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អនសុញញ ស្ដពីសីទិធជិនពកិរ 
េសចក្តពីនយលទ់េូទេលខ១ 

ម្រ��១២ ករទទួល�គ លពី់ភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ 
កថមខុ 

អនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ តមកល់កនុងចបបអ់ន្តរជតិនូវេគល

ករណ៍ជសកលៃនសមភព េសចក្ដីៃថ្លថនូរ �ក�ជ�ភព ករចូលរមួេពញ 

េលញកនុងសងគម និងករមនិេរ ើសេអើង េនេពលែដលេគលករណ៍ទងំ

េនះ ្រតូវយកមកអនុវត្តចំេពះជនពិករ។ អនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ 

េរ�ប�បពី់សិទធិែដលជនពិករទទួលបន និងពីករណីយកិចច្របទក្់រក�

គន របស់រដ្ឋភគី េដើមបេីគរព ករពរ និងអនុវត្តសិទធិទងំេនះ។ �ជរ�្ឋ ភិ

បលកមពុជបនផ្ដល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ េនៃថងទី

២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២។ 

ម្រ�១២ ៃនអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ ធនថជនពិករ្រតូវ

មនសិទធិទទួលបន ករទទួល�គ ល់េសមើភពគន េនចំេពះមុខចបប។់ 

ម្រ�េនះគូសបញជ កេ់ឡើងវញិដល់ជនពិករនូវសិទធមិនុស�ជមលូ�្ឋ នេនះ 

ដូចមនែចងេនកនុងេសចក្ដី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស� និងកនុង

ម្រ�១�ៃនកតិកសញញ អន្ដរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ 

ែដល្របេទសកមពុជ ជរដ្ឋភគី។ 

៧ 1



 

 
េនឯសមយ័្របជំុេលើកទី១១ កនុងែខេម� ឆន ២ំ០១៤ គណៈកមម

ធិករសិទធិជនពិកររបស់អងគករសហ្របជជតិ (គណៈកមម ធិករ) បន

អនុមត័េសចក្តពីនយល់ទូេទមយួេដើមប្ីរ�យបំភ្លពីឺវ�ិលភព និងអតថនយ័ 

ៃនម្រ��។ គណៈកមម ធិករែដលមនសមជិកជអនកជំនញឯក�ជយ 

១៨រូប េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ�យរដ្ឋភគីៃនអនុសញញ  ្រតូវបនបេងកើត

េឡើងេ្រកមម្រ��៤ ៃនអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករេដើមប�ីម�្ល េំមើល 

ពីករអនុវត្តអនុសញញ េ�យរដ្ឋភគីទងំអស់។ គណៈកមម ធិករពិនិតយ

របយករណ៍ែដលរដ្ឋភគីត្រមូវឲយ�កជូ់នខ្លួន�មកលកំណត។់ រចួមក 

គណៈកមម ធិករ អនុមត័េសចក្ដីសេងកតសននិ�្ឋ នសំ�បរ់ដ្ឋភគីនីមយួៗ 

ែដលរមួបញចូ លទងំអនុ�សនន៍ន ែដល្រតូវែកលម្អឲយ្រសប�មកតិក 

សញញ េនះ។ 

ស្រមបក់រែកលម្អែបបេនះឲយេចញជរូប�ងេឡើង រដ្ឋភគី្រតូវយល់ 

េ�យសមេហតុផលអំពី្របេភទ និងរ�ិលភពៃនកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន

េ្រកមអនុសញញ េនះ។ ករបរយិយពីេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ គឺជវធីិ

មយួែដលគណៈកមម ធិករផ្ដល់ជំនួយសំេ�ដល់េគលបំណងេនះ។ �ម

រយៈេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់ខ្លួន េលើម្រ�នីមយួៗៃនអនុសញញ េនះ  

គណៈកមម ធិករពនយល់យ៉ងលម្អតិពីវធិនករជក�់ក ់េ�យបនរពឹំង

ថរដ្ឋភគីនឹងបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេ្រកមម្រ�េនះ។ េសចក្តីពនយល់ 

ទូេទននពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេលើបទពិេ�ធនរ៍បស់គណៈកមម ធិករ កនុង 

ករពិនិតយេមើលពី�ថ នភពៃនករអនុវត្តនស៍នធិសញញ  េនកនុងប�្ត ្របេទស 

ននេនេលើពិភពេ�ក កដូ៏ចជអំពីករអនុវត្តល្ៗអ ជអន្តរជតិ។ ករ
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ែស្វងរកពតម៌នយ៉ងសកមមពីអនកពកព់ន័ធទងំអស់ កនុងដំេណើ រករៃនករ

ចង្រកងេសចក្តីពនយល់ទូេទ គណៈកមម ធិករបនទទួលផលេ្រចើនពី

ទស�នវស័ិយ និងបទពិេ�ធនពី៍រដ្ឋនន ពីអនកជំនញសិទធិពិករភព ពី

បណ្ឌិ តសភនិងកែន្លងេផ�ង�េទៀត ្រពមទងំពីអងគករជនពិករេទៀតផង។ 

េគលបំណងៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១ ស្តីពីម្រ�១� គឺចង់

ផ្ដល់ករែណនលំំអិតបែនថមេទៀត េលើេគលករណ៍េសមើភពគន ចំេពះមុខ

ចបបស់្រមបជ់នពិករែផនក�ងកយ វញិញ ណ ចិត្ត��ស្ត ឬបញញ �ម រតី 

េដើមប្ីរ�យបំភ្លពីឺកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគីទកទ់ងេទនឹងសិទធិេនះ។ 

ម្រ�១� បង្ហ ញពីសិទធិែដលមនិ�ចបដិបញញត្តិបនរបស់មនុស�

្រគបរូ់ប កនុងករទទួលបនសមតថភពផ្លូវចបប ់ ែដលមននយ័ថ មនុស�

្រគបរូ់បមនអំ�ចកនុងករអះ�ងសិទធិរបស់ខ្លួន ្រពមទងំព្រងឹងឆនទៈ 

និងចំណងចំ់នូលចិត្តរបស់ខ្លួនេ្រកមចបបេ់នះ។ ម្រ�១� ផតេ់ចលគរូំ 

ៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចជំនួស និងេពញចិត្តគំរូៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច

�មែបបគពំរបស់ជនពិករ។ ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចជំនួស គឺេនេពល

ែដលសិទធិរបស់មនុស�មន ក ់ កនុងករសេ្រមចអ្វីមយួេ�យស្វ័យភព និង

ចងកតព្វកិចច�មផ្លូវចបប ់ ្រតូវបនដកហូតពីមនុស�មន កេ់នះ រចួេហើយ

្រតូវបនេផទរេទឲយតតិយជនមន កេ់ទៀត។ ជឧទហរណ៍ កិចចករេនះ ្រតូវ

បនេធ្វើេឡើងជទូេទ �មរយៈ��ព�បល អនកែដលតុ�ករផ្តល់

សិទធិឲយ ឬចបបែ់ដលអនុញញ តិឲយមនករព�បលេ�យបងខំ ឬករឃុំ

ឃងំបុគគលែដលទំនងជទទួលរងករអនថ់យខងសមតថភពផ្លូវចិត្ត។ 

៩ 3



 

 
ករេផទរសមតថភពផ្លូវចបបេ់ទតតិយជន គឺជករបដិេសធមយួៃន

សិទធិទទួលបនករទទួល�គ ល់ពីភពេសមើគន ចំេពះមុខចបបរ់បស់មនុស�។  

ករេធ្វើែបបេនះ គណៈកមម ធិករយល់េឃើញថ ចបបទ់ងំអស់ែដលអនុ 

ញញ តឲយមនករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចជំនួស្រតូវែតលុបបំបតេ់ចល។ ្របករ 

េនះ ្រតូវអនុវត្តេ�យេសមើគន ចំេពះជនពិករផ្លូវចិត្ត និងបញញ  រមួទងំជន

ពិកររូប�ងកយផង។ 

គណៈកមម ធិករចតទុ់កថ ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ�យមនករ

គពំរមនលកខណៈ្របេសើរជង េ�យអនុញញ តិឱយជនពិករេ្របើ្របស់សិទធ ិ

ទទួលបនករទទួល�គ ល់�មផ្លូវចបបរ់បស់ពួកេគ េ្រកមអនុសញញ ។ 

្របសិនេបើមនុស�មន កម់នពិករភពែដលបះ៉ពល់ដល់សមតថភពៃនករ

េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន គត្់រតូវែតមនមេធយបយមយួ េដើមបែីស្វង 

រក និងទទួលបនករគពំរេដើមបអីនុវត្តសមតថភពខងផ្លូវចបបរ់បស់ខ្លួន 

ដូចជកនុងករណីកមមសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិ កិចចករហិរញញ វតថុ ករសេ្រមច 

ពីករែថទសុំខភព េស�កិចចសនយ...កនុង�ល់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច។ 

្របេភទ និងក្រមតិៃនករគពំរ ែដលនឹង្រតូវផ្ដល់ឱយជនពិករកនុង 

ដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចរបស់ពួកេគ នឹងែ្រប្របួល្រសប�ម

ភពច្រមុះៃនត្រមូវករ។ បែនថមេទេលើករផ្ដល់ករគពំរ រដ្ឋ្រតូវធនឲយ

មនកិចចករពរ្រគប្់រគន ់េដើមបផី្ដល់ករករពរពីកររេំ�ភបំពន។ កិចច 

ករពរទងំេនះ គួរធនថករគពំរ�មយួែដលផ្ដល់ជូន គឺ្រតូវបន

េធ្វើយ៉ង្របកដ �មវធីិមយួែដលសិទធិ ឆនទៈ និងចំណងចំ់នូលចិត្តរបស់

មនុស�មន ក្់រតូវបនតំ�ងយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 
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រដ្ឋមនកតព្វកិចចេគរពសិទធិជនពិករទទួលបនករទទួល�គ ល់ពី 

ភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប ់ករពររូបវន្តបុគគល និងបុគគលែដលមនិែមនជ 

រដ្ឋ មនិឱយបះ៉ពល់សិទធិជនពិករ និងផ្ដល់មេធយបយចបំចដ់ល់ជនពិករ 

កនុងករអនុវត្តសិទធិមនសមតថភពផ្លូវចបបរ់បស់ខ្លួន។ រដ្ឋ្រតូវលុបេចល

នូវចបបែ់ដលបដិេសធយ៉ងជកែ់ស្តង ឬដម៏ន្របសិទធភពនូវសមតថភព

ផ្លូវចបបរ់បស់ជនពិករ សូមបែីតចបបទ់ងំេនះេធ្វើែតម្តងចំេពះេសចក្តី

សេ្រមចែតមយួកេ៏�យ។ រដ្ឋ្រតូវ�កជំ់នសួរបបៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច 

ជំនួស េ�យរបបជេ្រមើសេផ�ង��មែបបគពំរវញិ ែដលផ្ដល់ជបឋម

ដល់ឆនទៈ និងចំណងចំ់នូលចិត្តពិត្របកដរបស់មនុស�មន ក ់ និង�ចេធ្វើ

ឱយបុគគលេនះទទួលបនេពញេលញនូវសិទធិមនុស�របស់ខ្លួន។ 

សិទធិទទួលបនករទទួល�គ ល់ពីភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប ់ ដូច 

ែដលបនករពរេ្រកមម្រ�១� ្រតូវបនចងភជ បយ៉់ងជិតសនិទធេទនឹង

សិទធិដៃទេទៀតៃនអនុសញញ ។ េនកនុងខ្លឹម�រ្រគឹះភគេ្រចើន សមតថភពផ្លូវ 

ចបបម់ន�រៈសំខន�់ស់ េដើមបកី្ល យជអនកកនក់បសិ់ទធិ និងេដើមប ី

មនជំហរព្រងឹងសិទធិរបស់ខ្លួន។ ករេគរពសិទធិមនសមតថភពផ្លូវចបប់

របស់ជនពិករជួយ ពន្ល តដល់ករករពរេសរភីព សន្តសុិខ និងករយល់ 

្រពម េហើយ�ម្របមដល់ករដកហូតេសរភីព�មទំេនើងចិត្ត។ ករ

្រប្រពឹត្តេ�យបងខំគឺជករបំពនេលើម្រ�១� កដូ៏ចជករបំពនេលើសិទធិ 

បូរណភពបុគគល និងេសរភីពរចួផុតពីទរុណកមម អំេពើហិង� និងករ

បំពន។ មនុស�មនសិទធិរស់េនេ�យ�ក�ជយកនុងសហគមន។៍ កររស់

១១ 5



 

 
េនកនុងសហគមនផ៍្ដល់នូវ្របពន័ធគពំរមយួ �មរយៈប�្ដ ញសងគម 

េហើយជក�្ត ដសំ៏ខនម់យួ ៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច�មែបបគពំរែដល 

រដ្ឋ្រតូវបនអំពវនវរកឲយមនករគពំរ។ 

ករទទួល�គ ល់ពីភពេសមើគន ជមនុស�ចំេពះមុខចបប ់ គឺជសិទធិ

មយួែដល្រតូវបនធនករពរដល់មនុស�្រគបរូ់ប េ្រកមកតិកសញញ   

អន្ដរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ។ សិទធេិនះ្រតូវបន�កែ់តង 

េឡើងេនកនុងអនុសញញ អន្ដរជតិស្ដីពីសិទធិជនពិករ កនុងលកខខណ្ឌ ែដល 

សំេ�ជពិេសសដល់�ថ នភព ែដលជនពិករបនជួប្របទះជទូេទ។

េសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ សងកតធ់ងនេ់ទេលើេគលករណ៍ែដល�មនិែដល

�ចទទួលយកបន កនុងករបដិេសធមនុស��មន កនូ់វបុគគលិកលកខណៈ 

គតិយុត្តិរបស់េគ ឬកដ៏កហូតសមតថភពផ្លូវចបបរ់បស់េគេនះេឡើយ។ 

ផទុយេទវញិ រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចចផ្ដល់យន្តករគពំរ្រគប្់រគនេ់ដើមបឱីយ

ជនពិករ�ចប�្ហ ញ និងអនុវត្តសិទធិ ឆនទៈ និងចំណងចំ់នូលចិត្តរបស់ពួក

េគបន។ 

កនុងករ�កែ់តងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១ គណៈកមម ធិករបន

េបះជំ�ន�មីមយួចំេពះបញ្ហ ៃនសមតថភពផ្លូវចបបរ់បស់ជនពិករ ែដល 

�ច្រតូវបនេរ�ប�បថ់ជករវវិត្តនម៍យួ។ ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចជំនួស

បនក្ល យជទម្ល បដ់យូ៏រមយួ ែដលសិទធិរបស់ជនពិករ្រតូវបនរេំ��

បំពនេ�យនិទណ្ឌ ភព េ�យជេរឿយ� េនេពលអនកដៃទេផ�ងេទ�ត

បនេជឿជកថ់ ជនពិករ្រតូវមនទី�ងំ្របេសើរជងេនះ េដើមបយីល់ដឹង

១២ 6
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����� ករទទួល�គ   ׃ ល់ពីភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ 

