ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេ
េលវ ិស័យសនិស
� ុ ខ៖

េគាលករណ៍ យន�ករ និងករអន

“Vis consilii expers mole ruit sua”
(ករេ្រ បកមា�ំងេដ យមិនម ានករវិនិច� ័យវនឹងដួលរលំេនេ្រកមទម�ន់)
Horace, Odes, 3, 4, 65
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ប��ីរយនាម បគ
ុ �លែដលបា នចូលរួមេនក�ុង    
ករផលិតេសៀវេភIPU-DCAF ស�ីពីករ្រត�ត     
ពិនិត្យេដយសភាេលវិស័យសន�ិស

នាយកែកស្រម�ល
Philipp Fluri (្របេទសស�ី) និង Anders B.Johnsson (្របេទសស៊ុយែអ)

អ�កែកស្រម�ល និងអ�កដឹកនាំនិពន
Hans Born (្របេទសហុល�ង)

អ�ករួមចំែណក
Alexey Arbatov (រុស្ស), Jean-Christophe Burkel (បារ), Eva Busza (អេមរិ), Marina
Caparini (កណ), Umit Cizre (តួគី), David Darchiashvili

(ចយច), Jonah Isawa

Elaigwu (េនេហ្សរីយ ), Hans-Peter Furrer (ស�ីស), Denise Garcia (េ្របសុី), Suzana
Gavrilescu (រ៉ូមា៉ន), Wilhelm Germann (អល�ឺម៉ង), Owen Greene (អង់េគ�ស), Miroslav
Hadzic (ែស៊បី  និងម៉ុងេតេន្រក), Karl Haltiner (ស�ីស), Heiner Hänggi (ស�ីស), David Hobbs
(អង់េគ�ស), Jan Hoekema (ហុល�ង់), Rogier Huizenga (ហុល�ង់), Andrzej Karkoszka
(ប៉ូឡូញ), Peter G. Kelly (អេមរិ), Simon Lunn (អង់េគ�ស), Tom McDonald (អង់េគ�ស),

Dorijan Marsic (ស�ូវ៉ន), Gian Giacomo Migone (អុី តល), Michael F. Noone (អេមរិ),
Aleksandr Pikayev (រុស្ស), Christine Pintat (បារ), Andreas Prüfert (អល�ឺម៉ង),
Christopher Sabatini (អេមរិ), Liliane Serban (រ៉ូមា៉ន), Ravinder Pal Singh (ឥណ
ា ),
Anders C. Sjaastad (ន័រេវ), Bauke Snoep (ហុល�ង់), Svitlana Svetova (អ៊ុយែ្រក), Jan
Trapans (ឡាត់វ), Matias Tuler (អហ្សង់ទ), Marlene Urscheler (ស�ីស), Pentti Väänänen
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(ហ�ំងឡង), Biljana Vankovska (មា៉េសដូ), Marie Vlachova (សធារណៈរដ�ែ),
Casper W. Vroom (ហុល�ង់), Tamas Wachsler (ហុង្រគ), Donna Winslow (កណ),
Herbert Wulf (អល�ឺម៉ង)។
គណៈកម�ករែកស្រម�
Willem van Eekelen (ហុល�ង់), Andreas Gross (ស�ីស), Miroslav Filipovic (ែស៊របី
និងម៉ុងេតេន្រក), Stepan Sulakshin (រុស្)ស , Dimitro Tabachnik (អ៊ុយែ្រក), Ahmad Husni
Hanadzlah (មា៉េឡសុ),

Adeseye Ogunlewe (នី េហ្សរីយ ) and

(្រកិ) - សមាជិកៃនគណៈកម ា�ធិ
និងករដកហូតអវុធ និ

Elissavet Papadimitriou

IPU ស�ីពីប�
� នេយាបាយ សន�ិសុខអន�រជា

Beth Mugo (កិនយា ) និង Ricardo Vasquez (អហ្សង់ទ),

សមាជិកៃនគណៈកម ា�ធិ IPU ស�ីពីសភា ត ុលករ និងសិទ�ិមនុស
អ�កែកស្រម�លភា
Oliver Wates (អង់េគ�ស)
ច្បោប់េដម ភាសអង់េគ�ស ទី្រក�ងហ្សឺែណវ ២០០៣។
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អរ�
ម ក
េដយសរប��សន�ិសុខគឺជាប��ស�ូលៃនសុខុមាលភាពរបស់មនុស្ស វមានសរៈ   
សំខន់ខ�ំងណាស់ែដលថា

ប��ទំងេនះ្ត�វ
រ
ប��ូលេទក�ុងេគាលនេយាបាយស

្របេទសជាតិ។ េគាលនេយាបាយេនាះ្រត� វែតប��ូលនូវ ខ�ឹមសរ និងេគាលករណ៍សំខន
ទំងឡាយទក់ទងនឹងសន�ិសុខែដលរដ�មួយ្រត�វេលកតេម�ង និងក
ដូេច�ះវជាក់ច្បោស់ និងមានភាពចំបាច់ខ�ំងណាស់ស្រមាប់តំណាងែ
្របជាពលរដ�េបាះេឆា�តេ្រជសេរសេនក�ុងសភា េដម្បីេធ�ករងរយា៉ងជិតស� ិទ�ិជ
និងវិស័យសន�ិសុខេនះ។ ក៏ ប៉ុែន េទ
�
ះបីជាតំណាងរ�ស�ទំងេនាះខិតខំេធ�ករងរេដម
សេ្រមចនូវេគាលបំណងរួមេនះក៏េដយ ក៏តួនាទីរបស់ពួកេគមានមិនដូចគា�េនា
មានករទទួលខុស្រត�វក�ុងករបេង�តច្បោប់ អនុម័តថវិក និងពិនិត្យត
សន�ិសុខ។ សភាអចអនុវត�នូវទំនួលខុស្រត�វទំងេនះបានយា៉ងេពញេលញ ្រ បសិន
បានទទួលនូវព័ត ៌មានទូលំទូលយ ្រពមទំងមានជំនាញបេច�កេទសដ៏ចំបាច
េពញេលញ រួមទំងមានបំណងេធ�ឲ្យរដ �ភិបាលមានទំនួលខុស្រត�វផងេនាះ។ េដ
នូវេគាលបំណងេនះ វត្រម�វឲ្យមាននូវរចនាសម�័ន�សង�មមួយែដល្រត� វបានព្រងឹង
ទុកចិត� និងករសន�នាគ
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េនក�ុង្របេទសឈីលី ទំនាក់ទំនងរវងសង�ម និងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ្រត�
ជាហូរែហ។ បច�ុប្បន� េនក�ុង្របេទសឈីលី សហគមន៍អន�រជាតិនឹងេមលេឃញនូវប
ៃនករេគារពគា�េទវិញេទមក និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ែដលេយងសង្ឃឹមថា
នឹង្រត�វបានព្រងឹងឲ្យក ន់ែតរឹងមាំែថមេទៀតេនក�ុងេពលអនាគត។ េយងមានទំ
េសៀវេភេគាលេនះនឹងជួយដល់តួអង�សំខន់ៗេនក�ុងវិស័យសន�ិសុខក�ុងករកច់ចង�ូត ន
សហ្របតិបត�ិករជាមួយគា� េដម្បីេធ�ឲ្យសេ្រមចបានជា្របេយាជន៍រួម
្រគប់ៗរូប

Senador Sergio Páez Verdugo
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោសហភាព
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េសចក�ីេផម
�
ចប់តំងពីយូរលង់ណាស់មកេហយ ប��អធិបេតយ្យភាពជាតិ និងសន�ិសុខជ
បានចត់ទុកថាជាប��ដ៏សំខន់ស្រមាប់រដ�ែដលសេ្រមចបានស�ិរភាព។ សព�ៃថ
របស់អ�កែដលបំេពញករងរជាអ�កផ�ល់េសវសន�ិសុខមានករផា�ស់ប�ូរគួរេអយកត
្របេភទថ�ីៗៃនជេមា�ះ្របដប់អវុធ និងករេកនេឡងនូវករចងសម�័ន�មិត�រវងរដ� ន
ជ្រម�ញឲ្យមានករ េឆ�យតប និងករគិតគូរ្របកបេដយគំនិតៃច�្របឌិតខ�ស់អំពីទស្
របស់សន�ិសុខ។ ករវយ្របហរេនៃ១១ ែខក�� ឆា�ំ២០០១ និងលទ�ផលរបស់វ ប
ប�
� ក់អំពី ភាពចំបាច់េ
ដូេច�ះ ករ្រត�តពិនិត្យ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេ ដយសភាកន់ែតមានស
េឡងេដម្បីធានាឲ្យមានករបេង�ត និងករអនុវត�នូវករេឆ�យតបថ�ីៗទំងេនះេដ យ
គណេនយ្យភាពេពញេលញ។ េបមិនមានករ្រត�តពិនិត្យែបបេនះេទេនាះ វនឹងមា
ចំេពះេសវសន�ិសុខ និងករបក�សយខុសអំពីេបសកកម�របស់វ េហយវហក់ដូច
កំពុងេធ�ករងរែតមា�ក់ឯង ែដលេនះេធ�ឲ្យម ានសមា�ធដ៏ធ�ន់េទេលធនធានដ៏្រកខ
ថារដ�េនាះកំពុងមានឥទ�ិពលែផ�កនេយាបាយ និងេសដ�កិច�ដ៏េលសលុប។ វអចបន�
្របជាធិបេតយ្យភាវូបនីយកម� េហយវក៏អចបេង�ននូវជេមា�ះែថមេទៀតផង។ ខណៈ
សង�មស�ិតេនក�ុងសម័យអន�រកល ្រត�វបានែហកហួរេដយស�ង�ម ឬជាសង�មែដលមា
ជួប្របទះនូវហនិភ័យណាមួយ ្របេទសកន់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យដ៏រឹងមាំក៏្រត�វព្រងឹ
ទំនងសុីវិល-េយាធា េធ�ករែកទ្រមង់ និង្រគប់្រគងនូវទំនាក់ទំនងេនះេដម្បីរក
េនក�ុងខណៈេពលែដលប
� �សន�ិសុខមានករែ្រប្
លក�ណៈពី ធមជាតិ និងភាពែ្រប្រប�លជានិច�ៃនវិស័យសន�ិសុខ គឺជាក
�
ពិត្របាកដមួយចំេពះសភា ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដន្របកបេដយ្របសិទ�
ែផ�កបេច�កេទសដ៏ េ្រចនសន�ឹកសនា�ប់ ភាពស�ុ្រគស�ញៃនអង�ករបុគ�លិកសន
្រពមទំងច្បោប់ វិធានទក់ទងនឹងព័ត៌មានសមា�ត់ និងករអនុវត�ករសមា�ត់
វេធ�ឲ្យសមាជិកសភា មានករលំបាកេដម្បីបំេពញភារកិច�្របកបេដយ្របសិ
ែតពួកេគអចេ្រ ប្របាស់នូវករ�សវ្រជាវដ៏ឯករជ្
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ក�ុងេគាលបំណងេនះេហយេទបសហភាពអន�រស

(IPU)

និងមជ្ឈមណ�លទី្រក

ហ្សឺែណវស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យកងកមា�ំង្របដប់អវុធតមែបប (DCAF) បាន      
្រពមេ្រព�ងគា� េរៀបចំតក់ែតងនូវេសៀវេភមគ�ុេទសក៍ែដលមានករអនុវត�ជាក់ែ
្របាកដ និយម និងងយេ្រប្របាស់មួយែដលពន្យល់អំពីករអនុវត�ដ៏្រគប់្រជ�ងេ្រ
នានាែដលអចជួយសភាក�ុងកររួមចំែណកដល់ករ្រត�តពិនិត្យវិស័យស
េសៀវេភេគាលេនះគឺជា្របទីបឆ�
ុះប��ំងនូវគំនិតេរៀបរប់េនះ។ ក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំជាេ
្រពង អត�បទេនក�ុងេសៀវេភេគាលេនះ្រត�វបានពិនិត្យពិច័យ និងស្រមិតស្រ
កម�ករសភាទទួលបន�ុកករងរែកស្រម�ល និង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដយអ�កជំន
េសៀវេភេនះ ្រត�វបានសរេសរេដយែផ�កេលេសចក�ីសន�ិដ�នថា ម៉ូែដលស្រ មា
្រត�តពិនិត្យេដយសភាមួយ មិនអចយកេទអនុវត�បានស្រមាប់្រគប់្របេទសទ
វិធាន និងករអនុវត�ែដលអចទទួលយកមកអនុវត� និងមាន្របសិទ�ភាពេនកែន�ង
មិនសក�ិសមជាមួយកែន�ងមួយេទៀត។ េលសពីេនះ រល់សភាទំងអស់មិនមានអំណាច
េនាះេទ។ េដយសរមូលេហតុដូេច�ះេហយ េទបសំេណខ�ះេនក�ុងេសៀវេភេនះេចៀសមិន
បានេលកេឡងនូវចំណុចែដលជាឧត�មគតិខ�ស់ហួសេហតុេពក។ ទន�ឹមនឹងេនាះ លក

ស�ុ្រគស�ញៃនប��សន�ិសុខ ររំងករអនុវត�ដូចៗគា�េនក�ុង្រគប់ទិដ�ភាពទំ

សន�ិសុខ។ ដូេច�ះ េគគួរចត់ទុកេសៀវេភេគាលេនះថាជា េសៀវេភែណនាំែដល
ទូលំ ទូលយមួយ ក�ុងករជួយព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យេដយសភាេលវិស័យសន�
េយងសង្ឃឹមថា វនឹងេលកទឹកចិត�អ�កអនឲ្យេធ�ករសិក្សោ�សវ្រជាវបែន�មេទៀត
េយង សង្ឃឹមថាករេបាះពុម�ផ្សោយេសៀវេភេគាលេនះនឹងរួមចំែណកធានាឲ
សន�ិសុខ និងករអនុវត�េឆ�យតបនឹងេសចក�ី្រត�វកររបស់្របជាពលរដ�ពិត

Anders B. Johnsson

អគ�េលខធិក
សហភាពអន�រស
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ឯកអគ�រជទូត បណ� ិ Theodor H. Winkler
នាយកមជ្ឈមណ�លទី្រក�ងហ្ស
ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យកងកម
ដប់អវុធតមែបប្របជាធិបេ

អ�ី ខ�ះែដលអ�កអចរកេឃញក�ុងេសៀវេភេ
េសៀវេភេគាលេនះ ែចកេចញ៨ែផ�ក ែដលែផ�កនី មួយៗមានជំពូកមួយចំនួន
េហយអ�កអន អចអ២រេបៀបខុសៗគា�។ ករអនចប់ចុងចប់េដមៃនេសៀវេភ
នឹងផ�ល់នូវករយល់ដឹងដ៏េ្រជ្រជះបំផុតអំពីប��សន�ិសុខ និងតួនាទីរបស់សភាក�ុងក
ពិនិត្យេលវិស័យសន�ិសុខ។ េទះជ ាយា៉ងណាក�ី អ�កអនក៏អចេ្រជសេរសអន
និងជំពូកមួយចំនួនែដលខ�ួនចប់អរម�ណ៍បំផុត។ េយងបានេរៀបចំនូវសន�ស្សន៍ និងលំ
លំេដយៃនែផ�ក ឬ ជំពូកស្រមាប់ជួយដល់ករ េ្រជសេរសរបស់អ
េនក�ុងេសៀវេភេគាលេនះ មាន្របអប់មួយចំនួនែដលពន្យល់អំពីប��ដ៏ស�ុ
ែដលបាន េលកេឡងេនក�ុងអត�បទេម េដយមានភា �ប់នូវឧទហរណ៍អំពីច្បោប់
គតិយុត� និង បង�ញអំពីករអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ េដយសភាេលវិស័យសន�ិសុខេនក�ុងបណា�  
្របេទសេផ្សងៗ។ េនចុងប��ប់ៃនជំពូកេស�រែតទំងអស់ មានែផ�កែដលមានចំណង

េតអ�កអចេធ�អ�ីបានខ�ះក�ុងនាម ជាតំណាង

ែដលែផ�កេនះមានករេលកេឡងនូវ          

អនុសសន៍ជាក់ែស�ងជាេ្រចន។ េទះដូេច�ះក�ី ដូចែដល បានប��ក់ពីខងេដម អ
ទំងេនះ្រត�វយកមកឆ�ុះប��ំងជាមួយនឹងបរិបទជាតិរបស់្រប េទសនី

ែផ�កទំងពីរខងេដម ពន្យល់អំពី្រកបខណ�្រទឹស�ី និងវិភាគអំពីករ្រត�

េដយសភាេល វិស័យសន�ិសុខ។ ែផ�កទ១ េផា�តេលករវិវត�ៃនទស្សនទនសន�ិ
េហយវពន្យល់អំពីទិដ�ភា ពទូេទជាសកលអំពីតួនាទីរ
និងស�ប័នរដ�ដៃទេទៀតេនក�ុងប��សន�ិសុខ
សំណួរធំៗែដល្រត�វេធ�ករេដះ�សយេនក�ុងែផ១េនះគឺ៖
េតមានករអភិវឌ្ឍថ�ីៗអ�ីខ�ះេនក�ុងបរិយាកសស?

េតអ�ី េទែដលេហថាករគ្រមាមកំែហងថ�ី និងករ?
េហតុអ�ី បានជាករ្រត�តពិនិត្យេដយសភាេលវិស័យសន�ិសុខជ?
េតមានេគាលករណ៍សំខន់ៗអ�ីខ�ះៃនអភិបាលកិច�តមែបប្របជាធិេតយ្
សន�ិសុខ?
េតតួនាទីរបស់សភាចំេពះ រដ �ភិប ាល និងតុលករម?
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ែផ�កទី ២ េរៀបរប់អំពីដំណាក់កលទំងអស់ៃនវដ�របស់េគាលនេយាបាយ      ស
ជាតិ ្រពបទំង ្រក បខណ�គតិយុត�អន�រជាតិែដលពក់ព័ន�ជាមួយេគាលនេយា
ជាតិទំងេនាះ។ ជំពូកទំងពីរចុងេ្រកយៃនែ២េនះបង�ញអំពីតួនាទីរបស់សង�មសុីវិ
និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ

រួមទំងទស្សនៈវិស្ស័យេយនឌ័រអំពីប��សន�ិសុខ។ សំណ

ដូចជា
េតសភាមានតួនាទី អ�ីខ�ះ ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចទក់ទងនឹងេគ
សន�ិសុខ?
េតច្បោប់អន�រជាតិរឹតត្បិត ឬបេង�នឲ្យម ានកលនុវត�ភាពស្
េគាលនេយាបាយ សន�ិសុខជាតិយា៉ងដូចេម?
េតសង�មសុីវិល និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយមានទំនាក់ទំនងយា៉ងដូចេម�ចខ�ះជាមួយ
វិស័យសន�ិសុខ េហយេតសភាអចេ្រប្របាស់នូ វករចូលរួមខុសៗគា�រប
ទំង២េនះបានយ ា៉ងដូចេម�ចខ?
េតេគអចផ្សព�ផ្សោយដល់សធារណៈជនអំពីប��សន�ិសុខយា៉ងដូច?
េត�ស�ីមានតួនាទីអ�ីខ�ះេនក�ុងវិស័យសន�ិ?
ែផ�កទី ៣ បក�សយថា អ�កណាជាវិស័យសន�ិសុខ ែដលក�ុងេនាះមានេយាធ
និង ្រក�មចរកម� អង�ករេយាធារបស់រដ�ដៃទេទៀត រួមទំង្រក�មហ៊ុនសន�ិស
េតតួអង�នី មួយៗខងេលមានមុខងរ និងកតព�កិច�ជាក់លក់អ�ីខ�ះ
វិស័យសន�ិសុខ?
េតយន�ករគណេនយ្យភាព និងនេយាបាយៃផ�ក�ុងអ�ីខ�ះែដល្រត�វក?
េតសភាអចអនុវត�នូវករ្រត�តពិនិត្យរបស់ខ�ួន្របកបេដយ្របសិទ�ភាពដ
េលេសវសន�ិសុខទំងេ?
ែផ�កទី ៤ ពិនិត្យេមលនូវឧបករណ៍ទំងឡាយែដលសភាអចេ្រប្របាស់េដម្បីេ
ពិនិត្យវិស័យសន�ិសុខ េហយែផ�កេនះេឆ�យនឹងសំណួរែដលមានជាអដូចខងេ្រក
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េតមានឧបករណ៍អ�ីខ�ះ ែដលសភាអចេ្រប្របាស់េដម្បីេធ�ករ្រត�តពិនិត្
សន�ិសុខ្របកបេដយ្របសិទ?
េតឯកេទសរបស់សភាស�ីពីប
� �សន�ិសុខ អច្រត�វបានេធ�ឲ្យ្របេសរេ
ដូចេម�ចខ�ះ?
េតតួនាទីរបស់សភាមានអ�ីខ�ះក�ុងករសួរេដញេដ ល និងេបកសវនករអំពីប��      
សន�ិសុខ?
េតគណៈកម�ករករពរជាតិសភាអចេធ�ករេអយមាន្របសិទ�ភា?
េតក រិយាល័យេដះ�សយបណ(ombudsman) របស់សភាមានតួនាទី អ�ី?
េតក រិយាល័យេដះ�សយពក្យបណ�ឹងេនះដំេណរករក�ុងកិច�ករព
េម�ចខ�ះ?
េហតុអ�ី សភាគួរចុះេទពិនិត្យដល់ទីតំងៃនេសវសន?
ែផ�កទី ៥និយាយអំពីកលៈេទសៈទំងឡាយែដលបង�ឲ្យមានប��្របឈមដ
ចំេពះសន�ិសុខ ដូចជា ប��ទក់ទងនឹងករដក់្របេទសក�ុងស�នភាពអសន
កំែហងដល់សន�ិសុខៃផ�ក�ុង ប�
� េភវរកម� និងឧ្រកិដ�កម�េលអុីនធឺែណតជាេដម។ ែផ�កេន
ក៏ គូសប�
� ក់អំពី ប�
� ទក់ទងនឹងករចូលរួម េនក�ុងេបសកកម�គាំ្រទសន�ិភាពអ ន
េនក�ុងតំបន់ែដលគា�នសន�ិសុខទំង�ស�ង ឬសន�ិសុខេនមានសភាពផុយ�ស�យ។ ដ
ែផ�កទី ៥េនះព្យោយាមបក�សយនូវសំណួរម ួយចំនួនខង
េត្រត�វេធ�ដូចេម�ចខ�ះេដម្បីឲ្យម ានតុល្យភាពរឹងមាំ រវងប��ៃនក
ស�ិតេនក�ុងស �នភាពអសន� និងកររក្សោនូវសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និ
សិទ�ិមនុស្?
េតេគាលបំណង និងចំណុចខ�ះខតៃនករដក់្របេទសស�ិតេនក�ុ
អសន�មានអ�ីខ?
េតមានអ�ីខ�ះបានផា�ស់ប�ូរចប់តំងពី ៃ១១ ែខក��? េតេគអចែបងែច
ដូចេម�ចខ�ះរវងអំេពេភវរកម� និងករតវ៉ដ៏�សបច្បោប់ត
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្របជាធិបេត?
េតមានផលវិបាកអ�ីខ�ះចំេពះសន�ិសុខអន�រជាតិរបស់រដ�ទ? េតតួនាទី
របស់សភាមានអ�ីខ�ះេនក�ុងប��ទំ?
េតករចូលរួមរបស់សភាមានសរៈសំខន់ប៉ុណា� ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្
ប�ូនកងទ័
�
ពេទចូលរួមក�ុង្របតិបត�ិករគាំ្រទសន�ិភាពអន�រជាតិេន    ?
 ែផ�កទី ៦ ទី ៧ និងទី ៨ វិភាគេលធនធានទ៣ទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិសុខ។ ែផ�កទី៦
េផា�តេលថវិកករពរជាតិ និងករ្រត�តពិនិត្យទំងេដយសភា និងេដយស�
ជាបច�ក

េតថវិកអចជាគន�ឹះមួយស្រមាប់រក្សោសន�ិសុខេដ?
េតតមា�ភាព និងគណេនយ្យភាពអចអនុវត�យា៉ងដូចេម�ចខ�ះទក់ទងនឹង       
ថវិកស្រមាប់វិស័យសន�ិ?
េតមានលក�ខណ�អ�ីខ�ះ ស្រមាប់េធ�ករ្រត�តពិនិត្យឲ្យបានសម�សបទ
ស្រមាប់វិស័យសន�ិស?
េតេគអចេធ�សវនកម�េលវិស័យសន�ិសុខបានែដរឬ? េហតុអ�ី បានជាសវនកម�  
ឯករជ្យមានសរៈសំខន់ េហយេតវ ដំេណរករដូច?
ែផ�កទី ៧ ទក់ទងនឹងបុគ�លិកៃនវិស័យសន�ិសុខ និងេគាលបំណងក�ុងករជួយដល
ក�ុងករេធ�និយ័តកម�េលករេ្រជសេរស ករស្រមិតស
និងករបណ�ុះបណា�លអ�កបេ្រមករក�ុង    វិស័យសន�ិសុខ ករចូលនិ វ
និងរបប្របាក់េសធននិវត�ន៍ ករ េ្រជសេរសទ័ព និងេសវេផ្ស
េតគុណតៃម�ៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ (democratic values) អចបណ�ុះេនក�ុងផ�ត់គំន
របស់បុគ�លិកវិស័យសន�ិសុខបានយា៉ងដូចេម�ចខ?
េតបុគ�លិកវិស័យសន�ិសុខអចបេង�តជាសហជីពេយ( military
ឬេទ?
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unions) បានែដ

េត្រកមសីលធម៌វិជ ា�ជីវៈរបស់វិស័យសន�ិសុខមានអ�ី?
េតេនក�ុង្របេទសេផ្សងៗ េគេធ�ករេរៀបចំេ្រជសេរសេយាធា និងេរៀបចំេ
យា៉ងដូចេម�ចខ�?
េត្រកមសីលធម៌របស់បុគ�លិកវិស័យសន�ិសុខមានែដរឬ? េតមានបទដ �នអន�រជ
ែដរឬេទ?
េតែផ�កណាខ�ះៃនករ្រគប់្រគងបុគ�លិកេនក�ុងវិស័យេនះ មានករពក់
សមាជិកស?
ែផ�កទី ៨ចុងេ្រកយទក់ទងធនធានសមា�រៈៃនវិស័យសន�ិសុខ ជាពិេសស ែផ�កល
(េត្រត�វទិញអ�ីខ�ះពីអ�ក?) ករជួញដូរ និងេផ�រអវុ
េតឧបស័គ�ទក់ទងនឹងែផ�កច្បោប់មានអ�?
េតដំេណរករៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� ដ៏្រគប់្រជ�ងេ្រជាយអំពីករេធ�លទ�កម�  
មានអ�ីខ�?
េតមានកលៈេទសៈអ�ីខ�ះែដលផ�ល់យុត�ិកម�ដល់កិច�ករសម?
េតសភាអចេធ�ករវយតៃម�នូវប��ទំងអស់េនះបា នយា៉ងដូច?
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មាតិ
េសចក�ីេផម
�
អ�ី ខ�ះែដលអ�កអចរកេឃញក�ុងេសៀវេភេ
្របអប់ប��ី(List of boxes)

ែផ�កទី ១
ករវិវត�ទស្សនទន និងតួអង�ក�ុងវិស័យសន�ិសុខជាតិ៖ ករ្របឈមែដលសភាជ

ជំពូក ១- ករផា�ស់ប�ូរសន�ិសុខេនក�ុងពិភពេលកែដលកំពុងែ្រ
ជំពូក ២- សរៈសំខន់ៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដន
ជំពូក ៣- តួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វរបស់សភា និងស�ប័នរដ�ដៃទេ
ែផ�កទី ២
ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេលេគាលនេយាបាយសន�

ជំពូក ៤- ករជ្រម�ញេគាលនេយាបាយសន�ិសុ
ជំពូក ៥- េគាលនេយាបាយសន�ិសុខជាតិ និងបទដ�នគតិយុត�អន�
ជំពូក ៦- តួនាទីរបស់សង�មសុីវិល និង្របព័ន�ផ្សព�ផ
ជំពូក ៧- ទស្សនៈវិស្ស័យេយនឌ័រទក់ទងនឹងេគាលនេយាបាយសន
ែផ�កទី ៣
ែផ�ក្របតិបត�ិសំខន់ៗៃនវិស័យសន�ិសុខជា
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ជំពូក ៨- េយាធ
ជំពូក ៩- អង�ករេយាធារដ�ដៃទេទ
ជំពូក ១០- រចនាសម�័ន�នគរបា
ជំពូក ១១- េសវចរក
ជំពូក ១២- ្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយាធាឯក
ែផ�កទី ៤
សន�ិសុខជាតិេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភា៖ លក�ខណ

ជំពូក ១៣- លក�ខណ�ៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភា្របកបេដយ
ជំពូក ១៣- យន�ករសភាែដល្រត�វអនុវត�េទេល វិស័យសន�ិ
ជំពូក ១៥- គណៈកម�ករករពរជាតិ ឬសន�ិសុខរប
ជំពូក ១៦- ក រិយាល័យេដះ�សយពក្
ជំពូក ១៧- ករចុះពិនិត្យទីតំងេសវសន�ិ
ែផ�កទី ៥
ករ្រត�តពិនិត្យេសវសន�ិសុខេ ពលកំពុងេធ�សកម�ភាព៖ កលៈេទសៈ និង្របតិបត�ិក

ជំពូក ១៨- ករណីេលកែលង 
ជំពូក ១៩- ករែថរក្សោសន�ិសុខៃផ�ក�
ជំពូក ២០- អំេពេភវរកម�
ជំពូក ២១- សន�ិសុខ និងបេច�កវិទ្យោព័ត៌មាន៖ ឧបករណ៍ និងករ្របឈម
ជំពូក ២២- េបសកកម�សនិភាពអន�រជាត
�
ែផ�កទី ៦
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ធនធានហិរ� �វត�ុ៖
ករេធ�ឲ្យសេ្រមចបាននូវករ្រត�តពិនិត្យថវិក្របកបេដយ្របសិទ�ភាពទក់ទងន

ជំពូក ២៣- សន�ិសុខ និងអំណាចៃនកបូបដក់្រ(the power of the purse)
ជំពូក ២៤- ករេធ�សវនកម�វិស័យសន�ិសុខទក់ទងនឹងករចំណាយថវិក
ែផ�កទី ៧
ធនធានមនុស្សេនក�ុងវិស័យសន�ិសុខ៖ ករធានាវិជា�ជីវៈនិយម និងករ្រត�តព
តមែបប្របជាធិបេត

ជំពូក ២៥- ករេលកកម�ស់គុណតៃម�ៃនលទ�ិ្របជា្របជាធិប(
democratic values) េនក�ុង            
វិស័យសន�ិសុខ 
ជំពូក ២៦- ករ្រគប់្រគងបុគ�លិកេនក�ុងវិស័យសន�ិ

ជំពូក ២៧- ករេកណ�េយាធា និងករបដិេសធ្របកបេដយសតិសម
ែផ�កទី ៨
ធនធានសមា�រៈ៖ ករេធ�ឲ្យសេ្រមចនូវករ្រត�តពិនិត្យតមដន្របកបេដយ្របសិទ
និងករេធ�លទ�កម�អវុ

ជំពូក ២៨- ករេធ�លទ�កម�អវុធ និងឧបករណ៍េយ
ជំពូក ២៩- ករជួញដូរ និងករេផ�រអវ
មជ្ឈមណ�លហ្សឺែណវស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យកងកមា�ំង្របដប់អវុធតមែប
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សហភាពអន�រសភ
តរងេរៀបេរៀងតមអក�រវិ
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្របអប់ប��ី 
្របអប់ទី១៖ ករគ្រមាមកំែហងសន�ិសុខនាេពលបច�ុប្បន�ជាលក�ណៈដច់េដយែ...
្របអប់ទី២៖ ្របេភទខុសៗគា�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងសន�
្របអប់ទី៣៖ 
មុខងរនានាៃនែផ�កសំខន់ៗរបស់រដ�ែដលអចមានលទ�ភាពទក់ទងនឹងវិស័យ
្របអប់ទី៤៖ អភិបាលកិច�ល�មានសរៈសំខន់ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យតដ នវ
ម
តមែបប្របជាធិបេ
្របអប់ទី៥៖ ករសួរេដញេដលេទេលេគាលនេយាបាយសន�ិ
្របអប់ទី៦៖ លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យផា�ល់ និងករផ�ល់សច�ប័នេលសន�ិស��អន�រជា
កិច�្រពមេ្រព�ងសំខន់ៗដៃទេទៀត៖ ករណីៃន្របេទស
្របអប់ទី៧៖ សង�មសុីវិលេនក�ុងអេមរិកឡាទីន៖ ករបង �ញជាក់ែស�ងនូវតួន
សរៈសំខន់ៃនអង�ករសង�មសុី
្របអប់ទី៨៖ ្របេភទស�ង�មថ�ី៖ ្រគាលំបាកស្រមាប់េសរីភាពៃន
្របអប់ទី៩៖ េសរ ីភាពៃនសរព័ត៌មានេ្រកយៃ១១ ែខក�� ឆា�ំ២០០១
្របអប់ទី១០៖ េគហទំព័រសភ
្របអប់ទី១១៖ សភា និង្របព័ន�ផ្សព�
្របអប់ទី១២៖ េយនឌ័រេនក�ុងដំេណរករសន�ិ
្របអប់ទី១៣៖ ទស្សនៈវិស្ស័យេយនឌ័រស�ី ពី្របតិបត�ិករ និងដំេណរករស
្របអប់ទី១៤៖ ចំនួនបុគ�លិកេយាធាជា�ស�ី៖ ឧទហរណ៍ៃន្របេទសជាសមាជិកៃនអ
្របអប់ទី១៥៖ ករចូលរួមរបស់�ស�ីេនក�ុងេគាលនេយាបាយសន�ិសុខ ជាែផ�កមួ
ប��
� បេយនឌ័រ
្របអប់ទី១៦៖ ទិដ�ភាព និងករ្របឈមថ�ីៗៃនករប��ូល�ស�ីេទក�ុងវិស័យសន
្របអប់ទី១៧៖ ្របេទសែដលគា�នេ
្របអប់ទី១៨៖ កំែណទ្រមង់ករពរជាតិ៖ េដម្?
្របអប់ទី១៩៖ ករេ្រ ប្របាស់េយាធាេនក�ុងករអនុវត�ច្ប(civilian law) េនក�ុង្របេទ
អ�ហ�ិកខងត្
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្របអប់ទី២០៖ ឧទហរណ៍ៃនអង�ភាពេយាធារដ�េផ្សងេទៀតក�ុង្របេទសមួ

្របអប់ទី២១៖ លក�ណៈសំខន់ៗៃនកងកមា�ំងនគរបាលតមែបប្របជាធ
្របអប់ទី២២៖ ករបំភ័ន� និង កលៈេទសៈ្របកបេ្រគា
្របអប់ទី២៣៖ កងកមា�ំងនគរបាលេនក�ុង្របេទសេអរី្រទ៖ ករណីកំពុងវិវត�ន
្របអប់ទី២៤៖ សភា និងមូលនិធិពិេសសែដល្រត�វបានផ�ល់ឲ្យេសវចរកម�៖ 
ៃន្របេទសអហ្សង់
្របអប់ទី២៥៖ ករអនុវត�មួយចំនួនៃនគណៈកម�ករសភាទក់ទងនឹងឯកសរ
្របអប់ទី២៦៖ ្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយាធាឯកជន និងេ្រគាះថា�ក់ជាសក�នុពលខ�ះចំ
លទ�ិ្របជាធិបេត
្របអប់ទី២៧៖ លិខិតូបករណ៍ និងឧបករណ៍ែដលអចេ្រ ប្របាស់េដយសភាស្រមាប់េធ�
ពិនិត្យតមដនវិស័យសន�ិសុខតមែបប្ របជា
្របអប់ទី២៨៖ យុទ�ស�ស�ែដលមានលក�ណៈបង�ទុកជាមុនស្រមាប់ករ្រត�តពិន
េដយសភាេលវិស័យសន�ិស
្របអប់ទី២៩៖ យន�ករ និងករអនុវត�ស្រមាប់ករព្រងឹងឯកេទសសភាេលប��សន�ិស
សំេណរមួយចំនួន
្របអប់ទី៣០៖ ទិដ�ភាពរួមៃនក្បោលមា៉សុីន ន ិងនីតិវិធីសភាស្រមាប់ករ្រត�ត
អង�នី តិ្របតិបត�
្របអប់ទី៣១៖ សំេណទក់ទងនឹងករសួរេដញេដល្របកបេដយ្រប
្របអប់ទី៣២៖ លក�ណៈពិេសសៃនគណៈកមា�ធិករសភាេច
្របអប់ទី៣៣៖ គណៈកម�ករធិករេសុបអេង�តៃនករព្រងយកមា�ំងទ័ពកណា
្របេទស សូមា៉លី៖

ឧទហរណ៍របាយ ករណ៍ស�ីពីផលប៉ះពល់ជាសធារណៈ

សន�ិសុខ
្របអប់ទី៣៤៖ មុខងរសំខន់ៗៃនគណៈកមា�ធិករសភាស�ីពីករករពរជាតិ និងប
្របអប់ទី៣៥៖ សម័យ្របជុំរួមរបស់គណៈកម ា�ធិករកិច�ករ្របេទស និងគណៈកម�ក
ជាតិ ៃនសភាន័រេ
្របអប់ទី៣៦៖ ក រិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្
្របអប់ទី៣៧៖ ទិដ�ភាពទូេទៃនករិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្យបណ�ឹងទក
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ករពរជាតិេនក�ុង្របេទសមួយ

្របអប់ទី៣៨៖ ឧត�មស�ងករសភាអល�ឺម៉ង់ស្រមាប់កងកមា�ំង្រប
្របអប់ទី៣៩៖ ករណីៃន្របេទសអហ្សង់
្របអប់ទី៤០៖ ពិធី សរបែន�មេលអនុស��្របឆាំងករ េធ�ទរុណកម�បានព្រងីក
បែន�មេអយមានករចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំងេសវ
្របអប់ទី៤១៖ ស�នភាពក�ុង្រគាមានអសន�៖ េគាលបំណង និង
្របអប់ទី៤២៖ ករែថរក្សោទំងសន�ិសុខ និងលទ�ិ្របជាធ
្របអប់ទី៤៣៖ ករភ័ន�្រចលំែដលនាំេអយមានវិបាកធ
្របអប់ទី៤៤៖ ករេឆ�យតបរបស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្របជាតិចំេពះ្រពឹ
ទី ១១  ែខក��
្របអប់ទី៤៥៖ ករ្របយុទ�្របឆាំងនឹងអំេពេភវ
្របអប់ទី៤៦៖ អនុស��ស�ីពីករគាំពរបុគ�លទក់ទងនឹងដំេណរករស�័យ្របវត�ិនូវ         
ទិន�ន័យបុគ�ល (ETS N° 108)។
្របអប់ទី៤៧៖ ករបេង�តសន�ិភាព កររក្សោសន�ិភាព ករជ្រម�ញសន�ិភាព        
ករកសងសន�ិភាព៖ និយមន័យដ៏មានសរៈ្របេយាជន៍ខ�ះរបស់អង�ករស
្របអប់ទី៤៨៖ ដំេណរករតំងព្រងយទ័ពរក្សោសន�ិភាព អង�ករ
្របអប់ទី៤៩៖ វិធានទក់ទងនឹងករចូលរួមេនក�ុងេបសកកម�រក្សោ

្របអប់ទី៥០៖ ករហ�ឹកហ�ឺនរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិចំេពះអ�កែថរក្
្របអប់ទី៥១៖ ថវិក៖ ឧបករណ៍សំខន់ស្រមាប់អភិបាលកិច�ែបប្របជា
្របអប់ទី៥២៖ េហតុអ�ី សភាគួរែតចូលរួមយា៉ងសកម�េនក�ុងប��ថ?
្របអប់ទី៥៣៖ ករចំណាយវិស័យករពរជាតិគិតជា GDP របស់ពិភពេលក
និង្របេទស មួយចំនួ
្របអប់ទី៥៤៖ ្របព័ន�េរៀបចំែផនករ កម �វិធី និងថវិ(PPBS)
្របអប់ទី៥៥៖ សមាសភាគជាមូលដ�នៃនថវិកករពរជាតិ៖ ថវិកករព
េអស្បោ៉ញឆា២០០២
្របអប់ទី៥៦៖ ឧបសគ�សំខន់ស្រមាប់ករបេង�តក��ប់ថវិកសន�ិសុខ្របកបេដ
្របអប់ទី៥៧៖ ចំណាត់ថា�ក់ទ៣េនក�ុងថវិកសន�ិស
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្របអប់ទី៥៨៖ ប�
� ចម្បងររំងករ្រត�តពិនិត្យថវិក្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនក�ុង       
វិស័យសន�ិសុខ
្របអប់ទី៥៩៖ ករអនុវត�ថវិកករពរជាតិេនក�ុងរដ�ខ�ះេនក�ុងអឺរ៉ុបភ
្របអប់ទី៦០៖ អគ�សវនករ
្របអប់ទី៦១៖ តួនាទីៃនករិយាល័យសវនកម�ជាតិរបស់ច្រកភពអង់េគ�សក�ុងករ្រត�ត

តមដនេដយសភាេលវិស័យសន�

្របអប់ទី៦២៖ សភា្របេទសចចច  និងករពិនិត្យតម
្របអប់ទី៦៣៖ អនុសសន៍្រក�ម្របឹក្សោអឺរ៉ុបស�ីពីសិទ�ិបេង�តសមាគមស្រមា
បុគ�លិកអជីពៃនកងកមា�ំង្របដប់
្របអប់ទី៦៤៖ ករអប់រំអំពីភាពជាអ� កដឹកនាំ និងពលរដ�វិជា�េនក�ុងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ   
អល�ឺម៉ង់៖ េគាលករណ៍”Innere Führung”
្របអប់ទី៦៥៖ ្រកម្របតិបត�ិស្រមាប់ម�ន�ីអនុវត�
្របអប់ទី៦៦៖ ្រកមសីលធម៌អង�ក OSCE ស�ីពីទិដ�ភាពនេយាបាយេយាធាទក់ទងនឹង 
វិស័យសន�ិសុខ (១៩៩៤)៖ ទិដ�ភាពសំខន
្របអប់ទី៦៧៖ ករ្រគប់្រគងបុគ�លិក៖ ម�ន�ីបេង�លស្រមាប់ស
្របអប់ទី៦៨៖ េសវេយាធាេនជុំវិញពិភ
្របអប់ទី៦៩៖ ករេធ�ទុកបុកេម�ញេលទហនជាប់ក
្របអប់ទី៧០៖ េសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈកម�ករសិទ�ិមនុស្សអង�ករសហ្របជាជ
១៩៩៨/៧៧៖ ករបដ ិេសធ្របកបេដយសម្បជ��ៈមិនចូលបេ្រម
្របអប់ទី៧១៖ េសវជំនួស៖ ករណីៃន្របេទសស�
្របអប់ទី៧២៖ េហតុអ�ី សភាគួរយកច ិត�ទុកដក់ចំេពះករ េធ�លទ�ក�
ម ?
្របអប់ទី៧៣៖ េគាលនេយាបាយដ៏េខ្សោយ ឬមិនច្បោស់លស់ៃនករេធ�លទ�កម�អវ
ដំេណរករៃនករេធ�លទ�កម�អវុធមានលក�ណៈសមា�ត់ខ�ស់អច...
្របអប់ទី៧៤៖ េគាលនេយាបាយ្របេទសហ�ំងឡង់ស�ីពីករេធ�លទ�កម�អវុធ៖ ករ្រ
តមដនេដ
្របអប់ទី៧៥៖ ករេផ�រអវុធ៖ និយមន
្របអប់ទី៧៦៖ កិច�្រពមេ្រព�ងថា�ក់តំបន់ស�ីពីករេផ�រ
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្របអប់ទី៧៧៖ ករេធ�េអយករដក់ទណ�កម�អវុធកន់ែតមានភាព
អ�ី ែដលសភាអចេធ�អ�ី
្របអប់ទី៧៨៖ ករជួញដូរអវុធែដលេនសល់៖ ផលអវិជ�មានៃនករដកហូ
្របអប់ទី៧៩៖ តួេលខបា៉ន់ស �នអំពីករជួញដូរអវុធធុ
្របអប់ទី៨០៖ កម�វិធីអង�ករសហ្របជាជាតិ្របឆាំងនឹងករជួញដូរខុសច្បោប់អវុធធុនតូច និង   
ធុន�សលខុសច្បោប់៖ ម�ន�ីបេង�លស្រមាប់ស
្របអប់ទី៨១៖ តួនាទីរបស់សភាេនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យករនាំេចញអវុធ៖ តមា�ភាព ន
គណេនយ្យភាពេនក�ុង្របេទសសហភាពអ
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ែផ�កទី I

ករវិវត�ៃនទស្សនទនសន�ិ
 និង តួអង�សន�ិសុខ៖ 
ករ្របឈមចំេព
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ជំពូក ១

ករវិវត�ៃនប
� �សន�ិសុខេនក�ុង
ពិភពេលកែដលកំពុ
 ែ្រប្រប�

ក�ុងរយៈេពលមួយទស្សវត្សរ៍ចុងេ្រកយេនះ ស�នភាពស
េនក�ុងសកលេលកមានករផា�ស់ប�ូរយា៉ងខ�ំង។ ខណ
ករគ្រមាមកំែហងចស់បានរលុបបាត់េទ ករ្របឈម
តមលងេយង្រគប់េពលេវល។ េហតុករណ៍េនះត្រម�វឲ
េធ�ករគិតគូរជាថ�ី អំពីគំនិតទំងឡាយទក់ទងនឹងប��សន�
ជេមា�ះ និង សន�ិភា
សន�ិភាពនិងសន�ិសុខេនក�ុង្របេទស     កន់លទ�ិ្របជាធិ
មិនែមន្រគប់ជេមា�ះទំងអស់ បង�ករគ្រមាមកំែហងដ ល់ស
និងសន�ិសុខេនាះេទ។ េនក�ុង្រគប់សង�មទំងអស់ ទស្ស
មានករ្របកួត្របែជងគា� និង្របឆាំងគា�ែតងេកតមានេ
ជាេ្រ ចន។ េនក�ុងសង�ម្របជាធិបេតយ្យ េសរីភាពៃនករប
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អនុ��តឲ្យ្របជាពលរដ� ជ្រមាបជូននូវទស្សនៈទំងេ

តំណាងរបស់ខ�ួនែដលបានជាប់េឆា�ត។ តំណាងទំងេនះមា
េធ�ករពិភាក្សោេដញេដ ល និងថ�ឹងែថ�ងនូវប��ទំងេនះ
ករពិភាក្សោេដញេដលជាសធារណៈមួយ។ នីតិវិធ
សង�ម្របជាធិបេតយ្យទប់ស�ត់បាននូវជេមា�ះ និងែស�ងរ
ស្រម�ះស្រម�លដ៏ល�មួយស្រមាប់សង�មជាតិទំងមូល។ ជ
ណាស់កង�ះនូវស�ប័ន្របជាធិបេតយ្យ ែដលមានដំេណ
វនាំេអយមានភាពតនតឹងេកនេឡងហួសពីករ្រគប់្រ
ែ្របក�យជាជេមា�ះហិង្សោ។ ក�ុងនាមជាយន�ករេដ
មួយ លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ្រត�វបានេគេមលេ
វមានទំនាក់ទំនងយា៉ងជិតស�ិទ�ជាមួយកររក្សោ
និងសន�ិភាព។
 ចំណងទក់ទងេនះេកតេឡងតមមូលេហតុដូចតេទ៖ បច�ុប្
េនះមានករទទួលស�ល់យា ៉ងទូលំទូលយថា ប��សន�ិ
្រតឹមរក្សោសន�ិសុខប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតធំបំផុត្រត�វរក្សោនូ
ភាពរបស់្របជាពលរដ�ឲ្យបានខ�ស់ ។ លទ�ិ្របជាធិបេតយ
ឬសគល់េនក�ុងសភាដ៏មាន្របសិទ�ភាពមួយ បានេធ�ឲ្យគ
មានអត�ន័យជាក់ែស�

“អធិបេតយ្យភាពរបស់សហគមន៍មួយ តំបន់មួ
្របជាជាតិមួយ រដ�មួយ អចមានន័យបានលុះ្រ
មកពី  អធិបេតយ្យភាពដ៏ពិត្របាកដមួយ េនា
េចញមកពី អធិបេតយ្យៃនមនុស្សជ”។ – Vaclav Havel
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ប�
� សន�ិសុខជាតិ ែដលេផា�តេលករករព“បានក�យ
ជ” ប�
� សន�ិសុខមនុស្ស ែដលយកចិត�ទុកដក់ជាដំបូង
្របជាពលរដ�មា�ក់ៗ និងសហគមន៍ទំង ជាក់ែស�ង ប
� �េនះន
ឲ្យរដ�ព្រងីកនូវករេឆ�យតបរបស់ខ�ួន ចំេពះករគ្រមាមក
សន�ិសុខតមរយៈ
 វិធានករទប់ស�ត ផ�ួចេផមេធ�
�
ករទប់ស�ត់ជេមា�ះ ដូចជា   
វិធានករេដះ�សយជេមា�ះ េដយមានករគិត
ចំេពះ្របជាពលរដ� និងវិធានករកសងស
 ករេធ�អន�រគមន ក�ុងករណីធ�ន់ធ�រ េនេពលែដលករខិត
្របឹងែ្របងដៃទេទៀតបរជ័យេដម្បីេធ�អន�រគមន៍េ
ជេមា�ះៃផ�ក�ុង េដម្បីករពរ្របជាពលរដ�ែដលង
បំផុត។
 វិធានករេឆ�យត វិធានករសេ�ង�ះែដលចំបាច់េ
កំឡុងេពល ឬេ្រកយស�ង�មសុីវិលេដម្បីផ�ល់នូវក

គាំ្រទដល់្របជាជនសុីវិលែដលរងេ្រគាះពីស�ង�ម។

មានករសងសង់ជរុំស្រមាប់ជនេភៀសខ�ួន ករផ�ល់នូវក
្រជកេកនដល់ជនេភៀសខ�ួន ឬផ�ល់នូវជំនួយសេ�ង�ះ      
េផ្សងៗ
ពី សនិសុខេយាធាេឆា�ះេទរកសន�ិសុខ្រគប់្រជ�
�
ករផា�ស់ប�ូរែដលេផា�តេ“សន�ិសុខមនុស្” សុីសង�ក់គា�ជា
ករព្រងីកនូវទស្សនទនអំពីសន�ិសុខេទហួសឆា�យពីក
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ខងែផ�កេយាធា។ មានករឯកភាពកន់ែតេ្រចនថា េគ្

គិតគូរអំពី ប�
� សន�ិសុខឲ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េដយគ
កត�ែដលមិនពក់ព័ន�ជាមួយេយាធាផ(សូមអន្របអប់ទ១)។
្របអប់ទី១
ករគ្រមាមកំែហង មកេលសន�ិសុខដៃទេទៀតនាេពលបច�ុប្បន
ប�
� សន�ិសុខខ�ួនឯង  ឬ្រពមទំងប�� បូកផ្សំដៃទេ...
 ករគ្រមាមកំែហងខងែផ�កន

ដូចជាអេស�រភ

នេយាបាយ រដ�ែដលអសមត�ភាព ប��េភវរកម� 
កររំេលភសិទ�ិម នុស
 ករគ្រមាមកំែហងែផ�កេសដ �ក

ដូចជាភាព្រកី្រក កំ

គមា�តរវង្របេទសអ�កមាន និង្របេទសអ�ក្រក ប� �ហិរ
អន�រជាតិ ផលប៉ះពល់មកេលរដ�ជិតខងែដល
អំណាចខងេសដ�កិច� ឬែដលជារដ �មិនមានស�ិរភ ា
ប�
� េចរសម ុ្រទជា េដ
 ករគ្រមាមកំែហងេដយបរិស�ន ឬេដយមនុស្ស
ដូចជាេ្រគាះមហន�រយនុយេក�ែអ៊រ ករែ្រប្រប�
សកល ករបាត់បង់គុណភាពដី ឬទឹក កង�ះេស្
និងធនធានដៃទេទៀត


ករគ្រមាមកំែហងពីស ដូចជាជេមា�ះរវងជនជាតិភ
/ឬភាគេ្រ ចន កំេណន្របជាពលរដ� ឧ្រកិដ�កម�ែដលមា
ចត់តំង ករជួញដូរេ្រគ�ងេញ�នឆ�ងែដនករជួញដ
ខុសច្បោប់ ករេធ�អ េនា�្របេវសន៍ជា្រទង់្រទ
អច្រគប់្រគងបាន និងជម�ឺដង�ត់ជា
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អត�្របេយាជន៍ៃនរេបៀបវរៈដ៏ទូលំទូលយ ស�ីពីប��សន�
គឺថា បច�ុប្បន�េគមានករយល់ដឹងកន់ែតសុីជេ្រមអំព
កំែហងចំេពះប
� �សន�ិសុខ និងករេឆ�យតបដ៏ចំបា
ចំែណកគុណវិបត�ិវិញគឺថា េសវសន�ិសុខែដលមានប��ូល
អង�ករទំងអស់ែដលមានសិទ�ិអំណាច�សបច្បោប់ ក�ុងករេ
កមា�ំង ប
� �កមា�ំង ឬេធ�ករគ្រមាមកំែហងេលករេ្រប្រប
េដម្បីករពររដ� និង្របជាពលរដ� អ ចមានអំណាចហួស
្របសិនេបវសកម� េនក�ុងែផ�កមិនែមនេយាធាេនក�ុងសង�
េលសពី េនះ វិស័យសនិសុខ មិន
�
អចមានជំនាញដ៏ចំបាច
ករេឆ�យតបចំេពះករ្របឈមថ�ីៗទំងេនះេ
ពី សនិសុខរបស់រដ�ន
�
ី មួយៗេឆា�ះេទរកសហ្របតិបត�ិកររក្សោស
ជាមួយរដ�េផ្សង
ករយល់េឃញថា េគមិនអចេធ�ឲ្យសេ្រមចនូវសន�ិសុខ
ែតរយៈ “ករជួយខ�ួនឯ” េដយរដ�េនាះែតមា�ក់ឯង េនា
ែតេគ្រត�វករជាចំបា ច់ នូវកិច�សហ្របតិបតិ�ករសន�ិ
រដ�នានា គំនិតែបបេនះគឺជាគំនិតចស់គំរិល។ េនក�ុងសតវត្
១៩ វិធី ស�ស�ស�ីពី“តុល្យភាពៃនអំ” មានលក�ណៈេលចេធា�
េនក�ុងសតវត្សរ៍ទ២០ អង�ករសន�ិសុខែដលមានលក�ណ
សហគមន៍មានក ររីកដុះដលជាេ្រចន ដូចជា   សង�ម្
(the League of Nations) ែដលេ្រកយមកក�យជា       អ
សហ្របជាជ

េហយក៏ មានអង�ករករពរជាតិរួ

អង�ករណា តូជា េដ
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ចប់តំងពីចុងស�ង�ម្រតជាក់ មានករេកនេឡ
ក�ុងជេមា�ះៃផ�ក�ុង។ ថ�ីៗេនះប
� �េភវរកម�បានក
ដំណឹងជួរមុខេនក�ុងសរព័ត៌មាន។ សកលភាវូបនី
បានេលកកម�ស់ភាពពឹងពក់គា�េទវិញេទមករវងរដ�
េនក�ុងវិស័យសន�ិសុខផងែដរ។ បច�ុប្បន� ករគ្រមាមក
ដល់សន�ិសុខេនក�ុង្របេទសមួយ ងយនឹងរីករលដ
តំបន់មួយ និងេធ�ឲ្យតំបន់េនាះមិនមានស�ិរភាព ឬប៉
ដល់សន�ិភាពព ិភពេលក។ តថភាពថ�ីៗរួមទំងករ
រេបៀបវរៈសន�ិសុខ បានផ�ល់សរៈសំខន់េ្រចនេឡងដល់
កិច�សហ្របតិបត�ិករសន�ិសុខជាអន�រជ

្របអប់ទី២
្របេភទខុសៗគា�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិ


ករករពរជាតិ(Collective Defence)

ករករពរជាតិរួម ្រត�វបានកំណត់ថាជាសន�ិស��មួ២
ឬរដ�េ្រចនសន្យោជួយគា�េទវិញេទមកក�
មានករវយ្របហរពីខងេ្រក។ ឧទហរណ៍ជាក់ែ
្របេភទកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិសុខេនះ គឺអង�ករណាតូ និងអង�ករៃនរដ�
អេមរិ (Organisation of American States)។


សន�ិសុខជាតិរួមែដលមានលក�ណៈជាសហគម(Collective
Security)

ជាមួយ្របព័ន�េនះ សហគមន៍ឯកភាពគា�េបាះបង់េចលករេ្រ
និងជួយដល់សមាជិកេនក�ុងសហគម

េទះបីជាមានរដ�ដ៏ៃទេទៀត

េ្រប្របាស់កមា�ំងក៏េដយ។ វ ជា្របព័ន�មួយែដលផ�ល់នូ
េដយេ្រ បកមា�ំងេដយសហគមន៍អន�រ
29

ចំេពះករបំផ�ិចបំផា�ញសន�ិភាពអន�រជាតិ។ ខុសពីករករព
សន�ិសុខរួម គឺស្រមាប់្របឆាំងនឹងករវយ្របហរពីខងក�ុងសហគម
អង�ករសហ្របជាជាតិ គឺជាឧទហរណ៍ជាក់
ៃន្របព័ន�សន�ិសុខសហគមន៍េនះ។ េយាងតមម៤១ និង ៤២
ៃនធម�នុ �� អង�ករសហ្របជាជាតិ សហគមន៍អន�រជាតិ្រត�វេ្រប
ករដក់សមា�ធេទេលអ�កបំផា�ញសន�ិភាព អចតមរយៈវិធា
េយាធា ឬវិធានករ េ្រប្របាស់កម
្របភព SIMMA, Bruno: ធម�នុ�� អង�ករសហ្របជាជាតិ ១៩៩៥


សហ្របតិបត�ិករន�ិសុ(Cooperative Security)

សហ្របតិបត�ិករសន�ិសុខ ផ្សោរភា�ប់សន�ិសុខរួម ជាម
ស�ស�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេឆា�ះេទរកសន�ិសុខ។ េគអចក
“វិធី ស�ស�ដ៏ទូលំទូលយមួយេឆា�ះេទរកកររក្សោ”
ែដលវិសលភាពរបស់វមានលក�ណៈជាពហុវ
ែដលសង�ត់ធ�ន់េលករធានាេឡងវិញ ជាជាងញេ
សន�ិសុខែបបេនះមានលក�ណៈរួមប��ូលជាជាងមិន

ប��ូល។

សន�ិសុខែបបេនះមិនកំហិតចំេពះសមាជិកភាព។ សន�ិស
ែបបេនះចង់បានទ្រមង់ពហុភាគីជាជាងេទ�ភាគី។ វមិន
ដំេណាះ�សយេដយេយាធា ែត្រត�វករដំេណាះ�សយេ
េយាធា។        សន�ិសុខែបបេនះកំណត់ថា រដ�គឺជាតួអង�ចម្បងេ
្របព័ន�សន�ិសុខ ែតវទទួលស�ល់ថា តួអង�មិនែមនរដ�ក៏អចេដរ
ដ៏ សំខន់ផងែដរ។ វិធីស�ស�េនះមិនត្រម�វឲ្យមានករបេង�តនូ
សន�ិសុខផ�ូវករេនាះេទ ប៉ុែន�វក៏មិនបដិេសធ មិនឲ្យបេ
នូវស�ប័នសន�ិសុខែបបេនះែដរ។ េលសពីេនះ សហ្របតិបត�ិករសន�ិស
សង�ត់ធ�ន់ពី អត�្របេយាជន៍ៃនករបេង�តទមា�ប់ឲ្យ
“សន�នាជាពហុភ”។

30

IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003

្របភព EVANS Gareth: សហ្របតិបត�ិករេដម្បីសន�ិភាព១៩៩៣

“កិច�្រពមេ្រព�ងករពរជាតិរួម គឺជាទ្រមង់ៃនកិច�្រ
សហ្របតិបត�ិករ ដ៏ទូលំទូលយបំផុត។ េលសពីេ
សហ្របតិបត�ិករសន�ិសុខែដលមិនសូវស�ិតរមួតេន
វេកតមានេនក�ុងបណា�ញៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជាេទ
ពហុភាគី េដយមិនចំបាច់មានអង�ករេយាធាជាផ�
អង�ករេយាធាដ៏សំខន់មួយេនាះ
ករសេ្រមចចិត� ក�ុងករចូលរួមជាមួយអង�ករសហ្របតិ
សន�ិសុខមួយ និង ជាពិេសស គឺអង�ករករពរជាត
នឹងមានផលប៉ះពល់ដ៏ខ�ំងក�េទេលស�នករណ៍សន�ិស
្របេទសជាមិនខន។ ជាេគាលករណ៍ សហ្របតិបត�ិក
វជួយព្រងឹងដល់សន�ិសុខជាតិេដយសរវធ
“កណា�ប់ៃ” រួមគា�មួយ្របឆាំងនឹងករគ្រមាមកំែហងេ
េទះដូេច�ះក�ី ករចូលជាសមាជិកៃនអង�ករេនះ្រត�វ
េ្រកមលក�ខណ�មួយចំនួន៖ ្របេទសេនាះ្រត�វជាប់កតព�កិច
េទតមវត�ុបំណង និងលក�ខណ�ទំងឡាយរបស់សម�័ន�េន
េធ�ែបបេនះ វបានេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់ករេរៀបចំេគា
សន�ិសុខជាតិរបស់ខ�ួន។ េលសពីេនះ វនឹងប៉ះពល់ដល់ករ
ពិនិត្យតមដនេដយសភា េដយេហតុថាដំេណរករ
េសចក�ីសេ្រមចច ិត� មួយែផ�ក្រត�វបានេផ�រពីថា�ក់ជាតិេទឲ្យ
ជាអ�កសេ្រមចជំនួសរួចេទេហ
31

ជំពូកទី ២

សរៈសំខន់ៃនករ្រត�តពិនិត្យ
េដយស
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មានករេជឿជាក់ជាទូេទថា េគាលនេយាបាយ

ជាភារកិច“ពី ធម�ជាត ” មួយរបស់នី តិ្របតិបត�ិ េដយេហតុថាពួ
មានចំេណះដឹងដ៏ចំបាច់ េហយអចចត់វិធានក
េទៀតផង។ សភា្រត�វបានេគចត់ទុកថាជាស�ប័ន ែដលមិ
ភាពសក�ិសមតិចជាងេគ ក�ុងករេដះ�
សយប��ទក
សន�ិសុខេនះ ជាពិេសសេដយសរែតនីតិវិធី្រត�វចំណាយេព
និងកង�ះនូវជំនាញ ព័ត ៌មានដ៏េពញេលញ និងចំបាច់
េទះជាយា៉ងណាក៏េដយ េនក�ុងករតក់ែតងេ
សភាមានភារកិច� ជាអ�កពិនិត្យេឡងវិញ និងតមដ
អង�នី តិ្របតិបត�ិ។ យា៉ងេហចណាស់មានេហ៤យា៉
ែដលករ្រត�តពិនិត្យតមដន ប��ទក់ទងនឹងសន�ិសុខែ
វជាករចំ
េគាលករណ៍្រគឹះៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ គឺ្រត�វ
ករដឹកនាំែបបអត�ធិប
អតី តនាយករដ�ម�ន�ីបារំងេ
ម�ងេនាះបានគូសប��ក់“

Georges

Clémenceau

ស�ង�មគឺជាប��ធ�ន់ធ

េពកែដលមិនអច្របគល់េទឲ្”

។

េលពីនិយាយែបបកំែប�ងែបបេនះេហយ េសចក�ីែថ�ងក រណ៍េ
បានរំលឹកថា េនក�ុង ្របេទស្របជាធិបេតយ្យមួយ តំ
មានអំណាចកំពូល េហយគា�នវិស័យណាេផ្សងរបស់រដ� គួរ្រ
ផាត់េចញពីករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយតំណាង
េឡយ។ រដ�មួយែដលមិនមានករ្រត�តពិនិត្យតមដន
33

េទេលវិស័យសន�ិសុខ      េទេនាះ ជាពិេសស េយាធា រដ�េ
េហថាជារដ�ែដលមានលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យមិនេពញ
្របេទសេទបកសងលទ�ិ      ្របជាធិបេ
េយាងតមអ�ក្របាជ�ដ៏េឆ�មរបស់អេមរិ Robert A Dahl
បាននិយាយ“

ប�
� ជាសរវ័ន� និងមិនេចះដច់�សច

េនក�ុងនេយាបាយ គឺ្រត�វេចៀសវងនូវករដឹកនាំែបបអ”។
េដយវិស័យសន�ិសុខ មានករពក់ព័ន�ជាមួយភារកិច�ជា
របស់រដ� ្របព័ន�តុល្យភាពៃនអំណាច គឺជាករចំបាច់េ ដម្
ជាមួយអំណាចរបស់អង�នីតិ្របតិបត�ិ។ ដូេច�ះករ្រត�តពិនិ
ដន េដយសភាេទេលវិស័យសន�ិសុខ គឺជាធាតុដ៏សំខ
ៃនករែចករំែលកអំណាចេនក្រមិតរដ� េហយ្របសិនេបេធ�ែប
វមាន្របសិទ�ភាព វនឹងក្រមិត
េទេលអំណាចរបស់អង�នីតិ្របតិបត�ិ ឬ្របធានា
មិនបង់ពន�េបគា�នតំណាងរ�
មកដល់បច�ុប្បន�េនះ យន�ករដ៏មានសរៈសំខន់បំផុតមួ
សភាស្រមាប់េធ�ករ្រត�តពិនិត្យអង�នីតិ្របតិបត�ិ គឺថវិក។ ច
ៃថ�ដំបូងែដលសភាដំបូងេគបង�ស់េនក�ុងអឺរ៉ុបខងលិច បា
កំេណតេឡង សភាបានទមទរឲ្យមានករែចងន
“មិនបង់ពន�ឲ្យេបគា�នតំណាងរ” ។ េដយអង�ករសន�ិស
េ្រប្របាស់នូវចំែណកយា៉ងេ្រចនៃនថវិករបស់រដ� វសំ
ណាស់ែដលសភា្រត�វេធ�ករពិនិត្យតមដន េលករេ្រ
ធនធានដ៏ក្រមរបស់រដ�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និង្របស
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ករបេង�តនូវ្រកបខណ�ច្បោប់ស�ីពី  ប��សន�ិ
ជាក់ែស�ង គឺែផ�កនីតិ្របតិបត�ិជាអ�កេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប
ប�
� សន�ិសុខ។ េទះដូេច�ះក�ី សមាជិកសភាេដរតួនាទីដ៏ស
មួយក�ុងករពិនិត្យេឡងវិញនូវេសចក�ី្រពងទំងេនាះ។ ្រ
ចំបាច់ពួកេគអចេស�សុំេធ�វិេសធនកម�េដម្បីធានាថាប្ប
ែដលបានេស� ពិតជាបានឆ�ុះប��ំងនូវគំនិតថ�ីៗអំពីកររក្សោ   
សន�ិសុខបាន្រគប់រជ�ងេ្រជាយយា៉ងពិត្របាកដែមន។ េល
្
វសំខន់ផងែដរស្រមាប់សភាក�ុងករប��ក់ឲ្យច្បោស់
ែមនជា្រកដសស�ប់មួយេនាះេទ ែតវ្រត�វែត្រត�វបាន
េពញេលញ។

សភាជាស�នតភា�ប់េទសធ
អង�នី តិ្របតិបត�ិ អចមិនមានករយល់ដឹងដ៏េពញេលញអំព
សន�ិសុខ ែដលជាអទិភាពស្រមាប់្របជាពលរដ�។ ត
ជាអ�កែដលមានទំនាក់ទំនងជាេទៀងទត់ ជាមួយ្របជាព
ជាអ�កែដលអចយល់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់្របជាពលរដ�។ 
អចេលកនូវកង�ល់របស់្របជាពលរដ�េនក�ុងសភា និងពិនិត
ថាេតទុក�កង�ល់ទំងេនាះ ្រត�វបា នប��ូលេទក�ុងច្

េគាលនេយាបាយស�ីពីសន�ិសុខែដរឬយា

ប�
� ្របឈមស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភាេល      
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វិស័យសន�ិសុខ 
យា៉ងេហចណាស់មានទិដ�ភាពច៣ៃនវិស័យសន�ិសុខែដល
បង�ឲ្យមានប��្របឈមដ ៏ពិត្របាកដមួយ ស្រមាប់ក រ្រ
តមដនេដយស
 ច្បោប់ស�ី ពីព័ត៌មានសមា�ត់ អចររំងករចង់ព្
េនក�ុងវិស័យសន�ិសុខ។ ជាពិេសសេនក�ុង្របេទស
មានលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ ឬ្របេទសេទបេងបពី
ែហកហួរគា� ច្បោប់ស�ីពីព័ត៌មានសមា�ត់អចរិតត្បិត ឬេធ
ពល់ដល់ករ្រត�តពិនិត្យតមដន េដយសភាេទ
សន�ិសុខ។ ប�
� េនះវេកតមានផងែដរ េដយសរម
ច្បោប់ស�ី ពីសិទ�ិទទួលព័ត៌ម
 វិស័យសន�ិសុខ គឺជាែផ�កដ៏ស�ុ្រគស�ញធំបំផុតមួយ
សភា្រត�វេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ តមដននូវប��ទំង
ប�
� លទ�កម�អវុធ ករ្រត�តពិនិត្យអវុធ និងករេ្រត
េរៀបចំរបស់អង�ភាពេយាធាទំងឡាយ។ មិនែមន
តំណាង   រ�ស�ទំងអស់សុទ�ែតមានចំេណះដឹងេ្រ
និងជំនាញដ៏មាន្របសិទ�ភាពអំពីប��ទំងេនះេ
ែថមទំងពួកេគមិនមានេពលេវ
និងឱកស្រគប់្រគាន់ក�ុងករអភិ វឌ្ឍ
ចំេណះដឹងទំងេនះផងែដរ េដយសរែតអណ
តំណាងរ�ស�របស់ពួកេគមានកំណត់ េហយពួកេគក៏មិ
េធ�ករអភិវឌ្ឍន៍នូវជំនាញទំងេនក�ុង្របេទស និងេនេ្រក   
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្របេទសផងែដរ

 ករេផា�តេទេលកិច�សហ្របតិបត�ិករសន�ិសុខជាអន
អចប៉ះពល់ដល់តមា�ភាព និងភាព�សបច្បោ
្របជាធិបេត
ៃនេគាលនេយាបាយសន�ិសុខរបស់្របេទសមួយ ្របសិ
មិនបានប��ូលសភាេទក�ុងដំេណរករេទេនា ះ។ ដូ
សំខន់ខ�ំងណាស់ថា សភា្រត�វែតអចផ�ល់នូវធ
ចូលរួម និងបន�េធ� ករពិភាក្សោសួរេដញេដ ល និងេធ�េស
សេ្រមចចិត�េនក�ុងថា�ក់អន�រជ
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ជំពូកទី ៣

តួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វរបស់សភា និង 
ស�ប័នរដ�ដៃទេទៀ

ករទទួលខុស្រត�វរួ
ខណៈេពលែដលសភា និងរដ�ភិបាលមានតួនាទីេផ្សងគា�
ប�
� សន�ិសុខ ពួកេគក៏ មានករទទួលខុស្រត�វក�ុងកររក្
ករបំេពញម ុខងរដ៏ល�ៃនវិស័យសន�ិសុខផងែដរ។ ករទទួល
្រត�វរួមេនះក៏ជារបស់េមដឹកនាំនេយាបាយ និងេមដឹក
ផងែដរ។ ភាគីទំ២មិនចត់ទុកគា�ជាគូបដិបក�េនាះេ
េដយសរែតពួកេគមានេគាលេដមិន�សបគា�។ ផ�ុយេទវិ
្រត�វករគា�េទវិញេទមក េដម្បីេរៀបចំនូវេគាលនេយាបា
មួយដ៏ មាន្របសិទ�ភាព ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងមា នករ
្របជាពលរដ�បំផុត។ ដូេច�ះ ករ្រត�តពិនិត្យតមដ
្របជាធិបេតយ្យ ្រត�វប��ូលផងែដរនូវកិច�សន�នារវងេមដ
នេយាបាយ និងម�ន�ីេយាធាជាន់ខ�ស់ េដយែផ�កេលករេជ
ករសន�នាគា�េដយេបកចំហ និងករេយាគយល់គា�េទវ
ករេធ�ទំនាក់ទំនងជាមួយគា�ជាេទៀងទត់ែបប
អត�្របេយាជន៍បែន�មេទៀត េដយវ បង�រអ�កន
និងេមដឹកនាំេយាធាមិនឲ្យក�យជាអមិត�
ដូេច�ះវជួយបេង�តបានជាស�ិរភ ាពយា៉ងេ
ករែបងែចកតួនា
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េនក�ុងរដ�មួយមានស�ប័នឯករ៣េផ្សងគា� គឺអង�នីតិ្របតិបត
អង�នី តិប្ប��ត�ិ និងអំណាចតុលករ ែដលបំេពញតួនាទីធំៗេ
េគាលនេយាបាយសន�ិសុខជាតិ។ េនក�ុង្រប៣មានករពន្
អំពី ស�ប័នទំ៣ និងប�
� ក់អំពី មុខងរដ៏ជាក់លក់របស់តួ
សំខន់ទំ៣េនក�ុងអង�នីតិ្របតិបត�ិ ែដលក�ុងេនាះមាន្របមុខរដ�         
រដ�ភិបាល និងអគ�េមប��ករ។ តរងេនាះម ាន
ផ�ល់នូវទិដ�ភាពទូេទមួយអំពី មុខងរេនក�ុង្របព័ន�នេយាបាយ ែដ

មុខងរទំងេនះ អចមានលក�ណៈមិនដូចគា�ពី្របេទ

្របេទសមួយេទៀត។ ដូេច�ះ តរងេនះមិនតំណាងឲ្យស�ន
េកតមានេន្រគប់្របេទសទំងអស់េ
េ្រកពីសភា តុលករ ន ិងរដ�ភិបាល សង�មសុ
បានរួមចំែណកជាផ�ូវករេ្រចនផងែដរដល់ករ បេង�ត និងករ
នូវេគាលនេយាបាយសន�ិសុខ េហយ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ
វិភាគទន តមរយៈករផ�ល់ព័ត៌មានដល់សធារណៈជនអំ
និងវិធានកររបស់តួអង�រដ�ទំងអស់ផងែ(សូមអនជំពូកទី៦)។
ជាចុងប��ប់ មានតួអង�ជាស�ប័នចំ២ ែដលេដរតួនាទីដ
សំខន់ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដន ករអនុវត�េគាលនេ
សន�ិសុខជាតិ និងថវិកែដលពក់ព័ន� ដូចជា ករិយា
�សយពក្យបណ�( the Ombudsman)(សូមអនជំពូកទី១៦) និង
អគ�សវនករ (សូមអនជំពូកទី២៤)។
គណេនយ្យភាពនេយ
េសវសន�ិសុខ ្រត�វែតមានគណេនយ្យភាពចំេពះស
នី មួយៗរបស់រដ�៖

 អង�នី តិ្របតិបត�

េធ�ករ្រត�តពិនិត្យេដយផា�ល់េនថា�ក់    

កណា�ល ថា�ក់តំបន់ ឬថា�ក់មូលដ�នរបស់រដ�
និងកំណត់នូវថវិក េសចក�ីែណនាំទូេទ និងសកម�ភាពជា  
អទិភាពនានាៃនេសវសន�
 អង�នី តិប្ប��ត�

េធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមដនតមរយៈករ   

អនុម័តច្បោប់ ែដលកំណត់ និងេធ�និយ័តកម�េលេសវ       
សន�ិសុខ រួមទំងអំណាចរបស់វ និងតមរយៈករអ
នូវថវិកែដលពក់ព័ន�។ ករ្រត�តពិនិត្យតមដ
ក៏ អចមានដូចជា ករបេង�តនូវករិយ
គណៈកមា�ធិករ សភាែដលអចេធ�ករេសុបអេង�ត េ
បណឹងទំងឡាយរបស់្របជាពល
�
 អង�តុលក

េធ�ករពិនិត្យតមដនទំងវិស័យសន�

និងដក់េទសទណ�ដល់េយាធាែដល្រប្រពឹ
តមរយៈនីតិវិធីរដ�ប្បេវណី និង្រពហ�ទណ�តមករច

្របអប់ទី៣
មុខងររបស់ស�ប័នធំៗរបស់រដ�ទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិ
សភ

តុលក

អង�នីតិ្របតិបត�
្របមុខរដ

គណៈរដ�ម�ន�ី

អគ�េមប�
� ក

ករប
�

េនក�ុ

តុលក

េនក�ុ

រដ�ភិបាល

េនក�ុ

កំពូល

្របេទសខ�ះ

ធម�នុ��

្របេទសខ�ះ

ជាអគ�េ

្របេទសខ�ះម

សភ

្រត�តពិនិត្

្របធានរ

ប�
� ក

មុខ តំែណង

ពិភាក

ធម�នុ��

មានមុខង

កំពូលេនក�ុ

របស់អគ�េមប

េដញេដល

ភាពរបស

្រគាន់ែ

េពលមាន         �
� ករែតក�ុ

និង/ឬែតង

្របធានា

កិត�ិយស 

ស�ង�ម

តំងេ

ធិបតី ឬ

ែតេនក�ុង

�ង�ម េនក�

ប�
� ក

គណៈរដ�ម

្របេទសេផ្

្របេទសខ�ះេទ

កំពូល

�ន�ី

េទៀត 

តវជាម

ែដលជាអគ

្របមុខរដ�ម

តំែណង      

េមប�
� ក

អំណាចពិ

អចិៃ�ន�យ៍។

េពលមាន

្របាកដ.
ជាអគ�េ
ប�
� ក
កំពូលក�ុង
េពលមា
ស�ង�ម
េគាល

ពិភាក

េយាប
សន�ិសុខ

-

ចុះហត�េល

េស� 

ផ�ល់េយាបល់

េដញេដ

ខេលច្ប

និងអនុវត�

ល់ រដ ភិបាល

ខ�ឹមសរ

ទក់ទងនឹ

េគា

និងេធ� ែផនករ

និងអនុម័ត

េគា

នេយាប

ជួយ 

ច្បោ

នេយាប

សន�ិសុខ

និងអនុវត�េគ

សន�ិសុខ

ល នេយ បា
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សន�ិសុខ
ថវិក

អនុម័ត

-

េស�ថវិក

ថវិក

ផ�ល់
េយាបល់ជូន
ដ ភិបា

ច្បោប់

អនុម័ត

្រក�ម្របឹ

ចុះហត�េល

េស�ច្បោប់ ន

ផ�ល់េយាបល់ជ

ពរជា

ច្បោ

ធម�នុ��បក

ខ្រប

លិខិតបទ

ន រដ ភិបាល

�សយធម

ដក់ឲ្យេ្

ដ�នគតិយុត

និងអនុវត�ច្បោ

នុ��ភាពៃ

ច្បោ

េផ្សងេទៀ

ច្បោ
បុគ�លិក 

េនក�ុ

វិនិច�័យ

ែតងតំងេ

ែតងតំងេ

ផ�ល់

្របេទសខ�ះ

េលភា

ប�
� ក

ប�
� ក

េយាបល់អំពី

សភាម

�សបច្បោ

សំខន់ៗ

សំខន់ៗ

�
� បុគ�លិក 

អំណាចអន

ៃនក

និងអនុម័ត

អនុវត� ែផនក

ម័តេលក

្រប្រពឹ

ែផនក

បុគ�លិក 

ែតងតំ

របស់

បុគ�លិក 

និងែតងតំងេ

ធំៗ 

បុគ�លិក 

ប�
� ករថា�
េ្រក

លទ�កម�

ពិនិត្យេឡ

េធ�ករជំនុ

-

វិញ និង/ឬ

ជ្រមះក

អនុម័តនូវ

រំេល

ករលទ

គេ្រមាងធ

ច្បោប់អំេ

កម�អវុធ

ទក់ទងនឹ

ពុករលួយ 

លទ�កម�

និងក

អវុធ

កិបេកង 

ករប�ូ
�
ទ័ពេទ

អនុម័តជ

វិនិច�័យពី

មុន ឬ

បរេទស/

បេង�ត និង      

អវុធ

អនុវត� ដំេណរ

ចរចេលក

្របតិបត�ិក

ភាព�ស

ចូលរួមជ

�
�

េ្រកយ

ច្បោប់ៃន

អន�រជាតិ

ករទទួ

មិន   

្រប្រពឹ

េធ�េសចក�ី

ទ័ពបរេទ

អនុម័ត

របស់ពួកេគ 

សេ្រមចេល

ស 

ទល់ែ

វិធានៃនក

េសះ

ចូលរួម 

សន�ិ

អនុម័ត 

-

េស�លទ�កម�

ចុះ និង    

ទទួលខុស

ផ�ល់ េយាបល់  

ស��       

ផ�ល់    

្រត�វចំេពះ

ជូនរដ ភិបាល

អន�រជាត/

សច�ប័

ចរច

ករចូ

សន�ិស��

អន�រជាតិ

រួមសម�័ន�

អន�រជាតិ

ភាព

ដូចបានេលកេឡងពីខងេដមតួនាទីរបស់ស�ប័នធំៗ៣
របស់រដ�អចមិនដូចគា�េនក�ុង្របេទសនីមួយៗ។ េទះជាយា
្របព័ន

ៃនករែចករំែលកអំណាច បានេកតមានេន្រគ

ែដលបេង�តឲ្យ មាន្របព័ន�តុល្យភាពៃនអំណាច្របឆាំង

បំព

ពី ែផ�កនេយាបាយេទេលវិស័យសន�ិសុខ។ សូមចងច

េនក�ុ

្របេទសភាគេ្រចន រដ �ភិបាលមា

បំេពញតួនាទីែដលម
ដូេច�ះវមានសរៈសំ

លក�ណៈ្រត�ត្រតេនក�
ុងប��សន�ិ
ខ�ំងណាស់ែដល

្រត�វមានអំណាច្រត�តពិនិត្យតម
ធនធាន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ េនះគឺវសំខន់ជាងអ�ី
ពី េ្រពះប��្របឈមថ�(សូមអនជំពូកទី១) អចបណា�
ឲ្យស�ប័ន   សធារណៈេធ�ករកំណត់េឡងវិញនូវតួនាទីរបស
េគាលករណ៍ទំងឡាយៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនតមែបប
្របជាធិបេតយ្យេដ
មិនមានបទដ �នឯកភាពជាអន�រជាតិ េនក�ុងែផ�កទ
ករ្រត�តពិនិត្យតមដនតមលក�ណៈ្របជាធិបេ
េនាះេទ ពីេ្រពះប��សន�ិសុខ និងករពរជាតិ្រត�វបាន
េទក�ុងប
� �អធិបេតយ្យភាពជាតិ។ ក៏ប៉ុែន�វមានជាបទដ�នត
ដូចជា ្រកមសីលធម៌របស់អង�ក OSCE (ស្រមាប់ព័ត៌មានលំ
សូមអន្របអប់ទ៦៦) េហយក៏ មាននូវេគាលករណ៍មួយចំនួន
្រគប់្រគងេលទំនាក់ទំនង តមែបប្របជាធិបេតយ្យរវងសុី
េយាធ
 រដ�គឺជាតួអង�ែតមួយគត់េនក�ុងសង�ម ែដលមានសិទ�ិ
ច្បោប់ផា�ច់មុខេទេលកងកមា�ំង្របដប់អវុធ។ េស
មានគណេនយ្យភាព ចំេពះអជា�ធរ្របជ
�សបច្បោប់
 សភាមានអធិបេតយ្យភាព និងចប់ឲ្យអង�នីតិ្របត
គណេនយ្យភាពចំេពះករបេង�ត ករអនុវត� និងករ
េឡងវិញ នូវេគាលនេយាបាយទក់ទងនឹងសន�ិសុខ
ករពរជា
 សភា មានតួនាទីតមរដ�ធម� នុ��ែតមួយគត់ក�ុងករផ�ល់
អំណាច និង្រត�តពិនិត្យតមដនេលករច
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ករករពរជាតិ និងសន�ិ
 សភា មានតួនាទីដ៏សំខន់មួយទក់ទងនឹងករ្រ
ករេលកករ្របកសភាពអសន� ឬ្របក
(សូមអនជំពូកទី១៨)។
 េគាលករណ៍ៃនអភិបាលកិច�(សូមអន្របអប់ទ៤) និង 
នី តិរដ� ្រត�វ្រគបដណ�ប់េល្រគប់ស�ប័នទំងអស់របស់       
រដ�ភិបាលរួមទំងវិស័យសន�ិសុខផងែ
 បុគ�លិកវិស័យសន�ិសុខ  ្រត�វមានគណេនយ្យភាពជា
ចំេពះតុលករ ចំេព ះកររំេលភបំពនេលច្បោ
ច្បោប់អន�រជា(ដូចជាករ្រប្រពឹត�កំហុសែផ�ករដ�ប្បេវណី
្រពហ�ទណ )។
 អង�ករវិស័យសន�ិសុខ ្រត�វែតអព្យោ្រកឹត្យខងែផ�ក           
នេយាបា

្របអប់ទី៤
អភិបាលកិច�ល�
គឺជាតៃម�ដ៏សំខន់ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យត
្របជាធិបេតយ្យេទេលវិស័យសន�
“អភិបាលកិច�ល� គឺជាករេរៀបចំេគាលនេយាបាយែដលម
អចព្យោករណ៍បាន េបកចំហ និងទូលំទូល យ ជាករិយាល័យ           
ធិបេតយ្យមួ

ែដលេជាគជាំេទេដយសីលធម៌វិជា�ជីវៈែដ

សកម�ភាពេដម្បីផល្របេយាជន៍សធារណៈ នីតិរដ� តមា�ភ
ជាសង�មសុីវិលដ៏រឹងមាំមួយ ែដលចូលរួមេនក�ុងកិច�ករសធ
អភិបាលកិច�ទន់េខ្សោយ្រត�វបានកំណត់លក�ណ
ករេរៀបចំេគ
ក រិយាល័យធិបេតយ្យែដ លមិ

នេយាបាយផា�ច់
គណេនយ្យភាព ្របព

ច្បោប់ែដលមិនមានយុត�ិធម៌ ឬមិន្

បានអនុវត�

មានក ររំេលភបំពនពីអំណាចនីតិ្របតិបត�
សុីវិលមិនចូលរួមេនក�ុងជីវិតសធារណៈ និងម ានអ
ពុករលួយរ ីករលដ”។
្របភព៖ ធនាគារពិភពេលក១៩៩៤ អភិបាលកិច�៖ បទពិេសធន៍រប
ធនាគារពិភពេលកទី្រក�ងវ៉សុ

ែផ�កទី II
ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេទ
េគាលនេយាបាយ
ស�ីពីប�
� សន�ិសុខ 
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ជំពូកទី ៤

ករបេង�តេគាលនេយាបាយជាតិស�ី
ប�
� សន�ិសុខ

េ្រគ�ងផ្ស
េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីប��សន�ិសុខ ែចងអំពីវិធី
របស់រដ�ភិបាល ក�ុងករេដះ�
សយប��សន�ិសុខ និងរេបៀបេ
សេ្រមចបានេជាគជ័យត មកររំពឹងទុក។ េគាលនេយាបា
ពក់ព័ន�ជាមួយករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�ធំៗទក់ទងនឹងវ
សន�ិសុខ ែដលប៉ះពល់ដល់សន�ិសុខខងក�ុង និងខងេ្រករបស
និងរបស់សង�ម។ វជាេគាលនេយាប
ែដលែផ�កេលវិធី ស�ស� ែដលមានេដម្បីរក្សោសន�ិសុខ វផ
ករែណនាំលទ�ិេយាធាេហយវ្រត�វបាន
េនក�ុងរង�ង់្រកបខណ�ៃនលិខិតបទដ�នគតិយុត�តំបន់ និងអន�រ
ែដលរដ�គឺជាភាគី។ ដូេច�ះ េគាលនេយាបាយជាតិេនះមិនែមន
ែផ�កេលករយល់េឃញពីត្រម�វករែផ�កសន�ិសុខ និងអទិភា
ជាតិប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតែថមទំងប៉ះពល់េដ
និងសមា�ធពីខងេ្រក និងករេប�ជា�ចិត�នានា។ េន
ករណីទំងអស់ េគាលនេយាបាយេនះ ្រត�វ�សបតមខ�ឹម
េគាលករណ៍ទំងឡាយ ែដលមានែចងេនក�ុងរដ�ធម�នុ
ឬធម�នុ �� (charter)។
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្របអប់ទី៥
ករសួរេដញេដលេលេគាលនេយាបាយជាតិស
� ីពីប��ស
េនក�ុងករសួរេដញេដល និងករអនុម័តេលឯកសរេគា
ជាតិស�ីពីប
� �សន�ិសុខ ឬករពិភាក្សោសួរេដញេ ដលទ
ករអនុវត� េនក�ុងកលៈេទសៈពិេសស តំណាងរ�ស�គួរេលកេឡ
សំណួរខ�ះ ឬសំណួរទំងអស់ដូចខងេ្រ
 េតមានករគ្រម ាមកំែហង និងហនិភ័យ្របេភទអ�ីខ�ះែ
្រត�វទទួលបានករក? េតអត�្របេយាជន៍មួយណា 
អត�្របេយាជន៍របស់អ�កណាខ�ះ ្រត�វទទួលបាននូវក?
ដូេច�ះ េតសន�ិសុខ្របេភទណាខ�ះ ែដល្រត�វផ�ល់
ចំបាច់េ?
 េតេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីប��សន�ិសុខ មានបា នគិតគ
ហន ិភ័យថ�ីៗចំេពះវិស័យសន�ិសុខែដរឬេទ ដូចជាបទឧ្រ
ែដលមានអង�ករចត់តំង និងអំេពេភវរកម�ជ?
 េតសន�ិសុខប៉ុនា�នេទប្រគប់្រ ?
 េតេគអចសេ្រមចបានសន�ិសុខជាតិ េដយេជាគ
ដូចេម�ចខ�ះ៖ តមរយៈករចូលរួមជាសម�័ន�មិត� ឬត
កររក្សោអព្យោ្?
 េតកងកមា�ំងសន�ិសុខជាតិ ្រត�វអនុវត�្របតិបត�ិករសំខន់
អ�ី ខ�ះ? េតមានែត្របតិបត�ិករករពរជាតិែតមួយប៉ុេណា�
ឬពួកេគ្រត�វចូលរួមជាមួយ្របតិបត�ិកររក្សោ?
 េត្រត�វមានមេធ្យោបាយអ�ីខ�ះ េហយេតវិស័យមួយណា ្រត�
េដម្បីេធ�ឲ្យសេ្រមច កររក្សោសន�ិសុខ្របកបេដ?
េហយ្រត�វេ្រ បរយៈេពលប៉ុនា�ន និង្រត�វស�ិតេនេ្រក
អ�ី ខ�ះ?
 េតគួរែតេធ�ករពិនិត្យេឡងវិញ នូវេគាលនេយាបាយស�
ី
សន�ិសុខជាញឹកញយតមរេបៀ?
 េត្រត�វធាន ាយា ៉ងដូចេម�ច េដម្បីឲ្យេគាលនេយាបា
េដរ�សបគា �ជាមួយច្បោប់ និងេគាលករណ៍សិទ�ិមនុ
មនុស្សធម៌អន�រជា?
 េតនឹងមានផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះមកេលហិរ��វត�ុ និងេសដ�កិ
េហយេត្រត�វយកពន�ពីអ�កបង់ពន�ប៉ុនា?
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 េតេគាលនេយាបាយសន�ិសុខ និងករអនុវត�របស
ផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះមកេលទំនាក់ទំនងបរេទស និងស�ិរភាពតំ?
 េតស�នភាពពិត និងយុទ�ស�ស�ជាតិនាេពលអនាគតមា
ពក់ព័ន�ជាមួយអវុធ្របល័យ?

