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អនតរជតិននែដលពក់ព័ន។
ធ
េនះគឺរប់ទំងសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ ែដលរតូវ
បនឲយនិយមន័យយ៉ ងជក់ លក់ េនកនុងកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិ ធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ
ថជ «សិទិ ធែដលអនុ ញញតឲយជនជប់ េចទរគប់ រប
ូ
ទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ និងជ

សធរណៈ ពីតុលករមនសមតថកិចច ឯករជយ និ ងមិនលំេអៀង េហយែដលរតូវបនបេងកតេឡង
េដយចបប់ ។ »
កនុងរសទប់ េគលនេយបយវ ិញ េគេឃញថ ករបេងកតសថប័នតុលករមួយ ែដលដំ េណរ
ករបនរតឹ មរតូវ េនែតជសសរេគលដ៏សំខន់ ៃនកំ ែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌។ កំ ែណ
ទរមង់ចបប់ និ ងរបព័នធយុតិធ
ត ម៌ េនកមពុជ រតូវបនតរមង់ទិស េដយយុទស
ធ
រសតកំែណទរមង់ចបប់

និងរបព័នធយុតិធ
ត ម៌ ៃនរជរដឋភិបលកមពុជ។ េគលេដមួយៃនយុទស
ធ
រសតេនះគឺ «បេងកតឲយបននូ វ

វ ិស័យចបប់ និងយុតិធ
ត ម៏មួយ ែដលរ ឹងមំ និងអចេជឿជក់បន» េហយកនុងេនះេទៀតេសត «ករ
ែបងែចកអំណច » េនែតជសសររទូងៃនសពនរបស់រដឋភិបល េឆពះេទកន់លទធិរបជធិ បេតយយ

េសរ ី ។ រជរដឋភិ បលកមពុជ បនផតល់អទិភពដល់ករពរងឹងវ ិស័យចបប់ និងរបព័ នត
ធ ុលករ ដូ ច
មនែចងកនុងេគលេដទី៧ ៃនយុទស
ធ
រសតរបស់ខួន។
ល
មកដល់រតង់េនះ ករទទួលសគល់េដយរជ
រដឋភិ បល គឺជមេធយបយសរមប់វយតៃមលេលសកមមភពអនុ វតតន៍ េនកនុងវ ិស័យចបប់ និ ងយុតិធ
ត ម៌

េដ មបីដក់េចញនូ វអនុសសន៍ជក់ែសតង កនុងេគលបំណងែកលំអដំ េណរកររបស់វ ិស័យេនះ។ ែផនក
សំខន់ ៃនករសេងកតករណ៍សថប័នតុលករ គឺ កររបមូ ល និងវ ិភគទិនន
ន ័ យ េដមបីកំណត់អំពីភព
ខលំង

និ ងភពេខសយេនកនុងរបព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌

កនុងបំ ណងជួ យគំរទដល់កិចខ
ច ិតខំ របឹងែរបងរបស់រជ
រដឋភិបលកមពុជ និងមចស់ជំនួយអនតរជតិ កនុងករពរងឹង និងែកទរមង់របព័នធយុតិធ
ត ម៌េនកមពុជ ។
េនែខសីហ ឆនំ២០០៩ ម.ស.ម.ក បនចប់ េផតមអនុ វតត «គេរមងសេងកតករណ៍សវនករ»
កនុងេគលបំ ណងសេងកតសវនកររពហមទណឌេនកមពុជ ដូចជ េនសលដំបូងរជធនីភំ នេពញ និង
សលដំបូងេខតតកណ
ត ល េដមបីវយតៃមលេទេលករេគរពបទដឋនយុតិ តធម៌ ែដលមនែចងកនុងចបប់

ជតិ និ ងចបប់អនតរជតិ េដយតុ លករនីមួយៗ និ ងផតល់ជអនុ សសន៍ជក់ ែសតង េដមបីេលកកំពស់
ករេគរព

និងបទបបញញតិ តពក់ព័នន
ធ ឹ ងសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌។

គេរមងសេងកតករណ៍សវនករ

េរប របស់ទិននន័យ

និងកររកេឃញ

េលសពី េនះ

ជមូលដឋនសរមប់កិចច

ពិ ភកសជមួ យតុ លករែដលបនសេងកត និងៃដគូពក់ព័នដ
ធ ៃទេទៀតកនុងវ ិស័យយុតិធ
ត ម៌។ ព័ ត៌មន

ែដលរបមូ លបនតមរយៈករសេងកតករណ៍េនះ

រតូវបនរកសទុកជឯកសរេយងសរមប់ករ

អនុ វតតកំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌។ ម.ស.ម.កបនរកេឃញថ ករសេងកតសវនករ និ ង
កររបមូលទិ នន
ន ័យែដលមនបរ ិមណ

និងពីករអនុ វតតជក់ ែសតង

សរមប់ករតស៊ូមតិែដលែផអកេលភសតុតងចបស់លស់

បេងកតបនជមូ លដឋនដ៏ រ ឹងមំ

េដមបីែកទរមង់ចបប់

និងរបព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌ ។

ពក់ព័នន
ធ ឹងករបេងកតគេរមងសេងកតករណ៍សវនករេនកមពុជ ម.ស.ម.ក បនតក់ែតងេសៀវេភ

មគគុេទទសក៍សីព
ត ី “ករសេងកតករណ៍សវនករ និងសិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌” េនះ
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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“េសៀវេភមគគុេទទសក៍”) េដ មបីជមគគុេទសក៏តរមង់ទិសដល់ករបេងកតកមមវ ិធី
សេងកតករណ៍សវនករេនកមពុជ ។ េសៀវេភមគគុេទទសក៍មួយេនះ រតូវបនែចកេចញជបីែផនក៖

េឡង

(តេទេហថ

ែផនកទី១ ៃនេសៀវេភមគគុេទទសក៍ េនះ បរ ិយយអំពីមូលដឋនចបប់ជតិ និងអនតរជតិ ែដល
ធនករេគរពសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌។
ែផនកេនះពិ ភកសអំ ពីេគលគំ និតៃន
“នីតិរដឋ” និ ងតួនទីរបស់សថប័នតុ លករ កនុងកិ ចក
ច រពរនិ ងពរងឹងករអនុ វតត “នី តិរដឋ” និងសិទិទ
ធ ទួល
បនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ និង រពមទំងបរ ិយយអំ ពីរបព័ នត
ធ ុលករកមពុជ ។
ែផនកទី២ ផតល់ព័ត៌មនលំអិតជុំវ ិញសិទិ ធទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ និងពនយល់អំពី
ទិដឋភពសំខន់ៗៃនសិទិទ
ធ ំងេនះ។ ែផនកេនះសេងខបអំពីលិខិតូបករណ៍ចបប់ជតិ និងអនតរជតិ ែដល
ធនដល់សិទិម
ធ នុ សសជមូលដឋនទំងេនះ ។
ែផនកទី៣ ផតល់នូវករែណនំអំពីដំេណរករជក់ ែសតងៃនករសេងកតករណ៍សវនករ ែដលជ
ដំ េណរករមួ យ មនសរៈសំខន់សរមប់កិចក
ច រពរសិទិម
ធ នុសស និ ងបឋមភពនីតិរដឋ ។ ម.ស.ម.ក
ទទួ លសគល់ថ សថប័នសេងកតករណ៍េផសងៗគន េធវករសេងកតករណ៍សវនករ េដយឈរេលមូល
េហតុខុសៗគន
សវនករ

េហយែដលមូលេហតុខលះអចជះឥទធិពលេទេលរេបៀបរបបៃនករសេងកតករណ៍
ដូ េចនះនំឲយែបបបទសេងកតករណ៍សវនករទំងេនះ

ពុំដូចគនេទនឹ ងរេបៀបសេងកត

ករណ៍សវនកររបស់ ម.ស.ម.ក។ ប៉ុ ែនតេទះបី ជយ៉ ងេនះក៏ េដយ ក៏ ែផនកេនះ េនែតជឯកសរ
ព័ត៌មនដ៏មនតៃមល សរមប់បណ
ត សថប័នទំងឡយណ ែដលមនបំ ណងចង់បេងកតកមមវ ិធីសេងកត
ករណ៍សវនករ ។
ម.ស.ម.ក មនកិចខ
ច ិ តខំ របឹងែរបងជពិ េសស

េដមបីកំណត់អំពីេគលេដអនកអនៃនេសៀវ

េភមគគុេទទសក៍េនះ។ ដូ េចនះ េសៀវេភមគគុេទទសក៍េនះរតូវបនេរៀបចំ េឡងសរមប់េមធវ ី អនកករពរ
សិទិម
ធ នុសស និ ងអងគករសិទិម
ធ នុសសនន ែដលកំ ពុងអនុ វតត ឬមនបំ ណងអនុ វតតករសេងកតករណ៍
សវនករ ។ ម.ស.ម.កសេរមចេបះពុមពផសយេសៀវេភមគគុេទទសក៍ េនះេឡង កនុងេគលបំ ណងែចក
រ ំែលកចំ េណះដឹ ង រពមទំងបទពិេសធន៍ពក់ព័នន
ធ ឹងករសេងកតករណ៍សវនករ និងេដមបីពរងឹ ង
កិចក
ច រពរ និងករេលកកមពស់សិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ និងរដឋបលយុតិ តធម៌មួយ
ដ៏រតឹ មរតូវេនកមពុជ តមរយៈករសេងកតករណ៍សវនកររពហមទណឌ ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ែផនកទី១ ៖ ករជំនុំជរមះេដយយុតតិធម៌
សិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌

ជសិទិម
ធ ួយដ៏មនសរៈសំខន់

និងរតូវបន

ទទួ លសគល់ជសកល។ សិទិ ធេនះជសមសភពមួយដ៏សំខន់ ៃននីតិរដឋ និងរដឋបលយុតិធ
ត ម៌ដ៏
រតឹ មរតូវ។
នីតិរដឋ
នីតិរដឋសំេដេទេលេគលករណ៍ ែដលសមជិ កទំងអស់ៃនសងគម រតូវេគរពចបប់ េហយ
មនវ ិសលភពរគបដណតប់េលរគប់ផលរបេយជន៍ទំងអស់

ចបប់េនះេទៀតេសត

ែដលបេរម

សងគមជតិ ទំងមូ ល ដរបណនីតិរដឋមិនប៉ ះពល់ដល់សិទិប
ធ ុគល
គ
និងរកុមដៃទេទៀត។ េគលករណ៍
េនះមនលកខណៈសំខន់ សរមប់េសរ ីភព និងលទិរធ បជធិបេតយយ រពមទំងបេងកតបនជមូ លដឋន
រគឹ ះៃនរគប់របព័នត
ធ ុ លករទំងអស់ ។ េគលគំនិតៃននីតិរដឋេនះ រួមមន៖
•

ឧតតមភពៃនចបប់

•

ចបប់រតូវបនដឹងឮ និងអចែសវងរកបន ជសធរណៈ

•

ចបប់ រសបជមួយេគលករណ៍សិទិម
ធ នុសស

•

ចបប់រតូវបនអនុ វតតេដយេសមភពគន និងេដយមិ នេរ សេអ ង េទេលបុគល
គ រគប់
រូប

•

ករែបងែចកអំណច

•

ករេចៀសវងអំ េព រ ំេលភបំពនតមអំ េពចិតត

•

នីតិវ ិធី និ ងចបប់ មនតមលភព

ករជំនុំជរមះេដយយុតធ
តិ ម៌ជអវ?
ី
ករជំ នុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌
រពហមទណឌណមួ យ

ជករធនដល់បុគល
គ ណមនក់

ទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌។

ែដលជប់េចទពីបទេលមស

ជករពិត

សិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំ

ជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ គឺជសិទិម
ធ ួយ ែដលេកតេចញពីសិទិដ
ធ ៏ ៃទេទៀតរួមបញូច លគនេនកនុងនីតិវ ិធីចបប់

ទំងមូល ចប់ តំងពីករចប់ខួលនជនសងស័យេលកដំបូង រហូតដល់ករបតឹងតវ៉ រតូវបនបញចប់ ។ ករ

ជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ មនសរៈសំខន់ មិនរតឹ មែតសរមប់ករពរសិទិជ
ធ នជប់ េចទ និងជនរង
េរគះប៉ុ េណណះេទ

ែថមទំងសរមប់ធនដល់រដឋបលយុតិធ
ត ម៌ឲយបនរតឹ មរតូវផងែដរ

ែដលេនះជ

ែផនកមូលដឋនៃននី តិរដឋ ។
េគលគំនិតៃនករជំនុំជរមះេដយយុតិ តធម៌ រួមបញូច លនូ វករធន និ ងដំ េណរករទំងអស់

ពក់ព័នន
ធ ឹងបទដឋនអនតរជតិ ៃននីតិវ ិធី រតឹមរតូវ ែដលមនេនកនុងយនតករចបប់អនតរជតិ។ ករធន
និងដំ េណរករទំងេនះ រួមបញូច ល ប៉ុ ែនតមិនករមិ តេនរតឹមប៉ុ េណណ ះ នូ វបណ
ត សិទិ ធ ករហមឃត់ និង
េគលករណ៍ ខងេរកម ៖
•

សិទិទ
ធ ទួលករជំនុំជរមះជសធរណៈ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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•

សិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំជរមះ េដយគមនករពនយរេពល

•

សិទិទ
ធ ទួលបនព័ត៌មនអំពីរបេភទ និងមូ លេហតុៃនករេចទរបកន់

•

សិទិទ
ធ ទួលបនករពនយល់ពីសិទិរធ បស់ជនជប់ េចទ

•

សិទិទ
ធ ទួលបនេពលេវល និងសមភរៈរូបវ ័នតរគប់ រគន់េដមបីេរៀបចំករពរកតី

•

សិទិទ
ធ ទួលបនជំនួយពីេមធវ ី

•

សិទិម
ធ នវតតមនេនកនុងសវនករ

•

សិទិទ
ធ ទួលបនករសនមតទុកជមុនថគមនេទស

•

សិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយតុលករឯករជយ និ ងមិ នលំេអៀង

•

សិទិព
ធ ក់ព័នន
ធ ឹងភសតុតង (រប់ទំងសិទិ ធេហ និងសកសួរសកសី)

•
•
•

សិទិដ
ធ ឹងឮភសតុតង េដ មបីេរៀបចំ ករពរកតី

សិទិរធ ច
ួ ផុតពី ករដក់ខួនកន
ល ុងករេចទរបកន់ (សិទិម
ធ ិនសរភព េដយសរករ

បងខិតបងខំ ឬករបញុច ះបញូច ល)

ករហមឃត់ចំេពះករអនុ វតតអនុភពរបតិ សកមមៃនចបប់ រពហមទណឌ (ករណ៍
ែដលរតូវបនកត់េទសពីបទេលមសមួ យ

ែដលពុំែមនជបទេលមសេនខណៈ

ែដលរបរពឹ ត)ត
•

ករហមឃត់ករវ ិនិ ច័យ
ឆ េទសពី រដង

(រតូវបនជំ នុំជរមះេទសេលសពីមួយ

ដងចំ េពះបទេលមសែតមួយ)
•
•

សិទិទ
ធ ទួលបនសលរកមកនុងរយៈេពលមួយសមរមយ និង

សិទិប
ធ ឹង
ត េទតុ លករថនក់បនទប់ េដយឈរមូលដឋនេលអងគេហតុ និ ងអងគចបប់

េតសទ
ិ ធិទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតតិធម៌ រតូវបនករពរជលកខណៈអនតរជតិ តម
រេបៀបណ?
?
េយងតមចបប់អនតរជតិ សិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ រតូវបនករពរេដយ
េសចកតីរបកស កតិកសញញ និ ងអនុសញញមួយចំនួន រួមមន ៖
•

េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុសស

ែដលរតូវបនអនុ ម័តេដយមហ

សននិបតៃនអងគករសហរបជជតិ (“អ.ស.ប”) កនុងឆនំ១៩៤៨ និ ង
•

កតិ កសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែដលរតូវបនអនុ
ម័តេដយមហសននិបតៃនអ.ស.ប កនុងឆនំ១៩៦៦ េហយបនចូលជធរមនេន
ៃថងទី២៣ ែខមីន ឆនំ១៩៧៦ ។

របេទសកមពុជជរដឋសមជិកៃនអ.ស.ប
េហយក៏ ជភគីមួយៃនលិខិតូបករណ៍សិទិម
ធ នុសស
អនតរជតិសំខន់ៗជេរចន
រួមមនកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ី សិទិព
ធ លរដឋ
និងសិទិន
ធ េយបយ

គ ែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទេលមសរពហម
ផងែដរ។1 លិខិតូបករណ៍ទំងអស់េនះធនថ បុ គល

របេទសកមពុជផតល់សចចប័នេលកតិកសញញ អនតរជតិ សីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយេនឆនំ១៩៩២ ែដលជលខិ តូបករណ៍ដ៏
សំខន់ែដលចងរកងសិទិធពលរដឋ និងសិទិធនេយបយ រួមបញូច លទំងសិទិធទទួ លបនករជំ នុំជរមះេដយយុតិតធម៌ ។ េសចកតីរបកស
1

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ទណឌ មនសិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ និងជសធរណៈ េដយសលកតីឯករជយ
និងមិ នលំេអៀង2

និ ងសិទិទ
ធ ទួ លបនករសនមតទុកជមុនថជជនគមនេទស

របស់ខួនរតូ
ល
វបនកំ ណត់ រសបតមចបប់។3

រហូតដល់ពិរទ
ុ ភ
ធ ព

កតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ី សិទិព
ធ លរដឋ និ ងសិទន
ធ េយ

បយ ដក់កតពវកិចឲ
ច យរជរដឋភិបលកមពុជ និងសថប័នតុ លករ ធនគំពរ និងអនុ វតត នូ វបណ
ត
សិទិទ
ធ ំងឡយ ែដលមនែចងេនកនុងលិខិតូបករណ៍ទំងេនះ ។ េលសពី េនះ មរត ៣១ ៃនរដឋ
ធមមនុញញ ពរងឹងបែនថមនូ វសិទិ ធែដលមនែចងេនកនុងេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុ សស និ ង

េនកនុងបណ
ត កតិ កសញញ និងអនុសញញអនតរជតិទំងឡយែដលពក់ព័នន
ធ ឹងសិទិម
ធ នុសស សិទិន
ធ រី
និងសិទិក
ធ ុ មរ ។ ដូ េចនះ បទបបញញតិណ
ត
មួយេនកនុងលិខិតូបករណ៍អនតរជតិ ែដលមនករែចងផទុយ
រតូវបនចត់ទុកថជកររ ំេលភបំពនរដឋធមមនុញញកមពុជ ។

េតសទ
ិ ធិទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតតិធម៌រតូវបនករពរេដយចបប់កមពុជ

តម

រេបៀបណ?
?

សិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ រតូវបនករពរេដយចបប់កមពុជ ទំងតមរយៈ

បទបបញញតិទ
ត ូ េទ

និ ងបទបបញញតិជ
ត ក់លក់

ដូចជ ៖

ែដលរតូវបនែចងេនកនុងលិខិតូបករណ៍មួ យចំនួន

•

រដឋធមមនុញញ

•

រកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌៃនរពះរជណចរកកមពុជ ឆនំ២០០៧
(“រកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ) និ ង

•

រកមរពហមទណឌៃនរពះរជណចរកកមពុជ ឆនំ២០០៩ (“រកមរពហមទណឌ”) ។

រដឋធមមនុញញ ែដលជចបប់កំពូលៃនរពះរជណចរកកមពុជ បនែចងអំពីរេបៀបែដលចបប់

កមពុជទំងអស់ រតូវបនតក់ែតងេឡង បករសយ និងអនុ វតត។ រដឋធមមនុញញបនែចងអំពីករធនជ
េរច ន ែដលជរួមបេងកតបនជគេរមងបទដឋនៃនករជំនុំជរមះកតីេដយយុតិ តធម៌។ ដូចែដលបនេរៀប
រប់ ខងេល រដឋធមមនុញញក៏ែចងបញូច លផងែដរ នូ វបទដឋនអនតរជតិពក់ ព័នន
ធ ឹងសិទិម
ធ នុសស រួមទំង

បទដឋនែដលមនេនកនុងេសចកតីរបកសសតីពីសិទិម
ធ នុសស និងកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ
និងសិទិន
ធ េយបយ (និងយនតករសិទិម
ធ នុសសអនតរជតិដៃទេទៀត ដូ ចែដលបនេរៀបរប់ខងេល) េទ
កនុងរបព័នច
ធ បប់ជតិ។ មរត ៣១ ៃនរដឋធមមនុញញបនែចងថ៖
“រពះរជណចរកកមពុជទទួ លសគល់ និ ងេគរពសិទិម
ធ នុ សស ដូ ចមនែចងេនកនុងធមមនុញញៃន

អងគករសហរបជជតិ

េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុ សស

និងកតិកសញញ

រពមទំង

អនុ សញញទំងឡយទក់ទងេទនឹងសិទិម
ធ នុ សស សិទិន
ធ រ ី និ ងសិទិក
ធ ុ មរ។

ជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុសស

មិនរតូវបនផតល់សចចប័ នេដយរដឋណមួយេឡយ

ប៉ុ ែនតបទបបញញ តិតៃនេសចកតីរបកសេនះ

ជចបប់

របៃពណីអនតរជតិ ដូ េចនះមិនទមទរឲយមនករផតល់សចចប័នពី រជរដឋភិបលកមពុជ េដ មបីឲយមនករអនុ វតតេឡយ។

2

មរត ១៤(១) ៃនកតិ កសញញអនតរជតិ សីព
ត ី សិទិធពលរដឋ និ ងសិទិន
ធ េយបយ។

3

មរត ១៤(២) ៃនៃនកតិកសញញអនតរជតិ សីព
ត ី សិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ

6

របជពលរដឋែខមរមនភពេសមគនចំ េពះមុ ខចបប់ មនសិទិ ធេសរ ីភព និងករណីកិចដ
ច ូ ចគនទំង
អស់ េដយឥតរបកន់ពូជសសន៍ ពណ៌សមបុរ េភទ ភស ជំ េនឿ សសន និ ននករនេយបយ

េដ មកំ េណតជតិ ឋនៈសងគម ធនធន ឬសថនភពឯេទៀតេឡយ។ ”

េនកនុងេសចកតីសេរមចមួយ ចុ ះៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆនំ២០០៧ រកុមរបឹកសធមមនុញញបនបក
រសយបទបបញញតិ តេនះ ថ “អនុ សញញអនតរជតិ ែដលកមពុជបនទទួលសគល់ ” គឺជែផនកមួយៃនចបប់

ែដលេចរកមជំនុំជរមះរតូវែតពិ ចរណ។4

មរត ៣៨ ៃនរដឋធមមនុញញ បនបេងកតឲយមនសិទិស
ធ រមប់របជពលរដឋែខមរ និងគំពរសិទិ ធ
ទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ េដយធនថ៖
•

ចបប់រ៉ប់ រងមិនឲយមនកររ ំេលភបំពនេលរប
ូ រងកយបុគល
គ ណមួយេឡយ។

•

ចបប់ករពរជី វ ិត កិតិ តយស និងេសចកតីៃថលថូនររបស់របជពលរដឋ។

•
•

ករេចទរបកន់ ករចប់ខួន
ល ករឃត់ខួលន ឬករឃុំខួលនជនណមួយ នឹងអច
េធវេទេកត លុះរតែតអនុ វតតរតឹ មរតូវតមបញញ តិច
ត បប់។
ករបងខិតបងខំ ករេធវបបេលរប
ូ រងកយ ឬរបរពឹតិក
ត មមណមួយ ែដលបែនថម
ទមងន់ទណឌកមម អនុ វតតចំេពះជនជប់ឃុំឃំង ឬជប់ពនធនគរ រតូវហមឃត់
មិនឲយេធវេឡយ។ អនកៃដដល់ អនករួមរបរពឹតត និ ងអនកសមគំនិត រតូវទទួ លេទស

តមចបប់។
•
•
•

ករទទួលសរភព ែដលេកតេឡងពីករបងខិតបងខំតមផលូវកយកតី តមផលូវចិ តក
ត ីត
មិនរតូវទុកជភសតុតងៃនពិរទ
ុ ភ
ធ ពេទ។
វ ិមតិសងស័យ រតូវបនជរបេយជន៍ដល់ជនជប់េចទ។

ជនជប់ េចទណក៏ េដយ រតូវទុ កជមនុ សសឥតេទស ដរបណតុ លករមិន
ទន់កត់េទសជសថពរ។

•

ជនរគប់រប
ូ មនសិទិក
ធ រពរខលួនតមផលូវតុលករ។

ករធនរដឋធមមនុញញខងេលេនះ

តំណងឲយបទដឋនសិទិម
ធ នុ សសជេរច ន

ែដលរតូវបន

ទទួ លសគល់ និ ងែចងេនកនុងចបប់អនតរជតិ ។ បែនថមពី េលេនះ មរត ៥១ ១២៨(ថមី) ១៣០(ថមី) និង
១៣២(ថមី) ៃនរដឋធមមនុញញ បនែចងអំ ពីករែបងែចកអំណច និ ងភពឯករជយៃនតុ លករែដលរតូវ
បនធនេដយរពះមហកសរត។

េដយេហតុេនះ

រដឋធមមនុញញបនែចងអំពីករបេងកតសថប័ នមួយ

េឈមះ «ឧតតមរកុមរបឹ កសៃនអងគេចរកម» ែដលសថិតេរកមរពះរជធិ បតីភពៃនរពះមហកសរត និង
មនអណតតិជួយរពះមហកសរត កនុងករបំ េពញតួ នទីជអនកធនឯករជយភពរបស់តុលករ ។

នីតិវ ិធី រពហមទណឌកមពុជ រតូវបនចងរកងជរកមេនកនុងឆនំ២០០៧។ រកមនី តិវ ិធីរពហមទណឌ

រតូវបនដក់ឲយអនុ វតតកុបំ
ន ណងជំនួសបទបបញញតិទ
ត ំងឡយ

សតីពីរបព័ នត
ធ ុលករ

ចបប់ រពហមទណឌ

និងនីតិវ ិធីរពហមទណឌ សរមប់អនុ វតតេនកមពុជកនុងសម័ យអនតរកល (ចបប់អ៊ុនតក់ )។ រកមនីតិវ ិធី

រពហមទណឌ ែដលែផអកេលេគលករណ៍ែចងេនកនុងមរត ៣៨ ៃនរដឋធមមនុញញ បនបញញតិយ
ត ៉ ងលំអិត
អំពីរេបៀបែដលជនសងស័យគួ ររតូវបនេគរបរពឹ តច
ត ំ េពះ

និងតួ នទី

និងករទទួ លខុសរតូវរបស់

េចរកម រពះរជអជញ និងភគីជនជប់ េចទ ចប់តំងពីេពលេផតមករេសុបអេងកត រហូតដល់េពល
4

េសចកតីសេរមចៃនរកុមរបឹ កសធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ េលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ ចុ ះៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆនំ២០០៧។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ

7

ចប់ខួន
ល កនុងដំ េណរកររពហមទណឌទំងមូល រហូតដល់ករបតឹងតវ៉ ចុងេរកយ។ រកមនី តិវ ិធីរពហមទណឌ
ែចងយ៉ ងពិ សតរ នូ វនីតិវ ិធី ចបប់សរមប់ ករេសុបអេងកត និងករកត់ េទសបទេលមសរពហមទណឌ រពម
ទំងសិទិរធ បស់ជនរងេរគះ និងសិទិប
ធ ុគគលែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទេលមសរពហមទណឌ ។
កនុងឆនំ២០០៩ រកមរពហមទណឌរតូវបនរបកសឲយេរប។ រកមេនះបនែចងអំពី ចំណត់ថនក់
ៃនបទេលមស េគលករណ៍ៃនករទទួលខុ សរតូវរពហមទណឌ េគលករណ៍ៃនករដក់េទស យុតត
ធិ ករៃនតុ លករ និងបទេលមសរពហមទណឌជេរចន រួមទំងបទេលមសថមីៗ ែដលពុំ មនែចងេនកនុង
ចបប់កមពុជពីមុនមក ។ បទបបញញតិទ
ត ូ េទេនកនុងគនថីទី១ៃនរកមរពហមទណឌ បនចូ លជធរមនកលពី

ៃថងទី១០ ែខធនូ ឆនំ២០០៩ ។ បទបបញញ តិ តែដលេនសល់ រួមទំងបញញ តិែត ដលបេងកតបទេលមសថមីៗ បន
ចូ លជធរមនកលពី ៃថងទី១០ ែខធនូ ឆនំ២០១០ េនរជធនីភំ នេពញ និ ងេនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆនំ២០១០
េនបណ
ត េខតតរកុងដៃទេទៀត។

តួនទីរបស់តុលករកនងករអនុ
វតតនីតិរដឋ
ុ

និងសិទទ
ធិ ទួលបនករជំនជ
ុំ រមះ

េដយ

យុតតិធម៌

តុ លករេធវករកនុងេគលបំណង ២ ទក់ទងនឹ ងនីតិរដឋ ។ េយងតមនីតិរដឋ គមនជនណ

មនក់រតូវបនដក់េទសេឡយ េលកែលងែតេនេពលែដលតុលករមនសមតថកិចច និងមិ នលំេអៀង
បនសេរមចេលករបំពនចបប់ េនះ។

នីតិរដឋក៏តរមូវផងែដរឲយតុលករធនថ

ចបប់រតូវបន

អនុ វតតេដយេសមភព និងគមនករេរ សេអង ែដលេនះគឺរម
ួ បញូច លទំងករធនឲយមនកររតួតពិនិតយ

សិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌

េនកនុងរគប់ ករណីទំងអស់។ សវនកររពហមទណឌជ
មេធយបយមួយ ែដលអចឲយអជញធរមនសមតថកិចវច ិនិច័ ឆយ ថេតបុគល
គ មនក់ បនបំ ពនចបប់របស់

របេទស ឬមួយយ៉ ងណ។ ដំ េណរករៃនករវ ិនិច័ ឆយេនះរតូវែតេធវេឡងេដយយុតិធ
ត ម៌ និ ងរួមបញូច ល

ទំងករសេងកតេទេលសិទិរធ បស់ជនជប់េចទ

េដយេផតមពីសិទិទ
ធ ទួ លបនករសនមតទុកជមុនថ

គមនេទស និងធនថជនជប់ េចទរតូវបនផតល់ជំនួយ េដមបីផតល់លទធភពកនុងករបេញចញេយបល់

ជុំ វ ិញករេចទរបកន់ និងករករពររបឆំងនឹងករេចទរបកន់ េនះ។ ភពយុតិធ
ត ម៌ជសសររគឹ ះៃន

ដំ េណរករទំងមូ ល ធនថយុតិធ
ត ម៌ មនជ័ យជំនះ េហយមនែតបុគល
គ របរពឹតប
ត ទេលមសេទ ែដល
រតូវបនផតនទេទស និងដក់ពនធនគរ រ ីឯបុ គល
គ ែដលគមនកំហុស អចចូលរួមេដយេសរ ីកនុងសងគម
េដយពុំមនករេរ សេអងេឡយ ។

េសចកតស
ី េងខបអំពីរបព័នត
ធ ុលករកមពជ
ុ
េយងតមមរត ៥១ ៃនរដឋធមមនុញញ របេទសកមពុជអនុ វតតេគលនេយបយរបជធិបេតយយ
េសរ ីពហុបកស ។ “ករែបងែចកអំណច” អនុញញតឲយរបេទសកមពុជែចកអំណចជបី ែដលឯករជយ
និងដច់េដយែឡកពីគនគឺ អំណចនីតិបញញតិ ត អំណចនីតិរបតិបតតិ និងអំណចតុលករ។ អំណច

នីមួយៗេដ រតួ ជអនកពិនិតយេម លសកមមភពរបស់អំណចដៃទេទៀត

និ ងជកមលំងទប់នឹងករបំពន

អំណចណមួយ។ គំនូសតង ១ ខងេរកមេនះ បងហញអំពីសមសភពទំងឡយៃនអំណច
នីមួយៗ៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ

8

គំនូសតង ១ ៖ ករែបងែចកអំណច

គំនូសតង ២ ខងេរកមេនះ បងហញពីឋននុ រកម និងរចនសមព័នធៃនតុ លករកមពុជ េដយ

បងហញថ រគប់ េរឿងកតីរពហមទណឌទំងអស់ រតូវបនជំនុំជរមះជេលកដំបូងេដយតុ លករេខតតរកុង
ឬេដយតុ លករេយធ របសិនបទេលមសពក់ព័នន
ធ ឹងេយធ។ េយងតមមរត ២៨៩ ៃនរកមនីតិ
វ ិធីរពហមទណឌ ករណីបទលហុ និងបទមជឈិមរតូវបនជំ នុំជរមះេដយេចរកមែតមនក់ េវៀរែលងែត
ករណីឧរកិ ដឋ ែដលតរមូវឲយមនេចរកមបីរប
ូ ។ េសចកតីសេរមចរបស់តុលករេខតតរកុង និ ងតុលករ
េយធ

អចជកមមវតថុៃនបណឹត ងឧទធរណ៍

ែដលបណឹដ ងេនះរតូវបនជំនុំជរមះេដយេចរកមបី រប
ូ ។

បណឹត ងសទុកព
ខ ី រដងអចេធវេឡងេទតុ លករកំពូល

ែដលជតុ លករថនក់ខស
ព ់បំផុតេនកមពុជ។

បណឹត ងសទុកេខ លកទីមួយេទតុ លករកំពូល នឹងរតូវជំនុំជរមះេដយេចរកម ៥ នក់ េដយពិនិតយ
ែតេទេលអងគចបប់ ប៉ុេណណះ រ ីឯេលកទីពីរនិ ងជេលកចុងេរកយ នឹងរតូវជំនុំជរមះេដយេចរកម ៩
នក់

និងពិនិតយេទេលទំងអងគេហតុ

េទៀតេឡយ។

និងអងគចបប់។

ទំងឧតតមរកុមរបឹ កសៃនអងគេចរកម

បនទប់ ពីេនះ

េគពុំ អចេធវករបតឹងផតល់បនត

និងរកុមរបឹ កសធមមនុញញ

ពុំមនអំណចេសេរ 

េសចកតីសេរមចតុ លករេឡយ។ ឧតតមរកុមរបឹកសៃនអងគេចរកម មនអំណចដក់ពិន័យ និងែតង
តំងេចរកម។ សថប័នេនះ ធនភពឯករជយ និ ងមិនលំេអៀងរបស់េចរកម។ រកុមរបឹកសធមមនុញញជ
អនកសេរមច ថេតចបប់ែដលរតូវបនតក់ែតងេឡងេដយរដឋសភកមពុជ មនធមមនុញញភពែដរឬេទ
និងមនអំណចរតួតពិនិតយធមមនុញញភពៃនករអនុ វតតចបប់ ។

េសចកតីសេរមចអំពីធមមនុញញភពៃន

ចបប់ណមួយ មនវ ិសលភពរគបដណតប់ េលរគប់តុលករទំងអស់េនទូទំងរបេទសកមពុជ ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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គំនូសតង ២ ៖ ឋននុរកមៃនតុលករកមពុជ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ

10

ែផនកទី២ ៖ សិទធិទទួលបនករជំនជ
ុំ រមះេដយយុតតិធម៌
ែផនកទី២ ៃនេសៀវេភមគគុេទទសក៍ េនះ វ ិភគេលរេបៀបរបប និងវ ិសលភព ែដលមនេនកនុង
ចបប់ជតិ និងអនតរជតិ ពក់ព័នន
ធ ឹងសិទិទ
ធ ទួ លបនករជំ នុំជរមះេដយយុតិ តធម៌នីមួយៗ។ កនុងេគល
បំ ណងេនះ ជបឋម ករវ ិភគនឹងេផតត េទេលសិទិែធ ដលមនែចងកនុងចបប់ជតិនន រួមមន រដឋធមម
នុ ញញ

រកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ

និ ងរកមរពហមទណឌ។

េនខណៈែដលករអនុ រតតចបប់អនតរជតិមន

លកខណៈសមរសប បទបបញញ តិៃត នកតិ កសញញអនតរជតិ នឹងរតូវបនអនុ វតត។
េដ មបីធនបននូ វភពរសបគន

និ ងេជៀសវងករភ័ នរត ចឡំពីសំណក់អនកអន

វកយស័ពទ

“ជនជប់ េចទ” នឹ ងរតូវបនយកមកេរប របស់ជទូ េទកនុងែផនកទី២ ៃនេសៀវេភេនះ សរមប់សំេដ

េលជនសងស័យ ជនជប់េចទ និងចុ ងចេមលយ។ េទះជយ៉ ងេនះកតី អនកអនចំបច់រតូវយល់ឲយបន
ចបស់
សងស័យ

ពី ភពខុ សគនៃនបណ
ត វកយស័ពទ
ទ ំងេនះ៖
ថបនរបរពឹ តប
ត ទេលមស

“ជនជប់ េចទ”

វ ិញ

“ជនសងស័យ”

គឺជជនណមនក់ ែដលរតូវបន

ប៉ុ ែនតមិនទន់ រតូវបនេចទរបកន់ជផលូវករេនេឡយេទ។

សំេដេលបុគគលទំងឡយណ

រ ីឯ

ែដលរតូវបនេចទរបកន់ជផលូវករនូ វបទ

េលមសណមួយ។ ចំ ែណកពកយថ “ចុ ងចេមលយ” គឺជបុ គល
គ ែដលកំពុងរតូវបនជំ នុំជរមះកតីេលបទ
េលមសណមួយ ែដលរតូវបនេចទរបកន់ជផលូវករ។
សិទទ
ធិ ទួលបនករសនមតទុកជមុនថគមនេទស

របភពចបប់
ជតិ និងចបប់អនត
អនតរជតិ
របភពចបប់ជតិ
 មរត ៣៨ ៃនរដឋ
រដឋធមមនុញញ ែចងថ ៖ “ជនជប់េចទណក៏ េដយ រតូវទុ កជមនុសសឥត

េទស ដរបណតុលករមិនទន់កត់ េទសជសថពរ” ។
 មរត ១៤ (២) ៃនកតិ
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖
“ជនែដលជប់ េចទពី បទរពហមទណឌ

រតូវបនសនមតជមុនថជជនគមនេទស រហូត

ដល់ពិរទ
ុ ភ
ធ ពរបស់ខួន
ល រតូវបនកំណត់រសបតមចបប់” ។

ជទូ េទ បុគគលរគប់ រប
ូ មនសិទិទ
ធ ទួ លបនករសនមតទុកជមុនថគមនេទស រហូតទល់ែត
ពិ រទ
ុ ភ
ធ ពរតូវបនរកេឃញតមចបប់។

សិទិទ
ធ ទួលបនករសនមតទុកជមុខថគមនេទស

ជសិទិ ធ

មូ លដឋន និ ងជសិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌មួយ ែដលរតូវបនបេងកតេឡងយ៉ ងរ ឹង
មំ។ សិទិ ធេនះរតូវបនបេងកតេឡង េដមបីធនថគមនបុគគលណមនក់ រតូវបនដក់េទសតមែតអំ េព
ចិតត េដយសរែតអំ េព ែដលខលួនមិនបនរបរពឹតត េដយតរមូវថ អំ េពណមួយែដលរតូវបនអះអង

ថេធវខុស រតូវជំនុំជរមះេដយតុលករែដលបេងកតេឡងេដយចបប់ មុននឹងទទួលទណឌកមម។ សិទិ ធ
េនះក៏ ជរបភពៃនសិទិ ធមិនរតូវបនបងខិតបងខំឲយេឆលយដក់បនទុកខលួនឯង ឬសរភពអំពីពិរទ
ុ ភ
ធ ព សិទិ ធ

េនេសងៀម និងករសនមតជរបេយជន៍ដល់កិចចធន និងេដះែលងពីករឃុំខួនបណ
ល
ត ះអសនន ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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សិទិទ
ធ ទួលបនករសនមតទុកជមុនថគមនេទស ែចងថ ៖
•

េចរកមរតូវែតរកសភពមិនលំេអៀង

និ ងេចៀសវងករវ ិនិ ច័យ
ឆ េរឿងកតីមុនេសចកតី

សេរមច។
•

មរនតីសធរណៈ

(រួមទំងប៉ូ លីស

និងរពះរជអជញ)

មិនរតូវេធវេសចកតីែថលង

ករណ៍ ទក់ ទងនឹងភពមន ឬគមនពិ រទ
ុ រធ បស់ជនជប់ េចទណមនក់ មុនកិចច
ជំនុំជរមះកតីរតូវបនបញចប់ជសថពរ។
•

អជញធររតូវររំងសរព័ត៌មន មិនឲយជះឥទធិពលេលលទធផលៃនេរឿងកតី េដយ
េធវករវ ិនិច័ ឆយេទេលភពមន ឬគមនពិ រទ
ុ ធរបស់ជនជប់ េចទ។

•

េគលបំណងៃនបណឹត ងរពហមទណឌ គឺពិនិតយេម លភពេលមសែដលអចេក តមន
និងបងហញពីពិរទ
ុ ធភពរបស់ជនេលមស។

•

របសិនេប មនករសងស័យណមួយអំ ពីពិរទ
ុ ធភព ជនជប់ េចទរតូវបនសេរមច
ថគមនេទស។

•

តុ លករមិ នគួ រសនមតពិ រទ
ុ ភ
ធ ពជនជប់ េចទ េដយឈរេលសូចនករខងេរក
េឡយ។

បទបបញញតិ តែដលហមឃត់

“សូចនករខងេរកៃនពិ រទ
ុ ធភព”

រួមបញូច លទំងសិទិជ
ធ នជប់

េចទេសលៀកពក់សុីវ ិលធមមត និងមិ នរតូវដក់រចវ៉ ក់ ឬេខនះ កនុងេពលជំ នុំជរមះ។ ជនជប់ េចទរគប់
រូប មនសិទិ ធរតូវបននំខួលនេទកន់តុលករ កនុងរូបភព និងកិតិតយសជជនគមនេទស។ េនេពល

ែដលជនជប់េចទរតូវបនបងខំឲយចូលរួមកនុងសវនករ កនុងឯកសណ
ឋ នជអនកេទស ឬជប់ េខនះ ឬ
រចវ៉ ក់េនះ អចនំឲយមនករយល់ថ ជនជប់ េចទមនពិ រទ
ុ ភ
ធ ព ឬក៏ ជឧរកិដជ
ឋ នដ៏េរគះថនក់

និងអចជះឥទធិពលេដយេចតន ឬអេចតន េទេលករវ ិនិច័ ឆយរបស់េចរកមជំនុំជរមះ នីតិវ ិធីជំនុំ
ជរមះ និ ងលទធផលៃនេរឿងកតី។ អរស័យេហតុេនះ មរត ៤(៥)(ច) ៃនរបកសេលខ ២១៧ សតីពីករ
រគប់រគងពនធនគរ ែដលេចញេដយរកសួងមហៃផទ ចុ ះៃថងទី១៣ ែខមី ន ឆនំ១៩៩៨ បនែចងថ
“អនកេទសែដលតរមូវឲយបងហញខលួនេនចំ េពះមុ ខតុលករ រតូវអនុញញតឲយេសលៀកពក់សេមលៀកបំ ពក់

សអតបត និងសមរមយ ផទល់ខួនរបស់
ល
េគ” ។

សិទទ
ធិ ទួលបនករជំនជ
ុំ រមះេដយគមនពនយរេពល

របភពៃនចបប់
ជតិ និងចបប់អនត
អនតរជតិ
របភពៃនចបប់ជតិ
 មរត ៣៨ ៃនរដឋ
រដឋធមមនុញញ ែចងថ ៖ “ករេចទរបកន់ ករចប់ ខួន
ល ឬករឃុំ ខលួនជន

ណមួយ នឹងអចេធវេទេកត លុះរតែតអនុ វតតរតឹមរតូវតមបញញតិច
ត បប់។”

 មរត ១៤(
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចង
១៤(៣)(គ
)(គ) ៃនកតិ
ថ ៖ “កនុងករសេរមចេសចកតីេចទរបកន់ពីបទរពហមទណឌណមួយរបឆំងមកេលខួន
ល

ជនរគប់ រប
ូ មនសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយឥតពនយរេពលយូរហួស។”

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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សិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយគមនពនយរេពល

ជករធនជអបបបរមរបស់បុគគល

ជប់េចទពីបទេលស
ម រពហមទណឌណមួយ។ មរត ១៤(៣)(គ) ៃនកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិ ធ
ពលរដឋ និងសិទិ ធនេយបយ បនែចងយ៉ ងចបស់អំពីសិទិទ
ធ ទួ លបនករជំនុំជរមះេដយគមនពនយរ
េពល។ េលសពី េនះ សិទិ ធេនះក៏ មនែចងេនកនុងចបប់ជតិ េដយមរត ៣១ និងមរត ៣៨ ៃនរដឋ

ធមមនុញញ។

ដូ េចនះ

បុ គល
គ រគប់ រប
ូ ែដលជប់ េចទពីបទេលស
ម រពហមទណឌណមួយ

មនសិទិទ
ធ ទួល

បនករជំនុំជរមះេដយគមនពនយរេពល។ សិទិ ធេនះមនសរៈសំខន់ េដយសរមូលេហតុជេរចន
ដូចខងេរកម៖
•

សិទិេធ នះធនថ

ជនជប់ េចទែដលរតូវបនឃុំខួនកន
ល ុងអំ ឡុងេពលសវនករ

មិនរតូវបនដកហូតេសរ ីភពយូរហួសពីភពចំបច់។
•

សិទិេធ នះករពរជនជប់េចទ ពី ករបនតករឃុំខួលន េដយគមនករជំនុំជរមះ សថិត
កនុងសថនភពមួយមិ នចបស់លស់
រយៈេពលមួយអូ សបនលយ។

ទក់ ទងនឹងេជគវសនរបស់ខួលន

កនុង

•

សិទិេធ នះកត់បនថយនូ វឱកសបត់បង់ បំផលញ ឬខូ ចខតភសតុតង ឬកនុងករណី
សកសី សិទិេធ នះបងករនូ វភពថមថយភពចងចំ និ ងករផតល់សកខីភព។

•

សិទិ ធេនះកត់ បនថយនូ វភពអយុតិធ
ត ម៌ េដយធនថ បុគគលគមនកំ ហុស ែដលរង
ករេចទរបកន់ពីបទេលមស

នឹងមិ នរតូវបនបនតឃុំខួនកន
ល ុងរយៈេពលមួយយូរ

ហួស េដយសរបទេលមសែដលខលួនមិនបនរបរពឹត។
ត
សិទម
ធិ នេសរ ីភព

របភពចបប់
អនតរជតិ
របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនត
 មរត ៩(៣
៣) ៃនក
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖
“បុគគលណែដលរតូវបនចប់ខួលន

េទចំ េពះមុខេចរកម

ឬឃុំខួលនពីបទរពហមទណឌ

ឬអជញធរណមួយេផសងេទៀត

នឹងរតូវបននំខួន
ល

ែដលអនុញញតេដយចបប់ឲយ

បំ េពញមុខងរតុ លករ

កនុងរយៈេពលយ៉ ងខលីបំផុត និងរតូវជំនុំជរមះកនុងរយៈេពល
សមរសប ឬរតូវេដះែលង។ ករឃុំខួលនមនុសស េដ មបីរង់ចំករជំនុំជរមះ គឺមិនែមនជ
វ ិធនទូ េទេទ

ប៉ុ ែនតករឲយេនេរកឃុំ

រតូវែតមនករធនករចូ លខលួនរបស់ជនេនះ

េនេពលសវនករ ឬេនរគប់ដំណក់ កលដៃទេទៀតៃននី តិវ ិធី េហយរតូវមនមុខកនុង
ករអនុ វតតសលរកម។"

 មរត ២០៣ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “ជេគលករណ៍ ជនរតូវេចទ រតូវែត

មនេសរ ីភព។ កនុងករណីពិ េសស ជនរតូវេចទអចរតូវឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសនន កនុង
លកខខណឌែដលបនែចងេនកនុងែផនកេនះ។”
 មរត ២០៥ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “ករឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសននអចរតូវបន

បងគប់ កលណករឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសននេនះ ជករចំបច់ ៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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១. េដ មបីបញច ប់បទេលមស ឬបងករបទេលមសេដ មបីកុំឲយេកតជថមី ។
២. េដមបីររំងកុំឲយមនករគបសងកត់េលសកសី ឬជនរងេរគះ ឬេដ មបីររំង
កុំឲយមនកររតូវរវូ ៉ គន រវងជនរតូវេចទ និងអនកសមគំនិត។
៣. េដ មបីរកសភសតុតង ឬតរមុយជសមភរៈ។

៤. េដ មបីធនរកសជនរតូវេចទ ទុ កជូនតុ លករចត់ករតមនីតិវ ិធី។
៥. េដ មបីករពរសនតិសុខឲយជនរតូវេចទ។
៦.េដ មបីរកសសណ
ត ប់ធនប់សធរណៈកុំឲយមនកររចបូករចបល់ ែដលបណ
ត ល
ពីបទេលមស។
 មរត ២០៨ ដល់មរត ២១៤ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណ
ទណឌ ែចងអំពីថិរេវលៃនករឃុំខួលន
បេណ
ត ះអសនន ។

សិទិម
ធ នេសរ ីភព
សិទិទ
ធ ទួលបន

ផសភជប់ជមួយនឹ ង

ករសនមតទុ កជមុ នថគមន

េទស។ មរត ៩(៣) ៃនកតិ កសញញអនតរជតិ
សតីពីសិទិព
ធ លរដឋ និ ងសិទិន
ធ េយបយ និ ងមរត
២០៣ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ បនបេងកតឲយ
មនសចចធរណ៍

របឆំងនឹងករឃុំខួលនជនរតូវ

េចទទំងឡយ ែដលកំ ពុងរង់ ចំករជំ នុំជរមះ
េដយចងអុលបងហញថ ករឃុំខួនែបបេនះ
ល
អច
រតូវេធវេឡង
ែតេនកនុងករណីចំបច់
និង

ករណីសិកសទី
សទី១ ៖ អ.វ.ត.ក និងសវនករ
របស់ឌុ
ឌច
ុ

ពិ េសស ដូចែចងេនកនុងមរត ២០៥ ែដលបន

អងគជំនុំជរមះវ ិសមញញ កនុងតុ លករកមពុជ
(អ.វ.ត.ក) រតូវបនបេងកតេឡង េដយកិ ចច

មរត ២០៨ ៃនរកមនី តិវ ិធីរពហមទណឌ

រពមេរពៀង រវងអងគករសហរបជជតិ និង

េរៀបរប់ខងេល។

បនកំណត់ ថិរេវល

ែដលជនជប់ េចទមនក់

រជរដឋភិបលកមពុជ

េដមបីនំខួនអន
ល
កដឹកនំ

អចរតូវបនឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសនន

េនកនុង
ករណីបទឧរកិដឋ គឺ រយៈេពល ៦ ែខ។ េទះយ៉ ង

ជន់ខស
ព ់

េនះកតី េចរកមេសុបសួរអចពនយរថិ រេវលេនះ

និងកររ ំេលភបំពនធងន់ធងរ ែដលេកតេឡងពី

បែនថមរយៈេពល ៦ ែខេទៀត េដយភជប់ជមួ យ

ៃថងទី១៧ ែខេមស ឆនំ១៩៧៥ ដល់ៃថងទី៦

នឹងដី កសំអងេហតុ។ ករពនយរករឃុំខួនខល
ល ួន

ែខកុមៈភ

េនះ អចរតូវេធវបនែតចំ នួនពី រដងប៉ុ េណណះ។

មរត ២០៩ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ

ឆនំ១៩៧៩។

លិខិតូបករណ៏ចបប់

ែដលអ.វ.ត.ក អនុ វតតរម
ួ មនចបប់ រពហមទណឌ

ែដលរតូវបនឃុំខួនបេណ
ល
ត ះ

កមពុជ
ចបប់មនុសសធម៌អនតរជតិ
របៃពណី
និងអនុ សញញអនតរជតិ

មិ នអចរតូវបនឃុំខួនេល
ល
សពី រយៈ

បុគគលមនក់កុនងចំ េណមជន

ែចងថនីតិជន

អសនន េដយរងករេចទរបកន់ ពីបទេលមស
មជឈិម

េនកនុងរបបកមពុជរបជធិបេតយយ
និងអនកទទួ លខុសរតូវខពស់បំផុត ៃនបទឧរកិដឋ

េពល ៤ែខ េឡយ េហយេចរកមេសុបសួរអច
ពនយរេពល បែនថម ២ ែខេទៀត ែដលករបែនថម

ចបប់
ទទួល

សគល់េដយរបេទសកមពុជ។
ទទួ លខុសរតូវខពស់បំផុត

គឺេលក

ែដល
កំង

េហគចអ៊វ េហ “ឌុច” ែដលជសមជិកែខមរ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េនះ អចេធវបនែតមតងប៉ុ េណណះ េដយភជប់
ជមួយនូ វដី កសំអងេហតុផងែដរ។
េពលែដលជនជប់ េចទ
បេណ
ត ះអសនន

រយៈ

រតូវបនឃុំខួលន

មិ នអចេលសពី ពក់

កណ
ត លៃនអបបបរម

ៃនេទសែដលចបប់

បនកំណត់ សរមប់បទមជឈិមេឡយ។

ថិ រ

េវលៃនករឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសននេនះ

រតូវ

គិតបញូច លទំងរសុង

េទកនុងថិ រេវលៃន
េទសដក់ពនធនគរែដលរតូវទទួល រសប
តមមរត ៥១ ៃនរកមរពហមទណឌ ។
េយងតមមរត

៩(៣)

សញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ

ែមនមនន័ យថ

រតូវបនរកេឃញថមនេទសេដយ

អ.វ.ត.ក.

ពី បទឧរកិដរឋ បឆំងមនុសសជតិ

មនុ សសឃត និ ងទរុណកមម។ េនកនុងសវនករ
ឌុចបនទទួ លសគល់ នូ វករទទួលខុសរតូវរបស់
ខលួន

កនុងករសមលប់អក
ន េទសចំនួនជង

០០០ នក់

១២

េនកនុងអំ ឡុងេពលែដលខលួនកំ ពុង

កន់តួនទីជរបធនគុក ស២១។
រតូវបនឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសនន ខុសចបប់ េដយ

និងសិទិ ធ

តុ លករេយធ អស់រយៈេពល ៨ ឆនំ ឌុចរតូវ

ជនេនះមនសិទិ ធរតូវ
ករេនះមិ ន

ជករេលកែលងករេចទ

របកន់ េនះេឡយ ជនជប់េចទអចនឹ ងមិន
រតូវបនឃុំខួន
ល

(ស២១)

ៃនកតិក

រតូវបននំខួនេទជំ
ល
នុំជរមះេនកនុងរយៈេពល

បនេដះែលងពីករឃុំខួន។
ល

និ ងជអតី តរបធនគុកទួ លែសលង

អ.វ.ត.កបនសេរមចថ េដយសរឌុ ច

នេយបយ ជនជប់េចទណមនក់ ែដលមិន
សមរសបណមួយ

រកហម

េនេពលែដលេចរកមេសុប

សួរេរៀបចំសំណុំេរឿង (សូមេម លមរត ២៤៩

ទទួ លបនករបនថយេទសរយៈេពល

៨

ឆនំ

(ែដលជរយៈេពលឌុចបនបំ េពញរួចេហយ)
និងករបនថយេទសរយៈេពល ៥ ឆនំេទៀត ជ
ករសងជំងឺចិតត

េទនឹងករឃុំខួនខុ
ល
សចបប់

និងករបនថយេទសរយៈេពល ៣ ឆនំេផសងេទៀត
ទូ ទត់នឹងករឃុំខួលនេនអ.វ.ត.ក ៕

ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។
សិទទ
ធិ ទួលបនជំនយ
ួ ពីេមធវី ឬសវយ
័ ករពរ
របភពចបប់
ជតិ និងចបប់អនត
អនតរជតិ
របភពចបប់ជតិ


មរត

១៤(
១៤(៣)(ឃ
)(ឃ)

ៃនកតិ
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ

និងសិទិន
ធ េយបយ

ែចងថ៖ “កនុងករសេរមចេសចកតី េចទរបកន់ពីបទរពហមទណឌណមួយរបឆំងមកេល

ខលួន ជនរគប់ រប
ូ មនសិទិ ធ ៖ រតូវបនជំនុំជរមះេដយមនវតតមនរបស់ខួន
ល និងករពរខលួន
េដយផទល់ខួលនឯង ឬតមរយៈជំនួយករចបប់ តមករេរជសេរ សរបស់ខួន
ល
និ ង
រតូវបនរបប់ឲយដឹ ងអំពីសិទិ ធេនះ
បនជំនួយករចបប់សរមប់ខួលន

របសិនេបខួលនគមនជំនួយករចបប់

េហយរតូវទទួ ល

កនុងករណីែដលផលរបេយជន៍យុតិធ
ត ម៌តរមូវឲយេធវ
ដូ េចនះ និ ងេដយឥតបង់ៃថល េនរគប់ករណីែបបេនះ េបជនជប់េចទ គមនមេធយបយ
រគប់រគន់ េដមបីចំណយេទេលជំនួយករចបប់ េទ។”


មរត ៣៨ ៃនរដឋ
រដឋធមមនុញញ ែចងថ ៖ “ជនរគប់រប
ូ មនសិទិ ធករពរខលួនតមផលូវតុលករ។”



មរត

៣០០

ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ

ែចងថ

៖

“ជនជប់េចទរតូវចូ លបងហញ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ

15

ខលួនេនេពលសវនកររបស់តុលករេដយផទល់។ ជនជប់ េចទរតូវអមេដយេមធវ ី
មនក់ែដលខលួនេរជ សេរ ស។ ជនជប់ េចទក៏អចសុំឲយចត់តំងេមធវ ីឲយខលួនបនែដរ េន
កនុងលកខខណឌែដលមនែចងកនុងចបប់សីព
ត ីលកខនិក
ត ៈេមធវ ី។”


មរត ៣០១ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “ជំនួយពីេមធវ ីរតូវែតមនដច់ខត េន

កនុងករណីដូ ចតេទ៖ ១. ករណីបទឧរកិ ដឋ និ ង ២. កលណជនជប់ េចទជអនីតិជន។”


សូមេមលផងែដរ នូ វមរត ៤៦ ៩៨ ១៤៣ ១៤៩ និងមរត ៥១០ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហម
ទណឌ ។

ជនែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទេលមសរពហមទណឌ

មនសិទិទ
ធ ទួ លបនជំ នួយពីេមធវ ី។

ជំនួយពី េមធវ ី េដ មបីធនថ៖
•

ជនជប់ េចទទទួ លបនកិចក
ច រពរខងចបប់លប
អ ំផុត

ពីអក
ន ជំ នញែដលមន

វ ិជជជី វៈ។
•
•

ជនជប់ េចទទទួ លបនជំនួយពីបុគគលមនក់ ែដលមនសមតថភពពនយល់ និង
ករពរផលរបេយជន៍របស់ខួនេនកន
ល
ុងតុលករ។

ជនជប់ េចទរគប់ រប
ូ មនភពេសមគនចំ េពះមុខចបប់ េហយភពយុតិធ
ត ម៌មិនរតូវ
បនផតល់េដយមនភពេរ សេអង។

រដឋធមមនុញញបនផតល់ឲយរបជពលរដឋរគប់រប
ូ នូ វសិទិក
ធ រពរខលួនតមផលូវតុលករ។ េយងតម

មរត ៣០១ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ ជំ នួយពីេមធវ ី រតូវែតមនដច់ខត កនុងករណីបទឧរកិដឋ ឬ
ជនជប់ េចទជអនីតិជន។ តុលករនឹងចត់តំងេមធវ ីមនក់ របសិនេបជនជប់ េចទ ពុំទន់បន
េរជ សេរ សេមធវ ីេដយខលួនឯង។

របសិនេបតុលកររ ំេលភេលករអនុ វតតសិទិទ
ធ ទួ លបនជំនួយពី

េមធវ ីរបស់ជនជប់ េចទ ជនជប់ េចទេនះនឹងពុំទទួលបនករជំនុំជរមះមួ យ ែដលរសបេទតម
េគលករណ៍ជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ េឡយ។ កនុងករណីេនះ េនេពលែដលជនជប់ េចទរបឈម
មុខនឹ ងករផតនទេទសពីបទរពហមទណឌណមួ យ េដយពុំទទួលបនជំនួយពី េមធវ ី ឬពុំ រតូវបនរបប់
អំពីសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនជំនួយពី េមធវ ីេនះេទ េនះនឹងពុំមនយុតិធ
ត ម៌េទ េហយសិទិ ធរបស់ជនជប់

េចទក៏ រតូវបនរ ំេលភបំពនផងែដរ ។

េនខណៈែដលជំ នួយពី េមធវ ី ពុំ មនលកខណៈដច់ខតេនកនុងករណីបទេលមសមជឈិម េន

ែតមនករជរមុញឲយេគរពេគលករណ៍េសមភពគន េពលគឺភគី ទំងអស់ៃនេរឿងកតីរពហមទណឌ រតូវ
បនរបរពឹតតចំេពះេដយេសមភពគន កនុងបំណងធនថភគី ទំងអស់មនឋនៈេសមគនេនកនុងនី តិវ ិធី
េដ មបីបងហញពីអំណះអំណងេនកនុងអំ ឡុងេពលសវនករទំងមូ ល។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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សិទធិទទួលបនេពលេវល និងសមភរៈរ ូបវ័នរត គប់រគន់េដមប ីេរៀបចំករពរកតី

របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត

១៤(
១៤(៣)(ខ
)(ខ)

ៃនកតិ
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ

និងសិទិន
ធ េយបយ

ែចងថ៖ “កនុងករសេរមចេសចកតី េចទរបកន់ពីបទរពហមទណឌណមួយរបឆំងមកេល

ខលួន ជនរគប់ រប
ូ មនសិទិ៖ធ មនេពលេវល និងសមភរៈរូបវ ័នតរគប់ រគន់ សរមប់េរៀបចំ
ករពរខលួន និងឆលងេឆលយជមួ យេមធវ ី ែដលេរជសេរ សេដយខលួនឯង។”


មរត ៩៨ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ ងបនកនលងផុ ត

េទ

តំងពី េពលេផតមៃនករឃត់ខួនមកេនះ
ល

បុគគលែដលឃត់ ខួនអចសុ
ល
ំសនទនជ

មួ យេមធវ ី ឬជមួយជនណមនក់ែដលខលួនេរជ សេរ ស (...) ជនេនះអចចូ លេទកន់
កែនលងឃត់ ខួន
ល
និ ងទក់ទងជមួយនឹ ងបុគល
គ សមីខួនបន
ល
៣០ (សមសិប) នទី
(...)។ េរកយករសនទនេនះ បុគគលេនះអចេធវកំណត់សមគល់ជលយលកខណ៍អកសរ
ែដលរតូវភជប់ជមួ យសំណុំេរឿង ។”


មរត ១៤៩ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “េមធវ ីរបស់ជនរតូវេចទែដលជប់ ឃុំ

អចរបរស័យទក់ ទងេដយេសរ ី ជមួយនឹងកូនកតីរបស់ខួន
ល េនកនុងពនធនគរ ឬេន
កនុងមណឌលឃុំខួន
ល ។ ករសនទនរវងេមធវ ី និងជនរតូវេចទមិនរតូវអចេគសតប់ ឬថត
បនេទ។”


មរត ៣១៩ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “មុ នេពលសវនករ េមធវ ីអចពិនិតយ

េម លសំណុំេរឿងេនករ ិយល័យរកឡបញជ ីៃនតុលករ េនេរកមកររតួតពិ និតយរបស់
រកឡបញជ ី” ។ េមធវ ី ឬេលខធិកររបស់េមធវ ី អចរតូវបនអនុញញតេដយរបធន
តុ លករ ឲយេធវករចមលងលិខិតៃនសំណុំេរឿងេដយខលួនឯងជអនកេចញេសហ៊ុយ និ ង
េនេរកមកររតួតពិនិតយរបស់រកឡបញជ ី” ។
សិទិទ
ធ ទួលបនេពលេវល

និងសមភរៈរូបវ ័នតរគប់ រគន់សរមប់េរៀបចំ ករពរកតី

ផសភជប់

ជមួយនឹង “េគលករណ៍េសមភពគន” េពលគឺ ភគី ជនជប់ េចទ និងភគី េដមេចទកនុងេរឿងរពហម

ទណឌ ទទួលបនកររបរពឹតតេសមភពគន េដមបីធនថភគីទំង ២ ទទួលបនឱកសេសមគន កនុងករ
េរៀបចំ និ ងបងហញេរឿងកតីរបស់ខួន
ល េនរគប់ ដំណក់កលៃននីតិវ ិធី ។ ករបេងកតឲយមនបញញតិទ
ត ក់ទង
នឹងេពលេវល និ ងសមភរៈរូបវ ័នតរគប់ រគន់ េដមបីធនថ សិទិ ធរបស់ជនជប់ េចទមនក់ៗ កនុងករករ
ពរខលួន រតូវបនអនុ វតតពិតរបកដែមន។ ចេមលយេទនឹងសំណួរថេត េពលេវលរគប់ រគន់ ែដរឬេទ
អរស័យេលកតតមួ យចំនួន ែដលរួមមន ភពសមុគសមញៃនេរឿងកតី ថិ រេវលែដលកំ ណត់េដយចបប់
ជតិ លទធភពជនជប់ េចទទទួលបនជំនួយពីេមធវ ី និងភសតុតង។ ករអនុ វតតសិទិ ធេនះរតូវែតមន

តុ លយភព ជមួ យនឹងសិទិទ
ធ ទួ លបនករជំនុំជរមះកនុងរយៈេពលមួយសមរមយ។ សិទិ ធេនះតរមូវឲយមន

កតពវកិចអ
ច នុញញតឲយេលកេពលសវនករតមសំណូមពរែដលសមេហតុផល ជពិ េសសេនេពល

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ែដលជនជប់ េចទរតូវបនេចទរបកន់ពីបទេលមសរពហមទណឌធងន់ធងរ

េហយចំបច់ឲយមនរយៈ

េពលបែនថមសរមប់ករពរកតី។
ករផតល់ឲយនូ វសមភរៈរូបវ ័នតរគប់ រគន់ រួមមន ៖
•

សិទិទទួ
ទ
ធ ទួលបនព័
មនទក់ទងនឹ
ទងនឹងបទេចទ
បនព័ត៌មនទក់
មន
ទង
បទេចទរបកន់
េចទរបកន់៖ ដូចែដលបនពិភកសខង
េល េនះជសិទិយ
ធ ល់ដឹងពីករេចទរបកន់ រួមបញូច លទំងព័ត៌មនអំពីរបេភទ

និងមូលេហតុ ៃនករេចទរបកន់ ែដលគមនព័ត៌មនទំងេនះ ករករពរកតីមិន
អចេធវេទរួចេឡយ។
•

ករទទួ
េមធវ ីី៖
ករទទួលបនជំ
បនជំនួយពីេមធវ

ជនជប់ េចទ

និងេមធវ ីរបស់ខួន
ល

រតូវបន

អនុ ញញតឲយមនករសនទនជសមងត់ (មរត ១៤៩ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។
•

ករទទួលបនព័ត៌មនរតឹមរតូវ៖ េពលគឺ ជនជប់ េចទ និងេមធវ ីរបស់ខួនអច
ល

ទទួ លបនឯកសរ និងភសតុតងេផសងៗ ែដលនឹងជួយសរមួលដល់ករេរៀបចំ

ករករពរកតី ជួ យសរមលេទសែដលជនជប់ េចទអចនឹងទទួ ល ឬជួយឲយរួច
ពីករេចទរបកន់ (មរត ៣១៩ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ) ។

•

ទទួលបនអនកបកែរបេនេពលែដលចំបច់៖ មរត ១៤(៣)(ច) ៃនកតិ កសញញ
អនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ

និ ងសិទិន
ធ េយបយ

ផតល់សិទិឲ
ធ យជនជប់ េចទ

“ទទួ លបនអនកបកែរបភសេដយឥតគិតឈនួល េបជនជប់ េចទមិនយល់ ឬ

មិនេចះភសែដលេរប របស់កុងសវនករ”
ន
។ មរត ៣៣០ ៃនរកមនី តិវ ិធី រពហម

ទណឌ ែចងថ “កនុងករណីចំបច់ របធនអចេហរកអនកបកែរប”។ សិទិទ
ធ ទួល

បនអនកបកែរប

បងកប់េនកនុងសិទិយ
ធ ល់ដឹងពី បទេចទរបកន់។

ករបដិ េសធ

មិនផតល់អក
ន បកែរប គឺ ករខុសេធលយរបស់តុលករ។
•

របសិនេបចប
ំ ច់អនុវតតបទបបញញតិស
ត រមប់ជនអសមតថភព៖
ព មរត ៣៣១ ៃន
រកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌែចងបទបបញញតិ តបែនថម េដមបីធនថជន គ ថលង់ អច
ទទួ លបនឱកសេពញេលញយល់ដឹងពីនីតិវ ិធី របឆំងនឹងខលួន។ មរតេនះែចង

ថ “កលណសំណួររតូវសួរដល់ជនគ ថលង់ រកឡបញជ ីសរេសរសំណួរ េហយឲយ

សមីខួនអន
ល
និ ងេឆលយេដយលយលកខណ៍អកសរ។ កនុងករណីសមីជនមិ នេចះ
អន ឬមិនេចះអកសរ របធនសវនកររតូវរកអនកបកែរបកនុងលកខខណឌ ែដលមន
ែចងេដយមរត ៣៣០ (...) របធនសវនករអចេហរកអនកធលប់ របរស័យ

ទក់ទងជមួយជនេនះមកបកែរប”។ ករណ៍េនះមនសរៈសំខន់ េដមបីធន
ថផលរបេយជន៍ យុតិធ
ត ម៌ រតូវបនទទួ ល។

តុលកររតូវចត់ រគប់ វ ិធនករណ៍

ែដលចំបច់ េដមបីធនថ បុ គល
គ មនក់ អចយល់ដឹងពី បទេចទរបកន់ របឆំង
នឹងខលួន

ផទល់។

េដយរប់បញូច លទំងេសចកតីរតូវករជពិ េសសរបស់ជនរតូវេចទ

របសិនេបតុលករខកខនមិនបនចត់ វ ិធនករណ៍េនះ

បណ
ត លឲយខកខនមិនបនផតល់ឲយជនជប់ េចទ

េហយ

ែដលមនេសចកតីរតូវករជ

ពិ េសស នូ វឱកសយល់ដឹងបទេចទរបកន់ របឆំងនឹងខលួន ឬឱកសបងហញ ឬ
យល់ដឹងពី ភសតុតង

ឬសកខីភព

ជនជប់ េចទេនះនឹងមិនទទួ លបនករជំនុំ

ជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ េឡយ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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សិទធិទទួលបនព័តម
៌ នអំពីរបេភទ និងមូលេហតុៃនករេចទរបកន់

របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ៣២៥ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “របធនសវនកររបប់ដល់ជនជប់

េចទ ឲយបនដឹ ងអំពីអំេព ែដលេគេចទរបកន់មកេលខួន។”
ល


មរត ១៤(
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចង
១៤(៣)(ក
)(ក) ៃនកតិ
ថ៖ “ជនជប់ េចទរតូវទទួលបនព័ត៌មនភលមៗ និ ងេដយលំអិត អំពីរបេភទ និងមូ ល

