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នប្ពន ើ ប្តូវបានផារភាជ បយ់ ងស្អិតរមតួនៅនឹងការប្របប់្រងធនធានធមមជាតិនផសងនទៀត ដ៉ូចជាធនធានទឹក
និងធនធានដរ  ជានដើម។ ទនទឹមនឹងមានការទទួលសាគ ល់អាំពីវតតមានននម ៉ូដែល និងប្បពន័ធខុស្ៗគ្មន នន
អភបិាលកិចចនលើធនធានធមមជាតិទាំងននេះកនុងបរបិទជាតិ រដឋអាចមានឆនទៈរិតរ៉ូរពីអភបិាលកិចចនលើធនធាន
ធមមជាតិដដលពាកព់ន័ធ កនុងការ អនុវតតនន៍គ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ នៅតាមភាពស្មប្ស្ប។ 
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រនបៀបដដលប្បជាពលរដឋ ស្ហរមន ៍ និង អនកដនទនទៀត ទទួលបានលទធភាពនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង 
នប្ពន ើ ប្តូវបានស្ងគមកាំណត ់ និងនធវើនិយតកមម តាមរយៈប្បពន័ធកានក់ាប។់ ប្បពន័ធកានក់ាបទ់ាំងននេះកាំណត់
ថានតើអនកណាអាចនប្បើប្បាស់្ធនធានអវី ស្ប្មាបរ់យៈនពលប ុនាម ន និង នប្កាមលកខខណឌ ណាខេ្ះ។ ប្បពន័ធ
ទាំងននេះអាចមានម៉ូលោឋ នដផអកនលើនគ្មលននយបាយ និងចាបដ់ដលនធវើន ើងជាលាយល័កខណ៍អកសរ ប្ពមទាំង 
ទាំននៀមទម្ាប ់និង  អនុវតតនដ៍ដលមនិមានជាលាយល័កខណ៍អកសរផងដដរ។ 

ប្បពន័ធកានក់ាបក់្ំពុង្ដតជ្ួបប្បទេះភាពតានតឹង នោយសារកាំនណើ នប្បជាជ្នពិភពនលាកដែលទមទរឱ្យមាន
ស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង នោយសារភាពរចិរលិននបរសិាា ន និង ការដប្បប្បួលអាកាស្ធាតុ បានកាតប់នាយ
ការមានដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ សិ្ទធិកានក់ាបម់និប្របប់្គ្មន ់និងគ្មា នសុ្វតាិភាព បនងកើនភាពង្ហយរងនប្គ្មេះ 
ភាពអតឃ្់្លន និង ភាពប្កីប្ក ហ ើយអាចនាាំឱ្យមានវវិាទ និង ការខ៉ូចខាតបរសិាា ន នៅនពលដដលអនកនប្បើ
ប្បាស់្ប្បដជ្ង ដនណតើ មគ្មន នដើមបបី្របប់្រងធនធានទាំងននេះ។ 

អភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់ រឺជាធារុដស៏្ាំខានម់យួកនុងការកាំណតថ់ានតើប្បជាជ្ន ស្ហរមន ៍ និង អនក
ដនទនទៀតអាចទទួលបានសិ្ទធិ និងកាតពវកិចចពាកព់ន័ធ តាមរនបៀបណា នដើមបនីប្បើប្បាស់្ និងប្របប់្រងដី ជ្លផល 
និង នប្ពន ើ។ បញ្ា កានក់ាបជ់ានប្ចើននកើតន ើងនោយសារអភបិាលកិចចទនន់ខាយ នហើយរាល់ការប ុនប ង្
នោេះប្សាយបញ្ា កានក់ាបន់នេះត្រូវទទួលរងផលប ៉ះពាល់ពីរុណភាពននអភបិាលកិចចហន៉ះវញិ។ អភបិាលកិចច
ទនន់ខាយ នាាំឱ្យមានផលប េះពាល់អវជិ្ជមាននៅនលើនស្ារភាពស្ងគម ការនប្បើប្បាស់្បរសិាា នប្បកបនោយ
និរនតរភាព ការវនិិនយរ និង កាំនណើ ននស្ដឋកិចច។ ប្បជាជ្នអាចរស់្កនុងភាពអតឃ្់្លន និងភាពប្កីប្ក 
ប្បសិ្ននបើពួកនរបាតប់ងសិ់្ទធិកានក់ាបល់ាំនៅឋាន ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើរបស់្ហេ ប្ពមទាំងបាតប់ងជី់្វភាព
របស់្ពួកនរ នោយសារការអនុវតតនក៍ានក់ាបន់ោយអាំនពើពុករលួយ ឬ ប្បសិ្ននបើទីភាន កង់្ហរអនុវតតមនិបាន
ការពារសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ពួកនរ។ ប្បជាជ្នអាចបាតប់ងរ់ហ៉ូតដល់អាយុជី្វតិ នៅនពលដដលអភបិាលកិចចទន់
នខាយនលើការកានក់ាបឈ់ាននៅដល់វវិាទហិងា។ ផទុយនៅវញិ អភបិាលកិចចប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវ
នលើការកានក់ាប ់ ជ្ាំរុញឱ្យមានការអភវិឌ្ឍស្ងគម និងនស្ដឋកិចចប្បកបនោយនិរនតរភាព ដដលអាចជ្ួយ 
លុបបាំបាតភ់ាពប្កីប្ក និង អស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង នលើកទឹកចិតតដល់ការវនិិនយរប្បកបនោយការទទួល
ខុស្ប្តូវ។ 

នឆ្ើយតបនៅនឹងចាំណាបអ់ារមមណ៍ដដលកាំពុងមានការនកើនន ើងទ៉ូលាំទ៉ូលាយ អងគការ FAO និងនដរ៉ូរបស់្ខ្ួន 
បានផតួចនផតើមនរៀបចាំនគ្មលការណ៍ដណនាាំ ស្តីពីអភបិាលកិចចប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវនលើការកានក់ាប។់ 
រាំនិតផតួចនផតើមននេះពប្ងឹងបដនាម និង គ្មាំប្ទនគ្មលការណ៍ដណនាាំនោយស្ម័ប្រចិតត នដើមបសី្នប្មចឱ្យបានជាលាំោប់
ន៉ូវសិ្ទធិមាននស្បៀងអាហារប្របប់្គ្មន ់កនុងបរបិទននស្នតិសុ្ខនស្បៀងជាតិ (នគ្មលការណ៍ដណនាាំនោយស្ម័ប្រចិតត
ស្តីពីសិ្ទធិមាននស្បៀងអាហារ) ដដលប្តូវបានអនុមត័នោយប្កុមប្បឹការបស់្អងគការ FAO នៅកនុងស្មយ័ប្បជុ្ាំ
នលើកទីមយួរយនមភប្បាាំពីររបស់្ខ្ួន កនុងដខ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០០៤ និង ស្ននិសី្ទអនតរជាតិឆ្ន ាំ ២០០៦ ស្តីពី
កាំដណទប្មងដី់ធ្ីកសិ្កមម និងអភវិឌ្ឍនជ៍្នបទ (ICARRD)។ 

នៅកនុងស្មយ័ប្បជុ្ាំនលើកទីសាមសិ្បប្បាាំមយួរបស់្ខ្ួនកនុងដខ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១០ រណៈកមាម ធិការស្នតិសុ្ខ
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នស្បៀងពិភពនលាក (CFS) បានជ្ាំរុញការបនតកិចចដាំនណើ រការនោយមានការច៉ូលរមួនពញនលញនដើមបអីភវិឌ្ឍ
នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ កនុងនគ្មលបាំណងោកន់គ្មលការណ៍ទាំងននេះជ្៉ូន CFS នដើមបពិីនិតយពិចរណា 
និង បានស្នប្មចបនងកើតប្កុមការង្ហរនបើកទ៉ូលាយមយួននរណៈកមាម ធិការស្នតិសុ្ខនស្បៀងពិភពនលាក នដើមបី
ពិនិតយនមើលនស្ចកតីប្ពាងែំប៉ូង្នននគ្មលការណ៍ដណនាាំននេះ។ 

នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ អនុវតតយ ងខាជ បខ់ជួនតាមទប្មងលិ់ខិតតុបករណ៍នោយស្ម័ប្រចិតតដនទនទៀត 
របស់្អងគការ FAO ដដលកាំណតន់គ្មលការណ៍ និង បទោឋ នដដលប្តូវបានទទួលយកជាអនតរជាតិ ស្ប្មាបក់ារ
អនុវតតប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវ ៖ នគ្មលការណ៍ដណនាាំនោយស្ម័ប្រចិតតស្តីពីសិ្ទធិមាននស្បៀងអាហារ 
ប្កមសី្លធមស៌្ប្មាបវ់ស័ិ្យជ្លផលប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវ ប្កមសី្លធមអ៌នតរជាតិស្តីពីការដចកចយ 
និងការនប្បើប្បាស់្ថាន ាំកសិ្កមម ការប្របប់្រងប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវនលើនប្ពន ើត្រូវោាំ ៖ នគ្មលការណ៍ 
ដណនាាំនោយស្ម័ប្រចិតត និង នគ្មលការណ៍ដណនាាំនោយស្ម័ប្រចិតតស្តីពីការប្របប់្រងអរគីភយ័ ៖ នគ្មលការណ៍ 
និង ស្កមមភាពយុទធសាស្តស្ត។ លិខិតតុបករណ៍ទាំងននេះរឺជាឯកសារខ្ីដដលផតល់ប្កបខណ័ឌ នានាដដលអាចនប្បើ 
ប្បាស់្បាននៅនពលអភវិឌ្ឍយុទធសាស្តស្ត នគ្មលននយបាយ ចាប ់ កមមវធីិ និង ស្កមមភាពនានា។ 
នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ប្តូវបានអមនោយឯកសារបដនាមមយួចាំនួន ដ៉ូចជានគ្មលការណ៍ដណនាាំបដនាម
ដដលផតល់ពត័ម៌ានបនចចកនទស្លមអតិអាំពីទិដឋភាពជាកល់ាកន់ៅនពលចាំបាច ់ ឯកសារបណតុ េះបណាត ល និង  
ឯកសារតស្ ៉ូមតិ និង ការដណនាាំបដនាមស្ប្មាបជ់្ួយ ដល់ការ អនុវតតន។៍ 

នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ប្តូវបានអនុមត័នោយរណៈកមាម ធិការស្នតិសុ្ខនស្បៀងពិភពនលាក (CFS) 
នៅកនុងស្មយ័ប្បជុ្ាំ (ពិនស្ស្) នលើកទីសាមសិ្បប្បាាំបីរបស់្ខ្ួន នៅនលៃទី ១១ ដខ ឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០១២។ 

នគ្មលការណ៍ដណនាាំ ប្តូវបានអភវិឌ្ឍនោយប្កុមការង្ហរនបើកទ៉ូលាយនៅកនុងស្មយ័ប្បជុ្ាំ កនុងដខ មលុិនា កកកោ 
និង ដខ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១១ និង កនុងដខ មនីា ឆ្ន ាំ ២០១២។ នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ មានម៉ូលោឋ នដផអក
នលើកិចចដាំនណើ រការពិនប្គ្មេះនយបល់នោយមានការច៉ូលរមួនពញនលញមយួ ដដលបាននធវើកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ ២០០៩-
២០១០។ ការពិនប្គ្មេះនយបល់ថាន កត់ាំបន ់ប្តូវបាននធវើនៅ ប្បនទស្នប្បសីុ្ល បរីួណាហាវ ស្៉ូ នអតយ៉ូពី ហសកោនី 
ណាមបី  ី បា ណាមា  ស្ហពន័ធរុស្ស ីសាម ៉ូអា និង នវៀតណាម។ ការពិនប្គ្មេះនយបល់ថាន កត់ាំបនទ់ាំងននេះ បាន
ផតល់ឱ្កាស្ឱ្យមនុស្សជិ្ត ៧០០ នាក ់មកពី ១៣៣ ប្បនទស្ ដដលតាំណាងឱ្យវស័ិ្យសាធារណៈ និងវស័ិ្យ
ឯកជ្ន ស្ងគមសីុ្វលិ និង ប្រឹេះសាា នសិ្កា។ ការពិនប្គ្មេះនយបល់ចាំនួនបនួ ដដលប្តូវបាននធវើជាពិនស្ស្
ស្ប្មាបស់្ងគមសីុ្វលិនៅអាស្តហវិក (នៅប្បនទស្មា លី) នៅអាសីុ្ (នៅប្បនទស្មា ន សីុ្) នៅអឺរ  ុប និង អាសីុ្
កណាត ល និងអាសីុ្ខាងលិច (នៅប្បនទស្អីុតាលី) និង នៅអានមរកិឡាទីន (នៅប្បនទស្នប្បសីុ្ល) មានការ
ច៉ូលរមួពីមនុស្សជិ្ត ២០០ នាកម់កពី ៧០ ប្បនទស្ នហើយការពិនប្គ្មេះនយបល់បដនាមជាមយួវស័ិ្យឯកជ្ន 
បានទកទ់ញអនកច៉ូលរមួជាង ៧០ នាកម់កពី ២១ ប្បនទស្។ នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ កោ៏កប់ញ្ច៉ូ ល
ផងដដរន៉ូវស្ាំនណើ នានាដដលបានទទួលតាមរយៈការពិនប្គ្មេះនយបល់នអ ិកប្តូនិកមយួ នៅនលើនស្ចកតីប្ពាង
ទីស្៉ូនយ។ វស័ិ្យសាធារណៈ និងវស័ិ្យឯកជ្ន ស្ងគមសីុ្វលិ និង ប្រឹេះសាា នសិ្កា ពីជុ្ាំវញិពិភពនលាក 
បានទទួលស្ាំនណើ ដកលមអនស្ចកតីប្ពាងទីស្៉ូនយននេះ។ 



អារមភកថា ix 

 

នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ មានស្ងគតភាព និង នធវើការដកប្ស្ងន់ចញពីលិខិតតុបករណ៍អនតរជាតិ និងតាំបន ់
រមួមាននគ្មលនៅអភវិឌ្ឍនស៍្ហស្សវតសរ ៍ ដដលនោេះប្សាយបញ្ា សិ្ទធិមនុស្ស និង សិ្ទធិកានក់ាប។់ នៅនពល
មរិតអនកអាននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះពាយមដកលមអអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់ ពួកនរប្តូវបាននលើក
ទឹកចិតតឱ្យពិនិតយនមើលន ើងវញិជានទៀងទតន់៉ូវលិខិតតុបករណ៍ទាំងននេះ ស្ប្មាបក់ាតពវកិចចស្មប្ស្ប និង ការ
នបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតតរបស់្ពួកនរ ប្ពមទាំងនដើមបទីទួលបានការដណនាាំបដនាម។ 
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ជាំពូកទី ១ 
 
 
 
 
 
 
 
 

រុពវកថា 

១. គោលរាំណង 

១.១  នគ្មលការណ៍ដណនាាំនោយស្ម័ប្រចិតតទាំងននេះ ស្ាំនៅដកលមអអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបដី់* 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ នគ្មលការណ៍ដណនាាំនោយស្ម័ប្រចិតតទាំងននេះ ពាយមនធវើដបបននេះ នដើមបី
ផលប្បនយជ្នម៍នុស្សទាំងអស់្គ្មន  នោយយកចិតតទុកោកន់លើប្បជាពលរដឋង្ហយរងនប្គ្មេះ និង
ប្បជាពលរដឋដដលប្តូវនរនមើលរ ាំលង កនុងនគ្មលបាំណងធានាឱ្យបានន៉ូវស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង 
ការស្នប្មចបានជាលាំោបន់៉ូវសិ្ទធិមាននស្បៀងអាហារប្របប់្គ្មន ់ ការលុបបាំបាតភ់ាពប្កីប្ក ជី្វភាព
រស់្នៅប្បកបនោយចីរភាព នស្ារភាពស្ងគម សុ្វតាិភាពលាំនៅឋាន អភវិឌ្ឍនជ៍្នបទ កិចចការពារ
បរសិាា ន និង ការអភវិឌ្ឍស្ងគម និងនស្ដឋកិចចប្បកបនោយនិរនតរភាព។ រាល់កមមវធីិ 
នគ្មលននយបាយ និង ជ្ាំនួយបនចចកនទស្ទាំងអស់្នដើមបដីកលមអអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់
តាមរយៈការអនុវតតនគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ របបមីានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមាន
របស់្រដឋ អនុនលាមតាមចាបអ់នតរជាតិ រមួមាននស្ចកតីដលង្ការណ៍ជាស្កលស្តីពីសិ្ទធិមនុស្ស និង 
លិខិតតុបករណ៍អនតរជាតិដនទនទៀតស្តីពីសិ្ទធិមនុស្ស។ 

១.២ នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ មាននគ្មលបាំណង៖ 

                                                            
* ពុាំមាននិយមនយ័អនតរជាតអិាំពីដកីនុងបរបិទននការកានក់ាបន់ទ។ និយមនយ័ននពាកយននេះ អាចប្តូវបានកាំណតក់នុងបរបិទជាត។ិ 



១ 
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១. ដកលមអអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់ តាមរយៈផតល់ការដណនាាំ និង ពត័ម៌ានអាំពីការអនុវតត 
ដដលប្តូវបានទទួលយកជាអនតរជាតិ ស្ប្មាបប់្បពន័ធទាំងឡាយដដលចតដ់ចងសិ្ទធិនប្បើប្បាស់្ 
ប្របប់្រង និង ប្តួតប្តាដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ 

២.  រមួចាំដណកដល់ការដកលមអ និងការអភវិឌ្ឍប្កបខណ័ឌ នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ 
និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័ ដដលនធវើនិយតកមមសិ្ទធិកានក់ាបន់លើធនធានទាំងននេះ។ 

៣.  នលើកកមពស់្តម្ាភាព និង ដកលមអដាំនណើ រការប្បប្ពឹតតនៅននប្បពន័ធកានក់ាប។់ 

៤.  ពប្ងឹងស្មតាភាព និងប្បតិបតតិការននទីភាន កង់្ហរអនុវតត អាជាា ធរតុលាការ រោឋ ភបិាលម៉ូលោឋ ន 
អងគការកសិ្ករ និងផលិតករខាន តត៉ូច អងគការអនកននសាទ និង អងគការអនកនប្បើប្បាស់្នប្ពន ើ 
អនកចិញ្ច ឹមស្តវ ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនដ៍នទនទៀត ស្ងគមសីុ្វលិ វស័ិ្យឯកជ្ន 
ប្រឹេះសាា នសិ្កា និង បុរគលប្របរ់៉ូបដដលពាកព់ន័ធនៅនឹងអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់ កដ៏៉ូច
ជាជ្ាំរុញកិចចស្ហប្បតិបតតិការរវាងតួអងគទាំងឡាយដដលបាននរៀបរាបខ់ាងនលើ។ 

២.  លកខណៈ នងិ វិស្គលភាព 

២.១  នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ មានលកខណៈជាការស្ម័ប្រចិតត។ 

២.២  នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ របបបី្តូវបកប្សាយ និង អនុវតត ឱ្យបានប្ស្បគ្មន ជាមយួ
កាតពវកិចចជាធរមាន អនុនលាមតាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនយងតាមការនបតជាា នោយ
ស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិជាធរមាន។ នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ 
បាំនពញបដនាម និង គ្មាំប្ទរាំនិតផតួចនផតើមនៅថាន កជ់ាតិ តាំបន ់ និង អនតរជាតិ ដដលនឆ្ើយតបនៅនឹង
សិ្ទធិមនុស្ស និង ផតល់សិ្ទធិកានក់ាបច់ាស់្លាស់្នលើដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ ប្ពមទាំងជារាំនិត
ផតួចនផតើមនដើមបដីកលមអអភបិាលកិចចផងដដរ។ នៅកនុងនគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ របបមីនិប្តូវ 
ោកក់្ត្មរិ ឬ នធវើឱ្យប ៉ះពាល់កាតពវកិចចប្ស្បចាបណ់ាមយួ ដដលរដឋមយួអាចប្តូវនគ្មរពតាមចាប់
អនតរជាតិន ើយ។ 

២.៣  នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ អាចប្តូវបាននប្បើប្បាស់្នោយរដឋ ទីភាន កង់្ហរអនុវតត អាជាា ធរតុលាការ 
រោឋ ភបិាលម៉ូលោឋ ន អងគការកសិ្ករ និងផលិតករខាន តត៉ូច អងគការអនកននសាទ និង អងគការអនកនប្បើ
ប្បាស់្នប្ពន ើ អនកចិញ្ច ឹមស្តវ ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនដ៍នទនទៀត ស្ងគមសីុ្វលិ 
វស័ិ្យឯកជ្ន ប្រឹេះសាា នសិ្កា និង បុរគលដដលពាកព់ន័ធប្របរ់៉ូប នដើមបនីធវើការបា នប់្បមាណនៅនលើ
អភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់និង កាំណតរ់កការដកលមអ និង អនុវតតការដកលមអទាំងននាេះ។ 



១ 
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១ 

២.៤  នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ មានវសិាលភាពជាស្កល។ នោយនយងនៅតាមបរបិទជាតិ 
នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ អាចប្តូវបានប្បនទស្ និងតាំបនទ់ាំងអស់្យកមកនប្បើប្បាស់្នៅកនុង
ប្របដ់ាំណាកក់ាលននការអភវិឌ្ឍនស្ដឋកិចច និង ស្ប្មាបអ់ភបិាលកិចចនលើរាល់ទប្មងន់នការកានក់ាប ់
រមួមាន ការកានក់ាបជ់ាសាធារណៈ ឯកជ្ន ស្ហរមន ៍ ស្ម៉ូហភាព ជ្នជាតិនដើមភារតិច 
និងតាមទាំននៀមទម្ាប។់ 

២.៥  នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ របបបី្តូវបកប្សាយ និងអនុវតត ប្ស្បតាមប្បពន័ធចាបជ់ាតិ និង 
សាា បន័ននប្បពន័ធចាបជ់ាតិទាំងននាេះ។ 
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ជាំពូកទី ២ 
 
 
 
 
 
 
 

ទិដឋភាពទូគៅ 

ជ្ាំព៉ូកននេះដចងពីទិដឋភាពននអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ ទកទ់ងនៅនឹងសិ្ទធិ និង
ការទទួលខុស្ប្តូវ ប្កបខណ័ឌ នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័ ប្ពមទាំងការផតល់
នស្វា។ 

កនុងបរបិទននអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់ រដឋមានកាតពវកិចចនប្កាមលិខិតតុបករណ៍សិ្ទធិមនុស្សអនតរជាតិ 
ដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ ជ្ាំព៉ូកទី ២ របបរីួរអាន នយងតាមកថាខណឌ  ២.២។ 

៣.  គោលការណ៍ណណនាំព្នអភិបាលកិចចគលើការកានក់ារគ់្រករគោយការ
ទទួលខុស្គ្ត្ូវ 

៣ក  គោលការណ៍ទូគៅ 

៣.១ រដឋរបបៈី 

១. ទទួលសាគ ល់ និងនគ្មរពរាល់សាមុជី្នមានសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ និង សិ្ទធិរបស់្ពួកនរ។ 
រដឋរបបចីតវ់ធិានការស្មប្ស្បនដើមបកីាំណតអ់តតស្ញ្ា ណ ចុេះបញ្ជ ី និង នគ្មរពសាមុជី្នមាន
សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ និង សិ្ទធិរបស់្ពួកនរ នទេះបីជាប្តូវបានចុេះបញ្ជ ីជាផ្៉ូវការ ឬ មនិ
បានចុេះបញ្ជ ីកតី នដើមបទីបស់ាក តក់ាររ ាំនលាភសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្អនកដនទ និង នដើមបបីាំនពញ
ភារកិចចនានាទកទ់ងនៅនឹងសិ្ទធិកានក់ាប។់ 



 

២ 
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២.  ការពារសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបប់្បឆ្ាំងនឹងការរប្មាមកាំដហង និងការរ ាំនលាភបាំពាន។ រដឋ
របបកីារពារសាមុជី្នមានសិ្ទធិកានក់ាប ់ ប្បឆ្ាំងនឹងការបាតប់ងសិ់្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ពួកនរ
នោយការរ ាំនលាភបាំពាន រមួមានការបនណត ញនចញនោយបងខាំដដលមនិមានស្ងគតភាព 
នៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្រដឋ នប្កាមចាបជ់ាតិ និងចាបអ់នតរជាតិ។ 

៣.  ជ្ាំរុញ និង ស្ប្មបស្ប្មួលដល់ការទទួលបានសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប។់ រដឋរបបចីត់
វធិានការស្កមមនដើមបជី្ាំរុញ និង ស្ប្មបស្ប្មួលដល់ការស្នប្មចបាននពញនលញន៉ូវសិ្ទធិ
កានក់ាប ់ ឬ ការនធវើប្បតិបតតិការជាមយួសិ្ទធិទាំងននេះ ដ៉ូចជាការធានា
ថាប្បជាពលរដឋប្របរ់៉ូបអាចទទួលបានន៉ូវនស្វា។  

៤.  ផតល់លទធភាពទទួលបានយុតតិធម ៌ កនុងការនោេះប្សាយការរ ាំនលាភនលើសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្ប
ចាប។់ រដឋរបបផីតល់មនធាបាយប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព និងអាចទទួលបាន ជ្៉ូនប្បជាជ្ន
ប្របរ់៉ូប តាមរយៈអាជាា ធរតុលាការ ឬ អភបិ្កមនផសងនទៀត នដើមបនីោេះប្សាយវវិាទនលើសិ្ទធិ
កានក់ាប ់ និង នដើមបផីតល់ការអនុវតតនល៍ទធផលដដលអាចនធវើនៅបានភ្ាមៗ។ រដឋរបបផីតល់
ស្ាំណងភ្ាមៗប្បកបនោយភាពយុតតិធម ៌ កនុងករណីដដលសិ្ទធិកានក់ាបប់្តូវបានដកហ៉ូត
នដើមបបី្បនយជ្នស៍ាធារណៈ។ 

៥.  ទបស់ាក តវ់វិាទនលើការកានក់ាប ់ ជ្នម្ាេះហិងា និង អាំនពើពុករលួយ។ រដឋរបបចីតវ់ធិានការ
ស្កមមនដើមបទីបស់ាក តវ់វិាទនលើការកានក់ាបកុ់ាំឱ្យនកើតន ើង និង កុាំឱ្យក្ាយនៅជាជ្នម្ាេះ
ហិងា។ រដឋរបបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយកនុងប្របរ់៉ូបភាព នៅប្របក់ប្មតិ និង កនុងប្រប់
សាា នភាពទាំងអស់្។ 