តមេគាលករណ៍ករអនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិស�ីព
សុខ មានករពក់ព័ន�ជាមួយទីភា�ក់ងររដ� និង្រកសួង 
ឯកសរេគាលនេយាបាយជាេ្រចនេទៀត។ ដូេច�ះ វសំ
ណាស់ថា ្របេទសមួយ្រត�វេធ�ករេរៀបចំនូវយុទ�ស�ស�ជា
ប�
� សន�ិសុខដ៏្រគប់្រជ�ងេ្រជាយមួយ ែដលមានករពក់ព
តួអង�ែដលពក់ព័ន� និងទិដ�ភាពទំងអស់ៃនប��            សន�ិស
េធ�រេបៀបេនះ វផ�ល់ដល់រដ�ភិបា លនូវឱកសស្រមាប់
េដះ�សយជាមួយទិដ�ភាពសន�ិសុខទំងអស់ តមវិ
្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងមានលក�ណៈួមប��ូល។ របស់
រ
ែដលេហ
ហន ិភ័យថ�ី ដូចជា អំេពេភវរកម� និងឧ្រកិដ�កម�អន�រជ

ត្រម�វឲ្យមានករខិតខំ្របឹងែ្របងរួមគា� ពីេ្រពះេដម្បី្
នឹងករគ្រមាមកំែហងថ�ីៗទំងេនះ

វទមទរនូវករចូលរួ

េផ្សងៗមានដូចជា េយាធា ្រកសួងហិរ��វត�ុ នគរបាល ឆា�
និងអង�ករេសុបករណ៍សមា�ត់ជាេ
សរៈសំខន់ៃនករចូលរួមរបស
ក�ុងន័យេនះ េគ្រត�វចំថា េបសកកម�របស់សភាគឺជាអ�
ឲ្យផល្របេយាជន៍ និងកង�ល់របស់្របជាពលរដ�។ វមា
មួយចំនួនស្រមាប់ករចូលរួមរបស់សភា េនក�ុងករេរៀ
នេយាបាយជាតិស�ីពីប��សន�ិសុខ និងស្រមាប់ករ
យល់្រពមពីសភាតមរេបៀបែដលមានតមា �ភាពដូចខ
 េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីប��សន�ិសុខ វប
ដល់ជី វិត ផល្របេយាជ ន៍ និងសុខុមាលភាពរបស
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ពលរដ� ដូេច�ះវមិន្រត�វផ�ុកផា�ក់ែតេទេល ករវិន
របស់ែផ�កនី តិ្របតិបត�ិ ឬេយាធាែតមា�ក់ឯងេន
 េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីប��សន�ិសុខ ម ានផ
ធំៗដល់អនាគតរបស់េយាធា ដល់អ�កបេ្រមក
សន�ិសុខទំងបុរស និងនារ
 េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីប��សន�ិសុខ  ម ានផល
ែផ�កហិរ�� វត�ុធំៗ គឺវទក់ទងជាមួយ្របាក់របស់អ�ក 
បង់ពន�។
 េ្រកពីករចំណាយែផ�កហិរ��វត�ុ វិធានករសន�
កំហិតេសរ ីភាពរបស់្របជាពលរដ� ដូេច�ះវម ានផ
ធំេធងចំេពះលទ�ិ្របជាធិបេត
 ដូេច�ះ វសំខន់ណាស់ថា សភា្រត�វធានាថា
េនាះេន្រគប់េពលេវល វ្រត�វ�សបតម ច្បោប
អន�រជាតិែដលេនជាធរមាន ជាពិេសសអនុស��ទ
ហ្សឺែណវទំ៤ និងពិធី សរ២ រួមទំងច្បោប់សិទ�ិមន
ជាពិេសស គឺេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមន
និងកតិកស��អន�រជាតិស�ី ពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិ        
នេយាបាយ។ កតិកស��អន�រជាតិែចងថា សិទ
ចំនួនរបស់្របជាពលរដ� មិនអច្រត�វបានដកហូតេទ
កលៈេទសៈណាក៏េដយ។ សូមអនជំ១៨-២០។

តួនាទីរបស់សភាេនក�ុងដំណាក់កលៃនករេរៀបចំ
េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីប��សន�ិ
ចំេពះសភា ករពិភាក្សោសួរេដញេដលេលេ
ជាតិស�ីពីប
� �សន�ិសុខ មិនគួរេធ�ែតម�ងេនាះេទ វគួរ
ដំេណរករមួយ ែដលមានករវិវត�េនក៤ដំណាក់កលរបស់វ

ករេរៀបចំ ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� ករអនុវត� និងករវយ
ខណៈេពលែដលមិនគួរមានករលូកៃដចូលេទក�ុង ករទទួល
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្រត�វរបស់អង�នីតិ្របតិបត�ិេនក�ុងករតក់ែតង និងអនុវត
នេយាបាយ ដំេណរករេនះគួរមានតមា�ភាព និង្រត
ចូលរួមតម ែដលអចេធ�េទបានេដម្បីេធ�ឲ្យមានតុល្
�សបរវង អ�កែដលមានឥទ�ិពលទំងអស់េទេលេគាលន
រួមទំងវិស័យសន�ិសុខខ�ួនឯង និងប
�
ស�ុ្រគស�ញៃនឧស្សោហកម�(the military-industrial complex)
(ែដលពក្យេនះ សំេដេលទំនាក់ទំនងរវងេគាល
និងថវិក)។
ដូេច�ះេនក�ុង្រគប់ដំណាក់កលទំងអស់ តំណាងរ�ស�
េ្រប្របាស់នូវយន�ករែដលពួកេគមាន េដម្បីេធ�ឲ្យែផ�កនីតិ្
ដឹងពី កង�ល់សនិសុខ និង
�
កររំពឹងទុករបស់សធារណៈជន៖          
តមរយៈ ករេចទសួរេដយផា�ល់មាត់ ឬលយលក�ណ៍អក្ស
ករេសុបអេង�ត សវនកររបស់គណៈកម�ករ“េសៀវេភ”
ប�ូនតំណ
�
ាងេទជួបរដ�មន�ី និង្រកសួងជាេដ
�
(សូមអនជំពូក៤
ែដលនិយាយអំពីយន�ករសភាពក់ព័ន�នឹងវិស័យសន�)។

ដំណាក់កលេរៀបច

េនក�ុង្រគប់្របព័ន�សភាទំងអស់ តួនាទីសភាម
េឡយេនក�ុងដំណាក់កលៃនករេរៀបចំ េគាលនេយាបាយជាត
ពី សនិសុខ
�
។ ភារកិច�េនះស�ិតេនេ្រកមសមត�កិច� ជា
របស់្រកសួង និងទីភា�ក់ងរមានសមត�កិច�របស់រដ�ភ
ក៏ ប៉ុែន�សភា និងសមាជិកសភាអចមាន
សំខន់ក�ុងករយល់ដឹងថា េតេគាលនេយាបាយែដល
វ�សបតមត្រម�វករ និងបំណង្របាថា�របស់្របជាពលរ
េហយវ្រត�វករេធ�ករែកស្រម�លែដរឬេទ ្របសិនេប
ជាទូេទតួនាទីរបស់សភាមិនគួរ្រត�វបានកំហិត្រតឹមថាទទួល  
ឯកសរ និងសេ្រមចថា្រពម ឬមិន្រពមេន
វគួរែតមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ជាមួយគណ
សមត�កិច�របស់សភា េនក�ុងដំេណរករេរៀបចំេគាលនេ
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េដម្បីគណៈកម�ករ អចផ�ល់នូវធា តុចូលេទក�ុ
េគាលនេយាបាយ និងច្បោប់ែដលកំពុងេរៀបចំ ែដលឆ�ុះប��
ចក�ុវិស័យនេយាបាយេផ្សងៗន
េ ក�ុងសភា។ េធ�ែបបេនះ វម

េធ�ឲ្យតំណាងរ�ស� អចពំនាំនូវទុក�កង�ល់របស់្របជាពល
េនក�ុងដំេណរករេរៀបចំប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតវែថមទំ
បាននូវបរិយាកស និងករពិភាក្សោេដញេដលកន
េនក�ុងសភាែថមេទៀតផង េនេពលែដលឯកសរេគាលន
្រត�វបានដក់េស�សុំករអនុម័តេនាះ។ ផល្របេយាជន៍ដ៏ខ�
របស់្របជាជាតិ គួរែតមានេលសលុបពីេលទំនាក់ទំន
រវងសេម�ងភាគេ្រចន និងសេម�ង្របឆាំងេនក�ុងសភា េ
គួរររំងដល់ករពិភាក្សោេដញេដល តមែបប្រប
េទេលឯកសរេគាលនេយាបាយជាតិ ស
� ីពីប��សន�ិសុខ
ក�ុងស�រតីេនះ សភាគួរអចេស�សុំនូវករែកស្រម�លឯក
បានដក់េស�មកខ�ួនេន
ដំណាក់កលៃនករេធ�េសចក�ីសេ

សភាអច និងគួរេដរតួនាទីដ៏សំខន់ក�ុងដំណាក់កលៃន
េសចក�ីសេ្រមចច ិត� ជាពិេសស េនេពលែដលេគាលនេយាប
ស�ីពីប�
� សន�ិសុខបានមកដល់សភា។ េពលឯកសរេនះធា�ក់
ៃដសភា ឯកសរេនះវក“្រទព្យសម្បត�ិរបស” និងជាក
ទទួលសុខ្រត�វេដយផា�ល់របស់សភា។  ដូេច�ះសភាគួរ
្រគប់្រគាន់ េដម្បីសិក្សោឯកសរេគាលនេយា
សុីជេ្រម េដយមិន្រត�វ្របញាប់្របញាល់េ
សភា អចសេ្រមចចិត�ទទួលយក ឬបដិេសធេសចក�ីេស�ច្
ឬេគាលនេយាបាយថ�ី ែដលេស�េដយរដ�ភិបាល និងេស�សុំឲ្យ
ែកស្រម�ល។ ក�ុងដំណាក់កលេនះ សភា្រត�វែតេដរតួន
សកម� និងេ្រប្របាស់ឥទ�ិពលខ�ះរបស់ខ�ួនេដយេស�សុ
មានករែកស្រម�ល ្របសិនេបខ�ួនយល់េឃញថាឯកស
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េស�មកេនះមានចំណុចខ�ះខត។ សំណួរដ៏សំខន់ែដលអច្រត�វ
ករេដះ�សយ េនក�ុងអំឡុងេពលពិភាក្សោេដញេដ

និងក�ុងអំឡុងេពលេធ�េសចក�ីសេ្រមចច ិត� េយងបានេលកយក
និយាយេនក�ុងជំពូកខងេដមរួចេហ

េនក�ុងដំណាក់កលេនះ សភាមានឥទ�ិពលបំផុត ជាពិ
ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� េលប��ថវិក
(ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមអនែផ�៥ស�ីពីធនធានហិរ��វត�)។
សភាមានឥទ�ិពលកន់ែតេ្រចន េនេពលែដលសភាអចេរ
គណៈកម�ករមានសមត�កិច�របស់ខ�ួន ឲ្យចូលពិភាក្សោេ
េទតម ជំពូកៃនប��នីមួយេនក�ុងឯកសរេគាលនេយា
េធ�ករេបាះេឆា�តេទេលករផ�ល់ថវិក ែដលទក់ទងនឹង
នី មួយៗ ក៏ដូចជាេបាះេឆា�តេទេលករផ�ល់ថវិកដ៏េពញេ
េគាលនេយាបាយសន�ិសុខទំងមូលផងែដរ។ ែផនករករ
្រត�វកំណត់េពលទុកស្រមាប់ពិនិត្យ និង្រត�វមានទំន
ច្បោស់លស់ជាមួយត្រម�វករៃ
សភា អចមានតួនាទីដ៏សំខន់េនក�ុងករផ�ល់ ឬបេង�
គាំ្រទរបស់សធារណៈជន និងេធ�ករធានានូវភាព�
ឯកសរេគាលនេយាបាយែដលបានអនុម័ត។ ប��តមា�ភាព
ករពិភាក្សោេដញេដលេដយសភាអំពីប��សន� ិសុខ គ
សំខន់ ដូេច�ះវក៏សំខន់ខ�ំងណាស់ផងែដរែដលសធ
និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយអចចូលរួមេនក�ុងករពិភាក្ស
េដញេដលេនះ។

ដំណាក់កលអនុវត
ករទទួលខុស្រត�វរបស់សភា ពក់ព័ន�ជាមួយសន�ិសុខជា
ប��ប់្រតឹមេពលែដលឯកសរេគាលនេយាបាយ ឬប��
្រត�វបានអនុម័តេនាះេទ ែតករទទួលខុស្រត�វចំេពះករ្រត�
តមដន និងេធ�សវនកម�្រត�វែតព្រងឹងឲ្យបានខ�ំងក�។ េនក
េពលអនុវត� សភា្រត�វ្រត�តព ិនិត្យសកម�ភាពរបស់រដ�ភិ
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េ្រប្របាស់រល់ឧបករណ៍ទំងឡាយែដលខ(សូមអនជំពូកទី
១៤) និងជំនួយពី ស�ប័នឃា�ំេមលដៃទេទៀ(ឧ. ក រិយាល
សវនកម�ជាតិ សូមអនជំពូកទ២៤)។ សភាអចេ្រប្របាស់ឥទ
របស់ខ�ួន ជាពិេសស តមរយៈករសេ្រមចចិត�របស់ខ�ួនេលករ
ថវិកែដលពក់ព័ន�។ សភាក៏្រត�វពិនិត្យេឡងវិញនូវស
វិជា�ជីវៈ និងបេច�កេទសរបស់ករិយាល័យសវនកម� ែដលអនុវ
ករងរសវនកម� និងភាពអនុេលមតមសវនកម�ផ
សភា អចេធ�អន�រគមន៍េនេពលែដលមានករែកស្រម�
មានវិបត�ិ ែដលត្រម�វឲ្យខ�ួនេធ�ករអនុម័តយល់្រពមេទេល
របស់រដ�ភិបាល។

ឧទហរណ៍៖ ករប��ូនទ័ពេទប(សូមអន

ជំពូកទី ២២) ឬករ្របកសដក់្របេទសក�ុងស�នភ
(សូមអនជំពូកទី១៨)។ េ្រកពីេនះ សភាអចេធ�អន�រ
្របសិនេបរដ�ភិបាលេធ�កំហុសដ៏ធ�ន់ធ�រ។ ក�ុងក រណីេនះ ជាធ
សភាេលកជាសំណួរ។ ក�ុងករណីធ�ន់ធ�រខ�ំង សភាអចបង�ប
ករេសុបអេង�តពិេសស

ករវយតៃម� និងេមេរៀនែដលបានេរៀនសូ
េនក�ុង្របេទសកន់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ រដ�ភិបាល
ក�ុងករវយតៃម� េទេលករអនុវត�ឯកសរេគាលន
របស់ខ�ួន និងដក់ជូនលទ�ផលៃនករវយតៃម�េនះេទសភា ទ
វយតៃម�ែបបបរិមាណ និងគុណភាព។ េដយអង�សភាជាត
សំខន់េនក�ុងប��េនះ ករវយតៃម�ែបបេនះេចៀសម ិនផុត
ប��ូលសវនកម� េដយប��ូលតួេលខ និងសកម�ភាពអនុវត
្រពមទំងករចំណាយថវិកែដលពក់ព័ន�។ េទះបីករវ
មានករយឺតយា៉វក៏េដយ ក៏ករវយតៃម�េនះវសំខន់េដ
ឲ្យបានច្បោស់ថាឯកសរបច�ុប្បន�េនះគឺជាឯកសរដ៏ល�្រតឹ
្រត�វេរៀបចំឯកសរថ�ី�សឡាងមួយេទៀត។ កែន�ងណាែដ
សង�មសុីវិលដ៏សកម� ពួកេគក៏ ្រត�វេធ�ករវយតៃម�ផា�ល់
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របស់ពួកេគ។ ឧទហរណ៍ ដូចជាករវយតៃម�អំពីេបស
សន�ិភាព ្របព័ន�អវុធធន់ធំ និងតៃម� ក៏ដូចជា ្របព័ន�បុគ�លិ
្រកសួងករពរជ(ជាពិេសសែផនករេ្រជសេរសកង) ជាេដម។
សភា ក៏អចជួលអ�ក្របឹក្សោេយាបល់ឲ្យេធ�សវនកម�ពិេស
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�បាន
អំពី េគាលនេយាបាយសន�ិ


្រត�វប
� �ក់ឲ្យច្បោស់ថា វមានទំនាក់ទំនងពិត្រប
នេយាបាយជាតិស�ីពីប��សន�ិសុខ ្របតិបត�ិករ ែ
ករពរជាតិ និងត្រម�វករ



េបអចេធ�បាន ជាពិេសស េ្រកយពីេធ�ករេ្រប�បេធ
េគាលនេយាបាយ ែដលបានេ្រប្របាស់េនក�ុង្រ
ែដលមានស �នភាពអចេ្រប�បេធៀបបាន ្រត�វេលកស
ក�ុងសភា

ទក់ទងនឹងករអនុវត�េគាលនេយាបាយជា

និង/ឬ អំពី ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពេទេលឯកសរេគាល
េដម្បីេដរឲ្យទន់ករវិវត�ន៍ថ�ីៗ៖ សូមអនែផ១ស�ីពីករវិវត�ន៍
េគាលនេយាបាយសន�ិសុខ និងតួអ


សភា គួរេធ�ច្បោប់ស�ីពីដំេណរករេរៀបចំ េធ�េសចក�ីសេ្រមច
អនុវត� និងវយតៃម�េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីសន�
កំណត់នូវតួនាទីរបស់សភា េនក�ុង្រគប់ដំណាក់ក៤ៃន 
វដ�របស់វ

អំពី សំណួរពក់ព័ន�េផ្សងេទ


្រត�វប
� �ក់ឲ្យបានច្បោស់ថា េនក�ុងដំេណរករៃនក
ករកំណត់េឡងវិញនូវេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីសន�
សំណួរភាគេ្រ ចន មាននក�ុង្របអ
េ
៥ “ករសួរេដញេដ

អំពី េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីសន�”។
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ជំពូកទី ៥

េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីសន�ិ
និងលិខិតូបករណ៍អន�រជាត

េគាលករណ៍អន�រជា
សន�ិស��អន�រជាតិ េពលខ�ះដក់រឹតត្បិត និងេពលខ�ះេប
ទូលយនូវជេ្រ មសនានា ស្រមាប់េធ�ករកំណត់នូវេគ
ជាតិស�ីពី សន�ិសុខ។ េនក�ុង្របេទសភាគេ្រចនេនក�ុងពិ
ែដលជា សមាជិកៃនអង�ករសហ្របជាជាតិ និងជាប់កតព�
ធម�នុ ��  អង�ករសហ្របជាជាតិ ២.៣ និង ២.៤ ែដលែចងថា
“រល់សមាជិកទំងអស់ ្រត�វេធ�ករេដះ�សយជេមា�ះជ

េដយមេធ្យោបាយសន�ិវិធី េដយមិនបង�េ្រគាះថា�ក់ដល
និងសន�ិសុខ និងយុតិធម៌
� ”។
“រល់សមាជិកទំងអស់ េនក�ុងទ ំនាក់ទំនងអន�រជាតិរបស់ខ

្រត�វេធ�ករគ្រម ាមកំែហង ឬ េ្រប្របាស់កមា�ំង្របឆាំង

ែដនដី  ឬឯករជ្យភាពនេយាបាយរបស់រដ�ណាមួយ ឬ្រ ត�វ េធ�
្របាសចសពីេគាលបំណងរបស់អង�ករសហ្របជា”។
េលសពី េនះ េគាលករណ៍ទំេនៀមទមា�ប់អន�រជាតិមួយចំនួ
ែចងនូវ្រកបខណ�េយាងមួយចំនួនផងែដរ។ េសចក�ី្របកស
២៦២៥

(XXV) របស់មហសន�ិបាតអង�ករសហ្របជាជាតិ
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េគាលករណ៍ៃនច្បោប់អន�រជាតិ ពក់ព័ន�នឹងទំនាក់ទំនងមិត�
សហ្របតិបត�ិកររវងរដ� និងរ(ឆា�ំ១៩៧០) ្រត�វបានទទួលស�
ថាជាករបក�សយដ៏ពិត្របាកដនូវធម�នុ��អង�ករសហ
ដូេច�ះវ
ចងកតព�កិច�េលរដ�ជាសមាជិកអង�ករសហ្របជាជាតិទ
េនក�ុង េសចក�ី្របកសេនះ មានេគាលករណ៍សំខន់
៨្រត�វបានបក �សយដូចខងេ

េគាលករណ៍ I:

ករេចៀសវងករគ្រមាមកំ
េ្រប្របាស់កមា�

េគាលករណ៍ II:

ករេដះ�សយជេមា�ះអន�
េដយសន�ិវិធី។

េគាលករណ៍ III:

ករមិនរំេលភ្រពំែដន និងបូរណ
ែដនដី របស់រដ�ណាមួយ។

េគាលករណ៍ IV:

សិទ�ិរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករេធ�េសចក
សេ្រមចចិត�េដយខ�ួនឯង និងរស់េនក
សន�ិភាព េនេលែដនដីរបស់ខ�ួនេនក�
្រពំែដនែដល្រត�វបានទទួលស�ល់
ធានាជាអន�រជា

េគាលករណ៍ V:

សមភាពអធិបេតយ្យភាពរបស់រ
និងករមិនេ្រជ�តែ្រជកេនក�ុងកិ
ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�េផ្សង។

េគាលករណ៍ទVI:

េគារពសិទ�ិមនុស្

េគាលករណ៍ VII:

សហ្របតិបត�ិកររវងរដ� និងរដ

េគាលករណ៍ VIII:

ករបំេពញកតព�កិច� េដយេស�ះ្
ែដលបានកំណត់េនេ្រកមច្បោប់ 
អន�រជាតិ។
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សន�ិស��ពហុភាគីស�ីពីសន�ិសុខ និងករពរជ
មានសន�ិស��ពហុភាគីជាេ្រចន្របេភទ ទក់ទងនឹ
សន�ិសុខ។ សន�ិស��សំខន់ៗទំងេនះ មា នដូចខងេ(ករប
�សយខងេ្រកមិនបានេពញេលញេនាះេទ េ នះ្
ឧទហរណ៍ខ�ះ ៃនសន�ិស��ទំងេនាះ េទតម្របេភទនីមួ
វែតប៉ុេណា)៖

សន�ិស��ែដលេធ�និយ័តកម�េលសនិសុខ
�
ពិភពេលក៖

ធម�នុ ��

អង�ករសហ្របជាជ
សន�ិស��អន�រជាតិៃនច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជាតិ ែដលេធ�និយ័
េលជេមា�ះ្របដប់អវុធអន�រជាតិ និងមិនែមនអន�រ

អនុស��

ទី ្រក�ងហ្សឺែណវទ៤ ឆា�ំ១៩៤៩ រួមទំងពិធីសរបែន�២ឆា�ំ
១៩៧៧។
សន�ិស��អន�រជាតិ ពក់ព័ន�នឹង្របេភទអវុធ និងរ
សន�ិស��្របឆាំងអវុធមីសីល សន�ិស��ជាយុទ�ស�ស�ស�
កត់បន�យអវុធ អនុស��មីន អនុស Tlatelolco ជាេដម។
អនុស��អន�រជាតិ ែដលបេង�តនូវអង�ករតំប ន់ ពក់ព័ន�េដយ
ជាមួយប
� �សន�ិសុខ៖ ធម�នុ �� របស់អង�កររដ�អេមរិក សន�ិស�
សហភាពអឺរ៉ុប ច្ប

CSCE

Final

Act

–

CSCE/OSCE,

ច្បោប់របស់សហភាពអ�ហ�
កិច�្រពមេ្រព�ងតំបន់ៃនសហ្របតិបត�ិករេយាធា និងជំនួយក
េទវិញេទមកសន�ិស��ណាតូ ភាពជាៃដគូស្រមាប់កិច�្រពម
សន�ិភាព សន�ិស�

WEU សន�ិស��អេមរិកស�ីពីករជួយ

េទវិញេទមក
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េហតុផលស្រមាប់រដ�ទំងឡាយ េធ�ករផ�ល់សច�
សន�ិស��សន�ិសុខអនរជាតិ គឺ្រត�វកំណត់នូវេគាលករណ៍អនុ
�
អន�រជាតិ ក�ុងេគាលបំណងព្រងឹងសន�ិសុខតំបន់ និងអន�រជាតិ 
េធ�េអយកន់ែត្របេសរេឡងសហ្របតិបត�ិករេទ�ភាគី ឬព
របស់ខ�ួន។ អង�នី តិ្របតិបត�ិ តមរយៈ្រកសួងករបរេទសរបស់ខ
ជាធម�តដឹកនាំដំេណរករចរចេលប��ទំងអ
កិច�្រពមេ្រព�ងេទ�ភាគី ឬសន�ិស��មិត�ភាព សហ្របតិបត
និងជំនួយេយាធាេទវិញេទ
េនេពលែដលេរៀបចំេគាលនេយាបាយសន�ិសុខរបស់រដ � កិច�
េ្រព�ងេទ�ភាគីេដរតួនាទីសំខន់ខ�ំងណាស់។ េដយមា២
ចូលរួម ប្ប� �ត�ិេនក�ុងសន�ិស ��ែបបេនះអច្រត�វបានពិភាក្ស
េធ�ករែកស្រម�លតមែដលអចេធ�បាន េដម្បីត
ផល្របេយាជន៍ជាក់លក់ កលៈេទសៈ និងត្រម�វកររបស
ែដលពក់ព័ន�។ សន�ិស��ជាយុទ�ស�ស�ស�ីពីករកត់បន�យ
(START)

រវងអតីតសហភាពសូេវៀត និងសហរដ�អ េមរិកគ

ឧទហរណ៍មួយ។
មិន្រតឹមែតសន�ិស��ទំងេនះ ្រត�វបានេ្រប្រ បាស់េដម្បីស
មិត�ភាព និងករមិនឈ�នពនគា�ប៉ុេណា�ះ(ឧ. សន�ិស��
េទ�ភាគីស�ីពីមិត�ភាព សហ្របតិបត�ិករ និងជំនួយេទវិញ
ែដលបានចុះហត�េលខរវងរុស្សី និងអេមរិកក�ុងែខសីហ
១៩៩៧) ែតសន�ិស��ទំងេនះែថមទំងជួយេដះ�សយនូវក
ជាក់ែស�ងៃនសហ្របតិបត�ិករេយាធាជាេ្រចនផងែដរ ដូច
ៃនករអនុ��តឲ្យមានករតំងព្រងយទ័ព និងអវុធេន
បរេទសែថមេទៀតផង។ េនក�ុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆា១៩៩០ រុស្សីបា
ចុះហត�េលខេលសន�ិស��េទ�ភាគី ស�ី ពីសហ្របតិបត�ិករ
ជាមួយអតីតសធារណៈរដ�ៃនសហភាពសូេ
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សន�ិស��ទំងេនះ ក៏អចប��ូលនូវជំនួយែផ�កេយាធាក�ុងក
ចំបាច់។ ក�ុងន័យេនះ ធម�នុ��ស�ីពីភាពជាៃដគូ្របជាធិបេត
១៩៩៤ ្រត�វបានេគចត់ទុកថាជាករបន�នូវកិច�្រពមេ្រព�
និងកហ្សោក់ស�ង់ឆ១៩៩២ ែដលេបកផ�ូវឲ្យមានករកសងទំ
ទំនងេយាធាេទ�ភាគីរវង្របេទស និង្
ជាទូេទ សន�ិស��េទ�ភាគី្រត�វបានេគចត់ទុកថា
មួយែដលកំណត់នូវេគាលនេយាបាយបរេទសស�ីពីសន�ិសុខ។ 
ឧបករណ៍មួយស្រមាប់ព្រងឹងនូវទំនាក់ទំនងមិត�ភាព ជាមួយ
ដៃទ និងជាឧបករណ៍ស្រមាប់េដះ�
សយប��ជាធំៗ។ ស
េធ�េសចក�ីសេ្រមចច ិត� ពក់ព័ន� នឹងប��ៃនករអនុម័តយល់្រពម
សន�ិស��ទំងេនះ និងមានសិទ�ិេ្រចនក�ុងករេស�
 សុំឲ
ករែកស្រម�លេនក�ុងខ�ឹមសរៃនអត�បទ េដម្បីអង�នីតិ្របតិប
យកេទេធ�ករចរច ជាងក�ុង ករណីៃនសន�ិស��សន�ិសុខពហ
ែដលមានលក�ណៈជា្របៃព
សរៈសំខន់ៃនករចូលរួមរបស់សភា និងសធា
េនក�ុង្របេទសនានា ែដលករចូលរូមរបស់សធារណៈ
សភា េនក�ុងដំេណរករៃនករផ�ល់សច�ប័នេលសន�ិស��អន�
ែដលមិន្រត�វបានអនុវត� ដំេណរករេនះ្រត�វែតមានករេលកទឹ
េដយសរវ ជួយព្រងឹងករគាំ្រទពី្របជាពលរដ�។ 
ករណ៍ េនក�ុង្របេទស្របជាធិបេតយ្យ អង�នីតិ្របតិបត�ិ
សេ្រមចចុះហត�េលខេលសន�ិស�� ឬកិច� ្រពមេ្រព�ងេទ�ភ
សមា�ត់ េដយមិនមានករដឹងឮ និងយល់្រពមពី សភាបា
កិច�្រពមេ្រព�ងអន�រជាតិែដលប៉ះពល់អធិបេតយ្យភាព ែដ នដ
មុខមាត់ជាអន�រជាតិរបស់្របេទស្រត�វែត មានករពិ
េដល និងអនុម័តេដយស
េនក�ុង្របេទសខ�ះ ដូចជា្របេទសស�ីស សន�ិស��ធំៗគឺ្រ
ដក់េ្រកមករ េធ�្របជាមតិ។ តមវិធីេនះករចូលរួម
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សុីវិល េនក�ុងករែកស្រម�លធំៗនក�ុងេគាលនេ
េ

បរេទសរបស់្របេទសនឹង្រត�វបានធានា។ េនក�ុង្របេ

ករេធ�្របជាម(សូមអន្របអប់ទ៦) ចប់េផ�មេធ�ម ុនករផ�
សច�ប័ន
្របអប់ទី៦
លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេដយផា�ល់ និងករផ�ល់សច�ប័នេលស
អន�រជាតិ និងកិច�្រពមេ្រព�ងសំខន់ៗដៃទេទៀត៖  ករណីៃន្
ស�ីស
េនក�ុង្របេទសស�ីស សភាសហព័ន� ្រក�ម្របឹក្សោ(រដ�ភិប)
និង្របជាពលរដ� ចូលរួមេនក�ុងដំេណរករៃនករផ�ល់សច�ប័នេល
្រពមេ្រព�ងអន�រជាតិ។ កិច�្រពមេ្រព�ងសំខន់ៗស្រមាប់្របេទ
ដក់េនេ្រកមករពិភាក្សោេដញេដលេដ យសភាប៉ុេណ
ែថមទំងដក់ឲ្យពិភាក្សោេដញេដល េដយសធារណ
្របជាពលរដ�អចបេ��ញនូវមតិរបស់ខ�ួន េលកិច�្រពមេ្រព�ងត
ករេធ�្របជាមតិ។ េ្រកពីេនះ តមរយៈ្របជាមតិ ្រ
កំណត់អណត�ិជូន្រក�ម្របឹក្សោសហព័ន� ក�ុងករចប់េផ�ម ឬប
ចរចកិច�្រពមេ្រព�ងនាេពលអនាគត។ ករេធ�្របជាមតិជ
េ្រពះេបរដ�ភិបាលចង់ចូលជាសមា“អង�ករសន�ិសុខរួម
ឬេនក�ុងសហគមន៍ែដលមាន្របជាជាតិ”

(Supranational

Community) (មា្រ១៤០ ខ ៃនរដ�ធម�នុ �� សហព័ន�)។

ក�ុងនាមជាអ�កតំណាងរ�ស� អ�កអចេធ�អ�ី
ករចរចសន�ិស
 ធានាថា/គណៈកម�ករពក់ព័ន�របស់ខ�ួ
-

បានចូលរួមជាសមាជិកៃន្រក�មចរច េនក�ុង
ករចរចរួមទំងតំណាងរ�ស�មកពី
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នេយាបាយេផ្សងៗផងែ
-

ទទួលយកេយាបល់ពីសង�មសុីវិល ជាពិេសសពីអង�ក
�សវ្រជាវ និងតស៊ូមតិែដលពក់ព័ន�នឹងប��

-

អចបេ��ញនូវទស្សនៈរបស់ខ�ួនជាផ�ូវករ

និងទន

េវលដល់រដ�ភិបាល េដម្បីធានាថាទុក�កង

បំណង្របាថា�របស់្របជាពលរដ�្រត�វបា
ករវិភាគពីផលប៉ះព
 ធានាថា សភាទទួលបាន និងអចពិភាក្សោនូវ
លំអិតអំពី ផលប៉ះពល់ែដលអចេកតម(ទំងរយៈេពល
មធ្យម និងរយៈេពលែវ) មកេលនេយាបាយ េសដ�កិច� សង�
បរិស�ន ឬប
� �េផ្សងេទៀតែដលមានេនក�ុងសន�ិ
ករផ�ល់សច�ប
 ធានាថា សភា្រត�វបានេស�សុំតមេពលេវលដ៏សម
ករផ�ល់សច�ប័នេលសន�ិស�
 ធានាឲ្យមានភាពសុីសង�ក់គា� រវងសន�ិស��ែដល្
សច�ប័នជាមួយនឹងច្បោប់ជាតិ េដយេធ�ករែកស្
ប្ប� �ត�ិច្បោប់ជាតិម ួយចំនួន ឬ្របសិនេបចំបាច់ និ
េទបាន  ្រត�វទុកខប្រម�ង ឬខស្រមាប់បក�សយទ
កិច�្រពមេ្រព�ងអន�រជា
ករពិនិត្យេឡងវិញនូវខប្រម�ង និងខបក
 ធានាថា សុពលភាពៃនខប្រម�ង និងខបក�សយែដល
អ�កេស�សុំ ្រត�វែតេធ�ករពិនិត្យេឡងវិញជា្របចំេនក
នេយាបាយជាតិស�ីពីសន�ិសុខរបស់្រប
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ជំពូកទី ៦

តួនាទីរបស់សង�មសុីវិល និ
្របព័ន�ផ្សព�ផ

វិស័យសន�ិសុខ កន់ែតមានលក�ណៈរីកធំ និង ស�ុ្រគស
េឡងៗ។ េនះវ បង�នូវប
� �្របឈម ធំៗចំេពះសភា ពីេ្រព
ញាប់ពួកេគខ�ះ នូវធនធាន និងបុគ�លិកជំនាញែដលខ នមិ
ស្រមាប់ជួយពួកេគ េធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមដនវិស័យសន�ិសុ
េដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់។ ជាលទ�ផលមានស�ប័នជាេ្រច
បេង�តេឡងេដម្បីបំេពញនូវតួនាទីរបស់ពួកេគ

េទះបីជាស

តួនាទី កំពូលក�ុងករចប់ឲ្យរដ�ភិបាល មានគណេនយ្យភ
េដយ។

ទំងសង�មសុីវិល និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយអចរួ

ដល់ករ្រត�ត ពិនិត្យរបស់សភាេទេលវិស័យសន�ិសុខ េនក�
ខណ�ែដលកំណត់េដយសភ
សង�មសុីវិល 
ពក្យថាសង�មសុីវិល គឺសំេដេលអង�ករស�័យយ័តែដលស�
ចេនា�ះស�ប័នរដ� និយាយម្យោ៉ង និងជីវិតឯកជនៃនបុគ�លម
និងសហគមន៍និយាយេដយែឡក។ សង�មសុីវិល
សមាគមស�័្រគចិត� និងចលនាពិេសសនានា ឧទហរណ
អង�ករ និង្រក�មម នុស្សែដលតំណាងឲ្យផល្របេយាជន៍សង
ែដលេធ�នូវសកម�ភាពេផ្សងៗ។ ែផ�កខងេ្រកមេនះ នឹងពិនិត្
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ថាេហតុអ�ីបានជាសង�មសុីវិល គួរែតមានតួនាទីេនក�ុងក

គណេនយ្យភាពរបស់វិស័យសន�ិសុខ េតតួនាទីេនះមានអ�ីខ�ះ េ
ថាេតសង�មសុីវិល្រត�វរួម ចំែណកដូចេម�ចខ�ះ ដល់ករ្រត�តពិនិត
ដនរបស់សភាេទេលវិស័យសន�ិស
សង�មសុីវិល និងលទ�ិ្របជាធិបេតយ
សង�មសុីវិលមានសរៈសំខ ន់និងជា តំណាងមួយៃនដំេណ
លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យនីយកម� និងមាន តួនាទីកន់ែតេ្រច
ក�ុងករេធ�ឲ្យលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យែដលបានបេង�តេឡងដំេ
បានល�។ សង�មសុីវិល ចូលរួមយ ា៉ងសកម� ក�ុងករេ្រកនរំលឹក
េមដឹកនាំនេយាបាយថា  វមានត្រម�វករ និងផល្
េ្រចនែដលអ�កទំងេនាះ្រត�វ យកចិត�ទុក
េនេពលែដលពួកេគេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េល េគាលនេយាបា
និងករចំណាយថវិកសធា
េហតុដូេច�ះេហយបានជាសង�មសុីវិលដ៏សកម�មួយ គឺជាត្រម�
ជាមូលដ �នមួយៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ។ សង�មសុី
សក�នុពល ក�ុងកររក្សោតុល្យភាពជាមួយអំណាច
្របឆាំងនឹងរបបផា�ច់ករនិយម និងេដយលក�ណៈច
របស់សង�មសុីវិល ខ�ួននឹងធានាថារដ�មិនែមនជាឧបករណ៍បេ្
្របេយាជន៍ឲ្យមនុស្សមួយ្រក�មណាមួយេ
សង�មសុីវិល និងវិស័យសនិសុខ 
�
្រក�មទំងឡាយេនក�ុងសង�ម សុីវិល ដូចជា ស�ប័

(academic

institutions) ្រក�មអ�ក�សវ្រ(

think

tanks)

អង�ករសិទ�ិមនុស្សមិនែមនរដ�ភិបាល និងអង�ករែដ លយកចិត
ដក់េលប
� �េគាលនេយាបាយមិនែមនរដ�ភិបាល អ
យា៉ងសកម�េដម្បីមានឥទ�ិពល េទេលេសចក�ីសេ្រមច និ
នេយាបាយពក់ព័ន�នឹងវិស័យសន�ិស
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រដ�ភិបាល អចេលកទឹកចិត�ករចូលរួមរបស់អង�ករម
រដ�ភិបាល េនក�ុងករពិភាក្សោេដញេដលជា
សន�ិសុខជាតិ កងកមា�ំង្របដប់អវុធ ករង
និងករេសុបករណ៍សមា�ត់។ ករពិភាក្សោេដញេដល
ពិតជួយព្រងឹងតមា�ភាពរបស់រដ �ភិបាលបែន�ម

តួនាទីជាក់លក់ និងធា តុចូលរបស់អង�ករមិនែមនរដ
និងស�ប័ន�សវ្រជាវពក់ព័ន�ជាមួយវិស័យសន
អង�ករមិនែមនរដ�ភិ (NGOs) ជាទូេទជាអង�ករឯកជ
រក្របាក់ចំេណញ។ េគាលបំណងរបស់អង�ករទំងេនះគឺតំ
បំណង្របាថា� និងផល្របេយាជន៍របស់សង�មេទតម្
ជាក់លក់។ ចំេពះស�ប័ន�សវ្រជាវ ពួកេគអ

NGOs

ឯករជ្យពីរដ�ភិបាល ឬផ�ុយមកវិញ មានទំនាក់ទំ
រដ�ភិបាល. តមរយៈករទទួលមូលនិធិពីរដ�ភិ
អង�ករ NGOs និងស�ប័ន�សវ្រជាវអចព្រងឹងករ្រត�
តមដនតមែបប្របជាធិបេតយ្យរបស់សភា េទេលវិស័យ
តមរយៈ
 ផ្សព�ផ្សោយឯកសរវិភាគ និងព័ត៌មានេដយឯករ
វិស័យសន�ិសុខ កិច�ករេយាធា និងប��ករព
ដល់សភា ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ និងសធ
 ពិនិត្យតមដន និងេលកទឹកចិត�ឲ្យមានករេគារពនីតិ
សិទ�ិមនុស្សេនក�ុងវិស័យសន�ិសុ
 េលកប�
� សន�ិសុខ ែដលមានសរៈសំខន់ដល់ស
ទំងមូលេនក�ុងរេបៀបវរៈនេយ
 រួមចំែណកកសងសមត�ភាពរបស់សភា តមរយៈករផ�
បណុះបណា�ល និងសិក�ស
�

 ផ�ល់នូវទស្សនៈេផ្សងៗរបស់អ�កជំនាញ អំពី
នេយាបាយសន�ិសុខរបស់រដ�ភិបាល ថវិកករ
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ប�
� លទ�កម� និងធនធាន ករេលកកម�ស់ករពិ
េដញេដលជាសធារណៈ និងករ បេង�តនូវជេ្រ
នេយាបាយេផ្ស
 ផ�ល់នូវព័ត៌មាន្រតឡប់ អំពីេសចក�ីសេ្រមចេល
នេយាបាយសន�ិសុខជាតិ និងរេបៀបែដល្រត�វអនុ
 អប់រំសធារណៈជន និងេធ�ករស្រមបស្រម�លករ
េដញេដលេនក�ុងេវទិកសធារ
ករេធ�អន�រគមន៍ េដយសង�មសុីវិលេនអេមរិកឡា
បង�ញយ ា៉ងច្បោស់នូវតួនាទីដ៏សំបូរែបបរបស់អ NGOs និង
មជ្ឈមណ�ល�សវ្រជាវ េនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យត
សន�ិសុខ (សូមអន្របអប់ទ៧)។
្របអប់ទី៧
សង�មសុីវិលេនអេមរិកឡាទ
ឧទហរណ៍ជាក់ែស�ងអំពីតួនាទី និងសរៈសំខន់ៃនអង�ករសង�ម
្រក�មសង�មសុីវិលជាេ្រចន េនក�ុងអេមរិកឡាទីន្រត�វបានបេង

េនចុងទសវត្សរ៍ឆា១៩៨០ និង១៩៩០ េដយមានេគាលបំណងេល
កម�ស់កិច�សន�នារវង្រក�មសុីវិល និងេយាធា េដយ
រដ�ភិបាលសុីវិលែដលជាប់េឆា�តថ�ី កំពុងព្យោយាមេរៀបចំរចន
កងកមា�ំង្របដប់អវុធេឡងវិញ។ កិច�សន�នាទំងេនះបានជួ
នូវភាពឯេកររបស់កងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងបានេបក
ដំេណរករផា�ស់ប�ូរព័ត៌មាន ្របកបេដយវិជា�ជីវៈខ�ស់រវងសង�ម
និងម�ន�ីជាប់េឆា�ត និងេមប��ករេយាធាជាន់ខ�ស់។ ច
ពី េពលេនាះមក ្រក�មទំងេនះកន់ែតមានតួនាទីេ្រចនេឡងៗ
តួនាទីជា្របភពដ៏សំខន់ៃនជំនាញសុីវិល និងជំនួយបេច
េលប�
� សន�ិសុខ និងករពរជាតិ និងមានតួនាទីដ៏កន់ែត
េនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដនេគាលនេយាបាយ និ
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ឧទហរណ
ឧទហរណ៍មួយ គឺ្រក�មអហ្សង់ SER en 2000 ្រត�វបានបេង�
េឡងេ្រកយពីករប៉ុនប៉ងេធ�រដ�្របហរេយ១៩៩០ SER en 2000
ជាដំបូងបានចប់េផ�មបេង�តជាេវទិកេដម្បីជ្រម�ញឲ្
សន�នារវងតំណាងរបស់សង�មសុីវិល គណបក្សនេយាបា
េយាធា។ កិច�សន�នាទំងេនះ បេង�តបានជាមូលដ�នដ៏សំ
ែដល SER en 2000 បានផ�ល់នូវធាតុចូលែផ�កសុីវិលដល់ករេរៀប
និងព្រងងច្បោប់សំខន់ៗ ែដលបេង�តបានជា្រកប
នេយាបាយករពរជាតិជាបន�
ដូចគា�េនះផងែដរ េនក�ុងសធារណៈរដ�ដូមីនីក អ�កជំនាញសុ
ែផ�កសន�ិសុខ និងករពរជាតិែដលបេង�តបានជា

FLACSO

បានេធ�ករជាមួយេយាធា េដម្បីបេង�តនូវច្បោប់មួយេដម ្ប
ទ្រមង់នគរបាល េហយេ្រកយមកបានផ�ល់េយាបល់ដ ល់នីតិ្រប
និងសភា េនេពលែដលពួកេគេធ�ករពិចរណាេលច្ប
្រក�មសង�មសុីវិលជាេ្រចនេនក�ុងអេមរិកឡាទីន េធ�ករយា៉ងជ

ជាមួយគណៈកម�ករករពរជាតិ និងសន�ិសុខ េនក�ុងសភាជាត
េលកកម�ស់សមត�ភាពែផ�កបេច�កេទសរបស់សភា ក�ុងករ្រត�តពិន
និងតមដនករបំេពញមុខងររបស់
្រក�មសង�មសុីវិលរបស់្របេទសេប៉រូគInstituto de Estudios Políticos
y

Estratégicos (IDEPE) េធ�ករបណ�ុះបណា�លតំណាងរ�ស�

្រប�ស និងបុគ�លិករបស់ពួកេគេនក�ុងគណៈកម�ករករពរជ
អំពី ករេធ�ថវិក និង្រគប់្រគងថវិក
្រក�ម FLACSO េនក�ុង្របេទសកេតមា៉ឡាបានជួយសភាេធ�
និងពិ ចរណាេលច្បោប់ម ួយចំនួន ែដលប៉ះពល់េយាធា
កំែណទ្រមង់ករេសុបយកករសមា�ត់ និងករចូលបេ្
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ផងែដរ។
កង�ះជំនាញសុីវិ
ជំនាញសុីវិលេនក�ុងវិស័យករពរជាតិ និងសន�ិសុខ េនម
ខតេនេឡយេនក�ុងអេមរិកឡាទីន។ ឱនភាពៃនជំនាញសុី
បានបន�ុចបង�ក់មិនឲ្យស�ប័ននីតិ្របតិបត�ិ និងនីតិប��ត�ិេធ�ក
ពិនិត្យតមដនេយាធា្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ េទះ

េនក�ុងរយៈេពលខ�ី អង�ករសង�មសុីវិលអចជួយបំេពញនូវកង�ះ
េនះេដយជួយស�ប័នរដ� និងេធ�ករបណ�ុះបណា�ល្រក�ម្រគ�
្របជាពលរដ�មួយ្រក
បណា�
មកដល់េពលេនះ SER en 2000 ថ�ីៗេនះបានបេង�តនូវបណា�think
tanks និងអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលថា�ក់តំបន់មួយែដលឧ
ករងរចំេពះវិស័យសន�ិសុខ និងករពរជាតិ

RESDAL

(www.ser2000.org.ar) បានបេង�តនូវ្របព័ន�ទិន�ន័យមួយែដលម
ឯកសរ និងច្បោប់ទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិសុខ និងករព
្រពមទំងបានផ�ល់នូវកម�វិធីនានា ស្រមាប់្របជាពលរដ�សុី
សិក្សោ�សវ្រជាវ និងេធ�ទស្សនកិច�សិក្សោេនក�ុង

្របភព Chris Sabatini, National Endowment for
Democracy, Washington DC, 2002

្របព័ន�ផ្សព�ផ្

ជាទូេទ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយឯករជ្យជួយសធ
តំណាងអ�កនេយាបាយរបស់ពួកេគ េនក�ុងករេធ�េ

សេ្រមចចិត�។ ពួកេគរួមចំែណកដល់ករ្រត�តពិនិត្យ
សកម�ភាពរបស់ស�ប័នទ៣របស់រដ� 
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េហយអចមានឥទ�ិពលេទេល ខ�ឹមសរ និងគុណភាពៃ
ែដលបានេលេនក�ុងករពិភាក្សោេដញេដល
េហយជា្រតឡប់ម កវិញវជះឥទ�ិពលមក េលរដ �ភ
អ�កេធ�អជីវកម� អ�កសិក្សោេរៀនសូ្រត និងសង�ម សុីវ
ដូេច�ះ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយពត៌មានេដយេសរីគឺជាែផ�កដ៏សំខ
លទ�ិ ្របជាធិបេតយ្យ។ ្របអប
៨េលកេឡងអំពី ប�
� ដ៏ ធំែដលអចជួប ្របទះេដយអ�កសរព័ត
ែដលព្យោយាមទិះេតៀនរដ �ភិ
ករធានាសន�ិសុខជូនអ�កសរព័ត៌មាន គឺជាកត�សំខ
េសរ ីភាពៃនសរព័ត៌ម

្របអប់ទី៨
្របេភទស�ង�មថ�ី៖ ្រគាលំបាកស្រមាប់េសរីភាពៃន

“្របែហល១/៣ៃន្របជាជនក�ុងពិភពេលកកំពុងរស់េនក�ុង្

ែដលេសរ ីភាពៃនសរព័ត៌មាន មិន្រត�វបានអនុ��តទល់ែ
(…) េយង្រត�វែបងែចកផងែដររវងអ�កែដល្រត�វបានសមា�ប់េន
តំបន់ស�ង�ម
គឺអ�កែដលមិន្រត�វបានេគេ្រជសេរសេដយសរែតពួកេគេធ�
សរព័ត ៌មា
និងអ�កែដល្រត�វបានេគសមា�ប់េដយេចតនាពីេ្រពះែតពួកេគ
េសុបអេង�ត និងសរេសរអត�បទទក់ទងនឹងប
� �រេសប និងប
ទិះេតៀនករ្រប្រពឹត�តមអំេពចិត� ករកិបេកង្របាក់ ភាពអយ
ឧ្រកិដ�កម� និងកររកសុីរបរទុច�រិត។ ស�ង�ម្របេភទថ�ីេនះមិនែមន
កងទ័ពធម�ត ែតរវង្រក�មភាគតិច ្រក�មមានមេនាគមវិជា� 
ឬ ្រក�មឧ្រកិដ�ជន បានេធ�េសចក�ីរយ ករណ៍កន់ែតមានេ ្រ
ក៏ ប៉ុែន�ករស�ប់ ឬរបួសរបស់អ�កសរព័ត៌មានេនក�ុងជេមា�ះទ
និច�គឺមិនែមនេកតេឡតេដយៃចដន្យេនាះេទ។ េពលខ�ះយុទ�ជនេទ
ជាមកពី ទ័ពធម�ត ែតងែតត្រមង់មករកសក្សីែដលបង�ឲ្
លំបាកដល់ ពួកេ”។
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្របភព៖ របាយករណ៍្របច២០០២ , Reporters Without Borders

េនក�ុង្របេទស ែដល្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយមិនឯករជ្
រដ�ភិបាល ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយងយនឹង្រត�វបានអ�កដឹកនា
្របាស់េធ�ជាឧបក រណ៍េឃាសនារបស់ពួកេគខ�ំងណាស់។ ក�
េនះ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ពិតជាមិនអចេលកកម�ស់តម ា�
ករ្រត�តពិនិត្យតមដន តមែបបលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ
សន�ិសុខបានេនាះេ
ជាមួយករមកដល់ៃនបេច�កវិទ្យោអុីនធឺែណត ករទទ
ព័ត៌មានជាផ�ូវករេដយសធារណៈជនកន់ែតបានេ្រចន។

េពលមួយទសវត្សរ៍កន�ងេទេនះ មាននិនា�ករជាទូេទេឆ

ករេធ�ឲ្យមានតមា�ភាព គណេនយ្យភាពសធារណៈ ន
ព័ត៌មានកន់ែតេ្រចនេឡងៗ។ និនា�ករេនះគួរ្រត�វបានេលកទ
េដយសរ វរួមចំែណកដល់ករពិភាក្សោេដញេដ
េដយ្របជាពលរដ� និងម ានគុណភាពខ�ស់អំពីប
នេយាបាយសំខន់ៗ និងជួយបេង�នអភិបាលកិច�កន់ែត្រ
្របព័ន�អុីនធឺែណត ក៏មានចំណុចមិនល�ផងែដរ េដយសរ
្រត�វបាន្រក�ម្រជ�លនិយម េ្រប្របាស់ េដម្បីផ្សព�ផ្
ករេ រសេអង ពូជសសន៍ និងករស�ប់េខ�មជនជាតិជ

(Anti-

Semitism)។ េនក�ុងជេមា�ះថ�ីៗេនះ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយេផ្
ដូចជាស �នីយ៍វិទ្យុ បានផ�ល់នូវេវទិក ស្រមាប់្រក�ម្
និងជួយបេង�តនូវបរិយាកសៃនភាពស�ប់េខ�មរវង្រក�មេផ្
ក�ុងសង�ម។

ករ្របមូល និងផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអ
ទក់ទងនឹងសន�ិសុខ
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េយាងតមទស្សនៈអភិបាលកិច�ល� និង្របជាធិបេតយ្យ 
ផ្សព�ផ្សោយ មានសិទ�ិ្របមូល និងផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអំពី
នឹងសន�ិសុខ ែដលប៉ះពល់ផល្របេយាជន៍សធារណៈ ្រ
មានតួនាទីក�ុងករផ�ល់នូវព័ត៌មានពិត សុ្រកិត និង្រតឹ
ដូេច�ះ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយអចជួយរដ�ភិបាល និងស
ពន្យល់អំពីេសចក�ីសេ្រមច និងេគាលនេយាបាយរបស់ពួកេ
្របជាពលរដ� ែដលមានសិទ�ិទទួលព័ត៌មាន និងចូលរួមគំនិតេផ
េនក�ុងដំេណរករនេយាបាយ។ ឧទហរណ៍ ្របព័ន�ផ្សព
រួមចំែណកេលកស�ួយសិទ�ិទទួលព័ត៌មានរបស់សធារណៈជន 
រយៈករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន អំពីអ�កែដលមានមុខង
េនក�ុងវិស័យសន�ិសុខ ្របេភទៃនេគាលនេយាបាយសន�ិសុ
បានអនុម័ត ករតំងព្រងយទ័ពេនបរេទស កិច�ករេយា
ទក់ទងនឹងលទ�កម� សន�ិស�� និងកិច�្រពមេ្រព�ងដៃទេទ
តួអង�ែដលពក់ព័ន� ប
� �្របឈមេនេពលខងេន
វិស័យសន�ិសុខ និងករពិភាក្សោេដញេដលែដលពក់
េទះដូេច�ះក៏េដយ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយអចទទួលរងនូវក រ្រត
ឬស�័យ្រត�តពិនិត

ខណៈេពលែដលេគាលករណ៍រក្សោព័

សមា�ត់្រត�វបានធ
ច្បោប់ទក់ទងនឹង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ

និងប

នឹងសន�ិសុខ 
្រគប់្របេទសទំងអស់ សុទ�ែតមានច្បោប់េដះ�សយប��
ជាមួយេសរីភាពសរព័ត៌មាន។ េគាលករណ៍េនះមានែចង
មា្រ១៩ ៃនេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមនុស្សែដល
ដូចតេទថ

“្របជាពលរដ�្រគប់រូប មានសិទ�ិេសរីភា
ករគិតនិងករបេ��ញមតិ
សិទ�ិេនះរួមមានសិទ�ិេសរីភាពសំែដងមត
េដយមិនមានកររំខន និងសិទ�ិែស�ងរក ទទួ
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និង ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងគំនិតទំងឡាយ
្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយនានាេដយឥ”។
ខណៈេពលែដលមិនមានេគាលករណ៍ែណនាំ ែ
ឯកភាពគា�ជាអន�រជាតិអំពីថា េត្រត�វេធ�ដូចេម�ចខ�ះេដម្បី
បាននូវេសរីភាពៃនករបេ��ញមតិ និង្រត�វករពរេសរ
យា៉ងដូចេម�ចខ�ះេនាះ េគគួរកត់សមា�ល់ថា េគាលករណ៍អ
ខងេល បានែចងក�ុងន័យមិនដក់កំហិត េដ យមិនប
េទេលករហមឃាត់ណាមួយទក់ទងនឹងប��សន�ិសុខ
្របអប់ទី៩
េសរ ីភាពៃនសរព័ត៌មានេ្រកយៃ១១ ែខក�� ឆា�ំ
២០០១
ទិវេសរីភាពសរព័ត៌មានអន�រជាតិ ្រត�វបាន្រ បារព�េធ�េរៀងរ
ទី ៣ ែខឧសភា។ ្របធានបទស្រមាប់ទិវអន�រជាតិ២០០២
និយាយអំពីផលប៉ះព

ែដលអចេកតមានចំេពះេសរីភ

សរព័ត ៌មានៃនវិធា

ែដល្របេទសនានាអច្របកន់យក

ព្រងឹងសន�ិសុខជាតិ និងអន�រជាតិបនា�ប់ពីមានករវយ្របហ
ៃថ�ទី ១១ ែខក�� ឆា�ំ២០០១។
េលក Koïchiro Matsuura អគ�នាយកៃនអង�ករយូនីស�ូ បា
្របសសន៍ថ“មានភាពតនតឹងយា៉ងច្បោស់រវងករអនុវ
ជាមូលដ �ន និងត្រម�វករកន់ែតេ្រចនក�ុងកររក្សោសន�ិស
មុខអំេពេភរវកម� ក៏ប៉ុែន េគាលគំន
�
ិតទំងមូលៃនយុទ�ន
េភវរកម�្រត�វមានករគិត

្របឆា

ចំេពះសន�ិសុខៃនេសរីភាពរប

េយងផង”។

្របភព៖The World of Parliaments, េលខ ៦, ែខឧសភា ឆា�២០០២,
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សភាផ្សព�ផ្សោយប��សន�ិសុខដល់សធា
េយាងតមេគាលករណ៍ៃនអភិបាលកិច�ល� ករ្រត�
តមដនតមែបប្របជាធិបេតយ្យអចមាន្របសិទ�ភ
សធារណៈជនមានករយល់ដឹងអំពីប��ធំៗ ែដលបានេ
ពិភាក្សោេដញេដលេនក�
្របសិទ�ភាពៃនករផ្សព�ផ្សោយដល់សធារណៈជន
សន�ិសុខ គឺវអ�ស័យេលព័ត៌មានដ៏សម្បូរែបប និងសុ្រកិតែដល
បេ��ញេទឲ្យ្របជាពលរដ�េដយរដ�ភិបាល និងសភា។
េដរតួនាទីដ៏សកម�ក�ុងករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ្របកបេដ
ដល់សធារណៈជន េដម្បីពួកេគយល់អំពីស�នភាព និងលទ�
ដំេណរករៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េនក�ុ
ករេអយសធារណៈជនទទួលបាននូវឯក
វិធី ស�ស�មួយ ស្រមាប់សភាេធ�ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌ម
សន�ិសុខដល់សធារណៈជន្របកបេដយ្របសិទ� ភាព 
សហករជាមួយរដ�ភិបាល ឬេធ�ករងរេនះែតឯកឯងេដ
ព័ត៌មានទំងេនះេនក�ុងឯក
និង/ឬចុះផ្សោយេនេលេគហទំព័ររបស់ខ�

្របអប់ទី១០
េគហទំព័រសភ
មកដល់ែខឧសភា ឆា�២០០២ មានអង�សភាចំនួ២៤៤អង� េនក�ុ
្របេទសចំនួន១៨០្របេទស(សភាចំនួន៦៤ជាទ�ិស)។ IPU បា
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ដឹងថាមានេគហទំព័រសភាចំន១៦៥ េនក�ុង្របេទសចំនួ
១២៨្របេទស(អង�សភានីមួយៗេន ក�ុងទ�ិសភាមានេគហទ
េដយែឡ)។ េគាលករណ៍ែណនាំអំពីខ�ឹមសរ និងរចនាស
របស់េគហទំព័រសភា ែដលបានអនុម័តេដយ្រក� ម្រ IPU ក�ុងែខ
ឧសភា ឆា�២០០០ េគអចេបកេមលបានេនេលេគហទំព

IPU៖

http://www.ipu.org.។

ឩទហរណ៍ឯកសរ ទក់ទងនឹងព័ត៌មានស�ីពីប��ៃនវិ
សន�ិសុខ ែដលអចេធ�ករផ្សព�ផ្សោយដល់សធារណ
 ឯកសរយុទ�ស�ស�សំខន
ដូចជាេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីសន�
 ថវិកករពរជ(មិនប��ូលមូលនិធិសមា�ត)។
 េសចក�ី្របកសព័ត៌មាន ពក់ព័ន�នឹងករពិភា
េដលធំៗទំងអស់ េនក�ុងសភាពក់ព័ន�ជាមួយ
សន�ិសុខ េសចកី សេ្រមច 
�
� �ត�ិ ច្បោប់ ។
 កំណត់េហតុរបស់កិច�្របជុំ និងករពិភាក្សោេដញ
(គណៈកម�ក) សភាទំងអស់ទក់ទងនឹង ប��សន�ិស
(េលកែលងកិច�្របជុំបិទទ ) ក�ុងេនាះមាន របាយក
អំពី វិសលភាព និងលក�ខណ�ករ(ToR) ៃនសវនករ
បិទទ�រេនា
 ករេបាះពុម�ផ្សោយ ទក់ទងនឹងករេសុបអេង�តរ
ទក់ទងនឹងប
� �សន�ិសុខ
 របាយករណ៍សភា្របចំឆា�ំ ឬរបាយករណ៍ពិន
វិញអំពី ករ បំេពញម ុខងររបស់េសវសន�ិសុខទំង
 របាយករណ៍ របស់ករិយាល័យេដះ�សយពក
ឬរបាយករណ៍របស់អគ�សវនករ ទក់ទងនឹងវិ
សន�ិសុខ។ ក រិយាល័យេដះ�សយបណ�ឹងអច
អនុ��តឲ្យសរេសររបាយករណ៍ ទក់ទងនឹងករេ
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អេង�តពិេសសខ�ះ ែត្រត�វបានេស�សុំឲ្យដក់
របាយករណ៍ េទគណៈកម�ករសភាមួយចំ
រដ�ភិបាល ្រត�វមានរបាយករណ៍ដក់ជូ
វិធានករែដលខ�ួន្របកន់យក េទតមរ
របស់ក រិយាល័យេដះ�សយបណ�ឹង ឬអគ�សវ
 ព័ត៌មានអំពីកិច�្រពមេ្រព�ងេទ�ភាគី និងពហុ
 ព័ត៌មានពីរេបៀបែដលតំណាងរ�ស�នីមួយៗ ឬគណប
នេយាបាយេនក�ុងសភា េធ�ករេបាះេឆា
�
សន�ិសុខ (ដូចជា ថវិក ករចូលរួមជាមួយសម�័ន�មិត�អ
ជាតិ ប
� �េ្រ ជសេរសទ័ព ប��លទ�ក)។
 ច្បោប់ស�ី ពីេសរីភាពៃនព័ត៌
ករស្រមបស្រម�លករចូលរួមរបស់សធារ
ក�ុងករងរស
ករប�ូនព័
�
ត ៌មានែតមា(ពី សភា ឬពីរដ�ភិបា

សធារណៈ) មិន្រគប់្រគាន់េទ។ សភា្រត�វផ�

សធារណៈជននូវលទ�ភាពៃនករ្របា�ស័យទក់ទង ជាម
អំពី ប�
� សន�ិសុខ។ ករប�ូនព័
�
ត ៌មាន ឬករសន�នាេទវិញ
វសំខន់ខ�ំងណាស់ពីេ

 វធានាឲ្យមា នករចូលរួម និងករ្រត�តពិនិត្យជា
ពី ្របជាពលរដ
 វបេង�ននូវទំនុកចិត�របស់សធារណៈជន មកេល
បំេពញករងររបស់ស
 វេធ�ឲ្យមានករ្រត�តពិនិត្យ េលករ្រគប់្រគងមិន
(ឧ. តមរយៈករិយាល័យេដះ�សយបណ�ឹ
សភ)។
 វបេង�ននូវករគាំ្រទពីសធារណៈជន និងភាព�
របស់ច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយរបស់រដ�ភិប
ស�ិរភាព្របជាធិបេត
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ករ្របា�ស័យទក់ទងគា�េទវិញេទមក អច្រត�វប
រយៈែផ�កព័ត៌មានសភា សវនករ និងអង�ភាពតមដនព
កិច�ពិភាក្សោតមទូរទស្សន៍ និងតមករេផ�លិខិតតមអុ
សមាជិកគណៈកម�ករ ែផ�ក�សវ្រជាវរបស់ស
្របអប់ទី១១
សភា និង្របព័ន�ផ្សព�
“សភាអេ��ញតំណាងរ

ឲ្យេធ�ករពិចរណាជាបនា�ន់នូវ

ទំងឡាយេដម្
I.

ធានា នូវករេបកចំហ របស់ករងរសភា រួមទំងកិ
គណៈកម�ករសភា និងេដម្បីេធ�ករពិចរណានូវប��េ
្រតឹមជាប�� ៃនេគាលនេយាបាយៃនករផ
ប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតែថមទំងជាអទិភាពនេយាបា
ែដលមានផលប៉ះពល់េដយផា�ល់ េទេលករបំេពញ
របស់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យផងែ

II.

េ្រប្របាស់នូវវិធីស�ស�ៃនករផ្សព�ផ្សោយែដលធា�ប់េធ
និង បេច�កវិទ្យោព័ត៌មានថ�ី ជាពិ
ក. េដយផ�ល់នូវលក�ខណ�ករងរដ៏ល�បំផុត ដល់្របព័ន�ផ្សព�
ផ្សោយ និងជាពិេសសដល់អ�កនាំព
ខ. េដយធានានូវករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានឲ្យបា
ករពិភាក្សោេដញេដល តមរយៈករេចញផ្សោយ
េហតុ និងរបាយករណ៍ៃនករពិភាក្សោេដញេដល
គ. េដយបេង�តេសវអនឡាញ ស្រមាប់េធ�ករផ្សព
្របព័ន�េអឡិក្រត�និកេដយផា�ល់ េទដល់អ�កសរព័ត៌ម
សធារណៈជ
ឃ. េដយផ�ល់នូវករទទួលបានេដយេពញេលញនូវឯ
សភា េដម្បីឲ្យមានករពិភាក្សោជាសធារណៈ 
េឆា�តអនុម័តច្បោ
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III.

ឈ�តយកឱកស េដម្បីទទួលយកេយាបល់ពីអ�កជំនាញ
ករផ្សព�ផ្សោយព័ត

IV.

េធ�ឲ្យអ�កមិនែមនជាអ�កជំនាញ អចទទួលបាននូវអត�បទ
កន់ែតេ្រ ច

V.

្របកន់យកវិធានករដ៏ចំបាច់ េដម្បីេធ�ឲ្យតំណាងរ
បានចូលរួមកន់ែតេ្រចនេឡង េនក�ុងកិច�ពិភាក្សោ

ែដលកំណត់នូវនី តិវិធី ែដលអចពេន��នករេធ�េសចក�ីសេ្រ
VI.

េនក�ុងេសវព័ត៌មាន និងករ េធ�ទ ំនាក់ទំនង េលកទឹកចិ
ឲ្យផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ទំងឡាយ និងពន្យល់ទិដ�ភា
ច្បោប់ដល់អ�កសរព័ត៌មានែដលមានករពក់ព័ន

VII.

េរៀបចំសិក�សល ស្រមាប់អ�កសរព័ត៌មានអំពី
េដយមានេគាលបំណងពន្យល់ដល់ពួកេគឲ្យបានយល់ច
នី តិវិធីច្បោប់ និងនីតិវិធីសភា និងេដម្បីឲ្យពួកេគយល់ដឹង
ច្បោស់ែថមេទៀតនូវទំនាក់ទំនងរវងសភា និងស�ប័នអន�
អ�កសរព័ត ៌មានមកពីកែសតក�ុង�ស�ក និងតំបន់ 
ទស្សនាវដ�ីគួរទទួលបា ននូវករយកចិត�ទុកដ ក់ព

VIII.

បេង�តនូវបណា�ញផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន តមអុីន
ែដលអចឲ្យ្របជាពលរដ� េធ�ករ្របា�ស័យទក
េទមកជាមួយទំងតំណាងរ�ស� និងេសវព័ត៌មាន

IX.

េលកទឹកចិត� ឲ្យមានករបេង�តនូវប៉ុស�ទូរទស្សន៍ឯករជ
េធ�ករផ្សព�ផ្សោយករងររបស់សភា ដូចជាេនក�ុង
ចំនួនេនក�ុងទ�ីបអឺរ៉ុប សហរដ�អេមរិក និងក

X.

ជួយ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយទំងេនាះ ែដលខិតខំផ្សព
ព័ត៌មាន្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ េដយឈរេលមូ
ឯករជ្យេពញេលញ និងែដលទទួលរងនូវករជិតបិទទ�រ
សរកមា�ំងទីផ”។

្របភព៖ េសចក�ីសេ្រមចេល១១៤២ (១៩៩៧)
ៃនមហសន�ិបាតៃន្រក�ម្របឹក្សោសភ
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ករចូលរួមពីសធារណៈជន មានសរៈសំខន់ណាស
ស�ិរភាពៃន្របព័ន�្របជាធិបេតយ្យរយៈេពលែវង។ ក្រម
ចូលរួមមានមិនដូចគា�េនាះេទ ពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយ
សភាខ�ះអនុ��តឲ្យសធារណៈជន ចូលរួមេនក�ុងកិច�្របជុ
គណៈកម�ករសភា។ េនះសំខន់ខ�ំងណាស់ស្រមាប់អង�ក
រដ�ភិបាល និងបុគ�លមា�ក់ៗែដលមានចំណាប់អ រម�ណ៍
ចង់ដឹងអំពី ដំេណរករេធ�ច្បោប់។ េទះបីជាករចូលរួមែបបេ
បានផ�ល់ដល់អ�កែដលចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំគណៈកម�ករសភានូវសិ
េធ�អន�រគមន៍េផ្សងៗក៏េដយ ក៏វត�មានរបស់ពួកេគពិតជាមា
ខ�ំងែមនែទន

ក�ុងនាមជាតំណាង អ�កអចេធ�អ�ីប
ករផ�ល់េយាបល់េលេគាលនេយាបាយេដយតួអង�មិនែមន

 ្រត�វធានាថា មានយន�ករ�សប់េដម្បី
អត�្របេយាជន៍ ពីករផ�ល់មតិេយាបល់ពីតំណាងសង�មសុ
េនក�ុងករងររបស់ខ�ួន ពក់ព័ន�ជាមួយប��សន�
 េបអចេធ�េទបាន ជ្រម�ញឲ្យមានករអនុម័តច
អនុ��តឲ្យស�ប័នមានសមត�កិច� អង�ករមិនែមនរដ�
និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ចូលរួមចំែណកជាមួយករង
គណៈកម�ករសភា ែដលមានសមត�កិច�ក�ុងករេដ
ប�
� សន�ិសុខ។

ករេលកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់សធារ
 ្រត�វធានាថា សភាមានេគាលនេយាបាយស�ីពី
ដ៏ សកមជាមួយស
�
ធារណៈជន ពក់ព័ន�នឹងករេធ�េ
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សេ្រមចចិត� ែដលប៉ះពល់ដល់សន�ិសុខ និងដំេណរក
ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េនក�ុងវិស័យេ

ទំនាក់ទំនងរវងសន�ិសុខ និងេសរីភាពសរព័
 ្រត�វធានាថា េសរីភាពសរព័ត៌មាន្រត�វបានេលកកម�
ច្បោប់ និងេនក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ងពក់ព័ន�
ជា
សន�ិសុខ និង្រត�វធានាថាករដក់កំហិតណាមួយ
រំេលភេលេគាលករណ៍សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិេ
 ្រត�វធានាឲ្យមានច្បោប់ស�ីពីេសរីភាពៃន

77

ជំពូកទី ៧

ទស្សនៈវិស្ស័យេយនឌ័រស�ីពីេគាល
បាយសន�ិសុខ

ប�
� សមភាពេយនឌ័រ គឺជាកង�ល់សធារណៈជនថ�ីមួយន
ចុងេ្រកយេនះ។ បច�ុប្បន�េនះ សមភាពេយនឌ័រ្រត�វបាន
ទុកថាជាែផ�កមួយដ៏សំខន់ េនក�ុងទ ំនាក់ទំនងជាមួយប�
សុខផងែដរ េនះមិនែមនេដយសរែត ភាគេ្រចនៃនអ�កទ
ជា�ស�ី និង កុមារ ែដលជាជនេភៀសខ�ួន និងជនផា�ស់ទីល
្រត�វបានប៉ះពល់េដយជេមា�ះ្របដប់អវុធេនាះេទ ែតេ
តំណាងឲ្យជាងព
ក់កណា�ល្របជាជនពិភពេលក។ អ�
មានសិទ�ិេស�គា�ជាមួយបុរស និងបានចូលរួមចំែណកយា៉ងេ្រច
ករេដះ �សយប��សន�ិសុខ។ េទពេកសល្យ និងទ
វិស័យរបស់�ស�ី នឹងនាំេទរកករេឆ�យតប ចំេពះប��្
ពក់ព័ន�ជាមួយសន�ិសុខ ែដលមានលក�ណៈគិតគូរកន់ែតេ្
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ចំេពះ្របជាពលរដ� និង �សបគា�ជាមួយវិធីស�ស�ស�ីពីសន
មនុស្ស ដូេច�ះវកន់ែតមាននិរន�រភាព។  ដូេច�ះ េនេពល
ពី សមភាពេយនឌ័រេនក�ុង េគាលនេយាបាយសន�
វសំខន់ខ�ំងណាស់ែដល្រត�វគិតគូ រ ប��េនះ ត២យា៉ង
ខុសៗគា �៖ ទី១ េគាលនេយាបាយសន�ិសុខ ្រត�វេផា�
និងេធ�ករេដះ�សយនូវប��រេសបទក់ទងនឹងេយនឌ
ដំេណាះ�សយែដលអចេធ�េទបាន គឺ្រត�វដក់េច
សម�័ន�េដម្បីធានាឲ្យមានករេគារពសិទ�ិ និងផល

របស់�ស�ី។ ទី ២ វសំខន់ខ�ំងណាស់ក�ុងករជ្រម�ញករចូលរ
�ស�ីេន្រគ ប់ក្រមិតទំងអស់ៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� និងេ
្រគប់ែផ�កទំងអស់ទក់ទងនឹងេគាលនេយាបាយសន

�ស�ី និងដំេណា�សយជេមា
ករេដះ�សយជេមា�ះ កររក្សោសន�ិភាព និងករ
មិន្រតឹមមានករពក់ព័ន�ជាមួយ អ�កែដលចូលរួមេនក�ុ

េដយផា�ល់ ឬ ជេមា�ះ្របដប់អវុធេដយផា�ល់ ែដលភាគេ
ទំងេនាះគឺជាបុរសេនាះេទ ែត�ស�ីក៏មានតួនាទីដ៏សំខន់
ក៏ ប៉ុែន�វត�មានរបស់�ស�ីេនឯតុចរចសន�ិភាព ែតងែត្
បានេគបំេភ�ចេចល សូម្បីេនក�ុងេពលមានស�ង�ម ឬជេមា�
អវុធក៏េដយពួកេគ្រត�វពុះពរតួនាទីេយនឌ័រជា្របៃពណី 
យកករទទួលខុស្រត�វែដលជាធម�តជារបស់បុរស។ េទះដូេច
�ស�ី្រត�វបានេគទទួលស�ល់កន់ែតេ្រចនេឡងថា បានរួមចំ
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ជំនាញ ដ៏សំខន់ ទស្សនៈវិស័យ និងេគាលគំនិតល�ៗជាេ្
ជាក់ែស�ង ករចូលរួមេដយផា�ល់របស់�ស�ី េនក�ុងដំេណរក
េធ�េសចក�ី សេ្រមចច ិត� េនក�ុងដំេណាះ�សយជេមា�ះ និងសក
គាំ្រទសន�ិភាព វត្រម�វឲ្យមានករផា �ស់ប�ូរនូវចក�ុវិស័
ៃនតួនាទីរបស់បុរស និង�ស�ីេនក�ុងសង�ម និងេនក�ុងស�នភ
ជេមា�ះ
្របអប់ទី១២
េយនឌ័រេនក�ុងដំេណរករសន�ិ
“រល់ដំេណរករសន�ិភាពណាមួយ ែដលេ មលរំលងត្រម�វករនិង តួនាទីរប
គឺជាដំេណរករខុសពីធម�ត ដូេច�ះវមិនមានស”។ ...
“ក�ុងអំឡុងអនរ� កលេ្រកយជេមា�ះ ករផ�ល់សិទ�ិអំណាច ដល

វមានសរៈសំខន់ខ�ំងណាស់ដល់ករអភិវឌ្ឍសង�ម និងេសដ�កិច�។ �ស�ី ដូចជ
អ�កទំង២គឺជាជនរងេ្រគាះ និងជា តួអង�េនក�ុងស�ង�ម និងជេមា�ះ្រប
ក៏ ប៉ុែនជ
� ាធម�តពួកេគ ម ានវិធីស�ស� និងជំនាញខុស
េនក�ុងអំឡុងេពលមានស�ង�ម �ស�ីចូលរួមេនក�ុងសកម�ភាពថ�ីៗ និងេដរតួនា

រួមទំងករទទួលខុស្រត�វកន់ែតេ្រចនេឡង។ េទះបីជាមានករផា�ស់ប�ូរដូេច�ះ
ញឹកញាប់្រត�វបានេគបំេភ�ច េនក�ុងករកសងសន�ិភាពេ្រកយេពល
ទំងេនក�ុងសង�មែដលេងបពីជេមា�ះ និងទំងេនក�ុងករ  ប
និងអនុវត�នូវយុទ�ស�ស�ស�ីពីករកសងសន�ិភា
្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាពអន”។

ករគិតគូរប
� �េយនឌ័រេនក�ុងសន�ិសុខមនុស្
ពីករមិនរប់ប��ូល�ស�ីេទជាករេធ�ករសមាហរណកម��ស�ីក�ុ
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ករកសង   សន�ិភ២០១១ វិទ្យោស�នកិច�ករអន�រជាតិ ្របេទស

 ្របអប់េលខ១៣ ជាខ� ឹមសរដក�សង់េចញពីេសចក�ីសេ្រមចរប
្រក�ម្រ បឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្ របជា១៣២៥ (២០០០)
ែដល គូសប�
� ក់ 
អំពី អត�្របេយាជន៍ៃនករផាស់ប�ូរទស្សនៈេល
�
�ស

ជនរងេ្រគាះៃនជេមា(រួមទំងអំេពហិង្សោ និងករចប់រំេល
ថាជាឧបករណ៍ៃនស�ង) េទរកទស្សនៈែដល�ស�ីជាតួអង�េនក

ដំេណាះ�សយជេមា�ះ កសងសន�ិភាព និងរក្សោសន�ិភ
េស�ភាពគា�ជាមួយបុរសែដរ។ ករផា�ស់ប�ូរនូវទស្សនៈេនះ
ថាជាករពិនិត្យេមលនូវសកម�ភាពនិងតួនាទីរបស់�ស�ី និងបុ
ក�ុងអំឡុងេពល និងេ្រកយេពលស�ង�ម ឬជេមា�ះ្របដប់
វមាន ន័យថាសមភាពេយន

និងប�
� េយនឌ័រមានកែន�ងមួយរបស់វ
តំងពីដំណាក់កលដំបូងៃនករកំណត់េគាលនេយាបាយ 
នេយាបាយជាតិ និងអន�រជាតិ និងេនក�ុងច្បោប់ែដលព
្របអប់ទី១៣
ទស្សនៈវិស្ស័យេយនឌ័រស�ី ពី្របតិបត�ិករ និងដំេណរករស
្រក�ម្រ បឹក្សោសន�ិ(...)
“៧. ជ្រម�ញឲ្យរដ�ជាសមាជិក បេង�ននូវករគាំ្រទហិរ��វត�ុ បេ
និងភស�ុភាេដយឈរេលេគាលករណ៍ស�័្រគចិត� េដម្បីេធក
�
បណា�លអំពីប
� �េយនឌ័រ ក�ុងេនាះមា នមូលនិធិស្រមាប

របស់អង�ករសហ្របជាជាតិ មូលនិធិកុមារអង�ករសហ្របជ
81

ក រិយាល័យឧត�មស�ងករជាន់ខ�ស់ 
អង�ករសហ្របជាជាតិទទូលបន�ុក ជនេភៀសខ�ួន និងអ
ពក់ព័ន�ដៃទេទៀត
៨. អំពវនាវដល់្រគប់តួអង�ពក់ព័ន�ទំងអស់ េនេពលេធ�ករច
អនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាព ្រត�វ្របកន់យកទស្សនៈ
មានដូចជា(ក) ត្រម�វករពិេសសរបស់�ស�ី និងេក�ង�សីក�
អំឡុងេពលេធ�មាតុភូមិនិវត�ន៍ និងេ រទីលំេន និងស្រមាប់ករស�

សម្បទ ករេធ�សមាហរណកម� និងករកសង្របេទសេ្រក
(ខ) វិធានករែដលគាំ្រទគំនិតផ�ួចេផ�មសន�ិភាពរបស់�ស�ី និងក
រួមរបស់ជនជាតិេដមភាគតិច ស្រមាប់េដះ�ស យជេមា�ះ េហយ
�ស�ីចូលរួម េនក�ុង្រគប់យន�ករអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទ
(គ) វិធានករែដលធា នានូវករករពរ និងេគារពសិទ�ិមនុស្ស
និងេក�ង�សី ជាពិេសស េដយេហតុថា ពួកេគ្រ
បានធានាេដយរដ�ធម� នុ�� និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ្របព័ន�
នគរបាល និងតុលក(...)។
១៥. សំែដងនូវឆន�ៈេដម្បីធានាថា េបសកកម�របស់្រក�ម្របឹក្សោ
្រត�វមានករគិតគូរខ�ស់ពីប��េយនឌ័រ និងសិទ�ិរបស់�ស�ី តម
ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រក�ម�ស�ីក�ុង�ស�ក និងអន(...)”។

ខ�ឹមសរដក�សង់េចញពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់អង�ករសហ្របជាជា
១៣២៥ (២០០០) អនុម័តៃថ�ទី ៣១ ែខតុល ឆា�២០០០
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 �សបជាមួយ េសចក�ីសេ្រមចចិត�េល១៣២៥ (២០០០)
អគ�េលខធិករអង�ករសហ្របជ
បានដក់េចញរបាយករណ៍មួយស�“�ស�ី សនិភាព និងសន�ិសុ
�
”
(ៃថ�ទី ១៦ ែខតុល ឆា�២០០២)។ របាយករណ៍េន
ពក់ព័ន�ជាមួយផលប៉ះពល់ៃនជេមា�ះ្របដប់អវុធេទ
និងេក�ង�សី ្រកបខណ�ច្បោប់អន�រជាតិ ករចូ
របស់�ស�ីេនក�ុងដំេណរករសន�ិភាព ្របតិបត�ិកររក្សោ
្របតិបត�ិករម នុស្សធម៌ ករកសង និងស�រ្របេទសេ
ក៏ ដូចជា ក ររំសយអវុធ ករកត់បន�យកងទ័ព និង
សមាហរណកម�។ លក�ខណ�ខ�ះរបស់េសចក�ីសេ្រមច ្រត�វ
ប��ូលេទក�ុងអនុសសន៍េនចុងប��ប់ៃនជំពូកេ

�ស�ីេនក�ុងគណៈកម�ករករពរជាតិរប
េយាងតមករអេង�តជាសកលអំពី �ស�ីេនក�ុងនេយា
េរៀបចំេធ�េឡងជាបន�បនា�ប់េដ IPU េនក�ុងរយៈេពល២៥ឆា�
ចុងេ្រកយេនះបង�ញថា �ស�ីេនែតមិនសូវមាន
ឬតំណាងេន ក�ុងគណៈកម�ករករពរជាតិរបស់សភាេ
េ្រកពីេនះ �ស�ីក៏ក្រម មានតួនាទីជា្របធាន ឬ
ឬជាអ�ករយក រណ៍េនក�ុងគណៈកម�ករសភាេន
ករអេង�តរបស់

IPU

ក�ុងឆា�ំ១៩៩៧ (

និង�ស�ីេនក�ុងនេយាបាយ៖ ្របជាធិបេតយ្យកំពុងចប
េនេឡ)
83

បានបង�ញថា ក�ុងចំេណាម សភាច៩៧សភា

បុរស 

ែដលបានផ�ល់ទិន�ន័យអំពី�ស�ីេនក�ុងគណៈកម�ករនា
មានែត៣%ប៉ុេណា�ះ មាន�ស�ីមា �ក់ជា្របធានៃនគណ
ករពរជាតិរបស់សភា។ ជាទូេទ �ស�ីតំណាង១៨.៦%
ៃនអ�កែដលជា្របធាន គណៈកម�ករសភាទំ
ស�នភាពេនះអចបក�សយតមកត�ស២យា៉ង។ កត�ទ១
េដយសរេនក�ុងពិភពេ
េនមានចំនួន�ស�ីតិចែមនែទនេនក�ុង(១៤.៣% ក�ុងែខឧសភា
ឆា�ំ២០០២)។ កត�ទី២ ទស្សនៈថាស�ង�ម សន�ិភាព និង
សន�ិសុខ ជាទូេទមិនែមនជាកិច�កររបស់�ស�ី េដយស រវជ
របស់បុរស។ ទស្សនៈែបបេនះបានចក់ចូលេ្រជេទក
អរម�ណ៍របស់មនុស្សទំងអស់េនពសេពញពិភពេលក។ 
េនះបេង�តជាប
� � េដយសរែតស�ង�មភាគេ្រចនបានប៉
េល្របជាពលរដ�ទំងមូលនក�ុងរដ�មួយ េហយអ�កែដ
េ
រងេ្រគាះញឹកញាប់ជាងបុរសគឺ�ស�ីេនះេហ
�ស�ីកន់អវុ
េនក�ុងេសវគាំ្រទែផ�ករដ�បាល ភស�ុភា និងករគាំ្រទ
ករចូលរួមរបស់�ស�ីេនក�ុងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ គឺមា
ធម�ត និងជា្របៃពណីេនក�ុង្របេទសភាគេ្រចន។ វត�មានរបស

ជាអ�កគាំព រពីេ្រកយ។ េនះគឺសំខន់ណាស់មិន្រតឹមក�ុង

ៃនេពលមានសន�ិភាពប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតែថមទំង និងេពលខ�ះេ
ជាងេនះេនក�ុងអំឡុងេពលមានស�ង�ម ឬជេមា�ះ្របដប់អ
េឡងែថមេទៀតផង។ ផ�ុយមកវិញ ក�ុងក្រមិតកងទ័ព និង្របតិបត�ិក
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េយាធា ករចូលរួមែបបេនះរបស់�ស�ី គឺជាបាតុភូតថ�ី�សឡា
េនថា�ក់អន�រជាតិ មានទិន�ន័យតិចណាស់អំពី�ស�ីេនក�ុ
្របអប់ទី១៤ខងេ្រកមបង�ញនូវឧទហរណ៍ៃនករចូលរួមរបស
េនក�ុងវិស័យេយាធា េនក�ុងរដ�ជាសមាជិករបស់អង�
្របអប់ទី១៤
ចំនួនបុគ�លិកេយាធាជា�ស�ី៖ ឧទហរណ៍េនក�ុង្របេទស
ៃនអង�ករណា
េឈ�ះ្របេ

ចំនួន

% ៃនកកកមា�ំង
សរុប

ែបលហ្សិ

៣,២០២

៧.៦%

កណ

៦,៥៥៨

១១.៤%

សធារណៈរដ�េឆ

១,៩៩១

៣.៧%

៨៦៣

៥.០%

២៧,៥១៦

៨.៥%

អល�ឺម៉ង់

៥,២៦៣

២.៨%

្រកិក

៦,១៥៥

៣.៨%

ហុង្រគី

៣,០១៧

៩.៦%

អុី តលី

៤៣៨

០.១%

លុចហ្សុំបួរ

៤៧

០.៦%

ហុល�ឡង់ 

៤,១៧០

៨.០%

ន័រេវ 

១,១៥២

៣.២%

២៧៧

០.១%

២,៨៧៥

៦.៦%

ដណាមា
បារំ

ប៉ូឡូញ
ព័រទុយហ�ល់
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េអស្បោ៉

៦,៤៦២

៥.៨%

៩១៧

០.១%

ច្រកភពអង់េគ�ស

១៦,៦២៣

៨.១%

សហរដ�អេមរិក

១៩៨,៤៥២

តួគី

១៤.០%

្របភព៖NATO Review Summer 2001

ជាទូេទ េគអចនិយាយេដយេ ជឿជាក់ថាករចូលរួមរប
េយាធាែដលបានេ្រជសេរស/ឬជាេយាធាអជីព អច្រ
ជ្រម�ញេដយថា�ក់ដឹកនាំនេយាបាយ ឬអចបណា�លមកពីក
េនក�ុងវិស័យសន�ិសុខខ�ួនឯង។ វហក់ដូចជាមានទំនាក់ទំន
បាតុភូត២ ែដលអចេកតេឡងេដយដក់េដយែឡកព
 ត្រម�វករក�ុងករេកៀរគរ្របជាពលរដ�ទំងមូល េដម្
និងេលកកម�ស់សន�ិសុខជាតិ
 ករេធ�ទំេនបកម�កងកមា�ំង្របដប់អវុធ ខណៈេព
្របេទសមានករអភិវឌ្ឍសង�ម និងមានករយកចិត�ទ
េ្រចនដល់ករេលកស�ួយសមភាពេយនឌ
្របអប់ទី១៥
ករចូលរួមរបស់�ស�ី េនក�ុងេគាលនេយាបាយសន�ិសុខជាែផ�ក
ករប�
� �បេយនឌ័
េគាលនេយាបាយសន�ិសុខរបស់រដ �ភិបាល អចេធ�ករវយ
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ពី ទស្សនៈៃនករប
� ��បេយនឌ័រ។ េនក�ុងសន�ិសីទពិភពេលកស�
�ស�ី េលកទី ៤ របស់អង�ករសហ្របជាជាតិែដលបានេធ�េនក�ុងទ
េប៉កំង អង�ករសហ្របជាជាតិ បានបេង�តយុទ�ស�ស�ប���ប
សកល មួយស្រមាប់េលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ។ អង�ក
្របជាជា (ECOSOC) ឲ្យនិយមន័យៃនករប
� ��បេយនឌ័រថ“...
ដំេណរករ ៃនករវយតៃម�ពីផលប៉ះពល់មកេល�
និងបុរសេនេ្រកមករអនុវត� នូវវិធានករណាមួយែដលបាន
ក�ុងេនាះមានករេធ�ច្បោប់ េគាលនេយាបាយ ឬកម
េន្រគប់វិស័យ និង្រគប់ក្រមិតទំង
វជាយុទ�ស�ស�មួយស្រមាប់ប��ូលកង�ល់របស់�ស�ីក
បុរសចូលេទក�ុងករតក់ែតង អនុវត� និងពិនិត្យតមដន វ
េគាលនេយាបាយ និងកម�វិធីេនក�ុងែផ�កនេយាបាយ េសដ�កិច

សង�ម េដម្បីឲ្យ�ស�ី និងបុរសទទួលបាននូវអត�្របេយាជន៍េស�គា�
វិសមភាពេយនឌ័រ្រត�វបានលុបបំបាត់។ េគាលេដដ៏ធំចម្បងេនះ
េធ�ឲ្យសេ្រមចនូវសមភាពេយនឌ័រជាដ”។

្របភព៖ េសចក�ីសន�ិដ �នែដលបានឯកភាពគា�របស់ UN
ECOSOC ១៩៩៧/២
ផ�ុយមកវិញ ករចូលរួមេ្រ ចនេឡងៗរបស់ស�ី េនក�ុងកងកម
�
្របដប់អវុធ អចរួមវិភាគទនដល់ករផា�ស់ប�ូរពីករក
មានលក�ណៈជា្របៃពណី មកជាករករពរសន�ិសុខមនុ
មានករយកចិត�ទុកដក់េ្រចនេឡងៗេទេលករ�
បេច�កវិទ្យោពត៌ម(រួមទំងេនក�ុងធនាគារផ)
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និងករងរេសុបយកករសមា�ត់ វិធីស
និង្របតិបត�ិករែដលត្រម�វឲ្យមានកងកមា�ំងជារ
និងករហ�ឹកហ�ឺនរងកយ។ និនា�ករេនះផ�ល់នូវកលនុវត�
ដល់�ស�ី ជាពិេសសេនក�ុង្របេទស ែដលបុរស និង�ស�ីមានសិទិ �
គា�េនក�ុងករេរៀនសូ្រត និងបណ�ុះប

្របអប់ទី១៦

ទិដ�ភាព និងករ្របឈមថ�ីៗៃនករប��ូល�ស�ីេទក�ុងវិស័យសន

ករបេង�នករចូលរួមរបស់�ស�ី េនក�ុងវិស័យសន�ិស
េហយជាពិេសស េនក�ុងេយាធា និងនគ
បានេចទជាប��ថាេតករហ�ឹកហ�ឺនេល
និងករអនុវត�វិន័យ្រត�វអនុវត�ដូចគា�រវងបុរស និង�ស�ីែដរឬយ

េគ្រត�វករនូវលិខិតបទដ�នគតិយុត�ស�ីពីេភទ ែដលមកដល់េពលេ
លិខិតបទដ�នគតិយុត� េនះ្រត�វបានដកេចញពីែផ�កេ
ពី អង�ករេយាធារបស់រដ� ឬពីនគរប
េគ្រត�វមានករគិតគូរយា៉ងយកចិត�ទុកដក់ចំេពះត្រម�វក
និងផល្របេយាជន៍ៃនគូរ�សករែដលបានេរៀបករ ឬមិនបានេ
េនក�ុងអង�ភាពែតមួយ ឬអង�ភាពេផ្សងគា� ក៏ដូចជា េគ្រត�វយក
ដក់ចំេពះប��ទក់ទងនឹងមាតុភាព និងបិតុភាព
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េគ្រត�វេធ�ករពិចរណាេឡងវិញនូវប��ទក់ទងនឹងសេម ��កបំពក
េសភ័ណភាពរួមទំងភាពទក់ទញៃនេភទ េតឯកសណា�
បុរស និង�ស�ីគួរែតដូចគា �ែដរឬេ? េតឯកសណា�នេនះគួរែត្រត�វប
កត់ជាឯកសណា�នបុរស្រគប់កលៈេទសៈទំងអស?

ប�
� ទំងេនះត្រម�វឲ្យមានករគិតគូរជាថ�ី។ េគ្រត�វេរៀបចំច
ក៏ ដូចជា លិខ ិតបទដ �នគតិយុត�ស�ីពីេយាធា អង�ករេយាធារ
និងនគរបាល ឲ្យ�សបគា�ជាមួយតថភាពសម័យទំេនបទំង

�ស�ីបេ្រមករេនក�ុង្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាព និ
្រកសួងករពរជ
ដូចែដលបានបង�ញេនក�ុងទិន�ន័យរបស់អង�ករណាតូ េន
េសៀវេភ Summer 2001 Review ចំនួនបុគ�លិក�ស�ីែដលចូលរួមេន
ក�ុង្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាព ចប់តំងពីករប��ប់េទ
េលកេលកទី២ េនមានចំនួនតិចតួចេនេឡយ។ មាន្របេទសព
ប៉ុេណា�ះ ដូចជា ្របេទសកណាដ ហុង្រគី បារំង ហុល�ង់ ន
ហ�ល បានប��ូលចំនួន�ស�ីេលសព៥%ចូលេទក�ុងបុគ�លិករក្
សន�ិភាពរបស់ពួកេគ។
េយាងតមបទពិេសធន៍របស់អង�ករសហ្របជាជាតិ
វត�មានរបស់�ស�ី្រត�វបាន្របជាពលរដ�អបអរសទរ
�ស�ីមានឥទ�ិពលជាវិជ�មាន េទេលលទ�ផលៃន ្របតិបត�ិករទ
89

ឧ. មានករយកចិត�ទុកដក់កន់ែតេ្រចនេទេលប��េយនឌ
អំេពហិង្សោេល�ស�
ករែតងតំង�ស�ីជារដ�ម�ន�ី ឬជាអនុរដ�ម�ន�ីករពរជាតិេ
េកតមានដែដល។ អេង�តសកលរបស់IPU បង�ញថាក�ុងែខមីនា ឆ
២០០០ �ស�ីតំណាង្រតឹមែ១.៣%ៃនរដ�ម�ន�ីទទួលបន�ុក
ករពរជ/សន�ិសុខទំងអស់ និង៣.៩%ៃនអនុរដ�ម�ន�ី និង 
កន់តំែណងជាម�ន�ី្រកសួងដៃទេទៀត រួមទំងេលខសភា
េនក�ុងវិស័យករពរជ(សូមអនែផនទីសកលេលក ែដល្រត
េបាះពុម�ផ្សោយរួមគា IPU និង UN ែដលមានចំណងេជងថា

�ស�ីេនក�ុងនេយាបា២០០០)។
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ទិន�ន័យ
 េស�សុំទិន�ន័យជាស�ិតិ

ទក់ទងនឹងសមាមា្រតៃន�ស�ីេនក�ុ

នី មួយៗរបស់េយាធា អង�ករេយាធាររបស់រដ� នគរបា
េសវេសុបករណ៍សមា�ត់ រួមទំង ពីមជ្ឈណ�លបណ
� ុ
ែដលពក់ព័ន�។ េ្រកពីេនះ សភាអចេស�សុំទិន�ន័យ
នឹងសមាមា្រត�ស�ី ែដលមានតួនាទីខ�ស់ និងមានតួនា
េសចក�ីសេ្រមចច ិត� និងទិន�ន័យទក់ទងនឹងកប��ូល�ស�
រ

ក�ុងគណៈ្របតិភូរបស់្របេទស េទកន់អង�ករសហ្រ
អង�ករណា តូ ឬអង�ករអន�រជាតិដៃទេទៀតែដលពិភាក្
ប�
� សន�ិសុខ។
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េយនឌ័រ និងដំេណាះ�សយជេមា�ះ និងកសង្របេទសេឡ*)
 តមែដលអចេធ�េទបាន សភា្រត�វធានាថា ្រក�ម
ករែស�ងរកដំេណាះ�សយៃនជេមា�ះ ្រត�វមាន
េយនឌ័រ។
 សភា្រត�វធានាថា កិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពអចជ
នូវផលវិបាកមកេល�ស�ី ៃនជេមា�ះ្របដប់អវុធ
លក�ណៈជា្របព័ន� និងមានលក�ណៈច្បោស់លស់
ចំែណករបស់�ស�ីដល់ដំេណរករសន�ិភាព និងត្រម�វករ
អទិភាពរបស់ពួកេគេ្រកយជេមា�ះបាន
 សភា្រត�វធានាថា សមត�ភាព ចំេណះដឹង បទពិេស
�ស�ីែដលមានេនក�ុងអំឡុងេពលៃនជេមា�ះ ្រត�វបានេ្រប
ជា្របេយាជន៍ស្រមាប់ករកសង្របេទស
េយនឌ័រ និងេបសកកម�សនិភា
�
*)
 សភាអចតស៊ូមតិឲ្យមានករចូលរួមពី�ស�ី េនក�ុងេប
សន�ិភាព និងេនក�ុងករកសង្របេទសេឡងវិ
ជេមា�ះ
 សភា្រត�វធានា តមរយៈច្បោប់ ថាអ�ករក្សោសន�ិភាព 
អន�រជាតិេផ្សងេទៀត ្រត�វទទួលបាននូវករហ�ឹកហ�ឺនទំ
វប្បធម៌ និងេយនឌ័រ
 សភា ្រត�វេធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមដននូវករដក់ទណ�
អ�ករក្សោសន�ិភាព និងបុគ�លិកអន�រជាតិដៃទេទៀតែដលរំ
សិទ�ិ�ស�ី។
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រដ�ភិប
 សភា ្រត�វធានាថា ក្រមិតៃនករទទួលខុស្រត�វរបស់�
បុរសេនក�ុង្រកសួងករពរជ. េលស ១០ឆា�ំ ្រត�វ
តុល្យភាពគា�។ សភា្រត�វពិនិត្យពិច័យថាេតឱកសស្
និងបុរសមានភាពេស�គា�ឬេទេនក�ុងច្បោប់ និងេនក�ុងក
ជាក់ែស�ងទក់ទងនឹងករេឡងឋនៈខ�ស់ ឬករមាន
ខុស្រត�វេនក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចច
សភ
 សភា អចេធ�ករេផ��ងផា�ត់សមាសភាពពីម/ឬ 
េពលបច�ុប្បន� ៃនគណៈកម ា�ធិករករពរជាតិ ឬសន
េនក�ុង សភា និងក្រមិតៃនករទទួលខុស្រត�វរបស់�ស�ី
រ�ស� េនក�ុងគណៈកម�ករេ
 សភា អច្រត�តពិនិត្យេមលថាេតគណៈកមា
បានយកចិត�ទុក ដក់ចំេពះប��េយនឌ័រែដរឬ
និងដក់សម ា�ធឲ្យមានករ បេង�នតុល្យភាព
និងករទទួលស�ល់េយនឌ័រ្របសិនេបចំ
*) អនុសសន៍ ដក�សង់េចញមកពីរបាយករណ៍របស់អគ�េលខធ
អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពី�ស�ី សន�ិភ ាព និងសន�ិសុខ        
ៃថ�ទី ៦ ែខ តុល ឆា�ំ២០០២។  
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ែផ�កទី III

ែផ�ក្របតិបត�ិករសំខន់ៗៃ
វិស័យសន�ិសុខ 

ជំពូកទី ៨
េយា

ែផ�កេយាធា បានចក់ឬសគល់ជាយូរលង់ណាស់មកេហយ
បានេគចត់ទុកជាទូេទថាជាែខល និងជាដវរបស់រដ�។ 
១៧បង�ញពី្របេទសមួយចំនួនតូចេនក�ុងពិភពេលក ែដលមក
ពក់កណា�លឆា២០០២ េនមិនមានែផ�កេយាធា
្របអប់ទី១៧
្របេទសែដលគា�នេ
្របេទសខ�ះ មិនមានកងកមា�ំង្របដប់អវុធេនាះេទ។ ្របេទ
គឺជា្របេទសតូចៗ េនក�ុងមហសមុ្រទភាគខងត្បូងដ

ណារ៉ូ មា៉ល់ឌីវ គ ីរីបាទី ស( Samoa) េកះសូឡូម៉ុង ទុយវ៉លុ
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បា៉លូ និងវ៉ន់នូទូ និង្របេទសេនក�ុងសមុ្រទករីេបៀន ដូចជា
វ ីនសង់ ( Vincent) និងែ�ហ�នណាឌីន( Grenadines) St.
Nevis,

St.

Kitts

និង

Lucia, Dominica, Grenada។ ្របេទសដៃទេទៀតែដល

គា�នកងកមា�ំង្របដប់អវុធមា

Costa

Rica,

Iceland,

Mauritius, Panama, Somalia (ែដលកំពុងស�ិតក�ុងដំេណរករបេង�ត
កងទ័ព) Andorra, San Marino, និង Haiti។ ្របេទសភាគេ្រច
្របេទសទំងេនះមានអង�ភាពែដលមានលំន

(ឧ.

