្រចកកលនុ វត�ភាពស្រមាប់ អងទេន�េមគង�៖
មូ លដ�ន្រគឹះស្រមាប់ កិច�សហ្របតិ បត�ិករ

អនុ ស��សហ្របជាជាតិ សីព
� ី ផូ វទឹ
� កអន�រជាតិ គឺជា

ិ គផ�ូ វច្បោប់ អំ ពី រេបៀបែដលអនុ ស�� សហ្របជាជាតិ ស�ី ពី ផ�ូ វទឹ កអន� រ ជាតិ បំ េពញបែន� ម េល ករ
ករវ ភា
អនុ វត� ន៍ កិ ច� ្រពមេ្រព�ងេមគង� ឆា�ំ ១ ៩៩៥

BRIDGE: ករបេង�តកិចព
� ិភាក្សោ និង្រគប់្រគងទេន�

ករកំណត់ៃនែផ�កភូមិស�ស�កុ�ងេសៀវេភេនះ និងករ

េបាះពុម�ផ្សោយេដយ៖

េសចក�ីពន្យល់េនេល្រគប៖

IUCN ករយា
ិ ល័យ្របចំតំបន់អសុី

ែផនទីទេន�េមគង�. អសុី IUCN (2016).

អភិរក្សធម�ជាតិ និងធនធានធម�ជាតិ និងធនធានធម�ជាតិ)

រក្សោសិទិេ� ដយ៖

ផលិតេដយ៖

ឬទីភា�ក់ងរស�ុីសេដម្បីករអភិវឌ្ឍនិងកិច�សហ្របតិបត�ិករពក់

©2016 សហភាពអន�រជាតិេដម្បីករអភិរក្សធម�ជាតិ និង

ករ ិយាល័យតំបន់អសុី IUCN

បង�ញៃនឯកសរពុំមានបង�ប់នូវករបង�ញមតិេយាបល់
ណាមួយពីខងអង�ករ IUCN (សហភាពអន�រជាតិេដម្បីករ

ព័ន�នឹងស�នភាពផ�ូវច្បោប់ៃន្របេទស ែដនដី ឬតំបន់ណា

ធនធានធម�ជាតិ និងធនធានធម�ជាតិ

្រពំ្របទល់ ឬ្រពំែដនៃនតំបន់េនាះេឡយ។

ករថតចម�ងឯកសរេនះស្រមាប់ ករអប់រ ំ ឬក�ុងេគាល

IUCN (សហភាពអន�រជាតិេដម្បីករអភិរក្សធម�ជាតិ និង

បំណងេផ្សងេទៀតមិនែមនពណិជ�កម�េផ្សងេទៀត គឺ្រត�វ

ធនធានធម�ជាតិ និងធនធានធម�ជាតិ)

ប�
� ំងពីទស្សនៈរបស់ទីភា�ក់ងរស�ីុសេដម្បីករអភិវឌ្ឍ និង

បានអនុ��តេដយពុំ្រត�វករករអនុ��តជា

ករ ិយាល័យ្របចំតំបន់អសុី

លយលក�ណ៍អក្សរ ពីមា�ស់រក្សោសិទិ� ក�ុងករណី្របភព

63 Sukhumvit Soi 39

គេ្រមាង BRIDGE ្រត�វបានផ�ល់មូលនិធិេដយទីភា�ក់ងរ

្រត�វបានទទួលស�ល់េពញេលញ។ ករថតចម�ងឯក

សរេនះក�ុងេគាលបំណងលក់បន� ឬពណិជ�កម�េផ្សង

Wattana បាងកក 10110

មួយ ឬអជា�ធរៃន តំបន់េនាះ ឬពក់ព័នន
� ឹងករកំណត់នូវ
ទស្សនៈែដលបង�ញក�ុងករេបាះពុម�ផ្សោយេនះពុឆ
ំ ុះ
�

កិច�សហ្របតិបត�ិករេឡយ។

ស�ីុសេដម្បីករអភិវឌ្ឍ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ។

អចរកបានេន៖

ផ�ូវ Sukhumvit

េទៀត្រត�វបានហមឃាត់េលកែលងែតមានករអនុ��ត

្របេទសៃថ

ជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុនពីមា�ស់រក្សោសិទិ�េឡយ។

ទូរសព�៖ +662 662 4029
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/asi

េសចក�ី�សង់៖

a/regional_activities/bridge_3s/

Kinna, R. (២០១៦). ្រចកកលនុវត�ភាពស្រមាប់អងទេន�
េមគង�៖ អនុស��សហ្របជាជាតិសី�ពីផូវទឹ
� កអន�រជាតិគឺ
ជាមូលដ�ន្រគឹះស្រមាប់កិច�សហ្របតិបត�ិករ

(ករវ ិភាគផ�ូវច្បោប់អំពីរេបៀបែដលអនុស��សហ្របជា

ជាតិសីព
� ីផូវទឹ
� កអន�រជាតិអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�៖
IUCN. 27pp.
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ពក្យបំ្រព�ញ

ICJ

តុលករយុតិធ
� ម៌អន�រជាតិ

IWRM

ករ្រគប់្រគងធនធានទឹករួមគា�

LMB

អងទេន�េមគង�េ្រកម

MA

កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�ឆា�១
ំ ៩៩៥

MRC

គណៈកម�ករទេន�េមគង�

PNCPA

នីតិវ ិធីស្រមាប់ករជូនដំណឹង ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច�្រពមេ្រព�ង

UNWC

អនុស��សហ្របជាជាតិសីព
� ីផូ�វទឹកអន�រជាតិឆា�ំ ១៩៩៧

ILC

គណៈកម�ករច្បោប់អន�រជាតិ

សនា�នុ្រកម
អនុស��៖ ករបេង�តនូវកិច�្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សរមួយែដលក�ុងេនាះ្របេទសនានាែដលចូលរួមភា�ប់កតព�កិចផ
� ូ�វច្បោប់ខួ�នឯង

េដម្បីអនុវត�កុ�ងវ ិធីជាក់លក់ណាមួយ ឬេដម្បីបេង�តនូវទំនាក់ទំនងជាក់លក់រវងគា�។ ពក្យេនះ្រត�វបានេ្រប្របាស់ផា�ស់បូ�រគា�បានជាមួយ

នឹងពក្យសន�ិស��។ សន�ិស��្រត�វបានេគស�ល់តមរយៈេឈ�ះេផ្សងៗគា�ជាេ្រចន ចប់ពី កិច�្រពមេ្រព�ងអន�រជាតិ ច្បោប់ និងធម�ស��

ទូេទ រហូតដល់ លក�និក
� ៈ ករ្របកស និងអនុស��។
ច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី៖ បទប្ប�� តិ�េកតេចញពីទមា�ប់អនុវត�ទូេទក�ុងចំេណាម្របេទសនានា អមជាមួយនូវជំេនឿ ែដលថាទមា�ប់អនុវត�

េនាះគឺភា�ប់កតព�កិច�ច្បោប់ (សូមេមលករកំណត់េកតេចញពីទមា�ប់អនុវត�)។

ករ្រត�តពិនិត្យករបំេពញតួនាទី៖ ជំហននានាែដល្រត�វអនុវត�ឱ្យបានសម�សប (រួមប�ូ� លទំង ែផ�កហិរ�� វត�ុ ផ�ូវច្បោប់ បេច�កេទស និង

រដ�បាល) េដយ្របេទសមួយេដម្បីទទួលបានករែថទំ្របកបេដយស�ង់ដរ�សបច្បោប់និងមានករទទួលស�ល់ េដម្បីេជៀសវងពី ករបង�

ព្យសនកម�ដល់្របេទសេផ្សងេទៀត ។
ករេ្រប្របាស់េស�ភាព និងសមេហតុផល៖ ពក្យេស�ភាព និងសមេហតុផលសំេដជាទូេទេលសិទិេ� ស�ភាពក�ុងចំេណាម្របេទសនានាក�ុង
ករែចករ ំែលកផ�ូវទឹកអន�រជាតិេដម្បីេ្រប្របាស់ទឹកស្រមាប់េគាលបំណងជាអត�្របេយាជន៍ និងចីរភាពផា�ល់របស់ខួន
� ពក់ព័ន�នឹង្របេទស
េផ្សងេទៀត។

សុចរ ិត៖ ក្រប្រពឹតិ�េទជាមួយនឹងបំណងេស�ះ្រតង់ យុតិធ
� ម៌ និងេទៀង្រតង់ េដយពុំមានបំណងឆរេបាក។
ករចូលជាធរមាន៖ សន�ិស��មួយក�យជា ឬចូលជាធរមាន េនេពលែដលសន�ិស��េនាះភា�ប់កតព�កិចផ
� ូ�វច្បោប់ចំេពះគូភាគីៃនសន�ិ
ស��។ សន�ិស��មួយពុំចូលជាធរមានេឡយ េនេពលែដលសន�ិស��េនាះ្រត�វបានអនុម័ត (េបកចំហស្រមាប់ករចុះហត�េលខ)។
កលបរ ិេច�ទៃនករចូលជាធរមានអចជាកលបរ ិេច�ទែដលបានប�
� ក់េនក�ុងសន�ិស��

ឬកលបរ ិេច�ទេនេពលែដលចំនួនជាក់លក់

មួយៃនសច�ប័ន ករឯកភាព ករទទួល ឬករចូលជាសមាជិក្រត�វបានដក់េនអ�ករក្សោទុក។
យុត�ធិករ៖ សិទិក
� ុងច្បោប់
�
អន�រជាតិស្រមាប់ ្របេទសមួយក�ុងករអនុវត�ន៍សិទិ�អំណាចេលជាតិ មនុស្ស និងវត�ុេនក�ុងទឹកដីរបស់ខួន។
�
ករកំណត់េកតេចញពីទមា�ប់អនុវត�៖

ជំេនឿទូេទរបស់្របេទសមួយែដលបង�ញថា

ភា�ប់កតព�កិចច
� ្បោប់។
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ទមា�ប់អនុវត�របស់្របេទសជាក់លក់មួយគឺ្រត�វបាន

ករេ្រប្របាស់្របេសរបំផុត៖ ករេ្រប្របាស់អចេទរួចែដលល�បំផុត ឬែដលចង់បានបំផុតេ្រកមលក�ខណ�ដក់កំហិតជាក់លក់ ឧបករណ៍
ករបំេពញត្រម�វករផល្របេយាជន៍ៃន្របេទសពីរ ឬេ្រចន។
ភាគី៖ ្របេទស ឬអង�ភាពសមាហរ ័ណកម�េសដ�កិចក
� ុងតំ
� បន់មួយែដលបានយល់្រពមភា�ប់កតព�កិច�េដយអនុស��េនេពលចូលជាធរមាន។
សច�ប័ន៖ តមរយៈករចុះហត�េលខ ករបង�ញៃនករយល់្រពមរបស់្របេទសមួយ្រត�វបានភា�ប់កតព�កិច�េដយសន�ិស��មួយ។ ពក្យ
សច�ប័ន្រត�វបានេ្រប្របាស់ផា�ស់បូ�រគា�ជាមួយពក្យ “ចូលជាសមាជិក” “ករឯកភាព” និង “ករទទួល” ជាញឹកញាប់។
ព្យសនកម�ធន
� ់ធរ� ៖ អ�ីែដលេលសពីករ្របទះេឃញធម�ត ប៉ុែន�មិនឈនដល់ក្រមិតធ�ន់ធ�រ ឬខ�ំងក�។ ព្យសនកម�ែដលសំខន់ គឺ្រត�វបង�
ផលប៉ះពល់ពិតចំេពះមនុស្ស ឧស្សហកម� ្រទព្យសម្បត�ិ បរ ិស�ន ឬកសិកម�។
ករេ្រប្របាស់្របកបេដយចីរភាព៖ មានធាតុសំខន់ៗពីរក�ុងបរ ិបទៃនធនធានធម�ជាតិគឺ៖ ករេ្រប្របាស់្របកបេដយវ ិចរណ��ណ និង
� ន វមានន័យថាករពរភាពអចផ�ល់អត�្របេយាជន៍រយៈេពលែវង
ករករពរៃន្របព័ន�េអកូឡូសុ។
ី ក�ុងបរ ិបទៃនធនធានែដលអចេធ�ថីបា

ៃនធនធានស្រមាប់ជំនាន់េនះ និងធនធានស្រមាប់អ�កជំនាន់េ្រកយ។
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5

បុ ព�កថា
គេ្រមាង BRIDGE (ករបេង�ត កិ ច�សន�នា និ ង អភិ បាលកិ ច�ទ េន�) ្រត�វបានជួ យស្រម�លេដយអង�ករ IUCN (សហភាពអន�រជាតិ
េដ ម្បីករអភិ រក្សធម�ជាតិ និ ងធនធានធម�ជាតិ ) និ ង្រត�វបានគាំ ្រទេដយកម�វ ិធី កិច�ករទូ តទឹ ក ៃនទី ភា�ក់ ងរេដ ម្បីករអភិ វឌ្ឍ និ ងកិ ច�
សហ្របតិ ប ត�ិករ (SDC) របស់ ្របេទសស�ីុស។ គេ្រមាងេនះមានេគាលេដកសងសមត�ភាពអភិ បាលកិ ច�ទឹ ក តមរយៈករសិក្សោ

ករបង�ញ ភាពជាអ�ក ដឹ ក នាំ និ ងករ�សបមតិ គា�នូ វចំ ណុចេក�ក�ុងតំ ប ន់ អងទេន�ឆ�ង ែដន។ េនះគឺ ជាគេ្រមាងពហុ តំប ន់ មួ យែដល
្រត�វបានអនុ វត�កុ�ងតំ បន់ អងជាេ្រច ន នាអេមរក
ិ ខងត្បូង និ ង Meso អ�ហ�ិក និ ង អសុី ។

េនអសុី គេ្រមាង BRIDGE បានដំ េណរករក�ុងតំ បន់ ទ េន�េមគង�តំង ពី ឆា�ំ ២០១១ េហ យ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យនូ វឱកសស្រមាប់ កិ ច�
ពិ ភាក្សោ និ ង ករបណុ� ះបណា
� លស�ីពី កិ ច�ករទូ តទឹ ក ស្រមាប់ ភាគី ចូ លរួម ចម្បងៗ ក៏ ដូ ច ជាបានស្រម�លនូ វករែចករែំ លកព័ ត៌ មានស�ីពី
ករ្រគប់្រគងធនធានទឹករួមគា� (IWRM) និងបានបេង�តទិនន
� ័យ រួមទំងករសិក្សោេដម្បីគាំ្រទដល់ករពិភាក្សោបេច�កេទសទូទំងអង។
BRIDGE

បេង�តនូវកមា�ំងជំរញ
ុ ែផ�កនេយាបាលក�ុងករគាំ្រទរដ�ភិបាលជាតិឱ្យទទួលស�ល់

និងេប�ជា�អនុវត�តមេគាលករណ៍ច្បោប់

ែដលផ�ល់េដយអនុស��សហ្របជាជាតិសីព
� ីផូ�វទឹកអន�រជាតិឆា�ំ ១៩៩៧ និងអនុស��សហ្របជាជាតិទឹកៃន UNECE ឆា�ំ ១៩៩២។
ជាែផ�កមួយៃនករខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ BRIDGE ផ�ល់សិក�សលបណុ� ះបណា
� លេល្របធានបទមួយចំនួនពក់ព័នន
� ឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ
ទឹកឆ�ងែដនរួមប�ូ� លទំងច្បោប់ទឹកអន�រជាតិ េបនិយាយជាទូេទ និង UNWC េបនិយាយជាក់លក់។ េគាលបំណងៃនករបណុ � ះ

បណា
� លទំងេនះ គឺេដម្បីផ�ល់ឱ្យម�ន�ី និងតំណាងទីភា�ក់ងរចម្បងែដលពក់ព័នន
� ឹងសង�មសុីវ ិល និងវ ិស័យឯកជនមានករយល់ដឹង
ិ ័ យរបស់
កន់ ែត្របេស រអំ ពីច្បោប់ ទឹកអន�រជាតិ និ ងបទប្ប�� តិ�ចម្បងៗ បទប�
� ែដលជាក់ លក់ និ ងខងនី តិ វ ិធី ្រពមទំ ងទស្សនៈវស
ស�ប័ ន ៃន UNWC។

ឯកសរែដលែផ�កេលករវ ិភាគផ�ូវច្បោប់េដយ Rémy Kinna មកពី TWL Global Consulting េនះគឺជាែផ�កមួយៃនក��ប់បណុ� ះបណា
� ល
ែដលគាំ្រទដល់ករបណុ� ះបណា
� លៃន BRIDGE ស�ីពីកិចក
� រទូតទឹក។ ឯកសរេនះ្រត�វបានផលិតេឡងតមករេស�សុំរបស់អ�កឯកេទស
និងៃដគូរបស់ BRIDGE ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�េ្រកម េហយនឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់កុងអំ
�
ឡងេពលបណ
� លរបស់ BRIDGE។
ុ
ុ� ះបណា
ឯកសរេនះក៏នឹង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយឱ្យទូលំទូលយក�ុងបណា
� ល្របេទសៃនអងទេន�េមគង�េ្រកមផងែដរ។

BRIDGE ្របេមលថា ឯកសរេនះនឹងព្រងឹងបែន�មនូវេគាលករណ៍ៃន UNWC និងភាព�សបគា�ជាមួយនឹងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� េហយ
នឹងចូលរួមចំែណកក�ុងកិចព
� ិភាក្សោ្របចំតំបន់សីព
� ីកិចស
� ហ្របតិបត�ិករទឹកឆ�ងែដន។

6

ខ�ឹមសរសេង�ប្របតិបត�ិ
អនុស��សហ្របជាជាតិសីព
� ីផូ�វទឹកអន�រជាតិ (UNWC) បានចូលជាធរមានក�ុងែខសីហ ឆា�ំ២០១៤ េនេពល្របេទសេវៀតណាមបាន

