលមនិែមនជ្របេទសកំេណើ តរបស់ខ្លួន ្រតូវទទលួបនករែណនេំ យមនិមនករ
ពនយរេពល  េហើយ្រគបក់រណីទងំអស់មនុេពលពកួេគេធ្វើេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ មយួ
េទកន់ ជញ ធរមនសមតថកិចច អំពីសិទធិទទលួបនជំនយួពី ថ នកុងសុ៊ល  ឬជំនយួករ
ទូត ្រពមទងំេសនើឲយមនករផ្ដល់ដំណឹងភ្ល មដល់ ជញ ធរកុងសុ៊ល ឬករទូតពីករដក
ហូតេសរភីពរបស់ខ្លួន។ េលើសពីេនះ ជនជបឃំុ់បរេទស ្រតូវមនសិទធិ្រប្រស័យ
ទក់ទងជមយួ ជញ ធរករទូត និងកុងសុ៊លរបស់ខ្លួន េ យេសរ ីនិងជលកខណៈឯក
ជន។ 
 

គណៈកមមករករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តដល៏្អ ស្ដីពីករ
ករពរអនក្រតូវបនដកហូតេសរភីពេន េមរកិ េគលករណ៍៥ ឆន ២ំ០០៨ 

តួនទីរបស់ម្រន្តីកុងសុ៊ល  
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ករេរ ើសេអើងសញជ ត ិមនិ្រតូវបេ ្ដ យឲយេកើតមន  
 

 
រេបៀបែដលរដ្ឋបលពនធនគរ្រប្រពឹត្តេទេលើជនជបឃំុ់បរេទស មនិគរួមនភពេរ ើសេអើងេនះ
េទ េទះ មវធីិ កេ៏ យ។ ជនជបឃំុ់បរេទស ចនឹងជបួ្របទះបញ្ហ ភ  និងភពឯេក
ខងសងគម និងវបបធម ៌ែដលទមទរឲយ ជញ ធរពនធនគរចតវ់ធិនករពិេសសៗ េដើមបជីយួ 
ដល់អនកទងំេនះ។ ករណ៍ពិតែដលថជនជបឃំុ់ទងំេនះជជនបរេទស មនិគរួេ្របើ្របស់ជ
េហតុផលេដើមបរីតឹតបតិលទធភពកនុងករទទលួបនសមភ រៈេ្របើ្របស់ និងកមមវធីិនន ែដលអនក
ដៃទធមម ទទលួបនេនះេទ។ 
 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 
វធិន ៦ (១) ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង 
 
ជនជបឃំុ់បរេទស នឹងបតប់ងផ់ល្របេយជនធ៍ងនធ់ងរ ្របសិនេបើខ្លួនេគមនិ ចេធ្វើករទកទ់ង
ជមយួ ជញ ធរ និងមនិយល់ដឹងពីអ្វកំីពុងេកើតេឡើងេនជំុវញិខ្លួនេទេនះ។ េហតុដូេចនះ រដ្ឋបល
ពនធនគរ គរួធនថ  ជនជបឃំុ់បរេទស ចទទលួបនអនកបកែ្របផទ ល់មត ់េហើយ្របសិន
េបើ ចេធ្វើេទបន ឯក រសំខន់ៗ ែដលជនជបឃំុ់ចបំច្់រតូវយល់ដឹង ្រតូវសរេសរជភ
ែដលជនជបឃំុ់បរេទស ច នបន។ ករេរៀបចំឯក រែចងពីសិទធិរបស់ជនជបឃំុ់ ្របពន័ធ
ៃនករឃំុខ្លួន និងមេធយបយកនុងករ កព់កយបណ្ដឹ ងនិងប្ដឹងត ៉ នឹងេសចក្ដសីេ្រមចេធ្វើេឡើង
េ យ ជញ ធរ ជភ ែដលជនជបឃំុ់ ចយល់បនេនះ គឺមន រៈសំខន់ ស់។ 
្រគបក់លៈេទសៈែដល ចេធ្វើេទបន ជនជបឃំុ់បរេទស គរួទទលួបនកែសត និងអតថបទ
េផ ងៗែដលសរេសរជភ កំេណើ តរបស់ខ្លួន។ 

 

 
ករទទលួចូលកនុងពនធនគរកនុង្របេទសថមីមយួ ចជករលំបក និងភន័្ដភងំ ម រតីស្រមប់
ជនជបឃំុ់បរេទសមន ក់ៗ ។ រដ្ឋបលពនធនគរ បនេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ មវធីិេផ ងៗគន  
ឧទហរណ៍ មរយៈករអេញជ ើញជនមកពី្របេទសកំេណើ តដូចជនជបឃំុ់ េដើមបជីយួ េធ្វើករ
ែណន ំេ យករេរៀបចំវគគែណនខំ្លីៗពិេសសមយួ ឬផលិតវេីដអជូភ បរេទសជេដើម។ 

 

 

វធិនដូចតេទេនះ ្រតូវយកេទអនុវត្តេ យមិនឲយមនភពលេម្អ ង។ មិន្រតូវមនករ
្របកន់ពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន មតិនេយបយ ឬមតិដៃទេទៀត 
េដីមកំេណីតជតិ ឬសងគម ្រទពយសមបត្តិ ថ នភពកំេណីត ឬ ថ នភពដៃទេទៀតេឡយី។ 

ភពឯេកខងវបបធម ៌
និងសងគម  

េសចក្ដី្រតូវករែផនក
ភ   

នីតិវធិីៃនករទទួលជន
ជបឃុ់ំចូលកនុង

ពនធនគរ  
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ជនជបឃំុ់បរេទស ចេន ចេ់ យែឡកពីជនជបឃំុ់ដៃទេទៀត េ យ រភ  និងវបបធម៌
របស់ខ្លួន។ កនុង្របេទសមយួចំននួ ជនជបឃំុ់បរេទសេ្របើ្របស់ភ ដូចគន  ឬមកពី្របេទស
ដូចគន  ្រតូវបន កក់នុងពនធនគរែតមយួ ឬែផនក មយួៃនពនធនគររមួគន  េដើមបឲីយជនជប់
ឃំុទងំេនះជយួ គន េទវញិេទមក។ េនះ ចជដំេ ះ្រ យដស៏មរមយ ្របសិនេបើករេធ្វើ
ែបបេនះែផ្អកេលើេហតុផលមនុស ធម ៌ប៉ែុន្ត នឹងមនិ ចទទលួយកបនេឡើយ ្របសិនេបើេធ្វើ
ែបបេនះនឲំយ ថ នភព និងកែន្លង ន កេ់នរបស់ជនជបឃំុ់បរេទស មនសភពយ៉បយឺ់ន
ជងេគេនះ ។ 

 
ជនជបឃំុ់បរេទស មនិគរួទទលួរងករេរ ើសេអើង េ យ រែតខ្លួនមនិែមនជជនជតិកនុង
្របេទសែដលខ្លួន្រតូវបនឃំុឃងំេនះេទ េហើយមនិគរួត្រមូវឲយបង្់របកស់្រមបក់រែថទសុំខ
ភពកនុងពនធនគរេ យឈរេលើករយល់េឃើញថ  ជនជបឃំុ់ទងំេនះ មនិបនចូលរមួ
ចំែណកកនុង្របពន័ធធន ៉ បរ់ងរបស់្របេទសេនះ។ េនេពល ្របេទសេនះ្របតិបត្តិ្របពន័ធ
ែដលអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់ចកេចញេទសួរសុខទុកខ្រគួ រ េនះមនិគរួមនករ មឃត់
ជនជបឃំុ់បរេទសពីករេចញេទសួរសុខទុកខ េ យ រែតជនជបឃំុ់ទងំេនះមនិមនផទះ
េនះេទ។ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងអងគករសងគមសីុវលិនន ចផ្ដល់ផទះសំ កម់ន
តៃម្លេថក និងកែន្លង ន កេ់នស្រមបជ់នជបឃំុ់បរេទស កនុងអំឡុងេពលេចញសួរសុខទុកខ។  
ជនជបឃំុ់ទងំេនះ មនិគរួ្រតូវបន មឃតក់នុងករចូលរមួកនុងសកមមភពសមហរណកមម
េនះេទ ពីេ្រពះជបជបឃំុ់ទងំេនះ នឹងចកេចញពី្របេទសេនេពលបញចបក់រអនុវត្តេទស
របស់ខ្លួន េហើយដូេចនះ សមហរណកមមេទកនុងសងគមមនិែមនជបញ្ហ េចទស្រមប្់របេទស
ែដលខ្លួនជបព់នធនគរេឡើយ។ 

  
ភគេ្រចើនៃនជនជបឃំុ់ទងំេនះ មនិសូវមន ឬគម នឱកសទទលួបនករសួរសុខទុកខពី្រកុម
្រគួ រ ឬមតិ្តភក្ដិេឡើយ។ ជញ ធរពនធនគរ គរួេរៀបចំជពិេសស េដើមបី ចឲយអនកទងំេនះ
រក ទំនកទំ់នងជមយួ្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន។ ករេរៀបចំេនះ ចេធ្វើេឡើង មរយៈករ
អនុញញ តឲយសរេសរសំប្ុរតបែនថម េ យមនិគិតៃថ្លេផញើ ឬផ្ដល់លទធភពឲយេធ្វើករទកទ់ង ម
្របពន័ធេអឡិច្រតូនិក។ 
 

េនេពលវនិយ័កនុងពនធនគរត្រមូវឲយែឆកេមើលសំប្ុរតែដលបនេផញើចូល និងេផញើេចញ េនះ គរួ
ែតមនអនកបកែ្របភ ែដល ច នភ របស់ជនជបឃំុ់បន។ ជនជបឃំុ់ទងំេនះ គរួ
ែត ចេធ្វើករេ ទូរស័ពទ មកលកំណតេ់ទកន្់រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន ែដលករេ េនះជ
ករចំ យរបស់រដ្ឋបលពនធនគរ។ 
 

ជនជបឃំុ់ទងំេនះ មនិគរួបញជូ នេ យស្វ័យ្របវត្តិេទកនព់នធនគរែដលសថិតេនតំបន់ ច់
្រសយលៃន្របេទសេនះេទ េ យេហតុថ ករេធ្វើែបបេនះ   ជនជបឃំុ់ទងំេនះ នឹងមនិ
ចទទលួបនករសួរសុខទុកខពី្រកុម្រគួ របនេឡើយ។ ្របសិនេបើ្រគួ ររបស់ ជនជបឃំុ់ 
ចេធ្វើដំេណើ រពី្របេទសេផ ងមកសួរសុខទុកខសមជិក្រគួ ររបស់ខ្លួនែដលជបព់នធនគរ 

ករសួរសុខទុកខទងំេនះ កបី់ដូចជមនិញឹកញបដូ់ចជនជបឃំុ់កនុង្រសុកេនះេទ។ កនុង
ករណីទងំេនះ ជញ ធរពនធនគរ គរួគិតគូរពីចមង យផ្លូវែដលអនកសួរសុខទុកខេធ្វើដំេណើ រ 
ឧទហរណ៍ គរួែតអនុញញ តឲយមនករសួរសុខទុកខេពញមយួៃថង ឬេនពីរ ឬបីៃថងបន្តបនទ បគ់ន ។ 

ករែបងែចកជនជបឃុ់ំ  

លទធភពទទលួបន
កែន្លង ន កេ់ន និង   

េស េ យេសមើភពគន   

ករ្រប្រស័យទកទ់ង
ជមយួ្រកុម្រគួ រ  
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ករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញេផ ងៗគន  នឹងមនភពចបំច ់េដើមបជីយួ ម្រន្តី និងេដើមបធីនថ 
មនិមនឥរយិបថេរ ើសេអើងគន េកើតេឡើង។ ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីែដលនិយយភ របស់ជន
ជបឃំុ់បរេទស មន រៈសំខន់ ស់ ឬម្រន្តពីនធនគរ គរួែតទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ភ មយួចំននួ។ 

 

 
ពនធនគរកនុង្របេទសមយួចំននួ មនជនជបឃំុ់បរេទសជ្រស្តី េហើយភគេ្រចើនជ្រស្តីមកពី
្រគួ រមន ថ នភពលំបក ដូចជ្រស្តីែដល្រតូវបនបញចុ ះបញចូ លឲយរតព់នធេ្រគ ងេញ នមកពី
្របេទសេផ ងជេដើម។ ្រស្តីទងំេនះ ជញឹកញប ់្រតូវបនផ្តនទ េទសឲយជបព់នធនគររយៈ
េពលយូរ េហើយ ចទទលួរងទុកខេវទន ជពិេសសេ យ រែតករេនឃ្ល តឆង យពីកូនៗ
របស់ខ្លួន។ ដូេចនះ គរួបេងកើតករេរៀបចំជពិេសស េដើមបបំីេពញត្រមូវកររបស់្រស្តីទងំេនះ និង
ជយួ រក ទំនកទំ់នងរ ងម្ដ យ និងកូនៗ។ 

 

 
អងគករសងគមសីុវលិទងំ យ ជពិេសស អងគករែដលមនទំនកទំ់នងជមយួសហគមន៍
កំេណើ តរបស់ជនជបឃំុ់បរេទស គឺជអនកជបព់កព់ន័ធកនុងករជយួ ជញ ធរពនធនគរឲយបំេពញ
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់្របកបេ យមនុស ធម។៌ េនេពលមនិមនករ
សួរសុខទុកខពី្រកុម្រគួ រ ជនជតិមកពី្របេទសកំេណើ តរបស់ជនជបឃំុ់ ចមកសួរសុខទុកខ 
និងជយួ កតប់នថយភពឯករបស់ពកួេគបនែដរ។ អងគករទងំេនះ ក៏ ចជយួ ផ្ដល់ឯក រ
ស្រមប់ នជភ របស់ជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ កនុងករណីភគេ្រចើន ទំនកទំ់នងជមយួ
តំ ងករទូតរបស់ជនជបឃំុ់ ចមនករលំបក ឬក្រម។ ជញ ធរពនធនគរ កគ៏រួ
ពិចរ ថ េតើមនជនជតិបរេទសកនុងសហគមនម៍លូ ្ឋ នែដល ចផ្ដល់ករសួរសុខទុកខ
េ យសម័្រគចិត្តដល់ជនជបឃំុ់បរេទស េដើមបរីក ទំនកទំ់នងវបបធមផ៌ទ ល់របស់ជនជបឃំុ់
ទងំេនះបនែដរ ឬេទ។ 
 

“កនុង្របេទសសុ៊យែអត ពនធនគរសន្តិសុខខពស់ Kumla សហ្របតិបត្ដិករជមយួ្រពះ
វ ិ រកតូលិកកនុងមលូ ្ឋ ន េដើមបឲីយអនកមកសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់បរេទសែដលមន
បំណង ន កេ់នេពញមយួយបក់នុងពនធនគរ Kumla ច ន កេ់នបន េ យចំននួអនក
សួរសុខទុកខ ច ន កេ់នបន១០នកក់នុងមយួយប។់ ជនជបឃំុ់មន្រកុម្រគួ ររស់េន
បរេទស ទទលួបនករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសកនុងពនធនគរ Kumla ។ ជទូេទអនក
មកសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់មន ក ់្រតូវបនអនុញញ តឲយសួរសុខទុកខចំននួពីរៃថងជប់ៗ គន ។ 
េទះជយ៉ងេនះក្ដី អនកសួរសុខទុកខមកពីបរេទស ចសួរសុខទុកខរហូតដល់ចំននួដបៃ់ថង
ជបគ់ន  េហើយរលំងបនួៃថងេបើសិនគម នករសួរសុខទុកខ  អនកទងំេនះ ច្រតឡបម់កសួរ
សុខទុកខចំននួដបៃ់ថងបន្ដេទេទៀត។៤៨ 

 

Anton van Kalmthout et al, ជនជបឃំុ់បរេទសកនុងពនធនគរអឺរ ៉បុ ឆន ២ំ០០៧ 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្ដី  

ជនជបឃុ់ំបរេទសជ
្រសី្ត  

អងគករសងគមសីុវលិ  
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សេំណើ  និងបណ្ដឹ ង  

 
 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

 
ជករសំខនែ់ដលថ ្របពន័ធពនធនគរទងំអស់ គរួ្រតូវបន្រគប្់រគងេ យមនិលេម្អ ង និង

យុត្តិធម ៌េហើយភពមនិលេម្អ ង និងយុត្តិធមេ៌នះ ្រតូវបនទទលួ គ ល់េ យមនុស ពកព់ន័ធ
្រគបរ់បូ។ ពនធនគរ គឺជសហគមនម៍យួែដលមនករអនុវត្ដវធិន និងលិខិតបទ ្ឋ ន មវធីិ
េផ ងៗគន  េទេលើមនុស ែដលពកព់ន័ធ ដូចជ ម្រន្តពីនធនគរ  ជនជបឃំុ់ និងអនកេធ្វើទស នកិចច។
 េ យ រែតពនធនគរមនរចនសមពន័ធជ ននុ្រកម ដូេចនះ មនិ្រតឹមែត ជនជបឃំុ់ប៉េុ ្ណ ះ
េទែដលគរួយល់ដឹងពីបទបបញញត្តិពនធនគរ មនុស ្រគបរ់បូ កគ៏រួយល់ដឹងពីបទបបញញត្តិ និង
េគរព មបទបបញញត្តិពនធនគរផងែដរ។ 
 

 
្របសិនេបើមននីតិវធីិចបស់ ស់កនុងករធនថ េសចក្តីសេ្រមច ្រតូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ង្រតឹម
្រតូវ េនះមនិចបំចម់នករេរៀបចំសមុគ ម ញេដើមបេី ះ្រ យផលវបិកៃនករេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមចមនិល្អេនះេទ។ េ យសងឃមឹថ  ជនជបឃំុ់ នឹងេគរពេទ មចបបរ់បស់ពនធនគរ
និងចបបេ់នកនុងសងគមេនេពល្រតូវបនេ ះែលង ដូេចនះករអនុវត្តចបប ់្រតូវេធ្វើេឡើង្របកប
េ យភពយុត្តធិម ៌និងេសមើភពគន ។ េពលខ្លះ ជនជបឃំុ់យល់េឃើញពីក ្ត មនិេសមើភពគន
ែដល្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួនជលកខណៈបគុគល ឬជ្រកុម េហើយករ្រប្រពឹត្ដេនះ ចេកើតេឡើង្រគប់
េពល េទះបីជសថិតកនុងពនធនគរមនករ្រគប្់រគងល្អបំផុតកេ៏ យ ។ េហតុេនះ ពនធនគរ គរួ
មននីតិវធីិចបស់ ស់ ែដល ចឲយជនជបឃំុ់េធ្វើសំេណើ ពិេសស និង កព់កយប្ដងឹរបស់ខ្លួន។ 
នីតិវធីិទងំេនះគរួែចងឲយបនចបស់ ស់ កនុងែបបបទមយួែដល ចេធ្វើឲយជនជបឃំុ់ និង    
ម្រន្តី្រគប្់រគងជនជបឃំុ់េ យផទ ល់យល់បន ។  

 

 
កនុងជំ ៊ នដំបងូ ជនជបឃំុ់ គរួេលើកេឡើងពីបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងខ្លួនឯងេទកនម់្រន្តីែដល្រគប់
្រគងខ្លួនេគផទ ល់។ ្របសិនេបើបញ្ហ េនះ មនិ ចេ ះ្រ យបនេនក្រមតិេនះបនេទ  ជន
ជបឃំុ់មនឱកសេធ្វើសំេណើ  ឬបណ្ដឹ ងេទកន់ ជញ ធរទទលួបនទុកពនធនគរ។ េបើេនែតមនិ
ចេ ះ្រ យបនេទៀត  ជនជប់ឃំុមនសិទធិ កប់ណ្ដឹ ងដល់ ជញ ធរជនខ់ពស់េនេ្រក

ពនធនគរ។ រដ្ឋបល្រគប្់រគងពនធនគរជេ្រចើន កគ៏រួផ្ដល់្របពន័ធខងេ្រកែដលមនលកខណៈ
ដូចគន កនុងករបន្តេធ្វើសំេណើ  និងបណ្ដឹ ងែដរ។ ្របពន័ធខងេ្រកទងំេនះ រមួមន អងគភពឃ្ល ំ
េមើលកនុងមលូ ្ឋ ន ករយិល័យ បំ៊តុសមិន និងអនកនេយបយថន កម់លូ ្ឋ ន និងថន កជ់តិ។ 
  

 

១៣ 

ករ្រគប្់រគងពនធនគរ
េ យមនិលេម្អ ង និង

យុត្តិធម ៌ 

នីតិវធិចីបស់ ស់
ស្រមបក់រេធ្វើសំេណើ

 និងបណ្ដឹ ង  
  

ករ កព់កយប្ដឹងេន
ក្រមតិខុសៗគន   
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ករ កព់កយប្ដឹង ចនឲំយមនផលបះ៉ពល់កនុងពនធនគរ េនេពលជនជបឃំុ់ទងំ យ
កព់កយប្ដឹងសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់អនកែដលខ្លួនប្ដឹង។ កនុង ថ នភពែបបេនះ េទះបីជ

ករ កព់កយបណ្ដឹ ងសមេហតុផលកេ៏ យ កក៏រប្ដឹងេនះមនិផ្ដល់ផល្របេយជនដ៍ល់ជនជប់
ឃំុេឡើយ។ េហតុេនះ រដ្ឋបលពនធនគរ គរួបញជ កឲ់យបនចបស់ថ គម នករ កេ់ទសជន
ជបឃំុ់ែដល កព់កយបណ្ដឹ ងេនះេទ និងគរួ កេ់ចញនីតិវធីិ េដើមបកីរពរជនជបឃំុ់ពីភពរង
េ្រគះែបបេនះ។ 
 
 

្របសិនេបើជនជបឃំុ់ មនិ ច កព់កយប្ដឹងេ យផទ ល់េទ ្រកុម្រគួ រ ឬតំ ងរបស់ ជន
ជបឃំុ់ ច កព់កយប្ដឹងជំនសួជនជបឃំុ់បន។ 

 
 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 
 

ម្រ  ២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

  

រដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ េនះ សនយ ៖ 

(ក) ធនថ ជន ែដល្រតូវេគរេំ ភសិទធិ និងេសរភីពរបស់ខ្លួន ែដលទទលួ គ ល់
េ យកតិកសញញ េនះ ជនេនះមនសិទធិឲយមនករេ ះ្រ យេ យស័ក្តិ
សិទធិ េទះបកីររេំ ភេនះបន្រប្រពឹត្ដេ យជនបំេពញមុខនទី ជករក៏េ យ។ 

(ខ) ធនថ ជន ប្ដឹងឲយមនករេ ះ្រ យែបបេនះ ្រតូវមនសិទធឲិយ ជញ ធរមន
សមតថកិចចខងយុត្តិធម៌ ខងរដ្ឋបល ឬខងនីតិបញញត្តិ ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចដៃទ
េទៀត សេ្រមចឲយខ្លួន េ យេយង មចបប់របស់រដ្ឋេនះ និង្រតូវបេងកីតលទធភពៃន
ករប្ដឹងេទតុ ករផង។ 

(គ)  ធនថ ជញ ធរមនសមតថកិចច ្រតូវអនុវត្តឲយបននូវដំេ ះ្រ យែដលបន
សេ្រមចេហយី។ 

អនក កព់កយប្ដឹងទងំ
យ មនិ្រតូវក្ល យជ

ជនរងេ្រគះេទ  

បណ្ដឹ ងេ យ្រគួ រ ឬ
តំ ងរបស់ជនជបឃុ់ ំ 
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េគលករណ៍៣៣ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
ទ្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ  ែចងថ ៖ 

  
វធិន ៣៦ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

(១)  ជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ ឬេមធវរីបស់ជនេនះ ្រតូវមនសិទធេិធ្វីសំេណី ឬពកយ
ប្ដឹងទក់ទងនឹងករ្រប្រពឹត្ដមកេលីខ្លួន ជពិេសស េលីករណីេធ្វីទរុណកមម ឬអំេពី
េផ ងៗេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប េទ ជញ ធរទទលួខុស
្រតូវ្រគប់្រគងកែន្លងឃុឃំងំ និងេទ ជញ ធរជន់ខពស់ េហយីកនុងករណីចបំច់ ច
េធ្វីសំេណីេទ ជញ ធរសម្រសបែដលមនអំ ចកនុងករ្រតួតពិនិតយ ឬេធ្វកីរេ ះ
្រ យ។ 

(២)  កនុងករណីមយួចំននួ ្របសិនេបីជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ ឬេមធវរីបស់ជនេនះ
 មិនមនលទធភពេ្របី្របស់សិទធិដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ១ ៃនេគលករណ៍េនះ 
សមជិក្រគួ ររបស់ជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ ឬអនកដៃទេទៀតែដលមនចំេណះ
ដឹងកនុងករណីេនះ ចេ្របី្របស់សិទធិេនះបន។ 

(៣)  ព័ត៌មនទក់ទិននឹងសំេណី ឬពកយប្ដឹង្រតូវែតរក ករសមង ត់ េបីមនករសំណូមពរ
ពីសំ ក់អនក ក់ពកយប្ដឹង។ 

(៤)  សំេណី ឬពកយប្ដឹង្រតូវេធ្វីករេ ះ្រ យ និងេឆ្លីយតបភ្ល មៗ េ យគម នករពនយរ
េពលេឡយី។ ្របសិនេបីមនករបដិេសធេលីសំេណី ឬពកយប្ដឹង ឬកនុងករណីពនយរ
េពលេ យមិនសម្រសប អនក ក់ពកយប្ដឹងមនសិទធិបញជូ នសំេណី ឬពកយប្ដឹងេនះ
េទតុ ករ ឬ ជញ ធរដៃទេទៀត។ ជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ ឬអនក ក់ពកយ
ប្ដឹងេផ ងេទៀត ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ៃនេគលករណ៍េនះ មិន្រតូវទទលួ
រងករេរសីេអីងកនុងករេធ្វសំីេណី ឬពកយប្ដឹងេឡយី។ 

(១) ជេរៀង ល់ៃថង (េលីកែលងែតៃថងេ រ ៍និងៃថង ទិតយេចញ) ជនជប់ឃុ្ំរគប់ៗរូប 
្រតូវមនឱកសេធ្វីសំេណី ឬបណ្ដឹ ងេទ្របធនពនធនគរ ឬម្រន្ដី មយួែដលេគ
អនុញញ តេ យេធ្វីជតំ ងរបស់្របធន ។  

(២) ជនជប់ឃុ្ំរតូវមនលទធភព ចេធ្វីសំេណី ឬបណ្តឹ ងេទអធិករពនធនគរកនុងកំឡុង
េពលអធិករកិចច ។ ជនជប់ឃុ្ំរតូវមនឱកសនិយយេទកន់អធិករ ឬម្រន្ដី
អធិករកិចចេផ ងេទៀត េ យគម ននយកពនធនគរ ឬម្រន្ដីៃនពនធនគរដៃទ
មយួេនជិតេឡយី។ 

(៣) ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប្រតូវែតបនករអនុញញ តឱយេធ្វីសំេណី ឬបណ្តឹ ងេទរដ្ឋបលក ្ត ល
ៃនពនធនគរ, ជញ ធរតុ ករ ឬ ជញ ធរសម្រសបដៃទៗេទៀត មរយៈទី
ភន ក់ងរែដលបនអនុញញ ត េ យគម នករចប់ពិរទុធេលីខ្លមឹ រៃនសំេណី ឬបណ្តឹ ង
េនះ បុ៉ែន្តកនុងែបបបទ្រតឹម្រតូវមយួ ។ 

(៤) ល់សំេណីឬពកយបណ្តឹ ង្រតូវែតបនេ ះ្រ យនិងេឆ្លយីតបភ្ល មេ យគម នករពនយ
េពលឱយហសួេហតុេឡយី ្របសិនេបីសំេណី ឬបណ្តឹ ងពំុបនបង្ហ ញឱយេឃញីជក់ែស្ត
ងថជសំេណី ឬពកយបណ្តឹ ងរឡបិរឡប់ ឬគម នេហតុផលចបស់ ស់េទេនះ។ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

 
េគលបំណងៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរឲយបនល្អ មែដល ចេធ្វើបនេនះ គឺដំបងូបង្អស់
បងក រកំុឲយមនបណ្ដឹ ងធងនធ់ងរេកើតមនេឡើង។ េដើមបទីទលួបនលទធផលេនះ ្រតូវមនករ
បេងកើត និងេគរពេទ មនីតិវធីិឲយបនចបស់ ស់ ែដលនីតិវធីិេនះ្រគបដណ្ដ ប្់រគបទិ់ដ្ឋភព
ៃនជីវភព្របចៃំថងកនុងពនធនគរ។ កតព្វកិចចកនុងករផ្ដល់ និងករេ្របើ្របស់នីតិវធីិេនះ ្រតូវបន
បក្រ យកនុងជំពូកទី ៥ ៃនេសៀវេភេនះ។ នីតិវធីិេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យេ្របើភ

មញញ  េដើមបឲីយអនកទងំអស់គន ងយយល់បន ទងំជនជបឃំុ់ ទងំម្រន្តីពនធនគរ។នីតិវធីិ
ទងំេនះ គរួែតជែផនកមយួៃនពត័ម៌នែដល្រតូវផ ព្វផ យដល់ជនជបឃំុ់េទើបែតចូលថម។ី្របសិន
េបើមនិមនធនធន្រគប្់រគន ់ចបប ់និងបទបបញញត្តពិនធនគរ គរួសរេសរេលើផទ ងំ្រក សធំ
 េហើយបិទេនកែន្លងែដលមនករចប់ រមមណ៍េ្រចើន។ ្របសិនេបើជនជបឃំុ់ជអនកខរជន
 ចបប ់និងបទបបបញញត្តទិងំអស់ ្រតូវបន ន និងបក្រ យស្រមបអ់នកទងំេនះ។ 
 

 
នីតិវធីិទងំេនះ គរួមនករបញជ ក្់របបជ់នជបឃំុ់ពីវធីិៃនករេធ្វើសំេណើ ពកព់ន័ធនឹងករ ្រប្រពឹត្ត
មកេលើខ្លួន និងេរៀប បពី់រេបៀបរបបែដលជនជបឃំុ់ ច កព់កយប្ដឹង េ យចបេ់ផ្ដើម ក់
ពកយេនថន កេ់្រកម និងបន្តេទថន កខ់ពស់កនុងពនធនគរ េហើយេបើចបំច ់ក៏ ច កព់កយប្ដឹង
េនេ្រកពនធនគរបនែដរ។ 
 

 
ពនធនគរ មនិគរួមននីតិវធីិេធ្វើឲយជនជបឃំុ់ ងចលកនុងករ កព់កយប្ដឹង និងបណ្ដឹ ងត ៉ ម
ផ្លូវចបបេ់ឡើយ។ ្រកមវនិយ័ មនិគរួមនែចងបទបបញញត្តិ ែដលបងកករលំបកដល់ ជនជប់
ឃំុកនុងករេធ្វើបណ្ដឹ ងេឡើយ ឧទហរណ៍ េ យករ កេ់ទសជនជបឃំុ់ពីបទេចទ្របកនម់្រន្តី
 ្របសិនេបើករណ៍ពិតបង្ហ ញថ មនិមនករណីេកើតេឡើងដូចបណ្ដឹ ងេទេនះ។ 
 

 
ករភយ័ខ្ល ចចមបងរបស់ជនជបឃំុ់កនុងករ កព់កយប្ដឹង គឺករយល់ថ ម្រន្តីពនធនគរមន
អំ ចកនុងករសងសឹកមកេលើខ្លួនវញិ។ ដូេចនះ រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវមនករបញជ កឲ់យបន
ចបស់ថ ជនជបឃំុ់នឹងមនិទទលួរងករ កទ់ណ្ឌ កមម ឬករេធ្វើបបេផ ងេទៀត េ យ រែត
ករ កព់កយប្ដឹងេឡើយ េហើយគរួ កេ់ចញនីតិវធីិេដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់មនិរងេ្រគះ
ស្រមបក់រេធ្វើបណ្ដឹ ងេនះេទ។ ្របសិនេបើចបំច ់ជនជបឃំុ់ គរួមនលទធភពេធ្វើបណ្ដឹ ងេ យ
សមង ត។់ េនេពលអនក្រតូវប្ដងឹេនះដឹងពីបណ្ដឹ ង ខណៈេនះ  ម្រន្តជីនខ់ពស់ គរួមនករ្របងុ្របយត័ន
េដើមបធីនថ មនិមនសកមមភពសងសឹកចំេពះជនជបឃំុ់ែដលេធ្វើបណ្ដឹ ងេឡើយ។  ម្រន្តពីនធ
នគរចបំច្់រតូវេជឿជកថ់ ្របសិនេបើមនករេចទ្របកនម់កេលើខ្លួន េនះខ្លួនេគនឹងមន
ឱកសកនុងករករពរ េ យេយងេទ មេគលករណ៍ៃនភពយុត្តិធមធ៌មមជតិ។  

 

នីតិវធិែីដល ច 
យល់ដងឹបន  

ពត័ម៌នស្ដីពីែបបបទ
កព់កយប្ដឹង  

ករបំបតភ់ព ងចល
កនុងករេធ្វើពកយប្ដឹង  

ករបងក រករក្ល យជជន
រងេ្រគះ  



175 

 

 
 

 
បណ្ដឹ ងភគេ្រចើនពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ រស់េន្របចៃំថង ឬករ្រប្រពឹត្តេទេលើជនជបឃំុ់។ បញ្ហ
ននែដលមនុស រស់េនកនុងសងគមសីុវលិគិតថជេរឿងមនិសូវសំខនេ់នះ ចក្ល យជបញ្ហ
សំខនបំ់ផុតេនកនុងពនធនគរ ែដលមនវនិយ័តឹងរុងឹ េហើយបទបបញញត្តិកនុងពនធនគរ ចជះ
ឥទធិពលេលើជីវភពរស់េន្របចៃំថង។ េគលបំណងចមបងមយួកនុងចំេ មេគលបំណងដៃទ
េទៀតៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរកនុងែផនកេនះ គឺគរួែតបងក រសំេណើ កំុឲយមនករវវិឌ េទជបណ្ដឹ ង
 ឬករវវិឌ ពីពកយបណ្ដឹ ងេទជបណ្ដឹ ងត ៉  ឬករវវិឌ ពីបណ្ដឹ ងត ៉ េទជបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េទ
កនអ់ងគភពជនខ់ពស់។ 
 

 
មេធយបយែដលល្អបំផុតកនុងករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ េ្រកផ្លូវករេនះ គឺករេលើកទឹកចិត្តឲយ
មនទំនកទំ់នងល្អរ ងម្រន្ត្ីរគប្់រគងផទ ល់ែដលេមើលករខុស្រតូវ្របចៃំថងជមយួជនជបឃំុ់។ ករ
េ ះ្រ យេនះមនបង្ហ ញលម្អតិកនុងជំពូកទី ៣ ៃនេសៀវេភេនះ។    ្របសិនេបើម្រន្តីពនធនគរ
្រគប្់រគងផទ ល់មនទំនកទំ់នងល្អជមយួជនជបឃំុ់េហើយេនះ ជនជបឃំុ់នឹងេធ្វើសំេណើ  ឬ
ពកយបណ្ដឹ ងេទសមជិកម្រន្តីេ យផទ ល់ េ យសងឃមឹថនឹងទទលួបនករេ ះ្រ យ
បញ្ហ ្របកបេ យភពយុត្តិធម ៌និងឆបរ់ហ័ស។ សមជិកម្រន្តីែដលមនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ល្អ នឹងដឹងថ េតើបញ្ហ ែដលខ្លួន ចេ ះ្រ យបនេ យផទ ល់ េហើយបញ្ហ ែដល
្រតូវបញជូ នេទថន កេ់លើ។  ម្រន្តីនឹងមនលទធភពកនុងករពនយល់ពីដំេណើ រករេនះេទជនជប់
ឃំុ។ ្របករសំខនបំ់ផុតកនុងករអនុវត្តកិចចករេនះឲយបនល្អេនះ គឺករផ្ដល់ករេឆ្លើយតបេទឲយ
ជនជបឃំុ់ឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើបន។ ្របសិនេបើករេឆ្លើយតបេនះមនភពអវជិជមន 
ម្រន្តី្រតូវេធ្វើករបក្រ យពីករេឆ្លើយតបេនះ។ ករេធ្វើដូេចនះ  ជនជបឃំុ់នឹង ចទទលួយក
ចេម្លើយែដលផ្ដល់ឲយ េទះបីេនះជចេម្លើយអវជិជមនកេ៏ យ េហើយសំេណើ នឹងមនិែ្របក្ល យេទ
ជបណ្ដឹ ងេទ។  

 
 
 
 
 
 

 

“រដ្ឋកំពុងព្រងឹងករ្រគប្់រគងជកែ់ស្ដងែដលេធ្វើេឡើងេ យករយិល័យអយយករ្របជ
ជន  ស្ដីពីករ្របតិបត្ដិចបបក់នុងពនធនគរ និងមណ្ឌ លឃំុខ្លួន។ េដើមបផី្ដល់ភពងយ្រសួល
ដល់ជនជបឃំុ់ ្របអបសំ់ប្ុរតស្រមប់ កព់កយប្ដឹង ្រតូវបេងកើតឲយមនេនកនុងបនទបឃំុ់
ឃងំរបស់ពកួេគ េហើយជនជបឃំុ់ ចជបួជមយួរដ្ឋ ជញ កនុងពនធនគរ ឬមណ្ឌ លឃំុ
ខ្លួន មករ តជ់បួ ្របសិនេបើអនកជបឃំុ់ទងំេនះគិតថ ខ្លួន្រតូវបនេគរេំ ភបំពន
 េហើយចងេ់ធ្វើបណ្ដឹ ង។៤៩ 

 
ករយិល័យពត័ម៌នរបស់្រកុម្របឹក រដ្ឋៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 

ែផនករសកមមភពសិទធិមនុស ជតិរបស់្របេទសចិន (ឆន ២ំ០០៩-២០១០) ឆន ២ំ០០៩  

ករេ ះ្រ យសំេណើ
 និងបណ្ដឹ ង  

ករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង
ត ៉ េ្រកផ្លូវករ  
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ល់សំេណើ  និងបណ្ដឹ ង មនិ ចេ ះ្រ យ មលកខណៈេ្រកផ្លូវករបនទងំអស់េទ។ 

េលើសពីេនះ ្របពន័ធពនធនគរនីមយួៗ ចបំច្់រតូវមននីតិវធីិផ្លូវករស្រមបេ់ ះ្រ យសំេណើ
 និងបណ្ដឹ ង ែដលមនិ ចេ ះ្រ យ មវធីិេ្រកផ្លូវកររ ងបគុគល និងបគុគលបន។ជេរៀង
ល់ៃថងេធ្វើករ  ្របធនពនធនគរ ឬម្រន្តជីនខ់ពស់ចត់ ងំេ យ្របធនពនធនគរ គរួពិចរ

េលើយុទធវធីិទងំ យែដលបនមកពីជនជបឃំុ់។ េនេពល មយួ ចេធ្វើបន  ជនជបឃំុ់ 
ចេធ្វើសំេណើ ជលកខណៈបគុគលផទ ល់ េហើយ្របសិនេបើមនិ ចេធ្វើបនេទ សំេណើ  គរួែត ក់

ជូនជ យលកខណ៍អក រ។ េទះបីជសំេណើ េធ្វើេឡើងជលកខណៈផទ ល់មត ់ឬជ យ
លកខណ៍អក រក្ដ ីម្រន្ដីពនធនគរ គរួេធ្វើកំណតេ់ហតុ និងករេឆ្លើយតបជ យលកខណ៍អក រ។ 
 
 
សំេណើ  និងបណ្ដឹ ង គរួ្រតូវបនេ ះ្រ យឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើបន។ នីតិវធីិទូេទ គរួ
បង្ហ ញពីចំននួៃថងែដលនឹងទទលួបនករេឆ្លើយតប។ ្របសិនេបើសំេណើ មនភពសមុគ ម ញ
 េហើយមនិ ចេ ះ្រ យ មេពលធមម បន គរួ្របបពី់រយៈេពលៃនករផ្ដល់ករេឆ្លើយតប
ដល់ជនជបឃំុ់។ 
 
 
្របសិនេបើនយកពនធនគរបដិេសធសំេណើ  ឬបណ្ដឹ ង ឬបណ្ដឹ ងេនះេធ្វើេឡើង្របឆងំនឹង 
្របធនពនធនគរ  ជនជបឃំុ់ គរួេធ្វើពកយសំុជ យលកខណ៍អក រេទអនក្រគប្់រគងជនខ់ពស់
ជងេនះកនុងរដ្ឋបលពនធនគរ េនករយិល័យក ្ដ លថន កម់លូ ្ឋ ន ឬថន កជ់តិ។ េដើមបឲីយ 
បណ្ដឹ ងេធ្វើេឡើង្របកបេ យភពយុត្តិធម ៌និងេសមើភពគន  ពកយបណ្ដឹ ងែដលេចទ្របកន់
សមជិកម្រន្តពីនធនគរ មន ក ់មនិគរួឆ្លងកត់ មរយៈម្រន្តីេនះេទ។ ស្រមបម់លូេហតុេនះ
 ពនធនគរ គរួមននីតិវធីិែដលអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់បញជូ នសំេណើ  ឬពកយប្ដឹងេ យសមង ត់
េទ ជញ ធរជនខ់ពស់។ 
 

 

“បគុគលែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវែតមនសិទធិកនុងករេធ្វើញត្ដិជលកខណៈ
បគុគល និងជលកខណៈ្របមលូផ្ដុ ំ និងមនសិទធទិទលួករេឆ្លើយតបេនចំេពះមខុតុ ករ 
រដ្ឋបល ឬ ជញ ធរេផ ងៗេទៀត។ ភគីទីបី ឬអងគករ ចអនុវត្តសិទធិេនះ េ យ
អនុេ ម មចបប។់ 

 
សិទធិេនះ រមួមនសិទធិកនុងករ កញ់ត្ដិ បណ្ដឹ ងទមទរ ឬបណ្ដឹ ងេនមខុ ជញ ធរមន
សមតថកិចច និងសិទធិទទួលបនករេឆ្លើយតបយ៉ងឆបរ់ហ័សកនុងេពលេវ មយួែដល
សម្រសប។ សិទធិេនះ ករ៏មួមនសិទធិកនុងករេធ្វើសំេណើ យ៉ងសម្រសប និងសិទធិទទលួ
ពត័ម៌នទកទ់ងនឹង ថ នភពនីតិវធីិ និងរយៈេពលែដលេនសល់ពីករដកហូតេសរភីព
 ្របសិនេបើ ចេធ្វើបន។ 

