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១. សេចក្ដីស្ីើម ន្ិងសាវតារ 
 

រដ្ឋា ភិបាលបានសម្រមចមដងម្ទៀត ម្ដើមបីជរមុញឲ្យម្ចញនូវម្សចក្ដីរាងចាប់មួយ   ដដលមានភាពខ្វះចម្ ល្ ះ  
សតីពីសហជីពននសហរាស(                           )     ដដលម្ធវើម្ោយអនតរាយដល់សិទធិម្សរភីាពរបស់
សមាគមក្នុងរបម្ទសក្មពុជា។ ចាប់ម្នះ រតូវបានម្ធវើម្ឡើងអស់រយៈម្ពលជាម្រចើនឆ្ន ាំ ម្ហើយបានពិនិតយម្ ើញភាព
របម្សើរម្ឡើងមួយចាំនួន ប ទ្ ប់ពីមានការពិម្រាះម្ោបល់ក្នលងមក្។ ម្ ះបីោ៉ងណាក៏្ម្ដ្ឋយ គុណភាពជារមួនន
ម្សចក្ដីរាងចាប់ដដលទទួលបានកាលពីដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ម្នះ កាន់ដតមានភាពដុនដ្ឋប និងធងន់ធងរបាំផុត 
ម្ហើយរដ្ឋា ភិបាលក៏្មិន ន់មានលទធភាពម្ដើមបីរ ាំម្លចម្ហតុផលបញុ្ះបញូ្លសរមាប់អនុម័តចាប់ម្នះម្ៅម្ឡើយម្ទ។  
 

 ការបនតាប់ោរមមណ៍ពីរដ្ឋា ភិបាល ក្នុងការអនុម័តម្សចក្ដីរាងចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រមានម្ឡើងប ទ្ ប់ពី
មានការបង្រ្កា បោ៉ងរបល័យម្ៅម្លើកូ្ដក្មមទូម្ៅ ម្ៅម្ពលភាពចលាចលក្ាំពុងរកី្សាយក្នុងវស័ិយការករ  
ជាពិម្សសម្ៅក្នុងវស័ិយផលិតក្មមកាត់ម្ដរ។ ម្ឆ្ព ះម្ៅរក្បាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៣ និងម្ផដើមចូលដល់ឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្នះ ការ
តវ៉ ាំងឡាយពីសាំណាក់្ក្មមក្រម្រាងចរក្កាត់ម្ដរ ម្ដ្ឋយ ម រលក្ខខ្ណឌ ការករឲ្យមានភាពរបម្សើរម្ឡើង និង
របាក់្ឈនួលអបបបរមាស្សបតាមការសិក្ាស្សាវរជាវ អាំពីរបាក់្ឈនួលអបបបរមាពីរដ្ឋា ភិបាលម្ៅដតបនតពុះក្ម្ង្រ្រោ ល
ម្ឡើង។    
 

 ការម្ឆលើយតបពីរដ្ឋា ភិបាល គឺម្គៀងគរក្ងក្មាល ាំងសនតិសុខ្រដា ដដលបានម្របើរបាស់ក្មាល ាំងមិនសមាមារត ាំង 
ស្សុងម្ដើមបីបញ្ប់ការតវ៉ ាំងម្នះ។ ក្ងក្មាល ាំងសនតិសុខ្រដាបានម្របើរបាស់រាប់កាាំម្ភលើងពិត ម្ដើមបីបង្រ្កា បម្ៅម្លើអនក្
តវ៉ ដដលម្ធវើឲ្យពួក្ម្គសាល ប់ោ៉ងម្ោចណាស់ ៥ ្ក់្      ម្ហើយនិងរងរបួសជាម្រចើន្ក់្ម្ទៀត។ ម្ៅម្ពលម្្ះ 
របជាពលរដាចាំនួន ២៥ ្ក់្ ក្នុងម្្ះមានក្មមក្រម្រាងចរក្កាត់ម្ដរ និងសក្មមជនសិទធិមនុសសផងរតូវបានាប់ខ្លួន 
ម្ហើយបុ៉ ម្ នដខ្ម្រកាយមក្ ពួក្ម្គរតូវបានកាត់ឲ្យជាប់ម្ សក្នុងដាំម្ណើ រការសវ្ការមួយ ដដលាម នសិទធិទទួលបាន 
នូវសវ្ការរបក្បម្ដ្ឋយយុតតិធម៌ម្ពញម្លញ។1 
 

 ផទុយម្ៅវញិាម នការម្សុើបអម្ងាតដដលគួរឲ្យម្ជឿជាក់្បានរតូវបានម្ធវើម្ឡើង ម្ដើមបីក្ាំណត់ ថាម្តើនរណាជាអនក្
ទទួលខុ្សរតូវចាំម្ាះការសាល ប់ និងការទទួលរងរបួសចាំម្ាះជនសីុវលិ ដដលបងាម្ឡើងពីសាំណាក់្ក្ងក្មាល ាំង 
សនតិសុខ្។ ម្រកាយពីមានការបង្រ្កា បោ៉ងរបល័យ បច្ុបបននម្នះ រដ្ឋា ភិបាលទាំនងជាមានបាំណងចង់រតួតរតាកាន់ដត
ម្រចើនម្ឡើងម្ៅម្លើសក្មមភាព និងការបម្ងាើតសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិតរគប់ទិដាភាព ជាជាងមានបាំណងម្លើក្យក្បុពវ
ម្ហតុសាំខាន់ននភាពចលាចលការករមក្ម្ដ្ឋះស្សាយ។  
 

ម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះ ដចងថា ក្មមក្រនិម្ោជិតមានសិទធិបម្ងាើតសហជីពតាមការម្រជើសម្រ ើសរបស់ខ្លួន “ម្ដ្ឋយ 
ាម នការរបកាន់អវី ាំងអស់ និងម្ដ្ឋយពុាំាាំបាច់មានការអនុរា តជាមុន”2 បុ៉ដនតបទបបញាតតិបនតប ទ្ ប់មិនបកា ញការ
ពិតចាំម្ាះការអះោងម្នះម្ទ។ ដូចាន នឹងម្សចក្ដីរាងចាប់ដដលបានម្ចញផាយពីមុន ក្នុងដខ្ក្រា  ឆ្ន ាំ២០១១ 
ម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះ បនតគរមាមក្ាំដហងដល់ម្សរភីាពរបស់សមាគមន៍ម្ៅក្នុងរបម្ទសក្មពុជា តាមរយៈលក្ខខ្ណឌ
តរមូវ ាំងឡាយ ដដលោមរបាមមិនឲ្យចុះបញោ ីកា រពម ាំងការដ្ឋក់្ក្ាំហិតតាមឆ ទ្ នុសិទធិ និងមានភាពមិនចាស់
លាស់ម្ៅម្លើសក្មមភាព និងសវ័យភាពសហជីព។ ម្លើសពីម្នះម្ៅម្ទៀតម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះ ពាោមពរងីក្ការ

