
 

 

 

 

 

 

បទវិភាគច្បោប់សេង�ប ៃនេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ពី ី

ករ្រគប់្រគង្របេទសជាតិស�តិក�ងុភាពអសន�01 
 

េសចក�េីផ�ម 
 

“េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគង្របេទសជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន�” នឹងផ�ល់អំណាចយ៉ាងទូលយ និងគា� ន

ែដនកំណត ់ ដល់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា េដយមនិមានយន�ករ្រត�តពិនិត្យណាមយួេនាះេទ ។ ពក្យេពចនែ៍ដលមាន

នយ័ទូលយ និងមនិសូវច្បោស់លស់ េនក�ុងេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ អច្រត�វបានេគបក្រសយបានយ៉ាងទូលំទូលយ 

េដម្បេីធ�ឱ្យករដក្់របេទសជាតិក�ុងភាពអសន� ្រសបច្បោបេ់ស�រែតេន្រគបស់� នភាពទងំអស់ ។ េដយមនិមាន

កំណតេ់ពលេវលប�� បច់្បោស់លស់ ករ្របកសដក្់របេទសក�ុង្រគាអសន� អចនឹង្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងរយៈេពល

យូរអែង�ង ។ សិទិ�េសរភីាពជាេ្រចន អចនឹង្រត�វបានហមឃាត ់ឬរតឹត្បតិ េដយមនិកំណតេ់ថរេវល ។ សិទិ�េសរភីាព

ែដលបះ៉ពល់ រមួមានសិទិ�ក�ុងករេធ�ដំេណ រ ជួបជំុឬ្របមូលផ�ុ ំ ករេធ�សកម�ភាពករងរ ករ្រគប្់រគង្រទព្យសម្បត�ិ និង

ករបេ�� ញមតិ ។ 
 

រជរដ� ភបិាល នឹងទទួលបានអំណាចក�ុងករតមដន្រត�តពិនិត្យគា� នែដនកំណត ់ េទេលទំនាកទំ់នងរបស់

ពលរដ�ទងំអស់ និងករហមឃាតក់រែចកចយពត័ម៌ានមយួ ឬេ្រចន ែដលអជា� ធរសេ្រមចមនិឱ្យផ្សព�ផ្សោយ ។ 

អជា� ធរ អចេ្រប្របាស់េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ េដម្បេី្រប្របាស់កងទព័្រគប្់រគងេលស� បន័សីុវលិមយួឬេ្រចន ក�ុង

េគាលបំណងេរៀបចំ និង ្រគប្់រគង្របេទស ។ ចុងេ្រកយ ទណ� កម�្រពហ�ទណ� ែដលមនិអចកំណតទុ់កជាមុន និងមាន

លក�ណៈមនិសមាមា្រតនឹងអំេពេល�ស អចនឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់េទេល្របជាពលរដ� តមរយៈករេចទពីបទេល�ស

ជាេ្រចន ែដលមាននិយមនយ័មនិច្បោស់លស់ ។ នីតិបុគ�ល ដូចជាអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ឬសមាគម ឬសហជីព 

អចនឹង្របឈមមុខនឹងេទសធ�នធ់�រ ដូចជាកររលំយេចល ្របសិនេបស� បន័េនាះរេំលភនឹងច្បោបេ់នះ ។ ដូចេនះ 

ករ្រព�យបារម�ថា េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ េនេពលែដល្រត�វបានអនុមត័ នឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បបំីបិទសិទិ�េសរ ី
ភាពរបស់ពលរដ� គឺជាករសមេហតុផល ។  
 

1 បទវភិាគែផ�កច្បោប់េនះ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយែផ�កេទេលេសចក�ី្រពងច្បោប់ ែដល្រត�វបានែបកធា� យជាសធារណៈ កលពីៃថ�ទី៣១ ែខមីនា ឆា� ំ 

២០២០ ។ េសចក�ី្រពងច្បោប់េនះ ្រត�វបានអនុម័តេដយគណកមា� ធិករអចិៃ�ន�យ៍ៃនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី ែដលមានសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីជា

្របធាន ។  
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ជំពូកទី ១៖ បទប��ត�ទូិេទ 
 

មា្រត ១ និង មា្រត ២ ែចងអំពីេគាលបំណង និងវសិលភាពៃនករដក្់របេទសជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន� ។ 

សិទិ�របស់រជរដ� ភបិាល ក�ុងករដក្់របេទសជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន� គឺមានែចងក�ុងមា្រត ២២ ៃនរដ�ធម�នុ�� កម�ុជា 

ែដលត្រម�វឱ្យមានករ្រពមេ្រព�ងជារមួមយួរវងនាយករដ�ម�ន�ី ្របធានរដ�សភានិង្រពឹទ�សភា និង្រពះមហក្ស្រត ។ 

្រពះមហក្ស្រត បនា� បម់ក្រទងនឹ់ង្របកសដក្់របេទសេនក�ុងភាពអសន� ។ 

េយាងតមមា្រត ៤(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលរដ� និងនេយាបាយ (ICCPR) ែដលកម�ុជាជា

្របេទសហត�េលខី កំណតថ់ា រដ�សមាជិកអចដក្់របេទសជាតិក�ុងភាពអសន� េដយអចេលកែលងពីករទទួលខុស

្រត�វមយួចំនួនេទតមកតិកស�� េនះ ។ ប៉ុែន�មា្រតដែដល កប៏ានែចងថា សកម�ភាពរបស់រដ�ជាសមាជិក ចបំាច់

