នីតរិ ដ្ឋេដើមប ី
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ុ
តំបន់

៊ ន៖

ករសិក ជមូល ្ឋ ន
េ

ក ម៉េដវ ម៉ូ
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ន
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I.

ដំេណើរករេរៀបចំឯក

រសិក ្រ

វ្រជវអំពីនីតិរដ្ឋ

េ

យមជឈមណ្ឌលធន

ធនសិទធិមនុស (HRRC)

ក. េសចក្តីេផ្តើម និងវ ិធី

្រស្ត្រ

វ្រជវ

១. “នីតិរដ្ឋ” គឺមនតៃម្លជនិមិត
ម រូប។េនកនុងករអនុត្តន៍ជក់ែស្តង នីតិរដ្ឋមនឥទធិពល្រតឹមក្រមិតៃន

ករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋប៉ុេ
្របេទសជសមជិក

្ណ ះ។ ឯក

៊ នកនុងករយល់ដឹង

រសិក ្រ

វ្រជវេនះ គឺជមូល ្ឋ នមួយផ្តល់ជជំនួយដល់

ករពិចរ

និងករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋេនកនុងេគលករណ៍

អភិបលកិចចល្អ ជពិេសសព្រងឹងករេគរពសិទិម
ធ នុស ។
២. ករសិក ្រ
េនកនុងតំបន់េ

វ្រជវេនះ គឺជឯក

យ្រកុមអនកសិក ្រ

ល្រកមរបស់តុ

និង្រកុមអនកស្រមបស្រមួលដ៏មនជំ នញ។

េនដំ

ក់កល

វ្រជវលម្អិត និងសុីជេ្រម

ចនឹង្រប្រពឹត្តេទនេពលបន្តបនទប់។

វ្រជវេនះ បនេ្របើ្របស់យន្តករពីរ្របេភទចំេពះករវ ិភគ និងករយកេសចក្តី

៣. ករសិក ្រ

យន្តករទី១ គឺេផ្តតេទេលើករបក្រ

េជគជ័យកនុងករអនុវត្តន៍េគលករណ៍នីតិរដ្ឋ េ
រេបៀប

វ្រជវៃន្របេទសនី មួយៗ

ករ បទបបញញតិច
្ត បប់ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ននរបស់រ ្ឋ ភិបល និងរបយករណ៍របស់

តតីយជន។ ចំេពះករសិក ្រ

កលៈេទសៈ

មករ្រ

វ្រជវ េយើងេធ្វើករវ ិភគេទេលើព័ត៌មនបនមកពី្របភពទីពីរ ដូចជ ទិនន
ន ័យរដ្ឋបល

ដំបូងៃនករសិក ្រ

សននិ ្ឋ នរួម។

វ្រជវ

រដំបូងែដលពឹងែផ្អក

យទំង

យរបស់្របេទសជសមជិក

៊ ន អំពី

យពិនិតយេមើលេលើករកំណត់ និងករអនុវត្តន៍ តួយ៉ង េតើ

ែដលេគលគំនិតេនះ្រតូវបនេលើកេឡើង? េតើេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ្រតូវបនបក្រ

យេ

យ

? និង េតើេគលករណ៍េនះ្រតូវបនយកេទអនុវត្តជក់ែស្តងែដរឬេទ? េនកនុងរបយករណ៍្របចំ

្របេទសនីមួយៗបនពិចរ
្របសិនេបើដូេចនះ
្រសុក និងតុ

ថេតើរដ្ឋេនះជភគីៃនលិខិតូបករណ៍សិទិម
ធ នុស សំខន់ៗេហើយឬេន?

ថេតើកតព្វកិចៃច នសនធិសញញេនះ្រតូវបនយកមកអនុវត្ត

ករយកេទអនុវត្តេ

យរេបៀប

?

ឬ

ក់បញូច លេនកនុងចបប់កុនង

ិភគ គឺែផ្អកេលើសូចនករទូេទ ែដលបនកំណត់ធតុ
៤. យន្តករេផ ងេទៀតែដលេ្របើ្របស់កុងករវ
ន

ផ ំចំបច់ និងខ្លឹម

រសំខន់ៃនេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ ដូចជ ថេតើម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលបនទទួលខុស្រតូវចំេពះ

មុខចបប់ែដរឬេទ? ថេតើ

ថ ប័ននីតិបបញញតិប
្ត នករពរសិទិជ
ធ មូល ្ឋ ន្រសបចបប់ និងអនុញញតឲយ្របជពល

រដ្ឋមនសិទិទ
ធ ទួលបនដំេណើរករជំនុំជ្រមះក្តី្របកបេ

ចបប់ែដលសថិតេនកនុងែដនវ ិ

ចបស់

ស់ចំេពះករបេងកើត។

យយុតិធ
្ត ម៌ែដរឬេទ? ធតុផ ំចំបច់ គឺត្រមូវឲយមន

លភពមនទស នៈវ ិស័យចបស់

ii

៥. អតថបទចបប់ គឺមនតៃម្លជងអក រចរ ិក េ
បនខិតខំែស្វងរកឯក

រជក់

ក់

និងមនមូល ្ឋ ន

រែតក ្ត េនះ េទើបេធ្វើឲយ្រកុមអនក្រ

វ្រជវ

េដើមបីឆុះបញ
្ល
ច ង
ំ ពីលទធផលសំខន់ៗៃនចបប់ែដលកំពុងអនុវត្ត

ដូចជ

ករពន្លតែដនសូចនករ ែដលបនអនុវត្តេ

យ

យ

ស់កុងករអនុ
ន
វត្តន៍

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌ និង ថេតើ

គុណតៃម្ល និងបនចត់វ ិធនករសម្រសបករពរសិទិរធ បស់រប
ូ វ ័ន្តេហើយឬេន?
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ថ ប័នតុ

ករ្រតូវបនផ្តល់នូវ

៦. សំខន់ជងេនះ ឯក
ករយល់ដឹង

រសិក ្រ

វ្រជវេនះ មនេគលបំណងបង្ហញពី

អំពីនីតិរដ្ឋកុងបរ
ន
ិបទសិទិម
ធ នុស េន

ទស នៈេនកនុងតំបន់

ែដលពុំែមនជឯក

ឬក៏ជេសចក្តីសេងខបែដលបង្ហញពីលំ
៊ នេនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ ឯក

របស់រដ្ឋជសមជិក
ចេ្របើជឯក

៊ន
រ្រ

ប់ថនក់ៃន

រ្រ

ថ នភពបចចុបបននៃន

វ្រជវលម្អិត

ថ នភពចំេពះករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋ

វ្រជវេនះ គឺជគេ្រមងផ្តួចេផ្តើមមួយ ៖ ែដល

វ្រជវលម្អិតនេពលអនគតពក់ព័នន
ធ ឹងកមមវ ិធីនីតិរដ្ឋ

រេយងស្រមប់ករ្រ

អំពី

និងភនក់ងរ

សិទិម
ធ នុស េនកនុងតំបន់ ក៏ដូចជ ភគីពក់ព័នធនន ែដលមនបំណងេលើកកមពស់នីតិរដ្ឋ និងករេគរពសិទិធ

មនុស ែផ្អកេទ
៧.

មធមមនុញញ

ឯក

រ្រ

៊ ន។

វ្រជវេនះ

បនផ្តល់ពីទិដ្ឋភពទូេទៃនយុទធ

្រស្តកុងករ
ន
ស់សង
ទ ់ពីករអនុវត្តន៍

េគលករណ៍នីតិរដ្ឋ - ករអ ថ ធិបបយពីេគលករណ៍សនូលរបស់នីតិរដ្ឋ និងសូចនករ - របកគំេហើញជ
បឋមពីរដ្ឋជសមជិក

៊ ន - ករពិភក អំពីបញ
្ហ ្របឈម និងេមេរៀនដកពិេ

្រពមទំងបនផ្តល់ជអនុ

សន៍េ

យឲយមនករ្រ

វ្រជវបែនថម

ធន៍អំពីដំេណើរករេនះ -

ករវ ិភគបែនថម

និងករក

ងព្រងឹង

សមតថភពជបន្តបនទប់។

ខ. ទិដភ
្ឋ ពរួមៃននីតិរដ្ឋេន
១. មុននឹងបង្ហញពីខឹម
្ល

៊ន

រសេងខបៃនរបកគំេហើញេនះ េយើងសូមេធ្វើករបង្ហញពី ករយល់េឃើញជ

រួមៃនពកយនីតិរដ្ឋ គឺថ “ជករយល់ដឹងពីធតុផ ំមូល ្ឋ ន”។

មរយៈករជែជកពិភក ជេ្រចើនពីនិយម

ន័យៃនពកយេនះ បនបង្ហញថ គួរមនករេលើកកមពស់ករអនុវត្តន៍និងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ។iii ជបនទប់ េយើង

នឹងពិចរ
ធមមនុញញ

ពីករចប់េផ្តើមេចញដំេណើររបស់

៊ នចំេពះករយល់េឃើញជទូេទ ជមួយនឹងករអនុម័ត

៊ ន និងករវ ិវត្តន៍ថីៗ
ម របស់ខួន។
្ល

២. រដ្ឋ និងអនកបេងកើតេគលនេយបយចបប់ គឺមនេគលបំណងចង់បង្ហញែតេហតុវ ិជជមន អំពីករ
អភិវឌ ន៍ែផនកេសដ្ឋកិចច។ ចំេពះកំេណើតៃនពកយនី តិរដ្ឋ គឺមនករគំ្រទ “តិចតួច
េទេលើទិដភ
្ឋ ពចំបច់
េយង

ឬទិដ្ឋភពចបប់ ប៉ុេ

្ណ ះ

យមិនគិតពី សិទិជ
ធ មូល ្ឋ នរបស់្របជពលរដ្ឋេទ។iv

េ

ម Joseph Raz៖

“ពកយ ‘នីតិរដ្ឋ’ គឺមនន័យថ‘ជករ្រគប់្រគងេ
៣. េទះបីជយ៉ ង
េ

ស់” ែដលដំបូងេផ្តតែត

ក Gordon Barron បនអះ

ទស នៈពិត្របកដៃនពកយនី តិរដ្ឋ គឺ
ងេ

ចបញ
ជ ក់ចបស់េនេពលអនុវត្ត។

យេជឿជក់ថ េដើមបី “បង្ហញពីករយកចិ តទ
្ត ុក
vi

េលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីនីតិរដ្ឋ ជផ្លូវករណ៍ និង

មបេចចកេទស” ធនគរពិភពេ

លទធភពកនុងករជំរញ
ុ ឲយមនកំែណទ្រមង់នីតិរដ្ឋ្របកបេ

“ត្រមូវករឲយមនករយកចិតទ
្ត ុក
ចំបច់ េដើមបី

យចបប់” v

ក់េទេលើ

ក់កំហិតឲយធនគរពិភពេ

កបនទប់

យចីរភពេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ៖

ថ ប័នចបប់េសដ្ឋកិចច

កេផ្តតករយកចិតទ
្ត ុក
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ក់របស់ខួនកន
្ល ុងករ

គឺពិតជមនភព
ក់េទេលើ្របព័នធ

ក ត់នូវ

ចបប់ និងនីតិរដ្ឋ និងក្រមិតជក់ចបស់ពីលទធភពរបស់ធនគរ េដើមបីជួយ ‘ក

នីតិរដ្ឋ”។

ង’

vii

៤. េនកនុងដំ

ក់កលដំបូង នីតិរដ្ឋ គឺពុំបនេ្របើ្របស់ឲយ្រសបន័យេដើមេទ ឧទហរណ៍ អំ

្រគប់្រគងរដ្ឋ្រតូវបនកំណត់េ

វ ិវត្តន៍្របេសើរជងមុន

យចបប់ ជជងករេ្របើ្របស់អំ

ច

ចបុគល
គ ។viii ផទុយេទវ ិញ នីតិរដ្ឋ្រតូវបន

ករសេ្រមចននពុំចំបច់មនករចូលរួមពីអំ

ចនីតិ្របតិបត្តិ។

េនឆនំ១៩៩៥

រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌ៃន្របេទសសឹងប
្ហ ុរ ី បនែថ្លងថ ទស នៈអំពីនីតិរដ្ឋ គឺ “មិនខុសែប្លកពីករយល់េឃើញ
និងករទទួលយករបស់រដ្ឋនេពលបចចុបបននេនះេទ” មយ៉ ងេទៀត ្រតូវែត្រសបនឹង “លកខខណ្ឌចំបច់” ែដល

អនុញញតឲយរ ្ឋ ភិបល “បេងកើត និងដំេណើរករកន់ែតេជគជ័យ”។ix េន្របេទសម៉ េឡសុី េទះបីជមនករ
ទទួល

គ ល់ជផ្លូវករណ៍ (េនកនុង្រកមស្តីពីសិទិ្រធ សបចបប់ និងសិទិន
ធ េយបយ) ក៏េគលករណ៍ថនក់ជតិៃន

្របេទសេនះ (Rukunegara) នីតិរដ្ឋពុំ្រតូវបនបក្រ

យកនុង “ន័យជក់

ក់ែដលមនករ្រតួតពិនិតយ និងមន

តុលយភពចំេពះករយល់ដឹងជទូេទេនកនុង្របព័នធចបប់្របជធិបេតយយ” ប៉ុែន្តផុទយេទវ ិញ ្រតូវបនអះ

ថ

“ពកយេនះមិនមនន័យេលើសពីវ ិធន

ម”។

និងបទបញ
ជ

x

ែដលេចញេ

យរ ្ឋ ភិបល

ង

េហើយ្រតូវែតេគរព

៥. ជងេនះេទៀត ទស នៈដំបូងៃននីតិរដ្ឋ គឺមនន័យថ ជវ ិធនចបប់ែដលេធ្វើឲយ ល់សកមមភព
របស់រដ្ឋេជៀសផុតពីកររ ិះគន់។ េន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី ពកយនីតិរដ្ឋ ឬ Negara Hukum ្រតូវបនបញូច លេទ

កនុងរដ្ឋធមមនុញញ (ែដលមន្របភពមកពីអឺរប
៉ុ )។ មុនេពលមនចលន្របជធិបេតយយេនទសវត ន៍ ទី៩០ ពកយ
េនះ្រតូវបនសំេ

េទេលើកំែណទ្រមង់

េដើមបីេធ្វើឲយមនភព្រសបចបប់
ភិបល ស៊ូ

(Reformasi)

ឬករពរអំ

ចរបស់នីតិ្របតិបត្តិ។xi

តូ េនចុងទសវត រ ៍ទី៦០ ែតងែតអះ

ស្រមប់ែតពួកអភិជន េហើយ្រតូវបន
៦.

ករទទួល

គ ល់នូវ

េគលករណ៍េនះ្រតូវបនបក្រ

ក់ឲយអនុវត្តេ

ឧទហរណ៍

យកន់ែតចេង្អ ត

បទបញ
ជ ថមីរបស់រ ្ឋ

ងថ “វ ិធនចបប់” គឺជចបប់បេងកើតេឡើងេ

យគមនសមធម៌។

xii

រៈសំខន់ៃននីតិរដ្ឋេនកនុងដំេណើរករ្របកបេ

យ្របសិទិភ
ធ ព

យ និង

េនកនុង

ទស នៈដំបូង “a thin conception” បននឹ ងកំពុង្របឈមមុខចំេពះករមិនអនុវត្តចបប់ ឬករផទុយចបប់ ែដល
េ

ក Thom Ringer បនេលើកេឡើងថ “សមភពចំេពះមុខចបប់ និងករ្រប្រពឹត្តេសមើគន បនេធ្វើឲយនីតិរដ្ឋ

ក្លយជឧត្តមគតិដ៏េលចេធ្លនេពលេនះ”។
មិនបនធនថ េគលេ

xiii

បនទប់មក ករពន្លតចបប់ គឺេកើតេចញពី

ៃនករយល់េឃើញដំបូងរបស់ពកយេនះ ដូចជ្របសិទធភពភព្រតឹម្រតូវ

្របេមើេមើលទុកជមុនៃនចបប់ នឹងេនសថិតេសថរេនះេទ។ ឧទហរណ៍ ្របេទសកមពុជ
អនុម័តនូវទស នៈដំបូងៃនពកយនីតិរដ្ឋេនទសវត រ ៍ទី៩០ ប៉ុែន្តគណបក កន់អំ
ក់មន

នុ្រកមខពស់ជងចបប់ ដូេចនះករ្រគប់្រគងរដ្ឋ គឺពុំមន្របសិទធភពេទ។

៧. េ

ម រតីសីលធម៌ ែដល

ក Ronald Bruce St John បនបង្ហញគំនិតជពិេសសមួយថ ៖
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វ និងេវៀត

ឬករ
ម បន

ចកនុង្របេទសទំងេនះ គឺ

“ជផលវ ិបកកនុងរយៈេពលពីរទសវត រ ៍េ្រកយឆនំ១៩៧៥រ ្ឋ ភិបលកមពុជ

េវៀត

ម បន្របឈមនឹងឧបសគគដ៏ធំ កនុងករេធ្វើឲយនីតិរដ្ឋមន្របសិទភ
ធ ព េ

រែតភព្របទំង្របទិសរ ងករេគរពអំ

ែដលអនកេសដ្ឋកិចច

និងអនក្រ

យ

ច ទំេនៀមទម្លប់ និង្រកបខណ្ឌចបប់

វ្រជវជន់ខពស់ជេ្រចើនបនពិចរ

ថ

សំខន់ចំេពះទីផ រេសដ្ឋកិច”ច ។xiv
៨.

វ និង

បញ
្ហ ្របឈមេទនឹងករយល់េឃើញដំបូងៃននីតិរដ្ឋ

អនក្រ

មន

រៈ

វ្រជវជេ្រចើ នបនេលើកេឡើងនូវ

“ទស នៈសុីជេ្រមមួយ” ែដលជករ្រចបច់បញូច លគនរ ងចបប់ទំេនៀមទម្លប់ចំេពះករេគរពសិទិធមនុស ជ
មូល ្ឋ ន និងបទបបញញ តិន
្ត ន។xv
៩. េនកនុងចំេ

ម្របេទសជសមជិក

គនេទេលើនិយមន័យៃនទស នៈសុីជេ្រមៃននីតិរដ្ឋ

៊ ន ្របេទសៃថ និងហ្វីលីពីន មន្របវត្តិយល់េឃើញដូច
េ

យរួមបញូច លេគលគំនិតដូចជសិទិម
ធ នុស

អភិបលកិចចល។
្អ ្របេទសៃថបនកំពុងេធ្វើ “បចចុបបននភពចបប់ឲយ្រសបេទនឹង
xvi

ករករពរសិទិប
ធ ុគគលឲយ្រសបេទនឹងេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ”។
បនែចងពីករករពរ្រសបចបប់
ស្រងគមរបស់្របេទសេនះ។

និងេសរ ីភព

េទះបីជយ៉ ង

ករធននូវករេគរពសិទិម
ធ នុស
្របសិទិភ
ធ ពេនះេទ។
១០.

ទស នៈសុីជេ្រមៃននីតិរដ្ឋ

ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគម និង

រដ្ឋធមមនុញញឆនំ១៩៨៧ របស់្របេទសហ្វីលីពីន

ែដលេកើតេឡើង

មរយៈបទពិេ

របយករណ៍សិក ្រ

មរយៈនីតិរដ្ឋ

និង

ធន៍ៃនករអនុវត្តន៍ចបប់

វ្រជវរបស់េយើងបនបង្ហញថ

គឺពុំ្រតូវបនយកេទេ្របើកុងករអនុ
ន
វត្តន៍ជក់ែស្តងឲយមន

ក៏េនមនចំណុចអវ ិជជមនកនុងករណីែដលយកេទអនុវត្តេលើសពី

្រទឹសីេ្ត ដើម។ េបើែផ្អកេទេលើទស នៈេនះ នីតិរដ្ឋ គឺមនគុណសមបត្តិជេ្រចើនចប់

ំងពីសមភពសងគម្របជ

ធិបេតយយរហូតដល់សមភពែយនឌ័រ ពី្របព័នធេបះេឆនតដ៏រ ឹងមំរហូតដល់សុខុមលភពសងគម។xvii
១១.

