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 អងគករសហ្របជជត ិ              A/RES/67/187 

 

  ម សននបិត                   ករែចកចយៈ ទូេទ 
                       ៃថងទី ២៨ ែខមនី ឆន  ំ២០១៣ 
         
         
 
 
សមយ័្របជំុេលើកទី ៦៧ 

 
ចំណុចរេបៀប រៈទី ១០៣ 
 

 
េសចក្ដីសេ្រមច្រតូវបនអនុម័តេ យម សននិបត 

 
[ស្ដីពីរបយកររបស់គណៈកមម ធិករទី ៣(A/67/458)] 

 
67/187. េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនអំងគករសហ្របជជតិ ស្តពីី 
សទិធិទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ េនកនងុ្របព័នធយតុ្តិធម៌្រពហមទណ្ឌ     

 
 

 
ម សននបិត 
 
េ យរលឹំកេឡើងវញិនូវេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស 1 ែដលដំកល់េគលករណ៍សំខន ់

ៗេសមើភពចំេពះមុខចបប ់ និងេគលករណ៍សនមតជ់មុនថគម នេទស កដូ៏ចជសិទធិទទួលបនសវនករ 
េ យយុត្តិធម ៌ និងជ ធរណៈ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ ក្តី្របកបេ យឯក ជយ និងមនិលំេអៀង 
្រពមជមយួកិចចធនករពរទងំអស់ ែដលចបំចស់្រមបក់រពរខ្លួនជន  ែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់ 
បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  កិចចធនករពរជអបបបរមេផ ងៗេទៀត និងសិទធិ្រតូវបនជំនុំជ្រមះក្តីេ យគម ន 
ករពនយរេពលមនិសមេហតុផល។ 

 

                                                 
1 េសចក្តីសេ្រមចេលខ ២១៧ A (III) របស់ម សននិបត ។  



2 
 

េ យរលឹំកេឡើងវញិផងែដរនូវកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ2 ជពិ 
េសស្រតងម់្រ  ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះែដលែចងថ ជន្រគបរ់បូែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទេលមើស 
្រពហមទណ្ឌ  ្រតវូមនសិទធិទទលួបននូវករជំនំុជ្រមះក្តី េ យមនវត្តមនរបស់ជនេនះ និងករពរខ្លួនេ យ 
ខ្លួនឯងផទ ល់ ឬ មរយៈជំនយួែផនកចបប ់ ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យខ្លួនឯងផទ ល់ ឬែដល្រតូវបនចត ់
ងំឲយជនេនះ កនុងករណីផល្របេយជនែ៍ផនកយុត្តិធមត៌្រមូវឲយេធ្វើដូេចន ះ េនកនុងសវនករ្របកបេ យ 

យុត្តិធម ៌ និងជ ធរណៈ េ យ ក្តីមយួែដលមនសមតថកិចច ឯក ជយ និងមនិលំេអៀងែដល្រតូវបន 
បេងកើតេឡើងេ យចបប។់ 
 

េ យចងចនូំវវធិនបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងអនកេទស3 ែដល្រតូវបនអនុមត័យល់្រពម 
េ យ្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច មរយៈេសចក្តីសេ្រមចេលខ ៦៦៣ C (XXIV) ចុះៃថងទី ៣១ ែខ 
កកក ឆន  ំ ១៩៥៧ របស់ខ្លួន នងិ្រតូវបនព្រងីកវ ិ លភពេ យ្រកុម្របកឹ េនះ មេសចក្តីសេ្រមចេលខ 
២០៧៦ (LXII) ចុះៃថងទី ១៣ ែខឧសភឆន  ំ១៩៧៧ របស់ខ្លួនែដលអនុេ ម មវធិនេនះ ជនជបឃំុ់ែដល 
មនិទន្់រតូវបនជំនំុជ្រមះក្តី សំ បេ់គលបំណងករពរខ្លួន ្រតូវបនអនុញញ តឲយទទលួករជួប្រប្រស័យទក ់
ទងពីសំ កទី់្របឹក ចបបរ់បស់ខ្លួន។   
 

េ យចងចផំងែដរនូវ្រកុមេគលករណ៍ ស្រមបក់រពរជន្រគបរ់ូបសថិតេ្រកមទ្រមង់ មយួៃន 
ករឃំុខ្លួន ឬករកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ4្រតងេ់គលករណ៍ទី ១១ ៃន្រកុមេគលករណ៍េនះែចងថ ជន 
ជបឃំុ់្រតូវមនសិទធិករពរខ្លួនេ យខ្លួនឯង ឬ្រតូវទទលួជំនយួេមធវដូីចែដលបនបញញត្តេ យចបប។់ 
 

េ យចងចែំថមេទៀតនូវេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នស្តីពីតនួទីរបស់េមធវ ី5 ជពិេសសេគលករណ៍ 
ទី ៦ ៃនេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នែដលែចងថ ជនទងំ យ គម នេមធវកីនុង្រគបក់រណីទងំអស់ ែដល 
ផល្របេយជនែ៍ផនកយុត្តធមត៌្រមូវឲយេធ្វើដូេចន ះ ្រតូវមនសិទធិទទលួបនេមធវែីដលមនបទពិេ ធន ៍ និង 
សមតថភព្រសប ម្របេភទៃនបទេលមើស ែដល្រតូវបនចត់ ងំសំ បពួ់កេគ េដើមបផី្តល់ជំនយួែផនកចបប ់
្របកបេ យ្របសិទធភព េ យមនិត្រមូវឲយពួកេគបង្់របក ់ ្របសិនេបើពកួេគគម នមេធយបយ្រគប្់រគន ់
ស្រមបប់ងៃ់ថ្លេស ែបបេនះ។ 
 

េ យរលឹំកេឡើងវញិនូវេសចក្តី្របកស្រកុងបងកក ស្តីពីសមពន័ធភព និងវធិនករេឆ្លើយតបៈ 
សមពន័ធភពជយុទធ ្រស្តកនុងករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមម និង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ 6 ជពិេសសកថខណ័្ឌ ទី ១៨ ៃន
េសចក្តី្របកសេនះែដលកនុងេនះរដ្ឋជសមជិក  ត្រមូវឲយចតវ់ធិនករអនុេ ម មចបបក់នុង្រសុករបស់ ខ្លួន 
េដើមបេីលើកសទួយសិទធិទទលួបនយុត្តិធម ៌ពនិិតយេទេលើករផ្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់អនកែដល្រតូវករ ជំនយួេនះ 
និងេដើមបបីងកលទធភពទមទរសិទធិ្របកបេ យ្របសិទធភព កនុង្របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 

                                                 
2 សូមេមើលឧបសមពន័ធៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ ២២០០ A (XXI) របស់ម សននិបត។ 
3 សិទធិមនុស ៈ ក្រមងលិខិតុបករណ៍អន្តរជតវ ៉ូលូមទី I (ភគទី ១) លិខិតុបករណ៍ជសកល (ឯក រេបះពុមពផ យរបស់ អងគករសហ្របជជតិ 
   េលខកូដរក សិទធិ E.02.XIV.4 (វ ៉ូលូមទី I ភគទី ១)) ្រតងែ់ផនកទី ១ J េលខ ៣៤ ។ 
4 ឧបសមពន័ធៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ 43/173 របស់ម សននិបត ។ 
5 សមជអងគករសហ្របជជតិេលើកទី ៨ ស្តីពីករបងក រឧ្រកដិ្ឋកមម និងករ្រគប្់រគងជនេលមើស  ែដល្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើេឡើងេនរដ្ឋធនី ៉   

           (Havana)  ពៃីថងទី ២៧ ែខសី  ដល់ៃថងទី ០៧ ែខ កញញ ឆន  ំ ១៩៩០: របយករណ៍ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យេលខធិករ ្ឋ ន (ឯក រ  
   េបះពុមពផ យរបស់អងគករសហ្របជជតិ េលខកូដរក សិទធ ិE.91.IV.2) ជំពូក I ែផនក B ៣ ជឧបសមពន័ធ។  
6 េសចក្តីសេ្រមចេលខ 60/177 របស់ម សននិបតជឧបសមពន័ធ ។ 
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េ យរលឹំកេឡើងវញិផងែដរនូវេសចក្តី្របកស្រកុង ល ៉ ឌរ័ ស្តីពីយុទធ ្រស្តដទូ៏លំទូ យ 

ស្រមបប់ញ្ហ ្របឈមជសកលៈ ករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមម និង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  និងករអភវិឌ ្របពន័ធ 
េនះេនកនុងពិភពេ កមយួែដលកំពុងមនករផ្ល ស់ប្តូរ7 ជពិេសសកថខណ័្ឌ ទី ៥២ ៃនេសចក្តី្របកសេនះ 
ែដលកនុងេនះបនផ្តល់ជអនុ សនថ៍ រដ្ឋជសមជិក្រតូវខំ្របឹងខនះែខនងកតប់នថយករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
មករណីសម្រសប និងេលើកសទួយករបេងកើនសិទធិទទលួបនយុត្តិធម ៌ ្រពមទងំយន្តករករពរខ្លួន ម 

ផ្លូវចបប។់ 
 

េ យរលឹំកេឡើងវញិែថមេទៀតនូវេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចេលខ 2007/ 

24 ចុះៃថងទី ២៦ ែខកកក ឆន  ំ ២០០៧ ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ សំ បែ់កលំអនូវសិទធិទទលួបន 
ជំនួយែផនកចបប ់េនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ជពិេសសេនទ្វីប ្រហ្វ៊ិក។   
 

េ យទទលួ គ ល់ថជំនយួែផនកចបបគឺ់ជធតុផ ចំបំច ់ ជ រវន្តៃន្របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  
្របកបេ យយុត្តិធម ៌ មនុស ធម ៌ និង្របសិទធផល ែដលែផ្អកេលើនីតិរដ្ឋ និងថ ជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប ់
ករទទលួបនសិទធិេផ ងៗេទៀត កនុងេនះរមួមនសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តី្របកបេ យយុត្តិធម ៌ ែដលជ 
បុេរល័កខខណ័្ឌ កនុងករេ្របើ្របស់សិទធិទងំេនះ និងជកិចចធនករពរដសំ៏ខនម់យួ ែដលធនឲយមនភព្រតឹម 
្រតូវជមូល ្ឋ ន និងជំេនឿទុកចិត្តពី ធរណៈជនេទេលើដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 
 

េ យទទលួ គ ល់ផងែដរថេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនអំងគករសហ្របជជតិ ស្តីពីសិទធិ 
ទទួលបនជំនយួែផនកចបបេ់នកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ែដល្រតូវបនភជ បជ់ឧបសមពន័ធេទនឹងេសចក្តី 
សេ្រមចបចចុបបននេនះ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យរដ្ឋជសមជិក េ យពិចរ េទេលើ្របពន័ធចបបែ់ដលមន 
េ្រចើន្របេភទ នងិ ថ នភពេសដ្ឋកិចច-សងគមេនកនុងពិភពេ ក។ 
 

១. កតសំ់គល់េ យ យតៃម្លខពស់ េលើករងររបស់្រកុមអនកជំនញអន្តររ ្ឋ ភបិលគម នែដនកំណត ់
ស្ដីពីករព្រងឹងសិទធិទទួលបនជំនយួែផនកចបបេ់នកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  េនកនុងកិចច្របជុំរបស់ខ្លួន 
ែដល្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើេឡើងេនទី្រកុងវែីយន៉កលពីៃថងទី ១៦ ដល់ៃថងទី ១៨ ែខវចិឆិកឆន  ំ២០១១ េដើមបបីេងកើត 
េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនមំយួសំណំុ ស្តីពីសិទធិទទួលបនជនំយួែផនកចបបេ់នកនុង្របពន័ធយុត្តិធម ៌
្រពហមទណ្ឌ ។ 

 
២. អនុមត័េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនអំងគករសហ្របជជត ិ ស្តីពីសិទធិទទលួបនជំនួយ 

ែផនកចបបេ់នកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ែដល្រតូវបនភជ បជ់ឧបសមពន័ធេទនឹងេសចក្តសីេ្រមចបចចុបបននេនះ 
ជ្រកបខណ័្ឌ ដម៏ន្របេយជនស៍្រមបែ់ណនរំដ្ឋជសមជិក អំពីេគលករណ៍ននែដល្របពន័ធជំនយួែផនក 
ចបបក់នុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ្រតវូែតែផ្អកេលើេគលករណ៍ទងំេនះជមូល ្ឋ ន េ យពិចរ េទ 
េលើខ្លឹម រៃនេសចក្តីសេ្រមចបចចុបបននេនះ នងិេហតុករណ៍ែដលថធតុផ ទំងំអស់មនកនុងឧបសមពន័ធេនះ នឹង 
្រតូវបនអនុវត្តេ យអនុេ ម មចបបជ់តិ។ 

 

                                                 
7 េសចក្តីសេ្រមចេលខ 65/230 របស់ម សននិបតជឧបសមពន័ធ ។ 
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៣. េ យ្រសបេទ មចបបជ់តិរបស់ខ្លួន េសនើសំុរដ្ឋជសមជកិឲយអនុមត័ និងព្រងឹងវធិនករនន 
េដើមបធីនថ ជំនយួែផនកចបប្់រតូវែតបនផ្តល់ឲយ្របកបេ យ្របសិទធភព េ យអនុេ ម ម ម រតីៃន 
េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ េ យចងចនូំវភពច្រមុះៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ កនុង 
ចំេ ម្របេទស និងតំបនេ់ផ ងៗគន េនជំុវញិពិភពេ ក និងេហតុករណ៍ែដលថជំនយួែផនកចបប្់រតូវែត 
បនបេងកើតេឡើង េ យអនុេ ម មតុលយភពរមួៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  កដូ៏ចជ ថ នភពរបស់ 
្របេទស និងតំបនទ់ងំេនះ។ 

 
៤. េលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋជសមជិកឲយពិចរ េលើករផ្តល់ជំនយួែផនកចបប ់ និងផ្តល់ជំនយួែបបេនះឲយ 

បនេ្រចើនជអតិបរម មែដល ចេធ្វើេទបនកនុងករណីសម្រសប។ 
 
៥. េលើកទឹកចិត្តផងែដរដល់រដ្ឋជសមជិក ឲយេ្របើ្របស់េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំ 
យ មករសម្រសប និងេ យអនុេ ម មចបបជ់តិកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង និងចតវ់ធិនករថន កជ់តិ 

េដើមបពី្រងឹងសិទធិទទលួបនជនំយួែផនកចបបេ់នកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 
 
៦. េសនើសំុករយិល័យអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកេ្រគ ងេញ ន និងឧ្រកិដ្ឋកមម េ យ ្រស័យេទ 

េលើធនធនថវកិេ្រក្រកបខណ័្ឌ ែដលមន បន្តផ្តល់េស ្របឹក េយបល់ និងជំនយួបេចចកេទសដល់រដ្ឋជ 
សមជិកេនេពលមនករេសនើសំុ េលើវស័ិយកំែណទ្រមងយុ់ត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  កនុងេនះរមួមនករ ្ដ រយុត្តិធម ៌
េឡើងវញិ ជេ្រមើសេផ ងៗជំនួសឲយករ កព់នធនគរ និងករេរៀបចំបេងកើតែផនកររមួ ស្រមបក់រផ្តល់ជំនួយ 
ែផនកចបប។់ 

 
៧. េសនើសំុផងែដរដល់ករយិល័យអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកេ្រគ ងេញ ន និងឧ្រកិដ្ឋកមមេ យ 

្រស័យេទេលើធនធនថវកិេ្រក្រកបខណ័្ឌ ែដលមន  េធ្វើករផ ព្វផ យេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណ 
នទំងំេនះឲយបនទូលំទូ យ កនុងេនះរមួមន មរយៈករបេងកើតឯក រពកព់ន័ធ ដូចជេសៀវេភែណន ំ
និងេសៀវេភបណ្តុ ះប ្ត ល។ 

 
៨. េសនើសំុរដ្ឋជសមជិក និងមច ស់ជំនយួេផ ងៗេទៀត ផ្តល់ធនធនថវកិេ្រក្រកបខណ័្ឌ ស្រមបេ់គលបំ 

ណងនន ែដល្រតូវបនពិពណ៌នខងេលើ េ យអនុេ ម មវធិន និងនីតិវធីិរបស់អងគករសហ្របជជតិ 
។ 

 
៩. េសនើសំុអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ យករណ៍ជូនគណៈកមមករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមម និង 

្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ េនកនុងសមយ័្របជំុេលើកទី ២៣ របស់ខ្លួន  ស្ដីពីករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចបចចុបបនន 
េនះ។ 

 
                                                                                                             កិចច្របជុំេពញអងគេលើកទី ៦០ 
                              ៃថងទី ២០ ែខធនូឆន  ំ២០១២ 
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ឧបសមព័នធ 
េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនអំងគករសហ្របជជត ិ ស្តពីីសទិធិទទួល 
បនជំនួយែផនកចបប់ េនកនងុ្របព័នធយតុ្តធិម៌្រពហមទណ្ឌ    
 
