
 

 

ការវិភាគរបស ់ម.ស.ម.ក ល ើលសចកដីព្រាងចាប់សដពីីអងគការសមាគម ល ើកទី ៥ 

ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 

នៅថ្ថៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៥ គណៈរដ្ឋមន្រ្ត ី បា្ពិភាក្សា ្ិងអ្ុម័តនេចក្សដីព្រាងចាប់េដីពេីមាគម 
្ិងអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាល (“ចាប់អងគការេមាគម”) នលីក្សទី ៥។ នេចក្សដីព្រាងចាប់នលីក្សទ ី៥ ន្េះ មិ្បា្
ផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈ ន យីអងគការេងគមេុីវលិបា្ទទួលឯក្សសារខបក្សធាា យ បនាា ប់ពកីារអ្ុម័តនៅនលអីតថ
បទនេចក្សដីព្រាងចាប់ន្េះ។ 

ថវីនប ី“ការដ្ឋក់្សក្សាំ តិនលីថវកិាចាំណាយរដ្ឋបាលព្រតមឹ ២៥ %” ព្រតូវបា្លុបនោលនៅក្សនុងនេចក្សតីព្រាងចាប់
អងគការេមាគមន្េះក៏្សនដ្ឋយ ក៏្សចាប់ន្េះនៅខតមា្ចាំណុចគួរឲ្យព្រពួយបារមភជានព្រចី្។ ចាប់ន្េះ ព្របគល់អាំណាចដ៏្
ទូលាយដ្ល់រដ្ឋឋ ភិបាល ខដ្លអាចន្វីឲ្យប េះាល់យ ង្ៃ្់្ៃរដ្ល់លទធភាពដ្ាំនណីរការរបេ់អងគការេងគមេុីវលិនៅ
ក្សមពុជា។ នេចក្សដីព្រាងចាប់នលីក្សទ ី ៥ ខដ្លខបក្សធាា យន្េះ បា្បខ្ថមនលកីារព្រពួយបារមភខដ្លមា្ព្រសាប់ ន យី
ព្របេិ្នបចីាប់ន្េះព្រតូវអ្ុម័ត ននាេះ្ឹងបណាដ លឲ្យមា្ការបាំា្យ ង្ៃ្ ់្ៃរនៅនលីេិទធនិេរភីាពខាងេមាគម 
្ិងេិទធចូិលរមួក្សនុងជីវភាពសាធារណៈ ខដ្លបា្ធានាក្សនុងចាប់ជាតិ ្ងិលិែិតូបក្សរណ៍អ្តរជាតិ ខដ្លក្សមពុជាបា្ 
ផ្តល់េោា ប័្។  

នោលបាំណងថ្្ការវភិាគន្េះ មិ្ខម្ជាការវភិាគនៅនលមីួយមាព្រាមដងៗថ្្នេចក្សដីព្រាងចាប់ថមីននាេះនទ 
ប ុខ្ត្ ឹងបង្ហា ញ្ូវចាំណុចព្រពួយបារមភេាំខា្់ៗនៅក្សនុងចាប់ន្េះ។ 

មិ្ ខចងពអីងគការេ គម្៍មូលដ្ឋឋ ្ (មាព្រា ៤)។ ាាំងពកីារខចក្សផ្ាយថ្្នេចក្សដីព្រាងដ្ាំបូង ម.េ.ម.ក្ស 
ខតងបង្ហា ញការព្រពួយបារមភជុាំវញិការអ្ុវតតចាប់អងគការេមាគម នលអីងគការេ គម្៍មូលដ្ឋឋ ្ ្ិងចលនាព្របជា
ជ្មិ្ផ្ាូវការនផ្សងៗនទៀត។ នេចក្សដីព្រាងចាប់ថមីន្េះ មិ្ បា្បញ្ាូ ល ឬនលីក្សន ងីេដីពអីងគការេ គម្៍មូលដ្ឋឋ ្
ននាេះនទ ខដ្លទុក្សចននាា េះឲ្យអាជាា ្រអាចបក្សព្រសាយ ថាគួរបញ្ាូ លអងគការទាំងន្េះក្សនុងព្របនភទេមាគមឬ ក៏្សអត់។ 
បញ្ហា ន្េះអាច្ឹងន្វីនៅបា្ ន យីអាច្ឹងព្របឈម្ឹងហា្ិភ័យ ព្របេិ្នបអីាជាា ្របក្សព្រសាយបទបញ្ញតតនិ្េះថា
នកាត បនៅនលអីងគការេ គម្៍មូលដ្ឋឋ ្ ្ិងនព្របីព្របាេ់នដ្ឋយែុេ ឬពន្ាីេ នដ្ីមបកី្សាំ តិចលនាាមមូលដ្ឋឋ ្ ន យី