ទស នៈអរូបីេនះ

ចប

្ត លឲយមនភពមិនចបស់

ស់

មិនដូចែដលបនកំណត់ពិត

្របកដេនកនុងនីតិរដ្ឋ ថេតើនីតិរដ្ឋមនន័ យ្រគប់យ៉ង ដូចែដលបនេលើកេឡើងែដរឬេទ?xviii
េឡើងរបស់េ

មករេលើក

ក Brian Tamanaha ៖

“នីតិរដ្ឋ គឺមិនល្អ្រគប់ករណីដូចែដល្របជពលរដ្ឋ្របថនចង់បនពីរ ្ឋ ភិបលេនះេទ។

ករជ្រមុញឲយមនករេលើកេឡើងែបបេនះ គឺជករបក្រ

ៃនអំ

ច ប៉ុែន្តកុំមនសុទិដិន
្ឋ ិយម”។xix

យថ នីតិរដ្ឋគឺជនិមិមតរូប

១២. ជងេនះេទៀត េបើសិននី តិរដ្ឋ្រតូវបនទុ កឲយមនន័យទូេទ ‘ជយុតិធ
្ត ម៌សងគម’ ‘ទស នៈសុីជេ្រម
ៃននីតិរដ្ឋ’

ចនឹង្រតូវបនេគយកេទបក្រ

យ េដើមបីជ្របេយជន៍របស់បុគគលែដលខ្លួនយល់ថ្រតឹម្រតូវ។
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១៣. កនុងន័យេនះ ពកយនីតិរដ្ឋ

ច្រតូវអនកចបប់បរេទស និងមចស់ជំនួយេ្របើ្របស់ជ

ផ យពី្រទឹសីជ
្ត តិពនធុ និងេគលនេយបយ េ

យមិនគិតថេតើ្រទឹសី្ត ឬេគលនេយបយេនះេឆ្លើយតបនឹង

ត្រមូវកររបស់សហគមន៍េនកនុង្របេទសកំ ពុងអភិវឌ ន៍។ ចប់
ឆនំ១៩៩២-១៩៩៣

្របេទសកមពុជបនទទួលជំនួយ ប់ ពន់

ំងពីមនជំនួយពីអងគករសហ្របជជតិេន
នដុ

្ល រ

ប៉ុែន្តជំនួយទំងេនះមិនសុទែធ តទទួលបនលទធផលជវ ិជជមនេនះេទ េ
េទេលើមូល ្ឋ នកនុង្រសុក។

xx

វុធផ ព្វ

េដើមបីកំែណទ្រមង់
យ

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌

រកង្វះករ យតៃម្លជក់ែស្តង

ផទុយេទវ ិញ ្រកុម្របឹក ឃុំ-សងកត់ ែដលផ្តល់េស ស្រមបស្រមួលជេម្លះៃផទកុង
ន
យថវ ិករតិច និង

េនថនក់ភូមិ និងថនក់ឃុំ្រតូវបន្របជជនកមពុជ យតៃម្លថ “មនភពងយ្រសួល ចំ

មន្របសិទិភ
ធ ពជងយន្តករថនក់ជតិ”។xxi

១៤. ពកយនីតិរដ្ឋ ក៏្រតូវបនេ្របើ្របស់ជរបំងរបស់្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ កនុងេគលបំណងចង់លុប

បំបត់ ឬមិនឲយតៃម្លេទេលើសិទិប
ធ ុ គល
គ
និងេដើមបីឲយ្រសបចបប់ចំេពះករ្រគប់្រគង

មែបបកុំ មុយនី
ម
សរ្ត បស់

ខ្លួន។ េនកនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍ទី្រកុងបងកកឆនំ១៩៩៣ េ្រកមអធិបតីភពៃន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី ម៉ េឡសុី
និងសឹង្ហបុរ ី បនចង្អុលបង្ហញថ “គុណតៃម្ល” របស់

េទ េបើពិនិតយេទេលើសិទិប
ធ ុគគល។ េ

៊ ន គឺមិនដូចគនេទនឹងទស នៈរបស់េ

កខងលិច

ក Vitit Muntarbhorn បនពនយល់ថ ករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋេន

គឺ្រតឹមែតទស នៈ្រចបូក្រចបល់របស់្របេទសេ

កខងលិចប៉ុេ

្ណ ះ។

“េទះបីជ

ពកយនីតិរដ្ឋមនវត្តមនេន្រតឹមក្រមិតករគិតពិចរ

របស់បញញវ ័ន្ត

ពកយេនះ

ក់ដូចជមិនទន់មនន័យចបស់

េនេពលពកយេនះ

ស់

មនន័យថ

្រតូវបនយកេទេ្របើ្របស់ គឺែតងសនមតថមនយល់ដឹងពីន័យជក់

ក៏

ក់របស់

ប៉ុែន្ត

ជក់ែស្តងអតថន័យៃនពកយេនះ ពុំ្រតូវបនយល់ចបស់េនះេទ ឬបនពនយល់េ

យសុី

ជេ្រមេទដល់្របជពលរដ្ឋ។ ពកយនីតិរដ្ឋកុងភ
ន

៊ន

ៃថ គឺ “Luck Nititham” ែដល្រតូវ

បនេគយល់ថ ជវ ិធនែផនកចបប់ ែដលមនភពយុតិ្តធម៌ និង
ពកយេនះមិនងយ្រសួលកនុងករកំណត់ន័យឲយចបស់

្អ តស្អំ ប៉ុែន្តជក់ែស្តង

ស់េនះេទ។

ដូេចនះ

េនែត

មនភពភ័ន្ត្រចឡំថ នីតិរដ្ឋ គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់របស់សងគម ប៉ុែន្តតថភពជក់ែស្តង
េគេនែតមិនទន់
ពកយេនះ គឺប

ចយល់ដឹងសុីជេ្រមអំ ពីពកយេនះ។

ភពមិនយល់ដឹងសុីជេ្រមៃន

្ត លមកពីគម្លតរ ងករយល់ដឹងរបស់សមញញជន និ ងទស នៈចបប់

ដូចសុភសិតថ ‘ករ្រគប់្រគងែបបេរឿងនិទន’។”

xxii

១៥. ជករពិត េយើងមិនជំទស់ថមិនគួរឲយមនបទ ្ឋ នអន្តរជតិចំេពះ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋ ឬមិនគួរឲយរ ្ឋ
ភិបលកំណត់ក្រមិតៃនករយក្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋេទេ្របើ្របស់េទ

ម

ថ នភពវបបធម៌ សងគមេនះេទ។ កនុងន័យ

េនះ គឺថ ករែដលយក្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋេទេ្របើ្របស់ េដើមបីេកងចំេណញនេយបយ គឺពិតជមិនមន្របេយជន៍
មិនថអនកនេយបយេនះអះ

ងថ េដើមបីព្រងឹងករអភិវឌ ន៍េន

៊ ន ឬេន្របេទសេ

១៦. ជចុងបញចប់ គឺថ េនកនុងទស នៈសុីជេ្រមចំេពះ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋ ពិតជមន

ែដលពយយម

កខងលិច។
និភ័យកនុងករ

ក់បនទុកចបប់ឲយទទួលខុស្រតូវេទេលើសងគម និងេធ្វើឲយសងគមមនយុតិធ
្ត ម៌។ ករ
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ក់បនទុក

ែបបេនះ

ចជករផ្តល់អំ

ចយ៉ ងខ្លំងដល់េច្រកមកនុងករកំណត់ករចង់បនរបស់សងគម

េច្រកមពុំេកើតេចញពីករេបះេឆនតេ្រជើស
ខពស់បរមភថ ទស នៈែបបេនះ
របស់នីតិបបញញតិ។
្ត xxiii

ំងេឡើយ។ េ

ក Jeremy Waldron ែដលជអនក្រ

ចខទស់េទនឹងលទធផល្របជធិបេតយយ េហើយ

េ្រពះថ
វ្រជវជន់

ច្របែជងេទនឹងតួនទី

១៧. ជសរុប ទំងទស នៈសុីជេ្រម ឬទស នៈដំបូង ៃន្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋ គឺមិនមន្រទឹសីម
្ត ួយ
ជងមួយ

េទ។

ទស នៈទំងពីរមនចំ ណុចខ្លំង

និងចំណុចេខ យដូចគន។

ចំេពះឯក

របស់េយើង ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងព័ត៌មន និងទស នៈបចចុបបននភពចំេពះនីតិរដ្ឋេនកនុងតំបន់
េសនើេឡើងថ រ ្ឋ ភិបលមិនគួររ ឹតតបិតចំេពះនិយមន័យៃនពកយនីតិរដ្ឋ ែដល

ចំេពះបញ
្ហ នេយបយ និងសងគម េហើយក៏មិនគួរមិនទទួលយកទស នៈ
បេងកើនតៃម្លេន
រ្រ

វ្រជវរបស់េយើង។

គ- នីតិរដ្ឋេន
្រតូវបន
៊ន

ថនក់

សុី

វ្រជវ

េគនយ៍ បន

ចក្លយជ “សមរភូមិ្របយុទធ”
មួយៃននីតិរដ្ឋែដរ។xxiv េដើមបី

និង្រតូវបនវ ិភគេនកនុងបរ ិបទជក់ែស្តង

ែដលេនះជេគលបំណង

៊ ន ៖ ពីទស នៈច្រមូងច្រមសឈនេទរក្រកបខណ្ឌទស នៈរួម

១. ជដំបូង ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋ គឺមិន្រតូវបនយល់ជរួមេនះេទេនកនុង្របេទស
“ផ្លស់បូរ”
្ត xxvយ៉ ងឆប់រហ័ស។

េនឆនំ២០០៤

អនកនិពនធបនកំណត់ពីលកខណៈ្របេទសេន

្របកួត្របែជង”។

រ្រ

៊ ន ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋមិនគួរមនន័យអរូបីេពក។ ្រទឹសីន
្ត ី តិរដ្ឋ្រតូវែតមន្រកបខណ្ឌឯក ជយ មន

បទ ្ឋ នស្រមប់ យតៃម្លករអនុវត្តន៍
របស់ឯក

្របេសើរ

xxvi

ឯក

រ្រ

៊ ន ប៉ុែន្តទស នៈេនះ

វ្រជវដ៏សំខន់មួយ

ស្តីពីនីតិរដ្ឋេន

៊ នថជតំបន់ែដល្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋមន

២. េលើកែលងែត្របេទសកុំមុមយនីសព
្ត ីរ ្របេទសេវៀត

ម និង

វ អនក្រ

“លកខណៈ

វ្រជវបនចត់ចំ

ត់

៊ នជពីរ្របេភទ ទី១-្របេទសផ្តច់ករ ឬផ្តច់ករែបបទន់ភ្លន់ ឬ្របជធិបេតយយមនក្រមិត រួមមន

្របេទសភូម ម៉ េឡសុី សឹងប
្ហ ុរ ី និង្រប៊ុ យេណ។ ទី២-្របេទសែដល្រគប់្រគងេ
កល រួមមន ្របេទសកមពុជ ហ្វីលីពីន ៃថ និងឥណូ្ឌ េនសុី។ ចំ

យរដ្ឋធមមនុញញ យុតិធ
្ត ម៌អន្តរ

ត់ថនក់ទំងពីរ្របេភទេនះ ្រតូវបនេ្រប ប

េធៀប និងឆ្លុះបញ
ច ំងពីភពផទុយគន ចំេពះលទធិ្របជធិបេតយយេនកនុងតំបន់ និង្របេទសេ
៣. ែផ្អកេទ

ម្រទឹសីេ្ត នះ េ

កខងលិច។xxvii

ក Randall Peerenboon បនេធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ នថ េនេពលែដល

្របព័នធចបប់កុងតំ
ន
បន់ជទូេទមិន្រសបនឹ ងទស នៈដំបូង ”ករក្រមិតភពសកលនិយមមួយ” ្រតូវបនកំណត់

ប៉ុែន្ត “្រទឹសីេ្ត នះបនបត់បង់្របជ្របិយភពេនេពល្របែជងជមួយទស នៈសុីជេ្រម”។xxviii េ

ក

្រ

្ត

ចរយ Peerenboon បនបែនថមថ “ករពិភក អំពីនេយបយ និងចបប់ជេ្រចើននេពលបចចុបបនន បនបេងកើត
េឡើងេ

យមិនបនយល់ដឹងពីសញញណឬសៃនពកយនីតិរដ្ឋ។ េទះបីជករពិភក េនះមិនឃ្លតចកឆងយ

ពីទស នៈសុីជេ្រម ក៏្រតូវឲយមនករបក្រ

យឲយទូលំទូ
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យ”។xxix

៤. ករផ្លស់បូរៃនកលេវ
្ត

មចស់ៃន “ប

វ្រជវរបស់េយើងបនបង្ហញថ

យេនកនុងតំបន់ និងេ

យមនករេលើកកមពស់។

៥. ករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋកុង្របេទសជសមជិ
ន
ក

៊ ន គឺមនក្រមិតខុសៗគន

្រស័យេទ

មបរ ិបទ

ថ នភពជក់ែស្តងរបស់្របេទសនីមួយៗ េទះបីជ ភពខុសគនេនះ មិនបនឆ្លុះបញ
ច ំងពីទស នៈៃន ‘ករ

្របកួត្របែជង’ ក៏ភពខុសគនៃនបទ ្ឋ ន្រតូវបនេលចេឡើងេន
៦. មយ៉ ងេទៀត

េ

៊ នបនេធ្វើជ

នីតិរដ្ឋ” ែដលករេរៀបចំឲយមន្រកបខណ្ឌអនុវត្តនីតិរដ្ឋជក់ែស្តង។ ដូេចនះ នីតិរដ្ឋ្រតូវបនយក

មកអនុវត្តយ៉ងទូលំទូ

និង

មករសិក ្រ

មរយៈករសិក ្រ

៊ ន។

វ្រជវេនះ បនេលើកេឡើងថ ករវ ិវត្តន៍ថីៗ
ម េនកនុងសកល

ក និងកនុងតំបន់ បនេលចេចញកន់ែតចបស់ និងមុតមំអំពីធតុផ ំជមូល ្ឋ នៃននីតិរដ្ឋ។ ករវ ិវត្តន៍េនះ

រួមមន អងគករសហ្របជជតិបនទទួលយកនូវនិយមន័យៃនពកយនីតិរដ្ឋ ទក់ទងនឹងទស នៈសិទិម
ធ នុស
និង្របជធិបេតយយ
សហគមន៍

និងករបញចូ លនីតិរដ្ឋេនកនុងធមមនុញញ

៊ នរួម េ

៊ន

េទជែផនកមួយៃនចលនេឆពះេទកន់

យែផ្អកេលើចបប់ និងគុណតៃម្ល។

ពីករវ ិវត្តន៍ថីៗ
ម ទំងេនះ។

៧. ជបនទប់េយើងនឹងពិចរ

ឃ- នីតិរដ្ឋ សិទិម
ធ នុស និង្របជធិបេតយយ ៖ េគលករណ៍ែដលពក់ព័នធ និងព្រងឹងករអនុវត្តន៍េទ

វ ិញេទមក
ជរួម េ

១. េនឆនំ ២០០៤ េ្រកមកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករេលើកកមពស់ករអនុវត្តន៍ និងករយល់ដឹងពីនីតិរដ្ឋ
ក កូហី្វ

ន់ ែដលជអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ បនផ្តល់និយមន័យដូចខង

េ្រកមថ ៖

[“នីតិរដ្ឋ”] គឺសំេ

វ ិស័យ

អនុវត្ត េ

េលើេគលករណ៍អភិបលកិ ចច ែដលជន្រគប់រប
ូ

ថ ប័ន នីតិបុគគល

ធរណៈ ឯកជន រួមទំងរដ្ឋ ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ែដលកំពុង
យេសមើភព េ

យឯក ជយ និង្រសបេទនឹងបទ ្ឋ ន និងចបប់សិទិម
ធ នុ ស

អន្តរជតិ។ ជេគលករណ៍ ្រតូវេធ្វើឲយ្រសបនឹងចបប់កំពូល៖ភពេសមើគនចំេពះមុខចបប់
ករទទួលខុស្រតូវចំេពះចបប់
ែចកអំ

ចចបស់

ស់

ករអនុវត្តន៍ចបប់្របកបេ

យភព្រតឹម្រតូវ

ករែបង

ករចូលរួមកនុងករសេ្រមចចិត្តេសថរភពៃនចបប់ េជៀស ង

នូវភពលំេអៀង និងតម្លភពៃនចបប់ និងដំេណើករនីតិវ ិធី។xxx

២. ្រទឹសីរ្ត បស់េ

ក កូហី្វ

ន់ ្រតូវបនអភិវឌ បែនថមេនកនុងឯក

អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិសីព
្ត ី ជំនួយយុទធ

រែណនំចុងេ្រកយរបស់

្រស្តព្រងឹងករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋ (UN S-G’s Guidance

Note) ៖
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ថ ប័ន នីតិបុគគល វ ិស័យ

“នីតិរដ្ឋ គឺជេគលករណ៍អភិបលកិចច ែដលមនុស ្រគប់រប
ូ

ធរណៈ ឯកជន រួមទំងរដ្ឋ្រតូវែតទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ែដលកំពុងអនុវត្ត

េ

យេសមើភព ឯក ជយ ែដល្រសបេទនឹងចបប់ និងបទ ្ឋ នសិទិម
ធ នុស អន្តរជតិ ។
ក៏ត្រមូវផងែដរនូវវ ិធនករណ៍

ករណីេនះ

េដើមបីធននូវេគលករណ៍ចបប់កំពូល

ដូចជ ភពេសមើគនចំេពះមុខចបប់ និងករទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ ករអនុវត្តន៍
ចបប់្របកបេ

យភព្រតឹម្រតូវ ករែបងែចកអំ

ចចបស់

ស់

ករចូលរួមកនុងករ

សេ្រមចចិត្តេសថរភពៃនចបប់ ករេជៀស ងនូវភពលំេអៀង និងតម្លភពៃនដំេណើរករ

នីតិវ ិធី និងចបប់។ យុតិធ
្ត ម៌ គឺជឧត្តមភពសនូលៃនករទទួលខុស្រតូវ និងភព្រតឹម្រតូវ
កនុងករករពរ និងករទប់
្របស់ពកយេនះ គឺ

និងករ

ក់ទណ្ឌកមមេ

្រស័យេទេលើយន្តករតុ

ែផ្អកេទវ ិញេទមក)។
៣. ឯក

ក ត់

យមិន្រតឹម្រតូវ។

ករេ្របើ

ករ ទំេនៀមទម្លប់ និង្របៃពណី” (ពឹង

xxxi

រែណនំរបស់អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ ក៏បនបញ
ជ ក់ពីទំនក់ទំនងេទវ ិញ

េទមករ ង្របជធិបេតយយ នីតិរដ្ឋ និងសិទិម
ធ នុស ។

“េនកនុងបរ ិបទសិទិម
ធ នុស នីតិរដ្ឋ និង្របជធិបេតយយ មនទំនក់ទំនងគនយ៉ ងជិតសនិត

និងបេងកើតករអនុវត្តន៍េទវ ិញេទមក េហើយេគលករណ៍ទំងពីរេនះ គឺជែផនកមួយជ
សកល ែដលមនគុណតៃម្ល និងជេគលករណ៍ៃនអងគករសហ្របជជតិ។”xxxii

៤.

ករបញ
ជ ក់ថ្រទឹសីម
្ត ុនពិតជ្រតឹម្រតូវ

េ

ក

បន់

សហ្របជជតិ បនេលើកេឡើងជថមីថ ករេគរពនីតិរដ្ឋ គឺ “សំេ
េបើកទូ

យពីភពខុសែប្លកគន”។

និង្រសបេទ

មកលេវ

េ

កបនបន្តសងកត់ធន
ង ់ថ

គីមូន

ែដលជអគគេលខធិករអងគករ

េលើករេគរពសិទិម
ធ នុស និងមនឆនទៈ
្រតូវយល់ដឹងឲយបនចបស់អំពីទស នៈេនះ

ជពិេសស េនេពលែដលភពខុសែប្លកៃនត្រមូវកររបស់មនុស ដូចជ “ទក់

ទងនឹងបញ
្ហ ជមូល ្ឋ ន បញ
្ហ វបបធម៌ និងជំេនឿ។”xxxiii
៥. ្រទឹសីរ្ត បស់េ

គឺពិតជមន

ក កូហី្វ

ន់ និង្រទឹសីជ
្ត បន្តបនទប់ (្រទឹសីរ្ត ម
ួ របស់អងគករសហ្របជជតិ)

រៈសំខន់េនកនុងទិដ្ឋភពជេ្រចើន។

៦. ជដំបូង េនេពលែដល្រទឹសីៃ្ត ននីតិរដ្ឋ្រតូវបនេលើកេឡើងេ
មនន័យ្រគប់្រគន់េនេឡើយេទ
ករ យតៃម្ល

xxxiv

េ

យអងគករសហ្របជជតិ គឺមិនទន់

យបនបង្ហញពីធតុជមូល ្ឋ ន រួមមន រចនសមព័នធ ករអនុវត្តន៍

និងករែកទ្រមង់ចបប់ពក់ព័នធនឹង្រគឹ ះ

ថ នេនពិភពេ

ក។

ងកេចញពីភពខុសគនៃន

ទស នៈេដើម និងទស នៈសុីជេ្រមៃនពកយនីតិរដ្ឋ ដូចបនេលើកេឡើងកនុងកថខណ្ឌទី២៧ខងេលើ ្រទឹសីេ្ត នះ

្រតូវបនរួមបញូច លធតុជក់

ក់ រួមមនដូចជ សមភព ភពទទួលខុស្រតូវ ករេជៀស ងនូវភពលំេអៀង

ៃនចបប់ បទ ្ឋ នគតិយុតិ្ត និងសិទិម
ធ នុស េទះបីជកររក ទុកនូវទស នៈទំេនៀមទម្លប់ ដូចជ ឧត្តមភព
ៃនចបប់។

9

៧. ទី២ ៖ ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋរបស់អងគករសហ្របជជតិ្រតូវបនគំ្រទពសេពញពិភពេ

ក េហើយេធ្វើឲយ

នីតិរដ្ឋ និងសិទិម
ធ នុស កន់ែតមនទំនក់ទំនងគនយ៉ ងជិតសនិត។ េនកនុងកិច្រច បជុំកំពូលពិភពេ
២០០៥ ្របេទសជសមជិកទំង ១៩២្របេទស រួមទំង ្របជជតិ

ករករពរ និងេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស នីតិរដ្ឋ និង្របជធិបេតយយ”

េ

កកលពីឆនំ

៊ ន បនេប្តជញចិត្ត “ចូលរួមសកមមកុង
ន
យទទួល

គ ល់ថ [េគលករណ៍

ទំងេនះ] មនទំនក់ទំនង និងជួយព្រងឹងករអនុវត្តន៍េទវ ិញេទមក ដូេចនះ គុណតៃម្ល និងេគលករណ៍សនូល

ៃន្រទឹសីរ្ត បស់អងគករសហ្របជជតិបនក្លយជេគលករណ៍សកល។

វ ិស័យ ្រតូវែតេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស និងេសរ ីភពជមូល ្ឋ ន្រសបេទ
៨. ទី៣ ៖ ្រទឹសីរ្ត បស់អងគករសហ្របជជតិបនទទួល

និងជួយព្រងឹងករអនុវត្តន៍េទវ ិញេទមក”

xxxv
មមុខងររបស់ខួន។
្ល

គ ល់ថ នីតិរដ្ឋ គឺពិតជ “មនទំនក់ទំនង

ដូចគននឹងសិទិម
ធ នុស

េគលករណ៍ទំងេនះ ្រតូវពិនិតយេមើល្រសបគន គឺមិន

អងគករសហ្របជជតិេលើ្រគប់

និង្របជធិបេតយយ

ចេបះបង់្រទឹសី្ត

មួយេនះេទ ដូចជទស នៈដំបូង

របស់នីតិរដ្ឋ។ េគលករណ៍ទំងេនះមិន្រតឹមែតពក់ ព័នធ និងរួមបញូច លគនប៉ុេ

ព្រងឹងករអនុវត្តន៍គនេទវ ិញេទមក េហតុដូេចនះពិតជមន
៩. ទី៤ ៖ េ

រៈសំខន់

មនន័យថ

្ណ ះេទ ប៉ុែន្តពិតជបនជួយ

ស់។

ក Brian Tomanaha បនកត់សមគល់ថ ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋែដលផ្តល់េ

យអងគករសហ

្របជជតិ ែដលថ “មន្របភពមកពីភព្រសបចបប់ សិទិប
ធ ុ គល
គ
និ ង្របជធិបេតយយ” គឺត្រមូវករ
និង្រតួតពិនិតយ

េនះេទើបបង្ហញពី

ក ត់ករអនុវត្តន៍មិន្រតឹម្រតូវៃនអំ
បុគល
គ និងេ្រជ តែ្រជកេទកនុងអំ

ពិចរ

រៈសំខន់ៃននីតិរដ្ឋ។
ចនីតិ្របតិបត្តិ
ចរបស់តុ

ឬអំ

ទស នៈរួមៃននីតិរដ្ឋបនបង្ហញពីករ
ចនីតិបបញញតិ្ត

ករ ្របសិនេបើករ

ពីភព្រតឹម្រតូវៃនេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ

ករ។

xxxvi

េ

យមិនឲយរ ំេ

ម

ន

ចទប់

ភដល់សិទិធ

ក់ែតងចបប់ែបប្របជធិបេតយយ ពុំបន

១០. ទី៥ ៖ ្រទឹសីរ្ត បស់អងគករសហ្របជជតិបនែបងែចកពីភពខុសគនរ ង “នីតិរដ្ឋ” និង “យុតិធ
្ត ម៌”
។ នីតិរដ្ឋ គឺេផ្តតសំខន់េទេលើ “េគលករណ៍អភិបលកិចច” ចំែណកឯ “ពកយយុតិធ
្ត ម៌” គឺ សំេ

េទេលើ

“ទស នៈទទួលខុស្រតូវ និងភព្រតឹម្រតូវ”។ ដូេចនះ ករកំណត់ថីេម នះ បនជួយឲយេជៀសផុតនូវភពលំបកកនុង
ករកំណត់និយមន័ យ ប់មិនអស់របស់ពកយនីតិរដ្ឋែដលបនេរៀប ប់ខងេលើ។

េដើមបីជួយេ

ះ្រ

យ “បញ
្ហ ែដលបនជួប្របទះេនកនុងសកេ

ក”។xxxvii

នីតិរដ្ឋ្រតូវបនេលើកេឡើង

១១. ជទីបញចប់ ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋរបស់អងគករសហ្របជជតិបនបង្ហញពីចំណុចសំខន់ៃនអភិ បលកិចច
ល្អ និងមិនែមនជឈនន់ៃនទស នៈនេយបយ េ
ដូចគននឹង្របេទសេ

យចត់ថនក់

្រស័យេទេលើក្រមិតៃនរេបៀប្រគប់្រគងរដ្ឋ

កខងលិច (ដូចែដលបនេរៀប ប់កុងកថខណ
ន
្ឌ ទី២៧ ខងេលើ)។ ជក់ែស្តង ្រទឹសី្ត

នីតិរដ្ឋរបស់អងគករសហ្របជជតិបនពយយមេជៀស ងនូវករចត់ថនក់ ែដលេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់សញញណ
េផ ងគន ដូចជ វបបធម៌ និងជំេនឿ ែដលេនះ គឺជឆ្លុះបញ
ច ំងពីករេគរពសិទិម
ធ នុស ។
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ង- នីតិរដ្ឋ សិទិម
ធ នុស និង្របជធិបេតយយ ៖ ករ
១.
សចចប័នេ

ក់ែតងធមមនុញញ

៊ នថមី

្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋរបស់អងគករសហ្របជជតិ្រតូវបនកំណត់កុងធមម
ន
នុញញ

យ្របេទសទំង១០ េន

២.

