
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េសច�តរពងចបបស់តីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ �បលៈ  

ទសសនៈមយួចនំនួេលីេសច�តរពងចបបទ់ី៤ 
 

របយករណ៍សេងខប 

ែខធនូ ឆន ំ២០១១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ    (CCFC) 
សមគមរបជធិបេតយយឯករជយ ៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណត ញយុវជនកមពុជ 

(CYN) និងអងគករសម័ពនធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) 
 



 

កលរបវតតៃនអងគករសងគមសុវីិល 
    
បណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) គឺជបណត ញកសិករែដលរតូវបនបេងកតេឡងកនុង 
េគលបំណងជួយេលកកមពស់ផលិតផលកសិកមម និងករពរផលរបេយជន៍ជូនកសិករ 
ែខមរ។ FNN រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ២០០៣ េដយកសិករមួយរកុម និងបនចប់ 
ដំេណ រករមក េដយបនទទួលករជួយេរជមែរជងពីមជឈមណឌ លសិកស និងអភិវឌឍន៍ 
កសិកមមកមពុជ (អងគករេសដក)។ បចចុបបននេនះ FNN កំពុងរបតិបតតិករេនកនុងេខតតចំនួន 
១៤ ទូទំងរបេទស ែដលមនសមជិកជសមគមចំនួន ១,១០៧ សមគម និងសមជិក 
ជបុគគលសរបុជង ៥០,០០០នក់។ 
 
េលក ប៉ន សុភព នយករបតិបតតិបណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) 
អីុែម៉ល: pansopheap@gmail.com 
ែវបសយ: www.fnn.org.kh 
 
សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) រតូវបនបេងកតេឡងេនៃថងទី១១ ែខមករ 
ឆន ំ២០១១ តមរយៈសហគមចំនួន ១២ ែដលេធវកររមួគន  េដមបីចងអុលបងហ ញពីសិទធិដីធលី 
ធនធនធមមជតិ និងករបេណត ញេចញេដយបងខំ ែដលេកតេចញមកពីគេរមងអភិវឌឍ 
ននែដល ប៉ះពល់ដល់កររស់េនរបស់កសិករ។ បចចុបបននេនះ CCFC កំពុងេធវករងរជ 
មួយនឹងសហគមន៍ចំនួន ៧៤ ែដលជតំបន់មនករប៉ះពល់ែដលមន ១០ េខតត ជតំបន់ 
េគលេដ។ 
 
េលក េថង សេវឿន អនកសរមបសរមលួសមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ        
អីុែម៉ល: ccfc.cambodia@gmail.com 
 
សមគមរបជធិបេតយយឯករជយ ៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA)    រតូវបនបេងកតេឡងេន 
ៃថងទី៣០ ែខេមស ឆន ំ២០០៥ េដយរកមុកមមករេសដឋកិចចេរករបព័នធ ដូចជរកមុអនករត់មូ៉តូ 
អនកេបកបររថយនតឈនួល អនកេបកបរមូ៉តូកង់បី អជីវករ អនកបេរមករងរកនុងេភជនីយដឋ ន 
និងអនកផសពវផសយរសេបៀរ កនុងេគលបំណងេលកកមពស់សិទិធេសរភីពរបស់កមមករ។ 
សមគម ក៏បនកសងសមតថភពតមរយៈករផតល់ករអប់រដំល់សមជិករបស់ខលួនសតីពី 
ចបប់ករងរទក់ទងនឹងវស័ិយទំងេនះ បូករមួទំងសុខភព និងសុវតថិភព។ សមគម ក៏ 
សកមមកនុងករេធវករតសូ៊មតិេដយសនតិវធីិេលកកមពស់ករេគរព និងករពរសិទធិមនុសស 
កនុងរបេទសកមពុជ។ បចចុបបននេនះ IDEA មនសមជិកជបុគគលចំនួនជង ៣,៥០០ នក់ 
កនុងេខតតចំនួន៥។ 



 

េលក េហង សំអ៊ន , អគគេលខធិករ IDEA 
អីុែម៉ល: ideacambodia@gmail.com 
ែវបសយ: www.ideacambodia.org 
 
បណត ញយុវជនកមពុជ (CYN) រតូវបនបេងកតេឡងេនៃថងទី៣១ ែខតុល ឆន ំ២០០៩ េដយ 
រកុមនិសសិត និងយុវជនេដមបីផតួចេផតមគំនិតជួយពរងឹងអំណចយុវជន និងេលកទឹកចិតតឲយ 
មនករចូលរមួកនុងករអភិវឌឍន៍របេទសកមពុជ។ បណត ញេធវករជមួយនឹងរកុមយុវជន 
េនតមវទិយល័យ និងសកលវទិយល័យនន កនុងេគលបំណងេលកទឹកចិតតឲយមនករ 
ចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករករពរសិទិធមនុសស ករពរសងគម និងអភិរកសវបបធម៌។ បចចុបបនន 
េនះ CYN សមជិកជនិសសិតជង ២០០ នក់។ 
 
េលក ទឹម ម៉ៃឡ របធនបណត ញយុវជនកមពុជ 
អីុែម៉ល: contact.cyncambodia@gmail.com 
ែវបសយ: http://cyn-cambodia.blogspot.com 
 

អងគករលីកដូ (LICADHO) គឺជអងគករសិទធិមនុសសជតិមួយេនកមពុជ។ ចប់តំងពី 
អងគករលីកដូ រតូវបនបេងកតេឡងេនឆន ំ១៩៩២ អងគករេនះ គឺជអងគករសថិតេនជួរមុខ 
េគកនុងកិចចករពរសិទធិមនុសសេនកមពុជ និងេលកសទួយករេគរពសិទធិពលរដឋ និងសិទធិ 
នេយបយតមរយៈរជរដឋ ភិបលកមពុជ និងសថ ប័ននន។ ករកសងសមិទធិផលរបស់ 
ខលួនកនុងអតីតកល លីកដូ បនបនតេដរតួជអនកតសូ៊មតិសរមប់របជពលរដឋ និងឃល េំមល 
រដឋ ភិបល តមរយៈកមមវធីិសិទធិមនុសសននពីករយិល័យកណត លរបស់ខលួនេនភនំេពញ 
និងេនតមសខទូទំង១២ េខតត-រកុងេផសងេទៀត។ 

 

េលករសីេវជជបណឌិ ត ពុង ឈីវេកក របធនអងគករលីកដូ 

អីុែម៉ល: contact@licadho-cambodia.org 

ែវបសយ: www.licadho-cambodia.org 

 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [1] 

១. ទិដឋភពទូេទ 
 
កលពីៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ រដឋ ភិបលកមពុជបនេចញផសយេសចកតីរពង 

ចបប់េលកទី៤ សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។  
 

ករេចញផសយេនះ គឺមនរយៈេពលមួយឆន ំ បនទ ប់ពីករេចញផសយេសចកតីរពង 

ចបប់េលកទី១ កនុងពក់កណត លែខធនូ ឆន ំ២០១០។1 
 

អតថបទៃនេសចកតីរពងចបប់ទំងបីេលកមុនៗ ទទួលនូវកររះិគន់ពីបណត អងគករ 
សងគមសីុវលិកនុងរសកុ និងអនតរជតិ រដឋ ភិបលរបេទសផតល់ជំនួយ និងរកុមអនកវភិគចបប់ 
មួយចំនួន។ រដឋ ភិបលបនទទួលសគ ល់នូវកររះិគន់ទំងអស់េនះចំនួនពីរេលកមកេហយ 
េហយបនសនយនឹងផតល់នូវេសចកតីរពងចបប់ថមី ែដលលអរបេសរជងមុន។ ែតផទុយេទវញិ 
រដឋ ភិបលេនែតមិនទន់បនអនុវតតនូវអីវៗែដលេលកបនសនយទំងពីរេលកេនះេទ។ 

 

ជមួយនឹងេសចកតីរពងចបប់េលកទី៤ េនះ រដឋ ភិបលេនែតខកខនមិនទន់បន 
េធវអវីៗែដលេលកបនសនយដែដល។ 

 

េទះបីជេសចកតីរពងចបប់េនះ បនកត់េចលជង ២០មរត និងមននូវចំណុច 
វជិជមនគួរឲយកត់សំគល់មួយចំនួនក៏េដយ ក៏បុ៉ែនតេសចកតីរពងចបប់េនះ េនែតបនសល់នូវ 
ភពមិនចបស់លស់កន់ែតេរចនជងេសចកតីរពងចបប់េលកមុនេទេទៀត។ េនកនុង 
មរតសំខន់ៗមួយចំនួនេធវេអយមនចមងល់ជេរចន ទំងកនុងន័យករអនុវតតន៍ចបប់ និង 
េចតនរបស់រដឋ ភិបល។ 

 

ជឧទហរណ៍ េនកនុងេសចកតីរពងចបប់បនបញជ ក់ថ សមគម និងអងគករមិន 
ែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុក “អចបេងកតេឡងេដយេសរ”ី េដយមិនចំបច់មនករអនុញញ ត 
ពីរដឋ ភិបលេឡយ ក៏បុ៉ែនតែបរជបដិេសធមិនទទួលសគ ល់សមគម និងអងគករមិនែមន 
រដឋ ភិបលកនុងរសុកណែដលមិនបនចុះបញជ ី នូវសមតថភពតមផលូវចបប់កនុងករអនុវតត 
សកមមភពរបស់អងគករទំងេនះេឡយ។ េតករចុះបញជ ីពិតជរតូវ បនេលកែលង ឬ 
យ៉ងណ? 