                                                           
2 ម្សចក្ដីរាងចាប់សដីពីសហជីពននសហរាស (ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត) រតង់មារតា ៥។ 
2 ម្សចក្ដីរាងចាប់សដីពីសហជីពននសហរាស (ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត) រតង់មារតា ៥។ 



2 

រតួតរតាមិនសមស្សបរបស់រក្សួងការករ ម្ដ្ឋយម្ផទរម្ៅឲ្យរក្សួងម្នះ នូវអាំណាចោ៉ងម្រចើនដដលអាំណាច ាំងម្នះ 
គួរដតសថិតក្នុងសិទធិអាំណាចផ្ដដ ច់មុខ្របស់តុលាការ។  
 
 

២. ការរំសោភបំាន្សលីសេរីភាពរបេេ់មាគម 
 

លក្ខខ្ណឌ តរមវូ ាំងឡាយដដលោមរបាមមិនឲ្យចុះបញោ កីា 
 

 ថវីម្បើមានការម្លើក្ម្ឡើងនូវលក្ខខ្ណឌ ាាំបាច់តាមចាប់ការករជាម្រចើនដង ដដលថាសហជីពោចរតូវបាន 
បម្ងាើតម្ឡើង ម្ដ្ឋយពុាំាាំបាច់មានការអនុរា តជាមុនក៏្ម្ដ្ឋយ ក៏្ម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះ ពិតណាស់វក្ាំណត់រក្បខ័្ណឌ
តាមបបញាតតិោ៉ងតឹងរងឹ ជាមួយនិងលក្ខខ្ណឌ តរមូវជាម្រចើនដដលរតូវដតបាំម្ពញ មុនម្ពលសហជីពោចទទួលបាននូវ
ការយល់រពមឲ្យចុះបញោ ីកាពីរក្សួងការករ។ 
 

 ការដ្ឋក់្ក្ាំហិតដ៏ធងន់ធងរបាំផុតម្្ះ គឺតរមូវថា សហជីពមូលដ្ឋា នមួយោចបម្ងាើតម្ឡើងម្ៅបាន លុះរតាដត 
ប ទ្ ប់ពីសហជីពម្្ះ មានការចូលរមួោ៉ងតិចចាំនួន ២០% ពីក្មមក្រនិម្ោជិតម្ៅតាមសហរាស ឬរគឹះសាថ ន 
ណាមួយ។3 ចាប់ម្នះដចងផងដដរនូវលក្ខខ្ណឌ តរមូវខ្ពស់ហួសម្ហតុ និងតាមទាំម្នើងចិតតសរមាប់ការបម្ងាើតសហព័នធ 
សហជីព និងសហភាព ឬសមព័នធសហជីព ដដលតាមលក្ខខ្ណឌ ម្នះ សហព័នធសហជីពមួយោចបម្ងាើតម្ឡើងម្ៅបាន 
លុះរតាដតមានការចូលរមួពីសហជីពមូលដ្ឋា នោ៉ងតិចចាំនួន ១៥  ម្ហើយសហភាព ឬសមព័នធសហជីពមួយោច 
បម្ងាើតម្ឡើងម្ៅបាន លុះរតាដតមានការចូលរមួពីសហព័នធសហជីពោ៉ងតិចចាំនួន ១០។4 
 

 លក្ខខ្ណឌ តរមូវហួសម្ហតុ ាំងម្នះ នឹងរតឹតបិតោ៉ងធងន់ធងរដល់ម្សរភីាពរបស់ក្មមក្រនិម្ោជិត ក្នុងការ 
បម្ងាើត ឬចូលរមួសហជីពតាមការម្រជើសម្រ ើសរបស់ខ្លួន ម្ហើយនិងក្នុងការបម្ងាើតសមាគមន៍ក្ាំរតិខ្ពស់ ម្ដើមបីម្លើក្ 
សទួយផលរបម្ោជន៍ និងម្ាលម្ៅជាក់្លាក់្របស់ពួក្ម្គ។ ឧៈ របសិនម្បើចាប់ម្នះ រតូវបានអនុម័តដមនម្្ះ សហ
ភាពឬសមព័នធសហជីពមួយ ក្នុងចាំម្ណាមសហភាពឬសមព័នធសហជីពចាំនួនតិចតួច ដដលការារផលរបម្ោជន៍របស់
ក្មមក្រនិម្ោជិត ដដលជាសមព័នធសហជីពក្មពុជាដឹក្ ា្ំម្ដ្ឋយម្លាក្ រ ៉ងុ ឈុន នឹងរតូវបានរារាាំង មិនឲ្យចុះបញោ ីកា
ម្ដ្ឋយម្ជាគជ័យ ម្ដើមបីតាំណាងសិទធិនិងផលរបម្ោជន៍របស់ក្មមក្រកាត់ម្ដរ សិសស-និសសិត និងមង្រ្នតីរាជការ។ 
 

 ម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះ ដចងផងដដរថា សាំម្ណើ សរមាប់សុាំចុះបញោ ីកាសហជីពនឹងរតូវបានយល់រពម របសិន
ម្បើសាំម្ណើ សុាំម្្ះបានបាំម្ពញលក្ខខ្ណឌ  ាំងអស់រគប់រាន់ម្ៅនឹងបទបបញាតតិ ាំងឡាយ ននចាប់សដីពីសហជីពក្មម
ក្រម្នះ និងរបកាសាក់្ព័នធ ដដលនឹងរតូវម្ចញម្ដ្ឋយរក្សួងការករម្ៅអ្គត។5 បទបបញាតតិដដលមានាក្យម្ពចន៍
មិនចាស់លាស់ម្នះ បងាលក្ខណៈបកា ប់ឲ្យរបតិបតតិតាមទាំម្នើងចិតតមិនសមស្សបនូវម្សចក្ដីសម្រមច ថាម្តើរតូវទទួល
យក្សាំម្ណើ សរមាប់សុាំចុះបញោ ីកាសហជីព ឬោ៉ងណាម្្ះ វោស្ស័យម្លើឆ ទ្ នុសិទធិរបស់រក្សួងការករ។ 
រក្សួងការករម្នះនឹងមានការរតួតរតា ាំងស្សុងផងដដរ ក្នុងការបម្ងាើតនីតិវធីិសាំរាប់ដាំម្ណើ រការដ្ឋក់្ាក្យសុាំជាឯក្
ម្តាភាគី និងម្ដ្ឋយាម នការពិម្រាះម្ោបល់ របសិនម្បើចាប់សដីពីសហជីពនិម្ោជិតម្នះ រតូវបានអនុម័ត។6  
 

