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វិធានអង្គការសហប្រជាជាតិសប្ារ់ប្រប្រតឹតក្មមដេើជនជារ់ឃុាំជាស្រសតី និង្វិធានការ ោក្់ឲនយដៅដប្ៅការ 
ឃុាំែលួនសប្ារ់ជនដេមើសជាស្រសតី (វិធានបាង្ក្ក្) 

អនុមត័ដោយសននិបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ 
ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ (ដសចក្តីសដប្មចដេែ A /RE S /65/229) 

 

 
ការឃ្នាំដមើេរឋម 
 
១. លក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំក្ អន វត្តចុំល ោះម្ររបជ់នជាបឃ់ ុំ 

ទុំងអស់លដ្យគ្មានការលរើសលអើង។ ដូល ្ាោះល ើយ ត្ម្រម្ូវការជាក្់លាក្់ និងភាររិត្ននជនជាប់ឃ ុំទុំងអស់ 
រួម្បញ្ចូលទុំងជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី រួរម្រត្ូវនយនយក្ម្ក្រិ រក្ក្ ងុការអន វត្តនន៍នលក្ខខណ្ឌទុំងល ោះ។ លទោះ 
ជាដូល ្ាោះក្៏លដ្យ វិធានល ោះដដលម្រត្ូវនយនអន ម្័ត្កាលរីជាង ៥០ឆ្ាុំម្ ន រ ុំនយនទក្់ទញការយក្ចិត្ត 
ទ ក្ដ្ក្់ ម្ររប់ម្រគ្ន់លលើត្ម្រម្ូវការរលិសស  របស់ស្តសតីល ោះលទ។ លដ្យសារចុំននួននជនជាបឃ់ ុំជាស្តសតីលៅ    
ទូទុំងរិភរលលាក្កាន់ដត្លក្ើនល ើង ត្ម្រម្ូវការឲាយមានការរិនិត្ាយរិច័យឲាយកាន់ដត្ចាាស់លាស់ល ើង ចុំល ោះ 
ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី រឺជាក្ិចចការដ៏មានសារសុំខាន់ និងប ទាន់ម្ួយ។ 

២.ទទួលសាគាល់នូវត្ម្រម្ូវការក្ ុងការផ្តល់បទដ្ឋានសក្លទក្់ទិននឹងការរនិិត្ាយរិច័យដ្ច់លដ្យដ ក្ 
ដដលរួរអន វត្តចុំល ោះជនជាប់ឃ ុំ និងជនលលមើសជាស្តសតី ម្ររម្ទុំងយក្ម្ក្រិ រក្នូវដុំលក្ោះម្រសាយ ក្់រ័នធ 
ដដលម្រត្ូវនយនអន ម្ត័្លដ្យសាថាប័ន  ននអងគការស ម្របជាជាត្ិ ដដលរដឋជាសមាជិក្   ម្រត្ូវនយន 
អុំ វ វឲាយល្លើយត្បសម្ម្រសបលៅនឹងត្ម្រម្ូវការននជនលលមើស ឬជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី វិធានបចចុបាបន លនោះ ម្រត្ូវនយន 
បលងកើត្ល ើងលដើម្ាបីបស្តងគប់ នងិបុំលរញតាម្ការរួរ នូវលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជន 
ជាប់ឃ ុំ និងលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាអងគការស ម្របជាជាត្ិសម្រមាប់វិធានការម្ិនដ្ក្់ឲាយជាប់ក្ ុងការ 
ឃ ុំខលួន (វិធានត្ូក្ាយូ)ខ ទក្់ទនិនឹងម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី និងជលម្រម្ើសលផ្ាេងៗ លម្រៅរីដ្ក្់ជនលលមើស 
ជាស្តសតីក្ ុងរនធ គ្រ។ 

៣. វិធានថ្មីលនោះរ ុំជុំនួសឲាយលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ឬ 
វិធានត្ូក្ាយូ ក្ ុងដបបដផ្នក្ម្ួយល ោះល ើយ ល ត្ ដូល ្ាោះល ើយ ម្ររប់បទបាបញ្ញត្តិ ក្់រន័ធទុំងអស់ដដល 
មានលៅក្ ុងវិធានទុំងរីរលនោះ លៅដត្បនតអន វត្តចុំល ោះម្ររប់ជនជាប់ឃ ុំ និងជនលលមើសជាស្តសតីទុំងអស់ លដ្យរ ុំ 

                                                             
ក សិទ្ធិមនុសស៖ កម្មងលិខិតុបករណ៍អនតរជាតិ/ ភាគទី្១ ផ្នែកទី្១៖ លិខិតុបករណ៍សកលនានា (ប ោះនាយបោយអងគការសហម្បជាជាតិ/ លក់បលខ 
E.02.XIV.4 (vol. I, Part I)) sect. J, No. 34។ 
ខ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តលលខ ៤៥/១១០ ឧបសម្ព័នធ 
គ សនែិ តអងគការសហម្បជាជាតិបលើកទី្៦សតីពីការបង្កា របទ្បលមើស និងម្បម្ពឹតតកមមបលើជនបលមើស បៅទី្ម្កុងការាកាស ថ្ងៃទី្២៥ ផ្ខសីហា 
ដល់ថ្ងៃទី្៥ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ាំ១៩៨០៖ រ យការណ៍ម្តូវ នបរៀបចាំបោយបលខាធិការោា ន (ការប ោះនាយរបស់អងគការសហម្បជាជាតិ Sales 

No. E.81.IV.4) ជាំពូកទី្១ ម្បការ ខ បសចកតីសបម្មចចិតតបលខ៩ (សតីពីម្បម្ពឹតតកមមសមរមយចាំប ោះស្តសតី បោយម្បព័នធយុតតិធម៌ម្ពហមទ្ណឌ )។ 
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មានការលរើសលអើង។ វិធានលផ្ាេងលទៀត្ម្ររបដណ្តប់លលើវិស័យថ្មីៗលទៀត្ ខណ្ៈដដលវិធានថ្មីលនោះ ុំម្ក្នូវភារ 
ចាាស់លាស់បដនែម្លទៀត្ សម្រមាប់បទបាបញ្ញត្តដិដលមានម្រសាប់លៅក្ ុងលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ 
ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ និងវិធានត្ូក្ាយូ ចុំល ោះការអន វត្តន៍ននវិធានទុំងលនោះលលើជនជាប់ឃ ុំ នងិជនលលមើស 
ជាស្តសតី។ 

៤. វិធានទុំងលនោះលក្ើត្លចញម្ក្រីលគ្លការណ៍្   ដដលមានលៅក្ ុងអន សញ្ញា និងលសចក្តី 
ម្របកាស   របស់អងគការស ម្របជាជាត្ិ ល ត្ ដូល ្ាោះល ើយអន លលាម្តាម្បទបញ្ញត្តិ ននចាាប់អនតរជាត្ ិ
ដដលមានម្រសាប់។ វិធានទុំងលនោះម្រត្ូវនយនលលើក្បង្ហាញដល់អាជាញាធររនធ គ្រ និងភ្ាាក្់ង្រយ ត្តិធម្ម៌្ររ មទណ្ឌ 
(រួម្មាន អ ក្បលងកើត្លគ្លនលោនយយ សមាជិក្សភា អយាយការ ត្ លាការ និងលសវារាយួរលទសមានលក្ខខណ្ឌ) 
ដដល ក្់រ័នធលៅក្ ងុការម្ររបម់្ររងននទណ្ឌក្ម្ម ដ្ក្់សែិត្លម្រៅការឃ ុំខលួន និងវិធានការដផ្ែក្លលើស រម្ន៍ 
  ។ 

៥. លក្ខខណ្ឌត្ម្រម្ូវជាក្់លាក្់  សម្រមាប់លដ្ោះម្រសាយសាថានភាររបស់ជនលលមើសជាស្តសតីម្រត្ូវនយន 
រូសបញ្ជាក្់លៅឯអងគការស ម្របជាជាត្ិលៅក្ ុងបរិបទខ សៗគ្្ា។ ឧទ រណ៍្ លៅក្ ុងឆ្ាុំ១៩៨០ សន ិនយត្ 
អងគការស ម្របជាជាត្ិលលើក្ទី៦សតីរីការបង្ការបទលលមើស និងម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនលលមើស នយនអន ម្័ត្លសចក្ត ី
សលម្រម្ចចតិ្តម្ួយសតីរីត្ម្រម្ូវការជាក្់លាក្់ននជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ដដលក្ ុងល ោះ វានយនផ្តល់អន សាសនថ៍ា លៅក្ ុង 
ការអន វត្តន៍លសចក្តីសលម្រម្ចចតិ្តដដលម្រត្ូវនយនអន ម្័ត្លដ្យ សន ិនយត្លលើក្ទី៦ ដដល ក្់រ័នធលដ្យផ្ទាល់ ឬ 
ម្ិនផ្ទាល់ចុំល ោះម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនលលមើស ការទទួលសាគាល់រួរដត្ផ្តល់លៅលលើបញ្ហាជាក្់លាក្់  របស់ជន 
ជាប់ឃ ុំជាស្តសតី និងត្ម្រម្ូវការក្ ងុការផ្តល់ម្លធាោនយយសម្រមាប់ដុំលក្ោះម្រសាយរបស់រួក្លរ និងថា លៅក្ ុង 
ម្របលទសដដលម្និទន់នយនលធវើលៅល ើយ ក្ម្មវិធី និងលសវាដដលម្រត្ូវនយនលម្របើម្រនយស់ជាជលម្រម្ើសលផ្ាេង លម្រៅរីការ 
ដ្ក្់រនធ គ្រ រួរម្រត្ូវនយនយក្ម្ក្លម្របើម្រនយស់ចុំល ោះជនលលមើសជាស្តសតី   លៅលលើម្ូលដ្ឋានលសមើភារជាម្ួយ 
នឹងជនលលមើសជាប រសដដរ។ ចុំដណ្ក្ឯអងគការស ម្របជាជាត្ិ អងគការរដ្ឋាភិនយល និងម្ិនដម្នរដ្ឋាភិនយល 
  លៅក្ ុងឋានៈជាអ ក្ម្របឹក្ាាលោបល់ ម្ររម្ទុំងអងគការអនតរជាត្ិទុំងអស់រួរម្របឹងដម្របងបនតលទៀត្ លដើម្ាបី 
ធា ថា ជនលលមើសជាស្តសតីម្រត្ូវលរម្របម្ររឹត្តលលើខលនួលដ្យយ ត្តិធម្៌ និងសម្ភារ លៅក្ុំ ុងលរលនន ការឃាត្់ខលួន 
ជុំន ុំជម្រម្ោះ ផ្ត ទាលទស និងដ្ក្់រនធ គ្រ លដ្យដ ក្លរម្រត្ូវផ្តល់ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ ចុំល ោះបញ្ហារិលសស 
   ដដលជនលលមើសជាស្តសតីជួបម្របទោះ ជាអាទិ៍ ការមាននផ្ៃល ោះ នងិការដថ្ទុំក្ូន។ រ 

៦. សន ិនយត្លលើក្ទី៧ឃ សន ិនយត្លលើក្ទី៨ង សន ិនយត្លលើក្ទី៩ច ក្៏នយនផ្តល់អន សាសន៍ ជាក្់លាក្់ 
  ផ្ងដដរ ទក្់ទិននឹងជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី។ 

៧. លៅក្ ុងលសចក្តីម្របកាសទីម្រក្ ងវើដយ៉ែនសតីរីបទលលមើស និងយ ត្តិធម្៌៖ លដ្ោះម្រសាយការម្របឈម្ 
ននសត្វត្ាេរទ៍ី២១្ ដដលម្រត្ូវនយនអន ម្័ត្លដ្យសន ិនយត្លលើក្ទី៩ល ោះ រដឋជាសមាជិក្នយនលបតជាញាថា នឹងយក្ 
លៅរិ រក្ និងដសវងរក្ម្លធាោនយយលដ្ោះម្រសាយលៅក្ ុងក្ម្មវិធបីង្ការបទលលមើស និងម្របរ័នធយ ត្តិធម្៌ 
ម្ររ មទណ្ឌរបស់អងគការស ម្របជាជាត្ិ ក្៏ដចូជាលៅក្ ុងយ ទធសាស្តសតបង្ការ បទលលមើស និងម្របរ័នធយ ត្តធិម្ ៌
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មានការលរើសលអើង។ វិធានលផ្ាេងលទៀត្ម្ររបដណ្តប់លលើវិស័យថ្មីៗលទៀត្ ខណ្ៈដដលវិធានថ្មីលនោះ ុំម្ក្នូវភារ 
ចាាស់លាស់បដនែម្លទៀត្ សម្រមាប់បទបាបញ្ញត្តដិដលមានម្រសាប់លៅក្ ុងលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ 
ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ និងវិធានត្ូក្ាយូ ចុំល ោះការអន វត្តន៍ននវិធានទុំងលនោះលលើជនជាប់ឃ ុំ នងិជនលលមើស 
ជាស្តសតី។ 

៤. វិធានទុំងលនោះលក្ើត្លចញម្ក្រីលគ្លការណ៍្   ដដលមានលៅក្ ុងអន សញ្ញា និងលសចក្តី 
ម្របកាស   របស់អងគការស ម្របជាជាត្ិ ល ត្ ដូល ្ាោះល ើយអន លលាម្តាម្បទបញ្ញត្តិ ននចាាប់អនតរជាត្ ិ
ដដលមានម្រសាប់។ វិធានទុំងលនោះម្រត្ូវនយនលលើក្បង្ហាញដល់អាជាញាធររនធ គ្រ និងភ្ាាក្់ង្រយ ត្តិធម្ម៌្ររ មទណ្ឌ 
(រួម្មាន អ ក្បលងកើត្លគ្លនលោនយយ សមាជិក្សភា អយាយការ ត្ លាការ និងលសវារាយួរលទសមានលក្ខខណ្ឌ) 
ដដល ក្់រ័នធលៅក្ ងុការម្ររបម់្ររងននទណ្ឌក្ម្ម ដ្ក្់សែិត្លម្រៅការឃ ុំខលួន និងវិធានការដផ្ែក្លលើស រម្ន៍ 
  ។ 

៥. លក្ខខណ្ឌត្ម្រម្ូវជាក្់លាក្់  សម្រមាប់លដ្ោះម្រសាយសាថានភាររបស់ជនលលមើសជាស្តសតីម្រត្ូវនយន 
រូសបញ្ជាក្់លៅឯអងគការស ម្របជាជាត្ិលៅក្ ុងបរិបទខ សៗគ្្ា។ ឧទ រណ៍្ លៅក្ ុងឆ្ាុំ១៩៨០ សន ិនយត្ 
អងគការស ម្របជាជាត្ិលលើក្ទី៦សតីរីការបង្ការបទលលមើស និងម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនលលមើស នយនអន ម្័ត្លសចក្ត ី
សលម្រម្ចចតិ្តម្ួយសតីរីត្ម្រម្ូវការជាក្់លាក្់ននជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ដដលក្ ុងល ោះ វានយនផ្តល់អន សាសនថ៍ា លៅក្ ុង 
ការអន វត្តន៍លសចក្តីសលម្រម្ចចតិ្តដដលម្រត្ូវនយនអន ម្័ត្លដ្យ សន ិនយត្លលើក្ទី៦ ដដល ក្់រ័នធលដ្យផ្ទាល់ ឬ 
ម្ិនផ្ទាល់ចុំល ោះម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនលលមើស ការទទួលសាគាល់រួរដត្ផ្តល់លៅលលើបញ្ហាជាក្់លាក្់  របស់ជន 
ជាប់ឃ ុំជាស្តសតី និងត្ម្រម្ូវការក្ ងុការផ្តល់ម្លធាោនយយសម្រមាប់ដុំលក្ោះម្រសាយរបស់រួក្លរ និងថា លៅក្ ុង 
ម្របលទសដដលម្និទន់នយនលធវើលៅល ើយ ក្ម្មវិធី និងលសវាដដលម្រត្ូវនយនលម្របើម្រនយស់ជាជលម្រម្ើសលផ្ាេង លម្រៅរីការ 
ដ្ក្់រនធ គ្រ រួរម្រត្ូវនយនយក្ម្ក្លម្របើម្រនយស់ចុំល ោះជនលលមើសជាស្តសតី   លៅលលើម្ូលដ្ឋានលសមើភារជាម្ួយ 
នឹងជនលលមើសជាប រសដដរ។ ចុំដណ្ក្ឯអងគការស ម្របជាជាត្ិ អងគការរដ្ឋាភិនយល និងម្ិនដម្នរដ្ឋាភិនយល 
  លៅក្ ុងឋានៈជាអ ក្ម្របឹក្ាាលោបល់ ម្ររម្ទុំងអងគការអនតរជាត្ិទុំងអស់រួរម្របឹងដម្របងបនតលទៀត្ លដើម្ាបី 
ធា ថា ជនលលមើសជាស្តសតីម្រត្ូវលរម្របម្ររឹត្តលលើខលនួលដ្យយ ត្តិធម្៌ និងសម្ភារ លៅក្ុំ ុងលរលនន ការឃាត្់ខលួន 
ជុំន ុំជម្រម្ោះ ផ្ត ទាលទស និងដ្ក្់រនធ គ្រ លដ្យដ ក្លរម្រត្ូវផ្តល់ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ ចុំល ោះបញ្ហារិលសស 
   ដដលជនលលមើសជាស្តសតីជួបម្របទោះ ជាអាទិ៍ ការមាននផ្ៃល ោះ នងិការដថ្ទុំក្ូន។ រ 

៦. សន ិនយត្លលើក្ទី៧ឃ សន ិនយត្លលើក្ទី៨ង សន ិនយត្លលើក្ទី៩ច ក្៏នយនផ្តល់អន សាសន៍ ជាក្់លាក្់ 
  ផ្ងដដរ ទក្់ទិននឹងជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី។ 

៧. លៅក្ ុងលសចក្តីម្របកាសទីម្រក្ ងវើដយ៉ែនសតីរីបទលលមើស និងយ ត្តិធម្៌៖ លដ្ោះម្រសាយការម្របឈម្ 
ននសត្វត្ាេរទ៍ី២១្ ដដលម្រត្ូវនយនអន ម្័ត្លដ្យសន ិនយត្លលើក្ទី៩ល ោះ រដឋជាសមាជិក្នយនលបតជាញាថា នឹងយក្ 
លៅរិ រក្ និងដសវងរក្ម្លធាោនយយលដ្ោះម្រសាយលៅក្ ុងក្ម្មវិធបីង្ការបទលលមើស និងម្របរ័នធយ ត្តិធម្៌ 
ម្ររ មទណ្ឌរបស់អងគការស ម្របជាជាត្ិ ក្៏ដចូជាលៅក្ ុងយ ទធសាស្តសតបង្ការ បទលលមើស និងម្របរ័នធយ ត្តធិម្ ៌
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ម្ររ មទណ្ឌថ្ាាក្់ជាត្ិដដរ នូវការប៉ែោះ ល់ដដលម្និស ីសង្វាក្់គ្្ា ក្ម្ួយននក្ម្មវិធី និងលគ្លនលោនយយ   
សតីរីស្តសតី និងប រស វាក្ាយខណ្ឌទី១១) នងិចុំល ោះការបលងកើត្អន សាសន៍លគ្លនលោនយយសុំលៅលលើការ 
អន វត្តន៍លដ្យដផ្ែក្លលើត្ម្រម្ូវការរលិសស  របស់ជនជាប់ឃ ុំ និងជនលលមើសជាស្តសតី (វាក្ាយខណ្ឌទី១២)។ 
រលម្រមាងសក្ម្មភារសម្រមាប់អន វត្ត លសចក្តីម្របកាសដវដយ៉ែនជ មានម្របការលដ្យដ ក្ម្ួយ (ម្របការ X I I I ) 
ដដល លផ្តាត្លៅលលើវិធានការ ដផ្ែក្តាម្ការផ្តល់អន សាសន៍ោ ាងជាក្់លាក្់ លដើម្ាបីតាម្ដ្នលលើការលបតជាញា 
ដដលនយន ក្ុំណ្ត្់លៅក្ ុង វាក្ាយខណ្ឌ១១ នងិ១២ ននលសចក្តីដថ្លងការណ៍្លនោះ រួម្បញ្ចូលទុំងការង្ររិនិត្ាយ 
ល ើងវិញ របស់រដឋ វាយត្ុំនល និងម្របសិនលបើ ុំនយច់ លធវើការដក្សម្រម្ួលម្រក្បខណ្ឌចាាប់ លគ្លនលោនយយ 
នីត្ិវិធី និងការអន វត្តន៍   ទក្់ទងនឹងបញ្ហាម្ររ មទណ្ឌ ក្ ុងលក្ខណ្ៈម្ួយដដលស ីសង្វាក្់គ្្ានឹង 
ម្របរ័នធចាាប់របស់រដឋទុំងល ោះ លដើម្ាបីធា ថា ស្តសតីម្រត្ូវនយនម្របម្ររឹត្តលលើខលនួោ ាងយ ត្តិធម្៌ លដ្យម្របរ័នធយ ត្តធិម្៌ 
ម្ររ មទណ្ឌ។   

៨. ម្ហាសន ិនយត្ លៅក្ ុងលសចក្តីសលម្រម្ចចតិ្តលលខ ៥៨/១៨៣ ច ោះនថ្ៃទិ២២ ដខធ ូ ឆ្ាុំ២០០៣ 
របស់ខលួន ដដលមានចុំណ្ងលជើងថា “សិទធិម្ន សាេលៅក្ ុងការម្ររបម់្ររងម្របរន័ធយ ត្តិធម្៌” នយនអុំ វ វ ឲាយបលងកើន 
ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្ល់ៅលលើបញ្ហារបស់ស្តសតីលៅក្ ុងរនធ គ្រ លដ្យរួម្បញ្ចូលទុំងក្ូនរបស់ស្តសតីលៅក្ ុងរនធ គ្រ 
លដ្យម្របកាន់ខាជាប់នូវរុំនតិ្ក្ ងុការក្ុំណ្ត្់បញ្ហា នងិម្លធាោនយយដដលអាចលដ្ោះម្រសាយបញ្ហាទុំងល ោះនយន។ 

៩. លៅក្ ុងលសចក្តីសលម្រម្ចចតិ្តលលខ ៦១/១៤៣ ច ោះនថ្ៃទី១៩ ដខធ ូ ឆ្ាុំ២០០៦ របស់ខលនួដដលមាន 
ចុំណ្ងលជើងថា “បលងកើនក្ចិចខតិ្ខុំម្របឹងដម្របងលដើម្ាបបីុំនយត្់រាល់ទម្រម្ង់ននអុំលរើ ិងាាម្របឆុំងស្តសតី” ម្ហាសន ិនយត្ 
នយនរូសបញ្ជាក្់ថា “អុំលរើ ិងាាម្របឆុំងស្តសតី” មានន័យថាជាទលងវើក្ម្ួយនន អុំលរើ ិងាា ខាងដយ៉ែនឌ័រ 
ដដលបក្តាលឲាយ ឬទុំនងជាបក្តាលឲាយមានរាយសនៈក្ម្ម ឬការឈឺ ប់ ខាងរូបរាងកាយ ខាងផ្លូវលភទ 
ឬខាងផ្លូវចតិ្តចុំល ោះស្តសតី ដដលរួម្មានការដក្ ូត្លសរើភារតាម្ទុំលនើងចិត្ត លទោះបីជាអុំលរើល ោះ លក្ើត្ល ើងលៅ 

                                                             
ឃ សនែិ តអងគការសហម្បជាជាតិបលើកទី្៧សតីពីការបង្កា របទ្បលមើស និងម្បម្ពឹតតកមមបលើជនបលមើស បៅទី្ម្កុងមីផ្ែន ថ្ងៃទី្២៦ ផ្ខសីហា 
ដល់ថ្ងៃទី្៦ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ាំ១៩៨៥៖ រ យការណ៍បរៀបចាំបោយបលខាធិការោា ន (ការប ោះនាយរបស់អងគការសហម្បជាជាតិ Sales No. 

