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ការ�ួញដូរមនុេ្ស។ជោេបញ្ញត្ិ។លកខេន្ិក:ផ្ួចជផ្ើម។

• បជងកើនការផាកពិនយ័បទឧកករឹដ្ឋេំរាបក់ារ�ួញមនុេ្សរមួោងំការកាតជ់ោេឲ្យជាបព់ន័្ធនាគារដល់ជៅ15ឆ្នា ំរហូតដល់មយួ�តីវតិ
និងផាកពិនយ័ដល់ជៅ$1,500,000។

• ករាកផ់ាកពិនយ័ដដលរានកបមូលមកកតរូវរានជកបើេំរាបជ់េវា�នរងជកគាោះនិងខាងនគររាល។
• អនាកជាបជ់ោេបទការ�ួញមនុេ្សដំរវូឲ្យចុោះបញ្តីជាទុរ�នផ្ូវជេទ។
• ទុរ�នផ្ូវជេទដំរវូឲ្យផ្ល់ពត័ម៌ានេ្តីពតីការចូលអិុនទរ័ណិតនិងេនិភាគដដលជគជកបើជៅកនាុងេកម្មភាពអិុនទរ័ណិត។
• ហាមឃាតក់ារបង្ហា ញេេុ្តាងដដល�នរងជកគាោះរានកបកពរឹត្ិកនាុងផ្ូវជេទជោយរានជកបើកបឆ្ងំនរឹង�នរងជកគាោះជៅកនាុងដំជណើ រការតុលាការជ�ើយ។
• ដំរវូឲ្យមានការហវរឹកហវវឺនពតីការ�ួញមនុេ្សេំរាបម់នន្តីនគររាល។

អនាកវភិាគជេចក្តីេជងខេបនននតីតិបញ្ញត្ិកបមាណនូវឥទ្ធិពលហិរញ្ញ វត្ុទូោតរ់ចួរបេ់រដ្ឋនិងរោ្ឋ េរិាលមូលោ្ឋ ន៖
• រដ្ឋនិងរោ្ឋ េរិាលមូលោ្ឋ នបជងកើនការចំណាយកបដហលមនិហួេពតីពតីរបតីលានដុល្ារជាកបចាឆំ្នា ំេំរាបេ់កម្មភាពយុត្ិ្មន៌នបទឧកករឹដ្ឋ

ជាបោ់កទ់ងចំជោោះការជ ក្ លជោេនិងជរា្នកម្ម(ការោកគុ់ក)ននទុរ�នការ�ួញមនុេ្ស។
• រោ្ឋ េរិាលមូលោ្ឋ នឤចនរឹងចំណាយមយួដងដល់ជៅពតីរបតីលានដុល្ារជៅទូោងំរដ្ឋនិងចំណាយតិចតួចជាងបដន្មជទៀតជាជរៀងរាល់ឆ្នា ំ

ជោយជកោោះជេចក្តីដំរវូននការហវរឹកហវវឺនថ្មតីដដលជាចារំាច់ជាបោ់កទ់ងការ�ួញមនុេ្សេំរាបម់នន្តីនគររាល។
• ករាកច់ំណូលឤចនរឹងមានបដន្មជចញពតីការផាកពិនយ័ថ្មតីននបទឧកករឹដ្ឋកបដហលជាពតីរបតីលានដុល្ារជាកបចាឆំ្នា ំដដលនរឹងផ្ល់ជាថវកិាេំរាប់

ជេវា�នរងជកគាោះននការ�ួញមនុេ្សនិងេកម្មភាពនគររាលជាបោ់កទ់ងចជំោោះការ�ួញមនុេ្ស

សាវតារ

ច្បាបេ់ហពន័្ធ។ច្បាបេ់ហពន័្ធមានដចងបទបញ្ញត្ិជផ្សងៗអំពតីការហាមឃាត់
ការជ្វើចរាចរមនុេ្ស។ច្បាបេ់ហពន័្ធការោរ�នរងជកគាោះជោយការជ្វើចរាចរ
មនុេ្សជាទូជៅកំណត់ការ�ួញដូរមនុេ្សជាពតីរកបជេទ៖