៣.២  តួអងគមនិដមនរដឋ រមួទាំងស្ហប្គ្មស្អាជី្វកមម មានការពវកិចចប្តូវនគ្មរពសិ្ទធិមនុស្ស និង សិ្ទធិកាន់
កាបប់្ស្បចាប។់ ស្ហប្គ្មស្អាជី្វកមម របបនីធវើស្កមមភាពប្បកបនោយការយកចិតតទុកោក ់ខពស់្  
នដើមបនីជ្ៀស្វាងការរ ាំនលាភសិ្ទធិមនុស្ស និង សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបរ់បស់្អនកដនទ។ ពួកនររបបី
មានប្បពន័ធប្របប់្រងហានិភយ័ស្មប្ស្ប នដើមបទីបស់ាក ត ់ និង នោេះប្សាយផលប េះពាល់អវជិ្ជមាន
នលើសិ្ទធិមនុស្ស និង សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប។់ ស្ហប្គ្មស្អាជី្វកមម របបនីរៀបចាំ និង 
ស្ហការនៅកនុងយនតការមនិដមនតុលាការ នដើមបផីតល់ដាំនណាេះប្សាយដកតប្មូវ រមួទាំងយនតការ
បណតឹ ងសាទុកខប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាពនៅកប្មតិប្បតិបតតិការ កនុងករណីស្មប្ស្ប និងកនុងករណី
ដដលពួកនរបានបណាត លឱ្យមាន ឬ បានរមួចាំដណកបង្កឱ្យមានផលប េះពាល់អវជិ្ជមាននលើសិ្ទធិ
មនុស្ស និង សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប។់ ស្ហប្គ្មស្អាជី្វកមម របបកីាំណត ់ និងវាយតនម្
ផលប េះពាល់ដដលអាចមាន ឬ ផលប េះពាល់ជាកដ់ស្តងនៅនលើសិ្ទធិមនុស្ស និង សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្ប
ចាប ់ ដដលពួកនរអាចមានការពាកព់ន័ធ។ អនុនលាមតាមកាតពវកិចចអនតរជាតិរបស់្ខ្ួន រដឋរបបផីតល់
ែំហ ៉ះត្សាយតាមផ្៉ូវតុលាការប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព ស្ប្មាបផ់លប េះពាល់អវជិ្ជមាននលើ
សិ្ទធិមនុស្ស និងសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ ដដលបងកន ើងនោយស្ហប្គ្មស្អាជី្វកមម។ កនុងករណី
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ដដលពាកព់ន័ធសាជី្វកមមឆង្ប្បនទស្ រដឋប្បភពនដើមននសាជី្វកមមទាំងននាេះមានតួនាទីជ្ួយ 
ដល់សាជី្វកមមទាំងននាេះផង និងរដឋមាច ស់្ផទេះផង នដើមបធីានាឱ្យបានថាអាជី្វកមមទាំងឡាយមនិមាន
ជាបព់ាកព់ន័ធកនុងការបាំពាននលើសិ្ទធិមនុស្ស និង សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប។់ រដឋរបបចីតវ់ធិានការ
បដនាម នដើមបកីារពារប្បឆ្ាំងនឹងការបាំពាននលើសិ្ទធិមនុស្ស និង សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ នោយ
ស្ហប្គ្មស្អាជី្វកមម ដដលជាកមមសិ្ទធិរបស់្រដឋ ឬ ប្តួតប្តានោយរដឋ ឬ ដដលទទួលការគ្មាំប្ទ
នប្ចើននិងនស្វានប្ចើនពីសាា បន័រដឋ។ 

៣ខ  គោលការណ៍នៃការអនុវត្ត 

នគ្មលការណ៍ននការអនុវតតទាំងននេះ មានសារៈស្ាំខានក់នុងការរមួចាំដណកដល់អភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបដី់ 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ ប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវ។ 

១. ស ចកតីនលៃលនូរររ ់ម្នុ ្ស៖ ទទួលសាគ ល់នស្ចកតីនលល្ន៉ូរពីកាំនណើ ត និង សិ្ទធិមនុស្សនស្មើភាពគ្មន  
និងមនិអាចផ្លត ចប់ានរបស់្បុរគលប្របរ់៉ូប។ 

២.  ម្ិនមានការសរើ សអើង្៖ មនិមានអនកណាមាន ករ់បបទីទួលរងការនរ ើស្នអើងន ើយ នបើនយងតាម
ចាប ់និងនគ្មលននយបាយ កដ៏៉ូចជា កនុងការអនុវតតជាកដ់ស្តង។ 

៣.   ម្ធម្៌ និង្យុតតិធម្៖៌ ការទទួលសាគ ល់ស្មភាពរវាងបុរគល អាចតប្មូវឱ្យមានការទទួល
សាគ ល់ភាពខុស្គ្មន រវាងបុរគល និង ការនធវើស្កមមភាពវជិ្ជមាន រមួទាំងការផតល់អាំណាច នដើមបី
ជ្ាំរុញសិ្ទធិកានក់ាបប់្បកបនោយស្មធម ៌ និង លទធភាពនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ 
ស្ប្មាបម់នុស្សទាំងអស់្គ្មន  នពាលរឺ ស្តស្តី និងបុរស្ យុវជ្ន និង ប្បជាជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះ និង 
ប្បជាជ្នដដលរដមងដតងប្តូវបាននរនមើលរ ាំលង កនុងបរបិទជាតិ។ 

៤.   ម្ភាពសយនឌ័រ៖ ធានាសិ្ទធិនស្មើភាពគ្មន របស់្ស្តស្តី និងបុរស្ នដើមបកីារទទួលបានរាល់សិ្ទធិ
មនុស្សទាំងអស់្ ទនទឹមគ្មន នឹងការទទួលសាគ ល់អាំពីភាពខុស្គ្មន រវាងស្តស្តី និងបុរស្ និង ចត់
វធិានការជាកល់ាកស់្ាំនៅពននឿ្នស្មភាពជាកដ់ស្តង នៅនពលដដលចាំបាច។់ រដឋរបបធីានា 
ថាស្តស្តី និងកុមារមីានសិ្ទធិកានក់ាប ់  និង មានលទធភាពនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ
នស្មើភាពគ្មន  មនិចាំនពាេះថាហរើពួកនរមានសាា នភាពជាពលរដឋ និងសាា នភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍យ ងដ៉ូចនមតច។ 

៥.  អភិប្កម្សពញសេញ និង្ប្រករសោយនិរនតរភាព៖ ការទទួលសាគ ល់ថាធនធានធមមជាតិ និង 
ការនប្បើប្បាស់្ធនធានទាំងននេះ មានលកខណៈប្បទកប់្កឡាគ្មន  និង ការអនុមត័អភបិ្កមចប្មុេះ 
និងប្បកបនោយនិរនតរភាពចាំនពាេះការប្របប់្រងធនធានទាំងននេះ។ 
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១ 

៦.  ការពិសប្រោះសោរេ់ និង្ ការច៉ូេរួម្៖ ការច៉ូលរមួជាមយួ និងការដស្វងរកការគ្មាំប្ទពី
អនកដដលមានសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ អាចទទួលផលពីការស្នប្មចចិតត  មុននពល
ដដលការស្នប្មចចិតតប្តូវបាននធវើន ើង និង ការនឆ្ើយតបនៅនឹងការរមួចាំដណករបស់្ពួកនរ, 
ការពិចរណាអាំពីអតុលយភាពអាំណាចរវាងភារីនផសងៗ និង ការធានាឱ្យបានន៉ូវការច៉ូលរមួ
ស្កមម នោយនស្រ ី ប្បកបនោយត្បសិទ្ឋភាព អតានយ័ និង ពត័ម៌ានច៉ូលរមួប្របប់្ជ្ុងនប្ជាយ
របស់្បុរគល និងប្កុមនានា នៅកនុងកិចចដាំនណើ រការនធវើនស្ចកតីស្នប្មចចិតតដដលពាកព់ន័ធ។ 

៧.  វិធានននច្បាប់៖ ការអនុមត័អភបិ្កមដផអកនលើវធិាន តាមរយៈចាបដ់ដលប្តូវបានផសពវផាយ
ទ៉ូលាំទ៉ូលាយ ជាភាសាស្មប្ស្ប អនុវតតចាំនពាេះបុរគលប្របរ់៉ូបនស្មើៗគ្មន  និង ប្តូវបានវនិិចឆយ័
នោយឯករាជ្យ ប្ពមទាំងមានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ពួកនរ អនុនលាម
តាមចាបជ់ាតិ និង អនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាម
លិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ 

៨.  តមាល្ភាព៖ ការកាំណតនិ់យមនយ័ចាស់្លាស់្ និង ការផសពវផាយទ៉ូលាំទ៉ូលាយ អាំពី 
នគ្មលននយបាយ ចាប ់ និង នីតិវធីិនានា ជាភាសាស្មប្ស្ប និង ការផសពវផាយទ៉ូលាំ 
ទ៉ូលាយអាំពីនស្ចកតីស្នប្មចនានា ជាភាសាស្មប្ស្ប និង កនុងទប្មងដ់ដលអាចនប្បើប្បាស់្ 
បានែល់ប្របគ់្មន ។ 

៩.  គណសនយ្យភាព៖ ការនធវើឱ្យបុរគល ទីភាន កង់្ហរសាធារណៈ និង តួអងគមនិដមនរដឋទទួល 
ខុស្ប្តូវនលើស្កមមភាព និងនស្ចកតីស្នប្មចចិតតរបស់្ពួកនរ ប្ស្បតាមនគ្មលការណ៍
វធិានននចាប។់ 

១០.  ការកកេម្អជាប្បចាំ ៖ រដឋរបបដីកលមអយនតការស្ប្មាបក់ារតាមោន និងការវភិារ
អភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់ នដើមបអីភវិឌ្ឍកមមវធីិដដលមានម៉ូលោឋ នដផអកនលើភស្តុតាង និង 
ធានាឱ្យបានន៉ូវក្ំដែលមអជាត្បច។ំ 

៤.  ស្ទិធ ិនិងការទទួលខុស្គ្ត្ូវទាក់ទងគៅនឹងការកាន់ការ ់

៤.១  រដឋរបបខិីតខាំធានាឱ្យបានអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបប់្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវ នោយសាដី 
ជ្លផល និង នប្ពន ើមានសារៈស្ាំខានប់ាំផុតចាំនពាេះការស្នប្មចបានន៉ូវសិ្ទធិមនុស្ស ស្នតិសុ្ខ
នស្បៀង ការលុបបាំបាតភ់ាពប្កីប្ក ជី្វភាពរស់្នៅប្បកបនោយចីរភាព នស្ារភាពស្ងគម សុ្វតាិភាព 
លាំនៅឋាន ការអភវិឌ្ឍនជ៍្នបទ និងភាពរកីចនប្មើននៅកនុងស្ងគម និងកាំនណើ ននស្ដឋកិចច។ 

៤.២  រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្ទកទ់ងនៅនឹងការកានក់ាប ់ និង អភបិាលកិចចនលើការ
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កានក់ាប ់មានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង 
នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និងអនតរជាតិ ដដល
អាចយកមកអនុវតតបាន។ 

៤.៣  ប្របភ់ារីទាំងអស់្ របបទីទួលសាគ ល់ថា ពុាំមានសិ្ទធិកានក់ាបណ់ាមយួ រមួទាំងកមមសិ្ទធិឯកជ្នផង 
មានលកខណៈោចខ់ាតន ើយ។ រាល់សិ្ទធិកានក់ាបទ់ាំងអស់្សុ្ទធដតប្តូវបានកាំណតប់្ពាំដដននោយ
សិ្ទធិរបស់្អនកដនទ និង នោយវធិានការអនុវតតនោយរដឋដដលចាំបាច ់ ស្ប្មាបន់គ្មលបាំណង
សាធារណៈ។ វធិានការទាំងននេះ របបបី្តូវបានកាំណតន់ោយចាប ់ ស្ប្មាបន់គ្មលបាំណងដតមយួ
រតស់្ាំនៅជ្ាំរុញសុ្ខុមាលភាពទ៉ូនៅ រមួទាំងកិចចការពារបរសិាា ន និង ប្ស្បតាមកាតពវកិចចនគ្មរព
សិ្ទធិមនុស្សរបស់្រដឋ។ សិ្ទធិកានក់ាបក់ប៏្តូវបាននធវើឱ្យមានតុលយភាពផងដដរនោយកាតពវកិចចនានា។ 
ទាំងអស់្គ្មន របបនីគ្មរពកិចចការពាររយៈនពលដវង និង ការនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ
ប្បកបនោយនិរនតរភាព។ 

៤.៤  ដផអកនលើការពិនិតយនមើលសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បតាមចាបជ់ាតិ រដឋរបបផីតល់ការទទួលសាគ ល់ប្ស្បចាប់
ចាំនពាេះសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបដ់ដលបចចុបបននមនិប្តូវបានការពារនោយចាប។់ នគ្មលននយបាយ
និងចាបទ់ាំងឡាយដដលធានាសិ្ទធិកានក់ាប ់ របបមីានលកខណៈមនិនរ ើស្នអើង និង រិតរ៉ូរដល់
នយនឌ្រ័។ ហោយប្ស្បតាមនគ្មលការណ៍ននការពិនប្គ្មេះនយបល់ និងការច៉ូលរមួនននគ្មលការណ៍
ដណនាាំទាំងននេះ  រដឋរបបកីាំណតល់កខណៈវនិិចឆយ័ននសិ្ទធិទាំងឡាយដដលប្តូវបានចតទុ់កថាប្ស្ប
ចាបត់ាមរយៈវធិានដដលបានផសពវផាយទ៉ូលាំទ៉ូលាយ។ ប្របទ់ប្មងទ់ាំងអស់្ននការកានក់ាប ់របបី
ផតល់ជ្៉ូនមនុស្សប្របរ់៉ូបន៉ូវសុ្វតាិភាពកានក់ាបក់នុងកប្មតិណាមយួ ដដលធានាកិចចការពារតាមផ្៉ូវ
ចាបប់្បឆ្ាំងនឹងការបនណត ញនចញនោយបងខាំ ដដលមនិមានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមាន
របស់្រដឋ នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង ប្បឆ្ាំងនឹងការនបៀតនបៀន និងការរប្មាមកាំដហង
នផសងនទៀត។ 

៤.៥  រដឋរបបកីារពារសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់និងធានាថា ប្បជាពលរដឋមនិប្តូវបានបនណត ញនចញនោយ
បាំពាន នហើយសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបរ់បស់្ពួកនរមនិប្តូវបានរ ាំលត ់ឬ រ ាំនលាភន ើយ។ 

៤.៦  រដឋរបបលុីបបាំបាត ់និង ហាមឃ្លតរ់ាល់ទប្មងន់នការនរ ើស្នអើងទកទ់ងនៅនឹងសិ្ទធិកានក់ាប ់រមួទាំង
ការនរ ើស្នអើងដដលបណាត លមកពីការផ្្លស់្បត៉ូរននសាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ កងវេះស្មតាភាពដផនក
ចាប ់និង កងវេះលទធភាពទទួលបានធនធាននស្ដឋកិចច។ ជាពិនស្ស្ រដឋរបបធីានាសិ្ទធិកានក់ាបន់ស្មើ
ភាពគ្មន ស្ប្មាបស់្តស្តី និងបុរស្ រមួមានសិ្ទធិទទួលមរតក និង សិ្ទធិនផទរសិ្ទធិកានក់ាបទ់ាំងននេះ។ 
ស្កមមភាពរបស់្រដឋដបបននេះ របបមីានស្ងគតភាពជាមយួកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន នប្កាមចាប ់
និងនីតិកមមជាតិ និង ចាបអ់នតរជាតិពាកព់ន័ធ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត 
ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ 
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១ 

 

៤.៧  រដឋរបបពិីចរណាផតល់ជ្ាំនួយដដលមានលកខណៈមនិនរ ើស្នអើង និងរិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ កនុងករណី 
ដដលតាមរយៈស្កមមភាពរបស់្ពួកនរ ប្បជាជ្នមនិអាចទទួលបានសិ្ទធិកានក់ាប ់ នដើមបបី្ទប្ទងខ់្ួន
ឯង និងទទួលបាននស្វារបស់្ទីភាន កង់្ហរអនុវតត និងអាជាា ធរតុលាការ ឬ នដើមបចី៉ូលរមួកនុងដាំនណើ រ
ការនានាដដលអាចប េះពាល់ដល់សិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ពួកនរ។ 

៤.៨  នោយសារសិ្ទធិមនុស្សទាំងអស់្មានលកខណៈជាស្កល មនិអាចដបងដចកបាន ចាំណុេះគ្មន នៅវញិ
នៅមក និង ប្បទកប់្កឡាគ្មន  អភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ មនិប្តឹមដត 
រួររិតរ៉ូរដល់សិ្ទធិទាំងឡាយដដលផារភាជ បន់ោយផ្លទ ល់នៅនឹងលទធភាពទទួលបាន និង ការនប្បើ
ប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើប ុនណាណ េះនទ ហ ើយដែមទាងំ្រួររិតរ៉ូរដល់សិ្ទធិពលរដឋ ននយបាយ 
នស្ដឋកិចច ស្ងគមកិចច និង វបបធមផ៌ងដដរ។ កនុងការនធវើដ៉ូនចនេះ រដឋរបបនីគ្មរព និងការពារសិ្ទធិពលរដឋ 
និងសិ្ទធិននយបាយរបស់្អនកការពារសិ្ទធិមនុស្ស រមួមាន សិ្ទធិមនុស្សរបស់្កសិ្ករ ជ្នជាតិនដើម
ភារតិច អនកននសាទ អនកចិញ្ច ឹមស្តវ និង កមមករជ្នបទ និង របបអីនុវតតកាតពវកិចចនគ្មរពសិ្ទធិ
មនុស្សរបស់្ខ្ួន នៅនពលនធវើការង្ហរជាមយួបុរគល និងស្មារមទាំងឡាយដដលនធវើស្កមមភាព
នដើមបកីារពារដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ 

៤.៩  តាមរយៈសាា បន័តុលាការ និងរដឋបាលមានស្មតាកិចចដដលអពាប្កឹតយ រដឋរបបផីតល់ន៉ូវលទធភាព
ទទួលបានមនធាបាយមានតនមស្្មរមយ និង មានប្បសិ្ទធភាពកនុងការនោេះប្សាយជ្នម្ាេះនលើសិ្ទធិ
កានក់ាប ់ រមួមានមនធាបាយជាជ្នប្មើស្នផសងៗននការនោេះប្សាយជ្នម្ាេះដបបន និង របបផីតល់
ដាំនណាេះប្សាយដកតប្មូវប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព ដដលអាចរមួមានសិ្ទធិបតឹងឧទធរណ៍ នៅតាមភាព
ស្មប្ស្ប។ ដាំនណាេះប្សាយដកតប្មូវដបបននេះ របបអីនុវតតភ្ាមៗ និង អាចរមួមានបដិទន 
នលន្សាហ ុយ ស្ាំណង និង ការប េះប ៉ូវ។ រដឋរបបខិីតខាំធានាឱ្យបានថាជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះ និងជ្ន
ដដលនរនមើលរ ាំលង មានលទធភាពនប្បើប្បាស់្មនធាបាយទាំងននេះ ប្ស្បតាមកថាខណឌ  ៦.៦ និង 
២១.៦។ រដឋរបបធីានាថាជ្នដដលប្តូវបានរ ាំនលាភសិទ្ឋិមនុសសកនុងបរបិទននការកានក់ាប ់ មាន
លទធភាពនប្បើប្បាស់្មនធាបាយនោេះប្សាយជ្នម្ាេះ និង ដាំនណាេះប្សាយដកតប្មូវទាំងននេះ។ 

៤.១០  រដឋរបបសីាវ រមន ៍និងស្ប្មួលការច៉ូលរមួរបស់្អនកនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ នដើមបចី៉ូលរមួ
ឱ្យបាននពញនលញកនុងកិចចដាំនណើ រការនោយមានការច៉ូលរមួ ននអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់
មានជាអាទិ៍ ការបនងកើត និងការអនុវតតនន៍គ្មលននយបាយ និងចាប ់និង នស្ចកតីស្នប្មចនានាស្តីពី
ការអភវិឌ្ឍដដនដី តាមភាពស្មប្ស្បនៅនឹងតួនាទីរបស់្រដឋ និងភារីមនិដមនរដឋ និង ប្ស្បតាម
ចាប ់និងនីតិកមមជាតិ។ 
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៥.  គ្ករខ័ណឌ គោលនគោបាយ គ្ករខ័ណឌ រត្ិយតុ្តិ និង គ្ករខណ័ឌស្គា រ័ន 
ទាក់ទងគៅនឹងការកាន់ការ ់

៥.១ រដឋរបបផីតល់ និងរកាទុកប្កបខណ័ឌ នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័
ទាំងឡាយ ដដលនលើកកមពស់្អភបិាលកិចចប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវនលើការកានក់ាបដី់ 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ ប្កបខណ័ឌ ទាំងននេះពឹងដផអកនលើ និង បានទទួលការគ្មាំប្ទពីកាំដណទប្មង់
ទ៉ូលាំទ៉ូលាយចាំនពាេះប្បពន័ធរតិយុតតិ នស្វាសាធារណៈ និង អាជាា ធរតុលាការ។ 

៥.២  រដឋរបបធីានាថាប្កបខណ័ឌ នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័ស្ប្មាប់
អភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់មានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ 
និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និង
អនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ 

៥.៣  រដឋរបបធីានាថា ប្កបខណ័ឌ នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័ទាំងឡាយ
ស្ប្មាបអ់ភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់ ទទួលសាគ ល់ និងនគ្មរព ប្ស្បតាមចាបជ់ាតិ 
ចាំនពាេះសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ រមួមានសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបដ់បបប្បនពណីដដលបចចុបបនន
មនិប្តូវបានការពារនោយចាប ់ និង ស្ប្មបស្ប្មួល នលើកកមពស់្ និង ការពារការអនុវតតសិ្ទធិ
កានក់ាប។់ ប្កបខណ័ឌ ទាំងននេះ របបឆី្ុេះបញ្ច ាំងអាំពីសារៈស្ាំខានដ់ផនកស្ងគម វបបធម ៌ នស្ដឋកិចច និង 
បរសិាា នននដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ រដឋរបបផីតល់ប្កបខណ័ឌ នានាដដលមានលកខណៈមនិនរ ើស្នអើង 
និង នលើកកមពស់្ស្មធមស៌្ងគម និង ស្មភាពនយនឌ្រ័។ ប្កបខណ័ឌ ទាំងននេះ របបឆី្ុេះ
បញ្ច ាំងអាំពីទាំនាកទ់ាំនងដដលមានលកខណៈប្បទកប់្កឡាគ្មន  រវាង ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ និង 
ការនប្បើប្បាស់្របស់្វា ប្ពមទាំងបនងកើតអភបិ្កមចប្មុេះមយួស្ប្មាបក់ារប្របប់្រង។ 

៥.៤  រដឋរបបពិីចរណាអាំពីឧបស្រគនោយដ កដដលស្តស្តី និងកុមារជី្ួបប្បទេះ ទកទ់ងនៅនឹងការកានក់ាប ់
និងសិ្ទធិកានក់ាបដ់ដលពាកព់ន័ធ ប្ពមទាំងចតវ់ធិានការនានា នដើមបធីានាថាប្កបខណ័ឌ ចាប ់ និង
នគ្មលននយបាយ ផតល់កិចចការពារប្របប់្គ្មនជ់្៉ូនស្តស្តី និង ធានាថាចាបដ់ដលទទួលសាគ ល់សិ្ទធិ
កានក់ាបរ់បស់្ស្តស្តី ប្តូវបានអនុវតត និងប្បតិបតតិ។ រដឋរបបធីានាថា ស្តស្តីអាចចុេះកិចចស្នានោយ
ប្ស្បចាបព់ាកព់ន័ធនឹងសិ្ទធិកានក់ាប ់នោយ រនលើម៉ូលោឋ នស្មភាពជាមយួបុរស្ និង របបខិីតខាំ
ផតល់នស្វាចាប ់ និង ជ្ាំនួយនផសងនទៀត នដើមបជី្ួយ ឱ្យស្តស្តីអាចការពារផលប្បនយជ្នពី៍ការកានក់ាប់
របស់្ខ្ួន។ 

៥.៥  រដឋរបបអីភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយ ចាប ់ និង នីតិវធីិពាកព់ន័ធនានា តាមរយៈកិចចដាំនណើ រការនោយ
មានការច៉ូលរមួ ដដលពាកព់ន័ធភារីរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្ នោយធានាថា ទាំងបុរស្ និងស្តស្តីប្តូវ
បានរាបប់ញ្ច៉ូ លតាាំងពីដាំប៉ូង។ នគ្មលននយបាយ ចាប ់ និង នីតិវធីិ របបរិីតរ៉ូរដល់
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១ 

ស្មតាភាពហែើមបអីនុវតត។ នគ្មលននយបាយ ចាប ់និង នីតិវធីិ របបោីកប់ញ្ច៉ូ លអភបិ្កមទាំងឡាយ
ដដលរិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ ប្តូវបញ្ជា ក្ឱ់្យបានចាស់្លាស់្ ជាភាសាស្មប្ស្ប និង ប្តូវផសពវផាយ
ឱ្យបានទ៉ូលាំទ៉ូលាយ។ 

៥.៦  រដឋរបបនីរៀបចាំឱ្យមានការទទួលខុស្ប្តូវនៅប្របក់ប្មតិរោឋ ភបិាល ដដលអាចផតល់នស្វាែម៏ាន
ប្បសិ្ទធភាពបាំផុតជ្៉ូនប្បជាពលរដឋ។ រដឋរបបកីាំណតឱ់្យបានចាស់្លាស់្ន៉ូវតួនាទី និងការទទួល
ខុស្ប្តូវរបស់្សាា បន័ទាំងឡាយដដលនធវើការង្ហរនលើការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ រដឋ
របបធីានាឱ្យបានន៉ូវការស្ប្មបស្ប្មួលជាមយួទីភាន កង់្ហរអនុវតត និងរោឋ ភបិាលម៉ូលោឋ ន ប្ពមទាំង 
ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី។ 

៥.៧  រដឋរបបកីាំណត ់ និងផសពវផាយឱ្កាស្នានាស្ប្មាបស់្ងគមសីុ្វលិ វស័ិ្យឯកជ្ន និង ប្រឹេះសាា ន
សិ្កា រមួចាំដណកដល់ការអភវិឌ្ឍ និងការអនុវតតនប៍្កបខណ័ឌ នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ  រតិយុតតិ 
និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័ នៅតាមភាពស្មប្ស្ប។ 

៥.៨  រដឋ និងភារីដនទនទៀត របបពិីនិតយនមើលន ើងវញិ និង តាមោនឱ្យបាននទៀងទតន់៉ូវប្កបខណឌ
នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ និងប្កបខណ័ឌ សាា បន័ នដើមបរីកាប្បសិ្ទធភាពននប្កបខណ័ឌ
ទាំងននេះ។ ទីភាន កង់្ហរអនុវតត និងអាជាា ធរតុលាការ របបចី៉ូលរមួជាមយួស្ងគមសីុ្វលិ តាំណាងអនក
នប្បើប្បាស់្ និង សាធារណជ្នទ៉ូនៅ នដើមបដីកលមអនស្វា និង ខិតខាំទបស់ាក តត់្បឆងំ្អាំនពើពុករលួយ 
តាមរយៈ នីតិវធីិ និងការនធវើនស្ចកតីស្នប្មចចិតតប្បកបនោយតម្ាភាព។ ពត័ម៌ានអាំពីការផ្្លស់្បត៉ូរ 
និង ផលប េះពាល់ននការផ្្លស់្បត៉ូរដដលនរបានរ ាំពឹងទុកជាមុន របបរីួរបញ្ជ កឱ់្យបានចាស់្លាស់្ 
និង ផសពវផាយឱ្យបានទ៉ូលាំទ៉ូលាយ ជាភាសាស្មប្ស្ប។ 

៥.៩  រដឋរបបទីទួលសាគ ល់ថា នគ្មលននយបាយ និង ចាបស់្តីពីសិ្ទធិកានក់ាប ់មានប្បតិបតតិការកនុងបរបិទ 
ននយបាយ ចាប ់ ស្ងគម វបបធម ៌ សាស្នា នស្ដឋកិចច និង បរសិាា នដដលមានលកខណៈទ៉ូលាំ 
ទ៉ូលាយ។ កនុងករណីដដលបរបិទទ៉ូលាំទ៉ូលាយមានការផ្្លស់្បត៉ូរ និង តប្មូវឱ្យមានកាំដណទប្មង់
នៅនលើការកានក់ាប ់រដឋរបបខិីតខាំអភវិឌ្ឍការឯកភាពជាតិនលើកាំដណទប្មងដ់ដលបាននស្នើន ើង។ 