E.86.IV.1) ជាំពូកទី្១ ម្បការ ង បសចកតីសបម្មចចិតតបលខ៦ (សតីពីម្បម្ពឹតតកមមសមរមយចាំប ោះស្តសតី បោយម្បព័នធយុតតិធម៌ម្ពហមទ្ណឌ )។ 
ង បោលការណ៍ជាមូលោា នសម្ាប់ម្បម្ពឹតតកមមបលើជនជាប់ឃុាំ (បសចកតីសបម្មចចិតតរបស់មហាសនែិ ត បលខ៤៥/១១១ ឧបសមព័នធ)។ 
សនែិ តអងគការសហម្បជាជាតិបលើកទី្៨ សតីពីការបង្កា របទ្បលមើស និងម្បម្ពឹតតកមមបលើជនបលមើស បៅទី្ម្កុងហាវាណា ថ្ងៃទី្២៧ ផ្ខសីហា 
ដល់ថ្ងៃទី្៧ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ាំ១៩៩០៖ រ យការណ៍បរៀបចាំបោយបលខាធិការោា ន (ការប ោះនាយរបស់អងគការសហម្បជាជាតិ Sales No. 

E.91.IV.2) ជាំពូកទី្១ ម្បការ គ បសចកតីសបម្មចចិតតបលខ១៧ (សតីពីការឃុាំខលួនបបណាត ោះអាសនែ) បលខ១៩ (សតីពីការម្គប់ម្គងម្បព័នធយុតតិធម៌
ម្ពហមទ្ណឌ  និងការបបងាើតបោលនបោ យនតនាា បោស) និងបលខ២១ (សតីពីសហម្បតិបតតិការអនតរជាតិ និងអនតរតាំបន់ 
បៅកែុងការម្គប់ម្គងពនធនាោរ និងទ្ណឌ កមមបបម្មើសហគមន៍ ម្ពមោាំងបញ្ញា បនសងៗបទ្ៀត)។  
ច A/CONF.169/16/Rev.1 ជាំពូកទី្១ បសចកតីសបម្មចចិតតបលខ១ (សតីពីអនុសាសន៍បលើម្បធានបទ្សាំខាន់ៗចាំនួនបួនរបស់ 
សនែិ តអងគការសហម្បជាជាតិបលើកទី្៩សតីពីការបង្កា របទ្បលមើស និងម្បម្ពឹតតកមមបលើជនបលមើស) បលខ៥ (សតីពីការអនុវតតន៍ 
ជាក់ផ្សតងថ្នលកខខណឌ បទ្ោា នអបបបរាសម្ាប់ម្បម្ពឹតតកមមបលើជនជាប់ឃុាំ) និងបលខ៨ (សតីពីការបាំ ត់អាំបពើហិងា ម្បឆ្ាំងនឹងស្តសតី)។ 
ឆ បសចកតីសបម្មចចិតតបលខ ៥៥/៥៩ ឧបសមព័នធ។ 
ជ បសចកតីសបម្មចចិតតបលខ ៥៦/២៦១ ឧបសមព័នធ។ 
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ក្ ុងជីវតិ្សាធារណ្ៈ ឬឯក្ជនក្តី និងនយនជុំរ ញឲាយរដឋ  លធវើការរិនតិ្ាយល ើងវិញ នងិតាម្ដត្ អាចលធវើលៅនយន 
ដក្ដម្រប ឬល បចាាប់ បទបញ្ញត្តិ លគ្លនលោនយយ ការអន វត្តន៍ នងិទុំលនៀម្ទុំលាប់ទុំងអស់ ដដល 
លរើសលអើងម្របឆុំងនឹងស្តសតី ឬដដលមានផ្លប៉ែោះ ល់ដដលមានលក្ខណ្ៈលរើសលអើងលលើស្តសតី ម្ររម្ទុំងធា ថា 
បទបញ្ញត្តិ  ននម្របរ័នធ រ  រត្ិយ ត្ត ម្របសិនលបើមានអន លលាម្តាម្កាត្រវក្ចិច ការលបតជាញា និងលគ្លការណ៍្ 
សិទធិម្ន សាេអនតរជាត្ិ ដដលរួម្មានលគ្លការណ៍្ននការម្ិនលរើសលអើង ម្របកាន់យក្វិធានការវិជជមាន លដើម្ាបីដសវង 
រក្ម្ូលល ត្ ជារច សម្ព័នធននអុំលរើ ិងាាម្របឆុំងស្តសតី និងលដើម្ាបីរម្រងឹងក្ិចចខតិ្ខុំម្របឹងដម្របង បង្ការ លដ្យលដ្ោះ 
ម្រសាយនឹងការអន វត្តន៍ដដលមានលក្ខណ្ៈលរើសលអើង និងនិោម្សងគម្ រួម្បញ្ចូលទុំងស្តសតី ដដលម្រត្ូវការ 
ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ជារលិសស ជាអាទិ៍ស្តសតីសែិត្ក្ ុងម្ណ្ឌលអបរ់ំដក្ដម្រប ឬក្ ងុក្ដនលងឃ ុំខលួន ម្ររម្ទុំងផ្តល់ 
ការបណ្តតោះបក្តាល និងក្សាងសម្ត្ែភារ សតីរីសម្ភារលយ៉ែនឌ័រ នងិសិទធិស្តសតី ដល់ម្ស្តនតអីន វត្តចាាប ់
និងម្ស្តនតីត្ លាការ។ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តលនោះរជឺាការទទួលសាគាល់ថា អុំលរើ ិងាា ម្របឆុំងស្តសតីមានភារ 
ជុំ ក្់ជុំរនិជាក្់លាក្់ចុំល ោះស្តសតីដដលម្របឈម្នឹងម្របរ័នធយ ត្តធិម្៌ម្ររ មទណ្ឌ ក្៏ដូចជាសិទធិរបស់រកួ្លរក្ ងុការ 
រួចផ្ ត្រីការធាលាក្់ខលួនជាជនរងលម្រគ្ោះលៅក្ុំ ុងលរលជាប់ឃ ុំខលួន។ វិធានលនោះផ្តល់ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ខពស់លលើ 
ស វត្ែិភារខាងរូបវនត និងផ្លវូចិត្តរបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី លម្រ ោះវាមានសារសុំខាន់ លដើម្ាបីធា ដល់ការលគ្ររ 
សិទធិម្ន សាេ និងការសាតារនីត្ិសម្ាបទរបស់រួក្លរ។ 

១០. ជាទីបញ្ចប់ លសចក្តីម្របកាសនយងក្ក្សតីរកី្ិចចស ការណ៍្គ្្ា និងការល្លើយត្ប៖ សម្ព័នធជា 
យ ទធសាស្តសតលៅក្ ុងការបង្ការបទលលមើស និងយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌឈ ដដលម្រត្ូវនយនអន ម្ត័្លដ្យ សន ិនយត្ 
អងគការស ម្របជាជាត្ិលលើក្ទី៧សតីរីការបង្ការបទលលមើស និងយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌ លៅនថ្ៃទី ២៥ ដខឧសភា 
ឆ្ាុំ២០០៥ លដ្យរដឋជាសមាជិក្នយនម្របកាសថា រួក្លរលបតជាញាបលងកើត្ និងរក្ាាសាថាប័នយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌឲាយ 
មានយ ត្តិធម្៌ និងម្របសិទធិភារ រួម្បញ្ចូលទុំងការម្របម្ររឹត្តលដ្យម្ន សាេធម្៌ លៅម្ររប់ក្ដនលងឃ ុំខលួនបលក្តាោះ 
អាសន  និងម្ណ្ឌលអប់រដំក្ដម្របទុំងអស់ លដ្យអន លលាម្តាម្បទដ្ឋានអនតរជាត្ិជាធរមាន   (វាក្ាយខណ្ឌ 
ទី៨) ល ើយរដឋទុំងល ោះនយនផ្តល់អន សាសនថ៍ា រណ្ៈក្មាមាការសតីរីការបង្ការបទលលមើស និងយ ត្តិធម្៌ 
ម្ររ មទណ្ឌ រួររិ រក្លៅលលើការរិនតិ្ាយល ើងវញិនូវភារម្ររប់ម្រគ្ន់ននបទដ្ឋានរត្ិយ ត្តិ   ដដលទក្់ទិន 
នឹងការម្ររប់ម្ររងរនធ គ្រ និងជនជាប់ឃ ុំ (វាក្ាយខណ្ឌទី ៣០)។ 

១១. ដូចគ្្ានងឹវិធានបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំដដរ លដ្យសារភារខ សគ្្ា 
ដ៏ធុំដធងននលក្ខខណ្ឌចាាប់ សងគម្ លសដឋក្ចិច និងភូម្ិសាស្តសត លៅទូទុំងរិភរលលាក្ មានភសតុតាង បង្ហាញថា 
ម្ិនដម្នម្ររប់វិធានខាងលម្រកាម្ទុំងអស់ស ទធដត្អាចយក្លៅអន វត្តឲាយលស ើគ្្ាលៅម្ររប់ទីក្ដនលង នងិម្ររបល់រល 
លវលាទុំងអស់ល ោះលទ។ លទោះជាដលូ ្ាោះក្៏លដ្យ វិធានទុំងល ោះរួរលម្របើម្រនយស់ លដើម្ាបជីុំរ ញដល់ក្ិចចខតិ្ខុំ 
ម្របឹងដម្របងជាបនត លដើម្ាបីយក្ឈ ោះលលើការលុំនយក្ជាក្់ដសតង   លៅក្ ុងរលបៀបអន វត្តន៍វិធានទុំងល ោះ  លដ្យ 
យល់ថា វិធានទុំងល ោះត្ុំក្ងទុំងម្រស ងនូវការម្រនយថ្ាាចង់នយនជាសក្ល ដដលអងគការស ម្របជាជាត្ិ ត្់ 
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ក្ ុងជីវតិ្សាធារណ្ៈ ឬឯក្ជនក្តី និងនយនជុំរ ញឲាយរដឋ  លធវើការរិនតិ្ាយល ើងវិញ នងិតាម្ដត្ អាចលធវើលៅនយន 
ដក្ដម្រប ឬល បចាាប់ បទបញ្ញត្តិ លគ្លនលោនយយ ការអន វត្តន៍ នងិទុំលនៀម្ទុំលាប់ទុំងអស់ ដដល 
លរើសលអើងម្របឆុំងនឹងស្តសតី ឬដដលមានផ្លប៉ែោះ ល់ដដលមានលក្ខណ្ៈលរើសលអើងលលើស្តសតី ម្ររម្ទុំងធា ថា 
បទបញ្ញត្តិ  ននម្របរ័នធ រ  រត្ិយ ត្ត ម្របសិនលបើមានអន លលាម្តាម្កាត្រវក្ចិច ការលបតជាញា និងលគ្លការណ៍្ 
សិទធិម្ន សាេអនតរជាត្ិ ដដលរួម្មានលគ្លការណ៍្ននការម្ិនលរើសលអើង ម្របកាន់យក្វិធានការវិជជមាន លដើម្ាបីដសវង 
រក្ម្ូលល ត្ ជារច សម្ព័នធននអុំលរើ ិងាាម្របឆុំងស្តសតី និងលដើម្ាបីរម្រងឹងក្ិចចខតិ្ខុំម្របឹងដម្របង បង្ការ លដ្យលដ្ោះ 
ម្រសាយនឹងការអន វត្តន៍ដដលមានលក្ខណ្ៈលរើសលអើង និងនិោម្សងគម្ រួម្បញ្ចូលទុំងស្តសតី ដដលម្រត្ូវការ 
ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ជារលិសស ជាអាទិ៍ស្តសតីសែិត្ក្ ុងម្ណ្ឌលអបរ់ំដក្ដម្រប ឬក្ ងុក្ដនលងឃ ុំខលួន ម្ររម្ទុំងផ្តល់ 
ការបណ្តតោះបក្តាល និងក្សាងសម្ត្ែភារ សតីរីសម្ភារលយ៉ែនឌ័រ នងិសិទធិស្តសតី ដល់ម្ស្តនតអីន វត្តចាាប ់
និងម្ស្តនតីត្ លាការ។ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តលនោះរជឺាការទទួលសាគាល់ថា អុំលរើ ិងាា ម្របឆុំងស្តសតីមានភារ 
ជុំ ក្់ជុំរនិជាក្់លាក្់ចុំល ោះស្តសតីដដលម្របឈម្នឹងម្របរ័នធយ ត្តធិម្៌ម្ររ មទណ្ឌ ក្៏ដូចជាសិទធិរបស់រកួ្លរក្ ងុការ 
រួចផ្ ត្រីការធាលាក្់ខលួនជាជនរងលម្រគ្ោះលៅក្ុំ ុងលរលជាប់ឃ ុំខលួន។ វិធានលនោះផ្តល់ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ខពស់លលើ 
ស វត្ែិភារខាងរូបវនត និងផ្លវូចិត្តរបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី លម្រ ោះវាមានសារសុំខាន់ លដើម្ាបីធា ដល់ការលគ្ររ 
សិទធិម្ន សាេ និងការសាតារនីត្ិសម្ាបទរបស់រួក្លរ។ 

១០. ជាទីបញ្ចប់ លសចក្តីម្របកាសនយងក្ក្សតីរកី្ិចចស ការណ៍្គ្្ា និងការល្លើយត្ប៖ សម្ព័នធជា 
យ ទធសាស្តសតលៅក្ ុងការបង្ការបទលលមើស និងយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌឈ ដដលម្រត្ូវនយនអន ម្ត័្លដ្យ សន ិនយត្ 
អងគការស ម្របជាជាត្ិលលើក្ទី៧សតីរីការបង្ការបទលលមើស និងយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌ លៅនថ្ៃទី ២៥ ដខឧសភា 
ឆ្ាុំ២០០៥ លដ្យរដឋជាសមាជិក្នយនម្របកាសថា រួក្លរលបតជាញាបលងកើត្ និងរក្ាាសាថាប័នយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌឲាយ 
មានយ ត្តិធម្៌ និងម្របសិទធិភារ រួម្បញ្ចូលទុំងការម្របម្ររឹត្តលដ្យម្ន សាេធម្៌ លៅម្ររប់ក្ដនលងឃ ុំខលួនបលក្តាោះ 
អាសន  និងម្ណ្ឌលអប់រដំក្ដម្របទុំងអស់ លដ្យអន លលាម្តាម្បទដ្ឋានអនតរជាត្ិជាធរមាន   (វាក្ាយខណ្ឌ 
ទី៨) ល ើយរដឋទុំងល ោះនយនផ្តល់អន សាសនថ៍ា រណ្ៈក្មាមាការសតីរីការបង្ការបទលលមើស និងយ ត្តិធម្៌ 
ម្ររ មទណ្ឌ រួររិ រក្លៅលលើការរិនតិ្ាយល ើងវញិនូវភារម្ររប់ម្រគ្ន់ននបទដ្ឋានរត្ិយ ត្តិ   ដដលទក្់ទិន 
នឹងការម្ររប់ម្ររងរនធ គ្រ និងជនជាប់ឃ ុំ (វាក្ាយខណ្ឌទី ៣០)។ 

១១. ដូចគ្្ានងឹវិធានបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំដដរ លដ្យសារភារខ សគ្្ា 
ដ៏ធុំដធងននលក្ខខណ្ឌចាាប់ សងគម្ លសដឋក្ចិច និងភូម្ិសាស្តសត លៅទូទុំងរិភរលលាក្ មានភសតុតាង បង្ហាញថា 
ម្ិនដម្នម្ររប់វិធានខាងលម្រកាម្ទុំងអស់ស ទធដត្អាចយក្លៅអន វត្តឲាយលស ើគ្្ាលៅម្ររប់ទីក្ដនលង នងិម្ររបល់រល 
លវលាទុំងអស់ល ោះលទ។ លទោះជាដលូ ្ាោះក្៏លដ្យ វិធានទុំងល ោះរួរលម្របើម្រនយស់ លដើម្ាបជីុំរ ញដល់ក្ិចចខតិ្ខុំ 
ម្របឹងដម្របងជាបនត លដើម្ាបីយក្ឈ ោះលលើការលុំនយក្ជាក្់ដសតង   លៅក្ ុងរលបៀបអន វត្តន៍វិធានទុំងល ោះ  លដ្យ 
យល់ថា វិធានទុំងល ោះត្ុំក្ងទុំងម្រស ងនូវការម្រនយថ្ាាចង់នយនជាសក្ល ដដលអងគការស ម្របជាជាត្ិ ត្់ 
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ទ ក្ថាជាលគ្លលៅរួម្  ុំម្ ខលរននការលធវើឲាយម្របលសើរល ើងដល់សាថានភាររបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ក្ូនៗ និង 
ស រម្ន៍របស់រួក្លរ។ 

១២. ភារខលោះននវិធានទុំងល ោះលលើក្ល ើងនវូបញ្ហា   ដដលអាចអន វត្តនយនទុំងចុំល ោះជនជាប់ឃ ុំ 
ជាប រស និងស្តសតី រួម្បញ្ចូលទុំងវិធានម្ួយចុំននួដដលទក្់ទងនឹងការទទួលខ សម្រត្ូវរបស់ឪរ ក្មាតាយ លសវា 
ស ខភារម្ួយចុំនួន នីត្ិវធិីដ្ក្ល្រ និងនតី្ិវធិីលផ្ាេងៗលទៀត្ដដលម្រសលដៀងគ្្ាលនោះ លទោះបីជាវិធានទុំងល ោះ 
យក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ជាចម្ាបងលៅលលើត្ម្រម្ូវការរបស់ស្តសតី និងក្ូនៗរបស់រួក្លរក្ល៏ដ្យ។ លទោះបីជាោ ាងក្៏លដ្យ 
លដ្យសារការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់រួម្បញ្ចូលក្ូនៗរបស់ស្តសតីជាប់ឃ ុំខលួន ដូល ្ាោះម្រត្ូវការឲាយមានការទទលួសាគាល់នូវ 
ត្ួ ទីស ូលរបស់ឪរ ក្មាតាយលៅជីវិត្ក្នូៗរបស់រកួ្លរ។ អាម្រស័យល ត្ លនោះ ភារខលោះននវិធានទុំងលនោះនងឹម្រត្វូ 
អន វត្តលសមើគ្្ាចុំល ោះជនជាប់ឃ ុំជាប រស និងជនលលមើសដដលជាឪរ ក្  ។ 

ដសចក្តីដ្តើម 

១៣. វិធានខាងលម្រកាម្ទុំងលនោះរ ុំជុំនួសឲាយលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើ 
ជនជាប់ឃ ុំ និងវិធានត្ូក្ាយកូ្ ុងដបបដផ្នក្ម្ួយល ើយ។ ដូល ្ាោះល ើយ បទបញ្ញត្តិទុំងអស់ដដលមានដចងលៅ 
ក្ ុងវិធានទុំងររីលនោះ ម្រត្វូបនតអន វត្តចុំល ោះម្ររបជ់នជាប់ឃ ុំ និងជនលលមើសទុំងអស់លដ្យគ្មានការលរើសលអើង 
ល ើយ។ 

១៤. ដផ្ ក្ទ១ីននវិធានបចចបុាបន លនោះ ដដលម្ររបដណ្តប់លលើការម្ររប់ម្ររងទូលៅននសាថាប័ន  អាចយក្ 
លៅអន វត្តនយនចុំល ោះស្តសតីម្ររប់ចុំក្ត្់ថ្ាាក្់ទុំងអស់ ដដលលសរើភាររបស់រួក្លរម្រត្ូវនយនលរដក្ ូត្ រួម្បញ្ចូល 
ទុំងស្តសតីជាប់ល ទរីបទម្ររ មទណ្ឌ ឬស ីវិល ម្ិនទន់ជុំន ុំជម្រម្ោះ ឬផ្ត ទាលទសរួម្ល ើយ ក្៏ដូចជាស្តសតីដដលម្រត្ូវ 
ដ្ក្់ឲាយសែិត្លម្រកាម្ “វិធានការសនតិស ខ” ឬវិធានការដក្ដម្រប ដដលម្រត្ូវនយនបង្គាបល់ដ្យត្ លាការ។ 

