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សេតុអវីត្តូវបសងកីតតុលាការនិងសាលាក្តី
បរសិាា ន (ECTs)?

• សេចក្តីត្បកាេេតីពីបរសិាា នទីត្កុ្ងរយី ៉ូឆ្ន ាំ១៩៩២បានបញ្ជា ក្់
ស ងីវញិសៅសលីសេចក្តីត្បកាេេតីពីបរសិាា នេនុេសត្កុ្ងេតុក្ខេ
ឆ្ន ាំ១៩៧២និងបញ្ជា ក់្ស ងីវញិថា“ការការពារបរសិាា នត្តូវ
បសងកីតជាចាំណែក្េន៉ូលេួយននដាំសែីរការអភិវឌ្ឍន៍និងេិនអាចយ
ក្េក្ពិចារណាដាច់សដាយណ ក្ស យី”

• សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍ត្បក្បសដាយនិរនតរភាពទី១៦- “ផ្តល់ការទទួល
បានយុតតិធេ៌េត្ាប់ទាំងអេ់ោន និងក្សាងសាា ប័នត្បក្បសដាយ
ត្បេិទធភាពគែសនយយភាពនិងបរយិាប័នយ”។



សេតុអវីត្តូវបសងកីតតុលាការនិងសាលាក្តី
បរសិាា ន(ECTs)?

• ការបាំពុលបរសិាា នបណត្េបត្េួលអាកាេធាតុនិងការបងកការខ៉ូចខាតដល់ត្បព័នធសអ
ក្៉ូ ៉ូេីុសដាយរេួទាំងការបាត់បង់ជីវសាស្តេតចត្េះគឺជាបញ្ជា ត្បឈេបាំផុ្តសៅក្នុង
េតវតសសនះ

• ត្តូវការសៅត្ក្េណដលានចាំសែះដឹងនិងការបែតុ ះបណាត លពិសេេក្នុងការសលីក្
ក្េពេ់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បក្បសដាយនិរនតរភាព

• អនតរក្េមរវាងចាប់បរសិាា ននិងចាប់រដឋបាលចាប់រដឋបបសវែីនិងចាប់ត្ពេមទែឌ
• ត្តូវការដាំសណាះត្សាយបសណាត ះអាេននឬការរក្ាការពារានសារេាំខាន់ណាេ់
ក្នុងេាំែុាំ សរឿងបរសិាា ន



រដឋធេមនុញ្ញត្ពះរាជាណាចត្ក្ក្េពុជា
ាត្ា៥៩៖
រដឋត្តូវរក្ាបរសិាា ននិងតុលយភាពននសភាគត្ទពយធេមជាតិសេយីត្តូវចាត់
ណចងឲ្យានណផ្នការចាេ់លាេ់ក្នុងការត្គប់ត្គង ានជាអាទិ៍ដីធលីទឹក្
អាកាេខយល់ភ៉ូគពភសាស្តេតត្បពន័ធសអក្៉ូ ៉ូេុី ណរ  ថាេពលសត្បងកាតនិង
ឧេម័នថ្មនិងខាច់តប៉ូងថ្មនត្ពសឈីនិងអនុផ្លនត្ពសឈីពពួក្េតវនត្ពេចាា
ជាតិធនធានជលផ្ល។

ាត្ា៧០៖
បទសលមីេទាំងឡាយណដលប ះពាល់ឬទក្ទ់ងនឹងសបតិក្ភែឌ វបបធេេ៌ិល ្
បៈត្តូវផ្តនាា សទេជាទេងន។់



ធេមនុញ្ញអាសា៊ា ន- ណខធន៉ូ ២០០៨
• ធេមនុញ្ញអាសា៊ា នានបញ្ច៉ូ លសោលបាំែងេួយក្នុង
ចាំសណាេសោលបាំែងជាសត្ចនីគឺ៖
– សលីក្ក្េពេ់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បក្បសដាយនិរនតរភាពសដីេបី
ធានាឲ្យានការការពារបរសិាា នតាំបន,់ និរនតរភាព
ធនធានធេមជាតិ, ការអភិរក្សសបតិក្ភែឌ វបបធេ៌និង
គុែភាពខពេ់េត្ាប់ជីវតិេនុេស។

ធេមនុញ្ញអាសា៊ា នាត្ា 1(9)



សតីអវីជាការអភិវឌ្ឍន៍ត្បក្បសដាយនិរនតរភាព? 