៦.  ការផតលគ់ស្វា** 

៦.១  នយងតាមលទធភាពធនធាន រដឋរបបធីានាថា ទីភាន កង់្ហរអនុវតត និង អាជាា ធរតុលាការ 
មានស្មតាភាពធនធានមនុស្ស ស្មតាភាពរ៉ូបវន័ត ស្មតាភាពហិរញ្ា វតាុ និង ស្មតាភាពកនុងទប្មង់
នផសងនទៀត នដើមបអីនុវតតនគ្មលននយបាយ និងចាប ់ ឱ្យបានទនន់ពល ប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព 
និងរិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័។ បុរគលិកសាា បន័ប្របក់ប្មតិ របបទីទួលបានការបណតុ េះបណាត លជាប្បចាំ 
និង រួរប្តូវបាននប្ជ្ើស្នរ ើស្នោយធានាឱ្យបានន៉ូវស្មភាពនយនឌ្រ័ និង ស្មភាពស្ងគម។ 

                                                            
** ដផនកទី ៦ ដណនាាំនោយដ កអាំពីការអានពដីផនកទី ១៧ ដល់ ទី ២១។ 
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៦.២  រដឋរបបធីានាថា ការផតល់នស្វាទកទ់ងនៅនឹងការកានក់ាប ់ និងរដឋបាលនលើការកានក់ាប ់ មាន
ស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និងនោយនគ្មរព
តាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និងអនតរជាតិដដលអាចយកមក
អនុវតតបាន។ 

៦.៣  រដឋរបបផីតល់នស្វាដដលអាចទទួលបានភ្ាមៗ និងគ្មម នការនរ ើស្នអើង នដើមបកីារពារសិ្ទធិកានក់ាប ់
នលើកកមពស់្ និងស្ប្មបស្ប្មួលដល់ការទទួលបានសិ្ទធិទាំងននាេះ និងនដើមបនីោេះប្សាយវវិាទ។ រដឋ
របបលុីបបាំបាតល់កខខណឌ ដផនកចាប ់ និងនីតិវធីិមនិចាំបាចន់ានា និង ខិតខាំជ្ាំនេះឧបស្រគទាំងឡាយ
ទកទ់ងនៅនឹងសិ្ទធិកានក់ាប។់ រដឋរបបពិីនិតយនមើលនស្វារបស់្ទីភាន កង់្ហរអនុវតត និង អាជាា ធរ
តុលាការ ប្ពមទាំងដណនាាំឱ្យមានការដកលមអ កនុងករណីចាំបាច។់ 

៦.៤  រដឋរបបធីានាថាទីភាន កង់្ហរអនុវតត និងអាជាា ធរតុលាការ បនប្មើប្បជាពលរដឋទាំងម៉ូល នោយផតល់
នស្វាជ្៉ូនប្បជាពលរដឋប្របរ់៉ូប រមួទាំងប្បជាពលរដឋដដលរស់្នៅតាំបនោ់ចប់្ស្យលផងដដរ។ នស្វា 
របបផីតល់ជ្៉ូនឱ្យបានឆ្បរ់ហ័ស្ និងប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាពខពស់្ នោយនប្បើប្បាស់្បនចចកវទិា
ស្មប្ស្បដដលមានកនុងប្ស្ុក នដើមបបីនងកើនប្បសិ្ទធភាព និង លទធភាពទទួលបាននស្វា។ របបបីនងកើត 
នគ្មលការណ៍ដណនាាំនផទកនុង នដើមបឱី្យបុរគលិកអាចអនុវតតនគ្មលននយបាយ និងចាបន់ានា កនុង
លកខណៈមយួដដលអាចទុកចិតតបាន និងប្បកបនោយស្ងគតភាព។ នីតិវធីិរបបមីានលកខណៈ
សាមញ្ា  នោយមនិបងកការរប្មាមកាំដហងដល់សុ្វតាិភាពកានក់ាប ់ ឬ រុណភាពននយុតតិធម។៌ 
ឯកសារពនយល់ របបផីសពវផាយឱ្យបានទ៉ូលាំទ៉ូលាយ ជាភាសាស្មប្ស្ប និង ប្បាបអ់នកនប្បើ
ប្បាស់្អាំពីសិ្ទធិ និងការទទួលខុស្ប្តូវរបស់្ពួកនរ។ 

៦.៥  រដឋរបបអីភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយ និងចាបន់ានា តាមភាពស្មប្ស្ប នដើមបនីលើកកមពស់្ការដចក
រ ាំដលកពត័ម៌ានអាំពីទីកដនង្ និង ពត័ម៌ានស្តីពីសិ្ទធិកានក់ាប ់ ស្ប្មាបរ់ដឋ និងទីភាន កង់្ហរអនុវតត 
ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀត ស្ងគមសីុ្វលិ វស័ិ្យឯកជ្ន ប្រឹេះសាា នសិ្កា និង 
សាធារណជ្នទ៉ូនៅ នប្បើប្បាស់្ប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព។ បទោឋ នជាតិ របបអីភវិឌ្ឍស្ប្មាបក់ារ
នប្បើប្បាស់្ពត័ម៌ានរមួគ្មន  នោយពិចរណានៅនលើបទោឋ នតាំបន ់និង អនតរជាតិ។  

៦.៦  រដឋ និង ភារីដនទនទៀត របបពិីចរណារកវធិានការបដនាមនដើមបគី្មាំប្ទប្កុមជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះ ឬ ប្កុម
ជ្នដដលនរនមើលរ ាំលង ដដលមនិអាចទទួលបាននស្វារដឋបាល និងនស្វាតុលាការ។ វធិានការ
ទាំងននេះ របបរីមួមានការជ្ួយ គ្មាំប្ទដផនកចាប ់ ដ៉ូចជា ជ្ាំនួយដផនកចាបដ់ដលអាចឱ្យពួកនរនលលក 
នប្បើប្បាស់្បាន ប្ពមទាំងអាចរមួមានផងដដរន៉ូវការផតល់នស្វាជ្ាំនួយការនមធាវ ី ឬ ជ្ាំនួយការវាស់្ដី 
និងនស្វាចល័ត ស្ប្មាបស់្ហរមនោ៍ចប់្ស្យល និង ជ្នជាតិនដើមភារតិចដដលចល័ត។ 
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១ 

៦.៧  រដឋរបបនីលើកទឹកចិតតឱ្យទីភាន កង់្ហរអនុវតត និង អាជាា ធរតុលាការ បណតុ េះវបបធមម៌យួដដលដផអកនលើ
នស្វា និងឥរយិបលសី្លធម។៌ សាា បន័ និងអាជាា ធរតុលាការ របបរីេិះរកមតិដកលមអឱ្យបាន
នទៀងទត ់ដ៉ូចជា តាមរយៈការស្ទងម់តិ និងប្កុមនគ្មលនៅ នដើមបនីលើកកមពស់្បទោឋ ន និង ដកលមអ
ការផតល់នស្វា នដើមបបីាំនពញតាមការចងប់ាន និង នដើមបបីាំនពញនស្ចកតីប្តូវការលមី។ សាា បន័ និង
អាជាា ធរតុលាការរបបនីបាេះពុមពផាយបទោឋ នសាន នដការង្ហរ និង របាយការណ៍អាំពីលទធផលឱ្យបាន
នទៀងទត។់ អនកនប្បើប្បាស់្ របបមីានមនធាបាយនោេះប្សាយបណតឹ ង នៅកនុងទីភាន កង់្ហរអនុវតត 
ដ៉ូចជាតាមរយៈការប្តួតពិនិតយពីដផនករដឋបាល ឬ ការប្តួតពិនិតយពីខាងនប្ៅ ដ៉ូចជាតាមរយៈការ
ប្តួតពិនិតយឯករាជ្យ ឬ តាមរយៈអនកនសុ្ើបអនងកតសាធារណៈឯករាជ្យ (ombudsman)។ 

៦.៨  ស្មារមវជិាជ ជី្វៈដែលពាកព់ន័ធស្ប្មាបន់ស្វានៅនឹងការកានក់ាប ់ របបអីភវិឌ្ឍ ផសពវផាយ និង 
តាមោនការអនុវតតនហ៍ោយឥរយិបលសី្លធមក៌ប្មតិខពស់្។ ភារីវស័ិ្យសាធារណៈ និងវស័ិ្យ
ឯកជ្ន របបបី្បកានខ់ាជ បន់៉ូវបទោឋ នសី្លធមស៌្មប្ស្ប និង ប្តូវទទួលរងវធិានការវនិយ័ កនុងករណី
មានការរ ាំនលាភបាំពាន។ កនុងករណីដដលមនិមានស្មារមប្បនភទននេះ រដឋរបបធីានាឱ្យបានន៉ូវ
បរយិកាស្មយួដដលអាំនណាយផលដល់ការបនងកើតស្មារមទាំងននេះ។ 

៦.៩  រដឋ និងតួអងគមនិដមនរដឋ របបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយទកទ់ងនៅនឹងសិ្ទធិកានក់ាប។់ រដឋរបបី
នធវើដ៉ូនចនេះ ជាពិនស្ស្តាមរយៈការពិនប្គ្មេះនយបល់ និងការច៉ូលរមួ វធិានននចាប ់ តម្ាភាព និង 
រណននយយភាព។ រដឋរបបអីនុមត័ និង ប្បតិបតតិវធិានការប្បឆ្ាំងអាំនពើពុករលួយ រមួទាំងការអនុវតត
នប៍្បពន័ធប្តួតពិនិតយនិង្តុលយភាព ការកប្មតិការនប្បើប្បាស់្អាំណាចនោយអាជាា កណាត ល ការ
នោេះប្សាយទាំនាស់្ផលប្បនយជ្ន ៍ និង ការអនុមត័វធិាន និងបទបបញ្ាតតិចាស់្លាស់្។ រដឋរបបី
ផតល់ន៉ូវការពិនិតយនមើលខាងរដឋបាល និង/ឬ តុលាការនលើនស្ចកតីស្នប្មចចិតតរបស់្ទីភាន កង់្ហរ
អនុវតត។ បុរគលិកដដលនធវើការនលើរដឋបាលននការកានក់ាបរ់បបទីទួលខុស្ប្តូវនលើស្កមមភាពរបស់្
ខ្ួន។ ពួកនររបបទីទួលបានការផតល់មនធាបាយបាំនពញកាតពវកិចចខ្ួនប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព។ 
ពួកនររបបទីទួលបានកិចចការពារប្បឆ្ាំងនឹងការនប្ជ្ៀតដប្ជ្កកនុងកាតពវកិចចពួកនរ និង ពីការ
ស្ងសឹ្កចាំនពាេះការរាយការណ៍អាំពីអាំនពើពុករលួយ។ 
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ជាំពូកទី ៣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ការទទួលស្គា លគ់្ស្រចារ់ និង ការណរងណចកស្ទិធិកាន់ការ់ និង 
កាត្ពវកិចចនន 

ជ្ាំព៉ូកននេះដចងពីអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ ទកទ់ងនៅនឹងការទទួលសាគ ល់
ប្ស្បចាបន់៉ូវសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាប់
ដបបប្បនពណី កដ៏៉ូចជាសិ្ទធិកានក់ាបន់ប្ៅប្បពន័ធ និង ការដបងដចកដាំប៉ូងន៉ូវសិ្ទធិកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង 
នប្ពន ើ ដដលជាកមមសិ្ទធិរបស់្វស័ិ្យសាធារណៈ  ឬ ប្របប់្រងនោយវស័ិ្យសាធារណៈ។ 

៧. វិធានការការពារ 

៧.១  នៅនពលរដឋទទួលសាគ ល់ ឬ ដបងដចកសិ្ទធិកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ រដឋរបបបីនងកើត
ហោយអនុហោមតាមចាបជ់ាតិ ន៉ូវវធិានការការពារនដើមបនីជ្ៀស្វាងការរ ាំនលាភ ឬ ការរ ាំលតសិ់្ទធិ
កានក់ាបរ់បស់្អនកដនទ រមួទាំងសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ ដដលបចចុបបននមនិប្តូវបានការពារនោយ
ចាប។់ ជាពិនស្ស្ វធិានការការពារ របបកីារពារស្តស្តី និងជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះដដលមានសិ្ទធិកានក់ាប់
បនាទ បប់នសាំ ដ៉ូចជាសិ្ទធិប្បម៉ូលផលជានដើម។ 
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១ 

៧.២  រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្ទកទ់ងនៅនឹងការទទលួសាគ ល់ប្ស្បចាប ់ និងការដបង
ដចកសិ្ទធិកានក់ាប ់និង កាតពវកិចចនានា មានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាម
ចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍
តាំបន ់និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ 

៧.៣  កនុងករណីដដលរដឋមានឆនទៈទទួលសាគ ល់ ឬ ដបងដចកសិ្ទធិកានក់ាប ់ ជាបឋម រដឋរបបកីាំណត់
អតតស្ញ្ា ណសិ្ទធិកានក់ាបដ់ដលមានប្សាប ់ និងសាមុជី្នដែលមានសិ្ទធិទាំងអស់្ នទេះបីជាមាន
ចុេះបញ្ជ ីឬមនិមានចុេះបញ្ជ ីកតី។ ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមាន
ប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី មាច ស់្កមមសិ្ទធិខាន តត៉ូច និង អនកដដលអាចរងផលប េះពាល់ របបបី្តូវ
បានរាបប់ញ្ច៉ូ លកនុងកិចចដាំនណើ រការពិនប្គ្មេះនយបល់ ប្ស្បតាមកថាខណឌ  ៣ខ ៦ និង ៩.៩។ រដឋ
របបផីតល់លទធភាពទទួលបានយុតតិធម ៌ប្ស្បតាមកថាខណឌ  ៤.៩ ប្បសិ្ននបើប្បជាពលរដឋនជ្ឿថាសិ្ទធិ
កានក់ាបរ់បស់្ពួកនរមនិប្តូវបានទទួលសាគ ល់។ 

៧.៤  រដឋរបបធីានាថា ស្តស្តី និងបុរស្ ទទួលសិ្ទធិដ៉ូចគ្មន  នៅកនុងសិ្ទធិកានក់ាបែ់ាីដដលនទើបប្តូវបានទទួល
សាគ ល់ និង ធានាថាសិ្ទធិទាំងននាេះប្តូវបានឆ្ុេះបញ្ច ាំងកនុងការចុេះបញ្ជ ី។ កនុងករណីដដលអាចនធវើ
នៅបាន ការទទួលសាគ ល់ប្ស្បចាប ់ និង ការដបងដចកសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្បុរគល ប្រួសារ 
និងស្ហរមន ៍ របបបី្តូវនធវើជាប្បពន័ធ នោយដាំនណើ រការពីតាំបនម់យួនៅតាំបនម់យួ ប្ស្បតាម
អាទិភាពជាតិ នដើមបផីតល់ជ្៉ូនជ្នប្កីប្ក និង ជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះន៉ូវកាលានុវតតភាពនពញនលញកនុងការ
ទទួលបានការទទួលសាគ ល់ប្ស្បចាបន់លើសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ហេ។ ការជ្ួយ គ្មាំប្ទដផនកចាប ់ របបី
ផតល់ជ្៉ូនដល់ជ្នប្កីប្ក និងជនង្ហយរងនប្គ្មេះជាពិនស្ស្។ របបនីប្បើប្បាស់្អភបិ្កមស្មប្ស្បកនុង
ម៉ូលោឋ ន នដើមបបីនងកើនតម្ាភាព នៅនពលដដលការចុេះបញ្ជ ីអាំពីសិ្ទធិកានក់ាបប់្តូវបានបនងកើតន ើង
ដាំប៉ូង រមួទាំងការកាំណតដ់ផនទីសិ្ទធិកានក់ាបផ់ងដដរ។ 

៧.៥  រដឋរបបធីានាថា ប្បជាពលរដឋទាំងឡាយដដលសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ពួក្ហេប្តូវបានទទួលសាគ ល់ ឬ 
ប្តូវបានដបងដចកជ្៉ូនន៉ូវសិ្ទធិកានក់ាបល់មី មានចាំនណេះដឹងនពញនលញអាំពីសិ្ទធិរបស់្ហេ កដ៏៉ូចជា
កាតពវកិចចរបស់ពួកនរ។ កនុងករណីចាំបាច ់ រដឋរបបផីតល់ការជ្ួយ គ្មាំប្ទជ្៉ូនប្បជាពលរដឋទាំងននេះ 
នដើមបឱី្យពួកនរអាចអនុវតតសិ្ទធិកានក់ាប ់និង បាំនពញកាតពវកិចចរបស់្ពួកនរ ។ 

៧.៦  កនុងករណីដដលមនិអាចផតល់ការទទួលសាគ ល់ប្ស្បចាបន់លើសិ្ទធិកានក់ាប ់ រដឋរបបទីបស់ាក តក់ារ
បនណត ញនចញនោយបងខាំ ដដលមនិមានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន នប្កាម
ចាបជ់ាតិ និង អនតរជាតិ និង ប្ស្បតាមសាម រតីនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ។ 



៣ 
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៨.  ដីសាធារណៈ ជលផល និង ព្គ្ពគ ើស្គធារណៈ 

៨.១  កនុងករណីដដលរដឋជាមាច ស់្កមមសិ្ទធិ ឬ ប្តួតប្តាដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ រដឋរបបកីាំណត់
ការនប្បើប្បាស់្ និងការប្តួតប្តានលើធនធានទាំងននេះ នោយរិតរ៉ូរដល់នគ្មលបាំណងទ៉ូលាំទ៉ូលាយ
អំពីដផនកស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន។ រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្មានស្ងគតភាព
នៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា
នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ 

៨.២  កនុងករណីដដលរដឋជាមាច ស់្កមមសិ្ទធិ  ឬ ប្តួតប្តាដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប់
របស់្បុរគល និង ស្ហរមន ៍ រមួទាំង កនុងករណីដដលអាចអនុវតតបាន បុរគល និងស្ហរមន៍
ទាំងឡាយដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី របបបី្តូវបានទទួលសាគ ល់ នគ្មរព និង ការពារ 
ប្ស្បតាមកាតពវកិចចជាធរមាន នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា
នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និង អនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ កនុង
នយ័ននេះ លកខណៈវនិិចឆយ័ននសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ របបបី្តូវកាំណតឱ់្យបានចាស់្លាស់្ និង 
ផសពវផាយ តាមរយៈកិចចដាំនណើ រការប្បកបនោយតម្ាភាព និង ប្ស្បតាមចាបជ់ាតិ។ 

៨.៣  នោយកតស់្មាគ ល់ន ើញថាមានដី ជ្លផល និង នប្ពន ើជាកមមសិ្ទធិសាធារណៈ ដដលប្តូវបាននប្បើ
ប្បាស់្ និងប្របប់្រងនោយស្ម៉ូហភាព (កនុងបរបិទជាតិខេ្ះ ប្តូវបាននរនៅថាប្ទពយស្មបតតិរមួ) 
កនុងករណីដដលអាចអនុវតតបាន រដឋរបបទីទួលសាគ ល់ និង ការពារដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ
ដែលជាកមមសិ្ទធសិាធារណៈទាំងននេះ  ត្ពមទាងំ្ប្បពន័ធនប្បើប្បាស់្ និង ប្របប់្រងដែលពាក្ព់ន័ធជា
ស្ម៉ូហភាព រមួទាងំ្នៅកនុងកិចចដាំនណើ រការននការដបងដចកនោយរដឋ។ 

៨.៤  រដឋរបបខិីរខំបនងកើតពត័ម៌ានបចចុបបននភាពននការកានក់ាបស់្តីពីដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ ដដលរដឋជា
មាច ស់្កមមសិ្ទធិ  ឬ ប្តួតប្តា នោយបនងកើត និងរកាបញ្ជ ីសារនពើភណ័ឌ ដដលអាចរកនប្បើប្បាស់្បាន។ 
បញ្ជ ីសារនពើភណ័ឌ ទាំងននេះ របបកីតប់្តាទីភាន កង់្ហរទទួលខុស្ប្តូវដផនករដឋបាល ប្ពមទាំងសិ្ទធិកាន់
កាបប់្ស្បចាបណ់ាដដលប្របប់្រងនោយជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដល
មានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី និង វស័ិ្យឯកជ្ន។ កនុងករណីដដលអាចនធវើនៅបាន  រដឋរបបី
ធានាថា សិ្ទធិកានក់ាបដ់ដលប្របប់្រងនោយសាធារណៈ ប្តូវបានចុេះបញ្ជ ីជាមយួសិ្ទធិកានក់ាប់
របស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី 
ប្ពមទាំងវស័ិ្យឯកជ្ន នៅកនុងប្បពន័ធចុេះបញ្ជ ីដតមយួ ឬ ប្តូវបានតភាជ បន់ៅនឹងសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្
ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី និង 
វស័ិ្យឯកជ្ន នោយប្កបខណ័ឌ រមួមយួ។ 

 



 

៣ 
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១ 

៨.៥  រដឋរបបកីាំណតថ់ានតើដី ជ្លផល និង នប្ពន ើមយួណាដដលខ្ួនជាមាច ស់្កមមសិ្ទធិ ឬ ប្តួតប្តា 
ដដលនឹងប្តូវរកាទុក និងនប្បើប្បាស់្នោយវស័ិ្យសាធារណៈ និង ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើមយួ
ណាដដលនឹងប្តូវដបងដចកស្ប្មាបក់ារនប្បើប្បាស់្នោយអនកដនទ និង នប្កាមលកខខណឌ ណាខេ្ះ។ 

៨.៦  រដឋរបបអីភវិឌ្ឍ និង ផសពវផាយនគ្មលននយបាយស្តីពីការនប្បើប្បាស់្ និងការប្តួតប្តាដី ជ្លផល 
និង នប្ពន ើ ដដលប្តូវរកាទុកនោយវស័ិ្យសាធារណៈ និង របបខិីតខាំអភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយ
នានាដដលជ្ាំរុញការដបងដចកប្បកបនោយស្មធមន៌៉ូវអតាប្បនយជ្នពី៍ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើជា
កមមសិ្ទធិរបស់្រដឋ។ នគ្មលននយបាយទាំងននេះ របបរិីតរ៉ូរដល់សិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្អនកដនទ នហើយ
ជ្នណាដដលអាចទទួលរងផលប េះពាល់ របបបី្តូវរាបប់ញ្ច៉ូ លកនុងកិចចដាំនណើ រការពិនប្គ្មេះនយបល់ 
ប្ស្បតាមសាម រតីននការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ។ 
រដឋបាលននធនធានទាំងននេះ និង ប្បតិបតតិការនានាទកទ់ងនៅនឹងធនធានទាំងននេះ របបអីនុវតតកនុង
លកខណៈមយួដដលមានប្បសិ្ទធភាព តម្ាភាព និង រណននយយភាព នដើមបបីាំនពញ
នគ្មលននយបាយសាធារណៈ។ 

៨.៧  រដឋរបបអីភវិឌ្ឍ និង ផសពវផាយនគ្មលននយបាយស្តីពីការដបងដចកសិ្ទធិកានក់ាបជ់្៉ូនអនកដនទ និង 
កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋរបបហីផទរការទទួលខុស្ប្តូវដផនកអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប។់ 
នគ្មលននយបាយស្ប្មាបក់ារដបងដចកសិ្ទធិកានក់ាប ់ របបមីានស្ងគតភាពនៅនឹងនគ្មលនៅ
ទ៉ូលាំទ៉ូលាយអំពីដផនកស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន។ ស្ហរមនម៍៉ូលោឋ នដដលបាននប្បើប្បាស់្ដី 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ ដបបប្បនពណី របបទីទួលបានការពិចរណាស្មប្ស្បកនុងការដបងដចកសិ្ទធិ
កានក់ាបន់ ើងវញិ។ នគ្មលននយបាយរបបរិីតរ៉ូរដល់សិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្អនកដនទ នហើយជ្នណា
ដដលអាចទទួលរងផលប េះពាល់ របបបី្តូវបានរាបប់ញ្ច៉ូ លកនុងការពិនប្គ្មេះនយបល់ ការច៉ូលរមួ និង 
ដាំនណើ រការនធវើនស្ចកតីស្នប្មចចិតត។ នគ្មលននយបាយទាំងននេះ របបធីានាថាការដបងដចកសិ្ទធិ
កានក់ាបនឹ់ង្មនិរប្មាមកាំដហងដល់ជី្វភាពរបស់្ប្បជាពលរដឋ នោយនធវើឱ្យពួកនរបាតប់ងល់ទធភាព
ប្ស្បចាបក់នុងការទទួលបានធនធានទាំងននេះហ ើយ។ 

៨.៨  រដឋមានអាំណាចដបងដចកសិ្ទធិកានក់ាបក់នុងទប្មងន់ផសងៗ តាាំងពីការនប្បើប្បាស់្មានកប្មតិរហ៉ូតដល់
កមមសិ្ទធិនពញនលញ។ នគ្មលននយបាយរបបទីទួលសាគ ល់សិ្ទធិកានក់ាប ់ និង សាមុជី្នដដលមាន
សិ្ទធិកានក់ាប។់ នគ្មលននយបាយរបបកីាំណតម់នធាបាយននការដបងដចកសិ្ទធិ ដ៉ូចជាការដបងដចក
ដផអកនលើការនប្បើប្បាស់្កនង្មក ឬ មនធាបាយនផសងនទៀត។ កនុងករណីចាំបាច ់អនកដដលទទួលបាន
ការដបងដចកសិ្ទធិកានក់ាប ់ របបទីទួលបានការគ្មាំប្ទ នដើមបឱី្យពួកនរអាចអនុវតតសិ្ទធិរបស់្ពួកនរ
បាន។ រដឋរបបកីាំណត ់ន៉ូវទប្មងណ់ាមយួននការប្តួតប្តានលើដី ជ្លផល និង នប្ពន ើដដលប្តូវបាន
ដបងដចក ហែើមបរីកាទុក ។ 

 



៣ 
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៨.៩  រដឋរបបដីបងដចកសិ្ទធិកានក់ាប ់ និង ហផទរអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប ់ ប្បកបនោយតម្ាភាព 
និងមានការច៉ូលរមួ  នោយនប្បើប្បាស់្នីតិវធីិសាមញ្ា ដដលមានលកខណៈចាស់្លាស់្ អាចយក្នប្បើ
ប្បាស់្បាន និង ង្ហយយល់ស្ប្មាបម់នុស្សប្របរ់៉ូប ជាពិនស្ស្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង 
ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី។ ពត័ម៌ានជាភាសាស្មប្ស្ប របបី
ផតល់ជ្៉ូនប្របម់ុខស្ញ្ា ច៉ូលរមួ រាបប់ញ្ច៉ូ លតាមរយៈសារដដលរិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័។ កនុងករណី 
ដដលអាចនធវើនៅបាន រដឋរបបធីានាថាសិ្ទធិកានក់ាបដ់ដលនទើបដបងដចកលមី ប្តូវបានចុេះបញ្ជ ីជាមយួ
សិ្ទធិកានក់ាបន់ផសងនទៀត កនុងប្បពន័ធចុេះបញ្ជ ីដតមយួ ឬ ប្តូវបានតភាជ បន់ោយប្កបខណ័ឌ រមួមយួ។ រដឋ 
និងតួអងគមនិដមនរដឋ របបខិីតខាំទបស់ាក តដ់លមនទៀតន៉ូវអាំនពើពុករលួយកនុងការដបងដចកសិ្ទធិកានក់ាប។់ 