ក. េសចក្តីេផ្តើម 
១. ជំនួយែផនកចបបគឺ់ជធតុផ ជំ រវន្តមយួៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ្របកបេ យយុត្តិធម ៌ មនុស ធម ៌ និង 
្របសិទធផល ែដលែផ្អកេលើនីតិរដ្ឋជមូល ្ឋ ន។ ជំនួយែផនកចបបជ់មូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមបក់រទទលួបនសិទធិេផ ងៗេទៀត 
កនុងេនះរមួមនសិទធិទទលួបនករជំនំុជ្រមះក្ត្ីរបកបេ យយុត្តិធម ៌ ដូចែដលបនកំណតេ់នកនុងម្រ  ១១ ្រតងក់ថ 
ខណ័្ឌ ទី ១ ៃនេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ជបុេរល័កខខណ័្ឌ កនុងករេ្របើ្របស់សិទធិទងំេនះ និងជកិចចធន 
ករពរដសំ៏ខន ់ ែដលធនឲយមនភពយុត្តិធមជ៌មូល ្ឋ ន និងជំេនឿទុកចិត្តពី ធរណៈេលើដំេណើ រករយុត្តិធម ៌
្រពហមទណ្ឌ ។ 
 
២. េលើសពីេនះេទេទៀតម្រ  ១៤ កថខណ័្ឌ ទី ៣ (ឃ)  ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ 
នេយបយែចងថ កនុងចំេ មសិទធិេផ ងៗេទៀត ជន្រគបរ់ូប្រតូវមនសិទធិ  “ទទលួបនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យមន 
វត្តមនរបស់ខ្លួន និងករពរខ្លួនេ យខ្លួនឯងផទ ល់ ឬ មរយៈជំនួយែផនកចបប ់ មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន ្រតូវបន 
្របបឲ់យដឹងអំពសិីទធិេនះ ្របសិនេបើខ្លួនគម នជំនយួករចបប ់ េហើយ្រតូវទទួលបនជំនយួករចបបែ់ដល្រតូវចត់ ងំសំ 
បខ់្លួន  កនុងករណី ែដលផល្របេយជនែ៍ផនកយុត្តិធមត៌្រមូវឲយេធ្វើដូេចន ះ និងេ យឥតបងៃ់ថ្លេន្រគបក់រណីែបបេនះ 

្របសិនេបើជនជបេ់ចទគម នមេធយបយ្រគប្់រគន ់េដើមបចំី យេទេលើជំនួយករចបបេ់ទ”។ 
 
៣. ្របពន័ធជំនយួែផនកចបបក់ំពុងដំេណើ រករ ែដលជែផនកមយួៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ កំពុងដំេណើ រករ ច 
កតប់នថយថិរេវ ែដលជនសង យ័ ្រតូវបនឃតខ់្លួនេនអងគភពនគរបល  និងមណ្ឌ លឃំុខ្លួន េលើសពីេនះេទេទៀត 
កតប់នថយបននូវចំននួអនកជបព់នធនគរ ចំនួនករផ្តនទ េទសមនិ្រតឹម្រតូវ ភពចេង្អ តែណនេន មពនធនគរ  និង 
ករកកសទះសំណំុេរឿងេនតុ ករ ្រពមទងំកតប់នថយករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសជថមីេទៀត និងភពទទលួរងេ្រគះផទួនៗ។ 
ក៏ ចករពរ និងធនករពរសិទធិរបស់ជនរងេ្រគះ និង ក េីនកនុងដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ផងែដរ។ ជំនួយ 

ែផនកចបប់ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបរីមួចំែណកកនុងករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមម េ យេលើកកំពស់ករយល់ដឹងែផនកចបប។់ 
 
៤. ជំនួយែផនកចបបម់នតួនទីសំខនក់នុងករស្រមបស្រមួលយន្តករបែង្វរ និងករេ្របើ្របស់ទណ្ឌ កមម្រពមទងំ 
វធិនករននេន មសហគមន ៍ កនុងេនះរមួមនវធិនករមនិឃំុខ្លួន  េលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់សហគមនឲ៍យបន 
កនែ់តេ្រចើនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  កតប់នថយករេ្របើ្របស់ែដលមនិចបំចនូ់វករឃុខំ្លួន និងករកតេ់ទសឲយ 
ជបព់នធនគរ េធ្វើសនិទនកមមេលើេគលនេយបយយុត្តធម្៌រពហមទណ្ឌ  និងធនឲយមនករេ្របើ្របស់្របកបេ យ 
្របសិទធផលនូវធនធនរបស់រដ្ឋ។ 
 
៥. ែតគរួឲយេ ក ្ត យ្របេទសជេ្រចើនេនខ្វះធនធន និងសមតថភពចបំចក់នុងករផ្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់ 
ជនសង យ័ ជនជបេ់ចទពីបទ្រប្រពឹត្តបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ជនជបឃំុ់កនុងពនធនគរ ជនរងេ្រគះ និង ក ។ី 
 
៦. េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនអំងគករសហ្របជជតិ ស្តីពីសិទធទិទលួបនជំនយួែផនកចបបក់នុង្របពន័ធ 
យុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ែដលដក្រសងេ់ចញពីបទ ្ឋ នអន្តរជត ិ និងទម្ល បអ់នុវត្តនល៍្អៗែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់ មន 
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េគលេ ផ្តល់ករែណនដំល់រដ្ឋននអំពីេគលករណ៍ជមលូ ្ឋ ន ែដល្របពន័ធជំនយួែផនកចបបក់នុង្របពន័ធយុត្តិធម ៌
្រពហមទណ្ឌ គួរែតយកេធ្វើជមលូ ្ឋ ន េហើយនឹងគូសបញជ កនូ់វធតុផ ជំក់ កទ់ងំ យ ែដលត្រមូវឲយមនស្រមប ់
្របពន័ធជំនយួែផនកចបបថ់ន កជ់តិ្របកបេ យ្របសិទធភព និងនិរន្តរភព េដើមបពី្រងឹងសិទធទិទួលបនជំនយួែផនកចបប ់
េ យអនុេ ម មេសចក្តសីេ្រមចេលខ 2007/24 ចុះៃថងទី ២៦ ែខកកក ឆន ំ ២០០៧ របស់្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច និង 
សងគមកិចច ែដលមនចំណងេជើងថ “កចិចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិសំ បែ់កលំអនូវសិទធទិទួលបនជំនយួែផនកចបប ់កនុង 
្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ជពិេសសេនទ្វីប ្រហ្វ៊ិក”។ 
 
៧. េ យអនុេ ម មេសចក្តី្របកស្រកុងលីឡុងវ ី (Lilongwe) ស្តីពីសិទធិទទួលបនជំនយួែផនកចបបេ់នកនុង 
្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ េនទ្វីប ្រហ្វ៊ិក និងែផនករសកមមភព្រកុងលីឡុងវសី្រមបអ់នុវត្តនេ៍សចក្តី្របកសេនះ 
េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ យកលំនំ មេគលគំនិតដទូ៏លំទូ យៃនជនួំយែផនកចបប។់ 
 
៨. ស្រមបេ់គលបំណងៃនេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះពកយថ “ជំនយួែផនកចបប”់ រមួបញចូ ល 
នូវករែណនែំផនកចបប ់ ជំនយួែផនកចបប ់ និងករេធ្វើជតំ ងស្រមបជ់ន្រតូវបនឃតខ់្លួន/ឃំុខ្លួន  ្រតូវបនចបខ់្លួន ឬ 
្រតូវកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ ្រតូវសង យ័ ឬ្រតូវជបេ់ចទ  ឬក្៏រតូវបនេចទ្របកនព់ីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  េហើយ 
នឹងស្រមបជ់នរងេ្រគះ និង ក េីនកនុងដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យឥតគិតៃថ្លដល់ជន 
ទងំ យ   ែដលគម នមេធយបយ្រគប្់រគន ់ឬេនេពលែដលផល្របេយជនែ៍ផនកយុត្តិធមត៌្រមូវឲយេធ្វើដូេចន ះ។ ជង 
េនះេទេទៀត “ជំនួយែផនកចបប”់ មនេគលបំណង កប់ញចូ លនូវេគលគំនិតអបរ់ែំផនកចបប ់ សិទធិទទួលបនពត័ម៌ន 
ែផនកចបប ់ និងេស េផ ៗងេទៀតែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់ជនទងំ យ មរយៈយន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះេ្រក 
្របពន័ធតុ ករ និងករ ្ដ រដំេណើ រករយុត្តិធមេ៌ឡើងវញិ។ 
 
៩. ស្រមបេ់គលបំណងៃនេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ បុគគលែដលផ្តល់ជំនយួែផនកចបប្់រតូវ 
បនកំណតេ់នកនុងេនះថជ “ម្រន្តីផ្ដល់ជំនួយែផនកចបប”់ និងអងគករទងំ យ ែដលផ្តល់ជំនួយែផនកចបប្់រតូវបន 
កំណតថ់ជ “ម្រន្តីផ្ដល់េស ជំនួយែផនកចបប”់។ ម្រន្តីផ្ដល់ជំនួយែផនកចបបទី់ ១ គឺជេមធវ ី ប៉ែុន្តេគលករណ៍ និង 
េគលករណ៍ែណនទំងំេនះកផ៏្តល់នូវេយបល់ផងែដរថ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតេធ្វើករជមយួៃដគូពកព់ន័ធេផ ងៗ ែដល 
ជម្រន្តីផ្ដល់េស ជំនយួែផនកចបបក់នុងទ្រមងជ់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល អងគករែដលមនមូល ្ឋ នេនកនុងសហគមន ៍
អងគករសបបុរសធមែ៌បប សន និងេ្រក្រកបខណ័្ឌ សន ថ បន័វជិជ ជីវៈចបប ់និងសមគមនន៍ន្រពមទងំ ថ បន័ 
អបរ់។ំ ករផ្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់ជនបរេទស ្រតូវែតអនុេ ម មល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនអនុសញញ ្រកុងវែីយន៉ ស្តីពី 
ទំនកទំ់នងកុងសុ៊ល8 និងសនធិសញញ េទ្វភគីែដល ចអនុវត្តបនេផ ងៗេទៀត។ 
 
១០. គរួកតសំ់គល់ថរដ្ឋទងំ យ េ្របើ្របស់គំរខុូសៗគន ស្រមបក់រផ្តល់ជំនយួែផនកចបប។់ គំរូទងំេនះ ច 
បប់ញចូ លអនកករពរក្តី ធរណៈ េមធវឯីកជន េមធវជីបកិ់ចចសនយ គេ្រមងេស ែផនកចបបេ់ យឥតគិតៃថ្ល 

គណៈេមធវ ី អនកជំនយួករេមធវ ី និងម្រន្តីេផ ងៗេទៀត។ េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ មនិ 
អនុមត័យល់្រពមេលើគំរជូក់ ក់ មយួេទ ប៉ុែន្តេលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋទងំ យឲយធនករពរដល់សិទធិជមូល ្ឋ ន 
កនុងករទទួលបនជំនយួែផនកចបបរ់បស់ជនែដល្រតូវបនឃុខំ្លួន ចបខ់្លួន ឬ្រតូវបនកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ9 ្រតូវ 

                                                 
8 េស៊រសីនធសិញញ អងគករសហ្របជជតិ វ ៉ូលូមទី ៥៩៦ េលខ 8638។ 
9ពកយថ “ករចបខ់្លួន” “ជនែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន/ជនជបឃំុ់” និង “ជន្រតូវបនកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ ” ្រតូវបនែស្វងយល់ដូចែដលបន  
 កំណតនិ់យមនយ័េនកនុង្រកុមេគលករណ៍ ស្រមបក់រពរជន្រគបរូ់បសថិតេ្រកមទ្រមង់ មយួៃនករឃំុខ្លួន ឬករកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ   
 (េសចក្តីសេ្រមចេលខ 43/173 របស់ម សននិបតជឧបសមពន័ធ)។  
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បនសង យ័10 ឬ្រតូវេចទ ឬកជ៏បេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ទនទឹមនឹងព្រងីកវ ិ លភពជំនយួែផនកចបប ់ េ យរមួ 
បញចូ លជនេផ ងៗេទៀតែដលពកព់ន័ធជមយួ្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  នងិេធ្វើឲយគេ្រមងផ្តល់ជំនយួែផនកចបបម់នភព 
ច្រមុះគន ។ 
 
១១. េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ គឺ្រតូវែផ្អកេលើករទទលួ គ ល់ថកនុងករណីសម្រសបរដ្ឋទងំ 

យ ្រតូវែតទទួល ៉ បរ់ងអនុវត្តវធិនករជេស៊រ ីេទះបីមនិពកព់ន័ធយ៉ងដិតដល់េទនឹងជំនួយែផនកចបបក់េ៏ យ ែដល 
ចបេងកើនជអតិបរមនូវឥទធិពលជវជិជមន ែដលករបេងកើតេឡើង និង/ឬករព្រងឹង្របពន័ធជំនយួែផនកចបបកំ់ពុងដំ 

េណើ រករ្រតឹម្រតូវ ចមនេទេលើ្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ កំពុងដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ និងេទេលើសិទធិទទលួបនយុត្តិធម ៌
។ 
 
១២. េ យទទលួ គ ល់ថ្រកមុមនុស េ យែឡក ្រតូវមនសិទធិទទលួបនករករពរបែនថម េបើមនិដូេចន ះេទពកួេគ 
កនែ់ត្របឈមនឹងភពងយរងេ្រគះផទួនៗ េនេពលចូលរមួពកព់ន័ធនឹង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ េនះ េទើបេគល 
ករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះមនែចងផងែដរ នូវបទបបញញត្តិជក់ កសំ់ ប្់រស្តី កុមរ និង្រកុមមនុស ែដល 
មនេសចក្ដី្រតូវករពិេសស។ 
 
១៣. េគលករណ៍និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ ជបឋមជបព់កព់ន័ធនឹងសិទធិទទួលបនជំនយួែផនកចបប ់េ យ 
មនភពេ យែឡកពីសិទធិទទលួបនជំនួយឧបតថមភែផនកចបប ់ ដូចែដលបនទទួល គ ល់េនកនុងចបបអ់ន្តរជតិ។ គម ន 
បទបបញញត្តិ មយួេនកនុងេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ ្រតូវបនបក្រ យថជករផ្តល់នូវ 
ករករពរកនុងក្រមតិមយួ ទបជងករករពរែដល្រតូវបនផ្ដល់ មចបបជ់តិ និងបទ ្ឋ នេ្រកមជតិ និងអនុសញញ  
ឬកតិកសញញ សិទធិមនុស កំរតិអន្តរជតិ និងកំរតិតំបនែ់ដល ចអនុវត្តបនចំេពះករ្រគប្់រគងវស័ិយយុត្តិធម ៌ កនុងេនះ 
រមួមនប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ អនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ11 
អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ12 និងអនុសញញ អន្តរជតិសពីពីករករពរសិទធិ 
របស់ពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរ់បូ និងសមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគេឡើយ។13 េទះជយ៉ង កេ៏ យ្របករេនះ 
មនិ្រតូវបនបក្រ យកនុងនយ័ថ រដ្ឋទងំ យ្រតូវបនភជ បក់តព្វកិចចេ យលិខិតុបករណ៍កំរតិអន្តរជតិ និងកំរតិតំបន ់
ែដល្របេទសទងំេនះមនិបនផ្តល់សចច បន័ ឬចូលជភគីេនះេទ។   
 
ខ. េគលករណ៍ 
េគលករណ៍ទ ី១: សិទធទិទលួបនជំនយួែផនកចបប ់
១៤. េ យទទលួ គ ល់ថជំនយួែផនកចបប ់ គឺជធតុផ មំយួជ រវន្តៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ែដលកំពុងដំ 
េណើ រករែផ្អកេលើនីតិរដ្ឋជមលូ ្ឋ ន ែដលជ្រគឹះមយួស្រមបក់រទទលួបននូវសិទធិេផ ងៗេទៀត កនុងេនះរមួមនសិទធិ 
ទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តី្របកបេ យយុត្តិធម ៌ និងជកិចចធនករពរដសំ៏ខន ់ ែដលធនឲយមនភពយុត្តិធមជ៌ 

                                                 
10សិទធិទទួលបនជំនួយែផនកចបបរ់បស់ជនសង យ័ ្រតូវេកើតេឡើងេនមុនេពល កសួរយកចេម្លើយ គេឺនេពលែដលពួកេគដឹងថពួកេគជកមមវតថុ  
   ៃនករេសុើបអេងកត និងេនេពលែដលពួកេគសថិតេនេ្រកមករគំ មកំែហងរេំ ភបំពន និងករបំភតិបំភយ័ ឧទហរណ៍ៈ េនកនុងទីកែន្លងឃំុខ្លួន  
    /ឃតខ់្លួន។ 
11 េស៊រសីនធិសញញ អងគករសហ្របជជតិ វ ៉ូលូមទី ១៥៧៧ េលខ 27531។ 
12 េស៊រសីនធិសញញ អងគករសហ្របជជតិ វ ៉ូលូមទី ១២៤៩ េលខ 20378 ។ 
13 េស៊រសីនធិសញញ អងគករសហ្របជជតិ វ ៉ូលូមទី ២២២០ េលខ 39481 ។  
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មូល ្ឋ ន និងជំេនឿទុកចិត្តពី ធរណៈជនេទេលើដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ 14ផងេនះ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតធន 
ករពរនូវសិទធទិទួលបនជំនយួែផនកចបប ់ េនកនុង្របពន័ធចបបជ់តិរបស់ខ្លួនេនក្រមតិខពស់បំផុត មែដល ចេធ្វើបន 
បទ់ងំេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញផងកនុងករណីែដល ចអនុវត្តបន។ 