កងសន�ិសុខជាតិ និងឆា�ំ្រពំែដនជា)។

មុខងររបស់េយ
ករវិវត�ន៍ែផ�កសន�ិសុខ ចប់តំងពីចុងស�ង�ម្រតជាក់មក
ឲ្យប៉ះពល់យា៉ងខ�ំង េទេលេយាធាេនជុំវិញពិភព
្រត�វបាន្របគល់នូវភារកិច�ថ�ីៗ ខណៈេពលែដលពួកេគ្រត�វបានេ
ឲ្យបំេពញនូវភារកិច�ស�ូលជាេ្រចនេផ្សងេទៀត។ បច�ុប្បន�េនះ 
ធម�តស្រមាប់េយាធាេនក�ុងពិភពេលក ក�ុងករចូលរួម
មុខងរ ចំនួន៥ខុសៗគា �
 ករពរឯករជ្យ បូរណភាព និងអធិបេតយ្យភា
និង ្របជាពលរដ�របស់ខ�ួ
 បំេពញេបសកកម�រក្សោសន�ិភាពអន�រជ
 ជួយសេ�ង�ះេពលមានេ្រគាះមហន�រ យេកត
 រក្សោសន�ិសុខៃផ�ក�ុ(ជួយដល់អជ ា�ធរអនុវត�ច្បោប់សុី
េដម្បីរក្សោសណា�ប់ធា�ប់ េនក�ុងករណីេលកែលង
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េបមានករេធ�ឲ្យខូចសណា�ប់ធា�ប់េក)។
 ចូលរួមេនក�ុងករកសងជ(មុខងរសង�)។
ក្រមិតៃនករអនុវត�នូវមុខងរទំងេនះ មានខុសៗគា�ពីរ
េទរដ�មួយេទៀត េដយែផ�កេល្រកបខណ�ច្បោប់ជា
ស�នភាពសន�ិសុខរបស់្របេទសេ

ករករពរអធិបេតយ្
និងសង�ម 
េទះបីមានករវិវត�ន៍ែផ�កសន�ិសុខ និងករគ្រមាមកំែហងថ
ក៏ េដយ ករបំេពញ មុខងរជា្របៃពណីរបស់េយាធាេនែត
ដ៏ សំខន់ េនាះគឺករពរមាតុភូមិ ឬ្របេទសជាសម�័ន�មិត�្រ
ករវយ្របហរេដយេយាធាបរេទស។ ភារកិច�េនះមិន្
នូវករករពរែដនដី និងអធិបេតយ្យភាពនេយាបាយរ
ប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតែថមទំងករពរនូវសង�មជាតិទំងមូលែ
ផង។
ចប់តំងពីចុងប��ប់ៃនស�ង�ម្រតជាក់មក េមដឹកនាំ
និងេយាធា មានករយល់ដឹងេ្រ
អធិបេតយ្យភាពជាតិមិន្រតឹមទ
ករគ្រមាមកំែហងេដយេយាធាបរេទសប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែ
ទទួលរងករគ្រមាមកំែហងថ�ីមិនែមនេយា ធា ដូចជា អំេពេភ
ស�ង�មសុីវិល ឧ្រកិដ�កម�ែដលមានអង�ករចត់តំង ករ
តម្របព័ន�អុីនធឺែណត និងអំេពពុករលួយជាេដ(សូមអន្របអប់ទ
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១)។ ភាគេ្រ ចនៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធបច�ុប្បន� កំពុងេ

ទ្រមង់ករពរជាតិរបស់ខ�ួន។ ្របអ១៨ ពន្យល់អំពីដំេណរក
កំែណទ្រមង់៣សំខន់ៗ។
្របអប់ទី១៨
កំែណទ្រមង់ករពរជាតិ៖េដម្?
ចប់តំងពីឆា១៩៩០ េយាធាភាគេ្រចន្រត�វបានេធ

ទ្រមង

យា៉ងទូលំទូលយ
កំែណទ្រមង់េយាធា្រត�វបានេធ�េដយែផ�កេល
ខុសៗគា�េនក�ុង្របេទសេផ្សងគា�។ និយាយឲ្
កំែណទ្រមង់មានេគាលបំ៣យា៉ង
 ្របជាធិបេតយ្យភាវូបនី
េនក�ុង្របេទសេ្រកយកុម�ុយ

េ្រកយរបបផា�ច់ករ

្របេទសេ្រកយជេមា�ះ េគាលបំណងៃនកំែណទ្រម
ជាតិគឺករេធ�្របជាធិបេតយ្យនី
•

ករេធ�ឲ្យេយាធា មានគណេនយ្យភាពចំេពះ
នាំនេយាបាយ ែដលបានជាប់េឆា�តត
ធិបេតយ្យ េបមិនដូេច �ះេទ េយាធាអចបង�ន
គ្រមាម កំែហងដល់លទ�ិ្របជាធិបេ

•

ករេធ�ឲ្យមានតុល្យភាពៃនធនធាន ែដល្រត�
េយាធា ជាមួយត្រម�វកររបស់វិស័យេផ្សងេទៀតេ
សង�ម។
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 ករបន្សោំេទនឹងបរិយាកសសន�ិ
•

ករែកស្រម�លទំហំ និងថវិករបស់េយាធាឲ្យ
ជាមួយករគ្រម ាមកំែហងសន�ិសុខ

•

ករេធ�ឲ្យេយាធាេ្រត�មខ�ួនទទួលនូវេបសកកម�.
្របតិបត�ិកររក្សោសន�

 អន�រជាត ិតូបនីយកម
កន់ែតេ្រ ចនេឡងៗ េយាធាែលង ្របតិបត�ិេនែតក�ុង

បរិបទជាតិ េទៀតេហយ ែត្របតិបត�ិករជាមួយអង�ភាព
្របេទស េផ្សង។ សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិេនះ មាន
ជាបេណា�ះអសន� ដូចជា េបសកកម�រក្សោសន�ិភាព
្របជាជាតិ ឬមានលក�ណៈែវង ឬមានទ្រមង់ជ(ឧ.
អង�ករណា ) ឬមានទ្រមង់ជាេទ�ភាគី ឬពហុ
•

ករដក់េយ(េដយែឡ) ឲ្យស�ិតេនេ្រក
ប�
� ជាអន�រជាតិ និងមានរចនាសម�័ន�ច
្រតឹម្រត�

•

បេង�នសមត�ភាពេយាធា ក�ុងករ េធ�្របតិបត�ិក
េយាធាៃន្របេទសដៃទ ដូចជា ករផ�ល់ឧប
ករហ�ឹកហ�ឺន ករបណ�ុះបណា�ល
ករផ�ល់ព័ត ៌មាន ្របព័ន
� ប�� និង្រត�តពិន
(្របតិបត�ិករៃផ�ក�)។
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ឧទហរណ៍ៃនអង�ភាពអន�រជាតិជាអចិៃ�ន
 កងទ័ពទី ១របស់អល�ឺម៉ង -ហុល�ង់
 កងវរៈេសនាតូចបាល់ទិ(្របេទសលីថូនី េអស�ូេនៀរ ឡាត់)
 កងទ័ពច្រម�ះប៉ូឡូ-ដណឺមា-អល�ឺម៉ង
 កងវរៈេសនាតូចវិស�កម�ពហុជាតិរវង្របេទសស�ូវ៉គី ហុ
រ៉ូមា៉នី និងអ៊ុយែ្រក(កងវរៈេសនាតូច“TISA”)។
កររួមចំែណកដល់សន�ិភាពអន�រជា
 េយាធា ចូលរួមេនក�ុងេបសកកម�សន�ិភ ាពយា៉ងេហច
មានេហតុផល២យា៉ងែដរ។ ទី១ េដម្បីទប់ស�ត់ជេមា�ះ និងបេ��
នូវករសយភាយផលប៉ះពល់របស់វ ដូចជា ករេធ�ឲ្យត
មានស�ិរភាព កររំខនដល់េសដ�កិច� និងករបង�ឲ្យមាន
ខ�ួនដ៏ េ្រចនែដលមិនអច្រត�ត្រតបា២ េយាធា ចូលរួមចំែណ
េនក�ុងកររក្សោសន�ិសុខមនុស្ស និងករពរ្របជាជនសុីវ
តំបន់ជេមា�ះ។ សន�ិសុខមនុស្ស ជាពិេសស ករទទួលបាននូវស
មនុស្ស បានក�យមកជាេគាលនេយាបាយដ៏មានសរៈស
សហគមន៍អន�រជាតិ ចប់តំងពីជេមា�ះថ�ីៗបានក�យជាជេ
ហិង្សោ និងមានផលប៉ះពល់េទេល្របជាជនសុីវិលមក។ 
ចូលរួមេនក�ុងេបសកកម�រក្សោសន�ិភាពគឺថា េបសកកម�ទំងេន
នូវកលនុវត�ន៍ភាពដល់ករហ�ឹកហ�ឺនអង�ភាពេយាធា និងេធ�
េគទទួលបាននូវបទពិេសធន៍ជាក់ែស
ជួយសេ�ង�ះេពលមានេ្រគាះមហ
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្រគប់្របេទសទំងអស់ អច ឬ្រត�វបានប៉ះពល់
មហន�រយធម�ជាតិ ឬេ្រគាះមហន�រយបណា�លម កពីមនុស្
រ�ួយែផនដ
�
ី  ទឹកជំនន់ េភ�ងេឆះ ឬធា�ក់យន�េហះេនក�ុងតំ

ទី ្រក�ង។ េនក�ុងស�នភាពេ្រគាះអសន�ែបបេនះ េយ
អំពវនាវេដយអជា�ធរសុីវិលឲ្យចុះជួយ និងែចកចយន
សេ�ង�ះបនា�ន់។ េយាធា អនុវត�នូវភារកិច�នានា ដូចជា ែថ
និងសណា�ប់ធា�ប់ ផ�ល់េស្ប�ង ថា�ំេពទ្យ និងេ្រគ�ងបរិក�ដៃទ
េទៀត្រពមទំងេធ�ទំនាក់ទំនង និងដឹកជ��ូន។ ផលៃនករ េ្រប
េយាធាស្រមាប់្របតិបត�ិករជួយសេ�ង�ះេ្រគាះមហន�
សង�មទទួលស�ល់ក�ុងផ�ូវជាវិជ�មាន េហយករគាំ្
្របជាពលរដ�បានករេកនេឡងជាល
ជួយដល់អជ ា�ធរសុីវិលអនុវត�ច្ប

មុខងរេផ្សងេទៀតរបស់េយាធា គឺ្រត�វជួយដល់អជា�ធរសុីវ
ករអនុវត�ច្បោប់។ េទះដូេច�ះក�ី ករេ្រប្របាស់េយាធាែប
ឲ្យមានភាពច្រម�ងច្រ មាស់ខ�ំងណាស់។ សង�ម
ករគ្រមាមកំែហងែដលម ានទំហំធំេពក រហូតដល់អជា�ធរសុីវ
នគរបាលែតឯកឯង មិនអចេធ�ករេដះ�សយបាន។ ដូេច�
គាំ្រទេដយេយាធាគឺជាករ.ករគ្រមាមកំែហងេនះ
ដូចជា ករវយ្របហរេដយេភវរករ ឧ្រកិដ�កម�ែដលមាន
តំង ឬករជួញដូរេ្រគ�ងេញ�នេដយខុសច្បោប់ជាេដម។ កង�
េ្រគាះថា�ក់ៃនករ េ្របេយាធា ស្រមាប់អនុវត�ច្ប
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 វអចគ្រម ាមកំែហងដល់ករ្រត�តពិនិត្យ ន
េយាធាេដយ្របជាពលរដ� និងអជា�ធរ
 វេចៀសមិនផុត ពីករនាំេយាធាេទ្របឡ
ជាមួយប
� �នេយាប
 េយាធា អចស�រច្បោប់ែតក�ុងរយៈេពលបេណ
ែតប៉ុេណា�ះ ែតពួកេគមិនអចដកឬសគល់នេយា
សង�ម ឬេសដ�កិច�ៃនជេមា�ះ ឬអសណា�ប់ធា
បានេឡយ
 កងកមា�ំង្របដប់អវុធ ទទួលករហ�ឹកហ�ឺន
្របយុទ� ដូេច�ះពួកេគមិនែមន្រត�វបានហ�ឹកហ�ឺនជាពិ
ស្រមាប់អនុវត�ករងរនគរបាល ឬស្រមាប់
ប�
� សុីវិលេនក�ុង្របេទសេឡ
 កងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងនគរបាលអចមាន
លក�ណៈ្របកួត្របែជងនឹងគ

្របអប់ទី១៩
ករេ្រ ប្របាស់េយាធាេនក�ុងករអនុវត�ច្បោប់សុីវិលេន
អ�ហ�ិកខងត្

(...) កងកមា�ំងករពរជាតិអ�ហ�ិកខ

(SANDF) អចនឹង្រត�វប

ដក់តំងព្រងយេនក�ុងកលៈេទសៈេលកែលងខ�ស់បំផុត
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កររំេលភទំង�ស�ងេលសណា�ប់ធា�ប់សធារណៈ ហួសពីសម
របស់នគរបាលអ�ហ�ិកខងត្បូង ឬក៏រំេលភេទេលកិច�ក(...)
ករេ្រ ជសេរសេយាធាស្រមាប់េ្រប្របាស់េនក� ុង្របេទ
េ្រកមករ្រត�តពិនិត្យេដយសភា និងបទប្ប��ត�ិក�ុងរដ�ធម�នុ
សិទ�ិជាមូលដ �ន េហយវ្រត�វ្រគប់្រគងេ ដ

្របភព៖“ករករពរជាតិេនក�ុងលទ�ិ្របជា”។ េសៀវេភសស�ីពីក
ករពរជាតិស្រមាប់សធារណៈរដ� អ�ហ�ិកខងត្បូង ១៩៩៦
មុខងរសង�ម
មានករទទួលស�ល់ថា េយាធា ជាពិេសស េយ
ទហ ៊នជាប់កំែណន បានរួមចំែណកដល់ករកសងជាត
យុវជនវ័យេក�ង (ភាគេ្រ ចនជាប) មកពី មជ្ឈដ �នេផ្សងៗៃនសង
និងជនជាតិេដមភាគតិចពួកេគេធ�ករជាមួយគា�។ េនះជាក
ក�ុងសង�ម ែដលមានជនអេនា�្របេវសន៍ ឬសង�មែដលមា
វប្បធម៌ ែដលេយាធាម ានមុខ“ឆា�ំងរំលយែ”។ មុខង
សង�មមួយេទៀតរបស់េយាធា មា នដូចជាករផ�ល់ករអប់រំេរៀ
ដល់្របជាពលរដ�សុីវិល។ ្របជាពលរដ�ែដលមិនមានជំ
ជំនាញមានក្រមិត អចទទួលអត�្របេយាជន៍ពីករចូលបេ្រ
កងទ័ព។ មុខងរសង�មមួយេទៀតរបស់េយាធា ភាគេ្រចនេន
្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គឺជួយ ឬគាំ្រទដល់រដ�បាលសុីវិលេន
តំបន់ដច់�សយាល េដយេ្រប្របាស់អតីតយុទ�ជនជួយផ�ល់
អប់រំ ជួយែផ�កែថទំសុខភាព ឬជួយទប់ស�ត់ករខូចរិចរ
បរិស�នជាេដ
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មុខងរសង�មទំងេនះ គឺជាឧទហរណ៍ៃនរេបៀបែដលេយ
រួមចំែណកដល់សង�មេនក�ុងទ្រមង់ជាវិជ�មាន។ េទះដូេច�ះក
េនក�ុង្របេទសខ�ះ េយងបានេមលេឃញថាេយាធាបានលូ
េជង្រប្រពឹត�អំេពអវិជ�មានេនក�ុងសង�ម េសដ�កិច� និងនេយ.

េនក�ុង្របេទសខ�ះ េយាធាេធ�អន�រគមន៍េនក�ុងប��
និងគ្រមាម កំែហងដល់រដ�ភិបាល។ េនក�ុង្របេទសខ�

អកុសល េយាធាពក់ព័ន�នក�ុងរបររកសុីពណិជ
េ
�កម� ែដលផ�ល
ពួកេគនូវ្របាក់ចំណូលបែន�មពីថវិករបស់រដ� ែដលេគមិនអចេធ
្រត�តពិនិត្យ ឬតមដនតមែបប្របជាធិប

ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី

ករបំេពញម ុខងររបស់េ
 សភាអចធានាថាេយាធាបំេព
-

បានល�តមករកំណត់េដយច្បោប់ និងវិធាន និ
បទដ�នគតិយុទ�ពក់ព័ន�ជាមួយេ

-

�សបតមទស្សនទន និងេគាលនេយាបាយ  
សន�ិសុខជាតិ

-

េឆ�យតបតមត្រម�វករសន�ិសុខជាក់ែស�ងរបស់ស

-

ករបំេពញម ុខងរមិនែមនេយាធា មិនេធ�ឲ្យប៉
ដល់ករេ្រត�មខ�ួនរបស់េយាធា ស្រម ាប់អនុវត�
បឋមរបស់ខ�ួន គឺ្រត�វករពរអធិបេតយ្យភាពជាត
រួមចំែណកដល់ករអនុវត�នីតិរដ�ជាអន�រជា
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កំែណទ្រមង់ករពរ
 ធានាថា គណៈកម�ករមានសមត�កិច�សភាទទួល
របាយករណ៍លំអិតអំពីកំែណទ្រមង់ែដលបានេធ� រួមជ
របាយករណ៍វិភាគពីផលប៉ះពល់ែដលពក់ព័ន� នឹងអ
ប�
� ែដលពក់ព័ន�េនាះ. តមរយៈករេរៀបចំសវនករជាេ

ករេ្រ ប្របាស់េយាធាេនក�ុងករអនុវត�ច្
ជាេគាលករណ៍ េយាធាមិនគួរចូលរួមអនុវត�ច្បោប់សុីវិលេនាះេឡយ ក
េនេពលែដលគា�នដំេណាះ�សយសភ
 ធានាថា ករចូលរួមរបស់េយាធាេនក�ុងករអនុវត�ច្ប
្រត�វបានកំណត់យា៉ងច្បោស់លស់ ្រត�វបានរិតត្បិត និ
េដយច្បោប់ េទ
-

កលៈេទសៈែដលជាដំណាក់កលចុងេ្រកយ

-

េទតមលក�ណៈ និងករកំហិតៃនករចូល

-

េទតមរយៈេពលៃនករចូលរ

-

េទតម្របេភទៃនអង�ភាព ែដល្រត�វចូលរួមេន
ករណីនី មួយៗ។

-

េទតមស�ប័ន ែដលអចទទួលយកេសចក�ីស
អនុ��តឲ្យេយាធាចូលរួម និងមិនឲ្យេយាធាចូលរ

-

េទតមយុត�ធិករមានសមត�កិច� ក�ុងករណីែ
កររំេលភច្បោប់ ឬរំេលភសិទ�ិមនុស
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 េធ�ច្បោប់ ែដលកំណត់ថា ករអនុម័ត ឬករអនុ��តនានា្
េដយស�ប័នែដល្រត�វបាន្របគល់សិទ�ិអំណាច មុនចុះេ
ែឆកេឆរផ�ះសែម្បង ចប់ខ�ួន ឬមុនេបកករបាញ់្
 ធានាថា មានយន�ករសភា ឬយន�ករេផ្សងេទៀត េដ
ករចូលរួមរបស់េយាធា េនក�ុងករអនុវត�ច្បោប់សុីវិល
ជាមួយច្បោប់ និងេគាលករណ៍មនុស្សធម៌ និងសិទ�
អន�រជាតិ។

ជំពូកទី ៩
អង�ករេយាធារបស់រដ�ដៃទេ

ពក្យ“អង�ករេយាធារដ�េផ្សង” (ពី េពលេនះគឺសំេដេល
អក្សរកត OSMOs) អចមានអត�ន័យខុសគា� េទតមទីកែន�ង
្របេទសែដលបានេ្រប្របាស់ពក្យេនះ

OSMOs ខុសពី

អង�ករេយាធាឯកជន។ េយាងតមវិទ្យោស�នអន�រជ
មូលដ�នេនទី្រក�ងឡុងដ៍ស្រមាប់ករសិក្សោយុ
ទស្សនទនរប

(IISS)

OSMOs (េពលខ�ះសំេដេលអង�ករែដល

លំនាំជាកងទ) រួមមាន“កងអវុធហត” គយ និងឆា�ំ្រពំែដ
្របសិនេបកមា�ំងទំងេនះទទួលនូវករហ�ឹកហ�ឺនពីកលយុទ�
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មានបំពក់ឧបករណ៍ដូចជាកងកមា�ំងេយាធា និង្របត
េនេ្រកមអជា�ធរេយាធា េនក�ុងករណីែដល
្របេទសេស�រទំងអស់េនក�ុងពិភពេល

OSMOs េ្រកព

េយាធា។ អង�ករទំងេនះ មានទំនាក់ទំនងយា៉ងជិតស�ិ
េយាធា េហយក�ុងករណីខ�ះ េយាធាផ�ល់នូវឧបករណ៍ ករអនុ�
េចញចូលមូលដ�នេយាធា ផ�ល់នូវករហ�ឹកហ�ឺន និងជំនួយេផ
ដល់ OSMOs។
េនក�ុងស �នភាពខ OSMOs អនុវត�នូវបេច�កេទសេយាធាែដ
មិនមានលក�ណៈសម�សប េដម្បីប�ង�បសកម�ភាពសុីវិល/ឬ
ទទួលខុស្រត�វ ចំេពះកររំេលភបំពនសិទ�ិមនុស្សធ�ន
េដយសរករេ

OSMOs អចេធ�ឲ្យមានករភ័ន�្រចឡំ

កមា�ំងនគរបាល និងកងកមា�ំងេយាធា វសំខន់ខ�ំងណា
និងឋនៈរបស់ពួកេគ្រត�វមានករកំណត់ឲ្យបានច្បោស
គាំ្រទមិនឲ្យប��ូលករចូលរួមរបស់ពួកេគ េនក�ុង្របតិប
រក្សោសន�ិសុខៃផ�ក�ុង។ សភាគួរអនុម័តច្បោប់ដ៏សម�សប្រគប់្
ប�
� េនះ និង្រត�តពិនិត្យតមដននូវសកម�ភាពរបស់រដ�
្របធានាធិបតី ឬនាយករដ�ម�ន�ី្រត �វអនុ��តឲ្យមានករ្រត
តមដនេដយសភាេទ OSMOs េនះ មិន្រតឹមេដយ
ែតច្បោប់ែចងថា រល់កមា�ំងណាក៏េដយ ែដលទទួលមូលនិធិពី
ែតស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យតមដន េដយ
េនាះេទ ែតក៏េ្រពះថាវមានប��្របឈម និងេ
ែដលអចេកតមានេដយករ េ្រប្របាស់កមា�ំងេនះយា៉ង
េដយមិនមានករ្រត�តពិនិត្យ្រតឹម្រត�វ
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្របអប់ទី២០
ឧទហរណ៍ៃនអង�ភាពេយាធារដ�េផ្សងេទៀតេនក�ុង
មួយចំនួន

្របេទ

ចំនួនបុគ�លិក 

បុគ�លិក 

្របេភទ

សកម�េនក�ុង

េនក�ុងកង

អង�ភាព

កងកមា�ំ

កមា�ំង

េយាធារ

្របដប់អ

េយាធារដ

ដៃទេទៀត

សរុប

ដៃទេទៀត

ហ�ំងឡង

៣១,៧០០

៣,៤០០

ឆា�ំ្រពំែ

សហរដ�អេមរិ

១,៣៦៥,៨០០

៥៣,០០

យាមល្ប
តមអ
ជាលក�ណ
សុីវិល

សហព័ន�រុស្ស

១,០០៤,១០០

៤២៣,០០

ឆា�ំ្រពំែ
ទ័ព
និងកមា�ំង
្រកសួងមហ
ៃផ�ស្រមាប
ករពរ
ព័ន�រុស្ស
េសវ
សន�ិសុខ 
សហព័ន�
ទី ភា�ក់ង
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ទំនាក់ទំនង
និងព័ត៌មា
កងទ័ព
អយស�័យ
យាន ។ល
ម៉ូរ៉ូកូ

១៩៨,៥០០

៤២,០០០

កងរជអវុ
ហត� 
ទ័ពជំនួយ  
។ល។

បារ

២៩៤,៤៣០

៩៤,៩៥០

កងរជអវុ

អុី តល

២៥០,៦០០

២៥២,៥០០

ហត�
ជាពិេស
កងសន�ិសុខ
សធារ
របស់្រកសួ
មហៃផ�េន
‘Carabinieri’

តួគី

៦០៩,៧០០

២២០,២០០

កងរជអវុ
ហត�/ឆា�ំជា
/ឆា�ំសម ុ្

ប៊ូគី ណា ហ�

១០,០០០

៤,៤៥០

កងអវុធ
ហត� 
្រក�មហ៊ុន
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សន�ិសុខ
ឈីលី

៨៧,០០០

២៩,៥០០

‘Carabinero

សធារណៈរដ�កូេ

៦៨៣,០០០

៣,៥០០,០០០ s’

ឥណ�ូេនសុី

២៩៧,០០០

១៩៥,០០០

កងទ័ព
ករព
ជនសុីវិល 
និងនគរ 
បាលសម ុ្រ
រួមមាននគរ
បាល
នគរបាល
សមុ្រទ និង
កងកមា�ំង
េយាធា
ជំនួយក�ុង 
តំបន់

្របភព៖IISS តុល្យភាពេយ២០០០-២០០១ ទី ្រក�ងឡុងដ៍

មុខងររបស់អង�ករេយាធារដ�ដៃទេ

ជាញឹកញាបOSMOs បំេពញមុខងរមួយចំនួនធំដូ
ខងេ្រក
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 ្រត�តពិនិត្យ្រពំែដន រួមទំង្រត�តពិនិត្យេលក
ទំនិញ និងមនុស្សេដយខុសច្
 ្រគប់្រគងេលកូដក
 រក្សោច្បោប់ និងសណា�ប់ធា�ប់ក�ុងស�ន
និងករពរ្របធានរដ � និងទីតំងបំពក់អវុធធំ
េរងច្រកនុយេក�ែអ៊រជាេដ

ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
សូមអនែផ�កពក់ព័ន� ែដលមានេនក�ុងជំពូកមុន និងជ
ខងេ្រក
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ជំពូកទី ១០
រចនាសម�័ន�នគរបា

នគរបាលេនក�ុង្របេទសកន់លទ�ិ្របជាធិ
នគរបាល្រត�វេធ�្របតិបត�ិករេនក�ុងរង�ង់នីតិរដ�ជាដ
ពួកេគ្រត�វបាន្រគបដណ�ប់េដយច្បោប់ែតមួយ េដយពួ
អនុវត� និងេលកស�ួយច្បោប់។ េលសពីេនះ នគរបាលមានតួនាទ
ពី ស�ប័នសំខន់ៗេផ្សងេទៀត េនក�ុង្របព័ន�យុត�ិធម៌្រព

ដូចជា ករិយាល័យ្រពះរជអជា� តុលករ ឬមណ�លែក
តមទស្សនៈៃនអភិបាលកិច�ល� រដ�ទំងអស់្រត�វរក្សោ

ជូនសធារណៈជនរួមទំងេគារពេសរីភ ាព និងសិទ�ិមនុស្
បុគ�ល។ ្របជាពលរដ�េនក�ុង្របេទសកន់លទ�ិ ្របជាធិប
សិទ�ិទទួលបាននូវករ្រប្រពឹត�ចំេពះេដយយុត�ិធម៌ មិនលេម��
មានលក�ណៈអចបា៉ន់្របមាណទុកជាមុនបាន េនេ
ចុះ បំេពញភារកិច�របស់ពួកេគ។ ករអនុវត�វិធានកររបស់នគ
មក េលសធារណៈជន អចចត់ទុកថាជាសូចនករដ៏សំខ
ែដលប�
� ក់ពី គុ ណភាពលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេនក�ុង្របេ
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្របអប់ទី២១
លក�ណៈសំខន់ៗៃនកងកមា�ំងនគរបាលេនក�ុង្របេទសកន់លទ�ិ្របជ
 នគរបាល ្រត�វេគារពនីតិរដ� និងបំេពញភារកិច��សបត
សីលធម៌វិជា�ជីវៈនគរបា
 តមែបបលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យនគរបាល្រត�វ រក្សោសន
សធារណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងេគារពសិទ�
 នគរបាល្រត�វមានគណេនយ្យភាព តមា�ភាព និង
យន�ករស្រមាប់្រត�តពិនិត្យតមដនទំងខងក�ុង 
 ករអនុវត�ភារកិច�របស់នគរបាល តមែបប្របជាធ
គឺជាករអនុវត�ភារកិច� តមែខ្សបេណា�យពីេ្រកមេ
េធ�ករេឆ�យតបចំេពះត្រម�វករ និងទុក�កង�ល់របស់្របជាពលរដ�
និង្រក�មសហគមន៍ េហយនគរបាល្រត�វេធ� ឲ្យទទួលនូវភាពេ ជ
ករយល់្រពម និងករគាំ្រទពីសធារណៈជន។ 
ទំងអស់េនះអចសេ្រមចបាន លុះ្រតែតមា
និងករសន�នាគា�។ ក�ុ ងន័យេនះ េនក�ុង្របេទសជា
មានករេធ�វិមជ្ឈករនូវអំណាច ន

េដម្បីឲ្យមានករ េឆ�យតប្រគប់្រជ�ងេ្រជា
រហ័ស�សបតមត្រម�វកររបស់មូលដ
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ត្រម�វករឲ្យមានករករពរ
ស�ប័ននគរបាល គឺជាឧបករណ៍របស់អង�នីតិ្របតិបត�ិ 
ពួកេគមានសិទ�ិអំណាចចប់បង�ំផា�ច់មុខ�សបច្បោប់ េនក
ក�ុងករបំេពញភារកិច�របស់ពួកេគ។

េទះជាយា៉ងណា

េដយសរពួកេគមានសមត�កិច�ែបបេនះ េហយេទបស�ប័នមួយ
្រត�វបានេគេ្រប្របាស់ជាឧបករណ៍របស់រដ� ស្រមាប់េធ�
បំពន ្រប្រពឹត�ហិង្សោ និងប�ង�បេលសិទ�ិមនុស្ស និងអំេពព
ដូេច�ះេហយេទប េសវនគរបាល េនក�ុង្របេទសកន់លទ
ធិបេតយ្យត្រម�វឲ្យមានករករពរពិេសស េដម្បីធានា
ជាបេ្រ ម និងករពរផល្របេយាជន៍របស់សង�ម មិនែមនក
្របេយាជន៍របស់អ�កនេយាបាយ អ�កករិយាល័យធិបេតយ្យ 
នគរបាលខ�ួនឯងេនាះេទ។ នគរបាល្រត�វមានឆនា�នុសិទ�ិ និង
ភារកិច�របស់ខ�ួនេដយឯករជ្យែតពួកេគ្រត�វេគារពនូវេគ
មិនលេម��ងក�ុងករេលកស�ួយច្បោប់ និង្រត�វអនុវត�ភារក
វិជា�ជីវៈនគរបាល។ ម�ន�ីនគរបាល្រត�វយល់ដឹង និងេគារពេដ
ខ�ួននូវ្រកមសីលធម៌វិជ ា�ជីវៈនគរបាល។ េ្រកពីេគារព្រកម

នគរបាល ្រត�វេគារពសិទ�ិមានជីវិតរបស់្របជាពលរដ�្រគប់រូប 
្រត�វមានករេប�ជា�ចិត�ខ�ស់ ក�ុងករេ្រប្របាស់កមា�ំងែ

ចំបាច់េដម្បីគាំ្រទសកម�ភាព�សបច្បោប់ និងមិនេ្រប
ហួសពី ភាពចំបាច់ និងហួសពីច្បោប់អនុ��តេឡយ។ ករេ្រ
កមា�ំងេដយកមា�ំងនគរបាល ជានិច�ជាកល្រត�វេ
សមាមា្(
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the

rule

of

proportionality)។

បែន�មពី ឋនានុ្រកម្របកបេដយគណេនយ្យភាពខងេ្
នេយាបាយនិងតុល(សូមអនជំពូក៣)
ឋនានុ្រកម្របកបេដយគណេនយ្យភាពែផ�កខងក�ុង ឬ 
្របកបេដយគណេនយ្យភាពែបបករិយាល័យធិបេតយ្យក៏
ផងែដរ។ ជានិច�ជាកល្រត�វមានអង�ភាពេសុបអេង�តៃផ
េទេលករ្រប្រពឹត�កំហុសរបស់នគរបាលតមករេ ច
និងពក្យបណ�ឹងរបស់្របជាពល
េនក�ុង្របព័ន�នគរបាលែដលមានវិជា�ជ
្របអប់ទី២២
ករបំភ័ន� និងកលៈេទសៈ្របកបេដយេ្រគ
“អភិបាលកិច�េលកមា�ំងសន�ិសុខ មិនតមែបប្របជាធិបេតយ្យក៏អ
ឲ្យប៉ះពល់ដល់សន�ិសុខជាអទិភាពផងែដរ។ េនក�ុង្របេទស
ភាពលេម��ងេទរកសន�ិសុខេយាធា បណា�លឲ្យរដ�ភិប
ករែកែ្របកងកមា�ំងនគរបាល េទជាកងកមា(ែដលេធ�ឲ្យមា
ករពិបាកក�ុងករែបងែចកមួយណាជានគរបាល និ
េយាធាពិត្រ) ឬរដ�ភិបាលផ�ត់ផ�ង់មូលនិធិមិន្រគប់្រគាន់ដល់
កងកមា�ំងនគរបាល ែដលេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់សមត�ភាពៃ
សុវត�ិភាព និងសន�ិសុខជូន្របជាពលរដ�។ ជាពិេសសេនក�ុង
មាន្របាក់ចំណូលទប នគរបាល និងកមា�ំងសន�ិសុខេផ្សងេទ
បាន្របាក់ែខចិ��ឹមខ�ួនមិនចង់រស់ទទួលបានករបណ
� ុ
តិចតួច ឬមិនទទួលបានករបណ�ុះបណា�លេសះ អ�ក្រគ
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ពុករលួយ និងក្រមិតៃនអវិជា�ខ�”។ ... “េមដឹកនាំែដលបានជាប់េឆ
េនក�ុង្របេទស ែដលលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេទបដុះពន�ក ជាញ
ពឹងែផ�កេលកមា�ំងសន�ិសុខ ក�ុងេនាះក៏មានអង�ភាពេយាធាផងែដរេ
រក្សោតំែណងរបស់ខ�ួន ពីេ្រពះកងកមា�ំងទំងេនាះម ានអំណា
ក�ុងសង�ម។ ដូចគា�ផងែដរ េមដឹកនាំែបបេនះអចមិ
គណេនយ្យភាព និងតមា�ភាពចំេពះកងទ័ព ពីេ្រពះពួកេគពឹងែ
អំណាចរបស់េយាធាេដម្បីរក្សោអំណាចរប

របាយករណ៍ស�ី ពីករអភិវឌ្ឍមនុស្២០០២

គំនិតផ�ួចេផមេនមូលដ
�
�
ករ្រត�តពិនិត្យតមដន តមែបប្របជាធិបេ
នគរបាល ក៏អច្រត�វបានព្រងឹងតមរយៈយន�ករមិនផ�ូវក
េទេល ដូចជា តមរយៈអង�ករសិទ�ិមនុស្សែដលេធ�

ក�ុងសហគមន៍មូលដ�ន ែដលពួកេគអចជួយធានាឲ្យកង
នគរបាលទទួលបាននូវទំនុកចិត�ពីសធារណៈជន។ ស�ប័ន
ពិនិត្យតមដនជាលក�ណៈសុីវិល ដូចជា ករិយាល័យទ
បណឹង
� ពី សធារណៈជនដក់្របឆាំងនឹងនគ
ជាអ�ក្រត�តពិនិត្យខងេ្រក និងេធ�ឲ្យ
គណេនយ្យភាពចំេពះសហគមន៍ែដលពួកេគបេ្រម។ េនក�ុ
ខ�ះ ករបេង�តនូវ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខេខត�ក�ុងេនាះមាន្រ

សុីវិល និងេមដឹកនាំមូលដ �ន ពិតជាបានជួយែកលំអេសវន
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េនថា�ក់មូលដ�ន។ េគ្រត�វមានច្បោប់ស្រមាប់ករពរ
ព័ត៌មាន និង្រក�មសង�មសុីវិលែដលេដរតួនាទីជាអ�កឃា�ំេមលនូវអ
េធ�ទុក�បុកេម�ញរបស់នគរបាល ទីភា�ក់ងរេសុបករណ៍សមា�ត់
េយាធ

្របអប់ទី២៣
នគរបាលេនក�ុង្របេទសេអរី្រទ៖ ករណីែដលកំពុងវិ វ
េទម ុ

ទំនាក់ទំនងរវងស�ប័ននគរ
និងបរិស�នជុំវិញរបស់ស�ប័នេនះមានសភាពច្រ
ស�ប័ននគរបាលេធ�ករេលទិដ�ភាព២៖ ករេ្រ
្របាស់កមា�ំងេដម្បីេលកស�ួយច្បោប់ និងផ�ល់េសវដល់ស
ទូេទ។ េនក�ុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា ្របេទសេអរី្រទ េ
ែបបេនះ្រត�វបានេគេមលេឃញច្បោស់្រកែឡត។ ្របេទសេនះប
រំេដះ្របេទសេចញពីនឹម្រត�ត្រត្របេទសេអត្យូពី
៣០ឆា�ំមកេហយ
ែដលករតស៊ូែបបេនះមិនទន់ដល់ទីប��ប់េនេឡយេទ េដយេ
មានករវយ្របហរគា�េឡងវិញេនក១៩៩៨ និង ១៩៩៩។
កងកមា�ំនគរបាលែដលមានបុគ�លិក្រប៥,០០០នាក់សុទ�ែត
អតី តកងទ័ ពរំេដះជាតិ េនេដមទសវត្សរ៍១៩៩០។ មូលេហតុេនាះគឺ
សម� �េនាះេទ៖ រដ�ភិបាល្រត�វយកចិត�ទុកដក់ដល់អតីតយុ
ម�ន�ីជាេមដឹកនាំខ�ះ មាន្របវត�ិជានគរបាលបេ្រមករងរជា   
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នាយនគរបាល េនក�ុងអតីតនគរបាលច្រម�ះរបស់្របេទសេអរី
្របេទសេអត្យូព

បនា�ប់មកេទៀត មានជំនួយបេច�កេទសេផ្សងៗែដល្រត�វបានផ�ល
រដ�ភិបាលហុល�ង់ េនក�ុងែផ�កេសុបអេង�ត្រពហ�
ករបេង�តនូវសភា នគរបាល ករបេង�តនូវកម�វិធីសិ
ដូេច�ះវជាក់ែស�ងណាស់គឺមាន ករែ្រប្រប�លនូវវប្ប
យា៉ងេហចណាស់ពីមា�ស់ជំនួយ និងេមដឹកនាំេឆ�មខ�ះេនក�ុង្
អ�កែដលធា�ប់បេ្រ មករងរជាេយាធាក�ុង្របេទសេអរី្រ
អំពី ករេ្រ ប្របាស់កម
ខុសពី ករេ្រ ប្របាស់កមា�ំងក�ុង្របេទស្របជា.
ត្រម�តអង់េគ�ស។ គេ្រមាងផា�ស់ប�ូរវប្បធម៌ េ

កងកមា�ំងនគរបាលេអរី្រទ េដយមានជំនួយពីរដ�ភិបា
មានេគាលបំណងេធ�ឲ្យសេ្រមចេជាគជ័យ
កសងកមា�ំងនគរបាល្របជាធិបេតយ្យមួយ ែដលរក្សោច
សណា�ប់ធា�ប់ េដយេ្រប្របាស់កមា�ំងជ

្របភព Casper W. Vroom, សកលវិទ្យោ Maastricht, The
Netherlands, គេ្រមាងផា�ស់ប�ូរវប្បធម៌ៃនកងកមា�ំងនគរបាលេអរី្

២០០២

ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
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ក�ុង្រកបខណ�្របជាធិបេ
 សភា្រត�វេមលថាេត នគរបាលអនុវត�នូវភារកិច�របស់ខ�ួនេន
រង�ង់នី តិរដ�ឬមួយយា៉ងណ
 សភា្រត�វេមលថាេត នគរបាលអនុវត�នូវភារកិច�របស់ខ�
តម្រកមសីលធម៌ ែដល្របជាពលរដ� រំពឹងចង់ប ានឬ
ដូចជា ករ្រប្រពឹត�េដយយុត �ិធម៌ មិនលេ
និងអច្របេមលេមលទុកជាមុនបាន។ ក�ុងន័យ
សភា្រត�វេមលថាេតរដ�បាន េគារពេដយខ�
តម្រកមសីលធម៌អង�ករសហ្របជាជាតិ
ម�ន�ីអនុវតច
� ្បោប(១៩៧៩) ែដរឬយា៉ងណ(សូមអន្របអប់ទ
៦៥)។

ករបណ�ុះបណា
 ្រត�វេមលថាេត នគរបាលបានទទួលករបណ
� ុះបណា�
អប់រំវិជា�ជីវៈស្រមាប់រក្សោច្បោប់ និងសណា�ប់ធ
ក�ុងក្រមិតជាអប្បបរម ាឬយា៉ងណា។ េតនគរបាល
ករបណ�ុះបណា�លអំពី្រកមសីលធម៌ លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ 
មនុស្ស និងប
� �េយនឌ័រែដរឬយ ា៉ងណា។ សូមអនជំពូ៧
បែន�ម។
សូមអនអនុសសន៍េនក�ុងែផ�ក៦, ៧, ៨ ស�ីពីធនធា
ហិរ�� វត�ុ ធនធានមនុស្ស និងធនធានសមា�

118

IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003

119

ជំពូកទី ១១

កររក្សោករសមា�ត់និងេសវ

េសវចរកម(េពលខ�ះក៏ េហថ“េសវសន�ិសុ) គឺ 
ជាែផ�កដ៏សំខន់មួយរបស់រដ� ែដលទទួលបន�ុកេធ�ករវិភាគឯក
នូវព័ត៌មានពក់ព័ន�ជាមួយសន�ិសុខរបស់រដ� និងសង�ម ្រព
ករពរផល្របេយាជន៍ធំៗរបស់រដ � និងសង�មផងែដរ។ េទ
េសវេនះ ពឹងែផ�កេលអង�នីតិ្របតិបត�ិក៏េដយ ក៏សភាមានតួ
សំខន់ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដននូវសកម�ភាព រប
ផងែដរ។
ករគ្រមាមកំែហង និងហនិភ័យថ�ីៗចំេពះសន�ិសុខខ
្របេទស ែដលបណា�លមកពីអំេពេភវរកម�អន�រជាតិ ករជួយដូរេ្
េញ�ន កររត់ពន� ឧ្រកិដ�កម�មានអង�ករចត់តំង និងករេធ
�ស�កេដយខុសច្បោប់ ត្រម�វឲ្យមានករព្រងឹងនូវ
េសុបករណ៍សមា�ត់។ ជាពិេសស បនា�ប់ពីមាន្រពឹត�ិករណ១១
ែខក�� ឆា�ំ២០០១មក ករទទួលបាននូវ ព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យទុកចិត�
េរឿងសំខន់។ ប៉ុនា�នែខេ្រកយពីមានករវយ្របហរ រ
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្របេទសមួយចំនួន បានផ�ល់សិទ�ិអំណាចដល់េសវេសុប

សមា�ត់ ដូចជា ករែឆកករ េធ�ទ ំនាក់ទំនងតមអុីនធឺែណត ក
ឆ�ងតមទូរស័ព� និងទំនាក់ទំនងតមហ(សូមអនជំពូកទី២០ ស�ី
ពី អំេពេភវរកម�)។
 បេច�កវិទ្យោថ�ីៗ កំពុងព្រងីកសមត�ភាពែផ�កេសុបយកក
រុករក និងចប់ជនែដលស�ិតក�ុងករសង្ស័យ។ មានករ
សហ្របតិបត�ិករកន់ែតេ្រចនេឡង ជាមួយេសវេសុ
សមា�ត់នានាទំងក�ុង និងេ្រក្របេទស។ ពិតណាស់វ
សភាក�ុងករធានាថា ករេកនេឡងនូវសិទ�ិអំណាច
េសុបករណ៍សមា�ត់ វមិនផ�ុយពីេគាលករណ៍ និងច្បោប់មន
អន�រជាតិ និងសិទ�ិមនុស្សេនាះេឡ
ភារកិច�ៃនេសវចរក
លក�ណៈៃនេសវចរកម� គឺ្រត�វ្របមូល និងវិភាគព័ត
ភារកិច�ែបបេនះ ត្រម�វឲ្យមានកររក្សោករសមា�ត់ក�ុងក្
និយាយម្យោ៉ងេទៀត វអចបង�ជាេ្រគាះថា�
ែដលមានករបំពនដល់ព័ត៌មានសមា�ត់ េនក�ុងបរិបទ
ក�ុង្របេទស។ េសវចរកម� អចក�យជាករគ្រមាម
សង�ម និង្របព័ន�នេយាបាយ ែដលពួកេគមានភារកិច�ករពរ។ 
វមានករចំបាច់ ឲ្យមានករ្រត�តពិនិត្យត
្របជាធិបេតយ្យ និងេដយសភាេទេលេសវចរកម� បែ
ករ្រត�តពិនិត្យេដយនីតិ ្របតិបត�ិ។ មានែត្របព័ន�្រត
តុល្យភាពៃនអំណាចប៉ុេណា�ះ ែដលអចទប់ស�ត់នីតិ្របតិ
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សភាពីករេ្រប្របាស់ មិន្រតឹម្រត�វនូវេសវចរកម�ស
ផល្របេយាជន៍នេយាបាយរបស់ខ�ួនផ
េនក�ុង្របេទសកន់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ េសវចរកម�្
អនុវត�ភារកិច�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ្រត�វមានអព្យ
នេយាបា(គា�នបក�ពួ) ្រត�វេគារព្រកមសីលធម៌វិជា�ជ
្រត�វ្របតិបត�ិ េនក�ុងរង�ង់ៃនអណត�ិ�សបច្បោប់របស់ខ�
�សបតមបទដ �នច្បោប់ រដ�ធម� នុ�� និងករអនុវត� តម
ធិបេតយ្យទំងឡាយរបស់រ
ករ្រត�តពិនិត្យតមដន តមែបប្របជាធិបេតយ្
ចរកម� គួរចប់េផ�មេដយមាន្រកបខណ�ច្បោប់ច្បោស់ល
ែដលបេង�តអង�ករចរកម�េនះ េនក�ុងលក�ន�ិកៈរបស់រ
ែដលអនុម័តយល់្រពមេដយសភា។ លក�ន�ិកៈទំងេនះ គួរប�
បែន�មេទៀតនូវ្រពំែដនៃនសិទ�ិអំណាច វិធីស�ស� និងមេធ្យ
ករេធ�្របតិបត�ិករ  និងគណេនយ្យភាពែដលេសវច
្រត�វមា
្របអប់ទី២៤
សភា និងមូលនិធិពិេសសែដល្រត�វបានផ�ល់ឲ្យេសវច
ឧទហរណ៍ៃន្របេទសអហ្សង
“ច្បោប់េល២៥.៥២០ ស�ីពីអង�ភាពជាតិេសុបករណ៍សមា(ៃថ�ទី
២៧ ែខវិច�ក ឆា�២០០១)។
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មា្រ៣៧៖ “គណៈកម�ករជាតិទិ�សភាៃនសភាជាតិ មានសម
េធ�ករ្រត�តពិនិត្យត“ករេធ�វិភាជន៍ថវ” េទឲ្យែផ�កេផ្សង
អង�ភាពជាតិេសុបករណ៍សមា�ត់។ ក�ុងេគាលបំណងេនះ គណៈ
ជាតិទិ�សភាៃនសភាជាតិ អចអនុវត�នូវវិធានករទំងឡាយស�
ែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន ជាពិេសស
១. េដម្បីចូលរួម និងេធ�អន�រគមន៍េនក�ុងកិច�ពិភាក្សោអំព
ថវិកជាតិ ែដលអំណាចនីតិ្របតិបតិប��ូនមកសភា។ ក�ុ
�
េនះអំណាចនីតិ្របតិបត�ិប��ូន រល់ឯកសរែដលច

ទំងអស់ ជាពិេសស) ឧបសម�័ន�ស�ីពីថវិកប្រម�ង ថវិ
សមា�ត់ ថវិកមានក្រម) ឧបសម�័ន�ែដលមានប
� �ក់ពី
េគាលបំណង កម�វិធី និងេគាលបំណងៃនករចំ
២. េដម្បីសុំជំនួយពីអង�ករេសុបករសមា�ត់ទំងអស់ែ
ប��ូលេនក�ុងច្បោប់េនះ ែដលជ្រម�ញឲ្យមានករផ�
ទិន�ន័យទំងអស់ ្របវត�ិ និងរបាយករណ៍ទក់ទងនឹងម
របស់អង�ករទំងេនាះ។ ក�ុងករណីចំបាច់ ទិន�ន័
ឯកសរ ែដលមានែចងេនក�ុងម៣៩ ៃនច្បោប់េនះ
្រត�វេអយមានផងែ
៣. េដម្បី្រត�តពិនិត្យតមដនេមល
វិភាជន៍ថវិក្រត�វបានផ�ល់ �សបតម េគា
ែដលមានែចងេនក�ុងច្បោប់ថវិកែដរឬ 

៤. េដម្បីេរៀបចំជារបាយករណ៍្របចំឆា�ំ ដក់ជូនសភ
្របធានាធិបតី ក�ុងេនាះម) របាយករណ៍វិភាគ និង
តៃម�េលករចយវយថវិក ែដលបានផ�ល់ឲ្យអង�ករេ
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សមា�ត់ ) របាយករណ៍ពន្យល់អំពីលទ�ផលៃនករ្រត�តពិ
តមដន និងសកម�ភាព្រត�តពិនិត្យតមដន
កម�ករទ�ិសភារួមទំងអនុសសន៍េ”។

្របភព៖ ច្បោប់េ២៥.៥២០ ស�ីពីអង�ភាពជាតិេសុបក
សមា�ត់ៃន្របេទសអហ្សង់ទីន ៃថ២៧ ែខវិច�ិក ឆា�២០០១

រដ�ភាគេ្រ ចន េធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមដនជាផ�ូវក
តមរយៈគណៈកម�ករ្រត�តពិនិត្យតមដនរបស់សភា។
ៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនរបស់គណៈកម�ករសភា ែដលបា
រួចេហយ ដូចជា គណៈកម�ករករពរជាតិ ឬគណៈកម�ករកង
្របដប់អវុធរបស់សភា េពលខ�ះវិសលភាពេនះ្រត�វប
េដយប��ូលប
� �

ទក់ទងនឹងករេសុបយកករណ៍ស

ែថមេទៀត។ េនក�ុង្របេទសខ�ះ សភាបានបេង�តគណៈកម�ករ ឬ
គណៈកម�ករ ែដល្រត�តពិនិត្យតមដ នជាពិេសសេ
េសុបករណ៍សមា�ត
គណៈកម�ករ្រត�តពិនិត្យតមដនរបស់សភា ្រត�វមា
ទទួលបាននូវព័ត ៌មាន មានតួនាទីក�ុងករែតងតំង្របធ
េសុបករណ៍សមា�ត់ និង្របធាន្រត�តពិនិត្(សូមអន្របអប់ទ
២៤ស�ីពីមូលនិធិ ពិេសស)។
េ្រកពីគណៈកម�ករមានសមត�កិច�របស់សភា ឬមិន
កម�ករេនះ រដ�ខ�ះបានបេង�តជាផ�ូវករនូវគណៈកម�ករ្រត�តពិនិ
ករេសុបករណ៍សមា�ត់ េនខងេ្រកអង�នីតិ្របតិបត�ិ ឬខុ
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ជាធម�តស�ប័ន្រត�តពិនិត្យរបស់ខុទ�កល័យ និងនីតិ្របតិបត�
មុខងរែផ�ក្រគប់្រគង ឬរដ�បាល មិនសូវមានភាពឯ
ពួកេគខុស ពី គណៈកម�ករសភាែដលមានតំណាងមកពីគណ
នេយាបាយ ច្រម

្របអប់ទី២៥
ករអនុវត�ខ�ះៗរបស់គណៈកម�ករសភាទក់ទងនឹងឯកសរ

 ្របសិនេបចំបាច់ គណៈកម�ករ្រត�វជួប្របជុំ
 គណៈកម�ករ រយករណ៍ជូនសភាេពញអង� េដយ
ពិភាក្សោេដញេដលជាស(េលប�
� មិនសមា�ត)។
 គណៈកម�ករ មានសិទ�ិេស�សុំព័ត៌មានណាមួយែដលមិនបេង
នូវព័ត៌មានអំពី្របតិបត�ិករែដលកំពុងអនុវត� ឬេស�សុំេឈ
និងបុគ�លិករបស់េសវចរកម
 គណៈកម�ករ អចបេ��ញព័ត៌មានណាមួយបនា�ប់ពីខ�
កំណត់ (តមមតិភាគេ្រចនដច់ខត ឬមតិភាគេ្រ) ថា 
ព័ត៌មានេនាះ វមានផល្របេយាជន៍ដល់ស
 គណៈកម�ករ មិនដក់កំហិតខ�ួនឯងចំេពះព័ត៌មានែដល្
បានេស�សុំេនាះេទ។ តមគំនិតផ�ួចេផ�មរបស់ខ�ួន រដ�ម�ន�ីទទ
បន�ុកេលេសវចរកម� ្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានដល់ គណៈកម
េនេពលណាែដលព័ត៌មានែបបេនាះអចជួយ
ឲ្យមានករយល់ដឹងេពញេល

ក្រមិតស្រមាប់េសវចរកម�េនក�ុង្របេទសកន់លទ�ិ្រប
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ទ្រមង់ដ៏ជាក់លក់ៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដ
េសុបករណ៍សមា�ត់ ទទួលរងឥទ�ិពលពី្របៃពណីច្បោប់ ្
នេយាបាយ និងកត�្របវត�ិស�ស�របស់រដ�។ ឧទហរណ៍ ្រប
ទទួលរងឥទ�ិពលពី ្របេទសអង់េគ�ស ែដល្របៃពណីច្បោប់រប
គឺអនុវត� ខំមិនឡ ( common law) ដូេច�ះ្របេទសទំងេនះេ្រប្រ
តុលករជាអ�ក្រត�តពិនិត្យតមដនេទវិញ។ ផ�ុយេទវិ
ពិនិត្យតមដនេដយសភា ទំនងមានករគាំ្រទេ្រច
េនទ�ីបអឺរ៉ុប និង្របេទសែដលទទួលរងករគាបសង�ត់ពីអ
នគរបាលេនក�ុង្របវត�ិស�ស�សម ័យទំេនប។ សហរដ�អេមរ
យន�ករ្រត�តពិនិត្យតមដន េនក�ុងអង�នីតិ្របតិបត�ិ អង� នីតិ
និងតុលករសហព័ន�។ ្របេទសកន់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្
បេង�តស�ប័ន ឬករិយាល័យទទួល និងេដះ�សយពក្
ែដលមានសិទ�ិអំណាច េធ�ករេសុបអេង�តនូវករេចទ្របក
រំេលភសិទ�ិមនុស្ស េដយេសវចរកម� និងមាន
អំណាចក�ុងករជ្រមាបជូនសធារណៈជន អំពីលទ�ផលៃនក
អេង�តេនាះ(សូមអនជំពូក១៦ អំពី ស�ប័នទទួល និងេដះ�ស
ពក្យបណ�)។
វិសលភា
ជាញឹកញាប់ ៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនេលេសវេ
សមា�ត់មានវិសលភាពមិនទូលំទូលយ។ េនះវអចពក់ព
្របេភទៃនសកម�ភាពេសុបក រណ៍េ(ករេសុបករណ៍ក�ុង្រប/
ករេសុបករណ៍្របឆាំងតបវិញ ឬករេសុបករណ៍េដ) ឬ 
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វអ�ស័យេលប ��ែដល្រត�វេសុបយកព័ត៌មាន(វិធី ស�ស�
្របតិបត�ិ សកម�ភាពលួចល)។  

ករពិភាក្សោេដញេដលរបស់សភាជាសធារណៈ ន
ជាទូេទ េនក�ុងសង�ម្របជាធិបេតយ្យ ករ្រត�តពិន
េលករឈ�បយកករណ
េនមានលក�ណៈមិនសូវេបកចំហនិងរីកចេ្រមនេបេ្រ
េធៀបេទែផ�កេផ្សងេទៀតរបស់រដ�។

ឧទហរណ៍ ករពិភាក

េដលេដយគណៈកម�ករសភា ែផ�ក្រត�តពិនិត្យតមដន
ករណ៍ មិនបានេធ�េពញេលញ និងេបកចំហ េហយសមាជិក
ែដលបានចូលរួម អច្រត�វេធ�សម្បថជាពិេសសថាខ�ួនេគ
ករណ៍ៃនព័ត ៌មានសមា�ត់ទំងឡាយែដលខ�ួនបានដឹង។ 
គិតពី ទ្រមង់េផ្សងៗៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដន ែដលបា
សង�ម្របជាធិបេតយ្យ ខិតខំរក្សោតុល្យភាពរវងក
�សបច្បោប់ និងគណេនយ្យភាពរបស់អង�ករេនាះ តមរយ
ពិនិត្យតមដនជាេទៀងទត់ និយាយម្យោ៉ង និងម្យោ៉ងេទៀត
ភាពសមា�ត់របស់ខ�ួន និងេដម្បីករពរសន�ិសុខជាតិ្រ
្របសិទ�ភា
ករែបងែចកភារកិច
ករេរៀបចំមេធ្យោបាយ រចនាសម�័ន�ស្រមាប់្រត
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េលអង�ភាពេសុបករណ៍សមា�ត់ គឺេដម្បីបេ���សនូវមុខនាទីផា
របស់អង�ករមួយ ឬទីភា�ក់ងរមួយ។ ្របែហលេដ
ស�ប័នដច់េដយែឡកពីគា�េ្រចនែបបេនះេហយ ដូចជ
កមា�ំង្របដប់អវុធ និងកងនគរបាល ឬកងេសុបក
ក�ុង្របេទស និងកងេសុបករណ៍សមា�ត់េ្រក្របេទសដូចេ
េទបបានជា មានកររីកសយនូវអង�ករេសុបករណ៍សម
គា�ផងែដរ។ ក ររីកសយែបបេនះអចមិនសូវមាន្របសិទ�
អចជ្រម�ញឲ្យមានករ្របកួត្របែជងគា� តមែ
ធិបេតយ្យ ែតជា ទូេទ េគចត់ វបានបង�ឲ្យមានករ្រត�ត
តមែបប្របជាធិបេតយ្យ។ ដូេច�ះ រដ�ភាគេ្រចនមានេសវ
ែឡកពី គា�ស្រមាប់េសុបករណ៍ខងក�ុង និងស្រមាប់េសុ
េយាធា។ ករែបងែចកដច់ែបបេនះ វល�ស្រមាប់ករ្រត�ត
ែបប្របជាធិបេតយ្យ ក៏ប៉ុែន�វេធ�ឲ្យករ្របមូលព័ត៌មានសមា�
វិភាគមានលក�ណៈរយបា៉យមិន្រូលផ�ុំ ែដលអចបង
មប

ពិេសសេ្រកយករវយ្របហរេភវរកម�េទេលសហរដ�
ករបណ�ុះបណា�លបុគ�លិកេសុបករណ៍សមា

ករបណ�ុះបណា�ល និងករកសងអ�កជំនាញខងេសុ
គឺជាគន� ឹះមួយៃនករ្រត�តព ិនិត្យតមដន។ ជាពិេសស ក
វិជា�ជីវៈ ករបេង�តឲ្យមានកេប�ជា�ចិត�ខ�ស់ចំេពះប
ធិបេតយ្យ និងេគាលករណ៍សិទ�ិមនុស្ស ក៏ដូចជាករទទួលខ
របស់្របជាពលរដ�គឺ មានសរៈសំខន់ណាស់ ស្រមាប
បណា�លបុគ�លិកេសុបករណ៍សមា�

្របេទសកន់លទ�ិ្រ
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ធិបេតយ្យ ចង់េធ�ករបណ�ុះបណា�ល្របជាពលរដ�សុីវិលខ

ចរកម� និងផ�ល់ម ុខងរឲ្យេគេធ�ខងែផ�កចរកម� េដយមិន
ែផ�កេនះស�ិតេនេ្រកមេយាធាេ
ឯកសរមិនសមា�ត
កត�មួយេទៀត ែដលអចជួយស្រម�លដល់ករ្រត�តពិនិត្
គណេនយ្យភាព គឺថា ព័ត៌ម ានអំពីសកម�ភាពចរក
សធារណជនបានដឹងឮ និងទទួលបានេ្រកយពីរយៈេ
�សបមួយ។ េគអចជ្រម�ញករងរេនះបាន តមរយៈច្បោប់ស�
ភាពក�ុងករទទួលព័ត៌មាន និងតមរយៈករ បេង�តច្បោ
ករបេ��ញឯកសរសមា�ត់ េ្រកយពីរយៈេពលដ៏
ណាមួយ។ ករបេង�តឲ្យមានតមា�ភាព និងករ្រត�តពិនិត្
េដយសធារណជន អចស្រម�លករ្រត�តពិនិត្យ
ធិបេតយ្យ(សូមអនជំពូក២១)។
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
យន�ករ្រត�តពិនិត្យតមដនរ
 ្រត�វធានាថាសភា មានគណៈកម�ករម ួយ ឬអនុគ
មួយ ែដលមានអណត�ិជាក់លក់ក�ុងករ្រត�តពិនិ
េលេសវចរកម�ទំងអ(សូមអនករេ្រប�បេធៀបេនជំ
១៥ស�ីពីគណៈកម�ករសភ
 ្រត�វធានាថា អណត�ិរបស់ស�ប័នេនាះ្រត�វប ា
ច្បោស់ និងមានករកំហិតតិចបំផុត តមែដលេធ�េទប
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សមាជិករបស់ស�ប័ន េនាះមានសិទ�ិទទួលបានរល់
ដ៏ ចំបាច់ទំងអស់ និងម ានជំនាញ្រគប
 ្រត�វធានាថា គណៈកម�ករសភាចត់វិធានករ និ
ជាេទៀងទត់អំពីលទ�ផល េសចក�ីសន�ិដ�ន និងអនុស
របស់ខ�ួន។

្រកបខណ�្របជាធិបេតយ្យ និង
 ្រត�វធានាថា ច្បោប់ស�ីពីចរកម�្រគបដណ
� ប់េល
េ្រកម៖ ច្បោប់េនះ្រត�វកំណត់ឲ្យបា នច្បោស ្រពំែដន
្របតិបត�ិករ សហ្របតិបត�ិករ ភារកិច� ភារកិច�រយក
ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេសវចរកម�។ េ្រកពីេនះ 
កំណត់ពី វិធីស�ស�ដ៏ជាក់លក់ ែដលេ្រប្របាស់េដម
ព័ត៌មាន និងវិធីរក្សោកំណត់្រតែដលមានព័ត៌មានលំអ
បុគ�ល រួមទំងស �នភាពរបស់បុគ�លិកចរកម�ផង
 ្រត�វពិនិត្យតមដនថាេតេសវចរកម� មានអព្យ
នេយាបាយ និង្របតិបត�ិេទតម្រកមសីលធម៌វិជា�ជីវ
តមករេប�ជា�ចិត�ចំេពះបទដ�ន្របជាធិបេតយ្យ 
ទទួលខុស្រត�វចំេពះ្របជាពលរដ�ែដរឬយ
 ្រត�វធានាថា គណៈកម�ករសភា្រត�តពិនិត្យតម
ចរកម� ចត់វិធានករេដម្បីធានាថាបុគ�លិកចរកម
ករបណ�ុះបណា�លពីេគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យ និងច
ពី សិទ�ិមនុស្ស
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 សភា ្រត�វបេង�តច្បោប់ែដលេបកផ�ូវឲ្យស�ប័នរ៣មាន
តួនាទីបំេពញគា�េទវិញេទមក ដ
-

អង�នី តិ្របតិបត�ិ មានករទទួលខុស្រត�វចុងេ្រក
ករអនុវត�ភារកិច� និងកំណត់អទិភាពេល
ចរកម�

-

សភា បេង�តច្បោប់ពក់ព័ន� តមដនថវ
្រត�តពិនិត្យេមលករអនុវត�តួនាទី និងមុខង
ចរកម�របស់រដ�ភិបាល។ សភាមិនគួរល
ចូលេទក�ុង ្របតិបត�ិករចរកម�របស់រដ
េនាះេទ

-

តុលករ េចញដីកេកះេហ ្របសិនេបេសវ
បំពនេល្រទព្យសម្បត�ិឯកជន/ឬករេធ�ទំនាក់ទំន
ជាឯកជន។ តុលករ េធ�ករតមដនថ
ចរកម� ពិតជាបាន្របតិបត�ិក�ុងរង�ង់ច្បោប់កំណ
យា៉ងណ

តមា�ភាព និងគណេនយ្
 ្រត�វធានាថា មានករពិេ្រគាះេយាបល់ ឬមានក
ដល់គណៈកម�ករ្រត�តពិនិត្យចរកម� របស់សភាអំព
នេយាបាយចរកម�ទូេទែដលេរៀបចំេដយអង�នីតិ្របត
 ្រត�វធានាថា គណៈកម�ករ្រត�តពិនិត្យកិច�ករចរក
អចធានាថាេសវចរកម� ្របតិបត�ិេ ទតមច្
គណេនយ្យភាព េនេពលែដលខ�ួនរក្សោនូវព័ត៌មានសមា�
្របសិទ�ភាព គឺ្រត�វេគារពតមប្ប��ត�ិៃនច្បោប់ទ
ដក់ែខ្សអត់ថតយកសេម
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 ្រត�វធានាថា គណៈកម�ករទទួលបានព័ត៌មានេពញេ
សកម�ភាពរបស់ទីភា�ក់ងរចរកម� េហយគណៈកម�ករមា
តួនាទីែតងតំង្របធានៃនេសវចរកម�ទ
ប�
� ទក់ទងនឹងព័ត ៌មានសមា
 ្រត�វធានាថា ច្បោប់ស�ីពីសិទ�ិទទួលព័ត៌មានគឺជាម
សំខន់មួយក�ុងករធានាគណេនយ្យភាព និងករ្រត�
តមដនទំងេដយផា�ល់ និងេដយ្របេយាលេ
ចរកម�
 ្រត�វបេង�តឲ្យមានករ េធ�សវនកម�ពិេសស ក�ុងករណីម
ពក់ព័ន�ជាមួយមូលនិធិសមា�ត់ េដម្បីរក្សោតុល្
ព័ត៌មានសមា�ត់ និងគណេនយ្យ
 ្រត�វធានាថា លក�ខណ�វិនិច�័យ និងករពន្យោករបេ
សមា�ត់ មានែចងេនក�ុងច្បោប់ េដម្បីធានាដល
តមា�ភាព។ ្រត�វេធ�ករផ្សព�ផ្សោយជាេទៀងទត
របាយករណ៍ ែដលធានាេដយច្បោប់ស�ីពីសិទ�ិទទួលព
សូមអនជំពូក២០ ស�ីពីេភវរកម� និងែផ�កទី ៦ ស�ីពីធនធានហិរ��វត�!
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ជំពូកទី ១២
្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយាធាឯក

រដ�មានសិទ�ិផា�ច់មុខ ក�ុងករេ្រប្របាស់កមា�ំងេដយ
និងជាអ�កផ�ល់េសវសន�ិសុខែតមួយគត់ ែដលទទួលខុស្រត�វចំេ
ករផ�ល់សន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងករករពរពីករគ្រមាម
ខងេ្រក។ េទះដូេច�ះក៏េដយ េនក�ុងរយៈេពលប៉ុនា�នឆា�ំ
ចរន�ៃនជេមា�ះៃផ�ក�ុង បានបេង�តឲ្យមានបាតុភូតថ�ីមួយែដលេគ
ថាជាករេធ�ឯកជននូបនីយកម�វិស័យសន�ិសុខ។ តួអងសន�ិសុខម
�
ែមនរដ�ខ�ះ បានេលចរូបរងេឡង េហយវបានបង�ក
ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យតមែបប្របជាធិបេតយ្យ 
ែដឡធា�ប់េធ�ពីម ុនៗមក
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ចប់តំងពីទសវត្សរ៍ឆ១៩៩០មក មានក ររីកសយ
្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខឯកជន និងេយាធ ាយា៉ងេ្រចន។ ជាទូេ
ែបងែចក្រក�មហ៊ុនទំងេនះ៣្រក�មធំៗ៖ ភតិករ(្រក�មទហ៊ន
ឈ�ួលច្បោ) ្រក�មហ៊ុនេយាធាឯកជន និង្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខឯក
វសំខន់ខ�ំងណាស់ថា សកម�ភាពរបស់តួអង�ទំងេនះ្រត�
េ្រកមករ្រត�ត្រតរបស់យន�
មុខងរ និងេ្រគាះថា�ក់ៃន្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយា
ភាគេ្រ ចនបំផុត មានែតរដ�េ្រកយជេមា�ះ ឬបរជ័យេន
ែដលមានបំណងេ្រ ប្របាស់្រក�មហ៊ុន សន�ិសុខ និងេយាធ
រដ�ទំងេនះេធ�ែបបេនះ េដម្បីបំេពញ នូវកង�ះខតកមា�ំង
និងកមា�ំងេយាធាែដ លមិនមានករហ�ឹកហ�ឺន្រគប
ដូេច�ះរដ�ទំងេនះមិនមានសមត�ភាពក�ុងករផ
សន�ិសុខដល់្របជាពលដ�របស់ខ�ួន ន
រ
/ឬ្រក�មេផ្សងៗ ឬមួយពួកេ
មិនចង់កន់កប់ផា�ច់មុខេលករ្រត�តពិនិត្យ ត
ធិបេតយ្យពិតៗ េទេលវិស័យសន�ិសុខរបស់ខ�ួនផា�ល់ឬមួយពួក
ជួប្របទះនូវជេមា�ះខងក�ុងរ
េនក�ុងកលៈេទសៈែបបេនាះ ករ េ្រប្របាស់្រកមហ៊ុ
�
ន
និងេយាធាឯកជន ហក់ដូចជាម ានផលវិជ�មានក�ុងរយៈេ
ជាពិេសស

ទក់ទងនឹងករព្រងឹងជំនាញវិជា�ជីវៈ និងសមត

ហ�ឹកហ�ឺនថា�ក់ជាតិរួមទំងអចបេង�ននូវទំនុកចិត�មកេលខ�
ផងែដរ។ េទះដូេច�ះក�ី ផលប៉ះពល់អវិជ�មានមកេលដំេណ
្របជាធិបេតយ្យភាវូបនីយកម� អចមានក្រមិតខ�ស់ និងស�
ដូចមានបង�ញេនក�ុង្របអប២៦។
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ស�ប័នសធារណៈ និងស�ប័នែដលបានជាប់េឆា

្របជាធិបេតយ្យ និងជាពិេសស គឺសភាៃ“ជាអ�កជួល្រក�មហ៊
ឯកជន” ្រត�វករនូវយន�ករ្រគប់្រគាន់ និងមាន្របសិ
ស្រមាប់្រត�តពិនិត្យតមដនតមែបប្របជាធិបេតយ្យ ម
េលរចនាសម�័ន�របស់រដ�ខ�ួនឯងេនាះេទ ែតែថមទំង្រត�តពិនិ
ដនេលជំនាញរបស់្រក�មហ៊ុន/សន�ិសុខឯកជន ែដលខ�ួនបា
ជួលឲ្យមកបំេពញភារកិច�ផងែដ
្របអប់ទី២៦
្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយាធាឯកជន និងេ្រគាះថា�ក់ធំៗចំេពះ
ធិបេតយ្
 តួអង�សន�ិសុខឯកជន អចេធ�ឲ្យែផ�កេ/សន�ិសុខមាន
ស�ិរភាពខ�ះែដរ ក៏ប៉ុែន�េនក�ុងរយៈេពលែវង រដ�ភិបាលខ�
េមលេឃញថា ករពឹងេលកមា�ំងេយាធាគឺជាវិធី
សំខន់មួយក�ុងករជួយេដះ�សយ(ៃផ�ក�ុង)។
 ករជួលជំនាញករបរេទស បេង�តឲ្យមានប��ជាេ្រច
ករប៉ះពល់េទដល់េបសកកម�/សន�ិសុខ និងថវិករបស់
្របេទសេនាះ។ តមទស្សនៈ្របជាធិបេត
អភិបាលកិច�ល� ប
� �ទំងេនះជានិច�ជាកល្រត�វែត
េនក�ុងកិច�ពិភាក្សោេដញេដលជា
និងេដយសភ
 េនក�ុងករណីភាគេ្រចន តួអង�ឯកជនទំងេនះេដ
ទី ភា�ក់ងរឈ�ួញកណា�លលក់អវុធ េនេ្រកមរូបភា
ក�ុងេបសកកម� (�សបច្បោ) របស់តួអង�ដៃទ។

13

ទហ ៊នសុីឈ�ួលច្
ទហ ៊នសុីឈ�ួលច្បោំង គឺជា បាតុភូតរងចំណាស់បន�ិច
ជេមា�ះថ�ីៗេនះបង�ញថាទហ៊នសុីឈ�ួលច្បោំងេនះ េន
វត�មានេនក�ុង្របេទសជាេ្រចន េនក�ុងពិភពេលកេនះ។ 
ៃនទហ ៊នសុីឈ�ួលច្បោំង មានេនក�១ៃន

អនុស��

អន�រជាតិ្របឆាំងនឹងករ េ្រជសេរស ករេ្រប្របាស់ ករផ�ល់
និងករបណ�ុះបណា�លទ ហ៊នសុីឈ�ួលឆា�ំ១៩៨៩ ែដលបា
អនុម័តេដយមហសន�ិបាតអង�ករសហ្រប
េនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចេល៤៤/៣៤ ចុះៃថ�ទី ៤ ែខធ�ូ ឆា�ំ១៩៨៩។
អនុស��បានចូលជាធរមានេនៃថ២០ ែខតុល ឆា�២០០១
ក៏ ប៉ុែន�មកដល់េពលេនះមានែត្របេទសបីបួនប៉ុេណា
ែដលបានផ�ល់សច�ប័នេលអនុស�� េនះ
អនុស��េនះបានព្រងីកនិយមន័យែដលមានែចងេនក�ុង

៤៧ៃនពិធី សរបែន�ម១ េទេលអនុស��្រក�ងហ្សឺែណ ឆា�ំ១៩៤៩
(ជាពិេសសទក់ទងនឹងជន ែដល្រត�វបានេគជួលឲ្យចូលរួ
សកម�ភាពហិង្សោ េដយមានេគាលបំណងផ�ួលរំលំរដ�ភ
ឬ្របឆាំងនឹងដីកធម �នុ��របស់រដ�មួយ ឬបំពរបំពនេលបូ
ែដនដី របស់រដ�េនាះ
“មា្រ១- ស្រមាប់េគាលបំណងៃនអនុស��េ

១. ទហ ៊នសុីឈ�ួលច្បោំង គឺជាជនទំងឡ(ក)
្រត�វបានេគជួលជាពិេសស េនក�ុង្របេទស ឬេ្រ

េដម្បី្របយុទ�េនក�ុងជេមា�ះ្របដប់(ខ) ជនទំ

ឡាយណាែដល្រត�វបានេលកទឹកចិត�ឲ្យចូលរួម េ
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សកម�ភាព្របទុស�រយ ជាពិេសស េដយមានប

បានផល្របេយាជន៍ជាឯកជន និង្រត�វបានសន
ក�ុងនាមៃនភាគីមួយៃនជេមា�ះថា ពួកេគនឹងេធ�ករប៉ះ
សមា�រៈយ ា៉ងេ្រចនេលសលុប ឬផ�ល់ជាបុណ្យសក�ិម
េយាធា ដូចគា�នឹងម�ន�ីេយាធារបស់ខ�ួន េនក�ុងក
្របដប់អវុធរបស់ភាគីក�ុងជេមា�ះ(គ) ជនេនាះមិ
មានស
� �តិេនក�ុង្របេទស ែដលជាភាគីៃនជេមា�ះ
មិនែមនជានិេវសនជនេនេលទឹកដី ែដល្រគប់្រគ
ភាគីៃនជេមា�ះ(ឃ) ជនេនាះមិនែមនជាសមាជិកៃ
កមា�ំង្របដប់អវុធៃនភាគីៃនជេមា�(ង) មិន្រត�វប
ប�ូនេដយរដ
�
�ែដលមិនែមនជាភាគីៃន ជេមា�ះឲ្យ

ភារកិច�ជាផ�ូវករ ក�ុងនាមជាសមាជិកៃនកងកមា�
អវុធរបស់រដ�មួយេនាះេឡ
២. ទហ ៊នសុីឈ�ួលច្បោំង ក៏ជាជនទំងឡ
ក�ុង្រគប់ស �នភាពទំងអ(ក) ្រត�វបានេ្រជសេរ
ពិេសសេនក�ុង្របេទស ឬេ្រក្របេទសស្រ
បំណងចូលរួមេនក�ុងសកម�ភាពហិង្សោ េដយ
បំណង៖ (១) ផ�ួលរំលំរដ�ភិបាល ឬ្របឆាំងដីកធម�នុ�
រដ�មួយ ឬ (២) បំពរបំពនេលបូរណៈភាពែដនដីរ

រដ�មួយ។ (ខ) ជនទំងឡាយណាែដល្រត�វបា ទឹកចិត�
ឲ្យចូលរួមេនក�ុងសកម�ភាព្របទុស�រយ ជា
េដយមានបំ

ចង់បានផល្របេយាជន៍ជាឯកជនឬ

បានេគសន្យោថានឹងផ�ល់សមា�រៈ(គ) ជនេនាះមិនម
ស�
� តិេនក�ុង្របេទស ែដលជាភាគីៃនជេមា�ះ និង
ែមនជានិេវសនជនេនេលទឹកដី ែដល្រគប់្រគងេដ
13

ៃនជេមា�ះ។(ឃ) មិន្រត�វបានប��ូនេដយរដ�មួយេទប
ភារកិច�ជាផ�ូវករ ន(ង) ជនេនាះមិនែមនជាសមាជិ
កងកមា�ំង្របដប់អវុធៃនរដ� ែដលេនក�ុងែដនដីៃនរដ
មានករជួលេយាធាសុីឈ�ួលច្បោំងឲ្យេធ�”។
ស្រមាប់េគាលបំណងៃនអនុស��េនះ វជាបទេល�សធ�ន
្របសិនេបបទេល�សេនះ ្រត�វបាន្រប្រពឹត�េដយបុគ�ល
ែដលបានេ្រ ជសេរស េ្រប្របាស់ ផ�ល់ហិរ��វត�ុ ឬេធ�ករហ�
ទហ ៊នសុីឈ�ួលច្បោំង ឬប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត�អំេពែបបេនាះ ឬផ
េនក�ុងអំេពែបបេនាះ ឬករប៉ុនប៉ងែបបេនាះ។ េទះដូេច�ះក
មានករណីជាេ្រចនបានេកតេឡង េនេពលែដលរដ�ភ
ជំនាញករេយាធាបរេទសឲ្យបំេពញភារកិច�(ដូចជាេធ�ជាអ
េបកយន�េហះ ឬចូលរួមក�ុង្របតិបត�ិករ្របឆាំងេភវរកម)។
អ�ករយករណ៍ពិេសសអំពីទ ហ៊នសុីឈ�ួល របស់គណៈកម
សិទ�ិមនុស្សអង�ករសហ្របជាជាតិ បានេលកជាអនុសសន
របាយករណ៍របស់គាត“មហសន�ិបាត្រត�វអេ��ញដល់
ទំងអស់ ែដលមិនទន់ក�យជាភាគីអនុស��ឲ្យផ�ល់សច
ចូលជាសមាជិកៃនអនុស��។ ទន�ឹមនឹងេន
អង�ករសហ្របជាជាតិក៏្រត�វ អេ��ញរដ�ជាសមាជិកៃនអនុ
ឲ្យេធ�ករពិនិត្យេឡងវិញនូវ ច្បោប់ជាតិរបស
េដម្បីឲ្យច្បោប់ជាតិទំងេនះ�សបជាមួ ” (កថាខណ�ទី
៧០)។
្រក�មហ៊ុនេយាធាឯក
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្រក�មហ៊ុនេយាធាឯកជន ជា្របេ“ទហ ៊នសុីឈ�ួលច្”
ដ៏ ទំេនប។ ដូេច�ះ ពួកេគបំេពញករងរេដម្បីផលចំេណញ តម
ករផ�ល់េសវេយាធា និងហ�ឹកហ�ឺន ឬចូលរួម្របយុទ�ផ
មិនផា�ល់។ តមទស្សនៈច្បោប់ ពួកេគមិនចូលេទក�ុងនិយម
ចេង��តៃនកងកមា�ំងទហ៊នសុីឈ�ួលច្បោំងេនាះេទ េដយ
េនះអចមាន្រក�មទហ៊នចូលនិ វត�ន៍ អ�កែដលែលងសកម�េន
កងកមា�ំងសន�ិសុខ។ ្រក�មហ៊ុនេយាធាឯកជន ផ�ល់នូវេសវជា
ចប់ពីេសវ្របយុទ� និង្របតិបត�ិករគាំ្រទ ឬេសវផ�
េយាបល់ និងេសវហ�ឹកហ�ឺន រហូតដល់េសវទិញដូរអវុធ ចរក
រំេដះចំណាប់ខ�ំង ជាេដម។ េដយមិនគិតពី្របេភទ
ពួកេគផ�ល់ឲ្ លក�ណៈជារួមរបស់ពួកេគគឺេធ�្របតិបត�ិករ
សំេណរបស់រដ�ភិបាល ជាពិេសស ក�ុងស�នភាពមាន
ឬដំណាក់កលៃនករកសង្របេទសេឡងវិញេ្រក
ឧទហរណ៍ៃន្រក�មហ៊ុនេយាធាឯកជនមួយ គឺ្រក�
MPRI ែដលមានមូលដ �នេនសហរដ�អេមរិក។ ្រក�មហ៊ុន
្រក�មហ៊ុនអជីព ែដលចូលរួមេនក�ុងប��ករពរជាតិតមរ
សន្យោ េដយផ�ល់នូវករគាំ្រទ និងជំនួយេនក�ុងប�� ទ
ករករពរជាតិ ដូចជា ជំនាញខងអនុវត�ច្បោប់ និងក
ជាអ�កដឹកនាំជាេដម។ ្រក�មហ៊ុនេនះ្រត�វបានបេង�តេឡ
អតី តម�នី េយាធាជាន់ខ�ស់
�
េ
១៩៨៨ េហយ្រក�មហ៊ុនេនះេន
នក�ុង
ែតបន�្របតិបត�ិករេដយអតីតបុគ�លិកេយាធាេន

្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខឯកជន
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្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខឯកជន ផ�ល់េសវនានាទក់ទង
ករពរអជីវកម� និង ្រទព្យសម្បត�ិ ដូេច�ះសកម�ភាពរបស់ព
រួមចំែណកដល់ករទប់ស�ត់បទេល�ស។ ដូេច�ះ ្រក�មហ៊ុនសន�ិស
ឯកជន េកតមានេន្រគប់ទីកែន�ង ក៏ប៉ុែន�និនា�ករថ�ីៗេនះប
ករេ្រ ប្របាស់េសវសន�ិសុខឯកជនេនះ បានេកនេឡង ជ
េនក�ុងតំបន់ែដលមានជេមា�ះ ែដលមា�ស់អជីវកម�ចង់បាននូ
ករពរឲ្យបានេ្រចនជាងរដ�ែដលអចផ�ល់ឲ្យ។ េគេជឿថ
ែបបេនះ យកចិត�ទុកដក់ខ�ំងេទេលករករពរ្រទព្យសម្
បុគ�លិកេ្រចនជាងេយាធា។ េទះដូេច�ះក៏េដយ ជាក
ជាក់ែស�ង ជាញឹកញាប់្រក�មហ៊ុនទំងេនះមានទំងជ
និងជំនាញសន�ិសុខ េដយសរជំនាញ២េនះជាត្រម�វករ
ចំបាច់េនក�ុងតំបន់ែដលមានជេមា�ះ។ ដូេច�ះវពិបាកនឹ
ដច់ថា្រក�មហ៊ុនណាជា្រក�មហ៊ុនេយាធា និង្រ
្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ
េដយសរមានកររីកសយនូវតួអង�សន�ិសុខ និងសរ
របស់វ វក៏កន់ែតមានសរៈសំខន់ខ�ំងេឡងៗស្រ
្របជាធិបេតយ្យ ជាពិេសស សភា្រត�វធានាឲ្យមានប
ៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនេលតួអង�ថ�ីៗទំងេនះ េនក�
សន�ិសុខ េបមិនដូេច�ះេទ េគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យនឹង
នូវករគ្រមាមកំែហងជាក់ជាម
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ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ែផ�កច្បោ
 ្រត�វ�សវ្រជាវឲ្យេឃញថាេត រដ�របស់អ�កជាភាគី
អន�រជាតិ្របឆាំងករ េ្រជសេរស ករេ្រប្របាស់ ករផ�ល
និងករហ�ឹកហ�ឺនទហ៊នសុីឈ�ួលច្បោំង និងបានអនុម័តន
ពក់ព័ន�ដ៏ល�ៗែដរឬយ ា៉ង
 ្រត�វប
� �ក់ថា េតមាន្រកបខណ�ច្បោប់ជាធរ
្រគបដណ�ប់េល្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយាធាឯកជន
យា៉ងណ
េគារពបទដ �ន និងករដក់ទណ�កម�
 េនេពលែដល្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយាធាឯកជន
្របតិបត�ិករេនឯបរេទសេនក�ុងតំបន់ជេមា�ះ សូម

ទឹកចិត�សភារបស់អ�កឲ្យេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ សកម�ភ

្រក�មហ៊ុនទំងេនាះ ែដលមានមូលដ�នេនក�ុង្របេទសរ
ថាេត្របតិបត�ិកររបស់ពួកេគ វ�សបជាមួយយុទ�
សន�ិសុខជាតិ ឬេគាលនេយាបាយបរេទស និងច្បោប់ 
និងេសចក�ីសេ្រមចអន�រជាតិពក់ព័ន�ែដរឬយា
 តមច្បោប់ ្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយា

មិន្រត�

អនុ��តឲ្យេធ�្របតិបត�ិករ េនក�ុងតំបន់ ឬេនក�ុង្របេ
ជាកម�វត�ុៃនករដក់ទណ�កម�អវុធេ

តមា�ភ
 ្រត�វដឹងថា គា�ន្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និងេយាធាឯកជន

14

បានអនុ��តឲ្យេធ�្របតិបត�ិករ េនេលទឹកដីរប
េដយគា�នករអនុ��តជាមុនពីសភាេឡយ សូម្បីកែន
ពួកេគ្របតិបត�ិេនាះ ្រត�វបានេស�សុំ ឬេដយមានករ្រ
ពី រដ�ភិបាលក៏េដ
 ្រត�វធានាថា ថវិករបស់រដ�ភិបាលស្រមាប់្រក�មហ៊
និងេយាធាឯកជន និងសកម�ភាពរបស់ពួកេគ្រត�វស�ិតេន
ករ្រត�តពិនិត្យរបស់
គណេនយ្យភ
 ្រត�វធានាថា សភាេធ�ឲ្យរដ�ភិបាលមាន
ចំេពះរល់ទេង�ទំងអស់របស់្រក�មហ៊ុនសន�ិសុខ និ
ឯកជន ចំេពះម ុខច្បោប់ និងករអនុវត�ជាក់ែស�ង េន
្របេទស និងេនេ្រក្រប
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ែផ�កទី IV

សន�ិសុខជាតិេនេ្រកមករ្រត�តព
េដយសភា៖ លក�ខណ� និងយន�
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ជំពូកទី ១៣

លក�ខណ�ៃនករ្រត�តពិនិត្យេ
ភា្របកបេដយ្របសិ

ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភា េទេលវិស័
វអ�ស័យេលអំណាចែដលសភាមានចំេពះរដ�ភិបា
សន�ិសុខ។ េនក�ុងបរិបទេនះ អំណាចមានន័យថាជាសម
េដម្បី មានឥទ�ិពលេទេលជេ្រមស និងអកប្បកិរិយារបស់រ
�សប តមឆន�ះរួមរបស់្របជាពលរដ� ែដលបានសំែដងតមរយៈ   
តំណាងរ�ស�។ អំណាចេនះរួមមានសមត�ភាពតមដនក
េគាលនេយាបាយ ច្បោប់ េសចក�ីសេ្រមច និងថវិក ែ
អនុម័ត។ អំណាចេនះេចញមកពីរដ�ធម�នុ� � និងច្បោប់ ែថមទ
េចញមកពី វិធាននីតិវិធីរបស់សភា និងករអនុវត�ជាទមា�ប់
សភាផងែដរ
លក�ខណ� េដម្បីឲ្យករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដ
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េដយ្របសិទ�ភាពេទេលវិស័យសន�ិសុ
 អំណាចតមរដ�ធម�នុ�� និងច្បោប់្រត�វកំណត់ឲ្យប
 ករអនុវត�ជាទមា�ប់របស
 ធនធាន និងជំនា
 ឆន�ះនេយាបា

អំណាចតមរដ�ធម�នុ�� និងច្ប
រដ�ធម�នុ �� (ឬច្បោប់ែដលពក់ព) ែចងនូវមូលដ�នច្បោប់សំខ
បំផុតស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យរបស់សភា េទេលវិស័យស
ខណៈេពលែដលរដ�ធម�នុ ��  មានលក�ណៈខុសៗគា�ពី្របេទសម
េទ្របេទសមួយេទៀត េទត មស�នភាពនេយាបាយ
េសដ�កិច� និងសង�ម ភាគេ្រ ចនៃនរដ�ធម�នុ ��ែចង
 អង�នី តិ្របតិបត�ិ(ឧ. ្របធានាធិបតី នាយករដ�ម�ន�
រដ�ម�ន�ីករពរជ) ទទួលខុស្រត�វចំេពះេ
សន�ិសុខ។
 អង�នី តិ្របតិបត�ិ មានករទទួលខុស្រត�វចំេពះម
េនេពលែដលប្ប��ត�ិេនក�ុងរដ�ធម�នុ�� មានយុត�ធិក
បំផុត វចំបាច់្រត�វែចងនូវអំណាចរបស់សភាពក់ព័
វិស័យសន�ិសុខេនក�ុងរដ�ធម�នុ��។ រដ�ធម�នុ�� មិនងយនឹងេធ�
វិេសធនកម�េនាះេទ។ រល់ករ េធ�វិេសធនកម�រដ�ធម�
ជាទូេទវ្រត�វករ នូវមតិភាគេ្រចនេលសលប់េនក�ុងសភា
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រដ�ធម�នុ �� ជាមេធ្យោបាយដ៏សក�ិសិទ�
ក�ុងករករពរអំណាចរបស់សភា េនក�ុងែផ�កដ៏រេស
អំណាចែបបេនះ ក៏្រត�វរំេលចេនក�ុង ច្បោប់ដ៏ជាក់លក់េផ
រួមទំងរំេលចេនក�ុងវិធាននីតិវិធីរបស់ សភា។ េ្រក
្រត�វេរៀបចំបទដ �នសង�ម និងករអនុវត�ឲ្យមាន       គណេន
និងករ្រត�តពិនិត្យតមដនេ
្របអប់ទី២៧បង�ញពីសូចនាករទក់ទងនឹងអំណាចរបស
ែដលអចេ្រ ប្របាស់ េដម្បីតមដនវិស័យសន�ិសុខ។ ភាគ
អំណាចទំងេនះ នឹងមានពិភាក្សោេនក�ុងជំពូកបន

្របអប់ទី២៧
លិខិតូបករណ៍ ឬឧបករណ៍ែដលអចេ្រ ប្របាស់េដយសភ
េធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមដនវិស័យសន�ិសុខតមែបប្របជ

១. អំណាចទូេ

ក. ផ�ួចេផមេធ�ច
�
្បោ
ខ. េធ�វិេសធនកម�ច្បោប់ ឬសរេសរច្បោប់េឡ
គ. េចទសួរសមាជិកៃនអង�នីតិ្របតិប
ឃ. េកះេហសមាជិកៃនអង�នីតិ្របតិបត�ិមកបំភ�ឺេនក
ង. េកះេហបុគ�លិកេយាធ ា និងម�ន�ីរជករសុីវិលមក
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េនក�ុងស
ច. េស�សុំឯកសរពីអង�នីតិ្របតិបត
ឆ. េធ�ករេសុបអេង�តេដយ
ជ. េបកសវនករ

២. ករ្រត�តពិនិត្យថ
ក. មានសិទ�ិពិនិត្យេមលឯកសរថវ
ខ. មានសិទ�ិពិនិត្យេឡងវិញ និងេធ�វិេសធនកម�មូលនិធិក
ជាតិ និងសន�ិសុខ
គ. ្រត�តពិនិត្យថវិកតម កម�វិធី គេ្រមាង និងខ�ង
ឃ. មានសិទ�ិអនុម័តយល់្រ/បដិេសធនូវសំេណសុំបែន�ម 
ថវិកករពរជាតិ និងសន�ិសុខណ
៣. េបសកកម�រក្សោសន�ិ/ព្រងយទ័ពេនបរេទស៖ សិទ�ិរបស់
ក�ុងករអនុម័តយល់្រ/បដិេសធ
ក. ចូលរួមេនក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� មុនទ័ព្រត�
ប�ូនេទប
�
រេទស
ខ. កំណត់អណត�ិៃនេបសកកម�ធានាឲ្យមានអណត�ិ 
សហ្របជាជា
គ. សេ្រមចេលថវិកេបសកកម
ឃ. ហន ិភ័យៃនបុគ�លិកេយាធា ែដលចូលរួមក�ុងេបសក
រក្សោសន�ិភ
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ង. វិធានៃនករចូលរួ
ច. ែខ្សសង�ក់ប /្រគប់្រគ
ឆ. រយៈេពលៃនេបសកកម�។
ជ. សិទ�ិចុះសួរសុខទុក�កងទ័ ពបំេពញេបសកកម�។

៤. លទ�កម�
ក. កតព�កិច�របស់អង�នីតិ្របតិបត�ិ ្រត�វជូនដំណឹងេពញេ
ដល់សភាអំពីេសចក�ីសេ្រមចេលប��លទ�កម
ខ. សិទ�ិអនុម័តយល់្រព/បដិេសធកិច�សន្យ
គ. ពិនិត្យេឡងវិញនូវដំណាក់កលនីមួយៗៃនលទ�ក
I.

េធ�ករប
� �ក់ត្រម�វស្រមាប់ឧបករណ៍

II.

េធ�ករេ្រប�បេធៀប និងេ្រជសេរសេរង

III.