ការេ្មតរបេ់អាជាា ្រន្េះ្ងឹមិ្ព្រតមឹខតប េះាល់ដ្ល់េទិធិនេរភីាពខាងេមាគមប ុនណាណ េះនទ ប ុខ្តខថមទាំងប េះ
ាល់ដ្ល់េិទធខិាងជួបព្របជុាំ ្ិងេិទធិនផ្សងៗនទៀតដូ្ចជា េិទធិនេរភីាពខាងការបនញ្ាញមតិ ្ិងេិទធចូិលរមួក្សនុង
ជីវភាព្នយបាយ េងគម ្ិងនេដ្ឋក្សចិាជាតិផ្ងខដ្រ។ 

េមាគម ្ងិអងគការមិ្ ខម្រដ្ឋឋ ភបិាលក្សនុងព្រេកុ្ស - ការចុេះបញ្ជ ីជាោាំបាច់ ្ងិតព្រមវូការដ៏្នព្រចី្ នលេីលប់។ 
ការចុេះបញ្ជ ី (មាព្រា ៩ ក្សថាែណឌ ទ ី២) ជាលក្សខែណឌ ោាំបាច់ខា្មិ្បា្ េព្រមាប់េមាគម ្ិងអងគការក្សនុងព្រេកុ្ស 
ខដ្លព្រតូវបាំនពញនដ្ីមបនី្វីេក្សមមភាពណាមួយ។ ការបដ្ិនេ្ ការចុេះបញ្ជ ីអងគការេមាគម ្ិងការហាមឃាត់រាល់
េក្សមមភាពនានាគឺមិ្អ្ុនលាមនៅ្ឹងេិទធិនេរភីាពខាងេមាគមដូ្ចខដ្លបា្ខចងក្សនុងចាប់េិទធមិ្ុេសអ្តរជាតិ
ននាេះនទ។ បខ្ថមពីនលីននាេះ មាព្រា ៥ មាព្រា ៦ ្ិង មាព្រា ១០ បា្ខចងពលីក្សខែណឌ តព្រមូវជានព្រចី្ក្សនុងការចុេះន ម្ េះ
េព្រមាប់េមាគម ្ិងអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាលទាំងអេ់ នដ្ឋយមិ្គតិពទីាំ ាំ ្ងិវសិាលភាពថ្្សាថ ប័្ននាេះនទ។ 
បញ្ញតតខិដ្លខចងក្សនុង មាព្រា ៥ ក្សថាែណឌ ទី ២ តព្រមូវឲ្យមា្េមាជិក្សសាថ ប្ិក្សយ ងតចិចាំ្ួ្ ៥ រូប ខដ្លមិ្ធាា ប់
បាំនពញតួនាទីជាថាន ក់្សដ្ឹក្សនាាំថ្្េមាគម ឬអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាលក្សនុងព្រេុក្សខដ្លព្រតូវបា្លុបនចញពីបញ្ជ ី គជឺា
ការរតឹប្តឹង ួេព្របមាណនៅនលីការអ្ុវតតេិទធនិេរភីាពខាងេមាគម។ ការលុបន ម្ េះេមាគម ឬអងគការមិ្ខម្
រដ្ឋឋ ភិបាល មិ្អាចជាអាំណេះអាំណាងក្សនុងការហាមព្របាម ួេន តុ ដ្ល់េមតថភាពថាន ក់្សដ្ឹក្សនាាំក្សនុងការបនងកីតអងគការ
ថមីននាេះនទ។   