បញ្ញតតិសដីេននការអភិវឌ្ឍន៍ត្បក្បសដាយ
និរនតរភាពណដលបានផ្សពវផ្ាយសៅក្នុង
អនាគតរេួរបេ់សយីងគឺជា“ការអភិវឌ្ឍ
ន៍ណដលបាំសពញបានាេតត្េវូការនាសពល
បចចុបបននសដាយេិនត្តូវប ះពាល់ដល់
អនាគតរបេ់ជាំនាន់សផ្សងសទៀតក្នុងការ
បាំសពញតត្េូវការរបេ់ពកួ្សគស យី”។
WCED, 1987.



• ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បក្បសដាយនិរនតរភាពគឺជា“ការ
អភិវឌ្ឍន៍ណដលណក្លេអគុែភាពជវីតិទាំងត្េុង
ទាំងក្នុងសពលបចចុបបនននងិក្នុងសពលអនាគតាេវធិី
ណដលរក្ាដាំសែីរការត្បព័នធសអក្៉ូ ៉ូេុណីដលជីវតិត្តវូ
ពឹងណផ្អក្សៅសល”ី។



ផ្លវបិាក្ណដលសក្ីតសចញេក្ពីការខក្ខាន
េិនបានការពារបរសិាា ន – PRC  



បញ្ជា បរសិាា ន
• ការបងកការខ៉ូចខាតដល់បរសិាា ន(សដាយរាប់បញ្ច៉ូ លទាំងសៅ
សលីេុខភាពេនុេសនិងេតវ) អាចានការលាំបាក្ក្នុងការ
បញ្ជា ក្់បង្ហា ញ

• សគត្តូវការភេតុាងសដាយរាប់ទាំងភេតុាងលក្ខែៈវទិាសា
ស្តេតនិងការភេតុាងននការបងកស ងីនិងការទទួលខុេត្តូវ
សដាយផ្ទា ល់

• ការទទួលខុេត្តូវរបេ់អងគភាពចាប់នាយក្និងាច េ់





ទសនលលក្ខត្ក្េេ Jian River Luoyang







តុលាការពិសេេណផ្នក្បរសិាា ន
• ជាំនាញក្នុងការយល់ដឹងអាំពីបញ្ជា បរសិាា ន
• នីតិវធិីពិសេេក្នុងការសដាះត្សាយេាំែុាំ សរឿងបរសិាា ន

– 90% គួរសដាះត្សាយក្នុងរយៈសពល២ឆ្ន ាំ
• ការដាក់្ទែឌ ក្េមអាចត្តឹេត្តូវាេបទសលមីេ៖

– ការពិន័យ – ការដាក្់ពនធនាោរ– សទេបបញ្ញតតិត្បចាាំឆ្ន ាំ
– ការជ៉ូនដាំែឹងអាំពីការសបាះពុេពផ្ាយ
– យុតតិធេ៌សាត រស ងីវញិ – ការជ៉ូនដាំែឹងអាំពីការេាអ ត
– េាំែងេត្ាប់ការបងកការខ៉ូចខាត
– ការចាំណាយសៅសលីការការសេីុបអសងកត/ការកាត់សទេ



តុលាការពិសេេណផ្នក្បរសិាា ន
• ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៦ានតុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្បរសិាា នចាំនួន
១២០០ក្នុងត្បសទេចាំនួន៤៤សៅថាន ក្់ជាតិឬថាន ក្់រដឋ/សខតត
និងានត្បសទេត្បណេលជា២០សទៀតក្ាំពុងពិភាក្ាឬសធវី
ណផ្នការបសងកីតតុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្បរសិាា ន។

• ានគត្េូជាសត្ចីនសផ្សងៗោន អាំពីតុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្ប
រសិាា នសៅជុាំវញិពិភពសលាក្។តុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្ប
រសិាា នអាចជាតុលាការ(សាខាក្នុងត្បព័នធយុតតិធេ៌) ឬជា
សាលាក្តី(សាខាក្នុងនីតិត្បតិបតតិឬត្ក្េួង)



ក្េពុជា េភាបរសិាា ន

នថ្ នាយក្ដាឋ នបរសិាា នសៅត្គប់
ក្ត្េិត (េរុប២១) ទាំងតុលាការ
ក្ាំព៉ូលនិងតុលាការរដឋបាលក្ាំព៉ូល