• ការការ�ួញដូរផ្ូវជេទ—ជាេកម្មភាពដដលមនុេ្សកតរូវរានជក�ើេជរ ើេ
ដរឹក�ញូ្នឬទទួលយកេកមាបជ់្វើេកម្មភាពអា�តីវកម្មខាងផ្ូវជេទ
ជោយបងខេំឬការជរាកករាេ់ឬដដល�នរងជកគាោះជោយអំជពើជនោះជៅ
ជកកាមអាយុ18ឆ្នា ។ំឧោហរណ៍មយួននការ�ួញដូរផ្ូវជេទគវឺការបងខេំ
ឲ្យមនុេ្សមានា កក្់ាយជាជពេយាចារ។

• ការ�ួញដូរពលកម្ម—ជាេកម្មភាពដដលមនុេ្សកតរូវរានជក�ើេជរ ើេ
ដរឹក�ញូ្នឬទទួលយកជោយបងខេំឬការជរាកករាេ់ជដើម្ តីជ្វើពលកម្ម
ឬជេវាកម្មដនទជទៀត។ឧោហរណ៍មយួពតីេកម្មភាពជនោះគវឺការបងខេំ�ន
បរជទេឲ្យជ្វើការជោយមនិគិតនថ្ជោយគំរាមកដំហងជោយការ
និរជទេជចញ។

អាជាញា ្រមានេមត្កិច្ចេហពន័្ធកតរូវអនុវត្ច្បាបោ់ងំជនោះដដលនរឹងកបកពរឹត្
ជោយឯករា�្យឬជាមយួនរឹងរដ្ឋនិងអាជាញា ្រមានេមត្កិច្ចកនាុងតំបន។់

ការជ្វើវភិាគជោយអនាកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ 
ច្បាបរ់ដ្ឋ។ច្បាបរ់ដ្ឋដដលមានកសាបក់ម៏ានការហាមឃាតប់ទជល្មើេ

កេជដៀងគានា ដដលកបឆ្ងំនរឹងការ�ួញដូរមនុេ្សដដរ។ជាពិជេេច្បាបរ់ដ្ឋ
កំណត្់ ការជ្វើចរាចរមនុេ្សជាការរជំលាេបោំនជលើជេរ តីភាពរបេ់មនុេ្ស
ជោយជចតនាចជំោោះ(1)ការកបពរឹកត្បទម�្ រឹមជាកដ់េ្ង(ដូចជាជពេយាកម្ម)
ឬ(2)ទទួលការបងខេំពលកម្មឬជេវាកម្ម។ការ�ួញដូរមនុេ្សអនុជលាមតាម
ច្បាបគ់វឺកតរូវោកជ់ោេឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររហូតដល់ករាំឆ្នា ំឬរដ្ឋនរឹងោកជ់ោេ
ឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររហូតដល់ករាបំតីឆ្នា កំបេិនជបើ�នរងជកគាោះជៅជកកាមអាយុ
18ឆ្នា ។ំ�នជល្មើេដដលជាបជ់ចាទពតីបទជ្វើការ�ួញដូរមនុេ្សដដលបណ្ាល
ឲ្យមានរបេួជលើរាងកាយ�នរងជកគាោះយ៉ា ង្្ងន់្ ្ងរអាចកតរូវរានពិនយ័បដន្ម
រហូតដល់ករាមំយួឆ្នា ។ំជៅប៉ាុនា្ម នឆ្នា ថំ្មតីៗជនោះមានមនុេ្សមយួចំនួនតូច
ប៉ាុជណាណ ោះដដលរានបញូ្នជៅកនាុងពន្ធនាគាររដ្ឋជាជរៀងរាល់ឆ្នា ពំតីបទឧកកិដ្ឋនន

