
ការចែករំចែកែំណ េះដឹង និងទស្សនាអំពី 

អភបិាលកចិ្ ចលអ នតីរិដ្ឋ
នងិការផ្លា សប់្តូរឥរយិាបថជាវជិ្ជមាន

ររៀបចំ និងចចករចំែក រោយ ញាន សុមនុននិទ 
អាជ្ញា កណ្តា ែការងារ មជ្ឈត្ាករពាណិជ្ជកមម អ្នកវភិាគរោែនរោបាយរសដ្ឋកិចច 

និងអ្នកស្រាវស្រជ្ញវចននកអ្ភបិាែកិចច -ការអ្ភវិឌ្ឍ
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គោលគៅ
• ដ ើម្បីជួយ ល់ ការតាក់តែង និងពិនិែយផ្តលដ់ោបលដ់លើដេចកតពី្រាង

ចាប់ លិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែត ព្របកបដដ្ឋយេីលធម្៌វិជ្ជា ជីវៈ តផ្ែកដលើ

លទធផ្លននការព្រាវព្រជ្ជវត លមានលកខណៈជ្ជព្របព័នធ ធានាបាននូវ

អភិបាលកិចចលែ និងនាាំម្កនូវការផ្លា េ់បតូរឥរិោបថជ្ជវិជាមាន 
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គោលបំណង
ដោលបាំណងទី 1. ដ ើម្បផី្តល់និងពព្រងីកចាំដណេះ ឹងអាំពី

• ដោលការណ៍អភិបាលកិចចលែនិងនីែិរ ា

• េីលធម្៌វិជ្ជា ជីវៈនិងដោលការណ៍េាំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការតាក់តែងពិនិ

ែយផ្តល់ដោបលដ់លើដេចកតីព្រាងចាបល់ខិិែបទដ្ឋា នគែិយុែត

ដោលបាំណងទី2. ដ ើម្បជីព្រមុ្ញឱ្យម្ន្តនតាីក់ព័នធផ្តល់ែនម្ានងិដព្របើព្របាេ់នវូ

រដបៀបវារៈព្រាវព្រជ្ជវ រ៉កេីុពី(ROCCIPI research agenda) េព្រមាប់

ជាំនយួ ល់ការតាក់តែងពិនិែយផ្តល់ដោបល់ដលើដេចកតីព្រាងចាបល់ខិិែ

បទដ្ឋា នគែិយុែតតផ្ែកដលើដេែុពិែជ្ជក់តេតងនិងភាពឡូេុិចេព្រមាប់ដដ្ឋេះ

ព្រាយបញ្ហា និងនាាំម្កនូវការផ្លា េ់បតូរឥរិោបថជ្ជវិជាមាន 
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ដបើោា នថវិកាេព្រមាប់តចករំតលកចូរខិែខាំតចករំតលកចាំដណេះ ឹងនិង

េិកាតេែងយល់ព្រគប់ដពលដវលា!! 

ចូររេ់ដ ើម្បីដរៀនដេើយដរៀនមួ្យជីវិែដ ើម្បីរេ់តចករំតលកដ ើម្បីរេ់

ដេើយរេ់ដៅដ ើម្បីតចករំតលក

ចូរញុាំដ ើម្បីរេ់ប ុតនតេូម្កុាំរេ់ដ ើម្បីញុាំ!! 

ចាំដណេះ ឹងគុណធម៌្េុជីវធម៌្េចចធម៌្និងេបបុរេធម៌្ឬ

ការបរិច្ចច កដដ្ឋយមិ្នរំពឹងនវូការែបេនងេងគុណឬផ្លព្របដោជន៍

នដោបាយដេ ាកិចចព្រែឡប់ម្កវិញគឺជ្ជគុណែនម្ាម្ហាាលរបេ់

ម្នេុស 
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ប្បធានបទ

• អ ត្ ថន យ័  ន ងិ  គោ ល កា រណ ព៍ា ក ព់ ន័ ធ

1. និយម្ន័យននចាប់

2. ដោលការណ៍ចាប់េាំខាន់ៗ

3. ឋានានុព្រកម្ននចាប់កម្ពុជ្ជ

4. េីលធម្៌វិជ្ជា ជីវៈរបេ់អនកតាក់តែងពិនិែយផ្តល់ដោបល់ដលើ

ដេចកតីព្រាងចាប់លិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែត
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ប្បធានបទ

• អ ត្ ថន យ័  ន ងិ  គោ ល កា រណ ព៍ា ក ព់ ន័ ធ

5. ដោលការណ៍ននអភិបាលកិចចលែ

6. ដោលការណ៍ជ្ជម្លូដ្ឋា ននននីែិរ ា

7. អែថន័យននការផ្លា េ់បតូរឥរិោបថជ្ជវិជាមាន

8. វិធីាន្តេតនិងដោលបាំណងននការដដ្ឋេះព្រាយបណត ឹងែវ៉ា-វិវាទ

ដព្រៅព្របព័នធែុលាការ
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ប្បធានបទ

• ដោលការណ៍នងិែព្រម្វូការននការតាក់តែងពិនែិយចាបេ់ព្រមាប់អភិបាល

កិចចលែនងិការផ្លា េ់បតូរឥរោិបថជ្ជវជិាមាន

9. បទបបញ្ញែតិរ ាធម្ានុញ្ញទាក់ទងនឹងដោលការណ៍េព្រមាបក់ារដធែើចាប់

10. ដោលបាំណង កតាត ព្របឈម្ ែព្រម្ូវការ វិធីាន្តេត និងទិចនិកនន

ការតាក់តែងចាប់

11. េាំណួរតផ្នកនីែិរ ាេព្រមាប់ការពិនិែយដលើដេចកតីព្រាងចាប់លខិិែ

បទដ្ឋា នគែិយុែតដ ើម្បីធានាបាននូវអភិបាលកិចច
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ប្បធានបទ
• ដោលការណ៍និងែព្រមូ្វការននការតាក់តែងពិនែិយចាប់េព្រមាប់អភិបាលកិចចលែនិងការ

ផ្លា េ់បតូរឥរោិបថជ្ជវជិាមាន

12. នីែិវធិីននការតាក់តែងចាប់របេ់អងប្ព្របែបិែតិ តាម្ារាចរតណនាាំ ដលខ ០៣

(២០១៣) េតីពីនីែិវធិី និងវិធានននការតាក់តែងចាប់ និងលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែត

ដផ្សងដទៀែ

13. របាយការណ៍ព្រាវព្រជ្ជវ រ៉កេុពីី (ROCCIPI) េព្រមាប់ជាំនយួ ល់ការតាក់តែង

ពិនែិយផ្តល់ដោបល់ដលើដេចកតីព្រាងចាប់លិខែិបទដ្ឋា នគែិយុែត ដ ើម្បីនាាំម្កនូវការ

ផ្លា េ់បតូរឥរិោបថជ្ជអវិជាមាន

14. ទមាា បអ់នុវែត និងបញ្ហា ព្របឈម្នានាកនុងការតាក់តែងចាប់ដៅកម្ពុជ្ជបចចុបបនន 

ដែើអនកច្ចប់អារម្ាណ៍ដលើព្របធានបទណាខាេះ?
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1. និយមន័យននច្បាប់
គ ើអ្នកគ ឿឬគទថា ការយល់ដឹងច្បាស់

អំ្ពីអ្ ថន័យននច្បាប់ និង  
សារៈសំខាន់ននច្បាប់ចំ្បគ ោះសងគម 

នឹង ួយអ្នកតាក់ត ងច្បាប់ សរគសរនូវ
ច្បាប់តដលសងគមច្បង់បាន?
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គ ើដូច្បគមេច្បគៅថា “ច្បាប់”?
គ ើអាច្បរកគសច្បកេីពនយល់ កយគនោះគៅទីណា?

 កយថា ច្បាប់ កនុងន័យទូលាយ និងន័យច្បគងអៀ 

10

ពាក្យថា  ច្បាប់   ក្នុងន័យទូលាយ និងន័យ.pptx


11

 កយថា ច្បាប់ កនុងន័យទូលាយ និងន័យច្បគងអៀ 

• វច្បនានុប្កមច្បាប់ របស់ គៅប្កម ហីុង ធីឫទធិ ពនយល់ថា 
ច្បាប់ (loi, law) វធិានជាលាយល័កខអ្កសរតដលរដឋសភា
បានអ្នុម័  គហើយប្បកាសឱ្យគប្បើគោយ ប្ពោះរា ប្កម ឬ 
ប្កឹ យ។ តាមន័យទូលាយ ច្បាប់ជាវធិានរបស់សងគមជា ិ
តដលអាជាា ធរមានសម ថកិច្បចតាក់ត ងគ ើងឱ្យពលរដឋ
ទំងអ្ស់សថិ គៅគប្កាមអំ្ណាច្បននច្បាប់គនាោះ។



• វច្បនានុប្កមតមែរ (របស់សគមេច្ប  ួន ណា )
ពនយល់ថា ច្បាប់ ជាគសច្បកេីបញ្ញ ិេ សប្មាប់
អ្នកនគរ ប្ប ិប េិតាម។ វន័ិយ ប្កឹ យប្កម 
កបួនប្បគៅមនុសសឱ្យប្បប្ពឹ េិលអ។
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• សទា នុប្កមននច្បាប់ភូមិបាល ឆ្ន ំ២០០១ 
ពនយល់ថា 
ច្បាប់ (loi)ជាលិមិ បទោឋ នគ ិយុ េ តដល
អ្នុម័ គោយអ្ងគនី ិបញ្ញ េិ (សភា)និងចូ្បល
ជាធរមាន តាមរយៈប្ពោះរា ប្កម ប្បកាស   
គអាយគប្បើ។
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•  កយថា បទោឋ នគ ិយុ េ (legal norm, norme
jurisdique/regle de droit)កនុងសទា នុប្កមននប្កមរដឋប្
បគវណី ឆ្ន ំ២០០៧ ចំ្បនុច្បទី ៨៥ សំគៅដល់

- វធិានច្បាប់ ដូច្បជា ច្បាប់ និងបទបញ្ជា គសសងៗ
តដលបានបគងកើ គោយរដឋ 

- វធិានច្បាប់ តដលនំាឱ្យមាន នមៃបងខិ បងខំ ( ប្មូវ
ឱ្យអ្នុ េតាម)គទោះបីគច្បញពីប្បភពណាក៏គោយ 
(ច្បាប់  សនធិសញ្ជញ …)
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វច្បនានុប្កម Black’sLawDictionary

ច្បាប់ មាននិយមន័យជាគប្ច្បើន
(១)ច្បាប់គឺជារបបមួយតដលបញ្ជា គលើសកមែភាព 
និងទំនាក់ទំនងរបស់មនុសស តាមរយៈ ការគប្បើ
កនុ ងលកខណៈជាប្បព័នធនូវកមាៃ ំងរបស់សងគម
មួយតដលបានគរៀបចំ្បជាអ្ងគការចា ់តំាង
នគោបាយ ឬ តាមរយៈសមាា ធសងគម ោំប្ទ
គោយកមាៃ ំងតដលមានកនុងសងគមគនាោះ
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(២)ច្បាប់គឺជាបនេុ ំនននី ិ គប្បសីុឌិនរបស់គៅប្កម និង
គោលការណ៍គ ិយុ េតដលគគបាន ទទួល យក;
ជាបនេុ ំននមូលោឋ នសិទិធអំ្ណាច្បសប្មាប់ោំប្ទដល់
សកមែភាពរបស់រដឋបាល និង របស់ ុលាការ 

(៣)ច្បាប់ គឺជាសំណំុននវធិាន ឬ គោលការណ៍
ទក់ទងនឹង  តសនកជាក់លាក់ននប្បព័នធច្បាប់  
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(៤)ច្បាប់ គឺជាដំគណើ ការរដឋបាល និង ុលាការ; ជា
សកមែភាព និងដំគណើ ការសៃូ វច្បាប់ <គៅគពល
តដលការច្បរចារអំ្ពីដំគណាោះស្រសាយចំ្បគ ោះវវិាទ
ណាមួយមិនបានគជាគ ័យ គូភាគីក៏ោក់វវិាទ
របស់មៃួន ូនច្បាប់> 

(៥)ច្បាប់ គឺជាលកខនេិកៈ <សភាបានអ្នុម័ ច្បាប់> 

17



ចំ្បណំា:
•  កយមួយ អាច្បមានន័យមុសោន  កនុងច្បាប់
គសសងោន  អាស្រស័យគលើការកំណ ់កនុង ច្បាប់
គនាោះ។ 
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ប្បភពគំនិ ននច្បាប់

• គំនិ អាជាា បញ្ជា  (Imperative Idea): ជាគំនិ តដលថា 
វធិាន ប្ ូវបានោក់គច្បញគោយ សាថ ប័នគធវើច្បាប់នន
សងគមតដលមានការគរៀបចំ្បអ្ងគការចា ់តំាងនគោ
បាយ តដលទទួល បាននូវកមាៃ ំងអានុភាពគច្បញពី
អំ្ណាច្បអ្ធិរា យ។ 
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ប្បភពគំនិ ននច្បាប់
• គំនិ សមគហ ុ សល ឬ  សីលធម៌ (Rational or Ethical idea):
ជាគំនិ តដលថា វធិាននន សិទិធ និងយុ េិធម៌ ទទួល
បានសិទិធអំ្ណាច្បគច្បញពីភាពសមគហ ុសមសលនន
វធិានគនាោះ ឬ ភាពអ្នុគលាមតាមទសសនននសិទិធ 
គហើយតដលប្ោន់ត មានទទួលសាគ ល់ ប ុតនេ មិនតមន
ប្ ូវបានតាក់ត ងគ ើងគោយអំ្ណាច្បអ្ធិរា យ គទ។  
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ជាអ្នកតាក់ត ងច្បាប់ ឬ អ្នកគធវើច្បាប់ 
គ ើអ្នក ប្បកាន់យកគំនិ ននច្បាប់    
មួយណា : គំនិ អាជាា បញ្ជា  ឬ  
គំនិ សមគហ ុ សល/សីលធម៌ ?
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គហ ុអ្វីបានជាសងគមប្ ូវការច្បាប់?

22
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គហ ុអ្វីបានជាសងគមប្ ូវការច្បាប់?

• សងគមមានោន ពីរបីនាក់ មិនចំាបាច់្បមានច្បាប់គទ
• សងគមមានសមា ិកគប្ច្បើន និងអ្នេរទំនាក់ទំនង
ជាមួយសងគមគសសងគទៀ  ទគងវើននសមា ិកសងគម
មួយ អាច្ប ប ោះ ល់ដល់សងគមមួយគទៀ អាច្បនំា
ឱ្យមាន គមាៃ ោះសាៃ ប់រស់ និង បា ់សណាេ ប់ធាន ប់
សងគម ឬ ប ោះ ល់ដល់ទំនាក់ទំនងលអរវាងសងគម
គសសងៗ
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គហ ុអ្វីបានជាសងគមប្ ូវការច្បាប់?