 

អងគករសហគមន៍មូលដឋ នមិនតរមូវឲយចុះបញជ ីតមបញញតិតៃនចបប់េនះេឡយ បុ៉ែនត 
រកុមអងគករសហគមន៍មូលដឋ នទំងេនះរតូវបនកំណត់និយមន័យយ៉ងរតឹតបិត ែដលតម 
ករអនុវតតជក់ែសតង រកុមអងគករសហគមន៍មូលដឋ នេសទរែតមិនអចអនុវតតសកមមភព 
                                                           
1
 េសចកតីរពងចបប់ទីមួយ បនេចញផសយេនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ ចំែណកឯេសចកតីរពងចបប់ទីពីរបនេចញផសយេនៃថងទី២៤ 

ែខមីន ឆន ំ២០១១ និងេសចកតីរពងចបប់ទីបីបនេចញផសយេនៃថងទី២៩ ែខកកកដ ឆន ំ២០១១។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [2] 

របស់អងគករទំងេនះេឡយ។ រតង់ចំនុចេនះ េធវេអយមនចមងល់ថ េតបណត ញ 
សកមមជនៃរពេឈមួយចំនួនេនែតជ “អងគករសហគមន៍មូលដឋ ន“ ឬយ៉ងណ? របសិន 
េបអនកទំងេនះេធវសកមមភពខងេរកឃំុ ឬសងក ត់របស់ខលួន។ 

 

េលសពីេនះេទេទៀត អងគករសហគមន៍មូលដឋ ន រតូវជូនដំណឹងជលយលកខណ៍ 
អកសរេទអជញ ធរឃំុ ឬសងក ត់អំពីសកមមភពរបស់អនកទំងេនះ និងេមដឹកនំផងែដរ។ 
មរតេនះមិនអនុវតតចំេពះសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលេឡយ។ េតដំេណ រ 
ករេនះនឹងវវិឌឍន៍េទរកករទមទរៃនករ ចុះបញជ ីែដរឬេទ? 

 

េសចកតីរពងចបប់េនះ មនែផនកសំខន់ៗបីែដលទំនងកំណត់េឡងេដមបីនីតិបុគគល 
មិនយកចំេណញេនកនុងរសុកទំងអស់ ែដលមនបំណងបេងកតេនកនុងរបេទសកមពុជ។ 
េហតុអវីចំបច់បេងកតរបបៃនករចុះបញជ ីថមីមួយេទៀត (អនុវតតចំេពះអងគភពជេរចនចប់ពី 
សភពណិជជកមម អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលធំៗ រហូតដល់បណត ញសកមមជនបរសិថ ន) 
េនខណៈេពលែដលរេបៀបៃនករចុះបញជ ី និងករបេងកតនីតិបុគគលមិនយកចំេណញមន 
រចួេទេហយេនកនុងរកមរដឋបបេវណីេនះ? 

 

េនកនុងមរត ែដលពិបកយល់មួយគឺថ “សមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល 
កនុងរសកុ ែដលបនតមកល់សំណំុលិខិតេនរកសួងមហៃផទ“ នឹងរតូវបនរកសួងមហៃផទ 
ចត់ទុកថ “បនេបះបង់សកមមភពរបស់ខលួនេហយ” របសិនេប អងគករទំងេនះ មិនបន 
ជូនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរដល់រដឋ ភិបលសតីពីករបនតសកមមភពរបស់ខលួន។ េតេនះ 
រសបេទនឹងេសចកតីរពងចបប់ែដលបនអះអងេនចំណុចេផសងេទ? ែដលថ អងគករមិន 
ែមនរដឋ ភិបលអចបេងកតេឡងេដយមិនចំបច់ចុះបញជ ីេនះ។ 

 

ជមួយគន េនះផងែដរ បញហ ជក់លក់មួយចំនួនេនែតមនបនសល់ពីេសចកតីរពង 
ចបប់មុនៗ។ ដូចជ ពំុមននីតិវធីិែផនករដឋបលសរមប់ករណី ែដលរកសួងបដិេសធកនុង 
ករចុះបញជ ី។ បណតឹ ងតវ៉ គឺមនែតមួយគត់ គឺរតូវបតឹងេដយផទ ល់េទតុលករែតបុ៉េណណ ះ 
េនខណៈេពលែដលតុលកររតូវបនេគដឹងជទូេទថ មនករទទួលរងនូវឥទធិពលពី 
អងគករនីតិរបតិបតតិ។ ករចុះបញជ ីមនសុពលភពចប់ពីៃថងទទួលបនករយល់រពមមិន 
ែមនៃថងដក់សំណំុលិខិតេនះេទ។ េហយេសចកតីរពងចបប់េនះ មិនបនែចងឲយបនជក់ 
លក់ពីករេដះរសយននកនុងករណី ែដលរកសួងមហៃផទមិនេមលេលសំណំុលិខិត ឬ 
បដិេសដមិនផតល់ ឬមិនរពមទទួលចុះបញជ ី។ សមគមអងគករែដលដក់សំណំុលិខិតទំង 
េនះ គឺមនជំេរ សែតមួយគត់ គឺរតូវែតរង់ចំ។ េលសពីេនះេទេទៀត េសចកតីរពងចបប់ 
មិនបននិយយអវីេឡយទក់ទងនឹងករកំណត់ៃថលបង់របក់កនុងករចុះបញជ ី ឬ ករកំណត់ 
នីតិរកមៃនអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ែដលចង់បេងកតសមព័នធភព។ ក៏បុ៉ែនតេសចកតីរពង 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [3] 

ចបប់េនះក៏មិនបនកំណត់នូវភពជក់លក់ ែដលថនឹងមិនមនករយកៃថលេលករចុះ 
បញជ ី ឬក៏មនករកំណត់េអយយកៃថលកនុងករចុះបញជ ីែដរ។ ភពខវះចេនល ះែបបេនះ និង 
ចំនុចែដលមិនបននិយយលំអិត ជករពិតនឹងរតូវកំណត់េដយបញញតតិចបប់េផសងេទៀត 
ដូចជអនុរកិតយជេដម ែដលេនះ គឺជករបេងកតេឡងេដយមិនមនតមល ភព។ េនះអច 
េធវឲយមនករបត់បង់ឱកសដល់អនកពក់ព័នធមួយចំនួន កនុងករចូលរមួពិេរគះេយបល់ 
ឲយបនលទធផលវជិជមនេលេសចកតីរពងចបប់េនះ។ 

 

របយករណ៍សេងខបេនះ េផត តេលគុណវបិតតិដ៏ធងន់ធងរបំផុតៃនេសចកតីរពងចបប់េនះ 
ែដលបណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) 
សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណត ញយុវជនកមពុជ 
(CYN) និងអងគករសម័ពនធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) បនែចក 
ជ៤ចំណុចសំខន់ៗគឺៈ 

 

(១) កររតឹបនតឹងេទេលសិទធិចូលរមួជសមគមេដយេសរ ី
(២) ករដក់បនទុកៃនតរមូវករៃនករចុះបញជ ីសរមប់អងគករសមគមមួយចំនួន  
(៣)ករផតល់អំណចយ៉ងេរចនេលសលប់ដល់មរនតីរដឋ ភិបលៃនសថ ប័ននីតិរបតតិបតតិ  
(៤) កររតឹតបិតមិនសមរមយេលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស។ 

 

ជរមួេទះបីជបណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ 
(CCFC) សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណត ញយុវជន 
កមពុជ (CYN) និងអងគករសម័ពនធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) 
ទទួលសគ ល់ថ េសចកតីរពងចបប់េលកទី៤ សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល 
មនចំណុចលអរបេសរគួរឲយកត់សមគ ល់មួយចំនួនខលះៗក៏េដយ ក៏អងគករទំងអស់េនះ 
យល់េឃញថ េសចកតីពរងងចបប់េនះគួរែតមិនរតូវបនអនុម័តេទ។ សំណួរទក់ទងេទ 
នឹងភពចំបច់ៃនចបប់ (និងេចតនរបស់់រដឋ ភិបល) េនែតមន។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [4] 

២. ករវិភគេលេសចកតីរពងចបប់េលកទ៤ី    
 

របយករណ៍េនះ មិនមនេគលបំណងេដមបផីតល់នូវករវភិគតមមរតមួយៗៃន 
េសចកតីរពងចបប់េនះេទ បុ៉ែនតេដមបីេលកេឡងនូវចំណុចអវជិជមនមួយចំនួនេនកនុង 
េសចកតីរពងចបប់េនះ ែដលនឹងមនផលប៉ះពល់េលឯករជភពរបស់សងគមសីុវលិកនុង 
របេទសកមពុជ។  
 

កររ ឹកររ ឹកររ ឹកររតឹបនតឹងេទេលសិទធិចូលរមួជសមគមេដយេសរ ីតបនតឹងេទេលសិទធិចូលរមួជសមគមេដយេសរ ីតបនតឹងេទេលសិទធិចូលរមួជសមគមេដយេសរ ីតបនតឹងេទេលសិទធិចូលរមួជសមគមេដយេសរ ី
 

ែផនកែដលគួរឲយចប់អរមមណ៍កនុងេសចកតីរពងចបប់មុនៗ (ករតរមូវឲយមនករចុះ 
បញជ ីសរមប់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល) រតូវបនលុបេចញពីេសចកតីរពង 
ចបប់ទី៤។ ក៏បុ៉ែនត ករលុបេចលេនះ គឺមនែតេឈម ះបុ៉េណណ ះេទ។ ករចុះបញជ ីេនែតជ 
លកខខណឌ សរមប់រកុមអងគករសមគមភគេរចន។ កនុងែផនកខលះ ករតរមូវឲយចុះបញជ ីេនះ 
ចត់ទុកថសមេហតុសមផលបុ៉ែនតេនកនុងែផនកដៃទេទៀតគឺមិនអចទទួលយកបនេឡយ។ 

 

េនកនុងមរត ៥ ៃនេសចកតីរពងចបប់េនះបនែចងថ សមគម និងអងគករមិនែមន 
រដឋ ភិបលកនុងរសុកអចបេងកតេឡង េដយេសរមិីនចំបច់មនករអនុញញ ត ឬករជូន 
ដំណឹងជមុនេឡយ បុ៉ែនតសមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសកុទំងេនះនឹងមិន 
ទទួលបនសមតថភពតមផលូវចបប់េទ លុះរតែតខលួនបនបំេពញតមបទបញញតតិដូចមន 
ែចងកនុងមរត ៧ៃនចបប់េនះ។ 

 

របេយគេនកនុងបទបញញតិតេនះ បងកប់នូវចមងល់ជេរចនដូចជ៖ េតសមតថភពតមផលូវ 
ចបប់ មនន័យយ៉ងដូចេមតចេនកនុងបរបិទេនះ? េតកនុងសថ នភពមួយណែដលេគរតូវករ 
សមតថភពតមផលូវចបប់េនះ? េតនឹងមនអវីេកតេឡងរបសិនេបអងគករមួយេធវសកមមភព 
េដយមិនមនសមតថភពតមផលូវចបប់? 

 

សមតថភពតមផលូវចបប់ មិនរតូវបនឲយនិយមន័យេនកនុងេសចកតីរពងចបប់េនះ 
េឡយ បុ៉ែនតពកយេនះ រតូវបនសនមត់ថសំេដេទេលករបេងកតនីតិបុគគលរសបចបប់។ 
សមតថភពតមផលូវចបប់េនះ អនុញញ តឲយបុគគលិកេនកនុងអងគករមួយេធវសកមមភពកនុងនម 
អងគករេនះ មិនែមនកនុងនមរបស់ខលួនេគផទ ល់េនះេទ។ បញញតតិននេនកនុងេសចកតីរពង 
ចបប់េនះបនផតល់នូវសញញ ណខលះអំពីថ េតសមតថភពតមផលូវចបប់សំេដេលអីវ? េហយ 
នរណរតូវករសមតថភពតមផលូវចបប់េនះ។ ឧទហរណ៍ មរត ២១-២៣ សមគម ឬ 
អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល អចេសនសំុនំចូលសមភ រៈេរគឿងបរកិខ រចំបច់សរមប់ 
េរបរបស់រសបតមគេរមងជំនួយរបស់ខលួនេដយពនធ និងអករេលករនំចូលជបនទុក 
របស់រដឋ។ មនសិទធិេរជសេរ សបុគគលិក និងអចចុះកិចចសនយ។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [5] 

បណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) 
សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណត ញយុវជនកមពុជ 
(CYN) និងអងគករសម័ពនធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) េជឿជក់ 
ថតរមូវករឲយមនសមតថភពតមផលូវចបប់គឺអចយល់ និងទទួលយកបនសរមប់ 
សមគមមួយចំនួន និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលភគេរចន។ ជទូេទ អងគករសមគម 
ទំងេនះ រតូវករសមតថភពតមផលូវចបប់េដមបីជួលអគរចុះកិចចសនយជមួយបុគគលិក េបក 
គណនីធនគរ ចុះកិចចរពមេរពៀងជមួយមច ស់ជំនួយ តំណងពួកេគជនីតិបុគគល។ល។ 
ជេរមសមួយចំេពះសមតថភពតមផលូវចបប់េនះ គឺេដមបឲីយបុគគលិកមន ក់ៗេធវសកមមភព 
ទំងេនះកនុងនមេឈម ះរបស់ខលួនផទ ល់។ 

 

ក៏បុ៉ែនត ករមិនរពមចុះបញជ ីរបស់រកសួងមហៃផទដល់អងគករមួយចំនួនេនះ បន 
បងហ ញចបស់លស់ថ ជករផតល់នូវផលអវជិជមននូវសមតថភពរបស់អងគករមិនែមនរដឋ  
ភិបលកនុងករេធវសកមមភពរបស់ខលួន។ របសិនេបមិនមនភពរសបចបប់េទ អងគករមិន 
ែមនរដឋ ភិបលមួយមិនអចទទួលបននូវផលរបេយជន៍ដូចែដលបនែចងកនុងមរត ២១ 
-២៣ េហយនឹងមិនអចមនសិទធិកនុងករចុះកិចចសនយ ចុះកិចចរពមេរពៀងជមួយមច ស់ 
ជំនួយ ជួលបុគគលិក ជួលអគរ និងតំណងខលួនឯងជអងគភពមួយ។ អងគករទំងេនះអច 
របឈមមុខនឹងករផតនទ េទសតមរកមរពហមទណឌ  ែដលនឹងលំអិតខងេរកម។ 

 

េដយេហតុផលេនះេហយ ជករចំបច់ណស់ថ នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីគួរែតេធវឲយ 
េទជងយរសួលបំផុត អពយរកឹត រតឹមរតវូរបកបេដយយុតតិធម៌ និងមិនរបកន់បកស 
នេយបយ។ េបនិយយសរបុមក ដូេចនះករចុះបញជ ីេនះគួរែត “ជករបរងគប់កិចចែត 
បុ៉េណណ ះ”។ បញហ េនះ េនែតមនេនកនុងេសចកតីរពងចបប់ថមីេនះ េហយនឹងរតូវបន 
ពិភកសយ៉ងទូលំទូលយេនកនុងែផនក “ករផតល់អំណចេលសលុបដល់មរនតីរដឋ ភិបល 
េនកនុងសថ ប័ននីតិរបតិបតតិ”។ 
    

ចំណប់អរមមណ៍រមួរបស់សមគម រកមុេរកផលូវករ និងបណត ញ៖ េតពួកេគនឹងចំណប់អរមមណ៍រមួរបស់សមគម រកមុេរកផលូវករ និងបណត ញ៖ េតពួកេគនឹងចំណប់អរមមណ៍រមួរបស់សមគម រកមុេរកផលូវករ និងបណត ញ៖ េតពួកេគនឹងចំណប់អរមមណ៍រមួរបស់សមគម រកមុេរកផលូវករ និងបណត ញ៖ េតពួកេគនឹងចូលេទចូលេទចូលេទចូលេទ    
រកមុណមួយ?រកមុណមួយ?រកមុណមួយ?រកមុណមួយ?    
    

