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សមព័នធែខមរជំេរ ន និងករពរសិទធិមនុស  លីកដូ 
  
 លីកដូ គឺជអងគករសិទិធមនុស ជតិមូយេនកមពុជ។ ចប់ ំងពីអងគករលីកដូ តវ 
បនបេងកតេឡងេនឆន ំ ១៩៩២ អងគករេនះ គឺជអងគករសិថតេនជួរមុខេគ កនុងកិចចករពរសិទធិ 
មនុស េនកមពុជ និងេលកសទួយករេគរពសិទធិពលរដ និងសិទិធនេយបយ មរយៈ ជរ  
ភិបលកមពុជ និង ថ ប័ននន។ ករក ងសមិទិធផលរបស់ខួនកនុងអតីតកល លីកដូ បន 
បនេដរតួជអនកតសូ៊មតិ ស មប់ បជពលរដ និងឃំេមលរ ភិបល មរយៈ កមមវធីិសិទិធ 
មនុស នន ពីករយិល័យក លរបស់ខួនេនភនំេពញ និងេន ម ខ ទូទំង១២ េខត-
កងេផ ងេទ ត។  

 
អងគករលីកដូអនុវតសកមមភពរបស់ខួន មរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈ 
កមមវធីិឃំេមល និងករពរសិទធិមនុស ៈ 
 

 ឃំេមលកររេំ ភសិទិធមនស ែដល ប ពឹតេ យបុគគលរបស់រដេលកររេំ ភសិទធិ សី 
និងកររេំ ភសិទធិកុមរៈ បុគគលិកេធករេសុបអេងកតេលករណីរេំ ភសិទិធមនុស  
ែដល ប ពឹតេ យបុគគលរបស់រដ ចំេពះកររេំ ភបំពនេល សី និងកុមរ េហយ 
ជនរងេ គះ តវបនផល់េស ជួយេ ជមែ ជង មរយៈ ករេធអន គមន៍ជមួយ 

ជញ ធរមូល ន។ 
 ករ បឹក ែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ ជនរងេ គះ តវបនផល់ជូននូវករ 

បឹក ែផនកចបប់ េហយចំេពះករណីសំខន់ៗ ទទួលបននូវកិចចករពរែផនកចបប់ 
ែដលផល់ជូនេ យ កម បឹក ែផនកចបប់ និង កមេមធវកីរពរសិទធិមនុស ។ 

 ករឃំេមលពនធនគរៈ អនក វ ជវពនធនគរេធករឃំេមលពនធនគរ ចំនួន១៨ 
េដមបីេធករ យតៃម អំពី ថ នភពេនកនុងពនធនគរ និងេដមបីធនថ ជនជប់ឃំុ 
ទទួលបននូវតំ ងែផនកចបប់។  

 ជំនួយែផនកេវជជ សៈ កម គេពទយផល់េស េវជជ សដល់ជនជប់ឃំុ និងម នី 
ពនធនគរចំនួន ១២ កែនង។ បែនថមពីេលេនះ ក៏ជួយផល់េស េវជជ ស និងបញជូ ន 
ជនរងេ គះេ យកររេំ ភសិទិធមនុស  េទកន់មនទីរេពទយ។  

 េស កមមសងគមកិចចៈ កមករងរេធករ យតៃមពីត មវកររបស់ជនរងេ គះ និង កម 
គ ររបស់ពួកេគ េហយផល់ជំនួយសមភ រៈ និងមូ ររយៈេពលខី។ 

 
 



 
 

 
 
 
កមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំ ទៈ 

 
 ករហឹកហឺនសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ អនកហឹកហឺន និងអនកតសូ៊មតិេធករអប់រ ំ
ដល់ ធរណជន អំពីសិទិធ សី និងសិទិធកុមរបេងកតប ញករពរេន មមូល ន 
និងេធករតសូ៊មតិេដមបីឲយមនករផស់បូរសងគម និងចបប់។  

 ករតសូ៊មតិជ ធរណៈ និង មសហគមន៍ៈ ករណីរេំ ភសិទធិមនុស ែដលេសុប 
អេងកតេ យលីកដូ តវបនចង កងទុកេនកនុង បព័នធទិនន័យ េដមបីឲយមនភពងយ 
សលកនុងករែសងរកព័ត៌មន វភិគ ផលិតជរបយករណ៍ជ បចំ (ករេបះពុមភជ 
របយករណ៍ និងរបយករណ៍េ តទស ន៍)។  

 
 
 
 

ចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង 
 
េ ក សីេវជជបណិត ពុង ឈីវេកក បធនអងគករលីកដូ 

សយ នៈ អងគករលីកដូ (សមព័នធែខមរជំេរ ន និងករពរសិទធិមនុស ) 
ផទះេលខ ១៦ ផូវេលខ ៩៩ ជធនីភនំេពញ កមពុជ 
ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២ ទូរ រៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ 
១០២/២១៧ ៦២៦ 
អីុែម៉លៈ contact@licadho-cambodia.org 

េគហទំព័រៈ http://www.licadho-cambodia.org 
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េសចកីអ ថ ធិបបយ និងអនុ សន៍ៈ អំពី េសចកី ពងចបប់ សីពីពនធនគរ [1] 
 

 
 

េសច សេងខប 
 

 

រដសភជតិកមពុជ កំពុងេរ បចំេបះេឆន តអនុម័តចបប់សីពីពនធនគរ ែដលជចបប់ 

េគលមួយៃនបទ នគតិយុតិែដលទក់ទង និង បព័នធពនធនគរេន ពះ ជ ច កកមពុជ
1។ 

េ េយហតុថ កនុងមួយរយៈកលកនងមកេនះ ពនធនគរៃន បេទសកមពុជបន ក់េ យ 
ដំេណ រករ េ យពំុទន់មនចបប់ពនធនគរេនេឡយេទ ែត តវបនអនុត និង គប់ គងេ យ 
បកសអនុ កិតយ និងបទបញជ ៃផទកនុងមួយចំនួនែដលមន ប់។ 

េគលបំណងែដលបនេលកេឡងកនុងចបប់េនះគឺ (ទី១) កំណត់អំពីករ គប់ គង 
ពនធនគរ េនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ។ និង (ទី២) “េដមបីផល់ករអប់រ ំ ែកែ ប រនីតិ- 
សមបទ េដមបីេធសមហរណកមមជនជប់ឃំុេទកនុងសងគមជតិវញិ។ គប់ គងជនជប់ឃំុឲយ 
ធនបនសនិសុខ សុវតថិភព សុខភព និងមនុស ធម៌ សប មេគលករណ៍អនជតិ និង 

