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េសចក្តសីេងខប 
កនុងរបយករណ៍េនះ អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកឯក ជយភពរបស់តុ ករនិងេមធវ ី ពិនិតយេមើល 

ភពពកព់ន័ធ និងវភិគពីលទធភពកនុងករផ្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់បគុគលែដលបនចូលមកកនុងទំនកទំ់នងែផនកចបបែ់ត 
គម នលទធភពផគតផ់គងក់រចំ យៃនករផ្តល់ដំបនូម នែផនកចបប ់ ករ្របឹក  និងតំ ងែផនកចបប។់ េគលបំនង 
ចមបងៃនរបយករណ៍េនះ គឺេដើមបជំុីរញុឲយរដ្ឋអភវិឌ  និងអនុវត្តគេ្រមងជំនយួែផនកចបបឲ់យមន្របសិទធិភព 
និងមននិរន្តភព េដើមបអីនុញញ តឱយបគុគល្រគបរ់បូអនុវត្ត និងទទលួបនសិទធិមយួចំននួ រមួទងំសិទធិទទលួបនករជ្រមះក្តី 
េ យយុត្តិធម ៌ និងសិទធិទទលួបនសំណងេ យ្របសិទធិភព។ អនក យករណ៍ពិេសសពិចរ េឃើញថ ជំនយួែផនកចបប ់
គរួ្រតូវបនធនទងំកនុងេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  និងករណីែដលមនិែមនជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  និងគរួ្រតូវបនបញចូ លកនុង្រគប ់
ដំ កក់លៃននីតិវធីិរបស់តុ ករឬេ្រក្របពន័ធតុ ករ ែដលជលទធផលរមួចំែណកលុបបំបតឧ់បសគ្ដែដល ងំដល់ 
ករទទលួបនយុត្តិធម៌ មរយៈករផ្តល់ជំនយួដល់មនុស ែដលមនិមនលទធភពផគតផ់គងក់រចំ យៃនករ្របឹក ែផនកចបប ់
តំ ងែផនកចបប ់និងករចំ យកនុងដំេណើ រករៃន្របពន័ធតុ ករ។ 



2 
 

មរយៈគេ្រមងសេងខបៃនសកមមភពអនុវត្តេ យអនក យករណ៍ពិេសសកនុងឆន ២ំ០១២ ែផនកទកទ់ងនឹង 
្របធនបទៃនរបយករណ៍េនះរមួមន បីែផនក។ ែផនកទីមយួ េលើកពីបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិែដលមន្រ បទ់កទ់ង 
នឹងជំនយួែផនកចបប។់ ែផនកទីពីរ េផ្ត តសំខនេ់លើខ្លឹម រចបបទ់កទ់ងនឹងសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបប ់ និងពិនិតយ 
េឡើងវញិនូវករណីយុត្តិ ្រស្តៃន ថ បន័សនធសិញញ សិទធិមនុស  និងតុ ករកនុងតំបនេ់លើបញ្ហ េនះ។ ែផនកទីបី មនករវភិគ 
ែផនកចបប ់ ែផនកតុ ករ ែផនករដ្ឋបល ែផនកថវកិ ែផនកអបរ់ ំ និងវធិនករេផ ងេទៀតែដលរដ្ឋ្រតូវបនត្រមូវឱយអនុវត្តិ 
េដើមបេីធ្វើឲយសិទធទិទលួបនជំនយួែផនកចបបម់ន្របសិទធិភពកនុងស ្ត បធ់ន បក់នុង្រសុករបស់រដ្ឋទងំ យ។ ែផនកបញចបៃ់ន 
របយករណ៍េនះ ផ្តល់ជេសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សនម៍យួចំននួកនុងេគលបំនងជយួ ដល់រដ្ឋ និងអនកពកព់ន័ធ កនុងករ 
អនុមត័ និងអនុវត្តវធិនករ សមរមយ និងមន្របសិទធិភពេដើមបពី្រងឹងករទទលួបនជំនយួែផនកចបបេ់នកនុង្របពន័ធយុត្តិធម ៌
របស់រដ្ឋទងំ យ។ 

