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សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុស  លីកដូ 
 

លីកដូ គឺជអងគករសិទធិមនុស ជតិមួយេនកមពុជ។ ចប់ ំងពីអងគករលីកដូ ្រតូវបន
បេងកើតេឡើងេនឆន ំ១៩៩២ អងគករេនះ គឺជអងគករសថិតេនជួរមុខេគកនុងកិចចករពរសិទធិមនុស េន
កមពុជ និងេលើកសទួយករេគរពសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ មរយៈ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
និង ថ ប័ននន។ ករក ងសមិទធិផលរបស់ខ្លួនកនុងអតីតកល លីកដូ បនបន្តេដើរតួជអនក
តសូ៊មតិ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ និងឃ្ល ំេមើលរ ្ឋ ភិបល មរយៈ កមមវធីិសិទធិមនុស ននពីករយិ
ល័យក ្ត លរបស់ខ្លួនេនភមំេពញ និងេន ម ខ ទូទំង១២ េខត្ត-្រកុងេផ ងេទៀត។ 
 

អងគករលីកដូអនុវត្តសកមមភពរបស់ខ្លួន មរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈ 
កមមវធីិឃ្ល េំមើល និងករពរសិទធិមនុស ៈ 
 

 ឃ្ល េំមើលកររេំ ភសិទធិមនុស ែដល្រប្រពឹត្តេ យបុគគលរបស់រដ្ឋ េលើកររេំ ភសិទធិ្រស្ត ី
និងកររេំ ភ សិទធិកុមរៈ បុគគលិកេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើករណីរេំ ភសិទធិមនុស  ែដល
្រប្រពឹត្តេ យបុគគលរបស់រដ្ឋ ចំេពះកររេំ ភបំពនេលើ្រស្តី និងកុមរ េហើយជនរងេ្រគះ្រតូវ
បនផ្តល់េស ជួយេ្រជមែ្រជង មរយៈ ករេធ្វើអន្ត គមន៍ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 
 

 ករ្របឹក ែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ ជនរងេ្រគះ្រតូវបនផ្តល់ជូននូវករ្របឹក
ែផនកចបប់ េហើយចំេពះករណីសំខន់ៗ ទទួលបននូវកិចចករពរែផនកចបប់ ែដលផ្តល់ជូន
េ យ្រកុម្របឹក ែផនកចបប់ និង ្រកុមេមធវកីរពរសិទធិមនុស ។ 

 

 ករឃ្ល េំមើលពនធនគរៈ អនក្រ វ្រជវពនធនគរេធ្វើករឃ្ល ំេមើលពនធនគរចំនួន១៨ េដើមបីេធ្វើ
ករ យតៃម្ល អំពី ថ នភពេនកនុងពនធនគរ និងេដើមបីធនថពិរទុធជនទទួលបននូវតំ ង
ែផនកចបប់។ 

 

 ជំនួយែផនកេវជជ ្រស្តៈ ្រកុម្រគូេពទយផ្តល់េស េវជជ ្រស្តដល់អនកេទស និងម្រន្តីពនធនគរ
ចំនួន១២កែន្លង។ បែនថមពីេលើេនះ ក៏ជួយផ្តល់េស េវជជ ្រស្ត និងបញជូ នជនរងេ្រគះេ យ
កររេំ ភសិទធិមនុស  េទកន់មនទីរេពទយ។ 

 

កមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំ្រទៈ 
 

 ករហ្វកឹហ្វនឺសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ អនកហ្វឹកហ្វឺន និងអនកតសូ៊មតិេធ្វើករអប់រដំល់ 
ធរណជន អំពីសិទធិ្រស្តី និងសិទធិកុមរ បេងកើតប ្ត ញករពរេន មមូល ្ឋ ន និងេធ្វើករ

តសូ៊មតិ េដើមបីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរសងគម និងចបប់។ 
 

 



 

 

 ករតសូ៊មតិជ ធរណៈ និង មសហគមន៍ៈ ករណីរេំ ភសិទធិមនុស ែដលេសុើបអេងកត
េ យ លីកដូ ្រតូវបនចង្រកងទុកេនកនុង្របព័នធទិននន័យេដើមបីឲយមនភពងយ្រសួលកនុងករ
ែស្វងរកព័ត៌មន វភិគ ផលិតជរបយករណ៍ជ្របចំ (ករេបះពុមពជរបយករណ៍ និង 
របយករណ៍េ តទស ន៍)។ 

 
 
ចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង 
 
េ ក្រសីេវជជបណ្ឌិ ត ពុង ឈីវេកក ្របធនអងគករលីកដូ 

សយ ្ឋ នៈ អងគករលីកដូ (សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុស ) 
ផទះេលខ ១៦ ផ្លូវេលខ ៩៩ ជធនីភនំេពញ កមពុជ 
ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/៣៦៤ ៩០១ ទូរ រៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦ 
អីុែម៉លៈ contact@licadho-cambodia.org  
េគហទំព័រៈ  http://www.licadho-cambodia.org/ 



េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល- សងគមសីុវលិកមពុជសថិតេ្រកមករគំ មកំែហង [1] 
 

 

ទិដ្ឋភពទេូទ 

េសចក្តី្រពងចបប់ ស្តីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល1 ែដលបនផ ព្វផ យ 
នេពលថមីៗេនះ បញជ ក់ពីករភ័យខ្ល ចអស់រយៈេពលជយូរមកេហើយ ចំេពះេចតនរបស់រ ្ឋ ភិ
បល ែដលចង់បនចបប់្របេភទេនះេដើមបី្រតួត្រ  ជជងេលើកសទួយ និងព្រងឹង សងគមសីុវលិ។ 
េសចក្តី្រពងចបប់ - ែដលសថិតេនឆង យពីកំរតិកំណត់ៃនបទ ្ឋ នអន្តរជតិស្រមប់ចបប់ស្តីពីវស័ិយ 
មិនទទួលផលកំៃរ - គឺជករគំ មកំែហងយ៉ងធងន់ធងរដល់សងគមសីុវលិកនុង្របេទសកមពុជ កនុងរយៈ
េពលេ្រចើនឆន ំ។ េនេពលែដលករគំ មកំែហង ចទំនងជមនសភពធងន់ធងរបំផុត ចំេពះអនក
ករពរសិទ្ឋិមនុស  ក៏មនក ្ត អវជិជមនយ៉ងធងន់ធងរចំេពះករអភិវឌ សហគមន៍ និងករចូលរមួ
កនុងដំេណើ រករ្របជធិបេតយយកនុងកំរតិទូលំទូ យមួយ។ 

េបើពិនិតយេមើលមួយែភ្លត េសចក្តី្រពងចបប់ ក់ដូចជមនភពវជិជមន េ យកនុងេនះ 
មនករលុបេចលនូវបញញត្តិមនភព្រជុលហួសេហតុមួយចំនួន ែដលរ ្ឋ ភិបលធ្ល ប់េលើកយក
មកជែជកពិភក កនុងអតីតកល។ េទះបីជជយ៉ងេនះក្តី ក៏ចបប់ - ទំងម្រ  និង ម រតីៃន
ចបប់ - េនែតផ្តល់េ យមននូវទុកខេទសៃ្រកែលងដល់សងគមសីុវលិ។ 

កនុងចំេនមបញ្ហ ចមបងៗៃនេសចក្តី្រពងចបប់េនះមនដូចជ៖ 

 ករ ក់កំហិតជខ្ល ំងេលើេសរភីពខងសមគម 

 ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវមនលកខណៈសមុ្រគ ម ញ និងពិបក េហើយដំេណើ រករសំ ប់ករចុះបញជ ី 
្រសបចបប់ជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងសមគម មនលកខណៈពិបក និងគំ ម
កំែហង 

 ផ្តល់អំ ចេ្រចើនហួសេហតុដល់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ែដល ចប ្ត លេ យមនករេធ្វើ
េសចក្តីសំេរចចិត្ត មទំេនើងចិត្ត 

 ល័កខខ័ណ្ឌ ែបបបំពន ែដលត្រមូវឲយអងគករទំងអស់ េធ្វើរបយករណ៍េផញើជូនរ ្ឋ ភិបល 
ែដលជកររេំ ភដល់ឯក ជយភពរបស់អងគករ 

 និងករ ក់កំហិតមិនសមេហតុផល េលើអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបរេទស ែដល ក់ 
ដូចជនំឲយមន នេយបយកមមយ៉ងសេមបើមដល់ជំនួយមកដល់្របេទសកមពុជ 

                                                 
1
 របយករណ៍សេងខបេនះេរៀបចំេឡើងេ យែផ្អក ម អតថបទបកែ្របជភ រអង់េគ្លសៃនចបប់ស្តីពីសមគម និង 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (េសចក្តី្រពងដំបូង) ែដលបនេចញផ យេ យ្រកសួងម ៃផទេនៃថងទី១៥ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១០។ 



