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សេចក្តីវិភាគផ្អែក្ស ើទេសនទានេទិធិមនុេសនន 

សេចក្តីព្រាងចាប់េតពីីព្រាក្់ឈ្ន ួអបបបរមា 
 

សរៀបចំស ើងសោយការយិា យ័ 

ឧត្តមេនងការអងគការេហព្របជាជាត្ិទទួ បនទុក្េទិធិមនុេសព្របចកំ្មពុជា 

ផ្ែមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

សេចក្តសី្តើ ម 

 សេចក្តីវភិាគស េះ ត្រូវបា សរៀបចំស ើងសោយការយិាល័យឧរតមេនងការអងគការេហត្បជាជារិទទួល
ប ទុក្េិទធមិ ុេសត្បចកំ្មពុជា (OHCHR)  ជាការរមួវភិាគទា មយួដល់ការពិ រិយពិចរណាសលើសេចក្តីត្ាង
ចាបស់ េះ។  សេចក្តីវភិាគស េះ ផ្តល់ ូវការវភិាគមយួអំពីទដិឋភាពេំខា ់ៗ មយួចំ ួ ន ការផ្តួចសផ្តើមគំ រិស េះ សដើមបី
ផ្តល់ ូវធារុស្ថា បនាដល់ដំស ើ រការតាក្ត់រងសេចក្តីត្ាងចាបេ់តីពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ ការយិាល័យ 
OHCHR ផ្តល់សេចក្តីវភិាគស េះ សោយស្ថរថាសេចក្តីត្ាងចាបស់ េះមា ការទាក្ទ់ងផ្ទទ ល់សៅ ឹងលទធភាពរបេ់
ត្បជាពលរដឋ ក្នុងការអ ុវរតឲ្យបា សពញសលញ ូវសេរភីាពក្នុងការបសចេញមរិ សយាបល់ ការជួបត្បជុំ  ងិការ
បសងកើរេមាគម ក្ដូ៏ចជាេិទធរិបេ់ពួក្សគក្នុងការទទួលបា  ូវលក្ខខ ឌ ការងារត្បក្បសោយយុរតិធម ៌ ងិអ ុ
សត្រេះ។ 

ក្ក្បខណ័្ឌ ចាប ់

សដើមបជីួយ ដល់រដឋេភា ក្នុងការសររពតាមការពវក្ិចេអ តរជារិ តដលក្មពុជាជាបក់ារពវក្ិចេត្រូវអ ុវរត 
ការយិាល័យ OHCHR បា ពិ ិរយស ើងវញិ ូវភាពត្េបរន ន សេចក្តីត្ាងស េះ ជាមយួ ឹងចាបេិ់ទធិម ុេស  
អ តរជារតិដលក្ំពុងអ ុវរត ជាពិសេេ ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិពលរដឋ  ិង សយាបាយ  ិងក្រិកាេញ្ញា
អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម។៌ 
 

 មាត្តា ៧ ន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌(“ICESCR” តដលការអ ុវរត
ក្រិកាេញ្ញា ស េះ ត្រូវបា ឃ្ល សំមើលសោយគ ៈក្មាា ធិការេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម)៌៖ 
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រដឋភាគីន ក្រិកាេញ្ញា ស េះ ទទួលស្ថគ ល់េិទធិរបេ់បុគគលត្គបរ់បូ សដើមបទីទួលបា  ូវលក្ខខ ឌ ការងារ
ត្បក្បសោយយុរតិធម ៌ ិង អ ុសត្រេះ តដលធានាជាពិសេេ ូវ៖ 

១. ត្បាក្ក់្នត្មតដលផ្តល់ជាអបបបរមាឲ្យក្មាក្រ ិសយាជរិទាងំអេ់ ូវ៖  

ក្. ត្បាក្ឈ់្នួលេមរមយ  ិងត្បាក្ក់្នត្មសេាើរន ចំសាេះការងារតដលមា រនមលសេាើរន សោយម ិមា 
ការតបងតចក្ណាមយួ ជាពិសេេ ស្តេតីត្រូវតរមា ការធានា ការទទួលបា  ូវលក្ខខ ឌ ការងារតដលផ្តល់
ឲ្យពួក្សគ ម ិរិចជាងលក្ខខ ឌ ការងារតដលបុរេបា ទទួល សោយត្រូវបា ត្បាក្ក់្នត្មសេាើរន ចំសាេះ
ការងារដូចរន ។ 

ខ. ជីវភាពរេ់សៅេមរមយេត្មាបខ់លួ សគផ្ទទ ល់  ិងត្គសួ្ថររបេ់សគ ត្េបតាមបទបបចារតិន 
ក្រិកាេញ្ញា ស េះ ... 

 មាត្តា១៩ ន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិពលរដឋ  ិង សយាបាយ តដលសៅការថ់ា )ICCPR តដល
ការអ ុវរតក្រិកាេញ្ញា ស េះ ត្រូវបា ឃ្ល សំមើលសោយគ ៈក្មាា ធិការេិទិធម ុេសអងគការេហត្បជាជារិ ឬ 
“គ ៈក្មាា ធិការេិទិធម ុេស”)៖ 
“១. ជ ត្គបរ់បូ មា េិទធិត្បកា យ់ក្មរិសយាបល់នានា សោយរា  ការសត្ជៀរតត្ជក្។ 

២. ជ ត្គបរ់បូ ត្រូវមា េិទធិសេរភីាពក្នុងការបសចេញមរ។ិ េិទធិស េះ ត្រូវរាបប់ចេូ លទាងំសេរភីាព
ត្ស្ថវត្ជាវពរ័ម៌ា  ទទួល  ងិផ្សពវផ្ាយពរ័ម៌ា   ងិគំ រិេពវតបបយា៉ា ង សោយម ិគរិពីត្ពំតដ  សោយផ្ទទ ល់
មារ ់េរសេរ ឬសបាេះពុមព តាមទត្មងេិ់លបៈក្តី ឬក្ស៏ោយមសធោបាយផ្សពវផ្ាយដនទសទៀរក្តី តាមការសត្ជើេសរ ើេ
របេ់ខលួ ។ 

 ៣. ការសត្បើត្បាេ់េិទធិតដលមា តចងក្នុងក្ថាខ ័ឌ ២ន មាត្តាស េះ រត្មូវឲ្យទទួលយក្ក្រ ីយក្ចិេ  ិង
ការទទួលខុេត្រូវពិសេេ។ ដូសចនេះ ការសត្បើត្បាេ់េិទធិស េះ អាចមា ការររិរបរិជាក្ល់ាក្ម់យួចំ  ួ តដលត្រូវ
ក្ំ រោ់ចខ់ារសោយចាប ់ ិងតដលចបំាចស់ដើមប៖ី (ក្) សររពេិទធិ  ិងក្រិិតយេរបេ់អនក្ដនទ។ (ខ) ការារ
េ តិេុខជារ ិេណាា បធ់ាន បស់្ថធារ ៈ េុខភាព ឬេីលធមស៌្ថធារ ៈ។” 

 មាត្តា២២  
១ .ជ ត្គបរ់បូត្រូវ មា េិទធចូិលរមួេមាគមសោយសេរជីាមយួអនក្ដនទ រាបប់ចេូ លទាងំេិទធិបសងកើរេហ
ជីព  ិងេិទធិចូលជាេមាជកិ្េហជីព សដើមបកីារារផ្លត្បសយាជ រ៍បេ់ខលួ ។ 
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២. ការសត្បើត្បាេ់េិទធិស េះ អាចមា ការររិរបរិតដលក្ ំរស់ោយចាបត់រប៉ាុសណាណ េះ  ងិតដលចចំបំាច់
ក្នុងេងគមត្បជាធិបសរយយ ក្នុងផ្លត្បសយាជ ន៍ េ តិេុខជារិ ឬេុវរាិភាពស្ថធារ ៈេណាត បធ់ាន ប ់  
ស្ថធារ ៈ ការការារេុខភាព ឬេីលធមស៌្ថធារ ៈ ឬការការារេិទធិ  ិងសេរភីាពរបេ់អនក្ដនទ។  

ត្ក្ុមត្បឹក្ាេិទធមិ ុេសអងគការេហត្បជាជារិបា អេះអាងជាថ្ាីថា “េិទធិទាងំឡាយតដលមា តចងក្នុង
ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិពលរដឋ  ិង  សយាបាយ ជាពិសេេ េិទធិរបេ់ជ ត្គបរ់បូក្នុងការត្បកា យ់ក្មរិ
សយាបល់ សោយរា  ការសត្ជៀរតត្ជក្ ត្ពមទាងំេិទធិសេរភីាពក្នុងការបសចេញមរិ រាបប់ចេូ លទាងំសេរភីាព
ត្ស្ថវត្ជាវពរ័ម៌ា  ទទួល  ងិផ្សពវផ្ាយពរ័ម៌ា   ងិគំ រិេពវតបបយា៉ា ង សោយម ិគរិពីត្ពំតដ  សទាេះបីជាសធវើ
ស ើងសោយផ្ទទ ល់មារ ់េរសេរ ឬសបាេះពុមព តាមទត្មងេិ់លបៈក្តី ឬតាមរយៈត្បព ័ធផ្សពវផ្ាយសផ្សងសទៀរណាមយួ
តាមការសត្ជើេសរ ើេរបេ់ខលួ ក្ស៍ោយ  ិងេិទធិសេរភីាពទាក្ទ់ង ងឹការគិរ េរិេមបជជចា ៈ  ិងស្ថេនា េិទធិជបួ
ត្បជុំសោយេ តិវធិ ីេិទធិក្នុងការបសងកើរេមាគម  ងិេិទធចិួលរមួក្នុងការបំសពញក្ចិេការស្ថធារ ៈ។1 ត្ក្ុមត្បឹក្ា
េិទធិម ុេស អ.េ.ប បា អាំវនាវផ្ងតដរ ដល់រដឋទាងំឡាយឲ្យ “ចររ់ាល់វធិា ការចបំាច ់ឲ្យបចឈបក់ាររសំលាភ
េិទធិទាងំស េះ  ិងសដើមបបីសងកើរលក្ខខ ឌ សដើមបបីងាក រទបស់្ថក រក់ាររសំលាភបំា តបបស េះ រមួទាងំតាមរយៈការធានា
ថាចាបជ់ារិតដលាក្ព់ ័ធត្រវូត្េបតាមការពវក្ិចេេិទធិម ុេសអ តរជារិ  ងិត្រូវបា អ ុវរតត្បក្បសោយត្បេិទធ 
ភាព។” 2  

 ត្ក្ុមត្បឹក្ាេិទធមិ ុេសអងគការេហត្បជាជារិបា អេះអាងស្ថរជាថ្ាីថា េិទធិសេរភីាពក្នុងការបសងកើរ   
េមាគម រមួជាមយួ ងឹេិទធិ ក្នុងការជួបជុំសោយេ តិវធិគីជឺាេមាេភាគ ដេំ៏ខា ន់ លទធិត្បជាធិបសរយយ 
សោយស្ថរថា េិទធិសេរភីាពទាងំស េះ ផ្តល់េិទធិអំណាចដល់បុរេ ិងស្តេតី ក្នុងការ “បសចេញមរិសយាបល់ខាង
 សយាបាយរបេ់ពួក្សគ ចូលរមួក្នុងេក្មាភាពអក្សរស្ថស្តេត  ិងេិលបៈ  ិងេក្មាភាពសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិង
វបបធម ៌ចូលរមួក្នុងការត្បរបិរតិស្ថេនា ឬជំស ឿសផ្សងសទៀរ បសងកើរ ងិចូលរមួក្នុងេហជីព  ិងេហក្រ ៍ សហើយ
សត្ជើេសរ ើេអនក្ដឹក្នាសំដើមបរីណំាងឲ្យផ្លត្បសយាជ រ៍បេ់ពួក្សគ  ិងោក្ឲ់្យអនក្ដឹក្នាទំទួលខុេត្រូវ” (សេចក្តី
េសត្មចរបេ់ត្ក្ុមត្បឹក្ាេិទធមិ ុេសសលខ១៥/២១ បុពវក្ថា) ។ 

 ត្ក្ុមត្បឹក្ាេិទធមិ ុេសអងគការេហត្បជាជារិ [បា ] “សត្ក្ើ រឭំក្ដល់រដឋទាងំឡាយអពំកីារពវក្ិចេរបេ់
ពួក្សគ ក្នុងការសររព  ងិការារឲ្យបា សពញសលញដល់េិទធិរបេ់បុគគលទាងំអេ់ ក្នុងការ... ចូលរមួសោយសេរ ី
តាមត្បព ័ធអ ឡាញ ក្ដូ៏ចជាសត្ៅត្បព ័ធអ ឡាញ រមួទាងំសៅក្នុងបរបិទន ការសបាេះសនន រ  ិងរមួទាងំអនក្តដលរំ

                                                           
1 របាយការ ៍ A/HRC/RES/12/16 ក្ថាខ ័ឌ ទី១។ 
2 របាយការ ៍ដតដល ក្ថាខ័ ឌ ទ៥ី (ខ)។ 
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ត្ទត្ក្ុមភាគរិច ឬទេស ៈឬជំស ឿតដលផ្ទុយ អនក្ការារេិទិធម ុេស េហជីពក្មាក្រ  ិងអនក្ដនទសផ្សងសទៀរ រាប់
ទាងំសទេ តរត្បសវេ  ៍តដលតេវងរក្ការអ ុវរត ឬការសលើក្ក្មពេ់េិទធិទាងំស េះ  ងិសដើមបចីររ់ាល់វធិា ការចបំាច់
ទាងំអេ់ សដើមបធីានាថាការររិរបរិណាមយួសៅសលើការអ ុវរតសោយសេរនី េិទធិ.....សេរភីាពក្នុងការបសងកើរ
េមាគម ត្រូវត្េបតាមការពវក្ិចេរបេ់ពកួ្សគ សត្កាមចាបេិ់ទិធម ុេសអ តរជារ។ិ” 3  