៨.១០  នយងតាមលទធភាពធនធាន រដឋរបបធីានាថា សាា បន័មានស្មតាកិចចដដលទទួលខុស្ប្តូវដផនកដី 
ជ្លផល និង នប្ពន ើមានស្មតាភាពធនធានមនុស្ស ស្មតាភាពរ៉ូបវន័ត និង ស្មតាភាពហិរញ្ា វតាុ 
ប្ពមទាំងស្មតាភាពកនុងទប្មងដ់នទនទៀត។ កនុងករណីដដលការទទួលខុស្ប្តូវដផនកអភបិាលកិចចនលើ
ការកានក់ាបប់្តូវបានហផទរ អនកទទួលរបបទីទួលការបណតុ េះបណាត ល និង ការគ្មាំប្ទនផសងនទៀត នដើមបី
ឱ្យពួកនរអាចបាំនពញការទទួលខុស្ប្តូវទាំងននាេះបាន។ 

៨.១១  រដឋរបបតីាមោនលទធផលននកមមវធីិដបងដចក រមួមានផលប េះពាល់ហផសង្គ្មន តាមនយនឌ្រ័ 
ចាំនពាេះស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង ការលុបបាំបាតភ់ាពប្កីប្ក កដ៏៉ូចជាផលប េះពាល់ននកមមវធីិនៅនលើ
នគ្មលនៅស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន ប្ពមទាំងដណនាាំវធិានការដកតប្មូវ នៅតាមភាពចាំបាច។់ 

៩.  ជនជាត្ិគដើម្ភារត្ចិ និង ស្ហរម្នគ៍ផេងគទៀត្ណដលមានគ្រព័នធកាន់ការ់
ណររគ្រព្ពណី 

៩.១  តួអងគរដឋ និងមនិដមនរដឋ របបទីទួលសាគ ល់ថាដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ មានរុណតនម្ដផនកស្ងគម 
វបបធម ៌ ជ្ាំននឿ នស្ដឋកិចច បរសិាា ន និង ននយបាយ ចាំនពាេះជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមន៍
នផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី។ 

៩.២  ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី ដដល
អនុវតតស្វ័យអភបិាលកិចចនលើដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ របបជី្ាំរុញ និងផតល់សិ្ទធិប្បកបនោយ
ស្មធម ៌ នស្ារភាព និងនិរនតរភាព ចាំនពាេះធនធានទាំងននាេះ នោយយកចិតតទុកោកជ់ាពិនស្ស្ នលើ
ការផតល់លទធភាពនប្បើប្បាស់្ប្បកបនោយស្មធមជ៌្៉ូនស្តស្តី។ ការច៉ូលរមួប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព
របស់្ស្មាជិ្ក បុរស្ ស្តស្តី និង យុវជ្នទាំងអស់្ កនុងនស្ចកតីស្នប្មចចិតតអាំពីប្បពន័ធកានក់ាបរ់បស់្
ពួកនរ របបបី្តូវបានជ្ាំរុញតាមរយៈសាា បន័ម៉ូលោឋ ន ឬ សាា បន័ប្បនពណីរបស់្ពួកនរ រមួទាំងករណី
ននប្បពន័ធកានក់ាបជ់ាស្ម៉ូហភាព។ កនុងករណីចាំបាច ់ស្ហរមនរ៍បបទីទួលបានជ្ាំនួយនដើមបបីនងកើន



 

៣ 
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១ 

ស្មតាភាពរបស់្ស្មាជិ្កខ្ួន ស្ាំនៅច៉ូលរមួឱ្យបាននពញនលញកនុងការនធវើនស្ចកតីស្នប្មចចិតត និង 
អភបិាលកិចចនលើប្បពន័ធកានក់ាបរ់បស់្ពួកនរ។ 

៩.៣  រដឋរបបធីានាថារាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្ ប្តូវមានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន
នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាម
លិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ កនុងករណីជ្នជាតិនដើមភារតិច 
រដឋរបបបីាំនពញកាតពវកិចចពាកព់ន័ធរបស់្ខ្ួន និង ការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត នដើមបកីារពារ នលើកកមពស់្ 
និង អនុវតតសិ្ទធមិនុស្ស រមួមាន សិ្ទធិមនុស្សពីអនុស្ញ្ា អងគការពលកមមអនតរជាតិ (នលខ ១៦៩) 
ស្តីពីជ្នជាតិនដើមភារតិច និងកុលស្មពន័ធកនុងប្បនទស្ឯករាជ្យ អនុស្ញ្ា ស្តីពីជី្វចប្មុេះ និង នស្ចកតី
ដលង្ការណ៍អងគការស្ហប្បជាជាតិស្តីពីសិ្ទធិរបស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច នៅតាមភាពស្មប្ស្ប។ 

៩.៤  រដឋរបបផីតល់ការទទួលសាគ ល់ និង កិចចការពារស្មប្ស្ប ចាំនពាេះសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបរ់បស់្
ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី ប្ស្បតាម
កាតពវកិចចជាធរមាន នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត 
ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ ការទទួលសាគ ល់ននេះ 
របបរីាបប់ញ្ច៉ូ លដី ជ្លផល និង នប្ពន ើទាំងឡាយដដលប្តូវបាននប្បើប្បាស់្នោយស្ហរមន ៍និង 
ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើទាំងឡាយដដលប្តូវបានដចករ ាំដលក ប្ពមទាំងនគ្មរពតាមនគ្មលការណ៍ 
ទ៉ូនៅននអភបិាលកិចចប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវ។ ពត័ម៌ានស្តីពីការទទួលសាគ ល់ននេះ របបី
ផសពវផាយនៅកដនង្ដដលនរង្ហយទទួលបាន កនុងទប្មងស់្មប្ស្បមយួដដលង្ហយយល់ ជាភាសា
ស្មប្ស្ប។ 

៩.៥  កនុងករណីដដលជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បប 
ប្បនពណី មានសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបច់ាំនពាេះដីបុពវបុរស្ដដលពួកនររស់្នៅ រដឋរបបទីទួលសាគ ល់ 
និង ការពារសិ្ទធិកានក់ាបទ់ាំងននេះ។ ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមាន 
ប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី មនិរួររបបបី្តូវបានបណត ញនចញនោយបងខាំពីដីបុពវបុរស្ទាំងននេះ
ន ើយ។ 

៩.៦  រដឋរបបពិីចរណាដក្សត្មួលប្កបខណ័ឌ នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័
របស់្ខ្ួន នដើមបទីទួលសាគ ល់ប្បពន័ធកានក់ាបរ់បស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀត 
ដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី។ កនុងករណីដដលកាំដណទប្មងរ់ដឋធមមនុញ្ា  ឬ កាំដណទប្មង់
ចាប ់ពប្ងឹងនៅនលើសិ្ទធិរបស់្ស្តស្តី និង នាាំឱ្យពួកនរមានទាំនាស់្ជាមយួទាំននៀមទម្ាប ់ហនា៉ះប្របភ់ារី
ទាំងអស់្របបសី្ហការគ្មន  នដើមបសី្ប្មបស្ប្មួលការផ្្លស់្បត៉ូរទាំងននេះនៅកនុងប្បពន័ធកានក់ាបត់ាម
ទាំននៀមទម្ាប។់ 



៣ 
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៩.៧  កនុងការតាកដ់តងនគ្មលននយបាយ និងចាប ់ ស្តីពីការកានក់ាប ់ រដឋរបបរិីតរ៉ូរដល់រុណតនម្ដផនក
ស្ងគម វបបធម ៌ ជ្ាំននឿ នស្ដឋកិចច និង បរសិាា នននដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ ដដលស្ាិតនៅនប្កាម
ប្បពន័ធកានក់ាបរ់បស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាប ់
ដបបប្បនពណី។ របបមីានការច៉ូលរមួនពញនលញ និង ប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាពរបស់្ស្មាជិ្ក
ទាំងអស់្ ឬ តាំណាងននស្ហរមនរ៍ងផលប េះពាល់ រមួមានស្មាជិ្កង្ហយរងនប្គ្មេះ និង ស្មាជិ្ក
ដដលប្តូវនរនមើលរ ាំលង នៅនពលអភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយ និង ចាបន់ានាទកទ់ងនៅនឹងប្បពន័ធ
កានក់ាបរ់បស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បប 
ប្បនពណី។ 

៩.៨  រដឋរបបកីារពារជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បប 
ប្បនពណី ប្បឆ្ាំងនឹងការនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើរបស់្ពួកនរ ពីស្ាំណាកអ់នកដនទ 
នោយគ្មម នការអនុញ្ា ត។  កនុងករណីដដលស្ហរមនម៍យួមនិបដិនស្ធ រដឋរបបជី្ួយ ចងប្កង
ឯកសារជាផ្៉ូវការ និង ផសពវផាយពត័ម៌ានស្តីពីប្បនភទ និងទីតាាំងននដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ
ដដលប្តូវបាននប្បើប្បាស់្ និងប្តួតប្តានោយស្ហរមនន៍នាេះ។ កនុងករណីសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្
ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណីប្តូវបាន
ចងប្កងជាឯកសារជាផ្៉ូវការ សិ្ទិធកានក់ាបទ់ាំងននេះរបបបី្តូវបានចុេះបញ្ជ ីជាមយួសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្
សាធារណៈ ឯកជ្ន និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀត នដើមបទីបស់ាក តក់ារទមទរដនណតើ មយក។ 

៩.៩  រដឋ និង ភារីដនទនទៀតរបបនីធវើការពិនប្គ្មេះនយបល់ប្បកបនោយសុ្ឆនទៈ ជាមយួជ្នជាតិនដើម
ភារតិច មុននពលផតួចនផតើមរនប្មាងណាមយួ ឬ មុននពលអនុមត័ និងអនុវតតវធិានការចាប ់ ឬ
រដឋបាលណាមយួ ដដលប េះពាល់ដល់ធនធានទាំងឡាយដដលស្ហរមនម៍ានសិ្ទធិកានក់ាប។់ 
រនប្មាងទាំងននេះ របបដីផអកនលើការពិនប្គ្មេះនយបល់ប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព និង អតានយ័ ជាមយួ
ជ្នជាតិនដើមភារតិច តាមរយៈសាា បន័តាំណាងពួកនរផ្លទ ល់ នដើមបទីទួលបានការយល់ប្ពមនោយ
នស្រជីាមុន និង នោយមានពត័ម៌ានប្របប់្គ្មនពី់ពួកនរ ប្ស្បតាមនស្ចកតីដលង្ការណ៍អងគការ
ស្ហប្បជាជាតិស្តីពីសិ្ទធិរបស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង នោយនគ្មរពតាមជ្ាំហរ និងការយល់
នោយដ ករបស់្រដឋនីមយួៗ។ ការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង កិចចដាំនណើ រការនធវើនស្ចកតីស្នប្មចចិតត 
របបនីធវើន ើងនោយគ្មម នការបាំភតិបាំភយ័ និង ប្តូវនធវើកនុងបរយិកាស្ទុកចិតតគ្មន ។ នគ្មលការណ៍នន
ការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួ ដ៉ូចមានដចងកនុងកថាខណ័ឌ  ៣ខ.៦ របបបី្តូវអនុវតត កនុងករណី 
ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលត្រូវបានពណ៌នាកនុងដផនកននេះ។ 

៩.១០  កនុងករណីចាំបាច ់ រដឋ និងភារីមនិដមនរដឋ  រមួជាមយួសាា បន័តាំណាងននស្ហរមនរ៍ងផលប េះពាល់ 
និង នោយស្ហការជាមយួស្ហរមនរ៍ងផលប េះពាល់ របបខិីតខាំផតល់ជ្ាំនួយបនចចកនទស្ និងជ្ាំនួយ
ដផនកចាប ់ ជ្៉ូនដល់ស្ហរមនរ៍ងផលប េះពាល់ កនុងការច៉ូលរមួការអភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយ ចាប ់
និង រនប្មាងស្តីពីការកានក់ាប ់កនុងលកខណៈមនិមានការនរ ើស្នអើង និង រិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័។ 



 

៣ 
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១ 

៩.១១  រដឋរបបនីគ្មរព និង ជ្ាំរុញអភបិ្កមដបបទាំននៀមទម្ាបដ់ដលនប្បើប្បាស់្នោយជ្នជាតិនដើមភារតិច និង 
ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី ចាំនពាេះការនោេះប្សាយវវិាទកានក់ាប់
កនុងស្ហរមន ៍ប្ស្បតាមកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន អនុនលាមតាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង 
នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិត៉ូបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិជាធរមាន។ 
ចាំនពាេះដី ជ្លផល និង នប្ពន ើទាំងឡាយដដលប្តូវបាននប្បើប្បាស់្នោយស្ហរមនន៍លើស្ពី
មយួហ ើង្ហៅ មនធាបាយននការនោេះប្សាយវវិាទរវាងស្ហរមន ៍របបបី្តូវបានពប្ងឹង ឬ អភវិឌ្ឍ។ 

៩.១២  រដឋ និង ភារីមនិដមនរដឋ របបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយ ទកទ់ងនៅនឹងប្បពន័ធកានក់ាបរ់បស់្
ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី 
តាមរយៈការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួ និង នោយការផតល់អាំណាចដល់ស្ហរមន។៍ 

១០.  ការកាន់ការគ់គ្ៅគ្រព័នធ 

១០.១  កនុងករណីដដលមានការកានក់ាបន់ប្ៅប្បពន័ធនលើដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ រដឋរបបទីទួលសាគ ល់
ការកានក់ាបន់ប្ៅពន័ធននាេះ តាមរនបៀបមយួដដលនគ្មរពសិ្ទធិកនុងប្បពន័ធប្ស្បដែលមានត្សាបត់ាម
ចាបជ់ាតិ និង តាមរនបៀបនានាដដលទទួលសាគ ល់ការពិតននសាា នភាព និង ជ្ាំរុញសុ្ខុមាលភាព
ដផនកស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន។ រដឋរបបជី្ាំរុញនគ្មលននយបាយ និងចាប ់ នដើមបផីតល់
ការទទួលសាគ ល់ចាំនពាេះការកានក់ាបន់ប្ៅប្បពន័ធននេះ។ កិចចដាំនណើ រការបនងកើតនគ្មលននយបាយ និង
ចាបទ់ាំងននេះ របបមីានលកខណៈច៉ូលរមួ រិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ និង ខិតខាំចតឱ់្យមានការជ្ួយ គ្មាំប្ទ
ដផនកបនចចកនទស្ និងចាប ់ជ្៉ូនដល់ស្ហរមន ៍និងបុរគលរងផលប េះពាល់ទាំងឡាយ។ ជាពិនស្ស្ 
រដឋរបបទីទួលសាគ ល់ការនលចន ើងន៉ូវការកានក់ាបន់ប្ៅប្បពន័ធដដលនកើតន ើងពី
ការចំ ក្ត្សុក្កនុងប្ទងប់្ទយធាំ។ 

១០.២  រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្ទកទ់ងនៅនឹងការកានក់ាបន់ប្ៅប្បពន័ធ មានស្ងគតភាព
នៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា
នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និង អនតរជាតិដដលអាចយកមក អនុវតតបាន រមួ
ទាំង ការរិតរ៉ូរដល់សិ្ទធិមានលាំនៅឋានប្របប់្គ្មន ់នៅតាមភាពស្មប្ស្ប។ 

១០.៣  នៅនពលដដល រដឋផតល់ការទទួលសាគ ល់ប្ស្បចាបច់ាំនពាេះការកានក់ាបន់ប្ៅប្បពន័ធ ការទទួលសាគ ល់
ននេះរបបនីធវើតាមរយៈកិចចដាំនណើ រការនោយមានការច៉ូលរមួ និងរិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ នោយយកចិតត
ទុកោកន់ោយដ កចាំនពាេះអនកជ្ួល។ កនុងការនធវើដ៉ូនចនេះ រដឋរបបយីកចិតតទុកោកជ់ាពិនស្ស្ចាំនពាេះ
កសិ្ករ និង អនកផលិតនស្បៀងខាន តត៉ូច។ កិចចដាំនណើ រការទាំងននេះ របបសី្ប្មួលលទធភាពទទួលបាន
នស្វានីតានុក៉ូលកមម និង នធវើឱ្យមាននលច្ាំណាយអបបបរមា។ រដឋរបបខិីតខាំផតល់ការជ្ួយ គ្មាំប្ទដផនក
បនចចកនទស្ និងចាបជ់្៉ូនដល់ស្ហរមន ៍និង អនកច៉ូលរមួ។ 



៣ 
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១០.៤  រដឋរបបចីតវ់ធិានការស្មប្ស្បនដើមបរីតឹបនតឹងការកានក់ាបន់ប្ៅប្បពន័ធដដលបណាត លមកពីលកខខណឌ
ចាប ់និងរដឋបាលដដលមានលកខណៈស្មុប្រសាម ញហួស្ប្បមាណ ស្ប្មាបក់ារផ្្លស់្បត៉ូរការនប្បើប្បាស់្
ដី និង ការអភវិឌ្ឍនន៍លើដី។ លកខខណឌ  និងកិចចដាំនណើ រការអភវិឌ្ឍន ៍របបមីានលកខណៈចាស់្លាស់្ 
សាមញ្ា  និង មានតនម្ស្មរមយ នដើមបកីាតប់នាយបនទុកននអនុនលាមភាព។ 

១០.៥  រដឋរបបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយ ជាពិនស្ស្ តាមរយៈការបនងកើនតម្ាភាព នោយតប្មូវឱ្យអនក
នធវើនស្ចកតីស្នប្មចចិតតមានរណននយយភាព និង នោយធានាថានស្ចកតីស្នប្មចចិតតមនិលាំនអៀងប្តវូ
បានអនុវតតជាប្បញាប។់ 

១០.៦  កនុងករណីដដលមនិអាចផតល់ការទទួលសាគ ល់ប្ស្បចាបដ់ល់ការកានក់ាបន់ប្ៅប្បពន័ធ រដឋរបបី
ទបស់ាក តក់ារបនណត ញនចញនោយបងខាំដដលរ ាំនលាភកាតពវកិចចជាធរមាន អនុនលាមតាមចាបជ់ាតិ 
និងអនតរជាតិ និង ប្ស្បតាមបទបបញ្ាតតិពាកព់ន័ធកនុងដផនក ១៦។ 
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១ 

 
ជាំពូកទី ៤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ការគផេរ និង ការផ្លា ស្រ់តូរគផេងគទៀត្ព្នស្ទិធិកាន់ការ់ និង 
កាត្ពវកិចចនន 

ជ្ាំព៉ូកននេះដចងពីអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ នៅនពលដដលសិ្ទធិជាធរមាន និង 
កាតពវកិចចពាកព់ន័ធនានាប្តូវបាននផទរ ឬ ដបងដចកន ើងវញិ តាមរយៈវធីិស្ម័ប្រចិតត និងមនិស្ម័ប្រចិតត តាមរយៈ
ទីផារ ការប្បតិបតតិការននសិ្ទធិកានក់ាប ់ ដដលជាលទធផលននការវនិិនយរ ការប្បម៉ូលផតុ ាំដី និង អភបិ្កមដក
តប្មូវន ើងវញិនផសងនទៀត បដិទន កាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ ឬ អស្ាមកិរណ៍។ 

១១.  ទីផារ 

១១.១  កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋរបបទីទួលសាគ ល់ និង ស្ប្មួលទីផារលក ់ និងជ្ួល ប្បកបនោយយុតតិធម៌
និងតម្ាភាព ដដលជាមនធាបាយមយួននការនផទរសិ្ទធិនប្បើប្បាស់្ និង កមមសិ្ទធិនលើដី ជ្លផល និង 
នប្ពន ើ។ កនុងករណីដដលទីផារសិ្ទធិកានក់ាបម់ានដាំនណើ រការ រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាព
ទាំងអស់្មានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង 
នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និង អនតរជាតិ
ដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ ប្បតិបតតិការននសិ្ទធិកានក់ាបច់ាំនពាេះដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ របបី
អនុនលាមតាមបទបបញ្ាតតិជាតិស្តីពីការនប្បើប្បាស់្ដី និង មនិនធវើឱ្យមានហានិភយ័ដល់នគ្មលនៅ
អភវិឌ្ឍនស៍្ាំខាន់ៗ ។ 



៤ 
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១១.២ រដឋរបបសី្ប្មួលកិចចប្បតិបតតិការទីផារឱ្យមានប្បសិ្ទធភាព និង តម្ាភាព នដើមបនីលើកកមពស់្ 
ការច៉ូលរមួនប្កាមលកខខណឌ  និង ឱ្កាស្នស្មើភាពគ្មន  ស្ប្មាបក់ារនផទរសិ្ទធិកានក់ាបដ់ែល
ផតល់ប្បនយជ្នន៍ៅវញិនៅមក កាតប់នាយវវិាទ និងអនស្ារភាព , នលើកកមពស់្ការនប្បើប្បាស់្ដី 
ជ្លផល និង នប្ពន ើប្បកបនោយនិរនតរភាព និងការអភរិកសបរសិាា ន , 
នលើកកមពស់្ការនប្បើប្បាស់្ប្បកបនោយយុតតិធម ៌ និងស្មធមន៌៉ូវធនធានទ៉ូនៅ ដដលទកទ់ងនៅនឹង 
ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ ប្ស្បតាមស្នធិស្ញ្ា ជាធរមាន , ពប្ងីកកាលានុវតតភាពនស្ដឋកិចច និង 
បនងកើនការច៉ូលរមួពីប្បជាពលរដឋប្កីប្ក។ រដឋរបបចីតវ់ធិានការនដើមបទីបស់ាក តផ់លប េះពាល់អវជិ្ជមាន
នលើស្ហរមនម៍៉ូលោឋ ន ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ប្កមុជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះ ដដលអាចនកើតន ើង 
ជាអាទិ៍ ពីការជ្ួញដ៉ូរដី ការប្បម៉ូលផតុ ាំដី និង ការរ ាំនលាភបាំពាននៅនលើទប្មងន់នការ
កានក់ាបដ់បបទាំននៀមទម្ាប ់ ។ រដឋ និងភារីដនទនទៀត របបទីទួលសាគ ល់ថារុណតនមន្ានា ដ៉ូចជា 
រុណតនម្ដផនកស្ងគម វបបធម ៌ និង បរសិាា ន ជានដើម មនិដមនសុ្ទធដតទទួលបានការគ្មាំប្ទលអប្បនស្ើរ 
នោយគ្មម នការនធវើនិយត័កមមទី្ផារននាេះនទ។ រដឋរបបកីារពារផលប្បនយជ្នរ៍បស់្
ស្ងគមឱ្យបានទ៉ូលាំទ៉ូលាយ តាមរយៈនគ្មលននយបាយ និង ចាបស់្មប្ស្ប ស្តីពីការកានក់ាប។់ 

១១.៣  រដឋរបបបីនងកើតនគ្មលននយបាយ ចាប ់ និង ប្បពន័ធ និងសាា បន័និយត័កមម នដើមបធីានាឱ្យបានន៉ូវ
កិចចប្បតិបតតិការទីផារប្បកបនោយតម្ាភាព និងប្បសិ្ទធភាព នដើមបផីតល់លទធភាពច៉ូលរមួនោយគ្មម ន
ការនរ ើស្នអើង និង នដើមបទីបស់ាក តក់ារអនុវតតគ្មម នការប្បកួតប្បដជ្ង។ រដឋរបបសី្ប្មួលនីតិវធីិរដឋបាល
នដើមបនីដើមបនីជ្ៀស្វាងការរារាាំងដល់ការច៉ូលរមួនៅកនុងទីផារពីប្បជាពលរដឋប្កីប្ក និងង្ហយរងនប្គ្មេះ 
បាំផុត។ 

១១.៤  រដឋ និងភារីដនទនទៀតរបបធីានាថា ពត័ម៌ានស្តីពីប្បតិបតតិការទីផារ និង ពត័ម៌ានស្តីពីតនមទី្ផារ 
មានតម្ាភាព និង ប្តូវបានផសពវផាយយ ងទ៉ូលាំទ៉ូលាយ នោយនគ្មរពតាមក្ត្មរិ
លកខខណឌ ឯកជ្នភាព។ រដឋរបបតីាមោនពត័ម៌ានននេះ និង នធវើស្កមមភាព កនុងករណីដដលទីផារ
មានផលប េះពាល់អវជិ្ជមាន ឬ រារាាំងការច៉ូលរមួទីផារហោយទ៉ូលាំទ៉ូលាយ និង នោយស្មធម។៌ 

១១.៥ រដឋរបបបីនងកើតប្បពន័ធចុេះបញ្ជ ីស្មប្ស្ប និងអាចទុកចិតតបាន ដ៉ូចជាបញ្ជ ីដីធ្ីជានដើម ដដលផតល់
ពត័ម៌ានង្ហយទ្ទ្ួលបានស្តីពីសិ្ទធិកានក់ាប ់ និង កាតពវកិចចនានា នដើមបបីនងកើនសុ្វតាិភាពកានក់ាប ់
និង នដើមបកីាតប់នាយនលច្ាំណាយ និង ហានិភយ័ននប្បតិបតតិការ។ 

១១.៦ រដឋរបបបីនងកើតវធិានការការពារនដើមបកីារពារសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបរ់បស់្ស្ហពទ័ធ ស្មាជិ្កប្រួសារ 
និងអនកដនទនទៀត ដដលមនិប្តូវបានបង្ហា ញជាស្មុជី្នមានសិ្ទធិកានក់ាបន់ៅកនុងប្បពន័ធចុេះបញ្ជ ី 
ដ៉ូចជា បញ្ជ ីដីធ្ីជានដើម។ 

 



 

៤ 
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១ 

១១.៧ ភារីរដឋ និង ភារីមនិដមនរដឋ របបបី្បកានខ់ាជ បន់៉ូវបទោឋ នសី្លធមជ៌ាធរមាន។ ពួកនររបបី
ផសពវផាយ និង តាមោនការអនុវតតនប៍ទោឋ នទាំននេះនៅកនុងកិចចប្បតិបតតិការទីផារ នដើមបទីបស់ាក ត់
អាំនពើពុករលួយ ជាពិនស្ស្ តាមរយៈការផាយពតម៌ានជាសាធារណៈ។ 

១១.៨ នោយនយងនៅតាមសារៈស្ាំខានន់នអនកផលិតខាន តត៉ូចស្ប្មាបស់្នតិសុ្ខនស្បៀងជាតិ និង នស្ារភាព
ស្ងគម រដឋរបបធីានាថា នៅនពលស្ប្មួលកិចចប្បតិបតតិការទីផារប្បតិបតតិការននការកានក់ាប ់ រដឋ
ការពារសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្អនកផលិតខាន តត៉ូច ។ 