*អតថបទពកព់ន័ធដក្រសងពី់របយករណ៍អនក យករណ៍ពិេសស 
ទទលួបនទុកឯក ជយភពរបស់តុ ករ និងេមធវ ី

េ យេ ក្រសី Gabriela Knaul 
 

៤. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 

៨៦. ជំនយួែផនកចបប ់ គឺជធតុផ ជំ រវន្តមយួៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ្របកបេ យយុត្តិធម ៌ មនុស ធម ៌ និង 
្របសិទធផល ែដលែផ្អកេលើនីតិរដ្ឋជមលូ ្ឋ ន។ ជំនយួែផនកចបប ់ ជមលូ ្ឋ ន្រគឹះស្រមបក់រទទលួបនសិទធិេផ ងៗេទៀត 
កនុងេនះរមួមនសិទធិទទលួបនករជំនំុជ្រមះក្តី្របកបេ យយុត្តិធម ៌ និងសិទធទិទលួបនសំណងេ យ្របសិទធិភព ែដលជ 
បេុរល័កខខណ័្ឌ កនុងករេ្របើ្របស់សិទធិទងំេនះ និងជកិចចធនករពរដសំ៏ខន ់ ែដលធនឲយមនភពយុត្តិធមជ៌មលូ ្ឋ ន 
និងជំេនឿទុកចិត្តពី ធរណៈេលើដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 

៨៧. អនក យករណ៍ពិេសសពិចរ េឃើញថ េគលបំនងៃនជំនយួែផនកចបបគឺ់េដើមបរីមួចំែណកលុបបំបតឧ់បសគគ 
ែដលេធ្វើឲយអនថ់យ និង កក់្រមតិេលើករទទលួបននូវយុត្តិធម៌ មរយៈករផ្តល់ជំនយួដល់មនុស ែដលមនិមនលទធភព 
ផគតផ់គងក់រចំ យៃនករ្របឹក ែផនកចបប ់ តំ ងែផនកចបប ់ និងករចំ យកនុងដំេណើ រករៃន្របពន័ធតុ ករ។ 
េ យេហតុេនះ និយមនយ័ៃនជំនយួែផនកចបបគ់រួែត្រតូវបនបក្រ យឲយមនលកខណៈទូលំទូ យ និងរមួបញចូ លករ 
ផ្តល់ជំនយួែផនកចបប្់របកបេ យសុវតថិភពកនុងនីតិវធីិរបស់្របពន័ធតុ ករ និងេ្រក្របពន័ធតុ ករ កនុងេគលបំនងកំណត ់
នូវសិទធិនិង កតព្វកិចច។ េលើសពីេនះេទេទៀត ជំនយួែផនកចបបម់និគរួ្រតូវបន កកំ់រតិ្រតឹម្រគបដណ្ត បេ់លើែតជំនយួ 
ែផនកចបប ់ និងតំ ងែផនកចបបក់នុងនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  រដ្ឋបល និងសីុវលិប៉េុ ្ណ ះេទ កប៏៉ែុន្ត គរួែតរមួបញចូ លទងំ 
ករអបរ់ែំផនកចបប ់ ករទទលួបនពត័ម៌នែផនកចបប ់ និងេស េផ ងៗែដលផ្តល់េ យយន្តករេ ះ្រ យជំេ ះ 
េ្រក្របពន័ធតុ ករ និងដំេណើ រករ ថ បនយុត្តិធមេ៌ឡើងវញិ។ 