សេចក្តីេសងករេ និោឋ  ចុងសត្កាយបំផុ្រ េតីពកី្មពុជារបេ់គ ៈក្មាា ធិការេិទធិម ុេស4  រមួមា អ ុ
ស្ថេ ម៍យួចំ ួ  តដលតចងជាពិសេេអំពីេិទធិជាមូលោឋ  ទាងំពីរស េះ។ គ ៈក្មាា ធកិារេិទធិម ុេស បា 
េ និោឋ  ថា “រដឋភាគីត្រូវធានាថា ជ ត្គបរ់បូអាចអ ុវរតសោយសេរ ូីវេិទិធសេរភីាពរបេ់ខលួ  ក្នុងការបសចេញមរិ 
 ិងការបសងកើរេមាគម... ក្នុងការសធវើដូសចន េះ រដឋភាគីត្រូវ៖ (ឃ) ពិ រិយស ើងវញិ ូវចាបប់ចេុបប ន (តដលមា ត្ស្ថប)់ 
 ិងចាបត់ដលម ិទា អ់ ុមរ័... សដើមបសីជៀេវាងការសត្បើត្បាេ់វាក្យេ័ពទម ិចាេ់លាេ់  ិងការររិរបរិខាល ងំហួេ
សហរុ សដើមបធីានាថាការររិរបរិណាមយួ សលើសេរភីាពក្នុងការបសចេញមរិ  ិងការបសងកើរេមាគម ត្រូវសររពតាម
លក្ខខ ឌ រត្មូវការដរ៏ឹងរងឹន មាត្តា១៩ (៣)  ិងមាត្តា២២ ន ក្រិកាេញ្ញា ស េះ។ 
 

ដំសណ្ើ រការពក្ាងចាប ់
 

េិទធិចូលរមួមា  យ័ថា មុ សពលតដលសេចក្តីត្ាងចាបម់យួ ត្រូវបា អ ុមរ័សៅជាចាប ់ខលឹមស្ថរន 
សេចក្តីត្ាងចាបស់នាេះ គួរតរត្រូវបា ផ្សពវផ្ាយម ិត្រឹមតរសៅដល់ភាគីាក្ព់ ័ធសោយផ្ទទ ល់ប៉ាុសណាណ េះសទ ប៉ាុត តគួរ
តរត្រូវបា ផ្សពវផ្ាយផ្ងតដរដល់ស្ថធារ ជ ឲ្យបា ទូលំទូលាយ។ ក្នុង យ័ស េះគ ៈក្មាា ធិការេិទធិសេដឋ
ក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌បា គូេបញ្ញជ ក្ព់ី “ស្ថរៈេំខា ន់ ការពិសត្រេះសយាបល់ក្នុងការសរៀបចំតាក្ត់រង ការ
អ ុវរត ការពិ ិរយស ើងវញិ  ងិឃ្ល សំមើលចាប ់ ងិសរល សយាបាយាក្ព់ ័ធ ឹងេិទធទិទួលបា  ូវលក្ខខ ឌ
ការងារត្បក្បសោយយុរតិធម ៌ ិងអ ុសត្រេះ ម ិត្រឹមតរជាមយួនដគូជាត្បនព ី ដូចជា ក្មាក្រ ិសយាជរិ  ិង
 ិសយាជក្  ិងអងគការរំណាងរបេ់ពួក្សគប៉ាុសណាណ េះសទ ប៉ាុត តតថ្មទាងំជាមយួអងគការាក្ព់ ័ធដនទសទៀរ ដូចជា អនក្
តដលរំណាងឲ្យជ ពិការ ម ុេសវយ័សក្ាង ម ុេសចេ់ ស្តេតី  ិសយាជិរបំសរ ើការងារ សៅក្នុងវេ័ិយសេដឋក្ិចេសត្ៅ
ត្បព ័ធ សទេ តរត្បសវេ  ៍ ិងម ុេសត្េីត្េលាញ់សភទដូចរន  ម ុេសត្បុេត្េលាញ់សភទដូចរន  ម ុេស
ត្េលាញ់សភទទាងំពីរ អនក្បតូរសភទ  ិងម ុេសមា សភទម ិចាេ់លាេ់ (LGBTI) ក្ដូ៏ចជារំណាងត្ក្មុជារិព ធុ 
 ិងេហគម ជ៍ារិសដើមភាគរិច” 5។  ចំសាេះរួនាទីរបេ់ខលួ វញិ គ ៈក្មាា ធិការទទួលប ទុក្សេរភីាពខាង
េមាគមន ត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាលអងគការពលក្មាអ តរជារិ ILO (CFA / ILO) បា េងករធ់ង ស់លើរនមលន ការពិសត្រេះ

                                                           
3 របាយការ ៍ A/HRC/RES/15/21ក្ថាខ ័ឌ ទី១ របាយការ ៍A/HRC/RES/21/6 ក្ថាខ ័ឌ ទ១ី  ិងរបាយការ ៍ A/HRC/RES/24/5ក្ថាខ ័ឌ ទី២ ។  
4 សេចក្តេីសងករេ និោឋ  របេ់គ ៈក្មាា ធិការេិទិធម ុេសេតីពីរបាយការ ៍តាមកាលក្ំ រស់លើក្ទី២របេ់ក្មពុជា CCPR/C/KHM/CO/2 តខមនីា នន ២ំ០១៥។ 
5 សេចក្តីអធិបាយទូសៅសលខ២៣ (២០១៦) េតីពីេិទធិទទួលបា ល័ក្ខខ ័ឌ ការងារត្បក្បសោយយុរតិធម ៌ ិង អ ុសត្រេះ (មាត្តា៧ ន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ 
េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម)៌ E/C12/GC/23 ក្ថាខ ័ឌ ទ៥ី៦។  
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សយាបល់សពញសលញ  ិងសោយសបើក្ចំហជាមយួអងគការរបេ់ ិសយាជក្  ិងក្មាក្រ ិសយាជិរ សៅក្នុងក្ំ ុងសពល
ន ការសរៀបចំតាក្ត់រង  ិង      ការអ ុវរតចាប ់តដលប៉ាេះាល់ដល់ផ្លត្បសយាជ រ៍បេ់ពួក្សគ សោយបញ្ញជ ក្់
បត ាមសទៀរថា ស្ថរៈេំខា គ់ួរតរត្រូវបា ភាជ បជ់ាមយួសរលការ ៍ន ការពិសត្រេះសយាបល់  ិងក្ចិេេហត្បរិបរតិ
ការរវាងអាជាា ធរស្ថធារ ៈ      ិង អងគការរបេ់ ិសយាជក្  ិងក្មាក្រ ិសយាជិរ។6   
 

ការយិាល័យ OHCHR ក្រេ់មាគ ល់ថា ក្ិចេពិសត្រេះសយាបល់ត្រីភាគីសលើក្ទីប ួអំពីចាបស់ េះ បា សក្ើរ
មា ស ើងកាលនថ្ងទី១០ តខសមស្ថ នន ២ំ០១៨។ សយើងក្ប៏ា ក្រេំ់រល់ផ្ងតដរថា មា េិកាខ ស្ថលាពិសត្រេះ
សយាបល់ចំ  ួពីរជាមយួអនក្ាក្ព់ ័ធដនទសទៀរ បា ត្រូវសធវើស ើង ប៉ាុត តអនក្ចូលរមួម ិបា ទទួលសេចក្តីត្ាងចាប់
ចុងសត្កាយបំផុ្រជាម ុ សហើយក្ម៍ ិបា ទទួលពរ័ម៌ា ត្គបត់្រ ជ់ាមុ សនាេះតដរអពំេិីកាខ ស្ថលាតដល ឹងត្រូវសក្ើរ
មា ស ើងសនាេះស ើយ។ មក្ដល់សពលស េះ ម ិទា ម់ា ក្ចិេពិសត្រេះសយាបល់ទូលំទូលាយជាមយួស្ថធារ ជ 
ទូសៅ ត្រូវបា សរៀបចំសៅស ើយសទ។ 

 

អនសុាេន៖៍ ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ ថ៍ា េំសៅបចេុ បប នន សេចក្តីត្ាងចាបស់ េះ 
គួរតរពិចរណាសោយរដឋេភាសោយតផ្ែក្សលើការពិសត្រេះសយាបល់េីុជសត្ៅជាស្ថធារ ៈ។ គួរតរទុក្សពលសវលា
ត្គបត់្រ  ់សដើមបអីាចឲ្យស្ថធារ ជ តដលមា ចំណាបអ់ារមា ៍ ពិ រិយ ិងពិភាក្ាសលើសេចក្តីត្ាងចាបស់ េះឲ្យ
បា ហារច់រ។់ ជាការពិរ ការត្បមូលទេស ៈទាងំអេ់ តាមរយៈការពិសត្រេះសយាបល់ពរិត្បាក្ដ  ិងត្បក្បសោយ
អរា យ័ម ុសពលអ ុមរ័ គួរតរជាការអ ុវរតជាត្បច ំចំសាេះសេចក្តីត្ាងចាបទ់ាងំអេ់។ 
 

ការយិាល័យ OHCHR ផ្តល់សេចក្តីេសងករ ិងអ ុស្ថេ រ៍បេ់ខលួ  សោយេងឃមឹថា ឹងរមួចំត ក្ក្នុង
ការអ ុមរ័ ចាបដ់រ៏ងឹមាមំយួ េតីពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា តដលសររពេិទធិម ុេសយា៉ា ងសពញសលញ។ 

 

ជំពូក្ទី១ 

បទបញ្ញត្តិទូសៅ 
 

មាត្តា១.-  

ចាបស់ េះមា សរលបំ ង៖  

                                                           
6 េសងខបសេចក្តីេសត្មច ិងសរលការ ៍របេ់គ ៈក្មាា ធិការទទួលប ទុក្សេរភីាពខាងេមាគមន ត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាលអងគការពលក្មាអ តរជារិ សបាេះពុមពផ្ាយសលើក្ទី៥ នន ំ
២០០៦ ក្ថាខ័ ឌ ទ១ី០៧២។ 
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- សលើក្ក្មពេ់ជីវភាពរេ់សៅេមរមយ រំនល សេចក្តីនថ្លថ្នូរ កាលា ុវរតភាពការងារ  ិងបសងកើរផ្លិរភាព
របេ់ក្មាក្រ ិសយាជិរ។ 

- ជំរញុឲ្យមា បរយិាកាេវ ិសិយាគ ិងធុរក្ិចេកា ត់រត្បសេើរត្បក្បសោយភាពទាក្ទ់ាញ 

គ្មា នមតសិោបល ់

 

មាត្តា២.-  

ចាបស់ េះមា សរលសៅដូចរសៅ៖  

- ធានាការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាេត្មាបក់្មាក្រ សិយាជិរទាងំអេ់ តដលេាិរសៅសត្កាមចាប ់   
េតីពតី្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា េត្មាបម់ ុេសទាងំអេ់ តដលត្គបត់្គងសោយចាបក់ារងារ។ 

- បសងកើរ ីរិវធិីក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតាមតបបវទិោស្ថស្តេតសោយតផ្ែក្សលើលក្ខ ៈវ ិិចឆយ័ខាង
សេដឋក្ិចេ ិងេងគម។ 

- បសងកើរត្ក្មុត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា សដើមបជីាយ តការត្រីភាគីេត្មាបេិ់ក្ាត្ស្ថវត្ជាវ  ិងផ្តល់
អ ុស្ថេ អ៍ំពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា  ិងអរាត្បសយាជ ស៍ផ្សងៗរបេ់ជ ទាងំឡាយ តដលេតិរសៅសត្កាមបទ
បបចារតចិាបេ់តីពីការងារ។ 

 

មាត្តា៣៖ វសិ្ថលភាព 
 

ចាបស់ េះមា វសិ្ថលភាពត្គបដ ត បស់លើេហត្រេឬត្គឹេះស្ថា   ិងជ ទាងំឡាយតដលេាិរសៅសត្កាម
បទបបចារតិន ចាបេ់តីពីការងារ។  

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយេក្ាបា់ក្ត្ថ ២ នងិ ាក្ត្ថ ៣ ៖ ការយិាល័យ OHCHR េសងករសឃើញថា ចាបស់ េះ     
អ ុវរតតរសៅសលើ "េហត្រេឬត្គឹេះស្ថា   ិងជ ទាងំឡាយ តដលេាិរសៅសត្កាមបទបបចារតិន ចាបេ់តីពីការងារ” 
តរប៉ាុសណាណ េះ ម ិរាបប់ចេូ លត្បសភទសផ្សងៗសទៀរន ក្មាក្រ ិសយាជិរ រមួទាងំ មស្ត តរីាជការេីុវលិ ក្មាក្រ ិសយាជរិ
តដលបំសរ ើការខាងដឹក្ជចជូ  ផ្លូវអាកាេ  ិងផ្លូវេមុត្ទ សៅត្ក្ម  ិងអនក្បំសរ ើការតាមផ្ទេះស ើយ។ ដូសចនេះ វាជាការ       
ររិរបរិសលើេមរាភាពរបេ់ពកួ្សគ ក្នុងការចូលរមួក្នុងការពភិាក្ាត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ គ ៈក្មាា ធិការអងគការ
ពលក្មាអ តរជារ ិ(ILO) ទទលួប ទុក្ការអ ុវរតអ ុេញ្ញា   ិងអ ុស្ថេ  ៍(CEACR) បា អំាវនាវដល់រោឋ ភ ិ   
បាលនានាឲ្យធានាថា “មស្ត តីរាជការេីុវលិ ត្គូបសត្ងៀ  ក្មាក្រ ិសយាជរិតដលបំសរ ើការខាងដឹក្ជចជូ  ផ្លូវអាកាេ  ងិ
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ផ្លូវេមុត្ទ សៅត្ក្ម  ិងអនក្បសំរ ើការតាមផ្ទេះ ត្រូវបា ធានាយា៉ា ងសពញសលញ ូវេិទធិតដលមា តចងសៅក្នុង           
អ ុេញ្ញា [សលខ ៨៧]”7 តដលអនក្ទាងំអេ់ស េះ េុទធតរេាិរសៅសត្ៅវសិ្ថលភាពន ចាបក់ារងារ។ 