ការ�ួញដូរមនុេ្ស។គិតកតរឹមដែមតីនាឆ្នា ំ2012មាន�នជល្មើេ18នាក់
ជៅកនាុងពន្ធនាគាររដ្ឋ។
អនុជលាមតាមច្បាបអ់នាកកបកពរឹត្បទជល្មើេភាគជកចើនដដលជចាទពតីបទ

ឧកកិដ្ឋផ្ូវជេទ(ដូចជាបទឧកកិដ្ឋមយួចំនួនដដលោកទ់ងនរឹងការជ្វើចរាចរ
មនុេ្ស)កតរូវរានចុោះបញ្តីជាអនាកកបកពរឹត្បទជល្មើេផ្ូវជេទជោយប៉ាូលិេកនាុង

តំបនរ់បេ់ពួកជគឬនាយកោ្ឋ ននគររាល។



េំរាបអ់ត្បទននេំជណើ កបជាមតិជលែ35, េូមអានទំពរ័ 100។

ការជួញដូរមនុស្ស។  ទោសបញ្ញត្តិ។  លក្ខន្តិក:ផ្ួចទផ្ើម។

ការទ្វើវ តិភាគទោយអ្នកវ តិភាគអង្គនតិតតិបញ្ញត្តិ (ត)
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សំណ�ើ ប្រជាមតិ

35
ជេចក្តីជេនាើច្បាប់

វធិានការជនោះជ្វើការដកតកមរូវមយួចំនួនជលើច្បាបរ់បេ់រដ្ឋដដលោកទ់ងនរឹង
ការ�ួញដូរមនុេ្ស។ជាកល់ាកជ់ាងជនោះជទៀតវធិានការជនោះ(1)ពកងតីកនិយម
នយ័ននការ�ួញដូរមនុេ្ស(2) បជងកើនការោកទ់ណ្ឌ កម្មចជំោោះបទជល្មើេននការ
�ួញដូរមនុេ្ស(3)ោកក់ារផាកពិនយ័ថ្មតីៗបដនម្ជដើម្ តីផ្ដល់ជេវាកម្មមូលនិ្

ិដល់�នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្ស(4)ដកតកមរូវេេ្ុតាងដដល
អាចជកបើកបឆ្ងំនរឹង�នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្សនិង(5)តកមរូវ
ឲ្យមានការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លពតីការអនុវត្ច្បាបប់ដន្មជលើការជោោះកសាយករណតី
ននការ�ួញដូរមនុេ្សជនោះ។វធិានការជនោះកក៏ំណតល់កខេែណ្ឌ បដន្មេ្ដតីពតីអនាក
ចុោះបញ្តី�នជល្មើេផ្ូវជេទផងដដរ។
ពកងរឹងអត្នយ័ននចរាចរមនុេ្សែុេច្បាប។់វធិានការជនោះដកដកបនិយមនយ័

ននការជ្វើចរាចរមនុេ្សេ្ិតជកកាមច្បាបរ់បេ់រដ្ឋ។ជាកល់ាកជ់ាងជនោះជទៀតវ ិ
ធានការជនោះកំណតប់ទឧកកិដ្ឋបដនម្ដដលោកទ់ងនរឹងការបជងកើតនិងការដចក
ចាយឯកសារអាេអាភាេដដលបង្ហា ញពតីអនតីតិ�នដដលជាទកមងម់យួននការ
�ួញដូរមនុេ្ស។ឧោហរណ៍ការចម្ងឬការលកឯ់កសារអាេអាភាេោងំ
ជនោះអាចកតរូវរានចាតទុ់កជាការ�ួញដូរមនុេ្សជោោះបតីជាអនាកកបកពរឹត្បទ
ជល្មើេមនិជាបោ់កទ់ងជាមយួអនតីតិ�នកជ៏ោយ។ជលើេពតីជនោះជទៀតោកព់ន័្ធ

នរឹងករណតី ននការ�ួញដូរផ្ូវជេទោកទ់ងនរឹងអនតីត�ិនកពោះរា�អាជាញា នរឹងមនិកតរូវ
បង្ហា ញការបងខេំឬការបងខេិតបងខេំរានជកើតជ�ើងជទ។(វធិានការជនោះនរឹងជ្វើឲ្យ