ខណៈេពល ែដលភពចំបច់ៃនករចុះបញជ ីមនភពចបស់លស់សរមប់អងគករ 
ធំៗែដលទមទរឲយមនសមតថភពតមផលូវចបប់ បញហ គឺេនែតមិនចបស់លស់សរមប់ 
សមគមតូចៗ រកុមេរកផលូវករ និងបណត ញ។ 

 

រកុមទំងេនះ អចជរកុមេរកផលូវករតូច និងបេណត ះអសនន េហយរបែហលជ 
អនកទំងេនះមិនចំបច់ទទួលនូវសមតថភពតមផលូវចបប់េដមបជួីលបុគគលិក ចុះហតថេលខ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [6] 

ជួលផទះ នំសមភ រៈចូល ។ល។ និង។ល។ េតមនអវីេកតេឡងរបសិនេបរកុមអងគករទំង 
េនះមិនចុះបញជ ី? 

 

ចបប់េនះ េផត តេលរកុមទី៣ សរមប់អងគករទំងេនះ េគេហថ អងគករសហគមន៍ 
មូលដឋ នែដលរតូវបនឲយនិយមន័យេនកនុងមរត៤ និងមរត៥។ បុ៉ែនតរកុមេនះ គឺមន 
លកខណៈមិនទូលំទូលយ ែដលមិនបនរប់បញចូ លរកមុែដលមនរសប់ និងកំពុងដំេណ រ 
ករជេរចនកនុងរបេទសកមពុជ។  

 

មរត ៤ ឲយនិយមន័យអងគករេនះ ថ ជ“រកុមរបជពលរដឋែដលសម័រគចិតតរមួគន  
បេងកតរគប់រគង និងេធវសកមមភពេដយខលួនឯង េដមបីបេរម និងករពរផលរបេយជន៍កនុង 
សហគមន៍មូលដឋ នរបស់ខលួន”។ មរត៥ ែចងថ “អងគករសហគមន៍មូលដឋ ន មិនតរមូវ 
ឲយចុះបញជ ីតមបទបញញតតិៃនចបប់េនះេឡយ េលកែលងែតមនករកំណត់តមបទបញញតតិ 
ៃនចបប់េដយែឡក បុ៉ែនតអងគករសហគមន៍មូលដឋ នរតូវជូនដំណឹងជលយលកខណ៍ 
អកសរអំពីេឈម ះរបស់អងគករ វតថុបំណង និងេឈម ះរបស់របធនអងគករេទអជញ ធរឃំុ ឬ 

សងក ត់ែដលខលួនេធវសកមមភព”។2 
 

េសចកតីរពងចបប់េនះ មិនបនពនយល់ឲយបនចបស់លស់អំពីនិយមន័យ 
“សហគមន៍មូលដឋ ន” បុ៉ែនត មនបញញតតិេផសងេទៀតហក់ដូចជដក់រពំែដនកំណត់ដល់ 
អងគករសហគមន៍មូលដឋ នកនុងករអនុវតតសកមមភពេនកនុងឃំុ ឬសងក ត់របស់អនកទំង 
អស់េនះែតបុ៉េណណ ះ។3 

 

ករដក់កំហិតអចមិនែមនជឧបសគគសរមប់រកុមខលះ បុ៉ែនតជក់ែសតងអងគករជ 
េរចនមិនរតឹតបតិខលួនេលខណឌ សីមៃនឃំុរបស់អនកទំងេនះេឡយ។ អនកទំងអស់េនះ អច 
េធវសកមមភពេរចនេខតតដូចជ បណត ញៃរពឡង់ ែដលបនឲយនិយមន័យថ “សហគមន៍” 
ែដលមនតំបន់ៃរពធំរកបដណត ប់េលេខតតចំនួន៤។  

                                                           
2
  FNN, CCFC, IDEA, CYN and LICADHO េជឿថ ករជូនដំណឹងេនះ គឺជកររេំលភបំពនដ៏អរកក់មួយេទេលសិទធិេសរភីពកនុង 

ករចូលរមួជសមគម េហយនឹងទំនងរតូវបនយកេទេរបជដំេណ រករ “េសនសំុចបប់អនុញញ ត”យ៉ងជក់លក់មួយ។ ខែចងេនះ 

បដិេសធយ៉ងពិតរបកដចំេពះរកមុសហគមន៍អំពីលទធភពកនុងករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតិេទេដយពំុមនករេរគងទុក។ រកុមេនះ 

ជំរញុឲយមនករលុបេចល ខែចងេនះេចញពីេសចកតីរពងចបប់េនះ។   
3
 ចបប់េនះមនអតថន័យថ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសមគម គឺជរកមុែដលបេងកតេឡងេដមបី”េធវសកមមភពបេរមផល 

របេយជន៍សធរណៈ” ខណៈែដលអងគករែដលមនមូលដឋ នកនុងសហគម រតូវបនដក់កំហិតេទេលសកមមភព”ផតល់េសវកមម និង 
ករពរផលរបេយជន៍កនុងសហគមតមមូលដឋ នរបស់ខលួន” (មរត ៤) ។ េនះ គឺជកររេំលភបំពនមួយយ៉ងជក់លក់េទេលមរត 
៣៥ ៃនរដឋធមមនុញញរបេទសកមពុជ ែដលផតល់សិទិធឲយពលរដឋែខមរចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងកិចចករនេយបយ េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌” 
របស់របេទសជតិ” ដូចជេនកំរតិថន ក់ជតិជេដម ។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [7] 

រកុមេផសងេទៀតអចចូលរមួជមួយបណត ញសកមមជនមូលដឋ ន។ បុ៉ែនតេសចកតីរពង 
ចបប់ េនះ ទំនងជតរមវូឲយរកុមទំងេនះ េធវសកមមភពែតេនកនុងឃំុរបស់អនកទំងេនះែត 
បុ៉េណណ ះេទ។ 

 

េតមនអវីេកតេឡង របសិនេបអងគករសហគមន៍មូលដឋ នេធវសកមមភពេរកតំបន់ 
ែដលេគយល់រពម? េតអនកទំងេនះេនែតជអងគករសហគមន៍មូលដឋ នឬេទ? េតអនកេនះ 
នឹងកល យេទជសមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលឬេទ? េតពួកេគនឹងតរមូវឲយចុះបញជ ី 
ែដរឬេទ? េតពួកេគ “ខុសចបប់េទ” របសិនេបមិនបនចុះបញជ ី។ 

 

សំណួរេនះ មិនែមនរគន់ែតជរទឹសតីេទ។ េទះបីជចបប់សីតពីសមគម និងអងគករ 
មិនែមនរដឋ ភិបលពំុមនបញញតតិៃនករផតនទ េទសក៏េដយ ក៏បុ៉ែនតមនរកមរពហមទណឌ មន 
បញញតតិមួយចំនួន ែដលហក់បីដូចជករេរៀបចំសរមប់ករផតនទ េទសដល់រកមុែដលមិន 
បនចុះបញជ ី។ ចបប់ទំងេនះ អចរតវូបនេរបរបស់េដមបីដក់េទសដល់សមគម ឬ 
អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលទំងឡយណែដលមិនបនចុះបញជ ី។ 

 

មរត៣៧៧ ៃនរកមរពហមទណឌ  ែចងថ “ករឆេបក” គឺជអំេពបនលំ ចំេពះរបូវនត 
បុគគល ឬនីតិបុគគលណមួយេដយេរបេឈម ះែកលង េដយអះអងេទេលឋនៈែកលង េដយ 
រេំលភេលឋនៈពិតរបកដ ឬេដយេរបឧបយកលទុចចរតិ េហយដូេចនះបនទទួលពី 
បុគគលេនះ ែដលនំឲយខូចរបេយជន៍របស់បុគគលេនះ ឬ របស់តតិយជននូវ៖ (១)-ករ 
របគល់មូលនិធិ តៃមល ឬរទពយសមបតតិអវីមួយ។ (២)- ករផតត់ផគង់េសវ។ (៣)- ករេធវលិខិត 
ែដលមនតៃមលជកតពវកិចច ឬជករឲយរចួពីកតពវកិចច”។ ករែកលងបនលំអចរតូវបនផតនទ  
េទសរហូតដល់៣ឆន ំ។ 

 