ក�យេទជា្របេទសទី ៣៥ ែដលផ�ល់សច�ប័នចំេពះ UNWC។ េនះគឺជា្រពឹតិក
� រណ៍សំខន់មួយស្រមាប់ករ្រគប់្រគងជាសកលនូវទឹក
ឆ�ងែដន និងជាឱកសសំខន់មួយស្រមាប់បណ�្របេទស និងតំបន់នានា ែដលពុំទន់មាន្រកបខណ�្រគប់្រគងកិច�សហ្របតិបត�ិករេល
ករែចករ ំែលកទឹក។

ករតក់ែតងច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី UNWC្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�ំ ១៩៩៧

េដយផ�ល់នូវភាពច្បោស់លស់ពក់ព័នន
� ឹងករអនុវត�ន៍

ៃនច្បោប់ទឹកអន�រជាតិ។ េដយ្រត�វបានកំណត់ជាអនុស��្រកបខណ�សកល េគាលបំណងស�ូលៃនអនុស��េនះគឺេដម្បីផល
� ់នូវ្រកបខណ�
ច្បោប់ ែដលអចបត់ ែបនបាន

អចបេង�តសន�ិស��អងទេន�

និង/ឬផ�ូវទឹកកន់ ែតជាក់ លក់

េដ ម្បីផ�ល់នូវយន�ករ្រគប់ ្រគងកន់ ែត

លម�ិតតមរយៈបទប្ប�� តិ�ជាក់លក់េលបរ ិបទ និង្រកបខណ�េគាលនេយាបាយែដលពុំភា�ប់កតព�កិច� ពក់ព័ន�នានា។
ក�ុងតំបន់ទេន�េមគង� សន�ិស��ជាក់លក់េលអងទេន�គឺ កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។ េដយបានចូលជាធរមានក�ុងឆា�ំ ១៩៩៥ កិច�្រពមេ្រព�ង

េមគង�្រត�វបានអនុម័តេដយ្របេទសៃនអងទេន�េមគង�េ្រកម (LMB) រួមមាន ្របេទសកម�ុជា សធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ
្របេទសៃថ និង្របេទសេវៀតណាម ្រពមទំងអមជាមួយនឹងករបេង�តស�ប័នអងអន�ររដ�ភិបាល េហថា គណៈកម�ករទេន�េមគង�

(MRC)។ សន�ិស��េនះេដមដំបូង្រត�វបានបេង�តេឡងជា “្រកបខណ�ស�ប័នវឌ្ឍនភាពេទមុខបំផុតស្រមាប់ករ្រគប់្រគងផ�ូវទឹកអន�រជាតិ”1

នាេពលេនាះ េហយអមជាមួយ MRC ្រត�វបាន “េកតសរេសរជាគំរស
ូ ្រមាប់ពិភពេលក”1។ ប៉ុែន� ២០ ឆា�ំេ្រកយ សមត�ភាពៃនកិច�្រពមេ្រព�ង
េមគង� និង MRC ក�ុងករ្រគប់្រគងផ�ូវទឹកឆ�ងែដន្របកបេដយ្របសិទភា
� ពេនក�ុងតំបន់ជួប្របទះនឹងប�
� ជាពិេសស ទក់ទងនឹងវ ិវទ
ែដលពក់ព័ន�នឹងករអភិវឌ្ឍយា៉ ងឆាប់រហ័សៃនទំនប់វរ ីអគ�ិសនីតមដងទេន� និងបណា
� ៃដទេន�។
ករចូលជាធរមានៃន

UNWC

បង�ញនូវឱកសមួយក�ុងករែស�ងរកដំេណាះ�សយរួមេដម្បីព្រងឹងករ្រគប់្រគងទឹកឆ�ងែដនទំងក�ុង

តំបន់ អងទេន�េមគង� និងជាសកល។ ្រគប់្របេទសក�ុងតំបន់ អងបានភា�ប់កតព�កិច�េដយេគាលករណ៍ៃនច្បោប់្របៃពណីអន�រជាតិែដល
្រត�វបានតក់ែតងេឡងេ្រកម UNWC។ ជាលទ�ផល ្របេទសនានាែដលឱ្យសច�នុមតិ និងអនុវត� UNWC នឹងពុំមានេឃញអ�ីផា�ស់បូ�រក�ុង
កតព�កិចជា
� មូលដ�នរបស់េគេឡយ។

េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ

ព្រងឹងបានែដលពុំទន់មានេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។

្របេទសទំងេនាះនឹងទទួលបានផល្របេយាជន៍ពី្រកបខណ�អច

វនឹងផ�ល់នូវភាពសុីសង�ក់គា�ក�ុងតំបន់អងទំងមូលក�ុងករ្រគប់្រគង

និយ័តកម�្របកបេដយ្របសិទភា
� ពៃនករអនុវត�ន៍របស់្របេទសេនតមដងទេន�។

និង

វនឹង្រទ្រទង់ដល់្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�

េ្រកមផងែដរ ពី េ្រពះ្របេទសទំងេនះែស�ងរកកិ ច�ពិភាក្សោកន់ ែតមានតុ ល្យភាពជាមួយនឹង្របេទសនានាេនែខ្សទឹកខងេលែដលេន
ពុំ ទន់ ជាែផ�កៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� និង MRC េនេឡយ។

លិខិតេនះផ�ល់នូវករវ ិភាគេ្រប�បេធៀបមួយៃនេគាលករណ៍ និងកតព�កិច�ច្បោស់លស់ និងខងនីតិវ ិធីចម្បងនានាែដលបានផ�ល់ឱ្យក�ុង
សន�ិស��ទំងពីរ។

លទ�ផលគឺជាករែស�ងរកនូវភាព�សបគា�ែផ�កច្បោប់ទូេទទំងមូលរវង UNWC និងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។ េលសពីេនះេទេទៀត េន
េពលមានគំលត និងភាពមិនសុីសង�ក់គា�រវងលិខិតុបករណ៍ទំងេនះ UNWC នឹងេដះ�សយវ។ ជាពិេសស នីតិវ ិធីស្រមាប់ករជូន
ដំ ណឹង ករពិ េ្រគាះេយាបល់ជាមុ ន និ ង កិ ច�្រពមេ្រព�ង (PNCPA) ៃនកិ ច�្រពមេ្រព�ងេមគង� ែដលមានសរៈសំខន់ បំផុតស្រមាប់ ករ
េដះ�សយវ ិវទ គឺជាែផ�កខងេ្រកៃនកិច�្រពមេ្រព�ង េហយជាលទ�ផល គឺពុំភា�ប់កតព�កិច�េឡយ។ េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ គំលត
ក�ុងករព្រងឹងេនះ្រត�វបានេដះ�សយតមរយៈបទប្ប��តិច
� ្បោប់ច្បោស់លស់ៃន UNWC។
លទ�ផលៃនករវ ិភាគបង�ញយា៉ ងច្បោស់នូវអត�្របេយាជន៍ៃនករឱ្យសច�នុមតិេល UNWC េដយ្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�េ្រកម

និងសមាជិកៃន MRC។ វផ�ល់អនុសសន៍បែន�មេទៀតថា UNWC នឹងព្រងឹងបែន�ម ជាជាងជំនួសឱ្យកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� និង MRC
្រពមទំងព្រងឹងនូវឥទ�ិពលស�ង់ដរកន់ែតទូលំទូលយរបស់ខួនេទជាលិ
�
ខិតុបករណ៍សំខន់បំផុតស្រមាប់ករ្រគប់្រគងជាសកលនូវផ�ូវ
ទឹកឆ�ងែដន។

1

Ibid., p. 803

7

1

្របវត�ិ

អនុ ស��សហ្របជាជាតិ សី ព
� ី ច្បោប់ េ្រប ្របាស់ផូ�វទឹ កអន�រជាតិ ែដលពុំ មានករស�ង់ េម លទិ សេដ (UNWC) គឺ ជា្របភពចម្បងៃនច្បោប់

អន�រជាតិ េនក្រមិតសកលស្រមាប់ករ្រគប់្រគងនូវករេ្រប្របាស់ទេន�ទឹកសបឆ�ងែដន។ សន�ិស��នានាែដលមាន�សប់ (្របចំតំបន់
តំបន់អង េទ�ភាគី) និងច្បោប់អន�រជាតិ្រត�តពីេល UNWC េដម្បីបេង�តនូវរបបច្បោប់េពញេលញស្រមាប់ច្បោប់ផូវទឹ
� កអន�រជាតិ។
ទំនាក់ទំនងជាសកលៃនច្បោប់ទឹកអន�រជាតិបានេកនេឡងជាបន�បនា�ប់ចប់តំងពីពក់កណា
� លសតវត្សទី

២០

េហយជាចុងប��ប់

UNWC បានចូលជាធរមានក�ុងឆា�ំ ២០១៤។ ករចូលជាធរមានេនះតំណាងឱ្យ្រពឹតិក
� រណ៍យា៉ ងសំខន់កុងករអភិ
�
វឌ្ឍ្រកបខណ�ច្បោប់
និងករ្រគប់្រគងជាសកលនូវទឹកឆ�ងែដន។ ករចូលជាធរមានៃន UNWC បានបែន�មសរៈសំខន់ស្រមាប់តំបន់ទេន�េមគង� ្របសិនេប

្របេទសេវៀតណាម ែដលជា្របេទសតមដងទេន�េមគង� និងជា្របេទសសមាជិកៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� បានក�យេទជា្របេទសទី ៣៥
ែដលឱ្យសច�នុមតិេល UNWC ែដលេធ�ឱ្យវចូលជាធរមាន។
ទេន�េមគង� និងៃដទេន�មួយចំនួនែដលមានលក�ណៈឆ�ងែដនពីធម�ជាតិ ហូរកត់្របេទសចំនួន្របាំមួយ (្របេទសចិន មីយា៉ន់មា៉ កម�ុជា

សធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម) េហយធនធានរបស់វមានឥទ�ិពលេទេលកររស់េនរបស់្របជាជន
ជាង ៧០លននាក់។ កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� ជាសិនិស
� ��ថា�ក់តំបន់សីព
� ីទឹកែដល្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�ំ ១៩៩៥ េដម្បី្រគប់្រគងករ
អភិវឌ្ឍទេន�្របកបេដយចីរភាពរវង្របេទសេនតមដងទេន�

ែដលបច�ុប្បន�រម
ួ ប�ូ� លនូវ្របេទសៃនអងទេន�េមគង�េ្រកមដូចជា

កម�ុជា

សធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម។ ្របេទសេនតមដងទេន�ែខ្សទឹកខងេលដូចជាចិន និងភូមា ្រត�វបាន
អេ��ញចូលរួម ប៉ុែន�ពុំទន់ជាសមាជិកេទ។ គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) ក៏្រត�វបានបេង�តេឡងផងែដរេដយកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�
ឱ្យេទជាស� ប័ ន អន� រ រដ� ភិ បា ល

ែដលមានេគាលេដព្រងឹ ង កិ ច� ស ហ្របតិ ប ត�ិ ក ររវង្របេទសៃនអងទេន� េដ ម្បី ្រគប់ ្រគងេល ករ

េ្រប ្របាស់ទេន�េដយ្របសិទភា
� ពតមរយៈ UNWC ែដលមានអនុភាពអនុវត�នាេពលបច�ុប្បន� ែដល្រត�វបាន” ្របេមលេឃញយា៉ ងច្បោស់
ថានឹងមានផលប៉ះពល់គួរឱ្យកត់សមា�ល់េទេលករ្រគប់្រគងទឹកេនអងទឹកឆ�ងែដនជុំវ ិញពិភពេលកតមរយៈករព្រងីកវ ិសលភាព

ៃនសន�ិស��ថា�ក់ តំបន់ែដលចូលជាធរមានរួចេហយតមរយៈករព្រងឹងកិចស
� ហ្របតិបត�ិកររវង្របេទស និងជ្រម�ញ្របេទសថ�ីឱ្យចូល
ក�ុងអនុស��” 2។ តួនាទីរបស់ UNWCក�ុងករគាំ្រទសន�ិស��ែដលមាន�សប់ មានសរៈសំខន់ជាពិេសសពីេ្រពះ េបេទះបីជាកិច្រ� ពម

េ្រព�ងស�ីពីអងទេន�មានេនទីណាក៏េដយ កិច្រ� ពមេ្រព�ងទំងេនាះ ែតងែតេនខ�ះនូវេគាលករណ៍ ឬនីតិវ ិធីៃនច្បោប់ទឹកអន�រជាតិែដល
អចទទួលយកបានមួយចំនួន ឬមិនមាន្របេទសអងទេន�ទំងអស់ជាភាគី។ េនះគឺជាករណីេនក�ងទេន�
េមគង� ែដលចិន និងភូមាមិនែមន
ុ
ជាភាគីៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�។
1.1

UNWC៖ សវត និងេសចក�ីសេង�ប

UNWC ជាឯកសរស�ូលស្រមាប់ មូលេហតុមួយចំនួន៖ វបេង�ត្រកបខណ�រ ឹងមាំស្រមាប់ករេរៀបចំករ្រគប់្រគងទឹក និងមូលេហតុេគាល

រួមែដលព្រងឹងភាព្របមាណទុកបាន និងជ្រម�ញបដិករែដលវចងជា្រកម និង�សយបំភឺន
� ិយាមែដលមាន�សប់ និងអភិវឌ្ឍេគាលករណ៍
េលចេធា�ៃនច្បោប់ទឹកអន�រជាតិតម្របៃពណី។ វគឺជាម៉ូែដលមួយែដលអចជាមគ�ុេទ�សក៍ស្រមាប់ករបក�សយសន�ិស�� និងករចចរ

និងេសចក�ីេ្រព�ងសន�ិស��នាេពលអនាគតដៃទេទៀតេហយវបានតែ្រមត្រមង់េសចក�ីវ ិនិច័យ
� របស់តុលករអន�រជាតិ និងថា�ក់តំបន់។

្របមាណ៤០% ៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិទំង ២៦៥ េនេលពិភពេលកបច�ប្បន�គឺជា្របភពៃនសន�ិស�� ឬកិច្រ� ពមេ្រព�ងអន�រជាតិ។ កិច�្រពម

េ្រព�ងស�ីពីទឹកឆ�ង្រពំែដន ជាទូេទមានលក�ណៈតំបន់ និងេទ�ភាគី និង្រត�វបានអភិវឌ្ឍចុះហត�េលខ និងផ�ល់សច�ប័នយា៉ ងទូលំទូលយ
េដយ្របេទសែដលមាន្រពំែដនជាប់គា� ឬប�ូ� លគា�ទំងេនាះែដលជាផ�ូវទឹកអន�រជាតិកំពុងេចទជាប�
� ។ កិច្រ� ពមេ្រព�ងថ�ីៗមួយចំនួន
្រត�វបានែផ�កយា៉ ងទូលំទូលយេទេលបទប្ប��តិរ� បស់ UNWC។

កិច�្រពមេ្រព�ងទំងេនះ គឺជាែផ�កទំងមូលៃនស�បត្យកម�ច្បោប់ដ៏ធំ ែដលតមរយៈេនះផ�ូវទឹកអន�រជាតិ្រត�វបាន្រគប់្រគងទំង�ស�ងេដយ

្របេទស (ជាភាគី ៃនលិខិតូបករណ៍ច្បោប់ និងភាគីែដលអនុវត�លិខិតូបករណ៍ទំងេនាះមុនេគ)។ ស�ប័នអងទេន� (ជាស�ប័នែដលតមដន
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ករេលកកម�ស់សន�ិស�� និងករ្រគប់្រគងអងទេន�) និងអង�ភាពេដះ�សយជេមា�ះ ដូចជាតុលករយុតិធ
� ម៌អន�រជាតិ (ICJ) ជាផ�ូវ

តុលករដំបូងេគស្រមាប់ករេដះ�សយជេមា�ះផ�ូវទឹកអន�រជាតិ។ តួនាទី និងភារកិចេ� រៀងៗខ�ួនរបស់ស�ប័នទំងេនះក�ុងករបេង�តអ័ក្ស

ស�បត្យកម�ច្បោប់ស្រមាប់្រគប់ ្រគងផ�ូវទឹកអន�រជាតិ ្រត�វបានដក់ប�ូ� លេទក�ុងែផ�កគន�ឹះជា្រកបខណ�ទូេទៃន UNWC េដម្បីអនុ��តឱ្យ
ពួកេគអច្របគល់នូវករ្រគប់្រគងអងទេន�តមបរ ិបទ។

1.1.1

វ ិវត�ន៍

អង� ក រសហ្របជាជាតិ បា នចប់ េផ� ម និ យា យអំ ពី ស រៈសំ ខ ន់ ៃនទេន� ឆ� ង ែដនេនក�ុ ងច្បោប់ អ ន� រ ជាតិ កុ� ងឆា�ំ ១ ៩៥៩

េនេពលែដល

មហសន�ិបាតៃនអង�ករសហ្របជាជាតិ (UNGA) បានអនុម័តយល់្រពមេលដំេណាះ�សយែដលអំពវនាវឱ្យមានករសិក្សោបឋមស�ីពី

ប�
� ផ�ូវច្បោប់ទក់ ទងនឹងករេ្រប្របាស់ទេន�អន�រជាតិ។ ករសិក្សោ ករចចរ ករ្រពងេសចក�ីធានាអះអង និងដំេណាះ�សយបន�បនា�ប់

េឡងរហូតដល់សមាគមច្បោប់អន�រជាតិ (ILA) ែដលបេង�តវ ិធាន Helsinki ដំបូងេគេនឆា�ំ ១៩៦៦។ េបេទះបីជាមានករេបាះជំហនេទ
មុខសេ្រមចបានេដយ ILA េនក�ុងករចចរ និង្រពងវ ិធាន Helsinki ក៏េដយ វបានអូសបនា�យរហូតដល់ឆា�ំ១៩៧០ េពលគឺ ១១ ឆា�ំ

