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 sm<½n§ExµrCMerOnnigkarBarsiT§imnusS lIkadU 
LICADHO 

CAMBODIAN LEAGUE FOR THE PROMOTION  
AND DEFENSE OF HUMAN RIGHTS 



 

    
សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ    
 

លីកដូ គឺជអងគករសិទធិមនុសសជតិមួយេនកមពុជ។ ចប់តំងពីអងគករលីកដូ 
រតូវបនបេងកតេឡងេនឆន ំ១៩៩២ អងគករេនះ គឺជអងគករសថិតេនជួរមុខេគកនុងកិចចករពរ 
សិទធិមនុសសេនកមពុជ និងេលកសទួយករេគរពសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយតមរយៈ 
រជរដឋ ភិបលកមពុជ និងសថ ប័ននន។ ករកសងសមិទធិផលរបស់ខលួនកនុងអតីតកល 
លីកដូលីកដូលីកដូលីកដូ បនបនតេដរតួជអនកតសូ៊មតិ សរមប់របជពលរដឋ និងឃល េំមលរដឋ ភិបល តម 
រយៈ កមមវធីិសិទធិមនុសសននពីករយិល័យកណត លរបស់ខលួនេនភមំេពញ និងេនតម 
សខទូទំង១២ េខតត-រកុងេផសងេទៀត។ 
 

អងគករលីកដូអនុវតតសកមមភពរបស់ខលួនតមរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈអងគករលីកដូអនុវតតសកមមភពរបស់ខលួនតមរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈអងគករលីកដូអនុវតតសកមមភពរបស់ខលួនតមរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈអងគករលីកដូអនុវតតសកមមភពរបស់ខលួនតមរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈ    
កមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈកមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈកមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈកមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈ    
 

� ឃល េំមលកររេំលភសិទធិមនុសសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភឃល េំមលកររេំលភសិទធិមនុសសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភឃល េំមលកររេំលភសិទធិមនុសសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភឃល េំមលកររេំលភសិទធិមនុសសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភ    សិទធិសិទធិសិទធិសិទធិ    
រសតីរសតីរសតីរសតី    និងនិងនិងនិងកររេំលភសិទធិកររេំលភសិទធិកររេំលភសិទធិកររេំលភសិទធិកុមរៈកុមរៈកុមរៈកុមរៈ    បុគគលិកេធវករេសុបអេងកតេលករណីរេំលភសិទធិមនុសស 
ែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋ ចំេពះកររេំលភបំពនេលរសតី និងកុមរ េហយជន 
រងេរគះរតវូបនផតល់េសវជួយេរជមែរជងតមរយៈ ករេធវអនតរគមន៍ជមួយអជញ ធរ 
មូលដឋ ន។ 

� កររបឹកសែផនកចបប់និងកិចចករពរែផនកររបឹកសែផនកចបប់និងកិចចករពរែផនកររបឹកសែផនកចបប់និងកិចចករពរែផនកររបឹកសែផនកចបប់និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈកចបប់ៈកចបប់ៈកចបប់ៈ    ជនរងេរគះរតូវបនផតល់ជូននូវកររបឹកស 
ែផនកចបប់ េហយចំេពះករណីសំខន់ៗទទួលបននូវកិចចករពរែផនកចបប់ែដលផតល់ 
ជូនេដយរកុមរបឹកសែផនកចបប់ និងរកុមេមធវកីរពរសិទធិមនុសស។ 

� ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ អនករសវរជវពនធនគរេធវករឃល េំមលពនធនគរចំនួន១៨ 
េដមបីេធវករវយតៃមល អំពីសថ នភពេនកនុងពនធនគរ និងេដមបធីនថពិរទុធជនទទួល 
បននូវតំណងែផនកចបប់។    

� ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ រកុមរគេូពទយផតល់េសវេវជជសរសតដល់អនកេទស និងមរនតី 
ពនធនគរចំនួន១២កែនលង។ បែនថមពីេលេនះ ក៏ជួយផតល់េសវេវជជសរសត និងបញជូ នជន 
រងេរគះេដយកររេំលភសិទធិមនុសស េទកន់មនទីរេពទយ។ 

� សវកមមសងគមកិចចៈ សវកមមសងគមកិចចៈ សវកមមសងគមកិចចៈ សវកមមសងគមកិចចៈ រកមុករងរេធវករវយតៃមលពីតរមូវកររបស់ជនរងេរគះ និងរកុម 



 