ការយិាល័យOHCHR ផ្តល់អ ុស្ថេ ថ៍ា ត្បេិ ជាបុគគលត្គបរ់បូម ិេុទធតរត្រូវេាិរសត្កាមចាបស់ េះសទ 
គួរតរមា ត្បសយាគមយួតចងថា េត្មាបក់្មាក្រ ិសយាជិរទាងំឡាយតដលមិ េាិរសៅសត្កាមបទបបចារតិន ចាប់
ស េះ បទបបចារតិោចស់ោយត ក្ ត្រូវ ឹងបា អ ុមរ័សដើមបកីារារេិទធិរបេ់ពួក្សគ ក្នុងការទទួលបា ត្បាក្ឈ់្នួល
េមរមយ  ិងត្បាក្ក់្នត្មសេាើរន  ត្េបតាមមាត្តា៧ន ក្រកិាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិង     
វបបធម ៌(ICESCR) ។ 
 

 

ជពំកូ្ទ២ី  

ព្រាក្ឈ់្ន ួអបបបរមា 

មាត្តា៤.-  

 

ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា យា៉ា ងរិចណាេ់ក្ត៍្រូវឲ្យសេាើ ឹងត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា តដលជាត្បាក្ឈ់្នួលក្ត្មរិ
ទាបបំផុ្រ  ិងត្រូវបា ក្ ំរស់ោយត្បកាេរបេ់ត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ។ 

 
 

 សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ ការយិាល័យOHCHR សេនើឲ្យមា ការពត្ងីក្ ិយម យ័ន ាក្យត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា 
សោយពិចរណាសៅសលើ ិយម យ័តដលក្ ំរស់ោយគ ៈក្មាា ធិការជំនាញន អងគការពលក្មាអ តរជារិ (ILO) 

េតីពីការអ ុវរតអ ុេញ្ញា   ងិអ ុស្ថេ  ៍(CEACR)។ “ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតដលត្រូវផ្តល់ឲ្យក្មាក្រ ិសយាជរិ
ចំសាេះការងារតដលបា បំសពញ ឬសេវាក្មាតដលត្រូវបា ផ្តល់ េាិរក្នុងរយៈសពលតដលបា ក្ំ រណ់ាមយួ 
សទាេះជាត្រូវបា គ នាសោយតផ្ែក្សលើថ្ិរសវលា ឬទិ នផ្ល ក្ត៏្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាសនាេះម ិអាចត្រូវបា ការ់
ប ាយសោយក្ិចេត្ពមសត្ពៀងជាបុគគល ឬសោយក្ិចេត្ពមសត្ពៀងជាេមូហភាព តដលត្រូវបា ធានាសោយចាប ់ត្ពម
ទាងំអាចត្រូវបា ក្ ំរត់ាមវធិីស េះ សដើមបបីំសពញរត្មូវការជាអបបបរមារបេ់ក្មាក្រ ិសយាជិរ  ិងត្គសួ្ថររបេ់សគ 
សយាងសៅតាមលក្ខខ ឌ  ឬស្ថា  ភាពេងគម  ងិសេដឋក្ចិេជារិ។” 8 - 

                                                           
7 សេចក្តីេសងករ (CEACR) - អ ុមរ័ នន ២ំ០១៤ តដលបា សបាេះពុមពផ្ាយនាេមយ័ត្បជុំ ILC សលើក្ទី១០៤ (២០១៥)។ 

8 ការេទងម់រិទូសៅរបេ់អងគការពលក្មាអ តរជារិសលើរបាយការ ៍នានា េតីពីអ ុេញ្ញា េតីពីយ តការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា (សលខ២៦)  ិងអ ុស្ថេ  ៍(សលខ៣០) នន ំ
១៩២៨ អ ុេញ្ញា  (ក្េិក្មា) េតីពីយ តការក្ំ រត់្បាក្់ឈ្នួលអបបបរមា (ក្េិក្មា) (សលខ៩៩)   ិងអ ុស្ថេ  ៍(សលខ៨៩) នន ១ំ៩៥១  ិងអ ុេញ្ញា េតីពីការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួល
អបបបរមា (សលខ១៣១)  ិងអ ុស្ថេ  ៍(សលខ១៣៥) នន ១ំ៩៧០។ របាយការ ៍របេ់គ ៈក្មាា ធិការអនក្ជំនាញ េតីពីការអ ុវរតអ ុេញ្ញា  ិងអ ុស្ថេ  ៍នន ១ំ៩៩២ ក្ថា     
ខ ័ឌ ទី៤២។ 
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មាត្តា៥.-  

ធារុេត្មាបយ់ក្មក្ពិចរណា ក្នុងការក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា គឺត្រូវសផ្ទត រសៅសលើលក្ខខ ឌ      
សេដឋក្ិចេ រនមលជីវភាពរេ់សៅ  ិងស្ថា  ភាពជាក្ត់េតងរបេ់ត្បសទេ។  

ធារុទាងំស េះគ៖ឺ 

១. លក្ខ វ ិចិឆយ័តបបេងគមតដលរមួមា  ស្ថា  ភាពត្គសួ្ថរ អត្តាអរិផ្លរណា  ិងការចំណាយក្នុង
ការរេ់សៅ។ 

២. លក្ខ វ ិិចឆយ័តបបសេដឋក្ិចេតដលរមួមា  ផ្លិរភាព ភាពត្បក្ួរត្បតជងរបេ់ត្បសទេ ស្ថា  ភាពទី
ផ្ារការងារ  ិងក្ត្មរិចណំាយរបេ់វេ័ិយ។ 

ក្នុងក្រ ីចបំាចត់្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា អាចតក្េត្មួលលក្ខ ៈវ ិចិឆយ័ក្នុងការក្ំ រ់
ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា សៅតាមេក្មាភាពសេដឋក្ិចេ វជិាជ ជីវៈ មុខរបរ ឬរបំ  ់សោយសយាងសៅសលើស្ថា  ភាពសេដឋ
ក្ិចេ  ិងេងគមរបេ់ត្បសទេ។ 

 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ ការយិាល័យOHCHR ស្ថវ គម ក៍ារោក្ប់ចេូ លលក្ខ ៈវ ិិចឆយ័ខាងេងគមជាធារុ
មយួ តដលត្រូវយក្សៅពិ ិរយពិចរណា សៅសពលសធវើការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ គ ៈក្មាា ធិការទទួល
ប ទុក្េិទធិសេដឋក្ិចេ  ងិេងគមក្ិចេ បា គូេបញ្ញជ ក្ថ់ា ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា េំសៅដល់ការផ្តល់ឲ្យមា  “ជីវភាព
រេ់សៅេមរមយ” េត្មាបក់្មាក្រ ិសយាជិរ  ិងត្គសួ្ថរ។ ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា “ត្រូវតរផ្តល់ឲ្យបា ត្គបត់្រ ់
តដលអាចឲ្យក្មាក្រ ិសយាជិរ  ិងត្គួស្ថររបេ់ពកួ្សគ ទទលួបា េិទធិដនទសផ្សងៗសទៀរ មា ដូចជា េ តិេុខ
េងគម ក្ិចេរាំរេុខភាព ការអបរ់ ំ ិងក្ត្មរិជីវភាពរេ់សៅេមរមយ រាបទ់ាងំសេបៀងអាហារ ទឹក្  ិងអនាមយ័ 
លំសៅោឋ   េសមលៀក្បំាក្ ់ ងិការចំណាយបត ាម ដូចជា ការចំណាយសលើការសធវើដំស ើ រជាសដើម។ល។”9  គ ៈ
ក្មាា ធិការស េះ បា បញ្ញជ ក្ប់ត ាមសទៀរថា “ធារុតដលត្រូវយក្មក្សធវើការពិ រិយពិចរណា ក្នុងការក្ ំរត់្បាក្់
ឈ្នួលអបបបរមាគតឺ្រូវមា លក្ខ ៈអាចបរត់ប បា  សបើសទាេះបីជាការងារស េះ ត្រូវតរមា លក្ខ ៈបសចេក្សទេ
ទាងំត្េុងក្តី រមួទាងំ ក្ត្មរិន ត្បាក្ឈ់្នួលទូសៅសៅក្នុងត្បសទេ ការចំណាយសលើការរេ់សៅ ការបងន់ថ្លវភិាគទា 
ដល់េ តិេុខេងគម  ិងអរាត្បសយាជ ស៍ផ្សងៗ សហើយ ងិការចំណាយទាក្ទ់ង ឹងក្ត្មរិជីវភាពរេ់សៅ។” 10  
មោ៉ាងវញិសទៀរ សៅក្នុងសេចក្តីេសងករេ និោឋ  ចុងសត្កាយរបេ់ខលួ េតីពីក្មពុជា គ ៈក្មាា ធិការបា ផ្តល់អ ុ

                                                           
 
9 សេចក្តីអធិបាយទូសៅន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌(CESCR) សលខ២៣ ក្ថាខ័ ឌ ទី១៨។ 

10 សេចក្តីអធិបាយទូសៅន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌(CESCR)  សលខ២៣ ក្ថាខ័ ឌ ទី២១។ 
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ស្ថេ ថ៍ា ក្មពុជា “ក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាជាេក្ល តដល ឹងអ ុញ្ញា រឲ្យក្មាក្រ ិសយាជិរ  ិងត្គសួ្ថរ
របេ់ពួក្សគទទួលបា ក្ត្មរិជីវភាពរេ់សៅេមរមយ។” 11  

ប៉ាុត ត សទាេះជា លក្ខខ ឌ រត្មូវឲ្យមា ការអភវិឌ្ឍសេដឋក្ិចេ  ិងេងគមក្ិចេ  ងិេមទិធផ្លការងារក្ត្មរិខពេ់ 
តដលត្រូវការចបំាច ់ឲ្យមា ការពិ ិរយពិចរណាផ្ងតដរយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ ក្ល៏ក្ខខ ឌ រត្មូវទាងំស េះម ិគួរត្រូវ
បា សត្បើត្បាេ់ សដើមបផី្តល់យុរតិក្មាសលើត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា តដលម ិធានាដល់ការរេ់សៅេមរមយេត្មាបក់្មាក្រ
 ិសយាជិរ  ិងត្គសួ្ថររបេ់ពកួ្សគស ើយ។12 

ទាងំអ ុេញ្ញា  តដលក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា (សលខ១៣១)  ងិ ទាងំអ ុស្ថេ េ៍តីពីការក្ំ រ់
ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា (សលខ១៣៥) របេ់អងគការពលក្មាអ តរជារិ េុទធតរបញ្ញជ ក្ថ់ាលក្ខ ៈវ ិិចឆយ័ខាងសត្កាម
ស េះ គួរតរត្រូវបា យក្មក្ព ិិរយពិចរណាក្នុងការក្ ំរក់្ត្មរិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា៖ (ក្) សេចក្តីត្រូវការរបេ់
ក្មាក្រ ិសយាជិរ ត្គសួ្ថររបេ់ពួក្សគ (ខ) ក្ត្មរិន ត្បាក្ឈ់្នួលទូសៅសៅក្នុងត្បសទេ (គ) រនមលន ការរេ់សៅ  ិង
ការផ្ទល េ់បតូរសៅក្នុងសនាេះ (ឃ) ផ្លត្បសយាជ េ៍ តិេុខេងគម។ (ង) ក្ត្មរិជីវភាពរេ់សៅរបេ់ត្ក្ុមេងគមសផ្សងៗ
។ (ច) ក្តាត សេដឋក្ិចេ រមួទាងំលក្ខខ ឌ រត្មូវន ការអភវិឌ្ឍ ស៍េដឋក្ិចេ ក្ត្មរិផ្លិរភាព  ិងប ំងត្បាថាន ក្នុងការ
េសត្មចបា   ិងការតថ្រក្ាបា  ូវក្ត្មរិការងារខពេ់។13  

 

ាក្យ “ក្នុងក្រ ីចបំាច”់ គជឺាាក្យអរតសនាមរ័ សហើយអាចសធវើការបក្ត្ស្ថយ សដើមបអី ុញ្ញា រឲ្យត្ក្ុម
ត្បឹក្ាត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាមា ឆនាទ  ុេិទធទូិលំទូលាយ សដើមបសីធវើការតក្េត្មួលតាមលក្ខ ៈសរ ើេសអើង ិងសោយ
បំា ។ សរលសៅចមបងន ចាបស់ េះ គឺសដើមបធីានាឲ្យមា ការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាេត្មាបក់្មាក្រ
 ិសយាជិរតដលេាិរសត្កាមចាបក់ារងារ។ សទាេះជាយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ បទបចារតិស េះ អាចនាឲំ្យមា ការត្បកា ់
តបងតចក្ក្នុងត្បត្ពរឹតក្មាតដលត្រូវបា ហាមត្បាមសត្កាមមាត្តា៣ ន អ ុេញ្ញា សលខ៨៧  ិងមាត្តា២ ន ក្រិកា
េញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិពលរដឋ  ិងេិទធិ សយាបាយ (ICCPR) តដលបសងកើរឲ្យមា េិទធិតដលទទួលស្ថគ ល់សោយ
ក្រិកាេញ្ញា ស េះ សោយរា  ការតបងតចក្ណា មា ជាអាទិ៍ ពូជស្ថេ  ៍ព ៌េមបុរ សភទ ភាស្ថ ស្ថេនា ភាស្ថ 
ឬមរិ សយាបាយ ឬមរិសផ្សងៗសទៀរ សដើមក្ំស ើ រជារិ ឬេងគម ត្ទពយេមបរតិក្ំស ើ រ ឬស្ថា  ភាពដនទៗសទៀរ
ស ើយ។ 

                                                           
11 សេចក្តេីសងករេ និោឋ  របេ់គ ៈក្មាា ធិការេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌សលើរបាយការ ៍តាមកាលក្ំ រស់លើក្ទីមយួ  ិងសលើក្ទីពីររបេ់ ក្មពុជា 
E/C.12/KHM/CO/1 ក្ថាខ ័ឌ ទី២៣។ 

12 សេចក្តីអធិបាយទូសៅន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌(CESCR) សលខ២៣ ក្ថាខ័ ឌ ទី២២។ 
 

