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អនសុញញ អន្ដរជតសិ្ដពីសីទិធជិនពកិរ 
េសចក្តពីនយលទ់េូទេលខ២ អពំ ី

ម្រ��៩ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល 

កថមុខ 
�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ បនផ្ដល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជន 

ពិករ េនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២។ អនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ ែចង
ពីសិទធិរបស់ជនពិករកនុងកររស់េនេ�យ�ក�ជយ ទទួលបនសិទធិ
មនុស�របស់ពួកេគ និងចូលរមួេពញេលញកនុងជីវភពសងគម នេយបយ 
និងវបបធម។៌ 

ដំេ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល បង្ហ ញពីករ

ៃឆន្របឌិតថមីដចំ៏បងមយួៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ គឺជមូលេហតុ្រគឹះ 
មយួែដលេធ្វើឲយអនុសញញ េនះ ្រតូវបនចតទុ់កជអនុសញញ ្របវត្តិ��ស្ត

ែដលបង្ហ ញេឡើងវញិនូវផ្លូវរបស់សងគម ទកទ់ងនឹងជនពិករ។ ដំេ�ះ

្រ�យបញ្ហ ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួលៃនបរ�ិថ នរូបវន្ត មេធយ 
បយេធ្វើដំេណើ រ ពតម៌ននិងទំនកទំ់នង និងសមភ រៈបរកិខ រ និងេស�កមម

�ធរណៈ ម្រ�� ៃនអនុសញញ ស្ដីពីជនពិករ ែចងេនកនុងចបបជ់ធរ 
មននូវវធិនករជកែ់ស្តងថ រដ្ឋ្រតូវែតមនកតព្វកិចច�៉បរ់ងេដើមបធីន 
ឲយមនករបងកលកខណៈងយ្រសួលស្រមបជ់នពិករ។ ឬកនុងនយ័េផ�ង

េទៀត កង្វះករបងកលកខណៈងយ្រសួល រមួទងំគម នលទធភពចូលរមួ

េពញេលញកនុងសងគម ែលងជឧបសគគតេទេទៀតស្រមបជ់នពិករកនុង

៥ 1



ករពុះពរជំនះេហើយ កប៏៉ុែន្ត�ជករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋកនុងករកត់

បនថយ ្របសិនជមនិ�ចលុបបំបតប់នទងំ្រសុង។ ករបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួល គឺជេគលករណ៍ទូេទមយួែដលបនកំនតេ់នកនុងម្រ�� 
ៃនអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ េហើយ្របបពី់ករបក្រ�យសិទធិទងំ

អស់ែដល្រតូវបនករពរេនកនុងអនុសញញ េនះ។ ករខកខនមនិបន

ធនឱយមនករបងកលកខណៈងយ្រសួល ែលង្រគនែ់តជករ�ម៉ស់ 
េដើមបតី្អូញែត្អរេទៀតេហើយ ប៉ុែន្តគឺជកររេំ��េលើេគលករណ៍សិទធិ
មនុស�សនូលៃនសមភព និងករមនិេរ ើសេអើង។ 

ករយល់ដឹងថមីៃនកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ អំពីបញ្ហ ៃនករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួល ្រតូវបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់�ស់េ�យគណៈកមម ធិករអងគ 
ករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធជនពិករ (គណៈកមម ធិករ) េនកនុងសមយ័

្របជំុេលើកទី១១របស់ខ្លួន កលពីែខេម� ឆន ២ំ០១៤ គណៈកមម ធិករ 
បនអនុមត័េសចក្តីពនយល់ទូេទមយួេដើមបបីញជ កពី់វ�ិលភព និងអតថ

នយ័ៃនម្រ��។ គណៈកមម ធិករែដលមនសមជិកចំនួន១៨រូប សុទធ 
ជអនកជំនញ�ក�ជយ ែដល្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ�យរដ្ឋភគី 
ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធិករេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ្រកមម្រ��៤ 
ៃនអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ ស្រមប�់ម�នករអនុវត្តអនុសញញ េនះ

របស់រដ្ឋភគីទងំអស់។ គណៈកមម ធិករពិនិតយរបយករណ៍ែដលរដ្ឋភគី

្រតូវ�កជូ់នគណៈកមម ធិករយ៉ងេទៀងទត។់ គណៈកមម ធិករអនុមត័

េសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នសំ�បរ់ដ្ឋភគីនីមយួៗ ែដលកនុងេនះ កម៏ន

បញចូ លអនុ�សនពី៍ករែកលម្អែដល្រតូវអនុវត្ត្រសប�មអនុសញញ ។ 
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សំ�បក់រែកលម្អេនះឲយេចញជរូប�ងេ�ើង រដ្ឋភគី្រតូវយល់េ�យ 
សមេហតុផលពី្របេភទ និងទំហំៃនកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េ្រកមអនុសញញ

េនះ។ ករបរយិយពីេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ គឺជវធីិមយួែដលគណៈ  
កមម ធិករផ្ដល់ជំនួយសំេ�ដល់េគលបំណងេនះ។ �មរយៈេសចក្តី
ពនយល់ទូេទេលើម្រ�នីមយួៗៃនអនុសញញ េនះ គណៈកមម ធិករពនយល់

យ៉ងលម្អតិពីវធិនករជក�់ក ់ េ�យបនរពឹំងថ រដ្ឋភគីនឹងបំេពញ

កតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេ្រកមម្រ�េនះ។ េសចក្តពីនយល់ទូេទនន ពឹងែផ្អក 
ទងំ្រសុងេលើបទពិេ�ធនរ៍បស់គណៈកមម ធិករ កនុងករពិនិតយេមើលពី
�ថ នភពៃនករអនុវត្តនស៍នធិសញញ  េនកនុងប�្ត ្របេទសននេនេលើ
ពិភពេ�ក កដូ៏ចជអពីំករអនុវត្តល្ៗអ ជអន្តរជតិ។ ករែស្វងរកពតម៌ន 
យ៉ងសកមមពីអនកពកព់ន័ធទងំអស់ កនុងដំេណើ រករៃនករចង្រកងេសចក្តី
ពនយល់ទូេទ គណៈកមម ធិករបនទទួលផលេ្រចើនពីទស�នវស័ិយ និង
បទពិេ�ធនពី៍រដ្ឋនន ពីអនកជំនញសិទធិពិករភព មកពីបណ្ឌិ តសភ 
និងកែន្លងេផ�ងៗេទៀត ្រពមទងំពីអងគករជនពិករេទៀតផង។ 

េយង�មេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២ អំពីម្រ�� រដ្ឋភគីមន

កតព្វកិចចកំណតអ់ត្តសញញ ណ រចួេហើយលុបបំបតេ់ចលឧបសគគទងំ 
�យែដលទកទ់ងនឹងករបងកលកខណៈងយ្រសួល េធ្វើដូេចនះ ជនពិករ

�ចទទួលបនេពញេលញ នូវលំហជរូបវន្តទងំអស់ មេធយបយេធ្វើ
ដំេណើ រ ទំនិញ ផលិតផល ពត័ម៌ន និងេស�កមមែដលមនសំ�ប�់ធរ

ណៈជនទូេទ។ ស្តង�់ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ អនុវត្តទងំ

សមភ រៈបរកិខ រផ្តល់េ�យ្រគឹះ�ថ ន�ធរណៈ និង្រគឹះ�ថ នឯកជន ទងំ

េនទី្រកុង និងេនជនបទ។ ករខកខនមនិបនធនឲយមនករបងក

លកខណៈងយ្រសួលេនះ បេងកើតជអំេពើៃនករេរ ើសេអើងមយួ។ 
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រដ្ឋភគីៃនអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ ្រតូវអនុមត័ ្របកសឲយេ្របើ 

និង�ម�ន�្ល េំមើលស្តង�់ជតិ ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ។ 

កិចចករេនះ្រតូវេធ្វើ �មរយៈករបេងកើត្រកបខណ័្ឌ ចបបម់យួែដលសមរមយ

ែដល្រតូវបន�កែ់តងេឡើង េ�យមនកចិចពិេ្រគះេយបល់យ៉ងជិតសនិត 

ជមយួនឹងជនពិករ នងិៃដគូពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ រដ្ឋភគនីន�ចពេិ្រគះ 

េយបល់ជមយួនឹងរដ្ឋភគីដៃទេទៀត ្រពមទងំអងគករអន្តរជតិនន។ 

្រកបខណ័្ឌ េនះ្រតូវយកមកពិចរ�ផងែដរនូវ្របេភទេផ�ងៗៃនពិករភព 

និង្រតូវេ�ះ្រ�យដល់ជនពិករទងំពីរេភទ និង្រគប�់យុទងំអស់។  

កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ�� �កក់តព្វកិចចេលើរដ្ឋភគីឲយកំណតអ់ត្ត

សញញ ណ រចួេហើយលុបបំបតេ់ចលឧបសគគទងំ�យែដលទកទ់ង

នឹងករបងកលកខណៈងយ្រសួល។ ករបងកលកខណៈងយ្រសួលមននយ័

ថ បុគគលមន ក់ៗ ចងផ់្ល ស់ទីពីកែន្លងមយួេទកែន្លងមយួេទៀត ឬេនកនុង

កែន្លងេនះបនេ�យេសរ ី េ�យគម នឧបសគគរូបវន្តឬពត័ម៌ន។ កិចចករ 

េនះ�ចសេ្រមចបន េ�យអនុវត្ត�មេគលករណ៍ៃន “កររចនប្លង់

សកល” ដល់�គរ យនជំនិះ ្រពមទងំពត័ម៌ន និងបេចចកវទិយទំនក់

ទំនង ែដលជគំនិត គឺចបពី់ដំ�កក់លដំបូងៃនករេធ្វើែផនករ និង

ករ�ងសង។់ លកខណៈៃនកររចន នឹង្រតូវបំេពញបែនថមេ�យករ

េ្របើ្របស់ជំនួយបេចចកេទសេនេពល�ចបំច។់ 
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ទកទ់ងនឹងរចនសមពន័ធែដលមន្រ�ប ់ េទះបីជេគលករណ៍

ដូចគន េនះ្រតូវយកមកអនុវត្ត ករអនុវត្ត�ចនឹងេធ្វើបន �មរយៈករែក

ស្រមួលបន្តិចម្តងៗ ្រសប�មយុត្តិ��ស្តែដលបន្រគងទុក េធ្វើករ្រតឡប ់
េ្រកយ េដើមបដីករបងំេចញស្រមួលដល់ករបងកលកខណៈងយ្រសួល។ 
រដ្ឋភគី្រតូវេរៀបចំអន្ត�គមនដ៍ល់ករក�ងសមតថភព ស្រមប�់ជញ ធរ 
មូល�្ឋ ន និង�ថ បន័ឃ្ល េំមើល អំពីករអនុវត្តចបបក់របងកលកខណៈងយ

្រសួល និងករអនុវត្តយុទធ��ស្ត។ 

រដ្ឋភគីនីមយួៗ មនកតព្វកិចចេលើកកមពស់ករយល់ដឹងដល់ៃដគូ

ពកព់ន័ធននអំពីករបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ រមួទងំករេលើកសទួយ

ដល់កររចនប្លងស់កល និងស្ដង�់ពកព់ន័ធនន ្រពមទងំករទទួល

ខុស្រតូវ ែដល្រតូវយកមកអនុវត្តេសមើភពគន ចំេពះវស័ិយ��រណៈ 
និងវស័ិយឯកជន។ 

ករអនុវត្តម្រ�៩ មន�រៈសំខន�់ស់កនុងករសេ្រមចបននូវ 
េគលបំណងរមួៃនអនុសញញ ស្ដីពីសិទធិជនពិករ ែដល្រតូវេលើកសទួយសម 
ភព និងេសចក្ដីៃថ្លថនូររបស់ជនពិករ េ�យបងកលទធភពឲយជនពិករេធ្វើអ្វី

េ�យឯក�ជយ និងឱកសេដើមបអីនុវត្តបនេពញេលញនូវសិទធិមនុស� និង 
េសរភីព។ ករបងកលកខណៈងយ្រសលួៃនលំហរូបវន្ត ករដឹកជញជូ ន ពត័ ៌
មន ទំនកទំ់នងនិងេស�កមម គឺជបុេរលកខខណ្ឌ ចបំចម់យួឲយជនពិករ

ទទលួបនសិទធិជេ្រចើនែដលបនទទលួ�គ ល់េនកនុងអនុសញញ េនះ រមួ
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ទងំសិទធិទទួលបនករករពរ និងសិទធិឧប្រស័យកនុង�ថ នភព�សនន 
សិទធិទទួលបនេស�យុត្តិធម ៌ករករពរពីអំេពើហិង� និងករបំពន និង
សិទធិចូលរមួនេយបយ។ សិទធិទទួលបនពត័ម៌ន និងទំនកទំ់នង មន

�រៈសំខនដ់ល់ករេ្របើ្របស់សិទធិបេញចញមតិ និងគំនិតេ�យេសរ។ី 
សិទធិរបស់មនុស�មន ក ់ទទួលបនករអបរ់ ំករែថទសុំខភព និងទទួល
បនករងរែដលមនចំណូល �ចអនុវត្តេទបនែតកនុងករណីែដល

�� មណ្ឌ លសុខភព និងកែន្លងេធ្វើករ �ចេចញចូលបនជរូបវន្ត 
និងជំរុញបរយិកសៃនករ�កប់ញចូ ល និងសមភព។ សិទធិវបបធម ៌ រមួ
ទងំសិលបៈ កី� និងករកំ�ន្ត �ចអនុវត្តបនែតកនុងករណីទីកែន្លង 
និងកមមវធីិនន ្រតូវបនក�ងេ�ើងសម្រសប េដើមបបីងកលកខណៈងយ

្រសួលជរូបវន្ត និងពត័ម៌ន�មទ្រមងែ់ដល�ចេ្របើ្របស់បនេ�យជន

ពិករ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិ 
មនុស�េ�កមពុជ េធ្វើករបកែ្របេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២ េលើម្រ��

េនះ េ�យសង�មឹថ េសចក្តីពនយល់េនះនងឹជួយ ដល់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ 

អងគករសងគមសីុវលិ សហ្រគសឯកជន ៃដគូអភវិ��ន ៍ និងជនពិករខ្លួន 
ឯង ឲយកនែ់តមនករយល់ដឹង េហើយទីបញចប ់ យកមកអនុវត្តទស�នៈ

ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល ដូចមនែចងកនុងម្រ��។ ជមយួនឹង

េលប�នគួរឲយកតសំ់គល់ ែដលទី្រកុងភនេំពញមនករផ្ល ស់ប្តូរមុខមត ់ជ 
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ករយិាល័យឧត�មស�ងករអង�ករសហ្រ�ជាជាតិទទួលបន�ុកសិទិ�មនុស្ស
កម�ុជា

ែខមករា    ឆ� ២ំ០១៥
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ខ. ធនថ អងគភពឯកជនែដលផ្តល់េស�កមម និងេ្រគ�ងបរកិខ រែដល
េបើក ឬផ្តល់ឱយ�ធរណជន ្រតូវពិចរ�ឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយពីករបងក

លកខណៈងយ្រសួលដល់ជនពិករ។ 

គ. ផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត លដល់អនកពកព់ន័ធ ពីបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករបងក

លកខណៈងយ្រសលួ ែដលជនពិករកំពុងជបួ្របទះ។ 

ឃ. �ក�់្ល កសញញ  ជអក�រ�ទ ប និងជទំរងង់យ�ន ងយយល់ 
េន�មអគរ និងទីកែន្លង�ធរណៈដៃទេទៀត។ 

ង. ផ្តល់ទ្រមងៃ់នជំនយួផទ ល់ និងអន្តរករ ី រមួបញចូ ល អនកនផំ្លូវ អនក
ជំន��ន និងអនកបកែ្របភ�សញញ �ជីព េដើមបបីងកភពងយ្រសួលដល់

ករេ្របើ្របស់អគរ និងទីកែន្លង�ធរណៈេផ�ងេទៀតបន។ 

ច. េលើកសទួយទំរងៃ់នករជយួ  និងករគពំរសម្រសបដៃទេទៀតដល់

ជនពិករ េដើមបធីនថ ពកួេគទទលួបនពត័ម៌ន។ 

ឆ. េលើកសទួយជនពិករ ឱយទទលួបន្របពន័ធ និងបេចចកវទិយពត័ម៌ន 
និងទំនកទំ់នងថមីៗ រមួទងំអុិនធឺេណតផង។ 

ជ. េលើកសទួយកររចន ករអភវិ��នផ៍លិតកមម និងករែចកចយ

្របពន័ធ និងបេចចកវទិយពត័ម៌នែដល�ចទទលួបនេនដំ�កដំ់បងូ ដូេចនះ

្របពន័ធនិងបេចចកវទិយទងំេនះ នឹងមនតៃម្លេថកលមម�ចទទលួយកបន។ 
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១៤ 10