• ដូគច្បនោះ ប្ ូវការឱ្យមានវធិានច្បាប់សប្មាប់
ប្គប់ប្គងទគងវើរបស់មនុសសកនុង សងគម តដល
បងខំឱ្យគោរពអ្នុវ េតាម គបើមិនដូគចាន ោះគទ 
ប្ ូវ ទទួលរង គទសពិន័យ ឬ ទណឌ កមែ ជា
ការប្ពមានដល់សមា ិកគសសងគទៀ ។  
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សំណួរ:
• គ ើអ្នកយល់ដូច្បគមេច្បគៅគពលគគនិោយថា 
ប្បគទសមួយមានច្បាប់ ឬ ឥ ច្បាប់?គពលគគ
និោយថាោែ នច្បាប់ប្គប់ប្គងគលើបញ្ជា ជាក់
លាក់ណាមួយ?
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ចូ្បរពនយល់ពីអ្ ថន័យនន កយថា “ច្បាប់”
គោយគប្បើ កយសមេីផ្ទា ល់របស់អ្នក   
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2. គោលការណ៍ច្បាប់សំខាន់ៗ

(1) គៅកប្មិ អ្នេរជា ិ 
សនធិសញ្ជញ និងកិច្បចប្ពមគប្ពៀងអ្នេរជា ិមៃោះ តដលចុ្បោះហ ថ
គលខា ឬ សេល់សចាច ប័នគោយ ប្បគទស មួយ អាច្បមាន
អំ្ណាច្បអានុភាពមាស់ជាងច្បាប់ជា ិរបស់ប្បគទសគនាោះ
រមួទំង រដឋធមែនុញ្ញ របស់ប្បគទសគនាោះសងតដរ។
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(២)គៅកប្មិ ជា ិ 
ប្បគទសភាគគប្ច្បើនអ្នុម័ នូវរដឋធមែនុញ្ញជាច្បាប់
កំពូលរបស់ប្បគទស តដលច្បាប់ លិមិ បទោឋ នគ ិ
យុ េគសសងៗ ឬ គសច្បកេីសគប្មច្បនានា គច្បញគោយ
សាថ ប័នរដឋ ចំាបាច់្បប្ ូវត អ្នុគលាមតាមរដឋធមែនុញ្ញ។

(៣)ច្បាប់ពិគសស មានអានុភាពមាស់ជាង ច្បាប់ទូគៅ
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(៤)ច្បាប់តដលអ្នុម័ គោយអ្ងគនី ិបញ្ញ េិ ប្ ូវមាន
ឋានានុប្កុមមាស់ជាង លិមិ បទោឋ ន គ ិយុ េ គច្បញ
ឬ កំណ ់គោយ អ្ងគប្ប ិប េិ ឬ សាថ ប័ន ុលាការ ឬ 
សាថ ប័នគសសង គទៀ ។ 

(៥)ជាទូគៅ ប្បព័នធច្បាប់របស់ប្បគទសមួយ ត ងត 
កំណ ់នូវអាជាា យុកាលននការទទួល មុសប្ ូវ ចំ្បគ ោះ
អំ្គពើជាក់លាក់មួយ (រដឋបបគវណី និងប្ពហែទណឌ )។ 
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(៦)ប្បគទសជាគប្ច្បើនអ្នុម័ នូវគោលការណ៍ននការ
តបងតច្បកអំ្ណាច្បោច់្បគច្បញពីោន ននអំ្ណាច្បទំងបី
របស់រដឋ គឺ អំ្ណាច្បនី ិបញ្ញ េិ អំ្ណាច្បប្ប ិប េិ និង
អំ្ណាច្ប  ុលាការ។ 

• ប ុតនេ វាមិនតមនមានន័យថា ប្បព័នធច្បាប់ទំងមូល
របស់ប្បគទសគនាោះ ចំាបាច់្ប ប្ ូវត  បគងកើ គ ើង ឬ 
អ្នុម័ គោយអ្ងគនី ិបញ្ញ ិេគនាោះគទ។
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• មានន័យថា ប្បសិនគបើចំាបាច់្ប អ្ងគគសសងៗគទៀ  ដូច្ប
ជា អ្ងគប្ប ិប េិ អាច្បគច្បញនូវគោលការតណនំា ឬ 
វធិានច្បាប់ ឬ បទបញ្ជា ជាបទោឋ នគ ិយុ េសប្មាប់
អ្នុវ េកនុងអំ្ ុងគពលអ្នេរកាល ឬ តសអកគលើការគធវើ
ប្ប ិភូកមែអំ្ណាច្បកនុងការគធវើវធិានតណនំាលមអិ 
សប្មាប់អ្នុវ េច្បាប់តដល អ្នុម័ គោយសភាបាន។
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(៧)ច្បាប់ថ្ែី ឬ បទបបញ្ញ ិេថ្ែីសេីពីពីបញ្ជា ដូច្បោន  និរាករ
នូវច្បាប់ចាស់ ឬ បទបបញ្ញ េិចាស់ សប្មាប់ ទគងវើ
តដលបានប្បប្ពឹ េគប្កាយច្បាប់ថ្ែី ឬ បទបបញ្ញ េិថ្ែី
ចូ្បលជាធរមាន ឬ មាន អានុភាព អ្នុវ េ (គគគៅថា 
គោលការណ៍អ្ប្ប ិសកមែននច្បាប់)។

• ប ុតនេករណី មានតច្បងជាក់លាក់ ច្បាប់  ឬ បទបបញ្ញ េិ
ថ្ែីគនាោះ ក៏អាច្បយកគៅអ្នុវ េចំ្បគ ោះទគងវើតដល បាន
ប្បប្ពឹ េមុនគពលមានច្បាប់ ឬ បទបបញ្ញ េិគនាោះសង
តដរ (គគគៅថា ការអ្នុវ េប្ប ិ សកមែ)។
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(៨)ោែ ននរណាអាច្បទមទរថាមៃួនមិនដឹងថាមានច្បាប់ 
គដើមបីឱ្យរចួ្បសុ ពីការទទួលមុសប្ ូវ តដលតច្បងកនុងច្បាប់
គនាោះគទ។ 

• ប ុតនេ ជាតសនកមួយនន អ្ភិបាលកិច្បចលអ រដឋប្ ូវត សសពវ 
សាយ ឱ្យ បាន ទូលំទូលាយ នូវរាល់ច្បាប់ទំងអ្ស់ កនុង
ទប្មង់មួយតដលងាយយល់ និងប្បសិនគបើអាច្ប គធវើ  បាន 
គួរមានគសច្បកេីពនយល់លមអិ  ឬ គសច្បកេីបកស្រសាយមៃឹម
សារននច្បាប់ ឬ  បទបបញ្ញ េិ ទំង ឡាយ សង។  
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(៩)ករណីតដលោែ នច្បាប់តច្បងហាមឃា ់នូវទគងវើណា
មួយ បុគគលប្គប់របូ អាច្បប្បប្ពឹ េអំ្គពើ គនាោះបានគោយ
គសរ ីគោយមិនចំាបាច់្បមានការអ្នុញ្ជញ  ពីបុគគល ឬ 
សាថ ប័នណាគ ើយ។  

(១០)គោលការណ៍ននភាពគសែើោន ចំ្បគ ោះមុមច្បាប់។  
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(១១)គោលការណ៍ននការសនែ ់សច្បចធា រហូ ដល់ប្ ូវបាន
 ុលាការមានសម ថកិច្បចវនិិច្បឆ័យ។ 

(១២)ច្បាប់អ្នេរជា ិអាច្បជាមូលោឋ នននការទមទររបស់
ប្បពលរដឋននប្បគទសមួយ គៅគពល តដល ច្បាប់ជា ិតច្បង
ទទួលសាគ ល់ និងការ រសិទិធតដលតច្បងកនុងច្បាប់អ្នេរ
ជា ិគនាោះ គបើមិន ដូគចាន ោះគទ ច្បាប់អ្នេរជា ិគនាោះជាទូគៅ
ប្ោន់ត ច្បងកា ពវកិច្បចចំ្បគ ោះរដឋតដលជាហ ថគលមី ប ុណ្
គណាោះ។
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• ប ុតនេ ក់ព័នធនឹងបញ្ជា សិទិធមនុសស ប្កុមប្បឹកា
ធមែនុញ្ញ បានគធវើ ការបកស្រសាយរដឋធមែនុញ្ញ
តណនំាដល់ ុលាការឱ្យយកចិ្ប េទុកោក់អំ្ពី
ច្បាប់អ្នេរជា ិសេីពីសិទិធមនុសស។  

គ ើអ្នកយល់ោ ងណាចំ្បគ ោះការតណនំាគនោះ?
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គ ើអ្នកយល់ោ ងដូច្បគមេច្បអំ្ពីបទបបញ្ញ េិ មាប្តា ៣១ និង
មាប្តា ៨ ននរដឋធមែនុញ្ញ តដលតច្បងដូច្ប គៅ:

• មាប្តា ៣១: ប្ពោះរាជាណាច្បប្កកមាុជា ទទួលសាគ ល់ និងគោរព
សិទិធមនុសស ដូច្បមានតច្បងកនុង ធមែនុញ្ញ ននអ្ងគការសហប្បជា
ជា ិ គសច្បកេីប្បកាសជាសកលសេីពីសិទិធមនុសស និងក ិកា
សញ្ជញ  ប្ពមទំង អ្នុសញ្ជញ ទំងឡាយទក់ទងគៅនឹង       
សិទិធមនុសស សិទិធនារ ីនិងសិទិធកុមារ។  

• មាប្តា ៨: ប្ពោះមហាកសប្  …ប្ទង់ជាអ្នកធានាការគោរពសិទិធ 
និងគសរភីាពរបស់ប្បជាពលរដឋ និងការគោរពសនធិសញ្ជញ អ្នេរ
ជា ិ។ 
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3. ឋានានុប្កមននច្បាប់កមាុជា

•  ូចដម្តចដៅថាឋានានុព្រកម្ចាប់?

• ដែើព្របដភទលិខិែូបករណ៍គែិយុែតរបេ់កម្ពុជ្ជ

មានអែីខា េះ?

• ចូរពិភាកាអាំពឋីានានុព្រកម្ននចាប់កម្ពុជ្ជ
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ឋានានុព្រកម្ចាប់កម្ពុជ្ជ ពីខពេ់ដៅទាប

1. រ ាធម្ានញុ្ញនិងចាបធ់ម្ានញុ្ញ(ត លដធែើវដិាធនកម្ាឬតកេព្រម្លួបទបបញ្ញែតនិនរ ាធម្ានញុ្ញ) (ជ្ជចាប់

កាំពូលរបេ់ព្របដទេកម្ពុជ្ជ)

2. ចាប់ឬព្រកម្ត លអនមុ្ែ័ដដ្ឋយេភាជ្ជែិនិងព្រែវូបានព្របកាេឱ្យដព្របើដដ្ឋយព្រពេះរាជព្រកម្

3. ព្រពេះរាជព្រកឹែយ

4. អនុព្រកឹែយ

5. បទបញ្ហា រាជរដ្ឋា ភបិាលឬារាចរណ៍តណនាាំរបេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល

6. ព្របកាេព្របកាេរមួ្ព្របកាេអនតរព្រកេួង

7. ារាចរណ៍តណនាាំអនវុែតឬដេចកតីតណនាាំអនវុែតរបេ់ព្រកេួងាថ បន័

8. ដេចកតីេដព្រម្ចេតពីដីោលការណ៍តណនាាំអនវុែតឬដេៀវដៅតណនាាំអនវុែតរបេ់ព្រកេួងាថ បន័

9. ដេចកតីេដព្រម្ចរបេ់រាជរដ្ឋា ភបិាលឬទីេតីការគណៈរ ាម្ន្តនតី

10. ដេចកតីេដព្រម្ចដផ្សងៗរបេ់ព្រកេួងាថ បន័

11.  ីកាេដព្រម្ចរបេ់រ ាបាលថាន ក់ដព្រកាម្ជ្ជែិ

12. លិខែិជូន ាំណឹងឬដេចកតីជូន ាំណឹងរបេ់រាជរដ្ឋា ភបិាលឬទីេតីការគណៈរ ាម្ន្តនតី

13. លិខែិជូន ាំណឹងឬដេចកតីជូន ាំណឹងរបេ់ព្រកេួងាថ បន័ 



4. អ្ ថន័យននការតាក់ត ងច្បាប់  ួនាទី និង ប្កមសីលធម៌ របស់
អ្នកតាក់ត ងពិនិ យសេល់គោបល់គលើច្បាប់

អ្ ថន័យ - ការតាក់ត ងច្បាប់
ជា ការសរគសរនូវវធិានកនុងទប្មង់ជាច្បាប់ ឬ លិមិ បទ ោឋ នគ ិ

យុ េ ឬ គោលការណ៍តណនំាតសនកនី ិវធីិ ឬ តសនកបគច្បចកគទស 
លកខនេិកៈ ឬ កិច្បចប្ពមគប្ពៀង ច្បងកា ពវកិច្បចចំ្បគ ោះសងគម តដល
ប្គបដណេ ប់គលើបញ្ជា មួយជាក់លាក់ឬ គលើបញ្ជា ទូលំទូលាយ។ 

គ ើនិយមន័យតបបណាតដលអ្នកច្បង់សេល់ឱ្យចំ្បគ ោះ កយគនោះ?

40



ចំ្បគណោះដឹងមូលោឋ នសប្មាប់ការតាក់ត ងច្បាប់

ចំ្បគណោះដឹងអំ្ពី
• រច្បនាសមា័នធសាថ ប័ន បរបិទ ប្កបមណឌ គោលនគោ
បាយ និងច្បាប់ ជាធរមាន 

• គោលនគោបាយ និងវធិានការនានាសប្មាប់គោោះ
ស្រសាយបញ្ជា  ឬ 

• បញ្ជា តដលប្ ូវតច្បងគោោះស្រសាយគៅកនុងគសច្បកេីប្ ង
លិមិ ូបករណ៍គ ិយុ េ
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 ួនាទីរបស់អ្នកតាក់ត ងច្បាប់កនុងដំគណើ ការគធវើច្បាប់

• ោក់ ឬ បំតលងគោលនគោបាយចូ្បលគៅកនុងគសច្បកេី
ប្ ង ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់ តដលតច្បងទុកជាមុននូវឥរោិ
បទជាក់លាក់ និងលមអិ  តដលទមទរឱ្យមានសប្មាប់ 
គោោះស្រសាយបញ្ជា សងគមតដលគោលនគោបាយមាន
បំណងច្បង់គោោះស្រសាយ និង

• តាក់ត ងគសច្បកេីប្ ង ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់កនុងទប្មង់មួយ
តដលមានលកខណៈ ច្បាស់លាស់ ជាក់លាក់ ងាយយល់ 
និងអាច្បគប្បើប្បាស់បាន។
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កនុងប្បគទសកំពុងអ្ភិវឌឍន៍  និង អ្នេរកាល (កមាុជា)គួរយល់ដឹងសងនូវ 
បញ្ជា សំខាន់ពីរ គឺ:

1. ភាពប្កីប្ក និងភាពងាយរងគប្ោោះ និង
2. ការគធវើគសច្បកេីសគប្មច្បរបស់រោឋ ភិបាលមានអ្ភិបាលកិច្បចទុនគមាយ

(ក)កមែវធីិអ្ភិវឌឍន៍របស់រដឋោែ នប្បសិទធភាពកនុងការបគងកើន នូវ 
ឱ្កាស ការងារមានសលិ ភាព និងគុណភាពនន ីវ ិរបស់អ្នកប្ក
តដលជា ប្កុមមនុសសភាគគប្ច្បើន និង 
(ម)ការគធវើគសច្បកេីសគប្មច្បតបបអ្នាធិបគ យយ តាមចិ្ប េ (និងគពល
មៃោះប្បកប គោយ ភាពពុករលួយ)។  ការគធវើគសច្បកេីសគប្មច្ប របស់ រដឋ 
តបប អ្នាធិបគ យ ឆៃុោះបញ្ជច ំងឱ្យគ ើញពីអ្វ េមាននូវ សមាសធា ុ
មួយ ឬ គប្ច្បើនននអ្ភិបាលកិច្បចលអ។
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សីលធម៌វជិាា  ីវៈរបស់
អ្នកតាក់ត ងពិនិ យសេល់គោបល់គលើច្បាប់ 

• គួរបំគពញមុមងារជាអ្នករកាការ រនូវនី ិរដឋ គដើមបីធានានូវ
អ្ភិបាលលអ និងគ ៀសវាងនូវការគធវើគសច្បកេីសគប្មច្បតបប
អ្នាធិបគ យយ

• គួរការ រសលប្បគោ ន៍សាធារណៈ ភកេីចំ្បគ ោះដំគណើ ការ
គធវើច្បាប់ និងចំ្បគ ោះអ្ងគនី ិបញ្ញ េិ  (រោឋ ភិបាលជាអ្ ិថិ្ ន
របស់អ្នកតាក់ត ងច្បាប់)

• គួរមានសម ថភាពកនុងការបំតលងគោលនគោបាយឱ្យកាៃ យ
ជានី ិមួយតដលអាច្បអ្នុវ េបានោ ងមានប្បសិទធភាព

44



• គួររកាភាពសមាា  ់សប្មាប់ត គោលបំណងជាក់តសេងកនុង
ការគធវើការងារោ ង ិ សនិទធជាមួយប្កសួងសាថ ប័ន នានា