13 េូមសមើលអ ុេញ្ញា ន អងគការពលក្មាអ តរជារិ សលខ ១៣១៖ អ ុេញ្ញា ទាក្ទ់ង ឹងការក្ំ រត់្បាក្់ឈ្នួលអបបបរមា សោយសយាងជាពិសេេដល់ត្បសទេនានាក្ំពុងអភវិឌ្ឍ  ៍
(េមយ័ត្បជុំសលើក្ទ៥ី៤ ត្ក្ុងហសតឺ វ នថ្ងទី២២ តខមថុិ្នា នន ១ំ៩៧០) មាត្តា ៣ ត្ពមទាងំអ ុស្ថេ រ៍បេ់អងគការពលក្មាអ តរជារិ សលខ R១៣៥៖ អ ុស្ថេ ៍ទាក្ទ់ងសៅ
 ឹងការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា សោយសយាងជាពិសេេដល់ត្បសទេនានាក្ំពុងអភវិឌ្ឍ  ៍(េមយ័ត្បជុំសលើក្ទី៥៤ ត្ក្ុងហសតឺ វ នថ្ងទី២២ តខមថុិ្នា នន ១ំ៩៧០) ក្ថាខ ័ឌ    
ទ១ី 
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 ការយិាល័យOHCHR ផ្តល់អ ុស្ថេ  ៍េូមសធវើការតក្េត្មួលមាត្តាស េះស ើងវញិ សោយមា សេចក្តីដូច
ដូចរសៅ៖ ធារុតដលត្រូវយក្មក្ពិចរណាសៅសពលក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវក្ំ រត់្ក្បខ ័ឌ មយួសដើមបី
ក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតដលធានាជីវភាពរេ់សៅេមរមយេត្មាបក់្មាក្រ ិសយាជិរ។ ធារុទាងំស េះ គួរតររមួ
បចេូ ល (ក្) លក្ខ ៈវ ិិចឆយ័ខាងេងគម រមួទាងំក្ត្មិរន ត្បាក្ឈ់្នួលសៅក្នុ ងត្បសទេ អត្តាអរិផ្រណា រនមលន ការ
រេ់សៅ អរាត្បសយាជ ត៍ផ្នក្េ តិេុខេងគម  ិងសេចក្តីត្រូវការរបេ់ក្មាក្រ ិសយាជិរ  ិងត្គួស្ថររបេ់ពកួ្សគ (ខ) 
លក្ខ ៈវ ិិចឆយ័ខាងសេដឋកិ្ចេ រមួទាងំការអភិវឌ្ឍ ស៍េដឋកិ្ចេ ក្ត្មិរផ្លិរភាព  ិងប ំងត្បាថាន ក្នុ ងការេសត្មច
បា   ិងការរក្ាឲ្យបា  ូវក្ត្មិរការងារខពេ់។ វាក្យខ ័ឌ ចុងសត្កាយ គួរតរបា លបស់ចល។ 
 

មាត្តា៦.-  

ការត្ពមសត្ពៀងជាលាយលក្ខ ៍អក្សរឬសោយផ្ទទ ល់មារណ់ាតដលេាិរក្នុងវសិ្ថលភាអ ុវរុតត្បាក្ឈ់្នួល
អបបបរមិា សហើយតដលរត្មូវឲ្យត្បាក្ឈ់្នួលសៅក្មាក្រ ិសយាជិរទាបជាងត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតដលត្រូវអ ុវរត
សនាេះ ត្រូវទុក្ជាសមាឃៈ។ 

ការត្ពមសត្ពៀងជាលាយលក្ខ ៍អក្សរឬសោយផ្ទទ ល់មារណ់ាតដលេាិរក្នុងវសិ្ថលភាពអ ុវរតត្បាក្ឈ់្នួល
អបបបរមិា សហើយតដរត្មូវឲ្យត្បាក្ឈ់្នួលសៅក្មាក្រ ិសយាជរិខពេ់ជាងត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា តដលត្រូវអ ុវរតសនាេះ 
ត្រូវប តអ ុវរត។ 

គ្មា នមតសិោបល ់

មាត្តា៧.-  

ចំសាេះការងារសៅ៉ាការឬតាមបរមិា ផ្លិរផ្ល ត្បាក្ឈ់្នួលត្រូវគិរយា៉ា ងណាឲ្យក្មាក្រ ិសយាជិរតដល
មា ការបុិ ត្បេបម់ធយមសធវើការជាធមាតា បា ទទួលក្នុងថ្ិរសវលាសធវើការដតដល  ូវត្បាក្ឈ់្នួលយា៉ា ងរចិសេាើ ឹង
ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតដលត្រូវធានា សហើយតដលក្ំ រេ់ត្មាបក់្មាក្រ ិសយាជិរសនាេះ។  

ក្មាក្រ ិសយាជិរតដលទទួលបា ត្បាក្ឈ់្នួលគរិតាមបរមិា ផ្លិរផ្ល ត្រូវទទួលបា ត្បាក្ឈ់្នួលតាម
ទិ នផ្លជាក្ត់េតងតដលសធវើបា ។ សបើទ ិនផ្លការងារទទួលបា សនាេះសលើេពីចំ ួ ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ក្មាក្រ
 ិសយាជិរសនាេះត្រូវបា តាមច ំួ សលើេសនាេះ។ ត្បេិ សបើទាបជាងត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា  ិសយាជក្ត្រូវបត ាមឲ្យ
ត្គបច់ំ ួ សេាើ ងឹត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតដលត្រូវបា ធានា។ 

គ្មា នមតសិោបល ់
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មាត្តា៨.-  

ចំសាេះការងារតដលមា លក្ខខ ឌ សេាើរន  ភាពបុ ិត្បេបខ់ាងវជិាជ ជីវៈ  ិងផ្លតដលសធវើបា សេាើរន  ត្បាក្់
ឈ្នួលត្រូវឲ្យសេាើរន ដល់ក្មាក្រ ិសយាជិរទាងំអេ់តដលេាិរសត្កាមវសិ្ថលភាពន ចាបស់ េះ សទាេះមា សដើមក្ំស ើ រ 
សភទ ឬអាយុយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ ការយិាល័យ OHCHR ស្ថវ គម ក៍ារោក្ប់ចេូ លត្បសយាគមយួតដល ិយាយអពំីការ
ម ិសរ ើេសអើង។ សទាេះជាយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ មាត្តាស េះ គួររាបប់ចេូ ល ូវធារុទាងំអេ់ តដលត្រូវបា ផ្តល់សោយ     
គ ៈក្មាា ធិការទទួលប ទុក្េិទធិសេដឋក្ិចេ  ងិេងគមក្ិចេ ពីសត្ាេះវាជាការពវក្ចិេរបេ់រដឋភាគី ក្នុងការធានាយា៉ា ង
សហាចណាេ់ ក្នុងការបំសពញឲ្យបា  ូវក្ត្មរិអបបបរមាចបំាច ់ន េិទធិទទួលបា លក្ខខ ឌ ការងារត្បក្បសោយ
យុរតិធម ៌ ងិអ ុសត្រេះសោយរា  ការសរ ើេសអើងណាមយួ។14

 

ការយិាល័យ OHCHR ផ្តល់អ ុស្ថេ  ៍េូមសធវើការតក្េត្មួលមាត្តាស េះស ើងវញិ សោយមា សេចក្តី
ដូចរសៅ៖ ... សោយរា  ការត្បកា ត់បងតចក្តបបណាមយួ មា ជាអាទិ៍ ពូជស្ថេ  ៍ព ៌េមបុរ សភទ ភាស្ថ 
ស្ថេនា មរិ សយាបាយ ឬមរិសផ្សងៗសទៀរ សដើមក្ំស ើ រជារិ ឬេងគម ត្ទពយេមបរតិ ក្ំស ើ រ ពិការភាព អាយុ 
ទំសនារផ្លូ វសភទ  ិងអរតេញ្ញា  សយ ឌ្រ័ េុខភាព េញ្ញជ រិ ឬស្ថា  ភាពដនទសផ្សងសទៀរស ើយ។ 

មាត្តា៩.-  

ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា តដលត្រូវបា ក្ំ រស់ោយត្បកាេរបេ់រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ 
ត្រូវសរៀបចំស ើងសោយម ិគិរថាវជិាជ ជីវៈណា ឬមុខរបរណាស ើយ។ ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាសនាេះអាចតត្បត្បួលតាម
រំប  ់តាមលក្ខ សេដឋក្ិចេ តដលេត្មាបក់្ំ រល់ក្ខខ ឌ ជីវភាព។ 

រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារអាចក្ំ រអ់ាទភិាពន វសិ្ថលភាពតដលត្រូវអ ុវរតត្បាក្ឈ់្នួល
អបបបរមា សៅតាមេក្មាភាពសេដឋក្ិចេ តាមវជិាជ ជីវៈ មុខរបរ ឬរំប  ់សោយសយាងសៅសលើស្ថា  ភាពសេដឋក្ិចេ  ងិ
េងគមរបេ់ត្បសទេ បនាទ បព់បីា ទទួលសយាបល់ពីត្ក្ុមត្បកឹ្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ 

 សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ អ ុស្ថេ ស៍លខ១៣៥ របេ់អងគការពលក្មាអ ារជារិ ក្ំ រថ់ា “ត្បព ័ធត្បាក្ឈ់្នួល
អបបបរមាអាចអ ុវរតសោយការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតរមយួន ការអ ុវរតជាទូសៅក្ប៏ា  ឬសោយការ
ក្ំ រជ់ាលំោបលំ់សោយឬជាសេ៊េរនី ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតដលអ ុវរតចំសាេះត្ក្ុមក្មាក្រ ិសយាជិរជាក្ល់ាក្ក់្៏
បា ។”15  សទាេះជាយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ ស េះជាទេស ៈរបេ់គ ៈក្មាា ធិការជំនាញរបេ់អងគការពលក្មាអ តរជារិ 

                                                           
14 សេចក្តពី យល់ទូសៅន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌(CESCR) សលខ២៣ ក្ថាខ័ ឌ ទី៦៥។ 
 

15 អ ុស្ថេ រ៍បេ់អងគការពលក្មាអ តរជារិសលខ១៣៥ ក្ថាខ ័ឌ ទ៥ី (១)។ 
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ថា “សទាេះជាត្បព ័ធអវកី្ស៏ោយតដលបា សត្ជើេសរ ើេសៅថាន ក្ជ់ារិ សគចបំាចត់្រូវតរធានាឲ្យបា  ូវការសររពចំសាេះ
សរលការ ៍េតីពីត្បាក្ឈ់្នួលសេាើរន េត្មាបក់ារងារតដលមា រនមលសេាើរន ។” 16   

ក្នុងក្រ ីស េះ ក្ថាខ ័ឌ ទី២ ន មាត្តា៩ មា ាក្យសពច  ៍ឬភាស្ថម ិចាេ់លាេ់ ដូចជា ាក្យ “     
វជិាជ ជីវៈ” តដលអាចនាឲំ្យមា ការអ ុវរត សោយបំា សលើត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា េត្មាបក់្មាក្រ ិសយាជិរត្បសភទ
មយួចំ ួ ។ វាហាក្ដូ់ចជាផ្ទុយ ឹងមាត្តា៧ ន ចាបស់ េះ  ិងអាចផ្ទុយសៅ ងឹមាត្តា៧ ន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិ
េតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ចិេ  ិងវបបធម។៌ សោយស្ថរចាបស់ េះ ម ិបា សលើក្ស ើង អពំីដំស ើ រការ “អ ុមរ័” 
ណាមយួ សោយត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ដូសចនេះក្ថាខ ័ឌ ស េះ អាចអ ុញ្ញា រឲ្យត្ក្េួងទទួលប ទុក្    
វេ័ិយការងារសធវើការេសត្មចចិរតជាឯក្សតាភាគី អំពីថាសរើត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាត្រូវអ ុវរតតបបណា។ 
 

ការយិាល័យ OHCHR ផ្តល់អ ុស្ថេ ថ៍ា គួរតរក្ំ រ ់យិម យ័ន ាក្យសពច ទ៍ាងំឡាយឲ្យបា 
ចាេ់លាេ់សៅក្នុងក្ថាខ ័ឌ ទី២។   

 
 

ជំពូក្ទី៣  

ការពិភាក្ាក្ំណត្់ព្រាក្់ឈ្ន ួអបបបរមា 
 

មាត្តា១០.-  

ការពិភាក្ាក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវសររពតាមសរលការ ៍ដូចខាងសត្កាម ៖ 

១. ការពិភាក្ាត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវសធវើស ើងតាមកាលក្ំ រស់ោយរដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលប ទុក្     
វេ័ិយការងារ។ 

២. ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រវូតរជារួសលខ ឬអត្តាតត្បត្បួលតដលអាចពោក្រ ៍បា  សាលគឺត្រូវសក្ើ 
តាមលំោ ប តបនាទ ប ់

                                                           
 
16 ការេទងម់រិទូសៅសលើរបាយការ ៍េតីពីការក្ំ រត់្បាក្់ឈ្នួលអបបបរមា នន ១ំ៩៧០ (សលខ១៣១)  ិងអ ុស្ថេ ៍េតីពីការក្ំ រត់្បាក្់ឈ្នួលអបបបរមា នន  ំ១៩៧០ (សលខ
១៣៥)។ របាយការ ៍ន របាយការ ៍របេ់គ ៈក្មាា ធិការអនក្ជំនាញេតីពីការអ ុវរតអ ុេញ្ញា   ិងអ ុស្ថេ  ៍េ និេីទពលក្មាអ តរជារិសលើក្ទី១០៣ នន ២ំ០១៤ ក្ថាខ័ ឌ
ទ១ី៩៩។ 
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៣. ត្បកា យ់ក្សរលការ ៍ឈ្នេះ-ឈ្នេះ 

៤. ត្រូវសត្បើត្បាេ់ទិ ន យ័ផ្លូវការត្េបចាបរ់បេ់ស្ថា ប ័ជារិឬអងគភាពនានាតដលទទលួប ទុក្ផ្លិរេាិរិ 
 ិងយក្លក្ខ វ ិិចឆយ័តបបេងគម ិងសេដឋក្ិចេ ដូចមា តចងក្នុងមាត្តា៥ ន ចាបស់ េះ មក្សធវើជាមូលោឋ  ក្នុងការ
ពិភាក្ា។  

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ េំសៅម ុន ចាបស់ េះ បា បចេូលការពិភាក្ាត្បចនំន សំលើត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា 