 
គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តដល៏្អស្ដីពីករ 

ករពរអនក្រតូវបនដកហូតេសរភីពេន េមរកិ េគលករណ៍៧ ឆន ២ំ០០៨ 

នីតិវធិីផ្លូវករ  

េលប នៃនករេឆ្លើយតប 
គឺជករងរសំខន ់ 

ករបន្តបណ្ដឹ ងេទថន ក់
្រគប្់រគងបនទ ប ់ 
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ករេរៀបចំេធ្វើសំេណើ  ឬបណ្ដឹ ងេទ្រកុមអធិករកិចចឯក ជយ និង ថ បន័េផ ងៗេទៀត េនេ្រក្រប
ពន័ធពនធនគរ មនបក្រ យកនុងជំពូកទី១០ ៃនេសៀវេភេនះ។ អនក្រគប្់រគងពនធនគរមនិគរួ

ងំ ឬបំបកទឹ់កចិត្តជនជបឃំុ់ មនិឲយេធ្វើបណ្ដឹ ងេទ ជញ ធរយុត្តិធមេ៌នេ្រកពនធនគរ
 ឬ្រកុមអធិករកិចចឯក ជយេនះេទ។ ករផ្ដល់មេធយបយេធ្វើបណ្ដឹ ងេទ ថ បន័ខងេ្រកដល់
ជនជបឃំុ់ ចជយួ កតប់នថយ រមមណ៍ នតឹងែដល ចេកើតមនបន។ 
 

 
 

 
ទនទឹងគន សំេណើ  និងបណ្ដឹ ងទងំអស់ គរួមនករេ ះ្រ យ ឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើ
បន ចំេពះសំេណើ  និងបណ្ដឹ ងមយួចំននួទមទរឲយមនករេ ះ្រ យបនទ នបំ់ផុតជង
សំេណើ  និងបណ្ដឹ ងឯេទៀត។ ឧទហរណ៍ សំេណើ  និងបណ្ដឹ ងេចទ្របកនពី់ករេធ្វើទរណុកមមឬ
ករ្រប្រពឹត្តអំេពើអមនុស ធម ៌គឺជករណីសំខនែ់ដលគរួេ ះ្រ យជបនទ ន ់េដើមបទីទលួបន
ករេជឿជកពី់អនកេធ្វើបណ្ដឹ ង។ មយ៉ងេទៀត ្រតូវមននីតិវធីិរចួជេ្រសច េដើមបធីនថ ករេចទ
្របកនទ់ងំេនះ ្រតូវបនបញជូ នេទថន កដឹ់កនពំនធនគរ ឬ្របសិនេបើករេចទ្របកនេ់ធ្វើេឡើង
្របឆងំនឹងថន កដឹ់កនពំនធនគរ េនះអនកេធ្វើបណ្ដឹ ង ចប្ដឹងេទ ថ បន័ខងេ្រកែដលមន
អំ ច។ បញ្ហ េនះ ្រតូវបនបរយិយេនជំពូកទី ៤។ 
 

 
្រសេដៀងគន េនះែដរ បណ្ដឹ ងែដលរមួមនករេចទ្របកនពី់ កបបកិរយិឧ្រកិដ្ឋរបស់សមជិក
ម្រន្តី ឬជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត គរួមននីតិវធីិចបស់ ស់ស្រមបេ់ ះ្រ យ។ ជទូេទ ករ
េចទ្របកនែ់បបេនះ គរួេផទរេទទីភន កង់រកនុងសងគមខងេ្រកែដលទទលួខុស្រតូវេលើករេសុើប
អេងកត និងេចទ្របកនប់ទ្រពហមទណ្ឌ ។ ទីភន កង់រេនះ ចេធ្វើករសេ្រមចថ េតើគរួបន្តេសុើប
អេងកតពីឧ្រកិដ្ឋកមមេនះ ឬគរួបញជូ នករេចទ្របកនេ់នះេទ ជញ ធរពនធនគរវញិស្រមបច់ត់
វធិនកររដ្ឋបល។  

 

 
 ជនជបឃំុ់ក៏ ចេលើកពីបញ្ហ ទកទ់ងនឹងករឃំុខ្លួន ករផ្ដនទ េទស ឬៃថងេ ះែលងរបស់ខ្លួន
ផងែដរ។ សំេណើ ទកទ់ងនឹងបញ្ហ េនះ គរួបញជូ នេទ ជញ ធរចបបែ់ដលសម្រសប។ 
 

 

“េន ្រហ្វិកខងតបូង  ជនជបឃំុ់មនសិទធិ្រសបចបបក់នុងករេធ្វើបណ្ដឹ ងេ យផទ ល់
េទអងគភពលុបបំបតក់រអនុវត្តែដលមនិ ចទទលួយកបន និងផ ព្វផ យករអនុវត្តដ៏
ល្អកនុងពនធនគរ មរយៈអនកេធ្វើទស នកិចចពនធនគរឯក ជយែដលចត់ ងំេ យេច
្រកមអធិករកិចចពនធនគរ េ យករែតង ងំជ ធរណៈ និងដំេណើ រករពិេ្រគះ
េយបល់ជមយួអងគករសហគមន។៍កនុងអំឡុងឆន  ំ២០០៧ អនកេធ្វើទស នកិចចពនធនគរ
ឯក ជយបនទទលួពកយប្ដឹងសរបុចំននួ១៥៨.៣៦២ ពីជនជបឃំុ់។៥០ 

 
អធិករ ្ឋ នតុ ករទទលួបនទុកពនធនគរ របយករណ៍្របចឆំន  ំឆន ២ំ០០៨ 

ករេធ្វើបណ្ដឹ ងេទ ថ បន័
ឯក ជយខងេ្រក  

ករេចទ្របកនព់ីអំេពើ
ទរុណកមម  

ករេចទ្របកនព់ី
សកមមភពឧ្រកិដ្ឋ  

បណ្ដឹ ងអំពដីំេណើ រករ
មផ្លូវចបប ់ 
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 ជនជបឃំុ់ ក៏ ចេធ្វើបណ្ដឹ ងេលើេសចក្ដីសេ្រមចខងវនិយ័ែដលបនេធ្វើ្របឆងំនឹងខ្លួនេគផង
ែដរ េបើសិនជជនជបឃំុ់ទងំេនះយល់េឃើញថ េសចក្ដសីេ្រមចកនុងករណីរបស់ខ្លួនមនិេគរព
មនីតិវធីិសម្រសប ឬខ្លួនេគទទលួទណ្ឌ កមមេ យអយុត្តិធម។៌ ដូចបនេរៀប បក់នុងជំពូកទី ៩ 

ៃនេសៀវេភេនះ គរួមនយុទធវធីិ មយួកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ េនះេ យ ជញ ធរជនខ់ពស់។ 
 

 
សំេណើ  និងបណ្ដឹ ងភគេ្រចើនរបស់ជនជបឃំុ់ គឺទកទ់ងនឹងបញ្ហ រដ្ឋបល។ សំេណើ  និង បណ្ដឹ ង
ជេ្រចើន្របែហលជមនិមន រៈសំខនជ់សតយនុមត័ ប៉ែុន្តសំេណើ  និង បណ្ដឹ ងនីមយួៗ គឺ
មន រ្របេយជនយ៉៍ងខ្ល ងំស្រមបជ់នជបឃំុ់។ សំេណើ  និងបណ្ដឹ ងទងំេនះ ចពកព់ន័ធ
នឹង រ ករបតប់ង្់រទពយសមបត្តិ ករពនយរេពលេឆ្លើយតប បញ្ហ ទកទ់ងនឹងករសួរសុខ
ទុកខ ឬអត្តចរតិរបស់ម្រន្តីពនធនគរ។ ជញឹកញប ់អ្វីែដលជនជបឃំុ់ទមទរេនះគឺករទទលួ
យកនូវភពខុសឆគង េហើយគរួេធ្វើករសំុេទស។ ្របសិនេបើជនជបឃំុ់យល់េឃើញថ មនករ
េ ះ្រ យបណ្ដឹ ង្របកបេ យភពេ ម ះ្រតង ់និងេបើកចំហ េនះនឹងមនិមនករប្ដឹងត ៉ េទៀត
េទ។ 
 

 
នីតិវធីិែដលបនេរៀប ប់កន្លងមកទកទ់ងនឹងសំេណើ  និងបណ្ដឹ ងែដលេធ្វើេឡើងជលកខណៈ
បុគគល។ ករ្រគប្់រគងពនធនគរ ចបំច្់រតូវយល់ដឹងពីវបបធម ៌ឬ្របៃពណីែដលបងកឲយមន
កង្វល់្រតូវេលើកេឡើងជលកខណៈ្រកុម ឬជេម្រគួ រ ជជងជលកខណៈបគុគល។  

 
 
 

បណ្ដឹ ងជំទស់នឹង
េសចក្ដីសេ្រមច 

ខងវនិយ័  

បណ្ដឹ ងមន រៈ 
សំខន់ ស់ស្រមប ់

ជនជបឃុ់ ំ 

បណ្ដឹ ងជ្រកុម  
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ករទទួល គ លភ់ពច្រមុះ  
 

 
្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

 
ចប់ ងំពីេដើមេរៀងមក ជញ ធរពនធនគរមនេគលនេយបយែផ្អកេលើទស នៈរបស់ខ្លួន
ែដលយល់េឃើញថ  ជនជបឃំុ់ គឺជ្រកុមមនុស មនលកខណៈដូចគន  េហើយដូេចនះ ពកួេគ ច
្រតូវ្រគប្់រគង មវធីិែតមយួ។ េនះមននយ័ថ េគលនេយបយ និងករអនុវត្ត ្រតូវបនេរៀបចំ
េឡើង កដូ់ចជបនចតទុ់កជនជបឃំុ់ទងំអស់ ជបរុសេពញវយ័មកពី្រកុមភគេ្រចើនែដល
មនជតិពនធុ វបបធម ៌និង សនែដលចងគន ជ្រកុមកនុង្របេទសមយួេនះ។ 
 

 
យុទធវធីិេនះក្រមឆ្លុះបញច ងំពីភពជកែ់ស្ដង។  ជនជបឃំុ់ទងំ យែដលសថិតកនុង្របពន័ធ
ពនធនគរមន្របវត្តិខុសៗគន  និងមនលកខណៈខុសគន  កនុងេនះ រមួមនភពខុសគន ៃនជតិ

សន ៍ជតិពនធុ ្របវត្តសិងគម វបបធម ៌ សន និនន ករផ្លូវេភទ ភ  ឬសញជ តិ។ ចបប ់និង
បទបបញញត្តិ ចបំច្់រតូវពិចរ េលើលកខណៈខុសគន មយួ ឬទងំអស់របស់ជនជបឃំុ់។
េលើសពីេនះ មនិគរួមនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងជនជបឃំុ់ែដលមនលកខណៈខុសគន មយួ 
ដូចែដលបនេលើកេឡើងេនះេទ។ 
 

 
្របេទសជេ្រចើន មនករ្រពួយបរមភជពិេសសចំេពះករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រកុមជតិ សន៍
ភគតិច។ េ្រគះថន កៃ់នករេរ ើសេអើងកនែ់តមនសភពធងនធ់ងរេឡើងកនុងពនធនគរែដលមន
សភពបិទជិត។ រដ្ឋបលពនធនគរមនតនួទីកនុងករធនឲយមនករបងក រករេកើតមន្រកុម
ែដលេរ ើសេអើង្របឆងំ្រកុមភគតិច ទងំកនុងចំេ មម្រន្តី និងជនជបឃំុ់។ ករណ៍េនះទមទរ
ឲយមនករយកចិត្តទុក កប់ែនថមេនេពល ែដលមនភព នតឹងេកើតេឡើងកនុងសហគមន៍
ែដលសថិតេនេ្រកពនធនគរ។ 
 

 
ករេរ ើសេអើងជេ្រចើនេកើតមនេនកនុងសងគម្របឆងំនឹង្រកុម្របជជនភគតិច ្រតូវបនឆ្លុះ
បញច ងំឲយេឃើញេនកនុងពិភពពនធនគរ េហើយបញ្ហ េនះ មនិមនអ្វភីញ កេ់ផ្អើលេនះេទ េ យ រ
ពនធនគរ គឺជកញចកឆ់្លុះបញច ងំដម៏នវ ិ លភពបំផុតពីតៃម្លៃនសងគម។ ជញ ធរពនធនគរ
មនភរកិចចកនុងករធនមនិឲយមនករេរ ើសេអើង្របឆងំជនជបឃំុ់ ឬម្រន្តីែដលជ្រកុមជនជតិ
ភគតិច ឬ្រកុម សន។ ករេរ ើសេអើងេនះ រមួមនករេរ ើសេអើងកនុង ថ បន័ែដលសថិតកនុងរចន
សមពន័ធរបស់ ថ បន័ ្រពមទងំករេរ ើសេអើងែដលអនុវត្តេ យបគុគលមន ក់ៗ ។ 
 

 

១៤ 

ករ្រប្រពឹត្តេទេលើជន
ជបឃុ់ំេ យយុត្ដិធម ៌ 

ករទទួល គ ល់ពីភព
ខុសគន   

េ្រគះថន កៃ់នករេរ ើសេអើង  

ភរកិចចកនុងករ្របឆងំ
ករេរ ើសេអើង  
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សិទធិេសរភីពខងជំេនឿ សន និងករ្របតិបត្ដិលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃន សនេនះ គឺជសិទធិ
មនុស ជសកល េហើយសិទធិទងំេនះ ្រតូវយកមកអនុវត្ដចំេពះជនជបឃំុ់ទងំអស់ កដូ៏ចជ
ចំេពះជនែដលមនេសរភីព។ ជញ ធរពនធនគរ មនភរកិចចេគរពសិទធិជនជបឃំុ់កនុងកិចច
្របតិបត្ដិ សនរបស់ខ្លួន េហើយមនិគបបឲីយជនជបឃំុ់េធ្វើសកមមភព ្របឆងំនឹង សន
របស់ខ្លួនេឡើយ។ 

 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ ២ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖ 

 
 
ម្រ ១៨ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖ 

 
 
ម្រ ២៧ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

 
 

មនុស មន ក់ៗ ចេ្របី្របស់សិទធិ និងេសរភីពទងំអស់ ែដលបន្របកសកនុងេសចក្ដី
្របកសេនះ េ យគម នករ្របកន់ែបងែចកែបប មយួ មនជ ទិ៍ ពូជ សន៍ ពណ៌
សមបុរ េភទ ភ  សន មតិនេយបយ ឬមតិេផ ងៗេទៀត េដីមកំេណីតជតិ
 ឬសងគម ្រទពយសមបត្តិ កំេណីត ឬ ថ នភពដៃទេទៀតេឡយី។ 

មនុស ្រគប់រូប មនសិទធេិសរភីពខងករគិត សតិសមបជញញៈ និង សន។ សិទធិេនះ ប់
បញចូ លទងំេសរភីពផ្ល ស់ប្តូរ សន ឬជំេនឿ ្រពមទងំេសរភីពសែម្ដង សន ឬជំេនឿ
របស់ខ្លួនែតមន ក់ឯង ឬជរមួ ជ ធរណៈ ឬជឯកជន មករបង្ហ ត់បេ្រងៀន ករអនុវត្ត
ជទម្ល ប់ ករេគរពបូជ ្រពមទងំ មករ្របរពធពិធីសកក រៈេផ ងៗ។ 

កនុងរដ្ឋែដលមន្រកុមជនភគតិចខងជតិពនធុ សន ឬភ  ជនជសមជិកជនភគ
តិចទងំេនះ េ យរមួនឹងសមជិកដៃទេទៀតៃន្រកុមរបស់ខ្លួន មិន្រតូវទទលួរងករ ងំ
សិទធិ ្រស័យផលវបបធម៌របស់ខ្លួន សិទធកិន់ និង្របតិបត្តិ សន មទម្ល ប់ ឬសិទធិេ្របី
្របស់ភ របស់ខ្លួនេឡយី។ 

ករេគរពេសរភីពខង
គំនិត មនសិករ និង

សន  
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ម្រ ៥ ៃនអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ សន ៍ែចងថ ៖ 

 
 
េគលករណ៍៥ (១) ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិត
េ្រកមទ្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ  ែចងថ ៖ 

 
 
វធិន៣៨ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
វធិន៤១ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 

្រសប មកតព្វកិចចជមូល ្ឋ ន ែដលបនែចងកនុងម្រ ២ ៃនអនុសញញ េនះ រដ្ឋភគី
សនយ មឃត់ និងលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងពូជ សន៍ និងសនយធនឲយ
មនុស មន ក់ៗមនសិទធិេសមភីពគន ចំេពះមុខចបប់ េ យគម នករ្របកន់ែបងែចក មនជ
ទិ៍ ពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ ឬេដីមកំេណីតជតិ ឬជនជតិ ជពិេសសកនុងករ ្រស័យ

ផលេលីសិទធិដូចខងេ្រកម ៖ 

(ក)  សិទធិទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដមកេលីខ្លួនេសមីគន ចំេពះមុខ ជ្រមះក្ដី និង ថ ប័ន
ទងំ យែដលផ្ដល់យុត្តិធម៌។ 

(ខ)  សិទធិមនសន្ដិសុខបុគគល និងករករពរេ យរដ្ឋ ្របឆងំនឹងកររេំ ភ ឬករបំពរ
បំពន ងកយពីសំ ក់ម្រន្តី ជកររបស់រ ្ឋ ភិបល ឬពីសំ ក់្រកុមបុគគល ឬ
ថ ប័ន មយួ។ 

េគលករណ៍ទងំេនះ្រតូវអនុវត្តេលីបុគគលទងំអស់រស់េនកនុងែដនដីែដលេ្របី្របស់េគល
ករណ៍ទងំេនះ េ យគម នករ្របកន់ែបងែចកែបប មយួ មនជ ទិ៍ ពូជ សន៍ ពណ៌
សមបុរ េភទ ភ  សន ឬជំេនឿ សន មតិនេយបយ ឬមតិេផ ងៗេទៀត េដីម
កំេណីតជតិ ឬសងគម ្រទពយសមបត្តិ កំេណីត ឬ ថ នភពដៃទេទៀតេឡយី។ 

(១)  ជនជប់ឃុជំនបរេទស ្រតូវបនអនុញញ ត មមេធយបយ មយួែដលសម្រសប 
េដីមប្ីរប្រស័យទក់ទងជមយួតំ ងទូត ឬកុងសុ៊ល្របច្ំរបេទសរបស់ខ្លួន ។  

(២)  ចំេពះជនជប់ឃុជំនបរេទសែដលគម នតំ ងទូត ឬកុងសុ៊ល្របចេំនកនុង
្របេទសែដលខ្លួនជប់ឃុឃំងំេទេនះ ឬជជនេភៀសខ្លួន ឬជជនែដលគម ន
្របេទសពិត្របកដ ្រតូវបនអនុញញ ត មមេធយបយ មយួែដលសម្រសប 
េដីមប្ីរប្រស័យទក់ទងជមយួតំ ងទូតៃន្របេទសែដលទទលួខុស្រតូវចំេពះ
ផល្របេយជន៍របស់ខ្លួន ឬក៏ឱយទក់ទងជមយួ ជញ ធរជតិ ឬអន្តរជតិ មយួ
ែដលមនភរកិចចករពរជនជប់ឃុទំងំេនះបន ។ 

(៣)  ជនជប់ឃុ ំមិន្រតូវបន ងំករជបួតំ ង នែដលមនគុណសមបត្ដិ្រគប់
្រគន់េឡយី។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបីជនជប់ឃុំ មន ក់បដិេសធមិនចង់ជបួ
តំ ង សន ឆនទៈរបស់េគ្រតូវែតេគរពឲយបនេពញេលញ។  
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 

 
ករ យតៃម្លករេកើតមនេឡើងៃនករេរ ើសេអើង ចេធ្វើេឡើង មរយៈមេធយបយជេ្រចើន ដូច
ជ ករែបងែចកករងរែដលទទលួបនករឲយតៃម្លេទេលើជនជបឃំុ់មយួចំននួ។ ករងរទងំ
េនះ រមួមនករងរេនផទះបយ ឬេនប ្ណ ល័យកនុងពនធនគរ។ អនក្រគប្់រគងពនធនគរ គរួពិនិតយ
េមើលថ េតើ្រកុមជនជតិភគតិចមនតំ ង្រគប្់រគន ់ ឬ្រតូវបនផតេ់ចញពីករងរែដល
មនករឲយតៃម្ល។ េលើសពីេនះ គរួពិនិតយេមើលេលើលទធភពកនុងករទទលួបនករអបរ់ ំ្រពមទងំ
ពិនិតយេមើលជនជប់ឃំុ ែដលទទួលបនកែន្លង ន កេ់ន ្អ ត។ ករ ក់វនិយ័ញឹកញប់
្របឆងំនឹងជនជបឃំុ់មយួចំននួែដល្រកុមេផ ងេទៀតជអនកេលមើសវនិយ័ កប៏ង្ហ ញឲយេឃើញពី
ករេរ ើសេអើងផងែដរ។ 

 

 
មេធយបយែតមយួែដលព្រងឹងកំុឲយមនករេរ ើសេអើង គឺករេធ្វើេសចក្ដែីថ្លងករណ៍ជ ធរណៈ
ស្ដីពីេគលនេយបយៃនភពមនិេរ ើសេអើងថ ករេរ ើងេអើងមនិ ចទទលួយកបន មរយៈ
ករបិទផ យ រសំខន់ៗ ននេនបរេិវណពនធនគរ។ 
 

 
 

 
មេធយបយសំខនម់យួកនុងករកតប់នថយករេរ ើសេអើង គឺករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តមីកពី្រកុមជនជតិ
ភគតិចខុសៗគន  េដើមបបីេ្រមើករកនុងពនធនគរ រមួជមយួនឹងឱកសេឡើង នៈកនែ់តខពស់។
ឯក រេយងពកព់ន័ធនឹងចំណុចេនះមនេនកនុងជំពូកទី ៣ ៃនេសៀវេភេនះ។កនុងអំឡុងេពល
បណ្ដុ ះប ្ដ ល និងេពលបេ្រមើករងរម្រន្តីទងំអស់ គរួទទលួបនជំនយួពីរេបៀបេធ្វើករជវជិជ
មនជមយួ្រកុមជនជបឃំុ់ខុសៗគន ។ 
 

 “េទះសថិតកនុង ថ នភព កេ៏ យ កប៏គុគលែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព មនិ្រតូវ
ទទលួរងករេរ ើសេអើងេ យ រមលូេហតុ ពូជ សន ៍េដើមកំេណើ ត ជតិពនធុ សញជ តិ
 ពណ៌សមបុរ េភទ យុ ភ  សន មតិេគលនេយបយ ឬមតិេផ ងៗេទៀត េដើម
កំេណើ តជតិ ឬសងគម ថ នភពេសដ្ឋកិចច កំេណើ ត ពិករ ងកយ ជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬពិករភព
ែផនក្របពន័ធ្រប ទ េយនឌរ័ និនន ករផ្លូវេភទ ឬលកខខណ្ឌ សងគមេផ ងៗេទៀតេឡើយ។
ដូេចនះ ្រតូវែតេធ្វើករ មឃតចំ់េពះករេរៀបចំឲយមនភពខុសែប្លកគន  ករមនិរមួបញចូ ល
 ឬកររតឹបន្តឹងែដលមនឥទធិពល ឬបំផ្ល ញ ឬ ងំករទទលួ គ ល់ ករទទលួសិទធិ ឬករ
អនុវត្តសិទធិែដលទទលួ គ ល់ជលកខណៈអន្តរជតិ របស់បគុគលែដល្រតូវបនដកហូត
េសរភីព។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តដល៏្អស្ដីពីករ 
ករពរបគុគលែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពេន េមរកិ េគលករណ៍២ ឆន ២ំ០០៨ 

ករឃ្ល េំមើលករេរ ើសេអើង  

ករព្រងងឹភព           
មនិេរ ើសេអើង  

 ម្រន្តពីនធនគរមកពី
្រកុមជនជតិភគតិច  
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សមភពៃនករ្រគប្់រគង មនតំៃលេលើសពីករធនមនិឲយមនករេរ ើសេអើង។ េនះមននយ័
ថជករចតវ់ធិនករវជិជមន េដើមបធីនសេ្រមចឲយបនេសចក្ដី្រតូវករពិេសសរបស់្រកុមជន
ជតិភគតិច ដូចជ ករផ្ដល់ម្ហូប រពិេសសដល់ជនជបឃំុ់មយួចំននួេ យែផ្អកេលើេហតុ
ផល សន ឬវបបធម។៌ ករែបងែចកែបបេនះ មនិេធ្វើឲយករចំ យេកើនេឡើងេទ្រគនែ់តជ
ករេរៀបចំឲយបនល្អជងមនុែតប៉េុ ្ណ ះ។ 
 

 
កនុងករអនុវត្ដកមមវធីិស្រមបក់រេធ្វើសមហរណកមមសងគម ្របករសំខនេ់នះ គឺ្រតូវទទលួ
គ ល់សហគមនជ៍ក់ ក់ មយួែដលជនជបឃំុ់នឹងវលិេទរស់េនវញិ បនទ បពី់ករេ ះ

ែលង។ 

 
ជំពូកទី ១០ ៃនេសៀវេភេនះ បង្ហ ញពីេសចក្ដី្រតូវឲយមនករេលើកទឹកចិត្តពី្រកុមមកពីសងគមសីុ
វលិកនុងមលូ ្ឋ ន េដើមបចូីលមកេធ្វើទស នកិចចពនធនគរឲយបនេទៀងទត។់ ្រកុមទងំេនះ គរួរមួ
បញចូ លតំ ងរបស់្រកុមជនជតិភគតិចកនុងពនធនគរ។ 
 

 េនកនុងរដ្ឋបលមយួចំននួ េគេឃើញថ ករ្របឹក ជលកខណៈផ្លូវករជមយួតំ ង្រកុមជន
ជតិភគតិចស្ដីពីផលបះ៉ពល់េកើតមនេលើបទបបញញត្តិែដលបនេលើកេឡើង ឬពកព់ន័ធនឹងករ
េ្រជើស ងំទី្របឹក ែដលជយួ ស្រមួលេគលនេយបយឲយបនសម្រសបេនះ គឺមនលកខណៈ
អនុេ្រគះដល់ករ្រគប្់រគង។ 

 

សន 
 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ  ១៨ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖  

 
 

 ម្រ  ១៨ (១) ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

 

មនុស ្រគប់រូប មនសិទធេិសរភីពខងករគិត សតិសមបជញញៈ និង សន។ សិទធិេនះ ប់
បញចូ លទងំេសរភីពផ្ល ស់ប្តូរ សន ឬជំេនឿ ្រពមទងំេសរភីពសែម្ដង សន ឬជំេនឿ
របស់ខ្លួនែតមន ក់ឯង ឬជរមួ ជ ធរណៈ ឬជឯកជន មករបង្ហ ត់បេ្រងៀន ករអនុវត្ត
ជទម្ល ប់ ករេគរពបូជ ្រពមទងំ មករ្របរពធពិធីសកក រៈេផ ងៗ។ 

ជន្រគប់រូប មនសិទធិេសរភីពខងករគិត សតិសមបជញញៈ និង សន។ សិទធិេនះ្រតូវ ប់
បញចូ លទងំេសរភីពកនុងករកន់ ឬេគរព សន ឬជំេនឿ មយួ មករេ្រជីសេរសី
របស់ខ្លួន និងេសរភីពកនុងករសែម្ដង សន ឬជំេនឿរបស់ខ្លួន េ យមន ក់ៗឯង ឬេ យ
រមួជមយួអនកដៃទ និងជ ធរណៈ ឬជឯកជន មករេគរពបូជ ករ្របតិបត្តិ ម
 ករអនុវត្ត និងករបង្ហ ត់បេ្រងៀន។ 

ករចតវ់ធិនករវជិជមន  

សមហរណកមមសងគម  

ករ្របឹក េយបល់ជ
លកខណៈផ្លូវករ  
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វធិន ៤១-៤២ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
វធិន ២៩ ៃនវធិនពនធនគរអឺរ ៉បុ ែចងថ ៖ 

 
 
 
ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 
ករដកហូតេសរភីព មនិ្រតូវរមួបញចូ លទងំករដកហូតសិទធកិនុងករេគរពលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃន

សន មយួេឡើយ។ ជញ ធរពនធនគរគរួធនថ ៖ 

  ជនជបឃំុ់មនឱកសកនុងករេធ្វើអធិ ្ឋ ន នេសៀវេភធម ៌និងបំេពញលកខខណ្ឌ
ត្រមូវករេផ ងេទៀតៃន សនរបស់ខ្លួន ដូចជ ករេស្ល កពក ់ករ ងបបខ្លួន
េទ មត្រមូវករៃន សន។ 

៤១. (១) ្របសិនេបីេនកនុងពនធនគរ មយួមនជនជប់ឃុែំដលេគរព សនដូចគន
េ្រចីន្រគប់្រគន់ ពនធនគរ្រតូវែតង ងំ ឬយល់្រពមទទលួយកតំ ងែដលមនគុណស
មបត្ដិ្រគប់្រគន់របស់ សនេនះ េដីមបបំីេពញេសចក្ត្ីរតូវកររបស់ពកួេគ។ ្របសិនេបី
ចំននួជនជប់ឃុបំង្ហ ញពីេហតុផលសម្រសប និងមនលកខខណ្ឌ អំេ យផល ករេគរព
សន ្រតូវេរៀបចំឲយបនេពញេម៉ង។  

៤១. (២) តំ ង សនមនគុណសមបត្ដិ្រគប់្រគន់ែដលបនែតង ងំ ឬយល់្រពម 
្រសប មកថខណ្ឌ (១) ្រតូវបនអនុញត្ដឲយេធ្វកីរេ្របៀន្របេ ជេទៀងទត់ និងជបួសួរ
សុខទុកខជនជប់់ឃុែំដលកន់ នរបស់ខ្លួនេ យផទ ល់  មេពលេវ ដ៏សមគរួ។ 

៤១. (៣) ជនជប់ឃុ ំមិន្រតូវបន ងំករជបួតំ ង សនែដលមនគុណសមបត្ដិ
្រគប់្រគន់េឡយី។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបីជនជប់ឃុំ មន ក់បដិេសធមិនចង់ជបួតំ ង
សន ឆនទៈរបស់េគ្រតូវែតេគរពឲយបនេពញេលញ។  

៤២. េបី ចអនុវត្តេទបន ជនជប់ឃុ្ំរគប់រូប្រតូវែតបនអនុញញ តេដីមបបំីេពញនូវេសចក្តី
្រតូវករៃនជីវតិខងផ្លូវ សនរបស់េគ មរយៈករចូលរមួកនុងពិធីេផ ងៗ ែដលអនុញញ ត
ឱយមនេនកនុងពនធនគរ និងអនុញញ តឱយរក ទុកនូវឯក រ ឬេសៀវេភននែដលស្តីពីករ
េ្របៀន្របេ  និងករេគរពបូជ មមគ៌ៃននិកយ សនរបស់េគ ។ 

២៩.២ ករ្រគប់្រគងពនធនគរ ្រតូវេរៀបចំយ៉ង េដីមបអីនុញញ តឲយជនជប់ឃុអំនុវត្ត
សន និងជំេនឿរបស់ខ្លួន អនុញញ តឲយជនជប់ឃុចូំលរមួកនុងពិធី ឬករជបួជំុ សន

ែដលដឹកនេំ យតំ ង សន ឬ ចរយ អនុញញ តឲយជបួជមយួតំ ង សន ឬ
ចរយ និងរក ទុកេសៀវេភ ឬឯក រពក់ព័នធនឹង សន ឬជំេនឿរបស់ខ្លួន។ 

២៩.៣  ជនជប់ឃុមិំន្រតូវបនបងខំឲយេគរព សន ឬជំេនឿ ចូលរមួកនុងពិធី ឬករជបួជំុ
សន អនុវត្ត សន ឬបងខំឲយជបួជមយួតំ ង សន ឬជំេនឿ មយួេឡយី។ 

ករ្របតិបត្ដិ សន  
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  ជនជបឃំុ់មន សនដូចគន  គរួមនឱកសជបួជំុគន ជ្រកុមស្រមប្់របរពធពិធី
សនេនៃថង សនរបស់ខ្លួន។ 

   ជនជបឃំុ់ គរួទទលួបនឱកសសួរសុខទុកខេ យតំ ង សនជលកខណៈ
ឯកជន ឬ ចរយ និង្រកុម សន។ 

 
 

បទបបញញ តិ្តទងំេនះ គរួអនុវត្តេទេលើ្រកុម សនទងំ យែដលមនករទទលួ គ ល់ និង
មនិគរួ កកំ់ហិតេលើ សនសំខន់ៗ កនុង្របេទស មយួេឡើយ េហើយគរួយកចិត្តទុក ក់
ជពិេសសេលើត្រមូវករ សនរបស់ជនជបឃំុ់ែដលមកពី្រកុមជនជតិភគតិច។  ជនជប់
ឃំុ ច្របរពធពិធីសកក រៈ មជំេនឿ សនរបស់ខ្លួន ដូចជ អធិ ្ឋ នជលកខណៈបគុគល ឬជ
្រកុម លកខខណ្ឌ ត្រមូវែផនកអនមយ័ផទ ល់ខ្លួន និងសេម្ល កបំពក ់ជេដើម។ 
 

 
្របករសំខនេ់នះគឺ្រតូវធនថ មនិមនករបងខំជនជបឃំុ់ឲយេគរព សន មយួេទ
 ្របសិនេបើជនជបឃំុ់ទងំេនះមនិកន់ សន ឬមនិមនបំណងចូលរមួកនុងពិធី សន
មយួេនះ។  ជនជបឃំុ់ មនិគរួទទលួបនបពុ្វសិទធិបែនថម ឬរស់េនកនុងលកខខណ្ឌ ល្អជងេនះ 
េ យ រែតទំនកទំ់នង ឬករកន់ សនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 
 

 
បទបបញញត្តិពនធនគរ គរួែតរមួបញចូ លសិទធិរបស់តំ ង សនែដលមនលកខណៈសមបត្តិ
្រគប្់រគនក់នុងករេធ្វើទស នកិចចេនពនធនគរឲយបនេទៀងទត ់េដើមបជីបួជមយួ ជនជបឃំុ់
។  ជនជបឃំុ់ទងំអស់ គរួទទលួបនភពងយ្រសួលកនុងករ្របរពធពិធី សនរបស់ខ្លួន។
 ភពងយ្រសួលេនះ រមួមនសិទធិកនុងករេធ្វើអធិ ្ឋ នជលកខណៈឯកជនកនុងេពលេវ មយួ
ជក់ កេ់នេពលៃថង ឬយប ់សិទធិករ្របតិបត្ដិ ងបប សិទធិកនុងករេស្ល កពក ់ឬតម រ
េនេពល មយួ។ 

រមួបញចូ ល សនែដល
មនករទទួល គ ល់

ទងំអស់  

េសរភីពកនុងករមនិ
េគរព សន  

ករសួរសុខទុកខ           
ពីតំ ង សន  
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នីតិវិធីកនងុករេធ្វើអធិករ
កិចច   

 

្រកបខណ័្ឌ ករងរ  

 
 

ពនធនគរទងំអស់ គឺជកែន្លងែដលបរុស និង្រស្តី ្រតូវបនឃំុឃងំ្របឆងំនឹងឆនទៈរបស់ខ្លួន។ 

កររេំ ភបំពនែតងែតេកើតមនកនុងពនធនគរ។  ដូេចនះ ពនធនគរ គបបជីកែន្លងឃំុឃងំ
ែដល្រតូវមនករ្រគប្់រគងកនុងែបបែផនមយួយុត្តិធម ៌និងេសមើភពគន ។ ្រគបក់ែន្លងឃំុឃងំទងំ
អស់ែដល្រគប្់រគងេ យរដ្ឋ ឬកនុងនមរដ្ឋ គរួសថិតេ្រកមករពិនិតយពិចយ័ពី ធរណជន។ 
ករពិនិតយពិចយ័េនះ គឺជករងរសំខនជ់ពិេសសស្រមបព់នធនគរ ពីេ្រពះពនធនគរជ
កែន្លងែដលមនចរតិបងខិតបងខ។ំ  

 

 
 

 
េសៀវេភេនះេរៀប បយ៉់ងលម្អតិពីក ្ត រមួចំែណកេធ្វើឲយករ្រគប្់រគងកនុងពនធនគរមនភពល្អ
្របេសើរ។ េទះជមនករ្រគប្់រគងល្អយ៉ង កេ៏ យ កេ៏នែតមនេចទជសំណួរដែដលៗ
អំពីអ្វីមយួែដលនឹងេកើតេឡើងកនុងពនធនគរ និងរេបៀបៃនករេធ្វើបណ្ដឹ ង ។ េ យ រែត្របជ
ជនកនុងសងគមសីុវលិ មនិ ចេមើលេឃើញេ យផទ ល់នូវអ្វេីកើតេឡើងពីេ្រកយជញជ ងំនិងកំែផង
ដខ៏ពស់ៃនពនធនគរ ដូេចនះេទើបមន្របពន័ធអធិករកិចចមយួ េដើមប្ីរតួតពិនិតយថ េតើករងរ្រគប់
យ៉ងកនុងពនធនគរ មនដំេណើ រករ មធមម  ែដរឬកអ៏ត ់។ 

“រដ្ឋគរួែត ៖ 

បេងកើត គ្ំរទ និងព្រងឹង ថ បន័ជតិឯក ជយ ដូចជ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អនក
េសុើបអេងកតេលើបណ្ដឹ ងរបស់ពលរដ្ឋទកទ់ងនឹងរ ្ឋ ភបិល ( បំ៊ដុសមិន)  និងគណៈកមម
ធិករៃនសមជិកសភែដលមន ណត្តិករងរកនុងករេធ្វើទស នកិចចេនកែន្លងឃំុឃងំ
 និងេ ះ្រ យបញ្ហ ទកទ់ងនឹងករបងក រទរណុកមម ករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន និងទណ្ឌ
កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌និងបេនថ កបនទ ប េ្រកមេគលករណ៍ែណនៃំន
ទី្រកុងប៉រសីរបស់អងគករសហ្របជជតិ ទកទ់ងនឹងលកខន្ដិកៈ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់
ថ បន័ជតិស្រមបក់រករពរ និងករេលើកកមពស់សិទធិមនុស ។៥១ 

 

គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធិមនុស  និងសិទធិរបស់ពលរដ្ឋ ដំេ ះ្រ យេលើេគល
ករណ៍ែណន ំនិងវធិនករស្រមបក់រ មឃត ់និងបងក រករេធ្វើទរណុកមម ករ
្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន  ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប េន
្របេទស ្រហ្វកិ  (េគលករណ៍ែណនៃំនេកះ Robben Island) ឆន ២ំ០០២ 

១៥ 

ពនធនគរ  ្រតូវេបើកឲយ
មនករពិនិតយពិចយ័ 

ពី ធរណជន  

ករេធ្វើអធិករកិចចពខីង
េ្រក មន រៈសំខន់

ខពស់  
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នីតិវធីិអធិករកិចច ករពរសិទធិរបស់ជនជបឃំុ់ទងំអស់ និង្រកុម្រគួ ររបស់ពកួេគ។នីតិវធីិ
ទងំេនះមនបំណងធនថ ពនធនគរមននីតិវធីិ្រតឹម្រតូវរចួជេ្រសច េហើយម្រន្តីពនធនគរ
អនុវត្ត មនីតិវធីិទងំេនះ្រគបេ់ពលេវ ។ ករេធ្វើអធិករកិចច គរួ្រគបដណ្ដ បេ់លើ្រគបរ់បូភព
ៃនជីវតិកនុងពនធនគរែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងេសៀវេភេនះ។ 
 

 
្របករែដលសំខនដូ់ចគន េនះ គឺ្រតូវទទលួ គ ល់ថ អធិករកិចច ក៏ ចជកិចចធនករពរដល់
ម្រន្តីពនធនគរផងែដរ។ អធិករកិចចជមេធយបយ កនុងករេ ះ្រ យករេចទ្របកនពី់ករ
្រប្រពឹត្ដមនិគបបេីលើជនជបឃំុ់ ឬ កបបកិរយិមនិ្រតឹម្រតូវរបស់ម្រន្តី។ េនេពលមនករេចទ
្របកនែ់បបេនះ ម្រន្តអីធិករកិចចគរួយល់ដឹងពីបញ្ហ  និងកំណតអ់ត្ដសញញ ណម្រន្តីែដលជប់
ពកព់ន័ធ។ េនះ កជ៏មេធយបយកនុងករករពរម្រន្តីពីករេចទ្របកនអ់យុត្ដិធមផ៌ងែដរ។ េទះ
ជយ៉ងេនះក្ដី អធិករកិចច មនិែមនជមេធយបយែដលកំណតពី់ករ្រប្រពឹត្តខុសែតមយ៉ងេនះ
េទ។ អធិករកិចច មន រៈសំខន់ ស់កនុងករកំណតពី់ករអនុវត្តល្អែដល ចយកមកេ្របើ
្របស់ជគំរ ូ្រពមទងំផ្ដល់ករេលើកទឹកចិត្តដល់ម្រន្តីែដលេធ្វើករ្របកបេ យវជិជ ជីវៈ។ 
 

 
អធិករកិចច ចេធ្វើេឡើងេ្រកមទ្រមងជ់េ្រចើន។ ករពិនិតយពិចយ័េ្រកផ្លូវករែដលមន្រ ប់
កនុងពនធនគរ សថិតកនុងក្រមតិសំខនម់យួ េនេពលពនធនគរ និងទីភន កង់រសហគមនម៍ន
ទំនកទំ់នងគន យ៉ងេទៀងទត។់ េនេពលសមជិកកនុងសងគមសីុវលិ េធ្វើទស នកិចចេន
ពនធនគរជ្របច ំលទធភពៃនករ្រប្រពឹត្តខុសរបស់រដ្ឋបលពនធនគរ នឹងមនករថយចុះ
េហើយសហគមន ៍នឹងមនករយល់ដឹងកនែ់តេ្រចើនពីសកមមភពកនុងពនធនគរ។ អនកេធ្វើទស ន
កិចចេទៀងទតេ់នពនធនគរ គឺ្រគូបេ្រង នមកពី េរៀនកនុងតំបន ់ ម្រន្តសុីខភបិលមកពី
មនទីរេពទយកនុងតំបន ់សមជិក្រកុម សន និង្រកុមវបបធម។៌ សកមមភពរបស់្រកុមទងំេនះ
 មនបង្ហ ញកនុងជំពូកេផ ងេទៀតៃនេសៀវេភេនះ។ អនកេធ្វើទស នកិចចទងំេនះ មនិែមនជ្រកុម
អធិករេទ ម ម រតីៃនពកយេនះ ប៉ែុន្តវត្តមនរបស់អនកទងំេនះ ចចតទុ់កថជករេធ្វើ
អធិករកិចចេ្រកផ្លូវករ។ ករេធ្វើទស នកិចចរបស់ពកួេគ កម៏នគុណតំៃលផងែដរ ពីេ្រពះ ចនំ
ឲយមនទស នទនែប្លកមយួពីម្រន្តីជំនញែផនកពនធនគរ។ 
 