ច្បាបរ់បេ់រដ្ឋដូចជៅនរឹងច្បាបេ់ហពន័្ធ។)

ទណ្ឌ កម្មននបទឧកកិដ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរខ្ាងំចជំោោះការ�ួញដូរមនុេ្ស។វធិានការជនោះ
បជងកើនទណ្ឌ កម្មននបទឧកកិដ្ឋបច្ចុប្ននាចំជោោះការ�ួញដូរមនុេ្សដដលេ្ិត
ជកកាមច្បាបរ់បេ់រដ្ឋ។ឧោហរណ៍វធិានការជនោះបជងកើនការកាតជ់ោេឲ្យជាប់
ពន្ធនាគារចជំោោះបទឧកកិដ្ឋននការ�ួញដូរកម្ាងំពលកម្មរហូតដល់12ឆ្នា ំ
េកមាបអ់នាកកបកពរឹត្បទជល្មើេមានា ក់ជហើយចជំោោះការ�ួញដូរផ្ូវជេទជលើមនុេ្ស
ជពញវយ័រហូតដល់20ឆ្នា េំកមាបប់ទជល្មើេមយួ។ការ�ួញដូរផ្ូវជេទជលើ
អនតីតិ�នដដលោកទ់ងនរឹងការបងខេំនិងការបន្ំនរឹងកតរូវោកទ់ណ្ឌ កម្មឲ្យជាប់


ពន្ធនាគារមយួ�តីវតិ។តារាងទតី1រាយបញ្តីននការជកើនជ�ើងរបេ់វធិានការ
កនាុងការកាតជ់ោេឲ្យជាបព់ន្ធនាគារការពកងរឹងការកាតជ់ោេនិងការពិនយ័
ជលើបទឧកកិដ្ឋជាអតិបរមា។
ជលើេពតីជនោះជទៀតវធិានការជនោះបញ្្កល់ម្តិ្អនាកកបកពរឹត្បទជល្មើេ

ដដលរានជាបជ់ោេពតីការ�ួញដូរមនុេ្សបូករមួជាមយួការកាតជ់ោេពតីមុន
ចំជោោះការ�ួញដូរមនុេ្សនរឹងជាបព់ន្្ធ នាគារករាឆំ្នា បំដន្មជទៀតចំជោោះការ
កាតជ់ោេមុន។េ្ិតជកកាមវធិានការជនោះអនាកកបកពរឹត្បទជល្មើេដដលកតរូវរាន
ជាបជ់ចាទពតីការ�ួញដូរមនុេ្សដដលជ្វើឲ្យមានរបេួរាងកាយដល់�នរងជកគាោះ
អាចកតរូវរានោកទ់ណ្ឌ កម្មបដន្មជទៀតរហូតដល់ជៅដបឆ់្នា ។ំវធិានការជនោះក៏
អនុញ្្ញ តឲ្យតុលាការកពហ្មទណ្ឌ ោកព់ិនយ័ជាករាករ់ហូតដល់$1.5លាន
ដុល្ារអាជមរកិចំជោោះបទជល្មើេននការ�ួញដូរមនុេ្សផងដដរ។

រូបេា 1

វធិានការបជងកើនទណ្ឌ កម្មឧកករឹដ្ឋកម្មកំរតិែ្ពេ់បំផុត
េំរាបក់ារជ្វើចរាចរមនុេ្សែុេច្បាប់