បនា�ប់ពីប�ូ� នេរឿងេទេធ�ករសិក្សោបែន�មែផ�កច្បោប់ស្រមាប់ UNGA េដម្បីែតងតំងគណៈកម�ករច្បោប់អន�រជាតិ (ILC) ឱ្យកន់ភារកិច�
បន�បនា�ប់េលករេរៀបចំ អនុស��ស�ីពីផូវទឹ
� កស្រមាប់អនុម័ត។ ដំេណរករដ៏សុគស
�
� ញ និងផ�ិតផ�ង់ៃនករចចរ និងករ្រពមេ្រព�ងេល

� ន�ឹះៃនឯកសរ្រពងែដលបានតមដនមិនភាពមិនេពញេលញរហូតដល់ឆា�ំ១៩៩៤។ ្រត�វបានបែន�មរយៈ
េគាលករណ៍ និងបទប្ប�� តិគ
េពលបីឆា�ដ
ំ ល់ករពិភាក្សោេទេល្របករ្រពង មុននឹង UNGA បានចុះេលដីកដំេណាះ�សយេលខ ៥១/២២៩ ែដលអនុម័តេល UNWC
នាៃថ�ទី ២១ ែខឧសភាឆា�ំ១៩៩៧។

1.1.2

េសចក�ីសេង�ប

េគាលេដចម្បងរបស់ UNWC គឺចង្រកងនិយាមអន�រជាតិទក់ទងនឹងករេ្រប្របាស់មិនែមននាវចរណ៍ៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិ។ ចំណុចេនះ

្រត�វបានសេង�បេនក�ងបុពក
� ថាជាមួយនឹងេគាលេដដូចែដលបានែចងេដម្បី “ធានាករេ្រប្របាស់ ករអភិវឌ្ឍ ករអភិរក្ស ករ្រគប់្រគង

និងករករពរផ�ូវទឹកអន�រជាតិ

និងេលកកម�ស់ករេ្រប្របាស់តមលទ�ភាព

និង្របកបេដយចីរភាពៃនផ�ូវទឹកទំងេនាះស្រមាប់មនុស្ស

ជំនាន់បច�ុប្បន� និងអនាគត” និងគិតគូរអំពី “ស�នភាព និងត្រម�វករពិេសសរបស់្របេទសអភិវឌ្ឍ”។ ផ�ូវទឹកអន�រជាតិ្រត�វបានកំណត់េន

ក�ងមា្រត ២ ៃន UNWC រប់ប�ូ� លទំងទឹកេនេលៃផ�ដី និងេ្រកមដី ែដលមានផ�ូវទឹកេ្រកមដីជាែផ�កសំខន់ៃនផ�ូវទឹកេលដីេនក�ុង
្របព័នេ� អកូឡូសុត
ី ម្រចំងដងទេន�។

1.1.3

េគាលករណ៍

ខ�ឹមសរសំខន់ៃន UNWC ែផ�កទី II បេង�តេគាលករណ៍ទូេទ និងេផ�មេដយអ�ីែដលេមលេឃញថាជាបទប្ប�� តិមា
� នសរៈសំខន់បំផុត
េនក�ុងអត�បទទំងមូល៖ ករេ្រប្របាស់េស�ភាព និងសមេហតុផល និងករចូលរួម (មា្រត ៥-៦)។ េគាលករណ៍ែដលមានជេមា�ះេ្រចន

បំផុតេនក�ុង UNWC គឺកតព�កិចរ� បស់្របេទសក�ុងករ “ចត់វ ិធានករសម�សបទំងអស់” (មា្រត ៧) ក�ុងករេ្រប្របាស់ផូ វទឹ
� កអន�រជាតិ

េដយមិនបង�ករប៉ះពល់គួរឱ្យកត់សមា�ល់ដល់្របេទសេនតមដងទេន�។ ទំនាក់ទំនងរវងេគាលករណ៍មិនប៉ះពល់គួរឱ្យកត់សមា�ល់
និងករេ្រប្របាស់េស�ភាព និងសមេហតុផលេនះ ក្រម្រត�វបានេលកេឡងជាស�ូលៃនកិចព
� ិភាក្សោរវង្របេទសេនតមដងទេន�ខងេល

និ ងេ្រកមណាស់ មិ នែមន្រតឹ មែតក�ុងអត�បទ UNWC ប៉ុ េណា�ះេទ ែតែថមទំងទក់ ទងនឹ ងសន�ិស��ស�ីពីអងទេន�េទៀតផង ដូ ច ជា

កិ ច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។

1.1.4

នីតិវ ិធី

ែផ�ក III ៃន UNWC ែចងអំពីេគាលករណ៍ែណនាំ ៃននីតិវ ិធី ដូចជាកតព�កិចជ
� ូនដំណឹងជាមុន្រត�វបានតមដនេនេពលចប់ េផ�មវ ិធានករ
ថ�ីែដលបានេ្រគាងណាមួយេនក�ុង្របេទសមួយ ែដលអចមានផលប៉ះពល់អ្រកក់គួរកត់សមា�ល់េទេល្របេទសេនតមដងទេន�ែដល
មានផ�ូវទឹករួមគា�។

ដូេច�ះវគូសប�
� ក់នូវបទប្ប�� តិស
� ំខន់ៗស�ីពីបរ ិស�ន

េដយទត់េចលនូវកតព�កិចែ� ដលមានគុណវឌ្ឍ្រតឹម្រត�វ

ស្រមាប់្របេទសេដម្បី “ករពរ និងអភិរក្ស្របព័នេ� អកូឡូសុៃី នផ�ូវទឹកអន�រជាតិ” (្របករ ២០)។ UNWC ក៏គូសប�
� ក់ផងែដរនូវកតព�កិច�

ែដល្របេទស្រត�វជូនដំណឹងភា�មដល់្របេទសដៃទអំពីលក�ខណ�ប៉ះពល់

និងស�នករណ៍បនា�ន់

ែដលអចប៉ះពល់ដល់្របេទសទំង

េនាះ (្របករ ២៧ និង ២៨)។ ចុងប��ប់ វ្រប្រពឹតិេ� ទជាមួយករស្រម�លជាលក�ខណ�ឯកជន និងនីតិវ ិធីេដះ�សយជេមា�ះ េដយ
អនុ��តឱ្យ្របេទសទំងេនាះេដញេដលនីតិវ ិធីតុលករ និង/ឬរដ�បាល្របឆាំងនឹង្របេទសមួយេផ្សងេទៀត និងចត់នីតិវ ិធីេដះ�សយ
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ជេមា�ះស�័យ្របវត�ិ េដយខនមិនបាន ្របសិនេបករចចរមិន្រត�វបានេដះ�សយក�ុងរយៈេពល្របាំមួយែខ (្របករ ៣២ និង ៣៣)។

ឧបសម�័នៃ� ន UNWC គូសប�
� ក់អំពីដំេណរករជាក់លក់ ដូចជា មជ្ឍត�វ ិនិច័�យ (ឧបសម�័ន� II)។

1.1.5

ករអនុម័ត និងករចូលជាធរមាន

្របជាជាតិសរុបចំ នួន១០៣ បានេបាះេឆា�តអនុម័តយល់្រពមេល UNWC េនឆា�ំ ១៩៩៧ និង្របជាជាតិចំនួន៣ បាន្របឆាំងនឹងអនុស��
េនះ (ចិន ប៊ុយរ៉ ន់ឌី និងតួរគី ) និងមានអនុប្បវទចំនួន ២៧ ផងែដរ េហយ្របេទសចំនួន៥២ េផ្សងេទៀតមិនបានចូលរួមក�ុងករេបាះេឆា�ត
េទ។ ជារួម កំណត់្រតៃនករេបាះេឆា�តេនះមានសរៈសំខន់ែដលវបានបង�ញឱ្យេឃញនូវករគាំ្រទជាសកលេស�ឯកច�នរ� បស់្របេទស
ែដលបានេបាះេឆា�តទំងេនាះ។
ទក់ទងនឹង្របេទសតមដងទេន�េមគង� មានចំណុចពីរគួរកត់សមា�ល់៖ ្របេទសចិនបានេបាះេឆា�ត្របឆាំងករអនុម័តយល់្រពមេលអនុស��
UNWC ខណៈែដល្របេទសតមទេន�េមគង�េ្រកមទំងអស់បានេបាះេឆា�តគាំ្រទករអនុម័តយល់្រពមេលអនុស�� និងមានែត្របេទស
េវៀតណាមមួយគត់ែដលបានផ�ល់សច�ប័នេលអនុស��េនះ។
1.2
1.2.1

កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�៖ សវត និងេសចក�ីសេង�ប
វ ិវត�ន៍

កិចស
� ហ្របតិបត�ិករទឹកឆ�ងែដនេនក�ុងអងទេន�េមគង�េកតមានេឡងេនេដមឆា�ំ ១៩៥០ តមរយៈករបេង�តគណៈកម�ករទេន�េមគង�

ែដលមាន្របេទសកម�ុជា សធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ ្របេទសៃថ និង្របេទសេវៀតណាមខងត្បូង។ តម្របវត�ិស�ស�
មុនករចប់េផ�មដំបូងៃនកិចខ
� ិតខំ្របឹងែ្របងសហករខ�ំងក�រវង្របេទសតមដងទេន�

ែដលបាននាំឱ្យមានកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�ែបប

ទំេនបជាយថាេហតុ អន�រកម�រវង្របជាជនែដលរស់េនតមដងទេន� និងៃដទេន�មានលក�ណៈជាស�ង�ម និងជេមា�ះ។ ករអនុម័តស�ពរ
េលកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង� និងជាលទ�ផលបេង�តេឡងនូវគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) ្រត�វបាន្របកសេឡងជាករេបកទំព័រសករជ
ថ�ីេនក�ុងកិ ច�សហ្របតិ បត�ិករថា�ក់ តំប ន់ និ ងជាករបេង�ត “របបច្បោប់ អ ន�រជាតិ ស្រមាប់ ករែចករែំ លកទឹ ក និ ងករេធ�េសចក�ីសេ្រមច

លក�ណៈសហ្របតិបត�ិករេនក�ុងអងទេន�េមគង�”

1.2.2

3

នាេពលបច�ុប្បន�។

េសចក�ីសេង�ប

េដយែចកេចញជា្របាំមួយជំពូក ែដលមាន្របករសរុបចំនួន ៤២ មានេគាលបំណងេផ្សងៗក�ុងករកំណត់តួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វ

របស់្របេទសតមដងទេន� និងក�ុងអងទេន� េហយកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�យកលក�ណៈទូេទៃនសន�ិស��មិនចងកតព�កិច� ស្រមាប់ ករ

អភិវឌ្ឍ ្រគប់ ្រគង និងេ្រប្របាស់ធនធានទឹកទេន�្របកបេដយចីរភាព។ កន់ែតពិេសសេទេទៀត កិច្រ� ពមេ្រព�ងេនះេដះ�សយប�
� លំ
ហូរជលស�ស�ផា�ស់បូ�រែដលអចនាំឱ្យមានផលវ ិបាកដល់ករបែង�រទឹកអន�រអង និងក�ុងអង និងទំនប់សុកធំ
� ៗ។
1.2.3

េគាលករណ៍

េដយែផ�កយា៉ ងជាក់លក់េទេលេគាលករណ៍ច្បោប់ៃន “ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព” កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�ែចងថា សមាជិកទំងអស់
យល់្រពមសហករក�ុងករ្រគប់្រគង េ្រប្របាស់ និងអភិរក្សទឹក និងធនធានពក់ ព័ន�េនក�ុងអងទេន�េមគង�។ ជាមួយនឹង “ស�រតីេមគង�”
ែដលមិន្រតឹមែតគាំ្រទដល់ករបេង�តកិច�្រពមេ្រព�ងប៉ុេណា�ះេទ

ែតែថមទំង្រត�វបានេ្រប្របាស់កុងេពលអនុ
�
ម័តកិច�្រពមេ្រព�ងផងែដរ

េគាលករណ៍កិចស
� ហ្របតិបត�ិករេលធនធានទឹករួមគា�មានលក�ណៈជាក់ែស�ងបំផុតទំងក�ុងអត�បទៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�

ក៏ដូចជា

តំណាងឱ្យស�ប័នតមរយៈគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC)។

1.2.4

នីតិវ ិធី

នីតិវ ិធីមានករទទួលស�ល់មួយចំនួនៃនច្បោប់ទឹកអន�រជាតិ ដូចជា ករជូនដំណឹង និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនទក់ទងនឹងករបែង�រទឹក
អន�រអងេនរដូវវស្សោ និងករបែង�រទឹកក�ុងអងេនរដូវ្របាំង (្របករ ៥) ្រត�វបាន្របតិបត�ិដូចែដលមានេនក�ុងអត�បទៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ង។

េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ

3Hirsch,

បទប្ប�� តិច
� ម្បងទក់ទងេដយផា�ល់េទនឹងករេរៀបចំ

1999, p. 406-407.
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និងមុខងរស�ប័នរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�

(MRC) គឺករេដះ�សយជេមា�ះ (មា្រត ៣៤-៣៥)។ នីតិវ ិធីជាេ្រចនព្រងីកវ ិសលភាពស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ អនុស្សរណៈ និងេគាលករណ៍
ែណនាំលម�ិតែតមិនចងកតព�កិច� េដយគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) និងអង�ភាពបេច�កេទសរបស់ខួ ន។
�
ករអនុម័ត និងករចូលជាធរមាន

1.2.5

េដយចូលជាធរមានេនឆា�ំ ១៩៩៥ កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�្រត�វបានអនុម័តេដយ្របេទសតមដងទេន�េមគង�េ្រកម ដូចជា ្របេទសកម�ុជា

សធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ ្របេទសៃថ និង្របេទសេវៀតណាម និង្រត�វបានអមេដយករបេង�តស�ប័នអងអន�ររដ�ភិបាល
ដ៏រ ឹងមាំមួយគឺ គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC)។ សន�ិស��្រត�វបានបេង�តេឡងេលកដំបូងជា “្រកបខណ�ស�ប័នចេ្រមនបំផុតស្រមាប់

� និង្រត�វបានេលកសរេសរតមរយៈគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) ជា “គំរូ
ករ្រគប់្រគងផ�ូវទឹកអន�រជាតិ ” 4 ស្រមាប់េថរេវលរបស់ខួន

� ែដលមានរយៈ
ស្រមាប់ពិភពេលក” 5។ កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង� និងគណៈកម�ករទេន�មេអគង� (MRC) តមរយៈ “ស�រតីេមគង�” របស់ខួន

េពល ២០ ឆា�ំ គឺជាករគួរឱ្យេកតសរេសរ និងជាបណា
� ំដ៏មានសរៈសំខន់ៃនករ្រគប់្រគងទឹកឆ�ងែដនែបបសហ្របតិបត�ិករេនក�ុងតំបន់។

ក៏ប៉ុែន�

ករបដិេសធឥតឈប់ឈរពីសំណាក់្របេទសចិនក�ុងករក�យខ�ួនជាហត�េលខីេនែតជាចំណុចមួយៃនតំណរភា�ប់ខ�ះករតិេទៀន

របស់កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�។

4Bearden,
5Ibid.,

2010, p. 798
p. 803
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1.3
1.3.1

គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC)
េសចក�ីសេង�ប

គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) ជាស�ប័នចម្បងស្រមាប់ករស្រមបស្រម�លកិចស
� ហ្របតិបត�ិករ និងករអនុវត�កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�
រវង្របេទសជាសមាជិ ក ៃនកិ ច�្រពមេ្រព�ង។

្របេទសចំ នួន បួ នែដលជាភាគី ៃនកិ ច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�មានដូ ចជា

្របេទសកម�ុជា

សធារណរដ� ្របជាធិ បេតយ្យ្របជាមានិ ត ឡាវ ្របេទសៃថ និ ង្របេទសេវៀតណាម រួ ម ទំ ង ្របេទសស� បនិ ក ែដលតំ ណា ងេដយ
គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) ផងែដរ។ ្របេទសចិ ន និ ង្របេទសភូ មា មានឋនៈជាអ�កអេង�ត ករណ៍។

1.3.2

រចនាសម�័ន� និងអណត�ិ

និយាយពីរចនាសម�័ន� គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) មានអង�ភាពអចិៃ�ន�យ៍ចំនួនបី គឺ៖ ្រក�ម្របឹក្សោ គណៈកម�កររួម និងេលខធិករដ�ន។

1.3.3

មុខងរ

គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) បំេពញមុខងរជាក់លក់ �សបតមអណត�ិជួយស្រម�លទូេទ និងសមាសធាតុរចនាសម�័នគ
� ន�ឹះរបស់
ខ�ួន។ ជាពិេសស ទិដ�ភាពបេច�កេទស និងវ ិទ្យោស�ស�ៃនករងររបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) បានទទួលករចប់អរម�ណ៍ និង

ករផ�ល់មូលនិធិជាេ្រចនពីសំណាក់មា�ស់ជំនួយខងេ្រក។ គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) បានចង្រកងមូលដ�នទិនន
� ័យយា៉ ងេ្រចន
មិនអចកត់ៃថ�បានៃនព័ត៌មានទក់ទងនឹងទិដភា
� ពគន�ឹះ ដូចជា ជលស�ស� ភូមិស�ស� និងជលផលស្រមាប់អងទំងមូលផង និង
ស្រមាប់្របេទស និងតំបន់ជាក់លក់ ផង។ ចប់តំងពីឆា�ំ ១៩៩៥ មក មា�ស់ជំនួយបានវ ិនិេយាគយា៉ ងេ្រចនេទក�ុងករសិក្សោ�សវ្រជាវ