វធិនសហ បជជតិ ស មប់ករពរអនីតិជនែដល តវបនដកហូត សិទធិេសរភីព។”2។ 

លីកដូ បនេធករកត់សំគល់ េលេសចកី ពងចបប់េនះថ ជករេបះជំ នមួយ 
ជវជិជមន េដមបីេឆព ះេទរកេសថរភព និងករអនុវតចបប់ ៃន បព័នធ គប់ គងពនធនគរ របស់ 
កមពុជ។ ជមួយគន េនះផងែដរ លីកដូបនពិនិតយេឃញថ ចបប់េនះមនករខះខតែផនក 
សំខន់ៗមួយចំនួន។ េនកនុងរបយករណ៍េនះ នឹងបងញនូវកងល់ ែដលគួរឲយ ពយបរមភ 
បំផុតរបស់អងគករលីកដូ េដមបីផល់ជូនជជំនួយ ម រតី ដល់អនកែដលពក់ព័នធមួយចំនួន កនុង 
វសិយ័េនះ ជពិេសសស មប់រដសភជតិ កនុងករយកចបប់េនះេទពិភក េនកនុងែខេនះ។ 

េនកនុងេសចកីព ងងចបប់េនះ មនករវវិឌ ន៍ វជិជមនមួយចំនួនែដលទក់ទងនឹងករ 
ករពរសិទិធដល់ជនជប់ឃំុ បុ៉ែនមិនបនពនយល់លមិតអំពីសិទធិទំងេនះេឡយ។ ភព សពិច 
សពិលៃនចបប់ គឺេនែតន ល់ជបញដែដល។ ឧទហរណ៍ ករមិនកំណត់នូវខន តគំរូ  
មួយ ឬ បទ នជអបបបរមកនុងែផនកមួយចំនួន ដូចជ អនម័យ នីតិវធីិៃនករ ក់វន័ិយ ទំហំ 
ៃនបនទប់ឃំុឃំង និងករឲយេចញេ កបនទប់េដមបីលំែហកយ ែដលបញទំងអស់េនះ គន់ែត 
កំណត់នូវេនកនុងេសចកី ពងចបប់ថ “ តវែតមនភព គប់ គន់”។ ភពចេនះៃនេសចកី 
ពងផងែដលេនះគឺ ករខកខនមិនបនកំណត់នូវយនករ ករពរដ៏មន បសិទធិភពចំេពះ 
ករណីមួយចំនួនដូចជ ករ ក់វន័ិយចំេពះអនកជប់ឃំុ និងកិចចករពរ ពិេសសចំេពះអនកជប់ 

                                                            
1
  អគគនយក នពនធនគរនេពលបចចុបបននកំពុង បតិបតិករ ២៦ ពនធនគរ ៃន បេទសកមពុជ រមួទំង គរេទបេបកថមីេនេខតៃប៉លិន។ 
អងគករលីកដូ ឃំេមល ១៨ ពនធនគរកនុងចំេ មពនធនគរទំងេនះ រមួទំងពនធនគរេយធេនទួលែសង ែដលអគគនយក នពនធនគរ 
មិនេធ បតិបតិករ។ 
2
 ព ងងចបប់សីពីពនធនគរ ម ទី ១ និង២ 



[2] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

ឃំុ  ែដលបន ក់បណឹងត ៉នូវអំេពរេំ ភបំពនរបស់ជនជប់ឃំុដូចគន  ឬ អំេពរេំ ភ 
របស់ម នីពនធនគរ។ 

លីកដូមនជំេន ថ និតិកមមចបប់ែដលមន រៈសំខន់ តវែតមនបទ ន ជ 
អបបបរមជគនឹះ េហយលីកដូសូមផល់អនុ សន៍ ចបប់េនះគួរែតមនករែកែ បេឡងវញិ។ 
ជជេ មសល ចបប់េនះគួរ សង់យកខឹម រលៗមួយចំនួនែដលមនកំណត់េនកនុងបទបញញតិ 
បទ នជអបបបរមសំ ប់ គប់ គងអនកេទស (UNSMR) របស់អងគករសហ បជជតិ ឲយបន 
អតិបរម មែដល ចេធេទបន។ 

បសិនេបេសចកី ពងចបប់េនះបនអនុម័តនិង បកសឲយចូលជធរមន េ យពំុមន 
ករែកែ បេទេនះ េនះជករេជ សមិនផុតេឡយ ែដលេគ តវសរេសរលិខិតបទ នមួយ 
ចំនួនបែនថមពីេលចបប់េនះេទ ត េដមបីបញជ ក់ឲយបនចបស់ពីែផនកខះែដលមនលកខណះមិន 
ចបស់ ស់ដូចបនេលកេឡងខងេដម។ លីកដូសូមអំពវនវដល់ កសួងម ៃផទ និង 
អគគនយក នពនធនគរ េដមបពិីនិតយេ យយកចិតទុក ក់ ចំេពះករេសនសំុ ែដលេកត 
េចញពីអងគករសងគមសីុវលិ អំពីលិខិតបទ នបនទ ប់បន ំេផ ងេទ ត។ 

េសចកី ពងចបប់េនះ មិនបននិយយេលបញជចំបងៗមួយចំនួន ែដល តវេគបន 
ចង កងជឯក រយ៉ងចបស់ ស់ កនុងរយៈេពលជងមួយទសវត រក៍នងមកដូចជ៖ (ទី១) 
ករទយក បក់ ឬករត មវឲយបង់ បក់ពីម នីពនធនគរ ចំេពះអនកចូលជួបសួរសុខទុកខ ែដល 
ជមិតភ័កិ និង ច់ញតិរបស់អនកជប់ឃំុ (ទី២) និងករទយក បក់ែដលមិន ចលុបបំបត់ 
បន ពីេស កមមែដលមនជមូល នរបស់អងគភពពនធនគរដូចជ ពីករផល់ទឹក ត ឬ 
ទំហំៃនកែនង ន ក់េន។ 

លីកដូមនជំេន ថ ចបប់េនះគួរែតមនករែកែ ប េដមបី មឃត់ករបង់ បក់ េ យ 
ខុសចបប់ចំេពះករចូលជួបសួរសុខទុកខ អនកជទី ស ញ់ៃនជនជប់ឃំុ និងេស កមមផល់ជូន 
ជមូល នរបស់ពនធនគរដូចែដលបនេលកេឡងមកេនះ។ 

េសចកី ពងចបប់េនះបន ក់បញចូ លតិចតួច ស់ កនុងករបញជ ក់េលបញចេង ត 
ែណនែដលមិន ច គប់ គងបន។ េទះបីជបញេនះ តវបនេមលេឃញថ បព័នធពនធនគរ 
មិនមនអំ ចកនុងករសំេរចៃនករឃំុខួន ឬ េ ះែលងជនជប់ឃំុេឡយ។ ចំនុចេនះ ក៏ែផនក 
មួយៃនផលប៉ះពល់អវជិជមន ែដលជេហតុនំឲយភពចេង តែណនខំងៃនពនធនគរកមពុជ 
កន់ែតយ៉ប់ខំងេឡងៗ។ ម ៥២ បនដកេចញេ យស័យ បវតចំេពះជនជប់ ែដល 
ប ពឹតេលមសនឹងបទបញជ ៃផទកនុង ែដលេធឲយប៉ះពល់ដល់ស ប់ធន ប់ពនធនគរ មិន តវេលក 