• មិនប្ ូវតាក់ត ងច្បាប់កនុងលកខណៈតដលបំ នគលើសល
ប្បគោ ន៍ទូគៅ ឬ សលប្បគោ ន៍សាធារណៈគ ើយ

• គួរគលើកកំពស់នី ិរដឋ និងឯករា យភាពននអ្នកតាក់ត ងច្បាប់ 
• មិនគួរតាក់ត ងច្បាប់សាុយនឹង ំគនឿគបេជាា ផ្ទា ល់មៃួនគ ើយ។
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គោលការណ៍ ឬ សេង់ោរ
តដលអ្នកតាក់ត ងពិនិ យសេល់គោបល់គលើច្បាប់ គួរគោរព

អ្នកតាក់ត ងពិនិ យសេល់គោបល់គលើច្បាប់ ប្បកបគោយវជិាា  ីវៈ 
និងប្កមសីលធម៌ គួរត  គប្បើប្បាស់នូវគោលការណ៍ ឬ សេង់ោរ
ខាងគប្កាមគនោះ
1. ការធានានូវធមែនុញ្ញភាព (ឧ េមានុភាពននច្បាប់)
2. ោែ នអានុភាពប្ប ិសកមែ (គលើកតលងត  ឧប្កឹដឋកមែអ្នេរជា ិ 

ឬ ការកា ់បនថយនូវបនាុក ឬ កា ពវកិច្បចជាធរមានរបស់ប្បជា
ពលរដឋ)

3. ទប្មង់សេង់ោរននគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់
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4. ភាពច្បាស់លាស់ននរាល់ទណឌ កមែ គទសពិន័យ និង
ឧបាស្រស័យទំងឡាយ

5. ការគធវើប្ប ិភូកមែច្បាស់លាស់នូវ   អំ្ណាច្បរដឋបាល 
តបបឆនាា នុសិទិធ តដលអាច្បវាស់តវងបាន មិនតមនឥ 
ប្ពំតដន

6. ការធានានូវបូរណភាពតសនកច្បាប់គោយមិនឱ្យមាន
ទំនាស់ ភាពគងជាន់ោន  ឬ ភាពឥ  ចំាបាច់្បនន ច្បាប់
តដលមានជាធរមាន
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7. គសច្បកេីតថ្ៃងច្បាស់លាស់ និងប្គប់ប្ ុងគប្ជាយអំ្ពី
• គោលបំណង គដើមបី ប្មាបដល់ប្បជា ពលរដឋ ពីគហ ុ
សលសប្មាប់គសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់ 

• បញ្ជា ទំង ឡាយតដលមានបំណងគោោះស្រសាយតាម 
គសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់គនាោះ និង 

• ទំនាក់  ទំនង ននគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់
ជាមួយនឹងច្បាប់ទំងឡាយតដល មានជាធរមាន។
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5. គោលការណ៍ននអ្ភិបាលកិច្បចលអ

• គ ើអ្វីគៅថា អ្ភិបាលកិច្បចលអ?
• សមាសធា ុគនៃឹោះៗននអ្ភិបាលកិច្បចលអមានអ្វីមៃោះ?
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សមាសធា ុគនៃឹោះៗននអ្ភិបាលកិច្បចលអ
1. គណគនយយភាព (ចំ្បគ ោះថាន ក់គលើ និងចំ្បគ ោះថាន ក់គប្កាម)

របស់មន្តនេីរោឋ ភិបាល
2.  មាៃ ភាពននគសច្បកេីសគប្មច្បរបស់រោឋ ភិបាល
3. ការចូ្បលរមួរបស់ភាគី ក់ព័នធកនុងដំគណើ ការននការគធវើគសច្បកេី

សគប្មច្បរបស់រោឋ ភិបាលតដលប ោះ ល់ដល់ពួកគគ 
4. គសច្បកេីសគប្មច្បរបស់រោឋ ភិបាលគធវើគ ើងតសអកតាមវធិានច្បាប់

ជាជាងតាមប្បាថាន របស់ មន្តនេី ឬ អ្នកនគោបាយ។ 
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6. គោលការណ៍ជាមូលោឋ ននននី ិរដឋ
នី ិរដឋ (rule of law)
• មាននិយមន័យគប្ច្បើន (គបើច្បង់ដឹងមាុំអាច្បសេល់គសច្បកេី
លមអិ បតនថមបាន)

• មិនតមនចំាបាច់្បមានន័យដូច្បការប្គប់ប្គងដឹកនំាតាម
ច្បាប់គទ (rule by law)

• មានន័យមុសោន ទំងស្រសុងពីការប្គប់ប្គងដឹកនំាគោយ
បុគគល (rule of man) ឬ មនុសសមួយប្កុម ូច្បតដលគ រ
គពញគោយសលប្បគោ ន៍ផ្ទា ល់មៃួន (vested interest)
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ការប្គប់ប្គងដឹកនំាគោយច្បាប់ (rule by law)
• ប្ោន់ត  ប្មូវឱ្យអ្ងគភាពមានសម ថកិច្បច ឬ គៅប្កម 
គធវើគសច្បកេីសគប្មច្ប គលើករណីវវិាទគោយតសអកគលើបទ
បបញ្ញ េិច្បាប់ជាធរមាន គោយមិនមវល់ថា បទបបញ្ញ
 ិេគនាោះ ប្ ូវបានតាក់ត ងគ ើងោ ងដូច្បគមេច្ប ឬ ប ោះ
 ល់ដល់សមា ិកគសសងគទៀ ននសងគមតបបណា
គនាោះគទ។
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គោលការណ៍ ៦ ោ ងនននី ិរដឋ
1. ឧ េមានុភាពននច្បាប់ (រដឋធមែនុញ្ញ ឬ  ច្បាប់អ្នេរជា ិ 

 ក់ព័នធ)
2. ការតបងតច្បកអំ្ណាច្បោច់្បពីោន
3. ការការ រអាយុ ីវ ិ គសរភីាព សុវ ថិភាព និង  

ប្ទពយសមប ិេរបស់បុគគល
4. ភាពច្បាស់លាស់ពិ ប្បាកដននច្បាប់
5. ភាពគសែើោន ចំ្បគ ោះមុមច្បាប់
6. នី ិរដឋតាមភាពជាក់តសេង (មិនតមនកនុងប្ទឹសេី)
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សំណួរគដើមបកំីណ ់ថាមាន នី ិរដឋ ឬអ្ ់ (សេង់ោរនី ិរដឋ)

(១)គ ើច្បាប់ទំងឡាយមានលកខណៈជាសាធារណៈ
ឬគទ?គ ើប្បជាពលទំងអ្ស់មាន ឱ្កាស   កនុងដឹងថា
ច្បាប់តច្បងោ ងគម ច្ប ឬ  ប្មូវឱ្យគធវើអ្វីមៃោះឬគទ?

(២)គ ើច្បាប់ទំងឡាយ ប្ ូវបានសរគសរោ ងច្បាស់ 
លាស់ តដលមានអ្ ថន័យច្បាស់ គហើយគគអាច្បបា ន់
សាែ ន បាន អំ្ ពីសលវបិាកននការអ្នុវ េច្បាប់គនាោះ
ឬគទ?
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(៣)គ ើគៅប្កម ឥ លមាអ ង និងឯករា យ ឬគទ?
(៤)គ ើប្បជាពលរដឋទំងឡាយប្ ូវបានគគប្បប្ពឹ េ
ចំ្បគ ោះមៃួនគសែើោន គប្កាមច្បាប់ទំងឡាយ ឬ គ ើ
ច្បាប់ទំងឡាយអ្នុវ េចំ្បគ ោះត បុគគល ឬ វណណៈ
មនុសស មួយចំ្បនួនត ប ុគណាណ ោះ?

(៥)គ ើមានច្បាប់ណាមៃោះតដលលកខណៈប្ប ិសកមែ
កនុងការអ្នុវ េច្បាប់គនាោះ ឬគទ?

(៦)គ ើមន្តនេីសាធារណៈ និងមន្តនេីរោឋ ភិបាល ឋិ គៅ
គប្កាមអំ្ណាច្បននច្បាប់ ឬគទ?
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• គមើលនី ិរដឋ តាមការពិនិ យអំ្ពី វ េមាន ឬ        
អ្វ េមានននលកខណៈវនិិច្បឆ័យជាក់លាក់ និង
អាច្បក ់សមាគ ល់បាន ននច្បាប់ឬ ប្បព័នធច្បាប់ 

• គ ើមានសំណួរអ្វីមៃោះគទៀ តដលគួរគលើកគ ើង
គដើមបីដឹងថាមាននី ិរដឋ ឬគទ?
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7. អ្ ថន័យននការផ្ទៃ ស់បេូរឥរោិបថ្ជាវ ិាមាន

• គ ើឥរោិបថ្របស់មនុសសអាច្បផ្ទៃ ស់បេូរបាន ឬគទ?
• មានកតាេ អ្វីមៃោះតដលមានឥទធិពលគលើឥរោិបថ្របស់មនុសស?
• គ ើអ្វីគៅថា ការផ្ទៃ ស់ឥរោិបថ្ជាវ ិាមាន?

ឥរិយាបទវិជ្ជមាន.pptx


• ឥរិោបថរបេ់ម្នុេស អាចតកតព្របបាន (វិជាមាន ឬ អវិជាមាន)

• កតាត  ូចជ្ជ ការឱ្យែនម្ារបេ់េងប្ម្ចាំដាេះឥរិោបទជ្ជក់លាក់ វិធានចាប់ និងយនតការ

េព្រមាប់អនុវែតវិធានទាាំងឡាយ 

• ម្នុេសដលាកឱ្យែនម្ាខពេ់ចាំដាេះេិទធ ិដេរីភាពបុគប្ល េម្ធម្៌ ភាពេម្ដេែុផ្ល ភាព

េម្រម្យ និងយុែតធិម្៌េងប្ម្ េិទិធដលើព្រទពយេម្បែតិឯកជន ភាពដេាើភាពោន ចាំដាេះម្ុខចាប់

និងលទធិព្របជ្ជធិបដែយយ ដ ើម្បីេុវែថិភាពេងប្ម្ េុខេនតិភាព ដេថរភាព និងដចរភាពនន

ការអភិវឌ្ឍ

• ការយកតខស លុយ អាំណាច និងែួនាទីរ ាបាល ដោធា ឬ នដោបាយ ដៅដធែើេកម្ាភាព

ាធារណៈដ ើម្បីព្របជ្ជព្របិយភាពនដោបាយ គឺជ្ជឥរិោបថអវិជាមាន ត លេងប្ម្ម្ិនគួរ

ចូលរួម្ោាំព្រទ ឬ ឱ្យែនម្ាដឡើយ

• អនកនដោបាយត លមានែួនាទីកនុងាថ ប័នាធារណៈ រួម្ទាាំង អនុរដ ាលខាធិការ

រ ាដលខាធិការ រ ាម្ន្តនតី នាយករ ាម្ន្តនតី ម្ិនគួរនិោយអាំពីបកសនដោបាយរបេ់ខាួ ន កនុង

ដពលបាំដពញម្ុខងារាធារណៈ និងដព្រៅអាំឡុងដពលយុទធនាការដបាេះដនន ែ ដឡើយ



• ឥរិោបថជ្ជវិជាមាន គួរតែេាំដៅ ល់

1. ឥរិោបទត លដោរពេិទិធអនក ៏នទកនុងការអនុវែតនូវេទិិធដេរីភាពរបេ់ខាួ ន

2. ឥរិោបទអេឹងា ម្ិនដរីេដអើង និងមិ្នព្របមាថអាយុជីវិែរបេ់ខាួ ន និងរបេ់អនក នទ

3. ឥរិោបទត លព្រេឡាញ់បរិាថ នធម្ាជ្ជែិ

4.ឥរិោបទត លដោរពចាប់ជ្ជជ្ជងដោរពចាំដាេះបុគប្លមានែនួាទីអាំណាចបុណយេ័កកព្រទពយ

េម្បែតិ

5. ឥរិោបទត លាែ ែេែាំែមាា ភាព ម្ិនលួចលាក់ ម្ិនពុករលួយ

6. ឥរិោបទននការទទួលខុេព្រែូវចាំដាេះទដងែើរបេ់ម្ន្តនតីាធារណៈ និង

7. ឥរិោបទននការាប្ ល់យល់ ឹងដោរពការារេិទធ ិដេរីភាពម្នុេស នងិព្រទពយេម្បែតិឯក

ជន ដដ្ឋយម្ន្តនតីាធារណៈ និងអនកនដោបាយដដ្ឋយម្ិនគិែពីទេសនៈឬនិនាន ការនដោបាយ



8. ការគោោះស្រសាយបណេឹ ង វា -វវិាទគប្ៅប្បព័នធ ុលាការ

• ដូចម្តេចម្ៅថា ការម្ ោះស្រាយបណ្េ ឹងតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅ

ស្របព័ន្ធតុលាការ (ADR)?

• ម្តើការម្ ោះស្រាយបណ្េ ឹងតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅស្របព័ន្ធតុលាការ

មាន្អ្វីខ្លោះ?

• ម្េតអុ្វីគួរម្ វ្ើការម្ ោះស្រាយបណ្េ ឹងតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅ

ស្របព័ន្ធតុលាការ?
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 ិ វា្ីា្រេ ន្ងងម្លបបណណ្ង

នន្ការម្ ោះស្រាយបណ្េ ងឹតវ៉ា - ិ វាវ 

ម្ស្រៅស្របពន័្ធតលុាការ (ADR)

ដូចម្តេចម្ៅថា ការម្ ោះស្រាយបណ្េ ឹងតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅស្របព័ន្ធតុលាការ(ADR)?

ម្តើការម្ ោះស្រាយបណ្េ ងឹតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅស្របព័ន្ធតុលាការ មាន្អ្វីខ្លោះ?

ម្េតុអ្វីគួរម្ វ្ើការម្ ោះស្រាយបណ្េ ងឹតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅស្របពន័្ធតលុាការ?
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ដូចម្តេចម្ៅថា ការម្ ោះស្រាយបណ្េ ងឹតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅស្របពន័្ធតុលាការ(ADR)? ចូរ

ពងភាក្សា ឬ បង្ហា ញពកីារយបដ់ងឹ
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 ិ វា្ីា្រេនន្ការម្ ោះស្រាយប ណ្េ ងឹតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅស្របពន័្ធតុលាការ

•ការពិភាកាអាំពីបណត ឹងែវ៉ានិង ាំដណាេះព្រាយ

•ការវិនិចឆ័យតផ្នករ ាបាលដលើករណីបណត ឹងែវ៉ា

•ការចរច្ចរក ាំដណាេះព្រាយចាំដាេះបណត ឹងែវ៉ា-វិវាទ

•ការផ្សេះផ្ាេព្រម្េុះេព្រម្លួបណត ឹងែវ៉ា-វិវាទ

•ការវិនិចឆ័យរបេ់អនកជាំនាញម្ិនចងកាែពែកិចចអនុវែត

•ការដធែើអាជ្ជា កណាត លឬម្ជឈែតការដលើករណីវវិាទ
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ការម្ិនឯកភាពោន ឬវិវាទដកើែដឡើង រកការដដ្ឋេះព្រាយបណត ឹងែវ៉ាឬវិវាទដព្រៅព្របព័នធែុលាការ

ការចរច្ចរតផ្ែកដលើផ្លព្របដោជន៍ ទទួលលទធផ្លឈនេះ-ឈនេះទាាំងេងខាង

រឯីការចរច្ចរតផ្ែកដលើជាំេរឬអាំណាច ទទួលលទធផ្លឈនេះ-ច្ចញ់ឬច្ចញ់ទាាំងេងខាង
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ោា នការចរច្ចរឬខែេះដោលការណ៍េព្រមាប់ចរច្ចរឬចរច្ចរម្ិនបានេដព្រម្ចនាាំឱ្យការែវ៉ាឬការ

ម្ិនដពញចិែតដៅតែមានដេើយអាចកាា យជ្ជដភាើងកាំេឹងឬកមាា ាំងរិេះគន់ ល់រាជរដ្ឋា ភិបាល

យនតការទទួលបណត ងឹែវ៉ានងិេព្រមុ្េះេព្រមួ្ល៖ ដៅចាំដាេះម្ុខអនកេព្រមុ្េះេព្រមួ្ល ត លអពាព្រកឹែយ

ោា នទាំនាេ់ផ្លព្របដោជន៍និងផ្តល់ការដោរពចាំដាេះគូភាគី ូចោន (អនកេព្រម្ុេះេព្រម្ួលព្រែូវខិែខាំ

បងាា ញឱ្យដ ើញថាខាួ នម្ិនឈរដៅខាងភាគីណាម្ួយដឡើយម្ិនេតីបដនាោ េ ល់ភាគីណាម្ួយដេើយ

បងកឱ្កាេឱ្យភាគីនិោយោន តាម្េព្រម្ួលមាន ក់ម្តងនិងាត ប់ោន និោយោ ងយកចិែតទុកដ្ឋក)់ នាាំឱ្យ

វិវាទឬការែវ៉ាដនាេះអាចដដ្ឋេះព្រាយបានតាម្ការឯកភាពព្រពម្ដព្រពងងឬការយល់ ឹងរបេ់គូភាគី 



ចាំណចុត លអនកេព្រមុ្េះេព្រមួ្លគួរពិនិែយពិច្ចរណា

• ដែើចាំណចុទាម្ទារកនុងាកយបណត ឹងមានអែីខា េះ? 