១- រដ្ឋភគីអះ�ងជ�មីថ ជនពិករមនសិទធិ្រតូវបន

ទទួល�គ ល់េន្រគបទ់ីកែន្លងទងំអស់ ថ ជមនុស�េនចំេពះមុខ

ចបប។់ 

២- រដ្ឋភគី្រតូវទទួល�គ ល់ថជនពិករមនសមតថភព �ម

ផ្លូវចបប ់ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកេផ�ងេទ�ត 

កនុង្រគបទ់ិដ្ឋភពៃនឆកជីវតិ។ 

៣- រដ្ឋភគី្រតូវចតវ់ធិនករសម្រសបនន េដើមបផី្តល់ 

លទធភពឱយជនពិករទទលួបនករជួយ ឧបតថមភ ែដលពួកេគ�ច

្រតូវករកនុងករអនុវត្តនស៍មតថភព�មផ្លូវចបបរ់បស់ពួកេគ។ 

៤- រដ្ឋភគី្រតូវធនថ �ល់វធិនករែដលពកព់ន័ធនឹងករ

អនុវត្តនស៍មតថភព�មផ្លូវចបប ់ ផ្តល់នូវករករពរយ៉ងសមរមយ 

និងមន្របសិទធភព េដើមបទីប�់ក តក់របំពន អនុេ�ម�មចបប់

សិទធិមនុស�អន្តរជតិ។ ករករពរែបបេនះ ្រតូវធនថ វធិនករ

ទងំ�យ ែដលទកទ់ងនឹងករអនុវត្តនស៍មតថភព�មផ្លូវចបប ់

េគរពសិទធិ ឆនទៈ និងចណំងច់ំណូលចិត្តរបស់ជនពិករ ្រតវូបនរចួ

ផុតពីទំនស់ផល្របេយជន ៍ នងិឥទធពិលមនិ្រតឹម្រតូវ ្រតូវែតសម

ម្រត និងបែនថមបនថយ េ��មកលៈេទសៈរបស់ជនពិករ អនុវត្ត

១៤ 8



 

 
កនុងរយៈេពលខ្លីបំផុត �មែដល�ចេធ្វើេទបន និង្រតូវបនពិនិតយ

េឡើងវញិជេទៀងទត ់ េ�យ�ជញ ធរមនសមតថកិចច�ក�ជយ និង

មនិលំេអៀងមយួ ឬ�ថ បន័តុ�ករ។ ករករពរទងំេនះ ្រតូវែត

សមម្រតេទនឹងក្រមតិែដលវធិនករែបបេនះ មនផលបះ៉ពល់

ដល់សិទធិ និងផល្របេយជនរ៍បស់ជនពិករ។ 

៥- អនុេ�ម�មបទបញញត្តិៃនម្រ�េនះ រដ្ឋភគី្រតូវចត់

�ល់វធិនករសម្រសបនិងមន្របសិទធភព េដើមបធីនឱយជនពិករ 

មនសិទធិេសមើគន កនុងករេធ្វើជមច ស់េលើ្រទពយសមបត្តិ ឬទទួលមរតក 

កនុងករ្រតួតពិនិតយកិចចករហិរញញ វតថុផទ ល់ខ្លួនេផ�ង� និងមនសិទធិ

េសមើគន ចំេពះករខចីឥណទនធនគរ ករបញច ំ និងទ្រមងេ់ផ�ង�

េទៀតៃនឥណទនហិរញញ វតថុ  េហើយ្រតូវធនថជនពិករមនិ្រតូវបន 

េគដកហូតយក្រទពយសមបត្តិរបស់ពួកេគ�មអំេពើចិត្តេនះេទ។ 
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១៦ 10



 

 

I. េសចក្តេីផ្តើម 
១. ភពេសមើគន េនចំេពះមុខចបប ់ គឺជេគលករណ៍ទូេទជ

មូល�្ឋ នមយួៃនករករពរសិទធិមនុស� និងមនិ�ចខ្វះបនស្រមបក់រ

អនុវត្តសិទធិមនុស�េផ�ងេទៀត។ េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិ
មនុស� និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ 

ធន ជពិេសស ចំេពះសិទធិកនុងករទទួលបននូវភពេសមើគន េនចំេពះ

មុខចបប។់ ម្រ�១២ ៃនអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ េរៀប�ប់

បែនថមអំពីខ្លឹម�រម្រ�ៃនសិទធពិលរដ្ឋមយួេនះ និងេផ្ត តេទេលើវស័ិយ

ទងំ�យ� ែដលជនពិករែតងែត្រតូវបនេគបដិេសធ មនិផ្តល់សិទធិ
ឲយជ្របៃពណីេទេហើយេនះ។ ម្រ�១២ មនិបនែចងឲយមនសិទធិ
បែនថមស្រមបជ់នពិករេនះេទ គឺ�ម្រ�េនះេរៀប�បយ៉់ង�មញញ អំពី 

ធតុទងំ�យ ែដលត្រមូវឲយរដ្ឋភគីពិចរ� េដើមបធីនឲយមនសិទធិ
េសើ មភពគន េនចំេពះមុខចបប ់ ស្រមបជ់នពិករ េ�យ�រេលើមូល

�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ។ 

២. េ�យ�រែត�រៈសំខនៃ់នម្រ�េនះ គណៈកមម ធិករ

បនស្រមួលឲយមនេវទិកែបបអន្តរកមមមយួចំនួន ស្រមបកិ់ចចពិភក�

អំពីសមតថភពខងែផនកចបបេ់នះ។ ចប�់ងំពីករផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ដ៏

មន្របេយជនខ៍្ល ងំមយួ ស្តីពីបទបបញញត្តិៃនម្រ�១២ ែដលេធ្វើេឡើង

េ�យអនកជំនញ រដ្ឋភគី អងគករជនពិករ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល 

�ថ បន័្រតួតពិនិតយសនធសិញញ  �ថ បន័សិទធមិនុស�ជតិ និងទីភន កង់រអងគ

ករសហ្របជជតិេនះមក គណៈកមម ធិករយល់េឃើញ��ជករច ំ

បច្់រតូវែតផ្តល់ករែណនបំែនថមេទៀតេនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទមយួ។ 

១៩ 11



 

 
៣. ែផ្អកេទេលើរបយករណ៍បឋមជេ្រចើនរបស់រដ្ឋេផ�ងៗគន    

ែដល្រតូវបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយរហូតមកទល់នឹងេពលេនះ គណៈកមម ធិ

ករសេងកតេឃើញថ មនករយល់ខុសជទូេទមយួអំពីវ�ិលភពពិត

្របកដ ៃនកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគី េ្រកមម្រ�១២ ៃនអនុសញញ េនះ។ 

�មពិតេទ មនករខកខនមនិបនយល់ដឹងជទូេទមយួ ែដលថ វធីិ

�្រស្តែផ្អកេលើសិទធិមនុស�ៃនពិករភពត្រមូវឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរ ពីបទ 

�្ឋ នេធ្វើករសេ្រមចចិត្តជំនួស េទជបទ�្ឋ នមយួែដលែផ្អកេទេលើករេធ្វើ

ករសេ្រមចចិត្តែដលមនករគ្ំរទ។ េគលបំណងៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទ

េនះ គឺេដើមបែីស្វងយល់បែនថម អំពីកតព្វកិចចទូេទ ែដលេកើតេចញពី

សមសធតុេផ�ងៗគន ៃនម្រ�១២។ 

៤. េសចក្តីពនយល់ទូេទេនះឆ្លុះបញច ំងអំពីករបក្រ�យម្រ�

១២ ែដលែផ្អកេលើេគលករណ៍ទូេទជេ្រចើន ៃនអនុសញញ េនះ ដូចបន

េរ�ប�បក់នុងម្រ�៣ ដូចជ ករេគរពេសចក្តីៃថ្លថនូរែដលមនពីកំេណើ ត 

ស្វ័យភពបុគគល រមួទងំេសរភីពរបស់បុគគលមន ក់ៗ  កនុងករេ្រជើសេរ ើស 

េ�យខ្លួនឯងផទ ល់ និងឯក�ជយភពរបស់បុគគល ករមនិេរ ើសេអើង ករ

ចូលរមួយ៉ងេពញេលញ និងមន្របសិទធភព និងករ�កប់ញចូ លេទកនុង

សងគម ករេគរពជនពិករ្រគប្់របេភទ េហើយ្រតូវទទួល�គ ល់ជនពិករ

ជចំែណកៃនភពច្រមុះគន របស់មនុស� និងមនុស�ជតិ ឱកសេសើម 

ភពគន  ករបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ជនពិករ សមភពរ�ងបុរស 

និង្រស្តី ្រពមទងំករេគរពដល់សមតថភពរកីចេ្រមើនរបស់កុមរពិករ 

និងករេគរពសិទធិកុមរពិករ េដើមបរីក�នូវអត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ។ 

២០ 12



 

 
៥. េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស� កតិកសញញ អន្តរ

ជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ និងអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពី

សិទធិជនពិករ សុទធែតមនបញជ កច់បស់ថ សិទធិទទួលបនករទទួល

�គ ល់េ�យេសមើភពគន េនចំេពះមុខចបប ់្រតូវអនុវត្ត “្រគបក់ែន្លង”។ ឬ 

មយ៉ងេទៀត�ចនិយយបនថ មនិមនកល�េទស��េ្រកមចបប់

សិទធិមនុស�អន្តរជតិ ែដលអនុញញ តឲយដកហូតសិទធិបុគគលកនុងករទទួល

បនករទទួល�គ ល់ កនុងនមជបុគគលេនចំេពះមុខចបប ់ ឬែដលេគ�ច

�កកំ់ហតិេលើសិទធិេនះបនេឡើយ។ ចំណុចេនះ្រតូវបនព្រងឹងបែនថម 

េ�យម្រ�៤ កថខណ្ឌ ២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 

និងសិទធិនេយបយែដលែចងថ មនិមនករដកហូត�មយួពីសិទធិេនះ 

្រតូវអនុញញ តិេឡើយ សូមបែីតកនុងេពលែដលមនភព�សននជ��រណ� 

កេ៏�យ។ េទះបីជមនករ�ម្របមសមមូល�មយួ ស្តីពីករដក

ហូតសិទធ ិកនុងករទទលួបនករទទលួ�គ ល់េ�យេសមើភពគន េនចេំពះមុខ 

ចបបម់និមនបញជ កច់បស់ េនកនុងអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ

េនះកេ៏�យ កប៏ទបបញញត្តិកនុងកតិកសញញ អន្តរជត្ិរគបដណ្ត បេ់ទេលើករ 

ករពរែបបេនះេ�យ ែផ្អក�មម្រ�៤ កថខណ្ឌ ៤ ៃនអនុសញញ  ែដល

ែចងថ បទបបញញត្តិទងំ�យកនុងអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ មនិផទុយ

នឹងចបបអ់ន្តរជតិែដលមន្រ�បេ់នះេទ។ 

៦. សិទធិទទួលបនភពេសមើគន េនចំេពះមុខចបប ់ក្៏រតូវបនឆ្លុះ

បញច ងំកនុងសនធសិញញ សិទធមិនុស�តំបន ់ និងអន្តរជតិសំខន់ៗ ដៃទេទៀត

ែដរ។ ម្រ�១៥ ៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើស 

២១ 13



 

 
េអើង្របឆងំនរេីភទ ធនឲយមនភពេសើមគន របស់្រស្តីេនចំេពះមុខចបប ់

និងត្រមូវឲយមនករទទួល�គ ល់សមតថភពផ្លូវចបបរ់បស់្រស្តី េ�យ�រ 

េលើមលូ�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួបរុស េ�យ�បប់ញចូ លទងំករេធ្វើកិចចសនយ 

ករ្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិ និងករេ្របើ្របស់សិទធិកនុង្របពន័ធយុត្តិធម។៌ 

ម្រ�� ៃនធមមនុញញ�្រ�្វិកស្តីពីសិទធិមនុស� និងពលរដ្ឋ ែចងអំពីសិទធិ

របស់បុគគល្រគបរូ់បថមនភពេសមើគន េនចំេពះមុខចបប ់ និងទទួលបន 

នូវករករពរ េ�យេសមើភពគន ចំេពះមុខចបប។់ ម្រ�� ៃនអនុសញញ

�េមរចិ ស្តីពីសិទធមិនុស� មនែចងអំពីសិទធទិទួលបនបុគគលិកលកខណៈ 

ែផនកតុ�ករ និងសិទធិរបស់បុគគល្រគបរូ់ប កនុងករទទួលបនករទទួល

�គ ល់កនុងនមជបុគគលេនចំេពះមុខចបប។់ 

៧. រដ្ឋភគី ្រតូវែតពិនិតយឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយេទេលើវស័ិយ

ទងំអស់ៃនចបប ់ េដើមបធីនថ សិទធិជនពិករកនុងករទទួលបនសមតថ 

កិចចខងែផនកចបប ់ មនិ្រតូវទទួលរងកររតិតបតិ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ ន

មនិេសមើភពគន ជមយួបុគគលដៃទេទៀតេនះេទ។ �ម្របវត្តិ�្រស្ត េយើង

េឃើញថ ជនពិករ្រតូវបនេគបដិេសធមនិឲយមនសិទធទិទួលបនសមតថ

ភពខងែផនកចបបេ់នកនុងវស័ិយជេ្រចើន កនុងលកខណៈៃនករេរ ើសេអើង 

េ្រកមរបបេធ្វើករសេ្រមចចិត្តជំនួស ដូចជ ភពជ��ពយបល ភព

ជអនក្រគងែ�រក� និងចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលអនុញញ តឲយមន

ករពយបលេ�យបងខំ។ ករអនុវត្តទងំេនះ្រតូវែតលុបេចល េដើមបធីន 

ថ សមតថភពខងែផនកចបបេ់ពញេលញ ្រតូវបនធនដល់ជនពិករ

េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ។ 
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៨. ម្រ��២ ៃនអនុសញញ េនះបញជ កយ៉់ងចបស់ថ ជនពិករ

្រគបរូ់បមនសមតថភពខងែផនកចបបេ់ពញេលញ។ សមតថភពខងែផនក

ចបប ់ ្រតូវបនេគបដិេសធែដលេធ្វើឲយខូច្របេយជន ៍ ដល់្រកុមជេ្រចើន

កនុង្របវត្តិ�្រស្តកន្លងមក េ�យ�បប់ញចូ លទងំ្រស្តី (ជពិេសស េ្រកយ

េពលេរៀប�ពហ៍ពិពហ៍) និងនិគមជនភគតិច។ កប៏៉ុែន្ត ជនពិករេន

ែតជ្រកុម ែដល្រតូវេគបដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបេ់្រចើនជងេគ

