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=រម>˝? 
 េគលបំណងរបស់េសfវេភមគគុេទសក៍េនះ គឺេដីមបផី?ល់នូវករតFមង់
ទិសសFមប់អនកនេយបយ ទក់ទងនឹងធតុផ;ជំមូលV} នៃននីតិរដ}។  
 េសfវេភមគគុ េទសក៍េនះ Fតvវបនជំរុញបេងកីតេឡីង Wមរយៈករ
ពិភក#នន េនកនុងFកGមFបឹក#អន?រសកមមភពៃនអតីតFបមុខរដ}និងFបមុខរ
V} ភិបល។ ដំេណីរករៃនករេរfបចំឯក*រេនះ Fតvវបនផ?ួចេផ?ីមដំបូងនិងពិ
និតយដំេណីរករ េVយវទិយ*ថ ន-៉អុ៊ល3៉េលនបឺ៊ក ចបប់សិទធិមនុស; និង
មនុស;ធម៌ េន*កលវទិយល័យលុន Fបេទសសុ៊យែអត និងវទិយ*ថ នអន?រ
ជតិនីយកមមចបប់ ទីFកGងHេអ Fបេទសហូឡង់។  

 េសចក?ីFពងដំបូងៃនេសfវេភមគគុ េទសក៍េនះ និពនធេVយបណ[ិ ត រ ៉ូ
äល់ ហ;ង់េស Fបធនកមមវធីិនីតិរដ} េនវទិយ*ថ នអន?រជតិនីយកមមចបប់
ៃនទីFកGងHេអ កនុងអំឡុងេពលទទួលRôរូបករណ៍កមមវធីិ ហង់រ ីជី ែសគម
ែមរ  រយៈេពលខzី េនវទិយ*ថ នសFមប់ករសិក#ជន់ខពស់ែផនកមនុស;ធម៌
និងវទិយ*öស?សងគមៃនFបេទសហូឡង់។ បនទ ប់មក ករងរបែនថមេទfត
ែដលបនេរfបចំេធUី េនកនុងវទិយ*ថ នទងំពីរ។ បនទ ប់មកេទfត ឯក*រេនះ
Fតvវបនពិនិតយេឡីងវញិ េVយសមជិកFកGមFបឹក#អន?រសកមមភព និង
តំäង  សហភពអន?រសភ។ មតិេយបល់ដ៏មនតៃមzទទួលបន ពីបុគគល
ជអនកជំនញននផងែដរ។ ករពិនិតយេឡងីវញិចុងេFកយ FតvវបនេធUីេឡងី
េVយ បណ[ិ ត ôន ខូេរល៉ ែដលជFបធនFកGមFបឹក#បរធនបល ៃនវទិយ
*ថ ន-៉អុ៊ល3៉េលនបឺ៊ក និងអតីតFកGមFបឹក#អនកចបប់តំäងអងគករសហ
Fបជជតិ។  

 េគលករណ៍ដឹកនកំនុងករេរfបចំេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ គឹេធUីយ៉ង
äឲយបនខzីWមែដលRចេធUីេទបន េដីមបីឲយអនកនេយបយFគប់កFមិត
ែដលមនកររវល់មមញឹកខz ងំ RចRនបន។ បុ៉ែន? េសfវេភមគគុ េទសក៍
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េនះ ក៏គួរែតមនFបេយជន៍ដល់អនកេធUីេសចក?ីសេFមចនិងអនកេធUីេគលនេយ
បយ Fពមទងំអនក*រព័ត៌មន និងជនេផ;ងេទfតែដលFតvវករតFមង់ទិស
ខzួនឯង កនុងFបធនបទេនះ។ េសfវេភមគគុេទសក៍េនះ គួរងយFសìលកនុងករ
បកែFបនិងេបះពុមពផ#យ ជភ*ដៃទេទfតែដរ។ េនះក៏ជមូលេហតុ ែដល
មិនមនករVក់រូបFកហUកិ ឬរូបភពេផ;ងៗេនកនុងេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ
ែដរ។  

 ភ*េដីមៃនេសfវេភមគគុ េទសក៍េនះ គឺភ*អង់េគzស។  បុ៉ែន? 
េសfវេភមគគុេទសក៍េនះ RចបកែFបេទជភ*ដៃទេទfតបន េVយមន
ករអនុញញ តពីវទិយ*ថ ន ឲយែតមនករVក់បញចូ លRរមភកថេនះ េហយីករ
បកែFបេនះ FតឹមFតvវពិតFបកដWមអតថបទេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ។ ឯក
*រេដីម Rចរកបនេនេលីេគហទំព័រវទិយ*ថ នទងំពីរ ែដលនឹងេបះពុមព
ផ#យករបកែFបជភ*េផ;ងៗែដរ។  

ទីFកGងលុន និងទីFកGងHេអ ែខសីô ឆន ២ំ០១២

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

សFមប់វទិយ*ថ ន-៉អុ៊ល-
3៉េលនបឺ៊ក ចបប់សិទធិ
មនុស; និងមនុស;ធម៌ 

 ម៉រ ីធូម៉ 
 នយក 

សFមប់វទិយ*ថ នអន?រជតិ 
នីយកមមចបប់ៃនទីFកGង   

Hេអ  
 ែស៊ម មូលឺ 
 នយក 
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េនះ ក៏គួរែតមនFបេយជន៍ដល់អនកេធUីេសចក?ីសេFមចនិងអនកេធUីេគលនេយ
បយ Fពមទងំអនក*រព័ត៌មន និងជនេផ;ងេទfតែដលFតvវករតFមង់ទិស
ខzួនឯង កនុងFបធនបទេនះ។ េសfវេភមគគុេទសក៍េនះ គួរងយFសìលកនុងករ
បកែFបនិងេបះពុមពផ#យ ជភ*ដៃទេទfតែដរ។ េនះក៏ជមូលេហតុ ែដល
មិនមនករVក់រូបFកហUកិ ឬរូបភពេផ;ងៗេនកនុងេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ
ែដរ។  

 ភ*េដីមៃនេសfវេភមគគុ េទសក៍េនះ គឺភ*អង់េគzស។  បុ៉ែន? 
េសfវេភមគគុេទសក៍េនះ RចបកែFបេទជភ*ដៃទេទfតបន េVយមន
ករអនុញញ តពីវទិយ*ថ ន ឲយែតមនករVក់បញចូ លRរមភកថេនះ េហយីករ
បកែFបេនះ FតឹមFតvវពិតFបកដWមអតថបទេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ។ ឯក
*រេដីម Rចរកបនេនេលីេគហទំព័រវទិយ*ថ នទងំពីរ ែដលនឹងេបះពុមព
ផ#យករបកែFបជភ*េផ;ងៗែដរ។  

ទីFកGងលុន និងទីFកGងHេអ ែខសីô ឆន ២ំ០១២

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

សFមប់វទិយ*ថ ន-៉អុ៊ល-
3៉េលនបឺ៊ក ចបប់សិទធិ
មនុស; និងមនុស;ធម៌ 

 ម៉រ ីធូម៉ 
 នយក 

សFមប់វទិយ*ថ នអន?រជតិ 
នីយកមមចបប់ៃនទីFកGង   

Hេអ  
 ែស៊ម មូលឺ 
 នយក 

 
 
១.េសច˝ B ីេផBDម 
 

 នីតិរដ} បនកz យេទជភពឧត?ុងគឧត?មនិងជករFបថន ចង់បន ជ
លកខណៈសកលមួយ។ នីតិរដ} FតvវបនគFំទេVយFបជជន រV} ភិបល និង
*ថ ប័នននជំុវញិពិភពេÑក។ មនករេជüជក់យ៉ងទូលំទូÑយថ និតិរដ}
គឺជធតុដ៏សំខន់ ៃននេយបយជតិ និងFបព័នធចបប់។ នីតិរដ} ក៏Fតvវបនេគ
ទទួល*គ ល់កន់ែតេFចីនេឡីង ជសមសធតុមូលV} នFគឹះមួយ េនកនុង
ទំនក់ទំនងអន?រជតិ។ 

 េនកនុងឯក*រលទធផលៃនកិចចFបជំុកំពូលពិភពេÑកឆន  ំ២០០៥    
Fបមុខរដ}និងFបមុខរV} ភិបលកនុងពិភពេÑក បនយល់FពមេFពfងកនុងករ
ទទួល*គ ល់អំពីតFមvវករឱយមនករេគរពនីតិរដ}ជសកលនិងករអនុវត?នីតិ
រដ}ទងំថន ក់ជតិ និងអន?រជតិ។ មួយឆន េំFកយមក មôសននិបតអងគករ
សហFបជជតិ បនអនុម័តេសចក?ីសេFមចរមួមួយ ស?ីពីនីតិរដ}េនថន ក់ជតិ 
និងអន?រជតិ េហយីបនបន?េធUីែបបេនះ េនកនុងសម័យFបជំុFបចឆំន េំFកយៗ
មកេទfត។ 

 កនុងឆន ២ំ០១០ មôសននិបតអងគករសហFបជជតិ បនសេFមច
េរfបចំកិចចFបជំុជន់ខពស់មួយស?ីពីនីតិរដ}េនថន ក់ជតិ និងអន?រជតិ េនកនុងអំ
ឡុងេពលៃនកិចចFបជំុជន់ខពស់ នសម័យFបជំុេលីកទី ៦៧ កនុងឆន ២ំ០១២។ 
 េគលបំណងៃនេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ គឺេដីមបពីនយល់អំពីមូលV} ន
ៃននីតិរដ} ទងំថន ក់ជតិ និងអន?រជតិ។ េសfវេភេនះ ក៏ពនយល់ពីទំនក់ទំនង
េទវញិេទមក	េVយែផនករបស់នីតិរដ}ថន ក់ជតិ និងអន?រជតិផងែដរ។   

 េដីមកំេណីតេសfវេភេនះ េកីតេចញមកពីករពិភក#មួយ កនុ ង
ចំេäមសមជិករបស់FកGមFបឹក#អន?រសកមមភព (InterAction	Council)	

ៃនFបមុខរដ}និងFបមុខរV} ភិបល េនកនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨។ េនកនុងឯក
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*រេសចក?ីែថzងករណ៍ជផzូ វករចុងេFកយែដលេកីតេចញពីសម័យFបជំុ
េពញអងគFបចឆំន  ំេលីកទី២៦ របស់FកGមFបឹក#ែដលបនេរfបចំេឡីងេនទី
FកGងស?ុកខុម (Stockholm) Fបេទសសុ៊យែអត (Sweden) ចប់ពីៃថងទី២៥ 
ដល់ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ FកGមFបឹក#បនេលីកេឡីង នូវសំណួរ
មួយចំនួន ែដលកនុងចំេäមសំណួរទំងេនះ មនទក់ទងេទនឹង “ករ   
*? រចបប់អន?រជតិេឡងីវញិ ”។  

 ដូចែដលមនេនកនុងេគហទំព័រ FកGមFបឹក#អន?រសកមមភព Fតvវបន
បេងកីតេឡងីេនកនុងឆន ១ំ៩៨៣ កនុងនមជ*ថ ប័នអន?រជតិឯក-ជយមួយ េដីមបី
Fបមូលផ?ុ ំបទពិេ*ធន៍ កមz ងំថមពល និងទំនក់ទំនងអន?រជតិ របស់FកGម
អនកដឹកនរំដ}	ែដលមនតួនទីខពស់បំផុត េនកនុងFបេទសរបស់ខzួន។ សមជិក
FកGមFបឹក#េនះ  បនរួមគន បេងកីតអនុ*សន៍  និងដំេäះF*យជក់       
ែស?ង េទេលីបញ£ នេយបយ េសដ}កិចចនិងសងគម  ែដលមនុស;ជតិកំពុងែត 
Fបឈមមុខ។ 

 េនកនុងអំឡុងេពលៃនករេរfបចំេសចក?ីែថzងករណ៍ជផzូវករ េនកនុងឆន ំ
២០០៨ ចំណុចែដលFតvវបនបេងកីតេឡីងេនះ គឺអំពីតFមvវករេនកនុងករ
េលីកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់អនកនេយបយ អំពីមូលV} នFគឹះៃនចបប់អន?រ
ជតិ និងអតថន័យរបស់នីតិរដ}។ 

 បនទ ប់មក គំនិតេនះFតvវបនអភិវឌ¶បែនថមេទfត េនកនុងវទិយ*ថ ន-៉
អុ៊ល3៉េលនបឺ៊ក ចបប់សិទធិមនុស; និងមនុស;ធម៌ និងវទិយ*ថ នអន?រជតិនីយ
កមមចបប់ៃនទីFកGងHេអ។ គំនិតេនះ ក៏Fតvវបនពិភក# េនកនុងកិចចFបជំុនន 
ែដលេរfបចំេឡងីេVយគេFមងយុត?ិធម៌ពិភពេÑកែដរ។ េនកនុងបរបិទេនះ 
អនកRនេសfវេភមគគុ េទសក៍េនះ Rចមនករចប់Rរមមណ៍ចង់ដឹងេតីថ    
Fបេទសរបស់ខzួនបនប៉ន់Fបមណយ៉ងដូចេម?ចកនុងលិបិFកមនីតិរដ} ែដល
េយងីបនេយងេនែផនកចុងេFកយៃនេសfវេភេនះ។ 
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*រេសចក?ីែថzងករណ៍ជផzូ វករចុងេFកយែដលេកីតេចញពីសម័យFបជំុ
េពញអងគFបចឆំន  ំេលីកទី២៦ របស់FកGមFបឹក#ែដលបនេរfបចំេឡីងេនទី
FកGងស?ុកខុម (Stockholm) Fបេទសសុ៊យែអត (Sweden) ចប់ពីៃថងទី២៥ 
ដល់ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ FកGមFបឹក#បនេលីកេឡីង នូវសំណួរ
មួយចំនួន ែដលកនុងចំេäមសំណួរទំងេនះ មនទក់ទងេទនឹង “ករ   
*? រចបប់អន?រជតិេឡងីវញិ ”។  

 ដូចែដលមនេនកនុងេគហទំព័រ FកGមFបឹក#អន?រសកមមភព Fតvវបន
បេងកីតេឡងីេនកនុងឆន ១ំ៩៨៣ កនុងនមជ*ថ ប័នអន?រជតិឯក-ជយមួយ េដីមបី
Fបមូលផ?ុ ំបទពិេ*ធន៍ កមz ងំថមពល និងទំនក់ទំនងអន?រជតិ របស់FកGម
អនកដឹកនរំដ}	ែដលមនតួនទីខពស់បំផុត េនកនុងFបេទសរបស់ខzួន។ សមជិក
FកGមFបឹក#េនះ  បនរួមគន បេងកីតអនុ*សន៍  និងដំេäះF*យជក់       
ែស?ង េទេលីបញ£ នេយបយ េសដ}កិចចនិងសងគម  ែដលមនុស;ជតិកំពុងែត 
Fបឈមមុខ។ 

 េនកនុងអំឡុងេពលៃនករេរfបចំេសចក?ីែថzងករណ៍ជផzូវករ េនកនុងឆន ំ
២០០៨ ចំណុចែដលFតvវបនបេងកីតេឡីងេនះ គឺអំពីតFមvវករេនកនុងករ
េលីកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់អនកនេយបយ អំពីមូលV} នFគឹះៃនចបប់អន?រ
ជតិ និងអតថន័យរបស់នីតិរដ}។ 

 បនទ ប់មក គំនិតេនះFតvវបនអភិវឌ¶បែនថមេទfត េនកនុងវទិយ*ថ ន-៉
អុ៊ល3៉េលនបឺ៊ក ចបប់សិទធិមនុស; និងមនុស;ធម៌ និងវទិយ*ថ នអន?រជតិនីយ
កមមចបប់ៃនទីFកGងHេអ។ គំនិតេនះ ក៏Fតvវបនពិភក# េនកនុងកិចចFបជំុនន 
ែដលេរfបចំេឡងីេVយគេFមងយុត?ិធម៌ពិភពេÑកែដរ។ េនកនុងបរបិទេនះ 
អនកRនេសfវេភមគគុ េទសក៍េនះ Rចមនករចប់Rរមមណ៍ចង់ដឹងេតីថ    
Fបេទសរបស់ខzួនបនប៉ន់Fបមណយ៉ងដូចេម?ចកនុងលិបិFកមនីតិរដ} ែដល
េយងីបនេយងេនែផនកចុងេFកយៃនេសfវេភេនះ។ 

 
 
 សហព័នធអន?រសភ (IPU) ែដលជ*ថ ប័នអន?រជតិសFមប់សមជិក
សភ ែដលបនបេងកីតេឡងីកនុងឆន ១ំ៩៨៩ ក៏បនចូលរមួពក់ព័នធកនុងដំេណីរ
ករេនះែដរ។ សហព័នធអន?រសភ គឺជ*ថ ប័នបេងគ លសFមប់ករពិភក#កិចច
ករសភេនជំុវញិពិភពេÑក និងេធUីករេដីមបឱីយមនសន?ិភព និងកិចចសហ
Fបតិបត?ិករ កនុងចំេäមFបជជតិ និងេដីមបបីេងកីតឲយមនតំäងលទធិFបជ
ធិបេតយយ។ េគលបំណងរបស់សហព័នធអន?រសភ គឺេដីមបីរួមចំែណកដល់
ករេធUីឱយមនករFបេសីរេឡងី ៃនចំេណះដឹងសFមប់ករបំេពញករងរ របស់
*ថ ប័នែដលជតំäងពលរដ} និងេដីមបីពFងឹងនិងអភិវឌ¶មេធយបយ
សFមប់Vក់េចញជសកមមភព។ 

 ដូចែដលបនេឃីញេនកនុងRរមភកថរួចមកេហីយ អនកតំäងរបស់
*ថ ប័នទងំេនះ បនចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងករេរfបចំេសfវេភមគគុេទសក៍
េនះ។ 

 ជករពិតäស់ មនឯក*រជេFចីនែដលRចរកបនរចួជេFសច 
អំពីFបធនបទមួយេនះ។ េទះបីយ៉ងäក៏េVយ េនែតមនករគិតថ 3
មនFបេយជន៍កនុងករបេងកីតនូវឯក*រ អំពីទិដ}ភពទូេទសេងខបមួយ េលី  
Fបធនបទេនះ េដីមបីឱយអនកនេយបយែដលមនភពមមញឹកនឹងករងរ
របស់ខzួន RចតFមង់ទិសខzួនឯងបនឆប់រហ័ស េទេលីែផនកជក់Ñក់មួយ 
េVយេផ? តេទេលីតួនទី  និងមេធយបយ ែដលRចរមួចំែណកកនុងករជំរុញ
ពFងឹងនីតិរដ}។ 

វទិយ*ថ នទងំពីរ មនករយល់ដឹងយ៉ងេពញេលញថ ខzឹម*រៃន
េសfវេភមគគុេទសក៍េនះ Rចបង£ ញេRយេឃញី ែតេទេលីFបព័នធចបប់មួយ
ចំនួនេនកនុងពិភពេÑកែតបុ៉េä© ះ។ បុ៉ែន? វទិយ*ថ នទងំេនះមនក?ីសងឃមឹ
ថ ខzឹម*រេនកនុងេសfវេភេនះ នឹងមនFបេយជន៍សFមប់អនកពក់ព័នធទងំ      
អស់។ េនកនុងបរបិទេនះ មនករយកចិត?ទុកVក់ជពិេសស ចំេពះឯក*រ
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េយងសFមប់សមភ រៈ និងឯក*រននែដលផលិតេVយសហព័នធអន?រ        
សភ។ 

 ទិដ}ភពមួយេទfតេនះ គឺថេសfវេភមគគុ េទសក៍េនះ Rចបង£ ញពី 
ករេផ? តខz ងំេទេលី អនកនេយបយែដលមនតួនទីដ៏សំខន់ ខណៈែដល
ខzឹម*រកនុងេសfវេភេនះ មិនសូវមនករេផ? តករយកចិត?ទុកVក់េទេលី
សហករេីផ;ងៗជេFចីនេទfត េនថន ក់មូលV} ន និងថន ក់តំបន់ េនកនុងរដ}
របស់អនកនេយបយទងំេនះេឡយី។ ចំណុចេនះ េយងីដឹងថ គឺជេរüងមួយ
ែដលេជfសមិនផុតេនះេទ។ េទះជយ៉ងេនះក?ី វទិយ*ថ នទងំពីរ សងឃមឹថ    
េសfវេភមគគុេទសក៍េនះ  ក៏នឹងមនFបេយជន៍ដល់អនក   ែដលបំេពញករងរ  
សំខន់របស់ខzួន េនកនុងកFមិតទងំេនះែដរ។ 
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េយងសFមប់សមភ រៈ និងឯក*រននែដលផលិតេVយសហព័នធអន?រ        
សភ។ 

 ទិដ}ភពមួយេទfតេនះ គឺថេសfវេភមគគុ េទសក៍េនះ Rចបង£ ញពី 
ករេផ? តខz ងំេទេលី អនកនេយបយែដលមនតួនទីដ៏សំខន់ ខណៈែដល
ខzឹម*រកនុងេសfវេភេនះ មិនសូវមនករេផ? តករយកចិត?ទុកVក់េទេលី
សហករេីផ;ងៗជេFចីនេទfត េនថន ក់មូលV} ន និងថន ក់តំបន់ េនកនុងរដ}
របស់អនកនេយបយទងំេនះេឡយី។ ចំណុចេនះ េយងីដឹងថ គឺជេរüងមួយ
ែដលេជfសមិនផុតេនះេទ។ េទះជយ៉ងេនះក?ី វទិយ*ថ នទងំពីរ សងឃមឹថ    
េសfវេភមគគុេទសក៍េនះ  ក៏នឹងមនFបេយជន៍ដល់អនក   ែដលបំេពញករងរ  
សំខន់របស់ខzួន េនកនុងកFមិតទងំេនះែដរ។ 

  

 
 
២. នីតិរដ'េF?5 ˝ ់Gតិ  
២.១. អតថន័យៃននីតិរដ}េនថន ក់ជតិ  
២.១.១ េតីអUីជនីតិរដ}?  

 ជខzឹមសំខន់ នីតិរដ} មនន័យថ  ពលរដ}និងអនកែដលFគប់Fគងពល
រដ} គួរេគរពចបប់។  
 និយមន័យដ៏*មញញេនះ Fតvវករបញជ ក់មួយចំនួនេដីមបីឱយមនភព
ចបស់។ េតីបញ£ FបេភទអUីខzះែដលនីតិរដ}Fតvវអនុវត?? េតីពកយថ នីតិ មន
ន័យដូចេម?ច?  

 នីតិរដ} អនុវត?េទេលីទំនក់ទំនងរ3ងRជញ ធរថន ក់ជតិ(រV} ភិបលនិង
ែផនកេផ;ងៗេទfតៃននីតិFបតិបត?ិេនFគប់លំVប់ថន ក់ និង*ថ ប័នតុÑករ)
FពមទងំFបជពលរដ}អនកWងំទីលំេនកនុងFបេទស និងតួអងគឯកជនេផ;ងៗ
េទfត ដូចជ សមគម និងFកGមហុ៊ន ជេដីម។ ឧទហរណ៍ នីតិរដ}គឺអំពី
រេបfបបេងកីតចបប់ អំពីរេបfបFបFពឹត?េទេលីជនសង;យ័ែដលFបFពឹត?បទ
េលមីសäមួយ  ឬរេបfបកំណត់អFWបង់ពនធ   និងករFបមូលពនធRករ ជ 
េដីម។ 

 នីតិរដ} ក៏អនុវត?េទេលីអUីែដលេកីតេឡងីេនកនុងចំេäមតួអងគឯកជន
េនកនុងសងគមែដរ។ នីតិរដ} មនករជប់ទក់ទងេទនឹងបញ£ ដូចជករទិញ 
ឬករលក់Fទពយសមបត?ិ ែដលRចជ ទូរស័ពទៃដ ឬរថយន? ឬសិទធិទទួលបន
សំណងសFមប់ករខូតខតែដលេកីតេឡងីកនុងេFគះថន ក់ច-ចរណ៍ ឬទំនក់
ទំនងFគì*រ ដូចជRពហ៍ពិពហ៍ ករែលងលះ និងមរតកជេដីម។ នីតិរដ}
ក៏ជប់ទក់ទងេទនឹងបញ£ ដូចជ សិទធិកនុងករVដុំះេនេលីដីកែនzងäមួយ 
ឬករទិញ ឬករលក់ដីធzីជេដីម។  

 ជសេងខប នីតិរដ}មនជប់ទក់ទងទងំេទេលីទំនក់ទំនងអនកែដល
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េនេFកមបងគ ប់និងអនកFគប់Fគង Fពមទងំមនករជប់ទក់ទងេទនឹងទំនក់
ទំនងរ3ងអងគភពឯកជននន ែដលRចជរូបវន?បុគគលឬនីតិបុគគល ដូចជ
សមគមនិងFកGមហុ៊នជេដីម។ គួរសងកត់ធងន់ថ មនមនុស;មួយចំនួនែដល
ជួនកល េលីកជទឡ£ីករណ៍ថ នីតិរដ}មនករពក់ព័នធែតេទនឹងករVក់
កំហតិេទេលីករេFបីFបស់អំäចរបស់រV} ភិបលែតបុ៉េä© ះ។ 3មិនែមន
ដូេចនះេឡយី។ 

 េទះជមនករេរfប-ប់ដូចខងេលីក៏េVយ ក៏ទំនក់ទំនងៃនវ*ិល
ភពរបស់នីតិរដ}មនភពខុសែបzកគន េទWមអំណះអំäង។ មនទស;នៈ
យល់េឃញីេផ;ងៗគន  ទក់ទងជមួយនឹងវ*ិលភពែដលចបប់គួរែតFជប
ចូលេនកនុងសងគម។ រដ}ែដលមនសុខុមលភព ជរដ}ែដលមនទំេនរគFំទ
ករេធUីនិយត័កមមេFចីន ចំេពះកិចចករសងគម និងកិចចករេសដ}កិចចេVយរV} ភិ
បល ខណៈែដលរដ}មនេសរនិីយមខងែផនកេសដ}កិចចេនះ េមីលេឃីញតួ
នទីេនះôក់េនមនកFមិតសFមប់រV} ភិបល។ 

 Fសបេពលជមួយគន េនះែដរ េគលបំណងែតមួយគត់របស់រដ} គួរែត
មនភពចបស់Ñស់េទ េលីភពFសពិចFសពិល ែដលមិនRចធនបន 
“ចបប់ និងសä? ប់ធន ប់” និងមិនមនេគលបំណងេផ;ងពីេនះេទ។ នីតិរដ}
មនករតភជ ប់យ៉ងសនិទធ*ន លេទនឹងករេគរពសិទធិមនុស; មនន័យថ រដ}
Fតvវបនេគសនមត់ថ មនមុខងរែផនកសងគមមួយចំនួន។ េនះមនន័យថ នីតិ
រដ}តFមvវថ រដ}គួរែតេធUីចបប់ និងេធUីនិយត័កមមេទេលីទំនក់ទំនងសងគមមួយចំ
នួន េVយរមួមនបញចូ លទងំេនកនុងវស័ិយេសដ}កិចចែដរ។ បុ៉ែន? 3ជក់ចបស់
äស់ថ កFមិតៃននិយត័កមម មនករខុសែបzកគន ពីFបេទសមួយេទFបេទស
មួយេផ;ងេទfត េVយែផនកមួយចំនួន FតvវRFស័យេទេលីកFមិតៃនទំនុកចិត?
ែដលរV} ភិបលទទួលបនពីកនុងចំេäមFបជជន។ 

 េនកនុងFបេទសមួយចំនួនទំនក់ទំនងសងគមជេFចីនFតvវបននិយត័កមម
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េនេFកមបងគ ប់និងអនកFគប់Fគង Fពមទងំមនករជប់ទក់ទងេទនឹងទំនក់
ទំនងរ3ងអងគភពឯកជននន ែដលRចជរូបវន?បុគគលឬនីតិបុគគល ដូចជ
សមគមនិងFកGមហុ៊នជេដីម។ គួរសងកត់ធងន់ថ មនមនុស;មួយចំនួនែដល
ជួនកល េលីកជទឡ£ីករណ៍ថ នីតិរដ}មនករពក់ព័នធែតេទនឹងករVក់
កំហតិេទេលីករេFបីFបស់អំäចរបស់រV} ភិបលែតបុ៉េä© ះ។ 3មិនែមន
ដូេចនះេឡយី។ 

 េទះជមនករេរfប-ប់ដូចខងេលីក៏េVយ ក៏ទំនក់ទំនងៃនវ*ិល
ភពរបស់នីតិរដ}មនភពខុសែបzកគន េទWមអំណះអំäង។ មនទស;នៈ
យល់េឃញីេផ;ងៗគន  ទក់ទងជមួយនឹងវ*ិលភពែដលចបប់គួរែតFជប
ចូលេនកនុងសងគម។ រដ}ែដលមនសុខុមលភព ជរដ}ែដលមនទំេនរគFំទ
ករេធUីនិយត័កមមេFចីន ចំេពះកិចចករសងគម និងកិចចករេសដ}កិចចេVយរV} ភិ
បល ខណៈែដលរដ}មនេសរនិីយមខងែផនកេសដ}កិចចេនះ េមីលេឃីញតួ
នទីេនះôក់េនមនកFមិតសFមប់រV} ភិបល។ 

 Fសបេពលជមួយគន េនះែដរ េគលបំណងែតមួយគត់របស់រដ} គួរែត
មនភពចបស់Ñស់េទ េលីភពFសពិចFសពិល ែដលមិនRចធនបន 
“ចបប់ និងសä? ប់ធន ប់” និងមិនមនេគលបំណងេផ;ងពីេនះេទ។ នីតិរដ}
មនករតភជ ប់យ៉ងសនិទធ*ន លេទនឹងករេគរពសិទធិមនុស; មនន័យថ រដ}
Fតvវបនេគសនមត់ថ មនមុខងរែផនកសងគមមួយចំនួន។ េនះមនន័យថ នីតិ
រដ}តFមvវថ រដ}គួរែតេធUីចបប់ និងេធUីនិយត័កមមេទេលីទំនក់ទំនងសងគមមួយចំ
នួន េVយរមួមនបញចូ លទងំេនកនុងវស័ិយេសដ}កិចចែដរ។ បុ៉ែន? 3ជក់ចបស់
äស់ថ កFមិតៃននិយត័កមម មនករខុសែបzកគន ពីFបេទសមួយេទFបេទស
មួយេផ;ងេទfត េVយែផនកមួយចំនួន FតvវRFស័យេទេលីកFមិតៃនទំនុកចិត?
ែដលរV} ភិបលទទួលបនពីកនុងចំេäមFបជជន។ 

 េនកនុងFបេទសមួយចំនួនទំនក់ទំនងសងគមជេFចីនFតvវបននិយត័កមម

 
 
យ៉ងខz ងំកz  ខណៈែដលេនកនុងសងគមេផ;ងេទfត ចបប់េដីរតួនទីមនកំហតិ
េFចីន េហយីេពលខzះមនតួនទីតិចតួចបំផុត។ ក៏បុ៉ែន? សូមបែីតរដ}ែដលមន
ករVក់និយ័តកមមធងន់ធងរ បនទទួល*គ ល់ថ 3មិនRចេទរួច និង3ក៏មិន
ែមនជករFបថន ចង់បនរបស់រដ}ែដរ ែដលថ ចបប់FតvវែតVក់និយត័កមមេទ
េលីអUីៗសពUែបបយ៉ង ែដលេកីតមនេឡីងេទេលីFបជជនេនកនុងសងគម
របស់ខzួនេនះេទ។ FបេភទៃនបទV} នេផ;ងៗេទfត ជេរüយៗ មនភពសម
Fសបជង ឧទហរណ៍ បទV} ន*សន ឬបទV} នៃនភពជអនកជិតខង ឬ
បទV} នអំពីជីវភពធុរកិចច។ ជសេងខប នីតិរដ}មិនជប់ពក់ព័នធ េទេលីFគប់   
ទំនក់ទំនងរ3ងFបជពលរដ} និងតួអងគឯកជនេផ;ងៗេទfតេនះេទ។ 

 បុ៉ែន? នីតិរដ} គឺជបនទ ត់3ស់ នូវអំäចរបស់រV} ភិបលែដល បនេFបី
Fបស់។ គម នករណីេលីកែលងäមួយ Fតvវបនអនុញញ តឱយមនេទ។ 

ទីមួយ េនេពលäែដលមöន?ីäមន ក់េFបីFបស់អំäច គត់Fតvវ
ែតមនករអនុញញ តWមផzូវចបប់ េដីមបេីFបីFបស់អំäចេនះ។ ឧទហរណ៍ 
Fបសិនេបីមöន?ីäមួយ ចង់ែឆកេឆរផទះäមួយ មöន?ីេនះ Fតvវែតមនសមតថ
កិចចផzូវចបប់សមFសប។ គឺថ ចបប់កំណត់ថ អនកä Fតvវបនអនុញញ តឱយ
េFបីFបស់អំäចäមួយ េនកនុងកលៈេទសៈែបបä។ 

 ទីពីរ េនេពលេFបីFបស់អំäច មöន?ីFតvវែតេគរពចបប់។ ឧទហរណ៍ 
េនេពលេធUីករចប់ខzួន មöន?ីេនកនុងយុW? ធិកជេFចីន FតvវមនកតពUកិចច
Wមផzូ វចបប់ កនុងករបង£ ញដីកចប់ខzួន េហីយFតvវជូនដំណឹងដល់បុគគល
េនះ អំពីមូលេហតុៃនករចប់ខzួន។ អនកសួរចេមzីយ Fតvវផ?ល់ដំបូនម នដល់ជន
សង;យ័ថ អUីៗទងំអស់ែដលគត់បននិយយ RចFតvវយកេទេFបីFបស់  
Fបឆងំនឹងខzួនគត់ េនកនុងតុÑករ។ 

 ចបប់កំណត់អំពី រេបfប េFបីFបស់អំäច។ ចំណុចេនះក៏RចFតvវ
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បនេគេ≠ថជ “ករFបFពឹត?FតឹមFតvវWមផzូ វចបប់” ែដលFតvវបនេធUីេឡីង
Wមរយៈឧទហរណ៍េនះ   េដីមបកីរពរសិទធិបុគគល  និងករពរខzួនគត់ពីករ
ចប់Vក់ពនធនគរេVយគម នករេចទFបកន់  េដីមបីធនថមនុស;មន
សិទធិទទួលបនេមធវ ីFបសិនេបីពួកគត់FតvវបនេចទFបកន់ ឬចប់ខzួន។ 

សរុបេសចក?ីមក នីតិរដ} គឺជមុខវជិជ សិក# ែដលFបប់ពីករកំណត់
អំពីករេFបីFបស់អំäច Wមចបប់ េហយី3ជប់ទក់ទងេទនឹងទំនក់ទំនង
នន កនុងចំេäមបុគគលនិងអងគភពឯកជនែដរ។ 

២.១.២ នីតិរដ}និងករទទួលខុសFតvវរបស់អនកនេយបយ 
 សFមប់ពលរដ}*មញញ 3មន*រៈសំខន់ខz ងំäស់ េVយ*រែត
េហតុផលែដលនឹងពនយល់េនេពលបន?ិចេទfតេនះថ ករេFបីFបស់អំäច
នេយបយ គឺFតvវអនុេÑមេទWមចបប់។ មនករសេFមចថ េនេពល
ែដលរV} ភិបលRចេធUីអUីៗWមែតពួកេគរកី-យចង់េធUីេFសចែតចិត? ដូចេន
កនុងរបបផ? ច់ករេនះ ជមិនែមនជេរüងលïេនះេទ។ Rកបបកិរយិផទ ល់របស់
ពួកេគ និងRកបបកិរយិរបស់ពលរដ} ពិតជមន*រៈសំខន់äស់ែដល 
FតvវមនករអនុេÑមេទWមចបប់ ពីេFពះ ចបប់ សFមìលឱយមនបរយិកស
មនេសថរភពនិងRចFបេមីលទុកបន ែដលបងកឲយមនអំេäយផល 
សFមប់អUីៗFគប់ែបបយ៉ង ចប់Wងំពីសន?ិសុខផទ ល់ខzួនបុគគល និងេសរភីព
ចំេពះFបតិបត?ិករធុរកិចចរបស់ពួកេគ។  

 បុ៉ែន? នីតិរដ}មិនតFមvវថ Rកបបកិរយិទងំអស់ឬRកបបកិរយិភគ
េFចីនបំផុតរបស់ពលរដ} FតvវអនុេÑមមេទWមចបប់និងនិយ័តកមមកន់ែត
េFចីនេនះេទ។ ផទុយមកវញិ ជេរüយៗ ពលរដ}Rចមនករជំទស់េទWម
សំRងេហតុផលសមFសប កនុងករអនុេÑមRកបបកិរយិរបស់ពួកេគេFចីន
េពកចំេពះចបប់និងបទបបញញត?ិនន។ ចបប់កន់ែតេFចីន Rចមនន័យថ 
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បនេគេ≠ថជ “ករFបFពឹត?FតឹមFតvវWមផzូ វចបប់” ែដលFតvវបនេធUីេឡីង
Wមរយៈឧទហរណ៍េនះ   េដីមបកីរពរសិទធិបុគគល  និងករពរខzួនគត់ពីករ
ចប់Vក់ពនធនគរេVយគម នករេចទFបកន់  េដីមបីធនថមនុស;មន
សិទធិទទួលបនេមធវ ីFបសិនេបីពួកគត់FតvវបនេចទFបកន់ ឬចប់ខzួន។ 

សរុបេសចក?ីមក នីតិរដ} គឺជមុខវជិជ សិក# ែដលFបប់ពីករកំណត់
អំពីករេFបីFបស់អំäច Wមចបប់ េហយី3ជប់ទក់ទងេទនឹងទំនក់ទំនង
នន កនុងចំេäមបុគគលនិងអងគភពឯកជនែដរ។ 

២.១.២ នីតិរដ}និងករទទួលខុសFតvវរបស់អនកនេយបយ 
 សFមប់ពលរដ}*មញញ 3មន*រៈសំខន់ខz ងំäស់ េVយ*រែត
េហតុផលែដលនឹងពនយល់េនេពលបន?ិចេទfតេនះថ ករេFបីFបស់អំäច
នេយបយ គឺFតvវអនុេÑមេទWមចបប់។ មនករសេFមចថ េនេពល
ែដលរV} ភិបលRចេធUីអUីៗWមែតពួកេគរកី-យចង់េធUីេFសចែតចិត? ដូចេន
កនុងរបបផ? ច់ករេនះ ជមិនែមនជេរüងលïេនះេទ។ Rកបបកិរយិផទ ល់របស់
ពួកេគ និងRកបបកិរយិរបស់ពលរដ} ពិតជមន*រៈសំខន់äស់ែដល 
FតvវមនករអនុេÑមេទWមចបប់ ពីេFពះ ចបប់ សFមìលឱយមនបរយិកស
មនេសថរភពនិងRចFបេមីលទុកបន ែដលបងកឲយមនអំេäយផល 
សFមប់អUីៗFគប់ែបបយ៉ង ចប់Wងំពីសន?ិសុខផទ ល់ខzួនបុគគល និងេសរភីព
ចំេពះFបតិបត?ិករធុរកិចចរបស់ពួកេគ។  

 បុ៉ែន? នីតិរដ}មិនតFមvវថ Rកបបកិរយិទងំអស់ឬRកបបកិរយិភគ
េFចីនបំផុតរបស់ពលរដ} FតvវអនុេÑមមេទWមចបប់និងនិយ័តកមមកន់ែត
េFចីនេនះេទ។ ផទុយមកវញិ ជេរüយៗ ពលរដ}Rចមនករជំទស់េទWម
សំRងេហតុផលសមFសប កនុងករអនុេÑមRកបបកិរយិរបស់ពួកេគេFចីន
េពកចំេពះចបប់និងបទបបញញត?ិនន។ ចបប់កន់ែតេFចីន Rចមនន័យថ 

 
 
េសរភីពកនុងករេធUីសកមមភពមនកន់ែតតិច។ 

 មយង៉វញិេទfត កនុងនមជអនកេធUីេគលនេយបយ អនកនេយបយ
RចFបកន់យកជំហរេផ;ងគន ។ មន*ថ នភពមួយចំនួនែដលអវត?មនចបប់ 
គឺជកំហុស ជចំណុចេខ#យ ជេFគះថន ក់ ជ*ថ នភពែដលេគមិនចង់បន 
Wមទស;នៈនីតិរដ}។ អនកែដលេFបីFបស់អំäច មិនគួរមនលទធភពRច
កំណត់អំពីេទសទណ[  ឬទណ[ កមមFសេដfងគន េនះ េទេលីអនកេផ;ងេទfត 
េVយគម នករដឹកនបំង£ ញផzូវ ពីវធិនចបប់ចបស់Ñស់េឡយី។ េហយីអនក
េFបីFបស់អំäច ក៏មិនគួរមនលទធភពែបងែចកផលFបេយជន៍ឬផ?ល់នូវ
ករគFំទäមួយ េVយគម នករអនុញញ តWមផzូ វចបប់ និងេVយគម នករ
ែណនេំVយវធិនចបប់េឡយី។ 

 អនកនេយបយ ក៏គួរែតយកចិត?ទុកVក់ផងែដរថ អនកបេងកីតេគល
នេយបយ និងមöន?ីេផ;ងេទfត មិនRចេFបីFបស់អំäចេVយេសរWីម
ចិត? េនះេទ។  ជរួមមក  កនុ ងនមជអនកបេងកីតេគលនេយបយ  អនក
នេយបយមិនគFំទចំេពះករមនេសរភីពកនុងករេធUីអUីៗWម ែដលពួកេគ
ចង់េនះេទ បុ៉ែន? គួរែតេពញចិត? ចំេពះករចងកតពUកិចច ឬFតvវបនរតឹតបតិ
េVយចបប់។ អនកនេយបយ គួរែតFបឹងែFបងេធUីឱយមនFបព័នធមួយ ែដលករ
េFបីFបស់សមតថកិចចäមួយ FតvវបនេធUីេឡងីេVយអនុេÑមWមចបប់។ 

 ដូេចនះេហីយ ទក់ទងនឹងករេFបីFបស់អំäចនេយបយេនះ អនក
នេយបយេទះជេនកនុងតំែណងែបបäេនកនុងFបព័នធនេយបយ ក៏អនក
នេយបយមិនគួរអនុញញ តឱយមöន?ី និងសូមបីែតខzួនឯង េFបីFបស់អំäច
នេយបយ េនេFកចបប់េនះេទ េទះជWមរយៈករេFបីFបស់អំäចមួយ
ែដលពួកេគមិនFតvវបនផ?ល់សិទធិឲយេFបីFបស់ ឬWមរយៈករេFបីFបស់
អំäចនេយបយ WមរេបfបäមួយែដលរេំÑភបំពនេទេលីចបប់   
េឡយី។ 
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 Fបករេនះមនភពជប់ទក់ទងជពិេសស សFមប់អនកនេយបយ
ែដលេធUីករេនកនុង*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិរបស់រV} ភិបល។ េចតនបុ៉នប៉ងä
មួយ េនកនុងករេជfសេចញពីគនzងចបប់ េដីមបសីេFមចកិចចករអUីមួយឱយបន
េលüនេVយគម នែដនកំហតិែផនកនីតិវធីិ ឬចបប់*រធតុែដលបងកឲយមនករ
លំបកេនះ គឺជFបករែដលសំខន់បំផុតេនកនុង*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិេនះ។ 

 អនកនេយបយែដលកំពុងេធUីករេនកនុង*ថ ប័ននីតិបបញញត?ិ ក៏គួរែតង
ែតមនករFបGងFបយត័នដឹងខzួនថ ករេFបីFបស់អំäច មនករកំហតិFគប់
Fគន់េVយចបប់។ Fបសិនេបី អនកនេយបយរកេឃញីថ ចបប់អនុញញ តឱយ
មនឆនទ នុសិទធិេFចីនេពកេនះ ពួកេគគួរែតមនRរមមណ៍ថ ខzួនមនកត 
ពUកិចចកនុងករេធUីករែកសFមìលជចំបច់ េទេលីចបប់ែដលកំពុងែតមន
F*ប់េនះ។ ថមីៗេនះ ចបប់ស?ីពីករFបឆងំេភវរកមម បនបង£ ញថ 3កz យ
េទជវស័ិយមួយមនេFគះថន ក់កFមិតខពស់ េVយ*រែតនិយមន័យទូលំ
ទូÑយេពក េហយីែដលេធUីឱយសិទធិជ*រវន?របស់ពលរដ} ងយបត់បង់។ 

 ករទទួលខុសFតvវរបស់អនកនេយបយ េទះសថិតកនុងតំែណងäក៏
េVយ គឺFតvវធនថ អំäចរV} ភិបល FតvវអនុេÑមេទWមចបប់ េហយី
FតvវេFបីFបស់េVយអនុេÑមេទWមចបប់។ 

២.១.៣ ធតុផ;ចំបំច់ទងំបី ៃននីតិរដ}៖ នីតយនុកូលភព, Fបជ
ធិបេតយយ និងសិទធិមនុស; 

 សំណួរសំខន់ចបំច់មួយែដលFតvវែតសួរ ទក់ទងេទនឹងនិយមន័យ
ៃន នីតិរដ} េនះគឺ៖ េតីពកយនីតិ ែដលមនេនកនុងពកយនីតិរដ}េនះ មនន័យពិត
Fបកដយ៉ងដូចេម?ច? ទិដ}ភពចំនួនបី ែដលRចេធUីករែវកែញកបន។  

 ទីមួយ នីតិរដ}កំណត់ជចបំច់ថ ចបប់គឺជវធិនទងំHយ ែដល
មនបណ?ុ ំ លកខណៈចរកិផzូ វករមួយចំនួន។ លកខណៈចរកិទងំេនះ Fតvវបន
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 Fបករេនះមនភពជប់ទក់ទងជពិេសស សFមប់អនកនេយបយ
ែដលេធUីករេនកនុង*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិរបស់រV} ភិបល។ េចតនបុ៉នប៉ងä
មួយ េនកនុងករេជfសេចញពីគនzងចបប់ េដីមបសីេFមចកិចចករអUីមួយឱយបន
េលüនេVយគម នែដនកំហតិែផនកនីតិវធីិ ឬចបប់*រធតុែដលបងកឲយមនករ
លំបកេនះ គឺជFបករែដលសំខន់បំផុតេនកនុង*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិេនះ។ 

 អនកនេយបយែដលកំពុងេធUីករេនកនុង*ថ ប័ននីតិបបញញត?ិ ក៏គួរែតង
ែតមនករFបGងFបយត័នដឹងខzួនថ ករេFបីFបស់អំäច មនករកំហតិFគប់
Fគន់េVយចបប់។ Fបសិនេបី អនកនេយបយរកេឃញីថ ចបប់អនុញញ តឱយ
មនឆនទ នុសិទធិេFចីនេពកេនះ ពួកេគគួរែតមនRរមមណ៍ថ ខzួនមនកត 
ពUកិចចកនុងករេធUីករែកសFមìលជចំបច់ េទេលីចបប់ែដលកំពុងែតមន
F*ប់េនះ។ ថមីៗេនះ ចបប់ស?ីពីករFបឆងំេភវរកមម បនបង£ ញថ 3កz យ
េទជវស័ិយមួយមនេFគះថន ក់កFមិតខពស់ េVយ*រែតនិយមន័យទូលំ
ទូÑយេពក េហយីែដលេធUីឱយសិទធិជ*រវន?របស់ពលរដ} ងយបត់បង់។ 

 ករទទួលខុសFតvវរបស់អនកនេយបយ េទះសថិតកនុងតំែណងäក៏
េVយ គឺFតvវធនថ អំäចរV} ភិបល FតvវអនុេÑមេទWមចបប់ េហយី
FតvវេFបីFបស់េVយអនុេÑមេទWមចបប់។ 

២.១.៣ ធតុផ;ចំបំច់ទងំបី ៃននីតិរដ}៖ នីតយនុកូលភព, Fបជ
ធិបេតយយ និងសិទធិមនុស; 

 សំណួរសំខន់ចបំច់មួយែដលFតvវែតសួរ ទក់ទងេទនឹងនិយមន័យ
ៃន នីតិរដ} េនះគឺ៖ េតីពកយនីតិ ែដលមនេនកនុងពកយនីតិរដ}េនះ មនន័យពិត
Fបកដយ៉ងដូចេម?ច? ទិដ}ភពចំនួនបី ែដលRចេធUីករែវកែញកបន។  

 ទីមួយ នីតិរដ}កំណត់ជចបំច់ថ ចបប់គឺជវធិនទងំHយ ែដល
មនបណ?ុ ំ លកខណៈចរកិផzូ វករមួយចំនួន។ លកខណៈចរកិទងំេនះ Fតvវបន

 
 
េ≠ថ ជលកខណៈចរកិផzូវករ ពីេFពះលកខណៈចរកិទងំអស់េនះ មិនែចងអUី 
អំពីខzឹម*រឬ*រធតុរបស់ចបប់េឡីយ។ ឧទហរណ៍ លកខណៈចរកិផzូ វករ
មួយ គឺករអនុម័តចបប់មួយ រមួមនចំណុចសំខន់ៗែដលបង£ ញថ 3គឺជ
ចបប់មួយ Fតvវបនេបះពុមពផ#យេនកនុងេសfវេភ-ជកិចចថន ក់ជតិ េហីយ
បង£ ញថ គុណភពៃនករេចញផ#យេនះ Fតvវបនជនែដលចបប់េនះFតvវ 
អនុវត?េទេលីខzួន Rចមនលទធភពយល់បន។ 

 ទិដ}ភពទីពីរ ទក់ទងេទនឹងរេបfបែដលចបប់Fតvវបនបេងកីតេឡងី។ 
កនុងន័យទូÑយ 3មនជេFមីសចំនួនពីរ។ ចបប់RចបេងកីតេឡងីេVយបុគគល
ែដលFតvវបនេបះេឆន តេFជីសWងំេVយFបជជន និងFតvវមនគណេនយយ
ភពចំេពះFបជជន ឬបេងកីតេឡងីេVយបុគគលែដលមិនទទួលបនករេបះ
េឆន តេFជីសWងំេនះេទ។ ករបេងកីតចបប់RចេធUីេឡងីWមលកខណៈFបជធិប
េតយយ ឬេធUីេឡីងេនកនុងFបព័នធមួយែដលមិនមនលទធិFបជធិបេតយយ។ ជ
ទូេទ 3ជករចបស់ជក់ែស?ងäស់ែដលនីតិរដ} RចសេFមចបនេពញ
េលញ ែតេនកនុងFបព័នធនេយបយែបបFបជធិបេតយយបុ៉េä© ះ។ 