I. េសចក្តេីផ្តើ ម 
១. ករបងកលកខណៈងយ្រសួលគឺជបុេរលកខខណ្ឌ ស្រមប់

ឲយជនពិកររស់េនេ�យ�ក�ជយ និងចូលរមួេ�យេពញេលញ 
និងេ�យេសមើភពគន េនកនុងសងគម។ េ�យមនិទទួលបននូវបរ ិ
�ថ នរូបវន័្ត មេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទំនកទ់នំង �បទ់ងំ 
្របពន័ធបេចចកវទិយពត័ម៌ន និងទំនកទ់នំង ្រពមទងំសមភ រៈបរកិខ រ 
និងេស�កមមេផ�ងៗេទៀត ែដលេបើកចហំ និងផ្តល់ដល់�ធរណៈ
ជនទូេទេនះ ជនពិករនឹងមនិមនឱកសេសមើគន ស្រមបក់រចូល
រមួកនុងសងគមរបស់េគេរៀងខ្លួនៗបនេឡើយ។ �មនិែមនជករៃច  
ដនយេទ ែដលករបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ ក្ល យេទជេគល
ករណ៍មយួៃនេគលករណ៍នន ែដលជមូល�្ឋ នៃនអនុសញញ
អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពកិរ (ម្រ��(ច))។ ជ្របវត្ត�ិ�ស្ត 
ចលនរបស់ជនពិករបនអះ�ងថ ករទទួលបននូវបរ�ិថ នរូប
វន័្ត និងេស�ដឹកជញជូ ន�ធរណៈស្រមបជ់នពិករ គឺជបេុរលកខ 
ខណ្ឌ មយួដល់េសរភីពៃនករេដើរេហើរ ដូច្រតូវបនធនករពរេន 
កនុងម្រ�១� ៃនេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស� និង
ម្រ�១២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋនិងសិទធិនេយ 
បយ។ ដូចគន េនះែដរ សិទធិទទួលបនពត័ម៌ន និងទំនកទ់ំនង 
្រតូវបនេឃើញថជបុេរលកខខណ្ឌ មយួដល់េសរភីពៃនករបេញចញ
មតិ/េយបល់ ដូច្រតូវបនធនករពរេនកនុងម្រ�១� ៃនេសច
ក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស� និងម្រ�១� កថខណ្ឌ ២ 
ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ។ 
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២. ម្រ�២�(គ) ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពល 
រដ្ឋ នងិសិទធនិេយបយ ែចងអំពីសិទធរិបស់ពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប កនុងករ

ទទួលបនសិទធិេ្របើ្របស់េស��ធរណ� េនកនុង្របេទសរបស់

ខ្លួន េ�យ�រេលើអតថនយ័ទូេទៃនភពេសមើគន ។ បទបបញញត្តៃិន

ម្រ�េនះ �ចេដើរតួនទីជមលូ�្ឋ នកនុងករបញចូ លសិទធិៃនករ

ទទួលបនេនះ េទកនុងសនធិសញញ សិទធិមនុស�សនូលេ��ង�។ 

៣. អនុសញញ អន្តរជតសិ្តីពកីរលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ 
េរ ើសេអើងពូជ�សន ៍ធនករពរជន្រគបរូ់បអំពសិីទធិៃនករទទួល

បនសិទធិេ្របើ្របស់ទីកែន្លង ឬេស�កមមមយួែដល�ក�់យ�ធរណ 
ជនទូេទេ្របើ្របស់ ដូចជ េស�ដឹកជញជូ ន�មស�្ឋ គរ េភជ 
នីយ�្ឋ ន �ងកេហ្វ េ�ងេ�ខ ន និងសួនចបរ (ម្រ��(ច))។ 
ដូេចនះ ្រកបខណ្ឌ ចបបសិ់ទធិមនុស�អន្តរជតិបនបេងកើតករណីយុត្តិ

��ស្តមយួ កនុងករពិនិតយេមើលអំពីសិទធិៃនករទទួលបនេនះ ថ
ជសិទធិមយួែតឯង។ នយិយេ�យពិតេទ ស្រមបស់មជិកមកពី

្រកុមជតិ�សន ៍ ឬជតពិនធុេ��ងគន  ឧបសគគ��ងំដល់ករទទួល 
បនសិទធិេ្របើ្របស់េ�យេសរនូីវទីកែន្លង ឬេស�កមមនន ែដល
េបើកចំហដល់�ធរណជនទូេទេនះ េកើតេចញពីឥរយិបឋបុេរ

និចឆយ័ និងករេ្រត�មេ្របើ្របស់កម្ល ងំកនុងករទប�់ក តនូ់វករទទួល

បនសិទធិេ្របើ្របស់ទីកែន្លងទងំេនះ ែដលេឃើញយ៉ងចបស់ថ 
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�ចទទួលបនករេ្របើ្របស់េនះយ៉ងជកែ់ស្តង។ កប៏៉ុែន្ត ជន

ពិករ្រតូវ្របឈមមុខនឹងឧបសគគែផនកបេចចកេទស ែផនកបរ�ិថ ន 
និងភគេ្រចើនឧបសគគែផនកបរ�ិថ ន ែដលបេងកើតេឡើងេ�យមនុស� 
ដូចជ ជេណ្តើ រេន្រចកេចញ-ចូល�គរ គម នជេណ្តើ រេយងកនុង

�គរកំពស់េ្រចើនជន ់ និងកង្វះខតពត័ម៌នកនុងទ្រមងែ់ដលជន

ពិករ�ចទទួលយកបន។ បរ�ិថ នែដលបនបេងកើតេឡើង ែតងែត
មនទំនកទ់នំងេទនឹងករអភវិ��នស៍ងគម និងវបបធម ៌ កដូ៏ចជ

ទំេនៀមទម្ល ប ់ េហតុដូេចនះ បរ�ិថ នែដលបេងកើតេឡើងេ�យមនុស�

គឺសថិតេនេ្រកមករ្រតួត្រ�ទងំ្រសុងរបស់សងគម។ ឧបសគគសិបប 
និមមតិទងំេនះ េ្រចើនេកើតេចញពីកង្វះពត័ម៌ន និងជំនញបេចចក

េទស ជជងេកើតេចញពីឆនទៈជសមបជញញ ៈ េដើមប�ី�ងំជនពិករ

ពីករទទួលបនសិទធិេ្របើ្របស់នូវទីកែន្លង និងេស�កមមននែដល 
មនបំណង�កឲ់យ��រណជនេ្របើ្របស់ជទូេទេនះ។ េដើមប ី
ែណនឲំយេ្របើ្របស់េគលនេយបយ ែដលអនុញញ តិឲយមនករ

បងកលកខណៈងយ្រសួល កនែ់ត្របេសើរស្រមបជ់នពិករេនះ 
ករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថចំេពះជនពិករ គឺជករចបំចេ់ដើមប្ីរបយុទធ 
្របឆងំនឹង�្ល ក�ន មទុរយស និងករេរ ើសេអើង �មរយៈកិចចខំ

្របឹងែ្របងអបរ់បំន្ត ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង យុទធនករ និង
ទំនកទ់ំនងវបបធម។៌ 
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៤. កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយ 
បយ និងអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ

េរ ើសេអើងពូជ�សន ៍ ែចងយ៉ងចបស់អំពីសិទធិៃនករទទួលបន

េនះថជែផនកមយួៃនចបបសិ់ទធិមនុស�អន្តរជត។ិ ករបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួលគួរ្រតូវបនយល់ថ ជករបញជ កេ់ឡើងវញិអំពីពិករ

ភពជក�់ក ់ ឬជទិដ្ឋភពសងគមអពំីសិទធិៃនករទទួលបនេនះ។ 
អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ បញចូ លករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួល ថជេគលករណ៍មយួ កនុងចំេ�មេគលករណ៍ជ

មូល�្ឋ នចំបងៗៃនអនុសញញ េនះ - ជបុេរលកខខណ្ឌ ដសំ៏ខនប់ំផុត 
មយួ ស្រមបជ់នពិករកនុងករទទួលបនេ�យ្របសិទធភព និង

េ�យេសមើភពគន នូវសិទធិពលរដ្ឋ សិទធិនេយបយ សិទធិេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច និងសិទធិវបបធមេ៌ផ�ងៗគន ។ ករបងកលកខណៈងយ

្រសួល គួរ្រតូវបនគិតគូរេនកនុងបរបិទៃនសមភព និងករមនិេរ ើស

េអើង។ េលើសពីេនះ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល ក�៏ច្រតូវបន

យល់ថ ជែផនកមយួៃនករផ្តល់អំ�ចកនុងសងគមផងែដរ និង�ច

្រតូវេមើលេឃើញថជែផនកទងំ្រសុងមយួ ៃនកមមវធិីអភវិ��ន្៍របកប 
េ�យចីរភព។ 
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៥. ខណៈែដលពលរដ្ឋ និងអងគករេផ�ងគន មនករយល់

ដឹងខុសៗគន  អំពីអតថនយ័ៃនពកយបេចចកវទិយពត័ម៌ន និងទនំក់

ទំនង(ICT) កព៏ួកេគទងំអស់គន ទទលួ�គ ល់ថបេចចកវទិយពត័ម៌ន 
និងទំនកទ់នំង ជពកយបណ្តុ ំ មយួែដលរមួបញចូ លនូវ្រគបឧ់បករណ៍ 
ឬកមមវធិីពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ្រពមទងំខ្លឹម�ររបស់�ផង។ 
ករផ្តល់និយមនយ័ែបបេនះ បនបញចូ លនូវករទទួលបនវ�ិល

ភពយ៉ងទូ�យៃនបេចចកវទិយ ដូចជ វទិយុ ទូរទស�នផ៍ក យរណប 
ទូរសពទចល័ត ទូរសពទេ្របើែខ� កុពំយូទរ័ ប�្ត ញែផនករងឹ នងិែផនកទន ់
�រៈសំខនៃ់នបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនងសថិតេនេលើសមតថ 
ភពេដើមបេីបើកេស�ជេ្រចើន្របេភទ េស�េផទរែដលមន្រ�ប ់និង
បេងកើតនូវត្រមូវករធំេធងែថមេទៀត ដល់ករទទួលបនពត័ម៌ន នងិ 
ចំេណះដឹង ជពិេសស កនុងចំេ�ម្របជជនែដលមនិទទួលបន

េស�្រគប្់រគន ់ និង្របជជនែដលមនិ្រតូវបនេគ�កប់ញចូ លកនុង

ករផ្តល់េស�ទងំេនះដូចជជនពិករជេដើម។ ម្រ�១២ ៃនបទ
បបញញត្តិទូរគមនគមនអ៍ន្តរជតិ(្រកុងឌូៃប ឆន ២ំ០១២) ែចងអំពសិីទធ ិ
ជនពិករ កនុងករទទួលបនេស�ទូរគមនគមនអ៍ន្តរជតិ េ�យ

ពិ�រ�េ�េលើអនុ�សនន៍ន របស់សហជីពទូរគមនគមន៍

អន្តរជតិែដលពកព់ន័ធ។ បទបបញញត្តិៃនម្រ�េនះ �ចេដើរតនួទី

ជមូល�្ឋ នមយួេដើមបពី្រងឹង្រកបខណ្ឌ ចបបជ់តិរបស់រដ្ឋភគី។ 
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៦. កនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៥(១៩៩៤) គណៈកមម ធិ
ករស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ បនរលឹំកេឡើងវញិ

អំពីករណីយកិចចរបស់រដ្ឋភគី កនុងករអនុវត្តវធិនស្តង�់ររបស់អងគ

ករសហ្របជជតិស្តីពីឱកសេសមើភពគន ស្រមបជ់នពិករ។ វធិន 
ស្តង�់រេនះ កម៏នរេំលចនូវ�រៈសំខនៃ់នករបងកលកខណៈងយ

្រសួលដល់បរ�ិថ នរូបវន័្ត ករដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង

ស្រមបក់រេធើ្វឲយមនឱកសេសមើភពគន ដល់ជនពិករ។ ទស�ន

ទនេនះ ្រតូវបនែចងេនកនុងវធិនទី៥ ែដលកនុងេនះ ករបងក 
លកខណៈងយ្រសួលចំេពះបរ�ិថ នរូបវន័្ត ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង

្រតូវបនកំណតទ់ិសេ�ជវស័ិយសំ�បស់កមមភព�ទិភព សំ�ប ់ 
រដ្ឋ។ �រៈសំខនៃ់នករបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ ក�៏ច្រតូវ

បន្រសងេ់ចញពីេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១៤(២០០០) របស់   
គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិវបបធម ៌ (កថ
ខណ្ឌ ទី១២)។ កនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៩(២០០៦) ស្តីពីសិទធិ
កុមរពិករ គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ បនសងកតធ់ងនអ់ពំីករ

មនិបងកលកខណៈងយ្រសួល ៃនមេធយបយដឹកជញជូ ន�ធរណៈ 
និងបរកិខ រដៃទេទៀត �បទ់ងំសំណងអ់គររ�្ឋ ភបិល កែន្លងលក់

ទំនិញ និងទីកែន្លងក�ំន្តននផងេនះ គឺជក�្ត ចមបងកនុងករ

មនិយកចិត្តទុក នងិករផតកុ់មរពិករេចញ េហើយជកែ់ស្តង 
�ស់ អនុេ្រគះដល់ករ��ងំនូវករទទួលបនេស�នន រមួ
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ទងំេស�សុខភព នងិអបរ់ផំង។ �រៈសំខនៃ់នករបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួល ្រតូវបនបញជ កេ់ឡើងវញិេ�យ�ណៈកមម ធិករេនះ 
េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់ខ្លួនេលខ១៧(២០១៣) ស្តីពីសិទធិ
កុមរកនុងករទទួលបនករស្រមក ករលំែហ ករេលងសបបយ 
សកមមភពក�ំន្តេផ�ងៗ ជីវតិវបបធម ៌និងសិលបៈ (ម្រ�៣១)។ 

៧. របយករណ៍ពិ�ពេ�កស្តីពីពិករភព (២០១១) 
ែដលេបះផ�យេ�យអងគករសុខភពពិ�ពេ�ក និងធនគរ

ពិ�ពេ�ក កនុង្រកបខណ្ឌ ៃនករពិេ្រគះេយបល់ដធ៏ំបំផុតមនិធ្ល ប ់
មន េ�យមនករចូលរមួយ៉ងសកមមពីអនកវជិជ ជីវៈ�បរ់យនក ់
កនុងវស័ិយពិករភព បនសងកតធ់ងនថ់ បរ�ិថ នែដលបនបេងកើត

េឡើង ្របពន័ធដឹកជញជូ ន ្រពមទងំពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង េ្រចើនែត
មនិបនបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ជនពិករេទ (របយករណ៍

ពិ�ពេ�កស្តីពីពិករភព៖ អតថបទសេងខប ទំពរ័ទ១ី០)។ ជនពកិរ 
្រតូវបន��ងំពីករទទួលបនសិទធិជមូល�្ឋ នមយួចំនួនរបស់ខ្លួន 
ដូចជសិទធិែស្វងរកករងរ ឬសិទធិទទួលបនេស�ែ�ទសុំខភព

ជេដើម េ�យ�រែតកង្វះករដឹកជញជូ ន ែដលជនពិករ�ចេ្របើ
្របស់បន។ កំរតិៃនករអនុវត្តចបបស់្តីពីករបងកលកខណៈងយ

្រសួលេនមនក្រមតិទបេនេឡើយេន�មប�្ត ្របេទសជេ្រចើន 
េហើយជនពិករ ជេរឿយៗ្រតូវបនបដិេសធនូវសិទធិេសរភីពៃនករ

បេញចញមតិ េ�យ�រែតពត័ម៌ននងិទនំកទ់នំង មនិបងកលកខណៈ 
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ងយ្រសួលដល់ពួកេគ។ សូមបែីតេនកនុង្របេទសមយួចំនួន ែដល
មនេស�បកែ្របភ�សញញ ស្រមបជ់នពិករគថ្លង ់ កច៏ំននួអនក

បកែ្របែដលមនគុណសមបតិ្ត្រគប្់រគន ់ េនមនក្រមតិទបេន

េឡើយ េហើយេ�យ�រែតអនកបកែ្របទងំេនះ ្រតូវេធ្វើដំេណើ រ

េ�យខ្លួនឯងេទរកអតិថិជនរបស់ខ្លួនផងេនះ េធ្វើឲយអនកបកែ្រប

ទងំេនះមនតៃម្លៃថ្លេពក មនិ�ចបំេព��មត្រមូវករែដលកំពុង 
ែតមនករេកើនេឡើងបនេនះេទ។ ជនពិករបញញ  និងចតិ្តសងគម 
រមួជមយួជនពិករែភនក-ថ្លងផ់ងេនះ ្របឈមមុខនឹងរបងំនន

កនុងករប៉ុនបង៉ចងទ់ទួលបនពត័ម៌ននិងទំនកទ់នំង េ�យ�រ

ែតកង្វះទ្រមងង់យ្រសួល�ន និងកង្វះខតមេធយបយជំនសួ នងិ 
ចំនួនបែនថម។ ពួកេគក្៏របឈមមុខនឹងរបងំនន េនេពលប៉ុនបង៉

េដើមបទីទួលបនេស�ទងំេនះផងែដរេ�យ�រែតបុេរនិចឆយ័ និង 
កង្វះករបណ្តុ ះប�្ត លឲយបន្រគប្់រគន ់ ដល់បុគគលិកែដលផ្តល់ 
េស�ទងំេនះ។ 