១២.  ការវិនិគោរ 

១២.១  រដឋ និង ភារីមនិដមនរដឋរបបទីទួលសាគ ល់ថាការវនិិនយរសាធារណៈ និង ឯកជ្នប្បកបនោយការ 
ទទួលខុស្ប្តូវមានសារៈស្ាំខានជ់ាសារវនតែល់ការហលើក្ក្មពស់ស្នតិសុ្ខនស្បៀង។ អភបិាលកិចច
ប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវនលើការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ នលើកទឹកចិតតដល់
សាមុជី្នមានសិ្ទធិកានក់ាប ់ ឱ្យនធវើការវនិិនយរប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវនលើធនធានទាំងននេះ 
នោយបនងកើនផលិតកមមកសិ្កមមប្បកបនោយនិរនតរភាព និង រកបានចាំណ៉ូ លកានដ់តខពស់្។ រដឋរបបី
ជ្ាំរុញ និងគ្មាំប្ទការវនិិនយរប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវនលើដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ
ទាំងឡាយ ដដលគ្មាំប្ទដល់នគ្មលនៅទ៉ូលាំទ៉ូលាយរបស់ស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន កនុងប្បពន័ធ
កសិ្កមមនផសងៗ។ រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្មានស្ងគតភាពនៅនឹង
កាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយ
ស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ 

១២.២ នោយយល់ន ើញថាអនកផលិតខាន តត៉ូច និង អងគការរបស់្ពួកនរនៅកនុងប្បនទស្កាំពុងអភវិឌ្ឍផតល់
ការវនិិនយរកសិ្កមមមយួចាំដណកធាំ ដដលរមួចាំដណកយ ងស្ាំខានដ់ល់ស្នតិសុ្ខនស្បៀង អាហារ៉ូបតាមភ 
ការលុបបាំបាតភ់ាពប្កីប្ក និង ភាពធនប់្ទាំនៅនឹងបរសិាា ន រដឋរបបគី្មាំប្ទការវនិិនយររបស់្អនក
ផលិតខាន តត៉ូច កដ៏៉ូចជាការវនិិនយរសាធារណៈ និងឯកជ្នដដលរិតរ៉ូរដល់អនកផលិតខាន តត៉ូច ។ 

១២.៣  រាល់ទប្មងទ់ាំងអស់្ននប្បតិបតតិការនៅកនុងសិ្ទធិកានក់ាប ់ ដដលជាលទធផលននការវនិិនយរនលើដី 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ របបបី្តូវនធវើប្បកបនោយតម្ាភាព ប្ស្បតាមនគ្មលននយបាយជាតិតាម
វស័ិ្យពាកព់ន័ធ និង មានស្ងគតភាពជាមយួនគ្មលនៅននភាពរកីចនប្មើននៅកនុងស្ងគម និងកាំនណើ ន 
នស្ដឋកិចច និង ការអភវិឌ្ឍនម៍នុស្សប្បកបនោយនិរនតរភាព នោយនផ្លត តនលើអនកផលិតខាន តត៉ូច។ 

១២.៤  ការវនិិនយរប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវ មនិរបបនីធវើឱ្យហត្គ្ម៉ះថ្នន ក្ ់ ប ុដនតរបបកីារពារប្បឆ្ាំងនឹង
ការដកហ៉ូតប្ទពយរបស់្សាមុជី្នមានសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ និង ការនធវើឱ្យខ៉ូចខាតបរសិាា ន និង 



៤ 
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របបនីគ្មរពសិ្ទធិមនុស្ស។ ការវនិិនយរទាំងននេះរបបបី្តូវបាននធវើន ើងកនុងភាពជានដរ៉ូ
ជាមយួរោឋ ភបិាលត្េបក់ប្មតិពាកព់ន័ធ និង សាមុជី្នមាន សិ្ទធិកានក់ាបក់នុងម៉ូលោឋ នចាំនពាេះដី 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ នោយនគ្មរពសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបរ់បស់្ពួកនរ។ ការវនិិនយរទាំងននេះ 
របបខិីតខាំរមួចាំដណកដលមនទៀតដល់នគ្មលនៅនគ្មលននយបាយនានា ដ៉ូចជា ការលុបបាំបាត់
ភាពប្កីប្ក ស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង ការនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើប្បកបនោយនិរនតរភាព 
គ្មាំប្ទស្ហរមនម៍៉ូលោឋ ន រមួចាំដណកដល់ការអភវិឌ្ឍនជ៍្នបទ ជ្ាំរុញ និងប្ទប្ទងប់្បពន័ធផលិតកមម
នស្បៀងកនុងម៉ូលោឋ ន នលើកកមពស់្ការអភវិឌ្ឍនស៍្ងគម និងនស្ដឋកិចចប្បកបនោយនិរនតរភាព បនងកើត
ការង្ហរ នធវើពិពិធកមមជី្វភាព ផតល់អតាប្បនយជ្នដ៍ល់ប្បនទស្ និង ប្បជាជ្ន រមួមានជ្នប្កីប្ក និង
ជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះបាំផុត និង នគ្មរពតាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ បទោឋ នពលកមមស្ាំខាន់ៗ  កដ៏៉ូចជា 
កាតពវកិចចដដលទកន់ៅនឹងបទោឋ នរបស់្អងគការពលកមមអនតរជាតិ កនុងករណីដដលអាចអនុវតត
បាន។ 

១២.៥ នោយមានការពិនប្គ្មេះនយបល់ និងការច៉ូលរមួស្មប្ស្ប រដឋរបបផីតល់វធិានននចាបប់្បកបនោយ
តម្ាភាពស្តីពីមាត្រោឋ ន វសិាលភាព និង ប្បនភទននប្បតិបតតិការដដលអាចអនុញ្ា តឲ្យែំហែើ របាន 
នៅកនុងសិ្ទធិកានក់ាប ់ និង របបកីាំណតថ់ានតើអវីជាប្បតិបតតិការកនុងប្ទងប់្ទយធាំនៅកនុងសិ្ទធិកានក់ាប់
នៅកនុងបរបិទជាតិរបស់្ខ្ួន។ 

១២.៦ រដឋរបបផីតល់វធិានការការពារនដើមបកីារពារសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ សិ្ទធិមនុស្ស ជី្វភាព ស្នតិសុ្ខ
នស្បៀង និង បរសិាា ន ពីហានិភយ័នានាដដលអាចនកើតនចញពីប្បតិបតតិការកនុងសិ្ទធិកានក់ាបក់នុង
ប្ទងប់្ទយធាំ។ វធិានការការពារទាំងននេះ អាចរមួមានការដែនានំ៉ូវកប្មតិននប្បតិបតតិការដីធ្ីដដល
អាចអនុញ្ា តបាន និង ការនធវើនិយត័កមមថ្នហរើ ការនផទរដែលនលើស្ពីមាត្រោឋ នមយួជាកល់ាក ់របបី
មានការយល់ប្ពមយ ង្  ដ៉ូចជា នោយមានការយល់ប្ពមពីរដឋស្ភាជានដើម។ រដឋរបបពិីចរណា
ជ្ាំរុញផលិតកមម និង ម ៉ូដែលវនិិនយរនផសងៗដដលមនិបណាត លឱ្យមានការនផទរសិ្ទធិកានក់ាបក់នុង
ប្ទងប់្ទយធាំនៅឱ្យវនិិនយរិន និង របបនីលើកទឹកចិតតដល់ភាពជានដរ៉ូជាមយួសាមុជី្នមានសិ្ទធិ
កានក់ាបក់នុងម៉ូលោឋ ន។ 

១២.៧  កនុងករណីជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនរ៍បស់្ពួកនរ រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាព
ទាំងអស់្មានស្ងគរិភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង 
នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិដដលអាច 
យកមកអនុវតតបាន រមួមាន អនុស្ញ្ា អងគការពលកមមអនតរជាតិ (នលខ ១៦៩) ស្តីពីជ្នជាតិនដើម
ភារតិច និងកុលស្មពន័ធកនុងប្បនទស្ឯករាជ្យ និង នស្ចកតីដលង្ការណ៍អងគការស្ហប្បជាជាតិស្តីពី
សិ្ទធិរបស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច នៅតាមភាពស្មប្ស្ប ។ រដឋ និង ភារីដនទនទៀត របបី
នធវើការពិនប្គ្មេះនយបល់ប្បកបនោយសុ្ឆនទៈ ជាមយួជ្នជាតិនដើមភារតិច មុននពលផតួចនផតើម
រនប្មាងវនិិហយេណា ដដលប េះពាល់ដល់ធនធានទាំងឡាយដដលស្ហរមនម៍ានសិ្ទធិកានកាប។់ 



 

៤ 

 

ជាំព៉ូកទ ី៤  ការនផទរ និង ការផ្្លស់្បត៉ូរនផសងនទៀតចាំនពាេះសិ្ទធកិានក់ាប ់និង កាតពវកិចចនានា 27 

១ 

រនប្មាងដបបននេះ របបដីផអកនលើការពិនប្គ្មេះនយបល់ប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព និង អតានយ័ ជាមយួ
ស្មាជិ្កជ្នជាតិនដើមភារតិច ដ៉ូចមានដចងនៅកនុងកថាខណឌ  ៩.៩។ នគ្មលការណ៍ននការពិនប្គ្មេះ
នយបល់ និង ការច៉ូលរមួនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ របបអីនុវតតស្ប្មាបក់ារវនិិនយរ
ទាំងឡាយដដលនប្បើប្បាស់្ធនធានរបស់្ស្ហរមនដ៍នទនទៀត។ 

១២.៨ ប្ស្បតាមនគ្មលការណ៍ននការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ 
រដឋរបបកីាំណត ់ ជាមយួភារីរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្ ន៉ូវលកខខណឌ ទាំងឡាយដដលជ្ាំរុញការ
វនិិនយរប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវ នហើយបនាទ បម់ក របបអីភវិឌ្ឍ និង ផសពវផាយ
នគ្មលននយបាយ  និងចាបទ់ាំងឡាយដដលនលើកទឹកចិតតដល់ការវនិិនយរប្បកបនោយការទទួល 
ខុស្ប្តូវ នគ្មរពសិ្ទធិមនុស្ស និងជ្ាំរុញស្នតិសុ្ខនស្បៀង ប្ពមទាំងការនប្បើប្បាស់្បរសិាា នប្បកបនោយ 
និរនតរភាព។ ចាបរ់បបតីប្មូវឱ្យមានការប្ពមនប្ពៀងស្ប្មាបក់ារវនិិនយរ នដើមបកីាំណតឱ់្យបាន
ចាស់្លាស់្ន៉ូវសិ្ទធិ និង កាតពវកិចចទាំងឡាយរបស់្ប្របភ់ារីទាំងអស់្ចាំនពាេះកិចចប្ពមនប្ពៀង។ 
កិចចប្ពមនប្ពៀងស្ប្មាបក់ារវនិិនយរ របបនីគ្មរពតាមប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ និង ប្កមវនិិនយរជាតិ។ 

១២.៩  រដឋរបបនីប្តៀមលកខណៈស្ប្មាបក់ារវនិិនយរ ដដលពាកព់ន័ធនឹងប្របទ់ប្មងន់នប្បតិបតតិការសិ្ទធិ
កានក់ាប ់ រមួមានលទធកមម និង កិចចប្ពមនប្ពៀងភាពជានដរ៉ូ ដដលប្តូវមានស្ងគតភាពនៅនឹង
នគ្មលការណ៍ននការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ជាមយួអនក
ដដលសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ខ្ួន រមួទាំងសិ្ទធិបនាទ បប់នសាំ អាចត្រូវទទួលរងផលប េះពាល់។ រដឋ និង ភារី
ពាកព់ន័ធដនទនទៀតរបបបី្បាបប់ុរគល ប្រួសារ និង ស្ហរមន ៍ អាំពីសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ពួកនរ និង 
ជ្ួយ អភវិឌ្ឍស្មតាភាពពួកនរកនុងការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួ រមួទាំងការផតល់ជ្ាំនួយ
វជិាជ ជី្វៈ នៅតាម រត្មូវការ។ 

១២.១០  នៅនពលដដលការវនិិនយរពាកព់ន័ធនឹងប្បតិបតតិការប្ទងប់្ទយធាំននសិ្ទធិកានក់ាប ់ ដដលរមួមាន
លទធកមម និង កិចចប្ពមនប្ពៀងភាពជានដរ៉ូ កាំពុងប្តូវបានពិចរណា រដឋរបបខិីតខាំចតឱ់្យភារីនផសងៗ
នធវើការវាយតនមហ្ោយឯករាជ្យជាមុន នលើផលប េះពាល់វជិ្ជមាន និង អវជិ្ជមានជាស្កាត នុពល ដដល
ការវនិិនយរទាំងននាេះអាចមានផលប ៉ះពាល់នលើសិ្ទធិកានក់ាប ់ ស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង ការស្នប្មច
បានជាលាំោបន់៉ូវសិ្ទធិទទួលបាននស្បៀងអាហារប្របប់្គ្មន ់ ជី្វភាព និង បរសិាា ន។ រដឋរបបធីានាថា
សិ្ទធិកានក់ាប ់ និងការទមទរប្ស្បចាបដ់ដលមានប្សាប ់ រមួមានសិ្ទធិននការកានក់ាប់
ដបបប្បនពណី និង នប្ៅប្បពន័ធ ប្តូវបានកាំណតក់នុងលកខណៈជាប្បពន័ធ នោយមនិលាំនអៀង 
ប្ពមទាំងសិ្ទធិ និងជី្វភាពរបស់្ប្បជាពលរដឋនផសងនទៀតដដលរងផលប េះពាល់ពីការវនិិនយរផងដដរ 
ដ៉ូចជាអនកផលិតខាន តត៉ូចជានដើម។ កិចចដាំនណើ រការននេះ របបនីធវើន ើងតាមរយៈការពិនប្គ្មេះនយបល់
ជាមយួភារីរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្ ប្ស្បតាមនគ្មលការណ៍ននការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង 
ការច៉ូលរមួនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ។ រដឋរបបធីានាថា សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្ប
ចាបដ់ដលមានប្សាប ់មនិប្តូវបានបនធ៉ូរបនាយនោយការវនិិនយរដបបននេះន ើយ។ 



៤ 
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១២.១១ ភារីកិចចស្នារបបផីតល់ពត័ម៌ាននពញនលញ នដើមបធីានាឱ្យបានថាជ្នពាកព់ន័ធទាំងអស់្បានច៉ូលរមួ 
និងបានទទួលពត័ម៌ាននៅកនុងការចរចរ និង របបខិីតខាំធានាឱ្យបានថាកិចចប្ពមនប្ពៀងទាំងននេះប្តូវ
បានចងប្កងជាឯកសារ និង នហើយអនកដដលរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្បានយល់អាំពីកិចចប្ពមនប្ពៀង 
ទាំងននេះ។ កិចចដាំនណើ រការចរចរ របបមីានលកខណៈមនិនរ ើស្នអើង និង រិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័។ 

១២.១២  វនិិនយរិនមានកាតពវកិចចប្តូវនគ្មរពចាប ់ និងនីតិកមមជាតិ ប្ពមទាំងទទួលសាគ ល់ និង នគ្មរពសិ្ទធិ
កានក់ាបរ់បស់្អនកដនទ និង វធិានននចាប ់ ប្ស្បតាមនគ្មលការណ៍ទ៉ូនៅស្ប្មាបត់ួអងគមនិដមនរដឋ 
ដ៉ូចមានដចងកនុងនគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ។ ការវនិិនយររបបមីនិរមួចាំដណកដល់អស្នតិសុ្ខ
នស្បៀង និង ការរចិរលិបរសិាា នន ើយ។ 

១២.១៣  អនក្ជ្ាំនាញដដលផតល់នស្វាជ្៉ូនរដឋ វនិិនយរិន និង ស្មុជី្នមានសិ្ទធិកានក់ាបច់ាំនពាេះដី ជ្លផល 
និង នប្ពន ើ របបមីានការយក្ចិរតទុ្ក្ោក្ខ់ពស់្តាមលទធភាពប្បនស្ើរបាំផុតរបស់្ខ្ួន នៅនពលផតល់
នស្វា នោយមនិរិតថានតើការយក្ចិរតទុ្ក្ោក្ន់នាេះប្តូវបាននស្នើសុ្ាំជាកល់ាក ់ឬយ ងណាន ើយ។ 

១២.១៤  រដឋ និង ភារីរងផលប េះពាល់ របបរីមួចាំដណកដល់ការតាមោនប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាពនលើ
ការអនុវតតន ៍ និង ឥទធិពលននកិចចប្ពមនប្ពៀងទាំងឡាយដដលពាកព់ន័ធនឹងប្បតិបតតិការប្ទងប់្ទយធាំ
នៅកនុងសិ្ទធិកានក់ាប ់រមួមានលទធកមម និង កិចចប្ពមនប្ពៀងភាពជានដរ៉ូ។ កនុងករណីចាំបាច ់ រដឋរបបី
នធវើស្កមមភាពដកតប្មូវ នដើមបអីនុវតតកិចចប្ពមនប្ពៀង និង ការពារសិ្ទធិកានក់ាប ់ និងសិ្ទធិនផសងនទៀត 
និង ផតល់យនតការ ដដលភារីមនិសុ្ខចិតតអាចនស្នើសុ្ាំស្កមមភាពដបបននេះ។ 

១២.១៥  នៅនពលណារដឋវនិិនយរ ឬ ជ្ាំរុញការវនិិនយរនៅបរនទស្ រដឋរបបធីានាថាអាំនពើរបស់្ខ្ួន 
មានស្ងគតភាពនៅនឹងកិចចការពារសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ ការជ្ាំរុញស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង 
កាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយ
ស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់និង អនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ 

១៣.  ការគ្រម្ូលផតុាំដី និង អភិគ្កម្ណកត្គ្ម្ូវគ ើងវិញគផេងគទៀត្ 

១៣.១  កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋអាចពិចរណារការប្បម៉ូលផតុ ាំដី ការនោេះដ៉ូរ  ឬ អភបិ្កមស្ម័ប្រចិតតនផសងនទៀត
ស្ប្មាបក់ារដកតប្មូវន ើងវញិន៉ូវកាលដី ឬ កមមសិ្ទធិ នដើមបជី្ួយ មាច ស់្កមមសិ្ទធិ និងអនកនប្បើប្បាស់្ 
កនុងការដកលមអបលង្ ់និងការនប្បើប្បាស់្កាលដី ឬ កមមសិ្ទធិរបស់្ខ្ួន នដើមបជី្ាំរុញស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង 
ការអភវិឌ្ឍនជ៍្នបទ កនុងលកខណៈនិរនតរភាព។ រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្មាន
ស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង 
នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និង អនតរជាតិ
ដដលអាចយកមកអនុវតតបាន និង ធានាថាអនកច៉ូលរមួយ ងនហាចណាស់្មានភាពប្បនស្ើរន ើង
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១ 

នប្កាយនពលមានកមមវធីិ នបើនធៀបនៅនឹងមុននពលមានកមមវធីិ។ អភបិ្កមទាំងននេះរបបយីកមក
នប្បើប្បាស់្ នដើមបសី្ប្មបស្ប្មួលដល់ការចងប់ានរបស់្មាច ស់្កមមសិ្ទធិ និង អនកនប្បើប្បាស់្ហត្ចើននៅ
កនុងការដកតប្មូវន ើងវញិែប៏្ស្បចាបម់យួ ។ 

១៣.២  កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋអាចពិចរណាការបនងកើតធនាគ្មរដី ជាដផនកមយួននកមមវធីិប្បម៉ូលផតុ ាំដី នដើមបី
នធវើលទធកមម និងរកាទុកជាបនណាត េះអាស្ននន៉ូវកាលដី រហ៉ូតដល់នពលដដលកាលដីទាំងននេះប្តូវ
បានដបងដចកជ្៉ូនអនកទទួលផល។ 

១៣.៣  កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋអាចពិចរណានលើកទឹកចិតត និងជ្ួយ ស្ប្មួលការប្បម៉ូលផតុ ាំដី និង ធនាគ្មរដី 
កនុងរនប្មាងការពារបរសិាា ន និង នហោឋ រចនាស្មពន័ធ នដើមបជី្ួយ ស្ប្មួលលទធកមមដីឯកជ្ន ស្ប្មាប់
រនប្មាងសាធារណៈទាំងននេះ និង នដើមបផីតល់ជ្៉ូនមាច ស់្កមមសិ្ទធិ កសិ្ករ និង អនកផលិតនស្បៀង
ខាន តត៉ូចដដលរងផលប េះពាល់ ន៉ូវដីជាលន៉ូរ ដដលនឹងអនុញ្ា តឱ្យពួកនរអាចបនត និង បនងកើន
ផលិតកមមរបស់្ពួកនរ។  

១៣.៤  កនុងករណីដដលការពុេះដចកកសិ្ោឋ នប្រួសារខាន តត៉ូច និង នប្ពន ើនៅជាជាកាលដីជានប្ចើន បនងកើន
នលច្ាំណាយផលិតកមម រដឋអាចពិចរណាប្បម៉ូលផតុ ាំដី និង ធនាគ្មរដី នដើមបដីកលមអរចនាស្មពន័ធនន
កសិ្ោឋ ន និងនប្ពន ើទាំងននាេះ។ រដឋរបបហីចៀសវាង្ពីនប្បើប្បាស់្ការប្បម៉ូលផតុ ាំដី កនុងករណីដដលការ
ពុេះដីផតល់អតាប្បនយជ្ន ៍ ដ៉ូចជាការកាតប់នាយហានិភយ័ ឬ ពិពិធកមមដាំណាាំ។ រនប្មាងប្បម៉ូលផតុ ាំ
ដីនដើមបនីរៀបចាំកសិ្ោឋ នន ើងវញិ របបោីកប់ញ្ច៉ូ លជាមយួកមមវធីិគ្មាំប្ទកសិ្ករ ដ៉ូចជាការសាត រប្បពន័ធ
ធារាសាស្តស្ត និង ផ្៉ូវលនល់កនុងម៉ូលោឋ នជានដើម។ វធិានការនានារបបបីហង្កើរនដើមបកីារពារការវនិិនយរ
នលើការការប្បម៉ូលផតុ ាំដី តាមរយៈការោក្កំ់្ ិរចាំនពាេះការពុេះដចកនលើកាលដីដដលបានប្បម៉ូលផតុ ាំ។ 

១៣.៥  រដឋរបបបីនងកើតយុទធសាស្តស្តស្ប្មាបអ់ភបិ្កមដកតប្មូវន ើងវញិ ដដលប្តូវនឹងរត្មូវការនោយដ កកនុង
ម៉ូលោឋ ន។ យុទធសាស្តស្តទាំងននេះរបបមីាននិរនតរភាពខាងស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន និង 
រិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័។ យុទធសាស្តស្តរបបកីាំណតន់គ្មលការណ៍ និង នគ្មលនៅននអភបិ្កមដកតប្មូវ
ន ើងវញិ អនកទទួលផល និង ការអភវិឌ្ឍស្មតាភាព និងចាំនណេះដឹងនៅកនុងវស័ិ្យសាធារណៈ 
វស័ិ្យឯកជ្ន អងគការកសិ្ករ និងអនកផលិតខាន តត៉ូច អនកននសាទ និង អនកនប្បើប្បាស់្នប្ពន ើ និង 
ប្រឹេះសាា នសិ្កា។ ចាបរ់បបបីនងកើតនីតិវធីិចាស់្លាស់្ និង ប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាពចាំណាយ 
ស្ប្មាបក់ារនរៀបចាំន ើងវញិន៉ូវកាលដី ឬ កមមសិ្ទធិ និង ការនប្បើប្បាស់្របស់ពួក្ហេ។ 

១៣.៦  រដឋរបបបីនងកើតវធិានការការពារស្មប្ស្បកនុងរនប្មាងទាំងឡាយ ដដលនប្បើប្បាស់្អភបិ្កមដកតប្មវូ
ន ើងវញិ។ បុរគល ស្ហរមន ៍ឬ ប្បជាពលរដឋណាដដលទាំនងនឹងទទួលរងផលប េះពាល់ពីរនប្មាង 
របបបី្តូវបានទកទ់ង និង ផតល់ពត័ម៌ានប្របប់្គ្មន ់ ជាភាសាស្មប្ស្ប។ របបផីតល់ជ្៉ូនន៉ូវ 
ការជ្ួយ គ្មាំប្ទដផនកបនចចកនទស្ និងចាប។់ អភបិ្កមដបបច៉ូលរមួ និងរិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ របបបី្តូវ



៤ 

 

ជាំព៉ូកទ ី៤  ការនផទរ និង ការផ្្លស់្បត៉ូរនផសងនទៀតចាំនពាេះសិ្ទធកិានក់ាប ់និង កាតពវកិចចនានា 30 

បានយកមកនប្បើប្បាស់្ នោយរិតរ៉ូរដល់សិ្ទធិរបស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច។ វធិានការការពារ
បរសិាា ន របបបី្តូវបានបនងកើតនដើមបទីបស់ាក ត ់ ឬ កាតប់នាយការនធវើឱ្យខ៉ូចខាត និង ការបាតប់ងជី់្វ
ចប្មុេះ និង ផតល់រង្ហវ នដ់ល់ការផ្្លស់្បត៉ូរ ដដលជ្ាំរុញឲ្យមានការប្របប់្រងដីលអ ការអនុវតតលអ ត្បហសើរ 
និង ការដកលមអដីន ើងវញិ។ 

១៤.  បដិទាៃ 

១៤.១  នោយពិចរណានៅនលើបរបិទជាតិរបស់្ខ្ួន កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋរបបពិីចរណាផតល់បដិទន
ចាំនពាេះការបាតប់ងសិ់្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបច់ាំនពាេះដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ រដឋរបបធីានាថារាល់
ស្កមមភាពទាំងអស់្ មានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និង
អនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និង
អនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ 

១៤.២  កនុងករណីដដលអាចនធវើនៅបាន កាលដី ឬ កមមសិ្ទធិនដើម របបបី្បរល់ឱ្យអនកដដលរងការបាតប់ង ់ឬ 
ទយទពួកនរវញិ នោយនស្ចកតីស្នប្មចរបស់្អាជាា ធរជាតិមានស្មតាកិចច។ កនុងករណីដដល
កាលដី ឬ កមមសិ្ទធិនដើមមនិអាចប្បរល់ឱ្យវញិបាន រដឋរបបផីតល់ស្ាំណងជាបនាទ ន ់និងប្បកបនោយ
យុតតិធម ៌ កនុងទប្មងជ់ាប្បាក ់ និង/ឬ កាលដី ឬ កមមសិ្ទធិនផសង នោយធានាឱ្យបានន៉ូវប្បប្ពឹតតិកមម
ប្បកបនោយស្មធមច៌ាំនពាេះប្បជាពលរដឋរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្។ 

១៤.៣  កនុងករណីស្មប្ស្ប ការបារមភរបស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិចទកទ់ងនឹងបដិទន របបនីោេះប្សាយកនុង
បរបិទជាតិ និង ប្ស្បតាមចាប ់និង នីតិកមមជាតិ។ 

១៤.៤  រដឋរបបអីភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយ និងចាបរិ់តរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ ដដលដចងពីនីតិវធីិចាស់្លាស់្
ប្បកបនោយតម្ាភាពស្ប្មាបប់ដិទន។ ពត័ម៌ានស្តីពីនីតិវធីិបដិទន របបផីសពវផាយឱ្យបាន
ទ៉ូលាយ ជាភាសាស្មប្ស្ប។ អនកទមទររបបបី្តូវបានផតល់ជ្៉ូនន៉ូវជ្ាំនួយប្របប់្គ្មន ់ រមួមាន 
តាមរយៈជ្ាំនួយដផនកចាប ់និង ជ្ាំនួយការនមធាវ ីនៅកនុងកិចចដាំនណើ រការទាំងម៉ូល។ រដឋរបបធីានាថា
ការទមទរបដិទនប្តូវបានពិនិតយជាបនាទ ន។់ កនុងករណីចាំបាច ់ អនកដដលនធវើការទមទរបាន
នជារជ្យ័ របបទីទួលបាននស្វាគ្មាំប្ទ នដើមបឱី្យពួកនរអាចអនុវតតសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ខ្ួន និង 
បាំនពញកាតពវកិចចរបស់្ខ្ួនបាន។ វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតន ៍របបផីសពវផាយឱ្យបានទ៉ូលាំទ៉ូលាយ។ 