្រត�វែតមានភាពសមាមា្រត េនេពលដក្់របេទសជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន� និងមនិអចរេំលភនឹងកតព�កិច�េផ្សង

េទៀតរបស់រដ�សមាជិកេ្រកមច្បោបអ់ន�រជាតិេនាះេទ ។ សកម�ភាពមយួចំនួន ែដលរដ�ជាសមាជិកមនិអចេធ�បាន ដូច

ជា៖ 

• េរ សេអសេទេលបុគ�លណាមា� កេ់ដយសរជាតិពន�ុ ពណ៌សម្ុបរ េភទ ភាស សសនា ឬេដមកំេណ តជាតិ

សសន1៍

2 

• ដកហូតជីវតិបុគ�លណាមា� កេ់ដយមនិ្រតឹម្រត�វ2

3 

• េធ�ទរុណកម� និងទណ� កម�ឯេទៀត ែដលេឃាេឃ អមនុស្សធម ៌ឬបេនា� កបនា� ប េលបុគ�លណាមា� ក3់

4 

• ដកបុ់គ�លណាមា� កជ់ាទសករ4

5 ឬករងរេដយបង�ំ56 

• ដកបុ់គ�លណាមា� កក់�ុងពន�នាគារ េដយមូលេហតុបុគ�លេនាះមនិមានសមត�ភាពបំេពញតមកតព�កិច�ែដល

មានក�ុងកិច�សន្យោ6

7 

• រកេឃញថាបុគ�លណាមា� កម់ានពិរុទ�េលបទេល�ស ែដលមនិមានែចងថាជាបទេល�ស្រពហ�ទណ� ក�ុងច្បោបជ់ាតិ 

និងអន�រជាតិ េនេពលែដលអំេពេនាះបានេកតេឡង7

8 

• ដកហូតសិទិ�បុគ�លណាមា� កក់�ុងករឱ្យេគទទួលស� ល់បុគ�លិកលក�ណៈគតិយុត�ិរបស់ខ�ួនេន្រគបទី់កែន�ង8

9 

• រតឹត្បតិសិទិ�េសរភីាពបុគ�ល េទេលេសរភីាពៃនគំនិត សតិសម្បជ��� ៈ និងសសនា ។ សិទិ�េនះ រមួតងំសិទិ�

ក�ុងករកន ់ ឬេគារពសសនា ឬជំេនឿណាមយួតមករេ្រជសេរ សរបស់ខ�ួន និងេសរភីាពក�ុងករសែម�ង

2 មា្រត ៤(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
3 មា្រត ៦(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
4 មា្រត ៧ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
5 មា្រត ៨(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
6 មា្រត ៨(២) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
7 មា្រត ១១ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
8 មា្រត ១៥(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
9 មា្រត ១៦ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
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សសនា ឬជំេនឿរបស់ខ�ួនេដយមា� ក់ៗ  ឬេដយរមួជាមយួអ�កដៃទ និងជាសធារណៈ ឬជាឯកជនតមករ

េគារពបូជា ករ្របតិបត�ិតម ករអនុវត�ន ៍និងករបង� តប់េ្រង�ន ។9

10 
 

ជំពូកទី ២៖ ែបបបទ នីតិវធីិ និងលក�ខណ� ៃនករ្របកសដក្់របេទសជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន� 
 

ករេ្រប្របាស់ពក្យ “េ្រគាះថា� ក”់ ែដលមនិមាននិយមនយ័ច្បោស់លស់ ក�ុងមា្រត ៣ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ 

គឺជាករ្រព�យបារម�មយួ ។ េទះបីជាមា្រតេនះ ែចង្រសបនឹងមា្រត ២២ ៃនរដ�ធម�នុ�� កម�ុជាកេ៏ដយ កព៏ក្យថា 

“េ្រគាះថា� ក”់ េនែត្រត�វបានេ្រប្របាស់ដូចក�ុងមា្រត ២២ ៃនរដ�ធម�នុ��  េដយមនិមានករផ�ល់និយមនយ័ច្បោស់លស់ 

បែន�មេនាះេទ ។ ករណ៍េនះ អចនឹងេធ�ឱ្យមានករបក្រសយទូលំទូលយ ែដលេធ�ឱ្យករដក្់របេទសជាតិស�ិតក�ុង

ភាពអសន� អចនឹង្រត�វបានេធ�េឡងេស�រ្រគបស់� នភាពទងំអស់ ែដលអជា� ធរគិតថា្របេទសមាន “េ្រគាះថា� ក”់ ។ 
 

មា្រត ៣ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ ផ�ល់សិទិ�ដល់្រពះមហក្ស្រតក�ុងករ្របកស្របទនដំណឹងដក្់របេទស

ជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន� េ្រកយពីបានករឯកភាពជារមួពីនាយករដ�ម�ន�ី ្របធានរដ�សភា និង្របធាន្រពឹទ�សភា ។ ករ

្របកសដក្់របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន� ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រពះរជ្រកឹត្យ ។ 
 

េនក�ុងករណីែដល្រពះមហក្ស្រត មនិអចបំេពញ្រពះរជភារៈជា្រពះ្របមុខរដ�បាន មា្រត ១១ ៃនរដ�ធម�នុ��  