• ដែើជ្ជបណត ឹងបុគប្ល(ាក់ព័នធបុគប្លម្ួយៗ) ឬបណត ឹងជ្ជរួម្(ាក់ព័នធបុគប្លដព្រចើនកនុង

បណត ឹងតែម្ួយ)?

• ដែើព្រែូវដរៀបចាំដធែើការេព្រមុ្េះេព្រមួ្លតបបណាកនុងករណីវិវាទរួម្? ករណីមានវិវាទ

បុគប្លនិងវិវាទរួម្កនុងាកយបណត ឹងតែម្ួយ? 

• ដែើមានបញ្ហា អងប្ដេែុត លព្រែូវចុេះពិនិែយរួម្ោន ឬដទ?

• ដព្រកាយការេព្រមុ្េះេព្រម្ួលដែើចាំណចុទាម្ទារណាខាេះត លគូភាគីបានឯកភាពអាំពី

 ាំដណាេះព្រាយឬមាច េ់បណត ឹងេុខចិែត កការទាម្ទារ? ចាំណចុទាម្ទារណាខាេះ

ត លម្ិនឯកភាពោន ? 

• ដែើគួរដដ្ឋេះព្រាយតបបណាចាំដាេះចាំណចុទាម្ទារែវ៉ាត លោា នការឯកភាពោន ដនាេះ? 

• ដធែើរបាយការណ៍ឬកាំណែ់ដេែុននការផ្សេះផ្ារេព្រមុ្េះេព្រមួ្លឱ្យបានចាេ់លាេ់

និងឆាុេះបញ្ហច ាំងលទធផ្លពភិាកានិងការដលើកដឡើងជ្ជ ាំដណាេះព្រាយរបេ់គូភាគី
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យនតការដដ្ឋេះព្រាយបណត ងឹែវ៉ា(អាជ្ជា កណាត ល) ៖ដព្រកាយការេព្រម្ុេះេព្រម្ួលដបើមានចាំណចុ

វិវាទឬចាំណចុទាម្ទារែវ៉ាម្ិនទាន់ឯកភាពោន ឬម្ិនអាចដដ្ឋេះព្រាយតាម្ការចរច្ចរោន អាច

េព្រម្ុេះេព្រម្ួលម្យួថាន ក់ដទៀែឬនិងេដព្រម្ចដេចកតចីាំដាេះការទាម្ទារែវ៉ាដនាេះ 
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ែាំណាងគណៈកម្ាការ(អាជ្ជា កណាត ល) ព្រែូវាត ប់និងកែ់ព្រតាការអេះអាងរបេ់គូភាគី

ពិនិែយអងប្ដេែុភេតតុាងាត ប់ាកសីនិងបកព្រាយចាប់ឬ ដោលនដោបាយាក់ព័នធ

ម្ុននឹងដចញដេចកតីេដព្រម្ចចាំដាេះចាំណចុទាម្ទារែវ៉ាដនាេះដដ្ឋយផ្តល់ដេែុផ្លផ្ង 

ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល.pptx
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ម្លបបណណ្ងនន្ការម្ ោះស្រាយបណ្េ ងឹតវ៉ា - ិ វាវ ម្ស្រៅស្របពន័្ធតុលាការ

• ការរកាភាពឯកជនឬការេមាា ែ់របេ់ភាគី? 

• េែ័យែភាពរបេ់ភាគ?ី 

• នីែិវិធីទន់ភាន់និងនប់រេ័េ? 

• លទធភាពដព្រជើេដរីេអនកដដ្ឋេះព្រាយត លមានេម្ែថភាពជាំនាញឥែ

លាំដអៀងនិងោា នទាំនាេ់ផ្លព្របដោជន៍?

• ការកាំណែ់ត នេម្ែថកិចចរបេ់អនកដដ្ឋេះព្រាយ?

• ព្របេិទិធភាពនិងត នកាំណែ់ននការអនុវែតនូវ ាំដណាេះព្រាយ?

• ការចាំណាយថវិការដលើ ាំដណើការដដ្ឋេះព្រាយ?
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• គូភាគីមានឬដធែើកិចចព្រពម្ដព្រពងងេតីពីម្ជឈែតការ

• ការដ្ឋក់ាកយបណត ឹងែវ៉ាជនូម្ជឈែតករឬការជនូ ាំណឹងអាំពីម្ជឈែតការ

• ការដព្រជើេដរីេតែងតាាំងម្ជឈែតការនិងការព្របកាេអាំពីទាំនាេ់ផ្លព្របដោជន៍

• ការពិនិែយេាំណុាំដរឿង

• ការព្របជុាំដព្រែងម្ម្ុនេវនាការដ ើម្បីកាំណែ់ចាំណចុវិវាទនិងនីែិវិធីលម្ែិែ

• អាចមានការព្របជុាំផ្សេះផ្ាេព្រមុ្េះេព្រមួ្លមុ្នេវនាការដបើគូភាគីយល់ព្រពម្ដធែើ

ជណហាន្ការង្ហររបរអ់ាជ្ញា ក្សណ្តេ ប
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▪ ការដធែើេវនាការផ្លោ ល់មាែ់ដលើចាំណចុវិវាទត លម្ិនេេះជ្ជោន  (ឬេវនាការតែដលើ

ឯការត លភាគីដ្ឋក់ជូន)

▪ ភាគីវិវាទ ឬអនកែាំណាងរបេ់គូភាគីចូលរួម្េវនាការដ ើម្បីអេះអាង ឬនិងដដ្ឋេះារ

▪ អាជ្ជា កណាា លាា ប់ការបងាា ញអងប្ដេែុ និងពិនិែយភេាតុាងត លភាគីដ្ឋក់ជូន

▪ ការពិនិែយរាល់ឯការ និងភេាតុាង ត លភាគីម្ួយបញ្ាូនម្កអាជ្ជា កណាា លដេើយ

បញ្ាូនដៅភាគីមាខ ងដទៀែត លភាគីនិម្ួយៗមានេទិធ ិជាំទាេ់ចាំដាេះឯការ និង

ភេាតុាងទាាំងឡាយ

▪ ការេរដេរព្រែួែពិនិែយខា ឹម្ារដេែុផ្លនិងម្ូលដ្ឋា នននដេចកតីបងាប្ ប់និងដចញ

ដេចកតីបងាប្ ប់តាម្ដពលដវលាកាំណែ់ឬត លគូភាគីបានឯកភាពោន  

ជណហាន្ការង្ហររបរអ់ាជ្ញា ក្សណ្តេ ប



បក្សខណ្ៈរតបតេងរបរអ់ាជ្ញា ក្សណ្តា ប ឬ តជឈតេក្សរ

• ត្រូវមានឯករាជ្យ ភាពឥរលម្អៀង មានត្រសិទ្ធភាព និងរមាា ភាព

• ្ិនត្រូវឋិរកនុងស្ថា នភាពមានទំ្នាស់ផលត្រមោជ្ន៍

• ្ិនត្រូវរំពានអំណាចស្រាកិច ចររស់ខ្ានួ

• ត្រូវមោរពតា្ការត្ព្មត្ពៀងររស់គូភាគី

• ត្រូវត្រកាន់នូវមោលការណ៍យុរតិធ្៌ធ្មជារិ

• ត្រូវមោរពមោលការណ៍សវ័យរភាពររស់គូភាគី

• របាយការណ៍សតីពីដំមណាោះត្ស្ថយត្រូវមានភាពត្រឹ្ត្រូវចាសល់ាសស់

• រាល់មសចកដីសមត្្ច ឬ មសចកតីរង្គា រ់ត្រូវមានមេរុផលចាស់លាសស់ និងស្រ្យ
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ការអ្ន្ុិ តាន្ម៍្រចក្សាីបង្ហា បអ់ាជ្ញា ក្សណ្តា ប ម្ យតុលាការ

• ត្រសិនមរើភាគីណា្ួយ្ិនអនុវរដមសចកដីរង្គា រ់ចងការពវកិច ចភាគីមាា ង

មទ្ៀរអាចមសនើសុំមៅរុលាសការឱ្យទ្ទួ្លស្ថា ល់និងរងាឱំ្យអនុវរដមសចកដី

រង្គា រ់មនាោះ

• ត្ករខ្័ណឌចារ់៖

– ត្ក្នីរិវិធីរដ ឋរបមវណីឆ្ន ំ២០០៦(ល័កាខ្័ណឌននការអនុវរដមោយរងាំ)

– អនុសញ្ញា ទី្ត្កុងញូយកសតីពីការទ្ទួ្លស្ថា ល់និងការអនុវរត្ ជ្ឈរត

វិនិច ័័យររទ្ស
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• ត្ក្នីរិវិធីរដ ឋរបមវណីឆ្ន ំ២០០៦(ល័កាខ្័ណឌននការអនុវរដមោយរងាំ)

មាព្រតា ៣៥០ តចងថា៖

(១) ការអនុវែតដដ្ឋយបងខាំ ព្រែូវដធែើដឡើងដដ្ឋយតផ្ែកដលើលិខិែអនុវែត 

(២) លិខិែអនុវែត គឺជ្ជលិខិែត លបានកាំណែ់ ូចខាងដព្រកាម្ដនេះ ៖

(ជ) ដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករត លមាន ីកាេដព្រម្ចអនុវែតត លបានចលូជ្ជាថ ពរ តាម្បញ្ញែតិ

ននមាព្រតា៣៥៣( ីកាេដព្រម្ចអនុវែតដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ)ននព្រកម្ដនេះ

(ឈ) កាំណែ់ដេែុត លបានកាំណែ់កនុងមាព្រតា ២២២ (អានុភាពននកាំណែ់ដេែុេតីពីការេេះ

ជ្ជ ជ្ជអាទិ៍ ត លតចងថា កនុងករណីមានការេេះជ្ជ ការលេះបង់នូវការទាម្ទារ ឬ ការទទួល

ាប្ ល់នូវការទាម្ទារ ព្រែូវបានកែព់្រតាកនុងកាំណែ់ដេែុ កាំណែ់ព្រតាដនេះ មានអានុភាព ូចោន

នឹងាលព្រកម្ាថ ពរ) ននព្រកម្ដនេះ និងកាំណែ់ដេែុដផ្សងៗដទៀែត លមានអានភុាព ូច

ាលព្រកម្ ឬ ាល ីកាត លបានចូលជ្ជាថ ពរ 
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• ព្រកម្នីែិវិធីរ ាបបដវណីនន ាំ២០០៦(ល័កខខ័ណឌ ននការអនុវែាដដ្ឋយបងខាំ)

មាព្រតា ៣៥៣ តចងថា៖

(១) ដ ើម្បីដធែើការអនុវែតដដ្ឋយបងខាំ ដដ្ឋយតផ្ែកដលើដេចកតីេដព្រម្ចរបេ់ម្ជឈែតករ ដទាេះបីជ្ជ

ដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករកនុងព្របដទេក៏ដដ្ឋយ ដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករបរដទេក៏

ដដ្ឋយ ព្រែូវទទលួ ីកាេដព្រម្ចអនុវែតរបេ់ែុលាការដៅព្រពេះរាជ្ជណាចព្រកកម្ពុជ្ជ 

(២) ភាគីត លដ្ឋក់ាកយេុាំឱ្យែលុាការដចញ ីកាេដព្រម្ចអនុវែតដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ

ព្រែូវដ្ឋក់លិខិែ ូចខាងដព្រកាម្ដនេះ៖

(ក) ចាប់ដ ើម្ននដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករត លព្រែូវបានបញ្ហា ក់ថាព្រែឹម្ព្រែូវ ឬ ឯការ

ចម្ាងត លមានដេចកតីបញ្ហា ក់ថាព្រែឹម្ព្រែូវ 

(ខ) ចាប់ដ ើម្ននកិចចេនាម្ជឈែតកម្ា ឬ ឯការចម្ាងននកិចចេនាដនេះ ត លមាន

ដេចកតីបញ្ហា ក់ព្រែឹម្ព្រែូវ 
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• ត្ក្នីរិវិធីរដ ឋរបមវណីឆ្ន ំ២០០៦(ល័កាខ្័ណឌននការអនុវរដមោយរងាំ)

មាព្រតា ៣៥៣ តចងថា៖

(៣) ែលុាការអាចប ិដេធការអនុវែតដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករបាន ដបើភាគីត លនឹង

ទទួលរងការខូចខាែផ្លព្របដោជនព៍ីការអនុវែតដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ េាំអាង

បញ្ហា ក់អាំពីដេែុ ូចខាងដព្រកាម្ដនេះ៖

(ក) ភាគីននកិចចេនាម្ជឈែតកម្ា ោា នេម្ែថភាព ឬ កិចចេនាម្ជឈែតកម្ាដនាេះព្រែវូច្ចែ់ទុក

ជ្ជដមា ៈ តាម្បទដ្ឋា នគែិយុែតត លគូភាគីបានកាំណែ់ជ្ជចាប់ដោង ឬ បទដ្ឋា នគែិ

យុែតននព្របដទេត លដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករព្រែូវបានដធែើដឡើង ព្របេិនដបើោា នការ

កាំណែ់ដដ្ឋយគភូាគី 

(ខ) ភាគីត លនងឹទទួលរងនូវការខចូខាែផ្លព្របដោជន៍ពកីារអនុវែតដេចកតីេដព្រម្ច

ម្ជឈែតករ ម្ិនបានទទួលដេចកតីជូន ាំណឹងេម្រម្យ អាំពីការដព្រជើេតាាំងម្ជឈែតករ ឬ

នីែិវិធីម្ជឈែតកម្ា ឬ ម្ិនអាចការារខាួ នដដ្ឋយារមូ្លដេែុដផ្សងដទៀែ 
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• ត្ក្នីរិវិធីរដ ឋរបមវណីឆ្ន ំ២០០៦(ល័កាខ្័ណឌននការអនុវរដមោយរងាំ)

មាព្រតា ៣៥៣ តចងថា៖

(៣) (គ) ដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ ទាក់ទងនងឹវិវាទត លម្ិនបានកាំណែ់ដៅកនុងចាំណចុ

ត លព្រែូវទទួលម្ជឈែតកម្ា ឬវិវាទដព្រៅទាំេាំននចាំណចុដនាេះ ឬមានដេចកតីេដព្រម្ចអាំពី

ចាំណចុត លេួេពីទាំេាំននចាំណចុត លព្រែូវទទលួម្ជឈែតកម្ា  

( ) ការដរៀបចាំអងប្ភាពវិនិចឆ័យននម្ជឈែតកម្ា ឬ នីែិវធិីននម្ជឈែតកម្ា ម្ិនព្រេបតាម្ការ

ព្រពម្ដព្រពងងរបេ់ គូភាគី ឬ ដបើោា នការព្រពម្ដព្រពងងដនាេះដទ ម្ិនព្រេបតាម្បទដ្ឋា ន

គែិយុែតននព្របដទេត លម្ជឈែតកម្ាព្រែូវបានដធែើដឡើង 

(ង) ដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ ម្ិនទានម់ានអានភុាពចងភាគី ឬ ព្រែូវបានលុបដច្ចល