                                                           
3 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ១០។ 
4 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ១០។ 
5 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ១២។ 
6 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិតរតង់មារតា ១៥ (សាំម្ៅននម្សចក្ដីរាងចាប់ចុងម្រកាយបាំផុតបានលុបម្ាលនូវបទបបញាតតមួយ ដដលតរមូវឲ្យរក្សួងការករ
  ម្ធវើការពិម្រាះម្ោបល់ និងទទួលការឯក្ភាពពីគណៈក្មាម ធិការរបឹក្ាការករ សដីពីនីតិវធីិ្្សាំរាប់ដាំម្ណើ រការដ្ឋក់្ាក្យសុាំ)។ 



3 

 បទបបញាតតិមួយម្ទៀតដដលមានបរា  ទាំនងជាមានម្ាលម្ៅក្ាំណត់ពីការពនារម្ពល ក្នុងម្្ះសហជីព 
 ាំងឡាយ ោចរតូវបានអនុរា តឲ្យដក្ដរបាក្យសុាំចុះបញោ ីការបស់ពួក្ម្គ របសិនម្បើរក្សួងការកររក្ម្ ើញថា 
ាក្យសុាំចុះបញោ ីកាចាប់ម្ដើម ាំងម្្ះមិនស្សបម្ៅនឹងលក្ខខ្ណឌ តរមូវ្្ននចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រម្នះ។7   
បុ៉ដនតវមិនពិបាក្នឹក្សាម នម្ទ ដដលថាការដ្ឋក់្ក្ាំហិត ាំងឡាយ ដដលក្ាំណត់មិនចាស់លាស់ោចរតូវបានរក្សួង 
ការករយក្មក្ម្របើរបាស់ ម្ដើមបីពនារាក្យសុាំចុះបញោ ីកា8 តាមទាំម្នើងចិតត និងម្ដ្ឋយាម នក្ាំណត់ម្ពល ឬក៏្លុប 
ម្ាលការចុះបញោ ីការបស់សហជីពណាមួយ។9  
 

ម្សចក្ដីរាងចាប់ចុងម្រកាយបាំផុតម្នះ រតូវបានដក្ដរបផងដដរ ម្ដើមបីដក្លក្ខខ្ណឌ តរមូវ ាំងឡាយសរមាប់
ការម្សនើសុាំចុះបញោ ីកាចាំម្ាះសហជីពបុម្រអតថិភាព។ ពីមុនម្សចក្ដីរាងចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិតដចងថា 
សហជីព ាំងឡាយដដលមានស្សាប់      នឹងម្ៅដតមានសុពលភាពរហូតដល់សហជីព ាំងម្នះម្រៀបចាំការម្បាះម្ឆ្ន ត
ម្រជើសតាាំងថាន ក់្ដឹក្ ា្ំជាថមី ឬដក្ដរបលក្ខនតិក្ៈរបស់ពួក្ម្គ។ ម្ ះបីោ៉ង ណាក៏្ម្ដ្ឋយម្សចក្ដីរាងចាប់ដដលក្ាំពុង
មានម្នះ បកា ញពីម្ចត្របស់រដ្ឋា ភិបាលដថមម្ទៀត ម្ដើមបីម្ធវើទុក្ខម្ សដល់បណាដ សហជីពដដលមានស្សាប់  
តាមរយៈការតរមូវឲ្យសហជីពដដលបានចុះបញោ ីកាពីមុន ាំងអស់ ម្ធវើការចុះបញោ ីកាសារជាថមីតាមចាប់ថមី ដដល 
សមុគសាម ញក្នុងរយៈម្ពល ៦ ដខ្ប ទ្ ប់ពីចាប់ថមីម្នះចូលជាធរមាន។10 
 

ការដ្ឋក់្ក្ាំហិតម្ៅម្លើសវយ័ភាពសហជីព 
 

ចាប់ម្នះ ទាំនងជាមិនសុច្រតិម្ដើមបីម្ធវើការបបញាតតិមិនសមស្សប នូវម្សចក្ដីសម្រមចរបតិបតតិមួយចាំនួន ដដល 
គួរដតទុក្ឲ្យសហជីព ាំងឡាយជាអនក្ក្ាំណត់ដបបឯក្ម្តាភាគី ម្ៅក្នុងលក្ខនតិក្ៈរបស់ពួក្ម្គផ្ដទ ល់ដូចជា របាក់្ 
ឈនួលអបបបរមារបស់សមាជិក្ រពម ាំងសមាសភាព និងអណតតិសរមាប់ថាន ក់្ដឹក្ ា្ំសហជីព។  

 

ចាប់ម្នះ បម្ងាើតរបាក់្ឈនួលអបបបរមារបស់សមាជិក្ោ៉ងតិចចាំនួន ១%    ពីរបាក់្ឈនួលរបស់ក្មមក្រ
និម្ោជិត។11 ម្ ះបីោ៉ងណា ក៏្ម្ដ្ឋយវមិនសមស្សបម្ទសរមាប់រដ្ឋា ភិបាល ម្ដើមបីក្ាំណត់ថាម្តើសហជីពគួរដត
ក្ាំណត់យក្វភិាគ នបុ៉ ម្ នពីសមាជិក្របស់ពួក្ម្គ ជាពិម្សសរតូវពិនិតយម្មើលរបាក់្ឈនួលមិនរគប់រាន់ ដដលក្មម
ក្រនិម្ោជិតភាគម្រចើនទទួលបានបច្ុបបនន។ របាក់្ឈនួលអបបបរមាម្នះ បម្ងាើតជាឧបសគាមិនសមស្សបម្ដើមបីរារាាំង
ក្មមក្រនិម្ោជិតពីការចូលរមួសហជីព និងរាាំងខ្ទប់លទធភាពសហជីព ក្នុងការម្ធវើជាតាំណាងផលរបម្ោជន៍ក្មមក្រ
និម្ោជិតភាគម្រចើន។  

 

 ចាប់ម្នះ ដ្ឋក់្ការរតួតរតាពីខាងម្រៅហួសម្ហតុផងដដរ ម្ៅម្លើលទធភាពសហជីពក្នុងការក្ាំណត់ និងការ 
ម្បាះម្ឆ្ន តម្រជើសតាាំងនូវថាន ក់្ដឹក្ ា្ំរបស់ពួក្ម្គផ្ដទ ល់។ ឧៈ ការដ្ឋក់្បញូ្លោយុអបបបរមា និងលក្ខខ្ណឌ តរមូវខាង 
ក្រមិតវបបធម៌12 គឺមិនរាន់ដតមិនសមស្សបបុ៉ម្ណាណ ះម្ទ បុ៉ដនតដថម ាំងវមិនស្សបនឹងអនុសរា អងាការពលក្មម 
អនតរជាតិម្លខ្ ៨៧ ម្ទៀតផង។13 ម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះ តរមូវបដនថមម្ទៀតថា បុគាលដដលកាន់មុខ្តាំដណង ជាអនក្