 ក៏បុ៉ែន? គួរកត់សមគ ល់ថ មិនែមនចបប់ទងំអស់េនកនុងFបេទសមួយ 
សុទធែតFតvវបនអនុម័តេឡងីWមរយៈសភ ឬ*ថ ប័នែដលFតvវបនេបះេឆន ត
េFជីសWងំេនះេទ។ អំäចកនុងករេធUីចបប់ Rចផ?ល់Fបតិភូកមមេទ*ថ ប័ន
េផ;ងេទfតបន ដូចជទីភន ក់ងរថន ក់តំបន់ ឬថន ក់មូលV} ន។ េនកនុងFបព័នធ
Fបជធិបេតយយមួយចំនួន មនអនកតំäងេនកនុងសភែដលមិនទទួលបន
ករេបះេឆន តេFជីសWងំែដរ។ ចំណុចសំខន់គឺថ អនកែដលទទួលបនករ
ទុកចិត?ផ?ល់ឲយមនអំäចនីតិបបញញត?ិ គឺFតvវសថិតេនេFកមចបប់ និងសថិតេន
េFកមករឃz េំមីលែដលសមFសបWមរដ}ធមមនុញញ។ 

 េនះមិនែមនជករបដិេសធថ លកខណៈចរកិជផzូ វករៃននីតិរដ} មិន
RចសេFមចបន កនុងវ*ិលភពមួយចំនួន េនកនុងFបព័នធនេយបយមិន
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មនលកខណៈFបជធិបេតយយេនះេទ។  េនកនុ ងFបព័នធទំងេនះ  អនក
នេយបយRចេFបីFបស់អំäចWមរយៈចបប់ បុ៉ែន? ជធមមW ពួកេគមិន
សថិតេនេFកមចបប់េនះេទ។ Fបព័នធេនះFតvវបនេគកំណត់ថ មនលកខណៈ
ជ ករដឹកនFំតìតFWេVយករយកចបប់េទេFបី (rule	by	law)	គឺមិនែមន
ជករដឹកនWំមគនzងចបប់ (rule	of	law)) េនះេទ។ 

 ទិដ}ភពទីបី ទក់ទងជមួយនឹងខzឹម*ររបស់ចបប់។ Fតង់ចំណុចេនះ 
ធតុផ;សំំខន់បំផុត គឺថ នីតិរដ} តFមvវឲយមនករេគរពសិទធិមនុស;។ ចំណុច
េនះ ជករពិតäស់ ជពិេសស គឺទក់ទងេទនឹងសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយ
បយ។ ឧទហរណ៍ េយងីមនករលំបកកនុងករគិតFសៃម ថេតីនីតិរដ}Rច
េកីតមនេឡងីយ៉ងដូចេម?ចបនFបសិនេបីគម នករេគរពសិទធិកនុងករបេញចញ
មតិេVយេសរ ីឬសិទធិសមគមេនះ។ បុ៉ែន? សិទធិមនុស;េផ;ងៗេទfតក៏មនករ
ជប់ពក់ព័នធែដរ េVយរមួបញចូ លទងំ សិទធិេសដ}កិចចសងគមកិចច និងវបបធម៌។ 

 េនកនុងេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ ទិដ}ភពចំនួនពីរចុងេFកយៃននីតិរដ} 
អំពីFបជធិបេតយយនិងសិទធិមនុស; នឹងFតvវេលីកេឡងីមកពិភក#េនកនុងបរ ិ
បទសមFសបខងេFកម    េVយ*រែត3គឺជបញ£ ែដលមន*រៈសំខន់    
ខz ងំ។ ករេផ? តជបន?បនទ ប់េនេលីេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ នឹងេផ? តេទេលី
អUីែដលមនលកខណៈពិេសសជក់Ñក់អំពីនីតិរដ}។  

 េនះមិនែមនជករនិយយថ េយីងគួរែតបំេភzចេចលនូវលកខខណ[
តFមvវចបំច់ែដលថ ចបប់Fតvវែតមនធមមនុភព ែដលអនកេធUីចបប់មនសមតថ
កិចចេពញេលញ េហីយFតvវបនផ?ល់ករទុកចិត?េVយFបជពលរដ}េនះេទ។ 
ជមូលV} នសំខន់ ទំនុកចិត?េនះRចបេងកីតេឡីងបន ែតWមរយៈដំេណីរ
ករFបជធិបេតយយែតបុ៉េä© ះ ជពិេសសេVយរដ}សភជតិ ឬេVយសភ
ែដលបនេFជីសWងំេVយករេបះេឆន តសមង ត់។ 
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មនលកខណៈFបជធិបេតយយេនះេទ។  េនកនុ ងFបព័នធទំងេនះ  អនក
នេយបយRចេFបីFបស់អំäចWមរយៈចបប់ បុ៉ែន? ជធមមW ពួកេគមិន
សថិតេនេFកមចបប់េនះេទ។ Fបព័នធេនះFតvវបនេគកំណត់ថ មនលកខណៈ
ជ ករដឹកនFំតìតFWេVយករយកចបប់េទេFបី (rule	by	law)	គឺមិនែមន
ជករដឹកនWំមគនzងចបប់ (rule	of	law)) េនះេទ។ 

 ទិដ}ភពទីបី ទក់ទងជមួយនឹងខzឹម*ររបស់ចបប់។ Fតង់ចំណុចេនះ 
ធតុផ;សំំខន់បំផុត គឺថ នីតិរដ} តFមvវឲយមនករេគរពសិទធិមនុស;។ ចំណុច
េនះ ជករពិតäស់ ជពិេសស គឺទក់ទងេទនឹងសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយ
បយ។ ឧទហរណ៍ េយងីមនករលំបកកនុងករគិតFសៃម ថេតីនីតិរដ}Rច
េកីតមនេឡងីយ៉ងដូចេម?ចបនFបសិនេបីគម នករេគរពសិទធិកនុងករបេញចញ
មតិេVយេសរ ីឬសិទធិសមគមេនះ។ បុ៉ែន? សិទធិមនុស;េផ;ងៗេទfតក៏មនករ
ជប់ពក់ព័នធែដរ េVយរមួបញចូ លទងំ សិទធិេសដ}កិចចសងគមកិចច និងវបបធម៌។ 

 េនកនុងេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ ទិដ}ភពចំនួនពីរចុងេFកយៃននីតិរដ} 
អំពីFបជធិបេតយយនិងសិទធិមនុស; នឹងFតvវេលីកេឡងីមកពិភក#េនកនុងបរ ិ
បទសមFសបខងេFកម    េVយ*រែត3គឺជបញ£ ែដលមន*រៈសំខន់    
ខz ងំ។ ករេផ? តជបន?បនទ ប់េនេលីេសfវេភមគគុេទសក៍េនះ នឹងេផ? តេទេលី
អUីែដលមនលកខណៈពិេសសជក់Ñក់អំពីនីតិរដ}។  

 េនះមិនែមនជករនិយយថ េយីងគួរែតបំេភzចេចលនូវលកខខណ[
តFមvវចបំច់ែដលថ ចបប់Fតvវែតមនធមមនុភព ែដលអនកេធUីចបប់មនសមតថ
កិចចេពញេលញ េហីយFតvវបនផ?ល់ករទុកចិត?េVយFបជពលរដ}េនះេទ។ 
ជមូលV} នសំខន់ ទំនុកចិត?េនះRចបេងកីតេឡីងបន ែតWមរយៈដំេណីរ
ករFបជធិបេតយយែតបុ៉េä© ះ ជពិេសសេVយរដ}សភជតិ ឬេVយសភ
ែដលបនេFជីសWងំេVយករេបះេឆន តសមង ត់។ 

 
 

២.២. តFមvវកររបស់នីតិរដ}េនថន កជ់តិ 

២.២.១ រដ}ធមមនុញញនិយម 

 លកខខណ[ តFមvវជមូលV} នមួយៃននីតិរដ} Rចេ≠បនថរដ}ធមមនុញញ
និយម។ ជសំខន់ េនះមនន័យថ Fតvវែតមន*ថ ប័នចបប់ជ*រវន?មួយ
េនកនុងFបព័នធចបប់មួយ ែដលែចងកំណត់និយមន័យអំពីអំäចនីតិFបតិបត?ិ 
អំäចនីតិបញញត?ិ និងអំäចតុÑកររបស់រដ}េនះ។ ចបប់ជ*រវន?េនះ 
Fតvវេរfប-ប់ ថេតី*ថ ប័នäេនកនុងរដ} FតvវទទួលខុសFតvវកនុងករេFបីFបស់
អំäចទងំេនះ េហយីថេតីអំäចទងំអស់េនះFតvវយកេទអនុវត?យ៉ង
ដូចេម?ច ទងំេនកនុងចំេäម*ថ ប័នក៏ដូចជកនុងចំេäមពលរដ} និងអងគ
ភពឯកជនដៃទេទfត។ 

 ចំណុចសំខន់បំផុតេនះ គឺករេធUីចបប់េនះ Fតvវែតែចងកំណត់និយម
ន័យ កនុងន័យជទូេទ ថេតី ែដនកំហតិៃនករេFបីFបស់អំäចេផ;ងៗទងំ
អស់េនះ មនអUីខzះ។ កនុងន័យមយង៉េទfត គឺថ រដ}ធមមនុញញ Fតvវែតផ?ល់នូវរចន
សមព័នធជមូលV} ន និងវធិនជមូលV} នៃនFបព័នធចបប់ និងFបប់ថអនកä
ទទួលបនសិទធិកនុងករេFបីFបស់អំäចមួយä និងេFបីFបស់េVយរេបfប
ä។ Fបសិនេបីគម នFកបខណ[ ចបប់ជមូលV} នែបបេនះេទ ករ3ស់សទង់អំពី
សុFកឹតភពសមេហតុផលេទេលីភពេទfងFតង់របស់រV} ភិបល ចំេពះនីតិ
រដ} មិនRចេទរចួេទ។ 

 បណ?ុ ំ ចបប់ជមូលV} នទងំអស់េនះ ភគេFចីន Fតvវែចងកនុងឯក*រផzូវ
ករនិងជÑយលកខណ៍អក;រ ែដលFតvវមនករសេងខបេពញេលញទងំFសGង
Fគប់FជGងេFជយ អំពីចបប់ជមូលV} ន េហីយឯក*រេនះ េគេ≠ថ “រដ}    
ធមមនុញញ”។ 

 គួរឱយ*? យ រដ}មួយចំនួនមនរដ}ធមមនុញញជÑយលកខណ៍អក;រ ែដល
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មិនបនឆzុះបញច ងំអំពីរេបfបពិតFបកដៃនករេFបីFបស់អំäច ឬមិនបន
បំេពញបនWមលកខខណ[ តFមvវៃនFកបខណ[ ែបបេនះទល់ែតេ*ះ។ េនកនុង
រដ}ែបបេនះ រដ}ធមមនុញញជÑយលកខណ៍អក;រ គម នអUីេFកែតពីករតុបែតង
លមïឲយែតលïេមីលបុ៉េä© ះ។ 

 េយងីក៏គួរដឹងែដរថ រដ}មួយចំនួន មិនមនរដ}ធមមនុញញជÑយលកខណ៍
អក;រេទ។ េហយីក៏មនរដ}មួយចំនួន (ឧទហរណ៍ FបេទសអីុF*  ែអល) 
ែដលមនករផ;បំញចូ លគន រ3ងចបប់ និងឯក*រេផ;ងៗេទfត ែដលមន លកខ
ណៈជរដ}ធមមនុញញ។ Fបព័នធែបបេនះ ក៏Rចេកីតមនេឡងីផគួបផ;ជំមួយនិង
រដ}ធមមនុញញជÑយលកខណ៍អក;រែដរ។ 3ជករជក់ែស?ងäស់ ែដលអនក
នេយបយមនកតពUកិចចេនកនុងករេធUីឱយខzួនឯង បនយល់FជìតFជបអំពីរដ}
ធមមនុញញៃនFបេទសរបស់ខzួន។ េនកនុងFបេទសមួយចំនួនមនករេរfបចំសិកខ
*Ñបណ?ុ ះបä? លឬករែណនពំនយល់ដល់សមជិកសភ ថមីៗរបស់ខzួន
េទfតផង។ 

២.២.២. ភពជ*ធរណៈ ភពចបស់Ñស់ អFបតិសកមម និង
េសថរភព 
 ជករជក់ែស?ងäស់ ែដលវធិនននRចដឹកនកំរFបFពឹត?បន  
Fបសិនេបីមនុស;ែដលវធិនទងំអស់េនះFតvវអនុវត?េទេលីខzួន បនដឹងអំពី
វត?មនៃនវធិនទងំអស់េនះ។ ដូេចនះ ចបប់FតvវែតបនFបកសVក់ឱយេFបី
Fបស់ គឺថ FតvវេធUីឱយ*ធរណៈជនបនដឹង។ 
 បែនថមពីេលីេនះេទfត ចបប់Fតvវែតមនភពចបស់Ñស់Fគប់Fគន់ 
ពីេFពះ មនុស;មិនRចេធUីWមចបប់បនេទ Fបសិនេបីពួកេគមិនយល់អំពី
ចបប់ទងំេនះ។ 

 ករអនុវត?ចបប់មន*រៈសំខន់äស់ បនទ ប់ពីចបប់ទងំេនះFតvវ
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មិនបនឆzុះបញច ងំអំពីរេបfបពិតFបកដៃនករេFបីFបស់អំäច ឬមិនបន
បំេពញបនWមលកខខណ[ តFមvវៃនFកបខណ[ ែបបេនះទល់ែតេ*ះ។ េនកនុង
រដ}ែបបេនះ រដ}ធមមនុញញជÑយលកខណ៍អក;រ គម នអUីេFកែតពីករតុបែតង
លមïឲយែតលïេមីលបុ៉េä© ះ។ 

 េយងីក៏គួរដឹងែដរថ រដ}មួយចំនួន មិនមនរដ}ធមមនុញញជÑយលកខណ៍
អក;រេទ។ េហយីក៏មនរដ}មួយចំនួន (ឧទហរណ៍ FបេទសអីុF*  ែអល) 
ែដលមនករផ;បំញចូ លគន រ3ងចបប់ និងឯក*រេផ;ងៗេទfត ែដលមន លកខ
ណៈជរដ}ធមមនុញញ។ Fបព័នធែបបេនះ ក៏Rចេកីតមនេឡងីផគួបផ;ជំមួយនិង
រដ}ធមមនុញញជÑយលកខណ៍អក;រែដរ។ 3ជករជក់ែស?ងäស់ ែដលអនក
នេយបយមនកតពUកិចចេនកនុងករេធUីឱយខzួនឯង បនយល់FជìតFជបអំពីរដ}
ធមមនុញញៃនFបេទសរបស់ខzួន។ េនកនុងFបេទសមួយចំនួនមនករេរfបចំសិកខ
*Ñបណ?ុ ះបä? លឬករែណនពំនយល់ដល់សមជិកសភ ថមីៗរបស់ខzួន
េទfតផង។ 

២.២.២. ភពជ*ធរណៈ ភពចបស់Ñស់ អFបតិសកមម និង
េសថរភព 
 ជករជក់ែស?ងäស់ ែដលវធិនននRចដឹកនកំរFបFពឹត?បន  
Fបសិនេបីមនុស;ែដលវធិនទងំអស់េនះFតvវអនុវត?េទេលីខzួន បនដឹងអំពី
វត?មនៃនវធិនទងំអស់េនះ។ ដូេចនះ ចបប់FតvវែតបនFបកសVក់ឱយេFបី
Fបស់ គឺថ FតvវេធUីឱយ*ធរណៈជនបនដឹង។ 
 បែនថមពីេលីេនះេទfត ចបប់Fតvវែតមនភពចបស់Ñស់Fគប់Fគន់ 
ពីេFពះ មនុស;មិនRចេធUីWមចបប់បនេទ Fបសិនេបីពួកេគមិនយល់អំពី
ចបប់ទងំេនះ។ 

 ករអនុវត?ចបប់មន*រៈសំខន់äស់ បនទ ប់ពីចបប់ទងំេនះFតvវ

 
 
បនអនុម័ត េហីយមិនមនករអនុវត?Fបតិសកមម។ េគលករណ៍អនុវត?        
អFបតិសកមមៃនចបប់ មន*រៈសំខន់ជពិេសស េនកនុងចបប់Fពហមទណ[ ។ 
ដូេចនះេហយីបនជេគលករណ៍េនះ Fតvវបនែចងេនកនុងេសចក?ីFបកសជ
សកលស?ីពីសិទធិមនុស; (១៩៤៨)។ េនកនុងមFW១១ កថខណ[ ទី២ ែចង
ថ “គម នជនäមន ក់ Fតvវផ?នទ េទសពីបទ ទណ[Fពហមេលមីស  េVយបន
FបFពឹត?ឬភz ងំភz ត់FបFពឹត? ែដលអំេពីេនះ មិនបនែចងកនុងចបប់ជតិឬអន?រ
ជតិ េនេពលFបFពឹត?បទេលមីសេនះេឡយី…”។ អនុសញញ សិទធិមនុស;ថន ក់
តំបន់និងអន?រជតិេFកយៗមកេទfត ក៏បនអះRងបញជ ក់េឡងីវញិ អំពីសិទធិ
ជ*រវន?េនះែដរ។ 

 ក៏បុ៉ែន? មនករេលីកែលងក៏សំខន់មួយចំេពះវធិនេនះ គឺ ករទទួល
ខុសFតvវសFមប់ឧFកិដ}កមមអន?រជតិមួយចំនួន។ ចំណុចេនះ េចញមកពីមFW
១៥  កថខណ[ ២  ៃនកតិកសញញ អន? រជតិស?ី ពីសិទធិពលរដ}  និងសិទធិ
នេយបយែដលែចងថ “គម នបញញត?ិäមួយេនកនុងមFWេនះ Fបឆងំនឹង
ករជំនំុជFមះក?ី ឬករផ?នទ េទសដល់ជនäមន ក់ ចំេពះអំេពី ឬករខកខន
äមួយ ែដលជនេនះបនFបFពឹត?កនុងខណៈេពលែដលអំេពីេនះឬករខក
ខនេនះ ជបទេលមីសFពហមទណ[  FសបWមេគលករណ៍ទូេទៃនចបប់ែដល
ទទួល*គ ល់េVយសហគមន៍ៃនFបជជតិ។” សនធិសញញ សិទធិមនុស;េផ;ង
េទfត ក៏មនបទបបញញត?ិFសេដfងគន េនះែដរ។ យុW? ធិកៃនតុÑករFពហម
ទណ[ អន?រជតិ េFកមលកខន?ិកៈទីFកGងរ ៉ូម (ឆន ១ំ៩៩៨) គួរFតvវបនេលីកេឡងី
េនកនុងបរបិទេនះែដរ។ 

 បែនថមពីេលីេនះេទfត ចបប់នន និងជពិេសសគឺចបប់រដ}ធមមនុញញFតvវ
ែតមនេសថរភពកនុងអំឡុងេថរេវÑមួយ។ ចបប់ទំងអស់េនះ មិនFតvវេធUី
វេិ*ធនកមមឬផz ស់ប?ូ រញឹកញប់េពកេនះេទ។ Fបសិនេបីចបប់ផz ស់ប?ូ រជ
ញឹកញយេនះ 3នឹងមនករលំបកេនកនុងករអនុវត?Wម។ ករផz ស់ប?ូ រជ
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ញឹកញយ ក៏នឲំយមនភពមិនFបកដFបជលកខណៈអចិៃöន?យ ៍អំពីខzឹម*រ
របស់ចបប់ែដរ។ ជងេនះេទfត សកមមភពននែដលមនករពក់ព័នធនឹងករ
េធUីែផនកររយៈេពលែវង Rចនឹងេទមិនរួចេទ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបី
នរäមន ក់ពិចរäអំពីករបេងកីតពណិជជកមមមួយ េហយីពិតជមនសំខន់
äស់ែដលFតvវដឹងថ េតីចបប់ែដលទក់ទងជមួយនឹងពនធRករឬករទទួល
បនករអនុេFគះពនធRករ FតvវែតមនេថរៈេវÑមួយែដលពួកេគRចនឹងេធUី
ែផនករបនេនកនុងអនគតខងមុខេនះ។ 

 ជក់ែស?ង េសថរភពគឺជបញ£ ែដលទក់ទងនឹងកFមិត។ េគមិនRចេធUី
ករកំណត់អំពីរយៈេពលäមួយ ែដលចបប់äមួយFតvវែតេនដែដល
េនះ។ បែនថមពីេលីេនះេទfត េសថរភព មន*រៈសំខន់ខz ងំេនកនុងវស័ិយ
មួយចំនួនេនកនុងចបប់ ជងេនកនុងវស័ិយេផ;ងៗេទfត។ វធិនែដលលïបំផុត
េនះ គឺថ ចបប់ែដលនិយត័កមមេទេលីបញ£ ែដលតFមvវឱយមនករេធUីែផនករ
េVយFបGងFបយត័ន និងករសេFមចចិត?រយៈេពលែវង មិនFតvវមនករផz ស់ប?ូរ
ញឹកញប់ ជងចបប់ែដលេVះF*យេទេលីកមមវតថុ េផ;ងៗេទfតែដលករ
សេFមចចិត?មនរយៈេពលខzីជទូេទេនះេទ។ 

 េនកនុងករណីជFបវត?ិ*öស?មួយកនុងចំេäមករណីនន គឺករណី
រ3ង*រព័ត៌មន*ន់េដែថមស៍ នឹង ចFកភពអង់េគzស (Sunday	Times	V.	

United	Kingdome) (១៩៧៩) តុÑករសិទធិមនុស;អឺរ ៉ុបបនេធUីេសចក?ី
សននិV} នេទេលីលកខខណ[ តFមvវករចបំច់ជេFចីនែដលេទីប ែតបនេលីក 
េឡីងខងេលីថ “ចបប់FតvវែតបងកលកខណៈងយFសìលFគប់Fគន់  កនុងករ
ទទួលបន៖  ពលរដ} Fតvវែតមនលទធភពកនុងករទទួលបននូវករចងïុល
បង£ ញäមួយ ែដលមនភពFគប់Fគន់ េនកនុងកលៈេទសៈែដលវធិន
ចបប់ Rចអនុវត?បនេនកនុងករណីជក់Ñក់äមួយេនះ…” បទV} នមួយ 
មិនRចFតvវ បនចត់ទុកថ “ចបប់” បនេទ Fបសិនេបី បទV} នេនះ មិនបន
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ញឹកញយ ក៏នឲំយមនភពមិនFបកដFបជលកខណៈអចិៃöន?យ ៍អំពីខzឹម*រ
របស់ចបប់ែដរ។ ជងេនះេទfត សកមមភពននែដលមនករពក់ព័នធនឹងករ
េធUីែផនកររយៈេពលែវង Rចនឹងេទមិនរួចេទ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបី
នរäមន ក់ពិចរäអំពីករបេងកីតពណិជជកមមមួយ េហយីពិតជមនសំខន់
äស់ែដលFតvវដឹងថ េតីចបប់ែដលទក់ទងជមួយនឹងពនធRករឬករទទួល
បនករអនុេFគះពនធRករ FតvវែតមនេថរៈេវÑមួយែដលពួកេគRចនឹងេធUី
ែផនករបនេនកនុងអនគតខងមុខេនះ។ 

 ជក់ែស?ង េសថរភពគឺជបញ£ ែដលទក់ទងនឹងកFមិត។ េគមិនRចេធUី
ករកំណត់អំពីរយៈេពលäមួយ ែដលចបប់äមួយFតvវែតេនដែដល
េនះ។ បែនថមពីេលីេនះេទfត េសថរភព មន*រៈសំខន់ខz ងំេនកនុងវស័ិយ
មួយចំនួនេនកនុងចបប់ ជងេនកនុងវស័ិយេផ;ងៗេទfត។ វធិនែដលលïបំផុត
េនះ គឺថ ចបប់ែដលនិយត័កមមេទេលីបញ£ ែដលតFមvវឱយមនករេធUីែផនករ
េVយFបGងFបយត័ន និងករសេFមចចិត?រយៈេពលែវង មិនFតvវមនករផz ស់ប?ូរ
ញឹកញប់ ជងចបប់ែដលេVះF*យេទេលីកមមវតថុ េផ;ងៗេទfតែដលករ
សេFមចចិត?មនរយៈេពលខzីជទូេទេនះេទ។ 

 េនកនុងករណីជFបវត?ិ*öស?មួយកនុងចំេäមករណីនន គឺករណី
រ3ង*រព័ត៌មន*ន់េដែថមស៍ នឹង ចFកភពអង់េគzស (Sunday	Times	V.	

United	Kingdome) (១៩៧៩) តុÑករសិទធិមនុស;អឺរ ៉ុបបនេធUីេសចក?ី
សននិV} នេទេលីលកខខណ[ តFមvវករចបំច់ជេFចីនែដលេទីប ែតបនេលីក 
េឡីងខងេលីថ “ចបប់FតvវែតបងកលកខណៈងយFសìលFគប់Fគន់  កនុងករ
ទទួលបន៖  ពលរដ} Fតvវែតមនលទធភពកនុងករទទួលបននូវករចងïុល
បង£ ញäមួយ ែដលមនភពFគប់Fគន់ េនកនុងកលៈេទសៈែដលវធិន
ចបប់ Rចអនុវត?បនេនកនុងករណីជក់Ñក់äមួយេនះ…” បទV} នមួយ 
មិនRចFតvវ បនចត់ទុកថ “ចបប់” បនេទ Fបសិនេបី បទV} នេនះ មិនបន

 
 
េរfបចំបេងកីតេឡងីេVយមនភពលមïិតជក់Ñក់ េដីមបឱីយពលរដ}និយត័េទ
េលីទេងUីរបស់ខzួនបនេទេនះ៖ FបសិនេបីFតvវករដំបូនម នសមFសប ពលរដ}
FតvវែតRចFបេមីលេមីលដល់FតឹមកFមិតមួយែដលសមេហតុផល េនកនុង     
កលៈេទសៈនន អំពីលទធផលែដលRចេកីតមនេឡីងជចបំច់ េទេលី
សកមមភពជក់Ñក់äមួយរបស់ខzួន។ 

២.២.៣ ករទទួលខុសFតvវពិេសសរបស់រដ}សភ 
 រដ}សភ មនករទទួលខុសFតvវពិេសសមួយ កនុងករេលីកកមពស់េគល
ករណ៍ទងំHយែដលេទីបែតបនេលីកេឡីង។ រដ}សភក៏Fតvវែតធនឲយ
បនថ ចបប់FតvវបនេធUីជ*ធរណៈFគប់Fគន់ ចបស់Ñស់ និងមនេសថរ
ភព។ ចំណុចេនះ Fតvវករករយកចិត?ទុកVក់េVយFបGងFបយ័តន។ ភព
ចបស់Ñស់ មិនFតឹមែតជបញ£ ៃនករេFបីFបស់ពកយេពចន៍ជក់Ñក់ែត
ម៉យងេនះេទ។ 3ក៏តFមvវឱយមនភពសីុចងU ក់ រ3ងចបប់ថមីនិងបទបបញញត?ិ
ចបប់ែដលមនF*ប់ែដរ។ បទបបញញត?ិថមី េទះបីជFតvវបនFពងេVយចបស់
Ñស់ក៏េVយ ក៏Rចនឹងបងកឲយមនករភន់Fចឡំ េនេពលែដលRនរួមគន
ជមួយនឹងចបប់និងបទបញញត?ិែដលមនF*ប់ េVយមនពកយេពចន៍ដូចគន  
បុ៉ែន?មនកំណត់និយមន័យេផ;ងគន ។ បែនថមពីេលីេនះេទfត ភពចបស់Ñស់ 
ក៏RចFតvវបនេធUីឱយមនភពចុះេខ#យ េVយ*រែតករនិយត័FជGល ឬចំនួន
ចបប់ដ៏េFចីន េVយ*រែត Fបករេនះ 3RចេធUីឱយពលរដ}និងមöន?ីមនករ
ភន់FចឡេំVយងយFសìល។ 
 ដូេចនះេហយី ចបប់ែដលមនភពចបស់Ñស់ តFមvវឱយមនបេចចកេទស
និងជំនញ កនុងករេធUីចបប់ឲយបនសមFសប កនុងចំេäមអនកែដលេធUីេសចក?ី
Fពងចបប់ទងំេនះ។ ករងរេនះ Rចអនុវត?បនេVយសមជិកសភ បុ៉ែន?
ជេរüយៗករងរេនះ េធUីេឡងីេVយមöន?ី-ជករែដលេធUីករសFមប់សភ ឬ
សFមប់Fកសួង។ េនកនុងFបព័នធចបប់មួយែដលFបថន ចង់បនករេគរពនីតិ
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រដ} បុគគលទងំេនះមន*រៈសំខន់äស់ ែដលFតvវមនករបណ?ុ ះបä? ល 
និងជំនញFគប់Fគន់ កនុងករបំេពញភរកិចចទងំអស់េនះ។ 

 ករចូលរួមរបស់*ថ ប័នឯក-ជយនន ទងំ*ធរណៈនិងវស័ិយឯក
ជន ជពិេសស ពីអងគករមិនែមនរV} ភិបល សហជីព និងសហគមពណិជជ
កមម កនុងដំេណីរករបេងកីតចបប់េនះ ពិតជមន*រៈ សំខន់äស់ កនុងករ
ធននូវគុណភពចបប់ ។ ករពិភក#ផz ស់ប?ូរេយបល់ជមួយសមជិកសភ
និងមöន?ីមកពីFបេទសេផ;ងៗេទfត ពិតជមន*រៈសំខន់ ករែកលមïេទ
បែនថមេលីជំនញនិងបេចចកេទសរបស់នីតិបបញញត?ិ។  

 សភមួយចំនួនមនវទិយ*ថ នសFមប់ករបណ?ុ ះបä? ល និងករេធUី
េសចក?ីFពងចបប់ ែដលផ?ល់ករបណ?ុ ះបä? លអំពីបេចចកេទសFពងចបប់ 
ដល់មöន?ីបេFមីករេនរដ}សភ និងដល់មöន?ីមកពីFបេទសេផ;ងៗេទfតែដរ។ 
Fបេទសឥä[  Rចជឧទហរណ៍មួយកនុងករណីេនះ។  សហភពអន?រសភ 
Rចផ?ល់ព័ត៌មនអំពីចំណុចេនះ។ 

 ករផ;ពUផ#យបែនថម Rចឲយ*ធរណៈជនបនដឹងេFចីនជង ករ
Fបកសជផzូវករែដលមនែតេនកនុងេសfវេភ-ជកិចចផងែដរ ។ ជទូេទ ពល
រដ}និងមöន?ី មិនRចទទួលបនព័ត៌មនពីចបប់ថមីៗនិងករេធUីវេិ*ធនកមម
ននេនកនុងចបប់េVយខzួនឯងបនេទ FបសិនេបីFគន់ែតWមរយៈករេយង
េទដល់ចបប់ េនកនុងករេបះពុមភកនុង-ជកិចចេនះ។ បរមិណ*រព័ត៌មន
េFចីន ែដលFបជជនRចទទួលបនជេរfង-ល់ៃថង េហតុេនះ ករផ;ពUផ#យ 
នូវករេធUីវេិ*ធនកមមចបប់ នឹងFតvវFបដថ បនជូនដំណឹងជ*ធរណៈ។ 

 កនុងករេរfបចំនិងអនុវត?យុទធនករផ;ពUផ#យព័ត៌មនក?ី ក៏រដ}សភFតvវ
ែតឃz េំមីលថេតីយុទធនករផ;ពUផ#យព័ត៌មនទងំអស់េនះ េធUីេឡងី Fបកប
េVយភពេពញចិត?ែដរឬេទ េទះបីេនះជករងររបស់*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិក៏
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រដ} បុគគលទងំេនះមន*រៈសំខន់äស់ ែដលFតvវមនករបណ?ុ ះបä? ល 
និងជំនញFគប់Fគន់ កនុងករបំេពញភរកិចចទងំអស់េនះ។ 

 ករចូលរួមរបស់*ថ ប័នឯក-ជយនន ទងំ*ធរណៈនិងវស័ិយឯក
ជន ជពិេសស ពីអងគករមិនែមនរV} ភិបល សហជីព និងសហគមពណិជជ
កមម កនុងដំេណីរករបេងកីតចបប់េនះ ពិតជមន*រៈ សំខន់äស់ កនុងករ
ធននូវគុណភពចបប់ ។ ករពិភក#ផz ស់ប?ូរេយបល់ជមួយសមជិកសភ
និងមöន?ីមកពីFបេទសេផ;ងៗេទfត ពិតជមន*រៈសំខន់ ករែកលមïេទ
បែនថមេលីជំនញនិងបេចចកេទសរបស់នីតិបបញញត?ិ។  

 សភមួយចំនួនមនវទិយ*ថ នសFមប់ករបណ?ុ ះបä? ល និងករេធUី
េសចក?ីFពងចបប់ ែដលផ?ល់ករបណ?ុ ះបä? លអំពីបេចចកេទសFពងចបប់ 
ដល់មöន?ីបេFមីករេនរដ}សភ និងដល់មöន?ីមកពីFបេទសេផ;ងៗេទfតែដរ។ 
Fបេទសឥä[  Rចជឧទហរណ៍មួយកនុងករណីេនះ។  សហភពអន?រសភ 
Rចផ?ល់ព័ត៌មនអំពីចំណុចេនះ។ 

 ករផ;ពUផ#យបែនថម Rចឲយ*ធរណៈជនបនដឹងេFចីនជង ករ
Fបកសជផzូវករែដលមនែតេនកនុងេសfវេភ-ជកិចចផងែដរ ។ ជទូេទ ពល
រដ}និងមöន?ី មិនRចទទួលបនព័ត៌មនពីចបប់ថមីៗនិងករេធUីវេិ*ធនកមម
ននេនកនុងចបប់េVយខzួនឯងបនេទ FបសិនេបីFគន់ែតWមរយៈករេយង
េទដល់ចបប់ េនកនុងករេបះពុមភកនុង-ជកិចចេនះ។ បរមិណ*រព័ត៌មន
េFចីន ែដលFបជជនRចទទួលបនជេរfង-ល់ៃថង េហតុេនះ ករផ;ពUផ#យ 
នូវករេធUីវេិ*ធនកមមចបប់ នឹងFតvវFបដថ បនជូនដំណឹងជ*ធរណៈ។ 

 កនុងករេរfបចំនិងអនុវត?យុទធនករផ;ពUផ#យព័ត៌មនក?ី ក៏រដ}សភFតvវ
ែតឃz េំមីលថេតីយុទធនករផ;ពUផ#យព័ត៌មនទងំអស់េនះ េធUីេឡងី Fបកប
េVយភពេពញចិត?ែដរឬេទ េទះបីេនះជករងររបស់*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិក៏

 
 
េVយ។ Fបព័នធអីុនធឺែណត Rចជឧបករណ៍មន*រៈFបេយជន៍មួយកនុង
ករជូនដំណឹងអំពីចបប់ថមី និងបងកលកខណៈងយFសìលេទដល់ពលរដ}េផ;ងៗ
គន ។ េនកនុងសងគមែដលរតិតបតិ េទេលីករេបះពុមពឯក*រ  និងFបព័នធអីុនធឺ
ែណត េគFតvវែតមនមេធយបយេផ;ងៗេទfត។ Fតង់ករណីេនះ សហភព
អន?រសភ Rចផ?ល់ព័ត៌មនបែនថមេទfតបន។ 

 េទះបីជករôមឃត់េទេលីករអនុវត?Fបតិសកមមៃនចបប់ ដូចែដល
មនេរfប-ប់ខងេលី គឺករអនុវត?ែដលមនេគលបំណងេផ? តជសំខន់េទ
េលីFបព័នធយុត?ិធម៌និង*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ ជពិេសសFពះ-ជRជញ *ធរណៈ
ក៏េVយ ក៏រដ}សភ មនករទទួលខុសFតvវចំេពះេរüងេនះែដរ។  ជពិេសស 
េនកនុងចបប់Fពហមទណ[   ែដលករôមឃត់អំពីករអនុវត?Fបតិសកមមៃន
ចបប់ មនភព*រៈសំខន់បំផុតេនះ Fពះ-ជRជញ និងេចFកម ជញឹកញយ
äស់ ែតងFបឈមមុខេទនឹងបទបបញញត?ិ ែដលFតvវបនFពងជយូរäស់
មកេហយី េហយីែដលRចនឹងមិនផ?ល់នូវករែណនFំគប់Fគន់ចំេពះបញ£ ផzូវ
ចបប់នេពលបចចុបបននេទfត។ រដ}សភRច និង គួរពិនិតយេមីលេឃញីថ *ថ ន
ភពែបបេនះ Rចេជfស3ងបនWមរយៈករFតìតពិនិតយជេទfងទត់ ថេតី
ពកយេពចន៍កនុងចបប់ ជÑយលកខណ៍អក;រ េនែតមនភពFសបជមួយនឹង
ស?ង់Vរក៏ដូចជទស;នៈបចចុបបននែដរឬេទ ជពិេសសបញញត?ិចបប់ចស់ៗ កនុង
ចំេäម*ធរណៈជនជទូេទ *ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ និងអនកចបប់ែដរឬេទ។ 
ករôមឃត់េទេលីករអនុវត?Fបតិសកមមៃនចបប់ ទទួលបនFបេយជន៍
យ៉ងខz ងំពីករពិនិតយេឡីងវញិជេទfងទត់ េហីយFបសិនេបីចបំច់ Wម      
រយៈករេធUីវេិ*ធនកមមចបប់។ 

 *ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ ក៏មនតួនទីសំខន់ កនុងករេលីកកមពស់លកខខណ[
តFមvវៃននីតយនុកូលភពផងែដរ។ ភពចបស់Ñស់ និងករផ;ពUផ#យជ   
*ធរណៈអំពីចបប់ នឹងមនករពFងឹងកន់ែតខz ងំេឡងី េនេពលែដល*ថ - 
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ប័ននីតិFបតិបត?ិ ធនថចបប់េនះមន*រៈសំខន់សFមប់ សហគមន៏ ជ
ពិេសស អនកទងំអស់េនះបនទទួលនូវព័ត៌មនបចចុបបននភព និងធនថ     
ភ*ែដលេFបីFបស់េនកនុងករេធUីបចចុបបននភពទងំអស់េនះ FតvវបនសFមìច
តFមឹមសមFសបសFមប់FកGមមនុស;េផ;ងគន ទងំេនះ។ អីុនធឺែណតRចេដីរតួ
នទីយ៉ងសំខន់កនុងករណីេនះ។  ករផ;ពUផ#យមន*រៈសំខន់äស់ 
សFមប់*ថ ប័នអនកចបប់ *ថ ប័នវជិជ ជីវៈ អងគករមិនែមនរV} ភិបលករយិ-   
ល័យជំនួយែផនកចបប់ជេដីម េទះជមនករផ;ពUផ#យWម រយៈFបព័នធអីុន
ធឺែណត ឬFបព័នធផ;ពUផ#យេផ;ងេទfតក៏េVយ ។ 

២.២.៤ ឆនទ នុសិទធិ 
 នីតិរដ} តFមvវឱយករេFបីFបស់អំäចរបស់រV} ភិបល េVយFសបWម
ចបប់ឲយបនេFចីនWមែដលRចេធUីេទបន េហីយជទូេទ ចបប់េនះFតvវ
បនដឹងរួចេទេហីយ ។ល។ បុ៉ែន?អំäចនេយបយ មិនែមនសុទធែតRច
េFបីFបស់ចបប់ េលីFគប់ករណីេនះេទ។ ឆនទ នុសិទធិនិងករេFបីFបស់អំäច 
Wមរយៈវធិនបទបញជ ជក់Ñក់មួយចំនួន គឺជេរüងេជfសមិនរចួេឡយី េន
កនុងករងរអភិបលកិចច។ ែតេទះជយ៉ងäក៏េVយ េដីមបបំីេពញWមស?ង់
Vរនីតិរដ} សមតថកិចចកនុងករេFបីFបស់អំäចឆនទ នុសិទធិែបបេនះ ឬករVក់
េចញបទបញជ ទងំHយ FតvវែតកំហតិេVយវធិនទូេទ។  

 ជងេនះេទេទfត *ថ ប័ននីតិបញញត?ិមិនគួរងកេទេFបីFបស់អំäច
ឆនទ នុសិទធិទងំអស់េនះេVយ មិនពំុបនគិតគូរម៉ត់ចត់េនះេទ។ ជករពិត
äស់ េនះគឺជបញ£ ដ៏លំបកមួយកនុងចំេäមបញ£ លំបកបំផុតននេន
កនុងករេFបីFបស់អំäចនេយបយ េVយេហតុថ ជួនកល ករគំ-ម
កំែហងដល់សន?ិសុខជតិ គឺFតvវែតេVះF*យេVយសមង ត់បំផុត និងRច  
សូមបីែតទមទរឱយមនកររតឹតបិតជក់Ñក់មួយចំនួន េទេលីសិទធិពលរដ}
និងសិទធិនេយបយ។ ជួនកល   នីតិរដ}Fតvវករមនតុលយភពជមួយេគល   
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ប័ននីតិFបតិបត?ិ ធនថចបប់េនះមន*រៈសំខន់សFមប់ សហគមន៏ ជ
ពិេសស អនកទងំអស់េនះបនទទួលនូវព័ត៌មនបចចុបបននភព និងធនថ     
ភ*ែដលេFបីFបស់េនកនុងករេធUីបចចុបបននភពទងំអស់េនះ FតvវបនសFមìច
តFមឹមសមFសបសFមប់FកGមមនុស;េផ;ងគន ទងំេនះ។ អីុនធឺែណតRចេដីរតួ
នទីយ៉ងសំខន់កនុងករណីេនះ។  ករផ;ពUផ#យមន*រៈសំខន់äស់ 
សFមប់*ថ ប័នអនកចបប់ *ថ ប័នវជិជ ជីវៈ អងគករមិនែមនរV} ភិបលករយិ-   
ល័យជំនួយែផនកចបប់ជេដីម េទះជមនករផ;ពUផ#យWម រយៈFបព័នធអីុន
ធឺែណត ឬFបព័នធផ;ពUផ#យេផ;ងេទfតក៏េVយ ។ 

២.២.៤ ឆនទ នុសិទធិ 
 នីតិរដ} តFមvវឱយករេFបីFបស់អំäចរបស់រV} ភិបល េVយFសបWម
ចបប់ឲយបនេFចីនWមែដលRចេធUីេទបន េហីយជទូេទ ចបប់េនះFតvវ
បនដឹងរួចេទេហីយ ។ល។ បុ៉ែន?អំäចនេយបយ មិនែមនសុទធែតRច
េFបីFបស់ចបប់ េលីFគប់ករណីេនះេទ។ ឆនទ នុសិទធិនិងករេFបីFបស់អំäច 
Wមរយៈវធិនបទបញជ ជក់Ñក់មួយចំនួន គឺជេរüងេជfសមិនរចួេឡយី េន
កនុងករងរអភិបលកិចច។ ែតេទះជយ៉ងäក៏េVយ េដីមបបំីេពញWមស?ង់
Vរនីតិរដ} សមតថកិចចកនុងករេFបីFបស់អំäចឆនទ នុសិទធិែបបេនះ ឬករVក់
េចញបទបញជ ទងំHយ FតvវែតកំហតិេVយវធិនទូេទ។  

 ជងេនះេទេទfត *ថ ប័ននីតិបញញត?ិមិនគួរងកេទេFបីFបស់អំäច
ឆនទ នុសិទធិទងំអស់េនះេVយ មិនពំុបនគិតគូរម៉ត់ចត់េនះេទ។ ជករពិត
äស់ េនះគឺជបញ£ ដ៏លំបកមួយកនុងចំេäមបញ£ លំបកបំផុតននេន
កនុងករេFបីFបស់អំäចនេយបយ េVយេហតុថ ជួនកល ករគំ-ម
កំែហងដល់សន?ិសុខជតិ គឺFតvវែតេVះF*យេVយសមង ត់បំផុត និងRច  
សូមបីែតទមទរឱយមនកររតឹតបិតជក់Ñក់មួយចំនួន េទេលីសិទធិពលរដ}
និងសិទធិនេយបយ។ ជួនកល   នីតិរដ}Fតvវករមនតុលយភពជមួយេគល   

 
 
បំណងសំខន់ៗេផ;ងៗេទfត។ អនកនេយបយ គួរអនុវត?េVយសុទធចិត? េន
េពលែដលគត់មនករពក់ព័នធេទនឹងសកមមភពែដលFតvវករឱយមន
តុលយភពទងំអស់េនះ។ 

 ធតុផ;ំសំខន់ៗេផ;ងេទfតកនុងកររក#ឱយបនតុលយភពេនះ គឺទេងUី
ែដលនិយត័េទេលីសិទធិទទួលបនព័ត៌មន និងអំពីរេបfបអនុវត?ទេងUីទងំេនះ 
និងគួរអនុវត?យ៉ងដូចេម?ច។ ករែណនបំែនថមេទfត Rចរកបនេនកនុងអនុ
*សន៍របស់*ថ ប័នសនធិសញញ នន និងេនកនុងករណីយុត?ិ*öស?ៃនតុÑ
ករសិទធិមនុស;អន?រជតិនន។ 

 េសfវេភរបស់សហភពអន?រសភែដលមនចំណងេជីងថ ករឃz ំ
េមីលរបស់សភ កនុ ងវស័ិយសន?ិសុខ៖ េគលករណ៍ យន?ករ និងករអនុវត? 
េរfប-ប់អំពីFកបខណ[ ចបប់និងឧត?មនុវត?េនកនុងបរបិទេនះ។ កនុងចំេäម
ែផនកេផ;ងៗេទfតៃនេសfវេភេនះ មនករេរfប-ប់អំពីេគលករណ៍អន?រជតិ 
កនុងករេVះF*យកនុង*ថ នភពVក់FបេទសកនុងFគRសនន េVយរមួបញចូ ល
ទងំនីតយនុកូលភព ករFបកស ករFបFស័យទក់ទង ភពបេä? ះRសនន 
ករគំ-មកំែហងកនុង*ថ នភពេលីកែលង សមមFតភព និងភពមិនRច
េមីលេឃីញបន ែដលចំណុចខងេFកយចងïុលបង£ ញអំពីសិទធិជ*រវន?
ជក់Ñក់ ែដលមិនគួរមនបដិបបញត?ិ។ 

 េសfវេភេនះក៏បនផ?ល់ដំបូនម នថ សភគួរែតមនករពក់ព័នធយ៉ង
សកមមេនកនុងករFបកសអំពីករVក់FបេទសេនកនុងFគRសនន ឬេនកនុងករ
អនុម័ត  បនទ ប់ពី*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ បនេចញFកឹតយFបកសេនះ។ េគល
បំណង គឺេដីមបីទប់*ក ត់*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ កំុឱយមនសមតថកិចចែតមន ក់ឯង 
កនុងករអនុម័តវធិនករែដលមនភពធងន់ធងរទងំអស់េនះ។ 
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២.២.៥ ករែបងែចកអំäច 
 នីតិរដ} តFមvវឲយមន អំäចចមបងៗបីែដលFតvវែបងែចកVច់េចញពី
គន  គឺអំäចនីតិបញញត?ិ នីតិFបតិបត?ិ និងអំäចតុÑករ។ ករែចកVច់ពី
គន េនះ មិនែមនFតឹមែតមនន័យថ អំäចទងំេនះ FតvវបនេFបីFបស់េVយ
*ថ ប័នេផ;ងៗគន  (ដូចជ រV} ភិបល សភ និង*ថ ប័នតុÑករ) េនះេទ 
បុ៉ែន? មនន័យថ បុគគលទងំHយមិនRចេធUីជសមជិករបស់*ថ ប័នទងំ
េនះ េលីសពីមួយបនេទ (ឧទហរណ៍ នយករដ}មöន?ី មិនRចេធUីជេចFកម
បនេទ)។ 

 ជករពិតäស់ ករែចកVច់ពីគន ែដលមនលកខណៈVច់ខតនិង
តឹងរុងឹ ចំេពះអំäចទងំអស់េនះ ករពិតេទ មិនែដលបនេកីតេឡងីេនះ
េទ៖ េនកនុងFបេទសនីមួយៗ មន*ថ ប័នមួយចំនួន ែដលចូលរមួេនកនុងករ
អនុវត?អំäចចំនួនពីរ។ លកខណៈទូេទ*មញញៗេនះ គឺថ*ថ ប័ននីតិFបតិ- 
បត?ិRចVក់េចញFបេភទៃនវធិនជក់Ñក់មួយចំនួន (ដូចជFកឹតយអនុFកឹតយ 
ឬ បទបញជ េផ;ងៗជេដីម) ឬមនសមតថកិចចរួមគន  កនុងករVក់េចញនូវ
Fបេភទៃនវធិនជក់Ñក់មួយចំនួន។   េទfតេនះជង េនកនុង ែដលេទសFប  
េFបីFបស់Fបព័នធចបប់សីុវលិ (Civil	Law)	និង កំុមិនឡ (Common Law) 
ករណីយុត?ិ*öស? Fតvវបនចត់ទុកថជ  ែផនកមួយៃនចបប់  ែដលធz ប់មន
េនកនុងករណីជក់Ñក់រួចមកេហីយ WមរយៈរេបfបៃនករបកF*យ និង
អនុវត?ចបប់ទំងេនះ។  េនះមនន័យថ េនេពលែដលេចFកមអនុវត?នូវ
អំäចតុÑកររបស់ខzួន េចFកមក៏បនចូលរួមចំែណកដល់ករអភិវឌ¶
ចបប់េនថន ក់ជតិែដរ។  

 ជងេនះេទfត FបេទសជេFចីនបនអនុញញ តិឱយបុគគលមួយចំនួនមន
ចំែណកេនកនុង*ថ ប័នពីរកនុងេពលែតមួយេនកនុងករណីមួយចំនួន។ 
ឧទហរណ៍ េនចFកភពអង់េគzស សមជិកគណៈរដ}មöន?ី ក៏Rចជសមជិក
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២.២.៥ ករែបងែចកអំäច 
 នីតិរដ} តFមvវឲយមន អំäចចមបងៗបីែដលFតvវែបងែចកVច់េចញពី
គន  គឺអំäចនីតិបញញត?ិ នីតិFបតិបត?ិ និងអំäចតុÑករ។ ករែចកVច់ពី
គន េនះ មិនែមនFតឹមែតមនន័យថ អំäចទងំេនះ FតvវបនេFបីFបស់េVយ
*ថ ប័នេផ;ងៗគន  (ដូចជ រV} ភិបល សភ និង*ថ ប័នតុÑករ) េនះេទ 
បុ៉ែន? មនន័យថ បុគគលទងំHយមិនRចេធUីជសមជិករបស់*ថ ប័នទងំ
េនះ េលីសពីមួយបនេទ (ឧទហរណ៍ នយករដ}មöន?ី មិនRចេធUីជេចFកម
បនេទ)។ 