ផ�ល់សិទិ�ដល់្របធាន្រពឹទ�សភា “បំេពញភារកិច�្របមុខរដ�ជំនួស្រពះអង� ក�ុងឋនៈជា្រពះរជានុសិទិ�”។10

11  មា្រត ២៨ 

ៃនរដ�ធម�នុ��  បានែចងបែន�មថា ្រពះមហក្ស្រត “មានសិទិ�េផ�រអំណាចឡាយ្រពហស�េលខេនេល្រពះរជ្រកម ឬ្រពះ

រជ្រកឹត្យ េទ្របមុខរដ�ស�ីទីចុះហត�េលខជំនួសេដយ្រពះរជសរ្របគល់សិទិ�”11

12  ែដល្របមុខរដ�ស�ីទីេនក�ុងស� ន

ភាពេនះ អចជា្របធាន្រពឹទ�សភា ។  
 

ករេផ�រភារកិច� និងទំនាកទំ់នង ែដលមានែចងក�ុងមា្រតខងេលទងំេនះ បានបង� ញថា េនក�ុងស� នភាពៃន

ករ្របកសដក្់របេទសជាតិក�ុងភាពអសន� ្របសិនេប្រពះមហក្ស្រត មនិអចបំេពញ្រពះរជភារៈជាធម�តបាន 

េដយសរមូលេហតុដូចជា “ជំងឺធ�នធ់�រ”12

13 ឧត�មម�ន�ីទងំបីរូប ែដលមាន្របធាន្រពឹទ�សភា ្របធានរដ�សភា និងនាយក

រដ�ម�ន�ី នឹងទទួលបានសិទិ�សេ្រមចឱ្យមានករ្រពមេ្រព�ងជារមួ េដម្ប្ីរបកសដក្់របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន� ។  
 

ករ្រពមេ្រព�ងជារមួរវង្រពះមហក្ស្រត នាយករដ�ម�ន�ី ្របធានរដ�សភា និង្របធាន្រពឹទ�សភា គឺជាជំហនទី

មយួ ។ ជំហនបនា� ប ់ គឺ “រដ�ជាសមាជិក” ្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទកនអ់គ�េលខធិករៃនអង�ករសហ្របជាជាតិ 

នូវ “បទប�� ត�ិទងំឡាយណា និងមូលេហតុ ែដលរដ�សមាជិកេនាះបានេធ�បដិប�� ត�ិ (ែចងច្បោបផ់�ុយនឹងច្បោបសិ់ទិ�

មនុស្សអន�រជាតិ)”13

14 ។ ដូចេនះ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ្រត�វែតជូនដំណឹងេទអគ�េលខធិករអង�ករសហ្របជាជាតិ 

10 មា្រត ១៨(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
11 មា្រត ១១ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជា 
12 មា្រត ២៨ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជា 
13 មា្រត ១១ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជា 
14 មា្រត ៤(៣) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
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េដយ្រត�វបង� ញនូវប�� ត�ិអន�រជាតិទងំឡាយណា ្រពមទងំមូលេហតុ ែដលអជា� ធរកម�ុជា បានសេ្រមចមនិអនុវត�

តម េនេពលែដល្របេទសជាតិក�ុងស� នភាពអសន� ។  
 

 វក្យខណ� ទី ២ ៃនកថាខណ� ទី ២ ក�ុងមា្រត ៣ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ បានែចងថា ករ្របកសដក់

្របេទសក�ុងស� នភាពអសន� អចេធ�េឡងេដយមានេថរេវលកំណត ់ ឬមនិមានេថរេវលកំណត ់ ។ ករកំណតែ់បប

េនះ នឹងអច្របឈមនឹងករដក្់របេទសក�ុងស� នភាពអសន�រយៈេពលយូរអែង�ង ។ ករ្របកសដក្់របេទសក�ុង

ភាពអសន�ទងំ “មានេថរេវលកំណត ់ និងមនិមានេថរេវលកំណត”់ នឹង្រត�វប�� បេ់ដយ្រពះរជ្រកឹត្យ “េនេពល

សភាពករណ៍អនុ�� ត” អចនឹងបន�រហូតេដយគា� នកំណតេ់ពល ។ មា្រត ៤(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិ

ទិ�ពលរដ� និងនេយាបាយ ត្រម�វឱ្យករដក្់របេទសក�ុងស� នភាពអសន� មានភាពសមាមា្រត ។ រដ�ជាសមាជកិ អច

ចតវ់ធិានករែចងផ�ុយនឹងកតព�កិច�ក�ុងច្បោបសិ់ទិ�មនុស្សអន�រជាតិ “ក�ុងក្រមតិែដលស� នភាពត្រម�វែតប៉ុេណា� ះ”។ ករ

ដក្់របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន� មនិអច្រត�វបានេធ�េឡងយូរេពកេនាះេទ ែដលេធ�ឱ្យច្បោបដ់ក្់របេទសស�ិតក�ុងភាព

អសន�អចក� យជា ែផ�កមយួេស�រែតជាអចិៃ�ន�យ ៍ឬជាអចិៃ�ន�យ ៍ៃន្របពន័�ច្បោបៃ់ផ�ក�ុងរបស់្របេទស ។  
 

មា្រត ៤ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ ែចងនូវនិយមនយ័យ៉ាង្រសពិច្រសពិលៃនលក�ខណ� មយួចំនួនៃនករែដល