៨៨. េយង មនិយមនយ័លកខណៈទូលំទូ យៃនេស ជំនយួែផនកចបប ់ អនក យករណ៍ពិេសសេជឿជកថ់ គំនិតៃន 
អនកទទលួផលពីជំនយួែផនកចបបម់និគរួរមួបញចូ លែតជនជបេ់ចទកនុងនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តគរួែត បប់ញចូ លទងំ 
(ក) បគុគលទងំ យែដលសិទធិ ឬេសរភីពរបស់ពកួេគ្រតូវបនរេំ ភេ យរដ្ឋ េកើតេឡើងពីសកមមភព ឬករខកខន 
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មនិបនេធ្វើសកមមភពរបស់រដ្ឋេនះ និង (ខ) បគុគលទងំ យែដលចូលរមូកនុងនីតិវធីិតុ ករ និងេ្រកនីតិវធីិ្របពន័ធតុ ករ 
កនុងេគលបំនង កំណតនូ់វសិទធិ និងកតព្វកិចច“កនុងេរឿងក្តីចំេពះមខុចបប”់។ 

៨៩. រដ្ឋមនបនទុកទទលួខុស្រតូវចមបងកនុងករអភវិឌ  និងអនុវត្ត្របពន័ធជំនយួែផនកចបប្់របកបេ យ្របសិទធិភព និង 
និរន្តភពេ យែផ្អកេលើបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ និងករអនុវត្តដល៏្អែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់។ ្របសិនេបើសិទធិទទលួ 
បនជំនយួែផនកចបបេ់នមនិទនប់នធនេ យចបប ់ និងករអនុវត្តជតិេនេឡើយេទ រដ្ឋ្រតូវបនត្រមូវឲយេធ្វើករែកែ្រប 
ផ្ល ស់ប្តូរេទេលើចបប ់ និងករអនុវត្តជតិ មករចបំច ់ េដើមបធីននូវករអនុេ មេទ មកតព្វកិចចអន្តរជតិែផនកចបប ់
របស់រដ្ឋ ែដលពកួេគបនអនុវត្ត។ ្របពន័ធជំនយួែផនកចបបគ់រួែត្រតូវបនេធ្វើ ថ បនកមម េដើមបឲីយ្របពន័ធេនះ ច្រតូវបនេរៀបចំ 
និងពិនិតយ ម ន្រតឹម្រតូវ េហើយម្រន្តីផ្តល់េស ជំនយួែផនកចបប់ ច្រតូវទទលួខុស្រតូវកនុងករណីែដលពកួេគមនិបន 
ផ្តល់េស ឲយបន្រគប្់រគន ់សមរមយ ទនេ់ពលេវ  និង្របកបេ យ្របសិទធភិព។ 

៩០. អនក យករណ៍ពិេសសកតស់មគ ល់ថ កនុងករអនុវត្ត ្របេទសជេ្រចើនេនមនករខ្វះខតែផនកធនធន 
និងសមតថភពែដលចបំចស់្រមបេ់លើកសទួយសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបបេ់ យឥតគិតៃថ្លរបស់បគុគល្រគបរ់បូ េហើយក ៏
សមគ ល់េឃើញថ កង្វះខតមលូនិធិេដើមបធីនករគ្ំរទែផនកចបបស់្រមបប់គុគលែដលមនិមនមេធយបយហិរញញ វតថុ 
្រគប្់រគនេ់ធ្វើឲយមនករបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរចំេពះករទទលួបនយុត្តិធមរ៌បស់ពកួេគ េហើយជលទធផល 
ករទទលួបនសិទធិេផ ងៗ និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នេ យេសមើភពគន  និងមន្របសិទធិភពក្៏រតួវបះ៉ពល់ផងែដរ។ 

៥. អនុ សន ៍

៩១. ែផ្អក មេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនអំងគករសហ្របជជតិស្តីពីករទទលួបនជំនយួែផនកចបបេ់នកនុង 
្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  អនក យករណ៍ពិេសសផ្តល់អនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមកនុងេគលបំនងជយួ ដល់រដ្ឋកនុងករអភវិឌ  
និងអនុវត្តវធិនករសមរមយ និង្របកបេ យ្របសិទធភិពេដើមបពី្រងឹងករទទលួបនជំនយួែផនកចបបក់នុង្របពន័ធយុត្តិធម ៌
របស់ខ្លួន។ 