 ជករពិតäស់ ករែចកVច់ពីគន ែដលមនលកខណៈVច់ខតនិង
តឹងរុងឹ ចំេពះអំäចទងំអស់េនះ ករពិតេទ មិនែដលបនេកីតេឡងីេនះ
េទ៖ េនកនុងFបេទសនីមួយៗ មន*ថ ប័នមួយចំនួន ែដលចូលរមួេនកនុងករ
អនុវត?អំäចចំនួនពីរ។ លកខណៈទូេទ*មញញៗេនះ គឺថ*ថ ប័ននីតិFបតិ- 
បត?ិRចVក់េចញFបេភទៃនវធិនជក់Ñក់មួយចំនួន (ដូចជFកឹតយអនុFកឹតយ 
ឬ បទបញជ េផ;ងៗជេដីម) ឬមនសមតថកិចចរួមគន  កនុងករVក់េចញនូវ
Fបេភទៃនវធិនជក់Ñក់មួយចំនួន។   េទfតេនះជង េនកនុង ែដលេទសFប  
េFបីFបស់Fបព័នធចបប់សីុវលិ (Civil	Law)	និង កំុមិនឡ (Common Law) 
ករណីយុត?ិ*öស? Fតvវបនចត់ទុកថជ  ែផនកមួយៃនចបប់  ែដលធz ប់មន
េនកនុងករណីជក់Ñក់រួចមកេហីយ WមរយៈរេបfបៃនករបកF*យ និង
អនុវត?ចបប់ទំងេនះ។  េនះមនន័យថ េនេពលែដលេចFកមអនុវត?នូវ
អំäចតុÑកររបស់ខzួន េចFកមក៏បនចូលរួមចំែណកដល់ករអភិវឌ¶
ចបប់េនថន ក់ជតិែដរ។  

 ជងេនះេទfត FបេទសជេFចីនបនអនុញញ តិឱយបុគគលមួយចំនួនមន
ចំែណកេនកនុង*ថ ប័នពីរកនុងេពលែតមួយេនកនុងករណីមួយចំនួន។ 
ឧទហរណ៍ េនចFកភពអង់េគzស សមជិកគណៈរដ}មöន?ី ក៏Rចជសមជិក

 
 
សភែដរ។ 

 Wមពិតេទ *ថ នភពេនកនុងFបេទសជេFចីន RចFតvវបនពណ៌ន
យ៉ងលïបំផុតថ ជFបព័នធមួយែដលមនករFតìតពិនិតយនិងតុលយភព ជជង
ករែចកអំäចVច់ពីគន  េVយតឹងរុងឹបំផុតេនះ។ អំäចFតvវបនែបង
ែចកកនុងចំេäម*ថ ប័ននននិងបុគគលនន Wមវធីិមួយែដលមិនមន*ថ - 
ប័នäមួយឬបុគគលäមន ក់ Rចសនមត់ថខzួនមនអំäចVច់ខតេនះ
េទ ពីេFពះករេFបីFបស់អំäច គឺែតងែតមនករFតìតពិនិតយនិងករេធUីឱយ
មនតុលយភព WមរយៈករេFបីFបស់អំäចេផ;ងេទfត។ សFមប់ករណី
េនះ សភេFបីFបស់អំäចេនកនុងករឃz េំមីលេទេលី*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ។ 

 Fបព័នធសFមបៃនករFតìតពិនិតយនិងតុលយភពេនះ មន*រៈសំខន់
បំផុតចំេពះនីតិរដ}។ ឧទហរណ៍ មុខងរដ៏សំខន់មួយៃននីតិរដ}ែដលមនករ
Vក់កំហិតេទេលីករេFបីFបស់អំäច  នឹងមិនRចសេFមចេទបនេទ    
FបសិនេបីអំäចនីតិFបតិបត?ិនិងអំäចនីតិបញញត?ិ FតvវបនេFបីFបស់េVយ
*ថ ប័ន ឬបុគគលែតមួយេនះ។ 

២.២.៦ *ថ ប័នតុÑករ 
 លកខខណ[ តFមvវ ែដលមិនRចខUះបនសFមប់នីតិរដ} គឺវត?មនរបស់ 
*ថ ប័នតុÑករឯក-ជយនិងអនគតិ ែដលេនដំäក់កលចុងេFកយ Rច
មនលទធភពេនកនុងករេVះF*យវ3ិទ និងធននូវករេគរពចបប់េពញ-
េលញ។ 

 េនកនុងសងគមនីមួយៗ វ3ិទែតងែតេកីតេឡីងេជfសមិនផុតេនះេទ។ 
វ3ិទមួយចំនួនេកីតេឡីងកនុងទំនក់ទំនងរ3ងរV} ភិបលនិងពលរដ}។ វ3ិទ
មួយចំនួនេទfត េកីតេឡងីកនុងទំនក់ទំនងរ3ងពលរដ}និង*ថ ប័នឯកជនេផ;ង
េទfត។ 
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 វ3ិទមួយចំនួន គឺអំពី អងគេហតុ។ បូ៉លិសេចទFបកន់បុគគលមន ក់ពីករ
ចូលរមួកនុងករេធUីកុបកមមមួយ េហយីបុគគលមន ក់េនះ បនបដិេសធថគត់មិន
បនេនទីេនះេទ។ öស?ីមន ក់បននិយយថ អនកជិតខងរបស់គត់ េនជំពក់
លុយគត់េនេឡយីេទ េហយីអនកជិតខងេនះ បនបដិេសធថ គត់មិនែដល
បនខចីលុយេនះេទ។ 

 ទំនស់េផ;ងេទfត គឺអំពី អងគចបប់។ បុគគលមន ក់Fបកន់ជំហរថគត់
មនកិចចសនយែដលមនសុពលភពWមផzូវចបប់ កនុងករទិញផទះមួយ ពីេFពះ
គត់បនFបFស័យទក់ទងជមួយនឹងមច ស់ផទះថ គត់បនយល់Fពមចំេពះ
តៃមzែដលមច ស់ផទះបនVក់លក់េនកនុង*រព័ត៌មនេនកនុងFសGកមួយ។ មច ស់
ផទះបនអះRងថ មិនមនកិចចសនយäមួយេនះេទ េហីយគត់មិនមន
កតពUកិចចកនុងករលក់ផទះេនះែដរ ពីេFពះករផ;ពUផ#យពណិជជកមមេនះ
Fគន់ែតជករអេញជ ីញឱយមនករចប់េផ?ីមករចរចបុ៉េä© ះ និងមិនែមនជ
ករសនយលក់ដូរេនះេទ េហយីFបសិនេបីមនករទទួលយកតៃមzេនះ 3Fតvវ
ែតកz យេទជកិចចសនយែដលមនលកខណៈផzូវចបប់េនះេទ។ 

ជេមz ះនន FតvវែតេVះF*យេVយេយងេទWមចបប់ 

 ជេមz ះែបបេនះ FតvវែតេVះF*យេVយេយងេទWមចបប់។ េសចក?ី
សេFមចមួយ FតvវែតេធUីេឡងីេVយមនករពិចរäេទេលីអងគេហតុ េទេលី
អងគចបប់ និងេទេលីករអនុវត?ចបប់ ចំេពះអងគេហតុទងំេនះ។ កនុងករណី
អវត?មនៃនេសចក?ីសេFមចែបបេនះ ជេមz ះនឹងបន?េកីតមន ឬនឹងFតvវេVះ
F*យWមមេធយបយេផ;ងេទfត េហយីកនុងករណីែដលRFកក់បំផុតេនះ គឺ
េVះF*យេVយេFបីកមz ងំ។ 

 បែនថមពីេលីេនះ Fបសិនេបីមöន?ីនិងពលរដ} Fតvវេគរពចបប់ គត់Fតvវែត
ដឹងថេតី ករបកF*យចបប់ែបបä ជករFតឹមFតvវ ឬដឹងអំពីរេបfបែដល
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 វ3ិទមួយចំនួន គឺអំពី អងគេហតុ។ បូ៉លិសេចទFបកន់បុគគលមន ក់ពីករ
ចូលរមួកនុងករេធUីកុបកមមមួយ េហយីបុគគលមន ក់េនះ បនបដិេសធថគត់មិន
បនេនទីេនះេទ។ öស?ីមន ក់បននិយយថ អនកជិតខងរបស់គត់ េនជំពក់
លុយគត់េនេឡយីេទ េហយីអនកជិតខងេនះ បនបដិេសធថ គត់មិនែដល
បនខចីលុយេនះេទ។ 

 ទំនស់េផ;ងេទfត គឺអំពី អងគចបប់។ បុគគលមន ក់Fបកន់ជំហរថគត់
មនកិចចសនយែដលមនសុពលភពWមផzូវចបប់ កនុងករទិញផទះមួយ ពីេFពះ
គត់បនFបFស័យទក់ទងជមួយនឹងមច ស់ផទះថ គត់បនយល់Fពមចំេពះ
តៃមzែដលមច ស់ផទះបនVក់លក់េនកនុង*រព័ត៌មនេនកនុងFសGកមួយ។ មច ស់
ផទះបនអះRងថ មិនមនកិចចសនយäមួយេនះេទ េហីយគត់មិនមន
កតពUកិចចកនុងករលក់ផទះេនះែដរ ពីេFពះករផ;ពUផ#យពណិជជកមមេនះ
Fគន់ែតជករអេញជ ីញឱយមនករចប់េផ?ីមករចរចបុ៉េä© ះ និងមិនែមនជ
ករសនយលក់ដូរេនះេទ េហយីFបសិនេបីមនករទទួលយកតៃមzេនះ 3Fតvវ
ែតកz យេទជកិចចសនយែដលមនលកខណៈផzូវចបប់េនះេទ។ 

ជេមz ះនន FតvវែតេVះF*យេVយេយងេទWមចបប់ 

 ជេមz ះែបបេនះ FតvវែតេVះF*យេVយេយងេទWមចបប់។ េសចក?ី
សេFមចមួយ FតvវែតេធUីេឡងីេVយមនករពិចរäេទេលីអងគេហតុ េទេលី
អងគចបប់ និងេទេលីករអនុវត?ចបប់ ចំេពះអងគេហតុទងំេនះ។ កនុងករណី
អវត?មនៃនេសចក?ីសេFមចែបបេនះ ជេមz ះនឹងបន?េកីតមន ឬនឹងFតvវេVះ
F*យWមមេធយបយេផ;ងេទfត េហយីកនុងករណីែដលRFកក់បំផុតេនះ គឺ
េVះF*យេVយេFបីកមz ងំ។ 

 បែនថមពីេលីេនះ Fបសិនេបីមöន?ីនិងពលរដ} Fតvវេគរពចបប់ គត់Fតvវែត
ដឹងថេតី ករបកF*យចបប់ែបបä ជករFតឹមFតvវ ឬដឹងអំពីរេបfបែដល

 
 
ចបប់Fតvវអនុវត? េទេលីអងគេហតុេនះ។ េសចក?ីសេFមចេVយ*ថ ប័នមន
សមតថកិចច Rចផ?ល់នូវភពចបស់Ñស់េនះបន។ ដូេចនះ *រៈសំខន់របស់3
មនេលីសពីករេVះF*យជេមz ះរ3ងភគី េនកនុងករណីជក់Ñក់ä      
មួយ។ េសចក?ីសេFមចេនះ ជួយកនុងករធនជទូេទថ មöន?ីនិងពលរដ}
យល់អំពីចបប់ និងRចេគរពWមចបប់បន។ 
 

ឯក-ជយភព 

 េសចក?ីសេFមចFបេភទេនះ FតvវែតេធUីេឡងីេVយភគីទីបី គឺេចFកម ឬ
តុÑករWមផzូវចបប់។ មöន?ីែផនកFបព័នធតុÑករ Fតvវែតមនេសរភីពេជfស
ផុតពីសមព ធពីខងេFក។ ពួកេគFតvវសេFមចេសចក?ី េVយេយងេទWម
ចបប់ និងមិនេយងេទេលីអUី េFកពីចបប់េឡយី។ េនះមនន័យថ ជបឋម
ពួកេគFតvវែតមនឯក-ជយភពពីរV} ភិបល។ ករវនិិចឆ័យេសចក?ីរបស់ពួកេគ
មិនFតvវទទួលរងឥទធិពលពីអំäចäមួយេឡយី។ មយង៉វញិេទfត េចFកម
Fតvវែតេប?ជញ អនុវត?WមFកមសីលធម៌និងសុចរតិភពវជីជ ជីវៈ FពមទងំFតvវមន
គណេនយយភព ចំេពះករេធUីេសចក?ីវនិិចឆ័យរបស់ខzួនFបកបេVយយុត?ិធម៌។ 

 ឯក-ជយភពេនះ Fតvវែតមនករេលីកកមពស់និងធនេVយចបប់ ទក់
ទងេទនឹងបញ£ នន ដូចជករែតងWងំេចFកម សុវតថិភពមុខតំែណង 
លកខខណ[ បេFមីករងរ និងរេបfបកំណត់Fបក់េបfវត;រ ៍ ែដលចំណុចទងំអស់
េនះ Fតvវែតដកេចញឱយឆង យWមែដលRចេធUីេទបន ពីឥទធិពលរបស់រV}         
ភិបល។ 

អនគតិ 

 ទីពីរ េសរភីពរបស់េចFកមកនុងករេជfសផុតពីសមព ធពីខងេFក មន
ន័យថ េចFកម Fតvវែតអនគតិ ឬRចនិយយមយង៉េទfតថ េចFកមមិន
លេមï¥ងេទេលីភគីäមួយេនកនុងសំណំុេរüងែដលេចFកមកំពុងកន់កនុងៃដ
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េនះេទ។ កនុងចំេäមFបករជេFចីន Fបករេនះ តFមvវថ   Fបសិនេបីភគី
មនេហតុផលកនុងករសង;យ័ថេចFកមäមួយមនភពលេមï¥ង ភគីេនះ
មនឱកសកនុងករជំទស់ចំេពះេចFកមេនះ។ ជលទធផល េចFកមរូបេនះ 
RចនឹងFតvវបនដកេចញពីសំណំុេរüងមួយេនះ។  េនកនុងករណីែដលេច 
Fកមមនទំនក់ទំនងជមួយភគីäមួយេនកនុងជេមz ះេនះ រូបគត់ក៏Fតvវ
បនទទួលសិទធិេនកនុងករដកខzួនេចញពីសំណំុេរüង។ 

 ករគំ-មកំែហងដ៏ធំបំផុតមួយ កនុងចំេäមករគំ-មកំែហងនន     
ចំេពះអនគតិ និងឯក-ជយភពរបស់Fបព័នធតុÑករ គឺអំេពីពុករលួយ។ 
សFមប់េហតុផលេនះ Fបក់េបfវត;រF៍គប់Fគន់ សុវតថិភពមុខតំែណង និង
កW? ពក់ព័នធេផ;ងេទfត មន*រៈសំខន់ចំបច់ខនមិនបន។ Fបព័នធ
តុÑករFតvវែតមនតុលយភពWមរយៈកតពUកិចច កនុងករេគរពWមFកម
Fបតិបត?ិនិងសុចិតភពវជីជ ជីវៈេនះ ដូចេរfប-ប់ េនខងេលីរចួេហយី។ 

Fកមសីលធម៌វជីជ ជីវៈ 

 ករអនុវត?ចបប់ឲយបនFតឹមFតvវ ឲយមនសមភពសFមប់មនុស;Fគប់
គន  មិនទទួលរងឥទធិពលពីសមព ធខងេFក មិនែមនពក់ព័នធFតឹមែតករមន
វធិនFគប់Fគន់និងករេរfបចំFគប់Fគន់េនះេទ។ 3ក៏មនពក់ព័នធេទនឹងស?ង់
VរៃនFកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈខពស់ និងករFបតិបត?ិលï កនុងចំេäមអនកចូលរមួ
ទងំអស់េនកនុងដំេណីរករេVះF*យវ3ិទែដរ។ 

 េចFកមមិនFតvវFបHក់Fបឡូសេទកនុងជីវតិឯកជន និងេធUីឱយអន?-យ
ដល់ឯក-ជយភពនិងអនគតិ WមរយៈករVក់ខzួនឯងសថិតកនុងសភពងយ
ទទួលរងនូវសមព ធពីឥទធិពលខងេFកេឡយី។ េចFកមFគប់រូប Fតvវែតអនុវត?
េទWមចបប់  សូមបែីតកនុងករណីកំបិុចកំបុ៉កបំផុត ែដលFបជពលរដ}ទូេទជ
េFចីន Rចនឹងមននិនន ករជទមz ប់កនុងករមិនេគរពចបប់ក៏េVយ។ 
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េនះេទ។ កនុងចំេäមFបករជេFចីន Fបករេនះ តFមvវថ   Fបសិនេបីភគី
មនេហតុផលកនុងករសង;យ័ថេចFកមäមួយមនភពលេមï¥ង ភគីេនះ
មនឱកសកនុងករជំទស់ចំេពះេចFកមេនះ។ ជលទធផល េចFកមរូបេនះ 
RចនឹងFតvវបនដកេចញពីសំណំុេរüងមួយេនះ។  េនកនុងករណីែដលេច 
Fកមមនទំនក់ទំនងជមួយភគីäមួយេនកនុងជេមz ះេនះ រូបគត់ក៏Fតvវ
បនទទួលសិទធិេនកនុងករដកខzួនេចញពីសំណំុេរüង។ 

 ករគំ-មកំែហងដ៏ធំបំផុតមួយ កនុងចំេäមករគំ-មកំែហងនន     
ចំេពះអនគតិ និងឯក-ជយភពរបស់Fបព័នធតុÑករ គឺអំេពីពុករលួយ។ 
សFមប់េហតុផលេនះ Fបក់េបfវត;រF៍គប់Fគន់ សុវតថិភពមុខតំែណង និង
កW? ពក់ព័នធេផ;ងេទfត មន*រៈសំខន់ចំបច់ខនមិនបន។ Fបព័នធ
តុÑករFតvវែតមនតុលយភពWមរយៈកតពUកិចច កនុងករេគរពWមFកម
Fបតិបត?ិនិងសុចិតភពវជីជ ជីវៈេនះ ដូចេរfប-ប់ េនខងេលីរចួេហយី។ 

Fកមសីលធម៌វជីជ ជីវៈ 

 ករអនុវត?ចបប់ឲយបនFតឹមFតvវ ឲយមនសមភពសFមប់មនុស;Fគប់
គន  មិនទទួលរងឥទធិពលពីសមព ធខងេFក មិនែមនពក់ព័នធFតឹមែតករមន
វធិនFគប់Fគន់និងករេរfបចំFគប់Fគន់េនះេទ។ 3ក៏មនពក់ព័នធេទនឹងស?ង់
VរៃនFកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈខពស់ និងករFបតិបត?ិលï កនុងចំេäមអនកចូលរមួ
ទងំអស់េនកនុងដំេណីរករេVះF*យវ3ិទែដរ។ 

 េចFកមមិនFតvវFបHក់Fបឡូសេទកនុងជីវតិឯកជន និងេធUីឱយអន?-យ
ដល់ឯក-ជយភពនិងអនគតិ WមរយៈករVក់ខzួនឯងសថិតកនុងសភពងយ
ទទួលរងនូវសមព ធពីឥទធិពលខងេFកេឡយី។ េចFកមFគប់រូប Fតvវែតអនុវត?
េទWមចបប់  សូមបែីតកនុងករណីកំបិុចកំបុ៉កបំផុត ែដលFបជពលរដ}ទូេទជ
េFចីន Rចនឹងមននិនន ករជទមz ប់កនុងករមិនេគរពចបប់ក៏េVយ។ 

 
 
 េចFកមកន់ែតFតvវFបយត័នFបែយង កនុងករចូលរមួកនុងសកមមភពនន 
ែដលRចេធUីេRយគត់ ទទួលសមព ធពីខងេFក េទះបីជសកមមភពFសប
ចបប់ក៏េVយ។ ឧទហរណ៍ ភពមនទិលសង;យ័ខz ងំនឹងេកីតមនេឡីង េន
េពលែដលេចFកមបេä? យខzួនឱយFបFពឹត?អំេពីែលបងសីុសងេនកនុងកសីុណូ
ែដលមនភពFសបចបប់េពញបរបូិរណ៌ក៏េVយ។  ចំណុចទងំអស់េនះ ក៏
អនុវត?ចំេពះFពះ-ជRជញ ែដរ។ 

តួនទីរបស់អនកនេយបយ 

 អនកនេយបយ គួរទទួលយក និងផ?ល់កិត?ិយសជ*ធរណៈចំេពះ
ឯក-ជយភពនិងអនគតិរបស់Fបព័នធតុÑករ ែដលមន*រៈសំខន់បំផុត
សFមប់ខzួន។ ឧទហរណ៍ អនកនេយបយមិនFតvវផ?ល់នូវទស;នៈäមួយ 
អំពីអUីែដលRចចត់ទុកថជករសននិV} នទុកជមុន ៃនសំណំុេរüងäមួយ
ែដលកំពុងែតដំេណីរករេនកនុងតុÑករ េហីយមិនទន់បនេចញេសចក?ី
សេFមចេVយតុÑករេនេឡយីេនះេទ។ ទេងUីេនះ RចFតvវបនេចFកមនិង
*ធរណៈជនទូេទ បកF*យថជសមព ធពីខងេFក កនុងករជះឥទធិពល
េទេលីលទធផលៃនសំណំុេរüងäមួយ។ 

 អនកនេយបយ ក៏Fតvវេជfស3ងកនុងករផ?ល់េយបល់េទេលីេសចក?ី
លមïិតៃនលទធផលសំណំុេរüង ជក់Ñក់មួយចំនួន ឬេសនីេឡីងថករណីä
មួយេនះ FតvវបនសេFមចេVយខុសឆគងជេដីម។ ជករពិតäស់ េនះមិន
ែមនមនន័យថ អនកនេយបយមិនRចនិយយអUីបនទល់ែតេ*ះ អំពី
យុត?ិ*öស?េនះេទ គឺថ ពួកគត់RចមនបំណងកនុងករេធUីវេិ*ធនកមម ឬ
ែណនឱំយេFបីFបស់ចបប់ននជលទធផល ែដលេកីតេចញមកអំពីេសចក?ី
សេFមចរបស់តុÑករ ឬេVយ*រែតបណ?ុ ំ ៃនេសចក?ីសេFមចចិត?ែបបេនះ 
ែដលពួកគត់រកេឃញីថេសចក?ីសេFមចទងំេនះ មិនFសបេទWមស?ង់Vរ
នេពលបចចុបបនន។ បុ៉ែន? អនកនេយបយគួរVក់កំហិតខzួនឯង កនុងករែថzង
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ែដលមនលកខណៈទូេទេពក និងWមរេបfបមួយែដលមិនបនេលីកេសនីេឡងី
ថ េចFកមäេនកនុងសំណំុេរüង បនេធUីេសចក?ីសេFមចេនះេVយខុសឆគង
េនះ។ Wមពិតេទ េសចក?ីសេFមចមួយចំនួន RចFសបេពញេលញេទWម
ចបប់ែដលមនជធរមន។ ដូេចនះ បនទ ប់មកេទfត ករទទួលខុសFតvវ សថិត
េនជមួយនឹងអនកេធUីចបប់។  

 អនកនេយបយ ក៏FតvវែតមនករFបយ័តនFបែយងជទីបំផុត េនេពល
ែដលមនពិភក#ជ*ធរណៈ អំពីលកខខណ[ ៃនករេFជីសេរសីេចFកម។ 
ឧទហរណ៍ 3មនភពមិនសមFសបយ៉ងខz ងំកនុងករេឆzីយតបចំេពះលទធ-
ផលៃនសំណំុេរüងជក់Ñក់äមួយ Wមរយៈករេសនីេឡងីថ សុវតថិភពមុខ
តំែណង របស់េចFកមគួរែតFតvវេបះបង់េចល េហីយថេចFកមគួរែតFតvវ
បនបេណ? ញេចញពីករងរ េនេពលែដលេចFកមេធUីេសចក?ីសេFមច “ខុស
ឆគង” េនះ។ 

េនះមិនែមនជករនិយយថ ករេរfបចំ ដូចជវ*ិលភពៃនសុវតថិ
ភពមុខតំែណងរបស់េចFកម មិនRចFតvវបនអនកនេយបយយកមក
ពិភក#េនះេទ ឲយែតវធិនទងំHយែដលេនទីបំផុតFតvវបនអនុម័ត បន
បំេពញFតឹមFតvវWមលកខខណ[ តFមvវ កនុងករធនអំពីឯក-ជយភពនិងអនគតិ
របស់Fបព័នធតុÑករេនះ។ 

 បញ£ េផ;ងមួយេទfត គឺសភFតvវែតេFបីFបស់អំäចកនុងករឃz េំមីល
េទេលី*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ និង*ថ ប័នតុÑករែដរ េដីមបធីនថ ករFគប់
Fគងរដ}បលយុត?ិធម៌មនភពFតឹមFតvវ។ ករអនុវត?នូវភរកិចចេនះ មិនែមនជ
ករ--ងំដល់ឯក-ជយភពរបស់េចFកមេនះេទ។ 

តុÑករFតvវែតបងកលកខណៈងយFសìល 

 ជករសំខន់äស់ែដលតុÑករ FតvវបងកលកខណៈងយFសìលដល់



37 
 

ែដលមនលកខណៈទូេទេពក និងWមរេបfបមួយែដលមិនបនេលីកេសនីេឡងី
ថ េចFកមäេនកនុងសំណំុេរüង បនេធUីេសចក?ីសេFមចេនះេVយខុសឆគង
េនះ។ Wមពិតេទ េសចក?ីសេFមចមួយចំនួន RចFសបេពញេលញេទWម
ចបប់ែដលមនជធរមន។ ដូេចនះ បនទ ប់មកេទfត ករទទួលខុសFតvវ សថិត
េនជមួយនឹងអនកេធUីចបប់។  

 អនកនេយបយ ក៏FតvវែតមនករFបយ័តនFបែយងជទីបំផុត េនេពល
ែដលមនពិភក#ជ*ធរណៈ អំពីលកខខណ[ ៃនករេFជីសេរសីេចFកម។ 
ឧទហរណ៍ 3មនភពមិនសមFសបយ៉ងខz ងំកនុងករេឆzីយតបចំេពះលទធ-
ផលៃនសំណំុេរüងជក់Ñក់äមួយ Wមរយៈករេសនីេឡងីថ សុវតថិភពមុខ
តំែណង របស់េចFកមគួរែតFតvវេបះបង់េចល េហីយថេចFកមគួរែតFតvវ
បនបេណ? ញេចញពីករងរ េនេពលែដលេចFកមេធUីេសចក?ីសេFមច “ខុស
ឆគង” េនះ។ 

េនះមិនែមនជករនិយយថ ករេរfបចំ ដូចជវ*ិលភពៃនសុវតថិ
ភពមុខតំែណងរបស់េចFកម មិនRចFតvវបនអនកនេយបយយកមក
ពិភក#េនះេទ ឲយែតវធិនទងំHយែដលេនទីបំផុតFតvវបនអនុម័ត បន
បំេពញFតឹមFតvវWមលកខខណ[ តFមvវ កនុងករធនអំពីឯក-ជយភពនិងអនគតិ
របស់Fបព័នធតុÑករេនះ។ 

 បញ£ េផ;ងមួយេទfត គឺសភFតvវែតេFបីFបស់អំäចកនុងករឃz េំមីល
េទេលី*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ និង*ថ ប័នតុÑករែដរ េដីមបធីនថ ករFគប់
Fគងរដ}បលយុត?ិធម៌មនភពFតឹមFតvវ។ ករអនុវត?នូវភរកិចចេនះ មិនែមនជ
ករ--ងំដល់ឯក-ជយភពរបស់េចFកមេនះេទ។ 

តុÑករFតvវែតបងកលកខណៈងយFសìល 

 ជករសំខន់äស់ែដលតុÑករ FតvវបងកលកខណៈងយFសìលដល់

 
 
អនកេFបីFបស់។ FបជជនមិនFតvវRក់ខនកនុងករVក់សំណំុេរüងរបស់ខzួនេទ
តុÑករ េVយ*រែតFតvវករចំäយខz ងំហួសេហតុ មនបញ£ េFចីនេពក 
ឬសមុគ*ម ញេពកេនះេទ។ ករទទួលបនយុត?ិធម៌ គឺជធតុផ;ដ៏ំសំខន់មួយ
េនកនុងសងគមែដលេគរពនីតិរដ}។ 

 េនះមនន័យថ ជដំបូង លកខណៈវនិិចឆ័យកនុងករទទួលយកសំណំុ
េរüងäមួយ េដីមបយីកេទេបីកសវនករជំនំុជFមះ និងសេFមចេសចក?ី េន
កនុងតុÑករWមផzូវចបប់ មិនFតvវមនភពពិបកេពក ឬតឹងរុងឹេពកេនះេទ។ 
កររតឹតបិតមួយចំនួន គឺជករេជfសមិនផុតេនះេទ េVយ*រែតករណី
សំណំុេរüងេFចីនេពកនឹងេធUីឱយកz យជបនទុកFជGល និងេធUីឱយមនករលំបក
ដល់ដំេណីរករៃនFបព័នធយុត?ិធម៌។ បុ៉ែន? កររតឹតបិតäមួយេនះ Fតvវែត
បំេពញនូវេគលេµែដលRចផ?ល់យុត?ិកមមបន និងមនភពចបំច់កនុងករ
សេFមចបននូវេគលបំណងេនះ។ 

 ឧទហរណ៍ ទក់ទងនឹងករVក់ទណ[ កមមធងន់ធងរ និងលកខណៈបេចចក-
េទសៃនដំេណីរករនីតិវធីិFពហមទណ[  េគRចផ?ល់យុត?ិកមមបន កនុងករតFមvវ
ឱយជនសង;យ័មនេមធវតំីäង។ បុ៉ែន?ករតំäងWមផzូវចបប់ែដលFតvវែត
មនVច់ខត េនកនុងករណីែដលមនករទមទរតូចWចឬ*មញញៗ េនះ 
3ôក់បីដូចជមិនមនភពចបំច់េទ េVយ*រែតេចFកមមនសមតថកិចច
Fគប់Fគន់េនកនុងករអនុវត?-ល់ចបប់ទងំHយែដលពក់ព័នធ។ 

 ទីពីរ ករចំäយេទេលីតុÑករFតvវែតមនភពសមរមយ និងFតvវែត
មនករជួយឧបតថមភកនុងចំែណកäមួយ ដល់FបជជនែដលមិនRចមន
លទធភពបង់ៃថzករចំäយតុÑករ  ឬករចំäយសFមប់េមធវ។ី 
ដំេäះ F*យ*មញញមួយចំេពះេទUេFគះែដលថ Fបក់េស3របស់េមធវ ី
Rចមនសភពខពស់ហួសេហតុរហូតដល់មិនRចមនលទធភពបង់បនេនះ 
គឺេFបីFបស់គេFមងជំនួយែផនកចបប់។ 



38
 

 ឧទហរណ៍ មFW៦ៃនអនុសញញ សិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុបែចងថ Fបជ
ជនពិតជមនសិទធិកនុងករទទួលបនជំនួយែផនកចបប់េVយមិនគិតកៃFមេន
កនុងករណីFពហមទណ[ ។ េនកនុងករណីជFបវត?ិ*öស?មួយរ3ង ែអ៊រ ីទល់នឹង            
Fបេទសេអfរឡងតុ់Ñករសិទធិមនុស;អឺរ ៉ុប បនសេFមចថ េនWមកលៈេទ
សៈជក់Ñក់មួយចំនួន រដ}មនកតពUកិចចកនុងករផ?ល់ជំនួយែផនកចបប់េនកនុង
ករណីរដ}បបេវណីែដរ។ ទិដ}ភពមួយេផ;ងេទfត គឺថរយៈចមង យសFមប់ករ
េធUីដំេណីរេទតុÑករ មិនFតvវឆង យេពកេនះេទ។ 

ករពនយរេពលកនុងករផ?ល់យុត?ិធម៌ គឺជករបដិេសធមិនផ?ល់យុត?ិធម៌ 

 3មន*រៈសំខន់ខz ងំបំផុត ែដលករណីសំណំុេរüងេនតុÑករ មិន
ចំäយេពលេវÑយូរេពក បុ៉ែន? FតvវបនេVះF*យេនកនុងរយៈេពលសម
េហតុផលäមួយ។ មនករសេងកតេលីកេឡងីដ៏លបលីបញមួយថ ករពនយ
រេពលកនុងករផ?ល់យុត?ិធម៌ គឺជករបដិេសធមិនផ?ល់យុត?ិធម៌។ េនះគឺជែផនក
មួយែដលសភគួរែតមនករចប់Rរមមណ៍។ ជពិេសស សភគួរមនករ
ពិចរäកនុងករធនថ Fបព័នធយុត?ិធម៌ មនមេធយបយែដលFតvវករចបំច់ 
េដីមបផី?ល់យុត?ិធម៌ឱយទន់េពលេវÑ។ 

នីតិវធីិFតvវែតមនភពយុត?ិធម៌ 

 បែនថមពីេលីេនះេទfត នីតិវធីិជំនំុជFមះក?ីេនកនុងតុÑករWមផzូវចបប់ 
Fតvវែតមនភពយុត?ិធម៌។ េនះមនន័យថ កនុងចំេäមនីតិវធីិេផ;ងៗេទfត
េនះ ជេគលករណ៍ នីតិវធីិសវនករ Fតvវមនលកខណៈេបីកចំហដល់
*ធរណជន។ េនះក៏មនន័យែដរថ ភគីននRចែសUងរកតំäងផzូ វ
ចបប់, មនេពលេវÑFគប់Fគន់កនុងករេរfបចំទឡ£ីករណ៍របស់ខzួនកនុងករ
េឆzីយតបេទនឹងទឡ£ីករណ៍របស់គូភគីមខ ងេទfតឬភគីេFចីនេផ;ងេទfត ក៏
ដូចជFគប់ភគីមនសិទធិទទួលបនករពិនិតយេឡីងវញិេទេលីសំណំុេរüង
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 ឧទហរណ៍ មFW៦ៃនអនុសញញ សិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុបែចងថ Fបជ
ជនពិតជមនសិទធិកនុងករទទួលបនជំនួយែផនកចបប់េVយមិនគិតកៃFមេន
កនុងករណីFពហមទណ[ ។ េនកនុងករណីជFបវត?ិ*öស?មួយរ3ង ែអ៊រ ីទល់នឹង            
Fបេទសេអfរឡងតុ់Ñករសិទធិមនុស;អឺរ ៉ុប បនសេFមចថ េនWមកលៈេទ
សៈជក់Ñក់មួយចំនួន រដ}មនកតពUកិចចកនុងករផ?ល់ជំនួយែផនកចបប់េនកនុង
ករណីរដ}បបេវណីែដរ។ ទិដ}ភពមួយេផ;ងេទfត គឺថរយៈចមង យសFមប់ករ
េធUីដំេណីរេទតុÑករ មិនFតvវឆង យេពកេនះេទ។ 

ករពនយរេពលកនុងករផ?ល់យុត?ិធម៌ គឺជករបដិេសធមិនផ?ល់យុត?ិធម៌ 

 3មន*រៈសំខន់ខz ងំបំផុត ែដលករណីសំណំុេរüងេនតុÑករ មិន
ចំäយេពលេវÑយូរេពក បុ៉ែន? FតvវបនេVះF*យេនកនុងរយៈេពលសម
េហតុផលäមួយ។ មនករសេងកតេលីកេឡងីដ៏លបលីបញមួយថ ករពនយ
រេពលកនុងករផ?ល់យុត?ិធម៌ គឺជករបដិេសធមិនផ?ល់យុត?ិធម៌។ េនះគឺជែផនក
មួយែដលសភគួរែតមនករចប់Rរមមណ៍។ ជពិេសស សភគួរមនករ
ពិចរäកនុងករធនថ Fបព័នធយុត?ិធម៌ មនមេធយបយែដលFតvវករចបំច់ 
េដីមបផី?ល់យុត?ិធម៌ឱយទន់េពលេវÑ។ 

នីតិវធីិFតvវែតមនភពយុត?ិធម៌ 

 បែនថមពីេលីេនះេទfត នីតិវធីិជំនំុជFមះក?ីេនកនុងតុÑករWមផzូវចបប់ 
Fតvវែតមនភពយុត?ិធម៌។ េនះមនន័យថ កនុងចំេäមនីតិវធីិេផ;ងៗេទfត
េនះ ជេគលករណ៍ នីតិវធីិសវនករ Fតvវមនលកខណៈេបីកចំហដល់
*ធរណជន។ េនះក៏មនន័យែដរថ ភគីននRចែសUងរកតំäងផzូ វ
ចបប់, មនេពលេវÑFគប់Fគន់កនុងករេរfបចំទឡ£ីករណ៍របស់ខzួនកនុងករ
េឆzីយតបេទនឹងទឡ£ីករណ៍របស់គូភគីមខ ងេទfតឬភគីេFចីនេផ;ងេទfត ក៏
ដូចជFគប់ភគីមនសិទធិទទួលបនករពិនិតយេឡីងវញិេទេលីសំណំុេរüង

 
 
របស់ខzួន េVយ*ថ ប័នយុត?ិធម៌ែដលខពស់ជងតុÑករ។ 

២.២.៧ ដេំäះF*យវ3ិទេFកFបព័នធតុÑករ 
 េនកនុងទស;នៈនីតិរដ} វ3ិទក៏RចេVះF*យេVយមេធយបយេផ;ង
េទfត េFកពីFបព័នធតុÑករែដរ។ វធីិជំនួសេផ;ងេទfតកនុងករេVះF*យ
វ3ិទ ពិតជRចទទួលយកបនទងំFសGង។ Wមពិតេទ មនវធីិ*öស?ជ
េFចីនេVយរួមបញចូ លទំងករសFមGះសFមìល និងករេធUីជRជញ កä? ល 
ែដលេគ*គ ល់ជទូេទថ “ករេVះF*យវ3ិទេFកFបព័នធតុÑករ” ែដលេគ
Rច យកមកេFបីFបស់បន។ េហីយក៏មន*ថ ប័ន តុÑករកä? លពក់
មួយ ចំនួនែដរដូចជករយិល័យពលរដ}ែដលRចេធUីករេសីុបអេងកតេទេលី
បណ?ឹ ង    FបឆងំនឹងកររេំÑភអំäចរបស់រV} ភិបលឬ*ថ ប័នមួយចំនួន
ែដរ។ 

 គុណសមបត?ិៃនមេធយបយេFកFបព័នធតុÑករ កនុងករេVះF*យ
វ3ិទ RចមនេFចីនដូចជ៖ RចបងកឱយមនលកខណៈងយFសìលកនុងករេFបី
Fបស់ជងFបព័នធតុÑករ ទក់ទងនឹងករចំäយ និងចមង យឱយមនភព
ឆប់រហ័សជង, មនភពអនុេÑមេទនឹងលទធផលៃនករេVះF*យ
Fបេសីរជង, កត់បនថយសំណំុេរüងក៏េFចីនែដលមនេនFបព័នធតុÑករWម
ផzូ វករជេដីម។ ជងេនះេទេទfត ក៏Rចេទរួចែដរ កនុងករបេងកីតនីតិវធីិ
កន់ែត*មញញខz ងំនិងមនលកខណៈតូចៗ េនកនុងរចនសមព័នធFបព័នធតុÑ
ករផzូ វករ ដូចជ តុÑករសFមប់េរüងក?ីតូចៗសFមប់ករទមទរតិចតួច 
ដំេណីរករនីតិវធីិផ;ះផ#Vច់ខត និងវធីិ*öស?េផ;ងៗFសេដfងគន េនះ។ 

 សFមប់កFមិតវ*ិលភព ែដលនីតិវធីិេFកFបព័នធតុÑករទងំអស់
េនះ េទះេនកនុងឬេនេFកFបព័នធតុÑករផzូវករ ែដលេធUីឲយករេកីនេឡងីៃន
FបសិទធផលនិងFបសិទធភពៃនករេVះF*យវ3ិទេនះ នីតិវធីិទងំអស់េនះ 
មិនែមនFតឹមែតទទួលយកបន Wមទស;នៈនីតិរដ}បុ៉េä© ះេទ វធីិទងំអស់
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េនះករពិតេទែថមទងំ ពFងឹងនីតិរដ}េទfតផង។ ក៏បុ៉ែន? បុេរលកខខណ[  គឺថ 
នីតិវធីិទងំអស់េនះ ផ?ល់នូវករករពរWមផzូវចបប់េទដល់Fគប់ភគីទងំអស់ 
រមួបញចូ លទងំសិទធិកនុងករទទួលបនសវនករមួយFបកបេVយយុត?ិធម៌ និង
បំេពញFគប់Wមលកខខណ[ តFមvវករទងំអស់អំពីអនគតិនិងឯក-ជយភព។ 

 េនកនុងបរបិទេនះ ក៏គួរមនករកត់សមគ ល់ែដរថ េនកនុងFបេទសជ
េFចីន ែដលមន*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិមួយ។ *ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់
ជតិជេFចីន មនRណត?ិកនុងករទទួលនិងេសីុបអេងកតបណ?ឹ ងបុគគល និង
RចេធUីករWមVនបន?េទេលីបណ?ឹ ងទងំអស់េនះ ជមួយនិង*ថ ប័នរV} ភិ-
បលទក់ទង។ េនទីäែដលមនភពសមFសប *ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់
ជតិ ក៏េFបីFបស់នូវមុខងរផ;ះផ# Wមរយៈករភគីទមទរនិងភគីេឆzីយ
តបមកជួបគន  េនកនុងដំេណីរករែដលមនកររក#ករសមង ត់ េដីមបពិីភក#
និងឈនេទដល់កិចចFពមេFពfង េទេលីបញ£ ននែដលបនេលីកេឡីង។ 
បែនថមពីេលីេនះេទfត*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិ ជធមមW តFមvវេVយចបប់ 
ឱយ-យករណ៍េទដល់សភ េហីយFបករេនះRចនេំទករផz ស់ប?ូ រនន 
កនុងករេធUីចបប់ និងករែកលមïេទេលី*ថ នភពសិទធិមនុស;េនកនុងFបេទស
ទងំមូលែដរ។ 

 ករែណនបំែនថមេទfត RចរកបនេនកនុងអUីែដលេគេ≠ថជ េគល
ករណ៍ទីFកGងប៉រសី ទក់ទងេទនឹង*ថ នភព*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិ 
ែដលបនអនុម័ត េVយេសចក?ីសេFមចមôសននិបតអងគករសហFបជជតិ
េលខ៤៨/១៣៤ េនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៣។ 

២.២.៨ អនកេធUីេសចក?ីសេFមចេផ;ងេទfត 
 បែនថមេទេលីFបព័នធតុÑករ មនមöន?ីរដ}បលនិងទីភន ក់ងរេផ;ង
េទfតជេFចីន ែដលអនុវត?ចបប់ និងេធUីេសចក?ីសេFមចនន ែដលប៉ះពល់
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េនះករពិតេទែថមទងំ ពFងឹងនីតិរដ}េទfតផង។ ក៏បុ៉ែន? បុេរលកខខណ[  គឺថ 
នីតិវធីិទងំអស់េនះ ផ?ល់នូវករករពរWមផzូវចបប់េទដល់Fគប់ភគីទងំអស់ 
រមួបញចូ លទងំសិទធិកនុងករទទួលបនសវនករមួយFបកបេVយយុត?ិធម៌ និង
បំេពញFគប់Wមលកខខណ[ តFមvវករទងំអស់អំពីអនគតិនិងឯក-ជយភព។ 

 េនកនុងបរបិទេនះ ក៏គួរមនករកត់សមគ ល់ែដរថ េនកនុងFបេទសជ
េFចីន ែដលមន*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិមួយ។ *ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់
ជតិជេFចីន មនRណត?ិកនុងករទទួលនិងេសីុបអេងកតបណ?ឹ ងបុគគល និង
RចេធUីករWមVនបន?េទេលីបណ?ឹ ងទងំអស់េនះ ជមួយនិង*ថ ប័នរV} ភិ-
បលទក់ទង។ េនទីäែដលមនភពសមFសប *ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់
ជតិ ក៏េFបីFបស់នូវមុខងរផ;ះផ# Wមរយៈករភគីទមទរនិងភគីេឆzីយ
តបមកជួបគន  េនកនុងដំេណីរករែដលមនកររក#ករសមង ត់ េដីមបពិីភក#
និងឈនេទដល់កិចចFពមេFពfង េទេលីបញ£ ននែដលបនេលីកេឡីង។ 
បែនថមពីេលីេនះេទfត*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិ ជធមមW តFមvវេVយចបប់ 
ឱយ-យករណ៍េទដល់សភ េហីយFបករេនះRចនេំទករផz ស់ប?ូ រនន 
កនុងករេធUីចបប់ និងករែកលមïេទេលី*ថ នភពសិទធិមនុស;េនកនុងFបេទស
ទងំមូលែដរ។ 

 ករែណនបំែនថមេទfត RចរកបនេនកនុងអUីែដលេគេ≠ថជ េគល
ករណ៍ទីFកGងប៉រសី ទក់ទងេទនឹង*ថ នភព*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិ 
ែដលបនអនុម័ត េVយេសចក?ីសេFមចមôសននិបតអងគករសហFបជជតិ
េលខ៤៨/១៣៤ េនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៣។ 

២.២.៨ អនកេធUីេសចក?ីសេFមចេផ;ងេទfត 
 បែនថមេទេលីFបព័នធតុÑករ មនមöន?ីរដ}បលនិងទីភន ក់ងរេផ;ង
េទfតជេFចីន ែដលអនុវត?ចបប់ និងេធUីេសចក?ីសេFមចនន ែដលប៉ះពល់

 
 
េទេលីពលរដ}។ ជទូេទ ចបប់Fតvវែតយកេទអនុវត?និងេគរពWម េVយរដ}     
បលFគប់កFមិត ចប់ពីកFមិតរដ}មöន?ី េទដល់កFមិតFពះ-ជRជញ *ធរណៈ 
េទដល់មöន?ីបូ៉លិសេនWមដងផzូវ មöន?ីពនធVរ មöន?ីេធUីែផនករទីFកGង ទីភន ក់
ងរករពរបរ*ិថ នជេដីម។ េសចក?ីសេFមចរបស់ទីភន ក់ងរភគេFចីនទងំ
េនះ មនផលប៉ះពល់េFជេទេលីជីវតិរបស់ពលរដ}។ ករយិល័យពនធVរ គឺ
ជឧទហរណ៍មួយ។ ដូេចនះេហយី ករណីេនះពិតជមន*រៈសំខន់ខz ងំជ
ទីបំផុតែដលទីភន ក់ងរទងំអស់េនះ គួរFបតិបត?ិករេនកនុងFពំែដនែដលបន
កំណត់េVយចបប់ េហីយអនកទងំ េនះគួរធនផងែដរថ ពិតជមនករ
េគរពចបប់េនកនុងករអនុវត?ជក់ែស?ងែមន។ មöន?ីរដ}បល និងភន ក់ងរេផ;ង
េទfត ជមនុស;ែដលមន*រៈសំខន់äស់    េនកនុងករេធUីឱយនីតិរដ}មន  
Fបសិទធភព។ 

២.២.៩ ករពFងឹងករអនុវត?Fគប់Fគន ់
 នីតិរដ} គឺទក់ទងអំពីករVក់វន័ិយ កនុងករអនុវត?អំäចរបស់រV} ភិ
បល WមរយៈយុWថ ធិករចបប់។ េនះមនន័យថ អនកែដលេFបីFបស់
អំäចបន គឺអនកែដលមនសមតថកិចចWមផzូ វចបប់ែតបុ៉េä© ះ េហីយ
អំäចេនះ FតvវបនេFបីFបស់Wមករកំណត់េVយចបប់។ 

 បែនថមពីេលីេនះ នីតិរដ} តFមvវថ ចបប់Fតvវែតអនុវត?ឱយបនតឹងរុងឹ ជ
ទូេទ និងFតvវបនេគេមីលេឃញីថ FតvវបនពFងឹងអនុវត?។ នីតិរដ} តFមvវថ 
ចបប់Fតvវបនេគរព និងគFំទេVយអំäច។ 

 3មន*រៈសំខន់äស់ ែដលFបជពលរដ}បនេឃីញពីករេគរព
ចបប់កនុងករអនុវត?ជក់ែស?ង FបសិនេបីFបជជនេគរពនូវបទបញញ ត?ិទងំ
េនះ។ FបសិនេបីFបជជនដឹង ឬមនបទពិេ*ធន៍ថ មិនមនករេគរព
ចបប់េនកនុងកលៈេទសៈជក់ែស?ងេទេនះ ឬRចនិយយម៉យងេទfត ថ     
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Fប សិនេបីFបជជនដឹងឬមនបទពិេ*ធន៍ថ មöន?ីនិងពលរដ} អនុវត? “Fកឹតយ 
FកមWមទមz ប់” WមរេបfបមួយែដលមនភពខុសែបzកទងំFសGងពីអUី “ែដល
ជចបប់មនែចងេនកនុងេសfវេភ” តFមvវឱយអនុវត?េនះ េគមិនRចរពឹំងថ
Fបជជននឹងេគរពចបប់េឡីយ។ ករមិនេគរពចបប់ែដលមនលកខណៈរកី
*យភយ បេងកីតឱយមនកងUះទំនុកចិត?និងមិនេធUីឱយមនចំäប់Rរមមណ៍
េទេលីFបព័នធចបប់េឡយី។ 

 Fបព័នធយុត?ិធម៌ឯក-ជយ េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករធនឱយមន
ភពសមFសប រ3ងវធិនចបប់ែដលមនជធរមននិងទេងUីជក់ែស?ង។ ជ
ពិេសស Fបព័នធតុÑករេដីរតួនទីកនុងករពិនិតយេទេលីករេFបីFបស់ អំäច
នីតិFបតិបត?ិេលីសលប់។ 