១៥. ដផ្ ក្ទី២ មានដចងរីវិធាន  ដដលអាចអន វត្តនយនចុំល ោះដត្ចុំក្ត្់ថ្ាាក្់រលិសស ដដល 
លដ្ោះម្រសាយចុំល ោះអន ដផ្ ក្និម្ួយៗប៉ែ លក្្ាោះ។ លទោះជាោ ាងដូល ្ាោះក្៏លដ្យ វិធានលម្រកាម្ អន ដផ្ ក្ ក្ ដដល 
អាចអន វត្តនយនចុំល ោះជនជាប់ឃ ុំ ម្រត្ូវដត្អន វត្តនយនលសមើគ្្ានឹងម្រក្ ម្ជនជាប់ឃ ុំ លៅលម្រកាម្អន ដផ្ ក្ ខ លដ្យ 
សារដត្ រួក្លររ ុំមានវវិាទនឹងវិធាន  ដដលម្ររប់ម្ររងខាងស្តសតី ល ើយសម្រមាប់ផ្លម្របលោជន៍របស់រួក្លរ។ 

១៦. អន ដផ្ ក្ ក្ នងិ ខ ស ទធដត្ដចងអុំរវីិធានសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើស្តសតីជាប់ឃ ុំ ដដលជាអនីត្ិជន។ 
លទោះជាដូល ្ាោះក្៏លដ្យ ជាការសុំខាន់ដដលម្រត្ូវក្ត្់សុំគ្ល់ថា យ ទធសាស្តសត និងលគ្លនលោនយយដ្ច់លដ្យ 
ដ ក្   ដដលអន លលាម្តាម្បទដ្ឋានអនតរជាត្ ិ  ជារិលសស លក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមារបស់អងគការ 
ស ម្របជាជាត្ិ សម្រមាប់ការម្ររប់ម្ររងម្របរន័ធយ ត្តធិម្៌ អនីត្ជិន (វិធានលប៉ែកាុំង)ញ លសចក្តីដណ្ ុំរបស់អងគការ 
ស ម្របជាជាត្ិសម្រមាប់ការបង្ការបទលលមើស អនីត្ិជន (លសចក្តីដណ្ ុំរើោ ាដ ៍)ដ វិធានអងគការស ម្របជាជាត្ិ 
                                                             
ញ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តលលខ ៤០/៣៣ ឧបសម្ព័នធ 
ដ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តលលខ ៤៥/១១២ ឧបសម្ព័នធ 
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7 

 

សម្រមាប់ការ រអនីត្ិជន ដដលម្រត្ូវនយនដក្ ូត្លសរើភារឋ  និងលសចក្តីដណ្ ុំសម្រមាប់សក្ម្មភារលលើក្ មារលៅ 
ក្ ុងម្របរ័នធយ ត្តធិម្៌ម្ររ មទណ្ឌឌ ម្រត្ូវការបលងកើត្ល ើងលដើម្ាបីសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្ម នងិសាតារនីត្ិសម្ាបទនរបស់ជន 
ជាប់ឃ ុំ   ដដលសែិត្ក្ ុងជុំរូក្លនោះ ខណ្ៈដដលសាថាប័ន បណី្វក្ម្មម្រត្ូវដត្លជៀសវាងជាអត្បិរមា តាម្ដត្អាច 
លធវើលៅរួច។ 

១៧. ដផ្ ក្ទ៣ី ដចងអុំរវីិធានដដលម្ររបដណ្តប់លលើការអន វត្តន៍ននទណ្ឌក្ម្ម និងវិធានការម្ិនដ្ក្់ 
ឲាយជាប់ឃ ុំសម្រមាប់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី និងអនីត្ជិនជាក្ មារើ រួម្បញ្ចូលទុំងការឃាត្់ខលួន នងិដុំក្ក្់កាលម្ ន 
ជុំន ុំជម្រម្ោះ លរលជុំន ុំជម្រម្ោះ និងលម្រកាយជុំន ុំជម្រម្ោះននដុំលណ្ើរការយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌ។ 

១៨. ដផ្ ក្ទី៤ ដចងអុំរីវិធានសតីរីការម្រសាវម្រជាវ ការលរៀបចុំដផ្នការ ការវាយត្ុំនល ការលលើក្ក្ុំរស់ 
ការយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈ និងការដចក្រំដលក្រ័ត្៌មាន ល ើយអន វត្តនយនចុំល ោះម្ររបច់ុំក្ត្ថ្់ាាក្់ នន 
ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ដដលម្រត្ូវនយនម្ររបដណ្តប់លៅក្ ងុវិធានទុំងលនោះ។ 

I .  វិធាននានាថ្នការអនុវតតន៍ទូដៅ 

១.  ដោេការណ៍មូេោឋនន 

(វិធានអន វត្តនទ៍ី៦ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ) 

វិធាន១ 

 លដើម្ាបីឲាយលគ្លការណ៍្ម្ិនលរើសលអើង ដដលដចងក្ ុងវិធាន៦ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ 
ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំម្រត្ូវយក្លៅអន វត្តនយន លរម្រត្ូវរិ រក្លៅលលើត្ម្រម្ូវការដ្ច់លដ្យដ ក្របស់ 
ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីលៅក្ ុងការអន វត្តន៍វិធានទុំងលនោះ។ ការផ្តល់ឲាយសម្រមាប់ត្ម្រម្ូវការដបបទុំងលនោះ លដើម្ាបីសលម្រម្ច 
នយននូវសម្ភារលយ៉ែនឌ័រជាសារវនតម្ិនម្រត្ូវ ត្ទ់ ក្ថាជាអុំលរើលរើសលអើងល ោះលទ។ 

២. ការទទួេយក្ជនជារ់ឃុាំ 

 វិធាន២ 

១. ម្រត្ូវផ្តល់ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ម្ររប់ម្រគ្ន់ដល់នតី្ិវិធីទទួលយក្សម្រមាប់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី និងក្ មារ លដ្យ 
សារដត្ភារង្យរងលម្រគ្ោះជាលដ្យដ ក្របស់រួក្លរ លរលបចចបុាបន ។ ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ដដលលទើបម្ក្ដល់ 
ថ្មី ម្រត្ូវទទួលនយនម្លធាោនយយលដើម្ាបីទុំ ក្ទ់ុំនងសាច់ញាត្ិរបស់រួក្លរ ម្របកឹ្ាាដផ្ ក្ចាាប់ រត័្ម៌ានអុំរីវិធាន 
និងបទបញ្ញត្តិ រនធ គ្រ រលបៀបរបបរនធ គ្រ និងក្ដនលងលដើម្ាបីដសវងរក្ជុំនួយលដ្យលម្របើម្រនយស់ភាសាដដល 
                                                             
ឋ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តលលខ ៤៥/១១៣ ឧបសម្ព័នធ 
ឌ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តរបស់ម្រក្ ម្ម្របឹក្ាាលសដឋកិ្ចច និងសងគម្កិ្ចច លលខ១៩៩៧/៣០ឧបសម្ព័នធ 
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សម្រមាប់ការ រអនីត្ិជន ដដលម្រត្ូវនយនដក្ ូត្លសរើភារឋ  និងលសចក្តីដណ្ ុំសម្រមាប់សក្ម្មភារលលើក្ មារលៅ 
ក្ ុងម្របរ័នធយ ត្តធិម្៌ម្ររ មទណ្ឌឌ ម្រត្ូវការបលងកើត្ល ើងលដើម្ាបីសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្ម នងិសាតារនីត្ិសម្ាបទនរបស់ជន 
ជាប់ឃ ុំ   ដដលសែិត្ក្ ុងជុំរូក្លនោះ ខណ្ៈដដលសាថាប័ន បណី្វក្ម្មម្រត្ូវដត្លជៀសវាងជាអត្បិរមា តាម្ដត្អាច 
លធវើលៅរួច។ 

១៧. ដផ្ ក្ទ៣ី ដចងអុំរវីិធានដដលម្ររបដណ្តប់លលើការអន វត្តន៍ននទណ្ឌក្ម្ម និងវិធានការម្ិនដ្ក្់ 
ឲាយជាប់ឃ ុំសម្រមាប់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី និងអនីត្ជិនជាក្ មារើ រួម្បញ្ចូលទុំងការឃាត្់ខលួន នងិដុំក្ក្់កាលម្ ន 
ជុំន ុំជម្រម្ោះ លរលជុំន ុំជម្រម្ោះ និងលម្រកាយជុំន ុំជម្រម្ោះននដុំលណ្ើរការយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌ។ 

១៨. ដផ្ ក្ទី៤ ដចងអុំរីវិធានសតីរីការម្រសាវម្រជាវ ការលរៀបចុំដផ្នការ ការវាយត្ុំនល ការលលើក្ក្ុំរស់ 
ការយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈ និងការដចក្រំដលក្រ័ត្៌មាន ល ើយអន វត្តនយនចុំល ោះម្ររបច់ុំក្ត្ថ្់ាាក្់ នន 
ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ដដលម្រត្ូវនយនម្ររបដណ្តប់លៅក្ ងុវិធានទុំងលនោះ។ 

I .  វិធាននានាថ្នការអនុវតតន៍ទូដៅ 

១.  ដោេការណ៍មូេោឋនន 

(វិធានអន វត្តនទ៍ី៦ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ) 

វិធាន១ 

 លដើម្ាបីឲាយលគ្លការណ៍្ម្ិនលរើសលអើង ដដលដចងក្ ុងវិធាន៦ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ 
ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំម្រត្ូវយក្លៅអន វត្តនយន លរម្រត្ូវរិ រក្លៅលលើត្ម្រម្ូវការដ្ច់លដ្យដ ក្របស់ 
ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីលៅក្ ុងការអន វត្តន៍វិធានទុំងលនោះ។ ការផ្តល់ឲាយសម្រមាប់ត្ម្រម្ូវការដបបទុំងលនោះ លដើម្ាបីសលម្រម្ច 
នយននូវសម្ភារលយ៉ែនឌ័រជាសារវនតម្ិនម្រត្ូវ ត្ទ់ ក្ថាជាអុំលរើលរើសលអើងល ោះលទ។ 

២. ការទទួេយក្ជនជារ់ឃុាំ 

 វិធាន២ 

១. ម្រត្ូវផ្តល់ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់ម្ររប់ម្រគ្ន់ដល់នតី្ិវិធីទទួលយក្សម្រមាប់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី និងក្ មារ លដ្យ 
សារដត្ភារង្យរងលម្រគ្ោះជាលដ្យដ ក្របស់រួក្លរ លរលបចចបុាបន ។ ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ដដលលទើបម្ក្ដល់ 
ថ្មី ម្រត្ូវទទួលនយនម្លធាោនយយលដើម្ាបីទុំ ក្ទ់ុំនងសាច់ញាត្ិរបស់រួក្លរ ម្របកឹ្ាាដផ្ ក្ចាាប់ រត័្ម៌ានអុំរីវធិាន 
និងបទបញ្ញត្តិ រនធ គ្រ រលបៀបរបបរនធ គ្រ និងក្ដនលងលដើម្ាបីដសវងរក្ជុំនួយលដ្យលម្របើម្រនយស់ភាសាដដល 
                                                             
ឋ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តលលខ ៤៥/១១៣ ឧបសម្ព័នធ 
ឌ លសចក្តីសលម្រម្ចចិត្តរបស់ម្រក្ ម្ម្របឹក្ាាលសដឋកិ្ចច និងសងគម្កិ្ចច លលខ១៩៩៧/៣០ឧបសម្ព័នធ 
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រួក្លរលចោះ និងក្ ុងក្រណី្ដដលជនជាប់ឃ ុំជាជនបរលទស រួក្លរម្រត្វូមានសិទធលិធវើទុំ ក្ទ់ុំនងនឹងត្ុំក្ង 
ក្ ងស  លផ្ងដដរ។ 

២.  ម្ នលរល ឬលរលទទួលនយនការអន ញ្ញាត្ ស្តសតីដដលមានទុំនួលខ សម្រត្វូដថ្រក្ាាក្ូនម្រត្ូវទទួលនយន 
ការអន ញ្ញាត្ឲាយលធវើការ ត្់ដចងសម្រមាបក់្ូនរបស់រួក្លរ រមួ្បញ្ចូលទុំងការរនាោលរលឃ ុំខលួនក្ ងុរយៈលរល 
សម្ម្រសបម្ួយ លដ្យរិ រក្ខពស់អុំរីផ្លម្របលោជន៍របស់ក្ មារ។ 

៣. ការចុុះរញ្ជ ី

[វិធានលលខ៧ ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ]  

 វិធាន៣ 

 ១. ចុំនួន និងសវាតាលុំអិត្របស់ក្ូនដដលមាតាយក្ុំរ ងម្រត្វូនយនទទួលចូលរនធ គ្រ ម្រត្ូវលធវើការក្ត្់ម្រតា 
លៅលរលននការទទួលចូលរនធ គ្រល ោះ។ លដ្យរ ុំប លរវិនចិឆ័យសិទធិ  របស់មាតាយ ក្ុំណ្ត្់ម្រតាល ោះ ម្រត្ូវរមួ្ 
បញ្ចូលោ ាងលហាចក្ស់នូវល មាោះរបស់ក្ មារ អាយ របស់រួក្លរ ល ើយម្របសិនលបើ រកួ្លររ ុំម្ក្តាម្មាតាយ 
របស់រួក្លរលទល ោះ ម្រត្វូក្ត្ម់្រតាទីក្ដនលង នងិសាថានភារននអ ក្ម្ររប់ម្ររង ឬអាក្រាោនយលម្រសបចាាប់ 
របស់រួក្លរ។ 

 ២. រាល់រ័ត្៌មានទុំងអស់ ដដលទក្់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណ្របស់ក្ មារ ម្រត្ូវរក្ាាជាការសមាងាត្់ ល ើយ 
រាល់ការលម្របើម្រនយស់ននរ័ត្៌មានទុំងអស់ល ោះជានិចចកាលម្រត្ូវអន លលាម្តាម្លក្ខខណ្ឌត្ម្រម្វូ លដ្យម្រត្ូវរិត្រ ូ
ខពស់អុំរផី្លម្របលោជន៍របស់រួក្លរ។ 

៤. ការរញ្ជូន ឬដ្េរែលនួ 

 វិធាន៤ 

 ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីម្រត្ូវឃ ុំ ឬបញ្ជូនខលនួលៅកាន់រនធ គ្រ   ដដលលៅជិត្នឹងលុំលៅដ្ឋាន ឬម្ណ្ឌល 
សាតារនីត្ិសម្ាបទនសងគម្ក្ិចច លដ្យរិ រក្លៅលលើទុំនួលខ សម្រត្ូវដថ្រក្ាាក្ូនរបស់រួក្លរ ក្៏ដចូជាចុំណូ្ល 
ចិត្ត និងការទទួលនយនក្ម្មវិធី និងលសវាសម្ម្រសបរបស់ស្តសតីលរៀងៗខលនួ។ 

 

 

៥. អនាម័យផ្ទនេ់ែលួន 
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 [ វិធានបដនលម្ទី១៥ និង១៦ ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ]  

 វិធាន៥ 

 ក្ដនលងឃ ុំខលនួជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ម្រត្ូវមានឧបក្រណ៍្ និងសមាភារៈ ដដលត្ម្រម្ូវឲាយមានលដើម្ាបីបុំលរញតាម្ 
ត្ម្រម្ូវការខាងអ ម្័យជាក្់លាក្់  របស់ស្តសតី រួម្មានក្ដនាេងអ ម្័យ ដដលម្រត្ូវដចក្ជូនលដ្យឥត្រិត្នថ្ល 
និងការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹក្ម្ររប់ម្រគ្ន់សម្រមាប់បលម្រម្ើការដល់ការដថ្រក្ាារាងកាយក្ មារ និងស្តសតី ជារិលសសស្តសតីដដល 
 ក្់រ័នធនងឹការង្រចុំអិនអាហារ នងិម្រក្ ម្ស្តសតីក្ុំរ ងមាននផ្ៃល ោះ បុំលៅលដ្ោះក្ូន ឬលរលមានរដូវ។ 

៦. ដសវាសុខាភិបាេ 

[ វិធានបុំលរញទី ២២ ដល់២៦ ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្ម លលើជនជាប់ឃ ុំ]  

 

(ក្) ការប្តួតរិនតិនយសុែភារដរេចូេរនធនាោរ 

 [ វិធានបុំលរញទី ២៤ ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ]  

 វិធាន៦ 

 ការរិនិត្ាយស ខភាររបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីម្រត្ូវរមួ្បញ្ចូលនូវការម្រត្ួត្រនិិត្ាយោ ាង មត្់ចត្់ លដើម្ាបីក្ុំណ្ត្់ 
រីត្ម្រម្វូការដថ្ទុំស ខភារបឋម្ និងម្រត្ូវក្ុំណ្ត្់ផ្ងដដរនូវ៖ 

 (ក្) វត្តមានននជុំងឺ្ លងកាម្លរារ ឬជុំងឺ្លងតាម្ ម្ និងតាម្ក្កាតាហានភិ័យ   ជនជាប់ឃ ុំ 
ជាស្តសតីក្៏អាចទទួលនយនការរិនិត្ាយលម្លរារ HI V  ផ្ងដដរ លដ្យមានការម្របឹក្ាាទុំងម្ ន នងិលម្រកាយលរលលធវើ 
ការរិនិត្ាយ 

 (ខ) ត្ម្រម្ូវការដថ្ទុំស ខភារផ្លូវចិត្ត រួម្បញ្ចូលទុំង ជុំងឺផ្លូវចិត្តលម្រកាយជួបវិបត្តិធៃន់ធៃរ (po s t -
t r a uma t i c  s t r e s s  di s o r de r ) និងហានិភ័យននការលធវើអត្តឃាត្ និងការបងករលម្រគ្ោះថ្ាាក្់ដល់ខលួនឯង 

 (រ) ម្របវត្តិស ខភារបនតរូជរបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី រួម្មាន ការមាននផ្ៃល ោះ ការសុំរាលក្ូន និងបញ្ហា 
ដដលទក្់ទងនងឹស ខភារបនតរូជ  លរលបចចុបាបន  ឬថ្មីៗ 

 (ឃ) អាត្ែិភារននការរឹងអាម្រស័យលលើសារធាត្ លញៀន 

 (ង) ការរំលលាភបុំ នខាងផ្លូវលភទ នងិទម្រម្ង់លផ្ាេងៗលទៀត្ននអុំលរើ ិងាា ដដលអាចលក្ើត្ល ើង 
ម្ នលរលចូលរនធ គ្រ។ 
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 [ វិធានបដនលម្ទី១៥ និង១៦ ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររឹត្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ]  

 វិធាន៥ 

 ក្ដនលងឃ ុំខលនួជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី ម្រត្ូវមានឧបក្រណ៍្ និងសមាភារៈ ដដលត្ម្រម្ូវឲាយមានលដើម្ាបីបុំលរញតាម្ 
ត្ម្រម្ូវការខាងអ ម្័យជាក្់លាក្់  របស់ស្តសតី រួម្មានក្ដនាេងអ ម្័យ ដដលម្រត្ូវដចក្ជូនលដ្យឥត្រិត្នថ្ល 
និងការផ្គត្ផ់្គងទ់ឹក្ម្ររប់ម្រគ្ន់សម្រមាប់បលម្រម្ើការដល់ការដថ្រក្ាារាងកាយក្ មារ និងស្តសតី ជារិលសសស្តសតីដដល 
 ក្់រ័នធនងឹការង្រចុំអិនអាហារ នងិម្រក្ ម្ស្តសតីក្ុំរ ងមាននផ្ៃល ោះ បុំលៅលដ្ោះក្ូន ឬលរលមានរដូវ។ 

៦. ដសវាសុខាភិបាេ 

[ វិធានបុំលរញទី ២២ ដល់២៦ ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្ម លលើជនជាប់ឃ ុំ]  

 

(ក្) ការប្តួតរិនតិនយសុែភារដរេចូេរនធនាោរ 

 [ វិធានបុំលរញទី ២៤ ននលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានអបាបបរមាសម្រមាប់ម្របម្ររតឹ្តក្ម្មលលើជនជាប់ឃ ុំ]  

 វិធាន៦ 

 ការរិនិត្ាយស ខភាររបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីម្រត្ូវរមួ្បញ្ចូលនូវការម្រត្ួត្រនិិត្ាយោ ាង មត្់ចត្់ លដើម្ាបីក្ុំណ្ត្់ 
រីត្ម្រម្វូការដថ្ទុំស ខភារបឋម្ និងម្រត្ូវក្ុំណ្ត្់ផ្ងដដរនូវ៖ 

 (ក្) វត្តមានននជុំងឺ្ លងកាម្លរារ ឬជុំងឺ្លងតាម្ ម្ និងតាម្ក្កាតាហានភិ័យ   ជនជាប់ឃ ុំ 
ជាស្តសតីក្៏អាចទទួលនយនការរិនិត្ាយលម្លរារ HI V  ផ្ងដដរ លដ្យមានការម្របឹក្ាាទុំងម្ ន នងិលម្រកាយលរលលធវើ 
ការរិនិត្ាយ 

 (ខ) ត្ម្រម្ូវការដថ្ទុំស ខភារផ្លូវចិត្ត រួម្បញ្ចូលទុំង ជុំងឺផ្លូវចិត្តលម្រកាយជួបវិបត្តិធៃន់ធៃរ (po s t -
t r a uma t i c  s t r e s s  di s o r de r ) និងហានិភ័យននការលធវើអត្តឃាត្ និងការបងករលម្រគ្ោះថ្ាាក្់ដល់ខលួនឯង 