[2] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

េនកនុងេសចក្តី្រពងចបប់េនះ បញ្ហ ្រកក់ៗបំផុត មិនែមនជេសចក្តីលំអិតរបស់ចបប់េទ 
បុ៉ែន្តជភពខ្វះខតរបស់ចបប់។ ពកយេពជន៍គម នន័យចបស់ ស់េលើែផនកជេ្រចើនរបស់ចបប់ និង
ភពខ្វះខតខងករករពររបស់ចបប់ បេងកើតឲយមនវ ិ លភពយ៉ងធំ សំ ប់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល 
េ្របើ្របស់ចបប់ មទំេនើងចិត្ត និងេ យភពេ្រជើសេរ ើស េដើមបី ក់កំហិត និង្រតួត្រ េលើករងរ 
របស់្រកុមសងគមសីុវលិ េហើយជពិេសសគឺេដើមបីគំ មកំែហង និងបងកជឧបសគគដល់អងគករទំង

យ ែដលមិនែមនជករេពញចិត្តរបស់រ ្ឋ ភិបល។ 

អ្វីែដលជករ្រពួយបរមភណ៍បំផុតគឺចបប់ ក់ កំហិតែដលមិនធ្ល ប់មនពីមុនមកេលើេសរ ី
ភពខងសមគម ែដលរមួមន ករត្រមូវឲយសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលទំងអស់្រតូវ
ែតចុះបញជ ីជចំបច់ និងករ មឃត់ “ករេធ្វើសកមមភព” េ យ្រកុមទំង យ ែដលមិន
បនចុះបញជ ី។ 

េលើសពីេនះេទេទៀត ករណ៍ែដលេគលបំណងមួយ ៃនេគលបំណងទំងអស់របស់ចបប់ 
(ម្រ  ២) ែចងអះ ងថ ជករេលើកកមពស់ករអនុវត្តសិទធិ និងេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ 
កនុងករបេងកើតសមគម អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដល មពិតេទ ជករ ក់ឲយមននូវឧបសគគ
េ្រចើន ចំេពះករបេងកើតសមគម និងអងគករេទវញិេទ។ ជជងជ្របព័ន្ឋមួយែដលមនភព

មញញ តម្ល ភព និងងយ្រសួលកនុងករចុះបញជ ី ចបប់េនះេធ្វើឲយេមើលេឃើញពីដំេណើ រករសមុ្រគ
ម ញជេ្រចើន សំ ប់អងគករ - ជពិេសសអងគករតូចៗ ែបបសហគមន៍ ែដលេធ្វើករងរេនថន ក់

មូល ្ឋ នផទ ល់ - នឹង្រតូវពុះពរេដើមបីជំនះបនករលំបកែដលត្រមូវេ យចបប់េនះ។ 

ចបប់េ យអំ ចយ៉ងទូលំទូ យ និងឯកសិទធិពិេសស ដល់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល - េ យ
គម នផ្តល់សិទធិេដើមបីប្តឹងជំទស់នឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលេទ។ សិទធិអំ ចេនះ មន
ដូចជ អំ ចកនុងករសេ្រមចថ សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ ែដល ច ឬ

មិន ចចុះបញជ ីបន និងែដល ច ឬមិន ចសថិតេនេ យ្រសបចបប់បន
2 
និងផ្អ កដល់សកមម

ភពអងគករែដលបនចុះបញជ ី រយៈេពលពីមួយេទបីែខ (ឬជអចិៃ្រន្ត ចំេពះអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ

បលបរេទស)
3
។ ជករគំ មកំែហងែថមេទៀតេនះ គឺចបប់ែចងរេបៀបបញឆ ិតបេញឆ ង (េ យមិន

មនភពជក់ ក់) អំពីលទធភពខងវធិនករផ្លូវចបប់្របឆំងនឹងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬ 

សមគម ែដលចត់ទុកថបន្រប្រពឹត្តិេលមើសនឹងលកខន្តិកៈ ឬអនុស រណៈជមួយរ ្ឋ ភិបល
4
 និង 
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េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល- សងគមសីុវលិកមពុជសថិតេ្រកមករគំ មកំែហង [3] 
 

 

ខងតុ ករមនលទ្ឋភពេធ្វើកររ ំ យ ឬបញច ប់សុពលភពេ យបងខំ ចំេពះអងគករកនុង្រសុក 
និងអងគករបរេទស5។ 

បទបបញញត្តិទំងេនះ (និងបទបបញញត្តិដៃទេទៀត) កនុងេសចក្តី្រពងចបប់ ្រតូវែតបនពិនិតយ
េមើលេ យគិតេទដល់បរបិទៃន្របេទសកមពុជ ែដលកនុងេនះរមួមនករខ្វះខតនូវ តុ ករែដល 
ឯក ជយ និង ថ ប័នេផ ងេទៀតសំ ប់ទប់អំ ចរបស់នីតិ្របតិបត្តិ េហើយនិង ្ល ក ន មៃន្របវត្តិ
ជយូរលង់មកេហើយៃនករេធ្វើទុកខបុកេមនញរបស់រ ្ឋ ភិបល - មរយៈករេ្របើ្របស់ចបប់ និង 
មេធយបយេផ ងៗ មិនបន្រតឹម្រតូវ - ចំេពះអនកករពរសិទ្ឋិមនុស  និងសមជិកសងគមសីុវលិ 
ដៃទេទៀត។ 

ជករសំខន់ ស់េដើមបីទទួល គ ល់ថ ចបប់េនះទំនងជ្រតូវេគេ្របើ្របស់េ យេ្រជើស
េរ ើស - ្របឆំងនឹងអងគករជក់ ក់មួយចំនួន ែដលរ ្ឋ ភិបលមិនេពញចិត្ត េ យ រេហតុផល
មួយ ឬេហតុផលដៃទេទៀត - ឧទហរណ៍ ជជងករបិទអងគករ ប់រយែតម្តង។ េនះមិនបនេធ្វើឲយ 
ចរកិ្របកបេ យលបិចកលរបស់ចបប់េនះថមថយេទ ករេ្របើ្របស់ចបប់ មទំេនើងចិត្តេដើមបី 
រកុគួន និងគំ មកំែហងអងគករជក់ ក់មួយចំនួន (ដូចជអងគករទំង យ ែដលបង្ហ ញនូវ 
ទស នៈរះិគន់ដល់រដ្ឋភិបល) នឹងនំឲយមនផលប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ំងដល់សងគមសីុវលិទំងមូល។ 
លទ្ឋផលជចុងេ្រកយគឺករភ័យខ្ល ចមនកន់ែតខ្ល ំងេឡើងៗ េហើយេហតុដូេចនះនំមកនូវករ្រតួត
្រ ខ្លួនេ យខ្លួនឯង និងករ ក់កំហិតេ យសម័្រគចិត្ត េលើករេធ្វើសកមមភពៃនអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល សមគម និង្រកុមដៃទេទៀតកនុងសងគម។ 

្រកុមសងគមសីុវលិទំង យែដលសថិតកនុងេ្រគះថន ក់េ យផទ ល់ េ្រកមចបប់េនះ រមួមន៖ 

 សមគម ឬអងគករ ែដលេធ្វើករងរេលើករតសូ៊មតិ និង/ឬ េធ្វើសកមមភពឃ្ល ំេមើលរ ្ឋ  
ភិបល - ែដលកិចចករេនះជតួនទីយ៉ងសំខន់របស់សងគមសីុវលិេនកនុង្របេទសនន។ 

 អងគករ និងសមគមតូចៗ ែដលគម នលទ្ឋភពបំេពញនូវ ល័កខខ័ណ្ឌ ដ៏តឹងែតងត្រមូវេ យ
ចបប់សំ ប់ករចុះបញជ ី េហតុេនះ អងគករ និងសមគមទំងេនះនឹងគម នលទ្ឋភពបន្ត
ទទួល គ ល់េ យចបប់នូវភព្រសបចបប់។ 

 ្រកុមមិនផ្លូវករ ឬ្រកុមពក់ក ្ត លផ្លូវករ និងប ្ត ញេនថន ក់មូល ្ឋ ន (ជឧទហរណ៍ 
្រកុមៃនកសិករ ្របជេន ទ ឬជនជតិភគតិច) ែដលមិនមនបំណង និងមិនចង់ក្ល យជ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬសមគម ែដល្រកុមទំងេនះ ចនឹង្រតូវបនអជញ ធរ 
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[4] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

មូល ្ឋ នែននំឲយបញឈប់សកមមភពរបស់ពួកេគ េ យទញយកមកេ្របើនូវល័កខខ័ណ្ឌ  ត្រមូវ
ឲយចុះបញជ ីជចំបច់ស្រមប់សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (ែដលល័កខខ័ណ្ឌ
ត្រមូវទំងពីរ្រតូវបនកំណត់និយមន័យទូលំទូ យេពក េនកនុងចបប់) និងករ ម្របម
េលើ “ករេធ្វើសកមមភព” ៃនអងគករ សមគមែដលមិនបនចុះបញជ ី។ 