បំផុតកនុង្របពន័ធចបបជំុ់វញិពិ�ពេ�ក។ សិទធទិទួលបនករទទលួ�គ ល់ 

េ�យេសមើភពគន េនចំេពះមុខចបប ់ បញជ កន់យ័ថសមតថភពខងែផនក 

ចបប ់ គឺជលកខណៈសកលែដលមនជបជ់មយួមនុស�ទងំអស់េ�យ 

�រែតភពជមនុស�ជតិ និង្រតូវែតេលើកតេមកើងស្រមបជ់នពិករេ�យ 

ឈរេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ។ សមតថភពខងែផនកចបប ់

ជចំណុចមនិ�ចខ្វះបន ស្រមបក់រេ្របើ្របស់សិទធិពលរដ្ឋ សិទធិនេយ 

បយ សិទធិេសដ្ឋកិចច សិទធិសងគមកិចច និងសិទធិវបបធម។៌ ចំណុចេនះទទួល

បនភពសំខន ់ ជពិេសសស្រមបជ់នពិករ េនេពលែដលពួកេគ្រតូវ

េធ្វើករសេ្រមចចិត្តជមូល�្ឋ នពកព់ន័ធនឹងសុខភព ករអបរ់ ំ និងករងរ

របស់េគ។ (កនុងករណីជេ្រចើន ករបដិេសធសមតថភពខងែផនកចបប់

របស់ជនពិករប�្ត លឲយមនករដកហូតសិទធិមូល�្ឋ នជេ្រចើនេផ�ង� 

េទៀត រមួមន សិទធិេបះេឆន ត សិទធេិរៀប�ពហ៍ពិពហ៍ និងបេងកើត្រគួ�រ 

សិទធបិន្តពូជ សិទធិជឪពុកម្ត យ សិទធិផ្តល់ករយល់្រពមស្រមបទំ់នក់

ទំនងជិតសនិទធ និងស្រមបក់រពយបលេវជជ�្រស្ត ្រពមទងំសិទធិទទួល

បនេសរភីព)។ 
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៩. ជនពិករទងំអស់ រមួទងំអនកមនភពអនេ់ខ�យែផនក�ង

កយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវបញញ  ឬផ្លូវវញិញ ណ�ចទទួលរងផលបះ៉ពល់េ�យ�រ 

ករបដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបន់ងិករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជំនួស។ 

េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ជនពិករគំនិត និងជនពិករចិត្តសងគម េនែត

ទទួលរងផលបះ៉ពល់ េ�យមនិសមម្រត�មរយៈរបបេធ្វើករសេ្រមច

ចិត្តជំនួស និងករបដិេសធសមតថភពខងែផនកចបប។់ គណៈកមម ធិករ

បនបញជ កេ់ឡើងវញិថ �នៈរបស់បុគគលកនុងនមជជនពិករ ឬអតថភិព

ៃនភពអនេ់ខ�យ (េ�យ�បប់ញចូ លទងំភពអនេ់ខ�យខង�ងកយ 

ឬខងវញិញ ណផងេនះ) មនិ្រតូវបនេគេ្របើជមូល�្ឋ នស្រមបប់ដិេសធ

សមតថភពខងែផនកចបប ់ ឬសិទធិ�មយួែដលមនែចងកនុងម្រ�១២

េនះេទ។ ករអនុវត្តទងំអស់ែដលមនបំណង ឬមនឥទធិពលរេំ��េទ

េលើម្រ�១២ ្រតូវែតលុបបំបតេ់ចល កនុងេគលបំណងេដើមបធីនថ 

សមតថភពខងែផនកចបបេ់ពញេលញ ្រតូវបន�្ត រេឡើងវញិដល់ជន

ពិករ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ។ 

១០. មតិេយបល់ទូេទេនះ េផ្ត តជចមបងេទេលើខ្លឹម�រគតិ

យុត្តិៃនម្រ�១២ និងេទេលើកតព្វកិចចននរបស់រដ្ឋែដលេលចេឡើង។ 

គណៈកមម ធិករនឹងបន្តេធ្វើករកនុងវស័ិយេនះ និងផ្តល់នូវករពណ៌ន

បែនថមកនែ់តសីុជេ្រម អំពីសិទធិ និងកតព្វកិចចកនុងម្រ�១២ រមួជមយួ

នឹងេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ ន មតិេយបល់ទូេទ និងករ�រេផ�ងេទ�តន

េពលអនគត។ 
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II. ខ្លមឹ��រគយិគុ្ត ិៃនម្រ��១ 

ម្រ�១១ កថខណ្ឌ ១ 
១១. ម្រ�១២ កថខណ្ឌ ១ អះ�ងជ�មីអំពីសិទធជិនពិករែដល 

្រតូវបនទទួល�គ ល់ជមនុស�េនចំេពះមុខចបប។់ ម្រ�េនះ ធនថ 

មនុស�្រគបរូ់ប ្រតូវបនេគេគរពជបុគគលែដលមនបុគគលិកលកខណៈផ្លូវ

ចបប ់ែដលជត្រមូវករ�ទិភពស្រមបក់រទទួល�គ ល់សមតថភពខង

ែផនកចបបរ់បស់បុគគល។ 

ម្រ�១១ កថខណ្ឌ ១ 
១២. ម្រ�១២ កថខណ្ឌ ២ ទទួល�គ ល់ថ ជនពិករទទួល

បនសមតថភពខងែផនកចបប ់េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួ

អនកដៃទកនុង្រគបទិ់ដ្ឋភពៃនឆកជីវតិ។ សមតថភពខងែផនកចបប ់រមួមន 

សមតថភពជមច ស់សិទធិ និងតួអងគេនេ្រកមចបប។់ សមតថភពខងែផនក

ចបបក់នុងនមជមច ស់ៃនសិទធិផ្តល់ដល់បុគគល នូវករករពរសិទធិរបស់ខ្លួន

យ៉ងេពញេលញពី្របពន័ធចបប។់ សមតថភពខងែផនកចបបេ់ដើមបេីធ្វើសកមម 

ភព�មចបប ់ ទទួល�គ ល់បុគគលជភន កង់រមយួ េ�យមនអំ�ច

ចូលរមួកនុងកិចចករជំនួញ និងបេងកើត ែកស្រមួល និងបញចបទំ់នកទំ់នង

គតិយុត្តិ។ សិទធិទទួលបនករទទួល�គ ល់ជភន កង់រ�មផ្លូវចបបែ់ដល

មនែចងកនុងម្រ�១២ កថខណ្ឌ ៥ ៃនអនុសញញ  ែដលេរ�ប�បអំ់ពីភរ

កិចចរបស់រដ្ឋភគីកនុងករ “ចត�់ល់វធិករសម្រសប និងមន្របសិទធភព

២៥ 17



 

 
េដើមបធីនឲយជនពិករមនសិទធិេសមើគន កនុងករេធ្វើជមច ស់ ឬទទួលមរតក 

េលើ្រទពយសមបតិ្ត កនុងករ្រគប្់រគងកិចចករហិរញញ វតថុផទ ល់ខ្លួន និងមនសិទធិ

េសមើគន ចំេពះករខចីឥណទនធនគរ ករបញច ំ និងទ្រមងេ់ផ�ងេទៀតៃន

ឥណទនហិរញញ វតថុ េហើយ...្រតូវធនថជនពិករមនិ្រតូវបនេគដកហូត 

យក្រទពយសមបត្តិ�មទំេនើងចិត្តេឡើយ”។ 

១៣. សមតថភពខងែផនកចបប់ និងសមតថភពផ្លូវចិត្តគឺជទស�ន 

ទនេ�យែឡកពីគន ។ សមតថភពខងែផនកចបប ់គឺជសមតថភពកនុងករ

កនក់បសិ់ទធ ិ និងភរកចិច (�នៈ�មផ្លូវចបប)់ និងជសមតថភពកនុងករ

អនុវត្តសិទធិ និងភរកិចចទងំេនះ (ទីភន ក�់រ�មផ្លូវចបប)់។ �គឺជគន្លឺះ

កនុងករ�យតៃម្ល្របកបេ�យអតថនយ័កនុងសងគម។ សមតថភពផ្លូវចិត្តសំេ� 

េទេលើជំនញរបស់បុគគល កនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត ែដលជធមម�មន

ភពខុសែប្លកគន ពីបុគគលមន កេ់ទបុគគលមន កេ់ទៀត េហើយ�ចខុសគន

ស្រមបបុ់គគល�មន ក�់្រស័យេទ�មក�្ត ជេ្រចើន េ�យ�បប់ញចូ ល

ទងំក�្ត បរ�ិថ ន និងសងគម។ កលពីអតីតកល លិខិតុបករណ៍ចបប ់

ដូចជេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស�(ម្រ�៦), កតិកសញញ  

អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ(ម្រ�១៦) និងអនុសញញ  

ស្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ (ម្រ�១�) 

មនិបនបញជ កច់បស់អំពីភពខុសគន រ�ងសមតថភពផ្លូវចិត្ត និងសមតថភព 

ផ្លូវចបបេ់ទ។ ឥឡូវេនះ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ(ម្រ�១២) 

ែចងចបស់ថ “ភពទនេ់ខ�យៃនចិត្តគនំិត” និងករេ�ែដលមនលកខណៈ 

េរ ើសេអើង មនិែមនជេហតុផល្រសបចបប ់ ស្រមបប់ដិេសធសមតថភព

ខងែផនកចបប ់ (�នៈ�មផ្លូវចបប ់ និងទីភន ក�់រ�មផ្លូវចបប)់ េឡើយ។ 
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�មម្រ�១២ ៃនអនុសញញ េនះ ភពខ្វះខតសមតថភពផ្លូវចិត្ត�មជក់

ែស្តង ឬ�មករយល់េឃើញរបស់អនកដៃទ មនិ្រតូវបនេ្របើជយុត្តិកមម 

ស្រមបក់របដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបេ់ឡើយ។ 

១៤. សមតថភពខងែផនកចបប ់គឺជសិទធិមនជបពី់កំេណើ តមក 

ែដលបន្រពមេ្រព�ងេ�យមនុស�ទងំអស់េ�យ�បទ់ងំជនពិករផង។ 

ដូចបនកតស់មគ ល់រចួមកេហើយ គឺ�មនពីរែផនក។ ែផនកទីមយួ គឺ�ន�

�មផ្លូវចបបក់នុងករមនសិទធិ ែដល្រតូវបនេគទទួល�គ ល់ជនីតិបុគគល

េនចំេពះមុខចបប។់ ឧទហរណ៍ �ន�ផ្លូវចបប�់ចរមួមន ករមន

សំបុ្រតកំេណើ ត ករែស្វងរកជំនយួេវជជ��ស្ត ករចុះេឈម ះេដើមបមីនតួ

នទីកនុងករេបះេឆន ត ឬករ�កព់កយសំុលិខិតឆ្លងែដនជេដើម។ ែផនកទី

ពីរ គឺជទីភន ក�់រ�មផ្លូវចបបក់នុងករេធ្វើសកមមភពេទេលើសិទធិទងំេនះ 

និងករទទួលបនករទទួល�គ ល់សកមមភពទងំេនះ េ�យចបប។់ គឺ

សមសធតុមយួេនះេហើយ ែដលជេរឿយៗ្រតូវបនបដិេសធ ឬ្រតូវបន

កតប់នថយស្រមបជ់នពិករ។ ឧទហរណ៍ ចបប�់ចអនុញញ តិឲយជន

ពិករេធ្វើជមច ស់ៃន្រទពយសមបត្តិបន ប៉ុែន្ត ែតងែតមនិេគរពសកមមភព

របស់ពលរដ្ឋ ពកព់ន័ធនឹងករទិញ និងលក្់រទពយសមបត្តិេទ។ �មធមម� 

សមតថភពខងែផនកចបប ់ មននយ័ថ មនុស�ទងំអស់ េ�យ�បទ់ងំ

ជនពិករផង មន�ន��មផ្លូវចបប ់ និងមនទីភន ក�់រ�មផ្លូវចបប ់

�្រស័យគុណធមរ៌បស់មនុស�។ ដូេចនះ ែផនកទងំពីរៃនសមតថភព�ម

ផ្លូវចបប ់ ្រតូវែតបនករទទួល�គ ល់ ស្រមបសិ់ទធិទទួលបនសមតថភព

ខងែផនកចបបែ់ដល្រតូវបំេពញ ស្រមបជ់នពិករ គឺសិទធិទងំេនះមនិ

�ចបំែបកេចញពីគន បនេឡើយ។ 
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ទស�ន�នអំពីសមតថភពផ្លូវចិត្តេនះមន�ទបបដិ�ទខ្ល ងំ�ស់ 

េ�យពិចរ�ែតបទបញញត្តិេនះផទ ល់ែតប៉ុេ�្ណ ះ។ បញញត្តិេនះមនិមន

ភពចបស់�ស់ មនិមនលកខណៈវទិ���ស្ត និងមនិែមនជបតុភូត

ែដលេកើតេឡើងេ�យធមមជតិ ដូចែដល្រតូវបនេគបង្ហ ញជហូរែហមក

េនះេទ។ សមតថភពផ្លូវចិត្ត�្រស័យេទេលើបរបិទសងគមនិងនេយបយ 

កដូ៏ចជ�្រស័យេទេលើវនិយ័វជិជ ជីវៈ និងករអនុវត្តែដលេដើរតួនទីដ៏

ចមបង កនុងករ�យតៃម្លអំពីសមតថភពផ្លូវចិត្តេនះ។ 

១៥. កនុងរបយករណ៍ៃនរដ្ឋភគីភគេ្រចើនែដលគណៈកមម ធិករ 

បនពនិិតយ រហូតមកទល់េពលេនះ ទស�ន�នអំពីសមតថភពផ្លូវចិត្ត និង

សមតថភពខងែផនកចបបេ់នះ្រតូវបន�កប់ញចូ លគន  េ�យមនេគល

បំណងថ កនុងករណីែដលបុគគលមន ក្់រតូវបនេគចតទុ់កថ មនជំនញ

អនេ់ខ�យកនុងករសេ្រមចចិត្ត ជញឹកញប ់េ�យ�រែតពិករភពែផនក

គំនិត ឬចិត្តសងគមេហើយេនះ ជលទធផលសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់

គត ់ កនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តជក�់ក�់មយួេនះ ្រតូវបនេគដក

ហូតែដរ។ បញ្ហ េនះ្រគនែ់តជករសេ្រមចចិត្តេ�យ�រេលើមូល�្ឋ ន

ៃនករកំណតេ់�គវនិិចឆយ័ៃនភពអនេ់ខ�យ (អភ្ិរកមអំពី�ថ នភព) ឬ

កនុងករណីែដលបុគគលមន កេ់ធ្វើករសេ្រមចចិត្ត ែដល្រតូវេគចតទុ់កថមន

លទធផលអវជិជមន (អភ្ិរកមអំពីលទធផល) ឬេនកនុងករណីែដលជំនញ

កនុងករសេ្រមចចិត្តរបស់បុគគល�មន កេ់នះ ្រតូវេគចតទុ់កថ មនិ្រគប់

្រគន ់ (អភ្ិរកមអំពីមុខងរ)។ អភ្ិរកមអំពីមុខងរប៉ុនបង៉�យតៃម្លអំពី

សមតថភពផ្លូវចិត្ត និងេដើមបបីដិេសធសមតថភពខងែផនកចបប�់មករ

�យតៃម្លេនះ។ ជេរឿយៗ េ�យែផ្អកេទេលើថេតើបុគគលមន កេ់នះ �ច
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យល់អំពីលកខណៈ និងផលវបិកៃនករសេ្រមចចិត្តមយួែដរឬេទ និង/ឬថ 