                                                           
7 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ១៦។ 
8 ដូចខាងម្លើ។ 
9 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ១៩។ 
10 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៨៧។ 
11 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិតរតង់មារតា ២៣ (ក្)។ 
12  ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ២១។ 
13 អងាការពលក្មមអនតរជាតិ  ម្សរភីាពសមាគម  និងការការារសិទធិម្ដើមបីបម្ងាើតអនុសរា រមួ (អនុសរា អងាការពលក្មមអនតរជាតិម្លខ្ ៨៧)។   មារតា ៣ ដចងថា  
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ដឹក្ ា្ំ ឬជាអនក្រគប់រគងម្ៅក្នុងសហជីពមួយ មិនោចធ្លល ប់ទទួលការផដ ទ្ ម្ សពីបទរពហមទណឌ ណាមួយ ម្ដ្ឋយ
មិនគិតពីរបម្ភទ ឬក្ាំរតិធងន់ធងរននបទម្លមើសម្ឡើយ។14  ចាំណុចម្នះ មានការរពួយបារមភជាពិម្សស ម្ដ្ឋយសារមានការ
ផដ ទ្ ម្ សថមីៗម្នះ ម្ៅម្លើក្មមក្រនិម្ោជិត និងសក្មមជនសិទធិមនុសសចាំនួន ២៥ ្ក់្ ម្ដ្ឋយម្ហតុផលនម្ោបាយ
ដូចបានក្ត់សាំាល់ខាងម្លើ  ដដលបកា ញឲ្យម្ ើញនូវការរតួតរតា ដដលរដ្ឋា ភិបាលម្របើរបាស់ម្ៅម្លើរបព័នធ 
តុលាការ។ 
 

 រដ្ឋា ភិបាលនឹងបម្ងាើនលទធភាពបដនថមម្ទៀត ម្ដើមបីបម្ងាើតសវនក្មមខាងហិរញាវតថុសាាំញុាំមួយម្ៅម្លើសហជីព 
ណា ដដលរបាយការណ៍ហិរញាវតថុរបាាំឆ្ន ាំរបស់ពួក្ម្គ រតូវបានរក្សួងការករាត់ទុក្ថាមានភាពមិនរបរក្តី។15 
ម្ៅក្នុងសាំម្ៅននម្សចក្ដីរាងចាប់ពីមុន សវនក្មមខាងហិរញាវតថុឯក្រាជយមួយោចរតូវផដួចម្ផដើមម្ឡើង លុះរតាដត 
មានការម្សនើសុាំចាំនួន ៥០% ពីសមាជិក្សហជីព។ បុ៉ដនតសាំម្ៅននម្សចក្ដីរាងចាប់ថមីៗបាំផុតម្នះ អនុរា តឲ្យ 
សមាជិក្ដតមួយរបូគត់ពីអងាការវជិាោ ជីវ:មួយ ឬរក្សួងការករជាអនក្ម្សនើសុាំសវនក្មមដបបម្នះ។ សវនក្មមដដល 
សាាំញុាំនិងសីុម្ពលដបបម្នះ ោចរតូវបានម្របើរបាស់ោ៉ងកយស្សួល ម្ដើមបីអុក្ឡុក្និងម្រជៀតដរជក្ក្នុងសក្មមភាព 
សហជីពតាមទាំម្នើងចិតត។  
 

 បដនថមពីម្លើលក្ខខ្ណឌ តរមូវឲ្យដ្ឋក់្ជូនសវនក្មមរបាាំឆ្ន ាំ សាំម្ៅននម្សចក្ដីរាងចាប់ថមីៗបាំផុតម្នះ តរមូវ 
ឲ្យសហជីពដដលទទួលជាំនួយហិរញាវតថុពីបរម្ទស ម្ធវើម្សចក្ដីរាយការណ៍ពីជាំនួយ ាំងអស់ម្នះ ជាលាយលក្ខណ៍ 
អក្សរម្ៅរក្សួងការករ។16 ម្ដ្ឋយសារជាំនួយហិរញាវតថុ ាំងអស់ពីបរម្ទស ឬក្នុងស្សុក្ នឹងរតូវចុះជាក្ាំណត់ម្ហតុក្នុង 
សវនក្មមហិរញាវតថុរបស់សហជីពម្្ះ ពុាំមានម្ហតុផលគួរឲ្យម្ជឿបានថា សហជីពគួរដតទទួលបនទុក្តាមលក្ខខ្ណឌ
តរមូវឲ្យម្ធវើម្សចក្ដីរាយការណ៍បដនថមម្ឡើយ។  
 

ការដ្ឋក់្ក្ាំហិតមិនរតឹមរតវូម្លើសក្មមភាពសហជីព 
 

 ដូចបានក្ត់សាំាល់ខាងម្លើ មានបទបបញាតតនិងម្ សបបញាតតិជាម្រចើនដដលមានចរតិលក្ខណៈជាភាសាមិន 
ចាស់លាស់ ោចរតូវបានដ្ឋក់្ឲ្យរបតិបតតិតាមទាំម្នើងចិតត។ បទបបញាតតិ ាំងម្នះ ខ្វះលក្ខណៈវនិិចឆ័យសតានុម័ត 
ម្ដើមបីក្ាំណត់ឲ្យចាស់នូវសក្មមភាពអវីខ្លះរតូវោមរបាម ម្ហើយនិងម្ដើមបី ា្ំផលូវរដ្ឋា ភិបាល រពម ាំងអនក្ម្ធវើម្សចក្ដី
សម្រមចពីសាថ ប័នតុលាការ។ 
 

 ឧៈ ម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះដចងថា របភពហិរញាវតថុរបស់សហជីព រតូវដតបានមក្ពីសក្មមភាពរក្របាក់្ ដដល 
រតឹមរតូវតាមចាប់ ឬជាំនួយបានមក្ពីភាគីម្ផសងៗម្ទៀត សរមាប់បាំម្រ ើឲ្យសក្មមភាពស្សបចាប់។17 ម្បើាម នការស្សាយ 
បាំភលឺបដនថមម្ទៀតម្ទ ម្ធវើឲ្យអនក្ណាក៏្ោចសងស័យបានអាំពីអវីៗដដលជារបភពហិរញាវតថុ ម្ដ្ឋយផ្ដត់របាក់្ឈនួលនន 
សមាជិក្ ឬថវកិារដាម្ចញ ោច ា្ំម្ៅរក្ការពយួរ ឬលុបម្ាលការចុះបញោ ីកាជាសកាដ នុពលរបស់សហជីព។  
 