វយតៃម�េលសំេណសុំទូទត់ និងសំណ

៥. េគាលនេយាបា យទូេទស�ីពីករករពរជាតិ និងសន�ិសុខ៖ សិ
ករអនុម័តយល់្រ/បដិេសធ
ក. ទស្សនទនេគាលនេយាបាយសន�
ខ. ទស្សនទនៃនករ្រគប់្រគងវិ
គ. រចនាសម�័ន�កងកមា�ំ
ឃ. យុទ�ស�ស�េយ/េគាលករណ៍េយ
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៦. បុគ�លិកករពរជ/សន�ិសុខ
ក. សិទ�ិអនុម័តយល់្រព/បដិេសធែផនករបុគ�លិក
ខ. សិទ�ិកំណត់អតិបរមាៃនចំនួនបុគ�លិកករពរ/
សន�ិសុខ។
គ. សិទ�ិអនុម័តយល់្រព/បដិេសធ ឬសិទ�ិចូលរួមពិេ្រគ
េយាបល់អំពីករែតងតំងម�ន�ីេយាធាជាន(ដូចជា
អគ�ប�
� ក)។

ករអនុវត�ជាទមា�
ច្បោប់ មិនែមន្រគប់្រគងេលរល់ករអនុវត� និងករ្រប
ទងគា�ទំងអស់េនាះេទ។ ដូេច�ះ វចំបាច់្រត�វបេង�ត និងែថ
ទមា�ប់ និងករអនុវត�នានាែដលសភាធា�ប់េធ�ករ្រត�តពិ
កន�ងមក ែដលបានគាំ្រទេដយបទដ�នសង�ម ដូចជា ក
និងេជឿជាក់គា�េទវិញេទមក។ ឧទហរណ៍ ករជូន
និងករចូលរួមជាមួយសភ ាយា៉ងេពញេលញ

និងទន់េ

េនក�ុងករវិវត�ន៍ថ�ីៗទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិសុខ គឺ េដម្បីតមា�ភា
គណេនយ្យភាពចំេពះមុខច្បោប់ េហយក៏ជាករបេង�តនូវក
រវង្របជាជនផងែ
ធនធាន និងជំនា
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ជាទូេទ សមត�ភាពរបស់សភាក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតម
សន�ិសុខ ែតងែតរងករប៉ះពល់េដយកត�េពលេវល និងក្រ
ជំនាញ រួមទំងព័ត៌មានែដលខ�ួន

កត�េពលេវ
វជាករចំបាច់ខ�ំងណាស់ស្រមាប់សភា ក�ុ

ព័ត៌មានទន់េពលេវលអំពីេចតនា និងេសចក�ីសេ្រម

រដ�ភិបាលពក់ព័ន�ជាមួយប�សន�ិសុខ និងវិស័យសន�ិសុខ។
�
មិនអចេ្រត�មខ�ួនបានល� ្របសិនេបរដ�ភិបាលជូនដំណឹង
ញ៉ុច េ្រកយពីខ�ួនបានសេ្រមចចុងេ្រកយេហយេនាះ។ 
ករណីេនះ សភានឹងជួប្របទះនូវស�នភាពមួយ
“អង�រក�យជា” េហយខ�ួនែលងមានជេ្រ មអ�ីេ្រកពីអនុ
ស
យល់្រពម ឬបដ ិេសធនូវ េសចក�ីសេ្រមចរបស់រដ�ភិ
ែតប៉ុេណា�ះ
ក�ុងេពលមានវិបត�ិជាតិ ឬេ្រគាះអសន� រដ�ភិបាលជ
សិទ�ិចត់វិធានករភា�ម រួចបានជូនដំណឹងដល់សភាជា
េទះដូេច�ះក�ី រដ�ភិបាលមិនអចេធ�សកម�ភាព្របាស់ច
្រកបខណ �ែដលសភាបានអនុម័តយល់្រពមេនាះ
េដយសរប��េគាលនេយាបាយស�ីពីសន�ិសុខ ជាប��
សភា ្រត�វមានេពលេវល្រគប់្រ គាន់េដម្បីវិភាគ និងស
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េលប�
� សំខន់ៗ ដូចជា ប��ទក់ទងនឹងថវិកករពរជាតិ 
សេ្រមចទិញអវុធ ឬក៏្រត�វពិនិត្យេឡងវិញនូវេគាលនេយាបា
ករករពរជាតិជា
វិធី មួយេដម្បីបេ���សកររងសមា�ធ េដយេពលេវលគឺ្រត�វេ
ជាយុទ�ស�ស�ែដលមានលក�ណៈបង�ទុកជាមុន។ ្រប២៨
បង�ញពីធាតុខ�ះៃនយុទ�ស�ស�ែបបេនាះ ស្រមាប់សភាេធ�
ពិនិត្យេលវិស័យសន�ិសុខ
្របអប់ទី២៨
យុទ�ស�ស�ែដលមានលក�ណៈបង�ទុកជាមុន ស្រមាប់ករ្រត
តមដនេដយសភាេលវិស័យសន�

សភា ជាញឹកញាប់មមាញឹកជាមួយករតមដនដំណឹង្
េលសពី េនះ 
រេបៀបវរៈែផ�កនេយាបាយរបស់ពួកេគមួយែផ�កធំ្រត�វបានទ
រដ�ភិបាល។ វិធីស�ស�ដ៏មាន្របសិទ�ភាពមួយេដម្បីជំនះន
េពលេវល
គឺ្រត�វេរៀបចំនូវយុទ�ស�ស�ែដលមានលក�ណៈទុកជាមុនមួយស្រមាប់ក
ពិនិត្យតមដនរបស់សភា។ ទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិសុខ យុទ�
ែបបេនះអចមានធាតុដូចខងេ

ករកំណត់រេបៀបវរៈ

សភា្រត�វព្យោយាមឥតឈប់ឈរែ្របក

និងេសចក�ី្រត�វកររបស់្របជាពលរដ� ឲ្យក�យជាប��េនក�ុង
នេយាបា
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ករវិវត�ន៍ថ�ីបំផុត៖

សភាចំបាច់្រត�វទទួលដំណឹងអំពីករវិ វត�ន៍ថ�ីៗប

េនថា�ក់ជាតិ និងអន�រជាតិទក់ទងនឹងប��សន�ិសុខ និង
ករទទួលព័ត ៌មានេនះ មិនែមនែតតមរយៈរដ �ភិបាលែតមួយេ
ែតសភា ្រត�វឈ�ុសឈ�ុលរកព័ត៌មានពីអង�ករមិនែមនរដ�ភិ
ដូចជា សកលវិទ្យោល័យ វិទ្យោស�នសិក្សោ�

េមេរៀនែដលធា�ប់ឆ�ងកត់កន�ងមក សភា្រត�វេរៀនសូ្រតពី្របតិបត�ិករ
ែដលបានអនុវត�េដយតួអង�សន�ិសុខមុនៗ តម
ករសិក្សោ�សវ្រជាវេឡងវិញឲ្យបា

ពិនិត្យេឡងវិញឥតឈប់ឈរ សភា្រត�វត្រម�វឲ្យរដ�ភិបាលយកច
ដក់េលេចតនា ករអភិវឌ្ឍន៍ថ�ីៗបំផុត និងេមេរៀនែដលបានេរៀ
កន�ងមក េនេពលែដលខ�ួនេរៀបចំេធ�បច�ុប្បន�ភាពេល
នេយាបាយសន�ិសុខរបស់ខ�ួន

ព័ត៌មាន ជំនាញ និងបុគ�លិកស
ករ្រត�តពិនិត្យតមដន េដយសភា្របកបេដយ
េទេលវិស័យសន�ិសុខ ត្រម�វឲ្យសភាមានជំនាញ ន
្រគប់្រគាន់។ េទះដូេច�ះក�ី ជំនាញែដលសភាមានក្រម្រត
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ជំនាញរបស់រដ�ភិបាល និងកងកមា�ំងសន�ិសុខខ�ំង
ក�ុងករណីភាគេ្រ ចន ្របសិនេបមាន សភាមានែត្រក�ម
�សវ្រជាវដ៏តូចមួយ ខណៈេពលែដលរដ �ភិបាលអចពឹង
បុគ�លិករបស់្រកសួងករពរជាតិ និង្រកសួងដៃទេទៀតែដលេ
ក�ុងវិស័យសន�ិសុខ។ សភាខ�ះ ដូចជា សភាអហ្សង់ទ
ក រិយាល័យទំនាក់ទំនងេយាធាជាអចិៃ�ន�យ៍មួយ េនក�
តំណាងរ�ស� និង បុគ�លិកសភា អចេធ�ករពិេ្រគាះេយា
ផ�ល់នូវដំបូនា�ន ជាពិេសសេទដល់គណៈកម�ករករ/
សន�ិសុខ។ ម្យ ោ៉ងេទៀត តំណាងរ�ស�្រត�វបានេ្រជសេរ
ករេបាះេឆា�តឲ្យបំេពញករងរក�ុងសភា េនក�ុងអ
រយៈេពលមួយកំណត់ ចំែណកឯម�ន�ីរជករសុីវិល និងបុគ�លិ
េយាធាពួកេគបំេពញភារកិច�របស់ពួកេគរហូតេនក�ុង្រកសួង
ជាតិ។ េទះដូេច�ះក�ី ប��ជាមូលដ�ន េនាះគឺថាសភាពឹង

�ស�ងេលព័ត៌មានមកពីរដ�ភិបាល និងេយាធា ែដលជាស�
ពួកេគមានភារកិច�េធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមដន។ េនះវបេ
បច�័យមិនអំេណាយផលស្រមាប់តំណាង និងរដ�ភិប
េយាធា។ ស�នភាពេនះកន់ែតពិបាក េដយសរែតវិស័យ
ជាវិស័យមិនេបកចំហ េ្រពះវជាកិច�ករេយាធា េហ
ករពរេដយច្បោប់ច
្របអប់ទី២៩ បង�ញនូវេយាបល់ខ�ះអំពីរេបៀបព្រងឹងជំនាញរ
តំណាងរ�ស�អំពីវិស័យសន�ិសុខ
្របអប់ទី២៩
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យន�ករ
និងករអនុវត�េដម្បីព្រងឹងឯកេទសរបស់សភាេលប��សន�ិស
សំេណរមួយចំនួន
 ្របសិនេបមិនទន់មាន ្រត�វបេង�តគណៈកម�ករក/
សន�ិសុខសភា ជាែផ�កដច់េដយែឡកមួយ ែដលែផ�កេនះ្
មានជំនាញ និងចំេណះដឹងអំពីប��សន�ិសុខ៖ សភ
ពិ ចរណា ែបងែចកគណៈកម�ករេនះឲ្យេទជា
កម�ករទទួលបន�ុកប
� �លទ�កម� ប
� �បុគ�លិក ថវិក
និងេបសកកម�រក្សោសន�ិសុ

 ស្រមាប់តំណាងរ�ស� សូមចូលរួមេរៀនសូ្រតេនក�
សលថា�ក់ជាតិ និងអន�រជាតិ េធ�ទស្សនកិច�សិក្សោ
ពិនិត្យេសវសន�ិសុ(សូមអនជំពូក១១ ស�ីពីេសវចរកម
និងព័ត៌មានសមា�) និងចូលរួមេនក�ុងវគ�បណ�ុះបណា�ល
វគ�ទំងអស់េនះ អចមា នដូចជាកិច�្ របជុំរយករ
ជូនតំណាងរ�ស� ែដល្រត�វេធ�ដំេណរេទកន់្រប
កងទ័ពជាតិ កំពុងបំេពញេបសកកម�រក្សោសន�ិភាពេន
ផងែដរ។
 េធ�ករផា�ស់ប�ូរបទពិេសធន៍ និងករអនុវត�រវងសភាៃន
េផ្សងៗ ឧទហរណ៍ េនក�ុងសម័យ្របជុំសន�ិ
អន�រជាតិ
 ្រត�វមានបុគ�លិកសភា ែដលទទួលករបណ�ុះបណា�លល
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មានវិជ ា�ជីវៈ្រគប់្រ
 ្រត�វេធ�ករ�សវ្រជាវេនបណា�ល័យ និងេន
ឯកស/�សវ្រជាវ និងេនេល្របព័ន�ទិន�ន័យេអឡិក្រ
 ្រត�វសិក្សោេរៀនសូ្រតពីអ�កជំនាញ មកពីអង�ករមិនែ(ឧ.
សកលវិទ្យោល័យ វិទ្យោស�ន) ឬពី ម�នី េយាធ
�
ា ចូ
និវត�ន៍ (សូមអនជំពូក៦ស�ីពីសង�មសុីវិល)។
 ្រត�វេធ�ឲ្យសន�ិស��អន�រជាតិ និងតំបន់ពក់ព័ន�ជាមួយវ
សន�ិសុខមានជាភាសជាតិ េដម្បីតំណាងរ�ស�បាន
សូ្រត រួមទំងឯកសរពក់ព័ន�ជាមួយករផ�ល់សច�
មានេនក�ុងស�ប័នពិនិត្យតមដន ករអនុវត�
ទំងេនាះ ្របសិនេប
 ជាេរៀងរល់ឆា�ំ េ្រជសេរស្រ២ ឬ ៣ ទក់ទងនឹងវិស័យ
សន�ិសុខ ែដលនឹង្រត�វេធ�ករេសុបអេង�ត្រគប់្រជ�ងេ(ឧ.
េដយអនុគណៈកម�ក) េដម្បីេធ�ករសិក្សោេរៀនស
 បេង�តនូវ្រក�មតំណាងរ�ស� ែដលមាន្រគប់គ
(ទំងសភា និង្រពឹទ�សភា េបច ) ទទួលបន�ុកករង
សន�ិសុខ/ករពរជាតិ៖  ្រក�មេនះេដ think-tank ផ�ូវករមួយ
េលប�
� ទំងេនះ

ឆន�ៈនេយាប
េទះបីជាមា នមូលដ�នច្បោប់ ស្រមាប់ឲ្យសភាេធ�ករ
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តមដនេលវិស័យសន�ិសុខ េហយសភាមានធនធាន និ
្រគប់្រគាន់ក�ុងករ េធ�ករករងរេនះក៏េដយ ក៏សភា្រត
រួមេផ្សងេទៀត េដម្បីឲ្យករអនុវត�ករងរតមដ ន្រ
របស់ខ�ួនកន់ែតមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ េនាះគឺឆន�ៈនេយាប
តំណាងរ�ស� ក�ុងករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ និងយន�ករែដល

ស្រមាប់េធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលវិស័យសន�ិសុខ។ កង�ះឆន�ៈន
ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដនេសវសន�ិសុខ អចបណា�ល
ខុសគា� រួមទំងកត�ខងេ
 វិន័យបក្ស៖ តំណាងរ�ស�មកពីបក្សកន់អំណាចច
អំណាចឲ្យអង�នីតិ្របតិបត�ិ ដូេច�ះពួកេគម ានទំេន
ហ៊នទិេតៀនអង�នីតិ្របតិបត�ិជាសធ
 កង�ះករចប់អរម�ណ៍ពី្របជាពលរដ�៖ េនក�ុ
ភាគេ្រ ចន សធារណជនជាទូេទមិនចប់អរម�
ប�
� សន�ិសុខ។ ដូេច�ះ តំណាងរ�ស�ជាេ្រចនគ
េទះបីជាពួកេគ ខិតខំគិតគូរេលប��សន�ិសុខយា
ក៏ េដយ េពលែដល្របជាពលរដ �មិនចប់អ
្របជាពលរដ� ក៏មិនអចេបាះេឆា�តឲ្យពួកេគេឡងវ
 ប�
� សន�ិសុខខ�ះ អចជ្រម�ញឲ្យតំណាងរ�ស
សមាជិកៃនគណៈកម�ករចរកម� មិនឲ្យបេ��ញល
ៃនរបាយករណ៍របស់ពួកេ
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េនក�ុងស �នភាពែបបេនះ លិខិតូបករណ៍របស់សភាអ
មកអនុវត�បានតមវិធីអសកម
េនេពលេធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេល េគា
និងសកម�ភាបរបស់អង�នីតិ្របតិបត�ិ េលកែលងែត ស�នភាពធ�ន់
ដូចជា មានេរឿងអ�ស�វ ឬស�នភាពអស
ជ្រម�ញឲ្យយកលិខិតូបករណ៍ទំងេនាះមកេ្រប្របាស់។
វជាកតព�កិច�តមរដ�ធម� នុ�� និងជាភារកិច�ដ៏សំខន់
តំណាងរ�ស�ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដនេលេចតនា និ
របស់អង�នី តិ្របតិបត�ិ
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ជំពូកទី ១៤

យន�ករសភាទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិ

្របព័ន�ច្បោប់ទំងអស់ ផ�ល់ដល់សភានូវមេធ្យោបាយេផ្ស
ទញយកព័ត ៌មានស្រមាប់្រត�តពិនិត្យ េលេគា
្រគប់្រគងេលរដ�បាល ផ�ល់ករករពរដល់បុគ�ល ឬលុបបំ
រំេលភបំពន និងភាពអយុត�ិធម៌។ េ្រកពីេនះ តំណាងរ
ទទួលអត�្របេយាជន៍ពីករអនុវត�ល�ៗឬតំណាងរ�ស�អចអភិ
ករអនុវត�ល�ៗទំងឡាយ និង       សភាអចអភិវឌ្ឍ   វិធីស
ផ�ូវករមួយចំនួន ែដលបំេពញបែន�មេទេលឧបករណ៍ធម�នុ�
ឬឧបករណ៍ច្បោប់ និងយន�ករ
លទ�ភាពផ�ូវច្បោប់ជា៣យា៉ងស្រមាប់សភាទទួលបានព័
ពី រដ�ភិបាលម
 ករពិភាក្សោេដញេដលេ
 ករសួរសំណួរេដញេដលេដយ
 ករេសុបអេង�តេដយស
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ករពិភាក្សោេដញេដលេដយសភាេលប��ស
ករពិភាក្សោេដញេដលេដយសភា វផ�ល់នូវឱកស
ស្រមាប់េធ�ករផា�ស់ប�ូរនូវគំ

និង្របមូលព័ត ៌មានសំខន់ៗអំពីករពិតទំងឡាយ និង េចត
រដ�ភិបាល។ ជាទូេទ ករពិភាក្សោេដញេដល
េគាលនេយាបាយសន�ិសុខ និងប��សន�ិសុខអចេធ�េឡង ក
ទ្រមង់៥្របេភទ៖
 បនា�ប់ពីករេធ�បទបង�ញរបស់អង�នីតិ្របតិបត�ិ
ករដក់សំេណរថវិកករពរជាតិ្របចំឆា�ំ
 តមរយៈ េសចក�ីែថ�ងករណ៍ផ�ូវករ ឬមិនផ�ូវក
រដ�ម�ន�ីែដលពក់ព័ន� ដូចជា រដ�មន�ីក
�
រពរជាតិ ឬរដ�ម
ករបរេទស
 តមរយៈេសៀវេភករពរជាតិ ឬឯកសរក
សំខន់ៗេផ្សងេទៀ
 តមរយៈកម�វិធីរបស់រដ�ភិបាល ែដលដក់េចញបនា
ករេបាះេឆា
 ប�
� ជាក់លក់េផ្សងេទៀត ែដលត្រម�វឲ្យសភាេ
ពិភាក្សោេដញេដល ដូចជា េរឿងអ�ស�វ កង�ល់អំ
សន�ិសុខសំខន់ៗ ឬេ្រគាះមហន�រយជា

្របអប់ទី៣០
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ទិដ�ភាពរួមៃនក្បោលមា៉សុីន ន ិងនីតិវិធីសភាស្រមាប់្រត�តពិនិត្យេលអង� នីត
 ករពិភាក្សោេដញេដ
“េនក�ុង្របេទសខ�ះ បទប��ត�ិៃនរដ�ធម�នុ��ត្រម�វឲ្យអង�នីតិ ្របតិ
ផ�ល់ដល់សភានូវរបាយករណ៍ជាេទៀងទត់របស់ខ(...) េនក�ុង្របេទសភាគេ្រ
ប�
� ទក់ទងនឹង េគាលនេយាបាយ

 មិនែមនជាកម�វត�ុស្រមាប់ករ្

ពិនិត្យជាេទៀងទត់េដយស�័យ្របវត�ិេនាះេទ។ ជា
ប�
� ទក់ទងនឹងេគាលនេយាបាយទូេទេនាះ អច្រត�វបាន េស�សុំេធ�ករពិ
្របសិនជាមានសំេណពី សមាជិកមា�ក់រប(...)”។
 ករសួរេដញេដ
“(...) ករសួរេដញេដល គឺជានីតិវិធីស្រមាប់ទទួលព័ត៌មាន និងេធ�ករ្រត�
េនក�ុង្របព័ន�សភាែដលមានតំងពីយូរយារណាស់មកេហយ។
េដញេដល្រត�វបានេធ� េដយសមាជិកសភា ចំេពះរដ�ម�ន�ីឲ្យេធ�ករពន្យល់អ
ែដល្រកសួងរបស់គាត់បានេធ� ឬចំេពះេមដឹកនាំរដ�ភិបាលអំពីប��េគា លនេយ
ករសួរ េដញេដលមានទិដ�ភាពសំ២៖ ទី ១ វេធ�ឲ្យមានករ ជែជកជាទូេទ ២
វជាករដក់ទណ�កម�នេយាបាយ ពីេ្រពះករពិភាក្
នឹងនាំេអយមានករេបាះ េឆា�តេទេលសំេណ ែដលសំែដងពីករេពញចិត� ឬមិន
របស់សភា បនា�ប់ពីមានករពន្យល់បក�សយពីរដ�ភិបាល។ ករសួ
គឺជានីតិវិធីដ៏មាន្របសិទ�ភាពបំផុត ពីេ្រពះរដ�ម�ន�
បានអេ��ញេដយផា�ល់ឲ្យមករយករណ៍។ វម
ឧបករណ៍ស្រមាប់ទទួលព័ត៌មានប៉ុេណា�ះេនាះេទ
ទ្រមង់ៃនករ្រត�តពិនិត្យេដយផា�(...)។
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 ករពិភាក្សោ
“េនក�ុង្របព័ន�អង់េគ�សេគមិនស�ល់អំពី  នីតិវិធីៃនករសួរេដ (Interpellation) េនាះេ
េទះបីជ“ករពិភាក្សោ (Adjournment Motion)”េនា  គឺជានីតិវិធីែតមួយដូចគា� ក៏េដ
ករពិភាក្សោទូេទ ្រត�វបានេគេធ�ភា�មៗមុនេពលសភាចប់
វផ�ល់នូវឱកសស្រមាប់ករេលក នូវប��មួយចំនួនជាមួយរដ�ភិបាល ែតមិនមានេ
េឆា�តេនាះេ(...)”។
 ករេចទស
“េគាលបំណងៃននីតិវិធីៃនករេចទស(...) គឺេដម្បីេឈ�ចយក ព័ត ៌មានពីរដ�ភិ
េដម្បីេស�សុំអន�រគមន៍ពីរដ�ភិបាលតម ករចំបាច់ េដម្បីបង�ញថាមាន
និងែស�ងរក ករេដះ�សយ។ នីតិវិធីេនះក៏្រត�វបានេ្របេដម្បីទទួលនូវ      អង�េហត
ែដលជួយសមាជិកទំងអស់ឲ្យយល់ពីប��ដ៏ ស�ុគស�ញែដលពក់ព័ន�េទនឹ
និងលិខិតបទដ�នគតិយុត�ិដៃទេទៀតែដលបានដក់ជូនសភាពិន(...)។ នី តិវិធីេនះ 
ផ�ល់ដល់្រក�មជំទស់នូវមេធ្យោបាយមួយ ៃនករែស�ងរកចំណុចេខ្សោយរបស់
េហយផ្សព�ជាសធារណៈនូវចំនុចេខ្សោយទំងអស់េនះេធ�េអយេគមានេ្រប�បជ
(...) ្របជា្របិយភាពៃននីតិវិធីេនះ អចេកតមានេដយសរករេ្របសិទ�ិរ
ករសួរសំណួរ េហយសមាជិកសភាេពលេនះក៏ជាភា�
ែដលមានេសរីភាពេពញេលញផងែដ(...)”។
 គណៈកមា�ធិករេសុបអេង�តសូមអន្របអប់ទ៣២។

្របភពស េដយ Michel Ameller សហភាពអន�រសភា ឆា១៩៦៦

សំណួរ និងករសួរេដញេដលរបស់សភា ទក់ទងនឹងប��សន�ិ
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សំណួរ- ជាទ្រមង់លយលក�ណ៍អក្សរ ឬផា�- បេង�តបានជ
មុខងរេសុបអេង�តមួយរបស់សភា េហយវជានីតិវិធីែដលេ្រប
យា៉ងទូលំទូលយបំផុតេដយសភា េដម្បី្រត�តពិនិត្យេល
របស់រដ�ភិបា
សំណួរ អចរួមចំែណកយ ា៉ងេ្រចនចំេពះករ្រត�តពិនិត
េដយ្របសិទ�ភាពេទេលវិស័យសន�ិសុខ េដយសរមុ
សំខន់របស់វ។ ពក់ព័ន�ជាមួយប�សន�ិសុខ ជាទូេទ
�
របស់សភា
 ផ�ល់ដល់សមាជិកសភា នូវឱកស  េដម្បីទទួលនូវព័ត
ទន់េពលេវល សុ្រកិត និងថ�ីៗអំពីេគាលនេ
ករពរជាតិ និងសន�ិសុខរបស់រដ �ភិប ាល និងអំព
សន�ិសុខជាទូេទ
 ជួយសភាក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេលករអនុវត�

ច្បោ

នឹងវិស័យសន�ិសុខ ែដលបានអនុម័តេដយស
 េធ�ឲ្យសធារណជន យកចិត�ទុកដក់េល
ករពរជាតិ និងសន�ិសុខ ជាពិេសសេនេពល
សំណួរេដយផា�ល់មាត់ និងចេម�យ្រត�វបានផ្ស
តមទូរទស្សន៍ ន/ឬ្រត�វបានេលកយកមកពិភាក្ស
េដលេដយសភា ឬ្រត�វបានចុះផ្សោយេនក�ុង្រ
ព័ត៌មានផ�ូវកររបស់ជា(ច្បោស់ណាស់ព័ត៌មានែបប
មិនែមនមានែតសភាមា�ក់គត់ ែដលទទួលេនាះេទ ែ
សធារណជនេ្រចនេទៀតបានទទួលផងែដរ

រួម
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្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ន
សុីវិលទំងមូ)។
 វអចមានឥទ�ិពល េទេលរេបៀបវរៈរបស់រដ
ស�ីពីប�
� សន�ិសុខ ឬជួយត្រមង់ទិសដល់រេបៀបវរៈេនះ
 ផ�ល់ឱកសឲ្យសមាជិកបក្ស្របឆាំង េលកសំណួរអំ
សន�ិសុខ ែដលជាកង�ល់របស់ពួកេគ ឬជាឱកសឲ្យពួ
ទទួលបាននូវព័ត ៌មានដ៏គួរឲ្យេពញចិត� ែដលខ�ួនមិន
ទទួលពី េពលមុនេនាះ
 សំណួររបស់សភា ពក់ព័ន�ជាម ួយវិស័យសន�ិសុខភាគេ្រ
សំណួរែដលរេសបខ�ំងណាស់។ រដ�មន ��ីែដលទទួលបន�ុកេឆ�យនឹ
សំណួររបស់សភា ជាញឹកញាប់រែមងបង�ញនូវេចតនាមិនចង់េឆ
ភាពអល់ឯកេនះ ជាញឹកញាប់េចញមកពីេហតុផលថាសកម�ភ
វិស័យសន�ិសុខគឺជាសកម�ភាពសមា�ត់។ ជាទូេទ

ឯកសរទក

សន�ិសុខជាតិ គឺជាឯកសរសមា�ត់ ដូេច�ះវមិនអចផ្សព�
សភា និងសធារណជនបា
្របអប់ទី៣១
សំេណរទក់ទងនឹងករេដញេដល្របកបេដយ្រប
 ករេ្រត�មដ៏េពញេលញ ករសួរសំណួរពក់ព័ន�ជាមួយ
សន�ិសុខ មិនែមនជាករងយ�ស�ល  ជាពិេសសស
ែបបបេច�កេទស។ ដូេច�ះេដម្បីជួយដល់ប
� �េនះ េគ្រត�វម
ទំនាក់ទំនងមិនផ�ូវករជាមួយបុគ�លិកេ(ឬ្រត�វដឹងអំពី
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្របវត�ិេយាធា ឬ្របវត�ិបា៉)។
 ភាសច្បោស់ល

ករបេង�តភាពមិនច្បោស់លស់េន

សំណួរ អចនាំេទរកករយល់ខុស និងចេម�យមិន្រគប់្រ
្រកសួងសម
 េពលេវល ករេ្រ ជសេរសេពលេវល េដម្បីសួរសំនួរ
កត�ដ៏សំខន់មួយ ែដលប��ក់ពី្របសិទ�ភាពរបស់សំ
និងផលប៉ះពល់របស់សំណួរ
េដយរួមទំងករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណ

េទះដូេច�ះក៏េដយ អំណាចរបស់អង�នីតិ្របតិបត�ិក�ុងករក
ឯកសរមួយជាឯកសរសមា�ត់ ្រត�វបានកំហិតេ ដ
េលសពី េនះ ដំេណរករៃនករដក់ឯកសរជាឯកសរ
្រត�វែតមានតមា�ភាពេដម្បីឲ្យដឹងថា អ�កណាជាអ�កទទ
ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�ថា ឯកសរណាជាកម�វត�ុៃនក
រយៈេពលយូរប៉ុណា� ស្រមាប់ឯកសរេនះេនជាឯកស
រួមទំងលក�ខណ� ស្រមាប់កំណត់ឯកសរមួយជាឯកសរ
និងករែដលឯកសរេនាះែលងជាឯកសរស
េដយប
� �េនះមានករពក់ព័ន�ជាមួយស�ប័ន កត�
ទំនងរួមចំែណកដល់ ករបេង�តសំណួរ្របកបេដយ្របសិ
របស់សភា
 តំណាងរ�ស� អចដក់នូវសំណួរបែន�ម េនេ
ពួកេគមិនេពញចិត�ជាមួយចេម�យ ឬ ្រត�វករនូវករប
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បែន�មេទៀត។
 តំណាងរ�ស� អចបេង�តឲ្យមានករពិភាក្
អំពី ប�
� ែដលបានេលកេនក�ុងេមា៉ងសំណួរចេម�
 បំណង្របាថា�របស់សមាជិកសភា ចង់ឆក់
ែដលនី តិវិធីផ�ល់ឲ្យេដម្បីេចទជាសំ
 សធារណជន អចចូលរួមស�ប់ករេចទស
តំណាងរ�ស�ក�ុងេមា៉ងសំណួរចេម�យ ឬេធ�ករត
េនតមវិទ្យុ ឬទូរទស្
 ករពិភាក្សោេដញេដល នឹង្រត�វបានផ
សធារណៈ េដយសរែតនឹងមានករេបាះពុម�
ឯកសរសំណួរចេម�យ ែដលសធារណជនអចទ
បាននូវឯកសរទំងេ

ករេសុបអេង�តពិេសសរបស់សភាេទេលវិស័យសន�ិស
គណៈកម�ករសភា េ្រកពីខ�ួនមានតួនាទីេនក�ុងដំេណ
ច្បោប់េហយ ខ�ួនក៏្រត�វចូលរួមេនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យត

ករអនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់រដ�ភិបាលផងែដរ។ ស
របស់រដ�ភិបាល អច្រត�វបានពិនិត្យតមដន តមរ
ៃនករចត់តំង គណៈកម�ករទទួលបន�ុកែផ�កព័ត៌មាន
អសន� ែដលអចមានគណៈកម�ករេលសពីមួយ និងអច
េបាះពុម�ផ្សោយនូវរបាយករណ៍ព័ត៌មាន។ េនក�ុងករេស
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ពិេសស សភា្រត�វមានអំណាចេកះេហដូចតុល
គុណសម្បត�ិធំៗ និងលក�ណៈៃនគណៈកម�ករេសុបអេង�
ទក់ទងនឹងប
� �សន�ិសុ/ករពរជាតិ គណៈកម�ករចំេពះ
មួយទទួលបន�ុកករងរេសុបអេង�ត មានតួនាទីសំខន់ជា
េហយគុណសម្បត�ិៃនគណៈកម�ករេនះ មានេ្រចនខ�ំ
ជាពិេសស
 ករបេង�តគណៈកម�ករេនះ ្រត�វបានសធារណ
ទុកថាជាស��នេយាបាយវិជ�មា
 វជាឧបករណ៍ដ៏្រគប់្រជ�ងេ្រជាយមួយ ស្រមាប់្រត
តមដនប��នេយាបាយដ៏រេសប ពក់ព័ន�នឹង
សន�ិសុខ។
 វ អចបេង�តឲ្យមានករវយតៃម�ដ៏្រតឹម្រត�វ
េគាលនេយាបាយរបស់រដ �ភិបាល ពក់ព័ន�
ជា
សន�ិសុខដ៏ជាក់លក់ និងអចេស�ឲ្យរកមេធ្យោបាយ
េដះ�សយ ឬត្រមង់ទ
ែដលអចទទួលយកបានេដយ ទំងសភា ទ
និងរដ�ភិបា
្របអប់ទី៣២
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លក�ណៈពិេសសៗៃនគណៈកមា�ធិករសភាេច
“(...) គណៈកម�ករេសុបអេង�ត មានភារកិច�សិក្សោនូវប��ជាក់លក
ចំេពះេគាលបំណងេនះ សភាបង�ប់ឲ្យសមាជិករបស់ខ�ួនេធ�ករ្របមូល ព័ត៌មា
ែដលខ�ួន្រត�វករេដម្បីខ�ួនអចេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេដ

និងអចេធ�របាយករណ៍ដក់ជូនសភាស្រមាប់េធ�ករពិភា
និងសេ្រមច។សិទ�ក�ុងករបេង�តសំនួរ វជាលទ�ផលៃនេគាលករណ៍ធម�ជ
សភា្រត�វមានព័ត៌មានេពញេលញ អំពីប��ទ
ទក់ទងនឹងវិធានករែដលអង�នីតិ្របតិបត�ិបាន អន(...)។
េនក�ុង្របេទសខ�ះ គណៈកម�ករេសុបអេង�តមានករពិបាកេន
េសុបអេង�តដ៏ មាន្របសិទ�ភាព។ ជាញឹកញាប់ ពួកេគមិនមា
បង�ប់បុគ�លពក់ព័ន�ឲ្យចូលខ�ួន ដូចតុលករេនាះេទ។ កត�េផ
អចមានករេធ�អន�រគមន៍ពីអជា�ធររដ�ភិបាល ែដលេធ�ឲ្យ
េសុបអេង�តរបស់គណៈកម�ករ មានករយឺតយា៉វ និងេធ�ឲ្យករេសុបអេង�តមិនទទ(...)
ក៏ ប៉ុែន�វិធីស�ស�ដ៏្របេសរបំផុតៃនករេធ�ឲ្យករេសុបអេង�តរបស់សភាមាន្រ
គឺ្រត�វមានករេធ�សម្បថ េនេពលមានករដក់(...)
ភស�ុតងែដលផ�ល់េដយម�ន�ីរជករសុីវិល ដល់គណៈកម�ករេសុបអ

អចមានប��ពិេសស ពីេ្រពះពួកេគជាកូនេចរបស់រដ� ម�ន�ីទទួលបន�ុក្រកស
េតរដ�ភិបាលអចបង�ប់ពួកេគឲ្យេឆ� យ្រតឹមក្ រមិតណាចំេពះសំណួរែដលសភា
(...) (េនក�ុង ្របេទសខ) េគត្រម�វឲ្យមានករយល់្រពមពី្រកសួងក�ុងករផ�ល់នូវភ
ក៏ ប៉ុែន�ភសតងេនះអចនឹង្របគល់ឲ្យ េលកែលងែតវម
ុ�
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មហន�រយដល់សន�ិសុខសធារណៈ ឬវមិនេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់ករ អនុវត�េស
(...)។
គួរកត់សមា�ល់ថា

េទះជាេនក�ុង្របព័ន�ណាក៏េដយ គ

ែដលបានបេង�តេដម្បីដឹកនាំករេសុបអេង�ត គឺគា�នអ�ីេ្រកពី
មួយែដលេធ�ករេសុបអេង�ត និងែស�ងរកករពិតេនាះេទ ែដលតួនាទី ចម្បងរបស់អង�ភ
គឺេធ�របាយករណ៍ដក់ជូនអង�សភាែដលជាអ�កបានបេង�តខ�ួ
ជាចុងេ្រកយវអ�ស័យេលអង�សភាក�ុងករ ទញេសចក�ីសន�ិដ�នពីរបាយករណ៍
និងទិន�ន័យែដល ្របមូលបានទំងេ(...)”

្របភព៖ សភា េ Michel Ameller សហភាពអន�រសភា ឆា១៩៦៦

លក�ណៈដ៏ សំខន់មួយេទៀត របស់គណៈកម�ករេសុបអេង�តគ
សមាភាពរបស់គណៈកម�ករ។ សមាមា្រតៃនតំណាង
្របឆាំងែដលពក់ព័ន�នក�ុងគណៈកម�ក
េ
រ វមានស

ណាស់េ្រពះវ អចេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់លទ�ផលៃនករេសុ
អំណាចៃនករេសុបអេង�ត មានមិនដូចគា�េទពីសភាមួយ

មួយេទៀត និងពី គណៈកម�ករមួយេទគណៈកម�ករមួយេទៀ
អំណាចជាស�ូលសំខន់ៗមានដ
 អំណាចក�ុងករេ្រជសេរសប�� និងវិសលភាព
េសុបអេង�តរបស់សភា
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 អំណាចចុះ្រត�តពិនិត្យ នក�ុងមូលដ
េ
�នេយ

បរិេវណដៃទេទៀតៃនេសវសន�ិសុខ(សូមអនជំពូក
១៧)។

 អំណាច្របមូលទិន�ន័
និងឯកសរសមា�ត់ពក់ព័ន�ទំងអស
គណៈ្រគប់្រគងរដ�បាល្រគប់្រគងរដ
ឬបុគ�លិកទូេទ
 អំណាចទទួលភស�ុតង េដយមានេធ�សម
គណៈ្រគប់្រគង ពីរដ�បាល្រគប់្រគងរដ�ភិប
ក៏ ដូចជាពីសង�មសុីវិល
 អំណាចេរៀបចំសវនករសធារណៈ ឬសវនាករ
ករេសុបអេង�ត របស់សភាកណាដេលករព្រ
កណាដេនក�ុង្របេទសសូមា៉លី គឺជាឧទហរណ៍
(សូមអន្របអប់ទ៣៣)។
្របអប់ទី៣៣
គណៈកមា�ករេសុបអេង�តករណីៃនករតំងព្រងយកង
កណាដេនក�ុង្របេទសសូម

ឧទហរណ៍របាយករណ៍របស់សភាស�ីពីផលប៉ះព
សធារណៈេទេលប��សន�ិ
ក�ុងអំឡុងេពលៃនករតំងព្រងយកងទ័ពកណាដ េនក�
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សូមា៉លីក�ុងឆា�១៩៩៣ ្រពឹត�ិករណ៍ែដលបង�ករភា�ក់េផ�លដល់
ពលរដ�កណាដភាគេ្រចន គឺករបាញ់ជនជាតិសូមា៉ល
ចូលេទក�ុងបរិេវណមូលដ �នេយាធាកណាដេនក�ុ

Belet

Huen្របេទសូមាលីរួមទំងករ វយដំរហូតដល់ស�ប់នូវេក�ងជំទង
ែដល្រត�វបានចប់ខ�ួនេដយទហ៊នមា�ក់ មកពី្រក�មកុម�
២ៃនកងវរៈេសនាធំទ័ពអកសរបស់ក

(CAR)

ករប៉ុនប៉ងេធ�អត�ឃាតេដយទហ៊នកណ
និងបនា�ប់ពីេបសកកម�បានប��ប់ មានករេចទ្របកន់អំពីក
ករកៃឡព័ត៌មានសំខន់ៗ។ ែខ្សអត់វីេដអូៃនសកម�ភាពេ
បុកេម�ញដ៏ គួរឲ្យស�ប់េខ�ម របស់សមាជិ

CAR ក៏ ្រត�វបានបេ��

ឲ្យដឹង។ គណៈកម�ករេយាធា ែដលេសុបអេង� ត្រពឹត�ិករណ៍ទ
្រត�វបានរដ�ភិបាលចត់ទុកថាមិន្រគប់្រគាន់ េ្រពះ
តមស�ង់ដររបស់កណាដ ទក់ទងនឹងគណេនយ្យភ
ដូេច�ះសភាកណាដ េនេ្រកមច្បោប់ស�ីពីករេសុបអេង�
នូវករេសុបអេង�តសធារណៈេដយេបកចំហ
វិសលភាព និងសិទ�ិអំ-

ច្បោប់ស�ី ពីករេសុបអេង�តផ�ល់នូវសិទ

អំណាចឲ្យមានករេកះេហសក្សី ស�ប់ចេម�យកសិណ
េមធាវីជាអ�កជំនាញ និងទី្របឹក្សោ និងវយតៃម�ភស�ុតង។ អ
ករបង�ប់ឲ្យផ�ល់កសិណសក្សី គឺជាយន�ករ ចម្បងេដម្បីក
ប�
� អ�ី ខ�ះែដលបានេលចឮ េនក�ុង្របេទសសូមា៉លី និងេ
ប�
� ករធំករពរជាតិ។ មានសក្ស១១៦នាក់បានផ�ល់ភស�ុត
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ដល់្រក�មេសុបអេង�ត េនក�ុងសវនករសធារណៈែដលបាន
ទូរទស្សន៍េពញ្របេទសកណា ដ។ វិសលភាពៃនករេសុបអ
្រតឹមែត្រគបដណ�ប់េលអ�ី ែដលបានេកតេឡងេនក�ុង្របេទសសូ
ប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតវបានលតសន�ឹងេទេលែខ្សសង�
ក់
វិន័យ ្របតិបត�ិកររបស់កងកមា�ំងកណាដ និងសកម�ភាព 
េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រកសួងករពរជាតិផងែដរ។ ែផ២ៃន
លក�ខណ�ករងរពក់ព័(

ToR)

ត្រម�វឲ្យសមាជិកគណៈកមា�ធិករពិនិត្យេមល នូវប��ដ៏ជ
ពក់ព័ន�ជាមួយករតំងព្រងយទ័ពទំងមុន       ក�ុងអំ
និងេ្រកយេពល្របតិបត�ិករេនក�ុង្របេទសសូ
មិនែមនជាករជំនុំជ្- ករេសុបអេង�តមិនមានេគាលបំណងដូច
ជំនុំជ្រមះេនាះេទ

េទះបីជាេនក�ុងសវនករ េគមានប��

ពិនិត្យេលករប��ពីស�ប័ន និងចេម�យពក់ព័ន�នឹងឧប្បទ�វេហ
បណា�លឲ្យមានករេចទ្របកន់ និងេធ�ករជំនុំជ្រមះអ
ក៏ េដយ។ ចំណុចសំខន់ៃនករេសុបអេង�តគឺេផា�តេលប��
ស�ប័ន និង្របព័ន�ទក់ទងនឹងអង�ករចត់តំង និង្រគប់្រគ
កមា�ំងកណាដ  និងរបស់្រកសួងករពរជាតិ ជាជាងេល
បានេ្រ ជសេរសឲ្យបេ្រមករេដយស�ប័នទំងេនះ។ េទះដ
វេចៀសមិនផុតថាករេសុបអេង�តទំងេនះ ក៏បានពិនិ
សកម�ភាពរបស់បុគ�ល េនក�ុងែខ្សសង�
ក់
និងក�ុងលក�ណៈែដលពួកេគជាេមដឹកនា
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លទ�ផល-

លទ�ផលៃនករេសុបអេង�តរយៈេពល២ឆា�ំគឺករេរៀប

របាយករណ៍ដ៏ែវងអនា�យមួយ ែដល្រគបដណ�ប់នូវប��ជាេ្រច
រចនាសម�័ន� និង អង�ករចត់តំងៃនកងកមា�ំងកណាដ 
ករពរជាតិ េនេពលចុះបំេពញេបសកកម�េនក�ុង្របេទសស
ករវិភាគអំពីែខ្សសង�
ក់ប��េនក�ុងេយាធាកណាដ 
្រកមសីលធម៌របស់េយាធា ទំនាក់ទំនងរវងស-េយាធាេនក
្របេទសកណាដ ។ល។  របាយករណ៍បានប��
អនុសសន៍មួយចំនួនធំ ស្រមាប់េធ�ករែកស្រម�លសកម�ភា
េគាលនេយាបាយរបស់រដ �ភិប ាល និងកងកមា�ំងេ
្របេទសកណាដ។ ភាគេ្រចនៃនអនុសសន៍ទំងេនះកំពុ
អនុវត�តម

្របភព៖ ស�ស�ចរ្យ  Donna Winslow ទី ្របឹក្សោបេច�ក
ៃន្រក�មេសុបអេង�តសភាកណាដ១៩៩៦
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ជំពូកទី ១៥

គណៈកម�ករករពរជាតិ
សន�ិសុខសភ

េដយសរភាពស�ុ្រគស�ញៃនវិស័យសន�ិសុខ រចនាសម�
បានេរៀបចំដ៏ល�របស់គណៈកម�ករសភា គឺជាករងរ
្របសិនេបសភាចង់មានឥទ�ិពលេទេលអង�នីតិ្របតិបត�ិ។ ក
ពិនិត្យេដយសភាេទេលវិស័យសន�ិសុខ មានពក់ព័ន� ម
គណៈកម�ករមួយប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតមានពក់ព័ន
គណៈកម�ករមួយចំនួន ែដលមានេឈ�ះខុសៗគា�េទត
្របេទសនីមួយៗ(េហយេពលខ�ះមានអណត�ិរួមប��ូល )។
ភាគេ្រ ចន គណៈកម�ករទំងេនះ ែដលេគអចេកះេហ
េនក�ុងសម័យ្របជុំរួម មា នដូ
 គណៈកម�ករករពរ (េពលខ�ះេគេហ
គណៈកម�ករកងកមា�ំង្របដប់អវុធ ឬគណៈកម�
ពរជាតិ និងសន�ិសុខ ឬគណៈកម�ករកិច�ករសន�ិ
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និងកិច�ករ្របេ)
ែដលជាទូេទគណៈកម�ករេនះេធ�
ពក់ព័ន�រល់ប��ទំងអស់ ទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិ
ឧ. េបសកកម� អង�ករចត់តំង បុគ�លិក ្របតិបត�ិករ
ហិរ�� វត�ុរបស់េយាធា និងករេ្រជសេរសទ័ព
លទ�កម�។
 គណៈកម�ករស្រមាប់កិច�ករបរ

េធ�ករពក់ព័

ជាមួយករេធ�េសចក�ីសេ្រមច្រត�វចូលរួម េន
េបសកកម�រក្សោសន�ិភាព ឬទទួលវត�មានរបស់េយ
ក�ុងទឹកដី ជាតិ ប
� �សន�ិសុខអន�រជាតិ អង�ករអន�រ/
តំបន់ សន�ិស�� និងកិច�្រពមេ្រព�ងន
 គណៈកម�ករថវិក ឬហិរ��វត

 ែដលជាអ�កសេ្រ

ចុងេ្រកយេលប��ថវិក ស្រមាប់ផ�ល់ឲ្យអង�ក
សន�ិសុខទំងអស់ អចមានគណៈកម�ករគណេ
សធារណៈ ជាអ�កពិនិត្យេឡងវិញនូវរបា
សវនកម�េលថវិកជាតិទំងមូល រួមទំងថវិកករ
ផងែដរ។
 គណៈកម�ករ(អនុគណៈកម�ក) កិច�ករចរកម
គណៈកម�ករេនះ ជាញឹកញាប់េបកកិច�្រប
អសធារណ
 គណៈកម�ករឧស្សោហកម� និងពណិជ�

េធ�ករេល

ប�
� ៃនករទិញជួញដូរអវុ(សំណង និងទូទត)។
 គណៈកម�ករវិទ្យោស�ស� និងបេច�កវ

(ស្រមាប

ករ�សវ្រជាវ និងអភិវឌ)។
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 គណៈកម�ករមហៃផ (ឬកិច�ករ្របេ) េធ�ករជាមួ
នគរបាលឆា�ំ្រពំែដន និងជាមួយអង�ករសភាដៃ
អំណាច និងមេធ្យោ
អំណាចក�ុងករ្របមូល និងទទួលភស�ុតងពី្របភខងេ្
គណៈកម�ករសភា មានមិនដូចគា�េទ។ គណៈកម�ករស
ដូចជា គណៈកម�ករអចិៃ�ន�យ៍ចំេពះកិច�របស់សភាអង់េ(

the

British House of Commons) មិនមានសិទ�ិ្របមូលភស�ុតងេ
ខ�ួនឯងេឡយ ខណៈេពលែដលគណៈកម�ករេផ្សងៗ ដូច
គណៈកម�ករេនក�ុងសភាអេមរិក មានអំណាចេស�រែតគា�ន
ក�ុងករ្របមូលភស�ុតងពី្របភពខ(េនេ្រកមស)។
គណៈកម�ករសភាខ�ះ មានសមត�ភាពក�ុងករកសង និង អ
ច្បោប់ ឬេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប់ថ�ី ឬេស�សុំឲ្យេធ�វិេសធ
ច្បោប់ែដលេនជាធរមាន ខណៈេពលែដលគណៈកម�ករដ
មានសិទ�ិ្រតឹមែត ្រត�តពិនិត្យេលសកម�ភាពរបស់អង�នីតិ្របតិបត�
ករសេ្រមចេលថវិកេដ យមិនអចបេង�ត
ក្រមិត មេធ្យោ
និងជំនាញែដលគណៈកមា�ករអចមានគឺជា្របករ ដ៏សំខ
េ្រពះវអចឲ្យគណៈកម �ករបំេពញនូវភារកិ
ខ�ួន្របកបេដយ្របសិទ�ភា. គណៈកម�ករ្រត�វមានបុគ�ល
សមត�ភាព និងស�ិរភាព សមត�ភាព�សវ្រជាវ និងជំនា
និងជំនាញទូេទ មានអង�ភាព�សវ្រជាវរបស់សភា មានទិន
ឯកសរគាំ្រទ្រគប់្(សមត�ភាពក�ុងករទទួល និងផលិតនូ
ទិន�ន័យ និងឯកស) សមត�កិច�ក�ុងករេកះេហអ�កជំ
សមត�ភាពក�ុងករេរៀបចំសវនករ និងសួរចេម�(ស្រមាប់ព័ត៌ម
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បែន�មេទៀត សូមអនជំពូកទី១៤ស�ីពីយន�ករ និងឧបករណ៍ស)។

្របអប់ទី៣៤
មុខងរសំខន់ៗរបស់គណៈកម�ករសភាស�ីពីប��ករព
ឬសន�ិសុខ

េគាលនេយាបាយសន�ិ
 ពិនិត្យ និងរយករណ៍អំពីគំនិតផ�ួចេផ�មេគាលនេយាប
ែដលបាន្របកសេដយរដ�ម�ន�ីករព
 ពិនិត្យជាេទៀតទត់នូវករអនុវត� េគាលនេយ
រដ�ម�ន�ីករពរជា
 េធ�ករ្រត�តពិនិត្យថាេត្រកសួងករពរជាតិ បាន
ច្បោប់ស�ី ពីេសរីភាពៃនព័ត៌មានែដរឬយា៉ងណា រួមទំ
ៃនករផ�ល់ព័ត ៌មានដល់សភា េតផ�ល់តមមេធ្យោបាយ
 ពិនិត្យ� �ត�ិ និងពក្យបណ�ឹងតវ៉ពីបុគ�លិកេយ ាធា និងស
ពក់ព័ន�នឹងវិស័យសន�ិសុខ

ច្បោ
 ពិចរណា និងរយករណ៍អំពីេសចក�ី្រពង ច្
រដ�ភិបាល និងប��ូនេសចក�ី្រពងច្បោប
 ពិ ចរណាេលសន�ិស��អន�រជាតិ ឬតំបន់ និងកិច�្រពមេ្
ែដលពក់ព័ន�ជាមួយករទទួលខុស្រត�វ របស់្
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ករពរជា
 ្របសិនេបចំបាច់ផ�ួចេផ�មបេង�តច្បោប់ថ�ីេដយេស�សុំឲ្យរដ
េធ�ករេស�សុំច្បោប់ថ�ី ឬេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្
េដយខ�ួនឯង។
ករចំណ
 ពិនិត្យ និងរយករណ៍អំពីក របា៉ន់្របមាណធំ
ចំណាយ្របចំឆា�ំរបស់្រកសួងករ
 ពិចរណា សំេណសុំបែន�មករចំណាយរបស់្
ករពរជាតិ និងរយករណ៍ជូនសភា េនេពលសភ
េធ�ករពិចរណាបែន�មេទ
 ្របសិនេបចំបាច់ បង�ប់ឲ្យអជា�ធរមានសមត�កិច�េធ�
ករ្រគប់្រគង និងរដ
 េធ�ករពិចរណា េហយ្របសិនេបចំបាច់ ្របមូលភស�ុ
េរៀបចំរបាយករណ៍អំពីករែតងតំងសំខន់ៗ េដយ
នី តិ្របតិបត�ិែដលពក់ព័ន(េមប�
� ករេយាធាែដលដឹក
្របតិបត�ិករ ម�ន�ីរជករសុីវិលជាន)។
 េធ�ករពិភាក្សោ ជាមួយអង�ករៃផ�ក�ុងទទួលបន�ុកវិស័យសន
តមរយៈស�ប័នខងេ្រក ែដលមានទំនាក់ទំនង
(ឧ. ក រិយាល័យទទួលពក្យប) និងទញករយកចិត�ទុ
ដក់របស់សភាចំេពះករ្រប្រពឹត�ខុសឆ�ង

្របភព៖ របាយករណ៍រ Hansard Society Commission
ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យេដយសភា ច្រកភពអង់េគ�២០០១
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្របអប់ទី៣៥ គឺជាឧទហរណ៍ស�ី ពីវិធីស�ស�ដ៏ល�មួយែដលអនុវ
េដយសភាៃន្របេទសន័រេ

្របអប់ទី៣៥

សម័យ្របជុំរួមរបស់គណៈកម�ករកិច�ករបរេទស និងគណៈកម
ករពរជាតិៃនសភាន័
“ភារកិច�របស់គណៈកម�ករច្រម�ះកិច�ករបរេទស គឺ្រត�វេធ�ករ
េលប�
� េគាលនេយាបាយករបរេទស ដ៏សំខន់របស់រដ
េគាលនេយាបាយពណិជ�កម� និងប��េគាល
សន�ិសុខជាតិ។ ក�ុងករណីពិេសស គណៈកម�ករច្រម�ះេនះអច
ជាអនុសសន៍ជូនសភាន័រេវ៉េទៀត
គណៈកម�ករច្រម�ះេនះ មានសមាជិកធម�តមកពីគណៈកម�
អចិៃ�ន�យ៍កិច�ករបរេទស ្របធាន និងអនុ្របធ(្របសិនេបមិ
ទន់ក�យជាសម) រួមទំង្របធានគណៈកម�ករអចិៃ�
ករពរជាតិ ែដលសមាជិកេនះ អចមានរហ១១រូបែដល្រត�
បានែតងតំងេដយគណៈកម�ករេបាះេឆា�ត។ េនេពលេធ�ក
េគក៏ បានគ ិតគូរ អំពីសមាមា្រតតំណាងគណបក្សនេយាបា
គណៈកម�ករច្រម�ះេនះផងែដ
េយាងតមេគាលករណ៍ដូចគា� គណៈកម�ករេបាះេឆា�
សមាជិកសភា ែដលនឹង្រត�វេកះេហក�ុងករណីែដលអវត�មានរ
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ក�ុងករណីឈប់ស្រមាកផ
គណៈកម�ករច្រម�ះេនះ នឹងេកះ្របជុំ េនេពលែដល្របធា
ករចំបាច់ ឬតមសំេណរបស់នាយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ីករបរ
មានសំេណពីសមាជិកគណៈកម�ករចំន១/៣។
កិច�កររបស់គណៈកម�ករច្រម�ះ ្រត�វទុកជាេរឿងសមា�ត់ េលក
មានករបង�ប់េផ្សងពីេនះ។ ដូចគា�ផងែដរ ចំេពះកិច�្របជុំច្រ
គណៈកម�ករេនះ ជាមួយគណៈកម�ករដៃទេទៀតខ�ឹមសរៃនកិច�្
្រត�វរក្សោទុកជាេរឿងសមា�ត់។ ្របធានអចសេ្រមចថា សូម្
េហសមាជិកឲ្យចូល្របជុំេនក�ុងគណៈកម�ករច្រម�ះេនះ ក៏្
ករសមា�ត់ែដ
រេបៀបវរៈៃនកិច�្របជុំរបស់គណៈកម�ករច្រម�ះ ្រត�វដក់ជូនមុនកិច�
របស់សភាន័រេវ៉ េនេពលែដលយា៉ងេហចណាស់មានសមាជិ
៦រូបរបស់គណៈកម�ករបានេស�សុំឲ្យេធ�ដូេច�ះ នក�ុងកិច�្របជុំអំ
េ
េរៀបចំរេបៀបវរៈ្របជុំ។ គណៈកម�ករ្រត�វេធ�ករពិចរ

វមានលក�ខណ�អ�ីខ�ះស្រមាប់ឲ្យសភា យកមកេធ�ករពិចរ
េបមានេគ្រត�វជូនដំណឹងដល់្របធានសភាអំពីប��េនះ។ ស
សេ្រមចជាអសធារណៈ ថាេតកិច�្របជុំមួយ្រ ត�វេធ�ជា
ជាអសធារណៈ។ សមាជិករបស់រដ�ភិបាលមា�ក់អចេស�
េធ�ករពិចរណាេលប��សំខន់ៗ តមរយៈសំេណរ
ករពិភាក្សោេដញេដលពក់ព័ន
� នឹងប��សំខន់ៗ ្រត�វេរ ៀ
បនា�ន់េ្រកយពីមានសំេណ ឬក�ុងអំឡុងេពលៃនកិច�្របជុំ �
សំេណរបស់សភា។ សំេណទំងឡាយអចមិនបានដក់ជូន
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ករពិចរណាេដយគណៈក”។

្របភព៖ ែផ�កទី១៣ៃនវិធាននីតិវិធីរបស់សភាន័រេវ(Storting:
http://www.stortinget.no/g)
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ចំណុចសំខន់ៗែដលគណៈកម�ករ េនក�ុងសភា្រត�វេធ�ទក
ប�
� ករពរជ
 ពិនិត្យេឡងវិញនូវអណត�ិរបស់គណៈកម�ករ និងអនុ
កម�ករ េដម្បីធា
-

អណត�ិេនះ្រត�វបានកំណត់ច្បោស់លស់្រត

-

អណត�ិេនះ អនុ��តឲ្យគណៈកម�ករអនុវត�ក
្រគប់ែបបយ ា៉ងឲ្យបាន្រគប់្រជ�

-

អណត�ិេនះ វ�សបជាមួយេគាលនេយាបាយសន
និងេគាលនេយាបាយរបស់្រកសួងដៃទ ែដលអ
ផលប៉ះពល់មកេលសន�ិសុខ ដូចជា េគាលនេ
កិច�ករបរេទស េគាលនេយាបាយស�ីពីអក /
សមុ្រទ េគាលនេយាបាយឧស្ស
េគាលនេយាបាយស�ីពីករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីជា

គណៈកម�ករសភាែដលមាន្របសិ
 ្រត�វធានាថា តមច្បោប់ និងតមករអនុវ
គណៈកម�ករ និងអនុគណៈកម�ករែដលមានសមត�កិច�េន
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សភា ្រត�វមានយន�ករដូចែដលបានេរៀបរប់េនក�ុង្
៣៤។
 ្រត�វគិតគូរបេង�តអនុគណៈកម�ករ ស្រម ាប់វិស័យជាក់ល
ករពរជាតិ ដូចជា អនុគណៈកម�ករថវិក លទ�កម� បុ
និងេបសកកម�រក្សោសន�ិភាពជាេ
 ផ�ួចេផមេធ�ច
�
្បោប់ ស្រមាប់េគាលនេយាបាយព័ត៌ម

សន�ិសុខ និងផួចេផ
�
មឲ
�
្យមានដំេណរករពិនិត្យេឡងវិញ
ករចំណាយេលករព

 ធានាថា គណៈកម�ករមានធនធាន្រគប់្រគាន់ 
ទទួលមតិេយាបល់ពីអ�កជំនាញផងែដ
 ្រត�តពិនិត្
និងពិនិត្យេឡងវិញនូវគំរូករអនុវត�ល�ជាអន�រជាតិ
បានចង្រកង ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យតមដន
វិស័យសន�ិសុខ។
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ជំពូកទី ១៦

ក រិយាល័យទទួល េដះ�សយពក្

ក�ុងចំេណាមតួអង�ជាស�ប័នឯករជ្យ ែដ លពិនិត្
វិស័យសន�ិសុខ ក រិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្យ
ជាអ�កបំេពញភារកិច�ពិេសសជាងេគ។ មាន្របេទសខ�ះ ក
ទទួលេដះ�សយពក្យបណ�ឹងេនះ មានសមត�កិច�ទូេទ និងេ
េដះ�សយប��ទំងអស់។ ្របេទសខ�ះេទៀតមានស�ប័នមួ
ែដលមានតួនាទី�សេដៀងេនះែដរ ដូចជា ស�ងករ ឬគណៈកម
ទទួលពក្យបណ�ឹងសធា(េនក�ុង្របេទសនីេហ្សរ )។
េទះដូេច�ះក�ី េនក�ុង្របេទសដៃទេទៀត ករិយាល័
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េដះ�សយពក្យបណ�ឹងែដលមានជំនាញពិេសស ្រត�វបា
េឡងេដម្បីេធ�ករេដះ�សយ

ប��ទក់ទងនឹងកង

្របដប់អវ
្របអប់ទី៣៦
ក រិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្
“(...) ក រិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្យបណ�ឹង េធ�ករទ
ពក្យបណ�ឹងពីសធារណជន ពក់ព័ន�នឹងេសចក�ីសេ្រមច សកម
ករមិនេអេពពីរដ�បាលសធារណៈ។ ្របធានៃនករិយាល័យ
បានេបាះេឆា�តេ្រជសេរសេដយសភា ឬ្រត�វបានែតងតំ
រដ� ឬរដ�ភិបាល តមរ
ករពិេ្រគាះេយាបល់ឬេ្រកយពីមានករពិេ្រគាះេយាប
តួនាទីរបស់ករិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្យបណ�ឹង
ករពរ្របជាពលរដ�្របឆាំងនឹងកររំេលភសិទ�ិ ករ
អំណាច កំហុស ករេធ�ស្របែហស េសចក�ីសេ្រមចមិនយុត�ិធម៌ 
ករ្រគប់្រគងមិន្រតឹម្រត�វ េដម្បីេធ�ករែកលំអរដ�បាលស
េដម្បីេធ�ឲ្យសកម�ភាពរបស់រដ �ភិបាល កន់ែតមានលក�ណៈេ
និងេធ�ឲ្យទំងរដ�ភិបាល និងម�ន�ីរដ�ភិបាលក
គណេនយ្យភាពចំេពះ្របជាពលរដ�។ ករិយាល័យទទួ
ពក្យបណ�ឹង អច្រត�វបានេគែចងេនក�ុងរដ�ធម�នុ��របស់្របេ
គាំ្រទេដយច្បោប់ ឬ្រត�វបានបេង�តេ(...)។
េដម្បីករពរសិទ�ិរបស់្របជាពលរ ដ� ករិយាល័យទទួ
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ពក្យបណ�ឹងមានអំណាចម ួយចំ
១. េធ�ករេសុបអេង�តថាេត រដ�ភិបាលបានអនុវត�
របស់ខ�ួនផ�ុយពី ច្បោប់កំណត់ ឬេដយអយុត�ិធម៌ែដរឬ
២. ្របសិនេបករេសុបអេង�តេឃញនូវភាពមិនសម�សប ្រ
ផ�ល់េយាបល់ ឲ្យេធ�ករលុបបំបាត់នូវទ េង�មិនសម�សប
៣. េធ�របាយករណ៍អំពីសកម�ភាពរបស់ខ�ួនេលករណីជ
លក់ណាមួយ និងដក់ជូនរដ �ភិប ាល និងសមុីបណ�ឹង
្របសិនេបេយាបល់ទំងេនាះ មិន្រត�វបានទទួ
រដ�ភិបាល ្រត�វដក់របាយករណ៍េនាះក រិយាល
ទទួលេដះ�សយពក្យបណ�ឹងភាគេ្រចន េរៀបចំរប
្របចំឆា�ំអំពីសមិទ�ិផលរបស់ពួកេគ និងដក់ជូនសភា
សធារណជនទូេ
ជាធម�ត ករិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្យបណ�ឹងមិ
ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� ែដលចងកតព�កិច�េលរដ �ភិបាល   
េនាះេឡយ។ ផ�ុយេទវិញ េនក�ុង្របេទសខ�ះករិយាល័
សធារណៈមួយេនះ មានយុត�ធិករទូេទេលស�ប័នរបស់
ជាេ្រ ចន

ឧទហរណ៍ ដូចជា តុលករ នគរបាល និងេយ

្របេទសខ�ះេទៀត ស�ប័នមួយ ឬេ្រចនក�ុងចំេណាមស�ប័នខង
មិនស�ិតេនេ្រកមយុត�ធិកររបស់ករិយាល័យ”។

្របភព៖ ប័ណ�ព័ត ៌ម The International OmbudsmanInstitute
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សូមអន៖ ករិយាល័យឧត�មស�ងករជាន់ខ�ស់សិទ�ិមនុស្សស
្របជាជាតិ ឯកសរ១៩ វិទ្យោស�នជាតិស្រមាប់ករេល
និង ករពរសិទ�ិម នុស
ក រិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្យបណ�ឹងស្រមាប់
ក�ុងនាមជាស�ប័នដច់េដយែឡកមួយ ករិយា
េដះ�សយពក្យបណ�ឹងទក់ទងនឹងករពរជាតិ មាន
ច្បោប់ និងមានេឈ�ះខុសៗគា� ដូចជា ករិយ
េដះ�សយពក្យបណ�ឹងទក់ទងនឹងករ(្របេទសហ�ំងឡង
ន័រេវ៉ ព័រទុយហ�ល់ និងអល�ឺម៉)
ស�ងករទទូលពក្យបណ�ឹងទហននិ(អុី �សែអ)
ចំែណក ក រិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹងៃន្រកសួងករ
និងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ (្របេទសក) េហយ 
ក រិយាល័យ ទទួលពក្យបណ�ឹងកងកមា�ំងករពរជាតិ
(្របេទសអូ�ស�)។
្របអប់ទី៣៧
ទិដ�ភាពទូេទៃនករិយាល័យទទួលេដះ�សយពក្យបណ�ឹងទ
�
� ករពរជាតិេនក�ុង ្របេទសមួយ

្របេទ

សមត�ភា

មុខង

រយករណ៍េ
អជ ា�ធ
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នេយាប
អូ�ស�ល

- ក រិយាល័

រល់ករ្រប្រ

- របាយករ

ទទួលពក្

ខុសឆ�ងរបស់ 

្របចំឆា�ំដ

បណឹងកង 
�

សមាជិកៃន កង

ជូនេទរដ�ម�ន�ី

កមា�ំងករព កមា�ំង្របដប់

ស្រមាប់ជ្រ

ជាត

ជូនសភា

អវុធអូ�ស�

- ចត់តំ
េដយេសចក�ី
សេ្រមចរបស់
រដ�ម�ន�ី
កណ

- ក រិយាល័
ទទួលពក្

េដម្បីករពរសិទ - រយករណ៍
មនុស្សរបស់  

DND ឬ CF អំពី

បណឹង
� ករព បុគ�លិកៃន្រកសួង

ករណី   

ជាត

ករពរជា(
DND)

ជាក់លក់

និង 

របាយករណ៍

- ចត់តំ

េដយេសចក�ី សមាជិកៃនកង

្របចំឆា�ំអំ

សេ្រមចរបស់ កមា�ំងក

សកម�ភាពរបស់

រដ�ម�ន�ី

ខ�ួនដក់ជូន

(CF)។

រដ�ម�ន�ី។
- ្រក�ម្របឹក្
ភិបាលអព្យោ
ត្យ ឯករជ្យ
ករ្រគប់្រ
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របស់រដ�ម�ន�ី
ករពរជា
ន័រេវ៉

- ក រិយាល័
ទទួលពក្

ែថរក្សោសុខុម េលកជា
ភាពរបស់ទហ អនុសសន៍ េធ�ក

បណឹង
� ករព មា�ក់ៗ។ តួនា

វយតៃម� និងេធ�

ជាត

ករទិះេតៀនេដម្ប

ស�ូលេធ�ករេដ

- េនេ្រកម្ �សយជេមា�ះ ន ឲ្យស�ប័ន   
ខណ�ៃនសភា រក្សោបរិយា

សធារណៈព

ន័រេវ៉

ព័ន�អនុវត�តម

ៃនករេជឿទុកចិត
គា� និងេបកចំហ
េនក�ុងែផ�ក  
េផ្សងៗៃន្រកសួ
ករពរជា

ក រិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹង គឺជាយន�ករបំេពញបែន
ស្រមាប់្រត�តពិនិត្យេលេយាធា ជំនួសឲ្យ្របជា/ឬ សភា។
ភារកិច�ដ៏សំខន់ៃនករិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹង ទ
កិច�ករេយាធាេនះ គឺ្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តេលករេច
នានាទក់ទងនឹង ករ េធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�តមទំេន
ឬបទេល�សមជ្ឈិមែដល្រប្រពឹត� ក�ុងនាមរដ�ម�ន�ីទទួលបន�ុ
េយាធា និងបទេល�សមជ្ឈិមែដល្រប្រពឹត�េដ
ក រិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹង ទក់ទងនឹងកិច�
េនក�ុង្របព័ន�នេយាបាយ មានលក�ណៈមិនដូចគា�េនាះេទព
មួយេទ្របេទសមួយេទៀត។ េនក�ុង្របេទស(្របេទសអល�ឺម៉ង
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និងស៊ុយែអត) សភាជាអ�កចត់ត ំងករិយាល័យទទួលព
ករពរជាតិ េហយករិយាល័យេនះ្រត�វរយករណ
ចំែណក្របេទសខ�ះេទៀត(្របេទសអុី�សែអល និងក)
រដ�ម�ន�ីករពរជាតិ ជាអ�កចត់តំងករិយាល័យេនះ។
ទទួលពក្យបណ�ឹងខ�ះ មានករិយាល័យរបស់ខ�ួនេនក�ុង
សភា(ដូចជា ស�ងករសភាអល�ឺម៉ង់ស្រមាប់កង្របដ
សូមអន្របអប់ទ៣៨) ឬក រិយាល័យេនះអចស�ិតេនេ្
(្របេទសស៊ុយែអ)។
្របជាពលរដ� ឬអ�កបេ្រមករងរតូចធំទំងឡាយ
នូវករេធ�បាបពីេយាធាអច េស�សុំឲ្យករិយាល័យេ
េសុបអេង�ត។ េ្រកពីេនាះ តំណាងរ�ស�អចេស�សុំករិយ
ឲ្យេធ�ករេសុបអេង�តេលកររំេលភបំពន និងពក្យបណ�ឹងែ
បានេចទ្របកន់ែថមេទៀតផង។ ជាញឹកញាប់ េរឿងក�ីែដល្
េសុបអេង�តេដយករិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹង មានដូ
ទក់ទងនឹងកររួចខ�ួនពីករណីកិច�េយាធា  និងករពន្
កិច�េយាធា ករេផ�រ និងករចូលបេ្រមកិច�ករេយាធា
របបអហរ កររំសយទ័ព ករឈប់ស្រមាកេដយគា�នច្
និងបទេល�សែដលអចដក់េទសបាន។ ្របសិនេបករិយា
រកេឃញដូចែដលពក្យបណ�ឹងបានប�ឹង ករិយាល័យេនះអ
ជាអនុសសន៍នានា

រួមទំងត្រម�វ ឲ្យស�ប័នពក់ព័ន�េធក
�

ឬេធ� ករពិចរណាេឡងវិញនូវេសចក�ីសេ្រមចរបស់ពួក
ក រិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹង និងករស
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លក�ណៈពិេសសៃនវិស័យសន�ិសុខគឺថា ព័ត៌មានខ�ះមិនអចផ្
ផ្សោយដល់សធារណជន េដយេហតុផលថាវអចប
សន�ិសុខជាតិ។ េនក�ុង្របេទសជាេ្រចន េគបានបេង�តនូវប
ជាក់លក់េនក�ុងច្បោប់ ទក់ទងនឹងរេបៀបែដលករិយាល័
្របតិបត�ិេនក�ុងប��ទក់ទងនឹងសន�ិសុខជាតិ។ ជាទូេទ េ
វិធានៃនកររក្សោករសមា�ត់្រត�វបានអនុវត�ក៏េដយ ក
ទទួលពក្យបណ�ឹង ្រត�វបានអនុ��តឲ្យេធ�ករេសុបអេង�
ត
ែដលខ�ួនយល់ថាជាករចំបាច់ និងអចេចញចូលមូលដ
និងអចពិនិត្យរល់ឯកសរែដលពក់ព័ន�ទំងអស់។ េទះដូេ
ក រិយាល័យេនះមិនអចទមា�យលទ�ផលៃនករេ
អេង�តជូនដល់សធារណជនទូេទបានេន
្របអប់ទី៣៨
ស�ងករសភាអល�ឺម៉ង់ស្រមាប់កងកមា�ំង្រប
េដយបេង�តេឡងវិញនូវកងកមា�ំង្របដប់អវុធ េនក�ុងទសវត្
១៩៥០ ្របេទសអល�ឺម៉ង់ បានផ�ល់សរៈសំខន់ដល់ករ្រត�
របស់សភា។ េដម្បីធានាឲ្យមានករអនុវត�នូវខ�ឹម
ែចងេនក�ុងរដ�ធម�នុ� � ែដលទក់ទងនឹង បុគ�លេនក�ុងកងកមា
្របដប់អវុធ ម៤៥ខ ្រត�វបានបែន�មេទក�ុងច្បោប់េគា
្របេទស។ មា្រតេនះសរេស“្រត�វបេង�តស�ងករសភាេដម្បីក
សិទ�ិជាមូលដ �នរបស់សមាជិកៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងេដ
Bundestag ក�ុងករអនុវត�នូវករ្រត�តពិនិត្យរប”។ េសចក�ីលំអិតពក់
ព័ន�ជាមួយករអនុវត�នូវមា្រតេនះ មានែចងេ“ច្បោប់ស�ី
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ស�ងក

សភាស្រមាប់កងកមា�ំង្របដ”។
ស�ងករសភា គឺជាអង�ករបំេពញបែន�មមួយេនក�( Bundestag)
ដូេច�ះស�ងករេនះគឺជាសមាជិកមួយៃនសភា។ ស�ងករេនះអចេ
េសុបអេង�ត ប�
� ជាក់លក់តមករប��

Bundestag

ឬគណៈកម�ករករពរជាតិរបស់សភា ឬអចចត់វិធានករត
របស់ខ�ួនផា�ល់ េនេពលែដលខ�ួនបានទទួលនូវពក្យេចទ្របក
�សេដៀងគា� ជាមួយេគាលករណ៍ៃនករែបងែចងអំណាចដច់ព
ស�ងករេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលរដ�ម�ន�ីករពរជាតិ។ ស�ងករេន
ព័ត៌មាន និងអចែឆកកំណត់េហតុរបស់រដ�មន�ីក
�
រពរជាតិ និងភា�ក់
បុគ�លិកេ្រកមឱវទរបស់រដ�ម�ន�ី។ គាត់អចចុះ្រត�តពិនិត្យទ
ភា�ក់ងរ និងអជា�ធរៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងស�ប័នរបស
េពលណាក៏បានេដយមិនចំបាច់្រពមានជាមុន។ គាត់អចចប់េ
េសុបអេង�ត េនេពលបានទទួលពក្យបណ�ឹងពីបុគ�លិកេយ
មានឋនន�រសក�ិប៉ុណា�ក�ី។ អ�កណាក៏េដយេនក�ុងកងកមា�ំង្រប
មានសិទ�ិដក់ជូនេរឿងក�ីេទស�ងករ េដយមិនបា ច់ប��ូនតម្រច
និងមិនបាច់ភ័យខ �ចថាេគដក់វិន័យ ឬេរសេអងពីេ្រពះែត��
របស់ខ�ួន។

្របភhttp://www.bundestag.de/

ក រិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹង៖ យន�ករស្រមាប់ព្រ
ទុកចិត�ចំេពះេយា
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កំណត់េហតុរបស់ក រិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹងេ. ដូច 
ករណីៃនក រិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹង េយាធាៃ
ស៊ុយែអត (ែដលបានបេង�តេឡងក�ុងឆា�១៩១៥) បង�ញថាស�ប
េនះ បានក�យជាយន�ករដ៏មានឥទ�ិពលមួយ េនក�ុងករព្រង
ទុកចិត�របស់សធារណជនេនក�ុងវិស័យករពរជាតិ។ េ្រ
ក រិយាល័យេនះ បានផ�ល់នូវករករពរពិេសសចំេពះ
្រប�ស្របឆាំងនឹងកររំេលភបំពនេនក�ុងេយា
សមិទ�ិផលធំៗរបស់ក រិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹងេនះ គឺ
រួមចំែណកដល់ករបេង�នករេជឿទុកចិត� េនក�ុងវិស័យេយាធ
បេង�តនូវតមា�ភាពកន់ែតេ្រចន េនក�ុងដំេណរកររដ�បាល
េដយមិនេធ�ឲ្យ ប៉ះពល់ដល់ឋនានុ្រក

ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី

ស�ប័នទទួលពក្យបណ
 ្របសិនេបស�ប័នែបបេនះ មិនទន់មានេនក�ុង្
របស់អ�ក សូមអ�កគិតគូរ និងចត់វិធានករជ្រម�ញឲ្យ
បេង�តនូវស�ប័នមួយេនះ
 ក�ុងន័យេនះ សូមចងចំនូវេគាលករណ៍ែណនាំ និងឯ
េយាង រួមទំងេមេរៀនែដលបានេរៀនជាេ្រចន ែដលអ�
បានទក់ ទងនឹងស�ប័នទទួលពក្យបណ�ឹងអន�រ
អស័យដ �នhttp://www.ombudsmaninternational.com
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ស�ប័នទទួលពក្យបណ�ឹងករពរជាតិ ឬវិស័យស
 ្របសិនេបស�ប័នែបបេនះ មិនទន់មានេនក�ុង្
របស់អ�ក សូមអ�កគិតគូរ និងចត់វិធានករជ្រម�ញឲ្យ
បេង�តនូវស�ប័នមួយេនះ
 ែស�ងរកព័ត៌មាន ឬេមេរៀនែដលបានេរៀនសូ្រតជាេ្រ
បទពិេសធន៍ៃន្របេទសមួយចំនួន ែដលមានស�ប័ន
ពក្យបណ�ឹងករពរ
 ្របសិនេប្របេទសរបស់អ�ក មានស�ប័នទទួលពក្យ
ករពរជាតិមួយរួចមកេហយ សូមអ�កេស�សុំេធ�ករពិនិត្យ
វិញនូវលក�ខណ�ករង(

ToR) តួនាទី នីតិវិធីទូេ

របស់ស�ប័នេនះ ក�ុងេនាះមាន នីតិវិធីស�ីពីករេធ�របាយ
ដក់ជូនសភា ផលប៉ះពល់ ធនធាន និងថវិក
េ្រប�បេធៀបជាមួយស�ប័នពក់ព័ន� េនក�ុង្របេទសដ
មានស �នភាពសន�ិសុខ�សេដៀង
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ជំពូកទី ១៧

ករចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំងេសវសន

សរៈសំខន
ករយល់ដឹងយ ា៉ងល�ិតល�ន់អំពីវិស័យសន�ិសុខ មានសរៈសំ
ខ�ំងណាស់ស្រមាប់តំណាងរ�ស�ទំងអស់។ តំណាងរ�
ចំេណះដឹងែបប្រទឹស�ី តមរយៈករចុះ្រត�តពិនិត្យផា�ល់ដល់ទី
សន�ិសុខ េដម្បីែ�
ស ងយល់ឲ្យកន់ែតច្បោស់នូវត្រម�កររ
សន�ិសុខ។ ក�ុងទស្សនៈេនះ ករចុះេទដល់ទីកែន�ងរបស់
សន�ិសុខ អចចត់ទុកថាជាវិធីមួយៃនករេរៀបចំឲ្យមានកិ
និងកសងនូវជំេនឿទុកចិត� និងករេយាគយល់គា�រវងេមដ
នេយាបាយ និងេមដឹកនាំេយាធា។ ករចុះេទ្រត�តពិ
តំណាងរ�ស� េលកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីប��្របចំៃថ
ទហ ៊ន និងបង�ញដល់ពួកេគថា ថា�ក់ដឹកនាំនេយា
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ចប់អរម�ណ៍យា៉ងខ�ំង និងមានករេប�ជា�ចិត�ខ�
សុខុមាលភាព និងេបសកកម�របស់ពួកេ
្របអប់ទី៣៩
ករណីៃន្របេទសអហ្សង់
អ�កនេយាបាយ ចុះ្រត�តពិនិត្យមូលដ�នេយាធា និងអង
េដយមានេគាលបំណង េធ�ករផា�ស់ប�ូរេយាបល់ជាមួយ
េយាធា។ ករចុះ្រត�តពិនិត្យេនះ មានករជូនដំណឹងដល់អ
កមា�ំង្របដប់អវុធ និងជួយកត់បន�យនូវករមិនទុកចិត�គា� និ
ចូលចិត�គា�រវងស�ប័នទ២េនះ។ កលណាមានករយល់ដឹង
ប�
� េយាធាកន់ែតច្បោស់ ករេធ�ទំនាក់ទំនងរវងតំណាង
សមាជិកៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ កន់ែតមាន
្របេសរេឡង។ ចំេពះប��ទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិសុខ វិ
និងេពលេវលមានលក�ណៈខុសគា� េហយករចុះ្រត�តពិនិត្យវ
អ�កនេយាបាយមានករយល់ដឹងអំពីប��

្របភព៖ Pablo Carlos Martinez, “ ករេរៀបចំរចនាសម�័ន�េឡងវិញៃន
កមា�ំង្របដប់អវុធ និងតួនាទីរបស់សភា៖ បទពិេសធន៍
អហ្សង់ទ” , http://www.pdgs.org

 េនក�ុងមណ�លឃុំខ�ួន និងពន�នាគារ អ�កជាប់ពន�នាគារគឺស
ក�ុងកណា�ប់ៃដ និងស�ិតេនេ្រកមករ្រត�ត្រតរបស់បុគ�លិក
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ទំង�ស�ង។ ស �នភាពពិេសសេនះ េធ�ឲ្យអ�កេទសទំងេនា
ងយរងេ្រគាះ ពីកររំេលភបំពនសិទ�ិមនុស្ស្រគប់្របេភ
ជាអកុសល ករណីៃនករេធ�ទរុណកម� និងករ្រប្រពឹត�ម
េនក�ុងពន�នាគារ និងមណ�លឃុំឃាំងេកតមាន្រគប់ទីកែន�ង។ ដ
ស�ប័នទំងេនាះ គួរែតជាកម�វត�ុៃនករ្រត�តពិនិត
ពិេសស។ ឧបករណ៍ដ៏ មាន្របេយាជន៍េនក�ុងករណីេនះ គឺក

្រត�តពិនិត្យដល់ទីតំងទំងេនះេដយតំណាងរ�ស� និង
ក�ុងេគាលបំណង ែស�ងរកឲ្យេឃញនូវករណីៃនករ្រប្រពឹត�មិន
និងេធ�ករទប់ស�ត់នូវកររំេលភបំពនបែន�ម

 ្របអប់ទី៤០ ពន្យល់អំពីយន�ករចុះ្រត�តពិនិត្យតមដនេ
មណ�លឃុំឃាំង ែដលមានែចងេនក�ុងពិធីសរបែន�មេនក�ុ
ស��អង�ករសហ្របជាជាតិ្របឆាំងនឹងករេធ�ទ

្របអប់ទី៤០
ពិធី សរបែន�មេលអនុស��្របឆាំងករ េធ�ទរុណកម� បា
លទ�ភាពឲ្យមានករចុះ្រត�តពិនិត្យេនក�ុងទីតំងេស

ក�ុងែខធ�ូ ឆា�២០០២
មហសន�ិបាតអង�ករសហ្របជាជាតិបានអន
ពិធី សរបំេពញបែន�មេលអនុស��អង�ករសហ្របជា
្របឆាំងនឹងករេធ� ទរុណកម� និងករ្រប្រពឹត�ដ៏េឃារេឃ អ
ឬបនា�បបេនា�ក ឬ ករដក់ទណ�ក
ពិធី សរេនះចងកតព�កិច�ឲ្យរដ�ទំងឡាយអនុ��ត ឲ្យអ�កជំ
និងអន�រជាតិឯករជ្យចុះេធ�ករ្រត�តពិនិត្យមណ�លឃុំ ខ�ួនរបស់ព
195

អ�កជំនាញទំងេនាះមានភារកិច�េលកជាអន
េដម្បីកត់បន�យនូវហនិភ័យៃនករ្រប្រពឹត�មិនគ

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មសូមអន េនេលេគ www.unhchr.ch

លក�ខណ�េដម្បីចុះេធ�ករ្រត�តពិនិត្យឲ្យបានេ
ពិតណាស់ ករចុះ្រត�តពិនិត្យេនេលទីតំងរបស់េសវស
ដូចជាមូលដ �នទ័ព ឬមូលដ�នេយាធា គួរ្រត�វមា
ស្រម�លជាមួយ្រកសួងពក់ព(ឧ. ្រកសួងករពរ)។ ករចុ
្រត�តពិនិត្យេដយមិនរំពឹងទុក ឬមិនមានករស្រមបស្រម
អចបេង�តជាផលវិបាកមិនល�េទវិញ េដយសរេគអ
ថាវខ�ះនូវករេជឿទុកចិត�ពីេយាធា េដ យេធ�រំលងឋនានុ្
ករចុះ្រត�តពិនិត្យេនះ រំខនដល់ករបំេពញមុខងររប
ជាេដម។ េនក�ុងករចុះ្រត�តពិនិត្យេនះ ក៏្រត�វមានករច
តំណាងៃនគណបក្សនេយាបាយេផ្សងៗ និង្រត�វេរៀបចំឲ
ម៉ត់ចត់ជាម ុន
ចំណុចខ�ះខតៃនករចុះ្រត�តពិនិត្យែបបេនះ គឺថាគណៈក
សភា អចនឹងបានេឃញនូវអ�ីែដលេមប��ករៃនេសវសន
េនាះចង់ឲ្យពួកេគេមលប៉ុេណា�ះ។ ករចុះ្រត�តពិនិត្យែ
េនះមិនឆ�ុះប�
�ំងនូវតថភាពពិតៃនប
� �េនាះេទ ែតវបានផ�ល់
េយាធា នូវឱកស  េដម្បីែកៃខស�នភាពេទតមចិត�ពួក
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ជាពិេសស ក�ុងករណីៃនករ្រត�តពិនិត្យេលថវិក។ ដូ
េគគួរែតមានករឯកភាពេលករចុះ្រត�តពិនិត្យ ែដលមា
៣្របេភទ៖ ករចុះ្រត�តពិនិត្យែដលបានេស�េដ
ករចុះ្រត�តពិនិត្យែដលេស�េដយសភា និង្របកសឲ្យដឹងជ
ករចុះ្រត�តពិនិត្យេដយសភា ែតមានករជូនដំណឹងេដយ
្របញាល(ឧ. មួយៃថ�)។
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ច្បោប់ទក់ទងនឹងករចុះ្រត�តពិនិត្យេនក�ុងទីតំងៃនេស
 ជ្រម�ញឲ្យមានករចុះ្រត�តពិនិត្យ េដយសភាេនក�ុ
េសវសន�ិសុខ(រួមទំងទ័ពែដលបានព្រងយេនឯបរ)
ែដលច្បោប់ត្រម
 េនេពលែដលមិនមានច្បោប់ ែចងពីគណៈ្របតិភូសភា្រត�វចុះ
្រត�តពិនិត្យទីតំងេសវសន�ិសុខ ្រត�វសុំករបំភ�ឺថាេ
រ�ស�អចចុះេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ េនក�ុងទីតំងៃនេសវ
បានែដរឬយ ា៉ងណា េហយថាេតមានមូលដ�ន នី ត
លក�ខណ�វិនិច�័យអ�ី ខ�ះ ក�ុងករេ្រ ជសេរសតំណាងរ�ស�ចុះ
ពិនិត្យ េហយវមានផលប៉ះពល់អ�ី
 ធានាថា មានលិខិតបទដ�នគតិយុត�
ែដលប
-

ទី តំងៃនេសវសន�ិសុខមួយណា ែដលអចេធ�ករ
ពិនិត្យបា

-

មានកលៈេទសៈ និងលក�ខណ�អ�ីខ�ះែដលអច
្រត�តពិនិត្យែបបេនាះប. ករចុះ្រត�តពិនិត្យ្រត�
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េគេរៀបចំ្រគប់េពលែដល្រត�វចុះែមនឬយា៉
-

ករអនុវត�ជាក់ែស�ង និងភាពញឹកញាប់ៃនករចុះ
ពិនិត្យេដយសភាេនក�ុងអង�ភាពេយាធា ឬ

េយាធាជា

 ធានាថា របាយករណ៍លំអិតជាលយលក�ណ៍អក្សរអំ
្រត�តពិនិត្យែបបេនាះ ្រត�វបានដក់ជូនសភា ឬគណ
ែដលពក់ព័ន� និងជាកម�វត�ុៃនករពិភាក្សោេ
 េធ�ករវយតៃម� ផលប៉ះពល់ៃនករចុះ្រត�តពិនិត្
េធ�រួចេហយទំងេនា
 ពិនិត្យេមលថាេត រដ�របស់អ�កបានផ�ល់សច �ប័នេលអន
អង�ករសហ្របជាជាតិ្របឆាំងនឹងករេធ�ទ
និងពិធី សរបំេពញ បែន�មរបស់វែដរឬយា៉
សមាជិកៃនគណៈ្របតិភូសភាែដលចុះេធ�ករ្រត�តព
 ធានាថា គណៈ្របតិភូសភាមិនមានបក្សពួក ែដល
សមាមា
 ្រតឹម្រត�វៃនបក្សែដលមានសេម�ងភាគេ្រចន និង បក្
េនក�ុងសភា
 ពិនិត្យេមលថាេតគណៈ្របតិភូែដលចុះ្រត�តពិនិ
តុល្យភាពេយនឌ័រែដរឬេ
ករេ្រត�ម ចុះ្រត�តព ិន
 េដម្បីបេ���សនូវលទ�ផលផ�ុយ ្រត�វធានាថាករចុះ្រត�ត
របស់សភា មានករស្រមបស្រម�លជាមួយ្រកសួងក
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កររយក រណ៍េ
 ធានាថា មានរបាយករណ៍លំអិតមួយ្រត�វបាន/
គណៈកម�ករមានសមត�កិច�របស់សភា េហយរបាយ
េនះអចេធ�ករពិភាក្សោេដញេដ
 ធានាថា អជា�ធរមានសមត�កិច�ក�ុងវិស័យសន�ិស
សិទ�ិទទួលរបាយករណ៍ជាមុន េដម្បីពួកេគអចផ�
េយាបល់េផ្សង
ផលប៉ះពល់ និងករផ្សព�ផ្សោយជ
 ធានាថា លទ�ផល និងអនុសសន៍របស់គណៈ្របតិ
រួមទំងេសចក�ីសេ្រមចពក់ព័ន�របស់សភា ្រត�វបា
អនុវត�េធ� តម េហយ្រត�វមានករសេ្រមចេលករផ្សព�
លទ�ផល និងអនុសសន៍ទំងេនះជាសធារ
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ែផ�កទី

V

ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេសវសន
ជាក់ែស�ង៖ កលៈេទសៈ និង្របតិបត�ិករពិ
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ជំពូកទី ១៨
ស�នភាពៃនអ��្រត

មានកលៈេទសៈ្រត�វេលកែលង ដូចជា  ករណីៃនស�ង�ម 
ៃនជេមា�ះៃផ�ក�ុង ឬស �នភាពអសន�េផ្សងេទៀត ែដលរដ�មួ
អនុវត�នូវអំណាច និងនីតិវិធីពិេសសេដម្បីេដះ�សយនូវវិបត�ិេ
ករេឆ�យតបែបបេនាះគួរ្រត�វបានអនុវត�េដយមិនឲ្យប៉ះព
្របព័ន�តមែបប្របជាធិបេតយ្យរបស់រដ�ភិបា
ស�ង�ម និងស �នភាពអសន�ម ួយចំនួនត្រម�វឲ្យមានករ
េដយេយាធា ឬអចមានករ្របកសច្បោប់អជា�សឹក។
ទំងេនះ េយាធា និងវិស័យសន�ិសុខទំងមូលេនែតជាកម�វ
េគាលករណ៍ និងករធានាជាអន�រជាតិ ដូចជា វិធ
មនុស្សធម៌អន�រជាតិ េហយ្រត�វស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិ
្របជាធិបេតយ្យ។ សិទ�ិមនុស្សក៏្រត�វេលកស�ួយឲ្យខ�ស់ត
េធ�បាន។ ករអនុវត�ទំងឡាយណាែដលចត់ទុកថាវ
ច្បោប់ និង េគាលករណ៍កំណត់ េគមិន្រត�វអនុវត�េនា ះេទ ដ
មានប
� �ក់យ ា៉ងច្បោស់ េដយគណៈកម�ករសិទ�ិម
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្របជាជាតិ េនក�ុងេយាបល់ទូេទរបស់ខ�២៩ ែខសីហ ឆា�

២០០១ េលមា្រ៤ៃនកតិកស��អន�រជាតិស�ី ពីសិទ�ិពលរដ� ន
សិទ�ិនេយាបា

ស�នភាពស�ង
មា្រ២.៤ ៃនធម�នុ �� អង�ករសហ្របជាជាតិ ែច

“េនក�ុងទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ របស់រដ�ជាសម
អង�ករសហ្របជាជាតិ សមាជិកទំងអ
េចៀសវងករគ្រម ាមកំែហង ឬ េ្រប្របាស
(...)” ។
ករេ្រ ប្របាស់កមា�ំង្របឆាំងនឹងរដ�មួយេទៀត គឺ្រ
ឃាត់ដច់ខត។ តួនាទីមួយរបស់សភាគឺ្រត�វ្រត�តពិនិត្យេ
អង�នី តិ្របតិបត�ិ បានេគារពតមប្រមាមជាអន�រជាតិទំងេន
េ្រប្របាស់ និងករគ្រមាមកំែហងស�ង�ម និងមិនេធ�ហួស
អំណាចរបស់ពួកេគេនក�ុងអំឡុងេពលមានជេមា�ះ។ ្
អព្យោ្រកិត ដូចជា ្របេទសស�ីសបានបដិេសធយា៉ងដ
េ្រប្របាស់ស�ង�ម ជាមេធ្យោបាយៃនករេដះ�សយជ
ទំនាក់ទំនងករបរេទសរបស់ខ�ួនេឡយ។ យា៉ងេហចណាស់
្របេទសមួយ គឹ្របេទសជប៉ុន ែដលរដ�ធម�នុ��របស់េ(ឆា�ំ១៩៤៦)
បានហមឃាត់យា៉ងច្បោស់ មិនឲ្យមានកររក្សោក
ដៃទដូចជា ្របេទសហុង្រគី បានបដិេសធមិនេ្រប្របាស់
មេធ្យោបាយៃនករេដះ�ស យជេមា�ះរវង្របជាជាតិ
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េឡយ។

ក�ុងេពលសង�ម វអ�ស័យេលបទប្ប��ត�ិៃនរដ�ធម� នុ��
អចចូលរួម េនក�ុងដំេណរករៃនករ េធ�េសចក�ីសេ្រមច
យា៉ងេហចណា៣រេបៀបខុសៗគា �ែដរ(េរៀបពី មិនសំខន់េទ
សំខន )៖

(១)

រដ�ធម�នុ �� អចអនុ��តឲ្យសភាខ�ួនឯងេធ�ករ្

ស�ង�ម និងសន�ិភា

ជាករអនុវត�សព�ៃថ� លក�ខណ�េនះវ ទំ

មានទ្រមង់ជាសម�តិកម� េដយេហតុថាស�ង�មជាញឹ
េផ�មេដយមិនមានករ្រពមាន េហយវអចថា
សមត�ភាពក�ុងករឈនេទេធ�េសចក�ីសេ

(២) រដ�ធម�នុ �� អចត្រម�វឲ្យអង�នីតិ្របតិបត�ិទទួលយកសិទ�ិអ
ជាក់លក់ពីសភាជាមុន មុនខ�ួនចប់េផ�មេធ�ស
ឬបេង�តសន�ិភាព។

បទប�� តិែបបេនះ 
�

នឹងអនុ��តឲ្យសភាេធ�ករពិភាក្សោេ
េលប�
� មុនករេធ�ស�ង�ម និងមុនករេធ�អន�រគមន៍េយាធ
េនឯបរេទស

(៣) រដ�ធម�នុ �� អចត្រម�វឲ្យអង�នីតិ្របតិបត�ិជូនដំណឹងេអំពី
ករេធ�ស�ង�ម េដយមិនចំបាច់ឲ្យអង�នីតិ្របតិបត�ិទទួលប
្រពមេ្រព�ងជាមុនពីសភាេឡយ។ រដ�ធម� នុ��ភាគេ្រចនត្រម
ករជូនដំណឹងេទសភ
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ស�នភាពក�ុង្រគាអ
ស�នភាពក�ុង្រគាអ
ឬស�នភាពៃនវិបត�ិជាតិអចេកតមានក�ុងស�នភាព

រដ�ធម�នុ ��  និងច្បោប់ជាតិ្រ បេមលេឃញនូវ     ស�នភាពមួយ
េនេពលមានករ្របកសភាពអសន�ក
មានដូចជាសកម�ភាព្របដប់អវុធ ែដលគ្រមាម
សណា�ប់ធា�ប់រដ�ធម�នុ�� ឬសណា�ប់ធា�ប់សធារណៈ រហ
េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ ជម�ឺរតត្បោត ឬវិបត�ិហិរ��វត�ុ និង

េសដ�កិច�ជាតិជាេដ
ករ្របកស់ដក់្របេទសក�ុងស�នភាពអសន� អចេធ
ក�ុងករណីេលកែលង និងគួរែតអនុេលមតមេគាលករណ៍សំខ
ខ�ះ េដម្បីឲ្យេគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យមិន្រត�វបាន
សូមអន្របអប់ទ៤១។ និយមន័យៃនកលៈេទសៈេលកែលងវ
អ�ស័យេលរដ�ធម�នុ� � និងច្បោប់ជាតិនីមួយៗ។ រដ�ធម� នុ�� 
ច្បោប់គួរទប់ស�ត់អង�នីតិ្របតិបត�ិ មិនឲ្យ្របកសដក់្រ
ស�នភាពអសន� េដយសរែតេចតនានេយាបាយរប
េឡយ។ េលសពី េនះ រដ�ធម�នុ ��  និងច្បោប់ែដលពក់ព័ន�គួរែច
ករេធ�រដ�្របហរេដយេយាធា គឺជាកររំេលភរដ
្របអប់ទី៤១
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ស�នភាពក�ុង្រគាអសន�៖ េគាលបំណង និងេ
“រល់្របព័ន�ច្បោប់ទំងអស់ ែចងអំពីវិធានករពិេសសេដម្ប
ស�នភាពអសន�។ េទះដូេច�ះក�ី ករ្រប្រពឹត�ខុស ឬករព
ណាមួយ ែដលចំបាច់ក�ុងករេដះ�សយវិបត�ិអចមា
បេណា�ះអសន�ែតប៉ុេណា�ះ និងអចមានេគាលបំណង្
ស�នភាពឲ្យមករក្រប្រកតីភាព និងរក្សោករពរសិទ�ិជា
ែតប៉ុេណា�ះ។(...)
េគាលករណ៍អន�រជ
“េគាលករណ៍អន�រជាតិ ែដលបានបេង�តេឡងទក់ទងនឹងស
អសន� អចសេង�បដូចខងេ្
េគាលករណ៍នីត្យោនុក ែដលពក់ព័ន�ម្យោ៉ងជាមួយ
្រពមេ្រព�ងែដលមានរវងករ្របកសភាពអសន� និ
ភាពអសន�ែដលបានដក់េចញ និងម្យោ៉ងរវងករ្រប
និងច្បោប់ៃផ�ក�ុងរបស់្របេទស។ េគាលករណ៍េ នះចង់ធានាបែន
ថា ច្បោប់ៃផ�ក�ុង្រត�វ�សបជាមួយច្បោប់អ
េគាលករណ៍ៃនករ្រ

ែដលសំេដេលត្រម�វករៃនករ្

ភាពអសន�ជាសធ
េគាលករណ៍ៃនករេធ�ទំនាក់ទ ែដលសំេដេលកតព�កិច�ែដល្រត
ជូនដំណឹងដល់រដ�ជាភាគីដៃទេទៀត ែដលជាភាគីៃនសន�ិស��
ពក់ព័ន� តមរយៈអ�កនាំពក្យរបស់រដ�ជាភាគីេនាះ ក៏ដូច
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អ�ករយករណ៍ពិេសសអង�ករសហ្របជ
ស�ីពីស�នភាពសិទ�ិម នុស្ស
ក�ុងអំឡុងេពលៃនករដក់្របេទសស�ិតក�ុងស�នភាព
េគាលករណ៍បេណា�ះអ សំេដេលលក�ណៈេលកែលងៃនស �
ភាព្របកសអសន� និងរយៈេពលកំណត់ៃនស�នភាពអ
េគាលករណ៍ៃនករគ្រមាមកំែហងជាក

ែដលត្រម�វឲ្យម ានវិបត

ជាក់ែស�ងពិត្របាកដ ថ�ី ឬយា៉ងេហចណាស់បង�េ្
ខ�ំងណាស់ចំេពះសហគម
េគាលករណ៍សមាម សំេដេលត្រម�វករឲ្យមានទម�ន់ៃនវិបត�
មានលក�ណៈសមាមា្រតេទនឹងវិធានករ ែដល្របកន
ទប់ទល់ជាមួយវិបត�ិេនា
េគាលករណ៍ៃនភាពប៉ះពល់ម ពក់ព័ន�ជាមួយសិទ�ិជាមូលដ
ដ៏ ជាក់លក់ ែដលមិនអចដកហូត
“វសំខន់ខ�ំងណាស់ែដលសភា ែដលជាអ�កករពរសិទ
មិនគួរ ក�យជាជនរងេ្រគាះដំបូងេគៃនករ្របកសភាពអស
េទ ទំងតមរយៈកររំលយសភា ទំងករព្យួរ ទំង
អំណាចសភាយា៉ងេ្រចន និងអំណាចរបស់សភាក�ុងករ្រត�ត
ដនអង�នីតិ្របតិបត�ិ។ វក៏សំខន់ផងែដរស្រមាប់សភាក
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សមត�ភាពេដរតួនាទីរបស់ខ�ួនជាអ�ក្របកសអសន� និង
្របកសអសន(...)
លក�ណៈផ�ូវច្បោប់ៃនករ្របកសភ
“(...) លក�ណៈផ�ូវច្បោប់ៃនករ្របកសភាពអសន� គឺថា 
ទំងឡាយ ែដលបេង�តបានជាេសចក�ី្របកស ករផ�ល់
។ល។ និងវិធានករែដលបានដក់េចញ េនេពលែដលមានក
ឬករកំហិតសិទ�ិខ�ះ ។ល។ ្រត�វែតស�ិតេនក�ុងរង�ង់្រកបខ
េគាលករណ៍ទំងឡាយ ែដល្រគប់្រគងេដយនីតិរដ� ដូេច�ះវ
ៃនករ្រគប់្រគ(...)
ករបំេពញតួនាទីរបស់
“មានករទទួលស�ល់ថា េគាលករណ៍ៃនឯករជ្យភាព ន
ៃនអំណាចេផ្សងៗ េនក�ុងរដ�ម(...) គឺជាែផ�កមួយ និងក��ប់មួយៃន
នី តិរដ�។ ដូេច�ះេហយបានជា្របព័ន�ផ�ូវច្បោប់ភាគេ្រច
េនក�ុងពិភពេលក ផ�ល់សិទ�ិអំណាចឲ្យសភាចូលរួមយា៉ងសកម�េន
ក�ុងករ្របកសដក់្របេទសក�ុងស�នភាពអសន� 
ករផ�ល់សច�ប័នរបស់ខ�ួន េនេពលែដលអង�នីតិ្របតិបត�ិបានស
េលករដក់្របេទសក�ុងស�នភាពអសន�។ េគាលបំណង គឺ
ស�ត់អង�នីតិ្របតិបត�ិពីករមានសមត�កិច�ដច់ម ុខ ចំេពះក
នូវវិធានករែដលមានស�នទម�(...)
ឋនានុ្រកមៃនបទប��ត�ិផ�ូវច្បោប់ទក់ទងនឹងករ្រប
“តមបទពិេសធន៍បង�ញថា មានករចង់ឲ្យបទប��ត�ិែដល្
េលស�នភាពអសន� មានឋនានុ្រកមក�ុងវិធានរដ�ធ
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ច្បោប់ភាគេ្រចន ែចងយា៉ងច្បោស់្រតង់ចំណុចេនះ េទះបីជ
េទៀតែចងេនក�ុងទ្រមង់្របេយាល េដយសរ“គា�នអជា�ធ
អចអនុវត�ម ុខងរជាអង�នីតិប�ត�ិ េដយេហតុផលែត្របេទសស�
�
ក�ុងស�នភាពអសន�េន”។ (...)