រគួសររបស់ពួកេគ េហយផតល់ជំនួយជសមភ រៈ និងមហូបអហររយៈេពលខលី។ 
 

កមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈ    
 

� ករហវឹករហវឹករហវឹករហវឹកហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ កហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ កហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ កហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ អនកហវឹកហវឺន និងអនកតសូ៊មតិេធវករអប់រ ំ
ដល់សធរណៈជន អំពីសិទធិរសតី និងសិទធិកុមរបេងកតបណត ញករពរេនតមមូល 
ដឋ ន និងេធវករតសូ៊មតិេដមបីឲយមនករផល ស់បតូរសងគម និងចបប់។ 

� ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករណីរេំលភសិទធិមនុសសែដលេសុប 
អេងកតេដយលីកដូ រតូវបនចងរកងទុកេនកនុងរបព័នធទិននន័យេដមបីឲយមនភពងយ 
រសួលកនុងករែសវងរកព័ត៌មន វភិគ ផលិតជរបយករណ៍ជរបចំ (ករេបះពុមពជ 
របយករណ៍ និងរបយករណ៍េសតទសសន៍)។ 

 
 

ចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង    
    

េលករសីេវជជបណឌិ ត ពុង ឈីវេកក របធនអងគករលីកដូ 
អសយដឋ នៈ អងគករលីកដូ (សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស) 
ផទះេលខ ១៦ ផលូវេលខ ៩៩ រជធនីភនំេពញ កមពុជ 
ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២ ទូរសរៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ 
១០២/២១៧ ៦២៦ 
អីុែម៉លៈ contact@licadho-cambodia.org        
េគហទំព័រៈ     http://www.licadho-cambodia.org/



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ េយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ [1] 

 

១-ទិដឋភពទូេទ 
 

កលពីៃថងទី២៩ ែខកកកដ ឆន ំ២០១១ រដឋ ភិបលបនបេញច ញេសចកតីរពងចបប់ 
េលកទី៣ ៃនចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ជចបប់ែដលមនកររះិ 
គន់យ៉ងខល ំង េហយែដលជថមីមតងេទៀតរដឋ ភិបលេលកបនអះអងថ េសចកតីរពងថមី 
ចុងេរកយេនះ បនេឆលយតបេទនឹងកងវល់ជហូរែហរ ែដលបនេលកេឡងេដយសងគម 
សីុវលិ។ បុ៉ែនតេបបនរកេឡកេមលជំពូកទី១វញិ ែដលជករចប់េផតមដំបូងៃនចបប់េនះ 
េយងនឹងេឃញថេសចកតីរពងចបប់េនះ េធវេអយមនករប៉ះពល់ដល់ករធនអះអង 
ខងេលរបស់រជរដឋ ភិបល។ 

 

ករចុះបញជ ីេនែតជកតពវកិចច ែដលមនន័យថ របជពលរដឋកមពុជមិនអចអនុវតត 
សិទធិជមូលដឋ នរបស់អនកទំងអស់េនះ កនុងករជួបរបជំុ បេញច ញមតិេយបល់ និងករ 
បេងកតជសមគម េដយមិនបនឆលងកត់និតិវធីិចុះបញជ ី របកបេដយភពសមុរគសម ញ និង 
ទទួលបនករអនុញញ តិពីមរនតីរជរដឋ ភិបល ែដលជអនករតវូបនផតល់េអយនូវអំណច 
េដមបីបេងកត ឬរលំយរកមុសងគមសីុវលិេនះេទ។ 

 

ភគេរចនៃនករយល់េឃញរបស់លីកដូ ែដលបនផតល់េនកនុងរបយករណ៍ 
សេងខប ែដលនិយយអំពីេសចកតីរពងេលកទី១ និងេសចកតីរពងេលកទី២ របស់ចបប់េនះ 
េនែតមនភពទក់ទងគន ។1 ដូចគន នឹងេសចកតីរពងេលកទី២ែដរ ករែកែរបែដលបនសល់ 
េនកនុងេសចកតីរពងេលកទី៣ េសទរែតជករតុបែតងលំអរសំបកខងេរកែតបុ៉េណណ ះ។ 
េទះជយ៉ងណក៏េដយ ក៏មនចំនុចសំខន់មួយបនេធវឲយមនករផល ស់បតូររបេសរេន 
កនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣េនះគឺ បនផតល់នូវសិទធិតវ៉ ចំេពះករបដិេសធេលករចុះ 
បញជ ី។ ករបែនថមចំនុចែដលគួរឲយសវ គមន៍េនះ េនែតបនសល់នូវបញហ រតង់ថ ករែដលមិន 
មនកំណត់េពលេវល និងបទដឋ នគតិយុតតិចបស់លស់សរមប់ពិនិតយេលបណតឹ ងតវ៉ទំង 