ជលផលេដយ េលខធិករដ�នៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC)។ លទ�ផលៃនករសិក្សោ�សវ្រជាវេនះបានប�
� ក់អំពីតៃម� និងផលិតភាព
ដ៏មហសលៃនជលផល្របមូលបានេនទេន�េមគង� ែដលអ�ស័យេលករែថរក្សោបូរណភាពេអកូឡូសុីៃន្របព័ន�ទេន�េមគង�។

តំងពីករចប់េផ�មរបស់ខួន
� ប�
� ច្រម�ងច្រមាស់អំពីទំនប់វរ ីអគ�ិសនី ជាពិេសសទំនប់ េនតមដងទេន�េមគង� បានស�ិតេនចំណុចស�ូល
ៃនករងររបស់ MRC។ ចំេពះប�
� េនះ MRC បានបំេពញមុខងរេផ្សងៗក�ុងកិចក
� រស្រម�ល និងេធ�េគាលនេយាបាយេនរង�ង់ែដន

កំណត់ៃនអណត�ិរបស់ខួន
�

េដម្បីជូនដំណឹង និងេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវដំេណរករវ ិភាគពីផលប៉ះពល់

ករចចរ និងករេធ�េសចក�ី

សេ្រមចចិត� ឧបករណ៍ និងមូលដ�នចំេណះដឹងៃន្របេទសសមាជិករបស់ខួ នស�
�
ីពីគេ្រមាងវរ ីអគ�ិសនីខ�តធំ។

ករេដះ�សយជេមា�ះ
េយាងតមមា្រត ៣៤ និង៣៥ ៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង� ប�
� ែដលមិនអច្រត�វបានេដះ�សយេដយករសហករចចរ និងែដលអច
នាំេទដល់ភាពទ័ល្រចក ឬ ជេមា�ះរវងសមាជិករបស់ខួ�ន ្រត�វបានប�ូ� នេទ MRC ស្រមាប់ ែស�ងរកដំេណាះ�សយ។ តមនីតិ្រកម ជេមា�ះ
ែបបេនះ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយ្រក�ម្របឹក្សោ ឬរវងអង�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោសម�� ដឹកនាំេដយគណៈកម�កររួម (មា្រត ១៤ (F))។ េទះបីជា

យា៉ ងណាក៏េដយ ករខ�ះនីតិវ ិធីលម�ិតេដម្បីដឹកនាំដំេណរករេដះ�សយជេមា�ះរវង្របេទសសមាជិក និងអវត�មានៃនយុត�ធិករេពញ
សមត�កិចេ� លករ្រគប់្រគងអងទេន� មានន័យថា តួនាទីរបស់ MRC ជា “តួនាទីចម្បងៃនសនា�នករ ី និងអ�កស្រមបស្រម�លៃនកិចព
� ិភាក្សោ
រវងតំណាងរបស់រដ�ភិបាលជាតិនានា” 6។

ករអភិវឌ្ឍនីតិវ ិធី និងេគាលករណ៍ែណនាំ
េនចេនា�ះឆា�ំ ២០០០ និង ២០០៨ MRC បានចង្រកងនីតិវ ិធីមួយកំេប� េដម្បីបំេពញបែន�មេលបទប្ប�� តិទ
� ូេទេនក�ុងកិច្រ� ពមេ្រព�ង

េមគង�៖ នីតិវ ិធីស្រមាប់ករេផា�ះប�ូរ និងែចករ ំែលកទិនន
� ័យ និងព័ត៌មាន ែដល្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�ំ ២០០១ នីតិវ ិធីស្រមាប់ ករ្រត�តពិនិត្យ
ករេ្រប្របាស់ទឹក ែដល្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�ំ ២០០៣ នីតិវ ិធីស្រមាប់ករជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច្រ� ពមេ្រព�ង

ែដល្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�ំ ២០០៣ នីតិវ ិធីស្រមាប់ ករែថរក្សោលំហូរទឹកេនក�ុងទេន�េម ែដល្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�ំ ២០០៦ និងនីតិវ ិធី

6

Rieu-Clarke &Gooch, op.cit. p. 217
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ស្រមាប់គុណភាពទឹក ែដល្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�ំ ២០១១។ ្រគប់ឈុតៃននីតិវ ិធីទំងអស់្រត�វបានអមជាបន�បនា�ប់េដយេគាលករណ៍

ែណនាំបេច�កេទសរបស់ MRC ស្រមាប់ករអនុវត�។ េនេពលនីតិវ ិធីជាក់លក់ ទំងេនះ្រត�វបានត្រម�វឱ្យអភិវឌ្ឍេយាងតមមា្រត ៥ ៦
និង ២៦ ៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ង នីតិវ ិធីទំងេនាះេនេ្រកពីលិខិតូបករណ៍របស់សន�ិស�� ដូេច�ះមានលក�ណៈមិនចងកតព�កិច។
�
នីតិវ ិធី
ស្រមាប់្រកបខណ�ៃនករជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច្រ� ពមេ្រព�ង (PNCPA) នឹង្រត�វេ្រប�បេធៀបជាមួយ UNWC េនក�ុង
ែផ�កទី ៧ ខងេ្រកម។

1.3.4

ឋនៈ

កររ ិះគន់របស់ខួនអះអងថា
�
តួនាទី រចនាសម�័ន� និងអំណាចរបស់ MRC បិទបាំងចេនា�ះ្របេហងក�ុងករ្រគប់្រគងទេន�េម និងៃដទេន�េមគង�។
ករកំណត់ជាមូលដ�នខ�ស់បំផុតរបស់ MRC ្រត�វបានែចករ ំែលកជាមួយកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�៖ ករែដល្របេទសចិន និង្របេទសភូមា
បានបដិេសធករចូលរួម។ េនះគឺជាករបង�រកុំឱ្យ MRC ្រគប់្រគងអងទេន�េមគង�ទំងមូល។
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2
2.1

ិ គច្បោប់ េ្រប�បេធៀប
UNWC និ ងកិ ច�្រពមេ្រព�ងេមគង�៖ ករវភា
វ ិសលភាព និងនិយមន័យ

UNWC

កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�

UNWC អនុវត�ចំេពះករេ្រប្របាស់ផូវទឹ
� កអន�រជាតិ េ្រកពីនាវចរណ៍

ជាជាង “ផ�ូវទឹក” កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�េលកេឡងនូវស��ណ

ទក់ទងនឹងករេ្រប្របាស់ផូវទឹ
� កទំងេនាះ និងទឹករបស់វ” (មា្រត

កំណត់និយមន័យច្បោស់លស់ដល់ពក្យេនះេទ។ សន�ិស��េ្រប

ក៏ធា�ក់េទក�ុងវ ិសលភាពៃន

ទេន�េមគង� ក៏ដូចជា “អងទេន�” “ក្រមិតអង” “អងធំ” និង "្របព័ន�

និងវ ិធានករស្រមាប់េគាលបំណង “ករពរ អភិរក្ស និង្រគប់ ្រគង

ៃនពក្យ “អង” តមរយៈអត�បទរបស់កិច្រ� ពមេ្រព�ង ប៉ុែន�មិន

១(១))។ ករេ្រប្របាស់ផូវទឹ
� កែដលប៉ះពល់ដល់នាវចរណ៍ ឬែដល

ពក្យេនះេនក�ុងបរ ិបទេផ្សងៗគា�

អនុស��េនះែដរ។

ទេន�” ពសេពញ ប៉ុែន�កិច�្រពមេ្រព�ងមិនអចកំណត់និយមន័យ

្រត�វបានប៉ះពល់េដយនាវចរណ៍

ជាញឹកញាប់បំផុតថា

“អង”

េយាងតម UNWC “ផ�ូវទឹក” គឺជា្របព័ន�ទេន�មួយែដលរួមប�ូ� ល

ដល់ពក្យទំងអស់េនះ។

ទំងទឹកេលៃផ�ដី ែដលភា�ប់ ៃដទេន� និងទឹកេ្រកមដីែដលហូរេឆា�ះ

េលសពីេនះេទៀត

េទកន់ទីប��ប់រម
ួ មួយ (មា្រត ២(ក))។ “ផ�ូវទឹកអន�រជាតិ” គឺជាផ�ូវ

“ៃដ”

េ្រចន (មា្រត ២(ខ))។ “្របេទសៃនផ�ូវទឹក” គឺជា “្របេទសភាគីៃន

និង “ៃដទេន�” េនក�ុងអត�បទ េដយគា�នកំណត់ភាពខុសគា�រវង

អន�រជាតិមួយែផ�កស�ិតេន ឬជាភាគីែដលជាអង�ករសមាហរណកម�

ជូនដំណឹង

កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�េលកេឡងនូវពក្យ

េនះក៏្រត�វបានកំណត់និយមន័យែតក�ុងនីតិវ ិធីខងេ្រកេន

ទឹកមួយែដលធា�ក់ េទក�ុង ឬជាប់ជាមួយ្រពំែដនៃន្របេទសពីរ ឬ

េឡយ ែដលមិនចងកតព�កិចត
� មច្បោប់។ ករែចកដច់រវង “ទេន�េម”

អនុ ស �� េនះ

ពក្យទំងេនះមានេហតុផលផ�ូវច្បោប់សំខន់ស្រមាប់នីតិវ ិធីៃនករ

ែដលេនក�ុ ងែដនដី ៃន្របេទសេនាះមានផ�ូ វទឹ ក

េសដ�កិចក
� ុ ងតំ
�
បន់ ែដលេនក�ុងែដនដីរបស់្របេទសសមាជិកមួយ
ឬេ្រចនៃនអង�ករេនាះ

និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់គេ្រមាងវរ ីអគ�ិសនី

ែដល្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យទក់ទងនឹងដំេណរករមិនចងកតព�កិច�

មានផ�ូវទឹកអន�រជាតិមួយែផ�កស�ិតេន”

មួយចំនួនក�ុង្រកបខណ�ៃន PNPCA ។

(្របករ 2 (គ)) និង “អង�ករសមាហរណកម�េសដ�កិចក
� ុងតំ
�
បន់” គឺ
ជាស�ប័នអន�ររដ�ភិបាលថា�ក់ តំបន់ែដលេធ�្របតិបត�ិករក�ុងេគាល
បំណងៃនសមាហរណកម�

និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�

(្របករ

2

(ឃ))។

សមិតភាព (ភាព�សបគា�) និងចេនា�ះ្របេហង
UNWC េបាះជំហនេទមុខខ�ំងជាងកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង� ទំងខងវ ិសលភាពភូមិស�ស� និងមុខងរ។ ទីមួយ ្របតិបត�ិករទំងជាមួយ
ទឹកេលៃផ�ដី និងទឹកេ្រកមដី (េទះបីជាវជាប់ផា�ល់នឹងវដ�ជលស�ស�ៃនទឹកេលៃផ�ដីក៏េដយ) េដយដក់វជារបស់រម
ួ ប�ូ� លែតមួយ។
UNWC អនុម័ត អភិ្រកមរួម និងសនា�នកម�ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងទឹកសប តមរយៈករេធ�សមាហរណកម�ធនធានទឹកេ្រកមដីែដលជាប់
និងប៉ះ លំហូរទឹកេលៃផ�ដី ្រពមទំងបរ ិស�នេលេគាកដៃទេទៀត។
ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត UNWC មិនែបងែចករវងទេន�េម និងៃដទេន� ែដលចត់ទុកវជារបស់ែតមួយេដយ�សបច្បោប់។ ផ�ុយេទវ ិញ កិច�្រពមេ្រព�ង

េមគង�មិនេលកេឡងអំពីទឹកេ្រកមដីេនក�ុងអត�បទរបស់ខួនេឡ
�
យ។ កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�ក៏បានប�ូ� លនិយមន័យ និងករេ្រប្របាស់

ែដលបានេស�មួយចំនួនទក់ទងែតនឹងករបែង�រទឹកចូលអងេនរដូវវស្សោពីទេន�េម េលកែលងករេ្រប ្របាស់ទឹកលក�ណៈ្រគ�សរ និងតិច
តួច ែដលមិនមានផលប៉ះពល់ខ�ំងដល់លំហូរទេន�េម ែដលមិនែមនៃដទេន�។ វមានសរៈសំខន់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងទេន� និងអង
ទំងមូល ពីេ្រពះ េបេទះបីជាអត�បទៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងែបងែចករវងទេន�េម និងៃដទេន�ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ្រគប់្រគងក៏េដយ ក៏
េនខ�ះេគាលករណ៍ និងយន�ករណ៍ច្បោប់ជាក់លក់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍផ�ូវទឹក និងៃដទេន�។
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2.2

េគាលករណ៍សំខន់៖ ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព

UNWC
UNWC

កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�

យកភាពជាក់ លក់ជាេគាលករណ៍ៃនករអភិវឌ្ឍ

្របកបេដយចីរភាពេនក�ុងអត�បទរបស់ខួ�ន។ មា្រត ២៤ ែដល

ក�ុងកិច្រ� ពមេ្រព�ងទេន�េមគង� ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព្រត�វ

បានបក�សយថាជា “តុល្យភាពមួយែដលសេ្រមចបានរវងករ

ពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងផ�ូវទឹកអន�រជាតិ ែចងថា “តមសំេណ

ែថរក្សោគុណភាពសម�សប និងនិងកររក្សោគុណភាពល�ៃនទឹក”

េយាបល់ទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងផ�ូវទឹកអន�រជាតិ

នានាែដលមានមុខងរជាយន�ករណ៍ច្បោប់ស្រមាប់សេ្រមចបាន

្របេទសៃនផ�ូវទឹក្រត�វេធ�ករពិេ្រគាះ

។ ជាវ ិបាកមួយ កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�ប�ូ� លបទប្ប��តិគ
� ន�ឹះ

មានទំងករបេង�តយន�ករណ៍្រគប់្រគងរួម” (មា្រត ២៤ (១) និង

តុល្យភាពៃនករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព៖ ករករពរបរ ិស�ន

២៤ (២) បនា�ប់មក្របកសថា “ស្រមាប់េគាលបំណងៃន្របករ

(មា្រត ៣) ករេ្រប្របាស់្របកបេដយសមភាព និងសម�សប

“ករ្រគប់្រគង” សំេដជាពិេសសេទដល់៖ (ក) ករេធ�

(មា្រត ៥) ករែថរក្សោលំហូរ (មា្រត ៦) និងកតព�កិចស
� ្រមាប់

របស់្របេទសៃនផ�ូវទឹក

េនះ

ែដលអចរួម

ែផនករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិ

និងករ

ផ�ត់ផ�ង់ស្រមាប់ករអនុវត�ែផនករណាមួយែដល្រត�វបានអនុម័ត

្របេទសែដលបង�ករប៉ះពល់ខ�ំងដល់្របេទសដៃទ ក�ុងករកត់
បន�យភា�មនូវករេ្រប្របាស់ទេន�ែដលបង�ផលប៉ះពល់រហូតដល់

និង (ខ) ករេលកកម�ស់ករេ្រប្របាស់សមេហតុផល និង្រតឹម

ក្រមិតៃនផលប៉ះពល់ែដលបានកំណត់ (មា្រត៧)។ េដយេធ�

្រត�វតមលទ�ភាព ករករពរ និងករ្រត�តពិនិត្យផ�ូវទឹក”។ ចំេពះ

េឡងរួមគា�

ប�
� េនះ UNWC ែចងចំណុចេយាងតមច្បោប់ស្រមាប់ករអនុវត�

្របតិ បត�ិរួមគា� េដ ម្បីសេ្រមចបាននូ វករអភិ វឌ្ឍទឹ ក្របកបេដយ

និងេ្រប្របាស់ជាក់ ែស�ងនូវេគាលករណ៍ៃនករអភិវឌ្ឍ្របកប

ចី រភាព

េដយចីរភាព ពីេ្រពះវទក់ទងនឹងករេធ�ែផនករ និងករអនុម័

គុណភាពល�ៃនទឹក។

បទប្ប��តិេ� គាលៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងទេន�េមគង�្រត�វ

ឬតុល្យភាពែដលសេ្រមចបានរវងចំនួនសមរម្យ

និង

តែផនករក�ុងករ្រគប់ ្រគងទំងមូលេលផូ វទឹ
� កអន�រជាតិ។

សមិតភាព (ភាព�សបគា�) និងចេនា�ះ្របេហង

េនេពល UNWC និងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�ខុសគា�ខងភាពរ ឹងមាុំ និងភាពច្បោស់លស់ៃនបទប្ប�� តិច
� ្បោប់របស់ខួន
� េដម្បីគាំ្រទដល់

ករអភិវឌ្ឍទឹក្របកបេដយចីរភាព អនុស�� និងកិច្រ� ពមេ្រព�ងេនះមានសមិតភាព (ភាព�សបគា�) ក�ុងទិដភា
� ពខ�ះ។ េទះបីជាយា៉ ង

ណាក៏េដយ

េនេពលភាសេគាលៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�បានបក�សយទក់ទងនឹងេគាលករណ៍ចីរភាព

និងេគាលេដេនក�ុងអត�បទមានភាព�សពិច�សពិលខ�ំង។
េដយេស�ភាពគា�

្របកបេដយចីរភាព។

ជាលទ�ផល

េគាលករណ៍ែណនាំ

វពិបាកក�ុងករធានាករអនុវត�ន៍ងយ�ស�លតមច្បោប់

និងមានករ្រពមេ្រព�ងៃនបទប្ប��តិស
� ូលរបស់
�
កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�ស្រមាប់ករសេ្រមចបាននូវករអភិវឌ្ឍ

ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត

UNWC

ែចងអំពីចំណុចេយាងជាក់លក់តមច្បោប់ស្រមាប់ករអនុវត�េគាលករណ៍ៃនករ

អភិវឌ្ឍ ្របកបេដយចីរភាព ក�ុងករ្រគប់្រគងផ�ូវទឹកអន�រជាតិ។
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2.3