េតើគត�់ចេ្របើ្របស់ ឬថ្លឹងែថ្លងពត័ម៌នពកព់ន័ធបនែដរឬេទ។ អភ្ិរកម 

អំពីមុខងរេនះេនមនចេន្ល ះ្របេ�ងេ�យ�រេហតុផលសំខនពី់រ៖  

(ក). �្រតូវយកមកអនុវត្តេ�យេរ ើសេអើងេទេលើជនពិករ និង  

(ខ). �្រតូវបនសនមតទុ់កជមុនថ �ច�យតៃម្លបនេ�យ្រតមឹ

្រតូវេទេលើដំេណើ រករខងកនុងរបស់ចិត្តមនុស� េហើយេនេពលបុគគលេនះ 

មនិបនជបក់នុងករ�យតំៃល ជបនទ បនឹ់ង្រតូវបដិេសធសិទធិមនុស�សនូល 

របស់ពួកគតែ់តម្តង - គឺសិទធិទទួលបនករទទួល�គ ល់េ�យេសមើភព

គន េនចំេពះមុខចបប។់ េនកនុងអភ្ិរកមទងំអស់េនះ ពិករភពរបស់

បុគគល និង/ឬជំនញកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត្រតូវបនេគយកេធ្វើជ

មូល�្ឋ ន្រសបចបប ់ ស្រមបប់ដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់េគ 

និងបនទ ប�នៈរបស់គតក់នុងនមជមនុស�េនចំេពះមុខចបប។់ ម្រ�

១២ មនិអនុញញ តិឲយមនករបដិេសធ េ�យករេរ ើសេអើងែបបេនះេទ

េលើសមតថភពខងែផនកចបបេ់ឡើយ ប៉ុែន្ត ជ្របករកនែ់ត្របេសើរ ម្រ�

េនះត្រមូវឲយមនករផ្តល់ករគ្ំរទ កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនក

ចបបេ់នះ។ 

ម្រ��១ កថខណ្ឌ ៣ 
១៦. ម្រ�១២ កថខណ្ឌ ៣ ទទួល�គ ល់ថរដ្ឋភគីមនកតព្វ 

កិចច េដើមបផី្តល់លទធភពឲយជនពិករកនុងករទទួលបនករជួយ គ្ំរទ កនុង

ករអនុវត្តសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ខ្លួន។ រដ្ឋភគី្រតូវែតេជៀសឲយផុត 
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ពីករបដិេសធជនពិករមនិឲយទទួលបននូវសមតថភពែផនកចបបរ់បស់ខ្លួន 

េហើយផទុយមកវញិ រដ្ឋភគី្រតូវែតផ្តល់ដល់ជនពិករកនុងករទទួលបននូវ

ករជួយ គ្ំរទចបំច ់ េដើមបជួីយ ឲយពួកេគ�ចេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត ែដល

មនឥទធិពល�មផ្លូវចបប។់ 

១៧. ករគ្ំរទកនុងករអនុវត្តសមតថភពខងែផនកចបប ់ ្រតូវែត

េគរពដល់សិទធិ ឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់ជនពិករ និងមនិ្រតូវ

មនតៃម្លេសមើនឹងករសេ្រមចចិត្តជំនួសេឡើយ។ ម្រ�១� កថខណ្ឌ ៣ 

មនិបនបញជ កឲ់យចបស់ ថេតើទ្រមងែ់បប�ៃនករជួយ ឧបតថមភែបប� 

គួរផ្តល់ឲយ។ “ករជួយ ឧបតថមភ” ជពកយទូលំទូ�យមយួែដលេក្ត បទងំ

ករេរៀបចំករជួយ ឧបតថមភទងំផ្លូវករ និងមនិផ្លូវករែដលមន្របេភទេផ�ង 

គន  និងក្រមតិសីុជេ្រ�េផ�ងគន ។ ឧទហរណ៍ ជនពិករ�ចេ្រជើសេរ ើស

បុគគលស្រមបក់រជយួ ឧបតថមភែដលទុកចិត្តមន ក ់ឬេ្រចើននក ់កនុងករជួយ 

ពួកេគកនុងករអនុវត្តសមតថភពខងែផនកចបបស់្រមប្់របេភទៃនករសេ្រមច 

ចិត្តមយួចនួំន ឬ�ចអំពវនវឲយមនករជួយ ឧបតថមភ�មទ្រមងេ់ផ�ង� 

ដូចជករគ្ំរទពីមតិ្តភក្តិ ករតសូ៊មតិ (រមួទងំករជួយ ឧបតថមភស្រមបក់រ 

តសូ៊មតិផទ ល់ខ្លួន)ឬជំនួយកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ង។ ករជួយ ឧបតថមភ

ដល់ជនពិករកនុងករអនុវត្តសមតថភពខងែផនកចបប ់ ជរមួ �ចមន

វធិនករពកព់ន័ធនឹងកររចនប្លងជ់សកល    និងករបងកលកខណៈងយ

្រសលួ - ឧទ. ករទមទរឲយតួអងគឯកជន នងិ�ធរណៈ រមួមន�ថ បន័ 

ធនគរ និង�ថ បន័ហិរញញ វតថុកនុងករផ្តល់ពត័ម៌ន ែដល�ចយល់បន ឬ

ផ្តល់ករបកែ្របភ�សញញ  ែដលមនជំនញវជិជ ជីវៈ - កនុងេគលបំណង 
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េដើមបជួីយ ឲយជនពិករ�ចបំេពញសកមមភពផ្លូវចបបែ់ដលចបំចស់្រមប ់

ករេបើកគណេនយយធនគរ ចុះកិចចសនយ ឬដំេណើ រករកិចចករជំនួញ 

សងគមេផ�ង�េទៀត។ ករជួយ ឧបតថមភ ក�៏ចបេងកើតឲយមនករអភវិ��ន ៍

និងករទទួល�គ ល់េទេលើវធីិ��ស្តទំនកទំ់នងច្រមុះេផ�ងគន ែដលមនិ

មនកនុងអនុសញញ  ជពិេសស ស្រមបអ់នកែដលេ្របើទ្រមងៃ់នករទកទ់ង

ែដលមនិេចញ�ច េដើមបសំីែដងអំពីឆនទៈ និងករេពញចិត្តរបស់ខ្លួន។ 

ស្រមបជ់នពិករជេ្រចើន សមតថភពកនុងករេធ្វើែផនករទុកជមុន គឺជ

ទ្រមងៃ់នករជួយ ឧបតថមភដសំ៏ខនម់យួ ែដលពួកេគ�ចសែម្តងអំពីឆនទៈ 

និងករេពញចិត្តរបស់ខ្លួន ែដល្រតូវអនុវត្ត�មេនេពល�មយួ ែដល

ពួកេគមនិសថិតកនុង�ថ នភពមយួ េដើមប្ីរបបឲ់យដឹងអំពីេសចក្តី្របថន

របស់ខ្លួនេទអនកដៃទេទៀតបន។ ជនពិករទងំអស់មនសិទធិចូលរមួកនុង

ករេធ្វើែផនករទុកជមុន និងគួរទទួលបនឱកសកនុងករេធ្វើដូេចនះ េ�យ 

ឈរេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ។ ជេ្រមើសមយួៃនទ្រមង ់

េផ�ង�ស្រមបយ់ន្តករេធ្វើែផនករជមុនេនះ �ចផ្តល់េ�យរដ្ឋភគ ី

កនុងករស្រមួលដល់ករេពញចិត្តេផ�ង� ប៉ុែន្ត ជេ្រមើសទងំអស់គួរែតមនិ

មនភពេរ ើសេអើងេទ។ ករជួយ ឧបតថមភគួរផ្តល់ឲយបុគគល�ែដល្របថន

ចងបំ់េពញដំេណើ រករេធ្វើែផនករទុកជមុនេនះ។ ចំណុចមយួែដលករ

ែណនទុំកជមុនេនះ ្រតូវចូលជធរមន (និងែលងមន្របសិទធភព) គបប ី

្រតូវបនសេ្រមចេ�យបុគគល និងមនែចងេនកនុងអតថបទៃនករែណនំ

េនះ េហើយមនិគួរ្រតូវែផ្អកែតេទេលើករ�យតៃម្ល�មយួថបុគគលេនះ 

ខ្វះសមតថភពផ្លូវចិត្តេឡើយ។ 
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១៨. ្របេភទ និងក្រមតិសីុជេ្រមៃនករជួយ ឧបតថមភែដល្រតូវផ្តល់

ឲយ នឹងខុសែប្លកពីគន គួរឲយកតស់មគ ល់ពីបុគគលមន កេ់ទបុគគលមន កេ់ទៀត 

េ�យ�្រស័យេទេលើភពច្រមុះគន ៃនជនពិករែដរ។ ចំណុចេនះ ្រសប

�មម្រ�៣(ឃ) ែដលែចងអំពី “ករេគរពជនពិករខុសៗគន  និងករ

ទទួល�គ ល់ជនពិករជែផនកមយួៃនភពច្រមុះរបស់មនុស� និងមនុស�

ជតិ” ជេគលករណ៍ទូេទមយួកនុងអនុសញញ ។ េន្រគបេ់ពលទងំអស់ 

េ�យ�បទ់ងំេពល�ថ នភពមនវបិត្តិផងេនះ ស្វ័យភពបុគគល និង

សមតថភពរបស់ជនពិករ កនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត្រតូវែតទទួលបន

ករេគរព។ 

១៩. ជនពិករមយួចំនួន ្រតឹមែតែស្វងរកករទទួល�គ ល់សិទធិ

របស់ពួកេគកនុងករទទួលបននូវសមតថភពខងែផនកចបប ់ េ�យ�រ

េលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ ែដលមនែចងបែនថមកនុងម្រ�

១២ កថខណ្ឌ ២ ប៉ុេ�្ណ ះ េហើយកម៏និ្របថន េ្របើ្របស់សិទធិទទួលបន

ករជួយ ឧបតថមភដូចមនែចងកនុងម្រ�១២ កថខណ្ឌ ៣េឡើយ។ 

ម្រ��១ កថខណ្ឌ ៤ 
២០. ម្រ�១២ កថខណ្ឌ ៤ គូសបញជ កអំ់ពីកិចចធនករពរ

ែដល្រតូវែតមន េនកនុង្របពន័ធជួយ ឧបតថមភមយួ កនុងករេ្របើ្របស់សមតថ

ភពខងែផនកចបប។់ ម្រ�១២ កថខណ្ឌ ៤ ្រតូវែត�នរមួជមយួនឹង

កថខណ្ឌ េផ�ងេទៀតៃនម្រ�១២ និងជមយួអនុសញញ ទងំមូល។ បទ

បបញញត្តិេនះត្រមូវឲយរដ្ឋភគីបេងកើតកិចចធនករពរសម្រសប និងមន
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្របសិទធភពមយួ ស្រមបក់រេ្របើ្របស់សមតថភពែផនកចបប។់ េគល

បំណងចមបងៃនកិចចធនករពរទងំេនះ ្រតូវែតធនឲយមនករេគរព

សិទធិ ឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់បុគគល។ េដើមបសីេ្រមចេគល

បំណងេនះបន កិចចធនករពរ្រតូវែតផ្តល់ករករពរពកីររេំ�ភបំពន

េ�យឈរេលើមូល�្ឋ នៃនភពេសមើគន ជមយួអនកដៃទ។ 

២១. បនទ បពី់មនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងគួរឲយកតសំ់គល់ កនុងករ 

កំណតអំ់ពីឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់បុគគល�មយួបនេនះ 

“ករបក្រ�យដ្៏របេសើរបំផុតស្រមបព់កយឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្ត” 

្រតូវជំនួសករកំណតអំ់ពី “ឧត្តម្របេយជន”៍។ ទេង្វើេនះ េគរពដល់សិទធិ   

ឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់បុគគល ្រសប�មម្រ�១២(៤)។ 

េគលករណ៍ “ឧត្តម្របេយជន”៍ មនិែមនជកិចចធនករពរែដលអនុ 

េ�ម�មម្រ�១២ ពកព់ន័ធនឹងមនុស�េព�វយ័េនះេទ។  បទ�្ឋ នៃន 

“ឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចតិ្ត” ្រតូវជំនួសេ�យបទ�្ឋ ន “ឧត្តម្របេយជន”៍ 

េដើមបធីនថជនពិករទទួលបនសិទធិ កនុងករទទួលបនសមតថភពខង

ែផនកចបប ់េ�យឈរេលើមូល�្ឋ នេសមើភពជមយួអនកដៃទ។ 

២២. មនុស�ទងំអស់ែដល្របឈមនឹង�និភយ័កនុងករ “ទទលួ 

រងឥទធពិលហសួក្រមតិ” ប៉ែុន្ត្របករេនះ�ចកនែ់តមនសភព�្រកក់

េឡើង ស្រមបអ់នកែដល្រតូវពឹងែផ្អកេលើករជួយ ឧបតថមភពីអនកដៃទ កនុងករ

េធ្វើករសេ្រមចចិត្ត។ លកខណៈកំណតអំ់ពីករទទួលរងនូវឥទធិពលហួស

ក្រមតិ កល�គុណភពៃនអន្តរកមមរ�ងបុគគល ផ្តល់ករជួយ ឧបតថមភ 

និងបុគគលទទួលករជួយ ឧបតថមភ រមួមនសញញ ៃនករភយ័ខ្ល ច ករឈ្ល ន 
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ពន ករគំ�មកំែហង ករបំភន ់ឬករេបកបេញឆ ត។ កិចចធនករពរ

ស្រមបក់រអនុវត្តសមតថភពខងែផនកចបប ់ ្រតូវ�បប់ញចូ លទងំករករ 

ពរ្របឆងំនឹងករទទួលរងនូវឥទធិពលហួសក្រមតិ កប៏៉ុែន្ត ករករពរ្រតូវ

ែតេគរពសិទធិ ឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់បុគគលផងែដរ េ�យគិត

ទងំសិទិធកនុងករ្របឈមេទនឹង�និភយ័ និងសិទធិកនុងករមនកំហុស។ 

ម្រ��១ កថខណ្ឌ ៤ 
២៣. ម្រ��២ កថខណ្ឌ ៥ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករ 

ដូចជវធិនករែផនកចបប ់ ែផនករដ្ឋបល ែផនកតុ�ករ និងវធិនករជក់

ែស្តងេផ�ងេទៀតឲយបនសម្រសប និងមន្របសិទធភព េដើមបធីនឲយបន

នូវសិទធិរបស់ជនពិករ ពកព់ន័ធនឹងកិចចករហិរញញ វតថុ និងកិចចករេសដ្ឋកិចច 

េ�យឈរេលើមូល�្ឋ នេសើមភពគន ជមយួអនកដៃទ។ សិទធិទទួលបនហិរញញ  

វតថុ និង្រទពយសមបត្តិ �មទំេនៀមទំ�បែ់តង្រតូវបនបដិេសធមនិឲយេទ

ជនពិករ េ�យែផ្អកេលើគ្រមូរេវជជ��ស្តៃនពិករភព។ អភ្ិរកមៃនករ

បដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ជនពិករ េទេលើបញ្ហ ហិរញញ វតថុ 