                                                           
1
 េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ករវភិគចុងេរកយេលេសចកតីរពងេលកទី២, របយករណ៍សេងខបលីកដូ, ែខមីន 

ឆន ំ២០១១ (មនេនេគហទំព័រ http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm =151&pagenb=&filter=-1)។ 
េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ សងគមសីុវលិកមពុជសថិត េរកមករគំរមកំែហង, របយករណ៍សេងខបលីកដូ, ែខធនូ 

ឆន ំ២០១០ (មនេនេគហទំព័រ http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=150&pagenb=&filter=-1)។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ េយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ [2] 

េនះ។ បុ៉ែនតយ៉ងតិចណស់ ក៏ជករឆលុះបញច ងំដ៏សំខន់មួយ េលលទធផលៃនកិចចខិតខំ 
របឹងែរបងកនុងករងរតសូ៊មតិែដលបន និងកំពុងេធវរហូតដល់ៃថងេនះ។ 

 

េនកនុងរបយករណ៍សេងខប ែដលវភិគេលេសចកតីរពងេលកទី១ និងេលកទី២ 
លីកដូ បនពនយល់េកបះកបយអំពី ថេតេសចកតីរពងចបប់េនះ បនរេំលភេសរភីពខង 
ករបេញច ញមតិ ខងករជួបរបជំុ និងខងសមគមរបស់របជពលរដឋកមពុជ ដូចេមតចខលះ 
េហយបនសរេសរេរៀបរប់អំពីគុណវបិតតិសំខន់ៗដូចខងេរកម៖ 

 

១. ចបប់មននូវករដក់កំហិត មនល័កខខ័ណឌ តរមូវសមុរគសម ញ និងផតល់នូវដំេណ រករ 
សំរប់ករចុះបញជ ីរសបចបប់ជអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសមគមមនលកខណៈ 
ពិបក និងបំភិតបំភ័យ។ 

២. ផតល់អំណចេរចនដល់មរនតីរដឋ ភិបល និងមិនបនបេងកតនូវេគលករណ៍ែណនំ 
ែដលអចបណត លេអយមនករេធវេសចកតីសំេរចតមទំេនងចិតត និងបណត លេអយ 
មនករយកតៃមលចុះបញជ ីមិនសមេហតុផល។ 

៣. ដក់ល័កខខណឌ េដយបងខំ ែដលតរមូវឲយអងគករទំងអស់េធវរបយករណ៍េផញជូនរដឋ  
ភិបល ែដលជកររេំលភដល់ឯករជយភពរបស់អងគករ។ 

៤. និងករដក់ករមិតមិនសមេហតុផលេលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស ែដល 
ហក់ដូចជនំឲយមននេយបយកមមយ៉ងេរចនដល់ជំនួយមករបេទសកមពុជ។ 

 

 

 េរកែតពីករវវិឌឍវជិជមនមួយចំនួនមនេនកនុងេសចកតីរពងចបប់ថមីេនះ ករវភិគ 
របស់លីកដូកលពីេពលមុនេលចំណុច ែដលជកងវល់ទំងបួនខងេល គឺេនែតមន 
ដែដលេនកនុងេសចកតីរពងចបប់េនះ។ ករែកែរបេនកនុងេសចកតីរពងេលកទី៣ មនបញហ  
ពក់ព័នធនឹងពីរចំណុចខងេល េទះជយ៉ងណក៏េដយ គឺតរមវូនូវករវភិគបែនថមេទៀត 
េនទីេនះ។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ េយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ [3] 

 

២-ករែកែរបសខំន់ៗ េនកនងុេសចកតីរពងចបប ់
 

  