ស្រមង់ពីរបាយករណ៍របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសអង�ករសហ្
ស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស និងករណីអ� �្រតកម , េល L. Despouy, ដក់ជូ
េវទិក IPU ស�ីពីសភា អ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស ទី្រក�ងប៊ុយតបស
១៩៩៣

ករណីអ�� ្រតកម�ជាក់ែស�ង និងយូរអែង�
ករណីអ�� ្រតកម�មានរយៈេពលែវង ែដល្រត�វបានសភ
រប់ឆា�ំ ឬរប់ទសវត្សរ៍ អ��្រតកម�េនះក៏អចនាំេទរកស
ែដលេគាលករណ៍ៃនឧត�មភាពសុីវិល េលអង�ករវិស័យសន�
ជួបហន ិភ័យ និងនាំេទរកស�នភាពែដលអង�ករទំងេ
និទណ�ភាព ែដលេធ�ឲ្យ ប៉ះពល់ដល់លទ�ិ្របជាធិបេ
េហតុករណ៍េនះ រុញ្រចនសភាចូលេទក�ុងស�នភាពទ
និងងយរងេ្រគាះ។ អ��្រតកម�ជាក់ែស�ង និងគា�នអ�ីទប់
ែដលបានេកតេឡងេនក�ុង្របេទសមួយចំនួន ពិតជាបង�ករ
កំែហងេដយផា�ល់ ចំេពះករ្រត�តពិនិត្យតមដនរបស់
វិស័យសន�ិសុខ។
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ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ច្បោប់ស�ី ពីអ��្រត
 ធានាថា ្របេភទេផ្សងៗៃនអ��្រតកម�្រត�វបានកំណត់
ច្បោស់លស់េនក�ុងរដ�ធម�នុ�� ឬច

 ករណីអ�� ្រតកម� គួរែតអស់សុពលភាពក�ុងរយៈេព៣ ឬ ៦
ែខ េលកែលងែត្រត�វបានពន្យោតមរយៈករពិភាក្
និងេបាះេឆា�តគាំ្រទករពន្យ
 ជ្រម�ញ ឲ្យមានករេគារពេគាលករណ៍អន�រជា
និត្យោនុកូលភាព ករ្របកសភាពអសន� ករេធ�ទ
ភាពបេណា�ះអសន� ករគ្រមាមកំែហងែ
េលកែលង សមាមា្រតភាព និងច្បោប់ទក់ទងនឹងអ�
 ធានាថា ច្បោប់មនុស្សធម៌ ករធានាេដយរដ�ធម�នុ�
សិទ�ិមនុស្សែដលេនជាធរមាន ្រត�វបានេគារពក�ុងអំ
ៃនអ�� ្រតកម�
 ធានាថា សមត�កិច�ពក់ព័ន�របស់អង�នីតិ្របតិបត�ិ និងស
ទងនឹងករ្របកស និងករេលកអ��្រតកម�្រត�វបា
និយមន័យយា៉ងច្បោស់ និងេពញេលញេនក�ុងរដ�ធម�នុ�
ច្បោប

សភាក�ុងអំឡុងេពលអ� �្រតក
 ធានាថា ករមានអ��្រតកម�ពិតជាិនប
ម
ានររំងទ
អំណាចរបស់សភា ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដនសកម�
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អង�នី តិ្របតិបត�ិ ពក់ព័ន�ជាមួយប�សន�ិសុខ និងក
�
រ
សិទ�ិមនុស្សែដលមិនអចលក់ ឬប��ំប
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ជំពូកទី ១៩
កររក្សោសន�ិសុខៃផ�ក�
សន�ិសុខៃផ�ក�ុង (ឬសន�ិសុខសធារ) និងសណា�ប់ធា�ប
សធារណៈ គឺជា្របេយាជន៍សធារណៈដ៏សំខន់មួយ។ 
្របេយាជន៍ដល់សធារណជនទូេទេនេលទឹកដីជាតិ េ
ករេ រសេអង ក�ុងេនាះមានទំងជនអេនា�្របេវសន� និងជន
ផងែដរ។ ពក្យសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�ប់ធា�ប់សធារ
មិនគួរ ្រត�វបានេគបែង�រេទបេ្រមេគាលបំណងអនិមិត�របស់         
អ�កដឹកនាំនេយាបាយ ឬកងកមា�ំង ឬបេ្រមដល់ផល្របេយាជ
សន�ិសុខខ�ួនឯង ែដលេបសកកម�របស់វិស័យសនិសុខេនះគឺជ
�
ឧបករណ៍ដច់ម ុខស្រមាប់រក្សោករពរពួកេ
សន�ិទនភាព និងទិដ�ភា ពទូេទៃនច្បោប់ែ
្រគប់្របព័ន�ផ�ូវច្បោប់ទំងអស់ មានច្បោប់ែដល្រគប
ស�នភាព ែដលមិនត្រម�វឲ្យមានអ��្រតកម�ៃនក
អសន� ក៏ប៉ុែន�វបង�ឲ្យមានករគ្រមាមកំែហងជាក់ែស�ង ឬ
ថា�ក់ចំេពះសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�ប់ធា�ប់ស
ច្បោប់ទំង ែដលមានឥទ�ិពលខុសៗគា� បាន្របគល់អ
ពិេសសដល់អង�នី តិ្របតិបត�ិ និងមានបទប�ត�ិរ
� ិតត្បិត ឬព្យួរនូវសិ
ខ�ះេដយមានេគាលបំណងករពរសិទ�ិ ជាមូលដ�នដៃទេផ
ែដលសំខន់ជាង និង ែដលអច្រត�វបានរំេលភបំពន
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កលៈេទសៈខ�ះ ែដលកលៈេទសៈទំងេនះ ចំបាច់្រត�វក
បានច្បោស់េដយច្បោប់ែដលព
សិទ�ិែដល្រត�វបានេគនិយមរិតត្បិត ឬព្យួរបំផុតមានដូចជា 
ទទួលបានព័ត ៌មាន សិទ�ិេធ�បាតុកម�ជាសធារណៈ ស
េសរ ីភាព និងសិទ�ិទទួលបានករ្រជកេកន។ ច្បោប់អន�
ហមឃាត់យា៉ងច្បោស់ នូវករព្យួរសិទ�ិែដលមិនអចលក់ ឬ
ដូចជា សិទ�ិមានជីវិត និងសិទ�ិមិនទទួលរងករេធ�ទរុណឬទទួ
នូវករដក់ទណ�កម�េលរងកយ ឬករ្រប្រពឹត�ែដលម
បនា�បបេនា�ក ឬែបបអម នុស្សធម៌។ ជាធម�តអ�កែដលដក់េ
ករ្រត�តពិនិត្យពិេសស មានដូចជា ជនចំណា
អ�កសរព័ត ៌មាន សកម�ជននេយាបាយ អ�កករពរសិទ�ិមនុស
ែស�ងរកសិទ�ិ្រជកេកន និងជនេភៀសខ�ួន ក៏ដូចជា ជនជាតិភាគ
និង្រក�មកន់សស
ហន ិភ័យពក់ព័ន�េផ្សងៗែដ លមិនអចេចៀ
ហន ិភ័យេផ្សងៗែដលមិនអចេចៀសបានចំេពះច្បោប់ ស�ី
រក្សោសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�ប់ធា�ប់សធារណៈម
 និយមន័យអំពី លក�ណៈៃនករគ្រមាមកំែហង
លក�ណៈមិនច្បោស់លស់ ែដលបណា�ល
ករបក�សយ �សបេទតមេសចក�ី្រត�វកររបស់អង
្របតិបត�ិ
 ច្បោប់ ែដលផ�ល់ដល់អង�នីតិ្របតិបត�ិនូវអង�ករវិស
សន�ិសុខមួយចំនួន េដយមានអំណាចជាប់លប់
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េ្រចនហួសេហតុ េដយមិនមានករ្រត�តពិនិត

ថ�ឹងែថ�ងសម�សប និងេដយមិនមានករដក
រដ�បាល និងតមផ�ូវតុលករដ៏សម
 េពលខ�ះ កររក្សោករពរសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងស
ធា�ប់សធារណៈ ្រត�វបានេគរំេលភបំពនេដម
ផល្របេយាជន៍ដច់មុខរបស់វិស័យមួយ ឬវិស័យជាេ្
ករពរថា�ក់ដឹកនាំនេយាបាយ ឬវិស័យសន�ិសុខខ
និង ្រត�វបានេគេ្រប្របាស់ជាមេធ្យោប
រិតត្បិតសិទ�ិ និងេធ�ករ្រត�ត្រតេលសធារណ
 េយាធូបនីយកម�កងកមា�ំងនគរបាល ែដលជ
ករពរច្បោប់ជាតិ និងសណា�ប់ធា�ប់ វេធ
ែបងែចកមិនដច់េ�សច រវងកងកមា�ំងនគរបាល
េយាធា ែដលជាអ�កករពរសន�ិសុខខងេ្
គឺជាេ្រគាះថា�ក់ ជាពិេសសេនេពលែដលកង
ទំងេនាះ ទទួលបានករឧបត�ម�មូលនិធិតិច
ដូេច�ះពួកេគ អចរំេលភបំពនអំណាចេនក�ុង
សន�ិសុខ និង្រប្រពឹត�អំេ ពពុករលួយេដ
និទណ�ភាព។ េ្រគាះថា�ក់មួយេទៀតៃនេយាធូបនី
កងកមា�ំងនគរបាល គឺថា អ�កែដលកន់អំណាចអ
្របាស់នគរប(និងេពលខ�ះក៏ េ្រប្របាស់្
េសុបករណ៍សមា�ត់ និងករកមា�ំងពក់កណ)
ជាឧបករណ៍មួយ មិន្រតឹមករពរសន�ិសុខៃផ�ក�ុង 
សណា�ប់ធា�ប់សធារណៈប៉ុេណា�ះេនាះេទ

ែតែថមទ

ករ្រត�ត្រត និងគាបសង�ត់អ�ក្របឆាំងែថមេ
េលសពី េនះ ករេ្រ ប្របាស់ជាញឹកញាប់នូវកង
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េយាធាេដម្បី្រគប់្រគងសណា�ប់ធា�ប់សធា
េទរកនេយាបា យនូបនីយកម�េ
 ករហមឃាត់សកម�ភាពរបស់សភា និងរបស់ត
ជាពិេសស េនេពលែដលទំងសភា និងតុលករ
អំណាចតវ៉ជាមួយអជា�ធរេនក�ុងអង�នីតិ្រប
ដូេច�ះ វិធានករែដល្របកន់យកេដម្បីេដះ�សយប��ស
និងសណា�ប់ធា�ប់សធារណៈ អចនាំេទរកកររំេលភសិ
េដយសមាជិកៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ េហយេនក�ុងបរិ
បរិយាកសខ�ះ សមាជិកទំងេនាះែថមទំងបានទទួលអត�
ពី និទណ�ភាពែថមេទៀតផង តមរយៈករអនុវត�នូវវិធ
ទំងេនាះ។ សិទ�ិដូចខងេ្រកមជាញឹកញាប់្រត�វបានរំេ
បរិបទទំងេនាះ៖ សិទ�ិមានជីវិត សិទ�ិមិនទទួលរងករ េធ�ទរុ
ករ្រប្រពឹត�ែបបអមនុស្សធម៌ ឬមានលក�ណៈបនា�បបេនា�កសិ
ចកផុតពីករចប់ខ�ួនតមទំេនងចិត� សិទ�ិទទួលបានករជំនុ
េដយយុត�ិធម៌ េដយសលក�ីឯករជ្យមួយ ែដលបេង�តេ ដ
េសរ ីភាពៃនករបេ��ញមតិ និងេសរីភាពៃនករ្រូល
មប
្របអប់ទី៤២
ករែថរក្សោទំងសន�ិសុខ និងលទ�ិ្របជាធ
េយាងតម្របវត�ិស�ស� និងតមបទពិ េសធន៍េនក�ុង្របេ
អភិវឌ្ឍន៍ជាេ្រចន បច�ុប្បន�េនះ រដ�ភិបាលផា�ច់ករបានទប់
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ផា�ស់ប�ូរយុទ�ស�ស�េឆា�ះេទរកលទ�ិ្របជាធ

េដយយក     

េលសថាលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ មានវិសមិតភាពជាមួយសណា
សធារណៈ និងសន�ិសុខបុគ�ល។ ក៏ប៉ុែន�តមឯកសរនានាប
ធាតុពិត វផ�ុយេទវិញេនាះេទ៖ ករ្រត�តពិនិត្យតមដន
តមែបប្របជាធិបេតយ្យេទេលកងកមា�ំងសន�ិសុខរ

េ្រកពីម

្របឆាំងនឹងសន�ិសុខបុគ�ល វែថមទំងផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់ក
សន�ិសុខេទវិញ។ ្របសិនេបគា�នករ្រត�តពិនិត្យតមដនែបបេន
េទេនាះ អ�កែដលមានតួនាទីធានាសន�ិសុខបុគ�លអ
អ�កគ្រមាម កំែហងធំបំផុត(...)

្របភព៖ របាយករណ៍អភិវឌ្ឍន៍មនុស្សរបស់អង�ករសហ្របជា
២០០២ (ទំព័រទី ៨៧)

េនក�ុង្របេទសខ�ះ ច្បោប់ស�ីពីករករពរលទ�ិ្របជាធិប
បានអនុម័ត។ ឧទហរណ៍ េនក�ុង្របេទសអហ្សង់ទីន ច្
២៣.០៧៧ ឆា�ំ១៩៨៤ ស�ីពី “ករករពរលទ�ិ្របជាធិ” បាន
ែកស្រម�លេល្រកម្រពហ�ទណ� និងបេង�តនូវបទេល�ស្រពហ�ទណ�
ចំនួន ែដល្របឆាំងនឹង្របព័ន�លទ�ិ្របជាធិបេ. ករដក់េទ
ដល់សមាគមខុសច្បោប់ ែដលមានេគាលបំណងបង�េ្រគាះ
លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងករេគារពរដ�ធម�

ករឃុំខ�ួនបុគ�ល េដយេហតុផលៃនករគ្រមាមកំែហង
សន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�ប់ធា�ប់សធា
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ច្បោប់ទំងអស់ ស�ីពីករែថរក្សោសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�
សធារណៈ ែចងអំពីករឃុំខ�ួនបុគ�លែដលសង្ស័យពីករ
កំែហងដល់សន�ិសុខ និងសណា�ប់ធា�ប់សធារណៈេ
ក�ុងន័យេនះ យា៉ងេហចណាស់មានច២្របេភទ
 ច្បោប់ ែចងអំពីករឃុំខ�ួនបុគ�លែដលបង�ករគ
កំែហងជាក់ែស�ងដល់សន�ិសុខជាតិ៖ ករឃុំខ�ួនេន
ធម�ត្រត�វបានបង�ប់េដយតុលករ ែតក
ពិេសស ករឃុំខ�ួនេនះអចបង�ប់េដយអង�នីតិ្របតិ
ែតឯកឯងក៏ បានែដរ
 ច្បោប់ ែចងពីករឃុំខ�ួនបុគ�លណាមា�ក់ ែដលអង
្របតិបត�ិយល់េឃញថា អចបង�ករគ្រមាមកំ
សន�ិសុខជាតិ . ច្បោប់ផ�ល់សិទ�ិអំណាចពិេសសដល់ 
អង�នី តិ្របតិបត�ិ ែផ�កតមករវិនិច�័យរបស់ពួកេគ េដ
េធ�ករ្រគប់្រគង ឬទប់ស�ត់ស�នករណ៍ែដលទ
េ្រគាះថា�ក់ដល់សន�ិសុខជ
្របេទសភាគេ្រចន ែដលបេង�តបានជាែផ�ក
ខមិនែវលរបស់ច្រកភពអង់េគ�ស(

British

Commonwealth)

មានទ្រមង់ច្បោប់ដូច្របេភទៃនឧទហ២ៃនច្បោប់ខងេល
េនេ្រកមច្បោប់េនាះ អង�នីតិ្របតិបត�ិជាធម�
អនុ��តឲ្យអនុវត�នូវសិទ�ិអំណាចធំៗមួយចំនួន ែដលព្យួរប��ត
មួយចំនួនស�ីពីករធានាេដយរដ�ធម� នុ�� េដយមិនបាច
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យល់្រពមជាមុន ឬមានករចូលរួមពីអង�នីតិប��ត�ិ ឬអង�តុល
មានប
� �គន� ឹះមួយ

ទក់ទងនឹងតួនាទីរបស់អង�នីតិ្របតិបត�ិក

ករបង�ប់ឲ្យមានករឃុំខ�ួនបុគ�ល ែដលអចបង�ករគ្រ
ដល់សន�ិសុខជាតិ តមែបបរដ�បាល ឬតមករបង�ប់េដយរដ�
បុគ�លទំងេនះ ្រត�វបានឃុំខ�ួនេដយអង�នីតិ្របតិបត�ិក�ុងរយ
ដ៏ ែវង ឬខ�ី ឬមួយ្រត�វពន្យោេពលបន�េទៀត ឬគា�នកលកំណត់។ 
ខ�ះ មិនែមនច្បោប់ទំងអស់េនាះេទ មានែចងអំពីករបេង�តនូ
េសេរេរឿងក�ីមួយ ែដលមានតួនាទីបង�ប់ឲ្យអង�នីតិ ្របតិបត�ិេ
េដះែលងអ�កជាប់ឃុំ តមរយៈករពិេ្រគាះេយាបល់ ឬមិ
ករពិេ្រគាះេយាបល់ក៏បាន។ សមាសភាពៃនស�ប័ន
ទំនាក់ទំនងជាមួយអង�នីតិ្របតិបត�ិ ក�ុងក្រមិតេផ
េនក�ុង្របេទសជាេ្រចន ច្បោប់ែបបេនាះ ជាទូេទ ម
សម័យអណានិគមនិយម េហយកំពុង្រត�វបានេគពិភ ាក្សោ
ទូលំទូលយ និងមានករជំទស់មកដល់សព�ៃថ� េដយេ
ច្បោប់េនះ ផ�ល់នូវសិទ�ិអំណាចខុសេគខុសឯង ដល់អង�នីតិ្របតិប
និងអង�ករវិស័យសន�ិសុខ ជាពិេសស គឺនគរបាល េហយ
ផលប៉ះពល់អវិជ�មាន មកេលសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយា
្របអប់ទី៤៣
ករភ័ន�្រចលំែដលនាំឲ្យប៉ះពល់េដយមានផលវិបា
េនេពលែដលរដ�ភិបាល ពឹងែផ�កេលវិស័យសន�ិសុខ េដម្ប
មូលដ�នៃនអំណាចរបស់ខ�ួន កងកមា�ំងសន�ិសុខជាញឹកញាប
បុព�េហតុៃនអសន�ិសុខ ចំេពះ្របជាពលរដ� និងរដ �ជិតខង
ពួកេគ។ (...) េនេពលែដលកងកមា�ំងរបស់្រកសួងមហ
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កងរជអវុធហត� និងេសវចរកម� ្រត�វបានអូសទញឲ្យចូលរួ
ករតស៊ូនេយាបាយ ករខិតខំ្របឹងែ្របងេដម្បីែកលំអក រ្រត
តមដនេដយសុីវិលតមែបប្របជាធិបេតយ្យ ជាញឹកញាប់
េធ�ឲ្យចុះេខ្សោ

របាយករណ៍អភិវឌ្ឍន៍មនុស្សអង�ករសហ្របជាជ២០០២
(ទំព័រទី ៨៧ និង ៩២)
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
តក់ែតងច្បោប់េដម្បីែថរក្សោករពរសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណ
សធារ
 ្រត�វចងចំថាកររក្សោករពរសន�ិសុខ និងស
សធារណៈ គឺេដម្បី្របជាពលរដ� និងមិនែមនស្រមាប់េ្
ជាឧបករណ៍ស្រមាប់េធ�ករគាបសង�ត់េល្របជាពលរដ
ឬ ក៏ ស្រមាប់បេ្រមឲ្យេគាលបំណងរបស់គណបក្ស
េនាះក៏េទែដរ។ ្រត�វធានាឲ្យមានករបេ���សនូវករេ
និង ករេធ�េយាធានូបនីយកម�នគរបាលេ្រចនហួសេហតុេដ
េធ�ករគាបសង�ត់េល្របជាពល
 ្រត�វេធ�ឲ្យអង�នីតិ្របតិបត�ិមានគណេនយ្យភាពចំេពះ
ផ�ល់អំណាចតមផ�ូវច្បោប់ដ៏ច្បោស់លស់ក�ុងចំនួនកំ
 ្រត�វកំណត់េនក�ុងច្បោប់ថា វិស័យសន�ិសុខនឹងទទួលរងន
ដក់េទសរដ�បាល និងតមផ�ូវតុលករ េបចំបាច់ ក
ែដលមានករេ្រប្របាស់នូវអំណាច ឬកងកមា�ំងណា
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ហួសេហតុ។
 េធ�ករវិភាគពីភាពអនុវត�បាន និងភាពសមេហតុស
ច្បោប់ករពរលទ�ិ្របជាធិ
ករ្រត�តពិនិត្យតមដន
 ្រត�វធានាថា សភា្រត�វេធ�ករពិភាក្សោេដញេ ដលជ
ប�
� ទក់ទងនឹងសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�ប់ធា�ប់សធ
្រពមទំងពិនិត្យេមលនូវភាពពក់ព័ន�ៃនច្បោប់
ធរមានែដលមានករពក់ព័ន�ជាមួយវិស័
 ្រត�វធានាថា គណៈកម�ករមានសមត�កិច�របស់សភា
្របាស់នូវ្រគប់មេធ្យោបាយ និងធនធានទំងអស់ែដ
េដម្បីទទួលបាននូវ ព័ត៌មានដ៏សម�សប និងេធ�ករ្រត�តពិ
្របកបេដយ្របសិទ�ភាព តមែដលអចេធ�េ ទបានទ
ប�
� សន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�ប់ធា�ប់សធារណៈ។ ្របសិ
ចំបាច់ ្រត�វព្រងឹងនូវមេធ្យោបាយ និងធនធាន ្រ
ស្រមាប់គណៈកម�ករែដលពក់ព
 េបអចេធ�បាន និង្របសិនេបចំបាច់ ្រត�វេលកទឹកចិត
សវនករសធារណៈទក់ទងនឹងប��ទំ
 បេង�តឲ្យមានកិច�សន�នា ជាលក�ណៈស�ប័ន ឬឯកជន
អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ែដលមានករពក់ព័ន�
ជា
សន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�ប់ធា�ប់សធារណៈ

រួ

ផលប៉ះពល់ៃនវិធានករ ែដល្របកន់យកែដលបានប
ដល់សិទ�ិមនុស្ស និងេសរីភាពជាសរវ័ន�របស់្របជាព
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ជំពូកទី ២០
អំេពេភរវកម�

“អំេពេភវរកម� គឺជាករគ្រមាមកំែហងមួយ្របឆាំងន
ែដលរដ� ចំបាច់្រត�វករពរ្របជាពលរដ�របស
រដ�មិន្រតឹម មានសិទ�ិប៉ុេណា�ះេនា
ែតក៏ មានកតព�កិច�ក�ុងក
ករពរ្របជាពលរដ�របស់ខ�ួនែថមេទៀតផង។ ក៏ប៉ុែន�
ក៏ ្រត�វយកច ិត�ទុកដក់ខ�ស់បំផុត េដម្បីធានាថាវ
្របឆាំងេភវរកម� មិន្រត�វែ្របេទជាវិធានករប
រំេលភសិទ�ិមនុស្សេនា”។
“េនក�ុង្របេទសមួយ េ្រគាះថា�ក់ែតងេក
េដយសរេគយកេលសថា ចត់វិធានករេដ
សន�ិសុខ ែតេធ�ែបបេនះេធ�ឲ្យេយងលះបង់នូវសិទ�ិេសរី
ភាពសំខន់ៗ ជាលទ�ផលវមិន្រតឹមែតមិន
សន�ិសុខរបស់េយង វែថមទំងេធ�ឲ្យប៉ះពល
សន�ិសុខរួមរបស់េយងែថមេទៀត េហតុដូេច�ះេហយវ
នឹងេធ�ឲ្យវិនាសនូវរដ�ភិបាល្របជាធិបេ”។
កូហ�ី អណាន់ អគ�េលខធិករអង�ករសហ្របជាជាតិ     
ៃថ�ទី ២១ ែខវិច�ិក ឆា�២០០១

អំេពេភវរកម� គឺជាករគ្រមាមកំែហងដ៏ធំបំផុតមួយដល់សន�ិ
ក�ុង្របេទស សន�ិសុខក�ុងតំបន់ និងអន�រជាតិ។ ករេឆ�យតបចំេ
អំេពេភវរកម� មានលក�ណៈស�ុ្រគស�ញ ជាពិេសសេនេព
អំេពេភរវកម� មានទំនាក់ទំនងជាមួយឧ្រកិដ�កម�ែដលមានអ
ចត់តំង។ ករេឆ�យតបេនាះអចមានករេឆ�យតបចប់ព
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នគរបាល និងត្រម�ត្រពំែដន រហូតដល់ ្រក�មចរកម� េហយវិ
មានទំងវិធានករក�ុងវិស័យហិរ��វត�ុ រហូត ដល់វិធានករក�ុង
ច្បោប់្រពហ�ទណ� និងព័ត៌មានវ
ចប់តំងពីៃថ�ទ១១ ែខក��មក រដ�ជាេ្រ ចនបានេមលេឃញ
សរៈសំខន់ និងភាពចំបាច់ក�ុងករព្រងឹងេឡងវិញ
របស់ខ�ួនពក់ព័ន�នឹងប
� �ខងេល។ េលសពីេនះ សហ្របតិបត�ិ
អន�ររដ� ក៏្រត�វបានព្រងឹងផងែដរ ជាពិេសស ព ក់ព័ន�ជាមួយ
រំែលកនូវព័ត៌មានចរកម� និងព័ត៌ម ានវិទ្យោ។ វិធានករទ
ពិតណាស់ វមិនែមនមិនប៉ះពល់ដល់សិទ�ិមនុស្ស និងសិទ�ិេសរ
ៃនជនសុីវិលទល់ែតេសះេនាះែ
ទក់ទងនឹងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ េដម្បីេដះ�
េភវរកម� មានេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�
្របជាជាតិេ១៣៧៣ (ែដលបានអនុម័តៃថ�ទី២៨ ែខក�� ឆា�ំ
២០០១ សូមអន្របអប់ទ៤៤) បានសង�ត់ធ�ន់ជាពិេសសេលប��ៃ
ករ្រគប់្រគងេល្រទព្យសម្បត�ិែផ� កហិរ��វត�ុរបស់េភវរករ។ េ
សេ្រមចេលខ១៣៧៣ ក៏ ផ�ល់សរៈសំខន់ដល់ករ្រត�តពិ
្រពំែដន និងករ្រត�តពិនិត្យអត�ស��ណប័ណ�សមា�ល់ខ�ួ
ឯកសរេធ�ដំេណរ េដម្បីេធ�ករទប់ស�ត់នូវចលនាខងក�ុង ន
ែដនរបស់េភវរករ ឬ្រក�មេភវរករ។ េសចក�ីសេ្រមចេនះក៏
អនុសសន៍ ស�ីពីរេបៀបប�ង�បករេ្រជសេរសសមាជិកៃ
េភវរករ និងករផ�ត់ផ�ង់អវុធយុទ�ភ័ណ�ធម�តដល់ពួកេភវរករេហ
អនុសសន៍េនះ ក៏បានេលកេឡងនូវរេបៀបព្រងឹងវិធានករទប់
តមរយៈសហ្របតិបត�ិករអន�ររដ�ផងែដរ។ អនុសសន៍ជ្រម
មានករប��ូនអ�កទំងឡាយណា ែដលចូលរួមេនក�ុង
ហិរ�� វត�ុ េធ�ែផនករ េរៀបចំ ឬ្រប្រពឹត�អំេពេភវរកម� ឬគ

សកម�ភាពេភវរកម� មកកន់តុលករ។ េសចក�ីសេ្រមចក៏បា
ឲ្យមានករែចងេនក�ុងច្បោប់ជាតិ និងលិខិតបទដនគតិ
�
សកម�ភាពេភវរកម�ខងេលេនាះ គឺជាបទេល�ស្រពហ�ទណ� និ

ទទួលករផ�នា�េទសធ�ន់ធ�រ។ េសចក�ីសេ្រមចក៏បានអំពវ
ករផា�ស់ប�ូរនូវ ព័ត៌មាន អនុេលមតមច្បោប់ជាតិ និងអន�
អំពវនាវឲ្យមានកិច�សហ្របតិបត�ិករែផ�ករដ �បាល ន
េដម្បីទប់ស�ត់ករ្រប្រពឹត�សកម�ភាពេភវរកម�។ េសចក�ីស
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បានបេង�តនូវគណៈកម�ករ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខមួយផងែ
មានរល់សមាជិកទំងអស់ៃន្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខ េដម្បីេធ
ពិនិត្យតមដនករអនុវត�េសចក�ីសេ្រមចេនះ េដយមានជ
អ�កជំនាញដ៏សម�សប

្របអប់ទី៤៤
ករេឆ�យតប របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្របជា
្រពឹត�ិករណ៍ៃថ�ទ១១ ែខក��

្រក�ម្រ បឹក្សោសន�ិ(...)
៣. អំពវនាវដល់រដ�ទំងអ
ក. រិះរកវិធី ស�ស�ព្រងីក និងពេន��ននូវករផា�ស់ប�ូរព័ត

្របតិបត�ិករ ជាពិេសសព័ត៌មានពក់ព័ន�ជាមួយសកម
ចលនារបស់ពួកេភវរករ ឬបណា�ញេភវរករ ព័ត៌មានអ
ករែក�ងឯកសរេធ�ដំេណរ ចរចរណ៍អវុធ េ្រគ�ងផ�ុះ និង
គី មី និងជីវស�ស� ករេ្រប្របាស់បេច�កវិទ្យោេធ�ទំ
េដយ្រក�មេភវរករ និងករគ្រមាមកំែហងពីអវុធមហ
េដយ្រក�មេភវរក
ខ. ផា�ស់ប�ូរព័ត ៌មាន េដយអនុេលមតមច្បោប់
អន�រជាតិ និងេធ�សហ្របតិបត�ិករេលែផ�ករដ�បាល
តុលករេដម្បីទប់ស�ត់ករ្រប្រពឹត�សកម�ភាព
គ. េធ�សហ្របតិបត�ិករ ជាពិេសស តមរយៈកិច�្រពមេ
េទ�ភាគី និងពហុភាគី េដម្បីទប់ស�ត់ និងប�ង�បករវ
របស់េភវរករ និងចត់វិធានករ្របឆាំង្រក�មេ
ឃ. ចូលជាភាគីៃនអនុស�� និងពិធីសរអន�រជាតិែដ
ព័ន�ឲ្យបានឆាប់តមែដលអចេធ�បាន ទក់ទងនឹងអំេពេ
រួមទំង អនុស��អន�រជាតិស�ី ពីករប�ង�បករផ�ល់ហិរ��
ដល់អំេពេភវរកម� ចុះៃថ�ទី ៩ ែខធ�ូ ឆា�ំ១៩៩៩។
ង. បេង�នសហ្របតិបត�ិករ និងអនុវត�េពញេលញនូវអនុស�
និងពិធី សរអន�រជាតិ ែដលពក់ព័ន�អំេពេភវរកម� និងេសច
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សេ្រមចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុ១២៦៩ (១៩៩៩)
និងេលខ ១៣៦៨ (២០០១)។
ច. ចត់វិធានករសម�សបៗតមបទប្ប��ត�ិច្បោប់
អន�រជាតិ ក�ុងេនាះមានបទដ�នអន�រជាតិស�ីីសិទ�ិមនុស
ព
ផ�ល់ស�នភាពជាជនេភៀសខ�ួន េដម្បីធានាថាអ�កសុំសិ
្រជកេកនពិតជាមិនបានេរៀបចំែផនករ ស្រមបស
ចូលរួមេនក�ុងករ្រប្រពឹត�អំេពេភវរ
ឆ. េដយអនុេលមតមច្បោប់អន�រជាតិ ធានា
ជនេភៀសខ�ួន មិន្រត�វបានរំេលភបំពនេដយជនេ
អ�កេរៀបចំ ឬអ�កស្រមបស្រម�លសកម�ភាពេភវរកម� និ
មិនឲ្យមានករទទួលស�ល់េចតនានេយាបាយ ជ
េដម្បីបដ ិេសធសំេណសុំេធ�បត្យោប័នេភរករ ែដលទទួលរង
េចទ្របក(...)។

្របភព៖ ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្
េសចក�ីសេ្រមចេលខ១៣៧៣, S/RES/១៣៧៣, ចុះៃថ�ទី ២៨ ែខក��
ឆា�ំ២០០១ http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm

អនុស��អន�រជាតិ ស�ីពីករប�ង�បករផ�ល់ហិរ��វត�ុដល់អំ
េភវរកម�

ែដលបានអនុម័តេដយមហសន�ិបាតអង�

្របជាជាតិៃថ�៩ ែខធ�ូ ឆា�ំ១៩៩៩ ត្រម�វឲ្យរដ�ចុះកិច�សន្យោទំ
េធ�បត្យោប័ន បុគ�លែដលជាប់េចទពីករផ�ល់មូលនិធិដល់សក
េភវរករ និងត្រម�វឲ្យដក់េចញនូវវិធានករ នានាេដម្បីេធ�
អេង�ត្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុែដលសង្ស័យទំងឡាយ។ មកដល់ៃ
២ ែខេមស ឆា�២០០២ មាន្របេទសចំនួ១៣២្របេទសបានចុ
ហត�េលខេលអនុស��េនះ េហយមាន្របេទសចំន២៦្របេទស
េផ្សងេទៀត បានបំេពញដំេណរករផ�ល់សច�
និងក�យជារដ�ភាគីៃន អនុស�
អនុស��េនះបានចូលជាធរមានក�ុងឆ២០០២។
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ផលប៉ះពល់ៃន្រពឹត�ិករណ៍ៃថ�៩ ែខក��
ស្រមាប់តំណាងរ�ស� វសំខន់ខ�ំងណាស់ក�ុង
តមដននូវករដក់េចញនូវវិធីស�ស� ែដលមានតុល្យភ
នឹងករវយ្របហរេដយពួកេភវរករ ជាវិធីស�ស�មួយែ
ទំងសន�ិសុខ និងសិទ�ិមនុស្ស។ តមទស្សនៈរបស់តំណាង
ប�
� ទក់ទងនឹងអំេពេភវរកម� ្រត�វមានច្បោប់ែចងនូវវិធីស�ស�ថ�
្រជ�ងេ្រជាយមួយ ែដលកំណត់នូវវិធានករសន�ិសុខ និង្របឆាំ
េភវរកម� និងថ�ឹងែថ�ងរវងសន�ិសុខ និងសិទ�ិេសរីភាពែដលធានា
ករេគារពដ៏េពញេលញ ចំេពះច្បោប់មនុស្សធម៌ និងសិទ�ិ
អន�រជាតិែដលេនជាធរ
ករកំណត់និយមន័យអំេពេភវរកម�តមផ�ូវច្
រហូតមកដល់េពេលនះ មិនមានករកំណត់និយមន័យអំពីអំេ
េភវរកម� ែដលបាន្រពមេ្រព�ងជាអន� រជាតិេនាះេទ។ ទល់
សហគមន៍អន�រជាតិ ឈនដល់ករ្រពមេ្រព�ងគា�េលនិយម
ែតមួយ េបមិនដូេច�ះេទនិយមន័យៃនអំេពេភវរកម�នឹង្រត�វបា
បន�ឲ្យនិយមន័យ េទតមអ�ីែដ លមិនែមនជានិយមន័យដ៏ពិត
របស់វ។ េយាងតមនីតិស�ស�អន�រជាតិ ក រតស៊ូរំេដះជ
ដេណមឯក
�
រជ្យពីករកន់កប់េដយបរេទស គឺជាសិទ�ិ�
ដូេច�ះអំេពែបបេនះ មិនបេង�តបានជាអំេពេភវរកម�េនាះ
េលសពី េនះ សហគមន៍អន�រជាតិ រួមទំ IPU ផងែដរ បានកំណត់
េហយកំណត់េទៀតថា អំេពេភវរកម�មិនអចសមា�ងេយាង្រត
សសនា ស��តិ ឬអរ្យធម៌ ឬ្រគាន់ែតេឈ�ះរបស់វែត
េនាះេទ។ មកដល់េពលេនះវិធីមួយេទៀតៃនករកំណត់និយមន័យ
អំេពេភវរកម� គឺេគ្រគាន់ែតអចេរៀបរប់្របេភទៃនករវ
ែដលេគនិយមេហថាអំេពេភវរកម� ែដលសហគមន៍អន�រជាត
េធ�ករេថា�លេទសជា្របចំែតប៉ុេណា�ះគឺ៖ ករវ
េឃារេឃមិនេរសមុខ ជាពិេសស ករវយ្របហរមកេលជ
ស�ូត្រតង់ ឬទ្រមង់ៃនអំេពហិង្សោេដយមិនេរសមុខែដល្រ
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េដយ្រក�មតូចៗេនក�ុង្របេទស ឬភា�ក់ងរលួចលក់េផ្
ករវយ្របហរេដយពួកេភវរករ មានលក�ណៈជាអំេព
េរសមុខ្របឆាំងនឹងជនសុីវិល េដយមិនគិតពីមនុស្សធម៌ និង
េលចមុខេលចមាត់ជាខ�ំងជាសធារណៈ។ វិធីស�ស�ជារួ
េគនិយមេ្រប្របាស់រួមមាន ករប�ន់យន�េហះ ករដក់្រគា
រថយន� ករដក់្រគាប់ែបកអត�ឃាត ករេធ�ឃាត និង
រង�ល។ យុទ�នាករដ៏មាននិរន�រភាពរបស់ពួកេភវរករត្រម�
ករគាំ្រទហិរ��វត�ុ ករផ�ត់ផ�ង់អវុធ និង្រគាប់រំេសវជា្រប
ជួយគាំ្រទពីបណា�ញអង�ករអន�រជាតិ។ ជាញឹកញាប់្៣
ែតងែតផ�ល់ដល់ពួកេភវរករនូវជំនួយ និងទី កែន�ងលក់ខ�ួន។ ្របអប់ទ
៤៥ ខងេ្រកមពន្យល់នូវចំណុចសំខន់ៗខ�ះៃនវិធីស�ស�
តុល្យភាពចំេពះអំេពេភវរកម� េដយគូសប��ក់ទំងត្
ស្រមាប់ករពរសិទ�ិ�សបច្បោប់ក�ុងករតវ៉ ក៏ដូចជា ត្រម
្របកន់យកវិធានករ្របឆាំងនឹងអំេពេភវរកម�។ ចំ៣៧
េនក�ុង្របអប់ ពន្យល់អំពីភាពចំបាច់ៃនវិធានករ្រ
េភវរកម� ែដលមិន្រតឹមេផា�តេលករ្របយុទ�្របឆាំងនឹងអំេពេភ
ប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតែថមទំងេផា�តេលករអភិវឌ្ឍសង�ម 
និងេសដ�កិច�របស់្របេទសទំងឡាយ ែដលអចជ
េភវរករជំនាន់ថ�ីែថមេទៀតផង
្របអប់ទី៤៥
ករ្របយុទ�្របឆាំងនឹងអំេពេភវ
៣៤. (...) សន�ិសីទរំលឹកថា ករតស៊ូស្រមាប់កររំេដះជាតិ និ
ពី ករកន់កប់េដយបរេទស គឺជាសិទ�ិ�សបច្បោប់ែដល
ក�ុងេសចក�ីសេ្រមចជាអន�រជាតិ និងថាអំេពែបបេនះមិនបេង�ត
អំេពេភវរកម�េនាះេឡយ។ េទះដូេច�ះក៏េដយ សន�ិសីទ ប��ក់ថា
ករតស៊ូណាមួយ អចបង�ឲ្យមានករវយ្របហ រេដយម
ជាពិេសស េទេលជនសុីវិលស�ូត្រតង់ ឬេទេលទ្រមង់ណាម ួយៃ ន
េភវរកម�ែដលមានអង�ករចត់តំងេដ
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៣៧. សន�ិសីទ ចង់សង�ត់ធ�ន់ចំេពះត្រម�វករដ៏សំខន់ឲ្យមានវ
សន�ិសុខ្របឆាំងអំេពេភវរកម� ែដលគាំ្រទេដយវិធាន
្រជ�ងេ្រជាយ ែដលបេង�តេឡងេដម្បីអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច� និងសង�ម
ព្រងឹងរដ�ភិបាលែដលជាប់េឆា�តតមែបប្របជា
្របភព៖ ឯកសរចុងេ្រកយៃនសន�ិសីទេល៣របស់

IPU ស�ីពី

សន�ិសុខ និងសហ្របតិបត�ិករេនក�ុងសមុ្រទេមឌីែទរ

Valetta,

Malta ែខវិច�ិក ឆា�១៩៩៥

ច្បោប់្របឆាំងអំេពេភវរកម� ដូចជា ច្បោប់របស់្របេទ
(េសចក�ី្រពង កថាខ២៧៨ខ ៃន្រកម្រពហ�ទ ) ច្បោប់របស
្របេទសអល�ឺម៉ង១២៩ក ៃន្រកម្រពហ�ទណ� និងច្បោប់របស់្រ
កណា(Bill C-36) មានប��ូលនូវទិដ�ភាពដូចខងេ្
-

ប��ីសកមភាពេភវរកម�មួយចំនួ
�
ន . ជាអំេព ឬករគ្រ
កំែហង ែដលបេង�តបានជាបទេល�ស ដូចជា ឃាត
ករចប់ចំណាប់ខ�ំង ករ ដេណ�មយកេដយខុសច
យន�េហះ ករដក់្រគាប់ែបកេដយេភវរករ ឬ
ហិរ�� វត�ុដល់សកម�ភាពេភវរកម�។ ភាគេ្រចៃនប��ីបទេល�
េនាះសំេដេលអំេពខុសច្បោប់ េនក�ុងច្បោប(ច្បោប
្របឆាំងអំេពេភវរកម�ៃន្របេទសអល�ឺម៉ង់ អូ្រទី
កណ)។

-

ករដឹកនាំ ឬករគា(ហិរ�� វត�ុ) ដល់សមាគមេភវរករ ក៏
ជាអំេពខុសច្បោប់ែ(េនក�ុង្របេទសអល�ឺម៉ង់ ក
និងអូ្រទី)។

-

បុព�េហតុៃនសកម�ភាពេភវរកម� ែដលមានលក�ណ
នេយាបាយ មេនាគម ន៍វិជា� ឬ(្របេទសក)។

-

េចតនាៃនសកម�ភាពេភវរកម� ែដលេធ�ករបំភិតបំភ័យ
គ្រមាម កំែហងសធារណជនទូេទ ឬបងិតបង�ំស
�
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ទូេទ ឬរដ�ភិបាលឲ្យ្រប្រពឹត�សកម�ភាពមួយចំនួន ឬ
ករអនុវត�នូវសកម�ភាពមួយចំនួ(្របេទសក)។
-

េគាលេដផា�ល់របស់សកម�ភាពេភវរកម� ែដលបង�ឲ
ករស�ប់ ឬរបួសដល់្របជាពលរដ�តមមេធ
េឃារេឃ ែដលេធ�ឲ្យជីវិតមនុស្សមានេ្រគ
ែដលបណា�លឲ្យខូចខត ឬរំខនដល់
ឬ្របព័ន�សធារណៈ ឬ ឯកជនសំខ(្របេទស ក)។

-

ករមិនរប់ប��ូលនូវសកម�ភាពទំងឡាយ ែដលបានអ
ក�ុងេគាលបំណងបេង�ត ឬ បេង�តេឡងវិញនូវលទ�ិ្រ
ធិបេតយ្យ និងនីតិរដ� ក៏ដូចជា ករករពរច្បោប់មន
(្របេទសអូ្រទ)។ បទប្ប� �ត�ិច្បោប់ែបបេនះហមឃា
តវ៉�សបច្បោប់ និងចត់ទុកករតស៊ូជាបទ

ពក់ព័ន�នឹងទិដ�ភាពៃនច្បោប់្របឆាំងអំេពេភវរកម�ទំងេនះ 
រួមគឺថា អំេពេភវរកម�មានទំនាក់ទំនងជាម ួយអំេពហិង្សោ និ
ករខូចខតដល់បុគ�ល ឬស�ប័ន។  េ្រកពីេនះ ច្បោប់ម
ប��ីសកមភាពមួយចំនួ
�
ន ែដលបេង�តបានជាអំេពេភវរកម�។ មិន្រ
ែតករ្រប្រពឹត�អំេពេភវរកម� អចចត់ទុកថាជាអំេព
ប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតែថមទំង្រគាន់ែតចូលរួម្រក�មេភវរ
(ជាសមាជិក ជាអ�កគាំ្រទ ឬជាអ�) ក៏ េគចត់ទុកថ
សកម�ភាពេភវរកម�ែដរ
តមទស្សនៈៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភា វ
ណាស់ក�ុងករធានាឲ្យមានករបក�សយ ដ៏សម�
អំេពេភវរកម� េនក�ុងច្បោប់្របឆាំងអំេពេភវរកម�ថ�ី។ ម្យោ៉ងេ
និយមន័យ មិន្រត�វមានលក�ណៈចេង��តេពកេនាះេទ ពីេ្រព
មិនរប់ប��ូលនូវអំេព ែដល្រប្រពឹត�េដយសមាគមេភវរករ។ 
និយមន័យេភវរកម� ក៏មិន្រត�វទូលយេពករហូតដល់វគ្រមាមក
ដល់ករដក់ករតវ៉�សបច្បោប់ និងតមែបប្របជាធិបេត
េល�សេនាះែដរ។ សំណួរដំបូងេនទីេនះគឺថា េតអំេពហិង្សោក�ុងក
ណាេទបចត់ទុកថាជាអំេពេភវរកម� េនក�ុងសង
ធិបេតយ្យមួ? អ�កេធ�ច្បោប់ៃន្របេទសេផ្សងៗបានេឆ�យនឹងស
េនះខុសៗគា� េដយេហតុថាសង�មនីមួយៗបានបេង�តនូវនិយម
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តមផ�ូវច្បោប់ៃនអំេពហិង្សោេរៀងៗខ�ួន។  េនេពលកំពុងពិច
សំណួរេនះ េគគួរែតចងចំនូវេគាលេដៃនអំេពហិង្សោ។ ្របស
តមផ�ូវច្បោប់ អំេពហិង្សោ្រត�វបានេគចត់ទុកថា ជាអំ
ែមនេនាះ ស �នទម�ន់របស់វ ្រត�វែតសមាមា្រតជា
របស់វ
សំណួរទី ២ គឺថា វិធានករ្របឆាំងអំេពេភវរកម�គួរស
ក៏ ដូចជា គួរមានទំនាក់ទំនងជាមួយករគ្រមាមកំែហងរបស
ខ�ួនឯង។ េគគួរចងចំថា េគាលបំណងរបស់ច្បោប់្របឆាំ
េភវរកម� គឺជួយនគរបាល និងេសវសន�ិសុខដៃទេទៀតឲ្យ
វិធានករដ៏មាន្របសិទ�ភាព្របឆាំងនឹងអ�ក ែដលមានករពក
ជាមួយសកម�ភាពេភវរកម�។ វមិនម ានបំណង

ែថមទំងេគមិ

េ្រប្របាស់វេដម ្បីបំបិទសិទ�ិេសរីភាពៃនករបេ��ញមតិ ន
េនាះេទ ែថមទំងវមិនគួរនាំេទរកករហមឃាត
ឬករផា�ស់ប�ូរនេយាបាយេដយ�សបច្បោប់

វិធី ស�ស�៣យា៉ង្របឆាំងអំេពេភវរក
េសវសន�ិសុខ អចអនុវត�វិធាន៣យា៉ងេដម្បីករពរស
និង ស�ប័នរដ�របស់ខ�ួន្របឆាំងនឹងករវយ្របហរពី
 វិធានករ្របឆាំងអំេពេភវរក កត់បន�យេ្រគាះថា�ក
្របជាពលរដ� ជីវិតសធារណៈ អគារ ន
រចនាសម�័ន�នាន
 វិធានករទប់ទល់អំេពេភវរកម�

ទប់ស�ត់េភវរករពីករ

្របហរ តមរយៈករកំណត់អត�ស��ណ និងប
ពួកេគ។


ករ្រគប់្រគងវិបត�

ករេដះ�សយ និងករ េធ

ស�នករណ៍មានស�ិរភាពេឡង(ស�នករ
េ្រគាះមហន�រយ ស�នករណ៍្របក) េ្រក
ពី ករវយ្របហរេដយពួកេភ
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ករវិភាគបង�ញថា សកម�ភាព្របឆាំងេភវរករភា
ទំនាក់ទំនងជាមួ(១) ច្បោប់ជាតិ ករស្រមបស្រម�ល 
មូលនិធិ (២) សន�ិសុខៃផ�ក�ុង (៣) មនុស្សចែម�ក(៤) ករេធ�ដំេណរ
និងករ្រត�តពិនិត្យ្រពំ(៥) ករផ�ល់ហិរ� �វត�ុ(៦) សហ្របត
បត�ិករអន�រជាតិ និ(៧) ករគ្រមាមកំែហង្រគាប់ែបកប
ជី វស�ស� និងគីមីស�ស�។  ប��ីៃនសកម�ភាពដ៏េ្រចនទំងេនះគួរ
បានេគពិចរណាថា ជាប��ីមួយស្រមាប់េរៀបចំជាវិធានក
អំេពេភវរកម�។

ច្បោប់ជាតិ ករស្រមបស្រម�ល ន
-

អនុម័តច្បោប់្របឆាំងអំេពេភវរកម�ពិេសស ឬែកស្រម�
ែដលេនជាធរម

-

ផ�ល់មូលនិធិបែន�មដល់កងកមា�ំងនគរបាល ឆា�ំ្រពំ
អកសចរណ៍ជាតិ អជា�ធរសុខភិបាលជាតិ ៃ
ជាតិ េយា

-

បេង�នករែចករំែលក ព័ត ៌មានរវងេសវសន�ិសុខក�
្របេទស

-

បុគ�លិករយៈេពលែវង និងមជ្ឈមណ�លស្រមបស្រម�លទទ
បន�ុកស្រមាប់ករេធ�សុខដុមនីយកម� និងករស្រមបស
នូវេគាលនេយាបាយេផ្សងៗ ៃនេសវសន�(េសវចរកម
ឆា�ំ្រពំែដន នគរបាល ) េនថា�ក់តំបន់ និងថា
សហព័ន�/ជាតិ

-

ផ�ល់សិទ�ិដល់ម�នី ច
� រកម� និងម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ទទួលបាន
កំណត់េហតុព័ត៌មានអំពីបុគ�លទំងឡាយ េនឯករ
គយ និង ពន�ដរ

សន�ិសុខៃផ�ក�ុង
-

លួចស�ប់ករសមា�ត់ៃនករ េធ�ទ ំនាក់ទំនង តម
អុី នធឺែណត ទូរស័ព� ហ�ក់(េដយមិនបាច់ជូនដំណឹងដល
ស�ប័នពក់ព័ន�. តុលក)។
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ត្រម�វឲ្យ្រក�មហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ ឃាត់ទុកនូវទិន

ចរចរណ៍របស់អតិថិជនរបស់ពួកេគ(ឧ. ទិន�ន័យក�ុងរយៈ 
េពល ១ឆា�) ែដលអចឲ្យភា�ក់ងរអនុវត�ច្បោប់អច
នូវទិន�ន័យទូរគមនាគមន៍ទំងេន
-

ទទួលកំណត់េហតុេអឡិក្រត�និក របស់បុគ�លមា�ក់ៗ
ធានាគារ ្រក�មហ៊ុនអុីនធឺែណត និងស�ប័នឥណទ
មិនជូនដំណឹងដល់បុគ�លែដលសង្ស័យ

-

បេង�ត្របព័ន��សវ្រជាវតមកុំព្យូទ័រ ែដលក
្របសិទ�ភាព តមរយៈករផ ្សោរភា�ប់ជាមួយ្របព
ទិន�ន័យសុីវិលមួយចំនួន។

-

អនុ��តឲ្យម�ន�ីែដលមិនែមនជានគរបាល ចូលែឆកេ
សំណុំឯកសរផា�ល់ខ�ួន ែដលមានេនក�ុង្របព័ន�ទិ
នគរបាល

-

ឃុំខ�ួនបុគ�លសង្ស័យរយៈេពលែវង េដម្បីសកសួរព័ត៌
ឲ្យបានេ្រចនែថមេទ

-

បេង�តនូវ្របព័ន�តមដនថា�ក់ជ. អត�ស��ណប័ណ�
សមា�ល់ខ�ួន

ជនែប�កមុខ (ជនអេនា�្របេវសន៍ អ�កសុំសិទ�ិ្រជកេកន និងជនប)
-

ផ�ល់សិទ�ិដល់េសវសន�ិសុខ ឲ្យចូលែឆកេមល្របព័ន�ទិន�
អំពី ជនបរេទស/ជនែប�កមុខ។

-

តមដនជន ែដលជាសមាជិកៃន្រក�មជនជាតិភាគ
(្រក�មធា�ប់្របកន់ពូជ)។

-

ដកហូតសិទ�ិ មិនឲ្យទទួលបាននូវករេស�សុំេសេរេរឿងក�ី
តុលករ ្របសិនេបអ�កសុំសិទ�ិ្រជកេកន្រត�វបាន
មានជាប់ពក់ព័ន�ន
េ ក�ុងសកម�ភាពេភវ

-

បដិេសធសំេណសុំសិទ�ិ្រជកេកន ្របសិនេបអជា�ធរពក
(រដ�ម�ន�ី) ប�
� ក់ថា បុគ�លេស�សុំសិទ�ិ្រជកេកនេនាះបង
គ្រមាម កំែហងដល់សន�ិសុខជា

-

រក្សោទុ(រហូតដល់ ១០ឆា�) នូវស�ម្រកេយ៉ៃដែដល
អេនា�្របេវសន�បានយកពីជនបរេទស និងពីអ�កសុំសិទ�ិ    
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្រជកេក
-

បេង�នករពិនិត្យរកអត�ស��ណ េដយេ្រប្របាស់នូវនី ត
ទក់ទងនឹងករសុំទិដ �ិករ។ បេង�នករ្រត�តពិនិត្យ
នេយាបាយ របស់អ�កសុំទិដ �ិករ និងអ�កសុំសិទ�ិ្រជក

ករេធ�ដំេណរ និងករ្រត�តពិនិត្យ្រចក្
-

រិតត្បិតកែន�ង្រត�តពិនិត្យ្រពំ

-

បំពក់អវុធឲ្យបុគ�លយន�េហះសុី

-

បំពក់ទ �រករពរ្រគាប់កំេភ�ង ៃនបន�ប់េបកបរ

-

្រត�តពិនិត្យ វ៉លីសេធ�ដំេណ១០០%េន្រព
យន�េហះតមមា៉សុីនែស�

-

បែន�មជី វមា្រតេនក�ុងអត�ស��ណប័ណ�សមា�ល់/
លិខិតឆ�ងែដន។

-

េធ�ករែឆកេឆរឲ្យបានញឹកញាប់ និងេពញេ
ចំណុចែដលងយរងេ្រគ(កំពង់ែផ ផ�ូវេ្រកមដី និ
្រពលនយន�េ)។

-

សកសួរ្របវត�ិរូបេនចំណុចេចញច

ហិរ�� វត�ុ
-

្រត�តពិនិត្យ្របតិបត�ិករហិរ��វ

-

 បេង�នករ្រត�តពិនិត្យធនាគារ និងស�ប័នឥណទ
ទំងឡាយ េដម្បីបេ���សករលងលុយកខ�ក់ និងក
េកង្របាក់ខុសច្បោប់។ បង�កគណនីធនាគារ ែដ
ពក់ព័ន�ជាមួយសកម�ភាពេភវរក

-

ត្រម�វឲ្យធនាគារ ផ�ល់នូវព័ត៌មានអំពីរល់គណនីទ
របស់ពួកេគ រួមទំងមូលប្រតរបស់ពួកេគដល់្របព
ទិន�ន័យកណា�ល(ករផា�ស់ប�ូរព័ត៌មានគណនីធ)
រួមទំងកំណត់ជាបទេល�ស ចំេពះធនាគា
រយករណ៍អំពី្របតិបត�ិករ េនេពលែដលខ�ួនបាន
មានករសង្ស័យថា មានករេធ�្របតិបត�ិករប
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សកម�ភាពេភវរកម�
-

បេង�ត អង�ភាពចរកម�ហិរ��វត�ុដ៏មាន្របសិទ�ភា
(េនឯ្រកសួងហិរ��វត)

សហ្របតិបត�ិករអន�រជ
-

បេង�នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាត. ដី កចប់ខ�ួនេ
េដយ សហភាពអឺរ៉ុប ឬករេធ�បត្យោប័នរ

-

ប��ូលកិច�្រពមេ្រព�ងអន�រជាតិ ស�ីពីករ្របយុទ�្របឆា
េភវរកម�េទក�ុងច្បោប់ជ

-

ព្រងយទ័ព ជាែផ�កមួយៃនកងកមា�ំងជំនួយែផ�កសន�
អន�រជាត (ISAF) េនក�ុង្របេទសអ ហ�នី

-

ចុះហត�េលខ និងផ�ល់សច�ប័នេលអនុស��
្របជាជាតិស�ីពីេភវរក

-

ែចករំែលកព័ត៌មានជាអន�រជាតិជាមួយេសវសន
តូចៗដៃទេទៀត។

-

េធ�ករេដះ�សយ ប��ជាឬសគល់ៃនបុព�េហតុៃនអ
េភវរកម� េដយផ�ល់នូវជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ស្រមាប់្របេទ
ជាជ្រមករបស់ពួកេភវរក

ករគ្រមាមកំែហងេដយ្រគាប់ែបកបរមាណូ អវុធ
និងគី មីស�ស
-

បេង�ត ឬេធ�ឲ្យមជ្ឈមណ�លនុយេក�ែអ៊រ ជីវស�ស� គីមីស
និងវិទ្យុសស� � ែដលមាន�សប់កន់ែតមាន       

្របសិទ�ភាពខ�ស់។ េធ�ករស្រមបស្រម�លកិច�ខិតខំ្របឹ
ែដលមាន�សប់ េនក�ុងវិស័យេនះ ទំងករផលិតវ៉
/ករស�ុកទុកវ៉ក់សុ(វ៉ក់សុំងជម�ឺអុតស)។
-

បេង�ន ករេ្រត�មជាមុនរបស់អជា�ធរែផ�កសុខ
េដយធានាឲ្យមានករផ�ត់ផ�ង់ថា�ំសង�ូវ្រគ

-

ែកលំអកិច�ករពរទីតំ ងនុយេក�ែអ(ឧ. ករបំពក់រ
ស្រមាប់ចប់យន�េហះតូច េហះក�ុងរយៈកម

232

េសុបយកករណ )។

កររក្សោតុល្យភាពៃនសិទ�ិរវងសិទ�ិមនុ
កររក្សោសន�ិស
វិធានករទំងេនះ ែដលមានេនជាធរមានេនក

មួយចំនួន មិនែមនជាវិធានករបេណា�ះអសន�េនាះេទ ែ
ធរមានស្រមាប់រយៈេពលែវង។ ដូេច�ះ វិធានករ្របឆាំងអំេពេ
មិនែមនជាវិធានករអ��្រតកម�េនាះេទ ែតវជាវិធានក
េកតមានេនក�ុងជីវភាពធម�តេនក�ុងសង�ម។ េនះសំខ
ណាស់ ជាពិេសសេនេពលែ ដលវិធានករទំងេនះ
ប៉ះពល់េទេលសិទ�ិពលរដ� ដូចជា េសរីភាពៃនករបេ��ញមតិ 
ភាពក�ុងករបេង�តសមាគម និងសិទ�ិឯកជនភាពជាេដម។ ពក
ជាមួយលក�ណៈស�ិតេស�រៃនវិធានករ្របឆាំងេភវរកម� 
្របេទសេនក�ុងស�នភាពអសន� ឬករ្របកសស�នភា
វមានលក�ណៈមិនសម�សប ពីេ្រពះេចតនាៃនវិធានក
វមានរយៈេពលយូរេព
េ្រកពីេនះ វិធានករ្របឆាំងេភវរកម�ែបងែចកក
ច្បោស់លស់រវងកងកមា�ំងអនុវត�ច្បោប់ និងកងចរកម�។
អនុវត�ច្បោប់ ដូចជា នគរបាល និងេសវចរកម� ម ានេ
ខុសគា�។ េសវចរកម�េធ�ករ្របមូលព័ត៌មានែដលពក់ព័ន
គ្រមាម កំែហងធំៗ ខណៈេពលែដលនគរបាលមានតួនាទីរក្
និងសណា�ប់ធា�ប់។ ជាធម�ត េសវចរកម�មិនប�្ឈប់ឬច
ជនសង្ស័យេនាះេទ ែតនគរបាលវិញមិនបំ”ករងរែផ�កចរ”
មុនពួកេគមានភស�ុតងគួរឲ្យេជឿជាក់ថា បទេល�សមួយេនះ
្រត�វបាន្រប្រពឹត�ែមនេនាះ។ តមទស្សនៈៃនអភិបាលកិ
្របជាធិបេតយ្យ េសវចរកម�មិនគួរចូលពក់ព័ន�េនក�
“េសុបយកករណ៍សមា�” ពី ្របជាពលរដ�ខ�ួនឯងេនាះេ
ករែបងែចកករងរែបបេនះ វមានករពិបាកេទៗ េ
ករ្របយុទ�្របឆាំងេភវរកម�េនក�ុង្របេទសខ
� ះ វបណា�
បន�ូរបន�យកររិតត្បិតេទេលករ េ្រប្របាស(បរេទស) េដម្បី
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ជួយគាំ្រទដល់ករេសុបអេង�តបទេល�សេនក�ុង្រ

ប�
� ទី ៣ គឺថា េសវសន�ិសុខ្រត�វបានអនុ��តឲ្យដ

ពលរដ�េនេ្រកមករឃា�ំេមលរបស់ពួកេគ េដយមិនបាច់ជូ
ដល់ស�ប័ន្រត�តពិនិត្យតមដន ដូចជា តុលករជាេដម
បេង�តនូវកររំេលភសិទ�ិម នុស្ស្របកបេដយេ្រគាះថា�ក់
ស្រមាប់្របជាពលរដ� ករិយាល័យទទួលពក្យបណ�ឹង និងអ
ែមនរដ�ភិបាល ក�ុងករេធ�ឲ្យរដ�ភិបាល និងភា�ក់ងររបស់
មានករទទួលខុស្រត�វចំេពះសកម�ភាពរបស់ពួកេគ ពីេ្រព
មិនចំបាច់ មានេគជូនដំណឹងអំពីសកម�ភាពឃា�ំេមលេទ
ពលរដ�េនាះេទ
ទី ៤ ជនអេនា�្របេវសន៍ អ�កសុំសិទ�ិ្រជកេកន និងជនបរ
ទំនងគឺជាេគាលេដៃនវិធានករ្របឆាំងអំេពេភវរកម�។ េ ្
អចេកតមានេឡង ពីេ្រពះវិធានករទំងេនះអចបេង� ន
រវង្រក�មជនជាតិភាគតិចេផ្សងៗេនក�ុងសង�ម ក
េធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់បទដ�នច្បោប់ ែដលមនុស្ស្រគប់រូបមានសិទ
គា�ចំេពះមុខច្ប
េទះបីជា វិធានករទំងអស់េនះអចជាវិធានក
ស្រមាប់ករ្របយុទ�្របឆាំង អំេពេភវរកម�្របកបេដយ
ក៏ េដយ ក៏សភាគួរធានាថា វិធានករទំងេនះ វ�
ច្បោប់ម នុស្សធម៌ និងេគាលករណ៍អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិម
ម្យ ោ៉ងេទៀត  ករ្របឹងែ្រ បងេដម្បីរ ក្សោសន�ិសុខដច់ខត
មានភាពមិន្របាកដនិយមប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតវអចេធ�ឲ
េគារពកតព�កិច�ជាតិ និងអន�រជាតិេទៀតផង។ ចង់បានសន
ដច់ខត ទល់ែតមានសិទ�ិអំណាចដច់ខត ែដលេនះវ
ទស្សនទនៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ។ េហតុដូេច�ះេហយបា
្របព័ន�ច្បោប់ទំងអស់ បេង�តនូវកររិតត្បិតនូវអំណាចពិ
្រត�វ្របគល់េទឲ្យនីតិ្របតិបត�ិ។ ពក់ព័ន�ជាមួយករ្របយ
នឹងអំេពេភវរកម�បច�ុប្បន�វិញ ភាពតនតឹងរវងសិទ�ិេសរីភ ា
កររក្សោសន�ិសុខ អចបង�ជាករ្របឈមធ�ន់ធ�រដល់សភា។ ក
វពិតជាសំខន់ក�ុងករ េធ�ឲ្យមានតុល្យភាពរវ ងសិទ�ិេ
កររក្សោសន�ិសុខ ែដលវមិនគួរជាករទទួលខុស្រត�វដច់
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នី តិ្របតិបត�ិែតឯកឯងេនាះេទ េហយក�ុងនាមជាតំណា
អ�កធានា នូវសិទ�ិរបស់្របជាពលរដ�សភាគួរអនុវត�នូវករ្រត�ត
ឲ្យបានដិតដល់េនក�ុងប��េ
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ករ្របយុទ�្របឆាំងអំេពេភវ
 ករអនុវត�តមវិធីស�ស�ដ៏ទូលំទូលយ ្របឆាំងអំេពេភ
មិន្រតឹមេផា�តេលករករពរ និងរក្សោសន�ិសុខប៉ុេណា
ែតែថមទំង ្រត�វេធ�ករេដះ�សយនូវបុព�េហតុជ
របស់វែថមេទៀតផង ដូចជា ជេមា�ះៃផ�ក�ុង ជាេដម។ ចូរ
ថា ករេដះ�សយជេម ា�ះតំបន់ តមរយៈមេធ្យោបាយ
និងករេលកកម�ស់កិច�សន�នាអន�រវប្បធម៌ និងករេយ
គា�គឺជាវិធីស�ស�ដ៏សំខន់ក�ុងករទប់ស�ត់អំេពេភ
 ជេមា�ះថា�ក់តំបន់មួយចំនួន មានឬសគល់េចញពីជេមា�ះ
ជនជាតិភាគេ្រចន និងជនជាតិភាគតិច រួមទំងអ�
សសនាផងែដរ។ េសវ្របដប់អវុធអច្រត�វបានេ្
េ្រប្របាស់ខុសេនក�ុងជេមា�ះែបបេនាះ។ តំណាងរ

សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគួរែតជាសមាជិកៃនគណៈកម
ករពរជាតិ ចរកម� និងកិច�ករតុលករ។ សភាគួរបេ
គណៈកម�ករពិេសស និងសលក�ីពិេសសស្រមាប់
ជនជាតិភាគតិ
 ្រត�វធានាថា រដ�របស់អ�កគឺជាភាគីៃនអនុស�� និង
អន�រជាតិែដលពក់ព័ន�នឹងអំេពេភវរកម�រួមទំងអនុ
អន�រជាតិស�ីពីករប�ង�បករផ�ល់ហិរ��វត�ុដល់េភវរកម�ចុះៃថ
៩ែខធ�ូ ឆា�ំ១៩៩៩ផងែដរ។ េបអចេធ�បាន ចត់វិធានក
មានករផ�ល់សច�ប័ន ឬករេគារពតមលិខិតូបករណ៍ទ
និងអនុម័តនូវច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយែដលពក
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 ពិនិត្យតមដនយា៉ងដិតដល់នូវសកម�ភាព ែ
េគាលបំណងដក់េចញនូវអនុស��ស�ីពី ករប�ង�បក
អំេពេភវរកម�នុយេក�ែអ៊រ និងអនុស��ស�ីពីករលុបបំបាត់អំេព
េភវរកម�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េដយមហ
អង�ករសហ្របជាជ
 ខិតខំដក់េចញនូវវិធានករច្បោប់ ែដលអនុ��តឲ្យម
សំណងដល់ជនរងេ្រគាះពីអំេពេភវរកម� េដម្បីសមគ
ជាតិជាធ�ុងមួ
 ធានាថា ច្បោប់្របឆាំងអំេពេភវរកម� រក្សោនូ
សម�សបមួយ រវងកររក្សោសន�ិសុខ និងករេគារពសិទ�ិ
និងសិទ�ិនេយាបាយ រវងផលប៉ះពល់ែដលអចេក
ច្បោប់ ខងេលជាមួយ ករចំណាយែដលអចេកតម
អនុវត�។
សូមអននូវសំណូមពរទំងឡាយ ែដលមានេនក�ុង្របអប
ជំពូកទី ១៨ ស�ីពីប�
� អ�� ្រតកម� និងជំពូកទី១៩ស�ីពីករែ
រក្សោសន�ិសុខៃផ�ក�ុង និងសណា�ប់ធា�ប់ស
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ជំពូកទី ២១
សន�ិសុខ និងបេច�កវិទ្យោព័ត៌មា
ឧបករណ៍ថ�ី និង
ករ្របឈមថ�

ករេកតមាននូវបេច�កវិទ្យោព័ត៌មានថ�ី បានជួយែថរក
សន�ិសុខផង និងបង�ជាករគ្រមាមកំែហងធ�ន់ធ� រថ�ីផង។ េសច
សេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្របជ
១៣៧៣ (២០០១) (សូមអន្របអប់ទ៤៤)
ែដលបាននិយាយេយាងេនក�ុង ជំពូក

បានផ�ល់នូវភស�ុតងយា៉ងច្បោស់អំពីករយល់ដឹ
សហគមន៍អន�រជាតិ អំពីករអនុវត�ជាន់គា�េនះៃនបេច�កវិទ្យោព
ែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយេភវរកម�អន�រជាតិ និងហនិភ័យច
សន�ិសុខ និងសនិភាពអន�រជាត
�
េនក�ុងប៉ុនា�នទសវត្សរ៍ចុងេ្រកយេនះ អង�ករអន�រជាតិមួ
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បានខិតខំទប់ស�ត់ករេ្រប្របាស់បេច�កវិទ្យោព័ត៌មាន េដ
បទេល�ស និងសកម�ភាពែដលគ្រមាមកំែហងដល់សន�ិសុខអន�រជ
េហយអង�ករទំងេនះ បានខិតខំបេង�តេគាលករណ៍ែណនាំេ
ទប់ស�ត់រដ�ទំងឡាយ ពីករ េ្រប្របាស់នូវបេច�កវិទ
ែដលបង�នូវករគ្រមាមកំែហងដល់សិទ�ិមនុស្ស និងេសរ
ចំណុចខងេ្រកមេនះ អចជាទុនស្រមាប់សភាក�
េធ�ករអភិវឌ្ឍច្បោប់ េដម្បីេដះ�សយនូវករ្រប

ឧ្រកិដ�កម�តម្របព័ន�អុីនធឺែ
និយមន័យៃនអ�ី  ែដលបេង�តបានជាឧ្រកិដ�កម�េល្រប
អុី នធឺែណត កំពុង្រត�វបានេរៀបចំេនេឡយ។ េទះដូេច�ះក�ី 
ែដលេគនិយមេ្របជា ទូេទេនាះ គឺជាបទេល�ស និងកររំេល
ពក់ព័ន�ជាមួយព័ត៌ម ានវិទ្យោ ដូចជា ករលួចេមលជា
ព័ត៌មានទំងឡាយេនេល្របព័ន�កុំព្យូទ័រ និងករបេង�
កុំព្យូទ័រជាេដម។

េទះបីជាក�ុងរយៈេពលប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្រក

េឃញមានករចប់អរម�ណ៍យា៉ងេ្រចនេនក�ុងែផ�កេនះក៏
ប�
� ៃនឧ្រកិដ�កម�តមកុំព្យូទ័រេនះ មិនែមនជាប��ថ�ីេន
ពី េ្រពះវមានឧបទ�វេហតុែបបេនះបានេកតេឡង តំងពីៃថ
ែដលកុំព្យូទ័រេលចេចញជារូបរងមេម�៉ះ។ ភាពខុសគា
ក
� េន

មានករេកនេឡងនូវករវយ្របហរែបបេនះ េដយសរែ
អុី នធឺែណតកន់ែតមាន្របជា្របិយភាពខ�ំងេឡង។ ប
សធារណជនបានទទួ World Wide Web ជាមេធ្យោ
ៃនករេធ�ទំនាក់ទំនងេនេលអុីនធឺែណត។ េទះដូេច�ះក�ី ក
្របាស់កន់ែតេ្រចន ក៏មានភា�ប់មកនូវប��ក៏កន់ែតេ្រចនែដ
១ៃថ�ៗ យា៉ងេហចណាស់ក៏មានកររយករណ៍ពីបទេ
អុី នធឺែណតេកតេឡងខ�ះែដរ។
េនៃថ�ទី២៣ ែខវិច�ិក ឆា�២០០១ ្រក�ម្របឹក្សោអឺរ៉ុបបានអនុម័

អនុស��ស�ីពីឧ្រកិដ�កម�តម្របព័ន�អុីនធឺែ ែដលបច�ុប្បន�កំពុង
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េបកផ�ូវឲ្យមានករផ�ល់សច�

េហយអនុស��េនះនឹងចូលជ

ធរមាន េនេពលែដលមានរ៥បានផ�ល់សច�ប័ន ក�ុងេនាះយ
េហច្រត�វមានរ៣ែដលជាសមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោអ(ក�ុងែខ
ឧសភា ឆា�២០០២ អនុស��្រត�វបានចុះហត�េលខរួចរល់េដ
ចំនួន ២៩រដ� ៃន្រក�ម្រ បឹក្សោអឺរ៉ុប និង៤េទៀតែដលមិនែមនជ
សមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោអ)។ អនុស��ត្រម�វឲ្យមាន
នេយាបាយរួមមួយ សំេដករពរសង�ម តមរយៈករអនុម័ត
សម�សប និងជ្រម�ញេលកកម�ស់សហ្របតិបត�ិករអន�រជ

សន�ិសុខៃន្របព័ន�ព័ត៌មា
កំេណនដ៏ គំហុកៃនករេ្រ ប្របាស់្របព័ន�ព័ត៌មាន េនក�
េផ្សងៗក�ុងេគាលបំណងេផ្សងៗ បណា�លឲ្យអង�ករអន�
មានក�ីកង�ល់អំពីហនិភ័យែដលពក់ព័ន�។ កង�ល់េនះបាន
ឲ្យ្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�ករស្រមាប់សហ្របតិបត�ិករេសដ
អភិវឌ្ឍន៍ (OECD) េចញនូវេគាលករណ៍ែណនាំលំអិតមួយក�ុង
វិច�ិក ឆា�១៩៩២ ស�ីពីសនិសុខៃន្របព័ន�ព័
�
ត ៌មានែដលម
“េគាលបំណង
 េលកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពី ហនិភ័យៃន្របព័ន�ព័ត៌
និង វិធី ស�ស�ករពរហនិភ័យទំ
 បេង�តនូវ្រកបខណ�ទូេទមួយ េដម្បីជួយអ�កទ
ខុស្រត�វេនក�ុងវិស័យសធារណៈ និងឯកជនក�
េរៀបចំ និងអនុវត�នូវវិធានករ និងនីតិវិធីរួមគា�មួយស្រ
រក្សោសន�ិសុខៃន្របព័ន�ព័ត៌
 េដម្បីជ្រម�ញសហ្របតិបត�ិកររវងវិស័យសធារ
ឯកជន េនក�ុងករេរៀបចំ និងអនុវត�នូវវិធានករ និងន
វិធី ទំងេនា
 បេង�នទំនុកចិត� េនក�ុង្របព័ន�ព័ត៌មាន និងេនក�ុងរ
េ្រប្របាស់ និងផ�ល់ព័ត៌(...)។
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 ជ្រម�ញសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ េដម្បីរក្សោស
េនក�ុង្របព័ន�ព័ត៌”។

េនេពល្រក�ម្របឹក្សោៃនអ OECD អនុម័តនូវេគាលករ
ែណនាំេនះ ពួកេគបានគូសប��ក់“េគាលករណ៍ែណនាំេនះម
ប៉ះពល់ ដល់សិទ�ិជាអធិបេតយ្យភាពរបស់្របេទសនីមួយ
ទក់ទងនឹងសន�ិសុខជាតិ និងសណា�ប់ធា�ប់សធារណៈ េហ
ែដលមានែចងេនក�ុងេគាលករណ៍េនះ ស�ិតេនេ្រកម
បទប្ប� �ត�ិែដលមានែចងេនក�ុងច្បោ ”។
សំណុំឯកសរបុគ�លេនក�ុង្របព័ន�កុំព្យូ
េនក�ុងែខធ�ូ ឆា�១៩៩០ មហសន�ិបាតអង�ករសហ្របជ
បានអនុម័ត

េគាលករណ៍ែណនាំទក់ទងនឹងសំណុំ

បុគ�លេនក�ុងកុំព្យូទ ។ កលពីប៉ុនា�នឆា�ំមុនេនាះ ក�ុងែខក�� 
១៩៨០ អង�ករ

OECD បានដក់េចញនូវអនុសសន៍ទក់ទង

េគាលករណ៍ែណនាំស�ីពីករ្រគប់្រគង និងករករព
និងលំហូរឆ�ងែដនៃនទិន�ន័យបុគ�ល េនក�ុងឆា�១៩៨១ ្រក�ម្របឹក
អឺរ៉ុប បានអនុម័តនូ អនុស��មួយស�ីពីករករពរបុគ�លទក់ទង

កិច�ដំេណរករេដយស�័យ្របវត�ិនូវទិន�ន័យបុ។ សូមអន
្របអប់ទី៤៦។
្របអប់ទី៤៦
អនុស��

ស�ីពីករគាំពរបុគ�លទក់ទងនឹងកិច�ដំេណក

ស�័យ្របវត�ិ នូវទិន�ន័យបុគ�ល(ETS no. 108)
“អនុស��េនះ គឺជាលិខិតូបករណ៍អន�រជាតិចងកតព�កិច�ដំបូងេគែ
ករពរបុគ�លពីកររំេលភបំពនទំងឡាយ ទក់ទងនឹងករ្
ផ្សព�ផ្សោយទិន�ន័យបុគ( data

processing)។ អនុស��េនះក៏ មា

បំណង្រគប់្រគង លំហូរឆ�ងែដនៃនទិន�ន័យបុគ�លផងែដរ។ េ្រ
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ករផ�ល់ករធានាទក់ទងនឹងករ្របមូល និងករផ្សព�ផ
បុគ�ល អនុស��េនះបានកំណត់ថា ករព�ផ្សោយទិន�ន័យ
លក�ណៈ “រេសប” អំពី ជាតិសសន៍ នេយាបាយ សុខភាព សសនា េភទ    
លិខិតេថា�លេទស ជាេដម គឺជាអំេពខុសច្បោប់ ក�ុងខណៈេ
មិនមានច្បោប់ដ៏សម�សបែចងអំពីប��ទំងេនះ។ អនុស��ក៏បា
អំពី សិទ�ិបុគ�ល ក�ុងករដឹងអំពីព័ត ៌មានែដលបាន រក្សោទុកទក់ទង
បុគ�លេនាះ ្របសិនេបចំបាច់េគមានសិទ�ិេធ�ករែកត្រម�វនូវព័
សម�សបទំងឡា មានករហមឃាត់េលសិទ�ិែដលមានែចងេន
អនុស�� េលកែលងែតករេ្រ បសិទ�ិេនាះេធ�ឲ្យប៉ះពល់
្របេយាជន៍ធំ(ឧ. សន�ិសុខជាតិ ករករពរជាត)។ អនុស��ក៏
បានហមឃាត់ ផងែដរេទេលលំហូរឆ�ងែដនៃនទិន�ន័យបុគ�លេ
រដ�នា ែដលេនក�ុងរដ�ទំងេនាះច្បោប់របស់ពួកេគ មិន អំពី
កិច�ករពរ្របហក់្របែ”។

្របភព៖ ្រក�ម្របឹក្សោអឺរ៉ុប េគហទhttp://conventions.coe.int

ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ច្បោប់ស�ី ពីបេច�កវិទ្យោព័
 ធានាឲ្យមានច្បោប់្រគប់្រជ�ងេ្រជ ាយ ទក់ទងន
ព័ត៌មាន ឧ្រកិដ�កម�តមអុីនធឺែណត។ េដយបេច�កវិទ
កររីកចេ្រ មនយា៉ងរហ័ស វត្រម�វឲ្យមានករពិ
ពក់ព័ន�េឡងវិញ និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពច្បោប់ទ
 ធានាថា រដ�របស់អ�ក គឺជាភាគីមួយៃនអនុស��តំបន់
អន�រជាតិែដលពក់ព័ន� និងប��ូលបទប��ត�ិេផ្សងៗនក
េ
អនុស��េទក�ុងច្បោប់ និងេគាលនេយាប

 ្រត�វយកចិត�ទុកដក់ថា ច្បោប់ និងេគាលនេ
ពក់ព័ន�ជាមួយករេ្រប្របាស់បេច�កវិទ្យោព័ត៌មាន និងឧ
តម្របព័ន�អុីនធឺែណត ្រត�វបានពិភ ាក្សោយា
និងអនុវត�េដយ យកច ិត�ទុកដក
241

អំពី សរៈសំខន់ៃនកររក្សោករពរសិទ�
និងេសរ ីភាពជាសរវ័
 ្របសិនេបអចេធ�បាន ចត់វិធានករ តមរយៈក
េដលរដ�ភិបាលេដយសភា ឬេស�សុំឲ្យមានសវនករ 
ច្បោប់ស្រមាប់សងសំណង ដល់វិធានករ ែដលបង�ផល
ទំងឡា
មេធ្យោបាយ និងធនធានរប
 ធានាថា គណៈកម�ករសភា ឬអនុគណៈកម�ករស
បន�ុកតមដន ប��វិវត�ន៍ទក់ទងនឹងបេច�កវិទ្យោព័ត៌មា
ករអនុវត�បេច�កវិទ្យោព័ត៌
 ្របសិនេបចំបាច់ ចត់វិធានករបេង�តនូវគណៈកម
អនុគណៈកម�ករ ឬធានាឲ្យមានករប��ូលនូវប��េនះេ

អណត�ិរបស់គណៈកម�ករអចិៃ�ន�យ៍ែដលមាន�ស

 ធានាថា ស�ប័នសភាែដលមានសមត�កិច�មានធន
ជំនាញ្រគប់្រគាន់េដម ្បីបំេពញេបសកកម�របស់
 ្របសិនេបអច បេង�តគណៈកម�ករព័ត៌មានសភាេដម្ប
និងជ្រម�ញឲ្យមានករពិភាក្សោេដ ញេដល និងច
េនក�ុងែផ�កព័ត ៌មាន។ គណៈកម�ករេនាះមិនគួរមានបក
និយម និងេបអច គណៈកម�ករេនះគួរជាទ�ិ
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ជំពូកទី ២២

េបសកកម�រក្សោសន�ិភាពអន�រជ

េនក�ុងបរិបទអន�រជាតិបច�ុប្បន� មានករ បេង�នក ិច�
េដះ�សយជេមា�ះតមមេធ្យោបាយ ែដលមានែចងេនក�ុ
ៃនធម�នុ �� អង�ករសហ្របជាជាតិ ជំពូ៦ (ករេដះ�សយជេ
េដយសន�ិវិធ) ឬ ជំពូកទី ៧ (វិធានករទក់ទងនឹងករគ្រមា
សន�ិភាព ក ររំេលភបំពនសន�ិភាព និងសកម�ភា
ទំងឡ)។ ែផ�កេលបទប្ប� �ត�ិទំងេន
អង�ករសហ្របជាជាតិបាន េរៀបចំនូវទស
និង្របតិបត�ិករមួយចំនួ(ស្រមាប់និយមន័យ សូមអន្របអប
៤៧) រួមទំងនីតិវិធីស្រមាប់េរៀបចំ និងអនុវត�នូវ េបសកកម�ែបបេ
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(សូមអន្របអប់ទ៤៨ស�ីពីដំេណរករៃ
្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាពអង�ករសហ្របជាជាត
និង្របអប់ទី
៥០ស�ីពីករហ�ឹកហ�ឺនអ�ករក្សោសន�ិភាពអង�ករសហ្ )។
េយាងតម ករវិវត�ន៍ែដលប៉ះពល់ដល់សន�ិសុខអន�រ
េគអចអំពវនាវដល់រដ�ទ
ឲ្យចូលរួមេនក�ុងសកម�ភាពរក្សោសន

កររួមចំែណកដល់េបសកកម�សន�ិភាពេនឯបរេ
កររក្សោសន�ិភាព ករជ្រម�ញសន�ិភាព ឬ ្របតិបត�ិក
សន�ិភាព វអ�ស័យេលករចូលរួមពីរដ�ជាសមាជិក
អំណាចរបស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខ។ រដ�ផ�ល់ទ័ពឲ្យបំេពញេប
េនឯបរេទស ក�ុងេគាលបំណងបេង�តេឡងវិញនូវសន�ិភាព 
សន�ិសុខេនក�ុងតំបន់ែដលមានអស�ិរភាព។ វសំខន់ខ
ក�ុងករប
� �ក់ថា រល់ករតំងព្រងយទ័ពទំងឡាយ វ
ជាមួយវិធាន និងេគាលករណ៍អន�រជាតិ។ សំខន់បំផុតេនាះ
និងេគាលករណ៍ែដលមាន ប��ក់េនក�ុងជំពូ៥ ែដលមា

ចំណងេជងថាេគានេយាបាយសន�ិសុខជាតិ និងលិខិត
គតិយុត�អនរជាតិ
�
តមទស្សនៈអភិបាលកិច�ល� េនក�ុង្របព័ន�ស�ីពីករ្រត�

េដម្បីតុល្យភាពៃនអំណាចរវងសភា និងរដ�ភិបាល 
ឱកសេដម្បីចូលរួម េនក�ុងករ េធ�េសចក�ីសេ្រមចអំពីក រប�
កមា�ំង្របដប់អវុធេចញេទេ្រក
្របអប់ទី៤៧
ករបេង�តសន�ិភាព កររក្សោសន�ិភាព ករជ្រម�ញសន�ិភាព ករកស
និយមន័យសំខន់ៗខ�ះរបស់អង�ករសហ្របជ
ករបេង�តសន�ិភ
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ករបេង�តសន�ិភាព សំេដេលករ េ្រប្របាស់នូវមេធ្យោបាយក
អូសទញភាគីក�ុងជេមា�ះឲ្យប�្ឈប់អរិភាពជាមួយគា� និង
ចរចរេដះ�សយជេមា�ះេដយសន�ិវិធី។ អង�ករសហ្
អចមានតួនាទីផ�ល់នូវវិធានករករពរ ដ៏របណាភាគ
ឯកភាពគា�េស�សុំឲ្យអង�ករសហ្របជាជាតិេធ�ែបបេនាះ។ ដូេច�ះករបេង�
មិនមានករេ្រប្របាស់នូវកមា�ំង្រប
មួយេដម្បីបង�ំប��ប់អរិយភាពនឹងគា�េនា
កររក្សោសន�
ចប់តំងពីឆា១៩៤៨មក មាន្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាពសហ្របជាជ
៥៤េលក។ ក�ុងេនាះមាន្របតិបត�ិករចំ៤១ ្រត�វបានបេង�
េឡងេដយ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខ េនក�ុងរ១២ឆា�ំចុងេ្រកយេនះ។ បច�ុប្
មាន្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាពសហ្របជាជ១៥កែន�ង។
ជាដំបូង កររក្សោសន�ិភាពគឺជាមេធ្យោបាយស្រមាប់េដះ�សយជេម
េហយវមានករពក់ព័ន�ជាមួយករតំងព្រងយនូ
េយាធាមកពី្របេទសមួយចំនួន េនេ្រកមករប��ររបស់អង�ករសហ
េដម្បីជួយ្រត�តពិនិត្យតមដ ន និងេដះ�សយជេមា�ះ្របដប់អវុធ
កររក្សោសន�ិភាពកំពុង្រត�វបានអនុវត�េ្រចនេឡងៗ េនក�ុងជេមា�
និងស�ង�មសុីវិល។ ភារកិច�របស់ អ�ករក្សោសន�ិភាពអង�ករសហបុគ�លិកេយាធា នគរបាលសុីវិល និង ្របជាជនសុីវិលមួយចំបានជួយឲ្យភាគីក�ុងជេមា�ះមិន្របទូស� រយ នឹងគា� និងជួយ
េធ�ករជាមួយគា�េដយសន�ិវ
េនះមានន័យថាជួយអនុវត�នូវកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាព ្រត�តពិនិត្យបទ 
បេង�តនូវតំបន់្រទនាប់ និងបេង�តនូវស�ប័ននេយ
េដយសហករជាមួយរដ �ភិបាល អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល 
្របជាពលរដ�មូលដ�ន  េដម្បីផ�ល់នូវជំនួយសេ�ង�ះបនា�ន់ ក
អតី តអ�ក្របយុទ� និងេធ�សមាហរណកម�ពួកេគចូលក�ុងសង�មជាតិ េបាសសមា�
េរៀបចំករេបាះេឆា�ត និងជ្រម�ញករអភិវឌ្ឍ្របកប េដយនិ
រដ�ជាសមាជិកស�័្រគចិត�ផ�ល់នូវទ័ព និងឧបករ
េដយអង�ករសហ្របជាជាតិមិនមានកងទ័ព ឬនគរបាលសុីវិលេ
អ�កសេង�តករណ៍េបាះេឆា�ត អ�កពិនិត្យតមដនសិទ�ិ
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និងជនសុីវិលដៃទេទៀត សហករគា�ជាមួយបុគ�លិកមានឯកសណ“អវុ”
ដ៏ រឹងមាំបំផុតរបស់អ�ករក្សោសន�ិភាព គឺភាពមិនលំេអៀងេន
ករអនុវត�អណត�ិរបស់ពួកេគ។ ក៏ប៉ុែន�កររក្សោសន� ិភាពគឺ
្របកបេដយេ្រគាះថា�ក់មួយ។ ចប់តំ១៩៤៨មក មានអ�ករក្
សន�ិភាពអង�ករសហ្របជាជាតិជាេយាធា និងសុីវិលប
១៦៥០នាក់េនក�ុងករបំេពញភារកិច�របស់ពួ
ករជ្រម�ញសន�ិភាព៖ េតវិធានករជ្រម�ញសន�ិភាពដូចគា�ន
សន�ិភាពែដរឬេ?
េនក�ុងករណីៃនវិធានករជ្រម�ញសន�ិភាព ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុ
សិទ�ិអំណាចដល់រដ�ជាសមាជិក េដម្បីចត់វិធានករ
ទំងឡាយេដម្បីេធ�ឲ្យសេ្រមចនូវេគាលបំណង ែដលបាន
ករ្រពមេ្រព�ងរបស់ភាគីមិនែមនជាករចំបាច់េនាះេទ។  វិធានករ ជ
្រត�វបានេ្រប្របាស់េនក�ុងករណីមួយចំនួន. ដូចជា
ស�ង�មេនក�ុងឈូងសមុ្រទ ្របេទសសូមា៉លី ្របេទសរ៉ូវ៉ន់ដ ្របេទសៃហទ
និងហឺហ្សីហ�ូវីណា អល់បានី និងទីម័រខងេ
្របតិបត�ិករជ្រម�ញសន�ិភាពទំងេនះ មិនែមនស�ិតេ
ករ្រគប់្រគងរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិេនាះេទ។ ផ�ុយេទ

េនេ្រកមករដឹកនាំេដយផា�ល់េដយ្របេទសមួយ ឬ្រក�មមួយៃន្របេ
ដូចជា ្របេទសអូ�ស�លីជួយេនក�ុង្រប េទសទីម័រ ខ(១៩៩៩)

អង�ករណា តូេនក�ុង្របេទសបូេស�� និងហឺហ្ស ីហ�(ពី ឆា�ំ១៩៩៥)
និងេនក�ុង្របេទសកូសូវ៉(១៩៩៩) ែដល អង�ករណា តូជាអ�កដឹកនាំ
េហយអង�ករសហ្របជាជាតិដឹកនាំ េបសកកម�រដ�បាលបេណា
បទប�� តិៃនធម
�
នុ
� �� អង�ករសហ្របជាជាតិ ស�ីពីកររក្សោសន�
សន�ិសុខអនរជាតិ គឺជ
�
ា មូលដ�ន្រគឹះស្រមាប់ទំងកររក្ស
និងវិធានករជ្រម�ញសន�ិភា
ករកសងសន�ិ
ករកសងសន�ិភាព សំេដេលសកម�ភាពទំងឡាយណាែដលមា
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ជួយ្របេទសមួយឲ្យមានសន�ិភាពលូតលស់េឡងេ្រកយ

្របតិបត�ិករែបបេនាះមានអណត�ិទូលំទូលយខ�
ពី េ្រពះ្របតិបត�ិករទំងេនះមានភារកិច�ស�រ និងកសងរដ�
េបសកកម�មនុស្សធម
េបសកកម�ទំងេនះ មានេគាលបំណងផ�ល់នូវជំនួយមនុស្សធម៌េន
ករណីៃនស�ង�មសុីវិល េ្រគាះទុរភិក្ស និងេ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ ដូចជា 
េ្រគាះរំងស�ួត ខ្យល់ព្យុះ និងរំជួយែផនដីជា
អ�កចូលរួមេនក�ុង្របតិបត�ិករទំងេនះមាន រដ�ភិបាល អង�ករមិនែមន 
ទី ភា�ក់ងរអង�ករសហ្របជាជាតិ រួមគា�េធ�ករេឆ�យតបផ�ួនៗគា� ចំេព
ែដលមានលក�ណៈស�ុ្រគស�ញទំងេនះ ែដលេពល
ក៏ មានករជួយភស�ុភាពីកងកមា�ំងយេាធាក�ុងករអនុវត�ែដលជាវិធីែតមួយគត
ធានា នូវកម �វិធីជួយសេ�ង�ះទំង

្របភព៖ េគហទំព័រអង�ករសហ្របជាជhttp://www.un.org
មានករេលកេឡងថា វអ�ស័យេលរដ�ភិបាល និង្រ
ក�ុងករចូលរួមជាមួយសភា ឲ្យបានេ្រចនតមែដលអ
េនក�ុងដំេណរករៃនករប��ូនទ័ពេទបរេទស េដយេហត
ពិភាក្សោេដញេដល និងេបាះេឆា�តេដយសភា វេលកកម
�សបច្បោប់តមែបប្របជាធិបេតយ្យរបស់េបសកកម� និងបេង
ករគាំ្រទពី្របជាព
ករចូលរួមរបស់សភា េនក�ុងដំេណរករៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រម
អំពី ករប�ូនទ័ពេទបរេទ
�
េទះបីជាករប��ូនទ័ពេទបរេទស កន់ែតមានសរៈសំ
េឡងៗយា៉ងណាក៏េដយ េនក�ុងបរិបទៃនករេដះ�ស
ករគ្រមាមកំែហងថ�ីៗ និងលទ�ភាពក�ុងករេដះ�សយនូ