េហតុៃនករេចទរបកន់មកេលខួន
ល ជភសែដលជនេនះេចះ។”

ករអនុ វតតសិទិទ
ធ ទួ លបនព័ត៌មនអំពីរបេភទ

និ ងមូលេហតុ ៃនករេចទរបកន់

ដំណក់កលទំងមុ ន និ ងកនុងអំ ឡុងេពលជំនុំជរមះ សរៈសំខន់ េដមបី ៖
•
•
•
•

េនកនុង

ធនថ ជនជប់ េចទយល់ពីមូលេហតុ ែដលខលួនរតូវបនកត់ េទស។

ធនថ ជនជប់ េចទអចតបតេទនឹងករឃុំខួនណមួ
ល
យ ែដលអចនឹ ងេកត

មន េនកនុងរយៈេពលមួយឆប់ រហ័សតមែដលអចេធវបន ។

ធនថ ជនជប់ េចទមនឱកសករពរកតីតមែដលអចេធវបន តបនឹងករ
េចទរបកន់ណមួយរបឆំងនឹ ងខលួន ។

ករពររបឆំងនឹងករេចទរបកន់ ែដលគមនមូ លដឋន។

ដំណក់កលមុ
លមុនជំនុំជរមះ៖
មរត១៤(៣)(ក)ៃនកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ តរមូវឲយជន
ជប់ េចទមុ ននឹងរតូវបននំខួនមកកន់
ល
សវនករ

ទទួ លបនព័ត៌មនភលមៗ

អំពីបទេចទរបកន់

រពហមទណឌរបឆំងនឹងខលួន។ ករទមទរេនះ ទក់ទងយ៉ ងជិតសនិទេធ ទនឹ ងសិទិទ
ធ ទួ លបនេពលេវល
និងសមភរៈរូបវ ័នតរគប់ រគន់ េដមបីេរៀបចំ ករពរកតី។

ករពនយល់អំពីចបប់ពក់ព័នធ គួ រែតរតូវបនេធវេឡងេនមុនេពលសវនករ។ ជនជប់ េចទ
រតូវែតមនឱកសយល់ពីរបេភទ និងមូ លេហតុ ៃនករេចទរបកន់ េដមបីធនថកតពវកិចចេនកនុង
មរត ១៤ រតូវបនអនុ វតត។ របសិនេបតុលករេធវសរបែហសកនុងករផតល់ឱកសេនះេទឲយជនជប់

េចទេនមុ នេពលសវនករ ករណីយកិចចរតូវធលក់ េទេលតុលករ េដមបីធនថតុ លករបនផតល់
ព័ត៌មនេនះដល់ជនជប់ េចទ។
ដំណក់កលជំ
លជំនុំជរមះ៖
មរត ៣២៥ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ ែចងទក់ទងនឹងសិទិយ
ធ ល់អំពីរបេភទ និ ងមូ លេហតុ

ៃនករេចទរបកន់ េនកនុងដំណក់កលជំនុំជរមះ។ េដមបីអនុ វតតកតពវកិចចែដលបនែចងេដយរកម
នីតិវ ិធី រពហមទណឌ និងកតិកសញញសតីពីសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ េចរកមជំនុំជរមះរតូវែត៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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•

របកសពី
ំ ុំ េរឿងែដលរតូវជំនុំជរមះ៖
របកសពីសណ
រមះ តរមូវករេនះរតូវបនទញេចញពីតរមូវករ
ែដលមនែចងកនុងមរត ១៤(៣)(ក) ៃនកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ី សិទិព
ធ លរដឋ និង
សិទិន
ធ េយបយ។

•

ពនយល់អំពីបទេចទរបកន់
បទេចទរបកន់ េដយរួមបញូច លទំងកលបរ ិេចឆទ និងទីកែនលងែដលបទ
ែដលបទ

េលមស
 េនះរតូ
ត
េនះរតូវបនរបរពឹ
បនរបរពឹត៖

មរត

៣២៥

ៃនរកមនី តិវ ិធី រពហមទណឌ

តរមូវឲយ

”របធនសវនកររបប់ដល់ជនជប់ េចទ ឲយបនដឹងអំពីអំេព ែដលេគេចទរបកន់
េលខួន”
ល ។ េនះជករចំបច់ណស់ែដលលកខខណឌេនះរតូវបនបំ េពញ េដមបីធន

ថជនជប់ េចទ ឬអនកតំណងរបស់ជនេនះ បនទទួ លព័ត៌មនរតឹមរតូវ េដ មបីេរៀប
ចំករពរកតី ។

•

របកសអំពីភគីពក់ព័ន៖ធ មរត ៣២២ ៃនរកមនី តិវ ិធី រពហមទណឌ ែចងថ “រកឡ

បញជ ីេហេឈមះជនជប់ េចទ េដមបណឹត ងរដឋបបេវណី អនកទទួលខុ សរតូវរដឋបបេវណី
ជនរងេរគះ សកសី និ ងអនកជំ នញ រពមទំងេផទៀងផទត់អតតសញញណជនទំងេនះ”។
ករបងហញអតតសញញណៃនភគីពក់ព័នធ ចំបច់ េដ មបីធនថ ជនជប់េចទពិត
របកដរតូវបននំមកកន់តុលករេដ មបីជំនុំជរមះ

និងអនកជប់ ពក់ព័នដ
ធ ៃទេទៀត

មនវតតមនេនឯសវនករ េដ មបីមនឱកសសកសួរ និង/ឬ េធវជអនកតំណង ។
សិទធិពក់ពន
័ ធនឹងភសតតង
៖ សិទធិទទួលដឹងឮភសតតងេដ
មប ីករេរៀបចំករពរកតី
ុ
ុ
របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ៣១៩ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “មុនេពលសវនករ េមធវ ីអចពិ និតយ

េម លសំណុំេរឿង

េនករ ិយល័យរកឡបញជ ីៃនតុលករ

េនេរកមកររតួតពិ និតយ

របស់រកឡបញជ ី។ េមធវ ី ឬេលខធិកររបស់េមធវ ី អចរតូវបនអនុញញតេដយ
របធនតុ លករ ឲយេធវករចមលងលិខិតៃនសំណុំេរឿង េដយខលួនជអនកេចញេសហ៊ុយ
និងេនេរកមកររតួតពិនិតយរបស់រកឡបញជ ី។”


មរត ៣៩១ ៃន រកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “អគគរពះរជអជញ និងេមធវ ីអច

ពិនិតយេមលសំណុំេរឿងរហូតដល់េពលសវនករ។”


មរត ១២៩ ១៤៥ ១៤៩ ១៧០ ២៥៩ និង ៤២៨ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ។

េដ មបីអចមនលទធភពេរៀបចំករពរកតី តទល់នឹងករេចទរបកន់
មនសិទិព
ធ ិ និតយេម លភសតុតងែដលបនរកេឃញកនុងអំ ឡុងេពលេសុបអេងកត

ភគីជនជប់ េចទរតូវ
និ ងករវ ិភគេល

ភសតុតង ែដលបនេរៀបចំ េដយរពះរជអជញ។ ភពេសមគនកនុងករទទួលបនភសតុតងមុនេពលជំ នុំ
ជរមះ អចឲយភគីជនជប់ េចទ វស់សង
ទ ់សថនទមងន់ៃនភសតុតង និងេរៀបចំអំណះអំណងេដមបី
ករពរកូនកតីរបស់ខួនបនលអ
ល
េពញេលញ។ សិទិ ធេនះ មនសរៈសំខន់ខលំង កនុងករផតល់លទធភព
ដល់ជនជប់ េចទវយតៃមលេរឿងកតីរបស់ខួនថ
ល
េតនឹងរតូវេធវករសេរមចចិ តក
ត រពរភពគមនពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

របស់ខួន
ល ឬសរភពកំ ហុស។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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មនែចងេនកនុងមរត ៣១៩ ៃនរកមនី តិវ ិធីរពហម
ទណឌ។ សិទិទ
ធ ទួលដឹងឮភសតុតង រួមមនសិទិរធ បស់ភគីជនជប់ េចទ កនុងករទទួ លបនឯកសរ
ពក់ព័នន
ធ ឹងសវនករ។ សំណុំេរឿង គឺជឯកសរសំខន់បំផុត។ េចរកមេសុបសួរេរៀបចំសំណុំេរឿង
សិទិេធ ដមបីអចរតួតពិនិតយសំណុំេរឿង

ែដលមនដី កេចទរបកន់

េដមបីបញូជ នេទកន់តុលករជំនុំជរមះ។

សំណុំេរឿងមននូ វភសតុតង

ទំងឡយែដលរបមូលបន រពមទំងេសចកតីសននិដឋនរបស់េចរកមេសុបសួរផងែដរ។ ជករចំបច់

កនុងករកត់សមគល់ថ មនែតទី របឹកសចបប់ែតប៉ុ េណណះ ែដលអចទទួលបនឯកសរសំណុំេរឿង
េហយករទទួលយកឯកសរេនះ រតូវសថិតេនេរកមកររតួតពិនិតយរបស់រកឡបញជី ដូចែដលមន
ែចងេនកនុងមរត ៣១៨ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ។
សិទទ
ធិ ទួលបនករជំនជ
ុំ រមះ ពីតុលករមនសមតថកិចច ឯករជយ និងមិនលំេអៀង
របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ១៤(១
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសិ
សទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖
១៤ ១) ៃនកតិ
“េដមបីសេរមចេលករេចទរបកន់របឆំងមកេលខួន
ល កនុងវ ិស័យរពហមទណឌ ឬេលសិទិ ធ

និងករណីកិ ចក
ច ុងវ
ន ិស័យរដឋបបេវណី

ជនរគប់ រប
ូ រតូវមនសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះ

េដយយុតិ តធម៌ និងជសធរណៈ ពីសលកតីមនសមតថកិចច ឯករជយ និងមិ នលំេអៀង
ែដលបេងកតេដយចបប់ ។ ”


មរត ១២៨ ៃនរដឋ
រដឋធមម
ធមមនុញញ ែចងថ ៖ “អំណចតុ លករជអំណចឯករជយ។ អំណច

តុ លករ ធនរកសអនគតិ និងករពរសិទិ ធ និ ងេសរ ីភពរបស់របជពលរដឋ។ ”


មរត ១៣២ ៃនរដឋ
រដឋធមម
ធមមនុញញែចងថ ៖ “រពះមហកសរតរទង់ជអនកធនឯករជយភពៃន

អំណចតុ លករ។
េនះ។ ”


ឧតតមរកុមរបឹ កសៃនអងគេចរកមជួ យរពះមហកសរតកនុងកិចចករ

មរត ៥៥ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ ៖ “សមជិកៃនសភេសុបសួរ ពុំអចចូ ល

រួមកនុងករជំ នុំជរមះេរឿងកតីរពហមទណឌ ែដលខលួនបនចត់ករ កនុងឋនៈជេចរកមេសុប
សួរបនេទ េបមិនដូ េចនះេទ សលដីកេនះរតូវចត់ទុកជេមឃៈ។ ”


មរត ២៨៨ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ ៖ “េចរកមណែដលបនបំ េពញមុខងរ

ជរពះរជអជញ ជរពះរជអជញរង ឬជេចរកមេសុបសួរេលេរឿងណមួយ មិនអច
ចូ លរួមកនុងករជំនុំជរមះេរឿងេនះបនេទ

េបពុំដូេចនះេទ

សលរកមនឹ ងរតូវទុ កជ

េមឃៈ។ ”


មរត ៣៣៧ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “តុលករថយខលួនចូ លេទកនុងបនទប់

ពិ ភកសេដ មបីសេរមច។

គមនបណឹត ងសុំណមួយអចរតូវដក់ជូនតុលករបនេទៀត

េទ។ គមនទឡីក
ហ រណ៍ណមួយអចរតូវបនេលកយកមកសំអងេទៀតបនេឡយ។ រពះ
រជអជញ និងរកឡបញជ ីមិនរតូវបនអនុ ញញតឲយចូលរួមករពិ ភកសសេរមចេនះេទ។ ”


មរត ៥៥៦ និង ៥៧៧ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ពក់ព័នេធ ទនឹងករបតឹងដិ តចិតត
េចរកមអសនៈ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េគលគំនិតសំខន់ៃនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ គឺធនថករសេរមចេសចកតី ែដលជប់
ពក់ព័នេធ ទនឹងសិទិេធ សរ ីភពរបស់បុគគល

រតូវបនេធវេឡងេដយសលកតីែដលមនសមតថកិចច

ឯករជយ និងមិនលំេអៀង រតូវបនបេងកតេឡងេដយចបប់ និងមនភពឯករជយពី េគលេដ និង
កមមវតថុនេយបយ។ េនរបេទសកមពុជ ឯករជយភព និងភពមិនលំេអៀងរបស់តុលករ រតូវបន
ធនេដយមរត ១២៨ ដល់មរត ១៣៥ ៃនរដឋធមមនុញញ។ មរតទំងេនះែចងថ ៖

•

អំណចតុ លករជអំណចឯករជយ (មរត ១២៨)

•

អំណចតុ លករធនរកសអនគតិ

និ ងករពរសិទិេធ សរ ីភពរបស់របជពលរដឋ

(មរត ១២៨)

•

អំណចតុ លករ រតូវរបគល់ឲយតុលករកំពូល និ ងសលជរមះកតីរគប់ែផនក និង
រគប់ជន់ថនក់ (មរត ១២៨)

•
•

រពះមហកសរតរទង់ជអនកធនឯករជយភព ៃនអំណចតុលករ េហយឧតតមរកុម
របឹ កសៃនអងគេចរកម ជួ យរពះមហកសរតកនុងកិចក
ច រេនះ (មរត ១៣២)
ករជរមះកតីផតល់យុតិធ
ត ម៌
ធរមន (មរត១២៩)

រតូវេធវកុងនមរបជររសត
ន
ែខមរ

តមនី តិវ ិធី

និងចបប់ជ

•

មនែតេចរកមេទ ែដលមនសិទិជ
ធ រមះកតី (មរត ១២៩)

•

េចរកមរតូវបំ េពញភរកិចេច នះ េដយេគរពចបប់យ៉ងមុឺងម៉ ត់ និងឲយអស់ពីដួងចិតត

•

និងសមបជញញៈរបស់ខួន
ល (១២៩)

អំណចតុ លករ មិនរតូវបនផតល់ឲយអំណចនី តិបញញតិ ត ឬនី តិរបតិបតតិេឡយ (មរត
១៣០)

រគប់សលជរមះកតី និងតុលករ រួមទំងេចរកមផងេនះ រតូវែតឯករជយពី ៖

•

អំណចនីតិបញញតិ ត និងនី តិរបតិ បតតិៃនរដឋភិបល

•

ភគី ែដលពក់ព័នធនឹងនីតិវ ិធី

•

យនតករណមួយរបស់រដឋ

េដ មបីធនថ រដឋភិបល ឬជនដៃទេទៀត ដូចជបុគល
គ ែដលមនរទពយសមបតតិ មិនអចេរប
របព័នយ
ធ ុតិ តធម៌ជមេធយបយ េដ មបីបេរម ឲយេគលបំណងផទល់ខួន
ល ដូចជេរបតុលករ េដមបីេធវទុក
បុកេមនញជនណែដលមិនឯកភព

ឬេធវឲយប៉ ះពល់ផលរបេយជន៍ណមួយ

និងេដមបីធនថ

យុតិធ
ត ម៌រតូវបនផតល់ឲយ របកបេដយតមលភព រតូវែតមនករែបងែចកអំណចឲយដច់ពីគន និងមិន
រតូវឲយមនែខសបនទត់មិនចបស់លស់

រវងអំណចនីតិរបតិបតតិ

អំណចនី តិបញញ តិ ត

និងអំណច

តុ លករេឡយ ។
សលជរមះកតី

តុ លករ

និងេចរកម

រតូវែតមិនលំេអៀង។

េនះមនន័ យថេចរកម

តុ លករ ឬក៏សលកតីមិនរតូវ៖

•
•

ទទួ លផលរបេយជន៍ ឬជប់ ពក់ព័នធេទនឹងសំណុំេរឿងែដលខលួនជំនុំជរមះ
របកន់នូវករមិនេធវឲយខូចរបេយជន៍

ឬមិនមនទសសនៈសមនទុកជមុន

េផតត

េទេលបញ
ហ ឬភគីែដលពក់ព័នធ

•

បងហញទំ េនរេទរកភគីណមួយ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ភពមិនលំេអៀង និងឯករជយភពៃនតុ លករ រតូវថមថយេនេពលែដល៖

•

េចរកមធលប់មនតួ នទីេនកនុងនី តិវ ិធី ដូចជធលប់ជេចរកមេសុបសួរ ជសកសី ឬ
របសិនជករណីឧទធរណ៍ ធលប់ជេចរកមសលដំបូង។ មរត ៥៥ ៃនរកមនីតិវ ិធី

រពហមទណឌ បនហមរបមេចរកមយ៉ ងចបស់លស់ ពី ករចូលរួមកនុងករជំនុំជរមះ

េរឿងកតីរពហមទណឌែដលខលួនបនចត់ករ កនុងឋនៈជេចរកមេសុបសួរបនេទ េបមិន
ដូ េចនះេទ សលដី កេនះរតូវចត់ទុកជេមឃៈ។

•

េចរកមជភគីៃននីតិវ ិធី។

•

េចរកមមនចំណងមិតភ
ត ព

ទំនក់ទំនង

ជប់សច់ញតិជមួ យភគីណមួយៃន

នីតិវ ិធី។

•

មនករបតឹងផតល់មិនទន់ដច់រសច់ រវងេចរកម ជមួយនឹងភគីណមួ យ

•

ទំនងជមនភសតុតង

ែដលែសតងឲយេឃញពី ករេរជៀតែរជកេទេលករេធវេសចកតី

េចញពីបនទប់សវនករ

និ យយេទកន់ជនណមនក់កុនងេពលពិ ភកសសេរមច)។

សេរមចរបស់េចរកម (ឧទហរណ៍៖ េចរកមទទួ លទូ រស័ពទេនកនុងតុ លករ ចក
មរត ៣៣៧ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ ហមមិ នឲយមនបណឹត ងសុំណមួយ រតូវ
បនដក់ជូនតុលករេទៀតេទ េនេពលតុ លករថយខលួនចូ លេទកនុងបនទប់ពិភកស

េដ មបីសេរមច េហយជពិ េសសហមមិនឲយរពះរជអជញ និងរកឡបញជី ចូ លរួម

•

េនកនុងករពិ ភកសសេរមចរបស់េចរកម។
េចរកមទំនងជបងហញនូ វកំ ហឹងចំ េពះភគី ៖ េនះអចគូ សបញ
ជ ក់ អំ ពីភពលំេអៀង
ែដលនំឲយមនករទុ កចិតត
ត ិចតួច ពីសំណក់សធរណជនេទេលតុលករ ។

សិទម
ធិ នវតតមនេនកនងសវនករ
ុ
របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ៣០០ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “ជនជប់េចទរតូវបងហញខលួនេនេពល

សវនកររបស់តុលករេដយផទល់។ ជនជប់េចទរតូវអមេដយេមធវ ីមនក់ែដលខលួន

េរជ សេរ ស។ ជនជប់េចទក៏ អចសុំឲយចត់តំងេមធវ ីឲយខលួនបនែដរ េនកនុងលកខខណឌ
ែដលមនែចងកនុងចបប់សីព
ត ីលកខនិក
ត ៈេមធវ ី ។ ”


មរត ១៤(៣
ឃ) ៃនក
កតិកសញញសតព
ី ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖
១៤ ៣)(ឃ

“កនុងករសេរមចេសចកតី េចទរបកន់ ពីបទរពហមទណឌណមួ យរបឆំងមកេលខួន
ល ជន
រគប់រប
ូ រតូវមនសិទិ ធរតូវបនជំ នុំជរមះេដយមនវតតមនរបស់ខួន
ល និងករពរខលួនេដយ
ផទល់ ឬតមរយៈជំនួយករចបប់តមករេរជ សេរ សរបស់ខួន។
ល
”


េម លផងែដរនូ វ មរត ៤៦ ៩៨ ១៤៣ ១៤៩ និង ៥១០ ៃនរក
រកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ។

ជនជប់េចទមនសិទិម
ធ នវតតមន

េនកនុងសវនករែដលជប់ពក់ព័នន
ធ ឹ ងខលួន។ ករេធវ
ដូ េចនះ នឹ ងអចឲយជនេនះបនសតប់ និ ងជំទស់េទនឹងករេចទរបកន់ រពមទំងករពរតទល់នឹង
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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បទេចទរបកន់ របឆំងនឹងខលួន។ េដមបីធនថសិទិេធ នះរតូវបនេគរព អជញធរមនសមតថកិចរច តូវ

េសនជនជប់េចទឲយមនវតតមនេនកនុងសវនករ រួមជមួយេមធវ ីរបស់ខួលន ផតល់ករជូនដំ ណឹងអំពី
េពលេវល កលបរ ិេចឆទ និងទី កែនលងសវនករដល់ជនជប់ េចទ និងមិ នររំង ឬបេណតញជនជប់

េចទពីសវនករ តមអំ េពចិតត។ បដិបបញញ តិ តេទនឹ ងសិទិ ធមនវតតមនេនកនុងសវនករ អចមនែត

េនកនុងករណីធងន់ធងរប៉ុ េណណះ។ ករណីទំងេនះរួមមនសថនភព ែដលកនុងេនះជនជប់េចទ៖
• េរជ សេរ សេបះបង់េចលសិទិម
ធ នវតតមនរបស់ខួន
ល ។

•

•

ពយយមបងអក់នីតិវ ិធី ៃនតុលករ

ែដលតុ លករពិចរណថ

មិនអចបនតសវន

ករបនេដយសរវតតមនរបស់ជនជប់េចទ។ កនុងករណីេនះ េមធវ ីរបស់ជនជប់
េចទរតូវែតរកសវតតមនរបស់ខួលនេនកនុងសវនករ េដមបីបនតករពរកូនកតីរបស់ខួន។
ល

មិនអចរកេឃញ ឬបដិ េសធ េប េទះបី ជមនករផតល់ដំណឹងរគប់រគន់ េដមបីចូល
រួមសវនករក៏ េដយ ។

ចំ ណុចទីមួយ និងទីបីៃនចំណុចៃនបញជីខងេល អចនំឲយមនសវនករកំបំងមុខ។ េដមបី
ធនថសវនករកំ បំងមុខ មនលកខណៈយុតិ តធម៌ តមចបប់អនតរជតិេនះ ចំបច់ រតូវមន៖

•

រគប់ វ ិធនករណ៍ចំបច់ រតូវបនអនុ វតត េដមបីជូនដំ ណឹងដល់ជនជប់េចទ អំពីបទ
េចទរបកន់េទេលពួកេគ និងនីតិវ ិធីរពហមទណឌែដលនឹងេក តមនចំ េពះពួ កេគ

•

រគប់ វ ិធនករណ៍ចំបច់ រតូវបនអនុ វតត

េដ មបីជូនដំ ណឹងជមុនដល់ជនជប់េចទ

កនុងរយៈេពលមួយរគប់ រគន់ នូ វទីតំង និងេពលេវលៃនសវនករ និងេសនឲយមន
ករចូ លរួមរបស់ជនជប់េចទ

•

តុ លករែដលពក់ ព័នរធ តូវចត់រគប់ វ ិធនករណ៍ចំបច់
ករពររបស់ជនជប់េចទ រួមទំងករផតល់ជំនួយករចបប់

•

ជនជប់ េចទមនលទធភពបតឹងឧទធរណ៍
បញចប់សំណុំេរឿងរបស់ខួន។
ល

កនុងករធនបននូ វសិទិ ធ

ឬែសវងរកដំ េណះរសយផលូវចបប់

េដមបី

េយងតមចបប់ជតិ មរត ៣០០ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ បនេរៀបរប់ពីសិទធមនវតតមន
េនកនុងសវនករ។ បែនថមពី េលេនះ េយងតមមរត ១៤(៣)(ឃ) ៃនកតិ កសញញអនតរជតិសីព
ត ី
សិទិព
ធ លរដឋ និ ងសិទិ ធនេយបយ ចបប់អនតរជតិបនធននូ វករេគរពសិទិេធ នះ។ ករប៉ុនប៉ ងទំង
ឡយណ េដ មបីររំងជនជប់េចទមិ នឲយមនវតតមនេនសវនករ គឺជកររ ំេលភេទេលសិទិជ
ធ ន
ជប់េចទទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ េលកែលងែតករររំងេនះរសបេទនឹងលកខខណឌ
តរមូវៃនសវនករកំ បំងមុខ ។
េពលេវលរគប់រគន់រតូវផតល់ដល់ជនជប់េចទ

េដមបីមនវតតមនេនតុលករ

អរស័យ

តមទីកែនលងែដលជនេនះរស់េន។ អនុ េឡមតមមរត ៤៥៧ និង ៤៦៦ ៃនរកមនី តិវ ិធី រពហមទណឌ
ជនជប់េចទមនរយៈេពល ១៥ ៃថង េដមបីបងហញខលួន របសិនេបជនជប់េចទរស់េនកនុងែដនដី ៃនទី
សនក់កររបស់តុលករជន់ដំបូង

រយៈេពល

២០

ៃថង

របសិនេបជនជប់េចទរស់េនទីកែនលង

មួ យេផសងេទៀតកនុងែដនដីជតិ រយៈេពល ២ ែខ របសិនេបជនជប់េចទរស់េនកនុងរដឋមួយ ជប់រពំ

ែដនរពះរជណចរកកមពុជ និ ងរយៈេពល ៣ ែខ របសិនេបជនជប់េចទរស់េនកនុងទីកែនលងដៃទ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េផសងេទៀត។ គមនចេនលះេពលអបបបរម រវងករបញូជ នដី កេកះ និងកលបរ ិេចឆទបងហញខលួនេនមុ ខ
តុ លករេឡយ របសិនេបជនជប់កំពុងជប់ឃុំឃំង។
សិទទ
ធិ ទួលបនករជំនុំជរមះជសធរណៈ

របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ៣១៦ ៃនរក
រកមនី
ទណឌ ែចងថ ៖ “ករពិ ភកសេដញេដលរបរពឹតេត ទ
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណ

េនកនុងេពលសវនករសធរណៈ។”


មរត ១៤(១
កតិកសញញសតព
ី ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖ ជនរគប់រប
ូ
១៤ ១) ៃនកតិ
មនសិទិទ
ធ ទួលបននូ វ “ករជំ នុំជរមះកតីេដយសមធម៌ និងជសធរណៈ (...)។ ”

ករជំ នុំជរមះជសធរណៈធនថ

រដឋបលរបព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌មនតមលភព

និងធនថ

អំណចតុ លករ មនទំនួលខុ សរតូវចំ េពះសធរណជន នូ វរគប់ េសចកតីសេរមច និងសលរកម
ែដលខលួនបនសេរមច។ សរមប់ភគី ែដលពក់ព័នធវ ិញ ករេបកឲយសធរណជនពិ និតយពិ ច័យេនះ
អនុ ញតឲយមនកររតួតពិនិតយ ចំ េពះករសេរមចេសចកតីតមអំ េពចិតត និងេដយរ ំេលភអំណច
កររ ំេលភននេទេលនីតិវ ិធី រួមទំងកររបរពឹ តម
ត ិនេសមភពគនេទេលភគីពក់ព័នធ និ ងករេរជៀត
ែរជក និ ងឥទធិពលពីភគីខងេរក។ េនេពលរបព័ នច
ធ បប់កំពុងដំ េណរករ រសបតមេគលករណ៍
ចបប់ និ ងសីលធម៌ េនះ សវនករជសធរណៈេក តេឡងេដយមនសមសភពមួ យចំនួន៖ ជទូ
េទសវនករគួ រែតេបកទូលយសរមប់សធរណជន

និងរបរពឹតេត ទេដយផទល់មត់

ព័ត៌មនពី

ទីកែនលង និ ងេពលេវលៃនសវនករគួ រែតរតូវបនបងហញជសធរណៈ និងគួ រែតមនសមភរៈរូបវ ័នត
រគប់រគន់ ជួយសរមួលដល់ករចូលរួមរបស់សធរណជន។5 មរត ៣១៧ ៃនរកមនីតិវ ិធីរពហម

ទណឌ ែចងបែនថមថ េនកនុងរគប់ករណីទំងអស់ សលរកមរតូវែតរបកសេនេពលសវនករជ
សធរណៈ េនខណៈែដលមរត ១៤(១) ៃនកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និ ងសិទិន
ធ េយ
បយ ែចងថ េលកែលងែតផលរបេយជន៍អនីតិជន តរមូវេផសងពី េនះ ឬេរឿងកតីអំពីទំនស់រគួសរ
ឬអណពយបលរបស់កុមរ ករេចញសលរកមទំងអស់ អំពីេរឿងរពហមទណឌ ឬរដឋបបេវណី រតូវ
របកសជសធរណៈ។
មនករណីេលកែលងមួយចំនួន

ែដលអនុញញតឲយតុ លករដំ េណរករសវនករជអស

ធរណៈ។ េយងតមចបប់ជតិ មរត ៣១៦ អនុ ញញតឲយតុលករបងគប់ឲយករពិ ភកសេដញេដល
របរពឹតតេទជសមងត់ របសិនេបតុលករពិចរណេទេលអងគេសចកតី យល់េឃញថ សធរណភព
បងកឲយមនេរគះថនក់ ដល់សណ
ត ប់ធនប់សធរណៈ ឬដល់ទំេនៀមទមលប់។ គួ រកត់ សមគល់ផងែដរថ
រកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ មិ នបនផតល់និយមន័ យ ឬេសចកតីែណនំអំពីអី វេទជ “េរគះថនក់ដល់សណ
ត ប់
ធនប់សធរណៈ ឬទំ េនៀមទមលប់” េឡយ។

5

គណៈកមមធិ ករសិទិធមនុ សសៃនអងគករសហរបជជតិ បទអតថធិបបយទូ េទ េលខ ៣២៖ មរត ១៤៖ សិទិេធ សមភពចំ េពះមុខតុ ល

ករ និងសលជរមះកតី និងទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ (CCPR/C/GC/32) ចុះៃថងទី២៣ ែខសីហ ឆនំ២០០៧ ទំព័រទី២៨។
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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កនុងចបប់អនតរជតិ ករណីេលកែលងទំងេនះ មនែចងេនមរត ១៤(១) ៃនកតិកសញញអនតរ
ជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និ ងសិទិន
ធ េយបយ រួមមន ៖

•

សីលធម៌៖ រកុមរបឹ កសសងគម និងេសដឋកិចៃច នអងគករសហរបជជតិ បនបងហញថ
ករករមិតទំងឡយេទេលសិទិទ
ធ ទួ លបនករជំនុំជរមះជសធរណៈ េដយឈរ
េលមូលដឋនសីលធម៌ មនសរៈសំខន់ កនុងកររកសករករេគរពតៃមលជមូលដឋន
ៃនសហគមន៍6

•

សណ
ត ប់ធនប់សធរណៈ៖
សធរណៈ
សធរណៈ

រតូវបនឲយនិយមន័យេដយ

េគលករណ៍សុីរ៉គូ ស

ទក់ទងនឹងករណីេលកែលងេនកនុងកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និ ងសិទិ ធ

នេយបយ ថជ “វ ិធនរួមែដលធនដល់កររបរពឹតេត ទៃនសងគម ឬជសំណុំៃន

េគលករណ៍ចមបង ែដលតមរយៈេនះសងគមរតូវបនបេងកតេឡង។7

•

សនតិសុ
សខ
ុ ជតិ េនកនុងសងគ
ងសងគមរបជធិបេតយយ៖
េតយយ ករបដិ េសចសធរណជន មិនឲយចូ ល
កនុងសវនករ េដយេយងេលេហតុផលសនតិសុខជតិអចេធវេទបន លុះរតែត
មនេគលបំ ណងពិតរបកដ និងបងហញនូ វផលែដលអចេមលេឃញ ថទេងវេនះ
េធវេឡងេដ មបីករពរអតថិភពៃនរបេទស

ឬបូ រណភពែដនដី

របឆំងនឹ ងករគំ រម

កំ ែហង ឬករេរបកមលំង ឬលទធភពេឆលយតបេទនឹងករគំរមកំ ែហង ឬករេរប កមលំង
េនះ។8 របសិនេប េគលបំណងពិតរបកដ ឬផលែដលអចេម លេឃញ ៃនទេងវ
េនះ គឺ េដមបីករពរផលរបេយជន៍ែដលមិនពក់ព័នេធ ទនឹ ងសនតិសុខជតិ ដូ ចជ
ករពរកិតិ តនមរបស់រដឋភិបល
រសបចបប់ េឡយ

ឬក៏ករេលចធលយនូ វទេងវខុសឆគង

ទេងវនឹងមិន

និងជកររ ំេលភបំពនេលសិទិជ
ធ នជប់េចទទទួលបនករជំនុំ

ជរមះជសធរណៈ។

•

េនេពលែដល
តរមូវឲយេធវ
េនេពលែដលផល
ែដលផលរបេយជន៍
ផលរបេយជន៍ៃនភព
នភពឯក
ភពឯកជន
ឯកជនរបស់
ជនរបស់ភគីតរមូ
ឲយេធវដូេចនះ៖

ឧទ

ហរណ៍ដូចជករណី ែដលនីតិវ ិធីជប់ពក់ព័នន
ធ ឹ ងអនីតិជន។

•

េនេពលែដល
េឃញថ សធរណៈភព
េនេពលែដលតុ
ែដលតុលករយល់េឃ
សធរណៈភព អចបងកឲយមនផលប៉ះពល់
ដល់ផលរបេយជន៍
លរបេយជន៍យុ
យត
ុ ិធ
ត ម៌៖

ជក់ែសតងេនកនុងករណីែដលករេរជៀតែរជករបស់

សធរណជនេនកនុងសវនករ េហយកររ ំខនេនះបណ
ត លឲយមនហនិភ័យសកខី
ភពពិតរបស់សកសី ឧទហរណ៍ ដូចជេនេពលែដលសកសីអចសថិតេនកនុងភព

េរគះថនក់

របសិនេប អតតសញញណរបស់ពួកេគរតូវបនបងហញជសធរណៈ

របសិនេប វតតមនរបស់សធរណជន
ពួកេគ ។

6

ឬ

អចបណ
ត លឲយសកសីផលស់បូរចេមល
ត
យរបស់

គណៈកមមករសិទិម
ធ នុ សសៃនអងគករសហរបជជតិ - េគលករណ៍សុីរ៉គូស សតីពីករដក់ករមិ ត និងបដិបបញញ តិត េទកនុង កតិ ក

សញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ េលខ E/CN.៤/១៩៨៥/៤ ចុះៃថងទី២៨ ែខកញញ ឆនំ១៩៨៤ អចរកតមរយៈ
េគហទំ ព័រ ៖ http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html ។
7

ដូចខងេល កថខណឌទី២២។

8

ដូ ចខងេល កថខណឌទី ២៩។ សូមេម លផងែដរនូ វមរត១៩ េគលករណ៍ទី២ ៃនេគលករណ៍ចូ ហនេនសបឺ ត សតីពីសនតិសុខ

ជតិ

េសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ

និ ងករទទួ លបនព័ ត៌មន

ចុ ះែខរ ិចឆិក

ឆនំ១៩៩៦

អចរកបនតមរយៈ

េគហទំ ព័រ៖

http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf ។
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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របសិនេបតុលករដំ េណរករសវនករជអសធរណៈ េដយឈរេលមូលេហតុណមួយ
ែដលមិនទទួលសគល់េដយចបប់ជតិ និ ងអនតរជតិ េនះ សិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំជរមះជសធរណៈ
រតូវបនរ ំេលភ េហយសិទិរធ បស់ជនជប់េចទរតូវបនបំ ពន។ ករណីេលកែលងេទនឹងសវនករជ
សធរណៈ ែដលបនេរៀបរប់ ខងេល រតូវបករសយយ៉ ងតឹងរុ ឹងេដយតុលករ និងរតូវបនអនុ វតត