 បដនថមពីម្លើបទបបញាតតិជាម្រចើនដដលោចដ្ឋក់្ឲ្យរបតិបតតិតាមទាំម្នើងចិតត ម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះ បម្ងាើត 
រក្បខ័្ណឌ ខ្វះចម្ ល្ ះមួយសរមាប់បរោ ក់្សហជីពមួយពីសហរាសមួយ ឬពីវជិាោ ជីវៈមួយ ឬពីវស័ិយម្សដាកិ្ច្មួយ 

                                                                                                                                                                                                
   “អងាការក្មមក្រនិម្ោជិក្ និងនិម្ោជក្មានសិទធិ...ម្ដើមបីម្បាះឆ្ន តម្រជើសតាាំងតាំណាងរបស់ពួក្ម្គក្នុងម្សរភីាពម្ពញម្លញ...”។ 
14 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ២១។ 
15 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ២៨។ 
16 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ២៣។ 
17 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ២៣។ 
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ទូលាំទូលាយម្រចើនជាង ថាមានឋានៈជាភាពតាំណាងបាំផុត។18  សហជីពដដលមានឋានៈជាភាពតាំណាងបាំផុត ម្ៅ ក្ាំ
រតិសហរាស ឬក្ាំរតិវស័ិយម្សដាកិ្ច្នឹងមានសិទធិអាំណាចផ្ដដ ច់មុខ្ ម្ដើមបីម្ធវើការចរារចុះអនុសរា រមួ និងម្ដ្ឋះ 
ស្សាយវវិទការកររមួជាមួយនិម្ោជក្ ឬសមាគមនិម្ោជក្ ាំងអស់។ 
 

 លក្ខណ:វនិិចឆ័យសរមាប់សហព័នធសហជីព ឬសហភាពសហជីព ម្ដើមបីធ្ល្ឋានៈជាភាពតាំណាងបាំផុត រមួ
មានសមាជិក្ម្រចើនបាំផុតដដលមានប័ណណសាំាល់ ម្ៅក្នុងវជិាោ ជីវៈមួយ ឬវស័ិយម្សដាកិ្ច្មួយ ដដលដ្ឋក់្ាក្យសុាំ 
បរោ ក់្ភាពជាតាំណាងបាំផុត។19 ដូចអងាការពលក្មមអនតរជាតិបានក្ត់សាំាល់ របការម្នះោច ា្ំម្ៅរក្សាថ នភាព
មួយ ដដលសហព័នធសហជីពមានក្មមក្រនិម្ោជិតដត ៥% ក្នុងវជិាោ ជីវៈរបស់ខ្លួនជាសមាជិក្ រតូវទទួលខុ្សរតូវក្នុង
ការចរារចុះអនុសរា រមួសរមាប់វជិោជីវៈ ឬវស័ិយម្នះ ាំងមូល។20 បដនថមពីម្លើម្នះ ថាន ក់្ដឹក្ ា្ំសហជីពភាគតិច 
ោចរតូវទទួលទណឌ ក្មមពិន័យជារបាក់្ពី ២៥០ ដុលាល រោម្មរកិ្ ដល់ ១,៥០០ ដុលាល រោម្មរកិ្ ម្រកាមបទម្លមើសដដល 
ក្ាំណត់មិនចាស់លាស់ របសិនម្បើរតូវបានរក្ម្ ើញថាបានម្ធវើឲ្យរាាំងសទះ ឬអុក្ឡុក្សហជីពដដលមានឋានៈជា ភាព
តាំណាងបាំផុត ម្ៅម្ពលក្ាំពុងម្ធវើការចរារចុះអនុសរា រមួ ឬក្ាំពុងម្ធវើកាម្ដ្ឋះស្សាយវវិទការកររមួ។21 
 

 វធិ្លន ាំងឡាយសដីពីការក្ាំណត់សហជីព ឲ្យមានឋានៈជាភាពតាំណាងបាំផុត ាំងម្នះ មិនរាន់ដតគាំរាម 
ក្ាំដហងម្ធវើឲ្យអនតរាយដល់សិទធិក្មមក្រនិម្ោជិត ក្នុងការចូលរមួសមាគមម្ដ្ឋយម្សរជីាមួយនិងការម្បាះម្ឆ្ន ត ម្រជើស
តាាំងតាំណាងរបស់ពួក្ម្គ ម្ដើមបីម្ដ្ឋះស្សាយវវិទការកររមួបុ៉ម្ណាណ ះម្ទ បុ៉ដនតរក្សួងការករមដងម្នះម្ទៀត រតូវបានផដល់
ឲ្យនូវឆ ទ្ នុសិទធិ ម្ដើមបីក្ាំណត់ថាសហជីពណានឹងរតូវបានបរោ ក់្ថាជាសហជីព ដដលមានឋានៈជាភាពតាំណាង 
បាំផុត។22 ប ទ្ ប់មក្រក្សួងការករនឹងទទួលខុ្សរតូវផងដដរ ក្នុងការម្សុើបអម្ងាត ការពយួរ ឬការដក្ហូតនូវឋានៈភាព
ជាតាំណាងបាំផុតពីសហជីពណាមួយ។23 
 

 របសិនម្បើរក្សួងការករមិនដក្ហូតឋានៈភាពជាតាំណាងបាំផុតពីសហជីពណាមួយ ម្ហើយសហជីពម្្ះ 
ឯងមិនរតូវបារ ាំលាយខ្លួន ប ទ្ ប់មក្ការបរោ ក់្ទទួលសាា ល់ឋានៈភាពជាតាំណាងបាំផុត មិនោចរតូវបានរបឈម 
សរមាប់រយៈម្ពល ២ ឆ្ន ាំម្រកាយពីបានរបគល់ឲ្យនូវម្សចក្ដីបរោ ក់្ម្នះ។24 របការម្នះ ោច ា្ំម្ៅរក្សាថ នភាពអស់ 
ភាពជាតាំណាង ាំងស្សុង ដដលតាមរយៈម្នះសហជីពដដលមានឋានៈភាពជាតាំណាងបាំផុត នឹងបាត់បង់សមាជិក្ 
ភាពរបស់ខ្លួនម្ៅឲ្យសហជីពមួយម្ផសងម្ទៀត ដដលតាំណាងឲ្យផលរបម្ោជន៍ក្មមក្រនិម្ោជិតរតឹមរតូវជាង បុ៉ដនត 
រក្ាទុក្សិទធិចរារជាសមូហភាពផ្ដដ ច់មុខ្ម្ៅដដដល។  
  