ដដ្ឋយែលុាការននព្របដទេត លដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករដនាេះព្រែវូបានដធែើដឡើង ឬ

ព្របដទេត លមានបទដ្ឋា នគែិយុែតត លជ្ជម្ូលដ្ឋា នននដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ

ដនាេះ 
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• ត្ក្នីរិវិធីរដ ឋរបមវណីឆ្ន ំ២០០៦(ល័កាខ្័ណឌននការអនុវរដមោយរងាំ)

មាព្រតា ៣៥៣ តចងថា៖

(៤) ែលុាការអាចប ិដេធការអនុវែតដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ ព្របេិនដបើយល់ដ ើញថា

មានដេែុ ូចខាងដព្រកាម្ដនេះ

(ក) ចាំណចុត លជ្ជកម្ាវែថនុនវិវាទ ម្ិនអាចដដ្ឋេះព្រាយបានដដ្ឋយម្ជឈែតកម្ា 

(ខ) ការទទួលាប្ ល់ ឬការអនុវែតដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ ផ្ោុយនឹងេណាត ប់ធាន ប់ាធារណៈ

(៧) ការដចញ ីកាេដព្រម្ចអនុវែត ព្រែូវដធែើដឡើងដដ្ឋយម្ិនព្រាវព្រជ្ជវអាំពីភាពព្រែឹម្ព្រែូវ ឬ ម្ិន

ព្រែឹម្ព្រែូវននដេចកតីេដព្រម្ចម្ជឈែតករ ដលើកតលងតែករណីត លកាំណែ់កនុងកថាខណឌ ទី ៣

និងកថាខណឌ ទី ៤ ខាងដលើដនេះ 
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កតាត គួរយកចិែតទុកដ្ឋក់កនងុការតាក់តែងឬនិង ាំដណើការនូវយនតការដដ្ឋេះព្រាយបណត ងឹែវ៉ា-
វិវាទដព្រៅព្របព័នធែុលាការ

គួរមានការយកចែិតទុកដ្ឋក់ដលើចាំណចុ ូចខាងដព្រកាម្កនុងការតាក់តែង និង ាំដណើការនូវយនតការដដ្ឋេះ

ព្រាយបណត ឹងែវ៉ាវិវាទដព្រៅព្របព័នធែុលាការ

•ការរកាភាពឯកជន ឬ ការេមាា ែ់របេ់ភាគី (ភាពអាធារណៈនន ាំដណើការដដ្ឋេះព្រាយ និង

ព្រែូវមានការយកចិែតទុកដ្ឋក់អាំពីការផ្សពែផ្ាយរបាយការណ៍េតីពីការដដ្ឋេះព្រាយ ដេចកាីេដព្រម្ច និង

ដេចកតីបងាប្ ប់)

•េែ័យែភាពរបេ់ភាគី (ជដព្រម្ើេ និងការព្រពម្ដព្រពងងរបេ់គូភាគី)

•ភាពទន់ភាន់ និងនប់រេ័េនននែីិវិធី និង ាំដណើការដដ្ឋេះព្រាយ

•លទធភាពដព្រជើេដរីេអនកដដ្ឋេះព្រាយត លមានេម្ែថភាព ជាំនាញ ឥែលាំដអៀង និងោា នទាំនាេ់ផ្ល

ព្របដោជន៍

•ការកាំណែ់ត នេម្ែថកិចចរបេ់អនកដដ្ឋេះព្រាយ

•ព្របេិទិធភាព និងត នកាំណែ់ននការអនុវែតនវូ ាំដណាេះព្រាយ

•ការចាំណាយថវិការដលើ ាំដណើការដដ្ឋេះព្រាយ 
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ណោែការ ៍ និងតម្រូវការននការតាកច់តងពិនិតយែាបស់្ម្ាបអ់ភិបាែកែិចែអ 

និង ការផ្លា ស្ប់តូរឥរិយាបទជា វិជមាាន

9. បទបបញ្ញ េិរដឋធមែនុញ្ញទក់ទងនឹង គោលការណ៍ និងដំគណើ ការននការគធវើច្បាប់
ប្ ូវមានការយល់ដឹងអំ្ពីលកខមណឌ  ប្មូវកនុងរដឋធមែនុញ្ញ តដលច្បាប់ជា ិ និង

លិមិ បទោឋ នគ ិយុ េប្ ូវ អ្នុគលាមតាម
• អំ្ពីគោលការណ៍គនៃឹោះៗតដលជាមគគុគទសក៍សប្មាប់អ្នកគធវើច្បាប់ និង

អ្នកតាក់ត ងច្បាប់
• អំ្ពីដំគណើ ការគធវើច្បាប់
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អំ្ពីគោលការណ៍គនៃឹោះៗ កនុងរដឋធមែនុញ្ញ
ចូ្បរអាន និងវភិាគនូវបទបបញ្ញ ិេននរដឋធមែនុញ្ញ មេងមួយៗ។  គ ើអ្នកច្បង់វភិាគគលើ
គោលការណ៍ ឬ បទបបញ្ញ េិណាមួយតដល ក់ព័នធនឹងការងាររបស់អ្នក ឬគទ?
• មាប្តា ៣១  ដល់ មាប្តា ៥០
• មាប្តា ៥៨
• មាប្តា ៦០
• មាប្តា ៦២
• មាប្តា ៦៣
• មាប្តា ៦៦
• មាប្តា ១២៨ ថ្ែី
• មាប្តា ១៣០ ថ្ែី
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អំ្ពីដំគណើ ការគធវើច្បាប់កនុងរដឋធមែនុញ្ញ

ចូ្បរអាន និងវភិាគបទបបញ្ញ ិេននរដឋធមែនុញ្ញ មេងមួយៗ។

• មាប្តា ៩១ ថ្ែី
• មាប្តា ៩២
• មាប្តា ៩៣ ថ្ែី
• មាប្តា ១១៣ ថ្ែី
• មាប្តា ១៣៦ ថ្ែី
• មាប្តា ១៤០ ថ្ែី
• មាប្តា ១៤១ ថ្ែី
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10. គោលបំណង កតាេ ប្បឈម វធីិសាស្រសេ និងទិច្បនិកននការ
តាក់ត ងច្បាប់ 

គោលបំណងនានាននការគធវើវធិានច្បាប់
• គដើមបីប្គប់ប្គង រ ិ បិ  ឬ  អ្ភិរកស vs. បងកបរោិ
កាស ឬ  សេល់គសរភីាព ឬ គធវើគសរភីាវនីូកមែ

• តាមការតច្បង/by stipulation vs. តាមទំនាញ
គហ ុ/by implication vs. តាមការមកខានឥ បាន
កំណ ់គោយភាគី/by default 
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• សប្មាប់លអគមើល (មានគៅគលើប្កោស)vs. សប្មាប់
មានអារមែណ៍លអ (មានកនុង ថ្ភាព)

• សប្មាប់បំគពញចិ្ប េមហាអំ្ណាច្បបរគទស ឬ 
អ្នកសេល់ ំនួយ vs. សប្មាប់បំគពញចិ្ប េប្បជា ពលរដឋ 
តដលជាមាច ស់គឆ្ន  

• សប្មាប់ប្បគោ ន៍សាធារណៈ vs. សប្មាប់បគប្មើ
សលប្បគោ ន៍របស់អ្នកនគោបាយ គណបកស
នគោបាយ ឬ មន្តនេីការោិល័យធិបគ យយ។ 
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សំណួរ

តាមការក ់សមាគ ល់របស់អ្នក 
គ ើអាច្បនិោយថាគោលបំណង ឬ គច្ប នានន
ការគធវើ វធិានច្បាប់ជាទូគៅគៅកមាុជានាគពល
បច្បចុបបនន មានច្បរកិលកខណៈតបបណាតដរ?
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កតាេ ប្បឈមកនុងការគធវើវធិានច្បាប់

• ការគធវើវធិានច្បាប់ មិនតមនជាការងារសាមញ្ញ ឬ 
ប្ោន់ត ជាដំគណើ ការច្បមៃង និងកា ់ ពីគគគនាោះគទ

• ដូគច្បនោះ ភាពប្បឈម បណាេ លមកពីអ្វីមៃោះ?
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គហ ុសលននភាពប្បឈមគនោះអាច្ប មានដូច្បជា

• មានប្កុមសលប្បគោ ន៍ និងអ្នក ស ូម ិ
គប្ច្បើនប្កុម (interest and lobbyist groups)គហើយនិង
ប្កុមតសវងរកឱ្កាសអំ្ពីទញយកប្បគោ ន៍  
និងចំាទទួលយក ប្បគោ ន៍ទគទរៗ (rent 
seekers and free-rider groups)
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• ចំ្បគណាទបញ្ជា អំ្ពីនី ិសាធារណៈ និង គប្មើសសាធារណៈ 
(Public law and public choices question)
– គ ើពិ ជាមានសគមៃងភាគគប្ច្បើនរបស់អ្នកគធវើច្បាប់ តមនឬគទ?
– គ ើ មាន លកខណៈវនិិច្បឆ័យតបបណាសប្មាប់កំណ ់សគមៃងភាគ
គប្ច្បើនតដលមានន័យមៃឹមសារពិ ប្បាកដ?

– គ ើវាពិ ជាប្ ូវបានគធវើគ ើងគដើមបីសលប្បគោ ន៍សាធារណៈ ឬ 
សលប្បគោ  ន៍  ទូគៅ តមនឬ?

គៅគពលមានការផ្ទៃ ស់បេូរអ្នកនគោបាយ ជាញឹកញាប់ ក៏មាន ការ
តកតប្បច្បាប់គប្កាយគពលផ្ទៃ ស់បេូរអ្នកនគោបាយសងតដរ។
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• កងវោះការស្រសាវប្ជាវអំ្ពីគោលនគោបាយ ជាក់លាក់ 
និងប្គប់ប្ោន់ ប្ពមទំងមវោះទិននន័យ  ឹកតាងសប្មាប់
ោំប្ទដល់ការគប្ ើសគរ ើស ឬ ការតាក់ត ងវធិានច្បាប់
ជាក់លាក់។
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អ្វីតដលប្ ូវមានជាមុន

– ចំ្បគណោះដឹងអំ្ពីប្បធានបទតសនកគោលនគោបាយ ឬ ច្បាប់ 
សប្មាប់មានសម ថភាពសេល់គោបល់គលើគសច្បកេីប្ ងអ្ ថ
បទច្បាប់ (តាម ការអានគសៀវគៅសិកា/ប្ពឹ េិបប្ គបាោះពុមា
សាយ/របាយការណ៍សិកាស្រសាវប្ជាវ/ការសិកាពីករណី
ជាក់តសេងសេីពីកមែវ ថុ ក់ព័នធ)

– គច្បោះបា ន់ប្បមាណពីសលប ោះ ល់តដលអាច្បគកើ មាននន
លិមិ ូបករណ៍គ ិយុ េ ឬ របាយការណ៍សេីពីការបា ន់
ប្បមាណពីសលប ោះ ល់តដលអាច្បគកើ មាន

– យល់ឋានានុប្កមននច្បាប់ និងទំនាស់ននច្បាប់។
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វធីិសាស្រសេកនុងការតាក់ត ងច្បាប់

• មិនអាច្បគ ៀសវាងនូវការគធវើច្បាប់ ឬ វធិានច្បាប់ 
សប្មាប់ប្គប់ប្គងសងគមបានគទ

• មានវធីិសាស្រសេប្ ឹមប្ ូវកនុងការតាក់ ត ង ច្បាប់ គយើង
អាច្បគឆៃើយ បចំ្បគ ោះសំណួរជាគប្ច្បើនបាន

• ដូគច្បនោះគ ើវធីិសាស្រសេអ្វីមៃោះកនុងការតាក់ត ង ច្បាប់តដល
អ្នកបានដឹង ឬ  ធាៃ ប់គប្បើប្បាស់កនៃងមក?
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1. វធីីសាស្រសេពហុនិយម (Pluralism)
2. វធីិប្ពហែទណឌ  (Criminalization)
3. វធីិសាស្រសេច្បមៃងតាមច្បាប់របស់ប្បគទសគសសងគទៀ  
4. វធីិសាស្រសេគធវើតាមកេីប្បាថាន របស់រដឋមន្តនេី ឬ  អ្នកដឹកនំានគោ

បាយ ឬ តាមគំនិ របស់មន្តនេី ការោិល័យធិបគ យយ
5. វធីិសាស្រសេតាក់ត ងច្បាប់គប្ទនសីុទីវ (transitive) vs. អី្នគប្ទន

សីុទីវ(intransitive)
6. វធីិសាស្រសេតាក់ត ងច្បាប់ឈរគលើទសសនទនរបស់គៅប្កម
7. វធីិសាស្រសេតាក់ត ងច្បាប់តសអកគលើអ្ភិបាលកិច្បចលអ
8. វធីិសាស្រសេតាក់ត ងច្បាប់តសអកគលើគហ ុពិ  និង ូសិុក 

(Facts and Logic)។
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• គហ ុអ្វីបានជាអ្នកតាក់ត ងច្បាប់គប្ ើសគរ ើសគប្បើវធីិ
សាស្រសេបី ំបូងគគ?វាជាអាថ៌្កំបំាងរបស់អ្នកតាក់ 
ត ង ច្បាប់ គោយសារោែ នវធីិសាស្រសេគសសងគទៀ  ឬ  
គោយសារសាថ ប័នគធវើច្បាប់?

• ចុ្បោះចំ្បតណកឯវធីិសាស្រសេ ទី៤ និងទី៥វញិ ោ ងណា
តដរ?
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វធីិសាស្រសេតដលប្ ូវបានគលើកទឹកចិ្ប េឱ្យគប្បើ

• វធីិសាស្រសេទី៦ ទី៧ និង ទី៨ ប្បសិនគបើច្បង់គ ើញ 
និងច្បង់ទទួលបានសល ពីការ  ផ្ទៃ ស់ បេូរ ជាវ ិាមានតសនក
សងគម និងនគោបាយ គៅកមាុជាកនុងគពលប ុនាែ នឆ្ន ំ
ខាងមុម
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ការតាក់ត ងច្បាប់តបបគប្ទនសីុទីវ vs. អី្នគប្ទនសីុទីវ

ច្បាប់តបបគប្ទនសីុទីវ (Transitive law):
គឺជាប្បគភទច្បាប់តដលគសច្បកេីលមអិ ភាគគប្ច្បើន
មានតច្បង កនុង អ្ ថបទច្បាប់គនាោះត មេង។ 
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ច្បាប់តបបអី្នគប្ទនសីុទីវ (Intransitive law):
គឺជាប្បគភទច្បាប់តដលតច្បងគសច្បកេីលមអិ  ិច្ប ួច្ប ឬ ោែ ន
គសច្បកេីលមអិ គទ គហើយទុកឱ្យតច្បងគសច្បកេីលមអិ កនុង
លិមិ បទោឋ នគ ិយុ េសប្មាប់អ្នុវ េ ច្បាប់ គនាោះតដល
គច្បញគោយអ្ងគប្ប ិប េិ។ វាសេល់សិទិធអំ្ណាច្បឱ្យ          
ទីភាន ក់ងារ ឬ  ប្កសួងទទួល បនាុក អ្នុវ េ ច្បាប់ ជាអ្នក
គរៀបចំ្បនូវបទបបញ្ញ េិលមអិ កនុងទប្មង់ជាលិមិ បទោឋ ន
គ ិយុ េ។ វាអាច្ប គចាទជាសំណួរ អំ្ពីការចុ្បោះទន់គមាយ
ននអំ្ណាច្បប្បជាធិបគ យយ។
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• ច្បាប់តបបអី្នគប្ទនសីុទីវ កំណ ់ត គោលបំណង 
គោលការណ៍ទូគៅ លកខណៈវនិិច្បឆ័យគោល និង    
ការគរៀបចំ្បតសនកសាថ ប័ន គហើយទុកគសច្បកេី លមអិ   
តច្បង កនុងលិមិ បទោឋ នគ ិយុ េ។ 