ែតកនុងករណីពិ េសសប៉ុ េណណះ។9 ករេធវរេបៀបេនះមនសរៈសំខន់ េរពះថ េសចកតីសេរមចដំ េណរ
ករសវនករជអសធរណៈ មិនអចជកមមវតថុៃនករបតឹងឧទធរណ៍េឡយ (មរត ៣១៦ ៃនរកមនីតិ
វ ិធី រពហមទណឌ)។

េនកនុងករណីែដលតុលករដំ េណរករសវនករជសធរណៈ
តុលកររតូវ
សេរមចតមសលរកមមួយ ដច់ េដយែឡកពី សលរកមអងគេសចកតី ឬតមេសចកតីសេរមចពិ េសស
ៃនសលរកម (មរត ៣១៦ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។ េប េទះបីជតុ លករដំ េណករសវនករ

ជអសធរណៈក៏ េដយ សលរកមរតូវែតរបកសេនេពលសវនករជសធរណៈ េលកែលងែត
ផលរបេយជន៍អនីតិជន
10

តរមូវេផសងពី េនះ

ឬេរឿងកតីអំពីទំនស់រគួសរ

ឬអណពយបលរបស់

កុ មរ។

សិទធេនេសងៀម

របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ១៤(
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចង
១៤(៣)(ឆ) ៃនកតិ
ថ៖ កនុងករសេរមចេសចកតី េចទរបកន់ពីបទរពហមទណឌណមួយរបឆំងមកេលខួន
ល
ជនរគប់ រប
ូ មនសិទិ ធ “មិ នរតូវបនបងខិតបងខំឲយេឆលយដក់កំហុសេលខួនឯង
ល
ឬសរភព

ថមនពិ រទ
ុ ធ ”។
សិទិម
ធ ិនេឆលយេនះ

ផសភជប់ជមួ យនឹងសិទិទ
ធ ទួលបនករសនមតជមុនថគមនេទស

និ ងជយនតករករពរដល់សិទិម
ធ ិនរតូវបនបងខិតបងខំឲយផតល់កសិណ ឬសរភពពិរទ
ុ ធភព។ សិទិម
ធ ិន
េឆលយ រតូវបនករពរេដយមរត ១៤(៣)(ឆ) ៃនកតិ កសញញអនតរជតិ សីព
ត ីសិទិ ធពលរដឋ និងសិទិ ធ
នេយបយ ដូ េចនះជែផនកមួយៃនចបប់ រពហមទណឌកមពុជតមរយៈមរត ៣១ ៃនរដឋធមមនុញញ។
សិទធិរ ួចផុតពីករដក់ខួលនកនងករេចទរបកន់
ុ
របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ១៤(
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចង
១៤(៣)(ឆ) ៃនកតិ
ថ៖ “បុគគលណមនក់ មិនរតូវបនបងខិតបងខំឲយេឆលយដក់កំហុសេលខួនឯង
ល
ឬសរភព

ថមនពិ រទ
ុ ធ។”
9

គណៈកមមធិ ករសិទិម
ធ នុ សសៃនអងគករសហរបជជតិ - កថខណឌទី ២៩ ៃនបទអតថធិបបយទូ េទ េលខ ៣២៖ មរត១៤៖ សិទិធ

េសមភពចំេពះមុខតុលករ និងសលជរមះកតី និងទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ (CCPR/C/GC/32) ចុះៃថងទី២៣ ែខសីហ
ឆនំ២០០៧ ។
10

មរត ១៤(១) ៃនកតិកសញញអនតរជតិ សីព
ត ី សិទិធពលរដឋ និ ងសិទិន
ធ េយបយ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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មរត ៣៨ ៃនរដឋ
រដឋធមមនុញញ ែចងថ៖ “ចបប់រ៉ប់ រ ៉ងមិនឲយមនកររ ំេលភបំ ពន េលរប
ូ រង

កយបុគល
គ ណមួ យេឡយ

(…)

ករេចទរបកន់

ករចប់ខួន
ល

ករឃត់ខួលន

ឬករឃុំខួនជនណមួ
ល
យ នឹងអចេធវេទេកត លុះរតែតអនុ វតតរតឹ មរតូវតមបញញតិច
ត បប់

(…) ករទទួ លសរភព ែដលេកតេឡងពីករបងខិតបងខំ តមផលូវកយកតី ឬតមផលូវចិតក
ត ីត
មិនរតូវទុកជភសតុតងៃនពិរទ
ុ ធភពេទ។ វ ិមតិ សងស័យ រតូវបនជរបេយជន៍ដល់ជន

ជប់េចទ។ ជនជប់ េចទណក៏ េដយ រតូវទុ កជមនុសសឥតេទស ដរបណតុលករ
មិនទន់កត់េទសជសថពរ។ ជនរគប់ រប
ូ មនសិទិ ធករពរខលួនតមផលូវតុ លករ។”


មរត ៣២១ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ ៖ “េលកែលងបទបបញញតិច
ត បប់ផុយពី
ទ
េនះ

ភសតុតងកនុងេរឿងរពហមទណឌ អចជូនបនេដយេសរ ី (…) ករសរភព ក៏ ដូចជរបេភទ
ៃនភសតុតងដ៏ ៃទេទៀតែដរ រតូវដក់ជូនតុលករេធវករថលឹងែថលង។ ចេមលយែដលទទួ ល
េរកមករបងខិតបងខំខងរងកយ ឬខងផលូវចិតតេនះ គមនតៃមលជភសតុតងេទ ។”

សិទិ ធរច
ួ ផុ តពីករដក់ ខួនកន
ល ុងករេចទរបកន់ ផសភជប់នឹងសិទិទ
ធ ទួលបនករសនមតទុ កជមុ ន

ថគមនេទស។ សិទិ ធេនះរតូវបនបងកីតេឡង េដមបីបងករមិនឲយជនជប់ េចទ រតូវបនបងខិតបងខំឲយ
េឆលយដក់កំហុសខលួនឯង

និ ង/ឬ

សរភពថមនពិ រទ
ុ ធ។

សិទិ ធេនះបងកប់នូវសិទិម
ធ ិ នេឆលយ

ែដល

អនុញតឲយជនជប់ េចទអចបដិ េសធមិ នផតល់កសិណេនតុលករ និង/ឬ បដិ េសធមិនេឆលយសំណួរ
ែដលេចទសួរខលួនេនកនុងរគប់ដំណក់ កលៃននីតិវ ិធី។
ផលេដយផទល់ែដលទទួ លបនពីសិទិ ធេនះ

គឺ េសរ ីភពរួចផុ តពីករបងខិតបងខំឲយសរភពថ

មនពិ រទ
ុ ធ តមរយៈករេរប របស់ទរមង់បំភិតបំភ័យពី រយ៉ ង៖ ករបងខិតបងខំ និ ងទរុណកមម។ ជករ
សំខន់ កនុងករែបងែចកភពខុសគនរវងសិទិ ធេនះ និ ងករសេរមចចិតស
ត រភពេដយសម័រគចិ តរត បស់
ជនជប់ េចទ។ កតតែដលខុ សគនគួ រឲយកត់សមគល់េនះគឺ ជេរម ស ថេតភគីណមួយេរជសេរ ស
ដក់ខួនកន
ល ុងករេចទរបកន់ ឬសរភព ឬថេតជនេនះរតូវបនបងខិតបងខំេដយកតតខងេរកឲយដក់

ខលួនកនុងករេចទរបកន់ ។ េយងតមចបប់ជតិ និ ងអនតរជតិ ករដក់ខួនកន
ល ុងករេចទរបកន់ ឬករ
ទទួលបនករសរភពេដយមិនសម័រគចិតត មិនមនតៃមលជភសតុតងេទ េនះគឺ រម
ួ ទំងភសតុតងែដល

ទទួលបនតមរយៈករបងខិតបងខំខងផលូវកយ ឬខងផលូវចិតត ឬទរុណកមម ។
ចបប់អនតរជតិ មនែចងពីបទបបញញតិ តដច់ េដយែឡក

សរមប់សិទិ ធរច
ួ ផុ តពីករដក់ខួលនកនុង

ករេចទរបកន់ តមរយៈករបងខិតបងខំ និងទរុណកមម ដូ ចែដលមនែចងេនកនុងមរត ១៤(៣)(ឆ)

ៃនកតិ កសញញអនតរជតិ សីព
ត ី សិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ និងមរត ៥ ៃនេសចកតីរបកសជ

សកលសតីអំពីសិទិម
ធ នុ សស។ បែនថមពី េលេនះ អនុ សញញរបឆំងករេធវទរុណកមម អនុ វតតេទេលសថន
ភពែដលមនករលួងេលមឲយដក់ខួនកន
ល ុងករេចទរបកន់

និ ងទរមង់ េផសងេទៀត

ែដលកនុងេនះ
ព័ត៌មនទទួលបនតមរយៈករេរប ឬករគំរមកំ ែហង េលរប
ូ រងកយ ឬផលូវចិតត ករបំភិតបំភ័យ អំ េព
ហិងសជេដម។ អំ េព េធវបបខងរងកយ បងខំឲយជនណមនក់ សរភព អចចត់ទុកជករេធវទរុណ

កមម។ េនកនុងបរ ិបទេនះ ករេធវទរុណកមមផសភជប់ េទនឹងវ ិធី សរសត ែដលអជញធរេរប េដ មបីទញ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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យកចេមលយសរភព

ឬេធវឲយដក់ខួនកន
ល ុងករេចទរបកន់ ។

ករេធវទរុណកមមេដមបីយកចមលីយ

រតូវបនហមឃត់ ជដច់ខតទំងកនុងចបប់ ជតិ និងចបប់អនតរជតិ ។
សិទធិពក់ពន
័ ធនឹងភសតតង៖
សិទេធិ ហ និងសកសួរសកស ី
ុ
របភពចបប់ជតិ
ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ១៤(
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចង
១៤(៣)(ង
)(ង) ៃនក
ថ៖ “បុ គល
គ រគប់ រប
ូ មនសិទិ ធ (...) មនករសួរចេមលយ ឬសុំឲយសួរចេមលយ េទេលសកសី

ដក់បនទុក និងសុំឲយសកសីេដះបនទុកចូ លខលួន េដមបីសួរចេមលយកនុងនមខលួន កនុងលកខ
ខណឌដូចគននឹងសកសីដក់បនទុក ។”


មរត ១៥៣ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ ៖ ”េចរកមេសុបសួរអចសតប់ចេមលយ

បុគគលរគប់ រប
ូ
ែដលចេមលយេនះអចមនរបេយជន៍ េនកនុងករសែមតងឲយេឃញករ
ពិត (...) េចរកមេសុបសួរក៏ អចសួរតទល់គនរវងជនរតូវេចទ (...) និ ងសកសីផងបន
ែដរ ។”


មរត ២៩៤ ២៩៥ និ ង ២៩៦ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងអំពីករេកះេហសកសីឲយ
ចូ លរួមកនុងសវនករតមដីកបញូជ ន តមដីកេកះេហបញូជ នេទជំនុំជរមះផទល់ និង
ករណីចូលបងហញខលួនភលម។



មរត ២៩៧ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “សកសីខងដក់បនទុកែដលមិនទន់

បនសួរចេមលយតទល់គន

ជមួយជនជប់ េចទ

ករ។”


រតូវែតេកះេហឲយចូលរួមកនុងសវន

មរត ២៩៨ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “ជនជប់ េចទ និងេដ មបណឹត ងរដឋបប

េវណី អចនំចូលរួមកនុងសវនករ នូ វសកសីទំងឡយណ

ែដលរពះរជអជញមិន

បនេកះេហ េដយខលួនជអនកេចញេសហ៊ុយ ។”


មរត ៣២១ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “េលកែលងបទបបញញតិច
ត បប់ផុយពី
ទ
េនះ

ភសតុតងកនុងេរឿងរពហមទណឌអចជូនបនេដយេសរ ី។ តុ លករថលឹងែថលងេដយ ឥសសរ
ចិតត អំ ពីតៃមលភសតុតងែដលេគដក់ជូនមកខលួនពិនិតយ េដយែផអកេទេលជំេនឿេសមះរតង់

ពិតរបកដរបស់ខួលន។ តុ លករសំអងេនកនុងេសចកតីសេរមចរបស់ខួន
ល ែតេទេលភសតុ
តង

ែដលមនេនកនុងសំណុំេរឿង ឬែដលរតូវេគយកមកបងហញេនេពលសវនករ
ប៉ុ េណណះ។ ករសរភពក៏ដូចជរបេភទៃនភសតុតងដៃទេទៀតែដរ រតូវដក់ជូនតុលករ
េធវករថលឹងែថលង។ ចេមលយែដលទទួលបនេរកមករបងខិតបងខំខងរងកយ ឬខងផលូវចិ តត
េនះ គមនតៃមលជភសតុតងេទ។ ករេឆលយឆលងរវងជនជប់ េចទ និងេមធវ ីរបស់ខួន
ល មិន
អចយកមកេធវជភសតុតងបនេឡយ ។”


មរត ៣២៤ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “េនេពលេប កពិភកសេដញេដល

ភគីអចសុំឲយតុ លករសតប់ចេមលយកនុងឋនៈជសកសី នូ វបុគល
គ ែដលមនវតតមនេន

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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កនុងបនទប់ ប៉ុ ែនតមិនបនេកះេហឲយបនរតឹមរតូវេទ។ ករសតប់ចេមលយសកសីេនះ រតូវ
មនករយល់រពមពីរបធនសវនករ។ រកឡបញជ ីរសង់អតតសញញណ និ ងអេញជ ញ
សកសីេនះ ឲយថយេទេនបនទប់រង់ចំ ។”
មរត



៣២៦

ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ

ែចងថ៖

“របធនសវនករ

សតប់ចេមលយេដមបណឹត ងរដឋបបេវណី អនកទទួលខុ សរតូវរដឋបបេវណី ជនរងេរគះ សកសី
និងអនកជំនញ តមលំដប់ លំេដយែដលខលួនយល់ថ មនរបេយជន៍ (...) រពះរជ
អជញ េមធវ ី និងភគី អចរតូវបនអនុ ញញតឲយេលកសំណួរសួរ។ រគប់ករេលកសំណួរ
ទំងអស់រតូវែតបនអនុញញតពី របធនសវនករ។

េរកពីសំណួររបស់តំណង

អយយករនិ ងេមធវ ី សំណួរេផសងៗេទៀតរតូវសួរតមរយៈរបធនសវនករ។ កនុងករណី
មនករតវ៉
របធនសវនករសេរមចេដយឥសសរចិតត
ថេតសំណួរេនះរតូវែត
សួរឬេទ។”
េម លផងែដរនូ វ មរត ១៣៣ និង ១៧៩ ៃនរកមនី
ពហម
ហមទណឌ ។
រកមនីតិវ ិធីរព



សិទិេធ ហ និងសកសួរសកសី ជសមសភពដ៏ សំខន់ ៃនេគលករណ៍ “េសមភពគន” េពល
គឺ េគលករណ៍ែដលភគីទំងអស់គួរែតទទួ លបនភពេសមគន េនកនុងរគប់ដំណក់កលទំងអស់ៃន
សវនករ

និ ងពុំមនភគីណមួយសថិតកនុងសថនភពខតរបេយជន៍

េធៀបេទនឹងភគីដៃទេទៀត

េឡយ េនកនុងបងហញេរឿងកតីរបស់ខួន។
ល
សិទិ ធេហ សកសួរ និ ងសកសួរសកសីភគីបដិបកខ អចឲយ
តុ លករមនឱកសសេងកតេមលភសតុតង
និ ងសតប់អំពីករេដញេដលែផនកចបប់
ទក់ទិននឹង
តៃមលៃនភសតុតង។ ករណ៍េនះជួ យឲយតុ លករ េធវករវយតៃមលេលអំណះអំណងេផសងៗ ែដលបន

បងហញ និងេធវេសចកតីសេរមច។ ករណ៍េនះក៏ អចេអយភគីជនជប់ េចទ បងគប់ឲយមនករចូលរួម
របស់សកសី និងសកសួរ រពមទំងសកសួរសកសីខងរពះរជអជញ។ េលសពី េនះេទៀត ករេធវ
រេបៀបេនះ គឺផល
ត ់អំណចឲយភគីជនជប់ េចទ េហសកសីរបស់ខួន។
ល
ដូ េចនះ ភគីជនជប់ េចទរតូវ

មនឱកស និ ងេពលេវលរគប់ រគន់ េដមបី៖

•
•
•

សកសួរសកសីរបស់ខួន
ល េដមបីករពរកូ នកតីរបស់ខួន
ល
សកសួរសកសីភគីបដិបកខ

តទល់នឹងភសតុតងទំងអស់ែដលបងហញេនកនុងសវនករ។

េនខណៈែដលរពះរជអជញេកះេហសកសី អនុ េឡមតមមរត ២៩៨ និ ង ៣២៤ ៃនរកម
នីតិវ ិធី រពហមទណឌ េនកនុងសវនករ ភគី ជនជប់ េចទអចបងហញសកសីណមួយ ែដលពុំទន់បន
េកះេហេដយរពះរជអជញ និងេសនឲយតុ លករសតប់ចេមលយរបស់ពួកេគ កនុងឋនៈជសកសី។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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សិទធិនយ
ិ
យសមតីចង
ុ េរកយ



មរត ៣៣៥ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ ៖ “ជនជប់ េចទ និងេមធវ ីរបស់ខួន
ល

រតូវនិយយេរកយេគបងអស់ជនិច។
ច ”

សិទិ ធេនះរតូវបនែចងេនកនុងមរត ៣៣៥ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ េហយមនសរៈសំខន់

ណស់ ពី េរពះសិទិ ធេនះធនថ ភគីជនជប់ េចទ មនឱកសេពញេលញ េដមបីេឆលយតបរល់
អំ ណះអំណង និ ងភសតុតងែដលបងហញេដយរពះរជអជញ និងភគីដៃទេទៀត។ សិទិ ធេនះធនថ
េចរកមបនសតប់ សមតីចុងេរកយពីជនជប់ េចទ ែដលជបុគល
គ ែដលទំនងនឹងខតបង់បំផុត របសិន
េបរកេឃញថមនពិ រទ
ុ ។
ធ
សិទធិទទួលបនសលរកមកនងរយៈេពលមួ
យសមរមយ
ុ
របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ១៤(
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖
១៤(៥) ៃនកតិ

“ជនរគប់ រប
ូ ែដលជប់ ពិរទ
ុ ព
ធ ីបទេលមសរពហមទណឌ រតូវមនសិទិស
ធ ុំឲយសលកតីជន់ខពស់
ពិនិតយេទេលកររបកសពិរទ
ុ ធភព និងករផតនទេទសេឡងវ ិញ រសបតមចបប់។”


មរត ៣៤៧ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “សលរកមរតូវសេរមចេចញេនេពល

សវនករ

ែដលេធវករពិភកសេដញេដល ឬេនេពលសវនករេលកេរកយ។ េន

កនុងករណីខងេរកយេនះ របធនសវនករ ជូ នដំ ណឹងដល់ភគី ទំងឡយែដលមន
វតតមន អំពីៃថងែដលរតូវរបកសសលរកម។”

សិទិទ
ធ ទួលបនសលរកមកនុងរយៈេពលមួយសមរមយ

ជប់ ទក់ទងនឹ ងសិទិ ធទទួ លបនករ

ជំនុំជរមះេដយគមនពនយរេពល។ សិទិ ធេនះគំរទគំ និតែដលថ ករពនយរេពលែដលមិនចំបច់ េធវ
ឲយនី តិវ ិធីដំេណរករយូរ បែនថមរយៈេពលែដលជនជប់េចទសថិតេនកនុងសថនភពមិនចបស់លស់។
ករខកខនមិនផតល់សលរកមេនកនុងរយៈេពលមួយសមរមយ អចររំងលទធភពជនជប់ េចទ កនុង
ករបតឹងឧទធរណ៍។ េយងតមមរត ១៤ កឋខណឌ ៥ ៃនកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ី សិទិព
ធ លរដឋ និ ង
សិទិន
ធ េយបយ ែចងថ ទណិឌ តមនសិទិទ
ធ ទួលបនសលរកមែដលមនេហតុផល រតឹមរតូវ កនុង
រយៈេពលមួ យសមរមយ
េដមបីឲយខលួនអចអនុ វតតរបកបេដយរបសិទិភ
ធ ពនូ វសិទិស
ធ ុំឲយសលកតីជន់
ខពស់ពិនិតយេឡងវ ិញ។11 មរត

៣៤៧

ៃនរកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ដក់ កតពវកិចឲ
ច យតុ លករជូ ន

ដំ ណឹងដល់ភគីទំងឡយែដលមនវតតមន
11

អំពីៃថងែដលរតូវរបកសសលរកម

េនេពលែដល

គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុសស - ទសសនៈចុ ះៃថងទី២៩ ែខមិ ន ឆនំ១៩៩៤ េឃរ ី តទល់នឹង ចៃមក កថខណឌទី១៣.៥ ៃនេសចកតីជូន

ដំ ណឹងេលខ ៣៧៧/១៩៨៩។ អប់ េដលីហមីដ ថរ៉ យ អេមដ ទូអឌី មហេមដ រ ឹមលី និ ងអម៉ យូសហវី តទល់នឹង អល់េហសរ ី
កថខណឌទី ៨.៤ និង ៨.៥ ៃនេសចកតីជូនដំ ណឹងេលខ ១០៨៥/២០១១។
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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សលរកមរតូវសេរមចេចញេនេពលសវនករេលកេរកយ។ ប៉ុ ែនត ពុំ មនករកំ ណត់ ឲយតុ លករ
របប់អំពីេពលេវល ែដលតុលកររតូវេចញសលរកមេនះេទ។

សិទទ
ធិ ទួលបនសលរកមែដលមនសំអងេហតុ

របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ


មរត ១៤(
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖
១៤(៥) ៃនកតិ

ជនរគប់ រប
ូ ែដលជប់ពិរទ
ុ ធ ពីបទេលមសរពហមទណឌ រតូវមនសិទិស
ធ ុំឲយសលកតីជន់ខពស់
ពិនិតយេទេលកររបកសពិរទ
ុ ធភព និងករផតនទេទសេឡងវ ិញ រសបតមចបប់ ។


មរត ៣៥៧ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ រគប់សលរកមរតូវមនពី រែផនក៖ ែផនក

សំអងេហតុ (េពលគឺ ទឡរណ
ក ៍ ៃនអងគេហតុ និងអងគចបប់ ែដលនំឲយតុលករ េចញ
េសចកតីសេរមច) និ ងែផនកសេរមច (េពលគឺករសេរមចរបស់តុលករ)។ អងគេហតុរតូវ

ែតចបស់លស់ និ ងគមនករសងស័យ។ តុ លកររតូវពិនិតយេមលបទេចទនីមួយៗ និ ង
ទឡីក
ហ រណ៍ែដលបនេលកេនេពលសវនករ។ េនកនុងែផនកសំអងេហតុ តុ លកររតូវ
េឆលយតបេទនឹងេសចកតីសនិ នដឋនជលយលកខណ៍អកសររបស់គូភគី។
ែផនកេសចកតី
សេរមច រតូវចុ ះនិ េទទសអំ ពីបទេលមសែដលជនជប់ េចទរបរពឹតខ
ត ុ ស អតថបទចបប់ែដល
អនុ វតតេទស និ ងទណឌកមមរដឋបបេវណី។

សិទិទ
ធ ទួលបនសលរកមែដលមនសំអងេហតុ
និងេសចកតីសំអងនីមួយៗ

ទមទរឲយតុ លកររតួតពិនិតយបទេចទ

ែដលបងហញេនកនុងអំ ឡុងេពលសវនករ

សំអងជលយលកខណ៍អកសរ

ែដលដក់ ជូនេដយភគី។

និងេឆលយតបេទនឹ ងេសចកតី

សលរកមមនសំអងេហតុ

ធនថ

ជនជប់ េចទរតូវបនរកេឃញថមនពិ រទ
ុ ធ េដយអនុ េឡមតមេគលករណ៍ចបប់ និ ងផតល់ផូលវបតឹង
ឧទធរណ៍ កនុងករណីែដលករសំអងេហតុ េនកនុងសេរមចេសចកតីេនះ មនលកខណៈមិនរសបចបប់
នឹងចបប់។
សិទធិេនេពលផតនទេទស

របភពចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិ
 មរត ៤៤ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ែចងអំពីេគលករណ
េគលករណ៍ មូលេទស៖
េទស “កលេបបទេលមសរតូវ

ផតនទេទសដក់ពនធធនគរ

ចបប់កំណត់អំពីអបបបរម

និ ងអតិ បរមៃនេទសដក់

ពនធនគរ។ កលេបបទេលមសរតូវផតនទេទសពិន័យ ចបប់កំណត់អំពីអបបបរម និងអតិ
បរម ៃនចំនួនទឹ ករបក់ពិន័យែដលរតូវទទួល។”
 មរត ៩៦ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ែចងអំពីេគលករណ៍ឯកតតកមមៃនេទស ៖ “តុលករ

របកសេទស េដយែផអកេទេលសថនទមងន់ និងកលៈេទសៈៃនបទេលមស េទេល

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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បុគគលិកលកខណៈៃនជនជប់ េចទ េទេលសភពផលូវចិតត េទេលធនធននិងបនទុក េទ
េលមូលេហតុ រពមទំងេទេលកិរ ិយមរយទរបស់ជនេលមស េរកយេពលរបរពឹតប
ត ទ
េលមស ជអទិ៍ ចំ េពះជនរងេរគះ។”
សូមេមលផងែដរនូ វ៖
 មរត ៥៣ ដល់ ៧១ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ៖ េទសបែនថម។
 មរត ៧២ ដល់ ៧៦ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ៖ េទសជំនួស។
 មរត ១០៤ ដល់ ១១៦ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ៖ ករពយួរេទសធមមត។
 មរត ១១៧ ដល់ ១២៣ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ៖ ករពយួរេទសសកលបង។
 មរត ៣៥៥ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ករសេរមចអំពីរបេយជន៍ ែផនករដឋបបេវណី។

រពំែដនៃន
ដនៃនទណ
ៃនទណឌកមម
ជនជប់ េចទែដលរតូវរកេឃញថមនពិ រទ
ុ ព
ធ ីបទេលមសណមួយ

នឹ ងរតូវបនផតនទេទស

រសបតមបញញតិច
ត បប់ និងករមិតៃនេទសែដលពក់ព័នន
ធ ឹ ងបទេលមសេនះែតប៉ុ េណណះ។ មរត ៤៤
ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងថ ចបប់ កំណត់ អំពីករមិ តអបបបរម និងអតិបរមៃនេទសដក់ពនធនគរ
និងចំ នួនទឹ ករបក់ ពិន័យែដលរតូវទទួ ល។

ករដក់ករមិតៃនករផតនទេទសទំងេនះ

និងករ

អនុ ញញតឲយមនេទសបែនថម ឬេទសជំ នួស សុទធែតមនែចងេនកនុងរកមរពហមទណឌេនះ និងេន
លំអិតជក់ លក់ េនកនុងរបេភទបទេលមសនីមួយៗ។ តុលករមិនរតូវផតនទេទសែដលធងន់ ឬរសល
ជង េទសែដលបនែចងេនកនុងរកមរពហមទណឌេឡយ។
ករពិចរណេទេល
រណេទេលសថនសរមលេនេពលផត
នសរមលេនេពលផតនទេទស
មរត ៣១

ៃនរកមរពហមទណឌ តរមូវឲយតុ លករពិចរណេទេលសថនភពសមរតី របស់

ជនេលមសេនេពលសេរមចផតនទេទស។

របសិនេបជនជប់ េចទរគប់ រគងសមរតីរបស់ខួនេនេពល
ល

របរពឹតប
ត ទេលមស ជនេនះមិនគួ រទទួ លខុសរតូវចំ េពះបទេលមសរពហមទណឌេឡយ។ ប៉ុ ែនតេប ករដឹង

ខុ សរតូវរបស់ជនជប់ េចទ ថមថយេដយសរវ ិបលលសសមរតី េនេពលរបរពឹតប
ត ទេលមស ជនេនះ
េនែតទទួ លខុសរតូវរពហមទណឌដែដល

ប៉ុ ែនតតុលករគួ រពិចរណេទេលករថមថយករដឹងខុ ស

រតូវេនះ េនេពលផតនទេទស (េពលគឺ ករសរមលនូ វករទទួលខុ សរតូវ ឬករសរមលនូ វសមតថភព
ជសថនសរមលេទស)។

របសិនវ ិបលលសសមរតី េកតេឡយេដយសរែតករេរប របស់េរគឿង

រសវ ឹង េរគឿងេរញៀន ឬសរជតិ ែដលចបប់ហមឃត់ េនះនឹងគមនករេលកែលងពី ករទទួ លខុស
រតូវរពហមទណឌេឡយ ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ករហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់
របភពចបប់
របភពចបប់ជតិ និងអនតរជតិ


មរត ១៥ ៃនកតិ
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖

"គមនជនណមនក់ រតូវជប់ពិរទ
ុ ព
ធ ីបទេលមសរពហមទណឌ ចំេពះអំ េព ឬករខកខនណ
មួ យ ែដលមិនបនចត់ជបទេលមសរពហមទណឌរសបតមចបប់ជតិ ឬចបប់អនតរជតិ
កនុងខណៈេពលរបរពឹតតេនះេឡយ។ [ដូចគនេនះ មិនរតូវដក់ េទស ឲយធងន់ជង
េទសែដលអនុ វតតកុនងខណៈេពលរបរពឹតប
ត ទេលមសេនះេឡយ។]
របសិនេប េរកយ
ពី កររបរពឹ តប
ត ទេលមសេហយ

ចបប់មនបញញតិឲ
ត យមនករដក់ េទសរសលជងមុន

ជនេលមសរតូវទទួ លអតថរបេយជន៍ពីករដក់េទសរសលជងេនះ។

គមនបញញ តិណ
ត

មួ យកនុងមរតេនះ របឆំងនឹងករជំនុំជរមះកតី ឬករផតនទេទសដល់ជនណមនក់ចំេពះ
អំ េព

ឬករខកខនណមួយែដលជនេនះបនរបរពឹតក
ត ុងខណៈេពលែដលអំ
ន
េព

ឬករខកខនេនះជបទេលមសរពហមទណឌ

រសបតមេគលករណ៍ទូ េទៃនចបប់

ែដលទទួលសគល់េដយសហគមន៍ៃនរបជជតិ។”


មរត ៣ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ែចងថ៖ “មនែតអំ េពែដលបេងតតជបទេលមស េនេពល

ែដលអំ េពេនះមនែចងកនុងបទបបញញតិរត ពហមទណឌជធរមនប៉ុ េណណះ

េទបរតូវផតនទ

េទសរពហមទណឌបន។
ធរមន

មនែតេទសែដលមនែចងកនុងបទបបញញតិរត ពហមទណឌជ
េនេពលែដលបទេលមសរតូវបនរបរពឹតែត តប៉ុ េណណះ េទបអចរតូវរបកស

បន។”


មរត ១០ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ែចងថ៖ “បទបបញញតិថ
ត ី មែដលែចងអំ ពីេទសែដលរសល

ជង រតូវអនុ វតតភលម។ ប៉ុ ែនត ករផតនទេទសែដលជសថពរេហយេនះ រតូវអនុ វតត េទះបី
េទសែដលរបកសេនះធងន់ធងរយ៉ ងណក៏ េដយ។

បទបបញញតិថ
ត ី មែដលែចងអំពីេទស

ែដលធងន់ជង នឹងរតូវអនុ វតតែតេលអំេព ែដលបនរបរពឹ តត េរកយករចូ លជធរមន
ៃនបទបបញញ តិតេនះ ។”
ករហមឃត់ចំេពះករអនុ វតតអនុភពរបតិ សកមមៃនចបប់ ករពរជនជប់ េចទ ពី ករជំ នុំ
ជរមះបទេលមសែដលមិនែមនជបទេលមសេនខណៈេពលរបរពឹត។
ត េគលករណ៍ ”គមនបទេលមសេប
គមនចបប់ែចង” មនន័យថ ជនណមនក់មិនអចរតូវបនចត់ទុកថរបរពឹតប
ត ទេលមសេឡយ របសិន
េបអំេព េនះមិ នរតូវបនចបប់ ហមឃត់ េនខណៈេពលរបរពឹត។
ត េហតុផលពី េរកយេគលករណ៍
េនះ ឬរតូវបនេគសគល់ថជ េគលករណ៍នីតយនុកូលភព គឺថគមនជនណមនក់អចរតូវបនអះ
អងថបនរបរពឹតតបទេលមសេឡយ

របសិនេប រសបតមសមតថភពជនេនះេគមិ នអចបងហញថ

អំ េពេនះជបទេលមសរពហមទណឌេនខណៈេពលរបរពឹត។
ត េគលករណ៍េនះមិនទមទរឲយជនែដល
របរពឹតត ដឹងថអំ េពខួនជអំ
ល
េព ផុយចបប់
ទ
េនះេឡយ ដូ េចនះករទមទរេនះដក់បនទុកភសតុតងេទេល

រដឋ ជជងដក់បនទុកេទេលជនែដលរបរពឹតតឲយដឹងេដយខលួនឯង នូ វអំ េព េនះថខុសចបប់ េនខណៈ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ែដលរបរពឹ ត។
ត

រដឋរច
ួ ផុតពីបនទុកេនះតមរយៈករេបះផសយចបប់ ។

េនះបងករនូ វសថនភពទំងឡយណ

កនុងន័ យេនះ េគលករណ៍
ែដលចបប់អនុ វតតករផតនទេទសរពហមទណឌេទេលអំេពែដល

េក តមុនចបប់ចូលជធរមន ។
មរត ៩ និង ១០ ៃនរកមរពហមទណឌែចងថ ៖

•

ករជរមះេទសពក់ព័នន
ធ ឹងបទេលមសរពហមទណឌ

ែដលរកមរពហមទណឌបនលុប

េចល រតូវឈប់អនុ វតតភលម។

•

រគប់នីតិវ ិធី ចបប់ពក់ព័នន
ធ ឹងបទេលមសរពហមទណឌេនះ

រតូវបញចប់

េហយករផតនទ

េទស ឬដក់ទណឌកមម ទក់ទងនឹងបទេលមសេនះ មិនរតូវអនុ វតតេទ ឬរតូវែតឈប់
អនុ វតត។

•

បទបបញញតិ តថីែម ដលែចងអំពីេទសែដលរសលជង រតូវអនុ វតតភលម។ ឧទហរណ៍ េន
កនុងករណីែដលរកមរពហមទណឌែចងពី េទសែដលរសលជង េហយករផតនទេទស
មិនទន់ រតូវបនសេរមច េទសែដលរសលេនះរតូវអនុ វតត។

•

បទបបញញតិ តថីែម ដលែចងអំពីេទសធងន់ជង

រតូវបនហមឃត់មិនឲយអនុ វតតជ

លកខណៈរបតិសកមម។ ឧទហរណ៍ េនកនុងករណីែដលរកមរពហមទណឌែចងពី េទស
ែដលធងន់ជង េទសែដលពីមុនអនុ វតតេដយតុលករ បទបបញញតិេត នះនឹងរតូវអនុវតត
ែតេទេលអំេព ែដលបនរបរពឹ តតេរកយករចូ លជធរមនៃនបទបបញញតិ តេនះ

(សូម

េម លករណីសិកសអំ ពីេលក េមឿង សុន)។
ករណីសិកសខងេរកមេនះ ឆលុះបញ
ច ង
ំ ឲយេឃញនូ វបញ
ហ ជក់ ែសតង ពក់ព័នន
ធ ឹ ងសិទិទ
ធ ទួល
បនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌េនកមពុជ ែដលអនកទំងឡយមនបំ ណងបេងកតគេរមងសេងកតករ
ណ៍សវនករអចនឹងជួបរបទះេនកនុងរយៈេពលេរកយពី រកមរពហមទណឌ ចូលជធរមន និងដក់ឲយ