ច្បាបប់ច្ចុប្ននា េំជណើ កបជាមតិជលែ  35

ការកាតជ់ោេជាបព់ន្្ធ នាគារa

ចរាចរពលកម្ម 5 ឆ្នា ំ 12 ឆ្នា ំ

ចរាចរផ្ូវជេទជលើមនុេ្ស្,ំជោយការបងខេតិ 5 ឆ្នា ំ 20 ឆ្នា ំ

ចរាចរផ្ូវជេទជលើអនតិ�ិន,ជោយគា្ម នការបងខេតិ គា្ម នb 12 ឆ្នា ំ

ចរាចរផ្ូវជេទជលើអនតិ�ិន,ជោយការបងខេតិបងខេំ 8 ឆ្នា ំ ជោេមយួ�តីវតិ

ការជ្វើកបពលភាពននការកាតជ់ោេa

ជ្វើឳ្យមានជកគាោះ ន្ា ករ់ាងកាយ្្ងន់្ ្ងរ 6 ឆ្នា ំ 10 ឆ្នា ំ

ការជល្មើេននចរាចរមនុេ្សែុេច្បាបក់គាមនុ គា្ម ន 5 ឆ្នា េំំរាប់
ការជាបជ់ោេមនុម្ង

ការផាកពនិយ័ រហូតដល់ $100,000 
េំរាបក់ារជ្វើ
ចរាចរជលើអនិ
ត�ិនមានា ក់

រហូតដល់ $1.5 
េំរាបប់ទជល្មើេ
ការជ្វើចរាចរមនុេ្ស
ែុេច្បាប់

a ការោកទ់ណ្ឌ កម្មពិតករាកដរ។ួ
b េកម្មភាពដដលពិចារណាជកកាមវធិានការគវឺជាការជ្វើចរាចរផ្ូវជេទជលើអនិតិ�នជោយគា្ម នការបងខេិតបងខេំគវឺែុេច្បាបជ់កកាមច្បាបប់ច្ចុប្ននាដតមនិកតរូវ
រានេំគាល់្ជាការជ្វើចរាចរមនុេ្សជទ។ការោកទ់ណ្ឌ កម្មេំរាបឧ់កកិដ្ឋកម។្ម



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

សំធ�ើ បបជាមតិ
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កម្មវ ិ្ តីេកមាប�់នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្ស។វធិានការជនោះ
តកមរូវឲ្យមូលនិ្ិដដលកបមូលរានពតីការផាកពិនយ័ខាងជលើឧបត្ម្ភជេវា

េកមាប�់នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្ស។មូលនិ្ិ70 ភាគរយនរឹងត ្
រវូដបងដចកជៅឲ្យទតីភានា កង់្រសាធារណៈនិងអង្គការមនិដេវងរកករាក់ចំជណញ
ដដលផ្ដល់ជេវាជោយផាទា ល់ដល់�នរងជកគាោះជោយសារបញ្ហា ជនោះ។
វធិានការជនោះតកមរូវឲ្យកបគល់ចំនួនដដលជៅេល់30ភាគរយជៅឲ្យទតីភានា ក់
ង្រអនុវត្ច្បាប់និងោកជ់ោេជៅតាមយុត្ា្ិការរបេ់ជគជៅកដន្ងដដល
រានោកោ់ក្យបណ្ដរឹ ងនិងជកបើេកមាបប់ង្ក ការ�ួញដូរមនុេ្សការការោរ
សាក្ស តីនិងកបតិបត្ិការេជនង្្គ ោះ។
ការផ្ាេ់ប្ដូរដដលប៉ាោះោល់ដល់នតីតិវ ិ្ តីតុលាការ។វធិានការជនោះកប៏៉ាោះោល់

ដល់ការ�ំនំុ�កមោះជរឿងក្ដតីកពហ្មទណ្ឌ ដដលោកព់ន័្ធនរឹងបណ្ដរឹ ងការ�ួញដូរ
មនុេ្សែុេច្បាបផ់ងដដរ។ជាកដ់េ្ដងវធិានការជនោះហាមការជកបើេេ្ដុតាង
ដដលអនាកជាបោ់កព់ន័្ធនរឹងបទជល្មើេខាងផ្ូវជេទ(ដូចជាជពេយាចារ)ជដើម្ តី

កាតជ់ោេបុគ្គលជនាោះពតីការកបកពរឹត្បទជល្មើេកបេិនជបើការកបកពរឹត្ជនាោះគវឺ
ជាលទ្ធផលននការជាបជ់ា�នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្ស។វធិាន