៨. របយករណ៍ស្តីពីករេធ្វើទូរទស�នឲ៍យ�ចទស�នបន 
ទងំអស់គន  ែដលសរេសរេ�យសហជីពទូរគមនគមនអ៍ន្តរជតិ 
េ្រកមកិចចសហករជមយួគេ្រមងផ្តួចេផ្តើមសកល ស្រមបប់េចចក

វទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់នំងែដល្រតូវ�កប់ញចូ ល(G3ICT) គូស

បញជ កថ់ ចំនួនសមម្រតដធ៏ំសេមបើមមយួៃន្របជជនមយួពន់

�ននក ់ ែដលរស់េនកនុងទ្រមង�់មយួៃនពិករភពេនះ មនិ
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�ចទទួលបនខ្លឹម�រជចកខុទស�ន ៍ េ�តទស�នេ៍ឡើយ។ កង្វះ
ខតករទទួលបនេនះ េផ្តើមេចញពីករមនិទទលួបនខ្លឹម�រពត័ ៌
មន និង/ឬឧបករណ៍ចបំចន់នែដលជួយ ពួកគតឲ់យទទួលបន

េស�ទងំេនះ។ 

៩. ករបងកលកខណៈងយ្រសួល្រតូវបនទទួល�គ ល់េ�យ 

សហគមនI៍CT ែដលមនឥទធិពល�ងំពីដំ�កក់លដំបូងៃនសននិ 

សីទកំពូលពភិពេ�កស្តីពីសងគមពត័ម៌នវទិយកលពីឆន ២ំ០០៣។ 

�មរយៈករែណន ំ និងករជំរុញេ�យសហគមនជ៍នពិករ 

ទស�នទនេនះ ្រតូវបន�កប់ញចូ លេទកនុងេសចក្តី្របកសអំពី

េគលករណ៍របស់សននិសីទកំពូលេនះ ែដលកនុងេនះ កថខណ្ឌ ទី

២៥ ែចងថ “២៥-ករែចករែំលកនិងករព្រងឹងចំេណះដឹងសកល 

ស្រមបក់រអភវិ��ន ៍ �ច្រតូវបនេលើកកំពស់ �មរយៈករដក

េចញនូវរបងំននែដល��ងំដល់ករទទួលបនេ�យេសមើភពគន  

នូវពត័ម៌នអពំីសកមមភពេសដ្ឋកិចច សងគម នេយបយ សុខភព 

វបបធម ៌ អបរ់ ំ និងវទិយ��ស្ត និង�មរយៈករស្រមួលដល់ករ

ទទួលបនពត័ម៌នកនុងវស័ិយ��រណៈ រមួទងំកររចនប្លងជ់ 

សកល និងករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយជំនួយ”។ 
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១០. គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិជនពកិរ បនចតទុ់កករ

បងកលកខណៈងយ្រសួល ថជបញ្ហ ដសំ៏ខនម់យួកនុងចំេ�ម

បញ្ហ សំខន់ៗ ជេ្រចើន េនេរៀង�ល់កិចចសនទនទងំដប ់ ែដលខ្លួន

បនេរៀបចំេឡើង រហូតដល់ដំេណើ រករ្រពងៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទ

េនះជមយួរដ្ឋភគីេដើមបពីិចរ�អំពីរបយករណ៍ដំបូងរបស់រដ្ឋ។ 

េសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នសុទធែតមនអនុ�សនទ៍កទ់ងនឹងករបងក 

លកខណៈងយ្រសួលេនះ។ បញ្ហ ្រប�ម�មញញមយួ គឺកង្វះខត

យន្តករឃ្ល េំមើល្រគប្់រគន ់េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តជកែ់ស្តង

នូវករបងកលកខណៈងយ្រសួលែតមយួដូចគន  និងចបបព់កព់ន័ធ។ 

េនកនុងរដ្ឋភគីមយួចំនួន ករឃ្ល េំមើលគឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់

�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ែដលខ្វះខតចំេណះដឹងបេចចកេទស និងខ្វះខត

ធនធនមនុស� និងសមភ រៈស្រមបធ់នដល់ករអនុវត្តឲយមន

្របសិទធភព។ បញ្ហ ្រប�ម�មញញមយួេទៀត គឺកង្វះខតករ    

បណ្តុ ះប�្ត ល ែដល្រតូវផ្តល់េទឲយៃដគូពកព់ន័ធ និងករចូលរមួ

មនិ្រគប្់រគនរ់បស់ជនពកិរ និងអងគករតំ�ងជនពិករ េនកនុង

ដំេណើ រករ ៃនករធនឲយទទួលបន នូវករេ្របើ្របស់បរ�ិថ ន  

រូបវន័្ត ករដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង។ 
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១១. គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិជនពកិរ កប៏នេលើកេឡើង

ពីបញ្ហ ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ  េនកនុងករណីយុត្តិ 
��ស្តរបស់ខ្លួនែដរ។ កនុងេរឿងក្តី Szilvia Nyusti, Péter Takács 
និងTamás Fazekas ទល់នឹង្របេទសហុង្រគី (បណ្តឹ ងេលខ

១/២០១០ ទស�នៈ្រតូវបនអនុមត័កលពីៃថងទី១៦ ែខេម� ឆន ំ
២០១៣) គណៈកមម ធិករយល់េឃើញថ េស�កមមទងំអស់ែដល

េបើកចំហ ឬផ្តល់ដល់�ធរណជនទូេទ ្រតូវែត�ចេ្របើ្របស់បន 
េ�យជនពិករ ្រសប�មប�ញញតិ្តៃនម្រ�� ៃនអនុសញញ ស្តីពី

សិទធិជនពិករ។ មនករអំពវនវឲយរដ្ឋភគី្រតូវធនថ ជនពកិរ

ែភនក�ចទទលួបនករេ្របើ្របស់ម៉សីុនដក្របកស់្វ័យ្របវត្តិ ATM ។ 

គណៈកមម ធិករបនផ្តល់អនុ�សន ៍ កនុងចំេ�មបញ្ហ េផ�ង�

េទៀតថ រដ្ឋភគីគរួបេងកើតស្តង�់អប�បរមស្រមបក់របងកលកខណៈ 
ងយ្រសួលៃនេស�ធនគរ ែដលផ្តល់េ�យ�ថ បន័ហិរញញ វតថុឯក

ជន ស្រមបអ់នកែដលមនករខូចខតចកខុទស�ន ៍ និងមនករអន់

ថយ្របេភទេផ�ងេទៀត” “បេងកើត្រកបខណ្ឌ ចបប ់ េ�យមនកល

វភិគចបស់�ស់ �ចអនុវត្តបន និងមនេពលេវ�កំណត់

ស្រមបក់រ�ម�ន�្ល េំមើល និងករ�យតំៃលអំពីករែកែ្រប និង
ករែកត្រមូវជបន្តបនទ ប ់េ�យ�ថ បន័ហិរញញ វតថុឯកជនែដលេស�

ធនគររបស់ខ្លួនកលពីមុនមនិ�ចេ្របើ្របស់បនេ�យជនពិករ 
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េទជេស�មយួែដល�ចេ្របើ្របស់បនេ�យជនពិករវញិ” ្រពម
ទងំ “ធនថ�ល់ម៉សីុនដក្របកេ់�យស្វ័យ្របវត្តិែដលធនគរ 
ទិញថមីៗ នងិេស�ធនគរេផ�ងៗេទ�ត �ចេ្របើ្របស់បនយ៉ង

េពញេលញេ�យជនពិករ (វកយខណ្ឌ ទី១០.២(ក))។ 

១២. េ�យ�រែតករណីយុត្តិ��ស្តទងំេនះ និងករពិត

ែដលថ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល គឺពតិជបុេរលកខខណ្ឌ ដ៏

សំខនប់ំផុតមយួស្រមបជ់នពិករ ចូលរមួឲយបនេពញេលញ និង

េ�យេសើមភពគន កនុងសងគម នងិទទលួបនសិទធិមនុស� និងេសរ ី

ភពជ�រវន័្តទងំអស់របស់ពួកេគ ្របកបេ�យ្របសិទធភពេនះ 

គណៈកមម ធិករយល់េឃើញថ �ជករ�បំច្់រតូវអនុមត័េសចក្តី

ពនយល់ទូេទមយួ េទេលើម្រ�� ៃនអនុសញញ េនះ ស្តីពីករបងក

លកខណៈងយ្រសួល ្រសប�មវធិននីតិវធិីរបស់ខ្លួន និងករអនុ

វត្តកន្លងមករបស់�ថ បន័សនធិសញញ សិទធិមនុស�។ 
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II. ខ្លមឹ��រគិយគុ្ត ិ
១៣. ម្រ�៩ ៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ ែចងថ 

“េដើមប�ីចឲយជនពិកររស់េនេ�យឯក�ជយ នងិចូលរមួយ៉ងេពញ 
េលញកនុង្រគបទ់ិដ្ឋភពៃនជីវតិ រដ្ឋភគី្រតូវចតវ់ធិនករសម្រសប 
េដើមបធីនដល់ជនពិករ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួ 
អនកដៃទ ឲយទទួលបននូវករេ្របើ្របស់បរ�ិថ នរូបវន្ត មេធយបយេធ្វើ

ដំេណើ រ ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ្រពមទងំ្របពន័ធ និងបេចចកវទិយ
ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង េ្រគ�ងស្រមួលេផ�ង� និងេស�កមមដៃទ

េទៀត ែដលេបើកចំហ ឬ្រតូវផ្តល់ជូនជ�ធរណៈ ទងំេនទី្រកុង 
ទងំេនជនបទ។” ្របករសំខនគ់ឺថ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល 
្រតូវេលើកមកេ�ះ្រ�យ េន្រគប្់រជុងៃនភពសមុ្រគ�ម ញរបស់�

ែដលេនជុំវញិបរ�ិថ នរូបវន្ត មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ ពត័ម៌ន និង
ទំនកទ់ំនង និងេស�កមមេផ�ង�។ ករយកចិត្តទុក�កែ់លងេផ្ត ត

េទេលើបគុគលិកលកខណៈគតិយុត្តិ  និងចរកិលកខណៈឯកជន  ឬ 
�ធរណៈរបស់មច ស់អគរ េហ�្ឋ រចនសមពន័ធដកឹជញជូ ន យន្ត 
ជំនិះ ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង នងិេស�កមមេផ�ង�េទៀតេហើយ។ 
ដ�ប�ទំនិញ ផលិតផល និងេស�កមមទងំ�យែដល្រតូវេបើក

ចំហ និង្រតវូផ្តល់ជូន�ធរណជន ដ�បេនះរបស់ទងំេនះ្រតូវ
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ែត�ចេ្របើ្របស់បនេ�យមនុស�ទងំអស់គន  េ�យមនិគិតថេតើ 
របស់ទងំេនះមនមច ស់ និង/ឬផ្តល់ឲយេ�យ�ជញ ធរ�ធរណៈ 
ឬសហ្រគសឯកជនេនះេទ។ ជនពិករគួរទទួលបនេ�យេសមើ

ភពគន ចំេពះទំនិញ ផលិតផល នងិេស�កមមទងំអស់ែដលេបើក

ចំហ ឬផ្តល់ដល់�ធរណជនកនុងលកខណៈមយួែដលធនឲយករ

ទទួលបនមន្របសិទធភព និងេ�យេសមើភព ្រពមទងំេគរព 
េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់ពួកេគ។ វធិី��ស្តេនះ េផ្តើមេចញពីករ�ម

ឃត្់របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង ករបដិេសធកនុងករទទួលបន ្រតូវ
ចតទុ់កជករបេងកើតឲយមនអំេពើៃនករេរ ើសេអើង េ�យមនិគិតថ

េតើជន្រប្រពឹត្តេនះ ជអងគភព�ធរណៈ ឬឯកជនេឡើយ។ ករ

បងកលកខណៈងយ្រសួល គបបផី្តល់ដល់ជនពិករ្រគបរូ់បេ�យមនិ

គិតអំពី្របេភទៃនភពអនេ់��យ េ�យមនិមនករែបងែចក

្របេភទ�មយួ មនជ�ទិ៍ពូជ�សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ភ� 
�សន មតិនេយបយ ឬមតិេផ�ងេទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ឬ 
សងគម ្រទពយសមបត្តិ កំេណើ ត ឬ�ថ នភពដៃទេទៀត �ថ នភព

សងគម ឬផ្លូវចបប ់ េយនឌរ័ ឬ�យុេឡើយ។ ករបងកលកខណៈងយ

្រសួល គួរពិចរ�ជពិេសសអំពីទស�នៈេយនឌរ័ និង�យុរបស់

ជនពិករ។ 
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១៤. ម្រ�� ៃនអនុសញញ េនះែចងយ៉ងចបស់ថ ករបងក 
លកខណៈងយ្រសួល គឺជបុេរលកខខណ្ឌ េដើមបជីួយ ជនពិករឲយរស់

េនេ�យ�ក�ជយ និងចូលរមួយ៉ងេពញេលញ និងេសមើភពគន កនុង 
សងគម េហើយទទួលបនសិទធិមនុស� និងេសរភីពជមូល�្ឋ នទងំ

អស់ េ�យគម នកររតឹតបតឹ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជ 
មយួអនកដៃទ។ ម្រ�� មនឫសគល់េនកនុងសិទធិមនុស�ែដល

មន្រ�ប ់ ដូចជកនុងម្រ�២�(គ) ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពី
សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ អំពីសិទធិទទួលបនេស���  
រណៈេ�យេសមើភពគន  និងកនុងម្រ��(ច) ៃនអនុសញញ ស្តីពីករ

លុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍ អំពីសិទធិេចញ

ចូលទីកែន្លង �េស�កមមស្រមបក់រេ្របើ្របស់ជ��រណៈ។ 
េនេពលែដលសនធិសញញ សិទធិមនុស�សនូលទងំពីរេនះ ្រតូវបន

អនុមត័ ្របពន័ធអុីនេធើែណតែដលបនផ្ល ស់ប្តូរពិ�ពេ�កគួរឲយកត់

សំគល់េនះ េនមនិទនម់នេនេឡើយេទ។ ដូេចនះ អនុសញញ អន្តរ

ជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ គឺជសនធិសញញ សិទធិមនុស�ដំបងូេគកនុង

សតវត�ទី២១ ែដលេលើកេឡើងអំពសិីទធិទទួលបនបេចចកវទិយពត័ ៌
មននិងទំនកទ់ំនងេនះ គឺមនិែមនបេងកើតសិទធថិមីស្រមបែ់តជន

ពិករេនះេទ។ េលើសពីេនះេទៀត សញញ ណៃនសមភពកនុងចបប់

អន្តរជតិ មនករផ្ល ស់ប្តូរ កនុងរយៈេពលប៉ុនម នទសវត�ចុងេ្រកយ

េនះ។ ករផ្ល ស់ប្តូរជទស�នទនពសីមភពជផ្លូវករ េទជសម 
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ភពជ�រធតុ មនផលបះ៉ពល់េទេលើភរកិចចរបស់រដ្ឋភគី។ 
កតព្វកិចចផ្តល់ករបងកលកខណៈងយ្រសួល គឺជែផនកដសំ៏ខនម់យួ

ៃនភរកិចចថមីេនះ េដើមបេីគរព ករពរ និងបំេពញសិទធិសមភព។ 
ដូេចនះ ករបងកលកខណៈងយ្រសួលគួរ្រតូវបនពិ�រ�េ�កនុង  
បរបិទៃនសិទធិទទួលបន ែដល្រតូវបនេមើលេឃើញ�ជទស�នៈ  
វស័ិយជក�់កអ់ំពីពកិរភព។ សិទធិទទួលបនស្រមបជ់នពិករ 
្រតូវបនធន�មរយៈករអនុវត្តដត៏ឹងរុងឹៃនស្តង�់រករបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួល។ ឧបសគគទងំ�យែដលមនេ�កនុងរបស់របរេ្របើ
្របស់សមភ រៈបរកិខ រ ទំនិញ និងេស�កមមែដលមនបំណង�កឲ់យ

�ធរណៈជនេ្របើ្របស់ ឬេបើកចហំរដល់�ធរណជន ្រតូវែត
លុបបំបតជ់បេណ្តើ រៗ ជលកខណៈ្របពន័ធ និងកនែ់តសំខនេ់នះ

គឺ�មរយៈករ�្ល េំមើលមនិឈបឈ់រ េ�យឈរេលើេគលបំណង

សេ្រមចឲយបនេពញេលញនូវករបងកលកខណៈងយ្រសួល។ 

១៥. ករអនុវត្តដត៏ឹងរុងឹៃនកររចនប្លងជ់សកលែដល�ច 
េ្របើ្របស់បនេ�យបុគគល្រគបរូ់ប ស្រមប្់រគបទ់ំនិញ ផលិតផល 
សមភ រៈបរកិខ រ បេចចកវទិយ និងេស�កមមទងំអស់ គួរធនឲយមន

ករទទួលបនេ�យេពញេលញ េ�យេសមើភព នងិេ�យគម ន

កររតឹតបតិដល់អនកេ្របើ្របស់ទងំអស់ េ�យ�បប់ញចូ លទងំជន

ពិករផង �មមេ�យបយមយួែដលយកចិត្តទុក�កេ់ពញេលញ
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ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូរ នងិភពច្រមុះែដលមនពីកំេណើ តរបស់ពួកេគ។ 
បញ្ហ េនះ គួររមួចំែណកដល់ករបេងកើតសង្វ កៃ់នករបន្ល ស់ទី