• គ ើមានគហ ុសលអ្វីមៃោះសប្មាប់គធវើច្បាប់តបបអី្នគប្ទនសីុទីវ 
គហើយមិនគធវើច្បាប់តបបគប្ទនសីុទីវ?
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គហ ុសលសប្មាប់ការគធវើច្បាប់តបបអី្នគប្ទនសីុទីវ
(1) គសច្បកេីប្ ងច្បាប់មានបំណងគោោះស្រសាយនូវបញ្ជា សងគម

ដ៍លំបាក និងសំាញំុា តដល ទមទរឱ្យទីភាន ក់ងារមួយចំ្បនួន
មានសិទិធអំ្ណាច្បពិគសាធន៍គោោះស្រសាយគោយគប្បើដំគណាោះ
ស្រសាយគសសងៗោន ។ 
ការសេល់សិទិធអំ្ណាច្បឱ្យទីភាន ក់ងារគច្បញ និងតក សប្មួល    ន
នូវវធិានលមអិ តដលទំនងជាអាច្បគោោះស្រសាយ បញ្ជា គនាោះបាន 
មានន័យថា សេល់សិទិធអំ្ណាច្បឱ្យទីភាន ក់ងារគនាោះគធវើការ ដក
ពិគសាធន៍។
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(២)ច្បាប់តដលគោោះស្រសាយបញ្ជា សងគមត មួយចំ្បណុច្ប 
ប ុតនេ មានប្កុមគោលគៅ ឬ អ្នកកាន់  ួនាទីគសសងៗ
ោន ជាគប្ច្បើន និងមានឥរោិបទតដលបងកបញ្ជា គប្ច្បើន
តបប គហើយអ្នកតាក់ត ងច្បាប់ ោែ នគពលគធវើការ
ស្រសាវប្ជាវចំាបាច់្បគដើមបី  ួយ ដល់ការសរគសរនូវវធិាន
លមអិ តដលប្ ូវការសប្មាប់អ្នុវ េច្បាប់គនាោះគទ។
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• ច្បាប់តដលគោោះស្រសាយបញ្ជា សងគមត មួយចំ្បណុច្ប 
តដលមានទប្មង់មុសោន គៅទីកតនៃង គសសងោន នន
ប្បគទស គហើយមានប្កុមគោលគៅ ឬ អ្នកកាន់          
 ួនាទីគសសងៗោន  ជាមួយនឹង គហ ុសលគសសងោន
សប្មាប់ឥរោិបទរបស់ពួកគគ នីមួយៗ ដូគច្បនោះអ្នក
តាក់ត ងច្បាប់មិនអាច្ប សរគសរនូវវធិានលមអិ 
សប្មាប់អ្នុវ េគលើ  ំបន់គសសងៗោន ននប្បគទស ឬ គលើ
ប្កុមគោលគៅ ឬ អ្នកកាន់ ួនាទីមុសៗោន បានគទ។
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• ច្បាប់តដលគោោះស្រសាយបញ្ជា សងគមត មួយ
ចំ្បណុច្ប ឋិ កនុងសាថ នភាពមានការតប្ប ប្បួល 
ោ ងឆ្ប់រហ័ស តដលគធវើឱ្យច្បាប់សរគសរនថ្ា
គនោះ កាៃ យជាហួសសម័យគប្បើប្បាស់ គៅនថ្ា
តសអក។ 
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ការតាក់ត ងច្បាប់ឈរគលើទសសនទនរបស់គៅប្កម
• ជាអ្ភិប្កមននតាក់ត ងច្បាប់មួយ តបប តដលគផ្ទេ  ការយកចិ្ប េ

ទុកោក់គលើ
– ឯកភាពនន ទប្មង់ និងគ ិច្បាប់ 
– ឃាៃ ប្បគោគច្បាប់ និង
–  កយគពច្បន៍តដលគប្បើកនុងអ្ ថបទច្បាប់។ 
ការគធវើតបបគនោះនឹងសេល់នូវវធិានច្បាប់តដល ច្បាស់លាស់ 
និងប្គប់ប្ោន់សប្មាប់គោោះស្រសាយ គឆៃើយ បនឹងសំណួរជា
គប្ច្បើនតដលគចាទគ ើង កនុងសាថ នភាពវវិាទគសសងៗោន ។ 
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ការតាក់ត ងច្បាប់ឈរគលើគោលការណ៍អ្ភិបាលកិច្បចលអ

វធិានការអ្ភិបាលកិច្បច ជាវធិានការតដល
•  ួយកា ់បនថយនូវឱ្កាសរបស់មន្តនេីកនុងការប្បប្ពឹ េ តាម

ទំគនើងចិ្ប េោ ងអ្នាធិគ យយ និងពុករលួយ
• ធានានូវគណគនយយភាព  មាៃ ភាព ការចូ្បលរមួ និងការ គធវើ 

គសច្បកេីសគប្មច្បតសអក គលើ វធិានច្បាប់កនុងដំគណើ ការគធវើគសច្បកេី
សគប្មច្បរបស់រោឋ ភិបាល

• គរៀបចំ្បតាក់ត ង ច្បាប់គដើមបីប្បឆំ្ងោ ងសវិ  សាវ ញ ទល់នឹង
អំ្គពើពុករលួយ។
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• កប្មិ នូវឆនាា នុ សិទធិតដលោែ នគណគនយយភាពឱ្យគៅ
ប្ ឹមចំ្បនុច្បអ្បបបរមាតដលចំាបាច់្ប 

•  ប្មូវឱ្យមាន មាៃ ភាព អ្ ិបរមា តាមតដលមានលទធ
ភាពគធវើបាន

• ធានាឱ្យមានការចូ្បលរមួរបស់ភាគី ក់ព័នធ កនុងដំគណើ
ការ គធវើគសច្បកេីសគប្មច្ប (ោ ងគហាច្បណាស់កនុងកប្មិ 
សេល់គំនិ ធា ុចូ្បល និងគោបល់ប្  ប់វញិ)

•  បគងកើ នូវនី ិវធីិ និងលកខណៈវនិិច្បឆ័យមាន មាៃ ភាព 
និងគណគនយយភាព។
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• គយើងប្ ូវនំាោន ប្គប់ប្គងគលើអំ្ណាច្បឆនាា នុ សិទធិ និង   
ជាពិគសសគលើអំ្គពើពុករលួយ តាមរយៈច្បាប់    
តដលតាក់ត ងគ ើងកនុងគបោះដូងនន អ្ភិបាលកិច្បចលអ។
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ចំ្បគណាទបញ្ជា

ការលុបបំបាច់្បអំ្ណាច្បឆនាា នុសិទធិ មិនតមនជា
 គប្មើស សមស្រសបប្គប់សាថ នភាពគទ។ ដូគច្បនោះ គ ើ ប្ ូវ
សេល់អំ្ណាច្បឆនាា នុសិទិធគោយរគបៀបណា គដើមបី
ប្គប់ប្គង និង ធានាថា មន្តនេីគប្បើប្បាស់ឆនាា នុសិទិធ
ត កនុងករណីបគប្មើប្បគោ ន៍សាធារណៈ?
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ច្បាប់អាច្បប្គប់ប្គងឆនាា នុសិទិធបាន

តាមរយៈការតច្បងបញ្ជា ក់អំ្ពី
i. ប្បគភទននគសច្បកេីសគប្មច្បតដលមន្តនេីអាច្បគធវើបាន
ii. កតាេ ទំងឡាយតដលមន្តនេីអាច្បយកមកពិចារណា

កនុងការគធវើគសច្បកេីសគប្មច្ប និង 
iii. នី ិវធីិតដលមន្តនេីប្ ូវគប្បើកនុងការសគប្មច្ប។  
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ទិច្បនិកកប្មិ នូវឆនាា នុសិទិធ (គោយកំណ ់លកខមណឌ ចំ្បគ ោះ អ្នកគធវើគសច្បកេីសគប្មច្ប)
(១)តច្បងបញ្ជា ក់ថានរណាមៃោះតដលអាច្បសេល់នូវគំនិ គោបល់ជាធា ុចូ្បល

– តច្បងបញ្ជា ក់ពីប្បគភទធា ុចូ្បលតដលអ្នកគធវើគសច្បកេីសគប្មច្បអាច្បទទួលយកគធវើជា
ភសេុតាង ឬ ជាសំអាងបាន

–  ប្មូវឱ្យសេល់គហ ុសលជាលាយល័កខណ៍អ្កសរសប្មាប់គសច្បកេីសគប្មច្បគនាោះ
– តច្បងបញ្ជា ក់កតាេ តដលមន្តនេីប្ ូវពិចារណាកនុងដំគណើ ការបំតលងធា ុចូ្បលគៅកនុង

គសច្បកេីសគប្មច្ប (conversion process)។
(២) ប្មូវឱ្យមានគសច្បកេីតថ្ៃងអំ្ពីសលប ោះ ល់ជាតសនកមួយននដំគណើ ការបំតលងធា ុចូ្បល

គៅកនុង គសច្បកេីសគប្មច្ប ។
(៣)គធវើសវនកមែចំ្បគ ោះគសច្បកេីប្ ងច្បាប់គលើចំ្បណុច្បសេល់ ‘ឆនាា នុសិទធិ’។ 
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ទិច្បនិកសប្មាប់ធានានូវ មាៃ ភាព
(១)ពិនិ យគមើល និងប្បសិនគបើចំាបាច់្ប គធវើកំតណទប្មង់គលើច្បាប់សេីពី

ភាពសមាា  ់ននកិច្បចការ សៃូវការ របស់ប្បគទស (ឬ ច្បាប់សេីពីសិទិធ
ទទួលបានព ៌មានសាធារណៈ)

(២)ធានាឱ្យសាធារណ នមានសិទិធអំ្ណាច្ប និងឱ្កាសប្ ួ ពិនិ យ
គមើលរាល់ឯកសារតដល គរៀបចំ្បគ ើងគប្កាមគសច្បកេីប្ ងច្បាប់គនាោះ

(៣)ធានាឱ្យសាធារណ នមានសិទិធ និងឱ្កាសចូ្បលរមួសវនាការ 
កិច្បចប្ប ំុ និង ដំគណើ ការពិភាកាពិគប្ោោះគោបល់គសសងៗគទៀ 
គប្កាមគសច្បកេីប្ ងច្បាប់គនាោះ

(៤) ប្មូវឱ្យមន្តនេីគធវើគសច្បកេីសគប្មច្បជាលាយល័កខណ៍អ្កសរ និង
បញ្ជា ក់ពីគហ ុសលននគសច្បកេី សគប្មច្បគនាោះ។
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ទិច្បនិកធានានូវគណគនយយភាព

(១) គណគនយយភាពចំ្បគ ោះថាន ក់គលើ  
–  ប្មូវឱ្យរាល់គសច្បកេីសគប្មច្បជាលាយល័កខណ៍អ្កសរទំង
អ្ស់មានសេល់គហ ុសល

– សេល់សិទិធឱ្យភាគីឯក នមានសិទិធបេឹងគៅសាថ ប័នថាន ក់គលើ 
និងចុ្បងគប្កាយបេឹងគៅ  ុលាការ

– កនុងករណីសមស្រសប សេល់នូវ ំនួយតសនកច្បាប់ដល់បុគគល 
ឬ ប្កុម នងាយរងគប្ោោះ។

109



(២)គណគនយយភាពចំ្បគ ោះថាន ក់គប្កាម (‘ការចូ្បលរមួ’)
–  ប្មូវឱ្យមានភាគី ក់ព័នធចូ្បលរមួគប្ច្បើនបំសុ តាមតដលអាច្បគធវើបាន 

គដើមបីសេល់គំនិ ជាធា ុចូ្បល និងម ិគោបល់ប្  ប់វញិ កនុងដំគណើ
ការគធវើ គសច្បកេីសគប្មច្បរបស់សាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារទទួលបនាុក

– ធានាថាសាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារទទួលបនាុក សេល់នូវព ៌មានប្គប់ប្ោន់អំ្ពី
សភាពននបញ្ជា  ក់ព័នធ គដើមបី ួយឱ្យភាគី ក់ព័នធ ឬ  ំណាងរបស់
ពួកោ ់ អាច្បចូ្បលរមួោ ងមានប្បសិទធភាព

– ធានាការចូ្បលរមួរបស់ ំណាងប្កុម នងាយរងគប្ោោះ (ប្គួសារប្កីប្ក 
ស្រសេី  នពិការ ចាស់ទំ យុវវយ័ និង នជា ិគដើមភាគ ិច្ប)កនុងដំគណើ
ការគធវើ គសច្បកេីសគប្មច្បរបស់សាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារទទួលបនាុក

– គប្បើសាែ រកេី ឬ អ្នក ស ូម ិសាធារណៈសប្មាប់ប្កុម នងាយរងគប្ោោះ 
កនុងដំគណើ ការគធវើគសច្បកេីសគប្មច្បរបស់សាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារទទួលបនាុក។
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ការតាក់ត ងច្បាប់តសអកគលើគហ ុពិ  និង ូសិុក
សំណួរមួយសំណំុតដលប្ ូវគលើកគ ើង តំាងពីដំបូង
• ឥរោិបថ្អ្វីមៃោះគួរមានការតកតប្ប និងនរណាមៃោះ តដលគួរ

ផ្ទៃ ស់បេូរឥរោិបទ?
• គ ើវាជា ឥរោិបថ្ តសនកសងគម វបបធម៌ គសដឋកិច្បច ឬ 

នគោបាយ?
• គ ើវាជាឥរោិបថ្របស់បុគគល ឬ របស់សាថ ប័ន?
• គ ើប្ ូវការនូវការតកតប្បផ្ទៃ ស់បេូរលកខណៈោច់្បគោយដំុ ឬ  

លកខណៈជា ប្បព័នធ?
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• គហ ុអ្វីបានជាមនុសសមានឥរោិបថ្ដូច្បតដលគគ
កំពុង ប្បកាន់   យកគៅ ចំ្បគ ោះមុមច្បាប់?និោយម ្
ោងគទៀ  គ ើមូលគហ ុ ឬ កតាេ អ្វីតដល ំរញុឱ្យ 
មនុសស  ប្បកាន់នូវឥរោិបថ្តដលមានបញ្ជា តបប
គនាោះ?
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មូលគហ ុច្បមបង ៣ ោ ង តដលសារភាា ប់គៅនឹងឥរោិបថ្ មាន
បញ្ជា របស់ អ្នកកាន់ ួនាទី (ភាគី ក់ព័នធ)

1.  កយគពច្បន៍កនុងបទបបញ្ញ េិច្បាប់ ឬ វធិានច្បាប់ជា
ធរមាន (កតាេ លំបាកតសនកច្បាប់)

2. ឥរោិបថ្របស់សាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារអ្នុវ េ ឬ និង ស្
ថាប័នោក់ឱ្យអ្នុវ េនូវច្បាប់ ឬ  វធិានច្បាប់ 

3. កតាេ គប្ៅពីច្បាប់ និងកតាេ ធនធានកនុងម ឈោឋ ន
របស់អ្នកកាន់ ួនាទី(ភាគី ក់ព័នធ)
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• មូលគហ ុបុគគល/អ្ េគនាម័  (subjective)និង
មូលគហ ុគោល បំណង  /សនានុម័  (objective)។

• មូលគហ ុលមអិ ចំ្បនួន ៧ តដលអ្នកតាក់ត ងច្បាប់ 
គួរមានការយល់ដឹង និងគប្បើប្បាស់ ជាមូលោឋ នកនុង
ការស្រសាវ ប្ជាវ គដើមបី រកគ ើញនូវគហ ុពិ  និង ូសិុក 
(គហ ុសលសេល់គោយបទ ពិគសាធន៍ ពិ )គៅថា 
សមាសធា ុ ៧ ោ ងននរគបៀបវារៈស្រសាវប្ជាវតាម
ទប្មង់ រ  កសីុពី  (ROCCIPI)។
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រ  កសីុពី  ROCCIPI
• Rule វធិាន

• Opportunity ឱ្កាស

• Capacity សម ថភាព

• Communication of the Law ការប្បាស័យទក់ទងននច្បាប់ 

• Interest (Incentives) សលប្បគោ ន៍ (កតាេ គលើកទឹកចិ្ប េ)

