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ឧបសមពន័ធ 
(ៃនេសចក្តសីេ្រមចរបស់ម សននបិតរបស់អងគករសហ្របជជតេិលខ ៧០/១៧៥ ចុះៃថងទ ី ១៧ ែខធនូ ឆន ំ
២០១៥) 
  
ēĕΒ₣ðŁũ₤΅ŪĠďďតិ₤ŉ БĮБĠ◦Ţť ĕΒĠġĠũŌ₤ŪŌĠсŁũŪĠŪĮЕĳŉЮĉЮŲЧĄĕďĠсþ Не  

( ēĕЯĕŲ⅜ĕсŌл ĕсřЙΐ) 
 
កថេដើម ១  

វធិនខងេ្រកមេនះនឹងមនិេរៀប បល់ម្អតិអំពី្របពន័ធគំរូៃន ថ បន័ទទួលបនទុកអនុវត្តេទសេឡើយ។ 
េ យែផ្អកេលើមតិទូេទ ៃនគំនិត្រសបគន អំពីធតុសំខន់ៗ ៃន្របពន័ធែដលសម្រសបបំផុតស្រមបប់ចចុបបននេនះ 
វធិនេនះ មនេគលេ ្រតឹមែតេរៀប បអំ់ពីអ្វីែដល្រតូវបនទទួលយកជទូេទថជេគលករណ៍ និងករ
អនុវត្តល្អ កនុងករ្រប្រពឹត្តេទេលើជនជបឃំុ់ និងករ្រគប្់រគងពនធនគរប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 
កថេដើម ២  
 
១. កនុងពិភពេ កទងំមូលេនះ េ យ រមនលកខណៈខុសែប្លកពីគន េ្រចើនេលើសលុបេពក ទងំកនុង           
វស័ិយចបប ់ េសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងែផនកភូមិ ្រស្តផងេនះ េគេជឿជកថ់ េគមនិ ចយកវធិនទងំអស់
េនះេទេ្របើេន្រគបទី់កែន្លងបន្រគបេ់ពលេវ េទ។ វធិនទងំេនះ ្រគនែ់តជឧបករណ៍ស្រមបជ់ំរុញឲយ
មនករខ្ំរបឹងខនះែខនងជអចិៃ្រន្តយក៍នុងករពុះពរយកជយ័ជំនះ េទេលើករលំបកសព្វែបបយ៉ង ែដលេគ
ែតងែតជួប្របទះកនុងេពលអនុវត្ត និងករផ ព្វផ យ្រទឹស្តី េ្រពះវធិនទងំេនះជលកខខណ្ឌ អបបបរមែដលអងគ
ករសហ្របជជតិទទួល គ ល់ គ ល់ថមនលកខណៈសម្រសប។ 
 
២. មយ៉ងវញិេទៀត វធិនទងំេនះ្រគបដណ្ត បេ់ទេលើវស័ិយមយួែដលកំពុងទទួលបននូវគំនតិថមីៗជបន្តបនទ
ប។់ វធិនទងំេនះមនិមនេគលបំណង ងំដល់ករដក្រសងប់ទពិេ ធ នងិករអនុវត្តែដលកំពុងេនជ
ធរមនេឡើយ លគឹក ែតបទពេិ ធនិងករអនុវត្តទងំេនះមនលកខណៈចុះស្រមុងជមយួេគលករណ៍
និងេគលបំណងទងំ យែដលមនកនុងវធិនេនះទងំមូល។ កនុង ម រតីេនះ រដ្ឋបល្រគប្់រគងពនធនគរ
ថន កក់ ្ត លេនែតមនលទធភពផ្តល់មូលេហតុសម្រសបកនុងករបេងកើតវធិនេផ ងៗេ្រកពីវធិនទងំេនះ។ 
 
កថេដើម ៣  
 
១. ែផនក I ៃនវធិនេនះ មនវ ិ លភព្រគបដ់ណ្ត បេ់លើករ្រគប្់រគងពនធនគរទូេទ េហើយ ចេ្របើបន
ចំេពះជនជបឃុ់្ំរគប្់របេភទ ទងំកនុងបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ និងរដ្ឋបបេវណី ជនជបឃំុ់ែដលពុំទន្់រតូវបន
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ជំនុជំ្រមះ ឬជនជបឃំុ់ែដលទទួលករផ្តនទ េទស ថ ពរ េហើយនងិអនកមនេទស្រ លៗែដលសថិតេនកនុង
វធិនករសន្តិសុខ ឬ វធិនករអបរ់ែំកែ្របសេ្រមចេ យេច្រកម។ 
២. ែផនក II គឺជវធិនស្រមបអ់នុវត្តេទេលើ្របេភទៃនករណីពិេសស ែដលេគែចកេចញជជំពូកេផ ងៗគន ។ 
ប៉ុែន្តេទះជយ៉ង កេ៏ យ វធិនកនុងែផនក (ក) ែដលស្រមបេ់្របើចំេពះជនជបឃំុ់ែដលតុ ករកត់
េទសេហើយ ក៏ ចយកេទេ្របើេលើជនជបឃំុ់ែដលមនែចងកនុងែផនក (ខ), (គ) និង (ឃ) បនែដរ កំុឲយែត
មនទំនស់ជមយួនឹងចបបស់្រមប្់រគប្់រគងជនជបឃំុ់ទងំេនះ និង្រតូវេ្របើ្របស់ជ្របេយជនដ៍ល់ពកួ
េគ។ 
  
កថេដើម ៤  
 
១. ចបបវ់និយ័ទងំេនះមនិែមន្របថន កក់្រមតិ ឲយយកេទេ្របើេនពនធនគរស្រមបម់នុស េកមងៗេឡើយ 
ដូចជពនធនគរស្រមបអ់នតីិជន ឬ អបរ់ែំកែ្រប។ ប៉ុែន្ត ជទូេទ ែផនក I ចយកេទេ្របើបនេនកនុង
ពនធនគរែដលមនចរតិលកខណៈដូចេនះ ។ 
 
២. ជំពូកជនជបឃំុ់េកមងៗ គេឺ េទេលើពួកជនជបឃំុ់េកមងៗទងំអស់ ែដលសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិ
តយរបស់ តុ ករស្រមបអ់នីតិជន។ មទម្ល ប,់ ពួកេកមងៗទងំេនះ ពុំ្រតូវកតេ់ទស កក់នុងពនធនគរ
េឡើយ ។ 
 
I. ចបបវ់និយ័ស្រមបក់រអនុវត្តជទូេទ 
  
េគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន 
 
វធិនទ១ី 

េសចក្តៃីថ្លថនូរ និងតៃម្លមនុស ជតិរបស់ជនជបឃំុ់ទងំអស់គួរ្រតូវបនេគរព។ គម នជនជបឃំុ់
មន ក្់រតួវបនបងខឱំយទទួលរងទរុណកមម េហើយជនជបឃំុ់ទងំអស់្រតូវបនករពរពីករេធ្វើទរុណកមម និង
អំេពើេឃរេឃ អេំពើអមនុស ធម ៌ឬអេំពើបេនថ កបនទ ប ឬទណ្ឌ កមម េផ ងេទៀត ែដលគម នករណី មយួ្រតូវ
សំ ងជេហតុផលេឡើយ។ សុវតថិភព និងសន្តិសុខរបស់ជនជបឃំុ់ បុគគលិក អនកផ្តល់េស  នងិអនកសួរសុខ
ទុកខ្រតូវបនធន្រគបេ់ពល។ 
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វធិន ២ 
 

១. បទបញញត្តិដូចតេទេនះ ្រតូវយកេទអនុវត្តេ យមនិឲយមនលំេអៀងេឡើយ។ មនិ្រតូវឲយមនករ
្របកនពូ់ជ សន ៍ពណ៌សំបុរ េភទ ភ  សន មតនិេយបយ ឬមតិដៃទៗេទៀត េដើមកំេណើ តជតិ 
ឬសងគម ្រទពយសមបត្តិ ថ នភពកំេណើ ត ឬ ថ នភពដៃទៗេទៀតេឡើយ។ 
 

២ េដើមបី កឲ់យអនុវត្តេគលករណ៍មនិេរ ើសេអើង រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវគិតគូរពីេសចក្តី្រតូវកររបស់
ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ជពិេសស ្រកុមែដលងយរងេ្រគះបំផុតេនកនុងពនធនគរ។ ្រតូវចតវ់ធិនករករពរ និង
េលើកកំពស់សិទធជិនជបឃំុ់ែដលមនេសចក្តី្រតូវករពិេសស េហើយមនិ្រតូវបនចតទុ់កថជករេរ ើសេអើងេឡើ
យ។  
 
វធិន ៣ 
 

ករ កព់នធនគរ េហើយនិងវធិនករដៃទេទៀត ែដលប ្ត លឲយជនជបឃំុ់្រតូវកតផ់្ត ចព់ីករ
ទកទ់ងជមយួអនកដៃទគឺ ចេធ្វើបនកនុងេគលេ មនិឱយមនករអនុវត្តសិទធសិ្វ័យសេ្រមច មរយៈករដូក
ហូតនូវេសរភីព។ ដូេចនះេ្រកអំពីករឃុំឃងំេ យមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវចបស់ ស់ េហើយនិងកររក វ ិ
នយ័កនុងពនធនគរ របប្រគប្់រគងេនកនុងពនធនគរមនិ្រតូវបេងកើនេសចក្តីទុកខេ កឈចឺបេ់ទេលើពួកជនជប់
ឃំុែដលកំពុងែតមនករឈចឺបេ់នះេទៀតេឡើយ ។ 

 
វធិន ៤ 
 

១. េគលេ  និងមូលេហតុៃនករកតេ់ទស កព់នធនគរ ឬ មមេធយបយឯេទៀត េដើមបមីនិឲយ
មខី្លួនមនេសរភីព គឺវេិសសបំផុតេដើមបកីរពសងគមមនុស កុឲំយមនអំេពើឧ្រកដិ្ឋ។ េគលេ េនះនឹង

សេ្រមចេទបន លុះ្រ ែតមនករអបរ់ឲំយបនខពងខ់ពស់បំផុតដល់ជនជបឃុ់ំ ែដលកំពុងេនកនុងពនធនគរ 
េហើយេពលេចញពីពនធនគរវញិ បុគគលេនះមនិ្រតឹមែតក្ល យជមនុស  ែដលមនបណំងចងេ់គរពចបបែ់ត
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតក្ល យេទជមនុស មនសមតថភព្រគប្់រគនក់នុងករ្របតិបត្តិ មចបប ់ និង្របកបរបរចិញច ឹម 
ជីវតិេ យខ្លួនឯងេទៀតផង។ 

២. កនុងទិសេ េនះ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវេ្របើ្រគបម់េធយបយែដលសមរមយ នងិែដល ចរកបន 
ទងំមេធយបយអបរ់ ំមេធយបយេ ះ្រ យបញ្ហ  មេធយបយែផនកសីលធម ៌និងខងគំនិត ម រតី េហើយនិង
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មេធយបយដៃទេទៀត ្រពមទងំជំនួយ្រគបែ់បបយ៉ងែដល ចរកបន េហើយ្រតូវពយយមេ្របើ មលំនៃំន
េសចក្ត្ីរតូវករកនុងករ្រគប្់រគងជនជបឃំុ់មយួរូបៗ។  

វធិន ៥ 
 

១. របប្រគប្់រគងេនកនុងពនធនគរ ្រតូវេធ្វើយ៉ង កុំឲយកររស់េនកនុងពនធនគរខុសគន ឆង យេពក
អំពជីីវតិ ែដល្របកបេ យេសរភីពេនេ្រកពនធនគរ គេឺដើមបជួីយ ស្រមលបនទុកដល់ជនជបឃំុ់ េហើយនិង
បេងកើនករេគរពដល់េសចក្តៃីថ្លថនូររបស់េគកនុងនមជមនុស  ។ 

២. រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវផ្តល់កែន្លងសម្រសបឲយជនជបឃំុ់ ន កេ់ន និងេរៀបចែំកស្រមួល មករ
ជកែ់ស្តង េដើមបធីនថជនជបឃំុ់ែដលមនពិករភពផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត ឬពិករភពេផ ងេទៀត ចរស់េន
កនុងពនធនគរយ៉ងេពញេលញ និងមន្របសិទធភព ែផ្អកេលើេគលករណ៍សមធម។៌  
 
ករ្រគប្់រគងសំណំុេរឿងជនជបឃំុ់ 
 
វធិនទ៦ី 

្រគបព់នធនគរ ្រតូវមន្របពន័ធ្រគប្់រគងសំណំុេរឿងរបស់ជនជបឃំុ់្រតឹម្រតូវ។ ្របពន័ធសំណំុេរឿងេនះ 
ចជរបយករណ៍ទិនននយ័មូល ្ឋ នេអឡិច្រតូនិច ឬេសៀវេភកតេ់ឈម ះែដលទំពរ័មនបងេ់លខ នងិចុះ

ហតថេលខ។ ្រតូវមននីតិវធិេីដើមបធីនសុវតថិភពេសៀវេភសវនកមម និងទប់ ក តក់រចូល ឬករផ្ល ស់ប្តូរ
ពត័ម៌នកនុង្របពន័ធេ យគម នករអនុញញ ត។ 
 
វធិនទ៧ី 

គម នមនុស មន ក្់រតូវបនទទួល កព់នធនគរ េ យមនិមនដីកឃំុខ្លួនេឡើយ។ បនទ បព់ីករ
ទទួលជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ្រតូវបញចូ លពត័ម៌នខងេ្រកមកនុង្របពន័ធ្រគប្់រគងសំណំុេរឿងជនជបឃុ់ំ៖ 

(ក) ពត័ម៌នជក់ ក ់បងកភពងយ្រសួលកនុងករកំណតអ់ត្តសញញ ណ ករេគរពេយនឌរ័ 
(ខ) មូលេហតុស្រមបដី់កឃំុខ្លួន នងិ ជញ ធរទទួលខុស្រតូវ និងកលបរេិចឆទ េពលេវ  និងទី
កែន្លងឃតខ់្លួន។  
(គ) ៃថង នងិេម៉ងចូលពនធនគរ េ ះែលង និងេផទរ 
(ឃ) របសួជកែ់ស្តង មយួ និងបណ្តឹ ងពកីរេធ្វើបបមុនេពលចូលពនធនគរ 
(ង) បញជ ី រេពើភណ័្ឌ ្រទពយសមបត្តិរបស់ជនជបឃំុ់ 
(ច) េឈម ះសមជិក្រគួ រ និងកូន និង យុកូនៗ ្របសិនមន ទីកែន្លង និងពនធនគរ ឬ ថ នភព

ពយបល 
(ឆ) សយ ្ឋ នទំនកទ់ំនងបនទ ន ់និងពត័ម៌នរបស់ ចញ់តិជិតសនិទធរបស់ជនជបឃំុ់។ 
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វធិនទ៨ី 
  ្របសិន ចេធ្វើេទបន េនកនុងអំឡុងេពលជបព់នធនគរ ្រតូវ កប់ញចូ លពត័ម៌នខងេ្រកមេទកនុង
្របពន័ធ្រគប្់រគងសំណំុេរឿងជនជបឃំុ់៖ 

(ក) ពត័ម៌នទកទ់ងនឹងនីតិវធិីតុ ករ រមួទងំកលបរេិចឆទសវនករតុ ករ នងិបណ្តឹ ងត ៉ ែផនក
ផ្លូវចបប ់
(ខ) របយករណ៍ យតៃម្លបឋម និងរបយករណ៍ចំ តថ់ន ក ់
(គ) របយករណ៍ទកទ់ងនឹងករ្រប្រពតឹ្ត និងវនិយ័ 
(ឃ) សំេណើ  និងករត ៉  រមួទងំករេចទ្របកនអ់ពំីករេធ្វើទរុណកមម ឬអំេពើេឃរេឃ អេំពើអនុ
ស ធម ៌ឬអេំពើបេនថ កបនទ ប ឬទណ្ឌ កមម េលើកែលងែត ជពត័ម៌នែដល្រតូវរក ករសមង ត។់  
(ង) ពត័មនស្តីពីករ កទ់ណ្ឌ កមមវនិយ័ 
(ច) ពត័ម៌នស្តីពី ថ នភព និងមូលេហតុៃនរបសួ ន ម ឬមរណភព និងកនុងករណីេ្រកយមកេទៀត 
ទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន កសព។ 

 
 
វធិនទ៩ី 

ល់របយករណ៍ទងំអស់ែដលបនេរៀប បេ់នកនុងវធិនទី៧ និងទី៨ ្រតូវរក ករសមង ត ់ និង្រតូវ  
ផ្តល់ឱយែតចំេពះអនកទទួលខុស្រតូវ ែដល្រតូវកររបយករណ៍ទងំេនះប៉ុេ ្ណ ះ។ ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  ្រតូវបន
ផ្តល់សិទធិចូលេមើលរបយករណ៍ទងំេនះ ែដលទកទ់ងចេំពះពគួេគ ្រស័យេទេលើវធិនេមើលឯក រ
ែដលអនុញញ តេ យចបបក់នុង្រសុក និងមនសិទធិទទួលបនចបបថ់តចម្លងៃនរបយករណ៍េនះ េពលេចញពី
ពនធនគរ។  
 
វធិនទ១ី០ 

្របពន័ធ្រគប្់រគងសំណំុេរឿងជនជបឃំុ់ ក្៍រតូវបនេ្របើផងែដរេដើមបបីេងកើតទនិននយ័ែដលេជឿទុកចតិ្តបន 
អំពនីិនន ករននទកទ់ងនឹងនងឹចរតិលកខណៈៃនមនុស កនុងពនធនគរ រមួមនអ្រ ៃនករេ្របើ្របស់បនទប់
ពនធនគរ េដើមបបីេងកើតជមូល ្ឋ នស្រមបក់រេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចិត្តែផនកេលើភស័្តុ ង។ 
 
ករែបងែចកជនជបឃំុ់ ម្របេភទ 
 
វធិន ១១ 
 

្របេភទជនជបឃំុ់ខុសៗគន  ្រតូវឃំុកនុងពនធនគរ ឬែផនកៃនពនធនគរ ចេ់ យែឡកៗពីគន េ យ
េយងេទ ម េភទ យុ ្របវត្តិ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ េហតុផលខងផ្លូវចបបស់្រមបក់រឃំុខ្លួនរបស់េគ ្រពម
ទងំេសចក្តីចបំចន់នៃនករ្រប្រពតឹ្តចេំពះពួកេគ មនដូចជ៖ 
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(ក) ជនជបឃំុ់្របុស នងិជនជបឃុ់ំ្រសី្ត ្រតូវ កឃំុ់ ចេ់ យែឡក នងិឲយបនឆង យពីគន មលទធ
ភពែដល ចេធ្វើេទបន។ ចំេពះពនធនគរែដលទទួលយកទងំជនជបឃំុ់្របុស នងិជនជបឃំុ់្រសី េនះ 
បរេិវណស្រមប់ កជ់នជបឃំុ់្រសី្រតូវែតេន ចេ់ យែឡកពបីរេិវណស្រមបជ់នជបឃំុ់្របុសជ ចខ់
ត។ 