អន�រជាតិ តួនាទីរបស់សភានក�ុងរដ�ខ�ះេនមា
េ
នក្រមិត 
ខ�ះមិនមានទល់ែតេសះ ទក់ទងនឹងករអនុម័តយល់្រពម

ចូលរួមេនក�ុងេបសកកម�សន�ិភាព។ ប��េនះអច និងគួរែតេធ�
ផា�ស់ប�ូរ យ ា៉ងេហចណាស់ មួយែផ�ក វបានជួយធានាន
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ពិនិត្យតមដនតមែបប្របជាធិបេតយ្យ េនក�ុងប�
ផងែដរ។
មានស �នភ៣ខុសៗគា �ែដលស �នភាពនីមួយៗ្រត�វម
ចូលរួមេដយផា�ល់ពីសភាេដម្បីអភិបាលកិ

ករអនុម័តយល់្រពមពីសភាមុន និងេ្(តួនាទីដ
សំខន )
្របសិនេបករអនុម័តយល់្រពម ជាមុនពីសភា វជាក
កងកមា�ំង្របដប់អវុធ អចប��ូនេទេ្រក្របេទ
�សបតមេសចក�ីសេ្រមចពីសភាែតប៉ុេណា�ះ។ មានភាពខុសគា
រវងស �នភាព ែដលសភាមានអំណាចេធ�ករពិភាក
និងេធ�ករេបាះេឆា�តអនុម័តេល្របធានប(ដូចជា សហរដ�
អេមរិ) ជាមួយនឹងករណីេនេពលែដលវជាកតព�កិច�ែដល
អនុម័តច្បោប់ពិេសស ែដលមានែចងអំពីមូលេហតុ និងអណ
ស្រមាប់េបសកកម�ែបបេន(្របេទសស៊ុយែអ)។ ករណីទំង២
បេង�តបានជាភាព�សបច្បោប់ ៃនអន�រគមន៍មនុស្ស
េបសកកម�រក្សោសន�ិភាព តមែបប្របជាធិ
េពលេវលសំខន់ខ�ំងណាស់ េនក
� ុងប��ករពរជា
នី តិវិធីរបស់សភា ជាទូេទមិនេលឿនេនាះេទ ដូេច�ះលក�ខណ�
ករអនុម័តជាមុនេដយសភា ជានិច�វពិបាកអនុ
េហតុដូេច�ះេហយេនក�ុងករណីភាគេ្រចន បានជាមានករច
សភាជាខងេ្រកយេនក�ុង ដំេណរករៃនករតំង
ឯបរេទស។ ឧ. េនក�ុ”េសចក�ីសេ្រមចអំណាចេធ�ស�ង” របស់
សហរដ�អេមរិក សភា្រត�វែតឯកភាពយល់្រពមជាេ្រក
ប�ូនទ័
�
ពទំងអស់េទបរេទសក�ុងរយៈេពលេលសព៩២ៃថ�។

ជាពិេសស ស្រមាប់េពលខ�ះទ័ព្រត�វបា នប��ូនរួចេទេហយ
អចផ�ល់នូវករយល់្រពមរបស់ខ�ួន។ ផ�ុយេទវិញ េនក�ុង្
ហ�ំងឡង់ មា្១០០ៃនរដ�ធម�នុ �� បានអំពវនាវឲ្យមានក
សហ្របតិបត�ិករជាមុនរវងសភា ន ិងរដ�ភិបាលទ
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កងកមា�ំង្របដប់អវុធ ែដល្រត�វប��ូនេចញេទបរេទស
ថាសភា ្រត�វទទួលបាននូវរល់ព័ត៌មានដ៏ចំបាច់ទ ំងអស
ទងនឹងករតំងព្រងយកងទ័ព ស្រមាប់ជ្រម�ញ និងេលកក
អនុវត�ច្បោប់ និងសណា�ប់ធា�ប់អន�រជាតិ។ មា្រតេនះក៏មា
ជំនួយមនុស្សធម៌េនក�ុងករណីមានជេមា�ះ្របដប់អវុធេក

តួនាទីរបស់សភា មានក្រមិតេនក�ុងករពិភាក
េលប�
� ប�ូនទ័
�
ពេទបរេទស(តួនាទីមានក្រ)
រដ�ធម�នុ ��  ឬច្បោប់កំហិតនូវតួនាទីរបស់សភា។ សភា្រ
អនុ��តឲ្យេធ�ករពិភាក្សោេដញេដល េលករប��ូនទ័ពេ
េនក�ុងករណីជាក់ែស�ង ែតមិនអចផា�ស់ប�ូរេសចក�ីសេ្រមចចិត�
នី តិ្របតិបត�ិេនាះេទ។ េលសពីេនះ សភាមិនអចេបាះេឆា

្របធានបទេនះែថមេទៀតផង។ ក�ុងករណីេនះ រដ�ភិបាល្រគ
ជូនដំណឹងេទសភាជាករេ�សច។ េទះបីជាសភាមិនអច
េលេសចក�ីសេ្រមចែដលពក់ព័ន� ែតករពិភាក្សោេដញេដល
វជួយេលកស�ួយភាព�សបច្បោប់ៃនករប��ូនទ័ព េទបរ
ែបប្របជាធិបេតយ
េនក�ុងករណីែដលអំណាចសភាមានកររិតត្បិតខ�ំង
អចដឹងជាផ�ូវករអំពីនីតិវិធីៃនករប��ូនទ័ព េទបរេទសេន
េទះដូេច�ះក�ី ករអនុវត�ជាទមា�ប់េនក�ុង្របេទសខ�ះ
ពិភាក្សោេដញេដ លគា�រវងសភា និងរដ�ភិបាល និង
អនុម័តេលករប�ូនទ័ពេទបរេទ
�

សភាមិន្រត�វបានប��ូលេទក�ុងដំេណរករៃនករេធ�
សេ្រមចចិត�(គា�នតួនា)

េនះេកតេឡងេនេពលែដលសភា ទំងមិនអចេធ�ករ
េដញេដលេលករប��ូនទ័ពេទបរេទស ទំងករអនុម័តយ
ជាេ្រកយក៏មិនចំបាច់មាន។ ករប��ូនទ័ពេទបរេទស្រ
ទុកថា ជាេសចក�ីសេ្រមចេគាលនេយាបាយករបរេទសដ
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និងេសចក�ីសេ្រមច ែដលជាកម�សិទ�ិផា�ច់មុខរបស់នីតិ្របតិបត
េនះគឺថា សភាមិនចូលរួមេនក�ុងដំេណរករៃនករេធ�េសចក�ីស
ចិត�ែដលេនះ វេធ� ឲ្យសភាមិនអចេធ�ករ្រត�តពិនិ
េបសកកម�រក្សោសន�ិភាពរបស់រដ�ភិប
មេធ្យោបាយដៃទេទៀតែដលសភាអចេ្
សូម្បីសភា មិន្រត�វបានេគប��ូលេទក�ុងដំេណរករៃនក
េសចក�ីសេ្រមចច ិត�យ ា៉ងណាក៏េដយ ឬ្រគាន់ែតអចមានតួន
ក៏ េដយ ក៏សភាអចដក់សមា�ធេដយ្របេយាលេល
យា៉ងេហចណាស់តមវ៤យា៉ង
 សភា អចបង�ំនីតិ្របតិបត�ិឲ្យេធ�ករពន្យល់អំពីក
ខុស្រត�វរបស់ពួកេគ េនចំេពះមុខសភា ស្រម
សេ្រមចចិត�ប�ូនទ័ពេទបរេទស។
�

េទះដូេច�ះ

្របសិនេប សភាមិន្រត�វបានជ្រមាបេពញេលញអំព
្រពមេ្រព�ងអន�រជាតិរបស់រដ �ភិបាលេទេនាះ
អចតវ៉្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េលេសចក�
របស់រដ�ភិបាលេនាះេឡ
 សភាអចតវ៉ជាមួយនីតិ្របតិបត�ិ េនេពលមានករ
ែកស្រម�លថវិក។ ក�ុងករណីែដលមានេបសកកម�
សន�ិភាពែដលមិនបានេ្រគាងទុក ឬរំពឹងទុក សភ
បានេស�សុំឲ្យេធ�ករអនុម័តយល់្រពម េលមូលនិធិបែ
ែដលមិនបានប��ូល េនក�ុងថវិកែដ
សេ្រមចេហយ។ ដូេច�ះសភាមានលទ�ភាពបេ��ញ
តមរយៈអំណាចកបូបដក់្(ឧ. ្របេទសបារ)។
 ករចូលរួមរបស់សភា មិនែមនសំខន់្រតឹមក�ុងអំ
េពលពិភាក្សោេដញេដល និងេបាះេឆា �តប��ូ

បរេទសេនាះេទ។ ក�ុងអំឡុងៃនេបសកកម�រក្សោសន�ិ
តំណាងរ�ស� អចេចទសំណួរ ឬ េ្រប្រប
សួរេឆ�យ េដម្បីេចទសួររដ�ភិបាលក៏បានែដរទក់
េបសកកម�េនះ។ េ្រកពីេនះ តំណាងរ�ស�អចចុះ
ពិនិត្យទ័ពេនឯបរេទសែថមេទៀតផ(សូមអនជំពូកទី
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១៧)។
 េយាងតមទស្សនៈ គណេនយ្យភាពេ្រកយេ
េ្រកយពីេបសកកម�រក្សោសន�ិភាព្រត�វបានប
អចេធ�ករេចទសួរ ឬសុំឲ្យរដ�ភិបាលេធ�ក
អំពី េបសកកមរក្សោសន�ិភាពរបស់ខ�
�
្របអប់ទី៤៨
ដំេណរករតំងព្រងយទ័ពរក្សោសន�ិភាពអង�ករសហ្របជ
អង�ករសហ្របជាជាតិ មិនមានកងទ័ពេនាះេទ។ ្របតិបត�
សន�ិភាពនីមួយៗ ្រត�វបានេគេរៀបចំេឡង េដម្បីបំេពញតមល ក�ខ
ស�នភាពថ�ី នីមួយៗ និងេទតមករអំពវនាវពី្រក�ម្របឹក្
សមាសភាពរបស់វ េកតេឡ“ពី បាតៃដទេ”។
សមាជិកទំ១៥រូបរបស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខ ផ�ល់សិទ�ិអំណ
មានករតំងព្រងយ្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាព និងជាអ
អណត�ិរបស់េបសកកម�េនះ។ េសចក�ីសេ្រមចែបបេនះ ត្រម�វឲ្
សេម�ងេឆា�ត យ ា៉ងតិចបំផុ៩សេម�ងគាំ្រទ េហយ្រត�វមិនម
េបាះេឆា�តអវិជ�មានពីសមាជិកអចិៃ�ន�យ៍៥របស់្រក�ម្របឹក
(មាន្របេទសចិន បារំង សហព័ន�រុស្សី ច្រកភពអង់េគ�ស និង
អេមរិ)។ អគ�េលខធិករេចញអនុសសន៍ពីរេបៀបែដល្របតិបត�
្រត�វអនុវត�ដូចេម�ចខ�ះ និងរេបៀបេធ�របាយករណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព
្របតិបត�ិករេនាះ។ ែផ�ក្របតិបត�ិកររក្សោ

(DPKO) ទទួលខុស 

្រត�វចំេពះករដឹកនាំែផ�ក្របតិបត�ិ ករ្រគប់្រគង និងក
ែផ�កភស�ុភា្របចំៃ

ស្រមាប់្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាពអង�ករស
េនទូទំងពិភពេល
អគ�េលខធិករ េ្រជសេរសេមប��ករទ័ព និងេស�សុំឲ្យរដ�ជា
រួមវិភាគទនទ័ព នគរបាលសុីវិល ឬបុគ�លិកដៃទេទៀត។ រដ�ជាសម
ឬ្រក�មហ៊ុនឯកជនក៏ចូលរួមផ�ល់នូវេ្រគ�ងបរិក� ឧបករណ៍ ករដឹកជ�
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និងករគាំ្រទភស�ុភាេផ្សងៗផងែដរ។ បុគ�លិកគាំ្រទសុីវិល ក�ុ
បុគ�លិក ែដល្រត�វបានែតងតំងពីក�ុង្របព័ន�របស់អង�ករសហ្រ
ក៏ ្រត�វបានសុំខ�ីេដយរដ�ជាសមាជិក រួមទំងបុគ�លែដលប
េរសជាអន�រជាតិ ឬក�ុង�ស�កេដម្បីបំេពញេបសកកម�ជាក់ លក់ផ
េពលេវល ែដលត្រម�វឲ្យមានករតំងព្រងយេបសកកម�មា ន
េហយវអ�ស័យសំខន់េលឆន�ៈរបស់រដ�ជាសមាជិកក�ុង
ចំែណកទ័ពដល់្របតិបត�ិករេនាះ។ េពលេវលស្រមាប់ផ�ល
ហិរ�� វត�ុ និងសមត�ភាពជាយុទ�ស�ស�ក៏អ ចប៉ះពល់ដល់្របតិប
េនះផងែដរ។ ឧទហរណ

ក�ុងឆា�ំ១៩៧៣ បុគ�លិករបស់កងជំនួយ

សេ�ង�ះបនា�ន់របស់អង�ករសហ្របជាជ២ (UNEF II) ្រត�វបានត
ព្រងយេនក�ុងមជ្ឈ ិមបូព៌ក�ុងរយ២៤េមា៉ង។ េទះដូេច�ះក�
ស្រមាប់េបសកកម�ខ�ះ ែដលមានអណត�ិស�ុគស�ញ ឬ មាន
ខងភស�ុភា ឬអ�ករក្សោសន�ិភាពជួប្របទះនូវហនិភ័យខ
ចំណាយេពលរប់ែខេដម្បី្របមូលផ�ុំ និងតំងព្រងយបុគ�លិក
ទំងេនា

្របភព៖ េគហទំព័រអង�ករសហ្របជាជ http://www.un.org
្របអប់ទី៤៩
វិធានទក់ទងករចូលរួមេនក�ុងេបសកកម�រក្សោ
េនេពលែដលសភា ផ�ល់សិទ�ិអំណាចឲ្យប��ូនទ័ពេទបរេទស 
អចកំណត់ក្រមិតៃនកងកមា�ំង ែដល្រត�វអនុ��តឲ្យេ្រប្
េ្រកមកលៈេទសៈអ�ីខ�ះ មានន័យថា សភាកំណត់នូវ
ករចូលរួម
េយងយល់ថា តមរយៈវិធានៃនករចូល (ROE) មានករដក់ក្រ
ដល់អ�ករក្សោសន�ិភាព ឲ្យបេ���សនូវ្របតិបត�ិក
រែដលបណា�
បង់ជី វិត។ ប�
� េនះ ្រត�វសេ្រមចជាលក�ណៈបុគ�ល និងព្យោយ
បន�យឲ្យបានេ្រចនតមែដលអចេធ�េទបាន េដយអនុ
រក្សោសន�ិភាពេធ�ករករពរខ�ួនេគ។ េគាលករណ៍្រគឹះៃនក
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្រត�វែតមានសុពលភា ROE គឺជាកត�គាំ្រទបុគ�លិករក្សោ
ក៏ ដូចជា ្របតិបត�ិករ ឬករកំណត់យុទ�ស�ស�រ បស់ពួ
យុទ�ស�ស�ទំងេនះ្រត�វ ែតមានករេរៀបចំយា៉ង្រប�ង
េដម្បីឲ្យវអនុេលមតម្របតិបត�ិករ និងេគាលនេយាប
លិខិតបទដ�នគតិយុត�ជា អន�រជាតិ ដូ
េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខសហ្របជាជា
ROE ្រត�វមានែចងនូវលក�ខណ�វិនិច�័យ ែដលគូសប��ក់យា៉ងច្បោស
ករេ្រ ប្របាស់ទ័ពេ្រចនេឡងៗ េដម្បីេធ�ឲ្យមានតុល្យភាព
ករប�្ឈប់ ករបេង�ន ឬករេដះ�សយករ្របឈមមុ
ករកំណត់ ROE ទក់ទងនឹងករបេង�នករេឆ�យតបវជួយឲ្យ
តំងព្រងយទ័ពដ៏ចំបាច់ េដម្បីបំេពញតមក្រមិតេផ្សងៗៃនអ
ទន�ឹមេនាះវជួយកត់បន�យនូវេ្រគាះថា�ក់េផ្សងៗ។ ក�ុង

ROE

អចែចងនូវករេ្រប្របាស់ទ័ពក�ុងក្រមិតដូចខ(ចប់ពីតិចបំផុ
េទេ្រ ចនបំផ)៖
-

ស្រមាប់ែតករករពរខ�ួនទ័ពែតប៉ុ

-

ករករពរខ�ួនទ័ព រួមទំងករករពរជីវិតរបស់ជន

-

ករពរខ�ួនទ័ព ជីវិតរបស់ជនសុីវិល និងករពរនូវទ
សំខន់ៗ(ឧ. មន�ី រេពទ្យ ស �ន ។)

-

ករេ្រ ប្របាស់នូវវិធានករដ៏ចំបាច់ទំងអស់ េដម
ករេធ�ឲ្យសេ្រមចនូវេគាលបំណងរបស់្របតិបត

ទន�ឹមេនាះ

ROE គួរប��ូលនូវ្របេភទៃនអវុធ ែដលអនុ��ត

េ្រប្របាស់េនក�ុង ្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាពមួយៗ។ លក�
ពី គា�នអវុធទល់ែតេសះ រហូតដល់ករេ្រប្របាស់នូវអវុធធន
ទំងនាវ យន�េហះ និងបេច�កវិទ្យោមី

ករបណ�ុះបណា�លទហនស្រមាប់រក្ស
ករចូលរួមេនក�ុង្របតិបត�ិកររក្សោសន� ិភាព គឺជាភារកិច�ដ
ស្រមាប់កងកមា�ំងេយាធា េហយវទមទរនូវករហ�ឹក
បែន�ម និងករែណនាំែថមពីេលករេ្រត�មេរៀបចំទ័ពឲ្យ
253

ស�ង់ដរ
ករហ�ឹកហ�ឺនបំប៉នេនះជាករចំបាច់ ដូចជា ជំនាញព
េដះមីន សមត�ភាពក�ុងករ្របា�ស័យទក់ទងជាមួយជ
រួមទំងជំនាញសមាធិជាក់ែ(ក៏ ដូចជា ចំេណះដឹងខងែផ
ភាសអ�ក�ស) ចំេណះដឹងអំពី ្របៃពណី និងទំេនៀមទមា�ប់របស
អ�ក�ស�ក ករយល់ដឹងយ ា៉ងច្បោស់អំពីច្បោប់មនុស្ស
ច្បោប់សិទ�ិម នុស្ស និងជាពិេសស្រត�វមានចំេណះដឹងេ្រជ
វិធានៃនករចូលរួមេនក�ុងេបសកកម�នីមួយៗ។ ទក់ទងនឹងចំ
ចុងេ្រកយេនះ វសំខន់ខ�ំងណាស់ក�ុងករគូសប��ក់ថា
េបសកកម�រក្សោសន�ិភាព ជាធម�តករេ្រប្របាស់កមា�ំ
រិតត្បិត េហយក�ុងករណីខ�ះ កមា�ំងេយាធាមិនកន់អ
ែតេសះ
ត្រម�វករនូវករហ�ឹកហ�ឺនពិេសស ក៏ចំបាច់ផងែដរេនក
ដំណាក់កលេរៀបចំែផនករ ែដលកងកមា�ំង្របដប់អវ ុធព
េនក�ុងេបសកកម�រក្សោសន�ិភាព ជាញឹកញាប់្រត�វបាន
ពី ្របេទស េនក�ុងទីកែន�ងដ៏លំបាកែដលមិនបានគិតដល់។ េន
កលៈេទសៈែបបេនះ ករដឹកជ��ូន និងករផ�ល់ទ័ពពិត
្របឈមដ៏លំបាក េហយក�ុងកលៈេទសៈខ�ះពួកេគមានស
ឧបករណ៍្រត�វយកតមខ�ួនជាេ្រចនែថមេ
ជាចុងេ្រកយ ករហ�ឹកហ�ឺន និងេ្រត�មខ�ួនបែន�មក៏ជាក
ផងែដរ េនដំណាក់កលប�� និងផ�ត់ផ�ង់ភស�ុភា។ េនេព
ទ័ពៃន្របេទសជាេ្រចន េធ�្របតិបត�ិករេនក�ុងតំបន់ែតមួយេ
ករ្រត�តពិនិត្យរួម ែខ្សចង�ក់ៃនករប��ជា្របៃពណីពី្រ
ជាតិ្រត�វផា�ស់ប�ូរ។ ករស្រមបស្រម�លរវងកងកមា�ំង្របដ
្របជាជាតិេផ្សងៗ និងអង�ករេផ្សងៗ ដូចជា គណៈកម�
្រកហមអន�រជាតិ រិតែតមានសរៈសំខន់ខ�ំ
េនក�ុងករណីែដលេបសកកម�រក្សោសន�ិ
ដឹកនាំេដយអង�ករសហ្របជ
ករប
� �ទ័ពមានករលំបាកមិន្រតឹមែត        
េដយសរេសចក�ីសេ្រមចចិត� របស់្រក� ម្របឹក្សោរក្
ប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតេដយសរវិធានៃនករចូលរួម វិធាន្
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របស់អង�ករសហ្របជាជ
និង្រកមសីលធម៌អង�ករសហ្របជាជាតិ រួមទំងលក�ខណ
ទំងឡាយ ទក់ទងនឹងកងកមា�ំងពហុជាត
អង�ករសហ្របជាជាតិេទៀ
្របអប់ទី៥០
ករហ�ឹកហ�ឺនរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិចំេពះអ�ករក្សោសន�ិភាពរបស់អង�ក
អង�ភាពហ�ឹកហ�ឺនមួយ ែដលបានបេង�តេនក�ុងែផ�ក្របតិបត�ិកររក្សោ សន�ិភាពរបស់េលខ
ជាអ�កផ�ល់ករែណនាំ អ�កជំនាញ និង ព័ត៌មានេ
ដល់រដ�ជាសមាជិកអំពីករហ�ឹកហ�ឺនអ�ករក្សោសន�ិភាព។ អង�ភាពេនះ ជាអ�កេរៀបចំនូវ
និងឯកសរបណ�ុះបណា�លែដល មានេគាលបំណងព្រងីកចំេណះដ ឹង និងនីតិវិធី្របតិបត�ិតម
ែដលទទួលបានពីបទពិេសធន៍្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាព ែដលមានរយៈេពល
អង�ភាពហ�ឹកហ�ឺនសហករជាមួយសលេយាធា និងស�ប័នបណ�ុះបណា�
និងតំបន់េនក�ុង្របេទសជាេ្រចន និងជាមួយេបសកកម�រក្សោស
្រក�មជំនួយបណ�ុះបណា�លសហ ្របជាជាតិ និ“្រគ�បណ�ុះបណា�លប” ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម
ជួយរដ�ជាសមាជិក េនក�ុងករេរៀបចំ និងអនុវត�នូវកម�វិធីបណ�ុះបណា�លស�ីពីកររក្សោ
្រកមសីលធម៌ និងេសៀវេភែណនាំ និងេមេរៀនដៃទេទៀត ្រត�វបានេរៀបចំេឡងជាលក�ណៈស�ង់ដរ
ផ�ល់ករហ�ឹកហ�ឺនដល់អ�ករក្សោសន�ិភាពទ

្របភព៖ េគហទំព័រអង�ករសហ្របជាជ http://www.un.org

លក�ខណ�វិនិច�័យ ស្រមាប់ប��ូនទ័ពចូលរួមក�ុងេបសកកម�ម នុស្ស
េនឯបរេទស
សភា និងរដ�ភិបាលអចេរៀបចំជាលក�ខណ�វិនិច�័យស
ប�ូនទ័
�
ពេទបរេទស។ ករេ្រប្របាស់នូវលក�ខណ�វិនិច�័យ     

ច្បោស់លស់ វបេង�ននូវតមា�ភាពៃនដំេណរករៃនករេធ

សេ្រមចចិត� ែដលជាលទ�ផល វអចបេង�ននូវករគាំ្រទព
ចំេពះ្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាព។ មានលក�ខណ�វិ២ែដល 
សំខន់(សូមអន្របអប់ខងេ)។ លក�ខណ�វិនិច�័យទី ១ពក់ព័ន�
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ជាមួយបរិបទនេយាបាយ និង្របេភទ្របតិបត�ិករ។ លក�ខណ�វ ិន
ទី ២ ពក់ព័ន�ជាមួយេបសកកម� អណត�ិ ករប�� រយៈេពល 
្របេភទៃនទ័ពែដល្រត�វប��ូ
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
លក�ខណ�ទូេទពក់ព័ន�ជាមួយបរិបទ និង្របេភទៃនេបស
រក្សោសន�ិ
 សភា ឬគណៈកម�ករមានសមត�កិច�របស់សភា្រត�វ
ឬពិនិត្យេមល
-

ករេប�ជា�ចិត�ជាអន�រជាតិរបស់

-

ភាពសម�សបៃនករប��/ទទួលទ័ពចូលរួមេនក�ុង
េបសកកម�សនិភាព
�

-

មូលេហតុ ឬ្របវត�ិទក់ទងនឹងអន�រគមន៍ពិេ
ណាមួយ(ឧ. កររំេលភសិទ�ិម នុស្សក�ុង្រទង់្រ
េនក�ុង្របេទសម ានវិបត�ិ)។

-

បេង�តនូវលក�ខណ�ករង(ToR) ស្រមាប់េបសកកម
សន�ិភាពថា�ក់តំប ន់ ឬសកលេ

-

វិធានជា មូលដ�នៃនករចូលរួមរបស់ទហនេ
េបសកកម�សនិភាពតំបន់ ឬសកលេល
�

-

ករេ្រ ប្របាស់ដ៏សម�សបនូវកមា�ំ

-

ករបេង�តេសចក�ីសេ្រមចចិត�ែផ�កនេយាបាយដ
្របសិទ�ភា

-

ករក្រមិតនូវសិទ�ិអំណាចរបស់រ

-

ករគាំ្រទរបស់សធារណជន ឬមិនគាំ្រទចំេព
រួមេនក�ុងេបសកកម�សន�ិភា

-

នី តិវិធីវយតៃម� និងេគាលក រណ៍េផ្សងៗពក់ព័ន�
ករពិនិត្យតមដន

-

ភាពចំបាច់របស់សភាក�ុងករទទួលនូវព័
េពញេលញ េនេពលប��ប់េបសកកម�េដម្បីសិក
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េឡងវិញអំពី េបសកកម�សនិភាពទំងមូ
�
លក�ខណ�វិនិច�័យជាក់លក់ពក់ព័ន�ជាមួយេបសកកម�សន
 សភា និងគណៈកម�ករមានសមត�កិច�របស់សភា្រត�វពិនិត្
នូវប�
� ដូចខងេ្រក
-

និយមន័យ វិសលភាព និងអណត�ិរបស់េបសកក
សន�ិភាព

-

្របេភទៃនអង�ភាពេយាធាែដល្រត�វចូ

-

លទ�ភាពរបស់េយាធាេនក�ុងេបសក

-

ភាពមាន និងនិរន�រភាពៃនអង�ភាព និងសមា�រ
រយៈេពលរំពឹងទុកៃន្របតិបត�ិករ និងលក�ខណ�វិនិច�័
ែដល្រត�វបំេពញ

ទក់ទងនឹងករពន្យោេបស

្របសិនេបចំបា
-

ប�
� ថវិក

-

្របតិកម�របស់សធារណជនចំេពះេបសក

េ្រប្របាស់នីតិវិធីរបស់សភា ពក់ព័ន�នឹងេបសកកម�ស
 ្របសិនេបចំបាច់ សភ
-

េរៀបចំសវនករសធារណៈអំពីេបសកកម�សន�ិ

-

សកសួរបែន�មអំពីករអនុវត�េបសកកម�សន�ិភ

-

េស�សុំឲ្យមានករនាំខ�ួនបុគ�លិកែដលពក់ព័ន�េន
េបសកកម�សនិភាព ែដលសង្ស័យថារំេលភសិទ�ិម
�
ន
ឲ្យេឡងមកបក�ស

 កុំរុញរក�ុងករេ្រប្របាស់នីតិវិធីេចទសួរ និងសវ
ពក់ព័ន�ជាមួយេបសកកម�សន�ិភាពែដលកំពុងអនុវ
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ែផ�កទី VI
ធនធានហិរ� �វត�ុ៖
ករេធ�ឲ្យសេ្រមចបាននូវករ្រត�ត
ថវិកពក់ព័ន�នឹងប��សន�ិស
្របកបេដយ្របសិទ�
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IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003

ជំពូកទី ២៣
សន�ិសុខ និងអំណាចៃ
កបូបដក់្រប

សភា និងដំេណរករករចត់ែចងថវិកពក់ព័ន
� នឹងប��សន
្រគប់ទីកែន�ងេនក�ុងពិភពេលក តមច្បោប់សភាម
គន�ឹះមួយ េនក�ុងករអនុម័ត និង្រត�តពិនិត្យតមដនករផ
ពក់ព័ន�ជាមួយវិស័យសន�ិសុខ

េទះបីជា តួនាទីេនះម

ដូចគា�ពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយ េដយស
នេយាបាយ ឬលទ�ភាពបំេពញតួនាទីរបស់សភាខុសៗគា�ក
ជាញឹកញាប់ និងជាក់ែស�ង សភាមិនមានឥទ�ិពលេលករេធ�េ
សេ្រមចចិត� េហយវិធានកររបស់ពួកេគ ្រត�វបានររំ
សមា�ត់ និងករមិនបេង�បឲ្យដឹងពីករវិ ភាជន៍ថវិកេទេល
សន�ិសុខ និងករចំណាយមួយចំនួនែដលពក់ព័ន�។ វប្បធម៌
បានបេង�តេឡងយ ា៉ងយូរអែង�ង ៃនអំណាចដ៏ឧត�ុង�ឧត�មរ
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នី តិ្របតិបត�ិេនក�ុងវិស័យសន�ិសុខ ជាញឹកញាប់ បានររំ
របស់សភា ែដលេធ�ឲ្យរល់គំនិតផ�ួចេផ�មទំងអស់ៃនករេរៀបចំ
ថវិកករពរជាតិ ធា �ក់ចូលក�ុងៃដរបស់នីតិ្របតិបត�ិ និងក
្របដប់អវ
េទះដូេច�ះក�ី តំណាងរ�ស�មិនគួរ េមល�សលេលអំណា
េសចក�ីសេ្រមចេលថវិកជាតិេនាះេទ េដយសរវជាឧប
ស្រមាប់្រត�តពិនិត្យតមដន និងេធ�កំែណទ្រមង់វិស័យស
េទតមត្រម�វកររបស់សង�មជ“អំណាចកបូបដក់្”
("power of the purse") អច និង្រត�វែតេ្រប្របាស់េដម្បីធ
ករេ្រ ប្របាស់ករេធ�វិភាជន៍ថវិក េដយមានគណេនយ
សធារណជ
្របអប់ទី៥១
ថវិក៖ ឧបករណ៍សំខន់ស្រមាប់អភិបាលកិច�តមែបប ្របជ
 “ថវិកជាតិ មិន្រតឹមែតជាឧបករណ៍បេច�កេទសមួយែដ
រួមប��ូល្របាក់ចំណូល និងចំណាយប៉ុេណា�ះេនាះេទ
េសចក�ីែថ�ងករណ៍េគាលនេយាបាយដ៏សំខន់មួយ ែដ ល
្របតិបត�ិេធ�េឡងក�ុងមួយឆា�ំៗ។ វឆ�ុះប��ំងនូវខ�ឹម
ជាមូលដ �ន ែដលមានែចងេនក�ុងេគាលនេយាប
វគូសប
� �ក់អំពីទស្សនៈរបស់រដ�ភិបាល អំពីស

េសដ�កិច�សង�មរបស់្របេទសជាតិ។ វជាេសចក�ី្របក
របស់រដ�ភិបាលអំពីេគាលបំណង ទក់ទងនឹងប��សរេព
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ហិរ�� វត�ុ និងេសដ�កិច� េហយវឆ�ុះប��ំងអំពីអទិភាពសង
និងេសដ�កិច�របស់រដ�ភិបាល(...) ថវិក ក៏ជាឧបករណ៍មួ
ស្រមាប់វស់ែវងនូវេចតនានាេពលអនាគត និងក
ករងររបស់រដ�ភិបាលក�ុងេពលអតីតកលផ
 “ថវិក គឺជាឯកសរដ៏សំខន់មួយក�ុងករធានានូ
គណេនយ្យភាព ភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងអភិបាល
តមរយៈករពន្យល់លំអិតអំពីចំណាយ ែដលបានេស� វ
សភា និងសធារណជនទូ“ដឹងថាេត្របាក់វេទក
ខ�ះ” េធ�ដូចេនះ វបេង�ននូវតមា�ភាព។ េលសពីេនះ ថវិកត្
ឲ្យមានករអនុម័តយល់្រពមពីសភា មុនរដ�
ចំណាយ្របាក់ ឬបេង�ន្របាក់ចំណូល តមរយៈេនះវ
រដ�ម�ន�ីមានគណេនយ្យភាពចំេពះសភា និងគណៈ
របស់សភា
 “តមា�ភាព និងគណេនយ្យភាព ្រត�វែតជាលក�
កំណត់េដយរដ�ធម�នុ� � ជាពិេសស ពក់ព័ន�ជាមួយដំេណ
ៃនថវិកជាតិ។រួមជាមួយតមា�ភាពេនក�ុងដំេណរ
ទំងមូល គណេនយ្យភាពគឺជាចំណុច្រកេអេបះដូងៃ
្របជាធិបេត”។

ស្រមង់េចញពី របាយករណ៍ទូេទៃន សិ
និងដំេណរករករចត់ែចងថវិក

រួមទំងដក�សង់េចញពីេសៀវេភ

ទស្សនៈេយនឌ័រNairobi ែខឧសភា ឆា�២០០០
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តមពិត សភាអចយកចិត�ទុកដក់េលប��សន�ិសុខ និងវិ
សន�ិសុខ េនក�ុងដំណា ក់កលសំខ៤ៃនវដ�ថវិក

ដំណាក់កលេរៀបចំថវិក ដំណាក់កលេនះជាដំណាក់ក
នី តិ្របតិបត�ិ េស�សុំវិភាជន៍ថវិកស្ រមាប់េគាលបំណងមួយ
ក៏ ប៉ុែន� សភា និងសមាជិកសភាអចរួមវិភាគទនដល់ដំេណរ
តមរយៈយន�ករផ�ូវករ និងមិនផ�ូវករម ួយចំ

ដំណាក់កលអនុម័តថវិក េនក�ុងដំណាក់កលេនះ សភាអច
ករសិក្សោ និងកំណត់នូវករចប់អ រម�ណ៍របស់សធារ
ភាពសម�សបៃនវិភាជន៍ថវិក េហយក�ុងករណីខ�ះ សភាអចផ�ល
េយាបល់ជាក់លក់ខ�ះទក់ទងនឹងថវិកសន�ិសុ

ដំណាក់កលអនុវត�ថវិក ឬចំណ

េនក�ុងដំណាក់កលេ

សភា ពិនិត្យេឡងវិញ និងេធ�ករតមដនករចំ
រដ�ភិបាល េដម្បីព្រងឹងតមា�ភាព និងគណេនយ្យភាព។ ស
ែផ�កពក់ព័ន�ខងេ្រកម។ ក�ុងករណីមានករេស�សុំថវិកបែ
េធ�ករតមដន និង្រត�តពិនិត្យនូវសំេណេនះេដម្បីទប់ស�ត
ចំណាយេហៀរហូរ

ដំណាក់កលេធ�សវនកម� ឬេសេរ េនក�ុងដំណាក់កលេនះ 
េធ�ករ្រត�តពិនិត្យថាេត មានករេ្រប្របាស់ថវិកែដលប
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្រតឹម្រត�វែដរឬយា៉ងណា។ េលសពី

សភាវយតៃម�ជាេទៀងទត់នូវ ដំេណរករថវិ
សវនកម�ទំងមូលេដម្បីធានានូវគណេនយ្យភាព ្រប
និងសុ្រកិតភា

្របអប់ទី៥២

េហតុអ�ី សភាគួរចូលរួមយា៉ងសកម�េនក�ុងប��ថ?
 គណបក្ស្របឆាំង អចេ្រប្របាស់ករពិភាក្ស
ប�
� ថវិក េដម្បីដក់នូវសំេណេផ្
 សេម�ងភាគេ្រ ចន េនក�ុងករេបាះេឆា�តសេ្រមច
បង�ញនូវទំនុកចិត�របស់តំណាងរ�ស�ភាគេ្រចន េ
វិធានកររបស់នីតិ្របតិបត
 ករ្រត�តពិនិត្យថវិក គឺជាវិធីមួយដ៏មានសរៈសំខន់បំ
ករមានឥទ�ិពលេទេលេគាលនេយាបាយរបស់រដ
  េនេ្រកមច្បោប់ស�ីពីករែកស្រម�លថវិក ច្បោប់េន
នី តិ្របតិបត� េធ�ករទូទត់េដយប��ប់វដ�ៃនក��ប់ថវ

ស្រមង់ពីរបាយករណ៍ទូេទៃន សិក�សល“សភា
និងដំេណរករករចត់ែចងថវិក រួមទំងពីេសៀវេភទស្សន”,
Bamako, Mali, ែខវិច�ិក ឆា�២០០១
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ករចំណាយេលវិស័យករពរ
្របអប់ខងេ្រកម ពន្យល់អំពីទិដ�ភាពទូេទៃ
េលវិស័យករពរជាតិ េនក�ុង្របេទសេផ្សងៗេនក�ុងពិ

ករធា�ក់ចុះ េនក�ុងករចំណាយខងករពរ ជាតិបានេ
េ្រកយយុគសម័យៃនស�ង�ម្រតជាក់ ែដលបង�ញថា 
េ្រចនកំពុងចំេណញ្របាក់ពីរបស់ែដលេ“ចំែណកសន�ិភា”។
េទះដូេច �ះក�ី ្របេទសដៃទេទៀត េនក�ុងទ�ីបអសុី និងអ�ហ
បេង�ននូវករចំណាយរបស់ខ�ួន េនក�ុងវិស័យករពរជាតិ 

រយៈេពលេនះ។

្របអប់ទី៥៣
ករចំណាយេលករពរជាតិគិតជា ភGDP របស់ពិភពេលក
និង្របេទសមួយចំនួ
១៩៨៥

២០០០

២០០១

អង�ករណា

៤.០

២.២

២.២

សហរដ�អេមរិ

៦.៥

៣.០

៣.២

អង់េគ�ស

៥.២

២.៤

២.៥

បារ

៤.០

២.៦

២.៦

អល�ឺម៉ង

៣.២

១.៦

១.៥

្របេទសេនអឺរ៉ុបមិ

៤.៣

២.៨

២.៣

ែមនជាសមាជិ
អង�ករណា ត
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សហភាពសូេវៀ/រុស្សី

១៦.១

៥.០

៤.៣

មជ្ឈិមបូព៌ និ

១១.៩

៦.៧

៧.២

៤.៣

៥.២

៣.៨

៦.៤

៣.៥

៣.៣

ជប៉ុន 

១.០

១.០

១.០

ករ៉ប៊ីន និងអ េមរ

៣.២

១.៧

១.៧

៣.១

៣.៨

៣.៤

មិនដឹង

៣០.០

២០.៩

៦.៧

៣.៦

៣.៥

អ�ហ�ិកខងេជ
អសុីកណា�ល និ
អសុីខងត្ប
អសុីបូព៌ ន
អូ�ស�លី

ឡាទីន
អនុសមុ្រទខ្សោច់
អ�ហ�ិក
េអរ ី្រទ
សរុបជាសក

្របភព តុល្យភាពេយ២០០២-២០០៣, IISS, ទី ្រក�ងឡុងដ

ករេរៀបចំថវិកពក់ព័ន�នឹងសន�ិសុខ្របកបេដយ្របស

គណេនយ្យភាព និងតមា�ភាព គឺជាលក�ខណ�ពិេសសស្
មានករេរៀបចំថវិក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ គណេនយ្
មានេឡង តមរយៈករេធ�ថវិកែដលមានតមា�ភាព។ តមា
គណេនយ្យភាព អចេកតេចញមកពីេគាល ករណ៍ៃនករេធ�
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្របកបេដយ្របសិទ�ភ

ករផ�ល់សិទ�ិអំណាចជា

–

សភា្រត�វផ�ល់សិទ�ិអំណាច

នី តិ្របតិបត�ិេដម្បីអនុវត�ករចំ
ឯកភាព – រល់ករចំណាយ និងចំណូល្រត�វប��ូលេនក�ុង
ថវិកែតមួយ ស្រមាប់ដក់ជូន

រយៈេពល – នី តិ្របតិបត�ិ ្រត�វេគារព្រកបខណ�េពលវល
េ
ករដក់ឯកសរថវិកជូនសភាជាេរៀងរល់ឆា�ំ។ ្

ប�
� ក់្រកបខណ�េពលេវល ែដលនឹង្រត�វចំណាយថវិ
បានវិភាជន៍េទ

ភាពជាក់ល – ្រត�វមានប��ក់ឲ្យបានច្បោស់អំពីចំនួ
េសចក�ីពណ៌នាទូេទ ៃនរល់ខ�ង់ថវិកចំណា
រដ�ភិបាល។ ដូេច�ះ ករពន្យល់អំពីខ�ង់ថវិកនីមួយៗ្រ
ច្បោស់លស់ រួមទំងមូលនិធិែដលពក់ព័ន�នឹងថវិកមិ
េ្រចនេពកេនាះេ

នី ត្យោនុកូលភ

–

រល់ករចំណាយ និងសកម

ទំងអស់្រត�វ�សបតមច្បោប់ក

រចនាសម�័ន�ងយយ – នី តិ្របតិបត�ិ្រត�វដក់ជូនសភានូវែផ
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ៃនករចំណាយ បា៉ន់ស�ន ែដលមានលក�ណៈងយ្រគប់្
ងយយល់ស្រមាប់សធារណៈជន

ភាព្រគប់្រជ�ងេ – ថវិករដ�ពក់ព័ន� នឹងទិដ�ភាពេផ្សងៗៃនវ
សន�ិសុខ ្រត�វែតមានលក�ណៈេពញេលញ និង្រគប់្រជ�ងេ្
គា�នករចំណាយណាមួយ ែដលមិនមានគណេនយ្យភាព 
ថវិកស្រមាប់េសវសន�ិសុខទំងអស់ ក�ុងេនាះមាន េយា
េយាធារបស់រដ�េផ្សងេទៀត នគរបាល និងេសវចរកម� ក
្រក�មហ៊ុនេយាធាឯកជន ែដលបានជួលេដយនីតិ្របតិ

ករផ្សព�ផ្សោយជាស –

្របជាពលរដ�្រគប់រ(បុគ�ល ឬ

ជាអង�ក) ្រត�វមានឱកសេដម្បីសំែដងនូវចំណាប់អ រម�
ពួកេគអំពី ថវិក។ េនះវទមទរឲ្យរល់ឯកសរថវិកទំ
េរៀបចំឲ្យមានរចនាសម�័ន� ែដលមានលក�ណៈងយយល់ 
្រគប់ទីកែន�ងេនក�ុង្របេ(ឧ. តមរយៈករេផ�ឯកសរេន
តម�ល់េនបណា�ល័យក�ុងមូលដ)។

ភាពសុីសង�ក់

–

្រត�វមានទំនាក់ទំនងដ៏ច្បោស់ល

េគាលនេយាបាយ ែផនករ សំេណសុំថវិក និងលទ�ផ
អនុវត�។
មេធ្យោបាយ និងលទ� – ្រត�វមានករពន្យល់អំពីេគាលបំ
ថវិកេដម្បីឲ្យមានករយល់ដឹងដ៏ច្បោស់លស់ទ)
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ធនធានែដល្រត�វផ�ល់ឲ្) ករបំេពញភារកិច� ឬសមត�
េដម្បីបានទទួលេជាគជ័យ និ) លទ�ផលែដលអចវស់ែវងប
ែផនករថវិកគួរមានលក�ណៈបត់ែបន ែដលអចេធ�ករែកស
បានេនក�ុងចំណុចណាមួយៃនចំណ៣ខងេល
តមពិត េគាលករណ៍ទំងេនះអចជាលក�ខណ�វ ិនិច
គុណភាពស្រមាប់ករេរៀបចំថវិកដ៏សម�សបែបបទំេនប។ េ
ែដលតំណាងរ�ស� ខ�ះនូវព័ត៌មានដ៏សម�សបអំពីវិស័យសន�ិស
ពួកេគមិនអច សំែដងនូវកង�ល់ទក់ទងនឹងវដ�ថវិកករពរជ
េនាះេទ។

លក�ខណ�ៃនករេរៀបចំថវិកសន�ិសុខដ៏សម�ស
មានធាតុជាេ្រចន ទក់ទងនឹងករេរៀបចំថវិកដ៏សម
េលកកម�ស់ករ្រត�តពិនិត្យតមដនរបស់សភា េទេលថវិ
សន�ិសុខ។ ក�ុងចំេណាមេនាះ ក�ុង្រកបខណ�ផ�ូវច្បោប់ និងធម�នុ
ច្បោស់លស់ ធាតុទំងេនាះមានករចំណាយេដម
ជាក់ែស�ង ែបបបទៃនថវិក េពលេវល និងករ េធ�ទ ំនាក់ទំន
សង�មសុីវិលសុទ�ែតជាប
� �សំខន
្រកបខណ�ច្បោប់ និងរដ�ធម�នុ��ដ៏ច្បោស
សិទ�ិរបស់តំណាងរ�ស� ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដ
សន�ិសុខ ្រត�វែតមានែចងឲ្យច្បោស់េនក�ុងរដ�ធម�នុ�� និងច្
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េទៀត។ េលសពី េនះ សភា្រត�វបេង�តច្បោប់ស�ីពីករទទួលព័ត៌
រដ�ភិបាល េហយអំណាចគាស់កកយព័ត៌មានពីរដ�ភ
អនុវត��សបតមច្បោប់ទំងេនាះ។ ករ្រត�តពិនិត្

សភាេលវិស័យសន�ិសុខ តមរយៈករេធ�ថវិក ្រត�វែតេធ�វ
ទមា�ប់នេយាបាយរបស់សភា។ េនះវត្រម�វឲ្យមា
្របឹងែ្របងសេម្បមណ
ករចំណាយេដម្បីបានលទ�ផលជាក
ដំេណរករៃនករេរៀបចំថវិក គួរអនុវត�តមវ
មូលដ�ន២ៃនករចំណាយេដម្បីបានលទ�ផលជាក់
 ្របសិទ�ភាព៖ េធ�ឲ្យសេ្រមចនូវេគាលេ
េគាលនេយាប(“អនុវត�ចំចំ ណុចែដល
ចង់បា”)។
 ្របសិទ�ិផល៖ េធ�ឲ្យសេ្រមចនូវេគាលេដ
េគាលនេយាបាយ េដយេ្រប្របាស់
តិចបំផុត (“អនុវត�ចំចំ ណុចែដលចង់បានេដ
ភាពសន្សំសំៃចខ�”)។

្របអប់ទី៥៤
្របព័ន�េរៀបចំែផនករ កម �វិធី និងថវិ(PPBS)
“(...) ្របព័ន�េរៀបចំែផនករ កម �វិធី និងថវិ
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(PPBS) ជាដំបូង

្រត�វបានេ្រប្របាស់េនក�ុងសហរ ដ�អ(េដមទសវត្សរ៍ទី៦០)
ស្រមាប់ករេរៀបចំថវិកករព(េហយបច�ុប្បន�្របព័ន�េ
្រត�វបានេ្រប្របាស់េនក�ុង្របេទស(...)។ វដ�ៃន្របព័ន

PPBS

រួមមាន ដំណាក់កលេធ�ែផនករដំបូង ែដលេនក�ុងដំណាក់
េគចប់េផ�ម វិភាគេលបរិស�នសន�ិសុខ ក៏ដូចជា ផល្របេយាជ
និងករគ្រមាមកំែហង េដម្បីកំណត់នូវភារកិច� សមភាព និងរចនា
របស់កងកមា�ំង្របដប់អវុធ។ េដយេធ�ករពិច
ចំបាច់េនះ េទបមានករេរៀបចំជាកម�វិធីេឡង។ កម�វិធី គឺជាទ្រ
ៃនែផនករករងរ ែដលកំណត់នូវេគាលបំណងជាក់លក់ែដល្រ ត
ឲ្យសេ្រមច។ វម ានទ ំនាក់ទំនងសំខន់ខ�ំងណាស់េនក�ុងវដ�
េនះ េដយសរវភា�ប់ទំនាក់ទំនងៃនេគាលបំណងែដលប
ជាមួយនឹងធនធានហរិ��វត�ុ។ តមវិធីេនះ ្រប

PPBS វភា�ប់

ជាមួយករវិភាជន៍ធនធាន េទតមត្រម�វករែដលបាន
ែផនករ និងកម�វិធី�សបតម ថវិកែដលបានព្យោករណ៍។ ដ
វសំខន់ខ�ំងណាស់ថា ្រត�វមានករេរៀបចំកម�វិធីេដយែ
អទិភាព ែដល្រត�វបំេពញតមត្រម�វករបនា�ន់បំផុតរបស់
្របដប់អវុធ។ ករវយតៃម�ពីហនិភ័យទក់ទងនឹងផលវិបា
បានសេ្រមចតមេគាលបំណងែដលបានកំណត់ អច្រត�
្របាស់ស្រមាប់កំណត់អទិភាព។ េនចុងប��ប់ៃនវដ�ៃនPPBS គឺ 
ដំណាក់កលវស់ែវងេលករអនុវត� ែដលេនក�ុងដំណាក់
្រកសួង និងសង�មទំងមូលអចកំណត់បានថា េតេនចុងឆា�
បំណងចំនួនប៉ុនា�ន្រត�វបានេធ�ឲ្យសេ្រមច។ េនេពលេនាះេ
េធ�ករែបងែចកធនធាន្របកបេដយ្របសិទ...”។
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្របភព៖ តមា�ភាពថវិកករពរជាតិេនេលអុីនធឺ Kate Starkey
និង Andri van Meny ព័ត៌មាន & សន�ិសុខ, េលខ ៥ , ២០០០។             
C4 េនក�ុង Defence of Reengineering (ករេធ�វិស�កម�ករពរ
េឡងវិញ)
េដម្បីេធ�ករវយតៃម�ថាេត ថវិកករពរជាតិពិ
ចំណាយ�សបតមេគាលបំណង េទតម្រទឹស�ីទំេនបៃ
ករចំណាយគួរែតមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម�វិធី និងេគា
(សូមអន្របអប់ទ៥៤) ឧ. ករចំណាយគួរមានករពក់ព័ន�
េគាលេដ និងេគាលបំណងៃនេគាលនេ(ឧ. េបសកកម�
រក្សោសន�ិភាព េធ�ករអ)។ រល់ករចំណាយទំ
គួរប��ូលេទតមខ�ង់ៃនក��ប់សកម�ភាព។ េលសពីេនះសភា្
មានសមត�ភាព េធ�ករវយតៃម�េលករចំណាយទំងេនាះ
ជាមួយេគាលបំណងឬយា៉ងណា េដយមានជំនួយពី
(សូមអនជំពូកបនា�)។ េនះមានន័យថា រដ�ភិបាលដក់ជូនស
ធាតុេចញៃនថវិក និងលទ�ផលរបស់
មិនែមនធាតុចូលៃនថវិកែដលេស�សុំ េនាះេ
្របព័ន�េរៀបចំថវិកែដលមានលក�ណៈជា្របព័ន�
អចេ្រ ប្របាស់បាន លុះ្រតែតេសវសន�ិសុខេរៀប
របស់ពួកេគមានតមា�ភាព �សបតមលក�ខណ�ៃនក
ករសមា�ត
ែបបបទថវិក
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េដម្បីដឹងថា រដ�ភិបាលពិតជាអនុវត�តមវិធានៃន្រកប
និងអនុវត�តមថវិក ែដលសភាបានអនុម័តយល់្រពមែម
ករមានែបបបទថវិកគឺជាករងរដ៏សំខន់។ សភាគួរព
ធាតុខងេ្រកមៃនែបបបទថ
 ទំនាក់ទំនងរវងថវិកករព(ករគណនា
ចំណា) និងករេរៀបចំតៃម�
 ករេ្រ ប្របាស់បទដ�នស្រមាប់ពិនិត្យតមដ ន
ករដក់កំហិតេលករចយមិនអស់ និងករច
 ក�ុងករណីចយថវិកករពរជាតិមិនអស់ ឬ
្រត�វមានករជូនដំណឹង ដល់រដ�ម�ន�ីហិរ��វត
និងខុទ�កល័យ
 វិធានស្រមាប់សងថវិកែដលចយេ
ករសងេលថវិក
ែដលបានចយេលសេចញពីថវិកករពរជាតិ 
េលថវិកែដលបានចយេលសេចញពីថវិករដ�

្រកបខណ�េពលេវល និងរយៈេព
េដម្បីសេ្រមចបា ននូវករេរៀបចំថវិកដ៏សម�សប ្រ
្របសិទ�ភាពេនក�ុងវិស័យសន�ិសុខ វជាករចំបាច់្រត�វទុ
្រគាន់ស្រមាប់ពិនិត្យេមលសំេណថវិកករពរជាតិ មុ
េឆា�ត។ រយៈេពលដ៏សម�សបគួរយ ា៉ងេហចណាស់ក៏មានរយ
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៤៥ៃថ� រហូតដល់ ៣ែខ ែដលអចឲ្យសភាេធ�ករពិនិត្យេឡងវិ
ភាពស�ុ្រគស�ញៃនសំេណថវិកករពរជាតិ ឲ្យ
្រជ�ងេ្រជ

ករផ�ល់នូវព័ត ៌មានដ៏សុ្រកិត ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងទន
អំពី េគាលនេយាបាយថវិកករពរជាតិ ក៏សំខន់ផងែ
េហតុផលដូចខងេ្រក
 ព័ត៌មានេនះ គឺជាបុេរនិច�័យមួយស្រមាប់ករពិ
សធារណ
 វជួយក�ុងករកំណត់នូវចំណុចខ�ះខតនិង ត្រម
ស្រមាប់េធ�ករែកស្រម�ល និងបំេពញបែន�ម
ចំណាយែផ�កសន�ិសុខ និងករចំណាយរបស់រដ �
េផ្សងេទៀត
 ករ្រគប់្រគងថវិកវិស័យសន�ិសុខ ្របកបេដយ
េលកកម�ស់នូវគណេនយ្យភាពចំេពះសធារណជ
សភា និងបេង�ននូវទំនុកចិត�សធារណជនចំ
រដ�ភិបា

ករេធ�ទំនាក់ទំនងជាមួយសង�មសុីវ

សភា អចសុំជំនួយពីអ�កជំនាញខងេធ�ែផនករហិរ��វត�ុ
ថវិកពីអង�ករសង�មសុីវិលឲ្យជួយដល់ពួកេគ ក�ុងដំេណរករពិ
េឡងវិញ និងតមដនហិរ��វត�ុ។ េនះវសំខន់ខ�
ជាពិេសស េនក�ុងករេរៀបចំនូវថវិកពក់ព័ន�ជាមួយវិស័យសន
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ែដលជានិច�ជាកល វមានលក�ណស�ុ្រគស�ញ និងពិ
តមា�ភាព ៃនដំេណរករេរៀបចំថវ
គួរែតែផ�កេលច្បោប់ស�ី ពីេសរីភាពៃនករ ទទួលព័ត
និងនី តិវិធីដៃទេទៀត។

ករបណ�ុះបណា�ល និងជំន
ជាចុងេ្រកយ សភាភាគេ្រចន្រត�វករេលកកម�ស់សម
សមាជិកសភា ទំងបុគ�លិកសភា តមរយៈក របណ�ុះបណា
ករសិក្សោ�សវ្រជាវ ជាពិេ សសស្រមាប់បុគ�
ក�ុងន័យេនះ េដម្បីេលកកម�ស់អភិបាលកិច�តមែបប្របជាធិប
និងករងររបស់សភា្របកបេដយ្របសិទ� IPU កំពុងេរៀប 
ចំនូវសិក�សលថា�ក់តំបន់ និងថា�ក់អនុតំបន់ស្រមាប់ទ
តំណាងរ�ស� និង បុគ�លិករបស់ស(សូមអ

www.ipu.org)

្រពមទំងេរៀបចំនូវេសៀវេភបណ�ុះបណា�ល ជាេ្រចនេ
េសៀវេភេនះែដរ។
្របអប់ទី៥៥
សមាសភាគជាមូលដ�នៃនថវិកករពរជាតិ៖ ថវិក
្របេទសេអស្បោ៉ញឆ២០០២
ទំនិញ និងេសវកម
-

េស្ប�ងអ

-

ករជួសជុលេហដ �រចនាសម�
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-

េ្របងឥន�ន

-

េសវ៖ េភ�ង ទឹក ទូរស័ព� ។ល

-

សេម��កបំពក

-

្របាក់ឧត�

-

ករដឹកជ�ូ
�

-

ករបណ�ុះបណា

-

ករែថទំេវជ�ស

-

ករចំណាយេល្របតិបត�ិករេផ្សង

ករចំណាយហិរ��វត�ុេផ្សងេ
និនា�ករៃនេផ�រ
-

អង�ករអន�រជា

-

អង�ភាពស�័យយ័

-

ករេផ�រេផ្សងេទៀ

ករវិនិេយាគជាក់ែ
-

ករេធ�ទំេនបកម�ៃនកងកមា�ំង្របដប់

-

ករជួសជុលអវុធ និងសមា

-

ករ�សវ្រជាវ និងអភិវ

-

ករវិនិេយាគេផ្សងេទ

ករេផ�រមូលធ
្រទព្យហិរ��វត
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្របភព៖ ថវិកករពរជាតិៃន្របេទសេអស្២០០២ ្រកសួ
ករពរជាតិៃន្របេទសេអស

តមា�ភាព និងគណេនយ្យភាពេនក�ុងករេរៀបច
វិស័យសន�ិសុខ 
តមា�ភាព និង ករសម
តមា�ភាពៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� មានសរៈសំខ
េដម្បីធានាថា លទ�ផលៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� 
ជាមួយករចង់បានរបស់សធារណជន និងេគាលបំណង
នេយាបាយ។ តមា�ភាពេនក�ុងករេរៀបចំថវិកករពរ
សភាបំេពញតួនាទី ្រត�តពិនិត្យតមដនរបស់ខ�ួន្
្របសិទ�ភាព។ វបេង�នទំនុកចិត�របស់សង�មេនក�ុងវិស័យសន�ិស

កង�ះនូវតមា�ភាពេនក�ុងករេរៀបចំថវិកករពរជាតិ ជ
មានទំនាក់ទំនងជាមួយកេរៀបចំថវិកែបបហួសសម័យ ឬ
កំណត់នូវេគាលបំណងសន�ិសុខមិនបាន្រតឹម្រត�វ។ វក៏មាន
ទំនងជាមួយករខ�ះជំនាញជាពហុវិស័យ េនក�ុង
សវនកម�ជាតិ រួមទំងបទប�ត�ិដ៏ទន់េខ្សោយរបស់រដ�ធម
�
�
ទក់ទងនឹងករផ�ល់ព័ត៌មាន េដម្បីេធ�ឲ្យមានករ្រត�

សធារណៈេលេសចក�ីសេ្រមចនានា រួមទំងករិយាល័យ
ែដលត្រម�វឲ្យមានករលក់ករណ៍សមា�ត់ែដលវ រត
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គណេនយ្យភាព។ អជា�ធរសវនកម� និងតំណាងរ�ស�្រត�
និងេធ�ករេដះ�សយនូវភាពកេម្សោយនានា ែដ
ជា្របព័ន�ដ៏ធំេធងេនះឲ្យ(សូមអនជំពូកបនា�)។

្របអប់ទី៥៦
ឧបសគ�សំខន់ៗ ចំេពះតមា�ភាពៃនករ បេង�តក��ប់ថវិក
សន�ិសុខ
“កង�ះតមា�ភាព និងគណេនយ្យភាព វជាប��េនក�ុងករេធ�
មានបុគ�លិកពីរបីនាក់េនក�ុងែផ�កនីតិ្របតិបត�ិ ជាអ�កេធ�េសចក�ីស
េលេគាលនេយាបាយ និងធនធានេនក�ុងវិស័យសន�ិ
ម�ន�ីសំខន់ៗ េនក�ុង្រកសួងហិរ��វត�ុ និងែផ�កខ�ះៃននីតិ្របតិ
ជាញឹកញាប់្រត�វបានផាត់េចញពីករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត ឬ�
សេ្រមចចិត�របស់ពួកេគមិន្រត�វបានេគទទួលយក។ ស�ប័នសភ
អចមានអំណាច្រត�តពិនិត្យ ែដលត្រម�វេដយរដ� ធម� នុ��ជាតិ
្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ និងសង�ម សុីវិល្រត�វបានេគទុកមួយដុំេ
ងងឹតឈឹង”។ ...
“រល់ករចំណាយទំងអស់ េទេលកមា�ំងសន�ិសុខេផ្សងៗ ទំង
្របតិបត�ិករ និងឧបករណ៍គួរែតប��ូលេទក�ុងថវិក។ ថវិកទ
គួរែតបង�ញពីរេបៀបផ�ល់ហិរ� �វត�ុដល់ករចំណាយ នីម”។ ក៏ ប៉ុែន�
ថវិកសន�ិសុខភាគេ្រចនមិនបានបំេពញលក�ខណ� ណាមួយេន
ករវិភាជន៍ថវិកខងក�ុងមានភាពងងឹតស�ុបេហយ ករច
ែដលអចប��ូលមូលនិធិពី្រកសួងេផ្សងៗ េនែ
277

ភាព�សពិច�សពិល។ េនក�ុង្របេទសែដលអនុវត�សកម�ភាពដ៏េ
េដយគា�នថវិក រដ �ភិបាលខ�ួនឯងែតងែតខ�ះនូវព័ត៌មានសុ
េហតុដូេច�ះេហយ បានជាែម៉្រតស្រមាប់វស់គណេនយ្យភាព
ករេ្រប�បេធៀបែផនករ និងករ្របតិបត�ិ មិនអចេ្រប្របាស់ប
េនក�ុង្រកសួងករពរជាតិ និងែផ�កដៃទេទៀតៃនែផ�កនីតិ្របត
្រត�វករនូវចំេណះដឹងែផ�កបេច�កេទសជាក់លក់ ទក់
ករពរជាតិ េដម្បីខ�ួនអចេធ�េសចក�ីសេ្រមចដ៏សម�សបេទ
នេយាបាយករពរជាតិ ថវិក និងលទ�កម�។ ករេដះ�ស
មានថវិក ជាញឹកញាប់ គឺមានលក�ណៈនេយាបាយខ�ស់ ែដលត
មានករផា�ស់ប�ូរជាមូលដ�នរយៈេពលែវងេនក�ុងទំនាក់ទំនងរវ
និងេយាធ

្របភព៖ របាយករណ៍អភិវឌ្ឍន៍មនុស្២០០២ (ទំព័រ ៨៩ ដល់៩១)

ករចំណាយទក់ទងនឹងករពរជាតិ និងសន�ិសុខែដលអ
មិនអច្រត�តពិនិត្យ
្របសិនេបេដម្បី្រត�តពិនិត្យតមដនវិស័យសន�ិសុខ និងអ
ករវយតៃម�ថាេត ្របាក់គួរ្រត�វចំណាយេលេសវសន�ិសុខ ឬក
ណាមួយរបស់រដ�ភិបាល សភាចំបាច់្រត�វមានសិទ�ិទទ
ឯកសរថវិកែដលពក់ព័ន�  េដម្បីធានានូវសុចរិតភាពហិរ�
ករផ�ល់ដល់សភា្រតឹមែតចំនួនសរុប វរំេលភេលេគាលករណ
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ភាពជាក់លក់ ែដលជាេគាលករណ៍មួយៃនករេរៀបចំថវ
សម�សប (សូមអនេសចក�ីពន្យល់ខង)។ េនេពលែដល
ព័ត៌មានមិន្រត�វបានផ�ល់ជាក់លក់េទេនាះ សភាមិនអចប

ភារកិច�តមរដ�ធម�នុ�� ក�ុងករព ិនិត្យតមដនថវិកករ
េនាះេទ
សភា ្រត�វមានសិទ�ិទទួលបាននូវឯកសរថវិកក
ទំងអស់។ េនក�ុង្របេទសខ(ឧ. ្របេទសដណឺមា៉ក និង្រប
លុយហ្សុំប៊ួ) េគបានផ�ល់ព័ត ៌មានដល់សភា ទក់ទងនឹងខ�ង់ថ
ែដល្រត�វចំណាយ ែដលជាឯកសរថវិកលំអិតបំផុត។ េន

្របេទសដៃទ(ដូចជា ្របេទសបារំង ្រកិច និងប) គណៈកម�ករ
ករពរជាតិសភា គឺជាស�ប័នែតមួយគត់ែដលជាអ�កផ�ល់
អំពី ខ�ង់ថវិកករពរជាតិ។ តមទស្សនៈអភិបាលកិច�ល� គ
ធានាថា គណៈកមា�ធិករ ឬមួយសភា ្រត�វមានសិទ�ិទទ
ឯកសរថវិកទំងអ(្របសិនេបចំបាច់ដំេណរករេនះគួរ េធ
សធារ)។ នី តិវិធីដូចគា�េនះ គួរអនុវត�ចំេពះេសវសន�ិសុខដ
េទៀត ដូចជា េសវចរកម�ជាេ
ករេធ�ចំណាត់ថា�ក់ថវិកេសវសន�ិសុខ ្រត�វអនុេលម
និងជាពិេសសច្បោប់ស�ីពីសិទ�ិទទួលព័ត៌(សូមអន្របអប់ទ
៥៧)។
ខណៈេពលែដលសភាេធ�ករពិភាក្សោ និងេបាះេឆា�ត
សន�ិសុខ េសរ ីភាពរបស់សភាទក់ទងនឹងករែកស្រម�ល
្រត�វបានកំហិត េដយឯកសរចំណាយជាប់កតព�កិច�មួ(ឧ.
កិច�សន្យោលទ�កម� ែដលបានចុះហត�េលខេនឆា) និង 
េគាលនេយាបាយ(ឧ. េគាលនេយាបាយស�ីពី្របាក
និវត�ន៍ និងេគាលនេយាបាយែថទំសុខភាពស្រមា)។
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ករចំណាយទំងេនះ អចេធ�ករែកស្រម�លែតក�ុងរយៈ
ប៉ុេណា�ះ

្របអប់ទី៥៧
ចំណាត់ថា�ក៣ក្រមិតេនក�ុងថវិកសន�ិ
តំណាងរ�ស� ចំបាច់្រត�វធានាឲ្យមានតុល្យភាពរវ
ព័ត៌មានេនក�ុងកលៈេទសៈពិេសស និងករវិ ភាជន៍ថវិកក
ជាមួយគណេនយ្យភាព។ វិធីមួយអចថា ្រត�វមានករបំែប
ថវិកលំអិតតូចៗ េទតមករងរៃនែផ�កសន�ិសុខដូចខ
 ថវិកករពរជា តិទូេទដក់ជូនសភា
 ករចំណាយមូលធនស្រមាប់ករងរខងចរកម�
ស្រមាប់្របតិបត�ិករ ែដលអចអនុគណៈកម �ក
ករពរជាតិ និង ករចំណាយេយាធាេធ�ករ្រត
 ករចំណាយ ែដលពក់ព័ន�ជាមួយករងរចរ
ែដលអច្រត�តពិនិត្យ េដយសមាជិកៃនគណៈកម�ករ    
្រត�តពិនិត្យរបស់សភា។ គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានសិ
ែឆកេមលឯកសរ េទតមនីតិវិធីែដលមានែចងេនក�ុងច្ប
ពី ករសមា�ត់ជា

្របភព៖ Ravinder Pal Singh, ដំេណរករេធ�េសចក�ីសេ្រមចទក
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នឹងករងរលទ�កម�អ , េលខ ១, OUP, Oxford, ១៩៩៨

តមា�ភាព្របឆាំងនឹងករកិបេកងមូលនិធិស
និងអំេព ពុករលួយ 
សភា េដរតួនាទីដ៏សំខន់ក�ុងករធានាថា រដ �ភិបាលម
មូលនិធិសធារណៈ។ មានករបង�ញថា ករបំពនែ
េកតេឡង ជាពិេសស

ទក់ទងនឹងថវិកែដលបានវិ ភាជន៍

វិស័យសន�ិសុខ េដយសរែតលក�ណៈពិេសសរបស់វ ដូ
ប�
� ស�ុ្រគស�ញទក់ទងនឹងបេច�កេទស រួមទំងលក �ខណ

មានែចងេនក�ុងយុទ�ស�ស�សន�ិសុខជ

តមា�ភាព និងគណេនយ្យភាពេនក�ុងករេរៀបចំថវិកក
គឺជាលក�ខណ�ចំបាច់ ស្រមាប់ឲ្យសភាេធ�ករ្រត�តពិ
សន�ិសុខ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ តមា�ភាពគឺជាបុេរ
ចំេពះគណេនយ្យភាព ែដលជាមូលដ�ន្រគឹះៃនអភិបាលក
ដូេច�ះទស្សនទនទ២ គឺជាគន� ឹះេនក�ុងវដ�ថវិកទំង

“េដយសរកង�ះនូវគណេនយ្យភាព និងតម
ទូេទេនក�ុងករេរៀបចំថវិកករពរជា[…]
េធ�ឲ្យមានកង�ល់អំពីទំហំ សមត�ភាព និងេច
របស់កងកមា�ំង្របដប់អវុធ របស់្របេទ
ករមានតមា�ភាពកន់ែតេ្រចន វេធ�
ទញករចប់អរម�ណ៍ ចំេពះករច
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េយាធា និងកត់បន�យភាពមិនច្បោស់ល
ករយល់ខុស ែដលនាំេទរកជេ”។
Paul George, “ករចំណាយករពរជាតិក�ុងទសវត្សរ១៩៩០៖ 
ប�
� េគាលនេយាបាយស�ីពីថវិក និង សរេពពន�
្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ” ឆា�ំ២០០២។

មានករទទួលស�ល់ជាទូេទថា ករចំណាយេលេយា
េលសលុប វអចបែង�រធនធានដ៏មានតៃម�ស្រមាប់េ្រប្រប
កត់បន�យភាព្រកី្រក និងករអភិវឌ្ឍសង�ម។ តំណាងរ
ពលរដ� ្រត�វទទួលបាននូវ ព័ត៌មានអំពីមូលេហតុ និងវិធីស�ស�
នី តិ្របតិបត�ិ មានែផនករេរៀបចំសន�ិសុខស្រមាប់សង�មជាតិ
េដយសរថវិកទំងេនះ េចញមកពីកររួមវិភាគទនពីក
របស់្របជាពលរដ�។ េនក�ុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ករេ្រ
ថវិកមិន្រតឹម្រត�វបង�ឲ្យមានករខតបង់េ្រចនណាស់
ែដលរដ�ភិបាល កំពុង្របកន់ខ�ប់នូវអភិបាលកិច�ល� ខ�ួ
កតព�កិច� ្រត�វអនុ��តឲ្យសធារណជនចូលរួមេនក�ុងក

ទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិសុខផងែដរ។ សភា្រត�វធានាថា

ករពរជាតិម ានតុល្យភាពរវងករអភិវឌ្ឍន៍ និងត្រ
សន�ិសុខ។ វមានប ��ជាេ្រចនែដលអចររំងនូវករ្រត
ថវិកវិស័យសន�ិសុខ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេដយសភ
ពន្យល់េនក�ុង្របអប់ខងេ្
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្របអប់ទី៥៨
ប�
� ចម្បងៗររំងករ្រត�តពិនិត្យថវិកវិស័យសន�ិសុខ្
្របសិទ�ភ
 ករអវត�មាន្រកបខណ�រដ�ធម�នវមានករលំបាកែដលអចេកតេឡងេ
ករអវត�មាននូវ្រកបខណ�រដ�ធម�នុ��ដ៏ច្
លស់ែដលផ�ល់សិទ�ិអំណាចដល់តំណាងរ�ស� េដម្ប
ពិនិត្យសកម�ភាពរបស់វិស័យសន�ិសុ
 កង�ះពត៌មា- បនា�ប់ពីប
� �ខ�ះ្រកបខណ�រដ�ធម�នុ��មក ពុំ
ច្បោប់ស�ី ពីសិទ�ិទទួលព័ត៌មាន ែដលបង�ឲ្យមានករបេ
ព័ត៌មានរេសបនានា។ ដូេច�ះ ភាពមិនល�ឥតេខ�ះ 
�សពិច�សពិលេនក�ុង្រកបខណ�ច្បោប់ អចររំងនូវក
របស់សភា ក�ុងករពិនិត្យតមដនេលសកម�ភា
សន�ិសុខេនះ។ ផលវិបាកគឺថា សធារណជន និងសភា្រ
េគដកហូតគណេនយ្យភាពរបស់ពួកេគ ែដល្រត�វប
េដយ្របព័ន�លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យដ៏ល
 សកម�ភាព និង្របភព្របាក់ចំណូលៃនវិស័យសន�ិសុខែដ
លក�ណៈមិនច្បោស់ល-

លក�ណៈជាក់ែស�ង និ

អត�្របេយាជន៍ ៃន្របភព្របាក់ចំណូលៃនវិស័យសន�ិសុ
ច្បោស់លស់ ស្រមាប់សកម�ភាព(ជាពិេស
សកម�ភាពពណិជ�កម� ដូចជា ្របាក់ចំេណញរបស់្រក�
េយាធា ឬ្របាក់ចំេណញពីករផ�ល់េសវកម) ជានិច�
សភាមិនបានដឹង ឬសូម្បីម�ន�ីេយាធាខ�ួនឯងហ�ឹងក៏មិនដឹ
សកម�ភាពទំងេនះ ្រត�វែតមានគណេនយ្យភាពចំ
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ដូចគា�នឹងករផ�ល់ហិរ��វត�ុដល់វិស័យសន�ិសុខែដ
 ករលក់បាំងករចំណាយក-

ករចំណាយវិស័

ករពរជាតិេល្របាក់េសធននិវត�ន៍ េហដ�រចន
ដឹកជ�ូន ជាេដម ជាញឹកញាប់្រត�វបានេផ�រចូលេទក�ុ
�
របស់្រកសួ/វិស័យេផ្សងេទៀត ដូចជា សុខុមាល

លំេនដ �ន ផ�ូវរថេភ�ង ជាេដម។ ករ េធ�ែបបេនះ វេធ�ឲ
រូបរងជាថវិកករពរជាតិ េហយវេធ�េអយសធ
សភា មិនអចេធ�ករវយតៃម�េទេលករចំណាយក
ដ៏ ពិត្របាកដប
 ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយទន់-

្របេទសជាេ្រចនមាន្របព័ន�

ផ្សោយទន់េខ្(ក�ុងន័យថាខ�ះជំនាញ និងធន) ែដលមិន 
អចេធ�ករតមដននូវករងររបស់វិស័យសន�ិសុខ 
បាន។ ប
� �េនះវេធ�ឲ្យសធារណជនទូេទមិនអ
នូវព័ត៌មានថ�ីៗ និង្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពអំពីសកម�ភា
តំណាងរ�ស�របស់ខ�ួន និងភាគីនក�ុងវិស័យសន�ិ
េ

 មានេពលេវលតិចេពក ស្រមាប់េធ�ករ្រត�តពិនិត្យដ៏
សម�សប-

ដូចែដលបានេលកេឡងខងេដម ករមាន

េវលតិចេពក ស្រមាប់េធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលថវិកក
វអចេធ�ឲ្យករ្រត�តពិនិត្យតមដន េដ
្របសិទ�ភា
 ខ�ះេហដ�រចនាសម�័ន� ជំនាញ និងបុគ�- សភាភាគេ្រចនខ
េហដ�រចនាសម�័ន� ជំនាញ និងបុគ�លិកេដម្បីអនុវត�នូវ
ត្រម�វករទំងអស់ ែដលចំបាច់េដម្បី ធានាថា នីតិ្រ
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គណេនយ្យភាពចំេពះ្របជាពលរដ�ែដលខ�ួនប

ករ្រត�តពិនិត្យថវិកេនក�ុង្រប
លទ�ិ្របជាធិបេតយ
រលកលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ ែដលបានបក់េបាកចូលេទក�ុ
អឺរ៉ុបក�ុងទសវត្សរ៍ឆា�១៩៩០ បានបង�ញថា ករអនុវត�ករ្រត�តព
តមដនេដយសភា ពិតជាមានករពក់ព័ន�ជាព
្របេទសកន់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យពិត្របាកដែមន។ ្៥៩
ពន្យល់យ ា៉ងលំអិតអំពីករអនុវត�ថវិក េនក�ុងរដ�អឺរ៉ុបភាគអ
ែដលបានប��ូល្របព័ន�នេយាបាយរបស់ពួ
េទក�ុង្រកបខណ�ៃនករេរៀបចំថវិក្របកបេដយតមា�
គណេនយ្យភា
្របអប់ទី៥៩
ករអនុវត�ថវិកករពរជាតិេនក�ុងរដ�មួយចំនួនេនក�ុងអឺរ៉ុបភា
(គិត្រតឹមឆា�២០០១)
្របេទសអល់បា ក រិយាល័យ្រគប់្រគងថវិក្រត�វបានបេង�ត
ក�ុងែខតុល ឆា�២០០០។ ឯកសរេគាលនេយាបាយករពរជា
បានេបាះពុម�ផ្សោយ េដយគូសប��ក់ពីល ក�ខណ�ករពរជ
ដល់ឆា�ំ២០០៨។ ្រកសួងករពរជាតិជាអ�កទទួលខុស្រត�វ
ដំេណរករៃនករេរៀបចំថវិកជ
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្របេទសប៊ុលហ  �រី ថវិកករពរជាតិ្រត�វបានពិភាក្សោ
(សភាប៊ុលហ  �) អស់រយៈេពល ១០ឆា�ំ។ មានកររំពឹងជាទូេទ
នឹងែកលំអសមត�ភាព្រត�តពិនិត្យរបស់ខ�ួន េដម្បីឲ្យករងរ្រត�
តមដនេលវិស័យសន�ិសុខេនះមានលក�ណៈេពញេល
្របេទស្រក�អ ថវិក្រត�វបានរដ �ភិបាលជាអ�កេស� បនា�ប់
ដក់ជូនសភា និង្រត�វបានេបាះពុម�ផ្សោយ“្រពឹត�ប្រតព័ត៌ម
ផ�ូវក”។ ដំេណរករេធ�ថវិកចប់ពីែខកក�ដដល់ែខវិច�ិក រួចដ
្រកសួងហិរ� �វត�ុ និង្រកសួងករពរជាតិ។ សភាសេ្រមច្រត
ចំនួនសរុបៃនថវិកករពរជាតិប៉ុេណា�ះ ែតមិនមានសិទ
សេ្រមចេលរចនាសម�័ន�ថវិកេឡ
សធារណៈរដ�មា៉េសដូន្រកសួងករពរជាតិជាអ�កេរៀបចំសំេណ
បនា�ប់មកដក់េទ្រកសួងហិរ��វត�ុ។ េនដំណាក់កលេន
ពិភាក្សោគា�ជាមួយ្រកសួងដៃទ េដម្បីផ�ូរផ�ងជាមួយលទ
្របេទស។ បនា�ប់មកថវិក្រត�វបានដក់េទរដ�ភិបាល។ ប
ករពិនិត្យរួចរល់េហយ ថវិកក៏បា នប��ូនេទសភា។ រ

ករពរជាតិ ដក់សំេណថវិកជូនគណៈកម�ករេគ
ៃផ�ក�ុង និងករពរជាតិ។ បនា�ប់ពីមានករេបាះេឆា�ត ថវិ
ព្រងងប��ូលជា្រកិតេដយ្របធាន។ ថវិ២.១២% ៃន GDP។
្របេទសរ៉ូមា៉នី្របព័ន�េធ�ែផនករ កម �វិធី ថវិក និងវយត (PPBES)
្រត�វបានអនុវត� ចប់តំងពីែខមករ២០០០ េដយ្រកស
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ករពរជាតិ។ េគាលបំណងរបស់្របព័ន� េនះគឺ្រត�វព្រងឹងតមា�
រល់សកម�ភាពទំងអស់របស់វិស័យសន�ិសុខ។ មានគណៈកម�ក
ចំនួនេនក�ុងសភា ែដលមានករពក់ព័ន�េនក�ុងដំេណរករៃន
ថវិកេនះ៖ ករពរជាតិ សណា�ប់ធា�ប់សធារណៈ សន�ិសុខជ
ហិរ�� វត�ុ និងធនាគារ។ នាយកដ�នេនខងក�ុង្រកសួងក
មានេឈ �ះថា នាយកដ�នទំនាក់ទំនងជាមួយស
សុខដុមនី យកម និងទំនាក់ទំនងស
�
ធារណៈ។ ឯកសរែករពរជាតិសំខន់្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេនេល

ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
វិស័យសន�ិសុខេនក�ុងវដ�ថវិ
 សភា្រត�វយកចិត�ទុកដក់ចំេពះវិស័យសន�ិសុខ េន
ដំណាក់កលសំខន៤ៃនវដ�ថវិក៖ ដំណាក់កលេរៀប
ថវិក ដំណាក់កលអនុម័តថវិក ដំណាក់កលអនុវត�ថវិ
ដំណាក់កលេធ�សវនកម�េលករចំណាយថ
 ្រត�វធានាឲ្យមានករ្រត�តពិន

េដយស�ប

សវនកម�ែដលបេង�តេដយច្បោ
 សភា និងស�ប័ន្រត�តពិនិត្យដៃទេទៀតគួរ េធ�សវនកម�េលទំ
ទំនងៃនត្រម�វករថវិក និងលទ�ផលរបស(ករេធ�សវនកម�
េលលទ�ផលសកម�ភា)។
ចំណាត់ករសភា្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េដម្បីធានា
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េនក�ុងករេធ�ថវិកវិស័យសន�ិ
 ត្រម�វថា ្រត�វេរៀបចំថវិកេទតមេគាលករណ៍ែដល
េនក�ុងជំពូកេនះស�ីពីករេរៀបចំថវិក្របកបេដយ្របស
 ព្យោយាមសុំជំនួយពីអ�កជំនាញឯករជ្យ ែដលអចជ
ខ�ួនអ�កផា�ល់ ក�ុងករវយតៃម�េលសំេណសុំថវិកសន�ិសុខថ
វសម�សប និងពក់ព័ន�ែដរឬេទ េហយករដក់សំេណេនះ្
េធ�ក�ុងទ្រមង់មួយ្របកបេដយតមា
 ធានាថា េសវសន�ិសុខកំពុងេ្រប្របាស់នូវវិធីស�ស�ទំេ
ករេធ�ែផនករហិរ��វត�ុ និងថវិក ែដលអចឲ្យសភាេ
វយតៃម� េទេលករចំណាយេលករព
េដយ�សបច្បោប់ និងមានករយល់ពីទំនាក់ទ
េគាលបំណង ថវិកែដលបានផ�ល់ឲ្យ និងលទ�ផលទទួ
 តមដនស�នភាពេនក�ុងសភារបស់អ�ក េដយេ្រប
ចំណុចពន្យល់េនក�ុង្របអប់៥៨ និងផ�ួចេផមគំនិតេដម្បី
�

ែកលំអចំណុចេខ្សោយរបស់អ�ក េទតមបរិបទនេ
របស់្របេទសអ�ក
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ជំពូកទី ២៤

ករេធ�សវនកម�េលករចំណាយថវិក
ទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិសុខ

សភា និងករិយាល័យសវនកម�ជ
ករទទួលខុស្រត�វរបស់សភាចំេពះថវិកជាតិ មិនែមនចប
សភាេធ�ករអនុម័តេលថវិកេនាះេទ។ សភា្រត�វបំេពញត
អ�ក្រត�តពិនិត្យតមដន និងេធ�សវនកម� េដយចងចំថា
សវនកម�ប��ីគណេនយ្យដ៏េពញេលញ េទេលេសវសន�ិស
ជាែផ�កមួយៃនដំេណរករតមលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ េហយ
ដំេណរករសវនកម�្រត�វ្រគបដណ�ប់ទំង ករេធ�សវនកម�េលត
និងករេធ�សវនកម�ទំងលទ�ផលអនុវត�។ ប��ីចំណូលចំណាយ 
របាយករណ៍្របចំឆា�ំរបស់េសវសន�ិសុខ គឺជា្របភពដ៏
ស្រមាប់សភាេធ�ករវយតៃម�ថាេត មាន្របាក់ប៉ុ
ចំណាយេនក�ុងឆា�ំថវិកឆា�
ក�ុងមុខនាទីជាអ�ក្រត�តពិនិត្យតមដន សភា្រត�វទទួល
ស�ប័នឯករជ្យ ែដលជាករិយាល័យសវនកម�ជ(េពលខ�ះេគ 
េហថា ករិយាល័យអគ�សវនកម�ជាតិ ករិយាល
ឬក រិយាល័យគណេន) ែដលគួរែត្រត�វបានបេង�តេឡងេដ
ច្បោប់រដ�ធម�នុ�� ជាស�ប័នឯករជ្យមួយរបស់ែផ�កៃននីតិ្រប
នី តិប�� តិ និងតុលករ។ តមពិត សភាគួរធានាថាអគ
�
 ្រត�វបានែតងតំងេដយសភា និងមានអណត
ដ៏ ច្បោស់ល

 មានមេធ្យោបាយតមផ�ូវច្បោប់ និងធនធានេដម
េបសកកម�របស់ពួកេគេដយឯករជ
 មានសិទ�ិអំណាចឯករជ្យ ក�ុងកររយករ
និង គណៈកម�ករថវិករបស់ខ�ួនេនេពលណាក
អំពី ប�
� ណាមួយទក់ទងនឹងករចំ

សភា ្រត�វ្រត�តពិនិត្យេមលថា េតមានករដក់េ

តុលករ ែដលមានែចងេដយច្បោប់ែដរឬេទ ចំេពះករណីៃ
ពុករលួយ និងករចត់ែចងមិន្រតឹម្រត�វនូវធនធានរបស់រដ
ម�ន�ី និងស�ប័ននេយាបាយ។ សភាគួរ្រត�តពិនិត្យផងែដរថ
ករប៉ះប៉ូវសងវិញែដរឬេទ ក�ុងករណីមានករេចទ្របក

្របអប់ទី៦០
អគ�សវនករ
“េទះបីជា អគ�សវនករស�ិតេនេ្រកមនីតិ្របតិបត�ិ នីតិប��
តុលករក៏េដយ ក៏វចំបាច់ណាស់ស្រមាប់ករិយាល័
ែតឯករជ្យ និងស�័យយ័តពិត្របាកដ។ ករិយាល័យមួយេនះ្
ធនធាន្រគប់្រគាន់ េដម ្បីបំេពញេបសកកម�របស់ខ�ួនឲ្យបានេ
មុខងររបស់ករិយាល័យេនះ៣៖
េធ�ករ្រត�តពិនិត្យហិរ��វ
ក រិយាល័យសវនកម� ្រត�វេធ�ករពិនិត្យេផ��ងផា�ត់ពីសុ្
ភាពេជឿជាក់ និងភាពេពញេលញៃនហរិ��វត�ុរបស់អង�ភាពទំ
របស់នី តិ្របតិបត�ិ និងនាយកដ�នសធ

ក រិយាល័យេនះ្រត�វពិនិត្យេផ��ងផា�ត់ថា រល់្របតិបត� ិករហិរ�
អស់្រត�វបានអនុវត� �សបតមលិខិតបទដ�នស�ីពីមូលនិធិសធ
េនក�ុងបរិបទៃនករបំេពញមុខងរ្រត�តពិនិត្យត មដន ក
សវនកម� ្រត�វបំេពញេបសកកម�ជាគណេនយ្យករ និងម�ន�ីែ
អនុ��តឲ្យមានករទូទត់្របាក់។ ពួកេគ្រត�វមាន
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ចំេពះសច់្រប
ពួកេគបានចត់ែចងេលកែលងែតក�ុងករណីែដលមិនែ
ជាករទទួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគ។ ក�ុងករណីមានករចយវយ
្រតឹម្រត�វ ឬមានអំេពពុករលួយ ករិយាល័យសវនកម�មានកតព�កិ
កររយករណ៍អំពីលទ�ផលរបស់ពួកេគេទកន់ត

ករ្រត�តពិនិត្យតមដនផ�ូ
ក រិយាល័យសវនកម� ្រត�វេធ�ករពិនិត្យេផ��ងផា�ត់ថា រល់
និងចំណូលសធារណៈទំងអស់្រត�វែតបានេធ��សបតមច្បោប់
្រគប់្រគងថវិ

ករធានានូវករ េ្រប្របាស់ដ៏សម�សបនូវមូលនិ
ក រិយាល័យសវនកម�ទំេនប ែដលបំេពញមុខនាទីជ
អភិបាលកិច�ល� ្រត�វធានាឲ្យមានករេ្រប្របាស់ដ៏សម�សប ន
សធារណៈ េដយែផ�កេលមូលដ�នៃនលក�ខណ�វិនិច៣ខងេ្រក
I.

ករេ្រ ប្របាស់ធនធានឲ្យចំ ្រត�វធានាថាធ
្រត�វបានេ្រប្របាស់ េដម្បីជាផល្របេយាជន៍ជា
គុណភាព និងបរិមា

II.

្របសិទ�ភា

ចត់វិធានករ េដម្បីេធ�ឲ្យសេ្រម ចេគ

ែដលបានកំណត់
III.