បែតុ ះបណាត លសៅ
សត្កាេក្នុងត្បសទេអ៉ូស្តសាត
លី

នីតិវធិីពិសេេេត្ាប់
េាំែុាំ សរឿងបរសិាា ន
២០១០

ា ស េុី តុលាការបរសិាា ន បសងកីតស ងី
តុលាការក្ត្េិតេេព័នធនិង
ក្ត្េិតរដឋេួយចាំនួន

ការបែតុ ះបណាត លផ្តល់
េត្ាប់សៅត្ក្េនបតង

តុលាក្រជាន់ទប៩៥
េត្ាប់បទសលមីេបរសិាា ន

ឥែឌ៉ូ សែេុី េិនានការបសងកីតតុលាការបរសិាា
នសទ។ ត្ក្ុេសៅសត្កាេបានសធវីការ
បែតុ ះបណាត លសៅត្ក្េណផ្នក្បរេិ ្
ថាន

ការបែតុ ះបណាត លនិង
ការផ្តលវញិ្ជញ បនប័ត្ត
ដល់សៅត្ក្េបរិសាា នាាំង
ពីឆ្ន ាំ១៩៩២

តុលាការនត្ពសឈីនងិ
តុលាការជលផ្ល សដាះ
ត្សាយបញ្ជា ទាំងសនះ

េីយា ន់ា ោម ន ណចងសៅក្នុងសេចក្តតី្ពាង
សោលនសយាបាយបរសិាា ន
២០១៧



េវលីីពីន តុលាការពិសេេបសងកីតស ងីក្នុងឆ្ន ាំ
២០០៨។ តុលាការក្ាំព៉ូលបាន
ចាប់យក្យុាត ធិការេួយចាំនួន
េត្ាប់េាំែុាំ សរឿងេាំខាន់ៗ

សៅត្ក្េទាំងអេ់ជា
សេធាវីណដលបានទទួល
ការបែតុ ះបណាត ល

តុលាការថាន ក់្តាំបន់និងថាន ក់្
ត្ក្ុងចាំនួន១១៧។ វធិាន
ពិសេេេត្ាប់តុលាការ
ក្ាំព៉ូលក្នុងេាំែុាំ សរឿងបរសិាា
ន។នីតិវធិីពិសេេ២០១០។

ឥណាឌ សាលាក្តីនបតងថាន ក់្ជាតិ(2010) សៅត្ក្េត្តូវបានណតងាាំង
សដាយរដាឋ ភិបាលថាន ក់្
ជាតិ

េុខង្ហរជាតុលាការរដឋបបសវ
ែី។ យុាត ធិការានក្ាំែត់
ត្តឹេណតចាប់បរសិាា នចេបងៗ
ចាំនួន៧ប ុសណាណ ះ

បា គីសាា ន តុលាការជាំនុាំជត្េះនិងជាន់ខពេ់
ចាំនួន២៥០ត្តូវបានបសងកីតស ងីជា
អងគសៅត្ក្េនបតង

ត្បធានសៅត្ក្េត្បចាាំសខតត
ចាត់ាាំងសៅត្ក្េ

បង់កាល សដេ តុលាការបរសិាា នចាំនួន៣ និង
សាលាឧទធរែ៍ថាន ក់្ជាតិ១



តុលាការពិសេេណផ្នក្បរសិាា ន
• របាយការែ៍UNEP 2016 ក្ាំែត់រក្ស ញីបញ្ជា េាំខាន់ៗ េួយចាំនួន
េត្ាបស់ធីវឲ្យតុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្បរសិាា នានត្បេិទធភាព
– ក្ងវះខាតចាំសែះដឹងរបេ់សៅត្ក្េនិងេាជិក្ចាប់បរសិាា នជាតិនិងចាប់ប
រសិាា នជាតិ

– ការពនារនីតិវធិិរបេ់តុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្បរសិាា ននិងការក្ាំែត់អាំពី
េាំែុាំ សរឿងបរសិាា ន

– ការចាំណាយខពេ់េត្ាប់ភាគីសៅចាំសពាះេុខតុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្បរសិាា ន
– ក្ងវះការក្ាំែត់ជាអាទិភាពសៅសលីេាំែុាំ សរឿងបរសិាា ន
– ដាំសណាះត្សាយេិនត្គប់ត្ោន់
– វធីិសាស្តេតយក្ឈនះចាញ់
– វធិាននិងនីតិវធីិេិនានភាពបត់ណបនេត្ាប់េាំែុាំ សរឿងបរសិាា ន



• 2016 UNEP Report recommends that can be designed to:
– promote the environmental rule of law at the national 

level and international levels and ensure equal access to 
justice (SDG target 16.3)

– develop more effective, accountable and transparent 
institutions at all levels (SDG target 16.6)

– ensure responsive, inclusive, participatory and 
representative decision-making at all levels (SDG target 
16.7)

– ensure public access to information and protect 
fundamental freedoms, in accordance

– with national legislation and international agreements 
(SDG target 16.10) and

– especially promote and enforce non-discriminatory laws 
and policies for sustainable development (SDG target 
16.b).