(ខ) ជនជបឃំុ់ែដលមនិទន្់រតូវបនជំនុំជ្រមះេទស្រតូវែត កឲ់យេន ចេ់ យែឡកពទីណ្ឌិ ត 

(គ) អនកជបព់នធនគរេ យ រជំពកបំ់ណុលេគ និងជបេ់ យ រេរឿងរដ្ឋបបេវណី ្រតូវ កឲ់យ 
ចែ់ឡកពីជនជបឃំុ់ែដល្រតូវបនរកេឃើញថបន្រប្រពតឹ្តបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 

(ឃ) ជនជបឃំុ់អនតីិជន ្រតូវ កឲ់យ ចែ់ឡកពីជនជបឃំុ់ែដលជមនុស េពញវយ័។  

ទកីកែន្លងស្រមបជ់នជបឃំុ់ ន កេ់ន 

វធិន ១២ 
 

១. កនុងករណីជនជបឃំុ់ ចមនបនទបេ់ដកមន កម់យួេរៀងៗខ្លួន ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ មនសិទធេិដកកនុង 
បនទបម់យួែតមន កឯ់ងគត។់ ប៉ុែន្ត េ យមូលេហតុពេិសសខ្លះ ដូចជកនុងករណីបេ ្ត ះ សននែដលមនភព
ចេង្អ តែណនកនុងពនធនគរ រដ្ឋបល្រគប្់រគងពនធនគរថន កក់ ្ត ល ចចបំចេ់ធ្វើបដិបបញញត្តិេទនឹងវធិន
េនះបន។ ប៉ុែន្តេបើេជៀស ងបន គួរកំុ កជ់នជបឃំុ់ពរីនកឲ់យេនេដកកនុងបនទបឃំុ់ឃងំជមយួគន ។ 
 

២. ្របសិនេបើជនជបឃំុ់េដកកនុងបនទបរ់មួគន  េគ្រតូវេ្រជើសយកែតជនជបឃំុ់្របេភទ ែដល ច
រស់េនជមយួគន បនឲយេនកនុងបនទបជ់មយួគន  េហើយ្រតូវឲយមនករ្រតួតពិនិតយេមើលឲយបនេទៀងទតេ់ន
េវ យប់ ្រស័យេទ ម្របេភទៃនពនធនគរ។ 

វធិន ១៣ 
 

្រគបក់ែន្លង ន កេ់នែដលេ្របើស្រមប់ កជ់នជបឃំុ់ និងជពេិសសកែន្លងេដកទងំអស់្រតូវ ្រសប
េទ មត្រមូវករែផនកសុខភព េពលគឺយកចិត្តទុក កេ់ទេលើលកខណៈធតុ កស និងជពិេសសគឺ្រតូវ
មនខយល់ដកដេង្ហើម្រគប្់រគន ់មនទំហំៃផទ បសមលមម មនពន្លឺ កំេ  នងិខយល់ កសេចញចូល្រគប្់រគន ់
។ 
 
វធិន ១៤ 
 

េន្រគបទ់ីកែន្លង ែដលេគត្រមូវឲយជនជបឃំុ់េនផង េហើយេធ្វើករផង េគ្រតូវធនឱយមន
លកខខណ្ឌ ដូជខងេ្រកមេនះ ៖ 
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(ក) ្រតូវមនបង្អួចទូលំទូ យ េដើមបឲីយជនជបឃំុ់ ចេធ្វើករ ឬ នេសៀវេភបនេ យពន្លឺៃថង 
េហើយឲយមន្រចកចំហធំៗ េដើមបឲីយខយល់បកប់ន្រគប្់រគន ់េទះជមនឬគម នកង្ហ របកខ់យល់កេ៏ យ ។ 

(ខ) េភ្លើងអំពូល ឬេភ្លើងអគគីសនី ្រតូវឲយមន្រគប្់រគនន់ងិ្រតឹម្រតូវ េដើមបកីរពរកុំឲយខូចែភនកជនជប់
ឃំុេន េពល នេសៀវេភ ឬេនេពលេធ្វើករ។ 

វធិន ១៥ 
 

បងគន្់រតូវឲយមន្រគប្់រគនស់្រមបេ់សចក្តី្រតូវកររបស់ជនជបឃំុ់្រគបេ់ពលេវ  េហើយ្រតូវឲយមន
ភព ្អ ត និងសមរមយផងែដរ។ 

វធិន ១៦ 
 

្រតូវមនបនទបទ់ឹក្រគប្់រគន។់ ្រប បេ់្របើ្របស់កនុងបនទបទ់ឹកក្៏រតូវឲយមន្រគប្់រគន។់ ្រតូវឲយមនទកឹ 
ែដលមនសីតុណ្ហ ភព្រសបេទ មធតុ កសខងេ្រក និង្រតូវមនទឹក្រគប្់រគនស់្រមបេ់សចក្តី្រតូវករ 
ចបំចរ់បស់ជនជបឃំុ់ េ យេយងេទ មលកខខណ្ឌ អនមយ័ទូេទ្របចរំដូវកល និងេទ មលកខណ្ឌ
តំបនភូ់មិ ្រស្ត។ 

វធិន ១៧  
 

្រគបែ់ផនកៃនពនធនគរ ែដលស្រមបឲ់យជនជបឃំុ់េ្របើ្របស់ជនិចចជកល ្រតូវែថទ ំសំ តឲយបន
្រតឹម្រតូវនងិ យ៉ងហមតច់ត្់រគបេ់ពលេវ ។ 

អនមយ័្របចកំយ 

វធិន ១៨  
 

១. ជនជបឃំុ់្រតូវរក ងកយបន ្អ តបត។ េហតុេនះ ពួកេគ្រតូវែតបនផ្តល់ឲយនូវទឹក ្អ ត 
្រពមទងំេ្រគ ងបរកិខ រ េ្របើ្របស់កនុងបនទបទ់ឹកេផ ងៗ ែដលជករចបំចស់្រមបសុ់ខភព និងភព ្អ ត ។ 

២. វនិយ័ែចងថ ជនជបឃំុ់ ចែថរក ខ្លួនឲយមនសភពសមរមយជមនុស ដូចេគឯេទៀត។ កនុង
នយ័េនះ ពនធនគរ្រតូវែតមនកែន្លងកតស់កនិ់ងេករពុកមតស់្រមបជ់នជបឃំុ់។ ជនជបឃំុ់្របុស្រតូវមន
លទធភពេករពុកមតឲ់យបនេទៀងទត។់ 
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ករេស្ល កពក ់និងករេដក 

វធិន ១៩ 
 

១. ល់ជនជបឃំុ់  ែដលមនិអនុញញ តិឲយេស្ល កពកស់េម្ល កបំពកផ់ទ ល់ខ្លួនរបស់េគេទ េនះពួក
េគ្រតូវែតបនេគផ្តល់ឲយនូវសេម្ល កបំពក់ មយួ ែដលសម្រសបេទនឹងធតុ កស និង្រគប្់រគនេ់ដើមបី
រក េគឲយមនសុខភពល្អ។ សេម្ល កបពំកេ់នះេទៀត កម៏និ្រតូវេធ្វើឲយមនលកខណៈបេនថ កបនទ ប ឬ បឱ់ន
ដល់ជនជបឃំុ់េឡើយ។ 

២. សេម្ល កបំពកទ់ងំអស់ ្រតូវែតឲយ ្អ ត េហើយឲយមនលកខណៈសមរមយជនិចច។ សេម្ល កបំពក់
កនុង្រតូវផ្ល ស់ប្តូរនិងេបកសំ តឲយបនញឹកញប់ មករចបំច ់េដើមបរីក អនមយ័្របចកំយ ។ 

៣. មកលៈេទសៈពិេសសខ្លះ េនេពល េគយកជនជបឃំុ់េចញេទេ្រកពនធនគរកនុងេគល
បំណង មយួែដលមនករអនុញញ តិ មចបប ់ជនជបឃំុ់្រតូវែតបនអនុញញ តិឱយេស្ល កពកស់េម្ល កបំពក់
ផទ ល់ខ្លួនរបស់េគ ឬកស៏េម្ល កបំពកេ់ផ ងៗ ែដលពំុមនលកខណៈេលចេធ្ល ខុសេគខុសឯងេពក។ 

វធិន ២០ 
 

្របសិនេបើេគអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់េស្ល កពកេ់ខ វផទ ល់ខ្លួនេនកនុងពនធនគរ ជញ ធរ្រតូវធន
ថេខ វទងំេនះ្រតូវរក ឲយ ្អ តបត េហើយមនគុណភពល្អសមលមមេ្របើបនជនិចច។ ចំ តក់រែបប
េនះ្រតូវេផ្តើមេធ្វើចប់ ងំពីៃថងែដលជនជបឃុ់ំចូលមកដល់ពនធនគរ។   

វធិន ២១  
 

េយងេទ មក្រមតិរស់េន្របចតំំបន ់ ឬ្របច្ំរបេទសទងំមូល ជនជបឃំុ់្រគប់ៗ រូប្រតូវែតមន 
ែ្រគេដកមន កម់យួ និងសមភ រៈេដកេ យែឡកពីជនជបឃំុ់ឯេទៀត េហើយ្រតូវឲយ ្អ ត និង្រតូវផ្ល ស់ប្តូរ ឲយបន
ញឹកញបេ់ដើមបរីក ភព ្អ តបត។ 
 
ម្ហូប រ 

វធិន ២២ 
១. ជនជបឃំុ់្រគបរូ់ប ្រតូវែតបនទទួលម្ហូប រ ែដលផ្តល់ឲយេ យរដ្ឋ មេពលេម៉ងធមម ។ 

ម្ហូប រេនះ ្រតូវមនគុណភព នងិជីវជតិ រ្រគប្់រគនេ់ដើមបសុីខភព នងិកម្ល ងំពលំ រស់ជតិទទួល
យកបន និង្រតូវបនចម្អនិបនល្អ។  
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២. ទឹកស្រមបផ់ឹក្រតូវឲយមន្រគប្់រគនស់្រមបេ់នេពល ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ្រតូវករ។ 

ករ ត្់របណនិងេលងកី   

វធិន ២៣ 
 

១. ជនជបឃំុ់្រគបរូ់ប ែដលមនិបនេចញេទេធ្វើករេនខងេ្រកពនធនគរេទេនះ ្រតូវមនឱកស
ត្់របណេនកនុងទីធ្ល ្រសឡះយ៉ងតិចមយួេម៉ងជេរៀង ល់ៃថង ្របសិនេបើធតុ កសអនុញញ ត។ 

២. ជនជបឃំុ់អនីតជិន និងជនជបឃំុ់នតីិជនែដលមន យុ និង ងកយសម្រសប ្រតូវឲយមន
ករហ្វឹក តខ់ងកយវបបកមម និងករកំ ន្តផងេនកនុងេពល ត្់របណ។ កនុងនយ័េនះែដរពនធនគរគួរ 
ផ្តល់ទកីែន្លង និងសំភរៈកី េផ ងៗ។ 

 
េស ែថទសុំខភព  

វធិនទ២ី៤ 

ករផ្តល់េស ែថទសុំខភពដល់ជនជបឃំុ់ គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋ។ ជនជបឃំុ់្រតូវទទួល
បនករែថទសុំខភព មស្តង់ រដូចគន នឹងេស សុខភពខងេ្រកពនធនគរដូេចន ះែដរ និង្រតូវមនលទធ
ភពទទួលបនេស ែថទសុំខភពេ យឥតគិតៃថ្ល និងមនិេរ ើសេអើងេ យ រ ថ នភពផ្លូវចបបរ់បស់ពួក
េគ។ 

េស ែថទសុំខភព ្រតូវបនចតែ់ចងេ យសហករជិតសនិតជមយួ្របពន័ធសុខភបិល ធរណៈ
ទូេទ និង ធនឱយមននិរន្តរភពៃនករពយបល នងិែថទ ំ រមួទងំេមេ គេអដស៍ រេបង និងជំងឺឆ្លងេផ ងៗ
េទៀត កដូ៍ចជចំេពះេ គេញ នផងែដរ។ 

 

វធិនទ២ី៥ 

១. ពនធនគរនីមយួៗ្រតូវមនេស ែថទសុំខភព ែដលមនភរកិចច យតៃម្ល ផ ព្វផ យ ករពរ 
និងេលើកកមពស់សុខភពផ្លូវកយ និងសុខភពផ្លូវចិត្តរបស់ជនជបឃំុ់ េ យយកចិត្តទុក កពិ់េសសចំេពះ
ជនជបឃំុ់ ែដល្រតូវករករែថទសុំខភពពិេសស ឬែដលមនបញ្ហ សុខភពែដល ងំដល់ករ ្ត រនតីិស
មបទ។ 
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២. េស សុខភព្រតូវមនសមសភពជ្រកុមច្រមុះ នងិមនគុណវឌ ្ិរគប្់រគន ់  កនុងករពយបល
េ យឯក ជយ និង្រតូវមនជំនញែផនកចតិ្តវទិយ និងវកិលវទិយ។ ពនធនគរក្៏រតូវមនទន្តេពទយែដលមនគុណ
វុឌឈសិម្រសបស្រមបជ់នជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ 

 

វធិនទ២ី៦ 

១. ែផនកេស ែថទសុំខភព ្រតូវេរៀបច ំ និងែថទឯក រេពទយេទៀងទត ់ ថមីៗ  និងមនករសមង ត ់
របស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  េហើយជនជបឃំុ់ទងំអស់ ចអនុញញ តចូលេមើលឯក ររបស់ពួកេគេទ មសំ
េណើ ។ ជនជបឃំុ់ ចពឹងពកឱ់យអនកទីបីចូលេមើលឯក ររបស់ខ្លួនបន។ 

២. ឯក រេពទយ្រតូវបនេផទរេទែផនកេស ែថទសុំខភពៃន ថ បន័ទទលួេនេពលមនករេផទរជន
ជបឃំុ់ មន ក ់េ យ្រតូវរក ករសមង តេ់វជជ ្រស្ត។  

 

វធិនទ២ី៧ 

១. ពនធនគរទងំអស់្រតូវធនករទទួលករទទួលភ្ល មៗនូវករែថទេំវជជ ្រស្តកនុងករណីបនទ ន។់ 
ជនជបឃំុ់ែដល្រតូវករករពយបលពេិសសឬករវះកត ់ ្រតូវបញជូ នេទ ថ បន័ជំនញ ឬេទមនទរីេពទយទូេទ
េនខងេ្រក។ ទី ពនធនគរមនមនទរីេពទយខ្លួនឯង ្រតូវមនបុគគលិក នងិ បំពកប់រកិខ រ្រគប្់រគន ់ េដើមបី
ពយបល និងែថទជំនជបឃំុ់ែដល្រតូវទទួលេស សុខភបិល។ 

២. មនែតអនកជំនញករែផនកែថទងំសុខភពប៉ុេ ្ណ ះែដល ចេធ្វើករសេ្រមចចិត្តទកទ់ងនឹងករ
ពយបល េ យមនិ្រតូវបនបំពនេ យ ឬមនិេអើេពើពីម្រន្តីពនធនគរែដលមនិែមនជម្រន្តីេពទយេឡើយ។  

 

វធិន ២៨ 

េនកនុងពនធនគររបស់ជនជបឃំុ់្រសី ្រតូវឲយមនករឧបតថមភពិេសសស្រមបក់រែថរក  និង
ពយបល ខ្លួនេនេពលមុន និងេ្រកយករស្រមលកូន។ េបើ ចេធ្វើបន ្រតូវែតអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់បន
េចញេទស្រមលកូនេនេ្រកពនធនគរ។ ប៉ុែន្តេបើសិន កូនេកើតេនកនុងពនធនគរវញិ មនិ្រតូវចុះនិេទទស
កនុងសំបុ្រតកេំណើ តថទរកេនះេកើតេនកនុងពនធនគរេឡើយ។ 
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វធិនទ២ី៩ 

១. ករសេ្រមចចិត្តអនុញញ តឱយេកមង ន កេ់នជមយួឳពុកម្ត យកនុងពនធនគរ គឺ្រតូវែផ្អកេលើផល
ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ។ េពលអនុញញ តឱយកុមរ ន កេ់នកនុងពនធនគរជមយួឳពុកម្ត យ ្រតូវផ្តល់េស
ដូចខងេ្រកមដល់កុមរ៖ 

(ក) េពលកុមរមនិសថិតកនុងករែថទពំីឳពុកម្ត យ ពួកេគទទួលេស ែថទខំងេ្រក ឬខងកនុង េ យ
បុគគលិកជំនញ ។ 

(ខ) េស ែថទកុំមរ រមួមនករពិនតិយសុខភពេនេពលចូលេពទយ នងិករបន្ត ម នករអភវិឌ
របស់កុមរេ យម្រន្តីជំនញ។  

 

២. កុមរេនកនុងពនធនគរជមយួឳពុកម្ត យមនិ្រតូវបនចតទុ់កជជនជបឃំុ់េទ។ 

 

វធិនទ៣ី០ 

្រគូេពទយ ឬម្រន្តីជំនញែផនកែថទសុំខភព េទះជ្រតូវ ឬមនិត្រមូវឱយ យករណ៍ជូន្រគូេពទយ ក្៍រតូវ
ែតេមើល ពិភក  និងពិនិតយជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន បនទ បពី់ទទួលជនជបឃំុ់
ចូលកនុងពនធនគរ និងពិនិតយនេពលេ្រកយមកេទៀត មត្រមូវករចបំច។់ ្រតូវយកចតិ្តទុក កជ់ពេិសស
ចំេពះ៖ 

(ក) ករកំណតត់្រមូវករករែថទសុំខភព នងិករចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ស្រមបក់រ
ពយបល 

(ខ) ករពិនិតយេមើលលកខណៈែដលែស្តងេចញពីករេធ្វើបបេផ ងៗមកេលើជនជបឃំុ់មុនេពលបញជូ ន
មកពនធនគរ 