• Process                              ដំគណើ ការ 

• Ideology (values/attitudes)   មគនាគមវជិាា  (គុណ នមៃ/អាកបបកិរោិ)
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រ  កសីុពី (ROCCIPI)
• វធិាន (Rule): ជាកតាេ គោលបំណង/សនានុម័  និងជាគហ ុពនយល់ដ៏

សំខាន់អំ្ពី ឥរោិបទតដលមានបញ្ជា ។ 
– អ្នកតាក់ត ងច្បាប់ ប្ ូវមានការស្រសាវប្ជាវ និងវភិាគគលើវធិាន ឬ បទប្

បញ្ញ េិតដលមានស្រសាប់ តដលគប្កាមវធិានគនាោះ អ្នកកាន់ ួនាទី (ភាគី
 ក់ព័នធ)ប្បកាន់ ឥរោិបទតដលមានបញ្ជា ។ 

– មាន កយគពច្បន៍ជាគប្ច្បើនកនុងវធិានតដលមាន ស្រសាប់ តដលអ្នុញ្ជញ   ឬ 
សប្មួលដល់ការប្បកាន់ យកឥរោិបទតដលមានបញ្ជា គនាោះ គោយសារ
 កយមិនច្បាស់លាស់។ 

– វធិានគនាោះសេល់ឱ្យអ្នកកាន់ ួនាទី  ឬ សាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារអ្នុវ េ ឬ ោក់ឱ្យ
អ្នុវ េវធិានគនាោះ នូវឆនាា នុសិទធដ៏ទូលំទូលាយតដលមិនមាន លកខណៈ
ចំាបាច់្ប គហើយគប្បើ កយតដលពិបាកយល់ គធវើឱ្យប្កុមគោលគៅននច្បាប់
គនាោះ មិនអាច្ប យល់អំ្ពី មៃឹមសារ របស់វាបាន។ 
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• ឱ្កាស និងសម ថភាព (Opportunity and Capacity): ជាកតាេ
សនានុម័  ចំ្បនួរពីរគទៀ  និងក៏ជាគហ ុពនយល់ដ៏
សំខាន់អំ្ពី ឥរោិបថ្តដលមានបញ្ជា ។ 

អ្នកតាក់ត ងច្បាប់ ប្ ូវការគធវើការបា ន់សាែ នអំ្ពី ំនាញ 
ចំ្បគណោះដឹង និងលទធភាពទទួលបាន ធនធាន ជាកតាេ
តដលអាច្បមានឥទធិពលគលើឥរោិបថ្របស់អ្នកកាន់ 
 ួនាទី(ភាគី ក់ព័នធ)។  
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• ការប្បាស័យទក់ទងននច្បាប់ (Communication of the Law):
ជាកតាេ សនានុម័  មួយគទៀ  និងក៏ជាគហ ុពនយល់ដ៏សំខាន់
អំ្ពី ឥរោិបថ្តដលមានបញ្ជា ។ 

អ្នកតាក់ត ងច្បាប់ ប្ ូវការចំាទុកថា 
– លុោះប្តាត ប្កុមគោលគៅ ដឹងអំ្ពីអ្ ថិភាព និងមៃឹមសារ ននវធិានច្បាប់

គនាោះ គបើមិនដូគច្បនោះគទ ពួកគគប្ោន់ត តកតប្ប ឥរោិបទរបស់មៃួនស្រសប
តាមវធិាន ច្បាប់ គនាោះគោយនច្បដនយប ុគណាណ ោះ

– គហើយលុោះប្តាត  មាននរណាមាន ក់ប្បាស្រស័យទក់ទងជា មួយ ប្កុម
គោលគៅននច្បាប់អំ្ពីវធិានច្បាប់គនាោះ គបើមិនដូគច្បនោះគទពួកគគមិនដឹង
ថាមានវធិាន ច្បាប់ គនាោះគទ។
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• សលប្បគោ ន៍ (កតាេ គលើកទឹកចិ្ប េ)Interest (Incentives):
ជាកតាេ អ្ េគនាម័  តដលអាច្បគប្បើគដើមបពីនយល់ពីឥរោិ
បទតដលមានបញ្ជា បាន។ ឧទរហណ៍ ការច្បង់ទទួល
បាន នូវកំគណើ នខាងសមាា រៈប្ទពយសមប េិ បងករឱ្យមាន
ឥរោិបថ្ពុករលួយ។ កតាេ គនោះក៏អាច្បសេល់គសច្បកេី 
ពនយល់សប្មាប់ឥរោិបទជាគប្ច្បើនបាន ប ុតនេមិនតមន
អាច្បពនយល់នូវរាល់ឥរោិបថ្ទំងអ្ស់របស់មនុសស
គទ។ វាមិនសូវ ួយដល់ការតសវងរកនូវសមែ ិកមែនន
គហ ុ និងអំ្គពើគទ (causal hypotheses)។ 

119



• ដំគណើ ការ (Process): ជាកតាេ សនានុម័  មួយគទៀ  និង
មានប្បគោ ន៍ កនុង ការពនយល់អំ្ពីឥរោិបថ្តដលមាន 
បញ្ជា ។ 

វាជាកតាេ សប្មាប់ឱ្យប្កុមគោលគៅននវធិាន ច្បាប់គនាោះគធវើ
ការសគប្មច្បចិ្ប េថាពួកគគនឹងគោរពតាមវធិានច្បាប់គនាោះ
ឬអ្ ់។ 

កតាេ ដំគណើ  ការ គនោះ មានទំគនារបងកបគងកើ នូវសមែ ិកមែមាន
ប្បគោ ន៍ និងគួរឱ្យចាប់អារមែណ៍ ជា ពិគសសគៅគពល
តដលប្កុមគោលគៅននវធិានច្បាប់គឺជាអ្ងគភាពចា ់តំាង
សាញុំា ំដូច្បជា ប្កុមហ ុន សហ ីព ឬ សហករ។
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• លុោះប្តាត ប្កុមគោលគៅ មានឱ្កាសចូ្បលរមួ (ោ ង
គហាច្បណាស់កនុងដំគណើ ការប្បមូលនិង សេល់គំនិ ជា
ធា ុចូ្បល)កនុងការគធវើគសច្បកេីសគប្មច្បណាមួយ គបើ
មិនដូគចាន ោះគទ គសច្បកេីសគប្មច្ប ទំងឡាយគនាោះ
ប្បតហលជាមានលកខណៈអ្នាធិបគ យយ និង       
ពុករលួយ។
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• មគនាគមវជិាា  (គុណ នមៃ និងអាកបបកិរោិ) Ideology 
(values and attitudes): ជាកតាេ អ្ េ គនាម័  មួយគទៀ តដល
អាច្បគប្បើគដើមបីពនយល់ពីមូលគហ ុជាគប្ច្បើន ប ុតនេ មិនតមន
មូលគហ ុទំងអ្ស់ននឥរោិបថ្របស់មនុសសបាន។ 

• ប្បសិនគបើ ច្បាប់ទមទរនូវឥរោិបថ្តដលបំ នគលើ
គុណ នមៃរបស់អ្នកកាន់ ួនាទី (ភាគី ក់ព័នធ)ករណី
គនាោះពួកគគនឹង មិន គោរពច្បាប់គនាោះគ ើយ 

• ប្បសិនគបើច្បាប់សប្មបតាមគុណ នមៃរបស់អ្នកកាន់     
 ួនាទី (ភាគី ក់ព័នធ)ករណីគនាោះពួកគគនឹងប្បកាន់
ឥរោិបថ្តបបគនាោះគោយមិនចំាបាច់្បមានច្បាប់គទ។
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គ ើកតាេ ទំងគនោះ មានកតាេ ណាមៃោះតដលអ្នក
គិ ថាឋិ កនុងសម ថភាព និង ការប្គប់ប្គង
របស់អ្នកតាក់ត ងច្បាប់គៅកមាុជា?
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11. សំណួរតសនកនី ិរដឋសប្មាប់ការតាក់ត ងពិនិ យសេល់គោបល់គលើ
ច្បាប់
(1) គ ើមានការសេល់សិទិធអំ្ណាច្បច្បាស់លាស់គប្កាមរដឋធមែនុញ្ញ

សប្មាប់ការគរៀបចំ្បគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់គនោះឬគទ?
(2) គ ើគហ ុអ្វីបានជាប្ ូវការមានច្បាប់គនោះ?គហ ុអ្វីបានជាការគធវើ

ច្បាប់គឺជាការគឆៃើយ ប ដ៏លអ បំសុ  សប្មាប់គោោះស្រសាយបញ្ជា គនាោះ?
គ ើមានកងវល់តសនកគោលនគោបាយអ្វីមៃោះ តដលប្ ូវបានកំណ ់
គ ើញថាោំប្ទចំ្បគ ោះ ប្មូវការឱ្យមានច្បាប់ថ្ែី?គ ើមានកំណ ់ 
ពនយល់ប្គប់ប្ោន់សប្មាប់រាល់តសនកសំខាន់ៗ នន  គសច្បកេី  ប្ ង ច្បាប់ 
ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់ ឬគទ?
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(3) គ ើគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់គនោះមាន
អានុភាពតបបណាគលើច្បាប់ទំង ឡាយ តដលមានស្រសាប់?
គ ើគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់គនោះបានកំណ ់ 
ជាក់លាក់នូវទំនាស់ ភាពមិនចំាបាច់្ប ឬ ការគងជាន់ោន
ណាមួយ គដើមបីអាច្បដកគច្បញនូវ ចំ្បណុច្បតដលមិនមានភាព
ច្បាស់លាស់ អំ្ពីបូរណភាពតសនកច្បាប់ននគសច្បកេីប្ ង
ច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់គនោះ ឬគទ?
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(4) គ ើគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ  គសច្បកេីគសនើច្បាប់គនោះ គកើ គច្បញពី
កា ពវកិច្បចរបស់កមាុជាគៅ ថាន ក់ ំបន់ ឬ ថាន ក់អ្នេរជា ិ ឬមិន
តមន?គ ើមានច្បាប់តដលមានលកខណៈអាច្បគប្បៀប ប្បដូច្បោន
បានគៅកនុងរដឋសមា ិកអាសា នគសសងគទៀ ឬគទ?គ ើគសច្បកេី
ប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់គនោះ ពឹងតសអកមួយតសនក ឬ 
ទំងស្រសុង គលើច្បាប់បរគទស ឬ ច្បាប់ទមាៃ ប់យុ េិសាស្រសេថាន ក់
 ំបន់ ឬ ថាន ក់អ្នេរជា ិ ឬ?គបើមិនតមនគទ គហ ុអ្វី?គបើតមន 
គ ើមានបញ្ជា ទក់ទងនឹងការបកតប្ប កយច្បាប់តដលប្ ូវគោោះ
ស្រសាយ ឬគទ?
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(5) គ ើទប្មង់ននគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់
គនោះ គោរពតាមទមាៃ ប់អ្នុវ េជា សេង់ោររមួ ឬ តដល
តណនំាឱ្យគប្បើ ឬគទ?

(6) គ ើច្បាប់គនោះប្ ូវបានសរគសរជាភាសាសាមញ្ញ 
ឬគទ?គ ើប្បជាពលរដឋនឹងយល់ច្បាប់ គនាោះ ឬគទ?

(7) គ ើច្បាប់គនាោះអាច្បអ្នុវ េប្ប ិសកមែ ឬគទ?
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(8) គ ើគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់គនោះ មានតច្បង
ច្បាស់លាស់អំ្ពីទណឌ កមែ  និងគទសពិន័យ ចំ្បគ ោះការមក
ខានកនុងការគោរពអ្នុគលាមតាមច្បាប់ឬគទ?គ ើមាន លកខណៈ
សមគហ ុសល ឬគទ?ស្រសគដៀងោន គនោះតដរ គ ើឧបាស្រស័យ 
អ្ ថប្បគោ ន៍ និង សិទិធ វា  ប្ ូវបានកំណ ់ច្បាស់លាស់ និង
សមគហ ុសលកនុងសាថ នភាពគសសងៗោន  ឬគទ?

(9) គ ើរោឋ ភិបាលប្ ូវបានច្បងកា ពវកិច្បចគោយច្បាប់គនោះឬគទ?
ប្បសិនគបើអ្ ់គទ គហ ុអ្វី?
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(10) គ ើសលប ោះ ល់ននគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់
គនោះគលើប្កុមមនុសសគសសងៗោន  ប្ ូវ បាន ពិចារណាឬគទ?តសនក
គយនឌ័រ?គលើកុមារ?គលើប្គួសារ?គលើអ្នកប្កីប្ក?គលើអា ីវ
កមែខាន   ូច្ប និងមធយម?

(11) គ ើនរណានឹងគធវើជាអ្នករដឋបាលគលើការអ្នុវ េច្បាប់គនោះ គៅ
គពលតដលវាប្ ូវបាន ប្បកាស ឱ្យ គប្បើប្បាស់?គ ើសិទិធអំ្ណាច្ប
រដឋបាល និងគណគនយយភាពប្ ូវបានកំណ ់ ច្បាស់ឬគទ?
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(12) គ ើមានមន្តនេីតដលទទួលបានការបណេុ ោះបណាេ លប្គប់ប្ោន់ 
ប្គប់ចំ្បនួនសប្មាប់រដឋបាល គលើ ការ អ្នុវ េ ច្បាប់ថ្ែីគនោះឱ្យបាន
ប្ ឹមប្ ូវ ឬគទ?

(13) គ ើច្បាប់គនោះបងកសលវបិាកតសនកចំ្បណូលរដឋ និងចំ្បណាយគលើ
ការអ្នុវ េ និង អ្នុគលាមភាព ប ុណាណ ?គ ើមានការតបងតច្បក
ធនធានប្គប់ប្ោន់ទុកសប្មាប់អ្នុវ េច្បាប់ គនោះឬគទ?គ ើមាន
ប្ច្បកណាតដលអាច្បនំាឱ្យមានអំ្គពើពុករលួយកនុងរដឋបាលកិច្បច 
ឬ ការោក់ឱ្យអ្នុវ េគសច្បកេីប្ ងច្បាប់ ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់
គនោះឬគទ?
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(14) ប្បសិនគបើ ប្មូវឱ្យមានគច្បញអ្នុប្កឹ យ ឬ លិមិ បទោឋ ន
គ ិយុ េគសសងគទៀ សប្មាប់ អ្នុវ េច្បាប់គនោះ គ ើសិទិធអំ្ណាច្ប
កនុងការកំណ ់ពីវសិាលភាព និងរយៈគពលអ្នុវ េនន លិមិ 
បទោឋ នគ ិយុ េទំងគនាោះប្ ូវបានតច្បងច្បាស់ឬគទ?កនុង
ករណីមានសលប ោះ ល់ កប្មិ មាស់ គ ើគសច្បកេីប្ ងអ្នុប្កឹ យ 
ឬ លិមិ បទោឋ នគ ិយុ េគនាោះនឹងប្ ូវសសពវសាយ សប្មាប់ឱ្យ
មានការសេល់គោបល់មុននឹងអ្នុម័ ឱ្យមានប្បសិទធភាពអ្នុ
វ េឬគទ?គ ើកនុង គពលឆ្ប់ប ុណាណ គប្កាយគពលប្បកាសឱ្យគប្បើ
ច្បាប់គនោះ តដលលិមិ បទោឋ នគ ិយុ េ ចំាបាច់្ប សប្មាប់អ្នុវ េ
ច្បាប់ នឹងប្ ូវបានគរៀបចំ្បរចួ្បរាល់សប្មាប់សសពវសាយ?
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(15) គ ើមានកេីកងវល់អំ្ពីការអ្ប់រជំាសាធារណៈណាមួយ
ទក់ទងនឹងការសសពវសាយច្បាប់គនោះដល់ប្កុមប្បជាពលរដឋ 
និងអា ីវកមែតដលរងសលប ោះ ល់គោយសារច្បាប់គនោះ ឬគទ?
ចុ្បោះមន្តនេី និង ុលាការ នឹងគធវើអ្វីតដរ?គ ើប្កសួងតដលសេួច្បគសេើម
ឧប ថមាគលើការតាក់ ត ង ច្បាប់គនោះ មានតសនការអ្វីមៃោះកនុងការ
 ប្មាបដល់ប្បជាពលរោឋ អំ្ពីសិទិធ និង កា ពវកិច្បច របស់ពួក
ោ ់គប្កាមច្បាប់ថ្ែីគនោះ?គ ើប្កសួងគនាោះ ឬ  រា រោឋ ភិបាលប្ ូវ
បាន  ប្មូវកនុងច្បាប់ឱ្យោក់របាយការណ៍ប្បចំាឆ្ន ំសេីពីការអ្នុ
វ េច្បាប់គនោះ ូនសភាតដរឬគទ?
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12. នី ិវធីិននការតាក់ត ងច្បាប់របស់អ្ងគប្ប ិប េិ 
• គសច្បកេីសគងខបនន សារាច្បរតណនំា គលម ០៣ (២០១៣)សេីពី

នី ិវធីិ និងវធិាននន ការតាក់ ត ងច្បាប់ និងលិមិ បទោឋ ន គ ិ
យុ េគសសង គទៀ : 
– កំណ ់នូវដំគណើ ការគធវើតសនការប្បចំាឆ្ន ំសប្មាប់ការគរៀបចំ្បច្បាប់ និង

លិមិ បទោឋ ន គ ិយុ េគសសងគទៀ គោយរា រោឋ ភិបាល 
– កំណ ់នី ិវធីិសប្មាប់ការតាក់ត ងច្បាប់ ឬ ការពិនិ យ និងសេល់

គោបល់គលើគសច្បកេី គសនើច្បាប់
– កំណ ់វធិាន ឬ លកខមណឌ  ប្មូវរបស់អ្ងគប្ប ិប េិទក់ទងនឹងទប្មង់

ននលិមិ ូបករណ៍ គ ិយុ េទំងឡាយ។
• សូមគមើលគសច្បកេីលមអិ ននសារាច្បរតណនំាគនោះ
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សំណួរ
• គ ើវធិានទំងគនោះប្ ូវអ្នុវ េចំ្បគ ោះគសច្បកេីគសនើ
ច្បាប់ តដរឬគទ?