្រតូវែតជំនួសេ�យករជួយ ឧបតថមភទងំ�យ េដើមបឲីយជនពិករ�ចេ្របើ

្របស់សមតថភពខងែផនកចបបប់ន េ�យេ�ង�មម្រ��២ កថ

ខណ្ឌ ៣។ �មវធីិ��ស្តដូចគន ែដរ េ�យ�រែតេគមនិ�ចយកបញ្ហ

េយនឌរ័េទេធ្វើជមូល�្ឋ នស្រមបក់រេរ ើសេអើងកនុងវស័ិយហិរញញ វតថុ និង

្រទពយសមបត្តិេនះ ្រពមទងំមនិ�ចេ្របើពិករភពជមូល�្ឋ នៃនករេរ ើស 

េអើងែដរ។ 
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III. កតព្វកចិចរបសរ់ដ្ឋភគ ី
២៤. រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចចកនុងករេគរព ករពរ និងបំេពញ

សិទធិជនពិករទងំអស់ កនុងករទទួលបននូវករទទួល�គ ល់េ�យេសមើ
ភពេនចំេពះមុខចបប។់ កនុងនយ័េនះ រដ្ឋភគីគួរ��ងំសកមមភព�

មយួែដលដកហូតសិទធិជនពិករ កនុងករទទលួបនករទទលួ�គ ល់េ�យ 

េសមើភពគន េនចំេពះមុខចបប។់ រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករ េដើមបទីប�់ក ត់

តួអងគមនិែមនរដ្ឋ និងបុគគលឯកជន កនុងករេ្រជ�តែ្រជកេទេលើសមតថភព

របស់ជនពិករ កនុងករសេ្រមចបន និងទទួលសិទធិមនុស�របស់ពួកេគ 

េ�យ�បប់ញចូ លទងំសមតថភពខងែផនកចបបផ់ងែដរ។ េគលបំណង

មយួកនុងចំេ�មេគលបំណងននៃនករជួយ ឧបតថមភ កនុងករេ្របើ្របស់

សមតថភពខងែផនកចបបេ់នះគឺករក�ងទំនុកចិត្ត និងជំនញរបស់ជន 

ពិករ េដើមបឲីយពួកេគ�ចេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ខ្លួន

បន េ�យមនករគ្ំរទកនែ់តតិចេទ កនុងេពលអនគត ្របសិនេបើពួក

េគចងប់នដូេចនះ។ រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចច កនុងករផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល

ស្រមបបុ់គគលែដលទទួលបនករជួយ ឧបតថមភ េដើមបឲីយពួកេគ�ចសេ្រមច 

ចិត្តេនេពល ែដលពួកេគ្រតូវករករជួយ ឧបតថមភតិចជងមុន ឬេនេពល

�ែដលពកួេគែលង្រតូវករករជយួ ឧបតថមភ កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភព 

ខងែផនកចបបរ់បស់ពួកេគ។ 

២៥. េដើមបទីទួល�គ ល់ “សមតថភពខងែផនកចបបជ់�កល” 

ឲយបនេពញេលញ េ�យេហតុថ បុគគលទងំអស់(េ�យមនិគិតពីពិករ 

ភព ឬជំនញកនុងករសេ្រមចចិត្ត) មនសមតថភពខងែផនកចបប ់ ពី
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កំេណើ តមកេនះ រដ្ឋភគី្រតូវលុបបំបតេ់ចលករបដិេសធទងំ�យ 

េលើសមតថភពខងែផនកចបប ់ ែដលមនលកខណៈេរ ើសេអើង េ�យ�រ

េលើមូល�្ឋ នៃនពិករភពេ�យេចតន ឬេ�យធរមន។ 

២៦. េនកនុងេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ ន   ពកព់ន័ធនឹងម្រ��២  

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិជនពិករបនបញជ កដ់ែដលេឡើងវញិថ រដ្ឋភគី 

ពកព់ន័ធ្រតូវែត “ពិនិតយេឡើងវញិេទេលើចបបែ់ដលអនុញញ តិឲយមនភពជ 

��ព�បល និងភពជអនក្រគប្់រគង និង្រតូវែតចតវ់ធិនករកនុងករ

េរៀបចំបេងកើតចបប ់ និងេគលនេយបយននេដើមបជំីនួសរបបៃនករេធ្វើ

ករសេ្រមចចិត្តជំនួស េ�យករសេ្រមចចិត្តែដលមនករគ្ំរទ ែដលជ 

ករេគរពដល់ស្វ័យភព ឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់បុគគលវញិ”។ 

២៧. របបៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជំនួស �ចមនទ្រមង់

េផ�ង�គន ជេ្រចើន េ�យ�ល់បញចូ លទងំភពជ��ព�បលទងំ 

្រសុង គំ�តខ់ងែផនកតុ�ករ និងភពជ��ព�បលេ�យអេន្លើ។ 

កប៏៉ុែន្ត របបទងំេនះមនលកខណៈដូចគន ជក�់កម់យួចំនួន៖ េគ�ច

កំណតរ់បបទងំេនះថ ជ្របពន័ធននែដល 

(i) សមតថភពខងែផនកចបប្់រតូវបនេគដកហូតពីបុគគលមន ក ់សូមប ី

ែតសមតថភពេនះពកព់ន័ធេទនឹងករសេ្រមចែតមយួកេ៏�យ 

(ii) អនកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជំនួស្រតូវបនចត�់ងំេឡើងេ�យ 

បុគគល�មន កេ់ទៀត ែដលមនិែមនជបុគគលពកព់ន័ធ េហើយករ

េធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចិត្តេនះ�ចេធ្វើេឡើយផទុយពីឆនទៈរបស់បុគគល ឬ  
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(iii) ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត�មយួ ែដលេធ្វើេឡើងេ�យអនក

េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជំនួសេនះ ែផ្អកេទេលើអ្វីែដលេគេជឿថ 

េធ្វើេឡើងកនុងទិសេ� “ឧត្តម្របេយជន”៍ របស់បុគគលពកព់ន័ធ គឺ

ផទុយពីករពឹងែផ្អកេទេលើឆនទៈនិងចំណងចំ់ណូលចិត្តផទ ល់របស់ 

បុគគលេនះ។ 

២៨. កតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគី  កនុងករជំនួសនូវរបបៃនករេធ្វើ 

េសចក្តីសេ្រមចចិត្តជំនួស េ�យ�កជំ់នួសមកវញិនូវករេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមចចិត្តេ�យមនករគ្ំរទ ទមទរឲយមនទងំករលុបបំបតរ់បប

ៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជំនួស និងទងំករេរៀបចំបេងកើតជេ្រមើសៃន

ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែដលមនករគ្ំរទវញិ។ ករេរៀបចំបេងកើត

្របពន័ធៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ែដលមនករគ្ំរទ ្រសបជមយួនឹង

កររក�របបៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជំនួស មនិមនលកខណៈ្រគប់

្រគន ់េ�យអនុេ�ម�មម្រ��២ ៃនអនុសញញ េនះេទ។ 

២៩. របបៃនករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចិត្តែដលមនករគ្ំរទ រមួមន 

ជេ្រមើសគ្ំរទេផ�ង�ែដលផ្តល់នូវភពេលើសលុបដល់ឆនទៈ និងចំណង់

ចំណូលចិត្តរបស់បុគគល និងេគរពបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�។ របបេនះគួរ្រតូវ

ផ្តល់ករករពរេទេលើសិទធិទងំអស់ េ�យ�បប់ញចូ លទងំសិទធិទកទ់ង

នឹងស្វ័យភព (សិទធិមនសមតថភពខងែផនកចបប ់ សិទធិទទួលបនករ

ទទួល�គ ល់េ�យេសមើភពគន េនចំេពះមុខចបប ់សិទធិកនុងករេ្រជើសេរ ើស

កែន្លងរស់េនជេដើម) ្រពមទងំ សិទធិពកព់ន័ធនឹងេសរភីពរចួផុតពីករ

រេំ��បំពន និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួនេ�យមនិគបប ី(សិទធិរស់�នមន 
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ជីវតិ សិទធិទទួលបនសុចរតិភពៃន�ងកយ។ល។)។ េលើសពីេនះេទៀត 

្របពន័ធៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ែដលមនករគ្ំរទ មនិគួរ�កក់្រមតិ

្រជុលេពកេទេលើជីវភពរបស់ជនពិករេឡើយ។ រឯីរបបៃនករេធ្វើេសចក្តី 

សេ្រមចចិត្តែដលមនករគ្ំរទេនះ �ចមនទ្រមងជ់េ្រចើនកេ៏�យ ក៏

្រគបទ់្រមងទ់ងំអស់គួរ្រតូវបញចូ លបទបបញញត្តិសំខន់ៗ  េដើមបធីនឲយមន 

ករអនុវត្ត�មម្រ��� ៃនអនុសញញ េនះ កនុងេនះរមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ែដលមនករគ្ំរទ ្រតូវែតផ្តល់ឲយ 

ស្រមបម់នុស�្រគបរូ់ប។ ក្រមតិៃនត្រមូវករករគ្ំរទរបស់បុគគល

�មយួ (ជពិេសសេនេពលែដលត្រមូវករេនះមនក្រមតិខពស់) 

មនិគួរជឧបសគគ កនុងករទទួលបនករគ្ំរទ កនុងករេធ្វើេសចក្តី

សេ្រមចចិត្តេនះេទ 

(ខ) �ល់ទ្រមងទ់ងំអស់ៃនករគ្ំរទ កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភព

ខងែផនកចបប ់ (េ�យ�បប់ញចូលទងំទ្រមងៃ់នករគ្ំរទល្អិតល្អន់

ននផងេនះ) ្រតូវែតែផ្អកេទេលើឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្ត

របស់បុគគល គឺមនិែមនែផ្អកេទេលើអ្វីែដលេគយល់ថ កនុងទិសេ�

ៃនឧត្តម្របេយជនរ៍បស់បុគគលេនះេទ 

(គ) វធីិេ្របើស្រមបទំ់នកទំ់នងរបស់បុគគល មនិ្រតូវក្ល យេទជ

ឧបសគគ កនុងករទទួលបនករគ្ំរទកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត

េឡើយ សូមបែីតកនុងករណីែដលករទំនកទំ់នង�មញញ  ឬមន

មនុស�តិចតួច�ចយល់បនកេ៏�យ 
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(ឃ) ករទទួល�គ ល់�មចបប ់ េទេលើអនកផ្តល់ករគ្ំរទេ្រជើស

េរ ើសជផ្លូវករេ�យបុគគល�មន ក ់ ្រតូវែត�ចរកបន និង្រតូវែត

មនករបងកលកខណៈងយ្រសួល េហើយរដ្ឋ្រតូវមនកតព្វកិចច កនុង

ករស្រមួលដល់ករបេងកើតករគ្ំរទេនះ ជពិេសស ស្រមបម់នុស� 

ែដលសថិតេនឯេក េហើយមនិ�ចេ្របើ្របស់បននូវករគ្ំរទេកើត

េឡើង េ�យធមមជតិកនុងសហគមនម៍នុស� ែដលមនិ�ចទទួល

បនករគ្ំរទែដលមន្រ�បទ់ងំ�យ កនុងសហគមនរ៍បស់ពួក

គត។់ បញ្ហ េនះ ្រតូវែត�បប់ញចូ លទងំយន្តករស្រមបភ់គីទីបី

កនុងករេផទ�ង�ទ តអ់ត្តសញញ ណអនកផ្តល់ករគ្ំរទ កដូ៏ចជយន្តករ

ស្រមបភ់គីទបីី កនុងករតបតជំទស់េទនឹងសកមមភពរបស់អនកផ្តល់ 

ករគ្ំរទ ្របសិនេបើេគេជឿជកថ់ អនកផ្តល់ករគ្ំរទេនះមនិកំពុង 

េដើរតួនទីែដលែផ្អកេទេលើឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់

បុគគលពកព់ន័ធេទ 

(ង) េដើមបអីនុវត្ត�មលកខខណ្ឌ ត្រមូវែដលមនែចងកនុងម្រ�១� 

កថខណ្ឌ ១៣ ៃនអនុសញញ ថ រដ្ឋភគី្រតូវែតចតវ់ធិនករននកនុង 

“ករផ្តល់ករទទួលបន” ករគ្ំរទែដលេគទមទរេនះ រដ្ឋភគី

្រតូវែតធនឲយមនករគ្ំរទែដល�ចរកបនកនុងតៃម្លតិចបំផុត ឬ

មនិគិតៃថ្ល េទដល់ជនពិករ េហើយថ កង្វះខតធនធនហិរញញ វតថុ
មនិ្រតូវក្ល យជឧបសគគ កនុងករទទួលបនករគ្ំរទ កនុងករេ្របើ

្របស់សមតថភពខងែផនកចបបេ់ឡើយ 
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(ច) េគមនិ្រតូវយកករគ្ំរទកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេទេ្របើ

ជយុត្តិកមម ស្រមប�់កកំ់ហិតេទេលើសិទធិជមូល�្ឋ នដៃទេទៀត

របស់ជនពិករបនេទ ជពិេសស សិទធិេបះេឆន ត សិទធិេរៀបករ 

(ឬសិទធិបេងកើតភពជៃដគូរបស់ពលរដ្ឋ) និងសិទធិបេងកើត្រគួ�រ 

សិទធិបន្តពូជ សិទធិជឪពុកម្ត យ សិទធិផ្តល់ករយល់្រពមស្រមប់

ទំនកទំ់នងសិនទធ�ន ល និងយល់្រពមកនុងករទទួលបនករ

ពយបលេវជជ��ស្ត និងសិទធិមនេសរភីព 

(ឆ) បុគគល្រតូវែតមនសិទធកិនុងករបដិេសធមនិទទួលយកករគ្ំរទ 

និងរ�ំយ ឬផ្ល ស់ប្តូរទំនកទំ់នងៃនករគ្ំរទេនះបន្រគបេ់ពល

េវ� 

(ជ) កិចចធនករពរ្រតវូែតបេងកើតេឡើង ស្រមប្់រគបដំ់េណើ រករ

ទងំអស់ ពកព់ន័ធនឹងសមតថភពខងែផនកចបប ់ និងករគ្ំរទទងំ 

�យ កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប។់ េគលេ�ៃន

កិចចធនករពរ គឺេដើមបធីនថ ឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលរបស់

បុគគល្រតូវទទួលបននូវករេគរព 

(ឈ) ករផ្តល់ករគ្ំរទដល់ករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប ់

មនិគួរែផ្អកេទេលើករ�យតៃម្លសមតថភពផ្លូវចិត្តេឡើយ។ ដូេចនះ

េហើយ េគទមទរឲយមនសូចនករថមីៗ ែដលគម នករេរ ើសេអើង 

ស្រមបេ់សចក្តី្រតូវករកនុងករគ្ំរទេនះ ស្រមបក់រផ្តល់ករគ្ំរទ

កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប។់ 
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៣០. សិទធិទទួលបនសមភពេនចំេពះមុខចបប ់ ្រតូវបន

ទទួល�គ ល់ជយូរយរ�ស់មកេហើយ ជសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយ 

បយ េ�យមន�សគល់េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 

និងសិទធិនេយបយ។ សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយមនជបម់កភ្ល ម 