(គ) ករកំណតេ់ គសញញ ជំងផឺ្លូវចិត្ត ឬភព នតឹងេផ ងែដលប ្ត លមកពីករជបព់នធនគរ រមួ
មន និភយ័ៃនករេធ្វើអត្តឃត ឬករបងកអន្ត យដល់ខ្លួនឯង និងេ គសញញ េផ ងៗែដលប ្ត លមកពី
ករេសពេ្រគ ងេញ ន ករេ្របើឱសថ ឬេ្រគ ង្រសវងឹ និងបនទ បម់ក្រតូវចត់ ល់វធិនករ ឬករពយបលជក់
ែស្តងេទ ម ថ នភពជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ 
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(ឃ) កនុងករណីជនជបឃំុ់សង យ័មនជំងឺឆ្លង ្រតូវេរៀបចំ កជ់នជបឃំុ់េ យែឡក និងផ្តល់ករ
ពយបល្រតឹម្រតូវកនុងអំឡុងេពលែដលមនជំងឆឺ្លង។ 

(ង) ករកំណតពី់កយសមបទជនជបឃំុ់ស្រមបេ់ធ្វើករងរ លំ ត្់របណ និងចូលរមួសកមមភព
េផ ងៗ មលទធភពជកែ់ស្តង។  

 

វធិនទ៣ី១ 

្រគូេពទយ ឬម្រន្តីជនំញែផនកែថទសុំខភព្រតូវចូលេទជួបជនជបឃំុ់ែដលឈជឺេរៀង ល់ៃថង ្រពម
ទងំជបួជនជបឃុ់ំទងំអស់ែដលបង្ហ ញពីបញ្ហ សុខភពផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត ឬរបសួ ន ម នងិជនជបឃំុ់
ែដល្រតូវមនករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស។  ល់ករពិនតិយែផនកេវជជ ្រស្ត្រតូវេធ្វើេឡើងជសមង ត។់  

 

វធិនទ៣ី២ 

១. ទំនកទំ់នងរ ង្រគូេពទយឬម្រន្តជំីនញែផនកសុខភពជមយួនងិជនជបឃំុ់ ្រតូវេធ្វើេឡើង្រសប ម
្រកមសីលធម ៌ និងបទ ្ឋ នវជិជ ជវីៈ ដូចគន នឹងបទ ្ឋ នែដលបនអនុវត្តចំេពះអនកជំងឺេនកនុងសហគមនដូ៍េចន ះ
ែដរ េហើយជពិេសស៖ 

(ក) កិចចករករពរសុខភពផ្លូវកយ នងិសុខភពផ្លូវចិត្តរបស់ជនជបឃំុ់ និងករបងក រ និងពយបល
ជំងែឺដល្រតូវែផ្អកេលើមូល ្ឋ នេវជជ ្រស្តប៉ុេ ្ណ ះ  

(ខ) ករ្របកនខ់ជ បស់្វ័យភពរបស់ជនជបឃំុ់ចំេពះសុខភពផទ ល់ខ្លួន និងករយល់្រពមបនទ បព់ី
ទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគនេ់នអំឡុងេពលៃនករេធ្វើទំនកទ់ំនងរ ង្រគូេពទយ នងិអនកជំងឺ 

(គ) ករមនករសមង តវ់ជិជ ជីវៈ េវៀរែលងែតករមនករសមង តេ់នះប ្ត លឱយមនករគំ មកំែហង
ជកែ់ស្តង និងពិត្របកដចំេពះអនកជំងឺ ឬអនកដៃទ 

(ឃ) ករ មឃត់ ចខ់តករចូលរមួសកមមឬែបបអកមមកនុងអំេពើ មយួែដល ជទរុណកមម 
និងអំេពើេឃរេឃេផ ងៗ អំេពើអមនុស ធម ៌ ឬអំេពើបេនថ កបនទ ប ឬទណ្ឌ កមម រមួមនករពិេ ធេវជជ ្រស្ត 
ឬវទិយ ្រស្ត ែដល ចប ្ត លឱយេ្រគះថន កដ់ល់សុខភពជនជបឃំុ់ ដូចជកតយ់កេកសិក ជលិក ឬ
សរ ី ងគរបស់ជនជបឃំុ់ជេដើម។ 
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២. េ យមនិបះ៉ពល់ដល់កថខណ័្ឌ ទី ១ (ឃ) ៃនវធិនេនះ ែផ្អកេលើករយល់្រពមេ យេសរ ីនិង
បនទ បព់ីទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់ និង្រសប មចបបជ់ធរមន ជនជបឃំុ់ ចអនុញញតចូលរមួកនុងករ
ពិេ ធករពយបល នងិករ្រ វ្រជវសុខភពេផ ងៗ េនកនុងសហគមន ៍ ្របសិនេបើករពិេ ធន ៍ និងករ
្រ វ្រជវទងំេនះរពឹំងថនឹងផ្តល់ផល្របេយជនផ៍ទ ល់ នងិសំខនច់ំេពះសុខភពរបស់ពួកេគ និង ចូលរមួ
ផ្តល់េកសិក ជលិក ឬសរ ី ងគដល់ ចញ់តរិបស់ជនជបឃំុ់េនះ។ 

វធិនទ៣ី៣ 

្រគូេពទយ ្រតូវ យករណ៍ជូន្របធនពនធនគរេនេពល ខ្លួនបនដងឹថ សុខភពផ្លូវកយ ឬផ្លូវ
ចិត្តរបស់ជនជបឃំុ់បនទទលួរង ឬនងឹទទួលរងរបសួធងនធ់ងរប ្ត លមកពីករេនកនុងពនធនគរ ឬលកខខណ្ឌ

មយួៃនកររស់េនកនុងពនធនគរ។  

វធិនទ៣ី៤ 

កនុងអំឡុងេពលពិនតិយជនជបឃំុ់ េពលបញជូ នមកដល់ពនធនគរ ឬកនុងេពលផ្តល់ករែថទពំយបល
េនេពលបនទ បម់កេទៀត ្របសិនេបើម្រន្តីជនំញេវជជ ្រស្ត្រ បែ់តដឹងពីសញញ ៃនករេធ្វើទរុណកមម ឬអេំពើ
េឃរេឃ អំេពើអមនុស ធម ៌ឬអំេពើបេនថ កបនទ ប ឬទណ្ឌ កមម េផ ងេទៀត ពួកេគ្រតូវចង្រកងជឯក រ និង
យករណ៍ករណីេនះេទ ជញ ធរសុខភបិល រដ្ឋបល ឬតុ ករ។ ្រតូវអនុវត្ត មនតិីវធីិករពរ្រតមឹ្រតូវ 

េដើមបកីរពរជនជបឃំុ់ ឬុបុគគលពកព់ន័ធេផ ងេទៀតពី និភយ័ៃនក្តីអន្ត យែដល ចេមើលេឃើញជមុន។  

វធិនទ៣ី៥ 

១. ្រគូេពទយ ឬ ថ បន័សុខភបិល ធរណៈមនសមតថកិចច្រតូវពនិិតយ និង្របឹក េយបល់ដល់
្របធនពនធនគរឱយបនទេទៀតអពំី៖ 

(ក) បរមិណ គុណភព ករេរៀបចំ និងេស រ 

(ខ) អនមយ័ និងភព ្អ ត របស់ ថ បន័ នងិរបស់ជនជបឃុ់ំ 

(គ) អនមយ័បរ ិ ថ ន សីុតុណ្ហ ភព ពន្លឺ និងខយល់េចញចូលកនុងពនធនគរ 

(ឃ) ភពសម្រសប និងភព ្អ តៃនសេម្ល កបំពក ់និងកែន្លងេដករបស់ជនជបឃំុ់ 

(ង) ករេគរព មវធិនននទកទ់ងនឹងករអបរ់កំយ និងកី  កនុងករណីមនិមនអនកបេចចកេទស
ទទួលខុស្រតូវចេំពះសកមមភពទងំេនះ។  
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២. ្របធនពនធនគរ ្រតូវពិចរ េលើដំបូនម ន និងរបយករណ៍ែដលបនផ្តល់ជូន ្រសប មកថ
ខណ័្ឌ ទី ១ ៃនវធិនេនះ និងវធិនទី៣៣ និង្រតូវចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ េដើមបអីនុវត្តដបូំនម ន និងអនុ សន៍
ននែដលមនកនុងរបយករណ៍ទងំេនះ។ ្របសិនដបូំនម ន ឬអនុ សនទ៍ងំេនះមនិសថិតកនុងែដនសមតថ
កិចចរបស់្របធនពនធនគរ ឬ្របសិនគតម់និយល់្រសបជមយួពួកេគ ្របធនពនធនគរ្រតូវ្របគល់របយ
របស់គត ់ េ យភជ បជ់មយួនឹងដបូំនម ន និងអនុ សនរ៍បស់្រគូេពទយ ឬ របស់ ថ បន័សុខភបិល ធរ
ណៈ េទ ជញ ធរថន កេ់លើរបស់ខ្លួនជបនទ ន។់ 

កររតឹបន្តងឹ វនិយ័ នងិករ កទ់ណ្ឌ កមម 

វធិនទ៣ី៦ 

្រតូវ្របកនវ់និយ័ និងបញជ  មនិេលើសពីក្រមតិៃនភពចបំច ់ េដើមបធីនសុវតថិភពពនធនគរ សន្តិ
សុខ្របតិបត្តិពនធនគរ និងស ្ត បធ់ន បល់្អៃនកររស់េនជសមូហភព។  

 

វធិនទ៣ី៧ 

្របករខងេ្រកម្រតូវអនុវត្ត្រសប មករអនុញញ តែដលមនែចងកនុងចបប ់ ឬបទបញជ ែដលេចញ
េ យ ជញ ធររដ្ឋបលមនសមតថកិចច៖ 

(ក) ករ្រប្រពឹត្ត ែដលេលមើសនឹងវនិយ័ពនធនគរ 

(ខ) ្របេភទ និងេថរេវ ៃនទណ្ឌ កមមវនិយ័ែដល ចមន 

(គ) ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករ កទ់ណ្ឌ កមមវនិយ័ 

(ឃ) ទ្រមង់ មយួៃនករបំែបកជនជបឃំុ់េចញេ យមនិមនករសម័្រគចិត្ត ដូចជករ កឃំុ់ ច់
េ យែឡក ករ កឱ់យេន ចពី់េគ ករបែំបក ករ ក្់រកុមែថទពំេិសស ឬកររតិបន្តឹងករ ន កេ់ន 
េ យ រទណ្ឌ កមមវនិយ័ ឬេ យ រមូលេហតុរក ស ្ត បធ់ន ប ់ និងសន្តិសុខពនធនគរ ្រពមទងំករ
្របកសផ ព្វផ យអំពីេគលនេយបយ និងនតីិវធិី្រគប្់រគងេលើករេ្របើ្របស់និងករពិនិតយេឡើងវញិេលើករ
ចតែ់ចងនិងករបញចបវ់ធិនករបំែបកេ យមនិមនករសម័្រគចតិ្តខងេលើ ។  
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វធិនទ៣ី៨ 

១. រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវបនេលើកទកឹចិត្ត ឱយេ្របើ្របស់ មយួែផនកៃនយន្តករបងក រ ស្រមបស្រមួល
ជេម្ល ះ ឬយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេផ ងៗេទៀត េដើមបកីរពរករេលមើសវនិិយ ឬេ ះ្រ យជេម្ល ះ។ 

២. ចំេពះជនជបឃុ់ំ ែដល ឬ្រតូវបនេន កឱ់យេន ចព់េីគ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវចតវ់ធិនករ
ចបំចន់ន េដើមបសី្រមលផលបះ៉ពល់ៃនករឃំុឃងំេទេលើខ្លួនេគ និងេទេលើសហគមនរ៍បស់ពួកេគ 
បនទ បព់ីករេ ះែលងេចញពីពនធនគរ។  

វធិនទ៣ី៩ 

១. គម នជនជបឃំុ់ មន ក្់រតូវទទួលទណ្ឌ កមមេផ ងេ្រកពទីណ្ឌ កមមែដលមនែចងកនុងចបបឬ់បទ
បញជ  ដូចមនេយងកនុងវធិនទ៣ី៧ និង្រសប មេគលករណ៍េសមើភព នងិនីតិវធីិ្រតឹម្រតូវ។ ជនជបឃំុ់មនិ
្រតូវបនេធ្វើទណ្ឌ កមមវនិយ័ពីរដងចំេពះអំេពើឬបទេលមើសដែដលេឡើយ។  

២. រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវធនសមម្រតរ ងទណ្ឌ កមមវនិយ័ នងិករបំពនវនិយ័ ែដល្រតូវបន
្រប្រពឹត្តេឡើង និង្រតូវរក កំណត្់រ ទណ្ឌ កមមវនិយ័ទងំអស់ឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

៣. មុននឹង កទ់ណ្ឌ កមមវនិយ័ រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវពចិរ ថេតើជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬអសមតថភពែផនក
ករអភវិឌ  ចជក ្ត រមួចំែណកដល់ករ្រប្រពឹត្តរបស់ពួកេគែដរឬេទ ឬរមួចំែណកដល់អំេពើែដលប ្ត ល
ឱយមនករេចទ្របកនែ់ផនកវនិយ័ែដរឬេទ េហើយ្របសិនេបើមនេតើ េកើតេឡើងេ យរេបៀប ។ រដ្ឋប
លពនធនគរ មនិ្រតូវ កទ់ណ្ឌ កមមចំេពះករ្រប្រពឹត្ត មយួរបស់ជនជបឃំុ់ ែដលប ្ត លមកពីជំងឺផ្លូវចិត្ត 
ឬអសមតថភពែផនកបញញ របស់េគេឡើយ។  

វធិនទ៤ី០ 

១. គម នជនជបឃំុ់ មន ក្់រតូវបនជួលេធ្វើករងររបស់ពនធនគរ េ្រកមលកខខណ្ឌ ទណ្ឌ កមមវនិយ័
េនះេទ។ 

២. េទះជយ៉ង កេ៍ យ វធិនេនះមនិ្រតូវ ងំដំេណើ រករ្រប្រពតឹ្តេទរបស់្របពន័ធស្វ័យ
្រគប្់រគងែដល្រតូវបេងកើតេឡើង មរយៈករចត់ ងំជនជបឃំុ់ជ្រកុមេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ម្រន្តី
ពនធនគរេដើមបចូីលរមួសកមមភពសងគម អបរ់ែំកែ្រប ឬសកមមភពកី ជក់ ក ់ ឬភរកិចចេផ ងេទៀត។ 
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វធិនទ៤ី១ 

១. ករេចទ្របកនព់ីបទេលមើសវនិយ័េទេលើជនជបឃំុ់ មន ក្់រតូវ យករណ៍ជបនទ នេ់ទកន់
ថ បន័មនសមតថកិចច ែដល្រតូវចត់ ងំករេសុើបអេងកតេ យមនិបង្អងយូ់រ។ 

២. ជនជបឃំុ់្រតូវបនជូនដណឹំង េ យមនិបង្អង ់ នងិកនុងភ មយួែដលពកួ ចយល់បន ពី
្របេភទៃនករេចទ្របកនេ់ទេលើពួកេគ និង្រតូវបនផ្តល់េពលេវ  និង លទធភព្រគប្់រគនស់្រមបក់រ
េរៀបចំករករពរក្តរីបស់ពួកេគ។  

៣. ជនជបឃំុ់្រតូវបនអនុញញ តឱយករពរេ យខ្លួនឯង ឬ មរយៈជំនយួែផនកចបប ់ េនេពលផល
្របេយជនយុ៍ត្តិធមម៌នករត្រមូវខ្ល ងំ ជពិេសសកនុងករណីបទេចទ្របកនែ់ផនកវនិយ័ក្រមតិធងរ។ ្របសិនជន
ជបឃំុ់មនិយល់ ឬមនិេចះភ ែដលេ្របើេនកនុងសវនករជំនុំជ្រមះបទេលមើសវនិយ័ ពួកេគ្រតូវបនជំនួយពី
អនកបកែ្របមនសមតថភព្រគប្់រគនេ់ យឥតគិតៃថ្ល។  

៤. ជនជបឃំុ់្រតូវមនឱកសទទួលបនករជំនុំជ្រមះេឡើងវញិ មផ្លូវតុ ករេទេលើទណ្ឌ កមមវ ិ
នយ័ែដលខ្លួនទទួលរង។ 

៥. កនុងករណីែដលករបំពនេលើវនិយ័្រតូវបនវនិិចឆយ័ថជបទឧ្រកិដ្ឋ ជនជបឃំុ់មនសិទធទិទួល
បនករធនែផនកនីតវិធិ្ីរតឹម្រតូវទងំអស់ ែដលអនុវត្តចេំពះេរឿងក្ត្ីរពហមទណ្ឌ  រមួមនករទទួលជបួទី្របកឹ
ចបបេ់ យគម នឧបសគគ។  

វធិនទ៤ី២ 

លកខខណ្ឌ រស់េនទូេទ ែដលបនេរៀប បក់នុងវធិនទងំេនះ រមួមនពន្លឺ ខយល់េចញចូល សីុតុណ្ហ
ភព ករ កទ់ណ្ឌ កមម រូបតថមភ ទឹកផឹក ករេចញេទទទួលខយល់ កសខងេ្រក និងករ ត្់របណ 
អនមយ័ផទ ល់ខ្លួន ករែថទសុំខភព និងទីកែន្លងផទ ល់ខ្លួនសមរមយ ្រតូវអនុវត្តចំេពះជនជបឃំុ់ទងំអស់ 
េ យមនិេរ ើសេអើង។  

វធិនទ៤ី៣ 

១. េទះកនុង ថ នភព កេ៍ យ កររតឹបន្តងឹ ឬករ កទ់ណ្ឌ កមមវនិយ័មនិ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងនយ័េធ្វើ
ទរុណកមម ឬអំេពើេឃរេឃ អេំពើអមនុស ធម ៌ ឬអេំពើបេនថ កបនទ ប ឬទណ្ឌ កមម េផ ងេទៀតេឡើយ។ ជ
ពិេសស ទេង្វើខងេ្រកម្រតូវបន មឃត៖់ 

(ក) ករ កឃំុ់ខ្លួន ចែ់តឯងេ យមនិមនេពលកំណត ់
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(ខ) ករេចះែតបន្ត កឃំុ់ខ្លួន ចែ់តឯង 