េគាលករណ៍សំខន់៖ ករេ្រប្របាស់េដយេស�ភា
 ព និងសមេហតុផល

UNWC

កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�

ក�ុងបរ ិបទៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិ អ�កជំនាញច្បោប់បានកំណត់ថា ពក្យ

កិច្រ� ពមេ្រព�ងទេន�េមគង�អច្រត�វបានបក�សយជាករធានា

“េដយេស�ភាព” េនក�ុង UNWC និងច្បោប់អន�រជាតិតម្របៃពណី

ឧត�មភាពច្បោប់េលេគាលករណ៍ៃនករេ្រប្របាស់េដយេស�ភាព

ស្រមាប់េគាលបំណងមាន្របេយាជន៍

េផ្សងេទៀត ែដលមានខ�ឹមសរក�ុងអត�បទៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ង និងក�ុង

អច្រត�វបានយល់អត�ន័យថា

“សិទិេ� ស�គា�ក�ុងករេ្រប្របាស់ទឹក

និងសមេហតុផល

ជាជាងករែចកជាភាគេស�

គា�”។ UNWC មិនកំណត់ថា េត “េដយេស�ភាព និងសមេហតុ

ទក់ទងនឹងេគាលករណ៍ច្បោប់ទឹកអន�រជាតិ

កររក្សោឋនៈៃនកិច�្រពមេ្រព�ងតមច្បោប់អន�រជាតិតម្របៃពណី។

ផល” មានន័យយា៉ ងដូចេម�ចេនក�ុងពក្យច្បោប់ជាក់លក់ េនាះេទ

េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ កិច�្រពមេ្រព�ងក៏ែបងែចកផងែដររវង

ជំនួសមកវ ិញ អនុស��េនះែចងអំពីករដឹកនាំថាេតករេ្រប្របាស់

ករេ្រប ្របាស់ េនរដូ វ វស្សោ

េដយេស�ភាព

ដំ េណាះ�សយែដល្រត�វបានទទួលស�ល់ជាទូេទ

និងសមេហតុផល្រត�វបានកំណត់យា៉ងដូចេម�ច

និ ង រដូ វ ្របាំ ង

ែដលមិ ន ែមនជា
ស្រមាប់ករ

េដយករេរៀបរប់សូចនាករចម្បងៗ

េ្រប្របាស់េដយេស�ភាព និងសមេហតុផល។ ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត ភាព

ែដល្រត�វគិតពិចរណា េនេពលវយតៃម�ថាេតករេ្រប្របាស់ថី� ឬ

ខុសគា�រវងែខ្សទឹកចម្បង និងៃដទេន�កុងមា្រត
�
៥ (ក) និង ៦ និង

េនក�ុងអត�ន័យងយ�ស�ល

េកនេឡងមានសង�តភាពជាមួយជាមួយេគាលករណ៍េនក�ុង

ក�ុងអត�បទទំងមូល បានបក�សយថា េគាលករណ៍េផ្សងគា�្រត�វ

មា្រត ៥ និង៦។

បានអនុ វ ត� ចំ េពះែខ្សទឹ ក ខងេល ៃនទេន� ប៉ុ ែន� មិ ន ែមនៃដទេន�

េឡ យ ។ ជាលទ�ផល ករអនុវត�ន៍ច្បោប់្របតិបត�ិករជាក់ែស�ងៃន
ករេ្រប្របាស់េដយេស�ភាព

និងសមេហតុផលេ្រកមកិច�្រពម

េ្រព�ងទេន�េមគង�គឺពុំមានវ ិសលភាពទូទំងតំបន់អងទេន�េឡ
យ។

សមិតភាព
UNWC រួមប�ូ� លកត�ពក់ព័ន�េដម្បីកំណត់នូវករេ្រប្របាស់េដយេស�ភាព និងសមេហតុផល (មា្រត ៥ និង៦)។ កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�
គាំ ្រទនូ វ ករេ្រប ្របាស់ េដយេស�ភា ព និ ង សមេហតុ ផ លជាេគាលករណ៍ ប៉ុ ែន� ក រអនុ វ ត� ន៍ ជា ក់ ែស�ង បានែបងែចកភាពខុ ស ែប� ក គា�

រវងែខ្សទឹ ក ចម្បង និ ង ៃដទេន� ្រពមទំងលំហូរក�ុងរដូវវស្សោ និង្របាំង។ មានន័យថា វ ិសលភាព�សបច្បោប់ និងករអនុវត�ន៍្របតិបត�ិ

ករជាក់ ែស�ង ខុ សគា�ៃនករេ្រប ្របាស់ េដយេស�ភាព និ ងសមេហតុ ផល គឺ ្រត�វបានដក់ កំហិតជាេ្រច ន េប េ្រប�បេធៀបនឹ ង UNWC និ ង
តមរយៈករជាប់ពក់ព័ន�េទនឹងច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី។

េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ វមានទឡីក
� រណ៍ថា េ្រកមច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី និងអ�ីេផ្សងេទៀត UNWC ែដលជាករតក់ែតង្រត�វ

បានទទួលស�ល់ជាទូេទ េគាលករណ៍ៃនករេ្រប្របាស់េដយេស�ភាព និងសមេហតុផលអចអនុវត�ចំេពះែខ្សទឹកចម្បង និងៃដទេន�
ិ នករេស�ភាពបានក�ុងអំ ឡុងេពលរដូ វវស្សោ និ ង រដូ វ្របាំង។ េ្រកមករបក�សយេនះ វបង�ញថា ្របេទសក�ុងតំ ប ន់ អងទេន�
ក�ុងវធា

េមគង�ទំងអស់

មិន្រតឹមែត្របេទសែដលជាភាគីៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេឡយ

្រត�វមានកតព�កិច�អនុវត�េគាលករណ៍េនះទំងក�ុងែខ្សទឹក

ចម្បង និងៃដទេន�។ េដយពិចរណាេទេលភាព�សបគា�ទូេទ កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� ្រពមទំងនីតិវ ិធី និងករែណនាំែដលពក់ព័នន
� ឹង
ទទួល្របេយាជន៍យា៉ងច្បោស់ែដលអចែចងក�ុង UNWC មា្រត ៦ កត�រួមចំែណកក�ុងករកំណត់ ករអនុវត�ន៍ច្បោប់។
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2.4

េគាលករណ៍ជាក់លក់៖ កតព�កិចម
� ិនបង�ព្យសនកម� (អន�រយ) ធ�ន់ធរ� (និងភារកិចព
� ក់ព័នក
� ងករករពរ្របព័
នេ� អកូឡសុ
ុ�
ូ )ី

UNWC

កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�

មា្រត ៧ ៃន UNWC េរៀបរប់យា៉ងលម�ិតអំពីកតព�កិចទ
� ូេទមិន

មា្រត ៧ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�កំណត់កតព�កិចច
� ំេពះ្របេទស

បង�ព្យសនកម�ធ�ន់ធ�រ។ វចប់េផ�មដំបូងេដយែចងថា “្របេទស

ជាសមាជិ ក ថា៖

ផ�ូវទឹកែដលកំពុងេ្រប្របាស់ផូ�វទឹកអន�រជាតិកុ�ងែដនដីរបស់ខួ�ន

អប្បបរ មា
ិ
និ ង បេន្សោយផលប៉ះ ពល់ ែដលអចបង� េឡ ង ចំ េពះ

្រត�វចត់វ ិធានករសម�សបេដម្បីទប់ស�ត់ករបង�ព្យសនកម�

បរ ិស�ន ជាពិេសស បរ ិមាណ និងគុណភាពទឹក លក�ខណ�វរ ីជាតិ

ធ�ន់ធ�រចំេពះផ�ូវទឹកៃន្របេទសេផ្សងេទៀត” មា្រត ៧(១)។ េដយ

(្របព័ន�េអកូឡសុ
ូ ី)

“េនេពលែដលព្យសនកម�ធ�ន់ធ�របានបង�េឡងចំេពះ្របេទសផ�ូវ

ទឹកកខ�ក់ និងករហូរ្រតឡប់។” បទប្ប�� តិេ� នះប�
� ក់បែន�មេទៀត

ពក់ព័ន�ផា�ល់នឹងកតព�កិចទ
� ូេទេនះ មា្រត ៧(២) បន�ែចងថា
ទឹកេផ្សងេទៀត

្របេទសែដលបង�ព្យសនកម�ែដលស�ិតក�ុងស�ន

ថា

ចត់វ ិធានករសម�សបទំងឡាយតមបទប្ប��តិៃ� នមា្រត ៥ និង
ឬកត់បន�យព្យសនកម�េនាះ

និងតុល្យភាពបរ ិស�នៃន្របព័នទ
� េន�ពីករ

“េនេពលែដល្របេទសមួយ

ដំណឹងអំពីភស�ុតង្រតឹម្រត�វ

ឬ្របេទសេ្រចន្រត�វបានជូន

និងមាន្របសិទ�ភាពែដលបង�ញថា

មានករប៉ះពល់ជាក់ែស�ងចំេពះ្របេទសេនតមដងទេន�មួយ ឬ

េដយមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយនឹង្របេទសរងេ្រគាះ

េដម្បីបំបាត់

កត់ បន�យជា

អភិវឌ្ឍ និងករេ្រប្របាស់ៃន្របភពទឹកអងទេន�េមគង� ឬករបង�ូរ

ភាពគា�នករ្រពមេ្រព�ងឱ្យេ្រប្របាស់ ្រត�វពិចរណា្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ
៦

“្រត�វខិ តខំ ្របឹ ង ែ្របងេជៀសវង

េ្រចនែដលេកតេចញពីករេ្រប្របាស់ និង/ឬករបង�ូរទឹកទេន�េមគង�

េហយេនេពលសម

្របេទសេនាះ

ឬ្របេទសទំងេនាះ្រត�វប�្ឈប់ករណីព្យសនកម�

�សប ្រត�វពិភាក្សោអំពីប�
� សំណង”។ វែចងច្បោស់េដយេយាង

ែដល្រត�វបានេចទ្របកន់េនាះភា�មៗរហូតដល់ព្យសនកម�េនាះ្រត�វ

តមពក្យ

បានកំណត់េយាងតមមា្រត៨។” (មា្រត ៧ កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�)។

“ពិចរណា្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ”

ែដលថា អ�កឯកេទស

ច្បោប់ជាេ្រចនចត់ទុកថាជាករផ�ល់ភាពល�បំផុតែផ�កច្បោប់ចុង
េ្រកយចំេពះេគាលករណ៍ៃនករេ្រប្របាស់េដយេស�ភាព

ចំណុចមា្រត
និង

៧

កំណត់កតព�កិចច
� ំេពះ្របេទសជាសមាជិក

MRC “្រត�វខិតខំ្របឹងែ្របង” េដម្បី េជៀសវង បេន្សោយ និងកត់

សមេហតុផលចំេពះកតព�កិចម
� ិនបង�ព្យសនកម�ធន
� ់ធ�រ។ ្របាកដ

បន�យជាអប្បបរមានូវផលប៉ះពល់

ណាស់ េសចក�ីេយាងេដយផា�ល់េនះ “ជាក់ែស�ងអចទទួលស�ល់

សមាសធាតុ្រត�តពិនិត្យទំនួលខុស្រត�វៃនច្បោប់្របៃពណីអន�រជាតិ

ថា វអច្រត�វបានបង�ញថាមានព្យសនកម�ធន
� ់ធ�រេកតេឡង ប៉ុែន�

ែដលបានចត់ទុកថាជាករដច់េដយែឡកមួយ។ កតព�កិច�របស់

វក៏អច្រត�វបានប�
� ក់ថា

និងសម

្របេទសជាសមាជិក MRC “្រត�វេជៀសវង កត់បន�យជាអប្បបរមា

េហតុផល ្របេទសមួយេនាះ្រត�វេគារពតមច្បោប់អន�រជាតិ” និងច្បោប់

និងបេន្សោយផលប៉ះពល់” ដូចបានែចងក�ុងមា្រត ៧ តំណាងនូវ

ព្យសនកម�េនាះគឺេស�ភាព

អន�រជាតិ ជា្របៃពណីេផ្សងេទៀតដូចបានតក់ែតងក�ុង UNWC។

ចំណុចេនះគឺ�សបតម

ករយកចិតទ
� ុកដក់កំណត់ភារកិចម
� ូលដ�ន
ធ�ន់ធ�រេ្រកមច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី

កុំឱ្យបង�ព្យសនកម�

និងេផ្សងេទៀតដូចមាន

េនក�ុង UNWC។

សមិតភាព

UNWC បេង�តនូវកតព�កិច�ែដលបានកំណត់យា៉ង្រតឹម្រត�វេដម្បីចត់វ ិធានករសម�សបទំងអស់កុំឱ្យបង�ព្យសនកម�ធន
� ់ធ�រក�ុងមា្រត ៧។

មា្រត ៧ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� ពុំបានកំណត់ពក្យ និងឃា�ចម្បងក�ុងភារកិច�េនះេឡយ ជំនួសេដយករេយាង “ផលប៉ះពល់” ែដល

ត្រម�វឱ្យ្របេទសែដលរងេ្រគាះ្រត�វផ�ល់នូវភស�តង
ុ

“េ្រគាះថា�ក់ជាក់ែស�ង”។

ពក្យទំងពីរេនះសុទ�សឹងស�ិតក�ុងរបបច្បោប់បច�ុប្បន�។

េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ វអចមានទឡីក
� រណ៍ថា UNWC និងកិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�មានធាតុច្បោប់មូលដ�នេរៀងៗខ�ួនេយាងតម
ច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី េនក�ុងបទប្ប�� តិ� មា្រត៧ ែដលបានកំណត់កតព�កិចច
� ំេពះ្របេទសនានា មិន្រត�វបង�ព្យសនកម�ដល់
្របេទសផ�ូវទឹកេផ្សងេទៀតេឡយ ែដលេនះគឺជាភារកិច�ៃនករែថរក្សោ និងជាសមាសធាតុករទទួលខុស្រត�វ។
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2.5

កតព�កិចខ
� ងនីតិវ ិធី៖ េគាលករណ៍ៃនកិចស
� ហ្របតិបត�ិករ និងករេផា�ះប�រព័
ូ ត៌មាន

UNWC

កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�
កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�មានចំណងេជងែដលជាេគាលករណ៍

ភារកិច�សហករ្រត�វបានរួមប�ូ� លេ្រកមមា្រត ៨ ៃន UNWC

ៃន “កិ ច�សហ្របតិ បត�ិករ” េហ យកិ ច�សហ្របតិ បត�ិករ្រត�វបាន

េលសមភាពអធិបេតយ្យ បូរណភាពទឹកដី អត�្របេយាជន៍េទ�ភាគី

េចញនូវពក្យកតព�កិច�ជាក់លក់េឡយ

និងភាពេស�ះ្រតង់ េដម្បីទទួលបានករេ្រប្របាស់លប
� ំផុត និងករ

ែដលបង�ប់ន័យ។ វមានសរៈសំខន់ែដលថា កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�

ករពរ្រគប់្រគាន់េលផូ�វទឹកអន�រជាតិ” (មា្រត ៨(១))។

េមគង�ពុំមានេយាងជាក់លក់េល ឬកតព�កិចស
� ្រមាប់ ករេផា�ះប�ូរ

ែដលកំណត់កតព�កិចច
� ំេពះ្របេទសផ�ូវទឹក្រត�វ

“សហករែផ�ក

េ្រប ្របាស់េពញអត�បទៃនកិច�្រពមេ្រព�ងទំងមូល។

វមិនបង�ញ

ប៉ុែន�គឺជាេគាលករណ៍

ព័ត៌មានែដលពក់ព័នន
� ឹងករ្រគប់្រគងទំងមូលៃនទេន�េមគង� និង
ៃដទេន�របស់វេទ។

ភាព�សបគា�
េទះបីជាលិខិតុបករណ៍ទំងពីរបង�ញយា៉ ងច្បោស់លស់នូវេគាលករណ៍ៃនកិចស
� ហ្របតិបត�ិកររវង្របេទសផ�ូវទឹកនានា
េទៀតរួមមាន

តួនាទី

និងភាពទក់ទងជាមូលដ�នក�ុងអភិបាលកិច�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិក៏េដយ

និងអ�ីេផ្សង
ប៉ុែន�មានែត

UNWC ប៉ុេណា�ះែដលកំណត់កតព�កិច�ចំេពះភាគី្របេទសឱ្យេធ�ករសហករ។ េទះបីជាមានេយាងជាេ្រចនចំេពះពក្យ “កិចស
� ហ្របតិបត�ិករ” ក�ុងខ�ឹមសរ និងចំណងេជងក៏េដយ កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�មិនបានដក់កតព�កិច�ទូេទមួយចំេពះ្របេទសផ�ូវទឹកេដម្បី

សហករេដយែផ�កេល្របេយាជន៍េទ�ភាគី និងភាពេស�ះ្រតង់េឡយ។
េដយែឡក

MRC

មានតួនាទីសំខន់យា៉ងច្បោស់កុងករគាំ
�
្រទដំេណរករសហករ

េហយកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�មានបទប្ប�� តិយា
� ៉ង

លម�ិតក�ុងករគាំ្រទេនះ ខណៈែដល UNWC េដយសរែតលក�ណៈជាសកលរបស់ខួន
� អច្រតឹមែតបទប្ប�� តិជ
� ្រម�ញឱ្យ្របេទសផ�ូវទឹក