 
េគលករណ៍ទ ី២: ករទទលួខុស្រតូវរបស់រដ្ឋ 
១៥. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតចតទុ់កករផ្តល់ជំនួយែផនកចបប ់ ជករណីយកិចចនិងករទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួន។ េដើមប ី
សេ្រមចេគលេ េនះ មករណីសម្រសប រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតពិនិតយពិចរ េលើករអនុមត័ចបប ់ និងបទ ្ឋ នេ្រកម 
ចបបទ់ងំ យជក់ ក ់នងិធនថ្របពន័ធជំនយួែផនកចបបដ់ទូ៏លំទូ យមយួ ្រតូវែតអនុមត័ កឲ់យដំេណើ រករ ែដល 
ចទទួលបនជសិទធិ្របកបេ យ្របសិទធភព មននិរន្តរភព និងគួរឲយេជឿទុកចិត្តបន។ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតែបងែចក 

ធនធនមនុស  និងធនធនហិរញញ វតថុចបំចស់្រមប្់របពន័ធជំនួយែផនកចបបេ់នះ។ 
 
១៦. រដ្ឋមនិ្រតូវេ្រជ តែ្រជកចូលកនុងកិចចកររបស់អងគករ ែដលករពរក្តីឲយអនកទទួលផលពីជនួំយែផនកចបប ់ ឬ 
ឯក ជយភពរបស់ម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់អនកទទួលផលេឡើយ។ 
 
១៧. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតបេងកើនចំេណះដឹងដល់្របជពលរដ្ឋអំពសិីទធិ និងកតព្វកិចចរបស់ពកួេគេ្រកមចបប ់ ម 
រយៈមេធយបយសម្រសម េដើមបបីងក រ-ទប់ ក តក់រ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ និងភពទទលួរងេ្រគះ។ 
 
១៨. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតខំ្របឹងខនះែខនងបេងកើនចំេណះដឹងដល់សហគមនរ៍បស់ខ្លួន អំពីវស័ិយយុត្តិធម ៌  នងិមុខងរ 
របស់  វធីិ កព់កយបណ្តឹ ងេនចំេពះមុខតុ ករ និងយន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះេ្រក្របពន័ធតុ ករ។ 
 
១៩. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតពិចរ េលើករអនុមត័វធិនករសម្រសប ស្រមបផ់្តល់ពត័ម៌នដល់សហគមនរ៍បស់ខ្លួន 
អំពីអំេពើែដល្រតូវបនកំណតជ់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ មចបប។់ ករផ្តល់ពត័ម៌នែបបេនះដល់អនកេធ្វើដំេណើ រេទកនុង 
ែដនសមតថកិចចេផ ងៗេទៀត កនុងករណីែដលបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ្រតូវបនចតថ់ន ក់ ម្របេភទ និងកតេ់ទស ម 
រេបៀបខុសៗគន  គឺមនភពចបំចស់្រមបប់ងក រ-ទប់ ក តឧ់្រកិដ្ឋកមម។ 
 
េគលករណ៍ទ ី៣: ជំនួយែផនកចបបស់្រមបជ់នែដល្រតូវបនសង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកនព់បីទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
២០. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតធនថជន្រគបរូ់ប ែដល្រតូវបនចបខ់្លួន ឃំុខ្លួន សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ ្របកនពី់បទ 
េលមើស្រពហមទណ្ឌ  ែដល ច្រតូវផ្តនទ េទសឲយជបព់នធនគរ ឬេទស្រប រជីវតិ ្រតូវមនសិទធិទទលួបនជំនយួែផនក 
ចបបេ់ន្រគបដំ់ កក់លៃនដំេណើ រករយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 
 
២១. ជំនួយែផនកចបប្់រតូវែតផ្តល់ឲយផងែដរ េ យមនិគិតពីមេធយបយរបស់ជនេនះ ្របសិនេបើផល្របេយជនែ៍ផនក 
យុត្តិធមត៌្រមូវឲយេធ្វើដូេចន ះ ឧទហរណ៍ៈ េ យ រែតភពបនទ ន ់ ឬភព ំញុំៃនេរឿងក្តី ឬភពធងនធ់ងរៃនេទសជ 
សក្ត នុពល។ 
 

                                                 
14 កយសពទ “ដំេណើ រករយុត្តិធម”៌ ្រតូវបនែស្វងយល់ដូចែដលបនកំណតនិ់យមនយ័ េនកនុងេគលករណ៍ែណន ំស្តីពីវស័ិយយុត្តិធមក៌នុងបញ្ហ នន  
    ពកព់ន័ធនឹងកុមររងេ្រគះ និង ក ជីកុមរពីឧ្រកិដ្ឋកមម (ឧបសមពន័ធៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ 2005/20 របស់្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច)។  
    ស្រមបេ់គលបំណងៃនេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ កយសពទេនះករ៏មួបញចូ លនូវបតយបន័ ករេផទរជនជបឃំុ់កនុងពនធនគរ និង 
    ដំេណើ រករនីតិវធីិជំនួយឧបតថមភែផនកចបបេ់ទវញិេទមក។ 
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២២. កុមរ្រតូវមនសិទធិទទលួបនជំនួយែផនកចបប់ មល័កខខណ័្ឌ ដូចគន នឹង ឬល័កខខណ័្ឌ អតឱ់នេ្រចើនជងមនុស  
េពញវយ័។ 
 
២៣. ជករទទលួខុស្រតូវរបស់ម្រន្តីនគរបល ្រពះ ជ ជញ  និងេច្រកមកនុងករធនថ ជនទងំ យែដល 
បង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខពកួេគែដលមនិមនលទធភពរកបនេមធវ ី និង/ឬែដលពួកេគជជនងយរងេ្រគះ ្រតូវបន 
ផ្តល់នូវលទធភពទទលួបនជំនួយែផនកចបប។់ 
 
េគលករណ៍ទ ី៤: ជំនយួែផនកចបបស់្រមបជ់នរងេ្រគះពឧី្រកិដ្ឋកមម  
២៤. េ យមនិបះ៉ពល់ដល់ ឬមនិែមនមនិ្រសបេទនឹងសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតផ្តល់ជនួំយែផនក 
ចបបដ់ល់ជនរងេ្រគះពីឧ្រកិដ្ឋកមម មករណីសម្រសប។ 
 
េគលករណ៍ទ ី៥: ជំនយួែផនកចបបស់្រមប់ ក  ី 
២៥. េ យមនិបះ៉ពល់ដល់ ឬមនិែមនមនិ្រសបេទនឹងសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតផ្តល់ជនួំយែផនក 
ចបបដ់ល់ ក ពីីឧ្រកិដ្ឋកមម មករណីសម្រសប។ 
 
េគលករណ៍ទ ី៦: ភពមនិេរ ើសេអើង 
២៦. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតធនឲយមនករផ្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់ជន្រគបរ់ូប េ យមនិគិតពី យុ ជតិ សន ៍
ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន ឬជំេនឿ ទស នៈនេយបយ ឬទស នៈេផ ងៗេទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ឬ 
េដើមកំេណើ តសងគម ្រទពយសមបត្តិ ភពជពលរដ្ឋ (សញជ តិ) ឬលំេន ្ឋ ន កំេណើ ត ករអបរ់ ំ ឬ នៈកនុងសងគម ឬ 
នៈេផ ងៗេទៀត។  

 
េគលករណ៍ទ ី៧: ករផ្តល់ជំនយួែផនកចបបជ់បនទ ន ់និង្របកបេ យ្របសិទធភព 
២៧. រដ្ឋទងំ យ្រតូវធនថជំនយួែផនកចបប្់របកបេ យ្របសិទធភព ្រតូវែតបនផ្តល់ឲយជបនទ នេ់ន្រគបដំ់ 

កក់លៃនដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 
 
២៨. ជំនួយែផនកចបប្់របកបេ យ្របសិទធភព រមួមនប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹមសិទធិកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ង ជមយួម្រន្តី 
ផ្ដល់ជំនួយែផនកចបប ់ េ យគម នករ ងំស្រមបជ់នជបឃំុ់ទងំ យ សិទធិរក ករសមង តក់នុងករេធ្វើទំនកទំ់នង សិទធិ 
កនុងករពិនិតយសំណំុេរឿង និងសិទធិមនេពលេវ  និងលទធភព្រគប្់រគន ់េដើមបេី្រត មេរៀបចំករពរខ្លួនសំ បព់ួកេគ។    
 
េគលករណ៍ទ ី៨: សិទធទិទលួបនពត័ម៌ន 
២៩. រដ្ឋទងំ យ្រតូវធនថមុនេពល កសួរយកចេម្លើយ និងេនេពលដកហូតសិទធិេសរភីព ជនទងំ យ្រតូវ 
ទទួលបននូវពត័ម៌នស្តីពីសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបបរ់បស់ខ្លួន និងកិចចធនករពរ មនីតិវធិីេផ ងៗេទៀត កដូ៏ច 
ជស្តីពីផលវបិកជសក្ត នុពលកនុងករេបះបងេ់ យសម័្រគចិត្តនូវសិទធិទងំេនះ។ 
 
៣០. រដ្ឋទងំ យ្រតូវធនថពត័ម៌នស្តីពីសិទធិ េនកនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  និងេស ជំនួយ 
ែផនកចបប ់្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យេ យេសរ ី និង ចផ្តល់នូវលទធភពទទលួបនដល់ ធរណជន។ 
 
េគលករណ៍ទ ី៩: ដំេ ះ្រ យ និងកចិចធនករពរ 
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៣១. រដ្ឋទងំ យ្រតូវបេងកើតដំេ ះ្រ យ និងកិចចធនករពរែដល្រតូវអនុវត្ត ្របសិនេបើសិទធិទទលួបនជំនយួ 
ែផនកចបប្់រតូវបនេធ្វើឲយអន្ត យ ពនយរេពល ឬបដិេសធ ឬ្របសិនេបើជនទងំ យមនិ្រតូវបនេគផ្តល់នូវពត័ម៌ន្រគប ់
្រគន ់ស្តីពីសិទធទិទលួបនជំនយួែផនកចបបរ់បស់ខ្លួន។ 
 
េគលករណ៍ទ ី១០: សមភពៃនសិទធទិទលួបនជនំយួែផនកចបប ់
៣២. វធិនករពិេសសទងំ យ្រតូវែតចតឲ់យមនេឡើង េដើមបធីនបននូវសិទធិទទួលបនជនំយួែផនកចបប ់ េ យ 
មននយ័ស្រមប្់រស្តី កុមរ និង្រកុមមនុស ែដលមនត្រមូវករពិេសស កនុងេនះរមួមនប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹមមនុស ចស់ 
ជនភគតិច ជនពិករ ជនវកិលចរតិ អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកមនជំងឺឆ្លងធងនធ់ងរេផ ងៗេទៀត អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ង 
េញ ន ជនជតិេដើមភគតិច និងជនអមបូរេដើម ជនគម នសញជ តិ (និេបតិកជន) អនកសំុសិទធិ្រជកេកន ជនបរេទស 
េទសន្តរ្របេវសជន និងពលករេទសន្តរ្របេវសន ៍ ជនេភៀសខ្លួន និងជនចំ ក្រសុកេនកនុង្របេទសេឡើយ។ វធិនករ 
ែបបេនះគួរែតេលើកេសចក្តី្រតូវករពិេសសរបស់្រកុមមនុស ទងំេនះយកមកេ ះ្រ យ កនុងេនះរមួមនវធិនករេផ្ត ត 
េលើេយនឌរ័ និងវធិនករសម្រសប ម យុ។ 
 
៣៣. រដ្ឋទងំ យ្រតូវធនផងែដរថជំនយួែផនកចបប ់ ្រតូវែតបនផ្តល់ដល់អនករស់េនតំបនជ់នបទ តំបន់ ច ់
្រសយល និងតំបនែ់ដលមនវបិត្តិខងេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច និងដល់អនកែដលជសមជិកៃន្រកុមមនុស  ែដលមន 
វបិត្តិខងេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច។ 
 
េគលករណ៍ទ ី១១: ជំនួយែផនកចបបែ់ដលជឧត្ដម្របេយជនស៍្រមបកុ់មរ 
៣៤. េនកនុងករសេ្រមចេលើជំនយួែផនកចបបទ់ងំអស់ែដលបះ៉ពល់ដល់កុមរ15  ្រតូវគិតគូដល់ឧត្ដម្របេយជនដ៍ល់ 
កុមរ។ 
 
៣៥. ជំនួយែផនកចបបែ់ដល្រតូវបនផ្តល់ដល់កុមរ ្រតូវែតកំណតជ់ ទិភពេ យគិតគូដល់ឧត្ដម្របេយជនរ៍បស់ 
កុមរ និង ចផ្តល់នូវលទធភពទទលួបនសម្រសប ម យុ ជអន្តរវស័ិយ   ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេឆ្លើយតប 
េទនឹងេសចក្តី្រតូវករែផនកចបប ់និងែផនកសងគមជក់ ករ់បស់កុមរ។ 
  
េគលករណ៍ទ ី១២: ឯក ជយភព និងករករពរម្រន្តផី្ដល់ជំនយួែផនកចបប ់
៣៦. រដ្ឋទងំ យ្រតូវធនថម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបប ់ ចអនុវត្តករងររបស់ពួកេគបន្របកបេ យ្របសិទធភព 
េ យេសរ ី និងេ យឯក ជយ។ ជពិេសសរដ្ឋទងំ យ្រតូវធនថអនកផ្ដល់ជំនយួែផនកចបប ់ ចបំេពញមុខងរវជិជ -
ជីវៈចបបទ់ងំអស់របស់ពកួេគបន េ យគម នករបំភតិបំភយ័ ឧបសគគ ងំ ករយយីរខំន ឬករេ្រជ តែ្រជកែដល 
មនិសម្រសប ចេធ្វើដំេណើ រ ពិេ្រគះេយបល់ និងជបួជមយួអតថិិជនរបស់ពកួេគេ យេសរ ី និងេ យសមង ត ់
ទងំ្រសុងទងំេនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួនេគផទ ល់ និងេនេ្រក្របេទស និងពិនិតយេមើលករេចទ្របកន ់ និងសំណំុេរឿង 
ពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀតេ យេសរ ី ្រពមទងំមនិទទលួរងនូវ និងមនិ្រតូវបនគំ មកំែហងេចទ្របកន ់ ឬករ កេ់ទស 
ទណ្ឌ ែផនករដ្ឋបល េសដ្ឋកិចច ឬករ កេ់ទសទណ្ឌ េផ ងៗេទៀត ចំេពះវធិនករ មយួែដល្រតូវបនអនុវត្ត 
េ យអនុេ ម មករណីយកិចច បទ ្ឋ ន នងិសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់េឡើយ។   
 

                                                 
15 “កុមរ” មននយ័ថជនែដលមន យុេ្រកម ១៨ ឆន  ំេ យអនុេ ម មអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ 
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េគលករណ៍ទ ី១៣: សមតថភព និងគណេនយយភពរបស់ម្រន្តផី្ដល់ជំនួយែផនកចបប ់
៣៧. រដ្ឋទងំ យ្រតូវ កឲ់យដំេណើ រករនូវយន្តករទងំ យ េដើមបធីនថម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបបទ់ងំអស់្រតូវ 
មនករអបរ់ ំករបណ្តុ ះប ្ត ល ជំនញ និងបទពិេ ធនស៍ម្រសប នឹង្របេភទៃនករងររបស់ពកួេគ កនុងេនះរមួមន 
ភពធងនធ់ងរៃនបទេលមើសែដល្រតូវេ ះ្រ យ ្រពមទងំសិទធិនិងេសចក្តី្រតូវកររបស់្រស្តី កុមរ និង្រកុមមនុស ែដលមន 
េសចក្តី្រតូវករពិេសស។ 
 
៣៨. ពកយបណ្តឹ ងពកព់ន័ធនឹងវនិយ័្របឆងំនឹងម្រន្តផី្ដល់ជំនយួែផនកចបបទ់ងំ យ ្រតូវែតេធ្វើករេសុើបអេងកត និង 
វនិិចឆយ័េទសជបនទ ន ់ េ យអនុេ ម ម្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈេនចំេពះមុខ ថ បន័មយួ ែដលមនិលំេអៀង និង ច 
ពិនិតយេឡើងវញិ មផ្លូវតុ ករ។ 
 