េសចកីអ ថ ធិបបយ និងអនុ សន៍ៈ អំពី េសចកី ពងចបប់ សីពីពនធនគរ [3] 
 

 
 

យកមកពិនិតយលកខណៈវនិិចឆ័យ ស មប់ករបនធូរបនថយេទស និងេលកែលង េទសកនុងរយៈ 
េពលមួយឆន ំ។ 

េនះមិនែមនមនន័យថ េសចកី ពងចបប់េនះអវជិជមនទំង សងេនះេទ។ មន ខ 
ែចងមួយចំនួនែដលករពរសិទិធជនជប់ឃំុ និងស មលដល់ បព័នធ គប់ គងពនធនគរ េប 
អនុវតបន តឹម តវនិងមនវជិជ ជីវៈ។ ឧទហរណ៍ ម ៨១ ម ច់ខត ករេធទរណុកមម 
អំេពេឃរេឃ និង ល់ទ មង់េផ ងេទ តៃនកររេំ ភបំពន ែដល ប ពឹតេទេលជនជប់ឃំុ 
តវផនទ េទស េ យេយង ម កម ពហមទណៃន ពះ ជ ច កកមពុជ។ ទនទឹមនឹងេនះ 
ម  ៨៣ អំេពរបស់ម នីពនធនគរ ែដលទទួលឃំុបុគគល មន ក់ ឬពនយេពលឃំុ ឬ េ ះ 
ែលងជនជប់ឃំុេ យខុសចបប់ តវផនទ េទសេ យេយង ម កម ពហមទណ ៃន ពះ ជ 

ច កកមពុជ។ អំេពដូចករេរ ប ប់ខងេលេនះេគេ ចនេឃញេកតមន ជធមម ស មប់ 
ពនធនគរខះកនុង បេទសកមពុជ េដមបជីមេធយបយទយក បក់ពីជនជប់ឃំុមុននឹងេ ះ 
ែលង។ ម េផ ងេទ ត មឃត់មិនឲយ ក់ទណេល ងកយ ករ ក់ជនជប់ឃំុេនកនុង 
បនទប់ងងឹត េហយនិងករេ បឲយជនជប់ឃំុ ក់ទណកមមេទេលជនជប់ឃំុ ដូចគន ។ 

រៈសំខន់ម ១០ ៃនេសចកី ពចបប់ថមីេនះ អនុញញ តេ យ កសួងម ៃផទេចញ 
បកស េដមបីេរ បចំេហ រចនសមព័នធពនធនគរកមពុជជលកខណៈបទ នអបបបរម។ េន 
ខណៈែដល បព័នធនគរកមពុជសពៃថង ពំុទន់មនបទប នអបបបរមចបស់ ស់េនេឡយ។ 

ខងេ កមេនះ គឺជករវភិគនូវចំនុចមួយចំនួន ៃនម សំខន់ៗែដលបនដក សង់ 
េចញពីេសចកី ពងចបប់ ជមួយនឹងករផល់េយបល់េដមបីែកលំអ។ ម ៃនេសចកី ពង 
ចបប់ែដលបនេ ជសេរ សេនះ តវបនផល់ជសំគល់រេំលចេ យជអក រេ ទត។ 

□□□ 
 

  



[4] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

ករ ភគ៖ ម សំខន់ៗ  ៃនេសច ពងចបបស់ពពនធនគរ 
 
 

 

ម  ២៨  
 

ជនជប់ឃំុ មនសិទធិបឹងត ៉េទ បធនពនធនគរ ឬេទអគគនយកៃនអគគនយក ន 
ពនធនគរ ឬ ពះ ជ ជញ  ឬអគគ ពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ ពីអំេពរេំ ភរបស់ជនជប់ 
ឃំុដូចគន  ឬអំេពរេំ ភរបស់ម នីពនធនគរ។ 

ពកយបណឹងត ៉របស់ជនជប់ឃំុ តវេធេឡង មរយៈម នីពនធនគរ ឬអនកសួរសុខទុកខ 
ផូ ករ ឬ អនកសួរសុខទុកខ ច់ញតិ ឬ េមធវរីបស់ជនជប់ឃំុ ឬ តំ ងអងគករអយយករ។ 
គម នជនជប់ឃំុ មន ក់ តវបន ក់ទណកមម ឬ តវបនេរ សេអងេ យ រែតបន ក់ 
ពកយបណឹង ឬ ករ ក់ពកយេសនរសំុេនះេឡយ។ 

 េសចកីអ ថ ធិបបយៈ ជនជប់ឃំុែដលបឹងពី ថ នភពពនធនគរ ឬកររេំ ភបំពន 
គឺជអនកែដលងយរងេ គះជងេគបំផុតកនុងចំេ មជនជប់ឃំុទំងអស់។ ករេលកេឡង អំពី 

ករបឹងត ៉ទំងេនះ  មកអនុវតជក់ែសង  ជនជប់ឃំុ តវបងញអំពីភសុ ងេ យខួនឯង 
ខណៈែដលជនជប់ឃំុទំងេនះ កំពុងរស់េនជមួយនិងេ កមករ គប់ គង ជនែដលពួកេគ 
កំពុងបឹងត ៉ (ជនសង ័យ)។ មយ៉ងវញិេទ ត កែនងជួប ប ស័យទក់ទងរបស់ជនជប់ឃំុក៏ 
មនករ តតពិនិតយ និងឃំេមលយ៉ងតឹងរងឹ។  េនះជេហតុ ចនំឲយមនគំនំុគំគួន ករសង 
សឹក ឬ បណឹងត ៉របស់អនកជប់ឃំុទំងេនះ តវបនផិបេចល។ 

 
េហតុដូេចនះ យនករៃនករ ក់ពកយបណឹងត ៉ បកបេ យ បសិទធិភព តវែតផល់ 

យនករេ ចន ែដលករពរជនជប់ឃំុទំង យ ែដលេសនរសំុបឹងត ៉។ ឧទហរណ៍ 
យនករែបបេនះ គួរែតបញចូ លលទធភព េដមបី ច ក់បណឹងត ៉ដល់ ជញ ធរមនសមតថកិចច 
េ កពនធនគរ ( កមអធិករកិចចពនធនគរ ែដលឃំេមលនីតិវធីិ និងលទធភពកនុងករបនបឹង 
េទ ជញ ធរថន ក់ខពស់ េបពួកេគមិនេពញចិតនឹងករេឆយតបែដលខួនទទួលបនពីថន ក់េ កម។ 
ម  ២៨ ខះចេនះខែចងេនះ េបេទះមនលទធភពបឹង មរយៈ ច់ញតិ អនកចូលជួបសួរ 
សុខទុកខ េមធវ ីឬតំ ងអងគករអយយករពីដំបូងក៏េ យ។ 