អនុ វតត។

ករណីសិកសទី ២ ៖ េលក េមឿង សុន
េនៃថងទី១៥ ែខកកកដ ឆនំ២០០៩ េលកេមឿង សុន ែដលជ
របធនអងគករមូលនិធិគំរទអរ ិយធម៌ ែខមរ

រតូវបនរកេឃញថមន

ពិ រទ
ុ ព
ធ ីបទផសយព័ ត៌មនមិនពិ ត តមមរត ៦២ ៃនចបប់អ៊ុនតក់
េដយសរ

គត់ បនរ ិះគន់ករដក់បេងគលេភលងេនរបសទអងគរ

វតត។ េលកេមឿង សុន រតូវបនផតនទេទសកំ បំងមុខ ដក់ពនធនគរ
ចំនួន ២ ឆនំ និងផកពិន័យចំនួន ៧ លនេរៀល និងបងគប់ឲយសង
ជំងឺចិតច
ត ំនួន ៨ លនេរៀល។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េនសលឧទធរណ៍ េចរកម ៣ រូបេចញសលដីក ែដលរកសទុ កនូ វចំនួនទឹករបក់សងជំ ងឺចិតត
ដែដល ែតបតូរបទេលមស េទជបទ “ញុះញង់ ឲយរបរពឹតតបទឧរកិ ដ”ឋ តមមរត ៤៩៥ ៃនរកមរពហម
ទណឌ។ ករផលស់បូតរេនះ នំឲយមនករកត់បនថយចំនួនទឹករបក់ពិន័យេនរតឹម ៤ លនេរៀល ែដលេនះ
បនសរមលេទសេលកេមឿង សុន (ដូចមនែចងកនុងមរត ១០ ៃនរកមរពហមទណឌ)។ ប៉ុ ែនត ករបតូរ
េទសែបបេនះ អចរតូវបនបករសយថ ជករអនុ វតតចបប់មិនរតឹមរតូវ ែដលបណ
ត លឲយេលកេមឿង

សុន រតូវមនេទស តមរយៈករអនុ វតតបទបបញញតិរត កមរពហមទណឌ ែដលមនលកខណៈមិនដូ ចគននឹ ង
បទេលមសរពហមទណឌ ែដលគត់ រតូវបនេចទរបកន់។ េនះសបញ
ជ ក់អំពីករអនុ វតតអនុភពរបតិសកមម
ៃនចបប់ ែដលជកររ ំេលភសិទិទ
ធ ទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិ តធម៌ របស់េលកេមឿងសុន។ មិ នែត
ប៉ុ េណណះ

េមធវ ីរបស់េលកបនទទួលដំ ណឹងពីករបតូរបទេលមសេនះេនេពលរបកសសលដី ក។

ដូ េចនះ េលក សុន ពុំបនទទួលេពលេវលរគប់រគន់េដមបីករពរកតីេឡយ េហយក៏មិនបនដឹ ងពី

របេភទ និ ងមូលេហតុ ៃនករេចទរបកន់ ទំងេនះរ ឹតែតរ ំេលភេលសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយ
យុតិធ
ត ម៌ របស់េលកេមឿង សុន ែថមេទៀត ៕

ករហមឃត់ករវិនិចយ
ឆ័ េទសពីរដង

របភពចបប់ជតិ និងអនតរជតិ
 មរត ១២ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ “េដយអនុ វតតតមេគលករណ៍អជញ

អស់ជំនុំ ជនណែដលរតូវបនតុលករសេរមចឲយរួចខលួនជសថពរេហយ ជនេនះមិ ន
អចរតូវេចទរបកន់េទៀតេទ ចំ េពះអំ េពដែដល េទះបីជេរកមករកំណត់េឈមះបទ
េលមសថមីេផសងក៏ េដយ។”
 មរត ១៤(៧
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិពលរដឋ
ធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ ៖
១៤ ៧) ៃនកតិ
“គមនជនណមនក់

រតូវយកមកេចទរបកន់

ឬយកមកផតនទេទសសរជថមីេឡយ

ចំ េពះបទេលមស ែដលបនផតនទេទសជសថពរ ឬបនេលកែលងេទសរសបតមចបប់
និងនី តិវ ិធីរពហមទណឌរបស់រដឋនីមួយៗរួចេហយ។”

ករវ ិនិច័យ
ឆ េទសពី រដង ឬេគលករណ៍អជញអស់ជំនុំ សំេដេទេលសិទិ ធរបស់បុគល
គ មនក់ៗ
ទទួ លបនករករពរ ពីករជំ នុំជរមះអំ េព ឬបទេលមសរពហមទណឌដែដលេលសពីមតង។
ែដលសលរកមចុ ងេរកយ

(េសចកតីសេរមចរបស់តុលករជន់ ខស
ព ់

ករណីែដលគមនភគីណមួយបតឹងឧទធរណ៍េនកនុងអជញយុកលកំ ណត់ )
តុ លករថជករសេរមចចុងេរកយេទេលេរឿងកតីពក់ព័នន
ធ ឹងអំ េព

េនេពល

ឬតុលករជន់ទបេនកនុង
រតូវបនចត់ទុកេដយ

ឬបទេលមសេនះ។

រគប់ភគី

ទំងអស់រតូវេគរពេសចកតីសេរមចេនះ េហយខងអយយករមិនអចប៉ុនប៉ងជំនុំជរមះេទសជនេនះ
មតងេទៀតេទចំ េពះអំ េពដែដល។

សលរកមរតូវបនរបកស

េហយករសេរមចឲយរួចខលួន

ឬផតនទ

េទស េដ រតួ ជករហមឃត់នូវករជំនុំជរមះេទសជថមីេទេលអំេព េនះ។ េសចកតីសេរមចសថពរ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េនះ នំមកនូ វគុ ណសមបតតិជេរចន ដល់ជនជប់ េចទ និងសងគមជតិ ទំងមូល តួ យ៉ង ដូចជករ
ជួ យទប់សកត់ករខជះខជយធនធនចបប់ េនេពលែដលេសចកតីសេរមចរតូវបនេធវរច
ួ េហយ។
មិនែមនជករវ ិនិច័ ឆយេទសពី រដងេឡយ
េចលករផតនទេទស

េនកនុងករណីែដលតុ លករជន់ខស
ព ់បដិ េសធ
េហយជំនុំជរមះសរេឡងវ ិញ។ មនករណីេលកែលងចំ េពះវ ិធនវ ិនិច័ ឆយ

េទសពី រដង ែដលទទួ លសគល់េដយចបប់ អនតរជតិ ដូចជករជំនុំជរមះសរជថមីនូវបទរពហមទណឌ
ែដលអចេធវបនេនកនុងករណីេលកែលងមួយចំនួន ជអទិ៍ កររកេឃញនូ វភសតុតងថមីែដលមិ នបន
ឆ
ដឹង ឬមិ នបនរកេឃញេនេពលសេរមចឲយរួចខលួន។12 ករណីេលកែលងេទនឹងេគលករណ៍វ ិនិ ច័យ
េទសពី រដង កនុងចបប់ ជតិ មនែចងេនកនុងរកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ។13
សិទធិរបស់អនីតិជន

របភពចបប់
របភពចបប់ជតិ និងអនតរជតិ
 មរត ៤០(
អនុសញញសតព
ី ីសទ
ិ ិក
ធ ុមរ ែចងថ៖ “រដឋភគី ទទួលសគល់ថ កុមរែដល
៤០(១) ៃនអនុ

ជប់សងស័យ ជប់ េចទ ឬែដលេគសគល់ថបនេលមសនឹងចបប់ រពហមទណឌ មនសិទិធ
ទទួ លបនករគិតគូ រឲយបនសមរសបេទនឹងករេលកសទួយ

ករយល់របស់កុមរអំពី

េសចកតីៃថលថូនរ និងតៃមលរបស់ខួន។
ល
ករគិតែបបេនះ ពរងឹងកុ មរឲយេចះេគរពសិទិម
ធ នុ សស
និងេសរ ីភពមូលដឋនរបស់អក
ន ដៃទ

និងយកមកគិ តនូ វអយុរបស់កុមរ

រពមទំងនូ វ

េសចកតីរបថនចង់បញចូ លកុមរមកកនុងសងគមវ ិញ និងចង់ ឲយកុមរមនតួ នទីសថបនេន
កនុងសងគម។

 មរត ១៤ (៤) ៃនកតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖
“នីតិវ ិធីអនុ វតតចំេពះយុវជន - យុវនរ ី ែដលមិនទន់មននី តិភពតមចបប់កំណត់ រតូវ

គិតដល់អយុ និងអតថរបេយជន៍ ៃនករអប់ រ ំរបស់ពួកេគេឡងវ ិញ។"
 មរត ៣១ ៃនរដឋ
រដឋធមមនុញញ ៖ “រពះរជណចរកកមពុជទទួលសគល់ និងេគរពសិទិ ធ

មនុ សសដូចមនែចងកនុង (...) កតិកសញញ រពមទំងអនុសញញទំងឡយទក់ទងេទនឹង
សិទិម
ធ នុសស សិទិន
ធ រ ី និងសិទិក
ធ ុ មរ។"

 មរត ៤៨ ៃនរដឋ
រដឋធមមនុញញ ៖ “រដឋធនរកសករពរសិទិ ធរបស់កុមរែដលមនែចងកនុង

អនុ សញញសតីពីកុមរ ជពិ េសសសិទិ ធមនជី វ ិតរស់េន សិទិទ
ធ ទួលបនករអប់ រ ំេរៀនសូរត

សិទិទ
ធ ទួលបនករគំពរកនុងសថនករណ៍មនសរងគម និងករករពររបឆំងនឹ ងអជី វ

កមមេសដឋកិចច ឬកមគុ ណេលកុមរ។ រដឋគំពររបឆំងនឹងករងរ ទំងឡយ ែដលអច
េធវឲយខូចដល់ករអប់ រ ំ និងករេរៀនសូរតរបស់កុមរ ឬែដល នំឲយអនតរយដល់សុខភព
ឬសុខមលភពរបស់កុមរ។”
12

គណៈកមមធិ ករសិទិធមនុ សសៃនអងគករសហរបជជតិ - បទអតថធិបបយទូ េទេលខ៣២៖ មរត១៤៖សិទិស
ធ មភពចំេពះ មុខ

តុលករ និងសលជរមះកតី និងសិទិធទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ (CCPR/C/GC/32) ចុះៃថងទី២៣ ែខសីហ ឆនំ២០០៧
ទំ ព័រទី ៥៦។
13

សូមេមលជពិ េសសមរត ៧ និ ង ៤៤៣ ៃនរកមនី តិវ ិធី រពហមទណឌ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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 មរត ២១២ ដល់មរត
មរត ២១៤ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ។
 មរត ៣៩ និង មរត ៤០ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ៖ វ ិធនករណ៍អនុវតតចំេពះអនីតិជន។

អនី តិជនែដលរតូវេចទរបកន់ថបនរបរពឹតតបទេលមស មនសិទិទ
ធ ទួលករជំនុំជរមះេដយ
យុតិធ
ត ម៌ែដលអនុ វតតចំេពះនីតិជន ក៏ដូចជករករពរេផសងៗបែនថមេទៀត រសបេទតមអយុ ករ
ដឹងខុ សរតូវ និ ងករលូតលស់ែផនកបញញសមរតី។ េគលបំណងបឋមៃនយុតិធ
ត ម៌អនីតិជន គឺ សតរនីតិ
សមបទ និងបញូច លជនេលមសឲយកលយជសមជិកសថបនសងគមេឡងវ ិញ។ មរត ៣១ និង ៤៨ ៃន

រដឋធមមនុញញធនថ រដឋរតូវករពរសិទិ ធកុមរ កនុងខណៈែដលចបប់ជតិដៃទេទៀត ក៏ែចងពីកររបរពឹតត
ដច់េដយែឡកចំេពះអនីតិជន
កនុងសថនភពសំខន់ៗជេរចន។
របសិនេបកលៈេទសៈតរមូវ

តុ លកររតូវពិចរណេលករេដះរសយជមួ យជនេលមសជអនី តិជន

េដយមិនេរប ករជំ នុំជរមះ

ជផលូវករ េដយធនថសិទិម
ធ នុសស និងករករពរផលូវចបប់ដៃទេទៀត ដូចជករសនមតជមុ នថគមន
េទសរតូវបនេគរពយ៉ ងេពញេលញ។
វ ិធនករដៃទេទៀតែដលមិ នែមនជនី តិវ ិធីរពហមទណឌ
តួ យ៉ងដូចជករសរមុះសរមួលរវងជនេលមស និងជនរងេរគះ កររបជុំជមួ យរកុមរគួសររបស់ជន

េលមស កររបឹ កស ករងរសហគមន៍ ឬកមមវ ិធីអប់ រ ំវ ិជជជី វៈ រតូវយកមកពិ ចរណ។14 មរត ៣៩ ៃន
រកមរពហមទណឌ

បនបេងកតឲយមនសចចធរណ៍ជរបេយជន៍ដល់ជេរមសេផសងេរកពី ពនធនគរ

សរមប់អនី តិជន។
អយុៃនករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ

របភពចបប់ជតិ
ជតិ និងអនតរជតិ
 មរត ៣៨ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ

ែចងថ៖ នី តិភពៃនករទទួ លខុសរតូវរពហមទណឌ៖

”នីតិភពៃនករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ រតូវបនកំណត់អយុចប់ពី ១៨ (ដប់ របំបី)
ឆនំេឡងេទ។”
 មរត ៣៩ និង ៤០ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ែចងថ៖ “អនី តិជនែដលរបរពឹ តប
ត ទេលមស

ជកមមវតថុៃនវ ិធនករតមដន វ ិធនករអប់ រ ំ វ ិធនករករពរ និ ងវ ិធនករឧបតថម។
ភ
ប៉ុ ែនត តុលករអចរបកសទណឌកមមរពហមទណឌេទេលអនី តិជនអយុចប់ ពី ១៤ (ដប់

បួន) ឆនំេឡងេទ របសិនេបកលៈេទសៈៃនបទេលមស ឬបុគល
គ ិកលកខណៈរបស់អនីតិ
ជនតរមូវ។”
 មរត ២១២ ដល់ ២១៤ ៃនរក
រកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ។

14

មរត៤០(៣)(ខ) ៃនអនុសញញសតីពីសិទិក
ធ ុ មរ។ គណៈកមមធិ ករសិទិម
ធ នុ សសៃនអងគករសហរបជជតិ - បទអតថធិបបយទូ េទ

េលខ ៣២៖ មរត ១៤ ៖ សិទិម
ធ នសមភពចំេពះមុខតុលករ និងសលជរមះកតី និងសិទិធទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌
កថខណឌទី ៤៤។
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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មរត ៣៨ ៃនរកមរពហមទណឌ កំ ណត់អយុៃនករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌរតឹម ១៨ ឆនំ។

មរត ៣៩ ៃនរកមរពហមទណឌ អនុញញតឲយតុលករ របកសទណឌកមមរពហមទណឌេទេលអនី តិជន15

អយុចប់ពី ១៤ (ដប់បួន) ឆនំេឡងេទ "របសិនេបកលៈេទសៈៃនបទេលមស ឬបុ គល
គ ិកលកខណៈ

របស់[អនី តិជន]តរមូវ។”

េនះមនន័យថ កុមរជជនែដលមនអយុតិចជង ១៤ឆនំ។ កុ មរ មិន

អចទទួលខុសរតូវរពហមទណឌេឡយ េហយេចរកមមនតួនទីរចនេចលពកយបណឹត ងទក់ទងនឹ ង
កុ មរ។
ករឃុខ
ំ ួលនអនីតិជន - ករឃុខ
ំ ួនបេណ
ល
ត ះអសនន
 មរត ១០(
កតិកសញញអនតរជតិសព
ីត ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិ ធ
១០(២)(ខ
)(ខ) និង ១០(
១០(៣) ៃនកតិ
នេយបយ។
 មរត ៩៦ ១០០ ២១២ ដល់ ២១៤ និ ងមរត ២២៤ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ។

បទដឋនអនតរជតិមិនគំរទឲយមនករឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសនន

ចំ េពះអនីតិជនេឡយ។

កនុង
ករណីភគេរចន ផលរបេយជន៍លប
អ ំ ផុតរបស់កុមរ រតូវបនករពរេដយករមិនបំ ែបកពួកេគេចញ

ពីឪពុកមតយ។16 ករឃុំខួលនកុមរគួ រែតេជៀសវងតមែតអចេធវបន េហយរតូវបនយកមកអនុ វតតជ
វ ិធនករចុ ងេរកយ និងកនុងរយៈេពលខលីបំផុតែតប៉ុ េណណះ។17 រកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌបនបេងកតនូ វ

តរមូវករបែនថម អរស័យេទតមអយុរបស់កុមរ ឬជនជប់ េចទអនីតិជន។ តរមូវករបែនថមទំង
េនះមនដូចតេទ ៖
កុមរែដលមនអយុ
ំ
រែដលមនអយុតិចជង ១៤ ឆន៖

•
•

មិនរតូវឲយមនករឃត់ខួន
ល (មរត ៩៦ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។

មិនរតូវបនឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសនន ប៉ុ ែនតអចនឹងរតូវរបគល់េទឲយឳពុកមតយ/អនកអណ
ពយបល

ឬមជឈមណឌលអប់ រ ំែថរកសបេណ
ត ះអសនន

រង់ ចំេសចកតីសេរមចរបស់

តុ លករ (មរត ២១២ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។

•

មិនរតូវដក់ឲយសថិតេនេរកមកររតួតពិ និតយតមផលូវតុលករេទ (មរត ២២៤ ៃនរកម

នីតិវ ិធី រពហមទណឌ) ។

អនីតិជនែដលមន
ំ
នែដលមនអយុ
ែដលមនអយុ ១៤ ឆនំ ែតតិ
ែតតិចជង ១៦ ឆន៖

•

អចសថិតេនេរកមករឃត់ខួលនរបស់ប៉ូលីសរយៈេពលអតិបរម ៣៦ េម៉ ង ចំ េពះបទ
ឧរកិដឋ និង ២៤ េម៉ ង ចំ េពះបទមជឈិម (មរត ៩៦ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។

15

កំ ណត់សមគល់៖ រកមរពហមទណឌ និងរកមនី តិវ ិធី រពហមទណឌ សំេដេលអនី តិជន ជជនទំងឡយណែដលមនអយុតិចជង ១៨

ឆនំ។ េនកនុងេសៀវេភេនះ ពកយថ ”កុ មរ" សំេដែតេទេលជនណែដលមនអយុេរកម ១៤ ឆនំ។ អនកែដលអយុ ១៤ ឆនំ ែត
តិ ចជង ១៨ ឆនំនឹងរតូវបនេហថ "អនីតិជន"។ ករែបងែចកេនះមនលកខណៈចំបច់ េនេពលែដលេយងចបប់ ជតិ។
16

17

មរត ៩ ៃនអនុ សញញសតីពីសិទិធកុមរ។
មរត ៣៧(ខ) ៃនអ.ស.ក ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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•

រតូវមនឳពុ កមតយ

អនកតំណងរសបចបប់

ឬអនកទទួ លភរកិចេច លអនី តិជន

េដយ

ជូនដំណឹងដល់ពួកគត់តមរគប់មេធយបយ កលណអនីតិជនេនះ រតូវបនឃត់ខួន
ល
(មរត ១០០ ៃនរកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ)។

•

អចសថិតេនេរកមករឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសននរយៈេពលអតិ បរម ៤ែខ ចំ េពះបទឧរកិ ដឋ

(មរត ២១៣ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ) ឬចំ េពះបទមជឈិមមនរយៈេពលអតិបរម

២ែខ

េហយមិ នរតូវេលសពី ពក់កណ
ត លៃនអបបបរមៃនេទសែដលចបប់បនកំ ណត់

សរមប់អនី តិជនេនះេឡយ (មរត ២១៤ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។
អនីតិជនែដលមន
ំ
នែដលមនអយុ
ែដលមនអយុ ១៦ ឆនំ ែតតិ
ែតតិចជង ១៨ ឆន៖

•

អចសថិតេនេរកមករឃត់ខួលនរបស់ប៉ូលីសរយៈេពលអតិបរម ៤៨ េម៉ ង ចំ េពះបទ

ឧរកិដឋ និង ៣៦ េម៉ ង ចំ េពះបទមជឈិម (មរត ៩៦ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។

•

រតូវមនឳពុ កមតយ

អនកតំណងរសបចបប់

ឬអនកទទួ លភរកិចេច លអនី តិជន

េដយ

ជូនដំណឹងដល់ពួកគត់តមរគប់មេធយបយ កលណអនីតិជនេនះរតូវបនឃត់ខួន
ល
(មរត ១០០ ៃនរកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ)។

•

អចសថិតេនេរកមករឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសននរយៈេពលអតិ បរម ៦ ែខ សរមប់បទ

ឧរកិដឋ (មរត ២១៣ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ) ឬសរមប់បទមជឈិមមនរយៈេពល

អបបបរម ៤ ែខ េហយមិនរតូវេលសពីពក់ កណ
ត លៃនអបបបរម ៃនេទសែដលចបប់
បនកំណត់សរមប់អនីតិជនេនះេឡយ (មរត ២១៤ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ)។
សិទធិទទួលបនជំនយ
ួ ពីេមធវី



មរត ១៤៣ ៃនរកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ "ជនរតូវេចទជអនីតិជនរតូវែតមន

េមធវ ីអមជនិច។
ច េបគមនករេរជ សេរ សេដយជនរតូវេចទេទ េមធវ ីរតូវបនចត់ តំង
េនកនុងលកខខណឌ ែដលែចងេដយចបប់សីអ
ត ំពីលកខនិក
ត ៈេមធវ ី ។"


មរត ៣០១ ៃនរក
រកមនី
រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ៖ "ជំនួយពីេមធវ ីរតូវែតមនដច់ខតេន

កនុងករណី [….] កលណជនជប់ េចទជអនី តិជន។ របសិនគមនករេរជ សេរ សេដយ
ជនជប់ េចទេទ េមធវ ីរតូវបនចត់តំងតមគំ និតេផតមរបស់របធនតុ លករ េនកនុង
លកខខណឌែដលមនែចងេនកនុងចបប់សីព
ត ីលកខនិក
ត ៈេមធវ ី។”

មរត ១៤៣ និ ង ៣០១ ៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ ទមទរជចំបច់ ថរគប់អនីតិជនែដល
រតូវបនេចទរបកន់ថបនរបរពឹតតេលមស រតូវមនេមធវ ីជដច់ខត។ របសិនេប ជនជប់ េចទជ
អនី តិជនេនះ មិ នបនេរជសេរ សេមធវ ីេទ តុលកររតូវចត់តំងេមធវ ីឲយជនេនះ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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សិទធិៃនជីវភពឯកជន



មរត ១៤(១
១៤ ១) ៃនកតិ
កតិកសញញអនតរជតិ សតព
ី ីសទ
ិ ិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ ែចងថ៖

"សរព័ត៌មន និងសធរណជនអចមិនឲយចូ លរួមទំងរសុង ឬែផនកមួ យៃនសវនករ
[...] េនេពលផលរបេយជន៍ៃនជី វ ិតឯកជនរបស់គូភគីតរមូវឲយេធវដូេចនះ ។”


"កនុងទិសេដេនះ
និងេដយគិ តេទនឹ ងបទបបញញ តិៃត នលិខិតូបករណ៍អនតរជតិែដលពក់ព័នធ
រដឋភគី រតូវ
មរត

៤០(២
៤០ ២)((ខ)(៧
)(៧)

ៃនអនុ
អនុសញញសតព
ី ីសទ
ិ ិក
ធ ុមរ

ែចងថ៖

ធន ជពិ េសសថ [....] រតូវេគរពយ៉ ងេពញេលញ នូ វសិទិៃធ នជី វ ិតឯកជនរបស់
[កុ មរ] េនរគប់ដំណក់កលៃននីតិវ ិធី ។”

សវនកររពហមទណឌែដលពក់ព័នន
ធ ឹងនី តិជន ជទូ េទគួ រែតេប កជសធរណៈេដ មបីអនុ វតត
តមសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះជសធរណៈ។

ក៏ប៉ុែនត

េនេពលែដលសវនករពក់ ព័នន
ធ ឹង

អនី តិជន ករដក់ កំហិតអនកចូ លរួមសវនករគឺ ជកររសបចបប់ េដមបីករពរជី វ ិតឯកជនរបស់កុមរ
និងបេញចៀសផលវ ិបកេទៃថងេរកយ។

រគប់សវនករពក់ ព័នន
ធ ឹងអនីតិជនគួ រែតដំ េណរករជ

អសធរណៈ18 ប៉ុ ែនតកុងករណ
ន
ី ែដលសវនករជអសធរណៈមិ នអចេធវេទបន វ ិធនករណ៍ករ

ពរជី វភពឯកជនរបស់អនីតិជនេនេពលសវនករគួ រែតរតូវបនអនុ វតត។ កនុងេគលបំណងេនះ វ ិធី
សរសតជេរចនែដលអចអនុ វតតបន មនដូ ចជ របំងករពរ ឬករេបកសវនករតមរយៈករ
បងហញសេមលង ែតមិនបងហញមុខ េដយេរបទូរទសសន៍។
ករឃុខ
ំ ួលនអនីតិជន - ករឃុខ
ំ ួនេរកយសវនករ
ល



មរត ៣៩ ដល់ ៤០ ៃនរកមរពហម
រកមរពហមទណឌ ។

ផលរបេយជន៍លប
អ ំផុតរបស់កុមររតូវយកមកពិចរណជអទិ ភព េនេពលបងគប់ ឬដក់

ទណឌកមមេលអនីតិជនេលមសចបប់រពហមទណឌ។19 ករដក់ពនធនគរអនី តិជនែដលរកេឃញថេលមស
ចបប់ រពហមទណឌ រតូវបនចត់ទុកជវ ិធនករណ៍ចុងេរកយបងអស់ ែដលរតូវបនអនុ វតតែតកនុងករណី
ពិ េសសមួ យចំនួន។20 មរត ៣៩ និ ង ៤០ ៃនរកមរពហមទណឌែចងថ អនីតិជនែដលរបរពឹ តប
ត ទ

េលមស ជកមមវតថុៃនវ ិធនករតមដន វ ិធនករអប់ រ ំ វ ិធនករករពរ និងវ ិធនករឧបតថមភ។ ប៉ុ ែនត

តុ លករអចរបកសទណឌកមមរពហមទណឌបន

18

របសិនេបកលៈេទសៈៃនបទេលមស

ឬ”បុគល
គ ិក

គណៈកមមធិករសិទិក
ធ ុ មរៃនអងគករសហរបជជតិ - បទអតថធិបបយទូ េទេលខ ១០ សិទិក
ធ ុមរេនកនុងយុតិតធម៌អនីតិជន CRC/

C/GC/10 ចុ ះែថងទី២៥ ែខេមស ឆនំ២០០៧ កថខណឌទី៦៦។
19

មរត ៣៧(ខ) ៃនអនុ សញញសតីពីសិទិធកុមរ។

20

មរត៣៧(ខ) ៃនអនុ សញញសតីពីសិទិធកុមរ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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លកខណៈ របស់[អនីតិជន]” តរមូវ។ កុមរមិ នអចជកមមវតថុៃនករដក់ទណឌកមមរពហមទណឌេឡយ។

វ ិធនករណ៍ជំនួសពនធនគរ ែដលតុលករអចអនុ វតត រួមទំងករដក់ ឬរបគល់អនី តិជន៖

•

ជមួយឪពុ កមតយ ឬអណពយបល ឬបុគល
គ ែដលែថរកសអនីតិជនេនះ ឬបុគគល
ណេផសងេទៀត របសិនេបបុគគលេនះសកតិសមនឹងទុកចិត។
ត

•
•
•
•

េទឲយេសវសធរណៈែដលសរមប់ ទទួលបនទុកអនីតិជន។

េទឲយអងគករឯកជនែដលមននីតិសមបទកនុងករទទួលអនីតិជន។
េទឲយមនទីរេពទយ ឬសថប័នឯកេទស។

ឲយសថិតេរកមករករពររបស់តុលករ។

កនុងករណីែដលអនីតិជនជប់ េទសពនធនគរ មរត ១៦៦ ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងថអនីតិ
ជនេនះ “រតូវឃុំខួលនេនទី កែនលងពិ េសស ខណឌដច់ពីនីតិជន” េហយ “រតូវសថិតេនេរកមរបបេដយ

ែឡកជឯកតតបុគគល ែដលជទីកែនលងសរមប់ អប់ រ ំ និងបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជី វៈ។”

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ែផនកទី៣ ៖ ករសេងកតករណ៍សវនករ
ែផនកទី១ៃនេសៀវេភមគគុេទទសក៍េនះបនបរ ិយយ

អំពីអីែវ ដលជករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌

េដយេធវករកត់សមគល់ថ ករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ពិតមនសរៈសំខន់ មិ នរតឹ មែតសរមប់កិចច
ករពរសិទិដ
ធ ល់ជនជប់េចទ និ ងជនរងេរគះប៉ុ េណណះេទ ែថមទំងមនសរៈសំខន់ដល់ករធន
បននូ វរដឋបលយុតិធ
ត ម៌លេអ ទៀតផង ែដលេនះគឺ ជគនលឹះេឆពះេទរកនីតិរដឋ។ រ ីឯែផនកទី២វ ិញ បនេផតត
ករពិ ភកសេទសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ជក់ លក់មួយចំនួន
ទំងេនះ

ែដលមនេនកនុងចបប់ជតិ និងអនតរជតិ
តុ លករឯករជយ មិនលេមអៀង និងមនសមតថកិចច ។

និងអតថន័យៃនសិទិ ធ

រួមទំងសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយ

េដយែឡក ែផនកទី៣ៃនេសៀវេភមគគុេទទសក៍េនះ នឹងេរៀបរប់អំពីបណ
ត ដំណក់កល និ ង

បញ
ហ ជក់ែសតងនន ែដលរតូវយកមកពិ ចរណ េនេពលសេងកតករណ៍សវនករ និងេនេពលេធវ
របយករណ៍អំពីសេងកតករណ៍េនះ។ ដូចែដលបនបញ
ជ ក់កុងែផន
ន
កខងេដម សិទិទ
ធ ទួលបនករ

ជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ ជសិទិម
ធ ូលដឋនធននូ វនីតិវ ិធីតមចបប់ និងរដឋបលយុតិធ
ត ម៌ដ៏រតឹមរតូវ។
ដូ េចនះ ករសេងកតករណ៍សវនកររពហមទណឌ មនសរៈសំខន់កុនងករករពរសិទិម
ធ នុសស និងបឋម
ភពៃននីតិរដឋ។ បនទប់ពីបនេរៀបរប់អំពីចបប់ និងបទដឋននន ពក់ព័នន
ធ ឹងករជំនុំជរមះេដយ

យុតិធ
ត ម៌ ែផនកទី៣េនះនឹ ងបងហញនូ វលកខខណឌ និ ងទិដភ
ឋ ពជក់ ែសតងទំងឡយ ែដលចំបច់ សរមប់
ករសេងកតករណ៍សវនករ។ ែផនកេនះគួ រែតរតូវបនអនុ វតតរតឹមែតជមគគុេទទសក៍ប៉ុេណណះ េហយអច
នឹងទមទរឲយមនករែកសរមួល

អរស័យតមេគលបំណងជក់លក់ៃនសថប័នសេងកតករណ៍

សិទិទ
ធ ក់ទងនឹងករជំនុំជរមះ (“សថប័នសេងកតករណ៍”) ឬអរស័យតមវ ិេសធនកមមចបប់ ែដលទក់
ទងនឹ ងសិទិ ធទទួលបនជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌។
ដូចែដលនឹ ងលំអិតបែនថមេទៀតកនុងែផនកទី៣េនះ

បណ
ត ចំនុចខងេរកម

នឹងរតូវយក

មកពិចរណេនេពលសេងកតករណ៍សវនករ៖
•

ករេរៀបចំមុនេពលសេងកតករណ៍សវនករ

•

ដំ េណរករករសេងកតករណ៍សវនករ

•

ករពិភកស និ ងតស៊ូមតិ

•

កររកសទុកទិ នន
ន ័យ

•

ករវយតៃមលគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ។

ក.. ករេរៀបចំមន
ុ េពលសេងកតករណ៍សវនករ
គេរមងសេងកតករណ៍សវនករ អចទទួលបនគុណភពខពស់ េជគជ័ យ និងរបសិទភ
ធ ព
អរស័យេលករេធវែផនករ

និងករេរៀបចំ

េនមុនេពលសេងកតករណ៍សវនករ។

ដូ ចែដលនឹង

លំអិតបែនថមេទៀតេនកនុងែផនកេនះ សថប័នសេងកតករណ៍នឹ ងរតូវេរៀបចំ តមករជក់ែសតង នូ វចំ ណុច

ខងេរកម៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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•

ករកំ ណត់អំពីេគលេដ

•

ករេរជសេរ សសវនករ

•

ករេរជសេរ សមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

•

ករផតល់ព័ត៌មនដល់មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

•

ករសិកសរសវរជវបឋម េដយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

•

ករពិ ភកសផលស់បូតរេយបល់ជមួយភគីពក់ ព័នធ

•

ករពិចរណេទេលករអនុ វតតជក់ ែសតង

េគលេដ
ជករចប់េផតម សថប័នសេងកតករណ៍រតូវពិចរណអំពីេគលបំ ណង និងកំណត់េគលេដ
ឲយបនចបស់លស់

សរមប់ករសេងកតករណ៍សវនករ។

ដំណក់កលពិចរណដ៏មនសរៈសំខន់ បំផុត
េរៀបចំបឋមដ៏ ៃទេទៀត

ករកំណត់េគលេដេនះ

ពីេរពះវជះឥទធិពលខលំង

អចជ

េទេលដំណក់កល

រប់ទំងករេរជ សេរ សសវនករសរមប់សេងកតករណ៍

និ ងមរនតីសេងកត

ករណ៍សវនករ (ែដលនឹងលំអិតបែនថមខងេរកម) ។ ជេរឿយៗ ករសេងកតករណ៍សវនករមន
េគលេដទូ េទ មួយចំ នួន ឬទំងអស់ ដូចខងេរកម៖
•

ភពអចេមលេឃញ៖ វតតមនរបស់មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ ជសញញរបប់ដល់
អជញធរ និងសធរណជន អំពីរបេយជន៍ ៃនករសេងកតភពយុតិ តធម៌ ៃននី តិវ ិធីរពហម
ទណឌ និ ងជំ រញ
ុ ឲយតុលករផតល់នូវករជំ នុំជរមះមួ យែដលយុតិធ
ត ម៌ ។

•

យុតិធ
ត ម៌៖ ធននូ វករេគរព និងករអនុ វតតសិទិជ
ធ នជប់េចទ ទទួ លបនករជំនុំ
ជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌។

•

កររបមូលព័ត៌មន៖

របមូលព័ ត៌មនបែនថម

អំ ពីករអនុ វតតសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំ

ជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ េដយតុ លករ។ ទទួលបនព័ត៌មនលំអិត អំពីសវនករជក់
លក់ណមួយ និងអំពីកតតខងេរកែដលជះឥទធិពលេលករជំនុំជរមះ។
•

ករេធវរបយករណ៍៖ ផតល់ព័ត៌មនដល់សធរណជន អជញធរ និងអងគករអនតរជតិ
អំពីភពវ ិជជមន និងសមិ ទិផ
ធ ល ក៏ដូចជភពមិនរបរកតី និងភពមិនសមរសបនឹ ង
នីតិវ ិធីរពហមទណឌ រពមទំងកររបរពឹ តតរសបចបប់ែដលធនសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំ
ជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌។