េគលករណ៍ទ ី១៤: ភពជៃដគូ 
៣៩. រដ្ឋទងំ យគួរែតទទួល គ ល់ និងេលើកទឹកចិត្តដល់ករចូលរមួចំែណកពីសមគមេមធវ ី សកលវទិយល័យ 
សងគមសីុវលិ និង្រកុមេផ ងៗ្រពមទងំ ថ បន័េផ ងៗេទៀតកនុងករផ្តល់ជំនយួែផនកចបប។់ 
 
៤០. កនុងករណីចបំចភ់ពជៃដគូកនុងទ្រមងជ់ ធរណៈ-ឯកជន និងភពជៃដគូេផ ងៗេទៀតគរួែត្រតវូបន 
បេងកើតេឡើង េដើមបពី្រងីកវ ិ លភពជំនយួែផនកចបបេ់នះ។ 
 
គ. េគលករណ៍ែណន ំ
េគលករណ៍ែណនទីំ ១: ករផ្តល់ជំនួយែផនកចបប ់
៤១. េនេពល រដ្ឋទងំ យអនុវត្តយន្តករេផទ ងផទ តពី់ភព្រកី្រក េដើមបកំីណតអំ់ពសិីទធទិទលួបនជំនយួែផនក 
ចបប ់រដ្ឋទងំ យេនះ្រតូវធនថៈ 
 
 (ក) ជនទងំ យែដលមេធយបយរបស់ខ្លួន មនេលើសពីក្រមតិកំណតៃ់នយន្តករេផទ ងផទ តពី់ភព្រកី្រក 
ប៉ុែន្តពកួេគមនិ ចមនលទធភពរក ឬមនិមនលទធភពទទលួបនេមធវ ី េនកនុង ថ នភពែដលជំនយួែផនកចបប ់ ្រតូវ 
បនផ្តល់ជូន មែបបេផ ងពីេនះ និងជផល្របេយជនែ៍ផនកយុត្តិធមែ៌ដល្រតូវផ្តល់ជំនយួែបបេនះ មនិ្រតូវបនផត ់
េចញពីករទទលួជំនយួេនះេឡើយ។ 
 
 (ខ) លកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបក់រអនុវត្តយន្តករេផទ ងផទ តព់ភីព្រកី្រក  ្រតូវផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យ។ 
 
 (គ) ជនទងំ យែដល្រតូវករជបនទ ន ់នូវជំនយួែផនកចបបេ់នអងគភពនគរបល មណ្ឌ លឃុំខ្លួន  ឬតុ ករ 
គរួែត្រតូវបនផ្តល់នូវជំនយួែផនកចបបដំ់បូង ខណៈែដលសិទធិកនុងករទទួលរបស់ពួកេគកំពុង្រតូវបនកណំត។់ អនីតិជន 
ជនិចចកល្រតូវបនេលើកែលងពីយន្តករេផទ ងផទ តព់ីភព្រកី្រកេនះ។ 
 
 (ឃ) ជនទងំ យែដល្រតូវបនបដិេសធជំនយួែផនកចបប ់ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នយន្តករេផទ ងផទ តពី់ 
ភព្រកី្រក មនសិទធិប្តឹងត ៉ នឹងេសចក្ដីសេ្រមចេនះ។ 
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 (ង) េ យយកចិត្តទុក កចំ់េពះ ថ នភពេ យែឡករបស់បុគគល និងបនទ បពី់ពិចរ េទេលើមូលេហតុៃន 
ករបដិេសធរបស់េគចំេពះជំនយួែផនកចបប ់តុ ករបងគ បថ់បុគគលេនះ្រតូវែតបនផ្តល់នូវជំនួយែផនកចបប ់េ យមន 
ឬគម នកររមួវភិគទនពីបុគគលេនះ េនេពលែដលផល្របេយជនែ៍ផនកយុត្តិធមត៌្រមូវឲយេធ្វើដូេចន ះ។ 
 
 (ច) ្របសិនេបើយន្តករេផទ ងផទ តពី់ភព្រកី្រក ្រតូវបនគណនេ យឈរេលើមូល ្ឋ ន្របកចំ់ណូលស្រមប ់
សមជិក្រគួ រ ប៉ុែន្តសមជិកមន ក់ៗ ៃន្រគួ រមនទំនស់ផល្របេយជនជ៍មយួគន   ឬមនិមនលទធភពេសមើគន កនុង 
ករទទលួបន្របកចំ់ណូលរបស់្រគួ រេនះ យកែត្របកចំ់ណូលរបស់សមជិក ែដល កព់កយសំុជំនយួែផនកចបប ់
ប៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបេ់គលបណំងៃនយន្តករេផទ ងផទ តពី់ភព្រកី្រកេនះ។    
  
េគលករណ៍ែណនទីំ ២: សិទធ្ិរតូវបនផ្តល់នូវពត័ម៌នស្តីពីជំនយួែផនកចបប ់
៤២. េដើមបធីនដល់ជនទងំ យនូវសិទធិ្រតូវបនផ្តល់នូវពត័ម៌ន ស្តីពីសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបបរ់បស់ពកួេគ 
រដ្ឋទងំ យ្រតូវធនថៈ 
 
 (ក) ពត័ម៌នស្តីពីសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបប ់ និងអ្វីែដលជំនយួែបបេនះមន កនុងេនះរមួមនអតថភិព 
ៃនេស ជំនយួែផនកចបប ់ និងវធីិទទលួបននូវេស ែបបេនះ ្រពមទងំពត័ម៌នពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត ្រតូវេធ្វើករផ ព្វ 
ផ យដល់សហគមន ៍និង ធរណជនទូេទ េន មករយិល័យរ ្ឋ ភបិលមូល ្ឋ ន និង្រគឹះ ថ នអបរ់ ំនិង សន 
និង មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យ កនុងេនះរមួមនអិុនេធើណិត ឬមេធយបយសម្រសបេផ ងៗេទៀត។ 
 
 (ខ) ពត័ម៌ន្រតូវែតេធ្វើករផ ព្វផ យដល់្រកុមមនុស ឯេក  និង្រកុមមនុស ទនេ់ខ យ។ ្រតូវេ្របើ្របស់កមមវធីិ 
វទិយុ និងទូរទស ន ៍ រពត័ម៌ន្របចតំំបន ់ និងកនុង្រសុក អិុនេធើណិត និងមេធយបយេផ ងៗេទៀត ជពិេសសបនទ បពី់ 
មនករេធ្វើវេិ ធនកមមចបប ់ ឬេលើកេឡើងនូវបញ្ហ ជក់ កែ់ដលបះ៉ពល់ដល់សហគមន ៍ េ យកំណតយ់កកិចច្របជំុ 
មសហគមនជ៍េគលេ ។ 

 
 (គ) ម្រន្តីនគរបល ្រពះ ជ ជញ  ម្រន្តីតុ ករ និងម្រន្តីបំេរ ើករេន ម ថ បន័ែដលជនទងំ យ្រតូវបន 
ឃំុខ្លួនកនុងពនធនគរ ឬឃតខ់្លួន ្រតូវផ្តល់ដល់ជនទងំ យែដលគម នតំ ងនូវពត័ម៌ន ស្តីពីសិទធិទទលួបនជំនយួ 
ែផនកចបបរ់បស់ពកួេគ និងស្តីពីកិចចធនករពរ មនីតិវធីិេផ ងៗេទៀត។ 
 
 (ឃ) ពត័ម៌នស្តីពីសិទធិរបស់ជនែដល្រតូវបនសង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  េនកនុង 
ដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  និងស្តីពីភពែដល ចរកបននូវេស ជំនួយែផនកចបប ់ ្រតូវែតផ្តល់ដល់អងគភពនគរបល 
មណ្ឌ លឃុខំ្លួន តុ ករ និងពនធនគរ ឧទហរណ៍ៈ មរយៈករផ្តល់នូវឯក រ (លិខិត) ស្តីពីសិទធិទងំ យ ឬ ម 
ទ្រមងផ់្លូវករ មយួេផ ងេទៀត ែដល្រតូវ្របគល់ឲយេទជនជបេ់ចទ។ ពត័ម៌នែបបេនះគរួែត្រតូវបនផ្តល់ មរេបៀប 
មយួ ែដល្រសបនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់ជនមនិេចះអក រ ជនជតិភគតិច ជនពិករ និងកុមរ េហើយពត័ម៌នែបបេនះ 
គរួែតេ្របើ្របស់ជភ ែដលជនទងំេនះយល់បន។ ពត័ម៌នែដល្រតូវផ្តលដល់កុមរ្រតវូ ែតបនផ្តល់ មរេបៀបមយួ 
ែដលសម្រសបេទនឹង យុ និងភពចស់ទំុរបស់ពួកេគ។ 

 
 (ង) ដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព ្រតូវែតមនស្រមបជ់នទងំ យែដលមនិ្រតូវបនផ្តល់នូវ 
ពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់ ស្តីពីសិទធទិទួលបនជំនយួែផនកចបបរ់បស់ពួកេគ។ ដំេ ះ្រ យែបបេនះ ចរមួបញចូ លករ ម 
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ឃតម់និឲយបំេពញកិចច មនីតិវធីិ ករេ ះែលងពីករឃុំខ្លួន ករបដិេសធេចលនូវភស្តុ ង ករពិនិតយេឡើងវញិ មផ្លូវ 
តុ ករ នងិករទូទតសំ់ណង។ 
 
 (ច) មេធយបយេផទ ងផទ តែ់ដលបញជ កថ់ បុគគលពិតជ្រតូវបនផ្តល់នូវពត័ម៌ន ្រតូវែតបន កឲ់យដំេណើ រករ 
។   
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ៣: សិទធេិផ ងៗេទៀតរបស់ជនែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន ចបខ់្លួន/ឃតខ់្លួន សង យ័ ឬជបេ់ចទ  
ឬក្៏រតូវបនេចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
៤៣. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែត កេ់ចញនូវវធិនករននដូចខងេ្រកមេដើមបៈី 
 
 (ក) ផ្តល់ជបនទ នដ់ល់បុគគល្រគបរ់ូបែដល្រតូវបនឃុំខ្លួន ចបខ់្លួន/ឃតខ់្លួន សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ ្របកន ់
ឬក្៏រតូវបនជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  នូវពត័ម៌នស្តីពីសិទធិេនេសង មមនិេឆ្លើយតប សិទធិពិេ្រគះេយបល់ជមយួ 
េមធវ ី ឬ្របសិនេបើ ចេធ្វើបន្រតូវពិេ្រគះេយបល់ជមយួម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបប ់ េនដំ កក់ល មយួៃន 
កិចចដំេណើ រករនីតិវធិី ជពិេសសមុនេពល្រតូវបន កសួរយកចេម្លើយេ យ ជញ ធរ និងសិទធទិទួលជំនយួពីេមធវ ី
េ យឯក ជយ ឬពីម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបប ់ េនេពល្រតូវេគ កសួរយកចេម្លើយ និងេនអំឡុងេពលបំេពញកិចច 
មនីតិវធីិេផ ងៗេទៀត។ 

 
 (ខ) មឃតក់រ កសួរយកចេម្លើយ មយួចំេពះបុគគល ែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ យនគរបលេ យគម ន 
វត្តមនេមធវ ី េទះជសថិតេ្រកម ថ នភពមនិបងខិតបងខកំេ៏ យ េលើកែលងែតជនេនះផ្តល់នូវករ្រពមេ្រព ងរបស់ 
េគែដល្រតូវបន្របបឲ់យដឹង និងេ យសម័្រគចិត្តកនុងករេបះបងេ់ចលសិទធមិនវត្តមនេមធវ ី និងបេងកើតយន្តករនន 
ស្រមបេ់ផទ ងផទ តក់រ្រពមេ្រព ងជ្របេភទសម័្រគចិត្តរបស់ជនេនះ។ ករ កសួរយកចេម្លើយមនិ្រតូវចបេ់ផ្តើមេធ្វើេទ លុះ 
្រ ែតម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបបម់កដល់។ 
 
 (គ) ផ្តល់ពត័ម៌នដល់ជនជបឃុ់ ំ និងអនកេទសជជនបរេទសទងំអស់ជភ  ែដលពកួេគយល់បន 
អំពីសិទធិរបស់ពកួេគកនុងករេសនើសំុេធ្វើទំនកទំ់នង ជមយួ ជញ ធរកុងសុ៊លរបស់ពកួេគ េ យគម នករពនយរេពល។ 
 
 (ឃ) ធនថជនទងំ យជបួេមធវ ី ឬម្រន្តីផ្ដល់ជំនួយែផនកចបបជ់បនទ ន ់ េ យសមង តទ់ងំ្រសុងបនទ បពី់ 
ករចបខ់្លួនរបស់ពកួេគ និងថករសមង តៃ់នទំនកទំ់នងបន្តេទៀត្រតូវែតបនធន។ 
 
 (ង) បងកលទធភពឲយបុគគល្រគបរ់ូបែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន េ យ រមូលេហតុ មយួ ជូនដំណឹងជបនទ ន ់
ដល់សមជិក្រគួ ររបស់ពកួេគ ឬបុគគលែដលសម្រសបេផ ងេទៀត មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ពកួេគអំពីករឃុំខ្លួន និង 
ទីកែន្លងឃំុខ្លួន េហើយនឹងអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងឃំុខ្លួនែដលនឹង ចេកើតមនេឡើង។ េទះបយ៉ីង កេ៏ យ ជញ ធរ 
មនសមតថកិចច ចពនយរេពលករជូនដំណឹង ្របសិនេបើមនករចបំច់ ស់ ្របសិនេបើមនែចងេ យចបប ់ និង 
្របសិនេបើករបញជូ នពត័ម៌នេនះ នឹង ងំដល់ករេសុើបអេងកតេលើបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េនះ។ 
 
 (ច) ផ្តល់នូវេស បកែ្របផទ ល់មតេ់ យអនកបកែ្របឯក ជយ េនេពល ចបំច្់រពមទងំផ្ដល់េស បកែ្រប 
ឯក រកនុងករណីសម្រសប។ 
 



14 
 

 (ឆ)  ចត់ ងំ ពយបលេនេពល ចបំច។់ 
 (ជ) េធ្វើករផ ព្វផ យអំពីមេធយបយទំនកទ់ំនងជមយួម្រន្តីផ្ដល់ជំនួយែផនកចបប ់ េន មអងគភពនគរបល 
និងទីកែន្លងឃំុខ្លួន។ 
 
 (ឈ) ធនថជនទងំ យែដល្រតូវបនឃុខំ្លួន/ចបខ់្លួន សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកន ់ ឬ្រតូវបនជប ់
េចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវែតបន្របបឲ់យដឹងយ៉ងចបស់ និងងយយល់អំពីសិទធិរបស់ពកួេគ និងបចចយ័មនិល្អ 
កនុងករេបះបងេ់ចលសិទធិទងំេនះ និងខំ្របឹងខនះែខនងធនថ ជនទងំ យយល់ដឹងពីករណីទងំពីរេនះ។ 
 
 (ញ) ធនថជនទងំ យ្រតូវបនផ្តល់ពត័ម៌ន ស្តីពីយន្តករ មយួែដល ចរកបន ស្រមប់ កព់កយ 
បណ្តឹ ងអំពីករេធ្វើទរុណកមម ឬ្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន។ 
 
 (ដ)  ធនថករេ្របើ្របស់សិទធទិងំេនះេ យបុគគល មនិេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់េរឿងក្តីរបស់ពកួេគេឡើយ។ 
  
េគលករណ៍ែណនទីំ ៤: ជំនួយែផនកចបបេ់នដំ កក់លមុនេពលជំនំុជ្រមះក្ត ី
៤៤. េដើមបធីនថជនែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន មនសិទធទិទលួជំនយួែផនកចបបជ់បនទ ន ់ េ យអនុេ ម មចបប ់
េនះ រដ្ឋទងំ យ្រតូវចតវ់ធិនករដូចតេទេដើមបៈី 
 
 (ក) ធនថនគរបល និង ជញ ធរតុ ករមនិ្រតូវរតិតបតិសិទធិ ឬលទធភពទទលួបនជំនយួែផនកចបប ់
មទំេនើងចិត្ត ស្រមបជ់នទងំ យែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន ចបខ់្លួន សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកន ់ ឬក្៏រតូវបនជប ់

េចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េឡើយ ជពិេសសេន មអងគភពនគរបល។ 
 
 (ខ) ស្រមបស្រមួលលទធភពម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបប ់ ែដល្រតូវបនចត់ ងំេដើមបផី្តល់ជំនយួដល់ជន 
ទងំ យ ែដល្រតូវបនឃតខ់្លួនេន មអងគភពនគរបល និងទីកែន្លងឃំុខ្លួនេផ ងៗេទៀត ស្រមបេ់គលបំណងផ្តល់ 
ជំនួយែបបេនះ។ 
 
 (គ) ធនឲយមនករេធ្វើជតំ ង មផ្លូវចបប ់ េន្រគបកិ់ចចដំេណើ រករនីតិវធីិមុនេពលជំនំុជ្រមះក្ដី និង 
េនេពលជំនំុជ្រមះក្ដី។ 
 