មរត ៣៩១ ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងអំពី “ “កររេំលភេលទំនុកចិតត” គឺជ 
អំេពៃគបំបត់មូលនិធិ តៃមល ឬរទពយសមបតិតអវីមួយ នំឲយខូចរបេយជន៏អនកដៃទរបរពឹតត 
េដយបុគគលណមន ក់ ែដលេគបនរបគល់ឲយបុគគលេនះ េហយបុគគលេនះបន យល់រពម 
េដយមនភរកិចចរបគល់សងវញិ បងហ ញ ឬយកមូលនិធិ តៃមល ឬ រទពយសមបតតិេនះ េទ 
េធវករេរបរបស់ជកំណត់” ។ ករែកលងបនលំអចរតូវបន ផតនទ េទសរហូតដល់៣ឆន ំ។ ជ 
ចុងបញច ប់មរត៥៨៤ ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងអំពី “ “បទបំពនេលកតពវកិចច ែដល 
របកសេទេលនីតិបុគគល” កលេបកតពវកិចច ឬករហមឃត់រតវូបនរបកសេទេល 
នីតិបុគគល ករបំពនេដយរបូវនតបុគគលែដលរតូវអនុវតតកតពវកិចច ឬករហមឃត់េនះ 
រតូវផតនទ េទសដក់ពនធនគរពី ១ (មួយ) ឆន ំ េទ ២(ពីរ)ឆន ំ និងពិន័យជរបក់ពី 
២,០០០,០០០ (ពីរលន) េរៀល េទ៤,០០០,០០០ (បួនលន) េរៀល ”។ 
 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [8] 

ភពេរគះថន ក់ៃនេសចកតីរពងចបប់េនះគឺេមលេឃញយ៉ងចបស់។ រដឋ ភិបលបន 
លុបេចលនូវតរមូវករៃនករចុះបញជ ី េនែតកនុងេឈម ះបុ៉េណណ ះ េហយទំនងដូចជមិនែមន 
ជេចតនពិតរបកដរបស់េលកេទ។ 

 

បណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) 
សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណត ញយុវជនកមពុជ 
(CYN) និងអងគករសម័ពនធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) េជឿជក់ 
ថ េសចកតីរពងចបប់េនះគួរែតបញជ ក់បែនថមេទៀតថរកុមមួយណែដលតរមូវឲយចុះបញជ ី។ 
ជពិេសសរកមុអងគករសហគមន៍មូលដឋ នគួរែតបតូរេឈម ះ និងពរងីកវសិលភព េដមប ី
បែនថមរកុមេផសងេទៀត។ ករដក់ែដនកំណត់េទតមទំេនងចិតត េលរកុមទំងអស់េនះ 
(តរមូវឲយអនកទំងេនះេនែតកនុងឃំុ និងេធវសកមមភពបេរមផលរបេយជន៍ ែតសហគមន៍ 
របស់អនកទំងអស់េនះបុ៉េណណ ះេទ) គួរែតលុបេចលពីេសចកតីរពងចបប់េនះេទ។ អងគករ 
សហគមន៍មូលដឋ ន គួរែតរតវូបនដក់បញចូ លេទកនុងរកុមេរកផលូវករែដលេធវសកមមភព 
ខងេរកសហគមន៍មូលដឋ នរបស់អនកទំងអស់េនះ និងអចេធវសកមមភពេដមបី “សរៈ 
របេយជន៍សធរណៈ”។ 

 

ករចុះបញជ ីមិនគួរជតរមូវករចំបច់សរមប់រកមុទំងេនះេទ ករផតល់ដំណឹងជូន 
ដល់អជញ ធរក៏មិនគួរអនុវតតែដរ។  
 

ករចុះបញជ ីេឡងវញិសរមករចុះបញជ ីេឡងវញិសរមករចុះបញជ ីេឡងវញិសរមករចុះបញជ ីេឡងវញិសរមប់អងគករែដលរសប់េហយេនែតជតរមវូករចំបច់ប់អងគករែដលរសប់េហយេនែតជតរមវូករចំបច់ប់អងគករែដលរសប់េហយេនែតជតរមវូករចំបច់ប់អងគករែដលរសប់េហយេនែតជតរមវូករចំបច់    
    

ចបប់េនះមនលកខណៈផទុយេលតរមូវករចំបច់កនុងករចុះបញជ ី។ មរត ៥ បន 
ែចងថ សមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល អចបេងកតេឡងេដយេសរមិីនចំបច់ចុះ 
បញជ ីេឡយ។ បុ៉ែនត មរត៣២ តរមវូឲយសមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសកុ“ 
ជូនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរពីករបនតសកមមភពរបស់ខលួនកនុងរយៈេពល យ៉ងយូរ 
៣៦៥ ៃថង េដយមនបញជ ក់អំពីេឈម ះ អសយដឋ នៃនទីសន ក់ករ អតតសញញ ណថន ក់ 
ដឹកនំ និងលកខនតិកៈែកែរបចុងេរកយ (េបមន)។ េបហួសរយៈេពលដូចបនកំណត់ខង 
េលេនះ រកសួងមហៃផទចត់ទុកថ សមគម ឬ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុកេនះ 
បនេបះបង់សកមមភពរបស់ខលួនេហយ”។ 

 

អតថន័យៃនមរត ៣២ គឺចបស់លស់ថ ករចុះបញជ ីេឡងវញិគឺជតរមវូករចំបច់ 
េទះបីជអងគករែដលមិនចង់ទទួលបននូវសមតថភពតមផលូវចបប់ក៏េដយ។ េនះមិន 
រសបតមបញញតតិេផសងេទៀតេនកនុងចបប់េនះេឡយ េហយរេំលភបញញតតិចបប់អនតរជតិសតី 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [9] 

ពីសិទធិចូលរមួជសមគមេដយេសរ ី4។ មរត៣២ គួរែតបញជ ក់បែនថមថ ករចុះបញជ ីេឡង 
វញិគឺចំបច់សរមប់ែតអងគករណែដលចង់បនសមតថភពផលូវចបប់។ 

 

េតសមព័នភពរគប់រគងេដយចបប់េនះេទ?េតសមព័នភពរគប់រគងេដយចបប់េនះេទ?េតសមព័នភពរគប់រគងេដយចបប់េនះេទ?េតសមព័នភពរគប់រគងេដយចបប់េនះេទ? 
 

ចុងេរកយ េសចកតីរពងចបប់េលកទី៤ កត់េចលនូវែផនកចស់ទក់ទងនឹង 
“សមព័នធ” របស់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ក៏បុ៉ែនតមិនបនបញជ ក់ឲយបនចបស់ 
លស់ថេត “សមព័នធ” េនះអនុញញ តិឲយេធវែដរឬេទ (អតីតមរត១៩ -២៧)។ ក៏បុ៉ែនតេសចកតី 
រពងចបប់េនះបនែចងថ សមគម ឬ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលអចរតូវបនបេងកត 
េឡងេដយរបូវនតបុគគល ឬ “នីតិបុគគល”េទវញិ។ 

 

េតេនះមនន័យថ សមព័នធភពនឹងរតវូចុះបញជ ីខុសពីសមគម ឬ អងគករមិនែមន 
រដឋ ភិបលដច់េដយែឡកែដរឬេទ? េតសមព័នធភពែបបេនះអនុញញ តតិឲយមនករបញចូ ល 
គន រវងអងគករកនុងរសុក និងអងគករបរេទសែដរឬេទ? ជថមីមតងេទៀត េសចកតីរពងចបប់ 
េនះផតល់នូវសំណួរជងចេមលយ។  

 

បនទុកៃនតរមវូករ និងនីតិវធីិចុះបញជ ីបនទុកៃនតរមវូករ និងនីតិវធីិចុះបញជ ីបនទុកៃនតរមវូករ និងនីតិវធីិចុះបញជ ីបនទុកៃនតរមវូករ និងនីតិវធីិចុះបញជ  ី
 

េសចកតីរពងចបប់ថមីកត់បនថយបនទុក ៃនតរមវូករចុះបញជ ីបនលអរបេសរជងេសចកតី 
រពងចបប់មុនៗ បុ៉ែនត តរមូវករននេនែតជបញហ សរមប់អងគករជេរចន។ េនះគឺជករ 
ពិតរបកដ េដយសរែតកងវះខតៃនេសចកតីរពងចបប់េនះ មិនបងហ ញឲយបនចបស់ 
លស់ថេត រកុមណរតវូែតចុះបញជ ី។ 

 

អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុកមួយ ែដលមនទីសន ក់ករេនរជធនីភនំេពញ 
និងមនដំេណ រករចបស់លស់រចួេទេហយ (មនេមធវ ី មរនតីអនុវតតចបប់ និងសមតថភព 
កនុងករបញជូ ន និងពិនិតយេឡងវញិេលករដក់ពកយសំុចុះេឈម ះ) អចនឹងពំុមនករ 
លំបកខល ំងកនុងករចុះបញជ ីេនះេទ។ បុ៉ែនត មិនែមនជចុងបញច ប់ៃនករវភិគេឡយ។ ដូច 
ែដលបនបញជ ក់េនខងេលេសចកតីរពងចបប់េនះ បេងកតែផនកសំខន់ៗបី ែដលទំនង 
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 មរត ២២ ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយធនឲយមនសិទិធេសរភីពកនុងករចូលរមួជសមគម 

ដូចតេទ៖ 

១. ជនរគប់របូ មនសិទិធចូលរមួជសមគមេដយេសរជីមួយអនកដៃទរប់បញចូ លទំងសិទិធបេងកតសហជីព និងសិទិធចូលជសមជិក 
សហជីព េដមបីករពរផលរបេយជន៍របស់ខលួន។ 

២. ករេរបរបស់សិទធិេនះ អចមនកររតិតបិត ែដលកំណត់េដយចបប់ែតបុ៉េណណ ះ និងែដលចំបច់កនុងសងគមរបជធិបេតយយកនុង ផល 
របេយជន៍ៃនសនតិសុខជតិ ឬ សុវតថិភពសធរណៈ សណត ប់ធន ប់សធរណៈ ករករពរសុខភពសធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករ 
ពរសិទិធ និងេសរភីពរបស់អនកដៃទ។ មរតេនះ មិនររងំដល់កររតិតបិតខងផលូវចបប់េលសមជិកេយធ និងនគរបលកនុងករេរប 
របស់សិទិធេនះេទ។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [10] 

បែងវរទិសេសទរែតរគប់នីតិបុគគលមិនរករបក់ចំេណញ ែដលអចនឹងបេងកតេនកនុងរបេទស 
កមពុជ។5 េនះមនន័យថ អងគករតូចៗជេរចន រមួទំងរកមុេរកផលូវករ និងរកុមសមជិក 
ភពនឹងរតូវបងខំឲយចុះបញជ ី។ េបដូចេនះែមន អងគករ និងរកុមទំងេនះ អចមនករលំបក 
កនុងករអនុវតតេទតមតរមូវករចុះបញជ ី។ 

 

ឧទហរណ៍ េដមបីទទួលបនករចុះបញជ ី រកុមទំងអស់រតូវែតបញជូ នលកខនតិកៈ 
អងគករែដលអនុេលមេទតមរដឋធមមនុញញ និងចបប់មនរសប់ដៃទេទៀត ែដលរគប 
ដណត ប់េលចំណុចជក់លក់ននដូចជ៖ កររគប់រគងរទពយសមបតតិ វធិនៃនករេរជស 
េរ សនយក វធិនៃនករេធវវេិសធនកមមលកខនតិកៈ របភពធនធន និងរទពយសមបតិត ។ល។ 
និង។ល។ ករទមទរទំងេនះមិនែមនជបនទុកដ៏ធងន់ធងរណស់ណសរមប់អងគករធំៗេទ 
បុ៉ែនត មនករលំបក និងមិនចំបច់ដល់បណត ញកសិករ ឬរកុមេរកផលូវករ ឬសកមមជន 
ៃរពេឈេទ។  

 

បណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) 
សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណត ញយុវជនកមពុជ 
(CYN) និងអងគករសម័ពនធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) 
េជឿជក់ថបញហ ទំងេនះអចរតូវបនេដះរសយ របសិនេបេសចកតីរពងចបប់េនះេធវ 
េសចកតីបញជ ក់បែនថមថ េតរកុមណខលះតរមូវឲយេធវករចុះបញជ ីដូចែដលបនបញជ ក់េន 
ែផនកមុន។ ជពិេសសរកុមអងគករសហគមន៍មូលដឋ ន គួរែតរតូវបនបតូរេឈម ះ និងពរងីក 
បែនថមេដមបីទទួលបនរកុមបែនថមេទៀត េហយមិនចំបច់ចុះបញជ ី និងផតល់ដំណឹងដល់ 
អជញ ធរេឡយ។ 
    

ករផតល់អំណចយ៉ងេរចនេលសលុបដល់មរនតីរដឋករផតល់អំណចយ៉ងេរចនេលសលុបដល់មរនតីរដឋករផតល់អំណចយ៉ងេរចនេលសលុបដល់មរនតីរដឋករផតល់អំណចយ៉ងេរចនេលសលុបដល់មរនតីរដឋ ភិបលៃនសថ ប័ននីតិរបតតិភិបលៃនសថ ប័ននីតិរបតតិភិបលៃនសថ ប័ននីតិរបតតិភិបលៃនសថ ប័ននីតិរបតតិបតតិបតតិបតតិបតតិ    
    

េសចកតីរពងចបប់េលកទី៤ េនែតមនបញញតិត ែដលផតល់អំណចេលសលុបដល់ 
រកសួងនន ែដលមនតួនទីកនុងករចុះបញជ ី។ បញហ េនះ រតូវបនពិភកសចំនួនបីេលក 
យ៉ងទូលំទូលយកនុងរបយករណ៍សេងខបមុនរបស់អងគករ លីកដូ េហយមិនទន់រតូវ 
បនេដះរសយេនកនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទី៤េទ។  
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 អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុក រតូវបនេគផតល់និយមន័យថ ជរកុមមនុសសែដលមនសញជ តិែខមរ ឬជសថ ប័នរសបចបប់ ែដល 

យល់រពមបេងកតេឡងេដមបីេធវសកមមភពននកនុងេគលបំណងបេរមផលរបេយជន៍សធរណៈ េដយមិនេធវសកមមភពណែដល 

ែសវងរករបក់ចំេណញសរមប់ែចករែំលកដល់សមជិករបស់ខលួនេទ (មរត៤) ។ សមគមកនុងរសុក គឺជរកមុមនុសសែដលមនសញជ តិ 
ែខមរ ឬជសថ ប័នរសបចបប់ ែដលយល់រពមបេងកតេឡងសរមប់ជរបេយជន៍ដល់សមជិករបស់ខលួនេដយមិនេធវសកមមភពណមួយ 
េដមបីែសវងរករបក់ចំេណញសរមប់ែចកដល់សមជិករបស់ខលួនេទ។ សមគមកនុងរសុក ក៏អចេធវសកមមភពសរមប់បេរមផល 
របេយជន៍សធរណៈែដរ” (មរត៤)។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [11] 

េសចកតីរពងចបប់េនះ េនែតមិនមននីតិវធីិបតឹងតមែផនករដឋបលចំេពះករមិន 
រពមទទួលករចុះបញជ ីេនកនុងមរត៨។ ជំនួសមកវញិ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដល 
មនសំណំុលិខិតចុះបញជ ីរតូវបនបដិេសដេនះ រតូវែតបតឹងតុលករេនះ ជមេធយបយ 
មួយែដលអចេធវឲយមនករយឺតយវ និងអចមនឥទធិពលពីសថ ប័ននីតិរបតិបតតិ។ 

 

កនុងមរត៧ េនែតមនករខវះខតេគលករណ៍ែណនំ ៃនករយល់រពមទទួល 
យកករចុះបញជ ី។ េសចកតីរពងចបប់េនះ ផតល់អំណចដល់រកសួងមហៃផទរសបតមវធិន 
បទទក់ទងនឹងរដឋធមមនុញញ ឬតមផលូវចបប់ៃនករដក់ពកយសំុចុះេឈម ះរបស់អងគករមិន 
ែមនរដឋ ភិបល។ មេធយបយេនះនឹងអចផតល់ឲយរកសួងមហៃផទអចរេំលភបំពន និង 
ផតល់នូវអំណចយុតតិធម៌ និងរដឋធមមនុញញ ែដលមិនស័កតិសមសរមប់របេទសមួយ ែដលបន 
អះអងថេគរពេលករែបងែចកអំណចេផសងៗគន ។ េសចកតីរពងចបប់េនះ គួរែតបញជ ក់ 
ឲយបនចបស់លស់ថ រកសួងមហៃផទអចសេរមចមិនរពមទទួលចុះបញជ ីបនរបសិនេប 
សំណំុលិខិតមិនេពញេលញ និងមិនបនបញជូ នមក។ 

 