េ�យ�ម នកររតឹតបតិមយួ ស្រមបប់ុគគលមន ក់ៗ  ពីកែន្លងមយួេទ

កែន្លងមយួ រមួទងំករបន្ល ស់ទីេនកនុងទី�ងំជក�់កម់យួចំនួន 
េ�យ�ម នករ��ងំ។ ជនពិករ នងិអនកេ្របើ្របស់ដៃទេទៀត គួរែត
�ច�្ល ស់ទីបនេន�មផ្លូវេ�យមនិមនករ��ងំ �ចេ្របើ្របស់

យន្តជំនិះទងំ�យែដលមនបតទប សិទធទិទួលពត័ម៌ននិង

ទំនកទ់ំនងនិង�ចចូល-ចូល និងបម្ល ស់ទីបនេនកនុង��រែដល 
្រតូវបនរចន�មប្លងជ់សកល េ�យេ្របើ្របស់េ្រគ�ងជំនួយ

បេចចកេទស និងជំនួយរស់រេវ ើក �មករចបំច។់ ករអនុវត្តករ

រចនប្លងជ់សកល មនិ�ចលុបបបំតត់្រមូវករេ្របើេ្រគ�ងជំនួយ

បេចចកេទសេ�យ�ក�ងេនះេទ។ ករអនុវត្តេទេលើ��រមយួ 
ចប�់ងំពីដ�ំកក់លរចនប្លងដ់ំបងូមក នឹងជួយ ឲយករ�ង

សងច់ំ�យលុយមនិសូវេ្រចើន៖ ករេធ្វើឲយ��រ�ចេ្របើ្របស់

បនេ�យជនពិករ�ងំពីេដើមទីេទ �ចមនិបេងកើនចំ�យសរុប

កនុងករ�ងសងេ់នះេទ កនុងករណីជេ្រចើន ឬកច៏�ំយ�ចេកើន

េឡើងតិចតួចបំផុតកនុងករណីខ្លះ។ ផទុយេទវញិ ចំ�យស្រមប់

ករស្រមប��រ េដើមបេីធ្វើឲយជនពិករ�ចេ្របើ្របស់បនេនេពល
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េ្រកយៗមកេទៀត �ចមនចំនួនេ្រចើនបែនថមេទៀតកនុងករណីមយួ

ចំនួន ជពិេសស េន�ម��រែដលមនលកខណៈ្របវត្តិ��ស្ត

មយួចំនួន។ ករអនុវត្តដំបូងៃនកររចនប្លងជ់សកល �ចមន

លកខណៈសន�សំំៃចេ្រចើនជង កប៏៉ុែន្តចំ�យជសក្ត នុពលកនុង

ករដករបងំេចញេនេពលេ្រកយមកេទៀត មនិ�ចយកមកេ្របើ

ជេលស េដើមបេីគចេវសពីករបំេពញកតព្វកិចច កនុងករដកេចញ

នូវរបងំនន េដើមបសីេ្រមចឲយបនករបងកលកខណៈងយ្រសួលជ 
បន្តបនទ បេ់នះេឡើយ។ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល ស្រមបព់ត័ ៌
មននិងទំនកទ់ំនង រមួទងំ បេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់នំង

(ICT)ផងេនះ កគ៏ួរសេ្រមចឲយបន�ងំពីេដើមទេីទែដរពីេ្រពះថ 
ករស្រមប�ម េនេពលេ្រកយៗេទៀត េទេលើអុីនេធើែណត និង  
បេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទនំកទ់ំនងេនះ �ចបេងកើនករចំ�យ។ 
ដូេចនះ ករត្រមូវបញចូ លកមមវធិីែដល�ចេ្របើ្របស់បនេ�យ�ន

ពិករ ៃនបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង �ងំពីដំ�កក់ល

ដបំងូៃនកររចនប្លង ់ ្រពមទងំករផលិត �ងំពដី�ំកក់លដបំងូ

បំផុតៃនកររចនប្លង ់នងិករ�ងសងេ់នះ គឺមនលកខណៈសន�ំ

សំៃចជង។ 
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១៦. ករអនុវត្តកររចនប្លងជ់សកលេនះ េធ្វើឲយមនុស�

ទងំអស់�ច្រប្រស័យេនបនកនុងសងគម គមឺនិែមនស្រមបែ់ត

ជនពិករេនះេទ។ ្របករសំខនផ់ងែដរេនះ គឺម្រ�� �ក់

កំហិតយ៉ងចបស់េទេលើរដ្ឋភគី នូវភរកចិចធនឲយមនករបងក

លកខណៈងយ្រសួលេនះ ទងំេនតំបនទ់ី្រកុង និងតំបនជ់នបទ។ 
ភស្តុ�ងបនបង្ហ ញថ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល ជធមម� 
េ្រចើនមនភពល្អ្របេសើរេន�មទី្រកុងធំៗ ជង�មតំបន�់ច់

្រសយល តំបនជ់នបទែដលមនិសូវមនករអភវិ��ន ៍សូមបែីតករ

េធ្វើនគរូបនយីកមមដធ៏ំទូ�យ ជួនកល�ចបេងកើតជរបងំថមីៗ

បែនថមេទៀត ែដល��ងំដល់ករទទួលបនស្រមបជ់នពិករ ជ

ពិេសស ចំេពះបរ�ិថ នែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង ករដឹកជញជូ ន 
និងេស�កមមនន កដូ៏ចជេស�ទំនកទ់ំនងពត័ម៌នែដលកនែ់ត

ទំេនើប េនកនុងតំបនទ់ី្រកងុែដលមនមនុស�កកកុញ និងមមញឹក

ខ្ល ងំ។ ទងំេនតំបនទ់ី្រកងុ នងិតំបនជ់នបទគួរបងកលកខណៈងយ

្រសួលដល់ជនពិករ ឲយទទួលបនករេ្របើ្របស់ទី�ងំធមមជតិ 
និងេបតិកភណ្ឌ ៃនបរ�ិថ នរូបវន្ត ែដល�ធរណជនទូេទ�ច

េចញ-ចូល នងិទទួលបនភពរកី�យ។ 

១៧. ម្រ�� កថខណ្ឌ ទី១ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគី្រតូវកំណត់

អត្តសញញ ណ និងលុបបំបតឧ់បសគគ នងិរបងំននែដល��ងំ

ករបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ មនដូចជ៖ 
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(ក). �គរ ផ្លូវថនល់ មេធយបយដឹកជញជូ ន នងិេ្រគ�ង 
ស្រមួលកនុងផទះ និងេ្រកផទះេផ�ងេទៀត រមួទងំ��េរៀន លំេន

�្ឋ ន ្រគឹះ�ថ នសុខភបិល និងកែន្លងេធ្វើករ។ 

(ខ). ពត័ម៌ន ទំនកទ់នំង និងេស�កមមដៃទេទៀត រមួទងំ

េស�កមមេអឡិច្រតូនិច នងិេស�កមមសេ្រងគ ះបនទ ន ់ករេលើកេឡើង

ខងេលើអំពី “េ្រគ�ងស្រមួលកនុងផទះ នងិេ្រកផទះេផ�ងេទៀត” គួររមួ
បញចូ លសមភ រៈបរកិខ ររបស់ទីភន កង់រអនុវត្តចបប ់តុ�ករ និងពនធ 
នគរ �ថ បន័សងគម កែន្លងអន្តរកមមសងគម ទីកែន្លងកំ�ន្ត ្រគឹះ 
�ថ នសកមមភពវបបធម ៌ សកមមភព�សន សកមមភពនេយ 
បយ និងសកមមភពក�ី ្រពមទងំកែន្លងលកទ់ំនិញជេដើម។ 
“េស�កមមដៃទេទៀត” គរួរមួបញចូ លបរកិខ រៃ្របសណីយ ៍ ធនគរ 
ទូរគមនគមន ៍និងេស�កមមពត័ម៌នជេដើម។ 

១៨. ម្រ�� កថខណ្ឌ ២ ែចងអំពីវធិនករែដលរដ្ឋភគី

្រតវូចតេ់ឡើង េដើមប�ីកែ់តង្របកសឲយេ្របើ នងិ�ម�នករអនុវត្ត

បទ�្ឋ នជតអិបបបរម ស្រមបក់របងកលកខណៈងយ្រសួលៃន  
សមភ រៈបរកិខ រ និងេស�កមមទងំ�យែដលេបើកចំហ ឬផ្តល់ដល់

�ធរណជន។ បទ�្ឋ នទងំេនះ ្រតូវ្រសបជមយួនឹងបទ�្ឋ ន

របស់រដ្ឋភគីដៃទេទៀត េដើមបធីនឲយបទ�្ឋ នទងំេនះ�ចអនុវត្ត

េទបនរ�ងគន េទវញិេទមក ទកទ់ងនឹងករបន្ល ស់ទីេ�យេសរ ី
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កនុង្រកបខណ្ឌ េសរភីពៃនករបន្ល ស់ទី នងិទទួលបនសញជ តិ

(ម្រ�១�) ស្រមបជ់នពិករ។ រដ្ឋភគីកត៏្រមវូឲយចតវ់ធិនករ

ផងែដរ េដើមបធីនថ អងគភពឯកជន ែដលផ្តល់សមភ រៈបរកិខ រ

ស្រមួល និងេស�កមមែដលេបើកចំហ ឬផ្តល់ដល់�ធរណជន ្រតវូ 
យកចិត្តទុក�កេ់លើ្រគបទ់ិដ្ឋភព ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល

ដល់ជនពិករ (ម្រ�៩ កថខណ្ឌ ២(ខ))។ 

១៩. េ�យ�រែតកង្វះខត ករបងកលកខណៈងយ្រសួល 
េ្រចើនែតេកើតមកពីករយល់ដឹង នងិជំនញបេចចកេទសមនិ្រគប់

្រគនេ់នះ ម្រ�៩ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគី ្រតូវផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល 
ដល់ភគីពកព់ន័ធទងំអស់អំពីករបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ជន 
ពិករ (កថខណ្ឌ ២(គ))។ ម្រ�៩េនះ មនិមនេចតននឹងេរៀប�ប់

ពីៃដគូពកព់ន័ធេនះេទ៖ បញជ ីេពញេលញ�កេ៏�យ គួររមួមន

�ជញ ធរែដលេចញ�ជញ បណ័្ណ �ងសង ់្រកុម្របឹក�ករផ�យ និង
បេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទនំកទ់ំនង សភវសិ្វករ អនករចនប្លង ់  
�ថ បតយករ អនកេធ្វើែផនករទី្រកុង �ជញ ធរដឹកជញជូ ន អនកផ្តល់េស�

កមម សមជកិសហគមន ៍បណ្ឌិ តសភ ្រពមទងំជនពិករ នងិអងគ
ករជនពិករែដរ។ ករបណ្តុ ះប�្ត លទងំេនះគរួែតផ្តល់ឲយមនិ

្រតឹមែតអនករចនទំនិញ េស�កមម និងផលិតផលប៉េុ�្ណ ះេទ ែតគួរ
ែតផ្តល់ឲយអនកទងំ�យែដលផលិតរបស់ទងំេនះផងែដរ។ ជង

េនះេទេទៀត ករព្រងឹងឲយមនជនពិករ ចូលរមួេ�យ�ទ ល់ កនុង
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ករអភវិ��ន ៍ផលិតផល នឹង�ចែកលម្អករយល់ដឹងអំពីត្រមូវករ

ែដលមន្រ�ប ់ និងែកលម្អ្របសិទធ�ពៃនករ�កលបង េទេលើ
ករបងកលកខណៈងយ្រសួលេទៀតផង។ ទីបំផុត គឺអនក�ងសង់

េនេលើទី�ងំសំណងទ់ងំេនះេទ ែដលជអនកេធ្វើឲយ�គរ�ច

បងកលកខណៈងយ្រសួល ឬមនិបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ។ �
ជករសំខន ់ ែដល្រតូវ�កឲ់យដំេណើ រករនូវករបណ្តុ ះប�្ត ល 
និង្របពន័ធ�ម�ន្រតួតពនិិតយេទេលើ្រកុមទងំអស់េនះ េដើមបធីន 
ឲយបននូវករអនុវត្តជកែ់ស្តង េទេលើបទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួល។ 

២០. ករបម្ល ស់ទី និងករត្រមងទ់ិសេន�មប�្ត �គរ 
និងកែន្លងេផ�ង� ែដលេបើកចំហដល់�ធរណជន �ចជបញ្ហ

្របឈមដល់ជនពិករមយួចំនួន ្របសិនេបើគម ន�្ល កសញញ ្រគប់

្រគន ់ ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ឬេស�គ្ំរទនន ែដល�ចេ្របើ
្របស់បន។ ដូេចនះេហើយេទើបម្រ�� កថខណ្ឌ ២(ឃ) នងិ(ង) ែចង 
ថ គួរ្រតូវ�ក�់្ល កសញញ ជអក�រ�ទ បក្តី ជទ្រមងង់យ�នក្តី 
និងងយយល់ក្តី េន�មប�្ត �គរ និងកែន្លងេផ�ង�ែដលេបើក 
ចំហដល់�ធរណៈជន និងែចងថ គួរ្រតូវផ្តល់ទ្រមងៃ់នជំនយួ

ផទ ល់ និងអន្តរករ ី េ�យ�បទ់ងំអនកនផំ្លូវ អនក�ន និងអនកបក
ែ្រប��សញញ �ជីពផង េដើមបសី្រមួលដល់ករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួល។ េ�យគម ន�្ល កសញញ  គម នពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង
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ែដល�ចេ្របើបន នងិគម នេស�គ្ំរទេទេនះ ករបម្ល ស់ទី និង
ករត្រមងទ់ិសកនុង�គរ និង�ម�គរេនះ ្របែហលជមនិ�ច

េទរចួេទស្រមបជ់នពិករជេ្រចើន ជពិេសសអនកែដលទទួលរង

បញ្ហ ែផនកបញញ �ម រតី។ 

២១. េបើមនិបនទទួលពត័ម៌ន និងទំនកទ់ំនងេទ ករ

ទទលួបនេសរភីពៃនគនំតិ នងិករបេញចញមត ិ្រពមទងំសិទធ ិនងិ 
េសរភីពជមូល�្ឋ នដៃទជេ្រចើនេទៀតស្រមបជ់នពិករ �ច្រតូវ

បនខូចខត និង្រតូវបនរតិតបតឹយ៉ងធងនធ់ងរ។ េហតុដូេចនះេហើយ 
េទើបម្រ�៩ កថខណ្ឌ ២(ច) និង(ឆ) ៃនអនុសញញ ែចងថរដ្ឋភគីគួរ 
េលើកសទួយទ្រមងៃ់នជំនយួផទ ល់ និងអន្តរករ ីេ�យ�បទ់ងំអនកនំ

ផ្លូវ អនក�ន និងអនកបកែ្របភ�សញញ �ជីពផង(ែផនក(ង)) េលើក 
សទួយទ្រមងជ់ំនួយ នងិគពំរសម្រសបដៃទេទៀតដល់ជនពកិរ 
េដើមបធីនថ ពួកេគទទួលបនពត័ម៌ន និងេលើកសទួយជនពិករ

ឲយទទួលបន្របពន័ធ និងបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទនំកទ់ំនងថមីៗ  រមួ
ទងំអុីនេធើែណត �មរយៈករអនុវត្តជកតព្វកចិចនូវបទ�្ឋ នៃន

ករបងកលកខណៈងយ្រសួល។ ពត័ម៌ននិងទនំកទ់ំនងទងំេនះ 
គួរ�ចរកបនកនុងទ្រមង្់រសួល�ន លកខណៈ និងវធិី��ស្ត ែដល
�ចជំនួសបន និងែដល�ចបេងកើនលទធភពដល់ជនពិករែដល

េ្របើ្របស់ទ្រមង ់លកខណៈ និងវធិី��ស្តែបបេនះ។ 
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២២. បេចចកវទិយថមីៗ �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបេីលើក

សទួយករចូលរមួឲយបនេពញេលញ និងេ�យេសមើភពរបស់ជន

ពិករេនកនុងសងគម ប៉ុែន្តបនែតកនុងករណីែដលបេចចកវទិយេនះ្រតូវ

បនរចន នងិផលិតមក�មវធិីមយួែដលធនពីករ�ចេ្របើ្របស់ 
បនេ�យជនពិករ។ ករវនិិេយគ និងករផលិត ករ្រ�វ្រជវថមី 
គួររមួចំែណកដល់ករលុបបំបតវ់សិមភព មនិែមនដល់ករបេងកើត