ចបប់េនះនឹងេធ្វើឲយចុះេខ យដល់ករអភិវឌ សហគម និងករចូលរមួកនុងដំេណើ រករ្របជ
ធិបេតយយ េនកនុងកំរតិទូលំទូ យមួយ ែដលរមួមនសក្ត នុពលៃនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលើ 
លទ្ឋភពៃនសហគម មមូល ្ឋ ន េដើមបីចូលរមួកនុងករអភិវឌ របស់ខ្លួនេ យខ្លួនឯងផទ ល់។ អ្វី
ែដលមនេ្រគះថន ក់ខ្ល ំងេនះគឺថ ម្រន្តីមូល ្ឋ ននឹងេ្របើ្របស់ចបប់េនះេដើមបីគបសងកត់េលើ 
សកមមភពរបស់្រកុម សហគម មមូល ្ឋ ន ឬប ្ត ញ ឬបុគគលជសមជិកសហគមេ យខ្លួនេគ
ផទ ល់ នូវសកមមភពទំង យ ែដល ជញ ធរ “មិន្រតូវករ”។ ្រកុមអនកភូមិ ច្រតវូបនេចទ
្របកន់ពីករេធ្វើសកមមភពមិន្រសបចបប់ េ យ រែតពួកេគមិនបនចុះបញជ ីជសមគម េបើសិន
ជកនុងករណី ែដលពួកេគជួប្របជំុគន  េដើមបីពិភក  ឬែស្វងរកករគំ្រទេលើបញ្ហ សំខន់ចំបច់
ែដលពក់ព័ន្ឋនឹងពួកេគ - ជឧទហរណ៍ដូចជករែចកចយជំនួយរបស់អងគករេសប ង រ
ពិភពេ ក ែផនករអភិវឌ ែដលេលើកេឡើងេ យ្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់កនុងមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគ 
ឬក៏កររេំ ភយកដីធ្លីរបស់ពួកេគ ពីសំ ក់ ្រកុមហុ៊នឯកជន ។ល។ 

ដូចគន េនះែដរ ចបប់េនះ ចមនផលប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ្របេភទដៃទេទៀត ែដល
ចូលរមួគន  េដើមបីតំ ងឲយផល្របេយជន៍រមួរបស់ពួកេគ ឧទហរណ៍ និសិ តម វទិយល័យ 
អនករត់មូ៉តូកង់បី ឬមូ៉តូឌុប អនកេនរស់ នមនជីវតិពីអំេពើរេំ ភ ឬអំេពើហិង កនុង្រគួ រ ឬក៏អនក
ផទុកេមេ គេអដស៍-ជំងឺេអដស៍។ េបើសិនជពួកេគជួបជំុគន េដើមបីពិភក ពីបញ្ហ របស់ពួកេគ េដើមបី
ពយយមជួយគន េទវញិេទមក និងែស្វងរកករគំ្រទចំេពះេស ែដលពួកេគ្រតូវករ េនះពួកេគ 

ចនឹង្រតូវបនបញជ ឲយរ ំ យ ឬបញឈប់សកមមភព ឬក៏ត្រមូវឲយេធ្វើ មនិតិវធីិ (សមុ្រគ ម ញ) ចុះ
បញជ ីជសមគម ឬអងគករ។ ម្តងេទៀត ដំេណើ រករេនះនឹង្រតូវ្រប្រពឹត្តេទេ យេ្រជើសេរ ើស៖ 
ករយរយីែបបេនះ ក់ដូចជនឹងមិនេធ្វើ្របឆំងចំេពះ្រកុម ែដលរ ្ឋ ភិបល គិតថ មិនែមន
ជករបំភិតបំភ័យ ឬរខំនដល់ខ្លួន បុ៉ែន្តនឹងយរយីេលើ្រកុមដៃទ - ឧទហរណ៍ ្រកុមទំង យ  
ែដលរះិគន់រ ្ឋ ភិបលពីករខ្វះខតេស កមមសំ ប់ពួកេគ។ 

េ្រគះថន ក់មនកំរតិខពស់ចំេពះករេ្របើ្របស់ចបប់េនះ េ យមិន្រតឹម្រតូវ មរេបៀបទំង
អស់េនះ េ យ រែតលំហរែដលមនស្រមប់ករចូលរមួគន េដើមបីែស្វងរកករគំ្រទចំេពះផល
្របេយជន៍របស់្របជពលរដ្ឋ មនករ ក់កំហិតយ៉ងចេង្អ តរចួេទេហើយ ជពិេសសេនថន ក់
ភូមិ។ បុគគល និង្រកុម ែដលពយយមេធ្វើឲយមនសំេលងេលើបញ្ហ ែដលប៉ះពល់ដល់ យុជីវតិពួក



េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល- សងគមសីុវលិកមពុជសថិតេ្រកមករគំ មកំែហង [5] 
 

 

េគ - ជពិេសសេបើសិនជពួកេគជំទស់នឹងករចប់យកដីធ្លីរបស់ពួកេគពីអនកជំនួញ អនកមន
អំ ច ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ឬអនកដៃទេទៀត - ជញឹកញយ្របឈមនឹងករគំ មកំែហង យរយី 
ចប់ខ្លួន និងឃំុខ្លួន។ ជឧទហរណ៍ៃនករែដលចបប់្រតូវបនេគេ្របើេ យបំភន់បន្លំេដើមបី្រប្រពឹត្ត
េលើ្របជពលរដ្ឋែបបេនះ គឺេយើងមិនចំបច់េមើលហួសឆង យេទ គឺេមើល្រតឹមែតេលើសកមមជន 
សហគមចំនួន៣៧នក់ ែដលកំពុងែតជប់ពន្ឋនគរ (គិត្រតឹមៃថងទី៣០ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០) េ យ

រែតកិចចខិតខំេ យអហិង របស់ពួកេគ េដើមបីជួយសហគមពួកេគពយយមករពរដីធ្លី របស់
ពួកេគ ឬធនធនធមមជតិបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ទនទឹមគន េនះែដរ ករបេញចញឲយដឹង គឺជលកខណៈែដលេសចក្តី្រពងចបប់េនះ ្រតូវបនេគ 
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ ែដលជករបង្ហ ញពីេចតនរបស់រ ្ឋ ភិបល។ ្រកសួងម ៃផទ ែដលជ 
អនកេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់េនះ បនបេញចញេសចក្តី្រពងចបប់ េនៃថង១៥ ែខធនូ េ យមនរយៈេពល
ែត ៩ៃថងបុ៉េ ្ណ ះ មុនេពលែដល្រកសួងម ៃផទ ែដលកលេដើមេឡើយ មនបំណងេធ្វើករជួប្របជំុ 

ែដលេគេ ថ “ពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ” េនកនុងទី្រកុងភនំេពញ េលើេសចក្តី្រពងចបប់
6
។ 

ស្រមប់រយៈេពលខ្លីបំផុតែដល្រកសួងម ៃផទ េ្រគងផ្តល់ដល់សងគមសីុវលិ និង ធរណជន 
េដើមបីពិនិតយេសចក្តី្រពងចបប់េនះ ក៏ដូចជេចតនរបស់ខ្លួនេដើមបីេធ្វើ “ករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់
ជតិ” មរេបៀបៃនករជួប្របជំុែតរយៈេពលមួយៃថងកនុង ជធនី បង្ហ ញឲយេឃើញតិចតួចពីបំណង
ចង់ឲយមនករពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថន័យេលើចបប់េនះ។ 

បញ្ហ ចមបងៗរបសេ់សចកី្ត្រពងចបប ់

របយករណ៍េនះមិនេធ្វើករទិេតៀនេលើម្រ នីមួយៗៃនេសចក្តី្រពងចបប់េនះេទ បុ៉ែន្ត
េទះជយ៉ង  ក៏ចបប់េនះខ្វះខតខ្លឹម រេ្រចើន ែដលគួរែតជករេគះជួង ជសញញ បន្លឺដល់
អនក្រគប់គន  ែដលចប់ រមមណ៍ពីឯក ជយភពរបស់សងគមសីុវលិេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ែផនកែដល
ជកង្វល់្រតួតគន ទំងេនះ រមួមនៈ 

ករ ក់កំហិតជខ្ល ងំេលើេសរភីពខងសមគមៈ សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជមនេសរភីពខង
សមគមែដលករពរជអន្តរជតិ ្រតូវបន ក់កំរតិ្រជុលហួសេហតុេ យចបប់ មមេធយបយ
េផ ងៗ រមួមនល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវឲយចុះបញជ ីជចំបច់ ដូចែដលបនេពលខងេលើ។ ដូចែដល
អងគករអន្តរជតិជំនញមួយបនេធ្វើករកត់សំគល់ “ថសមគម និងអងគករមិនែមនរដ្ឋភិបល 
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 ្រកសួងម ៃផទ េ្រកយមកបនយល់្រពមពនយេពលៃន “ករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ” ពីៃថងទី២៨ ែខធនូ េទេធ្វើេន 

ៃថងទី១០ ែខមក  ឆន ំ២០១១ វញិែដលករពនយេពលេនះេនែតកនុង្រកបខណ្ឌ រយៈេពលខ្លីស្រមប់សងគមសីុវលិេធ្វើករ 
ពិនិតយ និងេរៀបចំេយបល់ ចំេពះចបប់។ 