េនេពលផ្តល់សចច បន័ េហើយរដ្ឋភគ្ីរតូវចតវ់ធិនករ េដើមបសីេ្រមចបន

នូវសិទធិទងំេនះជបនទ ន។់ េហតុដូេចនះេហើយ សិទធិទងំ�យែដលមន 

ែចងកនុងម្រ�១២ ្រតូវអនុវត្តភ្ល មេនេពលែដលផ្តល់សចច បន័ និង្រតូវេធ្វើ

ឲយសេ្រមចជបនទ នែ់ដរ។ កតព្វកិចចរបស់រដ្ឋកនុងករផ្តល់ករទទួលបន

នូវករគ្ំរទ ស្រមបក់រេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបបក់នុងម្រ� 

១២(៣) គឺជកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ ែដល្រតូវែតេធ្វើ េដើមបបំីេពញសិទធិពលរដ្ឋ

និងសិទធិនេយបយ កនុងករទទួលបនករទទួល�គ ល់េ�យេសមើភពគន  

េនចំេពះមុខចបប។់ ករសេ្រមចឲយបននូវភពេជឿនេលឿនជលំ�ប ់

(ម្រ�៤ កថខណ្ឌ ២) មនិបនអនុវត្តចំេពះម្រ�១២ េនះេទ។ េន

េពលផ្តល់សចច បន័ រដ្ឋភគី្រតូវែតចបេ់ផ្តើមជបនទ នក់នុងករចតវ់ធិនករ 

ននសំេ�សេ្រមចឲយបននូវសិទធិទងំ�យកនុងម្រ�១២េនះ។ វធិន 

ករទងំេនះ្រតូវែតេធ្វើេឡើងេ�យ្របយត័ន្របែយង មនែផនករល្អ និង

បញចូ លករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួ្របកបេ�យអតថនយ័ពីជន

ពិករ និងអងគករជនពិករ។ 
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IV. ទនំកទ់នំងជមយួបទបបញញត្តេិផ�ង
េទៀតៃនអនសុញញ  

៣១. ករទទួល�គ ល់សមតថភពខងែផនកចបបជ់បទ់កទ់ងគន

មនិ�ចែញក�ចជ់មយួនឹងករទទួលបន សិទធិមនុស�ដៃទេផ�ងេទៀត 

ែដលមនែចងកនុងអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ មនដូចជ ែត

មនិកំរតិចំេពះសិទធិទទួលបនយុត្តិធម ៌ (ម្រ�១៣) សិទធិមនេសរភីព

រចួផុតពីករឃុំខ្លួនេ�យអេចតន េនកែន្លងពយបលសុខភពផ្លូវចិត្ត 

និងមនិ្រតូវបនបងខំឲយទទួលករពយបលសុខភពផ្លូវចិត្ត (ម្រ�១៤) 

សិទធិទទួលបនករេគរពសុចរតិភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរបស់បុគគល 

(ម្រ�១�) សិទធិេសរភីពៃនករេធ្វើដំេណើ រ និងករទទួលបនសញជ តិ 

(ម្រ�១�) សិទធិកនុងករេ្រជើសេរ ើសកែន្លងរស់េន និងអនក្រតូវរស់េនជ 

មយួ (ម្រ�១�) សិទធិមនេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ (ម្រ�២១) 

សិទធេិរៀបករ និងបេងកើត្រគួ�រ (ម្រ�២៣) សិទធផិ្តល់ករយល់្រពមកនុង

ករទទួលករពយបលេវជជ��ស្ត (ម្រ�២�) សិទធិេបះេឆន ត និងឈរ

េឈម ះេបះេឆន ត (ម្រ�២�)។ ្របសិនេបើគម នករទទួល�គ ល់បុគគល 

េនះ ថជមនុស�េនចំេពះមុខចបបេ់ទ សមតថភពកនុងករទមទរករ

អនុវត្ត និងករ�កឲ់យ្របតិបត្តសិិទធទិងំេនះ និងសិទធដិៃទេផ�ងេទៀតកនុង

អនុសញញ េនះ នឹងេធ្វើឲយអន្ត�យ�៉ងខ្ល ងំ។ 

៤២ 34



 

 

ម្រ��៥ សមភព នងិករមនិេរ ើសេអើង 
៣២. េដើមបសីេ្រមចបនករទទួល�គ ល់ េ�យេសមើភពគន  េន

ចំេពះមុខចបប ់សមតថភពខងែផនកចបបម់និ្រតូវបនេគបដិេសធ េ�យ 

េរ ើសេអើងជ�ចខ់ត។ ម្រ�� ៃនអនុសញញ  ធនឲយមនសមភព

ស្រមបព់លរដ្ឋទងំអស់េនេ្រកមចបប ់ និងេនចំេពះមុខចបប ់ ្រពម

ទងំសិទធិកនុងករទទួលបនករករពរ េ�យេសមើភពគន �មផ្លូវចបប។់ 

បទបបញញត្តិេនះ �ម�តយ៉់ងចបស់�ល់ករេរ ើសេអើងទងំអស់ េ�យ

ឈរេលើមូល�្ឋ នៃនពិករភព។ ករេរ ើសេអើងេ�យឈរេលើមូល�្ឋ នៃន 

ពិករភព្រតូវបនកំណតយ៉់ងចបស់កនុងម្រ�២ ៃនអនុសញញ ថ ជ 

“ករែបងែចក ករផតេ់ចញ ឬករ�កកំ់ហិត�មយួ េ�យ�រែត

ពិករភព ែដលមនបំណង ឬមន�នុភពេធ្វើឲយចុះទនេ់ខ�យ ឬគម ន

ករទទួល�គ ល់ករអនុវត្ត ឬករទទួលបននូវសិទធិមនុស� និងេសរភីព

ជ�រវន័្តទងំអស់ េ�យឈរេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ”។ 

ករបដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបែ់ដលមនេគលបណំង ឬអនុភព

េ្រជ�តែ្រជកដល់សិទធិជនពិករ កនុងករទទួលបនករទទួល�គ ល់េ�យ

េសមើភពគន េនចំេពះមុខចបបគឺ់ជកររេំ��បំពនេលើម្រ�� និង១២ 

ៃនអនុសញញ ។ �មពិតេទ រដ្ឋមយួមនសមតថភពកនុងកររតឹតបតិសមតថ

ភពខងែផនកចបបរ់បស់បុគគល�មន កប់ន េ�យែផ្អកេទេលើកលៈ 

េទសៈជកែ់ស្តងមយួចំនួន ដូចជ ករក�យ័ធន ឬករផ្តនទ េទស្រពហម  

ទណ្ឌ ។ កប៏៉ុែន្ត សិទធិទទួលបនករទទួល�គ ល់េ�យេសមើភពគន េន

ចំេពះមុខចបប ់និងេសរភីពរចួផុតពីករេរ ើសេអើង ទមទរថ េនេពល 
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ែដលរដ្ឋបដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបេ់នះ រដ្ឋ្រតូវេធ្វើេឡើង េ�យ

ឈរេលើមូល�្ឋ នដូចគន  ស្រមបបុ់គគលទងំអស់គន ។ ករបដិេសធសមតថ

ភពខងែផនកចបបម់និ្រតូវែផ្អកេទេលើលកខណៈរបស់បុគគល ដូចជេយន 

ឌរ័ ពូជ�សន ៍ឬពិករភព ឬ េ�យមនេគលបំណង ឬមនអនុភព 

កនុងករ្រប្រពឹត្តេទេលើបុគគលទងំេនះ េផ�ងពីករ្រប្រពឹត្តេទេលើអនកដៃទ

េផ�ងៗេទៀតេនះេទ។ 

៣៣. េសរភីពរចួផុតពីករេរ ើសេអើង កនុងករទទួល�គ ល់សមតថ 

ភពខងែផនកចបបជ់ករ�្ត រស្វ័យភព និងករេគរពេសចក្តៃីថ្លថនូររបស់

បុគគលកនុងនមជមនុស� េ�យអនុេ�ម�មេគលករណ៍ទងំ�យ 

ែដលមនែចងកនុងម្រ�៣(ក) ៃនអនុសញញ ។ េសរភីពកនុងករេ្រជើសេរ ើស 

េ�យខ្លួនឯងញឹកញបបំ់ផុត្រតូវករសមតថភពខងែផនកចបប។់ ឯក�ជ 

ភព និងស្វ័យភព �បប់ញចូ លទងំអំ�ចទទួលបនករេគរព�មផ្លូវ

ចបប ់ េទេលើករសេ្រមចចិត្តរបស់បុគគល�មន កេ់នះេទៀតផង។ ត្រមូវ

ករឲយមនករគ្ំរទ និងករផ្តល់ដំេ�ះ្រ�យសមេ�តុផល កនុងករ

េធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចិត្ត នឹងមនិ្រតូវបនេគយកេទេ្របើ្របស់កនុងករេដញ

េ�លេលើសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់បុគគលេនះេទ។ ករេគរព និង

ករទទួល�គ ល់ជនពិករ្របេភទខុសៗគន  ជែផនកមយួៃនភពច្រមុះរបស់ 

មនុស� និងមនុស�ជតិ (ម្រ�៣(ឃ)) គឺមនវសិមតិភពជមយួនងឹករ

ផ្តល់សមតថភពខងែផនកចបបេ់�យឈរេលើមូល�្ឋ នៃនករអនុវត្តឲយដូច 

គន  (គំនិតេធ្វើឲយដូចគន េនះេទ)។ 
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៣៤. ករមនិេអើសេអើង �បប់ញចូ លទងំសិទធិទទួលបននូវដំេ�ះ 

្រ�យសមេហតុផលេនកនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប ់(ម្រ� 

៥ កថខណ្ឌ ៣)។ ដំេ�ះ្រ�យសមេហតុផល ្រតូវបនកំណតយ៉់ង

ចបស់ េនកនុងម្រ�� ៃនអនុសញញ ថជ “ករែកែ្រប និងករែកត្រមូវ

ែដលសមរមយ និងចបំច ់ េ�យករមនិ�កប់នទុកែដលអសមម្រត ឬ

ហួសេហតុ ែដលេគ្រតូវករចបំចក់នុងករណីពិេសស េដើមបធីនដល់ជន

ពិករកនុងករទទួលបន និងអនុវត្តសិទធិនិងេសរភីពជមូល�្ឋ នទងំអស់ 

េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួនឹងអនកដៃទ”។ សិទធិកនុងករ

ទទួលបននូវដំេ�ះ្រ�យសមេហតុផល កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភព

ខងែផនកចបប ់ មនភព�ចេ់ចញពី និងបំេពញបែនថមេទេលើសិទធកិនុង

ករទទួលបនករគ្ំរទ កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប។់ រដ្ឋ

ភគីត្រមូវឲយេធ្វើករែកែ្រប ឬករែកត្រមូវនន េដើមបឲីយជនពិករ�ចេ្របើ
្របស់សមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ខ្លួនបន លុះ្រ�ែត�មនអសម

ម្រត ឬជបនទុកហួសេហតុ។ ករែកែ្រប ឬករត្រមូវែបបេនះ �ច�ប់

បញចូ លទងំករេ្របើ្របស់�គរសំខន់ៗ  ជរមួ មនដូចជ តុ�ករ 

ធនគរ ករយិល័យ ផល្របេយជនស៍ងគម និងករយិល័យេបះេឆន ត 

ករទទួលបនពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងេសចក្តីសេ្រមចេផ�ងៗ ែដលមនអនុ 

ភពផ្លូវចបប ់ និងជំនួយផទ ល់ែតមនិរតឹតបតឹ ចំេពះសិទធទិងំអស់េនះេទ។ 

សិទធិកនុងករទទលួបនករគ្ំរទ េដើមបេី្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប ់

មនិ្រតូវបនរតឹតបតឹេ�យ�រករទមទរែដលមនលកខណៈអសមម្រត 

និងជបនទុកហួសេហតុ។ រដ្ឋមនកតព្វកិចច�ចខ់ត កនុងករផ្តល់ឲយមន

ករទទួលបនករគ្ំរទ េដើមបេី្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបបេ់នះ។ 
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ម្រ��៦ ្រស្តពីកិរ 
៣៥. ម្រ��៥ ៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់ន

ករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ ែចងអំពីសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់្រស្តី 

េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួបុរស េ�យេហតុេនះ មនករ 

ទទួល�គ ល់ថ ករទទួល�គ ល់សមតថភពខងែផនកចបប ់ គឺជចំណុច

សនូលចំេពះករទទួលបនករទទួល�គ ល់ េ�យេសមើភពគន េនចំេពះ

មុខចបប។់ ម្រ�េនះែចងថ “រដ្ឋភគី្រតូវផ្តល់ឲយ្រស្តីនូវសមតថភពខង
ែផនកចបបឲ់យដូចគន នឹងបុរសកនុងេរឿងរដ្ឋបបេវណី និងមនឱកសដូចគន កនុង 

ករេ្របើ្របស់សមតថភពេនះ។ ជពិេសស រដ្ឋភគី្រតូវផ្តល់ឲយ្រស្តីនូវសិទធិ
េសមើគន កនុងករចុះកិចចសនយ និងករ្រគប្់រគង្រទពយ និង្រតូវ្រប្រពឹត្តមកេលើ
្រស្តីដូចគន កនុង្រគបដំ់�កក់លៃននីតិវធីិរបស់តុ�ករ និង��ជ្រមះ 

ក្តី” (កថខណ្ឌ ២)។ បទបបញញត្តិេនះ្រតូវអនុវត្តេទេលើ្រស្តីទងំអស់ េ�យ

�បទ់ងំ្រស្តីពិករែដរ។ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករទទួល�គ ល់ 
ថ្រស្តីពកិរ�ចទទលួរងនូវករេរ ើសេអើងេ្រចើនទ្រមង ់នងិអន្តរវស័ិយ េ�យ 

�រែតេយន�រ័ និងពិករភព។ ឧទហរណ៍ ្រស្តីពិករទទួលរងករេ្រគ�វ
េ�យបងខំកនុង�្រ�មយួយ៉ងខពស់ េហើយេ្រចើនែតេគបដិេសធមនិឲយទទួល 

បនករ្រគប្់រគងេទេលើសុខភពបន្តពូជ និងករសេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួន

េនះេទ សននិ�្ឋ នថ ្រស្តីពិករទងំេនះមនិមនសមតថភពកនុងករយល់

្រពមេទេលើបញ្ហ រមួេភទេទ។ យុ�្ត ធិករជក�់កម់យួចំនួន កប៏ន�ក់

អនកសេ្រមចចិត្តជំនួសស្រមប្់រស្តីកនុង�្រ�េ្រចើនជង�កអ់នកសេ្រមចចិត្ត 

ជំនួសស្រមបបុ់រស។ ដូេចនះ �ជ្របករសំខនយ៉់ងពិេសស កនុងករ

បញជ កឲ់យចបស់�រជ�មីថ សមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់្រស្តីពិករ គួរ

្រតូវបនទទួល�គ ល់េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសើមភពគន ជមយួអនកដៃទ។ 
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ម្រ��៧ កមុរពកិរ 
៣៦. ខណៈែដលម្រ��២ ៃនអនុសញញ េនះករពរភពេសមើគន  