 
រដ្ឋបលពនធនគរមយួចំននួ បនបេងកើតតនួទីផ្លូវករស្រមបស់មជិកៃនសហគមនក៍នុងតំបន់
មរយៈ្របពន័ធឃ្ល េំមើលឯក ជយ។ ថ បន័ឃ្ល េំមើលកនុងតំបនទ់ងំេនះ ទទលួខុស្រតូវេលើករពិ

និតយពិចយ័ជផ្លូវករៃនករងរកនុងពនធនគរ និង យករណ៍្រតឡបេ់ទ ជញ ធរពនធនគរ
 េហើយកនុងករណីមយួចំននួ យករណ៍េទសហគមនក៍នុងតំបន។់ ្របពន័ធែបបេនះ ចជមេធយ
បយែដលមន្របសិទធភពកនុងកររក  និងេលើកកមពស់សិទធមិនុស  និងបងក រកររេំ ភបំពន
 េហើយក៏ ចភជ បទំ់នកទំ់នងផ្លូវកររ ងពនធនគរ និងសងគម ទកទ់ងនឹងរេបៀបៃនករ
្រគប្់រគងពនធនគរ។ 
 

គុណតៃម្លៃនករពិនិតយ
ពិចយ័ពខីងេ្រក  

ករពិនិតយពិចយ័ពខីង
េ្រក គជឺកិចចធន
ករពរដល់ម្រន្តី

ពនធនគរ  

ករចូលរមួរបស់សងគម 
សីុវលិ គឺជទ្រមងម់យួៃន

ករពិនិតយពិចយ័  

ករឃ្ល េំមើលឯក ជយ    
ពី្របជពលរដ្ឋ  
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អធិករកិចចែដលមនលកខណៈផ្លូវករជងេនះ គឺជអធិករកិចចេធ្វើេឡើងេ យពនធនគរផទ ល់
 ែដលមនសមសភពមកពីម្រន្តីរដ្ឋបលពនធនគរថន កក់ ្ដ ល។ ជេរឿយៗអធិករកិចច
្របេភទេនះ មនទ្រមងជ់ករ្រតួតពិនិតយេលើនីតិវធីិ។ អធិករកិចចេនះ្រគបដណ្ដ បេ់លើែផនកជ
េ្រចើន ដូចជសន្ដិសុខ ហិរញញ វតថុ សកមមភពរបស់ជនជបឃំុ់ ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល ម្រន្ត ីឬករ
េរ ើសេអើង។ កនុងករ្រគប្់រគងជេ្រចើន នីតិវធីិទងំេនះ នឹង្រតូវេធ្វើករ ស់ែវងេ យេធៀបេទនឹង
ស្ដង់ រែដលបនបេងកើតេនថន កក់ ្ដ ល េដើមបធីនឲយមនភពសីុសង្វ កគ់ន កនុងចំេ ម
ពនធនគរ។ រដ្ឋបលមយួចំននួ កប៏នចត់ ងំអនកេមើលករខុស្រតូវេទកនព់នធនគរែដល
ទទលួខុស្រតូវេលើករឃ្ល េំមើលករអនុវត្ដបទបបញញត្តិពនធនគរ។ ជញឹកញបក់រ្រតួតពិនិតយ
ទងំេនះេផ្ដ តេលើដំេណើ រកររដ្ឋបល។ អធិករកិចច ឬករ្រតួតពិនិតយ្របេភទេនះ មន រៈ
សំខន់ ស់ ប៉ែុន្តេនមនិទន្់រគប្់រគនេ់នេឡើយេទ។  

 

 
្របេភទអធិករកិចចែដលមន រៈសំខនេ់នះ គឺអធិករកិចចអនុវត្តេ យ ថ បន័ឯក ជយពី
ពនធនគរផទ ល់ និងពី្របពន័ធ្រគប្់រគងពនធនគរ។ កនុងករណីមយួចំននួ ម្រន្តីៃនទីភន កង់រេនះ
្រតូវបនែតង ងំេ យរ ្ឋ ភបិល។ ករេរៀបចំែដលឯក ជយបំផុតេនះ គឺេនេពលម្រន្តទីងំ
េនះ ្រតូវបនែតង ងំេ យសភ និង យករណ៍េទសភ។ កនុងករណីមយួចំននួ  ម្រន្តីទងំ
េនះ នឹងអនុវត្តកមមវធីិអធិករកិចចជ្របច ំប៉ែុន្តេពលខ្លះ អនុវត្តែតេលើបញ្ហ ពិេសសៗប៉េុ ្ណ ះ។
 ម្រន្តទីងំេនះ នឹងេធ្វើអធិករកិចចេលើ្របតិបត្តិករ្របចៃំថង េហើយជនួកល ពកួេគ នឹងេធ្វើអធិករ
កិចច មយួេ្រកយពីមនឧបបត្តិេហតុធងនធ់ងរ។ 
 

្របេភទអធិករកិចចមនលកខណៈទូលំទូ យបំផុតេនះ គឺេនេពល្របេភទៃនទស នកិចចទងំ
អស់ែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ អនុវត្ដទនទឹមគន  និងបំេពញឲយគន េទវញិេទមក។ 

 

“បនទ បពី់ករែកែ្របចបបក់នុងឆន ២ំ០០៦ ្របេទសជប៉នុបនបេងកើត “្រកុម្របឹក ទស ន
កិចចស្រមបេ់ធ្វើអធិករកិចចេនមនទីរឃំុឃងំ”។ ្រកុម្របឹក ្រតូវរមួបញចូ ល្របជពលរដ្ឋទូេទ
កនុងករងរពនធនគរ និងនយំកទស នៈរបស់្របជពលរដ្ឋ ឲយម្រន្តីពនធនគរេធ្វើករ
ពិចរ ។ ្រកុម្របឹក នីមយួៗ ្រតូវមនេមធវមីយួរបូជសមជិកែដលែណនេំ យគ
ណៈេមធវកីនុងតំបន ់មនេវជជបណ្ឌិ តមយួរបូែដលែណនេំ យសមគមេវជជ ្រស្តកនុង
តំបន ់និងម្រន្តីមយួរបូមកពីរ ្ឋ ភបិល្រកុង ្រពមទងំសមជិក ៧ នក ់េផ ងេទៀតែដល
ជ្របជពលរដ្ឋធមម ។ ្រកុម្របឹក ទស នកិចច ្រតូវេធ្វើទស នកិចចេនមនទីរឃំុឃងំ េហើយ
ផ្ដល់េយបល់្រតឡបេ់ទថន ក្់រគប្់រគងពនធនគរស្ដីពីករ្រគប្់រគងពនធនគរ និងេធ្វើករ
សមភ សជមយួជនជបឃំុ់្របសិនេបើចបំច។់ ្រកុម្របឹក  ្រតូវេចញផ យរបយករណ៍
្របចឆំន  ំេរៀប បពី់ករយល់េឃើញរបស់ខ្លួនចំេពះមនទីរឃំុឃងំេនះ៥២ 

 
សហពន័ធគណៈេមធវជីប៉នុ ពត័ម៌នស្រមបជ់នជបឃំុ់ជបព់នធនគរ ឆន ២ំ០០៦ 

អធិករកិចចែផនករដ្ឋបល  

អធិករកិចចឯក ជយ  
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យន្តករអធកិរកចិចអន្តរជត ិ
 
្រកបខណ័្ឌ ៃនករឃ្ល េំមើល និងអធិករកិចចេន មកែន្លងឃំុឃងំរបស់រដ្ឋ ្រតូវបនអនុវត្តកនុង
ក្រមតិេផ ងេទៀត មរយៈពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំនឹងទរណុកមម ែដលចូលជ
ធរមនកនុងឆន  ំ២០០៦ េហើយែដលនមំនករបេងកើតអនុគណៈកមមករអងគករសហ្របជជតិ
ស្ដីពីករបងក រទរណុកមម។ ពិធី របែនថមេនះ គឺជ្របពន័ធអន្តរជតិែដលែចកេចញជពីរែផនក។ 

ែផនកទី១ ែចងថ  រដ្ឋបនផ្ដល់សចច បន័ ្រតូវចត់ ងំ ថ បន័អធិករកិចចមយួជយន្តករបងក រ
ទរណុកមមថន កជ់តិ្របច្ំរបេទសេនះ។ ែផនកទី២ ែចងថ ពិធី របែនថម អនុញញ តឲយអនុគណៈ
កមមករបងក រទរណុកមម េធ្វើទស នកិចចេនកែន្លងឃំុឃងំកនុង្របេទសែដលបនផ្ដល់សចច បន័។ 
 

អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកទរណុកមម ែដលែតង ងំេ យអងគករសហ្របជជត ិ
បនបំេពញតនួទីសំខនក់នុងករផ្ដល់មតិេយបល់េលើអំេពើរេំ ភបំពនែដលបះ៉ពល់ដល់ជន
ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព។ បចចុបបននេនះ ឥទធិពលរបស់អនកករណ៍ពិេសសមនករេកើន
េឡើង េ យ រែតទម្ល បៃ់នករេធ្វើទស នកិចច មពនធនគររបស់គត ់េហើយនិងករេធ្វើ
អ ថ ធិបបយជ ធរណៈេលើអ្វីែដលខ្លួនរកេឃើញ។ 
  
 

 
 

 
េនក្រមតិតំបន ់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកលកខខណ្ឌ ពនធនគរេន្របេទស ្រហ្វិក
ែដលែតង ងំេ យគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  និងសិទធិពលរដ្ឋ ្រហ្វិក អនុវត្តករេធ្វើអធិករ
កិចចេលើ្របពន័ធពនធនគរេនកនុង្របេទស ្រហ្វកិ និងេចញផ យរបយករណ៍េ យមនករ
េរៀប បល់ម្អតិពីបញ្ហ ែដលរកេឃើញ និងករអនុវត្តល្អ។ 

“េ យមនកររេំ ភបំពនសិទធិជនជបឃំុ់ែផ្អកេលើនិយមនយ័េកើតេឡើងេនខង
េ្រកយទ្វ រែដលបិទជិត េហើយកនុងកែន្លងជេ្រចើនមនិមនមេធយយបយែដលមន្របសិទធ
ភព ចរះិគនេ់លើកររេំ ភសិទធិេនះបនេនះ ភពអយុត្តិធមរ៌បស់ជនជបឃំុ់េន
ទនម់ននរ ដឹងឮ និងគម ននរ មន កប់នករយកចិត្តទុក ក។់ េឆ្ល តកនុងឱកសន
សប្ត ហ៍េនះ ទកទ់ងនឹង “េសចក្ដីៃថ្លថនូរ និងភពយុត្តិធមស៌្រមបជ់នជបឃំុ់” េយើងសូម
អំពវនវរដ្ឋទងំអស់ឲយពយយមធនថ ជនជបឃំុ់ កដូ៏ចជមនុស ទូេទ ្រតូវទទលួ
បនករេគរព និងេសចក្ដីៃថ្លថនូរ។ េយើង កប៏នសំណូមពរដល់រដ្ឋឲយផ្ដល់យន្តករ្រតួត
ពិនិតយ និងយន្តករ កព់កយបណ្ដឹ ងដល់កែន្លងឃំុឃងំ រមួទងំមេធយបយសំ ប់
្របឈមនឹងនីតយនុកូលភពៃនអំេពើឃំុឃងំ និងលទធភពទទលួបនេមធវ ី េដើមបេីធ្វើឲយ
ពកួេគទទលួបនករេគរពសិទធិមនុស ពិត្របកដ។ ៥៣ 

 
ករយិល័យៃនឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស   

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍របស់អនកជំនញ១៣ របូ របស់អងគករសហ្របជជត ិស្ដីពីករ 
ផ្ដួចេផ្ដើមមនទីរឃំុឃងំជសកល ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ 

ពិធី របែនថមៃន      
អនុសញញ ្របឆងំនឹង

ទរុណកមមរបស់       
អងគករសហ្របជជត ិ

យន្តករអធិករកិចចថន ក់
តំបន ់ 
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្រកុម្របឹក គណៈកមម ធិករអឺរ ៉បុស្រមបប់ងក រទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមម
ឯេទៀតែដលអមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប គឺជឧទហរណ៍មយួៃនយន្តករអធិករកិចចអន្តររ ្ឋ
ភបិលែដលយូរអែង្វងជងេគ។ យន្តករេនះ េ្របើ្របស់ឥទធិពលកនុងករេលើកកមពស់លកខខណ្ឌ
ៃនករឃំុឃងំ និងករ កព់នធនគរ កនុង្របេទសនន ែដល តសនធឹងពីម សម្ុរទ ត្លង់
ទិច ដល់ម សម្ុរទប៉សីុហ្វកិ ែដលបេងកើតបនជែផនកមយួៃន្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ។ 
 
 

គណៈកមម ធិករកកបទ្រកហមអន្តរជតិមនភពសកមមខ្ល ងំក្ល កនុងវស័ិយអធិករកិចច
ពនធនគរេនកនុងកលៈេទសៈពិេសស ដូចជ េពលមនស្រងគ ម ឬស្រងគ មសីុវលិ។ 
 
 

យុ ្ត ធិករមយួចំននួ អនុញញ តឲយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល សិទធិមនុស ជតិ និងអន្តរជតិ 
មនសិទធិជផ្លូវករកនុងករេចញ ឬចូលពនធនគរ។  

 
 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 
 

លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិបង្ហ ញយ៉ងចបស់កនុងករត្រមូវឲយពនធនគរ  និងកែន្លងឃំុឃងំ ទងំ
អស់ េគរពេទ ម្របពន័ធអធិករកិចចែដលឯក ជយពី ជញ ធរទទលួខុស្រតូវេលើករ្រគប្់រគង
ពនធនគរទងំេនះ។ លិខិតុបករណ៍ទងំេនះ កផ៏្ដល់សិទធិជបួជមយួ្រកុមអធិករយ៉ងេពញ
េលញ និងេ យសមង តដ់ល់ជនជបឃំុ់ េ យសថិតេ្រកមលកខខណ្ឌ សន្ដសុិខសម្រសប។ 

 
 
ម្រ  ១៦(១) ៃនអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ្របឆងំនឹងទរណុកមម ែចងថ ៖ 

 
 

រដ្ឋភគី ្រតូវសនយ មឃត់កនុងែដនដីសថិតេ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួន នូវអំេពីេផ ងេទៀត
ៃនករ្រប្រពឹត្តេទេលីបុគគល ឬទណ្ឌ កមមេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប ែដលមិន
ចត់ជទរណុកមមដូចមនែចងកនុងម្រ  ១ េបីអំេពីទងំេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្ត មករញុះញង់
 ឬករ្រពមេ្រពៀង ឬករេផ្ដីមគំនិតរបស់ម្រន្តី ធរណៈ ឬជនេផ ងេទៀតែដលបំេពញមុខ
ងរជផ្លូវករ។  
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េគលករណ៍ទូេទ ម្រ  ១ ៃនពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ត
មកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ែចងថ ៖ 

 
 
េគលករណ៍២៩ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 
វធិន ៥៥ ៃនវធនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
 

ពិធី រេនះមនេគលបំណងបេងកើត្របពន័ធ្រតួតពិនិតយជេទៀងទតម់យួ... េនកែន្លងឃំុ
ឃងំជនទងំ យែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព េដើមបបីងក រករេធ្វើទរណុកមម និងករ
្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប។ 

ម្រ  ២ (៣) 

... អនុគណៈកមមករបងក រករេធ្វីទរុណកមម ្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍រក ករសមង ត់
 ភពឥតលេម្អ ង ភពមិន្របកន់និនន ករ សកលភព និងេគលករណ៍សតយនុម័ត។ 

ម្រ  ១៧  

រដ្ឋភគីនីមយួៗ្រតូវរក  ចត់ ងំ ឬបេងកីតយន្តករបងក រករេធ្វីទរុណកមមឯក ជយថន ក់
ជតិមយួ ឬេ្រចីន េដីមបបីងក រករេធ្វីទរុណកមមេនថន ក់ជតិ យ៉ងយូរបំផុតរយៈេពល ១
ឆន  ំបនទ ប់ពីៃថងចូលជធរមនៃនពិធី រេនះ ឬៃនករឲយសចច ប័ន ឬៃនករចូលជសមជិក
របស់ខ្លួន។ យន្តករែដលបនបេងកីតេ យអងគភពវមិជឈករនន ច្រតូវបនចត់ ងំ
ជយន្តករបងក រថន ក់ជតិស្រមប់េគលបំណងៃនពីធី រេនះ ្របសិនេបីយន្តករទងំេនះ
្រសបេទនឹងបទបបញញត្តិៃនពិធី រ។ 

១.  េដីមប្ីរតួតពិនិតយេលីករេគរពចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធឲយបនតឹងរងឹ ជញ ធរមន
សមតថកិចច្រតូវចត់ ងំម្រន្តែីដលមនសមតថភព និងមនបទពិេ ធន៍េផ ងេទៀត 
ែដលមិនែមនជ ជញ ធរទទលួខុស្រតូវេ យផទ ល់េលីករ្រគប់្រគងមនទីរឃុឃំងំ ឬ
ពនធនគរ េដីមបេីធ្វីទស នកិចចជ្របចេំនមនទីរឃុឃំងំ។ 

២. ជនជប់ឃុ្ំរតូវទទលួបនសិទធិទក់ទងេ យេសរ ីនិងេ យភពសមង ត់េពរេពញ ជ
មយួបុគគលែដលេធ្វីទស នកិចចេនមនទីរឃុឃំងំ ឬពនធនគរ េ យអនុេ ម មកថ
ខណ្ឌ ទី១ៃនេគលករណ៍េនះ េ យសថិតកនុងលកខខណ្ឌ សម្រសបកនុងករធនឲយមន
សន្តិសុខ និងស ្ដ ប់ធន ប់េនកែន្លងទងំេនះ។  

្រកុមអធិករកិចចែដលមនគុណវឌុ  ិនិងបទពិេ ធន៍ែដលែតង ងំេ យ ជញ ធរមនសមតថ
កិចច ្រតូវចុះ្រតួតពិនិតយពនធនគរឲយបនេទៀងទត់។ កិចចកររបស់្រកុមអធិករកិចច ជពិេសស 
្រតូវធនថ ពនធនគរទងំេនះ្រតូវបន្រគប់្រគង មចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដជធរមន 
េហយីមនេចតនេធ្វីឲយសេ្រមចេគលេ េស ពនធនគរ និងេស អប់រែំកែ្រប។   
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 
 

រ ្ឋ ភបិលែដលបនផ្ដល់សចច បន័េលើពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម និងករ
្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ្រតូវមន
ករេរៀបចំឲយមនអធិករកិចចេន មកែន្លងឃំុឃងំទងំអស់  កនុងរយៈេពល១ឆន េំ្រកយពីករ
ផ្ដល់សចច បន័េលើករបងក រទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរ
េឃអមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប។ ករេរៀបចំទងំេនះ ្រតូវធនឲយមន ថ បន័ែដល ៖ 

  ឯក ជយ 
  មនសិទធិអំ ចចបស់ ស់ែដលមនែចងកនុងចបប ់

  មនករផ្ដល់ធនធន្រគប្់រគន ់

  មនលទធភពេចញ ឬចូលកែន្លងឃំុឃងំេ យេសរ ីនិងមនិមនករ ងំ 

  ច កេ់សនើអនុ សនប៍ន 
 

 
ជំពូកេផ ងេទៀតៃនេសៀវេភេនះ េរៀប បពី់អតថ្របេយជនៃ៍នករមនទំនកទំ់នងល្អរ ង
ពនធនគរ និងសងគមសីុវលិកនុងតំបន ់េ យសមជិកសងគមសីុវលិែដលទទលួបនករេគរព  
នឹងេធ្វើទស នកិចចយ៉ងេទៀងទតក់នុងពនធនគរ េដើមបចូីលរមួកនុងសកមមភពេផ ងៗ។ អតថ
្របេយជនប៍ែនថមៃនករេរៀបចំែបបេនះ គឺសងគមសីុវលិ ចេដើរតជួ ថ បន័ឯក ជយេ្រកផ្លូវករ
េដើមប្ីរតួតពិនិតយពីបញ្ហ េកើតេឡើងកនុងពនធនគរ។ អនកេធ្វើទស នកិចច នឹងេធ្វើករទកទ់ងជមយួ 
ម្រន្តីពនធនគរ និងជនជបឃំុ់យ៉ងេទៀងទត ់ែដលផ្ដល់លទធភពដល់អនកទងំេនះ កនុងករ
អេងកតពីបញ្ហ  និងសញញ ៃនកររេំ ភបំពន។ វត្តមនរបស់អនកេធ្វើទស នកិចចេលើកទឹកចិត្តឲយ
មនទំនកទំ់នងជអន្តរបគុគល។ វត្តមនរបស់តំ ងសងគមសីុវលិ ចបងក រ និងបញឈបម់និ
ឲយមនកររេំ ភបំពនេកើតេឡើង។ នីតិវធីិអធិករកិចចផ្លូវករ ្រគនែ់តជនីតិវធីិកំណតពី់ករ
ខុសឆគងែដលបនេកើតេឡើងែតប៉េុ ្ណ ះ។ អ ថ ធិបបយរបស់អនកេធ្វើទស នកិចចពីអ្វីែដលខ្លួន
បនេឃើញេនកនុងពនធនគរ នឹងមន រ្របេយជនប៍ែនថមដល់ករ្រតួតពិនិតយពនធនគរ 
េ យែផ្អកេលើបទពិេ ធន ៍និងកររពឹំងទុករបស់សងគមខងេ្រក។ ជលទធផល អនកេធ្វើទស ន
កិចចទងំេនះ នឹងមនតនួទីកនុងករ កសួរ  និងជែជកត ៉ នីតិវធីិពនធនគរែដលបន កែ់តង
េឡើង។ 
 

្រកុមអធិករមនលកខណៈផ្លូវករជងេនះដូចមនេរៀប បខ់ងេ្រកម គរួធនថ ខ្លួនមនករ
ពិភក ជមយួអនកេធ្វើទស នកិចចេទៀតទតក់នុងពនធនគរ េនេពលអនុវត្តអធិករកិចចផ្លូវករ។ 
 

 
រដ្ឋបលមយួចំនួន មនករេរៀបចំមយួែដលល្អស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយពនធនគរជផ្លូវករ
មរយៈ ថ បន័បេងកើតេឡើងេ យសមជិកធមម របស់សហគមន។៍ រដ្ឋបលេផ ងេទៀត ្រតូវ

បនែណន ំឬកំពុងពិចរ េលើករេរៀបចំដូចគន េនះ ចំែណកខ្លះេទៀតកំពុងេឆ្លើយតបនឹងករ
ផ្ដល់សចច បន័ OPCAT របស់ខ្លួន។ ករេរៀបចំែដលល្អបំផុតេនះ គឺករែតង ងំសមជិកឯក
ជយៃនសងគមសីុវលិ េដើមប្ីរតួតពិនិតយ្រគបរ់បូភពៃនជីវតិកនុងពនធនគរ និង យករណ៍ពីលទធ

ផលរកេឃើញជ ធរណៈ។ េដើមបសីេ្រមចបនេជគជយ័ អនកឃ្ល េំមើលជពលរដ្ឋធមម ែដល

យន្តករបងក រទរុណកមម
ថន កជ់តិ  

ករចូលរមួរបស់សងគម
សីុវលិ ចបងក រករ

រេំ ភបំពន  

ករឃ្ល េំមើលផ្លូវករេ យ
្របជពលរដ្ឋធមម   
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បនចត់ ងំទងំអស់ គរួមនលទធភពេចញ ឬចូល្រគបក់ែន្លងទងំអស់ៃនពនធនគរេ យ
គម នករ មឃត ់និងគរួទទលួខុស្រតូវចំេពះ ធរណជន មរយៈសភ   ជជងករ
ទទលួខុស្រតូវចំេពះមខុរដ្ឋបលពនធនគរ ។ 
 

 
 
េន្របេទសអងេ់គ្លស និង Wales ត្រមូវឲយេកះេ អនកឃ្ល េំមើលជពលរដ្ឋធមម ឲយចូលរមួ និង
សេងកតេមើលឧបបត្តិេហតុធងនធ់ងរកនុងពនធនគរ។ ករណ៍េនះបំេរ ើេគលបំណងេទ្វគុណ គឺករ
ជយួ ករពរជនជបឃំុ់ពីកររេំ ភបំពន និងផ្ដល់កិចចធនករពរម្រន្ដីពនធនគរពីករេចទ
្របកនេ់ យអយុត្ដិធម។៌ 
 
េនរដ្ឋបលពនធនគរជេ្រចើន មនែបបបទៃនដំេណើ រករអធិករកិចចៃផទកនុងមយួចំននួ។ម្រន្តី
ែដលអនុវត្តករងរេនះ ជធមម  ជសមជិកជនខ់ពស់ៃនរដ្ឋបលពនធនគរែដលមនចំេណះ
ដឹងែផនកពនធនគរ និងករ្រគប្់រគងពនធនគរ។ សមជិកជនខ់ពស់ទងំេនះ សថិតកនុង្រកុមែដល
េធ្វើករងរកនុងរដ្ឋបលពនធនគរថន កក់ ្ដ ល និងមនិមនទំនកទំ់នងេ យផទ ល់ជមយួ
ពនធនគរនីមយួៗេទ។ សមជិកទងំេនះ ចេធ្វើអធិករកិចចពនធនគរទងំអស់េនកនុងតំបន។់ ផទុយ
េទវញិ សមជិកទងំេនះ ចេធ្វើករជ្រកុមេ យែផ្អកេលើមខុងរ ដូចជ ករ្រតួតពិនិតយ
ពនធនគរ្រស្តី និងពនធនគរអនីតិជនទងំអស់។ 

 
កនុង្របពន័ធពនធនគរមយួចំននួ ្រកុមទងំេនះ េដើរតជួសវនករ ជជងអធិករ។ មខុងរចមបង 
គឺករពិនិតយថ េតើពនធនគរមននីតិវធីិ្រតឹម្រតូវ ឬេទ េហើយកំពុង្របតិបត្ដិ មករែណនែំផនក
រដ្ឋបលែដរ ឬេទ និងធនមនិឲយមនករ្រប្រពឹត្តមនិ្រតឹម្រតូវ ឬមនអំេពើពុករលួយេកើតេឡើង
។ កនុងភពជកែ់ស្ដង តនួទីរបស់សវនករ និង្រកុមអធិករ គរួមនករែបងែចកឲយបនចបស់

ស់។ ជេរឿយៗ សវនករយកចិត្តទុក កេ់លើរេបៀបៃនករេធ្វើករងរ រឯីអធិករយកចិត្តទុក
កេ់លើករងរែដលកំពុងេធ្វើ និងលទធផលៃនករងរេនះ។ ្រកុមអធិកររ ្ឋ ភបិលមនករ

េពញចិត្តចំេពះពនធនគរែដលេគរព មនីតិវធីិយ៉ង្រតឹម្រតូវ ប៉ែុន្តកម៏និ ចេពញចិត្ដចំេពះ
ករ្រគប្់រគងពនធនគរ ែដលេនមនិទនប់នល្អ េយង មចំណុចែដលេរៀប បក់នុងេសៀវ

“្របេទសទរួគីថមីៗេនះបនេ្របើ្របស់្របពន័ធមយួែដលមនករែតង ងំ្រកុម្របឹក ឃ្ល ំ
េមើលឯក ជយតូចមយួេនកនុងគណៈកមម ធិករតុ ករនីមយួៗ េដើមបឃី្ល េំមើល និង យ
ករណ៍ពីពនធនគរែដលសថិតេ្រកមយុ ្ត ធិកររបស់គណៈកមមករេនះ។ សហភពអឺរ ៉បុ
បន យករណ៍កលពីឆន  ំ២០០៨ ថ “មនករបេងកើតឲយមនតម្ល ភពកនែ់តខ្ល ងំេទ
កនុងដំេណើ ររបស់្រកុម្របឹក ឃ្ល េំមើលពនធនគរ និងកែន្លងឃំុឃងំ។ ្រកុម្របឹក ទងំេនះ
េធ្វើទស នកិចចយ៉ងេទៀងទតេ់នពនធនគរ េហើយបចចុបបននេនះ លទធផលែដលអនកទងំ
េនះរកេឃើញបនេចញផ យជ ធរណៈ។ េលើសពីេនះ ចបបអ់នុញតឲយមនករ
េបះពុមពផ យរបយករណ៍្របចឆំន សំ្ដីពីសកមមភពរបស់្រកុម្របឹក ឃ្ល េំមើលពនធនគរ
 និងកែន្លងឃំុឃងំ”។៥៤ 

 
គណៈកមមករសហគមនអឺ៍រ ៉បុ របយករណ៍វឌ នភព ឆន ២ំ០០៨ របស់្របេទសទរួគី 

ករឃ្ល េំមើលឧបបត្តេិហតុ
ធងនធ់ងរ គឺជកិចចករែដល

សំខន ់ 

្របពន័ធពនធនគរភគ
េ្រចើនមនអធិករកិចច

ែផនករដ្ឋបល  

ករពិនិតយេលើករេគរព
េទ មនីតិវធិីរ ្ឋ ភបិល  
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េភេនះ។ សវនករពនធនគរ េដើរតនួទីែផនក្រគប្់រគងយ៉ងសំខន ់ប៉ែុន្តតនួទីេនះគរួបែនថមេទ
េលើ នៈជអធិករឯក ជយ មនិែមនជំនសួអធិករឯក ជយេទ។ 
  
្រកុមអធិករកិចចៃផទកនុង គរួមនលទធភពេចញ ឬចូលពនធនគរ និងកែន្លងឃំុឃងំេ យមនិ
មនករ កកំ់ហិត។ ្រកុមេនះមនកមមវធីិអធិករកិចចែដល្រតូវបន្របកសឲយដឹងជមនុប៉ែុន្ត
្រកុមអធិករកិចចពិេសស គរួេធ្វើេឡើង មវធីិេ យមនិ្របកសឲយដឹងជមនុ និងេ្រកេម៉ងេធ្វើករ
ធមម ។ ្រកុមអធិករកិចចៃផទកនុង គរួ យករណ៍ផទ ល់េទ្របធនរដ្ឋបលពនធនគរថន កជ់តិ។ 
  
តនួទីៃនសវនកមម និងអធិករកិចចផ្លូវករ មនិ្រតឹមែតជករកំណតពី់ករអនុវត្តែដលមនិ ច
ទទលួយកបនប៉េុ ្ណ ះេទ ែថមទងំមនតនួទីសំខនក់នុងករកំណត ់និងផ ព្វផ យករអនុវត្ត
ដល៏្អេទៀតផង។ 
  
បែនថមពីេលើនីតិវធីិអធិករកិចចៃផទកនុង អធិករកិចច គរួមនទ្រមងឯ់ក ជយេពញេលញពី្របពន័ធពនធ
នគរ។ ករេរៀបចំមយួែដល ចេធ្វើបនេនះ គឺថ ្រកុមអធិករ ្រតូវបនែតង ងំេ យរ ្ឋ ភិ
បល។ អធិករកិចចេនះ មនិមនភពឯក ជយេនេឡើយេទ េ យ រែតរ ្ឋ ភបិលជអនក
ទទលួខុស្រតូវេលើករ្រគប្់រគង្របពន័ធពនធនគរ។ មេធយបយដល៏្អបំផុតកនុងករធនភពឯក
ជយ គឺេនេពលែដល្រកុមអធិករ្រតូវបនែតង ងំ មរយៈរដ្ឋសភ ដូចជអនកេសុើបអេងកតេលើ

បណ្ដឹ ងរបស់ពលរដ្ឋទកទ់ងនឹងរ ្ឋ ភបិល ( បំ៊ដុសមិន) ។ ្របសិនេបើ្រកុមអធិករបញជូ នរបយ
ករណ៍ៃនលទធផលរកេឃើញរបស់ខ្លួនេ យផទ ល់េទសភ របយករណ៍េនះ នឹងមនិមនករ
េ្រជ តែ្រជកពីែផនករដ្ឋបល េឡើយ។ 
 

 
 

ករ្រតួតពនិតិយរបស់តុ ករ 
 
កនុង្របេទសមយួចំននួ ដូចជ ្របេទសប ងំ និងេអសប៉ញ េច្រកមមនតនួទីកនុងករធនថ 

ពនធនគរ ្រតូវបន្រគប្់រគងេ យអនុេ ម មចបប ់េហើយជនជប់ឃំុ ្រតូវបន្រគប្់រគង
្របកបេ យភពមនុស ធម។៌ ករេរៀបចំេនះ គរួធនពីឯក ជយភព េទះបីជេច្រកមមនិ
ែមនជែផនកមយួៃន្របពន័ធពនធនគរកេ៏ យ ប៉ែុន្ត្របករសំខនេ់នះគឺ “Juges d’application 

des peines” មនលទធភពផ្ដល់ ទិភពដល់ករ្រតួតពិនិតយពនធនគរ។ 

“ករយិល័យអធិករកែន្លងឃំុឃងំ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនភគខងលិច្របេទស
អ្ូរ ្ត លី កនុងឆន  ំ២០០០ េដើមបនីយំកករពិនិតយពិចយ័ពីខងេ្រកែដលឯក ជយេទកនុង
ពនធនគរ។ ករយិល័យេនះ ទទលួខុស្រតូវេ យរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងយុត្តិធម ៌និងេឆ្លើយតប
េ យផទ ល់េទសភ។ េនចេន្ល ះឆន  ំ២០០១ េនេពល្រកុមអធិករចបេ់ផ្ដើមបំេពញ
ករងរ និងចុងឆន  ំ២០០៨ ករយិល័យបនេចញផ យរបយករណ៍៥៦ ចេ់ យ
ែឡកពីគន  ស្ដីពីទិដ្ឋភពៃនករឃំុឃងំេនភគខងលិច្របេទសអ្ូរ ្ត លី។៥៥ 
 

ដក្រសងេ់ចញពីេគហទំពរ័របស់ករយិល័យ្រកុមអធិករកែន្លងឃំុឃងំ  

្រកុមអធិករៃផទកនុងគួរ
មនលទធភពេចញ ឬ
ចូលពនធនគរ េ យ
មនិមនករ មឃត ់

 

ករកំណតព់ីករអនុវត្តដ៏
ល្អ ជ្របករសំខន ់ 

អធិករកិចចឯក ជយមន
រៈសំខនស់្រមបក់រ
្រគប្់រគងពនធនគរឲយ

បនល្អ 
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នៈជអធិករពនធនគរឯក ជយនឹងរងឹមុេំទបន មរយៈករយល់ដឹងជ ធរណៈពីតួ

នទីរបស់ខ្លួន ដូេចនះករែតង ងំម្រន្តីជអធិករពនធនគរេ យមនករេជឿជកពី់ ធរណៈ
ជន  ជករណ៍សំខន។់ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើអធិករពនធនគរ មនិមនវជិជ ជីវៈែផនក
ពនធនគរ ដូចជ េច្រកម េនះយ៉ងេ ច ស់សមជិកៃនម្រន្តីអធិករកិចច គរួមនយល់
ដឹងពីពនធនគរ និងករ្រគប្់រគងពនធនគរ េហើយគរួមនអធិករជំនញកនុងែផនកមយួចំននួដូច
ជ ករែថទសុំខភព និងសុខភពផ្លូវចិត្ត ែផនកអបរ់ ំសំណង ់និងបញ្ហ ជនជតិភគតិច។ 
 
 

បែនថមពីេលើកមមវធីិធមម ៃនអធិករកិចច ្រកុមអធិករកិចចឯក ជយ គរួមនសិទធិអនុវត្តអធិករកិចច
េលើឧបបត្តិេហតុ ឬកុបបកមមខ្ល ងំក្ល មយួ។ កនុងករណីែបបេនះ ្រកុមអធិករកិចច គរួមនលទធ
ភពទទលួបនភស្តុ ង និងសួរចេម្លើយអនកបនចូលរមួកនុងសកមមភពេនះ ដូចជ ម្រន្តី
ពនធនគរ និងជនជបឃំុ់ ជេដើម។ 
 

 
េ្រកពីអងគភពអធិករកិចចពនធនគរជំនញ យុ ្ត ធិករមយួចំននួបនេផទរករទទលួខុស្រតូវេទ
រ ្ឋ ភបិល ឬទីភន កង់រក ្ដ លេផ ងេទៀត ឲយេធ្វើអធិករកិចចេលើទិដ្ឋភពមយួចំននួៃនជីវភព
រស់េនកនុងពនធនគរ។ រ ្ឋ ភបិល ឬទីភន កង់រក ្ដ លទងំេនះ រមួមនទីភន កង់រមយួចំននួ
 ដូចជ គណៈកមមករសិទធិមនុស  ឬសវនករទូេទ េហើយ ក៏ ចភជ បទំ់នកទំ់នងផ្លូវកររ ង
អធិករកិចច និងទីភន កង់រេសុើបអេងកតេលើបណ្ដឹ ងរបស់ជនជបឃំុ់បនែដរ។ 
 

 

“េច្រកម និងតុ ករមនសមតថភព ឯក ជយ និងមនិលេម្អ ង ្រតូវទទលួខុស្រតូវេលើ
ករ្រគប្់រគងែដលមនរយៈេពលកំណតេ់លើនីតយនុកូលភពៃនចបបរ់ដ្ឋបល ធរណៈ
ែដលបះ៉ពល់ ឬ ចជះឥទធិពលេលើសិទធិ ករធន ឬអតថ្របេយជនផ៍្ដល់ឲយអនក្រតូវបន
ដកហូតសិទធ ិ្រពមទងំករ្រគប្់រគងែដលមនរយៈេពលកំណតេ់លើលកខខណ្ឌ ៃនករដក
ហូតេសរភីព និងករេមើលខុស្រតូវេលើករអនុវត្ត ឬករ្របតិបត្ដ្ិរសប មករកំណត់
េទស។ 

រដ្ឋសមជិកៃនអងគកររដ្ឋ េមរកិ ្រតូវធនពីធនធនចបំចេ់ដើមបបីងកលកខណៈឲយមនករ
បេងកើត និង្របសិទធភពៃន ថ បន័តុ ករកនុងករ្រគប្់រគង និងេមើលខុស្រតូវករផ្តនទ
េទស និង្រតូវផ្ដល់ធនធនចបំចក់នុងករបំេពញមខុងរឲយបនសម្រសប។ 

 
គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តដល៏្អស្ដីពីករ 

ករពរអនក្រតូវបនដកហូតេសរភីពេន េមរកិ េគលករណ៍ ៦ ឆន ២ំ០០៨ 

្រកុមអធិករកិចចឯក ជយ
ែដលមនករគ្ំរទពី

ធរណជន   

្រកុមអធិករកិចច
ពនធនគរ បំេពញតួនទី

េ្រកយពីមនឧបបត្តិ
េហតុធងនធ់ងរ 

 

ទ្រមងេ់ផ ងៗគន ៃន
អធិករកិចច  
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អធិករឯក ជយ គរួេចញផ យរបយករណ៍ទងំអស់របស់ខ្លួនស្ដីពីពនធនគរ េលើកែលងែត
របយករណ៍ពកព់ន័ធនឹងពត័ម៌នសន្តិសុខសមង តឬ់ពត័ម៌នលម្អតិរបស់បគុគល មន ក ់        
្របសិទធភពៃន្របពន័ធអធិករកិចចផ្លូវករ ឬេ្រកផ្លូវករ នឹងមនិទទលួបនេជគជយ័េឡើយ
 ្របសិនេបើអធិករពនធនគរ មនិបញជូ នរបយករណ៍ស្ដីពីកររកេឃើញរបស់ខ្លួន ឬរបយ
ករណ៍ទងំេនះ ពំុទទលួបនករទទលួ គ ល់េទេនះ។ 
 
 

ល់ទ្រមងៃ់នអធិករកិចចគរួបញជ កពី់នីតិវធិិៃនករ យករណ៍ឲយបនចបស់ រមួជមយួករេរៀប
ចំយ៉ង្រតឹម្រតូវស្រមបប់ញ្ហ ្រតូវយកចិត្តទុក កជ់បនទ ន។់ 
 

ពនធនគរនីមយួៗ រដ្ឋបលពនធនគរ និងរ ្ឋ ភបិលគរួទទលួខុស្រតូវេឆ្លើយតបភ្ល មៗ និង
េពញេលញ ចំេពះរបយករណ៍ែដលបនទទលួ។ ករណ៍េនះ រតឹែតមន រៈ្របេយជន ៍
្របសិនេបើរបយករណ៍ និងករេឆ្លើយតប្រតូវបនេធ្វើេឡើងជ ធរណៈ េ យអនុវត្ដ មករ
ពិចរ េលើសន្តិសុខ។  

 
 

ឧទហរណ៍ ករេចញផ យរបយករណ៍េ យអនក យករណ៍ពិេសស ្រហ្វិក និង្រកុម
្របឹក គណៈកមមករអឺរ ៉បុបងក រទរណុកមម មនឥទធិពលកនុងករជយួ លុបបំបតក់រអនុវត្តែដល
មនិ ចទទលួយកបន និងផ ព្វផ យករអនុវត្តដល៏្អកនុងពនធនគរ និងរដ្ឋបលពនធនគរ
េផ ងៗេទៀត។ 

របយករណ៍ និងករេឆ្លើយ
តបេទនឹងអធិករកិចច  
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ជនជប់ឃុបំេ ្ដ ះ សនន 
និងជនេផ ងេទៀតែដល  

     កំពងុសថតិេនេ្រកមករ 
     ឃុខំ្លនួេ យមិនមន ល
     ្រកម   
 
្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 
 

េនកនុង្របេទសជេ្រចើន ជនជបឃំុ់មយួចំននួធំ ជនួកលជចំននួភគេ្រចើនេទៀតផង ជប់
ពនធនគរ ឬជបឃំុ់មនិទនទ់ទលួបនសេ្រមចពិរទុធភពេនេឡើយ។  ជនជបឃំុ់ទងំេនះ 
ចសថិតេ្រកមករេសុើបអេងកត េហើយេនមនិទនម់នេសចក្តីសេ្រមច មយួថ េតើករណី

របស់ពកួេគទងំេនះ នឹង្រតូវបញជូ នេទសវនករ ឬរងច់កំរជនំុជ្រមះេនះេទ។ 

កនុងយុ ្ត ធិករខុសៗគន  មន កយស័ពទចបបខុ់សៗគន  ្រតូវបនយកមកបនេ្របើ្របស់កនុងករ
កំណតនិ់យមនយ័ៃនជនជបឃំុ់ែបបេនះ។ កយស័ពទទងំេនះ ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់សំេ
បគុគលែដលសថិតេ្រកមករេសុើបអេងកត សិថតកនុងដំ កក់លជំនំុជ្រមះ កំពុងជំនំុជ្រមះ កំពុង
រងច់កំរ ឬកំពុងជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន។ េដើមបផី្ដល់ភពងយ្រសួល េសៀវេភេនះកំណត់
និយមនយ័ៃនបគុគល្របេភទេនះថ ជជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន។ 
 
 

  កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ពកយថ អនកេទស េ្របើស្រមបសំ់េ េលើែតជនែដល្រតូវ
បនសំេរចផ្ដនទ េទសេហើយប៉េុ ្ណ ះ។ ជន ែដលមនិទនសំ់េរចផ្ដនទ េទស
 ឬជបព់នធនគរេ យ រមលូេហតុ មយួេនះ ចេ បនថពិរទុធជន។ ជ
ថមីម្ដងេទៀត េដើមបផី្ដល់ភពងយ្រសួល  ពកយថ ជនជបឃំុ់ េនកនុងេសៀវេភេនះ 
សំេ េលើជនទងំ យ ែដលសថិតេ្រកម្រគបរ់បូភពៃនករឃំុខ្លួនេ យ
អំ ច ជញ ធរ្រសបចបប។់ 

 
 
  ចុងេ្រកយេនះ យុ ្ត ធិករមយួចំននួ េ្របើពកយពនធនគរសំេ េលើទីកែន្លងឃំុឃងំ

ជនជបឃំុ់ែដល្រតូវបនសំេរចផ្ដនទ េទស រឯីទីកែន្លងឃំុខ្លួនជនមនិទនផ់្ដនទ េទស 
េនះេគេ ថកែន្លងឃំុខ្លួន។ េនកនុងេសៀវេភេនះ ពកយពនធនគរ គឺជទីកែន្លង
ទងំ យ ែដល កឃំុ់មនុស ្រសបចបប។់  

 

១៦ 

និយមនយ័  
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េគលករណ៍សំខនបំ់ផុតេនកនុងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់មនុជនំុជ្រមះ គឺជេហតុករណ៍ែដល
ថ ជនទងំេនះ ជនិចចកល គបបសីនមតជ់មនុថគម នេទស។ ពកួេគនឹងមនិ្រតូវឃំុកនុង
ពនធនគរែដលចតទុ់កជករ កទ់ណ្ឌ កមម ដូចទណ្ឌិ តេនះេទ។   រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវ
ធនថ ថ នភពមនិទនម់នេទសរបស់ជនទងំេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញឲយេឃើញ មរយៈ
ករ្រប្រពឹត្ដ និងករ្រគប្់រគងេលើជនទងំេនះ។ 
 
 
មនិ្រតឹមែតជនជបឃំុ់មនុជនំុជ្រមះ ែដល្រតូវបនសនមតថ់គម នេទសេនេពលរងច់កំរសវនករ
ប៉េុ ្ណ ះេទ។  កនុងករណីជេ្រចើន មនករបង្ហ ញឲយេឃើញថ ជនជបឃំុ់ទងំេនះពិតជគម ន
េទសខណៈេពលេឡើងដល់តុ ករ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ដំេណើ រករតុ ករេន្របេទស
ជេ្រចើនគឺថ ករណីទងំេនះមនករយឺតយ៉វកនុងករបញជូ នមកតុ ករ េហតុដូេចនះ សូមបអីនក
ែដលរកេឃើញថមនេទស ចេនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សននកនុងរយៈេពលយូរជងេពលេវ
ៃនករផ្ដនទ េទសែដលពកួេគបនទទលួេទេទៀត។ បញ្ហ ទងំេនះ ចេធ្វើឲយមនករមនិេពញ
ចិត្ត មយួ ែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ កបបកិរយិរបស់ជនជបឃំុ់មនុករជនំុជ្រមះ េហើយ
េ្រពះេហតុេនះ រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវយកចិត្តទុក ក។់ 

 
 
កនុងយុ ្ត ធិករជេ្រចើន ភពយឺតយ៉វៃន្របពន័ធតុ ករ និងចំននួជនជបឃំុ់មនុករកតេ់ទស
េ្រចើនេពក ែដលជក ្ត ចមបងែដលេធ្វើឲយពនធនគរមនភពចេង្អ តែណន។ ភព្រកី្រក កជ៏
ក ្ត សំខនម់យួែដរ េ យ រែតជនជបឃំុ់មយួចំននួមនិមនលទធភពៃលលក្របកក់ស
េដើមបធីនខ្លួនឲយេនេ្រកឃំុ។ េន្របេទសននេនេលើពិភពេ ក ជនជបឃំុ់មនុករកត់
េទសមនចំននួេ្រចើនជងចំននួជនជបឃំុ់ជង៦០% ដូចជេន្របេទស លីបង ់កេមរនូ 
ឥ ្ឌ  និងបលីូវ ី៥៦។ តេួលខទងំេនះ ជញឹកញបសំ់េ េលើែតជនជបឃំុ់េនេ្រកមរដ្ឋបល
ពនធនគរែតប៉េុ ្ណ ះ និងមនិ បប់ញចូ លជនជបឃំុ់េនប៉សុ្តិ៍ប៉លិូស ឬេ្រកមរបូភពៃនករឃំុ
ខ្លួនេផ ងេទៀតេនះេទ។ 

 

 
   

គរួែតមនករែបងែចកតនួទីឲយបនចបស់ ស់រ ងទីភន កង់រទទលួខុស្រតូវេលើករេសុើប
អេងកតបទឧ្រកិដ្ឋ ដូចជ្រកុមប៉លិូស និង ជញ ធរអយយករជេដើម និងរដ្ឋបលពនធនគរែដល
ជអនកទទលួខុស្រតូវឃំុខ្លួនជនជបេ់ចទ មដីកបញជ របស់ ជញ ធរតុ ករ។ មភពជក់
ែស្ដង ករឃំុខ្លួនជនជបេ់ចទ ចជជំនយួដល់ ជញ ធរេសុើបអេងកតកនុងករបំេពញករងររបស់
ខ្លួន ប៉ែុន្តលកខខណ្ឌ កនុងករឃំុខ្លួន មនិគរួជក ្ត មយួៃនករេសុើបអេងកតេនះេទ។ មយ៉ងវញិ

“ [១] មទស នៈកនុងករសនមតជ់មនុថគម នេទស និងករគិតពីេសរភីព ករេន
បន្តឃំុខ្លួនជនជបស់ង យ័ថបន្រប្រពឹត្តបទេលមើស ្រតូវែតជករណីេលើកែលង ជជង
េទ មនិយម។ 

 

្រកុម្របឹក កំណត្់រ អនុ សនអឺ៍របុ (ឆន ២ំ០០៦) ១៣ របស់គណៈកមម ធិករ 
រដ្ឋម្រន្តីជូនដល់រដ្ឋជសមជិកស្តីពីករឃំុខ្លួន លកខខណ្ឌ េកើតមន 

ករឃំុខ្លួន និងករផ្តល់ករករពរ្របឆងំនឹងកររេំ ភបំពន  

ករសនមតជ់មុនថ  
គម នេទស  

បញ្ហ ៃនឃំុខ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន  

ចំនួនជនជបឃុ់ំ
បេ ្ដ ះ សននេ្រចើន

េពក  

ករែបងែចក ចព់ីគន
រ ង ជញ ធរែផនកេសុើប

អេងកត និង ជញ ធរ
ពនធនគរ  
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េទៀត ករឃំុខ្លូនជនជបឃំុ់មនុករកតេ់ទសេ្រកមលកខខណ្ឌ តឹងែតង េដើមបជំីរញុឲយជនទងំ
េនះសហករជមយួអនកេសុើបអេងកត ឬេដើមបឲីយជនេនះ រភពេទសកំហុស មនិ្រតូវបន
អនុញញ តេនះេឡើយ។ ជញ ធរេសុើបអេងកត ឬអយយករ មនិ ចមនឥទធិពលេលើ ជញ ធរ
ពនធនគរេលើរេបៀបៃនករ្រគប្់រគងជនកំពុងរងច់ជំនំុជ្រមះេនះេទ។ 

 

 
 

 ខ្លឹម រៃនលិខិតុបករណ៍អន្តរជតិ  
 

 ម្រ  ១១ ៃនេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖ 

 
  

ម្រ  ៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

 

“េន្របេទសលីប៊ ីកំែណទ្រមងព់នធនគរ រមួមន ករបេងកើត ថ បន័មយួេឈម ះថ 
នគរបលយុត្តធិមែ៌ដលទទលួខុស្រតូវកនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ ជ ថ បន័ឯក ជយរបស់
នគរបល និង្រគប្់រគងថវកិេ យខ្លួនឯងកនុង្រកសួងយុត្តិធម។៌ ៥៧ 
 

របយករណ៍េបសកមមរបស់ ICPS ឆន ២ំ០០៨ 

ជន ជប់េចទពីបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវសនមតជជនគម នេទស រហូតដល់ពិរុទធភព ្រតូវ
បនរកេឃញីេនកនុងសវនករជ ធរណៈ ែដលមនករធនចបំច់េដីមបឲីយជនេនះ
ករពរខ្លួន។ 

១.  ជន្រគប់រូប មនសិទធមិនេសរភីព និងសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន។ គម នជន មន ក់ ្រតូវចប់
ខ្លួន ឬឃុខំ្លួន មអំេពីចិត្តបនេឡយី។ គម នជន មន ក់ ្រតូវដកហូតេសរភីពបន
េឡយី េលីកែលងែតមនេហតុផល និង្រសប មនីតិវធីិែដលមនែចងេនកនុងចបប់។  

២.  ជន ែដល្រតូវបនចប់ខ្លួន ្រតូវមនសិទធិឲយេគ្របប់ឲយដឹងេនេពលចប់ខ្លួន អំពីមូល
េហតុៃនករចប់ខ្លួន និង្រតូវ្របប់ឲយដឹងភ្ល មអំពីករេចទ្របកន់។ 

៣.  បុគគល ែដលបនចប់ខ្លួន ឬឃុខំ្លួនពីបទ្រពហមទណ្ឌ  នឹង្រតូវបននខំ្លួនេទចំេពះមុខ
េច្រកម ឬ ជញ ធរ មយួេផ ងេទៀត ែដលអនុញញ តេ យចបប់ឲយបំេពញមុខងរ
តុ ករ កនុងរយៈេពលយ៉ងខ្លបំីផុត និង្រតូវបនជំនំុជំរះកនុងរយៈេពលសម្រសប ឬ្រតូវ
េ ះែលង។ ករឃុខំ្លួនមនុស  េដីមបរីង់ចកំរជំនំុជ្រមះ គឺមិនែមនជវធិនទូេទេទ បុ៉ែន្ត
ករឲយេនេ្រកឃុ ំ្រតូវែតមនករធនករចូលខ្លួនរបស់ជនេនះេនេពលសវនករ ឬេន
្រគប់ដំ ក់កលដៃទេទៀតៃននីតិវធីិ េហយី្រតូវមនមុខកនុងករអនុវត្ត ល្រកម។ 

៤.  ជន ែដល្រតូវដកហូតេសរភីព េ យករឃត់ខ្លួន ឬឃុខំ្លួន ្រតូវែតមនសិទធិ ក់
ពកយបណ្តឹ ង េដីមបឲីយតុ ករ ចសេ្រមចេ យមិនពនយរេពលអំពីនីតយនុកូលភពៃន
ករឃុខំ្លួន និងបងគ ប់ឲយេនេ្រកឃុ ំេបីករឃុខំ្លួនេនះមិន្រសបចបប់។ 

៥.  ជន ែដលបនរងេ្រគះេ យ រករឃត់ខ្លួន ឬឃុខំ្លួនខុសចបប់ មនសិទធិទមទរ
សំណង។  
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ម្រ  ៨៤ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 
  

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

បទបញជ ៃផទកនុង និងបទ ្ឋ នគតិយុត្ដពនធនគរ មនែចងជចមបងពីករ្រគប្់រគងទណ្ឌិ ត។ ជន
ជបឃំុ់មនុករកតេ់ទស ្រតូវបនសនមតថជជនគម នេទស ដូេចនះ មនិគរួអនុវត្តបទបញជ ៃផទ
កនុង និងបទ ្ឋ នគតិយុត្ដ ដូចជករអនុវត្តេលើទណ្ឌិ តេនះេទ។ ជំពូកទី ៥ ៃនេសៀវេភេនះ 
មនេលើកេឡើងពីនីតិវធីិទទលួយកជនជបឃំុ់ចូលកនុងពនធនគរ។ នីតិវធីិទងំេនះមន រៈ
សំខន់ ស់ េ យ រែតករជបឃំុ់េលើកដំបងូរបស់ជនជបឃំុ់ជេ្រចើនជ ជនជបឃំុ់មនុ
ជនំុជ្រមះ។ ស្រមប្់រកុមជនជបឃំុ់ែបបេនះ រយៈេពលប៉នុម នៃថងដំបងូៃនករជបឃំុ់ ចជ
េពលេវ មយួែដលមនករ្រចបកូ្រចបល់ ដូេចនះ នីតិវធីិទទលួយកជនជបឃំុ់ចូលកនុង
ពនធនគរ ្រតូវែតមនករពិចរ េលើចំណុចេនះ េហើយម្រន្តីែដលទទលួខុស្រតូវេលើករ្រគប់
្រគង ក្៏រតូវយល់ដឹងពីបញ្ហ េនះែដរ។ 

 

 
ជញ ធរពនធនគរផ្តល់ករករពរចបំច ់េដើមប្ីរបឆងំនឹងករឃំុឃងំ មទំេនើងចិត្ត។ ជញ ធរ

ពនធនគរ ចបំច្់រតូវបេងកើតនីតិវធីិចបស់ ស់ េដើមប្ីរបកដថ ដីកែដលបនេចញេ យ
ជញ ធរ្រតឹម្រតូវ ឬឯក រ្រសបចបបស់្រមបឃំុ់ខ្លួនជន មន ក។់ េនះជ្របករចបំចបំ់ផុត

ស្រមបក់រណីជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សននទងំអស់ ឲយមនសិទធិដឹងពីអំ ច្រសបចបបក់នុងករ
ឃំុខ្លួន និងេពលេវ ែដលខ្លួនេគនឹងទទលួករកតេ់ទសេនមខុ ជញ ធរតុ ករ។ ជញ ធរ
តុ ករ ្រតូវធនថ ជនជបឃំុ់នឹងមនវត្តមនេនតុ ករេដើមបកីតេ់ទសជបនទ ន ់និង
មេពលេវ មយួសម្រសប។ 

 

 
ថ នភពជនជបឃំុ់កំពុងរងច់ជំំនំុជ្រមះ ជធមម មននយ័ថ ថិរេវ ៃនឃំុខ្លួនរបស់ពកួេគ

ទងំេនះ នឹងមនិមនករកំណតច់បស់ ស់ េហើយសថិតេ្រកមករសេ្រមចចិត្តពីទីភន កង់រ
េ្រចើន ជជងករសេ្រមចរបស់ ជញ ធរពនធនគរ។ យុ ្ត ធិករមយួចំននួមនេពលេវ
កំណតច់បស់ ស់េនេពល ែដលជនជបឃំុ់ មយួ ្រតូវនយំកេទជំនំុជ្រមះ ឬ ជន
ជបឃំុ់ ែដល្រតូវេ ះែលង។ កនុងដំេណើ រករៃនករធនឲយមនករបន្តឃំុខ្លួន មដីកឃំុ
ខ្លួន្រសបចបបេ់នះ ជញ ធរពនធនគរ នឹង្រតូវ្រតួតពិនិតយេលើដំេណើ រករទងំេនះ។ ជញ ធរ
ពនធនគរ ចបំច្់រតូវេធ្វើករកត្់រ រយៈេពលឃំុខ្លួនឲយបន្រតឹម្រតូវ េដើមបកំុីឲយជនជបឃំុ់មនុ
ករកតេ់ទសកបប់តក់នុង្របពន័ធយុត្តធម។៌ 

(១)   ជនែដល្រតូវឃត់ខ្លួន ឬជប់ឃុ ំ ពីបទេចទ មយួ េទះបីសថិតកនុងកែន្លងឃត់
ខ្លួនរបស់នគរបល ឬេនសថិតកនុងពនធនគរ ែតមិនទន់បនេធ្វកីរជនំុជ្រមះ និង
សំេរចផ្ដនទ េទស ្រតូវបនចត់ទុកថ “ជនជប់ឃុមិំនទន់ជនំុជ្រមះ” មន័យកនុង
វធិនទងំេនះ។ 

(២)  ជនជប់ឃុំទងំ យ ែដលពំុទន់បនសំេរចថមនពិរុទធភពេនេឡយី ្រតូវ
សនមត់ថ ជជនគម នកំហុស េហយី្រតូវបនទទលួករែថទដូំចមនុស ធមម  ។ 

ថ នភពពិេសសរបស់
ជនជបឃុ់ំបេ ្ដ ះ សនន 

 

កិចចករពរជនជបឃុ់ំ
្របឆងំនឹងករឃំុឃងំ

មទំេនើងចតិ្ត  

ករ្រតួតពិនិតយេលើរយៈ
េពលៃនករឃំុខ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន  
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ជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សននទងំអស់ គរួទទលួបនករផ្ដល់េយបល់ែផនកចបប្់រតឹម្រតូវ។ 
មនុស ែដល្រតូវទទលួចូលកនុងពនធនគរេលើកដំបងូ ជេរឿយៗ មន រមមណ៍្រចបកូ្រចបល់ 
និងមនិចបស់ ស់អំពី ថ នភព និងបរយិកសេនជំុវញិខ្លួន។ ជនទងំេនះមនសិទធិទទលួ
បនករផ្ដល់េយបល់ែផនកចបបេ់ យឯក ជយ។ 

 

 
 ម្រន្តីពនធនគរ ្រតូវដឹងពីភពខុសគន រ ងជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន និងទណ្ឌិ ត  េហតុេនះ 
្រតូវមនវធិន ចេ់ យែឡកស្រមប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន។  
  

“វេិ ធនកមម្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ែដលបនអនុមត័េនឆន  ំ២០០៦ បនផ្តល់េសរ ី
ភពដល់មនុស ចំននួ ១៣.០០០ នកែ់ដលជបក់នុងពនធនគរ Uttar Pradesh េន
្របេទសឥ ្ឌ ។ ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើន ្រតូវបនចបខ់្លួនពីបទេលមើសតូច ចែដល ច
េនេ្រកឃំុបន ដូចជ ករេធ្វើដំេណើ រេ យគម នសំប្ុរត ឬករលួចរបស់បន្តិចបន្តួច ប៉ែុន្ត
េ យ រគម ននរ មន កធ់នពកួេគេចញ  ពកួេគទងំេនះ ្រតូវបនឃំុខ្លួន។ 
វេិ ធនកមម្រកមនីតិ្រពហមទណ្ឌ េនះបនែចងថ ្របសិនេបើជន មន ក ់្រតូវបនធនឲយ
េនេ្រកឃំុ ប៉ែុន្តមនិមនលទធភពបង្់របកេ់លើលិខិតធនឲយេនេ្រកឃំុកនុងរយៈេពល៧
ៃថង េនះជនេនះ គរួ្របកសថ ខ្លួនជជន្រកី្រក េហើយ្រតូវេ ះែលងឲយេចញពីពនធនគរ
មករធនខ្លួនឯងេ យផទ ល់។ នយក ្ឋ នពនធនគរបនេសនើឲយពនធនគរេន ម

្រសុកទងំ ៥៣ េរៀបចំបញជ ីេឈម ះជនជបឃំុ់សថិតកនុង្របេភទខងេលើេនះ។ េ្រកមជំនយួ
ពីរដ្ឋបល្រសុក និងរដ្ឋ ជញ  នយក ្ឋ នបន កព់កយេសនើសំុេទតុ ករ េដើមបេី ះ
ែលងជនជបឃំុ់ េ យមន ជនជបឃំុ់ចំននួ ១២.៧៨០ នក ់្រតូវបនេ ះែលង។៥៨ 

 

Express India ៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ២ំ០០៩ 

 
េន្របេទសហុងឌុយ ៉ស ចបបត់្រមូវឲយមនករេ ះែលងជនជបឃំុ់ែដលមនិទនប់ន
កតេ់ទស េហើយថិរេវ ជបឃំុ់របស់ជនជបឃំុ់េនះេលើសពីថិរេវ អតិបរមៃនករ
ផ្ដនទ េទស កព់នធនគរៃនបទេលមើសែដលខ្លួន្រតូវបនេចទ្របកន ់។៥៩ 

 
្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ របយករណ៍សិទធិមនុស  ឆន ២ំ០០៩ 

ករផ្ដល់េយបល់ែផនក
ចបប ់  

វធិន ចេ់ យែឡក  
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សិទធទិទួលបនតំ ងែផនកចបប ់  
 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 
េគលករណ៍ ១៧ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖  

 
 
េគលករណ៍ ១៨ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

១.    ជនជប់ឃុ ំ្រតូវមនសិទធទិទលួបនជំនយួពីអនក្របឹក ែផនកចបប់។ ជនេនះ្រតូវដឹងពី
សិទិធរបស់ខ្លួនេ យមនករជូនដំណឹងពី ជញ ធរមនសមតថិកិចចជបនទ ន់ បនទ ប់ពី
ចប់ខ្លួន និង្រតូវទទលួព័ត៌មន្រគប់្រគន់ស្រមប់អនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួន។ 

២.   ្របសិនេបីជនជប់ឃុមិំនមនអនក្របឹក ែផនកចបប់ មករេ្រជីសេរសីរបស់ខ្លួនេទេនះ 
ជនេនះ្រតូវមនសិទធិទទលួបនអនក្របឹក ែផនកចបប់ែដលចត់ ងំេ យ ជញ ធរ
តុ ករ ឬ ជញ ធរេផ ងេទៀត្រគប់ករណីទងំអស់េដីមបជី្របេយជន៍យុត្តិធម៌ 
េហយីជនជប់ឃុមិំនចបំច់ចំ យ្របក់េទ ្របសិនេបីគត់មិនមនលទធភព្រគប់
្រគន់។   

១.    ជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ ្រតូវមនសិទធិទក់ទង និង្របឹក ជមយួអនក្របឹក ែផនក
ចបប់។  

២.    ជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ ្រតូវមនេពលេវ  និងមេធយបយ្រគប់្រគន់ស្រមប់
្របឹក ជមយួអនក្របឹក ែផនកចបប់របស់ខ្លួន។  

៣.    សិទធរិបស់អនកជប់ឃុ ំឬ ជនជប់ឃុកំនុងករទទលួបនករសួរសុខទុកខេ យតំ ង
ែផនកចបប់ និងពិេ្រគះ និងទក់ទងជមយួតំ ងែផនកចបប់េ យមិនពនយរេពល 
ឬេ យគម នករ មឃត់ និងេ យសមង ត់ទងំ្រសុង មិន្រតូវបនពនយរ ឬរតឹតបតិ
េឡយី េលីកែលងែតកនុងករណីពិេសសេ យមនករកំណត់ពីចបប់ ឬបទបបញញត្តិ 
េនេពលតុ ករ ឬ ជញ ធរ មយួចត់ទុកថ ករេធ្វីដូចេនះគឺជករចបំច់មិន
ចខនបន េដីមបែីថរក សន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់សងគម។  

៤.     កិចចសនទនរ ងជនជប់ឃុ ំឬជនជប់ឃុ ំនិងអនក្របឹក ែផនកចបប់ ចសថតិេ្រកមករ
្រតួតពិនិតយ បុ៉ែន្ត ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់មិន ច ្ត ប់ករពិភក េនះេទ។  

៥.     ករសនទនរ ងជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ និងអនក្របឹក ែផនកចបប់ែដលមនែចង
កនុងេគលករណ៍េនះ មិន្រតូវយកេធ្វីជភស្តុ ង្របឆងំនឹងជនជប់ឃុ ំឬជប់
ពនធនគរេនះេទ លុះ្រ ែតជនទងំេនះមនករជប់ទក់ទងនឹងបទឧ្រកិដ្ឋជបន្ត
បនទ ប់ ឬធងន់ធងរ។ 
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េគលករណ៍ ២៣ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 

ម្រ  ៩៣ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ៧ ៃនេគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្តីពីតនួទីរបស់េមធវ ីែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ៨ ៃនេគលករណ៍មលូ ្ឋ នស្តីពីតនួទីរបស់េមធវ ីែចងថ ៖ 

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 
េនដំ កក់លដំបងូ ជនជបឃំុ់េទើបែតមកដល់ពនធនគរថមីៗ គរួទទលួបនពត័ម៌នពីសិទធិ
របស់ខ្លួនទកទ់ងនឹងតំ ងែផនកចបប ់ជពិេសស ្របសិនេបើជនជបឃំុ់ទងំេនះកំពុងរងច់ំ
ករកតេ់ទស។ ជនជបឃំុ់មយួចំននួមនេមធវមីន ករ់ចួជេ្រសច។ កនុងករណីែបបេនះ ជន
ជបឃំុ់នឹងមនករ្រពួយបរមភថ េតើេគនឹង ចទកទ់ងេទេមធវរីបស់ខ្លួនេនេពល  េន

១.   រយៈេពល កសួរជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ និងចេន្ល ះេពលកនុងករ កសួរម្តងៗ 
ក៏ដូចជអត្តសញញ ណម្រន្តី កសួរ និងអនកេផ ងេទៀតែដលមនវត្តមនេនេពលេនះ 
្រតូវបនកត់្រ  និងបញជ ក់េនកនុងែបបបទដូចែដលចបប់បនែចង។ 

២.  ជនជប់ឃុ ំឬជប់ពនធនគរ ឬអនក្របឹក របស់ជនេនះ ្រតូវទទលួបនព័ត៌មនែដល 
មនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ៃនេគលករណ៍េនះ។ 

េដីមបបំីេរេីគលបំណងៃនករករពរខ្លួន  ជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជនំុជ្រមះ្រតូវបន
អនុញញ តឲយ ក់សំុជំនយួែផនកចបប់េ យមិនគិតៃថ្ល កនុងករណីជំនយួែបបេនះ ចរកបន 
និងទទលួជបួជមយួទី្របឹក ចបប់របស់េគកនុងេគលេ ករករពរខ្លួន និងេដីមបេី្រតៀមខ្លួន
និងផ្ដល់ករែណនជំសមង ត់ដល់ពកួេគ។ សំ ប់េគលបំណងទងំេនះ រឯីករសមភ សរ ង
ទី្របឹក ចបប់និងជនជប់ឃុ ំ ច្រប្រពឹត្តេទបនកនុងចមង យមយួែដលម្រន្ដីនគរបល 
ឬពនធនគរ ចេមីលេឃញី ែតមិន ច ្ត ប់ឮ ។ 

រ ្ឋ ភិបលនឹងធនបែនថមេទៀតថ បុគគល្រគប់រូប្រតូវបនចប់ខ្លួន ឬឃុខំ្លួនែដលមន ឬ
គម នករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវទទលួបនេមធវកីរពរក្តីភ្ល មៗកនុងរយៈេពល
មិនយតឺជង ៤៨ េម៉ងបនទ ប់ពីករចប់ខ្លួន ឬឃត់ខ្លួនជនទងំេនះ។ 

្រគប់ជន្រតូវបនចប់ខ្លួន ឃុខំ្លួន ឬ ក់ពនធនគរ ្រតូវទទលួបនឱកស េពលេវ  និង
មេធយបយ្រគប់្រគន់ កនុងករជបួ េធ្វីករទក់ទង និង្របឹក េយបល់ជមយួេមធវ ីេ យ
គម នករពនយរេពល ងំ ឬ មឃត់ និងេ យសមង ត់ទងំ្រសុង។ ករពិេ្រគះេយបល់
េធ្វីេឡងីេ យមនករ្រតួតពិនិតយពីម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ បុ៉ែន្តមិន ច ្ដ ប់ករសនទនេនះ
បនេឡយី ។ 

តួនទរីបស់ពនធនគរ
កនុងករធនឲយមន
តំ ងែផនកចបប ់
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កែន្លង  និងេ្រកមលកខខណ្ឌ អ្វីខ្លះ។ ជនជបឃំុ់ជេ្រចើនេនមនិមនតំ ងែផនកចបបេ់ន
េឡើយេទ។ កនុងករណីេនះ  ជនជបឃំុ់ទងំេនះ គរួទទលួបនករអនុញញ តឲយទកទ់ងជមយួ
េមធវឲីយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន េដើមបពិីភក ពីេគលជំហរែផនកចបប ់និងេដើមបី
ចបេ់ផ្តើមេរៀបចំករពរខ្លួន។ ជញ ធរមនសមតថកិចច គរួេធ្វើឲយ្របកដថ មនករេរៀបចំរចួជ
េ្រសច េដើមបឲីយជនជបឃំុ់ែដលមនិមនធនធនហិរញញ វតថុ ចទទលួបនតំ ងែផនកចបប់
្រតឹម្រតូវ។ 
 
 

 
 

 
ជញ ធរពនធនគរ មនិគរួេ្រជ តែ្រជកកនុងកិចច្រប្រស័យទកទ់ងរ់ ងជនជបឃំុ់ និងអនកតំ ង

ែផនកចបបរ់បស់ជនជបឃំុ់េទ េទះបី មមេធយបយ កេ៏ យ។ លិខិតេឆ្លើយឆ្លងរ ងជន
ជបឃំុ់ និងេមធវរីបស់គត ់មនិគរួ្រតូវបន មឃតេ់នះេទ។ េនកនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ 
លិខិតេឆ្លើយឆ្លងែបបេនះ មនគូសសញញ សមគ ល់េនេលើខនងសំប្ុរត ដូេចនះលិខិតេនះ ្រតូវបញជូ ន
េទឲយជនជបឃំុ់េ យផទ ល់េ យមនិមនករេបើកេមើលេឡើយ ចំែណកលិខិតេផញើេចញជន
ជបឃំុ់្រតូវ កក់នុងេ្រ មសំប្ុរតបិទជិតេ យខ្លួនឯង។ ្របសិនេបើ ជញ ធរពនធនគរមន
េហតុផលសម្រសបកនុងករសង យ័ថមនកររេំ ភបំពនេលើករេឆ្លើយឆ្លងលិខិតេនះ េនះ
ជញ ធរពនធនគរ ចេបើកេមើលលិខិតចូលេនចំេពះមខុជនជបឃំុ់ េដើមបែីឆកេមើលថ េតើ

លិខិតេឆ្លើយឆ្លងេនះមនផទុកវតថុ មឃត ់ឬកអ៏ត។់ ដូចគន េនះែដរ លិខិតបញជូ នេចញ ក្៏រតូវ
ែឆកេមើលេ យមនវត្តមនជនជបឃំុ់េនទីេនះផងែដរ មនុនឹងបិទេ្រ មសំប្ុរត។ េទះ
សថិតកនុងកលៈេទសៈ កេ៏ យ ក៏ ជញ ធរមនិគរួ នលិខិតេឆ្លើយឆ្លងេនះេឡើយ។ 

“េស ្របឹក ជំនយួែផនកចបប ់(PAS) រមួមនករេ្របើ្របស់អនកជំនយួករែផនកចបបែ់ដល
មនិែមនជេមធវ ីកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ េស េនះបនចបេ់ផ្ដើមេន្របេទសម៉ វ ី
កនុងឆន  ំ២០០២ េហើយបនទ បម់កបនទទលួយកមកអនុវត្ដេន្របេទសេប៉ ងំ (ឆន ២ំ០០២) 

្របេទសេកនយ៉   (ឆន ២ំ០០៤)  ្របេទសអ៊ហូគង់  (ឆន ២ំ០០៥) និងនីហគ័រ (ឆន ២ំ០០៦)។ 

គេ្រមងកនុង្របេទសនីមយួៗមនលកខណៈ្រសេដៀងគន មយួចំននួ។ ្របេទសទងំេនះ ផ្តល់ករ
បណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកជំនយួែផនកចបប ់ឬអនកមនិែមនជេមធវសី្តីពីចបប ់និងនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  
េហើយបែនថមជំនញអនុវត្ដ (មនដូចជ ករេធ្វើបទសមភ សន ៍ករ្រគប្់រគងពត័ម៌ន ជំនញ
សែម្ដង (ករសែម្តងត)ួ ែដល ចឲយជំនយួករែផនកចបបទ់ងំេនះមនលទធភព ៖ 
 

  បេ្រង នចបបដ់ល់ជនជបឃំុ់ និងជយួ ជនជបឃំុ់ឲយយល់ពីចបប ់និងរេបៀបយកចបប់
េទករពរខ្លួនេគេ យខ្លួនឯង  

  ផ្ដល់ករ្របឹក  និងជំនយួែផនកចបប្់រតឹម្រតូវដល់ជនជបឃំុ់ែដលេលមើសនឹងចបប ់ 

  ភជ ប្់របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ មរយៈករបេងកើនទំនកទំ់នង  សហ្របតិបត្ដកិរ និងករ
ស្រមបស្រមួលរ ងទីភន កង់រ និងទីភន កង់រ។៦០ 

 
ដក្រសងពី់េគហទំពរ័ៃនវទិយ ថ នសិទធិមនុស ណឺមក 

ភពឯកជនៃនករេឆ្លើយ
ឆ្លង មផ្លូវចបប ់  
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ជញ ធរពនធនគរ មនិគរួលួច ្ដ បក់រពិេ្រគះេយបល់រ ងជនជបឃំុ់ និងតំ ងែផនកចបប់
េនះេទ។ អ្វីែដលល្អេនះគឺថ  ម្រន្តីពនធនគរ ច ម នេមើលករជបួពិភក រ ងជនជប់
ឃំុ និងតំ ងែផនកចបបពី់កញចកខ់ងេ្រក ប៉ែុន្តមនិអនុញញ តឲយម្រន្តីពនធនគរលួច ្ត បក់រ
ពិភក េនះេឡើយ។ 
 
 

ករ្រគប្់រគងជនជបឃុ់បំេ ្ដ ះ សនន  
 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 
ម្រ  ១០ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ៖ 

 
 

េគលករណ៍ ៨ ៃន្រកបខណ័្ឌ េគលករណ៍ស្តីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
្រគបទ់្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖  

 
 

ម្រ  ៨៤ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖    

 
 

ម្រ  ៨៦ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖  

 

២.(ក) ជនជប់េចទ ្រតូវ ក់ឲយេនេផ ងពីទណ្ឌិ ត េលីកែលងែតកនុងកលៈេទសៈពិេសស។ 
ជនជប់េចទ ្រតូវសថិតេនេ្រកមរបប ច់េ យែឡក ែដលសម្រសបេទ មលកខខណ្ឌ របស់
ជនពំុទន់មនេទស។  

២.(ខ) ជនជប់េចទជអនីតិជន ្រតូវ ក់េផ ងពីនីតិជន េហយី្រតូវទទលួករជំនំុជ្រមះឲយ
បនឆប់ ម ែដល ចេធ្វីបន។ 

ជនជប់ឃុ ំ្រតូវទទលួបនករ្រប្រពឹត្តិមកេលីខ្លួនយ៉ង្រតឹម្រតូវ ម ថ នភពែដលមិនទន់
បនេចទ្របកន់។ េហតុដូេចនះ ្របសិនេបី ចេទរចួ អនកទងំេនះ្រតូវ ក់ឲយេន ច់
េ យែឡកពី ជនជប់ឃុជំប់ពនធនគរ។  

(៣)    េ យពំុេ យមនទំនស់េទនឹងវធិនគតិយុត្ដសំ ប់ករពរេសរភីពបុគគល  ឬករ
កំណត់នីតិវធីិែដល្រតូវ្របតិបត្តិ មចំេពះជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជនំុជ្រមះ ជន
ជប់ឃុឃំងំទងំេនះមនសិទធទិទលួកិចចករពរ មរបបពិេសសមយួ ែដលមន
េរៀប ប់កនុងវធិនខងេ្រកមៗ កនុងលកខខណ្ឌ ត្រមូវជ រវន័្ដរបស់វធិនេនះ។ 

ជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជនំុជ្រមះ ្រតូវេដកែតមន ក់ៗឯងេនកនុងបនទប់េ យែឡកពីគន  
េ យ្រតូវេរៀបចំឲយ្រសប្រសបេទ មទម្ល ប់ៃនតំបន់នីមយួៗទក់ទងនឹងធតុ កស ។ 

ភពឯកជនៃនករជួប
ពិភក ជមយួតំ ង

ែផនកចបប ់ 
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ម្រ  ៨៧ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖    

 
 

ម្រ  ៨៨ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖   

 
  

ម្រ  ៨៩ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖    

 
 

ម្រ  ៩០ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែចងថ ៖    

 
 

ម្រ  ៩១ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ែចងថ ៖   

 
  
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

ជញ ធរពនធនគរ ជធមម  ្រគប្់រគងពនធនគរ មវធីិែដលខ្លួន ចេធ្វើេទបន។ ផលវបិក
ៃនករ្រគប្់រគងែបបេនះគឺថ ជនជបឃំុ់ទងំអស់សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងដូចគន មនិថជនជប់
ឃំុេនះជ្រសី ឬ្របុស នីតិជន ឬអនីតិជន ទណ្ឌិ ត ឬជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សននេឡើយ។ ករអនុវត្ដ

កនុងក្រមិត្រសបគន នឹងស ្ដ ប់ធន ប់ល្អៃនពនធនគរ ជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជំនំុជ្រមះ  
្របសិនេបីេគចង់ ្រតូវអនុញញ តឱយេគេ្របី្របក់កសផទ ល់ខ្លួនទិញម្ហូប រពីខងេ្រកមក
បរេិភគ េទះ មរយៈរដ្ឋបលពនធនគរ ឬ មរយៈបងប្អូន្រគួ រ ឬមិត្តភក្តិក្ត។ី  បុ៉ែន្តេបី
េគមិនចង់ទិញម្ហូបពីេ្រកមកេទ រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវទទលួបនទុកផ្តល់ម្ហូប រដល់ពកួ
េគ។ 

(១)  ជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជនំុជ្រមះ ្រតូវអនុញញ តឱយេ្របីសំេលៀកបំពក់របស់េគ 
្របសិនេបីពិនិតយេឃញីថសំេលៀកបំពក់េនះមនភព ្អ តបត និងសមរមយ ។ 

(២)  ្របសិនេបីពកួេគេ្របីសំេលៀកបំពក់របស់ពនធនគរ សំេលៀកបំពក់ទងំេនះមិន្រតូវ
ឱយដូចគន េទនឹងសំេលៀកបំពក់របស់ទណ្ឌិ តេឡយី។  

ជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជនំុជ្រមះ ជនិចចកល ្រតូវបនផ្ដល់ឱកសេធ្វីករងរ បុ៉ែន្តមិនជ
លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះេទ។ ្របសិនេបីពកួេគចង់េធ្វីករងរ ពកួេគ្រតូវបនទទលួ្របក់កៃ្រម 
ឬ្របក់ឈនួលពីករងរេនះ ។ 

ជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជនំុជ្រមះ ចេ្របី្របស់្របក់កសផទ ល់ខ្លួន ឬទទលួបនពីតតិយជន 
េដីមបទិីញសមភ រៈ ដូចជ េសៀវេភ រព័ត៌មន េ្រគឿង្រប ប់សរេសរ និងមេធយបយដៃទ
េទៀត ែដល្រសបេទនឹងផល្របេយជន៍ៃនករ្រគប់្រគង្របព័នធយុត្ដិធម៌ េហយីនិងសន្ដិសុខ 
និងស ្ដ ប់ធន ប់ល្អរបស់ពនធនគរ។  

ជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជនំុជ្រមះ ្រតូវបនអនុញញ តឲ្រគូេពទយ ឬេពទយេធមញផទ ល់ខ្លួនេធ្វី
ករពិនិតយ និងពយបល ្របសិនេបីករេសនីសំុរបស់េគមនមូលេហតុសម្រសប េហយី ច
េចញៃថ្លេ ហុ៊យេលីករពិនិតយពយបលេនះបន។  

ថ នភពខុសៗគន ៃន
ជនជបឃុ់ំ

បេ ្ដ ះ សនន  
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ែបបេនះ ចបងកភពងយ្រសួលដល់រដ្ឋបលពនធនគរ ប៉ែុន្តមនិបំេពញបន មលកខខណ្ឌ
យុត្តិធមេ៌នះេទ។ ជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សននែដលមនិទនប់ន្រតូវសំេរចពិរទុធភពពីបទេលមើល

មយួ មនិគរួទទលួបនករ្រគប្់រគងដូចជទណ្ឌិ តេនះេទ។ ជញ ធរយុ ្ដ ធិករ ត្រមូវឲយ
មនករដកហូតេសរភីពរបស់ជនជបឃំុ់ែតប៉េុ ្ណ ះ េហើយពកួេគមនិគរួទទលួរងទណ្ឌ កមម
េលើសពីេនះ េនះេទ។ 

 

 
ជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន គរួ កឃំុ់េនកែន្លងេផ ងគន ពីទណ្ឌិ ត។ កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ 
ផលវបិកែដលេកើតមនភ្ល មៗៃនករ កឃំុ់ ចេ់ យែឡកែបបេនះ គឺលកខខណ្ឌ ស្រមបជ់ន
ជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សននមនសភព ្រកកជ់ងទណ្ឌិ ត។ លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួនមនភព
ចេង្អ តែណន េហើយមនទីកែន្លង ន កេ់នអនបំ់ផុត និងមនលទធភពតិចតចួកនុងករេ្របើ្របស់
សមភ រៈកនុងពនធនគរ។ករណីេនះ មនិគរួឲយេកើតមនេនះេទ េ យេហតុថ ជនជបឃំុ់
បេ ្ដ ះ សននទងំេនះ េនែតជជនគម នេទសកំហុសេទ ម្របពន័ធយុត្តិធម ៌េនះមននយ័
ថ លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួនជនទំងេនះ យ៉ងេ ច ស់ គួរមន ថ នភពល្អដូចគន
នឹងទណ្ឌិ តែដរ។ 

      

 
លិខិតបទ ្ឋ ន ចេ់ យែឡកស្រមប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន គរួមនបញជ កពី់
បញ្ហ ចំេពះមខុទងំ យ ដូចជ ជនជបឃំុ់ទងំេនះ ចេស្ល កសេម្ល កបំពកផ់ទ ល់ខ្លួន 
ទទលួបន រ េសៀវេភ និងសមភ រៈេផ ងេទៀត និងករេរៀបចំឲយមនករសួរសុខទុកខជេដើម។ 
ជនជបឃំុ់ មនិត្រមូវឲយេធ្វើករងរេទ ប៉ែុន្តជនទងំេនះ គរួទទលួបនឱកសកនុងករេធ្វើករងរ។ 
 

កនុងករណីជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន ្រតូវបនឃំុខ្លួនកនុងពនធនគរកនុងថិរេវ យូរ ឬមនិមន
កលកំណត ់្របករសំខន ់្រតូវធនថ ជនទងំេនះមនលទធភពេពញេលញកនុងករេ្របើ
្របស់សមភ រៈេផ ងេទៀតេនពនធនគរ េហើយមនឱកសេធ្វើករ ្របសិនេបើខ្លួនេគចង។់ 

 

 
ជនជបឃំុ់ទងំអស់ េបើេទះជមនពិរទុធភពេហើយ ឬជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សនន ្រតូវ កឃំុ់កនុង
លកខខណ្ឌ បំេពញ មត្រមូវករសន្ដិសុខរបស់ពកួេគ។ កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ទណ្ឌិ ត្រតូវ
បនឃំុឃងំេទ មករចតថ់ន កសុ់វតថិភពជក់ ក ់រឯីជនជបឃំុ់បេ ្ដ ះ សននទងំអស់ 
្រតូវបន្រគប្់រគង កបី់ដូចពកួេគចបំច្់រតូវឃំុកនុងលកខខណ្ឌ ៃនសន្ដិសុខខពស់។ករណីេនះ 

មិនគួរេកើតមនរហូតេនះេទ។ ជនជប់ឃំុបេ ្ដ ះ សនន គួរសថិតេ្រកមករ យតៃម្លពី
និភ័យែដលខ្លួនបងកេឡើង េហើយមនិមនយុត្តិកមម បញជ កពី់ករឃំុខ្លួនៃនជនជបឃំុ់

បេ ្ដ ះ សននពីបទេលមើសក្រមតិ្រ លៗ កនុងលកខខណ្ឌ ដូចគន នឹងជន្រតូវេចទពីករ្រប្រពឹត្ត
បទេលមើសធងនធ់ងរេនះេទ។ 

 

ករ កឲ់យេន ច់
េ យែឡកពីទណ្ឌិ ត  

េតើពនធនគរ គួរផ្តល់ 
អ្វីខ្លះ?  