 
 អនុ សន៍ៈ ចបប់េនះគួរែតមនករែកែ ប េ យរមួបញចូ លករករពរជគនឹះស មប់  

ជនជប់ឃំុ ែដល ក់ពកយបណឹង រមួទំងនីតិវធីិៃនករ ក់ពកយបឹង នីតិវធីិៃនករបឹងបន និង 
យនករ ងំមិនឲយមនករសងសឹក គំនំុគំគួន។ ចបប់េនះក៏គួរែតត មវ ឲយមនករអនុម័ត 
បទបញជ ៃផទកនុងបនទ ប់បន ំ លមិតពីខែចង ែដលនំេទរក បព័នធ គប់ គងពនធនគរមួយ ែដល 



េសចកីអ ថ ធិបបយ និងអនុ សន៍ៈ អំពី េសចកី ពងចបប់ សីពីពនធនគរ [5] 
 

 
 

ចបឹងត ៉បន ដូចជជក់ែសងៃនករ ក់ពកយបណឹងបឋមភពសំងត់ៃនករទទួលបណឹង 

េ យផទ ល់មត់។ល។ 
 

េដមបីេ យម េនះ ចអនុវតេកត ចំេពះបណឹងែដលបងករេ យមនេ គះថន ក់ 
ដល់ជនរងេ គះ រដសភជតិគួរែតពិចរ េលករែកែ ប េ យត មវឲយ តតពិនិតយេឡង 

វញិនូវេសចកី ពងចបប់េនះ។ េសចកី ពងចបប់េនះយ៉ងេ ច ស់ តវេធេឡងេ យ 

ថ ប័នឯក ជយមួយដូចជ  ករបេងកត កមឯក ជយពិេសសេ យមនម នីរ ភិបលមកពី 

កសួងពក់ព័នធេផ ងេទ តៗ ពមទំងមនកិចចសហករចូលរមួពីម នីឃំេមលពនធនគរ ៃន 

អងគករមិនែមនរ ភិបល។ 
 

ម  ៤១ 
 

កូន មមយ តវបនអនុញញ តឲយ ន ក់េនកនុងពនធនគរជមួយមយ តឹម យុេ កម 

៣ឆន ំ និង តវបនផល់មូប រ សេម កបំពក់ និងេស ែថទំសុខភព។ កូន មមយ 
ែដលមន យុចប់ពី ០៣ឆន ំេឡង េបគម ន ពយបលទទួលខុស តវ ករចិញច ឹមបីបច់ែថ 

រក បនេនខងេ ក ជបនទុករបស់ កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។ 
 

 េសចកីអ ថ ធិបបយៈ បទបញញតិែដលកំពុងែតអនុវតេពលបចចុបបនន បនអនុញញ តិឲយកូន 

ន ក់េនកនុងពនធនគរជមួយឳពុក ឬ មយរហូតដល់ យុ បំមួយឆន ំ។ មិនចបស់ ស់ថ 

េហតុអីបនជ យុ តវបនទ បេន តឹមបីឆន ំ  ចំនុចេនះ នឹង ចេធឲយេកនេឡង ចំនួន ”េកមង 
កំ ពពីបុពេហតុែដលឳពុកឬមយជប់ពនធនគរ”។ េន តង់ចំនុចេនះ លីកដូបនកត់សមគ ល់ 
េឃញមនករេកនេឡងៃនករចប់ និងករឃំុខូន ែដលមនេកតេឡងជេរ យៗ េលអនកទទួល 
បនទុក គ រទំងមូល េនះមនន័យថពំុមនអនកេមលែថរក កូនេនខងេ កពនធនគរ 
េឡយ។ 

 
 អនុ សន៍ៈ ចបប់េនះគួរែតមនករែកែ ប េ យអនុញញ តិឲយកូន ច ន ក់េនជមួយ 

ឳពុកមយ របស់ពួកេគកនុងពនធនគររហូតដល់ យុ បំមួយឆន ំ។ 

 

ម  ៤៩  
 

បធនពនធនគរ ចេ ប បស់កមំង បតិបតិករ េដមបីរក សនិសុខ សុវតថិភព 
ពនធនគរ។ កនុងករណីធងន់ធងរ បធនពនធនគរ តវ យករណ៍សំុកមំងអន គមន៍េទគណៈ 
បញជ ករឯកភពរដបល ជធនី េខត។ 



[6] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

 េសចកីអ ថ ធិបបយៈ ម េនះ បនព ងីកវ ិ លភពៃនករេ ប បស់កំ ំង និង 
មនលកខណៈ សពិច សពិល េ យពំុបន ក់កររតឹបនឹងឲយបន គប់ គន់ មួយ កនុងករ 
េ ប បស់កមំងអន គមន៍។ ឧទហរណ៍ ករេ ប បស់កមំង ជេគលករណ៍ចំបច់ តវែត 
សមម តេទនឹងករគ មមកំែហង។ កលៈេទសៈែដលត មវឲយេ ប បស់កមំង ”ភមៗ” 
តវែតបក យេ យបនតឹងរងឹ។ េលសជងេនះេទ ត ករែដលកំណត់ឲយ “កមំង ប ប់ 
វធុ” ពក់ពនធ័និងកិចចករពនធនគរ គឺជករមួយែដល តវចរ េ យ បនសីុជំេ ផងែដរ 

ជពិេសសករ ប បស់កមំងអន គមន៍របស់ ជធនី ឬ េខត ែដលរមួទំងកង ជ វធុហតថ 
ផងែដរ។ ករេ ប បស់កមំង ប ប់ វធុ េដមបីេ ះ យនូវភព ច ចលកនុងពនធនគរ 
ជជំេរ សែដលតំរវូឲយមនករពិចរ យ៉ងចបស់ ស់ពី គប់បញ ែដលបនេចទេឡង 

អំពីផលប៉ៈពល់ជអវជិជមនទំង យ។ 
 

េគមិនចំបច់កនុងករករសរេសរលំអិត ែដលមនកំរតិជអបបបរម ដូចជេនកនុង 
អនុ កិតយ បកស ឬ េគលនេយបយ ពីករេ ប បស់កមំង ប ប់ វធុេនះេទ។ េហយ 
បញេនះ ក៏មិនកំណត់ជក់ ក់ជកំរតិអបបបរម សំ ប់ករ គប់ គងៃន បព័នធពនធនគទូទំង 
ពិភពេ កេឡយ 