• គ ើអ្ងគនី ិបញ្ញ េិ ឬ អ្នកតដលជាមន្តនេីអ្គគ
គលខា ធិការោឋ នននរដឋសភា ឬ  ប្ពឹទធសភា  
ប្ ូវត គោរពតាមសារាច្បរ តណនំាគនោះ ឬអ្ ់?
គហ ុអ្វី?
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សំគណើ បៃង់ និងទប្មង់ននច្បាប់

1. ចំ្បណងគ ើងសគងខបរបស់ច្បាប់ 
2. គោងគសច្បកេី
3. គសច្បកេីតថ្ៃងអំ្ពីគោលគៅ និងគោលបំណងននច្បាប់
4. និយមន័យ កយគនៃឹោះតដលគប្បើកនុងគសច្បកេីប្ ងច្បាប់
5. ការបគងកើ  ឬ ការកំណ ់ទីភាន ក់ងារ  ឬ  ការោិល័យ

ទទួលបនាុកអ្នុវ េច្បាប់(គបើវាជាតសនក១ននច្បាប់)
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4. មៃឹមសារននច្បាប់--គរៀបបទបបញ្ញ េិសារវនេតាមលំោប់
ននភាពសំខាន់ ឬ លំោប់លំគោយ ូសិក។ ជាធមែតា
ោក់បទបបញ្ញ េិកា ពវកិច្បច មុនបទបបញ្ញ ិេបគណាេ ោះ
អាសនន

5. ការហាមឃា ់ និងគទសបញ្ញ េិ
6. បទបបញ្ញ េិតសនករដឋបាល និងនី ិវធីិ រមួទំងសិទិធ

អំ្ណាច្បគធវើវធិានទូគៅ ឬ គច្បញលិមិ បទោឋ នគ ិ
យុ េគដើមបីអ្នុវ េច្បាប់
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9. បទបបញ្ញ េិតដលនិរាករច្បាប់គសសងៗគទៀ (ចូ្បរគ ៀសវាង ឬ 
គប្បើប្បាស់ជា អ្បបបរមា នូវ  រាល់បទបបញ្ញ េិទំងឡាយណា
តដលសាុយនឹងច្បាប់គនោះប្ ូវចា ់ទុក ជានិរាករណ៍)

10. បទបបញ្ញ េិវគិសាធនកមែគលើច្បាប់គសសងៗគទៀ គដើមបីរកានូវ
បូរណភាព និងភាពស្រសបោន ននច្បាប់ទំងឡាយ

11. អ្នេរបបញ្ញ េិ ប្បសិនគបើមាន
12. កាលបរគិច្បឆទចូ្បលជាធរមាន កាលបរគិច្បឆទអ្នុវ េ (និងកាល
បរគិច្បឆទសុ កំណ ់ ប្បសិនគបើមាន)។
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13. របាយការណ៍ រ  កសីុពី (ROCCIPI) សប្មាប់ការតាក់ត ងច្បាប់ 

• របាយការណ៍ស្រសាវប្ជាវសមស្រសប  ួយដល់
អ្នកតាក់ត ងច្បាប់ កនុងការបំតលងគោលនគោបាយ
គសដឋ កិច្បច  សងគម វបបធម៌ ឬ នគោបាយ ឱ្យគៅជា
បទបបញ្ញ ិេ ឬ ច្បាប់តដលមានប្បសិទធភាព។
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មុមងារននរបាយការណ៍ស្រសាវប្ជាវ

• សេល់សំអាងចំ្បគ ោះគសច្បកេីប្ ង ឬ គសច្បកេីគសនើច្បាប់
•  ួយច្បងអល់បងាា ញដល់អ្នកតាក់ត ងច្បាប់កនុងការ
សគប្មច្បអំ្ពីភាព ូសិុក និងគហ ុពិ  តដលប្ ូវការ
សប្មាប់ជាសំអាងចំ្បគ ោះមៃឹមសារលមអិ គសច្បកេី
ប្ ងច្បាប់ និង

•  ប្មាបដល់សមា ិកគណរដឋមន្តនេី និងដល់សមា ិក
នី ិបញ្ញ េិ។
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របាយការណ៍ស្រសាវប្ជាវគប្បើវធីិសាស្រសេគោោះស្រសាយបញ្ជា
 ំហាន ៤ ោ ងននវធីិសាស្រសេគនោះ
• កំណ ់សភាព និងវសិាលភាពននបញ្ជា សងគម
• ពនយល់ពីមូលគហ ុននឥរោិបទតដលចូ្បលរមួបងករជា
បញ្ជា សងគមគនាោះ

• កំណ ់ដំគណាោះស្រសាយនានាចំ្បគ ោះបញ្ជា សងគមគនាោះ –
សំគណើ រកនុងច្បាប់ 

• តាមោន និងវាយ នមៃអំ្ពីសលប ោះ ល់តសនកសងគមនន
ច្បាប់គនាោះ។
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ប្បភពគំនិ សប្មាប់ការមានដំគណាោះស្រសាយ

• ច្បាប់ និងបទពិគសាធន៍របស់ប្បគទសគសសង
• ឯកសារតដលសរគសរគោយអ្នកមានវជិាា  ីវៈ
• បទពិគសាធន៍កនៃងមករបស់ប្បគទសសាមី 
• គំនិ គោបល់ផ្ទា ល់របស់អ្នកតាក់ត ងច្បាប់
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លអពីគប្ៅសអយុខាងកនុង (បីសាច្បឋិ កនុងគសច្បកេីលមអិ )The devil 
lies in the details

•  ប្មូវឱ្យ អ្នកតាក់ត ងច្បាប់ ពនយល់ គមាោះ កាយ      
អំ្ពី   គប្មើសទំងឡាយ មុននឹងគធវើការគប្ ើសយក
 គប្មើសណា មួយ។
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ចំ្បនុច្បតដលប្ ូវពិចារណាមុននឹងចាប់គសេើមសរគសរវធិានលមអិ 

• គ ើគសច្បកេីប្ ងច្បាប់នឹងប្បាប់ប្កុមគោលគៅ ឬ អ្នកកាន់
 ួនាទី(ភាគី ក់ព័នធ)ឱ្យគធវើអ្វី?

• គ ើវធិានការលមអិ អ្វីមៃោះតដលគសច្បកេីប្ ងច្បាប់នឹងោក់
បញ្ចូ ល (រច្បនាសមា័នធ និង ដំគណើ ការរបស់សាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារ
ទទួលបនាុក ប្បគភទននគសច្បកេីសគប្មច្ប និង ប្បព័នធនន ការគធវើ
វធិានច្បាប់)?

• គ ើមានវធិានការ ំរញុឱ្យមានអ្នុគលាមភាពអ្វីមៃោះតដល
គសច្បកេីប្ ងច្បាប់នឹងតច្បង ប្មូវឱ្យសាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារអ្នុវ េ
ច្បាប់គប្បើកនុងការបំគពញមុមងាររបស់មៃួន?
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ចំ្បនុច្បតដលប្ ូវពិចារណាមុននឹងចាប់គសេើមសរគសរវធិានលមអិ 

• គ ើសេល់ហិរញ្ញវ ថុសប្មាប់ការអ្នុវ េបទបបញ្ញ ិេជា គប្មើស ស្
គសងៗគទៀ គោយរគបៀបណា?និង

• សាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារគោោះស្រសាយវវិាទ និងប្បភពថ្វកិាតដលប្ ូវ
ការសប្មាប់ គប្មើសនីមួយៗនន ដំគណាោះ ស្រសាយ។
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វធិានការ ំរញុឱ្យមានអ្នុគលាមភាព

• វធិានការចំ្បៗ គឺជារងាវ ន់ និងការពិន័យគទស គដើមបីតកតប្បនូវ 
‘សលប្បគោ ន៍’(ឬ កតាេ គលើកទឹកចិ្ប េ)តដលនំាឱ្យមាន
ឥរោិបទមានបញ្ជា ។

• វធិានការគគៀង ំុ គឺជាវធិានការទំងឡាយសប្មាប់តកតប្បនូវ
មូលគហ ុគប្ៅពីកតាេ ច្បាប់ តដលគៅគប្ៅមៃួនរបស់ ួអ្ងគ (ដូច្ប
ជា ឱ្កាស សម ថភាព ការប្បាស្រស័យទក់ទង ឬ ដំគណើ ការ)។

• វធិានការអ្ប់រ ំគឺជាវធិានការទំងឡាយតដលតាក់ត ងគ ើង
គដើមបីតកតប្បនូវ ‘មគនាគមវជិាា ’– គុណ នមៃ និងអាកបបកិរោិ
ផ្ទា ល់មៃួនរបស់ ួអ្ងគ។
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សាថ ប័នអ្នុវ េ
•  ុលាការ ឬ អ្ងគ ំនំុ ំរោះកេី
• សាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងាររដឋបាល (ប្កសួង នាយកោឋ ន ឬ អ្ងគភាព

ោច់្បគោយត ក)
• សា ីវកមែសាធារណៈ 
• ការចុ្បោះកិច្បចសនាឱ្យប្កុមហ ុនឯក នជាអ្នកអ្នុវ េ។
គ ើជាប្បគភទសាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារតដលគដើរ ួសកមែឈានមុម 

(proactive)ឬ  រង់ចំាមានប្ប ិកមែ (reactive)?
គ ើជាសាថ ប័ន-ទីភាន ក់ងារថ្ែី ឬ ប្ោន់ត ជាការសេល់សិទិធអំ្ណាច្ប 

និងភារកិច្បចបតនថម ូនទីភាន ក់ងារតដលមានស្រសាប់?
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បុគគលិក ឬ មន្តនេីអ្នុវ េច្បាប់

• គ ើបុគគលិក ឬ មន្តនេីទំងឡាយប្ ូវត ងតំាងឱ្យបគប្មើការងារ
គោយរគបៀបណា?

• គ ើពួកោ ់គួរមានលកខណៈសមប េិគុណវឌុឍិតបបណា?
អាណ េការងារ?លកខមណឌ សប្មាប់ការដកគច្បញពីមុមងារ?

• គ ើពួកោ ់គួរមានសិទិធអំ្ណាច្ប និងភារកិច្បចអ្វីមៃោះ?
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14. ទមាៃ ប់អ្នុវ េ និងបញ្ជា ប្បឈមនានាកនុង ការតាក់ ត ងច្បាប់គៅ
កមាុជាបច្បចុបបនន
តាមការសគងក របស់មាុំ គ ើញថា:
• ដឹកគោយអ្នកសេល់ ំនួយ និងការប្បាថាន  លកខមណឌ  និងការប្បត ងោន របស់

អ្នកសេល់  ំនួយ គដើមបីមានឥទិធពលគលើទមាៃ ប់អ្នុវ េ និងប្បព័នធច្បាប់កមាុជា 
(តដលមានទសសនទន និង គោលការណ៍ច្បាប់គសសងោន  ឬ  ទំនាស់ោន )

• គធវើនិយ័ កមែនូវទមាៃ ប់រដឋបាលតដលមានស្រសាប់ (តសអកគលើគំនិ របស់អ្នក
នគោបាយ)

• ពប្ងីកអំ្ណាច្ប និងឆនាា នុសិទធិតបបការោិល័យធិបគ យយ (តសអកគលើការ
ប្បមូលសេុំអំ្ណាច្ប និងគលើគំនិ របស់អ្នកបគច្បចកគទស)គៅតសនកមាខ ង
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• មានច្បកខុវស័ិយគលើសៃូវដ៏តវងឆ្ា យនូវអ្ភិបាលកិច្បច និងការ
អ្ភិវឌឍតបបវមិ ឈការ (តសអកគលើទសសនៈនន ការតច្បករតំលក
អំ្ណាច្ប)គៅតសនកមាខ ងគទៀ  

• ការតាក់ត ងជាលកខណៈោច់្បគោយដំុ vs. ការតាក់ត ងជា
លកខណៈប្បព័នធ (ចំ្បណុច្បបញ្ជា /ច្បាប់ ជាក់លាក់មួយ vs. 
ការគរៀបចំ្បជាប្កម)

• គៅត មានលកខណៈអ្ភិរកស conservative (vs. លកខណៈគសរ ី
liberal)

• មានគធវើច្បាប់តបបអី្នគប្ទនសីុទីវ គប្ច្បើនជាង ច្បាប់តបបគប្ទន
សីុទីវ គលើកតលងត ប្កម ទំងឡាយ
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• មានទំគនារគធវើច្បាប់ប្ ួ ប្តា និងហាមឃា ់ ជាគ ៀងច្បាប់
តដលបងកបរោិកាស និងសេល់ គសរភីាពគលើ បញ្ជា នគោបាយ 
ឬ ោ ងគហាច្បណាស់កនុងដំគណើ ការអ្នុវ េោក់ច្បាប់ឱ្យអ្នុវ េ 
ជាក់តសេង 

• កងវោះខា ធនធាន ឬ កងវោះការយល់ដឹងអំ្ពីគោលនគោបាយ
តដលគៅពីគប្កាយច្បាប់

•  ួនាទីននឯកសារស្រសាវប្ជាវគោលនគោបាយតសអកគលើករណី
ជាក់តសេងកនុងដំគណើ រការតាក់ត ងច្បាប់ មិនទន់មានការ
យល់ច្បាស់គៅគ ើយ

• ជាញឹកញាប់ការតាក់ត ងច្បាប់ចាប់គសេើមគធវើគ ើងជាភាសា
បរគទសមួយ ឬគប្ច្បើន និងមានបញ្ជា តសនកបកតប្ប
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• មានបទបបញ្ញ ិេមិនច្បាស់លាស់ និងគងជាន់ោន គប្ច្បើន គហើយ
នឹងការគប្បើប្បាស់ប្បកប គោយបញ្ជា កនុងអ្វសានេបបញ្ញ េិ តដល
តច្បងថា “បទបបញ្ញ េិទំងឡាយណាតដលសាុយនឹង ច្បាប់គនោះ
ប្ ូវទុកជានិរាករណ៍”

• កងវោះសម ថភាព និងយនេការោក់ឱ្យអ្នុវ េ និងគោោះស្រសាយ
វវិាទប្បកបគោយប្បសិទធភាព 

• កងវោះថ្វកិា និងធនធានមនុសសសប្មាប់ការអ្នុវ េ និងការ
ោក់ឱ្យអ្នុវ េមានប្បសិទធភាព និងទន់គពលគវលា។ 
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