 (ឃ) ឃ្ល េំមើល និងអនុវត្ត មេពលកំណតឃ់តខ់្លួន េន មបនទបឃ់តខ់្លួនរបស់អងគភពនគរបល ឬមណ្ឌ ល 
ឃំុខ្លួនេផ ងៗេទៀត ឧទហរណ៍ៈ េ យែណនំ ជញ ធរតុ ករ ឲយពិនិតយេមើលចំននួសំណំុេរឿងជនជបឃំុ់ជ្របច ំេន 
មមណ្ឌ លឃុខំ្លួនេដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនឃំុខ្លួន្រសបចបប ់ េហើយេធ្វើឲយ្របកដថេរឿងក្តរីបស់ពកួេគ 

្រតូវបនេ ះ្រ យទនេ់ពលេវ  និងល័កខខណ័្ឌ ឃុខំ្លួនរបស់ពកួេគបំេពញបន មបទ ្ឋ នចបបព់កព់ន័ធ កនុងេនះរមួ 
មនបទ ្ឋ នអន្តរជតិផងែដរ។ 
 
 (ង) ផ្តល់ដល់បុគគល្រគបរ់បូេនេពលទទលួឲយចូលមក ន កេ់នកនុងទីកែន្លងឃំុខ្លួន នូវពត័ម៌នស្តីពីសិទធរិបស់ 
ពកួេគែដល្រតូវបនែចងកនុងចបប ់ វធិនៃផទកនុងរបស់ទីកែន្លងឃំុខ្លួន និងេនដំ កក់លដំបូងៃនដំេណើ រករមុនេពល 
ជំនុំជ្រមះក្តី។ ពត័ម៌នែបបេនះគរួែត្រតូវបនផ្តល់ជូន មរេបៀបមយួ ែដល្រសបនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់ជនមនិេចះ 
អក រ ជនជតិភគតិច ជនពកិរ និងកុមរ និងេ្របើ្របស់ភ  ែដលជន្រតូវកជំនយួែផនកចបប់ ចយល់បន។ 
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ពត័ម៌នែដល្រតូវផ្តល់ជូនកុមរគួរែត្រតូវបនផ្តល់ មរេបៀបមយួ ែដលសម្រសប ម យុ និងភពចស់ទុំរបស់ពកួេគ 
។ ឯក រពត័ម៌នេនះគរួែតមនជំនយួជរបូភព ឬវេីដអូែដល្រតូវបន ក់ ងំ ចេមើលេឃើញបន េន មមណ្ឌ ល 
ឃំុខ្លួននីមយួៗ។ 
 
 (ច) េសនើសំុគណៈេមធវ ី ឬសមគមនច៍បប ់ និង ថ បន័ៃដគូេផ ងៗេទៀត េដើមបេីរៀបចបំេងកើតបញជ ីេឈម ះេមធវ ី
និងអនកជំនួយករេមធវ ី េដើមបគី្ំរទដល់្របពន័ធចបបដ់ទូ៏លំទូ យមយួ ស្រមបជ់នទងំ យែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន ចប ់
ខ្លួន សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកន ់ ឬក្៏រតូវបនជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ជពិេសសេន មអងគភព 
នគរបល។ 
 
 (ឆ) ធនថជន្រគបរ់ូបែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  មនេពលេវ   លទធភព និង 
ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់កនុងករណីែដលពកួេគមនិមនមេធយបយ្រគប្់រគន ់េដើមបេី្រត មេរៀបចំ 
ករពរខ្លួន និង ចពិេ្រគះេយបល់ជមយួេមធវរីបស់ពួកេគេ យសមង តទ់ងំ្រសុង។ 
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ៥: ជំនួយែផនកចបបក់នុងអំឡុងេពលដំេណើ រករនីតិវធីិតុ ករ 
៤៥. េដើមបធីនថជន្រគបរូ់ប្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ែដលេទស កព់នធនគរ ឬេទស 
្រប រជីវតិ ច្រតូវកំណតេ់ យតុ ករ មនសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបបេ់ន្រគបដំ់េណើ រករនីតិវធីិេនតុ ករ 
កនុងេនះរមួមនេនអំឡុងេពលដំេណើ រករឧទធរណ៍ និងដំេណើ រករនីតិវធីិពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត ទនទឹមនឹងេនះរដ្ឋទងំ 

យ្រតូវ កេ់ចញនូវវធិនករននដូចតេទេដើមបៈី 
 
 (ក) ធនថ្រគបជ់នជបេ់ចទយល់ដឹងពីេរឿងក្តី្របឆងំនឹងខ្លួន និងផលវបិកៃនករជំនំុជ្រមះក្ដីែដល ចេកើត 
មនេឡើង។ 
 
 (ខ) ធនថ្រគបជ់នែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  មនេពលេវ   លទធភព ជំនយួ 
បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់កនុងករណីែដលពកួេគមនិមនធនធន្រគប្់រគន ់ េដើមបេី្រត មេរៀបចកំរពរខ្លួន និង 
ចពិេ្រគះេយបល់ជមយួេមធវរីបស់ពួកេគេ យសមង តទ់ងំ្រសុង។ 

 
 (គ) ផ្តល់នូវករេធ្វើជតំ ងេនកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិតុ ករ មយួ េ យេមធវ ី មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ 
ខ្លួនកនុងករណីចបំច ់ ឬេ យេមធវែីដលមនសមតថកិចច ែដល្រតូវបនចត់ ងំេ យតុ ករ ឬ ជញ ធរជំនយួែផនក 
ចបបេ់ផ ងេទៀតេ យឥតបងៃ់ថ្ល េនេពលែដលជនេនះមនិមនធនធន្រគប្់រគនស់្រមបប់ងៃ់ថ្ល និង/ឬកនុងករណី 
ែដលផល្របេយជនែ៍ផនកយុត្តិធមត៌្រមូវឲយេធ្វើដូេចន ះ។ 
 
 (ឃ) ធនថអនកករពរក្តីរបស់ជនជបេ់ចទ ្រតូវមនវត្តមនេន្រគបដំ់ កក់លសំខន់ៗ ៃនដំេណើ រករ 
នីតិវធីិ។ ដំ កក់លសំខន់ៗ ជដំ កក់លទងំអស់ៃនដំេណើ រករនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ែដលករែណនរំបស់េមធវ ី
មនភពចបំច ់េដើមបធីនឲយបននូវសិទធិទទលួបនករជំនំុជ្រមះក្តី ្របកបេ យយុត្តិធមស៌្រមបជ់នជបេ់ចទ ឬែដល 
អវត្តមនអនកករពរក្តី ចេធ្វើឲយខូចខតដល់ករេ្រត មេរៀបចំ ឬករបង្ហ ញនូវករករពរខ្លួន។ 
 
 (ង) េសនើសំុគណៈេមធវ ី ឬសមគមចបប ់ និង ថ បន័ជៃដគូេផ ងៗេទៀត ឲយេរៀបចំបេងកើតបញជ ីេឈម ះ និង 
មុខងររបស់េមធវ ី និងអនកជំនយួេមធវ ី េដើមបគី្ំរទដល់្របពន័ធចបបដ់ទូ៏លំទូ យមយួ ស្រមបជ់នទងំ យែដល្រតូវ 
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បនឃំុ-ឃតខ់្លួន ចបខ់្លួន សង យ័ ឬេចទ្របកន ់ ឬជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ ករគ្ំរទែបបេនះ ចរមួ 
បញចូ លជឧទហរណ៍ នូវករបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខតុ ករ មៃថងកំណត។់ 
 
 (ច) បងកលទធភពដល់អនកជំនយួេមធវ ីនិងនិស តិែផនកចបបក់នុងករផ្តល់ជំនយួែផនកចបប ់ ម្របេភទសម្រសប 
ដល់ជនជបេ់ចទេន មតុ ករេ យអនុេ ម មចបបជ់តិ ឲយែតពួកេគសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយេមើលរបស់ 
េមធវជំីនញ។ 
 
 (ឆ) ធនថជនសង យ័ែដលគម នតំ ង និងជនជបេ់ចទយល់ដឹងពីសិទធរិបស់ខ្លួនេគ។ េនះ ចរមួបញចូ ល 
ប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹមករត្រមូវឲយេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ពនយល់អំពីសិទធិដល់ពកួេគជភ ចបស់ ស់ និងងយ 
យល់។ 
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ៦: ជំនួយែផនកចបបេ់នដំ កក់លេ្រកយករជំនំុជ្រមះក្ត ី
៤៦. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតធនថជន្រតូវបនកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ និងកុមរែដល្រតូវបនដកហូតសិទធិ 
េសរភីពរបស់ពកួេគ មនសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបប។់ កនុងករណីែដលគម នជំនួយែផនកចបប ់ រដ្ឋទងំ យ្រតូវ 
ធនថជនទងំេនះ ្រតូវែតបនឃំុខ្លួនេនកនុងពនធនគរេ យអនុេ ម មចបប។់ 
 
៤៧. ស្រមបេ់គលបំណងេនះ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែត កេ់ចញនូវវធិនករននេដើមបៈី   
 (ក) ផ្តល់ដល់ជន្រគបរ់ូបេនេពលទទួលឲយចូលកនុងពនធនគរ និងកនុងអំឡុងេពលឃំុខ្លួនពកួេគ នូវពត័ម៌ន 
ស្តីពីបទបញជ ៃផទកនុងពនធនគរ និងសិទធិរបស់ពកួេគ មចបប ់ កនុងេនះរមួមនសិទធិទទួលបនជំនយួែផនកចបប ់ ករែណ 
ន ំ និងេស ជំនួយែផនកចបបេ់ យសមង ត ់ លទធភពស្រមបពិ់និតយេឡើងវញិបន្តេទៀតេលើេរឿងក្តីរបស់ពកួេគ សិទធិរបស់ 
ពកួេគកនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករនីតិវធីិខងវនិយ័ និងនីតិវធីិស្រមប់ កព់កយបណ្តឹ ងេន ដបូំង បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
ករេ ះែលងមនុកលកំណត ់ ករេលើកែលងេទស ឬករបនធូរបនថយេទស។ ពត័ម៌នែបបេនះគួរែត្រតូវបនផ្តល់ជូន 
មរេបៀបមយួ ែដល្រសបនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់ជនមនិេចះអក រ ជនជតិភគតិច ជនពិករ និងកុមរ និងេ្របើ្របស់ 

ភ ែដលជន្រតូវកជំនួយែផនកចបបយ់ល់ដងឹបន។ ពត័ម៌នែដល្រតូវផ្តល់ជូនកុមរគរួែត្រតូវបនផ្តល់ មរេបៀបមយួ 
ែដលសម្រសបេទនឹង យុ និងភពចស់ទំុរបស់ពកួេគ។ ឯក រពត័ម៌នេនះគួរែតមនរូបភពស្រមបជ់ជំនួយ ែដល 
្រតូវ ក់ ងំេនកនុងែផនកទងំេនះៃនអគរពនធនគរ ែដលអនកជបព់នធនគរ ចេចញចូលេមើលេឃើញបនចបស់ជ 
េទៀងទត។់ 
 
 (ខ) េលើកទឹកចិត្តដល់គណៈេមធវ ី និងសមគមចបប ់ និងម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបបេ់ផ ងៗេទៀត ឲយេរៀបចំ 
បញជ ីេឈម ះ និងមុខងររបស់េមធវ ី និងអនកជំនួយេមធវកីនុងករណីចបំច ់ េដើមបចុីះេធ្វើទស នកិចចពិនិតយេមើលពនធនគរ 
េដើមបផី្ដល់ជំនយួ និងករែណនែំផនកចបប ់ដល់ជន្រតូវបនកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរេ យឥតគិតៃថ្ល។ 
 
 (គ) ធនថជន្រតូវបនកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ មនសិទធិទទលួបនជំនួយែផនកចបប ់ ស្រមប ់
េគលបំណង កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍ និង កសំ់េណើ ទងំ យទកទ់ងនឹង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើពកួេគ និងល័កខខណ័្ឌ  
ៃនករឃំុខ្លួនកនុងពនធនគររបស់ពកួេគ កនុងេនះរមួមនេនេពល្របឈមមុខនឹងបទេចទ្របកនខ់ងវនិយ័ធងនធ់ងរ និង 
ស្រមបសំ់េណើ សំុករេលើកែលងេទស ជពិេសសស្រមបអ់នកជបព់នធនគរទងំេនះ ែដល្របឈមមុខនឹងេទស 
្រប រជីវតិ កដូ៏ចជស្រមប់ កព់កយសំុេ ះែលងេ យមនល័កខខណ័្ឌ   និងករេធ្វើជតំ ងេនកនុងសវនករេលើ 
ករេ ះែលងេ យមនល័កខខណ័្ឌ មុនេពលកំណត។់ 
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 (ឃ) ផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនកជបព់នធនគរទងំ យជជនបរេទស អំពីលទធភពកនុងករែស្វងរកករេផទរ 
ឲយេទបំេរ ើេទសកនុង្របេទសេដើមរបស់ពួកេគ កនុងករណីែដល ចេធ្វើេទបន េ យ ្រស័យេទេលើករ្រពមេ្រព ងពីរដ្ឋ 
ែដលពកព់ន័ធ។  
  
េគលករណ៍ែណនទីំ ៧: ជនួំយែផនកចបបស់្រមបជ់នរងេ្រគះ 
៤៨. េ យមនិបះ៉ពល់ដល់ ឬេ យ្រសបេទនឹងសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ និងេ យ្រសបេទ មចបបជ់តិពក ់
ពន័ធ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតចតវ់ធិនករ្រគប្់រគន ់កនុងករណីចបំចេ់ដើមបធីនថៈ 
 
 (ក) ករែណន ំ ជំនយួ ករែថទ ំ លទធភព និងករគ្ំរទសម្រសប ្រតូវែតបនផ្តល់្រគប្់រគនជូ់នដល់ជន 
រងេ្រគះេ យអំេពើឧ្រកិដ្ឋកមម េន្រគបេ់ពលដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  មរេបៀបមយួែដលបងក រ-ទប់ ក ត ់
ភពទទួលរងេ្រគះផទួនៗ និងភពទទួលរងេ្រគះេ យ្របេយល។16   
 
 (ខ) ជនរងេ្រគះជកុមរទទលួេស ជំនយួែផនកចបបដូ់ច មលកខខណ័្ឌ ត្រមូវ េ យអនុេ ម ម 
េគលករណ៍ែណនទំងំ យ ស្តីពីយុត្តិធមក៌នុងបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងកុមររងេ្រគះ និង ក ជីកុមរេ យអំេពើ 
ឧ្រកិដ្ឋកមម។17   
 
 (គ) ជនរងេ្រគះទទលួករែណនែំផនកចបប ់ េលើទិដ្ឋភព មយួៃនករចូលរមួពកព់ន័ធរបស់ពួកេគ េនកនុង 
ដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  កនុងេនះរមួមនលទធភពកនុងករចតវ់ធិនកររដ្ឋបបេវណី ឬករទមទរសំណងជំងឺចិត្ត 
េនកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិផ្លូវចបបេ់ យែឡក ែដលដំេណើ រករនីតិវធីិមយួ កេ៏ យ ឲយែត្រសបេទនឹងចបបជ់តិ 
ពកព់ន័ធ។ 
 
 (ឃ) ជនរងេ្រគះ្រតូវបនផ្តល់ជបនទ នេ់ យនគរបល និងអនកេឆ្លើយតបជួរមុខេផ ងៗេទៀត (េពលគឺម្រន្តី 
សុខភបិល ម្រន្តីសងគមកិចច និងម្រន្តីសុខុមលភពកុមរ) នូវសិទធិទទួលបនពត័ម៌នរបស់ពកួេគ និងសិទធិទទលួបន 
ជំនួយែផនកចបប ់េស ជំនួយែផនកចបប ់និងកចិចករពរ្រពមទងំវធីិសំ បអ់នុវត្តសិទធិទងំេនះ។ 
 
 (ង)  ទស នៈនិងកង្វល់របស់ជនរងេ្រគះ ្រតូវបនបង្ហ ញជូននិងពិចរ  េន មដំ កក់លសម្រសប 
ៃនដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  កនុងករណីែដលផល្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួនរបស់ពកួេគ ្រតូវទទលួរងផលបះ៉ពល់ ឬ 
កនុងករណីែដលផល្របេយជនែ៍ផនកយុត្តិធមត៌្រមូវឲយេធ្វើដូេចន ះ។ 
 
 (ច) ទីភន កង់រែផនកេស ជនរងេ្រគះ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ចផ្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់ជនរង- 
េ្រគះ។ 
 