ក. ចបបស់្តីពីជំនួយែផនកចបប ់

៩២. សិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបប ់ គរួ្រតូវបនធនេ យ្រសបចបបក់នុង្របពន័ធចបបជ់តិេនក្រមតិខពស់បំផុតែដល 
ចេធ្វើេទបន ្របសិនេបើ ចគឺ្រតូវធនេ យរដ្ឋធមមនុញញ។ 

៩៣. រដ្ឋ្រតូវពិចរ អនុមត័ចបបជ់ក់ ក ់ េដើមបបីេងកើត្របពន័ធជំនយួែផនកចបបទូ់លំទូ យមយួែដល ចេធ្វើឲយករ 
ទទលួបន ្របកបេ យ្របសិទធភិព និរន្តរភព និង ចេជឿជកប់ន។ 

៩៤.  ចបបស់្តីពីជំនយួែផនកចបបគ់រួែត៖ 
 (ក) មននិយមនយ័ជំនយួែផនកចបបល់កខណៈទូលំទូ យ; 
 (ខ) អភវិឌ លកខណៈវនិិចឆយ័ជក់ កេ់ដើមបកំីណតសិ់ទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបប;់ 
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 (គ) ធនថ ជំនយួែផនកចបប្់របកបេ យ្របសិទធិភព្រតូវបនផ្តល់ឲយេន្រគបដំ់ កក់លៃននីតិវធីិយុត្តិធម ៌
្រពហមទណ្ឌ  េនដំ កក់លបេុរវនិិចឆយ័ និងេនកនុងនីតិវធីិតុ ករ មយួែដលមនិែមនជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ឬនីតិវធីិ 
េ្រក្របពន័ធតុ ករ កនុងេគលបំនងកំណតសិ់ទធិ និងកតព្វកិចច; 
 (ឃ) ធនថ ធនថពត័ម៌នអំពីសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបប ់ និងអ្វីែដលជំនយួេនះផ្តល់ឲយ រមួបញចូ ល 
ទងំភព ចរកបនៃនេស ជំនយួែផនកចបប ់ និងមេធយបយេដើមបទីទលួបនជំនយួេនះ ្រតូវបន កឲ់យ ចរកបនដល់ 

ធរណៈជនទូេទ មរយៈមេធយបយសមរមយទងំ យ ដូចជ្របពន័ធផ ព្វផ យ និងអុីនេធើេណត កដូ៏ចជ 
េនកនុងមណ្ឌ ល មយួ ែដលជកែន្លងែដលមនុស ជបព់នធនគរ ឬ្រតូវបនឃំុខ្លួន; 
 (ង) កំណតល់កខណៈសមបត្តិអបបបរម និងបណ្តុ ះប ្ត លអនកជំនញ និងអនកជំនយួេមធវែីដលេធ្វើករឲយ្របពន័ធ 
ជំនយួែផនកចបប។់ 

ខ. ករបេងកើត្របពន័ធជតិជំនួយែផនកចបប ់

៩៥. រដ្ឋគរួកំណតនូ់វគំរមូយួ ែដល ចព្រងីកនូវករទទលួបនជំនយួែផនកចបបេ់ យឥតគិតៃថ្ល ស្រមបប់គុគល្រគបរ់ូប 
េនកនុងទឹកដី និងសថិតេ្រកមែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន កនុងចំេ មគំរសូ្រមបក់រផ្តល់ជំនយួែផនកចបបេ់ផ ងៗ េ យ 
ពិចរ េទេលើវ ិ លភព និងករផ្តល់មលូនិធិរបស់គេ្រមងជំនយួែផនកចបប ់្របេភទៃន្របពន័ធយុត្តិធមរ៌បស់ខ្លួន និងតំបន ់
ៃនែដនសមតថកិចចែដលខ្លួនមនមខុងរ។ 