ការជនោះកជ៏្វើឲ្យេេ្ដុតាងននការកបកពរឹត្ផ្ូវជេទរបេ់�នរងជកគាោះជោយសារការ
�ួញដូរមនុេ្សមនិអាចទទួលយករានេកមាបជ់គាលបំណងកបឆ្ងំនរឹងភាព
គួរឲ្យជ�ឿជាក់ឬលកខេណៈចរតិរបេ់�នរងជកគាោះកនាុងតុលាការ។បដន្មពតីជនោះ
ជទៀតវធិានការជនោះមនិអនុញ្្ញ តឲ្យមានការការោរកនាុងករណតី �ួញដូរមនុេ្ស
ោកព់ន័្ធនរឹងអនតីតិ�នជទ។ឧោហរណ៍ចុងជចាទមនិអាចអោះអាង្ជាការ
ការោរែ្ួនជោយសារមនិដរឹងអំពតីអាយុរបេ់អនតីតិ�នជទ។
ការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លពតីការអនុវត្ច្បាប។់វធិានការជនោះតកមរូវឲ្យមនន្តីរកសា

េន្ិភាពបជកមើការឲ្យនាយកោ្ឋ ននគររាលនិងនាយកោ្ឋ នតកមរួតនិងកករុម
ល្បាតតាមដងវថិតីរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា (CHP)ដដលចុោះអនុវត្ការង្រជាកដ់េ្ដង
ឬការង្រជេ៊ើបអជងកតជ្វើការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លអំពតីរជបៀបជោោះកសាយបណ្ដរឹ ងការ
�ួញដូរមនុេ្សយ៉ា ងជហាចណាេ់ពតីរជមា៉ា ង។ការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លជនោះកតរូវ
បញ្្ច បជ់ៅនថ្ងទតី1ដែកកកោឆ្នា ំ2014ឬកនាុងរយៈជពលករាមំយួដែដដលជគ
កំណតម់នន្តីចុោះជៅកដន្ងជាកដ់េ្ដងឬចុោះជ្វើការជេ៊ើបអជងកត។
តកមរូវការបដន្មេកមាបក់ារចុោះបញ្តី�នជល្មើេផ្ូវជេទ។វធិានការជនោះតកមរូវ

ឲ្យ�នជល្មើលផ្ូវជេទដដលរានចុោះបញ្តីកបគល់ជ ្្ម ោះអនាកផ្ដល់និងអនាកកំណត់
ជេវាអុតីន វ្ឺណិតរបេ់ែ្ួនជៅឲ្យនាយកោ្ឋ ននគររាលនិងនាយកោ្ឋ ន

តកមរួត។វត្ុកំណតជ់នោះរមួមានអាេ័យោ្ឋ នអុតីដមល,ជ ្្ម ោះអនាកជកបើករាេ់
ជ ្្ម ោះជលើជអកកង់និងវត្ុកំណតអ់ត្េញ្្ញ ណជផ្សងជទៀតេកមាបទ់ំនាកទ់ំនង

និងេកម្មភាពអុតីន វ្ឺណិត។កបេិនជបើអនាកចុោះបញ្តីផ្ាេ់ប្ដូរគណនតីជេវាអុតីន វ្ឺ
ណិតរបេ់ែ្ួនឬប្ដូរឬបដន្មអនាកកំណតអុ់តីន វ្ឺណិតបុគ្គលជនាោះកតរូវ�ូន

ដំណរឹ ងការអនុវត្ច្បាបក់នាុងរយៈជពល24ជមា៉ា ងអំពតីការផ្ាេ់ប្ដូរដបបជនាោះ។
ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ
បច្ចុប្ននាជនោះករណតី ននការ�ួញដូរមនុេ្សជាជរឿយៗកតរូវរានកាតជ់ោេ