                                                 
16 ”ភពទទួលរងេ្រគះផទួនៗ” និង”ភពទទួលរងេ្រគះេ យ្របេយល ” ្រតូវបនែស្វងយល់ដូចែដលបនឲយនិយមនយ័េនកនុងកថខណ័្ឌ  ១.២ និង  
    ១.៣ ៃនឧបសមពន័ធែដលភជ បេ់ទនឹងអនុ សន ៍ Rec(2006) ៨ របស់គណៈកមម ធិកររដ្ឋម្រន្តីៃន្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប ជូនចំេពះរដ្ឋជសមជិកស្តីពី  
    ជំនួយស្រមបជ់នរងេ្រគះេ យអំេពើឧ្រកិដ្ឋកមម។ 
17 ឧបសមពន័ធៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ 2005/20 របស់្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច។ 
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 (ឆ) យន្តករនិងនីតិវធីិ្រតូវេរៀបចំបេងកើតេឡើង េដើមបធីនឲយមនសហ្របតិបត្តិករជិតសនិទធ និង្របពន័ធបញជូ ន 
សម្រសបរ ងម្រន្តីជំនួយែផនកចបប ់ និងអនក្របកបវជិជ ជីវៈចបបេ់ផ ងៗេទៀត (េពលគឺម្រន្តីសុខភបិល ម្រន្តីសងគមកិចច 
និងម្រន្តីសុខុមលភពកុមរ) េដើមបទីទលួបនករយល់ដឹងដទូ៏លំទូ យអំពីជនរងេ្រគះ កដូ៏ចជករ យតៃម្លេទេលើ 
េសចក្តី្រតូវករ និង ថ នភពែផនកចបប ់ចិត្ត ្រស្ត សងគមកិចច សតិបញញ  រូបកយ និង រមមណ៍របស់ពួកេគ។ 
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ៨: ជំនួយែផនកចបបស់្រមប់ ក  ី  
៤៩. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតចតវ់ធិនករ្រគប្់រគនក់នុងករណីចបំច ់េដើមបធីនថៈ  
 (ក) ជញ ធរពកព់ន័ធ្រតូវ្របប់ ក ឲីយបនដឹង ជបនទ នអំ់ពីសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន សិទធិទទួលបនជំនយួ 
និងទទលួបនកិចចករពររបស់ពួកេគ និងវធីិេ្របើ្របស់សិទធិែបបេនះ។ 
 
 (ខ) ករែណន ំជំនយួ លទធភព ករែថទ ំនងិករគ្ំរទសម្រសប ្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់ ក ពីីអំេពើឧ្រកិដ្ឋកមម 
េន្រគបដំ់េណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 
 
 (គ) ក ជីកុមរទទលួេស ជំនួយែផនកចបប់ មលកខខណ័្ឌ ត្រមូវ េ យអនុេ ម មេគលករណ៍ 
ែណនទំងំ យ ស្តីពីយុត្តិធមក៌នុងបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងកុមររងេ្រគះ និង ក ជីកុមរពីអំេពើឧ្រកិដ្ឋកមម។ 
 
 (ឃ) ចេម្លើយ ឬសកខីកមមទងំអស់ ែដល្រតូវបនផ្តល់េ យ ក  ី េន្រគបដ់ំ កក់លៃនដំេណើ រករយុត្តិធម ៌
្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវែតបនបកែ្របផទ ល់មត ់និងបកែ្របជឯក រយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 
 
៥០. កនុងករណីចបំចរ់ដ្ឋទងំ យ ្រតូវែតផ្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់ ក ។ី 
 
៥១. ថ នភពែដល ចសម្រសប េដើមបផី្តល់ជំនយួែផនកចបបដ់ល់ ក  ី រមួបញចូ លប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹម 
ថ នភពទងំ យែដលៈ 

 
 (ក) ក ្ីរបឈមនឹងករេឆ្លើយ កប់នទុកេទេលើខ្លួនឯង។ 
 
 (ខ) មនេ្រគះថន កចំ់េពះសុវតថិភព និងសុខុមលភពរបស់ ក  ី ែដលេកើតេឡើងេ យ រ នៈរបស់េគ 
េនះឯង។ 
 
 (គ) ក ងីយរងេ្រគះ ស់ កនុងេនះរមួមនេ យ រមនេសចក្តី្រតូវករពិេសស។      
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ៩: ករអនុវត្តសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបបរ់បស់្រស្តី 
៥២. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតចតវ់ធិនករែដល ចអនុវត្តបន និងសម្រសប េដើមបធីននូវសិទធិទទលួបនជំនយួែផនក 
ចបបស់្រមប្់រស្តី កនុងេនះរមួមនៈ  
 
 (ក) កេ់ចញនូវេគលនេយបយយ៉ងសកមម េ យ កប់ញចូ លទស នវស័ិយេយនឌរ័េទកនុងេគលនេយ 
បយ ចបប ់ នីតិវធិី កមមវធីិ និងករអនុវត្តទងំអស់ ែដលទកទ់ងនឹងជំនយួែផនកចបប ់ េដើមបធីនសមភពេយនឌរ័ 
និងសិទធិទទលួបនយុត្តិធមយ៉៌ង្រតឹម្រតូវ និងេសមើភពគន ។ 
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 (ខ) ចតវ់ធិនករយ៉ងសកមមេដើមបធីនថ កនុងករណីែដល ចេធ្វើេទបន ្រតូវមនេមធវជី្រស្តីេដើមបេីធ្វើជ 
តំ ងឲយចុងេចទ ជនជបេ់ចទ និងជនរងេ្រគះជ្រស្តី។ 
 
 (គ) ផ្តល់ជំនួយែផនកចបប ់ ករែណន ំ និងេស គ្ំរទពីតុ ករ េន្រគបដំ់េណើ រករនីតវិធិផី្លូវចបបដ់ល់្រស្តីរង 
េ្រគះេ យអំេពើហិង  េដើមបធីនឲយបននូវសិទធិទទលួបនយុត្តិធម ៌ និងេចៀស ងភពទទលួរងេ្រគះេ យ្របេយល 
និងេស ែបបេនះេផ ងេទៀត ែដល ចរមួបញចូ លនូវករបកែ្របឯក រចបប ់ កនុងករណី្រតូវបនេសនើសំុ ឬ ម 
ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវ។ 
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ១០: វធិនករពិេសសស្រមបកុ់មរ 
៥៣. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតធនឲយមនវធិនករពេិសសស្រមបកុ់មរ េដើមបេីលើកកមពស់សិទធិ្របកបេ យ្រប 
សិទធភពរបស់កុមរកនុងករទទួលបនយុត្តិធម ៌ និងេដើមបបីងក រ-ទប់ ក តក់រេធ្វើឲយមន ្ល ក ន មទុយស៌ និងឥទធិពល 
មនិល្អេផ ងៗេទៀត េ យ រែតពួកេគចូលរមួពកព់ន័ធកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  កនុងេនះរមួមនៈ 
 
 (ក) ធនឲយកុមរមនសិទធិទទលួបនអនកករពរក្តី ែដល្រតូវបនចត់ ងំេដើមបេីធ្វើជតំ ងឲយកុមរ កនុង 
នមកុមរផទ ល់េនកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិ កនុងករណីមន ឬ ចមនទំនស់ផល្របេយជនរ៍ ងកុមរ និងម  បិ  
របស់េគ ឬ ភគីេផ ងេទៀតែដលពកព់ន័ធ។ 
 
 (ខ) ជយួ កុមរែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន ចបខ់្លួន សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកន ់ ឬក្៏រតូវបនេចទពីបទេលមើស 
្រពហមទណ្ឌ  ឲយមនលទធភព្រប្រស័យទកទ់ងជមយួនឹងម បិ  ឬ ពយបលរបស់ពកួេគភ្ល មៗ និង មឃត ់
ករេធ្វើសមភ សជមយួកុមរេ យគម នវត្តមនេមធវរីបស់េគ ឬម្រន្តីផ្ដល់ជំនួយែផនកចបបេ់ផ ងៗេទៀត និងម  ឬបិ  ឬ 

ពយបលេបើមន េ យគិតគូពីឧត្ដម្របេយជនស៍្រមបកុ់មរ។  
 
 (គ) ធនឲយកុមរមនសិទធិឲយេគកំណតប់ញ្ហ  េ យមនវត្តមនម បិ  ឬ ពយបល មផ្លូវចបប ់
របស់កុមរ េលើកែលងែត មនិ្រតូវបនចតទុ់កថជឧត្ដម្របេយជនស៍្រមបកុ់មរ។ 
 
 (ឃ) ធនថកុមរ ចពិេ្រគះេយបល់េ យេសរ ី និងេ យសមង តទ់ងំ្រសុងជមយួនឹងម បិ  និង/ឬ 

ពយបល និងតំ ង មផ្លូវចបប។់ 
 
 (ង) ផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីសិទធិ្រសបចបប ់ មរេបៀបមយួែដលសម្រសបេទនឹង យុ និងភពចស់ទំុរបស់កុមរ 
ជភ ែដលកុមរ ចយល់ដឹងបន និង មរេបៀបមយួែដលេផ្ត តេទេលើែយនឌរ័ និងវបបធម។៌ ករផ្តល់ពត័ម៌នដល់ 
ម បិ  ពយបល ឬអនកផ្តល់ករែថទ ំគរួែតេធ្វើបែនថមេទេលើករផ្តល់ពត័ម៌នដល់កុមរ និងមនិែមនជជេ្រមើស 
េផ ងពីេនះេទ ។  
 
 (ច) កនុងករណីសម្រសប េលើកកំពស់ករបែង្វពី្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ផ្លូវករ និងធនថកុមរមនសិទធិ 
ទទួលបនជំនយួែផនកចបប ់េន្រគបដំ់ កក់លៃនដំេណើ រករ ែដល្រតូវអនុវត្តករបែង្វ។ 
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 (ឆ) កនុងករណីសម្រសប េលើកទឹកចិត្តដល់ករេ្របើ្របស់វធិនករ និងទណ្ឌ កមមដៃទេទៀតជករជំនួសឲយ 
ករដកហូតសិទធិេសរភីព និងធនថកុមរមនសិទធិទទលួបនជំនយួែផនកចបប ់ េដើមបឲីយករដកហូតសិទធិេសរភីព 
ជវធិនករចុងេ្រកយបំផុត េហើយនឹងសំ បរ់យៈេពលសម្រសបយ៉ងខ្លបំីផុត។ 
 
 (ជ) េរៀបចំបេងកើតេឡើងនូវវធិនករេដើមបធីនថ ដំេណើ រករនីតិវធិី មផ្លូវតុ ករ និងរដ្ឋបល ្រតូវបន 
អនុវត្តកនុងបរយិកស និង មរេបៀបមយួ ែដលអនុញញ តឲយកុមរ្រតូវបនេគ ្ត បយ់កចេម្លើយេ យផទ ល់កប៏ន ឬ ម 
រយៈតំ ង ឬក៏ មរយះ ថ បន័សម្រសបមយួ មរេបៀបមយួែដល្រសបេទនឹងវធិននីតិវធីិៃនចបបជ់តិកប៏ន។ 
េ យពិចរ េទេលើ យុ និងភពចស់ទំុរបស់កុមរ ក៏ ចត្រមូវឲយមនករែកែ្របទម្ល បអ់នុវត្ត និងនីតិវធីិ 
ទងំ យ មផ្លូវតុ ករ និងរដ្ឋបលផងែដរ។ 
 
៥៤. ជីវតិឯកជន និងទិនននយ័ជីវៈ្របវត្តិផទ ល់ខ្លួនរបស់កុមរ ែដល្រតូវ ឬបនពកព់ន័ធេនកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិ 
មផ្លូវតុ ករ ឬមនិែមន មផ្លូវតុ ករ និងអន្ត គមនេ៍ផ ងៗេទៀត ្រតូវែតទទលួបនករករពរេន្រគបដ់ំ ក ់

កល េហើយករករពរែបបេនះ្រតូវែតធនេ យចបប។់ ជទូេទ្របករេនះមននយ័ថគម នពត័ម៌ន ឬទិនននយ័ជីវៈ 
្របវត្តិផទ ល់ខ្លួន មយួ ច្រតូវបនបេញចញ ឬផ ព្វផ យឲយេគដឹងេឡើយ ជពិេសស ម្របពន័ធផ ព្វផ យែដល ច 
បេញចញឲយដឹង ឬ ចបេញចញឲយដឹងេ យ្របេយលនូវអត្តសញញ ណរបស់កុមរ កនុងេនះរមួមនរបូរបស់កុមរ េសចក្តី 
ពិពណ៌នពិ ្ត រស្តីពីកុមរ ឬ្រកុម្រគួ ររបស់កុមរ េឈម ះ ឬ សយ ្ឋ នរបស់សមជិក្រគួ រកុមរ និងកំណត្់រ  
េ ត-ទស ន ៍និងវេីដអូ។    
  
េគលករណ៍ែណនទីំ ១១: ្របពន័ធជំនយួែផនកចបបទូ់ទងំ្របេទស 
៥៥. េដើមបេីលើកទឹកចិត្តដល់ដំេណើ រករ្របពន័ធជំនយួែផនកចបបទូ់ទងំ្របេទស មករណីសម្រសបរដ្ឋទងំ យ 
្រតូវែតចតវ់ធិនករដូចតេទេដើមប៖ី 
 
 (ក) ធន និងេលើកកមពស់ករផ្តល់ជនួំយែផនកចបប្់របកបេ យ្របសិទធភព េន្រគបដ់ំ កក់លៃន 
ដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ដល់ជនទងំ យែដល្រតូវបនឃុខំ្លួន ចបខ់្លួន ឬ្រតូវបនកតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ 
សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកន ់ឬក្៏រតូវបនេចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  និងដល់ជនរងេ្រគះេ យអំេពើឧ្រកិដ្ឋកមម។ 
  
 (ខ) ផ្តល់ជំនួយែផនកចបបដ់ល់ជនទងំ យែដល្រតូវបនចបខ់្លួន ឬ្រតូវបនឃំុខ្លួនេ យខុសចបប ់ ឬែដល 
បនទទួល ល្រកម ថ ពររបស់តុ ករ ជលទធផលៃនយុតិ្តនិេសធ  កនុងេគលបំណង្របតិបត្តិនូវសិទធិរបស់ពួកេគ 
កនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តីេឡើងវញិ ករជួសជុលសំណង កនុងេនះរមួមនសំណងជំងឺចិត្ត ករ ្ត រនីតិសមបទ 
េឡើងវញិ នងិកិចចធនករពរមនិឲយេកើតេឡើងជថមី។ 
 
 (គ) េលើកកមពស់ករស្រមបស្រមួលរ ងទីភន កង់រយុត្តិធម ៌ និងម្រន្តីជំនញេផ ងៗេទៀត ដូចជម្រន្តី 
សុខភបិល េស សងគមកិចច និងបុគគលិកគ្ំរទជនរងេ្រគះ េដើមបបីេងកើនឲយបនខពស់ជអតបិរមនូវ្របសិទធភពៃន្របពន័ធ 
ជំនួយែផនកចបប ់េ យមនិបះ៉ពល់ដល់សិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ។ 
 
 (ឃ) េរៀបចំបេងកើតភពជៃដគូជមយួនឹងគណៈេមធវ ី ឬសមគមចបប ់ េដើមបធីនឲយមនករផ្តល់ជនំយួែផនក 
ចបប ់េន្រគបដំ់ កក់លៃនដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 
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 (ង) ជយួ អនកជំនយួេមធវឲីយមនលទធភពផ្តល់នូវជំនយួែផនកចបប់ មទ្រមងទ់ងំេនះ ែដល្រតូវបនអនុញញ ត 
មចបបជ់តិ ឬទម្ល បអ់នុវត្តដល់ជនទងំ យែដល្រតូវបនចបខ់្លួន ឃំុខ្លួន សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទ 

េលមើស្រពហមទណ្ឌ  ជពិេសសេនអងគភពនគរបល ឬមណ្ឌ លឃុំខ្លួនេផ ងៗេទៀត។ 
 
 (ច) េលើកកមពស់ករផ្តល់ជំនយួែផនកចបបស់ម្រសប ស្រមបេ់គលបំណងបងក រ-ទប់ ក តអំ់េពើឧ្រកិដ្ឋកមម។ 
 
៥៦. រដ្ឋទងំ យក្៏រតូវចតវ់ធិនករដូចខងេ្រកមផងែដរេដើមបៈី 
 (ក) េលើកទឹកចិត្តដល់សមគមចបប ់ និងគណៈេមធវ ី េដើមបគី្ំរទដល់ករផ្តល់ជំនួយែផនកចបបេ់ យផ្តល់នូវ 
េស េ្រចើនែផនក កនុងេនះរមួមនេស ែដលឥតគិតៃថ្ល (មនិយកកៃ្រម) េ យអនុេ ម ម្រកមសីលធម ៌និងេបស៉កកមម 
ចបំចខ់ងវជិជ ជីវៈចបបរ់បស់ ថ បន័ទងំេនះ។ 
 
 (ខ) កំណតអំ់ពីេ្រគ ងេលើកទកឹចិត្តស្រមបេ់មធវ ី េដើមបចុីះេធ្វើករេន មតំបន ់ ែដលមនវបិត្តិខងេសដ្ឋកិចច 
និងសងគមកិចច (ឧទហរណ៍ៈ ករេលើកែលងពនធ  ករផ្ដល់ រូបករណ៍ និង្របកឧ់បតថមភ្របចៃំថង្រពមទងំ្របកស់្រមប ់
ករេធ្វើដំេណើ រ)។ 
 