អចដក្់របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន�បាន ដូចជា “ភាពវកឹវរធ�នធ់�រដល់សន�ិសុខជាតិនិងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ” ។ 

េដយមនិមានេសចក�ីែណនា ំ ឬែដនកំណតជ់ាកល់កៃ់នលក�ខណ� េនះ មា្រតេនះ អច្រត�វបានេគបក្រសយយ៉ាង

ទូលំទូលយ េដម្បឱី្យអជា� ធរអចដក្់របេទសក�ុងស� នភាពអសន� េដយ្រសបច្បោប ់“េនេពលណា” ែដលសន�ិសុខ

ជាតិ ឬសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ រងករគ្រមាមកំែហង ។ បូករមួទងំមា្រត ១ ដល់ មា្រតេនះ ច្បោបេ់នះ នឹង

អនុ�� តឱ្យអជា� ធរបន�ដក្់របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន� េដយែផ�កេលករបះ៉ពល់ដល់សន�ិសុខជាតិ ឬសណា� ប់

ធា� បស់ធារណៈ េដយមនិមានេថរេវលកំណត ់។ 

 

ជំពូកទី ៣៖ ករ្រគប្់រគង្របេទសជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន� 
 

 មា្រត ៥ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ ែចងអំពីវធិានករនានាេនេពលដក្់របេទសជាតិក�ុងភាពអសន� េដយ

ហមឃាត ់និងរតឹត្បតិសិទិ�េសរភីាពមយួចំនួនរបស់ពលរដ�ដូចជា ៖  

• េសរភីាពក�ុងករេធ�ដំេណ ររបស់ពលរដ� ៖ មា្រតេនះ មនិមានករកំណតេ់ថរេវលៃនករហមឃាត ់ឬរតឹត្បតិ

េនាះេទ ។ មា្រត ៤០ រដ�ធម�នុ�� កម�ុជា និងមា្រត ១២(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលរដ� និង

នេយាបាយ ធានានូវេសរភីាពេនះ ។ កររតឹត្បតិេទេលសិទិ�េសរភីាពេនះ អចេធ�េទបាន លុះ្រតែត “មាន

ែចងក�ុងច្បោប”់ និង “ចបំាចេ់ដម្បកីរពរសន�ិសុខជាតិ សណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ សុខភាពសធារណៈ” 15។ 

កររតឹត្បតិណាមយួេទេលេសរភីាពេនះ គួរែត្រត�វបានេធ�េឡងែតក�ុងស� នភាពបេណា� ះអសន� និងេដយ

េ្រប្របាស់មេធ្យោបាយរតឹត្បតិែដលមានលក�ណៈតឹងែតងតិចតួចបំផុត ក�ុងករសេ្រមចនូវេគាលបំណងរបស់

អជា� ធរ ក�ុងេ្រគាះអសន� ។  

15 មា្រត ១២(៣) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
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• េសរភីាពក�ុងករជួបជំុ ឬ្របមូលផ�ុ ំមនុស្ស៖ មា្រត ៣៧ មា្រត ៤១ និង មា្រត ៤២ ៃនរដ�ធម�នុ��  និងមា្រត 

២១ និង ២២(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលរដ� និងនេយាបាយ ធានានូវសិទិ�េសរភីាពេនះ ។ 

អំឡុងេពលមានេ្រគាះអសន�សុខភាពសធារណៈ កររតឹត្បតិជាបេណា� ះអសន�េលករជួបជំុែដលមាន

មនុស្សេ្រចនេនែក្បរគា�  គឺសមេហតុផល ។ កប៏៉ុែន� ករព្រងីកនូវវសិលភាពអនុវត�របស់អជា� ធរ េដយហម

ឃាត ់ ឬរតឹត្បតិ “សិទិ�របស់សមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល” គឺជាករ្រព�យបារម� និងមនិចបំាច ់ ។ 

កររតឹត្បតិសិទិ�របស់ពលរដ� ក�ុងករចូលរមួ ឬចកេចញ េដយស�័្រគចិត� ក�ុង្រក�មមនុស្សណាមយួ េដម្បី
េគាលបំណងរមួ្រសបច្បោបម់យួ គឺជាករអនុវត�ច្បោបេ់នះ្រជ�លហួសេហតុ ។  

• េសរភីាពក�ុងករេធ�ករងរ ឬ្របកបមុខរបរ៖ េយាងតមមា្រតេនះ អជា� ធរមានសិទិ�កំណតថ់ាករងរ ឬមុខ

របរមយួចំនួនជាកល់ក ់ជាអំេពខុសច្បោប ់។ គា� នករប�� កណ់ាមយួ ្រត�វបានកំណតេ់នក�ុងមា្រតេនះ អំពី

រេបៀប និងមូលេហតុ ែដលករងរ ឬមុខរបរទងំេនាះ ្រត�វបានកំណតថ់ាខុសច្បោប ់េនាះេទ ។ េនក�ុងអំឡុង

េពលេ្រគាះអសន�សុខភាពសធារណៈ កររតឹត្បតិជាបេណា� ះអសន�មយួចំនួន េទេលសកម�ភាពករងរ

មនិចបំាចម់យួចំនួន អចជាវធិានករសមេហតុផល េដម្បកីរពរពីកររកីរលដលៃនជំងឺ ។ កប៏៉ុែន� ករ

ហមឃាតក់រ្របកបមុខរបរ ឬេធ�ករងរ គឺមនិ្រសបេទនឹងច្បោបជ់ាតិេនាះេទ ជាពិេសសមា្រត ៣៦ ៃនរដ�

ធម�នុ�� កម�ុជា ។ េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ មនិបានែចងពន្យល់ថាេហតុអ�ីករហមឃាតក់រ្របកបមុខរបរ ឬេធ�
ករងរ មានភាពចបំាច ់េនក�ុងេពល្របេទសជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន� ។  

• ហមឃាត ់ ឬរតឹត្បតិមនិឱ្យបុគ�លេចញពីលំេនឋន ឬទីសំណាកណ់ាមយួ, ករដកេ់ចញវធិានករចត� ឡី
ស័ក ឬករដកឱ់្យេនេដយែឡកក�ុងករណីេ្រគាះអសន�បនា� នចំ់េពះសុខភាពសធារណៈបណា� លពីករឆ�ង
រលដលៃនជំងឺ និងករដកេ់ចញវធិានករទកទ់ងនឹងកំែណន និងជេម��សពលរដ� េដម្បេីឆ�យតបចំេពះ
ភាពអសន�៖ វធិានករទងំេនះ គួរែត្រត�វបានេធ�េឡងឱ្យសមាមា្រត និងក�ុងស� នភាពបេណា� ះអសន� ។ ករ

រតឹត្បតិណាមយួេទេលេសរភីាពទងំេនះ គួរែត្រត�វបានេធ�េឡងែតក�ុងស� នភាពបេណា� ះអសន� និងេដយ

េ្រប្របាស់មេធ្យោបាយរតឹត្បតិែដលមានលក�ណៈតឹងែតងតិចតួចបំផុត ក�ុងករសេ្រមចនូវេគាលបំណងរបស់

អជា� ធរ េដះ្រសយប�� េ្រគាះអសន�ៃនសុខភាពសធារណៈ ។ វធិានករទងំេនះ កគួ៏រែត្រត�វបានេធ�េឡង

ក�ុងេថរេវលខ�ីបំផុតេនេពលែដលស� នភាពអសន�ត្រម�វ ។  

• ករដកេ់ចញវធិានករទកទ់ងនឹងកំែណន ដកហូត ្រគប្់រគង និងចតែ់ចង្រទព្យសម្បត�ិ និងេសវ ែដលមាន
ភាពចបំាចេ់ដម្បេីឆ�យតបចំេពះភាពអសន� ៖ ករដកហូត្រទព្យសម្បតិ�ែដលេធ�េឡងេដយអជា� ធរ និងករ

ផ�ល់សំណងឱ្យបានយុត�ិធម ៌ គួរែត្រត�វបានកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់ េនក�ុងមា្រតេនះ ។ មា្រត ១៧ ៃន

េសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទិ�មនុស្ស ធានាសិទិ�េសរភីាពខងេលេនះ េហយមា្រត ៤៤ ៃនរដ�ធម�នុ��

កម�ុជា បានែចងបែន�មថា “ករដកហូតៃនសិទិ�កម�សិទិ�ពីជនណាមា� ក ់លុះ្រតែត្របេយាជនស៍ធារណៈត្រម�វ

ឱ្យេធ� ក�ុងករណីែដលច្បោបប់ានប�� ត�ិទុក េហយ្រត�វផ�ល់សំណងជាមុន េដយសមរម្យ និងយុត�ិធម”៌ ។ ដូច

េនះ មា្រត ៥ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ គួរកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់ថាេត្រទព្យសម្បត�ិអ�ីខ�ះ ែដល 

“ចបំាច”់ ក�ុងករដកហូត ពកព់ន័�នឹងករដក្់របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន� ។ អជា� ធរ កគួ៏រែតផ�ល់នូវ

សំណងជាមុន “ឱ្យបានសមរម្យ និងយុត�ិធម”៌ ្រសបតមរដ�ធម�នុ��  មុនេពលដកហូត ។ 
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• ករដកេ់ចញវធិានករទកទ់ងនឹងករកំណតៃ់ថ�ទំនិញ និងេសវ ែដលមានភាពចបំាច ់េដម្បេីឆ�យតបចំេពះ
ភាពអសន� និង ករដកេ់ចញវធិានករទកទ់ងនឹងករបិទទីតងំសធារណៈ ឬឯកជនណាមយួ ែដលមាន
ភាពចបំាចេ់ដម្បេីឆ�យតបចំេពះភាពអសន�៖ ករបិទទីតងំសធារណៈមយួចំនួន គួរែត្រត�វបានេធ�េឡយ

េដយសមាមា្រត និងជាបេណា� ះអសន� ។ ករបិទទីតងំទងំេនះ គួរែត្រត�វបានេធ�េឡង ក�ុងរយៈេពលខ�ី
មយួ ែដលស� នភាពអសន�ត្រម�វ ។ ទីតងំសធារណៈ មានសរៈសំខនស់្រមាបេ់សរភីាពក�ុងករជួបជំុ និង

្របមូលផ�ុ ំរបស់ពលរដ� ។ ដូចេនះ ទីតងំទងំេនះ គួរែតអចេ្រប្របាស់វញិបានេដយពលរដ� កនែ់តឆាប់

កនែ់តល� ។  

• ករដកេ់ចញនូវវធិានករឃា� េំមល និងតមដនតម្រគបម់េធ្យោបាយ េដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានតមរយៈ
្របពន័�ទំនាកទំ់នងទូរគមនាគមន្៍រគបរូ់បភាព ក�ុងេគាលបំណងេឆ�យតបចំេពះភាពអសន� ៖ លក�ខណ� េនះ 