 
 អនុ សន៍ៈ េសចកី ពងចបប់េនះគួរែតត មវ កនុងករេ បស បស់កមំង តវេ យ 

សមម តេទនឹងករគ មមកំែហង ដូចែដលបនេលកេឡងខងេល។ េ យមនករ 
អធិបបយេដមបីកំណត់ អំពីករេ ប បស់កមំង ប ប់ វធុកនុងពនធនគរ។ ែដលករ កំណត់ 
ទំងេនះគួរែតពិចរ នូវចំនុចសំខន់ៗដូចខងេ កម៖ 

 
 តវឲយ បកដចបស់ថ កមំង ប ប់ វធុមិន តវបនេ ប បស់ ជវធិនករកនុងករ 

ក់ទណកមម េហយ ក៍មិនែមនជវធិនករវន័ិយែដរ។ 

 បញជ ក់ថ ម នីពនធនគរ ចេ ប បស់កមំង បឆំងនឹងជនជប់ឃំុ កនុងករណីែដល 
មិន ចេ ះ យ ថ នករណ៍េនះបន។ ម នីទទួលបនទុកគួរសះែសងរកករ 
សហករ ពីជនជប់ឃំុ ែដលសម័ គចិត មុននឹងសេ មចេ ប បស់កមំង។ 

 អនុញញ តិឲយេ ប បស់កមំងែតចំេពះ ថ នភពជក់ ក់បុ៉េ ះ ឧទហរណ៍ េន 
េពលែដលចំបច់ កនុងករ គប់ គងេលជនជប់ឃំុ េដមបីករពរ និងធនសុវតថិភព ង 
កយរបស់ជនជប់ឃំុ ម នីពនធនគរ និងបុគគលេផ ងេទ ត េដមបី ងំមិនឲយមនករ 
ខតបង់ ទពយសមបតិធងន់ធងរ និងធនសនិសុខកនុង ថ ប័ន និងស ប់ធន ប់។ 

 ត មវឲយម នីពនធនគរទទួលនូវវគគបណុះប លពិេសស េដមបីជំរញុឲយពួកេគេចះអត់ 
ធមត់ ចំេពះជនជប់ឃំុែដលមិនសូវ ប់បងគ ប់។ 



េសចកីអ ថ ធិបបយ និងអនុ សន៍ៈ អំពី េសចកី ពងចបប់ សីពីពនធនគរ [7] 
 

 
 

 តវឲយ បកដចបស់ថ េលកែលងែតកលៈេទសៈពិេសស មិនគួរេ យម នីពនធនគរ 
មន វធុជប់នឹងខួនេទ េនែដលបំេពញតួនទី ប ស័យទក់ទងផទ ល់ ជមួយនឹងជន 
ជប់ឃំុ។ 

  ម នីពនធនែដល ចេ ប បស់ វធុបន គឺជម នីរបូ ែដលបនឆងកត់ករបណុះ 
ប ល តឹម តវអំពីបញេនះ។ 

 បងញឲយចបស់រ ង ថ នភពែដលត មវឲយេ ប បស់កមំង ”ភមៗ” និង ”ប មង” 
ពមទំង ក់េចញនូវេសចកីអធិបបយេផ ងៗេដមបីពនយល់។ 
 
ជរ ភិបល គួរពិចរ េលខឹម រ ៃនបទបញញតិ នអបបបរមសំ ប់ គប់ គងអនក 

េទស របស់អងគករសហ បជជតិ ម  ៥៤។  
 

ម  ៥២ 
 

ជនជប់ឃំុ ែដលបន ប ពឹតេលមសនឹងបទបញជ ៃផទកនុង ែដលេធឲយប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់ 
ស ប់ធន ប់ពនធនគរ មិន តវេលកយកមកពិនិតយលកខណៈវនិិចឆ័យស មប់ករបនធូរបនថយ 
េទស និងេលកែលងេទសកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ។ កនុងករណីមិន ងចល តវឃំុខួន  េនកនុង 
បនទប់េ យែឡក។ 

 

បធនពនធនគរ ែដលេចញបទបញជ ឲយឃំុខួនេនកនុងបនទប់េ យែឡក តវបញជ ក់  ពី 
មូលេហតុ និង តវ យករណ៍ភមមកអគគនយកៃនអគគនយក នពនធនគរ។ 

 

បទបញជ ឃំុខួនេ យែឡក ចមនរយៈេពលពី១៤ (ដប់បួន) ៃថងដល់ ២០ (ៃមភ) ៃថង។ 
កនុងករណីមិន ងចល បទបញជ េនះ ច តវបនេចញបនេទ ត។ 

 

កនុងរយៈេពលៃនកររងទណកមមេ យ តវឃំុខួនកនុងបនទប់េ យែឡក ជនជប់ឃំុមិន 
តវបនអនុញញ តឲយជួប គ រ ច់ញតិែដលមកសួរសុខទុកខ ចូលរមួសកមមភពេផ ងៗ កនុង 
ពនធនគរ។  

 
 េសចកីអ ថ ធិបបយៈ ម  ៥២ ចកត់សមគ ល់េឃញថ ចរកិលកខណៈពំុចបស់ ស់ 

េនកនុងចបប់េនមនភព សពិច សពិលយ៉ងខំង និងែដលមិន ចេ យអនុវតេកតេឡយ។ 

ខែចងេនះ ក៏ធងន់ធងរ ជលហួសេហតុែដរ។ ម  ៥២ ត មវឲយឃំុខួនកនុង”បនទប់េ យែឡក”3 
កនុងករណីមិន ងចល ករ ប ពឹតេលមសនឹងបទបញជ ៃផទកនុង ែដលេធឲយប៉ះពល់ដល់ស ប់ 

                                                            
3
 សរបុមក ឃេនះសំេ េលករបងខ ំងទុកែតឯង បុ៉ែនទណកមមេនះលំបកេនកនុង បេទសកមពុជេ យ រភពចេង តែណនែដល មិន ច 
គប់ គងបន។ ជក់ែសង បនទប់ឃំុឃំងេ យែឡក ចជបនទប់ ក់ទណកមមែដលមនភពចេង តែណន ែដលមន ថ នភព កក់ 
ជកែនងែដលជនជប់ឃំុទទួលបនករអនុញតិឲយេចញេ កស មប់េពលជក់ ក់ មួយ 