ការចុេះបញ្ជ ីរបេ់េមាគម ្ងិអងគការមិ្ ខម្រដ្ឋឋ ភបិាលបរនទេ។ នេចក្សដីព្រាងចាប់េដីពីអងគការេមាគម 
បា្បង្ហា ញពបីញ្ហា ្ៃ្់្ៃរមួយចាំ្ួ្ េព្រមាប់េមាគម ឬអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាលបរនទេ ខដ្លមា្បាំណងន្វី
េក្សមមភាពនៅក្សមពុជាផ្ងខដ្រ។ មាព្រា ១២ បា្ដ្ឋក់្សក្សាំ តិការចុេះបញ្ជ ីជាោាំបាច់ ក្សនុងទព្រមង់ជាអ្ុេសរណៈ ជាមយួ
ព្រក្សេួងការបរនទេ ្ងិេ ព្របតិបតតកិារអ្តរជាតិ។ ក្សនុងក្សរណីខដ្លជាគនព្រមាងមា្រយៈនពលែាី តព្រមូវឲ្យមា្ការេុាំ
អ្ុញ្ហញ តពីព្រក្សេងួការបរនទេ ្ិងេ ព្របតបិតតិការអ្តរជាតិ ាមរយៈថ្ដ្គូក្សនុងព្រេកុ្ស ន យីពុាំមា្ការព្យល់ 
អតថ្័យាក្សយថា «រយៈនពលែាី» ននាេះនទ។ មាព្រា ១៣ ក្សាំណត់តព្រមូវការដ៏្សាាំញុាំ រមួមា្ លិែតិនចញនដ្ឋយអាជាា
្រមា្េមតថក្សចិាបរនទេ អ្ុញ្ហញ តឲិ្យេមាគម ឬអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាលបរនទេដ្ាំនណីរការ នដ្ឋយមិ្គិតពី
ចាប់អ្ុវតតនៅក្សនុងព្របនទេព្របភពនដ្ីមននាេះនទ ្ិងរមួជាមយួ្ឹងលិែិតោាំព្រទគនព្រមាងនានារបេ់េមាគមខដ្ល នចញ
នដ្ឋយព្រក្សេងួ ឬសាថ ប័្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ នយងាម មាព្រា ១៥ ខចងថា េមាគម ឬអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាល
បរនទេ ព្រតូវខតពិភាក្សាឯក្សភាពជាមួយព្រក្សេួង ឬសាថ ប័្របេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលជាថ្ដ្គូខដ្លមិ្បា្បញ្ហជ ក់្សចាេ់ពី
ន ម្ េះរបេ់សាថ ប័្ទាំងន្េះ នលីគនព្រមាងនានា មុ្្ឹងដ្ឋក់្សាក្សយេុាំចុេះអ្ុេារណៈ ខដ្លន្េះទុក្សចននាា េះឲ្យអាជាា ្រ
នព្របអីាំណាចនព្រជៀតខព្រជក្សនៅនលីេក្សមមភាពរបេ់េមាគម ឬអងគការមិ្ ខម្រដ្ឋឋ ភិបាលទាំងននាេះ។ 



ការព្របឈម្ងឹការបដ្និេ្ការចុេះន ម្ េះនដ្ឋយអាំនពចីតិត។ នេចក្សដីព្រាងចាប់ថមីន្េះមិ្បា្ក្សាំណត់លក្សខ-
ែណឌ ឲ្យបា្ចាេ់លាេ់ថាឯក្សសារដ្ឋក់្សាក្សយេុាំចុេះបញ្ជ ីខបបណាែាេះ្ឹងព្រតូវបដ្ិនេ្។ មាព្រា ៨ ផ្ដល់អាំណាចឲ្យ
ព្រក្សេួងមហាថ្ផ្ា ក្សនុងការព្រតួតពិ្ិតយរាល់ឯក្សសារនេនីេុាំ របេ់េមាគម ឬអងគការមិ្ ខម្រដ្ឋឋ ភិបាល ្ិងភាពព្រេប
ចាប់របេ់លក្សខ្តកិ្សៈ ន យីន្វីការេនព្រមចនៅនលីាក្សយនេនីេុាំទាំងននាេះ។ នេចក្សដីព្រាងចាប់ន្េះមិ្បា្នេនឲី្យ
ព្រក្សេួងមហាថ្ផ្ា នលីក្សទឹក្សចតិត ឬផ្ដល់ដ្ាំណឹងពីការេនព្រមចចិតតចុងនព្រកាយ ាមរយៈលាយលក្សខណ៍អក្សសរននាេះនទ។ 
ដូ្នចនេះ ការនេនេុីាំនផ្សងៗ នបីក្សចាំ ឲ្យមា្លទធភាពក្សនុងការបដ្ិនេ្ នយងនលនី តុផ្លដ៏្េមុគសាម ញ។ មាព្រា ៨ 
ក្សថាែណឌ ទី ៣ បា្ខចងថាក្សនុងក្សរណីខដ្លមា្ការេនព្រមចចិតតយតឺយ វ (នលេីពី ៤៥ ថ្ថៃ ថ្្ថ្ថៃន្វីការ) េមាគម 
ឬអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាល្ឹងព្រតូវបា្ោត់ទុក្សថាបា្ចុេះបញ្ជ ីព្រេបាមចាប់ន្េះ ន យីព្រក្សេងួមហាថ្ផ្ាព្រតូវន្វ ី
្ិយត័ក្សមមឯក្សសារចុេះបញ្ជ ីផ្ដល់ជូ្នៅសាមេីមាគម ឬអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាល។ ថវនីបនី្េះជាការវវិតតវជិជមា្មួយ 
ក៏្សនៅមា្ការព្រពួយបារមភាក់្សព័្ធ្ ឹងការអ្ុវតតជាក់្សខេដង េដីពបីទបបញ្ញតតនិ្េះផ្ងខដ្រ។ ជាពិនេេ ការបញ្ហជ ក់្សថា
បា្ទទលួឯក្សសារគរួខតព្រតវូបា្ផ្ដល់ជូ្នពលដ្ឋក់្សាក្សយនេនេុីាំ ្ងិកាា យជាការបញ្ហជ ក់្សព្រេបចាប់ក្សនុងការន្វពី្របតបិតតិ
ការ ក្សនុងក្សរណីនបីមា្ការចុេះបញ្ជ ីនដ្ឋយេវយព្របវតតខិបបន្េះ។ នេចក្សដីព្រាងចាប់ន្េះ គឺមា្លក្សខែណឌ អាព្រក្សក់្សខាា ាំង
េព្រមាប់េមាគម ្ងិអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាលបរនទេ ដូ្ចក្សនុង មាព្រា ១៤ ខដ្លមិ្បា្ក្សាំណត់្ូវមូលដ្ឋឋ ្ក្សនុង
ការបដ្ិនេ្េាំនណីក្សនុងការចុេះអ្ុេារណៈ ឬក៏្សតព្រមូវឲ្យព្រក្សេួងការបរនទេ ្ិងេ ព្របតិបតតិការអ្តរជាតិ មា្
កាតពវក្សចិាព្យល់បខ្ថមពីការេនព្រមចចតិតបដ្ិនេ្ននាេះនទ។ 