 (រ) ម្របវត្តិស ខភារបនតរូជរបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី រួម្មាន ការមាននផ្ៃល ោះ ការសុំរាលក្ូន និងបញ្ហា 
ដដលទក្់ទងនងឹស ខភារបនតរូជ  លរលបចចុបាបន  ឬថ្មីៗ 

 (ឃ) អាត្ែិភារននការរឹងអាម្រស័យលលើសារធាត្ លញៀន 

 (ង) ការរំលលាភបុំ នខាងផ្លូវលភទ នងិទម្រម្ង់លផ្ាេងៗលទៀត្ននអុំលរើ ិងាា ដដលអាចលក្ើត្ល ើង 
ម្ នលរលចូលរនធ គ្រ។ 

10 

 

 វិធាន៧ 

 ១. ម្របសិនលបើអាត្ែិភារននការរំលលាភបុំ នខាងផ្លវូលភទ ឬទម្រម្ងល់ផ្ាេងៗលទៀត្ននអុំលរើ ិងាា ម្ នលរល 
ឬក្ុំ ុងលរលននការឃ ុំខលួនម្រត្វូនយនម្រត្តួ្រិនតិ្ាយ ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីម្រត្ូវទទួលនយនការជនូដុំណឹ្ងអុំរីសិទធិរបស់ 
គ្ត្់ក្ ុងការដសវងរក្ឧនយម្រស័យរីអាជាញាធរត្ លាការ។ ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីរួរម្រត្ូវនយនផ្តល់រ័ត្៌មានោ ាងលរញ 
លលញអុំរីនីត្ិវធិ ី និងដុំក្ក្់កាលដដល ក្់រន័ធ។ ម្របសិនលបើជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីយល់ម្ររម្ឲាយ ត្់វិធានការ 
ចាាប់ លរម្រត្ូវជនូដុំណឹ្ងលនោះដល់ម្ស្តនតី ក្់រ័នធ ល ើយភាលាម្ៗបញ្ជូនក្រណី្ល ោះលៅដល់អាជាញាធរមានសម្ត្ែក្ចិច 
លដើម្ាបីលបើក្ការលស ើបអលងកត្។ អាជាញាធររនធ គ្រ  ម្រត្ូវជួយស្តសតីដបបទុំងល ោះ ឲាយទទួលនយនជុំនួយដផ្ ក្ 
ចាាប។់ 

 ២. លទោះបីជាស្តសតីល ោះលម្រជើស ឬម្ិនលម្រជើសក្ ុងការ ត្់វិធានការចាាប់ អាជាញាធររនធ គ្រម្រត្វូខតិ្ខុំ 
លដើម្ាបីធា ថាស្តសតីល ោះទទួលនយនភាលាម្ៗនូវការគ្ុំម្រទ ឬការម្របកឹ្ាាខាងចតិ្តសាស្តសតតាម្ដបបវិជាជាជីវៈ។ 

 ៣. លរម្រត្ូវបលងកើត្វិធានការជាក្់លាក្់  ល ើង លដើម្ាបីបលញ្ជៀសទម្រម្ង់ក្ម្ួយននការសងសឹក្ម្របឆុំង 
នឹងម្រក្ ម្ប រគល   ដដលផ្តល់លសចក្តីរាយការណ៍្ដបបល ោះ ឬ ត្់វិធានការចាាប។់ 

វិធាន៨ 

លរម្រត្ូវលគ្ររម្ររប់លរលលវលាទុំងអស់នូវ សិទធរិបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីក្ ុងការទទួលនយនការសមាងាត្់ 
ខាងលវជជសាស្តសតជាក្់លាក្់ រួម្មានសិទធិម្និឲាយផ្ាេរវផ្ាាយរត័្៌មាន និងម្ិនឲាយម្រត្ួត្រិនិត្ាយទក្ទ់ិននងឹម្របវត្តិ 
ស ខភារបនតរជូរបស់រកួ្លរ។ 

វិធាន៩ 

 ម្របសិនលបើជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីមានក្ូនរស់លៅជាម្ួយ ក្ូនល ោះក្៏ម្រត្ូវទទួលការម្រត្ួត្រិនតិ្ាយស ខភារ 
ផ្ងដដរ លបើអាចលធវើលៅនយនល ោះរឺម្រត្វូរិនតិ្ាយលដ្យម្ររូលរទាយជុំ ញខាងស ខភារក្ មារ លដើម្ាបិក្ុំណ្ត្់អុំរី 
ការរាោនយល និងត្ម្រម្ូវការខាងលវជជសាស្តសត  ។ ម្រត្ូវផ្តល់ឲាយលសវាស ខភារសម្ម្រសប ោ ាងលហាចក្ស់ 
សមាមាម្រត្លៅនឹងលសវាក្ ុងស រម្ន។៍ 

 

 

(ែ) សុែាេភារដយ៉េនឌ័រជាក្់លាក្ ់

 វិធាន១០ 
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 ១. លសវាក្ម្មស ខមាលភារលយ៉ែនឌ័រជាក្់លាក្់   ោ ាងលហាចក្ស់លសមើគ្្ានឹងលសវាក្ ុង 
ស រម្ន៍ម្រត្ូវផ្តល់ឲាយជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី។ 

 ២. ម្របសិនលបើជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីលស ើស ុំទទួលការរិនិត្ាយជម្ៃឺ ឬរាោនយលលដ្យម្ររូលរទាយ ឬ 
រិលាន បដ្ឋាយិការជាស្តសតី លរម្រត្ូវលម្របើឲាយអស់លទធភារលធវើលៅនយន លដើម្ាបផី្តល់ម្ររូលរទាយ ឬរិលាន បដ្ឋាយិការ 
ជាស្តសតីតាម្ការលស ើស ុំ លលើក្ដលងដត្ក្ ុងសាថានភារដដលត្ម្រម្ូវឲាយមានអនតរារម្ខាងលវជជសាស្តសតជាប ទាន់។ 
ម្របសិនលបើម្ររូលរទាយជាប រស លធវើការរនិិត្ាយស ខភារផ្ៃុយនឹងការម្រនយថ្ាារបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីល ោះ ប រគលិក្លភទ 
ម្រសីម្ាាក្់ម្រត្ូវមានវត្តមានលៅក្ុំ ុងលរលននការរនិតិ្ាយស ខភារល ោះ។ 

 វិធាន១១ 

 ១. មានដត្ប រគលិក្លរទាយប៉ែ លក្្ាោះដដលម្រត្វូមានវត្តមានលៅក្ុំ ុងលរលរនិិត្ាយស ខភារ ល ោះម្រតាដត្ 
លវជជបណ្ឌិត្ល ោះយល់លឃើញថា ជាកាលៈលទសៈរិលសស ឬលវជជបណ្ឌតិ្ល ោះលស ើស ុំឲាយប រគលិក្រនធ គ្រ 
ម្ាាក្់មានវត្តមានសម្រមាប់ល ត្ ផ្លសនតិស ខ ឬជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីល ោះលស ើស ុំោ ាងជាក្់លាក្់ឲាយមានវត្តមាន 
ប រគលិក្រនធ គ្រ ដូចដដលនយនបញ្ជាក្ល់ៅក្ ុងវធិាន១០ វាក្ាយខ័ណ្ឌ២ ខាងលលើ។ 

 ២. ម្របសិនលបើវា ុំនយច់ម្រត្វូឲាយមានវត្តមានរបស់ប រគលិក្រនធ គ្រដដលម្ិនដម្នជាប រគលិក្លរទាយ 
លៅក្ុំ ុងលរលននការរនិិត្ាយស ខភារល ោះ ប រគលិក្ដបបល ោះរួរដត្ជាស្តសតី ល ើយការរិនត្ាយល ោះម្រត្ូវលធវើល ើង 
ក្ ុងលក្ខណ្ៈ ដដលរក្ាាការ រភារឯក្ជន លសចក្តីនថ្លថ្ រូ និងការសមាងាត្់របស់អ ក្ជម្ៃ។ឺ 

 

(គ) សុែភារ្លូវចិតត នងិ្ការោាំពារ 

 វិធាន១២ 

 លរម្រត្ូវផ្តល់ក្ម្មវធិីគ្ុំ រ និងសាតារនីត្ិសម្ាបទស ខភារផ្លូវចតិ្តក្ ងុន័យឯក្ត្តប រគល លវទយិត្លយ៉ែនឌ័រ 
ដឹងអុំរីការប៉ែោះទងគចិផ្លូវចិត្ត និងទូលុំទូលាយ ឲាយដល់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីជាម្ួយនឹងម្រត្ូវការគ្ុំ រស ខភារផ្លូវចិត្ត 
លៅក្ ុងរនធ គ្រ ឬលៅក្ ងុម្រក្បខណ្ឌដ្ក្់ឲាយលៅលម្រៅឃ ុំ។ 

  

វិធាន១៣ 

 ប រគលិក្រនធ គ្រម្រត្ូវយល់ដឹងអុំរីលរលលវលា ដដលស្តសតីអាចទទួលអារម្មណ៍្ទ ក្ខលសាក្ជារលិសស 
លដើម្ាបីង្យម្រសួលក្ត្់សុំគ្ល់សាថានភាររបស់ស្តសតីទុំងល ោះ និងធា ថាស្តសតីទុំងល ោះទទួលនយនការគ្ុំម្រទ 
សម្ម្រសប។ 
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 ១. លសវាក្ម្មស ខមាលភារលយ៉ែនឌ័រជាក្់លាក្់   ោ ាងលហាចក្ស់លសមើគ្្ានឹងលសវាក្ ុង 
ស រម្ន៍ម្រត្ូវផ្តល់ឲាយជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតី។ 

 ២. ម្របសិនលបើជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីលស ើស ុំទទួលការរិនិត្ាយជម្ៃឺ ឬរាោនយលលដ្យម្ររូលរទាយ ឬ 
រិលាន បដ្ឋាយិការជាស្តសតី លរម្រត្ូវលម្របើឲាយអស់លទធភារលធវើលៅនយន លដើម្ាបផី្តល់ម្ររូលរទាយ ឬរិលាន បដ្ឋាយិការ 
ជាស្តសតីតាម្ការលស ើស ុំ លលើក្ដលងដត្ក្ ុងសាថានភារដដលត្ម្រម្ូវឲាយមានអនតរារម្ខាងលវជជសាស្តសតជាប ទាន់។ 
ម្របសិនលបើម្ររូលរទាយជាប រស លធវើការរនិិត្ាយស ខភារផ្ៃុយនឹងការម្រនយថ្ាារបស់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីល ោះ ប រគលិក្លភទ 
ម្រសីម្ាាក្់ម្រត្ូវមានវត្តមានលៅក្ុំ ុងលរលននការរនិតិ្ាយស ខភារល ោះ។ 

 វិធាន១១ 

 ១. មានដត្ប រគលិក្លរទាយប៉ែ លក្្ាោះដដលម្រត្វូមានវត្តមានលៅក្ុំ ុងលរលរនិិត្ាយស ខភារ ល ោះម្រតាដត្ 
លវជជបណ្ឌិត្ល ោះយល់លឃើញថា ជាកាលៈលទសៈរិលសស ឬលវជជបណ្ឌតិ្ល ោះលស ើស ុំឲាយប រគលិក្រនធ គ្រ 
ម្ាាក្់មានវត្តមានសម្រមាប់ល ត្ ផ្លសនតិស ខ ឬជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីល ោះលស ើស ុំោ ាងជាក្់លាក្់ឲាយមានវត្តមាន 
ប រគលិក្រនធ គ្រ ដូចដដលនយនបញ្ជាក្ល់ៅក្ ុងវធិាន១០ វាក្ាយខ័ណ្ឌ២ ខាងលលើ។ 

 ២. ម្របសិនលបើវា ុំនយច់ម្រត្វូឲាយមានវត្តមានរបស់ប រគលិក្រនធ គ្រដដលម្ិនដម្នជាប រគលិក្លរទាយ 
លៅក្ុំ ុងលរលននការរនិិត្ាយស ខភារល ោះ ប រគលិក្ដបបល ោះរួរដត្ជាស្តសតី ល ើយការរិនត្ាយល ោះម្រត្ូវលធវើល ើង 
ក្ ុងលក្ខណ្ៈ ដដលរក្ាាការ រភារឯក្ជន លសចក្តីនថ្លថ្ រូ និងការសមាងាត្់របស់អ ក្ជម្ៃ។ឺ 

 

(គ) សុែភារ្លូវចិតត នងិ្ការោាំពារ 

 វិធាន១២ 

 លរម្រត្ូវផ្តល់ក្ម្មវធិីគ្ុំ រ និងសាតារនីត្ិសម្ាបទស ខភារផ្លូវចតិ្តក្ ងុន័យឯក្ត្តប រគល លវទយិត្លយ៉ែនឌ័រ 
ដឹងអុំរីការប៉ែោះទងគចិផ្លូវចិត្ត និងទូលុំទូលាយ ឲាយដល់ជនជាប់ឃ ុំជាស្តសតីជាម្ួយនឹងម្រត្ូវការគ្ុំ រស ខភារផ្លូវចិត្ត 
លៅក្ ុងរនធ គ្រ ឬលៅក្ ងុម្រក្បខណ្ឌដ្ក្់ឲាយលៅលម្រៅឃ ុំ។ 

  

វិធាន១៣ 

 ប រគលិក្រនធ គ្រម្រត្ូវយល់ដឹងអុំរីលរលលវលា ដដលស្តសតីអាចទទួលអារម្មណ៍្ទ ក្ខលសាក្ជារលិសស 
លដើម្ាបីង្យម្រសួលក្ត្់សុំគ្ល់សាថានភាររបស់ស្តសតីទុំងល ោះ និងធា ថាស្តសតីទុំងល ោះទទួលនយនការគ្ុំម្រទ 
សម្ម្រសប។ 
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  (ឃ)  ការបង្ការមេមោគមេដស៍/ជេងឺមេដស៍ ការព្ាាបាល ការថែទាំ និង ក្ចិចោាំពារ  

វិធាន១៤  

លដើម្ាបីឲាយមានការឆ្លើយតបចុំល ោះឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ ឆៅក្នុងស្ថាបន័ព្រហ្មទណ្ឌ ក្េមវធិី 
និងឆសវាឆ្ាេងៗ ព្តូវតតបុំលរញតាម្ឆសចក្តីព្តវូការជាក្់លាក្់របស់ស្រសតីោប់ទាំងការបង្ការការ្លងជេងឺរីម្តាយឆៅ 
ក្ូន។ ក្នុងបរិបទឆនេះ អាជ្ញាធររនធនាគារព្តូវជាំរុញឆ ើក្ទឹក្ចតិត និងគាាំព្ទដ ់ការ បឆងកើតគាំនិត្តួចឆ្តើេឆ្ាេងៗ 
សតីរីការបង្ការឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ ការរាាបា  ការតែទាំ ក្៏ដូច ជាការេប់រំដ ់ដដគូ ។  

 

(ង) កេមវិធីរនាបាេសារធាតុដ ៀន  

វិធាន១៥  

ឆសវាសុខភារក្នុងរនធនាគារព្តូវ្ត ់ ឬ សព្េួ ក្េមវិធរីាោនយលដផ្ ក្ឯក្ឆទស តដ បាន 
ឆរៀបចាំឆ ើងសាំោប់ជនជាប់ឃ ុំស្តសតីដដលលម្របើម្រនយស់សារធាត្ លញៀន ឆោយគិតគូរេាំរីស្ថានភាររបស់គ្ត្់ឆៅេុន 
លរលកាលាយជ្ជនរងឆព្គាេះ ឆសចក្តីព្តូវការជ្រិឆសសរបស់ស្រសតីម្នរត្៌ និងស្រសតីម្នក្ូនត្ូច ក្៏ដូចជ្សវតា 
វបាបធេចចាំរេុះរបស់រកួ្គ្ត្ ់។  

 

(ច) ការរង្កនរការមធវើេត្តឃាត្ នងិ្ ការបងកម្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯង  

វិធាន ១៦  

បឆងកើត និង េនុវតតយុទធស្ស្រសតឆ្ាេងៗ ឆោយរិឆព្គាេះឆោប ់ជ្េួយឆសវាគាាំពារសុខភារ ្លូវចតិត 
និងឆសវាសុខម្ ភារសងគេ ឆដើេាបីបង្ការការឆធវើេតតឃាត និងការបងកឆព្គាេះថ្នាក្ដ់ ់ខលួនឯង ក្នុងចាំលក្ម្ 
ជនជាប់ឃ ុំស្រសតី និង្ត ់ក្ិចចគាាំព្ទដផ្ ក្ឯក្លទសសម្ម្រសប និងជ្ក្់លាក្់ខាងឆយនឌ័រ ដល់ជនជាប់ឃ ុំ 
ស្តសតីទាំងឡាយតដ ព្បឈេនឹងហានភិ័យ រជឺ្ត្នក្េួយដនឆគា នឆោបាយទូឆៅ សតីរីក្ិចចគាាំពារសុខភារ 
្លូវចិតតលៅក្នុងរនធនាគារជនជាប់ឃ ុំ។  

 

13



13 

 

(ឆ) មសវាបង្ការោាំពារសុខ្ភាព្  

វិធាន ១៧  

ជនជាប់ឃ ុំស្រសតី ព្តូវទទួ បានការេបរ់ ំ និងរត័ចម្នេាំរីវិធានការបង្ការគាាំពារសុខភារ ោបទ់ាំង 
ឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ ជម្ៃឺ្លងតាម្រយៈការរមួ្លភទ ជេងឺឱកាសនិយម្លផ្ាេងឆទៀត ព្រេទាំងេាំរីលក្ខខណ្ឌ 
លផ្ាេងៗ ទក្់ទងនឹងសុខភារជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌ័រ ។  

វិធាន ១៨  

វិធានការបង្ការដថ្ទុំសុខភារ ទក្់ទងជារិឆសសដល់ស្រសតី ដូចជ្ការឆធវើឆតស៍លម្ើលជេងឺេហារីក្ 
ឆោយយក្ឆកាសិកាឆៅក្សាបូនេក្ឆធវើវិភាគ និងរិនិតាយលម្ើលជេងេឺហារីក្សុដន និងឆោគស្រសតីលផ្ាេងលទៀត្ ព្តូវ 
្ត ់ឲាយជនជាប់ឃ ុំស្រសតីឆោយឆសមើភារគានានឹងស្រសតីដនទឆទៀត តដ ម្នវ័យម្របហាក្់ម្របដ លគានាឆៅក្នុងសហ្គេន៍ 
ផ្ងតដរ។   

 

៧. សនតិសុខ្ និង សុវត្ថិភាព្ 

[ វិធាន ២៧ -៣៦ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   

 ក. ការថឆកមឆរ  

វិធាន ១៩  

ព្តូវចាត់វិធានការម្នព្បសិទធិភារ ឆដើេាបីធានាការ រ ការឆគាររ និងឆសចក្តីដែលែនូររបស់ជនជាបឃ់ ុំ 
ស្រសតីឆៅក្នុងេាំ ុងឆរ លធវើការត្ក្ឆ្រឆ ើរាងកាយ តដ មានដត្ប រគលិក្ស្រសតីទទួ នយនការបណ្្តេះបណ្តា  
ព្តឹេព្តូវេាំរីរឆបៀបត្ក្ឆ្រប៉ែ លក្្ាោះ លទើបអាចលធវើក្ិចចការលនោះនយន ល ើយម្រត្ូវអន វត្តតាេនតីិវធិីតដ បាន 
ក្ាំណ្ត់។  

វិធាន ២០  

វិធីស្ស្រសតរិនិតាយឆ្ាេងឆទៀត មានជ្អាទិ៍ ការឆសកន ព្តូវបានបឆងកើតឆ ើងជាំនួសការរិនិតាយ ឆោយឆោេះ 
សាំឆ ៀក្បាំពាក្់ និងការរិនតិាយឆោយការដ្ក្ល្រឆ ើរាងកាយ ឆដើេាបីឆជៀសវាង្ ប៉េេះពា ់្លូវកាយ និង 
្លូវចិតត ដដលបក្តាលម្ក្រីការដ្ក្ល្រឆ ើរាងកាយ ។ 
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(ឆ) មសវាបង្ការោាំពារសុខ្ភាព្  

វិធាន ១៧  

ជនជាប់ឃ ុំស្រសតី ព្តូវទទួ បានការេបរ់ ំ និងរត័ចម្នេាំរីវិធានការបង្ការគាាំពារសុខភារ ោបទ់ាំង 
ឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ ជម្ៃឺ្លងតាម្រយៈការរមួ្លភទ ជេងឺឱកាសនិយម្លផ្ាេងឆទៀត ព្រេទាំងេាំរីលក្ខខណ្ឌ 
លផ្ាេងៗ ទក្់ទងនឹងសុខភារជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌ័រ ។  

វិធាន ១៨  

វិធានការបង្ការដថ្ទុំសុខភារ ទក្់ទងជារិឆសសដល់ស្រសតី ដូចជ្ការឆធវើឆតស៍លម្ើលជេងឺេហារីក្ 
ឆោយយក្ឆកាសិកាឆៅក្សាបូនេក្ឆធវើវិភាគ និងរិនិតាយលម្ើលជេងេឺហារីក្សុដន និងឆោគស្រសតីលផ្ាេងលទៀត្ ព្តូវ 
្ត ់ឲាយជនជាប់ឃ ុំស្រសតីឆោយឆសមើភារគានានឹងស្រសតីដនទឆទៀត តដ ម្នវ័យម្របហាក្់ម្របដ លគានាឆៅក្នុងសហ្គេន៍ 
ផ្ងតដរ។   

 