តដលការយិាល័យ OHCHR បា ទទួលស្ថវ គម  ៍សោយស្ថរបចារតិស េះត្េបតាមអ ុស្ថេ រ៍បេ់គ ៈក្មាា ធិ
ការេិទធិសេដឋក្ិចេ  ិងេងគម។ សទាេះបីជាត្ក្េួងអាចក្ ំរក់ាលវភិាគ េត្មាបក់ារត្បជុំជាសទៀងទារក់្តី ក្ម៏ា ហា
 ិភយ័តដលថា ការបសងកើរស ើងវញិស េះ អាចនាឲំ្យមា ការរក្ាត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាសៅដតដលេត្មាបរ់យៈសពល
ដយូ៏រ ត្បេិ ជាចាបម់ ិបា ក្ំ ររ់យៈសពលមយួចាេ់លាេ់សទសនាេះ។ សៅក្នុងសេចក្តីអធបិាយទូសៅសលខ
២៣ គ ៈក្មាា ធិការេិទធិសេដឋក្ិចេ  ងិេងគម ផ្តល់អ ុស្ថេ ឲ៍្យរដឋភាគីទាងំឡាយឲ្យផ្តល់អាទិភាពដល់ “ការ
អ ុមរ័ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតដលបា ពិ ិរយស ើងវញិតាមកាលក្ំ រ ់េ ទេស ត៍ដលបា ក្ំ រស់ចញយា៉ា ង
សហាចណាេ់សៅសលើនថ្លចណំាយសលើការរេ់សៅ  ិងរក្ាឲ្យបា  ូវយ តការ សដើមបសីធវើក្ិចេការស េះ។ ក្មាក្រ
 ិសយាជិរ  ិសយាជក្  ងិអងគការរំណាងរបេ់ពួក្សគ គួរតរចូលរមួសោយផ្ទទ ល់សៅក្នុងត្បរិបរតិការន យ តការមយួ
ស េះ។”17 
 

ចំ ុចមយួចំ  ួន មាត្តាស េះទាមទារឲ្យមា ការបំភលបឺត ាមសទៀរ។ ការបំភលសឺ េះ ងឹជួយ សធវើឲ្យត្បាក្ដថា
ត្គបា់ក្យសពច ទ៍ាងំអេ់សៅក្នុងមាត្តាស េះមា លក្ខ ៈចាេ់លាេ់ សដើមបកុី្ឲំ្យមា ការបក្ត្ស្ថយសោយ       
អរតសនាមរ័។  

ក្នុង យ័ស េះ ាក្យ “តដលអាចបា៉ា  ស់្ថា  បា ” សត្កាមក្ថាខ ័ឌ  ២  ិង “សរល សយាបាយឈ្នេះឈ្នេះ” 
ក្នុងក្ថាខ ័ឌ  “៣” គួរត្រូវបា ក្ំ រឲ់្យបា ចាេ់លាេ់។ 

ក្ថាខ ័ឌ  ៤) គួរតរត្េបរន ជាមយួក្ថាខ ័ឌ ចុងសត្កាយន មាត្តា១៦ តដលអ ុញ្ញា រឲ្យមា ការ
ត្ស្ថវត្ជាវសោយឯក្រាជយ សហើយក្ថាខ ័ឌ ស េះ គួរតរទទួលស្ថគ ល់ថា ការរក្សឃើញសផ្សងៗសៅថាន ក្ជ់ារិ  ងិអ តរ
ជារិ អាចត្រូវបា សគយក្មក្ពិចរណាសៅក្នុងក្ិចេពិភាក្ាេតីពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។  

 

ការយិាល័យ OHCHR ផ្តល់មរសិយាបល់៖ 

                                                           
17 សេចក្តីអធិបាយទូសៅន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌(CESCR) សលខ២៣ ក្ថាខ័ ឌ ទី២០។ 
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- ការពិភាក្ាអំពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវសធវើស ើងយា៉ា ងសហាចណាេ់ជាសរៀងរាល់នន ដូំចតដលមា តចង
សៅក្នុងសេចក្តីត្ាងចាបម់ុ ។ សេចក្តីសយាងអាចោក្ប់ត ាមសៅក្នុងអ ុស្ថេ រ៍បេ់ត្ក្ុមត្បឹក្ាត្បាក្ឈ់្នួលអបប
បរមា។ 

-តផ្នក្ចុងសត្កាយន ក្ថាខ ័ឌ  ១ គួរតរលុបសចល  [តាមកាលវភិាគក្ំ រស់ោយរដឋមស្ត តទីទួលប ទុក្វេ័ិ
យការងារ]  ិង គួរតរោក្ជ់ំ យួសោយ “ជាត្បចនំន ”ំ វញិ។ 

- ាក្យ “តដលអាចបា៉ា  ស់្ថា  បា ” សត្កាមក្ថាខ ័ឌ  ២  ងិ “សរល សយាបាយឈ្នេះ-ឈ្នេះ” ក្នុងក្ថាខ ឌ  
៣ គួរតរក្ំ រឲ់្យបា ចាេ់លាេ់។ ក្នុងក្រ ីម ិបា ក្ ំរច់ាេ់លាេ់សទសនាេះ សយើងខាុ ំេូមសេនើឲ្យលុបក្ថា
ខ ឌ ទាងំស េះសចញ។ 

- ការយិាល័យ OHCHR សេនើោក្ក់ារបចេូ លរបាយការ ៍ជារ ិិងអ ារជារិ  ិងត្បភពទិ ន យ័សផ្សង
សទៀរ តដលបា បសងកើរស ើងសោយភាគីាក្ព់ ័ធនានាសៅក្នុងក្ថាខ ័ឌ  ៤ ។ 

មាត្តា១១.-  

រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ ត្រូវសចញត្បកាេក្ំ រក់ាលវភិាគន ការពភិាក្ាត្បាក្ឈ់្នួល
អបបបរមា បនាទ បព់ទីទួលបា អ ុស្ថេ ព៍ីត្ក្មុត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ 

 ក្នុងក្រ ីត្បធា េក្តិត ឬក្រ ីចបំាចណ់ាមយួ រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារអាចសចញ
ត្បកាេផ្ទែ ក្ឬតក្េត្មួលកាលវភិាគន ការពិភាក្ាក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាបា ។ ក្នុងក្រ ីស េះ ត្បាក្់
ឈ្នួលអបបបរមាតដលបា ក្ ំរចុ់ងសត្កាយ ឹងមា េុពលភាពអ ុវរតប តរហូរមា ការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបប
បរមាថ្ាីមក្ជ ំួេ។  

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ េូមសមើលមរិសយាបល់សលើមាត្តា១០ ខាងសលើ។ េំសៅមុ ន សេចក្តីត្ាងស េះបា 

ក្ំ រស់ពលសវលាមយួជាក្ល់ាក្េ់ត្មាបក់ារពិភាក្ាអំពតី្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា តដលបា ផ្តល់ភាពសទៀងទារដ់ល់
ដំស ើ រការ ិងបា ធានាឲ្យមា ការពិភាក្ាតាមកាលក្ ំរអ់ពំីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ ការយិាល័យ OHCHR 
ស្ថវ គម  ៍ការោក្ប់ចេូ លសេចក្តីសយាងសៅអ ុស្ថេ ស៍ោយត្ក្ុមត្បឹក្ាត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។សទាេះបីជាគ ៈ
ក្មាា ធិការេតីពីេិទធិសេដឋក្ចិេេងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌ទទួលស្ថគ ល់ថា ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាអាច ឹងត្រូវបា បងកក្ក្៏
សោយ ក្គ៏ ៈក្មាការស េះយល់សឃើញថា “វធិា ការត្រូវតរចរស់ ើង ជាជសត្មើេចុងសត្កាយសហើយត្រូវតរមា លក្ខ
 ៈជាបសណាត េះអាេ នប៉ាុសណាណ េះ សោយត្រូវចងចថំា រត្មូវការរបេ់ក្មាក្រ ិសយាជរិ តដលេាិរក្នុងស្ថា  ភាព
ងាយរងសត្រេះ សោយត្រូវត្រ បស់ៅ ីរិវធិីជាលក្ខ ៈបទោឋ  ន ការពិ ិរយស ើងវញិតាមកាលក្ំ រ ់សហើយត្រូវ
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បសងកើ ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាឲ្យបា សលឿ តាមតដលអាចសធវើសៅបា ”។18 ក្នុង យ័ស េះ ាក្យថា "ត្បធា េ័ក្ត”  ិង 
“សត្រេះអាេ ន” អាចរត្មូវឲ្យមា ភាពជាក្ល់ាក្ប់ត ាមសទៀរ សដើមបបីញ្ញជ ក្ឲ់្យចាេ់ពសី្ថា  ភាពណាមយួតដល
ត្ក្េួងទទួលប ទុក្ការងារ អាចពយួរ ឬតក្េត្មួលកាលវភិាគេត្មាបក់្ិចេពិភាក្ា សដើមបធីានា ូវភាពចាេ់លាេ់
តផ្នក្ចាប ់ ិងសជៀេវាងការបក្ត្ស្ថយជាលក្ខ ៈ          អរតសនាមរ័។ិ សលើេពីស េះសទៀរ ការព ោរក្ិចេពិភាក្ា
ជាជាងពយួរក្ិចេពិភាក្ាទាងំស េះ  ងឹរមួចំត ក្ក្នុងការធានាឲ្យមា រមាល ភាព  ងិឲ្យមា ក្ិចេេ ទនាក្នុងចំសណាម
េមាជិក្ន ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ ត្បេិ សបើក្ិចេពិភាក្ាត្រូវបា ព ោរសពល សហើយត្បាក្ឈ់្នួល
អបបបរមាថ្ាតី្រូវបា អ ុមរ័បនាទ បព់ីនថ្ងទ១ី តខមក្រា មក្ ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាសៅតរមា ត្បេិទធភាពចបព់ីនថ្ងទី
១ តខមក្រា សហើយដូសចនេះក្មាក្រ ិសយាជិរ គួរតរទទួលបា ត្បាក្ក់្នត្មតដលត្រូវទូទារេ់ងេត្មាបភ់ាពខុេរន ណា
មយួ។ 

ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ ថ៍ា ាក្យ “ត្បធា េ័ក្ត”  ិង “សត្រេះអាេ ន” គួតរក្ំ រ់
សៅក្នុងចាបស់ដើមបផី្តល់ភាពចាេ់លាេ់តផ្នក្ចាប។់ ការយិាល័យក្េូ៏មផ្តល់អ ុស្ថេ ផ៍្ងតដរថា កាលវភិាគ
េត្មាបក់្ិចេពិភាក្ាអំពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាម ិត្រូវព ោរសពលស ើយ សហើយថា ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាគួរតរ
មា ត្បេិទធភាពចបព់ីនថ្ងទ១ី តខមក្រា សទាេះបីជាក្ិចេពិភាក្ាត្រូវបា ព ោរក្ស៏ោយ។ 

មាត្តា១២.-  

សដើមបចូីលរមួពិភាក្ាក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបរមា ភាគី ីមយួៗន ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបរមាត្រូវ
តេវងរក្ឲ្យមា សរលជំហរផ្លូវការរបេ់ខលួ មយួ សោយសត្បើត្បាេ់លក្ខ វ ិិចឆយ័ដូចមា ក្នុងមាត្តា៥ន ចាប់
ស េះ។ 

ក្នុងក្រ ីតដលម ិអាចតេវងរក្សរលជំហរផ្លូវការសោយការឯក្ភាពជាឯក្ចឆ ទ ភាគ ីមីយួៗ ត្រូវយក្
េំស ងភាគសត្ចើ  សោយការសបាេះសនន រនផ្ទក្នុង សដើមបកី្ ំរស់រលជំហរផ្លូវការរបេ់ខលួ   ិងម ិត្រូវបំា សរល
ជំហរផ្លូវការតដលភាគីខលួ បា េសត្មច សដើមបយីក្សៅពិភាក្ាសនាេះស ើយ។ 

ការេសត្មចអំពីរួសលខ ឬអត្តាបតត្មបត្មួលន ត្បាក្ឈ់្នួលអបបរមាសោយត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបប
រមា ត្រូវតផ្ែក្សលើសរលការ ៍ឯក្ភាពជាឯក្ចឆ ទន េមាជិក្តដលមា វរតមា ក្នុងក្ចិេត្បជុំសនាេះ។ ក្នុងរ ីម ិមា 
ការឯក្ភាពជាឯក្ចឆ ទសលើច ុំចណាមយួចំ  ួ២(ពីរ)ដងសៅក្នុងក្ិចេត្បជុំចំ  ួ២(ពីរ)សផ្សងរន  ការេសត្មចត្រូវ

                                                           
18 សេចក្តីអធិបាយទូសៅន ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធិសេដឋក្ិចេ េងគមក្ិចេ  ិងវបបធម ៌(CESCR) សលខ២៣ ក្ថាខ័ ឌ ទី២២។ 
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តផ្ែក្សលើេំស ងភាគសត្ចើ  សោយការសបាេះសនន រជាេមាង រន់ាក្ិចេត្បជុំសលើក្ទ២ី(ពីរ)សនាេះ។ ក្នុងក្រ ីទទួលបា 
េំស ងសេនើរន  េំស ងត្បធា មា ឧរតមភាព។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ ការសត្បើត្បាេ់េំស ងភាគសត្ចើ  សដើមបេីសត្មចសលើអត្តាន ការដំស ើងត្បាក្ឈ់្នួលអបប
បរមាអាចសធវើឲ្យរំណាងក្មាក្រ ិសយាជិរត្រូវបា សបាេះសនន រដក្សចញមតងសហើយមតងសទៀង សោយភាគីពីរសផ្សងសទៀរ
សៅក្នុងត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ 

 

ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ ស៍ធវើការតក្េត្មួលក្ថាខ ័ឌ ចុងសត្កាយន មាត្តា ១២ តដល
មា ខលឹមស្ថរដូចរសៅ៖ “... ការេសត្មចចិរតត្រូវសធវើស ើងសោយតផ្ែក្សលើេំស ងភាគសត្ចើ ន ត្ក្ុម ីមយួៗតដល
បា រំណាងសៅក្នុ ងត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា តាមរយៈការសបាេះសនន រេមាង រ ់សៅកិ្ចេត្បជុសំលើក្ទីពីរ”
។ 