ជ្របវត្តិ

្រស្ត

៊ នថមី

ែដលបនផ្តល់

៊ ន។

“

៊ នពុំធ្លប់ជប់ពក់ព័នន
ធ ឹងចបប់អន្តរជតិ

ឬសនធិសញញននេនះេទ

សន៍េនេលើែដនដីមួយ ែដល្របតិបត្តិករណ៍េ យែផ្អកេលើករ
៊ ន្រតូវបនកំណត់ថ ជបណំុ្ត ជតិ
េយគយល់គនជបេ ្ត ះ សនន និងដំេណើរករេ យមិនផ្លូវករណ៍ ជជងកនុង្រកបខណ្ឌគតិយុតិ”្ត ។xxxviii គួ រ
ឲយកត់សមគល់េនឆនំ២០០១ មនករវ ិវត្តន៍ចង់្រកងសនធិសញញ
៊ ន េផ្តតសំខន់េលើពណិជជកមម និងករ
វ ិនិេយគ។ េ

ក Rodolfo Severino ែដលជអតីតអគគេលខធិករ

“ករវ ិវត្តន៍វ ិធន្រគប់្រគងេសដ្ឋកិចចតំបន់

២០០១ថ

ពក់ព័នន
ធ ឹង្របតិបត្តិករណ៍េន
ជួយគនេលើែផនកេសដ្ឋកិច។
ច ”

គឺ ពិតជ

៊ ន នេពលអនគត

៊ន

៊ ន បនេធ្វើករ យតៃម្លកលពីឆនំ

ចពន្លតវ ិ

លភពេទេលើែផនកេផ ងៗេទៀត

ចនឹងក្លយតំបន់មួយ ែដលមិន្រតឹមែតករ

xxxix

៣. េយើងយល់េឃើញថ ករពយករណ៍របស់េ

ក Severino មកដល់េពលេនះពិតជ្រតឹម្រតូវ។

៊ នេនកនុងកិច្រច បជុំ កំពូល
៊ នកលពី ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០០៧ បនបង្ហញពីករវ ិវត្តន៍
៊ នេទជ “អងគករនេយបយេទលមួយ” និងបនបង្ហញពីករេប្តជញចិត្ត ចំេពះករេលើកកមពស់

ករអនុម័តធមមនុញញ
របស់

ករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋ ែដលយកគំរូ
េទជចបប់ េ

ម្រទឹសីរ្ត បស់អងគករសហ្របជជតិ។ ធមមនុញញ

៊ ន្រតូវបនេរៀបចំឲយ

យេគរព

មនីតិរដ្ឋ (នេពលបចចុបបននមនទំនក់ទំនងជិតសនិតេទនឹងសិទិម
ធ នុស និង្របជ
៊ ន ្រតូវបន្របេទសជសមជិក
៊ នទំង
ធិបេតយយ)។ េគលបំណង និងេគលករណ៍សនូលរបស់

អស់េប្តជញយកេទអនុវត្ត។

េគរព

៤. ជពិេសស េនកនុង

រមភកថៃនធមមនុញញ

៊ នបនែចងថ រដ្ឋជសមជិករបស់

៊ ន្រតូវ

ម៖

“េគលករណ៍្របជធិបេតយយ (នីតិរដ្ឋ និងអភិបលកិចចល)្អ ករេគរព និងករពរសិទិធ
មនុស និងេសរ ីភពជមូល ្ឋ ន។”xl

៥. ករណីដូចគនេនះ ម្រ

១(៧) ៃនធមមនុញញ

៊ នគឺ ៖

៊ នបនែចងថ កមមវតថុ និងេគលបំណងរបស់

“ករព្រងឹង្របជធិបេតយយ េលើកកមពស់អភិបលកិចល
ច ្អ និ ងនីតិរដ្ឋ េលើកកមពស់ និងករ

ពរសិទិម
ធ នុស និងេសរ ីភពជមូល ្ឋ ន ែដលទក់ទងនឹ ងសិទិធ និងករទទួលខុស្រតូវ

របស់រដ្ឋជសមជិក

៊ ន”។xli

៦. សំខន់ជងេនះ ធមមនុញញ

៊ នពុំបនេលើកយកទស នៈនីតិរដ្ឋ

ច់េ

យែឡកេនះេទ គឺបន

ផ ភជប់េទនឹងពកយ “អភិបលកិចចល”្អ ែដលចំណុចេនះ គឺ្រសេដៀងគនេទនឹង្រទឹ សីៃ្ត ននី តិរដ្ឋរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ។
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៧. ធមមនុញញ
៊ នទំង ១០។ េ

ក Severino បនពនយល់ថ

បញូច លេទកនុងធមមនុញញ

“ជដំបូង

ក់កលវ ិវត្តន៍ដ៏អ

៊ ន និងករេប្តជញចិត្តចំេពះនីតិរដ្ឋ គឺជដំ
ពិតជមន

ច រយរបស់សមជិក

រៈសំខន់ែដលទស នៈនីតិរដ្ឋ្រតូវបន

៊ ន៖

បទ ្ឋ នរបស់

៊ន

គឺក្រមិត្រតឹមឥរ ិយបថរបស់រដ្ឋជសមជិកចំេពះ

្របជពលរដ្ឋរបស់ខួន
្ល រួមមន ្របជធិបេតយយ សិទិម
ធ នុស និងេសរ ីភពជមូ ល ្ឋ ន

អភិបលកិចចល្អ រ ្ឋ ភិបល

្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ នីតិរដ្ឋ និងយុតិ្តធម៌សងគមប៉ុេ

ច- នីតិរដ្ឋ សិទិម
ធ នុស និង្របជធិបេតយយ ៖ សរសរស្តមទ
ភ ង
ំ បី ៃនសហគមន៍

្ណ ះ។”xlii

៊ នែផ្អកេលើចបប់

គុណតៃម្ល និងបទ ្ឋ នរួម
១. ធមមនុញញ
េលើកកមពស់
ឯក

៊ នពុំ្រតឹមែតជឯក

និងករករពរសិទិម
ធ នុស ប៉ុេ

រែណនំមួយស្រមប់សហគមន៍

រែដលមនកំណត់អំពីនីតិរដ្ឋ និងអភិបលកិចចល្អ ចំេពះករ
្ណ ះេទ។

េនឆនំ២០០៩

៊ ន ែដលជករឯកភពបេងកើតេឡើងេ

ភិបល មនេឈមះថ សហគមន៍សន្តិសុខនេយបយ

“សហគមន៍សន្តិសុខនេយបយ

េ

យេគរព

ទំនក់ទំនងេនះបនេលើកេឡើងកនុង

៊ន

យ្របមុខរដ្ឋ ឬ្របមុខរ ្ឋ

៊ ន (ASEAN Roadmap) េនឆនំ២០១៥៖

គឺ្រតូវេលើកកមពស់ករអភិវឌ ន៍នេយបយ

មេគលករណ៍្របជធិបេតយយ នីតិរដ្ឋ និងអភិបលកិចចល្អ ្រពមទំងករ

ករពរសិទិម
ធ នុស និងេសរ ីភពជមូល ្ឋ ន ដូចែដលមនែចងកនុងធមមនុញញ
ចំណុចេនះ

ចជយុទធ

្រស្តស្រមប់រដ្ឋជសមជិក

៊ន

៊ ន។

ចបន្តទំនក់ទំនង និង

កិចស
ច ហ្របតិបត្តិករណ៍កន់ែតជិតសនិទធ េដើមបីព្រងឹងបទ ្ឋ នរួម និងបេងកើតយន្តកររួម
ឲយសេ្រមចបន

នេយបយ”។xliii

មេគលេ

២. ែផនករែណនំរបស់

៊ នកនុងវ ិស័យសន្តិសុខ និង

និងេគលបំណងរបស់

៊ ន បនកំណត់អំពីអភិបលកិចចល្អ និ ងនីតិរដ្ឋ្របជធិបេតយយ និងសិទិធ

មនុស ែដលជសរសរស្តមភមូល ្ឋ នស្រមប់បេងកើត “សហគមន៍ ែដលែផ្អកេលើចបប់ គុណតៃម្ល និងបទ ្ឋ ន
រួម” ៖

“កិចចសហ្របតិបត្តិករណ៍

បំណងព្រងឹង្របជធិបេតយយ

៊ នកនុងករអភិវឌ ន៍នេយបយ

េធ្វើេឡើងកនុងេគល

ករេលើកកមពស់អភិបលកិចល
ច ្អ និងនី តិរដ្ឋ ្រពមទំង

ករេលើកកមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុស និងេសរ ីភពជមូល ្ឋ ន ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងសិទិធ
និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋជសមជិក

៊ន េ

យបេងកើតសហគមន៍មួយ ែដល

ែផ្អកេលើចបប់ គុណតៃម្ល និងបទ ្ឋ នរួម។ ករេរៀបចំ និងករបេងកើតបទ ្ឋ ន

មនបំណងសេ្រមចឲយបននូវករេគរពចបប់ករ្របតិបត្តិល្អ
ជិក

៊ ន ស្រមបស្រមួល និងព្រងឹ ង

មគគីភពេន
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កនុងចំេ

៊ន េ

៊ ន គឺ

មរដ្ឋជសម

យភពជិតសនិទធ

និងសុខដុម

េបើកទូ

យេ

្រពមទំងកររួមចំែណកកនុងករក

ងសន្តិភព

យករចូលរួម និងមនតម្លភពេន

សុី

្របជធិបេតយយេ

េគនយ៍”។

xliv

យ

៣. កិច្រច បឹងែ្របងេនះកំពុងសថិតេនកនុងដំេណើរករ ករេរៀបចំជមូ ល ្ឋ ននូវ្រកបខណ្ឌ

ជួយស្រមបស្រមួលលំហូរព័ត៌មនេ
ទប់

យេសរ ី ែផ្អក

ថ ប័នកនុងករ

មចបប់ជតិ និងបទបបញញតិរ្ត បស់្របេទសនីមួយៗ។ ករ

្ត ម៌ និង
ក ត់ ករ្របឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករណ៍ េដើមបីព្រងឹងនីតិរដ្ឋ ្របព័នធយុតិធ

េហ ្ឋ រចនសមព័នច
ធ បប់ និងអភិបលកិចចល។
្អ xlv នីតិរដ្ឋ្រតូវបនទទួល

គ ល់ថ គឺជករជួយព្រងឹងលទធិ្របជ

ធិបេតយយ ករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទិម
ធ នុស ជមូល ្ឋ ន។
៤. យន្តករសំខន់រម
ួ មួយ ែដលបេងកើតេឡើងេដើមបីសេ្រមចឲយបននូវលកខខណ្ឌៃន “ករេគរពនីតិរដ្ឋ
អភិបលកិចចល្អ

េគលករណ៍្របជធិបេតយយ

និងរ ្ឋ ភិបលែផ្អកេលើរដ្ឋធមមនុញញ”xlvi

គឺគណកមមករសិទិធ

មនុស កនុងតំបន់
៊ ន។ េផ្តើមេចញពីទស នៈសិទិធមនុ ស ែបប្រគឹះ
សន េយង មម្រ
១៤ ៃនធមម
នុញញ
៊ ន បននំេឆពះឲយមនករបេងកើតនូវគណកមមករ្របឹក េយបល់ថីម
ម ួយេទៀត ែដលមនេឈមះថ
គណៈកមមករអន្តររដ្ឋទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុ ស (AICHR)។
៥. កនុងនមជសមជិកៃន្រកុមករងរជន់ខស
ព ់

េសចក្តី្រពងធមមនុញញ

៊ នបនសងកត់ធន
ង ់ថ ៖

៊ ន (HLTF) ទទួលបនទុកក

“ដំបូងេឡើយ ‘សិទិម
ធ នុស ’ ្រតូវបនចត់ទុកថជ ‘ករ

ម្របម’ េន

ែមនជ្របធនបទែដល្រតូវេលើកយកមកពិភក លម្អិតេនះេទ។ េ

ង និង

ក់ែតង

៊ ន និងពុំ

យមូលេហតុេនះ

ករេលើកយកមកពិភក កនុង្រកុមករងរជន់ខស
ព ់
គឺជករវ ិវត្តន៍ដ៏្របេសើរស្រមប់
៊ ន។ េសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយៃនបញ
្ហ េនះ រដ្ឋជសមជិកបនេលើកពីករេកើន
េឡើងៃនករទទួល

ពលរដ្ឋកុងតំ
ន បន់

គ ល់

រៈសំខនៃនសិទិម
ធ នុស

សុខុមលភពទូេទរបស់្របជ

្រពមទំង្រសបគនេទនឹងទស នៈកនុងករែ្របក្លយ
អងគករែដលផ្តល់តៃម្លេលើពលរដ្ឋជធំ។”xlvii

៊ នេទជ

៊ នក៏បនផ្តួចេផ្តើមនូវករវ ិវត្តន៍ចំេពះ “ករផ្តល់តៃម្លេលើពលរដ្ឋជធំ” ដូចជ ករករពរសិទិធ

៦.

្រស្តី និងកុមរ ្រពមទំងករពរសិទិជ
ធ នេទសន្តរ្របេវសន៍។ េនឆនំ២០០៧ ្របមុខ

៊ នបនចុះហតថេលខ

េនកនុងកិចច្របជុំកំពូល
៊ នេលើកទី ១៥ កលពីឆនំ២០០៩ បនអនុម័តលកខខណ្ឌស្រមប់គណៈកមមករ
៊ នទទួលបនទុក

េលើេសចក្តី្របកសស្តីពីករករពរ
របស់

ធ នេទសន្តរ្របេវសន៍ ។
និងករេលើកកមពស់សិទិជ

ករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទិ្រធ ស្តី និងកុមរ (“ACWC”) ែដលគណកមមករេនះ បនបេងកើតេចញជរូប ង
េនកនុងកិច្រច បជុំកំពូល
៊ នេលើកទី ១៦ េនែខេម
ឆនំ២០១០ និងមនវត្តមនរួមគនជមួយគណៈកមមករ
អន្តររដ្ឋទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស AICHR នេពលបចចុបបនន។
៧. េបើពិនិតយេទេលើ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋរបស់អងគករសហ្របជជតិ និងឯក
ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើ
ដំេណើរកររបស់ ចប់
មនទំនក់ទំនង
សហគមន៍

៊ នពិតជមនករផ្លស់បូរដ៏
្ត គួរឲយកត់ សមគល់

ំងពីឆនំ២០០៧ េ

និងជួយព្រងឹងករអនុវត្តន៍គនេទវ ិញេទមក
មភរកិចចរម
ួ របស់

៊ន

ទំងករបេងកើតចបប់

និង

ធ នុស
យបង្ហញថ នីតិរដ្ឋ និងអភិបលកិចចល្អ ្រពមទំងសិទិម

៊ ន និងត្រមូវឲយរដ្ឋជសមជិក

មូល ្ឋ ន្រសបេទ

រគន្លឹះរបស់ធមមនុញញ

ែដលសថិតកនុងគុ ណតៃម្ល

៊ នទំងអស់្រតូវេលើកកមពស់សិទិម
ធ នុស

៊ ន។
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និងបទ ្ឋ នរួមៃន
និងេសរ ីភពជ

ខ. ករសិក អំពីនីតិរដ្ឋេន

៊ន

ក- េគលករណ៍សនលបួ
នអំពីនីតិរដ្ឋេន
ូ
១.

ទញេចញពីករទទួល

៊ន

គ ល់ជទូេទនូវ្រទឹសីន
្ត ីតិរដ្ឋរបស់អងគករសហ្របជជតិ

និងករេ្របើ

៊ ន ្រពមទំងករវ ិវត្តន៍ែដលពក់ព័នន
ធ ន គឺជេគលករណ៍ស្រមប់ករវ ិភគ។ េយើង

្របស់ធមមនុញញ

បនកំណត់នូវេគលករណ៍សនូលបួនអំពីនីតិរដ្ឋ

ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងសិទិម
ធ នុស េន

៊ន

គឺមនលកខណៈ

សំខន់ និងជផ្លូវករណ៍។

២. េគលករណ៍សនូលទី ១ បនេចទេឡើង ថេតើរ ្ឋ ភិបលបនបេងកើតចបប់មួយ ែដលសថិតេ្រកម

ននុ្រកមៃនចបប់រដ្ឋធមមនុញញ និងបបញញ តិ្តនន ែដលកំណត់ករ

ក់បញូច លម្រន្តី និ ងភនក់ងររបស់ខួន។
្ល

៣. េគលករណ៍សនូលទី ២ បនេចទសួរ ថេតើចបប់ និងនីតិវ ិធីកុងករចប់
ន
ខួន
្ល ករឃុំខួន
្ល និង

ទណ្ឌកមម្រតូវបនផ ព្វផ យជ

រណៈេ

គឺពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តន៍្រកម្រពហមទណ្ឌ
ដូចជ េសរ ីភព កិតយនុភពជ

យ្រសប

ក់

មគតិចបប់ និងមិនលំេអៀង។ េគលករណ៍សនូលេនះ

េដើមបីេលើកកមពស់ និងករករពរសិទិធ និងេសរ ីភពជមូល ្ឋ ន

រវ ័ន្ត សន្តិសុខបុគល
គ និងដំេណើរករនីតិវ ិធីចបប់ឲយបន្រតឹម្រតូវ។

៤. េគលករណ៍សនូលទី ៣ េចទសួរ ថេតើបុគគលមនក់ ៗមនសិទិទ
ធ ទួលបនយុតិធ
្ត ម៌ដូចែដលបន

កំណត់េនកនុងចបប់ េ

បនផ ព្វផ យជ

យ្រតឹម្រតូវ មន្របសិទធភព និងេសមើភព។ េគលករណ៍េនះ គឺបរមភថេតើចបប់្រតូវ

ធរណៈ

ដំេណើរករជំនុំជ្រមះក្តី្របកបេ

លំេអៀង

និងបនអនុវត្តេ

និងថេតើបុគគលមនក់ៗមនសិទិទ
ធ ទួលបន

យយុតិធ
្ត ម៌។

៥. េគលករណ៍សនូលទី៤ចំេ
និង្របកបេ

យេសមើភពគន

ទថេតើយុតិធ
្ត ម៌្រតូវបន្រគប់្រគងេ

យសមតថភព។េគលករណ៍សនូលទី

៣

យ

ថ ប័ន ែដលមនឯក ជយ មិន

គឺពក់ព័នធេទនឹងសិទិទ
ធ ទួលបនយុតិធ
្ត ម៌

ចំែណកឯេគលករណ៍សនូលទី ៤ គឺពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគងរបស់តុ

ករ និង

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌ដៃទេទៀត

ថេតើមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ ឯក ជយ និងមិនលំេអៀង។
៦.

មករពិ ចរ

មួយកនុងករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋេន

នេយបយ
នីមួយៗ

េទេលើេគលករណ៍សនូលទំងបួន បនបង្ហញថ ពិតជបនបេងកើតមូល ្ឋ ន
៊ ន ែដលេនះជេជគជ័យដ៏អ

ច រយ។ អនុ

សន៍ននពក់ព័នធនឹងេគល

ចនឹង្រតូវបនកំណត់នេពលដ៏ខីខ
្ល ងមុខ េហើយករវ ិវត្តន៍របស់្របេទសជសមជិក

៊ន

ចនឹងេធ្វើករ ស់សង
ទ ់បន។ របយករណ៍្របចំ្របេទសនីមួយៗ គឺពិតជបនេឆ្លើយតបេទនឹង

សូចនករ ែដលបនេលើកេឡើងពីេគលករណ៍សនូលទំង៤។ ទិដភ
្ឋ ពនីតិរដ្ឋដ៏្រតឹម្រតូវ គឺ្រតូវពិនិតយេទេលើ
បទ ្ឋ នចបប់ និងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង ។

៧. េគលករណ៍សនូលទំងបួន ពុំែមនឥត្របេយជន៍ ឬជសូចនករ ែដលឆ្លក់ែតេទេលើសិ

ចរ ិក

េនះេទ។ បែនថមេលើេនះ េយើងសងឃឹមថ េគលករណ៍ និងសូចនករទំងេនះ នឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើង

វ ិញ េ

យែផ្អកេទេលើទិននន័យែដលបនស្រមិតស្រមំង។
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ខ១.