 កនុងេពលទនទឹមគន េនះ ភពចបំច់ខz ងំäស់ែដលទីភន ក់ងរទងំអស់ 
និងអនកែដលបេFមីករងរេនកនុងទីភន ក់ងរទងំេនះ មនករដឹងចបស់Ñស់
អំពី*រៈសំខន់ៃននីតិរដ} និងអUីែដលជតFមvវករ។ ករអនុវត?ចបប់មិនRច
េធUីបនេទ Fបសិនេបីអនកទងំេនះមិនដឹង ឬមិនយល់អំពីនីតិរដ}េនះ។ េហយី
ក៏មិនRចេលីកកមពស់នីតិរដ}បនែដរ Fបសិនេបីភន ក់ងរមិនដឹងអំពីលកខណៈ
ជមូលV} ននិង*រៈសំខន់ជមូលV} នរបស់នីតិរដ}េនះ។ កិចចFបឹងFបឹងែដល
មននិរន?រភព កនុងករផ?ល់ព័ត៌មន និងអប់ររំV} ភិបលេនFគប់លំVប់ថន ក់ 
មន*រៈសំខន់ជចបំច់ មិនFតឹមែតអំពីនីតិរដ}ជទូេទេនះេទ គឺែថមទងំ
អំពីថេតី 3មនន័យអតថន័យយ៉ងដូចេម?ចសFមប់ករងរFបចៃំថង។ 

 េនកនុងបរបិទេនះ ក៏គួរេលីកេឡងីែដរអំពី*រៈសំខន់ៃនករឃz េំមីល
ពីសភឲយបនFគប់Fគន់ Wមរយៈយន?ករសមFសបនន។ 

២.២.១០ ករFបGងFបយត័ន 
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Fប សិនេបីFបជជនដឹងឬមនបទពិេ*ធន៍ថ មöន?ីនិងពលរដ} អនុវត? “Fកឹតយ 
FកមWមទមz ប់” WមរេបfបមួយែដលមនភពខុសែបzកទងំFសGងពីអUី “ែដល
ជចបប់មនែចងេនកនុងេសfវេភ” តFមvវឱយអនុវត?េនះ េគមិនRចរពឹំងថ
Fបជជននឹងេគរពចបប់េឡីយ។ ករមិនេគរពចបប់ែដលមនលកខណៈរកី
*យភយ បេងកីតឱយមនកងUះទំនុកចិត?និងមិនេធUីឱយមនចំäប់Rរមមណ៍
េទេលីFបព័នធចបប់េឡយី។ 

 Fបព័នធយុត?ិធម៌ឯក-ជយ េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករធនឱយមន
ភពសមFសប រ3ងវធិនចបប់ែដលមនជធរមននិងទេងUីជក់ែស?ង។ ជ
ពិេសស Fបព័នធតុÑករេដីរតួនទីកនុងករពិនិតយេទេលីករេFបីFបស់ អំäច
នីតិFបតិបត?ិេលីសលប់។ 

 កនុងេពលទនទឹមគន េនះ ភពចបំច់ខz ងំäស់ែដលទីភន ក់ងរទងំអស់ 
និងអនកែដលបេFមីករងរេនកនុងទីភន ក់ងរទងំេនះ មនករដឹងចបស់Ñស់
អំពី*រៈសំខន់ៃននីតិរដ} និងអUីែដលជតFមvវករ។ ករអនុវត?ចបប់មិនRច
េធUីបនេទ Fបសិនេបីអនកទងំេនះមិនដឹង ឬមិនយល់អំពីនីតិរដ}េនះ។ េហយី
ក៏មិនRចេលីកកមពស់នីតិរដ}បនែដរ Fបសិនេបីភន ក់ងរមិនដឹងអំពីលកខណៈ
ជមូលV} ននិង*រៈសំខន់ជមូលV} នរបស់នីតិរដ}េនះ។ កិចចFបឹងFបឹងែដល
មននិរន?រភព កនុងករផ?ល់ព័ត៌មន និងអប់ររំV} ភិបលេនFគប់លំVប់ថន ក់ 
មន*រៈសំខន់ជចបំច់ មិនFតឹមែតអំពីនីតិរដ}ជទូេទេនះេទ គឺែថមទងំ
អំពីថេតី 3មនន័យអតថន័យយ៉ងដូចេម?ចសFមប់ករងរFបចៃំថង។ 

 េនកនុងបរបិទេនះ ក៏គួរេលីកេឡងីែដរអំពី*រៈសំខន់ៃនករឃz េំមីល
ពីសភឲយបនFគប់Fគន់ Wមរយៈយន?ករសមFសបនន។ 

២.២.១០ ករFបGងFបយត័ន 

 
 
 បញជ ីេរfប-ប់អំពីលកខខណ[ តFមvវ សFមប់នីតិរដ} RចពFងីកបែនថម
េទfតបន។ ក៏បុ៉ែន? ករពFងីកបែនថម នឹងឈនហួសពីវ*ិលភពៃនេសfវេភ        
មគគុ េទសក៍េនះ។ ែតេទះជយ៉ងäក៏េVយ 3មន*រៈសំខន់ ែដលគួរ
គូសបញជ ក់ចំណុចេផ;ងេទfតមួយចំនួន។  

មិនមនលកខណៈវនិិចឆ័យäែដលរងឹមនិំងឆប់រហ័សេទ 

 លកខណៈទីមួយ Fតvវបនេលីកេឡងីរចួមកេហយី៖ លកខខណ[ តFមvវករ
សFមប់នីតិរដ} មិនមនចរកិជ យ៉ងេនះឬយ៉ងេនះ, ស និង េខម  េនះេទ 
បុ៉ែន? 3ទក់ទងនឹងកFមិត។ មិនមនលកខណៈវនិិចឆ័យäែដលរងឹមនិំងឆប់
រហ័ស ែដលចងïុលបង£ ញថេតីលកខខណ[ តFមvវករទងំHយ Fតvវបនបំេពញ
ឬមិនបនបំេពញេនះេទ។ 
 ឧទហរណ៍ ជករងយFសìលកនុងករនិយយថ ចបប់គួរែតមនភព
ចបស់Ñស់សFមប់អនកែដលចបប់េនះ Fតvវអនុវត?េទេលីខzួន។ បុ៉ែន? ភព
ចបស់Ñស់ឥតេខច ះ មិនRចេធUីេទរចួបនេទ។ 

 មូលេហតុមយង៉ គឺេVយ*រែត3ជបញ£ ទក់ទងនឹងគតិបណ[ិ តែដល
Fតvវបនេគទទួលថ -ល់ពកយេពចន៍ទងំអស់ RចមនករបកF*យេផ;ង
ៗគន  េនកនុងករណីមួយចំនួន។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបីចបប់កនុងFសGក ែចងថ 
មិនអនុញញ តិឲយជិះយនជំនិះកនុងសួនឧទយនេនះ ចបស់äស់ែដរថ មន
ករôមឃត់ចំេពះ Hន មូ៉តូ និងកង់។ ចុះចំែណកឯ ករជិះក? រសគី និងសគី
មនកង់េនះ? -ល់ពកយេពចន៍ទងំអស់ មនអតថន័យសនូលមួយ ែដលមិន
Rចជំទស់បន បុ៉ែន? 3ែតងមនចេនz ះសFមប់ភពមិនFបកដFបជរបស់
អតថន័យៃនពកយទងំេនះ។  

 បែនថមពីេលីេនះ េទះបីជពកយេពចន៍របស់ចបប់ FតvវែតFសេដfងគន
បំផុតេទនឹងភ**មញញWមែដលRចេធUីេទបនក៏េVយ ក៏កFមិតៃនភព
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បេចចកេទស េធUីឲយភពចបស់Ñស់របស់ចបប់ មិនRចេទរចួបនេនះេទ។ 
ជងេនះេទfត Fបព័នធចបប់ជេFចីនជេរüយៗ មនេហតុផលយុត?ិកមមបន
បញចូ លេVយេចតន នូវពកយេពចន៍ែដលមនភពចំហ សFមប់ករបក
F*យេផ;ងគន  ែដលមនជឧទហរណ៍យ់៉ងចបស់ េនកនុងបទបបញញត?ិសិទធិ
មនុស;េនកនុងរដ}ធមមនុញញ និងកនុងអនុសញញ អន?រជតិ។ េហយីក៏មនទក់ទង
នឹងបទបបញញត?ិ អំពី សមធម៌ ឬភពសមេហតុភព េនកនុងFកមអំពីអំេពី         
អនីតយនុកូល (កំហុសសីុវលិ) និងចបប់កិចចសនយជេដីម។  

 ជករពិតäស់ ផលប៉ះពល់ៃនកW? ទងំេនះនិងកW? េផ;ងេទfតេទ
េលីភពចបស់Ñស់ៃនចបប់ មិនគួរមនករបំេផzីសេនះេទ។ 3Rចេទរចួកនុង
ករធនថ ពលរដ}និងមöន?ីបនដឹងអំពីកតពUកិចចនិងសិទធិសនូលរបស់ខzួន េន
កនុងករណីភគេFចីនបំផុត កនុងេពលភគេFចីនបំផុតែដរ។ ផទុយេទវញិ ចំណុច
េនះ ចង់សងកត់ធងន់ថ វ*ិលភពែដលFបព័នធចបប់ែដលFតvវអនុេÑមជមួយ
នីតិរដ} គឺែតងែតជបញ£ ៃនកFមិតរបស់3 េហតុដូេចនះេហយី 3ជចំណុចែដល
RចជែជកែវកែញកេដញេVលបន។  

Fកបខណ[ ទូលំទូÑយ 

 ករFបGងFបយត័នមួយេផ;ងេទfត គឺថលកខខណ[ តFមvវចបំច់ែដលបន
េលីកេឡីង មនចរតិជេគលករណ៍ទូេទ។ េដីមបីឱយមនFបសិទធភព
លកខខណ[ តFមvវទងំអស់េនះ FតvវែតចFមញ់និងអភិវឌ¶បេងកីតេទជវធិនករ
និងករេរfបចំWមលកខណៈចបប់ឲយកន់ែតលមïិត។ និយយមយង៉វញិេទfត គឺ
ថេគលករណ៍ទងំHយ FតvវែចងមិនេFចីនជង និងមិនតិចជង Fកបខណ[
ទូលំទូÑយេនះេទ ែដលជបនទ ត់Fគេដីមមួយ េហីយលកខខណ[ តFមvវទងំ
អស់េនះ Fតvវែតបេងកីតេឡងីជវធិនលមïិតនិងជក់Ñក់។ េនកនុងដំេណីរករ
េនះ ជេFមីសជេFចីន Fតvវបនបេងកីតេឡងី។ 
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បេចចកេទស េធUីឲយភពចបស់Ñស់របស់ចបប់ មិនRចេទរចួបនេនះេទ។ 
ជងេនះេទfត Fបព័នធចបប់ជេFចីនជេរüយៗ មនេហតុផលយុត?ិកមមបន
បញចូ លេVយេចតន នូវពកយេពចន៍ែដលមនភពចំហ សFមប់ករបក
F*យេផ;ងគន  ែដលមនជឧទហរណ៍យ់៉ងចបស់ េនកនុងបទបបញញត?ិសិទធិ
មនុស;េនកនុងរដ}ធមមនុញញ និងកនុងអនុសញញ អន?រជតិ។ េហយីក៏មនទក់ទង
នឹងបទបបញញត?ិ អំពី សមធម៌ ឬភពសមេហតុភព េនកនុងFកមអំពីអំេពី         
អនីតយនុកូល (កំហុសសីុវលិ) និងចបប់កិចចសនយជេដីម។  

 ជករពិតäស់ ផលប៉ះពល់ៃនកW? ទងំេនះនិងកW? េផ;ងេទfតេទ
េលីភពចបស់Ñស់ៃនចបប់ មិនគួរមនករបំេផzីសេនះេទ។ 3Rចេទរចួកនុង
ករធនថ ពលរដ}និងមöន?ីបនដឹងអំពីកតពUកិចចនិងសិទធិសនូលរបស់ខzួន េន
កនុងករណីភគេFចីនបំផុត កនុងេពលភគេFចីនបំផុតែដរ។ ផទុយេទវញិ ចំណុច
េនះ ចង់សងកត់ធងន់ថ វ*ិលភពែដលFបព័នធចបប់ែដលFតvវអនុេÑមជមួយ
នីតិរដ} គឺែតងែតជបញ£ ៃនកFមិតរបស់3 េហតុដូេចនះេហយី 3ជចំណុចែដល
RចជែជកែវកែញកេដញេVលបន។  

Fកបខណ[ ទូលំទូÑយ 

 ករFបGងFបយត័នមួយេផ;ងេទfត គឺថលកខខណ[ តFមvវចបំច់ែដលបន
េលីកេឡីង មនចរតិជេគលករណ៍ទូេទ។ េដីមបីឱយមនFបសិទធភព
លកខខណ[ តFមvវទងំអស់េនះ FតvវែតចFមញ់និងអភិវឌ¶បេងកីតេទជវធិនករ
និងករេរfបចំWមលកខណៈចបប់ឲយកន់ែតលមïិត។ និយយមយង៉វញិេទfត គឺ
ថេគលករណ៍ទងំHយ FតvវែចងមិនេFចីនជង និងមិនតិចជង Fកបខណ[
ទូលំទូÑយេនះេទ ែដលជបនទ ត់Fគេដីមមួយ េហីយលកខខណ[ តFមvវទងំ
អស់េនះ Fតvវែតបេងកីតេឡងីជវធិនលមïិតនិងជក់Ñក់។ េនកនុងដំេណីរករ
េនះ ជេFមីសជេFចីន Fតvវបនបេងកីតេឡងី។ 

 
 
 ឧទហរណ៍ េនកនុងFបព័នធចបប់មួយចំនួន មនុស;ធមមWមិនចូលរួម
េនកនុងករជំនំុជFមះករណីសំណំុេរüងFពហមទណ[ និងរដ}បបេវណីេទ ខណៈ
ែដលេនកនុងFបព័នធចបប់មួយចំនួនេទfត មនករេFបីFបស់មនុស;*មញញ
េនកនុងេគលបំណងែបបេនះ។ ក៏បុ៉ែន? េនកនុងឧទហរណ៍ទងំពីរខងេលី
េនះ Fតvវពិចរäថ ករជំនំុជFមះក?ី បនបំេពញFគប់លកខខណ[ តFមvវៃនករ
េVះF*យវ3ិទែដលមនលកខណៈឯក-ជយនិងអនគតិ េហីយបំេពញFគប់
លកខខណ[ តFមvវ សFមប់សវនករែដលមនភពយុត?ិធម៌។ 

 ឧទហរណ៍មួយេផ;ងេទfតគឺថ Fបព័នធចបប់ភគេFចីនបនផ?ល់ដល់
Fបព័នធតុÑករ នូវអំäចកនុងករពិនិតយេឡីងវញិ ថេតីចបប់ែដលបេងកីត
េឡីងេVយ*ថ ប័ននីតិបបញញត?ិកំពូលេនះ FសបWមរដ}ធមមនុញញែដរឬេទ       
ខណៈែដលFបព័នធចបប់មួយចំនួនេទfត មិនមនករពិនិតយធមមនុញញភពែបប
េនះេទ។ បុ៉ែន? េនេFកមFបព័នធទងំពីរេនះ RចមនករFតìតពិនិតយបនFគប់
Fគន់ េដីមបធីនអំពីធមមនុញញភពៃនទេងUីរបស់នីតិបញញត?ិទងំេនះ។ 
 េនកនុងFបព័នធចបប់មួយចំនួន Fពះ-ជRជញ មនកតពUកិចចកនុងករកត់
េទសបទេលមីសឬបទឧFកិដ}ä ែដលបនVក់េទជូនដល់Fពះ-ជRជញ       
ខណៈកនុងFបព័នធចបប់េផ;ងេទfតេនះ Fពះ-ជRជញ មនកFមិតៃនឆនទ នុសិទធិ
មួយចំនួនេនកនុងចំណុចេនះ។ េទះជយ៉ងេនះក?ី េនកនុងFបព័នធទងំពីរេនះ 
ករពFងឹងករអនុវត?ចបប់Fពហមទណ[ RចមនភពលមមFគប់Fគន់    និងRច
Fបេមីលទុកមុនបន។ 

មិនមនដំេäះF*យäមួយែដលFតvវFគប់*ថ នភពេនះេទ 

 ជសេងខបមក ជធមមW មិនមនចេមzីយែតមួយäែដលFតឹមFតvវកនុង
ករេឆzីយេទនឹងសំណួរថ េតីលកខខណ[ តFមvវៃននីតិរដ} Fតvវែតអនុវត?េVយ
រេបfបäេនះេទ។ ផទុយេទវញិ ជធមមW មនវធីិេFចីនែដលRចេធUីបន។ 
Fបព័នធចបប់ែដលមនភពខុសែបzកគន ខz ងំេទេលីខzឹម*រលមïិតៃនវធិន និង
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*ថ ប័នេនះ RចបំេពញWមលកខខណ[ តFមvវៃននីតិរដ}ឱយបនកFមិតេសមីភព
គន មួយ។ េហតុដូេចនះេហយី មិនមនFបព័នធចបប់äមួយែដលRចេដីរតួនទី
ជគំរូ សFមប់យក អនុវត?បនជលកខណៈសកលអំពីនីតិរដ}េឡយី។ មិនមន
ដំេäះF*យäមួយែដលេVះF*យបនFគប់បញ£ េនះេទ ទក់ទងជ
មួយនឹងករបកF*យអំពីលកខខណ[ តFមvវជទូេទៃននីតិរដ} ឲយេទជវធិនផzូវ
ចបប់ជក់Ñក់េទ។ 

 េនះក៏មនន័យែដរថ មិនមនអនកនេយបយäមន ក់គួរគិតថ        
គFមvថន ក់ជតិរបស់គត់ គឺជគFមvែតមួយគត់ែដលអនុេÑមជមួយនីតិរដ}
េនះេទ។ ចំណុចេនះមន*រៈសំខន់ ជពិេសសេនកនុងវស័ិយសហFបតិ-    
បត?ិករែផនកចបប់ជមួយនឹងFបេទសេផ;ងៗេទfត ជពិេសស េនេពលែដល
េគលបំណងៃនករចូលរមួពក់ព័នធែបបេនះ គឺេដីមបកី*ងឬពFងឹងនីតិរដ}េន
កនុងFបេទសទងំេនះ។ 

ករដឹងអំពីភពRចជប់ទក់ទងេទនឹងបរបិទ 

 េទះជយ៉ងäក៏េVយ េយីងក៏មិនគួរគិតែតអំពីភពជប់ទក់ទង
េទនឹងបរបិទមួយមុខគត់េនះេទ។ វធិនចបប់និងករេរfបចំផzូ វចបប់មួយ
ចំនួន មនកររេំÑភទងំFសGងេទេលីលកខខណ[ តFមvវជមូលV} នៃននីតិរដ}។ 
FបសិនេបីេចFកមFតvវបនែតងWងំេVយផទ ល់ េVយអងគនីតិFបតិបត?ិ េVយ
គម នករករពរសុវតថិភព និងFបសិនេបីអងគនីតិFបតិបត?ិRចបេណ? ញេចFកម
េចញពីករងរបនWមចិត?េនះ មនន័យថ មិនមនករេគរពនីតិរដ}េទ។ 
Fបសិនេបី េគRចចប់ខzួនមនុស;និងVក់ពនធនគរបុ៉នម នសប? ហ៍េVយមិន
បននបំង£ ញខzួនចំេពះមុខេចFកមេទេនះ មនន័យថ នីតិរដ}Fតvវបន          
រេំÑភបំពនេហីយ។ FបសិនេបីទេងUីរបស់រV} ភិបលពក់ព័នធនឹងករេFបី
Fបស់អំäច*ធរណៈ Fសបេពលែដលពលរដ}Fតvវបនផត់េចញពីពិនិតយ
ពិច័យនិងFតìតពិនិតយេឡងីវញិWមផzូវតុÑករេទេនះ មនន័យថ នីតិរដ}Fតvវ
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*ថ ប័នេនះ RចបំេពញWមលកខខណ[ តFមvវៃននីតិរដ}ឱយបនកFមិតេសមីភព
គន មួយ។ េហតុដូេចនះេហយី មិនមនFបព័នធចបប់äមួយែដលRចេដីរតួនទី
ជគំរូ សFមប់យក អនុវត?បនជលកខណៈសកលអំពីនីតិរដ}េឡយី។ មិនមន
ដំេäះF*យäមួយែដលេVះF*យបនFគប់បញ£ េនះេទ ទក់ទងជ
មួយនឹងករបកF*យអំពីលកខខណ[ តFមvវជទូេទៃននីតិរដ} ឲយេទជវធិនផzូវ
ចបប់ជក់Ñក់េទ។ 

 េនះក៏មនន័យែដរថ មិនមនអនកនេយបយäមន ក់គួរគិតថ        
គFមvថន ក់ជតិរបស់គត់ គឺជគFមvែតមួយគត់ែដលអនុេÑមជមួយនីតិរដ}
េនះេទ។ ចំណុចេនះមន*រៈសំខន់ ជពិេសសេនកនុងវស័ិយសហFបតិ-    
បត?ិករែផនកចបប់ជមួយនឹងFបេទសេផ;ងៗេទfត ជពិេសស េនេពលែដល
េគលបំណងៃនករចូលរមួពក់ព័នធែបបេនះ គឺេដីមបកី*ងឬពFងឹងនីតិរដ}េន
កនុងFបេទសទងំេនះ។ 

ករដឹងអំពីភពRចជប់ទក់ទងេទនឹងបរបិទ 

 េទះជយ៉ងäក៏េVយ េយីងក៏មិនគួរគិតែតអំពីភពជប់ទក់ទង
េទនឹងបរបិទមួយមុខគត់េនះេទ។ វធិនចបប់និងករេរfបចំផzូ វចបប់មួយ
ចំនួន មនកររេំÑភទងំFសGងេទេលីលកខខណ[ តFមvវជមូលV} នៃននីតិរដ}។ 
FបសិនេបីេចFកមFតvវបនែតងWងំេVយផទ ល់ េVយអងគនីតិFបតិបត?ិ េVយ
គម នករករពរសុវតថិភព និងFបសិនេបីអងគនីតិFបតិបត?ិRចបេណ? ញេចFកម
េចញពីករងរបនWមចិត?េនះ មនន័យថ មិនមនករេគរពនីតិរដ}េទ។ 
Fបសិនេបី េគRចចប់ខzួនមនុស;និងVក់ពនធនគរបុ៉នម នសប? ហ៍េVយមិន
បននបំង£ ញខzួនចំេពះមុខេចFកមេទេនះ មនន័យថ នីតិរដ}Fតvវបន          
រេំÑភបំពនេហីយ។ FបសិនេបីទេងUីរបស់រV} ភិបលពក់ព័នធនឹងករេFបី
Fបស់អំäច*ធរណៈ Fសបេពលែដលពលរដ}Fតvវបនផត់េចញពីពិនិតយ
ពិច័យនិងFតìតពិនិតយេឡងីវញិWមផzូវតុÑករេទេនះ មនន័យថ នីតិរដ}Fតvវ

 
 
បនរេំÑភបំពនេហយី។ 

២.៣ េហតុអUីបនជនីតិរដ}េនថន កជ់តិមន*រៈសំខនច់បំច់
មិនRចខUះបន? 
 មិនែមនមនេហតុផលែតមួយេទ ែដលថេហតុអUីបនមöន?ី និងពលរដ} 
េគរពចបប់ពិតជមន*រៈសំខន់äស់។ នីតិរដ} Fកេ*បេទេលីេគល
បំណងេផ;ងៗគន  ែដលភគេFចីនមនករជប់ទក់ទងគន យ៉ងជិតសនិទធេទ
វញិេទមក។ 

២.៣.១ កររតឹបណ?ឹ ងករេFបីFបស់អំäច 
 េបីមិនែមនFគប់រដ}ទងំអស់េទ ែតក៏មនរដ}មួយចំនួនធំ ែដលរV} ភិ-    
បលមនអំäចយ៉ងេFចីនេលីសលប់ េទេលីពលរដ}របស់ខzួន។ រV} ភិបល
មនអំäចកនុងករVក់េទសទណ[  ឬបនVក់ទណ[ កមមយ៉ងអវជិជមនេទ
េលីពលរដ}។ រV} ភិបលជអនកកំណត់ពនធRករ។ រV} ភិបលផ?ល់ជំនួយ           
ហរញិញវតថុ ឬអតថFបេយជន៍េផ;ងេទfត។ អំäចរV} ភិបល មនផលប៉ះពល់
យ៉ងេFជេទេលីជីវតិរបស់ពលរដ}។ 

 Fបសិនេបីមöន?ីមនកតពUកិចចករងរទក់ទងនឹងចបប់ និងFសបេទ
Wមចបប់េនះ ករេFបីFបស់អំäចFតvវែតបនកំណត់ Fតឹមកំហិតែដល
ចបប់អនុញញ តិែតបុ៉េä© ះ។ នីតិរដ} រតឹតបិតេទេលីឆនទ នុសិទធិ និង--ងំករ
េFបីFបស់អំäចេVយខុសឆគងäមួយ ឬRចនិយយបនថ ជករេFបី
Fបស់អំäចែដលែផïកេទេលីចិត?ចង់របស់ខzួន ែដលេធUីWមទំេនីងចិត? 
ែដលេធUីេVយបុេរនិចឆ័យ ែដលេធUីWមចិត?នឹកេឃញី និងេVយេសចក?ីលេមï¥
ង។ េនះគឺជេហតុផលដ៏មន*រៈសំខន់បំផុត ថេហតុអUីបនជនីតិរដ}មន
*រៈសំខន់ចបំច់ខនមិនបន។ 
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 ចបស់äស់ថ ពលរដ}ទទួលអតថFបេយជន៍ពីអវត?មនៃនករេFបី
អំäចWមទំេនីងចិត?។ បុ៉ែន?កេFបីFបស់អំäចក៏ មន*រៈសំខន់
សFមប់េហតុផលេផ;ងេទfតែដរ។ ឧទហរណ៍ អនកវនិិេយគបរេទស មិនមន
ភពទក់ទញចិត?ចំេពះFបេទសäមួយ ែដល-ល់Fបតិបត?ិករផzូ វករ Fតvវ
ែតអមេVយករសូកប៉ន់ ឬេនេពលែដលករករពរFទពយសមបត?ិអUីមួយ Fតvវ
ពឹងែផïកេទេលីករនឹកេឃញីរបស់មöន?ីេនះេទ។ 

 FបេទសមួយែដលFបថន ចង់ទក់ទញមូលធន នឹងកន់ែតទទួលបន
ភពេជគជ័យ FបសិនេបីFបេទសេនះRចធនថ ដំេណីរFបតិបត?ិករែផនក
េសដ}កិចច េកីតេឡីងេនកនុងFកបខណ[ ៃន*ថ ប័នមួយ ែដលមនបទបញញ ត?ិ
ចបស់Ñស់និងចបប់មនេសថរភព ែដលRចរកបនករេVះF*យWមផzូវ
ចបប់ ែដលRចពឹងែផïកេទេលីេសចក?ីសេFមច េហីយែដលRជញ ធរបំេពញ
ករងរែដលអនុេÑមេទWមចបប់។ ករេFបីFបស់អំäចរបស់រV} ភិបល
េទWមចបប់ គឺជករបងកបរយិកសអំេäយផលដល់ធុរកិចច និងដល់សិទធិ
របស់កមមករ។ 

២.៣.២ ភពFបកដFបជWមផzូវចបប់ និងេសរភីព 
 គុណតៃមzមួយេផ;ងេទfតែដលសងកត់ធងន់េទេលីនីតិរដ} គឺភពFបកដ 
Fបជ។ នីតិរដ} គឺជបុេរលកខខណ[ ៃនករេជüទុកចិត?គន េទវញិេទមក។ 

 FបសិនេបីរV} ភិបលេFបីFបស់អំäច េVយអនុេÑមេទWមចបប់
េនះ ពលរដ}RចមនលទធភពកនុងករFបេមីលដឹងមុនថ រV} ភិបលនឹងេFបី
Fបស់អំäចរបស់ខzួនេនេពលä និងេVយរេបfបä េហយីពលរដ}Rច
មនលទធភពដឹងថ េតីរV} ភិបលនឹងFតvវេឆzីយតបចំេពះទេងUីរបស់ពលរដ}
ែដរឬេទ េហយីេឆzីយតបយ៉ងដូចេម?ច។ ពលរដ}RចេធUីសកមមភពរបស់ខzួន 
េVយដឹងFបកបេVយភពេជüជក់ថ ពួកេគនឹងមិនFតvវFបឈមមុខេទនឹង
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 ចបស់äស់ថ ពលរដ}ទទួលអតថFបេយជន៍ពីអវត?មនៃនករេFបី
អំäចWមទំេនីងចិត?។ បុ៉ែន?កេFបីFបស់អំäចក៏ មន*រៈសំខន់
សFមប់េហតុផលេផ;ងេទfតែដរ។ ឧទហរណ៍ អនកវនិិេយគបរេទស មិនមន
ភពទក់ទញចិត?ចំេពះFបេទសäមួយ ែដល-ល់Fបតិបត?ិករផzូ វករ Fតvវ
ែតអមេVយករសូកប៉ន់ ឬេនេពលែដលករករពរFទពយសមបត?ិអUីមួយ Fតvវ
ពឹងែផïកេទេលីករនឹកេឃញីរបស់មöន?ីេនះេទ។ 

 FបេទសមួយែដលFបថន ចង់ទក់ទញមូលធន នឹងកន់ែតទទួលបន
ភពេជគជ័យ FបសិនេបីFបេទសេនះRចធនថ ដំេណីរFបតិបត?ិករែផនក
េសដ}កិចច េកីតេឡីងេនកនុងFកបខណ[ ៃន*ថ ប័នមួយ ែដលមនបទបញញ ត?ិ
ចបស់Ñស់និងចបប់មនេសថរភព ែដលRចរកបនករេVះF*យWមផzូវ
ចបប់ ែដលRចពឹងែផïកេទេលីេសចក?ីសេFមច េហីយែដលRជញ ធរបំេពញ
ករងរែដលអនុេÑមេទWមចបប់។ ករេFបីFបស់អំäចរបស់រV} ភិបល
េទWមចបប់ គឺជករបងកបរយិកសអំេäយផលដល់ធុរកិចច និងដល់សិទធិ
របស់កមមករ។ 

២.៣.២ ភពFបកដFបជWមផzូវចបប់ និងេសរភីព 
 គុណតៃមzមួយេផ;ងេទfតែដលសងកត់ធងន់េទេលីនីតិរដ} គឺភពFបកដ 
Fបជ។ នីតិរដ} គឺជបុេរលកខខណ[ ៃនករេជüទុកចិត?គន េទវញិេទមក។ 

 FបសិនេបីរV} ភិបលេFបីFបស់អំäច េVយអនុេÑមេទWមចបប់
េនះ ពលរដ}RចមនលទធភពកនុងករFបេមីលដឹងមុនថ រV} ភិបលនឹងេFបី
Fបស់អំäចរបស់ខzួនេនេពលä និងេVយរេបfបä េហយីពលរដ}Rច
មនលទធភពដឹងថ េតីរV} ភិបលនឹងFតvវេឆzីយតបចំេពះទេងUីរបស់ពលរដ}
ែដរឬេទ េហយីេឆzីយតបយ៉ងដូចេម?ច។ ពលរដ}RចេធUីសកមមភពរបស់ខzួន 
េVយដឹងFបកបេVយភពេជüជក់ថ ពួកេគនឹងមិនFតvវFបឈមមុខេទនឹង

 
 
វធិនករធង ន់ធង រäមួយ  ដូចជករពិន័យ  ករចប់Vក់ពនធនគរ  ឬ
អន?-គមន៍េVយមនករបងខំពីរV} ភិបលែដរ។ ពលរដ}ក៏គួរែតRចទទួល
ផលFបេយជន៍និងករផ?ល់ជំនួយឧបតថមភធនេផ;ងៗ ែដលរV} ភិបលមន
កតពUកិចចFតvវផ?ល់ឱយ Wមចបប់ែដលជប់ទក់ទង។ 

 Fបសិនេបីមនករេគរពនីតិរដ} េគRចរពឹំងថមនុស;េសទីរែតFគប់គន
នឹងFបFពឹត?ទេងUី Fសបជមួយនឹងចបប់ េសទីរែតFគប់េពលេវÑែដរ។ មនុស;ក៏
នឹងដឹងថ វធិនមួយäែដលFតvវអនុវត? េនកនុងករណីែដលមនបញ£ េកីត
េឡងី។ ករែដលFបព័នធតុÑករនិងទីភន ក់ងរអនុវត?ចបប់ែដលមនឯក-ជយ
និងអនគតិ ផ?ល់នូវដំេäះF*យកនុងករណីែដលមនុស;មិនបនFបFពឹត?
FសបWមចបប់េនះ គឺជករជំរុញពFងឹងនូវRរមមណ៍ៃនភពFបកដFបជ។ 

 Fបករេនះកន់ែតសំខន់ជពិេសស េនេពលេVះF*យជមួយនឹង
មនុស;ែដលេគមិន*គ ល់ ឬ*គ ល់ពីចមង យ។ ភពFបកដFបជ ជំរុញទឹកចិត?
មនុស;ឱយចូលរមួកនុងអន?រកមមរយៈេពលខzី ឬរយៈេពលែវងបន។ ចំណុចេនះ 
មនអតថFបេយជន៍សFមប់Fបតិបត?ិករែផនកេសដ}កិចច កនុងចំេäមអតថ-          
Fបេយជន៍េផ;ងៗេទfត។ កនុងន័យេនះ នីតិរដ} សFមìលដល់ករអភិវឌ¶ែផនក
េសដ}កិចច។ 
 េFកពីអតថFបេយជន៍ចំេពះសងគមភពFបកដFបជមនអតថFបេយជន៍
សFមប់សុខុមលភពផទ ល់ខzួនែដរ។ Fបសិនេបីមនុស;មនទំនុកចិត?ថ ពួក
េគដឹងថពួកេគRចេធUីអUីបន េហីយដឹងថ អនកដៃទនឹងេឆzីយតបវញិេVយ
រេបfបäចំេពះសកមមភពរបស់ពួកេគេនះ ពួកេគនឹងមនRរមមណ៍ថ ពួក
េគRចេធUីករសេFមចចិត?រយៈេពលខzីនិងរយៈេពលែវងបន និងFបFពឹត?េទ
Wមេនះែដរ។ សមតថភពកនុងករេធUីែផនករជីវតិរបស់បុគគលមន ក់ គឺជ
ទិដ}ភពមួយៃនេសរភីព។ ជករពិតäស់ េសរភីពេនះបä? លឲយមន
ករភន់Fចឡ ំេVយកW? េផ;ងៗេទfត ដូចជកW? ភពFកីFក។ បុ៉ែន? េនះគឺជ
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បញ£ មួយេទfត េហយីមិនបនេធUីឱយចុះេខ#យដល់*រៈសំខន់ៃនគុណតៃមz
របស់នីតិរដ}េឡីយ េហីយេVយ*រថភពFកីFក ជេរüយៗ គឺជលទធផល
ែដលេកីតេឡងីេVយ*រែតអវត?មននីតិរដ}។ 

២.៣.៣ ករFបFពឹត?េVយេសមីភពគន  
 គុណតៃមzទីបី ែដលសងកត់ធងន់អំពីនីតិរដ} គឺករFបFពឹត?េVយេសមីភព
គន ។ Fបសិនេបីមöន?ីនិងេចFកម អនុវត?ចបប់េVយយុត?ិធម៌ េនះពួកគត់មិន
RចFបFពឹត?េVយវធីិេផ;ងគន េទេលីមនុស; ែដលដូចគន េនកនុងចកខុ របស់
ចបប់េឡីយ។ មöន?ី ឬេចFកមទងំេនះ មិនRចFបFពឹត?េផ;ងគន េទេលីជន
äមន ក់ ឬFកGមäមួយ េVយ*រែតបុេរនិចឆ័យ អំេពីពុករលួយ ឬRរមមណ៍
មួេម៉េនះេទ។ ែផនកខzះៃននីតិរដ} ែផïកេទេលីញណដឹងជមូលV} នអំពីភព
យុត?ិធម៌ ែដលថ សំណំុេរüងដូចគន  Fតvវែតអនុវត?ឲយដូចគន ែដរ។ 

 គួរកត់សមគ ល់ថ គំនិតទក់ទងជមួយនឹងភពយុត?ិធម៌ គឺជគំនិតផzូវ
ករ។ គំនិតេនះ និយយថ អUីែដលេសមីគន  FតvវទទួលបនករFបFពឹត?មកេលី
េVយេសមីភពគន ែដរ បុ៉ែន? គំនិតេនះ មិនចងïុលបង£ ញថេតីអនកäែដលគួរ
ែតFតvវបនេគចត់ទុកថេសមីភពគន  េនចំេពះមុខចបប់េឡីយ។ បុ៉ែន? ដូច
ែដលេគបនដឹងឮេFចីនមកេហយីេនះ សតវត;រទី៍២០ គឺជ*ក;ៃីនករលុប
បំបត់ករេរសីេអីងFបកបេVយភពនឹងនរ និងFបកបេVយភពវវិឌ¶ន៍រកី
ចេFមីន ែដលេកីតេចញពីFបព័នធចបប់ជេFចីន។ öស?ីនិគមជនភគតិច ជន
ពិករ និងកុមរ បនទទួលសិទធិកន់ែតេFចីន េហយីFតvវបនេគFបFពឹត?មកេលី
ខzួនេVយេសមីភពគន  េនកនុងFបព័នធចបប់កន់ែតេFចីនេឡងីែដរ។ 

 ករលុបបំបត់ជបន?បនទ ប់េទេលីករេរសីេអីង Fតvវបនបញជ ក់និង
េលីកកមពស់េនកនុងសនធិសញញ អន?រជតិ ដូចជេនកនុងបរបិទរបស់អងគករ
សហFបជជតិ មនអនុសញញ អន?រជតិស?ីពីករលុបបំបត់-ល់ទFមង់ៃនករ
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បញ£ មួយេទfត េហយីមិនបនេធUីឱយចុះេខ#យដល់*រៈសំខន់ៃនគុណតៃមz
របស់នីតិរដ}េឡីយ េហីយេVយ*រថភពFកីFក ជេរüយៗ គឺជលទធផល
ែដលេកីតេឡងីេVយ*រែតអវត?មននីតិរដ}។ 

២.៣.៣ ករFបFពឹត?េVយេសមីភពគន  
 គុណតៃមzទីបី ែដលសងកត់ធងន់អំពីនីតិរដ} គឺករFបFពឹត?េVយេសមីភព
គន ។ Fបសិនេបីមöន?ីនិងេចFកម អនុវត?ចបប់េVយយុត?ិធម៌ េនះពួកគត់មិន
RចFបFពឹត?េVយវធីិេផ;ងគន េទេលីមនុស; ែដលដូចគន េនកនុងចកខុ របស់
ចបប់េឡីយ។ មöន?ី ឬេចFកមទងំេនះ មិនRចFបFពឹត?េផ;ងគន េទេលីជន
äមន ក់ ឬFកGមäមួយ េVយ*រែតបុេរនិចឆ័យ អំេពីពុករលួយ ឬRរមមណ៍
មួេម៉េនះេទ។ ែផនកខzះៃននីតិរដ} ែផïកេទេលីញណដឹងជមូលV} នអំពីភព
យុត?ិធម៌ ែដលថ សំណំុេរüងដូចគន  Fតvវែតអនុវត?ឲយដូចគន ែដរ។ 

 គួរកត់សមគ ល់ថ គំនិតទក់ទងជមួយនឹងភពយុត?ិធម៌ គឺជគំនិតផzូវ
ករ។ គំនិតេនះ និយយថ អUីែដលេសមីគន  FតvវទទួលបនករFបFពឹត?មកេលី
េVយេសមីភពគន ែដរ បុ៉ែន? គំនិតេនះ មិនចងïុលបង£ ញថេតីអនកäែដលគួរ
ែតFតvវបនេគចត់ទុកថេសមីភពគន  េនចំេពះមុខចបប់េឡីយ។ បុ៉ែន? ដូច
ែដលេគបនដឹងឮេFចីនមកេហយីេនះ សតវត;រទី៍២០ គឺជ*ក;ៃីនករលុប
បំបត់ករេរសីេអីងFបកបេVយភពនឹងនរ និងFបកបេVយភពវវិឌ¶ន៍រកី
ចេFមីន ែដលេកីតេចញពីFបព័នធចបប់ជេFចីន។ öស?ីនិគមជនភគតិច ជន
ពិករ និងកុមរ បនទទួលសិទធិកន់ែតេFចីន េហយីFតvវបនេគFបFពឹត?មកេលី
ខzួនេVយេសមីភពគន  េនកនុងFបព័នធចបប់កន់ែតេFចីនេឡងីែដរ។ 

 ករលុបបំបត់ជបន?បនទ ប់េទេលីករេរសីេអីង Fតvវបនបញជ ក់និង
េលីកកមពស់េនកនុងសនធិសញញ អន?រជតិ ដូចជេនកនុងបរបិទរបស់អងគករ
សហFបជជតិ មនអនុសញញ អន?រជតិស?ីពីករលុបបំបត់-ល់ទFមង់ៃនករ

 
 
េរសីេអីងពូជ*សន៍ អនុសញញ អន?រជតិស?ីពីករលុបបំបត់-ល់ទFមង់ៃនករ
េរសីេអីងេទេលីöស?ី អនុសញញ ស?ីពីសិទធិកុមរ កតិកសញញ អន?រជតិស?ីពីករ
ករពរសិទធិពលករចំäកFសGកនិងសមជិកFគì*ររបស់ខzួន Fពមទងំអនុ-
សញញ ស?ីពីសិទធិជនពិករ។ 

 ជលទធផល លកខខណ[ តFមvវៃននីតិរដ}ជផzូវករែដលថអUីែដលេសមីគន  
FតvវទទួលបនករFបFពឹត?េVយេសមីភពគន េនះ កន់ែតមិនសូវជបញ£ ជផzូវ
ករទងំFសGងេនះេទ។ ចំណុចែដលមនករេកីនេឡីង គឺធនថ មិនមន
នរäមន ក់Fតvវបនេគេរសីេអីងមកេលីខzួន Wមផzូវចបប់េឡយី។ 

 េនះមិនែមនមនន័យថ មិនមនបញ£ េកីតេឡីងេនះេទ។ Wមរយៈ
ឧទហរណ៍ ទំនក់ទំនងរ3ងករពFងឹងភពអង់Rចរបស់öស?ី និងនីតិរដ} 
េទះជេលីកេឡីងេFចីនយ៉ងä ក៏មិនRចចត់ទុកថFតvវបនសងកត់ធងន់
ហួសេហតុេពកែដរ។ 
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៣. នីតិរដ' ?5 ˝់អនBរGតិ  
៣.១ អតថន័យៃននីតិរដ}េនថន កអ់ន?រជតិ 
 នីតិរដ} Fតvវបនអភិវឌ¶បេងកីតេឡងីេនកFមិតថន ក់ជតិ។ Wមលកខណៈ
Fបៃពណី នីតិរដ} មិនែមនជពកយ*មញញធមមW េហយីែដលFតvវបនេគេFបីទូ-
Ñយេនកនុងចបប់អន?រជតិេទ។ េនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នទសវត;រចុ៍ងេFកយ
េនះ ពកយេនះបនកz យេទជពកយែដលេគទទួលយកយ៉ងទូលំទូÑយថ 
Fបព័នធចបប់និងFបព័នធនេយបយអន?រជតិ Fតvវែតេគរពនីតិរដ}ែដរ។ 

 មិនមនភពខុសែបzកគន  រ3ងអតថន័យសនូលៃននីតិរដ}េនកFមិតជតិ 
និងេនកFមិតអន?រជតិេនះេទ។ េនកនុង*ថ នភពទងំពីរេនះ នីតិរដ}មន
ន័យថ មនុស;Fតvវែតេគរពចបប់។ នីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ អនុវត?ជ
ចមបង េទេលីរដ}និងអងគករអន?រជតិ បុ៉ែន? មិនែមនែតេទេលីរដ}និងអងគករ
អន?រជតិែតបុ៉េä© ះេទ។ េទះជយ៉ងäក៏េVយ ភពខុសែបzកគន េនះ មិន
បេងកីតជឧបសគគ ែដលនឲំយផz ស់ប?ូ រអតថន័យសនូលរបស់បញញត?ិេនះ ពីថន ក់
ជតិេទថន ក់អន?រជតិេនះេឡីយ។ នីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ មនន័យជ
ទូេទថ ចបប់អន?រជតិ FតvវែតទទួលបនករេគរពេVយពលរដ}របស់ខzួន ឬ
Rចនិយយបនថ  េVយរដ} និង េVយអងគករអន? រជតិ។  េនកនុ ង
ឧទហរណ៍ជេFចីន នីតិរដ}ក៏Fតvវអនុវត?េទេលីបុគគលនិង*ថ ប័នឯកជនេផ;
ងៗេទfតែដរ។ 

េទះជយ៉ងäក៏េVយ ជករសំខន់ែដលFតvវដឹងថ មនភព
ខុសគន ខz ងំ រ3ងFបព័នធចបប់និងFបព័នធនេយបយថន ក់ជតិ េធfបជមួយនឹង
*ថ ប័នសហគមន៍អន?រជតិនន។ េនកFមិតថន ក់ជតិនីតិរដ} អនុវត?ជចមបង
េទេលីទំនក់ទំនងែដលមនលកខណៈជªននុFកម រ3ងរដ}និងពលរដ}របស់
ខzួន។ កនុងវ*ិលភពទូÑយ នីតិរដ} គឺជករេឈUងយល់អំពីរេបfបែដលរដ}
មនអំäចទងំអស់ Fតvវេរfបចំេឡងី និងអនុវត?។ 
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៣. នីតិរដ' ?5 ˝់អនBរGតិ  
៣.១ អតថន័យៃននីតិរដ}េនថន កអ់ន?រជតិ 
 នីតិរដ} Fតvវបនអភិវឌ¶បេងកីតេឡងីេនកFមិតថន ក់ជតិ។ Wមលកខណៈ
Fបៃពណី នីតិរដ} មិនែមនជពកយ*មញញធមមW េហយីែដលFតvវបនេគេFបីទូ-
Ñយេនកនុងចបប់អន?រជតិេទ។ េនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នទសវត;រចុ៍ងេFកយ
េនះ ពកយេនះបនកz យេទជពកយែដលេគទទួលយកយ៉ងទូលំទូÑយថ 
Fបព័នធចបប់និងFបព័នធនេយបយអន?រជតិ Fតvវែតេគរពនីតិរដ}ែដរ។ 

 មិនមនភពខុសែបzកគន  រ3ងអតថន័យសនូលៃននីតិរដ}េនកFមិតជតិ 
និងេនកFមិតអន?រជតិេនះេទ។ េនកនុង*ថ នភពទងំពីរេនះ នីតិរដ}មន
ន័យថ មនុស;Fតvវែតេគរពចបប់។ នីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ អនុវត?ជ
ចមបង េទេលីរដ}និងអងគករអន?រជតិ បុ៉ែន? មិនែមនែតេទេលីរដ}និងអងគករ
អន?រជតិែតបុ៉េä© ះេទ។ េទះជយ៉ងäក៏េVយ ភពខុសែបzកគន េនះ មិន
បេងកីតជឧបសគគ ែដលនឲំយផz ស់ប?ូ រអតថន័យសនូលរបស់បញញត?ិេនះ ពីថន ក់
ជតិេទថន ក់អន?រជតិេនះេឡីយ។ នីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ មនន័យជ
ទូេទថ ចបប់អន?រជតិ FតvវែតទទួលបនករេគរពេVយពលរដ}របស់ខzួន ឬ
Rចនិយយបនថ  េVយរដ} និង េVយអងគករអន? រជតិ។  េនកនុ ង
ឧទហរណ៍ជេFចីន នីតិរដ}ក៏Fតvវអនុវត?េទេលីបុគគលនិង*ថ ប័នឯកជនេផ;
ងៗេទfតែដរ។ 

េទះជយ៉ងäក៏េVយ ជករសំខន់ែដលFតvវដឹងថ មនភព
ខុសគន ខz ងំ រ3ងFបព័នធចបប់និងFបព័នធនេយបយថន ក់ជតិ េធfបជមួយនឹង
*ថ ប័នសហគមន៍អន?រជតិនន។ េនកFមិតថន ក់ជតិនីតិរដ} អនុវត?ជចមបង
េទេលីទំនក់ទំនងែដលមនលកខណៈជªននុFកម រ3ងរដ}និងពលរដ}របស់
ខzួន។ កនុងវ*ិលភពទូÑយ នីតិរដ} គឺជករេឈUងយល់អំពីរេបfបែដលរដ}
មនអំäចទងំអស់ Fតvវេរfបចំេឡងី និងអនុវត?។ 

 
 
 មិនមនភពសមមូលäមួយេធfបេទនឹងªននុFកមែបបេនះ េន
កFមិតអន?រជតិេនះេទ។ សហគមន៍អន?រជតិ រួមមនរដ}អធិបេតយយចំនួន
ជង១៩០ និង*ថ ប័នអន?ររV} ភិបលយ៉ងេFចីនេទfត។ មិនមន “រដ}
មហមិ” ឬ “រV} ភិបលពិភពេÑក” ែដលរដ}និងអងគករទងំអស់ សថិតេFកម
បងគ ប់េនះេទ។ 

 ចូរេយងីយកករេធUីចបប់ ជឧទហរណ៍។ េនកFមិតថន ក់ជតិ ចបប់
FតvវបនបេងកីតេឡងីេVយរដ}និងេVយ*ថ ប័នននរបស់រដ}។ េនកFមិតអន?រ
ជតិ មិនមន*ថ ប័ននីតិបញញត?ិកä? លäមួយេទ។ ផទុយមកវញិ ករេធUី
ចបប់ គឺជកិចចខិតខំFបឹងែFបងរមួគន  រ3ងរដ}និងអងគករអន?រជតិនន។ 

 មនFបភពសំខន់ពីរៃនចបប់អន?រជតិ៖ គឺចបប់ទំេនfមទមz ប់ និង
ចបប់សនធិសញញ ។ 

 ចបប់ទំេនfមទមz ប់ រួមមនករអនុវត?របស់រដ}ែដលFតvវបនទទួល
*គ ល់េVយសហគមន៍រដ}ដ៏ទូលំទូÑយមួយ WមរយៈករVក់េចញនូវវធិន
ៃនករFបតិបត?ិ ែដលFតvវែតអនុេÑមWម។ ដូេចនះ ចបប់ទំេនfមទមz ប់ 
RFស័យេទេលី ឆនទៈែដលរដ}មន កនុងករទទួលយក មកេធUីជវធិន។ វធិន
äមួយេនះ នឹងមិនកz យេទជឬឈប់កz យេទជ ចំែណកäមួយៃន
ចបប់ទំេនfមទមz ប់េឡយី Fបសិនេបីរដ}ននជំទស់ជទូេទចំេពះវធិនä
មួយេនះ។ 