ក្រមតិសន្ដិសុខ មនិគួរ
កំណតទុ់កមនុេនះេទ  
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ជនជបឃុ់េំផ ងេទៀតែដលកំពុងសថិតេ្រកមករឃុខំ្លួនេ យ
មនិមន ល្រកម 
 
ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ  ៩៤ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖    

 
 

ម្រ  ៩៥ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖   

 
  
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

 
ពនធនគរ ជចមបង ជកែន្លងឃំុឃងំសំ បជ់នែដលមនពិរទុធភព ឬជនជបេ់ចទពីបទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ េន្របេទសមយួចំននួ ជនជបឃំុ់េ យ រជបេ់ចទកនុងេរឿងរដ្ឋបបេវណី 
ឬេហតុផលរដ្ឋបលេផ ងេទៀត។ េនេពលមនករណីែបបេនះេកើតេឡើង ជន្របេភទេនះ គរួ
ទទលួបនករ្រគប្់រគងដូចជនជបឃំុ់ដៃទេទៀតែដលមនិទនប់នកតេ់ទសែដរ។ ករេធ្វើ
ែបបេនះនឹងបះ៉ពល់ដល់លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួនរបស់អនកទងំេនះ និងលទធភពកនុងករទទលួ
បនតំ ងែផនកចបប ់និងម្រន្តផី្លូវករេផ ងេទៀត។ 

 

 

េនប ្ដ ្របេទសែដលមនចបប់អនុញញ តឲយ ក់ពនធនគរពីបទជំពក់បំណុល ឬ ម
ដីកបងគ ប់របស់តុ ករ េ្រកមដំេណីរករេផ ងេទៀតែដលមិនែមនជបទេលមីស្រពហម
ទណ្ឌ  ជនជប់ពនធនគរែបបេនះ មិនែមនជកមមវតថុៃនករ ក់កំហតិ ឬលកខខណ្ឌ តឹងែតង
ហសួេហតុេពកេទ គឺ្រគន់ែតធនករឃុខំ្លួនមនសុវតថិភព និងស ្ដ ប់ធន ប់ល្អបុ៉េ ្ណ ះ។ 
រឯីករ្រគប់្រគង មិន្រតូវមនលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះតិចជងជនជប់ឃុែំដលមិនទន់ជនំុជ្រមះ
េនះេទ េទះបីជមនលកខខណ្ឌ េលីកែលងមយួ ្រតង់ថេគ ចឲយជប់ឃុែំបបេនះេធ្វី
ករងរក៏េ យ។   

ជនែដល្រតូវេគចប់ឃត់ខ្លួន ឬឃុខំ្លួនេ យគម នករេចទ្របកន់ ្រតូវែតទទលួបន ករ
ករពរដូចគន នឹង្របេភទជនែដលបនែចងេនកនុងភគ ១ និងភគ ២ ្រតង់ែផនក គ  េហយី
បទបញញត្ដិែដលែចងេនកនុងម្រ  ៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយ ក៏្រតូវយកមកអនុវត្តកនុងករណីេនះបនែដរ។ បទបញញត្ដិពក់ព័នធែដលែចងេន
កនុងភគ ២ ្រតង់ែផនក ក ្រតូវយក េទអនុវត្ដដូចគន  ្របសិនេបីករអនុវត្ដេនះ ចជ្រប 
េយជន៍ ដល់្រកុមពិេសសែដលកំពុងជប់ឃុ ំ ឱយែតចំ ត់វធិនករេនះមិនសំេ ដល់ករ
អប់រែំកែ្រប ឬករ ្ដ រនីតិសមបទកនុងវធីិែដលអនុវត្ដចំេពះទណ្ឌិ ត។  

ជនជបឃុ់ជំបេ់ចទ
ែផនករដ្ឋបល ែដលមនិ
ទនរ់កេឃើញពិរុទធភព  



209 

 

េន្របេទសមយួចំននួ ជន្រតូវបនឃំុឃងំ េ យ រករចូលកនុង្របេទស មយួេ យខុស
ចបប ់ឬជនួកល េ យ រករែស្វងរកសិទធិ្រជកេកន។ ជនែបបេនះមនិគរួឃំុខ្លួនជមយួនឹង
ជនែដលជបេ់ចទ ឬមនពិរទុធភពពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េនះេទ។ ្របសិនេបើជនទងំេនះ
្រតូវបនបញជូ នេទមនទីរឃំុឃងំៃន ជញ ធរពនធនគរ ជនេនះមនិគរួទទលួបនករ្រប្រពឹត្ដមក
េលើខ្លួនដូចនឹងករ្រគប្់រគងេលើជនជប់ឃំុជបេ់ចទ ឬមនពិរុទធភពបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ
េនះេទ។  
 

 
ជនួកល ជនជបឃំុ់បរេទស្រតូវបនឃំុខ្លួនបនទ បពី់ករផុតកំណតឃំុ់ខ្លួន េ យ រអនកទងំ
េនះមនិមន្របកស់្រមបេ់ធ្វើដំេណើ រ្រតលបេ់ទ្រសុកកំេណើ តវញិ េហើយរ ្ឋ ភបិល្របេទស
កំេណើ តរបស់ជនេនះ នឹងមនិទទលួយកពកួេគ ឬមនិមន្របេទសែដលផ្ដល់សុវតថិភពកនុងករ
បញជូ នជនទងំេនះ។ ជនែបបេនះបនបំេរ ើេទសរចួ ល់ េហើយគរួមនករពិចរ េលើ
លកខខណ្ឌ កនុងករឃំុខ្លួនផងែដរ។ បញ្ហ ទងំេនះ មនករេលើកេឡើងលម្អតិកនុងជំពូកទី ១២ 
បែនថមេទៀត។ 
 
 

ជនអេន្ត ្របេវសនខុ៍ស
ចបប ់និងអនកែស្វងរក

សិទធិ្រជកេកន 

្របេភទៃនករឃំុខ្លួន
េផ ងេទៀត  
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ជនជប់ឃុជំអនីតិជន និង
ជនជប់ឃុវំ័យេកមង 

 
្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

 
យុអបបបរមស្រមបក់រទទលួខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ  បច់បពី់ យុរបស់កុមរែដល

្រប្រពឹត្ដបទេលមើស នឹង ច្រតូវេចទ្របកនេ់្រកមចបប្់រពហមទណ្ឌ ។ ករកំណត់ យុែបបេនះ
មនភពខុសគន ពី្របេទសមយួេទ្របេទសមយួ។ ដូចគន េនះែដរ ករកំណត់ យុកុមរែដល
ចជបព់នធនគរកនុង្របព័នធពនធនគរ មនភពខុសគន េទ មចបប។់ េ្រកពីេនះ េនកនុង

ពនធនគរមយួចំននួ អនីតិជន និងមនុស េពញវយ័ែដលមន យុខុសៗគន  ្រតូវបនឃំុឃងំ
ជមយួគន ។  
 
 
 

ចបបអ់ន្តរជតិមនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីអនកែដល្រតូវចតទុ់កថជកុមរ ៖ 

ម្រ ១ ៃនអនុសញញ អងគករសហ្របជជតសិ្ដីពីសិទធិកុមរ ែចងថ ៖ 

 
 

លិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស អន្តរជតិស្ដីពីយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ ឲយនិយមនយ័ដូចគន េទនឹងនិយម
នយ័ៃនពកយអនីតិជន ៖ 

វធិន១១ ៃនវធិនរបស់អងគករសហ្របជជតិស្រមបក់រពរអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូត
េសរភីព ែចងថ ៖ 

   
គណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិស្ដីពីសិទធិកុមរបននិយយថ យុអបបបរមស្រមប់
ទទលួខុស្រតូវចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋែដលមន យុេ្រកម ១២ ឆន  ំគឺមនិមនករទទលួ គ ល់
េ្រកមអន្តរជតិេឡើយ។ ៦១ 

 
 

កនុង្របេទសមយួចំននួ អនកែដលមន យុេ្រកម ១៨ ឆន  ំមនិ្រតូវ កក់នុងពនធនគរេឡើយ 

េហើយករេរៀបចំែបបេនះ ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយអនុវត្ត។ េនេពលចបំច្់រតូវឃំុខ្លួន អនកទងំ
េនះ គរួសថិតេ្រកមករេមើលខុស្រតូវរបស់ទីភន កង់រសុខុមលភព ជជងមនទីរឃំុឃងំែដល
សថិតេ្រកម្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។  

...កុមរគឺជមនុស ែដលមន យុេ្រកម ១៨ឆន  ំេលីកែលងែតចបប់ែដល្រតូវអនុវត្តចំេពះ
កុមរ ែដលនីតិភព្រតូវបនកំណត់ទបជងេនះ។  

(ក). អនីតិជន គឺជមនុស ្រគប់រូបែដលមន យុេ្រកម ១៨ ឆន ។ំ 

១៧ 

និយមនយ័  

ជំហ៊រកនុងចបបអ់ន្តរជត ិ 

ជនែដលមន យុ
េ្រកម ១៨ ឆន  ំមនិគួរ
កព់នធនគរេនះេទ 
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េគលករណ៍ែដលមនេរៀប បក់នុងេសៀវេភេនះ អនុវត្តេទេលើជនជបឃំុ់ទងំអស់។ េលើសពី
េនះេទេទៀត ទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងអនីតិជន និងជនជបឃំុ់វយ័េកមង ទមទរឲយមនករ
យកចិត្តទុក កជ់ពិេសស។ ពនធនគរ គរួេ្របើ្របស់ស្រមបឃំុ់ខ្លួនជនែដលបន្រប្រពឹត្តបទ
េលមើសធងនធ់ងរ ឬជនែដលបងកករគំ មកំែហងដល់សងគម ប៉ែុន្តមនអនីតិជនភគតិច ស់
ែដលចតចូ់លកនុងឧ្រកិដ្ឋកមមែបបេនះ។ អនកែដលបន្រប្រពឹត្តបទេលមើសទងំេនះ គួរ ក់កនុង
ពនធនគរេនេពលែដលគម នជេ្រមើសេផ ងេទៀត។ ភស្តុ ងមយួចំននួែដល្របមលូបនមកពី
្របេទសជេ្រចើនបង្ហ ញថ េនេពលមនុស វយ័េកមង ្រតូវបនកតក់្ដីេ យ្របព័នធយុត្តិធម៌
្រពហមទណ្ឌ  េពលេនះមនុស េនះ កក៏នែ់តមនភពពកព់ន័ធនឹងឧ្រកិដ្ឋកមម្របកបេ យេ្រគះ
ថន កែ់ថមេទៀត។  
  
និនន ករថមីៗពីរកនុង្របេទសេផ ងៗេលើពិភពេ ក កំពុងបែនថមចំននួេកមងៗកនុងពនធនគរ។ កនុង
្របេទសមយួចំននួមនកង្វល់ជំុវញិទេង្វើឆគ ឆំគងរបស់អនីតិជន បននឲំយមនករផ្ដនទ េទសធងន់
ធងរ ្រសបេពលែដលកនុង្របេទសេផ ងេទៀតយល់េឃើញថ ករឃំុខ្លួនេ យមនិមនករេចទ
្របកន ់្រតូវបនបង្ហ ញថជែផនកមយួៃនដំេ ះ្រ យចំេពះកំេណើ នចំននួ “កុមរអនថ”។ 
កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ចបបអ់នុញញ តឲយឃំុឃងំេកមងៗកនុងពនធនគរ េទះបីេកមងៗទងំេនះ
មនិទន្់រគប់ យុកនុងករឃំុឃងំកេ៏ យ។ ជំពូកទី ១១ ៃនេសៀវេភេនះ បង្ហ ញពីទំនលួខុស
្រតូវរបស់រដ្ឋបលពនធនគរកនុងករធនថ ល់ជនទងំអស់ែដល្រតូវបននខំ្លួនមកឃំុឃងំ 
គឺែផ្អកេលើដីកអនុញញ ត្រតឹម្រតូវ។ េនះ គឺជភពចបំចជ់ពិេសស កនុងេពលេ ះ្រ យ
ជមយួេកមងៗ និងអនីតិជន រមួជមយួនឹង្រកុមែដលងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត។ 

 
្របសិនេបើចបំច្់រតូវែតឃំុខ្លួនកុមរកនុងពនធនគរែមនេនះ គរួែតមនករេរៀបចំជពិេសស 
េដើមបធីនថ េនេពលរស់េនកនុងពនធនគរ ករបងខិតបងខំនន ្រតូវបនកតប់នថយឲយេនទប
បំផុត េហើយជំរញុឲយមនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងករអភវិឌ ផទ ល់ខ្លួនជអតិបរម។ េដើមបជីយួ 
ដល់េកមងៗកនុងកររក  និងបេងកើតទំនកទំ់នងជមយួ្រកុម្រគួ ររបស់ពកួេគ ចបំច្់រតូវែត
មនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជពិេសស។ 

  
កនុង្របេទសមយួចំននួ ករមនិមនសំប្ុរតកំេណើ ត ចបងកឲយមនករលំបកកនុងករកំណត់
យុពិត្របកដរបស់មនុស មន ក់ៗ េហើយកម៏នរបយករណ៍ែក្លងបន្លំទិននន័យ េដើមបបីញជូ ន

អនីតិជនេទកនព់នធនគរែដលឃំុឃងំមនុស េពញវយ័ផងែដរ។៦២ 
 

 
យុ ្ត ធិករមយួចំននួ បនបេងកើតករេរៀបចំជពិេសសស្រមបជ់នជបឃំុ់វយ័ជំទងែ់ដលសថិត
េ្រកមករែថទរំបស់រដ្ឋបលពនធនគរ។ កនុង្របេទសមយួចំននួេផ ងេទៀត ជនជបឃំុ់វយ័េកមង 
្រតូវបនឃំុ ចេ់ យែឡកពីជនជបឃំុ់េពញវយ័រហូតដល់ពកួេគមន យុ ២១ឆន ។ំ ចំែណក
កនុង្របេទស ល្លឺមង៉វ់ញិ ជនែដលមន យុេលើសពី ២១ ឆន  ំក៏ ចផ្ដនទ េទសជបឃំុ់ដូចជន
ជបឃំុ់វយ័េកមងផងែដរ លុះ្រ ែតពកួេគមន យុ ២៤ ឆន  ំេទើបមនករផ្ដនទ េទសឲយជបក់នុង
មនទីរឃំុឃងំមនុស េពញវយ័បន។ ករេធ្វើដូេចនះេដើមបផី្ដល់ ទិភពៃនត្រមូវករែផនកអបរ់ ំនិង
ករអភវិឌ ខ្លួនរបស់ជនជបឃំុ់វយ័ជំទង ់្រពមទងំេដើមបទីប់ ក តក់រជះឥទធិពល រខំនពីជន
ជបឃំុ់ជនីតិជន និងមនបទពិេ ធនស៍ងគមេ្រចើន។ 

ករ កព់នធនគរអនីតិ
ជន ជជេ្រមើសចុង

េ្រកយ   

នីតយនុកូលភពៃនករ
ឃុំខ្លួនអនីតិជន  

ករសងកតធ់ងនេ់ទេលើ
សុខុមលភពរបស់អ

នីតិជន  

បញ្ហ េកើតេឡើងេ យ រ
ករខ្វះសំបុ្រតកំេណើ ត  

ជនជបឃុ់ំវយ័ជំទង ់ 
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ  ៣៧(១) ៃនអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិកុមរ ែចងថ ៖ 

  

វធិន ១៣ ៃនវធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជនរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ ែចងថ ៖  

 
 

រដ្ឋភគី្រតូវធនថ ៖ 

(ខ).  គម ននរ មន ក់្រតូវបនដកហូតេសរភីពេ យខុសចបប់ ឬ មអំេពីចិត្តេឡយី។ 
ករចប់ខ្លួន ករឃត់ ឬករឃុខំ្លួន ឬករ ក់ពនធនគរកុមរ ្រតូវេធ្វី្រសប ម
ចបប់ និង្រតូវេ្របីស្រមប់ែតវធិនករចុងេ្រកយ និងស្រមប់រយៈេពលខ្លីបំផុត។  

(គ).  កុមរ ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវទទលួបនករ្រប្រពឹត្តមកេលីខ្លួន
្របកបេ យមនុស ធម៌ េ យករេគរពចំេពះេសចក្ដីៃថ្លថនូរជប់ពីកំេណីតរបស់
មនុស  និងគិតដល់េសចក្ដ្ីរតូវកររបស់មនុស កនុងវយ័របស់ខ្លួន។ ជពិេសស ល់
កុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវ ក់ឲយេន ច់េ យែឡកពីមនុស េពញ
វយ័ េលីកែលងែតឧត្តម្របេយជន៍របស់កុមរ មិនត្រមូវឲយេធ្វីដូេចនះ េហយីកុមរ
ទងំេនះ ្រតូវមនសិទធិទក់ទងជមយួ្រគួ រខ្លួន មរយៈករេឆ្លីយឆ្លង និងករជបួ
សួរសុខទុកខ េលីកែលងែតកនុងកលៈេទសៈពិេសសេចញ។  

(ឃ).  កុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព មនសិទធិទទលួបនភ្ល មៗនូវជំនយួែផនក
ចបប់ និងជំនយួសម្រសបេផ ងេទៀត និងមនសិទធិជំទស់ភព្រសបចបប់ៃនករ
ដកហូតេសរភីពខ្លួនេនចំេពះមុខតុ ករ ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចច ឯក ជយ 
និងមិនលេម្អ ង និងមនសិទធទិទលួបនេសចក្ដសីេ្រមចយ៉ងឆប់េលីចំ ត់ករ
ែបបេនះ។  

(១).   ករឃំុខ្លួនេដើមបរីងច់កំរជំនំុជ្រមះ ្រតូវេ្របើជវធិនករចុងេ្រកយបង្អស់ប៉េុ ្ណ ះ 
េហើយស្រមបែ់តរយៈេពលខ្លីបំផុតែដល ចេធ្វើេទបន។  

(២).    កនុងករណីែដល ចេធ្វើេទបន ករឃំុខ្លួនេដើមបរីងច់កំរជំនំុជ្រមះ ្រតូវជំនសួ
េ យវធិនេផ ងៗដូចជ ករឃ្ល េំមើលេ យដិតដល់ ករែថទឲំយហមតច់ត ់ឬករ
កឲ់យេនជមយួ្រគួ រមយួ ឬេនកនុងទីកែន្លង ឬផទះស្រមបអ់បរ់។ំ  

(៣).   អនីតិជនែដល្រតូវឃំុខ្លួនេដើមបរីងច់កំរជំនំុជ្រមះ ្រតូវទទលួបនសិទធ ិនិងករ
ធន ៉ បរ់ងទងំអស់ៃនបបញញត្តិជបទ ្ឋ នអបបរមស្រមប្់រគប្់រគង ជនជបឃំុ់
ែដលអនុមត័េ យអងគករសហ្របជជតិ។ 

(៤).    អនីតិជនែដល្រតូវឃំុខ្លួនេដើមបរីងច់កំរជំនំុជ្រមះ ្រតូវទុកឲយេន ចពី់មនុស ធំ
េពញវយ័ េហើយ្រតូវឃំុទុកកនុង្រគឹះ ថ នេ យែឡក ឬេនកនុងែផនក មយួ ច់
េ យែឡកពី្រគឹះ ថ ន ែដលឃំុមនុស ធំេពញវយ័ែដរេនះ។  

(៥).    កនុងខណៈែដលសថិតកនុងករឃំុឃងំ អនីតិជន្រតូវទទលួករែថទ ំករករពរ និង
ករទំនុកបំរងុផទ ល់ខ្លួនទងំអស់ែដលចបំច ់ដូចជករទំនុកបំរងុែផនកសងគមអបរ់ ំ
វជិជ ជីវៈ ចិត្ត ្រស្ត េពទយ និងផ្លូវកយែដលេគ ច្រតូវករេ យេយងេទេលើ
យុ េភទ និងបគុគលិកលកខណៈ។  
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វធិន ១៩ ៃនវធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជនរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ ែចងថ ៖ 

 
 

 វធិន ២១ ៃនវធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជនរបស់អងគ
ករសហ្របជជតិ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ២៦ ៃនវធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជនរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ ែចងថ ៖ 

 

(១).  ករ ក់អនកេទសអនីតិជនេនកនុង ថ ប័នមយួជនិចច ជេសចក្ដីសេ្រមចចុងេ្រកយ
បង្អស់ និងស្រមប់រយៈេពលអបបបរមែដលចបំច់បុ៉េ ្ណ ះ។  

(១).  ករកត់្រ េរឿងរបស់ជនេលមីសជអនីតិជន ្រតូវរក ទុកជសមង ត់បំផុត េហយីមិន
្រតូវេ យភគីទីបីដឹងេឡយី។ សិទធិេមីលេសចក្ដីកត់្រ េនះ ្រតូវក្រមិតចំេពះែតជន

ែដលពក់ព័នធេ យផទ ល់ជមយួនឹងេសចក្ដសីេ្រមចេរឿងេនះ ឬជនដៃទេទៀត
ែដលទទលួបនករអនុញញ ត្រតឹម្រតូវ។  

(១). េគលេ ៃនករហ្វកឹហ្វនឺ និង្រគប់្រគងអនីតិជន ែដលបន ក់កនុង ថ ប័ន គឺេដីមបី
ផ្ដល់ករែថទ ំករករពរ ករអប់រ ំនិងជំនញខងវជិជ ជីវៈ កនុងេគលបំណងជយួពកួ
េគឲយទទលួយកតនួទី ថ បន និងមន្របេយជន៍េនកនុងសងគម។  

(២). អនីតិជនេនកនុង ថ ប័ន្រតូវទទលួករែថទ ំករករពរ និងករជយួឧបតថមភទងំអស់
ែដលចបំច់ដូចជ ករជយួឧបតថមភែផនកអប់រ ំវជិជ ជីវៈ ចិត្ត ្រស្ត េពទយ និងកយស
មព័នធែដលអនីតិជនទងំេនះ ច្រតូវករ េ្រពះមកពី យុ េភទ និងបុគគលិកលកខណៈ
របស់េគ និងកនុងផល្របេយជន៍ៃនកររកីចេ្រមីន លូត ស់ទងំមូលរបស់េគ។  

(៣). អនីតិជនេនកនុង ថ ប័ន ្រតូវទុកេនេ យែឡកពីមនុស េពញវយ័ េហយីឃុទុំកកនុង
ថ ប័នេ យែឡកមយួ ឬេនកនុងែផនក មយួេ យែឡកៃន ថ ប័នែដល ក់

មនុស េពញវយ័ែដរេនះ។  

(៤). ជនេលមីសជអនីតិជនជនរែីដល ក់ឲយេនកនុង ថ ប័នមយួ សមនឹងទទលួបននូវ
ករយកចិត្តទុក ក់ ជពិេសស េ យ រេសចក្ដី្រតូវករ និងបញ្ហ ផទ ល់ខ្លួនរបស់
េគ។ េទះជកនុងករណី ក៏េ យ េគមិន្រតូវទទលួករែថទ ំករករពរ ករជយួ
ឧបតថមភករ្រគប់្រគង និងករហ្វកឹហ្វនឺតិចជង ជនេលមីសជអនីតិជនជបុរសេឡយី។ 
្រតូវធនឲយមនករ្រគប់្រគងដ៏សមរមយស្រមប់អនកទងំេនះ។  

(៦). សហ្របតិបត្តិករអន្តរ្រកសួង អន្តរមនទីរ ្រតូវែតបនជំរុញឲយមនកនុងេគលបំណងផ្ដល់
ករហ្វកឹហ្វនឺខងករសិក ្រគប់្រគន់ ឬ្របសិនេបីសម្រសប ករហ្វកឹហ្វនឺវជិជ ជីវៈដល់
អនីតិជនែដលជប់េនកនុង ថ ប័ន កនុងទស នៈ ធនថ ពកួេគមិនបត់បង់  
អតថ្របេយជន៍ៃនករអប់រេំនេពលេគេចញពី ថ ប័នេនះ។  
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វធិន ២៧ ៃនវធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជនរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន ២៩ ៃនវធិនជបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជនរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ ែចងថ ៖ 

 
 

វធិន១១ ៃនវធិនស្រមបក់រពរអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពរបស់អងគករសហ
្របជជតិ ែចងថ ៖  

 
 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
 
 ម្រន្តីពនធនគរទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ដ លកនុងករករពរសងគមឲយរចួផុតពីជនែដល្រតូវ
បន កេ់ទស ឬរងច់កំរកតេ់ទសពីបទេលមើសធងនធ់ងរ។ ករេមើលែថទកុំមរមយួចំននួតូច 
និង្រកុមយុវជន្រប្រពឹត្តបទេលមើសធងនធ់ងរែដលត្រមូវឲយមនករដកហូតេសរភីពេនះ មនិែមន

(១).  វធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប់្រគប់្រគងជនជប់ឃុ ំនិងអនុ សន៍ែដលទក់ទង
នឹងបបញញត្តេិនះ ្រតូវអនុវត្តបនឲយែតទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងជនេលមីសជអនីតិជន
សថិតកនុង ថ ប័ន រមួមន ជនេលមីសជអនីតិជន សថិតកនុងករឃុឃំងំ េដីមបរីង់ចកំរ
វនិិចឆ័យ។  

(២).  ្រតូវ្របឹងែ្របងអនុវត្តេគលករណ៍ទក់ទង ែដលែចងកនុងបទបបញញត្តជិបទ ្ឋ នអបប
បរមស្រមប់្រគប់្រគងជនជប់ឃុកំនុងក្រមិតទូលំទូ យជទីបំផុត ែដល ចេធ្វី
បនេដីមបបំីេពញេសចក្ដ្ីរតូវករេផ ងៗរបសអ់នីតិជន្រសប ម យុ េភទ និង
បុគគលិកលកខណៈរបស់េគ។  

(១).   ្រតូវ្របឹងែ្របងេធ្វកីរេរៀបចំឲយមនករ្រគប់្រគងពក់ក ្ដ ល ថ ប័ន ដូចជ 
មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ ត់េរៀនរស់េឡងីវញិ មជឈមណ្ឌ លអប់រ ំមជឈមណ្ឌ លហ្វកឹ
ហ្វនឺេនេពលៃថង និងទីកែន្លងសម្រសបដៃទេទៀត ែដល ចជយួអនីតិជនកនុងករ
េធ្វីសមហរណកមមចូលកនុងសងគមដ៏្រតឹម្រតូវរបស់ពកួេគ។  

ស្រមប់េគលបំណងវធិនៃនអតថបទេនះ និយមន័យខងេ្រកមេនះគរួយកមកេ្របី ៖ 

(ក).   អនីតិជនគឺជមនុស ល់រូបែដលមន យុេ្រកម ១៨ឆន ។ំ ចបប់គរួក្រមិត យុ
កុមរ្រតឹម  ែដលមិន្រតូវអនុញញ តឲយដកហូតេសរភីពពីកុមរេនះ។  

(ខ).   ករដកហូតេសរភីពមនន័យថ ទ្រមង់ មយួៃនករឃុឃំងំ ឬ ក់ពនធនគរ 
ឬករ ក់មនុស មន ក់ឲយេនកនុងទីកែន្លងសថិតកនុងករយមកម ធរណៈ ឬឯក
ជន ែដលមនុស េនះមិនអនុញញ តឲយចកេចញពីទីកែន្លងេនះ មចិត្តរបស់េគ 
េហយីករឃុឃំងំេនះ បនអនុវត្ត មបញជ ជញ ធរតុ ករ ជញ ធររដ្ឋបល ឬ
ជញ ធរ ធរណៈដៃទេទៀត។  

 យុវជនជបឃុ់ំកនុង
ពនធនគរ  
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ជករងររបស់ម្រន្តីពនធនគរេទ។ យុវជនទងំេនះ គរួឃំុឃងំេ យមនករយកចិត្តទុក ក់
ពីទីភន កង់រសុខុមលភព ឬសងគមកិចច។  
  
េទះបីេនះជេគលករណ៍កេ៏ យ តថភពពិតេនះគឺថ កនុង្របេទសជេ្រចើន កុមរ និងយុវជន 

្រតូវបនបញជូ នេទឃំុកនុងពនធនគរ។ េនេពលមនបញ្ហ ែបបេនះេកើតេឡើង រដ្ឋបលពនធនគរ
មនកតព្វកិចចែថរក ពកួេគ េ យគិតគូរពីវយ័ និងេសចក្ដី្រតូវករពិេសសរបស់ពកួេគ។ េហតុ
ផលសំខនពី់រស្រមបក់រយកចិត្តទុក កពិ់េសសែបបេនះ គឺទី១ កុមរ និងយុវជនងយរងេ្រគះ
ជងមនុស េពញវយ័ និងត្រមូវឲយមនករករពរពីករេ្របើអំេពើហិង  និងកររេំ ភបំពនពី
សំ កជ់នជបឃំុ់ែដលមន យុេ្រចើន ឬពីម្រន្តីពនធនគរ។ េហតុផលទី២ ជទូេទ  ជន
ជបឃំុ់អនីតិជនទំនងងយទទលួយកឥទិធពលវជិជមន ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងឱកសអបរ់ ំ
ជងអនកដៃទ។  
 

ស្រមបេ់ហតុផលទងំេនះ កុមរ ឬអនីតិជនែដលទទលួបនករែថរក ពីរដ្ឋបលពនធនគរ គរួ
ឃំុខ្លួនកនុងពនធនគរមយួ ចេ់ យែឡកែដលមនិែមនជមនទរីឃំុឃងំមនុស េពញវយ័ែដរ ។  
  
 ម្រន្តីពនធនគរែដលេធ្វើករកនុងមនទីរឃំុឃងំយុវជនជបឃំុ់ ចបំច្់រតូវេធ្វើករ បណ្ដុ ះប ្ដ ល
ជពិេសស។ ជំនញភគេ្រចើនែដលពកួេគ្រតូវករេ្របើ គឺខុសគន ទងំ្រសុងពី ជំនញែដល
ចបំចស់្រមបម់្រន្តីែដលេធ្វើករជមយួជនជបឃំុ់េពញវយ័។  ម្រន្តីពនធនគរភគេ្រចើនចងេ់ធ្វើ
ករជមយួជនជបឃំុ់េពញវយ័ជង េហើយចតទុ់កករេធ្វើករជមយួ ជនជបឃំុ់ែដលមន
កំណតេ់ទសជបព់នធនគររយៈេពលយូរពិបក្រគប្់រគងេនះ ថជករងរពនធនគរពិត
្របកដ។ មយ៉ងវញិេទៀត ករេធ្វើករជមយួអនីតិជន ជញឹកញប ់្រតូវបនយល់េឃើញថជ
ជេ្រមើសងយ្រសួលមយួស្រមបប់គុគលិកែដលមនិសូវមនជំនញ ឬអនកែដលមនិ ចេ ះ
្រ យករងរលំបកៗជមយួនឹងជនជបឃំុ់េពញវយ័បន។ ករគិតែបបេនះ គឺជករ
យល់ខុស។ ផទុយេទវញិ ករេធ្វើករជមយួជនជបឃំុ់វយ័េកមង ទមទរឲយមនជំនញពិេសស
មយួចំននួ។  ម្រន្តី ្រតូវមនលទធភពបំេពញទងំត្រមូវកររក ឲយបនសន្តិសុខ និង
ស ្ដ បធ់ន បល់្អ ្រពមទងំកតព្វកិចចកនុងករជយួ ដល់កររកីលូត ស់ និងករអភវិឌ ជំនញ
ផទ ល់ខ្លួន ែដលនឹង ចឲយជនជបឃំុ់វយ័េកមងទងំេនះទទលួបនេជគជយ័កនុងជីវតិ ែដលពកួ
េគភគេ្រចើនមនចរតិែ្រប្របួលឆបរ់ហ័ស និងមនិ ចប៉ន់ ម ន្រតូវ។  ម្រន្តីេធ្វើករកនុងមនទរីឃំុ
ឃងំអនីតិជន គរួ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជពិេសស េហើយបនទ បម់កគរួទទលួបនករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លជំនញឲយបនសម្រសប េដើមបអីនុវត្តករងរដលំ៏បករបស់ពកួេគ។  ម្រន្តីទងំេនះ ក៏
នឹង្រតូវករករជយួ គ្ំរទកនុងករេ ះ្រ យជមយួនឹងត្រមូវករែផនក ងកយ និងផ្លូវចិត្ត កនុង
េពលេធ្វើករជមយួជនជបឃំុ់វយ័េកមងផងែដរ។ 

  
កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធពនធនគរេដើមបឃំុីខ្លួនកុមរ និងអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព 
មនលកខណៈខុសៗគន ។ ភគេ្រចើនៃនករអនុវត្តទងំេនះ ឆ្លុះបញច ងំពីត្រមូវករជក់ កែ់ផនក
សុខុមលភព និងអបរ់រំបស់កុមរ។ រដ្ឋបលពនធនគរែដលទទលួខុស្រតូវចំេពះកុមរ និងអ
នីតិជន ចបំចគ់រួបេងកើតទំនកទំ់នងឲយបនជិតសនិទធជមយួនយក ្ឋ នដៃទេទៀត ែដលទទលួ
បនទុកេលើសុខុមលភព និងករអបរ់រំបស់កុមរេនកនុងសងគមសីុវលិ។ 

 

ភពងយទទួលរងករ
រេំ ភបំពន  

ជំនញរបស់ម្រន្តី
ពនធនគរ  

ត្រមូវករែផនកសុខុមល
ភព និងករអបរ់ ំ 
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របប្រគប្់រគងពនធនគរអនីតិជន គរួមនេគលេ កតប់នថយករ កព់នធនគរេ យករ
បងខិតបងខំ េហើយគរួសងកតធ់ងនេ់លើករអបរ់ ំនិងករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញវញិ។ េបើ ចេធ្វើេទ
បន ករងរេនះ គរួភជ បផ់ងែដរជមយួនឹងវគគសិក  និងកមមវធីិមយួចំននួ ស្រមបកុ់មរកនុង
សងគមខងេ្រក។ ្រគូបេ្រង ន និង ម្រន្តីេផ ងេទៀត គរួេ្រជើសេរ ើសមកពី េរៀន និងវទិយល័
យកនុងមលូ ្ឋ ន េហើយវញិញ បនប្រតបញជ កក់រសិក របស់កុមរទងំេនះ គរួេចញេ យ
មជឈមណ្ឌ លអបរ់កំនុងមលូ ្ឋ ន មនិែមនេចញេ យរដ្ឋបលពនធនគរ េនះេទ។ អ្វីែដល
្របេសើរេនះ កុមរទងំេនះ គរួអនុញញ តឲយបន្តករសិក េនខងេ្រក ពនធនគរេ យករ
េ ះែលងនេពលៃថង កនុងករណីលកខខណ្ឌ សន្ដសុិខមនអំេ យផល។ 
 

រដ្ឋបលពនធនគរ គរួពយយមបេងកើតទំនកទំ់នងជមយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ននែដល
េធ្វើករជមយួយុវជនេនខងេ្រកពនធនគរ េដើមបពី្រងីកកមមវធីិមយួចំននួស្រមបយុ់វជនជប់
ឃំុ  ជពិេសសសកមមភពកយវបបកមម វបបធម ៌និងសងគម។ 

 
   
យុវជន គរួទទលួបន ទិភពខពស់កនុងកររក  និងបេងកើតទំនកទំ់នងជមយួនឹង្រកុម ្រគួ រ។ 
េនេពលសម្រសប មយួ យុវជន គរួ្រតូវបនអនុញញ តឲយេទេលងផទះស្រមបរ់យៈេពលខ្លី
អំឡុងេពលៃនករបំេរ ើសេទស។ ្រកុម្រគួ រ គរួ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយមកសួរសុខទុកខេន
មនទីរឃំុឃងំឲយបនញឹកញប់ មែដល ចេធ្វើេទបន និងរក ទំនក់ទំនង មរយៈករ
សរេសរសំបុ្រត និងទូរស័ពទ។ 
 

េហតុករណ៍ែដលនឲំយយុវជនជបឃំុ់បេងកើតជ្រកុមតូចៗកនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួេនះ នឹង
មននយ័ថ ពកួេគ្រតូវបនឃំុឃងំកនុងពនធនគរែដលេនឆង យពីផទះ។ រដ្ឋបលពនធនគរ
ចបំច្់រតូវយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស េដើមបធីនឲយមនករមកសួរសុខទុកខពី្រកុម្រគួ រ។ 
 

ករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស ្រតូវេផ្ត តេលើបរយិកសៃនករសួរសុខទុកខេ យេធ្វើេឡើងជ
លកខណៈឯកជន និងេ្រកផ្លូវករ មែដល ចេធ្វើេទបន។ េលើសពីេនះ ្រកុម្រគួ រ កគ៏រួ្រតូវ
បនេលើកទឹកចិត្តឲយចូលរមួកនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តចំេពះករ្រគប្់រគងកូន្របុស ឬកូន្រសី
របស់ខ្លួន កនុងអំឡុងេពលជបឃំុ់ផងែដរ។ 

   
កនុង្របេទសមយួចំននួ ចំននួយុវជនជបឃំុ់ជេ្រចើន ចនឹងបតប់ងទំ់នកទំ់នងជមយួនឹង
្រកុម្រគួ រ មនុេពល ឬេ យ រែតថិរេវ ៃនករជបឃំុ់។ រដ្ឋបលពនធនគរចបំច្់រតូវ
ធនថ ខ្លួនបនផ្ដល់ករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសកនុងករកំណតចំ់េពះជនជបឃំុ់វយ័េកមង
ទងំ យ ែដល្រតូវករករជយួ គ្ំរទបែនថមកនុងករបេងកើតទំនកទំ់នង ជថមីជមយួ្រកុម
្រគួ ររបស់ពកួេគ ឬជនជបឃំុ់វយ័េកមង ែដលទំនកទំ់នង្រគួ ររបស់ពកួេគ បនបក់
ែបកេហើយមនិ ច ្ដ រេឡើងវញិបន។ េគលបំណងសំខនេ់នះ គឺគរួបេញច សជនជបឃំុ់  
អនីតិជន្រតឡបេ់ទកនុង ថ នភពសងគមែដលពកួេគ្រប្រពឹត្តបទេលមើសកលពីមនុ។ ករបញចុ ះ
បញចូ លឲយមនករផ្ដល់ជំនយួពីសំ កទី់ភន កង់ររ ្ឋ ភបិល និងមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលពក់
ពន័ធ េដើមបេីរៀបចំ និងផ្ដល់កមមវធីិ ងំទីលំេន ជថមីឲយបនសមរមយ គឺមន រៈសំខន់

ស់។ 
 

ករផ ភជ បឲ់យជតិសនិទធ
ជមយួសងគមខងេ្រក  

ករផ ភជ បទ់ំនក់
ទំនងជមយួ្រកុម្រគួ រ  

ករេ ះែលង និងករេធ្វើ
សមហរណកមម 

េឡើងវញិ  
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“មណ្ឌ លអបរ់ែំកែ្រប និង ្ដ រនីតិសមបទអនីតិជន Tehran មនកមមវធីិមយ៉ងែដលមន
េឈម ះថ “ផទះរបស់ខញុ ំ” ែដលបនអនុញញ តឲយកុមរែដល្រតូវបនេ ះែលងពីមណ្ឌ ល្រត
ឡបេ់ទផទះ មរយៈកមមវធីិដំេណើ រករេ យបគុគលែដលេដើរតនួទីជឪពុកម្ដ យធម៌
របស់កុមរទងំេនះ។៦៣ 
 

របយករណ៍របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ៃនគណៈេមធវ ីUK ឆន ២ំ០០៤ 
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ជនជប់ឃុ្ំរស្ដ ី 
 

 
្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
 

 
ជទូេទកនុង្របពន័ធពនធនគរ ចំននួជនជបឃំុ់្រស្ដីកនុងពនធនគរមនចេន្ល ះពី ២%េទ ១០%។ 
លទធផលៃនចំននួតិចតចួរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដីេធ្វើឲយពនធនគរ និង្របពន័ធពនធនគរ ទំនងជ្រតូវ
បនេរៀបចំេ យែផ្អកេលើត្រមូវករមលូ ្ឋ ន និងលកខខណ្ឌ របស់ជនជបឃំុ់បរុស។ ករេរៀបចំ
ពនធនគរេនះេធ្វើេឡើងទកទ់ងនឹងរចនបទអគរ សន្តិសុខ និងេ្រគ ងបរកិខ រដៃទេទៀត។ ជ
ធមម  ករផ្ដល់ជពិេសសមយួចំននួដល់ជនជបឃំុ់្រស្ដី គឺ្រគនែ់តជករផ្ដល់បែនថមេលើករ
ផ្ដល់ដល់ជនជបឃំុ់បរុសែតប៉េុ ្ណ ះ។ 

 

 
កនុង្របេទសមយួចំននួ ចបប្់របឆងំេ្រគ ងេញ នដតឹ៏ងរុងឹបនជះឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេលើចំននួៃន
ជនជបឃំុ់្រស្ដីជបព់នធនគរ េហើយជលទធផល អ្រ េកើនេឡើងៃនចំននួជនជបឃំុ់្រស្ដី ជ
ញឹកញប ់មនក្រមតិខពស់ជងជនជបឃំុ់្របុស ឧទហរណ៍េនសហរដ្ឋ េមរកិ។ កនុង្របេទស
មយួចំននួ បញ្ហ េនះកប៏ងកឲយមនករេកើនេឡើងនូវចំននួជនជបឃំុ់បរេទស ែដលនេពលថមីេនះ 
េធ្វើឲយមនភគរយេ្រចើនេលើសលុបៃនចំននួជនជបឃំុ់្រស្តីផងែដរ។ កនុង្របេទសភគេ្រចើន ្រស្តី
ដូចជមនិសូវ្រតូវបនផ្ដនទ េទស កព់នធនគរពីបទឧ្រកិដ្ឋហិង  ដូចបរុសេនះេទ ប៉ែុន្តភគ
េ្រចើន ្រតូវបនផ្ដនទ េទសពីបទេលមើស្របឆងំនឹង្រទពយសមបត្ត។ិ 