 ដូចែដលបនេពលខងេល ទិដឋភពចបប់ដ៏គួរខវល់ខវ យបំផុតែដលបនសល់េន 
េសទរែតគម នករែកែរបេសះេនះ គឺករតរមូវេអយមនករចុះបញជ ីជកំហិត និងមិនផតល់ 
េអយមននូវករអនុញញ តិជបេណត ះអសនន ខណៈេពលរង់ចំករសេរមចេលសំណំុែបប 
បទសំុចុះបញជ ី។ េទះបីជយ៉ងណក៏េដយ េបសំឡឹងមួយែភលត បញហ េនះអចនឹងមិន 
ែសតងេចញេអយេឃញទំងរសងុេទ។ មនករបំេពញបែនថម នូវភសបែនថមចំបច់មួយ 
ចំនួនេទេលរបេយគទី១កនុងមរត៦ ែដលេបសិនជអនេដយែឡក អចនំេអយអនក 
ខលះគិតថ ឥឡូវេនះមនករេលកែលងចំេពះករចុះបញជ ី។ តមពិត គឺមិនមនករេលក 
ែលងេទ។ 
 

 គនលឹះេដមបយីល់េលករចុះបញជ ីជកតពវកិចចរបស់េសចកតីរពងចបប់េនះ គឺសថិតេល 
និយមន័យដ៍ទូលំទូលយៃនសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ែដលែចងកនុងេសចកតី 
រពងចបប់។ មរត៤ៃនេសចកតីរពងចបប់ បនកំណត់និយមន័យសមគមសំេដដល់ 
រកុមរបូវនតបុគគលជរបជពលរដឋែខមរ ែដលបនរពមេរពៀងគន បេងកតេឡង េដមបីគិតគូពីផល 
របេយជន៍សមជិក ឬ/និងផលរបេយជន៍សធរណៈ េដយមិនេធវសកមមភពណមួយ 
ទញយកចំេណញមកែចកគន ។ របហក់របែហលគន េនះែដរ េសចកតីរពងចបប់បន 
កំណត់និយមន័យអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុក េដយសំេដដល់រកុមរបូវនតបុគគល 
ជរបជពលរដឋែខមរ ែដលបនរពមេរពៀងគន បេងកតេឡង េដមបីេធវសកមមភពបេរមផល 

របេយជន៍សធរណៈ េដយមិនេធវសកមមភពណមួយទញយកចំេណញមកែចកគន ។2 

 

 េយងរតវូកររតឹមែតជំនួសពកយ “សមគម” និង “អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល” កនុង 
មរត៦ ជមួយនឹងនិយមន័យេចញមកពីកនុងមរត៤ េយងអចេមលេឃញថ េសចកតី 
រពងចបប់បចចុបបននេនែតបនតដក់កំហិតករចុះបញជ ីដែដល។ 

                                                           
2 មួយរេំពចេយងអចេមលេឃញថ និយមន័យពីរេនះមនភពទូលំទូលយ ែដលវអចរតួតគន  - េបរកុមរបជពលរដឋកមពុជមនបំណងេធវករេដមបីផល 
របេយជន៍សធរណៈ េតពួកេគជសមគម ឬជអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល? 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ េយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ [4] 

 

មរតមរតមរតមរត៦៦៦៦: បញញតតិហមឃត់បញញតតិហមឃត់បញញតតិហមឃត់បញញតតិហមឃត់ 
េសចកតីរពងេលកទី២: 
មិនរតូវបនអនុញញ តឲយេធវ 
សកមមភពេនកនុងរពះរជ 
ណចរកកមពុជ ចំេពះ 
សមគមឬអងគករមិនែមន 
រដឋ ភិបលែដលមិនបន 
ចុះបញជ ី ឬចុះអនុសសរណៈ 
រសបតមចបប់េនះ។  

េសចកតីរពងេលកទី៣: សមគម 
ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដល 
មិនបនចុះបញជ ីឬចុះអនុសសរណៈ 
នឹងមិនទទួលបនផលរបេយជន៍
ពីចបប់េនះេទ េហយនិងអចមិន 
េធវសកមមភព ជសមគម ឬជ 

អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល3 េន 

កនុងរពះរជណចរកកមពុជ។4  

បញចូ លនិយមន័យមកពីមរត៤ 
េដមបីេអយយល់ពីមរត៦:  [រកមុ 
របូវនតបុគគលជរបជពលរដឋែខមរ ែដល 
បនរពមេរពៀងគន ...] ែដលមិនបន 
ចុះបញជ ី ឬចុះអនុសសរណៈ នឹងមិន 
ទទួលបនផលរបេយជន៍ពីចបប់ 
េនះេទ េហយអចមិនេធវសកមមភព 
ជ [រកុមរបូវនតបុគគលជរបជពលរដឋ 
ែខមរែដលបនរពមេរពៀងគន ...] 
េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ។ 

 

 

 