[8] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

ធន ប់ពនធនគរ។ ចបប់េនះ បន ក់ក មិតេល គប់ករេលមសនឹងបទបញជ ៃផទកនុង ពំុមនែចង 
អំពី បេភទេលមស ស់មួយជក់ ក់េឡយ។ សរបុមក េគ ចអនុវតេទេលជនជប់ឃំុកនុង 
ករេលមស និងបញជ ៃផទកនុង មួយក៏បន េ យគិតចប់ពីករមិនសមតបនទប់ឃំុឃំង រហូត 
ដល់ករនំចូលកែសត ន េ យគម នករអនុញញ ត។ 

 
ម  ៥២ ក៏បនដកេចញជនជប់ឃំុទំងអស់ែដលបន ប ពឹតេលមសនឹងបទបញជ ៃផទ 

កនុង ែដលេធឲយប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់ស ប់ធន ប់ពនធនគរ មិន តវេលកយកមកពិនិតយ 
លកខណៈវនិិចឆ័យ ស មប់ករបនធូរបនថយេទស និងេលកែលងេទសកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ។ 
កនុង ថ នភពែដលចំនួនអនកេទសេចះែតេកនេឡងយ៉ងដូចេនះ លីកដូទទួល គ ល់ថ 
រដបលពនធនគរ តវករអនុវតបទបញជ ៃផទកនុងជករចំបច់ េដមបី គប់អនកជប់ឃំុកនុង 
ពនធនគរ។ ករមិនេលកយកមកពិនិតយលកខណៈវនិិចឆ័យ កនុងករងរបនធូរបនថយេទស និង 
េលកែលងេទស ចំេពះករេលមសនឹងបទបញជ ៃផទកនុង េ យមិនមនកំណត់ បេភទេលមសជក់ 

ក់ គឺជកិចចករមួយែដលមិន ចេធបនេឡយ។ 
 

េ យេហតុថ ថ នភពពនធនគរៃន បេទសកមពុជថមីៗេនះ មនករេកនេឡងអនកជប់ 
ឃំុនូវចំនួន បមណជិតពីរដង ៃនសមតថភពផទុករបស់របស់ពនធនគរ។ ដូចេនះ ជំេរ សៃនករ 
េ ប បស់ឳកស េដមបីបនធូរបនថយេទសជនជប់ឃំុ ក៏ជមេធយបយគួរពិចរ េដមបីេ ះ 

យចំនួនេកនេឡងេ ចនេលសលប់ៃនអនកេទស។ 
 

ខឹម រវជិជមនៃនចបប់េនះ មិនបនផល់ជេ មសឲយរដបលពនធនគរកនុងករ គប់ គង 
េលបទបញជ ៃផទកនុងេទ។ បញជ ក់ថ ករមិន ងចល តវែតជប់ឃំុកនុងបនទប់ ច់េ យែឡក។ 
ស មប់ទស នៈសិទធិមនុស  ចបប់េនះមិន គន់ែតមិនសម សបបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនែថមទំង 
បងញឲយេឃញយ៉ងចបស់ អំពីយុទធ សេខ យមួយស មប់ករ គប់ គងពនធនគរ។ 
េលសជងេនះេទ ត ករ ក់ឲយេនេ យែឡករយៈេពលអបបបរម ១៤ (ដប់បួន) ៃថង ចនឹង 
រតឹែតធងន់ធងរ កនុងករណី ប ពឹតេលមសនឹងបទបញជ ៃផទកនុងែដលមនលកខណៈ លៗ។ បធន 
ពនធនគរ គួរែតពិចរ  េដមបីរកភព ចបត់ែបនេ ចនេទ ត កនុងករ គប់ គងបទបញជ ៃផទ 
កនុង។ 

 
ជចុងបញច ប់ េ កពីម េនះ ចបប់ពនធនគរទំងមូល គឺ សពិច សពិលយ៉ងខំង។ 

ចបប់េនះ មិនបញជ ក់ចបស់ពីេគលករណ៍សំខន់ៗៃនបទបញជ ៃផទកនុង និងមិនមនត មវករ 
 ែដលអគគនយក នពនធនគរ ឬ កសួងម ៃផទ បេងកតនីតិវធីិលមិតអំពីបទបញជ ៃផទ 

កនុង។ េនះ គឺជករេមលរលំងមួយដ៏ធងន់ធងរ។ បព័នធ គប់ គងពនធនគរ តវករចបប់ និងវធីិ 



េសចកីអ ថ ធិបបយ និងអនុ សន៍ៈ អំពី េសចកី ពងចបប់ សីពីពនធនគរ [9] 
 

 
 

ស ស មប់ករអនុវត។ សំខន់ ស់ែដលចបប់ និងវធីិ សទំងេនះ តវែតមន 
តមភព និងមនលកខណៈជ បព័នធ។ ករបេងកត បព័នធបទបញជ ៃផទកនុងឲយបន គប់ គន់ គឺជ 
ែផនកមួយៃនែផនករ ែដល ចឲយពនធនគរអនុវត មបទ នសិទធិមនុស  និងកបួនចបប់។ 

 
 អនុ សន៍ៈ ចបប់េនះគួរែតមនករែកែ ប េ យដកេចញនូវបទេលមសៃនករទទួល 

ទណកមម ចំេពះអំេពេលមសនឹងបទបញជ ៃផទកនុងជពិេសសករបងឃំងទុក និងករឃំុឃំងឲយេន 
េ យ ច់ែឡក។ ជំនួសឲយករ ក់េចញនូវភពចំបច់ជវជិជមន ស មប់អំេពេលមសចបប់ 
េនះគួររតឹបនឹង ចំេពះករ ក់ទណកមមជក់ ក់។ ករ ក់ទណកមមជក់ ក់ ច តវបន 
បកសឲយដឹងកនុងបទបញជ បនទ ប់បន ំ។ 

 
េគលករណ៍សំខន់ៗគួរបញជ ក់ឲយបនចបស់ ដូចជ តវករ ម នដំេណ រៃនករ 

ក់ទណកមមេលជនជប់ឃំុ លទធភពៃនករបឹងត ៉ចំេពះអំេពេលមសនឹងបទបញជ ៃផទកនុង និង 
ត មវករៃន សមម តនឹងករ ក់ទណកមមចំេពះអំេពេលមស។ 

 
ជទីបញច ប់ ចបប់េនះគួរអំពវនវឲយមនករអនុម័តចបប់ែដលមនេសចកីលមិត គប់ 

គងេល បព័នធៃនបទបញជ ពនធនគរ។ ចបប់ទំងេនះ គួរបញចូ លខឹម រេផ ងេទ ត ដូចជ៖ 
ងៃនអំេពែដល ចត់ទុកជអំេពេលមសែដល ច ក់ទណកមមបន ងៃនទណកមម 

ែដលអនុញញ ត េ យភជ ប់េទនឹង បេភទៃនអំេពេលមសជក់ ក់ បទេលមសែដលបនេសុប 
អេងកត និងបនេ ះ យភមៗ និងដំេណ រ ករៃនករករពរ រមួទំងសិទធិៃនករទទួលបន 
ព័ត៌មនសីពី បទបញជ ៃផទកនុង និងករបឹងត ៉។ 
 