ងរចនសមព័នអ
ធ ំពីនីតិរដ្ឋ

៊ន

េយើងបនកំណត់នូវលទធផលៃនឯក

៊ ន។

រសិក ជមូល ្ឋ នេនះ

្រតឹមក្រមិត

ងេនះេធ្វើេឡើងមិន្រតឹមែតកំ ណត់នូវទិនន
ន ័ យសេងខប “េដើមបីចត់ចំ

េនកនុង្របេទសនីមួយៗេនះេទ។ ជក់ែស្តង

ងនីតិរដ្ឋេន

ត់ថនក់” ៃនករអនុវត្តន៍

ងេនះ គឺបនបង្ហញពីលទធផលបឋម ែដលពក់ព័នធនឹង

េគលករណ៍សនូលទំងបួន និងករអនុវត្តន៍នូវលិខិតុបករណ៍សិទិម
ធ នុស អន្តរជតិ និងមនុស ធម៌ ។ អនក្រ

្រជវរបស់េយើងបនេធ្វើករវ ិភគេលើអតថបទ

និងទិននន័យននែដល្របមូលបន

វ

(មនបង្ហញេនកនុងឧប

សមព័នធ) ៃនរបយករណ៍្របចំ្របេទសនីមួយៗ។ កំណត់សមគល់ និងេសចក្តីសននិ ្ឋ នលម្អិត គឺបនបង្ហញេន
កនុងែផនកជបន្តបនទប់េនកនុងរបយករណ៍េនះ។

គ- េគលករណ៍សនលទី
១៖រ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តីននទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់
ូ
១. េគលករណ៍សនូលៃននីតិរដ្ឋគឺថពុំមនបុគគល

ភិបល និងម្រន្តីនន។ េគលករណ៍េនះបន
ករែបងែចកអំ

xlviii

២. ដូចមនបង្ហញកនុង

ងនីតិរដ្ឋ

ចបប់ែដលបនកំណត់ពីករែបងែចកអំ

នុ្រកមខពស់ជងចបប់ រួមទំង រ ្ឋ

ក់ឲយេទជចបប់ ែដលបុគគល្រគប់រប
ូ ្រតូវែតេគរព

ចៃនអងគទំងបី គឺជករពយករណ៍ដ៏មន

ចំេពះមុខចបប់។

មនក់មន

ម។

រសំខន់។ រ ្ឋ ភិបលក៏្រតូវទទួ លខុស្រតូវេន

៊ ន ្របេទស ៨ កនុងចំេ

ច និងអនុញញតឲយតុ

ម្របេទសទំង ១០ កំពុងអនុ វត្ត

ករ និង

ថ នប័នយុតិធ
្ត ម៌នំយកម្រន្តីរ ្ឋ

ភិបល និងភនក់ងរននឲយទទួលខុស្រតូវចំេពះករ្រប្រពឹតរ្ត បស់ខួន។
្ល
៣. េទះបីជែខ

ជវង ក៏ត្រមូវឲយទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ផងែដរេន្របេទសម៉ េឡសុី។ េន

្របេទស្រប៊ុយេណ េលើកែលងែតេស្តច ស៊ល
ុ
តង់ ែដលជបុគគលមនអំ

ចផ្តច់មុខ ចបប់អនុញញតឲយមន

ករកត់េទសេលើម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ចំេពះករ្រប្រពឹត្តកំហុសភរកិច។
ច ចំែណកេន្របេទសសឹងប
្ហ ុរ ី មនចបប់
ដ៏តឹងរ ឹងកនុងករ

ក់េទសចំេពះអំេពើពុករលួយ

អនុវត្តចំេពះថនក់ដឹកនំជន់ខពស់នន។

និងករវ ិនិច័យ
ឆ ខុ សរបស់

ជញធរ

េ្រកមជំនួយឧបថមភពីសហគមន៍អន្តរជតិ

ធរណៈ

្រពមទំង

និងអងគករសហ្របជ

ជតិ េសចក្តី្រពងរដ្ឋធមមនុញញកមពុជឆនំ១៩៩៣ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង។ ចបប់េនះ្រតូវបនចត់ទុកថ មន

លកខណៈទំេនើប និងបនកំណត់យ៉ងចបស់ពីករែបងែចកអំ

ច និងជ្រទឹសីម
្ត នករ្រតួតពិនិតយសកមមភព

របស់រ ្ឋ ភិបល។
៤.

េ្រកមករ្រគប់្រគងេ

្របេទសែដល្រគប់្រគងរដ្ឋ

្រស័យេ

យអំ

ចេយធជេ្រចើនទសវត រ ៍

្របេទសភូមបនែ្របក្លយេទជ

យរដ្ឋធមមនុញញ។ បទបបញញតិស
្ត ្រមប់ផន
្ត ទ េទសម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល រួមមន

្របធនធិបតី អនុ្របធនធិបតី សហរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌ ្របធនតុ
្រតូវបនកំណត់។ ្រសេដៀងគនេនះ េន្របេទសេវៀត

ករ និងេច្រកមនន

ម យន្តករកត់េទសរដ្ឋម្រន្តី និងម្រន្តីជន់ខស
ព ់េន

រដ្ឋសភ ក៏េលចេចញជរូប ង េទះបីជមនករមិនេពញចិត្ត និងមនករជំទស់ជេ្រចើន ្រតូវបនេលើក
េឡើងេនសភជតិ។
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៥. ជករពិត

ស់េយើង្រតូវេធ្វើករែបងែចកឲយបនចបស់រ ងរដ្ឋធមមនុញញ ឬចបប់ និងបញ
្ហ ែដល

បនេកើតេឡើងជក់ែស្តង។ ្របព័នធៃនករែបងែចកអំ

ចេន្របេទសភូម ែដលេទើបមនែចងេនកនុងចបប់

រដ្ឋធមមនុញញ និ ងបទ ្ឋ នគតិ យុតិន
្ត ន គឺមនឥទធិពលតិ ចតួច េ

យ

រែតរ ្ឋ ភិបលអនុវត្តេ

ជីវភព្របចំៃថង។ េនកនុង្របេទសជេ្រចើ ន អនកសេងកតករណ៍បនេលើកជចំេ
នៈេនកនុងជួ ររ ្ឋ ភិបល

ចរត់េគចពីករេសុើបអេងកត

យែផ្អក

ម

ទ ថេតើបុគគលែដលមន

ឬករេចទ្របកន់េ

យនិទណ្ឌភពេទទីកែន្លង

? េន្របេទស្រប៊ុយេណ ទិននន័យពីករេសុើបអេងកតចំេពះករ្រប្រពឹតក
្ត ំ ហុសរបស់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល គឺពុំ

ចរកបនេឡើយ េ្រពះពុំមនកំណត់្រ
ចបស់

ពីករណីេនះ។ ដូេចនះ ពិតជពិបកកនុងករេលើកយកតួេលខឲយបន

ស់ និង្រតឹម្រតូវ អំពីចំនួនពកយបណឹ្ត ងពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយ ឬករេ្របើ្របស់អំ

េយង

ម

ងនីតិរដ្ឋ

មួយចំនួនេន
៦.

៊ នបនចង្អុលថ

៊ ន។

ទិននន័យពក់ព័នធនឹងបញ
្ហ េនះ

ពុំ

ចរកបនេទកនុង្របេទស

មករពិ និតយេទេលើគម្លតរ ង្រទឹសី្ត និងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង ករសិក ្រ

បនបង្ហញពីលទធភពែដល

ចបំពន។

ចេធ្វើករ យតៃម្លបេលើ្របសិទភ
ធ ពៃន្រទឹសីែ្ត បងែចកអំ

វ្រជវរបស់េយើង
ច

និងករទទួល

ខុស្រតូវរបស់រ ្ឋ ភិបលចំេពះមុខចបប់ ថពិតជមនករអនុវត្តន៍េនកនុង្របេទសជសមជិក
៧. េន្របេទសេវៀត

ម និង

វ កំែណទ្រមង់ចបប់ជេ្រចើន

៊ ន។

ក់ដូចជមន្របសិទភ
ធ ពខពស់

េនកនុងករអនុវត្តន៍។ បនទប់ ពីចបប់្រតូវបនអនុម័ត អនុ្រកឹតយ និងបទបញ
ជ នន្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបី

បំេពញបែនថម និងេធ្វើឲយចបប់

ចយកេទអនុវត្តបន។ ជងេនះេទៀត ករអនុវត្តន៍ចបប់េ

យ

ថ ប័ននីមួយៗ

ចមនភព្របទំង្របទិស “ែដលេធ្វើឲយមនភពខ្វះចេន្លះ មនភពអសកមម មនករបក្រ

យេផ ងៗ

មនភពលំេអៀង និងអំេពើពុករលួយ”។xlix ជសេងខប ករកំណត់ពីលកខណៈចបប់ គឺេកើតេចញពីបក កន់
អំ

ច េ

យមិន

ចកំ ណត់

ឱកសដល់បក កន់អំ

ច

ច់េចញពីចបប់ជតិ េទ។ កង្វះករកំណត់ឲយបនជក់
ក់បញូច លបែនថមនូវបទបញ
ជ របស់ខួន
្ល

តួយ៉ង

“លំបកកនុងករកំណត់ ឬផ្តច់េចញរ ងរដ្ឋ និងបក ៖ ‘បក ្រគប់្រគងរដ្ឋ’។

ក់ៃន “ចបប់” គឺទុក

េន្របេទសេវៀត

ម

គឺ

l

៨. េនកនុងចរន្តដូចគនេនះ និយមន័យែដលនំមនភព្របទំង្របេទើសជុំវ ិញវគគស័ពទ ដូចជ “ែផ្អកេទ

មចបប់” “សន្តិសុខៃផទកុង”
ន និង “ផល្របេយជន៍

សំខន់ៗកនុង្របេទស
ដល់

ធរណៈ” ែដលមនកំណត់េនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់

៊ ន គឺបនក្រមិតពីសិទិធ និងេសរ ីភពជមូល ្ឋ ន និងផ្តល់អំ

ចកន់ែតទូ

យ

ថ ប័ននីតិ្របតិ បត្តិ។
៩. រដ្ឋធមមនុញញក៏បនកំណត់ពី

រ ្ឋ ភិបល

ថ នភពវ ិ

មញញ ែដល

កនុងករណី្របេងើយកេន្តើយមិ នអនុវត្តតួនទី របស់ខួន។
្ល

ចឲយមនករ្រតួតពិនិតយសកមមភពរបស់
ឧទហរណ៍

្របេទសសឹង្ហបុរ ី និង ម៉ េឡសុី បនែចងថ េសរ ីភពជមូល ្ឋ នមួយភគធំ
កនុងករណី្របេទសជួ បភព

ពិនិតយេលើអំ

សនន។

រដ្ឋធមមនុញញៃន្របេទសទំងពីរ

ច្របតិបត្តិ ចំេពះករណី្របេទសជួបភព
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េនកនុងរដ្ឋធមមនុញញរបស់

ច្រតូវបនដកហូត ឬរ ឹតតបឹត

បនបងកលកខណៈតិចតួចដល់ករ្រតួត

សនន។ េន្របេទសសឹង្ហបុរ ី ្របធនធិបតី

ច

្របកស

សននបនែតកនុងលកខខណ្ឌែដលែចងមនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ និងពុំមនករ្រតួតពិនិតយពី

កនុងករេ្របើអំ

ចឆនទនុសិទិេធ នះេទ។

េនកនុងកំឡុងេពល្របេទសជួបភព

សនន

ចបប់ែដលមិន្រសបនឹងរដ្ឋធមមនុញញបន គឺ ឲយែតរដ្ឋសភយល់េឃើញថ ចបប់េនះ
ភព
អំ

សននេនះ។ េន្របេទស្រប៊ុយេណ (រហូតមកដល់បចចុបបននេនែតសថិតកនុង

ចផ្តច់មុខដល់េស្តច ស៊ល
ុ តង់ េ

ករណីក្រមិត្រពំែដនៃនករេ្របើ្របស់អំ

៊ នបនបេងកើត

រដ្ឋសភ

ចអនុម័ត

ចជួយស្រមួលដល់
ថ នភព

ថន

សនន) បនផ្តល់

យពុំក្រមិតសិទិក
ធ ុងករេចញេសចក្ត
ន
ីសេ្រមចនន គឺឲយែត្រពះអងគ

យល់េឃើញថ បទបញ
ជ េនះករពរដល់ “ផល្របេយជន៍
១០.

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌

ធរណៈ”។

ចរបស់អងគករនីតិ្របតិបត្តិ

្របេទសមួយចំនួនេន

ថ ប័នេដើមបី្រតួតពិនិតយេលើករណីេនះ។ ឧទហរណ៍ េន្របេទសម៉ េឡសុី ឥណូ្ឌ េនសុី

ហ្វីលីពីន និង ៃថ បនបេងកើត

ថ ប័ន ដូចជ ករ ិយល័យរ ្ឋ ភិ បល គណៈកមមករសិទិម
ធ នុស ថនក់ជតិ និង

តុ

ករ ឬជអនកឃ្លំេមើលេលើបញ
្ហ េនះ។

ករធមមនុញញ េដើរតួជតុ

១១. កនុងឆនំ១៩៩៧ ្របេទសៃថបនបេងកើតនូវយន្តករ ែដលមនេឈមះថ

“តុ

កររដ្ឋបល”

“គណៈកមមករជតិករពរសិទិម
ធ នុស ”

“នយក ្ឋ ន្រពមមទណ្ឌៃនតុ

“តុ

ករធមមនុញញ”

“ករ ិយល័យរ ្ឋ ភិបលទទួលពកយបណឹ្ត ង”

ករកំពូលទទួលបណឹ្ត ងែផនកនេយបយ” និង “គណៈកមមករជតិ្របឆំងអំេពើ

ពុករលួយ”។ េន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី យន្តករ្រតួតពិនិតយេនះ បនេលចេចញជរូប ង េដើមបី

េមើលករអនុវត្តន៍របស់េច្រកមតុ

ករកំពូល ្រក

បញជី រដ្ឋ

ចចត់វ ិធនករ

ទទួលបនេស ពី

យម្រន្តីរដ្ឋករ

ថ ប័ន ខុទក
ទ ល័យ្របធនធិបតី ្រកុម្របឹក ចបប់ៃនរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន និងតុ

ក់វ ិន័យរដ្ឋបល្របឆំងនឹងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលែដល្រប្រពឹត្តេលមើស។ េទះបីជយ៉ ង
ថ ប័នទំងេនះ

និងករអនុវត្តន៍ចបប់នន

នឃ្លំ

ជញ ខុទទកល័យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌ និង

នគរបលជតិ។ េន្របេទសហ្វីលីពីន ករ ិយល័យរ ្ឋ ភិបល គណៈកមមករផ្តល់េស េ
សុីវ ិល ្របធន

ម

គឺមនដំេណើរករខុសគនៗេទ

ករនន
ករ

ម្របេទស

នីមួយៗ។
១២. េន្របេទសៃថ បែនថមេលើទណ្ឌកមម្រពហមទណ្ឌ ម្រន្តី និងភនក់ងររ ្ឋ ភិបល ក៏្រតូវ្របឈមនឹង

ករទទួលខុស្រតូវេលើបណឹ្ត ងរដ្ឋបបេវណី ចំេពះករ្រប្រពឹតក
្ត ំហុសវ ិន័យ។ ផទុយេទវ ិញ េន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី

ករេសុើបអេងកតអំពីកំហុសរបស់ម្រន្តីជន់ខពស់េ
ចដំេណើរករេ
េទ

យរដ្ឋ

ជញ

ធរណៈ និង

យគមនករអនុញញតពី្របធនធិបតី ឬរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម

ថ ប័នមនសមតថកិចចនន គឺមិន

ៃផទ ឬអភិបលេខត្ត (

្រស័យ

មបញ
្ហ ែដលបនេកើតេឡើង)។ េនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង ករទមទរឲយមនបទបញ
ជ ែបបេនះ

ករពរទប់

ក ត់ករេ្រជ តែ្រជតពីសំ

១៣. ជករពិត

ស់

ភព ឬែដនកំណត់របស់ខួន
្ល គឺ

ក់រ ្ឋ ភិបលេនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ

ថ ប័នឃ្លំេមើល ដូចជ
្រស័យេទ

សិទិម
ធ នុស ្របចំេន្របេទសម៉ េឡសុី មនែដនក្រមិតអំពីអំ

ចផ្លស់បូរ្របសិ
្ត
ទធ

ច។ ឧទហរណ៍ គណៈកមមករ

ច និងឥទធិពលេនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង

។ េន្របេទសហ្វីលីពីន ករ ិយល័យទទួលពកយបណឹ្ត ងពី្របជពលរដ្ឋ គឺ្រគប់ ្រគងេ
ទំងកនុងចំ

ករ។

ថ ប័នសិទិម
ធ នុស ថនក់ជតិ

មអណត្តិ និងករផ្តល់អំ

ច

យម្រន្តី

ធរណៈ

ត់ករ និងសកមមភព។ េនេពលមនករ “្រប្រពឹតក
្ត ំហុស ឬដំេណើរករមិនយុតិធ
្ត ម៌ ឬមនភព
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មិន្រប្រកតី ឬមិនមន្របសិទធភព” ករដកហូតតំែណងតួនទីរបស់ម្រន្តីទំងេនះ

ចេធ្វើេឡើងេ

យសម

ជិកសភ និងេច្រកម។ េទះបីជមនបណឹ្ត ងជេ្រចើន្រតូវបន

ថ ប័នទទួលពកយបណឹ្ត ងេធ្វើករេ

ះ្រ

យ

ប

ែដលេនះបង្ហញពីកង្វះករទទួលខុស្រតូវ

ក៏មនមតិភគេ្រចើនេលើកេឡើងថ ដំេណើរករវ ិនិច័យ
ឆ មិនមន្របសិទភ
ធ ព ដូចជ ករណីមនុស ឃតែដល
្ត លមកពីមូលេហតុនេយបយ

របស់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល។
១៤. ជករសននិ ្ឋ នរួម ប

និងករបត់ខួនេ
្ល

យបងខំ

្ត ្របេទសជសមជិក

៊ ន បនកំណត់ពីករែបងែចកអំ

ច និង

ករទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ ប៉ុែន្ត បបញញ តិេ្ត នះពុំ្រតូវបនអនុវត្តឲយមន្របសិទធភព។ ករបេងកើតឲយមន
ថ ប័ន្រតួតពិនិតយ ពុំបនធនថ សិទិជ
ធ មូល ្ឋ ន្រតូវបនករពរេឡើយ។ ករសិក ្រ
ឲយមនករ្របមូលរកនូវទិននន័យ
ចំេពះមុខចបប់ និងករក

វ្រជវបែនថម ត្រមូវ

ែដលជឧបសគគនំឲយម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលមិន្រតូវបនយកមកទទួលខុស្រតូវ

ងសមតថភព ្រពមទំងេលើកកមពស់េហ ្ឋ រចនសមព័នច
ធ បប់។

ឃ- េគលករណ៍សនលទី
២ ៖ ចបប់ និងនីតិវ ិធីកងករចប់
ខួន
្ល
ករឃុខ
ំ ួន
្ល
និងករ
ូ
ុន
ចែស្វងរកបនជ

១.

ធរណៈ េ

ដូចបនកំណត់េនកនុង

ក់ទណ្ឌកមម

យ្រសបចបប់ និងមិនលំេអៀង

ងនីតិរដ្ឋ

៊ន

្របេទសជសមជិក

៊ នេសទើរែតទំងអស់បន

កំណត់ែចងកនុងចបប់របស់ខួន
្ល
អំពីមូលេហតុ និងនីតិវ ិធីកុងករចប់
ន
ខួន
្ល
ដំេណើរករកត់េទស និងករឃុំ
មរយៈ្រទឹសីស
្ត ិទិម
ធ នុស ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌបនកំណត់ពីករអនុវត្តន៍ចបប់េ

ខ្លួន។

ភព។ ឧទហរណ៍ ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌេន្របេទសេវៀត
ជនជប់េចទមនសិទិក
ធ រពរខ្លួនេ
េ

យមនសិទិផ
ធ ល
្ត ់ភស្តុ

ង

យខ្លួនឯង

ឬេ

យ

និងផ្តល់ព័ត៌មនពិតជូនតុ

ម បនកំណត់ថ ជនជប់ឃុំឃំង និង
ម ក្តី

និងទទួលបនករជំនុំជ្រមះជ

ករ។

នីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌៃន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី ៃថ និង ហ្វីលីពីន េហើយ
ករជំនុំជ្រមះ ករឃុំខួនហួ
្ល
សនីតិវ ិធី ដំេណើរករក្តីេ
២. ភពខុសែប្លកគនេន

យយុតិ្តធម៌ និងេសមើ

បទបបញញ តិេ្ត នះ
មឃត់

ធរណៈ

ក៏មនែចងេនកនុង្រកម

ច់ខត់ករឃុំខួនេ
្ល

យពុំមន

យមិនយុតិធ
្ត ម៌ និងករសនមតថមនេទស។

៊ ន គឺករចូលជសមជិកៃនអនុសញញសិទិម
ធ នុស ។

៣. ្របេទសមួយចំនួន ដូចជ ្របេទសសឹងប
្ហ ុរ ី ម៉ េឡសុី ្រប៊ុយេណ និង ភូម ពុំបនផ្តល់សចចប័ន

ឬទទួលយកលិខិតុបករណ៍ចបប់មនុស ធម៌ និងចបប់សិទិម
ធ នុស សំខន់ៗជេ្រចើន។ ផទុយេទវ ិញ ្របេទស
កមពុជ បនផ្តល់សចចប័នេសទើរ្រគប់លិខិតុបករណ៍ទំងអស់។ ្របេទសកមពុជ គឺជរដ្ឋែតមួយគត់េន

ែដលផ្តល់សចចប័នេលើអនុ សញញ
បេងកើតតុ
តុ

ស្តីពីករ្របឆំងនឹងអំេពើេធ្វើទរុណកមម

ករ្រពហមទណ្ឌអន្តរជតិ ។ ករបេងកើតអងគជំនុំជ្រមះវ ិ

មញញ ៃនតុ

៊ន

និងសនធិសញញទី្រកុមរម
៉ូ
ស្តីពីករ
ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) ែដលជ

ករកូនកត់ េ្រកមជំ នួយគំ្រទពីអងគករសហ្របជជតិ នេពលបចចុបបនន បននឹងកំពុងកត់េទសអតីត

េមដឹកនំែខមរ្រកហមពីបទឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ ែដលេនះជគំរដ
ូ ៏លម
្អ ួយស្រមប់តុ

ករកនុង្រសុក។ បនទប់ពី

ករសិក លម្អិតអំពីយុ ្ត ធិករ និងករផ្តួចេផ្តើមបេងកើត អ.វ.ត.ក របយករណ៍្របចំ្របេទសេនះ បនេលើក
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េឡើងថ អ.វ.ត.ក នឹងផ្តល់េករដំែណលជនិរន្តន៍ចំេពះនីតិរដ្ឋេនកមពុជ និងជួយព្រងឹង

្រសុក និងករក
៤.