បេង�តករេរៀបចំស�ប័នជាក់លក់។

យា៉ ងណាក៏េដយ UNWC អចេទមុខឆា�យជាងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�កុងករកំ
�
ណត់នូវកតព�កិច�ខងនីតិវ ិធី និងយន�ករបេង�តែដល
ពក់ព័ន�នឹងភារកិច�ែដល្រត�វសហករ រួមប�ូ� លទំង ព័ត៌មានទូេទ និងករផា�ស់បូ�រទិន�ន័យរវង្របេទសផ�ូវទឹក។ បទប្ប�� តិទ
� ំងេនះ
្រត�វបានព្រងឹ ង េដយបទប្ប�� តិ � UNWC េផ្សងេទៀត ែដលបង�ញពី េគាលករណ៍ៃន “កិ ច�សហ្របតិ បត�ិករ” ក�ុង “ភាពេស�ះ្រតង់ ”។
លទ�ផលចុងេ្រកយគឺ

UNWC

ពក់ព័ន�ទំង�ស�ងជាមួយនឹងករសេ្រមចបាននូវកតព�កិច�ៃនកិច�សហ្របតិបត�ិកររវង្របេទសផ�ូវទឹក

និងផ�ល់នូវក��ប់សរុបៃនកតព�កិច� និងនីតិវ ិធីេដម្បីជួយ្របេទសនានាក�ុងករសេ្រមចបាននូវេគាលេដ។
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2.6

កតព�កិចខ
� ងនីតិវ ិធី៖ េគាលករណ៍ៃនករជូនដំណឹងជាមុន ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចរច (េលវ ិធានករែដលបានេ្រគាងទុក)

UNWC

កិច្រ� ពមេ្រព�ងទេន�េមគង�

មា្រត ១១ ៃន UNWC កំណត់កតព�កិចច
� ំេពះ្របេទសនានា្រត�វ៖

កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�ផល
� ់នូវករែណនាំទូេទ និងបទប�
� នីតិវ ិធី

េផា�ះប�ូរព័ត៌មាន ពិភាក្សោជាមួយគា� និង្របសិនេបចំបាច់ ្រត�វ

ភា�ប់ កតព�កិច�ស្រមាប់ ករជូ នដំ ណឹង

េ្រគាងទុកចំេពះលក�ខណ�ៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិ។

ែបងែចករវងែខ្សទឹកចម្បង និងៃដទេន�។

ចរចេល្របសិទ�ភាពែដលអចេទរួចៃនវ ិធានករែដលបាន
មា្រត១៣

(ក)

និ ង ករពិ េ្រគាះេយាបល់ ជា

មុ ន។ វមានលក�ណៈខុសពីបទប្ប�� តិៃ� ន UNWC

េដយេធ�ករ

បង�ញថា ្របេទសែដលផ�ល់ករជូនដំណឹង្រត�វអនុ��តរយៈេពល

ករណីែខ្សទឹកចម្បង គូភាគី្រត�វបានភា�ប់កតព�កិច�េ្រកម មា្រត ៥

៦ ែខស្រមាប់្របេទសែដល្រត�វទទួលបានជូនករដំណឹង េដម្បី

(ខ)

វយតៃម�ព័ត៌មានេនះ េធ�ករសិក្សោរបស់េគ រួចេឆ�យតបវ ិញជា

្របាស់អងទេន�ខងក�ុងែដលបានេស�េឡងក�ុងអំឡុងេពលរដូវវស្សោ

ចុងេ្រកយ។

េយាងតមករពិេ្រគាះេយាបល់

និងករចរច

មា្រត ១៧ (១) បង�ញថា េនេពល្របេទសជូនដំណឹងទំនាក់
ទំនងតមរយៈករេឆ�យតបថា

េគកំណត់វ ិធានករេ្រគាងទុកគឺ

មិន�សបគា�នឹងមា្រត៥ និង/ឬ មា្រត៧ េនាះទំង្របេទសជូន
ដំណឹង

និង្របេទសែដល្រត�វបានករជូនដំណឹង

្រត�វភា�ប់

កតព�កិច� “េធ�ករពិេ្រគាះេយាបល់ និង្របសិនេបចំបាច់ ្រត�វេធ�
ករចរចជាមួ យ នឹ ង ទស្សនៈេដ ម្បី ឈ នដល់ ដំ េណាះ�សយ
េស�ភា ពស្រមាប់ស�នភាពេនាះ។” ក�ុងករណីេនះ ្របេទសទំង
អស់្រត�វចូលរួមក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់
“េដយភាពេស�ះ្រតង់
ចំេពះសិទិ�

និងករចរចណាមួយ

និងផ�ល់ករេគារពឱ្យបានសម�សប

េដយ្រត�វជូនដំណឹងេទគណៈកម�ករច្រម�ះពក់ព័នន
� ឹងករេ្រប

និងរដូវ្របាំង ែដល្រត�វមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ មា្រត ៥
(ក) ែចងបែន�មេទៀតថា “ករេ្រប្របាស់អងទេន�ខងក�ុង និងករបែង�រ
អងទេន�ខងក�ុងេទៃដទេន� រួមប�ូ� លទំង ទេន�សប នឹង្រត�វជូន
ដំណឹងដល់គណៈកម�ករច្រម�ះជាមុនផងែដរ។”

េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ ក�ុងនិយមន័យពក់ព័នន
� ឹង “ករេ្រប្របាស់

ក�ុង�ស�ក និងតិចតួច មិនបង�ឱ្យមានផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រដល់លំហូរ
ែខ្សទឹកចម្បងេឡយ” វគឺជាករ្រពមានយា៉ ងសំខន់ េដយេហតុថា
“ករជូនដំណឹងអំពីករេ្រប្របាស់ែដលបានេស�សុំែដលមានផលប៉ះ
ពល់្រតឹមៃដទេន�េមគង� គឺមិន្រត�វបានរប់ប�ូ� លក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង។”

និង្របេយាជន៍�សបច្បោប់ៃន្របេទសមា�ងេទៀត”

(មា្រត ១៧(២))។

សមិតភាព
និយាយអំពីកតព�កិចទ
� ំងមូលស្រមាប់ករជូនដំណឹង និងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ភាពខុសែប�កគា�សំខន់រវងលិខិតុបករណ៍ទំងពីរ
គឺ UNWC ពុំមានែបងែចករវងែខ្សទឹកចម្បង និងៃដទេន�ៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិកុងបរ
�
ិបទេនះេឡយ ប៉ុែន�កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�បានកំណត់

យា៉ ងច្បោស់លស់ េហយ “ករេ្រប្របាស់កុង�ស�
�
ក និងតិចតួចៃនទឹក ែដលមិនបង�ផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រដល់លំហូរែខ្សទឹកចម្បង” មិនបាន

រួមប�ូ� លេឡយ។

េទះបីជាមានភាពខុសគា�ៃនករែបងែចកទំងេនះក៏េដយ លិខិតុបករណ៍ទំងពីរបង�ញនូវសមិតភាពែផ�កច្បោប់ជាមូលដ�នតំងពីេដម
េដយលិខិតុបករណ៍ទំងពីរបានតក់ែតងបទប្ប��តិ�ែដលបេង�តេវហរស�ស�

និងភាសសម�� ៃនកតព�កិច�ស្រមាប់ករជូនដំណឹង

និងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេលវ ិធានករែដលបានេ្រគាងទុក។ UNWC ផ�ល់នូវភាពតឹងរ ឹងែផ�កច្បោប់ ភាពច្បោស់លស់ និងស�នភាព
ភា�ប់កតព�កិច�ែដលបច�ុប្បន�េនះគឺខះ� ខតក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។

ចុងេ្រកយ ត្រម�វករស្រមាប់នីតិវ ិធីលម�ិតបែន�មអច្រត�វបានបំេពញេដយ UNWC ពីេ្រពះ “បទប�
� ខងនីតិវ ិធីផល
� ់នូវ្រកបខណ�តមា�ភាព
ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ និង្រគប់្រគងៃនករេ្រប្របាស់ផា�ស់បូ�រៃនផ�ូវទឹកែចករ ំែលក”។
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2.7

កតព�កិចខ
� ងនីតិវ ិធី៖ នីតិវ ិធីៃនករេដះ�សយវ ិវទ
UNWC

កិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�

មា្រត ៣៣ ៃន UNWC ែដលគាំ្រទេដយឧបសម�័ន�ែតមួ យគត់ ៃនអត�បទ
ផ�ល់នូវ្រកបខណ�ផ�ូវច្បោប់ ស្រមាប់ ករេដះ�សយវ ិវទ។

ក�ុងអនុ ស��

មា្រត ៣៣ (១) ែចងថា

អត�បទៃនកិ ច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�រម
ួ ប�ូ� លទំងបទប្ប�� តិ េ� ដះ�សយ

វ ិវទជាក់ លក់ ។ ្របករ ៨ េយាងតម “ទំ នួលខុ ស្រត�វរបស់្របេទសចំ េពះ

េនេពលគា�នកិ ច�្រពមេ្រព�ងែដលអចអនុ វត�

ករខូ ចខត” បានែចងថា “េនេពលផលប៉ ះពល់បង�ករខូ ចខតជាក់ ែស�ង

បាន ្របសិនេប េក តមានវ ិវទរវងភាគី ពីរ ឬេ្រច នពក់ ព័ន�នឹងករបក�សយ

ចំ េពះ្របេទសេនតមដងទេន�មួយ ឬេ្រច ន ែដលេក តេចញពី ករេ្រប ្របាស់

ឬករអនុ វត�ន៍ៃន UNWC េនាះ្របេទសនានាមានកតព�កិច�្រត�វ “ែស�ងរក

និ ង /ឬករបង�ូរចូ ល ក�ុ ងទឹ ក ទេន� េមគង� េដយ្របេទសេនតមដងទេន� នានា

ិ ទេនាះេដយសន�ិវ ិធី ”។
ករេដះ�សយៃនវវ

ភាគី ពក់ ព័ន�្រត�វកំ ណត់ នូវកត�ពក់ ព័ន�ទំងអស់ មូ លេហតុ ទំ ហំៃនករខូ ចខត
និ ងទំ នួលខុ ស្រត�វស្រមាប់ ករខូ ចខតែដលបង�េឡងេដយ្របេទសេនាះ �សប

្របេទសែដលជាភាគី ៃន UNWC ្រត�វភា�ប់ កតព�កិច�េដយបទប្ប�� តិ �ជា

តមេគាលករណ៍ៃនច្បោប់ អន�រជាតិ ពក់ ព័ន�នឹងទំ នួលខុ ស្រត�វរបស់្របេទស

បន�បនា�ប់ េ្រកមមា្រត ៣៣។ មា្រត ៣៣ (២) បង�ញថា ្របសិនេប ភាគី

ិ ី
េហយេធ�ករេដះ�សយវ ិវទេដយសន�ិវធ

ៃនវ ិវទពុំ អចឈនដល់ករ្រពមេ្រព�ងគា�តមរយៈករចរចែដលេស�

ក�ុង្របករ ៣៤ និ ង ៣៥ ៃនកិ ច�្រពមេ្រព�ងេនះ និ ង�សបតមកតិ កស��ៃន

េឡងេដយភាគី មួយ (ឬភាគី េ្រច ន ក�ុងករណីមានភាគី េ្រច ន) េនាះពួ កេគ

និ ងតមេពលេវលដូ ចបានែចង

អង�ករសហ្របជាជាតិ [ប�
� ក់ បែន�ម]”។

អច “ែស�ងរកករយា
ិ ល័យល� ឬេស�សុំករស្រម�ះស្រម�ល ឬករផ្សះផ្សោ
េដយតតិ យជន

ឬក�ុងករណីសម�សប

ែដលបានបេង�តេដយពួ កេគ

េ្រប ្របាស់ ស�ប័ នផ�ូវទឹ កច្រម�ះ

ឬយល់ ្រពមដក់ វ ិវទេទមជ្ឈត�វ ិនិ ច័ យ
�

ឬ

េទតុ លករយុតិ �ធម៌ អន�រជាតិ ”។
្របករ

៣៣

(៣)

ផ�ល់នូវេពលេវល

និ ងនី តិវ ិធី លម�ិត

េដយែឡក

្របសិនេប រយៈេពល ៦ ែខេ្រកយេពល្របេទសភាគី េស�សុំករចរច ភាគី
នានាៃនវ ិវទមិ នអចេដះ�សយតមរយៈករចរច

ឬវ ិធី េផ្សងេទៀតបាន

ិ ទ្រត� វ "ដក់ ជូ ន ស� ប័ ន េសុ ប អេង� ត យុ តិ � ធ ម៌ ត មករេស�សុំ រ បស់
េនាះវ វ
ភាគី ណាមួ យៃនវ ិវទ តមកថាខណ� ៤ ដល់ ៩ េលកែលងែតគូ ភាគី មាន
ករ្រពមេ្រព�ងគា�េដយែឡក”។ តួ នាទី ផូ�វច្បោប់ និ ងភាពទក់ ទងគា�ៃនស�ប័ ន
េសុបអេង�តយុតិ �ធម៌ កុងេ្រគាងករណ
�
៍ ទំ ងមូ លៃននី តិវ ិធី េដះ�សយវ ិវទ

ៃន UNWC មិ ន អចកំ ណ ត់ បា ន េដយសរវមានលក� ណៈែប� ក ខុ ស ពី
កិ ច� ្រពមេ្រព�ង្រកបខណ�េនះក�ុងែដនៃនច្បោប់ សីព
� ី ទឹកអន�រជាតិ

និ ងកិ ច�-

្រពមេ្រព�ងអងទេន�/ទេន�ឆ�ងែដន។ ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត េដយពិ ចរណាេទ
េលយន�ករេដះ�សយវ ិវទែដលមានែចងតមរយៈមា្រត ៣៣(២) វេន
ែតជានី តិវ ិធី

និ ងេវទិ កែដលមិ នអចចរចបាន និ ងភា�ប់ កតព�កិច�យា៉ង

ពិ ត្របាកដក�ុង UNWC។

សមិ តភាព

ខណៈែដលលិ ខិតុបករណ៍ទំងពី រសុទ�ែតមានបទប្ប�� តិ �េដះ�សយវ ិវទ វមានភាពខុ សែប�កគួ រឱ្យកត់ សមា�ល់រវងកតព�កិច� និ ងនី តិវ ិធី កុង
� UNWC និង
កិ ច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�។ េ្រកមមា្រត ៣៣ UNWC មានែចងពី លំដប់ ជំហនលម�ិត និ ងសមេហតុ ផលជាមួ យនឹ ងេវទិ កភា�ប់ កតព�កិច� ឬមិ នភា�ប់

កតព�កិច�មួយចំ នួនស្រមាប់ ករេដះ�សយវ ិវទ ែដលបង�ញពី ករែស�ងរកករពិ ត ករផ�ល់េយាបល់ ជាយុទ�ស�ស� ករ្រគប់ ្រគងវ ិបត�ិ និ ងដំ េណាះ�សយ
វ ិវទែដលបេង�តថ�ី។ ្រកបខណ�ច្បោប់ េនះ្រត�វបានព្រងឹ ងបែន�មេដយឧបសម�័ន�្រគប់ ្រជ�ងេ្រជាយពក់ ព័ន�នឹងមជ្ឈត�វ ិនិ ច័ យ
�
និ ងមា្រត ៣២ ែដលបានផ�ល់ឱ្យ
បុ គ�លក�ុង្របេទសផ�ូវទឹ កែដលទទួ លរង ឬស�ិតេ្រកមករគំ រមកំ ែហងែដលជិ តេក តេឡងៃនព្យសនកម� នូ វសិទិ �កុ�ងករែស�ងរកទំ នួលខុ ស្រត�វេនក�ុងយុត�ធិ ករ

ែដលព្យសនកម�េនាះបានអះអងថាបានេក តេឡង។ ផ�ុយមកវ ិញ កិ ច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�ផ�ល់ឱ្យ្របេទសសមាជិ ក និ ង MRC នូ វនី តិវ ិធី ទូេទមួ យចំ នួន
េដយទុ កករបក�សយរបស់ពួកេគេប កចំ ហ និ ងរក្សោនូ វករេផា�តេល ដំេណរករែដលពុំ ភា�ប់ កតព�កិច។
�
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អភិ បាលកិ ច�គាំ្រទរបស់ UNWC ក�ុងតំ បន់ ទេន�េមគង� និ ងេ្រកតំ បន់

ែផ�កេលករវ ិភាគែផ�កច្បោប់ ែដលបានេ្រប�បេធៀបខងេល

និងទម�ន់បែន�មៃនេគាលករណ៍ចម្បង

ែដលវពក់ព័នន
� ឹងច្បោប់សីព
� ីទឹកអន�រជាតិកុងលិ
�
ខិតុបករណ៍ទំងពីរ

និងនីតិវ ិធីៃនច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី

មានកររកេឃញទូេទមួយៃនសមិតភាពែផ�កច្បោប់ទំង�ស�ងរវង

UNWC និងកិច�្រពមេ្រព�ង េមគង�។

េទះជាយា៉ ងណាក៏េដយ វមានលក�ណៈច្បោស់លស់ថា កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� គឺខុសពី UNWC ទំងធាតុ និងនីតិវ ិធីកុ�ងទស្សនៈ
សំខន់ជាេ្រចន។ ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត វមានសមាសធាតុែផ�កច្បោប់យា៉ងសំខន់មួយចំនួនែដលខ�ះខត ឬមិន្រគប់្រគាន់កុងេគាលករណ
�
៍

និងធាតុទូេទៃននីតិវ ិធី ដូចបានតក់ែតងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� េដយេ្រប�បេធៀបជាមួយនឹង UNWC និងច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី
េផ្សងេទៀត។ េទះបីជា េគាលេដៃនកិច�្រពមេ្រព�ង គឺេដម្បីមានេគាលករណ៍អភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពក៏េដយ េគាលករណ៍នានាៃន
ករេ្រប្របាស់េស�ភាព ករចូលរួមេស�ភាព និងព្យសនកម�ធន
� ់ធ�រ គឺមិន្រត�វបានែចងឱ្យបាន្រគប់្រគាន់កុងបទប្ប��
�
តិនា
� នាៃនកិច�្រពមេ្រព�ង ឬ