ម  ៥៦  
 

ម នី ថ នទូត ឬ ថ នកុងសុ៊ល ឬ ថ នតំ ងែដលមនបំណងចូលជួបសួរសុខទុកខ 
ជនជប់ឃំុ ជពលរដែខមរ ឬពលរដែដលខួនេធជតំ ង តវជូនដំណឹងជមុនេទ 
អគគនយក នពនធនគរ។ គ រ ច់ញតិ ឬមិតរបស់ជនបរេទស ែដលមនបំណងចូល 
ជួបសួរសុខទុកខជនជប់ឃំង តវេសនរមកអគគនយក នពនធនគរ មរយៈ ថ នទូត ឬ 

ថ នកុងសុ៊ល ឬ ថ នតំ ងរបស់ខួន។ 
 

 េសចកីអ ថ ធិបបយ១៖ ម នី ថ នទូត និង ថ នកុងសុ៊ល ជធមម ចជូនដំណឹងេទ 
ពនធនគរ មុននឹងករចូលជួបសួរសុខទុកខ ចេនះេពលេនះក៏ ចមនករែ ប បលកនុងករណី 

ថ នភពបនទ ន់ ផងែដរ។ ករបេងកតឲយមនឩបសគគស មប់ជនបរេទសគឺរេំ ភេលម  
៣៦ (១) (គ) ៃនសនធិសញញ  សីពីទំនក់ទំនងកុងសុ៊ល េនេវ ែអ  (Vienna Convention on 



[10] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

Consular Relations) ែដលសនធិសញញ េនះ ផល់ឲយម នី ថ នកុងសុ៊ល នូវសិទធិពិេសសចូលជួប 
សួរសុខទុកខជនជតិខួនកនុងពនធនគរ។ 
 

 េសចកីអ ថ ធិបបយ២៖ កថខ័ណទីពីរៃនម  ៥៦ បេងកតឲយមនឧបសគគេ ចនបែនថម 

េទ ត ស មប់ជនបរេទស ែដលមនបំណងទទួលអនកចូលជួបសួរសុខទុកខកនុងពនធនគរ។ 
កថខ័ណេនះ ត មវឲយពួកេគេរ បចំករចូលជួបសួរសុខទុកខ មរយៈ ថ នទូតរបស់ខួន 
តំ ងកុងសុ៊ល ឬ ម នីទំងេនះ ក់បីដូចជជំទស់នឹងករបងញខូនរបស់ពួកេគេន 
ពនធនគរ ែដលពួកេគ គួរែត ចចូលបនជធមម ដូចជ បពលរដែខមរែដរ។ ទនទឹមនឹងេនះ 
ែដរមិនគួរត មវេ យ គប់េភញ វបរេទសទំងអស់ តវឆងកត់ មរយៈប ញទូតេទ េទះបី 
ជមនករត មវចំេពះករចូលសួរសុខទុកខជផូវករណ៍ ពីតំ ងទូត ែដលមនពំនំមកជ 
មួយនូវជំនួយក៏េ យ។ ជពិេសស ករទមទរេនះ គឺជបនទុកស មប់ បជពលរដៃន បេទស 
ជេ ចន ែដលជតំ ងទូតេនកនុង បេទសកមពុជ។ 

 
 អនុ សន៍ៈ ចបប់េនះគួរែតមនករែកែ ប េ យដកេចញនូវរបំងចំេពះករចូលជួប 

សួរសុខទុកខ ស មប់តំ ងទូត។ ចបប់េនះក៏គួរែតមនករែកែ បផងែដរ េ យដកេចញនូវ 
ករទមទរឲយ ច់ញតិ និងមិតភកិៃនជនបរេទស េរ បចំករចូលជួបសួរសុខទុកខ មរយៈ 
តំ ងទូត។ 
 

ម  ៥៩ 
 

េបអនកសួរសុខទុកខផូវករ មនបំណងេធទស នកិចចពនធនគរ មួយ តវផល់ដំណឹង 
ជមុន េទអគគនយកៃនអគគនយក នពនធនគរ អំពីេគលបំណង និងសំណួមពរៃន 
ទស នកិចចេនះ។ 

 
លទធផលៃនទស នកិចចខងេល តវផល់ព័ត៌មនេ យផទ ល់មត់ ឬ េ យ យ 

លកខណ៍អក រេទ បធនពនធនគរ និងអគគនយកៃនអគគនយក នពនធនគរ។ ព័ត៌មនេនះ 
តវចត់ទុកជព័ត៌មនសមង ត់ េលកែលងែតមនករឯកភពពី កសួងម ៃផទ។ 

 
 េសចកីអ ថ ធិបបយៈ អនកសួរសុខទុកខជផូវករមនកំណត់កនុងម  ៤ េដមបបីញចូ ល 

អងគករឃំេមលពនធនគរដូចជ ករយិល័យសនងករអងគករសហ បជជតិទទួលបនទុកសិទធិ 
មនុស  អងគករលីកដូ និងសមគម ដហុក។ ម  ៥៩ ែចងថ អងគករទំងេនះមិន តវេធ 
របយករណ៍ អំពីកររកេឃញរបស់ខួនកនុងពនធនគរេ យគម នករយល់ ពមមុនពី កសួង 
ម ៃផទ។ ខែចងេនះ គឺជករេបសសមតយ៉ងចបស់ កែឡត េទេលអងគករទំង យ  
ែដលេធករតសូ៊មតិ ជ ធរណៈអំពីបញពនធនគរ។ ជពិេសស ម េនះបន មឃត់ 



េសចកីអ ថ ធិបបយ និងអនុ សន៍ៈ អំពី េសចកី ពងចបប់ សីពីពនធនគរ [11] 
 

 
 

មិនឲយមនករតសូ៊មតិ កនុងករណីអងគករទំងេនះ សង់បនព័ត៌មន ែដលបន បមូលពីករ 
ទស នៈកិចចពនធនគរ មួយ។ 
 