ងសមតថភពអនកចបប់។

េទះបីជយ៉ ង

ក៏េនែតមនឧបសគគ

កមពុជ ក៏ដូចជ្របេទសននេន

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌កុង
ន

និងែដនកំណត់ចំេពះករអនុវត្តន៍ចបប់េន្របេទស

៊ ន។ បញ
្ហ េនះបនឆ្លុះបញ
ច ំងឲយេឃើញពីផលប៉ះពល់មិនល្អ ចំេពះករ

េគរពសិទិេធ សរ ីភព ៖ ទី១- ចបប់មួយចំនួនពិតជមនភពលំេអៀង េ

យ

រករមិនបនធនពីករករពរ

សិទិម
ធ នុស ដូចជ ចបប់សន្តិសុខៃផទកុងេន្របេទសសឹ
ន
ង្ហបុរ ី ម៉ េឡសុី និង្រប៊ុយេណ បនអនុញញតឲយមន
ករឃុំខួន
្ល
ករេចទ្របកន់ និងករជំនុំជ្រមះក្តីេ

យគមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ (ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ)។

ជក់ែស្តង ដំែណលែដលបនបន ល់ទុកពីនឹមប

ភព

សននេនកនុងប

េទះបីជ ចបប់ទប់

្ត ្របេទសទំងេនះ
ក ត់ករឃុំខួនេ
្ល

និគម ដូចជ ចបប់សន្តិសុខៃផទកុង
ន និងចបប់្របកស

ពិតជមនលកខណៈ្រសេដៀងគន

យេសរ ី ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជេរៀង ល់ពីរឆនំម្តង ក៏េនែតមនមតិេលើក

េឡើងថ រយៈេពលៃនករឃុំខួនគួ
្ល
រ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវ ិញេ
យតៃម្លពី

្របកបេ

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌

គឺ

យយុតិធ
្ត ម៌។
៥.

យ

ថ ប័នមនសមតថកិច។
ច ករពុំទទួលបនករ

ក់ដូចជក្រមិតសិទិរធ បស់ជនជប់ឃុំឃំងកនុងករទទួលបនករជំនុំជ្រមះក្តី

ភពខុសែប្លកគនៃនបទបបញញតិ្ត

៊ ន ថពិតជបនផ្តល់អំ

េបើពិនិតយេមើលេទេលើទ្រមង់។

ចេ

និងចបប់នន

បនបង្ហញពីលំ

ប់ៃនករចង្រកងចបប់េន

យបំពនកនុងករដកហូតេសរ ីភព និងសិទិ្រធ សបចបប់របស់្របជពល

រដ្ឋ។ ឧទហរណ៍ េន្របេទស្រប៊ុយេណ ចបប់បន

មឃត់ “ករបំពនសិទិប
ធ ុគគល” ្របឆំងនឹ ងជនជប់

ឃុំឃំង ប៉ុែន្តមនករណីេលើកែលង “េនេពលមនករមិនេរៀងចល និងមិនេគរពបទបញ
ជ ”។ េន្របេទស
ឥណូ្ឌ េនសុី

េទះបីជចបប់បនកំណត់ពីដំេណើរករនីតិវ ិធីេ

អនុញញតឲយមនករពនយរេពលករឃុំខួនេនកន
្ល
ុងដំ
ទទួលករជំនុំជ្រមះក្តី្របកបេ
យ៉ ងជក់

យយុតិធ
្ត ម៌។

ក៏្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌេនែត

ក់កលេសុើបសួរបឋម

ែដលេនះរ ឹតតបឹតដល់សិទិធ

ព្រងង្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌថមីៃន្របេទសេនះបនែចងកំណត់

ក់ពីបញ
្ហ េនះ ក៏ប៉ុែន្តចបប់េនះេនមិនទន់អនុវត្តេនេឡើយ។

៦.

បញ
្ហ កនុងករអនុវត្តន៍ចបប់េ

េគលករណ៍ចបស់

ស់

ចអនុវត្តេ

្របេទសេវៀត

យ្រតឹម្រតូវេ
ម

បន

យលំេអៀង

ចេកើតមនេនេពលែដលចបប់ពុំបនែចងចបស់។

និងភពសនមតទុកជមុនៃនចបប់

ករណ៍ទំងេនះត្រមូវឲយចបប់្រតូវែត
រដ្ឋ

យ្រសបចបប់

គឺជែផនកមួយៃនករកំណត់នីតិរដ្ឋ។ េគល-

ក់ែតងេឡើងឲយមនភពពិត្របកដ និងចបស់

យែផ្អកេលើបទ ្ឋ នេនះ។
មឃត់ករ្របឆំងនឹង

េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

យ

ស់ ដូេចនះ្របជពល
្រកម្រពហមទណ្ឌៃន

“ករេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់េហ ្ឋ រចនសម័ន
ព ធរបស់សងគម

និយម” និង “កំណត់គុណតៃម្លៃនលទធិ្របជធិបេតយយ ថជកររ ំេ

ភបំពនេទេលើផល្របេយជន៍រដ្ឋ និង

សងគម” ែដលចំណុចេនះ ្រតូវបនរ ិះគន់យ៉ងខ្លំងថជករអនុវត្តចបប់េ

យលំេអៀង។

៧. ្រសេដៀងគនេនះ មនកររ ិះគន់ជេ្រចើនចំេពះករអនុវត្តន៍ចបប់នន េន្របេទសភូម
កមពុជ។ ដំេណើរករអនុវត្តន៍ ឬបន្តអនុវត្តចបប់មជឈត្តករ គឺ
នីតិវ ិធីេ

យ្រសបចបប់ និងករជំនុំជ្រមះក្តី្របកបេ

វ និង

ក់ដូចជពុំបនបង្ហញពីករេគរពដំេណើរករ

យយុតិធ
្ត ម៌ េហើយពុំនំេឆពះេទរកនីតិរដ្ឋ ែដលត្រមូវឲយ
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មនភពចបស់

ស់ និង្របកដ្របជកនុងករេរៀបចំ និងបេងកើតចបប់។ ដូចគនេនះ ចបប់សន្តិសុខមនុស ជតិ

េន្របេទសហ្វីលីពីន
្រតូវបនរ ិះគន់ថ

ចបប់្របឆំងនឹងេភរវកមមេន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី

ពុំបនសិក ឲយបនចបស់

ស់

មុននឹង

បំពនេទេលើដំេណើរករនីតិវ ិធី្រសបចបប់ និងសមភព។
៨. ទី២ ៖ ចបប់្រតូវ

ក់ែតងឲយបនចបស់

ចបប់សន្តិសុខៃផទកុងេន្របេទសៃថ
ន

ក់ឲយេ្របើ្របស់

ែដលជេហតុនំឲយមនករ

ស់ និង្របកដ្របជ េបើមិនដូេចនះនឹងឆ្លុះបញ
ច ំងពី

លកខណៈលំេអៀងេនេពលយកេទអនុវត្ត។ ជករពិ ត ភពលំេអៀងកនុងករអនុវត្តន៍ចបប់ គឺ

ចេកើតមនេន

្រគប់្របព័នច
ធ បប់ ទំងកនុងតំ បន់ និង្រគប់ ទិសទី។ ក្តីបរមភៃននីតិរដ្ឋ គឺេនេពលែដលករអនុវត្តន៍ចបប់នន
មនលកខណៈលំេអៀង ដូចជ ករដកហូតសិទិប
ធ ុគគល ឬ្រកុមមនុស

ែដលមនករធនេ

យរដ្ឋធមមនុញញ។

ឧទហរណ៍ ចបប់បនបបញញ តិព
្ត ីសិទិធករពរខ្លួន្រសបចបប់្របឆំងេទនឹងករេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ ប៉ុែន្តករ

អនុវត្តន៍ជក់ែស្តងេនមនក្រមិត គឺថ េមធវ ីេនែតមិន
៩.
្រតឹម្រតូវ

ករណីេនះេកើតេឡើងជញឹកញប់

ប៉ុែន្តករអនុវត្តន៍ជេរឿងមួយេ

ឥណូ្ឌ េនសុី កមពុជ និងរដ្ឋជសមជិក
១០.
សិក ្រ

ចករពរកូ នក្តីខួនេ
្ល

យសម្រសប។

េទះបីជចបប់កុង្របេទស
ន

យែឡក។

េយង

៊ នបនផ្តល់ករធនយ៉ ង

មអនកសេងកតករណ៍្របចំ្របេទសេវៀត

៊ នដៃទេទៀត បនេលើកេឡើងពីករអនុវត្តន៍ចបប់ខុសៗគន។

កង្វះករអនុវត្តន៍ចបប់ឲយបន្រតឹម្រតូវ

េធ្វើឲយប៉ះពល់សិទិរធ បស់ជនជប់េចទ

li

ម

មរយៈករ

វ្រជវ បនបង្ហញពីភពកេម យៃននីតិរដ្ឋ។ ឧទហរណ៍ េន្របេទសហ្វីលីពីន រដ្ឋធមមនុញញបន

ម្របមករឃុំខួនហួ
្ល
សនីតិវ ិធីចបប់ ករ្រប្រពឹត្តែបបអមនុស ធម៌ េហើយ្រកម្រពហមទណ្ឌបនកំណត់
lii

ក់

េទសចំេពះករ្រប្រពឹត្តមិន្រតឹម្រតូវេលើអនកេទស។ ករចប់ខួនេ
្ល

យខុសចបប់ ឬករឃុំខួនេ
្ល

ករសងសឹក ករបងខំឲយបត់ខួន
្ល ករេធ្វើទរុណកមម ករចប់ខួនេ
្ល

យខុសចបប់ ្រពមទំងករែឆកេឆរ និង

គឺជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ។liii ករណីជេ្រចើនែដលដំេណើរករ

កររ ឹបអូសខុ សចបប់។
េ

liv

្របធនធិបតី

រូយ៉ូ

យរងគល ែដលេនះបង្ហញពីករទទួលខុស្រតូវ

ម្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌ ដូចជ ករសម្លប់េ

១១.
ករពយករណ៍

ធន៍េន្របេទសហ្វីលីពីនជមួយប

កង្វះករពយករណ៍ៃនចបប់
និងភព្របកដ្របជ

គ ល់របស់រ ្ឋ ភិបល។

្ត ្របេទសននេន

គឺកំពុងសថិតជកង្វល់េន

គឺជធតុសូលៃននី
ន
តិរដ្ឋ។

lv

ចំេពះករសិក ្រ

ភសិទិម
ធ នុស

មុន និងតិចជង ១៥% បនបង្ហញថ េមធវ ីទទួល
lvi

១២. ជករសននិ ្ឋ ន ករសិក ្រ
ជសមជិក

វ្រជវជ

និងេ្រប បេធៀប

៊ ន។
៊ន

ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើ

េនកនុងករសិក ្រ

ហ្វីលីពីន ទិននន័យ ៤៣% បនបង្ហញថ េច្រកមបនេចញេសចក្តីសេ្រមចេ
ពយករណ៍ទុកជមុន។

យ

បនផ្តួចេផ្តើមឲយមនករេសុើបអេងកតេលើករសម្លប់មនុស

បន្តបនទប់ គួ រកំណត់ពីមូលេហតុែដលផ្តួចេផ្តើមនំឲយមន្របឆំង ឬកររ ំេ

េមេរៀនដកពិេ

យលំេអៀង

វ្រជវ្របចំ្របេទស

យមនករពយករណ៍ទុកជ

គ ល់ពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ

ករេ

យមនករ

វ្រជវជមូល ្ឋ នរបស់េយើង បនបញ
ជ ក់យ៉ងចបស់ថ ្របេទស

៊ នភគេ្រចើនបនអនុម័តបទបបញញ តិ្ត

ឬមនរដ្ឋធមមនុញញ
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ែដលផ្តល់្រកបខណ្ឌចបប់កុងករ
ន

ធននូវសិទិធជមូល ្ឋ នរបស់្របជពលរដ្ឋទក់ទងនឹងករចប់ខួន
្ល ករកត់េទស និងករឃុំខួន។
្ល
េទះបីជ
យ៉ ង

ករសិក ្រ

វ្រជវេនះ ក៏បនបង្ហញថ ្របេទសជសមជិក

៊ នមួយចំនួនបនបេងកើតចបប់

ែដលពុំសម្រសប ឬមន្របករេលើកែលងសំខន់ៗ ែដលេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់សិទិម
ធ នុស ។ ករេលើកេឡើងថ

េទះបីជមនវត្តមន្រកបខណ្ឌនីតិរដ្ឋ ក៏សិទិទ
ធ ទួលបនដំេណើរករនីតិវ ិធីេ
េ

យ

យ្រសបចបប់េនែតជួបឧបសគគ

រែតករអនុវត្តន៍លំេអៀង ែដលបង្ហញថ “នីតិរដ្ឋ គឺមនែតេឈមះ” (

ែស្តងកនុង្របេទសជសមជិក
១៣.

វ្រជវជក់

៊ ន)។

មរយៈករសិក ្រ

ចំេពះចបប់

មរយៈ ករ្រ

និងបទបបញញ តិ្តកុងតំ
ន
បន់

វ្រជវជមូល ្ឋ នរបស់េយើង
ែដល

គឺទមទរឲយមនករ្រ

ចជួយេលើកកមពស់យុទធ

េផ្តតសំខន់ សិទិទ
ធ ទួលបនដំេណើរករនីតិវ ិធីេ

វ្រជវបែនថម

្រស្តព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសម័ពនច
ធ បប់

យ្រសបចបប់ ករករពរ្របឆំងមិ នឲយេកើតមនចបប់ ែដល

ពុំមនសុ្រកឹតភពនិងជួយព្រងឹងចបប់ឲយមនភព្របកដ្របជ និងមនករពយករណ៍។

ង- េគលករណ៍សនលទី
៣ ៖ ដំេណើរករបេងកើតចបប់ និងករចូលជធរមន ងយ្រសួលែស្វងយល់
ូ
យុតិធ
្ត ម៌ មន្របសិទភ
ធ ព និងអនុវត្តេ

យេសមើភព

១. ចបប់េន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី ៃថ ម៉ េឡសុី ្រប៊ុយេណ និង ហ្វីលីពីន គឺ

ងយ្រសួល ទំងឯក

ចែស្វងរកបនេ

យ

រេបះពុមព និងឌីជីថល។ េន្របេទសហ្វីលីពីន ជចំណុចវ ិជជមន គឺថ ចបប់នឹង

ចូលជធរមនេនកនុងរយៈេពល ១៥ៃថង។lvii ដូចគនេនះ េយង
ជធរមន និងអនុវត្តបនលុះ្រ

មរដ្ឋធមមនុញញរបស់្របេទសៃថ ចបប់

ចចូល

ែតបនផ ព្វផ យេនកនុង្រពះ ជកិចច។

២. េ្រកពីករចូលធរមនៃនចបប់ នីតិរដ្ឋក៏កំណត់ថ ដំេណើរករៃនករអនុម័តចបប់ គួរែតមនភព
ចបស់

ស់ និងមនតម្លភព។ េន្របេទសសឹង្ហបុរ ី និង ម៉ េឡសុី កិច្រច បជុំសភេបើកចំហរជ

កលបរ ិេចឆទ េពលេវ
កមពុជ

វ និង េវៀត

កិច្រច បជុំ និងេសចក្តី្រពងចបប់ ្រតូវបនែចកផ យជ
ម ក៏មននីតិវ ិធីចបស់

ស់កុងករអនុ
ន
ម័តចបប់

ចំែណកឯ នីតិវ ិធីេធ្វើចបប់េន្របេទសៃថ និង ហ្វីលីពីន ក៏េបើកចំហរជ

្រសួលកនុងករែស្វងរកព័ត៌មន ដូចជ

មរយៈករផ យបន្តផទល់

ធរណៈ

ធរណៈ។ េន្របេទស

មរយៈរដ្ឋសភ (ឬសភជតិ)។

ធរណៈ និងបនធនពីភពងយ

ម្របព័នធអុិនធឺែណត េ

យជូនភជប់នូវ

េសចក្តី្រពងចបប់ ្រពមជមួយកំណត់េសចក្តី ្របតិចរ ិក កំណត់េហតុ េសចក្តីសេ្រមច និងដំេ

ះ្រ

យ

នន។ េន្របេទសហ្វីលីពីន សិទិទ
ធ ទួលបនព័ត៌មន គឺមនែចងយ៉ ងចបស់េនកនុងរដ្ឋធមមនុញញរបស់ខួន។
្ល
៣.
ផ យឯក

បទបបញញតិស
្ត ំខន់ៗេន្របេទសេវៀត
រចបប់ ែដលជទូេទេ

មទក់ទងនឹងបញ
្ហ េនះ

ថ “ចបប់អំពីចបប់”។ េយង

មវ ិេ

រួមមន

ធនកមមេនឆនំ២០០២ និងឆនំ

២០០៨ បនែចងថ កំែណែ្របចុងេ្រកយៃនព្រងងចបប់្រតូវបនត្រមូវឲយផ ព្វផ យជ
េពល ៦០ៃថង េដើមបីទទួលមតិេយបល់ពី
ធរណជន
ធរណជន។

ធរណជន។ ្របេទសេវៀត

ក់បញូច លេនកនុងេសចក្តី្រពងចបប់សំខន់ៗជេ្រចើន
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ចបប់សីព
្ត ីករផ ព្វ
ធរណៈ កនុងរយៈ

ម បនទទួលយកមតិេយបល់

េបើេទះជមនករចូលរួមដ៏តិចតួចពី

៤. ផទុយេទវ ិញ េន្របេទស្រប៊ុយេណដំេណើរករេធ្វើចបប់មិន្រតូវបនេបើកចំហរជ

ធរណៈេទ។

ចំែណកេន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុីក៏ដូេចនះែដរ សិទិច
ធ ូលរួមកនុងដំេណើរករេធ្វើចបប់ គឺមនក្រមិត ែដលជេហតុេធ្វើ

ឲយ

ធរណជនលំបកកនុងករ

ភូម

នដំ េណើរករេរៀបចំចបប់។ ករវ ិវត្តន៍ៃនកំែណទ្រមង់សភេន្របេទស

ម

ពក់ព័នធនឹងករបេងកើតចបប់ថីៗ
ម កំពុងសថិតកនុងករឃ្លំេមើល

ចប់

ំងពីករ្រគប់្រគងេ

យអំ

ថេតើដំេណើរករេនះបនវ ិវត្តន៍្រតឹមក្រមិត

ចេយធ។

៥. េនកនុង្របព័នច
ធ បប់សិទិច
ធ ូលរួមេយបល់កុងដំ
ន
េណើរករេធ្វើចបប់ ពិតជមន

រសំខន់ស្រមប់

ធរណជនទូេទ ជពិេសស ស្រមប់្របជជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ។ សមភពចំេពះមុខចបប់ និង
សិទិច
ធ ូលរួមកនុងដំេណើរករចបប់គឺជធតុដ៏សំខន់ កុងករឆ្ល
ន
ច ំងអំពីនីតិរដ្ឋ។
ុះបញ

ជនមនសិទិេធ សមើគនកនុងករទទួលបនយុតិ្តធម៌ និងេស សងគមនន។

អនុម័តយន្តករេផ ងៗគនកនុងករេ

ះ្រ

lviii

នី តិរដ្ឋត្រមូវឲយ

្របេទសនីមួយៗេន

ធរណ
៊ ន បន

យបញ
្ហ េនះ។

៦. េន្របេទសសឹង្ហបុរ ី មនករផ្តួចេផ្តើមជេ្រចើន េដើមបីជួយដល់េដើមបណឹ្ត ងឲយទទួលបនយុតិធ
្ត ម៌។

ឧទហរណ៍ មន្រកបខណ្ឌជំនួយែផនកចបប់ស្រមប់េរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណី និងេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ េហើយ
នន ដូចជ មជឈមណ្ឌលស្រមបស្រមួលសហគមន៍ និងតុ
ស្រមបស្រមួលករេ្របើ្របស់យន្តករេ

ះ្រ

យជេម្លះ។

ថ ប័ន

ករមូល ្ឋ ន ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបី

េន្របេទស្រប៊ុយេណ

ករ ិយល័យផ្តល់្របឹក

េយបល់ែផនកចបប់្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងឆនំ២០១០ ស្រមប់ជួយដល់្របជជនែដលមន្របក់ចំណូលទប

ប៉ុែន្ត េន្របេទសម៉ េឡសុី ្របព័នធជំនួយែផនកចបប់

ក់ដូចជមិនមនដំ េណើរករវ ិវត្តន៍េទ។

េទះបីជមន

ជំនួយែផនកចបប់ស្រមប់ដំេណើរករកត់កី្រ្ត ពហមទណ្ឌ និងបញ
្ហ សុីវ ិល ក៏េដើមបណឹ្ត ងភគេ្រចើ នេនែតពឹ ងែផ្អក
េលើករ ិយល័យជំនួយែផនកចបប់ស័្រម គចិ ត្ត ែដលពុំ

ដូចជ
េវៀត

ច ៉ ប់រង្រគប់ត្រមូវកររបស់្របជជនទំងមូលេនះេទ។

៧. ជំនួយែផនកចបប់ក៏មនេន្របេទសកមពុជ ប៉ុែន្តសិត
ថ េ្រកមករផ្តួចេផ្តើមរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល
គេ្រមងអនកករពរចបប់កមពុជ

និងអងគករជំនួយែផនកចបប់េនកមពុជ

ចំែណកឯេន្របេទស

ម យន្តករេនះ គឺសិត
ថ េ្រកមករឧបតថមព
ភ ីរ ្ឋ ភិបល ចំែណកឯេន្របេទសភូមពុំមនយន្តករេនះ

េទ។ ជំនួយែផនកចបប់ក៏បនផ្តល់ជូនដល់្របជពលរដ្ឋែដលពុំមនលទធភពេន្របេទសៃថ និងហ្វីលីពីន េដើមបី
ធនករករពរសិទិេធ សមើគនចំេពះមុខចបប់ និងសិទិទ
ធ ទួលបនយុតិ្តធម៌។ ករ ិយល័យជំនួយែផនកចបប់េន
្របេទសៃថ
ក៏

បនផ្តល់េស េ

យឥតគិតៃថ្ល

ទំងករ្របឹក េយបល់

ចែស្វងរកបនេនគណៈេមធវ ីៃន្របេទសៃថ

ករ ិយល័យេមធវ ី

និងេមធវ ី។

ឬករ ិយល័យអគគ្រពះ ជ

ធរណៈ គឺផ្តល់េស ជំនួយែផនកចបប់េ
ះ្រ

យេ

យនយក ្ឋ នជន្រកី្រកេនហ្វីលីពីន

ជបីដងៃន្របក់សន ំ្របចំឆនំជមធយមរបស់្រគួ

េន្របេទសហ្វីលីពីន

យឥតគិតៃថ្លដល់ជនជប់េចទ្រកី្រក ប៉ុែន្តកុង
ន

ករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង គឺជួបបញ
្ហ លំបកកនុងករទទួលបនេស េនះ។ េយង
ករណី្រពហមទណ្ឌែដលជួយេ

ជញ។

េស ជំ នួយែផនកចបប់

មករ យតៃម្លមួយ គឺ ថ

ក៏េនែតចំ

យ្របែហល

រនីមួយៗ។ គួរគត់សមគល់ ្របជជនខ ត់េខ យ និង្រកី្រក

េន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី ពុំទទួលបនេស គំពរ្រតឹម្រតូវកនុងករែស្វងរកយុតិធ
្ត ម៌។lix
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៨.