មាត្តា១៣.-  

សត្កាយពីេសត្មចបា  ូវរួសលខឬអត្តាបតត្មបត្មួលត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាតាម ីរិវធិដូីចមា តចងក្នុង
មាត្តា១២ន ចាបស់ េះ ត្ក្មុត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាត្រូវយក្លទធផ្លស េះសធវើជាអ ុស្ថេ ជូ៍ រដឋមស្ត តី
ត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ។ ក្នុងក្រ ីចបំាច ់រដឋមត្ ីតត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារអាចសេនើេំុសរល
ការ ៍ពីរាជរោឋ ភបិាល មុ  ឹងសចញត្បកាេក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាេត្មាបអ់ ុវរតនន បំនាទ ប។់ 

ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាេត្មាបន់ន  ំីមយួៗ ឹងចូលជាធរមា  ចបព់ីនថ្ងទ០ី១ តខមក្រា សរៀងរាល់នន ។ំ 

គ្មា នមតសិោបល ់

មាត្តា១៤.-  

 ិសយាជក្ត្រូវបទិជាអចិនស្ត តយ ូ៍វត្បកាេេតីពីការក្ំ រត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា សៅក្ត លងសធវើការ ក្នុង
ការយិាល័យសបើក្ត្បាក្ ់ ិងសៅទីទទួលឲ្យសធវើការងារ។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ សដើមបធីានាថា ក្មាក្រ ិសយាជិរទាងំអេ់យល់ដឹងពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា  ិសយាជក្ 
ត្រូវផ្សពវផ្ាយឲ្យបា ទូលំទូលាយ ូវត្បកាេេតីពីការក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាដល់ក្មាក្រ ិសយាជិររបេ់     
ខលួ ។ 
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ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ ស៍ធវើការតក្េត្មួលមាត្តា ១៤ សៅជា៖ ... សហើយត្រូវ
ផ្សពវផ្ាយឲ្យបា ទូលំទូលាយដល់ក្មាក្រ ិសយាជិររបេ់ខលួ  ។  

 

ជំពូក្ទី៤  

ព្រក្ុមព្របឹក្ាជាត្ិព្រាក្ឈ់្ន ួអបបបរមា 
 

មាត្តា១៥.-  

 ត្រូវបា បសងកើរត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាសៅអមត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ។ 

គ្មា នមតសិោបល ់

មាត្តា១៦.-  

 ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបរមាមា ភារក្ិចេជាអាទិ៍៖ 

- េិក្ាត្ស្ថវត្ជាវតាមតបបវទិោស្ថស្តេតសលើក្ិចេការទាងំឡាយតដលទាក្ទ់ង ងឹត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា 
- េត្មបេត្មួល  ិងបងកលក្ខ ៈងាយត្េួលដល់ភាគីាក្ព់ ័ធក្នុងការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវ ការត្បជុំ
ពិភាក្ាអពំីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា 

- ផ្តល់អ ុស្ថេ អ៍ពំីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា អរាត្បសយាជ ស៍ផ្សងៗ  ិងវសិ្ថលភាពន ការអ ុវរតត្បាក្់
ឈ្នួលអបបបរមាជូ រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលវេ័ិយការងារ 

- ផ្សពវផ្ាយ ិងសលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹង  ិងការេ ទនាេងគមអំពីការក្ ំរត់្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា 
- អ ុវរតក្ិចេការសផ្សងសទៀរ តាមេំស ើ របេ់រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិការងារាក្ព់ ័ធ ងឹបញ្ញា
ត្បាក្ឈ់្នួល ។ 

ក្នុងក្រ ីចបំាច ់ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាអាចបសងកើរត្ក្ុមការងារបសចេក្សទេ សដើមបជីា 

ជំ ួយក្នុងការអ ុវរតភារក្ិចេរបេ់ខលួ ។ 

បុគគទាឡំាយណា សត្ៅពីត្ក្ុមត្បឹក្ាជារតិ្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា តដលសធវើការេិក្ាអំពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរ
មា ត្រូវតរផ្តល់លទធផ្លេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវ  ិងត្បភពទ ិន យ័ាក្ព់ ័ធ ងឹការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវ មក្ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិ
ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ក្នុងរយៈសពល១៥ នថ្ងបនាទ បព់ីបា បចេបក់ារេិក្ាសនាេះ។ 
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សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ ការយិាល័យ OHCHR េូមស្ថវ គម ថ៍ា ការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវឯក្រាជយត្រូវបា ោក្់
បចេូ លក្នុងបចជ ីន ឯក្ស្ថរទទួលយក្ជាតផ្នក្មយួន ការពភិាក្ាអំពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ សទាេះជាយា៉ា ងណាក្៏
សោយ  ការក្ំ ររ់យៈសពល ១៥ នថ្ង េត្មាបក់ារបងាា ញលទធផ្លន ការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវហាក្ប់ីដូជជាររិរបរិ
ខាល ងំហួេសហរុ ។ អនក្េិក្ាត្ស្ថវត្ជាវ គួរតរអាចសធវើការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវ   ិងបងាា ញអំពីលទធផ្លន េិក្ា
ត្ស្ថវត្ជាវទាងំឡាយសៅតាមសពលសវលាមយួតដលេមរមយ សទាេះជាបីជាការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវទាងំស េះត្រូវបា  ឬ
ម ិបា តចក្រតំលក្ជាមយួត្ក្មុត្បឹក្ា។ មោ៉ាងវញិសទៀរ សោយស្ថរមាត្តា២៦ ត្រូវបា រក្ាឲ្យសៅដតដលសនាេះ 
សនាេះ សទាេបចារតិអាច ងឹត្រវូអ ុវរត ត្បេិ សបើការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវ ម ិត្រូវបា ោក្ជូ់ សៅត្ក្ុមត្បឹក្ាតាមសពល
ក្ំ រក់្នុងរយៈសពល១៥ នថ្ង តដលស េះទំ ងជាការររិរបរិខាល ងំហួេសហរុ។ 

មា ក្ងវេះភាពចាេ់លាេ់ផ្ងតដរអំពីវធិីស្ថស្តេតតដលត្ក្ុមត្បឹក្ាយក្ការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវមក្សត្បើត្បាេ់
ត្ស្ថវត្ជាវ សៅសពលតដលត្រូវបា ោក្ជូ់ ។ គួរតរបញ្ញជ ក្ឲ់្យបា ចាេ់លាេ់ថា ការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវគឺជាត្ទពយ
េមបរតិរបេ់អនក្ ពិ ធ (អនក្េិក្ាត្ស្ថវត្ជាវ) តដលររអ់ាចសបាេះពុមព  ិងផ្សពវផ្ាយរបាយការ ៍សនាេះ តាមតដល
អនក្ ិព ធយល់ថាេមត្េប។  

គ ៈក្មាា ធិការេិទិធម ុេសរបេ់អងគការេហត្បជាជារបិា េងករធ់ង ថ់ា េិទធិសេរភីាពក្នុងការបសចេញ
មរិ រាបទ់ាងំការេតមតងមរ ិ ិងការទទួលយក្ ូវការត្បាត្េ័យទាក្ទ់ងតាមត្គបរ់បូភាពន គំ ិរ  ិងសយាបល់
តដលអាចបចជូ  ប តសៅអនក្ដនទសទៀរ។ េិទធិស េះរាបទ់ាងំេ ទរក្ថា សយាបាយ បទអតាា ធិបាយអពំីក្ិចេការឯក្
ជ   ិងអំពីក្ចិេការស្ថធារ ៈ ការពិភាក្ាអំពីេិទធមិ ុេស វជិាជ ជីវៈខាងស្ថរពរ័ម៌ា   ិងការបសត្ងៀ  ក្នុង
ចំសណាមបញ្ញា សផ្សងៗសទៀរ។ េិទធិស េះ ក្រ៏ាបប់ចេូ លទាងំ ការបសចេញមរិតដលអាចចរទុ់ក្ថាជាាក្យេមតវីាយ
ត្បហារធង ់ៗ  ភាពចត្មងូចត្មាេ ាក្យេមតមី ិពរិ ឬេូមបតីរាក្យេមតសីធវើឲ្យរ ធរក់្រ៏ាបប់ចេូ លតដរ។19 គ ៈក្មា
ការេិទធិម ុេស  ក្ប៏ា សេនើឲ្យរដឋនានា ធានាថា ចាបក់្នុងត្េុក្ “ម ិត្រូវបា សត្បើត្បាេ់តាមវធិីណាមយួ សដើមបី
រារាងំបគុគលទាងំឡាយម ិឲ្យអ ុវរតេិទធិសេរភីាពបសចេញមរិរបេ់ពួក្សគ  ិងជាពិសេេេត្មាបអ់នក្ការារេិទធិ
ម ុេស ម ិឲ្យសធវើការត្ស្ថវត្ជាវសោយឯក្រាជយ ិងសបាេះពុមពលទធផ្លន ការត្ស្ថវត្ជាវទាងំសនាេះ”។20 

េីុសអហវសអ/អាយ ូ (CFA/ILO) “បា ចងែុលបងាា ញថា េិទធិន ការជួបត្បជុំ សេរភីាពន គំ ិរ  ងិ ការ
បសចេញមរិ ជាពិសេេ សេរភីាពត្បកា យ់ក្មរិសយាបល់ សោយរា  ការសត្ជៀរតត្ជក្  ិងត្ស្ថវត្ជាវពពរ័ម៌ា  
ទទួល ិងផ្សពវផ្ាយពរ័ម៌ា   ិងគំ រិេពវតបបយា៉ា ង តាមរយៈត្បព ័ធផ្សពវផ្ាយណាមយួ សោយម ិគិរពីត្ពំ
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តដ  តដលបសងកើរបា ជាសេរភីាពត្បជាពលរដឋ តដលមា ស្ថរៈេំខា  ់ក្នុងការអ ុវរតជាត្បត្ក្រីន េិទធិេហជីព។
21 េីុសអហវសអ/អាយ ូក្ម៏ា ការយល់សឃើញផ្ងតដរថា េិទធិក្នុងការបសចេញមរគិឺជា តផ្នក្មយួដេំ៏ខា ន់ េិទធិ
េហជីព រាបទ់ាងំសេរភីាពក្នុងការរេិះគ ស់រល សយាបាយសេដឋក្ិចេ  ិងេងគមក្ចិេរបេ់រដឋភបិាល។ េីុសអហវសអ/
អាយ ូ បា បត ាមថា “ការអ ុវរតសពញសលញ ូវេិទធិេហជីព ទាមទារឲ្យមា លំហូរពរ័ម៌ា  មរិសយាបល់  ិង
គំ ិរសោយសេរនីានា សហើយសដើមបេីសត្មចបា  ូវការអ ុវរតសពញសលញស េះ ក្មាក្រ ិសយាជិរ  ិសយាជក្  ងិអងគ
ការរបេ់ពួក្សគ ត្រូវទទួលបា  ូវសេរភីាពន គំ ិរ  ងិការេតមតងមរិ សៅឯការជួបត្បជុំរបេ់ពួក្សគ សៅក្នុងការ
សបាេះពុមពផ្ាយរបេ់ពួក្សគ  ងិសៅក្នុងេក្មាភាពេហជីពដនទសទៀរ ..."។22 សអហវសអ/អាយ ូក្ប៏ា អេះអាងផ្ង
តដរថា “ចាបត់ដលអ ុញ្ញា រឲ្យអាជាា ធរមា េមរាក្ិចេហាមឃ្រអ់ងគការណាតដលអ ុវរតេក្មាភាពេហជីពជា
ត្បត្ក្រីណាមយួ ដូចជាការសធវើយុទធនាការត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា គឺម ិត្េប ងឹសរលការ ៍តដលសគទទួលយក្
ជាទូសៅថា អាជាា ធរស្ថធារ ៈ ត្រូវបចឈបក់ារសត្ជៀរតត្ជក្ណាមយួតដល ឹងររិរបរិេិទធិរបេ់េហជីពក្មាក្រ
សដើមបសីរៀបចំេក្មាភាព  ិង តាក្ត់រងក្មាវធិីរបេ់ពួក្សគ ឬតដលអាចរារាងំដល់ការអ ុវរតត្េបចាប ូ់វេិទធិ
ស េះ។23 

មាត្តា ១៩ ន  ក្រិកាេញ្ញា អ តរជារិេតីពីេិទធពិលរដឋ  ងិ  សយាបាយ (ICCPR) អ ុញ្ញា រឲ្យមា ការ
ក្ំ រត់្ពំតដ  ូវបទបបចារតជិាក្ល់ាក្ម់យួចំ  ួន េិទិធសេរភីាពក្នុងការបសចេញមរិ សទាេះបីជារា  ការសលើក្តលង 
ឬការររិរបរិត្រូវបា សគអ ុញ្ញា រឲ្យមា ចំសាេះេិទធិសេរភីាពខាងគំ រិក្ស៏ោយ។ ដូចបា សលើក្ស ើងសោយ       
គ ៈក្មាា ធិការេិទធិម ុេស “ការររិរបរិស េះត្រូវមា តចងក្នុងចាប។់ ការររិរបរិទាងំស េះអាចត្រូវបា សធវើស ើង
េត្មាបត់រមូលសហរុមយួក្នុងចំសណាមសហរុផ្លទាងំឡាយតដលមា តចងក្នុងអ ុក្ថាខ ័ឌ  (ក្)  ិង (ខ) ន ក្ថា 
ខ ឌ  ៣ តរប៉ាុសណាណ េះ សហើយចាបត់ដលររិរបរិេិទធិស េះ ត្រូវតរបំសពញបា តាមបទោឋ  ន ការត្រួរពិ ិរយដរ៏ឹងរងឹ
អំពីភាពចបំាច ់ ិង ភាពេមមាត្រ។24 ទាក្ទ់ង ងឹអ ុក្ថាខ ឌ  (ក្) “ាក្យថា េិទធិរាបទ់ាងំេិទធិម ុេស 
ដូចតដលបា ទទួលស្ថគ ល់សៅក្នុងក្រិកាេញ្ញា ស េះ  ិងទទួលស្ថគ ល់កា ត់រមា លក្ខ ៈទូសៅសៅក្នុងចាបេិ់ទិធ
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ម ុេសអ តរជារ”ិ។25 អ ុក្ថាខ ័ឌ  (ខ) ម ិអាចត្រូវបា សត្បើសោយេំអាងសលើចាបត់ដល “បស្តងាក ប ឬបដិសេធ
ពរ័ម៌ា ស្ថធារ ៈ ន ផ្លត្បសយាជ ស៍្ថធារ ៈត្េបចាប ់តដលម ិប៉ាេះាល់ដល់េ តិេុខជារិ ឬោក្ស់ទាេ
ទ ឌ អនក្ស្ថរពរ័ម៌ា  អនក្ត្ស្ថវត្ជាវ េក្មាជ បរសិ្ថា   អនក្ការារេិទិធម ុេស ឬអនក្ដនទសទៀរ ចំសាេះការ
ផ្សពវផ្ាយពរ័ម៌ា តបបស េះស ើយ។ សហើយជាទូសៅ វាម ិេមត្េបផ្ងតដរក្នុងការោក្ប់ចេូ លសៅក្នុងចាប់
ត្បសភទស េះ ូវត្បសភទពរ័ម៌ា ដូចស េះតដលទាក្ទ់ង ងឹវេ័ិយា ិជជក្មា វឌ្ឍភាពតផ្នក្ធនាររ  ិងវទិោស្ថស្តេត
សនាេះ”។26 