 ចបប់សនធិសញញ  ពឹងRFស័យេទេលីេគលករណ៍ែដលFតvវមនករ      
ផ?ល់កិត?ិយស េទេលីកិចចFពមេFពfង ែដលសែម?ងេឡងីជFបេយគជភ*
HWងំែដលមនន័យថFតvវែតរក#កិចចFពមេFពfង។ េហតុដូេចនះេហយី ចបប់
សនធិសញញ  រមួមនកិចចFពមេFពfងរ3ងរដ}ចំនួនពីរ (សនធិសញញ េទUភគី)ឬរ3ង
រដ}េFចីន (សនធិសញញ ពហុភគី) េទេលីបញ£ េផ;ងៗគន ។ រដ}មិនចងកតពU-
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កិចចេVយអនុសញញ  ែដលពួកេគមិនែមនជរដ}ភគី ឬេVយវធិនៃនអនុ-
សញញ ែដលពួកេគបFមGងទុកមិនយកមកអនុវត?េនះេទ។ 

 េនកនុងករណីមួយចំនួន ចបប់សនធិសញញ  រួមមនករចងFកងចបប់ 
អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ ផទុយមកវញិ អនុសញញ ែដលFតvវបនផ?ល់សចច ប័ន
េVយសហគមន៍រដ}ភគេFចីន ជេរüយៗFតvវបនចត់ទុកថជចបប់អន?រជតិ
ទំេនfមទមz ប់ េហីយេនកនុងន័យេនះ មនករចងកតពUកិចចេទេលីរដ}ែដល
មិនបនផ?ល់សចច ប័នែដរ។ ឧទហរណ៍មនដូចជ អនុសញញ FកGងវែីយនស?ីពី
ទំនក់ទំនងករទូតនិងកុងសុ៊ល អនុសញញ ទីFកGងហ;ែឺណវឆន  ំ១៩៤៩ ែដល
ជេរüយៗ Fតvវបនេយងថជសនូលចបប់មនុស;ធម៌អន?រជតិ និងសនធិសញញ
សិទធិមនុស;មួយចំនួន ។ 

 អនុសញញ មួយចំនួន ជពិេសសេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស; មនបទ
បបញញត?ិជេFចីនែដលមនលកខណៈេបីកចំហខz ំង សFមប់ករបកF*យ           
េផ;ងៗគន ។ តុÑករអន?រជតិ ដូចជតុÑករសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប និង
តុÑករសិទធិមនុស;Rេមរកិកងំ ក៏ដូចជ*ថ ប័នWមVនឃz េំមីល ដូចជ     
គណៈកមម ធិករអងគករសហFបជជតិស?ីពីករលុបបំបត់-ល់ទFមង់ ៃនករ
េរសីេអីងេទេលីöស?ី បនអភិវឌ¶បេងកីតករណីយុត?ិ*öស?និងអនុ*សន៍ជ
េFចីនគួរឱយចប់Rរមមណ៍ ែដលផ?ល់ជករែណន ំនិងផ?ល់ភពចបស់Ñស់ 
ទក់ទងេទនឹងករបកF*យអនុសញញ ទងំអស់េនះ។ បុ៉ែន?េទះជយ៉ង
äក៏េVយ បទV} នេបីកចំហទងំអស់េនះ នឹងបន?េលីកេឡងីនូវសំណួរWម
ករបកF*យនន ទក់ទងេទនឹងបញ£ FបឈមែដលបេងកីតេឡងីេVយករ
រកីចេFមីនៃនបេចចកវទិយ សន?ិសុខអន?រជតិ និងភពខុសែបzកគន ទក់ទងនឹង
សីលធម៌។ 

 េយងីក៏RចេមីលេទេលីករពFងឹងករអនុវត?ចបប់ែដរ។ េនកFមិតថន ក់
ជតិ ករពFងឹងករអនុវត?ចបប់ ករផ?នទ េទស និងករVក់េទសទណ[  េទ
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កិចចេVយអនុសញញ  ែដលពួកេគមិនែមនជរដ}ភគី ឬេVយវធិនៃនអនុ-
សញញ ែដលពួកេគបFមGងទុកមិនយកមកអនុវត?េនះេទ។ 

 េនកនុងករណីមួយចំនួន ចបប់សនធិសញញ  រួមមនករចងFកងចបប់ 
អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ ផទុយមកវញិ អនុសញញ ែដលFតvវបនផ?ល់សចច ប័ន
េVយសហគមន៍រដ}ភគេFចីន ជេរüយៗFតvវបនចត់ទុកថជចបប់អន?រជតិ
ទំេនfមទមz ប់ េហីយេនកនុងន័យេនះ មនករចងកតពUកិចចេទេលីរដ}ែដល
មិនបនផ?ល់សចច ប័នែដរ។ ឧទហរណ៍មនដូចជ អនុសញញ FកGងវែីយនស?ីពី
ទំនក់ទំនងករទូតនិងកុងសុ៊ល អនុសញញ ទីFកGងហ;ែឺណវឆន  ំ១៩៤៩ ែដល
ជេរüយៗ Fតvវបនេយងថជសនូលចបប់មនុស;ធម៌អន?រជតិ និងសនធិសញញ
សិទធិមនុស;មួយចំនួន ។ 

 អនុសញញ មួយចំនួន ជពិេសសេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស; មនបទ
បបញញត?ិជេFចីនែដលមនលកខណៈេបីកចំហខz ំង សFមប់ករបកF*យ           
េផ;ងៗគន ។ តុÑករអន?រជតិ ដូចជតុÑករសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប និង
តុÑករសិទធិមនុស;Rេមរកិកងំ ក៏ដូចជ*ថ ប័នWមVនឃz េំមីល ដូចជ     
គណៈកមម ធិករអងគករសហFបជជតិស?ីពីករលុបបំបត់-ល់ទFមង់ ៃនករ
េរសីេអីងេទេលីöស?ី បនអភិវឌ¶បេងកីតករណីយុត?ិ*öស?និងអនុ*សន៍ជ
េFចីនគួរឱយចប់Rរមមណ៍ ែដលផ?ល់ជករែណន ំនិងផ?ល់ភពចបស់Ñស់ 
ទក់ទងេទនឹងករបកF*យអនុសញញ ទងំអស់េនះ។ បុ៉ែន?េទះជយ៉ង
äក៏េVយ បទV} នេបីកចំហទងំអស់េនះ នឹងបន?េលីកេឡងីនូវសំណួរWម
ករបកF*យនន ទក់ទងេទនឹងបញ£ FបឈមែដលបេងកីតេឡងីេVយករ
រកីចេFមីនៃនបេចចកវទិយ សន?ិសុខអន?រជតិ និងភពខុសែបzកគន ទក់ទងនឹង
សីលធម៌។ 

 េយងីក៏RចេមីលេទេលីករពFងឹងករអនុវត?ចបប់ែដរ។ េនកFមិតថន ក់
ជតិ ករពFងឹងករអនុវត?ចបប់ ករផ?នទ េទស និងករVក់េទសទណ[  េទ

 
 
េលីកររេំÑភបំពនចបប់ គឺជករទទួលខុសFតvវរបស់រដ}។   េនកFមិតអន?រ
ជតិ មិនមនកងកមz ងំបូ៉លីសេទ េហីយក៏មិនមនFបព័នធឯកភពäមួយ
េនកនុងករVក់ទណ[ កមម និងមិនមនអUីសមមូលេទនឹងករយិល័យFពះ-ជ
Rជញ ែដរ េលីកែលងែតករណីេលីកែលងតិចតួចមួយចំនួន។ ផទុយមកវញិ េន
កនុងវ*ិលភពទូលំទូÑយមួយេនះ ករពFងឹងករអនុវត?ចបប់ គឺជបញ£ ៃន
ករជួយខzួនឯង៖ រដ}សេFមចចិត?ថេតីFតvវចត់វធិនករឬែសUងរកជំនួយែដរឬ
េទ។ តួនទីរបស់FកGមFបឹក#សន?ិសុខអងគករសហFបជជតិេនកនុងបរបិទេនះ 
នឹងមនជែជកពិភក#េនកនុងែផនកទី៣.២.៣។ 

 ដូចបនកត់សមគ ល់ពីខងេលីរួចមកេហីយ ភពខុសែបzកគន រ3ងFប
ព័នធចបប់ជតិនិងអន?រជតិទងំេនះ មិនបនផz ស់ប?ូ រអតថន័យសនូលៃននីតិរដ}
េទ។ េនះក៏មិនមនករផz ស់ប?ូ រជ*រវន?េទេលីលកខខណ[ តFមvវៃននីតិរដ}    
ែដរ។ បុ៉ែន? ភពខុសែបzកទងំអស់េនះ ពិតជមនជប់ទក់ទងជមួយនឹងករ
ែដលថ ករសេFមចបននូវនីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ ជួបFបទះនឹងបញ£    
Fបឈមធងន់ធងរមួយចំនួន។ 

៣.២ តFមvវករនីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ 

៣.២.១ ចបប់អន?រជតិFតvវែតVក់ជ*ធរណៈ, បងកលកខណៈ
ងយFសìល, ចបស់Ñស់ និងមនសក? នុពលកនុងករអនុវត? 
(prospective)	

 នីតិរដ}េនកនុងសហគមន៍អន?រជតិ តFមvវថ ចបប់ទងំHយ Fតvវែត
Vក់Vក់ជ*ធរណៈ បងកលកខណៈងយFសìល មនភពចបស់Ñស់ និង
មនសក? នុពលកនុងករអនុវត? េហយីតFមvវថ ដំេណីរករេធUីចបប់ Fតvវដឹកនំ
េVយវធិនចបស់Ñស់។ េនកនុងន័យេនះ មិនមនភពខុសែបzកäមួយ
រ3ងនីតិរដ}េនកFមិតជតិ និងេនកFមិតអន?រជតិេនះេទ។ 
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 េពលFកេឡកេមីលដំបូង ចបប់អន?រជតិជួបFបទះនូវបញ£ Fបឈម
េFចីនជងថន ក់េនថន ក់ជតិ ពីេFពះដូចែដលេយីងបនកត់សមគ ល់ពីមុន
េហយី គឺថ មិនមនអនកេធUីចបប់កä? លäមួយែដលFតvវទទួលខុសFតvវ ឬ
RចទទួលខុសFតvវ េទេលីករបងកលកខណៈងយFសìល ភពចបស់Ñស់ និង
ភពFបកដFបជៃនចបប់អន?រជតិេឡីយ។ ផទុយមកវញិ ករទទួលខុសFតvវ
សFមប់ភពFបកដFបជៃនចបប់អន?រជតិ សថិតេនកនុងៃដរបស់រដ}ជេFចីន
ែដលបនេធUីេសចក?ីសននិV} នសេFមចេទេលីសនធិសញញ  និងបេងកីតជចបប់
ទំេនfមទមz ប់។ 

 Wមពិតេទ មនក?ីបរមភមួយចំនួនផងែដរ េនកនុងករណីេនះ។ ជ          
េរüយៗ សនធិសញញ  គឺជលទធផលែដលេកីតេចញមកអំពីករចរចនិងករFពម
េFពfងគន េទវញិេទមក េហីយចំណុចេនះ មិនែតងែតរួមចំែណកដល់ភព
ចបស់Ñស់េទ។ មនសនធិសញញ េទUភគីនិងពហុភគីជេFចីន ែដលមនករ
លំបកេនកនុងករWមVនេទេលីកតពUកិចចនិងសិទធិទងំHយ ែដលរដ}ទងំ
េនះមន។ ដូេចនះេហីយ ជករសំខន់äស់េនកនុងករេលីកេឡីងថ ករ    
ផ?ល់ជំនួយRចេធUីេឡីងបន Wមរយៈជំេនüចិត?េទេលីសនធិសញញ អន?រជតិ
ទងំេនះ។ ឯក*រេយង គួរសំេµេទដល់បណ?ុ ំ ឯក*រសនធិសញញ របស់អងគ
ករសហFបជជតិ។ 

 ឧទហរណ៍កនុងវស័ិយសិទធិមនុស; សនធិសញញ មួយចំនួន មនបទ-
បបញញត?ិជេFចីន ែដលRចមនភពេបីកចំហខz ំងសFមប់ករបកF*យ           
េផ;ងៗគន ។ ក៏បុ៉ែន? ដូចែដលបនេលីកេឡីងខងេលី *ថ ប័នWមVនអនុ-
សញញ មួយចំនួន បនអនុម័តេទេលីមតិេយបល់ទូេទ  ស?ីពីករបកF*យ
អនុសញញ  ែដល*ថ ប័នជក់Ñក់េនះ Fតvវបនបេងកីតេឡងី Wមរយៈករបក
F*យបំភzឺេទេលីខzឹម*រៃនមFWរបស់អនុសញញ ។ *ថ ប័នWមVនFតìត    
ពិនិតយករអនុវត?អនុសញញ មួយចំនួន ក៏អភិវឌ¶បេងកីតករណីយុត?ិ*öស?ែដល
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 េពលFកេឡកេមីលដំបូង ចបប់អន?រជតិជួបFបទះនូវបញ£ Fបឈម
េFចីនជងថន ក់េនថន ក់ជតិ ពីេFពះដូចែដលេយីងបនកត់សមគ ល់ពីមុន
េហយី គឺថ មិនមនអនកេធUីចបប់កä? លäមួយែដលFតvវទទួលខុសFតvវ ឬ
RចទទួលខុសFតvវ េទេលីករបងកលកខណៈងយFសìល ភពចបស់Ñស់ និង
ភពFបកដFបជៃនចបប់អន?រជតិេឡីយ។ ផទុយមកវញិ ករទទួលខុសFតvវ
សFមប់ភពFបកដFបជៃនចបប់អន?រជតិ សថិតេនកនុងៃដរបស់រដ}ជេFចីន
ែដលបនេធUីេសចក?ីសននិV} នសេFមចេទេលីសនធិសញញ  និងបេងកីតជចបប់
ទំេនfមទមz ប់។ 

 Wមពិតេទ មនក?ីបរមភមួយចំនួនផងែដរ េនកនុងករណីេនះ។ ជ          
េរüយៗ សនធិសញញ  គឺជលទធផលែដលេកីតេចញមកអំពីករចរចនិងករFពម
េFពfងគន េទវញិេទមក េហីយចំណុចេនះ មិនែតងែតរួមចំែណកដល់ភព
ចបស់Ñស់េទ។ មនសនធិសញញ េទUភគីនិងពហុភគីជេFចីន ែដលមនករ
លំបកេនកនុងករWមVនេទេលីកតពUកិចចនិងសិទធិទងំHយ ែដលរដ}ទងំ
េនះមន។ ដូេចនះេហីយ ជករសំខន់äស់េនកនុងករេលីកេឡីងថ ករ    
ផ?ល់ជំនួយRចេធUីេឡីងបន Wមរយៈជំេនüចិត?េទេលីសនធិសញញ អន?រជតិ
ទងំេនះ។ ឯក*រេយង គួរសំេµេទដល់បណ?ុ ំ ឯក*រសនធិសញញ របស់អងគ
ករសហFបជជតិ។ 

 ឧទហរណ៍កនុងវស័ិយសិទធិមនុស; សនធិសញញ មួយចំនួន មនបទ-
បបញញត?ិជេFចីន ែដលRចមនភពេបីកចំហខz ំងសFមប់ករបកF*យ           
េផ;ងៗគន ។ ក៏បុ៉ែន? ដូចែដលបនេលីកេឡីងខងេលី *ថ ប័នWមVនអនុ-
សញញ មួយចំនួន បនអនុម័តេទេលីមតិេយបល់ទូេទ  ស?ីពីករបកF*យ
អនុសញញ  ែដល*ថ ប័នជក់Ñក់េនះ Fតvវបនបេងកីតេឡងី Wមរយៈករបក
F*យបំភzឺេទេលីខzឹម*រៃនមFWរបស់អនុសញញ ។ *ថ ប័នWមVនFតìត    
ពិនិតយករអនុវត?អនុសញញ មួយចំនួន ក៏អភិវឌ¶បេងកីតករណីយុត?ិ*öស?ែដល

 
 
ែផïកេទេលីេសចក?ីសេFមចៃនបណ?ឹ ងបុគគល មួយចំនួនែដរ។ 

 ចបប់ទំេនfមទមz ប់ ជទូេទមនភពចបស់Ñស់បុ៉ែន?គម នភពពិ*? រ 
ទល់ែតេ*ះ។ េសចក?ីសេFមចេVយេចFកមជតិ េទេលីបញ£ ៃនចបប់អន?រ-
ជតិ គឺភគេFចីន មិនFតvវបនដឹងឮេFចីនេនះេទ េទះបីជមនកិចចខិតខំFបឹង
ែFបងជេFចីន FតvវបនេធUីេឡីងេនរយៈេពលចុងេFកយេនះ េដីមបីេVះ-
F*យនូវភពទន់េខ#យទងំេនះក៏េVយ។ មិនមនករFបមូលចងFកងែដល
មនអំäចជសមតថកិចចäមួយ អំពីេគលករណ៍ទូេទៃនចបប់េនះ           
េឡយី។ 

 បញ£ មួយចំនួនកនុងចំេäមបញ£ ទងំអស់េនះ ក៏មនវត?មនេនកនុង
Fបព័នធចបប់ជតិជេFចីនែដរ។ ថUីតបិតែតអUីែដលមនករេលីកេឡីងដូចខង
េលីក៏េVយ ក៏ភពFសពិចFសពិលែដលេកីតេចញពីករណ៍ែដលថ សិទធិ
មនុស; មនភពេបីកចំហឲយមនករបកF*យខុសៗគន ជេFចីនេនះ គឺជ
ឧទហរណ៍មួយ។ េនកនុងែផនកជេFចីនៃនវស័ិយចបប់ ជេរüយៗ ែតងមនករ
លំបកកនុងករដឹងថេតី ចបប់ែចងអំពីភពលមïិតដល់កFមិតä។ ក៏បុ៉ែន? 
បញ£ ែដលេកីតេឡីង មិនគួរFតvវបនបំេផzីស ទងំេនថន ក់ជតិឬ អន?រជតិ
េនះេទ។ 

 ក?ីបរមភថមីៗែដលកន់ែតមនករេកីនេឡីង គឺកររកីដុះVលៃនវធិន
និង*ថ ប័នននៃនចបប់អន?រជតិ។ អនកសេងកតករណ៍ដ៏គួរឲយេគរពជេFចីន 
េលីកជទឡ£កីរណ៍ថ ចបប់អន?រជតិ កំពុងសថិតេនកនុងដំេណីរករៃនករែបក
ែខញក ឬRចនិយយបនថ ចបប់អន?រជតិនឹងរÑយេចញេទជFបព័នធេផ;ង
គន មួយចំនួន។ អនកសេងកតករណ៍មួយចំនួន មនករបរមភអំពីបញ£ មួយចំនួន
ថ បទV} ននន Rចកz យេទជមិនមនភពសីុចងU ក់គន ខz ំង និងថ 
ជេមz ះរ3ងបទV} នទងំេនះ នឹងមនករលំបកFជGលកនុងករេVះF*យ 
េហយីថ តមz ភព ភពចបស់Ñស់ និងភពFបកដFបជៃនចបប់អន?រជតិ 
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នឹងFតvវចុះេខ#យរហូតដល់បត់បង់។ 

 េទះបីជយ៉ងäក៏េVយ េនកនុងរបយករណ៍ថមីមួយស?ីពីបញ£ ទងំ
អស់េនះ គណៈកមម ធិករចបប់អន?រជតិែដលជ*ថ ប័នមួយរបស់អងគករ
សហFបជជតិ បនចូលរួមេនកនុងករអភិវឌ¶ន៍ជបន?បនទ ប់េទេលីចបប់
អន?រជតិ និងករេរfបចំចងFកងជFបព័នធ បនេធUីេសចក?ីសននិV} នថ ôនិ-
ភ័យទងំេនះ RចFគប់Fគងបន Fបសិនេបីមនករេផ? តករយកចិត?ទុកVក់
Fគប់Fគន់ ចំេពះករអភិវឌ¶ន៍េទេលីវធីិ*öស?និងបេចចកេទស សFមប់េVះ-
F*យនូវភពមិនដូចគន ៃន បទV} ន, របប និងវធិន។ 

 គួរកត់សមគ ល់ែដរថ ចបប់អន?រជតិមិនមនកមz ងំខz ងំេFចីនេនះេទ។ 
សនធិសញញ FកGងវែីយន ឆន ១ំ៩៦៩ ស?ីពីចបប់អនុសញញ  ែចងអំពីបណ?ុ ំ ៃនវធិន
ននដ៏គួរចប់Rរមមណ៍  ទក់ទងនឹងបញ£ នន  ដូចជ  ករេធUី េសចក?ី
សននិV} ន ករបកF*យ និងករបញច ប់សនធិសញញ ។ េVយ*រែតសនធិសញញ
េនះ លកខខណ[ តFមvវនីតិរដ} អំពីភពចបស់Ñស់ កនុងដំេណីរករេធUីចបប់ Fតvវ
បនបំេពញេVយភពFបកដFបជភគេFចីនបំផុត  យ៉ងេôចäស់ 3
Rចបនដល់FតឹមកFមិតែដលចបប់សនធិសញញ េនះបនេលីកេឡងី។ 

 ជងេនះេទfត Fបព័នធអីុនធឺេណត បងកលកខណៈងយFសìលកនុងករ
ទទួលបនចបប់អនុសញញ ។ ឧទហរណ៍ បណ?ុ ំ ឯក*រសនធិសញញ របស់អងគ
ករសហFបជជតិ RចមនភពងយFសìលកនុងករទទួលបនWមរយៈ     
Fបព័នធអីុនធឺេណត។ េសចក?ីសេFមចរបស់*ថ ប័នតុÑករជេFចីន ែដលមន
គុណភព Fតvវបនេបះពុមភផ#យជ*ធរណៈ និងFតvវបនវភិគ Fពមទងំ
ផ?ល់េយបល់យ៉ងទូលំទូÑយែដរ។ ករណីយុត?ិ*öស?ៃនតុÑករយុត?ិធម៌
អន?រជតិ ឬតុÑករFពហមទណ[ អន?រជតិ ក៏Rចជឧទហរណ៍អំពីករបងក
លកខណៈងយFសìលកនុងករទទួលបនេនះែដរ។ 
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នឹងFតvវចុះេខ#យរហូតដល់បត់បង់។ 

 េទះបីជយ៉ងäក៏េVយ េនកនុងរបយករណ៍ថមីមួយស?ីពីបញ£ ទងំ
អស់េនះ គណៈកមម ធិករចបប់អន?រជតិែដលជ*ថ ប័នមួយរបស់អងគករ
សហFបជជតិ បនចូលរួមេនកនុងករអភិវឌ¶ន៍ជបន?បនទ ប់េទេលីចបប់
អន?រជតិ និងករេរfបចំចងFកងជFបព័នធ បនេធUីេសចក?ីសននិV} នថ ôនិ-
ភ័យទងំេនះ RចFគប់Fគងបន Fបសិនេបីមនករេផ? តករយកចិត?ទុកVក់
Fគប់Fគន់ ចំេពះករអភិវឌ¶ន៍េទេលីវធីិ*öស?និងបេចចកេទស សFមប់េVះ-
F*យនូវភពមិនដូចគន ៃន បទV} ន, របប និងវធិន។ 

 គួរកត់សមគ ល់ែដរថ ចបប់អន?រជតិមិនមនកមz ងំខz ងំេFចីនេនះេទ។ 
សនធិសញញ FកGងវែីយន ឆន ១ំ៩៦៩ ស?ីពីចបប់អនុសញញ  ែចងអំពីបណ?ុ ំ ៃនវធិន
ននដ៏គួរចប់Rរមមណ៍  ទក់ទងនឹងបញ£ នន  ដូចជ  ករេធUី េសចក?ី
សននិV} ន ករបកF*យ និងករបញច ប់សនធិសញញ ។ េVយ*រែតសនធិសញញ
េនះ លកខខណ[ តFមvវនីតិរដ} អំពីភពចបស់Ñស់ កនុងដំេណីរករេធUីចបប់ Fតvវ
បនបំេពញេVយភពFបកដFបជភគេFចីនបំផុត  យ៉ងេôចäស់ 3
Rចបនដល់FតឹមកFមិតែដលចបប់សនធិសញញ េនះបនេលីកេឡងី។ 

 ជងេនះេទfត Fបព័នធអីុនធឺេណត បងកលកខណៈងយFសìលកនុងករ
ទទួលបនចបប់អនុសញញ ។ ឧទហរណ៍ បណ?ុ ំ ឯក*រសនធិសញញ របស់អងគ
ករសហFបជជតិ RចមនភពងយFសìលកនុងករទទួលបនWមរយៈ     
Fបព័នធអីុនធឺេណត។ េសចក?ីសេFមចរបស់*ថ ប័នតុÑករជេFចីន ែដលមន
គុណភព Fតvវបនេបះពុមភផ#យជ*ធរណៈ និងFតvវបនវភិគ Fពមទងំ
ផ?ល់េយបល់យ៉ងទូលំទូÑយែដរ។ ករណីយុត?ិ*öស?ៃនតុÑករយុត?ិធម៌
អន?រជតិ ឬតុÑករFពហមទណ[ អន?រជតិ ក៏Rចជឧទហរណ៍អំពីករបងក
លកខណៈងយFសìលកនុងករទទួលបនេនះែដរ។ 

 
 
 ភពទន់េខ#យនិងភពខz ងំខងេលីេនះ េនមិនទន់អស់េនេឡយីេទ 
េហីយRចនឹងបកF*យពនយល់បែនថមេទfតបន។ ថUីតបិតែតមនលកខណៈ      
វមិជឈករក?ី ក៏ជទូេទ ចបប់អន?រជតិ Fតvវបនចត់ទុកថមនកFមិតFគប់
Fគន់ៃនភពFបកដFបជ ភពRចFបេមីលទុកមុន និងមនភពចបស់Ñស់ 
យ៉ងេôចäស់េនកនុងកFមិត*រធតុសំខន់ ដូចជេនកនុងចបប់សិទធិ
មនុស; ចបប់មនុស;ធម៌ ចបប់ករងរ ចបប់េសដ}កិចច ចបប់សមុFទ និងចបប់
ស?ីពីករទទួលខុសFតvវរបស់រដ}។ 

 េនះមិនែមនជករនិយយថ េយងីFគប់គន មិនបច់េធUីអUីេទfតេនះេទ។ 
ករែកលមïទក់ទងជមួយនឹងភពចបស់Ñស់ ករបងកលកខណៈងយFសìល 
និងភពFបកដFបជ ៃនចបប់អន?រជតិRចេធUីបែនថមេទfតបន និងគួរែតFតvវ
េធUីេឡងីបែនថមែដរ។ បុ៉ែន? ករសេFមចបនWមលកខខណ[ តFមvវទងំេនះ មិន
ែមន ជបញ£ Fបឈមែដលសំខន់បំផុតចំេពះចបប់អន?រជតិេឡយី។ 

៣.២.២ Fបព័នធយុត?ិធម៌ែដលឯក-ជយនិងអនគតិ 
 បញ£ Fបឈមដ៏សេមបីមៃFកែលងមួយ េដីមបីសេFមចបននីតិរដ}កនុង
ថន ក់អន?រជតិ គឺទក់ទងេទនឹងករេVះF*យវ3ិទេVយមេធយបយសន?ិ     
វធីិ។  

 េនកនុងសហគមន៍អន?រជតិ Wមករដឹងឮ គឺមនករេVះF*យវ3ិទ
េVយមេធយបយសន?ិវធីិ ចំនួនពីរFបេភទ៖ Wមរយៈមេធយបយករទូត និង
Wមរយៈករវនិិចឆ័យក?ី។ វ3ិទជេFចីន FតvវបនេVះF*យេVយមេធយបយ
ករទូត គឺថ Wមរយៈករចរច ករជួយេFជមែFជងពីបុគគល/*ថ ប័នេផ;ង 
ករេសីុបអេងកតនិងករផ;ះផ#។ បុ៉ែន? Fបសិនេបីមេធយបយករទូត មិនបន
េជគជ័យេទ ឬមិនមនភពសមFសបកនុងករេVះF*យវ3ិទេទ ភគីRច
េFជីសេរសីេFបីករវនិិចឆ័យក?ី ឬRចនិយយបនថ Vក់សំណំុេរüងរបស់ខzួន      
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េដីមបទីទួលបននូវ*លFកមវនិិចឆ័យចងកតពUកិចចពីភគីទីបី ែដលមិនមន
ផលFបេយជន៍េនកនុងសំណំុេរüងេនះ។ 

 យ៉ងäមិញ យន?ករៃនករវនិិចឆ័យក?ីេនះ មនមិនខUះេទ េនកនុង
សហគមន៍អន?រជតិ។ ជួនកលមនទឡ£ីករណ៍េលីកេឡីងថ យន?ករែបប
េនះ មនេFចីនេពកផង ជជងករែដលមនករេលីកេឡងីថ យន?ករែបប
េនះ មនតិចតួចេពកេនះ។ 

 ករវនិិចឆ័យក?ី RចមនទFមង់ជRជញ កä? ល ឧទហរណ៍ េនចំេពះ
មុខតុÑករRជញ កä? លអចិៃöន?យ៍ ឬេVយRជញ កä? លែដលែតងWងំ
សFមប់ករណីជក់Ñក់äមួយេនះ។ េហីយករករណីខzះ ក៏Rចមនជ
ទFមង់ៃនករេVះF*យWមFបព័នធតុÑករែដរ។ 

 RFស័យេទេលីនិយមន័យជក់Ñក់ មនតុÑករថន ក់តំបន់ និង 
អន?រជតិ ចំនួនFបែហល ១៥ ែដលភគេFចីន មនលកខណៈអចិៃöន?យ៍។ 
តុÑករអចិៃöន?យ៍ទងំអស់េនះ រួមបញចូ លទងំតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ
ែដលជ*ថ ប័នតុÑករដ៏សំខន់មួយរបស់អងគករសហFបជជតិ *Ñជំ
រះក?ី   អន?រជតិសFមប់ចបប់សមុFទ តុÑករFពហមទណ[ អន?រជតិ តុÑករ
យុត?ិធម៌ទUីបអឺរ ៉ុប តុÑករសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប តុÑករសិទធិមនុស;Rេមរកិ
កងំ និងតុÑករសិទធិមនុស;និងសិទធិFបជជនទUីបRöហUចិ។ 

  តុÑករ FកGមFបឹក#ជំនំុជFមះ ឬ*ថ ប័នតុÑករផ;ងេទfត េនកនុង
ចបប់អន?រជតិ មិនធz ប់មនបញ£  ខUះខតឯក-ជយភព ឬអនគតិេនេឡយី
េទ។ ជទូេទ តុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ Fតvវបនទទួលករេគរពខពស់ និង
Fតvវបនចត់ទុកថ មនសុចរតិភពវជិជ ជីវៈនិងមនសមតថភពវជិជ ជីវៈFគប់
Fគន់ កនុងចំេäមេចFកមរបស់ខzួន FពមទងំេនកនុងតុÑករេផ;ងេទfត
ែដលេទីបបនេលីកេឡីង។ តុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ មនភពេបីកចំហ



61 
 

េដីមបទីទួលបននូវ*លFកមវនិិចឆ័យចងកតពUកិចចពីភគីទីបី ែដលមិនមន
ផលFបេយជន៍េនកនុងសំណំុេរüងេនះ។ 

 យ៉ងäមិញ យន?ករៃនករវនិិចឆ័យក?ីេនះ មនមិនខUះេទ េនកនុង
សហគមន៍អន?រជតិ។ ជួនកលមនទឡ£ីករណ៍េលីកេឡីងថ យន?ករែបប
េនះ មនេFចីនេពកផង ជជងករែដលមនករេលីកេឡងីថ យន?ករែបប
េនះ មនតិចតួចេពកេនះ។ 

 ករវនិិចឆ័យក?ី RចមនទFមង់ជRជញ កä? ល ឧទហរណ៍ េនចំេពះ
មុខតុÑករRជញ កä? លអចិៃöន?យ៍ ឬេVយRជញ កä? លែដលែតងWងំ
សFមប់ករណីជក់Ñក់äមួយេនះ។ េហីយករករណីខzះ ក៏Rចមនជ
ទFមង់ៃនករេVះF*យWមFបព័នធតុÑករែដរ។ 

 RFស័យេទេលីនិយមន័យជក់Ñក់ មនតុÑករថន ក់តំបន់ និង 
អន?រជតិ ចំនួនFបែហល ១៥ ែដលភគេFចីន មនលកខណៈអចិៃöន?យ៍។ 
តុÑករអចិៃöន?យ៍ទងំអស់េនះ រួមបញចូ លទងំតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ
ែដលជ*ថ ប័នតុÑករដ៏សំខន់មួយរបស់អងគករសហFបជជតិ *Ñជំ
រះក?ី   អន?រជតិសFមប់ចបប់សមុFទ តុÑករFពហមទណ[ អន?រជតិ តុÑករ
យុត?ិធម៌ទUីបអឺរ ៉ុប តុÑករសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប តុÑករសិទធិមនុស;Rេមរកិ
កងំ និងតុÑករសិទធិមនុស;និងសិទធិFបជជនទUីបRöហUចិ។ 

  តុÑករ FកGមFបឹក#ជំនំុជFមះ ឬ*ថ ប័នតុÑករផ;ងេទfត េនកនុង
ចបប់អន?រជតិ មិនធz ប់មនបញ£  ខUះខតឯក-ជយភព ឬអនគតិេនេឡយី
េទ។ ជទូេទ តុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ Fតvវបនទទួលករេគរពខពស់ និង
Fតvវបនចត់ទុកថ មនសុចរតិភពវជិជ ជីវៈនិងមនសមតថភពវជិជ ជីវៈFគប់
Fគន់ កនុងចំេäមេចFកមរបស់ខzួន FពមទងំេនកនុងតុÑករេផ;ងេទfត
ែដលេទីបបនេលីកេឡីង។ តុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ មនភពេបីកចំហ

 
 
ដល់រដ}ទងំអស់ែដលជរដ}ភគីរបស់លកខន?ិកៈរបស់តុÑករ គឺថសFមប់រដ}
ទងំអស់ែដលជសមជិករបស់អងគករសហFបជជតិ ក៏ដូចជ រដ}ែដលមិន
ែមនជសមជិកែដរ េVយRFស័យេទេលីលកខខណ[ មួយចំនួន។  

 បញ£ Fបឈមដ៏ចមបងសំខន់បំផុតមួយសFមប់តុÑករអន?រជតិ គឺ 
លកខណៈៃនយុW? ធិកររបស់តុÑករទងំេនះ។ Wមទស;នៈនីតិរដ} េនកនុង
ចបប់ជតិ េគចត់ទុកថ មិនRចទទួលយកបនេទ Fបសិនេបីភគីៃនវ3ិទ
äមួយ RចសេFមចថេតីតុÑករäមួយ មនឬមិនមនយុW? ធិករ េន
កនុងករេបីកសវនករជំនំុជFមះ និងសេFមចអំពីករណីរបស់ពួកេគេនះ។   
លទធផលែដលេជfសមិនរួចៃនFបព័នធែបបេនះ គឺថវ3ិទនឹងេនែតមិនRច 
េVះF*យបន។ 

 ជករពិតäស់ នីតិរដ}េនកFមិតជតិ តFមvវឱយតុÑករមនយុW? -       
ធិករVច់ខត។ េនះមនន័យថ តុÑករេធUីេសចក?ីសេFមចេVយែផïកេទ
េលីលកខណៈវនិិចឆ័យអពយFកឹត មិនពឹងែផïកេទេលីករយល់Fពមពីភគីែដល
ពក់ព័នធេនះេឡយី េទះបីជតុÑករេនះ មនសមតថកិចចកនុងករេបីកសវន
ករនិងសេFមចេទេលីករណីេនះឬមិនមនក៏េVយ។ 

 តុÑករអន?រជតិមួយចំនួនដូចែដលបនេលីកេឡីងខងេលី ពិតជ
មនយុW? ធិករVច់ខត។ តុÑករសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប គឺជឧទហរណ៍
មួយ សFមប់េហតុផល*មញញមួយែដលថ រដ}មួយមិនRចជសមជិក
របស់FកGមFបឹក#ទUីបអឺរ ៉ុបបនេទ Fបសិនេបីរដ}េនះ មិនទទួលយកយុW? ធិករ
Vច់ខតរបស់តុÑករសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុបេនះ។ បុ៉ែន?តុÑករេផ;ងេទfត 
មិនមនយុW? ធិករVច់äត់ែបបេនះេទ េហយីតFមvវឱយមនករយល់Fពមពី
ភគី េដីមបីRចេបីកសវនករសំណំុេរüងäមួយបន។ Fបករគួរឲយចប់
Rរមមណ៍បំផុតនិងែដលមនបញ£ បំផុតេនះ ករមិនមនយុW? ធិករVច់ខត 
របស់តុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ កនុងករណីសំណំុេរüងែដលមនភពចFមvងច



62
 

Fមស់ជេFចីនេនះ។ 

 ជលទធផល Fបសិនេបីរដ}äមួយមនបំណងេធUីែបបេនះ រដ}ែដលជ
ភគីចុងចេមzីយ Rច--ងំដំេäះF*យវ3ិទជមួយរដ}ែដលជេដីមបណ?ឹ ង
WមរយៈតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ ឬ--ងំទFមង់äមួយេផ;ងេទfតៃនករ
េVះF*យWមផzូវតុÑករឬRជញ កä? លបន។ ដូេចនះេហយី វ3ិទេនែត
មិនRចេVះF*យបនដែដល។ 

 ចំណុចេនះក៏មនករមិនេពញចិត?កនុងន័យជទូេទេFចីនែដរ៖ Fបសិន
េបីមិនមនករវនិិចឆ័យេសចក?ី ែដលជក់ចបស់មួយទក់ទងនឹងរេំÑភបំពន
េទេលីចបប់អន?រជតិ ែដលFតvវបនេចទេឡីងេទេនះ  3េធUីឱយចុះេខ#យ
ដល់ភពចបស់Ñស់ៃនខzឹម*រពិ*? ររបស់ចបប់អន?រជតិ។ មនករពិត
ែដលេគបនដឹងឮថ វ3ិទមួយចំនួន RចFតvវបនទប់*ក ត់ ឬFតvវបនេVះ
F*យWមរយៈករទូត Fបសិនេបីមនករវនិិចឆ័យចបស់Ñស់äមួយ 
េVយតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ ទក់ទងជមួយនឹងករណីFសេដfងគន េនះ។ 

 េនកនុងបរបិទេនះ គួរកត់សមគ ល់ថ មFW ៣៦ កថខណ[  ២ ៃនលកខ-
ន?ិកៈតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ មនែចងបទបបញញត?ិមួយ ែដលរដ}ននRច 
ផ?ល់ករFពមេFពfងជមុន កនុងករទទួលយកយុW? ធិករVច់ខតរបស់តុÑ
ករ េនកនុងករណីFបឆងំនឹងរដ} ែដលបនទទួលយកនូវកតពUកិចចដូចគន
េនះ។ ថមីៗេនះ បទបបញញត?ិេនះ មិនសូវមនFបសិទធភពេនះេទ។ រហូតមក
ទល់េពលេនះ មនរដ}ចំនួនែត ៦៧ បុ៉េä© ះ ែដលបនទទួលយកយុW? ធិករ
Vច់ខតរបស់តុÑករ។ គួរឱយេ*ក*? យ ភគេFចីនៃនរដ}ទងំេនះ ក៏បន
េធUីករបFមGងទុកមិនអនុវត?នូវបទបបញញត?ិជេFចីនែដរ ែដលជេហតុបä? ល
ឲយមនករភន់Fចឡំមួយ េទេលីករណីជេFចីន អំពីលកខខណ[ តFមvវែដល
ែចងអំពីរដ}េផ;ងេទfត ែដលបនទទួលយកកតពUកិចចដូចគន េនះ។ 
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Fមស់ជេFចីនេនះ។ 

 ជលទធផល Fបសិនេបីរដ}äមួយមនបំណងេធUីែបបេនះ រដ}ែដលជ
ភគីចុងចេមzីយ Rច--ងំដំេäះF*យវ3ិទជមួយរដ}ែដលជេដីមបណ?ឹ ង
WមរយៈតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ ឬ--ងំទFមង់äមួយេផ;ងេទfតៃនករ
េVះF*យWមផzូវតុÑករឬRជញ កä? លបន។ ដូេចនះេហយី វ3ិទេនែត
មិនRចេVះF*យបនដែដល។ 

 ចំណុចេនះក៏មនករមិនេពញចិត?កនុងន័យជទូេទេFចីនែដរ៖ Fបសិន
េបីមិនមនករវនិិចឆ័យេសចក?ី ែដលជក់ចបស់មួយទក់ទងនឹងរេំÑភបំពន
េទេលីចបប់អន?រជតិ ែដលFតvវបនេចទេឡីងេទេនះ  3េធUីឱយចុះេខ#យ
ដល់ភពចបស់Ñស់ៃនខzឹម*រពិ*? ររបស់ចបប់អន?រជតិ។ មនករពិត
ែដលេគបនដឹងឮថ វ3ិទមួយចំនួន RចFតvវបនទប់*ក ត់ ឬFតvវបនេVះ
F*យWមរយៈករទូត Fបសិនេបីមនករវនិិចឆ័យចបស់Ñស់äមួយ 
េVយតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ ទក់ទងជមួយនឹងករណីFសេដfងគន េនះ។ 

 េនកនុងបរបិទេនះ គួរកត់សមគ ល់ថ មFW ៣៦ កថខណ[  ២ ៃនលកខ-
ន?ិកៈតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ មនែចងបទបបញញត?ិមួយ ែដលរដ}ននRច 
ផ?ល់ករFពមេFពfងជមុន កនុងករទទួលយកយុW? ធិករVច់ខតរបស់តុÑ
ករ េនកនុងករណីFបឆងំនឹងរដ} ែដលបនទទួលយកនូវកតពUកិចចដូចគន
េនះ។ ថមីៗេនះ បទបបញញត?ិេនះ មិនសូវមនFបសិទធភពេនះេទ។ រហូតមក
ទល់េពលេនះ មនរដ}ចំនួនែត ៦៧ បុ៉េä© ះ ែដលបនទទួលយកយុW? ធិករ
Vច់ខតរបស់តុÑករ។ គួរឱយេ*ក*? យ ភគេFចីនៃនរដ}ទងំេនះ ក៏បន
េធUីករបFមGងទុកមិនអនុវត?នូវបទបបញញត?ិជេFចីនែដរ ែដលជេហតុបä? ល
ឲយមនករភន់Fចឡំមួយ េទេលីករណីជេFចីន អំពីលកខខណ[ តFមvវែដល
ែចងអំពីរដ}េផ;ងេទfត ែដលបនទទួលយកកតពUកិចចដូចគន េនះ។ 

 
 
 ចបស់äស់ថ វធីិេដីមបសីេFមចបននីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ គឺករ
ទទួលយកជទូេទ ៃនយុW? ធិករVច់ខតរបស់តុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ
FសបWមមFW៣៦ កថខណ[  ២ ៃនលកខន?ិកៈ។ ទUីបអឺរ ៉ុប Rចេដីរតួនទីជ
គFមvមួយេនកនុងចំណុចមួយេនះ គឺថ រដ}មិនRចចូលរួមេនកនុងសហភព     
អឺរ ៉ុបនិងFកGមFបឹក#អឺរ ៉ុបបនេទ Fបសិនេបីរដ}េនះ មិនទទួលយកនូវយុW? ធិករ
Vច់ខតរបស់តុÑករយុត?ិធម៌អឺរ ៉ុប េនទីFកGងលុចហ;មឹបួ៊ និងតុÑករសិទធិ
មនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប េនទីFកGងö*? ស់បឺ៊គ។ ក៏បុ៉ែន? គួរកត់សមគ ល់ថ មិនែមនFគប់
រដ}ទងំអស់ៃនទUីបអឺរ ៉ុប បនទទួលយកនូវយុW? ធិករVច់ខតរបស់តុÑករ
យុត?ិធម៌អន?រជតិេនះេទ។ 

 បញ£ មួយេទfតែដលេលចេឡងី េនេពលែដលបទV} ននិង*ថ ប័នជ
េFចីន េVយរមួបញចូ លទងំតុÑករផង បនរកី*យភពេFចីនេឡងីេនះ គឺ
ថ េចFកមនឹងមនករលំបកកន់ែតខz ងំេឡងី កនុងករបកF*យនិងអនុវត?
ចបប់អន?រជតិ ឲយមនភពសីុចងU ក់។ បុ៉ែន? េចFកមទងំេនថន ក់ជតិ និង
ថន ក់អន?រជតិ បនេឆzីយតបចំេពះបញ£ Fបឈមទងំអស់េនះ Wមរយៈករ
ពិេFគះេយបល់កន់ែតេFចីនេឡីងេទេលីេសចក?ីសេFមច េVយតុÑករ
េផ;ងេទfត េហតុដូេចនះេហីយ ករណីេនះបេងកីត ឱយមនជអន?រកមមេFចីន
កFមិតនិងពហុFបព័នធ។ ករអនុវត?ៃនករFបFស័យទក់ទង កិចចសនទន និង
ករទញយកេសចក?ីសេFមច េVយេបីកចំហ ជមួយ*ថ ប័នFបôក់Fបែហល
គន េនះទំនងជរមួចំែណកដល់ករទប់*ក ត់ភពមិនសីុចងU ក់គន ចមបងៗ Fពម
ទងំភពមិនFបកដFបជ េនកនុងករអនុវត?ចបប់អន?រជតិ។ 

៣.២.១ ករពFងឹងករអនុវត?ឲយបនFគប់Fគន់ 
 េមធវអីន? រជតិលបីលបញមន ក់  េឈម ះ  លUីស  េហនឃីន  (Louis	

Henkin) ធz ប់បនសរេសរថ៖ “Fបែហលជករពិតែដលថ រដ}េសទីរែតទងំ
អស់ បនេគរពWមេសទីរែតFគប់េគលករណ៍ទងំអស់ៃនចបប់អន?រជតិ  និង
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េសទីែតFគប់កតពUកិចចរបស់ពួកេគ េនេសទីរែតFគប់េពលេវÑទងំអស់។” 

 េទះបីជកររេំÑភចបប់អន?រជតិពិតជបនេកីតេឡីង េហីយជ      
េរüយៗ Fតvវបនផ;ពUផ#យជ*ធរណៈ និងFតvវបនពិភក#ជេFចីនក៏
េVយ ក៏ករណីទងំេនះ េនែតជករណីេលីកែលងែដលបញជ ក់អំពីវធិន
ទំងេនះែតបុ៉េä© ះ។ អនកសេងកតករណ៍និងអនកអនុវត?ភគេFចីន ទទួល
*គ ល់ថ ចបប់អន?រជតិ FតvវបនេគេគរពWម ជទូេទ។ ដូេចនះេហីយ ករ
ពFងឹងករអនុវត? ôក់បីដូចជមិនែមនជបញ£ ចមបងេនះេទ។ 

 បុ៉ែន? *ថ នភពសថិតេនឆង យពីករេពញចិត?ខz ងំäស់។ ដូចែដល
បនកត់សមគ ល់ពីខងេលីេហយីថ គម នភន ក់ងរពFងឹងករអនុវត?ចបប់ថន ក់  
កä? ល ែដលមនកមz ងំផ? ច់មុខ េនកនុងសហគមន៍អន?រជតិេទ។ ពិត
äស់ មន*ថ ប័នមួយចំនួនែដលមនសមតថកិចចនិងមនអំäចេនកនុងករ
ធន ឬយ៉ងេôចäស់ បុ៉នប៉ងកនុងករធន ឱយមនករអនុេÑមេទ
Wមចបប់អន?រជតិ។    បុ៉ែន?  ភគេFចីនៃន*ថ ប័នទងំេនះ Rចគម នFបសិទធ   
ភព។ 

 *ថ ប័នែដលចមបងជងេគកនុងចំេäម*ថ ប័នទងំអស់េនះ គឺFកGម
Fបឹក#សន?ិសុខរបស់អងគករសហFបជជតិ ែដលFតvវបនេគដឹង*គ ល់េFចីន
េនះ មនសមតថកិចចកនុងករចត់វធិនករWមរយៈករេFបីFបស់កមz ងំFបសិន 
េបីចបំច់ កនុងករណីែដលFកGមFបឹក#សន?ិសុខេនះ កំណត់ថសន?ិភព និង
សន?ិសុខអន?រជតិ ទទួលរងករគំ-មកំែហង ឬFតvវករ*? េឡងីវញិ។ 

 បុ៉ែន? ជេរüយៗ ែតងមនករេចទសួរអំពី ភពេសមីៃដរបស់*ថ ប័នេនះ 
េហយីជួនកល FកGមFបឹក#េនះ FតvវបនេចទFបកន់អំពីករអនុវត?នូវស?ង់Vរ
ពីរ។ េហតុផលមួយសFមប់បញ£ េនះ គឺថ FកGមFបឹក#េនះ ជេរüយៗ Fតvវ
បន--ងំមិនឱយអនុវត?នូវវធិនករäមួយបន េVយ*រែតសិទធិកនុងករេវ ៉
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េសទីែតFគប់កតពUកិចចរបស់ពួកេគ េនេសទីរែតFគប់េពលេវÑទងំអស់។” 

 េទះបីជកររេំÑភចបប់អន?រជតិពិតជបនេកីតេឡីង េហីយជ      
េរüយៗ Fតvវបនផ;ពUផ#យជ*ធរណៈ និងFតvវបនពិភក#ជេFចីនក៏
េVយ ក៏ករណីទងំេនះ េនែតជករណីេលីកែលងែដលបញជ ក់អំពីវធិន
ទំងេនះែតបុ៉េä© ះ។ អនកសេងកតករណ៍និងអនកអនុវត?ភគេFចីន ទទួល
*គ ល់ថ ចបប់អន?រជតិ FតvវបនេគេគរពWម ជទូេទ។ ដូេចនះេហីយ ករ
ពFងឹងករអនុវត? ôក់បីដូចជមិនែមនជបញ£ ចមបងេនះេទ។ 