េគលបំណងចមបងៃនករេធវរបយករណ៍អំពីកររ ំេលភ

បំ ពនទំងេនះ គឺជំរញ
ុ ឲយមនករផលស់បូតរេនកនុងករអនុ វតតជក់ ែសតង និងចបប់ និង

ផតល់អនុសសន៍ េដ មបីធនថចបប់ជតិ និងករអនុ វតតជក់ ែសតង អនុ េឡមតមបទ
ដឋនអនតរជតិ។
និ យយឲយលំអិតជងេនះបនតិច សថប័នសេងកតករណ៍នឹងទទួលឥទធិពល ពី រេបៀបវរៈ និង
ែផនកែដលខលួនយកចិតទ
ត ុកដក់ជពិ េសស
ឬរបេភទៃនសិទិស
ធ កមមណមួ យ។

ដូចជករេផតតេទេលបណំុត សិទិម
ធ ួយចំ នួន

ករកំ ណត់េគលេដៃនករសេងកតករណ៍សវនករនឹងធនថ

េគលេដតូ ច និ ងេគលេដធំ ៃនគំនិតផតួចេផតមករសេងកតករណ៍សវនករ មនលកខណៈចបស់

លស់តំងពី េពលចប់ េផតម េហយនឹងជួ យឲយសថប័នសេងកតករណ៍ អចេរជ សេរ សរបេភទសវនករ
សរមប់សេងកតករណ៍។ េដមបីកំណត់េគលេដេនះ សថប័នសេងកតករណ៍គួ រែត៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ករណីសិកសទី៣ ៖ គេរមងសេងក
គេរមងសេងកតករណ៍សវនករ
ៃនមជឈមណ
ៃនមជឈមណឌលសិទិម
ធ នុសសកមពុជ
គេរមងេនះមនេគលេដ ែកលមអនីតិវ ិធី និងករ

ធនគមនទំ នស់ផលរបេយជន៍ រវង

•

ករេគលេដែដលបនកំណត់។ ឧទហរណ៍៖
េនេពលសថប័នមួ យសេងកតករណ៍

អំ ពីសិទិ ធ

ជនជប់េចទ េនកនុងសវនករ សថប័នេនះក៏
រតូវពិ ចរណផងែដរ
ថេតខួលនបនេធវករជ
មួ យនឹងជនរងេរគះឬេទ

ឬថេតខួនមនផល
ល

របេយជន៍ េនកនុងសវនករ ែដលសេងកតែដរ
ឬេទ ពីេរពះថករណ៍អចនឹងជះឥទធិពល ភព
ឯករជយ

និ ងមិនលេមអៀងៃនករសេងកតករណ៍

េនះ។
ពិ ចរណថ េតេគលេដនីមួយៗ នឹ ង

•

េធវឲយសកមមភពរបស់មរនតីសេងកតករណ៍េលច
េចញជរូបរងែដរឬេទ

េនកនុងអំឡុងេពល
ដំ េណរករសេងកតករណ៍សវនករ។ រល់ករ
លំបកទំងឡយ

គួ រែតរតូវបនបំភឺ លឲយចបស់

និងេដះរសយឲយេហយេរសច
កលដំបូង
សវនករ

េនដំណក់

អនុវតតេនកនុងតុលករកមពុជ

ឲយមនលកខណៈកន់

ែតរបេសរេឡង ែដលឈនេទរកករេគរពខជប់ ខួជន

ជងមុន នូវបទដឋនៃនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌។

បុគគលិកគេរមង បនសេងកតករណ៍សវនកររពហម
ទណឌ េនសលដំ បូងរជធនីភំនេពញ និងសល
ដំបូងេខតតកណ
ត ល តំងពីែខសីហ ឆនំ២០០៩ មក
េម៉លះ។

គេរមងេនះដំេណរករេរកមកិចចឧបតថមភពី

សំណក់ ទីភនក់ ងរសរមប់ករអភិវឌឍអនតរជតិ

ៃន

សហរដឋអេមរ ិក និងវ ិទយសថនរគប់ រគងបូព៌បចចឹម។
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករៃនម.ស.ម.ក
ដំេណរេទកន់ តុលករជេរៀងរល់ៃថង
សវនករឲយបនេរចន

េធវ

និងចូលរួម

តមែដលអចេធវេទបន

េដមបីកត់រតករេគរព សិទិធទទួលបនករជំនុំជរមះ
េដយយុតិតធម៌ េដយេរប តរងសេងកតករណ៍សវន
ករ ែដលរតូវបនេរៀបចំទុកជមុន។ ទិននន័យែដល
របមូលបន

នឹងរតូវបញូច លេទកនុងរបព័នធរគប់រគង

ទិននន័យេនេលអុីនធឺណិត ែដលសធរណជនអច

ៃនករេរៀបចំ ករសេងកតករណ៍

ចូលេមលបន។ បុគគលិកគេរមង ចងរកងទិននន័យ

បំណងកត់បនថយជអតិបរមនូ វ

ទំងេនះ ជរបយករណ៍ ពីរដងកនុងមួយឆនំ េដមបី

វ ិវទផលរបេយជន៍រវងេគលេដ

ែដលអច

បងហញពីទិននន័យ

ែដលរបមូលបនេនកនុងអំឡុង

ផលប៉ ះពល់អវ ិជជ

េពលរបយករណ៍មុនៗ កនុងេគលបំណងកំណត់ ពី
ភពផលស់បូតរ។

មន ែដលេក តេចញពី ករសេងកតករណ៍សវន

របយករណ៍នីមួយៗ បងហញពីមូលដឋនរគឹះពក់

េក តមននៃថងមុខ។
ពិ ចរណេទេល

•

ករ ។ ឧទហរណ៍៖ តុលករអចនឹងសេរមច
ផតនទេទសយ៉ ងតឹ ងរ ឹងជងធមមត ដល់ជនជប់
េចទ

េដយសរែតវតតមនរបស់មរនតីសេងកត

ករណ៍សវនករេនកនុងសវនករ។21

ព័នធនឹងសិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះ

េដយយុតិតធម៌

េនកនុងចបប់ជតិ និងអនតរជតិ និងផតល់អនុសសន៍
ជក់ែសតង េដមបីបេងកនករេគរពបទដឋនៃនករជំនុំ
ជរមះេដយយុតិតធម៌

។

មុននិងេរកយេពលេចញ

ផសយរបយករណ៍ បុគគលិកគេរមងេធវករពិភកស
ជមួយៃដគូ ពក់ព័នធកុនងវ ិស័យយុតិតធម៌ បំណងផលស់

បតូរេយបល់កុនងកំ ែណទរមង់របព័នធយុតិតធម៌ និងេលក
ទឹកចិតតឲយមនករអនុវតតអនុសសន៍។
គេរមងេធវ
ករតស៊ូមតិ ែបបសថបនជមួយតុលករ។

របធន

សលដំបូងរជធនីភំនេពញ និងេខតតកណ
ត ល រតូវ
21

បនផតល់ព័ត៌មន និងបចចុបបននកមមពីដំេណរកររបស់

ទំ ព័រទី ៥ ៃនេសៀវេភែណនំសីព
ត ីករសេងកតករណ៍នី តិវ ិធី រពហមគេរមង
ទណឌ៖ េសចកត
ណនំ
េលខ៥ េគណៈកមម
រអនកចបប់
អនតរវជតិ
តំងីែពី
េពលចប់
ផតម រហូក
តដល់
ករអនុ
តត៕

(២០០៩)។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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សិទិសំ
ស
ធ ខ
ំ ន់ៗែដលេរជ
ករសេងកតករណ៍សវនករ
ែដលេរជសេរ សសរមប់ករសេងក
ករ
ករេរជសេរ សសិទិ ធសរមប់ករសេងកតករណ៍សវនករ

ពិ តជមនសរៈសំខន់ ។

ជ

ឧទហរណ៍ អចជករេរជសេរ សវ ិភគ ថេតសិទិ ធែដលែចងេដយចបប់ (សិទិជ
ធ នជប់ េចទពក់ព័នធ
នឹងករជំនុំជរមះ)

រតូវបនេគរព

និ ងអនុ វតតជក់ ែសតងេនកនុងសវនករែដរឬេទ

ឬក៏វ ិភគពីអងគ

េសចកតីៃនេរឿងកតី ឬក៏ទំងពី រ។ សថប័ នសេងកតករណ៍រតូវសេរមចចិតត ថេតគេរមងរតូវេផតតេទេលអី វ
ជរបកដ

េដមបីកំណត់ទិសេដរបស់គេរមង

និងអចកំណត់បននូ វេគលេដែដលអចសេរមច

បន។
ករេរជសេរ សសវនករ
ដូចែដលបនបករសយខងេល េគលេដ ផលរបេយជន៍ និងជំនញរបស់សថប័នសេងកត
ករណ៍ នឹ ងជះឥទិ ធពលេលករេរជសេរ សរបេភទសវនករសរមប់សេងកត និ ងមរនតីសេងកតករណ៍។

កតតែដលជះឥទធិពលទំងេនះ មនដូចខងេរកម៖22
•
•

សរៈសំខន់ ៃននេយបយ និងសិទិម
ធ នុ សសេនកនុងនីតិវ ិធី
លកខណៈតំណងៃនរបេភទសវនករ

•

ភពមិនរបរកតី ៃនសវនករែដលបនគិតទុកជមុន

•

របវតតិែដលពក់ព័នន
ធ ឹ ងសវនករ

•

ចំណប់អរមមណ៍របស់របព័នស
ធ
រព័ត៌មនេលសំណុំេរឿង

•

ឋនៈៃនភគីពក់ ព័នេធ នកនុងសវនករ រប់ទំងជនជប់ េចទ និងជនរងេរគះ

•

របេភទៃនបទេចទរបកន់

ករេរជសេរ សមរនត
សមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ
ករមិតៃនភពជំនញរបស់មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ
ករណ៍រតូវយកមកពិចរណ។

ជបញ
ហ មួយែដលសថប័នសេងកត

េនខណៈែដលករសេរមចចិ តណ
ត
មួយ

ែតងែតនំមកនូ វគុណ

របេយជន៍ និងគុ ណវ ិបតតិ ជករសំខន់ណស់ ែដលមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ៖
•

មនភពឯករជយ និងមិ នលេមអៀង និងរតូវបនេគេម លេឃញថដូ េចនះ

•

មនចំ េណះដឹ ងពីសិទិ ធទទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌កុងបរ
ន
ិបទសិទិម
ធ នុសស

•

យល់ដឹងពី មូលដឋនចបប់ ៃនសិទិទ
ធ ំងេនះ

•

យល់ពីតួនទី របស់មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ ែដលរប់ទំងភពមិនលំេអៀង និង
មិនចូលរួមពក់ព័នធកុងនី
ន តិវ ិធី េដយមិននិ យយេទកន់ភគីណមួយ។

សថប័នសេងកតករណ៍អចផតល់ជជំនួយ

ដល់មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

ទក់ទងនឹង

ចំ ណុចទី២ ដល់ទី៤ ខងេល តមរយៈករផតល់ជវគគបណុត ះបណ
ត ល និ ងករែណនំតរមង់ទិស។

22

ដូ ចខងេល។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ

46

ករផតលព
់ ័ត៌មនដល់
នដល់មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ
តំងពី េពលចប់ េផតមគេរមង
ករណ៍រតូវធនថ

រហូតដល់មុនេពលសេងកតករណ៍សវនករ

មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

បនទទួលេពញេលញនូ វព័ត៌មនែដលពក់ព័នធ

ឲយបនេរច នតមែដលអចេធវបន។ ព័ត៌មនទំងេនះរតូវលំអិតរគប់ រគន់
កមមឲយបនរតឹមរតូវ

សថប័នសេងកត

បងហញពីដំណក់កលសំខន់ៗរបសិនេប មន

េដមបីពនយល់ពីេបសក

និងផតល់ឲយមរនតីសេងកតករណ៍

សវនករនូ វព័ត៌មនែដលចំបច់ និងែចកចយឯកសរែដលមន។ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ
រតូវយល់ចបស់ ពីចំណុចមួយចំនួនដូចខងេរកម៖
•

េគលបំណងៃនគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ រប់ទំងតួនទី និ ងករទទួលខុស
រតូវ េដ មបីធនថវ ិសលភពៃនតួនទី និងករងររបស់មរនតីសេងកតករណ៍សវន
ករ រតូវបនកំ ណត់ចបស់លស់

•

ចំ ណុចែដលរតូវពិ ចរណេពលសេងកតករណ៍សវនករ

•

ចបប់ថតចមលង ឬករមងេគលករណ៍ែណនំអនតរជតិ ឬលិខិតូបករណ៍ ែដលពក់
ព័នធនឹងនីតិវ ិធី

•

ព័ត៌មនសំខន់ៗ ដូចជព័ត៌មនលំអិតអំពីទីតំងតុលករ េម៉ ងសវនករ ឬតរមូវ

•

ករេផសងៗេទៀតកនុងតុលករ
ព័ត៌មនលំអិត អំពីសវនករ ដូចជ ភគី ៃននីតិវ ិធី េឈមះបុគគលិកតុ លករ អងគ
េហតុេរឿងកតី និ ងរបេភទៃនបទេចទរបកន់

•

េគលករណ៍នន ឬរកមសីលធម៌ ែដលរតូវេរប េនេពលសេងកតសវនករ

•

ព័ត៌មនលំអិតសរមប់ទក់ទងបុ គល
គ ិកពក់ព័នក
ធ ុងស
ន
ថ ប័នសេងកតករណ៍ កនុងករណី
ែដលកនុងអំ ឡុងេពលអនុ វតតគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ
មរនតីសេងកតករណ៍
សវនកររតូវករព័ ត៌មនពក់ព័នន
ធ ឹងបញ
ហ េគលនេយបយ

ឬបញ
ហ បនទន់ែដល

ទមទរឲយមនករេដះរសយឆប់ រហ័ស
•

អនុ សសរណៈេយគយល់គន ឬលិខិតអនុ ញញត ែដលផតល់េដយតុលករ (ដូ ចនឹង
ពិ ភកសខងេរកម)

•

ព័ត៌មនសុវតថិភព រួមទំងវ ិធី សរសតែដលរតូវអនុ វតត េនេពលមនករគំ រមគំ ែហង
ឬកររពួយបរមភេផសងៗ

វក៏ជកររបេសរផងែដរ

របសិនេបមរនតីសេងកតករណ៍សវនករថមីែដលេទបនឹងអនុ វតតករ

ងរ រតូវបនអមេដយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករែដលមនបទពិ េសធន៍ខស
ព ់ េនកនុងអំឡុងេពល
សេងកតករណ៍សវនករណមួយ។ ករេធវរេបៀបេនះ អចឲយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករថមី មន
ឱកសផសុខ
ំ ួលនេទនឹ ងដំ េណររបរពឹតេត ទេនកនុងតុលករ
និ ងករងរទំងឡយពក់ព័នន
ធ ឹងករ
សេងកតករណ៍សវនករ ជមួយនឹងរគូមនក់ ែដលអចេឆលយនឹងសំណួរែដលអចមន ពក់ព័នធនឹង
តុ លករ តរងសេងកតករណ៍សវនករ េនកនុងករអនុ វតតជក់ ែសតង។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ករអនុវតតដ៏
ដល
៏ ប
អ ំផុត៖ ករជូ
ករសេងកតករណ៍សវនករ
ករជូនដំណឹងដល់
ងដល់តុលករ អំពីករសេងក
េនេពលចប់ េផតមអនុ វតតគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ
តុ លករអំ ពីទីកែនលងៃនករសេងកតករណ៍សវនករ
សថប័នសេងកតករណ៍

ករជូនដំ ណឹងជមុនដល់

រតូវបនចត់ទុកជករអនុ វតតដ៏លប
អ ំផុត។

គួ រែតទក់ទងរបធនតុ លករពក់ព័នធ

េដមបីជូនដំណឹងអំពីគេរមងសេងកត

ករណ៍សវនករ និ ងផតល់ដំណឹងថសវនករែដលដំេណរករេនកនុងតុ លករ នឹងរតូវបញូច លេទ

កនុងករសេងកតរបស់គេរមង។ ជករអនុ វតតដ៏លអ កនុងករជួបរបជុំ ជមួយេចរកម និងបុគគលតុ លករ
េដ មបីជូនដំ ណឹងអំ ពីមូលេហតុៃនករសេងកតករណ៍។ ករជួ បរបជុំ េនះក៏ផល
ត ់ឱកសផងែដរ ដល់
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ កនុងករបេងកតទំនក់ទំនងលអជមួយេចរកម និ ងបុគល
គ ិកតុលករ។
ករវយតៃមលខងហនិ
ខងហនិភ័យសុវតថិភព
ខង
សថប័នសេងកតករណ៍គួ រវយតៃមលពីហនិភ័យសុវតថិភព
ហនិភ័យអវីខលះពក់ព័នស
ធ ុវតថិភព

េដមបីកំណត់ថេត អចមន

ែដលេកតមនេដយសរគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ

េដយសរករសេងកតករណ៍តុ លករណមួយ

របសិនេបមនហនិភ័យេកតេឡង

ឬ

រតូវចត់ វ ិធន

ករណ៍ េដមបីកត់បនថយហនិភ័យទំងេនះ។ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករគួ រទទួលបនព័ត៌មន
អំពីហនិភ័យេនះ

និ ងគួ រែតដឹ ងថខលួនជអនកទទួលខុសរតូវទំងរសុង

ចំ េពះសុវតថិភពផទល់របស់

ខលួន។ កនុងករណីែដលមិនអចរគប់រគងហនិ ភ័យេនះបន សថប័ នសេងកតករណ៍រតូវពិចរណសរ
ជថមី ថេតរតូវបនតអនុ វតតគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ ឬសេងកតករណ៍តុ លករេនះ ឬយ៉ ង
ណ (សូមេម លករណីសិកសទី ៣ សរមប់ វ ិធីសរសតែដលអនុ វតតេដយម.ស.ម.ក។
ខ. ករអនុវតតករសេងកតករណ៍សវនករ
េនេពលែដលដំណក់កលរតួតពិនិតយ

និ ងរសវរជវមុ នេពលសេងកតសវនករ

រតូវបន

បញចប់ ដំ េណរករសេងកតករណ៍សវនករ រតូវចប់េផតម។ ែផនកេនះនឹងពិ ចរណ េលរបធនបទ
ដូចខងេរកម៖
•

តរងសេងកតករណ៍សវនករ

•

ករចូលេទកន់បនទប់សវនករ

•

ករេធវកំណត់ រត

•

ករមិនេធវអនតរគមន៍កុងសវនករ
ន

•

សិទិស
ធ ំខន់ ៗែដលេរជសេរ សសរមប់សេងកតករណ៍សវនករ

•

េសចកតីែថលងករណ៍ជសធរណៈ េធវ្េនកនុងសវនករ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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តរងសេងក
តរងសេងកតករណ៍សវនករ
តរងសេងកតករណ៍សវនករ

ជ

វ ិធី សរសតមួយ ែដលសថប័នសេងកតករណ៍ អច
េរបសរមប់សេងកតសវនករ។

តរងេនះ

បងហញចំ ណុចជេរច ន ែដលមរនតីសេងកតករណ៍
សវនករ រតូវពិចរណេនេពលសេងកតសវន
ករ។ តរងសេងកតករណ៍េនះ រតូវបនបេងកត
េឡងរសបតមបរ ិបទ

ែដលបងហញពីចំណុច

ែដលមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ គួ រពិ ចរណ
និងវ ិភគេនេពលសេងកតសវនករ។ ទរមង់ ៃន
តរងេនះ

រតូវបនែបងែចករសបតមដំណក់

កលនីតិវ ិធី ចបប់

ភជប់សិទិជ
ធ ំ នុំជរមះជក់លក់

នីមួយៗ ែដលគួ រែតរតូវបនករពរ។ តរងេនះ
េដ រតួនទី ជចំណុចរួមមួយ
ែផនកតូចៗលំអិតជក់លក់

ែដលែបងែចកជ
េដមបីកំណត់ជ

ទរមង់មួយ។ បែនថមពី េលេនះ តរងផតល់នូវភព

ករណីសិកសទី៤ ៖ តរងសេងកតករណ៍
សវនករៃន
ស.ម
ម.ក
ក
សវនករៃនម
ៃនម.ស
ម..ស..ម..ក

បនបេងកតតរងសេងកត

ករណ៍សវនករ

សរមប់េរប របស់េនកនុង

គេរមងសេងកតករណ៍សវនករ។

សេងកតករណ៍សវនករេនះ រសបតមបរ ិបទ
របេទសកមពុជ
ទក់ទងនឹង

េដយបញូច លសំណួរជេរចន
សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះ

េដយយុតិតធម៌ េនកនុងបរ ិបទកមពុជ។
សេងកតករណ៍សវនករ

ឧបករណ៍ដ៏មនសរៈសំខន់បំផុត
សេងកតករណ៍

តរង

ែដលអចេរបជគំ រូ

អចរកបនេនកនុងឧបសមព័នធទី១ ៃនេសៀវេភ
េនះ។ សំណួរនីមួយៗ ពក់ ព័នធនឹងករករពរ
ជក់ លក់

ែដលធនេដយចបប់ជតិ

និង

អនតរជតិ ៕

ដូចគនែដលអចេរបបនេដយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់។
អចេរបរបស់សរមប់េរបៀបេធៀប

តរង

និងជទិ នន
ន ័យែដលមនបរ ិមណ។

លទធផលែដលទទួលបន
ដូ េចនះ

តរងេនះ

សរមប់ អនុ វតតករសេងកតករណ៍សវនករ។

ែដលេរជសេរ សេរបតរងសេងកតករណ៍សវនករ

ជ

បណ
ត សថប័ ន

គួ រគបបីបេងកតតរងមួ យែដល

លំអិត ឆលុះបញ
ច ំងេគលេដៃនករសេងកតករណ៍សវនករ។ តរងសេងកតករណ៍សវនករ រតូវ
ែតងយរសួលេរបសរមប់មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ
េដ មបីអចបំ េពញបនេនកនុងេពលសវន

ករ។ អរស័យេហតុ េនះេហយេទបអកសរេនកនុងតរងេនះ រតូវមនចំនួនតិច។ ដូ េចនះ របអប់សរមប់

គូ ស មនសរៈរបេយជន៍ េនេពលែដលសំណួរេនកនុងតរង អចេឆលយបនេដយពកយថ “មន”

ឬ “គមន”។ ករេធវរេបៀបេនះក៏អចកត់ បនថយបនជអតិបរម នូ វករពឹងែផអកេលករចងចំរបស់មរនតី
សេងកតករណ៍ សវនករ និងជួ យធនថទិននន័យែដលទទួលបន មនភពរតឹ មរតូវ និ ងសុរកិត។
េនេពលែដលមនតរងសេងកតករណ៍សវនករេហយ
ផសំខួនឯងេទនឹ
ល
ងលកខខ័ណឌនន

មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវ

និងយល់ចបស់អំពីអតថន័យៃនករេរជសេរ សរបអប់នីមួយៗកនុង

តរង។ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករគួ រេធវករកត់ រតករអនុ វតតលកខខ័ណឌនីមួយៗ េដមបីងយរសួល
កនុងករេរប របស់តរងេនកនុងករអនុ វតតជក់ ែសតង។ គំររូ បស់តរងសេងកតករណ៍សវនករ អចរក
បនេនកនុងែផនកឧបសមព័នធៃនេសៀវេភមគគុេទទសក៍ េនះ។
ករចូលេទកន់
េទកន់បនទប់សវនករ
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

គួ រែតអចចូលេទកនុងបនទប់សវនករ

េដយមិនបច់ចុះ

េឈមះ។ ប៉ុ ែនត ករណីមនសំេណឲយេធវដូេចនះ មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវេរតៀមជេរសច េដ មបី
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ពនយល់មរនតីតុលករ

និងអនកពក់ព័នធ

អំពីេគលេដៃនគេរមង

និងេគលបំ ណងៃនករសេងកត

ករណ៍។
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករគួ រែតេទដល់តុលករឲយបនមុន
វ ិភគរបស់តុលករ។

តុលករកមពុជខលះបិទផសយកលវ ិភគរបចំៃថង

កែនលងអងគុយរង់ចំរបស់សធរណជន។

ឧទហរណ៍

េហយដឹ ងចបស់ពីកល
េលកតរេខៀនព័ ត៌មនេន

េនសលដំ បូងរជធនីភំ នេពញ

កតរេខៀន

ព័ត៌មនសថិតេនកែនលងរង់ចំរបស់សធរណជន ែដលេនជិតផលូវចូលជន់ផទល់ដី។ ប៉ុ ែនត េពលខលះ

ពុំ មនករបិ ទផសយពីកលវ ិភគសវនករេឡយ

េនឯតុលករែដលបនសេងកត។

កនុងករណី
ែបបេនះ មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវេទកន់បនទប់សវនករ និងសួរបុគល
គ ិកតុលករអំពីកល
វ ិភគសវនករ។
េនកនុងបនទប់សវនករ មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវអងគុយេនកែនលងសមរមយមួ យែដល
អចសេងកត ឮចបស់ និងងយរសួលតមដនករជំនុំជរមះ។ គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ បន
បងហញពីចំណុចពី រែដលគួ រពិ ចរណបែនថមេទៀត៖
•
•

មរនតីសេងកតករណ៍សវនករគួ រែតអងគុយេនកែនល
កែនលងែដលេលចេធ
ែដលេលចេធល

និងគួ រែតេរជស

េរ សកែនលងេនកនុងបនទប់សវនករ ែដលេធវឲយវតតមនរបស់ខួលនមនរបសិទិ ធភព23
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករគួ រែតអងគុយេនកែនល
កែនលងអពយរកឹត

និងគួ រែតេរជ សេរ ស

កែនលងេនកនុងបនទប់សវនករ ែដលរកសបននូ វភពមិនលំេអៀង។24

េនរបេទសកមពុជ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ នឹងអងគុយេនកែនលងសរមប់សធរណជន
េគលករណ៍ែដលេរៀបរប់ខងេល រតូវែតេគរព។ េលសពី េនះ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករគួ រែត
អងគុយេនជួ រមុខ
ករសេងកត។

ជជងអងគុយេនកែនលងែដលបិទបំង

សវនកររតូវេបកជសធរណៈ
សេងកតករណ៍សវនករ

េរពះអចនំឲយប៉ ះពល់ដល់គុណភពៃន

េលកែលងែតករណីពិ េសសមួ យចំនួន។

រតូវបនហមឃត់ មិនឲយចូលកនុងបនទប់សវនករ

របសិនេបមរនតី
េដយបុគគលិក

តុ លករណមនក់ េនះមរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវពនយល់របប់ថ ខលួនចូលរួមសវនករ េដមបី
ែតសេងកតេម លករជំនុំជរមះប៉ុ េណណះ។ កនុងករណីេនែតមនករហមឃត់មិនឲយចូ ល មរនតីសេងកត

ករណ៍សវនកររតូវកត់ រតពី មូលេហតុ ៃនករហមឃត់ រួមទំងមូ លេហតុែដលផតល់េដយេចរកម
ជំនុំជរមះ។ ករេធវរេបៀបេនះ អចឲយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករពិចរណ ថេតមូលេហតុ ែដលនំ
ឲយដំ េណរករសវនករជអសធរណៈេនះ រសបតមចបប់ជតិ និ ងអនតរជតិ ែដលែចងអំ ពីករណី

េលកែលងេទនឹងសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះជសធរណៈ ែដរឬេទ។ មរនតីសេងកតករណ៍សវន
ករ

មិ នរតូវសុំទមទរចូលកនុងបនទប់សវនករេឡយ

សថប័នសេងកតករណ៍អចទក់ទងជមួយតុ លករ

េហយរតូវរកសករគួ រសមរគប់េពលេវល។
និងរកសួងយុតិធ
ត ម៌

អំពីករហមឃត់េនះ

េដ មបីែសវងរកដំ េណះរសយ។

23

ដូចខងេល ទំព័រទី១៨ ។

24

ដូចខងេល ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ករេធវកំណត់រត
ករេធវកំណត់ រតនូ វអវីែដលបនេកតេឡងេនកនុងសវនករ ជករចំបច់ ដច់ខត។ ករេធវ

កំ ណត់រតេនះមិនរតឹ មែតជជំ នួយដល់ករវ ិភគពីសិទិជ
ធ ំ នុំជរមះ
ប៉ុ េណណះេទ

ែថមទំងបងហញនូ វករយកចិតទ
ត ុ កដក់

េនេពលសរេសររបយករណ៍

និ ងករវ ិភគយ៉ ងហមត់ចត់ េទេលដំេណរករ

និងអនកអនុ វតតនីតិវ ិធីចបប់។
តុ លករមិ នគួ របដិ េសធមិនឲយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

េធវកំណត់ រតេឡយ។

ប៉ុ ែនត

ម.ស.ម.ក បនជួបរបទះនូវករណីែដលសវនកររតូវបនផអក េដយសរែតករេធវកំណត់ រតរបស់
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ។

មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវដឹ ងថករណីេនះអចេកតេឡង

េហយគួ រែតកត់ រតេដយភជប់ជមួយមូលេហតុ

េហយេធវករផតល់ដំណឹងដល់សថប័នសេងកត

ករណ៍។
ចំ ណុចែដលរតូវយកមកពិចរណមួ យេទៀត
ពិនិតយេសៀវេភកំ ណត់រត។

គឺហនិភ័យេនេពលអជញធររ ឹបអូស

មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

ឬរតួត

គួ រែតរពងកំ ណត់រតកនុងរេបៀបែដល

អចរកសបននូ វករសមងត់ៃនព័ ត៌មន។ កំណត់ រតរពងេនះ អចបែនថមេនេពលេរកយេទៀត កនុង
បរ ិយកសសុវតថិភពជងេនះ
េហយខណៈែដលព័ ត៌មនទំងេនះសថិតេនកនុងករចងចំេន
េឡយ ។

ករមិនេធវអនតរគមន៍កុងដំ
ន ដំេណរករជំនុ
នំជ
ុ រមះ
ង

ករ

មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ ជអនកតំណងឲយភពមិនលេមអៀង មនវតតមនេនកនុងសវន

េដមបីសេងកតពី ដំេណរករតុ លករ។

ដូ េចនះេគលករណ៍ែដលជប់ជមួ យនឹងមុខងររបស់

មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ គឺករមិនេធវអនតរគមន៍ និងេគរពឯករជយភពៃនដំេណរករតុ លករ។
មិនែតប៉ុ េណណះ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករមិ នរតូវមនបំណងបញុច ះបញូច ល ឬេរជៀតែរជកកនុងករ
ជំនុំជរមះ ឬេនមុនេពលជំនុំជរមះ េនរគប់ រប
ូ ភពទំងអស់។ កនុងន័យេនះ មរនតីសេងកតករណ៍សវន
ករគួ រែត៖

•

មិនរ ំខនដល់ដំេណរករនីតិវ ិធី

•

មិនបេញចញមតិជសធរណៈអំពីដំេណរករនីតិវ ិធី

•

មិនផតល់អនុ សសន៍ដល់ភគីណមួយកនុងសវនករ

•
•
•

មិនចូលរួមយ៉ ងសកមមកុងកិ
ន ចចពិភកសជុំ រ ិញករជំនុំជរមះ
េគរពអជញធរ និងបុគគលិកតុ លករ

មិនតវ៉ ឬចូលរួមកនុងកររបឈមណមួយ

គួ រកត់សមគល់ថ

ចំណុចបរមភណមួយែដលេកតមនចំ េពះមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

ពក់ព័នន
ធ ឹងករេគរពេគលករណ៍

ឬដំ េណរករតុ លករ

អចរតូវបនបងហញេនកនុងរបយ

ករណ៍។ ដូ េចនះ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ មិ នចំបច់សែមតងមតិជសធរណៈ េនេពលែដល
សវនករកំ ពុងែតរបរពឹតេត ទេនះេទ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ទក់ទងនឹងចំ ណុចទី ២ ខងេល ករបេញចញមតិ ជសធរណៈ សថប័នសេងកតករណ៍គួ រែត
ពិ ចរណយ៉ ងរបុងរបយ័តន

អំពីេគលបំ ណងៃនករេធវេសចកតីែថលងករណ៍ជសធរណៈ

និង

េសចកតីរបកសព័ត៌មន។ ឧទហរណ៍ សថប័នសេងកតករណ៍នឹ ងរតូវពិ ចរណ ថេតេសចកតីែថលង
ករណ៍របស់ខួន
ល

នឹ ងអចមនផលប៉ ះពល់ដល់ភពមិនលេមអៀង

និងភពេជគជ័ យៃនករសេងកត

សវនករែដរឬេទ។ េទះជយ៉ ងណក៏ េដយ សថប័នសេងកតករណ៍មិ នរតូវញេញត មិ នឲយអនកសរ

ព័ត៌មនដឹងពីវតតមនរបស់ខួនេឡ
ល
យ។ សថប័នេនះគួ រែតមនកររបុងរបយ័តន
ន ឹងអតថន័យៃនេយបល់

របស់ខួន។
ល

គ .របព័នធផុកទិ
ទ
នន
ន ័យ
សថប័នសេងកតករណ៍រតូវពិចរណផងែដរ ពី វ ិធី រកសទុកទិនន
ន ័យែដលខលួនរបមូលបន ដូច

ជកររកសទុកកនុងរបព័នក
ធ ុំពយូទ័ រ ឬជឯកសរ។ របសិនេបសថប័នសេងកតករណ៍េរជ សេរ សកររកស

ទុកទិ នន
ន ័យជឯកសរ ចំបច់រតូវធនថ ឯកសរទំងេនះរតូវបនរកសទុ កយ៉ ងមនរេបៀបេរៀប

រយ និ ងេនកែនលងមនសុវតថិភព។ សថប័ នសេងកតករណ៍គួ រគបបីថតចមលងទុក នូ វឯកសរសំខន់ៗ
ទំងអស់ េដមបីេជៀសវងករបត់បង់ ឬខូចខតឯកសរេដម។ ឯកសរថតចមលងរតូវរកសទុកេន
កែនលងដច់ េដយែឡកពីឯកសរេដម។
កររកសទុកទិនន
ន ័ យេនកនុងរបព័នក
ធ ុំពយូទ័ រ អចឲយសថប័នសេងកតករណ៍ អចែចកចយទិនន

ន័ យរបស់ខួលនេទឲយសធរណជន

កនុងលកខណៈទូលំទូលយ
និ ងេលឿនជងកររកសទុកជ
ឯកសរ។ រល់ទិនន
ន ័ យែដលរកសទុកេនកនុងកុំ ពយូទ័ រ រតូវមនករថតទុក (កនុងករណីបត់បង់ ខូ ចខត

ទិននន័យេដ ម

េហយករថតទុ កេនះរតូវេធវជេរៀងរល់ៃថងមុនេពលេចញពី េធវករ

ន័ យមនបចចុបបននភពរគប់ េពលេវល)។

េដមបីធនថទិនន

ករថតទុ កេរច នែបបេនះជករអនុ វតតដ៏លអ

េហយយ៉ ង

េហចណស់ ទិ នន
ន ័យមួ យែដលបនថតចមលងទុ ក រតូវរកសទុកដច់ េដយែឡកពីទិនន
ន ័ យេដម។
ករេរប របស់របព័ នធរគប់ រគងទិ នន
ន ័យតមបណ
ត ញអុិនធឺ េណត
របព័នផ
ធ ុកទិ
ទ
នន
ន ័យកនុងកុំពយូទ័ រ។

ជវ ិធី សរសតមួយេទៀតៃន

របព័នធរគប់ រគងទិនន
ន ័យមនសរៈសំខន់

េដយសរែតអចេដ រតួ

ទំងថតចមលងទុក និងែចកចយទិនន
ន ័ យដល់សធរណជន និងសថប័នដៃទេទៀត។ ករអនុញញតឲយ
សធរណជនទទួ លបនទិនន
ន ័ យទំងេនះ