សដើមបផី្តល់យុរតិក្មាដល់ាក្យថា ការររិរបរិសនាេះ រដឋមយួត្រូវតរបសងកើរឲ្យមា ការរភាជ បទ់ំនាក្ទ់ំ ងសោយ
ផ្ទទ ល់  ិងភាល មៗរវាងការបសចេញមរិ  ិងការគរំាមក្ំតហង។ វធិា ការតដលបា សត្បើត្រូវតរសធវើឲ្យថ្មថ្យការ
បសចេញមរិសោយសេរកី្នុងក្ត្មរិរិចរួចតាមតដលអាចសធវើសៅបា  ដូសចនេះ វារត្មូវឲ្យមា ការអ ុវរត ូវវធិា ការ
សត្ជៀរតត្ជក្រិចបំផុ្រសដើមបេីសត្មចសរលបំ ងស េះ។ ទីបផុំ្រ ផ្លប៉ាេះាល់ន វធិា ការស េះត្រូវតរមា លក្ខ ៈ
េមាមាត្រ  ិងផ្លប៉ាេះាល់តដលបងកដល់សេរភីាពបសចេញមរិ ម ិត្រូវមា សលើេពអីរាត្បសយាជ រ៍បេ់វា        
ស ើយ។ ដូសចនេះ វធិា ការររិរបរិណាមយួ គួរតរត្រូវបា ោក្ស់ ើងក្នុងការពិ រិយយា៉ា ងរងឹរុងឹ ូវភាពេមមាត្រ 
សដើមបធីានាថា ការក្ំ រណ់ាមយួពិរជាចបំាច ់សដើមបេីសត្មចបា  ូវសរលបំ ងតដលត្បាថាន ចងប់ា ។ 

ចំសាេះក្រ ីន សេចក្តីត្ាងចាបេ់តីពីត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាវញិ ម ិមា យុរតិក្មាបា សលើក្ស ើងសទថា
សហរុអវីបា ជាេិទធិទាងំស េះអាចត្រូវបា ោក្ក់្ត្មរិ។ សទាេះបីជាការោក្ក់្ត្មរិ ត្រូវបា បសងកើរស ើងសោយចាបក់្៏
សោយ ក្វ៏ាម ិបំសពញបា តាមសរលបំ ងន ការសររពេិទធិ ឬសក្រ តិ៍ស ា្ េះរបេ់អនក្ដនទ ឬការការារេ ាិេុខ
ជារិ េណាា បធ់ាន បស់្ថធារ ៈ េុខភាព ឬេីលធមស៌្ថធារ ៈស ើយ។ ផ្លប៉ាេះាល់តដលបងកឲ្យមា  សោយ
ការោក្ក់្ត្មរិសលើសេរភីាពក្នុងការបសងកើរេមាគម  ិងជាការសធវើឲ្យការបសចេញមរិ ម ិេមមាត្រ ឹងផ្ល
ត្បសយាជ ន៍ ការោក្ក់្ត្មរិស េះស ើយ។ ជាលទធផ្ល កាលបរសិចេទផុ្រក្ ំររ់យៈសពល១៥ នថ្ង មា លក្ខ ៈ
ផ្ទុយ ឹងបទោឋ  េិទធមិ ុេសអ តរជារិ។ 

ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ ស៍ធវើការតក្េត្មួលក្ថាខ ័ឌ ចុងសត្កាយន មាត្តា ១៦ ដូចរ
សៅ៖ ជ ណាក្ស៍ោយ សត្ៅពីត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា អាចសធវើការេិក្ាអពីំត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា 
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សហើយោក្ប់ចជូ  លទធផ្លការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវសៅត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ អនក្សធវើការេិក្ា
ត្ស្ថវត្ជាវ អាចសបាេះពុមពផ្ាយ  ិងផ្សពវផ្ាយលទធផ្លន ការេិក្ាត្ស្ថវត្ជាវសនាេះបា ត្គបស់ពលសវលាផ្ងតដរ។ 

 

មាត្តា១៧.-  

 ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាមា េមាជិក្សពញេិទធិយា៉ា ងរិចច ំួ  ៤៨ (តេេិបត្បាបំី) របូ 
តដលមា េមាេភាពមក្ពីត្រីភាគី ក្នុងចំ ួ សេាើរន ដូចខាងសត្កាម៖ 

 ១- មយួភាគបីជារំណាងភាគីរាជរោឋ ភបិាល 

 ២-មយួភាគបីជារណំាងភាគកី្មាក្រ ិសយាជិរ 

 ៣- មយួភាគបីជារំណាងភាគី ិសយាជក្។ 

 រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ ឬរំណាង១ (មយួ) របូ ន ត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ ជា
ត្បធា ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ 

 ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាត្រូវមា អ ុត្បធា ២ (ពីរ) របូ តដល១(មយួ)របូសត្ជើេសរ ើេសចញពី 
េមាេភាពរំណាងភាគីក្មាក្រ ិសយាជិរ  ិង១ (មយួ) របូសទៀរសត្ជើេសរ ើេសចញពីេមាេភាពរំណាងភាគី
 ិសយាជក្ តាមរយៈការសបាេះសនន រនផ្ទក្នុងរបេ់ភាគ ីីមយួៗ។ 

 ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាត្រូវមា េមាជិក្បត្មុងតដលមា ច ំួ សេាើ ឹងច ំួ េមាជិក្សពញ
េិទធិ សដើមបបីំសពញច ំ ួេមាជិក្សពញេិទធិណាមយួតដលអវរតមា ។ 

 រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទូលប ទុក្វេ័ិយការងារ អាចសេនើេំុតក្េត្មួលចំ ួ េមាជកិ្ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួល
អបបបរមា សៅរាជរោឋ ភបិាល សៅតាមភាពចបំាច ់តរម ិអាចរិចជាង៤៨ (តេេិបត្បាបំី) របូស ើយ។ 

 ត្បាក្ស់បៀវរយន េមាជិក្ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារំិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ជាប ទុក្របេ់ត្ក្េួង ស្ថា ប ័ ឬអងគការ
វជិាជ ជីវៈ។ 

គ្មា នមតសិោបល ់

មាត្តា១៨.-  

 េមាេភាព ការសរៀបចំ  ិងការត្បត្ពឹរតសៅន ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាត្រូវក្ំ រស់ោយអ ុ
ត្ក្ិរយ។ 
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 េមាជិក្សពញេិទធិ ងិេមាជិក្បត្មុងរបេ់ត្ក្មុត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវក្ំ រស់ោយ
ត្បកាេរបេ់រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ។ 

 សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ េមាេភាពន ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា មា ស្ថរៈេំខា េ់ត្មាប់
ដំស ើ រការរបេ់ខលួ  សហើយត្រូវធានាដល់ភាពរំណាងន េមាជិក្របេ់ខលួ សៅថាន ក្ជ់ារិ  ិងតាមពហុវេ័ិយ ជា
ពិសេេរំណាង ក្មាក្រ ិសយាជិរ  ិង ិសយាជក្។ ទាក្ទ់ងសៅ ឹងរណំាងរបេ់ក្មាក្រ ិសយាជិរ ពួក្សគគួរតរឯក្
រាជយពី ិសយាជក្  ងិអងគការ ិសយាជក្របេ់ពួក្សគ ក្ដូ៏ចជាឯក្រាជយពីអាជាា ធរផ្ងតដរ។ ការបសងកើរេមាេភាព 
ការសរៀបចំ  ិងរួនាទី តដលមា ក្ត្មរិចាេ់លាេ់សៅក្នុងចាប ់ ឹងផ្តល់ភាពត្បាក្ដត្បជាតាមផ្លូវចាបដ់ល់អនក្
តដលទទួលរងផ្លប៉ាេះាល់ពចីាបស់ េះ។ 

ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ ឲ៍្យបសងកើរេមាេភាព ការសរៀបចំ  ិងរនួាទី ត្ពមទាងំេមាជកិ្ភាព
ន ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ក្នុងចាបស់ េះ សោយធានាឲ្យមា ភាពជារណំាងសៅថាន ក្ជ់ារិ  ងិពហុ    
វល័ិយមក្ពីខាងក្មាក្រ ិសយាជិរ  ិង ិសយាជក្។ 

 

មាត្តា១៩.-  

  ិសយាជក្តដលមា ក្មាក្រ ិសយាជិរជាេមាជិក្សពញេិទធឫិេមាជិក្បត្មងុន ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្់
ឈ្នួលអបបបរមា ត្រូវទុក្សពលសវលាចបំាចឲ់្យជ ស េះបា សៅចូលរមួក្នុងក្ចិេត្បជុំផ្លួវការសផ្សងៗាក្ព់ ័ធ ឹងការងារ
របេ់ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ 

 រាល់សពលក្ិចេត្បជុំ ដូចមា តចងក្នុងក្ថាខ ័ឌ ខាងសលើ ត្រវូគិរត្បាក្ឈ់្នួលឲ្យដូចសពលសធវើការធមាតា 
សហើយត្រូវចរទុ់ក្ជាបា សធវើការធមាតាក្នុងការគិគូរអពំីអររីភាព ិងេិទធិឈ្បេ់ត្មាក្សផ្សងៗ។ 

 ក្មាក្រ សយាជិរតដលទទួលរំត ងជាេមាជកិ្ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវទទួលបា ការ
ការារដូចរន  ឹងត្បរិភបូុគគលិក្ ដូចមា តចងក្នុងចាបជ់ាធរមា ។ 

គ្មា នមតសិោបល ់

មាត្តា ២០ 

សត្ៅពីក្ិចេត្បជុំតដលបា ក្ ំរស់ោយត្បកាេរបេ់រដឋមស្ត តីទទួលប ទុក្ការងារដូចមា តចងក្នុងមាត្តា
១១ ន ចាបស់ េះ ត្បធា ត្ក្មុត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា អាចសកាេះត្បជុំត្ក្ុមត្បកឹ្ាស េះ បា ត្គបស់ពលសៅ
តាមការចបំាច ់ ឬសៅតាមេំស ើ របេ់អ ុត្បធា ណាមយួ។ េំស ើ ស េះត្រូវបញ្ញជ ក្ព់ីសហរុផ្លេមត្េប  ិង
ការចបំាច។់ 
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េមាជិក្ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវចូលរមួត្បជុំតាមកាលវភិាគក្ ំរ ់  ិងការអសចជ ើញ
សោយត្បធា ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារតិ្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ 

កូ្រ ៉ាមុេត្មាបដ់ំស ើ រការរាល់ក្ិចេត្បជុំរបេ់ត្ក្ុមត្បកឹ្ាត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវមា យា៉ា ងសហាចណាេ់
៥០% +១ (ហាេិបភាគរយបូក្មយួ) ន ចំ  ួេមាជិក្េរបុទាងំអេ់របេ់ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួល           
អបបបរមា។ 

អគគសលខាធិការោឋ   ត្ក្ុមត្បកឹ្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាត្រូវសរៀបចំលិខិរអសចជ ើញចូលរមួត្បជុំ សោយ
ភាជ បឯ់ក្ស្ថរាក្ព់ ័ធ ឹងក្ចិេត្បជុំស េះជូ េមាជិក្សពញេិទធិ  ិងេមាជកិ្បត្មុង ឲ្យបា យា៉ា ងរចិ១៥ (ដបត់្បា)ំ នថ្ង
មុ េមយ័ត្បជុ។ំ ក្នុងក្រ ីចបំាច ់ ិងបនាទ   ់ រយៈសពលន ការអសចជ ើញស េះគឺអាត្េ័យសៅសលើស្ថា  ភាពជាក្ត់េត
ង។ 

ក្នុងក្រ ីតដលមា េំស ើ ពតី្បធា  ឬអ ុត្បធា ណាមយួ ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាអាច
អសចជ ើញបុគគលណាមាន ក្ ់តដលមា គុ េមបរតិត្គបត់្រ ស់ត្ៅពីេមាជិក្ សដើមបចូីលរមួត្បជុំផ្តល់សយាបល់សលើបញ្ញា
តដលត្រូវពិភាក្ា ប៉ាុត តបគុគលសនាេះម ិមា េិទធិសបាេះសនន រក្នុងក្ិចេត្បជុំសទ។ 

ក្ំ រស់ហរុន ក្ិចេត្បជុំត្រូវចុេះហរាសលខាសោយត្បធា ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា សោយភាជ ប់
មក្ជាមយួ ូវបចជ ីវរតមា អនក្ចូលរមួក្ិចេត្បជុំ  ិងត្រូវសផ្ាើជូ េមាជិក្សពញេិទធិ  ិងេមាជិក្បត្មុងទាងំអេ់ក្នុង    
រយៈសពល១៥ (ដបត់្បា)ំ នថ្ង សត្កាយក្ិចេត្បជុំ។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ ការយិាល័យ OHCHR ទទួលស្ថគ ល់ ូវរត្មូវការឲ្យមា សហរុផ្លត្រឹមត្រូវតាមចាប់