                                                           
18 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៥៥។ 
19 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៥៦។ 
20 អនុសសរណៈអងាការពលក្មមអនតរជាតិ សដីពីម្សចក្ដីម្សនើមតិដផនក្បម្ច្ក្ម្ទស ម្ៅម្លើម្សចក្ដីរាងចាប់សដីពីសហជីពននសហរាសក្មពុជា។ អងាការពលក្មមអនតរជាតិ
ដថលងបដនថមម្ទៀតថា របការម្នះ “ោច ា្ំម្ៅរក្ការរ ាំម្លាភបាំានធងន់ធងរម្ៅម្លើកាម្បដជាា ចិតតតាមអនុសរា អងាការពលក្មមអនតរជាតិម្លខ្៩៨” ម្ហើយវ “ក៏្ នឹង ា្ំម្ៅ
រក្ជម្មាល ះោ៉ងធាំក្នុងចាំម្ណាមសហជីពម្ៅក្នុងរបម្ទសក្មពុជា”។ អងាការពលក្មមអនតរជាតិបានម្ធវើការសននិដ្ឋា នថា មារតាម្នះគួរដតរតូវលុបម្ាល។  

21 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៨១។ 
22 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៥៨។ 
23 ដូចខាងម្លើ។ 
24 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៦១។  
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៣. រដ្ឋា ភិបាលមាន្អំណាចសលីេលបុ 
 

 ចាប់ម្នះ ខ្ក្ខានមិនបានការារក្មមក្រនិម្ោជិត និងសហជីពម្ដ្ឋយអនុរា តឲ្យរក្សួងការករ មានសិទធិ 
អាំណាចរតួតពិនិតយម្រចើនហួសម្ហតុ។ បដនថមពីម្លើឆ ទ្ នុសិទធិ ាំងស្សុងម្ដើមបីទទួលយក្ ឬបដិម្សធម្ាលនូវសាំណុាំ
ឯក្សារសុាំចុះបញោ ីកាសហជីព និងសម្រមចថាសហជីពមួយណានឹងមានឋានៈភាពជាតាំណាងបាំផុតម្្ះ រក្សួង
ការកររតូវបានផដល់ឲ្យនូវអាំណាចបដនថម ដដលអាំណាច ាំងម្នះ គួរដតសថិតក្នុងសិទធិអាំណាចផ្ដដ ច់មុខ្របស់តុលាការ។  
 

  ក់្ទងនឹងម្សចក្ដីក្ងវល់ជាពិម្សសម្្ះ គឺថាម្សចក្ដីសម្រមចថាម្តើរតូវពយួរសហជីពណាមួយ ឬោ៉ងណា 
ម្្ះ ពីបទខ្ក្ខានមិនបានបាំម្ពញតាមលក្ខខ្ណឌ តរមូវតាមចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត គឺសថិតម្ៅម្លើ 
រក្សួងការករ ាំងស្សុង ដដលជាការរ ាំម្លាភបាំានម្ដ្ឋយផ្ដទ ល់ម្ៅម្លើកាតពវកិ្ច្របម្ទសក្មពុជា តាមអនុសរា   
អងាការពលក្មមអនតរជាតិម្លខ្ ៨៧។25 រហូតដល់មានសាំម្ៅននចាប់ថមីបាំផុតម្នះ សិទធិអាំណាចម្នះនឹងរតូវផដល់ ម្ៅ
ឲ្យតុលាការការករោ៉ងសមស្សប បុ៉ដនតបច្ុបបននតុលាការការករនឹងចូលាន់ព័នធម្ៅបាន លុះរតាដតសហជីព  
បដឹងតវ៉នឹងម្សចក្ដីសម្រមចរបស់រក្សួងការករក្នុងរយៈម្ពលមួយសបាដ ហ៍ ម្រកាយពីបានទទួលម្សចក្ដីជូនដាំណឹង 
អាំពីការពយួរម្នះ។26 
 

 ម្សចក្ដីរពួយបារមភម្ផសងៗម្ទៀត ដដលគួរក្ត់សាំាល់ម្្ះ គឺថាបរា របឈមផលូវចាប់ចាំម្ាះម្សចក្ដីបរោ ក់្ 
ទទូលសាា ល់សហជីព ដដលមានឋានៈភាពជាតាំណាងបាំផុត ក៏្នឹងរតូវម្ផទរជាបឋមម្ៅឲ្យរក្សួងការករផងដដរ 
ជាំនួសឲ្យតុលាការ ម្ ះបីជានឹងមានសិទធិបដឹងតវ៉ក៏្ម្ដ្ឋយ។27 បរា បដនថមម្ទៀតម្្ះ គឺថាចាប់អនុរា តឲ្យអធិការ 
ការកររបកាសថាម្ៅម្ពលណាដដលកូ្ដក្មមខុ្សចាប់ ជាម្សចក្ដីសម្រមចមួយដដលចាប់ការករដចងថា ជាម្សចក្ដី
សម្រមចដដលោចរតូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ដ្ឋយតុលាការដតបុ៉ម្ណាណ ះ។28 
 

 ម្សចក្ដីសម្រមចថាម្តើបុគាល ឬរក្ុមមនុសសបានរ ាំម្លាភបាំានម្ៅម្លើបទបបញាតតិ្្ក្នុងចាប់ឬោ៉ងណា 
ម្្ះ គឺជាម្សចក្ដីសម្រមចតាមផលូវតុលាការដដលរតូវម្ធវើម្ឡើងម្ដ្ឋយតុលាការក្មពុជា។ អាំណាចម្ចញម្សចក្ដីសម្រមច
តាមផលូវតុលាការ មិនរតូវសថិតក្នុងនដោជាា ធររដ្ឋា ភិបាលណាមួយម្ឡើយ។ 
 
៤. សហតុ្ លន្សោបាយពីរដ្ឋា ភិបាល 
 

 បទបបញាតតិមួយចាំនួនម្ផសងម្ទៀតមិនចាស់លាស់ ដដលោចដ្ឋក់្ឲ្យរបតិបតតិតាមទាំម្នើងចិតត បកា ញឲ្យម្ ើញ 
ពីម្ចត្របស់រដ្ឋា ភិបាល ម្ដើមបីម្របើរបាស់ចាប់ម្នះដ្ឋក់្ការរតួតរតាម្ៅម្លើយនតការជាសកាដ នុពល ាំងឡាយ
សរមាប់ការដខ្វងមតិ ជាជាងពរងឹងសិទធិរបស់ក្មមក្រនិម្ោជិត និងជួយដល់ការអភិវឌឍវស័ិយការករ។ ឧៈ សហជីព
មួយោចរតូវបានរ ាំលាយម្ាល របសិនម្បើម្មដឹក្ ា្ំរបស់ខ្លួនរតូវបានរក្ម្ ើញជាប់ពិរុទធពីបទម្លមើស ដដលាត់ទុក្ថា
បងា “ម្រាះថាន ក់្ធន់លមមដល់សនតិសុខ្រដា”។29 សហជីព ាំងឡាយក៏្ោចរតូវបានរ ាំលាយម្ាលផងដដរ របសិនម្បើ