 

 
មតថភព ថ នភពរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដីខុសគន ខ្ល ងំពី ថ នភពរបស់ជនជបឃំុ់បរុស 

ដូេចនះ ជនជបឃំុ់្រស្ដី គរួែតទទលួបនករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសចំេពះ ថ នភពរបស់ខ្លួន។ 
ជញឹកញប ់្រស្តីែដល្រតូវបនបញជូ នេទកនព់នធនគរទទលួរងកររេំ ភបំពនេលើ ងកយ 
ឬផ្លូវេភទ េហើយពកួេគនឹង្របឈមបញ្ហ សុខភពខុសៗគន េ យមនិមនករពយបល។ ផល
វបិក និងផលបះ៉ពល់ៃនករ កព់នធនគរេទេលើជីវតិរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដី ចេកើតមន
ភពខុសៗគន ។ 

 

 
កនុងសងគមភគេ្រចើន ្រស្តីមនករទទលួខុស្រតូវចមបងចំេពះ្រកុម្រគួ រ ជពិេសស េនកនុង
្រកុម្រគួ រែដលមនកូន។ េនះមននយ័ថ េនេពលែដល្រសី្ត្រតូវបនបញជូ នេទកន់
ពនធនគរ ផលលំបកែដលបន ល់ទុកឲយ្រកុម្រគួ រ ចមនសភពធងនធ់ងរ។ 

 

១៨ 

ជនជបឃុ់្ំរស្ដី គឺជ្រកុម
ជនជបឃុ់ភំគតិច  

បទេលមើសែដល្រប្រពឹត្ត
េ យ្រស្តី  

ជនជបឃុ់ជំ្រស្តី មន
បញ្ហ ខុសគន ពីបុរស  

ករទទួលខុស្រតូវរបស់
្រកុម្រគួ រ  
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េនេពលែដលឪពុក្រតូវបនបញជូ នេទកនព់នធនគរ ជធមម  ម្ដ យនឹងទទលួបនទុកជំនសួ
្វ មរីបស់ខ្លួន កដូ៏ចជករទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួនផងែដរ។ េបើកល ម្ដ យ្រតូវបនបញជូ ន

េទកនព់នធនគរ ជធមម  ឪពុកែដលេន្រគប្់រគង្រគួ រេនះជបួករលំបកខ្ល ងំកនុងករ
ទទលួបនទុកជឪពុកផង និងម្ដ យផង ជពិេសស ្របសិនេបើគម នករជយួ គ្ំរទពី្រកុម្រគួ រេទ
េនះ។ កនុងករណីជេ្រចើន ម្ដ យ ចជអនកែថទែំតមន កឯ់ងបន។ អ្វីែដលបនេលើកេឡើងេនះ
មននយ័ថ ្របករសំខន ់្រតូវបេងកើតបទបបញញត្តិពិេសសេដើមបធីនថ  ជនជបឃំុ់្រស្ដី ច
រក ទំនកទំ់នងយ៉ងជិតសនិទធជមយួកូនៗរបស់ខ្លួន។ បញ្ហ របស់កូនតូចៗ ទមទរឲយមន
ករពិចរ ជពិេសស េនេពលែដលឳពុកម្ដ យរបស់ពកួេគ្រតូវបនបញជូ នេទពនធនគរ។ 

  
្រស្តីមនៃផទេពះ មនិគរួបញជូ នេទកនព់នធនគរេនះេទ លុះ្រ ែតមនិមនជេ្រមើសទល់ ែត
េ ះ។ ្របសិនេបើមនករបញជូ ន្រស្ដីមនៃផទេពះេទកនព់នធនគរ ចបំច្់រតូវមនករេរៀបចំ
ជពិេសសស្រមប្់រស្ដីទងំេនះ កនុងេពលរងច់កំរស្រមលកូន និងអំឡុងេពលែថទេំ្រកយ
េពលស្រមលកូនរចួ។ កនុងអំឡុងេពលស្រមលកូន ្រតូវយកចិត្តទុក កេ់លើបញ្ហ សំខនន់ន
ទកទ់ងនឹង កររតឹបន្តឹងសន្តិសុខ។ ករប៉ន់ ម នទុកជមនុពីេពលស្រមលគរួែតេធ្វើេឡើងឲយ
បនញឹកញប ់េដើមបធីនថ មនិមនម្ដ យ ស្រមលកូនកនុងពនធនគរេឡើយ។ 
 

សុវតថិភពែផនក ងកយរបស់្រស្តី គរួទទលួបនករធនកនុងអំឡុងេពលជបឃំុ់។ េដើមបផី្ដល់
សុវតថិភពដល់ជនជបឃំុ់្រស្ដី  ជនជបឃំុ់្រស្ដី គរួឃំុខ្លួន ចេ់ យែឡកពីជនជបឃំុ់បរុស 
េហើយមនិគរួឲយមនែតម្រន្តីពនធនគរជបរុសេធ្វើជអនក្រតួតពិនិតយេលើជនជបឃំុ់្រស្ដីេឡើយ។ 
 

 

“កនុងឆន ២ំ០០៧ តុ ករធមមនុញញ របស់្របេទស ្រហ្វិកខងតបូង បនសំេរចេសចក្ដី
ថ “ឧត្ដម្របេយជនរ៍បស់កុមរមន ក ់គឺជេរឿងសំខនបំ់ផុតេលើ្រគបប់ញ្ហ ទងំអស់
ទកទ់ងនឹងកុមរ េនេពលែដលអនកេមើលែថទកុំមរ្រតូវបនផ្ដនទ េទស ...។ េគល
បំណងៃនេសចក្ដីសំេរចេនះ គឺេដើមបធីនថ តុ ករែដលមនសមតថកិចចសំេរចផ្ដនទ
េទស ្រតូវមនេគលជំហ៊រសម្រសប េដើមបេីធ្វើករថ្លឹងែថ្លង្របេយជនព៍កព់ន័ធទងំអស់ 
រមួទងំ និភយ័ែដល ចេកើតមនដល់កុមរជេដើម។ ករគិតគូរែបបេនះ គរួែតក្ល យ
ជបទ ្ឋ នៃនផនតគំ់និតៃនតុ ករទងំអស់”។ 
 

សំណំុេរឿងជបទ់កទ់ងនឹងម្ដ យមន កែ់ដលេមើលែថទកូំន្របុសបីនកែ់ដលមន យុ 
១៦ ឆន  ំ១២ ឆន  ំនិង៨ ឆន ។ំ ម្ដ យរបូេនះ ្រតូវបនសំេរចពិរទុធភពពីបទឆេបក និង្រតូវ
បនផ្ដនទ េទស កព់នធនគររយៈេពលបនួឆន ។ំ តុ ករបនពយួរេទស កព់នធនគរ 
េហើយបន កនូ់វលកខខណ្ឌ មយួចំននួជំនសួឲយករជបព់នធនគរវញិ។៦៤ 

 
តុ ករធមមនុញញ របស់្របេទស ្រហ្វិកខងតបូង  

ល្រកមកនុងសំណំុេរឿងរបស់ M v. The State ឆន ២ំ០០៧ 

្រស្តីមនៃផទេពះ  

ករបងក រករ 
រេំ ភបំពន  
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ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

ម្រ  ២ ៃនេសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស  ែចងថ ៖ 

  
ម្រ  ៣ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ែចងថ ៖ 

  
ម្រ  ២ ៃនអនុសញញ ស្ដីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ ែចង
ថ ៖ 

 

មនុស មន ក់ៗ ចេ្របី្របស់សិទធិ និងេសរភីពទងំអស់ ែដលបន្របកសកនុងេសចក្ដី
្របកសេនះ េ យគម នករ្របកន់ែបងែចកែបប មយួ មនជ ទិ៍ ពូជ សន៍ ពណ៌
សមបុរ េភទ ភ  សន មតិនេយបយ ឬមតិេផ ងៗេទៀត េដីមកំេណីតជតិ 
ឬសងគម ្រទពយសមបត្តិ កំេណីត ឬ ថ នភពដៃទៗេទៀតេឡយី។ 

រដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ េនះ សនយធនសិទធិេសមគីន រ ងបុរស និង្រស្តីកនុងករេ្របី្របស់សិទធិ
ពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ដូចមនែចងកនុងកតិកសញញ េនះ។ 

រដ្ឋភគីផ្ដនទ េទសករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តីេភទកនុង្រគបទ់្រមង ់្រពមេ្រព ងគន អនុវត្តេគល
នេយបយ មមេធយបយសម្រសប និងេ យឥតពនយេពល េដើមបឈីនេទលុប
បំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តីេភទ េហើយកនុងទិសេ េនះ សនយថ ៖ 

(ជ)     បញចូ លេគលករណ៍សមភពរ ងបរុស និង្រស្តីេទកនុងរដ្ឋធមមនុញ ឬចបបជ់តិ
សម្រសប ឯេទៀត ្របសិនេបើមនិទនប់នបញចូ លេនេឡើយ និងធន មផ្លូវចបប ់
ឬមេធយបយសម្រសបដៃទេទៀត េដើមបេីធ្វើឲយេគលករណ៍េនះ បនសេ្រមច
ជក់ែស្ដង។ 

(ឈ)   អនុមត័បទបបញញត្តិ និងវធិនករចបប ់និងវធិនករសម្រសបេផ ងៗ រមួមនទណ្ឌ
កមមផងេបើចបំច ់េដើមបី មឃតក់រេរ ើសេអើងទងំអស់្របឆងំនឹង្រស្តី 

(ញ)    បេងកើតកិចចករពរសិទធិរបស់្រស្តី មផ្លូវចបប ់ែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នសមភពជមយួ
បរុស និងធនករពរេ យស័ក្ដិសិទធិដល់្រស្តី ្របឆងំនឹងអំេពើេរ ើសេអើង មរយៈ

ជ្រមះក្ដីជតិែដលមនសមតថកិចច និង ថ បន័ ធរណៈដៃទេទៀត។ 

(ត)     ទបម់និឲយេធ្វើអំេពើ ឬករអនុវត្តែដលមនលកខណៈេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តី និង
ធនថ ជញ ធរ និង ថ បន័ ធរណៈ េធ្វើសកមមភព្រសប មកតព្វកិចចេនះ។ 

(ថ)     ចតវ់ធិនករសម្រសបទងំអស់ េដើមបលុីបបំបតេ់ចលករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង
្រស្តី ែដលេធ្វើេឡើងេ យបគុគល អងគករ ឬសហ្រគស មយួ។ 

(ទ)     ចតវ់ធិនករសម្រសបទងំអស់ រមួទងំករេធ្វើចបបផ់ង េដើមបែីកែ្រប ឬ កនិ់ ករណ៍ 
ចបប ់បទបញជ  ទម្ល ប ់និងករអនុវត្ត  ែដលបេងកើតករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង
្រស្តី។ 

(ធ)     កឲ់យនិ ករណ៍នូវបទបបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ  ែដលបេងកើតជករេរ ើសេអើង្របឆងំ
នឹង្រស្តី។ 
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ម្រ  ២ ៃនេសចក្ដី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្ដីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នអំេពើ
ហិង ្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ ែចងថ ៖ 

 
 
ម្រ  ៤ ៃនេសចក្ដី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្ដីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង ់ៃនអំេពើ
ហិង ្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ ែចងថ ៖ 

 
 
េគលករណ៍ ៥ (២) ៃន្រកបខណ្ឌ េគលករណ៍ស្ដីពីករករពរមនុស ទងំអស់ែដលសថិត
េ្រកមទ្រមងៃ់នករឃំុឃងំ ឬករ កព់នធនគរ ែចងថ ៖ 

 
 
វធិន ៨ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

 
 

អំេពីហងិ ្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ ្រតូវមនករយល់ដឹងមិន្រតឹមែតចំណុចខងេ្រកមបុ៉េ ្ណ ះ
េទ ៖ 

(គ)     អំេពីហងិ េលីផ្លូវកយ ផ្លូវេភទ និងផ្លូវចិត្ត ែដលបងកេឡងី ឬបែណ្ដ តបេ ្ដ យឲយ
មនករ្រប្រពឹត្តេឡងីេ យរដ្ឋ េន្រគប់ទីកែន្លង។ 

(ឈ)  ចត់ ល់វធិនករ េដីមបធីនថ ម្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប់ និងម្រន្តី ធរណៈែដល
ទទលួ ខុស្រតូវេលីករអនុវត្តេគលនេយបយទងំ យ េដីមបទីប់ ក ត់ េសីុប
អេងកត និង ក់ ទណ្ឌ កមមេលីអំេពីហងិ ្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ ទទលួបនករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល េដីមបយីល់ដឹងពីត្រមូវកររបស់្រស្តី។ 

វធិនករននែដលមនែចងកនុងចបប់ និង្រតូវបនេរៀបចំេឡងីកនុងេគលបំណងករពរ
សិទធិ និង នៈពិេសសរបស់្រស្ត ីជពិេសស្រស្តមីនៃផទេពះ និង្រស្តីែដលេទីបស្រមលកូន
រចួ កុមរ និងអនីតិជន មនុស ចស់ជ  អនកមនជំងឺ ឬជនពិករ មិន្រតូវទទលួរងករ
េរសីេអីងេនះេទ។ 

ជនជប់ឃុ្ំរតូវឃុកំនុងពនធនគរេ យែឡក ឬែផនកមយួៃនពនធនគរ ម្របេភទេផ ងៗគន
ៃនជនជប់ឃុេំ យែផ្អកេលីេភទ យុ កំណត់្រ បទេលមីស េហតុផលផ្លូវចបប់ៃនករឃុំ
ខ្លួនរបស់េគ ្រពមទងំេសចក្តី្រតូវករចបំច់ននៃនករ្រគប់្រគងពកួេគ ។ ដូេចនះ ៖ 

ក.  ជនជប់ឃុបុំរស និងជនជប់ឃុ្ំរស្ដី ្រតូវ ក់កនុងកែន្លងឃុខំ្លួនេ យែឡកពីគន  ម
លទធភពែដល ចេធ្វីេទបន។ ចំេពះពនធនគរែដលទទលួយកទងំបុរស និង្រស្ដី
េនះ បរេិវណសំ ប់ ក់ជនជប់ឃុ្ំរស្ដី ្រតូវែតេន ច់េ យែឡកពីគន ជ ច់ខត ។ 
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វធិន ២៣ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

  
វធិន ៥៣ ៃនវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមបក់រ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ ែចងថ ៖ 

  
ម្រ  ៣០ ៖ កូនៗរបស់ម្ដ យែដលជបព់នធនគរ ៃនធមមនុញ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធិ និងសុខុមល
ភពរបស់កុមរ ែចងថ ៖ 

 
 

(១)   េនកនុងពនធនគររបស់ជនជប់ឃុ្ំរស្ដី ្រតូវឱយមនកិចចគពំរ និងពយបលចបំច់ 
េនមុន និងេ្រកយេពលសំ លកូន។ ពនធនគរ ្រតូវចត់ែចងឲយជនជប់ឃុេំចញ
េទសំ លកូនេនមនទីរេពទយខងេ្រកពនធនគរ។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបីកូនេកីតេនកនុង
ពនធនគរមិន្រតូវចុះសំបុ្រតកំេណីតថទរកេនះេកីតេនកនុងពនធនគរេទ ។ 

(២)   កនុងករណីទរក្រតូវបនអនុញញ តឲយេនកនុងពនធនគរជមយួម្ដ យ ពនធនគរ្រតូវ
េរៀបចំឲយមនទរក ្ឋ នមយួែដលមនបុគគលិក្របកបេ យគុណសមបត្ដេិននឹង
កែន្លង ែដលទរក្រតូវបនេរៀបចំទុក ក់ េនេពលែដលមិនសថិតេនេ្រកមកិចច
គពំររបស់ម្ដ យ។ 

(១)   កនុងពនធនគរ ែដល ក់ជនជប់ឃុ្ំរបុសផង ្រសីផងេនះ ែផនកខងជនជប់ឃុំ
្រស្ដី ្រតូវែតសថិតេនេ្រកម ជញ ធរទទលួខុស្រតូវផ្ដ ច់មុខេ យម្រន្តីពនធនគរ្រស្ត ី
េហយីជអនកកន់កូនេ រទងំអស់ែដលសំ ប់េ្របីេនែផនកខង្រស្តី។ 

(២)   ម្រន្ដីបុរសមិន្រតូវចូលេទកនុងកែន្លង ក់ជនជប់ឃុ្ំរស្តីេឡីយ ្របសិនេបីមិន
មនម្រន្ដី្រស្តជូីនេទជមយួេទេនះ ។ 

(៣)   ជនជប់ឃុ្ំរស្ដី្រតូវទទលួករែថទ ំនិងេមីលករខុស្រតូវេ យម្រន្ដី្រស្ដីែតបុ៉េ ្ណ ះ  
េទះជយ៉ងេនះក្ដី ្របករេនះមិនែមនបនេសចក្តីថ្រតូវបដិេសធចំេពះម្រន្ដីបុរស
ទងំអស់មិនឱយចូលេទបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនេនកនុងពនធនគរ ឬកែន្លង ក់ 
ជនជប់ឃុ្ំរស្ដីេឡយី ជពិេសស ្រគូេពទយ និង្រគូបេ្រងៀន ។ 

១. រដ្ឋភគី ៃនធមមនុញេនះ ្រតូវផ្ដល់ករែថទជំពិេសសដល់ម្ដ យែដលជិតស្រមលកូន 
និងម្ដ យរបស់ទរក និងកុមរតូចៗ ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ ឬមនពិរុទធពីបទបំពន
ចបប់្រពហមទណ្ឌ  េហយីជពិេសស្រតូវ ៖ 
(ក)    ធនថ េនេពលកត់េទសម្ដ យទងំេនះ រែមង្រតូវគិតគូរជបឋមេលីករកត់

េទស េ យមិនជប់ឃុ ំ
(ខ)    បេងកីត និងេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីនូវវធិនករេផ ងៗស្រមប់ករ្រប្រពឹត្តមកេលីម្ដ យ

ទងំេនះ កនុងមនទីរឃុឃំងំ 
(គ)    បេងកីតមនទីរឃុឃំងំេផ ងៗជពិេសសស្រមប់ឃុខំ្លួនម្ដ យទងំេនះ 
(ឃ)   ធន មិនឲយមនករ ក់ពនធនគរម្ដ យ រមួជមយួនឹងកូនរបស់នងេនះេទ 
(ង)    ធន មិនឲយមនករកត់េទស្រប រជីវតិេលីម្ដ យទងំេនះេនះេទ 
(ច)    េគលបំណងសំខន់ៃន្របព័នធពនធនគរ គឺជករែកែ្រប ករេធ្វីសមហរណកមម

ម្ដ យទងំ េនះេទកនុង្រគួ ររបស់ពកួេគ និងករ ្ដ រនីតិសមបទសងគម។ 
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ករអនុវត្តជកែ់ស្ដង  
  
្របករសំខនែ់ដល្រតូវទទលួ គ ល់គឺថ ករ កព់នធនគរផ្ដល់ផលបះ៉ពល់េលើ្រស្តីខុសពី
ផលបះ៉ពល់េលើបរុស។ ជធមម  ថ នភព្រគួ របនទ បពី់ជនជបឃំុ់្រតូវជបព់នធនគរ នឹង
មនភពខុសគន  េ យ រ្រស្តីជេ្រចើន គឺជអនកេមើលែថទ្ំរគួ រែតមន កគ់ត ់ ឬមនតនួទី
ចមបងកនុងករេមើលែថទ្ំរគួ រ និងអនកដៃទេទៀត។ កនុងវបបធមម៌យួចំននួ ្រស្តីែដលជបព់នធន
គរ ្រតូវបនសមជិក្រគួ រេបះបងេ់ចល។  ម្រន្តែីដលេធ្វើករជមយួជនជបឃំុ់្រស្ដីទងំេនះ 
្រតូវយល់ដឹងពីបញ្ហ ទងំេនះ និង្រតូវទទលួបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លពិេសសពីតនួទីរបស់ខ្លួន។  
 

 
ជមធយម កនុងចំេ មជនជបឃំុ់ ២០ នក ់មនជនជបឃំុ់ ១៩ នក ់គឺជបរុស។ ដូេចនះ ករ
្រគប្់រគងពនធនគរទំនងជេធ្វើេឡើងេ យែផ្អក មចំននួភគេ្រចើនៃនជនជបឃំុ់បរុស។ ជ
ធមម  ករ្រគប្់រគងែបបេនះមននយ័ថ ដំេណើ រករ និងកមមវធីិកនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ 
េរៀបចំេឡើងេទ មត្រមូវករៃនចំននួជនជបឃំុ់បរុសភគេ្រចើន និងយកមកេ្របើ្របស់ (េពល
ខ្លះមនិយកមកេ្របើ្របស់) ្រសប មត្រមូវកររបស់្រស្តី។ េនះេធ្វើឲយមនករេរ ើសេអើងេលើ្រស្តី
េភទកនុងទិដ្ឋភពមយួចំននួ។  
 

 
 
 
ក ្ដ មយួកនុងចំេ មក ្ត េរ ើសេអើងេផ ងេទៀត គឺកែន្លង ន កេ់ន។ ្របពន័ធពនធនគរមយួចំននួ
មនចំននួពនធនគរតិចតចួែដលេ្របើ្របស់ស្រមប់ កែ់តជនជបឃំុ់្រស្ដី។ កនុងកលៈេទសៈ
ែបបេនះ ជនជបឃំុ់្រស្ដី ្រតូវបនឃំុឃងំកនុងពនធនគរែដលេនឆង យពី្រកុម្រគួ រ ែដលេធ្វើ
ឲយមនភពពិបកកនុងករេធ្វើទំនកទំ់នងជមយួគន ។ េនះជបញ្ហ ជក់ កម់យួស្រមបជ់ន
ជបឃំុ់្រស្ដីែដលជអនកមនតនួទីចមបង ឬទទលួបនទុករែតមន កឯ់ងកនុងករចិញច ឹមកូនៗ ឬ ច់
ញតិដៃទេទៀតែដលេនកនុងបនទុក។  

“គរួមនេសចក្ដីវធិនេផ ងៗគន ស្រមបព់នធនគរ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់្រស្តី និង
ពនធនគរ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់បរុស រមួទងំចបបទ់ងំ យែដលអនុវត្តទកទ់ងនឹង ៖ 
 

  វធិនករសន្តសុិខកនុងអគរ និងជំុវញិបរេិវណពនធនគរ ដូចជ ច្រមងឹបង្អូច/ទ្វ រ 
របងមនលួសបន្ល ពទ័ធជំុវញិ កំែផងខពស់ និងអនុរក មនកន់ វធុ។ 

  ករ្រគប្់រគងអនកសួរសុខទុកខ និងករេរៀបចំឲយមនករសួរសុខទុកខពី្រគួ រ 
  នីតិវធីិែដល្រតូវអនុវត្ត មេនេពលែដល្រស្តីេចញពីពនធនគរបេ ្ដ ះ សនន 

ឧទហរណ៍ េចញេទមនទីរេពទយ 
  ករេរៀបចំស្រមបៃ់ថងេ ះែលង ៃថងៃនករេ ះែលងេ យមនលកខខណ្ឌ  និងសំុ

ចបបេ់ទេលងផទះ។ ៦៥ 
 

មជឈមណ្ឌ លហ ែឺណវស្រមប្់រគប្់រគងែបប្របជធិបេតយយេលើកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ  
េយនឌរ័ និងកញចបស់មភ រៈកំែណទ្រមងែ់ផនកសន្តិសុខ ឆន ២ំ០០៨ ។  

 ម្រន្ត្ីរតូវករករបណ្តុ ះ
ប ្ដ លពិេសស  

្រស្តី្របឈមនឹងករេរ ើស
េអើង  

កែន្លង ន កេ់ន 
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ជេ្រមើសកនុងករឃំុឃងំជនជបឃំុ់្រស្ដីមយួែបបេទៀត គឺករឃំុឃងំកនុងអគរតូចចេង្អ តែដល
សថិតកនុងពនធនគរ កជ់នជបឃំុ់បរុស។ ករឃំុឃងំែបបេនះ ចបេងកើនឲយមន និភយ័
ចំេពះសុវតថិភពរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដី និង ចឲយមនទីរឃំុឃងំ្រគប្់រគងេទ មែតត្រមូវករ
របស់ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនែដលជបរុស។ លទធភពកនុងករចូលេទមនទីរឃំុឃងំទងំេនះ និង
េពលេវ េចញពីមនទីរឃំុឃងំ ចរតឹបន្តឹងបែនថមេទៀត េដើមបធីននូវសន្តសុិខ។  
ករេរៀបចំទងំពីរេនះ មនគុណវបិត្តិយ៉ង្របតយក  ។  
 
 
ផលវបិកៃនករមនិមនកែន្លង ន កេ់ន្រគប្់រគនស់្រមបជ់នជបឃំុ់្រស្ដី ជនជបឃំុ់្រស្ដី ច
្រតូវបន កឃំុ់េ យេយង មចំ តថ់ន កស់ន្ដិសុខែដលមនលកខណៈតឹងរុងឹជងករ យ
តៃម្លពី និភយ័ែដលពកួេគ ចបងកេឡើង។ ផលបះ៉ពល់េនះ នឹងកនែ់ត ្រកកេ់ឡើង េ យ

រែតចំ តថ់ន កស់ន្ដិសុខទងំេនះ្រតូវបន យតៃម្លែផ្អកេលើគំរូៃនជនជប់ឃំុជបុរស។  
 

 
 
 

េ យ រែតជនជបឃំុ់្រស្ដីមនចំននួតិចជង ឬេ យ រែតករខ្វះខតកែន្លង ន កេ់ន 
លទធភពចូលរមួកនុងសកមមភពននរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដី ជេរឿយៗ េនមនក្រមតិទបជង
ជនជបឃំុ់បរុស។ ឧទហរណ៍  ជនជបឃំុ់ជ្រស្តីមនឱកសតិចជងកនុងករសិក  ឬទទលួ
បនករបណ្តុ ះប ្ដ លជំនញ។ ឱកសករងរ ច្រតូវបនក្រមតិស្រមបក់រងរធមម
របស់្រស្តី ដូចជ ករងរេដរប៉ក ់ឬេបសសំ តជេដើម។ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវ្របកដថ  
ជនជបឃំុ់្រស្ដីមនឱកសដូចគន នឹងបរុសកនុងករទទលួបនករអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញ។  ជនជបឃំុ់្រស្ដី ក្៏រតូវមនលទធភពេ្របើ្របស់សមភ រៈេធ្វើលំ ត្់របណ និងកី ផង
ែដរ។ ្របសិនេបើខ្វះខតសមភ រៈ ឬម្រន្តីបណ្តុ ះប ្ត លកនុងពនធនគរ េនះពនធនគរ ចេសនើ
សំុឲយទីភន កង់រកនុង្រសុក និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលចូលរមួបេងកើតជសកមមភពននដល់
ជនជបឃំុ់្រស្ដី។  
 

“ករផ្ល ស់ប្តូរែដលបនេកើតេឡើងកនុងរដ្ឋ Queensland កនុងេគលបំណងេធ្វើឲយេគល
នេយបយពនធនគរកនែ់តមនភពសម្រសបស្រមប្់រស្តី រមួមន ៖ 
 
  នីតិវធីិបញជួ នពិេសសស្រមប្់រស្តីមនៃផទេពះ និង្រស្តីែដលេទើបស្រមលកូនរចួ 
 
 ករព្រងយម្រន្តី្រស្តី៧០ភគរយ មេគលេ កនុងពនធនគរ កជ់នជបឃំុ់្រស្ដី 

 
 មនិមនមនទីរឃំុឃងំែដលមនសន្តិសុខអតិបរមស្រមបជ់នជបឃំុ់្រស្ដី 

 
 ជនជបឃំុ់ជ្រស្តីមនិ្រតូវបនចតថ់ន កក់នុងសន្តិសុខអតិបរម៦៦ 

  លទធភពេសមើគន កនុងករេធ្វើសកមមភពេផ ងៗ 
 

នយក ្ឋ នអបរ់ែំកែ្របេន Queensland ករេ ះ្រ យ 
ត្រមូវកររបស់ ជនជបឃំុ់ជ្រស្តី ឆន ២ំ០០៣។ 

សន្តិសុខ មនិគួររតឹ       
បណ្តឹ ងេលើសពីភព 

ចបំចេ់នះេទ  
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្របសិនេបើ ចេទរចួ គរួមនករេរៀបចំសកមមភពស្រមបជ់នជបឃំុ់្រស្ដី ជជងករយក
សកមមភពននពីកមមវធីិែដលេរៀបចំេឡើងស្រមបប់រុសមកអនុវត្ដ។ 

  
្របករសំខនគឺ់ថ  ជនជបឃំុ់ែដលមនកូន គរួទទលួបនឱកសរក ទំនកទំ់នងជមយួកូន
របស់ខ្លួន។ ្របសិនេបើ ចេទរចួ  ជនជបឃំុ់្រស្ដី គរួទទលួបនករអនុញញ តឲយចកេចញពី
ពនធនគរកនុងរយៈេពលខ្លីេដើមបជីបួជមយួ្រកុម្រគួ រ។ កូនៗ គរួទទលួបនករអនុញញ តឲយ
សួរសុខទុកម្ត យេនពនធនគរជលកខណៈឯកជនឲយបនេ្រចើនដង មែដល ចេធ្វើបន។ ម្ត យ 
និងកូន គរួទទលួបនករអនុញញ តឲយសួរសុខទុកខគន េ យផទ ល់ ែដល ចេមើលេឃើញគន
េ យមនិមនអ្វីមយួ ក់ ងំ ដូចជ កញចក ់ឬរបងំែបងែចករ ងម្ដ យ និងកូនេឡើយ។ 
្របសិនេបើ ចេទរចួ ករសួរសុខទុកខ គរួមនរយៈេពលមយួៃថងេពញ។ រយៈេពលស្រមប្់រកុម
្រគួ រេធ្វើករសួរសុខទុកខែដលមនបង្ហ ញកនុងជំពូកទី ១១ ៃនេសៀវេភេនះមន រៈសំខន់
បំផុតស្រមបជ់នជបឃំុ់្រស្ដី។ ល់ករេរៀបចំសន្តិសុខេផ ងេទៀតស្រមប្់រតួតពិនិតយអនកសួរ
សុខទុកខ គរួេធ្វើេឡើងេ យពិចរ េលើឧត្ដម្របេយជនប៍ស់កុមរ។  
 
 ជនជបឃំុ់្រស្ដីមនៃផទេពះ គរួឃំុឃងំកនុងលកខខណ្ឌ មយួែដលល្អបំផុត។ ្របសិនេបើចបំច ់ 
ជនជបឃំុ់្រស្ដីមនៃផទេពះ គរួទទលួបនករែថទសុំខភពកនុងក្រមតិដូចគន េទនឹងេស សុខ
ភពែដលផ្ដល់កនុងសងគមខងេ្រក។ េនេពលជិតស្រមលកូន ជនជបឃំុ់្រស្ដីទងំេនះ គរួ
បញជូ នេទមនទីរេពទយ មែដល ចេធ្វើបន។ ករេធ្វើដូចេនះ គឺេដើមបធីនឲយមនករស្រមល
ជមយួអនកែថទេំវជជ ្រស្តែដលមនជំនញ។ ស្រមបទ់រកវញិ ករបញជូ នម្ដ យេទស្រមល
េនមនទរីេពទយ ចជយួ បេញច សពីករមកង់យេលើករចុះេឈម ះទីកែន្លងកំេណើ តកនុង
ពនធនគរ។ កនុងករណី កេ៏ យ សំប្ុរតកំេណើ តរបស់កុមរេនះ គរួបញជ កពី់ទីកែន្លង
កំេណើ តេផ ងេទៀតែដលមនិែមនជពនធនគរ។ ល់កររតឹបន្តឹងសន្តិសុខែដល្រតូវេធ្វើជ
ចបំចក់នុងអំឡុងេពលស្រមល គរួេធ្វើេឡើងេ យ្របុង្របយត័ន មែដល ចេធ្វើបន។ សូម
េមើលជំពូកទី ៦ ស្ដីពី ជនជបឃំុ់ និងករែថទសុំខភពស្រមបជ់ពត័ម៌នបែនថម។  
 

“សកមមភពបណ្តុ ះប ្ត លមនតិចតចួ ស់ ជពិេសសេនកនុងមនទីរឃំុឃងំ ជន
ជបឃំុ់្រស្ដី។ ជករពិត មនទីរឃំុឃងំជនជបឃំុ់្រស្ដីមនិមនទងំ េរៀន កែន្លងកំ

ន្តសបបយ ឬកែន្លងបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេនះេឡើយ។ ទឡ្ហីករណ៍របស់
ជញ ធរចំេពះករមនិមនកែន្លងទងំេនះ គឺករអនុវត្ដ មបទបបញញត្តិរបស់ពនធនគរ 

ជនជបឃំុ់បរុស និង្រស្ដី មនិ ចឃំុឃងំជមយួគន បនេទ េហើយ ជញ ធរមនិមន
ធនធន ឬកែន្លងកនុងករសងអ់គរទងំេនះ ចេ់ យែឡកពីគន ស្រមបជ់នជបឃំុ់បរុស 
និង្រស្ដីបនេនះេទ។ ៦៧ 
 

គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្ដីពីសិទធិមនុស  និងសិទធិពលរដ្ឋ របយករណ៍របស់អនក យ
ករណ៍ពិេសសស្ដីពីពនធនគរ និងលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុឃងំកនុងទស នកិចចរបស់ ្រហ្វិក

េទេអតយូពី ឆន ២ំ០០៤  

ករផ រភជ បទ់ំនក់
ទំនងជមយួ្រគួ រ  

កូនរបស់ជនជបឃុ់ំ គួរ
េកើតកនុងមនទីរេពទយ 

ខងេ្រក  
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េនេពលែដលជនជបឃំុ់្រសីមនៃផទេពះជបព់នធនគរ រដ្ឋបលពនធនគរ គរួធនឲយ មន
ករយកចិត្តទុក កេ់ពញេលញេលើបញ្ហ វបបធមេ៌នជំុវញិករស្រមល។  
 

 
  
បញ្ហ របស់ជនជបឃំុ់្រស្ដីមនកូនតូច គឺជបញ្ហ ដរ៏េសុើបមយួ។ កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ  ជន
ជបឃំុ់្រស្ដីមនកូនតូច ្រតូវបនអនុញញ តឲយែថទកូំនែដលេទើបេកើតេនកនុងពនធនគរ។ េន
េពលមនករអនុញញ តែបបេនះ ម្ដ យ និងកូន គរួ ន កេ់នកនុងអគរជមយួគន ែដល ចឲយពកួ
េគរស់េនជមយួគន បន។ អគរែបបេនះ គរួមនសមភ រៈ្រគប្់រគនែ់ដលជត្រមូវកររបស់ម្ត យ
េទើបស្រមលកូនរចួ។ ករេធ្វើដូចេនះមនភព្របេសើរជងករទុកកូនឲយេនឃ្ល តពីម្ដ យេន
កែន្លងេមើលែថទកុំមរ ែដលម្ដ យ ចេទេលងកូនបនកនុងរយៈេពល មយួប៉េុ ្ណ ះ។  
 
 
យុ្រតឹម្រតូវមយួែដលត្រមូវឲយកុមរ គរួេនឆង យពីម្ដ យែដលជបព់នធនគរ មនករពិបក

កនុងករកំណត។់ េ យ រែតទំនកទំ់នងរ ងម្ដ យ និងកូនមន រៈសំខន ់េទើបមនករ
ផ្ដល់េហតុផលមយួថ កុមរ គរួ ន កេ់នជមយួម្ដ យរបស់ខ្លួនឲយបនយូរ មែដល ចេធ្វើ
បន ្របែហលេសមើនឹងថិរេវ ៃនករបំេរ ើេទសរបស់ម្ត យជបឃំុ់។ ករពនយល់េហតុផលផទុយពី
េនះបនេលើកេឡើងថ ពនធនគរ គឺជបរ ិ ថ នមយួខុសពីបរ ិ ថ នេផ ងេទៀត ែដលនឹងបះ៉ពល់
ដល់ករលូត ស់របស់កុមរកនុងវយ័ដំបងូ។ ស្រមបេ់ហតុផលែបបេនះ កុមរ មនិគរួ
អនុញញ តឲយ ន ក់េនពនធនគរជមយួម្ដ យរបស់េគេលើសពី យុពីរេទបីែខេទ។ មករ
អនុវត្តជកែ់ស្ដង រដ្ឋបលពនធនគរមយួចំននួអនុញញ តឲយម្ត យ ន កេ់នកនុងពនធនគរជមយួ
កូន េមើលែថទកូំនរហូតដល់ពកួេគមន យុ្របបំនួែខ ១៨ ែខ រហូតដល់ យុ ៤ ឆន  ំឬរយៈ
េពលយូរជងេនះ ្របសិនេបើកុមរមនិមនកែន្លងែដល្រតូវេទ។  
  
្របសិនេបើកុមរមនិ ច ន កេ់នជមយួម្ដ យរបស់ខ្លួនកនុងពនធនគរ ជញ ធរពនធនគរ្រតូវ
ទទលួខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំកែន្លង ន កេ់ន មជេ្រមើសេផ ង េនជមយួនឹង្រកុម្រគួ ររបស់
កុមរ ឬជមយួ ជញ ធរែដលជអនកេមើលែថទកុំមរែដលគម នឳពុកម្ដ យ។ ករសេ្រមចចិត្តកនុង
ករេរៀបចំឲយបន្រតឹម្រតូវ គរួែតេធ្វើសំ បឧ់ត្ដម្របេយជនរ៍បស់កុមរេន្រគបក់លៈេទសៈ ។ 
ដូេចនះ ្របករសំខនគឺ់ថ ករសេ្រមចេនះ គរួែតជករសេ្រមចចតិ្តែដលេធ្វើេឡើងេ យរមួសហករ
ជមយួទីភន កង់រមនសមតថកិចចដៃទេទៀត េ យមនិែមន្រគនែ់តជករសេ្រមចរបស់រដ្ឋបល
ពនធនគរែតមន កឯ់ងប៉េុ ្ណ ះេទ។  

“េនៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០០៣  តុ ករមយួកនុង្របេទសឥ ្ឌ បនេចញ
េសចក្ដីសំេរចថ “កូនរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដីែដលកំពុងរស់េនកនុងពនធនគរ ្រតូវករករ
ករពរបែនថម"។  តុ ករបនែថ្លងថ “កនុងទិដ្ឋភពជេ្រចើន កូនជនជបឃំុ់្រស្ដីទងំេនះ
ទទលួរងនូវផលវបិកពីករ្រពេងើយកេណ្ដើ យ" ្រពមទងំបនេចញេសចក្ដីែណន ំេដើមបី
ធនឲយបនថ រដ្ឋ និងែដនដីសហភពទងំអស់ ្រតូវបំេពញ មបទ ្ឋ នអបបបរមទក់
ទងនឹងកូនរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដីែដលជបឃំុ់ឃងំកនុងពនធនគរ”។៦៨ 

 
រពត័ម៌នៃនតុ ករកំពូល្របេទសឥ ្ឌ  ឆន ២ំ០០៣  

ម្ដ យែដលមនកូន    
េនជមយួ  

យុែដល ចរស់េន
ចេ់ យែឡកពីគន   

េតើមនកែន្លង េផ ង
េទៀតស្រមបឲ់យកុមរ

ន កេ់នេទ?  
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កនុងរយៈេពលកុមររស់េនកនុងពនធនគរ បរ ិ ថ នរស់េនរបស់កុមរ គរួេរៀបចំេឡើងឲយមន
លកខណៈធមម មែដល ចេធ្វើេទបនស្រមបកុ់មរ និងម្ដ យ។ ករលូត ស់របស់កុមរ
មនិ្រតូវរតឹតបតិេ យែផ្អកេលើមលូេហតុម្ដ យជជនជបឃំុ់េនះេទ។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត ករ
ចតែ់ចងពិេសសៗ គរួេធ្វើេឡើងេដើមបផី្ដល់ករគ្ំរទដល់ម្ដ យ និងកុមរេនេពលេ ះែលង
េចញពីពនធនគរ។  
  
្រស្តីទំនងជមនករទទលួខុស្រតូវេ្រចើនជងបរុស កនុងនមជអនកេមើលែថចមបង ឬែតមន កគ់ត់
របស់ ចញ់តិកនុងបនទុកដៃទេទៀតេ្រកពីកូនរបស់ខ្លួន។ រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវពិចរ េលើ
ករេរៀបចំែដលសម្រសបេទ មកលៈេទសៈទងំេនះ។  
  
ជំពូកទី ៦ ៃនេសៀវេភេនះ េរៀប បពី់ត្រមូវករែថទសុំខភពរបស់ជនជបឃំុ់។ ជនជបឃំុ់
្រស្ដីមនត្រមូវករសុខភពជក់ កែ់ដល្រតូវមនករទទលួ គ ល់ និងយកចិត្តទុក ក។់ 
្របសិនេបើ ចេទរចួ  ជនជបឃំុ់្រស្ដី គរួទទលួបនករ្រតួតពិនិតយពីគិ នុបប ្ឋ យិក និងេវជជ
បណ្ឌិ ត និងទទលួបនករ្របឹក ជមយួអនកជំនញែផនកសុខភព្រស្តី។ កនុងករណីជេ្រចើន ក្ដី
កង្វល់ចំេពះកូន ចជមលូេហតុចមបងេធ្វើឲយករ្រពួយបរមភ និងភព នតឹងចំេពះជនជប់
ឃំុ្រស្ដី ែដល ចជះឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេលើសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត និងេធ្វើឲយ្រស្ដីែដលជបឃំុ់
ឃងំមនបញ្ហ ែផនកចិត្ត ្រស្តធងនធ់ងរជងបរុស។ ករេរៀបចំករែថទសុំខភពស្រមបជ់ន
ជបឃំុ់្រស្ដី គរួេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ េនះ។  
 

 

“្រស្តី និងកុមរែីដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវមនសិទធិទទលួបនករែថទសុំខ
ភពជពិេសស ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈរបូ ្រស្ត និងជីវ ្រស្ត និងត្រមូវករែផនក
សុខភពបន្តពូជ។ ជពិេសស ពកួេគ គរួមនលទធភពទទលួបនករពិនិតយជំងឺ្រស្តី និង
កុមរ មនុេពល កនុងអំឡុងេពល និងេ្រកយេពលស្រមលកូន េហើយ្របសិនេបើ ចេធ្វើេទ
បន ករពិនិតយេនះ មនិ្រតូវេធ្វើេឡើងេនមនទីរឃំុឃងំេទ គឺ្រតូវេធ្វើេន មមនទីរេពទយ ឬ ថ ប័
នសម្រសប។ ្របសិនេបើកុមរេកើតកនុងមនទីរឃំុឃងំ េនះមនិ្រតូវបញជ កពី់ទីកែន្លងកំេណើ ត
េនះកនុងសំប្ុរតកំេណើ តេឡើយ។  
  

គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធមិនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តល្អ្របេសើរស្តីពីករ
ករពរជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពកនុង្របេទស េមរកិ េគលករណ៍ ១០ ឆន ២ំ០០៨ 
 
្រស្តី និងយុវតីែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវផ្ដល់ឲយបនេទៀងទតនូ់វរបស់របរទងំ

យែដលមនិ ចខនបនស្រមបេ់សចក្ដ្ីរតូវករអនមយ័ពិេសស មេភទរបស់ពកួេគ។  
េគលករណ៍ ១២ 

 
ករ កេ់ទសេ យករឃុំឃងំឲយេន ចេ់ យែឡកេទេលើ្រស្តីមនៃផទេពះ ្រស្តីែដល
រស់េនជមយួកូនកនុងមនទីរឃំុឃងំ ្រតូវ មឃតជ់ ចខ់ត។  

េគលករណ៍ ២២ 

កុមរែដលធំធតក់នុង
ពនធនគរ  

ចញ់តិកនុងបនទុកដៃទ
េទៀត  

ករែថទសុំខភព  
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ជនជបឃំុ់្រស្ដី គឺជជនជបឃំុ់ងយរងេ្រគះ ជពិេសស កនុងពនធនគរែដលមនបរយិកស
បិទជិត េហើយគរួទទលួបនករករពរពីកររេំ ភបំពនេលើ ងកយ ឬផ្លូវេភទ ែដល្រប្រពឹត្ត
េ យម្រន្តីបរុសេន្រគបេ់ពលេវ ។ លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិ ត្រមូវឲយ ជនជបឃំុ់្រស្ដីទទលួ
ករេមើលករខុស្រតូវពីម្រន្ត្ីរសីដូចគន ។ ្របសិនេបើម្រន្តីបរុសេធ្វើករកនុងពនធនគរស្រមបឃំុ់
ឃងំ្រស្តី ម្រន្តេីនះ មនិ្រតូវេធ្វើករ្រគប្់រគងែតមន កឯ់ងេឡើយ គឺគរួមនវត្តមនរបស់ម្រន្តី្រស្តីេធ្វើ
ករជមយួជ្របច។ំ  
 

 
 

 
ជំពូកទី ៧ ៃនេសៀវេភេនះ េរៀប បពី់នីតិវធីិស្រមបក់រែឆកេឆរជនជបឃំុ់។  ម្រន្ត ីគរួេធ្វើករ
ែឆកេឆរេ យយកចិត្តទុក កពិ់េសស េនេពលអនុវត្ដនចំ៍េពះជនជបឃំុ់្រស្ដី។  ម្រន្តបីរុស 
មនិគរួចូលរមួកនុងករែឆកេឆរជនជបឃំុ់ជ្រស្តីេឡើយ។ ឧទហរណ៍  កបបកិរយិ្រតឹម្រតូវជ
ទូេទ មនិត្រមូវឲយជនជបឃំុ់េ ះសេម្ល កបំពកេ់ចញទងំអស់ែឆកេឆរេលើ ងកយេនះេទ 
ជពិេសសចំេពះករណីរបស់ជនជបឃំុ់្រស្ដី។  
 

 
កតព្វកិចចរបស់រដ្ឋបលពនធនគរកនុងករេ្រត មេ ះែលងជនជបឃំុ់ឲយេទរស់េនកនុងសងគម 
មនេរៀប បក់នុងជំពូកទី ១០ ៃនេសៀវេភេនះ។ ត្រមូវកររបស់្រស្តីែដលជិតទទលួបនករេ ះ
ែលង គរួទទលួបនករយកចិត្តទុក កពិ់េសស។ បញ្ហ មយួ្របែហលជមនិ ចេទរចួេនះ 

គឺជនជបឃំុ់ទងំេនះ មនិ ច្រតឡបេ់ទរក្រគួ រវញិេទេ យ រែតខ្លួនេគធ្ល បជ់ប់
ពនធនគរ។ រដ្ឋបលពនធនគរ គរួេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមយួទីភន កង់រសហគមន ៍និងអងគករ
មនិែមនរ ្ឋ ភបិល េដើមបជីយួ អតីតជនជបឃំុ់ជ្រស្តីឲយរស់េនកនុងសហគមនរ៍បស់ខ្លួនវញិ។ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញែដលេធ្វើឲយ្រស្ដី ចជយួ ខ្លួនឯងបន មនតៃម្ល ស់ស្រមប្់រស្តី
ែដលជបព់នធនគរ។  
 

“ករឃំុឃងំ និងករឃ្ល េំមើល្រស្តីែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព គរួអនុវត្តេ យម្រន្តី
្រស្តីែតប៉េុ ្ណ ះ េបើេទះបីជម្រន្តីមនសមតថភព ឬជំនញ ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត ្រគូបេ្រង ន 
ឬ ម្រន្តីរដ្ឋបលេផ ងេទៀតជបរុសកេ៏ យ។ 
 
គណៈកមមករអន្តរ េមរកិស្ដីពីសិទធិមនុស  េគលករណ៍ និងករអនុវត្តដល៏្អស្ដីពីករករ 

ពរជន្រតូវបនដកហូតេសរភីពកនុង្របេទស េមរកិ េគលករណ៍ ២០ ឆន ២ំ០០៨ 

 ម្រន្តេីធ្វើករេនកនុង
ពនធនគរ្រស្តី  

ករែឆកេឆរ  

សកមមភពេ្រត ម
ស្រមបក់រេ ះែលង  
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“សហជីព្រស្តីេយែមន៉ែដលទទលួករគ្ំរទពីអងគករ Oxfam កនុង្រសុកចំននួ្រប ំមន
េមធវសីម័្រគចិត្តចំននួ ៣៦ របូ ែដលផ្ដល់ករគ្ំរទែផនកចបបេ់ យមនិគិតកៃ្រមដល់្រស្តី
្រកី្រកកនុងពនធនគរ តុ ករ និង ថ នីយន៍គរបល។ ជលទធផល  ជនជបឃំុ់្រស្ដីចំននួ 
៤៥០នក ់ទទលួបនករេ ះែលងកនុងឆន  ំ២០០៤ និងឆន  ំ២០០៥។ េបើេយង ម
របយករណ៍ពីែខធនូ ឆន  ំ២០០៧ បនឲយដឹងថ “មនិមន្រស្តីេនកនុងពនធនគរេឡើយ 
បនទ បពី់បញចបរ់យៈេពលឃំុឃងំរបស់ខ្លួន”។ អនក្រគប្់រគងទូេទៃនពនធនគរក ្ដ ល
េនទី្រកុង  បននិយយថ “េយើងេ ះែលងជនជបឃំុ់ទងំេនះ េនេពលពកួេគ
បនបំេរ ើេទសចប ់េហើយពកួេគ ចេទកែន្លងែដលខ្លួនចងេ់ទបនេ យេសរ។ី ជ្រមក
ន កេ់ន ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងស្រមប្់រស្ដីបនទ បពី់េ ះែលងពីពនធនគរ ឬស្រមប្់រស្ដី

ែដលមនិមនផទះ្រតូវេទ។៦៩  
 

អនកេសុើបអេងកតយ៉ែមន៉ ៃថងទី ១៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧ 
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ជនជប់ឃុមំនេទស
ពនធនគរមួយជីវិត និង 

     ជនជប់ឃុជំប់េទស         
                ពនធនគរកនងុថិរេវ យរូ   
 
្រកបខណ័្ឌ ករងរ  
  
េន្របេទសជេ្រចើន  ជនជបឃំុ់ភគេ្រចើនែដល្រតូវបនសំេរចផ្ដនទ េទស កំពុងបំេរ ើេទស 

ពនធនគររយៈេពលខ្លី។ កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួជនជបឃំុ់្រតូវជបព់នធនគរ ជមធយម រយៈ
េពលពីរ ឬបីែខ រឯីខ្លះេទៀតជបព់នធនគរមយួឆន  ំឬពីរឆន ។ំ េទះជយ៉ងេនះក្ដី កនុងេពលថមីៗ
េនះ តុ ករមននិនន ករេកើនេឡើងកនុងករសំេរចេទសពនធនគរកនុងរយៈេពលយូរជងពីមនុ។ 

ម្របពន័ធពនធនគរមយួចំននួ  ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរមនចំននួតិចតចួេបើ
េ្រប បេធៀបេទនឹងចំននួជនជបឃំុ់សរបុ។េទះបីយ៉ង  េបើគិតកនុងលកខខណ្ឌ រចនសមពន័ធ 
និង្រគប្់រគងវញិេនះ ករឃំុខ្លួនជនជបឃំុ់រយៈេពលយូរនឲំយមនករចំ យធនធនអស់
យ៉ងេ្រចើន។ 

  
េពលែដលពយយមេធ្វើករបក្រ យពីនិយមនយ័ៃនពកយជនជបឃំុ់មនេទសពនធនគររ
យៈេពលយូរេនះ បញ្ហ កេ៏កើតមនភ្ល មៗែដរ។ កនុង្របពន័ធពនធនគរជេ្រចើន ដូចជ កនុងប ្ដ
្របេទសេនភគខងេជើងអឺរ ៉បុមយួចំននួ ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរេលើសពីរយៈេពល ៦ 

ែខ ្រតូវបនចតទុ់កជជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ។ ផទុយេទវញិ កនុង្របពន័ធ
ពនធនគរខ្លះេទៀត  ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ គឺជជនជបឃំុ់ែដលជប់
ពនធនគរេលើសពី១០ឆន ។ំ េនឯសហរដ្ឋ េមរកិវញិ ជនជបឃំុ់ជេ្រចើន្រតូវបនកតេ់ទស
ឲយជបព់នធនគរ បរ់យឆន េំលើសពី យុកលមនុស ធមម េទេទៀត។ ទកទ់ងនឹងេគល
បំណងៃនករផ្ដល់អនុ សនដ៍ល់ករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួជីវតិ និង ជន
ជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ ្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុចតទុ់ក ល្រកមកំណតេ់ទសពនធន
គររយៈេពល ៥ឆន ថំជករផ្ដនទ េទសពនធនគររយៈេពលយូរ។ 

  
កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ និយមនយ័ៃនករជបព់នធនគររយៈេពលយូរ មនទំនកទំ់នងជិត
សនិទេទនឹងករលុបបំបតេ់ទស្រប រជីវតិ។ េនប ្ត ្របេទសជេ្រចើន កនុងរយៈេពលជង
៤០ឆន កំន្លងមកេនះ ផលវបិកកនុងករលុបបំបតេ់ទស្រប រជីវតិ នឲំយមនករកតេ់ទស
ឲយជបព់នធនគរអស់មយួជីវតិ ជពិេសស ស្រមបជ់នជបឃំុ់ជបេ់ចទពីបទមនុស ឃត។
 ករែបងែចក្របេភទថមីៃនជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ បននមំកនូវករលំបកថមី

១៩ 

ករេកើនេឡើងចំនួនជន
ជបឃុ់ំជបេ់ទស

ពនធនគរថរិេវ យូរ  

និយមនយ័  

ផលបះ៉ពល់ៃនករលុប
បំបតេ់ទស្រប រជីវតិ  
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មយួដល់រដ្ឋបលពនធនគរ។ ករលំបកេនះបនេកើតមនេន្របេទសមយួចំននួៃនអឺរ ៉បុខង
េកើត េ យ រែតមនករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ មរេបៀបថមី។
 កនុងករណីមយួចំននួ ជនជបឃំុ់ែដល្របឈមនឹងេទស្រប រជីវតិពីមនុេនះ ឥឡូវេនះ ្រតូវ
ទទលួេទសជបព់នធនគរជអបបបរម២៥ឆន វំញិ េ យកនុងរយៈេពល១០ឆន ដំំបងូ  ជនជប់
ឃំុេនះ្រតូវ កក់នុងបនទបឃំុ់ឃងំែតមន កឯ់ង ចេ់ យែឡកពី ជនជបឃំុ់ដៃទ។ ករ ក់
េទសឲយេនកនុងបនទប់ ចេ់ យែឡករយៈេពលែវង ឬករេ្របើ្របស់ពនធនគរ និងទី ងំ 
ពិេសសស្រមបឃំុ់ខ្លួន ជនជបឃំុ់ទងំេនះ គឺមនិទនម់នករបញជ កពី់មលូេហតុចបស់ ស់
េនេឡើយេទ។ 

  
ករ កេ់ទសឲយជបព់នធនគរអស់មយួជីវតិ គឺជទណ្ឌ កមមធងនធ់ងរបំផុតែដល ចេ្របើ្របស់
កនុងយុ ្ត ធិករែដលមនិអនុវត្តេទស្រប រជីវតិ។ េ យ រែតមនករអវត្តមន េទស
្រប រជីវតិេនះេហើយ េទើបករកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរអស់មយួជីវតិក្ល យេទជេទស
ធងនធ់ងរ និងជករផ្ដនទ េទសែបបសងសឹកដខ៏្ល ងំក្ល បំផុត។ េទះបីជពកយថជបព់នធនគរ
មយួជីវតិមននយ័ខុសៗគន កនុង្របេទសេផ ងៗកេ៏ យ ប៉ែុន្តលកខណៈទូេទមយួបង្ហ ញថ ករ
សំេរចផ្ដនទ េទសែបបេនះមនិមនថិរេវ កំណតច់បស់ ស់េនះេទ។ ជកែ់ស្ដង កនុងយុ ្ត ធិ
ករភគេ្រចើន  ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួជីវតិមនចំននួតិចតចួ ស់ ែដល្រតូវជបក់នុង
ពនធនគររហូតអស់មយួជីវតិ េ យ រែតជនជបឃំុ់ទងំេនះភគេ្រចើន្រតូវបនេ ះែលង
េទវញិ េ យសថិតេ្រកមទ្រមងក់រ្រតួតពិនិតយមយួចំននួ េហើយករផ្ដនទ េទសែបបេនះ នឹង
ត្រមូវឲយមនករេរៀបចំទុកជមនុ។  

  
លកខណៈៃនករផ្ដនទ េទសពនធនគរអស់មយួជីវតិែដលមនិកំណតេ់ពលេវ  េធ្វើឲយរដ្ឋបល
ពនធនគរជបួ្របទះបញ្ហ ជក់ កម់យួចំននួកនុងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់្របេភទេនះ។ ជករ
ពិត ស់ េទះជមនិមនកលបរេិចឆទចបស់ ស់កនុងករេ ះែលងជនជបឃំុ់ជប់
ពនធនគរមយួជីវតិកេ៏ យ ករ៏ដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសកនុងករេរៀបចំ
កមមវធីិសម្រសប េដើមបេី ះែលងជនជបឃំុ់ទងំេនះែដរ។ 

 
 

 

 “្របេទសជេ្រចើន  ករលំបកននបងកេឡើងមកពីករ កព់នធនគរមយួជីវតិ ្រតូវ
ទទលួ គ ល់េ យរដ្ឋធមមនុញញ របស់្របេទសខ្លួន។ ឧទហរណ៍ េន្របេទសពរ័ទុយ
ក ល់ េ្របសីុលកូ ្ត រកី កូឡំុប៊ ីនិងែអល៊ ល់ ៉ ឌរ័ រដ្ឋធមមនុញញជតិមនិអនុញតឲយមន

ករ កព់នធនគរមយួជីវតិេនះេឡើយ។ េន្របេទសមុកិសីុកូ កនុងឆន ២ំ០០១ និង្របេទស
េបរ៉ ូកនុងឆន ២ំ០០៤ តុ ករធមមនុញញបន្របកសករ កព់នធនគរមយួជីវតិ ជករអនុវត្ដ 
អធមមនុញញភព។ ឧទហរណ៍ េន្របេទសេអសប៉ញ នរ័ែវស និងស្លូេវនី ្រកម្រពហមទណ្ឌ
របស់្របេទសទងំេនះ មនិមនែចងពីករ កព់នធនគរមយួជីវតិេនះេទ។៧០ 

 

Dirk van Zyl Smit ករ កព់នធនគរមយួជីវតិ ៖  

បញ្ហ ថមីៗែដលមនកនុងចបបជ់តិ និងអន្តរជតិ ឆន ២ំ០០៦  

 ជនជបឃុ់ជំប់
ពនធនគរអស់មយួជវីតិ  

ករ្រគប្់រគងេលើករផ្ដនទ
េទសែដលមនិមន
េពលកំណតច់បស់

ស់  
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 ម្រន្តីពនធនគរ ្រតូវពិចរ ពីេ្រគះថន កែ់ដល ចេកើតមនេនេពល្រគប្់រគង្រកុមជនជបឃំុ់
ទងំេនះ ។ ករសនមតេ់ យគម នករពិចរ ែដលថ ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពល
យូរ សុទធែតជជនជបឃំុ់ែដលបងកេ្រគះថន កេ់នះ មនិមនភស្តុ ង បញជ កេ់នះេទ។
ឧទហរណ៍ ជទូេទ  ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួជីវតិ មនិបងកបញ្ហ ែផនកវនិយ័េ្រចើនជង
្រកុមជនជបឃំុ់េផ ងៗេនះេទ។ ផទុយេទវញិ  ជនជបឃំុ់ទងំេនះ ជេរឿយៗមនកំណតេ់ហតុ
វនិយ័ល្អជងជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលខ្លី។ មនិមនភស្តុ ង បញជ កថ់  ជនជប់
ឃំុទងំេនះបងកករអកុឡុក ឬគំ មកំែហងដល់ករ្រគប្់រគង េ យ រែតថិរេវ យូរៃនករ
ផ្ដនទ េទសេឡើយ។ ជញឹកញប ់ ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួជីវតិមន យុេ្រចើនជង យុ
មធយមៃនជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត។  ជនជបឃំុ់ទងំេនះភគេ្រចើនជជន ្រប្រពឹត្តបទេលមើសេលើក
ដំបងូ ែដលមនិធ្ល ប្់រប្រពឹត្តអំេពើហិង កន្លងមកេទ។ ជធមម  ជនរងេ្រគះ គឺជមនុស ែដល
ជនជបឃំុ់ធ្ល ប់ គ ល់ពីមនុមក។ េ យ រែតកលបរេិចឆទេ ះែលង ជនជបឃំុ់ជបព់នធន
គររយៈេពលយូរ ្រស័យេលើ កបបកិរយិរបស់ជនជបឃំុ់ទងំេនះកនុងអំឡុងេពលជបព់នធ
នគរ ដូេចនះេទើបជនជបឃំុ់ទងំេនះពយយមមនិបងកបញ្ហ មយួេឡើយ។ ែផ្អកេលើមលូ
េហតុទងំេនះ  ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ មនឥរយិបថទនភ់្លនចំ់េពះ្រកុមជន
ជបឃំុ់េផ ងៗេទៀត ដូចជចំេពះជនជបឃំុ់វយ័េកមង ឬ ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលខ្លី
ជេដើម។ 

 

 
កនុងេពលជមយួគន េនះែដរ ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ និងជនជបឃំុ់ជបព់នធន
គរមយួជីវតិ គឺជជនជបឃំុ់ែដលបងកេ្រគះថន កខ់ពស់ មនភគរយខពស់។  ជនជបឃំុ់មយួ
ចំននួ នឹង្រប្រពឹត្តឧ្រកិដ្ឋកមមគរួឲយរនធត ់និងបងកករគំ មកំែហងជកែ់ស្ដង មយួដល់សុវតថិ
ភព ធរណៈ ្របសិនេបើពកួេគលួចរតេ់គចេចញពីពនធនគរ។  រដ្ឋបលពនធនគរ ទទលួ
ខុស្រតូវកនុងករធនមនិឲយជនជបឃំុ់ែបបេនះ លួចរតេ់ចញពីពនធនគរ និងធនថ ជនជប់
ឃំុែបបេនះមនិបងកករគំ មកំែហងដល់សុវតថភិពរបស់ម្រន្ត ីនិងជនជបឃំុ់េផ ងៗេទៀតេឡើយ
។ បញ្ហ ្របឈមដខ៏្ល ងំចំេពះថន ក្់រគប្់រគងពនធនគរែដលមនវជិជ ជីវៈ គឺករ្រគប្់រគងជនជប់
ឃំុទងំេនះ ្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ និងមនមនុស ធម ៌រមួទងំករធនពីសុវតថិភពរបស់
អនកដៃទផងែដរ។ ្របធនបទទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់្របេភទេនះមនេលើកេឡើង
េនជំពូកទី ៨។ 

 
 

 ផលលំបកមយួេផ ងេទៀតេកើតេឡើង េនេពល្របពន័ធពនធនគរ ត្រមូវឲយមនករេ ះ្រ យ
ជមយួជនជបឃំុ់្រតូវបនចតទុ់កថជេភរវករ ឬជស្រតូវរបស់រដ្ឋ។ មនិដូចជនជបឃំុ់ភគ
េ្រចើនដៃទេទៀតេទ  ជនជបឃំុ់ជេភរវករ ជេរឿយៗ  មនិ្រពមទទលួ គ ល់ករពិតថ ខ្លួន្រតូវ
ជបព់នធនគរ ឬមនិ្រពមទទលួយកនីតិសមបទរបស់ ជញ ធររដ្ឋបលពនធនគរ  ។ ករ្រគប់
្រគងជនជបឃំុ់ទងំេនះមនភពសមុគ ម ញ េ យ រពកួេគទងំេនះ មនមខុតំែណងែផនក
នេយបយ និងែផនក ធរណៈខពស់ៗ េហើយករ្រគប្់រគងេលើ និង្របតិកមមតបរបស់អនកទងំ
េនះចំេពះករ កព់នធនគរ មនករទកទ់ញចំ ប់ រមមណ៍ពី្របពន័ធពត័ម៌នយ៉ងខ្ល ងំ 

ែដល ចបងកឲយមនអំេពើហិង កនុងសងគម។  ្រកុមអនក្រគប្់រគងពនធនគរ ជញឹកញប ់ទទលួ
រងករ កស់មព ធែផនកនេយបយ។ ជមយួគន េនះែដរ មេធយបយែដលរដ្ឋបលពនធនគរ

 ជនជបឃុ់ជំបព់នធនគរ
រយៈេពលយូរ មនិែមន
សុទធែតជជនែដលបងក

េ្រគះថន កេ់នះេទ  

 ជនជបឃុ់ំែដលមន
និភយ័ខពស់  

 ជនជបឃុ់ំែដលេគ
ចតទុ់កថជេភរវករ  
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េឆ្លើយតបេទនឹងករ កស់មព ធេលើករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ទងំេនះ្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ
 និងមនុស ធមេ៌នះ គឺករអនុវត្តជកែ់ស្ដងមយួ ពីមនសិករវជិជ ជីវៈរបស់រដ្ឋបលពនធនគរ។
 បញ្ហ េនះមនករបក្រ យលម្អតិេនកនុងជំពូកទី ៨ ។ 

 

 
េទះជយ៉ងេនះក្ដី បញ្ហ សំខនបំ់ផុតកនុងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួជីវតិ និង
ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ នឹងបងកេឡើងេ យករបះ៉ពល់សុខុមលភពផ្លូវចិត្ត
របស់ជនជបឃំុ់ េ យ រករជបព់នធនគររយៈេពលយូរ ឬមនិមនកំណតៃ់ថងេ ះែលងឲយ
បនជក់ ក។់ អនក្រគប្់រគងពនធនគរ ចបំច្់រតូវជយួ ជនជបឃំុ់កនុងករេរៀបចំែផនករកនុង  
រយៈេពលជបឃំុ់ េដើមបរីក នូវតៃម្លផទ ល់ខ្លួន និងេជៀស ងេ្រគះថន ក ់ែដលប ្ដ លមកពី   
ថ បន័ភេ បនីយកមម។ 

 
 

ខ្លមឹ រៃនលិខតុិបករណ៍អន្តរជត ិ 
 

កតិកសញញ អន្តរជតិ និងលិខិតុបករណ៍ស្ដីពីសិទធិមនុស មនែចងតិចតចួស្តីពីករ្រគប្់រគងជន
ជបឃំុ់ែដល្រតូវបំេរ ើេទសអស់មយួជីវតិ ឬជនជបឃំុ់ែដលបំេរ ើេទសថិរេវ យូរ។  
 

 
ឯក រអន្តរជតិជគន្លឹះពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ គឺ
អនុ សនអ៍ងគករសហ្របជជតិស្ដីពីករ កព់នធនគរមយួជីវតិ។៧១ អងគករសហ្របជ
ជតិផ្ដល់អនុ សនថ៍ រដ្ឋ គរួផ្ដល់“ឱកសស្រមបក់រ្រប្រស័យទកទ់ង និងទំនកទំ់នងកនុង
សងគម” ្រពមទងំ “ឱកសកនុងករេធ្វើករេ យមន្របកេ់បៀវត រ ៍ករទទលួបនករសិក  
ករចូលរមួកនុងពិធី សន វបបធម ៌កី  និងករកំ ន្តេផ ងៗេទៀត” ដល់ជនជបឃំុ់ែដល
ជបព់នធនគរមយួជីវតិ។ ្របសិនេបើផ្ដល់ឱកសទងំេនះមនដល់ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរ
មយួជីវតិ េនះជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរទងំអស់ កគ៏រួែតទទលួបននូវឱកស
ដូចគន េនះែដរ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ អនុ សនរ៍បស់្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុស្ដីពីករ្រគប្់រគងជន
ជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួជីវតិ និងជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរេផ ងៗេទៀត៧២ េន
ឆន ២ំ០០៣ េលើកេឡើងថ  ជនជបឃំុ់ែបបេនះ គរួទទលួបនឱកស “ចូលរមួកនុងករងរអបរ់ ំ
ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងសកមមភពេផ ងេទៀត ែដលអនុវត្ដកនុងពនធនគរនិងបេងកើនឱកសៃន
កររស់េនយ៉ងេជគជយ័បនទ បពី់ករេ ះែលង”។ 

 
 

ករអនុវត្តជកែ់ស្តង  
 

បទបបញញត្តិទងំអស់ៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរឲយបនល្អ ែដលបនេរៀប បេ់នកនុង េសៀវេភ
េនះ គរួយកមកអនុវត្តដូចគន េលើករណីជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួជីវតិ ឬ ជនជបឃំុ់ជប់
ពនធនគររយៈេពលយូរេផ ងៗេទៀត ។ េលើសពីេនះ ករពិចរ េលើបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹង្រកុម
ជនជបឃំុ់ទងំេនះ មនដូចខងេ្រកម ៖ 

 

 

បញ្ហ ៃន ថ បន័         
ភេ បនីយកមម  

ករផ្ដល់ឱកស  
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 ជនជបឃំុ់ទងំអស់ជបគុគលខុសៗគន  េហើយ ជញ ធរពនធនគរចបំច្់រតូវ្រគប្់រគង ជនជប់
ឃំុ មវធីិខុសៗគន ែដរ។ មេធយបយៃនករចបេ់ផ្ដើមដំេណើ រករដំបងូេនះស្រមប ់ជនជបឃំុ់
ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ គឺករ យតៃម្លបឋម ែដលជករចបេ់ផ្ដើមេរៀបចំករ្រគប្់រគងជន
ជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ បញ្ហ េនះមនេរៀប បក់នុងជំពូកទី ៧ ៃនេសៀវេភេនះ។ េនកនុងយុ ្ត ធិករជ
េ្រចើន  ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ ្រតូវនេំទែផនកែណនជំមនុសិន។េគល
បំណងៃនករយកជនជបឃំុ់េទែផនកែណន ំគឺេដើមបសី្រមបស្រមួលជនជបឃំុ់ទងំេនះឲយ
ស្រមបខ្លួនេទនឹងជីវតិរស់េនកនុងពនធនគរ េហើយប៉នុម នែខេ្រកយមក អនកទងំេនះ នឹង្រតូវ
បញជូ នេទកនព់នធនគរែតម្តង។ 

 
 
កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ករ យតៃម្លបឋមនេំទរកដំេណើ រករ្រគប្់រគងរយៈេពលឃំុឃងំ
 ែដលនឹងមនករមលូផ្ដុ ំ្របវត្តរិបស់ជនជបឃំុ់ មរយៈករពិចរ េលើក ្ត មយួចំននួ ដូច
ជ ្របវត្តិឧ្រកឹដ្ឋកមម ្រគួ រ និងជីវ្របវត្តិ ្របវត្តិករងរ បញ្ហ នន ដូចជករេសពេ្រគ ង្រស
វងឹ និងេ្រគ ងេញ ន ្រពមទងំរបយករណ៍ពីនគរបល ថ បន័ផ្ដល់េស សុខុមលភព ឬេស
បំេរ ើេទស កលបង។ ែផ្អកេលើក ្ត ទងំេនះ នឹងមនករេរៀបចំែផនករៃនករអនុវត្ដេទស

។ ែផនករេនះ រមួមនករ យតៃម្ល និភយ័ែដលបងកេឡើងេ យជនជបឃំុ់មន ក់ៗ េទេលើ
ខ្លួនឯង ជនជបឃំុ់េផ ងៗ  ម្រន្តីពនធនគរដៃទេទៀត និងេទេលើ ធរណជន។ ករ
ពិចរ សំខនបំ់ផុតកនុងដំេណើ រករ យតៃម្ល និភយ័េនះ គឺករករពរ ធរណជន។ករ
យកចិត្តទុក ក្់រតូវបនពិចរ  េដើមបធីនថ ករ យតៃម្ល និភយ័ គឺមនិខពស់ ឬមនិទប
ជងអងគេហតុៃនសំណំុេរឿងែដលបនេលើកេឡើង។ ែផនករៃនករអនុវត្ដេទស ករ៏មួបញចូ ល
សកមមភព និងកមមវធីិខុសៗគន  ែដលជនជបឃំុ់ ចចូលរមួេពញមយួរយៈេពលៃនករបំេរ ើ
េទសរបស់ខ្លួន ។ 

 
 

មនិមនករេលើកយកមលូេហតុែដលករផ្ដល់ករងរ ករអបរ់ ំនិងសកមមភពេផ ងៗេទៀតេរៀប
បក់នុងជំពូកទី ១០ ៃនេសៀវេភេនះ មនិគរួអនុវត្តចំេពះជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពល

យូរ និងជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួជីវតិេនះេឡើយ។ មពិត េបើនិយយពីថិរេវ យូរៃន
ករផ្ដនទ េទសពនធនគររបស់ជនជបឃំុ់ េគ ចផ្ដល់ទឡ្ហីករណ៍ថ ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររ
យៈេពលយូរ គរួទទលួបន ទិភពជងជនជបឃំុ់េផ ងេទៀតស្រមបក់រចូលរមួកនុង
សកមមភពទងំេនះ េនេពលធនធនមនភពខ តេ់ខ យ។ ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរមយួ
ជីវតិ ឬជបព់នធនគររយៈេពលយូរ ចរស់េនឆង យពី្រគួ រ  និងសហគមន ៍ដូេចនះ អនក
ទងំេនះ ចបស់ជ្រតូវករករគ្ំរទកនែ់តេ្រចើនេឡើងកនុងដំេណើ រករ ្ដ រនីតិសមបទ។ 

 

 
មនិមនេហតុផល្របតិបត្តិ មយួកនុងករ កជ់នជបឃំុ់ែបបេនះឲយេនកនុងបនទប់ ចេ់ យ
ែឡក ជលកខណៈបគុគល ឬ្រកុម េ យ រែតថិរេវ យូរៃនករបំេរ ើេទសេនះេទ។ផទុយេទ
វញិ ករ្រគប្់រគងែដលល្អេនះ គឺករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់ឲយបន្រតឹម្រតូវ េ យែផ្អកេលើអតថ
្របេយជនរ៍បស់ជនជបឃំុ់ និងភពរលូនៃនដំេណើ រករករងរេនកនុងពនធនគរ។ 

 
 

 

ករេរៀបចំែផនករដំបូង
បនទ បព់ីមន ល្រកម

ផ្ដនទ េទស  

ករ យតៃម្ល និភយ័  

ករងរ ករអបរ់ ំនិង
សកមមភពេផ ងៗេទៀត  

មនិមនេហតុផល
កនុងករ កជ់នជបឃុ់ំ
ឲយេន ចេ់ យែឡក

េនះេទ  
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កនុងករណីជន មន កែ់ដល្រតូវផ្ដនទ េទសឲយជបព់នធនគររយៈេពលយូរ េដើមបែីថរក ជន
េនះឲយមនសុខភពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកយេពលេនកនុងពនធនគរ េហើយទីបំផុតឲយពកួេគ្រតឡប់
េទសហគមនវ៍ញិេ យសុវតថភិពេនះ ពកួេគ្រតូវមនលទធភពកនុងកររក  និងបេងកើតករផ
ភជ បទំ់នកទំ់នងជមយួ្រកុម្រគួ រ។ ជករណ៍ពិតគឺថ  សមជិក្រគួ រ ប្ត ីឬ្របពនធ កូន និង
អនកេផ ងេទៀត មនសិទធិេធ្វើទំនកទំ់នងជមយួសមជិក្រគួ រែដលជបឃំុ់កនុងពនធនគរ។ 
េ យ រែតេហតុផលទងំេនះេហើយ េទើបមនករេរៀបចំឲយមនកររក ទំនកទំ់នងជមយួ
្រគួ រ ដូចមនែចងកនុងជំពូកទី ១១ េ យអនុវត្តជពិេសសចំេពះជនជបឃំុ់ជបព់នធនគរ 
រយៈេពលយូរ។ 

 

 
លកខណៈសំខនម់យួេទៀតៃនទ្រមងេ់ផ ងៗគន ៃនករេរៀបចំ និង យតៃម្លបឋម ដូចមនពណ៌ន
ខងេលើ គឺថ ទ្រមងៃ់នករេរៀបចំ និង យតៃម្លបឋម ចេ្របើស្រមបកំ់ណតពី់ចំននួតិចតចួៃន
ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ ែដល ចបងកករគំ មកំែហងយ៉ងខ្ល ងំដល់សន្តសុិខ 

ឬសុវតថិភព។ ករ យតៃម្លបឋម នឹង ចជយួ ឲយរដ្ឋបលពនធនគរែបងែចកជនជបឃំុ់ទងំ
េនះពីជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរែដលនឹងមនិបងកករគំ មកំែហងកនុងពនធនគរ 
េទះបីជពកួេគបន្រប្រពឹត្តបទេលមើសធងនធ់ងរកេ៏ យ។ ស្រមប្់របេទសមយួចំននួ ្រកុមជន
ជបឃំុ់មនិបងកករគំ មកំែហងេនះ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរភ្ល មៗេទកនព់នធនគរ ែដលមន ថ ន
ភពសន្ដិសុខមធយម ឬទប េបើេទះបីជនជបឃំុ់ទងំេនះបំេរ ើេទសរយៈេពលយូរកេ៏ យ។ 

 

 
្របករសំខន្់រតូវទទលួ គ ល់ថ ករេធ្វើចំ តថ់ន កស់ន្ដិសុខ និងែផនករអនុវត្ដេទស
ស្រមបជ់នជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ នឹងត្រមូវឲយមនករពិនិតយេសើេរ ើជ្របច ំ

េ្រចើនដងជងករណីជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលខ្លី។ ឯក រអងគករសហ្របជជតសិ្តី
ពីករផ្ដនទ េទសជបព់នធនគរមយួជីវតិផ្ដល់អនុ សន ៍ថ “កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល និងករ
្រគប្់រគង គរួមនករពិចរ េលើករផ្ល ស់ប្តូរ កបបកិរយិរបស់ជនជបឃំុ់ ទំនកទំ់នងរ ង
បគុគល និងករេលើកទឹកចិត្តទកទ់ងនឹងេគលេ ករងរ និងករអបរ់”ំ។ 

 

 
កនុងរយៈេពលមនុដល់កំណតៃ់ថងេ ះែលង ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរភគេ្រចើន 
ចនឹងេផទរេទកនព់នធនគរ ឬទី ងំៃនសុវតថិភពក្រមតិទប។ េនទីេនះ  ជនជបឃំុ់ ច

មនឱកសចកេចញពីពនធនគរបនជបន្តបនទ ប ់ឬ ន កេ់ន្រតឹមែតរយៈេពល២ េទ ៣ៃថង
េទៀតប៉េុ ្ណ ះ េហើយេនះជេពលេវ េ្រត មចុងេ្រកយស្រមប្់រតឡបេ់ទកនស់ហគមន៍
របស់ខ្លួនវញិ។ រយៈេពលៃនករជបព់នធនគរពីរេទបីៃថងចុងេ្រកយ ែតងមនករឃ្ល េំមើលពី
គណៈកមម ធិករទទលួបនទុកេ ះែលងេ យមនលកខខណ្ឌ  ឬ ជញ ធរទទលួបនទុកេ ះែលង
ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត។ 

 

ទំនកទ់ំនងជមយួ
្រគួ រ និងអនកេនខង

េ្រកពនធនគរ  

ដំេណើ រករវវិត្ត មរបប
្រគប្់រគង  

ករពិនិតយេសើេរ ើជ្របចំ
មន រៈសំខន់ ស់  

ករេផទរជនជបឃុ់ំេទ
្រកុមសន្តិសុខក្រមតិទប  
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ជនជបឃុ់វំយ័ចំ ស់  
 

 
កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួ ផលវបិកមយួៃនថិរេវ យូរៃនករផ្ដនទ េទសែដលមនករេកើន
េឡើង េនះគឺ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវេធ្វើករេ ះ្រ យេសចក្ដី្រតូវកររបស់ជនជបឃំុ់វយ័
ចំ ស់ែដលកនែ់តេកើនេឡើងេ្រចើន។ កនុងយុ ្ត ធិករមយួចំននួេទៀត និនន ករបចចុបបននកនុងករ
កតេ់ទសឲយជបព់នធនគរមយួជីវតិ ឬជបព់នធនគររយៈេពលយូរបននឲំយមនករេកើន
េឡើងចំននួជនជបឃំុ់វយ័ចំ ស់កនុងពនធនគរកនែ់តេ្រចើន។  

 

ករេកើនេឡើងេនះ ត្រមូវឲយមនករផ្តល់េស ពិេសសជេ្រចើន េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដល
េកើតមន ដូចជ ករបតប់ងស់មតថភពបន្ល ស់ទី ឬករចបេ់ផ្តើមបតប់ងស់តិបញញ ។  

 

 
រដ្ឋបលពនធនគរ នឹង្រតូវពិចរ េលើបញ្ហ ខុសៗគន  ទងំបញ្ហ សងគម និងសុខភពស្រមប់
្រកុមជនជបឃំុ់វយ័ចំ ស់ទងំេនះ។ ករេកើនេឡើងចំននួជនជបឃំុ់្របេភទេនះ បនេធ្វើឲយ
មនករបេងកើតអងគភពជំនញស្រមបម់នុស ចស់េន្របេទសអងេ់គ្លស និងកនុងរដ្ឋមយួចំននួ
េនសហរដ្ឋ េមរកិ។ ត្រមូវករែថរក សុខភពរបស់្រកុមជនជបឃំុ់្របេភទេនះ កម៏នេលើក
េឡើងេនជំពូកទី ៦ េនកនុងេសៀវេភេនះែដរ។ 

 
ជនជបឃំុ់ជបព់នធនគររយៈេពលយូរ ឬមន្របវត្តិពកព់ន័ធនឹងបទឧ្រកិដ្ឋ ចបតប់ងទំ់នក់
ទំនងជមយួ្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន។ ករបតប់ងទំ់នកទំ់នងេនះ នឲំយមនបញ្ហ ជក់ ក់
ស្រមបជ់នជបឃំុ់វយ័ចំ ស់េនេពលបញចបរ់យៈេពលឃំុឃងំរបស់ខ្លួន។  ជនជបឃំុ់ជ
េ្រចើន្របែហលជមនិមន្រគួ រស្រមប្់រតឡបេ់ទរស់េនជមយួវញិ ឬកគិ៏តថ ខ្លួនចស់
េពកមនិ ចេធ្វើករបន។ រដ្ឋបលពនធនគរ នឹង្រតូវេធ្វើករេ យ្របុង្របយត័នជមយួទីភន កង់រ
ខងេ្រក េដើមបជីយួ ជនជបឃំុ់ទងំេនះកនុងករ ងំទីលំេន ជថមីកនុងសហគមន។៍ 

 
 

ករេកើនេឡើងចំនួនជន
ជបឃុ់ំវយ័ចំ ស់  

បញ្ហ របស់ជនជបឃុ់ំ    
វយ័ចំ ស់  

ករបតប់ងទ់ំនកទ់ំនងជ
មយួ្រគួ រ  
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ឧបសមពន័ធ 
 

បញជ ីលិខិតុបករណ៍សិទធមិនុស ែដលពកព់ន័ធ 
 
  

ក្រមងចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជតិ 
 

  េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  
 ែដលបនអនុមត័េ យេសចក្តសីេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត អ.ស.ប េលខ ២១៧ A 

(III) ចុះៃថងទី១០ ែខធនូឆន ១ំ៩៤៨ ។ 
  កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ែដលបនអនុមត័ និង

េបើកសំ បក់រចុះហតថេលខ ករផ្តល់ សចច បន័ និងករចូលជសមជិក េ យេសចក្តី
សេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត អ.ស.ប េលខ ២២០០ A (XXI) ចុះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន  ំ
១៩៦៦ ចូលជធរមនេនៃថងទី៣ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៦។  

  កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ  
ែដលបនអនុមត័ និងេបើកសំ បក់រចុះហតថេលខ ករផ្តល់សចច បន័ និងករចូលជ
សមជិក េ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ ម សននិបត អ.ស.ប េលខ ២២០០ A (XXI) 
ចុះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៦៦ ចូលជធរមនេន ៃថងទី២៣ ែខមនី ឆន  ំ១៩៧៦។ 

 
ករបងក រករេរ ើសេអើង  
  អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ សន ៍ 

ែដលបនអនុមត័ និងេបើកសំ បក់រចុះហតថេលខ ករផ្តល់សចច បន័ និងករចូលជ
សមជិក េ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ ម សននិបត អ.ស.ប េលខ ២១០៦ A (XX) 
ចុះៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៦៥ ចូលជធរមនេន ៃថងទី៤ ែខមក  ឆន  ំ១៩៦៩។ 

 

  េសចក្តី្របកសស្តីពីករបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករមនិអតឱ់ន និងករេរ ើសេអើង េ យេហតុ
ផលជំេនឿ ឬ សន ែដលបន ្របកសេ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត 
អ.ស.ប េលខ ៣៦/៥៥ ចុះៃថងទី២៥ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៨១។ 

 

  េសចក្តី្របកសស្តីពីសិទធិរបស់បគុគលែដលជសមជិក្រកុមជនភគតិចជតិ ឬជតិពនទុ 
ភ  និង សន ែដលបន ្របកសេ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត អ.
ស.ប េលខ ៤៧/១៣៥ ចុះៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩២។ 

 
សិទធរិបស់្រស្តី  
  អនុសញញ ស្តីពីករបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ 