៧. សនតិសុខ្ និង សុវត្ថិភាព្ 

[ វិធាន ២៧ -៣៦ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   

 ក. ការថឆកមឆរ  

វិធាន ១៩  

ព្តូវចាត់វិធានការម្នព្បសិទធិភារ ឆដើេាបីធានាការ រ ការឆគាររ និងឆសចក្តីដែលែនូររបស់ជនជាបឃ់ ុំ 
ស្រសតីឆៅក្នុងេាំ ុងឆរ លធវើការត្ក្ឆ្រឆ ើរាងកាយ តដ មានដត្ប រគលិក្ស្រសតីទទួ នយនការបណ្្តេះបណ្តា  
ព្តឹេព្តូវេាំរីរឆបៀបត្ក្ឆ្រប៉ែ លក្្ាោះ លទើបអាចលធវើក្ិចចការលនោះនយន ល ើយម្រត្ូវអន វត្តតាេនតីិវធិីតដ បាន 
ក្ាំណ្ត់។  

វិធាន ២០  

វិធីស្ស្រសតរិនិតាយឆ្ាេងឆទៀត មានជ្អាទិ៍ ការឆសកន ព្តូវបានបឆងកើតឆ ើងជាំនួសការរិនិតាយ ឆោយឆោេះ 
សាំឆ ៀក្បាំពាក្់ និងការរិនតិាយឆោយការដ្ក្ល្រឆ ើរាងកាយ ឆដើេាបីឆជៀសវាង្ ប៉េេះពា ់្លូវកាយ និង 
្លូវចិតត ដដលបក្តាលម្ក្រីការដ្ក្ល្រឆ ើរាងកាយ ។ 
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វិធាន ២១  

បុគគ ិក្រនធនាគារព្តូវបង្ហាញសេតថភារ វិជ្ជាជីវៈ និងការគិតគូរ ឆហ្ើយព្តូវរក្ាាការឆគាររ និងឆសចក្ត ី
ដែលែនូរ ឆៅឆរ ឆធវើការត្ក្ឆ្រទាំងក្ូនតដ ឆៅក្នុងរនធនាគារជ្េួយម្តាយ ទាំងក្ូនតដ េក្សួរសុខម្តាយ ។ 

 

ខ្. វិន័យ និង ការដាក់មទសទណ្ឌ  

[ វិធានឆ ខ ២៧- ៣២ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]  

 វិធាន ២២  

ការោក្់ឆទសទណ្ឌឆោយបង្្ាាំង ឬោក្់បាំតបក្ជ្ការវិន័យ េិនព្តូវបានេនុវតតចាំឆពាេះស្រសតីម្ន ដ្ៃឆពាេះ 
ស្រសតីម្នទរក្ និងម្តាយតដ បាំឆៅក្ូនឆោយទឹក្ឆោេះក្នុងរនធនាគារឆ ើយ ។ 

វិធាន ២៣  

ការោក្់ឆទសទណ្ឌខាងវិន័យចាំឆពាេះស្រសតីជ្ប់រនធនាគារ េិនព្តវូោបប់ញ្ចូ ការហាេព្បាេណ្េយួ 
េិនឲាយព្បាព្ស័យទក្់ទងជ្េួយព្ក្េុព្គួស្រឆ ើយ ជ្រិឆសសជ្េួយក្ូន ។  

 

គ. ឧបករណ៍្សាំោប់ឃាឃាាំងោងកាយ 

[ វិធានបាំឆរញឆ ខ ៣៣- ៣៤ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោបព់្គបព់្គងេនក្ឆទស]  

 វិធាន ២៤  

ឧបក្រណ៍្សាំោប់ឃាឃាាំងោងកាយ េិនព្តូវបានឆព្បើព្បាស់ឆៅឆ ើជនជ្ប់ឃុាំជ្ស្រសតីឆៅក្នុងឆរ ឆធវើ 
ការង្រ ក្នុងឆរ សព្ម្ ក្ូន និងបនាទាប់រីសព្ម្ ក្ូនភាលាេឆ ើយ។ 

 

ឃ. ព្័ត្៌មាន សាំោប់/និង ការត្វា ាព្ីសាំណាកជ់នជាប់ឃុាំ  - ការមធវើេធិការកចិច 

[ វិធានបាំឆរញឆ ខ ៣៥ និង៣៦ និងទក្់ទងនងឹការព្តួតរិនិតាយ វិធាន ៥៥ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋាន 
េបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]  
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 វិធាន ២៥  

១. ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីតដ ោយការណ៍្េាំរីការរំឆលាភបាំពាន ព្តូវ្ត ់ក្ិចចការពារ ការគាាំព្ទ និង 
ការព្បឹក្ាាឆោប ់ ឆហ្ើយការទេទររបស់រួក្ឆគព្តូវតតបានឆធវើការឆសុើបេឆងកតឆោយអាជ្ញាធរឯក្ោជាយ និង 
ម្នសេតថភារ ឆោយឆគាររទាំងព្សុងចាំឆពាេះឆគា ការណ៍្រក្ាាការសាំង្ត់។ វិធានការការពារព្តូវតតគិតគូរ 
ជ្រិឆសសេាំរីហានិភ័យដនការសងសឹក្ ។  

២. ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីតដ បានទទួ រងនូវការបាំពារបាំពានឆ ើ្លូវឆភទ ឆហ្ើយជ្រិឆសស ស្រសតីតដ ម្ន 
ដ្ៃឆពាេះឆោយស្រេាំឆរើឆនាេះ ព្តូវទទួ ការតណ្នាាំ និងការព្បឹក្ាាឆោប ់ សេព្សបត្នក្ឆវជជស្ស្រសត ឆហ្ើយ 
ព្តូវ្ត ់ឲាយរកួ្គាត់នូវការគាាំព្ទ ការគាាំពារសុខភារខាង្លូវកាយ និង្លូវចតិតតាេការចាាំបាច់ ព្រេទាំងជាំនួយ 
ត្នក្ចាាប ់។ 

៣.េធិការ ព្ក្ុេព្បឹក្ាា ទសាេនក្ិចច ឬព្ក្ុេព្បឹក្ាាព្តួតរនិិតាយ ឬគណ្ៈព្គប់ព្គង ព្តូវបញ្ចូ សម្ជិក្ 
ជ្ស្រសតី ឆដើេាបរីិនតិាយឆេើ  ក្ខខណ្ឌដនការឃុាំខលួន និងការព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំស្រសត ី។ 

 

៨. ការទាំនាក់ទាំនងជាេួយេជាឈដាឋានខាងម្ៅ 

[ វិធានបាំឆរញ ៣៧ -៣៩ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   

  វិធាន ២៦  

ការទាំនាក្់ទាំនងរបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីជ្េួយព្ក្ុេព្គួស្រ ោប់ទាំងក្ូនរបស់រួក្គាត ់ េនក្អាណ្រាា 
បា របស់ក្ូនគាត់ និងេនក្តាំណ្ងព្សបចាាប ់ ព្តូវបានជាំរុញឆ ើក្ទឹក្ចិតត និងជួយសព្េួ តាេព្គប ់
េឆធាាបាយសេឆហ្តុ្ ។ ព្បសិនជ្អាច វិធានការឆ្ាេងៗ ព្តូវតតបានចាតឆ់ ើងឆដើេាបីរក្ាាតុ ាយភារឆ ើ 
ការខូចព្បឆោជន៍ស្រសតីតដ បានជ្ប់ឃុាំឆៅក្នុងស្ថាប័នទាំងឡាយតដ សថិតឆៅឆ្ងាយរី ាំឆៅោឋានរបស់ខលួន។  

វិធាន ២៧  

ព្បសិនជ្េនុញ្ញាតឲាយសហ្រ័នធ(ការរួេសង្វាសជ្េួយបតី ព្បរនធ)សួរសុខទុក្ខ ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ព្តូវតត 
អាចឆព្បើព្បាស់សិទធិឆនេះ ឆោយឆគា ការណ៍្ឆសមើភារគានាជ្េួយបុរស។  

វិធាន ២៨  
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 វិធាន ២៥  

១. ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីតដ ោយការណ៍្េាំរីការរំឆលាភបាំពាន ព្តូវ្ត ់ក្ិចចការពារ ការគាាំព្ទ និង 
ការព្បឹក្ាាឆោប ់ ឆហ្ើយការទេទររបស់រួក្ឆគព្តូវតតបានឆធវើការឆសុើបេឆងកតឆោយអាជ្ញាធរឯក្ោជាយ និង 
ម្នសេតថភារ ឆោយឆគាររទាំងព្សុងចាំឆពាេះឆគា ការណ៍្រក្ាាការសាំង្ត់។ វិធានការការពារព្តូវតតគិតគូរ 
ជ្រិឆសសេាំរីហានិភ័យដនការសងសឹក្ ។  

២. ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីតដ បានទទួ រងនូវការបាំពារបាំពានឆ ើ្លូវឆភទ ឆហ្ើយជ្រិឆសស ស្រសតីតដ ម្ន 
ដ្ៃឆពាេះឆោយស្រេាំឆរើឆនាេះ ព្តូវទទួ ការតណ្នាាំ និងការព្បឹក្ាាឆោប ់ សេព្សបត្នក្ឆវជជស្ស្រសត ឆហ្ើយ 
ព្តូវ្ត ់ឲាយរកួ្គាត់នូវការគាាំព្ទ ការគាាំពារសុខភារខាង្លូវកាយ និង្លូវចតិតតាេការចាាំបាច់ ព្រេទាំងជាំនួយ 
ត្នក្ចាាប ់។ 

៣.េធិការ ព្ក្ុេព្បឹក្ាា ទសាេនក្ិចច ឬព្ក្ុេព្បឹក្ាាព្តួតរនិិតាយ ឬគណ្ៈព្គប់ព្គង ព្តូវបញ្ចូ សម្ជិក្ 
ជ្ស្រសតី ឆដើេាបរីិនតិាយឆេើ  ក្ខខណ្ឌដនការឃុាំខលួន និងការព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំស្រសត ី។ 

 

៨. ការទាំនាក់ទាំនងជាេួយេជាឈដាឋានខាងម្ៅ 

[ វិធានបាំឆរញ ៣៧ -៣៩ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   

  វិធាន ២៦  

ការទាំនាក្់ទាំនងរបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីជ្េួយព្ក្ុេព្គួស្រ ោប់ទាំងក្ូនរបស់រួក្គាត ់ េនក្អាណ្រាា 
បា របស់ក្ូនគាត់ និងេនក្តាំណ្ងព្សបចាាប ់ ព្តូវបានជាំរុញឆ ើក្ទឹក្ចិតត និងជួយសព្េួ តាេព្គប ់
េឆធាាបាយសេឆហ្តុ្ ។ ព្បសិនជ្អាច វិធានការឆ្ាេងៗ ព្តូវតតបានចាតឆ់ ើងឆដើេាបីរក្ាាតុ ាយភារឆ ើ 
ការខូចព្បឆោជន៍ស្រសតីតដ បានជ្ប់ឃុាំឆៅក្នុងស្ថាប័នទាំងឡាយតដ សថិតឆៅឆ្ងាយរី ាំឆៅោឋានរបស់ខលួន។  

វិធាន ២៧  

ព្បសិនជ្េនុញ្ញាតឲាយសហ្រ័នធ(ការរួេសង្វាសជ្េួយបតី ព្បរនធ)សួរសុខទុក្ខ ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ព្តូវតត 
អាចឆព្បើព្បាស់សិទធិឆនេះ ឆោយឆគា ការណ៍្ឆសមើភារគានាជ្េួយបុរស។  

វិធាន ២៨  

16 

 

ោ ់ការសួរសុខទុក្ខតដ ទក្់ទងនឹងក្ូន ព្តូវតតបានឆធវើឆ ើងក្នុងបរិោកាសេួយតដ នាាំឲាយម្ន 
បទរិឆស្ធទសាេនក្ចិចេួយតដ វិជជម្ន ោប់បញ្ច ូទាំងអាក្បាបក្ិរិោរបស់េស្រនត ីឆហ្ើយព្តូវេនុញ្ញាតឲាយម្នទាំ 
នាក្់ទាំនងេួយតដ ឆបើក្ចាំហ្ររវាងម្តាយនិងក្ូន។ ការសួរសុខទុក្ខឆោយផ្ទា ់តដ ម្នរយៈឆរ តវងជ្េួយ 
ក្ូន គួរតតបានជាំរុញឆ ើក្ទឹក្ចតិត ព្បសិនជ្អាចឆធវើបាន ។ 

 

៩. ការបណ្្តោះបណាតាល និងបគុគលិកស្ថាប័ន 

[ វិធានបាំឆរញ ៤៦ - ៥៥ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   

  វិធាន ២៩  

ការក្ស្ងសេតថភារដ ់បគុគ ិក្តដ បាំឆរីការក្នងុរនធនាគារស្រសតី ព្តូវតត្ត ់ ទធភារឲាយរកួ្ឆគ 
ឆដើេាបីឆោេះព្ស្យឆសចក្តីតព្េូវរឆិសសត្នក្សម្ហ្រណ្ក្េមសងគេរបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី និងព្គប់ព្គងសុវតថិ 
ភារ និងឆសវាស្តារនតីិសេាបទ។ វិធានការក្ស្ងសេតថភារសាំោបប់ុគគ ិក្ស្រសតី ព្តូវោបប់ញ្ចូ ្ងតដរនូវការ 
ទទួ បានេុខតាំតណ្ងខពស់ៗ តដ ម្នការទទួ ខុសព្តូវឆ ើក្ិចចការសាំខាន់ៗ សាំោប់ការបឆងកើតនូវឆគា  
នឆោបាយ និងយុទធស្ស្រសតឆ្ាេងៗតដ ទក្់ទងនឹងការព្គបព់្គង និងការគាាំពារជនជ្ប់ឃុាំស្រសត ី។ 

វិធាន ៣០  

ព្តូវម្នការឆបតជ្ញាចតិតេួយចាាស់លាស់ និងព្បក្បឆោយចិរភារឆៅក្ាំរតិថ្នាក្់ដឹក្នាាំក្នងុការព្គប់ព្គង 
រនធនាគារ ឆដើេាបបីង្ការ និងឆោេះព្ស្យការឆរីសឆេើងខាងឆយ៉េនឌ័រព្បឆ្ាំងនងឹបុគគ ិក្ឆភទស្រសតី ។ 

 

 

 

វិធាន ៣១  

ព្តូវបឆងកើត និងេនុវតតន៍ឆគា នឆោបាយ និងបទបញ្ជាចាាស់លាស់សតីរីព្ក្េសី ធេចរបស់បុគគ ិក្ 
រនធនាគារ ក្នុងឆគា ឆៅការពារជ្េតិបរម្ដ ់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី រីេាំឆរើហឹ្ងាាឆ ើរូបកាយ ឬពាក្ាយសាំដីត្ែក្ឆ ើ 
េូ ឆហ្តុឆយ៉េនឌ័រ ការរំឆលាភបាំពាន ការោយី្លូវឆភទ ។ 
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វិធាន ៣២  

បុគគ ិក្រនធនាគារស្រសតី ព្តូវទទួ ការបណ្្តេះបណ្តា ឆសមើភារគានាជ្េួយបុគគ ិក្រនធនាគារបុរស 
ឆហ្ើយព្គប់បុគគ ិក្តដ ពាក្់រ័នធនឹងការព្គប់ព្គងរនធនាគាររបស់ស្រសតី ព្តូវទទួ ការបណ្្តេះបណ្តា េាំរីឆវយិត 
ភារឆយនឌ័រ និងការហាេព្បាេការឆរីសឆេើង និងការោយី្លូវឆភទ ។ 

វិធាន ៣៣  

១. ព្គប់បុគគ ិក្ទាំងេស់តដ បានចាត់តាាំងឲាយឆធវើការជ្េួយជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ព្តូវទទួ ការបណ្្តេះ 
បណ្តា េាំរីឆសចក្តពី្តូវការជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌរ័ និងសិទធិេនុសាេរបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ។ 

២. ព្តូវ្ត ់ការបណ្្តេះបណ្តា េូ ោឋានដ ់បគុគ ិក្រនធនាគារតដ បាំឆរីការក្នុងរនធនាគារស្រសតី សតីរី 
បញ្ហាសាំខាន់ៗតដ ទក្់ទងដ ់សុខភារស្រសត ីបតនថេរបីឆចចក្ឆទសសឆស្រង្្ាេះបឋេ និងវិជ្ជាឆរទាយជ្េ ូោឋាន។ 

៣.  ឆបើសិនឆបើម្នការេនុញ្ញាតឲាយក្ូនរស់ឆៅជ្េួយម្តាយក្នុងរនធនាគារ ព្តូវ្ត ់្ងតដរនូវ  
ការេប់រ ំ ្ាេរវ្ាាយដ ់បគុគ ិក្រនធនាគារ នូវការយ ់ដឹងេាំរីការរីក្ ូតលាស់របស់ក្ុម្រ និងការបណ្្តេះ 
បណ្តា ជ្េូ ោឋានេាំរីក្ិចចគាាំពារសុខភាររបស់ក្ុម្រ ឆដើេាបីឲាយបុគគ ិក្ទាំងឆនាេះឆ្លើយតបសេព្សប និង 
ទន់ឆរ ឆវលាចាំឆពាេះឆសចក្តីព្តវូការ និងការសឆស្រង្្ាេះបនាទាន់ ។ 

វិធាន ៣៤  

១. ក្េមវធិីក្ស្ងសេតថភារសតីរីឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ នឹងព្តវូបានបញ្ចូ ជ្ត្នក្េយួ 
ដនក្េមវិធីបណ្្តេះបណ្តា ឆទៀងទត់របស់បុគគ ិក្រនធនាគារ ។ បតនថេរឆី ើការគាាំពារ ការគាាំព្ទ ការបង្ការ 
និងការរាាបា ឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ បញ្ហាទាំងឡាយ ដូចជ្ឆយ៉េនឌ័រ និងសិទធិេនុសាេតដ ឆផ្តាតការ 
យក្ចិតតទកុ្ោក្់ជ្រិឆសសឆៅឆ ើឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ ការគិតេិន ែរឆ ើរកួ្គាត ់  និងការឆរីសឆេើង 
ក្៍ព្តូវបញ្ចូ ជ្ត្នក្ េួយតដរដនក្េមវិធីសិក្ាា។  

 

វិធាន ៣៥  

បុគគ ិក្រនធនាគារព្តូវតតបានទទួ ការបណ្្តេះបណ្តា  ឆដើេាបរីិនិតាយឆេើ េាំរីឆសចក្តីព្តូវការ ការគាាំ 
ពារត្នក្សុខភារ្លូវចិតតនិងហានភិ័យដនឆព្គាេះថ្នាក្់េក្ឆ ើខលនួ និងការឆធវើេតតឃាតឆៅក្នងុចាំឆណ្េជនជ្ប់ឃុាំ 
ស្រសតី ឆដើេាបី្ត ់ការជួយឧបតថេភតាេរយៈការគាាំព្ទ និងការបញ្ជូនក្រណី្ឆរឿងដូចឆនេះឆៅេនក្ឯក្ឆទស ។  
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វិធាន ៣២  

បុគគ ិក្រនធនាគារស្រសតី ព្តូវទទួ ការបណ្្តេះបណ្តា ឆសមើភារគានាជ្េួយបុគគ ិក្រនធនាគារបុរស 
ឆហ្ើយព្គប់បុគគ ិក្តដ ពាក្់រ័នធនឹងការព្គប់ព្គងរនធនាគាររបស់ស្រសតី ព្តូវទទួ ការបណ្្តេះបណ្តា េាំរីឆវយិត 
ភារឆយនឌ័រ និងការហាេព្បាេការឆរីសឆេើង និងការោយី្លូវឆភទ ។ 

វិធាន ៣៣  

១. ព្គប់បុគគ ិក្ទាំងេស់តដ បានចាត់តាាំងឲាយឆធវើការជ្េួយជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ព្តូវទទួ ការបណ្្តេះ 
បណ្តា េាំរីឆសចក្តពី្តូវការជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌរ័ និងសិទធិេនុសាេរបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ។ 

២. ព្តូវ្ត ់ការបណ្្តេះបណ្តា េូ ោឋានដ ់បគុគ ិក្រនធនាគារតដ បាំឆរីការក្នុងរនធនាគារស្រសតី សតីរី 
បញ្ហាសាំខាន់ៗតដ ទក្់ទងដ ់សុខភារស្រសត ីបតនថេរបីឆចចក្ឆទសសឆស្រង្្ាេះបឋេ និងវិជ្ជាឆរទាយជ្េ ូោឋាន។ 

៣.  ឆបើសិនឆបើម្នការេនុញ្ញាតឲាយក្ូនរស់ឆៅជ្េួយម្តាយក្នុងរនធនាគារ ព្តូវ្ត ់្ងតដរនូវ  
ការេប់រ ំ ្ាេរវ្ាាយដ ់បគុគ ិក្រនធនាគារ នូវការយ ់ដឹងេាំរីការរីក្ ូតលាស់របស់ក្ុម្រ និងការបណ្្តេះ 
បណ្តា ជ្េូ ោឋានេាំរីក្ិចចគាាំពារសុខភាររបស់ក្ុម្រ ឆដើេាបីឲាយបុគគ ិក្ទាំងឆនាេះឆ្លើយតបសេព្សប និង 
ទន់ឆរ ឆវលាចាំឆពាេះឆសចក្តីព្តវូការ និងការសឆស្រង្្ាេះបនាទាន់ ។ 

វិធាន ៣៤  

១. ក្េមវធិីក្ស្ងសេតថភារសតីរីឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ នឹងព្តវូបានបញ្ចូ ជ្ត្នក្េយួ 
ដនក្េមវិធីបណ្្តេះបណ្តា ឆទៀងទត់របស់បុគគ ិក្រនធនាគារ ។ បតនថេរឆី ើការគាាំពារ ការគាាំព្ទ ការបង្ការ 
និងការរាាបា ឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ បញ្ហាទាំងឡាយ ដូចជ្ឆយ៉េនឌ័រ និងសិទធិេនុសាេតដ ឆផ្តាតការ 
យក្ចិតតទកុ្ោក្់ជ្រិឆសសឆៅឆ ើឆេឆោគឆេដស៍/ជេងឺឆេដស៍ ការគិតេិន ែរឆ ើរកួ្គាត ់  និងការឆរីសឆេើង 
ក្៍ព្តូវបញ្ចូ ជ្ត្នក្ េួយតដរដនក្េមវិធីសិក្ាា។  