[6] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

ច្រតូវបេងកើតជនីតិបុគគល េនះមិនែមនមនន័យថ បុគគល ចត្រមូវឲយបេងកើតជនីតិបុគគលេដើមបី
អនុវត្តេសរភីពខងសមគមេនះេទ។”7 (េនកនុង្របេទសអភិវឌ ជេ្រចើន អងគករមិនែមនរ ្ឋ  
ភិបល សមគម ឬ្រកុមដៃទេទៀត សម័្រគចិត្តេ្រជើសេរ ើសយកករចុះបញជ ី និងក្ល យេទជនីតិបុគគល 
ពីេ្រពះ ជផល្របេយជន៍សំ ប់ពួកេគកនុងករចុះបញជ ី - ពួកេគនឹងមនលកខណៈសមបត្តិទទួល
បនផល្របេយជន៍ ដូចជ ករេលើកែលងពន្ឋ ជឧទហរណ៍ ឬក៏ បងកលកខណៈងយ្រសួលដល់
ពួកេគកនុងកររកមូលនិធិ។) 

ជបែនថមេទៀត ដូចមនពិភក លំអិតខងេ្រកម ដំេណើ រករចុះបញជ ីមនលកខណៈសមុ្រគ
ម ញ និងករផ្តល់អំ ចេ្រចើនហួសេហតុដល់ម្រន្តី (រមួទំងករបដិេសធចុះបញជ ី េ យគម នសិទធិ

កនុងករប្តឹងឧទធរណ៍) ក៏រេំ ភេ យផទ ល់េលើេសរភីពខងសមគម។ ករែចងរបស់ចបប់ 
អំពីចំនួនមនុស បុ៉នម ននក់ែដល្រតូវែតពក់ព័ន្ឋកនុងករបេងកើតអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬសមគម 
ក៏ជកររ ំ ភេលើេសរភីពខងសមគមផងែដរ។ ដូចជករកំណត់កនុងចបប់ថ ្រតូវមនអនកផ្តួច
េផ្តើមយ៉ងេ ច ស់បីនក់ ្រពមេ្រព ងគន បេងកើតអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ខណៈែដលករបេងកើត
សមគម្រតូវមនសមជិក ថ បនិក ២១នក់ យ៉ងតិច។8 (េនះជករពិបកជងករចុះបញជ ីបេងកើត
្រកុមហុ៊នឯកជនេទេទៀត ែដល្រកុមហុ៊នមួយ ចបេងកើត និងចុះបញជ ីកនុង្របេទសកមពុជេ យ្រតឹម

ែតមនបុគគលមួយរបូបុ៉េ ្ណ ះ។
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ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវ និងដំេណើ រករចុះបញជ ដ៏ីសម្ុរគ ម ញៈ ដូចជករទមទរធងន់ធងរេលើ អងគករែដល 
ចង់ចុះបញជ ី េហើយចបប់ផ្តល់នូវដំេណើ រករចុះបញជ ីដ៏ពនយេពល។ ករចុះបញជ ីអងគករមួយ ច 
ចំ យេពលរហូតដល់ ៤៥ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករងរ (ជអបបរម ចំនួន៩សប្ត ហ៍ េ យគម នគិតពី 
ៃថងឈប់ស្រមកជតិ) ឬក៏យូរជងេនះ េបើសិនជម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលែដលមនភរកិចចេលើដំេណើ រករ 
ចុះបញជ ីេនះេដញេ លពីនីតយនុកូលភពៃនសំណំុែបបបទ។10  

                                                 
7
 មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិសំ ប់ចបប់មិនរកផលចំេណញ(ICNL) េយបល់េលើេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម និង អងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ៃថងទី២២ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ ទំព័រ៧។ ICNL ក៏បនដក្រសង់េយបល់ 
របស់តំ ងពិេសសអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីអនកករពរសិទ្ឋិមនុស  េ ក្រសី ហីុ  ជី នី 
ែដលែថ្លងថ “ករចុះបញជ ីមិនគួរជកតព្វកិចចេទ។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលគួរែតបនអនុញញ តិឲយមន និងេធ្វើសកមមភព 
េ យមិនចំបច់មនករចុះបញជ ី េបើសិនជពួកេគមិនចង់ចុះបញជ ីេទ។” 
8
 ម្រ  ៨ និងម្រ  ៩។ 

9
 ចបប់ស្តីពីវធិន និងករចុះបញជ ីពណិជជកមម ឆន ំ១៩៩៥ (ម្រ  ១៧) និងចបប់ស្តីពីសហ្រគសពណិជជកមម ឆន ំ២០០៥ 

(ម្រ  ៨៦)។ 
10

 ម្រ  ១៧ ៃនេសចក្តី្រពងចបប់ ែចងថ ្រកសួងម ៃផទមនរយៈេពលយ៉ងយូរ ៤៥ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ េដើមបីសំេរច 
យល់្រពម ឬមិនយល់្រពមចុះបញជ ី សមគម ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក។ េបើយល់េឃើញថសំណំុែបបបទ 



េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល- សងគមសីុវលិកមពុជសថិតេ្រកមករគំ មកំែហង [7] 
 

 

ល័កខខ័ណ្ឌ លំអិតែដលត្រមូវចំេពះអនក ក់សំណំុែបបបទ នឹងគឺជឧបសគគចមបងមួយ 
ចំេពះអងគករជេ្រចើន ជពិេសសអងគករតូចៗែដលមនសមជិក មតំបន់េគលេ ករងរ និង
អងគករនន ែដលមនមូល ្ឋ នេនតំបន់ជនបទ។11 ដូចជករត្រមូវកំណត់េលើចំនួនមនុស  
ែដល្រតូវែតមន េដើមបីបេងកើតអងគករ (ដូចែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ) ែដលអនក ក់សំណំុែបប

បទ្រតូវភជ ប់ជមួយនូវឯក រយ៉ងេ្រចើនេដើមបី ក់ជូនរ ្ឋ ភិបល
12

 ែដលរមួមន៖ លកខន្តិកៈ 

ស្រមប់អងគករ
13

 េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់ ថ បនិកទំងអស់ លិខិតបញជ ក់ពី សយ ្ឋ ន 
េ យមនករទទួល គ ល់ពីេមឃំុ/េចសងក ត់ៃន “ទី ន ក់ករក ្ត ល” របស់អងគករ14  ្របវត្តិរបូ 
សេងខបរបស់ថន ក់ដឹកនំអងគករ (យ៉ងេ ច ស់ចំនួន៧នក់ កនុងករណីសមគម) កនុងមន ក់ 
ពីរចបប់ និងមនបិទរបូថតទំហំ ៤x៦ និង (ស្រមប់ែតអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល) លិខិត្របកស 
គណនីធនគរ។ កនុងបរបិទៃន្របេទសកមពុជ ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវទំងេនះ - ករបង្ហ ញ ពី សយ ្ឋ ន 
ផ្តល់ឲយនូវរបូថត លិខិតបញជ ក់េចញេ យេមឃំុ ឬអភិបល្រសុក - នឹងនំឲយមនករភ័យខ្ល ច 
កនុងចំេនមអនក ក់សំណំុែបបបទ។ (ជបែនថមេទៀត ករត្រមូវចំេពះ “្របវត្តិសេងខប” ៃនថន ក់ដឹកនំ 

                                                                                                                                                        
“មិន្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ ឬចបប់ននជធរមន” ចបញជូ នេទវញិ និងសំុឲយេធ្វើករែកត្រមូវ និង ក់ពកយសំុជថមី 
ែដល្រកសួងម ៃផទមនរយៈេពលយ៉ងយូរ ១៥ៃថងេទៀត េដើមបីសេ្រមចជចុងេ្រកយេលើសំណំុែបបបទេនះ។ 
(ខណៈេនះែដរ ម្រ  ៣២ ៃនចបប់អនុញញ តិឲយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ មនរយៈេពល 
យ៉ងយូរ ៤៥ៃថង េដើមបសីេ្រមចេលើសំណំុែបបបទរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបរេទស ស្រមប់ករចុះ 
អនុស រណៈ ជមួយរ ្ឋ ភិបល េដើមប្ីរបតិបត្តិករងរកនុង្របេទសកមពុជ។) 

11
 “ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវស្រមប់ករចុះបញជ ីជេ្រចើន កនុងេសចក្តី្រពងចបប់ បង្អ ក់ដល់លទ្ឋភពៃនសមគម ឬអងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភិបល កនុងករសេ្រមចបន នៈជនីតិបុគគល មរយៈដំេណើ រករ្របកបេ យតម្ល ភព” ករកត់សំគល់របស់ 
មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិស្រមប់ចបប់មិនរកផលចំេណញ េនកនុងេយបល់របស់ខ្លួនេលើសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី 
សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទំព័រ៥។ 