(គ) ករ កជ់នជបឃំុ់កនុងបនទបង់ងឹត ឬបនទបភ់្លចឺងំរហូត 

(ឃ) ករ កទ់ណ្ឌ កមមេលើ ងកយ ឬករកតប់នថយរបប រឬទឹក 

(ង) ករ កទ់ណ្ឌ កមមជសមូហភព។ 

២. ឧបករណ៍ឃំុឃងំ មនិ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជទណ្ឌ កមមចំេពះបទេលមើសវនិយ័េទ។ 

៣. ទណ្ឌ កមមវនិយ័ ឬវធិនកររតឹបន្តឹង មនិ្រតូវរមួបញជូ លករ មឃតម់និឱយមនទំនកទ់ំនង 
ជមយួ្រគួ រេទ។ មេធយបយទំនកទ់ំនងជមយួ្រគួ រ ច្រតូវបនរតឹតបតិែតកនុងរយៈេពលកំណត់
មយួ និងេនេពល ែដលត្រមូវឱយមនករធនសន្តិសុខ និងស ្ត បធ់ន បប់៉ុេ ្ណ ះ។  

វធិនទ៤ី៤ 

ចំេពះេគលបំណងៃនវធិនទងំេនះ ករឃុំខ្លួន ចែ់តឯងគឺជករឃំុឃងំជនជបឃំុ់ចបពី់រយៈ
េពល ២២ េម៉ង េឡើងេទ កនុងមយួៃថង េ យមនិឱយមនទំនកទ់ំនងចបំចជ់មយួមនុស ដៃទ។ ករបន្តឃំុ
ខ្លួន ចែ់តឯងគឺជករឃុំឃងំែតមន កឯ់ង ស្រមបរ់យៈេពលេលើសពី១៥ៃថងជប់ៗ គន ។  

វធិនទ៤ី៥ 

១. ករឃំុឃងំែតមន កឯ់ង ្រតូវបនអនុវត្តែតកនុងករណីពិេសសនិងកនុងដំ កក់លចុងេ្រកយ
ប៉ុេ ្ណ ះ ស្រមបរ់យៈេពលខ្លី ម ចេធ្វើបន និងេ្រកមករពិនតិយេឡើងវញិេ យឯក ជយ នងិអនុេ ម
មករអនុញញ តរបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចច។ មនិ្រតូវេ្របើ្របស់េ យ ្រស័យេលើេទសរបស់ជនជប់

ឃំុមន ក់ៗ េឡើយ។ 

២. ករ កឃំុ់ខ្លួនែតមន កឯ់ង គួរ្រតូវបន មឃត ់ កនុងករណីជនជបឃំុ់មនពិករភពផ្លូវចិត្ត ឬ 
ផ្លូវកយ េនេពលែដលពិករភពេនះ ចនឹងកនែ់តធងនធ់ងរេ យ រវធិនករេនះ។ ករ មឃតក់រេ្របើ
្របស់ករឃំុខ្លួនែតមន កឯ់ង និងវធិនករ្រសេដៀងគន េនះ ចំេពះ្រស្តី និងកុមរ ែដលមនែចងកនុងបទ ្ឋ ន
និងវធិនអងគករសហ្របជជតិននស្តីពីករបងក រឧ្រកិដ្ឋកមមនិងយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ េនបន្តេ្របើ្របស់ដែដល។  

 

វធិនទ៤ី៦ 

១. បុគគលិកែថទសុំខភព មនិ្រតូវមនតួនទី មយួេនកនុងករ កទ់ណ្ឌ កមមវនិយ័ ឬវធិនកររតឹ 



18 
 

បន្តងឹេផ ងេទៀតេឡើយ។ េទះជយ៉ង កេ៍ យ ពួកេគ្រតូវយកចិត្តទុក កច់ំេពះសុខភពរបស់ជនជប់
ឃំុ ែដល កក់នុងទ្រមង់ មយួ ចេ់ យែឡកេ យអេចតន រមួមន មរយៈករសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់
្របចៃំថង នងិករផ្តល់ជំនួយែផនកេវជជ ្រស្ត នងិករពយបលទនេ់ពលេវ  មសំេណើ របស់ជនជបឃំុ់ ឬ
ម្រន្តពីនធនគរ។ 

២. បុគគលិកែថទងំសុខភព ្រតូវ យករណ៍ជូន្របធនពនធនគរេ យមនិពនយរេពល អំពីលទធ
ផលអវជិជមនៃនទណ្ឌ កមមវនិយ័ ឬ វធិនកររតឹបន្តឹងេផ ងេទៀតស្តីពីសុខភពផ្លូវកយ ឬសុខភពផ្លូវចតិ្តរបស់
ជនជបឃំុ់ែដលទទួលរងពីទណ្ឌ កមមេនះ ឬពីវធិនករេផ ងៗ នងិ្រតូវផ្តល់ដំបូនម នដល់្របធនពនធនគរ
្របសិនពួកេគគិតថចបំច ់ េដើមបបីញឈបឬ់ែកែ្របវធិនករទងំេនះេ យ រមូលេហតុសុខភពផ្លូវកយ ឬ
សុខភពផ្លូវចិត្ត។ 

៣. បុគគលិកែថទងំសុខភព ្រតូវមនសិទធអិំ ចេដើមបពីនិិតយេឡើងវញិ នងិផ្តល់អនុ សនផ៍្ល ស់                
ប្តូរករបំែបកជនជបឃំុ់េ យមនិមនករសម័្រគចិត្ត េដើមបធីនថវធិនករ កប់ំែបកជនជបឃំុ់មនិេធ្វើឱយបះ៉
ពល់ធងនធ់ងរដល់ ថ នភពសុខភព ឬពិករភពែផនក ងកយឬផ្លូវចិត្តរបស់ជនជបឃំុ់។ 

ឧបករណ៍ឃំុឃងំ 

វធិនទ៤ី៧ 

១. ករេ្របើ្របស់្រច ក ់ ែដក ឬឧបករណ៍ឃំុឃងំេផ ងេទៀត ែដលបេនថ កបនទ ប ឬបងកករឈចឺប់
ជ ្រតូវបន មឃត។់ 

២. ឧបករណ៍ឃំុឃងំេផ ងេទៀត ្រតូវបនេ្របើ្របស់ែតេនេពលមនករអនុញញ តេ យចបប ់ និង
កនុងកលៈេទសៈដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) េដើមបបីងក រករលួចរត ់ កនុងអំឡុងេពលេផទរ ឬជនជបឃំុ់្រតូវបនយកេចញពីពនធនគរេទ
បង្ហ ញខ្លួនចេំពះមុខតុ រ ឬ ជញ ធររដ្ឋបល  

(ខ) េ យមនបញជ ព្ីរបធនពនធនគរ និងេនេពលែដលវធិី ្រស្តេផ ងេទៀតមនិទទួលបន
េជគជយ័កនុងករករពរជនជបឃំុ់ពីករបងករបសួ ន មេលើខ្លួនឯងឬេលើអនកដៃទ ឬករបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ។ 
កនុងករណីេនះ ្របធនពនធនគរ្រតូវជូនដំណឹងជបនទ នដ់ល់្រគូេពទយ ឬម្រន្តីជនំញែថទសុំខភព និង យ
ករណ៍ជូន ជញ ធរថន កេ់លើ។  
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វធិនទ៤ី៨ 

១. េនេពលករ កឱ់យេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ឃំុឃងំ ែដល្រតូវបនអនុញញ ត្រសប មកថខណ័្ឌ ទី២ 
ៃនវធិនទី៤៧ េគ្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍ដូចខងេ្រកម៖  

(ក) ឧបករណ៍ឃំុឃងំ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ ែតេនេពល ែដលវធិនករ្រ លជងេនះមនិមន
្របសិទធភពកនុងករេ ះ្រ យ និភយ័ែដល ចេកើតមនេ យ រែតសកមមភពេនះមនិ្រតូវបនរតិ
បន្តងឹ  

(ខ) រេបៀបេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ឃំុឃងំគួរែតេធ្វើជលកខណៈអបបបរម ែដលចបំច ់ នងិមនេហតុ
ផល្រតឹម្រតូវ េដើមប្ីរគប្់រគងសកមមភពរបស់ជនជបឃំុ់ េ យែផ្អកេលើក្រមតិ នងិ្របេភទៃន និភយ័ែដល
ចេកើតមនេឡើង 

(គ) ឧបករណ៍ឃំុឃងំ គួរ្រតូវបនេ្របើស្រមបែ់តកនុងរយៈេពលចបំចប់៉ុេ ្ណ ះ និង្រតូវបនេ ះ
េចញវញិភ្ល មៗ មែដល ចេធ្វើបន បនទ បព់ី និភយ័ែដលេកើតេឡើងេ យ រសកមមភពមនិរតិបន្តឹង
ទងំេនះែលងមនតេទេទៀត។  

២. ឧបករណ៍ឃំុឃងំ មនិ្រតូវបនេ្របើចំេពះ្រស្តី កនុងអំឡុងេពលមនគភ ៌ អំឡុងេពលស្រមលកូន 
និងបនទ បព់ីស្រមលកូនរចួភ្ល ម។ 

វធិនទ៤ី៩ 

រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវែស្វងរក និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លពីករេ្របើ្របស់ និងបេចចកេទស្រគប្់រគង
ឧបករណ៍ឃំុឃងំេដើមបបីេញច សត្រមូវករេ្របើ្របស់  ឬកតប់នថយឥទធិពលៃនឧបករណ៍ទងំេនះ។ 

ករែឆកេឆរជនជបឃំុ់ នងិបនទបឃំុ់ឃងំ 

វធិនទ៥ី០ 

ចបប ់ នងិបទបញជ ស្រមប្់រគប្់រគងករែឆកេឆរជនជបឃំុ់ និងបនទបឃំុ់ឃងំ ្រតូវអនុេ ម ម
កតព្វកិចចននេ្រកមចបបអ់ន្តរជតិ និង្រតូវគិតអពំីបទ ្ឋ ន និងនិយមអន្តរជតិ និង្រតូវគិតគូរពីត្រមូវករ
ធនសន្តិសុខកនុងពនធនគរ។ ករែឆកេឆរ្រតូវេធ្វើេឡើង មវធិេីគរពេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់មនុស  និងសិទធៃិន
ជីវភពឯកជនរបស់អនកែដល្រតូវែឆកេឆរេនះ កដូ៍ចជេគលករណ៍ស្តីពីភពសមម្រត នីតយនុកូលភព 
និងភពចបំច។់ 
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វធិនទ៥ី១ 

ករែឆកេឆរមនិ្រតូវបនេ្របើេដើមបេីបៀតេបៀន បំភតិបំភយ័ ឬចូលេទរខំនជីវតិឯកជនរបស់ជនជប់
ឃំុេឡើយ។ ចេំពះេគលបំណងៃនគណេនយយភពវញិ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវរក របយករណ៍ពិនិតយេនះឱយ
បន្រតឹម្រតូវ  ជពេិសសករែឆកេឆរេ យមនករឱយេ ះសេម្ល កបំពកខ់ងេ្រក និងករែឆកេឆរ ងកយ 
និងករែឆកេឆរបនទបឃំុ់ឃងំ េ យ្រតូវកត្់រ នូវមូលេហតុត្រមូវឱយមនករែឆកេឆរ អត្តសញញ ណអនក
ែឆកេឆរ និងលទធផលៃនករែឆកេឆរ។  

 

វធិនទ៥ី២ 

១. ករែឆកេឆរែដលបះ៉ពល់ដល់ឯកជនភពែដលមនដូចជរែឆកេឆរេ យមនករឱយេ ះសេម្ល
កបំពកខ់ងេ្រក នងិករែឆកេឆរ ងកយ ច្រតូវបនេធ្វើេឡើងែតកនុងករណីចបំច់ ចខ់តប៉ុេ ្ណ ះ។ រដ្ឋ
បលពនធនគរ ្រតូវបនេលើកទកឹចិត្តេដើមបបីេងកើត នងិេ្របើ្របស់ជេ្រមើសេផ ងេ្រកពីករែឆកេឆរ្របេភទេនះ។ 
ករពិនិតយែដលបះ៉ពល់ដល់ឯកជនភព ្រតូវេធ្វើេឡើងជឯកជន និងេ យបុគគលិកែដលមនករបណ្តុ ះប ្ត
ល្រតឹម្រតូវ និងែដលមនេភទដូចគន នឹងជនជបឃុ់ំ។  

២. ករែឆកេឆរ ងកយ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យម្រន្តែីថទសុំខភពជំនញប៉ុេ ្ណ ះ មនិែមនេ យម្រន្តី
មនភរកិចចចមបងកនុងករែថទងំជនជបឃំុ់េឡើយ ឬយ៉ងេ ច ស់េ យម្រន្តែីដលទទួលករបណ្តុ ះប
្ត ល្រតឹម្រតូវេ យ្រគូេពទយេលើែផនកបទ ្ឋ នអនមយ័ សុខភព និងសុវតថិភព។  

វធិនទ៥ី៣ 

ជនជបឃំុ់្រតូវទទួលបនឯក រទកទ់ងនឹងនីតវិធិេីរឿងក្តីរបស់ពួកេគ ឬ្រតូវបនអនុញញ តឱយរក
ទុកនូវឯក រទងំេនះេ យខ្លួនឯងេ យមនិចបំចឱ់យម្រន្តីរដ្ឋបលពនធនគរេមើលបន។ 

ពត័ម៌នស្រមបជ់នជបឃំុ់ និងបណ្តឹ ងរបស់ជនជបឃំុ់ 

វធិនទ៥ី៤ 

េនេពលទទួលចូលពនធនគរ ជនជបឃំុ់្រតូវបនពត័ម៌នជ យលកខណ៍អក រភ្ល មៗអំព៖ី 

(ក) ចបបស់្តីពីពនធនគរ និងបទបញជ ៃផទកនុងេផ ងៗរបស់ពនធនគរែដលកំពុងអនុវត្ត 
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(ខ) សិទធិរបស់ពួកេគ រមួមនរេបៀបែស្វងរកពត័ម៌នែដល្រតូវបនអនុញញ ត សិទធិទទួលបនករ
្របឹក ែផនកចបបន់ិងជំនួយែផនកចបប ់និងនីតវិធិសី្រមបេ់ធ្វើសំេណើ  ឬបណ្តឹ ងត ៉  

(គ) កតព្វកិចចរបស់ពួកេគ រមួទងំទណ្ឌ កមមវនិយ័ែដល ចអនុវត្តបន និង 

(ឃ) បញ្ហ ននែដលចបំចេ់ដើមបជីួយ ជនជបឃំុ់ស្រមបខ្លួនេទនឹងជីវតិេនកនុងពនធនគរ។ 

វធិនទ៥ី៥ 

១. ពត័ម៌នែដលបនរេរៀប បេ់នកនុងវធិនទី៥៤ ្រតូវរកបនជភ ែដលនិយមេ្របើបផុំត ្រសប
មត្រមូវកររបស់ជនជបឃំុ់កនុងពនធនគរ។ ្របសិនជនជបឃំុ់មនិយល់ពីភ មយួ ្រតូវផ្តល់េស បក

ែ្រប។  

២. ្របសិនជនជបឃំុ់មនិេចះអក រ ្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នដល់ពួកគតេ់ យផទ ល់មត។់ ្របសិនជនជប់
ឃំុពិករភពែផនកញណ ្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នដល់ពួកេគ មរយៈមេធយបយសម្រសប មត្រមូវកររបស់ពួក
េគ។  

៣. រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវបិទបង្ហ ញពត័ម៌នសេងខបកនុងបរេិវណ ធរណៈរបស់ពនធនគរ។ 

វធិនទ៥ី៦ 

១. ល់ជនជបឃំុ់ កនុងមយួៃថងៗ្រតូវមនឱកសេធ្វើសំេណើ  ឬបណ្តឹ ងេទ្របធនពនធនគរ ឬម្រន្តី
ពនធនគរដៃទេទៀត ែដលទទួលសិទធិតំ ង។  

២. ជនជបឃំុ់្រតូវមនឱកសេធ្វើសំេណើ ឬប្តឹងេទកនអ់ធិករពនធនគរកនុងអំឡុងេពលអធិករកិចច។ 
ជនជបឃំុ់្រតូវមនឱកសនិយយជមយួអធិករពនធនគរឬម្រន្តីអធិករកិចចេ យេសរ ី និងេ យសមង ត ់
េ យមនិមនវត្តមនរបស់្របធនពនធនគរឬម្រន្តីពនធនគរដៃទេទៀត។ 

៣. ល់ជនជបឃំុ់្រតូវបនអនុញញ តឱយេធ្វើសំេណើ  ឬប្តឹងត ៉ ចំេពះករ្រប្រពឹត្តេទេលើពកួេគ  េ យ
គម នករ្រតួតពិនតិយ េទកនរ់ដ្ឋបលពនធនគរក ្ត ល និងេទកន់ ជញ ធរតុ ករ ឬ ជញ ធរមនសមតថ
កិចចេផ ងេទៀត រមួមន ជញ ធរមែដលមនសិទធ្ិរតួតពនិិតយ ឬមនអំ ចេ ះ្រ យ។ 

៤. សិទធិកនុងកថខណ័្ឌ ទី១ ដល់ទ៣ី ៃនវធិនេនះ ្រតូវបន្តផ្តល់ដល់ទី្របឹក ចបបរ់បស់ជនជបឃំុ់ែថម
េទៀត។ កនុងករណីទងំជនជបឃំុ់ ឬទី្របឹក ចបបរ់បស់ជនជបឃំុ់ មនិ ចអនុវត្តសិទធិទងំេនះបន 
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សមជិក មន កៃ់ន្រគួ ររបស់ជនជបឃំុ់ ឬបុគគលេផ ងេទៀតែដលដឹងេរឿងេនះ ចអនុវត្តសិទធិទងំេនះ
បន។  

វធិនទ៥ី៧ 

១. ល់សំេណើ និងបណ្តឹ ងត ៉ ្រតូវបនេ ះ្រ យនិងេឆ្លើយតបជបនទ នេ់ យមនិពនយរេពល។ 
្របសិន សំេណើ  ឬបណ្តឹ ងត ៉ ្រតូវបនបដិេសធ ឬកនុងករណីពនយរេពលយូសេហតុេពក េនះអនក កព់កយប
ណ្តឹ ង មនសិទធិនយំកបណ្តឹ ងេនះេទចេំពះមុខ ជញ ធរតុ ករ ឬ ជញ ធរេផ ងេទៀត។ 