 ដូេចនះ ពកយបែនថមេនកនុងឃល ទីមួយៃនមរត៦ បងហ ញេអយេឃញថ គម នអវីេរក 
ែតពីករខិតខំេដមបបិីទបំងេគលបំណងសំខន់របស់ចបប់ េដយបេងកតេអយមននូវ 
ទំរង់ករៃនករចុះបញជ ីជកតពវកិចច។ តមពិតេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣េនះ លុបេចល 
នូវកិចចខិតខំមួយ ែដលមនេនកនុងេសចកតីរពងេលកទីពីរ គឺករេបកេអយមនករេលក 
ែលងកនុងករចុះបញជ ី ចំេពះ “អងគករមហជនែដលបេងកតេឡងេនតមមូលដឋ ន មិនរសប 
តមលកខខ័ណឌ ែដលមនែចងកនុងចបប់េនះ េហយេធវសកមមភពរសបតមចបប់ននជធរ 
មន េដមបីជួយគន េទវញិេទមក។” ករេលកែលងករចុះបញជ ីេនកនុងេសចកតីរពងចបប់ 
េលកទី២ តមពិតសំេដេល “អងគករមហជន” ជពកយ ែដលរតវូបនេរបរបស់កនុង 
សម័យកុមមុយនិសតទសវតសរឆ៍ន ំ១៩៨០។ ករេលកែលងែដលបងកប់េដយភពអថ៌កំបំង 
េនះ ក៏មិនេឃញមនេទៀតេទកនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣។ 

 

េទះជកនុងករណីណក៏េដយសួរថ ករែដលតំរវូេលករចុះបញជ ីែដលជកតពវកិចច 
សថិតេនេរកមចបប់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលេនះ បនទុកឲយរកមុមួយចំនួន 

                                                           
3
 ឃល  “អចមិនេធវសកមមភពជសមគម...” កនុងបញញតតិេនះមនករពនយល់ថៈ “អចមិនេធវសកមមភពកនុងនមជ សមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលេន 

កនុងរពះរជណចរកកមពុជ។” លីកដូេជឿជក់ថ “ជសមគម” គឺជករពនយល់រតឹមរតូវេរចនជង។ េទះបីជយ៉ងណ ក៏ករពនយល់មូយណក៏េដយក៏ 
មិនបនអនុញញ តេអយមនករេលកែលងចំេពះករចុះបញជ ីជកតពវកិចចែដរ េនេពលែដលពិនិតយរពមគន ជមួយមរត៤ ដូចែដលបនេរៀបរប់ ខងេល។ 
4
 មរត៦ បចចុបបនន មនបែនថមឃល ទី២ផងែដរ ែដលេលកែលងចំេពះអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស ែដលេធវសកមមភពតិចជងមួយឆន ំ គិតពីៃថងចុះ 

អនុសសរណៈ បុ៉ែនតតរមូវេអយមនករបញជ ក់ជលយលកខអកសរអំពីគេរមងជំនួយរយៈេពល និងទីតំងេធវសកមមភពរបស់ពួកេគដក់េទរកសួងករ 
បរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ។ លីកដូ ពិចរណេលករេលកែលងចំេពះអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសេនះ ថជករែកែរបដ៏វជិជមន។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ េយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ [5] 

និងរកុមនីតិបុគគលមិនរករបក់កំៃរមួយចំនួនេទៀតេធវយ៉ងដូចេមតច? េនខណ:េពលែដល 
រកុមទំងេនះ ក៍មនកំណត់ផងែដរកនុងរកមរដឋបបេវណី ែដលរកមេនះរតូវបនដក់េអយ 
អនុវតតកនុងកំឡុងេពល២ឬ៣ែខនេពលថមីៗមកេនះ?5 មរត៤៦ ដល់មរត ១១៨ ៃនរកម 
រដឋបបេវណី មនបញចូ លយ៉ងលំអិតរចួេហយនូវទរមង់ករចុះបញជ ីេដយសម័រគចិតត រមួមន 
ទំងលកខខណឌ តរមូវសរមប់ករបេងកត និងករចុះបញជ ីទំងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុង 
រសុក និងបរេទស និងសមគម និងមនបញញតតិរគប់រគងេលករចុះបញជ ី ករចត់ែចង ករ 
រលំយ និងករជរមះបញជ ី។6 

 