បញហ េនះ គឺសំខន់ណស់ពីេរពះករមិនទទួលចុះបញជ ីរបស់រកសួងមហៃផទនឹង 
ដកហូតនូវសមតថភពរបតិបតតកររបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។ ដូចែដលបនបញជ ក់ 
ខងេល អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដលមិនបនចុះេឈម ះពំុមនសមតថភពផលូវចបប់េទ 
និងមិនអចចុះេលកិចចសនយ កិចចរពមេរពៀងជមួយមច ស់ជំនួយ េរជសេរ សបុគគលិក 
តំណងជអងគករមួយ ។ល។ និង ។ល។ បុគគលិក ឬសមជិកអងគករែបបេនះនឹងអច 
របឈមមុខករេចទរបកន់ននតមរកមរពហមទណឌ ។ 

 

េដយេហតុផលែបបេនះ ជករសំខន់ែដលគុណវបិតតិៃននីតិវធីិចុះបញជ ីគួរែតរតូវ 
បនយកមកេដះរសយ។ នីតិវធីិរតវូែតងយរសួល អពយរកឹត រតឹមរតូវ និងយុតតិធម៌ និង 
មិនរបកន់បកសនេយបយ។ 

 

េសចកតីរពងចបប់េនះ ក៏មនចេនល ះរបេហងែដលអនុញញ តឲយរកសួងមហៃផទពនយ 
េពលយ៉ងយូរ។ អងគករដក់សំណំុលិខិតចុះបញជ ីអចបតឹងបនែតករជំទស់ពីករបដិេសធ 
បុ៉ែនតពំុមនមេធយបយនឹងតវ៉ របសិនេប រកសួងមហៃផទមិនអនុវតត។ រកសួងមហៃផទ 
ពិនិតយសំណំុលិខិតកនុងរយៈ៤៥ៃថង បុ៉ែនតេសចកតីរពងចបប់េនះ មិនបនបញជ ក់ឲយបន 
ចបស់លស់ថេតរតូវេធវយ៉ងណ របសិនេបនីតិវធីិេនះចំណយេពលយូរជង៤៥ៃថង។ 
ចមងល់េនែតមនថ េតេនេពលណរយៈ៤៥ៃថង ចប់េផតមរប់ (ចប់ពីៃថងដក់សំណំុលិខិត 
ឬចប់ពីៃថងែដលរកសួងមហៃផទពិនិតយេលសំណំុលិខិតេនះ)? ជថមីមតងេទៀត េសចកតីរពង 
ចបប់េនះមិនបនបញជ ក់ពីចំណុចេនះេឡយ។ 

 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [12] 

េទះបីជសំណំុលិខិតចុះេឈម ះមិនរតូវបនបដិេសដទំងរសុងក៏េដយ ក៏មរនតីខលះ 
អចេនែតអះអងថ មិនបនបំេពញលកខខណឌ ណមួយៃនលកខខណឌ ជេរចន ែដលបងកឲយ 
មនករពនយេពល ែដលអចជករគំរមកំែហង និងអចររងំអងគករមួយចំនួនកនុងករ 
បនតសំណំុលិខិតចុះេឈម ះរបស់អនកទំងអស់េនះេទ។ ជពិេសសេកតមនចំេពះសមគម 
និងអងគករ ែដលមនមូលដឋ នតមបណត េខតត ែដលមិនមនមេធយបយេធវដំេណ រមក 
ភនំេពញញឹកញប់។ មរនតីទំងេនះអចេធវែបបេនះ មិនរគន់ែតជេហតុផលនេយបយ 
េនះេទ អចសំេដេទអងគករែដលរដឋ ភិបលមិនេពញចិតត ឬក៏អចទញករយករបក់ 
កំៃរពីអងគករែដលដក់សំណំុលិខិតចុះេឈម ះេនះែដរ។ 

 

បណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) 
សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណត ញយុវជនកមពុជ 
(CYN) និងអងគករសម័ពនធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) 
េជឿជក់ថ បញហ េនះអចរតូវបនយកេដះរសយមួយចំែណក េដយករេធវឲយសំណំុ 
លិខិតចុះបញជ ី មនរបសិទធិភពចប់ពីៃថងដក់ពកយេសនសំុេទ មិនែមនចប់ពីៃថងទទួលករ 
យល់រពមពីរកសួងមហៃផទេនះេទ ដូចែដលបនែចងកនុងមរត៩។ ជជេរមស របសិន 
េបរកសួងមហៃផទខកខនមិនបនពិនិតយសំណំុលិខិតកនុងរយៈេពល ៤៥ៃថង ៃនៃថងដក់ 
សំណំុលិខិតេនះ មនន័យថ សំណំុលិខិតេនះរតូវបនទទួលកររពមចុះបញជ ីេដយ 
សវ័យរបវតតិ។ ករផតល់េសចកតីយល់រពមែបបេនះ មនេនកនុងចបប់របស់របេទសកមពុជឯ 
េទៀតដូចជ ចបប់ សតីពីករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិជេដម។ 

 

កររតឹបនតឹងេលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសកររតឹបនតឹងេលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសកររតឹបនតឹងេលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសកររតឹបនតឹងេលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស 
 

 អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសរបឈមមុខនឹងកររតឹតបិតជងមុន េនកនុង 
េសចកតីរពងចបប់ចុងេរកយេនះ។ បញញតតិទំងអស់ គឺបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ រដឋ ភិបល 
េពញចិតតែតអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសណ ែដលផតល់មូលនិធិេលគេរមងអភិវឌឍ 
េផត តសំខន់េលករផតល់េសវកមម។ េទះបីជ មិនបងហ ញេដយពកយចំៗ បុ៉ែនតអងគករ 
បរេទសណែដលេធវករេលករតសូ៊មតិ ឬកិចចករសិទធិមនុសសនឹងមិនដក់បញចូ លកនុង 
េសចកតីរពងចបប់េនះេទ។ 
 

 មុនដំបូងរគប់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស និងសមគមបរេទសទំងអស់ 
តរមូវឲយេបកកិចចពិភកស និងយល់រពមេទេលសថ ប័នជៃដគូរបស់រដឋ ភិបលសតីពី 
”គេរមង និងកមមវធីិផតល់ជំនួយ” មុននឹងដក់ពកយេសនសំុអនុសសរណៈេយគយល់គន  
(MOU) (សូមេមលមរត ១៤) ។ ឃល សរេសរថ “គេរមងផតល់ជំនួយ” មនករេរបរបស់ 
ជបនតបនទ ប់កនុងេសចកតីរពងចបប់េនះ ែដលអចឲយយល់បនថ អងគករមិនែមនរដឋ  



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [13] 

ភិបលបរេទសណែដលមិនផតល់ជំនួយជសច់របក់ សមភ រៈ ឬក៏េហដឋ រចនសមព័នធេនះ 
មិនអចទទួលករសវ គមន៍េឡយ។ កនុងមរត ១៥ បងហ ញពីសញញ ែដលតរមូវឲយអងគករ 
មិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសមិនរតូវចំណយេលសពី២៥ភគរយ ៃនថវកិសរបុេទេល 
កិចចកររដឋបលរមួទំងរបក់ែខរបស់បុគគលិក ឧបករណ៍ករយិល័យ និងករចំណយ 
េផសងៗេទៀតសរមប់េធវឲយករយិល័យមនដំេណ រករ។ េនះមិនរប់បញចូ លចំេពះអងគករ 
មិនែមនរដឋ ភិបលណ ែដលេធវករងរទក់ទងជសំខន់េទេលករឃល េំមលកររេំលភ 
សិទធិមនុសស ករងរតសូ៊មតិ និងករបណតុ ះបណត ល។ គេរមងខលះ បុគគលិកេនះឯងគឺជ 
“ជំនួយ”។ 

 

ជពិេសស អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសក៏កំពុងរបឈមនឹងេទសរពហមទណឌ  
ធងន់ជងមុន េនកនុងបទបញញតតិដូចតេទេនះ៖ 

� មរត ១២ តរមវូឲយអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសនឹងរបគល់លិខិត 
របកសគណនីធនគររបស់ខលួន ែដលបនេផញេនធនគរយ៉ងយូរ៣០ (សម 
សិបៃថង) េនៃថងេធវករបនទ ប់ពីបនចុះអនុសសរណៈ ។  