ឧបសគគថមីៗេនះេទ។ ដូេចនះេហើយេទើបម្រ�� កថខណ្ឌ ២(ជ) 
អំពវនវឲយរដ្ឋភគីេលើកសទួយកររចនប្លង ់ករអភវិ��ន ៍ករផលិត 
និងករែចកចយៃន្របពន័ធ នងិបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង 
េនដំ�កក់លដំបូង េដើមបេីធ្វើឲយ្របពន័ធនិងបេចចកវទិយទងំេនះ 
ក្ល យជទ្រមងម់យួែដល�ចេ្របើ្របស់បនេ�យជនពិករកនុងតំៃល 
េថកជអបបបរម។ ករេ្របើ្របស់្របពន័ធជំនួយស្រមប�់្ត ប ់
េ�យ�បប់ញចូ លទងំ្របពន័ធជំនួយេ្រ�បពីេលើ្រតេចៀក េដើមបជីួយ 
ដល់ករ�្ត ប ់និងដល់អនកេ្របើែខ�ជំនយួ ្រពមទងំករបពំកជ់េណ្តើ រ 
េយងទុកជមុនស្រមបអ់នកដំេណើ រ េដើមបជីួយ ដល់ជនពិករ កនុង
ករជេម្ល�សេចញពី��រកនុង្រ�មន�សនន គឺជឧទហរណ៍មយួ

ចំនួនអំពីវ��នភពែផនកបេចចកវទិយ កនុងករផ្តល់េស�ែដលមនករ 
បងកលកខណៈងយ្រសួល។ 
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២៣. េ�យ�រែតករបងកលកខណៈងយ្រសួល ជបុេរ

លកខខណ្ឌ ស្រមបជ់នពកិរេដើមបឲីយ�ចរស់បនេ�យ�ក�ជយដូច 
មនែចងកនុងម្រ�១� ៃនអនុសញញ  និងេដើមបឲីយ�ចចូលរមួបន

េពញេលញ និងេ�យេសមើភពគន កនុងសងគមេនះ ករបដិេសធមនិ

ឲយទទួលបនករេ្របើ្របស់បរ�ិថ នរូបវន្ត មេធយបយដឹកជញជូ ន  
រមួទងំបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង បរកិខ រស្រមលួ នងិេស� 
កមមទងំ�យែដលេបើកចំហ និងផ្តល់ដល់�ធរណជនេនះ ្រតូវ
ចតទុ់កថសថិតកនុងបរបិទៃនករេរ ើសេអើង។ “ករចត�់ល់វធិនករ

សម្រសប រមួទងំវធិនករចបប ់ េដើមបែីកែ្រប ឬលុបេចលចបប ់
បទបញជ  ទេំនៀមទម្ល ប ់ និងករអនុវត្តជកែ់ស្តងែដលមន្រ�ប ់
ែដលបេងកើតជករេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹជនពិករ (ម្រ�៤ កថ

ខណ្ឌ ១(ខ)) បេងកើតបនជកតព្វកិចចទូេទចមបងៗ ស្រមប្់រគបរ់ដ្ឋ

ភគី។ “រដ្ឋភគី្រតូវ�ម�ត�់ល់ករេរ ើសេអើងេ�យ�រែតពិករ

ភព និងធនដល់ជនពិករនូវករករ�រ�មផ្លូវចបបេ់�យេសមើ

ភពគន  និងេ�យមន្របសិទធភព្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង�ម្រគប់

រូបភព” (ម្រ�� កថខណ្ឌ ២)។ “េដើមបេីលើកសទួយសមភព និង
លុបបំបតក់រេរ ើសេអើង រដ្ឋភគី្រតូវចត�់ល់វធិនករសម្រសប 
េដើមបធីនពីករផ្តល់ដំេ�ះ្រ�យសមេហតុផល” (ម្រ�� 
កថខណ្ឌ ៣)។ 
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២៤. គួរមនករែបងែចកឲយបនចបស់ រ�ងកតព្វកិចច

ធនពីករទទួលបនរបស់របរ េហ�្ឋ រចនសមពន័ធ ទំនិញ ផលិត 
ផល និងេស�កមមែដលផលិត �ងសង ់ ឬរចនថមីៗ និងកតព្វ 
កិចចលុបបំបតឧ់បសគគ��ងំ និងធនពីករទទួលបនករេ្របើ
្របស់បរ�ិថ នរូបវន្តមន្រ�ប ់និងមេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ន

និងទំនកទ់នំង ្រពមទងំេស�កមមែដលមន្រ�ប ់ េបើកចហំដល់

�ធរណជនទូេទ។ កតព្វកិចចទូេទមយួេផ�ងេទ�តរបស់រដ្ឋភគី 
គឺ “ពយយម ឬេលើកសទួយករ្រ�វ្រជវ និងអភវិ��នទ៍ំនិញ េស� 
កមម សមភ រៈ និងេ្រគ�ងបរកិខ រែដលរចនជសកល ដូចមនែចង

កនុងម្រ�២ ៃនអនុសញញ េនះ ែដលគួរត្រមវូឲយមនករស្រមប�ម

ជអបបបរម�មែត�ចេធ្វើេទបន នងិមនតៃម្លេថកេដើមបបីំេពញ 
ត្រមូវករជកែ់ស្តងរបស់ជនពិករ េលើកសទួយករេ្របើ្របស់ និង

ភព�ចរកបននូវរបស់ទងំអស់ខងេលើេនះ នងិេដើមបេីលើកសទួយ 
កររចនប្លងជ់សកល កនុងករអភវិ��នប៍ទ�្ឋ ន នងិេគលករណ៍

ែណន”ំ (ម្រ�៤ កថខណ្ឌ ៤(ច))។ របស់របរ េហ�្ឋ រចនសមពន័ធ 
េ្រគ�ងបរកិខ រ ទំនិញ ផលិតផល នងិេស�កមមថមីៗទងំអស់ ្រតវូែត
រចនេឡើង�មវធិីមយួ ែដលេធ្វើឲយរបស់របរទងំអស់ខងេលើេនះ 
�ចេ្របើ្របស់បនេពញេលញេ�យជនពិករ ្រសប�មេគល

ករណ៍ែណនសំ្តីពីកររចនប្លងជ់សកល។ រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចច

កនុងករធនថ  ជនពិករ�ចទទួលបនករេ្របើ្របស់បរ�ិថ នរូប 
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វន្តែដលមន្រ�ប ់ និងមេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទំនក់

ទំនង ្រពមទងំេស�កមមែដលមន្រ�បែ់ដលេបើកចំហដល់�ធ 
រណជនទូេទ។ ប៉ុែន្ត េ�យ�រែតកតព្វកិចចេនះ្រតូវអនុវត្តជបន្ត 
បនទ បេ់នះ រដ្ឋភគគីួរកំណត្់រកបខណ័្ឌ េពលេវ�ឲយបនជក ់
�ក ់ និងៃលលកធនធនឲយបន្រគប្់រគន ់ កនុងករលុបបំបត ់
ឧបសគគែដលមន្រ�ប។់ បែនថមពីេលើេនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរែត

�កប់ញញត្តិឲយបនចបស់�ស់ អំពភីរកិចចរបស់�ជញ ធរេផ�ង� 
(រមួទងំ�ជញ ធរថន កត់ំបន ់ និងថន កម់លូ�្ឋ ន) ្រពមទងំអងគភព

នន (រមួទងំអងគភពឯកជនផង) ែដល្រតូវអនុវត្ត េដើមបធីនឲយ

បនករបងកលកខណៈងយ្រសួល។ រដ្ឋភគីកគ៏ួរ�កប់ញញត្តិផងែដរ 
ឲយមនយន្តករឃ្ល េំមើលដម៏ន្របសិទធភព ែដល្រតូវធនឲយមន

ករបងកលកខណៈងយ្រសួល និងបញញត្តិពីទណ្ឌ កមម្របឆងំអនកទងំ 
�យ�ែដលខក�នមនិបនអនុវត្តស្តង�់រៃនករបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួល។ 

២៥. ករបងកលកខណៈងយ្រសួលពកព់ន័ធដល់្រកមុេផ�ង� 
រឯីដំេ�ះ្រ�យសមេហតុផលពកព់ន័ធនឹងបុគគល។ េនះមននយ័ 
ថ ភរកិចចផ្តល់ករបងកលកខណៈងយ្រសួល គឺជភរកិចច្រតូវផ្តល់
មុនមនបតុភពេកើតេឡើង។ ដូេចនះ រដ្ឋភគីមនភរកិចចផ្តល់

ករបងកលកខណៈងយ្រសួល មនុេពលទទួលបនសំណូមពរពី
បុគគល េដើមបេីចញ-ចូល ឬេ្របើ្របស់កែន្លង ឬេស�កមម�មយួ
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េនះ។ រដ្ឋភគី្រតូវកំណតប់ទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល 
ែដល្រតូវែតអនុមត័ េ�យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួអងគករ

ជនពិករ េហើយរដ្ឋ្រតូវែតបញជ កឲ់យចបស់ដល់អនកផ្តល់េស�កមម 
អនក�ងសង ់ នងិភគពីកព់ន័ធដៃទេទៀត។ បទ�្ឋ នៃនករបងក 
លកខណៈងយ្រសួលេនះ ្រតូវែតមនភពទូ�យ និងេធ្វើជស្តង់

�រែតមយួ។ កនុងករណីែដលបុគគលមនភពអនេ់��យេ�យក្រម 
ែដលមនិ្រតូវបនគិតគូរដល់ េនេពលេរៀបចំបេងកើតបទ�្ឋ នៃនករ

បងកលកខណៈងយ្រសលួ ឬមនិេ្របើ្របស់ទ្រមង ់ វធិ�ី�ស្ត ឬមេធយ 
បយែដលផ្តល់ឲយ េដើមបសីេ្រមចបនករបងកលកខណៈងយ្រសួល 
(ឧទហរណ៍ មនិ�ច�នអក�រ�ទ បបន) សូមបែីតករអនុវត្ត�ម

បទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល កម៏និ�ច្រគប្់រគន ់េដើមបី
ធនឲយពួកេគ�ចទទួលបនករេ្របើ្របស់េនះេទៀតផង។ កនុង

ករណីែបបេនះ ដំេ�ះ្រ�យសមេហតុផល្រតូវយកមកអនុវត្ត។ 
េយង�មអនុសញញ េនះ រដ្ឋភគីមនិ្រតូវបនអនុញញ តិឲយេ្របើវធិន

ករកតប់នថយចំ�យ ថជេលសមយួេដើមបេីគចេចញពីករធន 
ឲយមនករបងកលកខណៈងយ្រសួលជបន្តបនទ ប ់ ដល់ជនពិករ

េនះេទ។ កតព្វកចិចអនុវត្តករបងកលកខណៈងយ្រសលួ គជឺកតព្វ 
កិចច ែដលគម នលកខខណ្ឌ  តួយ៉ង អងគភពែដលជបក់តព្វកិចច

មនិ�ចយកេលសពីភពអកមមថជបនទុកៃនករផ្តល់ឲយទទួលបន 
ករេ្របើ្របស់ដល់ជនពកិរេនះេទ។ ផទុយេទវញិ ភរកិចចៃនករ 
ផ្តល់ដំេ�ះ្រ�យសមេហតុផល មនអត្តិភពបន ែតកនុងករណី

៤៤ 38



ែដលករអនុវត្តដំេ�ះ្រ�យេនះ មនិបងកជបនទុកធងនធ់ងរេទេលើ
ភគីអងគភពេនះែតប៉ុេ�្ណ ះ។ 

២៦. ភរកចិចផ្តល់ដំេ�ះ្រ�យសមេ�តុផល គឺជភរ

កិចច ចប់ពីេពលេនះេទ ែដលមននយ័ថ ��ចអនុវត្តបន

ចបព់ី្រគែដលជនពិករអ្វីមយួមន ក ់ ្រតូវករេ្រគ�ងជំនួយេនះ េន
កនុង�ថ នភព�មយួ (ដូចជេនកែន្លងេធ្វើករ េន��េរ�នជ

េដើម) េដើមបទីទួលបនសិទធិរបស់ខ្លួន េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេសមើ

ភពគន កនុងបរបិទជក�់ក�់មយួ។ កនុង�ថ នភពេនះ បទ�្ឋ ន
ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល�ចជសូចនករមយួ ប៉ុែន្តមនិ�ច

្រតូវយកេធ្វើជ�ជញ បញជ េទ។ ដំេ�ះ្រ�យសមេ�តុផល �ច

្រតូវយកមកេ្របើជមេធយបយមយួ កនុងករធនឲយមនករបងក

លកខណៈងយ្រសួលដល់បុគគលពកិរេនះ កនុង�ថ នភពជក�់ក់

�មយួេនះ។ ដំេ�ះ្រ�យសមេ�តុផល ស្វះែស្វងសេ្រមច

បននូវយុត្តិធមប៌ុគគល កនុងនយ័ែដលជួយ ធនឲយមនសមភព នងិ 
មនិមនករេរ ើសេអើង េ�យយកចិត្តទុក�កដ់ល់េសចក្តីៃថ្លថនូរ 
ស្វ័យភព នងិជេ្រមើសននរបស់បុគគលេនះ។ ដូេចនះ បុគគល�

មន កែ់ដលមនភពអនេ់ខ�យេ�យក្រម �ចេសនើសំុឲយមន

ដំេ�ះ្រ�យ ែដលមនិសថិតេនកនុងវ�ិលភពៃនបទ�្ឋ នស្តង់

�រៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួលបន។ 
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III. កតព្វកិចចរបសរ់ដ្ឋភគី 
២៧. េទះបីជមនករធន កនុងករទទួលបនករេ្របើ

្របស់បរ�ិថ នរូបវន្ត មេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទនំកទ់នំង 
្រពមទងំេស�កមមែដលេបើកចំហដល់�ធរណជនទូេទជេរឿយៗ 
គឺជបុេរលកខខណ្ឌ ស្រមបក់រទទួលបន្របកបេ�យសុវតថិភពនូវ 
សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេ�បយេ��ងៗ ស្រមបជ់នពិករកេ៏�យ 
ករ៏ដ្ឋភគី�ចធនថ ករទទួលបនករេ្របើ្របស់ទងំេនះ ្រតូវ

សេ្រមចបន�មករអនុវត្តជបន្តបនទ ប ់ េនេពល�ចបំច ់ ក៏
ដូចជ�មករេ្របើ្របស់កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ ករវភិគ

�ថ នភពេដើមបកីំណតព់ីឧបសគគ ឬរបងំេ��ងៗែដល្រតូវដកេចញ

េនះ �ចអនុវត្តបនកនុងលកខណៈមយួ្របកបេ�យ្របសិទធភព 
និងកនុង្រកបខណ្ឌ ពីរយៈេពលខ្លី េទរយៈេពលមធយម។ របងំនន

គួរ្រតូវបនដកេចញ �មវធិីមយួែដល្រតូវេធ្វើជបន្តបនទ ប ់និងមន

លកខណៈជ្របពន័ធ ឲយបនជលំ�ប ់នងិ្រតូវេធ្វើជ្របច។ំ 

២៨. រដ្ឋភគមីនកតព្វកចិចអនុមត័ ្របកសឲយេ្របើ នងិ�ម 
ឃ្ល េំមើលបទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួលថន កជ់ត។ិ ្របសិន 
េបើមនិទនម់នចបបព់កព់ន័ធេនេឡើយ ករអនុមត័្រកបខណ្ឌ ចបប់

សមរមយមយួ គឺជជំ�នដំបូងែដល្រតូវេធ្វើ។ រដ្ឋភគីគួរេធ្វើករ្រតួត

ពិនិតយេឡើងវញិ ឲយបនទូលំទូ�យេទេលើចបបន់ន ពកព់ន័ធនឹង 
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ករបងកលកខណៈងយ្រសួល េដើមបកីំណតអ់ត្តសញញ ណ �ម�្ល ំ

េមើល  និងេ�ះ្រ�យពីចេន្ល ះខ្វះខតេនកនុងចបប ់ និងកនុងករ

អនុវត្ត។ ជេរឿយៗ ចបបព់ិករភពមនិបនបញចូ លបេចចកវទិយពត័ ៌
មននិងទំនកទ់ំនង េទកនុងនិយមនយ័ៃនករបងកលកខណៈងយ

្រសួលេទ ខណៈែដលចបបស់្តីពីសិទធពិិករភពពកព់ន័ធជមយួនឹង

ករទទួលបនករេ្របើ្របស់េ�យមនិេរ ើសេអើង កនុងវស័ិយមយួ

ចំនួន ដូចជ លទធកមម ករងរ និងករអបរ់ ំ មនិបនបញចូ លករ

ទទួលបនបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ្រពមទងំទំនិញ និង
េស�កមមជេ្រចើន ែដលជសនូលៃនសងគមទំេនើប ែដល្រតូវផ្តល់ជូន

�មបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់នំង។ បញ្ហ សំខនគ់ឺថករ

្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ និងករអនុមត័ចបប ់ និងបទបបញញត្តិទងំេនះ 
្រតូវែត្រប្រពឹត្តេទ េ�យមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងជិតសនិទធជ 
មយួជនពិករ និងអងគករតំ�ងជនពិករ(ម្រ�៤ កថខណ្ឌ ៣) 
្រពមទងំជមយួភគីពកព់ន័ធដៃទទងំអស់ រមួទងំសមជិកៃន

សហគមនប៍ណ្ឌិ តសភ សមគម�ថ បតយករជំនញ អនកេធ្វើែផន 
ករទី្រកុង វសិ្វករ និងអនករចន។ ចបបគ់ួរមនបញចូ ល និង្រតវូែផ្អក 
េលើេគលករណ៍ៃនកររចនប្លងជ់សកល ដូចែដលត្រមូវឲយមន