12 ម្រ  ១៤ និងម្រ  ១៥ 
13 

ម្រ  ១០ ែចងថ លកខន្តិកៈ្រតូវែតមន៖ េឈម ះ និងសញញ សំគល់របស់អងគករ, េគលបំណង និងទិសេ , វធិនៃន 
ករេ្រជើសេរ ើស ករបញឈប់ ករបេណ្ត ញេចញ ករផ្ល ស់ប្តូរ ករដកហូតតំែណងសមជិក បុគគលិក ្របធន 
និងថន ក់ដឹកនំ, សិទ្ឋិ និងភរកិចចរបស់សមជិក ឬបុគគលិក រចនសមព័ន្ឋ ណត្តិ តួនទី ភរកិចច ករេរៀបចំ និង 
ករ្រប្រពឹត្តេទៃនអងគករដឹកនំនន, អងគករដឹកនំនន រមួមនសននិបត ្រកុម្របឹក ភិបល គណកមម ធិករ 
នយក គណកមម ធិករ្របតិបត្តិ និងអងគករសមមូល, វធិនៃនករ្របជំុ មញញ និងវ ិ មញញៃនអងគករដឹកនំនន, 
្របភពធនធន និង្រទពយសមបត្តិ, វធិនៃនករ្រគប់្រគងធនធន និង្រទពយសមបត្តិ, វធិនៃនករប្តូរេឈម ះ ករប្តូរសញញ  
សំគល់ និងករេធ្វើវេិ ធនកមមលកខន្តិកៈ, និងវធិនៃនកររ ំ យ និងករចត់ែចងធនធន និង្រទពយសមបត្តិ 
េនេពលបន រ ំ យខ្លួន។   

14
 ដូេចនះ េមឃំុ ឬអភិបល្រសុក ច ងំ ឬពនយេពលដល់ករចុះបញជ ីៃនអងគករ េ យករជំទស់មិនផ្តល់នូវលិខិត 
បញជ ក់្របេភទេនះ។ ( គប់ជួនែដលមិនមនករត្រមូវឲយមនករបញជ ក់ទទួល គ ល់ដូេចនះេទចំេពះ សយ ្ឋ ន 
ករយិល័យ្រកុមហុ៊នឯកជន ែដលចុះបញជ ីកនុង្របេទសកមពុជ េ្រកមចបប់ស្តីពីវធិននិងករចុះបញជ ីពណិជជកមម។) 



[8] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

ចបញជ ក់បនថ រ ្ឋ ភិបល ចពិនិតយេផទ ងផទ ត់េលើអនក ក់សំណំុឯក រទំងអស់ ម
មេធយបយ មួយជមិនខន - ជកររេំ ភេលើេសរភីពខងសមគម ែដលអនុវត្តចំេពះជន
្រគប់របូ មិនែមនចំេពះែតជនទំង យ ែដលរ ្ឋ ភិបលចត់ទុកថ សម្រសបេនះេទ។) 

ករយិធិបេតយយមួយកំរតិែថមេទៀត និងជបនទុកដ៏ធងន់េលើអងគករ និងសមគមនន ្រតូវ
បនផ្តល់ឲយេ យល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវរបស់ចបប់ែដលថ “សមព័ន្ឋ” (ៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬ
សមគមែដលបនចុះបញជ ី ែដល “ចូលរមួសហករជមួយគន េដើមបីេគលបំណងរមួមួយ”) ក៏្រតូវែត
េធ្វើ មរយៈដំេណើ រ ករចុះបញជ ី្រសេដៀងគន េនះែដរ។ 

(បទបញញត្តិស្តីពីសមព័ន្ឋ ៃនចបប់េនះ មនភពមិនចបស់ ស់ េ យរេំ ភសិទធិ និង
រេំ ភេសរភីពខងសមគម។ ភពមិនចបស់ ស់របស់ចបប់េនះគឺថ េនេពល ែដល 
សមព័ន្ឋអងគករ ្រតូវត្រមូវឲយចុះបញជ ី។ ជបែនថមេទៀត ខណៈែដលេគអនុញញ តិឲយអងគករ “េធ្វើសហ
្របតិបត្តិករ េដើមបីអនុវត្តគេ្រមង្រសបចបប់ មួយ” េ យគម នករបេងកើតជសមព័ន្ឋជផ្លូវករេទ 
គឺ ត្រមូវឲយអងគករទំងេនះជូនដំណឹងមក្រកសួងម ៃផទអំពីកិចចសហករេនះ។ មិនបន

កំណត់ពីអ្វីែដលបេងកើតជ “គេ្រមង”េនះេទ។
15

 បទបបញញត្តិទំងេនះ េលើកេឡើងពីលទ្ឋភព ែដល
អងគករពីរ ឬេ្រចើន ែដលសហករគន  មមេធយបយនន - ជឧទហរណ៍ ករេធ្វើសិកខ  
ឬករេចញរបយករណ៍ ឬេសចក្តីែថ្លងករណ៍ រព័ត៌មនរមួគន  - ច្រតូវរងករ េចទ្របកន់ពី 

ករមិនេគរព មល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវៃនចបប់ស្តីពីករជូនដំណឹង ឬករចុះបញជ ី។
16

) 

ជចុងេ្រកយ គឺេនកនុងអ្វីែដលជករ ក់បនទុករដ្ឋបលយ៉ងធងន់ទំងចំេពះរ ្ឋ ភិបល 
ទំង្រកុមសងគមសីុវលិ ែដលចបប់ត្រមូវថសមគម អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងសមព័ន្ឋសមគម 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលមន្រ ប់ទំងអស់ ្រតូវែតេរៀបចំសំណំុលិខិតសំុចុះបញជ ី រជថមី 
កនុងរយៈេពល៦ែខ បនទ ប់ពីចបប់េនះចូលជធរមន េបើមិនដូេចនះេទពួកេគនឹងគម នសិទធិេធ្វើ
សកមមភពេទៀតេទ។ អងគករមិែនមនរ ្ឋ ភិបលបរេទស ែដលមិនបនចុះអនុស រណៈជមួយ
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ដូចគន េនះែដរនឹង្រតូវេរៀបចំេធ្វើេធ្វើសំណំុែបបបទ

                                                 
15 ម្រ  ២០ ដល់ ម្រ  ២៤ ្រគបដណ្ត ប់េលើករចុះបញជ ីសមព័ន្ឋអងគករ និងម្រ  ២៧ ត្រមវូឲយមនករជូនដំណឹងដល់ 

្រកសួងម ៃផទអំពី “កិចចសហករ” រ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬសមគម។ 
16 

េហតុផលមួយៃនេហតុផលននែដល មីអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬសមគម ចូលរមួគន ជសមព័ន្ឋ គឺេដើមបីេធ្វើេ យ 
ពួកេគមនករករពរេ្រចើនែថមេទៀត និងេដើមបីកត់បនថយនូវលទ្ឋភពែដលរ ្ឋ ភិបលេលើកយកែតអងគករ មួយ 
មកេចទ្របកន់បកវញិ េនេពលែដលពួកេគេធ្វើករ្រ វ្រជវ ឬបេញចញេយបល់ជ ធរណៈេលើបញ្ហ  
ចំរងូចំ សទំង យ។  េនះ ចពនយល់បនអំពីចំ ប់ រមមណ៍របស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករឃ្ល ំេមើលសមព័ន្ឋ និង 
កិចចសហករដៃទេទៀត រ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬសមគម។ 



េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល- សងគមសីុវលិកមពុជសថិតេ្រកមករគំ មកំែហង [9] 
 

 

ចុះអនុស រណៈែតម្តង ចំែណកឯអងគករបរេទសទំង យ  ែដលមនអនុស រណៈរចួេហើយ 
នឹងេនមនសុពលភព អនុវត្តបន្ត រហូតដល់ផុតេពលកំណត់ៃនអនុស រណៈ។17 

ករផ្តល់អំ ចេ្រចើនហួសដល់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលៈ ករផ ំចូលគន ៃនករ ក់កំហិតេលើ
េសរភីពខង សមគម និងល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវស្រមប់ករចុះបញជ ីេ យចបប់េនះ គឺជករ្របគល់នូវ
អំ ចដ៏ទូលំទូ យដល់្រកសួងននរបស់រ ្ឋ ភិបលមនសមតថកិចចខងករចុះបញជ ី។ (កនុង
ករណីៃនសមគម អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក និងសមព័ន្ឋសមគម និងអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក ករចុះបញជ ីគឺជសមតថកិចចរបស់្រកសួងម ៃផទ។ ចំេពះអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បលបរេទស គឺ្រកសួងករបរេទស និង សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ែដល្រតូវបន្របគល់អំ ច
ឲយ េដើមបីេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើសំណំុែបបបទចុះអនុស រណៈជមួយរ ្ឋ ភិបល េដើមបី្របតិបត្តិករ
ករងរកនុង្របេទសកមពុជ។) ដូចជករកត់សំគល់ពីមុនៗមក ចបប់មិនមនែចងអំពី សិទធិប្តឹងត ៉
ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រកសួងទំងេនះេទ ែដលអំ ចរបស់្រកសួងទំងេនះ 
មនរមួទំងករសេ្រមចេលើករចុះបញជ ីៃនសំណំុែបបបទ និង ករបញជ ឲយមនករផ្អ កសកមមភព
ៃនអងគករែដលបនចុះបញជ ី។18 