ជោយច្បាបេ់ហពន័្ធជាជាងច្បាបរ់ដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ជោោះបតីជាអាជាញា ្រមាន
េមត្កិច្ចរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា កតរូវរានោកព់ន័្ធកនាុងការអជងកតជលើករណតី ជនោះក៏
ជោយ។ជនោះកគានដ់តជាដផនាកែ្ោះជកោោះឧកកិដ្ឋកម្មកបជេទជនោះជាជរឿយៗជាប់
ោកព់ន័្ធនរឹងយុត្ា្ិការជាជកចើនជហើយកជ៏ោយសារដតមុែង្រនាមំុែជាកបវត្ិ
សានេ្ដរបេ់រោ្ឋ េរិាលេហពន័្ធកនាុងករណតី ោងំជនោះ។ជគមនិោនក់រាកដជៅ
ជ�ើយ្ជតើការពកងតីកនិយមនយ័ននការ�ួញដូរមនុេ្សនិងការផ្ាេ់ប្ដូរជផ្សងៗ
ដដលកតរូវរានជេនាើជ�ើងកនាុងវធិានការជនោះនរឹងមានការជកើនជ�ើងគួរឲ្យកត់

េមា្គ ល់នូវចំនួនននការចាបែ់្ួននិងការកាតជ់ោេការ�ួញដូរមនុេ្សកនាុងរដ្ឋ
ឬ្ជតើករណតី ភាគជកចើននរឹងបន្ដជោោះកសាយជាបឋមជោយអាជាញា ្រអនុវត្
ច្បាបេ់ហពន័្ធ។ជាកដ់េ្ដងឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធននវធិានការជនោះជៅជលើរោ្ឋ េិ
រាលរដ្ឋនិងមូលោ្ឋ នដដលកតរូវរានពិភាកសាខាងជកកាមអាកេ័យជៅតាម
ភាពមនិករាកដមយួចំនួន។
មានកជំណើ នតិចតួចកនាុងការចំណាយរបេ់រដ្ឋនិងកកេួងយុតិ្ិ្មត៏ាមមូល

ោ្ឋ នពតីកំជណើ នននទណ្ឌ កម្ម។វធិានការជនោះនរឹងជ្វើឲ្យជកើនជ�ើងនូវការ


ចំណាយជលើការដេវងរកយុត្ិ្មច៌ជំោោះបទជល្មើេជៅ ន្ា ករ់ដ្ឋនិង ន្ា កម់ូល
ោ្ឋ នជោយបជងកើនទណ្ឌ កម្មននឧកកិដ្ឋកម្មចជំោោះការ�ួញដូរមនុេ្ស។ជា
ពិជេេបជងកើនការកាតជ់ោេឲ្យជាបព់ន្្ធ នាគារកនាុងវធិានការជនោះនរឹងបជងកើន

រយៈជពលដដល�នជល្មើេកតរូវជាបក់នាុងពន្្ធ នាគាររដ្ឋ។ជលើេពតីជនោះជទៀតអាច
ជៅរចួដដលបទបញ្ញ តិ្ននវធិានការជនោះបជងកើនលកខេែណ្ឌ តកមរូវថវកិារនិងការ

បណុ្ោះបណា្ដ លេកមាបក់ារអនុវត្ច្បាបម់ូលោ្ឋ នអាចជ្វើឲ្យមានការរ រឹតបន្រឹង
ជលើការចាបែ់្ួនបណ្ដរឹ ងជចាទកបកាន់និងការកាតជ់ោេចជំោោះការ�ួញដូរ

មនុេ្ស។វធិានការជនោះកអ៏ាចជ្វើឲ្យជកើនជ�ើងនូវការចំណាយជលើការដេវងរក
យុត្ិ្មច៌ជំោោះបទជល្មើេជៅ ន្ា ករ់ដ្ឋនិង ន្ា កម់ូលោ្ឋ នផងដដរ។េរបុមកកា
រចំណាយថ្មតីោងំជនោះគវឺមនិទំនងជាជលើេពតីពតីរ-បតីលានដុល្ារកបចាឆំ្នា ជំទ។



េំរាបអ់ត្បទននេំជណើ កបជាមតិជលែ35, េូមអានទំពរ័100. 