កនុងអនុសញញ េនះ (ម្រ�៤ កថខណ្ឌ ១(ច))។ ចបបគ់ួរែតែចងពី
ករអនុវត្តជកតព្វកិចច ចំេពះបទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈងយ

្រសួលពីករ�កទ់ណ្ឌ កមម រមួទងំករពិនយ័ផងដល់អនកទងំ�យ 
�ែដលមនិអនុវត្ត�ម។ 
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២៩. �ជករមន្របេយជន ៍េដើមបបី្រញជ បបទ�្ឋ នៃនករ

បងកលកខណៈងយ្រសួល ែដល�កប់ញញត្តិេទេលើវស័ិយេផ�ង� 
ែដល្រតូវែត�ចេ្របើ្របស់បន-បរ�ិថ នរូបវន្តេនកនុងចបបស់្តីពីករ 
�ងសង ់ នងិករេធ្វើែផនករ មេធយបយដឹកជញជូ នកនុងចបបស់្តីពី
ករដឹកជញជូ ន�ធរណៈ �មផ្លូវ�កស ផ្លូវែដក ផ្លូវថនល់ នងិផ្លូវ
ទឹក ្រពមទងំពត័ម៌ននងិទំនកទ់ំនង និងេស�កមមននែដលេបើក

ចំហដល់�ធរណជនទូេទ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ករបងក

លកខណៈងយ្រសួល គបប�ីកប់ញចូ លកនុងចបបទូ់េទ និងចបប់

ជក�់កម់យួចំនួនស្តីពឱីកសេសមើភពគន  សមភព និងករចូល 
រមួ កនុងបរបិទៃនករ�ម�តម់និឲយមនករេរ ើសេអើងេ�យ�រ

ពិករភព។ ករបដិេសធមនិឲយទទួលបនករេ្របើ្របស់ គួរែត

មនែចងឲយបនចបស់ថជទេង្វើេរ ើសេអើងែដល្រតូវែត�ម�ត។់ 
ជនពិករ ែដល្រតូវបនបដិេសធមនិឲយទទួលបនករេ្របើ្របស់  
បរ�ិថ នរូបវន្ត មេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននងិទំនកទ់ំនង ឬ
េស�កមមននែដលេបើកចំហរដល់�ធរណជន គួរមនដំេ�ះ

្រ�យ�មផ្លូវចបប្់របកបេ�យ្របសិទធភព ែដលេគ�ចេ្របើ
្របស់បន។ េនេពលកំណតន់ិយមនយ័អំពីបទ�្ឋ នៃនករបងក

លកខណៈងយ្រសួល រដ្ឋភគី្រតូវពិ�រ�អំពីភពេផ�ង�គន ៃន

ជនពិករ េហើយ្រតូវធនថ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល្រតូវផ្តល់

ដល់មនុស�្រគបេ់ភទ ្រគបវ់យ័ នងិ្រគប្់របេភទពិករភព។ ចែំណក 
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មយួៃនករងរបញចូ លភពេផ�ង�គន ៃនជនពិករ េទកនុងបទបបញញ តិ្ត 
ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល គឺជករទទួល�គ ល់ថ ជនពិករ

មយួចំនួន្រតវូករជំនួយរបស់មនុស� ឬជំនួយរបស់សត្វ េដើមបី
ទទួលបនករបងកលកខណៈងយ្រសួលេពញេលញ (ដូចជ ជំនួយ
ផទ ល់ខ្លួន ករបកែ្របភ�សញញ  ករបកែ្របភ�សញញ �ម

កយវញិញ ណ ឬសត្វែឆកស្រមបន់ផំ្លូវជេដើម)។ ឧទហរណ៍ �្រតូវ
ែតមនែចងថ ករ�មមនិឲយយកសត្វែឆកស្រមបន់ផំ្លូវចូលេទ

កនុង�គរ ឬទី��រណៈ�មយួ គជឺទេង្វើេរ ើសេអើងេ�យ�រ

មូលេហតុពិករភពែដល្រតូវ�ម�ត។់ 

៣០. �ជករ�បំចប់េងកើតបទ�្ឋ នអបបបរមសំ�បក់របងក 
លកខណៈងយ្រសួលៃនេស�កមមេផ�ង�ែដលផ្តល់េ�យសហ្រគស 
��រណៈ និងឯកជន ដល់បុគគលមនភពអនេ់ខ�យ្របេ�ទ

េផ�ង�គន ។ ឧបករណ៍បែង្អក មនដូចជ អនុ�សនជ៍បញជ ី�ម

�នករបងកលកខណៈងយ្រសួលែផនកទូរគមនគមនI៍TU-T ស្រមប ់
សកមមភពេធ្វើបទ�ន នីយកមម(២០០៦) និង “េគលករណ៍ែណនំ

ៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួលែផនកទូរគមនគមនដ៍ល់មនុស��ស់ 
និងជនពិករ” (អនុ�សនF៍.790 ៃន ITU-T) គួរ្រតូវបនប្រញជ ប 
េ�េពល�ែដលបទ�្ឋ នថមីទកទ់ងនឹងបេចចកវទិយពត័ម៌ន និង 
ទំនកទ់ំនង្រតូវបនេរៀបចំបេងកើតេឡើង។ ករេធ្វើែបបេនះ នឹងេធ្វើឲយ
មនទូេទនីយកមម ៃនកររចនប្លងស់កល  កនុងករេរៀបចំបេងកើតបទ 
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�្ឋ ន។ រដ្ឋភគី្រតូវបេងកើត្រកបខណ្ឌ ចបបម់យួ ែដលមនេគល

កំណតជ់ក�់ក ់�ចអនុវត្តបន នងិមនេពលេវ�កណំតច់បស់ 
�ស់សំ�បក់រ�ម�្ល េំមើល និងករ�យតៃម្លអំពីករែកត្រមូវ 
និងករែកស្រមួលជបន្តបនទ ប ់ េ�យអងគភពឯកជននន ែដល
មនេស�មនិបងកលកខណៈងយ្រសួលពីមុន ឲយេ�ជេស�ែដល

មនករបងកលកខណៈងយ្រសួលវញិ។ រដ្ឋភគី្រតូវធនផងែដរថ 
្រគបទ់ំនិញ និងេស�កមមែដល្រតូវទិញថមីៗ ្រតូវែត�ចេ្របើ្របស់

បនយ៉ងេពញេលញេ�យជនពិករ។ បទ�្ឋ នអបបបរម ្រតូវែត
េរៀបចំេឡើង េ�យមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងជិតដិតជមយួ

ជនពិករ និងអងគករតំ�ងជនពិករ េ�យអនុេ�ម�មម្រ�

៤ កថខណ្ឌ ៣ ៃនអនុសញញ េនះ។ បទ�្ឋ នេនះ ក�៏ច្រតូវេរៀបចំ

បេងកើតេឡើងផងែដរ េ្រកមកិចចសហករជមយួរដ្ឋភគីដៃទេទៀត 
្រពមទងំអងគករ និងទីភន កង់រអន្តរជតិេផ�ងេទៀត �មរយៈកចិច

សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ្រសប�មម្រ�៣� ៃនអនុសញញ េនះ។ 
រដ្ឋភគី្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយចូលរមួកនុង្រកមុសិក� ITU កនុងែផនក 
វទិយុ បទ�្ឋ នីយកមម នងិករអភវិ��ន�៍មវស័ិយននរបស់សហ

ជីព ែដលេធ្វើករយ៉ងសកមមកនុងករប្រញជ បករបងកលកខណៈងយ

្រសួលេនះ កនុងករេរៀបចំបេងកើតបទ�្ឋ នទូរគមនគមនអ៍ន្តរជតិ / 
បេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទនំកទ់ំនង ្រពមទងំករេលើកកមពស់ករ

យល់ដឹងរបស់វស័ិយ�ស�ហកមម និងរ�្ឋ ភបិល ស្តីពីត្រមូវករ

៥១ 45



បេងកើនករទទួលបនបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ស្រមប់

ជនពកិរ។ កចិចសហ្របតិបត្តកិរែបបេនះ �ចមន្របេយជនដ៍ល់ 
ករបេងកើត និងករេលើកសទួយបទ�្ឋ នអន្តរជតិ ែដលរមួចំែណក 
ដល់អន្តរ្របតិបត្តិករេទេលើទំនិញ នងិេស�កមម។ កនុងវស័ិយេស� 
កមមពកព់ន័ធនឹងទំនកទ់នំង រដ្ឋភគី្រតូវធនឲយបនយ៉ងេ�ច

�ស់នូវគុណភពេស�កមមជអបបបរម ជពិេសស ស្រមប់

្របេ�ទេស�កមមថមីៗ ដូចជជំនួយផទ ល់ខ្លួន និងករបកែ្របភ�

សញញ  ្របពន័ធសញញ �មកយវញិញ ណ ែដលមនេគលបំណង

សេ្រមចឲយបន�មបទ�្ឋ នីយកមម។ 

៣១. ជចំែណកមយួៃនករពិនិតយេឡើងវញិេទេលើចបបស់្តី
ពីករបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ រដ្ឋភគី្រតូវពិចរ� េហើយេបើ
ចបំច ់្រតូវេធ្វើវេិ�ធនកមមេទេលើចបបទ់ងំ�យែដល�ម�ត ់
មនិឲយមនករេរ ើសេអើងេ�យមូលេហតុពិករភព។ កនុងក្រមតិ

អបបបរម �ថ នភពខងេ្រកមេនះែដលខ្វះករបងកលកខណៈងយ 
្រសួល បន��ងំជនពិករមនិឲយទទួលបនករេ្របើ្របស់េស�កមម 
�េ្រគ�ងស្រមួលែដលេបើកចំហដល់�ធរណជនទូេទ គរួ្រតូវចត ់
ទុកថជទេង្វើេរ ើសេអើងេ�យ�រពិករភព្រតូវបន�ម�ត៖់ 

i. េនទីែដលេស�កមម�េ្រគ�ងស្រមួល្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
បនទ បព់ីមនករែណនឲំយេ្របើបទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួល 
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ii េនកែន្លង� ែដលេគ�ចផ្តល់ករទទួលបនករេ្របើ

្របស់េ្រគ�ងស្រមួល ឬេស�កមម (េនេពល�ែដល

េ្រគ�ងស្រមួល ឬេស�កមមទងំេនះមន) �មរយៈ

ដំេ�ះ្រ�យសមេ�តុផល 

៣២. ជែផនកមយួៃនករពិនិតយេឡើងវញិេទេលើ ចបបស់្តីពី

ករបងកលកខណៈងយ្រសួល រដ្ឋភគីក្៏រតូវពិ�រ�ផងែដរេទេលើ 
ចបបស់្តីពីលទធកមម�ធរណៈ។ រដ្ឋភគី្រតូវធនថ នីតិវធិីលទធ

កមម�ធរណៈ មនបញចូ លលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួល។ �ជករមនិ�ចទទលួយកបនេទ កនុងករយក

មូលនិធិ�ធរណៈមកេ្របើ្របស់ េដើមបបីេងកើត ឬេធ្វើឲយមនជនរិន្ត 
នូវវសិមភពែដលេកើតេចញមកេ�យេជ�សមនិរចួពីេស�កមម នងិ
េ្រគ�ងស្រមួលែដលមនិ�ចេ្របើ្របស់បនេ�យជនពិករ។ លទធ

កមម�ធរណៈ្រតូវបនេ្របើេដើមបអីនុវត្តសកមមភពជវជិជមន ្រសប 
�មបទបបញញត្តិម្រ�៥ កថខណ្ឌ ៤ ៃនអនុសញញ េនះ េដើមបធីន

នូវករបងកលកខណៈងយ្រសួល និងសមភព�ម្រពឹត្តនយ័ស្រមប ់
ជនពិករ។ 

៣៣. រដ្ឋភគគីរួអនុមត័ែផនករសកមមភព នងិយុទធ��ស្ត 
ទងំ�យ េដើមបកីំណតរ់បងំននែដលមនដល់ករបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួល គួរកំណត្់រកបខណ័្ឌ េពលេវ� េ�យមនកល
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បរេិចឆទជក�់ក ់ ្រពមទងំផ្តល់ទងំធនធនមនុស� ទងំសមភ រៈ

ចបំចស់្រមបលុ់បបបំតរ់បងំទងំេនះ។ េនេពលអនុមត័េហើយ 
ែផនករសកមមភព និងយុទធ��ស្តទងំេនះ គួរ្រតូវអនុវត្តឲយបន

តឹងរងឹ។ រដ្ឋភគីកគ៏ួរព្រងឹងយន្តករ�ម�ន្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួន 
េដើមបធីនឲយមនករបងកលកខណៈងយ្រសួល េហើយរដ្ឋភគីគួរ

បន្តផ្តល់មូលនិធិឲយបន្រគប្់រគន ់ េដើមបលុីបបំបតរ់បងំទងំេនះ 
ឲយេទជករបងកលកខណៈងយ្រសួល ្រពមទងំបណ្តុ ះប�្ត ល 
បុគគលិក�ម�្ល េំមើល។ េ�យ�រែតបទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួល ជេរឿយៗ ្រតូវបនអនុវត្តេនថន កម់ូល�្ឋ នេនះ ករ

ក�ងសមតថភពជបន្តបនទ ប ់ដល់�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ែដលទទួល

ខុស្រតូវកនុងករ�ម�្ល េំមើលករអនុវត្តបទ�្ឋ នទងំេនះ ពិតជ

មន�រៈសំខនខ់្ល ងំ�ស់។ រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចចេរៀបចំបេងកើត 
ឲយមន្រកបខណ្ឌ �ម�្ល េំមើល្របកបេ�យ្របសិទធភពមយួ និង

បេងកើតអងគភព�ម�្ល េំមើលែដលមន្របសិទធភពមយួចំនួន ែដល
មនសមតថភព្រគប្់រគន ់ នងិ�ណត្តិករងរសមរមយ េដើមបធីន

ថ  ែផនករយុទធ��ស្ត និងបទ�្ឋ ននីយកមម  ្រតូវបនអនុវត្ត និង
ព្រងឹង។ 
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IV.  អន្តរទំនក់ទំនងជមួយម្រ��េផង�ទេទ 
៣៤. ភរកចិចរបស់រដ្ឋភគី េដើមបធីនករទទួលបនករ

េ្របើ្របស់បរ�ិថ នរូបវន័្ត មេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទនំក់

ទំនង ្រពមទងំេស�កមមែដលេបើកចំហរដល់�ធរណជនទូេទ  
ស្រមបជ់នពិករ គួរែត្រតូវបនេឃើញ�មទស�នៈវស័ិយសមភព 
និងករមនិេរ ើសេអើង។ ករបដិេសធមនិឲយទទួលបនករេ្របើ្របស់ 
បរ�ិថ នរូបវន័្ត មេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ្រពម
ទងំេស�កមម ែដលេបើកចំហដល់�ធរណជនទូេទ បេងកើតជ  
ទេង្វើេរ ើសេអើងមយួេ�យ�រពិករភព ែដលជទេង្វើមយួ្រតូវបន

�ម�តក់នុងម្រ�៥ ៃនអនុសញញ ។ ករធនឲយមនករបងក

លកខណៈងយ្រសួលស្រមបេ់ពលអនគត គួរ្រតវូយល់េឃើញកនុង

បរបិទៃនករអនុវត្តកតព្វកិចចទូេទ េដើមបេីរៀបចំបេងកើតឲយបននូវ 
ទំនិញ េស�កមម បរកិខ រ និងេ្រគ�ងស្រមួលែដល្រតូវរចនេឡើងជ 
សកល (ម្រ�៤ កថខណ្ឌ ១(ច))។ 

៣៥. ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង គជឺបុេរលកខខណ្ឌ មយួ 
ស្រមបក់រអនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករឲយមន្របសិទធភព។ 

េ�យ�រែតករបងកលកខណៈងយ្រសួលេនះ ជេរឿយៗ ្រតូវបន

យល់កនុងនយ័ចេង្អ�ត ថ្រតឹមែតជករបងកលកខណៈងយ្រសួល

ចំេពះបរ�ិថ ន  ែដល្រតូវបនក�ងេឡើង  (ែដលជសំខនេ់នះ 
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ប៉ុែន្តេនះ្រគនែ់តជ្រជុងមយួៃនករទទួលបនករេ្របើ្របស់ស្រមប ់
ជនពិករប៉ុេ�្ណ ះ)។ រដ្ឋភគី្រតូវខិតខំេលើកកមពស់ករយល់ដឹងេនះ

ជលកខណៈ្របពន័ធ និងជបន្តបនទ បអំ់ពីករបងកលកខណៈងយ្រសួល 
េនះ េនកនុងចំេ�មភគីពកព់ន័ធទងំអស់។ ្របេភទ្រគបដណ្ត ប់

្រគប្់រជុងេ្រជយៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល គួរ្រតូវបនេលើក

េឡើង ស្រមបក់រផ្តល់ឲយមនករទទួលបនករេ្របើ្របស់បរ�ិថ ន 
រូបវន័្ត មេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ្រពមទងំ 
េស�កមម។ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងេនះ ក្៏រតូវសងកតធ់ងនែ់ដរ