អ្វីែដលជករ្រពួយបរមភណ៍បំផុតេនះ គឺកនុងចបប់ មនករខ្វះខតមូល ្ឋ នចបស់ ស់ 
ចំេពះ ករបដិេសធករចុះបញជ ីឲយសមគម ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល។ េហតុេនះ មិនមនផ្តល់ឲយ 
មននូវករករពរ េដើមបីទប់ ក ត់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចមនលកខណៈបំពនេ យ្រកសួងទំង 
េនះ។ សូមបីែតសំណំុែបបបទមិន្រតូវបនបដិេសធទំង្រសុងក៏េ យ ក៏ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវជេ្រចើន 
ស្រមប់ករចុះបញជ ីបនផ្តល់ដល់ម្រន្តីនូវវ ិ លភពមួយកនុងករសេ្រមចថ សំណំុែបបបទមិន 
មនល័កខខ័ណ្ឌ េពញេលញ មករត្រមូវមួយេនះ  ឬក៏មួយេនះ ែដលេកើតេទជេរឿងពនយេពល 
េហើយែដលជករគំ មកំែហង និងេធ្វើឲយពួកេគមនករ ែរក កនុងករបន្តដំេណើ រករៃនសំណំុ 
ែបបបទរបស់ពួកេគ (ជពិេសសចំេពះ្រកុមែដលមនមូល ្ឋ នេន មេខត្ត ែដលគម នមេធយបយ 
េដើមបីេធ្វើដំេណើ រញឹកញប់មក ជធនីភនំេពញ)។ ម្រន្តី ចនឹងេធ្វើេរឿងេនះ មិនែមនែតស្រមប់ 

                                                 
17

 ម្រ  ៥៥ និង ម្រ ៥៦។ 
18

 េសចក្តីសេ្រមចេលើករចុះបញជ ី ្រគបដណ្ត ប់េ យម្រ  ១៦ ដល់ម្រ  ១៩ (ចំេពះ្រកសួងម ៃផទ) និង ម្រ  ៣១ 
ដល់ ម្រ  ៣២ (ចំេពះ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ)។ ្រកសួងទំងេនះ ចផ្អ កសកមមភព 
អងគករកនុង្រសុក និង អងគករបរេទសែដលបនចុះបញជ ី េបើសិនជពួកេគខកខនពីរដង កនុងករ ក់របយករណ៍ 
្របចំឆន ំជូនរ ្ឋ ភិបល (ម្រ  ៥៣)។ សកមមភពរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក ច្រតូវបនផ្អ កកនុង 
រយៈេពលពី មួយេទបីែខ ខណៈែដលអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបរេទស ច្រតូវបញជ ឲយផ្អ កសកមមភពរបស់ពួកេគ 
(កនុងរយៈេពលែដលមិនមនែចងកំណត់កនុងចបប់) ឬក៏ “បញច ប់សុពលភព” ៃនអនុស រណៈរបស់ពួកេគជមួយ 
រ ្ឋ ភិបល។ 



[10] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

េហតុផលនេយបយ និងេដើមបី ផត់េចញនូវអងគករននែដលមិនែមនជករេពញចិត្តរបស់ 
រ ្ឋ ភិបលបុ៉េ ្ណ ះ ែតក៏េដើមបីជំរតិទរ្របក់សំណូកពីអនក ក់សំណំុែបបបទផងែដរ។19 

កង្វល់ជពិេសសគឺថ ចបប់បនឲយអំ ចដល់្រកសួងម ៃផទ េដើមបីកំណត់េលើបញ្ហ ផ្លូវ 
ចបប់ និងធមមនុញញភព ទក់ទងនឹងសំណំុែបបបទសំុចុះបញជ ីរបស់អងគករ។20 ចំណុចេនះគឺេបើកផ្លូវ 
ឲយមនកររេំ ភ និងផ្តល់នូវអំ ចខងពិនិតយនីតយនុកូលេទដល់្រកសួងម ៃផទ ែដល មិន
សម្រសបទល់ែតេ ះស្រមប់រដ្ឋែដលអះ ងពីករេគរព ករែបងែចកអំ ចទំងបី ច់
េ យែឡកពីគន ។ 

េ្រកែតពីចបប់មិនបនផ្តល់ដល់តុ ករនូវ ករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករេលើករចុះបញជ ី 
ចបប់ េនះក៏និយយែបប្រពលៗដល់តុ ករថ ចបងខំឲយផ្អ ក ឬរ ំ យ អងគករកនុង្រសុក និង 
អងគករបរេទស (និងបនកំណត់ពីអ្វីែដលនឹងេកើតេឡើងចំេពះ្រទពយសមបត្តិរបស់អងគករ)។21 មិន
បនែចងអំពី មូល ្ឋ នអ្វីែដលផ្តល់ឲយមនចំ ត់ករេនះេទ។ ភពមិនចបស់ ស់េនះ េលើក 
េឡើងនូវេ្រគះថន ក់យ៉ងពិត្របកដ ែដលបទបបញញត្តិេនះ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីបិទអងគករ 
េពលមន សំេណើ រេទតុ ករពីរ ្ឋ ភិបល េ្រកមេលសថអងគករបន្រប្រពឹត្តអំេពើមិន្រតឹម
្រតូវ។22 

                                                 
19

 កនុង្របេទសែដលេពរេពញេទេ យអំេពើពុករលួយ ដូចជ្របេទសកមពុជ េ្រគះថន ក់ែដលម្រន្តី ចែស្វងរក្របក់ 
សំណូកពីអនក ក់សំណំុែបបបទ គឺមនកំរតិខពស់ ែដលបេងកើតនូវឧបសគគបែនថមេទៀតចំេពះករចុះបញជ ី។ សូមបីែត 
គម នករទមទរយក្របក់សំណូក ក៏េនមនលទ្ឋភពៃនតៃម្លខពស់ហួសេហតុ ៃនតៃម្លផ្លូវករស្រមប់ករចុះបញជ ី 
ែដលនឹងជករ ងំផងែដរដល់ អនក ក់សំណំុែបបបទ។ (ចបប់កំណត់ឲយមនករបង់ៃថ្លចុះបញជ ី ចំេពះសមគម 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងសមព័ន្ឋអងគករ សមគមកនុង្រសុក បុ៉ែន្តមិនបញជ ក់ពីចំនួនទឹក្របក់ ឬក៏កំណត់ថ គួរែត 
្រគបដណ្ត ប់ែតេលើ ចំ យរដ្ឋបល្រសបចបប់េទ។) 

20
 ម្រ  ១៧ ែចងថ ្រកសួងម ៃផទ្រតូវពិនិតយ នីតយនុកូលភពៃនលកខន្តិកៈរបស់អងគករ េហើយម្រ  ១៨ ែចងថ 
្រកសួងម ៃផទ ចកំណត់ ថេតើសំណំុែបបបទសំុចុះបញជ ីមនខ្លឹម រ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ ឬចបប់ននជ 
ធរមន។ 

21 ម្រ  ៤៩ ម្រ  ៥០ និង ម្រ  ៥២។ 
22 ដូចែដលមជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិសំ ប់ចបប់មិនរកផលចំេណញ បនកត់សំគល់ កនុងេយបល់របស់ខ្លួន េលើេសចក្តី 

្រពងចបប់ (ទំព័រ ៨) ថ “េសចក្តី្រពងចបប់ផ្តល់នូវបទ ្ឋ នមិន្រគប់្រគន់ េដើមបីដឹកនំដល់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
របស់រ ្ឋ ភិបលេលើករផ្អ ក ឬបញច ប់សកមមភពអងគករ។ េសចក្តី្រពងចបប់មិនបង្ហ ញពី ករ ក់ែដនកំណត់ ដល់
ករេ្របើ្របស់ ករបញច ប់សកមមភព ថជទណ្ឌ កមមជេ្រមើសចុងេ្រកយេនះេទ។ មិនមនករត្រមូវចំេពះអជញ ធរ 
រ ្ឋ ភិបលឲយផ្តល់ករជូនដំណឹង និងឱកសេដើមបីេធ្វើករែករត្រមូវបញ្ហ  មុនករសេ្រមចផ្អ ក ឬបញច ប់សកមមភព និង
មិនមនករនិយយពីសិទ្ឋិប្តឹងត ៉េ្រកយពីករសេ្រមចផ្អ ក ឬបញច ប់សកមមភពេទ។ េមើលជរមួេលើចំនុចេនះ គឺថ
និតិវធីិៃនករផ្អ ក និង/ឬករបញច ប់ គឺេបើកផ្លូវឲយរ ្ឋ ភិបលេ្របើលបិចបំភន់ និង ចេ្របើមេធយបយេលើស 



េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល- សងគមសីុវលិកមពុជសថិតេ្រកមករគំ មកំែហង [11] 
 

 