 (គ) េលើកទឹកចិត្តដល់េមធវឲីយេរៀបចំដំេណើ រទស នកិចចជេទៀងទត ់ សំ បេ់មធវជំុីវញិ្របេទស េដើមបផី្តល់ 
ជំនួយែផនកចបបដ់ល់អនកែដល្រតូវករេស ែបបេនះ។   
 
៥៧. កនុងករេរៀបចំគេ្រមងជំនួយែផនកចបបទូ់ទងំ្របេទសរបស់ខ្លួន រដ្ឋទងំ យ្រតូវពិចរ េទេលើេសចក្តី 
្រតូវកររបស់្រកុមមនុស ជក់ ក ់ កនុងេនះរមួមនប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹមមនុស ចស់ ជនជតិភគតិច ជនពិករ 
មនុស វកិលចរតិ អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងជំងឺឆ្លងធងនធ់ងរេផ ងៗេទៀត អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ជនជតិេដើមភគតិច 
និងជនអមបូរេដើម ជនគម នសញជ តិ (និេបតិកជន)  អនកសំុសិទធិ្រជកេកន ជនបរេទស ជនេភៀសខ្លួន និងជនចំ ក 
្រសុកេនកនុង្របេទស  េ យអនុេ ម មេគលករណ៍ែណនទីំ ៩ និងទី ១០។ 
 
៥៨. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបេីរៀបចំបេងកើត្របពន័ធជំនួយែផនកចបប ់ ែដលមនលកខណះ 
កុមរេម្រតី18 និងេផ្ត តេលើកុមរ េ យពិចរ េទេលើសមតថភពែដលកំពុងមនករវវិត្តរបស់កុមរ និងេសចក្តី្រតូវករ 
េធ្វើឲយមននូវតុលយភពសម្រសបរ ងឧត្ដម្របេយជនស៍្រមបកុ់មរ និងសិទធេិសនើសំុឲយេគ ្ដ បយ់កចេម្លើយរបស់កុមរ 
េនកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិ មផ្លូវតុ ករ កនុងេនះរមួមនៈ 
 
 (ក) កនុងករណីែដល ចេធ្វើេទបន េរៀបចំបេងកើតយន្តករឯក ជយទងំ យ  េដើមបគី្ំរទដល់ជំនយួែផនកចបប ់
ជលកខណៈឯកេទសស្រមបកុ់មរ និងគ្ំរទដល់ករេធ្វើសមហរណកមមជំនួយែផនកចបបកុ់មរេម្រតី េទកនុងយន្តករ 
ទូេទេហើយែដលមនិែមនជលកខណៈឯកេទស។ 
 

                                                 
18 “ជំនយួែផនកចបបកុ់មរេម្រតី” គឺជករផ្តល់េស ជំនួយែផនកចបបដ់ល់កុមរ េនកនុងដំេណើ រករនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  រដ្ឋបបេវណី និងរដ្ឋបលែដល  
      ចមនលទធភពទទួលបន សម្រសប ម យុ ជពហុវស័ិយ និងមន្របសិទធភព និងែដល ចេឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តី្រតូវករែផនកចបប ់ 
      និងសងគមកិចចេ្រចើនែផនក ែដល្រតូវបន្របឈមមុខេ យកុមរ និងយុវជន។ ជំនួយែផនកចបបកុ់មរេម្រតី ្រតូវបនផ្តល់េ យេមធវ ី និងអនកែដល  
      មនិែមនជេមធវ ីែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លកនុងវស័ិយចបបស់្ដីពីកុមរ និងករចេ្រមើនលូត ស់របស់កុមរ និងយុវជន  េហើយែដល ចេធ្វើករ  
      ្រប្រស័យទកទ់ង្របកបេ យ្របសិទធភពជមយួនឹងកុមរ និងអនកែថទកុំមរ។   
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 (ខ) អនុមត័ចបប ់ េគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបបទ់កទ់ងនឹងជំនយួែផនកចបប ់ ែដល 
គិតគូយ៉ងចបស់ ស់នូវសិទធិ និងេសចក្តី្រតូវករស្រមបក់រចេ្រមើនលូត ស់ ពិេសសរបស់កុមរ កនុងេនះរមួមន 
សិទធិទទួលបនេស ជំនយួែផនកចបប ់ ឬជំនួយសម្រសបេផ ងៗេទៀត  េដើមបេី្រត មេរៀបចំបង្ហ ញនូវមេធយបយករពរ 
ខ្លួនរបស់េគ សិទធិេសនើសំុឲយេគ ្ត បយ់កចេម្លើយេន្រគបដ់ំេណើ រករនីតិវធីិ មផ្លូវតុ ករ ែដលបះ៉ពល់ដល់រូបេគ នីតិវធីិ 
បទ ្ឋ នស្រមបកំ់ណតនូ់វឧត្ដម្របេយជនរ៍បស់កុមរ សិទធិជីវតិឯកជន និងករករពរទិនននយ័ជីវៈ្របវត្តិផទ ល់ខ្លួន និង 
សិទធិ្រតូវបនពិចរ សំ បក់របែង្វ។ 
 
 (គ) េរៀបចំបេងកើតបទ ្ឋ នេស ជំនួយែផនកចបបជ់លកខណះកុមរេម្រតី និង្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ។ កនុងករណី 
ចបំចម់្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបបែ់ដលេធ្វើករងរជមយួ និងសំ បកុ់មរ ្រតូវទទលួករ្រតួតពិនិតយ យតៃម្លពីលកខណៈ 
សមបត្តិជេទៀងទត ់េដើមបធីននូវសមតថភពរបស់ពកួេគឲយស័ក្តសមស្រមបេ់ធ្វើករងរជមយួកុមរ។  
 
 (ឃ) េលើកកមពស់កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជំនយួែផនកចបបជ់លកខណៈបទ ្ឋ ន។ ម្រន្តីផ្ដល់ជំនួយែផនកចបបែ់ដល 
េធ្វើជតំ ងឲយកុមរ ្រតូវទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីសិទធកុិមរ និងបញ្ហ ពកព់ន័ធ េហើយនឹងមនចំេណះដឹងអំពីសិទធ ិ
និងបញ្ហ ពកព់ន័ធទងំេនះ េ យទទលួកបណ្តុ ះប ្ត លជបន្ត និងមនលកខណៈសីុជេ្រម និងមនសមតថភព ច 
េធ្វើករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួកុមរបនេទ មក្រមតិយល់ដឹងរបស់ពកួេគ។ ម្រន្តីជំនួយែផនកចបបទ់ងំអស់ែដលេធ្វើ 
ករជមយួនឹង និងសំ បកុ់មរ ្រតូវទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លជលកខណះអន្តរវស័ិយជមូល ្ឋ ន ស្តីពីសិទធិនិងេសចក្តី 
្រតូវកររបស់កុមរែដលមន យុខុសៗគន  និងដំេណើ រករនីតិវធីិែដល្រតវូែកស្រមួលេទ មត្រមូវកររបស់ពកួេគ និង 
ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីទិដ្ឋភពចិត្ត ្រស្ត និងទិដ្ឋភពេផ ងៗេទៀតទកទ់ងនឹងករចេ្រមើនលូត ស់របស់កុមរ េ យ 
មនករយកចិត្តទុក កពិ់េសសចំេពះេកមង្រសី និងកុមរែដលជសមជិកៃន្រកុមជនជតិភគតិច ឬ្រកុមមនុស ែដល 
ជជនជតិេដើមភគតិច េហើយនឹងវធិនករននែដលមន្រ ប ់ស្រមបេ់លើកកមពស់មេធយបយករពរខ្លួនរបស់កុមរ 
ទំនស់នឹងចបប។់ 
 
 (ង) េរៀបចំបេងកើតយន្តករនិងនតិីវធីិទងំ យ េដើមបធីនឲយមនសហ្របតបិត្តិករជិតសនិទធ និង្របពន័ធបញជូ ន 
សម្រសបរ ងម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបប ់និងម្រន្តីជំនញេផ ងៗគន  េដើមបឲីយមនករែស្វងយល់ដទូ៏លំទូ យអំពីកុមរ 
កដូ៏ចជករ យតៃម្លេទេលើេសចក្តី្រតូវករ និង ថ នភពែផនកចបប ់ចិត្ត ្រស្ត សងគមកិចច សតិបញញ  រូបកយ និង 
រមមណ៍របស់ពកួេគ។ 

 
៥៩. េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព នូវគេ្រមងជំនយួែផនកចបបទូ់ទងំ្របេទស រដ្ឋទងំ យ 
្រតូវពិចរ េលើករេរៀបចំបេងកើត ថ បន័ ឬ ជញ ធរជំនួយែផនកចបបេ់ដើមបផី្តល់ ្រគប្់រគង ស្រមបស្រមួល និងពិនិតយ ម 
នេមើលេស ជំនយួែផនកចបប។់ ថ បន័ែបបេនះ្រតូវែតៈ 

 
 (ក) មនិ្រតូវសថិតេ្រកមករេ្រជ តែ្រជកែផនកនេយបយ ឬតុ ករែដលមនិ្រតឹម្រតូវ មនលកខណៈឯក ជយពី 
រ ្ឋ ភបិលកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចពកព់ន័ធនឹងជំនួយែផនកចបប ់ និងមនិសថិតេ្រកមករបងគ បប់ញជ  ករ្រតួត្រ  ឬ 
ករបំភតិបំភយ័ែផនកហិរញញ វតថុពីបុគគល ឬ ជញ ធរ មយួេឡើយ កនុងករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួន េ យមនិគិតពីរចន 
សមពន័ធរដ្ឋបលរបស់ខ្លួន។ 
 
 (ខ) មនអំ ចចបំចេ់ដើមបផី្តល់ជំនយួែផនកចបប ់ កនុងេនះរមួមនប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹមករែតង ងំបុគគលិក 
ករចត់ ងំេស ជំនយួែផនកចបបដ់ល់បុគគលនន ករកំណតអំ់ពីលកខណៈវនិិចឆយ័ និងករទទួល គ ល់ជផ្លូវករចំេពះ 
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ម្រន្តីផ្ដល់ជំនយួែផនកចបប ់ កនុងេនះរមួមនត្រមូវករែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល ករ្រតួតពិនិតយេមើលម្រន្តីផ្ដល់ជំនួយែផនកចបប ់
និងករេរៀបចំបេងកើត ថ បន័ឯក ជយទងំ យ េដើមបេី ះ្រ យបណ្តឹ ង្របឆងំនឹងម្រន្តទីងំេនះ ករ យតៃម្លេលើ 
េសចក្តី្រតូវករជំនួយែផនកចបបទូ់ទងំ្របេទស និងអំ ចបេងកើតថវកិររបស់ខ្លួនផទ ល់។ 
 
 (គ) េ យពិេ្រគះេយបល់ជមយួនឹងម្រន្តីពកព់ន័ធសំខន់ៗ កនុងវស័ិយយុត្តិធម ៌ និងអងគករសងគមសីុវលិ ្រតូវ 
បេងកើតយុទធ ្រស្តរយៈេពលែវង ែដលែណនអំំពីករវវិត្ត និងនិរន្តរភពៃនជនំយួែផនកចបប។់ 
 
 (ឃ) ្រតូវ យករណ៍ជេទៀងទតេ់ទ ជញ ធរែដលទទលួខុស្រតូវ។ 
  
េគលករណ៍ែណនទីំ ១២: ករផ្តល់មូលនិធដិល់្របពន័ធជំនយួែផនកចបបទូ់ទងំ្របេទស 
៦០.  េ យទទលួ គ ល់ថផល្របេយជនៃ៍នេស ជំនយួែផនកចបប ់ រមួបញចូ លផល្របេយជនែ៍ផនកហិរញញ វតថុ និង 
ករសន សំំៃចថវកិេន្រគបេ់ពលដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  កនុងករណីសម្រសបរដ្ឋទងំ យ្រតូវផ្ដល់ថវកិ្រគប ់
្រគន ់ និងជក់ កស់្រមបេ់ស ជំនយួែផនកចបប ់ ែដលសម្រសបេទនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់ខ្លួន កនុងេនះរមួមន 
មរយៈផ្តល់យន្តករមូលនិធិទងំ យែដលឯក ជយ និងមននិរន្តរភពស្រមប្់របពន័ធជំនួយែផនកចបបថ់ន កជ់តិ។ 

 
៦១. េដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ រដ្ឋទងំ យ ចចតវ់ធិនករដូចតេទៈ 
 
 (ក) េរៀបចំបេងកើតមូលនិធិជំនយួែផនកចបប ់ េដើមបផី្តល់ថវកិដល់គេ្រមងជំនយួែផនកចបប ់ កនុងេនះរមួមន 
គេ្រមងអនកករពរក្តីកនុងវស័ិយ ធរណៈ េដើមបគី្ំរទដល់ករផ្តល់ជំនួយែផនកចបបពី់សមគមចបប ់ ឬគណៈេមធវ ី
េដើមបគី្ំរទដល់ករយិល័យពិេ្រគះចបបេ់នសកលវទិយល័យ និងេដើមបធីនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងអងគករ 
េផ ងៗេទៀត កនុងេនះរមួមនអងគករអនកជំនយួេមធវ ី កនុងករផ្តល់េស ជនួំយែផនកចបបទូ់ទងំ្របេទស ជពិេសស 
េន មតំបនជ់នបទ ែដលជួបវបិត្តិែផនកេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចៈ 
 
 (ខ) កំណតយ់ន្តករ រេពើពនធស្រមបប់ញជូ នមូលនិធិដល់ជំនយួែផនកចបប ់ដូចជៈ 
 

(i) េធ្វើវភិជនថ៍វកិយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ របស់រដ្ឋជភគរយសំ បេ់ស ជំនួយែផនកចបប ់
ែដលសម្រសបេទនឹងេសចក្តី្រតូវករៃនករផ្តល់ជំនយួែផនកចបប្់របកបេ យ្របសិទធភព។ 

(ii) េ្របើ្របស់ថវកិែដលទទលួបនមកវញិពីសកមមភពឧ្រកិដ្ឋ មរយៈកររបឹអូសយក ឬករពិនយ័ជ្របក ់
េដើមបចំី យេទេលើជំនួយែផនកចបបស់្រមបជ់នរងេ្រគះ។ 

 
 (គ) កំណត ់ និង កឲ់យដំេណើ រករនូវេ្រគ ងេលើកទឹកចិត្ត ស្រមបេ់មធវចុីះេធ្វើករេន មតំបនជ់នបទ និង 
តំបនែ់ដលជបួវបិត្តិែផនកេសដ្ឋកចិច និងសងគមកិចច (ឧទហរណ៍ៈ ករេលើកែលងពនធ ឬករកតប់នថយពនធ ករកតប់នថយ 
សំណងទូទត្់របកក់មចរីបស់និស តិ)។ 
 
 (ឃ) ធនឲយមនករែបងែចក្រតឹម្រតូវ និងជសមម្រតនូវមូលនិធិរ ង ថ បន័អយយករ និងទីភន កង់រជំនួយ 
ែផនកចបប។់ 
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៦២. ថវកិស្រមបជំ់នយួែផនកចបប្់រតូវមន្រគប្់រគន ់ស្រមបចំ់ យេទេលើេស សព្វ្រគប ់ែដល្រតូវផ្តល់ដល់ជន 
ទងំ យែដល្រតូវបនឃុំខ្លួន ចបខ់្លួន ឬ្រតូវបនកតឲ់យជបេ់ទស កព់នធនគរ សង យ័ ឬ្រតូវបនេចទ្របកន ់ឬ 
្រតូវជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  េហើយនងឹ្រតូវផ្ដល់ដល់ជនរងេ្រគះ។ មូលនិធិពិេសស្រគប្់រគន្់រតូវែតៃលលកទុក 
សំ បចំ់ យេទេលើករករពរក្តី ដូចជចំ យេលើករថតចម្លងសំណំុេរឿង និងឯក រពកព់ន័ធ និងករ្របមូល 
ភស្តុ ង ចំ យពកព់ន័ធនឹង ក ជំីនញ អនកជំនញខងេកសលវចិយ័ និងម្រន្តីសងគមកិចច ្រពមទងំចំ យេលើ 
ករេធ្វើដំេណើ រ។ ករទូទតចំ់ យគរួែត្រតូវេធ្វើឲយបនទនេ់ពលេវ ។ 
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ១៣: ធនធនមនុស  
៦៣. កនុងករណីសម្រសបរដ្ឋទងំ យ ្រតូវែតេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកឲយបន្រគប្់រគន ់និងជក់ កសំ់ ប្់របពន័ធជំនួយ 
ែផនកចបបទូ់ទងំ្របេទស ែដលសម្រសបនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់ខ្លួន។ 
 
៦៤. រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតធនថម្រន្តីជំនញ ែដលេធ្វើករេដើមប្ីរបពន័ធជំនួយែផនកចបបថ់ន កជ់តិ ្រតូវមនគុណវុឌ  ិ
និងករបណ្តុ ះប ្ត លសម្រសបស្រមបេ់ស ែដលពួកេគផ្តល់ជូន។ 
 