ថ ភរកិចច�ម�្ល េំមើលបទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល 
្រតូវអនុវត្តេ�យេសមើភពគន ចំេពះវស័ិយ��រណៈ និងវស័ិយ

ឯកជន។ ករណ៍េនះជួយ េលើកកមពស់ករអនុវត្តកររចនប្លងស់កល 
េហើយគំនិតែដលថកររចន និងករ�ងសង�់មែបបបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួល ចបព់ីដំ�កក់លដំបូងបំផុត គឺជករចំ�យមន

្របសិទធភព និងសន�សំំៃច។ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង គួរែត
អនុវត្តេ�យមនកិចចសហករជមយួជនពិករ អងគករតំ�ងជន

ពិករ និងអនកជំនញបេចចកេទស។ គួរេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់

ជពិេសសេទេលើករក�ងសមតថភពស្រមបក់រអនុវត្ត និងករ 
�ម�្ល េំមើលពីករអនុវត្តបទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល។ 
្របពន័ធផ�ព្វផ�យ គួរយកចិត្តទុក�កអ់ំពីករបងកលកខណៈងយ
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្រសួលេនះ មនិ្រតឹមែតកនុងកមមវធិី នងិេស�កមមរបស់ខ្លួនស្រមប់

ជនពិករេនះេទ ែតែថមទងំ្រតូវេដើរតួនទីសកមមមយួកនុងករេលើក 
សទួយករបងកលកខណៈងយ្រសួល និងរមួចំែណកដល់ករេលើក

កមពស់ករយល់ដឹងផង។ 

៣៦. ករធនឲយទទួលបនករេ្របើ្របស់េពញេលញេទ

េលើបរ�ិថ នរូបវន័្ត មេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង 
្រពមទងំេស�កមមែដលេបើកចំហដល់�ធរណជនទូេទ �មពិត

េទគឺជបុេរលកខខណ្ឌ ដសំ៏ខនប់ំផុត ចំេពះករទទួលបនេ�យ

្របសិទធភពនូវសិទធិជេ្រចើនែដលមនែចងកនុងអនុសញញ េនះ។ កនុង
�ថ នភពែដលមន�និភយ័ េ្រគះមហន្ត�យធមមជត ិនងិជេម្ល ះ 
្រប�ប�់វុធ េស�សេ្រងគ ះបនទ ន្់រតវូែត�ចេ្របើ្របស់បនេ�យ

ជនពិករ េបើមនិដូេចន ះេទ ជីវតិរបស់ជនពិករមនិ�ច្រតូវបន   
សេ្រងគ ះ ឬសុខុមលភពរបស់ពួកេគ មនិទទួលបនករករពរ

េឡើយ(ម្រ���)។ ករបងកលកខណៈងយ្រសួល ្រតូវែត�ក់

បញចូ លជ�ទិភពេទកនុងកិចច្របឹងែ្របង�្ត រេឡើងវញិេ្រកយេ្រគះ 
មហន្ត�យ។ ដូេចនះ ករកតប់នថយ�និភយ័េ្រគះមហន្ត�យ ្រតូវ
ែត�ចេ្របើ្របស់បនេ�យជនពិករ និង�កប់ញចូ លពកិរភព

េទកនុងេនះ។ 
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៣៧. សិទធិទទួលបនយុត្តិធមេ៌�យ្របសិទធភព មនិ�ច

េកើតមនបនេទ ្របសិនេបើទី�ងំ�គររបស់ទីភន កង់រ្របតិបត្តិ
ចបប ់និងតុ�ករ មនិបនបងកលកខណៈងយ្រសួលជរូបវន័្តេទ ឬ
្របសិនេបើេស�កមមពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ែដលផ្តល់ឲយេនះ មនិ
បងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ជនពិករ (ម្រ�១៣)។ លំេ��្ឋ ន

សុវតថិភព េស�កមម និងនីតិវធិីគ្ំរទ ្រតូវែតបងកលកខណៈងយ្រសួល 
េដើមបផី្តល់ករករពរ្របកបេ�យអតថនយ័ និងមន្របសិទធភពពី
អំេពើហិង� កររេំ��បំពន និងករេកង្របវញ័ច ជនពិករ ជពិេសស 
្រស្តី និងកុមរ(ម្រ�១�)។ បរ�ិថ ន មេធយបយដឹកជញជូ ន ពត័ ៌
មននិងទំនកទ់ំនង ្រពមទងំេស�កមមែដលបងកលកខណៈងយ

្រសួល គឺជបុេរលកខខណ្ឌ មយួស្រមបក់រ�កប់ញចូ លជនពិករេទ 
កនុងសហគមនម៍ូល�្ឋ នេរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកេគ នងិស្រមបឲ់យពួក

េគរស់េ�េ�យ�ក�ជយ (ម្រ�១�)។ 

៣៨. ម្រ�� និង២១ មនចំនុច្របសព្វគន  ្រតងប់ញ្ហ ពត័ ៌
មននិងទំនកទ់ំនង។ ម្រ�២១ ែចងថ រដ្ឋភគី “្រតូវចត�់ល់

វធិនករសម្រសប េដើមបធីនថ ជនពិករ�ចអនុវត្តសិទធេិសរ ី
ភពរបស់ខ្លួនបនកនុងករសែម្តងមតិេយបល់ រមួទងំេសរភីពកនុង

ករែស្វងរកទទួល និងែចកចយពត័ម៌ន នងិទស�នៈ េ�យ�រ

េលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ និង�មរយៈ្រគបទ់្រមង ់
ៃនទំនកទ់ំនង�មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន”។  ម្រ�េនះបនបន្ត 
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េរៀប�បល់ម្អតិអំពីវធិី ែដលករបងកលកខណៈងយ្រសួលៃនវស័ិយ 
ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ្រតូវបនធន កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង។ 
បញញត្តិេនះ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគី “ផ្តល់ពត័ម៌នែដលមនបំណងដល់

�ធរណជន ឲយដល់ជនពិករ�មទ្រមងនិ់ងបេចចកវទិយែដលមន 
ករបងកលកខណៈងយ្រសួល សម្រសបេទនឹង្របេ�ទេផ�ង�ៃន

ពិករភព(ម្រ�២�(ក))។ េលើសពីេនះេទៀត ម្រ�េនះកែ៏ចងអំពី 
“ករជួយ ស្រមួលដល់ករេ្របើ្របស់ភ�សញញ  អក�រ�ទ ប និង
ទំនកទ់ំនង�មែបបជំនយួ និងជំនសួ ្រពមទងំ្រគបម់េធយបយ 
ែដល�ចេ្របើ្របស់បនេផ�ង�េទៀត រេបៀប និងទ្រមងៃ់នទនំក់

ទំនង   �មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ជនពិករ    កនុងអន្តរកមមជផ្លូវករ” 
(ម្រ�២�(ខ))។ អងគភពឯកជនែដលផ្តល់េស�កមមេផ�ង� ដល់
�ធរណជនទូេទ រមួទងំ�មរយៈ្របពន័ធអុីនធែឺណត ្រតូវបន

ជំរុញឲយផ្តល់ពត័ម៌ន នងិេស�កមមេផ�ង� �មទ្រមងែ់ដលជន

ពិករ�ចទទួលបន និងេ្របើ្របស់បន(ម្រ�២�(គ)) េហើយមន

ករេលើកទឹកចិត្តដល់្របពន័ធផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន រមួទងំអនកផ�ព្វ 
ផ�យពត័ម៌ន�មអុីនធឺែណត េដើមបេីធ្វើឲយជនពិករ�ចេ្របើ្របស់

េស�កមមរបស់ពួកេគបន(ម្រ�២�(ឃ))។ ម្រ�២�េនះ កត៏្រមូវ
ឲយរដ្ឋភគីទទួល�គ ល់ និងេលើកសទួយករេ្របើ្របស់ភ�សញញ  
្រសប�មម្រ�២� ២៧ ២៩ និង៣០ ៃនអនុសញញ េនះ។ 
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៣៩. េបើគម នមេធយបយដឹកជញជូ នែដលបងកលកខណៈងយ 
្រសួលស្រមបេ់ទ��េរៀន សំ�ប�់គរ��េរៀន ្រពមទងំ

ពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនងដល់ជនពិករេទ េនះជនពិករនឹងមនិ�ច 
មនឱកស កនុងករអនុវត្តសិទធិទទួលបនករអបរ់រំបស់ខ្លួនេឡើយ 
(ម្រ��� ៃនអនុសញញ )។ ដូេចនះ ��េរៀន្រតវូែតបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួលដូចែដលមនែចងចបស់កនុងម្រ�៩ កថខណ្ឌ ១(ក) ៃន 
អនុសញញ ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ �គឺជដំេណើ រករទងំ ្រសុង 
ៃនករអបរ់ែំដលមនករ�កប់ញចូ ល ែដល្រតូវែតបងកលកខណៈងយ 
្រសួល មនិែមនបងកលកខណៈងយ្រសលួ្រតមឹែត�គរប៉េុ�្ណ ះេទ គ ឺ
្រតូវបងកលកខណៈងយ្រសួលចំេពះពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង រមួទងំ 
្របពន័ធជនំយួជុវំញិ ឬFM េស�គ្ំរទ នងិដេំ�ះ្រ�យសមេ�តុ 
�ល�ម��េរៀន។ េដើមបេីលើកកមពស់ករបងកលកខណៈងយ

្រសួល ករអបរ់គំួរេលើកសទួយ នងិ្រតវូេធ្វើេឡើងជ��សញញ  អក�រ 
�ទ ប អក�រជំនួស រេបៀបៃនករេរៀនែបបជំនួយ និងជំនួស ្រពម
ទងំមេធយបយ និងទ្រមងេ់��ង�ៃនទំនកទ់ំនង និងករត្រមង់

ទិស កដូ៏ចជខ្លឹម�រៃនកមមវធិីសិក� (ម្រ��� កថខណ្ឌ ៣(ក)) 
េ�យេ�្ត តករយកចិត្តទុក�កព់ិេសស េទេលើ��សមរម� 
្រពមទងំរេបៀប និងមេធយបយៃនទំនកទ់ំនង ែដលេ្របើ្របស់

េ�យសិស�ពិករែភនក ថ្លង ់និងពិករែភនក-ថ្លង។់ រេបៀប និងមេធយ 
បយៃនករបេ្រង�ន គួរែតមនករបងកលកខណៈងយ្រសួល និង
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គួរេធ្វើេឡើងកនុងបរ�ិថ នបងកលកខណៈងយ្រសួល។ បរ�ិថ នទងំ 
មូលស្រមបសិ់ស�ពិករ ្រតូវែតរចនេឡើង�មរេបៀបែដលេលើក

កមពស់ករ�កប់ញចូ ល និងធនពីគុណភពកនុងដំេណើ រករទងំ 
្រសុងៃនករអបរ់រំបស់ពួកេគ។ ករអនុវត្តេពញេលញៃនម្រ��៤ 
ៃនអនុសញញ េនះ គួរ្រតូវបនពិ�រ�រមួជមយួនឹងលិខិតុបករណ៍ 
សិទធិមនុស�សំខន់ៗ ដៃទេទៀត ្រពមទងំបទបបញញត្តិៃនអនុសញញ

្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង កនុងវស័ិយអបរ់រំបស់អងគករយូេណសកូ។ 

៤០. ករែថទសុំខភព នងិករករពរសងគមនងឹេនែតមនិ 
�ចសេ្រមចបនស្រមបជ់នពិករេទ ្របសិនេបើពួកេគមនិ�ច

េចញ-ចូលកនុងទី�ងំែដល្រតូវផ្តល់េស�កមមទងំេនះបនេនះេទ។ 
េទះបីជ�គរែដលផ្តល់េស�ែថទសុំខភព និងេស�កមមករពរ 
សងគមទងំេនះ បងកលកខណៈងយ្រសួលកេ៏�យ េបើគម នមេធយ 
បយដឹកជញជូ នែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលេទ ជនពិករកេ៏ន

ែតមនិ�ចេធ្វើដំេណើ រេទកែន្លងផ្តល់េស�ទងំេនះបនដែដល។ 
្រគបព់ត័ម៌ន និងទំនកទ់នំង ែដលជបព់កព់ន័ធនងឹបទបបញញត្តអិំពី

ករែថទសុំខភព គួរែតបងកលកខណៈងយ្រសួល�មរយៈភ�

សញញ  អក�រ�ទ ប ទ្រមងេ់អឡិច្រតូនិក ែដលបងកលកខណៈងយ

្រសួល អក�រជំនួស រេបៀបៃនករេរៀនែបបជំនួយ និងជំនួស ្រពម
ទងំមេធយបយ និងទ្រមងេ់ផ�ងៗៃនទំនកទ់ំនង។ �ជ្របករ
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សំខនយ៉់ងពិេសស កនុងករពិ�រ�អំពីវ�ិលភពេយន�រ័ៃន

ករបងកលកខណៈងយ្រសួល េនេពលផ្តល់ករែថទសុំខភព ជ
ពិេសស ករែថទសុំខភពបន្តពូជស្រមប្់រស្តី និងេកមង្រសីពិករ 
រមួទងំេស�េ�គ្រស្តី និងេស�ស្រមលកូនផង។ 

៤១. ជនពកិរមនិ�ចទទួលបនករងរ និងសិទធិករងរ

របស់ខ្លួនេ�យ្របសិទធភព ដូចមនែចងកនុងម្រ�២�ៃនអនុសញញ  
េនះបនេទ ្របសិនេបើទីកែន្លងេធ្វើករេនះ មនិបងកលកខណៈងយ

្រសួល។ ដូេចនះ កែន្លងេធ្វើករ្រតូវបងកលកខណៈងយ្រសួល ដូចមន

ែចងយ៉ងចបស់កនុងម្រ�� កថខណ្ឌ ១(ក)។ ករបដិេសធមនិ

ស្រមបកែន្លងេធ្វើករ គឺជទេង្វើៃនករេរ ើសេអើងេ�យ�រពិករភព

ែដល្រតូវ�ម�ត។់ េ្រកពីករបងកលកខណៈងយ្រសួលជរូបវន័្ត 
េនកែន្លងេធ្វើករ ជនពិករ្រតូវករមេធយបយេធ្វើដំេណើ រ និងេស�

គ្ំរទែដលបងកលកខណៈងយ្រសួល េដើមបជីួយ ឲយពួកេគ�ចេធ្វើ

ដំេណើ រដល់កែន្លងេធ្វើករបន។ �ល់ពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងករងរ 
ករផ�ព្វផ�យអំពីករងរ ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស និងទំនកទ់នំង

េនកែន្លងេធ្វើករ ែដលជចំែណកមយួៃនដំេណើ រករករងរ ្រតូវែត
បងកលកខណៈងយ្រសួល�មរយៈភ�សញញ  អក�រ�ទ ប ទ្រមង់
េអឡិច្រតូនិកែដលបងកលកខណៈងយ្រសួល អក�រជំនួស រេបៀប

ៃនករេរៀនែបបជំនួយ នងិជំនួស ្រពមទងំមេធយបយ និងទ្រមង់
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េផ�ង�ៃនទំនកទ់ំនង។ ្រគបស់ហជពីនងិសិទធកិរងរ ក្៏រតវូែតបងក 
លកខណៈងយ្រសួលែដរ ដូចគន នឹងឱកសៃនករបណ្តុ ះប�្ត ល 
និងគុណសមបត្តិករងរែដរ។ ឧទហរណ៍ វគគភ�បរេទស ឬវគគ
កុំពយូទរ័ស្រមបប់ុគគលិក និងសិកខ កមជន ្រតូវែតេធ្វើេឡើងេនកនុង 
បរ�ិថ នមយួែដលបងកលកខណៈងយ្រសួល  �មរូបមន្ត រេបៀប   
មេធយបយ និងទ្រមងែ់ដលបងកលកខណៈងយ្រសួល។ 

៤២. ម្រ�២� ៃនអនុសញញ េនះ េលើកេឡើងអំពីជីវភព

រស់េនសមរមយ និងករករពរសងគមកិចចដល់ជនពិករ។ រដ្ឋភគី

គួរចតវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបធីនថ វធិនករ និងេស�ករពរ

ែផនកសងគមកចិចទងំទូ�យ ទងំជក�់កដ់ល់ជនពិករ ្រតូវបន

ផ្តល់�យ�មវធីិបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុង�គរែដលបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួល និង្រគបព់ត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនងទកទ់ងនឹងបញ្ហ ទងំ

េនះ គួរបងកលកខណៈងយ្រសួល�មរយៈភ�សញញ  អក�រ�ទ ប 
ទ្រមងេ់អឡិច្រតូនិកែដលបងកលកខណៈងយ្រសួល អក�រជំនួស 
រេបៀបៃនករេរៀនែបបជំនួយ និងជំនសួ ្រពមទងំមេធយបយ និង
ទ្រមងេ់ផ�ង�ៃនទំនកទ់ំនង។ កមមវធិលំីេន�្ឋ នសងគមកិចចគួរផ្តល់