 

៤ 

 

ជាំព៉ូកទ ី៤  ការនផទរ និង ការផ្្លស់្បត៉ូរនផសងនទៀតចាំនពាេះសិ្ទធកិានក់ាប ់និង កាតពវកិចចនានា 31 

១ 

១៥.  កាំណណទគ្ម្ង់គៅគលើការណរងណចកដីគ ើងវិញ 

១៥.១  កាំដណទប្មងន់ៅនលើការដបងដចកដីន ើងវញិ អាចស្ប្មលួដល់លទធភាពនប្បើប្បាស់្ដីយ ងទ៉ូលាំទ៉ូលាយ 
និង ប្បកបនោយស្មធម ៌ និង អភវិឌ្ឍនជ៍្នបទប្របប់្ជ្ុងនប្ជាយ។ កនុងនយ័ននេះ កនុងករណី
ស្មប្ស្បប្ស្បតាមបរបិទជាតិ រដឋអាចពិចរណានលើការដបងដចកដីសាធារណៈ យនតការស្ម័ប្រចិតត 
និងដផអកនលើទីផារ កដ៏៉ូចជាអស្ាមកិរណ៍ដីឯកជ្ន ជ្លផល ឬ នប្ពន ើ ស្ប្មាបន់គ្មលបាំណង
សាធារណៈ ។ 

១៥.២  រដឋអាចពិចរណាយកកប្មតិអនុញ្ា តខពស់្បាំផុតននដី ជាជ្នប្មើស្នគ្មលននយបាយមយួ កនុងបរបិទ
ននការអនុវតតនកាំដណទប្មងន់ៅនលើការដបងដចកដីន ើងវញិ។ 

១៥.៣  កនុងបរបិទជាតិ និង ប្ស្បតាមចាប ់ និងនីតិកមមជាតិ កាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិអាច
ប្តូវបានពិចរណា ស្ប្មាបប់ុពវនហតុស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន ប្ពមទាំងម៉ូលនហតុនផសងនទៀត  
កនុងករណីដដលការប្បម៉ូលផតុ ាំភាពជាមាា ស់កនុងកប្មតិមយួខពស់្ មានលាយ ាំនៅនឹងភាពប្កីប្ក
ជ្នបទ កនុងកប្មតិមយួរួរឱ្យកតស់្មាគ ល់ ដដលទាំនងនឹងបងកន ើងនោយកងវេះលទធភាពនប្បើប្បាស់្ដី 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ ប្ស្បតាមបទបបញ្ាតតិននដផនក ១៥ ដដលនិយយអាំពីសិ្ទធិរបស់្សាមុជី្ន
កានក់ាបប់្ស្បចាបប់្របរ់៉ូប។ កាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ របបធីានាលទធភាពនស្មើភាព
គ្មន របស់្បុរស្ និងស្តស្តី កនុងការនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ 

១៥.៤  កនុងករណីដដលរដឋស្នប្មចអនុវតតកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ រដឋរបបធីានាថា កាំដណ
ទប្មងម់ានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង 
នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និង អនតរជាតិ
ដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ កាំដណទប្មងរ់បបនីគ្មរពតាមវធិានននចាប ់ និង ប្តូវអនុវតត
ប្ស្បតាមចាប ់ និង នីតិវធីិជាតិ។ រដឋរបបសី្ប្មួលដល់ការនរៀបចាំការពិនប្គ្មេះនយបល់ ប្ស្បតាម
សាម រតីនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ស្តីពីការដបងដចកដីន ើងវញិ រមួទាំងការនធវើឱ្យមាន
តុលយភាពចាំនពាេះនស្ចកតីប្តូវការរបស់្ប្របភ់ារីទាំងអស់្ និង អភបិ្កមទាំងឡាយដដលនឹងប្តូវ
នប្បើប្បាស់្។ របបអីភវិឌ្ឍឱ្យមានភាពជានដរ៉ូរវាងរដឋ ស្ហរមន ៍ ស្ងគមសីុ្វលិ វស័ិ្យឯកជ្ន 
អងគការកសិ្ករ និងអនកផលិតនស្បៀងខាន តត៉ូច អនកននសាទ និង អនកនប្បើប្បាស់្នប្ពន ើ និង ភារី
ដនទនទៀត។ វភិារទនហិរញ្ា វតាុ និង ការរមួចាំដណកនផសងនទៀតដដលនររ ាំពឹងឱ្យអនកទទួលផល របបី
មានលកខណៈស្មរមយ និង មនិ មានបនទុកបាំណុលដដលមនិអាចប្របប់្រងបានែល់ពួកនរន ើយ។ 
អនកដដលនបាេះបងសិ់្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ខ្ួនចាំនពាេះដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ របប ី ទទួលបាន
ការទ៉ូទតក់នុងតនមន្ស្មើគ្មន  នោយមនិមានការយតឺយ វណាមយួដដលមនិស្មនហតុផល។  

 



៤ 
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៤ 
១៥.៥  កនុងករណីដដលរដឋស្នប្មចអនុវតតកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ រដឋរបបបីញ្ជ កឱ់្យបាន

ចាស់្ន៉ូវនគ្មលបំែង្ននកមមវធីិកាំដណទប្មង ់ និង ចងអុលបង្ហា ញដីដដលប្តូវបាននលើកដលងពីការ
ដបងដចកន ើងវញិននេះ។ មុខស្ញ្ា អនកទទួលផល ដ៉ូចជាប្រួសារ រមួទាំងអនកដែសួ្នដាំណាាំនៅផទេះ 
ស្តស្តី អនកតាាំងលាំនៅឋាននប្ៅប្បពន័ធ អនកចិញ្ច ឹមស្តវ ប្កុមជ្នជ្ួបផលវបិាកជាប្បវតតិសាស្តស្ត ប្កុមជ្ន
ប្តូវនរនមើលរ ាំលង ជ្នជាតិនដើមភារតិច អនកនដើរប្បម៉ូលផល និង អនកផលិតនស្បៀងខាន តត៉ូច របបី
ប្តូវកាំណតឱ់្យបានចាស់្លាស់្។ 

១៥.៦  កនុងករណីដដលរដឋស្នប្មចអនុវតតកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ រដឋរបបអីភវិឌ្ឍ
នគ្មលននយបាយ និងចាប ់ តាមរយៈកិចចដាំនណើ រការមានការច៉ូលរមួ នដើមបនីធវើឱ្យកាំដណទប្មង់
ទាំងននេះមាននិរនតរភាព។ រដឋរបបធីានាថានគ្មលននយបាយ និងចាបទ់ាំងននាេះ ជ្ួយ ដល់អនក
ទទួលផល មនិចាំនពាេះថាស្ហរមន ៍ ប្រួសារ ឬ បុរគលននាេះនទ នដើមបឱី្យពួកនរទទួលបានកប្មតិ
ជី្វភាពសមរមយពីដី ជ្លផល និង នប្ពន ើទាំងឡាយ ដដលពួកនរមាន និង ធានាឱ្យបានន៉ូវ
ប្បប្ពឹតតកមមនស្មើភាពគ្មន ចាំនពាេះបុរស្ និងស្តស្តី នៅកនុងកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ។ រដឋ
របបដីកសត្មួលហ ើង្វញិន៉ូវនគ្មលននយបាយទាំងឡាយដដលអាចរារាាំងដល់ការស្នប្មចបាន និង
និរនតរភាពននឥទធិពលដដលនរចងប់ានពីកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ។ 

១៥.៧  នៅនពលដដលកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិកាំពុងប្តូវបានពិចរណា រដឋអាចនធវើការ 
វាយតនម្នលើស្កាត នុពលននផលប េះពាល់វជិ្ជមាន និងអវជិ្ជមាន ដដលកាំដណទប្មងទ់ាំងននាេះអាច
មាននលើសិ្ទធិកានក់ាប ់ស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង ការស្នប្មចបានជាលាំោបន់៉ូវសិ្ទធិមាននស្បៀងអាហារ
ប្របប់្គ្មន ់ ជី្វភាព និង បរសិាា ន ប្បសិ្ននបើរដឋពិតជាចងប់ានយ ងដ៉ូនចនេះដមន។ កិចចដាំនណើ រ
ការវាយតនម្ននេះ របបបី្តូវបាននធវើប្ស្បតាមនគ្មលការណ៍ននការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួ
នននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ។ ការវាយតនម្ អាចប្តូវបាននប្បើប្បាស់្ជាម៉ូលោឋ ន នដើមបកីាំណត់
វធិានការទាំងឡាយដដលចាំបាចន់ដើមបគី្មាំប្ទអនកទទួលផល និង ដកលមអកមមវធីិដបងដចកដីន ើង
វញិ។ 

១៥.៨  រដឋរបបធីានាថាកមមវធីិកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ ផតល់វធិានការគ្មាំប្ទនពញនលញ ដដល
អនកទទួលផលប្តូវការ ដ៉ូចជាលទធភាពទទួលបានឥណទន ការធានារា បរ់ងផលដាំណាាំ  ធាតុច៉ូល 
ទីផារ ជ្ាំនួយបនចចកនទស្នលើការផសពវផាយជ្នបទ ការអភវិឌ្ឍនក៍សិ្ោឋ ន និង       លាំនៅឋាន។ 
ការផតល់នស្វាគ្មាំប្ទ របបសី្ប្មបស្ប្មួលជាមយួវឌ្ឍនភាពហលើដីហោយអនកទទួលផល។ នលច្ាំណាយ
ទាំងប្ស្ុងននកាំដណទប្មងដី់ធ្ី រមួទាំងនលច្ាំណាយនននស្វាគ្មាំប្ទ របបបី្តូវបានកាំណតជ់ាមុន និង 
ោកប់ញ្ច៉ូ លកនុងលវកិាពាកព់ន័ធ។ 

១៥.៩  រដឋរបបអីនុវតតកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ តាមរយៈអភបិ្កម និងនីតិវធីិមានតម្ាភាព 
មានការច៉ូលរមួ និង មានរណននយយភាព។ ភារីរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្ របបទីទួលបាននីតិវធីិ



 

៤ 
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១ 

ប្តឹមប្តូវ និង ស្ាំណងប្បកបនោយយុតតិធម ៌ប្ស្បតាមចាបជ់ាតិ និង បទបបញ្ាតតិទាំងឡាយននដផនក 
១៦។ ភារីរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្ រមួទាំងប្កុមជ្នជ្ួបការលាំបាក របបទីទួលបានពត័ម៌ាន
នពញនលញ និងចាស់្លាស់្អាំពីកាំដណទប្មង ់ រមួទាំងតាមរយៈសារដដលនផ្លត តនគ្មលនៅនលើ
នយនឌ្រ័។ អនកទទួលផលរបបបី្តូវបាននប្ជ្ើស្នរ ើស្តាមរយៈកិចចដាំនណើ រការនបើកទ៉ូលាយ នហើយ
ពួកនររបបទីទួលសិ្ទធិកានក់ាបម់ានសុ្វតាិភាពដដលប្តូវបានចុេះបញ្ជ ីជាសាធារណៈ។ លទធភាព
ទ្ទ្ួលបានមនធាបាយននការនោេះប្សាយជ្នម្ាេះ របបបី្តូវបានផតល់ឲ្យ ប្ស្បតាមចាបជ់ាតិ។ រដឋ
របបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយនៅកនុងកមមវធីិកាំដណទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ ជា
ពិនស្ស្តាមរយៈ តម្ាភាព និង ការច៉ូលរមួកានដ់តនប្ចើនជាងមុន។ 

១៥.១០  នោយមានការច៉ូលរមួពីភារីពាកព់ន័ធ រដឋរបបតីាមោន និង វាយតនមល្ទធផលននកមមវធីិកាំដណ 
ទប្មងន់លើការដបងដចកដីន ើងវញិ រមួទាំងនគ្មលននយបាយគ្មាំប្ទពាកព់ន័ធ ដ៉ូចមាននលើកន ើងកនុង
កថាខណឌ  ១៥.៨ និង ផលប េះពាល់របស់្វានលើលទធភាពមានដី និង ស្នតិសុ្ខនស្បៀងរបស់្បុរស្ 
និងស្តស្តី និង កនុងករណីចាំបាច ់រដឋរបបោីកឱ់្យអនុវតតវធិានការដកតប្មូវ។ 

១៦.  អស្ាម្ិករណ៍ និងស្ាំណង 

១៦.១  នោយអនុនលាមតាមចាប ់ និងនីតិកមមជាតិរបស់្ខ្ួន និង ប្ស្បតាមបរបិទជាតិ រដឋរបបនីធវើ
អស្ាមកិរណ៍ដតកនុងករណីដដលសិ្ទធិចាំនពាេះ ដី ជ្លផល ឬ នប្ពន ើ មានភាពចាំបាច់
ស្ប្មាបដ់រនគ្មលបាំណងសាធារណៈប ុនណាណ េះ។ រដឋរបបកីាំណតឱ់្យបានចាស់្ន៉ូវទស្សនាទននន
នគ្មលបាំណងសាធារណៈនៅកនុងចាប ់ នដើមបអីនុញ្ា តឱ្យមានការពិនិតយនមើលន ើងវញិតាម
ផ្៉ូវតុលាការបាន។ រដឋរបបធីានាឱ្យបានថារាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្មានស្ងគតភាពនៅនឹងចាប់
ជាតិរបស់្ខ្ួន កដ៏៉ូចជាកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង 
នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និងអនតរជាតិ
ដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ រដឋរបបនីគ្មរពសាមុជី្នមានសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបទ់ាំងអស់្ 
ជាពិនស្ស្ ប្កុមជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះ និង ប្កុមជ្នដដលនរនមើលរ ាំលង នោយនធវើលទធកមមធនធាន
អបបបរមាដដលចាំបាច ់ និង នោយផតល់ជាប្បញាបន់៉ូវស្ាំណងប្បកបនោយយុតតិធមប៌្ស្បតាមចាប់
ជាតិ។ 

១៦.២  រដឋរបបធីានាថាការនធវើដផនការ និង កិចចដាំនណើ រការស្ប្មាបអ់ស្ាមកិរណ៍ មានតម្ាភាព និងមាន
ការច៉ូលរមួ។ អនក  ដដលទាំនងនឹងទទួលរងផលប េះពាល់ របបបី្តូវបានកាំណតអ់តតស្ញ្ា ណ និង 
ផតល់ពត័ម៌ាន និងពិនប្គ្មេះនយបល់ឱ្យបានស្មប្ស្ប កនុងប្របដ់ាំណាកក់ាលទាំងអស់្។ ការពិនប្គ្មេះ
នយបល់ ប្ស្បតាមសាម រតីនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ របបផីតល់ពត័ម៌ានអាំពីអភបិ្កមនផសង
ដដលអាចមាន នដើមបសី្នប្មចឱ្យបានន៉ូវនគ្មលបាំណងសាធារណៈ និង របបរិីតរ៉ូរដល់យុទធសាស្តស្ត



៤ 

 

ជាំព៉ូកទ ី៤  ការនផទរ និង ការផ្្លស់្បត៉ូរនផសងនទៀតចាំនពាេះសិ្ទធកិានក់ាប ់និង កាតពវកិចចនានា 34 

កាតប់នាយការរ ាំខានហលើជី្វភាព។ រដឋរបបមីានការប្បុងប្បយត័នខពស់្ កនុងករណីដដលនប្គ្មងការណ៍
អស្ាមកិរណ៍មានពាកព់ន័ធតាំបន ់ ដដលមានសារៈស្ាំខានជ់ាពិនស្ស្ ហលើដផនកវបបធម ៌សាស្នា ឬ 
បរសិាា ន ឬ កនុងករណីដដលដី ជ្លផល និង នប្ពន ើដដលជាកមមវតាុទាំងននាេះ មានសារៈស្ាំខាន់
ជាពិនស្ស្ចាំនពាេះជី្វភាពរស់្នៅរបស់្ប្បជាពលរដឋប្កីប្ក ឬ ង្ហយរងនប្គ្មេះ។ 

១៦.៣  រដឋរបបធីានាឱ្យបានន៉ូវការកាំណតត់នមប្្បកបនោយយុតតិធម ៌ និង ស្ាំណងជាប្បញាប ់ ប្ស្បតាម
ចាបជ់ាតិ។ កនុងចាំនណាមទប្មងន់ផសងនទៀត ស្ាំណង ជាអាទិ៍ អាចមានទប្មងជ់ាប្បាក ់ សិ្ទធិ
ទទួលបានកដនង្ជ្ាំនួស្ ឬ  ទាំងពីរ។ 

១៦.៤  នយងតាមលទធភាពធនធាន រដឋរបបធីានាឱ្យបានថាទីភាន កង់្ហរអនុវតត មានស្មតាភាពដផនកធនធាន 
មនុស្ស ស្មតាភាពរ៉ូបវន័ត និង ស្មតាភាពហិរញ្ា វតាុ ប្ពមទាំងស្មតាភាពកនុងទប្មងន់ផសងនទៀត។ 

១៦.៥  កនុងករណីដដលនរដលងប្តូវការដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ នោយសារការផ្្លស់្បត៉ូរដផនការ រដឋរបបី
ផតល់ឱ្កាស្ដាំប៉ូងជ្៉ូនដល់សាមុជី្នមាច ស់្សិ្ទធិនដើម កនុងការទទួលបានធនធានទាំងននេះមកវញិ។ 
កនុងករណីននេះ ការទទួលបានធនធានទាំងននេះមកវញិ របបរិីតរ៉ូរដល់បរមិាណស្ាំណងដដលបាន
ទទួល ជាលន៉ូរនឹងអស្ាមកិរណ៍។ 

១៦.៦ ប្របភ់ារីទាំងអស់្របបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយ ជាពិនស្ស្ តាមរយៈការនប្បើប្បាស់្តនមដ្ដល
ប្តូវបានបា នត់្បមាែនោយមនិលាំនអៀង កិចចដាំនណើ រការ និង នស្វាប្បកបនោយតម្ាភាព និង
វមិជ្ឈការ ប្ពមទាំងសិ្ទធិបតឹងឧទធរណ៍។ 

១៦.៧  កនុងករណីដដលការបនណត ញនចញប្តូវបានចតទុ់កថាមានលកខណៈប្តឹមប្តូវ ស្ប្មាបន់គ្មលបាំណង
សាធារណៈ ដដលបណាត លមកពីអស្ាមកិរណ៍ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ រដឋរបបនីធវើការបនណត ញ
នចញដបបននេះ និង រក្ផលុវហោ៉ះត្សាយលភារីរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្ កនុងលកខណៈមយួដដល
មានស្ងគតភាព នៅនឹងកាតពវកិចចរបស់្ខ្ួនកនុងការនគ្មរព ការពារ និង បាំនពញសិ្ទធិមនុស្ស។ 

១៦.៨  មុននពលនធវើការបនណត ញនចញ ឬ ការផ្្លស់្បត៉ូរកនុងការនប្បើប្បាស់្ដី ដដលអាចបណាត លឱ្យមានការ
បាំដបកបុរគល និងស្ហរមនន៍ចញពីលទធភាពនប្បើប្បាស់្ផលិរផលធនធានរបស់្ពួកនរ រដឋរបបី
រេិះរក ជ្នប្មើស្នផសងៗដដលអាចអនុវតតបាន នៅកនុងការពិនប្គ្មេះនយបល់ជាមយួភារីរងផលប េះពាល់ 
ប្ស្បតាមសាម រតីនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ស្ាំនៅនជ្ៀស្វាង ឬ យ ងនហាចណាស់្ កាត់
បនាយជាអតិបរមា ន៉ូវភាពចាំបាចក់នុងការបនណត ញនចញ។ 

១៦.៩  ការបនណត ញនចញ និង ការតាាំងលាំនៅលមី មនិរបបនីធវើឱ្យបុរគលក្ាយខ្ួនជាអនកគ្មម នលាំនៅឋាន ឬ ជា
ជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះចាំនពាេះការរ ាំនលាភសិ្ទធិមនុស្សន ើយ។ កនុងករណីដដលជ្នរងផលប េះពាល់មនិ



 

៤ 

 

ជាំព៉ូកទ ី៤  ការនផទរ និង ការផ្្លស់្បត៉ូរនផសងនទៀតចាំនពាេះសិ្ទធកិានក់ាប ់និង កាតពវកិចចនានា 35 

១ 

អាចប្ទប្ទងខ់្ួនឯងបាន រដឋរបបចីតវ់ធិានការស្មប្ស្បនដើមបផីតល់ជ្នប្មើស្លាំនៅឋានប្របប់្គ្មន ់
ការតាាំងលាំនៅលមី ឬ លទធភាពនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើឱ្យផល តាមករណីជាកដ់ស្តង 
នៅតាមលទធភាពធនធាន។ 



៥ 

 

 ជាំព៉ូកទ ី៥ រដឋបាលននការកានក់ាប ់36 

 
ជាំពូកទី ៥ 

 

 
 
 
 
 
 

រដឋបាលព្នការកាន់ការ់ 

ជ្ាំព៉ូកននេះដចងពីអភបិាលកិចចនលើរដឋបាលននការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ ពាកព់ន័ធនឹងការចុេះបញ្ជ ីសិ្ទធិ
កានក់ាប ់ការកាំណតត់នម្ ការយកពនធ ការនធវើដផនការនរៀបចាំដដនដីនោយមាននិយត័កមម ដាំនណាេះប្សាយវវិាទ
នលើការកានក់ាប ់និង បញ្ា ឆ្ងដដន។ 

១៧.  ការចុោះរញ្ជសី្ទិធកិាន់ការ ់

១៧.១  រដឋរបបផីតល់ប្បពន័ធនានា (ដ៉ូចជាការចុេះបញ្ជ ី សុ្រនិយដី និង ប្បពន័ធផតល់អាជាា បណ័ណ  ជានដើម) នដើមបី
ចុេះបញ្ជ ីសិ្ទធិកានក់ាបប់ុរគល និង សិ្ទធិកានក់ាបជ់ាស្ម៉ូហភាពនដើមបដីកលមអសុ្វតាិភាពននសិ្ទធិ
កានក់ាប ់ រមួមានសិ្ទធិកានក់ាបទ់ាំងឡាយដដលប្របប់្រងនោយរដឋ និង វស័ិ្យសាធារណៈ វស័ិ្យ
ឯកជ្ន និង ជ្នជាតិនដើមភារតិច ប្ពមទាំងស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បប 
ប្បនពណី និង នដើមបកិីចចដាំនណើ រការមុខង្ហរននស្ងគមម៉ូលោឋ ន និងទីផារ។ ប្បពន័ធទាំងននេះរបបី
កតប់្តា រកាទុក និង ផសពវផាយសិ្ទធិកានក់ាប ់និង កាតពវកិចចនានា រាបប់ញ្ច៉ូ លអនកដដលមានសិ្ទធិ 
និង កាតពវកិចចទាំងននាេះ ប្ពមទាំងកាលដី ឬ កមមសិ្ទធិដី ជ្លផល ឬ នប្ពន ើ ដដលសិ្ទធិ និង
កាតពវកិចចទាំងននាេះមានការពាកព់ន័ធ។ 



 

៥ 
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១ 

១៧.២  រដឋរបបផីតល់ប្បពន័ធចុេះបញ្ជ ីដដលមានលកខណៈស្មប្ស្ប ស្ប្មាបក់ាលៈនទស្ៈនោយដ ករបស់្ខ្ួន 
រមួមានធនធានមនុស្ស និងធនធានហិរញ្ា វតាុដដលមាន។ របបអីភវិឌ្ឍ និងនប្បើប្បាស់្វធីិស្មប្ស្ប
ដផនកស្ងគម-វបបធមន៌នការចុេះបញ្ជ ីសិ្ទធិរបស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដល 
មានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី ។ នដើមបនីលើកកមពស់្តម្ាភាព និងភាពប្ស្បគ្មន ជាមយួប្បភព
ពត័ម៌ាននផសងនទៀតស្ប្មាបក់ារនធវើដផនការនរៀបចាំដដនដី និង នគ្មលបាំណងនផសងនទៀត រដឋនីមយួៗ
របបខិីតខាំអភវិឌ្ឍប្កបខណ័ឌ រមួមយួ ដដលរមួមានមានប្បពន័ធចុេះបញ្ជ ីដដលមានប្សាប ់ និង ប្បពន័ធ
ពត័ម៌ានស្តីពីការនរៀបចាំដដនដីដនទនទៀត។ នៅកនុងយុតាត ធិការនីមយួៗ បញ្ជ ីននសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្
រដឋ និង វស័ិ្យសាធារណៈ វស័ិ្យឯកជ្ន និង ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀត 
ដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី របបបី្តូវបានរកាទុកកនុងប្បពន័ធចុេះបញ្ជ ីរមួ។ នៅនពល
ណាដដល សិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀត 
ដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី ឬ ការកានក់ាបន់ៅកនុងកដនង្តាាំងទីលាំនៅនប្ៅប្បពន័ធ មនិ
អាចចុេះបញ្ជ ី រែឋរបបផីតល់ការយកចិតតទុកោកជ់ាពិនស្ស្ នដើមបទីបស់ាក តក់ារចុេះបញ្ជ ីសិ្ទធិប្បដជ្ងគ្មន
នៅកនុងតាំបនទ់ាំងននាេះ។ 

១៧.៣  រដឋរបបខិីតខាំធានាថាប្បជាពលរដឋប្របរ់៉ូបអាចចុេះបញ្ជ ីសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ខ្ួន និង ទទួលបាន
ពត័ម៌ាននោយគ្មម នការនរ ើស្នអើង នទេះជាដផអកនលើម៉ូលោឋ នអវីកន៏ោយ។ កនុងករណីស្មប្ស្ប 
ទីភាន កង់្ហរអនុវតត ដ៉ូចជាសាា បន័ចុេះបញ្ជ ីដីជានដើម របបបីនងកើតមណឌ លផតល់នស្វា ឬ ការយិល័យ
ចល័ត នោយរិតរ៉ូរដល់ការនធវើដាំនណើ ររបស់្ស្តស្តី ប្កុមជ្នប្កីប្ក និង ប្កុមជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះ។ រដឋ
របបពិីចរណានប្បើប្បាស់្អនកវជិាជ ជី្វៈកនុងម៉ូលោឋ ន ដ៉ូចជានមធាវ ី សារការ ី អនកវាស់្ដីអាជី្ព និង 
ស្ងគមវទិ៉ូ នដើមបផីតល់ពត័ម៌ានអាំពីសិ្ទធិកានក់ាប ់ជ្៉ូនសាធារណជ្ន។ 