 

វិធាន ៣៥  

បុគគ ិក្រនធនាគារព្តូវតតបានទទួ ការបណ្្តេះបណ្តា  ឆដើេាបរីិនិតាយឆេើ េាំរីឆសចក្តីព្តូវការ ការគាាំ 
ពារត្នក្សុខភារ្លូវចិតតនិងហានភិ័យដនឆព្គាេះថ្នាក្់េក្ឆ ើខលនួ និងការឆធវើេតតឃាតឆៅក្នងុចាំឆណ្េជនជ្ប់ឃុាំ 
ស្រសតី ឆដើេាបី្ត ់ការជួយឧបតថេភតាេរយៈការគាាំព្ទ និងការបញ្ជូនក្រណី្ឆរឿងដូចឆនេះឆៅេនក្ឯក្ឆទស ។  
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១០. ជនជាប់ឃុាំស្រសតីជាេនីត្ជិន  

វិធាន ៣៦  

អាជ្ញាធររនធនាគារព្តូវបឆងកើតវិធានការឆ្ាេងៗ ឆដើេាបីបាំឆរញឆសចក្តីព្តូវការខាងការការពារ របស់ 
ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីជ្េនីតិជន។  

វិធាន ៣៧  

ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីជ្េនីតិជន ព្តូវម្នសិទធិឆសមើគានាក្នុងការេប់រ ំ និងការបណ្្តេះបណ្តា វិជ្ជាជីវៈតដ ម្ន 
សាំោប់ជនជ្ប់ឃុាំេនីតិជនជ្បុរស ។  

វិធាន ៣៨  

ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីជ្េនីតិជន ព្តូវម្នសិទធិទទួ បានឆសវា និងក្េមវធិីជ្ក្់លាក្់តាេអាយុ និង ឆយ៉េនឌ័រ  
ជ្អាទិ៍ ការរិឆព្គាេះឆោប ់ទក្់ទងនងឹេាំឆរើហឹ្ងាា ឬការរំឆលាភ្លូវឆភទ ។ រួក្គាត់ព្តូវទទួ ការេប់រំេាំរ ី
ការតែរក្ាាសុខភារ និងទទួ ការរិនតិាយរាាបា ជ្ឆទៀងទត់រីព្គូឆរទាយឆោគស្រសតី ដូចគានា្ងតដរឆៅនងឹ 
ជនជ្ប់ឃុាំជ្នីតិជន។  

វិធាន ៣៩  

ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីជ្េនីតិជនតដ ម្នដ្ៃឆពាេះ ព្តូវទទួ បានការគាាំព្ទ និងក្ិចចគាាំពារត្នក្ឆវជជស្ស្រសត 
តដ  ក្ខណ្ៈសេេូ ឆៅនឹងឆសវាទាំងឡាយតដ បាន្ត ់ឲាយជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីជ្នីតិជន។ សុខភាររបស់ 
រួក្គាត ់ ព្តូវបានរិនិតាយឆោយេនក្ឯក្ឆទសខាងឆវជជស្ស្រសត ឆោយគិតេាំរីការតដ រកួ្គាត់អាចព្បឈេនងឹ 
ហានិភ័យឆព្ចើនជ្ងឆនេះ ឆ ើការ ាំបាក្ខាងសុខភារឆៅក្នុងេាំ ុងឆរ ម្នដ្ៃឆពាេះ ឆោយស្រតតអាយុ 
របស់រួក្គាត ់។ 

I I . វិធានថដលេនុវត្តចាំម ោះជាំព្កូព្ិមសស  

ក. ជនជាប់ឃុាំថដលកាំព្ុងជាប់មទស  

I . ការមធវើចាំណាត្់ថ្នាកជ់នជាប់ឃុាំ និងឯកត្តភាវូបនីយ៍កេម 

[ វិធានបាំឆរញ ៦៧ - ៦៩ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   
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វិធាន ៤០  

េគគនាយក្ោឋានរនធនាគារ ព្តូវបឆងកើត និងេនុវតតន៍វិធីស្ស្រសតដនការឆធវើចាំណ្ត់ថ្នាក្ ់ តដ ឆោេះព្ស្យ 
កា ៈឆទសៈ និងឆសចក្តីព្តូវការជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌ័ររបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ឆដើេាបីធានាឲាយម្នការេនុវតត និង 
ឆធវើត្នការ ម្ន ក្ខណ្ៈជ្ឯក្តតបុគគ  និងសេរេាយ ឈានឆៅរក្ការស្តារនតីិសេាបទ ការព្គប់ព្គង និងការ 
ឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េមឆ ើងវិញ ឆៅក្នុងសងគេេនុកា ក្ាំណ្ត់។  

វិធាន ៤១  

ការវាយតាំដ េាំរីហានិភ័យឆវយិតភារឆយឌ័រ និងការឆធវើចាំណ្ត់ថ្នាក្ជ់នជ្ប់ឃុាំព្តូវ ៖  

(ក្) គិតគូរេាំរីហានិភ័យទូឆៅឆៅក្ាំរតិទបជ្ងឆនេះ តដ បានបងកឆ ើងឆោយជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី 
ដ ់ជនជ្ប់ឃុាំដដទឆទៀត ក្៏ដូចជ្្ ប៉េេះពា ់ឆព្គាេះថ្នាក្់ជ្រិឆសសតដ វិធានការសនតិសុខក្ាំរិតខពស់ និង 
ក្ាំរិតឆក្ើនឆ ើងដនការោក្់ឲាយឆៅោច់ឆោយត ក្ តដ អាចឆក្ើតម្នឆៅឆ ើជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ។ 

(ខ) ្ត ់ ទធភារតដ អាចម្នការគិតគូដ ់រ័តចម្នសាំខាន់ៗ េាំរីសវតារបស់ស្រសតី ដូចជ្េាំឆរើ 
ហឹ្ងាាតដ រួក្គាត់បានទទួ រង ព្បវតតិរិការភារខាងព្បាជ្ញាស្មារតីនិងការឆព្បើព្បាស់ស្រធាតបុាំពានតដ  
បានហាេឃាត់(ការបាំពានឆ ើស្រធាតុឆញៀន) ក្៏ដូចជ្ការទទួ ខុសព្តវូរបស់ម្តាបិតា និងការតែរក្ាា 
ឆ្ាេងឆទៀតក្នងុការបីបាច់តែរក្ាាក្ូន សាំោប់ឆធវើត្នការកាត់ឆទស និងការបញ្ជូនឬ្ៃរ។ 

(គ) ធានាថ្ត្នការកាតឆ់ទសរបស់ស្រសតី ោក្់បញ្ចូ នូវក្េមវិធ ី និងឆសវាស្តារនីតិសេាបទតដ  
ព្សបនឹងឆសចក្តីព្តូវការជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌ័ររបស់រួក្គាត់ ។  

(ឃ) ធានាថ្ ជនជ្ប់ឃុាំព្សីទាំងឡាយណ្តដ ព្តូវការការគាាំពារសុខភារ្លូវចិតត ព្តវូបាន 
ឲាយស្នាក្់ឆៅក្នុងបនៃប់តដ េិនម្នការរតិបណឹ្្ង និងក្នងុក្ាំរតិសនតិសុខទបបាំ្តុ តាេតដ អាចឆធវើបានឆហ្ើយ 
ព្តូវបានឆគព្បព្រឹតតេក្ឆ ើខលួនព្បក្បឆោយភារព្តេឹព្តូវ ឆព្ចើនជ្ងការោក្់រកួ្គាត់ឲាយឆៅក្នងុក្តនលងតដ ម្ន 
ក្ាំរិតសនតិសុខខពស់តតឯក្ឯង ឆោយស្របញ្ហាសុខភារ្លូវចតិតរបស់រកួ្គាត។់  

២. របបព្នធនាររ  

[ វិធានបាំឆរញ ៦៥ ៦៦ និង៧០ ដ ់ ៨១ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោបព់្គបព់្គង 
ជនជ្ប់ឃុាំ]   

វិធាន ៤២  
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វិធាន ៤០  

េគគនាយក្ោឋានរនធនាគារ ព្តូវបឆងកើត និងេនុវតតន៍វិធីស្ស្រសតដនការឆធវើចាំណ្ត់ថ្នាក្ ់ តដ ឆោេះព្ស្យ 
កា ៈឆទសៈ និងឆសចក្តីព្តូវការជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌ័ររបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ឆដើេាបីធានាឲាយម្នការេនុវតត និង 
ឆធវើត្នការ ម្ន ក្ខណ្ៈជ្ឯក្តតបុគគ  និងសេរេាយ ឈានឆៅរក្ការស្តារនតីិសេាបទ ការព្គប់ព្គង និងការ 
ឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េមឆ ើងវិញ ឆៅក្នុងសងគេេនុកា ក្ាំណ្ត់។  

វិធាន ៤១  

ការវាយតាំដ េាំរីហានិភ័យឆវយិតភារឆយឌ័រ និងការឆធវើចាំណ្ត់ថ្នាក្ជ់នជ្ប់ឃុាំព្តូវ ៖  

(ក្) គិតគូរេាំរីហានិភ័យទូឆៅឆៅក្ាំរតិទបជ្ងឆនេះ តដ បានបងកឆ ើងឆោយជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី 
ដ ់ជនជ្ប់ឃុាំដដទឆទៀត ក្៏ដូចជ្្ ប៉េេះពា ់ឆព្គាេះថ្នាក្់ជ្រិឆសសតដ វិធានការសនតិសុខក្ាំរិតខពស់ និង 
ក្ាំរិតឆក្ើនឆ ើងដនការោក្់ឲាយឆៅោច់ឆោយត ក្ តដ អាចឆក្ើតម្នឆៅឆ ើជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ។ 

(ខ) ្ត ់ ទធភារតដ អាចម្នការគិតគូដ ់រ័តចម្នសាំខាន់ៗ េាំរីសវតារបស់ស្រសតី ដូចជ្េាំឆរើ 
ហឹ្ងាាតដ រួក្គាត់បានទទួ រង ព្បវតតិរិការភារខាងព្បាជ្ញាស្មារតីនិងការឆព្បើព្បាស់ស្រធាតបុាំពានតដ  
បានហាេឃាត់(ការបាំពានឆ ើស្រធាតុឆញៀន) ក្៏ដូចជ្ការទទួ ខុសព្តវូរបស់ម្តាបិតា និងការតែរក្ាា 
ឆ្ាេងឆទៀតក្នងុការបីបាច់តែរក្ាាក្ូន សាំោប់ឆធវើត្នការកាត់ឆទស និងការបញ្ជូនឬ្ៃរ។ 

(គ) ធានាថ្ត្នការកាត់ឆទសរបស់ស្រសតី ោក្់បញ្ចូ នូវក្េមវិធ ី និងឆសវាស្តារនីតិសេាបទតដ  
ព្សបនឹងឆសចក្តីព្តូវការជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌ័ររបស់រួក្គាត់ ។  

(ឃ) ធានាថ្ ជនជ្ប់ឃុាំព្សីទាំងឡាយណ្តដ ព្តូវការការគាាំពារសុខភារ្លូវចិតត ព្តវូបាន 
ឲាយស្នាក្់ឆៅក្នុងបនៃប់តដ េិនម្នការរតិបណឹ្្ង និងក្នងុក្ាំរតិសនតិសុខទបបាំ្តុ តាេតដ អាចឆធវើបានឆហ្ើយ 
ព្តូវបានឆគព្បព្រឹតតេក្ឆ ើខលួនព្បក្បឆោយភារព្តេឹព្តូវ ឆព្ចើនជ្ងការោក្់រកួ្គាត់ឲាយឆៅក្នងុក្តនលងតដ ម្ន 
ក្ាំរិតសនតិសុខខពស់តតឯក្ឯង ឆោយស្របញ្ហាសុខភារ្លូវចតិតរបស់រកួ្គាត។់  

២. របបព្នធនាររ  

[ វិធានបាំឆរញ ៦៥ ៦៦ និង៧០ ដ ់ ៨១ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោបព់្គបព់្គង 
ជនជ្ប់ឃុាំ]   

វិធាន ៤២  
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១. ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីព្គប់រូប ព្តូវទទួ បានេតថព្បឆោជន៍រីក្េមវិធីសក្េមភារេួយទូ ាំទលូាយ 
និងម្នតុ ាយភារ តដ គិតគូរេាំរីឆសចក្តពី្តវូការសេព្សបខាងឆយ៉េនឌ័រ ។  

២. របបដនរនធនាគារ ព្តូវឲាយម្ន ក្ខណ្ៈបត់តបនព្គប់ព្គាន ់ ឆដើេាបីឆ្លើយតបនងឹឆសចក្តពី្តូវ 
ការរបស់ស្រសតីម្នគតច ស្រសតីតដ បាំឆៅក្ូន និងស្រសតីតដ ម្នក្ូនឆៅជ្េួយ។ ការឆរៀបចាំ ឬក្តនលងតែរក្ាាក្ុម្រ 
ព្តូវបាន្ត ់ឆអាយម្នក្នុងរនធនាគារ ឆដើេាបីអាចឲាយជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីបានចូ រួេក្នងុសក្េមភាររនធនាគារ ។  

៣. ការខិតខាំជ្រឆិសសេួយចាំនួន ព្តូវបានឆធវើឆ ើងឆដើេាបី្ ត ់ក្េមវធិីសេព្សបសាំោបស់្រសតីតដ ម្ន 
គតច ស្រសតីតដ បាំឆៅក្ូន និងស្រសតីតដ ម្នក្នូឆៅជ្េួយ។ 

៤. ការខិតខាំជ្រិឆសសចាំននួ ព្តូវបានឆធវើឆ ើងឆដើេាបី្ ត ់ឆសវាសេព្សបសាំោប់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី 
តដ ម្នឆសចក្តីព្តវូការគាាំព្ទខាង្លូវចិតត ជ្រិឆសសជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីទាំងឡាយតដ បាន ទទួ រងការរំឆលាភ 
បាំពាន្លូវឆភទ ្លូវកាយ ឬ្លូវចិតត ។  

 

ទាំនាក់ទាំនងសងគេ និងកិចចរាំ រមៅមព្លម្កាយ  

[ វិធានបាំឆរញ ៧៩ - ៨១ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គង ជនជ្ប់ឃុាំ]   

វិធាន ៤៣  

អាជ្ញាធររនធនាគារទាំងេស់ ព្តូវជាំរុញឆ ើក្ទឹក្ចតិត ឆហ្ើយព្បសិនជ្អាចឆធវើបាន ព្តូវជួយសព្េួ ្ង 
តដរដ ់ការសួរសុខទុក្ខជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ដូចជ្ឆសចក្តីព្តូវការជ្េុនតដ សាំខាន់ក្នុងការធានាដ ់ សុខម្ ភារ 
្លូវចិតត និងការឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េមឆៅក្នងុសងគេវញិ ។ 

 

 

វិធាន ៤៤  

ពាក្់រ័នធបទរិឆស្ធនដ៍នភារវិសម្ម្ព្តរបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ចាំឆពាេះេាំឆរើហឹ្ងាាក្នុងព្គួស្រ រួក្គាត់ 
ព្តូវបាន្ត ់ការរិឆព្គាេះឆោប ់ ថ្ឆតើេនក្ណ្អាចោប់ថ្ជ្សម្ជិក្ព្គួស្រតដ អាចេនុញ្ញាតឲាយចូ សួរ 
សុខទុក្ខរកួ្គាត់បាន ។  
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វិធាន ៤៥  

អាជ្ញាធររនធនាគារទាំងេស់ ព្តូវឆព្បើជាំឆរីសឆ្ាេងៗ ម្នដូចជ្ ការឈប់សាំោក្ឆៅឆ ងព្សុក្ ក្ាំឆណ្ើត 
រនធនាគារឆបើក្ទូលាយ ការឃុាំខលួនពាក្់ក្ណ្តា ឆរ ឆវលា ឆសវានិងក្េមវិធីឆៅេូ ោឋានសហ្គេន៍ ក្នុងក្ាំរតិ 
េតិបរម្តដ អាចឆធវើបាន សាំោប់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ឆដើេាបីសព្េួ ការផ្លាស់បតូររបស់រកួ្គាត់រីរនធនាគារ ឆៅម្ន 
ឆសរីភារវិញ ក្នុងការកាត់បនថយការគិតេនិ ែរឆ ើរួក្គាត់ និងបឆងកើតឆ ើងវិញនូវទាំនាក្ទ់ាំនងរបស់រួក្គាត់ 
ជ្េួយព្ក្ុេព្គួស្រគាត់ឆៅដាំណ្ក្់កា ដាំបូងបា្ំ ុតតាេតដ អាចឆធវើបាន ។  

វិធាន ៤៦  

អាជ្ញាធររនធនាគារទាំងេស់ឆោយសហ្ការគានា ជ្េួយនឹងការស្ក្ ាបង និងឬ ឆសវាសុខម្ ភារ 
សងគេ ព្ក្ុេសហ្គេន៍េូ ោឋាន និងេងគការេនិតេនរោឋាភិបា  ព្តូវឆរៀបចាំ និងេនុវតតក្េមវិធទីូ ាំទូលាយ 
ក្នុងការឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េម េុនឆរ នងិឆព្កាយឆរ ឆោេះត ងរួក្គាត់ តដ គិតគូរេាំរីឆសចក្តីព្តូវការជ្ក្់ 
លាក្់របស់ស្រសតីឆ ើត្នក្ឆយ៉េនឌ័រ ។  

វិធាន ៤៧  

ការជួយឧបតថេភបតនថេបនាទាបរ់ីការឆោេះត ងឲាយម្នឆសរីភារ ព្តូវបាន្ត ់ជូនជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីណ្ 
តដ បានឆោេះត ង ព្តូវការការជួយឧបតថេភខាង្លូវចិតត ឆវជជស្ស្រសត ចាាប ់ និងជាំនួយម្នព្បឆោជន ៍ ឆដើេាប ី
ធានាការឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េមរួក្គាត់ក្នងុសងគេព្បក្បឆោយឆជ្គជ័យ ឆោយសហ្ការជ្េួយឆសវាឆ្ាេងៗ 
ឆៅក្នុងសហ្គេន ៍។ 

 

 

 

 

៣. ស្រសតីមានគត្៌ មាតាយបាំមៅកូនមដាយទឹកមដាោះ និងមាតាយរស់មៅជាេួយកូនកនុងព្នធនាររ  

 [ វិធានបាំឆរញ ២៣ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គង េនក្ឆទស]   

វិធាន ៤៨  
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វិធាន ៤៥  

អាជ្ញាធររនធនាគារទាំងេស់ ព្តូវឆព្បើជាំឆរីសឆ្ាេងៗ ម្នដូចជ្ ការឈប់សាំោក្ឆៅឆ ងព្សុក្ ក្ាំឆណ្ើត 
រនធនាគារឆបើក្ទូលាយ ការឃុាំខលួនពាក្់ក្ណ្តា ឆរ ឆវលា ឆសវានិងក្េមវិធីឆៅេូ ោឋានសហ្គេន៍ ក្នុងក្ាំរតិ 
េតិបរម្តដ អាចឆធវើបាន សាំោប់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី ឆដើេាបីសព្េួ ការផ្លាស់បតូររបស់រកួ្គាត់រីរនធនាគារ ឆៅម្ន 
ឆសរីភារវិញ ក្នុងការកាត់បនថយការគិតេនិ ែរឆ ើរួក្គាត់ និងបឆងកើតឆ ើងវិញនូវទាំនាក្ទ់ាំនងរបស់រួក្គាត់ 
ជ្េួយព្ក្ុេព្គួស្រគាត់ឆៅដាំណ្ក្់កា ដាំបូងបា្ំ ុតតាេតដ អាចឆធវើបាន ។  

វិធាន ៤៦  

អាជ្ញាធររនធនាគារទាំងេស់ឆោយសហ្ការគានា ជ្េួយនឹងការស្ក្ ាបង និងឬ ឆសវាសុខម្ ភារ 
សងគេ ព្ក្ុេសហ្គេន៍េូ ោឋាន និងេងគការេនិតេនរោឋាភិបា  ព្តូវឆរៀបចាំ និងេនុវតតក្េមវិធទីូ ាំទូលាយ 
ក្នុងការឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េម េុនឆរ នងិឆព្កាយឆរ ឆោេះត ងរួក្គាត់ តដ គិតគូរេាំរីឆសចក្តីព្តូវការជ្ក្់ 
លាក្់របស់ស្រសតីឆ ើត្នក្ឆយ៉េនឌ័រ ។  

វិធាន ៤៧  

ការជួយឧបតថេភបតនថេបនាទាបរ់ីការឆោេះត ងឲាយម្នឆសរីភារ ព្តូវបាន្ត ់ជូនជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីណ្ 
តដ បានឆោេះត ង ព្តូវការការជួយឧបតថេភខាង្លូវចិតត ឆវជជស្ស្រសត ចាាប ់ និងជាំនួយម្នព្បឆោជន ៍ ឆដើេាប ី
ធានាការឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េមរួក្គាត់ក្នងុសងគេព្បក្បឆោយឆជ្គជ័យ ឆោយសហ្ការជ្េួយឆសវាឆ្ាេងៗ 
ឆៅក្នុងសហ្គេន ៍។ 

 

 

 

 

៣. ស្រសតីមានគត្៌ មាតាយបាំមៅកូនមដាយទឹកមដាោះ និងមាតាយរស់មៅជាេួយកូនកនុងព្នធនាររ  

 [ វិធានបាំឆរញ ២៣ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គង េនក្ឆទស]   