លំេន�្ឋ នែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ជនពិករ និងមនុស� 
ចស់ផងែដរ កនុងចំេ�មបញ្ហ េផ�ង�េទៀត។ 
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៤៣. ម្រ��� ៃនអនុសញញ េនះ ធនជនពកិរនូវសិទធិ

ចូលរមួកនុងជវីភពនេយបយនិង�ធរណៈ និងសិទធិចូលរមួកនុង 
ករចតែ់ចងកិចចករ�ធរណៈ។ ជនពិករនឹងមនិ�ចេ្របើ្របស់

សិទធិទងំេនះេ�យេសមើភពគន  នងិេ�យ្របសិទធភពេទ ្របសិនេបើ 
រដ្ឋភគីខកខនមនិបនធនថ នីតិវធិី េ្រគ�ងស្រមួល និងសមភ រៈ

េបះេឆន ត មនលកខណៈសមរមយ បងកលកខណៈងយ្រសួល និង
ងយ្រសួលយល់ និងងយ្រសួលេ្របើេទេនះ។ បញ្ហ េនះមន�រ

សំខនផ់ងែដរថ ករ្របជុំ នងិសមភ រៈនេយបយ ែដលេ្របើ្របស់ 
និងផលិតេ�យគណបក�នេយបយ ឬេបកខជនឯកត្តជនចូលរមួ

កនុងករេបះេឆន តជ�ធរណៈេនះ ្រតូវែតមនករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួល។ ្របសិនេបើមនិដូេចន ះេទ ជនពិករនងឹ្រតូវបនេគដក 
ហូតសិទធិចូលរមួកនុងដំេណើ រករនេយបយេ�យេសើមភពគន ជមយួ 
អនកដៃទេឡើយ។ ជនពកិរ ែដល្រតូវបនេបះេឆន តឲយេធ្វើករកនុង

ករយិល័យ�ធរណៈ ្រតូវមនឱកសេសមើភពគន  េដើមបអីនុវត្ត
�ណត្តិករងររបស់ខ្លួន កនុងលកខណៈែដលមនករបងកលកខណៈ

ងយ្រសួលយ៉ងេពញេលញ។ 

៤៤. បុគគល្រគបរូ់បមនសិទធិចូលរមួកនុងសិលបៈ ចូលរមួកនុង

កី� និងេ�ស�្ឋ គរ េភជនីយ�្ឋ ន នងិបរ។ េទះជយ៉ង

�កេ៏�យ អនកជិះេលើរេទះរុញ មនិ�ចចូលរមួកនុងករ្របគំុត្រន្តី
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បនេទ ្របសិនេបើ�ល្របគុំត្រន្តីេនះមនែតជេណ្តើ រក។ំ ជន

ពិករែភនកមនិ�ចចូលរមួរកី�យនឹងផទ ងំគំនូរបនេទ ្របសិនេបើ

មនិមនករពណ៌នជសេម្លង កនុងវចិិ្រត�លេនះេទ។ ជនពិករ

ពិបក�្ត ប ់ មនិ�ចរកី�យនឹងែខ�ភពយន្តេទ ្របសិនេបើគម ន

អក�ររតខ់ងេ្រកម។ ជនពិករថ្លង ់មនិ�ចរកី�យនឹងករសែម្តង

េ�ខ នបនេទ ្របសិនេបើគម នករបកែ្របជភ�សញញ ។ ជន

ពិករបញញ មនិ�ចរកី�យនឹងេសៀវេភបនេទ ្របសិនេបើគម ន

សំេ��យ្រសួល�ន ឬទ្រមងែ់បបជំនួស នងិជំនួយ�មយួ

េនះេទ។ ម្រ��� ៃនអនុសញញ  ត្រមូវឲយរដ្ឋភគី ទទួល�គ ល់

សិទធិជនពិករចូលរមួកនុងជីវភពវបបធម ៌ េ�យ�រេលើភពេសមើគន

ជមយួអនកដៃទ។ ទងំអស់េនះ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករ

សម្រសប េដើមបធីនថ ជនពិករ៖ 

(ក) មនសិទធទិទួលបនសមភ រៈវបបធម�៌មទ្រមងែ់ដលេគ

�ចេ្របើ្របស់បន។ 

(ខ) មនសិទធិទទួលបនកមមវធិីទូរទស�ន ៍ភពយន្ត េ�ខ ន 
និងសកមមភពវបបធមេ៌��ង� កនុងទ្រមងែ់ដលេគ�ចេ្របើ

្របស់បន។ 
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(គ) មនសិទធិចូលដល់ទកីែន្លងស្រមបក់រសែម្តង �េស�

កមមវបបធម ៌ ដូចជ  េ�ងេ�ខ ន �រមនទីរ េ�ងភពយន្ត   
ប�្ណ ល័យ និងេស�កមមេទសចរណ៍ ្រពមទងំ�មលទធ

ភពែដល�ចេធ្វើេទបន មនសិទធិចូលដល់បូជនយី�្ឋ ន 
និងរមណីយ�្ឋ នសំខន់ៗ របស់វបបធមជ៌តិ។ 

ករផ្តល់នូវសិទធិចូលេទដល់បូជនីយ�្ឋ នវបបធម ៌និង្របវត្តិ
��ស្ត ែដលជចំែណកៃនេបតិកភណ្ឌ ជតិ �មពិតេទ �ចជ

បញ្ហ ្របឈមមយួកនុងកលៈេទសៈខ្លះ។ កប៏៉ុែន្ត រដ្ឋភគីមនកតព្វ 
កិចច្របឹងែ្របងេដើមប�ីចឲយជនពិករចូលដល់ទ�ីងំទងំេនះបន។ 
បូជនីយ�្ឋ ន និងរមណីយ�្ឋ នសំខន់ៗ របស់វបបធមជ៌តិជេ្រចើន 
្រតូវបនេធ្វើឲយមនករបងកលកខណៈងយ្រសួល�មវធីិែដលអភរិក� 
អត្តសញញ ណ និងលកខណៈពិេសសៃនវបបធម ៌ និង្របវត្ត�ិ�ស្ត  
បន។ 

៤៥. “រដ្ឋភគី្រតូវចតវ់ធិនករសម្រសបននេដើមបឲីយជន

ពិករ�ចមន�កសបេងកើត និងេ្របើ្របស់សក្ត នុពលខងបញញ  
សិលបៈ និងគំនិតៃចន្របឌិតរបស់ខ្លួន” (ម្រ��� កថខណ្ឌ ២)។ “ 
រដ្ឋភគី្រតូវចត�់ល់វធិនករសម្រសប ្រសប�មចបបអ់ន្តរជតិ 
េដើមបធីនថចបបទ់ងំ�យែដលករ�រកមមសិទធិបញញ  នឹងមនិ
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បេងកើតជរបងំមនិសមេហតុផល ឬេរ ើសេអើងដល់ករទទួលបន 
សមភ រៈវបបធមេ៌�យជនពិករេឡើយ” (ម្រ�៣០ កថខណ្ឌ ៣)។  
សនធិសញញ ម៉�៉េកស េដើមបជីួយ ស្រមួលដល់សិទធិទទួលបន�ន ៃដ

េបះពុមពផ�យស្រមបជ់នពិករែភនក ជនែដលមនភពអនេ់ខ�យ 
កនុងករេមើល ឬជនមនិ�ចេមើលអក�រេបះពុមពេលើ្រក�សបន

របស់អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ�ក ែដល្រតូវបនអនុមត័ កល

ពីែខមថុិន  ឆន ២ំ០១៣ ្រតូវធនឲយមនសិទធិទទលួបនសមភ រៈ

វបបធម ៌េ�យគម នរបងំមនិសមេហតុផល ឬេរ ើសេអើងស្រមបជ់ន

ពិករ រមួទងំជនពិកររស់េនបរេទស ឬជសមជិកៃនជនជតិ

ភគតិចេន្របេទសដៃទ េ�យនយិយ ឬេ្របើ្របស់ភ� ឬ

មេធយបយទំនកទ់ំនងដូចគន  ជពិេសសស្រមបអ់នកែដលមន

បញ្ហ ្របឈម កនុងករទទួលបនសមភ រៈេបះពុមពជលកខណៈ្របៃព

ណី។ អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករែចងថ េ�យឈរេលើមលូ�្ឋ ន 
េសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ ជនពកិរ្រតូវមនសិទធិបនករទទួល 
�គ ល់ និងករគ្ំរទៃនអត្តសញញ ណភ� និងវបបធមជ៌ក�់ក់

របស់ខ្លួន។ ម្រ�៣០ កថខណ្ឌ ៤ សងកតធ់ងនអ់ពំីករទទួល�គ ល់ 
និងករគ្ំរទភ�សញញ  និងវបបធមគ៌-ថ្លង។់ 
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៤៦. ម្រ��� កថខណ្ឌ ៥ ៃនអនុសញញ  ែចងថ េដើមបី
ជួយ ឲយជនពិករ �ចចូលរមួបនេ�យេសមើភពគន ជមយួអនកដៃទ 
កនុងសកមមភពកី� ករលំែហ និងករកំ�ន្តបន រដ្ឋភគ្ីរតវូចត ់
វធិនករសម្រសប ដូចតេទ៖ 

(ក) ជំរុញ និងេលើកសទួយករចូលរមួរបស់ជនពិករកនុង

វ�ិលភពេពញេលញបំផុត ែដល�ចេធ្វើេទបនកនុងករ

បេ្រញជ �បសកមមភពក�ីេន្រគបក់្រមតិ។ 

(ខ) ធនថ ជនពិករមនឱកសេរៀបចំ អភវិ�� និងចូល
រមួកនុងសកមមភពកី� និងករកំ�ន្តជកែ់ស្តងស្រមប់

ជនពិករ េហើយេដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�េន� ្រតូវេលើក

ទឹកចិត្តឲយមនករផ្តល់ករែណន ំករបណ្តុ �ប�្ត ល នងិ 
ធនធនសម្រសប េ�យែផ្អកេលើមូល�្ឋ នេសមើភពគន ជ 
មយួអនកដៃទ។ 

(គ) ធនថជនពិករមនសិទធិទទួលបនទីកែន្លងស្រមប់

េលងកី� ករកំ�ន្ត និងេទសចរណ៍។ 

(ឃ) ធនថ កុមរពិករមនសិទធិទទួលបនករចូលរមួ 
េ�យេសមើភពគន ជមយួកុមរដៃទេទៀត កនុងសកមមភព 
សែម្តង ករលំែហ ករកំ�ន្ត និងក�ីរមួទងំសកមមភព

ទងំ�យ េនកនុង្របពន័ធ��េរៀនផង នងិ 
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(ង) ធនថ ជនពិករមនសិទធិទទួលបនេស�កមមពីអនក

ទងំ�យ ែដលពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំសកមមភពកី� 
ករលំែហ េទសចរណ៍ និងករកំ�ន្ត។ 

៤៧. កចិចសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិដូចមនែចងកនុងម្រ� 
៣២ ៃនអនុសញញ  គួរែតជឧបករណ៍ដសំ៏ខនម់យួ កនុងករេលើក

សទួយនូវករបងកលកខណៈងយ្រសួល និងកររចនប្លងស់កល។  
គណៈកមម ធិករ ផ្តល់អនុ�សនដ៍ល់ទីភន កង់រអភវិ��នអ៍ន្តរជត ិ
ឲយទទួល�គ ល់ពី�រៈសំខនៃ់នករគ្ំរទគេ្រមងទងំ�យែដល 
ែកលម្អបេចចកវទិយពត័ម៌ននិងទំនកទ់ំនង ្រពមទងំេហ�្ឋ រចន 
សមពន័ធែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលដៃទេទៀត។ ករវនិិេយគថមីៗ

ទងំអស់ ែដលេធ្វើេឡើងកនុង្រកបខណ្ឌ កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
គួរ្រតូវបនេ្របើ េដើមបេីលើកទឹកចិត្តឲយមនករលុបបំបតរ់បងំែដល

មនកនុងេពលបចចុបបនននងិបងក រកុំឲយមនករបេងកើតរបងំថមីៗេទៀត។ 
េនះជករមនិ�ចទទួលយកបនេទ កនុងករេ្របើ្របស់មូលនិធិ

�ធរណៈ េដើមបបីេងកើតឲយមនវសិមភពថមីេទៀតេនះ។ �ល់វតថុ 
េហ�្ឋ រចនសមពន័ធ េ្រគ�ងស្រមួល ទនំិញ ផលិតផល និងេស�កមម

ថមីៗ ្រតូវែតបងកលកខណៈងយ្រសួលេពញេលញដល់ជនពិករ។ 
កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ គួរ្រតូវបនេ្របើ មនិែមនស្រមបែ់ត

វនិិេយគេទេលើទំនិញ ផលិតផល និងេស�កមមែដលបងកលកខណៈ 
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ងយ្រសួលមយួមុខេនះេទ ែតកគ៏ួរេ្របើ្របស់េដើមបេីលើកកមពស់

ករផ្ល ស់ប្តូរជំនញ និងពត័ម៌នអំពីករអនុវត្តល្អៗ កនុងករសេ្រមច

ឲយបននូវករបងកលកខណៈងយ្រសួល �មរេប�បែដលនឹងេធ្វើឲយ

មនករផ្ល ស់ប្តូរជកែ់ស្តង ែដល�ចែកលម្អជីវភពរបស់ជនពិករ

�ប�់ននកព់សេពញពិភពេ�ក។ កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរ

ជតិអំពីបទ�្ឋ នីយកមម កម៏ន�រៈសំខនផ់ងែដរ េ�យ�រថ 
អងគករជនពិករ្រតូវែតទទួលបនករគ្ំរទ ឲយពួកេគ�ចចូលរមួ 
កនុងដំេណើ រករថន កជ់តិ និងអន្តរជតិ េដើមបបីេងកើត អនុវត្ត និង�ម 
ឃ្ល េំមើលបទ�្ឋ នៃនករបងកលកខណៈងយ្រសួល។ ករបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួល ្រតូវែតជចំែណកដម៏ន�រសំខនប់ំផុតៃនកិចចខំ្របឹង

ែ្របងអភវិ��ន្៍របកបេ�យចីរភព�មយួ ជពិេសស កនុងបរបិទ 
ៃនរេប�ប�រៈេ្រកយ�ន ២ំ០១៥។ 

៤៨. ករ�មឃ្ល េំមើលពីករបងកលកខណៈងយ្រសួល គឺជ
ទិដ្ឋភពដសំ៏ខនម់យួៃនករ�មឃ្ល េំមើលថន កជ់តិ នងិអន្តរជតិ

េទេលើអនុសញញ េនះ។ ម្រ��� ត្រមូវឲយរដ្ឋភគី បេងកើតម្រន្តី
បេងគ លកនុងរ�្ឋ ភបិល សំ�បប់ញ្ហ ននែដលពកព់ន័ធនឹងករអនុ

វត្តអនុសញញ េនះ កដូ៏ចជ ្រកបខណ្ឌ ថន កជ់តិែដលរមួមនយន្តករ

�ក�ជយមយួ ឬេ្រចើន។ សងគមសីុវលិគួរែតមនករពកព់ន័ធ នងិ

ចូលរមួេពញេលញកនុងដំេណើ រករ�មឃ្ល េំមើលេនះ។ �ជករ
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សំខនែ់ដល�ថ បន័ននែចងកនុងម្រ���េនះ ្រតូវបនពិេ្រគះ

េយបល់្រតឹម្រតូវ េនេពលពិ�រ�អំពីវធិនករស្រមបអ់នុវត្តឲយ

បន្រតឹម្រតូវៃនម្រ�៩។ �ថ បន័ទងំេនះគួរមនឱកស្រគប្់រគន់

ចូលរមួ កនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងបទ�្ឋ នស្តីពកីរបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួលេនថន កជ់តិ ករផ្តល់មតិេយបល់េទេលើេសចក្តី្រពង

ចបប ់និងចបបែ់ដលមន្រ�ប ់ករ�កសំ់េណើ ចំេពះេសចក្តី្រពង 
ចបប ់ និងបទបបញញតិ្តេគលនេយបយ ្រពមទងំចូលរមួេពញ 
េលញកនុងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងយុទធនករអបរ់នំន។ 
ដំេណើ រករៃនករ�ម�្ល េំមើលថន កជ់តិ នងិអន្តរជតិ ពីករអនុវត្ត

អនុសញញ េនះ គួរេធ្វើេឡើង�មែបបបទ ែដលបងកលកខណៈងយ

្រសួល ែដលេលើកសទួយ និងធនឲយមនករចូលរមួេ�យ្របសិទធ

ភពរបស់ជនពិករ នងិអងគករត�ំងជនពិករនន។ ម្រ�

៤៩ ៃនអនុសញញ េនះ ត្រមូវថ អតថបទៃនអនុសញញ េនះ ្រតូវេធ្វើឲយ
មនជទ្រមងម់យួែដលជនពិករ�ចេ្របើ្របស់បន។ េនះគឺជ

គំនិតៃចន្របឌតិមយួកនុងសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិ េហើយអនុ

សញញ សិទធិជនពិករ គួរ្រតូវបនេមើលេឃើញថ ជករបេងកើតករណី

យុត្តិ��ស្តមយួចំេពះករងរេនះ ស្រមបស់នធិសញញ ទងំអស់ន

េពលអនគត។ 
I
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