១៧.៤  ទីភាន កង់្ហរអនុវតតរបបអីនុមត័នីតិវធីិសាមញ្ា  និងបនចចកវទិាស្មប្ស្បកនុងម៉ូលោឋ ន នដើមបកីាតប់នាយ
នលច្ាំណាយ និង នពលនវលាដដលចាំបាចស់្ប្មាបផ់តល់នស្វា។ ភាពប្តឹមប្តូវននទាំហាំស្ប្មាបក់ាលដី 
និង ឯកតាដីនផសងនទៀត របបមីានភាពប្របប់្គ្មនស់្ប្មាបក់ារកាំណតអ់តតស្ញ្ា ណរបស់្វា នដើមបី
បាំនពញនស្ចកតីប្តូវការកនុងម៉ូលោឋ ន ជាមយួនឹងកាំនណើ នននភាពប្តឹមប្តូវននទាំហាំដដលប្តូវបានផតល់ 
ជ្៉ូនជាបនតបនាទ បក់នុងករណីដដលប្តូវការឱ្យផតល់ជ្៉ូន។ នដើមបជី្ួយ ស្ប្មួលការនប្បើប្បាស់្បញ្ជ ីននសិ្ទធិ
កានក់ាប ់ ទីភាន កង់្ហរអនុវតត របបផីារភាជ បព់ត័ម៌ានស្តីពីសិ្ទធិ សាមុជី្នដដលមានសិ្ទធិទាំងននាេះ និង 
ឯកតាដីទកទ់ងនឹងសិ្ទធិទាំងននាេះ។ បញ្ជ ីរបបនីរៀបចាំជាលិបិប្កមតាមឯកតាដី កដ៏៉ូចជាតាមអនក
កានក់ាប ់ នដើមបអីនុញ្ា តឱ្យនរអាចកាំណតប់ានសិ្ទធិប្បដជ្ងគ្មន  ឬ សិ្ទធិប្តួតសីុ្គ្មន ។ ជាដផនកមយួ
ននការដចករ ាំដលកពត័ម៌ានសាធារណៈទ៉ូលាំទ៉ូលាយ បញ្ជ ីននសិ្ទធិកានក់ាបរ់បបផីតល់ជ្៉ូនសាា បន័រដឋ 
និង រោឋ ភបិាលម៉ូលោឋ ន នដើមបដីកលមអនស្វាពួកនរ។ ពត័ម៌ានរបបបី្តូវបានដចករ ាំដលក
ប្ស្បតាមបទោឋ នជាតិ និង រាបប់ញ្ច៉ូ លការបាំដបកទិនននយ័លមអតិអាំពីសិ្ទធិកានក់ាប។់ 

 



៥ 
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១៧.៥  រដឋរបបធីានាថា ពត័ម៌ានអាំពីសិ្ទធិកានក់ាបអ់ាចរកបាននោយង្ហយ ស្ប្មាបប់្បជាពលរដឋប្របរ់៉ូប 
នោយនគ្មរពតាមបាំរាមឯកជ្នភាព។ បាំរាមទាំងននេះមនិរបបរីារាាំងនោយមនិចាំបាច ់ ចាំនពាេះការ
ប្តួតពិនិតយសាធារណៈ នដើមបកីាំណតរ់កប្បតិបតតិការពុករលួយ និងខុស្ចាបន់ ើយ។ រដឋ និងតួអងគ
មនិដមនរដឋ របបខិីតខាំដលមនទៀតនដើមបទីបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយ កនុងការចុេះបញ្ជ ីសិ្ទធិកានក់ាប ់ នោយ
ផសពវផាយឱ្យបានទ៉ូលាំទ៉ូលាយអាំពីដាំនណើ រការ លកខខណឌ  នលន្ស្វា និង ករណីនលើកដលងដដលមាន 
ប្ពមទាំងការយិបរនិចឆទស្ប្មាបក់ារនឆ្ើយតបចាំនពាេះស្ាំនណើ សុ្ាំនស្វា។ 

១៨.  ការកាំណត្ត់្ព្ម្ា 

១៨.១  រដឋរបបធីានាថាប្បពន័ធស្មប្ស្បប្តូវបាននប្បើប្បាស់្ ស្ប្មាបក់ារកាំណតត់នមសិ្្ទធិកានក់ាបប់្បកប
នោយយុតតិធម ៌ និងទនន់ពលនវលា ស្ប្មាបន់គ្មលបាំណងជាកល់ាកន់ានា ដ៉ូចជាកិចចប្បតិបតតិការ
ទីផារ វតាុធានាស្ប្មាបប់្បាកក់មច ី ប្បតិបតតិការនៅកនុងសិ្ទធិកានក់ាបដ់ដលជាលទធផលននការវនិិនយរ 
អស្ាមកិរណ៍ និងការយកពនធ។ ប្បពន័ធទាំងននេះរបបជី្ាំរុញនគ្មលនៅអភវិឌ្ឍនទ៍៉ូលាំទ៉ូលាយ
ប្បកបនោយនិរនតរភាពដផនកស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន។ 

១៨.២ នគ្មលននយបាយ និងចាបទ់ាំងឡាយទកទ់ងនឹងការកាំណតត់នម ្ របបខិីតខាំធានាឱ្យបានថា
ប្បពន័ធកាំណតត់នមរិ្តរ៉ូរដល់រុណតនម្មនិដមនទីផារ ដ៉ូចជារុណតនម្ដផនកស្ងគម វបបធម ៌
សាស្នា ជ្ាំននឿ និង បរសិាា ន កនុងករណីដដលអាចអនុវតតបាន។ 

១៨.៣  រដឋរបបអីភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយ និងចាបទ់ាំងឡាយដដលនលើកទឹកចិតត និង តប្មូវឱ្យមាន
តម្ាភាព កនុងការកាំណតត់នមសិ្្ទធិកានក់ាប។់ នលល្ក ់ និង ពត័ម៌ានពាកព់ន័ធនផសងនទៀត របបបី្តូវ
បានកតប់្តាទុក វភិារ និង ផសពវផាយ នដើមបផីតល់ម៉ូលោឋ នមយួស្ប្មាបក់ារបា នប់្បមាណ
តនមដ្ប៏្តឹមប្តូវ និងអាចទុកចិតតបាន។ 

១៨.៤  រដឋ និងភារីដនទនទៀតរបបអីភវិឌ្ឍ និង ផសពវផាយបទោឋ នជាតិស្ប្មាបក់ារកាំណតត់នម្ ស្ប្មាប់
នគ្មលបាំណងដផនករោឋ ភបិាល ពាណិជ្ជកមម និង នគ្មលបាំណងនផសងនទៀត។ បទោឋ នជាតិរបបី
មានស្ងគតភាពនៅនឹងបទោឋ នអនតរជាតិពាកព់ន័ធ។ ការបណតុ េះបណាត លបុរគលិក របបោីកប់ញ្ច៉ូ ល
វធីិសាស្តស្ត និង បទោឋ នអនតរជាតិ។ 

១៨.៥ ទីភាន កង់្ហរអនុវតតរបបផីសពវផាយពត័ម៌ាន និងការវភិារស្តីពីការកាំណតត់នមរ្បស់្ខ្ួន ជ្៉ូនសាធារណជ្ន 
ប្ស្បតាមបទោឋ នជាតិ។ រដឋរបបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយកនុងការកាំណតត់នម ្ តាមរយៈ
តម្ាភាពននពត័ម៌ាន និងវធីិសាស្តស្ត នៅកនុងរដឋបាលនលើធនធានសាធារណៈ និងស្ាំណង និង 
នៅកនុងរណនី និងការផតល់ប្បាកក់មចរីបស់្ប្កុមហ ុន។ 



 

៥ 
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១ 

១៩.  ការយកពនធ 

១៩.១  រដឋមានអាំណាចកនុងការប្បម៉ូលចាំណ៉ូ លតាមរយៈការយកពនធទកទ់ងនឹងសិ្ទធិកានក់ាប ់ នដើមបរីមួ
ចាំដណកដល់ការស្នប្មចបានន៉ូវនគ្មលនៅទ៉ូលាំទ៉ូលាយដផនកស្ងគម នស្ដឋកិចច និង បរសិាា ន។ 
នគ្មលនៅទាំងននេះអាចរមួមានការនលើកទឹកចិតតដល់ការវនិិនយរ ឬ ទបស់ាក តផ់លប េះពាល់
អវជិ្ជមាន ដដលអាចនកើតន ើង ដ៉ូចជាផលប េះពាល់ពីការជ្ួញដ៉ូរ និង ការប្បម៉ូលផតុ ាំកមមសិ្ទធិ ឬ សិ្ទធិ
កានក់ាបន់ផសងនទៀត។ ពនធរបបនីលើកទឹកចិតតដល់ឥរយិបលចងប់ានដផនកស្ងគម នស្ដឋកិចច និង 
បរសិាា ន ដ៉ូចជាការចុេះបញ្ជ ីប្បតិបតតិការ ឬ ការប្បកាស្អាំពីតនមន្ពញស្ប្មាបល់ក ់។ 

១៩.២  រដឋរបបខិីតខាំអភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយ ចាប ់ និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័ នដើមបនីធវើនិយតកមមនលើប្រប់
ទិដឋភាពទាំងអស់្ទកទ់ងនឹងការយកពនធនលើសិ្ទធិកានក់ាប។់ នគ្មលននយបាយ និងចាបស់្តីពីពនធ 
របបបី្តូវបាននប្បើប្បាស់្ កនុងករណីស្មប្ស្ប នដើមបគី្មាំប្ទហិរញ្ាបបទនប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព 
ស្ប្មាបក់ប្មតិវមិជ្ឈការននរោឋ ភបិាល និង ការផតល់នស្វា និង នហោឋ រចនាស្មពន័ធកនុងម៉ូលោឋ ន។ 

១៩.៣  រដឋរបបអីនុវតតការង្ហរយកពនធប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព និង តម្ាភាព។ បុរគលិកននទីភាន កង់្ហរ 
អនុវតត របបទីទួលការបណតុ េះបណាត ល រាបប់ញ្ច៉ូ លទាំងវធីិសាស្តស្ត។ ពនធរបបបី្តូវដផអកនលើតនម្
ស្មប្ស្ប។ ការបា នត់្បមាែតនម្ និង បរមិាែបង្ព់នធ របបបី្តូវផសពវផាយជាសាធារណៈ។ រដឋ
របបផីតល់ជ្៉ូនអនកបងព់នធន៉ូវសិ្ទធិតវា ប្បឆ្ាំងនឹងការកាំណតត់នម។្ រដឋរបបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើ
ពុករលួយកនុងរដឋបាលពនធ តាមរយៈការបនងកើនតម្ាភាពនៅកនុងការនប្បើប្បាស់្តនមប្ា នត់្បមាែនោយ
មនិលាំនអៀង។ 

២០. ការគ្វើនិយត័្កម្មណផនការគរៀរចាំណដនដ ី 

២០.១  ការនធវើនិយត័កមមដផនការនរៀបចាំដដនដី ហ្វើឱ្យប េះពាល់សិ្ទធិកានក់ាបត់ាមរយៈការបងកការរាាំងស្ទេះ 
ប្ស្បចាបន់ៅនលើការនប្បើប្បាស់្ដី។ រដឋរបបនីធវើនិយត័កមមដផនការនរៀបចាំដដនដី និង តាមោន 
ប្ពមទាំងអនុវតតតាមដផនការទាំងននាេះ រាបប់ញ្ច៉ូ លការអភវិឌ្ឍនដ៍ដនដីប្បកបនោយតុលយភាព និង
និរនតរភាព ក្នុង្វធីិមយួដដលនលើកកមពស់្នគ្មលបាំណងនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ។ កនុងនយ័
ននេះ ការនធវើដផនការនរៀបចាំដដនដីរបបបីនសុ ី និង នធវើសុ្ខុដុមនីយកមមនគ្មលបាំណងខុស្ៗគ្មន នន
ការនប្បើប្បាស់្ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ 

២០.២  តាមរយៈការពិនប្គ្មេះនយបល់ និងការច៉ូលរមួ រដឋរបបអីភវិឌ្ឍ និង ផសពវផាយនគ្មលននយបាយ 
និងចាប ់ ស្តីពីការនធវើនិយតកមមដផនការនរៀបចាំដដនដី នោយរិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័។ កនុងករណី
ស្មប្ស្ប ប្បពន័ធនធវើដផនការកនុងប្បពន័ធ របបរិីតរ៉ូរដល់វធីិសាស្តស្តននការនធវើដផនការ និង ការអភវិឌ្ឍន៍
ដដនដី ដដលប្តូវបាននប្បើប្បាស់្នោយជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមាន 



៥ 

 

 ជាំព៉ូកទ ី៥ រដឋបាលននការកានក់ាប ់40 

ប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី និងកិចចដាំនណើ រការនធវើនស្ចកតសី្នប្មចចិតតកនុងស្ហរមនទ៍ាំងននាេះ។ 

២០.៣  រដឋរបបធីានាថា ការនធវើនិយតកមមដផនការនរៀបចាំដដនដី ប្តូវបាននធវើតាមវធីិមយួដដលទទួលសាគ ល់
ទាំនាកទ់ាំនងប្បទកប់្កឡាគ្មន រវាង ដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ និង ការនប្បើប្បាស់្ធនធានទាំងននេះ 
រមួទាំងទិដឋភាពនយនឌ្រ័ននការនប្បើប្បាស់្។ រដឋរបបខិីតខាំបនសុ ី និងកាំណតអ់ាទិភាពផលប្បនយជ្ន៍
សាធារណៈ ស្ហរមន ៍ និង ឯកជ្ន និង ស្ប្មួលលកខខណឌ ស្ប្មាបក់ារនប្បើប្បាស់្នផសងៗ ដ៉ូចជា
ជ្នបទ កសិ្កមម នគ្មចរ ទីប្បជុ្ាំជ្ន និង បរសិាា ន។ ការនធវើដផនការនរៀបចាំដដនដី របបពិីចរណាអាំពី
សិ្ទធិកានក់ាបទ់ាំងអស់្ រមួទាំងសិ្ទធិប្តួតសីុ្គ្មន  និងសិ្ទធិមនិជាបល់ាប។់  របបតីប្មូវឱ្យមាន 
ការវាយតនមហ្ានិភយ័ស្មប្ស្ប ស្ប្មាបក់ារនធវើដផនការនរៀបចាំដដនដី។ របបមីានការស្ប្មប
ស្ប្មួលគ្មន ចាំនពាេះដផនការនរៀបចាំដដនដីថាន កជ់ាតិ តាំបន ់និង ម៉ូលោឋ ន ។ 

២០.៤  រដឋរបបធីានាឱ្យមានការច៉ូលរមួសាធារណៈទ៉ូលាំទ៉ូលាយកនុងការនរៀបចាំស្ាំនណើ នធវើដផនការ និង ការ
ពិនិតយនមើលនស្ចកតីប្ពាងដផនការនរៀបចាំដដនដី នដើមបធីានាឱ្យបានថាអាទិភាព និងផលប្បនយជ្ន ៍
របស់្ស្ហរមន ៍ រមួមានជ្នជាតិនដើមភារតិច និង ស្ហរមនផ៍លិតនស្បៀងអាហារ ប្តូវបាន
ឆ្ុេះបញ្ច ាំង។ កនុងករណីចាំបាច ់ ស្ហរមនរ៍បបទីទួលបានការគ្មាំប្ទកនុងកិចចដាំនណើ រការនរៀបចាំ
ដផនការ។ ទីភាន កង់្ហរអនុវតត របបផីសពវផាយថានតើធាតុច៉ូលសាធារណៈពីការច៉ូលរមួ ប្តូវបាន
ឆ្ុេះបញ្ច ាំងយ ងដ៉ូចនមតចកនុងដផនការនរៀបចាំដដនដីសាា ពរ។ រដឋរបបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយ 
នោយបនងកើតវធិាការការពារប្បឆ្ាំងនឹងការនប្បើប្បាស់្មនិស្មប្ស្ប ន៉ូវអាំណាចនធវើដផនការនរៀបចាំ
ដដនដី ជាពិនស្ស្ ទកទ់ងនឹងការផ្្លស់្បត៉ូរឲ្យមានការនប្បើប្បាស់្ហោយនិយត័កមម។ 
ទីភាន កង់្ហរអនុវតត របបរីាយការណ៍អាំពីលទធផលននការតាមោននលើអនុនលាមភាព។ 

២០.៥  ការនធវើដផនការនរៀបចាំដដនដី របបរិីតរ៉ូរឱ្យបានប្តឹមប្តូវដល់ភាពចាំបាចក់នុងការជ្ាំរុញការប្របប់្រង
ប្បកបនោយនិរនតរភាពនិង្ពិពិ្ភាពដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ រមួមានអភបិ្កមនអក៉ូ ៉ូសីុ្កសិ្ក្មា 
ប្ពមទាំងពិពិធភាពប្បកបនោយនិរនតរភាព និង កនុងការនឆ្ើយតបនៅនឹងបញ្ា ប្ប មនន
ការដប្បប្បួលអាកាស្ធាតុ និង ស្នតិសុ្ខនស្បៀង។ 

២១.  ដាំគ ោះគ្ស្គយវិវាទគលើស្ទិធកិាន់ការ ់

២១.១  រដឋរបបផីតល់លទធភាពទទួលបាន តាមរយៈសាា បន័តុលាការ និងរដឋបាលមនិលាំនអៀង ន៉ូវមនធាបាយ
ទនន់ពល មានតនម្ស្មរមយ និង ប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាពស្ប្មាបក់ារនោេះប្សាយជ្នម្ាេះនលើសិ្ទធិ
កានក់ាប ់ រមួទាំងមនធាបាយនផសងៗស្ប្មាបន់ោេះប្សាយវវិាទដបបននេះ និង របបផីតល់
ដាំនណាេះប្សាយដកតប្មូវប្បកបនោយប្បសិ្ទធភាព និង សិ្ទធិបតឹងឧទធណ៍។ ដាំនណាេះប្សាយដកតប្មូវ
ដបបននេះ របបបី្តូវប្បតិបតតិជាបនាទ ន។់ រដឋរបបផីតល់ជ្៉ូនប្បជាពលរដឋប្របរ់៉ូបន៉ូវយនតការនានានដើមបី
នជ្ៀស្វាង  ឬ នោេះប្សាយស្កាត នុពលជ្នម្ាេះនៅដាំណាកក់ាលបឋម ទាំងនៅកនុង ឬ នៅនប្ៅ 
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១ 

ទីភាន កង់្ហរអនុវតត ។ នស្វានោេះប្សាយជ្នម្ាេះ របបមីានលកខណៈអាចនប្បើប្បាស់្បានស្ប្មាប់
ប្បជាពលរដឋប្របរ់៉ូប នពាលរឺ ទាំងស្តស្តី និងបុរស្ ទកទិ់ននឹងទីកដនង្ ភាសា និង នីតិវធីិ។ 

២១.២ រដឋអាចពិចរណាោកឱ់្យនប្បើប្បាស់្ន៉ូវសាលាកតី ឬ សាា បន័ឯកនទស្ដដលនោេះប្សាយដតជ្នម្ាេះនលើ 
សិ្ទធិកានក់ាប ់ និង បនងកើតតាំដណងជ្ាំនាញនៅកនុងអាជាា ធរតុលាការស្ប្មាបន់ោេះប្សាយបញ្ា
បនចចកនទស្។ រដឋកអ៏ាចពិចរណាផងដដរអាំពីការបនងកើតសាលាកតីពិនស្ស្ ស្ប្មាបន់ោេះប្សាយ
ជ្នម្ាេះនលើការនធវើដផនការនរៀបចាំដដនដីនប្កាមការប្របប់្រងពីនិយតកមម ការវាស់្ប្ពាំដី និង ការកាំណត់
តនម។្ 

២១.៣  រដឋរបបពីប្ងឹង និងអភវិឌ្ឍទប្មងន់ផសងៗននដាំនណាេះប្សាយជ្នម្ាេះ ជាពិនស្ស្ នៅកប្មតិម៉ូលោឋ ន។ 
កនុងករណីដដលមានទប្មងត់ាមទាំននៀមទម្ាប ់ ឬ ទប្មងម់ានប្សាបន់ផសងនទៀតននការនោេះប្សាយ
វវិាទ ទប្មងន់ោេះប្សាយវវិាទទាំងននេះរបបផីតល់មនធាបាយប្បកបនោយយុតតិធម ៌ អាចទុកចិតតបាន 
អាចរកនប្បើប្បាស់្បាន និង នោយមនិមានការនរ ើស្នអើង ស្ប្មាបន់ោេះប្សាយជ្នម្ាេះនលើសិ្ទធិ
កានក់ាប។់ 

២១.៤  រដឋអាចពិចរណានប្បើប្បាស់្ទីភាន កង់្ហរអនុវតត នដើមបនីោេះប្សាយជ្នម្ាេះនៅកនុងជ្ាំនាញបនចចកនទស្
របស់្ខ្ួន ដ៉ូចជា សាា បន័ដដលទទួលខុស្ប្តូវនលើការវាស់្ប្ពាំដីជានដើម នដើមបនីោេះប្សាយជ្នម្ាេះប្ពាំដី
រវាងកាលដី នៅកនុងបរបិទជាតិ។ នស្ចកតីស្នប្មចរបបនីចញជាលាយល័កខណ៍អកសរ និង ដផអកនលើ
ការល្ឹងដលង្មនិលាំនអៀង និង របបមីានសិ្ទធិបតឹងឧទធរណ៍នៅកានអ់ាជាា ធរតុលាការ។ 

២១.៥ រដឋរបបខិីតខាំទបស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយនៅកនុងកិចចដាំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទ។ 

២១.៦ នៅកនុងការផតល់យនតការនោេះប្សាយវវិាទ រដឋរបបខិីតខាំផតល់ជ្ាំនួយប្ស្បចាបជ់្៉ូនប្បជាពលរដឋ
ង្ហយរងនប្គ្មេះ និង ប្បជាពលរដឋដដលនរនមើលរ ាំលង នដើមបធីានាឱ្យបានន៉ូវលទធភាពទទួលបាន
យុតតិធមប៌្បកបនោយសុ្វតាិភាព ស្ប្មាបប់្បជាពលរដឋទាំងអស់្ នោយគ្មម នការនរ ើស្នអើង។ អាជាា ធរ
តុលាការ និងសាា បន័នផសងនទៀត របបធីានាឱ្យបានថាបុរគលិករបស់្ខ្ួនមានជ្ាំនាញ និងស្មតាភាព
ចាំបាចស់្ប្មាបផ់តល់នស្វាប្បនភទននេះ។ 

២២.  រញ្ហា ឆ្ាងណដន 

២២.១  រដឋរបបសី្ហការគ្មន  កនុងប្កបខណ័ឌ ននយនតការស្មប្ស្ប និង នោយមានការច៉ូលរមួរបស់្ភារីរង
ផលប េះពាល់ កនុងការនោេះប្សាយបញ្ា កានក់ាបទ់ាំងឡាយដដលទកទ់ងនៅនឹងដី ជ្លផល និង 
នប្ពន ើ ដដលឆង្កាតប់្ពាំដដនជាតិ។ រដឋរបបធីានាថារាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្មានស្ងគតភាព នៅនឹង



៥ 
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កាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយ
ស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ នៅកនុងរដឋ
ទាំងឡាយ ដដលមានបញ្ា ឆង្ដដនទកទិ់ននឹងសិ្ទធិកានក់ាបន់កើតន ើង ភារីទាំងឡាយរបបី
ស្ហការគ្មន នដើមបកីារពារសិ្ទធិកានក់ាប ់ ជី្វភាព និង ស្នតិសុ្ខនស្បៀងរបស់្
ប្បជាជ្នចំ ក្ត្សុក្ដដលស្ាិតនៅកនុងដដនដីរបស់្ខ្ួន។ 

២២.២  រដឋ និងភារីដនទនទៀត របបរីមួចាំដណកដល់ការយល់ដឹងអាំពីបញ្ា កានក់ាបឆ់ង្ដដនទាំងឡាយដដល
ប េះពាល់ែល់ស្ហរមន ៍ ដ៉ូចជាដីវាលធាំ ឬ ផ្៉ូវនធវើចាំណាកប្ស្ុកតាមរដ៉ូវរបស់្អនកចិញ្ច ឹមស្តវ និង 
តាំបនន់នសាទរបស់្អនកននសាទខាន តត៉ូច ដដលស្ាិតនៅឆង្ប្ពាំដដនអនតរជាតិ។ 

២២.៣  កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋរបបនីធវើសុ្ខុដុមនីយកមមបទោឋ នចាបន់នអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប់
ប្ស្បតាមកាតពវកិចចជាធរមានអនុនលាមតាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការ
នបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាមលិខិត៉ូបករណ៍តាំបន ់និងអនតរជាតិជាធរមាន។ កនុងករណីស្មប្ស្ប 
ចាំណុចននេះរបបសី្ប្មបស្ប្មួលជាមយួសាា បន័ពាកព់ន័ធថាន កត់ាំបន ់ និង ជាមយួភារីរងផល 
ប េះពាល់។ នយងតាមភាពស្មប្ស្ប នោយមានការច៉ូលរមួពីភារីរងផលប េះពាល់ រដឋរបបអីភវិឌ្ឍ 
ឬ ពប្ងឹងវធិានការអនតរជាតិដដលមានប្សាប ់ នដើមបបី្របប់្រងសិ្ទធិកានក់ាបឆ់ង្ប្ពាំដដនអនតរជាតិ។ 
កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋរបបសី្ប្មបស្ប្មួលជាមយួសាា បន័តាំបនព់ាកព់ន័ធ។ ចាំណុចននេះរបបបី្តូវនធវើ 
ជាពិនស្ស្ នដើមបកីារពារជី្វភាព និង សិ្ទធិរបស់្ជ្នទាំងឡាយដដលរងផលប េះពាល់ ប្ស្បតាម
កថាខណឌ  ៤.៨ សសទិ្ធិសតីពីត្េបគ់្មន ដែលប ៉ះពាល់។ 

៥ 



 

៦ 
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១ 

 
ជាំពូកទី ៦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការគឆ្ាើយត្រគៅនឹងការណគ្រគ្រួលអាកាស្ធាត្ុ និង គគ្ោោះរនេ ន់ 

 
ជ្ាំព៉ូកននេះដចងពីអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ កនុងបរបិទននការដប្បប្បួលអាកាស្ធាតុ 
នប្គ្មេះមហនតរាយធមមជាតិ និង វវិាទ។ 

២៣. ការណគ្រគ្រលួអាកាស្ធាត្ុ 

២៣.១  រដឋរបបធីានាឱ្យបានថាសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបច់ាំនពាេះដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ របស់្បុរគល 
ស្ហរមន ៍ ឬ ប្បជាពលរដឋទាំងអស់្ដដលទាំនងនឹងទទួលរងផលប េះពាល់ នោយស្ងកតធ់ៃនន់លើ
កសិ្ករ អនកផលិតនស្បៀងខាន តត៉ូច និង ប្បជាពលរដឋង្ហយរងនប្គ្មេះ និង ប្បជាពលរដឋដដលប្តូវនរ
នមើលរ ាំលង ប្តូវបាននគ្មរព និងការពារនោយចាប ់នគ្មលននយបាយ យុទធសាស្តស្ត និង ស្កមមភាព
ទាំងឡាយ ស្ាំនៅទបស់ាក ត ់ និង នឆ្ើយតបនៅនឹងផលប េះពាល់ននការដប្បប្បួលអាកាស្ធាតុ
ប្ស្បតាមកាតពវកិចចរបស់្រដឋ តាមដដលអាចអនុវតតបាន ទកទ់ងនៅនឹងកិចចប្ពមនប្ពៀងពាកព់ន័ធស្តីពី
ប្កបខណ័ឌ ននការដប្បប្បួលអាកាស្ធាតុ។ 



៦ 

 