                                                           
25 អនុសរា អងាការពលក្មមអនតរជាតិម្លខ្ ៨៧ រតង់មារតា៤ (ដចងថា “អងាការក្មមក្រនិម្ោជិត និងអងាការនិម្ោជក្មិនរតូវបានរ ាំលាយ  ឬការពយួរម្ដ្ឋយោជាា ធររដា
បាលម្ឡើយ”)។ 

26 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ១៨។ 
27 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៦១។ 
28 ម្របៀបម្ធៀបចាប់ សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៧៨ ជាមួយចាប់ការករ រតង់មារតា ៣៣៧ (ដចងថា “តុលាការការករ ឬតុលាការោជាា គតិ មានយុតាត
ធិការផ្ដដ ច់មុខ្ ម្ដើមបីក្ាំណត់ពីនីតានុកូ្លភាព ឬអនីតានុកូ្លភាពននកូ្ដក្មម របសិនម្បើាម នតុលាការការករម្ទ”)។ 

29 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៣០( )។ 
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តុលាការការករក្ាំណត់ថា សហជីព ាំងម្នះាក់្ព័នធនឹង “វមិ្ចឆទក្មមម្សដាកិ្ច្” ឬសក្មមភាពណាមួយរបឆ្ាំងនឹង 
“ផលរបម្ោជន៍ជាតិ”។30 
 

ថាន ក់្ដឹក្ ា្ំសហជីពោចរតូវផដ ទ្ ម្ សពិន័យជារបាក់្ពី ២៥០ ដុលាល រោម្មរកិ្ដល់ ១,៥០០ ដុលាល រោម្មរកិ្ 
ពីបទម្លមើស ដូចជាបទម្លមើសមិនការារផលរបម្ោជន៍ស្សបចាប់របស់ក្មមក្រនិម្ោជិត មិនម្លើក្សទួយទាំ្ក់្ 
ទាំនងវស័ិយឧសាហក្មម ម្ហើយនិងពីបទមិនធ្ល្នូវការអភិវឌឍជាតិ។31 បដនថមពីម្លើម្នះ ចាប់ម្នះដចងបដនថម ម្ទៀត
ថា វជាអាំម្ពើខុ្សចាប់សាំរាប់សហជីព ឬតាំណាងរបស់ពួក្ម្គដដល “បងាម្រឿងសាំរាប់ដតម្ាលបាំណងបាំម្រ ើឲ្យ និ ន្ ការ
នម្ោបាយ”។32 ម្ដ្ឋយសារដតម្សចក្ដីសម្រមចរតូវតម្មលើងរបាក់្ឈនួលអបបបរមា ជាការទទួលខុ្សរតូវរបស់ រដ្ឋា ភិបា
លម្្ះ វកយនឹងសននិដ្ឋា នបានថា របសិនម្បើសហជីព ឬសមាជិក្របស់ខ្លួនម្ធវើយុទធ្ការាាំរទគណបក្សរបឆ្ាំង
ដដលាាំរទដល់ការតម្មលើងរបាក់្ឈនួលអបបបរមា ម្្ះពួក្ម្គោចរតូវបានាត់ទុក្ថាជាអនក្រ ាំម្លាភបាំានបទបបញាតតិ
ម្នះ។ 

 

 បទបបញាតតិ ាំងឡាយដដលមិនចាស់លាស់ មានទាំ្ក់្ទាំនងតិចតួចជាមួយបបញាតតិជាក់្ដសដង ននសហជីព 
ក្មមក្រ ម្ហើយផទុយម្ៅវញិបកា ញកិ្ច្ខ្ាំរបឹងដរបងបនតរបស់រដ្ឋា ភិបាល ម្ដើមបីរតួតរតាចល្សងាមរទង់រ យធាំជា ស
កាដ នុពល។ 
  
៥. សេចក្ដីេន្និដ្ឋា ន្ ន្ិងអន្សុាេន្ ៍
 

 ដូចដដលមានខ្លឹមសារម្ៅដដដល ម្សចក្ដីរាងចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រម្នះ នឹងដ្ឋក់្ក្ាំហិតធងន់ធងរដល់ 
លទធភាពក្មមក្រនិម្ោជិត និងសហជីពក្នុងការចូលរមួជាមួយបុគាលនិងជារក្ុម្្ដដលមានចិតតគាំនិតដូចាន  ក្នុង
ម្ាលបាំណងការារសិទធិរបស់ពួក្ម្គ និង ម រទមាល ប់អនុវតតការកររតឹមរតូវ។ រដ្ឋា ភិបាលរតូវបានផដល់ឲ្យនូវការ
រតួតរតាហួសម្ហតុម្ៅម្លើចាប់រគប់ទិដាភាព ម្ហើយការដដលាម នម្ាលការណ៍ដណ ា្ំសតានុម័តចាស់លាស់ 
សរមាប់រដ្ឋា ភិបាល និងអនក្ម្ធវើម្សចក្ដីសម្រមចខាងកិ្ច្ការតុលាការ ម្ដើមបីអនុវតតតាមចាប់ វកយនឹងទទួលរងនូវ
ការរ ាំម្លាភបាំាន។ 
 

 ម្សចក្ដីរាងចាប់ដដលក្ាំពុងមានម្នះ ខ្ក្ខានមិនបានបាំម្ពញតាមកាតពវកិ្ច្អនតរជាតិរបស់របម្ទសក្មពុជា 
តាមម្សចក្ដីរបកាសជាសាក្លសដីពីសិទធិមនុសស និងក្តិការសរា អនតរជាតិសដីពីសិទធិពលរដា និងសិទធិនម្ោបាយ 
ដដលលិខិ្តុបក្រណ៍ ាំងពីរម្នះ ធ្ល្ការារនូវសិទធិទទួលបានម្សរភីាពក្នុងការបម្ងាើត និងចូលរមួសមាគម ម្ហើយ
ដដលរតូវបានតមាល់ទុក្ក្នុងរដាធមមនុញាក្មពុជា។ ម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះ រ ាំម្លាភបាំានផងដដរ ម្ៅម្លើអនុសរា  អងា
ការពលក្មមអនតរជាតិ ដដលរបម្ទសក្មពុជាបានផដល់សា្ប័ន សដីពីម្សរភីាពក្នុងការបម្ងាើត និងចូលរមួសមាគម រពម
 ាំងការចរារជាសមូហភាព។33  
 