េត្មាបត់្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ក្នុងការជួបត្បជុំ។ សទាេះជាយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ ការយិាល័យស េះ ម ិ
គិរសទថា គួរតរមា សេចក្តរីត្មូវក្នុងការបញ្ញជ ក្អ់ំពី “ភាពចបំាច”់ ន ក្ិចេត្បជុ ំត្បេិ សបើមា សហរុផ្លត្រឹមត្រូវ
តាមចាបរ់ចួសហើយ។ សលើេពីស េះសទៀរ សោយសហរុថា ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា មា េមាេភាព
តរបីភាគីសនាេះ សដើមបធីានាឲ្យមា ភាពជារំណាងត្គបត់្រ ម់ក្ពីភាគី ីមយួៗ កូ្រ ៉ាមុតដលចបំាចគ់ួរតរអ ុវរត
ចំសាេះភាគី ីមយួៗ  ងិម ិគរួអ ុវរតចំសាេះត្ក្ុមត្បឹក្ាជារតិ្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាទាងំមលូសនាេះសទ។ ក្ថាខ ័ឌ ទី
ពីរ  ិងក្ថាខ ័ឌ ទបី ួ ហាក្ដូ់ចជាតចងដតដលៗ សហើយសទាេះបីជាក្ថាខ ័ឌ ទាងំពីរស េះ បា ក្ ំរក់ារចូលរមួ
ក្នុងក្ិចេត្បជុ ំគឺជាការពវក្ិចេក្ស៍ោយ ក្ក៍្ថាខ ័ឌ ស េះម ិបា ក្ំ រអ់ំពីថាសរើមា អវីសក្ើរស ើង ត្បេិ ជាេមាជិក្
ណាមយួម ិបា ចូលរមួ សហើយក្ម៍ ិបា ក្ំ រអ់ំពីសហរុផ្លសដើមបផី្តល់យុរតិក្មាដល់អវរតមា សនាេះតដរ។ សហរុ
ដូសចនេះ ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ ោ៍ក្ប់ចេូ លបចារតិមយួេតីពីការចរត់ាងំេមាជិក្ជំ ួេ 
េត្មាបភ់ាគ ីីមយួៗ។ 
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ការយិាល័យ  OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ ដ៍ក្សចញាក្យថា “ភាពចបំាច”់ ពីក្ថាខ ័ឌ ទ១ី។ 
ការយិាល័យេូមផ្តល់សយាបល់ផ្ងតដរថា ក្ថាខ ័ឌ ទី៣គតួរតក្រត្មូវស ើងវញិដូចរសៅ៖ កូ្រ ៉ាមុចបំាចេ់ត្មាបកិ់្ចេ
ត្បជុទំាងំអេ់របេ់ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវមា យា៉ា ងសហាចណាេ់ ៥០% + ១ (ហាេិបភាគ
រយបូក្មយួ) ន ភាគី ីមយួៗ ក្នុ ងត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា។ ការយិាល័យ OHCHR សេនើឲ្យតក្
េត្មួល ក្ថាខ ឌ ទី២ ដូចរសៅ៖ េមាជិក្ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវចូលរមួក្នុ ងកិ្ចេត្បជុតំាម
កាលវភិាគក្ំ រ ់ ិងតាមការអសចជើញរបេ់ត្បធា ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ពុំសនាេះសទត្រូវបងាា ញ
មូលសហរុេមត្េប។ ក្នុ ងក្រ ីអវរតមា  េមាជិក្ចរត់ាងំជ ំួេ ត្រូវចូលរមួ។ សោយមា ការោក្ប់ចេូ លក្ថា
ខ ័ឌ ទ២ី ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ លុ៍បក្ថាខ ័ឌ ទ៤ី សចញ។ 

មាត្តា ២១ 

ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមាមា អគគសលខាធិការោឋ  មយួជាសេនាធិការ តដលេាិរសត្កាម
ត្ក្េួងទទួលប ទុក្វេ័ិយការងារ។ 

ការសរៀបចំ  ិងការត្បត្ពឹរតសៅន អគគសលខាធិការោឋ  ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវក្ំ រ់
សោយអ ុត្ក្ឹរយ។ 

ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា ត្រូវមា ក្ចេបថ់្វកិាផ្ទទ ល់ខលួ  ជាក្ចេបស់ោយត ក្ តដលជាតផ្នក្
មយួន ថ្វកិារបេ់ត្ក្េួងទទលួប ទុក្វេ័ិយការងារ សដើមបដីំស ើ រការងាររបេ់ខលួ ។ 

ត្ក្ុមត្បឹក្ាជារិត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា មា េិទិធទទួល  ិងសត្បើត្បាេ់ ូវមូល ិធិតដលបា ពីត្បភពសផ្សងៗ
សទៀរ េត្មាបដ់ំស ើ រការងាររបេ់ខលួ ។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ សដើមបផី្តល់ភាពចាេ់លាេ់តាមផ្លូវចាបដ់ល់អនក្តដលទទួលរងផ្លប៉ាេះាល់ពីចាប់
ស េះ ការសរៀបចំ  ិងការត្បត្ពឹរតសៅរបេ់សលខាធិការោឋ   គួរតរត្រូវបា បសងកើរស ើងសៅក្នុងចាប។់ ភាព
ចាេ់លាេ់បត ាមស េះ គឺជាមូលោឋ  ត្គឹេះមយួក្នុងចំសណាមមូលោឋ  ត្គឹេះនានាន សរលការ ៍ ីរោ ុកូ្លភាព។ 

ការយិាល័យ OHCHR េូមផ្តល់អ ុស្ថេ  ៍ឲ្យបសងកើរការសរៀបចំ  ិងត្បត្ពឹរតសៅន សលខាធិការោឋ  សៅ
ក្នុងចាបស់ េះ។ 

 

ជំពូក្ ៥ 
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វិធានការរដ្ឋា  និង សទាេបបញ្ញត្តិ 

មាត្តា ២២ 

ទ ឌ ក្មាក្នុងជំពូក្ស េះរមួមា ការត្ពមា ជាលាយលក្ខ ៍អក្សរ  ងិពិ យ័អ តរការ ៍។ ការត្ពមា ជា
លាយលក្ខ ៍អក្សរ  ិងការពិ យ័អ តរការ ៍ ជាេមរាក្ិចេរបេ់រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទលួប ទុក្វេ័ិយការងារ។ 

ការត្ពមា ជាលាយលក្ខ ៍អក្សរ ិងការពិ ិយ័អ តរការ ៍ជាេមរាក្ិចេរបេរដឋមស្ត តតី្ក្េួងទទួលប ទុក្
វេ័ិយការងារ។ 

ការបងត្បាក្ព់ិ យ័អ តរការ ៍នាឲំ្យរលរប់ តឹ ងអាជាា ។ 

ក្នុងក្រ ីជ សលាើេម ិត្ពមបងត់្បាក្ព់ិ យ័អ តរការ ៍ េំ ំុសរឿងបទសលាើេត្រូវបចជូ  សៅរុលាការ 
សដើមបចីរក់ារតាម ីរិវធិ។ី 

តបបបទ  ងិ ីរិវធិកី្នុងការោក្ទ់ ឌ ក្មា ត្រូវក្ ំរស់ោយបាក េរបេ់រដឋមស្ត តីត្ក្េួងទទលួប ទុក្វេ័ិយ
ការងារ។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ ការយិាល័យ OHCHR ផ្តល់អ ុស្ថេ ឲ៍្យបត ាមបទបចារតិមយួ តដលក្ំ រព់ីេិទធិ
បតឹងឧទធរ ៍ ត្បាក្ព់ិ យ័អ តរការ ៍ មុ សពលបចជូ  សរឿងក្តីស េះសៅរុលាការ សដើមបដីំស ើ រការប តឹ ងអាជាា ។ 

មាត្តា ២៣  

ត្រូវត្ពមា ជាលាយលក្ខ ៍អក្សរ ចំសាេះបគុគលទាងំឡាយ តដលបំា បចារតិន មាត្តា៥ ន ចាបស់ េះ។ 

ក្នុងក្រ ីម ិសររពតាមការត្ពមា ខាងសលើ ត្រូវពិ យ័អ តរការ ៍ជាត្បាក្ម់ ិសលើេព៥ី ០០០ ០០០ 
លា  (ត្បាលំា ) សរៀល។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ េូមសមើលសេចក្តីអតាា ធិបាយសលើមាត្តា ៥ ខាងសលើ។  

ការយិាល័យ OHCHR ផ្តល់អ ុស្ថេ ឲ៍្យលុបសចលមាត្តាស េះ។ 

មាត្តា ២៤ 

ត្រូវពិ យ័អ តរការ ៍ជាត្បាក្ម់ ិសលើេពី២០ ០០០ ០០០ លា  (នមៃលា ) សរៀល ចំសាេះ ិសយាជក្
តដលបំា បចារតិន មាត្តា៤ មាត្តា៦ មាត្តា៧ ឬមាត្តា៨ន ចាបស់ េះ។ 
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បត ាមសលើទ ឌ ក្មាខាងសលើ  ិសយាជក្តដលបា សបើក្ត្បាក្ឈ់្នួល ដល់ក្មាក្រ ិសយាជរិរិចជាងត្បាក្់
ឈ្នួលអបបបរមា ត្រូវេងត្រ បស់ៅក្មាក្រ ិសយាជិរវញិ ូវចំ ួ ទកឹ្ត្បាក្ត់ដលបា បាំ  សោយគិរបចេូ លទាងំ
ការត្បាក្ត់ដលត្រូវទទួលបា  ក្នុងអត្តាតដលក្ ំរស់ោយចាប។់ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ េូមសមើលសេចក្តីអធិបាយសលើមាត្តា៤ មាត្តា៧  ិងមាត្តា៨ ខាងសលើ។ 

ការយិាល័យ OHCHR ផ្តល់អ ុស្ថេ ឲ៍្យតក្េត្មួលមាត្តាស េះ សដើមបធីានាថាក្មាក្រ សិយាជិរមាន ក្់ៗ
តដលម ិទទួលបា ត្បាក្ឈ់្នួលអបបបរមា គួរត្រូវបា ចរទុ់ក្ថាជាបទសលាើេមយួោចស់ោយត ក្។ បត ាមសលើ
ស េះសទៀរ បទបចារតិមយួសោយមា ការពិ យ័ជាត្បាក្ក់ា ត់រខពេ់ ក្នុងក្រ ីម ិសរៀងចល។ 

មាត្តា ២៥  

ត្រូវត្ពមា ជាលាយលក្ខ ៍អក្សរ ចំសាេះ ិសយាជក្ តដលបំា បចារតិន មាត្តា១៤ន ចាបស់ េះ។ 

ក្នុងក្រ ីម ិសររពតាមការត្ពមា ខាងសលើ ត្រូវពិ យ័អ តរការ ៍ជាត្បាក្ម់ ិសលើេព៥ី ០០០ ០០០ 
លា  (ត្បាលំា ) សរៀល។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ េូមសមើលសេចក្តីអធិបាយសលើមាត្តា១៤ ខាងសលើ។ 

មាត្តា ២៦ 

ត្រូវត្ពមា ជាលាយលក្ខ ៍អក្សរ ចំសាេះបគុគលទាងំឡាយ តដលបំា សលើបចារតិន ក្ថាខ ័ឌ ទី៣ ន 
មាត្តា១៦ន ចាបស់ េះ។ 

ក្នុងក្រ ីម ិសររពតាមការត្ពមា ខាងសលើ ត្រូវពិ យ័អ តរការ ៍ជាត្បាក្ម់ ិសលើេព១ី០ ០០០ ០០០ 
លា  (ដបល់ា ) សរៀល។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ េូមសមើលសេចក្តីអធិបាយសលើមាត្តា១៦ ខាងសលើ។ 

មាត្តា ២៧ 

ត្រូវត្ពមា ជាលាយលក្ខ ៍អក្សរ ចំសាេះ ិសយាជក្តដលបំា  សលើបចារតិន មាត្តា១៩ន ចាបស់ េះ។ 

ក្នុងក្រ ីម ិសររពតាមការត្ពមា ខាងសលើ ត្រូវពិ យ័អ តរការ ៍ជាត្បាក្ម់ ិសលើេព១ី០ ០០០ ០០០ 
លា  (ដបល់ា ) សរៀល។ 
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សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ៖ រា  សយាបល់។ 

មាត្តា ២៨ 

ការអ ុវរតបទបបចារតិន ជំពូក្៥ (វធិា ការរដឋបាល  ងិសទាេបចារតិ) ន ចាបស់ េះ ម ិរារាងំការអ ុវរត
ចាបេ់តីពីេហជីព ចាបេ់តីពីការងារ ឬចាបត់្ពហាទ ឌ សផ្សងសទៀរ ក្នុងក្រ ីតដលអំសពើបំា សលើបទបបចារតិ
តដលមា តចង ក្នុងចាបស់ េះជាបទសលាើេតដលបា បចារតកិ្នុងចាបទ់ាងំស េះ។  

គ្មា នមតសិោបល ់

 

ជំពូក្ ៦ 

អវសានបបញ្ញត្ត ិ

មាត្តា ២៩ 

មាត្តា១០៤ មាត្តា១០៥ មាត្តា១០៦ មាត្តា១០៧ មាត្តា១០៨  ងិមាត្តា១០៩ ន ចាបេ់តីពីការងារតដល
ត្បកាេឱ្យសត្បើសោយត្ពេះរាជត្ក្មសលខ ជេ/រក្ម/០៣៩៧/០១ ចុេះនថ្ងទ១ី៣ តខមនីា នន ១ំ៩៩៧ សហើយបទ
បបចារតិទាងំឡាយណាតដលផ្ទុយ ឹងចាបស់ េះ ត្រូវទុក្ជា ិរាក្រ ៍។ 

គ្មា នមតសិោបល ់

 

មាត្តា ៣0 

ចាបស់ េះត្រូវបា ត្បកាេជាការត្បញាប។់ 

 

គ្មា នមតសិោបល ់

 