្របសិទ�ិផល ចត់វិធានករ េដម្បីឲ្យមានករេ្រប្
េដម្បីសេ្រមចបា ននូវលទ�ផលជាអតិ

ករ្រត�តពិនិត្យទំងមុន និងេ្រកយ្រ ត�វេធ�តមគំនិតផ�ួចេផ
ក រិយាល័យសវនកម� ឬតមសំេណរបស”។

ស្រមង់ពីរបាយករណ៍ទូេទៃន សិ

IPU

ស�ីពីសភា និង              

ដំេណរករថវិក េដយមានប��ូលទស្សនវិស័យេយ
(Bamako, Mali,
ែខវិច�ិក ឆា�២០០១)

ករេធ�សវនកម�ថវិកេលវិស័យសន�ិសុខក�ុងករអនុវត�ជាក់ែ

ករេធ�សវនកម�ថវិកវិស័យសន�ិសុខ ពិតជាដំេណរក
ស�ុ្រគស�ញមួយស្រមាប់សភាែមន េដយសរែតវមានក

ជាមួយករវិភាគេទេលរបាយករណ៍សវនកម� ែដលមា

មានទំនាក់ទំនងផា�ល់ និងប��ខ�ះម ានទ ំនាក់ទំនងេដយ
ជាមួយវិស័យសន�ិសុខ . ប�
� ពណិជ�កម� ឧស្សោហកម� ករ េ
ទំនាក់ទំនង ឬករេផ�រ្របាក់។ ករ្របឈមដ៏ធំគឺករយល
ច្បោស់អំពីទំនាក់ទំនងៃនសកម�ភាព ែដលមិនមានទំនា
នឹងគា�
ជាក់ែស�ង ្រកសួងសមុីែផ�កសន�ិសុខ ករពរជាតិ 
ពណិជ�កម� ឧស្សោហកម� គមនាគមន៍ និងហិរ��វត�ុ ជាទមា�ប
ដក់ជូន សភាជាេទៀងទត់នូវរបា យករណ៍ដ៏េពញេល
រេបៀបែដលពួកេគចំណាយថវិកែដលបានវិភាជន៍េទឲ្យ។ នី ត
ែដលសភាេ្រ ប្របាស់ អចមាន៖ ករពិនិត្យរបាយក
ែដលេផ�មកពី ្រកសួងនីមួយៗ ករពិនិត្យេមលេឡងវិញអំព
វិភាជន៍ថវិកនីមួយៗេដយគណៈកម�ករសភា ករេធ�
ប��ីគណេនយ្យ្របចំឆា�ំរបស់្រកសួងនី
ករពិភាក្សោេដញេ
មួយ្រកសួងនីមួយៗេនក�ុងសភាជាេ
ដូេច�ះ ដំេណរករេធ�សវនកម�អចជួយសភាក�ុងករវយតៃម�
វដ�ថវិក្រត�វបានេគារព តមេគាលករណ៍នីត្យ
្របសិទ�ិផលៃនករចំណាយ និង្របសិទ�ភាពក�ុងករេធ�ឲ្
េជាគជ័យតមេគាលបំណងែដលបានកំណត់ឬយ

្របអប់ទី៦១
តួនាទីៃនករិយាល័យសវនកម�ជាតិរបស់ច្រកភពអង់េគ�ស
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ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភាេលវិស័យ

េដយ្រត�វបានបេង�តេឡងជាស�ប័នឯករជ្យមួយក១៩៨៣ និង 
(C&AG)

ដឹកនាំេដយម�ន�ីជ្រមះប��ីមា�ក់ និងអគ�សវនករម
ក រិយាល័យសវនកម�ជាតិរបស់ច្រកភពអង់េ

(NAO) ្រត�

រយករណ៍ ជូនសភាអំពីករចំណាយ្របាក់របស់រដ�ភ
NAO

េធ�សវនកម�ហិរ�� វត�ុ និងរយករណ៍អំ លទ�ផលែដលេកតពី

ករេ្រ ប្របាស់ថវិ។

 េធ�សវនកម�ហិរ�� វត�ុ៖ េយាងតមច្ប C&AG និង NAO
ទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករេធ�សវនកម�េលគណេនយ្យរ
នាយកដ �ន និងភា�ក់ងរទំងអស់របស់រដ�ភិប
រយករណ៍លទ�ផលជូនសភា។ជាមួយស
េផ្សងេទៀត C&AG

្រត�វផ�ល់នូវគំនិតរបស់ខ�ួនអំពីគណនីយ

ទំងេនាះថាេត ពិតជាមិនមានកររយករណ៍ខុ
េនាះេទ។ C&AG

ក៏ ្រត�វប
� �ក់ថា រល់្របតិបត�ិករេ

គណេនយ្យ សុទ�ែតបានទទួលករអនុ��តដ៏សម�សប
សភា រួចេហយ។ ្របសិនេប NAO បានរកេឃញនូវកំហុស
ណាមួ C&AG

នឹងបេ��ញនូវមតិេយាបល់របស់ខ�ួន។

ក�ុងករណីែដលមិនមានកំហុស ឬភាពមិន្រប្រកតីេន
គណេនយ្យេទេនា

C&AG

អចេរៀបចំរបាយករណ៍ដក់
សភាអំពីប
� �សំខន់ៗេផ្សងេទៀត។ របាយករណ៍ែប
អច្រត�វបានពិចរណា េដយគណៈកម�ក
សធារណៈរបស់សភាជាន
 សវនកម�េលលទ�ផលសេ្រមចប
ជាេរៀងរល់ឆា�ំ មានរបាយករណ៍៥០របាយករណ
្រត�វបានដក់ជូនសភា េដយម�ន�ីជ្រមៈប��ី និងអគ�
អំពី លទ�ផលសេ្រមចប

េដយនាយកដ�ន និងភា�ក

រដ�ភិបាល បនា�ប់ពីបានទទួលធនធានពីក
សវនកម�។ ក រិយាល័យសវនកម�ជាតិពិនិត្យ និងរយ
អំពី ករសន្សំសំៃច ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ិផល

ចំណាយសធារ

ខណៈេពលែដលរបាយករណ

អចបង�ញនូវករអនុវត�មិនបានល� ឬករអនុវ
របាយករណ៍ក៏ផ�ល់នូវអនុសសន៍ េដម្បីជួយេធ
សេ្រមចបាននូវលទ�ផលខ�ស់ផងែដរ

NAO េជឿថ

តមរយៈករអនុវត�តម អនុសសន៍ទំងអស់ ែដលខ�
េលកេឡងក�ុងរយៈេពល ៣ឆា�ំ រដ�ភិបាលបានសន្សំ
បានចំនួន១.៤ ពន់លនេផាន។ របាយករណ
សមិទ�ិផលករពរជាតិ បាន្រគបដណ�ប់េលក
េផ្សងៗដូចជា ឧទ�មា�គច្រកដឹកភស
ករេធ�អត�ស��ណកម�្រក�ម្របយុទ� ឃា�ំងស

និងជួសជុលនិងែកលម�ឧបករណ៍េ្រប្របាស់េនេលដ ី និ
កសងអគារធំៗរបស់្រកសួងករពរជាតិេឡ NAO
ក៏ រយករណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពៃនគេ្រមាងធ
៣០ផងែដរ។


ទំនាក់ទំនងជាមួយសភា និងវដ�ៃនគណេនយ
ទំនាក់ទំនងជាមួយសភា ជាពិេសស ជាមួយគណៈក
គណេនយ្យសធារណៈ មានសរៈសំខន់ខ�ំងណា
ករងររបស់ករិយាល័យសវនកម�។ េយាងតមលក�
C&AG គឺជាម�ន�ីរបស់សភាជាន់ទប េហយករងរ
របស់ម�ន�ីរូបេនះ គឺេធ�ជាតំណាងសភា។ តមវិធីេនះ វដ
គណេនយ្យភាពអច្របតិបត�ិបាន។ េនេពលែដ
សធារណៈ្រត�វបានចំណាយ េដយរដ
� ភិ
C&AG មានេសរីភាពក�ុងកររយករណ៍ជូនសភាអ
្រប្រកតី ភាពសម�សប និងសមិទ�ិផលែដលទទួលបា
ករចំណាយថវិកេនះ។ គណៈកម�ករគេណយ្យស
អចទទួលនូវភស�ុតង ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍
ម�ន�ីជាន់ខ�ស់បំផុត េនក�ុងស�ប័នសធារណៈេនាះ
េលកេឡងនូវអនុសសន៍នានា ែដលរដ �ភិបាល្រត�វេ
េឆ�យតប។ េ្រកពីេន NAO ្រត�វេឆ�យនូវសំណួរជា៤០០
សំណួរពី សមាជិកសភាអំពីប�� ែដលប៉ះពល់ដល់
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ចំណាយសធារ

្របភព៖ Tom McDonald, ម�ន�ីសវនករជាន់ខ�ស់ ,ករិយាល័យសវនក
ជាតិច្រកភពអង់េគ�ស ឆា២០០២

ធាតុសំខន់ៗរបស់ករិយាល័យសវន
ក រិយាល័យសវនកម� គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខន់បំផុតមួយស្
សភាក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដន។ ករិយាល័យេន
លក�ណៈសម្បត�ិសំខន់ៗដូចខងេ្រកម េដម្បីខ�ួនអ
ករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភា
 អជ ា�ធរសវនកម�ជាតិ រយករណ៍េទគណៈ
គណេនយ្យសភា ែដលជាគណៈកម�ករម ួយខុសពី
កម�ករថវិក
 ក រិយាល័យេនះគួរមានសិទ�ិចូលែឆកេមលឯក
សមា�ត់នានា ែតមិន្រត�វេធ�ករផ្សព�ផ្សោ
នូវឯកសរទំងេនាះ
 ក រិយាល័យេនះ ្រត�វមានសមត�ភាពជាពហុវិស័
ជំនាញខងវិស័យសន�ិសុ
ករ្រគប់្រគងវិស័យករពរជាតិ បេច�កេទស ហិរ�
និងច្បោប

្របអប់ទី៦២
សភារបស់្របេទសចចច និងករ្រត�តពិនិត
េនចុងឆា�២០០១ តំណាងរ�ស�ៃន្របេទសចចចបានពន្យោក
េដញេដលរបស់សភាអំពីច្បោប់ស�ីពីថវិក២០០២ រយៈេពល ១ែខ 
ពី េ្រពះមានករែខ�ងេយាបល់គា�អំពីតួេលខជាមូលដ�ន និង
េវលស្រមាប់េធ�ករពិភាក្សោ ពីេ្រពះរដ�ភិបាលបានេផ
ថវិកមកយឺតេពក។ ទន�ឹមេនាះ េដយម ានជំនួយពីអ�កជំនាញអ

្រកសួងករពរជាតិ បានេរៀបចំកម�វិធីថវិកករពរជាតិម
ធា�ប់មានពីមុនមក។ តំណាងរ�ស�មានឱកសពិនិត្យេម
រចនាសម�័ន�ជា មូលដ�នៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និង
មតិេយាបល់អំពីករចំណាយេលករពរជាតិ។ េ្រកពីេនះ េស
ថវិក ែដលបានេរៀបចំតមស�ង់ដរអង�ករណាតូ បានែប
ចំណាយជ៣ែផ�ក៖ បុគ�លិក ជួសជុលឧបករណ៍សមា�រៈ និង
វិនិេយាគ
េយាងតមទស្សនៈៃនករ្រគប់្រគងេដយសភា ប� �សំខ
បានអនុម័តយល់្រពមេលថវិកេនចុងែខមករ២០០២ និងថា )
្របធានាធិបតី រដ�ម�ន�ីហិរ��វត
និងរដ�ម�ន�ីករពរជាតិមានទស្សនៈខុសគ
ករចំណាយដ៏េ្រចនេលវិស័យករពរ)
មានករែកែ្របភា�មៗេនក�ុង តួេលខ
ែដលមិនបានពន្យល់ដល់តំណាងរ�) តំណាងរ�ស
មិន្រត�វបានេគជ្រមាបជូន អំពីកលវិភាគៃនករកត់បន�យបុ
ក�ុង្រកសួងករពរជាតិ និងផលប៉ះពល់ែផ�កហិរ��វត�ុមកេល 
វិធានករកត់បន�យបុគ�លិកេនះ។ ទន�ឹមេនាះ សំេណសុំថវិក
ភា�ក់ងររដ�ភិបាល
មិនទន់បានប��ូលេទក�ុងច្បោប់ថវិក្
រួចផុតពី ករ្រត�តពិនិត្យរបស់
េនចុងេ្រកយ កម�វិធីថវិកករពរជាតិបានទទួលរងនូវក
យា៉ងខ�ំង ពីេ្រពះសភា បានអនុម័តយល់្រពម៣៨លនែជល
(លុយៃន្របេទសចច) ស្រមាប់ករចំណាយករពរជាតិ 
កម�វិធីថវិកេនាះ្រត�វករសរុបរហូត៧១លនែជល។
េនក�ុងបរិបទេនះ ្របធានាធិបតី និង្រក�ម្របឹក្សោសន�
នឹងសេ្រមចពីរេបៀប្រត�
វិភាជន៍មូលនិធិថវិកេទឲ ្យស�ប័នេផ្សងៗរបស់រដ�ភិបា
ឈ�តយកឱកសដ៏មានតៃម�េ
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េដម្បីអនុវត�នូវករ្រត�តពិនិត្យតមដន ែបប្របជា
តមរយៈនីតិវិធីសភាេដម្បីពិភាក្សោេដញេដ
អនុម័តយល់្រពមេលថវិកែដលបានេស

្របភព David Darchiashvili ្របធានែផ�ក�សវ្រជាវស
្របេទសចចចឆា២០០២

ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ករេធ�សវនកម�េដយឯករជ្យ និងមាន្រប
 ជ្រម�ញ ឲ្យមានករប��ូលនូវករ បេង�តនូវស�ប័ន
កំពូលមួយេទក�ុងរដ�ធម�នុ� � ឬច្បោប់ែដលមានែចងអ
- លក�ណៈ និងវិសលភាពៃនទំនាក់ទំនងរវងស
សវនកម�ជាតិ និងសភ
- ឯករជ្យភាពរបស់ស�ប័នសវនកម�ជាតិ និងស
្រពមទំងម�ន�ីរបស់ស�ប័នេនះ ក៏ដូចជា ឯករ
ែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់ស�ប័ន
- ែចងពី ករពិនិត្យតមដននូវករេឆ�យតប និង វ
របស់រដ�ភិបាល បនា�ប់ពីមានករេធ�រប
េដយករិយាល័យសវនកម� និងគណៈកម
គណេនយ្យសធារណៈរបស់
 ពិនិត្យថាេតេគាលករណ៍ ែដលមានែចងេនក�ុងេសចក
លីមា៉ស�ីពីេគាលករណ៍ែណនាំអំពីច្បោប់ស( the

Lima

Declaration of Guidelines on Auditing Precepts) ្រត�វបានឆ�ុ
ប�
�ំងេនក�ុងច្បោប់ជាតិ និងករអនុវត�របស់អ�កែដរ
េសចក�ី្របកសេនះ អចរកបានេនេលេគហទំព័ររបស់អ
អន�រជាតិរបស់វិទ្យោស�នសវនកម�កំពូwww.intosai.org ។
សវនកម�តមនីត្យោនុកូលភាព ្រប្រកតីភាពសវនកម� និ
សវនកម�
 ពិនិត្យេមលថាេត ស�ប័នសវនកម�ជាតិបានយកចិត�ទុកដ

ទិដ�ភាពទំ៣េនះែដរឬេទ ទក់ទងនឹងប
� �សន�ិសុខ
 ពិនិត្យេមលថា

េទះបីជាមានករេធ�សវនកម�

ចំណាយេលវិស័យសន�ិសុខក៏េដយ ក៏សភាបានេរៀនសូ្រត
ដកបទពិេសធន៍ដ៏ចំបាច់ ្រពមទំងេធ�ករពិចរ
ពក់ព័ន�នានា េនេពលែដលកំពុងពិភាក្សោេលថវ
សន�ិសុខេនេពលេ្រក
 របាយករណ៍សវនកម�ភាគេ្រចន មានករេធ�សវនក
ហិរ�� វត�ុបនិចបន
�
� ។ អជ ា�ធរសវនកម��សបច្បោប់គួរែតអច
ួច

សវនកម�េលគេ្រមាងដ៏ជាក់លក់ជាលំអិត ឬេ្រប្របាស់
េដម្បីេធ�ករវយតៃម�ឯករជ្យ ្របសិនេបអជា�ធរសវ
ខ�ះខតនូវជំនាញរបស់ខ�ួ
 អជ ា�ធរសវនកម��សបច្បោប់ក៏គួរ េធ�សវនកម�េលករ
មុខងររបស់អង�ភាពហិរ��វត�ុៃនេសវសន�ិសុខផងែដ
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ែផ�កទី VII
ធនធានមនុស្សេនក�ុងវិស័យសន�ិសុ
ករធានាឲ្យមានវិជា�ជី
ករ្រត�តពិនិត្យតមដនតមែបប្របជ

ជំពូកទី ២៥

ករេលកកម�ស់តៃម�លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេនក
វិស័យសន�ិសុខ

ករេរៀនសូ្រតអំពីលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងឥរិយាបថរ
កមា�ំង្របដប់អវុធ ចំបាច់្រត�វែតេលកកម�ស់េដម្បីឲ្យពួក
សមាហរណកម�ចូលេទក�ុងសង�ម និងមិនបង�ករគ្រមាមក
ដល់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ។ េនក�ុងែផ�កេផ្សងៗៃនពិភ

បទពិេសធន៍បានបង�ញថា េយាធាមិន្រត�វបាន្រគប់្រគ

និងតមែបប្របជាធិបេតយ្យ ឬមិនបា នប��ូលេពញេលញេទ

�សទប់សង�ម េហយប
� �េនះ វអចបង�ជាករគ្រមាមកំ
លទ�ិ្របជាធិបេតយ
 ពួកេគ អចេ្រ ប្របាស់ឥទ�ិពលរំេលភេលរដ�ធម�នុ
អចេធ�រដ�្របហរេ
 ពួកេគ អចេធ�សកម�ភាពេយាធាតមទំេនងចិត�
េធ�ករជួញដូរេផ្សង
 ពួកេគ អច�ស�បយកធនធានេ្រចន្រជ�លហួសេហត
ចំបាច់ស្រមាប់េ្រប្របាស់ េនក�ុងវិស័
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េនក�ុងសង�ម
 ពួកេគ អចេ្រ ប្របាស់មិន្រតឹម្រត� វនូវមូលនិធិ
វិភាជន៍ឲ្
 ពួកេគ អចរំេលភសិទ�ិម នុស(ឧ. លួច ប�ន់ េធ�អំេពខុស 
ច្បោប់េផ្សងៗេដយហិង្សោ ឬចប់រំេលភកូ)។
យន�ករស្រមាប់បណ�ុះបណា�លបុគ�លិក្របជាធិ
េនក�ុងវិស័យសន�ិសុ
ករេលកកម�ស់ ឥរិយាបថ្របជាធិបេតយ្យរបស់កងកមា�ំង
អវុធមានន័យថា ជាករ បេង�តនូវយន�ករេនក�ុងអង
ែដលរួមចំែណកដល់ករេលកកម�ស់ករយល់ដឹង និងករេគារពល
្របជាធិបេតយ្យ េគារពស�ប័ន និងេគាលករណ៍សិទ�ិ
យន�ករៃផ�ក�ុងទំងេនះ វចំបាច់ខ�ំងណាស់េដម្បីបំេពញ
ករ្រត�តពិនិត្យរបស់សភា រដ�ភិបាល និងសធារណជ
កមា�ំង្របដប់អវុធ។ លក�ណៈសម្បត�ិខងេ្រកមអ

ករព្រងឹងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យដល់់កងកមា�ំង្របដ
ករមានស�មីភក�ិចំេពះរដ�ធម� នុ�� និងស�ប័
អភិបាលកិច�ល

រួមមានករបណ�ុះសីលធម៌ ករេគារពនីតិ

និងរដ�ធម�នុ ��  និងស�ប័នជាតិេនក�ុងវិស័យសន�ិសុខ។ ទហន
អ�កករពរសង�ម្របជាធិបេតយ្យដៃទេទៀត ្រត�វស្បថថាខ�ួ
ស�មីភក�ិចំេពះរដ�ធម�នុ�� និងស�ប័នរដ� មិនែមនមានសមី�
ចំេពះេមដឹកនាំនេយាបាយេនាះេទ។  “មិនចំេពះម ុ” អំពី
ករមានស�មីភក�ិេនះ គឺជានិមិត�រូបតំណាងឲ្យព

162

សន�ិសុខ មិន្រតឹមមានភាពេស�ះ្រតង់ចំេពះរដ�ភិបាល
េនះប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែត្រត�វេគារពរដ�ធម�នុ�� និងច្បោប់
អនុម័តេដយតំណាង�សបច្បោប់របស់្របជាពលរដ�។ ករ្រត�
តមដនេដយ្របជាពលរដ�េលវិស័យសន�ិសុខ គួរមា
ករដឹងអំពីសម្បថជាក់លក់របស់េយាធា និងេត្រ ត�វេធ�ដូច េម�ច
ឲ្យេយាធាអនុវត�តមសម្បថរបស់

បទប�
� ៃផ�ក�ុងែដលបានកំណត់យ ា៉ងល�ៃនវិស័យសន�ិសុ
វសំខន់ខ�ំងណាស់ ក�ុងករប��ូល្រកបខណ�ច្បោប់ទ
ករ្រត�តពិនិត្យតមដន តមែបប្របជាធិបេតយ្យេទ
ៃផ�ក�ុងៃនវិស័យសន�ិសុខ ដូចជា
 ករដក់កំហិតសិទ�ិតមរដ�ធម�នុ��របស់ម�ន�ីេ
 ករអនុម័ត ឬពិនិត្យេឡងវិញនូវច្បោប់េ្រជសេរសក
ច្បោប់ស�ី ពីករចូលបេ្រមកងទ័ព ្រកម្រពហ�ទ
េដយប��ូល្រកបខណ�ច្បោប់ �សបតមអនុស��ទី
ហ្សឺែណវ
 ករេគារពបទប�� គឺជាកតព�កិច�របស់បុគ�លិក
េនក�ុងរដ�ភាគេ្រចន េនេពលែដលរដ�ធម� នុ��ធានាសិទ�
េសរ ីភាពជា មូលដ�នរបស់្របជាពលរដ�្រគប់រូប ច្បោ
រដ�ធម�នុ �� មួយចំនួន អចរិតត្បិតសិទ�ិរបស់េយាធាក�ុងករណ
ពួកេគ្រត�វបាន្របគល់ភារកិច�ដ៏ជាក់លក់មួយចំនួន។ ដ
ជាេគាលករណ៍ េយាធាមានសិទ�ិដូចជា្របជាពលរដ�ដៃ
េយាធាក៏ជា្របជាពលរដ�ែដរ ខុសគា�្រតង់ពួកេគមា
េទះដូេច�ះក�ី េយាធាទទួលរងនូវកររិតត្បិតនូវេសរីភ
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បេ��ញមតិ សិទ�ិចូលពិនិត្យេមលឯកសរសមា�ត់ េសរីភាពេដរ
ពី េ្រពះ វ ពក់ព័ន�ជាមួយ ករេ្រត�មខ�ួនរួចរល/វិស័យ 
សន�ិសុខ និងសិទ�ិ្រត�វបានេគេបាះេឆា�តេនក �ុងតំែណងនេ
មិនែមន រល់្របេទសកន់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យទំងអស
រិតត្បិតសិទ�ិពលរដ�របស់េយាធាេនាះេទ។ ឧទហរណ៍ េ
្របេទសទំងឡាយេនតំបន់ស�ង់ឌីណាវ ដូចជា្របេទសអល�ឺម
្របេទសហុល�ង់ េយាធាមានសិទ�ិបេង�ត និងចូលរួមេនក�ុងសហ
េនក�ុងរដ�ដៃទ េយាធាមានសិទ�ិបេង�ត និងចូលរួមេនក�ុង
ែតប៉ុេណា�ះ។ េទះដូេច�ះក៏េដយ ក�ុង្រគប់ករណី រ ល់កររិ
ទំងឡាយ ្រត�វែតែចងឲ្យច្បោស់េនក�ុងច្បោ ប់ និងប��ក
ម�ន�ីេយាធា េនក�ុងសន�ិសុខជាតិ ឋនៈតួនាទីក្រមិត្រ
ច្បោប់ត្រម�វឲ្យមានកររិ
សមាគម និងសហជីពេយា
េនក�ុងរដ�ជាេ្រចន មានករហមឃាត់មិនឲ្យេយាធ
ចូលរួមេនក�ុងសហជីព េដម្បីករពរផល្របេយាជន៍របស់អ
បេ្រមេយាធាេដយស�័្រគចិត/ឬអ�កែដល្រត�វបានេកណ�ឲ្យច
បេ្រមទ័ព។ ករ្របឆាំងជាធម�តចំេពះករចូលរួមសហជីពពី
េយាធាគឺថា ពួកេគអចេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់វិន័យ និងសណា�
េយាធាេនក�ុងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ។ េទះដូេច�ះក៏េដ
រដ�េផ្សងេទៀត ែដលអនុវត��សបតមមា១១ៃនអនុស��អឺរ៉ុប 
ស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស និងេសរីភាពជាមូលដ

(ECHR) អនុ��តឲ្យ

បុគ�លិកេយាធា បេង�ត និងចូលរួមសមាគម ឬសហជីព។ ្រប
ទំងេនាះមា នដូចជា្រប េទសអូ្រទីស ែបលហ្សិក សធារ
ដណឺមា៉ក ហ�ំងឡង់ អល�ឺម៉ង់ ហុង្រគី េអៀរឡង់ដ៍ ឡុចហ្ស
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ហុល�ង់ ន័រេវ៉ ព័រទុយហ�ល់ រុស្សី សធារណៈរដ�ស�ូវ៉គី ស�ូវ
ស៊ុយែអត និងស�ីស។ េនក�ុងរដ�ទំងេនះ បុគ�លិកេយាធាែដ
សមាគម ឬសហជីពមានសិទ�ិខុសៗគា� អ�ស័យេល្របេភទ
ែដលពួកេគចូលរួមេនាះ។ ពួកេគទំងអស់មានសិទ�ិពិេ្រគាះេ
ជាមួយរដ�ម�ន�ីករពរជាតិ េហយអ�កខ�ះមានសិទ�ិចរចល
ករងររបស់ពួកេគែថមេទៀតផង។ េនក�ុងករណីនីមួយៗ ពួកេគ
េលកកម�ស់នូវលក�ខណ�អំពី សុខភាព និងសុវត�ិភាពរបស់េយ
េហយពួកេគជួយគាំ្រទដល់សមាជិកមា�ក់ៗរបស់ពួក. ក�ុងករណី
មានជេមា�ះទក់ទងនឹងែផ�កច្បោប់ រវងបុគ�លិកេយាធា និង
នាំរបស់ពួកេគ។ អឺរ៉ុបមានអង�ករេមចំន២ស្រមាប់បុគ�ល
េយាធា។ េនក�ុងទី្រក�ង្រប៊ុ EUROMIL គឺជាអង�ករបុគ�លិ
េយាធាអឺរ៉ុបែតមួយគត់ េដយមិនគិតពីឋនៈ។ អង�ករ២េន
ក�ុងអឺរ៉ុប គឺ្រក�ម្រ បឹក្សោអឺរ៉ុបៃនអង�ករេ្ រជសេរ(ECCO) េនក�ុ
ទី ្រក�ងស�ុកខុម
្របអប់ទី៦៣
អនុសសន៍ របស់្រក�ម្របឹក្សោអឺរ៉ុបស�ីពីសិទ�ិចង្រកងសមាគ
បុគ�លិកអជីពៃនកងកមា�ំង្របដប់
១. សភារំលឹក(...) េដម្បីផ�ល់ដល់សមាជិកអជីពៃនកងកមា
្របដប់អវុធ េនេ្រកមកលៈេទសៈធម�ត នូវសិទ�ិចង
ែតមិនមានសិទ�ិេធ�កូដកម�េនាះេ(...)។
៤. េនក�ុងរយៈេពលជាេ្រចនឆា�ំេនះ កងទ័ពៃនរដ�ជាសមាជិក
ផា�ស់ប�ូរពី្របព័ន�េកណ�ទ័ព មកជា្របព័ន�ទ័ពអជីពសុទ
ជាផលវិបាក បុគ�លិកេយាធាបានក�យជាប“អចិៃ�ន�យ” ែដល 
ស�ប័នរបស់ពួកេគគឺជា ្រកសួងករពរជាតិ ដូេច�ះពួកេគម
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សម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ក�ុងករមានសិទ�ិ ែដលបាន្របគល់ឲ្យេ
ស��អឺរ៉ុបស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស និងធម�នុ� �អឺរ៉ុបស�ីពីប
� �សង�មកិច�
៥. េនេពលែដលកងទ័ពមិនបំេពញភារកិច�ទ័ព សមាជិកៃនកងកម
្របដប់អវុធ ដូ“្របជាពលរដ�ក�ុងឯកសណ” ែដរ គួរមានសិទ�
េពញេលញក�ុងករបេង�ត ចូលរួមយ ា៉ងសកម�េនក�ុងស
ណាមួយ ែដលបានបេង�តេដម្បីករពរនូវផល្របេយាជន
របស់ពួកេគ េនក�ុង្រកបខណ�ៃនស�ប័ន្របជាធិបេតយ្យ ខ
ពួកេគេនជាកងទ័ព
៦. បុគ�លិកេយាធាគួរមានសិទ�ិអនុវត�នូវសិទ�ិដូចគា�

រួមទំង

ចូលរួមជាមួយគណបក្សនេយាបាយែដល�សបច
៧. ដូេច�ះ សភាេស�ឲ្យគណៈកម�ករៃនរដ�ម�ន�ីអំពវនាវដល់រដ
ៃនរដ�ជាសមាជិ
I.

អនុ��តឲ្យសមាជិកៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងបុ
េយាធា អចបេង�តជាសមាគមែដលមានសិទ�ិេធ�ករច
ប�
� ែដលពក់ព័ន�ជាមួយ្របាក់ែខ និងលក�ខណ�ក

II.

ដកេចញនូវកររិតត្បិតេលសិទ�ិ ែដលមិនចំប
េពលបច�ុប្បន�ក�ុងករបេង�តសមាគម ស្រមាប់សមាជិ
កមា�ំង្របដប់អ

III.

អនុ��តឲ្យសមាជិកៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងបុ
េយាធា ក�យជាសមាជិកៃនគណបក្
ែដល�សបច្បោប

IV.

េដម្បីប��ូលនូវសិទ�ិទំងេនះ េទក�ុងលិខិតបទដ�ន
និង្រកមេយាធារបស់រដ�ជាសម

V.

ពិនិត្យេមលពីលទ�ភាព ៃនករបេង�តករិយាល័យ
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ពក្យបណ�ឹង ែដលបុគ�លិកេយាធាអចដក់ពក្យ
ក�ុងករណីមានវិវទករងរ ឬវិវទេផ្សងេ ទៀតទ
េសវេយា
៨. សភា ក៏អំពវនាយដល់គណៈកម�កររដ�ម�ន�ីេដម្បីពិនិត្
លទ�ភាពៃនករែកស្រម�ល ធម �នុ� �អឺរ៉ុបស�ីពីវិស័យសង�មកិច�េដយេ
វិេសធនកម�េលមា្៥ ែដលែចងថា“េដយមានេគាលបំ
េដម្បីធានា ឬេលកកម�ស់េសរីភាពរបស់កម�ករនិេយាជិ
និេយាជក ក�ុងករបេង�តនូវអង�ករមូលដ�ន អង�ករជាតិ ឬ
អន�រជាតិ ស្រមាប់ករពរផល្របេយាជន៍េសដ�កិច�សង�ម និង
ចូលរួមេនក�ុងអង�ករទំងេនាះ ភាគី្រត�វធានាថា ច្បោប់ជា
្រត�វបានេគយកេទេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់េសរីភាពេនះេនាះេទ
ែដលមានេនក�ុងមា្រតេនះ ្រត�វយកេទអនុវត�ចំេពះនគ
សមាជិកៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ េហយករធានាេនះ្រត�
េនក�ុងលិខិតបទដ �ន និងច្បោប”។
អនុសសន៍េលខ១៥៧២ (២០០២) ្រក�ម្របឹក្សោសភាអឺរ៉ុប ៃ៣
ែខក�� ឆា�ំ២០០២

ករេលកកម�ស់ករបណ�ុះបណា�លអំពីតៃម� ន
បទដ�នសំខន់

ករបណ�ុះបណា�លដល់េយាធា គួរេផា�តេលករក
ែដលមានវិជ ា�ជីវៈ ែដលមានករេប�ជា�ចិត�ខ�ស់ និងេ្រត�មខ�ួនេ
បំេពញភារកិច�របស់ពួកេគ។ ករបណ�ុះបណា�លគួរមានលក
167

អព្យោ្រកិតខងនេយាបាយ និងមិនគួរប��ូលមេនាគ
នេយាបាយ និងករេឃាសនានេយាបាយេនាះេឡយ។ 
បណា�លេនះ គួរមានវគ�ស�ីពីលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ រដ�ធម�នុ�� 
មនុស្សធម៌អន�រជាតិ និងសិទ�ិម នុស្ស។ ករផ�ល់វគ�បណ�ុះប
ដល់វិស័យសន�ិសុខអំ ពី ច្បោប់ម នុស្សធម៌អន�រជាតិ និងច្បោប់
មនុស្ស មានសរៈសំខន់ខ�ំងណាស់ស្រមាប់ជ
្របជាធិបេតយ្យេនក�ុងវិស័យេនាះ។ េដម្បីមានករយល់ដឹងអ

សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ សមាជិកសភាអចសិក្សោពីេស

ចំណងេជងថា េសៀវេភែណនាំស្រមាប់សភា“ករេគារពច្ប
មនុស្សធម៌អន�រជា” ែដលបានេចញផ្សោយក�ុងឆ១៩៩៩េដយ
សហភាពអន�រសភា និងគណៈកម�ករកកបាទ្រកហមអន
(Handbook N° 1)។ ទំងគណៈកម�ករកកបាទ្រកហមអន
(ICRC) ទំងករិយាល័យឧត�មស�ងករជាន់ខ�ស់ស្រមាប់សិទ
អង�ករសហ្របជាជ

(UNHCHR)

បានផ�ល់នូវជំនួយបេច�កេទសដល់រដ�
ែដលមានបំណងព្រងឹងសមត�ភាពរបស់ពួកេគ ទក់ទងនឹងករ
ច្បោប់ម នុស្សធម៌អន�រជាតិ និងច្បោប់សិទ�ិមនុស្សអ
អព្យោ្រកិតភាពនេយាបាយ និងករចូលរួមម

េសវសន�ិសុខ ្រត�វែតមានអព្យោ្រកិតភាព
េនះមានន័យថា គណបក្សនេយាបាយម ិនអនុ��តឲ្យេធ�យុ
េនក�ុងបនា�យេយាធាេឡយ។ េនក�ុង្របេទសខ�ះ េយាធាស
បានអនុ��តឲ្យក�យជាសមាជិកៃនគណបក្សនេយាបា
េនក�ុង្របេទសេផ្សងេទៀត ជាពិេសសរដ�ែដលបានប�ូរព
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កុំម�ុយនីស បុគ�លិកេយាធាមិនអនុ��តឲ្យចូល
�
រួមេនក�ុ

េនាះេទ។ ឧទហរណ៍ េនក�ុង្របេទសប៉ូឡូញ បុគ�លិកៃន្រ

មហៃផ� ដូចជា េសវចរកម� ឬនគរបាល ្រត�វបានហមឃ
ចូលជាសមាជិកៃនគណបក្សនេយាបាយេឡយ។ េនក�ុង
ភាគេ្រ ចន េយាធាមិនអចជាសមាជិកៃនសភាជ
េទះដូេច�ះក�ី េនក�ុង្របេទសខ�. ្របេទសហុល�ង់ និង្របេទ
អល�ឺម៉ង់ េយាធាសកម�អចជាសមាជិកៃនសភាមូលដ
តំបន់បាន
េសវសន�ិសុខគឺជាក��ក់ឆ�ុះប��ំងសង�
ជាេគាលករណ៍ រល់់តួនាទី និង ឋនៈេនក�ុងេសវសន�
ែតេបកចំហដល់្របជាពលរដ�ទំងអស់ េដ យមិនគិតពីេយន
បក្សនេយាបាយ វណ�ៈ ពូជសសន៍ ឬសសនាេឡយ។ អ
េឆ�មជាងេគេទះ�សី ឬ្រប�ស្រត�វស�ិតេនក�ុងលក�ខណ�វិនិ
ស្រមាប់េធ�ករេ្រជសេរស។ រដ�ភាគេ្រចនយល់េឃញថា ប
េសវសន�ិសុខ ជាពិេសស នគរបាល និងកងកមា�ំង្របដប់អវុ
ែតជាក��ក់ឆ�ុះប��ំងសង�មទំងមូល។ រដ�ទំងេនះបានដក់េច
េគាលនេយាបាយដ៏ជាក់លក់ េដម្បីេលកទឹកចិត�្រក�មទ
ក�ុងសង�ម ែដលមិនមានតំណាងេនក�ុងេសវសន�ិសុខឲ្យដ
ចូលបេ្រមករងរេនទី

ច្បោប់ដក់េទសដល់ករមិនេគារពច្បោប់ និងបំ

លក�ណៈ វិសលភាព ្របតិបត�ិករ ភារកិច� កររ
ករទទួលខុស្រត�វ និងករ្រត�តពិនិត្យតមដនេលេសវ
ទំងអស់្រត�វែត្រគប់្រគងេដយច្បោប់។ េសវសន�ិ
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អំណាចេលកែលងែត មានករចង�ុលបង�ញេដយច្បោប់។ ព
ជាមួយេយាធា ច្បោប់ជាក់លក់ ដូចជា ច្បោប់ស�ីពីបុគ
្រកម្រពហ�ទណ�េយាធា គួរប��ក់ឲ្យច្បោស់អំពីក្រមិត
ែដលេយាធា្រត�វេគារពតម។ េនក�ុង្របេទសភាគេ្
ទំងេនះ ចងកតព�កិច�ឲ្យេមប��ករនីមួយ្រត�វេគារពនី
េនេពលណាក៏េដយ ែដលមានករេចញបទប�� ែដលេធ�ដូេ
ដូចជារិតត្បិតនូវសិទ�ិអំណាចរបស់េមប��ករខ�ះែដរ។ ច្បោប
បុគ�លិកេយាធា មានភារកិច�មិនអនុវត�នូវបទ(បទេល�ស)
ខុសច្បោប់។ គា�នបុគ�លិកេយាធាណាមា�ក់អចយកេលសថា
ែបបេនះ េទតមប��របស់េមប��កររបស់ខ�ួន ែដលជាអ
� ក
ឲ្យខ�ួន្រប្រពឹត�េល�សែបបេនះ។ េលសពីេនះ បុគ�លិកេយាធាម
កតព�កិច� អនុវត�បទប
� � ្របសិនេបវមិនែមនជាភារកិច�របស់ខ�
អំេពេនាះវរំេលភេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់មនុស្ស។ េនះមា
បុគ�លិកខ�ួនឯង ជានិច� ្រត�វមានគណេនយ្យភាពផា�ល់ខ�ួន
សកម�ភាពរបស់ខ�ួន េទះបីជាពួកេគ្រត�វបានប��េដយេមរបស
ក៏ េដយ
ថា�ក់ដឹកនាំេយាធា កំពូល ្រត�វបានេលកទឹកចិត�ឲ្យេធ�ជ
និង្រត�វឲ្យសធារណជនបានដឹងថា សកម�ភាពែដលផ�ុយ
្របជាធិបេតយ្យ ្របឆាំង ឬផ�ុយពីរដ�ធម�នុ�� ឬបទប��អសី
របស់់េយាធាមិន្រត�វបានអនុ��តេឡយ។ េនះវសំខន់ខ
ស្រមាប់កងកមា�ំង្របដប់អវុធៃនអតីតេ យាធាផ. េ្រក
ពី មានករវិល្រតឡប់មកវិញនូវលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ េនក�ុ
អហ្សង់ទីន ឧត�មេសនីយ៍កំពូលៗរបស់េយាធាអហ្សង់
្របកស“ ឈប់្រប្រពឹត�អំេពមិនគប្បីតេទេទៀត។ អ�កណាក

ែដលេចញបទប�
� អសីលធម៌ េហយអ�កណាក៏េដយែដលេធ�ត
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បទប�
� អសីលធម៌ គឺជាក ររំេលភច”។

តមរយៈករែថ

ែបបេនះ ថា�ក់ដឹកនាំកំពូលបាន ប��ក់ច្បោស់ថា រល់បុគ�
្រគប់រូប នឹង្រត�វមានគណេនយ្យភាពផា�ល់ខ�ួនម ា�ក់ៗចំេពះ
និងបទមជ្ឈិម េហយពួកេគមិន្រត�វយកេលសថា ពួកេគេគារ
បទប�
� (ខុសច្បោ) ពី ថា�ក់េលរបស់ពួកេគេឡយ
ប�
� ែដលពក់ព័ន�មួយជាមួយករទប់ស�ត់ និងករ្
្របឆាំងនឹងនិទណ�ភាព គឺ្រត�វធានាថា ករ្រប្រពឹត�ខុសវិជ
កររំេលភច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជាតិ និងសិទ�ិមនុស្សនឹង្រត�វ 
ផ�នា�េទសេដយស �ប័នតុលករ ឬស�ប័នរដ�បាលមាន
ករបេង�តនូវលក�ខណ�វិនិច�័យស្រមាប់ែតងតំងបុគ�លិកសន�ិ

ឋនៈ និងតួនាទីកំពូលរបស់េសវសន�ិសុខ ដូ
អគ�េមប�
� ករ ឬ្របធានេសវចរកម� ្រត�វែតង
ខុទ�កល័យ ឬរដ�ម�ន�ីករពរជាតិ។ េនក�ុងរដ�ខ�ះ ករ
ទំងេនះ ្រត�វដក់ស�ិតេនេ្រកមករពិភាក្សោេដ
និង/ឬមានករអនុម័តយល់្រពមពីសភា។ េទះបីជាម �ន�ីកំពូ
បានែតងតំង េដយថា� ក់ដឹកនាំនេយាបាយសុីវិលក៏េដ
វិនិច�័យវិជា�ជីវៈ គឺមានសរៈសំខន់បំផុតេនក�ុងដំេ
េ្រជសេ រស

ម�ន�ីសុីវិលេនក�ុងគណៈ្រគប់្រគងកំពូលនក�ុងវិស័យសន�ិ
េ
ជាចុងេ្រកយ តមទស្សនៈអភិបាលកិច�ល� េសវសន�ិសុ
កងកមា�ំង្របដប់អវុធ គួរមានម�ន�ីសុីវិលេនក�ុងគណៈ្
កំពូល។ មូលេហតុចម្បងគឺថា រដ�មន�ីពក់
�
ព័ន�្រត� វទទួលេយ
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មិន្រតឹមពីឧត�មេសនីយ៍េយាធាប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតែថមទំ
ទទួលេយាបល់ពីម�ន�ីសុីវិលផងែដរ េដម្បីធានាឲ្យដំេណរ
ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចមានតុល្

្រកមសីលធម៌វិជ ា�ជីវ

្រកមសីលធម៌ករងរវិជា�ជីវៈ ្រត�វបានបេង�តេឡ
ករអនុវត� េចញពីច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយ។ បុគ�លិកេ
រួមសហករគា�េដយសុទ�ចិត�ជាមួយស�ប័នរដ� និងេគារពរដ�ធម
ហ៊នលះបង់បេ្រ មេសវសធារណៈ បំេពញភារកិច�របស់ខ�
្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ិផល និងមិនបំពនអំណាច ឬេ្រប្រប
សធារណៈមិន្រតឹម្រត�វេនាះេទ។ វសំខន់ខ
្រកមសីលធម៌ វិជ ា�ជីវៈ ្រត�វមានលក�ណៈអនុវត�តមេដយសុទ
េដយមិន្រត�វមាន្រតឹ
លក�ណៈជាករចប់បង�ំឲ្យអនុវត�តមែតមួយមុខគត់េន
ករអនុវត�តមេដយសុទ�ចិត�មានន័យថា បុគ�លិ
មានបុេរនិច�័យវិជ�មានចំេពះរដ�ធម�នុ�� និងស�ប័នជាតិ ព
ពួកេគ បានយល់ដឹងអំពីគុណ្របេយាជន៍ៃនលទ�ិ្របជាធិបេត
ក�ុងសង�មជាតិរបស់ពួកេគ
េនក�ុង្របេទសភាគេ្រចន បានដក់េចញនូវ្រក�មសីល
្រគប់្រគងេលអកប្បកិរិយារបស់បុគ�លិកេយាធា។ ឧទហ
សីលធម៌វិជា�ជីវៈរបស់អល�ឺម៉ង់ ស្រមាប់កងកមា�ំង្របដប់
ពន្យល់េនក�ុង្របអប់៦៤។
្របអប់ទី៦៤
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ករអប់រំភាពជាអ� កដឹកនាំ និងពលរដ�វិជា�ដល់កងកមា�ំ
អល�ឺម៉ង់៖ េគាលករ“Innere Führung”

“(...) ក�ុងអំឡុងេពលពិភាក្សោេដញេដលេលករ ប

Bundeswehr

(កងកមា�ំង្របដប់អវុធរួបរួមមួយរបស់អល�) េ្រកយពីស�ង
េលកេលកទី២ ទស្សនទនៃនព

Innere

Führung

(ករដឹកនាំ្របកបេដយសីលធម៌ និងក រអប់រំពលរដ ) ្រត�វបានេ
ចត់ទុកថាជា វិធីស�ស�មួយេនក�ុងកំែណទ្រមង់ក
្របដប់អវុធ តមរយៈករចកេចញ្របកបេដយមនសិករ
បុរណ។(...) មានករឯកភាពជាទូេទថា េគ

Innere

Führung ផ�ល់នូវករែណនាំជាមូលដ�នស្រមាប់អង�ករៃផ�
Bundeswehr អំពី ករេធ�សមាហរណកម�របស់ខ�ួនចូលេទក�ុងរដ� ន
សង�ម។ (...) Innere Führung ជួយកត់បន�យនូវស �នភាពតឹងែតង
ជេមា�ះែដលេកតេឡងរវងសិទ�ិបុគ�ល និងេសរីភាពរបស់បុគ�
េយាធាក�ុងនាមជា្របជាពលរដ�  ជាមួយនឹងត្រម�វករឲ្
ភារកិច�េយាធា។ អ� កដឹកនាំជាម�ន�ីជាន់ខ�ស់្រត�វមានក
្រជាលេ្រជចំេពះេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់មនុស្ស ែដលជាមូលដ�
រដ�ធម�នុ �� របស់េយង (...)។ ម្យ ោ៉ងេទៀត េគាលបំណងគឺេដម្បីេ
សមាហរណកម Bundeswehr ចូលេទក�ុងរដ� និងសង�មឲ្យក
ស�ប័នមួយ េហយ្រគប់បុគ�លិកេយាធាទំងអស់ឲ
្របជាពលរដ(...)។ េគាលបំណងគឺ្រត�វបំបាត់នូវករ្រព�
ទំងឡាយ ែ

Bundeswehr អចក�យ“រដ�ក�ុងរដ�” ែដលជា

េ្រគាះថា�ក់មួយេនក�ុង្រគប់កងកមា�ំង្របដប់អវ(...)។
េគាលបំណងរបស់Innere Führung គឺ៖

 េធ�ឲ្យបុគ�លិកេយាធា មានករយល់ដឹងយា៉ងច្បោស់អំព
្រគឹះតមផ�ូវនេយាបាយ និងច្បោ Bundeswehr ក៏ ដូចជា
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េគាលបំណង និងអត�ន័យៃនេបសកកម�េយាធារបស់ពួក
ផងែដរ។
 េដម្បីជ្រម�ញករេធ�សមាហរណកម�រ Bundeswehr និង 
បុគ�លិកេយាធារបស់ពួកេគ េទក�ុងរដ� និងសង�ម និងេដ
បេង�ត ឲ្យមានករយល់ដឹងពីសធារណជនកន់ែតេ្រច
េបសកកម�របស់ពួកេគ។
 េដម្បីេលកកម�ស់ឆន�ះរបស់បុគ�លិកេយាធា ក�ុងករអនុវត�
ភារកិច�របស់ពួកេគ្របកបេដយមនសិក និងេដម្បីរក
វិន័យ និងសមគ�ីភាពេនក�ុងកងកមា�ំង្របដប
 េដម្បីធានាថា រចនាសម�័ន�ៃផ�ក�ុងរបស់កងកមា�ំង្របដ
្រត�វបានេរៀបចំ េដយឈរេលមូលដ�នៃនករេគារព
ៃថ�ថ�ូររបស់មនុស្ស និង�សបតមច្បោប់ និងរដ�ធម� នុ�� និងេដ
ស្រម�លដល់ករអនុវត�នូវេបសកកម� របស់កងកមា�ំង្រប
្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ

ខ�ឹមសរ និងេគាលបំណងជាក់ែស�ងរបInnere Führung េនក�ុងជីវិត
េយាធា្របចំៃថ� មានែចងេនក�ុងច្បោប់ បទប�� និងលិខ
គតិយុត�របស់េយាធា(...)”។

្របភព៖ េគហទំព័ររបស់សភាសហព័ន�អល�ឺម៉www.bundestag.de

េនថា�ក់អន�រជាតិ រហូតមកដល់េពលេនះមាន្រកមសីលធម៌ច
២ ែដល្រត�វបានេរៀបចំ ែដលមានែចង្រកបខណ�ស្រម
សីលធម៌វិជា�ជីវៈរបស់បុគ�លិកេយាធា ន
េ ក�ុងសង�មកន់លទ�
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ធិបេតយ្យ។ ទី១ ក�ុងឆា�ំ១៩៧៩ មហសន�ិបាតបានអនុម័តេ
្រកមអន�រជាតិស្រមាប់ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់៖ សូមអន្៦៥។ ្រកម
េនះែចងពី លក�ណៈទូេទមួយ និង្រត�វបានអនុវត�មិន្រតឹមចំ
បុគ�លិកេយាធាឯកសណា�នប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតែថមទំង
ម�ន�ីសធារណៈទំងអស់ ែដលេធ�ករេនក�ុងទីភ
អនុវត�ច្បោប់េទៀតផ

្របអប់ទី៦៥
្រកម្របតិបត�ិស្រមាប់ម�ន�ីអនុវត�

្រត�វបានអនុម័តេដយេសចក�ីសេ្រមចមហសន៣៤/១៦៩ េនៃថ�ទី
១៧ ែខធ�ូ ឆា�ំ១៩៧៩

មា្រ១-

្រគប់េពលេវ ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ ្រត�វបំេពញភារកិច

ច្បោប់បាន្របគល់ដល់ពួកេគ េដយបេ្រមសហគមន៍ និង
្រគប់រូបពីអំេពខុសច្បោប់ េដយមានករទទួលខុស្រត�វខ�ស់តមវ
របស់ខ�ួន។

មា្រ២-

េនក�ុងករអនុវត�ភារកិច�របស់ពួកេគ ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់

េគារព និងករពរេសចក�ីៃថ�ថ�ូរមនុស្ស និងរក្សោ និងេលកស�ួយ
មនុស្សរបស់បុគ�ល្រគប់រូ

មា្រ៣- ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ អចេ្រប្របាស់កមា�ំងែតក�ុងករណ
បំផុត និងត្រម�វឲ្យមានករបំេពញភារកិច�របស់ខ�ួនែតប៉ុ

មា្រ៤175

ប�
� ទក់ទងនឹងករសមា�ត់េនក�ុងវិជា�ជីវៈ ម�ន�ីអន

ច្បោប់ ្រត�វរក្សោករសមា�ត់ េលកែលងែតករអនុវត�ភារកិច� 
មានករែស�ងរកយុត�ិធម៌

មា្រ៥-

គា�នម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ណាមា�ក់ អចេធ�ទ

ញុះញង់ឲ្យមានករេធ�ទរុណកម� ឬអត់ឱនឲ្យអំេពេធ�ទរុណ
្រប្រពឹត�អំពីេឃារេឃ អមនុស្សធម៌ ឬបនា�បបេនា�ក ឬដក
ឬែថមទំងម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ មិនអចយកេលសថាអនុវត�តម
ថា�ក់េល ឬយកេលសថាជាកលៈេទសៈេលកែលង ដូចជា ្
មានស�ង�ម ឬករគ្រមាមកំែហងពីស�ង�ម ឬមានករគ្
ដល់សន�ិសុខជាតិ អស�ិរភាពនេយាបាយៃផ�ក�ុង ឬភា
សធារណៈេផ្សងេទៀត េដម្បីបានជាម ូលេហតុេដម្បីេធ�ទរ
្រប្រពឹត�អំេពេឃារេឃ អមនុស្សធម៌ ឬបនា�បបេនា�ក ឬដក
េនាះេឡយ

មា្រ៦- ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ ្រត�វធានានូវករករពរដ៏េពញេ
សុខភាពរបស់បុគ�លេនក�ុងមណ�លឃុំឃាំង និងជាពិេសស ្រត�
វិធានករជាបនា�ន់ េដម្បីធានាឲ្យមានករយកចិត�ទ
េវជ�ស�ស�ចំេពះបុគ�លទំងេនាះក�ុងករណីច

មា្រ៧-

ម�ន�ីអនុវតច
� ្បោប់ មិន្រត�វ្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយណ

ពួកេគ្រត�វ្របឆាំង និង្របយុទ�្របឆាំងជា ដច់ខតនូវអំេ
ែបបេនាះ
មា្រ៨-

ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ ្រត�វេគារពច្បោប់ និង្រកប

ពួកេគក៏ ្រត�វទប់ស�ត់ តមសមត�ភាពរបស់ពួកេគ និង្របឆាំង
ចំេពះក ររំេលភច្បោប់។ ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ ែដលមានេហត
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េជឿបានថា មានកររំេលភច្បោប់ពិត្របាកដែមន ឬជិតម
ច្បោប់េកតេឡង ្រត�វរយករណ៍អំពីប��ទំងេនះេទអជា�ធ
េហយេបចំបាច់ ្រត�វរយករណ៍េទអជា�ធរដ៏សម�សបដៃ
ស�ប័នដៃទេទៀតែដលមានសិទ�ិអំណាចក�ុងករេសេរ ឬផ�ល់ស

កំណត់សមា�ល់៖ មា្រតនីមួយៗៃន្រកម្របតិបត�ិេនះមានប��ូ
អត�ធិប្បោយ ែដ លមិន្រត�វបានសរេសរេនក�ុងែផ�កេនះេ
េនាះេទ។ េដម្បីអនឯកសរទំងមូល សូមច www.UN.org

្រកម្របតិបត�ិទ២គឺ្រកមសីលធម៌OSCE  ស�ីពីទិដ�ភាពនេយាប
និងេយាធាៃនវិស័យសន�ិសុ(សូមអន្របអប់ទ៦៦)។ ្រកមេនះ
្រត�វអនុវត� ចំេពះបុគ�លិកេយាធាៃនអង�ករវិស័យសន�ិសុខទ
េហយវ បានផ�ល់នូវករែណនាំស្រមាប់បុគ�លិកកង
្របដប់អវុធ។ ្រកមែចងថា បុគ�លិកេយាធា្រត�វេគារ
ៃននី ត្យោនុកូលភាព លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ អព្យោ្រកិតភាព 
មនុស្ស និងអនុេលមតមច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជាតិ
ចង�ុលបង�ញថា បុគ�លិកេយាធាអចចប់ឲ្យទទួលខុស្រត�
ចំេពះក ររំេលភច្បោប់មនុស្សធម៌។ េទះដូេច�ះក�ី ច្បោប់
ប�
� ជាេ្រ ចន ែដលស�ិតេនេ្រកមយុត�ធិកររបស់្របេ
ដូេច�ះ ្រកមេនះគឺជា្រកមឈនមុខមួយដ៏សំខន់ពក់ព័ន
អំណាចរបស់រដ� ែដល្រត�វបានករពរយា៉ង្រប�ង្របយ
េពលេនះ។ ចប់តំងពីប��រដ

OSCE

បានចុះហត�េលខេល្រកមេនះក�ុង ឆ១៩៩៤មក បណា�រដ

OSCE

បានបន�េរៀបចំជាបទដ�នស�ីពីរេបៀប េ្រជសេរស បណ�ុះប
ហ�ឹកហ�ឺន ឬប�
� ទ័ពរបស់ពួកេគ។ េនះ 
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វមានទំនាក់ទំនងជាម ួយចំណុចសំខន់ៗ េនក�ុង្រកមែ
ករកសងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ្របកបេដយវ
្រត�វ�សបេទតម ករ្រត�តពិនិត្យេលកងកមា�ំង្រប
តមែបប្របជាធិបេត

្របអប់ទី៦៦
្រកម្របតិបត�ិរប

OSCE ស�ីពីទិដ�ភាព នេយា-

េយាធាទក់ទងនឹងវិស័យសន�ិសុខ៖ ទិដ�ភាពសំ


ទស្សនទនដ៏ទូលំទូលយៃនកងកមា�ំងៃផ�ក�ុង មា
េសវចរកម� កងកមា�ំងព
ក់កណា�លេយាធា និង
ប�� តិទំងេនះ ប
�
� �ក់ពីភារកិច�របស់រដ�ក�ុងកររក្សោកងក
ទំងេនាះឲ្យស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ
ធិបេតយ្យ តមរយៈអជា�ធរែដលមានសិទ�ិ�សបច្បោប់
្របជាធិបេតយ(កថាខណ�ទី២០ និង២១)។



ករផ�ល់ ករអនុម័តយល់្រពមពីសភាចំេពះ
ករពរជាតិ និងករេលកទឹកចិត�ឲ្យមានករកត
ចំណាយេលេយាធា។ តមា�ភាព និងសិទ�ិទទួលបានព
របស់សធារណជននូវ ព័ត៌មាន ែដល ពក់ព័ន�ជាមួយកងក
្របដប់អវ(កថាខណ�ទ២២)។



អព្យោ្រកិតភាពនេយាបាយរបស់កងកមា�ំង្រប
(កថាខណ�ទី២៣)។
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បុគ�លិកកងកមា�ំង្របដប់អវុធ អចចប់ឲ្យទទួលខុ



លក�ណៈបុគ�ល ចំេពះក ររំេលភច្បោប់មនុស្សធម៌អន
(កថាខណ�ទី៣១)។
េទះជាក�ុងេពលមានសន�ិភាព និងេទះជាក�ុ



ស�ង�ម កងកមា�ំង្របដប់អវុធ ្រត
� វបានប��  
បណុះបណា�ល និងបំពក់ឧបករណ៍ េដ
�
យអនុេលមត
ប�� តិៃនច
�
្បោប់អន�រជា(កថាខណ�ទ៣៤)។

ករេ្រ ប្របាស់កមា�ំង េដម្បីបំេពញេបសកកម�សន�ិសុខៃផ



្រត�វែតសម�សបជាមួយត្រម�វករ។ កងកមា�ំង្របដ
្រត�វយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ បំផុតេដម្បីបេ���សនូវេ្រគា
ដល់ជនសុីវិល ឬ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ពួក(កថាខណ�ទី៣៦)។
កងកមា�ំង្របដប់អវុធ មិន្រត�វបានេគេ្រប្របាស់េដម្



ករអនុវត�សិទ�ិមនុស្ស និងសិទ�ិពលរដ�េដយសន�ិវិធី និង�
ច្បោប់បានេឡយ ឬេដម្បីដកហូតអត�ស��ណជាតិ
វប្បធម៌ ភាស ឬជាតិពន�ុពី្របជាពលរដ�ប
(កថាខណ�ទី៣៧)។

្របភព៖ ្រកម្របតិបត�ិរ OSCE ែផ�កទី

VII និង VIII។ សូមអន៖

េគហទំព័ររបស់  OSCE៖  www.osce.org និងេគហទំព័រ្រកម្របតិបត�ិរបស
OSCE៖ 

http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/

buda94e.htm#Anchor_COD_65130

យុត�ធិករេយ
លក�ខណ�ស្រមាប់ដក់ពិន័យេយាធា ែផ�កេលលក�ខណ�ជា
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ែដលេចញមកពី  លក�ណៈពិេសសៃនេបសកកម�េយាធា
ឧទហរណ៍ េយាធា និងសុីវិលមានទស្សនៈវិស័យខុសៗគា�
្រប្រពឹត�េល�សរបស់េយ
បុគ�លិកសុីវិលមា�ក់ មិនទទួលរងនូវករេចទ្របកន់្រព
ចំេពះករេដរេចញពីករងរែដលបានចត់តំងឲ្យេធ� ឬ
បានបំេពញនូវករងរេនាះេអយប
្របធានស�ប័នអច្រគាន់ែត បេណ�ញេចញនូវបុគ�ល
ចំេពះករបំេពញករងរមិនបានល� របស់បុគ�លិ
និងអចបដ ិេសធមិនផ�ល់នូវករគាំ្រទគា
េពលគាត់េទដក់ពក្យេនកែន�ងេធ�ករេផ្សង ក៏ប៉ុែន�្រ
េនាះមិនបានប�ឹងគាត់េទតុលករ្ រពហ�ទណ�េនាះេ
បុគ�លិកេយាធាវិញ ្រត�វទទួលរងនូវករេចទ្របកន់
ចំេពះករចកេចញពីតំែណងរបស់គាត់ ឬមិនបានបំេពញនូវភា
ែដលបានចត់តំង េដយអនុេលមត មបទដ�ន និងលក�
ចំនួន។ ករ្រប្រពឹត�ែបបេនាះមិន្រតឹមែត្រត�វបានេ ចទ្
េបាះបង់េចលភារកិច�ប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែត្រត�វបានេ ច
បានេធ�ឲ្យ ប៉ះពល់ដល់សុវត�ិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់បុ
េយាធាដៃទេទៀតផងែដរ។ មានឧទហរណ៍េផ្សងេទៀតៃនបទេ
េយាធា ែដលមិនបានទទួលស�ល់េនក�ុងសង�មសុីវិល ក�ុងេ
ករបេង�តប��ីេឈ �ះទហនែក�ង

កររត់េចលជួរ ករឈ

េដយគា�នច្បោប់ ករមិនេគារពចំេ ពះថា�ក់េល ករចេ
ស�ប់បង�ប់ ករជួយដល់ខ�ំង និងករេដកេពលយាម
ប�
� េនះ បង�ជាកង�ល់ដ៏ធំមួយថាេតបទេល�សអ�ីខ�ះគួរស�ិតេ
េ្រកមយុត�ធិករេយាធា េហយបទេល�សដូចេម�ចខ�ះគួរ
េ្រកមយុត�ធិករសុីវិល។ ជាេគាលករណ៍ េគគួរេ្របត
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ក�ុងរេបៀបកំហិតមួយ េហយេគគួរេ្រប្របាស់យុត�ធិក
តុលករសុីវិលឲ្យបានេ្រចនតមែដលអចេធ�ប ាន។ យ
េយាធាគួរ្រត�វបានរិតត្បិត្រតឹមបទេល�ស ែដលបាន្រប្រពឹ
េពលកំពុងអនុវត�មុខងរេយាធា េហយ្រកមសីលធម៌េយាធា
ភាព្រត�តគា�តិចបំផុតជាមួយច្បោប់្រពហ�ទណ�
វសំខន់ខ�ំងណាស់ក�ុងករគូសប��ក់ថា េនក�
ភាគេ្រ ចន េនក�ុងកងកមា�ំង្របដប់អវុធតុលករេយា
ជាែផ�កមួយៃនសលក�ីតុលករ ែតក៏ជាសលក�ីរ
ែផ�កមួយៃននី តិ្របតិបត�ិ។ េនះមានន័យថា េច្រក
ញឹកញាប់ មិន្រត�វបានែតងតំងតមរយៈបទប��ត�ិតមរដ�ធម
និង លក�ខណ�ៃនករែតងតំងេច្រកមេនាះេទ។ េទះដូេច�ះក�ី 
ចងចំថា េនក�ុង្រគប់ករណីទំងអស់ តុលករេយាធាគ
ពិនិត្យតមដនេដយែផ�កតុលករ។ េនក�ុង្របេទសភា
េធ�ដូេច�ះ តមរយៈករបេង�តនូវសលឧទ�រណ៍សុីវិល េនេ
ករប� ឹងទស់ចំេពះយុត�ធិក
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី

្រត�វពិនិត្យេមល
១. បុគ�លិកេយាធា បានេធ�សម្បថថាខ�ួនមានស�ម ីភក�ិច
ធម�នុ ��  នីតិរដ� និងស�ប័នរដ� ប៉ុែន�មិនែមនមានស�មីភក�ិចំេពះបុ
េនាះេទ
២. េនក�ុងករបណ�ុះបណា�លេយាធា ្រត�វែតមានក
រប
អំពី តៃម�ៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងច្បោប់ស�ីីសិទ�ិពលរដ� និងច្
ព
ពី មនុស្សធម៌
៣. ម�ន�ីេយាធា មិន្រត�វអនុ��តឲ្យក�យជាសមាជិក
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៤. ករេ្រ ជសេរសទហ នថ�ី និងម�ន�ីថ�ី្រត�វែផ�កេលវិជា
៥. ្រត�វដក់ឲ្យ�សបច្បោប់នូវភារកិច�របស់េយាធាក�ុងករម ិនេគ
តមបទប
� �ខុសច្បោ(បទេល�ស) និងេធ�ទុក�បុកេម�ញ។
៦. ្រកមសីលធម៌របស់េយាធា ្រត�វមានលក�ណៈជាករអនុ
ស�័្រគច ិត� ែដល្រត�វគាំ្រទេដយ្រកម្របតិបត�ិដ
៧. ្រត�វមានកររិតត្បិតសមភាពរបស់យុត�ធិករេយាធា
េធ�បាន េហយេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករេយាធាជា
ប�ឹងទស់េនក�ុងតុលករ្រពហ�ទណ�សុ
៨. េសវសន�ិសុខនីមួយៗរបស់រដ� ្រត�វចប់ឲ្យទទួលខុស្រត
ចំេពះម ុខច្បោប់ និងទំងចំេពះករអ(សូមអនជំពូកម ុនអំពី
គណេនយ្យភាពរបស់េយាធានី) េហយ្រត�វមានច្បោប់ែចងអំព
មានយន�ករគណេនយ្យភាពៃផ�ក�ុង ស្រមាប់េសវសន�ិ
អនុ��តឲ្យមានករពិនិត្យេឡងវិញៃផ�ក�ុងៃនករ្រប្រពឹត�ខុសឆ
ពក្យបណ�ឹងសធារណៈ

្រពមទំងករដក់េទសចំេពះអ

្រត�វផងែដរ។ ្រត�វពិនិត្យេមលថា យន�ករែបបេនាះបានអនុវត�នូ
របស់ពួកេគ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ ្រត�វពិនិត្យេមលថាសភា
មានករេសុបអេង�តេដយឯករជ្យ េហយជនសង្ស័យ្រត�
ជំនុំជ្រមះ

សិទ�ិពលរដ�របស់បុគ�លិកេយា
 រិតត្បិតេដយច្បោប់ ចំេពះសិទ�ិពលរដ�របស់បុគ�លិ
េដម្បីធានាភាពេ្រត�មខ�ួនរួចរល់ និងអព្យោ្រកិតភ
សន�ិសុខ។
 េទះដូេច�ះក�ី ្រត�វចងចំថា ករកត់បន�យនូវសិទ�
ណាមួយ ្រត�វែតមានទំនាក់ទំនងេដយផា�ល់ជាមួ
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និង ភារកិច�ដ៏ជាក់លក់របស់េសវសន�ិស. ករកន់ក
ផា�ច់ម ុខេលកងកមា�ំងសន�ិសុខេនក�ុងសង
 ករអនុវត�េលក ររិតត្បិតេលសិទ�ិពលរដ� ្រត�វេបកផ�ូវឲ្យមាន  
ករេដះ�សយនូវបណ�ឹងសរទ

ករេគារព
 ច្បោប់្រត�វែចងថាបុគ�លិកេយាធា រួមទំងអ�កែដល
មានភារកិច�មិនេគារពេធ�តមបទប��ខុសច្បោប់ និងអស
និងបទប�
� ែដលផ�ុយពី ច្បោប់សិទ�ិម នុស្សអន�រជ
 ្រត�វពិនិត្យេមលថា វមាន្របព័ន�ដក់វិន័យេទេល
េយាធាណាែដលអនុវត�ផ�ុយពីខងេល េនក�ុងេសវសន

ករបំពន និងអំេពពុករល
 ្រត�វចត់វិធានករភា�ម ្របសិនេបមានេរឿងអ�ស�វ
ពុករលួយ និងអំេពហិង្សោេកតេឡងេនក�ុងកងកមា�ំងសន�ិ
 ធានាថា មានករេសុបអេង�តសុីជេ្រមនិ
េហយេបចំបាច់ មានករសេ្រមចដក់េទសេដយមិន
ស�ប័នមានសមត�កិច
 បេង�តច្បោប់ ែដលហមឃាត់េយាធា និងបុគ�លិកេសវស
េផ្សងេទៀត មិនឲ្យេធ�ករង២ ឬចូលរួមេនក�ុងករ
ពណិជ�កម�ឯកជន ឬ្រក/អង�ករ
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ជំពូកទី ២៦
ករ្រគប់្រគងបុគ�លិកេនក�ុងវិស័យសន�

ករងរេយាធា គឺជាករងរមួយែដលត្រម�វឲ្យមា
នូវករលំបាកធំៗខ�ះ ដូចជាករលំបាកែផ�ករងកយ ក
កែន�ងជាេទៀងទត់ ករចកឆា�យពី្រគ�សរ ជាេដម។ សភា
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េយាធ“មិនែមន្រគាន់ែតជាករងរមួយេផ្” េនាះេទ។
ករ្រគប់្រគងបុគ�លិកដ៏សម�សប រួមទំងករេ្ រជសេរស ក
ស្រមាំង ករែបងែចកបុគ�លិក ្របាក់ឈ�ួល ក របណ�ុះបណា
្របព័ន�េលកទឹកចិត� សុទ�ែតសំខន់ដល់ករេរៀបចំនូវវិស័យសន�ិស
មួយ្របកបេដយវិជា�ជីវៈ េដយេគារពតមេ
្របជាធិបេតយ្យ និងេគារពនីតិរដ � និងឧត�មភាពសុ
សភា ្រត�វតមដនេលករ បេង�ត និងែថរក្សោេសវសន�ិ
េដយវិជ ា�ជីវៈ។ពួកេគគួរធានាថា ្រត�វមានករេរៀបចំ និ
ែផនករ្រគប់្រគងបុគ�លិក ែដលនាំេទរកកមា�ំងករង
មានវិជ ា�ជីវៈ និងេគារព្របជាធិបេតយ្យ។ សភាគួរេធ�ករ្រត
បែន�មថាេត រដ�បាន្រប្រពឹត�េដយយុត �ិធម៌ែដរ ឬយា៉ងណ
បុគ�លិកេយាធា ពក់ព័ន�ជាមួយ្របាក់ែខ លក�ខណ
្របាក់ឧបត�ម� ្របាក់េសធននិ វត�ន៍ ជ

្របអប់ទី៦៧
ករ្រគប់្រគងបុគ�លិក៖ ម�ន�ីបេង�លស្រមាប់តំ
សភា គួរ្រត�វបានេគជូនដំណឹងអំពីចំណុចនានាៃនសំេណ
រដ�ភិបាលពក់ព័ន�ជាមួយករ្រគប់្រគងបុគ�លិក េន
សន�ិសុខ។
ប�
� េគាលនេយាបា យទ


េតសភា ្រត�វបានេស�សុំឲ្យេធ�ករអនុម័តយល់្រពមេ
នេយាបាយ្រគប់្រគងបុគ�លិក ស្រមាប់េសវសន�ិសុខ 
សំេណសុំថវិក្របចំឆា�ំ ឬេនក�ុងឯកសរេដយែឡ?
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េតេគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងបុគ�លិក និងេគាល

រចនាសម�័ន�កងកមា�ំង មានលក�ណៈជាក់ែស�ង និងសម
ជាមួយថវិក និងេសដ�កិច�ជាតិែដរ?
ចំណុចខ�ំង និងលក�ខណ�ទូេ


េតសភា មានបានកំណត់នូវចំនួនអតិបរមាៃនបុគ�លិក
ដូចជា កងកមា�ំង្របដប់អវុធ នគរបាល ឬេស
ែដរឬេទ?



េតសភា មានបានសេ្រមចេលករចំណាយជ
ស្រមាប់បុណ្យសក�ិនីមួយៗែដរ?



េតសធាណជន អចមានសិទ�ិទទួលបានន
នេយាបាយ្រគប់្រគងបុគ�លិកទំងអស់ែ?



េតសភា បានទទួលនូវ ព័ត៌មាន ពក់ព័ន�ទំងអស់ជាមួយ
ៃនបុណ្យសក�ិ ្របាក់ែខ មុខងរ តំែណងទំេនរ ។ល។ ែដ?



េតេគាលនេយាបាយកំែណទ្រមង់វិស័យសន�ិសុខ កំពុងេធ�
េដះ�សយនូវផលវិបាកសង�ម ពក់ព័ន�ជាមួយករ
បុគ�លិកេយាធាែដរឬ?

ករេ្រ ជសេរស និងករច្


េតករេ្រ ជសេរស ្រត�វបានេបកដល់្របជាពលរដ�្រគប់រ
េនាះក៏មាន�ស�ីែមនែដរឬ? េតច្បោប់មានែចងែបប
ែដរឬេទ?



េតមាន្របព័ន�េ្រជសេរសបុគ�លិក េដយចំហស្រមា
សន�ិសុខែដរឬេទ ែដលខុសពី ្របព័ន�េ្រ ជសេរសេដយបិទប
ែដលមានែតបុគ�លខ�ះៃនសង�ម អចដក់ព?



េតលក�ខណ�វិនិច�័យវិជា�ជីវៈ ្រត�វបានេ្រប្របាស់ែដរ ឬេទេ
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េធ�ករេ្រ ជសេរសេបក�?


េតមានសល់តំែណងទំេនរេ្រ ចនែដរឬេទ េនក�ុង
សន�ិសុខ?



េតមានអ្រតេបាះបង់ខ�ស់ែដរឬេទ បនា�ប់ពីមាន ក
េរសបឋម?

ប�
� ទក់ទងនឹងបុគ�លិ


េតេគាលករណ៍ឈនមុខែដលថា បុគ�លិកេយាធានឹ
េ្រជសេ រស និងតេម�ងឋនន�រសក�ិេដយែផ�កេលស�ៃដ 
គុណសម្បត�ិ្រត�វបានេគារពេធ�ត?



េតមាន្របព័ន�វយតៃម�វិជា�ជីវៈជា្របច?



េត្របព័ន�េនះមានតមា�ភាព សត្យោនុម័ត និងយុត�ិធម៌?



េតេសវសន�ិសុខ ផ�ល់នូវករទក់ទញ និងេលកទឹកច
ែដរឬេទ?



េតបុគ�លិកេយាធា ្រត�វបានហមឃាត់មិនឲ្យមានមុ
មួយេទៀតែដលមាន្របាក់ែខែដរ?



េតេមប�
� ករដឹកនាំ មានបទពិេសធន៍េនក�ុងសមរ
និងធា�ប់បេ្រ ម ករងរេនក�ុងេបសកកម�រក្សោ
បរេទសែដរឬេទ?



េតសភា ឬគណៈកម�ករសភាែដលពក់ព័ន�្រត�វបានព
េយាបល់េដយរដ�មន�ីក
�
រពរ(ឬរដ�ម�ន�ីពក់ព័ន
ដៃទេទៀត) ក�ុងករណីមានករែតងតំងឋនៈខ�ស់ ដ
អគ�េមប�
� ករែដរឬេ?

្របាក់េបៀរវត្
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េត្របាក់ែខរបស់បុគ�លិកេយាធាខ�ស់្រគប់្រគាន់ េបេ្រ

ជាមួយអ�កមានវិជា�ជីវៈេផ្សងេទៀត ែដលអចឲ្យេសវស
្របកួត្របែជងជាមួយ្រក�មហ៊ុនឯកជន េនេលទីផ្ស
បានែដរឬេ?


េត្របាក់ែខ បានេបកទន់េពលេវលែ?



េតបុគ�លិកេយាធា ទទួលបា ននូវរង�ន់េលកទឹកចិត�ែដរ
េទតមស�ៃដ  និងគុណសម្បត�ិរបស់ព?



េតស�ៃដពិត្របាកដរបស់បុគ�លិកេយាធា មានឥទ�ិពល
្របាក់េបៀរវត្សរ៍របស់ពួកេគែដរ?



េត្របព័ន�្របាក់េបៀរវត្សរ៍ មានតមា�ភាពស្រមាប់អ�ក
្របព័ន�េនះ និងស្រមាប់សធារណជនទូេទ?



េតមានប
� �អ�ីខ�ះទក់ទងនឹងករចូលនិវត�ន៍ និង្របព័ន�្
េសធននិវត�ន?



ទក់ទងនឹង្របាក់ែខ និងអត�្របេយាជន៍របស់បុគ�លិ
េតមានករេពញចិត�េពញេថ�ម ជាមួយកម�វិធីចូលនិវត
ែដរឬេទ? េតបុគ�លិកេយាធាបានទទួលអ�ីខ�ះ និងពួកេ
អ�ី ខ�ះេនេពលពួកេគចូលនិវត�ន ?

ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ភារកិច� និងទំហំៃនកងកមា�ំងសន�ិស


្រត�វពិនិត្យេមលថា ភារកិច�ែដលបាន្របគល់េទឲ្យ
្របដប់អវុធ ក៏ដូចជា ទំហំៃនកងកមា�ំង្របដ
វសម�សបគា�ជាមួយធនធានេសដ�កិច�របស់
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្របាក់េបៀរវត្សរ៍របស់កងកមា�ំងសន�


្រត�វពិនិត្យេមលថា ្របាក់ែខរបស់បុគ�លិក
និរន�រភាពែផ�កេសដ�កិច� និងមានលក�ណៈ្របកួត្របែជងេន
ទី ផ្សោរករងរ និងសមរម្យស្រមាប់ចិ��ឹ



្រត�វតមដនេមលថា ្របាក់ែខ្រត�វបានេបកជ



្រត�វចំថា ្របាក់ែខមិន្រគប់្រគាន់អចប៉ះពល់
េសវសន�ិសុខ និងមិនេលកទឹកចិត�ដល់យុទ�ជន វ័យេក�ងែដល
មានសក �នុព



្រត�វចងចំថា ្របាក់ែខមិន្រគប់្រ/ឬករបង់្របាក់ែខម
េទៀងទត់ អចនាំេសវសន�ិសុខេទរកសកម �ភាពពុករ
េកង្រប វ័�� និងអំេពហិង្



អត�្របេយាជន៍ែផ�កហិរ��វត�ុ និងបុព�សិទ�ិរបស់បុគ�លិកេយ
រួមទំងថា�ក់ដឹកនាំរបស់ពួកេគ មិន្រត�វបេង�តបានជា
ទឹកចិត� ដល់េសវសន�ិសុខឲ្យខិតខំរក្សោនូវឥទ�ិពលនេ
របស់ពួកេគេនាះេឡយ។ អត�្របេយាជន៍ែផ�កហិរ��វត�ុ 
បុព�សិទ�ិ ្រត�វមានតុល្យភាពជាមួយបុគ�លិករបស់រដ�ភិ
េទៀតផងែដរ។ បុព�សិទ�ិ ្រត�វ្របគល់េទឲ្យបុគ�លិក
សម�សបជាមួយលក�ខណ� និងករបំេពញភារកិច�េនតំ
េ្រគាះថា�



្រត�វពិនិត្យេមលថាេត មានរបបចូលនិវត�ន៍ដ៏គួរឲ្យេពញចិត
ឬេទ?
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ជំពូកទី ២៧
កំែណនទ័ព និងករបដិេស
្របកបេដយសម្បជ

រដ�ធម�នុ �� របស់រដ�េស�រទំងអស់ មានប��ូលនូវប�ត�ិមួ
�
យែដ
ែចងថា ករករពររដ�គឺជាភារកិច� និងជាករទទួ
្របកបេដយសីលធម៌ចំេពះ្របជាពលរដ�្រគប់រូប។ េនក�ុង
ភារកិច�ែបបេនះ គឺចងកតព�កិច�េដយច្បោប់ តមរយៈេ
េដយមានេគាលបំណងថា ្របជាពលរដ�្រគប់រូប្រត�វេ្រត�ម
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កងកមា�ំង្របដប់អវុធ េនេពលែដលរដ�ភិបាល្រត�
ចំបាច់។ ្របជាពលរដ�ជាប់កតព�កិច�ចូលបេ្(ភាគេ្រ ច
ជាបុរ)។ ប�� តិេនះមានែចងេនក�ុង
�
រដ�ធម�នុ�� និងមាននក
េ

ច្បោប់ែដលប��ក់

 អ�កណាខ�ះ ែដល្រត�វចូលបេ្ រមេ
 រយៈេពលបេ្រមេយា
 ករពន/ករេលកែលងករចូលបេ្ រមេ
 នី តិវិធីៃនករេ្រ ជសេរ
 េទសចំេពះករេគចេ
 អយុអប្បបរមា និងអតិប
េ្រកពីេនះ ្របេទសភាគេ្រចនបានប��ូលេទក�ុងច្បោប
បដិេសធមិនកន់អវុធ គឺករបដិេសធ្របកបេដយសម្បជ��
ករេ្រ ជសេរសេទបេ្រមេសវ
អត�្របេយាជន៍ និងភាពេពញចិត�េពញេថ�មចំេព
ចូលបេ្រមេយា
្របេទសភាគេ្រចន បន�េ្រជសេរសកងទ័ព។ មូលេហតុដ៏សំ
មួយគឺថា ្របេទសទំងេនាះបានចត់ទុកករេ្រជសេរសេ
ជាធាតុដ៏មានតៃម�មួយៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងវប្បធ
ក៏ ប៉ុែន�មកដល់េពលេនះ ករេ្រ ជសេរសទ័ពកំពុងរងករតវ៉េន
្របេទសេលពិភពេលក។ សំណួរស្រមាប់ពិភាក្សោេដញេដ
សរៈ្របេយាជន៍ និងករេពញចិត�េពញេថ�មក�ុងករចូលបេ្រម
ក�ុងកងទ័ពដ៏ ទំេនប េដយសរជេមា�ះ្របដប់អវុធម
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ថ�ីៗ។ ្របេទសមួយចំនួនបានលុបេចល ឬម ានបំណងលុបេច
ករេកណ�ទ័ពក�ុងេពលអនាគតដ៏ខ�ី។ សូម្បី្របេទសបារ
ជា្របេទសមួយ ែដលប“បេង�ត” ឲ្យមានករេកណ�ទ័ព េន
សម័យទំេនបេនះ ្របេទសេនះបានលុបេចលករេកណ�ទ័

េនក�ុងឆា�២០០១។ ខ�ះបានទស្សន៍ទយពីករប��ប់េទៃន
មហជន ែតវនឹង្រត�វជំនួសេដយកងកមា�ំងស�័្រគចិត�ទំង
មានទ្រមង់តូច េ្របបេច�កេទសខ�ស់ និងអចចល័

្របអប់ទី៦៨
េសវេយាធាជុំវិញពិភព
ករទទួលខុស្រត�វចំេពះករចូលបេ្រមកងទ័ព៖ េនក�ុ
ភាគេ្រ ចន អយុចប់ េផ�មចូលបេ្រមេ១៨ឆា�ំ ែតេនក�ុង្រប
ខ�ះអយុចូលបេ្រ មេយាធ១៦, ១៧, ១៩ ឬ២០ឆា�ំ។ សព�ៃថ�្របេ
មួយចំនួនទទួល�ស�ីេធ�ជាកងទ័ពកំែណនផងែដរ
រយៈេពលៃនករចូលបេ្រ មកងទ័ព៖ ជាធម�តមានរយ៦ែខរហូត 
ដល់ ៣ឆា�ំ។
ករបដ ិេសធ្របកបេដយសម្បជ��ៈ និងេសវជំនួស៖ ្របេ
ពក់កណា�លពិភពេលកទទួលយកករបដិេសធ្រប
សម្បជ� �ៈ និងមានេសវ ជំនួស។ ក�ុងករណីភាគេ្រចន មាន
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េទសជាប់ពន�នាគារចំេពះករបដិេសធមិនចូលបេ្

្របភព៖ របាយករណ៍របស់អគ�េលខធិករែដលបានេរៀបចំ
តមេសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈកមា�ធិករ១៩៩៥/៨៣ UNCHR
១៩៩៧។ E/CN.4/1997/99

ទិដ�ភាពវិជ�មាន និងអវិជ�មានៃនកំែណនទ
េនេពលេយងេធ�វិភាគអំពីទិដ�ភាពវិជ�មាន និងអវិជ�ម
ករេកណ�ទ័ព តំណាងរ�ស�អចគិតដូចខង
េហតុអ�ី ្រត�វរក្សោកំែណន?
មតិគាំ្រទចំេពះកំែណនទ័ពមានដូចខង
 កំែណនទ័ព ជាញឹកញាប់មានករពក់ព័ន
គំនិតៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ ពីេ្រពះ វជាកតព�ក
ច្បោប់មួយ និងករទទួលខុស្រត�វ្របកបេដយស
ស្រមាប់្របជាពលរដ�មា(ភាគេ្រ ចនគឺជាប) និង
េដយសរ េគចង់អនុវត�េដយេស�ភាពចំេព
ពក់ព័ន�ទំងអស់៖ អ�កែដលមានកតព�កិច�ចូលបេ្រម
េដយមិនគិតពីវណ�ៈ សសនា ឬពូជសសន៍េឡ
េនក�ុង្របេទសខ�ះ កតព�កិច�េនះមិនគិតពីេភទេនា
េ្រពះករចូលបេ្រមទ័ពេនះ វសំខន់ស្រម ាប់
និង�ស�ីេសៗគា�
�
 ទហនែដលបានេ្រជសេរសេហយ ក៏ជា្របជាពលរ
ឯកសណា�ន េហយវត�មានរបស់ពួកេគជួយទប់ស�ត់
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កមា�ំង្របដប់អវុធពីករក�យជារដ�មួយេនក

ដូេច�ះ ករេកណ�ទ័ពអចចត់ទុកថា វបានផ្សោ
លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ រវងសង�ម និងកងកមា�ំង
អវុធ

 និយាយជា ទូេទ ករេកណ�ទ័ព្រត�វចំណ
កងទ័ពស�័្រគច ិត� េដយសរែត្របាក់ែខរប
ែដលបានេ្រ ជសេរស ទបជាង្របាក់ែខទហនស�
ឆា�យណាស
 កំែណនទ័ពេនះ វេធ�ឲ្យមានករ្រូលផ�ុំ្របជ
មប
មកពី ្រគប់�សទប់ និង្រគប់ទីកែន�ងៃនសង�ម។ ដូេច

ទហនែដល្រត�វបានេកណ� មាន្របវត�ិេរៀនសូ្
្របវត�ិបទពិេសធន៍ករងរច្រម�ះ េដយអ�
គណេនយ្យករ ឬវិស�ករ រហូតដល់ ជាងេឈ ឬកសិករ
អ�កែដលជាប់កំែណនទំងេនះ អចេ្របនូវគុណវុ
េរៀនសូ្រត និងបទពិេសធន៍ករងរទំងេនះ បាន
រួមទំង េនក�ុងអំឡុងេពលេបសកកម�រក្សោសន
េទៀតផង េហយពួកេគអចរួមចំែណកដល់ករកស
េហដ�រចនាសម�័ន� និងស�ប័នរបស់្របេទស
ជេមា�ះបានែថមេទៀតផ

េហតុអ�ី ្រត�វប��ប់កំែណនទ័?

ករសិក្សោរបស់េយងអំពីករេកណ�កងទ័ព េនជុំវិញពិភ
បានបង�ញនូវេហតុផលចម្បងៗដូចខងេ្រកម ែដលន
ករប��ប់នូវកងទ័ពមហជន និង្របព័ន�េកណ�ទ័ពេ
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 េនក�ុងរយៈេពល២៥ឆា�ំេនះ ជាពិេសស បនា�ប់ពីប��
េទៃនស�ង�ម្រតជាក់ កងកមា�ំង្របដប់អ
្របេទសជាេ្រចន បានរួមតូចេទៗ េនះវនា ំេ
សមាមា្រតដ៏តូចៃនករេកណ�ទ័ព ែដលចំបាច់េដម្ប
េនក�ុងកងទ័ព(េពលខ�ះ មូលេហតុអចបណា�លមកព
សធារណជន មិនេពញចិត�ចំេពះភាពអយុត�
រ ីកសយ េនក�ុងដំេណរករៃនករេកណ�ទ័)។
ជាពិេសស ្របេទសេនក�ុងតំបន់អឺរ-អត�ង់ទិកបានក
បន�យនូវកងទ័ពរបស់ខ�ួន។ ្របេទសេនក�ុងទ�ីបអ�ហ�
និងទ�ី បអសុី ទំនងជាបានេ្រប្របាស់នូវអត�្របេ
សន�ិភាព ែដល្របេទសរបស់ខ�ួនមាន បានេធ�ក
បន�យនូវចំនួនកងទ័ព បនា�ប់ពីស�ង�ម្រតជាក
ប��ប់េទ
 កងកមា�ំង្របដប់អវុធ កន់ែតម ានវិជា�ជីវៈខ�
និង មានករពឹងែផ�កេលបេច�កវិទ្យោទំេន
ជាញឹកញាប់ ចំបាច់្រត�វម ានបណ�

រយៈេពលែវង មុនទហនអចេ្រប្របាស់នូវ្របព័
ដ៏ ទំេនប និងសុ្រគស�ញ។ ទហនែដលប
�
ាន

ជាទូេទ មិនបេ្រមកងទ័ពយូរេនាះេទ ដូេច�ះពួកេគអ
សូវេចះេ្របនូវអវុធយុទ�ភ័ណ�ដ៏ទំេនបទំងេនះ ដូេច
េហយបានជាកងទ័ព មានទំេនារេទរកករេជឿជ
ទហនស�័្រគចិត�អជីពេ្រចនេឡ
 េបសកកម�រក្សោសន�ិភាព ត្រម�វេយាធាមិន
ជំនាញេយាធា ជាមូលដ�នប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែតត
ពួកេគក៏ េចះជំនាញចរច និងជំនាញដៃទេផ្សងេទៀតែ
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អ�កជាប់កំែណនភាគេ្រចន បេ្រមកងទ័ពរយៈេពលខ�ី
មិនអចទទួលបាននូវជំនាញ និងបទពិេសធន៍្រគប់
ែដលអចចូលរួម េនក�ុង្របតិបត�ិករគាំ្រទសន�ិ
មានលក�ណៈស�ុ្រគស�ញ េនក�ុង្របេទសេ្រក

បានេនាះេ

 េនក�ុង្របេទសខ�ះ រដ�ធម�នុ��ហមឃាត់មិនឲ្យេ្រប
ទហនកំែណន េដម្បីករពរទឹកដីរបស់្របេទស ន
អនុ��តឲ្យតំងព្រងយទហនកំែណន េន
េនាះេទ

្របអប់ទី៦៩
ករេធ�ទុកបុកេម�ញេលទហនកំ
េនក�ុងករបេ្ រមេយាធា ឋនានុ្រកមមិនផ�ូវករែតងេ
ទហនកំែណនវ័យេក�ង និងទហនកំែណនវ័យចំណ
ឋនានុ្រកមមិនផ�ូវករែបបេនះ វសំខន់ខ�ំងណាស់ ពី
កំែណនវ័យចំណាស់ បេ្រង�នទហនកំែណនវ័យេក�ងអំពីវិធាន
ទមា�ប់របស់កងទ័ព។ វបេង�តបានជា�សទប់សង�មមួយរបស់
េទះដូេច�ះក៏េដយ េនក�ុងករណីជាេ្រចន ទហនកំែណនវ័
បានបំពនដល់ឋនានុ្រកមមិនផ�ូវករេនះ េដម្បីអត�្របេយ
របស់ខ�ួន េដយបង�ំទហនវ័យេក�ងេធ�ករជំនួសពួកេគ និងេធ�
ពួកេគ។ ្របសិនេបមិនបាន្រគប់្រគងេដយម�ន�ីេយាធាបាន
ឋនានុ្រកមមិនផ�ូវករេនះ អចេទហួសពីករ្រគប់្រគង
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ឲ្យេកតមានស�នភាព

ែដលទហនកំែណនវ័យេក�ងេធ�

ជាមួយករេធ�បាប អំេពហិង្សោេលរងកយ និងករបំភិ
េយាងតមអង�ករកំែណនទ័ពៃន្រក� ម្របឹក្សោ (ECCO) ករេធ�បា
គឺជាប
� �ដ៏ធំមួយស្រមាប់ទហនកំែណនវ័យេក�ង េដយេ
វេធ�ឲ្យមានរបួសស�ម ឬពិកររហូត និងអចបណា�លឲ្យស�ប
អត�ឃាត។ េដម្បីេធ�ករករពរទហនកំែណន និងេដម្បីេក
របស់កងទ័ព ករេធ�បាបែបបេនះ្រត�វែតេធ�ករទប់ស�ត់តម
្រគប់្រគងដ៏តឹងរឹងពីម�ន�ីេយាធា។ េលសពីេនះ ស�ប័ន្រត�តព
តមដនខងក�ុង និងខងេ្រក្រត�វដក់េទសក�ុងករ
េកតេឡង និង្រត�វស �រនីតិរដ�េនក�ុងកងទ័ពេឡងវ

្របភព៖ Ilona

Kiss សិទ�ិជាប់កំែណនេនក�ុងេពលមានសន�ិភាព

២០០១ េនក�ុង www.dcaf.ch និង ECCO (សូមអនេសៀវេភេខ�ស�ី
សិទ�ិរបស់អ�កជាប់កំែណន េនក�ុងអឺរ៉ុបកណា�ល និងខងេកត
១៩៩៦ http://www.xs4all.nl/~ecco/)

ករបដ ិេសធ្របកបេដយសម្ប(CO) និងេសវជំនួស
្របជាពលរដ�ខ�ះ ចង់េគចេវសពីកតព�កិច�របស់ពួកគក�ុ
េ

ករពរម ាតុភូមិ េដយែផ�កេល្រកមសីលធម៌េផ្សងៗ

ខ�ួនកន់សស(“មិន្រត�វសមា�ប់ជីវិតម នុស្ស” ឬជំេនឿស៊ុប
ផា�ល់ខ�ួន(្រត�វ្របកន់ធម៌អហ)។     ជាផលវិបាក អ�កទំងេនះ្
ទទួលរងនូវទណ�កម�ដ៏ធ�ន់ធ�រ រួមមាន ទណ�កម�េលរងកយចំ
ករមិនេគារពតមបទប��របស់រ
េនក�ុងពក់កណា�លសតវត្សរ៍ចុងេ្រកយ
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គំនិតទក់ទងនឹ

បដិេសធមិនចូលរួមេនក�ុងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងកន
បានេលចេឡង និង្រត�វបានេគទទួលយ កយា ៉ងទូលំទូ
េនក�ុងរដ�ខ�ះ េគបានែចងចំណុចេនះេនក�ុងច្បោប់ែថមេទៀ
និនា�ករេនះ វេកតេឡងទន�ឹមគា�នឹងករប��ប់នូវករចូល
កងទ័ពេដយជាប់កតព�កិច� េនក�ុងរដ�(អង់េគ�ស អល�ឺម៉ង់

េអៀកឡង់ដ៍ ហ�ំងឡង់ ែប៊លហ្សិក លុចហ្សំបួរ បារំង េអ

អុី តលី និងព័រទុយហ)។
េគឲ្យនិយមន័យដល់អ�កបដ ិេសធ ្របកបេដយសម្បជ��
អ�កែដល្របឆាំងករកន់អវុធ ឬអ�កបដិេសធមិនចូលរួមេន

ករហ�ឹកហ�ឺន និងេសវេយាធាណាមួយ។ េទះបីជាអ�

ទំងអស់ ្របកន់ជំហររបស់ខ�ួនេដយែផ�កេលមនសិករក៏ េ
ពួកេគ មានេហតុផលសសនា ទស្សនៈវិជា� ឬនេយាបាយេ
ស្រមាប់ជំេនឿរបស់ពួកេគផងែដ
េសចក�ីសេ្រមចរបស់សភ
េដយសរែតករបដិេសធ ្របកបេដយសម្បជ��ៈកន់
បានេគគាំ្រទេ្រចនេឡងៗ សភាៃនរដ�ខ�ះបានសេ្រ មចបេង�ត
េ្រកមកលៈេទសៈ ែដល្របជាពលរដ�្រត�វបានរដ�្រប
បេ្រមទ័ព ពួកេគអចេគចេវសពីកត�កិច�េនះបាន។ ដូចជាេន
សហរដ�អេមរិក និងរដ�េនអឺរ៉ុបខងលិចទំងអស់ េដយ្
្រកិចជា្របេទសចុងេ្រកយ ែដលទ

CO េនះេនក�ុងឆា�

១៩៩៧។
េនក�ុងរដ�ែដល CO មិន្រត�វបានេគទទួលស�ល់ ពួកេគទទួល
នូវករេចទ្របកន់ េដយយកេលសថា ពួកេគរត់េច
ក្បត់ជាតិ ែដលជាបទេល�២ ែដលមានជាប់េទសធ�ន់ធ�រ។ េនក

រដ�េផ្សងេទៀត មានករដក់េទស្រ ពហ�ទណ�(“ករមិនេគារ
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្របតិបត�ិតមេដយមិនរ”) េហយេទសេនះ្រត�វបានែចង
ក�ុងច្បោប់េយ
ករទទួលស�ល់ CO៖ អ�កណាជាអ�កសេ្រមច និងែ
េលេហតុផលអ�ី ខ�ះ?
នី តិវិធីក�ុងករកំណត់ថ CO មានដូចជា ករពន្យល់េហត
ពី ជំេនឿសសនារបស់ពួកេគ េតជំេនឿេនះវមានឥទ�ិពលអ�ីខ�ះមក
ជី វិតរបស់ពួកេគ េហយេតជំេនឿេនះវ្របឆាំងជាមួយករចូលប
កងទ័ពដូចេម�ចខ�ះ។ េសចក�ីសេ្រមចថាេត្រត�វទទួលឋ CO ឬ 
ក៏ មិនទទួលេនាះ វអ�ស័យេទេលគណៈកមា�ធិក រចំណុះឲ្
ករង(្របេទសស�ីស ្របេទសប៊ុលហ) ្រកសួងមហៃផ(្របេទស
ស�ូវ៉ន) ឬ្រកសួងយុត�ិធម៌(្របេទស្រក�)។
CO ក�ុងនាមជាសិទ�ិម នុស្សម
េនក�ុងែខេមស ឆា២០០០ បនា�ប់ពីមានេគាលករណ៍
េនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចេល១៩៩៨/៧៧ គណៈកមា�ធិក
សិទ�ិមនុស្សរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ បានដក់េចញ
មានករេបាះេឆា �តនូវេសចក�ីសេ្រម២០០០/៣៤ េដយទទួល
ស�ល់នូវសិទ�ិរបស់បុគ�ល្រគប់រូប ក�ុងករបដិេសធមិនចូលបេ្
កងទ័ពេដយេហតុផលសម្បជ��ៈ ថាជាករអនុវត�សិទ�ិេស
េដយ�សបច្បោប់ៃនករបេ��ញមតិ មនសិករ និងសស
ែដលមានែចងេនក�ុងេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមនុស
កតិកស��អន�រជាតិស�ី ពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ។ ក�ុង
១៩៩៣ គណៈកម�ករសិទ�ិមនុស្សអង�ករសហ្របជាជាតិ
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ស�ល់

CO គឺជាសិទ�ិមួយែដលេកតេចញមកពីមា្១៨ៃន 

កតិកស��អន�រជាតិស�ី ព“ករេ្រ ប្របាស់ទ័ពស�័ ្រគស
ប៉ះពល់យ ា៉ងធ�ន់ធ�រដល់េសរីភាពៃនមនសិករ និងសិទ�ិមានជ
េលសសនា ឬសិទ�ិមានជំ”។
គណៈកម�ករអង�ករសហ្របជាជាតិបាន ប��ក់បែន�ម
“េនេពលែដលសិទ�ិេនះ្រត�វបានេគទទួលស�ល់េដយ
ឬេដយទមា�ប់ េពលេនាះវមិនម
ខុសគា�រវងអ�កបដិេសធ្របកបេដយសម្បជ��ៈ េដយ
មូលដ�នថា ករចូលបេ្រមកងទ័ពជាករ្របឆាំងនឹងជំេនឿរប
ដូេច�ះ វនឹងគា�នក រេរសេអង្របឆាំងនឹងអ�កបដិេសធ្រប
សម្បជ� �ៈេនាះេ
េដយេហតុែដលពួកេគមិនបានបេ្រមកងទ័ពេនាះ”។
្របអប់ទី៧០
េសចក�ីសេ្រមច របស់គណៈកម�ករសិទ�ិមនុ
អង�ករសហ្របជាជាតិ១៩៩៨/៧៧៖ 
ករបដ ិេសធ្របកបេដយសម្បជ��ៈមិនចូលបេ្រម 
គណៈកមា�ធិក(...)

ចងចំ មានករទទួលស�ល់េនក�ុងេសចក�ី្របកសជាស
សិទ�ិមនុស្ស និងកតិកស��អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិ

នេយាបាយថា មនុស្ស្រគប់រូបមានសិទ�ិមានជីវិត េសរីភាព និង
ក៏ ដូចជា មានសិទ�ិេសរីភាពក�ុងករបេ��ញមតិ មនសិក និ
និងសិទ�ិមិន្រត�វបានេគេរសេអ(...)
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ទទួលស�ល់ថ

ករបដ ិេសធ្របកបេដយសម្បជ��ៈមិនចូលបេ

កងទ័ព ដក�សង់េចញពី េគាលករណ៍ និងេហតុផលៃនមនសិក
ជំេនឿដ៏ ស៊ុប មានដូចជា ជំេនឿេលសសនា សីលធម៌ មនុស្(...)។
១.

មានករចប់អរម�ណ៍ចំ

សិទ�ិរបស់មនុស្ស្រគប់រូបក�ុង

បដិេសធ្របកបេដយសម្បជ��ៈ មិនចូលបេ្រមកងទ័ពថាជាករ
សិទ�ិេសរ ីភាពបេ��ញមតិ មនសិក និងសសនា�សបច្បោប់ដ
មានែចងេនក�ុងមា១៨ ៃនេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីស
មនុស្ស និងមា្១៨ ៃនកតិកស��អន�រជាតិស�ី ពីសិទ�ិពលរដ� និ
សិទ�ិនេយាបា
២.

សូមស�គមន៍ ចំេពះរដ�ខ�ះែដលបានទទួលយកនូវករបដិ

្របកបេដយសម្បជ��ៈេនះ ថាជាករបដិេសធ�សបច
មិនមានករសួរេដញេដ
៣. អំពវនាវដល់រដ�ទំង ែដលមិនទន់មាន្របព័ន�ែបបេនា
បេង�តនូវស�ប័នេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េដយឯករជ្យ និងមិនលំ
ក�ុងករអនុ��តឲ្យមានករបដិេសធ ្របកបេដយសម្បជ��ៈក�
ជាក់លក់ េដយមិនមានករេរ សេអងរវងអ�កបដិេសធ្
សម្បជ� �ៈេដយេហតុផលពួកេគមានជំេនឿេផ្
៤. រំលឹកដល់រដ�ទំងឡាែដលមាន្របព័ន�កតព�កិច�ចូលបេ្រមកង
ែដលមិនទន់មាន បទប��ត�ិទក់ទងនឹងក របដិេសធ្រប
សម្បជ� �ៈ ្រត�វផ�ល់ដល់អ�កបដិេសធនូវទ្រមង់េផ្សងៗៃនេសវជ
ែដលសម�សបជាមួយេហតុផល ែដលពួកេគបដ ិេសធ ដូច
អ�កមិន្របយុទ� ឬជាអ�កជួយសេ�ង�ះដល់ជនសុីវិល េដម្
្របេយាជន៍សធារណៈ និងមិនែមនេដម្បីជាករដក់េ
៥.