 ម្ដ្ឋយសារដតម្សចក្ដីរាងចាប់ម្នះគាំរាមក្ាំដហងោ៉ងធងន់ធងរដល់ម្សរភីាពក្នុងការបម្ងាើត និងចូលរមួ 
សមាគមម្ៅក្នុងរបម្ទសក្មពុជា ចាប់ម្នះ រតូវដតម្ធវើការដក្សរមួលម្ឡើងវញិឲ្យធន់លមម ឬក៏្រតូវលុបម្ាលម្ដ្ឋយ 
របកាន់យក្រក្បខ័្ណឌ បបញាតតិបច្ុបបននវញិ ដដលមានដចងក្នុងចាប់ការករ។  

                                                           
30 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៣០ (ង)។ 
31 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៨២។ 
32 ចាប់សដីពីសហជីពក្មមក្រនិម្ោជិត រតង់មារតា ៦៦។ 
33 សូមម្មើលអនុសរា អងាការពលក្មមអនតរជាតិម្លខ្ ៨៧ និង ៩៨។ 
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►►► អន្សុាេន្ ៍
 

 កាត់បនថយលក្ខខ្ណឌ តរមូវសមាជិក្ភាពអបបបរមា ដដលមានក្ាំរតិខ្ពស់ហួសម្ហតុ សរមាប់បម្ងាើតសហជីព 
សហព័នធសហជីព និងសហភាពសហជីព។ 

 លុបម្ាល ឬដក្សរមួលបទបបញាតតិ ាំងឡាយមិនចាស់លាស់ ដដលកយទទួលរងក្ាំរតិខ្ពស់នូវការម្ធវើ 
ម្សចក្ដីសម្រមចតាមទាំម្នើងចិតតពីរដ្ឋា ភិបាល ឬសាថ ប័នតុលាការ ម្ដ្ឋយមានម្ាលការណ៍ដណ ា្ំសតា នុម័ត
ចាស់លាស់។ ឧៈ ឃ្លល ដូចជា “វមិ្ចឆទក្មមម្សដាកិ្ច្” “បងាបរា ” “ សរមាប់ដតបាំម្រ ើនិ ន្ ការនម្ោបាយ” ម្ហើយ
នឹងឃ្លល  “ផលរបម្ោជន៍ជាតិ” រតូវលុបម្ាល ឬក៏្រតូវក្ាំណត់ឲ្យចាស់លាស់។ 

 ដក្សរមួលបទបបញាតតិ ាំងអស់ដដលអនុរា តមិនសមរមយឲ្យរក្សួងការករ ម្ធវើការពិនិតយខាងកិ្ច្ការ 
តុលាការម្ៅម្លើការរ ាំម្លាភបាំានចាប់។ ជាោទិភាពមិនសមស្សបនឹងកាតពវកិ្ច្របស់របម្ទសក្មពុជា តាម 
មារតា ៤ ននអនុសរា អងាការពលក្មមអនតរជាតិម្លខ្ ៨៧ សិទធិអាំណាចម្ដើមបីរ ាំលាយ ឬពយួរសក្មមភាព សហ
ជីព គួរដតរតូវបានអនុវតត ម្ដ្ឋយតុលាការក្មពុជាដតបុ៉ម្ណាណ ះ។  

 លុបម្ាលបទបបញាតតិ ដដលតរមូវឲ្យសហជីពបុម្រអតថិភាព ឆលងកាត់ដាំម្ណើ រការសុាំចុះបញោ ីកាសាាំញុាំក្នុងរយៈ 
ម្ពល ៦ ដខ្ប ទ្ ប់ពីចាប់ម្នះចូលជាធរមាន។ 

 លុបម្ាលលក្ខខ្ណឌ តរមូវឲ្យបង់របាក់្នថលសមាជិក្ភាពសហជីព ោ៉ងតិចជាង ១% ននរបាក់្ដខ្របស់ក្មមក្រ
និងធ្ល្ថា សហជីព ាំងឡាយរតួតពិនិតយបានម្ពញម្លញ ម្ដើមបីក្ាំណត់របាក់្នថលសមាជិក្ភាពរបស់ 
ពួក្ម្គ។ 

 ដក្សរមួលបទបបញាតតិ ដដលអនុរា តឲ្យរក្សួងការករ ឬសមាជិក្ម្ លពីអងាការវជិាោ ជីវៈមួយ បម្ងាើត  
សវនក្មមឯក្រាជយមួយននហិរញាវតថុរបស់សហជីព។ 

 លុបម្ាលបទបបបញាតតិ ដដលសហជីពរតូវដ្ឋក់្ជូនរបាយការណ៍បដនថម សតីពីជាំនួយហិរញាវតថុពីបរម្ទស ដដល
បដនថមពីម្លើលក្ខខ្ណឌ តរមូវឲ្យម្ធវើរបាយការណ៍របាាំឆ្ន ាំ។  

 លុបម្ាល ឬដក្សរមួលលក្ខខ្ណឌ តរមូវ ដដលមិនសមម្ហតុផលសាំរាប់ថាន ក់្ដឹក្ ា្ំសហជីព ដូចជាោយុ និង
លក្ខខ្ណឌ តរមូវខាងក្ាំរតិវបបធម៌ ក៏្ដូចជាលក្ខខ្ណឌ តរមូវដដលថាន ក់្ដឹក្ ា្ំ មិនធ្លល ប់បានទទួលការផដ ទ្ ម្ ស
ពីបទម្ាទរបកាន់ខាងរពហមទណឌ ។ 

 លុបម្ាល ឬក្ាំណត់ឲ្យចាស់នូវម្ សបបញាតតិ    ដដលដ្ឋក់្ថាន ក់្ដឹក្ ា្ំសហជីព ឲ្យទទួលរងនូវលទធភាព
ពិន័យជារបាក់្ោ៉ងធងន់ធងរ៕ 
 

 
សរមាប់ព័ត៌មានបដនថម សូម ក់្ទង៖ 
 

ម្លាក្ ម្មឿង តុលា របធ្លនក្មមវធីិការករននមជឈមណឌ លអប់រ ាំចាប់សរមាប់សហគមន៍ (CLEC) 
អីុដមល៖ tola@clec.org.kh 
ម្គហទាំព័រ៖ http://www.clec.org.kh/   
 

ម្លាក្ស្សី ម្វជោ. ពុង ឈីវម្ក្ក្ របធ្លន និងសាថ បនិក្ននសមព័នធដខ្មរជាំម្រឿន និងការារសិទិធមនុសស លីកាដូ (LICADHO) 
អីុដមល៖ contact@licadho-cambodia.org  

ម្គហទាំព័រ៖ http://www.licadho-cambodia.org/ 
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