តព្រមវូការ េួព្របមាណ មិ្ ចាេ់លាេ់ ្ងិនព្រជៀតខព្រជក្ស។ មាព្រា ២៤ តព្រមូវឲ្យេមាគម ្ិងអងគការមិ្
ខម្រដ្ឋឋ ភិបាល ទាំងក្សនុងព្រេុក្ស ្ិងបរនទេ ព្រតូវព្របកា្់ជាំ រអពាព្រក្សឹតចាំនាេះព្រគប់គណបក្សស្នយបាយទាំងអេ់ នបី
មិ្ដូ្នោន េះ ្ឹងព្រតូវលុបន ម្ េះនចញពីបញ្ជ ី។ បញ្ញតតពិ្រេនពចព្រេពិលខបបន្េះ (ខតមិ្បា្អ្ុវតតចាំនាេះេមាគមក្សនុង
ព្រេុក្សននាេះនទ) ខដ្លន្េះទុក្សចននាា េះឲ្យមា្ការរ ាំនលាភបាំា្នលនីេរភីាពខាងការបនញ្ាញមតិយ ង្ៃ្់្ៃរ ្ិងអាច
មា្ការបាំា្ពីេាំណាក់្សអាជាា ្រ នដ្ីមបបីាំបិទេាំន ងព្របឆ្ាំង ្ិងរេិះគ្់នទៀតផ្ង។ បខ្ថមពីនលីននាេះ មាព្រា ២៥ 
បា្ដ្ឋក់្សក្សាំ តិឲ្យអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ ភិបាលក្សនុងព្រេុក្ស ផ្ដល់្ូវចាប់ចមាងរបាយការណ៍ខដ្លនផ្ានីៅមាា េ់ជាំ្យួ 
ខដ្លន្េះបនងកីតលក្សខែណឌ មិ្ោាំបាច់ឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលអាចទទួលបា្ព័ត៌មា្រនេុីបមួយចាំ្ួ្ ។ បខ្ថមពីនលនីនាេះ 
បញ្ញតតនិ្េះក៏្សបញ្ហជ ក់្សខដ្លថាេមាគមក្សនុងព្រេុក្ស អាច្ឹងនេនីេុាំឲ្យមា្ការផ្ដល់របាយការណ៍ព្របោាំឆ្ន ាំ “ក្សនុងក្សរណី
ោាំបាច់” ជាបញ្ញតតមិិ្ចាេ់លាេ់ន យីអាចង្ហយព្រេួលក្សនុងការបាំា្បា្។ 