� មរត ១៧ បនអះអងថ អចបញច ប់សុពលភពអនុសសរណៈ កនុងករណីែដល 
សមគម ឬ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសេធវសកមមភពប៉ះពល់ដល់ 
សនតិភព េសថរភព និងសណត ប់ធន ប់សធរណៈ ឬ បងកនូវភពអនតរយដល់ 
សនតិសុខជតិ ឯកភពជតិ វបបធម៌ របៃពណីទំេនៀមទំលប់សងគមជតិកមពុជ។ 
ខលឹមសរេនះ មនលកខណៈមិនចបស់លស់ែដលអនុញញ តឲយបញឈប់ទំងរសុង 
តមអំេពចិតត នូវសកមមភពករងររបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលជពិេសស 
ករផតល់អំណចទំងរសងុ។ ករបករសយរបស់រដឋ ភិបលពីអតីត កលពី 
ពកយេពចន៍ដូចខងេល និងករងរតសូ៊មតិ ែដលប៉ះពល់ដល់រដឋ ភិបលអច 
ចត់ទុកថជករគំរមកំែហងដល់សណត ប់ធន ប់សធរណៈ ឬរេំលភបទ 
បញញតតិមរត១៧េនះ។ 

� មរត ៣១ អនុញញ តឲយរដឋ ភិបលរលំយេចលអនុសសរណៈេយគយល់គន  
ជមួយនឹងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស េបសិនអងគករទំងេនះ មិនបន 
អនុវតតតមតរមូវករចំបច់ឲយផតល់របយករណ៍ពិតរបកដ។ ផទុយមកវញិ 
អងគករកនុងរសកុននរគន់ែតលុបេឈម ះេចញពីបញជ ីចុះេឈម ះបុ៉េណណ ះ។  

� មរត ១៣ មិនតរមូវឲយរដឋ ភិបលផតល់ករពនយល់ណមួយដល់អងគករមិនែមន 
រដឋ ភិបលបរេទស របសិនេបរដឋ ភិបលបដិេសធចំេពះករដក់ពកយេសនសំុ 
ឲយមនអនុសសរណៈ។ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស ក៏ពំុមនសិទធិកនុងករ 
ែកែរបករដក់ពកយសំុ ឬបតឹងតវ៉ចំេពះករបដិេសធេនះេទ។ 



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [14] 

បណត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) 
សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណត ញយុវជនកមពុជ 
(CYN) និងអងគករសម័ពនធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) មនជំេនឿ 
ថ បទបញញតតិេនះ អចបងកកនុងករបេងកតអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដលគំរទរដឋ ភិបល។ 
េនះផទុយគន រសឡះេទនឹងនិយមន័យៃនពកយអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។ បទបញញតតិមិន 

រតឹមរតូេនះ គួរែតេធវវេិសធនកមម ឬ ដកេចញែតមតងេដមបអីនុញញ តឲយអងគករមិនែមន 

រដឋ ភិបលបរេទស មនេសរភីពេធវរបតិបតតិករ និងមនកររគប់រគងតិចតួចពីសំណក់ 

រដឋ ភិបល។6  
 

េសចកតីរពងចបប់ទី៤ ក៏េផត តេទេលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុកែដល 
េរជសេរ សបុគគលិកបរេទស។ មរត២៣ បនែចងថ សមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ  
ភិបលែដលបនចុះបញជ ី ឬ ចុះអនុសសរណៈមនសិទធិេរជសេរ សបុគគលិក ឬកមមករែខមរេដមប ី
បំេរ ករងរ ។ ករេរជសេរ សេនះ រតូវអនុវតតតមចបប់ជធរមនៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
នឹងរតវូេរជសេរ សបុគគលិក ឬ កមមករែខមរឲយបនេរចនជអតិបរម។ អតថន័យពិតរបកដកនុង 
មរតេនះគឺ មិនចបស់លស់ ដូេចនះភពមិនចបស់លស់េនះគួរឲយរពយួបរមភ។ េយងខញុំ 
ទំងអស់គន សូមសំណូមេដយទទួច ដល់រដឋ ភិបលសូមេលកេមតត េនេបកចំហចំេពះ 
របេភទេផសងៗរបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស មិនែមនសរមប់ែតអងគករណ 
ែដលផតល់ជំនួយជក់លក់បុ៉េណណ ះេទ។ េយងខញុំទំងអស់គន សូមសំណូមេដយទទួចដល់ 
រដឋ ភិបលសូមេលកេមតត េនេបកចំហចំេពះរបេភទេផសងៗ របស់អងគករមិនែមនរដឋ  

ភិបលបរេទសមិនែមនសរមប់ែត អងគករណ ែដលផតល់ជំនួយជក់លក់បុ៉េណណ ះេទ។7 
 

                                                           
6
 េយងទទួលសគ ល់ថ ខែចងមួយចំនួនកនុងេសចកតីរពងចបប់េនះបនេរបរបស់រចួ េហយកនុងអនុសសរណៈេយគយល់គន ជមួយ 

នឹងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស េទះបី សថិតកនុងទរមង់ខុសគន បនតិចបនតួចក៏េដយ។ វមិនមនករផល ស់បតូរធតុពិត ែដលថខែចង 
ទំងេនះ មនករែណនំខុសឆគងវមិនមនន័យថ អចទទួលយកបនកនុងករករពរខែចង ជនីតិកមមអចិៃរនតយ៍េនះេឡយ។ េលស 
ជងេនះេទៀត ខែចងេនកនុងេសចកតីរពងចបប់េនះ គឺធងន់ធងរជងខែចងកនុងអនុសសរណៈេយគយល់គន េទេទៀត។ ឧទហរណ៍ 
អនុសសរណៈនេពលបចចុបបននេនះ កំណត់តៃមលរដឋបល ២៥ ភគរយ បុ៉ែនតរប់បញចូ លទំងរបក់ែខរបស់បុគគលិក និងនយករបស់អងគករ 
មិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស។ មរត១៥ ៃនេសចកតីរពងចបប់របស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកំណត់ ២៥ ភគរយ រប់បញចូ លទំង 
របក់ែខ បរកិខ ករយិល័យ និងករចំណយេផសងៗេទៀតសរមប់មុខងរករយិល័យ។ 
7
 ក៏មនភពខុសគន រវងអងគករកនុងរសុក និងអងគករបរេទស េនេពលែដលមនករែចករទពយ េរកយពីកររលំយេចល េដយ 

អេចតនណមួយ។ រទពយរបស់អងគភពកនុងរសុកមនករែចករែំលកេទតមេសចកតីសេរមចរបស់តុលករ មិនែមនេទតមចបប់របស់ 
អងគភពេនះេទ (មរត ២៨) ។ សរមប់អងគករបរេទស រទពយមនករែចករែំលកេទតមទិសេដរបស់អងគករបរេទស (មរត២៩)  



េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលៈ ទសសនៈមួយចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ទី៤ [15] 

េតរកមរដឋបបេវណីនឹងេទជយ៉ងណ?េតរកមរដឋបបេវណីនឹងេទជយ៉ងណ?េតរកមរដឋបបេវណីនឹងេទជយ៉ងណ?េតរកមរដឋបបេវណីនឹងេទជយ៉ងណ? 
 

ចុងេរកយបងអស់ េតពរងងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលនឹង 

ប៉ះពល់ដល់រកមរដឋបបេវណីដូចេមតច? 

 

មរត៣៤ ៃនចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបនអះអងថ 
បទបញញតតិទំងឡយណែដលផទុយនឹងចបប់េនះ រតូវចត់ទុកជនិរករណ៍។ ដូេចនះ 

បទបញញតតិ េនះ អចនឹងេធវឲយនិរករណ៍ដល់បទបញញតតិរកមរដឋបបេវណីមួយចំនួន ែដលសតីពី 

ករបេងកត និងករចុះេឈម ះសំរប់នីតិបុគគលមិនយកចំេណញ និងនីតិបុគគលបំេរ ផល 
របេយជន៍សធរណៈ។  បទបញញតតិរកមរដឋបបេវណី មនភពងយរសួលជងបទបញញតតិ 
សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលជករពិតមិនចបស់លស់ថ េតមនបទបញញតតិ 
សតីពីករចុះ េឈម ះសតីពីនីតិបុគគលមិនយកចំេណញ និងនីតិបុគគលបំេរ ផលរបេយជន៍ 
សធរណៈរបស់រកមរដឋបបេវណី ែដលមិនទន់ចូលជធរមនេនេឡយអចយកមក 
អនុវតតបនឬេទ េនេពលអនគត? េនះេធវឲយកន់ែតមនករភន់រចឡំេនកនុងបរសិថ នផលូវ 
ចបប់េនកមពុជ ែដលបនអះអងថ រកមរដឋបបេវណី និងរកមរពហមទណឌ  គឺមនភពងយ 
រសួលយល់។ 

 

 
��� 

 