ជករសំខន់េដមបកីត់សំគល់ផងែដរថ េសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ រតូវបនដក់ 
រតលប់េរកយវញិនូវរយៈេពល ៤៥ៃថង ៃនៃថងេធវករ គឺយ៉ងតិចណស់៩សបត ហ៍ េបគម ន 
ៃថងឈប់សំរកបុណយជតិេផសងៗ សរមប់រដឋ ភិបលទទួល ឬបដិេសធែបបបទសំុចុះបញជ ី 
សមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។ ករែកែរបេនះមនភពវជិជមនែមន បុ៉ែនតេនែត 
មនរយៈេពលយូរេពក េបគិតជមួយនឹងករែដលចបប់ែចងពីករហមឃត់សកមមភព 
របស់រកមុែដលមិនចុះបញជ ី។ អរស័យេលៃថងបុណយជតិ រយៈេពលកំណត់េនះអចរតវូបន 
ពនយេលសពីរយៈេពល៣ែខ កនុងអំឡុងេពលដំណច់ឆន ំ។ មិនមនេហតុផលអវី ែដល 
អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសមគម មិនរតវូបនអនុញញ តេអយេធវសកមមភព ខណៈ 
េពលរង់ចំេសចកតីសេរមចេលករចុះបញជ ីេនះេទ ពីេរពះថសរមប់រកុមហុ៊នឯកជន 
ទទួលបននូវករអនុញញ តិែបបេនះ តមមរត២៦ ៃនចបប់សតីពីវធិនពណិជជកមម និងករ 
ចុះបញជ ីឆន ំ១៩៩៩ ែដលបនេធវវេិសធនកមម។ 
    

អំណចេរចនរបស់មរនតីរដឋ ភិបលៈអំណចេរចនរបស់មរនតីរដឋ ភិបលៈអំណចេរចនរបស់មរនតីរដឋ ភិបលៈអំណចេរចនរបស់មរនតីរដឋ ភិបលៈ    
 

ចបប់េនះបនតផតល់អំណចខល ំងេពក ដល់រកសួងរបស់រដឋ ភិបលកនុងករងរចុះ 
បញជ ី។ កររពួយបរមភបំផុតេនះគឺ េលករខវះមូលដឋ នចបស់លស់របស់ចបប់ សរមប់ករ 
បដិេសធករចុះបញជ ីេអយសមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។ ដូេចនះ េនែតមិនមន 
ករករពរជមុន េដមបីទប់សក ត់ករេធវេសចកតីសំេរចចិតតតមទំេនងចិតតរបស់រកសួង។ 

                                                           
5
 ចបប់សតីពីករអនុវតតរកមរដឋបបេវណី រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១។ ចបប់េនះខលួនឯង ផតល់េអយមនកររង់ចំរយៈេពល៦ែខ 

រហូតដល់វមនអនុភពអនុវតត។ 
6
 កនុងមរត៤ ក៏មិនមនកិចចខិតខំេដមបីសរមបសរមួលនិយមន័យដ៏ទូលំទូលយរបស់វ ជមួយនឹងេសចកតីរពងចបប់ សតីពីសហជីព ែដលបចចុបបននកំពុងែត 

សថិតកនុងកិចចដំេណ កររបស់និតិបញញតតិ។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ េយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ [6] 

េទះបីជ ែបបបទសំុចុះបញជ ី មិនរតូវបនបដិេសធទំងរសុងក៏េដយ ក៏លកខខ័ណឌ តរមូវជ 
េរចនចំេពះករចុះបញជ ី និងករេធវរបយករណ៍េនះ ផតល់ឱកសដល់មរនតីកនុងករសំេរច 
ថ សំណំុែបបបទមិនបំេពញតមលកខខណឌ រតឹមរតូវ បងកេអយមនករពនយេពល ែដលជ 
ករបំភិតបំភ័យ និងេធវេអយមនកររញួរកនុងករបនតដំេណ រករសំណំុែបបបទ ឬ 
សកមមភព (ជពិេសស រកុមមនមូលដឋ នេនតមេខតត ែដលគម នមេធយបយេធវដំេណ រ 
ញឹកញប់មកកន់រជធនីភនំេពញ)។7 

 