ផ�ល់សិទិ�អំណាចដល់អជា� ធរ ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយគា� នែដនកំណត ់ និងគា� នយន�ករណាមយួ

្រត�តពិនិ្យេនាះេទ ។ មា្រត ៤០ ៃនរដ�ធម�នុ��  និងមា្រត ១៧(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលរដ� 

និងនេយាបាយ ធានានូវសិទិ�ឯកជនភាពរបស់ពលរដ�្រគបរូ់ប តម្រគបម់េធ្យោបាយទូរគមនាគមន ៍ ។ 

លក�ខណ� ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ មនិបានកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់ ថាេតមា្រតេនះ អនុវត�េទេល្របពន័�

ទំនាកទំ់នងទូរគមនាគមនស៍ធារណៈ ឬកឯ៏កជន ។ ករ្រត�តពិនិត្យចបពិ់រុទ�េនះ គឺជាកររេំលភច្បោបជ់ាតិ 

និងអន�រជាតិយ៉ាងធ�នធ់�រ ។ 

• ករហមឃាត ់ ឬករក្រមតិករែចកចយ ឬករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានែដលអចបង�ឱ្យមានករភយ័ខ� ចដល់
សធារណជន ឬចលចល ឬែដលនាឱំ្យខូចខតដល់សន�ិសុខជាតិ ឬេធ�ឱ្យមានករភាន្់រចឡំអំពីស� នភាព
ៃនភាពអសន�៖ លក�ខណ� េនះ បានែចងយ៉ាងទូលយ និងមនិច្បោស់លស់ ។ េនេពល្របេទសមានភាព

អសន� លក�ខណ� េនះ អចឱ្យអជា� ធរមានសិទិ�្រគប្់រគង និងបិទ្រគបស់� បន័ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទងំអស់ រមួ

ទងំស� បន័ពត័ម៌ានឯករជ្យ ឬបណា� ញសង�ម ។ ្របជាពលរដ� អច្រត�វបានអជា� ធរេចទ្របកនពី់បទេល�ស

្រពហ�ទណ�  ្របសិនេបអ�កទងំេនាះ ែចកចយេយាបល់ ែដលអជា� ធរយល់ថា “បះ៉ពល់ជាអវជិ�មានដល់សន�ិ
សុខជាតិ” ឬ “បណា� លឱ្យមានករភាន្់រចឡំ” ។ សិទិ�េសរភីាពក�ុងករបេ�� ញមតិ ទទួលបានពត័ម៌ាន និងករ

ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន ្រត�វបានធានាេដយមា្រត ៤១ ៃនរដ�ធម�នុ��  និងមា្រត ១៩(២) ៃនកតិកស�� អន�រ

ជាតិស�ីពីសិទិ�ពលរដ� និងនេយាបាយ ។ លក�ខណ� ែដលកំណតម់និច្បោស់លស់ និងមនិមាននិយមនយ័ជាក់

លក ់ ក�ុងករហមឃាត ់ ឬរតឹត្បតិ “ករែចកចយពត័ម៌ាន” ែដល “អចបង�ឱ្យមានករភយ័ខ� ចដល់

សធារណជន” គឺផ�ុយនឹងកតព�កិច�របស់កម�ុជា តមច្បោបជ់ាតិ និងអន�រជាតិេនាះេទ ។  

• ករដកេ់ចញវធិានករដៃទេទៀតែដលសម្រសប និងចបំាច ់ េដម្បេីឆ�យតបចំេពះភាពអសន�៖ លក�ខណ�

េនះ ផ�ល់អំណាចដល់អជា� ធរេដយគា� នែដនកំណត ់និងអចអនុវត�បាន្រគបស់� នភាពទងំអស់ ។ លទ�ភាព

ក�ុងករ “ដកេ់ចញវធិានករដៃទេទៀត” េនេពលណាែដលអជា� ធរយល់ថា “សម្រសប និងចបំាច”់ អចនឹង

បេង�តឱ្យមានភាពមនិច្បោស់លស់ និងអនុ�� តឱ្យអជា� ធរអនុវត�នូវវធិានករតឹងរុងឹបែន�មថ�ីៗ ឬេទសទណ�

ថ�ីៗ តមចិត�របស់អជា� ធរ េដយគា� នករ្រត�តពិនិត្យ េនាះេឡយ ។ 
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កថាខណ� ទី ៤ ៃនមា្រត ៥ េនះ ផ�ល់សិទិ�អំណាចដល់អជា� ធរក�ុងករេ្រប្របាស់របបអជា� សឹក េនក�ុង “កលៈ

េទសៈដៃទេទៀត” ែដល “សន�ិសុខជាតិ្របឈមមុខនឹងេ្រគាះថា� កធ់�នធ់�រ” ។ ករែចងអំពី “កលៈេទសៈដៃទេទៀត” គឺ

មាននយ័ទូលយ និងមនិច្បោស់លស់ ែដលអច្រត�វបានបក្រសយយ៉ាងទូលយ េដម្បឱី្យករអនុវត�ច្បោបអ់ជា� សឹក

មានលក�ណៈ្រសបច្បោប ់ េនក�ុង្រគបស់� នភាពទងំអស់ ែដលអជា� ធរយល់ថា “បង�េ្រគាះថា� កធ់�នធ់�រ” ដល់សន�ិសុខ