៦៥. កនុងករណីមនេមធវជំីនញមនិ្រគប្់រគន ់ ករផ្តល់េស ជំនយួែផនកចបបក់៏ ច បប់ញចូ លផងែដរ នូវអនកែដល 
មនិែមនជេមធវ ីឬអនកជំនយួេមធវ។ី កនុងេពលជមយួគន េនះរដ្ឋទងំ យ គរួែតេលើកកមពស់កំេណើ នវជិជ ជីវៈចបប ់និង 
បំបតេ់ចលឧបសគគែផនកហរិញញ វតថុដល់ករអបរ់ែំផនកចបប។់ 
 
៦៦. រដ្ឋទងំ យកគ៏រួែតេលើកទឹកចិត្តផងែដរ ឲយមនសិទធិទូលំទូ យកនុងករទទលួបនវជិជ ជីវៈចបប ់ កនុងេនះរមួ 
មនវធិនករចំ តក់រជវជិជមន េដើមបធីនឲយមនលទធភពស្រមប្់រស្តី ជនជតិភគតិច និង្រកុមមនុស ្របឈម 
នឹងវបិត្តិែផនកេសដ្ឋកិចច។ 
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ១៤: អនកជំនយួេមធវ ី
៦៧. េ យអនុេ ម មចបបក់នុង្រសុករបស់ខ្លួន និងកនុងករណីសម្រសប រដ្ឋទងំ យ្រតូវទទលួ គ ល់តនួទី 
ែដល្រតូវបនបំេពញេ យអនកជំនយួេមធវ ី ឬម្រន្តីែដលផ្តល់េស ្រសេដៀងគន េនះ កនុងករផ្តល់េស ជំនយួែផនកចបប ់
កនុងករណីលទធភពទទួលបនេមធវមីនក្រមតិ។ 
 
៦៨. ស្រមបេ់គលបំណងេនះរដ្ឋទងំ យ េ យពិេ្រគះេយបល់ជមយួនឹងសងគមសីុវលិ និងទីភន កង់រយុត្តិធម ៌
និងសមគមវជិជ ជីវៈចបប ់្រតូវែត កេ់ចញនូវវធិនករដូចតេទេដើមបៈី 
 
 (ក) កនុងករណីសម្រសប បេងកើតគេ្រមងេស អនកជំនយួេមធវទូីទងំ្របេទស ជមយួនឹងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល 
ែដល្រតូវេធ្វើឲយេទជស្តង់  និងគេ្រមងទទួល គ ល់ជផ្លូវករ កនុងេនះរមួមនករេ្រជើសេរ ើសយ៉ងស្រមតិស្រមងំ និង 
ករ្រតួតពិនិតយ យតៃម្លពីលកខណៈសមបត្តិសម្រសប។ 
 
 (ខ) ធនថបទ ្ឋ នគុណភពស្រមបេ់ស អនកជំនួយេមធវ ី ្រតូវបនកំណត ់ និងថអនកជំនយួេមធវទីទលួ 
បនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគប្់រគន ់និង្របតិបត្តិករេ្រកមករ្រតួតពិនិតយេមើលរបស់េមធវជំីនញ។ 
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 (គ) ធនឲយមនយន្តករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេដើមបធីនគុណភពៃនេស  ែដល្រតូវបនផ្តល់េ យ 
អនកជំនយួេមធវ ី។ 
 
 (ឃ) េ យពិេ្រគះេយបល់ជមយួនឹងសងគមសីុវលិ និងទីភន កង់រយុត្តិធម ៌ េលើកកមពស់ករបេងកើត្រកម 
សីលធម ៌ែដល កឲ់យភជ បក់តព្វកិចចចំេពះអនកជំនយួេមធវទីងំអស់ ែដលេធ្វើករេនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ។ 
 
 (ង) កំណតឲ់យបនជក់ កនូ់វ្របេភទេស ែផនកចបប ់ ែដល ច្រតូវផ្តល់េ យអនកជំនយួេមធវ ី និង្របេភទ 
េស ែដល្រតូវផ្តល់េ យេមធវផី្ដ ចម់ុខ េលើកែលងែតករកំណតែ់បបេនះសថិតេនកនុងសមតថកិចចរបស់តុ ករ ឬ 
គណៈេមធវ។ី 
 
 (ច) ធនឲយមនលទធភពស្រមបអ់នកជំនយួេមធវ ី ែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់ជផ្លូវករ និងែដល្រតូវបន 
ចត់ ងំឲយផ្តល់ជំនួយែផនកចបបដ់ល់អងគភពនគរបល នងិពនធនគរ ទីកែន្លងឃំុខ្លួន ឬមណ្ឌ លឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
េផ ងៗេទៀត។ល។ 
 
 (ឆ) េ យអនុេ ម មចបបជ់តិ និងលិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប ់ អនុញញ តឲយអនកជំនយួេមធវែីដល្រតូវ 
បនទទួល គ ល់ជផ្លូវករេ យតុ ករ និងែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លយ៉ង្រតឹម្រតូវ ចូលរមួកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិ 
មផ្លូវតុ ករ និងែណនដំល់ជនជបេ់ចទ េនេពលែដលមនិមនេមធវបំីេពញករងរដូេចនះ។ 

 
េគលករណ៍ែណនទីំ ១៥: លិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប ់នងិករ្រតួតពនិិតយេមើលម្រន្តជំីនយួែផនកចបប ់  
៦៩. េ យ្របកនខ់ជ បនូ់វេគលករណ៍ទី ១២ និងេ យេគរពេទ មចបបជ់តិែដលេនជធរមន ែដលធនឲយ 
មនតម្ល ភព និងគណេនយយភព េហើយេ យមនសហ្របតិបត្តិករជមយួនឹងសមគមវជិជ ជីវៈចបប ់ រដ្ឋទងំ យ 
្រតូវៈ 
 
 (ក) ធនថលកខណៈវនិិចឆយ័្រតូវបនកណំត ់ស្រមបទ់ទលួ គ ល់ម្រន្តីជំនយួែផនកចបបជ់ផ្លូវករ។ 
 
 (ខ) ធនថម្រន្តីែផនកចបប្់រតូវេគរព ម្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈែដល ចអនុវត្តបន ជមយួនឹងករ ក ់
ទណ្ឌ កមមសម្រសបចំេពះករ្រប្រពឹត្តេលមើសនងឹ្រកមេនះ។ 
 
 (គ) េរៀបចំបេងកើតវធិនននេដើមបធីនថម្រន្តីជំនយួែផនកចបប ់ មនិ្រតូវបនអនុញញ តឲយេសនើសំុបងៃ់ថ្លេស  

មយួពីអនកទទួលផលពីជំនួយែផនកចបបេ់ឡើយ េវៀរែលងែតេនេពលែដល្រតូវបនផ្តល់ករអនុញញ តឲយេធ្វើដូេចន ះ។ 
 
 (ឃ) ធនថបណ្តឹ ងពកព់ន័ធនឹងវនិយ័្របឆងំនឹងម្រន្តីជំនួយែផនកចបប ់ ្រតូវែតបនពិនិតយេឡើងវញិេ យ 
ថ បន័ទងំ យែដលមនិលំេអៀង។ 

 
 (ង) េរៀបចំបេងកើតយន្តករ្រតួតពិនិតយសម្រសបនន ស្រមបម់្រន្តីជំនយួែផនកចបប ់ ជពិេសសកនុងេគល 
បំណងបងក រ-ទប់ ក តអំ់េពើពុករលួយ។ 
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េគលករណ៍ែណនទីំ ១៦: ភពជៃដគូជមយួសកលវទិយល័យ នងិជមយួម្រន្តផី្ដល់េស ជំនួយែផនកចបប ់ ែដល 
មនិែមនជម្រន្តរីដ្ឋ  
៧០. កនុងករណីសម្រសបរដ្ឋទងំ យ្រតូវចូលរមួកនុងភពជៃដគូ ជមយួម្រន្តីផ្ដល់េស ជំនួយែផនកចបបែ់ដលមនិ 
ែមនជម្រន្តីរដ្ឋ កនុងេនះរមួមនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងម្រន្តីផ្តល់េស េផ ងៗេទៀត។ 
 
៧១. េដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ រដ្ឋទងំ យគរួែតចតវ់ធិនករដូចតេទ េ យពិេ្រគះេយបល់ជមយួនឹង 
សងគមសីុវលិ ទីភន កង់រយុត្តិធម ៌និងសមគមវជិជ ជីវៈចបបទ់ងំ យេដើមបៈី 
 
 (ក) ទទួល គ ល់េនកនុង្របពន័ធចបបរ់បស់ខ្លួន នូវតនួទីែដល្រតូវបនបំេពញេ យតួអងគែដលមនិែមន 
ជតអួងគរដ្ឋ កនុងករផ្តល់េស ជំនយួែផនកចបប ់េដើមបបំីេពញេសចក្តី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
 
 (ខ) កំណតស់្តង់ គុណភពស្រមបេ់ស ជំនួយែផនកចបប ់ និងគ្ំរទដល់ករបេងកើតកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល 
ែដល្រតូវេធ្វើឲយេទជស្តង់  ស្រមបម់្រន្តីផ្ដល់េស ជំនយួែផនកចបបែ់ដលមនិែមនជម្រន្តីរដ្ឋ។ 
 
 (គ) េរៀបចំបេងកើតយន្តករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លទងំ យ េដើមបធីនឲយេស ជំនយួែផនកចបបម់ន 
គុណភព ជពិេសសេស ែដល្រតូវបនផ្តល់េ យឥតគិតៃថ្ល។ 
 
 (ឃ) េធ្វើករជមយួម្រន្តីផ្ដល់េស ជំនយួែផនកចបបទ់ងំអស់ េដើមបបីេងកើនករផ ព្វផ យដល់មូល ្ឋ ន គុណភព 
និងឥទធិពល និងស្រមបស្រមួលសិទធិទទលួបនជំនួយែផនកចបប ់ េន្រគបតំ់បនៃ់ន្របេទស និងេន្រគបស់ហគមន ៍
ជពិេសសេនតំបនជ់នបទ និងតំបន្់របឈមវបិត្តិែផនកេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច និងេនកនុងចំេ ម្រកុមអមបូរ 
ជនជតិភគតិច។ 
 
 (ង) េធ្វើឲយមនភពច្រមុះនូវម្រន្តីផ្ដល់េស ជំនួយែផនកចបប ់ េ យអនុមត័យុទធវធិីដទូ៏លំទូ យមយួ 
ឧទហរណ៍ៈ េ យេលើកទឹកចិត្តដល់ករេរៀបចំបេងកើតមជឈមណ្ឌ លនន េដើមបផី្តល់េស ជំនួយែផនកចបបែ់ដលមន 
បុគគលិកជេមធវ ី និងអនកជំនួយេមធវ ី និងេ យចុះកិចច្រពមេ្រព ងជមយួនឹងសមគមេមធវ ី និងគណៈេមធវ ី
ករយិល័យពិេ្រគះចបបេ់នសកលវទិយល័យ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងអងគករេផ ងៗេទៀតេដើមបផី្តល់េស  
ជំនួយែផនកចបប។់ 
 
៧២. កនុងករណីសម្រសបរដ្ឋទងំ យ ្រតូវចតវ់ធិនករដូចតេទផងែដរេដើមបៈី 
 
 (ក) េលើកទឹកចិត្ត និងគ្ំរទដល់ករេរៀបចបំេងកើតករយិល័យជំនួយែផនកចបប ់ េនកនុងនយក ្ឋ នចបបៃ់ន 
សកលវទិយល័យ េដើមបេីលើកកមពស់កមមវធីិចបបស់្រមបផ់ល្របេយជន៍ ធរណៈ និងកមមវធីិែណនែំផនកចបប ់
កនុងចំេ មសមជិកម វទិយល័យ និង ថ បន័និស តិ កនុងេនះរមួមនកមមវធិីសិក  ែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់ជ 
ផ្លូវកររបស់សកលវទិយល័យ។ 
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 (ខ) េលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់េ្រគ ងេលើកទឹកចិត្តដល់និស តិែផនកចបប ់ េដើមបចូីលរមួកនុងករយិល័យជំនួយ 
ែផនកចបប ់ឬគេ្រមងសហគមនជំ៍នយួែផនកចបបេ់ផ ងៗេទៀត ជែផនកមយួៃនកមមវធីិសិក  ឬករអភវិឌ ខងវជិជ ជីវៈចបប ់
េ្រកមករ្រតួតពិនិតយេមើលយ៉ងសម្រសប និងេ យអនុេ ម មចបប ់ឬទម្ល បអ់នុវត្តថន កជ់តិ។ 
 
 (គ) កនុងករណីមនិទនម់ន បេងកើតវធិនកមមសិក របស់និស តិ ែដលអនុញញ តឲយនិស តិេធ្វើកមមសិក េន ម 
តុ ករ េ្រកមករ្រតួតពិនិតយេមើលរបស់េមធវជំីនញ ឬបុគគលិកម វទិយល័យ ឲយែតវធិនែបបេនះ្រតូវបនបេងកើត 
េឡើង េ យពិេ្រគះេយបល់ជមយួនឹង េហើយនឹងទទលួយកេ យតុ ករមនសមតថកិចច ឬប ្ដ ថ បន័ែដល 
បញញត្តនូវករេធ្វើកមមសិក ចបបេ់នចំេពះមុខតុ ករ។ 
 
 (ឃ) បេងកើតវធិនស្រមបអ់នុញញ តឲយនិស តិែផនកចបប ់ េធ្វើកមមសិក េន មតុ ករេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ 
េមើលរបស់េមធវជំីនញ េនកនុងយុ ្ត ធិករែដលត្រមូវឲយពកួេគ តេ់ធ្វើករែផនកចបប។់ 
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ១៧: ករ្រ វ្រជវ នងិទនិននយ័ 
៧៣. រដ្ឋទងំ យ្រតូវធនថយន្តករ ម ន ពិនិតយឃ្ល េំមើល និង យតៃម្លជំនួយែផនកចបប ់ ្រតូវេរៀបចំបេងកើត 
េឡើង និង្រតូវបន្តពយយមេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើនូវករផ្តល់ជំនួយែផនកចបបេ់នះ។ 
 
៧៤. ស្រមបេ់គលបំណងេនះ រដ្ឋទងំ យ ច កេ់ចញនូវវធិនករដូចតេទេដើមបៈី 
 
 (ក) េធ្វើករ្រ វ្រជវជេទៀងទត ់ និង្របមូលទិនននយ័ែដល្រតូវែបងែចកេទ មេភទ យុ ថ នភព 
េសដ្ឋកិចច-សងគមកិចច និងអនកទទួលជំនយួែផនកចបប់ មភូមិ ្រស្ត និងផ ព្វផ យលទធផលៃនករ្រ វ្រជវែបបេនះ។ 
 
 (ខ) ែចករែំលកទម្ល បអ់នុវត្តន្៍រតឹម្រតូវកនុងករផ្តល់ជំនយួែផនកចបប។់ 
 
 (គ) ពិនិតយ ម នករផ្តល់្របកបេ យ្របសិទធផល និង្របសិទធភពនូវជំនយួែផនកចបប ់ េ យអនុេ ម ម 
បទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ។ 
 
 (ឃ) ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជលកខណៈវបបធមច៌្រមុះ សម្រសប មវបបធម ៌ េផ្ត តេលើេយនឌរ័ និងសម្រសប 
ម យុដល់ម្រន្តីជំនួយែផនកចបប។់ 

 
 (ង) េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករទំនកទំ់នង ករស្រមបស្រមួល និងសហ្របតិបត្តិកររ ងទីភន កង់រយុត្តិធម ៌
ទងំអស់ ជពិេសសេនថន កមូ់ល ្ឋ ន េដើមបកំីណតអំ់ពីបញ្ហ ទងំ យេនមូល ្ឋ ន និងេដើមបឲីយមនករ្រពមេ្រព ង 
េលើដំេ ះ្រ យ កនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករផ្តល់ជំនយួែផនកចបប។់ 
 
េគលករណ៍ែណនទីំ ១៨: ជំនួយបេចចកេទស 
៧៥. ជំនួយបេចចកេទសែផ្អកេលើេសចក្តី្រតូវករ និង ទិភពែដលបនកំណតេ់ យរដ្ឋេសនើសំុទងំ យ គួរែត្រតូវ 
បនផ្តល់ពីអងគករអន្តររ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ ដូចជអងគករសហ្របជជតិ មច ស់ជំនយួេទ្វភគី និងអងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភបិលែដលមនសមតថកិចច កដូ៏ចជរដ្ឋទងំ យេនកនុង្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី និងពហុភគីកនុងេគល 
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បំណងក ង និងេលើកកមពស់សមតថភព និង ថ បន័ជតនិនស្រមបប់េងកើត និងអនុវត្ត្របពន័ធជំនយួែផនកចបប ់ និង 
កំែណទ្រមងយុ់ត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ មករណីសម្រសប។ 