សេងកតករណ៍។

គឺ ភគេរច នអរស័យេទតមេគលេដរបស់សថប័ន

ប៉ុ ែនតេទះបីជសថប័នសេងកតករណ៍មិនមនេគលេដេនះក៏ េដយ

ក៏របព័ នរធ គប់

រគងទិនន
ន ័ យគួ រែតរតូវបនេរប េដ មបីធនថ គុ ណភពៃនទិនន
ន ័ យរតូវបនរតួតពិនិតយ ធនបននូ វ
ភពរសបគន រវងទិននន័យែដលរបមូ លបន និងទិ នន
ន ័ យែដលមនេនកនុងរបព័នទ
ធ ិ នន
ន ័យ។ ចំ េពះ
ករេបះពុមផ
ព សយទិននន័យ

សថប័នសេងកតករណ៍គួ រែតគិ តគូ រពី េគលករណ៍រកសករសមងត់ នូវ

ព័ត៌មនមួ យចំនួន និ ងធនថមិនេបះពុមផ
ព សយព័ត៌មនសមងត់។ ចំ េពះបញ
ហ េនះ សថប័នសេងកត
ករណ៍រតូវមនកររបុងរបយ័តខ
ន ស
ព ់។
ឃ. កិចចពភ
ិ កស និងករតស៊ម
ូ តិ
ែផនកសំខន់ ៃនគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ គឺ រេបៀបេរប របស់ និង/ឬ ផសពវផសយទិនន
ន័ យែដលរបមូលបន។ សថប័នសេងកតករណ៍នឹងរតូវពិ ចរណ អំពីរេបៀបបងហញកររកេឃញរបស់

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ខលួន។ ទរមង់េរប សរមប់បងហញកររកេឃញេនះ គួ រែតជករវ ិភគពីទិនន
ន ័យ ឆលុះបញ
ច ង
ំ េទនឹង
េគលេដរបស់គេរមងសេងកតករណ៍
និ ងរបសិនេប អច
គួ របញូច លទំងករេបះពុមផ
ព សយជ

លកខណៈទរមង់ ែវង និងទរមង់ខី ល រពមទំងចូលរួមកិចព
ច ិ ភកសជមួយៃដគូពក់ព័នក
ធ ុនងវ ិស័យយុតិធ
ត ម៌
ែដលមនដូ ចជតុ លករ និងរកសួងយុតិធ
ត ម៌ ។

ទរមង់មួយែដលមនលកខណៈែវង េហយមនរបេយជន៍ កនុងករេរៀបទិនន
ន ័យ ផសពវផសយ
ព័ត៌មន និងសរមួលកិចព
ច ិភកសជមួ យៃដគូ រពក់ព័នក
ធ ុងវ
ន ិស័យយុតិធ
ត ម៌ គឺ របយករណ៍ែដលបងហញ

ពីកររកេឃញសំខន់ៗ និងផតល់ជអនុសសន៍ េដយសថប័នសេងកតករណ៍។ របយករណ៍េនះរតូវ
ធនថលទធផលែដលបងហញ មនភពចបស់លស់េហយសុីសងវក់គន។
របយករណ៍អចជឧបករណ៍យ៉ ងសំខន់
អនុសសន៍។

ែដលជួយឲយសថប័ នសេងកតករណ៍

អចផតល់

សថប័នសេងកតករណ៍គួ រែតេឆលៀតឱកសកនុងេពលេបះពុមផ
ព សយរបយករណ៍

ពិ ចរណេទេលរគប់បញ
ហ ែដលរកេឃញេនកនុងេពលសេងកតករណ៍សវនករ។

ករណ៍គួ រែតគិតថ

សថប័នសេងកត

របយករណ៍នឹងផតល់លទធភពឲយភគី ខងេរកវយតៃមលដំេណរករសេងកត

ករណ៍សវនករ ភពមិនលំេអៀង និងភពឯករជយ។ បញ
ហ ទំងេនះនឹងជះឥទធិពលេទេលេសចកតី
និ ងេទេលវ ិសលភពែដលភគីទីបីអចអនុ វតតអនុ សសន៍

សននិដឋនរបស់សថប័នសេងកតករណ៍

រពមទទួលយកអនុ សសន៍។ ដូ េចនះ ជករសំខន់ែដលរគប់ព័ត៌មនទំងអស់ េនកនុងរបយករណ៍
មនលកខណៈសុរកឹត ចបស់លស់ ងយរសួលយល់ និ ងបងហញពីភពឯករជយ អពយរកឹតៃនសថប័ ន
សេងកតករណ៍។
ករេបះពុមផ
ព សយតមទរមង់ខី ល ែដលមនដូចជ រពឹ តិប
ត រតព័ត៌មនរបចំែខ ខិតប
ត ័ណណ ជេដ ម
គឺជឧបករណ៍ដ៏វ ិេសសវ ិសល

សរមប់ផសពវផសយព័ត៌មន។

របសិនសថប័នសេងកតករណ៍

េរជ សេរ សករេបះពុ មផ
ព សយតមទរមង់ខី ល ចំបច់រតូវសេរមចេរជ សេរ សេដយេផតតេទេលរបធន
បទជក់លក់ណមួយ ដូចជសិទិណ
ធ
មួយ េហយវ ិភគែតទិននន័យពក់ព័នន
ធ ឹងសិទិ ធេនះ។ ករេធវ
រេបៀបេនះ អតថបទែដលនឹងរតូវេបះពុមផ
ព សយនឹ ងមនលកខណៈខលី ងយរសួលយល់ និងអចទក់
ទញអនកអនបនេរចន។ យុទស
ធ
រសតែបបេនះក៏ មនសរៈរបេយជន៍កុនងករសងកត់ធន
ង ់េលបញ
ហ ឬ
ទិននន័យសំខន់ៗ ែដលរបមូលបនេដយសថប័ នសេងកតករណ៍។

ទិននន័យែដលមនបរ ិមណរបមូលបន តមរយៈករសេងកតករណ៍សវនករ អចរតូវបន
េរបរបស់ តមវ ិធី េរចនយ៉ ង ដូចជ៖
•

េរបៀបេធៀបតុលករ

•

សេងកតពីបែរមបរមួល

•

េរប សរមប់ ជភសតុតងកនុងកិចចពិភកស និ ងករតស៊ូមតិ

ទិននន័យែដលរបមូ លបនតមរយៈសេងកតករណ៍សវនករ េរប របស់ជមូលដឋន េនកនុង
កិចចពិភកស និងករតស៊ូមតិ អចយកមកេរប របស់តមវ ិធី េរចនយ៉ ង។ ឧទហរណ៍
ដូចជ
បទបងហញទិ នន
ន ័យេទតុលករ

និងៃដគូ ពក់ព័នធកុងវ
ន ិស័យយុតិធ
ត ម៌ដៃទេទៀត

(ឧទហរណ៍ដូ ចជ

រកសួងយុតិ តធម៌ ) កនុងេគលបំ ណងេលកកមពស់កំែណទរមង់ចបប់ និ ងរបព័ នត
ធ ុលករ។ ករចូ លរួម
កនុងកិ ចព
ច ិភកស ជមួយៃដគូ ពក់ព័នក
ធ ុនងវ ិស័យយុតិធ
ត ម៌ មនសរៈរបេយជន៍ខស
ព ់ កនុងករនំមកនូ វ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ករែកទរមង់ េនះ េដយសរែតកិ ចព
ច ិភកសេនះអចបេងកតបននូ វទំនក់ទំនងវ ិជជមនជមួយតុ លករ
េចរកម និងរកសួងពក់ព័នដ
ធ ៃទេទៀត។ ទំនក់ទំនងវ ិជជមនេនះជជំនួយយ៉ ងសំខន់ ដល់ករែបង
ែចកេយបល់តបែបបសថបន ឲយដល់ភគីពក់ព័ន។
ធ ករេធវរេបៀបេនះ ក៏អចនំេទរកបរ ិយកស
ែដលករផលស់បូតរងយនឹងេកតេឡង ដូ េចនះជជំនួយដល់កំែណទរមង់ចបប់ និ ងរបព័នធយុតិធ
ត ម៌ ។

ករណីសិកសទី៥ ៖ ករសរេសរ
ករសរេសររបយករណ
ច នទន ៖ តឹកតងៃនវឌឍនភព
សរេសររបយករណ៍ និងកិចស
គេរមងសេងកតករណ៍សវនករៃនម.ស.ម.ក បនកត់សមគល់នូវភពេជគជ័យ ែដលេកតេចញពី
ករខិតខំរបឹងែរបងឲយករេគរពបទដឋនជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌មនលកខណៈកន់ ែតរបេសរេឡង។ ចប់
តំងពីែខសីហ ឆនំ២០០៩ ដល់ែខធនូ ឆនំ២០១០ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករបនកត់សមគល់េឃញករ
េកនេឡងនូវករបិទផសយព័ត៌មនអំពីសវនករេលកតរេខៀន

េនេរកបនទប់សវនករៃនតុលករែដល
25

បនសេងកត។ អរតមនករេកនេឡងពី ៣% កនុងឆនំ២០០៩ ដល់៤០% េនែខធនូ ឆនំ២០១០។
ដូចគនេនះែដរ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករៃនម.ស.ម.ក ក៏កត់សមគល់េឃញនូវករធលក់ចុះអរត
ៃនករេរបរបស់ទូរស័ពទៃដកនុងបនទប់សវនករ។ ពី ែខសីហ ឆនំ២០០៩ ដល់ែខធនូ ឆនំ២០១០ អរតធលក់ចុះ
ពី ២៨% មកេនរតឹម ២២%។
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កររ ីកចេរមនទំងពី រេនះ េកតេចញមកពីអនុសសន៍ េនកនុងរបយ

ករណ៍របស់ម.ស.ម.ក ែដលេបះពុមពផសយបនទប់ពីមនកិចទពិភកសរវងម.ស.ម.ក ជមួយនឹងៃដគូ ពក់
ព័នធ

ជុំវ ិញទិននន័យែដលរបមូលបន។

ករសេងកតករណ៍សវនករ

កររ ីកចេរមនទំងេនះ

ជភសតុតងបងហញពីទំនក់ទំនងរវង
និងកររ ីកចេរមនៃនករេគរពបទដឋនសិទិធទទួលបនករជំនុំជរមះេដយ

យុតិតធម៌េនឯតុលករ៕

ង .ករវយតៃមលដំេណរករសេងកតករណ៍សវនករ
របសិនេប សថប័នសេងកតករណ៍
សេងកតករណ៍រតូវរតួតពិនិតយ

សេរមចបេងកតគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ

និងវយតៃមលដំេណរករសេងកតសវនកររបស់ខួន
ល

សថប័ន

និងឯករជយភព

ជក់ែសតងរបស់មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ។ រល់តរងសេងកតករណ៍សវនករែដលបនបេងតត
អចនឹងរតូវែកសរមួលេឡងវ ិញ

េដ មបីឆុលះបញ
ច ំងពីបញ
ហ ែដលបនេមលេឃញេដយមរនតីសេងកត

ករណ៍សវនករ ឬបញ
ហ ែដលរកេឃញេដយករវយតៃមលេលគេរមងសេងកតករណ៍សវនករ និង

េដ មបីឆុលះបញ
ច ំងពីករផលស់បូតរកនុងបញញ តិច
ត បប់ ។ ប៉ុ ែនត របសិនេបសថប័នសេងកតករណ៍ នឹ ងរតូវេធវករ

េរបៀបេធៀបគេរមងសេងកតករណ៍សវនករេផសងៗេទៀត េនះភពសុីសងវក់ គនៃនសំណួរែដលកត់
រតេដយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ មនលកខណៈចំបច់សរមប់ករេរបៀបេធៀបដ៏ រតឹមរតូវ។
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មជឍមណឌលសិទិធមនុ សសកមពុជ - ទំ ព័រទី២០ ៃនរបយករណ៍របចំឆមសទី៣ ៖ សិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌-

ធ នុសសកមពុជ ែខមករ ឆនំ២០១២។
វ ិវឌឍន៍កុនងរយៈេពលមួយឆនំ មជឍមណឌលសិទិម

26

ដូចខងេល ទំព័រទី៣១។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េសចកតីសនិនដឋន
សវនករយុតិធ
ត ម៌

គឺ ជទិដឋភពមួយដ៏សំខន់ ែដលសងគមរតូវករ

េដ មបីឆុលះបញ
ច ំងពីភព

យុតិធ
ត ម៌ និងសមភពសរមប់ជនរគប់ រប
ូ ។ សវនករយុតិធ
ត ម៌ មួយអចេកតេឡងបន លុះរតែត
ចបប់ទទួលយកេគលករណ៍ និងសិទិ ធែដលរតូវបនទទួ លសគល់េដយអនតរជតិ។ ចបប់ ទំងេនះ
មិនរតឹ មែតឯករជយ និ ងមិនលេមអៀងប៉ុ េណណះេទ ែថមទំងរតូវឲយេគេម លេឃញថពិតជឯករជយ និង
មិនលេមអៀងែមន ។
ករសេងកតករណ៍សវនករ

ជឧបករណ៍ដ៏សំខន់ែដលជួយធនឯករជយភព

ភពមិន

លេមអៀង និងតុ លកររបកបេដយវ ិជជជី វៈ ែដលេគរពសិទិទ
ធ ទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិ តធម៌
និងបទដឋនែដលទទួលសគល់េដយចបប់ជតិ និងអនតរជតិ។ ម.ស.ម.ក បនតក់ ែតងេសៀវេភេនះ
េឡងទុកជមគគុេទទសក៍ដល់េមធវ ី

អនកករពរសិទិម
ធ នុ សស

និងសថប័នសេងកតករណ៍

បំ ណងចង់បេងកតគេរមងសេងកតករណ៍សវនករេដយខលួនឯង។

ែដលមន

យុទធសរសតរបស់គេរមងទំង

េនះអចខុសគនពីមួយេទមួ យ ដូ េចនះែផនកខលះៃនេសៀវេភេនះ នឹងពុំ អចយកមកអនុ វតតបនេទ ប៉ុ ែនត
សថប័នសេងកតករណ៍ននអចេរប របស់តរងសេងកតករណ៍សវនករ
ភជប់កុងេសៀវេភមគគ
ន
ុេទទសក៍េនះ។
ទំងឡយ

ម.ស.ម.ក

និងរកមសីលធម៌

ែដល

រ ីករយនឹងផតល់ជូននូ វជំនួយបែនថមដល់សថប័ ន

ែដលមនបំណងចង់បេងកតគេរមងសេងកតករណ៍សវនករេដយខលួនឯង

ឬកំពុងនឹ ង

អនុ វតតគេរមងេនះ។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង៖

កញញ ម៉ ង ម៉ូនីក

ឬ

កញញ សណ
សណ េហគស

ទូ រស័ពទេលខ ៖ +៨៥៥-១៦-៩២៧-២៧៩

ទូ រស័ពទេលខ ៖ +៨៥៥-៨៩-៦១៤-៣៣៤

អុី ែម៉ល ៖ monika.mang@cchrcambodia.org

អុី ែម៉ល៖ sana.ghouse@cchrcambodia.org

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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គនថនិេទទស
ចបប់ជតិ
រកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌៃនរពះរជណចរកកមពុជ (២០០៧)។
រដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ(១៩៩៣ ដូ ចែដលបនេធវវ ិេសធនកមម)។
រកមរពហមទណឌៃនរពះរជណចរកកមពុជ (២០០៩)។
បទបបញញតិ តសីព
ត ី របព័នត
ធ ុលករ

ចបប់ រពហមទណឌ

និងនី តិវ ិធី រពហមទណឌសរមប់អនុ វតតេន

របេទសកមពុជ កនុងសម័ យអនតរកល (អ៊ុនតក់ ) (UNTAC) (១៩៩២)។
ចបប់អនតរជតិ
មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - អនុសញញរបឆំងទរុណកមម និ ងកររបរពឹតម
ត កេល

ខលួន ឬទណឌកមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុសសធម៌ ឫបេនថកបនទប ចុះៃថងទី១០ ែខធនូ ឆនំ
១៩៨៤។

ធ ុមរ ចុ ះៃថងទី២០ ែខវ ិចឆិក ឆនំ
មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - អនុសញញសតីពីសិទិក
១៩៨៩។
មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ

-

កតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ

និងសិទិ ធ

នេយបយ ចុ ះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆនំ១៩៦៦។
មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុសស ចុ ះៃថង
ទី១០ែខធនូ ឆនំ១៩៤៨ ។
មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - ពិ ធីសរបែនថមេលអនុសញញរបឆំងនឹងទរុណកមម
(OPCAT) អនុគណៈកមមធិករបងករទរុណកមម ចុ ះៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆនំ២០០២។
ករណីសិកសជតិ
រកុមរបឹកសធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ - េសចកតីសេរមចេលខ០៩២/០០៣/២០០៧
ចុ ះៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆនំ២០០៧។

ករណីសិកសអនតរជតិ
គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុ សសៃនអងគករសហរបជជតិ

-

ទសសនៈៃនគណៈកមមធិ កសិទិ ធ

មនុ សស េលមរត ៥ កថខណឌ ៤ ៃនពិ ធីសរបែនថមេលកតិ កសញញអនតរជតិ សីព
ត ីសិទិ ធ
ពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ

េសចកតីជូនដំណឹងេលខ ១០៨៥/២០០២៖ អប់ េដលីហេមដ

ថរ៉ យ អេមដថ ទូអឌី មហេមដ រ ឹមលី និងអម៉ យូហីវ តទល់នឹង អេហសរ ី។ េសចកតី
សេរមចចុ ះៃថងទី១៥ ែខមីន ឆនំ២០០៦ (ICCPR/C/86/ D/1085/2002) អចរកបនេនេល

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េគហទំព័រ៖ http://www.unhchr.ch/tbs/ doc.nsf/0/95ee 23f6e010a 5efc1257199004c
8995?Opendocument ។
គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុ សស ទសសនៈៃនគណៈកមមធិកសិទិម
ធ នុ សសេលមរត ៥ កថខណឌ

៤ ៃនពិធីសរបែនថមេលកតិកសញញអនតរជតិ សីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ េសចកតី
ជូនដំ ណឹងេលខ ៣៧៧/១៩៨៩៖ េឃរ ី តទល់នឹង ចៃមក។ េសចកតីសេរមចចុ ះៃថងទី២៩
ែខមីន ឆនំ១៩៩៤ (ICCPR/C/50/D/377/1989) អចរកបនេនេលេគហទំ ព័រ៖ http://www1.
umn. edu/ humanrts/undocs/html/Vws377.htm ។
េគលករណ៍ និងបទអតថធិបបយទូរេទរបស់អងគករសហរបជជតិ
គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុ សស - េគលករណ៍សុីរ៉គូសសតីពីករដក់ករមិត និងបដិបបញញតិេត ន

កនុងកតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិព
ធ លរដឋ
ឆនំ១៩៨៤ េលខ E/CN.៤/១៩៨៥/៤

និងសិទិន
ធ េយបយ

ចុ ះៃថងទី២៨

ែខកញញ

អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.unhcr.

org/refworld/docid/4672bc122.html។
គណៈកមមធិករសិទិក
ធ ុមរ - បទអតថធិបបយទូ េទេលខ ១០៖ សិទិ ធកុមរេនកនុងវ ិស័យ

យុតិធ
ត ម៌អនី តិជន (CRC/C/GC/10) ចុ ះៃថងទី២៥ ែខេមស ឆនំ២០០៧។

គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុ សស - បទអតថធិបបយទូ េទេលខ ៣២៖ មរត១៤៖ សិទិស
ធ មភព

ចំ េពះមុខតុ លករ និងសលជរមះកតី និ ងករជំនុំជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ (CCPR/C/GC/32)
ចុ ះៃថងទី២៣ ែខសីហ ឆនំ២០០៧។
េសៀវេភសតព
ី ីករជំនុំជរមះេដយយុតតិធម៌
គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ - េសៀវេភែណនំអំពីករសេងកតនី តិវ ិធី រពហមទណឌ៖ េសចកតី

ែណនំេលខ៥ គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ ឆនំ២០០៩។
របយករណ៍
មជឍមណឌលសិទិម
ធ នុសសកមពុជ - របយករណ៍របចំឆមសទី ៣៖ សិទិទ
ធ ទួលបនករជំ នុំ

ជរមះេដយយុតិធ
ត ម៌ - វ ិវឌឍន៍កុនងរយៈេពលមួ យឆនំ មជឍមណឌលសិទិម
ធ នុ សសកមពុជ ែខមករ
ឆនំ២០១២ ទំព័រទី ២០។

េផសងៗ

មរត១៩ េគលករណ៍ជូហន់េនសេបុក សតីពីសនតិសុខជតិ េសរ ីភពបេញចញមតិ ករ
ទទួ លបនព័ត៌មន ែខវ ិចឆិក ឆនំ១៩៩៦ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.article19.
org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ឧបសមព័នធទ១
ី ៖ តរងសេងកតករណ៍សវនករ

ក. ព័ត៌មនទូេទអំពីសវនករ
១. ព័ត៌មនទូេទ
១(ក)កលបរ ិេចឆទសវន

េម៉ ងចប់ េផតម៖

ករ
១(ខ) មរនតីសេងកតករណ៍
សវនករ
១(គ) តុលករ

ភនំេពញ

កណ
ត ល

បនទយមនជ័យ

រតនគិ រ ី

េផសងៗ
សូមបញ
ជ ក់ ៖
____________

១(ឃ) េចរកម

ទី១

េផសងៗ
សូមបញ
ជ ក់ ៖

ទី ២
ទី ៣
១(ង) រកឡបញជី
១(ច) ចំនួនជនជប់ េចទ

ចំនួនសរុប៖
នីតិជន៖
អនី តិជន៖
តំណងនីតិបុគល
គ ៖

១(ឆ) ចំនួនជនរងេរគះ

របុស៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

រសី៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

របុស៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

រសី៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

របុស៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

រសី៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

របុស៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

រសី៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

របុស៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

រសី៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

ចំនួនសរុប៖
នីតិជន៖
អនី តិជន៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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តំណងនីតិបុគល
គ ៖

របុស៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

រសី៖

វតតមន៖

អវតតមន៖

សិទិក
ធ ុងេពលជំ
ន
នុំជរមះ
២. សិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជរមះជសធរណៈ
រមះជសធរណៈ
២(ក) េត មនករបិទផសយ

មន

គមន

មន

គមន

ជូនដំ ណឹងអំ ពីសវនករ
េនេលកតរេខៀនេរកបនទប់
សវនករែដរឬេទ?
២(ខ)

េត សធរណៈជន

រតូវបនររំងមិនឲយចូល
ឬបេណតញេចញពី បនទប់

របសិនេប មន មូលេហតុ ៖

សវនករែដរឬេទ?
៣. សិទិទទួ
ធទទួលបនព័ត៌មនអំពីរបេភទ និងមូលេហតុៃនករេចទរបកន់
៣(ក)

េត េចរកមបន

មន

គមន

មន

គមន

មន

គមន

មន

គមន

មន

គមន

របកសបទេចទែដរឬេទ?
៣(ខ)

េត េចរកមបន

របកសពីចបប់ពក់ព័នែធ ដរ
ឬេទ?
៣(គ)

េត េចរកមបន

របកសពីកលបរ ិេចឆទ
របរពឹតប
ត ទេលមសែដរឬេទ?
៣(ឃ)

េត េចរកមបន

របកសពីទីកែនលងរបរពឹតត
បទេលមសែដរឬេទ?
៣(ង)

េត េចរកមបន

របកសអំពីភគីពក់ព័នធែដរ
ឬេទ?
៣(ច) របសិនេប រតូវករ េត
អនកបកែរបរតូវបនផតល់ឲយ

មន

គមន

មិនពក់ព័នធ

មន

គមន

មិនពក់ព័នធ

ែដរឬេទ?
៣(ឆ) របសិនេប រតូវករ េត
ជនពិកររតូវបនេគផតល់
ជំនួយែដរឬេទ?
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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របសិនេប មន េតជជំនួយ

សតប់

អវី?

េមល

េផសងៗ

សូមបញ
ជ ក់ ៖
៤. ករពនយល់របប់សទ
ិ ិធ

មិនពក់ព័នធ

៤(ក) េត េចរកមបនរបប់

របប់

និងពនយល់ ជនជប់េចទពី

របប់

និង

ពនយល់

គមនទំងរបប់
និង គមនទំងពនយល់

សិទិទ
ធ ទួលបនជំនួយពី
េមធវ ី ឬសិទិស
ធ ័យ
វ ករពរ
ែដរឬេទ?
៤(ខ) េត េចរកមបនរបប់

របប់

និងពនយល់ ជនជប់ េចទពី

របប់

និង

ពនយល់

គមនទំងរបប់
និង គមនទំងពនយល់

សិទិធេឆលយ ឬមិនេឆលយ ែដរឬ
េទ?
៥. សិទិេធ ហ និងសកសួរសកសី
៥(ក) េតមនអវីមួយ ែដល
បងហញថ

ភគីណមួយ

មិនទទួលបនឱកសេហ
សកសី ែដរឬេទ?
៥ (ខ) េតសកសីសិត
ថ េនកនុង
បនទប់សវនករេនមុន

មន

គមន

របសិនេប មន េតភគីណមួ យ?
រពះរជអជញ

ភគីជនជប់ េចទ

ភគី រដឋបបេវណី

គមន

មិនពក់ព័នធ

មូ លេហតុ ៖
មន

េពលសកសួរ ែដរឬេទ?
សូមេរៀបរប់អំពីអងគេហតុឲយបនេកបះកបយ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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៦. ករបងហញភសតតង
ុ

៦(ក) េតភសតុតង / សកសី
រតូវបនបងហញ ែដរឬេទ?

មន

គមន

របសិនេប មនេត ភគីណមួ យ? និង ភសតុតងរបេភទណមួយែដលរតូវបន
បងហញ?
ភគី /

រពះរជអជញ

ភគីជនជប់ េចទ

ភគី រដឋបបេវណី

វតតមន

វតតមន

វតតមន

របេភទ
សកសី៖

អវតតមន

អវតតមន

អវតត
មន

វតថុតង
ឯកសរ
ចេមលយ
សរភព
បញ
ជ ក់បែនថម៖
៦(ខ) េត េចរកមបនរចន
េចលភសតុតងណមួយ
ែដលរតូវបនបងហញ

មន

គមន

មិនពក់ព័នធ

របសិនេប មន សូមបញ
ជ ក់បែនថម៖

ែដរឬេទ?
៧. សិទិទ
តង/
/សិទិេធ សមភ
 ពគ
ធ ទួលដឹងឮភសតតង
ពគន
ុ

៧(ក)

េតមនអវីមួយែដល

បងហញថភគីណមួយមិន
ទទួ លបនឱកសបងហញ
ភសតុតង?
៧(ខ)

េតមនអវីមួយែដល

បងហញថភគីណមួយមិន
ទទួ លបនឱកសសកសួរ
សកសី ែដរឬេទ?
៧(គ)

េតមនអវីមួយែដល

បងហញថភគីណមួយមិន
បនទទួលឱកសេមល
សំណុំេរឿងមុនេពលសវន
ករ ែដរឬេទ?

មន

គមន

របសិនេប មន េតភគីណមួ យ?
រពះរជអជញ

ភគីជនជប់ េចទ

ភគី រដឋបបេវណី

គមន

មិនពក់ព័នធ

មូ លេហតុ ៖
មន

របសិនេប មន េតភគីណមួ យ?
រពះរជអជញ

ភគីជនជប់ េចទ

ភគី រដឋបបេវណី

គមន

មិនពក់ព័នធ

មូ លេហតុ ៖
មន
របសិនេប មន

េតភគីណមួយមិនបនទទួលសំណុំេរឿងេនមុនេពល

សវនករ?
រពះរជអជញ

ជនជប់ េចទ

ភគីជនជប់ េចទ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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(របសិនេប គមន
េមធវ ី)
មូ លេហតុ

(សូមពនយល់លំអិតអំពីមូលេហតុ ែដលបងហញថភគី ពក់ព័នម
ធ ិន

បនទទួលសំណុំេរឿង)៖
៧(ឃ) េតជនជប់ េចទ ឬ
ភគីជនជប់េចទមិន
ទទួ លបនឱកសនិ យយ
សំដីចុងេរកយ ែដរឬេទ?

មន

គមន

មិនពក់ព័នធ

ជនជប់ េចទ

ភគីជនជប់ េចទ

របសិនេប គមន សូមបញ
ជ ក់មូលេហតុ ៖

៨. ភពឯករជយ ភពមិនលំេអៀង និងទេងវរបស់េចរកម
៨(ក) េតមនអវីមួយ ែដល
បងហញថ

េចរកមមន

ផលរបេយជន៍ េនកនុង
េរឿងកតី

េដយសរតួនទី

េនកនុង
ែដរឬេទ?
៨(ខ)

វ ិស័យតុ លករ

េត េចរកមរបរពឹតត

ទេងវែដលេធវទុកប
ខ ុក
េមនញដល់ភគីែដរឬេទ?
៨(គ)

េត េចរកមបន

និ យយេដយមន
លកខណៈេរ សេអងភគីណ
មួ យែដរឬេទ?
៨(ឃ) េត េចរកមចក
េចញពីបនទប់សវនករ
េនកនុងេពលជំនុំជរមះ
ែដរឬេទ?
៨(ង) េត េចរកមនិយយ
ទូ រស័ពទេនកនុងេពលជំនុំ
ជរមះែដរឬេទ?

គមន

មន
របសិនេប មន េតជផលរបេយជន៍អី?
វ
រគួសរ

នេយបយ

ហិរញញ វតថុ

េផសងៗ

េត មនអវីែដលបងហញថផលរបេយជន៍ េនះេកតេឡង?
សូមពនយល់៖
គមន

មន
របសិនេប មន សូមពនយល់៖
មន

គមន

របសិនេប មន ជករេរ សេអុងេទេល៖
ពូជសសន៍

េយនឌ័ រ

សសន

េផសងៗ

សូមបញ
ជ ក់ អំពីសំដីេនះ៖
មន
របសិនេប មន សូមបញ
ជ ក់ពីមូល

គមន
មិនដឹ ង

េហតុ ៖
មន

គមន

របសិនេប មន េត េចរកម៖
េឆលយយ៉ ងខលី េហយដក់ចុះ

បនតករសនទន

របសិនេប មន េតជ៖
សេមលងេរទិ៍ខលំង

សេមលងញ័រ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ

62

៩. ករពិភកសសេរមចរបស់តុលករ
េម៉ ងបញចប់ ៖
៩(ក) េតមនករពិភកស
សេរមច ែដរឬេទ?

មន

គមន

ៃថងបនទប់

មិនដឹ ង

មិនពក់ព័នធ

មិនដឹ ង

ភគី រដឋបបេវ

បុគល
គ ិក

របសិនេប មន េត រយៈេពលប៉ុ នមន?
របសិនេប គមន បញ
ជ ក់ ពីមូលេហតុ ៖

៩(ខ) េតមនអវីមួយែដល
បងហញថភគីណមួយ
និ យយេទកន់ េចរកម
េនកនុងអំឡុងេពលពិភកស
សេរមចរបស់តុលករ?

មន

គមន

របសិនេប មន េតភគីណមួ យ?
រពះរជអជញ

ភគីជនជប់

ណី

តុ លករ

េចទ

១០.
១០. សលរកម
១០(ក) េតសលរកមរតូវ

មន

គមន

បនរបកសេនៃថងសវនករ

របសិនេប គមន

ែដរឬេទ?

េត កលបរ ិេចឆទរបកសសលរកមរតូវបនរបកសេនកនុងៃថង
សវនករែដរឬេទ?
មន

គមន

១០(ខ) ៃថងរបកសសល
រកម
១០(គ) េនេពលរបកស

១

២

៣

៥

៩

សលរកម េត េចរកមមន

មិនដឹង

វតតមនប៉ុនមននក់?
១០(ឃ) េតសលរកម រតូវ
បនរបកសជសធរណៈ
ែដរឬេទ?
១០(ង) េត េចរកមបនរបប់
និងពនយល់ នីតិវ ិធី និង

មន

គមន

មិនដឹ ង

របសិនេប គមន សូមបញ
ជ ក់ពីមូលេហតុ ៖
របប់

របប់
និងពនយល់

គមនទំងរបប់

រយៈេពលបតឹងឧទធរណ៍

និងគមនទំង

ែដរឬេទ?

ពនយល់

មិនពក់ព័នធ

មិនដឹង

រយៈេពលសវនករសរុប៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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កំណត់រតពិេសស

ខ. ព័ត៌មនអំពីជនជប់េចទនី
ចទនីមួយៗ
១១.
១១. ករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ
ជនជប់េចទ

ទី១

១១(ក) េនេពលរបរពឹ តប
ត ទ

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

មន

មន

មន

មន

មន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

េលមស េតជនជប់ េចទជ
អនី តិជនែដរឬេទ?
(សូមបំ េពញឯកសរភជប់ទី១
សរមប់ជនជប់ េចទអនីតិ
ជន)
១២.
១២. មូលដឋនចបប់ៃនបទេចទរបកន់
១២(ក) នីតិវ ិធី រពហមទណឌ
របរពឹតតេទេដយ

ករ

ករ

ករ

ករ

ករ

េសុបសួរ

េសុបសួរ

េសុបសួរ

េសុបសួរ

េសុបសួរ

ជំនុំ

ជំនុំ

ជំនុំ

ជំនុំ

ជំនុំ

ជរមះផទល់

ជរមះផទល់

ជរមះផទល់

ជរមះផទល់

ជរមះផទល់

បងហញ

បងហញ

បងហញ

បងហញ

បងហញ

ខលួនភលម

ខលួនភលម

ខលួនភលម

ខលួនភលម

ខលួនភលម

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

១២(ខ)

ឧរកិដឋ

ឧរកិដឋ

ឧរកិដឋ

ឧរកិដឋ

ឧរកិដឋ

បទេចទរបឆំងជន

មជឈឹម

មជឈឹម

មជឈឹម

មជឈឹម

មជឈឹម

ជប់ េចទ

លហុ

លហុ

លហុ

លហុ

លហុ

27

បទេលមស៖

ចបប់ពក់ព័នធ៖
27

របសិនេប ជករណីជួញដូ រមនុ សស

និ ងអជី វកមមផូ លវេភទ។

និ ងអជី វកមមផូលវេភទ

សូមបំ េពញឯកសរភជប់ ទី២៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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មរតចបប់ ពក់ព័ន៖
ធ
សិទិម
ធ ុនេពលជំនុំជរមះ
១៣.
ធ នេសរ ីភព និងទទួលបនករជំ
១៣. សិទិម
បនករជំនុំជរមះេដយគមនពនយរេពល
ជនជប់េចទ
១៣(ក) កលបរ ិេចឆទ

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

_________

_________

_________

_________

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

_________

_________

_________

_________

_________

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

របរពឹតប
ត ទេលមស
១៣(ខ) កលបរ ិេចឆទ
ៃនករចប់ ខួន
ល
ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ទី៥
________

ព័នធ

១៣(គ) េតមនករ

មន

មន

មន

មន

មន

រតួតពិនិតយតមផលូវ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

តុ លករែដរឬេទ?