 អនុ សន៍ៈ ម  ៥៩ គួរែតមនករែកែ ប េ យដកេចញនូវករទមទរចំេពះ 
ព័ត៌មន ែដលទទួលបនពីអនកចូលជួបសួរសុខទុកខផូវករ តវរក ទុកជករសមង ត់។ អងគករ 
ឃំេមលពនធនគរ ជភគីទីបី ែដលេសទរែតជ បភពែតមួយគត់ ផល់ព័ត៌មនជ ធរណៈ 
អំពី ថ នភពពនធនគរ កនុង បេទសកមពុជ។ មន រៈសំខន់ែដល ធរណៈជន ច 
ទទួលបនព័ត៌មនអំពីពនធនគរ ពីភគី ទីបី។ ករឃំេមល និងករតសូ៊មតិៃន កមអនកឯក ជយ 
គឺមន រៈសំខន់ េដមបីធនឲយបនថសិទធិ មនុស របស់ជនជប់ឃំុទទួលបនករករពរ 
និងធនផងែដរថ ថ នភពពនធ គរ ទទួលបននូវភពែកលំអ។ ជងេនះេទ ត លីកដូមន 
ជំេន ថ បសិនេបអនកេទសមន ក់ យករណ៍ អំពីកររេំ ភបំពន ជូនដល់អនកេធទស នៈកិចច 
ផូវករណ៍ គួរែតជជេ មសរបស់ជនជប់ឃំុេទវញិេទ ថេតព័ត៌មន េនះ តវរក ករសមង ត់ 

ឬ មិនចំបច់។ 
 

ម  ៧១ 
 

បនទ ប់ពីមនករឯកភពពីរដម នី កសួងម ៃផទ អគគនយកៃនអគគនយក ន 
ពនធនគរ មនសិទិធចុះកិចចសនយជមួយរបួវនបុគគល ឬ នីតិបុគគល ឬ អងគករជតិ អនរជតិ 
េដមបីបេងកតករងរស មប់កមមវធីិ ឧស ហកមម សិបបកមម កសិកមមពនធនគរ និងមនសិទធិចុះ 
កិចចសនយលក់ផលិតផលឧស ហកមម សិបបកមម កសិកមមពនធនគរ។ 

 

 េសចកីអ ថ ធិបបយៈ លីកដូគំ ទចំេពះករបេងកតករងរ និងកមមវធីិបណុះប ល 
ស មប់ជនជប់ឃំុ បុ៉ែនម  ៧១ គឺមិនសម សប ពីេ ពះម េនះអនុញតិឲយមនករ 
លក់កមំងពលកមមរបស់ជនជប់ឃំុ េទេ យ កមហុ៊នឯកជន។ េនះគឺ បឆំងនឹងចបប់កមពុជ 
និងចបប់អនរជតិ។ 

 

ម  ១៥ ៃនចបប់ករងររបស់ បេទសកមពុជ (១៩៩៧) ែចងថ ករងរេ យបងខំ ឬ 
ជកតពកិចច តវ មឃត់ ច់ខត េ យអនុេ ម មអនុសញញ  េលខ ២៩ សីពីករងរ 
េ យបងខំ ឬ កតពកិចច។ អនុសញញ របស់អងគករករងរអនរជតិេលខ ២៩ មឃត់ករេ ប 

បស់កមំងពលកមមកនុងពនធនគរស មប់ជ បេយជន៍របូវនបុគគលឯកជន គប់របូភព4។ បទ 

                                                            
4
 អនុសញញ អងគករករងរអនរជតិេលខ ២៩ សីពីករងរេ យបងខំ ឬជកតពកិចច (អនុម័តេនៃថងទី២៨ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៣០ េហយ ពះ ជ 

ច កកមពុជបនឲយសចច ប័នេនៃថងទី២៤ ែខកុមភៈ ឆន ំ១៩៦៩) 



[12] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

បញញតិពនធនគរកមពុជនេពលថមីៗេនះ ែចងថ “ជនជប់ឃំុមិន តវត មវឲយេធករស មប់ជ 

បេយជន៍ឯកជនេឡយ”5
។ 

 

ករអនុញតិឲយមនករងរកនុងពនធនគរស មប់ កមហុ៊នឯកជន កនុងម  ៧១ ជក់ 
ែសង គឺមិន ចចត់ទុកថ ចសទង់បននូវព័ត៌មនសមង ត់ថមីៗ កនុង បព័នធផ យព័ត៌មន ែដល 
ថ ពនធនគរេន បេទសកមពុជ ពីមុនមនេ ងច កកត់េដរ ែដលេគសង ័យថ បនលក់ 

សេម កបំពក់េទឲយអនកបញជ ទិញេនេ ក បេទស6។ កនុងសននិសិទសីពី សេម កបំពក់ 
អនរជតិ េរ បចំេឡងកនុង ជធនីភនំេពញ េ ក ចម បសិទធិ រដម នី កសួងពនិជជកមម បន 

រភពថ “មនសេម កបំពក់មួយចំនួនកំពុងផលិតកនុងពនធនគរ” បុ៉ែនបញេនះ គឺមន 

ំងពី ”អតីតកល មិនមនេទ តេទេពលេនះ”7។ 
 

េ ក បសិទធិ បនមន ប សន៍ថ ករេរ បចំែបបេនះ” ចបងកឲយមនេ គះ 
មហន យ កនុងវស័ិយឩស ហកមមកត់េដរទំងមូល ”ែដល ចប លឲយអនកបញជ ទិញ 
អនរជតិ ចរត់េចញពី បេទសកមពុជ។ េនះ ចយល់បនថ ករនំចូលទំនិញែដលផលិត 

កនុងពនធនគរ គឺមិន សបនឹងចបប់កនុង បេទសមួយចំនួនដូចជ សហរដ េមរកិជេដម8
។ 

 

 អនុ សន៍ៈ ករបេងកតពនធនគរឲយមនវស័ិយករងរឯកជនកំពុងែតេដរេលបនទ ត់ 
មួយ យ៉ងេ គះថន ក់ មិនែមនស មប់ែតជនជប់ឃំុបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនទំងវស័ិយឧស ហកមម 
កត់េដរកមពុជ ទំងមូល។ លីកដូ សូមផល់អនុ សន៍ ដល់រដសភជតិគួរលុបបំបត់េចល 
ខែចង កនុងចបប់ពនធនគរ ែដលអនុញតិឲយមនករេ ប បស់កមំងពលកមម កនុង 
ពនធនគរបេ មឲយ បេយជន៍ឯកជន។ ជំនួសមកវញិ កមមវធីិករងរពនធនគរ គួរចត់ែចងករ 
ងរវស័ិយ ធរណៈ ឬ េផតេលករបណុះប លជំនញវជិជ ជីវៈ។ 
 

□□□ 

                                                            
5
 នីតិវធីិពនធនគរេលខ ១១ និង ៣, ៤ (ឆន ំ២០០៣) 

6
  បី៊ េសហ, “ម នីរ ភិបលបននំយកអនកេម៉ករេ ងច កកត់េដរខុសចបប់ជបនបនទ ប់” កែសតឌឹេខមបូ េដលី េចញផ យេន 
ៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 
7
 អតថបទដែដល 

8
 សូមេមលចបប់បង់ពនធ ឆន ំ១៩៣០ ែផនក ៣០៧ (អនុម័តជ កមសហរដ េមរកិ េលខ ១៩ វគគ ១៣០៧) 