បញ
្ហ ទទួលបនយុតិធ
្ត ម៌

ែដលមនករ្រគប់្រគងយុតិធ
្ត ម៌
ថ នភព និងតំបន់ជក់
្របេទសៃថ ពុំមនតុ
ះ្រ

ទអំពីសមធម៌ចំេពះមុខចបប់ក៏េកើតមនេនតំបន់សយ
្វ ័ត

យែឡក។ ឧទហរណ៍ ករបញូច លចបប់មូសីម
្ល (ShariaLaw) េនកនុង

ក់ េន្របេទសសឹង្ហបុរ ី ម៉ េឡសុី ឥណូ្ឌ េនសុី ៃថ និង ហ្វីលីពីន។ េទះបីជេន

ករមូសីម
្ល

មូសីម
្ល ដូចជ េរឿងក្តី្រគួ
បនទុកឲយេ

ច់េ

និងចំេ

ច់េ

យែឡក (Sharia Court) ក៏េនកនុងេរឿងក្តីែដលមនភគី ជជនជតិ

រ និងករែបងែចក្រទពយសមបត្តិេច្រកមជនជតិមូសីម
្ល ្រតូវបនចត់

យបញ
្ហ េនះ។ េន្របេទសហ្វីលីពីន ្រកម្រពហមទណ្ឌមូសីម
្ល

ច់េ

យែឡក

េលើ្រកុមជនជតិមស្លីម។ ចំែណកឯ្របេទសឥណូ្ឌ េនសុីេនតំបន់មួយចំនួនមនបបញញ តិេ្ត

ករណីមូសីម
្ល (Sharia Inspired) ដូចជ ករេរ ើសេអើង្របឆំង្រស្តី។ ករសិក ្រ
េដើមបីែស្វងយល់ឲយកន់ែតចបស់ពីចបប់
ម្របព័នធផូវចបប់
្ល

និង

ចអនុវត្តេទ

យែឡកពក់ព័នន
ធ ឹង

វ្រជវបែនថមគួរ្រតូវេធ្វើេឡើង

សន/ទំេនៀមទម្លប់ និងចបប់ពហុព័នធភព ្រពមទំងផលប៉ះពល់

ចំេពះេគលករណ៍េសមើភពចំេពះមុខចបប់។ ករសិក ្រ
យុតិធ
្ត ម៌

ំងឲយទទួល

ម្របព័នធ

វ្រជវបែនថម ក៏គួរពិចរ

សន/ទំេនៀមទម្លប់។

ពីយុ ្ត ធិកររ ង

ករខិតេកៀកេទរកករអនុវត្តន៍ែបប

សន/ទំេនៀមទម្លប់ គឺជករផទុយនឹងបទ ្ឋ ន និងចបប់សិទិម
ធ នុស អន្តរជតិ ែដលចបប់ទំងេនះ

ឲយមនរ ឹតតបិត និង្រចនេចលនូវករេ្របើ្របស់យន្តករយុតិធ
្ត ម៌
មនករែបងែចកអំ

ចនេយបយ

មែបបទំេនៀមទម្លប់។ ជលទធផល នំឲយ

ចេសដ្ឋកិចេច នកនុងវ ិស័យយុតិធ
្ត ម៌

និងអំ

ស្រមួលករចរច និងករែចករ ំែលកព័ត៌មនរ ង្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌

្រពមទំងជួយស្រមប

មែបបទំេនៀមទម្លប់ និងចបប់។

៩. នេពលថមីៗេនះ បនបង្ហញឲយេឃើញថ មនករលំបកដល់អនកសិក ្រ
តៃម្លេលើសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនយុតិធ
្ត ម៌ និងសមធម៌ចំេពះមុខចបប់ េ

េ

យ

និងមិនអនុញញតឲយផ ព្វផ យជ

រែតសវនករេធ្វើមួយចំនួនេឡើងជអ

សន្តិសុខជតិ។

ជលទធផល

១០. េនេពល្របេទសេន
ក

យេសរ ី

េ

ងចបប់សហគមន៍

ងថ ជបញ
្ហ

ចទទួ លបនទិននន័យែដល្រតឹម្រតូវ

និងចបប់ជតិរបស់្របេទសនីមួយៗ។

៊ នេនឆនំ២០១៥ គឺជធនធនដ៏សំខន់កុងករព្រងឹ
ន
ង
អំពីតួេលខបទេលមើស

និងមន

កិចច្របឹងែ្របងកនុងករ

ថ ប័នរដ្ឋ។ ករផ ព្វផ យ

េស ជំ នួយែផនកចបប់

េសចក្តីសេ្រមចរបស់

ករ និងសថិតិ្រពហមទណ្ឌ និងករវ ិវត្តន៍ៃនចបប់ គួរ្រតូវចង្រកង។ ករណីមិនែមន្រតឹមែតព្រងឹងតម្លភព

េគលនេយបយករព្រងឹង និងករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋេន

រ ំេ

គឺកំពុងជួបឧបសគគ

ក់ទណ្ឌកមមចំេពះករមិនអនុវត្តចបប់។

ប៉ុែន្តក៏ជួយដល់លទធភពកនុងករ យតៃម្លមួយឲយបន្រតឹម្រតូវ

េ

ករ យតៃម្លឯក ជយ

៊ នមន្រកបខណ្ឌចបប់រដ្ឋធមមនុញញ េដើមបីស្រមបស្រមួលនូវលំហូរព័ត៌

យែផ្អកេលើបទបបញញ តិ្ត

និង្របមូលទិននន័យឲយបន្រតឹ ម្រតូវ
តុ

្រស្ត

គឺពុំ

៊ន

៊ នមួយចំនួនទិននន័យេនះ

ធរណៈ ជពិេសស េនេពលមនករអះ

េនកនុងបរ ិបទជេ្រចើន

្របសិទភ
ធ ពកនុងករអនុវត្តន៍ចបប់ និងវ ិធី

មនេ

ធរណៈ។

វ្រជវ និងករ យ

យេហតុផលថ ្របេទសេន

ជេ្រចើនពុំបនចង្រកង ឬពុំមនករផ ព្វផ យទិននន័យសំខន់ៗ។ ្របេទសេន
ជករសមងត់

ចនំ

ដូចជ

ជនរងេ្រគះ

ចទទួលបននូវអនុ

យយុតិធ
្ត ម៌្រសបនឹងនីតិរដ្ឋ និងករជំនុំជ្រមះ

ជពិេសសជនរងេ្រគះែដលជអនីតិជន

ភបំពនផ្លូវេភទ គឺត្រមូវឲយមនករករពរផ្លូវចបប់ និងករគំពរែផនក
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សន៍លៗ
្អ នឹង

៊ ន។

១១. កនុងករធននូវករអនុវត្តន៍ដំេណើរករក្តី្របកបេ

យយុតិធ
្ត ម៌

និ ង

និងជនរងេ្រគះេ

យករ

ម រតី ទំងេនមុនេពល កនុងេពល

និងេ្រកយេពលៃនករជំនុំជ្រមះក្តី។
ករករពរជនរងេ្រគះ/

េទះបីជយ៉ ង

្របេទសមួយចំនួនមនចំ

ក ី និងករផ្តល់ករគំ្រទ េហើយជទូេទកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង គឺមនករវ ិវត្តន៍

តិចតួចបំផុត ែដលទមទរឲយមនករសិក ្រ

វ្រជវបែនថម។

១២. េទះបីជ ្របេទសសឹងប
្ហ ុរ ី ពុំទន់មនកមមវ ិធីករពរ
ជនរងេ្រគះែដលជអនីតិជនេធ្វើេឡើងេ

យម្រន្តី

េឡើងថ សុវតថិភពរបស់ជនរងេ្រគះ ឬ

កី

កC
ី aផ្លូវករណ៍ក៏ករគំពរ

ពីឃុំខួនជនរងេ្រគះែដលរងអំ
្ល
េពើរ ំេ

ចទទួលករគំ មគំែហងពីចុងជប់េចទ េ

ភបំពនផ្លូវេភទ េហើយ

ចឈនដល់ករ

ក់ េទសទណ្ឌ េបើសិនជ

ជក ្ត រួមចំែណកនំឲយមននិទណ្ឌភពចំេពះករកប់សម្លប់េន្របេទសហ្វីលីពីន
ក ីពុំមនឆនទៈកនុងករផ្តល់សកខីកមម េហើយបន

េទស។ េន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី ភនក់ងរគំពរ

យពុំមនករ

ក ី ចបប់ក៏បនករកំណត់

មបទបញ
ជ ៃនករឃុំខួន។
្ល
ករប ជ័យពុំបនេធ្វើកំែណទ្រមង់កមមវ ិធីគំពរ

របយករណ៍ថ

ក ី និង

ធរណៈ។ េន្របេទសម៉ េឡសុី ករបរមភ្រតូវបនេលើក

ករពរពីម្រន្តីនគរបល។ េន្របេទស្រប៊ុយេណ េទះបីជមនគេ្រមងករពរ
មិនេគរព

ត់ករខុសៗគនចំេពះ

ក ី គឺឆុះបញ
្ល
ច ំងថ

ដូចមន

បញ
ជ ក់កុង
ន

ង
ំ ជង ៨០% ៃនេរឿងក្តី ពុំ្រតូវបនកត់

ក ី គឺេនមិនទន់អនុវត្តឲយបនទូលំទូ

១៣. ទក់ទងនឹងសិទិទ
ធ ទួលបនយុតិធ
្ត ម៌ និងករ្រគប់្រគងយុតិធ
្ត ម៌េន

យេនេឡើយេទ។

៊ ន មនករទទួល

គ ល់

ថ ជក់ែស្តង គឺមនភពខុ សែប្លកគនចំេពះេគលករណ៍កនុងករអនុវត្តន៍ ែដលេនះទមទរឲយមនករសិក

្រ

វ្រជវបែនថម េដើមបីេធ្វើករេ្រប បេធៀបករអនុវត្តន៍លៗ
្អ និងេមេរៀនដកពិេ

គំរេូ ន

៊ ន។ ករសិក ្រ

អនុវត្តន៍ចបប់

ចយកជ

វ្រជវេនះ ក៏បនកំណត់នូវកក្តសំខន់បី ែដលគួរឲយបរមភ ៖ (ក).ករពុំ

កនុងករណីែដលអនក្រប្រពឹ តប
្ត ំពនមិន្រតូវយកេទផ្តនទេទស (ខ).ករអនុវត្តន៍ចបប់េ

កនុងករណី្រកុមមនុស ជក់
ឬករអនុវត្តន៍ចបប់

និង

យអេន្លើ

ក់ ដូចជ សហគមន៍ជនជតិេដើម ឬជនជតិភគតិច ពុំទទួលបនករគំពរ

(គ).ករអនុវត្តន៍ចបប់េ

យកេទអនុវត្តន៍ហួសេហតុចំេពះករេទសទណ្ឌ
្របេយជន៍

ធន៍នន ែដល

ធរណៈ។

យហួស្រពំែដនកំណត់កុងករណ
ន
ី ចបប់មួយចំនួន្រតូវបន

និងេនកនុងលកខខណ្ឌ

្ត ម៌ គឺ្រគប់្រគងេ
ច- េគលករណ៍សនលទី
៤៖យុតិធ
ូ

យ

ដូចជ

សន្តិសុខជតិ

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌ និងតុ

និងផល

ករ ែដលមន

សមតថភព ឯក ជយ និងមិនលំេអៀង
១.

ករសិក ្រ

ឯក ជយរបស់តុ
្របេទស

៊ ន។

វ្រជវរបស់េយើងបនបង្ហញឲយេឃើញពីទស នៈទូេទ

ករ និងភពមិនលំេអៀង ក៏ដូចជករអភិវឌ ន៍ និងវ ិជជជីវៈេនកនុង

២. ្របេទសសឹង្ហបុរ ី គឺជប់លំ
ពុករលួយ

និងឥរ ិយបថចំេពះភព

ប៉ុែន្ត្របេទស

សឹងប
្ហ ុរ ី គឺជេច្រកមជនជតិ

ប់ជួរមុខ ែផ្អក

៊ នដៃទេទៀតពុំមនលំ

ថ ប័នតុ

ករេនកនុង

មករសិក ជសកលមួយចំេពះករទប់
្របធនតុ

ករយុតិធ
្ត ម៌្របេទស

សុីែតមនក់គត់ែដលទទួលងរកិតិយ
្ត សពី្រកុម្របឹក តុ

ករអន្តរជតិ ែដល

“ជួយេលើកកមពស់កិតយនុភពរបស់តុ

ប់ថនក់េនះេទ។

ក ត់អំេពើ

ករេន្របេទសកនុង
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៣. ករយល់េឃើញ និងជំេនឿទុកចិត្តពី
តុ

ធរណជនចំេពះភពឯក ជយ និងភពមិនលំេអៀងរបស់

ករក៏មនភពខុសៗគនែដរ។ េន្របេទសសឹងប
្ហ ុរ ី ្របជជនភគេ្រចើនមនជំេនឿថ យុតិធ
្ត ម៌្រតូវបន្រគប់

្រគងេ

យ្រតឹម្រតូវ និងមិនលំេអៀង ប៉ុែន្តេន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី

ថ តុ

ករ និងនគរបល គឺជ

៤. ជករពិត

ថ ប័នពុករលួយជងេគកនុងចំេ

ធរណជនបនបង្ហញពីករយល់េឃើញ
ម

ថ ប័ននន។

ស់ មនកររ ិះគន់េសទើរ្រគប់ទិដ្ឋភព ចំេពះករ្រគប់្រគងយុតិធ
្ត ម៌េនប

៊ ន។ សូមបីែត្របេទសសឹងប
្ហ ុរ ី ក៏េនមនករេលើកេឡើងថ លទធផលៃនករ្របឆំងនឹងតុ
ចនំឲយមនករវ ិនិច័យ
ឆ លំេអៀង។lxi

េចទ្របកន់បងខូចនេយបយកនុង្របេទស គឺ
៥. េន្របេទស
ករេ្រជើស
តុ

ំង

និង

និភ័យមួយ

ករ និងករ

៊ នដៃទេទៀត ករកំ ណត់ និងែចងេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ែដលពក់ព័នធនឹងដំេណើរ

ណត្តិរបស់េច្រកម

គឺ

ចបងកជឧបសគគដល់តុ

ករ។ ឧទហរណ៍ េន្របេទសម៉ េឡសុីអគគ្រពះ ជ

ទ័យពី្រពះម

្ត ្របេទស

ករ

ជញ ្រតូវបនែតង

ំងេ

ឬ

ថ ប័នពក់ក

្ត ល

យករសព្វ្រពះ ជហរ

ក ្រត េហើយេសចក្តីសេ្រមចរបស់េស្តច គឺទទួលបនេយបល់ពីនយករដ្ឋម្រន្តី ែដលេនះជ
បនបង្ហញថ

អំ

ចនីតិ្របតិបត្តិមនឥទធិពលខ្លំងដល់អគគ្រពះ ជ

ជញចំេពះករេ្របើ

្របស់នូវឆនទនុសិទិខ
ធ ួន។
្ល
៦. ្រសេដៀងគនេនះ ករបេងកើត

ក្តីេនចុងឆនំ១៩៨០ េដើមបីជំនុំជ្រមះករណីរបស់េ

ក្របធន

ធិបតីម៉េឡសុី Tun Salleh Abas និងេច្រកម ែដលបនរ ិះគន់រ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនទិះេតៀនជខ្លំង គឺថជ
ករេ្រជ តែ្រជករបស់អំ

ចនីតិ្របតិបត្តិេនកនុងករងរតុ

្របេទស្រប៊ុយេណេស្តច ស៊ល
ុ តង់ គឺមនអំ

ករ និងអំ

ចផ្តច់មុខកនុងករែតង

បញ
ជ ក់ពីករេ្រជ តែ្រជករបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករែតង

មួយធនដល់ម្រន្តីតុ
បនបង្ហញកនុង

ំង ឬដកហូតតំែណង រហូតមកដល់បចចុបបនន ពុំទន់

យពុំមនភពភ័យខ្លច ឬចំណុះបុគល
គ

៊ ន (េមើ លឧបសមព័នធទី២) េ្រកពី្របេទសភូម េវៀត

េផ ងេទៀតបនផ្តល់នូវកិចចធនសន្តិសុខដល់កិចចករតុ
ភពខុសគនយ៉ ងខ្លំងពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយេន

្របក់បំ

ច់ខពស់បំផុតកនុងពិភពេ

េទះបីជយ៉ ង

េធៀបេទនឹង្របក់បំ

ករ។

ស់ពីសុវតថិភពករងរ និងករជួយឧបថមភែផនកហិរញញវតថុ គឺជែផនក

ករឲយអនុវត្តករងរេ

ងនីតិរដ្ឋ

ក

េនកនុងយុ ្ត ធិករ

ំងេច្រកម។ េន

ំងេច្រកម ប៉ុែន្តពុំមនព័ត៌មនែដល

មនករេចទ្របកន់ធំៗ អំពីករេ្របើឥទធិពលមិន្រតឹម្រតូវេនកនុងករងរតុ
៧. ករេរៀបចំឲយបនចបស់

ចកនុងករចត់

ែដលជយុទធ

មនក់។ ដូចែដល

ម និង

ករ។ ្របក់េបៀរវត ន៍របស់ម្រន្តីតុ
៊ ន។

វ ្របេទស
ករ គឺមន

េច្រកមេន្របេទសសឹងប
្ហ ុរ ីទទួលបន

្រស្តដ៏េជគជ័យកនុងករកត់បនថយអំេពើពុករលួយ។

៊ ន េច្រកមជទូេទទទួលបន្របក់េបៀរវត រ ៍តិចតួច េបើេ្រប ប

ច់របស់វ ិស័យឯកជន។ េន្របេទសហ្វីលីពីន ្របក់េបៀវត រ ៍របស់េច្រកម គឺមន

ក្រមិត្រតឹមែត ៣០,០០០េប៉ សូ (្របែហល៦៩១ដុ

្ល រ) ែដលមនគម្លតយ៉ ងខ្លំងេបើេធៀបនឹង្របក់ែខេនកនុង

វ ិស័យឯកជន។ ្របក់េបៀវត រ ៍តិច គឺជមូលេហតុដ៏ចមបងេន្របេទសហ្វីលីពីន ែដលេធ្វើឲយមនេច្រកមសរុប
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ែត ២,៣០០នក់ ប៉ុេ

្ណ ះ គឺជតួេលខតិចជងត្រមូវករ ែដលជេហតុេធ្វើឲយតុ

ករ

មប

្ត េខត្តពុំមន

ដំេណើរករ។
៨. ករទមទរឲយមនឯក ជយភពកនុងវ ិស័យតុ

ករ គឺមនែចងកំ ណត់កុងរដ្ឋ
ន
ធមមនុញញ និងកំែណ

ទ្រមង់្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌េន្របេទសៃថ កនុងេគលបំណងព្រងឹង
តុ

ករែលងសថិតេ្រកម្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌េទៀតេទ

ែដលេនះជករកត់បនថយនូវករេ្រជ តែ្រជករបស់រ ្ឋ ភិ

ករ។ វ ិធនករ្រសេដៀងគនេនះ ្រតូវបនេគយកេទេ្របើកុង្របេទសហ្វ
ន
ីលីពីន ដូចជ

បលកនុងករងរតុ

ករអនុម័ត្រកមវ ិជជជីវៈេច្រកមេ

យតុ

េ្រកម “ដំបូលែតមួយ” បនទប់
្របគល់ភរកិចច ករ
ែចកអំ

ថ ប័នឯក ជយ។ េនឆនំ២០០០ កិចក
ច ររបស់

ករកំពូល។ ចំែណកឯ េន្របេទសឥណូ្ឌ េនសុី េគលនេយបយ

ក ត់រ ្ឋ ភិបលមិនឲយេ្រជ តែ្រជកកនុងករែតង

ំង ករផ្តល់តំែណង ករ

ក់ពិន័យ ឬករដកហូតដំែណងរបស់េច្រកម។ វ ិធនករេនះ គឺជករធននូវករែបង

ច ែផ្អកេលើយន្តករករ្រតួតពិនិតយ និងតុលយភព ដូចែដលបនពនយល់ខងេលើ គឺជលកខខណ្ឌ

ដំបូងស្រមប់ភពឯក ជយរបស់តុ

ករ។

៩. េទះបីជវ ិធនករជវ ិជជមនេនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីព្រងឹងសមតថភព និងគុណភពរបស់
េច្រកម និង្រពះ ជ

ជញកនុង្រសុក ក៏កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ

ផទុយ។ ឧទហរណ៍ េន្របេទសហ្វីលីពីននីតិវ ិធីកុងករចត់
ន

ែស្តងពុំ្រតូវបនអនុវត្តេទ។

មករសិក ្រ

ចមិនទទួលបនេជគជ័យ េ
ំងេច្រកម គឺ

យករអនុវត្តន៍

ក់មនភពតឹងរ ឹង ប៉ុែន្តជក់

វ្រជវបនបង្ហញឲយេឃើញថ មតិភគេ្រចើនពីេច្រកម និង

េមធវ ីពុំបនេពញចិត្តចំេពះដំេណើរករេ្រជើសេរ ើសេនះេទ។ ជថមីមង
្ត េទៀត េន្របេទសហ្វីលីពីន េទះបីជ

មន

ថ ប័នអប់រ ំចបប់ និងបណុ្ត ះប

្ត លេច្រកមល្អៗ ប៉ុែន្ត មិនបនឆ្លុះបញ
ច ង
ំ ថ េច្រកម និងអនកចបប់

១០. ជេសចក្តីសននិ ្ឋ ន

មរយៈរបយករណ៍្របចំ្របេទសនីមួយៗបនបង្ហញថ ្របេទសភគ

មនសមតថភពខពស់។

៊ ន គឺមនកមមវ ិធីកំែណទ្រមង់្របព័នធចបប់ និងយុតិធ
្ត ម៌្រពមទំងករព្រងឹង

េ្រចើនេន

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌ ប៉ុែន្ត

ករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តងេនមិនទន់មនក ជយ និងេនមិនទន់បង្ហញលទធផលជវ ិជជមនេទ។ ករសិក ្រ

វ

្រជវរបស់េយើងបនេលើកជសំេណើថ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនិងករវ ិវត្តន៍ឲយកន់ែតខ្លំង គឺជករចំបច់ េដើមបី
េលើកកមពស់សង
្ត ់
ថ ប័នតុ

ររួម

និងករអនុវត្តន៍ឲយបន្រតឹម្រតូវ

ករេនកនុងតំបន់ែដលមន

សំេ

ក

ងសមតថភព

និងឯក ជយភពរបស់

រៈសំខន់កុងករសេ្រមចឲយបននូ
ន
វេគលេ

និងេគលបំណង

កនុងករគំ្រទករេធ្វើសមហរណកមមេសដ្ឋកិចច និងសន្តិសុខនេយបយេនឆនំ២០១៥។
១១.