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

១៣(ឃ) េតមនករ

មន

មន

មន

មន

មន

ឃុំខួនបេណ
ល
ត ះ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

អសនន ែដរឬេទ?
របសិនេប មន កល

__________

បរ ិេចឆទែដលករឃុំ

__________

មិនដឹ ង

__________

មិនដឹ ង

__________

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

__________
មិនដឹ ង

ខលួនបេណ
ត ះ អសនន
ចប់េផតម
កលបរ ិេចឆទែដល

__________

ករឃុំខួន
ល បេណ
ត ះ

__________

មិនដឹ ង

__________

មិនដឹ ង

__________

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

__________
មិនដឹ ង

អសននបញចប់

១៤.
១៤. សិទិេធ នកនុងអំឡងេពលសួ
រចេមលយ និងករហមឃត់ករេធវទរុណកមម
ុ
ជនជប់េចទ
១៤(ក)

េតមនអវីមួយែដល

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

មន

មន

មន

មន

មន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

១៤(ខ) េតមនអវីមួយែដល

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញថជនជប់ េចទរតូវ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

បងហញថជនជប់ េចទសរ
ភពរបរពឹតតបទេលមសេនមុន
េពលសវនករ ែដរឬេទ?
របសិនេប មនសូមបញ
ជ ក់ ៖

បនសួរចេមលយេដយគមន

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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វតតមនេមធវ ី ែដរឬេទ?
របសិនេប មនសូមបញ
ជ ក់ ៖
១៤(គ) េតមនអវីមួយែដល

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញថជនជប់ េចទរតូវ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

១៤(ឃ) េតមនអវីមួយែដល

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញថជនជប់ េចទទទួល

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

បនគំរមកំ ែហងឲយសរភព
ែដរឬេទ?
របសិនេប មនសូមបញ
ជ ក់ ៖

រងអំ េពហិងស ឬទរុណកមម
បងខំឲយសរភព ែដរឬេទ?
របសិនេប មនសូមបញ
ជ ក់ ៖
១៥.
ធ ុនេពលជំនុំជរមះ និយយជមួយេមធវ ី និងសិទិទ
ធ ទួលបនេពលេវល
១៥. សិទិម
បនេពលេវល និងសមភរៈរូបវ ័នត
រគប់រគន់
រគន់ករពរកត
ករពរកតី
ជនជប់េចទ

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

១៥(ក) េតមនអវីមួយែដល

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញថេមធវ ីជនជប់ េចទ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

១៥(ខ) េតបញ
ហ មេធយបយ

មន

មន

មន

មន

មន

និងេពលេវលមិនរគប់ រគន់

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

រតូវបនចត់តំងេនកនុងៃថង
សវនករ ែដរឬេទ?

របសិនេប មនសូមបញ
ជ ក់ ៖

កនុងករេរៀបចំករករពរកតី
រតូវបនេលកេឡងេដយភគី
ជនជប់ េចទែដរឬេទ?
របសិនេប មនសូមបញ
ជ ក់ ៖
សិទិក
ធ ុងេពលជំ
ន
នុំជរមះ
១៦.
និងទទួលបនជំនួយពីេមធវ
េមធវ ី
១៦. សិទិម
ធ នវតតមនេនកនងសវនករ
ុ
ជនជប់េចទ

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

១៦(ក) េតជនជប់ េចទមន

មន

មន

មន

មន

មន

វតតមនេនកនុងសវនករ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

១៦(ខ) េតជនជប់ េចទ

មន

មន

មន

មន

មន

ែដរឬេទ?

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
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ទទួ លបនជំ នួយពីេមធវ ី

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

េនកនុងសវនករែដរឬេទ?
១៦(គ) របសិនេបជនជប់

មន

មន

មន

មន

មន

េចទជរសតី េត ជនជប់ េចទ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ទទួ លបនជំនួយពី េមធវ ីជ
រសតី ែដរឬេទ?

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

១៦(ឃ) េត េមធវ ីករពរកតីឲយ

មន

មន

មន

មន

មន

ជនជប់ េចទេលសពីមនក់

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

របសិនេប មន េតមនជេមលះ

មន

មន

មន

មន

មន

ផលរបេយជន៍ េក តេឡងរវង

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ែដរឬេទ?

ជនជប់ពីរនក់ ឬេរចននក់
ែដលករពរកតីេដយេមធវ ី
ែតមនក់ ែដរឬេទ?
ជេមលះផលរបេយជន៍ អី?
វ
១៧.
១៧. ករសនមតជមុនថគមនេទស
ជនជប់េចទ

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

១៧(ក) េតជនជប់ េចទ

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញខលួនេនមុខតុលករ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

កនុងឯកសណ
ឋ នជអនកេទស
ែដរឬេទ

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

១៧(ខ) េតជនជប់ េចទជប់

មន

មន

មន

មន

មន

េខនះេនកនុងអំ ឡុងេពល

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

សវនករែដរឬេទ?

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

១៧(គ) េត េចរកមបន

មន

មន

មន

មន

មន

និ យយអំពីភពមន ឬគមន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

េទសរបស់ជនជប់ េចទេន
មុនេពលេចញសលរកម
ែដរឬេទ?
របសិនេប មន េតជសំដីអី?
វ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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១៧(ឃ) េតមនអវីមួយែដល

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញថេចរកមទញពិ រទ
ុ ធ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ភពពីករេនេសងៀមរបស់ជន
ជប់ េចទ ែដរឬេទ?

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

របសិនេប មន េតជអវី?

១៨.
ឆ េទសពីរដង
១៨. ករហមឃត់
ករហមឃត់ករវ ិនិច័យ
ជនជប់េចទ

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

១៨(ក) េតមនអវីមួយែដល

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញថជនជប់ េចទរតូវ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ទី៤

ទី៥

បនជំនុំជរមះ និ ងដក់
េទសចំ េពះបទេលមសេនះ
ពីមុនែដរឬេទ?
របសិនេប មន សូមបញ
ជ ក់
អំពីករជំនុំជរមះករដក់
េទស និងបទេលមសេនះ៖
១៩.
១៩. ហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់រពហមទណឌ
ជនជប់េចទ

ទី១

ទី២

ទី៣

១៩(ក) េតជនជប់ េចទរតូវ

មន

មន

មន

មន

មន

បនេចទរបកន់ពីបទេលមស

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

សថិតេនកនុងចបប់ ជធរមន
េនេពលរបរពឹតប
ត ទេលមស
ែដរឬេទ?
របសិនេប គមន សូមបញ
ជ ក់៖

២០.
២០. សលរកម
ជនជប់េចទ

មិនដឹង
ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

២០(ក) េតជនជប់ េចទរតូវ

មន

មន

មន

មន

មន

បនឃុំខួនបេណ
ល
ត ះអសនន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

េនមុនេពលរបកសសល
រកម ែដរឬេទ?

២០(ខ) េតតុលករសេរមច

មិនដឹង
មន

មិនដឹង
មន

មិនដឹង

មិនដឹង

មន

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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យ៉ ងដូចេមតច?

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

ពិ រទ
ុ ភ
ធ ព

េសុប

េសុប

េសុប

េសុប

េសុប

សួរមតង

សួរមតង

សួរមតង

សួរមតង

សួរមតង

េទៀត

េទៀត

េទៀត

េទៀត

េទៀត

មុនអងគ

មុនអងគ

មុនអងគ

មុនអងគ

មុនអងគ

េសចកតី

េសចកតី

េសចកតី

េសចកតី

េសចកតី

២០(គ) េត េចរកមបន

មន

មន

មន

មន

មន

េយងមរតចបប់ ែដលជន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

២០(ឃ) េត េចរកមបន

មន

មន

មន

មន

មន

េយងភសតុតងែដលបន
បងហញ ែដរឬេទ?

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

២០(ង) របសិនេបជនជប់

មន

មន

មន

មន

មន

េចទសរភពបទេលមស

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ជប់េចទរតូវបនេចទ
របកន់ែដរឬេទ?

ែដលបនេចទ េនមុន
េពល ឬេនកនុងេពលសវន

មិនពក់ព័នធ

មិនពក់ព័នធ

មិនពក់ព័នធ

មិនពក់ព័នធ

មិនពក់ព័នធ

ចេមលយសរភពេនះជ

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

ករ េតេចរកមពឹងែផអកេល

ភសតុតងែដរឬេទ?
(របសិនេប គមនករសរភព
- មិនពក់ព័នធ)
២១.
២១. េទស
ជនជប់េចទ

មិនពក់ព័នធ
ទី១

ទី២

មិនដឹង
ទី៣

ទី៤

ទី៥

១២(ក) េតជនជប់ េចទរតូវ

មន

មន

មន

មន

មន

បនផតនទេទសដក់ពនធនគរ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ែដរឬេទ?
រយៈេពលជប់ពនធនគរ
សរុប៖
រយៈេពលជប់ពនធនគរ៖
រយៈេពលពយួរេទស៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
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េត រយៈេពលឃុំខួលនបេណ
ត ះ
អសនន រតូវបនគិតបញូច ល

កនុងករអនុ វតតេទស
ែដរឬេទ?

មន

មន

មន

មន

មន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង

២១(ខ) េតជនជប់ េចទជប់

មន

មន

មន

មន

មន

េទសពិន័យ ែដរឬេទ?

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

២១(គ) េតជនជប់ េចទរតូវ

មន

មន

មន

មន

មន

បង់ ៃថលសងជំងឺចិតត ែដរឬេទ?

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

២១(ឃ) េត មនករអនុ វតត

មន

មន

មន

មន

មន

េទសជំនួសែដរឬេទ?

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

២១(ង) េតមនអវីែដលបងហញ

មន

មន

មន

មន

មន

ថេនកនុងសលរកមេចរកម
េយងភសតុតងែដលេនេរក

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

២១(ច) េត េទសបបញញតិ តេន

មន

មន

មន

មន

មន

កនុងរកមរពហមទណឌរតូវបន
េរប េនកនុងករដក់ េទស

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

២១(ឆ) របសិនេបមន េតករ

មន

មន

មន

មន

មន

អនុ វតតអនុ ភពរបតិ សកមមៃន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ចំនួនរបក់ ពិន័យ៖

ចំនួនរបក់ សងជំងឺចិតត៖

របសិនេប មន េតជអវី?

សំណុំេរឿង ឬមិ នរតូវបន
បងហញេនកនុងសវនករ
ែដរឬេទ?

របសិនេប មន សូមបញ
ជ ក់៖

ែដរឬេទ?

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េទសបបញញ តិក
ត ុងរកមរពហម
ន
ទណឌ រតឹមរតូវ ែដរឬេទ?

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

របសិនេបមិនរតឹមរតូវ សូម
បញ
ជ ក់ ៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ឯកសរភជប់ទី១ ៖ ជនជប់េចទជអនីតិជន
២២.
២២. អយុ
ជនជប់េចទជអនីតិជន

ទី១

២២(ក) អយុជនជប់ េច
ទេនេពលរបរពឹតតបទ
េលមស

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

< ១៤

< ១៤

< ១៤

< ១៤

< ១៤

១៤-១៥

១៤-១៥

១៤-១៥

១៤-១៥

១៤-១៥

១៦-១៧

១៦-១៧

១៦-១៧

១៦-១៧

១៦-១៧

២២(ខ) របសិនេប ជនជប់

មន

មន

មន

មន

មន

េចទមនអយុេរកម ១៤

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ឆនំេនេពលរបរពឹតតបទ
េលមស េត េចរកមសេរមច

មិនពក់ព័នធ

មិនពក់ព័នធ

មិនពក់ព័នធ

ឲយជនជប់ េចទរួចេទស

មិនពក់

មិនពក់

ព័នធ

ព័នធ

ភលមៗែដរឬេទ?
២៣.
ំ ួនបេណ
ល
ត ះអសនន
២៣. ករឃុខ
ជនជប់េចទជអនីតិជន
២៣(ក) អយុជនជប់
េចទ េនេពលឃុំខួន
ល

បេណ
ត ះអសនន?

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

< ១៤

< ១៤

< ១៤

< ១៤

< ១៤

១៤-១៥

១៤-១៥

១៤-១៥

១៤-១៥

១៤-១៥

១៦-១៧

១៦-

១៦-

១៦-

១៦-

មិនពក់ព័នធ

១៧

១៧
មិនពក់

ព័នធ

១៧
មិនពក់

ព័នធ

១៧
មិនពក់

ព័នធ

មិនពក់
ព័នធ

២៣(ខ) េត មនអវីមួយ

មន

មន

មន

មន

មន

ែដលបងហញថជនជប់

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

េចទមិនរតូវបនឃុំដច់

មិនពក់

េដយែឡកពីនីតិជន

ព័នធ

ែដរឬេទ?
?

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

មិនពក់

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

ព័នធ

របសិនេប មន
សូមបញ
ជ ក់ ៖
២៤.
២៤. ករជំនុំជរមះ
ជនជប់េចទជអនីតិជន

មិនពក់ព័នធ
ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

២៤(ក) េតមនវ ិធនករករពរ

មន

មន

មន

មន

មន

ភពឯកជនរបស់ជនជប់ េចទ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ជអនីតិជនេនកនុងសវនករ

ែដរឬេទ?
?

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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របសិនេប មន េតជអវី?
២៤(ខ) េត េចរកមបនផតល់

មន

មន

មន

មន

មន

ឱកសឲយជនជប់ េចទជអនី តិ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ជនបេញចញេយបល់េដយេសរ ី
េដយខលួនឯង ឬតមរយៈ
តំណង ដូចជេមធវ ី ឬឳពុក
មតយ ែដរឬេទ?
?
២៥.
២៥. េទស

មិនពក់ព័នធ

ជនជប់េចទជអនី
ចទជអនីតិជន

ទី១

២៥(ក) េត េចរកមបនេយង
មរត ៣៨ ឬ ៣៩ ៃនរកម
រពហមទណឌេនេពល ដក់
េទស ជនជប់ េចទ
ែដរឬេទ?
?

ទី២

មរត
៣៨

មិនដឹង
ទី៣

មរត
៣៨

មរត

ទី៤

មរត
៣៨

មរត

ទី៥

មរត
៣៨

មរត

មរត
៣៨

មរត

មរត

៣៩

៣៩

៣៩

៣៩

៣៩

មរតទំង

មរតទំង

មរតទំង

មរតទំង

មរតទំង

ពីរ

ពីរ

ពីរ

ពីរ

ពីរ

គមនទំងពី រ

គមនទំងពី រ

គមនទំងពី រ

គមនទំងពី រ

គមនទំងពី រ

មិនពក់ ព័នធ

មិនពក់ ព័នធ

មិនពក់ ព័នធ

មិនពក់ ព័នធ

មិនពក់ ព័នធ

២៥(ខ) េតមនអវីមួយែដល

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញថេចរកមពិចរណ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ដក់ េទសមិនែមនពនធនគរ?
?
របសិនេប មន សូមបញ
ជ ក់៖

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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28
ឯកសរភជប់ទី២ ៖ សវនករករណ
សវនករករណីជួញដូរមនុសស និងអជីវកមមផូវេភទ
ល

២៦.
២៦. ព័ត៌មនទូេទ
២៦(ក) េតសវនកររតូវបន

មន

ពនយរេពលពីមុនមក

គមន

របសិនេប មន សូមបញ
ជ ក់បែនថម៖

ែដរឬេទ?
?
២៦(ខ) ចបប់ ពក់ព័ន៖
ធ
សូមេរៀបរប់អំពីអងគេហតុឲយបនេកបះកបយ៖

២៧.
២៧. ព័ត៌មនអំពីជនជប់េចទ
ជនជប់េចទ

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

២៧(ក) អយុ

០-១៤

០-១៤

០-១៤

០-១៤

០-១៤

១៥-១៧

១៥-១៧

១៥-១៧

១៥-១៧

១៥-១៧

១៨-២៥

១៨-២៥

១៨-២៥

១៨-២៥

១៨-២៥

២៦-៣៥

២៦-៣៥

២៦-៣៥

២៦-៣៥

២៦-៣៥

៣៦-៤៥

៣៦-៤៥

៣៦-៤៥

៣៦-៤៥

៣៦-៤៥

>៤៦

>៤៦

>៤៦

>៤៦

>៤៦

២៧(ខ) េភទ
២៧(គ) មុខរបរ

របុស

របុស

របុស

របុស

របុស

រសី

រសី

រសី

រសី

រសី

េមបន

េមបន

េមបន

េមបន

េមបន

អនក

អនក

អនក

អនក

អនក

េទសចរណ៍

េទសចរណ៍

េទសចរណ៍

េទសចរណ៍

េទសចរណ៍

អនករក

អនករក

អនករក

អនករក

អនករក

សុីផូលវេភទ

សុីផូលវេភទ

សុីផូលវេភទ

សុីផូលវេភទ

សុីផូលវេភទ

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

េផសងៗ

28

េផសងៗ

េផសងៗ

េផសងៗ

េផសងៗ

ចបប់ សីព
ត ី ករបរងបករជួ ញដូ រមនុសស និងអជី វកមមផូលវេភទ ឆនំ២០០៨។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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__________ __________ __________ __________ __________

២៧(ឃ) សញ
ជ តិ

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

កមពុជ
េវៀត

កមពុជ
េវៀត

កមពុជ
េវៀត

កមពុជ
េវៀត

កមពុជ
េវៀត

ណម

ណម

ណម

ណម

ណម

ៃថ

ៃថ

ៃថ

ៃថ

ៃថ

ឡវ

ឡវ

ឡវ

ឡវ

ឡវ

េផសងៗ

េផសងៗ

េផសងៗ

េផសងៗ

េផសងៗ

សូមបញ
ជ ក់

សូមបញ
ជ ក់

សូមបញ
ជ ក់

សូមបញ
ជ ក់

សូមបញ
ជ ក់

_________

_________

_________

_________

_________

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

២៧(ង) េតមនអវីមួយ

មន

មន

មន

មន

មន

ែដលបងហញថជន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ជប់េចទជសមជិក
រគួសរជនរងេរគះ
ែដរឬេទ?
របសិនេប មន
សូមបញ
ជ ក់ ៖

២៨.
២៨. ព័ត៌មនអំពីជនរងេរគះ
ជនរងេរគះ

ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

២៨(ក) អយុ

០-១៤

០-១៤

០-១៤

០-១៤

០-១៤

១៥-១៧

១៥-១៧

១៥-១៧

១៥-១៧

១៥-១៧

១៨-២៥

១៨-២៥

១៨-២៥

១៨-២៥

១៨-២៥

២៦-៣៥

២៦-៣៥

២៦-៣៥

២៦-៣៥

២៦-៣៥

៣៦-៤៥

៣៦-៤៥

៣៦-៤៥

៣៦-៤៥

៣៦-៤៥

>៤៦

>៤៦

>៤៦

>៤៦

>៤៦

២៨(ខ) េភទ
២៨(គ) មុខរបរ

របុស

របុស

របុស

របុស

របុស

រសី

រសី

រសី

រសី

រសី

អនក

អនក

អនក

អនក

អនក

ម៉ សស
អនករក
សុីផូលវេភទ

អនករត់ តុ
អនកេធវ

ម៉ សស
អនករក
សុីផូលវេភទ

អនករត់ តុ
អនកេធវ

ម៉ សស
អនករក
សុីផូលវេភទ

អនករត់ តុ
អនកេធវ

ម៉ សស
អនករក
សុីផូលវេភទ

អនករត់ តុ
អនកេធវ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ

ម៉ សស
អនករក
សុីផូលវេភទ

អនករត់ តុ
អនកេធវ
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ករតមផទះ

ករតមផទះ

ករតមផទះ

ករតមផទះ

ករតមផទះ

អនកលី

អនកលី

អនកលី

អនកលី

អនកលី

ែសងឥវ៉ ន់

ែសងឥវ៉ ន់

ែសងឥវ៉ ន់

ែសងឥវ៉ ន់

ែសងឥវ៉ ន់

កមមករ

កមមករ

កមមករ

កមមករ

កមមករ

សំណង់

សំណង់

េផសងៗ

េផសងៗ

សំណង់
េផសងៗ

សំណង់
េផសងៗ

សំណង់
េផសងៗ

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

__________

__________

__________

__________

__________

២៨(ឃ) សញ
ជ តិ

កមពុជ
េវៀត
ណម

កមពុជ
េវៀត
ណម

កមពុជ
េវៀត
ណម

កមពុជ
េវៀត
ណម

កមពុជ
េវៀត
ណម

ៃថ

ៃថ

ៃថ

ៃថ

ៃថ

ឡវ

ឡវ

ឡវ

ឡវ

ឡវ

េផសងៗ

េផសងៗ

េផសងៗ

េផសងៗ

េផសងៗ

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

សូមបញ
ជ ក់ ៖

__________

__________

__________

__________

__________

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

២៩.
ធ នរងេរគះ
២៩. សិទិជ
២៩(ក) េត េចរកមបនរបប់
ជនរងេរគះអំ ពីសិទិ ធរបស់ខួន
ល
ែដរឬេទ?

២៩(ខ) េតជនរងេរគះផតល់

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនដឹ ង

មិនពក់ព័នធ
មន

គមន

សូមបញ
ជ ក់ ៖
មន

គមន

មន

គមន

កសិណ ែដរឬេទ?
២៩(គ) េតមនអវីែដលបងហញ
ថតុលករបងគប់ ឲយជនរង
េរគះផតល់កសិណរបឆំងនឹង
ឆនទៈរបស់ខួន
ល ែដរឬេទ?

២៩(ឃ) េត មនអវីមួយែដល

សូមបញ
ជ ក់ ៖
មន

គមន

បងហញថជនរងេរគះកុហក
អំពីអយុរបស់ខួន
ល ែដរឬេទ?
២៩(ង) េតមនអវីមួយែដល

សូមបញ
ជ ក់ ៖
មន

គមន

បងហញថជនរងេរគះមន
ទំ នក់ទំនង (ផទល់ ឬមិនផទល់)

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ជមួយជនជប់ េចទេនចេនលះ

សូមបញ
ជ ក់ ៖

េពលែដលជនជប់ េចទរតូវ
បនចប់ខួលន និ ងសវនករ

ែដរឬេទ?

២៩(ច) េត េមធវ ីជនរងេរគះ

មន

គមន

េសនសុំករពរអតតសញញណជន
រងេរគះជសំងត់ (ឧ. េត

របសិនេប មន េត េចរកមឯកភពតមករេសនសុំ ែដរឬេទ?

េមធវ ីេសនសុំសវនករ
អសធរណៈ ឬេរប របំង)

មន

គមន

ែដរឬេទ?
២៩(ឆ) េត េចរកមរបរពឹតត

មន

គមន

មិនពក់ព័នធ

ឥរ ិយបថសមរមយចំ េពះករណី
រេសប ែដរឬេទ?

សូមបញ
ជ ក់ ៖

៣០.
៣០. ជនរងេរគះជរសតី
៣០(ក) េតមនបុគល
គ ិក
តុ លករជរសតី ែដរឬេទ?
ជនរងេរគះជរសតី

មិនពក់ព័នធ
មន

គមន

សូមបញ
ជ ក់ ៖
ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

៣០(ខ) េតជនរងេរគះ

មន

មន

មន

មន

មន

ទទួ លជំនួយពី េមធវ ីជរសតី

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

ែដរឬេទ?
សូមបញ
ជ ក់ ៖

៣១.
៣១. សកសី
៣១(ក) េតមនអវីមួយែដល
បងហញជនជប់ េចទេធវទុកប
ខ ុក
េមនញសកសី ែដរឬេទ?

មិនពក់ព័នធ
មន

គមន

សូមបញ
ជ ក់ ៖

៣២.
៣២. ចបប់
៣២(ក) េត េចរកមបន

មន

គមន

និ យយ ឬបេញចញេយបល់
បងហញថខលួនភ័នតរចឡំអំពី

ករណីជួញដូ រមនុ សស ឬ

សូមបញ
ជ ក់ ៖

ករណីជួញដូ រមនុ សស
និងអជី វកមមផូលវេភទ
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ែដរឬេទ?

៣២(ខ) េតអងគេហតុ ឆុះ
ល

មន

គមន

បញ
ច ង
ំ ពីធតុផសំៃនបទេលមស
ជួ ញដូ រមនុ សស និងអជី វកមម
ផលូវេភទែដលជនជប់ េចទ
រតូវបនេចទរបកន់

សូមបញ
ជ ក់ ៖

ែដរឬេទ?
៣៣.
៣៣. ជនរងេរគះជអនីតិជន
ជនរងេរគះជអនីតិជន

មិនពក់ព័នធ
ទី១

ទី២

ទី៣

ទី៤

ទី៥

៣៣(ក) េនេពលនិ យយេទ

មន

មន

មន

មន

មន

កន់ជនរងេរគះជអនីតិជន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

៣៣(ខ) េតមនអវីមួយែដល

មន

មន

មន

មន

មន

បងហញថ អនី តិជនចង់ ឲយ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

របសិនេប មន េតឳពុកមតយ/

មន

មន

មន

មន

មន

អណពយបល មនវតតមន

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

៣៣(គ) េតមនរបំងករពរ

មន

មន

មន

មន

មន

អនី តិជនពី ករផតល់កសិណជ

គមន

គមន

គមន

គមន

គមន

េត េចរកមមនកររបុង
របយ័តជ
ន ពិ េសស ែដរឬេទ?
សូមបញ
ជ ក់ ៖

ឳពុ កមតយ/អណពយបល
ខលួនមនវតតមនេនកនុង
សវនករ ែដរឬេទ?

េនកនុងសវនករ ែដរឬេទ?
សូមបញ
ជ ក់ ៖

សធរណៈ ែដរឬេទ?

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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ឧបសមព័នធទី២ ៖ រកមសីលធម៌មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

ករេរៀបចំ និងេរតៀមទុកជមុន
ករណីយកិចទ
ច ូេទ

កររកសករសមងត់


កមមវ ិធីសេងកតករណ៍សវនករេគរពយ៉ ងេពញេលញនូ វេគលករណ៍រកសករសមងត់

េដយ

មិនផសពវផសយព័ត៌មនសមងត់។
 មរនតីសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់រតូវយល់ដឹងឲយបនទូលំទូលយ នូ វេគលករណ៍រកសករ
សមងត់ទក់ ទងនឹងករសេងកតករណ៍សវនករ

ពក់ព័នន
ធ ឹងព័ ត៌មនទំងឡយែដលយកបនពី

តុ លករ ក៏ដូចជព័ ត៌មនទក់ទងេទនឹ ងដំ េណរករ និងកររគប់ រគងមជឈមណឌលសិទិធមនុសស
កមពុជ ។
មុនេពលអនុវតតគេរមងសេងក
េរមងសេងកតករណ៍សវនករ

ករវយតៃមលបឋម
េនមុនេពលដំ េណរករករសេងកតករណ៍សវនករ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករេនះ រតូវមន
ករយល់ដឹងឲយបនចបស់លស់អំពី៖


យនតករតុ លករេនកនុងរបេទសកមពុជ



ឋននុ រកម និ ងយុតតធិ ករតុ លករ



ករមិតៃនករសហករ និង/ឬ ករចូ លរួម ែដលសងឃឹមថនឹងទទួ លបនពី ក) េចរកម ខ)
រពះរជ អជញ គ) េមធវ ីជនជប់ េចទ និង ឃ) រដឋភិបល។

េសចកតីជូនដំណឹង


េសចកតីសេរមចអំពីអនក

ែដលនឹងទទួលេសចកតីជូនដំ ណឹងអំពីករសេងកតករណ៍សវនករជ

ផលូវករ និ ង/ឬ មិនផលូវករ រតូវេធវេឡងមុនករសេងកតករណ៍សវនករចប់ េផតម និងរតូវសេរមច
េដយរបធនគេរមង រសបតមេគលបំណងរបស់គេរមង។


របសិនេប មជឈមណឌលសិទិម
ធ នុសសកមពុជជូនដំណឹងេទតុលករ អំពីករសេងកតករណ៍សវន

ករ េសចកតីជូនដំណឹងេនះរតូវែតអនុ េលមេទតមករអនុ វតតជទូ េទ។


មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ

រតូវែតកត់ រតទុកនូ វបុគគលទំងឡយណែដលខលួនបនផតល់ព័ត៌

មន និង/ឬ ពិ េរគះេយបល់ជមួយមុ ន និង/ឬ កនុងអំ ឡុងេពលសវនករ។ កំណត់រតទំង
េនះរួមមន េសចកតីលំអិត និងទរមង់ ៃនេសចកតីជូនដំណឹង។


ថេតមនអនុសសរណៈេយគយល់គនមួ យ

រតូវបនចុះហតថេលខរវងមជឈមណឌលសិទិម
ធ នុ សស

កមពុជ និងរកសួងយុតិ តធម៌ ែដរឬយ៉ ងណ។
េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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េនមុនេពលសេងកតករណ៍សវនករនីមួយៗ

ករវយតៃមលបឋម
ព័ត៌មនខងេរកមរតូវរបមូលមុនេពលសវនករនីមួយៗ ឬ េនេពលែដលមិនអចេធវដូេចនះ
បន គឺ រតូវមនករកត់ ចំណំ និ ងរសវរជវ េធវេឡងបនទប់ ឬកនុងអំ ឡុងេពលសវនករ ៖



ថេតមនរបយករណ៍ពក់ព័នន
ធ ឹងសវនករេនកមពុជរសេដៀងគនែដរឬេទ។
ថេតករមងចបប់

និ ងសនធិសញញអនតរជតិណមួយ

ែដលទក់ ទងនឹងសវនករកំពុងសេងកត

ករណ៍េនះ។


ថេតចបប់ ជតិ និងចបប់នីតិវ ិធីណខលះទក់ទងនឹ ងករណីែដលកំ ពុងសេងកតករណ៍េនះ។



ថេតមនបទបបញញ តិតរដឋធមមនុញញ ែដលពក់ ព័ន។
ធ

េសចកតីជូនដំណឹង


អនកសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់រតូវចងរកងឯកសរលំអិតអំពីកររបឹកសេយបល់ជមួយ
ក) រដឋភិបល ខ) សមកតីភគីខងចុ ងេចទ គ) រពះរជអជញ ឃ) េចរកម ង) រកឡបញជី ឬ
ច)ភគី ពក់ព័នដ
ធ ៃទេទៀត ។

ករចូលេទកន់តុលករ
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់
របសិនេបចង់េសនសុំឯកសរ
ទុកឯកសរផលូវករទំងអស់ ។

រតូវចុ ះេឈមះេនតុ លករមុនេធវករសេងកតករណ៍

ឬចូលកនុងតុលករ។

អនកសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់រតូវរកស

េនកនុងអំឡងេពលសវនករ
ុ

េគលករណ៍ទូេទ


រតូវេទដល់តុលករឲយបនមុ នេម៉ ង េដ មបីមនេពលេវលរគប់ រគន់ នឹងចូលេទកន់តុលករ
ែសវងរកបនទប់សវនករ និងរកកែនលងអងគុយសមរមយ។ ចំណុចេនះរតូវពិ ពណ៌នេនកនុងទរមង់
របយករណ៍។



មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវេរៀបចំខួន
ល

និងអចពនយល់ឲយបនចបស់អំពីមូលដឋនចបប់

េគលបំណង និងទិសេដៃនគេរមង ដល់បុគល
គ ិកតុលករ និងមរនតីចបប់ នន។

អតតសញញណ

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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រតូវពក់អតតសញញណប័ណណសមគល់ជមរនតីសេងកតករណ៍សវនករេនរគប់ េពលេវល និង
បងហញអតតសញញណប័ណណេនះេទមរនតីតុលកររបសិនេប មនករេសនសុំឲយបងហញ។



របសិនេប មនបញ
ហ ណមួយេកតេឡង កនុងករចូលេទកនុងតុលករ រតូវែតេធវករពនយល់ដល់
មរនតីមូលដឋនឲយសគល់គេរមងសេងកតករណ៍សវនករ។

កររបរពឹតក
ត ុងតុ
ន លករ


រតូវរបកន់ ខជប់នូវអតតចរ ិតជមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ រគប់ េពលេវល។



រតូវមនចំ េណះដឹងចបប់ខស
ព ់ រួមទំងចបប់សិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ។



រតូវសេរមចថអងគុយកែនលងណ

សេងកតករណ៍សវនករ។

េដមបីធនបននូ វភពមិនលំេអៀង

និងងយរសួលកនុងករ

មរនតីសេងកតករណ៍គួ រេរជ សេរ សកែនលងអងគុយ

ែដលេគអចេមល

េឃញ ជកែនលងអពយរកឹត េនកនុងបនទប់សវនករ ។ មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវបងហញ
អកបបកិ រ ិយគួ រសម និ ងសុភពចំ េពះមរនតីតុលករ និងភគីទំងអស់ពក់ព័នេធ រឿងកតី។


រតូវេសលៀកសេមលៀកបំពក់សមរមយ។



រតូវេទដល់តុលករទន់ េពលេវល។



រតូវរកសនូ វករេគរពកនុងរគប់ទំនក់ទំនងជមួ យមរនតីតុលករ និងអនកដៃទេទៀត។



រតូវេធវករកត់រតេដយចំហកនុងអំឡុងេពលសវនករ

េដយែផអកេលតរងសេងកតករណ៍

សវនកររបស់មជឈមណឌលសិទិម
ធ នុ សសកមពុជ េដយមិនេធវសរបែហសកនុងេពលសវនករ។



រតូវមនភពថនឹក

និងយល់ចបស់អំពីតរងសេងកតករណ៍សវនករនិ ងេសចកតីែណនំអំពីករ

សេងកតករណ៍សវនករ ។


រតូវធនសុវតថិភព និងរកសករសមងត់ នូវរល់កំណត់ រតទំងអស់ ។



រតូវេធវករែណនំខួលនេទកន់តុលករតមរយៈភគី មួយែដលអពយរកឹត

សេងកតករណ៍កនុងបនទប់សវនករ

(របសិនេយងេនបនត

រហូតដល់េពលបញចប់សវនករទំងអស់)

េដ មបីបេងកននូ វ

តមលភព ។

ភពមិនលេមអៀង និងភពមិនេរជៀតែរជក


រតូវអងគុយេនកែនលងសមរមយមួ យេនកនុងបនទប់សវនករ

ែដលអចសេងកតបន

ឮបន

និង

អចតមេម លបននូ វរគប់ចំណុចទំងអស់ៃនសវនករ។


មិនរតូវអងគុយជប់ ជមួយភគីជនជប់ េចទ ឬរពះរជអជញ។



មិនរតូវសួរអនកចបប់អំពីគំនិតរបស់ពួកេគ ឬឲយេគផតល់ករែណនំអំពីេរឿងកតីណមួយ។



េជៀសវងេរជៀតែរជកចូលដំ េណរករសវនករ ។



មិនរតូវបងអក់ដំេណរករសវនករណមួយ ឬនិ យយេទកន់មរនតីចបប់

ឬអនកចូ លរួមសវន

ករ។


មិនរតូវេធវអនតរគមន៍ េនកនុងសវនករ ឬប៉ុនប៉ងជះឥទធិពលេទេលលទធផលៃនេរឿងកតីកុងរគប់
ន
រប
ូ
ភព។



មិនរតូវបងហញភពលំេអៀង ឬករគំរទណមួ យដល់ភគី ៃនេរឿងកតី។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
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មិនរតូវសំែដងេយបល់ណមួយអំ ពីដំេណរករសវនករ េទះជេនកនុង ឬេនេរកបនទប់សវន
ករក៏ េដយ។ េនេពលមនអនកណមនក់សួរសំណួរជក់លក់ រតូវេឆលយតបេដយពនយល់ អំពី
តួ នទីជមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ និងអំពីរកមសីលធម៌ ៃនភពមិ នលំេអៀង ។



មិនគួ រេធវេសចកតីែថលងករណ៍ជសធរណៈណមួ យេឡយ ។



របសិនេប អច គួ រកត់ រតទុកនូ វរល់អតថបទសរព័ត៌មនណ ែដលពក់ព័នធេទនឹងសវនករ
និង រតូវដឹងអំ ពីរេបៀបឃលំេម លែដលងយអនុ វតត េដមបីទុកជរបេយជន៍ ដល់មរនតីសេងកតករណ៍
សវនករនេពលអនគត ។

េសៀវេភមគគុេទសក៏ សីព
ត ី សិទិធទទួ លបនករជំនុំជរមះេដយយុតិតធម៌ និងករសេងកតករណ៍សវនករ
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