២. ្រតូវមន្របពន័ធករពរេននឹងកែន្លង េដើមបធីនថជនជបឃំុ់ ចេធ្វើសំេណើ  ឬ កព់កយប្តឹងត ៉
េ យសុវតថិភព និងេ យសមង ត្់របសិនេបើអនកប្តងឹត ៉ េសនើសំុ។ ជនជបឃំុ់ ឬអនកេផ ងែដលបនេរៀប បេ់ន
កនុងកថខណ័្ឌ ទ៤ី ៃនវធិនទ៥ី៦ មនិ្រតូវ្របឈមនឹង និភយ័ទកទ់ងនឹងករសងសឹក ករគំ មកែំហង  ឬ
លទធផលអវជិជមនេផ ងៗ ែដលប ្ត លមកពកីរ កសំ់េណើ  ឬករប្តឹងត ៉ េនះ។ 

៣. ករេចទ្របកនថ់មនករេធ្វើទរុណកមម ឬអំេពើេឃរេឃ អេំពើអមនុស ធម ៌ ឬអេំពើបេនថ ក
បនទ ប ឬទណ្ឌ កមម េផ ងេទៀត មកេលើជនជបឃំុ់ ្រតូវបនេ ះ្រ យជបនទ ន ់និងេធ្វើករេសុើបអេងកតភ្ល មៗ
េ យមនិលំេអៀង េ យ ជញ ធរជតិឯក ជយមយួ ្រសប មកថខណ័្ឌ ទី១ដល់ទី២ ៃនវធិនទី៧១។ 

ករទំនកទ់ំនងជមយួពភិពខងេ្រក 

វធិនទ៥ី៨ 

១. េ្រកមករឃ្ល េំមើលកនុងករណីចបំច ់ ជនជបឃំុ់្រតូវបនអនុញញ តឱយមនទំនកទ់ំនងជមយួ្រគូ
រ និងមតិ្តភក្តិរបស់ពកួេគេនចេន្ល ះេពលេទៀងទត៖់ 

(ក) មរយៈលិខិតេឆ្លើយឆ្លង នងិ មរយៈមេធយបយទូរគមនគមន ៍ េអឡិច្រតូនិច ឌីជថីល នងិ
មរយៈមធយបយេផ ងេទៀត ្របសិនេបើមន នងិ 

(ខ) មរយៈករសួរសុខទុកខ។ 

២. កនុងករណីមនករអនុញញ តឱយមនករសួរសុខទុកខកនុង នៈជប្តី-្របពនធ សិទធិេនះ្រតូវបនអនុវត្ត
េ យគម នករេរ ើសេអើង េហើយ្រស្តីជជនជបឃំុ់្រតូវេ្របើសិទធិេនះេសមើនឹងបុរសែដរ។ ្រតូវមននីតវិធិី្រគប្់រគន ់
និងមនទីកែន្លងេដើមបធីនករទទួលបនសុវតថិភព និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ េ យយុត្តិធម ៌និងេសមើភពគន ។  
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វធិនទ៥ី៩ 

មទំហំលទធភព ្រតូវ កជ់នជបឃំុ់កនុងពនធនគែដលេនជតិផទះ ឬេនជិតទីកែន្លង ្ត រនតិីសមប
ទែផនកសងគមរបស់ជនជបឃំុ់។  

វធិនទ៦ី០ 

១. ករអនុញញ តឱយអនកសួរសុខទុកខចូលពនធនគរគឺ ្រស័យេលើករយល់្រពមរបស់អនកសួរសុខទុកខ
ចំេពះករែឆកេឆរ។ អនកសួរសុខទុកខ ចដកករយល់្រពមរបស់េគេចញបន្រគបេ់ពលេវ  េហើយជលទធ
ផលរដ្ឋបលពនធនគរក៏ ចបដិេសធមនិឱយចូលសួរសុខទុកខជនជបឃំុ់ែដរ។ 

២. ករែឆកេឆរ នងិនីតិវធិីចូលពនធនគរស្រមបអ់នកសួរសុខទុកខគមឺនិ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងលកខណៈ
បេនថ កបនទ បេទ និង្រតូវបន្រគប្់រគងេ យេគលករណ៍ករពរយ៉ងេ ច ស់ ដូចែដលបនេរៀប ប់
េនកនុងវធិនទី៥០ ដល់៥២។ ករែឆកេឆរ ងកយគួរ្រតូវបនេចៀស ង និងមនិ្រតូវអនុវត្តចំេពះកុមរេទ។  

 

វធិនទ៦ី១ 

១. ជនជបឃំុ់្រតូវបនផ្តល់ឱកស េពលេវ  នងិសមភ រៈបរកិខ រ្រគប្់រគនេ់ដើមបេីដើរេមើល នងិទំនក់
ទំនង នងិពេិ្រគះជមយួទី្របឹក ចបប់ មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ពូកេគ ឬអនកផ្តល់ជំនួយែផនកចបប ់ េ យគម ន
ករពនយរ ករលួច ្ត ប ់ ឬករ្រតួតពិនិតយយល់្រពមជមុនេឡើយ និងសថិតកនុងភពករសមង តេ់ពញេលញ 
្រសប មចបបក់នុង្រសុក។ ករពិេ្រគះេយបល់គឺេធ្វើេនទី ែដលម្រន្តពីនធនគរ ចេមើលេឃើញ ប៉ុែន្ត   
្ត បម់និឮ។  

២. កនុងករណីជនជបឃំុ់មនិេចះភ កនុង្រសុក រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវស្រមួលករទទលួបនេស
បកែ្របែដលមនគុណភពនិងមនលកខណៈឯក ជយ។ 

៣. ជនជបឃំុ់្រតូវទទួលបនជំនួយែផនកចបប្់របកបេ យ្របសិទធភព។ 

វធិន ៦២ 
១. ជនជបឃំុ់ែដលជជនបរេទស ្រតូវែតបនអនុញញ តិ មមេធយបយ មយួែដលសមរមយ 

េដើមបទីកទ់ងជមយួអនកតំ ងទូត ឬកុងសុ៊លតំ ង្របេទសរបស់េគ។  
២. ចេំពះជនជបឃំុ់ជជនបរេទស ែដលគម នតំ ងទូត ឬកុងសុ៊ល្របចេំនកនុង្របេទស ែដល

កំពុងឃំុឃងំខ្លួនេទេនះ ឬកជ៏នជបឃំុ់េនះជជនេភៀសខ្លួន ឬជជនែដលគម ន្របេទស ្រតូវែតបនអនុ
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ញញ តិ មមេធយបយ មយួែដលសមរមយ េដើមបឲីយទកទ់ងជមយួអនកតំ ងទូតៃន្របេទស ែដលទទួល
ខុស្រតូវចេំពះផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគ, ឬកឲ៏យទកទ់ងជមយួ ជញ ធរជតឬិអន្តរជតិ មយួែដលេគ
មនភរកិចចករពរជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ 

វធិន ៦៣ 
 

្រតូវអនុញញ តឲយជនជបឃុ់ំបនទទួលដំណឹង ឬពត័ម៌នសំខន់ៗ យ៉ងេទៀងទត ់ េពលគឺ្រតូវ 
អនុញញ តឲយជនជបឃំុ់ នកែសត នេសៀវេភ ឬអតថបទផ ព្វផ យ ឬ ្ត បព់ត័ម៌នបេចចកវជិជ
ទូរគមនគមនឥ៍តែខ  ឬ ្ត បប់ថកថ ឬមេធយបយនន ែដលអនុញតឬ្រគប្់រគងេ យរដ្ឋបលពនធនគរ។ 

 

េសៀវេភ  

វធិន ៦៤ 
 

្រគបព់នធនគរទងំអស់្រតូវមនប ្ណ ល័យ ស្រមបេ់សចក្តី្រតូវកររបស់ជនជបឃុ់ំ្រគប្់របេភទ។ 
្រតូវមនេសៀវេភេ្រចើនបរបូិណ៌ ទងំេសៀវេភែផនកកំ ន្ត និងេសៀវេភសិក  េហើយ្រតូវែណនជំនជបឃំុ់
ទងំអស់ឲយ នេសៀវេភឲយបនេ្រចើនបំផុត។ 

សន 
 
វធិន ៦៥ 
 

១. ្របសិនេបើេនកនុងពនធនគរ មយួ មនជនជបឃំុ់ែដលេគរព សនដូចគន េ្រចើន្រគប្់រគន ់
្រតូវែតង ងំឬយល់្រពមឲយមនតំ ង សនែដលមនគុណសមបត្តិ្រគប្់រគនម់ន កស់្រមបេ់សចក្តី្រតូវ
កររបស់ជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ ្របសិនេបើកលៈេទសៈត្រមូវនិងអនុេ ម មចំនួនជនជបឃុ់ំផងេនះ ករ
ចតែ់ចងខងេលើ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងលកខណៈេពញេម៉ង។ 

២. អនកតំ ង សនែដល្រតូវបនែតង ងំឬយល់្រពម្រសប មកថខណ្ឌ  ១ ខងេលើ ្រតូវបន
អនុញញ តឱយេធ្វើករបនេទៀងទត ់និងជួយ េ្រប ន្របេ ជនជបឃំុ់ មមគ៌ សនរបស់ជនជបឃំុ់េទ ម 
េពលេវ ដស៏មគរួ។ 
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៣. មនិ្រតូវ មឃតជ់នជបឃំុ់មនិឲយជួបអនកតំ ង សនរបស់ពួកេគេឡើយ។ ផទុយេទវញិ 
្របសិនេបើជនជបឃំុ់ មន កពំុ់មនឆនទៈចងជួ់បអនកតំ ង សនេទ េនះេគ្រតូវេគរព មឆនទៈរបស់ជន
ជបឃំុ់ជនិចច។ 

វធិន ៦៦ 
េបើ ចអនុវត្តេទបន ជនជបឃំុ់្រគបរូ់ប្រតូវែតបនអនុញញ តិ េដើមបបំីេពញនូវេសចក្តី្រតូវករៃនជីវតិ

ខងផ្លូវ សនរបស់េគ មរយៈករចូលរមួកនុងពិធីេផ ងៗ ែដលអនុញញ តិឲយមនេនកនុងពនធនគរ នងិអនុ
ញញ តិឲយរក ទុកនូវឯក រ ឬ េសៀវេភននែដលស្តីពីករេ្រប ន្របេ  និងករេគរពបូជ មមគ៌ៃន
និកយ សនរបស់េគ។ 

កររក ទុក្រទពយសមបត្តផិទ ល់របស់ជនជបឃំុ់  

វធិន ៦៧ 
 

១. េនែដលជនជបឃំុ់ចូលមកដល់ពនធនគរភ្ល ម ្របកក់ស េ្រគ ងអលងក រ សេម្ល កបំពក ់នងិស
មភ រៈេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវ មឃតេ់ យបទបញជ ៃផទកនុងពនធនគរ ្រតូវដកហូតេហើយរក ទុកេនកែន្លង
ែដលមនសុវតថភិព។ ្រតូវឲយជនជបឃំុ់ចុះហតថេលខេលើបញជ ី្រទពយសមបត្តិ នងិ្រតូវចតវ់ធិនករចបំច់
នន េដើមបរីក ទុក ក្់រទពយទងំេនះឲយបនគងវ់ង។់  

២. ដល់ៃថងែដលជនជបឃំុ់េចញពពីនធនគរ ្រទពយសមបត្តនិិង្របកក់ស ្រតូវែត្របគល់ឲយេទមច ស់
េគវញិទងំអស់ េលើកែលងែត្របកក់សទងំេនះកន្លងមក្រតូវបនេគអនុញញ តិឲយចយ យអស់ ឬ្រទពយ
សមបត្តិទងំេនះ្រតូវបនេផញើេទេ្រកពនធនគរ ឬកស៏េម្ល កបំពកខ់្លះែដលេគយល់េឃើញថជចបំច្់រតូវែតកំ
េទចេចលេ យ រេហតុផលអនមយ័។  ជនជបឃំុ់្រតូវចុះហតថេលខេលើលិខិត្របគល់្រទពយសមបត្ត ិ និង
្របកក់សទងំេនះ។ 

៣. ្របកក់ស ឬឥ ៉ នទ់ងំ យ  ែដលបនទទួលមកពីខងេ្រកស្រមបជ់នជបឃំុ់ ្រតូវែតេធ្វើ
ដូចគន េទនឹងករណីខងេលើែដរ។ 

៤. ្របសិនេបើជនជបឃំុ់ មន កម់នថន សំងកូវជបម់កជមយួ ្រគូេពទយ្រតូវសេ្រមចថេតើថន ំ ខ្លះ
ែដល ចអនុញញ តឲយេ្របើបន ។  

 

 



26 
 

ករជូនដណឹំង 

វធិនទី៦៨ 

ល់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  មនសិទធិ នងិ្រតូវបនផ្តល់លទធភព និងមេធយបយ េដើមបផី្តល់ដំណឹងដល់
្រគួ ររបស់ពួកេគ អនកេផ ងេទៀតែដល ចេធ្វើទំនកទ់ំនងបន អំពីករជបព់នធនគររបស់ពួកេគ អំពីករ
េផទរេទ ថ បន័េផ ង និងអំពីជងឺំ ឬរបសួធងនធ់ងរ។  ករែចករែំលកពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួនរបស់ជនជបឃំុ់ ្រតូវេគរព
មចបបក់នុង្រសុក។  

វធិនទី៦៩ 

កនុងករណីជនជបឃំុ់ ្ល ប ់ ្របធនពនធនគរ្រតូវជូនដំណឹងជបនទ នដ់ល់ ចញ់តរិបស់ជនជបឃំុ់ 
ឬអនកទំនកទំ់នងស្រមបក់រណីបនទ ន។់ ្របធនពនធនគរ្រតូវផ្តល់ដំណឹងេទបុគគលែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស
េ យជនជបឃំុ់ស្រមបទ់ទួលពត័ម៌នសុខភពកនុងករណីមនជំងឺធងនធ់ងរ របសួ ឬករេផទរេទ ថ បន័
ពយបលែផនកសុខភព មយួ។ សំេណើ ចបស់ ស់របស់ជនជបឃំុ់ ែដលេសនើសំុមនិផ្តល់ពត័ម៌នដល់
សហពទ័ធឬ ចញ់តិជិតបំផុតទកទ់ងនឹងជំងឬឺរបសួរបស់ខ្លួន្រតូវែតេគរព ម។  

វធិនទ៧ី០ 
 

រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវជូនដំណឹងជនជបឃំុ់មន កជ់បនទ នអ់ំពជីំងឺធងនធ់ងរ ឬមរណភពរបស់ ច់
ញតិជិតសនិទធ ឬបុគគលសំខន់ មន ក។់ េពល កេ៍ យែដលកលៈេទសៈអំេ យផល ជនជបឃំុ់្រតូវ
បនផ្តល់សិទធិចូលេទែកបរខ្លួន ចញ់តិជិតសនិទធ ឬបគុគលសំខន ់ ែដលមនជងឺំជទមងន ់ឬេទចូលរមួបុណយ
សព ចញ់តជិិតសនិទធ ឬបុគគលសំខនេ់នះ។   
 
ករេសុើបអេងកត 
 
វធិនទ៧ី១ 
 

១. ថ្វីេបើមនករចបេ់ផ្តើមករេសុើបអេងកតៃផទកនុងកេ៍ យ ្របធនពនធនគរ្រតូវ យករណ៍ជបនទ ន់
េ យមនិបង្អងអ់ំពកីរណី ្ល បក់នុងពនធនគរ ករបតខ់្លួន ឬរបសួធងនធ់ងរ ជូន ជញ ធរតុ ករ ឬ ជញ ធរមន
សមតថកិចចេផ ងេទៀតែដលឯក ជយ ចេ់ចញពរីដ្ឋបលពនធនគរ េហើយែដលមនសមតថកិចចេធ្វើករេសុើប
អេងកតភ្ល មៗ មនិលេម្អ ង និងមន្របសិទធភពេលើកលៈេទសៈ និងមូលេហតុៃនករណីទងំេនះ។ រដ្ឋប
លពនធនគរ ្រតូវសហករេពញេលញជមយួ ជញ ធរទងំេនះ និងធនរក ភស័្តុ ងឱយបន្រតឹម្រតូវ។  
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២. កតព្វកិចចកនុងកថខណ័្ឌ ទី១ៃនវធិនេនះ ្រតូវអនុវត្តដូចគន ផងែដរចំេពះករណីមនមូលេហតុ្រតឹម
្រតូវេដើមបេីជឿថមនករេកើតេឡើងនូវអំេពើទរុណកមម ឬអំេពើេឃរេឃ អំេពើអមនុស ធម ៌ឬអំេពើបេនថ កបនទ ប 
ឬទណ្ឌ កមម េផ ងេទៀត ែដលបន្រប្រពឹត្តេនកនុងពនធនគរ េ យមនិចបំចរ់ងច់ទំទួលពកយបណ្តឹ ងេឡើយ។ 

៣. េពលមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវេដើមបេីជឿថអំេពើមយួ ដូចែដលបនេរៀប បេ់នកនុងកថខណ័្ឌ ទី២ៃន
វធិេនះ ្រតូវបន្រប្រពតឹ្ត ្រតូវចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមបធីនថមនុស ែដលមនករពកព់ន័ធទងំអស់ មនិ
មនជបព់កព់ន័ធកនុងករេសុើបអេងក និងមនិ ចេធ្វើទំនកទ់ំនងជមយួ ក  ី ជនរងេ្រគះ ឬ្រគួ ររបស់ជន
រងេ្រគះេឡើយ។ 
 
វធិនទ៧ី២ 
 

រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវទុក កស់ពជនជបឃំុ់េ យក្តីេគរព និងភពៃថ្លថនូរ។ ្រតូវបញជូ នសពជនជប់
ឃំុេទ ចញ់តិឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន ឬបនទ បព់ីករបិទបញចបក់រេសុើបអេងកតភ្ល ម។ រដ្ឋប
លពនធនគរ ្រតូវស្រមួលដល់ករេរៀបចំបុណយសព ម្របៃពណី ្របសិនមនិមនភគី មយួសម័្រគចិត្ត
ទទួលខុស្រតូវ ឬ ចេរៀបចំេធ្វើបនេនះេទ និង្រតូវរក ទុកកំណតេ់ហតុៃនករេរៀបចទំងំេនះ។ 
 
ករយកជនជបឃំុ់េចញេទេ្រកពនធនគរ 
  
វធិន ៧៣  
 

១. េនេពលែដលជនជបឃំុ់្រតូវបនយកេចញេទឬពី ថ បន័មយួ ្រតូវចតែ់ចងពួកេគបេញច សឱយ
ធរណជនបនេឃើញជនជបឃំុ់តចិតួចបំផុត មែត ចេធ្វើេទបន េហើយ្រតូវករពរពួកេគពីករ្របមថ