ករសិក ជមូល ្ឋ នរបស់េយើង

ព្រងឹងសមតថភពវ ិជជជីវៈរបស់េច្រកមកនុង្របេទស

បនបង្ហញពីចំេ

ទបញ
្ហ កនុងករបណុ្ត ះប

េបៀវត រ ៍ ឧបសគគកុងដំ
ន
េណើរករនីតិវ ិធីេ្រជើ សេរ ើស និងក ្ត ជក់
ថ ប័នតុ

និង

៊ ន។ បញ
្ហ េនះេកើតេឡើងមកពីក ្ត ជេ្រចើន រួមមន

គុណភពៃនករអប់រ ំចបប់ ក្រមិតខពស់ និងក្រមិតវ ិជជជីវៈ គុណភពៃនករបណុ្ត ះប
នឹង

្ត ល

្ត លេច្រកមបញ
្ហ ្របក់

ក់ជេ្រចើនេទៀត ដូចជ អំេពើហិង ្របឆំង

ករ និងកង្វះបនទប់សវនករែដលមនសន្តិសុខ និងសុវតថិភពដល់េច្រកម។
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១២.
របស់តុ
តុ

ករព្រងឹង

ថ ប័នតុ

ករទមទរនូវករេលើកកមពស់

ករ។ ្របសិនេបើ ផល្របេយជន៍របស់

ករ ដូេចនះ វ ិស័យតុ

តៃម្លរបស់តុ

ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ្រគបដណ្តប់ ឬេ្រជ តែ្រជកេទកនុងកិចចករ

ករេនែតទន់េខ យ និងគមន្របសិទធភព។ ករព្រងឹងសមតថភព និងគុណ

ករកនុង្រសុកនឹងនំមកនូវករពយករណ៍ចបប់

ក្រមិតថនក់ជតិ និងថនក់តំបន់។ ករសិក ្រ
តុ

ករកនុងតំបន់ គឺ

និងព្រងឹងសមតថភពនិងភពឯក ជយ

ែដលចំបច់ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចេន

វ្រជវលម្អិត អំពីករក

ចបង្ហញនូវមូល ្ឋ ន េដើមបីផ្តល់ជអនុ

ករផ្តួចេផ្តើមថនក់តំបន់។

គ. ករសននិ ្ឋ ន និងអនុ

ងសមតថភព និងអំពីសមតថកិចរច បស់

សន៍កុងករព្រងឹ
ន
ង

ថ ប័នតុ

ករ

មរយៈ

សន៍

១. ជថមីម្តងេទៀត ធមមនុញញ

៊ ន គឺជនិមិត
ម រូបមួយដ៏ សំខន់កុងករេលើ
ន
កកមពស់នីតិរដ្ឋ ែដលបង្ហញ

ពីទស នៈអភិ បលកិចល
ច ្អ និ ងផ ភជប់េទនឹងករករពរសិទិម
ធ នុស ។
២. កនុងចំេ

មកិចចករជេ្រចើន េគលករណ៍សនូល ែដលេយើងបនកំណត់ថ ជមូល ្ឋ នកនុងករ

យតៃម្លពីនីតិរដ្ឋ ែដលទក់ទងេទនឹងសិទិម
ធ នុស គឺមិន្រតឹមែតករអនុម័តចបប់ ប៉ុែន្តទំងករព្រងឹង និងករ
អនុវត្តន៍ចបប់ផងែដរ។
អំ

ចនីតិបបញញ តិ្ត និងអំ

ត្រមូវករចំបច់កុងករែបងែចកអំ
ន

ចឲយបនចបស់រ ងអំ

ករ គឺ្រតូវឲយ្រសបនឹងបទបបញញ តិ្ត និងវ ិធននន។

ចតុ

៣. ករសិក ជមូល ្ឋ នរបស់េយើង បនបង្ហញថ រដ្ឋជសមជិក
មំចំេពះេគលករណ៍សនូលទំងេនះកនុងករព្រងឹងនី តិរដ្ឋ
ចបប់របស់ខួន។
្ល

៤. េទះបីជយ៉ ង
ទមទរនូវប

្ត វ ិធនករទំង

៊ នបនេប្តជញចិតយ
្ត ៉ ងមុត

្រពមទំងបញូច លេគលករណ៍េនះេនកនុង្របព័នធ

ករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ គឺពុំងយ្រសួលដូចជករេលើកេឡើងេទ។ កនុងករអនុវត្តន៍ គឺ

យ ែដលបនេរៀប ប់េនកនុងរបយករណ៍សេងខបេនះ។ េបើេទះជ វ ិធន

ករមួយចំនួនសំខន់ជងវ ិធនករេផ ងេទៀត

ប៉ុែន្តវ ិធនករទំងេនះ្រតូវែតរួមបញូច លគន

បននូវចបប់ និងយុតិធ
្ត ម៌ ែដលជដំេណើរេឆពះេទរកនីតិរដ្ឋ្របកបេ
ថ ្របេទសមួ យចំនួនេន

ចនីតិ្របតិបត្តិ

េដើ មបីឲយសេ្រមច

យចីរភព។ ដូចែដលេយើងបនេឃើញ

៊ នបនអនុម័តេសទើរ្រគប់វ ិធនករទំងេនះ ចំែណកឯ្របេទសខ្លះេទៀត េនមិន

ទន់បនអនុម័តេនេឡើយ។
៥.

ករសិក ជមូល ្ឋ នរបស់េយើងសូមសននិ ្ឋ នដូចខងេ្រកម

េដើមបីជជំនួយស្រមប់ករ្រ

វ

្រជវបែនថមេទៀត។
៦. ទី១-ករសិក េនះបនបង្ហញពីមូល ្ឋ ន និងពីចំណុចេគល កនុងករ្របមូលព័ត៌មនអំពីយន្តករ

និងកមមវ ិធី ែដលមនេនកនុង្របេទស

៊ ននេពលបចចុបបនន េដើមបីេលើកកមពស់នីតិរដ្ឋ និងតុ
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ករ។

៧.
ធមមនុញញ

ករសិក របស់េយើង

បនបង្ហញពីករឯកភពយ៉ ងទូ

៊ នបនបង្ហញនូវ្រកបខណ្ឌទស នៈៃនករយល់ដឹងពី

និងសិទិម
ធ នុស

យេន

៊ នពីករព្រងឹងនី តិរដ្ឋ។

រៈសំខន់ៃននីតិរដ្ឋ

្របជធិបេតយយ

ែដលជេគលករណ៍មនទំនក់ទំនង និងជួយព្រងឹងករអនុវត្តន៍េទវ ិញេទមក េហើយរដ្ឋ

ជសមជិក្រតូវ្របឹងែ្របងករពរ និងេលើកកមពស់។
៨. េទះបីជមនភពខុសគនពីវ ិ

លភពៃននីតិរដ្ឋ ែដលអនុម័តេ

យរ ្ឋ ភិបល

៊ ន ក៏េនែត

្របកន់េគលករណ៍ករពរសិទិម
ធ នុស ។
៩. បញ
្ហ លំបកកនុងករទទួលបនទិនន
ន ័យ ែដលពក់ព័នធនឹងសូចនករ និងបទ ្ឋ នៃនករអនុវត្តន៍

នីតិរដ្ឋ ជេហតុនំឲយជួបឧបគគសស្រមប់ករ យតៃម្លអំពីនីតិរដ្ឋ។
នបនទប់ គួរេធ្វើករវ ិភគ ករ្រ

១០. ជំ
ពិេ

ធន៍ និងេលើកជអនុ

ែបបេ្រប បេធៀប

គឺ

និងជេមេរៀនដកពិេ
េ

វ្រជវឲយកន់ែតសុីជេ្រម ែដល

ចផ្តល់ជេមេរៀនដក

សន៍េទេលើេគលនេយបយែដលពក់ព័នធ។ ចំែណកឯករសិក ្រ

ចជករ យតៃម្លពី្របសិទភ
ធ ពៃនវ ិធនករកនុងតំ បន់
ធន៍ស្រមប់ជួយរ ្ឋ ភិបល

៊ ន និង

វ្រជវ

ែដលពិតជមនអតថ្របេយជន៍

ថ ប័នអន្តររ ្ឋ ភិបល េដើមបីសេ្រមចេគល

រួម និងករអនុវត្តន៍លៗ
្អ ។
១១. មយ៉ ងវ ិញេទៀត មកដល់េពលេនះ េយើងពុំចំបច់ឲយមនករកំណត់ឲយចបស់ពីទស នៈសុីជេ្រម

ៃននីតិរដ្ឋេទ េ្រពះចំណុចេនះបនពនយល់យ៉ងចបស់េនកនុងកថខណ្ឌទី ២៧ ប៉ុែន្តេយើង្រតូវពិណ៌នឲយបន
សុីជេ្រមពីបញ
្ហ ្របឈម និងករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋ។ ករបេងកើនករសិក ្រ
្ឋ ន គឺបង្ហញពីយុទធ

្រស្តដ៏មន្របសិទធភពស្រមប់ករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋ។

១២. ទី២-េដើមបីជំរញ
ុ ឲយមនករ្រ

វ្រជវបែនថម ករ្របមូលចង្រកងនូវទិនន
ន ័ យ និងឯក

គឺជគន្លឹះមួយដ៏សំខន់។ េនកនុងករណីជេ្រចើន អនក្រ
បនទិននន័យចបស់
៊ន

ស់

េ

យ

រករ

វ្រជវ្របចំ្របេទសនីមួយៗរបស់េយើង ពុំ

ក់ករសមងត់

ឬករពុំផ ព្វផ យជសធរណៈ។

ចទទួលបន្របេយជន៍ជេ្រចើន កនុងករយកមកគិតពិចរ

ថនក់តំបន់ និ ងសិក ពីវ ិធី

្រស្ត ែដល្របេទសនីមួយៗបនេ

មួយ ែដល

១៣. ទី៣-ករសិក ្រ

ចងយ្រសួលដល់ករ្រ

ចទទួល
សមជិក

ពីបញ
្ហ ្របឈម ែដលជួប្របទះេន
យបញ
្ហ ទំងេនះ។ ជំ

នទី១ គឺ្រតូវ

វ្រជវពក់ព័នន
ធ ឹងេគលនេយបយនន។

វ្រជវសុីជេ្រមបែនថមគួរេធ្វើេឡើង េដើមបី យតៃម្លឲយបន្រតឹម្រតូវពីវ ិធី

កំែណទ្រមង់នីតិរដ្ឋរបស់្របេទស និង
និងប ជ័យេដើមបីជបទពិេ

ះ្រ

រេផ ងៗ

រ និងករវ ិភគឲយបន្រតឹម្រតូវ។ ព័ត៌មនទំងេនះគួររក ទុកកនុង្របព័នធ

្របមូលព័ត៌មន ចង្រកងេធ្វើជឯក
ទិនន
ន ័យ ឬ្របព័នធ

វ្រជវលម្អិតេលើករសិក ជមូល

ថ ប័នននេន

៊ ន ទញយកនូវេមេរៀនទក់ទងនឹងភពេជគជ័យ

ធន៍។ កំណត់ពី្របេភទៃនបញ
្ហ ែដលករសិក ្រ

ក់។
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្រស្ត

វ្រជវបែនថម គួរយកចិតទ
្ត ុក

១៤. ទី៤-ដំេណើរករកំណត់រកអនក្រ
រដ្ឋេន
ករក

៊ ន គឺមនករលំបកេ
ងសមតថភពរបស់អនក្រ

វ្រជវចំេពះករអនុវត្តន៍ករងរ្រ

វ្រជវជមូល ្ឋ ន អំពីនីតិ

រកង្វះអនកជំនញេលើវ ិស័យេនះ។ ដូេចនះ សំខន់

យ

វ្រជវកនុង្របេទស។

ករ្រ

ស់ គួរឲយមន

វ្រជវជក់ែស្តងបែនថម

ពុំ

ចេធ្វើបនេទ

្របសិនេបើគមនករដឹកនំ ឬែណនំបែនថម។

១៥. េនកនុងេសចក្តីសននិ ្ឋ នេនះ គឺជអនុ

ទ្រមង់ និងករក

សន៍ ស្រមប់ករ្រ

វ្រជវបែនថម អំពីនីតិរដ្ឋ ករកំែណ

ងសមតថភព៖

១.េធ្វើករ្រ

វ្រជវឲយបនសុីជេ្រមបែនថមេ

AICHR េដើមបីកំណត់នូវ្របធនបទជក់
លិខិតុបករណ៍េន

យសហករជមួយរដ្ឋជសមជិក

៊ ន និង

ក់ និងយន្តករេគលនេយបយទូលំទូ

យ ឬ

៊ ន កនុងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ ែដលេនមនភពខ្វះចេន្លះ។

២.េលើកកមពស់ករអប់រ ំ និងករយល់ដឹងអំ ពីសិទិម
ធ នុស និងនីតិរដ្ឋ រួមទំងករបេងកើតកមមវ ិធី
សិក ពី្របព័នធចបប់េន
ែចងកនុងធមមនុញញ

៊ន

និងទំនក់ទំនងៃនេគលករណ៍

និងេគលបំ ណងែដល

៊ ន រួមមន ករេលើកកមពស់នីតិរដ្ឋ និងអភិបលកិចចល្អ និងករេគរព

ករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទិម
ធ នុស និងេសរ ីភពមូល ្ឋ ន។
៣.ករអភិវឌ ន៍ និងករអនុវត្តន៍កមមវ ិធីបណុ្ត ះប
្រកបខណ្ឌចបប់ស្រមប់ម្រន្តីសងគមសុីវ ិល

្របេទស

្ត លពីបទ ្ឋ ននីតិរដ្ឋ ករអនុវត្តន៍លៗ
្អ និង

និងអនក្រ

វ្រជវមកពីប

្ត ្រកសួងននេនកនុង

៊ នទំង ១០។

៤.ករអភិវឌ ន៍ និងករអនុវត្តន៍កមមវ ិធីបណុ្ត ះប
៊ ន េដើមបីព្រងឹង្របព័នធតុ

្ត លតុ

ករ។

ករ ស្រមប់េច្រកមកនុងតំបន់

៥.េសនើេឡើងនូវេសចក្តី្រពងែដលគំ្រទ និងេលើកកមពស់នីតិរដ្ឋ ែដលមនេនកនុងេសចក្តីែថ្លង

ករណ៍

៊ នស្តីពីសិទិម
ធ នុស និងករអនុវត្តន៍លៗ
្អ េនកនុងឆកអន្តរជតិ។

៦.ជំរញ
ុ ឲយមនករបេងកើតប

្ត ញេមធវ ីសិទិម
ធ នុស ្របចំតំបន់

អនក្រ

វ្រជវជន់ខស
ព ់

ចូលរួមកនុងករសិក អំពីេគលនេយបយ ចបប់នីតិរដ្ឋ និងសិទិម
ធ នុស េន

៊ ន េដើមបី

៧.្របមូលចង្រកងបេងកើតមូល ្ឋ នទិនន
ន ័យអំពីនីតិរដ្ឋ

ចបេ្រមើជ

ព្រងឹងសមតថភព និងបេងកើនភពឯកេទសកនុង្រសុក។

មជឈមណ្ឌលស្តុកទិនន
ន ័យពី្រគប់្របេទសជសមជិក
នូវេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ

ែដលនំឲយ

ករសំខន់ៗ

ស្តីពីសិទិម
ធ នុស

៊ នទំង១០ េហើយក៏ជករ

និងភពបែ្រមប្រមួលៃនបបញញតិ្ត

ចជួយេលើកកមពស់ ឬបង្អក់ដំេណើរករេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ។
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ែដល

ម

ន

ឬចបប់នន

៨.សំណូមពរដល់្របេទស

៊ នទំងអស់ ផ ព្វផ យឯក

រ និងទិនន
ន ័យព័ត៌មន អំពី

េគលករណ៍សនូលៃននីតិរដ្ឋ ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ ស្រមប់ បេ្រមើដល់ករ្រ

និងអងគករសងគមសុីវ ិល និង
ករកត់កីរ្ត បស់តុ

ករ

ធរណជន ជពិេសសផ ព្វផ យនូវសថិតិទក់ទងនឹងដំេណើរ

ទក់ទងនឹងេរឿងក្តីរ ំេ

បណឹ្ត ងករបិទករេសុើបសួរ និងដំេ
៩.ករ្រតួតពិនិតយេលើបទពិេ

វ្រជវ

ះ្រ

ភសិទិម
ធ នុស

ដូចជ

ចំនួន

ក់ពកយ

យដល់ជនរងេ្រគះ។

ធន៍ និងយុ ្ត ធិករៃនគណៈកមមករសិទិម
ធ នុស ថនក់ជតិ និង

ថ ប័នឃ្លំេមើលសិទិម
ធ នុស នន េដើមបីពិចរ

ពីេមេរៀនដកពិេ

ធន៍ និងវ ិធី

្រស្តជួយ

ព្រងឹងករអនុវត្តន៍។
១០.េសនើឲយមនករសិក ្រ

វ្រជវបែនថម ែដលេធ្វើករសហករជមួយ AICHR េនកនុង

្របធនបទអំពីករបេងកើតគណៈកមមករសិទិម
ធ នុស ថនក់ ជតិ

មជឈមណ្ឌល្រ

ថ ប័នេផ ងេទៀត េដើមបីេលើកកមពស់ និងករពរសិទិម
ធ នុស កនុង្របេទស
១១.ករ្រ

វ្រជវ

៊ ន។

វ្រជវអំពីភពខ្វះចេន្លះកនុងករអនុវត្តន៍អនុសញញស្តីពីសិទិក
ធ ុមរ (CRC) និងអនុ

សញញស្តីពី ករលុបបំបត់េចល ល់ទ្រមង់ៃនេរ ើសេអើង្របឆំង្រស្តី (CEDAW) េន
ក៏ដូចជរដ្ឋជសមជិក
១២.

ឬក៏

៊ន

៊ នបនផ្តល់សចចប័ន ឬយល់្រពមេលើលិខិតុបករណ៍ទំងេនះ។

ចំេពះលិខិតុបករណ៍អន្តរជតិទំង

យស្តីពីសិទិម
ធ នុស

្របេទសមួយចំនួនេន

៊ ន ពុំទន់បនផ្តល់សចចប័នទទួលយកេនេឡើយេទ ដូេចនះ ករសិក ្រ
អំពីមូល ្ឋ នសិទិម
ធ នុស

ែដលមនេនកនុង្របេទសេនះ

អន្តរជតិ ដូចជ ៖

វ្រជវបែនថម

មុននឹងទទួលយកលិខិតុបករណ៍

ក- កិចក
ច រ និ ងកតព្វកិចច េដើមបីករពរសិទិម
ធ នុស
ខ- សិទិរធ បស់ជនជតិភគតិច និងជនជតិេដើម ក៏ដូចជ្រកុម

សនភគតិច

គ- សិទិរធ បស់ជនេភៀសខ្លួន អនកសុំ្រជកេកន និងករជេម្ល សេចញកនុង្រសុក

ឃ-ករករពរទប់

ក ត់នឹងករេធ្វើទរុណកមមករ្របមថេមើលងយ

ធម៌្រពមទំងករដកហូតជីវ ិតេ

យពុំទទួលបនករជំនុំជ្រមះក្តី

ង- សិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជ្រមះក្តីេ
ករជំនុំជ្រមះ (ករឃុំខួន)
្ល

យយុតិធ
្ត ម៌ រួមទំងសិទិេធ នដំ

ច- េសរ ីភពបេញច ញមតិ និងគំនិត រួមទំង
ឆ- សិទិទ
ធ ទួលបន

និងអមនុស ក់កលមុន

រព័ត៌មន

រ ទឹក អនម័យ ទីជំរក ករែថរក សុខភព និងករអប់រ ំ

ជ- សិទិេធ លើ្រទពយសមបត្តិ រួមទំងសិទិក
ធ ន់កប់ដីធី្ល និងែរ ៉
១៣.កំណត់្រ

ពីករវ ិវត្តន៍ៃនអងគករសិទិម
ធ នុស ដូចជ AICHR និង ACWC និងករផ្តល់

ករគំ្រទចំេពះករ្រ

វ្រជវបែនថមេលើ្របធនបទេនះ។
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៊ នកំពុងែតវ ិវត្តេឆពះេទកន់ករេធ្វើសមហរណកមមកុងតំ
ន
បន់េលើែផនកសន្តិសុខនេយបយ

១៦.