សង�ត់ធ�ន់ថា រដ�ទំងឡាយ្រត�វ្របកន់យកនូវវិធានករ

នានាេដម្បីកុំដក់េទសពន�នាគារ ដល់អ�កបដិេសធ
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សម្បជ� �ៈ ឬដក់ទណ�កម�ដែដលៗចំេពះករខកខនមិនប
បេ្រមកងទ័ព និងរំលឹកថា គា�នបុគ�លណាមា�ក់្រត�វទទួលខុស្
ទទួលេទសម�ងេទៀតចំេពះបទេល�ស ែដលខ�ួនបានកត់េទស
រួចេហយ ឬ្រត�វបានេលកែលងេទសរួចេហយ �សបតមច្បោប
នី តិវិធី្រពហ�ទណ�របស់រដ�នីមួយៗេឡយ(...)។
េសចក�ីសេ្រមចេលខ១៩៩៨/៧៧ UNCHR

េសវជំនួស

រដ�ភាគេ្រ ចន ែដលទទួលស�ល់ឋនៈ CO បានផ�ល់នូវេសវ
ជំនួសឲ្យេសវេយាធាែដលមានែចងេនក�ុងច្បោប់។ េសវ
អចមានគំរ២ធំៗ៖
 ចូលបេ្រមកងទ័ពេដយមិនកន់អ
 ចូលបេ្រមស�ប័នខងសុខុមាលភាពសង�ម 
មន�ី រេពទ្យ ែថទំម នុស្សចស់ជរ អង�ករជនពិក
េពលខ�ះ ចូលបេ្រមករងរជ

NGOs

ឬ

អង�ករ

អន�ររដ�ភិបា

ជាធម�ត េសវជំនួសមានរយៈេពលែវងជាងេសវ
ឧទហរណ៍ េនក�ុង្របេទសបារំង វមាន២០ែខេហយ 
េសវេយាធាមានរយៈ១០ែខ។ េនក�ុង្របេទសអូ្រទីសវ
រយៈេពល ១២ែខ េហយេសវេយាធាមាន្រត៧ែខ។ េនក�ុង
្របេទសប៊ុលហ  �រី មានរយៈេ២៤ែខ េហយេសវេយាធាមាន
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េពលចេនា�ះ៦ េទ៩ែខប៉ុេណា�ះ

្របអប់ទី៧១
េសវជំនួស៖ ករណី្របេទសស�

្របេទសស�ីស គឺជា្របេទសមួយក�ុងចំេណាម្របេទសបីបួនេនក�ុង
ខងលិច ែដលេនេ្រប្របាស់កំែណនទ័ព។ កំែណនទ័ព្រត�វបា
េទក�ុងរដ�ធម�នុ� �(មា្រ៥៩.១) ច្បោប់ស�ី ពីអង�ករេយាធ១៩៩៥
និងច្បោប់ស�ី ពីេសវេយាធ១៩៩៥។ កំែណនទ័ព្រត�វបា
អនុវត�ចំេពះបុរសទំងអស់អយុចេនា�២០ ដល់ ៤២ឆា�ំ និ
រហូតដល់ ៥៥ឆា�ំស្រមាប់អ�កមានឋនន�រសក�ិ

េសវេយាធាម ានដំបូងមានរយ៤ែខ និង ៣សបា�ហ៍េរៀងរល២
ឆា�ំ រួមទំងលំហត់បាញ់កំេភ�ងេពញ មួយឆា�

ច្បោប់ស�ី ពីេសវ ជំនួសឆ១៩៩៦ ទទួលស�ល់សិទ�ិបដ ិេសធ្រប
េដយសម្បជ��ៈ េដយេហតុផលសីលធម៌ និងសសនា។ ្
ឧស្សោហកម� និងករងរទទួលពក្យសុំ ែដល្រត�វបានស
គណៈកមា�ធិករ ែដលមានសមា៣រូប ែដលបានេ្រ ជសេរសេចញព
សមាជិកចំនួន១២០រូបែដលបានេ្រ ជសេរសេចញពីករផ្ស
សរព័ត ៌មាន។ ្របែហ៥%ៃនអ�កែដលមានអយុជាប់កំែណន្រ
បានចុះប��ីថា COs។ ចំេពះអ�កែដលសិទ�ិរបស់ពួកេគ្រត�វចត់ទ
ថាជ COs មិន្រត�វបានទទួលស�ល់េនាះេទ ែតេនទទូចចង់
COs អច្របឈម មុខនឹងករជាប់េទសពន�នាគារ៤ េទ៥
ែខ។
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COs ្រត�វបំេពញេសវពលរដ�ជំនួសឲ្យេសវេយាធា។ េសវ
រយៈេពល ៤៥០ៃថ�េនក�ុងស�ប័នសធារណៈ និងឯកជនែដលបេ្រ
ផល្របេយាជន៍សធារណៈ ដូចជា មន�ីរេពទ្យ មណ�ល
មណ�ល�សវ្រជាវេនឯសកលវិទ្យោល័យ នាយកដ�ន

្របភព៖ ករិយាល័យអឺរ៉ុបស្រមាប់ករបដិេសធ្របកបេដ
(EBCO)
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
កំែណនទ័ព ឬគា�នកំែណនទ័?
 ្រត�វថ� ឹងែថ�ងយា៉ង្រប�ង្របយ័ត�ទំងគុណសម្បត�ិ និងគុណវ
�សបតមបរិបទៃន្របេទសរបស់អ�
 ក�ុងន័យេនះ ្រត�វចងចំនូវធាតុសំខន់ៗទំងឡាយ
េនក�ុងជំពូកេនះ និង្រត�វពិនិត្យេមលថាេតធាតុណាខ�
ពក់ព័ន�ជាមួយបរិបទៃន្របេទសរបស់អ
អ�កជាប់កំែណនទទួលរងនូវករបំពន ឬករ្រប្រពឹត�ែបបបនា
 ្រត�វចត់វិធានករជាបនា�ន់ ្រ បសិនេបមានអ�កជា
មា�ក់្រត�វបានរយករណ៍ថា បានទទួលរងនូវ
កររុកគួន ឬអំេពហិង្
 ្រត�វពិនិត្យេមលថា េតមានករេសុបអេង�តសុីជេ្រម
េហយ្របសិនេបចំបាច់ ្រត�វមានករដក់េទសេ
មានសមត�កិច� និង្រត�វអនុវត�េដយមិនបង�ង់យ
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 ្របសិនេប មិនទន់មានករិយាល័យបណ�ឹងករពរជាត
្របេទសរបស់អ�ក សូមពិចរណាេស�សុំឲ្យមានករប
ក រិយាល័យបណ�ឹងេនាះ េហយ្រត�វ្របគល់សិទ�ិអំណ
ក រិយាល័យេនាះ េដម្បីេធ�ករេដះ�សយនូវករ្រប្
ឬករបនា�បបេនា�កេទេលអ�កជាប់ក
ឋនៈ COs
 េធ�ករប
� �ក់ឋនៈផ�ូវច្បោប់ COs េនក�ុង្របេទសរបស់អ�
េហយ្របសិនេបអច សូមពិចរណាចត់វិធានករក
និយមន័យវេនក�ុងច្បោប់ ឬែកលំអច្បោប់ែដលម
 េនក�ុងបរិបទេនះ
្រត�វ្របាកដថាអ�កបានទទួលនូវព័ត៌មានថ�ី
ទក់ទងនឹងវិធីស�ស� េដម្បីេដះ�
សយប�� និងស
ផ�ូវច្បោប់ និងជាក់ែស�ងេនក�ុងរដ�េផ្សង
េសវជំនួ
 ្រត�វេផ��ងផា�ត់េមលថាេត េសវជំនួសមា នប��ូលេនក�ុ
េនក�ុង្របេទសរបស់អ�កឬេទ េហយ្របសិនេប

សូមពិ ចរណាប��ូលនិយមន័យរបស់វ េនក�ុងច្បោប់ ឬេ
ែកលំអច្បោប់ែដលមាន�ស

 េនក�ុងបរិបទេនាះ អ�ក្រត�វ្របាកដថាអ�កបា នទទួលនូវ
ថ�ីបំផុតអំ ពី វិធីស�ស� េដម្បីេដះ�សយប�� និងស
ផ�ូវច្បោប់ និងជាក់ែស�ងេនក�ុងរដ�េផ្សង
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ែផ�កទី

VIII

ធនធានសមា�រៈ
កេធ�ឲ្យសេ្រមចេដយេជាគជ
ករ្រត�តពិនិត្យត
្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេល
េផ�រអវុធ និងលទ�កម�អវុ
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ជំពូកទី ២៨
លទ�កម�អវុធ និងសមា�រៈេយ

េគាលនេយាបាយលទ�កម� ្រត�វេចញពីែផនករ និ
នេយាបា“ជាន់ខ�ស” ដូចជា យុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពីសន�ិ
េយាធាជាេដម។ រល់ត្រម�វករស្រមាប់អ វុធ ឬសមា�
ែត្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ េដយគិតពិចរណានូវផល
និងសរៈសំខន់ របស់វចំេពះេគាលនេយាបាយសន�ិ
ទស្សនាទនជាតិស�ីពីវិស័យសន�ិសុខ ជួយេធ�ឲ្យសេ្រមច
ស�ិរភាពេនក�ុងដំេណរករ្រគប់្រគងកិច�ករករពរជាតិ ន
នូវភាពអច្របេមលេម
េនក�ុងករេរៀបចំេគាលនេយាបាយករពរ ជាតិរយៈ
វសំខន់ណាស់ក�ុងកររក្សោនូវេគាល
េគាលនេយាបាយករពរជាតិ ឲ្យសម�សបជាមួយ
បានផ�ល់ឲ្យស្រម ាប់វិស័យករពរជាតិ និងរក្សោនូវត
វិស័យករពរជាតិ និងសង
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តមា�ភាពេនក�ុងលទ�កម�អ
េនក�ុង្របេទសកន់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យដ៏រឹងមាំ សកម�
ថវិកជា ទូេទ និងលទ�កម�អវុធជាពិេសស ្រត�វែតមានតមា
គណេនយ្យភាពចំេពះសធារណជន។ តមទ
គណេនយ្យភាពសធារណៈ វ្រត�វមានទំនាក់ទំនងស
រវងេគាលនេយាបាយ ែផនករ ថវិក ជាមួយនឹងលទ�កម�
េន្រគប់ទីកែន�ង ប��េនះេគមិនេធ�ទំង្របថុយ្របថានេ
ជាអកុសល េនក�ុង្របេទសភាគេ្រចន សភាមានអំណាច
ក�ុងប�
� លទ�កម�អវុធ
េនេពលផ�ល់មូលនិធិ ឬផ�ល់នូវសិទ�ិអំណាចដល់្របតិបត�ិ
លទ�កម� វសំខន់ណាស់ស្រមាប់សភាេធ�ករពិនិត្យ
នី ត្យោនុកូលភាពៃន្របតិបត�ិករែបបេនាះ ជាពិេសស្រត�វ
លិខិតូបករណ៍ ឬកិច�្រពមេ្រព�ងអន�រជាតិែដលរឹតត្បិតនូវករ
ករជួញដូរ ឬករេ្រប្របាស់នូវ្របេភទៃនអវុធខ�ះ ដូចជា 
មិនរ ីកសយអវុធនុយេក�ែអ៊(១៩៦៨) អនុស��្រក�ងអូតវ៉ស�ី
ករហមឃាត់ករ េ្រប្របាស់ ករស�ុកទុក ករផលិត ន
្រគាប់មីន្របឆាំងមនុស្ស និងបំផា�ញ(១៩៩៧) េសចក�ីសេ្រមច
របស់្រក�ម្រ បឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្របជា
អស់រយៈេពលជាេ្រ ចនឆា�ំមកេហយ ែដលសភាបាន
លំបាក េនក�ុងករេដះ�សយនូវភាពស�ុ្រគស�ញពក
ករគណនាតៃម�េលសមា�រៈករពរជាតិធំៗ។ ប��េនះវ
្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ និង្របេទសេងបពីជេមា�ះងយរងេ្រគា
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ផ�ត់ផ�ង់អវុធខងេ្រក និងខងក�ុង ែដលេធ�ករលក់ដូរផ
របស់ពួកេគក�ុងតៃម�ដ៏ េថាក និងមានកង�ល់បន�ិចបន�ួចអំពីលក�ខណ
ៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនតមែបប្របជា
ចំេពះមូលេហតុទំងេនះ សភាម ានចំណាប់អរម�ណ៍េ
ករបេង�តគណៈកម�ករពិេសស ឬអនុគណៈកម�ករទទួលបន�
ប�
� លទ�កម�អវុធ។ េដយេធ�ែបបេនះពួកេគអចេលកកម�
តមា�ភាពេនក�ុងដំេណរករលទ�កម�អវុធ និងបង�ំនីតិ្របតិបត�
គណេនយ្យភាពចំេពះ្របជាព
សភា មានប��េដយសររដ�ភិបាលមានករស�ក់េស�

បេ��ញនូវតួេលខ ពក់ព័ន�នឹងករមានអវុធធំៗធម�ត និងត្
ៃនករទិញអវុធធំៗធម�តទំង(យន�េហះចម្បោំង រថេ្
កំេភ�ងធំ ្របព័ន�រ៉ដ មីសុីល និងនាវចម្បោ)
េហយមួយែផ�កេទៀត រដ�ភិបាលមិនមានឆន�ៈក�ុងករផ្សព
សធារណៈនូវ្របេភទអវុធធន់តូច និងធន់�សល ែដលខ�
និង្រត�វេផ�រ(កំេភ�ង្រគាcalibre តូចជាង១០០ ម.ម)។
េនក�ុងដំេណរករទិញអវុធ ជាេគាលករណ៍ រដ�ភ
សហករជាមួយសភា េដម្បីធានាថា ែផនករទិញអវុធ
មហិច�ត វមិនដក់បន�ុកេលហិរ��វត�ុរបស់្របេទស

រយៈេពលែវង។ កម�វិធីទិ ញអវុធ គឺចត់ទុកដូចជា ករទិញដូរ្
សម្បត�ិសធារណៈដៃទេទៀតែដរ។ ដូេច�ះ មិន្រតឹមេ
អទិភាពប៉ុេណា�ះេនាះេទ វិស័យេផ្សងេទៀតក៏មានអទិភា
ដំេណរករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�ផងែដរ។ សភា្រត�វវយតៃម�
ប៉ះពល់ និងបន�ុកហិរ��វត�ុៃនករទិញអវុធេទេលសង�ម
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្របអប់ទី៧២
េហតុអ�ី សភាគួរយកច ិត�ទុកដក់ចំេពះករ េធ�លទ�ក�
ម ?
 េដយសរមានករពក់ព័ន�ជាមួយមូលនិធិ
 ករសេ្រមចអំពី្របព័ន�អវុធ វមិន្រតឹមែតជាប��ទ
ជំនាញបេច�កេទស និងសន�ិសុខប៉ុេណា�ះេនាះេទ ែត
ទក់ទងនឹងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចេលថវិក ែដល្រត�វ
េទេល“កំេភ�ង ឬបឺ” េហយ្របសិនេបវ្រត�វចំណាយ
“កំេភ�” េតជា“កំេភ�ង្របេភទអ” េតវតៃម�ប៉ុនា�ន េហ
េហតុអ�ី ចំបាច់ទិញកំេភ�ង្របេភទេនះជា
 ករទិញអវុធ មិន្រត�វបង�ជាបន�ុកដល់ហិរ��វត�ុរបស់្រ
េឡយ ទំងក�ុងរយៈេពលខ�ី និងរយៈេពលែវង(រួមទំងក
ចំណាយទូេទេពញមួយវដ�របស់វ)។
 ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភា ្រត�វេធ�ករថ�ឹ
តៃម�ៃនករចំណាយេលអវុធ េធៀបនឹងត្រម�វករក�ុង
សង�មកិច�។
 ដំេណរករលទ�កម�អវុធ្រត�វមានតមា�ភាព មានគណ
ចំេពះសភា េចៀសវងអំេពពុករលួយ េធ�ឲ្យខតបង់ និងរ
បំពនមូលនិធិសធារ
 ករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភា និងសធ
េទរកករកត់បន�យនូវេ្រគាះថា�ក់ ៃនករទិញអវុធ
មិន្រតង់េនក�ុងតំបន់
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េតកលៈេទសៈពិេសស្រត�វរក្សោជាករម?

េគាលករណ៍ៃនអភិបាលកិច�ល� ជាពិេសស តមា�ភាព ្រត�
ត្រមង់ទិសដល់ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយសធារណៈ ក�
ទិដ�ភាពទំងអស់រួមទំងទិដ�ភាពទក់ទងនឹងករលក់ ឬទិ
ផងែដរ។ ដូេច�ះវជាករចំបាច់ក�ុងករពិនិត្យេមលថាេត
ពិេសសអ�ី ខ�ះ ែដលអចេធ�ឲ្យករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�
ករពរជាតិក�យជាករណីេលកែលង េហយវចំបាច់្រត
ករសមា�ត់េន
េគាលករណ៍ែណនាំអំពីករលក់ និងទិញអវុធ ្រត�វែផ
េគាលករណ៍ៃនតមា�ភាព និងគណេនយ្យភាពស
មូលេហតុៃនភាពសមា�ត់ េនក�ុងដំេណរករៃនករេធ�េសចក�ីស
ែដលត្រម�វេដយ្របេទសជាអ�កផ�ត់ផ�ង់ ឬជាអ�កទទួល្រត�
បានច្បោស់លស់។ ្របសិនេបមូលេហតុែបបេនាះនាំេទ
ៃនអំេព ពុករលួយ េនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង-លក់អវុធ ហនិភ័
ែបបេនះ្រត�វែតកំណត់េឡងេដយភាគីទ២ េហយ្រត�វកំណត់
ផងែដរនូវវិធានករេដម្បីបេ���សនូវហនិភ័យទំ

្របអប់ទី៧៣
េគាលនេយាបាយ ដ៏េខ្សោយ ឬមិនច្បោស់លស់ៃនលទ�ក
ដំេណរករៃនករេធ�លទ�កម�អវុធមានលក�ណៈសមា�ត់ខ�ស់អច...
 ករពិនិត្យេទេលមូលេហតុៃនករទិញ្របព័ន�អវុធ មិន
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្រជ�ងេ្រជ
 ករមិនមាន្របសិទ�ភាព េនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចរបស់រដ
េដយវអចមានផលវិបាកមិនល�ចំេពះសន�ិសុ
និងតំបន់។
 ករសង្ស័យពី្របេទសជិត
 អំេព ពុករលួយេនក�ុងលទ�កម�អវុធ និងេសចក�ីសេ្រមចេ
លទ�កម�ទក់ទងនឹងសមា�រៈេយាធា្រគប់្
 មាន ករប៉ះពល់ដ៏ធ�ន់ធ�រដល់ទំនុកចិត�សធារណជនច
កងកមា�ំង្របដប់អវុធ ែដលអចនាំេទរកករបា
េករិ៍�េឈ �ះ និងមានភាពច្រម�ងច្រមាសែដលមិន

ករេធ�េសចក�ីសេ្រមច្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេលប��ល

េនក�ុងករណីៃនករទិញ្របព័ន�អវុធ េនក�ុងដំេណរករៃន
េសចក�ីសេ្រមចច ិត� េគ្រត�វកំណត់ និងប��ូលនូវវិធីស�
និងទិដ�ភាពដូចខងេ្រ

 ែបបៃនករវយតៃម�ករគ្រមាមក
 ទស្សនទន រយៈេពលែវងៃនករកសងសម
ករពរជា
 ករកំណត់នូវត្រម�វករសមា�រៈថ
 ករវិភាជន៍ថវិកស្រមាប់លទ�កម�
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 ករធានានូវគុណភាពបេច�កេទស និងដំេណ
សវនកម�េទេលសមិទ�ិផលេ្រកយពីលទ�កម�អ
 ករចំណាយទំងមូលេទេលវដ�ៃនលទ�កម�អវុធ រួ
ករែថទំ និងករេធ�ែកលំអ ឬេធ�បច�ុប្បន�ភាពអវ
 វយតៃម�េលសំណង និងករទូទត់េផ្
បេង�តនូវដំេណរករពិនិត្យតមដន និងេសេររបស់សភាេន
្រគប់ដំណាក់កលទំងអស់េនះ វនឹងកត់បន�យនូវឱក
ខតបង់ ករេកងបន�ំ ឬករបំពនេនក�ុង្របព័ន�ៃនករេធ�
សេ្រមចរបស់នីតិ្របតិបត�ិ។ េដម្បីអនុវត�ករ្រត�តពិនិត
្របកបេដយ្របសិទ�ភាព សភា្រត�វត្រម�វឲ្យរដ�ភិប
ដល់ពួកេគ អំពី ្រគប់ដំណា ក់កលៃនលទ�កម�អវុធទំង
េលសពី េនះ សភា្រត�វមានសិទ�ិសេ្រមចេលកិច�សន្យោ
ទំងអស់។ សភារបស់្របេទសហ�ំងឡង់គឺជាឧទហរណ៍
អង�នី តិប្ប��ត�ិមួយ ែដលពិន ិត្យតមដនរល់ដំណាក់កល
ៃនេសចក�ីសេ្រមចេលប
� �លទ�កម�អវុ(សូមអន្របអប់ទ៧៤)។
្របអប់ទី៧៤
េគាលនេយាបាយ្របេទសហ�ំងឡង់ស�ីពីករេធ�លទ�កម�ករ
ែផ�ក្រត�តពិនិត្យតមដនេ
្របេទសហ�ំងឡង់ មាន្របៃពណីរឹងមាំយូរអែង�ង និងករអនុវត�ដ៏ត
ៃនករ្រត�តពិនិត្យតមដនេដយសភា េទេលលទ�កម�ក
ជាេគាលករណ៍ រល់េសចក�ីសេ្រមចលទ�កម�ទំងអស់ែដលម
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េលសពី ២៥លនអឺរ៉ូ(្របែហល២៥លនដុល) ្រត�វឆ�ងកត់សភ
ដំេណករេនះ េគេហថានីតិវិធីទិញ។ រដ �ភ(ជាក់ែស�ងគឺរដ�ម�ន�ី
ករពរជ) ប�ូនលិខិតមួយែដលបាន
�
េ្រ ជសេរសេចញពី្របេភទទ
៤ (ក ខ គ និងឃ) អ�ស័យេលដំណាក់កលៃនករទិញ។ េដ

បាច់ពន្យល់លំអិត ដំណាក់កលខុសៗគា�េនះ វចប់េផ�មពីត្រ
្របព័ន�អវុធថ�ីមួ(ឬទិញអវុធថ�ីយកមកផា�ស់ប�ូរអវុធកំពុងេ)
រហូតដល់ សំេណធំសុំទិញ្របព័ន�អវ X ពី អ�កផលិត Y ជាេដម
សភា ចូលរួមេនក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចេន្រគប់ដ
ទំងអស់ៃនករទិញ។ ដូេច�ះ េនេពលែដលរដ�ភិបាលបង�ញ
ចង់ផា�ស់ប�ូរអវុធ ឬទិញអវ(ឬេលកេឡងអំពី ករចង់បាន្របព័ន�អ
េនះ ឬអវុធេន) សភាអចជំទស់ ឬែកស្រម�លនូវសំេណេ
េសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រក(ករផ�ល”េភ�ងេខៀវ”) ក៏ អច្រត�វបានជំទ
ឬែកស្រម�លផងែដរ េទះបីជាក់ែស�ងករណ៍េនះជាញឹកញាប់ក្
េឡងណាស់។ ភាគេ្រចន េចតនារបស់រដ�ភិបាលេនក�ុងដំ
ទំងមូល ្រត�វទទួលរងនូវឥទ�ិពលពីអក្៤តួ (ក ខ គ និងឃ) ែដល 
្រត�វបានពិភាក្សោេនក
ចំេពះគេ្រមាងធំៗែដលេលស១០០ លនអឺរ៉ូ នីតិវិធីពិេសស្រត�វប
បេង�តេឡង (“គេ្រមាង”) ែដលពក់ព័ន�កររយករណ៍កន់ែតល
និងញឹកញាប់េទកន់សភា។ ឧទហរណ៍ជាក់ែស�ងមួយៃនេរឿង
េចតនារបស់រដ�ភិបាលហ�ំងឡង់ ក�ុងករចូលរួមេនក�ុងដំ

េរៀបចំសំេណទិញយន�េហះវយ្របហររួម ែដលជាយន�េហះបន�
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យន�េហ F-16 របស់អេមរិក។ ក៏ប៉ុែន� វមានគេ្រមាងធំៗេផ្ស
ឧ. កងពលតូចចល័តទ័ពអកសរបស់្របេទសហ�ំង
ជាទូេទ វហក់ដូចជាថា េនក�ុង្របេទសហ�ំងឡ
បច�ុប្បន�របស់្របេទស ្រត�វបានវិនិច�័យថាវគួរឲ្យេពញចិត
ករពិភាក្សោអំពីបន�ុកហិរ��វត�ុ និងករ្រត�តពិនិត្យតម
េទេលដំេណរករ ែដលេពលខ�ះវមានលក�ណៈបេច�កេទសខ
េនក�ុង្រកបខណ�េនះ ស�ប័នករពរជាតិឯករជ្យបាន
ទក់ទងនឹងប
� �គុណភាព និង ឯករជ្យភាពៃនព័ត៌ម
រដ�ភិបាល និងករចង់បាន“ភស�ុតងេដម្បីយកមកជំទ” េដយ
ស�ប័នេនះ។ ចុងេ្រកយ ក៏មានករពិភាក្សោអំពីត

ឧស្សោហកម� និងអ�កប��ុះប��ូល និងករឆ�ងកត់សមាជ
កម�ករករពរជាតិ។  េទះដូេច�ះក៏េដយ េដ យមិននិយា
េរឿងអ�ស�វ វមិនមានេហតុករណ៍អ្រកក់ធំៗេកតេឡង
ទក់ទងនឹងប
� �េនះ

្របភព៖Jan Hoekema អតីតសមាជិកសភា ្របេទសហ�ំងឡង់ ២០០២
ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ករ្រត�តពិនិត្យតមដនលទ�កម
 ករ្រត�តពិនិត្យតមដនលទ�កម�អវុធរបស់សភា ្ត�វ
រ
េទក�ុងច្បោ

 ្រត�វពិនិត្យេមលថា េតករ្រត�តពិនិត្យតមដន
215

េលវិស័យសន�ិសុខ បាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយឬេទ េហយវ
ដណ�ប់រល់ទិដ�ភាពទំងអស់ៃនលទ�កម�ែដរឬេទ េដយេ
ករយកចិត�ទុកដក់ជាពិេសសេ
-

ត្រម�វករែផ�កសន�ិសុ

-

ផលវិបាកែផ�កនេយាបាយេនក�ុងតំបន់ ដូចជា ក

-

្របណាំងសព�វុធេនក�ុងតំ

បន�ុកថវិក(រយៈេពលខ�ី  និងរយៈេពលែវង) និង
ឥទ�ិពលេទេលឧស្សោហកម�ជាតិ េនក�ុងវិស័យ
និងសធារណ

តមា�ភាព និងគណេនយ្យភាពេនក�ុងលទ�ក ម�ស
 ្រត�វេធ�ឲ្យ្របាកដថា សភាមានេយាបល់េនក�ុងដំ
លទ�កម�សព�វុធ និងសមា�រៈេយ
 ត្រម�វឲ្យមានវត�មានសភា ឬគណៈកម�ករមានសមត�ក
សភា ក�ុងករណីចំបាច់ េដយមានរបាយករណ៍លំអ
ទក់ទងនឹងករមានសព�វុធធំៗធម�ត និងមាន
ែផ�កបេច�កេទស (យន�េហះចម្បោំង រថេ្រកះ កំេភ
្របព័ន�រ៉ដ មីសុីល និងនាវ) និង្របេភទកំេភ�ងធន់តូ
និង�សល(កំេភ�ង្រគាប់តូច១០០ ម.ម) រួមទំងមូលេហត
ៃនករទិញសព�វុធថ�ីៗទំងេ
 ្រត�វេធ�ឲ្យ្របាកដថាសភាទទួលបាននូវឯកសរព
ែផនករកសងសមត�ភាពករពរជាតិរយៈេ
 ្រត�វេធ�ឲ្យ្របាកដថា ប��ទក់ទងនឹងករសមា�ត់េន
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្រពមេ្រព�ងលទ�កម� ្រត�វបានេដះ�សយេដយស
គណៈកម�ករមានសមត�កិច�របស់សភា តមរយៈដំេណ
�សបច្បោប់ ែដលធា នានូវគណេនយ្យភាព ទន�ឹមនឹងករ
ករសមា�ត់េយ
ករវិភាគផលប៉ះពល់ៃនលទ�
 េធ�វិភាគភាពសុីសង�ក់គា� ៃនែផនករលទ�កម�ជាម
នេយាបាយវិស័យសន�ិសុ
 ្រត�វេធ�ឲ្យ្របាកដថា សភាបានសិក្សោ និងវ
ហិរ�� វត�ុៃនលទ�កម�សព�វុធ េដយេ្រប�បេធៀបជាមួយត្រម
សធារណៈ និងអទិភាពសង�មេផ្សងេទៀត េដម្បីទប់ស
អតុល្យភាព ែដលេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់ករអភិវឌ្ឍ និងស
ៃនេសដ�កិច�សង�មរបស់្របេទស
 េ្រប្របាស់នូវនីតិវិធីសភា េដម្បីទប់ស�ត់នូវេសចក�ី
លទ�កម�សព�វុធែដលហួសមហិច�ត។ សភា ្រត�វធានា
សមេហតុសមផលេនក�ុងែផនករ ែដលមិនបណា�លឲ្
បន�ុកេយាធាដល់្របេទសជាតិក�ុងរយៈេពល
សវនកម�េលលទ�កមសព�វុ
�
 ្រត�វពិនិត្យ តមដនពីភាពសម�សបរវងេគា
និងែផនករករពរជាតិ ថវិកករពរជាតិ ជាម
ជាក់ែស�ងេទេលសមា�រៈេយាធា និងេ្រគ�ងស
 េធ�សវនកម�អំ ពី លទ�ផល េ្រកយពីលទ�កម�្របព័ន�សព�
េ្រកយពីកិច�សន្យោ្រត�វបានអ(យា៉ងេហចណាស់ក៏េធ
សវនកម�ដំណាក់កលទ៣ចំណុចេនក�ុងវដ�ៃនលទ�កម�
សព�វុធែដ)។
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គណៈកម�ករលទ�កម�ស
 ្របសិនេបមិនទន់មានគណៈកម�ករ ឬអនុគណៈក
លទ�កម�សភាេទ សូមបេង�តគណៈកម�ករ ឬអនុគណៈកម�ក
េនះ េដយេលកេឡងអំពីសរៈសំខន់ៃនទំនាក់ទំនងរវ
េធ�ែផនករេគាលនេយាបាយ ែផនករហិរ��វត�ុ និងសវ
ឧស្សោហកម� ករ�សវ្រជាវ និងករអភិវឌ្ឍន៍
 ក�ុងន័យេនះ េស�សុំ និងសិក្សោព័ត៌មានអំពីលក�ខណ�ក
(ToR)

នី តិវិធី និងលទ�ផលរបស់ស�ប័ន�សេដៀងគា�េនក�

សភាេផ្ស
 េធ�ឲ្យ្របាកដថា ស�ប័នសភារបស់អ�កទទួលបាននូ
និងេ្រប្របាស់េយាបល់ពីអ�កជំន
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ជំពូកទី ២៩

ករជួញដូរ និងករេផ�រអ

សភា មានតួនាទីដ៏សំខន់េនក�ុងករពិនិត្យតមដន
ដូរ និងេផ�រសព�វុធ។ វិធាន និង នីតិវិធីែដល្រគប់្រគងេលលទ
សព�វុធ ្រត�វែត�សបគា�ជាមួយវិធាន និង នីតិវិធីែដលមា
ក�ុងច្បោប់ជាតិស�ីពីលទ�កម�សព�វុធ ច្បោប់ថវិកជាតិ
ហិរ�� វត�ុ ឬកិច�សន្យោ និងច្បោប់ស�ីពីករេដះ�សយវិវទ
នានាៃនេគាលនេយាបាយស�ីពីករជួញដូរ និងេផ�រសព�វុធ
ខណ�ច្បោប់របស់វគួរែតែផ�កេលេគាលករណ៍តមា�
គណេនយ្យភា
្របអប់ទី៧៥
ករេផ�រសព�វុធ៖ និយមន
ករេផ�រអវុធ ជាទូេទ ្រត�វបានេគយល់ថា វ្រគបដណ�
សកម�ភាពទំងអស់ ែដលដ� ន
រ
ិងតួអង�មិនែមនរដ�បា នចូលរួមេនក
សកម�ភាពទំងេនាះ េដម្បីទទួល ឬលក់សព�វុធ។ ករេផ�រសព
មាន ករលក់ ឬេធ�អជីវកម� ទិញ ឬេធ�លទ�កម� រួមទំងករប
សព�វុធ។

េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករជួញដ ូរ និងេផ�រសព
រដ�ភិបាលគួរដក់េចញនូវេគាលនេយាបាយ និងច្បោ
ករលក់សព�វុធ ែដល្រត�វដក់ជូនសភាេដម ្បីអនុម័តយល
េគាលនេយាបាយេនះ គួរែតកំណត់នូវេគាលករណ៍ែណនាំ
ករលក់សព�វុធធម�ត និង្រត�វប��ូលនូវចំណុចដូចខង
 ករនាំចូល និងនាំេចញនូវសព�វុធធម�ត្រត�វដក់
េនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យតមដន េដយ
សភាែដលពក់ព័ន
 លិខិតបទដ�នគតិយុត�ស�ីពីករជួញដូរសព�វុធ ្រត�វ
ជាមួយេគាលករណ៍ទំងឡាយ ៃនធម�ន
្របជាជាតិ ច្បោប់អន�រជាតិ ឬករហមឃា
របស់អង�ករសហ្របជាជ
និង្រត�វគិតដល់ប
� �េសដ�កិច� នេយាបាយ សីលធ
និងសន�ិសុខរបស់្របេទសែដល ទិញសព�វុ
 េគាលករណ៍តមា�ភាព េនក�ុងដំេណរករៃន
េសចក�ីសេ្រមចច ិត� េដម្បីធា នានូវសុចរិតភ ាព
គណេនយ្យភាពវិជា�ជី
 យន�ករ ទប់ស�ត់ករលក់េដ យមិនមានសីលធម
ប��ូលេទក�ុងច្បោប់ េដយែផ�កេលអនុសស
្របជាជាតិ និងអនុសសន៍ពក់ព័ន�ដៃទេទៀត និងែផ�
ករអនុវត�ល�ៗេនក�ុង្របេទសនានា។ អ�កផ�ត់ផ�ង់
អ�កទទួល គួរបេង�តនូវ្រកមសុចរិតមួយ
 សភា ្រត�វមានករយល់ដឹងអំពីលក�ណៈ និង្របេ
សព�វុធែដលបានលក់ ថាវពិតជាេដម្បីបេ្រមេសចក
្រត�វករខងករពរជាតិពិត្របា កដែមន ដូ
្របេទសទទួលបានអនុម័តយល់្រ
 សភាៃន្របេទសផ�ត់ផ�ង់សព�វុធ ្រត�វមានករយល
្របេទសទទួល ថាេត្របេទសេនះមានករេគារព
មនុស្ស និងសិទ�ិេសរីភាពជាមូលដ�ន និងមាន្រ
គណេនយ្យភាព្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ចំេពះ
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សេ្រមចចិត�ពក់ព័ន�ជាមួយលទ�កម�សព�
 សភា ្រត�វមានករយល់ដឹងថា ករលក់សព�វុធ
ែមនេដម្បីបំផា�ញសន�ិភាព បេង�នភាពតនតឹងតំប
ជេមា�ះ្របដប់អវុធ ឬបេង�តករលក់សព�វុធតមផ�
េនក�ុងតំបន់េនាះេទ ឬបង�អស�ិរភាពេនក�ុងតំបន

រយៈករលក់្របព័ន�សព�វុធ ែដលេធ�ឲ្យពិភពេល
មានស�ិរភាព ឬករលក់អវុធធុនតូច និង�សលេន
សភា្រត�វមានករយល់ដឹងថាេតគណៈ
ករពរជាតិសភា បានចប់េផ�មពិភាក្សោអ
កំែហងដល់ស�ិរភាពតំបន់ឬេទ ឬយល់ដឹងអំពីករទ
អវុធដ៏េ្រ ចនេលសលុប និងមានករណីអំេពពុករល
ែដលេបកឲ្យមានករពិភាក្សោេដញេដល េនថា
ែដរឬេទ។

 គួរបេង�តយន�ករ េដម្បីទប់ស�ត់ករលក់សព�វ
្របេទសខ�ះ ែដលបាននាំេចញសព�វុធបន� ឬបែង�រ
បំណងផ�ុយពី លក�ខណ� ែដលមានប
� �ក់េនក�ុងលិខិ
នាំចូល

សភា ្រត�វបេង�តនូវនីតិវិធីសវនកម�ឯករជ្យមួយ េ
អំណាចតមផ�ូវច្បោប់ េដម្បីធានាថាដំេ ណរករលក់សព�វ
វស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ និងតមដនេដយឯករ
្រត�វេធ� េដយអនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនាំែដលកំ
សភា។ ្របអប់ទ៧៦ មានឧទហរណ៍អំពីកិច�្រពមេ្រព�ងអន�រ
និង្រកម្របតិបត�ិ ពក់ព័ន�ជាមួយេគាលនេយាបាយជាតិស�ី
ដូរសព�វុធ

្របអប់ទី៧៦
កិច�្រពមេ្រព�ងតំបន់ស�ី ពីករេផ�រសព

 ្រកម្របតិបត�ិអឺរ៉
្រក�ម្រ បឹក្សោសហភាពអឺរ៉ុប បា នេចញនូវេសចក�ីសេ្រមច
ៃថ�ទី ៨ ែខមិថុនា ឆា�១៩៩៨។ េសចក�ីសេ្រមចេនះមានេគ

បំណងទប់ស�ត់នូវលំហូសព�វុធ េចញពី្របេទសក�ុងសហ
អឺរ៉ុបេទកន់តំបន់អស�ិរភាព េនក�ុងពិភពេលកែដល
រំេលភសិទ�ិមនុស្សធ�ន់ធ�រ។ រដ�ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉

េចញនូវេសចក�ីសេ្រមចច ិត� បនា�ប់ពីទទួលនូវករគាបសង�ត
អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលជាេ្រចន េស�សុំឲ្យដក់េចញ
នេយាបាយជួញដូរសព�វុធ ្របកបេដយករទទួលខុស
្រកមេនះ មានប��ូលនូវប��ីេឈ�ះទិសេដែដលរេសប
ចំនួន និងផ�ល់នូវ្របព័ន�មួយស្រមាប់េផ��ងផា�ត់ និងពិ
តមដននូវករផ�ល់ និងករ េ្រប្របាស់សព�វុធក៏ដូច
ែចករំែលកព័ត៌មានេទវិញេទមក និងករពិេ្រគាះេយ
ស�ីពីករអនុ��ត និងបដ ិេសធអជា�ប័ណ�នាំ

្រកម្របតិបត�ិអឺរ៉ុប មិនបានចងកតព�កិច�េលរដ�ជាភាគី
េហយក៏ មិនមាន យន�ករេដម្បីចប់រដ�ទំងេនាះ
ទទួលខុស្រត�វចំេពះ ករខកខនមិនបានេគារពតម
េនាះក៏េទែដរ។ ដូេច�ះ វអ�ស័យេលរដ� ែដលមានច្បោប់
ករនាំេចញសព�វុធ េធ�កររឹតត្បិតករនាំេចញេទឲ្
ែដលរំេលភសិទ�ិមនុស្ស េហយបនា�ប់មកដក់ករគាប
េនក�ុងយន�ករពិេ្រគាះេយាបល់េទ

្រកមេនះ មានលក�ខណ�វិនិច�័៨ចំណុច ែដលរដ�ជាសមាជិ
្រត�វយកចិត�ទុកដក់ពក់ព័ន�ជាមួយករនាំេចញស
១) “េគារពករេប�ជា�ចិត�ជាអន�រជាតិរបស់រដ�ជ
សហភាពអឺរ៉ុបទំងអស់ ជាពិេសស ករដក់ទណ�កម�ែ
េចញ្រកិតេដយ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ
(...)។
២) េគារពសិទ�ិមនុស្សេនក�ុង្របេទសែដលជាេគាល
េ្រក(...)។
៣) ស�នភាពៃផ�ក�ុងេនក�ុង្របេទសែដលជា
ចុងេ្រកយ ែដលេកតមា ននូវភាពតនតឹង ឬជេមា�ះ
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អវុធ(...)។
៤) រដ�ជាសមាជិក នឹងមិនេចញនូវអជា�ប័ណ�នា
្របសិនេប មានហនិភ័យជាក់ែស�ង ែដល្របេទសទទួ
េ្រប្របាស់នូវសព�វុធនាំេចញ ដ៏េ្រចនេលសលុប េនះ
្របឆាំងនឹង្របេទសមួយេទៀត ឬេដម្បីេ្រប្របាស់កមា�
ទមទរទឹកដីម កវិ(...)។
៥) សន�ិសុខជាតិរបស់រដ�ជាសមាជិក និងរបស់ែដនដីែ
ទំនាក់ទំនងករបរេទសរបស់្របេទសេនាះ គឺស�ិតេន
ករទទួលខុស្រត�វរបស់រដ�ជាសមាជិក ឬជាសម�័ន�(...)។
៦) អកប្បកិរិយារបស់្របេទសអ�កទិញ ទក់ទងនឹងសហ
អន�រជាតិ ដូចជា ឥរិយាបថគាំ្រទដល់ពួកេភវរករ ចរិកល
ៃនសម�័ន�ភាពរបស់្របេទសេនាះ និងករេគារពច្បោប់អ
របស់្របេទសេនា(...)។
៧) មានហនិភ័យថា សមា�រៈសព� វុធនឹង្រត�វបែង�រ
េដេផ្សងេនក�ុង្របេទសអ�កទិញ ឬករ្រត�វបានដឹកជ�
េទកែន�ងេផ្សងែដលមានលក�ខណ�មិន(...)។
៨) ភាពសម�សបៃនសមត�ភាពែផ�កបេច�កេទស និងែផ
េសដ�កិច�របស់្របេទសទទួល(...)”

្របភព៖http://europa.eu.int

 អង�កររដ�អេមរិក និងករេផ�រសព
តមា�ភាព េនក�ុងករជួញដូរសព�វុធតំបន់ស្រមាប់អេម
បានែកលំអ េនេពលែដលសមាជិកទ១៩ៃនអង�កររដ�
អេមរិក (OAS) បានចុះហត�េលខងេលកិច�្រពមេ្រព�ងមួ
ពី ករេផ�រអវុធធម�ត។ អនុស��អន�រអេមរិកស�ីពីតម
េនក�ុងករទិញសព�វុធធម�ត ែដល្រត�វបានអនុម័តយ
េនក�ុងមហសន�ិបាត េនក�ុងទី្រក�ងកតិមា៉ឡាត្រម�
ហត�េលខី ទំងអស់ បេ��ញព័ត៌មានអំពីករនាំេចញ និងនា
េ្រគ�ងសព�វុធធំៗ្របចំ

េយាងតមមា៣ “រដ�ជាភាគី្រត�វរយករណ៍ជា្របច

ឃា�ំងស�ុក( depositary) អំពី ករនាំេចញ និងនា ំចូលនូវអ
ធម�តរបស់ខ�ួន េនក�ុងឆា�ំ្របតិទិនខងមុខ េដយផ
ព័ត៌មានអំពីរដ�នាំេចញ ពក់ព័ន�ជាមួយករនាំចូល និង
និង្របេភទៃនសព�វុធែដលបាននាំចូល

រួមទំងព័ត៌មា

្របេទសនាំចូល ពក់ព័ន�ជាមួយករនាំេចញ និងបរិម
្របេភទៃនសព�វុធែដលបាននាំេចញ។ រដ�ភាគីអចផ�
ព័ត៌មានបែន�ម ែដលខ�ួនគិតថា វមានករពក់ព័ន�
ករកំណត់អវុធ និងម៉ូែដលរបស់អវ(...)។ េ្រកពីេនះ រដ�្រត
ជូនដំណឹងដល់គា�េទវិញេទមក អំពីករនាំចូល ក
សព�វុធេនក�ុង្របេទស និងព័ត៌មានទក់ទងនឹងករ
ករនាំចូល ឬករផលិតសព�វុធក�ុង្រ(មា្រ៦)។

្របភពhttp://www.oas.org,2002

ករេគារពករដក់ទណ�កម�សព�វុធជាអន
ទណ�កម� គឺជាឧបករណ៍របស់សហគមន៍អន�រជាតិមួយស្រម
ប�ូនស
�
��មិនយល់�សប ចំេពះអកប្បកិរិយារបស់រដ�មួយក

ករណីរដ�េនាះ កំពុងរំេលភច្បោប់អន�រជាតិ និងគ្រម

សន�ិភាព និងសន�ិសុខអន�រជាតិ។ មូលដ�នផ�ូវច្បោប់េនះមាន
ក�ុងមា្រ៤១ ៃនធម�នុ �� អង�ករសហ្របជាជ
ែដលអចឲ្យ្រក�ម្របឹក្សោ សន
េធ�ករអំពវនាវដល់រដ�ជាសមាជិកកុំឲ្យេ្របអវុធេដម្បីស
និងសន�ិសុខអនរជាតិ។ ចប់ពីឆា
�
១៩៤៥ រហូតដល់ឆា�ំ១៩៩០
្រក�ម្រ បឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្របជាជាតិ  បានដក់ទណ
្របេទស២ប៉ុេណា�ះ។ ចប់តំងពីឆ១៩៩០ ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិ
អង�ករសហ្របជាជាតិ បានដក់ទណ�កម�សរុប១២ដង។
ក�ុងន័យេនះ ករេស�សុំលិខិតទិញអវុធ ែដលមាន ប��ក់ទិស
ចុងេ្រកយែដលសព�វុធ ្រតវប��ូន
�
េទដល់េនាះ អចជ
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ដ៏ សំខន់មួយស្រមាប់សភា េធ�ករពិនិត្យពីនី តិវិធីស្រ
អជា�ប័ណ�ដល់ករេផ�រអវុធ។ េទះដូេច�ះក៏េដយ វមា
យា៉ងេ្រ ចន េដយសរមានករែក�ងបន�ំនូវលិខិតទិញអ
ករចុះប��ីសព�វុធធម�តរបស់អង�ករសហ្រប
េនៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា�ំ១៩៩១ មហសន�ិបាតបានេចញនូវេសចក
សេ្រមចេលខ៤៦/៣៦

L មានចំណងេជងថ“តមា�ភាពចំេ

េ្រគ�ងសព�វ” ែដលេស�សុំឲ្យអគ�េលខធិករបេង�ត និងរក្សោទុ
ប��ីេ្រគ�ងសព�វុធធម�តែដលមានលក�ណៈជាសកល និងមិ
េអងេនឯេសនាធិករដ�នអង�ករសហ្របជាជាតិេនក�ុ ងទ
ក េដម្បីប��ូលទិន�ន័យស�ីពីករេផ�រអវុធជាអន�រជាតិ រួមទំងព
ែដលបានផ�ល់េដយរដ�ជាសមាជិកអំពីបនា�យេយាធា លទ�ក
ករផលិតអវុធក�ុង្របេទស និងេគាលនេយាបាយព
ដៃទេទៀត។
ប��ី មានចុះអវុធធំៗចំនួ៧្របេភទែដលបានឯកភាពក�ុងេ
មានរថេ្រកះ យាន�មានបំពក(

armoured

vehicles)

្របព័ន�កំេភ�ងេផា�ង យន�េហះ្របយុទ� ឧទ�មា�គច្រក
នាវចម្បោំង និងមីសុីល។ ប��ីេនះបានចូលជាធរ មា១៩៩២។
អគ�េលខធិករ បានដក់របាយករណ៍ជាេទៀងទ
សន�ិបាត ែដលមានទិន�ន័យ និងព័ត៌មានែដលបានផ�ល់េដ
ចំនួន ១១០ រដ�អំពី ករនាំចូល និងនាំេចញនូវេ្រគ�ងសព�វុ
មានេនក�ុងប��ីេនាះ។ របាយករណ៍េនះក៏មានប��ូលនូវព
ែដលផ�ល់ េដយរដ�ភិបាលអំពីករទិញអវុធពី្របេទសផលិ
និងពី បនា�យេយាធាផងែដរ។ សូម http://disarmament.un.org/
cab/register.html។

ត្រម�វករនូ“ករដក់ទណ�កម�ដ៏ៃវឆ”
អគ�េលខធិករបានេហករដក់ទណ�កម�ែផ�ក េសដ�កិច�ដ
្រជ�ងេ្រជាយ“ឧបករណ៍មិនៃវឆា�” មួយ។ វិធានករេនះ ជានិ
មិនមាន្របសិទ�ភាព េហយជាញឹកញាប់វេ

ប៉ះពល់ដល់្របេទសជិតខង ក៏ដូចជា ្របជាពលរដ�ស
្របេទសែដលជាេគាលេដៃនទណ�កម�។ ដូេច�ះ អ�កខ�ះេជឿថាក
ទណ�កម�ែដលមានលក�ណៈកន់ែតៃវឆា
និងេផា�តចំប
� �ជាងមុនគឺ ជាករចំបាច់ប
ករដក់ទណ�កម�សព�វុធគឺជា្របេភទម
ករដក់ទណ�កម�ដ៏ៃវឆា�ត បនា�ប់ពីករដក់ទណ�កម�េលហិរ��វត�
ករេធ�ដំេណរ។ ករដក់ទណ�កម�ដ៏ៃវឆា�ត ត្រមង់េគាលេ
របប និងអ�កដឹកនាំ្របេទស េដយមិនេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដ
ពលរដ�សម� � និងកងកមា�ំង្របឆាំងេនក�ុង្របេទស។ េទះដូ
ករដក់ទណ�កម�ដ៏ៃវឆា�ត បានបង�ញថាវមានករលំប
ក�ុងករអនុវត� និងមិនទទួលបានេជាគជ័យទំង�ស�ងេនា
វិធានករេនះ ្រត�វែកស្រម�ល និងែកលំអេឡង(សូមអន្របអប់ទ
៧៧)។

្របអប់ទី៧៧
ករេធ�ឲ្យករដក់ទណ�កម�អវុធកន់ែតមានភា
េតសភាអចេធ�អ�ីបាន ?
សភា េនក�ុង្របេទសនាំអវុធេចញ ្រត�វធានាឲ្យមានក
លក�ខណ�មួយចំនួនដូចខងេ្រក
 ្រត�វមានច្បោប់ និងេគាលករណ៍ែណនាំរដ�បាល 
បទដ�នគតិយុត� ែដលកំណត់ក ររំេលភេលករដក់ទណ
អវុធរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ គឺជាបទេល�ស្រ
មួយ។
 ្រត�វមានករស្រមបស្រម�លខងក�ុងរដ�ភិបាល
ចត់តំងអង�ភាពនាំមុខមួយស្រម ាប់អនុវត�ករដក
 ្រត�វែចករំែលកព័ត ៌មាន និងព័ត៌មានចរកម�ជាមួយ្រកសួ
រដ�ភិបាល និងរវងរដ �ភិប ាល ន ិងរដ�ភិបាលេដម្បីក
ករដឹកជ�ូ
� ន ទិសេដ ផ�ូវឆ�ងកត់ែដលសង្ស័យឬឈ
កណា�ល
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 ្រត�តពិនិត្យប��ី ែដលកំណត់នូវមុខទំនិញែដលស�ិតេនេ្
ករដក់ទណ�កម
 ្រត�វមានសិទ�ិអំណាចដកហូតទំនិញដឹកជ��ូន ែដលបំពន
ករដក់ទណ�កម� ជាជាងបង�ិលទំនិញ្រតឡប់េទ
្របភពេដម
 ្រត�វមានបទប��ត�ិក�ុងករបង�ក ឬដកហូត្រទព្យសម្បត�ិព
បទេល�ស ឬពី ករលក់ដូរអវុធេដយខុសច្
 េធ�ករេសុបរក និងេផ��ងផា�ត់នូវករដឹកជ��ូនអវុធ ែដ
បែង�រខុសទិសេដ
្របភព៖ េគហទំព័ររបស BICC www.bicc.de, ឆា�ំ២០០២

េករមរតកេ្រកយស�ង�ម្រតជាក់៖ េ្រគ�ង
ែដលផលិតេលស និងករេផ�រ
ស�ង�ម្រតជាក់ បាននាំេទរកករកត់បន�យទំហំៃន
ជុំវិញពិភពេលក។ េនះមានន័យថា មានេ្រគ�ងសព�វុ
្រត�វបានេនសល់ែលងេ្របករ។ កង�ះនូវករ្រគប់្រគងដ៏សុីស
អវុធែដលេនសល់ទំងេនះេនក�ុងពិភពេលក បណា�លឲ
េផ�រអវុធរប់លនពីរដ �ភិបាលមួយ េទរដ�ភិប ាលម

រដ�ភិបាលេទ្រក�មមិនទន់មានរដ� ែដលេនះវេធ�ឲ្យករ
ែបបេនះ េគចផុតពី ករ្រត�តពិនិត្យតមដនជាស
វច្បោស់ណាស់ថា ភាគេ្រចនៃនអវុធទំងេនះ្រត�វប
ទិសេដឲ្យេទជាករលួចអវុធ ឬលួចេដយផា�ល់េច
សព�វុធែដលមិនមានករយាមកម តឹង
្របែហល២/៥ៃនសព�វុធធំៗធម�តទំងអស់ែដលបានេធ�
ជួញដូរេនក�ុងទសវត្សរ៍ឆា១៩៩០ េចញមកពី សុកែដលេនសល់។
�
មូលេហតុៃនករេនសល់អវុធដ៏េ្រចនសន�ឹកសនា�ប់េនះ រួ

បាតុភូតៃនករជួញដូរអវុធជាអន�រជាតិ េនក�ុងទសវត្១៩៩០
គឺថាឃា�ំងសព�វុធដ៏ធំរបស់អតីតប�ុកសូេវៀត បានរួចផុត
្រគប់្រគងរបស់អជា�ធរមជ្ឈិម។ េដយសរ្រប
េសដ�កិច�ដ៏ ធ�ន់ធ�រ និងេដយសរេនមានេសសសល់អវុធដ៏េ
សន�ឹកសនា�ប់ ឃា�ំងសព�វុធែដលេលសបានក�យជា្របភ

្របាក់ែដល្រត�វករចំបាច់ េដម្បីបំេពញត្រម�វករែផ�ក
ជាបនា�ន់។ ម្យោ៉ងេទៀត វជាករពិតែដលថា  ករលក់ដូ
្រត�វបានេរៀបចំេដ
យបណា�ញឧ្រកិដ�ជន ែដលអចមាន 
ទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កដឹកនាំនេយាបាយ ែដលកំពុងកន់
េទះដូេច�ះក�ី អតីតប�ុកសូេវៀតមិនែមនជាអ�កែ្របក�យឃា�ំងអ
េទជាករលក់ដូរែតឯងេនាះេទ។ មាន្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ ន
អភិវឌ្ឍន៍ជាេ្រចនបានេធ�ែបបេនះផង
្របអប់ទី៧៨
ករជួញដូរអវុធែដលេនសល់៖ ផលអវិជ�មានៃនករដកហូ
“េទះបីជាមានករធា�ក់ចុះនូវករជួញដូរអវុធថ�ីៗក៏េដយ
បង�ញថា មានករជួញដូរយា៉ងេ្រចននូវអវុធ
េសសសល់។ កត�រួមផ្សំរវងកត�រុញ្រចន និងកត�អ
ឥទ�ិពលេទេលករជួញដូរអវុធេនេសសសល់េនះ។ សន�ិស��
ពី ករដកហូតអវុធ កឈប់បាញ់ និងករកត់បន�
តំងព្រងយ បានបេង�តនូវប��ីសរេពភ័ណ�ែដលមានអវុធធ
ចំនួន ១៦៥,០០០ អវុធេនក�ុងពិភពេលកទំងមូល ែដលក�ុង
មានអវុធជ១៨,០០០ អវុធ្រត�វបាននាំេចញ ឬបានផ�ល់ឲ្យ
ឆា�ំ១៩៩០ និង ១៩៩៥។ ជាេលកដំបូងេហយក�ុងឆា�១៩៩៤ ែដល 
ករជួញដូរអវុធេលស មានចំនួនេ្រចនជាងករជួញដូរអវ
មានករជួញដូរអវុធេលសេដយតៃម�ទប ឬករផ�ល់អ
គិតៃថ�តមរយៈកម�វិធីជំនួយ។ ករជួញដូរែបបេនះវមានផលមិ
ចំេពះកម�វិធីដកហូតសព�វុធ េនក�ុងតំបន់ជេមា�ះ និងបង�ឲ្យ
រត់្របណាំងសព�វុធេនក�ុងតំ

្របភព៖ Herbert Wulf ឆា�ំ១៩៩៨ មជ្ឈមណ�លអន�រជាតិទី្រក�ង
ស្រមាប់ករទប់ស�ត់ករបែម�ងអវុធ www.bicc.de
វច្បោស់ណាស់ថា ្របេទសែដលទិញអវុធគឺជា្របេ
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រ ីកចេ្រមន ដូេច�ះជា ទូេទ ្របេទសេនះមានចនាសម�
រ
ស្រមាប់េធ�ករពិនិត្យតមដនេនទន់េខ្សោ
េនក�ុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆា១៩៩០
មាន្របេទសយា៉ងេហចណាស់ច៩០្របេទសបាន
ចូលអវុធធំៗែដលេលស។ វសំខន់ណាស់ែដល្រត�វេធ�ក
ពិនិត្យឲ្យកន់ែតតឹងរុឹងចំេពះអវុធធុនតូច េហយច្បោ
កតព�កិច�ចំេពះរដ�ភិបាល និងេយាធាឲ្យរយករណ៍្
សភាអំពីករបាត់បង់ ឬេចរកម�អវុធធុនតូច និង្រគាប់
េគ្រត�វ្របកន់យកនូវវិធានករ ចំេពះករបំែលងេរងច្
តូចឲ្យេទជាេរងច្រកផលិតទំនិញមិនែម
េនក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំចេនា�ះឆា១៩៩៧-២០០១ មានករធា�
ចុះជាសកលនូវករជួញដូរអវុធ។ មានករកត់បន�
រដ�អេមរិក ែដលជាអ�កផ�ត់ផ�ង់ដ៏ធំបំផុតក�ុងចេនា�ះឆ១៩៩៧២០០១ ក�ុងចំនួន ៦៥% ចប់តំងពីឆា១៩៩៨។ ្របេទសរុស្សីគឺ
្របេទសផ�ត់ផ�ង់ធំបំផុតទី២េនក�ុងរយៈេពលេនះ។ មានករ េក
េឡងចំនួន ២៤%ពី ឆា�ំ២០០០ ដល់ ២០០១ ែដលេធ�ឲ្យ្របេទសរុស្
ក�យជា្របេទសផ�ត់ផ�ង់ធំបំផុតក�ុងឆ២០០១ (្របភព

SIPRI

Yearbook ២០០២)។
្របេទសចិន ជា្របេទសទទួលអវុធធំបំផុតក�ុង២០០១
បនា�ប់ពីមានករ េកនេឡ៤៤%ពី ឆា�ំ២០០០។ ករនាំចូលេដ
្របេទសឥណា� មានករេកនេ៥០% ែដលេធ�ឲ្យ្របេទសេន
ក�យជា្របេទសទទួលអវុធធំបំផុ៣ក�ុងឆា�ំ២០០១។
្របេទសទទួលអវុធធំៗេផ្សងេទៀតេនក�ុង១៩៩៧-២០០១មា

្របេទសអរ៉ប់ប៊ីសអ៊ូឌីត ៃតវ៉ន់ និង្របេទ (SIPRI Yearbook
២០០២)។

្របអប់ទី៧៩
តួេលខបា៉ន់ស �នអំពីករជួញដូរអវុធធុ

“ខណៈេពលែដលទំហំៃនករផលិតអវុធធុនតូច កំពុងថយចុះតិចជ
ករផលិតក�ុងអំឡុងសេ�ង�ម្រតជាក់ មានអវុធរប់លនេដមកំ
បានផលិតជាេរៀងរល់ឆា�ំេន(...)។ ែផ�កតមករបា៉ន់ស(...)

តៃម�ៃនករផលិតអវុធក�ុងសកលេលក

រួមទំង្រគាប់

ស្រមាប់ឆា២០០០ ្រត�វបានបា៉ន្របមាណថាមានតៃម
ណាស់៤ពន់លនដុល�អេមរិក។ ចំេពះបរិមាណវិញ េគបា
ថាមានអវុធធុនតូចថ�ីៗ្រប៤.៣លនេដម្រត�វបានផលិតក�ុងឆ
២០០០ (...) គឺធា�ក់ចុះ៣០% (េបេ្រប�បេធៀបជាមួយចំនួន្របចំឆ
មធ្យមក�ុងអំឡុងស�ង�ម្រត)”។

“េនេពលែដលត្រម�វករអវុធធុនតូចថ�ីៗ អចមានករធ(...)
ករផ�ត់ផ�ង់េនក�ុងទីផ្សោរទំនងជាមានក” (...)។ ចំនួន
្រក�មហ៊ុន បានេកនេឡងជ៣ដងក�ុងរយៈេពលតិចជាង២ទសវត្សរ៍
េនះចប់ពី១៩៦ ្រក�មហ៊ុន ក�ុងទសវត្សរ៍ឆា១៩៨០ ដល់ ៦០០្រក�មហ៊ុន
មកដល់បច�ុប្បន”។

(...) វត�មានៃនករេកនេឡងនូវ្រក�មហ៊ុនថ�ីៗ និង្របេទសែដលផ
អវុធធុនតូច និងអ�កែដលមានបំណងលក់វេទឲ្យមនុស្ស្
្រគប់ទីកែន�ង និងក�ុងតៃម�ណាក៏បាន េនះមានន័យថា បច�ុប្ប
កន់ែតងយ�ស�លេឡងៗស្រមាប់រដ�ភិបាលផា�ច់ករ តួអង�មិ
ពួកេភវរករ និងឧ្រកិដ�ជន ក�ុងករទទួលបា ននូវអវុធែដលកន់ែ
ទំេនប និងមហ្របល័យជាងេពលមុនៗទំងអស់។ ដូេច�ះវ
សន�ិសុខអនរជាតិប
�
ន ា�ន់មួយ ែដលត្រម�វឲ្យមានករ្រត�តពិនិ
រដ�ភិបាលេទេលករផលិតអវុធធុ

្របភព៖ អេង�តអវុធធុនតូចឆា២០០១ Oxford University Press

្របអប់ទី៨០
កម�វិធីអង�ករសហ្របជាជាតិ្របឆាំងនឹងករជួញដូរអវុ
និងធុន�សលខុសច្បោប់៖ ម�ន�ីបេង�លស្រមាប់តំ
“េដម្បីទប់ស�ត់ ្របយុទ�្របឆាំង និងលុបបំបាត់នូវករជួញដូរខ
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នូវអវុធធុនតូច និងធុន�ស (SALW) រដ�ែដលបានចូលរួមេនក�ុ
សន�ិសីទអង�ករសហ្របជាជាតិ ស�ីពីករជួញដូរខុសច្បោប់នូវអ
តូច និងធុន�សល េនក�ុង្រគប់ទិដ�ភាពទំងអស់រ(ែខកក�ដ ឆា�
២០០១ ទី ្រក�ងញូយ៉)
បានដក់េចញនូវករេប�ជា�ចិត�នេយាបាយជាេ្រចនេន ថា�ក់
និងអន�រជាតិ ក�ុងេនាះម
េនថា�ក់ជ
 ក�ុងករណីមិនទន់មាន បេង�តច្បោប់ លិខិតបទដ�នគតិ
នី តិវិធីរដ�បាលឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ េដម្បីេធ�ករ្រត�តព
ករផលិត

SALW េនក�ុងតំបន់ែដលស�ិតេនេ្រក

សមត�កិច�របស់ខ�ួន និង្រត�តពិនិត្យករនាំេចញ ករឆ�ងក
ករេផ�រនូវអវុធ្របេភទេ
 កំណត់្រក�ម និងបុគ�លែដលចូលរួមេនក�ុងករផលិតេ
ខុសច្បោប់ជួញដូរ ស�ុកទុក េផ�រ កន់កប់ ក៏ដ
ផ�ល់ហិរ�� វត�ុេដម្បីទិញ SALW ខុសច្បោប់ និងចត់វិធា
េនេ្រកមច្បោប់ជាតិ ្របឆាំងនឹង្រក�ម

និងបុគ

 ធានាថា េរងច្រកែដលបានទទួលអជា�ប័ណ�បិទ
េល SALW នី មួយៗ េនក�ុងដំេណរករផលិតកម�របស់ខ�ួ
 ធានាថា កំណត់េហតុ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងសុ្រកិត្រ
ទុករយៈេពលែវងតម ែដលអចេធ�បានអំពីករផ
ករស�ុកទុក ករេផ SALW េនេ្រកមយុត�ធិកររបស់
 ធានា នូវករទទួលខុស្រត�វចំេព SALW ទំងអស់ែដល
កន់កប់ និងេចញេដយរដ� និងវិធានករ្រ
្របសិទ�ភាពេដម្បីេសុបរកអវុធែបប
 បេង�ត និងអនុវត�ច្បោប់ លិខិតបទដ�នគតិយុត� និងនីតិវ
រដ�បាល េដម្បីធា នានូវករ្រត�តពិនិត្យ្របកបេដយ
េទេលករនាំេចញ និងករឆ�ងក

SALW រួមទំងករេ្រ

្របាស់នូវលិខិតយថាភូតស្រមាប់ទិញអវុធយកេទេ្រ
 ខិតខំ្របឹងែ្របង េដយមិនេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់សិទ�ិរបស់រដ�
ករនាំេច SALW ែដលពួកេគបាននាំចូលេលកមុន េដម្
ជូនដំណឹងដល់រដ� ែដលជា្របភពេដមនាំេចញអវុធេដយ

អនុេលមតមកិច�្រពមេ្រព�ងេទ�ភាគី មុនេផ�រនូវ
ទំងេនាះេឡងវិ
 េរៀបចំច្បោប់ជាតិ ឬនីតិវិធីរដ�បាលឲ្យបាន្រគប់្រគ
្រគប់្រគងសកម�ភាពរបស់អ�ក ែដលចូលរួមេនក�ុងក
ឈ�ួញកណា�លលក់SALW។

 ចត់វិធានករដ៏សម�សប ្របឆាំងនឹងសកម�ភាពែដល
វិធានក
របស់្រក�មម្រ បឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្របជាជ
ទណ�កម�សព�វុធ
 ធានា SALW ែដលបានចប់ ដកហូត ឬ្របមូលបាន្រត
បំផា�ញេចលទំងអ
 ធានាថា កងកមា�ំង្របដប់អវុធ នគរបាល 
េផ្សងេទៀត ែដលមានសិទ�ិអំណាចកន់ SALW បេង�តនូវ 
បទដ�ន និងនីតិវិធីលំអិត និង្រគប់្រជ�ងេ្រជាយពក់ព័ន
ករ្រគប់្រគង និងកររក្សោសន�ិសុខឃា�ំងស�ុកអវុ
 េរៀបចំ និងអនុវត� តមែដលអចេធ�បាន នូវកម�វិធីដកហ
អវុធ កត់រំសយកងទ័ព និងករ េធ�សមាហរណកម�
េដយ្របសិទ�ភ
 េធ�ករេដះ�សយនូវត្រម�វករជាពិេសសរបស់កុមារ 
ពល់េដយជេមា�ះ្របដប់(...)”

្របភព៖ ែផ�កកិច�ករដកអវុធអង�ករសហ្រប
េគហទំព័រ៖ http://www.un.org/Depts/dda, ឆា�ំ២០០២
េដយរងផលប៉ះពល់ ពីកររីកចេ្រមនេ្រកយស�ង�
ប�
� ៃនតមា�ភាព និងគណេនយ្យភាពៃននីតិវិធី្រត�តពិនិត្យ
នាំេចញអវុធ បានក�យជាចំណុច ែដល្រត�វេធ�ក
េដញេដលេក�គគុក េនក�ុង្របេទសជាេ្រចន អំពីថាេ
និង គួរេធ�អ�ី ខ�ះ។
្របអប់ទី៨១ បង�ញនូវឧទហរណ៍ៃនវិធានករែដល

232

សមាជិកៃនសហភាពអឺរ៉ុបបាន្របកន់យក។ ករយល់ដឹង
េ្រចនេឡងអំពីសរៈសំខន់ៃនតមា�ភាព និងគណេនយ្យភ
េទរកករែកលំអជាដុំកំភួន េនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យរបស់ស

ករនាំេចញអវុធេនក�ុងរដ�ទំងេនាះ ក៏ប៉ុែន�វេនឆ

ឥតេខ�ះេនេឡយេនក�ុង្របេទសជាេ

្របអប់ទី៨១
តួនាទីរបស់សភាេនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យករនាំ
តមា�ភាព និង គណេនយ្យភាពេនក�ុង្របេទសសហភា

្របេទសអូ្រទីស

មិនមានបទប� �ត�ិេនេ្រកមច្បោប់្របេទស

ទក់ទងនឹងករទមា�យព័ត៌មានដល់តំណាងរ�ស�
្របេទសែបលហ្សិ មានច្បោប់មួយែដលបានអនុម័តក�ុង១៩៩១
បានចងកតព�កិច�ឲ្យរដ �ភិបាល រយករណ៍េទសភាអំពីក
ជាេរៀងរល់ឆា�ំ។ ច្បោប់មិនបានែចងអំពីករ្រត�តពិនិត្យត
អ�កែដលបានទទួលអជា�ប័ណ�េដម្បីនាំេចញ
េហយនាំេចញេទឲ្យ អ�កណា ឬ្របេទសមួយណាេ
េនះគឺជាកត�គន�ឹះ េដយសរែត ករន
មិន្រត�វបំពនេល្រកម្របតិបត�ិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
្របេទសដណឺមា៉មិនមានបទប� �ត�ិែចងអំពីករពិភាក្សោេដ
េដយសភាអំពីករនាំេចញអវុធ ឬក៏មានលិខិតូបករណ៍�ស
ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យេលប��េនះ តមែបប្របជាធិបេតយ
េទះដូេច�ះក៏េដយ បនា�ប់ពីមានសមា�ធជាសធារណៈខ
រដ�ម�ន�ីយុតិធម៌កំ
�
ពុងព្យោយាមបេ��ញនូវរបាយក
បឋមអំពី ករនាំេចញអវុធ ែដលនឹងប��ូលករ្រត�តពិនិត្យក
តៃម�ៃនករនាំេចញ និង ្របេទសជាេគាលេដៃនក
្របេទសហ�ំងឡង់មកដល់េពលេនះ ្រកសួងករជាតិបានេចញ
នូវរបាយករណ៍្របចំឆា�ំច២អំពី ករនាំេចញឧបករណ៍សមា�
ករពរជាតិ អនុេលមតម ្រកម្របតិបត�ិរបស់សហភាព
របាយករណ៍ មានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ដូេច�ះវព្រង

េទះដូេច�ះក៏េដយ ក៏េនមានកង�ះករពិភាក្សោេដញេ
ជាេទៀងទត់អំពីករេផ�រអវុធេនះផង
្របេទសបារំ

សភាបារំងបានទមទរយា៉ងខ�ំងក�ឲ

ប�
� ក់ និងផ�ល់នូវរបាយករណ៍្របចំឆា�ំលំអិត ដូចជា ព័ត៌ម
អវុធធុនតូច នគរបាល ឧបករណ៍សន�ិសុខ និងកិច�សហ្របតិបត�
េយាធាទំងអស់។ េលសពីេនះវគួរែតមានករពិភាក្
េ្រចនែថមេទៀតអំពីរបាយក រណ៍េនក�ុ
្របេទសអល�ឺម៉ង់

របាយករណ៍ដំបូងអំពីករនាំេចញអវុធ្រ

េចញផ្សោយក�ុងឆា២០០០។ េគរំពឹងថា គណៈកម�ករសភា
ពក់ព័ន� នឹងេធ�ករសិក្សោអំពីរបាយករណ៍បនា�ប់៖ របាយក
ករពជាតិ កិច�ករបរេទស ពណិជ�កម� និងអចមានសិទ�ិ
តួនាទីរបស់សភា ្រត�វបានរឹតត្បិតចំេពះករ្រត�តពិនិត្យេទ
រដ�ភិបាលបាននាំេចញក�ុងអតី
្របេទស្រកិក មិនមានយន�កររយករណ៍ ែដលផ�ល់ដល់សភា
សធារណជនអំពីព័ត៌មាន ពក់ព័ន�ជាមួយករអនុ��តិឲ្យនា
អវុធេនាះេទ។ មានព័ត៌មានផ�ូវករែតមួយគត់ែដលបានផ
ែផ�កចុះប��ីអវុធរបស់អង�ករសហ្របជា
្របេទសេអៀឡង់៖

មានបទប� �ត�ិេនេ្រកមច្បោប់ៃន្របេទស

ែដលចងកតព�កិច�េលរដ�ភិបាល ឲ្យេចញផ្សោយនូវរបាយករ
ករនាំេចញទក់ទងនឹងអវុធ។ េទះដូេច�ះក៏េដយ អនុ
្រកម្របតិបត�ិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ្រកសួងករបរេទសរហូតមកដល
២០០២ បានេចញផ្សោយនូវរបាយករណ៍្របចំឆា២។ កំពុងមាន
ករអនុវត�នូវទមា�ប់មួយេនក�ុងសភា េដម្បីឲ្យតំណាងរ
សំណួរេទរដ�ម�ន�ីពក់ព័ន�អំពីអជា�ប័ណ�នា

្របេទសអុីតលី រដ�ភិបាល្រត�វរយករណ៍េទសភាអំពីក
និងករដឹកជ�ូនពក់ព័ន�ជាមួ
�
យករនាំេចញ នាំចូល និងករ
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នូវសមា�រៈករពរជាតិ។ ចំណុចទំងេនះមានែចងេនក�ុងច
១៩៩០ ែដលត្រម�វឲ្យមានរបាយករណ៍លំអិតផង។ េទះដូេ
ក៏ សភា មិនមានតួនាទីជាផ�ូវករេនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេល
េនាះែដរ
្របេទសលុចហ្សំប៊ួរមិនមានឧស្សោហកម�អវុធេលចេធា� និងក៏ម
នូវ្របព័ន�គណេនយ្យភាពផងែ

្របេទសហូឡង់៖ មានរបាយករណ៍្រគប់្រជ�ងេ្រជា១អំពី ករ
នាំេចញអវុធ ្រត�វបានេចញផ្សោយក�ុងែខតុ១៩៩៨។ មានក
ជូនដំណឹងេ្រកផ�ូវករ មុនសភាេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេទេល្របព
អវុធរបស់្របេទសហូឡង់៖ ែផ�កចរកម�របស់រដ �ភិបាលបា
គណៈកម�ករករពរជាតិសភា អំពីរល់ករលក់អវុធែដលេល
ទំងអស់
្របេទសព័រទុយហ�ល់ មុនមានរបាយករណ៍ែដលបានេចញផ្សោ
ឆា�ំ១៩៩៨ មិនមានបទប� �ត�ិស្រមាប់ឲ្យភាេធ�ករ្រត�តពិ
ស
ន
េសចក�ីសេ្រមចេចញអជា�ប័ណ�នាំអវុធេចញេនាះេទ េហយក
បទប�� តិស្រមាប់សភាេធ�ករពិភាក្សោក៏េទែដរ។ តំណាងរ
សំណួរអំពី ករេចញអជា�ប័ណ�នាំេចញអវុធក�ុងអតីត
្របេទសេអស្បោ៉

មានរបាយករណ៍មួយេចញផ្សោយចប់តំ

១៩៩៨មក។ មិនមានករ្រត�តពិនិត្យេលករនាំេចញអ
េនាះេទ។ មានែតគណៈកម�ករព័ត៌មានចរកម�ផ�ូវករ
ប៉ុេណា�ះែដលបានចូលរួម។ ករពិភាក្សោេដញេដលេដយ
េកនេឡង។
្របេទសស៊ុយែអត៖ របាយករណ៍ដំបូងបានេចញផ្សោយក�ុ១៩៨៤
គឺេនក�ុងឆា�ំ ែដលសភាបានបេង�តនូវ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាប
នាំេចញឧបករណ៍េយាធា េហយេនះគឺជាគំរួមួយស្រមាប់្រ
អឺរ៉ុបេផ្សងេទៀត។ សភាេធ�ករពិភាក្សោេលរបាយករណ៍ជា       
េរៀងរល់ឆា�

ច្រកភពអង់េគ�ស៖

្របព័ន�រយករណ៍របស់អង់េគ�សមានត

បំផុត។ ចប់តំងពីមានរបាយករណ៍េល១េចញផ្សោយក�ុងឆា
១៩៩៩ មក គណៈកម�ករច្រម�ះមួយ្រត�វបានបេង�តេដយរដ�
ករពរជាតិ រដ�ម�ន�ីករបរេទស រដ�ម�ន�ីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពណិ
និងឧស្សោហកម�អន�រជាតិ។ គណៈកម�ករច្រម�ះេនះរយក
សភាជាន់ទប និងមានសិទ�ិអំណាច្រត�តពិនិត្យតមដ

្របភព៖www.saferworld.co.uk, ឆា�ំ២០០២

ជំនាញរបស់ស

ដូចបានេលកខងេដម ជំនាញរបស់សភាគឺជាកត�ដ៏សំខន់
ធានាថា សភាអចេធ�ករតមដន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេ
ៃនករជួញដូរ និងករេផ�រអវុធ។ កង�ះនូវជំនាញវិជា�
អចជា មូលេហតុធំៗជាេ្

ស្រមាប់ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចច

ពក់ព័ន�ជាមួយព័ត៌មានសមា�ត់។ ករបណ
� ុះបណា�លសម
ជាពិេសស អ�កែដលជាសមាជិកៃនគណៈកម�ករមានសមត�
សភា គឺជាករចំបាច់ខ�ំងណាស់។ ដូចគា�េនះផងែដរ េគ្រត�
ករបណ�ុះបណា�លដល់បុគ�លិកសភា នូវជំនាញនានា ដូច
ខងករជួញដូរអវុធ លទ�កម�អវុធ ជំនាញែផ�ក�ស
ករ្រគប់្រគងឯកសរ ករគណនាតៃម� និងករ្រត�តពិ
សរេពភ័ណ�

ទំងអស់េនះវជួយបេង�តនូវ្រកបខណ�ម

អ�កជំនាញ ែដលមានសមត�ភាពក�ុងករ េឆ�យតបចំេពះស
ទំងឡាយរបស់គណៈកម�ករករពរជាតិសភា។ េល
ករបេង�តនូវធនាគារទិន�ន័យព័ត៌មាន អំពីទិដ�ភាពេផ្សងៗៃន
េសចក�ីសេ្រមចច ិត�ពក់ព័ន�ជាម ួយវិស័យសន�ិសុខ នឹងអចជួយ
គណៈកម�ករករពរជាតិសភា ក�ុងករេស�សុំនូវព័ត៌មា
នី តិ្របតិបត�ិ និងពីេយាធា េដម្បីខ�ួនេធ�ករពិនិត្យតមដ ន និ
េមលនូវេសចក�ីសេ្រមចច ិត�នាន
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ក�ុងនាមជាតំណាងរ�ស�អ�កអចេធ�អ�ី
ករ្រត�តពិនិត្យតមដនករជួញដ
 ជ្រម�ញ ឲ្យមានករប��ូលករ្រត�តពិនិត្យេលករជួញ
អន�រជាតិេនក�ុងរេបៀបវរៈ
 ជ្រម�ញឲ្យមានករអនុវត�អនុសសន៍ ែដលមានេនក�ុង្៨០
ែដលមានចំណងេជងថ
“កម�វិធីអង�ករសហ្របជាជាតិ្របឆាំងនឹងករជួញដូរខុសច្ប
នតូច

និងធុន�សលខុសច្បោប

ម�ន�ីបេង�លស្រមាប់សមាជ”។
 េលកទឹកចិត�រដ�របស់អ�កឲ្យអនុវត�ជាេទៀងទត់ត
-

លក�ខណ� ទក់ទងនឹងកររយករណ៍អំពីអវុធ
េនក�ុងប��ីអវុធរបស់អង�ករសហ្របជ

-

លិខិតូបករណ៍អង�ករសហ្របជាជាតិ ទក់ទង
រយករណ៍អំពីករចំណាយេ

-

សន�ិស��តំបន់ ែដលពក់ព័ន�ជាមួយអវ

េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករជួញដូ
 ធានា ឲ្យមានករេធ�បច�ុប្បន�ភាពេគាលនេយាប
ករលក់អវុធ និង្រត� វដឹងថាេតេគាលនេយាបាយេន
ជូនសភាសុំករអនុម័តយល់្រពមែដរឬយា
 ្រត�វ្របាកដថា មានយន�ករ មួយេដម្បីចងកតព�កិច�េល
ឲ្យដក់របាយករណ៍ជូនសភាពក់ព័ន�ជាមួយករ ជួញ
ករដក់ទណ�កម�អ
 ធានាថា ប��ទក់ទងនឹងករដក់ទណ�កម�អវុធ្រត�
យកមកពិភាក្សោ េនក�ុងសភា ទក់ទងនឹងភាពស

ករដក់ទណ�កម� ្របេភទៃនទណ�កម� និងផលប៉ះពល
ទណ�កម�ទំងេនា

 ជ្រម�ញឲ្យមានករពិភាក្“ករដក់ទណ�កម�តមលក�ណៈៃវ”
េនក�ុងសភា ជាពិេសសចំណុចែដលមានេនក�ុង ្រប៧៧។
 ជ្រម�ញឲ្យរដ�ភិបាលរបស់អ�ក េគារពតមករដក់ទណ�ក

និងធានាឲ្យមានករផ�ល់យុត �ិធម៌ និងករដក់េ
ករណីមានក ររំេលភេលករដក់ទណ�កម�
អវុធែដលេល
 ជ្រម�ញឲ្យសភា ឬគណៈកម�ករមានសមត�កិច�រប
រួមទំងគណៈកម�ករពន�គយ ឲ្យយកចិត�ទុកដក់ចំេពះ អវុ
និងចត់វិធានករ េដម្បីទប់ស�ត់ និង្រត�តព
-

រល់ករេផ�រអវុធេលសពី ឬឆ�ងកត់្របេទសរបស

-

រល់លទ�កម�អវុធេលសទំងអ

 ជ្រម�ញ រដ�របស់អ�កឲ្យរួមវិភាគទនដល់ប��ីសរេពភ័ណ�ស
អវុធែដលេលស និងឲ្យមានករបំផា�ញេចលនូវអវុធ
 ជ្រម�ញ រដ�របស់អ�កឲ្យចត់វិធានករបែន�មេទៀតេដម្បី
នូវ្រក�មហ៊ុន ែដលពក់ព័ន�េនក�ុងករេផ�រនូវអវុធែដល
និងេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលសកម�ភាពរបស់ពួ
អវុធធុនតូ
 ធានាថា សភា ឬគណៈកម�ករែដលពក់ព័ន�របស់ស
បាននូវព័ត ៌មានលំអិតក�ុងឆា�ំនីមួយៗ ស�ីពីករផលិតក�ុង�
និងករលក់អវុធធុនតូច។ ទមទរឲ្យមានករ
របាយករណ៍្របចំឆា�ំ េដយមានប��ូលនូវព័ត៌មានលំ
សកម�ភាពរបស់្រក�មហ៊ុនែដលពក់ព័ន�ទំង
 ្រត�វដឹងថា ករលក់អវុធធុនតូចែដលផលិតេនក�ុង�ស�ក
ស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ�តឹងរុឹង ដូចបានប��ក់េនក�ុងជំពូ

េត IPU ជាអ�?
េដយ្រត�វបានបេង�តេឡងេនក�ុង១៨៨៩

IPU គឺជាអង�ករសភាអន�រ

របស់រដ�មានអធិបេតយ្យភាព។ ឋនៈជាអ�កសេង�តករថ

IPU េនក�ុ
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អង�ករសហ្របជាជាតិបានេធ
និងេធ�ឲ្យសេម�

IPU អចនាំសភាចូលេទក�ុងឆាកអន�

របស់អ�កជាប់េឆា�តែដលជាតំណាងរបស់្របជា

្រត�វបានេគស�ប់ឮេនក�ុងេ កិច�ពិភាក្សោជាអន�រ

មកដល់ែខមករ ឆា�២០០៣ មានសភាចំនួ១៤៤សភាបានចូលជាសមា IPU។

ក�ុងនាមជាជនបេង�លស្រមាប់ករពិភាក្សោ និងចំណា

IPU ្របមូលផ�ុ

សភាេដម្ប
 េធ�ករពិចរណាអំពីសំណួរទំងឡាយែដលជាកង�ល់ និងជាករច
របស់អន�រជាតិ
 រួមចំែណកដល់ករករពរ និងេលកកម�ស់សិទ�មនុស្សរបស់តំណាង
 ជួយព្រងឹងស�ប័នតំណាង្របជាពលរដ�េនជុំវិញពិ
ប�
� សន�ិភាព និងសន�ិសុខ
ជានិច�ជាកល្រត�វបានេលកយកមកពិភាក្សោក្រមិតខ�ស់េនក�ុង រេប

IPU។

ភាគេ្រ ចន សមាជិករប IPU បានចត់វិធានករទក់ទងនឹងប�� សន�ិសុខនាន
ករដកហូតអវុធ ករដក់ទណ�កម�អវុធជាអ ន�រជាត
និងអំេពេភវរកម�។ េនក�ុងឆា�១៩៩៤

្រពហ�ទណ�អន�រជាត

IPU បានបេង�

នូវគណៈកម�ក

ពិេសសមួយេដម្បីេលកកម�ស់ករេគារពច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជាតិ។ េដ
ជាមួយគណៈកម�ករកកបាទ្រកហមអន�រជាតិ គណៈកម�ករេនះបានេ
េសៀវេភមួយក�ុងឆា�១៩៩៩ ស្រមាប់តំណាងរ�ស�ស�ីពីករេគារពច្បោប់
អន�រជាតិ
IPU ក៏ ចង់ជួយបន�ូរនូវភាពតនតឹង តមរយៈករចរចនេ

IPU េរៀបចំ

កិច�្របជុំេដម្បីផ�ល់ឱកសឲ្យមានកិច�សន�នាេដម្បីបន�ូរភាពតនតឹង និងបេង�តនូវទំ
IPU ក៏ មានគណៈកម�ករសភាមួយេដម្បីជួយពេន��នករេដះ�សយវិបត�ិេនមជ
និងមាន្រក�មស្រមបស្រម�លមួយ្រក�ម េដម្បីជ្រម�ញនូវកិច�សន�នារវ
គណបក្សនេយាបាយបច�ុប្បន�េនក�ុងែផ�២ៃន Cyprus។ IPU ក៏ មានយន�ករពិេ
មួយផងែដរស្រមាប់េលកកម�ស់វិស័យសន�ិសុខ និងសហ្របតិបត�ិករក�ុងវិស័យសន�
េនក�ុងតំបន់េមឌីែទរ៉េ
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Inter-Parliamentary Union
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Inter-Parliamentary Union
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220 East 42nd Street
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Switzerland
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Fax: 41 22 919 41 60

Tel. (212) 557 58 80

e-mail: postbox@mail.ipu.org

Fax (212) 557 39 54

Website: www.ipu.org

e-mail: ny-office@mail.ipu.org

មជ្ឈមណ�លហ្សឺែណវស្រមាប់ករ្រគប់្រគងក
្របដប់អវុធតមែបប្របជាធិ(DCAF)
េទះបីជាមានវឌ្ឍនៈភាពក�ុងរយ១ទសវត្សរ៍េនះក៏េដ
ក៏ ករែកទ្រមង់ និងករ្រគប់្រគងទំនាក់ទំនងរវ-េយា
តមែបប្របជាធិបេតយ្យ េនែតជាករ្របឈមដ៏ធំចំេ
េ្រចនដែដល។ េនះជាករពិត ជាពិេសស ចំេពះ្រប
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ស�ិតេនក�ុងអន�រកល េឆា�ះេទរកលទ�ិ្របជាធិបេតយ្
ែដល្រត�វបានែហកហួរេដយស�ង�ម និង្របេទសេ្រក
បានប��ប់។ កងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងកងកមា�ំងព
េយាធា ក៏ដូចជា នគរបាល ឆា�ំ្រពំែដន និងរចនាសម�័ន�ពក
វិស័យសន�ិសុខដៃទេទៀត េនែតជាតួអង�ដ៏សំខន់នក�ុង្
េ

ភាគេ្រ ចន។ ជាញឹកញាប់ ពួកេគេដរ“រដ�ក�ុងរដ�” េដយដ
បន�ុកេទេលធនធានដ៏ខ្សត់េខ្សោយ រំងស�ះដំេណ
ធិបេតយ្យភាវូបនីយកម� និងបេង�ននូវជេមា�ះៃផ�ក�ុង ឬជេម

អន�រជាតិ។ ដូេច�ះ មានករទទួលស�ល់ដ៏ទូលំទូលយថា
្រគងតមែបប្របជាធិបេតយ្យ ែដលមាន្របជាពលរដ
េទេលរចនាសម�័ន�កងកមា�ំង្របដប់អវុធ គឺជាឧបករណ៍ដ
មួយក�ុងករទប់ស�ត់នូវជេមា�ះ េលកកម�ស់សន�ិភាព និងលទ�ិ
ធិបេតយ្យ និងធានានូវករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�ម្រប
និរន�រភាព
ករព្រងឹងករ្រគប់្រគងតមែបប្របជាធិបេតយ្យ
ពលរដ�ចូលរួម េទេលរចនាសម�័ន�កងកមា�ំង្របដប់អ
ក�យជាប��េគាលនេយាបាយដ៏សំខន់មួយ េនេលរ
របស់សហគមន៍អន�រជាតិ។ េនែខតុល ឆ២០០០ េដម្បីរួ
ចំែណកជាក់ែស�ងដល់និនា�ករទូេទ និងែដលមាន
វិជ�មានេនះ រដ�ភិបាលៃន្របេទសស�ីសបានបេង�តនូវមជ
ស្រមាប់្រគង់្រគងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ តមែបប្រ
(DCAF) តមគំនិតផ�ួចេផ�មរួមមួយរបស់្រកសួងសហព័ន�ទទ
បន�ុកករពរជាតិ ករពរ្របជាពលរដ�សុីវិល និងកីឡាន
ករបរេទសសហព័ន�
េបសកកម�
មជ្ឈមណ�ល េលកទឹកចិត� និងគាំ្រទរដ� និងស�ប័នមិ
រដ�េនក�ុងករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពួកេគ ក�ុងករព្រងឹង

្រគងតមែបប្របជាធិបេតយ្យ ែដលមាន្របជាពលរ

េទេលកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងកងសន�ិសុខ និងេលក
សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិេនក�ុងវិស័យេនះ េដយជាប

េលតំបន់អឺរ៉ុប-អត�ង់ទិកជាមុនសិ
េដម្បីអនុវត�នូវេគាលបំណងទំងេនះ មជ្ឈម
•

្រត�វ្របមូលព័ត៌មាន េធ�ករសិក្សោ�សវ្រជា
សកម�ភាពជាបណា េដម្បីកំណត់នូវប
� � បេង�តនូវ
េមេរៀនែដលបានេរៀនសូ្រ
និងចង្រកងនូវករអនុវត�ល�ៗ េនក�ុងវិស័យៃ
្រគប់្រគងកងកមា�ំង្របដប់អវុធ ត
ធិបេតយ្យ និងទំនាក់ទំនងរវង្របជា- េយាធ

•

ផ�ល់នូវជំនាញ និងករគាំ្រទរបស់ខ
ចំេពះភាគីែដលមាន ករចប់អរម�ណ៍ទ
ជាពិេសស រដ�ភិបាល សភា អជា�
អង�ករអន�រជាតិ អង�ករមិនែមនរដ �ភ
វិទ្យោស�នសិក្សោ�សវ្រ ជា

DCAF

សហករយ ា៉ងជិតស�ិទ�ជាមួយអជា�ធរជាតិ

អន�រជាតិ និងអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ស�ប័នសិក្សោ
និង អ�កជំនាញ។ េនក�ុងករងរ្របតិបត�ិ និងវិភាគរបសDCAF
ពឹងែផ�កេលករជួយគាំ្រទពីរដ �ភិបាលច៤២្របេទសែដលម
តំណាងេនក�ុង្រក�ម្របឹក្សោមូលនិធិរបស់ខ�ួន និងពឹងែផ�កេ
្របឹក្សោភិបាលអន�រជាតិែដលមានអ�កជំនាញ៥០រូប 
និងពឹងែផ�កេលវិទ្យោស Think Tank និង្រក�មករងររបស់ខ�ួ
មជ្ឈមណ�លបានបេង�តភាពជា ៃដគូ ឬបានចុះកិច�្រព
សហ្របតិបត�ិករជាមួយស�ប័ន�សវ្រជាវមួយចំនួន 
អង�ករអន�រជាតិខ�ះរួមទំងជាមួយអន�រសភាេផ្សងេទៀត
កម�វិធីករង
េដម្បីអចសិក្សោេល្របធានបទដ៏ជាក់លក់ ទក់ទង
្រគងកងកមា�ំង្របដប់អវុធតមែប្របជា

DCAF

បានបេង�ត ឬ កំពុងែតបេង�តនូ ្រក�មករចំនួន ១២្រក�មែដ
េធ�ករសិក្សោេលប��ដូចជា៖ កំែណទ្រមង់វិស័យសន�
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ករ្រត�តពិនិត្យតមដនកងកមា�ំង្របដប់អ
្របជាធិបេតយ្យ ករកសងតមា�ភាពេនក�ុងករេធ�
លទ�កម�ករពរជាតិ និងមានករជួយពីអ�កជំនាញខ
សុីវិលែផ�កេគាលនេយាបាយសន�ិសុខជាតិ ករ្រត�តពិន
កងកមា�ំងនគរបាល និងកងកមា�ំងសន�ិសុខមិនែមនេ
ទំនាក់ទំនងរវងសុីវ-េយាធា េនក�ុងស�នភាពេ្រក
លក�ខណ�វិនិច�័យស្រមាប់ភាពេជាគជ័យ ឬបរជ័យេន
្រគប់្រគងេលកងកមា�ំង្របដប់អវុធ តមែបប្របជ
ទំនាក់ទំនងរវងសុីវ-េយាធា េនក�ុងបរិបទៃន្របេ
អ�ហ�ិក ករេធ�ែផនករ ករ្រគប់្រគង និងករស្
្រក�មករងរេ ដយវិទ Think Tank របស់មជ្ឈមណ�ល
្រកសួងសហព័ន�ៃន្របេទសស�ីសទទួលបន�ុក កិច�ករពរ
ករពរពលរដ� និងកីឡា ជាអ�កផ�ល់ថវិក DCAF ែដលមាន
ចំនួន ៨លន�ហ�ង់្របាក់ស�ីសក�ុងឆ២០០២។ អ�ករួមវិភាគទ
ដ៏ ធំមួយេទៀត គឺ្រកសួងសហព័ន�ករបរេទសៃន្របេទសស�
េហយក៏ មានរដ�ជាសមាជិកខ�ះៃនមូលនិDCAF បានគាំ្DCAF
េដយផ�ល់បុគ�លិកបែន�ម ឬរួមចំែណកេនក�ុងសកម�
ជាក់លក់ខ�ះរបស់មជ្ឈមណ
* អល់បានី អ េមរិក អូ្រទីស អែហ្សៃបហ្សង់ ែ
បូសនី  ហឺហ្សីកូវីណា កូដឌឺវ័រ ្រក�អត សធារណៈរ
ដណឺមា៉ក េអស�ូេនៀ ហ�ំងឡង់ បារំង ចចច អល�ឺម៉ង
ហុង្រគី េអៀរឡង់ អុីតលី ឡាតវី លីថូេនៀ ម៉ូលដូវ៉ ហុល
នី េហ្សរីយ ា៉ ន័រេវ៉ ប៉ូឡូញ ព័រទុយហ�ល់ រ៉ូមា៉នី សហព័ន�រុ
សុឺប និងម៉ុងេតេណ្រក� សធារណៈរដ�ស�ូវ៉គី ស�ូវ៉នី អ
ខងត្បូង េអស្បោ៉ញ ស៊ុយែអត ស�ីស អតីតសធា
យូេហ�ស�វីៃនមា៉េសដូនី អ៊ុយែ្រកន ច្រកភពអង់
សហរដ�អេមរិក និង Canton of Geneva។

អស័យដ �នទំនាក់ទំ

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មសូមទក់
មជ្ឈមណ�លទី្រក�ងហ្សឺែណវស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យកង
ប់អវុធតមែបប្របជាធិបេ (DCAF)៖ Rue de Chantepoulet
11, P.O.Box 1360, CH-1211 Geneva 1, Switzerland
Tel: +41 (22) 741-7700; Fax: +41 (22) 741-7705; Email:
info@dcaf.ch; Website: www.dcaf.ch.

Thematic Index
Accountability (see also oversight)

Commonwealth of Independent States

Internal accountability

Cooperation

Political accountability

Corruption
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African Union

Council of Europe

Agreements (international)

Courts

Aliens

Customary Law

Alternative service: see conscientious
objectors

Cyber-crime

Armament
Armed Forces: see military
Arms trade/transfer
Arms embargo: see sanctions
Association of South East Asian Nations
Auditing
Audit office
Best practices
Border control
Budget
Budgeting systems (PPBS)
Catastrophes/Crises
Civic education
Civil-Military Relations
Civil rights
Civil society
Code of conduct
For politico-military aspects of security
(OSCE)
For law enforcement officials (UN)
For arms transfer (EU)
Collective security
Committee
Community policing
Confidentiality: see secrecy
Conflict
Conscientious objectors/objection
Conscription
Constitution/constitutional framework
Human rights
Human security
Humanitarian law

Decision-making
Defence
Defence budget
Defence reform
Democracy
Democratic values
Democratic control: see oversight
Democratisation (of military)
Deployment abroad
Detention Centres
Disarmament
Disaster relief
Disobedience
Eavesdropping
Emergency: see exceptional circumstances
European Union
Exceptional circumstances
Executive: see government
Expenditure (military)
Expertise
Freedom of information legislation
Gender: see women
Government
Governance
democratic governance
effective governance
good governance
Grassroots initiatives
Harassment (of conscripts)
Hearings
Parliamentary Assembly of the Council of
Europe

Humanitarian missions

Paramilitary units: see other state
militarised organisations

Information warfare: see Cyber-crime

Parliamentary

Innere Führung (leadership)

Debate

Intelligence services (see also secrecy)

Hearings

Inter-Parliamentary Union

Inquiry

International Organisations (see also under

Questions

the organisation's name)

Powers

International peace missions: see peace
missions

Resources

International regulations
International law
Internal security
Internationalisation (of the military)
Internet
Judiciary
Law enforcement
Legitimacy
Media
Military
Military Unions: see representative
associations
Monitor/monitoring
Nation
Non-Governmental Organisation
North Atlantic Treaty Organisation
Ombudsman
Opposition
Organisation of African Unity (see also
African Union)
Organisation for Security and Cooperation in
Europe
Other state militarised organisations
Oversight
Democratic oversight
Parliamentary oversight
Parliamentary Assemblies
NATO – Parliamentary Assembly
September 11
Servicemen / -women

Staff
Parliamentary Committees
Defence committee
Intelligence committee
Security committee
Peace-building
Peace-enforcement
Peacekeeping: see peace missions
Peacemaking
Peace missions
Pensions
Police
Principles
Prisons: see detention centres
Private security actors
Procurement
Reform
Defence reform
Police reform
Security sector reform
Retirement: see pensions
Representative associations
Rules of engagement
Salaries (of servicemen)
Sanctions
Secrecy (see also intelligence services)
Security
Security Council
Security policy

Small arms
Society: see civil society
State of emergency/siege: see exceptional
circumstances
Terrorism (see also internal security)
Definition of terrorism
Policy
Measures
Legislation
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Torture
Transparency
Treaties: see agreements
Troops: see military
United Nations
Value-for-money
Women
War
Western European Union
World Wide Web, see Internet
World Bank
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