 បុ៉ែន? *ថ នភពសថិតេនឆង យពីករេពញចិត?ខz ងំäស់។ ដូចែដល
បនកត់សមគ ល់ពីខងេលីេហយីថ គម នភន ក់ងរពFងឹងករអនុវត?ចបប់ថន ក់  
កä? ល ែដលមនកមz ងំផ? ច់មុខ េនកនុងសហគមន៍អន?រជតិេទ។ ពិត
äស់ មន*ថ ប័នមួយចំនួនែដលមនសមតថកិចចនិងមនអំäចេនកនុងករ
ធន ឬយ៉ងេôចäស់ បុ៉នប៉ងកនុងករធន ឱយមនករអនុេÑមេទ
Wមចបប់អន?រជតិ។    បុ៉ែន?  ភគេFចីនៃន*ថ ប័នទងំេនះ Rចគម នFបសិទធ   
ភព។ 

 *ថ ប័នែដលចមបងជងេគកនុងចំេäម*ថ ប័នទងំអស់េនះ គឺFកGម
Fបឹក#សន?ិសុខរបស់អងគករសហFបជជតិ ែដលFតvវបនេគដឹង*គ ល់េFចីន
េនះ មនសមតថកិចចកនុងករចត់វធិនករWមរយៈករេFបីFបស់កមz ងំFបសិន 
េបីចបំច់ កនុងករណីែដលFកGមFបឹក#សន?ិសុខេនះ កំណត់ថសន?ិភព និង
សន?ិសុខអន?រជតិ ទទួលរងករគំ-មកំែហង ឬFតvវករ*? េឡងីវញិ។ 

 បុ៉ែន? ជេរüយៗ ែតងមនករេចទសួរអំពី ភពេសមីៃដរបស់*ថ ប័នេនះ 
េហយីជួនកល FកGមFបឹក#េនះ FតvវបនេចទFបកន់អំពីករអនុវត?នូវស?ង់Vរ
ពីរ។ េហតុផលមួយសFមប់បញ£ េនះ គឺថ FកGមFបឹក#េនះ ជេរüយៗ Fតvវ
បន--ងំមិនឱយអនុវត?នូវវធិនករäមួយបន េVយ*រែតសិទធិកនុងករេវ ៉

 
 
តូកនុងករបដិេសធ របស់សមជិកអចិៃöន?យរ៍បស់ខzួន េហយីជលទធផល ករ
រេំÑភបំពនចបប់អន?រជតិFតvវបនេគទុកេចលេVយមិនបនេVះF*យ។ 
េនកនុងករណីមួយចំនួន សមជិករបស់FកGមFបឹក#េនះ េVយរមួបញចូ លទងំ
សមជិកអចិៃöន?យខ៍zួនឯងែដរ បនរេំÑភេលីធមមនុញញរបស់អងគករសហFប
ជជតិែថមេទfតផង។ 

 បែនថមពីេលីេនះ េទះបីជ*ថ ប័នដូចជFកGមFបឹក#សន?ិសុខរបស់    
អងគករសហFបជជតិ មនអំäចសមតថកិចចកនុងករេVះF*យកររេំÑភ         
បំពនចបប់អន?រជតិ ែដលទក់ទងេទនឹងFបេយជន៍ទូេទរបស់សហគមន៍
អន?រជតិ ជពិេសស ទក់ទងនឹងសន?ិភពនិងសន?ិសុខក៏េVយ ក៏េសទីរែត
គម នយន?ករäមួយែដលមនF*ប់ សFមប់េVះF*យវ3ិទរ3ងរដ}ពីរ 
ែដលេនេFកវ*ិលភពៃនធមមនុញញអងគករសហFបជជតិែដរ។ ដូេចនះេហយី 
ករេVះF*យWមផzូវតុÑករ អំពីវ3ិទទងំេនះ គឺជទូេទមិនRចរកបន
េទេVយ*រែតលកខណៈសម័Fគចិត? ៃនយុW? ធិកររបស់តុÑករយុត?ិធម៌អន?រ-   
ជតិ។ 

 ជលទធផល េនកនុងបញ£ ែដលកន់ែតមនលកខណៈ “ឯកជន” ទFមង់

ែតមួយគត់ៃនករពFងឹងករអនុវត?ែដលRចរកបន ចំេពះរដ}ែដលមន
Rរមមណ៍ថបនFបFពឹត?ខុសេនះ គឺករជួយខzួនឯង។ ឧទហរណ៍ រដ}Rច
ចត់វធិនករសងសឹក Wមផzូវចបប់ ែដលេគេ≠ថជ ករសងសឹកកនុងផzូ វ
ចបប់ ែដលរមួបញចូ ល ដូចជ ករVក់ទណ[ កមមេសដ}កិចច ឬកររតឹបណ?ឹ ងករ
េធUីដំេណីរ និងករបញច ប់ទំនក់ទំនងករទូត។ ពួកេគក៏Rចចត់វធិនករ
ែដលខុសចបប់ែដរ បុ៉ែន? Fតvវបនផ?ល់យុត?ិកមម េVយទេងUីខុសចបប់ែដលរដ}
ភគីäមួយេផ;ងេទfតបនFបFពឹត?ពីមុនមកដូចជករបិទផzូ វជេដីម។ ែត 
េទះជយ៉ងäក៏េVយ បញ£ ទក់ទងនឹងករជួយខzួនឯងេនះ គឺថ Fបសិទធ
ភពរបស់3 មិនមនភពេសមីគន េទ េVយ*រែតេហតុផល*មញញ ែដលថ
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រដ}េនះFតvវពឹងែផïកេទេលីភពខz ងំរបស់ខzួន  េធfបនឹងរដ}មួយេទfត។ េហយី
ក៏មិនមនភពេពញចិត?ែដរ េVយ*រែតមិនមនភគីទីបីឯក-ជយ និង          
អពយFកឹតយäមួយ ចូលរមួពក់ព័នធេនកនុងករវនិិចឆ័យថេតី កតពUកិចចWម
ចបប់អន?រជតិ ពិតជFតvវបនបំពនឬអត់េនះ។ ករេVះF*យវ3ិទ មិនគួរ
ជបញ£ ៃនអំäចេនះេទ បុ៉ែន? 3គួរែតជបញ£ ៃនចបប់េទវញិេទ។ 

៣.៣ េហតុអUីបនជនីតិរដ}អន?រជតិមិនRចខUះបន? 
 ជេរüយៗ មនករេលីកេឡីងថ នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ េដីរតួនទី
បេFមីដល់Fបេយជន៍Fសេដfងគន េទនឹងនីតិរដ}េនថន ក់ជតិែដរ។ េនកនុង         
ទស;នៈេនះ នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ េលីកកមពស់ភពRចទស;ន៍ទយទុក
បន និងសមភពកនុងទំនក់ទំនងរ3ងរដ}និងសមជិកេផ;ងេទfត ៃនចបប់
អន?រជតិ FពមទងំរតឹតបិតេទេលីករេFបីFបស់អំäចWមទំេនីងចិត?។ ក៏
បុ៉ែន? មនេហតុផលេផ;ងេទfតជេFចីន អំពីមូលេហតុសំខន់ែដលរដ} អងគករ
*ថ ប័ន ឬបុគគលទងំHយ គួរេគរពចបប់អន?រជតិ។ 

 ទីមួយ Wមទំេនfមមក ចបប់អន?រជតិគឺជបណ?ុ ំ ៃនបទV} ន  និង  *ថ -
ប័ន ែដលមនេគលបំណងបេងកីតនិងែថរក#សន?ិភពនិងសន?ិសុខេនកនុង
សងគមរបស់រដ}ទងំHយ។ បែនថមពីេលីេនះេទfត *ខមួយរបស់ចបប់អន?រ-
ជតិ គឺចបប់មនុស;ធម៌ មនេគលបំណងកនុងករេធUីឱយមនអំេពីមនុស;ធម៌
េនកនុងករេធUសីöងគ ម Fបសិនេបីជេមz ះហងិ#ពិតជេកីតេឡងីែមន។	

 ជទូេទ មនករទទួល*គ ល់ថ សន?ិភពនិងេសថរភព Rចនឹងមន
ករលំបកខz ងំ កនុងករសេFមចបន Fបសិនេបីគម នចបប់អន?រជតិ ឬFបសិន
េបីចបប់េនះ មិនFតvវបនេគេគរពជទូេទេនះ។សហគមន៍អន?រជតិRä
ធិបេតយយ Rចនឹងមនភពហិង#ខz ងំេFចីនជងសងគមមួយែដលសថិតេន
េFកមនីតិរដ}។ ចបស់Ñស់äស់ថ កិចចករសöងគ មមនលកខណៈេឃេឃ
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រដ}េនះFតvវពឹងែផïកេទេលីភពខz ងំរបស់ខzួន  េធfបនឹងរដ}មួយេទfត។ េហយី
ក៏មិនមនភពេពញចិត?ែដរ េVយ*រែតមិនមនភគីទីបីឯក-ជយ និង          
អពយFកឹតយäមួយ ចូលរមួពក់ព័នធេនកនុងករវនិិចឆ័យថេតី កតពUកិចចWម
ចបប់អន?រជតិ ពិតជFតvវបនបំពនឬអត់េនះ។ ករេVះF*យវ3ិទ មិនគួរ
ជបញ£ ៃនអំäចេនះេទ បុ៉ែន? 3គួរែតជបញ£ ៃនចបប់េទវញិេទ។ 

៣.៣ េហតុអUីបនជនីតិរដ}អន?រជតិមិនRចខUះបន? 
 ជេរüយៗ មនករេលីកេឡីងថ នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ េដីរតួនទី
បេFមីដល់Fបេយជន៍Fសេដfងគន េទនឹងនីតិរដ}េនថន ក់ជតិែដរ។ េនកនុង         
ទស;នៈេនះ នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ េលីកកមពស់ភពRចទស;ន៍ទយទុក
បន និងសមភពកនុងទំនក់ទំនងរ3ងរដ}និងសមជិកេផ;ងេទfត ៃនចបប់
អន?រជតិ FពមទងំរតឹតបិតេទេលីករេFបីFបស់អំäចWមទំេនីងចិត?។ ក៏
បុ៉ែន? មនេហតុផលេផ;ងេទfតជេFចីន អំពីមូលេហតុសំខន់ែដលរដ} អងគករ
*ថ ប័ន ឬបុគគលទងំHយ គួរេគរពចបប់អន?រជតិ។ 

 ទីមួយ Wមទំេនfមមក ចបប់អន?រជតិគឺជបណ?ុ ំ ៃនបទV} ន  និង  *ថ -
ប័ន ែដលមនេគលបំណងបេងកីតនិងែថរក#សន?ិភពនិងសន?ិសុខេនកនុង
សងគមរបស់រដ}ទងំHយ។ បែនថមពីេលីេនះេទfត *ខមួយរបស់ចបប់អន?រ-
ជតិ គឺចបប់មនុស;ធម៌ មនេគលបំណងកនុងករេធUីឱយមនអំេពីមនុស;ធម៌
េនកនុងករេធUសីöងគ ម Fបសិនេបីជេមz ះហងិ#ពិតជេកីតេឡងីែមន។	

 ជទូេទ មនករទទួល*គ ល់ថ សន?ិភពនិងេសថរភព Rចនឹងមន
ករលំបកខz ងំ កនុងករសេFមចបន Fបសិនេបីគម នចបប់អន?រជតិ ឬFបសិន
េបីចបប់េនះ មិនFតvវបនេគេគរពជទូេទេនះ។សហគមន៍អន?រជតិRä
ធិបេតយយ Rចនឹងមនភពហិង#ខz ងំេFចីនជងសងគមមួយែដលសថិតេន
េFកមនីតិរដ}។ ចបស់Ñស់äស់ថ កិចចករសöងគ មមនលកខណៈេឃេឃ

 
 
ហួសេហតុ Fបសិនេបីមិនគម នករេគរពចបប់មនុស;ធម៌ ។	

 បែនថមពីេលីេនះេទfត   ចបប់អន?រជតិកន់ែតមនេគលបំណងេVះ
F*យបញ£ តំបន់ ឬជសកល។ ឧFកិដ}កមមអន?រជតិ េភវរកមមអន?រជតិ ទី
ផ#រហរញិញ វតថុ មិន FបFកតី  ករគំ-មកំែហងដល់បរ*ិថ ន(ករបំពុល
បរយិកស ករបំពុលទឹក ករេកីនេឡីងកំេµែផនដី  ជីវតិសតUៃFព ែដល
ទទួលរងករគំ-មកំែហង េFគះថន ក់េVយ*រែត*រធតុនុយេកzែអ៊រ  ឬ*រ
ធតុេFគះថន ក់ េផ;ងៗេទfត)គឺជ ឧទហរណ៍យ៉ងចបស់។ បញ£ ែបប
េនះ មិនRចFតvវបនេVះF*យ ឬកត់បនថយេVយរដ}äមួយេធUីែតមន ក់
ឯងបនេនះេទ  បុ៉ែន?ទមទរេRយមនកិចចសហFបតិបត?ិករអន?រជតិ  និង
និយត័កមមអន?រជតិ។   នីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ នឲំយមនដំេäះF*យ
បញ£ ថន ក់តំបន់និងថន ក់សកលខិតចូលកន់ែតជិតគន ។ 

 ចបប់អន?រជតិ ក៏មនករបរមភកន់ែតេកីនេឡីងទក់ទងជមួយនឹង
បញ£ សិទធិមនុស;េនជំុវញិពិភពេÑកែដរ។ ជករពិតäស់ សិទធិទងំអស់
េនះ ែតងែតªនៈេសទីរេសមីគន  េនកនុងចបប់រដ}ធមមនុញញរបស់ជតិ។ បុ៉ែន? េទះបី
ជែបបេនះក៏េVយ ចបប់សិទធិមនុស;េនថន ក់ជតិ េនែតFតvវករបញជ ក់
អះRង និងេធUីឱយមនេសថរភព Wមរយៈចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ។ 

 ដូចគន េនះែដរ ចបប់អន?រជតិ តុÑករសិទធិមនុស;អន?រជតិ និងយន?
ករWមVនេផ;ងេទfត RចេដីរតួនទីFតìតពិនិតយបែនថមេទfតមួយ  េទេលី
*ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិេនកFមិតថន ក់ជតិ ដូេចនះ 3នឹងបំេពញបែនថមេទេលីករ
ករFតìតពិនិតយេដីមបឱីយមនតុលយភព េនថន ក់ជតិ។ ករបកF*យពនយល់
បែនថមេទfតអំពីចំណុចទំងអស់េនះ មនេនកនុងែផនកខងេFកយេទfត។ 
សFមប់េពលេនះ គឺRចនិយយបនFគប់Fគន់ថ មន*រៈសំខន់äស់
កនុងករ ករេគរពចបប់អន?រជតិ សFមប់ជំរុញពFងឹងករករពរសិទធិមនុស;
េនថន ក់ជតិ។ 
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 ចំណុចែដលេទីបែតបនេរfប-ប់ខងេលី មនអUីមួយែដលដូចគន ៖ េន
ទីបំផុត នីតិរដ}ថន ក់អន?រជតិ េដីរតួនទីេដីមបបីេFមីផលFបេយជន៍របស់បុគគល
មនុស;ជតិ។ 

៤. <រពឹង=0ស័យý5 េNវPញេNម˝ៃននីតិរដ' 
េF?5 ˝់Gតិ និងអនBរGតិ 
៤.១ ទំនក់ទំនងរ3ងកFមិតទងំពីរ 
 េយីងបនេឃីញេហីយថ នីតិរដ}េនកFមិតជតិ  និងអន?រជតិមន         
ចំណុចដូចគន ជេFចីន។ នីតិរដ}មនន័យដូចគន េនកFមិតទងំពីរ៖ ចបប់Fតvវ
ែតទទួលបនករអនុវត?Wម។ នីតិរដ} ក៏មនលកខណៈដូចគន េនកFមិតទងំពីរ
ែដរ៖ គឺថ មន*ថ ប័នតុÑករឯក-ជយនិងអនគតិមួយ ែដលេធUីឲយបនដឹង
ឮFគប់Fគន់អំពីចបប់ មនភពចបស់Ñស់ មនករបងកលកខណៈងយFសìល
កនុងករទទួលបន និងFតvវអនុវត?េVយេសមីភពគន េទេលីមនុស;ទងំអស់។ 

 បុ៉ែន? េតីនីតិរដ}ថន ក់អន?រជតិ ពិតជមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងនីតិរដ}
ថន ក់ជតិែដរឬេទ? េតីនីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ RចទទួលFបេយជន៍ពីនីតិ
រដ}េនកFមិតជតិែដរឬេទ? េតីនីតិរដ}េនកFមិតជតិ RចFតvវបនពFងឹងWម 
រយៈនីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិែដរឬេទ?  

 េនកនុងអតីតកល ទំនក់ទំនងរ3ងកFមិតជតិនិងអន?រជតិ មិនែមន
ជអUីែដលេគេរfបចំេឡងីរចួF*ប់េនះេទ។ ក៏បុ៉ែន? េនកនុងេពលបចចុបបននេនះ
ចបប់ជតិនិងចបប់អន?រជតិ មិនRចFតvវបនេគេមីលេឃញីថ េនVច់ពីគន
េទfតេទ យ៉ងេôចäស់ ក៏3មិនេនVច់ពីគន Fគប់វស័ិយ េនកនុងចបប់    
ែដរ។ ចបប់េនកFមិតជតិនិងអន?រជតិ កន់ែតមនអន?រតំណភជ ប់ កន់ែត
េកីនេឡងី។ 

 

េនថន ក់ជតិ។ 

 ចំណុចែដលេទីបែតបនេរfប-ប់ខងេលី មនអUីមួយែដលដូចគន ៖ េន
ទីបំផុត នីតិរដ}ថន ក់អន?រជតិ េដីរតួនទីេដីមបបីេFមីផលFបេយជន៍របស់បុគគល
មនុស;ជតិ។ 
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 ចំណុចែដលេទីបែតបនេរfប-ប់ខងេលី មនអUីមួយែដលដូចគន ៖ េន
ទីបំផុត នីតិរដ}ថន ក់អន?រជតិ េដីរតួនទីេដីមបបីេFមីផលFបេយជន៍របស់បុគគល
មនុស;ជតិ។ 

៤. <រពឹង=0ស័យý5 េNវPញេNម˝ៃននីតិរដ' 
េF?5 ˝់Gតិ និងអនBរGតិ 
៤.១ ទំនក់ទំនងរ3ងកFមិតទងំពីរ 
 េយីងបនេឃីញេហីយថ នីតិរដ}េនកFមិតជតិ  និងអន?រជតិមន         
ចំណុចដូចគន ជេFចីន។ នីតិរដ}មនន័យដូចគន េនកFមិតទងំពីរ៖ ចបប់Fតvវ
ែតទទួលបនករអនុវត?Wម។ នីតិរដ} ក៏មនលកខណៈដូចគន េនកFមិតទងំពីរ
ែដរ៖ គឺថ មន*ថ ប័នតុÑករឯក-ជយនិងអនគតិមួយ ែដលេធUីឲយបនដឹង
ឮFគប់Fគន់អំពីចបប់ មនភពចបស់Ñស់ មនករបងកលកខណៈងយFសìល
កនុងករទទួលបន និងFតvវអនុវត?េVយេសមីភពគន េទេលីមនុស;ទងំអស់។ 

 បុ៉ែន? េតីនីតិរដ}ថន ក់អន?រជតិ ពិតជមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងនីតិរដ}
ថន ក់ជតិែដរឬេទ? េតីនីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ RចទទួលFបេយជន៍ពីនីតិ
រដ}េនកFមិតជតិែដរឬេទ? េតីនីតិរដ}េនកFមិតជតិ RចFតvវបនពFងឹងWម 
រយៈនីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិែដរឬេទ?  

 េនកនុងអតីតកល ទំនក់ទំនងរ3ងកFមិតជតិនិងអន?រជតិ មិនែមន
ជអUីែដលេគេរfបចំេឡងីរចួF*ប់េនះេទ។ ក៏បុ៉ែន? េនកនុងេពលបចចុបបននេនះ
ចបប់ជតិនិងចបប់អន?រជតិ មិនRចFតvវបនេគេមីលេឃញីថ េនVច់ពីគន
េទfតេទ យ៉ងេôចäស់ ក៏3មិនេនVច់ពីគន Fគប់វស័ិយ េនកនុងចបប់    
ែដរ។ ចបប់េនកFមិតជតិនិងអន?រជតិ កន់ែតមនអន?រតំណភជ ប់ កន់ែត
េកីនេឡងី។ 

 
 
 ឧទហរណ៍ចបស់បំផុតមួយ គឺ ចបប់រដ}ធមមនុញញ ែដលមនែចងអំពី
សិទធិរបស់ពលរដ} មនករFតìតសីុគន យ៉ងេFចីនជមួយនឹងចបប់សិទធិមនុស;
អន?រជតិ។ ឧទហរណ៍ សពUៃថងេនះ មនករលំបកកនុងករFសៃមថ រដ}ធមម-    
នុញញថមីៃនFបេទសមួយ FតvវបនេរfបចំបេងកីតេឡងីេVយគម នករេយងចបស់
Ñស់េទដល់ឧបករណ៍សិទធិមនុស;អន?រជតិ និងដកFសង់ពីឧបករណ៍សិទធិ
មនុស;អន?រជតិេនះ។ េនកនុងករណីមួយចំនួន រដ}ធមមនុញញែចងថ ចបប់         
អន?រជតិគឺជែផនកមួយរបស់ចបប់ជតិ។ 

 ឧទហរណ៍េផ;ងេទfតៃនអន?រតំណភជ ប់ែដលមនករេកីនេឡងីេនះ 
Rចរកេឃញីេនកនុងចបប់បរ*ិថ ន និងចបប់វនិិេយគ។ 

 Wមករពិត េហីយេនះគឺជFបករសំខន់ខz ំងកនុងករកត់សមគ ល់
េVយអនកនេយបយែដលជសមជិក*ថ ប័ននីតិបបញញត?ិជតិ េVយ*រែត
មនករេកីនេឡីងៃនចំនួនសនធិសញញ េនកនុងវស័ិយេផ;ងៗេនះ េសរភីព
របស់អនកេធUីចបប់ថន ក់ជតិកនុងករចត់វធិនករេទេលីអUីមួយ ក៏កន់ែតFតvវ
បនកំហតិេកីនេឡងីែដរ។ ធតុផ;ដ៏ំសំខន់បំផុតមួយកនុងករេធUីចបប់េនថន ក់
ជតិនេពលបចចុបបននេនះ គឺថ អនកេធUីចបប់FតvវFបកដថ ចបប់Fតvវបនអនុ-   
ម័តេVយអនុេÑមWមសនធិសញញ  ែដលរដ}របស់ខzួនបនកz យជភគី។    
ឧទហរណ៍និងករពនយល់អំពីចំណុចេនះ Rចរកេឃញីេនកនុងករេបះពុមភ
ផ#យរបស់សហភពអន?រសភ ែដលមនចំណងេជីងថ សភនិងលទធិFបជ
ធិបេតយយកនុ ងសតវត;រទី៍២១ ែដលេយងីបនេយងេនចុងេសfវេភមគគុេទស
ក៍េនះ។  

 ធតុផ;ំេនះ មន*រៈសំខន់ជពិេសសេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស;។ 
ដូេចនះេហីយ េនកនុងដំេណីរករជកតពUកិចចកនុងករេធUីឱយFបកដFបជថ 
ចបប់ែដលបនេសនីេឡងី FតvវអនុេÑមជមួយនឹងរដ}ធមមនុញញៃនFបេទសេនះ 
េហយីFសបជមួយគន េនះ ករពិនិតយេទេលីភពសីុគន  FតvវែតេធUីេឡងី េVយ

 
 

៤. <រពឹង=0ស័យý5 េNវPញេNមýៃននីតិរដ' 
េF?5 ý់Gតិ និងអនBរGតិ 
៤.១ ទំនក់ទំនងរ3ងកFមិតទងំពីរ 

 េយីងបនេឃីញេហីយថ នីតិរដ}េនកFមិតជតិ  និងអន?រជតិមន         
ចំណុចដូចគន ជេFចីន។ នីតិរដ}មនន័យដូចគន េនកFមិតទងំពីរ៖ ចបប់Fតvវ
ែតទទួលបនករអនុវត?Wម។ នីតិរដ} ក៏មនលកខណៈដូចគន េនកFមិតទងំពីរ
ែដរ៖ គឺថ មន*ថ ប័នតុ„ករឯក-ជយនិងអនគតិមួយ ែដលេធUីឲយបនដឹង
ឮFគប់Fគន់អំពីចបប់ មនភពចបស់„ស់ មនករបងកលកខណៈងយFស“ល
កនុងករទទួលបន និងFតvវអនុវត?េVយេសមីភពគន េទេលីមនុស;ទងំអស់។ 

 បុ៉ែន? េតីនីតិរដ}ថន ក់អន?រជតិ ពិតជមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងនីតិរដ}
ថន ក់ជតិែដរឬេទ? េតីនីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិ RចទទួលFបេយជន៍ពីនីតិ
រដ}េនកFមិតជតិែដរឬេទ? េតីនីតិរដ}េនកFមិតជតិ RចFតvវបនពFងឹងWម 
រយៈនីតិរដ}េនកFមិតអន?រជតិែដរឬេទ?  

 េនកនុងអតីតកល ទំនក់ទំនងរ3ងកFមិតជតិនិងអន?រជតិ មិនែមន
ជអUីែដលេគេរfបចំេឡងីរចួF*ប់េនះេទ។ ក៏បុ៉ែន? េនកនុងេពលបចចុបបននេនះ
ចបប់ជតិនិងចបប់អន?រជតិ មិនRចFតvវបនេគេមីលេឃញីថ េនVច់ពីគន
េទfតេទ យ៉ងេ™ចŠស់ ក៏3មិនេនVច់ពីគន Fគប់វស័ិយ េនកនុងចបប់    
ែដរ។ ចបប់េនកFមិតជតិនិងអន?រជតិ កន់ែតមនអន?រតំណភជ ប់ កន់ែត
េកីនេឡងី។ 

 ឧទហរណ៍ចបស់បំផុតមួយ គឺ ចបប់រដ}ធមមនុញញ ែដលមនែចងអំពី
សិទធិរបស់ពលរដ} មនករFត“តសីុគន យ៉ងេFចីនជមួយនឹងចបប់សិទធិមនុស;
អន?រជតិ។ ឧទហរណ៍ សពUៃថងេនះ មនករលំបកកនុងករFសៃមថ រដ}ធមម-    
នុញញថមីៃនFបេទសមួយ FតvវបនេរfបចំបេងកីតេឡងីេVយគម នករេយងចបស់
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េគរពWមសនធិសញញ សិទធិមនុស;អន?រជតិ។ 

 ជករសំខន់ែដរ ែដលសភជតិ Fតvវរមួចំែណកដល់ករWមVន និង
ករឃz េំមីល ករអនុវត?បទV} នសិទធិមនុស;អន?រជតិ។ ករេបះពុមភផ#យ
របស់សហភពអន?រសភែដលេទីបនឹងេលីកេឡងីខងេលីេនះ មនឯក*រ
េយងែដលគួរឱយចប់Rរមមណ៍ជេFចីន អំពីរេបfបែដលRចេធUីបនេនកនុងរដ}
ជេFចីន េVយរួមបញចូ លទងំទUីបRöហUិច និងRេមរចិខងតបូងែដរ។ កនុង
ចំេäមចំäប់Rរមមណ៍ជពិេសសេនះ គឺរេបfបែដលសភFបេទសេFប-   
សីុលអនុវត? េទេលីអនុ*សន៍របស់*ថ ប័នសនធិសញញ សិទធិមនុស;ថន ក់         
តំបន់។ មនអនុ*សន៍មួយចំនួនសFមប់សមជិកសភ ែដលFតvវបន
ពនយល់បកF*យលមïិតេនកនុងសិកខ *Ñអន?រជតិស?ីពី*ថ ប័នសិទធិមនុស; 
និងនីតិបបញញត?ិ ែដលបនេរfបចំេឡងីេនកនុងទីFកGងRបូ៊ច េនកនុងឆន ២ំ០១៤ 
ក៏ដូចជករេយងេទដល់អUីែដលេយីងេ≠ថ េគលករណ៍ទីFកGងប៉រសី 
ទក់ទងេទនឹងªនៈៃន*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិ ែដលFតvវបនអនុម័ត
េVយេសចក?ីសេFមចមôសននិបត េលខ ៤៨/១៣៨ ៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន ំ
១៩៩៣។ 

  ជករពិតäស់ េនះមិនែមនជករនិយយថ ធតុផ;ំទងំអស់ៃន
ចបប់អន?រជតិFតvវបនFគបដណ? ប់េVយចបប់ជតិែដរេនះេទ េហីយក៏មិន
ែមនមនន័យថធតុផ;ំទំងអស់ៃនចបប់ជតិ FតvវបនFគបដណ? ប់េVយ
ចបប់អន?រជតិែដរ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបីរដ}អន?-គមន៍េនកនុងរដ}មួយេផ;ង
េទfតកនុងនមជករករពរខzួនេនះ វធិនផzូ វចបប់សំខន់បំផុត បនែចង
ចបស់េនកនុងធមមនុញញរបស់អងគករសហFបជជតិ និងចបប់ជតិទំេនfម-      
ទមz ប់។ 3មិនែមនជបញ£ របស់ចបប់ជតិេឡយី។ 

 ដូចគន េនះែដរ Wមេគលករណ៍ តុÑករែដលFតvវមនសមតថកិចចកនុង
ករេVះF*យករណីäមួយេនះ គឺតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ បុ៉ែន?មិន

 

„ស់េទដល់ឧបករណ៍សិទធិមនុស;អន?រជតិ និងដកFសង់ពីឧបករណ៍សិទធិ
មនុស;អន?រជតិេនះ។ េនកនុងករណីមួយចំនួន រដ}ធមមនុញញែចងថ ចបប់         
អន?រជតិគឺជែផនកមួយរបស់ចបប់ជតិ។ 

 ឧទហរណ៍េផ;ងេទfតៃនអន?រតំណភជ ប់ែដលមនករេកីនេឡងីេនះ 
Rចរកេឃញីេនកនុងចបប់បរ*ិថ ន និងចបប់វនិិេយគ។ 

 Wមករពិត េហីយេនះគឺជFបករសំខន់ខz ំងកនុងករកត់សមគ ល់
េVយអនកនេយបយែដលជសមជិក*ថ ប័ននីតិបបញញត?ិជតិ េVយ*រែត
មនករេកីនេឡីងៃនចំនួនសនធិសញញ េនកនុងវស័ិយេផ;ងៗេនះ េសរភីព
របស់អនកេធUីចបប់ថន ក់ជតិកនុងករចត់វធិនករេទេលីអUីមួយ ក៏កន់ែតFតvវ
បនកំហតិេកីនេឡងីែដរ។ ធតុផ;ដ៏ំសំខន់បំផុតមួយកនុងករេធUីចបប់េនថន ក់
ជតិនេពលបចចុបបននេនះ គឺថ អនកេធUីចបប់FតvវFបកដថ ចបប់Fតvវបនអនុ-   
ម័តេVយអនុេ„មWមសនធិសញញ  ែដលរដ}របស់ខzួនបនកz យជភគី។    
ឧទហរណ៍និងករពនយល់អំពីចំណុចេនះ Rចរកេឃញីេនកនុងករេបះពុមភ
ផ#យរបស់សហភពអន?រសភ ែដលមនចំណងេជីងថ សភនិងលទធិFបជ
ធិបេតយយកនុ ងសតវត;រទី៍២១ ែដលេយងីបនេយងេនចុងេសfវេភមគគុេទស
ក៍េនះ។  

 ធតុផ;ំេនះ មន*រៈសំខន់ជពិេសសេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស;។ 
ដូេចនះេហីយ េនកនុងដំេណីរករជកតពUកិចចកនុងករេធUីឱយFបកដFបជថ 
ចបប់ែដលបនេសនីេឡងី Fតvវអនុេ„មជមួយនឹងរដ}ធមមនុញញៃនFបេទសេនះ 
េហយីFសបជមួយគន េនះ ករពិនិតយេទេលីភពសីុគន  FតvវែតេធUីេឡងី េVយ
េគរពWមសនធិសញញ សិទធិមនុស;អន?រជតិ។ 

 ជករសំខន់ែដរ ែដលសភជតិ Fតvវរមួចំែណកដល់ករWមVន និង
ករឃz េំមីល ករអនុវត?បទV} នសិទធិមនុស;អន?រជតិ។ ករេបះពុមភផ#យ
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េគរពWមសនធិសញញ សិទធិមនុស;អន?រជតិ។ 

 ជករសំខន់ែដរ ែដលសភជតិ Fតvវរមួចំែណកដល់ករWមVន និង
ករឃz េំមីល ករអនុវត?បទV} នសិទធិមនុស;អន?រជតិ។ ករេបះពុមភផ#យ
របស់សហភពអន?រសភែដលេទីបនឹងេលីកេឡងីខងេលីេនះ មនឯក*រ
េយងែដលគួរឱយចប់Rរមមណ៍ជេFចីន អំពីរេបfបែដលRចេធUីបនេនកនុងរដ}
ជេFចីន េVយរួមបញចូ លទងំទUីបRöហUិច និងRេមរចិខងតបូងែដរ។ កនុង
ចំេäមចំäប់Rរមមណ៍ជពិេសសេនះ គឺរេបfបែដលសភFបេទសេFប-   
សីុលអនុវត? េទេលីអនុ*សន៍របស់*ថ ប័នសនធិសញញ សិទធិមនុស;ថន ក់         
តំបន់។ មនអនុ*សន៍មួយចំនួនសFមប់សមជិកសភ ែដលFតvវបន
ពនយល់បកF*យលមïិតេនកនុងសិកខ *Ñអន?រជតិស?ីពី*ថ ប័នសិទធិមនុស; 
និងនីតិបបញញត?ិ ែដលបនេរfបចំេឡងីេនកនុងទីFកGងRបូ៊ច េនកនុងឆន ២ំ០១៤ 
ក៏ដូចជករេយងេទដល់អUីែដលេយីងេ≠ថ េគលករណ៍ទីFកGងប៉រសី 
ទក់ទងេទនឹងªនៈៃន*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិ ែដលFតvវបនអនុម័ត
េVយេសចក?ីសេFមចមôសននិបត េលខ ៤៨/១៣៨ ៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន ំ
១៩៩៣។ 

  ជករពិតäស់ េនះមិនែមនជករនិយយថ ធតុផ;ំទងំអស់ៃន
ចបប់អន?រជតិFតvវបនFគបដណ? ប់េVយចបប់ជតិែដរេនះេទ េហីយក៏មិន
ែមនមនន័យថធតុផ;ំទំងអស់ៃនចបប់ជតិ FតvវបនFគបដណ? ប់េVយ
ចបប់អន?រជតិែដរ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបីរដ}អន?-គមន៍េនកនុងរដ}មួយេផ;ង
េទfតកនុងនមជករករពរខzួនេនះ វធិនផzូ វចបប់សំខន់បំផុត បនែចង
ចបស់េនកនុងធមមនុញញរបស់អងគករសហFបជជតិ និងចបប់ជតិទំេនfម-      
ទមz ប់។ 3មិនែមនជបញ£ របស់ចបប់ជតិេឡយី។ 

 ដូចគន េនះែដរ Wមេគលករណ៍ តុÑករែដលFតvវមនសមតថកិចចកនុង
ករេVះF*យករណីäមួយេនះ គឺតុÑករយុត?ិធម៌អន?រជតិ បុ៉ែន?មិន

 
 
ែមនជតុÑករជតិេនកនុងFបេទសäមួយេនះេទ។ េទះបីជតុÑករ
យុត?ិធម៌អន?រជតិ ពិតជមនយុW? ធិករេនកនុងករណីជក់Ñក់äមួយ
ឬមិនមនេនះ  គឺជបញ£ េVយែឡកទងំFសGងមួយ ដូចែដល3បនផុស
េឡងីេចញពីករពិភក#កនzងមក។ 

 Fសេដfងគន េនះែដរ Fបសិនេបីវ3ិទមួយេកីតេឡីងរ3ងមច ស់ដីធzីä
មួយ និងរដ}បលFកGង អំពីថេតីមច ស់ដីធzីមនសិទធិទទួលបនលិខិតអនុញញ ត
*ងសង់ែដរឬេទេនះ េគFតvវអនុវត?ចបប់ជតិ េហីយតុÑករជតិ នឹងពិ
និតយេទេលីសំណំុេរüងេនះ បុ៉ែន? មិនែមនជតុÑករអន?រជតិេឡយី។  

 បញ£ េផ;ងេVយែឡកមួយេទfតកនុងករណីែបបេនះ ចបប់ែដលRច
អនុវត?បន FតvវែតអនុេÑមជមួយចបប់អន?រជតិ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបី
ដូចែដលបនបង£ ញេនកនុងករអនុវត?ជក់ែស?ង មនករេចទFបកន់ថ ករ
វនិិចឆ័យäមួយេVយតុÑករជតិជន់ខពស់បំផុត ឬេVយRជញ ធរមន
សមតថកិចច  រេំÑភបំពនេទេលីស?ង់Vរែដលបនែចង ឧទហរណ៍ េនកនុង
អនុសញញ សិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុបេនះ បញ£ េនះ RចនមំកចំេពះមុខតុÑករ
សិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុបបន។ FបសិនេបីតុÑករេនះ រកេឃីញថមនករ
រេំÑភបំពនេទេលីអនុសញញ េនះ េនកនុងករណីជេFចីន េនះមនន័យថរដ}
េនះ នឹងFតvវែតេធUីវេិ*ធនកមមេលីចបប់ជតិរបស់ខzួន េដីមបីេជfស3ងករ
រេំÑភបំពនដែដលេនះេកីតេឡងីម?ងេហយីម?ងេទfត។ 

 Wមរយៈឧទហរណ៍មួយ កនុងករណីមួយ តុÑករសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុ
ប រកេឃីញថ មFWទី៦ ៃនអនុសញញ សិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប FតvវបនរេំÑភ
បំពន េVយ*រែតករមិនទទួលបនតុÑករ ែដល Rចពិនិតយេឡីងវញិ
េទេលីេសចក?ីសេFមច េVយទីភន ក់ងររបស់រV} ភិបល ែដលប៉ះពល់េទ
ដល់សិទធិពលរដ}និងកតពUកិចចពលរដ}របស់បុគគលäមន ក់។ េនកនុងករណី
មួយេផ;ងេទfត តុÑករបនរកេឃញីថ ករយកសំäកឌីអិនេអ (DNA) 

 
 
របស់សហភពអន?រសភែដលេទីបនឹងេលីកេឡងីខងេលីេនះ មនឯក*រ
េយងែដលគួរឱយចប់Rរមមណ៍ជេFចីន អំពីរេបfបែដលRចេធUីបនេនកនុងរដ}
ជេFចីន េVយរួមបញចូ លទងំទUីបRšហUិច និងRេមរចិខងតបូងែដរ។ កនុង
ចំេŠមចំŠប់Rរមមណ៍ជពិេសសេនះ គឺរេបfបែដលសភFបេទសេFប-   
សីុលអនុវត? េទេលីអនុ*សន៍របស់*ថ ប័នសនធិសញញ សិទធិមនុស;ថន ក់         
តំបន់។ មនអនុ*សន៍មួយចំនួនសFមប់សមជិកសភ ែដលFតvវបន
ពនយល់បកF*យលម•ិតេនកនុងសិកខ *„អន?រជតិស?ីពី*ថ ប័នសិទធិមនុស; 
និងនីតិបបញញត?ិ ែដលបនេរfបចំេឡងីេនកនុងទីFកGងRបូ៊ច េនកនុងឆន ២ំ០១៤ 
ក៏ដូចជករេយងេទដល់អUីែដលេយីងេថ េគលករណ៍ទីFកGងប៉រសី 
ទក់ទងេទនឹង»នៈៃន*ថ ប័នសិទធិមនុស;ថន ក់ជតិ ែដលFតvវបនអនុម័ត
េVយេសចក?ីសេFមចម™សននិបត េលខ ៤៨/១៣៨ ៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន ំ
១៩៩៣។ 

  ជករពិតŠស់ េនះមិនែមនជករនិយយថ ធតុផ;ំទងំអស់ៃន
ចបប់អន?រជតិFតvវបនFគបដណ? ប់េVយចបប់ជតិែដរេនះេទ េហីយក៏មិន
ែមនមនន័យថធតុផ;ំទំងអស់ៃនចបប់ជតិ FតvវបនFគបដណ? ប់េVយ
ចបប់អន?រជតិែដរ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបីរដ}អន?-គមន៍េនកនុងរដ}មួយេផ;ង
េទfតកនុងនមជករករពរខzួនេនះ វធិនផzូ វចបប់សំខន់បំផុត បនែចង
ចបស់េនកនុងធមមនុញញរបស់អងគករសហFបជជតិ និងចបប់ជតិទំេនfម-      
ទមz ប់។ 3មិនែមនជបញ£ របស់ចបប់ជតិេឡយី។ 

 ដូចគន េនះែដរ Wមេគលករណ៍ តុ„ករែដលFតvវមនសមតថកិចចកនុង
ករេVះF*យករណីŠមួយេនះ គឺតុ„ករយុត?ិធម៌អន?រជតិ បុ៉ែន?មិន
ែមនជតុ„ករជតិេនកនុងFបេទសŠមួយេនះេទ។ េទះបីជតុ„ករ
យុត?ិធម៌អន?រជតិ ពិតជមនយុW? ធិករេនកនុងករណីជក់„ក់Šមួយ
ឬមិនមនេនះ  គឺជបញ£ េVយែឡកទងំFសGងមួយ ដូចែដល3បនផុស
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របស់បុគគលែដលFតvវបនចប់ខzួន បុ៉ែន?េFកយមកFតvវបនេVះែលងឱយរចួពី
ករេចទFបកន់ ឬទមz ក់ករេចទFបកន់ពីបទេលមីសេនះ គឺជកររេំÑភ   
បំពនេទេលីសិទធិឯកជនភពេFកមអនុសញញ េនះ។ េនកនុងករណីទងំពីរ
េនះ វធិនករនីតិបបញញត?ិ Fតvវែតចត់េឡងីេនថន ក់ជតិ។ 

 ដូេចនះ ជភពយុត?ិធម៌កនុងករសននិV} នថ ទំនក់ទំនងែដលេកីនេឡងី
រ3ងនីតិរដ}ទងំថន ក់ជតិនិងអន?រជតិ បនបំេពញបែនថមគន េទវញិេទមកេន
កនុងកFមិតេFចីនគួរឲយកត់សមគ ល់។ 

៤.២ េហតុអUីបនជនីតិរដ}េនថន ក់ជតិពឹងែផïកេទេលីចបប់
អន?រជតិ 

 ចបប់អន?រជតិ មនករជប់ទក់ទងេVយផទ ល់សFមប់នីតិរដ}េន
កFមិតជតិ។ ដូចែដលបនបង£ ញេនកនុងែផនកខងេដីមរួមមកេហយី េនះគឺ
ជករណីជក់ែស?ងបំផុតមួយ ទក់ទងនឹងចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ។ ចបប់
េនះ Vក់កំហតិេទេលីអំäចរបស់រដ} ែដលេFបីេទេលីពលរដ}របស់ខzួន និង
អនកែដលWងំទីលំេន េនកនុងFបេទសរបស់ខzួនែដរ េVយធនឱយមនេសរ ី
ភពដូចជសិទធិកនុងករបេញចញមតិេVយេសរ,ី សិទធិេសរភីពសមគម និងករ
ថU យបងគំ (ឧទហរណ៍ សូមេមីល មFW៦-១២ ៃនកតិកសញញ អន?រជតិស?ី
ពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយ”។ ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ ក៏ផ?ល់នូវ           
Fបព័នធយុត?ិធម៌មួយែដលមនឯក-ជយនិងអនគតិេនថន ក់ជតិែដរ (សូម
េមីល  ឧទហរណ៍ មFW១៤ ៃនអនុសញញ ដែដលេនះ)។ 

សិទធិមនុស; 

 Fគប់រដ}េសទីរែតទងំអស់ បនចុះហតថេលខនិងផ?ល់សចច ប័ន េទេលី
សនធិសញញ សិទធិមនុស;ជសកល។ ដូេចនះ េនះជឧទហរណ៍ នេពលបចចុបបនន 
(ែខសីô ឆន ២ំ០១២) មនរដ}ភគីចំនួន១៦០ ៃនកតិកសញញ អន?រជតិស?ី

 

េឡងីេចញពីករពិភក#កនzងមក។ 

 Fសេដfងគន េនះែដរ Fបសិនេបីវ3ិទមួយេកីតេឡីងរ3ងមច ស់ដីធzីŠ
មួយ និងរដ}បលFកGង អំពីថេតីមច ស់ដីធzីមនសិទធិទទួលបនលិខិតអនុញញ ត
*ងសង់ែដរឬេទេនះ េគFតvវអនុវត?ចបប់ជតិ េហីយតុ„ករជតិ នឹងពិ
និតយេទេលីសំណំុេរŸងេនះ បុ៉ែន? មិនែមនជតុ„ករអន?រជតិេឡយី។  

 បញ£ េផ;ងេVយែឡកមួយេទfតកនុងករណីែបបេនះ ចបប់ែដលRច
អនុវត?បន Fតvវែតអនុេ„មជមួយចបប់អន?រជតិ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបី
ដូចែដលបនបង£ ញេនកនុងករអនុវត?ជក់ែស?ង មនករេចទFបកន់ថ ករ
វនិិចឆ័យŠមួយេVយតុ„ករជតិជន់ខពស់បំផុត ឬេVយRជញ ធរមន
សមតថកិចច  រេំ„ភបំពនេទេលីស?ង់Vរែដលបនែចង ឧទហរណ៍ េនកនុង
អនុសញញ សិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុបេនះ បញ£ េនះ Rចនមំកចំេពះមុខតុ„ករ
សិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុបបន។ Fបសិនេបីតុ„ករេនះ រកេឃីញថមនករ
រេំ„ភបំពនេទេលីអនុសញញ េនះ េនកនុងករណីជេFចីន េនះមនន័យថរដ}
េនះ នឹងFតvវែតេធUីវេិ*ធនកមមេលីចបប់ជតិរបស់ខzួន េដីមបីេជfស3ងករ
រេំ„ភបំពនដែដលេនះេកីតេឡងីម?ងេហយីម?ងេទfត។ 

 Wមរយៈឧទហរណ៍មួយ កនុងករណីមួយ តុ„ករសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុ
ប រកេឃីញថ មFWទី៦ ៃនអនុសញញ សិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប Fតvវបនរេំ„ភ
បំពន េVយ*រែតករមិនទទួលបនតុ„ករ ែដល Rចពិនិតយេឡីងវញិ
េទេលីេសចក?ីសេFមច េVយទីភន ក់ងររបស់រV} ភិបល ែដលប៉ះពល់េទ
ដល់សិទធិពលរដ}និងកតពUកិចចពលរដ}របស់បុគគលŠមន ក់។ េនកនុងករណី
មួយេផ;ងេទfត តុ„ករបនរកេឃញីថ ករយកសំŠកឌីអិនេអ (DNA) 
របស់បុគគលែដលFតvវបនចប់ខzួន បុ៉ែន?េFកយមកFតvវបនេVះែលងឱយរចួពី
ករេចទFបកន់ ឬទមz ក់ករេចទFបកន់ពីបទេលមីសេនះ គឺជកររេំ„ភ   
បំពនេទេលីសិទធិឯកជនភពេFកមអនុសញញ េនះ។ េនកនុងករណីទងំពីរ
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របស់បុគគលែដលFតvវបនចប់ខzួន បុ៉ែន?េFកយមកFតvវបនេVះែលងឱយរចួពី
ករេចទFបកន់ ឬទមz ក់ករេចទFបកន់ពីបទេលមីសេនះ គឺជកររេំÑភ   
បំពនេទេលីសិទធិឯកជនភពេFកមអនុសញញ េនះ។ េនកនុងករណីទងំពីរ
េនះ វធិនករនីតិបបញញត?ិ Fតvវែតចត់េឡងីេនថន ក់ជតិ។ 

 ដូេចនះ ជភពយុត?ិធម៌កនុងករសននិV} នថ ទំនក់ទំនងែដលេកីនេឡងី
រ3ងនីតិរដ}ទងំថន ក់ជតិនិងអន?រជតិ បនបំេពញបែនថមគន េទវញិេទមកេន
កនុងកFមិតេFចីនគួរឲយកត់សមគ ល់។ 

៤.២ េហតុអUីបនជនីតិរដ}េនថន ក់ជតិពឹងែផïកេទេលីចបប់
អន?រជតិ 

 ចបប់អន?រជតិ មនករជប់ទក់ទងេVយផទ ល់សFមប់នីតិរដ}េន
កFមិតជតិ។ ដូចែដលបនបង£ ញេនកនុងែផនកខងេដីមរួមមកេហយី េនះគឺ
ជករណីជក់ែស?ងបំផុតមួយ ទក់ទងនឹងចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ។ ចបប់
េនះ Vក់កំហតិេទេលីអំäចរបស់រដ} ែដលេFបីេទេលីពលរដ}របស់ខzួន និង
អនកែដលWងំទីលំេន េនកនុងFបេទសរបស់ខzួនែដរ េVយធនឱយមនេសរ ី
ភពដូចជសិទធិកនុងករបេញចញមតិេVយេសរ,ី សិទធិេសរភីពសមគម និងករ
ថU យបងគំ (ឧទហរណ៍ សូមេមីល មFW៦-១២ ៃនកតិកសញញ អន?រជតិស?ី
ពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយ”។ ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ ក៏ផ?ល់នូវ           
Fបព័នធយុត?ិធម៌មួយែដលមនឯក-ជយនិងអនគតិេនថន ក់ជតិែដរ (សូម
េមីល  ឧទហរណ៍ មFW១៤ ៃនអនុសញញ ដែដលេនះ)។ 

សិទធិមនុស; 

 Fគប់រដ}េសទីរែតទងំអស់ បនចុះហតថេលខនិងផ?ល់សចច ប័ន េទេលី
សនធិសញញ សិទធិមនុស;ជសកល។ ដូេចនះ េនះជឧទហរណ៍ នេពលបចចុបបនន 
(ែខសីô ឆន ២ំ០១២) មនរដ}ភគីចំនួន១៦០ ៃនកតិកសញញ អន?រជតិស?ី

 
 