និងកិចស
ច ហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច េយើងសងឃឹមថ ្រកបខណ្ឌៃនេគលករណ៍សនូល

ែដលឯក

ចក្លយេទជ “នីតិរដ្ឋ”

រេនះ បនេលើកេឡើងថ ពិតជមនភពចំបច់។ ករសិក េនះបនបង្ហញពីមូល ្ឋ នេគល

ករណ៍សនូល និងករអនុវត្តន៍ទក់ទងេទនឹងនីតិរដ្ឋ េហើយបនបង្ហញពីចំណុចេគលស្រមប់ យតៃម្លពីករ
អនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋេនកនុងតំបន់។

សមជិក

បនទប់ពីករ

ទ បសទង់មតិពីេគលករណ៍ និងករអនុវត្តន៍េនកនុង្របេទសជ

៊ នទំង១០ បនបង្ហញថ កររកវ ិធី

នូវភពជិតសនិទធកុងតំ
ន
បន់
សហគមន៍ចបប់មួយ េ

គឺ្រសប

្រស្តឲយកន់ែត្របេសើរ េដើមបីឈនេទសេ្រមចឲយបន

មករេប្តជញចិត្តរបស់

៊ នចំេពះនីតិរដ្ឋអភិបលកិចចល្អ

និងករបេងកើត

យែចករ ំែលកនូវគុ ណតៃម្ល និងបទ ្ឋ ននន។

ឧបសមព័នទ
ធ ី ១ - សូចនករ
េគលករណ៍សនលទី
១ ៖ រ ្ឋ ភិបល ម្រន្តី និងភនក់ងររ ្ឋ ភិបល្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់
ូ
១. េតើអំ

ឬេទ?

ចរបស់រ ្ឋ ភិបល្រតូវបនកំណត់ និងក្រមិតេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់េគលដៃទែដរ
ចេធ្វើវ ិេ

២. េតើចបប់កំពូល
ចបប់ែដរឬេទ?

ធនកមម ឬពយួរករអនុវត្តន៍្រសប

មវ ិធន និងនី តិវ ិធីែដលមនែចងកនុង

៣. េតើម្រន្តី និងភនក់ងររ ្ឋ ភិបល រួមទំងនគរបល និងម្រន្តីតុ
ចបប់ ចំេពះករ្រប្រពឹត្តេលមើស រួមមនកររ ំេ
និងកររ ំេ

ករ ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ

ភបំពនសិទិឯ
ធ កជន ករអនុវត្តន៍ហួសបទបញ
ជ

ភេលើសិទិជ
ធ មូល ្ឋ ន?

េគលករណ៍សនលទី
២ ៖ ចបប់ និងនីតិវ ិធីកុងករចប់
ន
ខួន
្ល ករឃុខ
ំ ួន
្ល និង
ូ

ក់ទណ្ឌកមមេ

យ្រសប

ចបប់ និងមិនលំេអៀង

១. េតើ្រកម្រពហមទណ្ឌនិង្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ (រួមទំងវ ិធនកររដ្ឋបល ែដលផ្តល់ករករពរដល់

ករឃុំឃំង ឬវ ិធនេទសទណ្ឌ)មនករផ ព្វផ យ និង
និង

ចរកបន្រគប់ភ

ចែស្វងរកបនយ៉ ងទូលំទូ

ផ្លូវករណ៍ែដរឬេទ?

២. េតើចបប់ទំងេនះងយរកបនងយ្រសួសយល់ មិនមន្របតិសកមម
ភពេសមើគន និងសម្រសប

ចអនុវត្ត

ចរដ្ឋបលវ ិធនករបងករករឃុំខួនបេ
្ល

្ត ះ

សនន េ

្របកន់ ឬសវនករកនុងអំឡុងេពលឬេ្រកអំឡុងេពលែដល្របេទសសថិតេនកនុងភព
៤. េតើចបប់ករពរជនជប់េចទពីកររ ំេ
យចបប់

ឬករ

ចពយករណ៍មន

មចបប់ជរធរមន?

៣. េតើចបប់មនអំ

កំណត់េ

យមនបចចុបបននភព

ភបំពន ឬករ

ក់ពិន័យរួមមនករ្រប្រពឹតេ្ត
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ក់ទណ្ឌកមម

យមិនមនករេចទ

សនន?

មទំេនើងចិត្ត ឬហួសពី ករ

យអមនុស ធម៌ករេធ្វើទរុណកមមករចប់ខួន
្ល

ម

អំេពើចិត្ត ករឃុំខួនេ
្ល

យគមនករេចទ្របកន់ ឬជំនុំជ្រមះ និងករកត់េទស្រប

េតើសិទិធ habeas corpus ្រតូវបនកំណត់កុងកលៈេទសៈ
ន

រជីវ ិតេ

យខុសចបប់?

ែដរ?

៥. េតើចបប់បនបញញ តិព
្ត ីករសនមតទុកជមុ នថគមនេទសឬេទ?
៦. េតើជនជប់េចទមនសិទិទ
ធ ទួលបនេមធវ ីភ្លមៗ ឬ
េទៀងទត់

ងពីេមធវ ីេន្រគប់ដំ

ឬសិទិទ
ធ ទួលករតំ

ច្រប្រស័យទក់ទងជមួយេមធវ ីេ

ក់កលៃននីតិវ ិធីតុ

ំងចំេពះជនជប់េចទែដលពុំមនលទធភពបង់ៃថ្លេស ែដរឬេទ?

យ

ឬេមធវ ី្រតូវបនែតង

ករ

េតើជនជប់េចទ្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មនពី

សិទិទ
ធ ំងេនះ ្របសិនេបើពួកេគគមនជំនួយែផនកចបប់?
៧. េតើចបប់ធនចំេពះជនជប់េចទនូវសិទិទ
ធ ទួលបនករផ្តល់ព័ត៌មន អំពីករេចទ្របកន់េនកនុង
្រគប់្រគន់កុងករពរខ្ល
ន
ួ ន និងទំនក់ទំនងជមួយេមធវ ី?

េពលសម្រសប ឬមនេពលេវ

៨. េតើចបប់បនធនដល់ជនជប់េចទនូវសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជ្រមះក្តីេ
ឬករជំនុំជ្រមះចំេពះមុខជនជប់េចទ និងករករពរខ្លួនេ
ក ី និងករពិនិតយភស្តុ

ង)?

៩. េតើចបប់បនផ្តល់សិទិប
ធ ឹង
្ត ឧប្រស័យេនតុ
១០. េតើចបប់បន

យខ្លួនឯង ឬេ

ករជន់ខពស់

មឃត់ករេ្របើ្របស់ចេម្លើយ

រភពេ

សិទិរធ បស់ជនជប់េចទកនុងករេនេសង មមិនេឆ្លើយែដរឬេទ?
១១. េតើចបប់បន

តុ

ករបនសេ្រមចជ
១២.

ចំេពះកររ ំេ

យគមនករពនយរេពល

យេមធវ ី (ករសួរេដញេ

មនីតិវ ិធីចបប់ែដរឬេទ?
យបងខំ “ជភស្តុ

ង” និងបនធននូវ

មឃត់ចំេពះករជំនុំជ្រមះ ឬផ្តនទេទសជេលើកទីពីរចំេពះបទេលមើស ែដល

ថ ពរមនេទស ឬគមនេទសែដរឬេទ?

េតើចបប់បនផ្តល់សិទិទ
ធ មទរសំណងឲយទន់េពលេវ

និងមន្របសិទិភ
ធ ពេនតុ

ករ

ភបំពនសិទិម
ធ ូល ្ឋ នែដរឬេទ?

េគលករណ៍សនលទី
៣ ៖ ដំេណើរករចបប់ ែដលបនអនុម័ត និងបនអនុវត្តជផ្លូវករណ៍
ូ
ឬ្រតឹម្រតូវ ឬមន្របសិទផ
ធ លនិងយកេទអនុវត្តេ

េទ?

ល

ចរកបន

យេសមភ
ើ ព

១. េតើកិចច្របជុំនីតិកមម្រតូវបនជូនដំណឹងកនុងេពលេវ

សម្រសប និងេបើកចំហជ

ធរណៈែដរឬ

២. េតើេសចក្តី្រពងចបប់ និ ង្របតិចរ ិក ឬកំណត់េហតុៃនសម័យ្របជុំនីតិកមម ្រតូវបនែចកជូនដល់
ធរណជនកនុងេពលេវ

៣. េតើសិទិប
ធ ឹ្តងេទតុ

សម្រសបែដរឬេទ?
ករ្រតូវបនក្រមិតជក់

ក់េ

យរេបៀប

រ ិតតបិតហួសេហតុេពក?
៤. េតើសវនករ និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ

ករ្រតូវេធ្វើជ

កនុងករមិនឲយេរ ើសេអើង និងមិន
ធរណៈ េហើយេសចក្តីសេ្រមច្រតូវ

បនេចញដល់គូភគីែដលមនផល្របេយជន៍ភ្លមៗែដរឬេទ?
៥. បុគល
គ ្រគប់រប
ូ មនសិទិេធ សមើគនចំេពះមុខចបប់ េតើមនសិទិទ
ធ ទួលបនករករពរពីចបប់េសមើៗគន
េ

យមិនមនករេរ ើសេអើងែដរឬេទ?
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៦. េតើបុគគល្រគប់រប
ូ
គំនបយកកៃ្រមេ

ចេសនើសុំជំនួយពី

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌េ

យេសមើភព មន្របសិទិភ
ធ ព និងមិនមន

យមិន្រតឹ ម្រតូវ ឬឧបសគគែផនករដ្ឋបលេផ ងៗេ

៧. េតើចបប់្រតូវបនអនុវត្តេ

យបំពនែដរឬេទ?

យមន្របសិទិភ
ធ ព យុតិធ
្ត ម៌ និងេសមើភពគនែដរឬេទ? េតើបុគគលែដល

ែស្វងរកយុតិធ
្ត ម៌្រតូវបនផ្តល់ជំនួយសម្រសបែដរឬេទ?
៨. េតើចបប់បនផ្តល់សិទិធទមទរសំណងចំេពះករខូចខតឲយបន្រគប់្រគន់ មន្របសិទិភ
ធ ពនិង
ឆប់រហ័សដល់ជនរងេ្រគះពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ឬកររ ំេ
បនព័ត៌មនេផ ងៗពក់ព័នធនឹងកររ ំេ
ដល់

ភសិទិម
ធ នុស ែដរឬេទ? េតើជនរងេ្រគះទទួល

ភបំពន និងយន្តករផ្តល់សំណងចំេពះករខូចខតែដរឬេទ?

៩. េតើចបប់បនបញញតិ្ត និង្រពះ ជ

ជញ េច្រកម ឬម្រន្តីយុតិធ
្ត ម៌ បនចត់វ ិធនករេដើមបីជួយករពរ

ក ី និងជនរងេ្រគះ (និងអនកតំ

ង) ពីករេ្រជ តែ្រជកជីវភពឯកជនេ

ធនសុវតថិភព

ក ីក៏ដូចជ្រកុម្រគួ

េ្រកយេពលដំេណើរករជំនុំជ្រមះ

យខុសចបប់ ្រពមទំង

រពីករបំភិតបំភ័យ និងករសងសឹក េនមុនេពលអំឡុងេពល និង

ឬដំេណើរកររដ្ឋបល

ឬដំេណើរករេផ ងៗេទៀត

ែដលប៉ះពល់ដល់

្របេយជន៍របស់ពួកេគែដរឬេទ?
េគលករណ៍សនលទី
៤ ៖ យុតិធ
្ត ម៌្រតូវបន្រគប់្រគងេ
ូ

យ

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌និងតុ

ករឯក ជយ េ

យ

មិនលំេអៀង និងមនសមតថភព
១. េតើ្រពះ ជ

ជញ េច្រកម និងម្រន្តីតុ

និងបេណ្តញេចញ េធ្វើេឡើងេ
២. េតើ្រពះ ជ

ករ្រតូវបនែតង

ថ ប័នតុ

ជញ េច្រកម និងម្រន្តីតុ

ករ និង

៣. េតើនីតិវ ិធីតុ

ករ ទទួលបនករបណុ្ត ះប

ករ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ

៥.

្រពះ ជ

េតើនីតិវ ិធី ចបប់

េតើថវ ិកជតិប៉ុនមនភគរយ

ែដលបនែបងែចក

យមិនលំេអៀង និងមិនទទួលឥទធិពលពី ម្រន្តី

ករបនផ្តល់េមធវ ីដល់ជនជប់េចទ

សមតថភពទទួលករបណុ្ត ះប

្ត ល្រគប់្រគន់ធនធន និង

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌ចមបងៗដៃទេទៀត?

្រកុមហ៊ុនឯកជនែដរឬេទ?
៤. េតើតុ

ក់វ ិន័យ

យលកខណៈឯក ជយ និងគណេនយយភពឬេទ?

្របក់េបៀវត រ ៍ធនលមមនឹងទំនួលខុស្រតូវបស់ខួនែដរឬេទ?
្ល
ស្រមប់

ំង ដំេឡើងដំែណង ចត់ែចង

ធរណៈ ឬ

ក ី និងជនរងេ្រគះ? េតើេមធវ ី្របកបេ

យ

្ត ល្រតឹម្រតូវ និងមនចំ នួន្រគប់្រគន់ែដរឬេទ?
និងតុ

ករធននូវករផ្តល់េស ្រគប់្រគន់ធនសុវតថិភពដល់ជនជប់េចទ

ជញ េច្រកម និងម្រន្តីយុតិធ
្ត ម៌ មុ នេពលអំឡុងេពល និងេ្រកយេពលដំេណើរករជំនុំជ្រមះក្តី ដំេណើរ

កររដ្ឋបល និងដំេណើរករដៃទេទៀតែដរឬេទ? េតើមនករធនដល់
អំឡងេពលដំ
េណើរករនីតិវ ិធីែដរឬេទ?
ុ
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ធរណជន និងភគីែដលពក់ព័នធកុង
ន

្របល័យពូជ

ម

X

X

X

X

X

េវៀត

X

ៃថ

X

សឹង្ហបុរ ី

ក់ទណ្ឌកមមបទឧ្រកិដ្ឋ

ហ្វីលីពីន

និងករ

ភូម

ក ត់

ម៉ េឡសុី

អនុសញញស្តីពីករទប់

វ

ភគីកុងលិ
ន
ខិតុបករណ៍សិទិម
ធ នុស និងចបប់មនុស ធម៌

ឥណូ្ឌ េនសុី

៊ន

កមពុជ

ងនីតិរដ្ឋ

្រប៊ុ យេណ

ឧបសមព័នទ
ធ ី២-

X

សន៍
X

X

X

X

X

X

អនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិន
ធ េយបយ និងសុីវ ិល (ICCPR)

X

X

X

X

X

X

ពិធី

X

X

X

X

X

អនុសញញស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងពូជ
សន៍
រជេ្រមើសចំេពះអនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិន
ធ េយបយ

X

និងសុីវ ិល (ICCPR)
ពិធី

រជេ្រមើសទី២

X

ចំេពះអនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិធ

នេយបយ និងសុីវ ិល(ICCPR) កនុងេគលបំណងលុបេចលនូវ
េទស្រប

រជីវ ិត

អនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិេធ សដ្ឋកិចច

សងគម

និងវបបធម៌

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(ICESCR)
ពិធី

រជេ្រមើសចំេពះអនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិេធ សដ្ឋកិចច

សងគម និងវបបធម៌ (ICESCR)
អនុសញញស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់េរ ើសេអើង្របឆំង្រស្តី

X

X

X

X

X

(CEDAW)
ពិធី

រជេ្រមើសចំេពះអនុសញញស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់េរ ើ
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X

X

សេអើង្របឆំង្រស្តី (CEDAW)
អនុសញញស្តីពីករ្របឆំងនឹងករេធ្វើទរុណកមម
េមើលងយ

អមនុស ធម៌

X

ករ្រប្រពឹត្ត

និងអំេពើយង់ឃង
ន ដៃទេទៀត

ឬ

X

X

X

ក់

ទណ្ឌកមម
ពិធី

រជេ្រមើសចំេពះអនុសញញស្តព
ី ីករ្របឆំងនឹងករេធ្វើទរុណ

កមម

ករ្រប្រពឹតេ្ត មើលងយ

ដៃទេទៀត ឬ

អមនុស ធម៌

និងអំេពើយង់ឃង
ន

ក់ទណ្ឌកមម
X

អនុសញញស្តីពីសទ
ិ ិក
ធ ុមរ
ពិធី

រជេ្រមើសស្តីពីចំេពះអនុសញញស្តីពីសិទិក
ធ ុមរ

អំពីករពក់ព័នក
ធ ុមរេទកនុងស្រងគម្រប
ពិធី

X

ប់

លកខនិក
្ត ៈទី្រកុងរម
ូ ៉ ៃនតុ

អំពីករជួញ

X

X

X

X

X

ករឧ្រកិដក
្ឋ មមអន្តរជតិ

ពិធី

X

រជេ្រមើសចំេពះអនុសញញស្តព
ី ីសិទិប
ធ ុគល
គ និងជនពិករ

ខ្លួន

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ទក់ទងនឹងករករពរ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

របែនថមចំេពះអនុសញញទី្រកុងហ ែឺ ណវ ៃថងទី១២

X

X

X

X

X

X

ថ នករណ៍

និងមនជំងឺនិងសមជិកន កនុងជួរកងទ័ពេន

អនុសញញទី្រកុងហ ែឺ ណវ(III)ទក់ទងនឹងករពយបលអនកេទស
កនុងស្រងគម ឆនំ១៩៤៩

អនុសញញទី្រកុងហ ែឺ ណវ(IV)
ជនសុីវ ិលកនុងេពលស្រងគម ឆនំ១៩៤៩

សី

X

X

សមុ្រទ ឆនំ១៩៤៩

១៩៤៩
ប់

X

ែដលទក់ទងេទនឹងករករពរជនរងេ្រគះ
វុធអន្តរជតិ (ពិធី

រទី១)

របែនថមចំេពះអនុសញញទី្រកុងហ ែឺ ណវ ៃថងទី១២

១៩៤៩

២០០៥ ពិធី

X

X

ៃនកររងរបួស

ប់

X

X

អនុសញញទី្រកុងហ ែឺ ណវ(II)ស្រមប់ករេលើកកមពស់

ជេម្លះ្រប

X

X

ថ នករណ៍

ៃនកររងរបួស និងមនជំងឺកុងជួ
ន រកងទ័ពេនសមរភូមិ ឆនំ១៩៤៩

សី

X

X

អនុសញញទី្រកុងហ ែឺ ណវ(I)ស្រមប់ករេលើកកមពស់

១៩៧៧ ពិធី

X

X

អនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីករករពរបុគល
គ ទំងអស់ពីករបងខំឲយបត់

កនុងជេម្លះ្រប

X

ររបស់េគ
X

សី

X

X

អនុសញញស្តីពីសទ
ិ ិប
ធ ុគល
គ និងជនពិករ

១៩៧៧ ពិធី

X

ស្រគមេលើកុមរ

អនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីករករពរសិទិរធ បស់ពលករេទសន្តរ
្របេវសន៍ និងសមជិក្រគួ

X

វុធ

រជេ្រមើសចំេពះអនុសញញស្តីពីសិទិក
ធ ុមរ

ដូរកុមរ េពសយចរកុមរ និង

X

X

ែដលទក់ទងេទនឹងករករពរជនរងេ្រគះកនុង

វុធអន្តរជតិ (ពិធី

រទី២)

របែនថមចំេពះអនុសញញទី្រកុងហ ែឺ ណវ ៃថងទី១២

១៩៤៩

េផ ងបែនថម (ពិធី

ែដលទក់ទងេទនឹងករអនុម័ត

X

X

X

្ល កសញញ

រទី៣)

អនុសញញអងគករសហ្របជជតិ្របឆំងនឹងឧ្រកិដក
្ឋ មមឆង
្ល ែដនេ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

យេ្រគងទុក
ពិធី

រទប់

ក ត់ ករគបសងកត់ ករ

ក់ទណ្ឌកមមចំេពះករជួញ

ដូរបុគល
គ ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ
ពិធី
និង

រស្តីពីករ្របឆំងនឹងកររត់ពនធពលករ

មេជើងេគគ

ទឹក

កស
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X

១៩៥១

អនុសញញពក់ព័នន
ធ ឹង

និងពិធី

រ១៩៦៧

អនុសញញ១៩៥៤ទក់ទងនឹង
ចបស់

X

ថ នភពៃនជនភសខ្លួន

X

X

ថ នភពបុគល
គ មិនមនសញ
ជ តិ

ស់

អនុសញញ១៩៦១អំពីករកត់បនថយភពគមនសញ
ជ តិចបស់

ស់

អនុសញញ UNESCO ្របឆំងនឹងករេរ ើសេអើងកនុងករអប់រ ំ

X

X

X

េតើរដ្ឋធមមនុញញធននូវករែបងែចងអំ

គមន

មន

មន

មន

មន

គមន

មន

មន

មន

មន

ឬចបប់មូល

គមន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

សនន ែដលក្រមិតសិទិម
ធ ូល ្ឋ ន

មន

គមន

មន

គមន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

េគលករណ៍សនលទី
១- រ ្ឋ ភិបល ម្រន្តី និងភនក់ងររ ្ឋ ភិបល្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់
ូ
េតើសិទិម
ធ ូល ្ឋ ន្រតូវបនករពរ

េ

ចឬេទ?

យរដ្ឋធមមនុញញ

X

្ឋ នដៃទេទៀតឬេទ?
េតើមនចបប់សន្តិសុខៃផទកុង
ន
ឬ

និងអនុញញតឲយមនករឃុំខួនេ
្ល

យគមនករកត់េទសឬេទ?

េគលករណ៍សនលទី
២- ចបប់ និងនីតិវ ិធីចប់ខួន
្ល ឃុខ
ំ ួន
្ល
ូ
េតើចបប់

និង

មឃត់ករេធ្វើទណ្ឌកមម

និងករ្រប្រពឹតអ
្ត នុស ធម៌

វៃ្រពៃផ កនុងកែន្លងឃុំឃង
ំ ឬេទ?

េតើចបប់មនែចងពីករ

ចទទួលបនករ្របឹក ចបប់ឬេទ?

េតើចបប់ធនស្រមប់ជនជប់េចទនូវសិទិទ
ធ ទួលបនព័ត៌មន
ពីករេចទ្របកន់ចបស់

ស់្របឆំងនឹងេគទន់េពលេវ

យគមនករពនយរេពលឬេទ?

េតើ

ចរកបនេ

ធរណជន

យងយនូវចបប់្រពហមទណ្ឌឬេទ?

េតើចបប់េនះពិតជផ្តល់នូវសិទិក
ធ ុងករប្ត
ន
ឹងឧទធរណ៍្របឆំងនឹងករ

េចទ្របកន់

ឬករកត់េទសេទតុ

ចរកបនជ

ធរណៈ េ

យ្រសបចបប់ និងមិនលំេអៀង

មន

មន

មន

មន

គមន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

គមន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

គមន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

គមន

គមន

មន

គមន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

មន

ឬេទ?

េតើចបប់ទង
ំ េនះធនស្រមប់ជនជប់េចទឲយមនសិទិទ
ធ ទួលប
នករកត់េទស េ

ក់ទណ្ឌកមម

ករជន់ខស
ព ប
់ នទប់េយង

មចបប់ឬេទ?
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