៩៦. រដ្ឋគរួពិចរ បេងកើតភន កង់រ ឬ ជញ ធរជំនយួែផនកចបបឯ់ក ជយ ដូចជករយិល័យអនកករពរ ធរណៈ ែដលផ្តល់ 
្រគប្់រគង ស្រមបស្រមួល និងពិនិតយេស ជំនយួែផនកចបប។់  គេ្រមងជំនយួែផនកចបបរ់បស់រដ្ឋ េ យមនិ 
គិតពីរចនសមពន័ធរដ្ឋបល គរួមនេសរភីពពីករេ្រជ តែ្រជកយ៉ងេលើសលបខ់ងនេយបយ ឬ តុ ករ និងឯក ជយ 
ពី ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តពកព់ន័ធនឹងជំនយួែផនកចបប។់ 

៩៧. េនេពលែដលទំនលួខុស្រតូវកនុងករផ្តល់ជំនយួែផនកចបប្់រតូវបនែចករែំលកកនុងចំេ ម ថ បន័រដ្ឋ និងម្រន្តីផ្តល់ 
ជំនយួែផនកចបបេ់្រករ ្ឋ ភបិល យន្តករសមរមយគរួែត្រតូវបនអនុវត្តេដើមបជីយួ ស្រមបស្រមួលរ ងម្រន្តីផ្តល់ជំនយួែផនក 
ចបបេ់ផ ងៗគន  ែដលជលទធផល ព្រងីក្របសិទធិភពរបស់្របពន័ធជំនយួែផនកចបប។់ 

៩៨. រដ្ឋគរួជំរញុគណៈេមធវឲីយអភវិឌ កមមវធីិជំនយួែផនកចបប ់ ឬគ្ំរទ្របពន័ធែដលមន្រ ប ់ េដើមបធីនភពទូលំ 
ទូ យៃនករទទលួបនេស ជំនយួែផនកចបបែ់ដលបនផ្តល់ឲយ ឬជំនយួែផនកចបបេ់ យមនិគិតកំៃរ។ កនុងករណីសមរមយ 
រដ្ឋគរួបេងកើតភពជៃដគូជមយួគណៈេមធវ ី និងករយិល័យជំនយួែផនកចបប ់ េដើមបធីនថ ជំនយួែផនកចបប្់រតូវបនផ្តល់ 
ឲយេន្រគបដំ់ កក់លនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  េនតំ កក់លបេុរវនិិចឆយ័ និងេនកនុងនីតិវធីិតុ ករ មយួែដលមនិែមន 
ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ឬនីតិវធីិេ្រក្របពន័ធតុ ករ កនុងេគលបំនងកំណតសិ់ទធិ និងកតព្វកិចច។ 

៩៩. រដ្ឋគរួអនុវត្តវធិនករសមរមយេដើមបេីលើកសទួយករគ្ំរទ និងករបេងកើតករយិល័យដូចេរៀប បខ់ងេលើេន 
នយក ្ឋ នចបបៃ់នសកលវទិយល័យ និងផ្តល់េ្រគ ងេលើកទឹកចិត្តដល់និស តិែផនកចបបឲ់យចូលរមួកនុងគេ្រមងជំនយួែផនក 
ចបប ់ជែផនកមយួៃនកមមវធីិសិក  ឬករអភវិឌ ខងវជិជ ជីវៈចបប។់ 
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១០០. កនុងករណីមនេមធវជំីនញមនិ្រគប្់រគន ់ រដ្ឋគរួអភវិឌ ប ្ត ញេស អនកជំនយួេមធវទូីទងំ្របេទស ជមយួនឹង 
កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល ែដល្រតូវេធ្វើឲយេទជស្តង់  និងគេ្រមងទទលួ គ ល់ជផ្លូវករ។ 