ពីសិទធិេសដ}កិចច សងគម និងវបបធម៌ និងមនរដ}ចំនួន១៦៧ ជរដ}ភគីៃនកតិក
សញញ អន?រជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយ។ េហយីក៏មនសនធិសញញ
សិទធិមនុស;ថន ក់តំបន់េផ;ងេទfតែដលរដ}ជេFចីន ជភគីែដរ។ ករងរែដល
សំខន់មួយសFមប់អនកនេយបយFគប់រូប គឺFតvវែសUងរកថេតីសនធិសញញä
ខzះ ែដលរដ}របស់ខzួន គឺជភគី។ 

 បែនថមពីេលីេនះេទfត សិទធិមនុស;ជេFចីនសេFមចបននូវªនៈជ
ចបប់អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ មនករទទួល*គ ល់យ៉ងទូលំទូÑយថ េន
េពលបចចុបបននេនះ េសចក?ីFបកសជសកលស?ីពីសិទធិមនុស; បនទទួលªនៈ
ជចបប់អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ េនះមនន័យថ រដ}FតvវបនចងកតពUកិចច
កនុងករេគរពសិទធិមនុស;ជមូលV} ន សូមបែីតរដ}ែដលមិនបនចុះហតថេលខ
ឬផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ ជសកលឬសនធិសញញ ថន ក់តំបន់ែដលជប់ទក់ទង
ក៏េVយ។ ដូេចនះេហយី ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ មនឬគួរមន នូវឥទធិពល
កំណត់មួយ េទេលីចបប់េនថន ក់ជតិ។ 

ªនៈខពស់ជង ៃនរបស់ចបប់អន?រជតិ 

 ចបប់អន?រជតិមនªនៈខពស់ជងចបប់ជតិ។ រដ}ទងំHយ Fតvវសថិត
េនេFកមកតពUកិចចកនុងករអនុវត?ឲយអនុេÑមWមចបប់អន?រជតិ និងFតvវ
ទទួលខុសFតvវចំេពះកររេំÑភបំពនេទេលីចបប់អន?រជតិេនះ េទះបីជ
បងកេឡីងេVយ*ថ ប័ននីតិបញញត?ិ *ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ ឬ*ថ ប័នតុÑករក៏        
េVយ។ េនះមនន័យថ រដ}មិនRចេFបីFបស់ចបប់ជតិ ឬសូមបែីតរដ}ធមមនុ
ញញរបស់ជតិ េដីមបីករពរកររេំÑភបំពនកតពUកិចចេFកមចបប់អន?រជតិ      
េឡយី។ ឬRចនិយយមយង៉េទfតថ ចបប់អន?រជតិ មិនRចFតvវបនបំពន
េVយចបប់ជតិេទ ចុះទFមែំតមនឥទធិពលេលីចបប់អន?រជតិេទេទfតេនះ 
គឺមិនRចេទរចួបនេទ។ 

 
 
េនះ វធិនករនីតិបបញញត?ិ Fតvវែតចត់េឡងីេនថន ក់ជតិ។ 

 ដូេចនះ ជភពយុត?ិធម៌កនុងករសននិV} នថ ទំនក់ទំនងែដលេកីនេឡងី
រ3ងនីតិរដ}ទងំថន ក់ជតិនិងអន?រជតិ បនបំេពញបែនថមគន េទវញិេទមកេន
កនុងកFមិតេFចីនគួរឲយកត់សមគ ល់។ 

៤.២ េហតុអUីបនជនីតិរដ}េនថន ក់ជតិពឹងែផ•កេទេលីចបប់
អន?រជតិ 

 ចបប់អន?រជតិ មនករជប់ទក់ទងេVយផទ ល់សFមប់នីតិរដ}េន
កFមិតជតិ។ ដូចែដលបនបង£ ញេនកនុងែផនកខងេដីមរួមមកេហយី េនះគឺ
ជករណីជក់ែស?ងបំផុតមួយ ទក់ទងនឹងចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ។ ចបប់
េនះ Vក់កំហតិេទេលីអំŠចរបស់រដ} ែដលេFបីេទេលីពលរដ}របស់ខzួន និង
អនកែដលWងំទីលំេន េនកនុងFបេទសរបស់ខzួនែដរ េVយធនឱយមនេសរ ី
ភពដូចជសិទធិកនុងករបេញចញមតិេVយេសរ,ី សិទធិេសរភីពសមគម និងករ
ថU យបងគំ (ឧទហរណ៍ សូមេមីល មFW៦-១២ ៃនកតិកសញញ អន?រជតិស?ី
ពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយ”។ ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ ក៏ផ?ល់នូវ           
Fបព័នធយុត?ិធម៌មួយែដលមនឯក-ជយនិងអនគតិេនថន ក់ជតិែដរ (សូម
េមីល  ឧទហរណ៍ មFW១៤ ៃនអនុសញញ ដែដលេនះ)។ 

សិទធិមនុស; 

 Fគប់រដ}េសទីរែតទងំអស់ បនចុះហតថេលខនិងផ?ល់សចច ប័ន េទេលី
សនធិសញញ សិទធិមនុស;ជសកល។ ដូេចនះ េនះជឧទហរណ៍ នេពលបចចុបបនន 
(ែខសី™ ឆន ២ំ០១២) មនរដ}ភគីចំនួន១៦០ ៃនកតិកសញញ អន?រជតិស?ី
ពីសិទធិេសដ}កិចច សងគម និងវបបធម៌ និងមនរដ}ចំនួន១៦៧ ជរដ}ភគីៃនកតិក
សញញ អន?រជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយ។ េហយីក៏មនសនធិសញញ
សិទធិមនុស;ថន ក់តំបន់េផ;ងេទfតែដលរដ}ជេFចីន ជភគីែដរ។ ករងរែដល
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 ដូេចនះ ចបប់អន?រជតិ ជពិេសសចបប់សិទធិមនុស; បនពFងឹងនិងេធUី
ឱយនីតិរដ}កន់ែតមនភពសីុជេFមេនថន ក់ជតិ។ Fបសិនេបីមនគមz តេន
កនុងFបព័នធចបប់ជតិែដលទក់ទងជមួយនឹងនីតិរដ} េគRចយកចបប់អន?រ-
ជតិមកេFបី េដីមបេីVះF*យ*ថ នភព។ 

ែដនកំហតិជក់Ñក់មួយចំនួន 

 កនុងតថភពជក់ែស?ង *ថ នភពជេFចីន Rចមនភពងងឹតខz ងំ។ 
កមz ងំេពញេលញរបស់ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ RចFតvវបនកំហិតេន
ថន ក់ជតិ Wមវធីិេផ;ងៗ។ 

 បញ£ ទីមួយ រមួមនករបFមGងទុកមិនអនុវត?បទបបញញត?ិមួយចំនួន ៃន
អនុសញញ ។ េនេពលែដលរដ}កំពុងែតដំេណីរករេដីមបីកz យជភគីៃនអនុ-
សញញäមួយេនះ រដ}RចេធUីេសចក?ីែថzងករែដលចងïុលបង£ ញថ រដ}ចង់
ដកខzួនេចញ ឬែកសFមìលឥទធិពលផzូវចបប់ៃនបទបបញញត?ិជក់Ñក់មួយចំនួន 
ែដលពក់ព័នធជមួយ។   

 មនករែខUងគំនិតគន េFចីនែដរ េទេលីវ*ិលភពែដលសនធិសញញ សិទធិ
មនុស; RចFតvវបនេគបFមGងទុកមិនអនុវត? ជពិេសស ទក់ទងជមួយនឹង
សនធិសញញ អន?រជតិែដលមនªនៈជចបប់អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ មនករ
េលីកជទឡ£កីរណ៍ជេFចីនថ ករបFមGងទុកមិនអនុវត?ែបបេនះ គឺជករផទុយ
នឹងកមមវតថុ និងេគលបំណងៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស;។ យ៉ងេôចäស់ 
េនកនុងេគលករណ៍ 3ôក់ដូចជចបស់äស់ថ 3មិនែមន េដីមបីFប-
េយជន៍របស់នីតិរដ}េនកFមិតជតិេឡីយ េនកនុងករែដលេធUីករបFមGងទុក
មិនអនុវត?នូវបទបបញញត?ិមួយចំនួន ចំេពះចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិែបប
េនះ។ 

 

 

សំខន់មួយសFមប់អនកនេយបយFគប់រូប គឺFតvវែសUងរកថេតីសនធិសញញŠ
ខzះ ែដលរដ}របស់ខzួន គឺជភគី។ 

 បែនថមពីេលីេនះេទfត សិទធិមនុស;ជេFចីនសេFមចបននូវ»នៈជ
ចបប់អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ មនករទទួល*គ ល់យ៉ងទូលំទូ„យថ េន
េពលបចចុបបននេនះ េសចក?ីFបកសជសកលស?ីពីសិទធិមនុស; បនទទួល»នៈ
ជចបប់អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ េនះមនន័យថ រដ}FតvវបនចងកតពUកិចច
កនុងករេគរពសិទធិមនុស;ជមូលV} ន សូមបែីតរដ}ែដលមិនបនចុះហតថេលខ
ឬផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ ជសកលឬសនធិសញញ ថន ក់តំបន់ែដលជប់ទក់ទង
ក៏េVយ។ ដូេចនះេហយី ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ មនឬគួរមន នូវឥទធិពល
កំណត់មួយ េទេលីចបប់េនថន ក់ជតិ។ 

»នៈខពស់ជង ៃនរបស់ចបប់អន?រជតិ 

 ចបប់អន?រជតិមន»នៈខពស់ជងចបប់ជតិ។ រដ}ទងំHយ Fតvវសថិត
េនេFកមកតពUកិចចកនុងករអនុវត?ឲយអនុេ„មWមចបប់អន?រជតិ និងFតvវ
ទទួលខុសFតvវចំេពះកររេំ„ភបំពនេទេលីចបប់អន?រជតិេនះ េទះបីជ
បងកេឡីងេVយ*ថ ប័ននីតិបញញត?ិ *ថ ប័ននីតិFបតិបត?ិ ឬ*ថ ប័នតុ„ករក៏        
េVយ។ េនះមនន័យថ រដ}មិនRចេFបីFបស់ចបប់ជតិ ឬសូមបែីតរដ}ធមមនុ
ញញរបស់ជតិ េដីមបីករពរកររេំ„ភបំពនកតពUកិចចេFកមចបប់អន?រជតិ      
េឡយី។ ឬRចនិយយមយង៉េទfតថ ចបប់អន?រជតិ មិនRចFតvវបនបំពន
េVយចបប់ជតិេទ ចុះទFមែំតមនឥទធិពលេលីចបប់អន?រជតិេទេទfតេនះ 
គឺមិនRចេទរចួបនេទ។ 

 ដូេចនះ ចបប់អន?រជតិ ជពិេសសចបប់សិទធិមនុស; បនពFងឹងនិងេធUី
ឱយនីតិរដ}កន់ែតមនភពសីុជេFមេនថន ក់ជតិ។ Fបសិនេបីមនគមz តេន
កនុងFបព័នធចបប់ជតិែដលទក់ទងជមួយនឹងនីតិរដ} េគRចយកចបប់អន?រ-
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 ដូេចនះ ចបប់អន?រជតិ ជពិេសសចបប់សិទធិមនុស; បនពFងឹងនិងេធUី
ឱយនីតិរដ}កន់ែតមនភពសីុជេFមេនថន ក់ជតិ។ Fបសិនេបីមនគមz តេន
កនុងFបព័នធចបប់ជតិែដលទក់ទងជមួយនឹងនីតិរដ} េគRចយកចបប់អន?រ-
ជតិមកេFបី េដីមបេីVះF*យ*ថ នភព។ 

ែដនកំហតិជក់Ñក់មួយចំនួន 

 កនុងតថភពជក់ែស?ង *ថ នភពជេFចីន Rចមនភពងងឹតខz ងំ។ 
កមz ងំេពញេលញរបស់ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ RចFតvវបនកំហិតេន
ថន ក់ជតិ Wមវធីិេផ;ងៗ។ 

 បញ£ ទីមួយ រមួមនករបFមGងទុកមិនអនុវត?បទបបញញត?ិមួយចំនួន ៃន
អនុសញញ ។ េនេពលែដលរដ}កំពុងែតដំេណីរករេដីមបីកz យជភគីៃនអនុ-
សញញäមួយេនះ រដ}RចេធUីេសចក?ីែថzងករែដលចងïុលបង£ ញថ រដ}ចង់
ដកខzួនេចញ ឬែកសFមìលឥទធិពលផzូវចបប់ៃនបទបបញញត?ិជក់Ñក់មួយចំនួន 
ែដលពក់ព័នធជមួយ។   

 មនករែខUងគំនិតគន េFចីនែដរ េទេលីវ*ិលភពែដលសនធិសញញ សិទធិ
មនុស; RចFតvវបនេគបFមGងទុកមិនអនុវត? ជពិេសស ទក់ទងជមួយនឹង
សនធិសញញ អន?រជតិែដលមនªនៈជចបប់អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ មនករ
េលីកជទឡ£កីរណ៍ជេFចីនថ ករបFមGងទុកមិនអនុវត?ែបបេនះ គឺជករផទុយ
នឹងកមមវតថុ និងេគលបំណងៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស;។ យ៉ងេôចäស់ 
េនកនុងេគលករណ៍ 3ôក់ដូចជចបស់äស់ថ 3មិនែមន េដីមបីFប-
េយជន៍របស់នីតិរដ}េនកFមិតជតិេឡីយ េនកនុងករែដលេធUីករបFមGងទុក
មិនអនុវត?នូវបទបបញញត?ិមួយចំនួន ចំេពះចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិែបប
េនះ។ 

 

 
 
ករអនុវត?េនថន ក់ជតិ  

 បញ£ ទីពីរ ទក់ទងេទនឹងទំនក់ទំនងរ3ងចបប់អន?រជតិនិងចបប់
ជតិេនកនុងរដ}។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ពីខងេដីមេហីយថ មិនមនអUី
ែដលគួរជមនទិលសង;យ័េទ ែដលថចបប់អន?រជតិ មនªនៈខពស់ជងចបប់
ជតិ េហយីថរដ}មនកតពUកិចចកនុងករេលីកកមពស់និងេគរពចបប់អន?រជតិ។ 
បុ៉ែន?សំណួរគឺ ថេតី ពលរដ}កនុងFបេទសRចេFបីចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ 
េនកនុងតុÑករជតិបនឬេទ េនេពលែដលមនវ3ិទជមួយនឹងពលរដ}ដៃទ
េទfត ឬេពលមនវ3ិទជមួយរដ}។ Rចមនវធីិបីយ៉ង កនុងករេឆzីយសំណួរ
េនះ។ 

Fបព័នធមូ៉និក (Monistic)	និងFបព័នធឌយួលលីស (Dualistic)		

 េនកនុងករពិភក#បញ£ េនះ ដំបូង ជករសំខន់äស់កនុងករែបង
ែចកឲយVច់រ3ងFបព័នធខុសគន ពីរ កនុងករេVះF*យជមួយនឹងចបប់សនធិ-
សញញ េនថន ក់ជតិ៖ គឺFបព័នធមូ៉និកនិងFបព័នធឌយួលលីស។ ជករសំខន់
äស់ ែដលអនកនេយបយេនកនុង*ថ ប័ននីតិបបញញត?ិ FតvវែសUងរកឲយេឃញី
ចបស់ ថេតីរដ}របស់ខzួន េFបីFបស់Fបព័នធមួយäកនុងចំេäមFបព័នធទងំពីរ
េនះ។ 

 េនកនុងFបព័នធមូ៉និក េនកនុងករអនុវត?ជក់ែស?ង ឥទធិពលសំខន់បំផុត
ៃនFបព័នធេនះ គឺថអនុសញញ ែដលបនផ?ល់សចច ប័ណ©េVយរដ} កz យជអនុ-
សញញ ែដលចងកតពUកិចចេនថន ក់ជតិ FសបWមពកយេពចន៍ទងំFសGងរបស់
អនុសញញ ទងំេនះ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបីរដ}មួយ បំពនសិទធិពលរដ}របស់
ខzួនកនុងករបេញចញមតិេVយេសរ ីដូចែដលមនែចងេនកនុងកតិកសញញ អន?រ
ជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយេនះ ពលរដ}Rចឱយរដ}មន គណ-   
េនយយភពសFមប់កររេំÑភបំពនសិទធិេនះ    េនចំេពះមុខតុÑករថន ក់  
ជតិ។ ចំណុចេនះ មនន័យថ ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ គឺRចសU័យអនុវត?

 
 
ជតិមកេFបី េដីមបេីVះF*យ*ថ នភព។ 

ែដនកំហតិជក់„ក់មួយចំនួន 

 កនុងតថភពជក់ែស?ង *ថ នភពជេFចីន Rចមនភពងងឹតខz ងំ។ 
កមz ងំេពញេលញរបស់ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ RចFតvវបនកំហិតេន
ថន ក់ជតិ Wមវធីិេផ;ងៗ។ 

 បញ£ ទីមួយ រមួមនករបFមGងទុកមិនអនុវត?បទបបញញត?ិមួយចំនួន ៃន
អនុសញញ ។ េនេពលែដលរដ}កំពុងែតដំេណីរករេដីមបីកz យជភគីៃនអនុ-
សញញŠមួយេនះ រដ}RចេធUីេសចក?ីែថzងករែដលចង•ុលបង£ ញថ រដ}ចង់
ដកខzួនេចញ ឬែកសFម“លឥទធិពលផzូវចបប់ៃនបទបបញញត?ិជក់„ក់មួយចំនួន 
ែដលពក់ព័នធជមួយ។   

 មនករែខUងគំនិតគន េFចីនែដរ េទេលីវ*ិលភពែដលសនធិសញញ សិទធិ
មនុស; RចFតvវបនេគបFមGងទុកមិនអនុវត? ជពិេសស ទក់ទងជមួយនឹង
សនធិសញញ អន?រជតិែដលមន»នៈជចបប់អន?រជតិទំេនfមទមz ប់។ មនករ
េលីកជទឡ£កីរណ៍ជេFចីនថ ករបFមGងទុកមិនអនុវត?ែបបេនះ គឺជករផទុយ
នឹងកមមវតថុ និងេគលបំណងៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស;។ យ៉ងេ™ចŠស់ 
េនកនុងេគលករណ៍ 3™ក់ដូចជចបស់Šស់ថ 3មិនែមន េដីមបីFប-
េយជន៍របស់នីតិរដ}េនកFមិតជតិេឡីយ េនកនុងករែដលេធUីករបFមGងទុក
មិនអនុវត?នូវបទបបញញត?ិមួយចំនួន ចំេពះចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិែបប
េនះ។ 

 

ករអនុវត?េនថន ក់ជតិ  

 បញ£ ទីពីរ ទក់ទងេទនឹងទំនក់ទំនងរ3ងចបប់អន?រជតិនិងចបប់
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បន និងមនឥទធិពលេVយផទ ល់ េនកនុងចបប់ជតិ។ ចបប់អន?រជតិFតvវបន
FសvបចូលេទកនុងFបព័នធចបប់ជតិ េVយសU័យFបវត?ិ។ ចបប់អន?រជតិRច
អនុ-វត?បនេVយតុÑករ េVយមិនចបំច់FតvវេធUីចបប់ជក់Ñក់äមួយ
សFមប់អនុវត?ចបប់អន?រជតិេនះេទ។ 

េនកនុងFបព័នធឌយួលលីស កតពUកិចចេFកមសនធិសញញ អន?រជតិ Fតvវែត
មនករផz ស់ែFប ឬបញចូ លេទកនុងចបប់ជតិ េដីមបសីេFមចបននូវលទធផល
ដូចគន ។ ជមូលV} ន េនះមនន័យថ រដ}ែដលេFបីFបព័នធេនះ មិនRចFគន់ែត
ផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ អន?រជតិ េVយគម នករពិនិតយេឡងីវញិេទេលីចបប់
ជតិរបស់ខzួន េដីមបឱីយអនុេÑមមជមួយនឹងកតពUកិចចែដលមនែចងដូចកនុង
សនធិសញញ េឡយី។ 

 េទះជយ៉ងäក៏េVយ េនកនុង*ថ នភពទងំពីរេនះ កតពUកិចចសនធិ
សញញ Fតvវអនុវត? េVយមនករជប់ទក់ទងេទនឹងរដ}េផ;ងេទfតែដលបន
ចុះកិចចFពមេFពfងែដរ។ េនះមនន័យថ រដ}ភគីៃនសនធិសញញ  Fតvវមន
គណេនយយភពរ3ងគន េទវញិេទមក សFមប់កររេំÑភបំពនកតពUកិចច
ែដលបនទទួលយក។ ដូេចនះ ឧទហរណ៍ថ Fបសិនេបីរដ}äមួយបំពនេទ
េលីសិទធិបេញចញមតិេសររីបស់ពលរដ}ែដលFតvវបនធនេនកនុងកតិកសញញ
អន?រជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយេនះ រដ}េនះFតvវមនគណេន
យយភពសFមប់កររេំÑភបំពនេនះ ចំេពះរដ}ដៃទេទfតែដលជភគីរបស់
សនធិសញញ េនះែដរ។ 
 េនកនុងFបព័នធឌយួលលីស  Fបសិនេបីរដ}ភគីៃនអនុសញញ  មិនបនផz ស់
ែFប ឬបញចូ លកតពUកិចចរបស់ខzួន Wមសនធិសញញ ឱយបនសមរមយេទេនះ 
ពលរដ}äមន ក់ែដលFតvវបនរេំÑភបំពនសិទធិ Rចមនករលំបកេនកនុង
ករចប់ឱយរដ}មនគណេនយយភព សFមប់កររេំÑភបំពនចបប់អន?រជតិ
េនះ េនកនុងតុÑករជតិäស់។ ក៏បុ៉ែន? RFស័យេទេលីកមមវតថុ 3Rចមន

 

ជតិេនកនុងរដ}។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ពីខងេដីមេហីយថ មិនមនអUី
ែដលគួរជមនទិលសង;យ័េទ ែដលថចបប់អន?រជតិ មន»នៈខពស់ជងចបប់
ជតិ េហយីថរដ}មនកតពUកិចចកនុងករេលីកកមពស់និងេគរពចបប់អន?រជតិ។ 
បុ៉ែន?សំណួរគឺ ថេតី ពលរដ}កនុងFបេទសRចេFបីចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ 
េនកនុងតុ„ករជតិបនឬេទ េនេពលែដលមនវ3ិទជមួយនឹងពលរដ}ដៃទ
េទfត ឬេពលមនវ3ិទជមួយរដ}។ Rចមនវធីិបីយ៉ង កនុងករេឆzីយសំណួរ
េនះ។ 

Fបព័នធមូ៉និក (Monistic)	និងFបព័នធឌយួលលីស (Dualistic)		

 េនកនុងករពិភក#បញ£ េនះ ដំបូង ជករសំខន់Šស់កនុងករែបង
ែចកឲយVច់រ3ងFបព័នធខុសគន ពីរ កនុងករេVះF*យជមួយនឹងចបប់សនធិ-
សញញ េនថន ក់ជតិ៖ គឺFបព័នធមូ៉និកនិងFបព័នធឌយួលលីស។ ជករសំខន់
Šស់ ែដលអនកនេយបយេនកនុង*ថ ប័ននីតិបបញញត?ិ FតvវែសUងរកឲយេឃញី
ចបស់ ថេតីរដ}របស់ខzួន េFបីFបស់Fបព័នធមួយŠកនុងចំេŠមFបព័នធទងំពីរ
េនះ។ 

 េនកនុងFបព័នធមូ៉និក េនកនុងករអនុវត?ជក់ែស?ង ឥទធិពលសំខន់បំផុត
ៃនFបព័នធេនះ គឺថអនុសញញ ែដលបនផ?ល់សចច ប័ណ©េVយរដ} កz យជអនុ-
សញញ ែដលចងកតពUកិចចេនថន ក់ជតិ FសបWមពកយេពចន៍ទងំFសGងរបស់
អនុសញញ ទងំេនះ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបីរដ}មួយ បំពនសិទធិពលរដ}របស់
ខzួនកនុងករបេញចញមតិេVយេសរ ីដូចែដលមនែចងេនកនុងកតិកសញញ អន?រ
ជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយេនះ ពលរដ}Rចឱយរដ}មន គណ-   
េនយយភពសFមប់កររេំ„ភបំពនសិទធិេនះ    េនចំេពះមុខតុ„ករថន ក់  
ជតិ។ ចំណុចេនះ មនន័យថ ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ គឺRចសU័យអនុវត?
បន និងមនឥទធិពលេVយផទ ល់ េនកនុងចបប់ជតិ។ ចបប់អន?រជតិFតvវបន
FសvបចូលេទកនុងFបព័នធចបប់ជតិ េVយសU័យFបវត?ិ។ ចបប់អន?រជតិRច
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បន និងមនឥទធិពលេVយផទ ល់ េនកនុងចបប់ជតិ។ ចបប់អន?រជតិFតvវបន
FសvបចូលេទកនុងFបព័នធចបប់ជតិ េVយសU័យFបវត?ិ។ ចបប់អន?រជតិRច
អនុ-វត?បនេVយតុÑករ េVយមិនចបំច់FតvវេធUីចបប់ជក់Ñក់äមួយ
សFមប់អនុវត?ចបប់អន?រជតិេនះេទ។ 

េនកនុងFបព័នធឌយួលលីស កតពUកិចចេFកមសនធិសញញ អន?រជតិ Fតvវែត
មនករផz ស់ែFប ឬបញចូ លេទកនុងចបប់ជតិ េដីមបសីេFមចបននូវលទធផល
ដូចគន ។ ជមូលV} ន េនះមនន័យថ រដ}ែដលេFបីFបព័នធេនះ មិនRចFគន់ែត
ផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ អន?រជតិ េVយគម នករពិនិតយេឡងីវញិេទេលីចបប់
ជតិរបស់ខzួន េដីមបឱីយអនុេÑមមជមួយនឹងកតពUកិចចែដលមនែចងដូចកនុង
សនធិសញញ េឡយី។ 

 េទះជយ៉ងäក៏េVយ េនកនុង*ថ នភពទងំពីរេនះ កតពUកិចចសនធិ
សញញ Fតvវអនុវត? េVយមនករជប់ទក់ទងេទនឹងរដ}េផ;ងេទfតែដលបន
ចុះកិចចFពមេFពfងែដរ។ េនះមនន័យថ រដ}ភគីៃនសនធិសញញ  Fតvវមន
គណេនយយភពរ3ងគន េទវញិេទមក សFមប់កររេំÑភបំពនកតពUកិចច
ែដលបនទទួលយក។ ដូេចនះ ឧទហរណ៍ថ Fបសិនេបីរដ}äមួយបំពនេទ
េលីសិទធិបេញចញមតិេសររីបស់ពលរដ}ែដលFតvវបនធនេនកនុងកតិកសញញ
អន?រជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយេនះ រដ}េនះFតvវមនគណេន
យយភពសFមប់កររេំÑភបំពនេនះ ចំេពះរដ}ដៃទេទfតែដលជភគីរបស់
សនធិសញញ េនះែដរ។ 
 េនកនុងFបព័នធឌយួលលីស  Fបសិនេបីរដ}ភគីៃនអនុសញញ  មិនបនផz ស់
ែFប ឬបញចូ លកតពUកិចចរបស់ខzួន Wមសនធិសញញ ឱយបនសមរមយេទេនះ 
ពលរដ}äមន ក់ែដលFតvវបនរេំÑភបំពនសិទធិ Rចមនករលំបកេនកនុង
ករចប់ឱយរដ}មនគណេនយយភព សFមប់កររេំÑភបំពនចបប់អន?រជតិ
េនះ េនកនុងតុÑករជតិäស់។ ក៏បុ៉ែន? RFស័យេទេលីកមមវតថុ 3Rចមន

 
 
ដំេäះF*យមួយចំនួន ដូចជករប?ឹងជំទស់ េទកន់*ថ ប័នWមVនឃz ំ
េមីលករអនុវត?កFមិតអន?រជតិ ជពិេសស តុÑករសិទធិមនុស;អន?រជតិ។ 

 មនជំហរទីបីែដលជជំហរអនុវត?បនទ ន់។ WមFទឹស?ីេនះ ចបប់ជតិ
Fតvវបនចត់ទុកជែផនកមួយៃនFបព័នធVច់េVយែឡកមួយ បុ៉ែន? មនលទធ
ភពអនុវត?េFកមលកខខណ[ ជក់Ñក់មួយចំនួន ែដលRចយកមកអនុវត?ៃផទ
កនុងបន េVយមិនចបំច់មនករេធUីចបប់សFមប់អនុវត?។ េនកនុងករអនុវត?
ជក់ែស?ង រដ}ភគេFចីន បនទទួល*គ ល់នូវជំហរចុងេFកយេនះ។  

 ចបប់អន?រជតិមិនបនែចងថ រដ}FតvវែតេFបីវធីិäមួយកនុងចំេäម
វធីិទងំេនះេទ។ ជេគលករណ៍ វធីិទងំអស់េនះ សុទធែតទទួលបនភពគប់
ចិត?Fគប់Fគន់។ បុ៉ែន? ជករសំខន់äស់ែដលFតvវដឹងថេតី អUីជចំណុចខz ងំ 
និងអUីជចំណុចេខ#យចមបងៗៃនវធីិទងំេនះ។ 

 ចំណុចេខ#យជចមបងៃនFបព័នធឌយួលលីស គឺថ កមz ងំរបស់ចបប់
អន?រជតិេនកនុងFបព័នធចបប់ជតិ ពឹងRFស័យេទេលី ថេតីរដ}ចត់វធិនករ
ែបបäខzះ បែនថមពីេលីករផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ េនះ។ រដ}មិនFតឹម
សេFមចថេតីនិងេពលäែដលFតvវផz ស់ែFប ឬបញចូ លចបប់អន?រជតិេទកនុង
ចបប់ជតិេនះេទ។ រដ}ែថមទងំFតvវសេFមចចិត? ថេតីFតvវេធUីដល់FតឹមកFមិត
វ*ិលភពFតឹមäេទfតផង។ 

 មយង៉វញិេទfត ករផz ស់ែFបឬករបញចូ លចបប់អន?រជតិចូលេទកនុង
ចបប់ជតិ Rចមិនេកីតេឡងីទល់ែតេ*ះ ឬបនេកីតេឡងីកនុងវ*ិលភព
តិចតួច ឬេVយយឺតែមនែទន។ ជេរüយៗ េVយ*រែតរដ}េមីលេឃីញថ 
អំäចរបស់ខzួនFតvវបនកំហតិេVយចបប់អន?រជតិ ជពិេសសេVយចបប់
សិទធិមនុស;េនះ គម នអUីគួរឱយភញ ក់េផïីលេទ ែដលអនកតសូ៊មតិែផនកសិទធិមនុស; 
ជេរüយៗ េលីកទឡ£ីករណ៍ថ Fបព័នធមូ៉និក ឬជំហរអនុវត?បនទ ន់ ជFបព័នធ

 

ជតិេនកនុងរដ}។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ពីខងេដីមេហីយថ មិនមនអUី
ែដលគួរជមនទិលសង;យ័េទ ែដលថចបប់អន?រជតិ មន»នៈខពស់ជងចបប់
ជតិ េហយីថរដ}មនកតពUកិចចកនុងករេលីកកមពស់និងេគរពចបប់អន?រជតិ។ 
បុ៉ែន?សំណួរគឺ ថេតី ពលរដ}កនុងFបេទសRចេFបីចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ 
េនកនុងតុ„ករជតិបនឬេទ េនេពលែដលមនវ3ិទជមួយនឹងពលរដ}ដៃទ
េទfត ឬេពលមនវ3ិទជមួយរដ}។ Rចមនវធីិបីយ៉ង កនុងករេឆzីយសំណួរ
េនះ។ 

Fបព័នធមូ៉និក (Monistic)	និងFបព័នធឌយួលលីស (Dualistic)		

 េនកនុងករពិភក#បញ£ េនះ ដំបូង ជករសំខន់Šស់កនុងករែបង
ែចកឲយVច់រ3ងFបព័នធខុសគន ពីរ កនុងករេVះF*យជមួយនឹងចបប់សនធិ-
សញញ េនថន ក់ជតិ៖ គឺFបព័នធមូ៉និកនិងFបព័នធឌយួលលីស។ ជករសំខន់
Šស់ ែដលអនកនេយបយេនកនុង*ថ ប័ននីតិបបញញត?ិ FតvវែសUងរកឲយេឃញី
ចបស់ ថេតីរដ}របស់ខzួន េFបីFបស់Fបព័នធមួយŠកនុងចំេŠមFបព័នធទងំពីរ
េនះ។ 

 េនកនុងFបព័នធមូ៉និក េនកនុងករអនុវត?ជក់ែស?ង ឥទធិពលសំខន់បំផុត
ៃនFបព័នធេនះ គឺថអនុសញញ ែដលបនផ?ល់សចច ប័ណ©េVយរដ} កz យជអនុ-
សញញ ែដលចងកតពUកិចចេនថន ក់ជតិ FសបWមពកយេពចន៍ទងំFសGងរបស់
អនុសញញ ទងំេនះ។ ឧទហរណ៍ Fបសិនេបីរដ}មួយ បំពនសិទធិពលរដ}របស់
ខzួនកនុងករបេញចញមតិេVយេសរ ីដូចែដលមនែចងេនកនុងកតិកសញញ អន?រ
ជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយេនះ ពលរដ}Rចឱយរដ}មន គណ-   
េនយយភពសFមប់កររេំ„ភបំពនសិទធិេនះ    េនចំេពះមុខតុ„ករថន ក់  
ជតិ។ ចំណុចេនះ មនន័យថ ចបប់សិទធិមនុស;អន?រជតិ គឺRចសU័យអនុវត?
បន និងមនឥទធិពលេVយផទ ល់ េនកនុងចបប់ជតិ។ ចបប់អន?រជតិFតvវបន
FសvបចូលេទកនុងFបព័នធចបប់ជតិ េVយសU័យFបវត?ិ។ ចបប់អន?រជតិRច

 
 
អនុ-វត?បនេVយតុ„ករ េVយមិនចបំច់FតvវេធUីចបប់ជក់„ក់Šមួយ
សFមប់អនុវត?ចបប់អន?រជតិេនះេទ។ 

េនកនុងFបព័នធឌយួលលីស កតពUកិចចេFកមសនធិសញញ អន?រជតិ Fតvវែត
មនករផz ស់ែFប ឬបញចូ លេទកនុងចបប់ជតិ េដីមបសីេFមចបននូវលទធផល
ដូចគន ។ ជមូលV} ន េនះមនន័យថ រដ}ែដលេFបីFបព័នធេនះ មិនRចFគន់ែត
ផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ អន?រជតិ េVយគម នករពិនិតយេឡងីវញិេទេលីចបប់
ជតិរបស់ខzួន េដីមបឱីយអនុេ„មមជមួយនឹងកតពUកិចចែដលមនែចងដូចកនុង
សនធិសញញ េឡយី។ 

 េទះជយ៉ងŠក៏េVយ េនកនុង*ថ នភពទងំពីរេនះ កតពUកិចចសនធិ
សញញ Fតvវអនុវត? េVយមនករជប់ទក់ទងេទនឹងរដ}េផ;ងេទfតែដលបន
ចុះកិចចFពមេFពfងែដរ។ េនះមនន័យថ រដ}ភគីៃនសនធិសញញ  Fតvវមន
គណេនយយភពរ3ងគន េទវញិេទមក សFមប់កររេំ„ភបំពនកតពUកិចច
ែដលបនទទួលយក។ ដូេចនះ ឧទហរណ៍ថ Fបសិនេបីរដ}Šមួយបំពនេទ
េលីសិទធិបេញចញមតិេសររីបស់ពលរដ}ែដលFតvវបនធនេនកនុងកតិកសញញ
អន?រជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយេនះ រដ}េនះFតvវមនគណេន
យយភពសFមប់កររេំ„ភបំពនេនះ ចំេពះរដ}ដៃទេទfតែដលជភគីរបស់
សនធិសញញ េនះែដរ។ 
 េនកនុងFបព័នធឌយួលលីស  Fបសិនេបីរដ}ភគីៃនអនុសញញ  មិនបនផz ស់
ែFប ឬបញចូ លកតពUកិចចរបស់ខzួន Wមសនធិសញញ ឱយបនសមរមយេទេនះ 
ពលរដ}Šមន ក់ែដលFតvវបនរេំ„ភបំពនសិទធិ Rចមនករលំបកេនកនុង
ករចប់ឱយរដ}មនគណេនយយភព សFមប់កររេំ„ភបំពនចបប់អន?រជតិ
េនះ េនកនុងតុ„ករជតិŠស់។ ក៏បុ៉ែន? RFស័យេទេលីកមមវតថុ 3Rចមន
ដំេŠះF*យមួយចំនួន ដូចជករប?ឹងជំទស់ េទកន់*ថ ប័នWមVនឃz ំ
េមីលករអនុវត?កFមិតអន?រជតិ ជពិេសស តុ„ករសិទធិមនុស;អន?រជតិ។ 
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ែដលមនករេពញចិត?ជងFបព័នធឌយួលលីស។ 

 បញ£ ចមបងជមួយនឹងFបព័នធមូ៉និកនិងជំហរអនុវត?បនទ ន់េនះ គឺថ        
Fបព័នធែបបេនះ បនVក់បនទុកធងន់ធងរេទេលីតុÑករថន ក់ជតិ។ េដីមបីRច
បំេពញបនតួនទីរបស់ខzួនឲយបនFគប់Fគន់ កនុងនមជអនកនពំកយរបស់
ចបប់អន?រជតិេនះ េចFកមFតvវែតបនព័ត៌មនFគប់Fគន់អំពីចបប់អន?រជតិ 
និងទទួលបនករបណ?ុ ះបä? លលï េនកនុងករអនុវត?ចបប់អន?រជតិែដរ។ ក?ី
បរមភបែនថមេទfតមួយ គឺថ េចFកមេនកនុងរដ}េផ;ងៗគន  េធUីករបកF*យ 
និងអនុវត?ចបប់អន?រជតិ Wមវធីិែដលមនភពខុសែបzកគន ជេFចីនែដរ។ 

ករអនុវត?ទូេទអំពីសំRងេហតុេនកនុងែផនកេនះ 

 ដូចអUីែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងករពនយល់កនុងែផនកេនះ ថេហតុអUីនី
តិរដ}េនថន ក់ជតិ RFស័យេទេលីចបប់អន?រជតិេនះ ចំណុចេផ? តជសំខន់ 
គឺេទេលីសិទធិមនុស;។ ែផនកេផ;ងៗេទfតែដលេសចក?ីសំRងេហតុេនះ មន
ភពជប់ទក់ទងចបស់Ñស់ ។ Wមរយៈករផ?ល់ឧទហរណ៍ េគRចេលីក
េឡងីអំពីរបបអន?រជតិសFមប់ករករពរកមមសិទធិបញញ  ឬសនធិសញញ ពហុភ
គីជេFចីនេទfត ែដលបនេសេFមចេVយអងគករពណិជជកមមពិភពេÑក 
ែដលFគបដណ? ប់មិនែមនFតឹមែតវស័ិយពណិជជកមម េហីយែថមទងំFគបដ
ណ? ប់េទេលី  វស័ិយេផ;ងៗ ជេFចីនេទfតែដរ។ េនកនុងបរបិទេនះ េយងីRច 
េធUីករេលីកេឡីង  យន?ករេVះF*យវ3ិទរបស់អងគករពណិជជកមមពិភព
េÑកគឺជយន?ករអន?រជតិមួយែដលRចធនបន យ៉ងេôចäស់
វធិនករមួយសFមប់ករពFងឹងករអនុវត?។  

៤.៣ េហតុអUីបនជនីតិរដ}េនថន កអ់ន?រជតិពឹងែផïកេទេលី
ចបប់ជតិ 

 ែផនកមួយេទfត គឺនីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ ទទួលFបេយជន៍ពីនីតិរដ}េន

 

 មនជំហរទីបីែដលជជំហរអនុវត?បនទ ន់។ WមFទឹស?ីេនះ ចបប់ជតិ
Fតvវបនចត់ទុកជែផនកមួយៃនFបព័នធVច់េVយែឡកមួយ បុ៉ែន? មនលទធ
ភពអនុវត?េFកមលកខខណ[ ជក់„ក់មួយចំនួន ែដលRចយកមកអនុវត?ៃផទ
កនុងបន េVយមិនចបំច់មនករេធUីចបប់សFមប់អនុវត?។ េនកនុងករអនុវត?
ជក់ែស?ង រដ}ភគេFចីន បនទទួល*គ ល់នូវជំហរចុងេFកយេនះ។  

 ចបប់អន?រជតិមិនបនែចងថ រដ}FតvវែតេFបីវធីិŠមួយកនុងចំេŠម
វធីិទងំេនះេទ។ ជេគលករណ៍ វធីិទងំអស់េនះ សុទធែតទទួលបនភពគប់
ចិត?Fគប់Fគន់។ បុ៉ែន? ជករសំខន់Šស់ែដលFតvវដឹងថេតី អUីជចំណុចខz ងំ 
និងអUីជចំណុចេខ#យចមបងៗៃនវធីិទងំេនះ។ 

 ចំណុចេខ#យជចមបងៃនFបព័នធឌយួលលីស គឺថ កមz ងំរបស់ចបប់
អន?រជតិេនកនុងFបព័នធចបប់ជតិ ពឹងRFស័យេទេលី ថេតីរដ}ចត់វធិនករ
ែបបŠខzះ បែនថមពីេលីករផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ េនះ។ រដ}មិនFតឹម
សេFមចថេតីនិងេពលŠែដលFតvវផz ស់ែFប ឬបញចូ លចបប់អន?រជតិេទកនុង
ចបប់ជតិេនះេទ។ រដ}ែថមទងំFតvវសេFមចចិត? ថេតីFតvវេធUីដល់FតឹមកFមិត
វ*ិលភពFតឹមŠេទfតផង។ 

 មយង៉វញិេទfត ករផz ស់ែFបឬករបញចូ លចបប់អន?រជតិចូលេទកនុង
ចបប់ជតិ Rចមិនេកីតេឡងីទល់ែតេ*ះ ឬបនេកីតេឡងីកនុងវ*ិលភព
តិចតួច ឬេVយយឺតែមនែទន។ ជេរŸយៗ េVយ*រែតរដ}េមីលេឃីញថ 
អំŠចរបស់ខzួនFតvវបនកំហតិេVយចបប់អន?រជតិ ជពិេសសេVយចបប់
សិទធិមនុស;េនះ គម នអUីគួរឱយភញ ក់េផ•ីលេទ ែដលអនកតសូ៊មតិែផនកសិទធិមនុស; 
ជេរŸយៗ េលីកទឡ£ីករណ៍ថ Fបព័នធមូ៉និក ឬជំហរអនុវត?បនទ ន់ ជFបព័នធ
ែដលមនករេពញចិត?ជងFបព័នធឌយួលលីស។ 

 បញ£ ចមបងជមួយនឹងFបព័នធមូ៉និកនិងជំហរអនុវត?បនទ ន់េនះ គឺថ        
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ែដលមនករេពញចិត?ជងFបព័នធឌយួលលីស។ 

 បញ£ ចមបងជមួយនឹងFបព័នធមូ៉និកនិងជំហរអនុវត?បនទ ន់េនះ គឺថ        
Fបព័នធែបបេនះ បនVក់បនទុកធងន់ធងរេទេលីតុÑករថន ក់ជតិ។ េដីមបីRច
បំេពញបនតួនទីរបស់ខzួនឲយបនFគប់Fគន់ កនុងនមជអនកនពំកយរបស់
ចបប់អន?រជតិេនះ េចFកមFតvវែតបនព័ត៌មនFគប់Fគន់អំពីចបប់អន?រជតិ 
និងទទួលបនករបណ?ុ ះបä? លលï េនកនុងករអនុវត?ចបប់អន?រជតិែដរ។ ក?ី
បរមភបែនថមេទfតមួយ គឺថ េចFកមេនកនុងរដ}េផ;ងៗគន  េធUីករបកF*យ 
និងអនុវត?ចបប់អន?រជតិ Wមវធីិែដលមនភពខុសែបzកគន ជេFចីនែដរ។ 

ករអនុវត?ទូេទអំពីសំRងេហតុេនកនុងែផនកេនះ 

 ដូចអUីែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងករពនយល់កនុងែផនកេនះ ថេហតុអUីនី
តិរដ}េនថន ក់ជតិ RFស័យេទេលីចបប់អន?រជតិេនះ ចំណុចេផ? តជសំខន់ 
គឺេទេលីសិទធិមនុស;។ ែផនកេផ;ងៗេទfតែដលេសចក?ីសំRងេហតុេនះ មន
ភពជប់ទក់ទងចបស់Ñស់ ។ Wមរយៈករផ?ល់ឧទហរណ៍ េគRចេលីក
េឡងីអំពីរបបអន?រជតិសFមប់ករករពរកមមសិទធិបញញ  ឬសនធិសញញ ពហុភ
គីជេFចីនេទfត ែដលបនេសេFមចេVយអងគករពណិជជកមមពិភពេÑក 
ែដលFគបដណ? ប់មិនែមនFតឹមែតវស័ិយពណិជជកមម េហីយែថមទងំFគបដ
ណ? ប់េទេលី  វស័ិយេផ;ងៗ ជេFចីនេទfតែដរ។ េនកនុងបរបិទេនះ េយងីRច 
េធUីករេលីកេឡីង  យន?ករេVះF*យវ3ិទរបស់អងគករពណិជជកមមពិភព
េÑកគឺជយន?ករអន?រជតិមួយែដលRចធនបន យ៉ងេôចäស់
វធិនករមួយសFមប់ករពFងឹងករអនុវត?។  

៤.៣ េហតុអUីបនជនីតិរដ}េនថន កអ់ន?រជតិពឹងែផïកេទេលី
ចបប់ជតិ 

 ែផនកមួយេទfត គឺនីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ ទទួលFបេយជន៍ពីនីតិរដ}េន

 
 
ថន ក់ជតិ។ Wមពិតេទ នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ ពឹងែផïកកនុងកFមិតមួយយ៉ង
េFចីន ពីរេបfបែដលចបប់Fតvវបនអនុវត?េនថន ក់ជតិ។ 

តួនទីរបស់រV} ភិបលនិងអនកេធUីចបប់ 

 តួនទីរបស់រV} ភិបល និងអនកេធUីចបប់េនថន ក់ជតិ ទក់ទងនឹងបញ£
េនះ មិនRចថសងកត់ធងន់ហួសេហតុបនេនះេទ។ ជពិេសស ករែដលសនធិ-
សញញ FតvវបនេធUីេសចក?ីសននិV} នសេFមចេVយរV} ភិបល និងផ?ល់សចច ប័ន 
េVយរដ}សភ FសបWមវធិនរដ}ធមមនុញញេនថន ក់ជតិ Fតvវែតអនុវត?េVយ
សមFសបេនកFមិតជតិ គឺជFគឹះ*រវន?មួយ។ េសចក?ីេយងែដលេធUីេឡងី
េនទីេនះ មនេនកនុងែផនក៤.១ និង ៤.២។ 

សំណួរមួយែដលសំខន់  
 េនកនុងបរបិទេនះ គួរមនករេលីកេឡីងអំពីសំណួរមួយដ៏សំខន់ 
ែដលពក់ព័នធនឹងអន?រភជ ប់ (ទំនក់ទំនង) រ3ងនីតិរដ}េនថន ក់ជតិនិងថន ក់
អន?រជតិ។ េនកនុងែផនក៣.២.៣ មនករេយងេទដល់ករ   ែដលេនកនុង
ករណីមួយ សមជិក នួនចំ សន?ិFបឹក#FកGម សុខេVយរួមបញចូ លទងំសមជិ
កអចិៃöន?យផ៍ង បនរេំÑភបំពនេទេលីធមមនុញញអងគករសហFបជជតិ។ 

 ឧទហរណ៍ដ៏េFកfមFកំមួយ គឺសöងគ មFបឆងំនឹងFបេទសអីុ-៉ក់កនុងឆន ំ
២០០៣។ េនកនុង*ថ នភពេនះ FបេទសជេFចីនបនេធUីសöងគ ម េVយ         
រេំÑភបំពនេទេលីចបប់អន?រជតិនិងចបប់ជតិ។ េនេពលេនះ ថន ក់ដឹកនំ
ៃនFបេទសែដលចូលរមួខងេលី េជüជក់ថផលFបេយជន៍ជតិរបស់េគ តFមvវ
ឱយេFបីFបស់កមz ងំែដលFបសចកពីចបប់។ Fបេទសទងំេនះ បនេFតfម
ខzួនរួចជេFសច កនុងករមិនេគរពនីតិរដ}។ ឧទហរណ៍មួយេទfត គឹរេបfប
ែដលវធិនករFបឆងំេភវរកមមមួយចំនួន បនរេំÑភេទេលីស?ង់Vរសិទធិ
មនុស;អន?រជតិ។ 

 
 
Fបព័នធែបបេនះ បនVក់បនទុកធងន់ធងរេទេលីតុ„ករថន ក់ជតិ។ េដីមបីRច
បំេពញបនតួនទីរបស់ខzួនឲយបនFគប់Fគន់ កនុងនមជអនកនពំកយរបស់
ចបប់អន?រជតិេនះ េចFកមFតvវែតបនព័ត៌មនFគប់Fគន់អំពីចបប់អន?រជតិ 
និងទទួលបនករបណ?ុ ះបŠ? លល• េនកនុងករអនុវត?ចបប់អន?រជតិែដរ។ ក?ី
បរមភបែនថមេទfតមួយ គឺថ េចFកមេនកនុងរដ}េផ;ងៗគន  េធUីករបកF*យ 
និងអនុវត?ចបប់អន?រជតិ Wមវធីិែដលមនភពខុសែបzកគន ជេFចីនែដរ។ 

ករអនុវត?ទូេទអំពីសំRងេហតុេនកនុងែផនកេនះ 

 ដូចអUីែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងករពនយល់កនុងែផនកេនះ ថេហតុអUីនី
តិរដ}េនថន ក់ជតិ RFស័យេទេលីចបប់អន?រជតិេនះ ចំណុចេផ? តជសំខន់ 
គឺេទេលីសិទធិមនុស;។ ែផនកេផ;ងៗេទfតែដលេសចក?ីសំRងេហតុេនះ មន
ភពជប់ទក់ទងចបស់„ស់ ។ Wមរយៈករផ?ល់ឧទហរណ៍ េគRចេលីក
េឡងីអំពីរបបអន?រជតិសFមប់ករករពរកមមសិទធិបញញ  ឬសនធិសញញ ពហុភ
គីជេFចីនេទfត ែដលបនេសេFមចេVយអងគករពណិជជកមមពិភពេ„ក 
ែដលFគបដណ? ប់មិនែមនFតឹមែតវស័ិយពណិជជកមម េហីយែថមទងំFគបដ
ណ? ប់េទេលី  វស័ិយេផ;ងៗ ជេFចីនេទfតែដរ។ េនកនុងបរបិទេនះ េយងីRច 
េធUីករេលីកេឡីង  យន?ករេVះF*យវ3ិទរបស់អងគករពណិជជកមមពិភព
េ„កគឺជយន?ករអន?រជតិមួយែដលRចធនបន យ៉ងេ™ចŠស់
វធិនករមួយសFមប់ករពFងឹងករអនុវត?។  