ជាំព៉ូកទ ី៦ ចនម្ើយតបនៅនឹងបដប្មបប្មួលអាកាស្ធាតុ និង នប្គ្មេះបនាទ ន ់44 

២៣.២  កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋរបបខិីតខាំនរៀបចាំ និង អនុវតតយុទធសាស្តស្ត និងស្កមមភាពនានា នោយ
មានការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង មានការច៉ូលរមួពីប្បជាពលរដឋប្របរ់៉ូប នពាលរឺស្តស្តី និងបុរស្ ដដល
អាចប្តូវជ្នមៀ្ស្នចញនោយសារការដប្បប្បួលអាកាស្ធាតុ។ ការផតល់ជ្នប្មើស្ដី ជ្លផល នប្ពន ើ 
និង ជី្វភាពជ្៉ូនជ្នជ្នមៀ្ស្ របបមីនិនធវើឱ្យហានិភយ័ដល់ជី្វភាពរបស់្អនកដនទន ើយ។ រដឋកអ៏ាច
ពិចរណាផតល់ជ្ាំនួយពិនស្ស្ផងដដរជ្៉ូនដល់នកាេះត៉ូចៗ និង រដឋកាំពុងអភវិឌ្ឍនផសងនទៀត។ 

២៣.៣  រដឋរបបសី្ប្មួលការច៉ូលរមួ ប្ស្បតាមនគ្មលការណ៍ននការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួនន
នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ របស់្បុរគល ស្ហរមន ៍ឬ ប្បជាពលរដឋទាំងអស់្ដដលទាំនងនឹងប្តូវ
រងផលប េះពាល់ នោយស្ងកតធ់ៃនន់លើកសិ្ករ អនកផលិតនស្បៀងខាន តត៉ូច និង ប្បជាពលរដឋ
ង្ហយរងនប្គ្មេះ និង ប្បជាពលរដឋដដលប្តូវនរនមើលរ ាំលង ដដលមានសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់កនុងការ
ចរចរ និង ការអនុវតតនក៍មមវធីិកាតប់នាយផលប េះពាល់ និង កមមវធីិបនាុាំនឹងការដប្បប្បួល 
អាកាស្ធាតុ។ 

២៤.  គគ្ោោះម្ហនតរាយ្ម្មជាត្ិ 

២៤.១  ប្របភ់ារីទាំងអស់្ របបធីានាថាទិដឋភាពកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ ប្តូវបាននោេះប្សាយ 
នៅនពលទបស់ាក ត ់ និងនប្តៀមលកខណៈស្ប្មាបន់ប្គ្មេះមហនតរាយធមមជាតិ និង កនុងការនឆ្ើយតប
របស់្ហេចាំនពាេះនប្គ្មេះមហនតរាយធមមជាតិទាងំ្ហន៉ះ។ ប្កបខណ័ឌ បទបបញ្ាតតិស្ប្មាបក់ារកានក់ាប ់
រមួទាំងការនធវើដផនការនរៀបចាំដដនដី របបបី្តូវបាននរៀបចាំ នដើមបនីជ្ៀស្វាង ឬ ការប់នាយឱ្យបានជា
អតិបរមាន៉ូវផលប េះពាល់ជាស្កាត នុពលនននប្គ្មេះមហនតរាយធមមជាតិ។ 

២៤.២  រដឋរបបធីានាឱ្យបានថា រាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្មានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្
ខ្ួននប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាម
លិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន។ ប្របភ់ារីទាំងអស់្របបនីធវើ
ស្កមមភាព នោយរិតរ៉ូរដល់នគ្មលការណ៍អនតរជាតិពាកព់ន័ធ រមួមាន នគ្មលការណ៍អងគការ
ស្ហប្បជាជាតិ ស្តីពីលាំនៅឋាន និង បដិទនអចលនប្ទពយស្ប្មាបជ់្ននភៀស្ខ្ួន និង ជ្នជ្នមៀ្ស្ 
(“នគ្មលការណ៍ពីនញ រ  ៉ូ (Pinheiro)”) និង ធមមនុញ្ា មនុស្សធម ៌ ប្ពមទាំង បទោឋ នអបបបរមាកនុង
ចហមលើយតបនៅនឹងនប្គ្មេះមហនតរាយ នៅតាមភាពស្មប្ស្ប។ 

២៤.៣  រដឋរបបនីោេះប្សាយបញ្ា ការកានក់ាបក់នុងកមមវធីិទបស់ាក តន់ប្គ្មេះមហនតរាយ និង កមមវធីិនប្តៀមលកខណៈ 
ស្ប្មាបន់ប្គ្មេះមហនតរាយ។ ពត័ម៌ានស្តីពីសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់ របបបី្តូវបានប្បម៉ូលស្ប្មាប់
តាំបនទ់ាំងឡាយដដលអាចរងផលប េះពាល់ តាមរយៈកិចចដាំនណើ រការមយួដដលមានស្ងគតភាព 
នៅនឹងនគ្មលការណ៍ននការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ។ 



 

៦ 
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១ 

ប្បពន័ធស្ប្មាបចុ់េះបញ្ជ ីសិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាប ់របបមីានលកខណៈធននឹ់ងនប្គ្មេះមហនតរាយធមមជាតិ 
រមួទាំងការទុកោកឯ់កសារនៅនប្ៅកដនង្ចុេះបញ្ជ ី នដើមបអីនុញ្ា តឱ្យសាមុជី្នមានសិ្ទធិអាចបង្ហា ញ
ភស្តុតាងននសិ្ទធិរបស់្ពួកនរ និង ដបងដចកន ើងវញិន៉ូវកាលដីរបស់្ពួកនរ ប្ពមទាំង ឯកតាដីដនទ
នទៀត។ រដឋរបបខិីតខាំកាំណតក់ដនង្ទាំងឡាយស្ប្មាបក់ារតាាំងលាំនៅបនណាត េះអាស្ននរបស់្ប្បជា 
ពលរដឋ ដដលអាចប្តូវជ្នមៀ្ស្នោយនប្គ្មេះមហនតរាយធមមជាតិ នហើយរបបបីនងកើតវធិាន ស្ប្មាបផ់តល់
សុ្វតាិភាពកានក់ាបន់ៅតាមតាំបនទ់ាំងននេះ។ 

២៤.៤  រដឋ និង ភារីដនទនទៀត របបនីោេះប្សាយការកានក់ាបក់នុងដាំណាកក់ាលនឆ្ើយតបនៅនឹងនប្គ្មេះ
បនាទ ន។់ ជ្នប្មើស្ផតល់ដី ជ្លផល នប្ពន ើ និង ជី្វភាពជ្៉ូនជ្នជ្នមៀ្ស្ មនិរបបនីធវើឱ្យខ៉ូចខាតដល់
សិ្ទធិ និងជី្វភាពរបស់្អនកដនទន ើយ។ សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបរ់បស់្ជ្នជ្នមៀ្ស្ ករ៏បបបី្តូវបាន
ទទួលសាគ ល់ នគ្មរព និង ការពារផងដដរ។ ពត័ម៌ានស្តីពីសិ្ទធិកានក់ាប ់ និង ការនប្បើប្បាស់្នោយ
គ្មម នការអនុញ្ា ត របបបី្តូវផសពវផាយជ្៉ូនដល់ជ្នរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្។ 

២៤.៥  រដឋ និងភារីដនទនទៀត របបនីោេះប្សាយការកានក់ាបក់នុងដាំណាកក់ាលសាងស្ងជ់ាែាី។ ជ្ន
ទាំងឡាយដដលប្តូវជ្នមៀ្ស្ជាបនណាត េះអាស្នន របបបី្តូវបានជ្ួយ នោយស្ម័ប្រចិតត 
ប្បកបនោយសុ្វតាិភាព និង នស្ចកតីនលល្ន៉ូរ កនុងការវលិប្ត បន់ៅកដនង្នដើមរបស់្ពួកនរវញិ។ របបី
ផតល់ជ្៉ូនន៉ូវមនធាបាយនោេះប្សាយជ្នម្ាេះនលើសិ្ទធិកានក់ាប ់ ។ កនុងករណីដដលប្ពាំននកាលដី និង 
ឯកតាដីនផសងនទៀតប្តូវកាំណតន់ ើងវញិ ចាំណុចននេះរបបអីនុវតតប្ស្បតាមនគ្មលការណ៍នន
ការពិនប្គ្មេះនយបល់ និង ការច៉ូលរមួនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ។ កនុងករណីដដល
ប្បជាពលរដឋមនិអាចវលិប្ត បន់ៅកដនង្នដើមរបស់្ខ្ួនវញិបាន ពួកនររបបតីាាំងលាំនៅជា
អចិនស្តនតយន៍ៅកដនង្នផសង។ 

២៥. វិវាទទាក់ទិននឹងការកានក់ារ់ដី ជលផល នងិ ព្គ្ពគ ើ 

២៥.១  ប្របភ់ារីទាំងអស់្របបចីតវ់ធិានការនដើមបទីបស់ាក ត ់ និង លុបបាំបាតប់ញ្ា ននការកានក់ាបដី់ 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ ដដលជាម៉ូលនហតុននវវិាទ និង របបធីានាថាទិដឋភាពនានាននការកានក់ាប់
ប្តូវបាននោេះប្សាយមុននពល កនុងអាំ ុងនពល និង នប្កាយនពលមានវវិាទ រមួទាំងកនុងសាា នភាពនន
ការកានក់ាប ់ ដដលនៅកនុងននាេះ ភារីទាំងអស់្របបនីធវើស្កមមភាពប្ស្បតាមចាបម់នុស្សធម៌
អនតរជាតិជាធរមាន។ 

២៥.២  រដឋរបបធីានាថា រាល់ស្កមមភាពទាំងអស់្មានស្ងគតភាពនៅនឹងកាតពវកិចចជាធរមានរបស់្ខ្ួន
នប្កាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ និង នោយនគ្មរពតាមការនបតជាា នោយស្ម័ប្រចិតត ប្ស្បតាម
លិខិតតុបករណ៍តាំបន ់ និងអនតរជាតិដដលអាចយកមកអនុវតតបាន រមួមាន លិខិតតុបករណ៍នន



៦ 

 

ជាំព៉ូកទ ី៦ ចនម្ើយតបនៅនឹងបដប្មបប្មួលអាកាស្ធាតុ និង នប្គ្មេះបនាទ ន ់46 

អនុស្ញ្ា ទកទិ់ននឹងឋានៈននជ្ននភៀស្ខ្ួន និង ពិធីសារននអនុស្ញ្ា ននេះ ប្ពមទាំងនគ្មលការណ៍
អងគការស្ហប្បជាជាតិស្តីពីលាំនៅឋាន និង បដិទនអចលនប្ទពយស្ប្មាបជ់្ននភៀស្ខ្ួន និង ជ្ន
ជ្នមៀ្ស្ (“នគ្មលការណ៍ពីនញ រ  ៉ូ (Pinheiro)”) នៅតាមភាពស្មប្ស្ប ។ កនុងអាំ ុងនពល និង
នប្កាយនពលមានវវិាទ រដឋរបបនីគ្មរពចាបម់នុស្សធមអ៌នតរជាតិជាធរមាន ទកទិ់ននឹងសិ្ទធិកានក់ាប់
ប្ស្បចាប។់ 

២៥.៣  នដើមបនីជ្ៀស្វាងកុាំឱ្យបញ្ា កានក់ាបន់ាាំឱ្យឈាននៅដល់វវិាទ ប្របភ់ារីទាំងអស់្របបចីតវ់ធិានការ 
នដើមបនីោេះប្សាយបញ្ា ទាំងននេះនោយស្នតិវធីិ។ រដឋរបបដីកស្ប្មួលនគ្មលននយបាយ និងចាប់
ពាកព់ន័ធនានា នដើមបលុីបបាំបាតក់ារនរ ើស្នអើង និង កតាត នផសងនទៀតដដលអាចជាម៉ូលនហតុននវវិាទ។ 
កនុងករណីស្មប្ស្ប រដឋអាចពិចរណានប្បើប្បាស់្យនតការទាំននៀមទម្ាប ់និង យនតការនផសងនទៀតកនុង
ម៉ូលោឋ ន ដដលអាចផតល់វធីិប្បកបនោយយុតតិធម ៌ អាចទុកចិតតបាន រិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ អាចរក
នប្បើប្បាស់្បាន និង មនិនរ ើស្នអើង ននការនោេះប្សាយជាប្បញាបន់៉ូវជ្នម្ាេះនលើសិ្ទធិកានក់ាបដី់ 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ 

២៥.៤  នៅនពលដដលមានវវិាទនកើតន ើង រដឋ និងភារីដនទនទៀតរបបខិីតខាំនគ្មរព និងការពារសិ្ទធិកានក់ាប់
ប្ស្បចាបជ់ាធរមាន និង ធានាថាសិ្ទធិកានក់ាបទ់ាំងននេះមនិប្តូវបានរ ាំលតន់ោយភារីដនទន ើយ។ 
ប្ស្បតាមកាតពវកិចចជាធរមាន អនុនលាមតាមចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិពាកព់ន័ធ រដឋមនិរបប ី
ទទួលសាគ ល់សិ្ទធិកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើដដលប្តូវបាននធវើលទធកមម នៅកនុងដដនដីរបស់្
ខ្ួន តាមរយៈមនធាបាយបងខាំ និង/ឬ ហិងាន ើយ។ ជ្ននភៀស្ខ្ួន និងជ្នជ្នមៀ្ស្ និង អនកដនទ
នទៀតដដលរងផលប េះពាល់នោយវវិាទ របបមីានលាំនៅឋានកនុងសាា នភាពមានសុ្វតាិភាព តាមវធីិ
នានាដដលការពារសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ស្ហរមនជ៍ាមាា ស់។ ការរ ាំនលាភនលើសិ្ទធិកានក់ាប ់ របបបី្តូវ
ចងប្កងជាឯកសារ និងកនុងករណីស្មប្ស្ប ប្តូវនធវើការដកតប្មូវនៅនពលនប្កាយ។ ឯកសារផ្៉ូវការ
ននសិ្ទធកិានក់ាប ់ របបបី្តូវបានការពារប្បឆ្ាំងនឹងការបាំផ្្លញ និង នចរកមម ស្ាំនៅផតល់ភស្តុតាង
ស្ប្មាបកិ់ចចដាំនណើ រការនៅនពលនប្កាយ នដើមបនីោេះប្សាយការរ ាំនលាភបាំពានទាំងននេះ និង នដើមបី
ស្ប្មួលដល់ស្កមមភាពដកតប្មូវនានាដដលអាចមាន នហើយនៅតាំបនដ់ដលមនិមានឯកសារដបប
ននេះ សិ្ទធិកានក់ាបម់ានប្សាបរ់បបបី្តូវបានចងប្កងជាឯកសារឱ្យបានប្បនស្ើរបាំផុតតាមដដលអាច
នធវើបាន នោយរិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ រមួមានតាមរយៈការផតល់ប្បវតតិ និងស្កខីកមមផ្លទ ល់មាត។់ 
សិ្ទធិកានក់ាបប់្ស្បចាបរ់បស់្ជ្ននភៀស្ខ្ួន និងជ្នជ្នម្ៀស្ របបបី្តូវបានទទួលសាគ ល់ នគ្មរព និង 
ការពារ។ ពត័ម៌ានស្តីពីសិ្ទធិកានក់ាប ់ និង ការនប្បើប្បាស់្នោយគ្មម នការអនុញ្ា ត របបបី្តូវ
ផសពវផាយជ្៉ូនដល់ជ្នរងផលប េះពាល់ទាំងអស់្។ 

២៥.៥  កនុងសាា នភាពមានវវិាទ នៅនពលដដលអាចនធវើបាន ឬ នៅនពលដដលវវិាទរលត ់ រដឋ និង ភារីដនទ
នទៀត របបធីានាថាបញ្ា កានក់ាបប់្តូវបាននោេះប្សាយតាមវធីិដដលរមួចាំដណកដល់ស្មភាព
នយនឌ្រ័ និង គ្មាំប្ទដល់ដាំនណាេះប្សាយជាបល់ាប ់ ស្ប្មាបប់្បជាពលរដឋដដលរងផលប េះពាល់។ 



 

៦ 
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១ 

កនុងករណីដដលបដិទនអាចនធវើបាន និង នយងតាមភាពស្មប្ស្ប នោយមានជ្ាំនួយពី
ឧតតមស្នងការស្ហប្បជាជាតិទទួលបនទុកជ្ននភៀស្ខ្ួន (UNHCR) និង សាា បន័ពាកព់ន័ធនផសង 
នទៀត ជ្ននភៀស្ខ្ួន និងជ្នជ្នមៀ្ស្ របបបី្តូវបានជ្ួយ នោយស្ម័ប្រចិតត ប្បកបនោយសុ្វតាិភាព និង 
នស្ចកតីនលល្ន៉ូរ កនុងការវលិប្ត បន់ៅកដនង្នដើមរបស់្ពួកនរវញិ ប្ស្បតាមបទោឋ នអនតរជាតិ 
ជាធរមាន។ នីតិវធីិស្ប្មាបប់ដិទន ការសាត រនីតិស្មបទ និង ការជ្ួស្ជុ្ល របបមីានលកខណៈមនិ
នរ ើស្នអើង រិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ និង ប្តូវបានផសពវផាយទ៉ូលាំទ៉ូលាយ នហើយការទមទរបដិទនរបបី
ប្តូវបានពិនិតយនោេះប្សាយជាបនាទ ន។់ នីតិវធីិស្ប្មាបប់ដិទនននសិ្ទធិកានក់ាបរ់បស់្ជ្នជាតិនដើម
ភារតិច និង ស្ហរមនន៍ផសងនទៀតដដលមានប្បពន័ធកានក់ាបដ់បបប្បនពណី របបផីតល់ជ៉ូនន៉ូវការ
នប្បើប្បាស់្ប្បភពពត័ម៌ានដបបប្បនពណី។ 

២៥.៦  កនុងករណីដដលបដិទនមនិអាចនធវើបាន ការផតល់លទធភាពទទួលបានដី ជ្លផល និង នប្ពន ើ និង 
ជី្វភាពនផសង ប្បកបនោយសុ្វតាិភាព ស្ប្មាបជ់្ននភៀស្ខ្ួន និងជ្នជ្នមៀ្ស្ របបបី្តូវបានចរចរ
ជាមយួស្ហរមនជ៍ាមាា ស់ និង ភារីពាកព់ន័ធនផសងនទៀត នដើមបធីានាថាការតាាំងលាំនៅលមីមនិនធវើឱ្យ
មានហានិភយ័ ដល់ជី្វភាពរបស់្អនកដនទ។ កនុងករណីដដលអាចនធវើបាន នីតិវធីិពិនស្ស្របបផីតល់
ជ្៉ូនជ្នង្ហយរងនប្គ្មេះ រមួមានស្តស្តីនមមា យ និងកុមារកាំប្ពា ន៉ូវលទធភាពទទួលបានដី ជ្លផល និង 
នប្ពន ើ ប្បកបនោយសុ្វតាិភាព។ 

២៥.៧  កនុងករណីស្មប្ស្ប នគ្មលននយបាយ និងចាប ់ របបដីកស្ប្មួលនដើមបនីោេះប្សាយការនរ ើស្នអើង
ដដលមានកន្ងមក កដ៏៉ូចជាការនរ ើស្នអើងដដលនកើតន ើងកនុងអាំ ុងនពលមានវវិាទ។ កនុងករណី
ស្មប្ស្ប ឬ ចាំបាច ់ សាា បន័ពាកព់ន័ធរបបបីនងកើតន ើងវញិ នដើមបផីតល់នស្វាចាំបាចស់្ប្មាប ់
អភបិាលកិចចប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវនលើការកានក់ាប។់ 

៦ 



៧ 
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ជាំពូកទី ៧ 

 
 
 
 
 
 

ការជាំរញុ ការអនុវត្តន ៍ការតាម្ោន និង ការវាយត្ព្ម្ា 

២៦.១  អនុនលាមតាមលកខណៈស្ម័ប្រចិតតនននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ រដឋមានការទទួលខុស្ប្តូវនលើ
ការអនុវតតនក៍ារតាមោន និង ការវាយតនម្របស់្ខ្ួន។ 

២៦.២  រដឋប្តូវបាននលើកទឹកចិតតឱ្យបនងកើតនវទិកា និងប្កបខណ័ឌ ពហុភារីពាកព់ន័ធនៅកប្មតិម៉ូលោឋ ន ជាតិ 
និងតាំបន ់ឬ នប្បើប្បាស់្នវទិកា និងប្កបខណ័ឌ មានប្សាបន់ដើមបសី្ហការនលើការអនុវតតនន៍គ្មលការណ៍
ដណនាាំទាំងននេះ ស្ាំនៅតាមោន និង វាយតនម្ការអនុវតតនន៍ៅកនុងដដនដីរបស់្ខ្ួន និង នដើមបី
វាយតនម្ផលប េះពាល់នលើការដកលមអអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបដី់ ជ្លផល និង នប្ពន ើ និង 
នលើការដកលមអស្នតិសុ្ខនស្បៀង និង ការស្នប្មចបានជាលាំោបន់៉ូវសិ្ទធិមាននស្បៀងអាហារ
ប្របប់្គ្មន ់ កនុងបរបិទននស្នតិសុ្ខនស្បៀងជាតិ និង ការអភវិឌ្ឍនប៍្បកបនោយនិរនតរភាព។ 
កិចចដាំនណើ រការននេះ របបមីានលកខណៈប្របប់្ជ្ុងនប្ជាយ មានការច៉ូលរមួ រិតរ៉ូរដល់នយនឌ្រ័ អាច
អនុវតតបាន មានប្បសិ្ទធភាពចាំណាយ និង មានចីរភាព។ កនុងការអនុវតតនភ៍ារកិចចទាំងននេះ រដឋអាច
សុ្ាំការជ្ួយ គ្មាំប្ទដផនកបនចចកនទស្ពីសាា បន័តាំបន ់និង អនតរជាតិ។ 

២៦.៣  នដរ៉ូអភវិឌ្ឍន ៍ សាា បន័ឯកនទស្ននអងគការស្ហប្បជាជាតិ និង អងគការតាំបន ់ ប្តូវបាននលើកទឹកចិតត
ឱ្យជ្ួយ គ្មាំប្ទដល់កិចចប្បឹងដប្បងនោយស្ម័ប្រចិតតរបស់្រដឋកនុងការអនុវតតនគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ 
រមួទាំងតាមរយៈកិចចស្ហប្បតិបតតិការរវាងប្បនទស្កាំពុងអភវិឌ្ឍ។ ការគ្មាំប្ទននេះ អាចរមួមាន
កិចចស្ហប្បតិបតតិការបនចចកនទស្ ជ្ាំនួយហិរញ្ា វតាុ ការអភវិឌ្ឍនស៍្មតាភាពសាា បន័ ការដចករ ាំដលក
ចាំនណេះដឹង និង ការផ្្លស់្បត៉ូរបទពិនសាធនគ៍្មន  ជ្ាំនួយកនុងការអភវិឌ្ឍនគ្មលននយបាយជាតិស្តីពីការ
កានក់ាប ់និង ការនផទរបនចចកវទិា។ 
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១ 

២៦.៤  រណៈកមាម ធិការស្នតិសុ្ខនស្បៀងពិភពនលាក របបជីានវទិកាពិភពនលាក ដដលតួអងគពាកព់ន័ធ
ទាំងអស់្ នរៀនស្៉ូប្តពីបទពិនសាធនគ៍្មន នៅវញិនៅមក និង វាយតនម្នៅនលើវឌ្ឍភាពនឆ្ព េះនៅកាន់
ការអនុវតតនន៍គ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ប្ពមទាំងវាយតនមន្ៅនលើភាពស្មប្ស្ប ប្បសិ្ទធភាព 
និង ផលប េះពាល់នននគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះផងដដរ។ អាប្ស័្យនហតុននេះ នលខាធិការោឋ ននន
រណៈកមាម ធិការស្នតិសុ្ខនស្បៀងពិភពនលាក នោយមានកិចចស្ហការជាមយួប្កុមប្បឹកានយបល់ 
របបរីាយការណ៍ជ្៉ូនរណៈកមាម ធិការស្នតិសុ្ខនស្បៀងពិភពនលាក អាំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតន ៍
នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ប្ពមទាំងវាយតនម្នៅនលើផលប េះពាល់ និង ការរមួចាំដណកនន
នគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ចាំនពាេះការដកលមអអភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប។់ របាយការណ៍
ទាំងននេះ របបមីានលកខណៈជាស្កល និង រមួមានជាអាទិ៍ បទពិនសាធនត៍ាំបន ់ការអនុវតតលអត្បហសើរ 
និង នមនរៀនដដលបាននរៀនស្៉ូប្ត។ 

២៦.៥  ប្របភ់ារីទាំងអស់្ រមួទាំងអងគការស្ងគមសីុ្វលិ និង វស័ិ្យឯកជ្ន ប្តូវបាននលើកទឹកចិតតឱ្យ
នប្បើប្បាស់្កិចចខិតខាំស្ហការគ្មន  នដើមបជី្ាំរុញ និងអនុវតតនគ្មលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ប្ស្បតាម
អាទិភាព និងបរបិទជាតិ។ ប្របភ់ារីទាំងអស់្ ប្តូវបាននលើកទឹកចិតតឱ្យផសពវផាយពត័ម៌ាន
អាំពីអភបិាលកិចច ប្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវនលើការកានក់ាប ់នដើមបដីកលមអការអនុវតតន។៍ 



 

 

 
 

អភបិាលកិចច ននការកានក់ាប ់
 
 
 
 

នគ្មលការណ៍ដណនាាំននេះ រឺជាឧបករណ៍ប្របប់្ជុ្ងនប្ជាយកប្មតិស្កលែំប៉ូង្អាំពីការ
កានក់ាប ់និង រដឋបាលនលើការកានក់ាប ់ដដលប្តូវនរៀបចាំតាមរយៈការចរចរអនតរ

រោឋ ភបិាល។ 

នគ្មលការណ៍ដណនាាំននេះ ោកន់ចញន៉ូវនគ្មលការណ៍ និង បទោឋ នដដលប្តូវបានទទួលយកជា
អនតរជាតិ ននការអនុវតតនប៍្បកបនោយការទទួលខុស្ប្តូវស្ប្មាបក់ារនប្បើប្បាស់្ និងការប្តួតប្តាដី 
ជ្លផល និង នប្ពន ើ។ នគ្មលការណ៍ដណនាាំននេះផតល់ការដណនាាំ ស្ប្មាបដ់កលមអប្កបខណ័ឌ

នគ្មលននយបាយ ប្កបខណ័ឌ រតិយុតតិ និង ប្កបខណ័ឌ សាា បន័ ដដលហ្វើនិយរ័ក្មានលើសិ្ទធិកានក់ាប ់
នដើមបនីលើកស្ទួយតម្ាភាព និង រដឋបាលននប្បពន័ធកានក់ាប ់និង នដើមបពីប្ងឹងស្មតាភាព និង 

កិចចប្បតិបតតិការននសាា បន័សាធារណៈ វស័ិ្យឯកជ្ន ស្ហប្គ្មស្ អងគការស្ងគមសីុ្វលិ និង ប្បជាជ្ន
ដដលចបអ់ារមមណ៍នលើការកានក់ាប ់និង អភបិាលកិចចនលើការកានក់ាប។់ 

នគ្មលការណ៍ដណនាាំននេះ ោកអ់ភបិាលកិចចនលើការកានក់ាបន់ៅកនុងបរបិទននស្នតិសុ្ខនស្បៀងជាតិ  និង 
មានឆនទៈរមួចាំដណកដល់ការស្នប្មចបានជាលាំោបន់៉ូវសិ្ទធិមាននស្បៀងអាហារប្របប់្គ្មន ់

ការលុបបាំបាតភ់ាពប្កីប្ក កិចចការពារបរសិាា ន និង ការអភវិឌ្ឍនស៍្ងគម និង នស្ដឋកិចចប្បកបនោយ
និរនតរភាព។ 

www.fao.org/nr/tenure 
 

ោាំគ្ទថវិកាគោយ  ស្ហការគបាោះពុម្ពផាយជាគលើកទី២គោយ 
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