១០១. កនុងកិចចសហករជមយួម្រន្តីផ្តល់េស ែផនកចបបឯ់កជន រដ្ឋគរួអភវិឌ លកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបទ់ទលួ គ ល់ជ 
ផ្លូវករចំេពះម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបប;់ ធនថម្រន្តីជំនយួែផនកចបបេ់គរព ម្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈែដល ចអនុវត្តបន; 
អនុវត្តយន្តករេដើមបធីនថម្រន្តីជំនយួែផនកចបបទ់ងំអស់មនករអបរ់ ំ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ជំនញ និងបទពិេ ធន ៍
សម្រសបនឹង្របេភទៃនករងររបស់ពកួេគ; ្រពមទងំេរៀបចំបេងកើតយន្តករ្រតួតពិនិតយសម្រសបននស្រមបម់្រន្តជំីនួយ 
ែផនកចបប ់ ជពិេសសកនុងេគលបំណងបងក រករទទលួបន្របកកំ់ៃរពីអនកទទលួផលជំនយួែផនកចបប ់ េលើកែលងែតករណី 
ែដល្រតូវបនអនុញញ ត។ 

គ. ករផ្តល់មូលនិធិគេ្រមងជំនួយែផនកចបប ់

១០៣. េ យមនិគិតពី្របេភទ និងគំរៃូនគេ្រមងជំនយួែផនកចបប ់ រដ្ឋគរួផ្ដល់ថវកិស្រមបេ់ស ជំនយួែផនកចបបែ់ដល 
សម្រសបេទនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់ខ្លួន។ េដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ រដ្ឋទងំ យ ចចតវ់ធិនករេរៀបចំបេងកើត 
មលូនិធិជំនយួែផនកចបប ់េដើមបផី្តល់ថវកិដល់គេ្រមងជំនយួែផនកចបប ់និង កំណតយ់ន្តករ រេពើពនធស្រមបប់ញជូ នមលូនិធិ 
ដល់ជំនយួែផនកចបប។់ 

១០៤. េដើមបជីជំនយួដល់ករអភវិឌ  និងព្រងឹង្របពន័ធជំនយួែផនកចបបជ់តិ ទីភន កង់រឯកេទស កមមវធីិ និងមលូនិធិ 
អងគករសហ្របជជតិ រដ្ឋទងំ យ មច ស់ជំនយួ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល គរួផ្តល់ជំនយួបេចចកេទសែផ្អកេលើ 
េសចក្តី្រតូវករ និង ទិភពែដលបនកំណតេ់ យរដ្ឋេសនើសំុទងំ យ េនកនុង្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិបត្តកិរេទ្វភគី និងពហុ 
ភគី។ 

ឃ. ជំនួយែផនកចបបសំ់ ប្់រស្តី កុមរ និង្រកុមមនុស ែដលមនេសចក្ដ្ីរតូវករពិេសស 

១០៥. េ យទទលួ គ ល់ថកង្វះេគលនេយបយ ធរណៈេដើមបលុីបបំបតឧ់បសគគ ងំដល់ករទទលួបនយុត្តិធម ៌
ស្រមបប់គុគល្រគបរ់បូ មនផលបះ៉ពល់កនែ់តខ្ល ងំចំេពះ្រកុមមនុស សថិតកនុង ថ នភពងយរងេ្រគះ ឬរស់េនកនុងភព 
្រកី្រកធងនធ់ងរ រដ្ឋគរួអភវិឌ  និងអនុវត្តេគលនេយបយសមរមយេដើមបធីនករទទលួបនជំនយួែផនកចបបដ់ម៏ននយ័ស្រមប ់
្រស្តី កុមរ និង្រកុមមនុស ែដលមនេសចក្ដី្រតូវករពិេសស។ 

 
 