វិធាន ៤៨  

22 

 

១. ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីម្នគតច និងជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីម្នក្ូនឆៅជ្េួយ ព្តូវទទួ ការតណ្នាាំេាំរ ីសុខភារ 
និងរបបអាហាររបស់រួក្គាត ់ឆព្កាេក្េមវិធីេួយតដ នឹងព្តវូបានឆរៀបចាំតាក្់តតងឆ ើង និងឃាលាាំឆេើ ឆោយេនក្ 
ជាំនាញសុខាភិបា េួយរូប។ អាហារព្គប់ព្គានន់ិងឆទៀងឆរ ឆវលា បរិស្ថានសុខភារ និងឱកាសឆធវើ ាំហាត់ 
ព្បាណ្ឆទៀងទត ់នឹងព្តូវ្ត ់ជនូឆោយឥតគតិដែលដ ់ស្រសតី ម្នគតច ទរក្ ក្ុម្រ និងម្តាយតដ បាំឆៅឆោេះក្ូន 
ឆោយទឹក្ឆោេះ ។ 

២. ជនជ្ប់ឃុាំស្រសត ី េិនព្តូវបានឆគឆធវើឲាយោចតិតក្នងុការបាំឆៅក្ូនឆោយទឹក្ឆោេះឆ ើយ  ុេះព្តាតតរួក្ 
គាត់ម្នឆហ្តុ្ សុខភារណ្េួយ តដ តព្េូវឆអាយគាត់េិនអាចបាំឆៅឆោេះបាន។ 

៣. ឆសចក្តីព្តូវការខាងអាហារូបតថេភ និងខាងឆវជជស្ស្រសតរបស់ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី តដ ឆទើបសាំោ ក្ូន 
ប៉េុតនតក្នូរបស់រកួ្គាត់េនិឆៅជ្េួយគាត់ក្នុងរនធនាគារ ព្តូវបានបញ្ជូ ឆៅក្នុងក្េមវធិីរាាបា  ។  

វិធាន ៤៩  

ការសាំឆរចេនុញ្ញាតឲាយកុ្ម្រស្នាក់្ឆៅជ្េួយម្តាយរបស់ខលួនក្នងុរនធនាគារ ព្តូវត ែ្ក្ឆ ើឧតតេព្បឆោជន៍ 
របស់ក្ុម្រ។ ក្ុម្រឆៅក្នុងរនធនាគារជ្េួយម្តាយ េិនព្តូវបានឆគព្បព្រតឹតេក្ឆ ើខលួនដចូជនជ្ប ់ឃុាំឆ ើយ។  

 វិធាន ៥០  

ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីតដ ម្នក្ូនរស់ឆៅជ្េួយក្នុងរនធនាគារ ព្តូវបាន្ត ់ឱកាសឆព្ចើនជ្េតបិរម្ 
តាេតដ អាចឆធវើបាន ឆដើេាបីឲាយគាត់ម្នឆរ ឆវ សាំោប់ឆេើ តែទាំក្ូន ។ 

វិធាន ៥១  

១. ក្ុម្រតដ ក្ាំរងុរស់ឆៅជ្េួយម្តាយឆៅក្នុងរនធនាគារ ព្តូវបាន្ត ់នូវឆសវាគាាំពារ សុខភារ 
ព្បចាាំដែង ឆហ្ើយការរីក្ ូតលាស់របស់រួក្ឆគព្តូវបានតាេឃាលាាំឆេើ ឆោយេនក្ឯក្ឆទស ឆោយសហ្ការជ្ 
េួយឆសវាសុខភារសហ្គេន ៍។  

២. បរិស្ថានតដ បាន្ត ់សាំោប់ការចិញ្ចឹេបីបាច ់េប់រំក្នូដចូឆនេះ ព្តូវម្នសភារដូចឆៅក្ុម្រតដ  
ឆៅខាងឆព្ៅរនធនាគារ តាេតដ អាចឆធវើឆៅបាន។  

វិធាន ៥២  

១. ការសាំឆរចថ្ឆតើឆរ ណ្ឆទើបអាចបាំតបក្ក្នូឆចញម្តាយរបស់ខលួនឆនាេះ ព្តូវតតត្ែក្ឆ ើការវាយ 
តាំដ ឆ ើបុគគ  និងឆ ើឧតតេព្បឆោជនរ៍បស់ក្មុ្រឆៅក្នុងវិស្ ភារដនចាាប់ជ្តិតដ ពាក្់រន័ធ ។  
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 ២. ការនាាំយក្ក្ុម្រឆចញរីរនធនាគារ ព្តូវតតបានឆធវើឆ ើងក្នុង ក្ខណ្ៈឆវទយិតភារ តត គកិ្ 
ណ្តដ ម្នការឆរៀបចាំគាាំពារក្នងុជាំឆរីសឆ្ាេងៗសាំោប់ក្ុម្រ ព្តូវបានឆគក្ាំណ្ត ់ និងក្នងុក្រណី្ដនជនជ្ប់ឃុាំ 
ជ្តិបរឆទស ឆោយម្នការរិឆព្គាេះឆោប ់ជ្េួយេស្រនតីស្ថានក្ងុស ុ របស់រួក្គាត ់។  

៣. បនាទាប់រីការបាំតបក្ក្ុម្រឆចញរីម្តាយ និងបានោក្់ឲាយរស់ឆៅជ្េួយព្ក្ុេព្គួស្រ ឬស្ចញ់ាតិ 
ឬសថិតក្នុងក្ិចចគាាំពារជាំឆរីសឆ្ាេងឆទៀត ជនជ្បឃុ់ាំស្រសតីព្តូវបាន្ត ់ឱកាស និងឆសវាជ្េតបិរម្តាេតដ  
អាចឆធវើបាន ឆដើេាបីជួបជ្េួយក្នូរបស់ខលនួ ឆៅឆរ តដ ឆធវើដូចឆនេះជ្ឧតតេព្បឆោជន៍របស់ក្ុម្រឆហ្ើយ 
ព្បសិនេិនប៉េេះពា ់ដ ់សុវតថិភារស្ធារណ្ៈឆទឆនាេះ ។ 

 

៤. ជនជាប់ឃុាំបរមទស  

  [ វិធានបាំឆរញ ៣៨ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   

វិធាន ៥៣  

១. ព្បសិនជ្ម្នក្ិចចព្រេឆព្រៀងពាក្់រន័ធឆទវភាគី ឬរហុ្ភាគី ការឆ្ៃរជនជ្ប់ឃុាំបរឆទសជ្ស្រសតី 
រីព្បឆទសេិនតេនឆដើេក្ាំឆណ្ើតឆៅកាន់ព្បឆទសខលនួវិញ ឆគព្តវូតតឆធវើការរិចារណ្ឲាយបានឆ្ប់ តាេតដ អាច 
ឆធវើបាន ឆៅក្នុងេាំ ុងឆរ រួក្គាតក់្ាំរុងជ្បរ់នធនាគារ ឆោយម្នការោក្់ពាក្្យ ឬ្ត ់រតចម្នយ ់ព្រេ 
រីជនជ្ប់ឃុាំបរឆទសជ្ស្រសតីតដ ពាក្់រ័នធ ។ 

២. ព្បសិនជ្ម្នក្ុម្ររស់ឆៅជ្ជនជ្ប់ឃុាំបរឆទសជ្ស្រសតី តដ រនធនាគារឆនាេះេិនតេនជ្ព្បឆទស 
ឆដើេក្ាំឆណ្ើតខលនួ ក្ុម្រតដ ព្តវូបាននាាំឆចញររីនធនាគារឆនាេះ ឆគព្តវូរិចារណ្េាំរីការឆរៀបចាំបញ្ជូនក្ុម្រ 
ឆនាេះឆៅព្បឆទសក្ាំឆណ្ើតរបស់ខលនួ ឆោយគិតគរូេាំរីឧតតេព្បឆោជន៍របស់ក្ុម្រ និងឆោយម្នការរិឆព្គាេះ 
ឆោប ់ជ្េួយស្រសតីជ្ម្តាយ ។  

៥. ជនភាគត្ិច និង ជនជាត្ិមដើេភាគត្ិច  

វិធាន ៥៤  

អាជ្ញាធររនធនាគារព្តូវទទួ ស្្ា ់ថ្ ជនជ្បឃុ់ាំស្រសតីតដ ម្នព្បវតតិសវតាវបាបធេច និងស្សនា 
ឆ្ាេងៗ ម្នឆសចក្តីព្តវូការឆរៀងខលួន និងអាចព្បឈេឆៅនឹងរូបភារទាំងឡាយដនការឆរីសឆេើងក្នងុការទទួ  
បានក្េមវិធ ី និងឆសវាទក្ទ់ងនឹងវបាបធេចនិងឆយ៉េនឌ័រ។ ដូចឆនេះ អាជ្ញាធររនធនាគារព្តូវ្ត ់ឆសវា និងក្េមវិធ ី
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 ២. ការនាាំយក្ក្ុម្រឆចញរីរនធនាគារ ព្តូវតតបានឆធវើឆ ើងក្នុង ក្ខណ្ៈឆវទយិតភារ តត គកិ្ 
ណ្តដ ម្នការឆរៀបចាំគាាំពារក្នងុជាំឆរីសឆ្ាេងៗសាំោប់ក្ុម្រ ព្តូវបានឆគក្ាំណ្ត ់ និងក្នងុក្រណី្ដនជនជ្ប់ឃុាំ 
ជ្តិបរឆទស ឆោយម្នការរិឆព្គាេះឆោប ់ជ្េួយេស្រនតីស្ថានក្ងុស ុ របស់រួក្គាត ់។  

៣. បនាទាប់រីការបាំតបក្ក្ុម្រឆចញរីម្តាយ និងបានោក្់ឲាយរស់ឆៅជ្េួយព្ក្ុេព្គួស្រ ឬស្ចញ់ាតិ 
ឬសថិតក្នុងក្ិចចគាាំពារជាំឆរីសឆ្ាេងឆទៀត ជនជ្បឃុ់ាំស្រសតីព្តូវបាន្ត ់ឱកាស និងឆសវាជ្េតបិរម្តាេតដ  
អាចឆធវើបាន ឆដើេាបីជួបជ្េួយក្នូរបស់ខលនួ ឆៅឆរ តដ ឆធវើដូចឆនេះជ្ឧតតេព្បឆោជន៍របស់ក្ុម្រឆហ្ើយ 
ព្បសិនេិនប៉េេះពា ់ដ ់សុវតថិភារស្ធារណ្ៈឆទឆនាេះ ។ 

 

៤. ជនជាប់ឃុាំបរមទស  

  [ វិធានបាំឆរញ ៣៨ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   

វិធាន ៥៣  

១. ព្បសិនជ្ម្នក្ិចចព្រេឆព្រៀងពាក្់រន័ធឆទវភាគី ឬរហុ្ភាគី ការឆ្ៃរជនជ្ប់ឃុាំបរឆទសជ្ស្រសតី 
រីព្បឆទសេិនតេនឆដើេក្ាំឆណ្ើតឆៅកាន់ព្បឆទសខលនួវិញ ឆគព្តវូតតឆធវើការរិចារណ្ឲាយបានឆ្ប់ តាេតដ អាច 
ឆធវើបាន ឆៅក្នុងេាំ ុងឆរ រួក្គាតក់្ាំរុងជ្បរ់នធនាគារ ឆោយម្នការោក្់ពាក្្យ ឬ្ត ់រតចម្នយ ់ព្រេ 
រីជនជ្ប់ឃុាំបរឆទសជ្ស្រសតីតដ ពាក្់រ័នធ ។ 

២. ព្បសិនជ្ម្នក្ុម្ររស់ឆៅជ្ជនជ្ប់ឃុាំបរឆទសជ្ស្រសតី តដ រនធនាគារឆនាេះេិនតេនជ្ព្បឆទស 
ឆដើេក្ាំឆណ្ើតខលនួ ក្ុម្រតដ ព្តវូបាននាាំឆចញររីនធនាគារឆនាេះ ឆគព្តវូរិចារណ្េាំរីការឆរៀបចាំបញ្ជូនក្ុម្រ 
ឆនាេះឆៅព្បឆទសក្ាំឆណ្ើតរបស់ខលនួ ឆោយគិតគរូេាំរីឧតតេព្បឆោជន៍របស់ក្ុម្រ និងឆោយម្នការរិឆព្គាេះ 
ឆោប ់ជ្េួយស្រសតីជ្ម្តាយ ។  

៥. ជនភាគត្ិច និង ជនជាត្ិមដើេភាគត្ិច  

វិធាន ៥៤  

អាជ្ញាធររនធនាគារព្តូវទទួ ស្្ា ់ថ្ ជនជ្បឃុ់ាំស្រសតីតដ ម្នព្បវតតិសវតាវបាបធេច និងស្សនា 
ឆ្ាេងៗ ម្នឆសចក្តីព្តវូការឆរៀងខលួន និងអាចព្បឈេឆៅនឹងរូបភារទាំងឡាយដនការឆរីសឆេើងក្នងុការទទួ  
បានក្េមវិធ ី និងឆសវាទក្ទ់ងនឹងវបាបធេចនិងឆយ៉េនឌ័រ។ ដូចឆនេះ អាជ្ញាធររនធនាគារព្តូវ្ត ់ឆសវា និងក្េមវិធ ី
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ទូ ាំទូលាយឆ្លើយតបឆៅនឹងឆសចក្តីព្តូវការទាំងឆនេះ ឆោយម្នការរិឆព្គាេះឆោប ់ជ្េួយជនជ្ប់ឃុាំស្រសតី 
ផ្ទា ់ និងជ្េួយព្ក្ុេទាំងឡាយតដ ពាក្់រន័ធ ។ 

វិធាន ៥៥  

ឆសវា េុនឆរ  និងឆព្កាយឆរ ឆោេះត ងនឹងព្តវូបានរិនតិាយឆ ើងវិញ ឆដើេាបីឆធវើឲាយព្បាក្ដថ្ 
ឆសវាទាំងឆនាេះម្ន ក្ខណ្ៈសេព្សប អាចឲាយជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីជនជ្តិឆដើេភាគតចិទទួ បាន និងបានដ ់ 
ជនជ្ប់ឃុាំស្រសតីេក្រពី្ក្ុេជ្តរិនៃ និងជ្តិស្សន៍ឆ្ាេងៗ ឆោយម្នការរិឆព្គាេះឆោប ់ជ្េួយព្ក្ុេទាំង 
ឡាយ តដ ពាក្់រ័នធ ។ 

 

ខ្. ជនជាប់ឃុាំស្រសតីសថិត្កនុងការចាប់ខ្លួន ឬកាំព្ងុរងច់ាាំសវនាការ   

  [ វិធានបាំឆរញ ៨៤- ៩៣ ដនបទបញ្ញតតិជ្បទោឋានេបាបបរម្សាំោប់ព្គប់ព្គងជនជ្ប់ឃុាំ]   

វិធាន ៥៦  

ហានិភ័យឆោយត ក្ដនការរំឆលាភបាំពាន តដ ស្រសតីព្បឈេេុខក្នងុដាំណ្ក្់កា ដនការឃុាំខលួនេុន 
សវនាការ ព្តូវតតម្នការទទួ ស្្ា ់រីអាជ្ញាធរពាក្់រ័នធ តដ ព្តូវេនេុ័តវិធានការសេព្សបេយួចាំនួនក្នងុ 
ឆគា នឆោបាយ និងការេនុវតត ឆដើេាបីធានាសុវតថិភាររបស់ស្រសតីទាំងេស់ឆនាេះ ឆៅក្នុងដាំណ្ក្់កា ឆនេះ 
(សូេឆេើ ្ងតដរ វិធាន ៥៨ ខាងឆព្កាេ តដ និោយេាំរីជាំឆរីសឆ្ាេងៗជាំនួសឲាយការឃុាំខលួនេុន 
សវនាការ។) 

 

 

 

I I I . វិធានការេិនឃុាំខ្លួន  

វិធាន ៥៧  

បទបញ្ញតតិដនវិធានតកូ្ាយ ូ ព្តូវតណ្នាាំរីការេភិវឌាឍ និងការេនុវតតការឆ្លើយតបសេព្សបចាំឆពាេះ 
ជនឆ មើសជ្ស្រសតី ជាំឆរីសជ្ក្់លាក្់ខាងឆយ៉េនឌ័រសាំោប់វិធានការបតងវរ និងជាំឆរីសេុនឆរ សវនាការ និងការ 
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កាត់ឆទសព្តូវបានបឆងកើតឆ ើងក្នងុព្បរ័នធចាាប់ដនរដឋសសម្ជិក្ ឆោយគិតគូរេាំរីព្បវតតដិនការឆធវើឲាយរងឆព្គាេះដន 
ជនឆ មើសជ្ស្រសតីជ្ឆព្ចើន និងការទទួ ខុសព្តូវខាងការតែទាំរបស់រួក្ឆគ។ 

វិធាន ៥៨  

ឆោយគិតគូរេាំរីបទបញ្ញតតដិនវធិាន ២.៣ ដនវិធានតូក្ាយ ូ ជនឆ មើសជ្ស្រសតី េិនព្តូវបានឆគោក្់បាំតបក្ 
ឆចញព្ក្ុេព្គួស្រ និងសហ្គេន៍របស់រកួ្គាត ់ ឆោយេិនបានគិតគូររិចារណ្ព្តេឹព្តូវេាំរីសវតាជ្តិ និង 
ចាំណ្ងទក្់ទងរបស់ព្គួស្ររួក្គាត់ឆ ើយ។ ជាំឆរីសឆ្ាេងដនការព្គប់ព្គងស្រសតី តដ ព្បព្រឹតតឆ មើស 
ដូចជ្វិធានការបតងវរ និងជាំឆរីសេនុឆរ សវនាការ និងការកាត់ឆទស ព្តូវបានេនុវតតតាេការគួរ និងតាេ 
តដ អាចឆធវើបាន។ 

វិធាន ៥៩  

ជ្ទូឆៅ េឆធាាបាយការពារេិនឃុាំខលួន ឧទហ្រណ៍្ ដូចជ្ឆៅក្នុងទជីាំរក្តដ ព្គបព់្គងឆោយ 
ស្ថាប័នឯក្ោជាយ េងគការេនិតេនរោឋាភិបា  ឬឆសវាសហ្គេន៍ឆ្ាេងឆទៀត ព្តូវបានឆព្បើព្បាស់ឆដើេាប ីការពារស្រសតី 
តដ ព្តូវការការការពារតបបឆនេះ។ វិធានការបឆណ្តាេះអាសននេួយចាំនួនទក្ទ់ងនឹងការឃុាំព្គងឆដើេាបី ការពារ 
ស្រសតីណ្េួយ ព្តូវបានេនវុតតតតឆៅឆរ តដ ចាាំបាច់ និងម្នការឆសនើសុាំចាាស់លាស់រីស្រសតីជ្ស្េុីខលួន ឆហ្ើយ 
ព្គប់ក្រណី្ទាំងេស់ព្តូវបានព្តួតរិនិតាយឆោយអាជ្ញាធរតុលាការ ឬអាជ្ញាធរម្នសេតថក្ិចចដដទឆទៀត។ វិធាន 
ការការពារទាំងឆនេះ េិនព្តូវបនតេនវុតត្ៃុយឆៅនងឹ្នៃៈរបស់ស្រសតីជ្ស្េុីខលួនឆ ើយ ។ 

វិធាន ៦០  

ធនធានសេព្សប ព្តូវបានឆរៀបចាំឲាយម្ន សាំោប់បឆងកើតជាំឆរីសសេព្សបសាំោបជ់នឆ មើសជ្ស្រសតី ឆដើេាប ី
បញ្ចូ វិធានការជាំនួសការឃុាំខលួន ជ្េួយនឹងការឆធវើេនតោគេន ៍ឆដើេាបីឆោេះព្ស្យបញ្ហារួេភាគឆព្ចើន តដ ភាជាប់ 
ទាំនាក្់ទាំនងរបស់ស្រសតីជ្េួយព្បរន័ធយុតតិធេចព្រហ្មទណ្ឌ។ ការឆនេះ អាចោប់បញ្ចូ នូវវគគសិក្ាាេាំរវីិធីរាាបា   
និងឆសវាព្បឹក្ាាឆោប ់សាំោប់ជនរងឆព្គាេះឆោយេាំឆរើហឹ្ងាាក្នុងព្គួស្រ និងការរំឆលាភបាំពាន្លូវឆភទ ការ 
រិនិតាយរាាបា ព្សេព្សបសាំោប់ស្រសតី តដ ម្នរកិារភារខាងបញ្ញាស្មារតី និងក្េមវធិីេប់រ ំនិងបណ្្តេះបណ្តា  
ឆដើេាបរីព្ងងឹ ទធភារ ការង្រនិងេខុរបរ ។ ក្េមវិធីទាំងឆនេះ ព្តូវគតិគូរេាំរីឆសចក្តីព្តូវការឆសវាគាាំពារស្រសតី 
និងក្ុម្រ ។ 

វិធាន ៦១  

ឆៅឆរ កាត់ឆទសជនឆ មើសជ្ស្រសតី តុលាការព្តូវម្នេាំណ្ចរិចារណ្ឆ ើស្ថានសព្ម្  ដូចជ្  
ការេិនធាលាប់ម្នព្បវតតិព្បព្រឹតតបទឆ មើសព្រហ្មទណ្ឌ ចរិត ក្ខណ្ៈ និងភារេនិ ធងន់ធងរពាក្់រន័ធនឹងការព្បព្រឹតត 
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កាត់ឆទសព្តូវបានបឆងកើតឆ ើងក្នងុព្បរ័នធចាាប់ដនរដឋសសម្ជិក្ ឆោយគិតគូរេាំរីព្បវតតដិនការឆធវើឲាយរងឆព្គាេះដន 
ជនឆ មើសជ្ស្រសតីជ្ឆព្ចើន និងការទទួ ខុសព្តូវខាងការតែទាំរបស់រួក្ឆគ។ 