េនចំេពះមុខចបបស់្រមបបុ់គគលទងំអស់ េ�យមនិគិតពី�យុេនះ 

ម្រ�៧ ៃនអនុសញញ ទទួល�គ ល់ករអភវិ��សមតថភពរបស់កុមរ និង

ត្រមូវថ “េន្រគបស់កមមភពទងំអស់ែដលទកទ់ងនឹងកុមរពិករ ឧត្តម 

្របេយជនរ៍បស់កុមរពកិរ […] េលើកយកមកពិចរ�មុនេគ” (កថខណ្ឌ  

២) និងថ “ទស�នៈរបស់ពួកេគ្រតូវទទួលបនករពិចរ�ថ្លឹងែថ្លងឲយ

បនសម្រសបេទនឹង�យុ និងភពចស់ទំុរបស់ពួកេគ” (កថខណ្ឌ ៣)។ 

េដើមបអីនុវត្ត�មម្រ��២ រដ្ឋភគី្រតូវែតពិនិតយេលើចបបទ់ងំ�យរបស់ 

ខ្លួនេដើមបធីនថ ឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់កុមរពិករទទួលបន 

ករេគរព េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នៃនភពេសមើគន ជមយួកុមរដៃទេទៀត។ 

ម្រ��៧ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល 
៣៧. សិទធិននែដលមនែចងកនុងម្រ��២ មនចំណងយ៉ង

ជិតសនិទធជមយួនឹងកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ ពកព់ន័ធនឹងករបងកលកខណៈងយ

្រសួល (ម្រ��) ពីេ្រពះថ ករទទួល�គ ល់េសមើភពគន េនចំេពះមុខ

ចបបម់នភពចបំចក់នុងករេធ្វើឲយជនពិកររស់េនេ�យ�ក�ជយ និង

ចូលរមួេពញេលញកនុង្រគបទិ់ដ្ឋភពៃនជីវតិ។ ម្រ�� ទមទរឲយមនករ 

កំណតនូ់វអត្តសញញ ណកមម និងករលុបបំបតឧ់បសគគននែដលមន 

ចំេពះេ្រគ�ងសំរលួ ឬេស�កមមេបើកចំហរ ឬែដលផ្តល់ដល់�ធរណជន

ទូេទ។ កង្វះករបងកលកខណៈងយ្រសួលែផនកពត័ម៌ន និងទំនកទំ់នង 

្រពមទងំេស�កមមែដលមនិបងកលកខណៈងយ្រសួល �ចបេងកើតជឧបសគគ 
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កនុងករសេ្រមចបនសមតថភពខងែផនកចបប ់ស្រមបជ់នពិករមយួចនួំន 

កនុង�ថ នភពៃនករអនុវត្តជកែ់ស្តង។ ដូេចនះ រដ្ឋភគី្រតូវែត�កែ់តងនីតិ

វធីិទងំអស់េនះ ស្រមបក់រេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប ់និងេ្របើ
្របស់ពត័ម៌ន និងទំនកទំ់នងទងំអស់ែដលទកទ់ងនឹងបងកលកខណៈ

ងយ្រសលួេពញេលញ។ រដ្ឋភគ្ីរតូវែតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើចបប ់ និង

ករអនុវត្តរបស់ខ្លួន េដើមបធីនថ សិទធិទទួលបនសមតថភពខងែផនក

ចបប ់និងករបងកលកខណៈងយ្រសួល ្រតូវសេ្រមចឲយបន។ 

ម្រ��១៣ សទិធទិទលួបនយតុ្តធិម ៌
៣៨. រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចចមយួ កនុងករធនថជនពិករមន

សិទធិទទួលបនយុត្តិធមេ៌�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ។ 

ករទទួល�គ ល់សិទធិកនុងករទទួលបនសមតថភពខងែផនកចបប ់ មន

�រៈសំខនចំ់េពះសិទធិទទួលបនយុត្តិធមក៌នុងទិដ្ឋភពជេ្រចើន។ េដើមប ី

ែស្វងរកករ្របតិបត្តិសិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់ពួកេគ េ�យ�រេលើមូល

�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ ជនពិករ្រតូវែតទទួលបនករទទួល�គ ល់ 

ជបុគគល េនចំេពះមុខចបប ់ េ�យមន�នៈេសមើគន  េនកនុងតុ�ករ 

និង��ជ្រមះក្តីេផ�ង�។ រដ្ឋភគីក្៏រតូវែតធនផងែដរថ ជនពិករ

មនសិទធិទទួលបនតំ�ងែផនកចបប ់ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន

ជមយួអនកដៃទ។ េនះ្រតូវរកេឃើញថជបញ្ហ មយួកនុងយុ�្ត ធិករជេ្រចើន 

េហើយ្រតូវែតមនដំេ�ះ្រ�យ េ�យ�បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករធន 

ថ បុគគលែដលទទួលរងករ��ងំរខំនកនុងករទទួលបនសិទធិមនសមតថ

ភពខងែផនកចបប ់មនឱកសកនុងករតបតជំទស់េទនឹងករ��ងំរខំន  
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ែបបេនះ (េ�យខ្លួនឯង ឬេ�យតំ�ងែផនកចបប)់ ្រពមទងំេដើមបកីរ 

ពរសិទធរិបស់ពួកេគកនុងតុ�ករ។ ជនពិករេ្រចើនែត្រតូវបនេគផតេ់ចញ 

ពីតួនទីសំខន់ៗ  េនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ ដូចជ េមធវ ី េច្រកម �ក� ី

ឬសមជិកគណៈវនិិចឆយ័។ 

៣៩. ម្រន្តីប៉ូលីស អនកបំេរ ើករងរសងគមកិចច និងអនកេឆ្លើយតប

ដំបូងដៃទេទៀត ្រតូវែតទទួលករបណ្តុ ះប�្ត លកនុងករទទួល�គ ល់ជន

ពិករជបុគគលេពញេលញេនចេំពះមុខចបប ់ និងផ្តល់ឲយករថ្លងឹែថ្លងដូច 

គន េទេលើបណ្តឹ ង និងករេលើកេឡើងរបស់ជនពិករដូចែដលេគផ្តល់ឲយដល់ 

ជនមនិពិករែដរ។ ្របករេនះត្រមូវឲយមនករករបណ្តុ ះប�្ត ល នងិេលើក 

កមពស់ករយល់ដឹងេនកនុងវជិជ ជីវៈែដលមន�រសំខនទ់ងំេនះ។ េគ្រតូវ 

ែតផ្តល់ដល់ជនពិករនូវសមតថភពខងែផនកចបបេ់ដើមបផី្តល់សកខីកមម េ�យ 

ឈរេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ។ ម្រ��� ៃនអនុសញញ

ធនឲយមនករគ្ំរទកនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប ់ រមួទងំ 

សមតថភពកនុងករផ្តល់សកខីកមមកនុងដំេណើ រករនីតិវធិីតុ�ករ រដ្ឋបល និង 

ផ្លូវចបបេ់ផ�ងេទៀត។ ករគ្ំរទែបបេនះ �ចមនជទ្រមងេ់ផ�ងៗគន

េ�យ�បប់ញចូ លទងំករទទួល�គ ល់មេធយបយទំនកទំ់នងេផ�ងៗគន

�មរយៈករអនុញញ តិឲយមនករផ្តល់សកខកីមម �មវេីដអូកនុង�ថ នភព

មយួចំនួន ករផ្តល់ដំេ�ះ្រ�យែផនកនីតិវធីិ ករផ្តល់ករបកែ្របភ�

សញញ ែដលមនលកខណៈវជិជ ជីវៈ និងវធីិ�្រស្តជំនយួេផ�ងៗេទៀត។ ែផនក 

តុ�ករ្រតូវែតទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត ល និង្រតូវែតមនករយល់ដឹង

អំពីកតព្វកិចចរបស់េគ កនុងករេគរពសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ជន

ពិករ េ�យគិតទងំទីភន កង់រខងែផនកចបប ់និង�នៈផ្លូវចបប។់ 
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ម្រ��១ នងិម្រ��២៥ េសរភីព សន្តសិខុ នងិករយល្់រពម 
៤០. ករេគរពសិទធទិទួលបនសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់

ជនពិករ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពជមយួអនកដៃទ រមួមនករ

េគរពសិទធិជនពិករកនុងករទទួលបនេសរភីព និងសន្តិសុខបុគគល។ 

ករបដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ជនពិករ និងករឃុំខ្លួនពួក

េគកនុង�ថ បន័ននែដលផទុយនឹងឆនទៈរបស់ពួកេគ ទងំមនិមនករយល់

្រពមពីខ្លួនេគ ឬមនិមនករយល់្រពមពីអនកសេ្រមចចិត្តជំនួសេគកេ៏�យ 

គឺជបញ្ហ ែដលកំពុងបន្តេកើតមន។ ករអនុវត្តែបបេនះបេងកើតបនជករ 

ដកហូតេសរភីព�មទំេនើងចិត្ត និងបំពនេលើម្រ�១� និងម្រ�១៤ 

ៃនអនុសញញ េនះ។ រដ្ឋភគី្រតូវែត��ងំមនិឲយមនករអនុវត្តែបបេនះ និង

្រតូវែតបេងកើតយន្តករមយួេដើមបពិីនិតយេមើលេឡើងវញិ េទេលើករណីនន

ែដលេនកនុងេនះ ជនពិករ្រតូវបន�កឲ់យសិថតេនកនុងទី�ន ក�់្រស័យ

�មយួ េ�យមនិមនករយល់្រពមជក�់កពី់ពួកេគ។ 

៤១. សិទធទិទួលបននូវបទ�្ឋ នសុខភពខពស់បំផុត (ម្រ��៥)  

�បប់ញចូ លទងំសិទធិទទលួបនករែថទសុំខភពេ�យ�រេលើមូល�្ឋ ន 

ៃនករយល់្រពមេ�យេសរ ី និងផ្តល់ពត័ម៌នឲយដឹង។ រដ្ឋភគីមនកតព្វ 

កិចចកនុងករត្រមូវឲយអនកវជិជ ជីវៈសុខភបិល និងេវជជ��ស្ត (េ�យ�ប់

ទងំអនកវជិជ ជីវៈវកិលវទិយផង) កនុងករទទួលករយល់្រពមេ�យេសរ ីនិង

ផ្តល់ពត័ម៌នឲយដឹងពីជនពិករមុនេពលពយបល�មយួ។ ចំេពះសិទធិ

ទទួលបនសមតថភពខងែផនកចបប ់ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន
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ជមយួអនកដៃទ រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចចកនុងករមនិអនុញញ តឲយអនកសេ្រមច 

ចិត្តជំនួស កនុងករផ្តល់ករយល់្រពមជំនួសឲយជនពិករេឡើយ។ បុគគលិក

សុខភបិល និងេវជជ��ស្តទងំអស់ គួរធនឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ 

សម្រសបែដលមនករចូលរមួេ�យ�ទ ល់ពីជនពិករ។ ពួកេគកគួ៏រធន 

ឲយអស់លទធភពថ ជំនួយករ ឬអនកផ្តល់ករគ្ំរទ មនិជំនួស ឬមនិមន

ឥទធិពលហួសេហតុេទេលើករសេ្រមចចិត្តរបស់ជនពិករេឡើយ។  

ម្រ��១ ម្រ��១ នងិម្រ��១៧ ករេគរពសចុរតិភពបគុគល 
នងិេសរភីពរួចផតុពអីេំពើទរុណកមម អេំពើហងិ� ករេកង្របវញ័ច  
នងិកររេំ��បពំន 

៤២. ដូចមនបញជ កក់នុងេសចក្តសីេងកតសនន�ិ្ឋ នជេ្រចើនរចួមក

េហើយ ករពយបលេ�យបងខំពីេពទយវកិលចរកិ និងអនកវជិជ ជីវៈសុខភ ិ 

បល និងេវជជ��ស្តដៃទេទៀត គឺជកររេំ�ភបំពនេទេលើសិទធិកនុងករ

ទទួលបនករទទួល�គ ល់ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន េនចំេពះ

មុខចបប ់ និងជករបំពនេទេលើសិទធិទទួលបនសុចរតិភពបុគគល 

(ម្រ�១�) េសរភីពរចួផុតពីអំេពើទរុណកមម (ម្រ�១៥) និងេសរភីព

រចួផុតពីអំេពើហិង� ករេកង្របវញ័ច  និងកររេំ�ភបំពន(ម្រ�១�)។ 

ករអនុវត្តេនះ ជករបដិេសធសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់បុគគល កនុង

ករេ្រជើសេរ ើសករពយបលេវជជ��ស្ត េហតុដូេចនះ �ជកររេំ�ភេទ

េលើម្រ�១២ ៃនអនុសញញ ។ ផទុយមកវញិ រដ្ឋភគី្រតូវែតេគរពសមតថ
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ភពខងែផនកចបបរ់បស់ជនពិករកនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេន្រគបេ់ពល 

េវ� េ�យ�បប់ញចូ លទងំកនុង�ថ នភពមនវបិត្តិផង ្រតូវែតធនថ 

មនករផ្តល់ពត័ម៌នសុ្រកឹតយ និងបងកលកខណៈងយ្រសួល អំពីជេ្រមើស

េស�កមម និងធនថ វធីិ��ស្តមនិែមន�មែបបេវជជ��ស្តក�៏ចរក

បនែដរ ្រពមទងំផ្តល់ករគ្ំរទេ�យ�ក�ជយ។ រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចច

មយួកនុងករផ្តល់ករគ្ំរទ កនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ពកព់ន័ធនឹងករ

ពយបលែបបវកិលវទិយ និងែបបេវជជ��ស្តេផ�ង�េទ�ត។ ករពយបល 

េ�យបងខំ គឺជបញ្ហ ពិេសសមយួស្រមបជ់នពិករែផនកចិត្តសងគម ែផនក

បញញ  និងែផនកគំនិតេផ�ង�េទ�ត។ រដ្ឋភគី្រតូវែតលុបបំបតេ់ចលឲយ 

អស់នូវេគលនេយបយ និងបទបបញញត្តិចបបទ់ងំ�យ�ែដលអនុ

ញញ តិ ឬ្រប្រពឹត្តកនុងករពយបលេ�យបងខំ េ�យ�រែត�ជកររេំ�ភ

បំពនមនិឈបឈ់រ ែដលេគរកេឃើញមនេនកនុងចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវ

ចិត្តននជុវំញិពិភពេ�ក េទះបីជមនភស្តុ�ងជកែ់ស្តង បង្ហ ញអំពី 

កង្វះ្របសិទធភព និងអំពីទស�នៈេផ�ង�របស់មនុស� ែដលេ្របើ្របស់

្របពន័ធសុខភពផ្លូវចិត្តែដលធ្ល បទ់ទួលរងករឈចឺបយ៉់ងខ្ល ងំ និងទទួល 

រងករបះ៉ទងគចិផ្លូវចិត្ត េ�យ�រែតករពយបលេ�យបងខំេនះកេ៏�យ។ 

គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីធនថ ករសេ្រមចចិត្តពក់

ពន័ធនឹងសុចរតិភព�ងកយ ឬផ្លូវចិត្តរបស់បុគគល�ចេធ្វើេឡើងបន លុះ

្រ�ែតមនករយល់្រពមេ�យេសរ ី និងផ្តល់ពត័ម៌នឲយដឹងពីបុគគលពក់

ពន័ធ។ 
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ម្រ��១៨ សញជ ត ិ
៤៣. ជនពិករមនសិទធិទទួលបនេឈម ះមយួ និងទទួលបន