ករចងេ់ឃើញចងដឹ់ង និងករផ ព្វផ យ្រគបរូ់បភព។ 
២. ្រតូវ មឃតក់រដឹកជញជូ នជនជបឃំុ់ មរយៈមេធយបយែដលមនិមនខយល់ឬពន្លឺ្រគប្់រគនឬ់ 

េធ្វើឲយពួកេគមនករលំបកែផនក ងកយេ យគម នេហតុផលចបំច។់ 
 

៣. ករដឹកជញជូ នជនជបឃំុ់ជបនទុកចំ យរបស់រដ្ឋបលពនធនគរ េហើយ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុង
លកខខណ្ឌ េសមើភពគន ចំេពះជនជបឃំុ់្រគបរូ់ប។ 
 
ម្រន្តេីធ្វើករឱយ ថ បន័ពនធនគរ 
 
វធិន ៧៤ 

១. រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីពនធនគរ្រគបថ់ន កេ់ យ្របុង្របយត័នេ យែផ្អកេលើ
សុចរតិភព អកបបកិរយិមនុស ធម ៌សមតថភពជំនញ និងលកខណៈសមបត្តផិទ ល់ខ្លួនស្រមបត់្រមូវករ 
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្រគប្់រគងករងរពនធនគរបន្រតឹម្រតូវ។ 
២. រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវែស្វងរកករ ស់េតឿនឥតឈបឈ់រនិងរក ករគតិរបស់ម្រន្តីពនធនគរ 

និង ធរណជនចំេពះករងរពនធនគរែដលជែផនកមយួៃនេស សងគមដម៏ន រៈសំខនបំ់ផុត។ កនុង
នយ័េនះ មេធយបយជូនដំណឹងសម្រសបទងំអស់ជូណ ធរណជនគរួែត្រតូវបនេ្របើ្របស់។ 

៣. េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ េនះ ម្រន្តីពនធនគរ្រតូវបនែតង ងំឱយេធ្វើករេ យែផ្អកេលើមូល
្ឋ នេពញេម៉ងកនុង្រកបខណ័្ឌ ជម្រន្តីវជិជ ជីវៈ ធរណៈនិងមនេសថរភពករងរ្រគប្់រគនឆ់្លងកតក់រ យ

តៃម្លេលើ កបបករិយិបេំពញករងរ ្របសិទធភពករងរ និងកយសមបទ។ ្របកេ់បៀវត រនឹ៍ង្រតូវបន្រគប់
្រគនេ់ដើមបរីក ឱយមនចំនួនម្រន្តបុីរសនិង្រស្តី េហើយផល្របេយជនក៍រងរនិងលកខខណ្ឌ ៃនេស នឹង្រតូវ
េឆ្លើយតបេទ ម្របេភទៃនករងរ។ 
 
វធិនទ៧ី៥ 
 

១. ម្រន្តពីនធនគរទងំអស់្រតូវមនបទ ្ឋ នអបរ់្ំរគប្់រគន ់ និង្រតូវបន្របគល់លទធភព និង
មេធយបយនន េដើមបអីនុវត្តភរកិចចរបស់ពកួេគ្របកបេ យជំនញវជិជ ជវីៈ។ 

២. មុនអនុវត្តភរកចិច ម្រន្តីពនធនគរទងំអស់ ្រតូវទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបអីនុវត្តកិចចករ
ជក់ ក ់ និងកិចចករទូេទ ែដលជករឆ្លុះបញច ំងពីបទពិេ ធនិងគំរូជកែ់ស្តងល្អៗកនុងែផនកវទិយ ្រស្ត
្រពហមទណ្ឌ ។ មនែតេបកខជនែដល្របឡងជបេ់ យេជគជយ័ែផនក្រទឹស្តី នងិករអនុវត្តេនចុងបញចបវ់គគេទ 
ែដល្រតូវបនអនុញញ តបេ្រមើេស ពនធនគរ។  

៣. រដ្ឋបលពនធនគរ ្រតូវធនថ ករបន្តវគគបបំន៉កនុងេគលបណំងរក  នងិែកលម្អចំេណះដឹង និង
សមតថភពវជិជ ជីវៈរបស់បុគគលិករបស់ខ្លួន បនទ បព់ីចូលបេ្រមើករងរ និងកនុងអំឡុងេពលេធ្វើករងរ។ 
 
វធិនទ៧ី៦ 
 

១. ករបណ្តុ ះប ្ត លែដលបនេរៀប បេ់នកនុងកថខណ័្ឌ ទី២ ៃនវធិនទី៧៥ ្រតូវបញជូ ល ជអបបបរ
មនូ្របធនបទដូចខងេ្រកម៖ 

(ក)  ចបប ់វធិន និងេគលនេយបយជតិែដលទកទ់ង កដូ៏ចជ លិខិតុបករណ៍ថន កត់ំបន ់និង
អន្តរជតិែដល ចអនុវត្តបន នងិ បទបបញញត្តិនន ែដលែណនកំរងរ និងទំនកទ់ំនងអន្តរកមមរបស់ម្រន្តី
ពនធនគរជមយួទណ្ឌិ ត។ 

(ខ) សិទធិ និងករណីយកចិចរបស់ម្រន្តីពនធនគរ កនុងករអនុវត្តតួនទីរបស់ពួកេគ រមួមន ករ
េគរពេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់ជនជបឃំុ់្រគបរូ់ប និងករ មឃតក់រ្រប្រពឹត្តជក់ ក ់ ជពិេសស ករេធ្វើ
ទរុណកមម និងអេំពើេឃរេឃ អំេពើអមនុស ធម ៌ឬអំេពើបេនថ កបនទ ប ឬទណ្ឌ កមម េផ ងេទៀត។ 
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(គ)  សន្តិសុខ និងសុវតថិភព រមួមនេគលករណ៍សន្តិសុខចលករ ករេ្របើកម្ល ងំ និងឧបករណ៍
ឃំុឃងំ នងិករ្រគប្់រគងអនកបងកហិង  ជមយួករពិចរ ្រតមឹ្រតូវៃនបេចចកេទសទប់ ក ត ់នងិបនធូរបនថយ
ថ នភពេ្រគះថន ក ់ដូចជ ករចរច និងករស្រមបស្រមួល។  

(ឃ) ករសេ្រងគ ះបឋម ត្រមូវករចិត្ត ្រស្តរបស់ជនជបឃំុ់ និងកម្ល ងំេឆ្លើយតបេនកនុងបរបិទ
ករងរពនធនគរ កដូ៍ចជ ជំនួយ និងករែថទសងគម ដូចជ កររកេឃើញបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តដំបូង។  

២. ម្រន្តពីនធនគរ ែដលទទួលបនទុកេធ្វើករងរជមយួ្របេភទជនជបឃំុ់ជក់ ក ់ ឬម្រន្តីែដល
បំេពញមុខងរជនំញ ្រតូវទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លសម្រសប។ 
 
វធិនទ៧ី៧ 
 

ម្រន្តពីនធនគរទងំអស់្រគបេ់ពល ្រតូវ្រប្រពឹត្ត និងអនុវត្តភរកិចចរបស់ ជគរូំល្អដល់ជនជបឃំុ់ និង
េដើមបទីទួលបនករេគរពពីពួកេគ។  
 
វធិនទ៧ី៨ 
 

១. រហូតមកដល់េពលេនះ ្របសិន ចេធ្វើបន ម្រន្តីពនធនគរ ្រតូវរមួបញចូ លចនួំនម្រន្តីជំនញ្រគប់
្រគន ់ដូចជ អនកជំនញវកិលវទិយ ចិត្តវទិយ និងសងគមកិចច ្រគូ និងអនកបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ។ 

២. េស របស់ម្រន្តីសងគមកិចច ្រគូ និងអនកបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ ្រតូវបនធនេលើមូល ខ នអចិៃ្រន្ត
យម៍យួ េ យមនិគតិថជករងរេ្រកេម៉ង ឬអនកសម័្រគចិត្តេឡើយ។  
 
វធិនទ៧ី៩ 
 

១. ្របធនពនធនគរ ្រតូវមនគុណវុឌ ្ិរគប្់រគនស់្រមបភ់រកិចចរបស់ខ្លួន ដូចជ ចរតិលកខណៈ 
សមតថភពរដ្ឋបល ករបណ្តុ ះប ្ត លសម្រសប និងបទពិេ ធ។  

២. ្របធនពនធនគរ្រតូវលះបងេ់ពលេវ ទងំអស់របស់ខ្លួនចំេពះករងរផ្លូវករ និងមនិ្រតូវបន
ែតង ងំេធ្វើករេ្រកេម៉ងេទ។ គត្់រតូវ ន កេ់នពនធនគរ ឬបរេិវណជិតពនធនគរ។  

៣. េនេពល្របធនពនធនគរមន ក្់រគប្់រគងពនធនគរចបព់ីពរីេឡើងេទ គត្់រតូវេទពិនិតយ
ពនធនគរនីមយួៗ មចេន្ល ះេពលេទៀងទត។់ ្រតូវមនម្រន្តី្របចកំរមន កស់្រមបព់នធនគរនមីយួៗកនុង
ចំេ មពនធនគរទងំេនះ។  
 
វធិនទ៨ី០ 
 

១. ្របធនពនធនគរ អនុ្របធនពនធនគរ នងិម្រន្តីពនធនគរភគេ្រចើនេផ ងេទៀត ្រតូវេចះនិយយ 
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ភ ែដលជនជបឃំុ់ភគេ្រចើននិយយ ឬភ ែដលជនជបឃំុ់ភគេ្រចើន ្ត បយ់ល់។ 
២. េនេពល ែដលចបំច ់្រតូវេ្របើេស របស់អនកបកែ្របែដលមនសមតថភព្រគប្់រគន ់។  

 
វធិនទ៨ី១ 
 

១. កនុងពនធនគរមយួស្រមបជ់នជបឃំុ់្របុស និង្រសី ែផនកែដលឃំុ្រស្តី ្រតូវសថិតេ្រកមករេមើលខុស
្រតូវរបស់ម្រន្តីជ្រស្តី ែដលមនេ រពនធនគរ្រគបែ់ផនកទងំេនះ។  

២. មម្រន្តបុីរសចូលេទកនែ់ផនកឃំុឃងំជនជបឃំុ់្រស្តី េលើកែលងមនករជូនដំេណើ រេ យម
ម្រន្ត្ីរស្តី។  

៣. ជនជបឃំុ់ជ្រស្តី្រតូវបនេមើលែថទ ំនិង្រគប្់រគងេ យម្រន្តី្រស្តីប៉ុេ ្ណ ះ។ េទះជយ៉ង ក៍
េ យេនះមនិែមនមននយ័ថ ែលង្រតូវករម្រន្តបុីរស ជពេិសស េវជជបណ្ឌិ ត និង្រគូ កនុងករអនុវត្តតួនទី  
វជិជជវីៈរបស់ពួកេគេនកនុងពនធនគរ ឬែផនកៃនពនធនគស្រមប្់រស្តីេនះេទ។  
 
វធិនទ៨ី២ 
 

១. ម្រន្តពីនធនគរ កនុងទំនកទំ់នងរបស់ពួកេគជមយួជនជបឃំុ់ មនិ្រតូវេ្របើកម្ល ងំេទ េលើកែលងកនុង
ករណីករពរខ្លួន ឬករពយយមលួចរត ់ ឬករ្របឆងំជកែ់ស្តងេ យមន ឬគម នសកមមភព នឹងបញជ ែផ្អក
េលើចបប ់ឬវធិន។ ម្រន្តពីនធនគរ មនសិទធិេ្របើកម្ល ងំ មនិ្រតូវេ្របើហួសត្រមូវករចបំច ់នងិ្រតូវ យករណ៍
ឧបទទវេហតុេនះជូន្របធនពនធនគរភ្ល ម។  

២. ម្រន្តពីនធនគរ ្រតូវទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លពិេសសជកែ់ស្តង េដើមបមីនលទធភពតទល់នឹងជន
ជបឃំុ់ែដលមនចរតិគេឃ្លើន។  

៣. េលើកែលង ថ នភពពិេសស ម្រន្តីពនធនគរែដលេធ្វើកិចចករ  ែដលបះ៉ពល់ជនជបឃំុ់េ យ
ផទ ល់ មនិ្រតូវមន វុធេទ។ មយង៉េទៀត េ យមនិសថិតកនុង ថ នភព មយួ ម្រន្តពីនធនគរមនិ្រតូវបន          
បំពក់ វុធេឡើយ ្របសិនមនិបនហ្វឹក តព់ីរេបៀបេ្របើ វុធេនះ។  
 
អធកិរកចិចៃផទកនុង និងអធកិរកចិចពី ថ បន័ខងេ្រក 
 
វធិនទ៨ី៣ 
 

១. គួរមន្របពន័ធពរីស្រមបអ់ធិករកចិចពនធនគរេទៀងទត ់និងេស ្រពហមទណ្ឌ ៖ 
(ក) អធិករកិចចៃផទកនុង ឬអធិករកចិចរដ្ឋបល ែដលអនុវត្តេ យរដ្ឋបលពនធនគរថន កក់ ្ត ល 
(ខ) អធិករកិចចេ យ ថ បន័ខងេ្រក ែដលអនុវត្ត ថ បន័េផ ងពីរដ្ឋបលពនធនគរ េហើយែដល

ចរមួបញចូ លនូវ ថ បន័មនសមតថកចិចថន កត់បំន ់ឬអន្តរជតិ។  
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២. កនុងករណីទងំពរី េគលបំណងៃនអធិករកិចច ្រតូវធនថករ្រគប្់រគងពនធនគរគឺ្រសប ម
ចបប ់ វធិន េគលនេយបយ និងនតិីវធីិែដលមន្រ ប ់ កនុងេគលេ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណង្រពហម
ទណ្ឌ  នងិករអបរ់ែំកែ្រប និងករករពរសិទធិជនជបឃុ់ំ។ 
 
 
វធិនទ៨ី៤ 
 

១. អធិករមនសិទធអិំ ចដូចខងេ្រកម៖ 
(ក) សិទធិទទួលបនពត័ម៌នស្តីពីចនួំនជនជបឃំុ់ និងទីកែន្លង នងិទី ងំឃំុឃងំ កដូ៍ចជពត័ម៌ន

ទងំអស់ទកទ់ងនងឹករ្រប្រពឹត្តរបស់ជនជបឃំុ់ រមួនឹងរបយករណ៍ នងិលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុឃងំ។ 
(ខ) មនសិទធិេ្រជើេរ ើសពនធនគរស្រមបេ់ធ្វើអធិករកិចច រមួទងំ ករមនិ្របកសពែីផនករចុះពនិិតយ 

និងពីជនជបឃំុ់ែដល្រតូវជួបសំភសន។៍  
(គ) េធ្វើករសំភសនជ៍ឯកជន និងមនករសមង តេ់ពញេលញជមយួជនជបឃុ់ំ និងម្រន្តីពនធនគរ

កនុងេពលចុះ្រតួតពិនិតយរបស់ពួកេគ។  
(គ) ផ្តល់អនុ សនជូ៍នរដ្ឋបលពនធនគរ និង ជញ ធរមនសមតថកិចចេផ ងេទៀត។ 
២. ្រកុមអធិកររបស់ ថ បន័ខងេ្រក ្រតូវរមួមនអធិករែដលមនសមតថភព នងិបទពិេ ធន ៍

ែដលែតង ងំេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច និង្រតូវបញចូ លជំនញករែផនកែថទសុំខភព េហើយក្៏រតូវយក
ចិត្តទុក កដ់ល់តុលយភពៃនចនំួនេយនឌរ័ផងែដរ។ 
 
វធិនទ៨ី៥ 
 

១. អធិករកិចចនមីយួៗ ្រតូវេធ្វើេឡើង មរបយករណ៍ យលកខណ៍អក រ ែដលបន កជូ់ន ជញ
ធរមនសមតថកចិច។ ករពិចរ ្រតឹម្រតូវបនផ្តល់េដើមបេីធ្វើឱយរបយករណ៍អធិករកិចចពីខងេ្រកផ ព្វផ យ
ជ ធរណៈ រមួទងំទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួន មយួស្តីពីជនជបឃំុ់ េលើកែលងែតពួកេគបនផ្តល់ករយល់្រពម
ជកច់បស់។ 

២. រដ្ឋបលពនធនគរ ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចច ្រតូវបង្ហ ញ្របបេ់នេពលសម្រសបមយួ ថេតើពួក
េគនងឹអនុវត្តអនុ សនរ៍បស់អធិករកិចចខងេ្រកេនះឬេទ។  
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II.  វធិនជក់ កែ់ដលអនុវត្តចំេពះ្របេភទជនជបឃំុ់ពិេសស 
ក- ជនជបឃំុ់កំពុងអនុវត្តេទសែដលបនចូលជ ថ ពរ 
 
េគលករណ៍ែណន ំ
 
វធិនទី៨៦ 

េគលករណ៍ែណននំន ចបព់ីេពលេនះតេទ គឺមនបំណងបង្ហ ញពី ម រតី្រគប្់រគងពនធនគរ 
និងេគលបំណងនន ែដលមនបញជ កក់នុងកថេដើមទី១ ៃនវធិនេនះ។   
 
វធិនទ៨ី៧ 
 

មុនបញចបក់រអនុវត្តេទស ម ល្រកម/ លដីក ចបំច្់រតូវចតវ់ធិនករសំខន់ៗ េដើមបធីន
ចំេពះជនជបឃុ់ំកនុងវលិ្រតឡបេ់ទកនុងសងគមបន្តិចម្តងៗ ។ ្រស័យេលើករណី េគលបំណងេនះ ច
សេ្រមចបន មរយៈរបបមុនេ ះែលងែដលបនេរៀបចកំនុងពនធនគរដែដល ឬកនុងមនទីរឃំុឃសំម្រសប
េផ ងេទៀត ឬ មរយៈករេ ះែលង កលបងកនុងដំ កក់លជំនុំជ្រមះេ យ កឱ់យសិថតេនេ្រកមករ
្រតួតពិនិតយ ែដលមនិ្រតូវផទុកផ្ត កឱ់យម្រន្តីនគបលេទ ប៉ុែន្ត្រតូវរមួផ នំងឹជំនួយសងគមកិចច្របកបេ យ្របសិទធភ
ព។  
 