វិធាន ៥៨  

ឆោយគិតគូរេាំរីបទបញ្ញតតដិនវធិាន ២.៣ ដនវិធានតូក្ាយ ូ ជនឆ មើសជ្ស្រសតី េិនព្តូវបានឆគោក្់បាំតបក្ 
ឆចញព្ក្ុេព្គួស្រ និងសហ្គេន៍របស់រកួ្គាត ់ ឆោយេិនបានគិតគូររិចារណ្ព្តេឹព្តូវេាំរីសវតាជ្តិ និង 
ចាំណ្ងទក្់ទងរបស់ព្គួស្ររួក្គាត់ឆ ើយ។ ជាំឆរីសឆ្ាេងដនការព្គប់ព្គងស្រសតី តដ ព្បព្រឹតតឆ មើស 
ដូចជ្វិធានការបតងវរ និងជាំឆរីសេនុឆរ សវនាការ និងការកាត់ឆទស ព្តូវបានេនុវតតតាេការគួរ និងតាេ 
តដ អាចឆធវើបាន។ 

វិធាន ៥៩  

ជ្ទូឆៅ េឆធាាបាយការពារេិនឃុាំខលួន ឧទហ្រណ៍្ ដូចជ្ឆៅក្នុងទជីាំរក្តដ ព្គបព់្គងឆោយ 
ស្ថាប័នឯក្ោជាយ េងគការេនិតេនរោឋាភិបា  ឬឆសវាសហ្គេន៍ឆ្ាេងឆទៀត ព្តូវបានឆព្បើព្បាស់ឆដើេាប ីការពារស្រសតី 
តដ ព្តូវការការការពារតបបឆនេះ។ វិធានការបឆណ្តាេះអាសននេួយចាំនួនទក្ទ់ងនឹងការឃុាំព្គងឆដើេាបី ការពារ 
ស្រសតីណ្េួយ ព្តូវបានេនវុតតតតឆៅឆរ តដ ចាាំបាច់ និងម្នការឆសនើសុាំចាាស់លាស់រីស្រសតីជ្ស្េុីខលួន ឆហ្ើយ 
ព្គប់ក្រណី្ទាំងេស់ព្តូវបានព្តួតរិនិតាយឆោយអាជ្ញាធរតុលាការ ឬអាជ្ញាធរម្នសេតថក្ិចចដដទឆទៀត។ វិធាន 
ការការពារទាំងឆនេះ េិនព្តូវបនតេនវុតត្ៃុយឆៅនងឹ្នៃៈរបស់ស្រសតីជ្ស្េុីខលួនឆ ើយ ។ 

វិធាន ៦០  

ធនធានសេព្សប ព្តូវបានឆរៀបចាំឲាយម្ន សាំោប់បឆងកើតជាំឆរីសសេព្សបសាំោបជ់នឆ មើសជ្ស្រសតី ឆដើេាប ី
បញ្ចូ វិធានការជាំនួសការឃុាំខលួន ជ្េួយនឹងការឆធវើេនតោគេន ៍ឆដើេាបីឆោេះព្ស្យបញ្ហារួេភាគឆព្ចើន តដ ភាជាប់ 
ទាំនាក្់ទាំនងរបស់ស្រសតីជ្េួយព្បរន័ធយុតតិធេចព្រហ្មទណ្ឌ។ ការឆនេះ អាចោប់បញ្ចូ នូវវគគសិក្ាាេាំរវីិធីរាាបា   
និងឆសវាព្បឹក្ាាឆោប ់សាំោប់ជនរងឆព្គាេះឆោយេាំឆរើហឹ្ងាាក្នុងព្គួស្រ និងការរំឆលាភបាំពាន្លូវឆភទ ការ 
រិនិតាយរាាបា ព្សេព្សបសាំោប់ស្រសតី តដ ម្នរកិារភារខាងបញ្ញាស្មារតី និងក្េមវធិីេប់រ ំនិងបណ្្តេះបណ្តា  
ឆដើេាបរីព្ងងឹ ទធភារ ការង្រនិងេខុរបរ ។ ក្េមវិធីទាំងឆនេះ ព្តូវគតិគូរេាំរីឆសចក្តីព្តូវការឆសវាគាាំពារស្រសតី 
និងក្ុម្រ ។ 

វិធាន ៦១  

ឆៅឆរ កាត់ឆទសជនឆ មើសជ្ស្រសតី តុលាការព្តូវម្នេាំណ្ចរិចារណ្ឆ ើស្ថានសព្ម្  ដូចជ្  
ការេិនធាលាប់ម្នព្បវតតិព្បព្រឹតតបទឆ មើសព្រហ្មទណ្ឌ ចរិត ក្ខណ្ៈ និងភារេនិ ធងន់ធងរពាក្់រន័ធនឹងការព្បព្រឹតត 
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បទឆ មើសព្រហ្មទណ្ឌ ឆោយគិតដ ់តួនាទីរបស់ស្រសតីក្នុងការតែរក្ាាក្ូន និងតាេតបបត្ន សវតាដដទ 
ឆ្ាេងៗឆទៀត។  

  វិធាន ៦២   

ការ្ត ់ឲាយម្នក្េមវិធីយ ់ដឹងេាំរឆីយ៉េនឌ័រ រ័តចម្នពាក្់រ័នធនឹងបញ្ហា្ លូវចតិត ក្េមវិធរីាាបា ការ 
ឆព្បើព្បាស់ស្រធាតុឆញៀនសាំោប់ស្រសត ី តតេួយេុខប៉េុឆណ្្ាេះឆៅក្នងុសហ្គេន ៍ និងសិទធិទទួ បានក្េមវិធីដចូឆនេះ 
ព្តូវបានឆធវើឲាយព្បឆសើរឆ ើង សាំោប់ការបង្ការបទឆ មើស ក្៏ដូចជ្ សាំោប់ឆគា បាំណ្ងបតងវរ និងជាំឆរីសឆ្ាេង 
រីការោក្់រនធនាគារ ។  

 

១. ការមរៀបចាំចាត្់ថចង ម្កាយមព្លកាត្់មទស 

វិធាន ៦៣  

ោ ់សាំឆរចទក្់ទងនឹងការឆោេះត ងម្ន ក្ខខណ្ឌ ព្តូវឆផ្តាតការគិតគរូេាំរតីួនាទីរបស់ជនជ្ប់ឃុាំ 
ស្រសតីក្នុងការតែរក្ាាក្នូ ក្៏ដូចជ្ឆសចក្តីព្តូវការរិឆសសរបស់រួក្គាត់ក្នុងការឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េមក្នងុសងគេ។  

 

២. ស្រសតីមានផ្ទៃម ោះ និង ស្រសតីមានកូនកនងុបនៃុក   

វិធាន ៦៤  

ការ្តនាទាឆទសឆោយេិនោក្់រនធនាគារ សាំោប់ស្រសតីម្នដ្ៃឆពាេះ និងស្រសតីម្នក្ូនក្នុងបនៃុក្ ព្តូវតតយក្ 
េក្គតិគូរតាេការចាាំបាច ់និងសេព្សប ឆោយគិតគេូាំរីការ្ៃនាទាឆទសោក្់រនធនាគារ ឆរ តដ េាំឆរើឆ មើស 
ឆនាេះ ម្នចរិត ក្ខណ្ៈធងន់ធងរ ឬហឹ្ងាា ឬស្រសតីឆនាេះអាចនឹង បនតបងកឆព្គាេះថ្នាក្ ់ ឆហ្ើយបនាទាប់របីានគិតគូរ 
េាំរីឧតតេព្បឆោជនរ៍បស់ក្ុម្រ ទនៃឹេនឹងឆនេះក្ព៏្តូវ ធានា្ត ់ក្ិចចគាាំពារឲាយបានសេព្សបដ ់ក្ុម្រទាំងឆនាេះ 
្ងតដរ ។  

 

៣. ជនមលមើសស្រសតីជាេនីត្ិជន   

វិធាន ៦៥  
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ការោក្់ក្ុម្រម្នទាំនាស់នឹងចាាប់ក្នុងព្គេឹះស្ថានេយួ ព្តូវតតឆជៀសវាងតាេតដ អាចឆធវើឆៅបាន។ 
ភារង្យរងឆព្គាេះឆោយឆយ៉េនឌ័រដនជនឆ មើសស្រសតីជ្េនីតិជន ព្តូវតតគតិគូរឆៅក្នងុការឆធវើការសាំឆរចឆ្ាេងៗ។ 

៤. ជនជាត្ិបរមទស   

វិធាន ៦៦  

ក្ិចចខតិខាំព្បឹងតព្បងជ្េតិបរម្ ព្តូវបានឆធវើឆ ើងឆដើេាបី្ ត ់សចាចាប័នឆ ើេនុសញ្ញាេងគការសហ្ព្បជ្- 
ជ្តិព្បឆ្ាំងឧព្ក្ិដឋសក្េម្លងតដនឍ និង រិធសី្រសតីរីការបង្ការការបស្រង្កាប 
និងការ្តនាទាឆទសេាំឆរើជួញដរូេនុស្ស ជ្រិឆសស ស្រសតី និងក្ុម្រ បាំឆរញឆ ើេនុសញ្ញាឆនាេះណ្ 
ឆដើេាបេីនុវតតឆរញឆ ញនូវបទបញ្ញតតិដនេនុញ្ញាឆនេះ 
ក្នុងការ្ត ់ក្ិចចការពារជ្េតបិរម្ដ ់ជនរងឆព្គាេះឆោយការជួញដូរេនុសាេ ឆដើេាបកី្ុាំឲាយស្រសតីជនបរឆទសជ្ 
ឆព្ចើនកាលាយជ្ជនរងឆព្គាេះជ្ឆ ើក្ទរីីរឆទៀត ។  

 

I V . ការ្ស្វ្ជាវ ការមធវើថទនការ ការវាយត្ាំផ្ល និង ការមលើកកាំព្ស់ការយល់ដឹងជាស្ធារណ្   

១. ការ្ស្វ្ជាវ ការមធវើថទនការ ការវាយត្ាំផ្ល 

វិធាន ៦៧  

ក្ិចចខតិខាំព្បឹងតព្បង ព្តូវបានឆធវើឆ ើងឆដើេាបឆីរៀបចាំ និងឆ ើក្ក្ាំរស់ការព្ស្វព្ជ្វជ្ទូឆៅ និងតាំរងទ់សិ 
 ទធ្ សតីរីបទឆ មើសតដ បានព្បព្រឹតតឆោយស្រសតី ឆហ្តុ្ តដ ជ្គនលឺេះដនការព្បឈេេុខរបស់ស្រសតីជ្ 
េួយនឹងព្បរ័នធយុតតធិេចព្រហ្មទណ្ឌ ្ ប៉េេះពា ់ឆៅឆ ើស្រសតីដនការការព្បព្រឹតតបទឆ មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងការជ្ប់ 
រនធនាគារជ្ឆ ើក្ទីរីរ ចរិត ក្ខណ្ៈរបស់ជនឆ មើសស្រសតី ក្៏ដូចជ្ក្េមវិធឆី្ាេងៗតដ បានបឆងកើតឆ ើង 
ឆដើេាបីកាតប់នថយការព្បព្រឹតតឆ មើសជ្ែមីឆោយស្រសតី ជ្េូ ោឋានសាំោប់ការឆធវើត្នការ ការបឆងកើតក្េមវធិីនិងការឆធវើ 
ឆគា នឆោបាយព្បក្បឆោយព្បសិទធិភារ ឆដើេាបីឆ្លើយតបនងឹឆសចក្តពី្តូវការក្នងុការឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េម 
ជនឆ មើសស្រសតីឆៅក្នុងសងគេរបស់រួក្ឆគ ។ 

 វិធាន ៦៨  

                                                             
ឍ អងគការសហម្បជាជាតិ៖ កម្មងលិខិតុបករណ៍អនតរជាតិ/ ភាគទី្២២២៥ បលខ៣៩៥៧៤ 
ណ អងគការសហម្បជាជាតិ៖ កម្មងលិខិតុបករណ៍អនតរជាតិ/ ភាគទី្២២៣៧ បលខ៣៩៥៧៤ 
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ការោក្់ក្ុម្រម្នទាំនាស់នឹងចាាប់ក្នុងព្គេឹះស្ថានេយួ ព្តូវតតឆជៀសវាងតាេតដ អាចឆធវើឆៅបាន។ 
ភារង្យរងឆព្គាេះឆោយឆយ៉េនឌ័រដនជនឆ មើសស្រសតីជ្េនីតិជន ព្តូវតតគតិគូរឆៅក្នងុការឆធវើការសាំឆរចឆ្ាេងៗ។ 

៤. ជនជាត្ិបរមទស   

វិធាន ៦៦  

ក្ិចចខតិខាំព្បឹងតព្បងជ្េតិបរម្ ព្តូវបានឆធវើឆ ើងឆដើេាបី្ ត ់សចាចាប័នឆ ើេនុសញ្ញាេងគការសហ្ព្បជ្- 
ជ្តិព្បឆ្ាំងឧព្ក្ិដឋសក្េម្លងតដនឍ និង រិធសី្រសតីរីការបង្ការការបស្រង្កាប 
និងការ្តនាទាឆទសេាំឆរើជួញដរូេនុស្ស ជ្រិឆសស ស្រសតី និងក្ុម្រ បាំឆរញឆ ើេនុសញ្ញាឆនាេះណ្ 
ឆដើេាបេីនុវតតឆរញឆ ញនូវបទបញ្ញតតិដនេនុញ្ញាឆនេះ 
ក្នុងការ្ត ់ក្ិចចការពារជ្េតបិរម្ដ ់ជនរងឆព្គាេះឆោយការជួញដូរេនុសាេ ឆដើេាបកី្ុាំឲាយស្រសតីជនបរឆទសជ្ 
ឆព្ចើនកាលាយជ្ជនរងឆព្គាេះជ្ឆ ើក្ទរីីរឆទៀត ។  

 

I V . ការ្ស្វ្ជាវ ការមធវើថទនការ ការវាយត្ាំផ្ល និង ការមលើកកាំព្ស់ការយល់ដឹងជាស្ធារណ្   

១. ការ្ស្វ្ជាវ ការមធវើថទនការ ការវាយត្ាំផ្ល 

វិធាន ៦៧  

ក្ិចចខតិខាំព្បឹងតព្បង ព្តូវបានឆធវើឆ ើងឆដើេាបឆីរៀបចាំ និងឆ ើក្ក្ាំរស់ការព្ស្វព្ជ្វជ្ទូឆៅ និងតាំរងទ់សិ 
 ទធ្ សតីរីបទឆ មើសតដ បានព្បព្រឹតតឆោយស្រសតី ឆហ្តុ្ តដ ជ្គនលឺេះដនការព្បឈេេុខរបស់ស្រសតីជ្ 
េួយនឹងព្បរ័នធយុតតធិេចព្រហ្មទណ្ឌ ្ ប៉េេះពា ់ឆៅឆ ើស្រសតីដនការការព្បព្រឹតតបទឆ មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងការជ្ប់ 
រនធនាគារជ្ឆ ើក្ទីរីរ ចរិត ក្ខណ្ៈរបស់ជនឆ មើសស្រសតី ក្៏ដូចជ្ក្េមវិធឆី្ាេងៗតដ បានបឆងកើតឆ ើង 
ឆដើេាបីកាតប់នថយការព្បព្រឹតតឆ មើសជ្ែមីឆោយស្រសតី ជ្េូ ោឋានសាំោប់ការឆធវើត្នការ ការបឆងកើតក្េមវធិីនិងការឆធវើ 
ឆគា នឆោបាយព្បក្បឆោយព្បសិទធិភារ ឆដើេាបីឆ្លើយតបនងឹឆសចក្តពី្តូវការក្នងុការឆធវើសម្ហ្រណ្ក្េម 
ជនឆ មើសស្រសតីឆៅក្នុងសងគេរបស់រួក្ឆគ ។ 

 វិធាន ៦៨  

                                                             
ឍ អងគការសហម្បជាជាតិ៖ កម្មងលិខិតុបករណ៍អនតរជាតិ/ ភាគទី្២២២៥ បលខ៣៩៥៧៤ 
ណ អងគការសហម្បជាជាតិ៖ កម្មងលិខិតុបករណ៍អនតរជាតិ/ ភាគទី្២២៣៧ បលខ៣៩៥៧៤ 
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ក្ិចចខតិខាំព្បឹងតព្បង នឹងព្តូវបានឆធវើឆ ើងឆដើេាបឆីរៀបចាំ និងឆ ើក្ក្ាំរស់ការព្ស្វព្ជ្វេាំរចីាំននួក្មុ្រ 
តដ ប៉េេះពា ់ឆោយបញ្ហាព្បឈេននម្តាយរបស់ខលនួជាម្ួយនឹងម្របរ័នធយ ត្តធិម្៌ម្ររ មទណ្ឌ និងជារិលសសការ 
ជាប់រនធ គ្រ និងផ្លប៉ែោះ ល់ននបញ្ហាលនោះលៅលលើក្ មារ លដើម្ាបីចូលរួម្ចុំដណ្ក្ក្ ុងការបលងកើត្លគ្ល 
នលោនយយ និងការបលងកើត្ក្ម្មវធិីលផ្ាេងៗ លដ្យរិត្រូរអុំរីឧត្តម្ម្របលោជនរ៍បស់ក្ មារ ។  

 វិធាន ៦៩  

ក្ិចចខតិខាំព្បឹងតព្បង នឹងព្តូវបានឆធវើឆ ើងឆដើេាបរីនិិត្ាយល ើងវិញ វាយត្ុំនល និងលធវើការផ្ាេរវផ្ាាយជា 
សាធារណ្ៈតាម្កាលក្ុំណ្ត្់នូវនិ ្ាកា បញ្ហា និងក្តាតាលផ្ាេងៗដដលទក្់ទងនឹងឥរិោបទ ខ ស្គងរបស់ស្តសត ី
និង ម្របសិទធិភារក្ ុងការល្លើយត្បលៅនងឹលសចក្តីម្រត្ូវការសុំរាប់ការលធវើសមា រណ្ក្ម្មស្តសតីដដលម្របម្ររឹត្តលលមើស 
លៅក្ ុងសងគម្ ក្៏ដចូជាក្ូនរបស់រួក្លរ លដើម្ាបកីាត្់បនែយការគិតេនិ ែរឆ ើរួក្គាត ់  និងផ្លប៉ែោះ ល់ 
អវិជជមានននបញ្ហាម្របឈម្របស់ស្តសតីទុំងល ោះជាម្យួម្របរ័នធយ ត្តិធម្៌ម្ររ មទណ្ឌលៅលលើរកួ្លរ ។ 

 

២. ការ្នសរវ្ នាយការយេ់ដឹង្ជាសាធារណ ការខចក្រំខេក្រ័ត៌ាន នងិ្ ការរណ្តុះរណ្តនេ  

វិធាន ៧០  

១. សាររ័ត្៌មាន នងិ សាធារណ្ៈជន នងឹម្រត្ូវនយនជូនដុំណឹ្ងអុំរីល ត្ ផ្លដដលស្តសតីជាប់អ ទាក្់ 
ក្ ុងម្របរ័នធយ ត្តធិម្៌ម្ររ មទណ្ឌ និងអុំរីម្លធាោនយយមានម្របសិទធិភារបុំផ្ ត្ ក្ ងុការល្លើយត្បនឹងបញ្ហាលនោះ លដើម្ាបី 
អាចឲាយស្តសតីលធវើសមា រណ្ក្ម្មលៅក្ ុងសងគម្ លដ្យរិត្រូរអុំរីឧត្តម្ម្របលោជនរ៍បស់ក្ូនរួក្គ្ត្់ ។   

២. ការលនយោះរ ម្ព និង ការផ្ាេរវផ្ាាយលទធផ្លននការសិក្ាាម្រសាវម្រជាវ និងឧទ រណ៍្នន 
ការអន វត្តន៍លែ ម្រត្ូវបលងកើត្ជាធាត្ ផ្ាេុំដ៏ទូលុំទូលាយសុំរាប់លគ្លនលោនយយសុំលៅបលងកើនលទធផ្ល និងភារ 
ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវយ ត្តិធម្៌ដល់ស្តសតី និងក្នូរបស់រកួ្គ្ត្ ់ ជាការល្លើយត្បខាងម្របរ័នធយ ត្តធិម្៌ម្ររ មទណ្ឌ ចុំល ោះ 
ជនលលមើសជាស្តសតី ។  

៣. សាររ័ត្៌មាន សាធារណ្ៈជន និង ប រគលទុំងឡាយមានទុំនួលខ សម្រត្ូវខាងវិជាជាជីវៈក្ ុងបញ្ហា 
ទុំងឡាយទក្់ទងនឹងជនជាប់ឃ ុំ ជនលលមើសស្តសតី នឹងម្រត្ូវនយនផ្តល់ជាលទៀងទត្ន់ូវ រត័្៌មានជាអងគល ត្ អុំរី 
បញ្ហាលផ្ាេងៗដដលម្ររបដណ្តប់ក្ ងុវិធាន និងការអន វត្តនវ៍ិធានទុំងលនោះ។  
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៤. ក្ម្មវើធីបណ្តតោះបក្តាលសតី អុំរីវិធានលនោះ និងលទធផ្លននការសិក្ាាម្រសាវម្រជាវ នឹងម្រត្ូវនយនបលងកើត្ 
និងអន វត្តសុំរាប់ម្ស្តនតី ក្់រ័នធនឹងវិស័យយ ត្តិធម្ម៌្ររ មទណ្ឌ លដើម្ាបីលលើក្ក្ុំរស់ការយល់ដឹងរបស់រួក្លរ និង 
ឲាយរួក្លរយល់ដឹងអុំរបីទបញ្ញត្ិទុំងឡាយដដលមានដចងក្ ងុវិធានលនោះ ។ 
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