េទះបីជយ៉ងណក៏េដយក៏េសចកតីរពងេលកទី៣ មនបញចូ លនូវសិទធិបតឹងតវ៉ េន 
េពលែដលរដឋ ភិបលបដិេសធករចុះបញជ ីសមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។8 េនះគឺ 
ជេសចកតីបែនថមដ៏គួរឲយសវ គមន៍។ ែតជករគួរេសកសត យ បញញតតិេនះមិនបនផតល់នូវ 
េគលករណ៍ែននំជក់លក់ សរមប់ករបដិេសធករចុះបញជ ី ឬបទដឋ នចបប់សរមប់ករ 
បតឹងតវ៉េទ។ េហយក៏មិនបនែចង ជក់លក់ពីរយៈេពលែដលបណតឹ ងតវ៉រតូវេលកយកមក 
សវនករែដរ។ េដយសរែតចបប់ បនតកំហិតេលករចុះបញជ ី និងែចងចបស់ពីករហម 
ឃត់សកមមភព ឬរបតិបតតិករ មុនមនករយល់រពមេលករចុះបញជ ី ដូេចនះរយៈេពល 
កំណត់សវនករេលបណតឹ ងតវ៉ គួរែតរតវូបញជ ក់េអយបនចបស់លស់។ មនករែចង 
យ៉ងជក់លក់េលករកំណត់រយៈេពលទក់ទងនឹងករអនុញញ ត ចំេពះកររតតួពិនិតយ 
សំណំុែបបបទសំុចុះបញជ ីែដលមនរយៈេពលយ៉ងយូរ និងចំេពះអងគករែដលរតូវបន 
ហម ឃត់ពីករេធវសកមមភពខណៈែដលកំពុងរង់ចំេសចកតីសំេរចេលសំណំុែបបបទ។ 

                                                           
7
 េសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ ក៏ដូចជេសចកតីរពងេលកទី២ អនុញញ តេអយរកសួងមហៃផទ េធវរបតិភូកមមករចុះ បញជ ីសមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ  

ភិបលកនុងរសុក េទេអយរដឋបលថន ក់េរកមជតិ។ (សូមអន មរត៧ កនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ និងមរត២០ កនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទី២។) 
េរកមចបប់េនះ ករេធវរបតិភូកមម េទះជយ៉ងណេនែតអរស័យេលករកំណត់របស់រកសួងមហៃផទ។ 
8 

សូមអន ពរងងេលកទី៣ៃនចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល មរត១៧។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ េយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ [7] 

 

៣. េសចកតីសននិដឋ ន និងអនុសសន ៍
 

េសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ៃនចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល 
េនែតជអតថបទចបប់របកបេដយគុណវបិតតិជខល ំង ែដលេគលបំណងចបស់លស់របស់ 
ចបប់េនះ គឺេដមបីែតរតតួរតេលសងគមសីុវលិ។ វមនភពចបស់លស់តំងែតពីមនករ 
េចញផសពវផសយ នូវេសចកតីរពងេលកទីមួយមកេម៉លះ ែដលចបប់េនះមនេគលបំណង 
បេងកតឧបសគគដល់ករសថិតេនរបស់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល តមរយៈ 
លកខខណឌ តំរវូៃនករចុះបញជ ី និងករដក់របយករណ៍ ែដលជករេធវេអយអនកទំងេនះ 
ចំណយេពលេវល និងធនធនដ៏សំខន់េនកនុងដំេណ រករដ៏សមុរគសម ញ របឈមនឹងករ 
េធវេសចកតីសំេរចចិតតតមទំេនងចិតត និងមិនរតឹមរតូវពីសំណក់មរនតីរជរដឋ ភិបល ជជង 
ករពរងឹងដល់សងគមសីុវលិ។ េសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ េនែតមិនេដះរសយចំេពះ 
បញហ េនះេនេឡយ។ 

 

ជថមីមតងេទៀត ចូរចងចំថ េសរភីពខងសមគម បេញច ញមតិ និងជួបរបជំុេនកនុង 
របេទសកមពុជ មនករដក់កំហិតយ៉ងខល ំង 
រចួេរសចេទេហយ ជពិេសសេនកំរតិ 
សហគមន៍។ របជពលរដឋធមមត រតូវបនេគ 
ដក់កំហិត េលលទធភពបេញច ញមតិេយបល់ 
អំពីបញហ  ែដលប៉ះពល់ដល់សុខមលភព 
និងករអភិវឌឍ។ ចំែណកឯ រកុមអងគករមិន 
ែមនរដឋ ភិបល និងរកមុដៃទេទៀតែដលខិតខំ 
របឹងែរបងគំរទ និងេធវសកមមភពជមួយអនក 
ទំងេនះ គឺសថិតកនុងបរយិកសករងររបកប 
េដយកររតឹតបតិ។ អនកណមន ក់ ែដលរតូវ 
បនេមលេឃញថ មនកររបឈមចំេពះ 
អជញ ធរមូលដឋ ន ឬមរនតីរដឋ ភិបល អនកេនះ 
អចនឹងទទួលនូវករេធវទុកខបុកេមនញ េដយរមួ 
មនករចប់ខលួន ករឃំុខលួន ករបំភិតបំភ័យ 

 

របជពលរដឋែខមរមនេសរភីពខងករបេញច ញមតិ 
របស់ខលួន េសរភីពខងសរពត៌មន េសរភីពខង 
ករេបះពុមភផសយ និងេសរភីពខងកររបជំុ។... 
 