ករ្រពួយបរមភចំេពះេហតុផលដូចគន េនះែដរ គឺ្របេយគមួយេទៀត ែដលផ្តល់ឲយ្រកសួង 
ម ៃផទ ឬ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ចចត់វធិនករ ម “ចបប់ជធរ
មន” ចំេពះអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែដល្រតូវបនពិចរ ថ អនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវ មលកខន្តិកៈ ឬ 
អនុស រណៈជមួយរ ្ឋ ភិបល។23 ក៏មិនចបស់ថេតើេយងចបប់មួយ េទ ឬក៏ថអ្វីេទែដល 
បេងកើតបនជករ្រប្រពឹត្តិេលមើសនឹងលកខន្តិកៈ ឬអនុស រណៈ។ េ យ រែតទំហំៃនព័ត៌មន ែដល 
ត្រមូវឲយមនស្រមប់លកខន្តិកៈរបស់អងគករ មនេ្រគះថន ក់ចំេពះបញ្ហ ខុសឆគងបន្តិចបន្តួច េកើត
េចញពីលកខន្តិកៈ ែដល ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យរ ្ឋ ភិបលេដើមបីចត់វធិនករ មផ្លូវចបប់ 
ផ្អ ក ឬបិទអងគករ។ 

ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវឲយេផញើរបយករណ៍ជករបំពនៈ ចបប់ ក់ករទមទរជកំហិតដ៏្រជុល
ហួសេហតុេលើអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងសមគម ឲយេផញើរបយករណ៍ជូនរ ្ឋ ភិបល។ ក៏ត្រមូវឲយ

ក់ជូនរបយករណ៍្របចំឆន ំេទ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករ
អន្តរជតិ និងមនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ស្រមប់ឲយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ឬអជញ ធរសវន
កមមជតិ្រតួតពិនិតយ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល សមគមកនុង្រសុក ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល
បរេទស្រតូវែតជូនដំណឹងដល់រ ្ឋ ភិបល េនេរៀង ល់េពលែដលមនករប្តូរេឈម ះ ករេធ្វើ
វេិ ធនកមមលកខន្តិកៈ ករផ្ល ស់ប្តូរទី ន ក់ករ ឬករផ្ល ស់ប្តូរ ឬបញឈប់បុគគលិក សមជិក ឬេមដឹក

នំ។
24

 អងគករ សមគម ្រតូវែតជូនដំណឹងដល់អជញ ធរ្រកុង ឬេខត្ត េបើសិនជមនេបើក ខ 
ន ក់ករ “ឬេធ្វើសកមមភព” កនុង ជធនីភនំេពញ ឬ មេខត្ត។25 (ចំនុចេនះជករេបើកផ្លូវមួយឲយមន

ករត្រមូវឲយអងគករ សមគម យករណ៍េទអជញ ធរមូល ្ឋ ន ល់េលើក និង ល់េពល ែដលពួក
េគេទកន់ទីកែន្លង មួយេដើមបីេធ្វើសកមមភព មួយ។) 

ករ ក់កំហិតេលើអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបរេទសៈ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបរេទស្របឈម
នឹងករ ក់កំហិតននេ្រកមចបប់េនះ រមួមនករត្រមូវឲយពួកេគ្រតូវែតមនករគំ្រទពី (និងមន
កិចច្រពម្រពងជមួយ) ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល មុននឹង ក់ពកយសំុចុះអនុស រណៈជមួយ ្រកសួង
ករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ សហករជចំបច់ជមួយរ ្ឋ ភិបល គឺជករ ត្រមូវ 
ស្រមប់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបរេទសែដល “្រតូវសហករជមួយ្រកសួង ឬ ថ ប័នរបស់ 
[រ ្ឋ ភិបល] េនេពលេរៀបចំែផនករគេ្រមង អនុវត្ត ្រតួតពិនិតយ និងករបូកសរបុ និង យតៃម្ល 

                                                                                                                                                        
ពីេនះេទៀត។ 

23
 ម្រ  ៥៤។ 

24
 ម្រ  ៤៦ ម្រ  ៤៨ និង ម្រ ៤៤។ 

25
 ម្រ  ៤៣ 



[12] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

លទ្ឋផលសកមមភព ែដលបនអនុវត្តរចួេហើយ”។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបរេទស ក៏ត្រមូវឲយមន 
និងបន្តសុពលភពៃនអនុស រណៈជមួយរ ្ឋ ភិបលេរៀង ល់មួយេទបីឆន ំ ែដល្របសិទ្ឋភព 
របស់ គឺមន មរយៈករចុះអនុស រណៈេឡើងវញិជេទៀងទត់។26 បទបបញញត្តិទំងេនះទំនងជ 
នឹងនំឲយមននេយបយកមមយ៉ងសេមបើមេលើជំនួយបរេទស េហើយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
បរេទសមួយចំនួន - ដូចជអងគករទំង យ ែដលមនបំណងេធ្វើករជចមបងជមួយៃដគូ 
សងគមសីុវលិកនុង្រសុក ជជងជមួយរ ្ឋ ភិបល េដើមបីេលើកកំពស់សមតថភពពួកេគ - ចនឹង្រតូវ 
បដិេសធករអនុញញ តិេលើកិចច្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន។ ដូចែដលអនកជំនញករអន្តរជតិមួយ្រកុម 
ខងចបប់មិនរកផលចំេណញ េធ្វើអ ថ ធិបបយថ “ករចុះបញជ ីអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបរេទស ច 
រមួរតឹេទេ យករពនយេពល និងេ្រកមករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេទ មគំនិតៃនជន មន ក់ 

េ យបំពន និងមនលកខណៈនេយបយ”27។  

បទ ្ឋ នអន្តរជ  

េសចក្តី្រពងចបប់មិន្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិេទ។ ចំេពះចំណុចពិ ្ត រអ៍្វីខ្លះៃនបញញត្តិ 
នន របស់ចបប់េនះែដលរេំ ភបទ ្ឋ នអន្តរជតិ សូមេមើលេយបល់ េលើេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី 
សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យមជឈមណ្ឌ ល 
អន្តរជតិសំ ប់ចបប់មិនរកផលចំេណញ (ICNL) ែដលបនេធ្វើករងរេលើគេ្រមងកំែនទ្រមង់ចបប់ 
សងគមសីុវលិេនកនុង្របេទសេ្រចើនជង១០០។ ជពិេសស េសចក្តី្រពងចបប់ខកខនមិនេគរព 

មបទបញញត្តិស្តីពី េសរភីពខងសមគម ែដលមនែចងកនុងកតិករសញញ អន្តរជតិស្តីពី 
សិទ្ឋិពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ ែដល្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន។ 

មករពិតជក់ែស្តង េសចក្តី្រពងចបប់េនះមនេទេ យសញញ សំគល់ជេ្រចើន ថជ 
ចបប់គបសងកត់េលើអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែដលចបប់្របេភទេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ 
របបមិន្របជធិបេតយយ េនជំុវញិពិភពេ ក េដើមបី្រតួត្រ សងគមសីុវលិ។ កនុងឆន ំ២០០៤ តំ ង
ពិេសសរបស់អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិខងអនកករពរសិទ្ឋិមនុស  េ ក្រសី ហីុ  
ជី នី បនេលើកយកមកបង្ហ ញនូវបញ្ហ ជទូេទៃនចបប់ែដលមនលកខណៈគបសងកត់រេបៀបេនះ 
ែដលរមួមនៈ 

 
                                                 
26 ម្រ  ៣០ ម្រ  ៣៣ ម្រ  ៣៦ និងម្រ  ៣៧។ 

27
មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិសំ ប់ចបប់មិនរកផលចំេណញ េយបល់េលើេសចក្តី្រពងចបប់ ស្តីពី សមគម និង 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ៃថងទី២២ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ ទំព័រ១០។  



េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល- សងគមសីុវលិកមពុជសថិតេ្រកមករគំ មកំែហង [13] 
 

 

 និតិវធីិចុះបញជ ីមនលកខណៈសមុ្រគ ម ញែដលមិនជករចំបច់ និងមនរយៈេពលែវង 

 ក់កំហិតេលើករបេងកើតប ្ត ញ 

 ករបដិេសធករចុះបញជ ីេ យមិនសម្រសប 

 ឯក ជយភពមនែដនកំណត់ៃនអជញ ធរខងករចុះបញជ ី 

 រដ្ឋពិនិតយពិច័យេលើ និង េ្រជ តែ្រជកចូលកនុង ករងរ្រគប់្រគង ទិសេ  និងសកមមភព 
របស់អងគករ 

 យរយី មផ្លូវរដ្ឋបល និងផ្លូវតុ ករ។28 

បញ្ហ ទំងអស់េនះ និងវធិនករគបសងកត់ដៃទេទៀត ចនឹងេចញជលទ្ឋផលពីករ
អនុម័តេលើេសចក្តី្រពងចបប់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលេនះ េនកមពុជ។ េហើយ នឹងមនសភពខ្ល ំង
ែថមេទៀត េ យ រថ្របេទសេនះមននូវក ្ត ទំងអស់ ែដលតំ ងពិេសសៃនអគគេលខធិករ
អងគករ សហ្របជជតិបនេលើកេឡើងថជក ្ត  ែដលអនុញញ តិឲយេកើតមនេឡើងនូវអំេពើហិង
េលើអនកករពរសិទ្ឋិមនុស ៖ 