ជាតិ ។ ករ្រគប្់រគងស� បន័សីុវលិេដយេយាធា គួរ្រត�វបានកំណតវ់សិលភាពតូចបំផុត និងគួរ្រត�វបានកំណតឱ់្យ

បានច្បោស់លស់ េចៀសវងករអនុវត�្រជ�លហួសេហតុ និងទងំរេំលភបំពន ។  
 

មា្រត ៦ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ កំណតអំ់ពីមេធ្យោបាយជូនដំណឹងេទសភាជាតិក�ុងកលៈេទសៈ្របេទស

ស�ិតក�ុងភាពអសន� េដយមនិបានកំណតអំ់ពីយន�ករ្រត�តពិនិត្យករអនុវត�វធិានកររបស់អង�និតិ្របតិបត�ិេនាះេទ ។ 

មា្រតេនះ ្រគានែ់តត្រម�វឱ្យរជរដ� ភបិាល “រយករណ៍ជា្របច”ំ អំពីវធិានករែដលខ�ួនបានដកេ់ចញេទកនអ់ង�នីតិ

ប�� ត�ិប៉េុណា� ះ ។ េ្រកពីសិទិ� “េស�សំុពត័ម៌ានចបំាចប់ែន�មេផ្សងេទៀត” អង�នីតិប�� តិ�ពំុមានសិទិ�ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ ឬ

មនិមានយន�ករ្រត�តពិនិត្យករអនុវត�វធិានកររបស់អង�នីតិ្របតិបត�ិេនាះេទ ។ ករមនិមានយន�ករ្រត�តពិនិត្យ អច

្របែហលជាេដយសរករ្របកសដក្់របេទសជាតិក�ុងស� នភាពែបបេនះ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយករ្រពមេ្រព�ងរមួ

រវង្រពះមហក្ស្រត នាយករដ�ម�ន�ី ្របធានរដ�សភា និង្របធាន្រពឹទ�សភា ។ ជាករសន�ត ់្របសិនេបមា� ក ់ក�ុងចំេណាម

ឧត�មម�ន�ី និង្រពះមហក្ស្រត មនិយល់្រសប េនាះករ្របកសដក្់របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន� នឹងមនិេកតមានេឡង

េឡយ េដយេយាងតមមា្រត ៣ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ និងមា្រត ២២ ៃនរដ�ធម�នុ��  ។ ប៉ុែន�េដយសរមា្រត 

១១ ៃនរដ�ធម�នុ��  អនុ�� តឱ្យ្របធាន្រពឹទ�សភាអនុវត�ភារកិច�ជំនួសអង�្រពះមហក្ស្រត េនេពល្រពះអង�្របឈួន 

េនាះករមនិយល់្រពម អចេកតមានេឡងក�ុងចំេណាមនាយករដ�ម�ន�ី ្របធានរដ�សភា និង្របធាន្រពឹទ�សភា ។ ប៉ុែន�

ស� នភាពេនះ អចនឹងមនិេកតមានេឡងក�ុងស� នភាព្របេទសកម�ុជាបច�ុប្បន�េនាះេទ ។  
 

ជំពូកទី ៤៖ េទសប្ប��ត� ិ
 

 មា្រត ៧ និងមា្រត ៨ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ បានែចងយ៉ាងទូលំទូលយ និង្រសពិច្រសពិលអំពីនិយម

នយ័ៃនអំេពេល�ស និងេទសទណ�  ែដលេនះគឺជាកររេំលភបំពនេទេលច្បោបអ់ន�រជាតិ ។ ក្រមតិេទស្រពហ�ទណ�

េទេលអំេពេល�សែដល្រត�វបានកំណតយ៉់ាង្រសពិច្រសពិល ដូចជា អំេពេដយេចតនាររងំ ឬបង�ឧបសគ� ឬ មនិ

េគារព “វធិានករដកេ់ចញេដយរជរដ� ភបិាល” គឺមានលក�ណៈធ�នធ់�រខ� ងំ ។ ករ “មនិេគារព” អច្រត�វបានបក

្រសយយ៉ាងទូលំទូលយ េដយរមួទងំអំេពសំែដងេចញតមរយៈកយវកិរ និងតមរយៈករែចករែំលកនូវទស្សនៈ

រះិគនេ់នក�ុងករសន�នាឯកជន ។ ករផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារអតិបរមា ១០ ឆា�  ំ អច្រត�វបានដកេ់ល្របជាពលរដ�

ណា ែដលបានេធ�សកម�ភាព ែដលអជា� ធរអះអងថា “បង�ឱ្យមានភាពវកឹវរ ឬបះ៉ពល់ដល់សន�ិសុខជាតិ” ។  
 

មា្រត ៤(២) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលរដ� និងនេយាបាយ បានកំណតនូ់វសិទិ�មនុស្ស 

ជាកល់កម់យួចំនួន ែដលរដ�ជាសមាជិក មនិអចេធ�បដិប�� ត�ិបានេឡយ េនក�ុង្របេទសជាតិស�ិតក�ុងភាពអសន� ជា
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ពិេសសសិទិ�ក�ុងករទទួលបានករជំនំុជ្រមះក�ីេដយយុត�ិធម1៌5