៤.៣ េហតុអUីបនជនីតិរដ}េនថន កអ់ន?រជតិពឹងែផ•កេទេលី
ចបប់ជតិ 

 ែផនកមួយេទfត គឺនីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ ទទួលFបេយជន៍ពីនីតិរដ}េន
ថន ក់ជតិ។ Wមពិតេទ នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ ពឹងែផ•កកនុងកFមិតមួយយ៉ង
េFចីន ពីរេបfបែដលចបប់Fតvវបនអនុវត?េនថន ក់ជតិ។ 
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 េនះគឺជសំណួរមួយដ៏សំខន់បំផុត ែដលFតvវែតពិភក#ឱយបនសីុ
ជេFម េVយ*រសំនួរេនះ មន*រៈសំខន់សFមប់ សន?ិភព និងសន?ិសុខ
អន?រជតិេនកនុងេពលអនគត។ ក៏បុ៉ែន? ករពិភក#លមïិត មិនRចេធUីបន
េនកនុងករេសfវេភមគគុេទសក៍េនះបនេទ។ ករមិនេលីកេឡងីអំពីបញ£ េនះ 
ក៏ជករែដលគម នភពេ*ម ះFតង់ទល់ែតេ*ះែដរ។ 

 នីតិរដ}Fតvវែតអនុវត?ទងំFសGង ចំេពះមនុស;ទងំអស់ េនFគប់េពល
េវÑទងំអស់។ ករអនុវត?នីតិរដ} មនភពងយFសìល ជមួយមនុស;ែដល
អនកយល់Fសបជមួយ បុ៉ែន? Fបសិនមនុស;មិនយល់Fសបទងំគំនិត និងអនុ
វត?វញិ  ករណីខzះRចបងកេRយមនេFគះថន ក់ េហយីនីតិរដ}មិនអនុវត?េទេលី
មនុស;ែបបេនះេទ។ 
  Rកបបកិរយិរបស់រដ}ធំៗមួយចំនួន ជពិេសស សមជិកអចិៃöន?យ៍
របស់FកGមFបឹក#សន?ិសុខអងគករសហFបជជតិ RចមនភពFគប់Fគន់កនុង
ករនិយយថ គឺជកW? កំណត់ដ៏សំខន់មួយ សFមប់ករែថរក#សន?ិភព
និងសន?ិសុខអន?រជតិ កនុងេពលអនគត។ *រៈសំខន់ជពិេសស គឺថ លិទធិ         
Fបជធិបេតយយរបស់បសចិមFបេទស ជអនកនមុំខេនទីេនះ។ Wមករពិត ករ
អនុវត?េនកនុងវស័ិយេនះ Fតvវែតមនភពលïឥតេខច ះទងំFសGង។ ក៏បុ៉ែន? ជ
អកុសល េរüងេនះមិនទន់បនេកីតេឡងីេនកនុងពិភពេÑកេយងីេនេឡយី
េទ សពUៃថងេនះ។ 

តួនទីរបស់តុÑករជតិ 

 Fបករសំខន់ខz ងំបំផុតកនុងករអនុវត?ចបប់អន?រជតិេនកFមិតជតិ គឺ
តុÑករជតិ។ តុÑករជតិ Rចេដីរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករធនថ រដ} 
*ថ ប័ន និងបុគគលទំងHយ អនុេÑមWមកតពUកិចចទំងHយ េFកម
ចបប់អន?រជតិ។ េនះមនន័យថ អនគតៃននីតិរដ}េនលំVប់អន?រជតិ ពឹង
RFស័យេទេលីតុÑករជតិ កនុងFទង់Fទយមួយមិនតិចតួចេនះេទ។ 

 

តួនទីរបស់រV} ភិបលនិងអនកេធUីចបប់ 

 តួនទីរបស់រV} ភិបល និងអនកេធUីចបប់េនថន ក់ជតិ ទក់ទងនឹងបញ£
េនះ មិនRចថសងកត់ធងន់ហួសេហតុបនេនះេទ។ ជពិេសស ករែដលសនធិ-
សញញ FតvវបនេធUីេសចក?ីសននិV} នសេFមចេVយរV} ភិបល និងផ?ល់សចច ប័ន 
េVយរដ}សភ FសបWមវធិនរដ}ធមមនុញញេនថន ក់ជតិ Fតvវែតអនុវត?េVយ
សមFសបេនកFមិតជតិ គឺជFគឹះ*រវន?មួយ។ េសចក?ីេយងែដលេធUីេឡងី
េនទីេនះ មនេនកនុងែផនក៤.១ និង ៤.២។ 

សំណួរមួយែដលសំខន់  
 េនកនុងបរបិទេនះ គួរមនករេលីកេឡីងអំពីសំណួរមួយដ៏សំខន់ 
ែដលពក់ព័នធនឹងអន?រភជ ប់ (ទំនក់ទំនង) រ3ងនីតិរដ}េនថន ក់ជតិនិងថន ក់
អន?រជតិ។ េនកនុងែផនក៣.២.៣ មនករេយងេទដល់ករ   ែដលេនកនុង
ករណីមួយ សមជិក នួនចំ សន?ិFបឹក#FកGម សុខេVយរួមបញចូ លទងំសមជិ
កអចិៃšន?យផ៍ង បនរេំ„ភបំពនេទេលីធមមនុញញអងគករសហFបជជតិ។ 

 ឧទហរណ៍ដ៏េFកfមFកំមួយ គឺសšងគ មFបឆងំនឹងFបេទសអីុ-៉ក់កនុងឆន ំ
២០០៣។ េនកនុង*ថ នភពេនះ FបេទសជេFចីនបនេធUីសšងគ ម េVយ         
រេំ„ភបំពនេទេលីចបប់អន?រជតិនិងចបប់ជតិ។ េនេពលេនះ ថន ក់ដឹកនំ
ៃនFបេទសែដលចូលរមួខងេលី េជŸជក់ថផលFបេយជន៍ជតិរបស់េគ តFមvវ
ឱយេFបីFបស់កមz ងំែដលFបសចកពីចបប់។ Fបេទសទងំេនះ បនេFតfម
ខzួនរួចជេFសច កនុងករមិនេគរពនីតិរដ}។ ឧទហរណ៍មួយេទfត គឹរេបfប
ែដលវធិនករFបឆងំេភវរកមមមួយចំនួន បនរេំ„ភេទេលីស?ង់Vរសិទធិ
មនុស;អន?រជតិ។ 

 េនះគឺជសំណួរមួយដ៏សំខន់បំផុត ែដលFតvវែតពិភក#ឱយបនសីុ
ជេFម េVយ*រសំនួរេនះ មន*រៈសំខន់សFមប់ សន?ិភព និងសន?ិសុខ
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 េនះគឺជសំណួរមួយដ៏សំខន់បំផុត ែដលFតvវែតពិភក#ឱយបនសីុ
ជេFម េVយ*រសំនួរេនះ មន*រៈសំខន់សFមប់ សន?ិភព និងសន?ិសុខ
អន?រជតិេនកនុងេពលអនគត។ ក៏បុ៉ែន? ករពិភក#លមïិត មិនRចេធUីបន
េនកនុងករេសfវេភមគគុេទសក៍េនះបនេទ។ ករមិនេលីកេឡងីអំពីបញ£ េនះ 
ក៏ជករែដលគម នភពេ*ម ះFតង់ទល់ែតេ*ះែដរ។ 

 នីតិរដ}Fតvវែតអនុវត?ទងំFសGង ចំេពះមនុស;ទងំអស់ េនFគប់េពល
េវÑទងំអស់។ ករអនុវត?នីតិរដ} មនភពងយFសìល ជមួយមនុស;ែដល
អនកយល់Fសបជមួយ បុ៉ែន? Fបសិនមនុស;មិនយល់Fសបទងំគំនិត និងអនុ
វត?វញិ  ករណីខzះRចបងកេRយមនេFគះថន ក់ េហយីនីតិរដ}មិនអនុវត?េទេលី
មនុស;ែបបេនះេទ។ 
  Rកបបកិរយិរបស់រដ}ធំៗមួយចំនួន ជពិេសស សមជិកអចិៃöន?យ៍
របស់FកGមFបឹក#សន?ិសុខអងគករសហFបជជតិ RចមនភពFគប់Fគន់កនុង
ករនិយយថ គឺជកW? កំណត់ដ៏សំខន់មួយ សFមប់ករែថរក#សន?ិភព
និងសន?ិសុខអន?រជតិ កនុងេពលអនគត។ *រៈសំខន់ជពិេសស គឺថ លិទធិ         
Fបជធិបេតយយរបស់បសចិមFបេទស ជអនកនមុំខេនទីេនះ។ Wមករពិត ករ
អនុវត?េនកនុងវស័ិយេនះ Fតvវែតមនភពលïឥតេខច ះទងំFសGង។ ក៏បុ៉ែន? ជ
អកុសល េរüងេនះមិនទន់បនេកីតេឡងីេនកនុងពិភពេÑកេយងីេនេឡយី
េទ សពUៃថងេនះ។ 

តួនទីរបស់តុÑករជតិ 

 Fបករសំខន់ខz ងំបំផុតកនុងករអនុវត?ចបប់អន?រជតិេនកFមិតជតិ គឺ
តុÑករជតិ។ តុÑករជតិ Rចេដីរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករធនថ រដ} 
*ថ ប័ន និងបុគគលទំងHយ អនុេÑមWមកតពUកិចចទំងHយ េFកម
ចបប់អន?រជតិ។ េនះមនន័យថ អនគតៃននីតិរដ}េនលំVប់អន?រជតិ ពឹង
RFស័យេទេលីតុÑករជតិ កនុងFទង់Fទយមួយមិនតិចតួចេនះេទ។ 

 
 
 ជករពិតäស់ កររមួចំែណករបស់តុÑករជតិេនមនកFមិតេន
េឡយី។ តុÑករជតិមិន សថិតេនជំហរែដលFតvវអនុវត?-ល់ បទV} នៃនចបប់
អន?រជតិ េទេលី-ល់ Fបេភទៃនវ3ិទរ3ងកមមវតថុទងំអស់ ៃនចបប់អន?រជតិ
េនះេទ។ បុ៉ែន? មនករណីមួយចំនួនែដលតុÑករជតិRចេធUីកររមួចំែណក
បន ឧទហរណ៍ េនកនុងករណីែដលតុÑករជតិ សនមត់Fបកន់យកយុW?
ធិ-ករ កនុងករេធUីយ៉ងäឱយបុគគលមកពីFបេទសដៃទេទfត ទទួលខុសFតvវ
េលីកររេំÑភបំពនេទេលីសិទធិមនុស;ជ*រវន?។ 

បែនថមពីេលីេនះេទfត សូមបីែតកនុងករណីែដលតុÑករជតិពិតជ
មនយុW? ធិករេនកនុងករអនុវត?បទV} នចបប់អន?រជតិក៏េVយ ក៏តុÑករ
អន?រជតិ េនែតមន*រៈសំខន់មិនRចខUះបនេឡយី េនកនុងករណីៃនករ
ប?ឹងឧទធរណ៍ជដំäក់ចុងេFកយ គឺមិនែមនេVយ*រែតតុÑករអន?រជតិ 
Rចធននូវឯកភពឬសងគតិភព េនកនុងករបកF*យនិងករអនុវត?ចបប់
អន?រជតិេនះេទ គឺែថមទងំេVយ*រែតតុÑករអន?រជតិ Rចផ?ល់នូវករ
Fតìតពិនិតយបែនថម េទេលីគុណភពៃនេសចក?ីសេFមចេនថន ក់ជតិ។ 

 ឧទហរណ៍ FបសិនេបីតុÑករថន ក់ជតិ េនកនុងរដ}ជសមជិកទងំ
អស់របស់FកGមFបឹក#អឺរ ៉ុបមនភពសកមមខz ងំ និងសតិសមបជញញៈខz ងំ េន
កនុងករអនុវត?អនុសញញ ស?ីពីសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប េនកនុងករណីែដលជប់
ទក់ទងេនះ តុÑករសិទធិមនុស;របស់ទUីបអឺរ ៉ុបនឹងេនែតសំខន់ចបំច់មិន
RចខUះបន កនុងនមជRជញ កä? លចុងេFកយ សFមប់ករបកF*យ និង
ករអនុវត?សនធិសញញ េនះ។ 

េទះបីជយ៉ងäក៏េVយ មនសចចភពេFចីនេនកនុងគំនិតែដលថ 
តុÑករថន ក់ជតិ មន*រៈសំខន់ជពិេសស សFមប់អនគតៃននីតិរដ} េន
កនុងកFមិតអន?រជតិ។ មនករណីជេFចីនែដលតុÑករថន ក់ជតិ ជេគល
ករណ៍ Rចេដីរតួនទីកនុងករធនថ រដ} *ថ ប័ន និងបុគគលនន Fតvវអនុ

 
 
អន?រជតិេនកនុងេពលអនគត។ ក៏បុ៉ែន? ករពិភក#លម•ិត មិនRចេធUីបន
េនកនុងករេសfវេភមគគុេទសក៍េនះបនេទ។ ករមិនេលីកេឡងីអំពីបញ£ េនះ 
ក៏ជករែដលគម នភពេ*ម ះFតង់ទល់ែតេ*ះែដរ។ 

 នីតិរដ}Fតvវែតអនុវត?ទងំFសGង ចំេពះមនុស;ទងំអស់ េនFគប់េពល
េវ„ទងំអស់។ ករអនុវត?នីតិរដ} មនភពងយFស“ល ជមួយមនុស;ែដល
អនកយល់Fសបជមួយ បុ៉ែន? Fបសិនមនុស;មិនយល់Fសបទងំគំនិត និងអនុ
វត?វញិ  ករណីខzះRចបងកេRយមនេFគះថន ក់ េហយីនីតិរដ}មិនអនុវត?េទេលី
មនុស;ែបបេនះេទ។ 
  Rកបបកិរយិរបស់រដ}ធំៗមួយចំនួន ជពិេសស សមជិកអចិៃšន?យ៍
របស់FកGមFបឹក#សន?ិសុខអងគករសហFបជជតិ RចមនភពFគប់Fគន់កនុង
ករនិយយថ គឺជកW? កំណត់ដ៏សំខន់មួយ សFមប់ករែថរក#សន?ិភព
និងសន?ិសុខអន?រជតិ កនុងេពលអនគត។ *រៈសំខន់ជពិេសស គឺថ លិទធិ         
Fបជធិបេតយយរបស់បសចិមFបេទស ជអនកនមុំខេនទីេនះ។ Wមករពិត ករ
អនុវត?េនកនុងវស័ិយេនះ Fតvវែតមនភពល•ឥតេខច ះទងំFសGង។ ក៏បុ៉ែន? ជ
អកុសល េរŸងេនះមិនទន់បនេកីតេឡងីេនកនុងពិភពេ„កេយងីេនេឡយី
េទ សពUៃថងេនះ។ 

តួនទីរបស់តុ„ករជតិ 

 Fបករសំខន់ខz ងំបំផុតកនុងករអនុវត?ចបប់អន?រជតិេនកFមិតជតិ គឺ
តុ„ករជតិ។ តុ„ករជតិ Rចេដីរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករធនថ រដ} 
*ថ ប័ន និងបុគគលទំងHយ អនុេ„មWមកតពUកិចចទំងHយ េFកម
ចបប់អន?រជតិ។ េនះមនន័យថ អនគតៃននីតិរដ}េនលំVប់អន?រជតិ ពឹង
RFស័យេទេលីតុ„ករជតិ កនុងFទង់Fទយមួយមិនតិចតួចេនះេទ។ 

 ជករពិតŠស់ កររមួចំែណករបស់តុ„ករជតិេនមនកFមិតេន
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េÑមជមួយនឹងកតពUកិចចWមចបប់អន?រជតិ។ Wមពិតេទ មនេហតុផល
ជេFចីនែដលតុÑករថន ក់ជតិ ôក់បីដូចជសថិតេនកនុងជំហរដ៏លïមួយ កនុង
តួនទីេនះ។  

េតីតុÑករថន ក់ជតិ RចេធUីអUីបនខzះ 

 ទីមួយ តុÑករថន ក់ជតិ   Rចបំេពញនូវគមz តចេនz ះFបេôង េន
កនុងសមតថកិចចរបស់តុÑករអន?រជតិ និងយន?ករេVះF*យវ3ិទកFមិត       
អន?រជតិេផ;ងេទfត។  

 ទីពីរ តុÑករថន ក់ជតិ Rចផ?ល់នូវជេFមីសេផ;ងេទfតមួយែដលមន
ភពឆប់រហ័ស និងមនករចំäយទបជងយន?ករេVះF*យវ3ិទថន ក់
អន?រជតិ។ េVយ*រែត នីតិរដ}តFមvវឱយដំេណីរករនីតិវធីិតុÑករ មនករ
បងកលកខណៈងយFសìលកនុងករទទួលបន េហយីនីតិរដ}បនតFមvវថ យុត?ិ-
ធម៌ មិនគួរពនយរេពលេFចីន ឬុយូរេពក េហតុេនះតុÑករជតិជគុណ
សមបត?ិដ៏សំខន់មួយ។ 

 ទីបី ជេរüយៗ រដ}មនភព*ទ ក់េសទីរកនុងករពFងឹងអំäច ដល់តុÑ
ករនិង*ÑជFមះក?ីអន?រជតិ WមរយៈករVក់អំäចរបស់ខzួន ឲយេន
េFកមតុÑករអន?រជតិ។ ចបប់អន?រជតិ បនVក់ែដន េទេលីអំäចរបស់
រដ} េហយីជទូេទ រដ}មិនFបថន ឱយតុÑករេFកជតិរបស់ខzួន ជអនកកំណត់
អំពីវ*ិលភពជក់Ñក់េទេលីែដនកំហតិទងំអស់េនះេឡយី។ ជេរüយៗ 
តុÑករថន ក់ជតិ Fតvវបនេគចត់ទុកថមនលកខណៈRចទទួលយកបន
េFចីន។  េVយ*រែតមនករទទួលយកេFចីនេនះ  Rចនំេទរកករ
អនុេÑមកន់ែតេFចីនជមួយនឹងេសចក?ីវនិិចឆ័យេនះ 3មន*រៈសំខន់
äស់ សFមប់នីតិរដ}។ 

 ទីបួន ជធមមW តុÑករថន ក់ជតិ សថិតេនកនុងជំហរមួយែដលមន

 

េឡយី។ តុ„ករជតិមិន សថិតេនជំហរែដលFតvវអនុវត?-ល់ បទV} នៃនចបប់
អន?រជតិ េទេលី-ល់ Fបេភទៃនវ3ិទរ3ងកមមវតថុទងំអស់ ៃនចបប់អន?រជតិ
េនះេទ។ បុ៉ែន? មនករណីមួយចំនួនែដលតុ„ករជតិRចេធUីកររមួចំែណក
បន ឧទហរណ៍ េនកនុងករណីែដលតុ„ករជតិ សនមត់Fបកន់យកយុW?
ធិ-ករ កនុងករេធUីយ៉ងŠឱយបុគគលមកពីFបេទសដៃទេទfត ទទួលខុសFតvវ
េលីកររេំ„ភបំពនេទេលីសិទធិមនុស;ជ*រវន?។ 

បែនថមពីេលីេនះេទfត សូមបីែតកនុងករណីែដលតុ„ករជតិពិតជ
មនយុW? ធិករេនកនុងករអនុវត?បទV} នចបប់អន?រជតិក៏េVយ ក៏តុ„ករ
អន?រជតិ េនែតមន*រៈសំខន់មិនRចខUះបនេឡយី េនកនុងករណីៃនករ
ប?ឹងឧទធរណ៍ជដំŠក់ចុងេFកយ គឺមិនែមនេVយ*រែតតុ„ករអន?រជតិ 
Rចធននូវឯកភពឬសងគតិភព េនកនុងករបកF*យនិងករអនុវត?ចបប់
អន?រជតិេនះេទ គឺែថមទងំេVយ*រែតតុ„ករអន?រជតិ Rចផ?ល់នូវករ
Fត“តពិនិតយបែនថម េទេលីគុណភពៃនេសចក?ីសេFមចេនថន ក់ជតិ។ 

 ឧទហរណ៍ Fបសិនេបីតុ„ករថន ក់ជតិ េនកនុងរដ}ជសមជិកទងំ
អស់របស់FកGមFបឹក#អឺរ ៉ុបមនភពសកមមខz ងំ និងសតិសមបជញញៈខz ងំ េន
កនុងករអនុវត?អនុសញញ ស?ីពីសិទធិមនុស;ទUីបអឺរ ៉ុប េនកនុងករណីែដលជប់
ទក់ទងេនះ តុ„ករសិទធិមនុស;របស់ទUីបអឺរ ៉ុបនឹងេនែតសំខន់ចបំច់មិន
RចខUះបន កនុងនមជRជញ កŠ? លចុងេFកយ សFមប់ករបកF*យ និង
ករអនុវត?សនធិសញញ េនះ។ 

េទះបីជយ៉ងŠក៏េVយ មនសចចភពេFចីនេនកនុងគំនិតែដលថ 
តុ„ករថន ក់ជតិ មន*រៈសំខន់ជពិេសស សFមប់អនគតៃននីតិរដ} េន
កនុងកFមិតអន?រជតិ។ មនករណីជេFចីនែដលតុ„ករថន ក់ជតិ ជេគល
ករណ៍ Rចេដីរតួនទីកនុងករធនថ រដ} *ថ ប័ន និងបុគគលនន Fតvវអនុ
េ„មជមួយនឹងកតពUកិចចWមចបប់អន?រជតិ។ Wមពិតេទ មនេហតុផល
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េÑមជមួយនឹងកតពUកិចចWមចបប់អន?រជតិ។ Wមពិតេទ មនេហតុផល
ជេFចីនែដលតុÑករថន ក់ជតិ ôក់បីដូចជសថិតេនកនុងជំហរដ៏លïមួយ កនុង
តួនទីេនះ។  

េតីតុÑករថន ក់ជតិ RចេធUីអUីបនខzះ 

 ទីមួយ តុÑករថន ក់ជតិ   Rចបំេពញនូវគមz តចេនz ះFបេôង េន
កនុងសមតថកិចចរបស់តុÑករអន?រជតិ និងយន?ករេVះF*យវ3ិទកFមិត       
អន?រជតិេផ;ងេទfត។  

 ទីពីរ តុÑករថន ក់ជតិ Rចផ?ល់នូវជេFមីសេផ;ងេទfតមួយែដលមន
ភពឆប់រហ័ស និងមនករចំäយទបជងយន?ករេVះF*យវ3ិទថន ក់
អន?រជតិ។ េVយ*រែត នីតិរដ}តFមvវឱយដំេណីរករនីតិវធីិតុÑករ មនករ
បងកលកខណៈងយFសìលកនុងករទទួលបន េហយីនីតិរដ}បនតFមvវថ យុត?ិ-
ធម៌ មិនគួរពនយរេពលេFចីន ឬុយូរេពក េហតុេនះតុÑករជតិជគុណ
សមបត?ិដ៏សំខន់មួយ។ 

 ទីបី ជេរüយៗ រដ}មនភព*ទ ក់េសទីរកនុងករពFងឹងអំäច ដល់តុÑ
ករនិង*ÑជFមះក?ីអន?រជតិ WមរយៈករVក់អំäចរបស់ខzួន ឲយេន
េFកមតុÑករអន?រជតិ។ ចបប់អន?រជតិ បនVក់ែដន េទេលីអំäចរបស់
រដ} េហយីជទូេទ រដ}មិនFបថន ឱយតុÑករេFកជតិរបស់ខzួន ជអនកកំណត់
អំពីវ*ិលភពជក់Ñក់េទេលីែដនកំហតិទងំអស់េនះេឡយី។ ជេរüយៗ 
តុÑករថន ក់ជតិ Fតvវបនេគចត់ទុកថមនលកខណៈRចទទួលយកបន
េFចីន។  េVយ*រែតមនករទទួលយកេFចីនេនះ  Rចនំេទរកករ
អនុេÑមកន់ែតេFចីនជមួយនឹងេសចក?ីវនិិចឆ័យេនះ 3មន*រៈសំខន់
äស់ សFមប់នីតិរដ}។ 

 ទីបួន ជធមមW តុÑករថន ក់ជតិ សថិតេនកនុងជំហរមួយែដលមន

 
 
ភពលïFបេសីរ កនុងករសFមបសFមìលចបប់អន?រជតិ ចូលេទកនុងកលៈេទ
សៈថន ក់ជតិរបស់ខzួន ជងតុÑករ និង*ថ ប័នែដលសថិតេនឆង យVច់
Fសយលេនះ។ តុÑករថន ក់ជតិ ដឹងអំពីគុណតៃមzចបប់និងបទV} នកនុង
FសGក និងមនបទពិេ*ធន៍េFចីនេនកនុងករេVះF*យបញ£ ទងំអស់េនះ។ 
េVយ*រែតបទV} នអន?រជតិជេFចីន ជពិេសសេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស; 
អនុញញ តឱយមនកFមិតៃនភពរេសីបមួយចំនួន ចំេពះបទV} ន  និងគុណតៃមz
ចបប់េនថន ក់ជតិេនះ អUីែដលេគេ≠ថជកFមិតៃនករេមីលេឃញីអំពីគុណ
តៃមz ករជំនំុជFមះក?ីេនកFមិតថន ក់ជតិ គឺជគុណសមបត?ិដ៏សំខន់មួយែដរ។ 
េសចក?ីសេFមចេVយតុÑករជតិ គឺទំនងជRចទទួលយកបនេFចីន
សFមប់រដ}និងពលរដ} េហតុដូេចនះេហីយ 3មនភពងយFសìលកនុងករអនុ
េÑមWម។ 

 ទីFប ំតុÑករថន ក់ជតិ មនភពចបំច់េនកនុងករករពរតុÑករ
អន?រជតិនិង*ÑជំនំុជFមះក?ីអន?រជត ពីករែដលFតvវទទួលបនទុកហួស   
េហតុ។ Wមពិតេទ េនះគឺជេហតុផលមួយកនុងចំេäមេហតុផលនន
សFមប់លកខខណ[ តFមvវេនកនុងអនុសញញ សិទធិមនុស;ថន ក់តំបន់ ែដលដំេäះ
F*យេនថន ក់ជតិ FតvវែតេFបីFបស់ឱយអស់លទធភព មុនេពលែដល*ថ ប័ន
ែដលបេងកីតេVយអនុសញញ  មនសមតថកិចច េនកនុងករពិនិតយេឡីងវញិេទ
េលីសំណំុេរüងេនះ។ 

េគលករណ៍ៃនករបំេពញបែនថមគន េទវញិេទមក 

 េនះក៏ជេហតុផលមួយៃនមូលេហតុនន េនពីេFកយេគលករណ៍
ៃនករបំេពញបែនថមគន េទវញិេទមក ែដលបនVក់េចញេនកនុងលកខន?ិកៈ
តុÑករFពហមទណ[ អន?រជតិទីFកGងរ ៉ូម។ េគលករណ៍េនះ មនន័យថ រដ}
ខzួនឯងមនយុW? ធិករេទេលីឧFកិដ}កមមអន?រជតិ ឱយែតលកខខណ[ ៃនសមតថ
កិចចែផនកតុÑករបនបំេពញFតឹមFតvវFគប់Fគន់។ 

 
 
ជេFចីនែដលតុ„ករថន ក់ជតិ ™ក់បីដូចជសថិតេនកនុងជំហរដ៏ល•មួយ កនុង
តួនទីេនះ។  

េតីតុ„ករថន ក់ជតិ RចេធUីអUីបនខzះ 

 ទីមួយ តុ„ករថន ក់ជតិ   Rចបំេពញនូវគមz តចេនz ះFបេ™ង េន
កនុងសមតថកិចចរបស់តុ„ករអន?រជតិ និងយន?ករេVះF*យវ3ិទកFមិត       
អន?រជតិេផ;ងេទfត។  

 ទីពីរ តុ„ករថន ក់ជតិ Rចផ?ល់នូវជេFមីសេផ;ងេទfតមួយែដលមន
ភពឆប់រហ័ស និងមនករចំŠយទបជងយន?ករេVះF*យវ3ិទថន ក់
អន?រជតិ។ េVយ*រែត នីតិរដ}តFមvវឱយដំេណីរករនីតិវធីិតុ„ករ មនករ
បងកលកខណៈងយFស“លកនុងករទទួលបន េហយីនីតិរដ}បនតFមvវថ យុត?ិ-
ធម៌ មិនគួរពនយរេពលេFចីន ឬុយូរេពក េហតុេនះតុ„ករជតិជគុណ
សមបត?ិដ៏សំខន់មួយ។ 

 ទីបី ជេរŸយៗ រដ}មនភព*ទ ក់េសទីរកនុងករពFងឹងអំŠច ដល់តុ„
ករនិង*„ជFមះក?ីអន?រជតិ WមរយៈករVក់អំŠចរបស់ខzួន ឲយេន
េFកមតុ„ករអន?រជតិ។ ចបប់អន?រជតិ បនVក់ែដន េទេលីអំŠចរបស់
រដ} េហយីជទូេទ រដ}មិនFបថន ឱយតុ„ករេFកជតិរបស់ខzួន ជអនកកំណត់
អំពីវ*ិលភពជក់„ក់េទេលីែដនកំហតិទងំអស់េនះេឡយី។ ជេរŸយៗ 
តុ„ករថន ក់ជតិ Fតvវបនេគចត់ទុកថមនលកខណៈRចទទួលយកបន
េFចីន។  េVយ*រែតមនករទទួលយកេFចីនេនះ  Rចនំេទរកករ
អនុេ„មកន់ែតេFចីនជមួយនឹងេសចក?ីវនិិចឆ័យេនះ 3មន*រៈសំខន់
Šស់ សFមប់នីតិរដ}។ 

 ទីបួន ជធមមW តុ„ករថន ក់ជតិ សថិតេនកនុងជំហរមួយែដលមន
ភពល•Fបេសីរ កនុងករសFមបសFម“លចបប់អន?រជតិ ចូលេទកនុងកលៈេទ
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 Fបសិនេបីនីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ FតvវពឹងែផïកទំងFសGងេទេលី             
តុÑករ និង*ÑជFមះក?ីអន?រជតិេនះ *ថ ប័នទងំេនះ Fបកដជមិនមន
លទធភព កនុងករេVះF*យសំណំុេរüងដ៏េFចីនសនធឹកសនធ ប់បនេនះេទ 
េហយីជលទធផល យុត?ិធម៌នឹងFតvវបនពនយរេពលហួសេហតុ ែដលជេហតុ
បä? លឲយយុត?ិធម៌Fតvវបនបដិេសធេទវញិ។ 

 បុ៉ែន? ផទុយេទវញិ FបសិនេបីតុÑករថន ក់ជតិ េដីរតួនទីដូចអUីែដល
បនេរfប-ប់ខងេលីេនះ តុÑករជតិេនះ មនគុណភពខពស់បំផុត។ 
តុÑករជតិFតvវែតបំេពញឱយបន នូវលកខខណ[ តFមvវទក់ទងជមួយនឹងនីតិ
រដ}េនថន ក់ជតិ ែដលបនពិភក#រួចមកេហីយ ជពិេសស គឺឯក-ជយភព 
និងអនគតិ។ Fបសិនេបី តុÑករជតិ FតvវFបជពលរដ}ចត់ទុកថជ
តុÑករពុករលួយេនះ តុÑករជតិ នឹងមិនរមួចំែណកជវជិជមនេទដល់
អនគតៃននីតិរដ}េនលំVប់អន?រជតិបនេទ។ 

 ម៉យងវញិេទfត ករេធUីករងរេទេលីករែកលមïគុណភពៃនតុÑករ
ជតិ គឺមិនែមនFតឹមែតេដីមបផីលFបេយជន៍ៃននីតិរដ}េនថន ក់ជតិបុ៉េä© ះេទ 
គឹែថមទងំបេFមីផលFបេយជន៍នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិេទfតផង។ 

  

 

សៈថន ក់ជតិរបស់ខzួន ជងតុ„ករ និង*ថ ប័នែដលសថិតេនឆង យVច់
Fសយលេនះ។ តុ„ករថន ក់ជតិ ដឹងអំពីគុណតៃមzចបប់និងបទV} នកនុង
FសGក និងមនបទពិេ*ធន៍េFចីនេនកនុងករេVះF*យបញ£ ទងំអស់េនះ។ 
េVយ*រែតបទV} នអន?រជតិជេFចីន ជពិេសសេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស; 
អនុញញ តឱយមនកFមិតៃនភពរេសីបមួយចំនួន ចំេពះបទV} ន  និងគុណតៃមz
ចបប់េនថន ក់ជតិេនះ អUីែដលេគេថជកFមិតៃនករេមីលេឃញីអំពីគុណ
តៃមz ករជំនំុជFមះក?ីេនកFមិតថន ក់ជតិ គឺជគុណសមបត?ិដ៏សំខន់មួយែដរ។ 
េសចក?ីសេFមចេVយតុ„ករជតិ គឺទំនងជRចទទួលយកបនេFចីន
សFមប់រដ}និងពលរដ} េហតុដូេចនះេហីយ 3មនភពងយFស“លកនុងករអនុ
េ„មWម។ 

 ទីFប ំតុ„ករថន ក់ជតិ មនភពចបំច់េនកនុងករករពរតុ„ករ
អន?រជតិនិង*„ជំនំុជFមះក?ីអន?រជត ពីករែដលFតvវទទួលបនទុកហួស   
េហតុ។ Wមពិតេទ េនះគឺជេហតុផលមួយកនុងចំេŠមេហតុផលនន
សFមប់លកខខណ[ តFមvវេនកនុងអនុសញញ សិទធិមនុស;ថន ក់តំបន់ ែដលដំេŠះ
F*យេនថន ក់ជតិ FតvវែតេFបីFបស់ឱយអស់លទធភព មុនេពលែដល*ថ ប័ន
ែដលបេងកីតេVយអនុសញញ  មនសមតថកិចច េនកនុងករពិនិតយេឡីងវញិេទ
េលីសំណំុេរŸងេនះ។ 

េគលករណ៍ៃនករបំេពញបែនថមគន េទវញិេទមក 

 េនះក៏ជេហតុផលមួយៃនមូលេហតុនន េនពីេFកយេគលករណ៍
ៃនករបំេពញបែនថមគន េទវញិេទមក ែដលបនVក់េចញេនកនុងលកខន?ិកៈ
តុ„ករFពហមទណ[ អន?រជតិទីFកGងរ ៉ូម។ េគលករណ៍េនះ មនន័យថ រដ}
ខzួនឯងមនយុW? ធិករេទេលីឧFកិដ}កមមអន?រជតិ ឱយែតលកខខណ[ ៃនសមតថ
កិចចែផនកតុ„ករបនបំេពញFតឹមFតvវFគប់Fគន់។ 
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 Fបសិនេបីនីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ FតvវពឹងែផïកទំងFសGងេទេលី             
តុÑករ និង*ÑជFមះក?ីអន?រជតិេនះ *ថ ប័នទងំេនះ Fបកដជមិនមន
លទធភព កនុងករេVះF*យសំណំុេរüងដ៏េFចីនសនធឹកសនធ ប់បនេនះេទ 
េហយីជលទធផល យុត?ិធម៌នឹងFតvវបនពនយរេពលហួសេហតុ ែដលជេហតុ
បä? លឲយយុត?ិធម៌Fតvវបនបដិេសធេទវញិ។ 

 បុ៉ែន? ផទុយេទវញិ FបសិនេបីតុÑករថន ក់ជតិ េដីរតួនទីដូចអUីែដល
បនេរfប-ប់ខងេលីេនះ តុÑករជតិេនះ មនគុណភពខពស់បំផុត។ 
តុÑករជតិFតvវែតបំេពញឱយបន នូវលកខខណ[ តFមvវទក់ទងជមួយនឹងនីតិ
រដ}េនថន ក់ជតិ ែដលបនពិភក#រួចមកេហីយ ជពិេសស គឺឯក-ជយភព 
និងអនគតិ។ Fបសិនេបី តុÑករជតិ FតvវFបជពលរដ}ចត់ទុកថជ
តុÑករពុករលួយេនះ តុÑករជតិ នឹងមិនរមួចំែណកជវជិជមនេទដល់
អនគតៃននីតិរដ}េនលំVប់អន?រជតិបនេទ។ 

 ម៉យងវញិេទfត ករេធUីករងរេទេលីករែកលមïគុណភពៃនតុÑករ
ជតិ គឺមិនែមនFតឹមែតេដីមបផីលFបេយជន៍ៃននីតិរដ}េនថន ក់ជតិបុ៉េä© ះេទ 
គឹែថមទងំបេFមីផលFបេយជន៍នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិេទfតផង។ 

  

 
 

៥. ឯ˝Uរេ6ងស01ប់=នបែនWម 
ឯក*រេយងសFមប់Rនបែនថម មនេនតំណខងេFកមេនះ េន

េលីេគហទំព័ររបស់វទិយ*ថ ន-៉អុ៊ល3៉េលនបឺ៊ក ចបប់សិទធិមនុស; និងមនុស;
ធម៌    និងវទិយ*ថ នអន?រជតិនីយកមមចបប់ៃនទីFកGងHេអ៕ 
 
 

The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law 
http://www.rwi.lu.se/ 

 
The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL) 
http://www.hiil.org/ 

 
The website of the Inter-Parliamentary Union (IPU) is available 
at: 
http://www.ipu.org/english/home.htm 

 
The website of the World Justice Project (WJP) is available at: 

http://worldjusticeproject.org/ 
 
 
 
Special reference is made to the following publications: 
 
The Final Communiqué from the 26th Annual Plenary  
Session of the InterAction Council of Former Heads of State 
and Government 
http://www.interactioncouncil.org/final-communiqu-29 

 
Human Rights: Handbook for Parliamentarians. Published 
jointly by the IPU and the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, 2005 
http://www.ipu.org/PDF/publications/h

 
 
 Fបសិនេបីនីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ Fតvវពឹងែផ•កទំងFសGងេទេលី             
តុ„ករ និង*„ជFមះក?ីអន?រជតិេនះ *ថ ប័នទងំេនះ Fបកដជមិនមន
លទធភព កនុងករេVះF*យសំណំុេរŸងដ៏េFចីនសនធឹកសនធ ប់បនេនះេទ 
េហយីជលទធផល យុត?ិធម៌នឹងFតvវបនពនយរេពលហួសេហតុ ែដលជេហតុ
បŠ? លឲយយុត?ិធម៌Fតvវបនបដិេសធេទវញិ។ 

 បុ៉ែន? ផទុយេទវញិ Fបសិនេបីតុ„ករថន ក់ជតិ េដីរតួនទីដូចអUីែដល
បនេរfប-ប់ខងេលីេនះ តុ„ករជតិេនះ មនគុណភពខពស់បំផុត។ 
តុ„ករជតិFតvវែតបំេពញឱយបន នូវលកខខណ[ តFមvវទក់ទងជមួយនឹងនីតិ
រដ}េនថន ក់ជតិ ែដលបនពិភក#រួចមកេហីយ ជពិេសស គឺឯក-ជយភព 
និងអនគតិ។ Fបសិនេបី តុ„ករជតិ FតvវFបជពលរដ}ចត់ទុកថជ
តុ„ករពុករលួយេនះ តុ„ករជតិ នឹងមិនរមួចំែណកជវជិជមនេទដល់
អនគតៃននីតិរដ}េនលំVប់អន?រជតិបនេទ។ 

 ម៉យងវញិេទfត ករេធUីករងរេទេលីករែកលម•គុណភពៃនតុ„ករ
ជតិ គឺមិនែមនFតឹមែតេដីមបផីលFបេយជន៍ៃននីតិរដ}េនថន ក់ជតិបុ៉េŠ© ះេទ 
គឹែថមទងំបេFមីផលFបេយជន៍នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិេទfតផង។ 
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r_guide_en.pdf 
 
Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A 
Guide to Good Practice. Published by the IPU, 2006 
http://www.ipu.org/PDF/publications/democracy_en.pdf 

 
Parliamentary Oversight of the Security Sector. Published 
jointly by the IPU and the Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, 2003 
http://www.ipu.org/PDF/publicat
ions/decaf-e.pdf 

 
Human Rights and Parliaments: Handbook for Members and 
Staff. The Westminster Consortium, the International Bar 
Association and UKaid, 2011 
http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/About_the_H
RI/HRI_Activ ities/Parliamentary_Strengthening.aspx 
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 Fបសិនេបីនីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិ FតvវពឹងែផïកទំងFសGងេទេលី             
តុÑករ និង*ÑជFមះក?ីអន?រជតិេនះ *ថ ប័នទងំេនះ Fបកដជមិនមន
លទធភព កនុងករេVះF*យសំណំុេរüងដ៏េFចីនសនធឹកសនធ ប់បនេនះេទ 
េហយីជលទធផល យុត?ិធម៌នឹងFតvវបនពនយរេពលហួសេហតុ ែដលជេហតុ
បä? លឲយយុត?ិធម៌Fតvវបនបដិេសធេទវញិ។ 

 បុ៉ែន? ផទុយេទវញិ FបសិនេបីតុÑករថន ក់ជតិ េដីរតួនទីដូចអUីែដល
បនេរfប-ប់ខងេលីេនះ តុÑករជតិេនះ មនគុណភពខពស់បំផុត។ 
តុÑករជតិFតvវែតបំេពញឱយបន នូវលកខខណ[ តFមvវទក់ទងជមួយនឹងនីតិ
រដ}េនថន ក់ជតិ ែដលបនពិភក#រួចមកេហីយ ជពិេសស គឺឯក-ជយភព 
និងអនគតិ។ Fបសិនេបី តុÑករជតិ FតvវFបជពលរដ}ចត់ទុកថជ
តុÑករពុករលួយេនះ តុÑករជតិ នឹងមិនរមួចំែណកជវជិជមនេទដល់
អនគតៃននីតិរដ}េនលំVប់អន?រជតិបនេទ។ 

 ម៉យងវញិេទfត ករេធUីករងរេទេលីករែកលមïគុណភពៃនតុÑករ
ជតិ គឺមិនែមនFតឹមែតេដីមបផីលFបេយជន៍ៃននីតិរដ}េនថន ក់ជតិបុ៉េä© ះេទ 
គឹែថមទងំបេFមីផលFបេយជន៍នីតិរដ}េនថន ក់អន?រជតិេទfតផង។ 

  

 
 

៥. ឯ˝Uរេ6ងស01ប់=នបែនWម 
ឯក*រេយងសFមប់Rនបែនថម មនេនតំណខងេFកមេនះ េន

េលីេគហទំព័ររបស់វទិយ*ថ ន-៉អុ៊ល3៉េលនបឺ៊ក ចបប់សិទធិមនុស; និងមនុស;
ធម៌    និងវទិយ*ថ នអន?រជតិនីយកមមចបប់ៃនទីFកGងHេអ៕ 
 
 

The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law 
http://www.rwi.lu.se/ 

 
The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL) 
http://www.hiil.org/ 

 
The website of the Inter-Parliamentary Union (IPU) is available 
at: 
http://www.ipu.org/english/home.htm 

 
The website of the World Justice Project (WJP) is available at: 

http://worldjusticeproject.org/ 
 
 
 
Special reference is made to the following publications: 
 
The Final Communiqué from the 26th Annual Plenary  
Session of the InterAction Council of Former Heads of State 
and Government 
http://www.interactioncouncil.org/final-communiqu-29 

 
Human Rights: Handbook for Parliamentarians. Published 
jointly by the IPU and the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, 2005 
http://www.ipu.org/PDF/publications/h

77 
 

បន និងមនឥទធិពលេVយផទ ល់ េនកនុងចបប់ជតិ។ ចបប់អន?រជតិFតvវបន
FសvបចូលេទកនុងFបព័នធចបប់ជតិ េVយសU័យFបវត?ិ។ ចបប់អន?រជតិRច
អនុ-វត?បនេVយតុÑករ េVយមិនចបំច់FតvវេធUីចបប់ជក់Ñក់äមួយ
សFមប់អនុវត?ចបប់អន?រជតិេនះេទ។ 

េនកនុងFបព័នធឌយួលលីស កតពUកិចចេFកមសនធិសញញ អន?រជតិ Fតvវែត
មនករផz ស់ែFប ឬបញចូ លេទកនុងចបប់ជតិ េដីមបសីេFមចបននូវលទធផល
ដូចគន ។ ជមូលV} ន េនះមនន័យថ រដ}ែដលេFបីFបព័នធេនះ មិនRចFគន់ែត
ផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ អន?រជតិ េVយគម នករពិនិតយេឡងីវញិេទេលីចបប់
ជតិរបស់ខzួន េដីមបឱីយអនុេÑមមជមួយនឹងកតពUកិចចែដលមនែចងដូចកនុង
សនធិសញញ េឡយី។ 

 េទះជយ៉ងäក៏េVយ េនកនុង*ថ នភពទងំពីរេនះ កតពUកិចចសនធិ
សញញ Fតvវអនុវត? េVយមនករជប់ទក់ទងេទនឹងរដ}េផ;ងេទfតែដលបន
ចុះកិចចFពមេFពfងែដរ។ េនះមនន័យថ រដ}ភគីៃនសនធិសញញ  Fតvវមន
គណេនយយភពរ3ងគន េទវញិេទមក សFមប់កររេំÑភបំពនកតពUកិចច
ែដលបនទទួលយក។ ដូេចនះ ឧទហរណ៍ថ Fបសិនេបីរដ}äមួយបំពនេទ
េលីសិទធិបេញចញមតិេសររីបស់ពលរដ}ែដលFតvវបនធនេនកនុងកតិកសញញ
អន?រជតិស?ីពីសិទធិពលរដ}និងសិទធិនេយបយេនះ រដ}េនះFតvវមនគណេន
យយភពសFមប់កររេំÑភបំពនេនះ ចំេពះរដ}ដៃទេទfតែដលជភគីរបស់
សនធិសញញ េនះែដរ។ 
 េនកនុងFបព័នធឌយួលលីស  Fបសិនេបីរដ}ភគីៃនអនុសញញ  មិនបនផz ស់
ែFប ឬបញចូ លកតពUកិចចរបស់ខzួន Wមសនធិសញញ ឱយបនសមរមយេទេនះ 
ពលរដ}äមន ក់ែដលFតvវបនរេំÑភបំពនសិទធិ Rចមនករលំបកេនកនុង
ករចប់ឱយរដ}មនគណេនយយភព សFមប់កររេំÑភបំពនចបប់អន?រជតិ
េនះ េនកនុងតុÑករជតិäស់។ ក៏បុ៉ែន? RFស័យេទេលីកមមវតថុ 3Rចមន

 
 
ដំេäះF*យមួយចំនួន ដូចជករប?ឹងជំទស់ េទកន់*ថ ប័នWមVនឃz ំ
េមីលករអនុវត?កFមិតអន?រជតិ ជពិេសស តុÑករសិទធិមនុស;អន?រជតិ។ 

 មនជំហរទីបីែដលជជំហរអនុវត?បនទ ន់។ WមFទឹស?ីេនះ ចបប់ជតិ
Fតvវបនចត់ទុកជែផនកមួយៃនFបព័នធVច់េVយែឡកមួយ បុ៉ែន? មនលទធ
ភពអនុវត?េFកមលកខខណ[ ជក់Ñក់មួយចំនួន ែដលRចយកមកអនុវត?ៃផទ
កនុងបន េVយមិនចបំច់មនករេធUីចបប់សFមប់អនុវត?។ េនកនុងករអនុវត?
ជក់ែស?ង រដ}ភគេFចីន បនទទួល*គ ល់នូវជំហរចុងេFកយេនះ។  

 ចបប់អន?រជតិមិនបនែចងថ រដ}FតvវែតេFបីវធីិäមួយកនុងចំេäម
វធីិទងំេនះេទ។ ជេគលករណ៍ វធីិទងំអស់េនះ សុទធែតទទួលបនភពគប់
ចិត?Fគប់Fគន់។ បុ៉ែន? ជករសំខន់äស់ែដលFតvវដឹងថេតី អUីជចំណុចខz ងំ 
និងអUីជចំណុចេខ#យចមបងៗៃនវធីិទងំេនះ។ 

 ចំណុចេខ#យជចមបងៃនFបព័នធឌយួលលីស គឺថ កមz ងំរបស់ចបប់
អន?រជតិេនកនុងFបព័នធចបប់ជតិ ពឹងRFស័យេទេលី ថេតីរដ}ចត់វធិនករ
ែបបäខzះ បែនថមពីេលីករផ?ល់សចច ប័នសនធិសញញ េនះ។ រដ}មិនFតឹម
សេFមចថេតីនិងេពលäែដលFតvវផz ស់ែFប ឬបញចូ លចបប់អន?រជតិេទកនុង
ចបប់ជតិេនះេទ។ រដ}ែថមទងំFតvវសេFមចចិត? ថេតីFតvវេធUីដល់FតឹមកFមិត
វ*ិលភពFតឹមäេទfតផង។ 

 មយង៉វញិេទfត ករផz ស់ែFបឬករបញចូ លចបប់អន?រជតិចូលេទកនុង
ចបប់ជតិ Rចមិនេកីតេឡងីទល់ែតេ*ះ ឬបនេកីតេឡងីកនុងវ*ិលភព
តិចតួច ឬេVយយឺតែមនែទន។ ជេរüយៗ េVយ*រែតរដ}េមីលេឃីញថ 
អំäចរបស់ខzួនFតvវបនកំហតិេVយចបប់អន?រជតិ ជពិេសសេVយចបប់
សិទធិមនុស;េនះ គម នអUីគួរឱយភញ ក់េផïីលេទ ែដលអនកតសូ៊មតិែផនកសិទធិមនុស; 
ជេរüយៗ េលីកទឡ£ីករណ៍ថ Fបព័នធមូ៉និក ឬជំហរអនុវត?បនទ ន់ ជFបព័នធ
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