--មរត៤១ រដឋធមមនុញញរពះរជណចរកកមពុជ 
 

របជពលរដឋែខមរមនសិទធិបេងកតសមគម និងគណ 
បកសនេយបយ។ សិទធិេនះរតូវកំណត់កនុងចបប់។ 
 

--មរត៤២ រដឋធមមនុញញរពះរជណចរកកមពុជ 
 

ជនរគប់របូមនសិទឋិចូលរមួជសមគមេដយេសរ ី
ជមួយអនកដៃទ រប់បញចូ លទំងសិទឋិបេងកតសហជីព 
និងសិទឋិចូលជសមជិកសហជីព េដមបីករពរផល 
របេយជន៍របស់ខលួន។  
 

--មរត២២ កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទឋពលរដឋ 
និងសិទឋិនេយបយ ែដលរបេទសកមពុជបនផតល់ 
សចច ប័ន។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ េយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៣ [8] 

និងអំេពហិងស។ ដូេចនះករពិនិតយវយតៃមលេលេសចកតីរពងចបប់េនះ រតូវែតេធវេឡង េដយ 
គិតេទេលបរបិទេនះ។ 

 

ដូចកលពីេលកមុនៗែដរ លីកដូ សូមផតល់អនុសសន៍ដូចខងេរកមៈ 
 

� ករចុះបញជ ី រតូវែតេធវេឡងេដយសម័រគចិតត។ បញញតតិចបប់ែដលដក់ករចុះបញជ ីជកតពវ 
កិចច ជកររេំលភេលរដឋធមមនុញញរបស់របេទសកមពុជផទ ល់ រពមទំងបទដឋ នអនតរជតិ 
និងសនធិសញញ អនតរជតិជេរចនេទៀត ែដលរបេទសកមពុជបនផតល់សចច ប័ន។ េធវឲយ 
ចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល មិនរសបេទនឹងចបប់កមពុជមួយ 
ចំនួនេទៀត េធវេអយមនករយល់រចឡំ មិនអចរករចកេចញបនតមមេធយបយ 
ចបប់សរមប់រគប់រកុមទំងអស់ ែដលមនបំណងចង់ចូលរមួរបជំុ ឬអនុវតតសកមមភព 
តមរេបៀបទូលំទូលយមួយ េនកនុងរបេទសកមពុជ។ 

� ចបប់គួរែតបញជ ក់ថ អងគករ និងសមគម រតូវបនអនុញញ តជបេណត ះអសននេអយ 
េធវសកមមភព ខណៈែដលកំពុងែតរង់ចំេសចកតីសំេរចេលសំណំុែបបបទសំុចុះបញជ ី។ 

� រដឋ ភិបលរតូវែតបញជ ក់េអយចបស់លស់អំពីេហតុផលៃនករមនចបប់េនះ ជ 
ពិេសស េដយេយងេទេលករែដលមនរកមរដឋបបេវណីឆន ំ២០០៧ របស់កមពុជរចួ 
េហយ។ របសិន េបរគន់ែតសំអងេលេគលបំណង ែដលមនែចងកំណត់កនុងមរត២ 
ៃនេសចកតីរពងចបប់េនះ មិនរគប់រគន់ និងមិនអចទទួលយកបនទំងរសុងេឡយ។ 
េដយេហតុថ អវីែដលបនបញជ ក់កនុងមរត២េនះ គឺរបជពលរដឋកមពុជមនរចួេទ 
េហយ តមរយ:រដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ។9 ករែចងពីេហតុផលដ៏សម 
រសបនឹងជួយេអយអនកតក់ែតងចបប់របស់កមពុជ មនលទធភពពិនិតយវយតៃមល េល 
េគលបំណងរបស់ចបប់ែដលមនែចង និងកំណត់ថេត មនគុណតៃមល ឬសមនឹង 
ទទួលបនករែកែរប។ 

 

□□□    
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 សូមអន មរត២ ៃនពរងងេលកទី៣ ៃនចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។ 