16 ។ មា្រត ១៥(១) ៃនកតិកស�� អន�រជាតិេនះ បាន

ធានាថាមនិមានពលរដ�ណាមា� ក ់មានកំហុសអំពីបទេល�ស្រពហ�ទណ�  ចំេពះអំេព ឬករខកខន្រប្រពឹត�ិអំេពណាមយួ 

ែដលមនិបានចតជ់ាបទេល�ស្រពហ�ទណ�  ្រសបតមច្បោបជ់ាតិ និងអន�រជាតិ ក�ុងខណៈេពល្រប្រពឹត�ិេនាះេឡយ ។ 

អំេពែដលជាបទេល�ស ្រត�វែតកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់ េហយផលវបិាកៃនករ្រប្រពឹត�ិអំេពេនាះ គួរែត្រត�វបាន

កំណតឱ់្យបានដឹងេនក�ុងច្បោប ់ ។ ករមនិសន�តទុ់កជាមុនៃនអំេពេល�ស េធ�ឱ្យមនិអចកំណតទុ់កជាមុនថាមានអំេព
េល�សេនាះេកតេឡងេនក�ុងេពលខងមុខ ែដលផ�ុយនឹងកតព�កិច�របស់កម�ុជាក�ុងករេគារពនូវសិទិ�ទទួលបានករជំនំុ

ជ្រមះេដយយុត�ិធម ៌។ 

មា្រត ៩ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោប ់ កំណតអំ់ពីេទសទណ� េលនិតិបុគ�ល ែដលរមួទងំអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល 

និងសមាគម ។ េយាងតមមា្រតេនះ ្រគបស់� បន័ឯកជន រមួមានអង�ករ សមាគម សហជីព ឬ្រក�មមនុស្សដៃទេទៀត

ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិជានីតិបុគ�ល អច្រត�វបានរលំយ ្របសិនេបសមាជិកណាមា� ក ់ ឬេ្រចន ្រត�វបានរកេឃញ

ថាមានពិរុទ� េដយសររេំលភេលវធិានករដកេ់ចញេដយរជរដ� ភបិាល អំឡុងេពលដក្់របេទសស�ិតក�ុងភាព

អសន� ។ េយាងតមមា្រត ៤២ ៃន្រកម្រពហ�ទណ� កម�ុជា នីតិបុគ�លអច្រត�វ “ទទួលខុស្រត�វ្រពហ�ទណ� ” េទេល
អំេពេល�សែដល្រត�វបាន្រប្រពឹត�ិេដយអង�ករ ឬអ�កតំណាងរបស់ស� បន័ែដលជារូបវន័�បុគ�ល ។ ដូចេនះ ស� បន័េនាះ 

អចនឹង្រត�វបានផ�នា� េទសចំនួនពីរ េដយេយាងតមមា្រត ៧ និង៨ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ និងមា្រត ១៦៨ ៃន

្រកម្រពហ�ទណ� កម�ុជា ។  
 

 មា្រតខងេលេនះ បេង�តជាយន�ករទទួលខុស្រត�វជំនួសយ៉ាងតឹងែតង េដយអនុ�� តឱ្យអជា� ធរ បិទ ឬ

រលំយេចលអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ឬសមាគម ឬសហជីព ចំេពះបទេល�ស្រពហ�ទណ� ែដលបាន្រប្រពឹត�ិេដយ

សមាជិកណាមា� កៃ់នស� បន័េនាះ ។ េយាងតមមា្រត ៨ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ ករ “មនិេគារព” វធិានកររបស់

រជរដ� ភបិាល កអ៏ចឱ្យអជា� ធរបិទ ឬរលំយេចលនូវស� បន័ ឬអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ឬសមាគម ឬសហជីព 

បានែដរ ។ ្របសិនេបច្បោបេ់នះ ្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងេពល្របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន� សកម�ជនសិទិ�មនុស្ស និង

អ�ករះិគនអ់ជា� ធរ អចនឹង្រត�វរលយបាតទ់ងំ្រស�ង ។  
 

ជំពូកទី ៥៖ អវសនប��ត� ិ
 

េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ ្រត�វបាន្រពងេឡងេដយមានវសិលភាព និងករអនុវត�ទូលំទូលយហួសេហតុ ។ 

េយាងតមមា្រត ១០ ៃនេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ ច្បោបជ់ាតិ និងអន�រជាតិមយួចំនួន ែដលធានានូវសិទិ�មនុស្សជាមូល

ដ� ន អចនឹង្រត�វបាននិរករណ៍ ្របសិនេបេសចក�ី្រពងច្បោប ់្រត�វបានអនុមត័េដយសភាទងំពីរ េដយមនិមានករែក

ែ្រប ។ រជរដ� ភបិាល គួរកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់ ថាេតច្បោបជ់ាតិ និងកតព�កិច�របស់អជា� ធរេ្រកមច្បោបអ់ន�រជាតិ

ណាខ�ះ ្រត�វបាននិរករណ៍ ឬលុបេចល េនេពល្របេទសស�ិតក�ុងភាពអសន� ។ ករកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់ គួរ

្រត�វបានេធ�េឡងទងំស្រមាបព់លរដ�ក�ុងករយល់ដឹង និងអនុវត�តម និងស្រមាបអ់ជា� ធរនានា ែដលទទួលភារកិច�ក�ុង

ករអនុវត�វធិានកររបស់រជរដ� ភបិាល ៕ 

16 មា្រត ១៥ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទិ�ពលដ� និងនេយាបាយ 
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