ការលុបន ម្ េះនចញពបីញ្ជ ី ្ងិនទេបបញ្ញតត។ិ នេចក្សដីព្រាងចាប់េដពីីអងគការេមាគម ផ្ដល់អាំណាចយ ង
ទូលាយដ្ល់ព្រក្សេួងមហាថ្ផ្ាក្សនុងការលុបន ម្ េះនចញពីបញ្ជ ី។ ចាំណុចខដ្លគួរឲ្យព្រពយួបារមភជាពិនេេ គបឺញ្ញតតខិដ្ល
ក្សាំណត់ក្សនុងមាព្រា ៣០។ ការផ្អា ក្សេក្សមមភាពបនណាដ េះអាេ្ន ្ិងការលុបន ម្ េះពីបញ្ជ ី នដ្ឋយសារខតមិ្បា្នោរព



ាមនោលការណ៍អពាព្រក្សឹត ្ិងតព្រមូវការផ្ដល់របាយការណ៍នផ្សងៗនទៀត ដូ្ចមា្ខចងក្សនុងមាព្រា ១០ មាព្រា ២៤ 
្ិងមាព្រា ២៥ ក្សថាែណឌ ទ ី ២ ្ិង ទី៣ បងកហា្ិភ័យែពេ់ក្សនុងការរ ាំនលាភបាំា្។ ការផ្អា ក្សេក្សមមភាព ឬក៏្សលុប
ន ម្ េះនចញពីបញ្ជ ី ចាំនាេះេក្សមមភាពខដ្លផ្ាុយ្ឹងលក្សខ្តកិ្សៈ គឺជាបញ្ញតតខិដ្លនព្រជៀតខព្រជក្ស ន យីោម ្អវីែុេខបាក្ស
រវាងបញ្ញតតកិ្សនុងលក្សខ្តិក្សៈ ្ងិនាាំឲ្យមា្ការនព្រជៀតខព្រជក្សមិ្ោាំបាច់នលីបញ្ហា ថ្ផ្ាក្សនុង។ ចុងនព្រកាយ បញ្ញតតិខដ្លខចង
យ ងព្រេនពចព្រេពលិ មាព្រា ៣០ ខចងថា ព្រក្សេងួមហាថ្ផ្ាព្រតូវខតលុបន ម្ េះនចញពីបញ្ជ ី ្ូវេមាគម ឬអងគការមិ្
ខម្រដ្ឋឋ ភិបាលក្សនុងព្រេុក្ស ខដ្លន្វេីក្សមមភាពប េះាល់ដ្ល់េ្តិេុែ េថិរភាព ្ងិេណាដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ឬបងក
ម ្តរាយដ្ល់េ្តិេុែជាត ិ វបប្ម៌ ព្របថ្ពណី ទាំន្ៀមទមាា ប់របេ់េងគមជាតកិ្សមពុជា ខដ្លន្េះទុក្សចននាា េះក្សនុងការ
ដ្ឋក់្សក្សាំ តិនដ្ឋយអាំនពចីិតតនៅនលីេិទធខិាងេមាគម។ ការដ្ឋក់្សក្សាំ តិន្េះដូ្ចោន ្ឹងេមាគម ្ិងអងគការមិ្ខម្រដ្ឋឋ
ភិបាលបរនទេ នយងាមបញ្ញតតខិដ្លខចងក្សនុងមាព្រា ៣៤ ្ិង មាព្រា ៣៥។ នទេទណឌ ខផ្នក្សរដ្ឋបាលដ៏្្ៃ្់្ៃរក៏្ស
ព្រតូវបា្ដ្ឋក់្សនៅនលេីមាគម ្ិងអងគការខដ្លន្វេីក្សមមភាពនដ្ឋយ មិ្បា្ចុេះបញ្ជ ី ឬប្តេក្សមមភាពរបេ់ពួក្សនគ 
បនាា ប់ពីព្រតូវបា្ផ្អា ក្សេក្សមមភាព ឬលុបន ម្ េះនចញពីបញ្ជ ីន យី។ 

េរុបមក្ស នេចក្សដីព្រាងចាប់េដីពីអងគការេមាគម នលីក្សទ ី ៥ ន្េះមា្ចាំណុចជានព្រចី្ខដ្លបងកឲ្យមា្ការ
ព្រពួយបារមភយ ងខាា ាំងដូ្ចខដ្លបា្នរៀបរាប់ខាងនលី។ ចាប់េដីពីអងគការេមាគម នៅខតទុក្សចននាា េះឲ្យមា្ការរ ាំនលាភ
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