វធិនទ៨ី៨ 
 

១. ករ្រប្រពឹត្តរបស់ជនជបឃំុ់ ្រតូវបញជ កច់បស់ថ មនិែមនករជបដិេសធរបស់ពួកេគេចញពី
សហគមនេ៍ទ ប៉ុែន្តពួកេគេនែតជែផនកមយួៃនសហគមន។៍ ដូេចនះ ្រតូវែស្វងរកជំនួយពីភន កង់រសហគមន ៍
កនុងកិចចករ ្ត រនីតសិមបទរបស់ជនជបឃំុ់។ 

២. ្រតូវមនទំនកទ់នំងជមយួភន កង់រសងគមកិចចរបស់ពនធនគរនីមយួៗ ែដលទទួលបនទុកកិចចករ
ែថទ ំ និករបេងកើនទនំកទ់ំនងជមយួ ចញ់តិរបស់ជនជបឃំុ់ ជមយួ្រកុម្រគួ រ និងជមយួភន កង់រ
សងគមសំខន់ៗ ។ ្រតូវមនវធិនករករពរ ជអតិបរម ្រសប មចបប ់និងករជនុំំជ្រមះក្តី សិទធិទកទ់ងនឹង
ផល្របេយជនរ៍ដ្ឋបបេវណី សិទធិសន្តិសុខសងគម នងិផល្របេយជនេ៍ផ ងៗេទៀតរបស់ជនជបឃំុ់។ 
 
វធិន ៨៩ 
 

១. េដើមបឲីយបនសេ្រមច មេគលករណ៍ខងេលើេនះ ្រតូវអនុវត្តន៍ មវធិពីិនិតយពយបលជនជប់
ឃំុមន កម់្តងៗ េហើយេដើមបឲីយងយកនុងករអនុវត្ត មវធីិេនះ ្រតូវែចកពួកជនជបឃំុ់ជ្រកុមៗ េទ ម្របេភទ 
និងលកខណៈរបស់េគេដើមបសី្រមួលកនុងកិចចករែកែ្របេទ ម្រកុមនីមយួៗ។ 
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២. ពនធនគរទងំេនះពុំចបំចផ់្តល់សន្តិសុខកនុងក្រមតិដូចៗគន េន្រគប្់រកុមទងំអស់េទ។ ករផ្តល់
សន្តិសុខ កនុងក្រមតិតិច ឬេ្រចើន្រតូវ ្រស័យេទេលើេសចក្តី្រតូវកររបស់្រកុមនីមយួៗ។ ពនធនគរែដលមន
លកខណៈចំហ ចមនិចបំចរ់តឹបន្តងឹសន្តិសុខបងក រករលួចរត់ ចបេងកើតឱយមនវនិយ័ស្វ័យ្រគប្់រគងកនុង
្រកុម ែដលមនលកខណៈអំេ យផលដល់ករ ្ត រនីតិសមបទដល់្រកុមជនជបឃំុ់ទងំេនះ។ 

៣. េនកនុងពនធនគរែដលមនលកខណៈបិទជតិខ្ល ងំពុំគួរ កជ់នជបឃំុ់េ្រចើនហួសេពកែដលជ
ឧបសគគ ងំដល់ករអបរ់ែំកែ្របជលកខណៈបុគគលេឡើយ។ េន្របេទសខ្លះ េគ មមនិឲយមនជនជបឃំុ់
េ្រចើនជង ៥០០ នកេ់ទ េនកនុងពនធនគរនីមយួៗ។ ចំេពះពនធនគរែដលមនលកខណៈចំហ គួររក ចនួំន
ជនជបឃំុ់ឲយេនតិចបផុំត។ 

៤. មយ៉ងវញិេទៀត មនិ្រតូវទុកឱយមនពនធនគរខន តតូចេពកេនះេទេ្រពះថេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេផ ងៗ
ចមនិ្រតូវបនេរៀបចផំគតផ់គងប់ន្រតមឹ្រតូវ។ 

វធិន ៩០ 
 

កតព្វកិចចរបស់សងគម មនិែមនចបេ់ន្រតមឹករេ ះែលងជនជបឃំុ់ែតប៉ុណ្ណឹ ងេទ។ យ៉ង មញិ 
្រតូវែតមនទីភន កង់រឯកជន ឬទីភន កង់ររ ្ឋ ភបិល ែដលមនសមតថភព ចឧបតថមភដល់ពួក ែដលេទើបនងឹ
រចួពពីនធនគរនូវជនំួយដស័៏កកិសិទធិ្រគប្់របករកនុងទិសេ បនថយករេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹពួកេគ េហើយនិងកនុង
ទិសេ ផ្តល់លទធភព រជថមេីឡើងវញិ កនុងករេរៀនរស់េនកនុងសងគម។ 

ករ្រប្រពតឹ្តេទេលើជនជបឃំុ់ 

វធិន ៩១ 
ករ្រប្រពឹត្តេទេលើជនជបឃំុ់ែដល្រតូវផ្តនទ េទសពនធនគរ ឬេទស្រសេដៀងគន េផ ងេទៀត ្រតូវ្រតូវ

េធ្វើេឡើងេ យមនេគលេ ចបស់ ស់។ ធមម រយៈេពលទទួលរងេទស ចញំុងឱយជនជបឃុ់ំមនឆ
នទៈេគរពចបប ់ និងេចះគិតគូរពីករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេ យខ្លួនឯង េ្រកយេពលែដល មខី្លួនរចួពី
ពនធនគរវញិ។ កនុងទិសេ េនះ ្រតូវជំរុញជនជបឃំុ់ឲយេចះេគរពេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់ខ្លួនេគ ្រពមទងំឲយេចះ
គ ល់ករណីយកិចច និងករទទួលខុស្រតូវផទ ល់ខ្លួន។ 

វធិន ៩២ 

១. េដើមបសីេ្រមច មទិសេ េនះ ្រតូវេ្របើ្រគបម់េធយបយ ែដលសមរមយ េ យមនជ ទិ៍គឺ
ករ្រទ្រទង ់ សន ្រស័យេទេលើលទធភពេនកនុង្របេទសនិមយួៗ ករអបរ់ ំករបណ្តុ ះប ្ត លនងិករ
ែណនខំងវជិជ ជីវៈ បញ្ហ ករងរសងគម កចិចករពនយល់ែណនកំនុងេរឿងរកករងរេធ្វើ្វ ករព្រងកីកយវបបកមម 
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និងព្រងឹងអត្តចរតិែផនកសីលធម ៌ឲយបនសម្របេទ មេសចក្ត្ីរតូវករផទ ល់ខ្លួនរបស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  េ យ
ពិនតិយគឹតគូរឲយបនដិតដល់ផងែដរេទេលើ្របវត្តិ្រប្រពតឹ្តបទេលមើស និង្របវត្តិរូបផទ ល់ខ្លួន សមតថភពខង
កម្ល ងំកយ និងកម្ល ងំចិត្ត សមបទ រមមណ៍ផទ ល់ខ្លួន រយៈេពលេនកនុងពនធនគរ េហើយនឹងេសចក្តី្របថន
របស់េគេ្រកយេពលែដលេគរចួពីពនធនគរ។ 

២. ស្រមបជ់នជបឃុ់ំមន ក ់ ែដល្រតូវេនជបក់នុងពនធនគរយ៉ងយូរបងគួរ ្របធនពនធនគរ្រតូវែត
បនទទួលេសចក្តី យករណ៍ឲយបនសព្វ្រគបអំ់ព្ីរបករនន ែដលនឹងេរៀប បេ់នវគគខងេ្រកមេនះ។ េស
ចក្តី យករណ៍េនះ ្រតូវ្របគល់ឲយ្របធនពនធនគរេ្រកយពីេពលែដលេគបញជូ នជនជបឃំុ់មកដល់
ពនធនគរភ្ល ម។ េនកនុងេសចក្តី យករណ៍ ្រតូវ បប់ញចូ លកុំខននូវរបយករណ៍របស់្រគូេពទយ ែដលមន
គុណសមបត្ត្ិរគប្់រគន ់ជពិេសសករពិនិតយលកខណៈខងផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ជនជបឃំុ់។ 

៣. របយករណ៍ និងឯក រទកទ់និេផ ងៗេទៀត ្រតូវរក េនកនុងសំណំុឯក រមន ក់ៗ  េ យ
ែឡកពីគន  ។ សំណំុឯក រទងំេនះ ្រតូវែតមនពតម៌ន្របចៃំថងស្តីអំពីេហតុករណ៍នន ែដលទកទ់ងដល់
ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ  េហើយេរៀប មលំ ប្់រតឹម្រតូវ េដើមបជីករងយ្រសួលដល់បុគគលិកេធ្វើករ ជពិេសសេន
េពល ែដលេគ្រតូវករពិនិតយសំណំុេរឿងរបស់ជនជបឃំុ់។ 

ចំ តថ់ន កជ់នជបឃំុ់ នងិករេរៀបចជំនជបឃំុ់ មករណីបគុគលមន ក់ៗ  

វធិន ៩៣ 
១. េគលបំណងៃនករែចក្របេភទជនជបឃំុ់គឺ ៖ 

(ក) េដើមបឱីយេន ចេ់ យែឡកអំពពីួកែដល ចបេងកើតឱយមនឥទធិពល ្រកកេ់ទេលើជនជបឃំុ់
ឯេទៀត េ យ ែផ្អកេទេលើឯក រឧ្រកដិ្ឋ ឬចរតិបញកពរមនិល្អរបស់ពួកអស់ទងំេនះ ។ 

(ខ) ែចកពួកជនជបឃំុ់ជ្រកុមៗ េដើមបឱីយងយ្រសួលដល់ករ្រគប្់រគង នងិ្រតួតពនិិតយកនុងករក
ងខ្លួនជនជបឃំុ់ និងេដើមបី ្ត រនីតិសមបទែផនកសងគម។ 

២. មធមម  ករែបងែចក្របេភទជនជបឃំុ់ឬករ កជ់នជបឃំុ់េន មែផនកេផ ងៗកនុង
ពនធនគរគឺេធ្វើេឡើងេដើមបសីេ្រមចេគលេ អបរ់ែំកែ្របជនជបឃំុ់។ 

វធិន ៩៤ 
 

េ្រកយេពលែដលជនជបឃំុ់ចូលមកដល់ពនធនគរភ្ល ម េហើយេ្រកយពីបនពិនិតយសិក ឲយដឹង
ចបស់អំពីចរយិសមបត្តិរបស់ជនជបឃំុ់ ែដល្រតូវជបព់នធនគរយូរគួរសម ្រតូវេរៀបចឲំយមនកមមវធិី
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ស្រមប្់រគប្់រគងអបរ់មំយួឲយ្រសបេទ មលកខណៈៃនេសចក្ត្ីរតូវករផទ ល់ខ្លួន សមតថភពខងផ្លូវកយ និង
ផ្លូវវចិត្ត េហើយនឹង រមមណ៍របស់ជនជបឃំុ់មន ក់ៗ ។ 

បុព្វសិទធ ិ 

វធិន ៩៥ 
 

ករឲយមនបុព្វសិទធិ េហើយនិងវធិ្ីរគប្់រគងខុសៗគនេទ មលកខណៈ និង្របេភទជនជបឃំុ់ គួរែត
បេងកើតឲយមនេន្រគបព់នធនគរ េដើមបអីបរ់កំ ងជនជបឃំុ់ឲយមនគំនិតមរយទល្អ ឲយរកីចេំរ ើននូវទឹកចិត្ត
េចះទទួលខុស្រតូវ ឲយេចះរក ករពរ ផល្របេយជន ៍ េហើយនឹងឲយមនសហ្របតិបត្តិករេនកនុងករ
្រគប្់រគងេនះ ។ 
 
ករងរ 
 
 វធិនទ៩ី៦ 

១. ជនជបឃំុ់ែដលបន្របកសេទស ្រតូវមនេធ្វើករ និង/ឬចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករ ្ត រនីតិស
មបទរបស់ពួកេគ េទ មករសេ្រមចរបស់្រគូេពទយ ឬបុគគលិកវជិជ ជីវៈែផនកែថទសុំខភពែដលមនករទទួល
គ ល់្រតឹម្រតូវ។  

២. ផ្តល់ករងរចបំចធ់មម ្រគប្់រគន ់េដើមបឱីយជនជបឃំុ់េធ្វើយ៉ងសកមមស្រមបៃ់ថងករងរធមម ។ 
 
វធិនទ៩ី៧ 
 

១. ពលកមមរបស់ពនធនគរ មនិែមនជករងរេធ្វើឱយមនករឈចឺបេ់ទ 
២. ជនជបឃំុ់មនិ្រតូវចតទុ់កជទសភព ឬេសវភពេទ 
៣. មនិ្រតូវេ្របើជនជបឃំុ់ឱយេធ្វើករស្រមបប់ុគគល ឬផល្របេយជនឯ៍កជនរបស់ម្រន្តីពនធនគរេទ។ 

 
វធិន ៩៨ 
 

១. ្រតូវផ្តល់កិចចករ្របេភទ ែដល ចជួយ រក  ឬបេងកើនសមតថភពពួកជនជបឃំុ់ ឲយបនេ្រចើន
បំផុត កនុងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេ យសុចរតិេ្រកយេពលេចញពីពនធនគរេទ។ 

២. ករហ្វឹកហ្វឺនវជិជ ជីវៈកនុងែផនកពណិជជកមម ្រតូវែតឧបតថមភឲយបនេ្រចើន េដើមបឲីយជនជបឃំុ់េចះរក
ចំេណញ កនុងមុខរបរ ជពិេសសស្រមបព់កួេទសេកមងៗ។ 
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៣. ្រតូវអនុញញ តិឲយជនជបឃំុ់េ្រជើសេរ ើស្របេភទករងរែដលេគចងេ់ធ្វើ។ ប៉ុែន្តករេ្រជើសេរ ើសេនះ 
្រតូវសថិតេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនរបប្រគប្់រគងនងិបទវនិយ័ពនធនគរ។ 

វធិន ៩៩ 
 

១. ករេរៀបចកំរងរ នងិវធីិេធ្វើករេនកនុងពនធនគរ ្រតូវឲយមនលកខណៈ្រសេដៀងគន េទ នងឹ្របេភទ
និងែបបបទ ៃនករងរេនេ្រកពនធនគរ េដើមបជីួយ េរៀបចខំ្លួនពួកជនជបឃំុ់ឲយបន្រជួត្រជបយ៉ងបំផុត េទ
កនុង ថ នភពៃនរបរចញិច ឹមជវីតិធមម  ។  

២. កនុងករករពរផល្របេយជនជ៍នជបឃំុ់ េហើយនឹងករហ្វឹកហ្វឺនរបរ ជីវកមម្រតូវ េធ្វើយ៉ង កុំ 
ប ្ត យឲយពកួជនជបឃំុ់យល់្រចឡំ េហើយមនចតិ្តប៉ុនបង៉ចងេ់កងចំេណញជ្របកក់ស អំពីកមមវធិីអបរ់ ំ
កនុងពនធនគរ។ 

វធិន ១០០ 
 

១. ករហ្វឹកហ្វឺនកនុងវស័ិយឧស ហកមមនិងកសិកមម គួរែតសថិតេនេ្រកមករ្រតួត្រ  េ យផទ ល់
របស់រដ្ឋបលពនធនគរ ពុំគួរឲយេនេ្រកមករដឹកនៃំនទីភន កង់រឯកជនជបក់ចិចសនយេឡើយ។ 

២. ទី ែដលជនជបឃុ់ំេទេធ្វើករ េទះមនិេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់រដ្ឋបលពនធនគរក្តី ក្៏រតូវ
ែតឲយមនម្រន្តីពនធនគរ មេមើលករខុស្រតូវជនិចចជកលែដរ។ េលើកែលែតករេធ្វើករងរឱយ ថ បន័េផ ង
េទៀតរបស់រ ្ឋ ភបិល ្របកឈ់នួលេពញេលញ្រសបេទ មលទធផលករងរែដលជនជបឃំុ់េធ្វើបនជកែ់ស្ត
ង្រតូវ្របគល់េទឱយរដ្ឋបលពនធនគរេ យបុគគលែដលទទួល្របេយជនព៍ីលទធផលៃនករងរទងំេនះ។ 

វធិន ១០១ 
 

១. ចបបែ់ដលែចងឲយមនវធិីស្រមបក់រពរដល់សន្តិសុខ នងិសុខភពរបស់អនកេធ្វើករ ្រតូវយកេទ
អនុវត្តនឲ៍យបនដូចគន េនកនុងពនធនគរ។ 

២. ចបប្់រតូវែចងឲយមនករសងជំងចឺិត្តដល់ពួកជនជបឃំុ់ កនុងករណីែដលមនេ្រគះថន កក់នុង
ករងរ េ យ បប់ញចូ លទងំជងឺំដំកតន់ន ែដលប ្ត លមកពីលកខណៈៃនករងរផងែដរ េពលគឺជន
ជបឃំុ់្រតូវបនទទលួ្របកស់ងជងឺំចតិ្ត ្រពមទងំលកខខណ្ឌ េផ ងៗេទៀតដូចគន នឹង្របជពលរដ្ឋឯេទៀតៗែដរ។ 
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វធិន ១០២ 
 

១. ចំនួនេពលេម៉ងែដលេ្រចើនបំផុត្របចៃំថង ឬ្របចំ ទិតយស្រមបឲ់យជនជបឃំុ់េធ្វើករ្រតូវវកណំត់
មចបប ់ឬបទបញជ រដ្ឋបល េ យអនុេ មេទ មចបប្់របចតំំបន ់ឬទំ បរ់បស់អនកេធ្វើករជទូេទ ។ 

២. កនុងករក្រមតិេពលេម៉ងស្រមបេ់ធ្វើករ ្រតូវរក ទុកេពលស្រមកយ៉ងតិច ស់មយួៃថងកនុង
មយួ ទិតយ។ េលើសពេីនះេទេទៀត ្រតូវៃលេពលឲយបន្រគប្់រគនស់្រមបឲ់យពួកជនជបឃំុ់បនសិក េរៀន
សូ្រត េហើយនឹងចូលរមួកនុងសកមមភពឯេទៀតៗែដលត្រមូវឲយេដើមបឲីយពួកេគ ចក ងខ្លួនបន។ 