 ភពេខយយរបស់ចបប់ និងរបស់នីតិវធីិខងផ្លូវចបប់ 

 សមតថភព និងឯក ជយភពរបស់តុ ករ េនមនកំរតិ 

 ខ្វះខតសមបជញញៈ ឬករទទួលខុស្រតូវ កនុងចំេនមអជញ ធរមូល ្ឋ ន ចំេពះករេគរព 
បទ ្ឋ នសិទិ្ឋមនុស អន្តរជតិ និង 

 ភពេខ យ កនុងចំេនមសងគមសីុវលិ។  

                                                 
28
របយករណ៍តំ ងពិេសសអគគេលខធិកអងគករសហ្របជជតិខងអនកករពរសិទ្ឋិមនុស  ហីុ  ជី នី ៃថងទី១ 
ែខតុ  ឆន ំ២០០៤ A/59/401ទំព័រ២។ ស្រមប់ករពិភក េលើបទពិេ ធន៍េនបរេទសជមួយនឹង 
ចបប់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល សូមេមើលផងែដរ ឯក រសេងខបអងគករលីកដូ ចបប់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និង 
ករប្រងក ប េលើអនកករពរសិទ្ឋិមនុស ៖ េមេរៀនអន្តរជតិស្រមប់្របេទសកមពុជ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៨។   



[14] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 

េសចកី្តសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍

េសចក្តី្រពងចបប់េនះស្វះែស្វងេដើមបីដកយកអក រ [កនុងន័យជភ រអង់េគ្លស] “N” 
េចញពី “NGOs” ឬ [កនុងន័យជភ រែខមរ] “មិនែមន” េចញពី “អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល”   
ែដលនឹងេធ្វើឲយ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន [NGOs] ក្ល យេទជអងគកររ ្ឋ ភិបលយ៉ង 
្របសិទ្ឋភព។ ចបប់ េនះបនេមើលរលំងេលើ្រគប់េគលគំនិតស្តីពី អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
សមគម និងតួអងគសងគម សីុវលិដៃទេទៀត ជគំនិតែដលថពួកេគេធ្វើករងរេ យឯក ជយ 
និងមិនគួរ្រតវូបន្រតួត្រ េ យរ ្ឋ ភិបល ថពួកេគមិន ច្រតូវបនបងខិតបងខំឲយសហករជ 
មួយរ ្ឋ ភិបល (ជជងេ យករ េ្រជើសេរ ើស) និងថពួកេគគួរែត្រតូវបនករពរពីករយរយី 
និងករ ក់កំហិតេ យរេំ ភបំពន េលើសកមមភព្រសបចបប់របស់ខ្លួន។ 

ជភស្តុ ងបង្ហ ញថ ចបប់េនះមនេគលបំណងេដើមបីបេងកើតជឧបសគគដល់ករចុះបញជ ី 
សមគម និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល - េធ្វើឲយពួកេគចំ យេពលេវ  និងធនធនេ្រចើនកនុង 
ដំេណើ រករមួយដ៏សមុ្រគ ម ញ េហើយែដលេបើកផ្លូវឲយម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល េធ្វើេសចក្តីសេ្រមច មទំេនើង 
ចិត្ត និងគម នតម្ល ភព - ជជងករព្រងឹងដល់សងគមសីុវលិ។ 

មរយៈករែស្វងរកករ ក់កំហិតេលើេសរភីពខងសមគម និង ក់បញជ ឲយ្រកុមសងគម
សីុវលិ ទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខរ ្ឋ ភិបល ជជងចំេពះ្របជពលរដ្ឋែដលពួកេគមនភរកិចចេធ្វើ
ករបំេរ ើ ចបប់េនះនឹងេធ្វើឲយសហគមននរបស់កមពុជ កន់ែតសថិតេន ច់ឆង យ និងគម នអំ ច។ 
នឹងេធ្វើឲយអនកទំង យ ែដលកំពុងែតេធ្វើករេនកំរតិមូល ្ឋ នមនករ្របឈម - ជអនកែដល

្រតូវបនចត់ថេចញមុខជងេគកនុងករអភិវឌ សហគម - ចំេពះរបំងករយិធិបេតយយ និងមន 
េ្រគះថន ក់ជខ្ល ំងពីករយរយី ករគំ មកំែហង ឬអំេពើ ្រកក់ជងេនះ។  

គួរ្រតូវចងចំថ េសរភីពខងសមគម បេញចញមតិ និងជួប្របជំុ កនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវ
បន ក់ កំហិតជខ្ល ំងរចួេទេហើយ ជពិេសសេនឯកំរតិសហគម។ អនកភូមិមនសំេលងពិត
្របកដដ៏តិចតួចបំផុតេលើ បញ្ហ ែដលប៉ះពល់សុខមលភព និងករអភិវឌ របស់ខ្លួន េហើយ
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និង្រកុមដៃទេទៀតែដលស្វះែស្វងេធ្វើករងរជមួយអនកភូមិេលើបញ្ហ ទំង
េនះ ក៏មនសល់ផ្លូវតិចតួចេដើមបីេធ្វើករងរែដរ។ នរ មន ក់ែដលេគ ចដឹងបនថ ជអនកបង្ក
បញ្ហ ដល់ម្រន្តី មូល ្ឋ ន ឬម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល នឹង្រតវូ្របឈមនឹងករេធ្វើទុកខបុកេមនញ ែដលរមួមនករ
ចប់ខ្លួន និងករឃំុខ្លួន ឬករបំភិតបំភ័យ និងអំេពើហិង ។ េសចក្តី្រពងចបប់្រតូវែតបនពិនិតយ យ
តៃម្ល កនុងបរបិទេនះ។ 

 



េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសមគម  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល- សងគមសីុវលិកមពុជសថិតេ្រកមករគំ មកំែហង [15] 
 

 

អនុ ន ៍

 ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ និងជពិេសស ករពរសិទ្ឋិមនេសរភីពខងសមគម 
រ ្ឋ ភិបល្រតូវធនថ ករចុះបញជ ីអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងសមគម (េ្រកមចបប់េនះ 
ឬចបប់ដៃទេទៀត) គឺ មករសម័្រគចិត្ត និងមិនែមនជករចំបច់េទ។ 

 េដើមបីផល្របេយជន៍ៃនតម្ល ភព និងករចូលរមួកនុងដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ រ ្ឋ ភិបល
គួរែតេប្តជញ ចិត្តេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈេលើេសចក្តី្រពងចបប់េនះ ឲយបន
េពញេលញ និងហមត់ចត់ រមួទំងពិនិតយេមើលថេតើចបប់ែបបេនះ ជករចំបច់ែដរ ឬេទ 
េហើយេបើចំបច់ែមន េតើមនករករពរអ្វីខ្លះ និងផល្របេយជន៍អ្វីខ្លះ ែដលចបប់្រតូវ 
ែចងស្រមប់អងគករែដលេធ្វើករងរេដើមបីផល្របេយជន៍ ធរណៈ។  

 ករពិេ្រគះេយបល់េនះ គួរែតរមួមនទំងករែចកចយយ៉ងទូលំទូ យនូវ េសចក្តី្រពង
ចបប់ ដល់្រកុមសងគមសីុវលិ និង ធរណៈជនទូេទ មតំបន់ជនបទ ក៏ដូចជេន ជ
ធនីភនំេពញ និងផ្តល់ពួកេគនូវេពលេវ  និងឱកស្រគប់្រគន់ េដើមបីពិភក  និងមន
េយបល់ េលើេសចក្តី្រពងចបប់។ 

 ជជំ នដ៏សំខន់ចំេពះករេលើកសទួយ “សិទ្ឋិ និងេសរភីពៃន្របជពលរដ្ឋែខមរ កនុងករ 
បេងកើតសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក” (ដូចែដលមនែចងកនុងេសចក្តី 
្រពងចបប់) រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតេគរពយ៉ងេពញេលញេលើ េសរភីពខងករបេញចញមតិ 
សមគម និងករជួប្របជំុ ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ្របេទសកមពុជ និងចបប់អន្តរជតិ។ 

 ជពិេសស រ ្ឋ ភិបល្រតូវធនឲយ បញឈប់ករចប់ខ្លួន ករឃំុខ្លួន និងករផ្តនទ េទសពីបទ 
្រពហមទណ្ឌ ចំេពះ តំ ងសហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀតែដលអនុវត្តសិទ្ឋិ្រសប
ចបប់របស់ពួកេគ ដូចជសិទ្ឋិខងករបេញចញមតិេ យេសរ ីសមគម និងករជួប្របជំុ ។ 

 សមគម អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក និងបរេទស ្រកុមសងគមសីុវលិដៃទេទៀត និង 
អងគករផ្តល់ជំនួយនន គួរែតេរ ើសយកជំហរ ែដលពួកេគនឹងេធ្វើពហិករចំេពះចបប់ស្តីពី 
សមគម ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល  ែដលមិនមនករករពរ្រគប់្រគន់ដល់ 
ឯក ជយភពរបស់ពួកេគ និងសិទ្ឋិដៃទេទៀតេ្រកមចបប់ជតិ និងចបប់អន្តរជតិ។ 

 