មានគុណវឌ្ឍិ្រគប់្រគាន់េយាងតមអធិបេតយ្យភាពែដនដីេឡយ។ ករប�ូ� លគា�េនះគឺេធ�ឱ្យបាត់បង់នូវនីតិវ ិធីនានាែដលពក់ព័នន
� ឹងករ

ជូនដំណឹងជាមុន ស្រមាប់្របេទសែដលពិចរណាេទេលគេ្រមាងែដលមានសក�នុពលផលប៉ះពល់េទេល្របេទសេផ្សងេទៀត េហយពុំ

មានយន�ករ និងនីតិវ ិធីេដះ�សយភា�ប់កតព�កិចច
� ុងេ្រកយ និងច្បោស់លស់េឡយ។ និយាយជារួម ភាពខុសែប�កគា�ៃនធាតុ និងស�ង់ដរ
ែដលអចេ្រប�បេធៀបបានៃន UNWC ទំងេនះ អចបេន្សោយនូវសមត�ភាពៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�កុ�ងករេធ�និយ័តកម�ករេ្រប្របាស់
្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃនទេន�េមគង� និងៃដទេន�នានា។

េដយ្រត�វបានកំ ណត់ ជាកិ ច�្រពមេ្រព�ង្រកបខណ�មួ យ េទះបី ជាយា៉ ងណាក៏ េដយ UNWC អចផ�ល់នូវករែណនាំ ដំ េណរករ និ ង
ស�ង់ដរសំ ខន់ៗក�ុងធាតុច្បោប់សំខន់ៗទំងេនាះក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�។ លទ�ផលែដលបានមកវ ិញគឺ ឥទ�ិពលបទដ�នៃន្របេទស
ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែដលផ�ល់សច�ប័នេល UNWC នឹងទទួលបានអត�្របេយាជន៍ចំេពះអភិបាលកិច�ៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិជាសកល។
ែផ�កខងេ្រកមបង�ញនូ វវ ិធីែដល្របេទសក�ុង MRC ែដលផ�ល់សច�ប័ នេល UNWC អចទទួលបាន។
3.1

គំលតេដះ�សយក�ុងកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង� និង MRC

ករវ ិភាគែផ�កច្បោប់ែដលអចេ្រប�បេធៀបបានកលពីមុនៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� និងនីតិវ ិធីពក់ព័ន�ែដលជាសសរស�ម�ចម្បងៃនច្បោប់សីព
� ី
ទឹកអន�រជាតិ ជាពិេសស UNWC បានផ�ល់អនុសសន៍យា៉ងេ្រចនេលសលប់ថា កិច�្រពមេ្រព�ង្រត�វេធ�ឱ្យ�សបនឹងសន�ិស�� និងច្បោប់
អន�រជាតិជា្របៃពណីែដលមាន�សប់។
ភាគេ្រចនៃនករសិក្សោទំងេនះ្រត�វបានេធ�េឡងមុនេពល UNWC ចូលជាធរមាន េនេពលែដលពុំមាន្របេទសក�ុងតំបន់ទេន�េមគង� េ្រក

ពី្របេទសេវៀតណាត បានេបាះជំហនយា៉ ងមាំេដម្បីផ�ល់សច�ប័នេល UNWC និងេនេពលែដល្របេទសចិនបានេបាះេឆា�តដំបូងក�ុង
ករ្របឆាំង។ ជាលទ�ផល វគឺសមេហតុផលែដលេផា�តទឡីក
� ក់ពីដំេណរករឱ្យបានច្បោស់ និង
� រណ៍េលករបេង�នស�ង់ដរច្បោប់ ប�

ព្រងឹងកតព�កិច�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�ចំេពះ

UNWC

និងច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណីតមរយៈករែកស្រម�លបទប្ប�� តិែ� ដលមាន

�សប់ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង។
បច�ុប្បន� UNWC បានចូលជាធរមាន ប៉ុែន� វេនែតមានសក�នុពលក�ុងករពិនិត្យេមលថាេតលិខិតុបករណ៍ទំងពីរអចព្រងឹងគា�េទវ ិញ

េទមកតមរេបៀបណាក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�។ ែផ�កេលសមិតភាពែផ�កច្បោប់ទូេទរវងលិខិតុបករណ៍ទំងពីរតមរយៈបទប្ប��តិធា
� តុ

និងនីតិវ ិធីចម្បង ក�ុងេនាះដូចែដលបាន្រត�តពិនិត្យខងេល វមានករណីបង�ិតបង�ំស្រមាប់្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�េ្រកមក�ុងករ

ផ� ល់ ស ច� ប័ ន េល UNWC ដូ េច�ះ វអច្របតិ ប ត�ិ ែអបតមកិ ច� ្រពមេ្រព�ងទេន� េមគង� បា ន ្រពមទំ ង ប�
� ក់ និ ង ព្រងឹ ង បទប្ប�� តិ� ៃន
កិ ច� ្រពមេ្រព�ង ជាជាងជំនួសបទប្ប�� តិ�ទំងេនាះ។

ពី មួ យ េទមួ យ កិ ច� ្រពមេ្រព�ងេមគង�អច្រត� វបានឱ្យតៃម� និ ង េ្រប ្របាស់ ស ្រមាប់ អី� ែដលេហថា េសចក�ី ែថ�ង ករណ៍ទូ លំទូ លយៃន
េគាលបំ ណងេដម្បីករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពក�ុងតំបន់ទេន�េមគង�។ ម៉្យោងវ ិញេទៀត MRC ក៏អចនឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់យា៉ងមាន

្របសិទ�ភាពជាយានជំនិះសំខន់ស្រមាប់កិច�សហ្របតិបត�ិករ ែដលនាំ្របេទសនានាក�ុងតំបន់ទេន�េមគង�េទេលតុចរច ជាជាង្រតឹមែត

អង�ភាពេដះ�សយជេមា�ះ។ េលសពីេនះេទេទៀត ករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC មិនតំណាងឱ្យបន�ុកបែន�មណាមួយេទេល្របេទស
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ែដលជាសមាជិ ក MRC េឡ យ ្របសិ ន េប ្របេទសជាសមាជិ ក បានសេ្រមចនូ វជំ ហននាំ មុខ ៃនកិ ច�សហ្របតិ បត�ិករពក់ ព័ន�នឹង ទឹ ក
តមរយៈកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។
3.2

UNWC នឹងព្រងឹង មិនែមនជំនួសកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�េឡយ

ករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC នឹងផ�ល់នូវ្រកបខណ�ព្រងឹង និងគាំ្រទស្រមាប់កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� និងករែណនាំែដលពុំភា�ប់កតព�កិច�
ពក់ព័ន�នឹងករេធ�និយ័តកម�គេ្រមាងអភិវឌ្ឍវរ ីអគ�ិសនីេលែខ្សទឹកខងេលៃនទេន�េមគង� និងៃដទេន�នានា។ វនឹងព្រងឹង ជាជាងជំនួស
ឱ្យកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� ្រពមទំងនីតិវ ិធី និងករែណនាំែដលពក់ព័ន� េហយនឹងបេង�តនូវស�បត្យកម�ច្បោប់ ផ្សំគា�នូវច្បោប់ “រ ឹង” និង “ទន់”
ស្រមាប់អភិបាលកិច�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃនតំបន់អងទេន�េមគង�។
3.3

UNWC នឹងស្រមប កិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�ជាមួយនឹងច្បោប់្របៃពណី

តមរយៈករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC ភាគីៃន MRC នឹងស្រមបកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� ្រពមទំងនីតិវ ិធី និងករែណនាំែដលពក់ព័នជា
� មួយនឹង
ច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី។ ជាទូេទ UNWC គឺជាេសចក�ីែថ�ងករណ៍សរជាថ�ី និងករតក់ែតងៃនច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណីេដយសរវ
ពក់ព័ន�នឹងផ�ូវទឹកអន�រជាតិ។ ជាលទ�ផល វបានជួយប�
� ក់នូវអត�ន័យច្បោប់ និងខ�ឹមសរជាក់លក់ៃនបទប�
� និងេគាលករណ៍ ែដល
្រត�វបានទទួលយកយា៉ ងទូលំទូលយជាច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី។

តមរយៈករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC ្របេទសសមាជិក MRC នឹងមិន្រតឹមែតប�
� ក់នូវករស�័្រគចិត�របស់ខួ�នក�ុងករ្របកន់ខ�ប់តម
បទប�
� និងេគាលករណ៍មាន�សប់ៃនច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណីេនាះេទ ែថមទំង្រត�វព្រងឹងកិច្រ� ពមេ្រព�ងេមគង�េទជាេវទិកច្បោប់
មាន�សប់ស្រមាប់អភិបាលកិច�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងេស�ភាពៃនអងទេន�េមគង�េទៀតផង។
ជាចុងេ្រកយ ក�ុងនាមជាេគាលេដឧបសម�័នច
� ំេពះករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង� និងជាសកល វគួរែតមាន

ករេផា�ត�សបគា�មួយេទេលករព្រងឹងច្បោប់កុង្របេទសែដលអចអនុ
�
វត�បាន េដម្បីស្រមបេទតមបទប្ប�� តិៃ� ន UNWC និងវ ិភាគថា
េតករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC នឹងមានឥទ�ិពលេទវ ិញេទមកជាមួយច្បោប់ជាតិ និងច្បោប់េទ�ភាគី/ពហុភាគី អចពក់ព័នគា
� � យា៉ ងដូចេម�ច។
េដយពុំគិតដល់ថាេតដំេណរករៃនករផ�ល់សច�ប័នជាតិ្រត�វចំណាយេពលយូរប៉ុណា�េនាះ

្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�គួរចប់េផ�ម

សកម�ភាពេដម្បីព្រងឹងនីតិកម�កុ�ង្របេទសរបស់ខួ�នជាមួយនឹងេគាលបំណងៃនករស្រមបតមេគាលករណ៍ និងបទប្ប��តិៃ� ន UNWC

(ែដលបានភា�ប់កតព�កិច�ចំេពះពួកេគដូចច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណីែដរ)។ �សបេពលជាមួយគា� ្របេទសជាសមាជិកែដលមិនទន់បាន

អនុវត�េនេឡយេនាះ ក៏អចយកឱកសេនះេដម្បីអនុម័តនីតិកម�ជាក់លក់េដម្បីឯកភាពេលកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�ផងែដរ និងេដម្បីេបកផ�ូវឱ្យ
កិច�្រពមេ្រព�ងអច្រត�វបានឯកភាពក�ុងយុត�ធិករជាក់លក់េដយ�សបគា�។

3.4

UNWC នឹងព្រងឹង មិនែមនបេន្សោយអណត�ិ MRC េដម្បី្រគប់្រគងេឡយ

ភាគី្របេទសក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�ែដលបានផ�ល់សច�ប័នេល UNWC នឹងព្រងឹង មិនែមន បេន្សោយអណត�ិច្បោប់ទំងមូលៃន MRC
េដម្បី្រគប់្រគងករេ្រប្របាស់េស�ភាព និងសមេហតុផល និងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពៃនែខ្សទឹកចម្បងទេន�េមគង� និងៃដទេន�នានា
ិ ី ច្បោស់ ល ស់
េឡយ។ ករផ� ល់ ស ច� ប័ ន េល UNWC នឹ ង ផ� ល់ នូ វ េវទិ ក ច្បោប់ រួម មួ យ ជាមួ យ នឹ ង បទប្ប�� តិ� ភា� ប់ ក តព� កិ ច� និ ង នី តិ វ ធ
ជាពិេសសពក់ព័ន�នឹងស�ង់ដរ និងដំេណរករជូនដំណឹង និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ្រពមទំងយន�ករេដះ�សយជេមា�ះតតិយជន
ែដលអចព្រងឹង MRC ឱ្យ្របតិបត�ិមុខងររបស់ខួ�នកន់ែត្របេសរក�ុងនាមជាស�ប័នតំបន់អងទេន�។
ជាពិ េសស ករផ�ល់សច�ប័ ន េល UNWC នឹ ងមានអត�្របេយាជន៍ េទ�កុ�ង៖ ករករពរសិ ទិ � និ ងភារកិ ច�ែដលមាន�សប់ របស់ ្របេទស

ជាសមាជិក MRC �សបតមកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� ទំង្របេទសចិន និង្របេទសភូមាក�ុងនាមជា្របេទសក�ុងតំបន់អង េហយ�សបេពល
ជាមួយគា� ក៏ព្រងឹងនូវអណត�ិ�សបច្បោប់ៃន MRC និង្របេទសជាសមាជិករបស់ខួ�នតមរយៈករផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវេគាលករណ៍ និង

កតព�កិចនា
� នាែដលបានចរច និងឯកភាពជាសកល ែដល្រត�វបានទទួលស�ល់ជាអន�រជាតិថាភា�ប់កតព�កិចច
� ំេពះ្របេទសទំងអស់
ែដលេនេ្រកវ ិសលភាពកំណត់ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។ េលសពីេនះេទេទៀត UNWC នឹងជួយេដះ�សយគំលតចម្បងមួយក�ុង

ចំេណាមជាេ្រចនេនក�ុងអណត�ិ�សបច្បោប់ែដលមាន�សប់ៃន MRC ែដលបន�្របែជងជាពិេសសចំេពះអភិបាលកិ ចទ
� ូទំងតំបន់អង
្របកបេដយ្របសិទ�ភាព៖ អវត�មានៃន្របេទសេនតំបន់អងែខ្សទឹកខងេលកុ�ងកិច�្រពមេ្រព�ង រួមមាន្របេទសចិន និង្របេទសភូមា។
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ករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC នឹងបេង�តនូវេវទិកច្បោប់រម
ួ ែដល្រត�វបានទទួលស�ល់ជាសកល និងផ�ុកនូវេគាលករណ៍ និងនីតិវ ិធីច្បោប់

អន�រជាតិជា្របៃពណីែដលភា�ប់កតព�កិច� ជាពិេសស ពក់ព័ន�នឹងករេដះ�សយជេមា�ះ។ វនឹងមាន្របេយាជន៍ចំេពះ្របេទសក�ុងតំបន់
អងទេន�េមគង�េ្រកមក�ុងករចរចជាមួយនឹង្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�េលតមរយៈ MRC។

� ំខន់ៗ។ ទីមួយ UNWC មានែចងច្បោស់អំពី
UNWC ករពរ អណត�ិមាន�សប់ៃន MRC និង្របេទសជាសមាជិកតមរយៈបទប្ប�� តិស
លក�ណៈច្បោប់ៃនសិទិ� និងភារកិច�េចញពីកិច�្រពមេ្រព�ងផ�ូវទឹកែដលមាន�សប់។ ទីពីរ UNWC មានែចងច្បោស់អំពីលក�ណៈច្បោប់ៃនសិទិ� និ ង

ភារកិច�ពក់ព័នន
� ឹងសភាពផ�ូវទឹកជាទូេទ។ ទីបី UNWC នឹងព្រងឹងអណត�ិៃន MRC នាេពលកន�ងមក េដយសរវបង�ំងនូវែខ្សទឹក
ចម្បង និងៃដទេន�ៃនទេន�អន�រជាតិតមរយៈករកំណត់នូវភាពខុសែប�កគា�ផ�ូវច្បោប់រវងែផ�កទំងពីរ។

និយាយអំពីករព្រងឹងអណត�ិ�សបច្បោប់ៃន MRC និង្របេទសជាសមាជិកេដម្បី្រគប់្រគងែខ្សទឹកចម្បងៃនទេន�េមគង� និងៃដទេន�ឱ្យមាន
្របសិទ�ភាព ភាគីៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�អចទញយកឯកសរេយាងពីករផ�ល់សច�ប័នេល

UNWC និងករអនុវត�ន៍ៃនបទប្ប�� តិ�

េដយតំបន់អងទេន�ឆង
� ែដនទូទំងពិភពេលក។ ចប់តំងពីករអនុម័ត និងករផ�ល់សច�ប័នជាបន�បនា�ប់េដយ UNGA រួចមក UNWC
� ក់នូវឥទ�ិពលេលកិច�្រពមេ្រព�ងជាក់លក់ និងេទ�ភាគីសីព
� ីតំបន់ និងតំបន់អងទេន�។ សហគមន៍
ែដលជាអនុស��្រកបខណ� បានប�
អភិវឌ្ឍអ�ហ�ិកខងត្បូង 2000 (SADC) បានែកស្រម�លនូវពិធីសរស�ីពីករែចករ ំែលកផ�ូវទឹក ែដលបានជំនួសនូវពិធីសរឆា�ំ ១៩៩៥

ែដលមានេឈ�ះដូចគា� េដម្បីេ្របនូវពក្យ UNWC ដែដល ែដលជាឧទហរណ៍មួយៃនករឈនដល់ និងករទទួលស�ល់ជាសកលៃន
អនុស��។

3.5

UNWC នឹងព្រងឹង មិនែមនបេន្សោយកិចស
� ហ្របតិបត�ិករក�ុង និងតមរយៈ MRC េឡយ

ករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC នឹងព្រងឹង មិនែមន បេន្សោយកតព�កិច�សហករ នីតិវ ិធី និងវ ិធានករេគាលនេយាបាយែដលេធ�េឡង
េដយ MRC និង្របេទសជាសមាជិកេឡយ។ ពីមួយេទមួយ វនឹងព្រងឹងនូវអភិបាលកិច�ទំងមូលក�ុងតំបន់ទេន�េមគង� ពីេ្រពះករផ�ល់