វធិន ១០៣ 
 

១. ្រតូវែតមន្របពន័ធេដើមបឲីយ្របកឈ់នួលេសមើគន ចំេពះករងររបស់ពួកជនជបឃំុ់។ 

២. េនកនុងរេបៀបចតែ់ចង្របកឈ់នួលេនះ ្រតូវអនុញញ តឲយជនជបឃុ់ំមនសិទធិចយ យ ភគខ្លះៃន
្របកែ់ដលេគរកបន េដើមបទីិញរបស់របរខ្លះៗ ែដលអនុញញ តិស្រមបក់រេ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន ឬេផញើជ្របកខ់្លះ
េទឲយបងប្អូន្រគួ រេគ ។  

៣. រេបៀបចតែ់ចង្របកក់សរបស់ជនជបឃំុ់ គឺ្រតូវេរៀបចំឲយមនករសន េំលើែផនក មយួៃន
ចំណូល េដើមបទុីកស្រមប្់របគល់ឲយជនជបឃំុ់េនៃថងេចញពីពនធនគរ។ 

 
ករអបរ់នំងិករកំ ន្ត 

វធិន ១០៤ 
 

១. ្រតូវចតឲ់យមនករសិក អបរ់េំនកនុងពនធនគរ េដើមបជី្របេយជនដ៍ល់ពួកជនជបឃំុ់ ។ ករ
សិក កនុងវស័ិយ សន កគ៏ួរេរៀបចំឲយមនែដរ ្របសិនេបើមនលទធភព ច្រប្រពតឹ្តេទបន។ កមមវធិអីបរ់ ំ
ពួកជនជបឃំុ់ែដលមនិេចះអក រនិង ពួកជនជបឃុ់ំេកមងៗ្រតូវែតឲយមនេ យខនពុំបន។ រដ្ឋបល
ពនធនគរ្រតូវយកចិត្តទុក កឲ់យបនដិតដល់ចេំពះជនជបឃំុ់្រកុមេនះ។ 

២. ្របសិនេបើ ចអនុវត្តេទបន គួរយកកមមវធិីអបរ់ែំដលេគេ្របើេន េរៀនធមម  េទបញចូ ល
កនុងកមមវធិីអបរ់េំន កនុងពនធនគរ េដើមបជីួយ សំរលួឲយពកួជនជបឃំុ់អស់ទងំេនះ ចបន្តករសិក
បនតេទេទៀតេ្រកយេពលេចញពីពនធនគរ។ 
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វធិន ១០៥ 
 

េដើមបែីថរក សុខភពជនជបឃំុ់ទងំខងផ្លូវកយ និងផ្លូវចតិ្ត េនកនុងពនធនគរ្រតូវេរៀបចំឲយមនកមម
វធិីែផនកវបបធម ៌េហើយនងិេពលេវ ស្រមបស់្រមកកំ ន្ត។ 

ករទកទ់ងកនុងសងគម និងករយកចតិ្តទុក កេ់្រកយពេីចញពពីនធនគរ 

វធិន ១០៦ 
 

្រតូវយកចិត្តទុក កជ់ពេិសសេទេលើករបេងកើនករទកទ់ង ឬកររក ករទកទ់ងរ ងជនជបឃំុ់ 
និង ្រកុម្រគួ ររបស់េគ េដើមបជី្របេយជនដ៍ល់ពួកេគទងំសងខ ង។ 

 
វធិន ១០៧ 
 

ចប់ ងំពីៃថងដំបូងែដលជនជបឃំុ់ចូលមកដល់ពនធនគរ ្រតូវយកចិត្តទុក កគ់ិតគូរអំពីអនគត
របស់េគ េ្រកយពីេពលែដលេគបនេចញពីពនធនគរេទវញិ។ ្រតូវជយួ ែណនឲំយជនជបឃំុ់េចះរក ករ
ទកទ់ងជមយួអនកេ្រក ឬេចះរក ទំនកទ់នំង ជមយួអនកេ្រក ឬទីភន កង់រេផ ងៗេនេ្រកពនធនគរ ែដល
ជក ្ត ចជួយ ឲយរកីចំេរ ើនកនុងករក ងខ្លួនេគ និងជករបេងកើន្របេយជនដ៍ល់បងប្អូន្រគួ រេគផង។ 
 
វធិន ១០៨ 
 

១. កិចចឧបតថមភ ឬទីភន កង់ររបស់រ ្ឋ ភបិលឬមនិែមនរ ្ឋ ភបិលទងំ យ ែដលចជំួយ ជន
ជបឃំុ់ែដលរចួពីពនធនគរ េដើមបឲីយរស់េកើតេនកនុងសងគមមនុស  ្រតូវគិតគូឲយដិតដល់េទេលើេសចក្តី្រតូវករ
សំខន់ៗ របស់ពួកេគដូចជ ៖ ឯក រ ឬសំប្ុរត ន មសំគល់ខ្លួន ផទះសែមបងស្រមបរ់ស់េន ករងរ 
ស្រមបេ់ធ្វើេដើមបបីនកៃ្រមចិញច ឹមជវីតិ សេម្ល កបពំក្់រគប្់រគននិ់ងសមរមយេទ មកលៈេទសៈ និងធតុ
កស មេធយបយ្រគប្់រគនេ់ដើមបេីធ្វើដំេណើ រេទកនទ់េី របស់េគ និងែថរក ខ្លួនេគកនុងរយៈេពលភ្ល មៗ 

ចបព់ៃីថងែដលេគេចញពីពនធនគរ។ 

២. តំ ងទភីន កង់រននែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ ្រតូវមនលទធភព ចេចញចូលពនធនគរ
បន េដើមបជីួប្រប្រស័យជមយួពួកជនជបឃំុ់កនុងករពិេ្រគះអំពីអនគតរបស់ពួកេគ។ 

៣. ជករកនែ់ត្របេសើរ េបើ ចេធ្វើេទបន សកមមភពននរបស់ទីភន កង់រេផ ងៗគន ទងំេនះ គួរ
េធ្វើ មរយៈករយិល័យក ្ត លមយួជមយួគន េដើមបធីនឱយមនករេ្របើ្របស់កម្ល ងំសរុបបនល្អ្របេសើរ។ 
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ខ- ជនជបឃំុ់មនពកិរភពផ្លូវចតិ្ត នងិ/ឬបញ្ហ សុខភព 

វធិនទ១ី០៩ 

១. មនុស ែដល្រតូវបនរកេឃើញថគម នពកព់ន័ធករណី្រពហមទណ្ឌ  ឬមនុស ែដលេ្រកយមកបនេធ្វើ
េ គវនិចិឆយ័រកេឃើញថមនជំងឺផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ នងិ/ឬបញ្ហ សុខភព ែដលកំពុងជបព់នធនគរ ែដលេធ្វើឱយ
លកខខណ្ឌ ជំងឺរបស់េគកនែ់តធងនធ់ងរ មនិ្រតូវបនឃំុឃងំកនុងពនធនគរេទ នងិ្រតូវចតែ់ចងបញជូ នពួកេគេទ
ែផនកេស ពយបលផ្លូវចិត្តជ្របញប។់ 

២. ្របសិនចបំច ់ជនជបឃំុ់េផ ងេទៀត ែដលមនជំងឺផ្លូវចិត្ត និង/ឬបញ្ហ សុខភព ច្រតូវបនពិនិ
តយ នងិពយបលេនកនុងបនទបឯ់កេទស េ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់បុគគលិកែថទសុំខភពជំនញ។ 

៣. េស ែថទសុំខភព  ្រតូវផ្តល់េស ពយបលវលិកចរកិដល់ជនជបឃំុ់ទងំអស់ ែដល្រតូវករេស
េនះ។ 

 
វធិន ១១០ 
 

ករែដលគួរឲយចងប់នគឺថ ្របសិនេបើេឃើញថមនករចបំចគ់ួរចតវ់ធិនករ េ យមនស្រមួល
ករជួយ ស្រមួលពីទីភន កង់រសម្រសបឲយមនករ មពិនិតយពយបលជបន្តេទៀតចំេពះករពយលបលចិត្ត
វកិល្របកបេ យនិរន្តរភពេ្រកយេពលេចញពីពនធនគរ េហើយនិងករផ្តល់េស ផ្លូវចិត្តសងគមជេដើម។ 

គ-ជនែដល្រតូវេគចបខ់្លួន ឬរងច់សំវនករជនុំជំ្រមះេទស 

វធិន ១១១ 
 

១. ជនែដល្រតូវេគចបខ់្លួនឬជបព់នធនគរេ យករេចទ្របកនពី់បទឧ្រកដិ្ឋ េទះេនកនុងកែន្លងឃំុ
ឃងរបស់នគរបល ឬេនកនុងពនធនគរក្តី ែដលេច្រកមមនិទនក់តេ់សចក្តីផនទ េទសេនេឡើយេនះ ្រតូវ
ចតទុ់កថ “ អនកជបឃំុ់ែដលមនិទនក់តេ់ទស” ដូចែដលមនែចងេនវធិនខងេ្រកមេនះ៖ 

២. ជនជបឃំុ់ទងំ យែដលេច្រកម ឬតុ ករពំុបនសេ្រមចថមនេទសេនេឡើយ ្រតូវចត់
ទុកជមនុស  គម នកំហុស េហើយ្រតូវបនទទួលករែថទដូំចមនុស ធមម ។ 

៣. េ យពំុឲយមនទំនស់េទនឹងវធិន្រសបចបបែ់ដលែចងអំពីកិចចករពរេសរភីពរបស់មនុស    
មន ក់ៗ  ឬអំពីនីតិវធិែីដល្រតូវ្របតិបត្តិ ម កនុងករណីៃនពកួអនកជបឃំុ់ែដលមនិទនក់តេ់ទស ពួកអនកជប ់
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ឃំុឃងំទងំេនះ មនសិទធិទទួលកិចចករពរ មរេបៀបពិេសសមយួ ែដលមនេរៀប បក់នុងវធិនខងេ្រកម
េនះ េនកនុងលកខខណ្ឌ ត្រមូវជមូល ្ឋ នែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

វធិន ១១២ 
 

១. អនកជបឃំុ់ឃងំែដលេគមនិទនក់តេ់ទស ្រតូវ កឲ់យេន ចេ់ យែឡកអំពីជនជបឃំុ់ែដល
បនទទួលករកតេ់ទស និង កទ់ណ្ឌ កមមរចួេហើយ។ 

២. ជនជបឃំុ់េកមងៗ ែដលពុំទនទ់ទួលករកតេ់ទស ្រតូវ កឲ់យេនេ យែឡកអំពីជនជបឃំុ់
េពញវយ័ េហើយេបើ មេគលករណ៍គួរ កេ់កមងៗទងំេនះេនកនុងមនទរីេ យែឡក។ 

វធិន ១១៣ 
 

្រតូវឲយអនកជបឃុ់ំឃងំែដលមនិទនប់នកតេ់ទស្រតូវេដកែតមន ក់ៗ ឯងេនកនុងបនទបេ់ យែឡកពី
គន  េ យ្រតូវេរៀបចឲំយមនធតុ កសសមរមយ ្រសបេទ មទម្ល បៃ់នតំបនន់ីមយួៗរបស់ជនជបឃំុ់មន
ក់ៗ ។ 

វធិន ១១៤ 
 

ចំេពះជនជបឃុ់្ំរបេភទេនះ ្របសិនេបើេគចង ់ ្រតូវអនុញញ តឲយេគទិញម្ហូប រពខីងេ្រកមក
បរេិភគ េទះ មរយៈរដ្ឋបលពនធនគរ ឬ មរយៈបងប្អូន្រគួ រ ឬមតិ្តភក្តិក្ត។ី កេធ្វើែបបេនះ ្រតូវឲយ្រសប
េទ ម្រកបខណ័្ឌ ៃនរេបៀបេរៀបរយរបស់ពនធនគរ។ ផទុយពីករណីេនះ រដ្ឋបលពនធនគរ្រតូវទទួលបនទុកផ្ត
ល់ម្ហូប រដល់ពួកេគ។ 

វធិន ១១៥ 
្រតូវអនុញញ តឲយពកួជនជបឃំុ់្របេភទេនះេ្របើសេម្ល កបំពករ់បស់េគ ្របសិនេបើមនភព ្អ តបត

្រតឹម្រតូវល្អ ។ ្របសិនេបើេគ្រតូវេ្របើសេម្ល កបំពករ់បស់ពនធនគរ សេម្ល កបពំកទ់ងំេនះមនិ្រតូវឲយដូចគន េទ
នឹងេខ វ របស់ពួកជនជបឃំុ់ែដលតុ ករបនកតេ់ទស ថ ពររចួេហើយេនះេទ។ 

វធិន ១១៦ 
 

ជនជបឃំុ់ែដមនិទន្់រតូវបនកតេ់ទស្រតូវមនឱកសេធ្វើករងរ ប៉ុែន្តេនះមនិែមនជកតព្វកិចច
ែដលជនជបឃំុ់្របេភទេនះ្រតូវែតេធ្វើេឡើយ។ ្របសិនេបើេគចងេ់ធ្វើករ េគ្រតូវទទួល្របកឈ់នួលពីករងរេនះ។ 
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វធិន ១១៧ 
 

ជនជបឃំុ់្របេភទេនះ មនសិទធិទិញ ឬ ចឲយបងប្អូនមតិ្តភក្តិទិញឲយនូវឥ ៉ នេ់ផ ងៗដូចជ េសៀវេភ 
កែសត េ្រគ ង្រប បស់រេសរ និងរបស់របរេផ ងេទៀត ស្រមបេ់្របើ្របស់ឲយែត្រសបេទនឹង្របេយជនៃ៍នរដ្ឋ
បលយុត្តិធម ៌និងសន្តិសុខ នងិរេបៀបេរៀបរយល្អរបស់ពនធនគរ។ 

វធិន ១១៨ 
 

្របសិនេបើពិតជឈែឺមន េហើយេបើេគមន្របក្់រគប្់រគនស់្រមបប់ងៃ់ថ្លពយបលនិង្រសបេទ ម
មូលេហតុជកែ់ស្តង ជនជបឃំុ់្របេភទេនះមនសិទធិជួល្រគូេពទយ ឬេពទយេធមញពីខងេ្រកឲយមកពយបល
េ គេគេនកនុងពនធនគរបន។ 
 
វធិនទ១ី១៩ 

១. ជនជបឃំុ់ែដលមនិទនប់នជំនុំជ្រមះក្ត ី មនសិទធិទទលួបនពត័ម៌នភ្ល មៗអំពីមូលេហតុៃនករ
ឃំុខ្លួន និងអំពីករេចទ្របកនព់កួេគ។ 

២. ្របសិនជនជបឃំុ់ែដលមនិទនប់នជំនុំជ្រមះក្ត ីមនិមនទី្របឹក ចបប់ មជេ្រមើសរបស់ខ្លួន ពួក
េគមនសិទធទិទលួបនទ្ីរបឹក ចបបែ់ដលបនេ្រជើស ងំស្រមបព់កួេគេ យតុ ករ ឬ ជញ ធរេផ ងេទៀត 
កនុង្រគបក់រណីែដល្រតូវករបំផុតដល់ផល្របេយជនយុ៍ត្តិធម ៌ និងេ យគម នករបងៃ់ថ្លេ យជនជបឃំុ់ 
្របសិនេបើពួកេគមនិមនមេធយប្រគប្់រគនក់នុងករបងៃ់ថ្លេស ។ ករបដិេសធមនិឱយទទួលបនេស ទី
្របឹក ចបប្់រតូវមនករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេ យឯក ជយេ យគម នបង្អង។់ 
 
វធិនទ១ី២០ 
 

១. ករផ្តល់សិទធិអំ ច និងែបបបទ្រគប្់រគងសិទធិទទួលបនទី្របកឹ ចបប ់ ឬជំនួយែផនកចបប់
ស្រមបក់រករពររបស់ពួកេគគួរ្រតូវបន្រគប្់រគងេ យេគលករណ៍ដូចគន  ែដលបនេរៀប បេ់នកនុងវធិន
ទី៦១។  

២. តប មសំេណើ សំុ ជនជបឃំុ់ែដលមនិទនជ់ំនុជំ្រមះក្ត ី ្រតូវទទួលបនឯក រសំេណរស្រមប់
ករេរៀបចំឯក រករករពរក្ត ី រមួទងំដំបូនម នសមង តស់្រមបទ់ី្របឹក ចបប ់ ឬអនកផ្តល់ជំនួយែផនកចបបព់កួ
េគ។  
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ឃ-ជនជបឃំុ់កនុងបទរដ្ឋបបេវណី 

 
វធិន ១២១ 
 

េនប ្ត ្របេទសែដលចបបអ់នុញញ តឲយ កព់នធនគរបងខឲំយសងបំណុល ឬ មដីកតុ ករ េន
កនុងដំេណើ រករេរឿងក្តីែដលមនិែមនជេរឿង្រពហមទណ្ឌ  ជន្រតូវេគ កព់នធនគរ មនិ្រតូវជកមមវតថុៃនកររតិតបតិ
ខ្ល ងំក្ល  ឬធងនធ់ងរជងករចបំចស់្រមបក់ររក សុវតថិភពនិងស ្ត បធ់ន បល់្អេឡើយ។ ករ្រគប្់រគងែថរក
ជនទងំេនះ មនិ្រតូវមនលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះតិចជងអនកជបឃំុ់រងច់សំវនករេឡើយ ប៉ុែន្តជនេនះ ចនងឹ
ត្រមូវឲយេធ្វើករែដរ។  

ង-ជនែដល្រតូវបនចបខ់្លួន ឬឃំុខ្លួន េ យគម នករេចទ្របកនផ់្លូវករ  

វធិន ១២២ 
  

ជនែដល្រតូវបនចបខ់្លួន ឬ កព់នធនគរ េ យគម នដីកេចទ្របកន ់ មនសិទធិទទួលបនករ
ករពរដូចគន  ដូចែដលមនែចងកនុងជពូំកទីI និងជំពូកទីII ែផនក គ ៃនវធិនេនះ េ យមនិទនគ់ិតដល់បញញត្តិ
ទងំ យែដលមនែចងកនុងម្រ ៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ។ បញញត្តិ
ពកព់ន័ធៃនជំពូកទីII ែផនក ក ៃនវធិនេនះក្៏រតូវយកមកអនុវត្តផងែដរ ្របសិនេបើករអនុវត្តបញញត្តិេនះ ចជ
ផល្របេយជនដ៍ល់្រកុមពិេសសៃនមនុស ែដលសថិតកនុងករឃំុឃងំ និងកនុងករណីែដលគម នវធិនករអបរ់ែំក
ែ្របនិង ្ត រសមបទ ចមនលកខណៈសម្រសបស្រមបជ់នែដលមនិទន្់រតូវបនផ្តនទ េទស ថ ពរពី
បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 

 
 
 
 
 
 
 