សំណ�ើ ប្រជាមតិ
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កំជណើ នដដលមានេកា្ដ នុពលជៅកនាុងែទាងច់ំណាយជលើការបណ្ដុ ោះបណា្ដ ល
ពតីការអនុវត្ច្បាបម់ូលោ្ឋ ន។ដូចដដលរានកតេ់មា្គ ល់ពតីខាងជដើមវធិានការ
ជនោះកតរូវឲ្យរដ្ឋនិងមនន្តីមានេមត្កិច្ចមូលោ្ឋ នទទួលរានការបណ្ដុ ោះបណា្ដ ល
ជាកល់ាកេ់្ដតីពតីការ�ួញដូរមនុេ្ស។ជោយសារដតមនន្តីCHPរានទទួលការ
បណ្ដុ ោះបណា្ដ លោងំជនោះរចួរាល់ជហើយដូជចនាោះនរឹងមនិមានែទាងច់ំណាយរបេ់

រដ្ឋបដន្មជទៀតជទ។ផលប៉ាោះោល់សារជពើពន្ធននតកមរូវការជៅជលើភានា កង់្រមូល
ោ្ឋ នជនោះអាចដផ្កជៅជលើវសិាលភាពដដលមនន្តីមូលោ្ឋ នកំពុងទទួលរានការ
បណ្ដុ ោះបណា្ដ លោងំជនោះកនាុងជពលបច្ចុប្ននានិងដផ្កជៅជលើរជបៀបដដលភានា ក់

ង្រមានេមត្កិច្ចមូលោ្ឋ នជក�ើេជរ ើេជដើម្ តីបជំពញជៅតាមតកមរូវការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លរបេ់វធិានការ។ជខាន្តីនិងទតីកករុងអាចមានចំណាយរមួរហូតដល់
ពតីរ-បតីលានដុល្ារកនាុងរយៈជពលម្ដងជដើម្ តីបណ្ដុ ោះបណា្ដ លបុគ្គលិកដដលមាន


កសាប់និងផ្ដល់បុគ្គលិកបកមរុងជៅឲ្យមនន្តីដដលកំពុងបណ្ដុ ោះបណា្ដ លជោយ
មានការចំណាយតិចដដលរានរា៉ាបរ់ងជៅកនាុងឆ្នា បំន្បនាទា បន់តីមយួៗជដើម្ តី

បណ្ដុ ោះបណា្ដ លមនន្តីដដលរាន�ួលថ្មតីៗ។

បជងកើនករាកច់ំណូលពតីការផាកពិនយ័េកមាបជ់េវាកម្ម�ួយ��នរងជកគាោះ។ការ
ពិនយ័ជលើបទឧកកិដ្ឋថ្មតីៗដដលរានបជងកើតជោយវធិានការជនោះនរឹងជ្វើឲ្យមាន

ចំណូលបដន្មែ្ោះជទៀតដដលមនិជលើេពតីពតីរបតីលានដុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្នា ជំទ។
ករាកច់ំណូលជាកដ់េ្ងនរឹងដផ្កជលើចំនួនបុគ្គលដដលរានជាបជ់ចាទពតីបទ
ជអវើចរាចរមនុេ្ស។កកមតិននការផាកពិនយ័កតរូវរានកំណតជ់ោយតុលាការ
និងចំនួនននការទូោតជ់ាកដ់េ្ងកតរូវបងជ់ោយ�នជាបជ់ចាទ។ចំណូលោងំ
ជនោះនរឹងជកតៀមទុកជាបឋមជដើម្ តីបជកមើជេវាកម្មឲ្យ�នរងជកគាោះជោយសារការ
�ួញដូរមនុេ្សប៉ាុដន្កក៏តរូវរានជកបើករាេ់េកមាបប់ង្ក ការ�ួញដូរមនុេ្សការ
ការោរសាក្ស តីនិងកបតិបត្ិការ�ួយ�េជនង្្គ ោះផងដដរ។