សច�ប័នេល UNWC នឹងផ�ល់នូវស�ង់ដរបនា�ត់មូលដ�នច្បោប់ ្រកបខណ�េពលេវល និងនីតិវ ិធីែដលសុីគា�ស្រមាប់កិច�សហ្របតិបត�ិករ
រវង្របេទសែដលជាសមាជិក។
េគាលបំណងសំខន់ជាងេគៃនែផ�កទី ៣ ៃន UNWC គឺេដម្បីអនុ��តឱ្យមានករេដះ�សយែដលសុីគា� និងមានតមា�ភាពរវង្របេទស
នានាពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាងែដលអចបង�ឱ្យមានេរឿងច្រម�ងច្រមាស។

េហតុដូេច�ះ

UNWC

អចជួយកត់បន�យនូវភាពមានន័យមិន

ច្បោស់លស់ទូេទទំងមូលតមរយៈករផ�ល់ឱ្យនូវករបង�ញឱ្យច្បោស់អំពី “្រកមសីលធម៌ ” ែដលក�ុងេនាះ ្របេទសែដលជូនដំណឹង និង

្រត�វទទួលបានករជូនដំណឹងអចសហករ និងចូលរួមបាន។ េដយពិចរណាេទេលលក�ណៈច្បោប់ែដលទំនងជាគា�នភា�ប់កតព�កិច�ៃន
PNCPA ៃនកិ ច�្រពមេ្រព�ង េមគង� និ ង ករែណនាំ ែដលពក់ ព័ន� វមានសរៈសំខន់ ែដលថា កិ ច�្រពមេ្រព�ងអចព្រងឹ ង កតព�កិច�ខង
ិ ី របស់ខួ�នក�ុងបរ ិបទេនះ។
នី តិវធ
ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត វមាន្របេយាជន៍េសដ�កិច�្របកបេដយសក�នុពលជាេ្រចនែដលបានផ�ល់ឱ្យ្របេទសនានាតមរយៈករមានផ�ូវេធ�ដំេណរ

ច្បោស់លស់ ្រពមទំងនីតិវ ិធីភា�ប់កតព�កិច� ស�ង់ដរ និងកររ ំពឹងទុកេដម្បីកិចស
� ហ្របតិបត�ិករស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍវរ ីអគ�ិសនីកុ�ងតំបន់
អងទេន�េមគង�

ជាពិេសស

ពក់ព័នន
� ឹងនីវ ិធីស្រមាប់ករជូនដំណឹង

និងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនទក់ទងនឹងវ ិធានករេ្រគាងទុក

ស្រមាប់គេ្រមាងែដលមានផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនែដលអចេទរួច។ កិចស
� ហ្របតិបត�ិករនឹង្រត�វបានគាំ្រទបែន�មេទៀតតមរយៈករេលក
កម�ស់ករយល់ដឹង និងករផ�ល់ឱ្យនូវករកសងសមត�ភាពបេច�កេទសេល UNWC ក�ុងចំេណាម្របេទសសមាជិក MRC ។

4

េសចក�ីសន�ិដ�ន និ ងអនុ សសន៍

២០ ឆា�ំេ្រកយពីកិច�្រពមេ្រព�ង េមគង�្រត�វបានអនុម័តេដយ្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�េ្រកម រួមមាន ្របេទសកម�ុជា សធារណ-

រដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ ្របេទសៃថ និង្របេទសេវៀតណាមរួច ករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC េដយ្របេទសេវៀតណាមបង�ញ
នូវឱកសមួយក�ុងករចប់យកដំេណាះ�សយេផ្សងេដម្បីព្រងឹងអភិបាលកិចទ
� ឹកឆ�ងែដនក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង� និងទូទំងសកល។
វមានសរៈសំ ខ ន់ កុ �ងករេធ�កំ ណត់ ស មា�ល់ ថា

្របេទសទំ ង អស់ កុ �ងតំ ប ន់ អងទេន� គឺ ្រត� វបានភា�ប់ កតព� កិ ច� រួច េទេហ យ េដយ

េគាលករណ៍ ៃនច្បោប់្របៃពណីអន�រជាតិែដល្រត�វបានតក់ែតងេឡងេ្រកម UNWC។ ជាលទ�ផល ្របេទសនានាែដលផ�ល់សច�ប័ន និង
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អនុវត� UNWC នឹងេមលេឃញថាពុំមានករផា�ស់បូ�រក�ុងកតព�កិចជា
� មូលដ�នរបស់ពួកេគេឡយ។ េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ ពួកេគ

នឹងទទួលបាន្របេយាជន៍ពី្រកបខណ�ែដលអចអនុវត�បាន ែដលបច�ុប្បន�ពុំមានេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។ វនឹងផ�ល់នូវភាព�សបគា�

ទូទំងតំបន់អងទេន�ទំងមូលក�ុងអភិបាលកិច� និងនិយ័តកម�្របកបេដយ្របសិទភា
� ពៃនករអនុវត�ន៍របស់្របេទសេនតមដងទេន�។

ភាពអចអនុវត�បានៃន UNWC នឹង្រត�វបានព្រងឹងបែន�មតមរយៈសន�ិស�� ្របៃពណីអន�រជាតិ និងេសចក�ីសេ្រមចរបស់ ICJ ែដលមាន
�សប់ និងេនៃថ�អនាគត។ តមលក�ណៈរបស់វ អនុស��្រកបខណ�េនះផ�ល់នូវមូលដ�នកណា
� លេដម្បីឱ្យច្បោប់អន�រជាតិកសងភាព
ដូចគា�ទូទំងតំបន់អងទំងមូលស្រមាប់ MRC និង្របេទសែដលជាសមាជិក។ ខណៈែដលលក�ណៈទូេទវ ិញ UNWC ផ�ល់នូវភាព
ច្បោស់លស់ពក់ព័នន
� ឹងករអនុវត�ន៍ៃនច្បោប់សីព
� ីទឹកអន�រជាតិ ែដលសន�ិស��ស�ីពីអងទេន� និង/ឬ ផ�ូវទឹកក�ុងបរ ិបទអចផ�ល់នូវយន�
ករ្រគប់្រគងកន់ែត្របេសរេឡង។

បែន� ម ពី េនះ ករផ� ល់ ស ច� ប័ ន េល UNWC នឹ ង គាំ ្រទដល់ ្របេទសក�ុ ងតំ ប ន់ អ ងទេន� េមគង� េ្រកម ពី េ្រពះ្របេទសទំ ង េនះែស�ង រក

កិ ច� ពិភាក្សោ្របកបេដយតុល្យភាពបែន�មជាមួយនឹង្របេទសែខ្សទឹកខងេលែដលេនមិនទន់ក�យេទជាែផ�កៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�
និង MRC េនេឡយ។

អត�្របេយាជន៍ ៃនករផ�ល់សច�ប័ ននឹ ងព្រងី ក េទេ្រកតំ បន់ ទ េន�េមគង�ផងែដរ។ UNWC េនែត្រត�វេធ�សច�ប័ នបែន�ម េទៀតេដ ម្បីឱ្យ
ឥទ�ិពលរយៈេពលែវងរ ីករលដលេលករអនុវត�ន៍ៃន្របេទសេនតមដងទេន�ទូទំងពិភពេលក។ េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ ករផ�ល់
សច�ប័នេដយ្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�នឹងផ�ល់នូវភាពសុីគា�ៃនដំេណាះ�សយក�ុងករចរចេលវ ិធានករភា�ប់កតព�កិច�ស្រមាប់

ករ្រគប់្រគង និងករេ្រប្របាស់ៃនផ�ូវទឹកអន�រជាតិ។ េដយសរដំេណាះ�សយេនះកន់ែតទូលំទូលយេទ វអចេធ�ជាភស�ុតងលក�ណៈ
បង�ំបែន�មេទៀតស្រមាប់សរៈសំខន់ៃនករអនុម័តច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី។ វឌ្ឍនភាពជាបន�បនា�ប់ៃនករអភិវឌ្ឍពិធីសរ/សន�ិស��
ករអនុ ម័ត វ ិធានករភា�ប់ កតព�កិច� និ ង តមេពលេវល ែដលេលក តេម�ង នូ វស�ង់ដរៃន្របៃពណីអន�រជាតិ ពក់ ព័ន�នឹងករេ្រប ្របាស់
ករ្រគប់្រគង និងអភិបាលកិច�ៃនផ�ូវទឹកឆ�ងែដន នឹងជួយេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវករអនុវត�ន៍របស់្របេទសេនតមដងទេន�កុងតំ
� បន់ទេន�េមគ

ង� និងទូទំងពិភពេលក។
4.1

អនុសសន៍ចម្បង

បនា�ប់ ពីករវ ិភាគេ្រប�បេធៀបលម�ិតៃនេគាលករណ៍ និ ងកតព�កិច�ៃនធាតុ និ ង នី តិ វ ិធី ចម្បងរបស់ UNWC និ ងកិ ច�្រពមេ្រព�ងេមគង�
មានកររកេឃញៃនករអចេ្រប�បេធៀបែផ�កច្បោប់ទូេទទំងមូលរវងលិខិតុបករណ៍ទំងពីរ។ ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត េនេពលមានគំលត និង
ភាពមិន�សបគា� UNWC ែដលជាអនុ ស��្រកបខណ�សកលទទួ លស�ល់ជាអន�រជាតិ េលអភិបាលកិ ច�ផូ�វទឹកឆ�ងែដន អចជួយបំ េពញ
គំលតទំងេនាះបាន។

វមានសរៈសំខន់ជាពិេសសក�ុងតំបន់ៃននីតិវ ិធីស្រមាប់ករជូនដំណឹង

និងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនែដល

មានលក�ណៈសំខន់ស្រមាប់ករេដះ�សយវ ិវទ។

នីតិវ ិធីស្រមាប់ករជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច្រ� ពមេ្រព�ង (PNCPA) ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� គឺជាែផ�កខងេ្រកៃនកិច�
្រពមេ្រព�ង េហយជាលទ�ផលគឺពុំមានជាប់ កតព�កិច�េឡយ។ េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ គំលតក�ុងភាពអចអនុវត�បានេនះ្រត�វបាន

េដះ�សយេដយបទប្ប��តិ�ច្បោប់ច្បោស់លស់ៃន UNWC ក�ុងបរ ិបទេនះ។

ពីមួយេទមួយ UNWC នឹងព្រងឹង ជាជាងជំនួសឱ្យកិច�្រពមេ្រព�ង េមគង� និង MRC ្រពមទំងព្រងឹងឥទ�ិពលបទដ�នទូលំទូលយរបស់វ
ឱ្យេទជាលិខិតុបករណ៍ផ�ូវច្បោប់សំខន់បំផុតស្រមាប់អភិបាលកិច�ៃនផ�ូវទឹកឆ�ងែដនជាសកល។
េដម្បីឱ្យ UNWC មាន្របសិទ�ភាពទំង�ស�ងក�ុងករព្រងឹងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ ករផ�ល់សច�ប័នជាសកល
េល UNWC េដយ្របេទសក�ុងតំ បន់ អងទេន�េមគង�េ្រកម និ ង ្របេទសជាសមាជិ ក េផ្សងេទៀតៃន MRC គឺ ្រត�វករជាចំ បាច់ េដយ

លតសន�ឹងដល់្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�ែខ្សទឹកខងេល រួមមាន្របេទសចិន និង្របេទសភូមា។

ករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC ្រត�វបានផ�ល់អនុសសន៍ឱ្យេធ� េដយសរមូលេហតុដូចខងេ្រកម៖
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•

ព្រងឹង មិនែមនជំនួសឱ្យកិច្រ� ពមេ្រព�ង េមគង�េឡយ

o

ករផ�ល់សច�ប័នេល UNWC នឹងផ�ល់នូវ្រកបខណ�ព្រងឹង និងគាំ្រទស្រមាប់កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� និងករែណនាំពុំភា�ប់
កតព�កិច�ែដលមានសរៈសំខន់កុងករេធ�
�
និយ័តកម�េលគេ្រមាងអភិវឌ្ឍវរ ីអគ�ិសនីតមដងទេន�េមគង� និងៃដទេន�។

o

លទ�ផលៃនករផ�ល់សច�ប័នេដយ្របេទសនានានឹងបេង�តនូវស�បត្យកម�ច្បោប់ រម
ួ គា�នូវច្បោប់រ ឹង

និងច្បោប់ទន់

េដម្បីករ្រគប់្រគង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនូវអងទេន�េមគង�។
•

ស្រមប កិច្រ� ពមេ្រព�ង េមគង�ជាមួយនឹងច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី
ករផ�ល់សច�ប័នេដយ្របេទសជាសមាជិក MRC នឹងប�
� ក់ពីេគាលបំណងរបស់ពួកេគក�ុងករ្របកន់ខ�ប់តម
បទប�
�
និងេគាលករណ៍ៃនច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណីែដលមាន�សប់

ខណៈែដរព្រងឹងកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�

េទជាេវទិកច្បោប់មាន�សប់ស្រមាប់អភិបាលកិច�្របកបេដយ្របសិទភា
� ព និងេស�ភាពៃនតំបន់អងទេន�។
•

ព្រងឹង សមត�ភាពៃន MRC េដម្បី្រគប់្រគង

o

ករផ�ល់សច�ប័ ន េល UNWC េដយ្របេទសក�ុងតំ បន់ អងទេន�េមគង�េ្រកមទំង អស់នឹង មាន្របេយាជន៍ េទ�គឺ៖

ករករពរសិទិ� និងភារកិច�ែដលមាន�សប់របស់្របេទសជាសមាជិក MRC �សបតមកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� ទំង
្របេទសចិន និង្របេទសភូមាកក�ុងនាមជា្របេទសក�ុងតំបន់អង

េហយ�សបេពលជាមួយគា�ក៏ព្រងឹងនូវអណត�ិ

�សបច្បោប់ៃន MRC និង្របេទសជាសមាជិករបស់ខួនតមរយៈករផ�
�
ល់ឱ្យពួកេគនូវេគាលករណ៍ និងកតព�កិច�

នានាែដលបានចរច

និងឯកភាពជាសកល

ែដល្រត�វបានទទួលស�ល់ជាអន�រជាតិថាភា�ប់កតព�កិចច
� ំេពះ

្របេទសទំងអស់ែដលេនេ្រកវ ិសលភាពកំណត់ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេមគង�។

o

ករផ�ល់សច�ប័ននឹងប�
� ក់នូវករេប�ជា�របស់្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�េ្រកមក�ុងករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ

ដំេណរករ និងតមា�ភាព �សបតមច្បោប់អន�រជាតិជា្របៃពណី។

o

េទះបី ជា មានករអវត� មា នជាបន� ប នា� ប់ រ បស់ ្របេទសចិ ន និ ង ្របេទសភូ មា ក�ុ ង MRC ក៏ េដយវេនែតមាន

អត� ្របេយាជន៍ច្បោស់លស់កុង្របេទសៃនតំ
�
បន់អងទេន�េមគង�េ្រកមែដលបានផ�ល់សច�ប័នេល

UNWC

ជា

ពិេសស ្របសិនេបសមាជិក MRC ទំងអស់ផល
� ់សច�ប័ន។ វនឹងបេង�តនូវេវទិកច្បោប់រម
ួ មួយែដល្រត�វបានទទួល

ស�ល់ជាសកល និងផ�ុកនូវេគាលករណ៍ និងនីតិវ ិធីអន�រជាតិ្របៃពណីែដលភា�ប់កតព�កិចព
� ិេសស ពក់ព័ន�នឹង
ករេដះ�សយវ ិវទ

ែដល្របេទសក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�េ្រកមអចេ្រប្របាស់កុងករចរចជាមួ
�
យ្របេទសក�ុង

តំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេលបានតមរយៈ MRC ។
•

ព្រងឹង មិនែមនបេន្សោយកិចស
� ហ្របតិបត�ិករក�ុង និងតមរយៈ MRC េឡយ
o

UNWC ផ�ុកនូវនីតិវ ិធីេដះ�សយជេមា�ះែដលបានកំណត់យា៉ងច្បោស់លស់ និង្របកបេដយតមា�ភាព ែដលអច
ផ�ល់នូវបទប្ប�� តិ�

និង្រកបខណ�ច្បោប់សុីគា�េដម្បីព្រងឹងនូវយន�ករេដះ�សយវ ិវទក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�

ខណៈែដលេនរក្សោទុកនូវអណត�ិ MRC ជាយានជំនិះស្រមាប់កិចស
� ហ្របតិបត�ិករ និងករចរចក�ុងតំបន់អងទេន�។
o

នីតិវ ិធីជូនដំណឹង និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនែដលភា�ប់កតព�កិច�របស់ UNWC ស្រមាប់វ ិធានករែដលបានេ្រគាងទុក
អចេដះ�សយគំ ល ត និ ង ភាពមានន័ យ មិ ន ច្បោស់ នា នាក�ុ ង្រកបខណ� PNCPA ែដលមាន�សប់ �សបតម

កិ ច� ្រពមេ្រព�ងេមគង� ្រពមទំងនីតិវ ិធី និងករែណនាំែដលពក់ព័ន� និងលក�ខណ�មិនភា�ប់កតព�កិច� និងកង�ះខត
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ៃនតរងេពលេវល/ស�ង់ដរក�ុងបរ ិបទេនះ

បានបង�ឱ្យមានករែខ�ងគំនិតគា�រវង្របេទសជាសមាជិក

MRC

ទក់ទងនឹងគេ្រមាងវរ ីអគ�ិសនី។

o

វមាន្របេយាជន៍ែផ�កេសដ�កិច្រ� បកបេដយសក�នុពលជាេ្រចន

ែដលពក់ព័ន�េទនឹងករមានដំេណរករជូនដំណឹង

និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនែដលបានកំណត់យា៉ងច្បោស់លស់្របកបេដយតមា�ភាព

និងភា�ប់កតព�កិច�ផូ�វច្បោប់

ជាពិេសសពក់ព័នន
� ឹងគេ្រមាងេហដ�រចនាសម�័នខ
� � តធំនានា រួមប�ូ� លទំង ទំនប់វរ ីអគ�ិសនី។
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