តុលាការពិសេេណផ្នក្បរសិាា ន



សៅត្ក្េLynch និង Stein របេ់ EAB បានក្ាំែតរ់ក្ស ញីក្ាត នានា សដីេបី
សជាគជយ័របេ់តុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្បរសិាា ន។ ក្ាត ទាំងសនះ ានរេួ
(ណតេិនទនអ់េ់សៅស យី)៖
• សៅត្ក្ុេវជិាា ជីវៈ ណដលយល់ដឹងអាំពីចាបនិ់ងវទិាសាស្តេតបរសិាា ន
• ការហាេឃាតស់ៅសលីការទក្ទ់ងភាគីណតាខ ង និងទាំនាេ់ផ្លត្បសយាជន៍
• វធិានេរសេរចាេ់ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ
• េាំែុាំ សរឿងនិងការេសត្េចចិតតទាំងអេ់ ត្តូវដាក្ឲ់្យរក្បានជាសាធារែៈ
ាេត្បពន័ធអីុនធឺណែត

• ភាពអាចរក្បាន េជឈតក្េម ាេេាំែ៉ូ េពរ
• ការបែតុ ះបណាត លនិងការផ្ទល េ់បត៉ូរក្ិចចេេត្បតិបតតិការ

តុលាការពិសេេណផ្នក្បរសិាា ន



Preston CJ តុលាការណផ្នក្ដីធលីនិងបរសិាា នសៅ NSW បានក្ាំែតរ់ក្ស ញី
លក្ខែៈចាំនួន១២ ននតុលាការនិងសាលាក្តីណផ្នក្បរសិាា នសជាគជយ័៖
• ឋានៈនិងអាជាា ធរ
• ឯក្រាជយភាពពីរដាឋ ភិបាលនិងេិនលសេអៀង
• យុាត ធិការទ៉ូលាំទ៉ូលាយនិងេជឈការ
• សៅត្ក្េនិងេាជិក្ ានចាំសែះដឹងនិងានេេតាកិ្ចច
• ត្បតិបតតិការក្នុងនាេជាតុលាការណដលានឯក្សទេចត្េុះ
• ផ្តល់ឲ្យានការទទួលបានជាំនាញលក្ខែៈវទិាសាស្តេតនិងបសចចក្សទេ

តុលាការពិសេេណផ្នក្បរសិាា ន



• េត្េួលដល់ការទទួលបានយុតតិធេ៌
• េសត្េចបានន៉ូវដាំសណាះត្សាយវវិាទណដលានយុតតិធេ៌ រេ័េ
និងេិននថ្ល

• ណដលស្លីយតបសៅនឹងបញ្ជា បរសិាា ននិងានការជាប់ទក្ទ់ង
• បសងកីតក្រែីយុតតិសាស្តេតសលីក្រែីបរសិាា ន
• បញ្ជា ក្់អាំពីសេចក្តីត្បាថាន និងសបេក្ក្េម
• េុខង្ហរណដលានភាពបតណ់បន នចនត្បឌ្ិត និងផ្តល់គុែតនេល
បណនាេ

តុលាការពិសេេណផ្នក្បរសិាា ន



អាជាា ធរអយយការសលបីញ្ជា បរសិាា ន
• ឯក្រាជយ

– សរៀបចាំេាំែុាំ សរឿង សដាយសយាងាេសេចក្តីណែនាាំក្នុងការសចាទត្បកាន់
– សផ្ទត តសៅសលីេាំែុាំ សរឿងចេបងៗេត្ាបក់ារជាំនុាំជត្េះ

• សាជីវក្េម
• នាយក្ត្ក្ុេេ៊ាុន

– ទែឌ ក្េមណផ្នក្រដឋបាលេត្ាបក់្រែីត៉ូចៗ
– ានធនធានត្គបត់្ោនក់្នុងការជួយដល់ណផ្នក្វទិាសាស្តេត េត្ាបក់ារសធវី
សតេតិ៍និងការបញ្ជា ក្អ់ាំពីេ៉ូលសេតុបណាត ល និងការបងកការខ៉ូចខាត