ករចុះបញជ ីកំេណើ ត ជែផនកមយួៃនសិទធិទទួលបនករទទួល�គ ល់្រគប់

ទីកែន្លង ជបគុគលេនចេំពះមុខចបប ់(ម្រ��� កថខណ្ឌ ២)។ រដ្ឋភគី 

្រតូវែតចតវ់ធិនករចបំចក់នុងករធនថ កុមរពិករបនទទួលករចុះ

បញជ ីបនទ បពី់្របសូតមកភ្ល ម។ សិទធិេនះមនែចងកនុងអនុសញញ ស្តីពីសិទធិ
កុមរ(ម្រ��) កប៏៉ុែន្ត កុមរពិករទំនងជមនិបនចុះបញជ ីេ�យអសម 

ម្រត េបើេ្រប�បេធៀបនឹងកុមរដៃទេទៀត។ េនះជករបដិេសធពួកេគពីភព 

ជពលរដ្ឋ េហើយកេ៏្រចើនែតបដិេសធពួកេគមនិឲយទទួលបនេស�ែថទំ

សុខភព និងអបរ់ ំ េហើយែថមទងំ�ចប�្ត លឲយ�្ល បផ់ងកម៏នែដរ។ 

េ�យ�រែតមនិមនកំណត្់រ�ជផ្លូវករអពីំអតថភិពេនះ េធ្វើឲយករ�្ល ប់

របស់កុមរ �ចេកើតេឡើងបន គម នអនកទទួលេទសៃពរអ៍្វីេឡើយ។ 

ម្រ��១៨ កររសេ់នេ��យឯក�� នងិបញចូលឯនងុសហគមន ៍
៤៤. េដើមបសីេ្រមចបនសិទធិនន ែដលមនែចងកនុងម្រ��២ 

�ជករសំខន�់ស់ែដលជនពិករ្រតវូមនឱកសកនុងករអភវិ�� និង

បង្ហ ញឆនទៈ និងចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់ខ្លួន កនុងេគលបំណង េដើមបេី្របើ
្របស់សមតថភពខងែផនកចបបេ់�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួ 

អនកដៃទ។ េនះមននយ័ថ ជនពិករ្រតូវែតមនឱកសរស់េនេ�យ�ក

�ជយកនុងសហគមន ៍ និងមនឱកសេ្រជើសេរ ើស និង្រតួត្រ�េ�េលើជីវតិ

្របចៃំថងរបស់ពួកេគ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ 

ដូចមនែចងកនុងម្រ���។ 
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៤៥. ករបក្រ�យម្រ��� កថខណ្ឌ ៣ ពកព់ន័ធនឹងសិទធិ

រស់េនកនុងសហគមន(៍ម្រ���) មននយ័ថករគ្ំរទកនុងករេ្របើ្របស់ 

សមតថភពខងែផនកចបប ់ គួរផ្តល់ឲយេ�យេ្របើ្របស់វធីិ��ស្តែផ្អកេលើ 

សហគមន។៍ រដ្ឋភគី្រតូវែតទទួល�គ ល់ថ សហគមនគឺ៍ជ្រទពយ និងជ

ៃដគូកនុងដំេណើ រករកំណតអំ់ពី្របេភទៃនករគ្ំរទ ែដលេគ្រតូវករកនុងករ

េ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប ់ េ�យ�បប់ញចូ លទងំករេលើកកមពស់ 

ករយល់ដឹងអំពីជេ្រមើសគ្ំរទេផ�ង�គន ។   រដ្ឋភគ្ីរតូវែតទទួល�គ ល់ 

ប�្ត ញសងគម និងករគ្ំរទរបស់សហគមនែ៍ដលេកើតេឡើងេ�យឯក

ឯង (េ�យ�បប់ញចូ លទងំមតិ្តភក្ត ិ្រគ�ួរ នងិ��េរ�ន) របស់ជនពកិរ 

ជក�្ត សំខនចំ់េពះករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែដលមនផ្តល់កិចចគ្ំរទ។ 

្របករេនះ សីុសង្វ កេ់ទនឹងករគូសបញជ កៃ់នអនុសញញ ពកព់ន័ធនឹងករ

�កប់ញចូ ល និងករចូលរមួេពញេលញរបស់ជនពិករកនុងសហគមន។៍ 

៤៦. ករ�កជ់នពិករ�ចេ់�យែឡកកនុង�ថ បន័នន េនែត

បន្តេកើតេឡើងជបញ្ហ រកី�ល�ល និងគួរឲយខ្ល ច ែដលជកររេំ�ភេទ

េលើសិទធិមយួចំនួនែដលមនធនេនកនុងអនុសញញ ។ បញ្ហ េនះកនែ់ត

មនសភពធងនធ់ងរេឡើង េ�យ�រែតករបដិេសធកនែ់តរកី�ល�ល

នូវសមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ជនពិករជទូេទេនះ ែដលអនុញញ តិ

ឲយអនកដៃទយល់្រពមកនុងករ�កពួ់កេគ េនកនុងមជ��្ឋ ន�ថ បន័�មយួ 

េនះ។ ជទូេទ ្របធន�ថ បន័ទងំេនះ ក្៏រតូវបនេគផ្តល់ឲយនូវសមតថ

ភពខងែផនកចបបរ់បស់ជនពិករែដល�ន កេ់នកនុងេនះែដរ។ អំ�ច 

និងករ្រតួត្រ�្រគបែ់បបយ៉ងេទេលើបុគគល  គឺសថិតេនកនុងៃដ�ថ បន័េន 
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កនុងកែន្លងទងំេនះ។ េដើមបអីនុវត្ត�មអនុសញញ  និងេគរពសិទធមិនុស�

របស់ជនពិករ េគ្រតូវែតបញឈបក់រេធ្វើ�ថ បន័នីយកមមេនះឲយបន េហើយ

្រតូវែត�្ត រសមតថភពខងែផនកចបបេ់នះ ដល់ជនពិករទងំអស់ ែដល

្រតូវែតមនលទធភពកនុងករេ្រជើសេរ ើសកែន្លងរស់េន និងមនុស�ែដលពួក

េគរស់េនជមយួ (ម្រ���)។ ជេ្រមើសរបស់បុគគលមន កអំ់ពីកែន្លងរស់

េន និងមនុស�រស់េនជមយួមនិគួរបះ៉ពល់ដល់សិទធិរបស់ពួកគត ់កនុង 

ករទទួលបនករគ្ំរទ េដើមបេី្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់

ពួកគតេ់ឡើយ។ 

ម្រ�២២២ សទិធឯិកជន 
៤៧. េ្រកពីមនិ្រសបេទនឹងម្រ��� ៃនអនុសញញ  របបេធ្វើករ 

សេ្រមចចិត្តជំនួសេនះ ក�៏ចរេំ��យ៉ងមនសក្ត នុពល េទេលើសិទធិ
ឯកជនរបស់ជនពិករែដរ េ�យ�រថ អនកេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចិត្តជំនួស 

ជធមម� ទទួលបនករេ្របើ្របស់ពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួន និងពត័ម៌នេផ�ង�

េទៀតជេ្រចើនពកព់ន័ធនឹងបុគគលេនះ។ កនុងករបេងកើតឲយមន្របពន័ធេធ្វើករ 

សេ្រមចចិត្តេ�យមនករគ្ំរទេនះ រដ្ឋភគី្រតូវែតធនថ អនកែដលផ្តល់ 

ករជយួ គ្ំរទកនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពផ្លូវចបប ់ ្រតូវេគរពសិទធិឯកជន 

របស់ជនពិករឲយបនេពញេលញ។ 

ម្រ�២២២ ករចលូរួមកនងុជីវភពនេយបយ 
៤៨. ករបដិេសធ ឬកររតឹតបតឹសមតថភពខងែផនកចបប្់រតូវបន 

េគេ្របើ្របស់េដើមបបីដិេសធករចូលរមួកនុងជីវភពនេយបយ ជពិេសស 
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សិទធេិបះេឆន តស្រមបជ់នពិករពិត្របកដមយួចំនួន។ េដើមបសីេ្រមចបន 

ករទទួល�គ ល់េ�យេសមើភពគន ចំេពះសមតថភពខងែផនកចបបឲ់យបន 

េពញេលញេនកនុង្រគបទិ់ដ្ឋភពៃនជីវតិ �ជករសំខន�់ស់កនុងករ

ទទួល�គ ល់សមតថភពខងែផនកចបបឲ់យបនេពញេលញ េនកនុង្រគបទិ់ដ្ឋ 

ភពៃនជីវតិ �ជករសំខន�់ស់កនុងករទទួល�គ ល់សមតថភពខង 

ែផនកចបបរ់បស់ជនពិករ កនុងជីវភព�ធរណៈ និងជីវភពនេយបយ 

(ម្រ��៩)។ េនះមននយ័ថ សមតថភពេធ្វើករសេ្រមចចិត្តរបស់បុគគល

មន ក ់មនិ�ចយកេ�េ្របើជយុត្តិកមមស្រមបក់រផតេ់ចញជនពិករកនុងករ 

អនុវត្តសិទធិនេយបយរបស់ខ្លួនបនេទ េ�យ�បទ់ងំសិទធិេបះេឆន តសិទធិ 

ឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន ត និងសិទធិេធ្វើជសមជិកគណៈវនិិចឆយ័ែដរ។ 

៤៩. រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចចមយួ កនុងករករពរ និងេលើកកមពស់

សិទធិជនពិករ កនុងករទទួលបនករគ្ំរទ�មជេ្រមើសរបស់េគ កនុងករ

េបះេឆន ត�មរយៈសន្លកឹេឆន តសមង ត ់ និងេដើមបចូីលរមួេន្រគបក់រេបះ 

េឆន ត និង�ល់ករេធ្វើ្របជមតិេ�យគម នករេរ ើសេអើង។ គណៈកមម ធិករ

ផ្តល់អនុ�សនប៍ែនថមថ រដ្ឋភគី្រតូវធនឲយមនសិទធិរបស់ជនពិករកនុង 

ករឈរេឈម ះេបះេឆន ត កនុងករកនក់បតួ់នទីេ�យ្របសិទធភព និង

កនុងករបំេពញមុខ�រ�ធរណៈ េន្រគបក់្រមតិទងំអស់របស់រ�្ឋ ភបិល 

េ�យមនដេំ�ះ្រ�យ និងករគ្ំរទសមេហតុផលកនុងករណី�ែដល 

មនេសចក្តី្របថន កនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ពួកេគ។ 
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V. ករអនវុត្តេនថន កជ់ត ិ
៥០. កនុង្រកបខណ័្ឌ ខ្លឹម�រគតិយុត្ត ិនិងកតព្វកិចចែដលបនគូស 

បញជ កខ់ងេលើ រដ្ឋភគី្រតូវចតវ់ធិនករដូចខងេ្រកម េដើមបធីនឲយ

មនករអនុវត្តេពញេលញេទេលើម្រ��២ ៃនអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពី

សិទធិជនពិករ៖ 

(ក) ទទួល�គ ល់ជនពិករជមនុស�េនចំេពះមុខចបបែ់ដលមន 

បុគគលិកលកខណៈគតិយុត្តិ និងសមតថភពខងែផនកចបបេ់នកនុង្រគប ់

ទិដ្ឋភពៃនជីវតិេ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ។ 

ចំណុចេនះ ទមទរឲយមនករលុបបំបតេ់ចលរបបេធ្វើករសេ្រមច 

ចិត្តជំនួស (និងយន្តករទងំ�យ�ែដលបដិេសធសមតថភពខង 

ែផនកចបបែ់ដលមនលកខណៈេរ ើសេអើងេ�យេចតន ឬជធរមន

េទេលើជនពកិរ។ មនករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគ្ីរតូវបេងកើតភ� 

េ្រកមអំ�ចចបប ់ ែដលករពរសិទធទិទួលបនសមតថភពខង

ែផនកចបប ់េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ស្រមបទ់ងំអស់គន  

(ខ) បេងកើត ទទួល�គ ល់ និងផ្តល់ដល់ជនពិករនូវករទទួលបនករ 

គ្ំរទេ្រចើនែបបយ៉ងេនកនុងករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបប ់

របស់ពួកេគ។ កិចចធនករពរស្រមបក់រគ្ំរទទងំេនះ ្រតូវែត

ែផនកេទេលើេគលករណ៍ៃនករេគរពសិទធិ ឆនទៈ និងចំណងច់ំណូល 

ចិត្តរបស់ជនពិករ។ ករគ្ំរទទងំេនះ ្រតូវបំេពញ�មលកខណ័្ឌ

វនិិចឆយ័ ែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ២៥ ខងេលើ ស្តីពីកតព្វកិចច

រដ្ឋភគី កនុងករអនុវត្ត�មម្រ��២  កថខណ្ឌ ៣ ៃនអនុសញញ  
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(គ) ពិេ្រគះេយបល់ឲយបនជិតសនិទធជមយួជនពិករ និងឲយជន

ពិករចូលរមួយ៉ងសកមម េ�យ�បប់ញចូ លទងំកុមរពិករផង 

�មរយៈអងគករតំ�ងរបស់ពួកេគ េនកនុងករអភវិ��ន ៍និងអនុ

វត្តចបប ់ េគលនេយបយ និងដំេណើ រករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេផ�

ងៗេទៀត ែដលអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនូវម្រ�១២។ 

៥១. គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋភគីកនុងករទទួល�៉ប ់

រង ឬបរចិច គធនធនស្រមបក់រ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ��នក៍រអនុវត្តល្អ

បំផុតនន ពកព់ន័ធនឹងករេគរពសិទធទិទួលបនករទទលួ�គ ល់ េ�យ

េសមើភពចេំពះសមតថភព�មែផនកចបបរ់បស់ជនពិករ និងករគ្ំរទកនុង

ករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបបេ់នះ។ 

៥២. រដ្ឋភគ្ីរតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយអភវិ��យន្តករដម៏ន្របសិទធ 

ភព កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តជំនួសជផ្លូវករ និង 

េ្រកផ្លូវករ។ េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�េនះ គណៈកមម ធិករជំរុញឲយ 

រដ្ឋភគី្រតូវធនថ ជនពិករមនឱកសកនុងករេ្រជើសេរ ើស្របកបេ�យ

អតថនយ័កនុងជីវតិរបស់ពកួេគ នងិមនឱកសកនុងករអភវិ��បុគគលិកលកខណៈ 

របស់ពួកេគ េដើមបគី្ំរទដល់ករេ្របើ្របស់សមតថភពខងែផនកចបបរ់បស់ 

ពួកេគ។ កនុងេនះរមួមនដូចជ៖ ឱកសកនុងករបេងកើតប�្ត ញសងគម ឱ

កសេធ្វើករ នងិរករបរចិញច ឹមជវីតិេ�យេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ ជេ្រមើស 

េ្រចើនស្រមបទី់កែន្លងរស់េនកនុងសហគមន ៍ និងករ�កប់ញចូ លកនុងវស័ិយ 

អបរ់េំន្រគបក់្រមតិ ប៉ុែន្តមនិ�កកំ់រតឹចំេពះបញ្ហ ទងំអស់េនះេទ។ 
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