ែដលបនអនុមត័ និងេបើកសំ បក់រចុះហតថេលខ ករផ្តល់សចច បន័ និងករចូលជ
សមជិក េ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ ម សននិបត អ.ស.ប េលខ ៣៤/១៨០ ចុះៃថង
ទី១៨ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៧៩ ចូលជធរមនេនៃថងទី៣ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៨១។ 

  េសចក្តី្របកសស្តីពីករបំបតអំ់េពើហឹង ្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ ែដលបនអនុមត័េ យេស

លិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស
អន្តរជតិ 
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ចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននបិត អ.ស.ប េលខ ៤៨/១០៤ ចុះៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ំ
១៩៩៣។ 

 

សិទធកុិមរ  
  អនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ  

ែដលបនអនុមត័ និងេបើកសំ បក់រចុះហតថេលខ ករផ្តល់សចច បន័ និងករចូលជ
សមជិក េ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ ម សននិបត អ.ស.ប េលខ ៤៤/២៥ ចុះៃថង
ទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៨៩ ចូលជធរមនេនៃថងទី២ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩០។ 

 
ករ្រគប្់រគង្របពន័ធយុត្តធិម ៌ 
  បញញត្តិជបទ ្ឋ នអបបបរមសំ ប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់ 

ែដលបនអនុមត័េ យសមជេលើកដំបងូរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករបងក រ
ឧ្រកិដ្ឋកមម និងករ្រប្រពឹត្តេទេលើជន េលមើស ែដលបន្របរពធេធ្វើេនទី្រកុងហ ុែឺណវកនុងឆន ំ
១៩៥៥ និង្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក សិទធិ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច េ យេសចក្តី
សេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួនេលខ ៦៦៣ C (XXIV) ចុះៃថងទី៣១ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៥៧ និងេសច
ក្តីសំេរចចិត្តរបស់ខ្លួន េលខ២០៧៦(LXII) ចុះៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៧៧។ 

 

  េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្តីពី្របពឹត្តកមមេលើជនជបឃំុ់  
ែដលបនអនុមត័ និងបន្របកសេ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននបិតេលខ 
៤៥/១១១ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩០។ 

 

  េគលករណ៍្រគឹះសំ បក់រករពរបគុគល់្រគបរ់បូែដលសថិតេ្រកមទ្រមង់ មយួៃនករ
ឃំុខ្លួន ឬករ កព់នធនគរ ែដល បនអនុមត័េ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម ស
ននិបតេលខ ៤៣/១៧៣ ចុះៃថងទី៩ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៨៨។ 

 

  វធិនរបស់អងគករសហ្របជជតិសំ បក់របរអនីតិជនែដល្រតូវបនេគដកហូតេសរ ី
ភពរបស់ខ្លួន ែដលបនអនុមត័ េ យេសចក្តសីេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបតេលខ 
៤៥/១១៣ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩០។ 

 

  អនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃេឃ
អមនុស ធម ៌ឬ បេនថ កបនទ ប  
ែដលបនអនុមត័ និងេបើកសំ បក់រចុះហតថេលខ ករផ្តល់សចច បន័ និងករចូលជ
សមជិក េ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ ម សននិបត អ.ស.ប េលខ ៣៩/៤៦ ចុះៃថង
ទី១០ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៨៤ ចូលជធរមនេនៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៨៧។ 

 

  ពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមម
ឯេទៀត ែដលេឃេឃអមនុស ធម ៌ឬ បេនថ កបនទ ប  
ែដលបនអនុមត័េនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០២ នសមយ័្របជំុេលើកទី សិប្របពីំរៃន
ម សននិបតអ.ស.ប េ យេសចក្តីសំេរចចិត្តេលខ A/RES/57/199។ ចូលជធរមនេន
ៃថងទី២២ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៦។ 

  េគលករណ៍ស្តីពីសីលធមេ៌វជជ ្រស្តទកទ់ងនឹងតនួទីរបស់បគុគលិកសុខភបិល ជ
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ពិេសស្រគូេពទយ កនុងករករពរជនជបឃំុ់ និងអនកជបឃំុ់្របឆងំនឹងទរណុកមម និងករ
្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃេឃអមនុស ធម ៌ឬ បេនថ កបនទ ប  
អនុមត័េ យេសចក្តីសំេរចចិត្តេលខ ៣៧/១៩៤ ចុះៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៨២។ 

 

  ធនករករពរសិទធិបគុគលទងំ យែដលកំពុង្របឈមមខុនឹងេទស្រប រជីវតិ 
អនុមត័េ យេសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់្រកុម្របឹក សិទធិេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចេលខ
១៩៨៤/៥០ ចុះៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៨៤។ 

 

  ្រកមសីលធមសំ៌ បម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ 
អនុមត័េ យេសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ ៣៤/១៦៩ ចុះៃថងទី១៧ ែខធនូ 
ឆន ១ំ៩៧៩។ 

 
  េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្តីពីករេ្របើ្របស់កំ ំង និង វធុេ យម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់

អនុមត័េ យសមជ អងគករសហ្របជជតេិលើកទី្របបីំស្តីពីករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមម និងករ
្រប្រពឹត្តេទេលើជនេលមើស នទី្រកុង ៉  ្របេទសគុយប េនៃថងទី២៧ ែខសី  
ដល់ៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩០។ 

 

  េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នតនួទីរបស់េមធវ ី 
អនុមត័េ យសមជអងគករសហ្របជជតេិលើកទី្របបីំស្តីពីករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមម និងករ
្រប្រពឹត្តេទេលើជនេលមើស នទី្រកុង ៉  ្របេទសគុយប េនៃថងទី២៧ ែខសី  
ដល់ៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩០។ 

 

  េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នតនួទីរបស់្រពះ ជ ជញ   
អនុមត័េ យសមជអងគករសហ្របជជតេិលើកទី្របបីំស្តីពីករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមម និងករ
្រប្រពឹត្តេទេលើជនេលមើស នទី្រកុង ៉  ្របេទសគុយប េនៃថងទី២៧ ែខសី  
ដល់ៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩០។ 

 

  បញញត្តិជបទ ្ឋ នអបបបរមរបស់អងគករសហ្របជជតិសំ បវ់ធិនករមនិឃំុខ្លួន (វធិន
ទី្រកុងតូកយូ) អនុមត័ អនុមត័េ យេសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ 
៤៥/១១០ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩០។ 

 

  េគលករណ៍ែណនរំបស់អងគករសហ្របជជតិសំ បក់រពរយុវេទសករ (េគល
ករណ៍រយ៉ីដស៍) អនុមត័ និង្របកសេ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត 
េលខ ៤៥/១១២ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩០។ 

 
  បញញត្តិជបទ ្ឋ នអបបបរមសំ បក់រ្រគប្់រគង្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតិជន (“វធិនទី្រកុងេប៉

កងំ) អនុមត័េ យ េសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ ៤០/៣៣ ចុះៃថងទី២៩ 
ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៨៥។ 
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  េសចក្តី្របកសៃនេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្តីពី្របពន័ធយុត្តធិមសំ៌ បជ់នរងេ្រគះេ យ
ឧ្រកិដ្ឋកមម និងកររេំ ភអំ ច 
អនុមត័េ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ ៤០/៣៤ ចុះៃថងទី២៩ ែខវចិឆិ
ក ឆន ១ំ៩៨៥។ 

 

  េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ នស្តីពីឯក ជយភពរបស់តុ ករ 
អនុមត័េ យសមជអងគករសហ្របជជតេិលើកទី្របពីំរស្តីពីករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមម និង
ករ្រប្រពឹត្តេទេលើ ជនេលមើស នទី្រកុងមេីលន ពីៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៨៥ និងបន
អនុមត័េ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ ៤០/៣២ ចុះៃថងទី២៩ ែខវចិឆិ
ក ឆន ១ំ៩៨៥ និងេសចក្តីសំេរចចិត្តេលខ ៤០/១៤៦ចុះៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៨៥។ 

 

  សនធិសញញ គំរសូ្តីពីករេផទរចំ តក់រកនុងបណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ   
ែដលបនអនុមត័េ យេសចក្តសីេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ ៤៥/១១៨ ចុះៃថង
ទី១៤ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩០។ 

 

  សនធិសញញ គំរសូ្តីពីករេផទរករ្រគប្់រគងជនេលមើសែដលបនកតេ់ទសេ យមន
លកខខណ្ឌ  ឬេ ះែលងេ យមនលកខខណ្ឌ   
ែដលបនអនុមត័េ យេសចក្តសីេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ ៤៥/១១៩ ចុះៃថង
ទី១៤ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩០។ 

 

  េសចក្តី្របកសស្តីពីករករពរជន្រគបរ់បូពីករបតខ់្លួនេ យបងខំ 
ែដលបនអនុមត័េ យេសចក្តសីេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបត េលខ ៤៧/១៣៣ ចុះៃថង
ទី១៨ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩២។ 

 

  េគលករណ៍ស្តីពីករករពរ និងករេសុើបអេងកត្របកបេ យ្របសិទធភពៃនករសំ ប់
ភ្ល មៗ និងករសំ ប ់ មទំេនើងចិត្ត េ្រកចបប។់  
ែដលបនផ្តល់អនុ សនេ៍ យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរប្រកុម្របឹក សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម
កិចច េលខ ១៩៨៩/៦៥ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៨៩។ 

 
  ធមមនុញញ ្រហ្វកិស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន  

ែដលបនអនុមត័េនៃថងទី២៧ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៨១ OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 

I.L.M. 58 (1982) ចូលជធរមនេនៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៨៦។  
 
  េសចក្តី្របកស េមរកិស្តីពីសិទធិ និងភរកិចចរបស់មនុស   

េសចក្តីសេ្រមចចិត្តែដលបនអនុមត័េនកនុងសមយ័្របជំុេពញអងគេលើកទីបី ែដលបន
្របរពធេធ្វើេនៃថងទី២ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៩៨។  

 

  អនុសញញ េមរកិស្តីពីសិទធិមនុស   
្រតូវបនចុះហតថេលខនសននបិតឯកេទសអន្តរ េមរកិស្តីពីសិទធិមនុស  នចូ់ស កូ
្ត រកី េនៃថងទី២២ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៦៩។  

លិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស
ថន កតំ់បន ់
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  អនុសញញ អន្តរ េមរកិស្តីពីករបងក រ និងករផ្តនទ េទសអំេពើទរណុ  
O.A.S. ឈុតសនធិសញញ េលខ ៦៧ ែដលបនចូលជធរមនេនៃថងទី២៨ ែខកុមភះ ឆន ំ
១៩៨៧ េបះពុមពផ យ េឡើងវញិជឯក រេគលទកទ់ងនឹងសិទធិមនុស កនុង្របពន័ធអន្តរ
េមរកិ OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 83 (១៩៩២) 

 

  អនុសញញ អុរឺ ៉បុស្តីពីសិទធមិនុស   
ទី្រកុងរ ៉មូ ៃថងទី៤ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៥០។  

 

  អនុសញញ អុឺរ ៉បុស្តីពីករបងក រទរណុកមម ឬទណ្ឌ កមមអមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប  
ទី្រកុង្រ ្ត ស់បកួ ២៦ .XI. ១៩៨៧។  

 

  វធិនពនធនគរអុរឺ ៉បុ 
អនុ សន ៍Rec(2006)2 របស់គណៈកមម ធិករៃនរដ្ឋម្រន្តីៃនរដ្ឋជសមជិកៃនស្តីពី
វធិនពនធនគរអុឺរ ៉បុ អនុមត័េ យ គណៈកមម ធិករៃនរដ្ឋម្រន្តេីនៃថងទី១១ ែខមក  ឆន ំ
២០០៦ នសមយ័្របជំុេលើកទី៩៥២ៃនអនុរដ្ឋម្រន្តី។   
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ឯក រេយង 
 

១. ម៉នែ់ដល  អិន (១៩៩៤) ដេំណើ រផ្លូវដែ៏វងឆង យេឆព ះេទកនេ់សរភីព។ ទី្រកុងឡុង៖ េ យ លីធឺល េ្របន 
 

២. អងគករសហ្របតិបត្តិករ និងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច (OECD) (២០០៧) គណៈកមម ធិករជនំួយអភវិឌ ន ៍(DAC) 
របស់អងគករ OECD េសៀវេភ ស្តីពីកំែណទ្រមងវ់ស័ិយសន្តិសុខ៖ ទី្រកុងប៉រសី៖ OECD ។ 
 

៣. ដក្រសងព់ីេគហទំពរ័របស់រ ្ឋ ភបិលស្វីស ្រកសួងយុត្តិធម ៌និងវបិ យកិចចកររដ្ឋធមមនុញញ  េគហទំពរ័េស អបរ់ែំក
ែ្រប  www.gov.sz/home.asp?pid=2268 
 

៤. ពនធនគរេសៀងៃហេបើកទទួលអនកចូលទស ន។ ករែសតChina Daily ៃថងទី ២៦ មនី ២០០៤  
 

៥. អងគករសហ្របតិបត្តិករ និងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច (OECD) (២០០៧) គណៈកមម ធិករជនំួយអភវិឌ ន ៍(DAC) 
របស់អងគករ OECD េសៀវេភ ស្តីពីកំែណទ្រមងវ់ស័ិយសន្តិសុខ៖ ទី្រកុងប៉រសី៖ OECD ។ 
 

៦. កលីនីន ៉ យ យ (២០០២) ្របពន័ធ្រពហមទណ្ឌ រសុ ុ ី៖ អតីតកល បចចុបបនន និងអនគត ។ ទី្រកុងឡុង ៖ ICPS 

 

៧. គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន (២០០២) ពនធនគរកនុង្របេទសកេមរនូ៖ របយករណ៍ ក់
ជូនរ ្ឋ ភបិលៃន ធរណៈរដ្ឋកេមរនូស្តីពីដេំណើ រទស នកិចចរបស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីពនធនគរ និង ថ ន
ភពៃនករឃំុខ្លួនេន ្រហ្វិក ពីៃថងទី២ ដល់ៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០២។ ទី្រកុងបនជូ់ល ៖ គណៈកមមករ ្រហ្វិក
ស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន (ACHPR)  
 

៨. សុខភព និងសុខភពយុត្តិធម ៌ៃនរដ្ឋញូេ តែវលស៍ (២០០៦) ្រកមសីលធម ៌ឆន ២ំ០០៦។ ម៉្រ វលី ៖ សុខ
ភពយុត្តិធម ៌

 

៩. យកលំនំ មេគហទំពរ័របស់គណៈកមមករជតិបំបតអ់ំេពើរេំ ភេសពសនថវៈកនុងពនធនគរ http://

www.nprec.us/ 
 

១០. ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (២០០៤) ក្រមងេសចក្តីពនយល់រមួ និង
អនុ សនទូ៍េទែដល្រតូវបន អនុមត័េ យ ថ បន័សនធិសញញ សិទធិមនុស  ៖ កំណតសំ់គល់េ យេលខធិករ ្ឋ
ន។ ទី្រកុងហ ុែឺណវ៖ ករយិល័យ UNHCHR 

 

១១. គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន (២០០៤) របយករណ៍េបសកកមមរបស់អនក យករណ៍
ពិេសសស្តីពីពនធនគរ និង ថ នភពៃនករឃំុខ្លួនេន ្រហ្វិក កជូ់ន ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយសហពន័ធេអតយូពី 
ៃថងទី១៥ –២៩ មនី ២០០៤។ ទី្រកុងបនជូ់ល ៖ គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន (ACHPR)  
 

១២. វបិ យេស ពនធនគររបស់្របេទស មបី៊ ីhttp://www.mpcs.gov.na/about.htm 

 

១៣. ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប (២០០៨) របយករណ៍ កជូ់នរ ្ឋ ភបិល្របេទស ម៉កស្តីពីដេំណើ រទស នកិចចមកកន់
្របេទស ម៉កេធ្វើេឡើង េ យគណៈកមម ធិករអឺរ ៉បុទទួលបនទុកករបងក រទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមម ឬទណ្ឌ កមម 
ែដលអមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ចបព់ីៃថងទី ១១–២០ កុមភៈ ២០០៨។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក ៖ ្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ (CoE)  
 

១៤. ្រកសួងម ៃផទ (២០០៧) របយករណ៍កស្តុន ៖ របយករណ៍សរេសរេ យ បរ ៉េូណស ជីន កស្តុន ពិនិតយអំពី
ថ នភព្រស្តីែដលងយ រងេ្រគះជពិេសស កនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ ទី្រកុងឡុង ៖  ្រកសួងម ៃផទ  

 

១៥. លិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស អន្តរជតិ អ.ស.ប HRC/Gen I/Rev.5 ចុះៃថងទី ២៦ េម  ២០០១ កថខណ័្ឌ ទី៨  
 

១៦. ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប (២០០២) របយករណ៍របស់ CPT កជូ់នរ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋម៉ូលដូ ៉ ស្តីពីដំេណើ រ
ទស នកិចចមកកន្់របេទសម៉ូលដូ ៉  េធ្វើេឡើង េ យគណៈកមម ធិករអឺរ ៉បុទទួលបនទុកករបងក រទរុណកមម និង្រប្រពឹត្ត
កមម ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលអមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ចបព់ីៃថងទី ១០–២២ មថុិន ២០០១។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក៖ 
្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ (CoE)  
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១៧. តុ ករជនខ់ពស់្រកុងេខប ( ្រហ្វិកខងតបូង) (១៩៩៧) ៉ នប់ីលយុន និងអនកដៃទេទៀត ជមយួរដ្ឋម្រន្តីេស
អបរ់ែំកែ្រប និងអនកដៃទេទៀត ១៩៩៧ (៤)  ្រហ្វិកខងតបូង SA ៤៤១ (គ) ១៩៩៧ (៦) BCLR ៧៨៩ (គ)។ ្រកុង
េខបេថន៖ SACR 

 

១៨. អងគករសុខភពពិភពេ កអឺរ ៉បុ (២០០៣) សុខភពពនធនគរ ជែផនកមយួៃនសុខភព ធរណៈ៖ េសចក្តី
្របកស្រកុងម៉ូសគូ។ ទី្រកុងហ ុែឺណវ ៖ អងគករ WHO 

 

១៩. ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប (២០០០) របយករណ៍ទូេទេលើកទី១០ ស្តីពីសកមមភពរបស់ CPT ្រគបដណ្ត បរ់យៈេពល
ចបព់ីៃថងទី១ មក  –៣១ ធនូ ១៩៩៩។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក៖ ្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ (CoE)  
 

២០. ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប (២០០៧) របយករណ៍ កជូ់នរ ្ឋ ភបិលចចេជៀ ស្តីពីដេំណើ រទស នកិចចមកកន្់របេទសចច
េជៀ េធ្វើេឡើងេ យ គណៈកមម ធិករអឺរ ៉ុបទទួលបនទុកករបងក រទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមម ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដល
អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប (CPT)ចបព់ីៃថងទី ២១ មនី – ២ េម  ២០០៧។ ទី្រកុងសបួក៖ ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប 
(CoE)  
 

២១. គណៈកមម ធិករកកបត្រកហមអន្តរជតិ (២០០៨) ករ្របយុទធ្របឆងំនឹងជមងរឺេបង ុ ំថន  ំកនុងពនធនគរកនុង
្របេទស េគៀជី ថ ន។ ទី្រកុងហ ុែឺណវ ៖ គណៈកមម ធិករកកបត្រកហមអន្តរជតិ (ICRC)  
 

២២. តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ (២០០៨) ល្រកមកនុងសំណំុេរឿងរបស់េរណុ៉ល និង ដីកអនុវត្តរបស់ប ងំេលខ 
៥៦០៨/០៥។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក ៖ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ(ECtHR)  
 

២៣. ឌូផ្លយ ជមយួនឹងរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកេស អបរ់ែំកែ្រប 
 

២៤. សូមេមើលេគហទំពរ័របស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ៃន ធរណៈរដ្ឋកហ ថ ន៖  http://www.constcouncil.kz/

eng/ 
news/?cid=0&rid=359 
 

២៥. អងគករសុខភពពិភពេ ក(២០០៧)សុខភពកនុងពនធនគរ៖ េសចក្តីែណនរំបស់អងគករ(WHO)អំពី រៈ
សំខនៃ់នសុខភពកនុងពនធនគរ ។ ្រកុងកូបុិន ហគិន ៖ អងគករសុខភពពិភពេ ក (WHO) 
 

២៦. ម៉នែ់ដល  អិន (១៩៩៨) សនទរកថែថ្លងេ យ្របធនធិបតីែណលសិន ម៉នែ់ដល  េនកនុងឱកសៃនពិធី
្របកសេបើកឲយេ្របើជផ្លូវករនូវ គេ្រមងសិទធិមនុស  និងករបណ្តុ ះប ្ត លេឡើងវញិ របស់នយក ្ឋ នេស អបរ់ែំក
ែ្រប, ្រកុង្រគុន ្ត ត ៃថងទី២៥ មថុិន ១៩៩៨។ ្រកុង្រពីតូរ ី៖ ពត័ម៌ន រ ្ឋ ភបិល ្រហ្វិកខងតបូង  
 

២៧. វូហ្វ េអជ និងទូមមី េអស (១៩៩១) ច ចលកនុងពនធនគរ ែខេម  ១៩៩០។ ទី្រកុងឡុង ៖ ្រកុមហុ៊នេបះ
ពុមពផ យៃនច្រកភពអងគ់្លស (The Stationery Office)  
 

២៨. ករ្រគប្់រគងផទ ល់៖ ពនធនគរមយួែដលមនសុវតថិភព និង្របសិទធភពជង (ទីភន កង់រម្រន្តីអនុវត្តចបបៃ់នអូេស្វ
េ គ  ទី្រកុងញូយក៉) http://www.co.oswego.ny.us/sheriff/method.html 

 

២៩. គណៈកមមករសិទធិមនុស អន្តរ េមរកិងំ(២០០៨) េគលករណ៍ និងករអនុវត្តល្អបំផុត ស្តីពីករករពរបុគគល
ែដល្រតូវបនដកហូត េសរភីពេនទ្វីប េមរកិ (អនុមត័េ យគណៈកមមករេនះ នសមយ័្របជំុ មញញ េលើកទី១៣១ 
របស់ខ្លួន ែដលបនេធ្វើចបព់ីៃថងទ៣ី -១៤ មនី ២០០៨)។ ទី្រកុង ៉ សីុនេ ន ឌីសីុ ៖ គណៈកមមករសិទធិមនុស អន្តរ
េមរកិងំ(IACHR) 

  

៣០. តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ (២០០៦) ល្រកមកនុងសំណំុេរឿងរបស់ៃវន ៉ យត ៍ជមយួនឹងដីកអនុវត្តរបស់ច្រក
ភពអងេ់គ្លសេលខ  ១២៣៥០/០៤។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក ៖ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ(ECtHR)  
 

៣១. ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (១៩៩០) េគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន
ស្តីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វធុ េ យម្រន្តីអនុវត្តចបប ់។ ទី្រកុងហ ុែឺណវ៖ ករយិល័យ UNHCHR 

 

៣២. តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ (២០០៥) ល្រកមកនុងសំណំុេរឿងរបស់ នេ់ឆ ជមយួនិងដីកអនុវត្តរបស់ប ងំ
េលខ ៥៩៤៥០/០០។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក៖ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ(ECtHR)  
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៣៣. ឆីត ងំ អិន (២០០៥) ករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់កំរតិធងន ់និងែដលេ្រគះថន ក។់ េខត្ត នថ់បូរ ី៖ នយក
្ឋ នអបរ់ែំកែ្របៃន្រពះ ជ  ច្រកៃថ។ 

 

៣៤. បញចបក់រពិនិតយទ្រមងែ់បបេធ្វើចំ តថ់ន កស់ន្តិសុខ (ជនជបឃំុ់បុរស) នយក ្ឋ នអបរ់ែំកែ្របៃន្របេទសញូវ
េហ េលន េគហទំពរ័៖ http://www.corrections.govt.nz/policy-and-legislation/policy-and-procedures-manual/

section-a/a08/12- completing-the-review-security-classification-form2.html 
 

៣៥. ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប (២០០៧) របយករណ៍ កជូ់នរ ្ឋ ភបិលេឆក ស្តីពីដំេណើ រទស នកិចចមកកន់ ធរណរដ្ឋ
េឆក េធ្វើេឡើងេ យគណៈ កមម ធិករអឺរ ៉ុបទួលបនទុកករបងក រទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមម ឬទណ្ឌ កមម ែដលអមនុស ធម ៌
ឬបេនថ កបនទ ប(CPT) ចបព់ីៃថងទី២៧ មនីដល់ៃថងទី៧ េម  ២០០៦ និងពីៃថងទី២១ ដល់ៃថងទី២៤ មថុិន ២០០៦ 
។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក ៖ ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប(CoE)  
 

៣៦. ្រកុមេ ះ្រ យវបិត្តិអន្តរជតិ (២០០៧) “វមិូលវវិដ្តយូបនីយកមម” និងពនធនគរឥណ្ឌូ េនសីុ។ ទី្រកុង្របូែសល ៖ 
្រកុមេ ះ្រ យវបិត្តិអន្តរជតិ(ICG)  
 

៣៧. គណៈកមមករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ(១៩៨២) ្រគូឆឺរ និងមូលឡឺ ជមយួនឹងដីកអនុវត្តរបស់ស្វីស េលខ ៨៤៣/៧៨។ 
ទី្រកុង្រ ្ត សបួក ៖ គណៈកមមករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ(ECHR) 
 

៣៨. ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប(១៩៩២) របយករណ៍ទូេទេលើកទី២ ស្តីពីសកមមភពរបស់ CPT ្រគបដណ្ត បរ់យៈេពលចបព់ី
ៃថងទី១ មក  – ៣១ ធនូ ១៩៩១ CPT/Inf (92) 3 [EN]។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក ៖ ្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ(CoE)  
 

៣៩. ធរណៈរដ្ឋេអក្វ ឌរ័ (២០០៨) រដ្ឋធមមនុញញ  ឆន ២ំ០០៨ ។ ឃ្វីតូ ៖ ធរណៈរដ្ឋេអក្វ ឌរ័។ ម្រ  ៥១.១  
 

៤០. សូមេមើលេគហទំពរ័របស់ ជីវកមមសឹង្ហបូរ ីស្តីពីសហ្រគស ្ត រនីតិសមបទ  
http://www.score.gov.sg/yellow_ribbon_proj.html 
 

៤១. មែ័រល៉ឡូ សីុ “ េពលេវ រកី យបំផុតសំ បដ់ំ ំេចកេនហ្វីលីពីន” េលើទំពរ័កែសត Manila Standard Today 

ចុះៃថងទី៩ ឧសភ ២០០៨។  
 

៤២. ម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ (២០០៩) សិទធិអបរ់រំបស់ជនែដលសថិតកនុងករជបឃ់ងំ ៖ របយករណ៍
របស់អនក យករណ៍ពិេសស ស្តីពីសិទធិអបរ់។ំ ទី្រកុងហ ុែឺណវ៖ អងគករសហ្របជជតិ (UN) 
 

៤៣. តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ(១៩៧៩) មរឺ ជមយួនិងដីកអនុវត្តរបស់ច្រកភពអងេ់គ្លសេលខ ៧១១៤/៧៥។ ទី
្រកុង្រ ្ត សបួក ៖ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ (ECtHR)។ កនុងឆន ២ំ០០៧ តុ ករេនះ បនសេ្រមច (សំណំុេរឿងរបស់ឌី
កសិន ជមយួនឹងដីកអនុវត្តរបស់ ច្រកភពអងេ់គ្លស) ថ ជនជបឃំុ់មន កម់នសិទធិទទួលបនទឹកកមសិបបនិមតិ្តេន
េពលកំពុងជបឃំុ់។  
  

៤៤. ហីល ជី (២០០៨) “តំៃលៃនពនធនគរេបើកចំហរកនុង្របេទសឥ ្ឌ ” កនុងក្រមងឯក ររបស់មនទីរអបរ់ែំកែ្រប វ ៉ូល 
៣៣ េលខេរៀងទី៣ ឧសភ/មថុិន ២០០៨។ លិចសិន វេីអ៖ សមគមអបរ់ែំកែ្រប េមរកិងំ (American 

Correctional Association) 
 

៤៥. មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិសំ បសិ់ក អំពីពនធនគរ (២០០៨) របយករណ៍ស្តីពីដំេណើ រទស នកិចចេទកន់
មជឈមណ្ឌ លេ ះែលងជនជបឃំុ់្រស្តី មុនកំណតេ់ទសេនបូេសន  ែខតុ  ២០០៨។ ទី្រកុងឡុង៖ មជឈមណ្ឌ លអន្តរ
ជតិសំ បសិ់ក អំពីពនធនគរ(ICPS) (មនិបនេបះពុមពផ យ) ។  
 

៤៦. ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប(២០០៦) េសចក្តីអធិបបយេលើអនុ សន ៍Rec(2006)2 របស់គណៈកមម ធិករៃនរដ្ឋម្រន្តី េផញើេទ
រដ្ឋសមជិកនន ស្តីពី វធិនពនធនគរអឺរ ៉បុ។ ទី្រកុង្រ ្ត សបួក៖ ្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ(CoE)  
 

៤៧. ពីេគហទំពរ័របស់ករយិល័យពនធនគរសហពន័ធ http://www.bop.gov/inmate_programs/trulincs_faq.jsp  
 

៤៨. ៉ ន ់កមថូត េអ ហូហ្វស្តី ៉ ន ់េឌៀ មលិឺន េអហ្វ និង ឌុងែគល េអហ្វ (អុីឌីេអស) (២០០៧) ជនបរេទសេនកនុង
ពនធនគរអឺរ ៉បុ និចេមហគិន ្របេទសហូឡង ់៖ េ ងពុមពចបបវ់ ៉ហូ្វ (Wolf Legal Publishers) 
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៤៩. ករយិល័យពត័ម៌នៃន្រកុម្របឹក រដ្ឋៃន ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតចិន (២០០៩) ែផនករសកមមភពសិទធិ
មនុស ជតិ ២០០៩ - ២០១០ ទី្រកុងេបក៉ងំ ៖ ្រកុម្របឹក រដ្ឋៃន ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
 

៥០. អធិករ ្ឋ ននគរបលពនធនគរ (២០០៨) របយករណ៍្របចឆំន សំំ បរ់យៈេពលពីៃថងទី១ េម  ២០០៧ ដល់ 
ៃថងទី៣១ មនី ២០០៨។ ទី្រកុងេខបេថន៖ អធិករ ្ឋ ននគរបលពនធនគរ(JIP) 
 

៥១. គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន (២០០៣) េសចក្តីសេ្រមចចិត្តស្តីពីេគលករណ៍ែណន ំ
និងវធិនករេផ ងៗសំ បក់រ ម្របម និងករបងក រទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមម ឬទណ្ឌ កមម ែដលអមនុស ធម ៌ឬ
បេនថ កបនទ ប កនុង្របេទស ្រហ្វិក (េគលករណ៍ែណន ំ យែលនរ ៉ូែបន)។ ទី្រកុងបនជូ់ល ៖ គណៈកមមករ ្រហ្វិ
កស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន (ACHPR)  
 

៥២. គណៈេមធវសីហពន័ធជប៉ុន (២០០៦) ពត័ម៌នសំ បជ់នជបឃំុ់ ែខតុ  ២០០៦ (ករេបះពុមពផ យេលើកទី
បី)។ ទី្រកុងតូកយូ ៖ គណៈេមធវសីហពន័ធជប៉ុន (JFBA)  
 

៥៣. ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (២០០៨) េសចក្តីែថ្លងករណ៍េ យ
អនកជំនញករ អ.ស.ប ១៣ របូ ស្តីពីគំនិតផ្តួចេផ្តើមៃនករឃំុខ្លួនជសកល។ ទី្រកុងហ ុែឺណវ៖ ករយិល័យ 

UNHCHR 
 

៥៤. គណៈកមមករសហគមនអ៍ឺរ ៉បុ (២០០៨) របយករណ៍រកីចេ្រមើនឆន ២ំ០០៨ របស់្របេទសតួគី។ ទី្រកុង្រពូែសល
៖ គណៈកមមករសហគមនអ៍ឺរ ៉បុ  
 

៥៥. ពីេគហទំពរ័របស់ករយិល័យអធិករកិចចែផនកេស ឃំុឃងំ រ ្ឋ ភបិលអូ្រ ្ត លីខងលិច http://

www.justice.wa.gov.au/o/officeoftheinspectorofcustodialservices.aspx 
 

៥៦. សថិតិទងំេនះ ្រសងេ់ចញពីរបយករណ៍ពនធនគរពិភពេ ក មរយៈ (Online) កនុងែខមក  ឆន ២ំ០០៩។ សថិ
តិទងំេនះ មនិចបំច ់្រតូវ្រសងេ់ចញពីកនុងឆន ែំតមយួេនះេទ ប៉ុែន្តឲយែត តំ ងឲយតួេលខែដលថមីបំផុត។ ភគរយ
្រតូវបនកំណតយ់កពីចំនួនជិតបំផុតដល់ទងំមូល។  
 

៥៧. មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិ សំ បសិ់ក អំពីពនធនគរ (២០០៨) របយករណ៍ស្តីពីដំេណើ រទស នកិចចមកកន់
្របេទសលីប៊។ី ទី្រកុងឡុង៖ មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិ សំ បសិ់ក អំពីពនធនគរ (ICPS) (មនិបនេបះពុមពផ យ)  
 

៥៨. យកលំនពំី ហូ៊ េអម (២០០៩) “ជនជបឃំុ់ ១៣.០០០ នក ់្រតូវបនេ ះែលងពីពនធនគរកនុងរយៈេពល
្របែំខ” អតថបទកែសត ឥ ្ឌ អិចេ្រសពស ចុះៃថងទី២០ មក  ២០០៩។  
 

៥៩. ្រកសួងករពរ្របេទសសហរដ្ឋ េមរកិ (២០០៩) របយករណ៍សិទធិមនុស  ឆន ២ំ០០៨៖ ហុងដូ ៉ ស់។ ទី្រកុង ៉
សិនេ ន៖ ្រកសួងករពរ្របេទសសហរដ្ឋ េមរកិ (US State Department) ។ 

 

៦០. ពីេគហទំពរ័របស់វទិយ ថ នសិទធិមនុស ម៉ក។ 

http://dihr.org/legalaid/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=32 
 

៦១. គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ អ.ស.ប (២០០៧) សមយ័្របជំុេលើកទីែសសិបបនួ េនទី្រកុងហ ុែឺណវ ៃថងទ១ី៥ មក
 ដល់ៃថងទី២ កុមភៈ េសចក្តីពនយល់រមួ េលខ ១០ ស្តីពីសិទធិកុមរកនុង្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតិជន។ ទី្រកុងហ ុែឺណវ៖ គ

ណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ អ.ស.ប (UNCRC) 
 

៦២. សំ បជ់ឧទហរណ៍ សូមេមើលម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ (២០០៥) ករជួយ ឧបតថមភដល់េស ៉ េល
អូនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស ៖ របយករណ៍របស់ឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (E/CN.4/2005/113) 

 

៦៣. គណៈកមម ធិករេមធវសិីទធិមនុស  UK ៃន្របេទសអងេ់គ្លស និងេវលស៍ (២០០៤) របយករណ៍ៃនដំេណើ រ
ទស នកិចចរបស់គណៈ្របតិភូចបប ់UK េទកន់ ធរណៈអុី ្ល មអីុរង ់ចបព់ីៃថងទី២៤ េម  ដល់ៃថងទ១ី ឧសភ 
២០០៤។ ទី្រកុងឡុង៖ គណៈកមម ធិករេមធវសិីទធិមនុស  (BHRC) 

 

៦៤. តុ ករធមមនុញញ ្រហ្វិកខងតបូង (២០០៧) េអម ជមយួនឹងរដ្ឋ សំណំុេរឿងេលខ CCT 53/06 [2007] ZACC 

18 ។ ្រប មហ្វុងែតន៖ តុ ករធមមនុញញ ្រហ្វិកខងតបូង (CCSA)  
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៦៥. មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិ សំ បសិ់ក អំពីពនធនគរ (២០០៨) “កំែណទ្រមង្់រពហមទណ្ឌ  និងេយនឌរ័” កនុង
ឧបករណ៍ជំនួយ ម រតីខងវស័ិយកំែណ ទ្រមងវ់ស័ិយសន្តិសុខ និងេយនឌរ័។ ទី្រកុងហ ុែឺណវ ៖ មជឈមណ្ឌ លហ ុ ឺ
ែណវសំ បក់រ្រគប្់រគបែ់បប្របជធិបេតយយេលើកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ។  
 

៦៦. នយក ្ឋ នេស អបរ់ែំកែ្របៃនរ ្ឋ ភបិលេឃ្វ នេលន (២០០៣) ករេ ះ្រ យេសចក្តី្រតូវរបស់ជនេលមើស្រស្តី 
៖ េគលនេយបយ និងែផនករសកមមភព ឆន ២ំ០០៣ - ២០០៨ ។  ទី្រកុង្រប៊សីបន ៖ នយក ្ឋ នេស អបរ់ែំក
ែ្រប (DCS)  
 

៦៧. គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន (២០០៤) របយករណ៍េបសកកមមរបស់អនក យករណ៍
ពិេសសស្តីពីពនធនគរ និង ថ នភពៃនករឃំុខ្លួនេន ្រហ្វិក កជូ់ន ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយសហពន័ធេអតយូពី 
ៃថងទី១៥ –២៩ មនី ២០០៤។ ទី្រកុងបនជូ់ល ៖ គណៈកមមករ ្រហ្វិកស្តីពីមនុស  និងសិទធិ្របជជន (ACHPR)  
 

៦៨. តុ ករកំពូលឥ ្ឌ  (២០០៦) ពត័ម៌នតុ ករ ែខេម  – មថុិន ២០០៦ ។ ទី្រកុងញូេដលី ៖តុ ករ
កំពូលឥ ្ឌ ។  
 

៦៩. ស់ ន អុី (២០០៧) “្រស្តីជបឃំុ់េ យអយុត្តិធមក៌នុងពនធនគរ” អនកសេងកតករណ៍េយែមន ៃថងទី១៧ ធនូ 
២០០៧។  
 

៧០. ៉ ន ់ហ ុលី សមីត (២០០៦) “េទសជបព់នធនគរមយួជីវតិ ៖ បញ្ហ ថមីៗកនុងចបបជ់តិ និងចបបអ់ន្តរជតិ” ែដល
េចញផ យេនកនុងទស នវដ្តី អន្តរជតិស្តីពីចបប ់និងវកិលចិត្តវទិយ vol 29 issue 5, ែខកញញ  - តុ  ២០០៦។ ម៉ុង
េ្រត ល ៖ បណ្ឌិ តសភអន្តរជតិ ែផនកចបប ់និងសុខភព ផ្លូវចិត្ត។ 
 

៧១. អងគករសហ្របជជតិ (១៩៩៤) េទសជបព់នធនគរមយួជីវតិ។ ទី្រកុងវែីយន៖ អងគករសហ្របជជតិ 
 

៧២. ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប (២០០៣) អនុ សន ៍Rec(2003)23 របស់គណៈកមម ធិករៃនរដ្ឋម្រន្តី េផញើេទរដ្ឋសមជិកនន 
ស្តីពីករ្រគប្់រគងេ យ រដ្ឋបលពនធនគរៃនេទសមយួជីវតិ និងជនជបឃំុ់រយៈេពលយូរ។ ទី្រកុង្រ ្ត ស់បរួ ៖ ្រកុម
្របឹក អឺរ ៉បុ (CoE)  
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ពនធនគរមនសន្តិសុខពិតជមន រៈសំខន់ ស់ កនុងករេធ្វើឲយ្របពន័ធយុត្តិធមរ៌របស់ េយើង 
ក្ល យជ វធុមយួមន្របសិទធភពកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើេលមើស។ េនេពលែដលជនជបឃំុ់ 

(ទណ្ឌិ ត ឬពិរទុធជន) ្រតូវបន កឲ់យសថិតេ្រកមករឃំុ្រគងរបស់អនក ពកួេគ្រតូវែតដឹង េហើយ ធរណៈជន្រតូវ
ដឹងថ ពកួេគនឹង្រតូវេនទីេនះ រហូតដល់ពកួេគរចួផុតពីករេចទ្របកន់ មផ្លូវចបប.់.. 
 
 កររមួវភិគទនយ៉ងេពញទំហឹង ែដលពនធនគររបស់េយើង ចេធ្វើបន ឈនេទករកត់
បនថយ ជអចិៃ្រន្តយនូ៍វអ្រ បទេលមើសេនកនុង្របេទស ្រស័យផងែដរេលើវធីិ ្រស្តែដលពនធនគរ
្រប្រពឹត្តេទេលើ ជនជបឃំុ់។ េយើងមនិ ចគូសបញជ ក្់រគប្់រគនអំ់ពី រៈសំខនៃ់នវស័ិយពីរ គឺ
ជំនញវជិជ ជីវៈ និងករ េគរពសិទធិមនុស េទ។ 
      
 

      េ ក្របធនធិបតី ែណលសុន ែមន៉ដឺ  

    ែថ្លងេទកនម់្រន្តីពនធនគរកនុង ្រហ្វិកខងតបូង កនុងឆន ១ំ៩៩៨ 
 
 
 
 

 
េសៀវេភេនះ គូសបញជ កអំ់ពី រៈសំខនៃ់នករ្រគប្់រគងពនធនគរកនុងបរបិទៃន្រកមសីលធម ៌ែដល េគរព 
មនុស ជតិៃនបគុគល្រគបរ់បូែដលពកព់ន័ធនឹងសកមមភពកនុងពនធនគរ មនជ ទិ៍ ជនជបឃំុ់ ម្រន្តី ពនធនគរ 
និងអនកសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់។ បរបិទៃន្រកមសីលធមេ៌នះ ្រតូវមនចរតិលកខណៈសកលកនុងករ អំពវនវឲយ
អនុវត្ត េហើយសកលភពេនះមនែចងកនុងលិខិតុបករណ៍សិទធមិនុស អន្តរជតិ។  
 
 
មនផងែដរនូវយុត្តិកមមជកែ់ស្តងសំ បេ់គលករណ៍េនះ ចំេពះករ្រគប្់រគងពនធនគរ៖ យុត្តិកមម អនុវត្ត ម
ករសម្រសប។ ករ្រគប្់រគងពនធនគរែបបេនះ គឺជវធីិ ្រស្តមយួែដលមនសុវតថិភព និងមន ្របសិទធភព
បំផុត កនុងករ្រគប្់រគងពនធនគរ។  
 
 
អ្វីែដលេគលករណ៍េនះចងគូ់សបញជ កេ់នះ គឺថេគលគំនិតៃនសិទធិមនុស  មនិ្រតឹមែតជ្របធន បទមយួ
ែដល្រតូវបញចូ លបែនថមេទកនុងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លេនះេទ ប៉ែុន្ត ែថមទងំ េដើមបេីធ្វើករផ ព្វផ យ និងជ
ែផនកទងំមលូៃនករ្រគប្់រគងពនធនគរ មវធីិ ្រស្តែដលល្អ។ 
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