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ករវិភគ របស ់ម.ស.ម.ក េលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៤     

សតពីីអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសមគម     
 

ករវភិគេនះរតូវបនតក់ែតងេឡងេដយ មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (ម.ស.ម.ក) ែដលជ
អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល មិនមននិនន ករនេយបយ ឯករជយ  ែដលេធវករេលកកមពស់ និងករពរលទធិ 
របជធិបេតយយនិងករេគរពសិទធិមនុសស ជពិេសស សិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ េនរពះរជណចរក
កមពុជ (កមពុជ) ។ េនះជករវភិគេទេលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៤សតីពី “សមគម និងអងគករមិនែមន
រដឋ ភិបល” និងេផត តេទេលចំណុចដូចខងេរកម ៖ 

១. ករផល ស់បតូរសំខន់ៗេធៀបេទនឹងេសចកតីរពងចបប់េលកទីបី 

២. កររពួយបរមភចមបងៗចំនួន បី របស់ ម.ស.ម.ក និង 
៣. េសចកតីសននិដឋ ន 

 

១) ករផល សប់តូរសខំន់ៗ  

រវងេសចកតីរពងចបប់េលកទីបី និងេលកទីបួន េយងេឃញថមនករផល ស់បតូរសំខន់ៗមួយចំនួន។ 
េគលបំណងៃនែផនកេនះ គឺមិនែមនេធវករវភិគមួយមរតមតងៗ ៃនេសចកតីរពងចបប់ថមីេនះេទ បុ៉ែនតគឺេដមបី
សងកត់ធងន់េលចំណុចករផល ស់បតូរសំខន់ៗមួយចំនួន ែដលនឹងេលកមកពិភកសតមលំដប់ៃនមរតកនុង
េសចកតីរពងចបប់េនះ។ មរតជេរចនេនកនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទីបី រតូវបនលុបេចល េហយករ
យកចិតតទុកដក់នឹងរតូវេផត តេទេលែតមរតទំងឡយណែដលមនសរៈសំខន់បុ៉េណណ ះ។ ករផល ស់បតូរ

េផសងៗែដល ម.ស.ម.ក យល់ថមិនសូវសំខន់ េដយសរែតមរតទំងេនះមនករែកលមអ ឬក៏រតូវបន
េរៀបចំសជថមី ឬែកសរមួលឃល  នឹងមិនរតូវបនពិភកសកនុងករវភិគេនះេទ។ មរតទំងអស់កនុងករវភិគ
េនះ គឺេយងេទតមករដក់េលខេរៀងកនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទីបួន េលកែលងែតមនករបញជ ក់េផសង
ពីេនះ។     

 
• េគលេគលេគលេគលបំណង បំណង បំណង បំណង ((((មរតមរតមរតមរត១១១១)))) ៖ មនករែចងេផត តសំខន់បនផល ស់បតូរពីករចុះបញជ ីរបស់អងគករមិនែមន

រដឋ ភិបល និងសមគម មកជភសែដលមនភពជវជិជមនចំេពះសងគមសីុវលិ។ មរត១ បន
ែចងអំពី “ករពរសិទធិេសរភីព និងេលកកមពស់ចលនបេងកតសមគម និងអងគករមិនែមន
រដឋ ភិបលរបស់របជពលរដឋែខមរ េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ េដមបីករពរផលរបេយជន៍រសប
ចបប់របស់ខលួន និងករពរផលរបេយជន៍សធរណៈ” ។ ក៏បុ៉ែនត រជរដឋ ភិបលកមពុជ (រដឋ ភិបល) 
េនបងហ ញយ៉ងចបស់ពីបំណងកនុងកររគប់រគងសងគមសីុវលិ េដយសរែតេគលបំណងៃនចបប់
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េនះក៏បនបញជ ក់បែនថមេទៀតថេដមបី “េលកពរងឹងកិចចសហរបតិបតតិករកនុងភពជៃដគូរវងសម
គម និង/ឬអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលជមួយរជរដឋ ភិបលកមពុជ” ។  

• េគលេគលេគលេគលបំណងបំណងបំណងបំណង    ((((មរតមរតមរតមរត២២២២)))) ៖ ភសែដលេរបរបស់រតូវបនបំរពួញ កនុងេគលេដបញជ ក់ឲយចបស់ពី
ករបេងកតភពរសបចបប់របស់សមគម និងអងគករជជងេលរបេយជន៍សធរណៈ និងសិទធិរបស់

របជពលរដឋកមពុជកនុងករបេងកតអងគកររសបចបប់មួយ (េទះបីជេគលបំណងមួយេនះ រតូវបន
េលកយកមកនិយយកនុងមរត១ក៏េដយ)។ ដូេចនះ គម នករែចកឲយដច់គន កនុងបរបិទេនះ រវង
អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុក និងបរេទស េលកែលងែតចំណុចមួយែដលេយងេទេល 
“គេរមងជំនួយ” (សូមអនករពិភកសកនុងែផនក ២(១) ខងេរកម) ។ េនែតមនករសងកត់ធងន់មក
េលកិចចសហរបតិបតតិកររវង រដឋ ភិបល (អជញ ធរសធរណៈ) និងសងគមសីុវលិ។ 

• វសិលភព វសិលភព វសិលភព វសិលភព ((((មរតមរតមរតមរត៣៣៣៣) ) ) ) ៖ ៖ ៖ ៖ វសិលភពៃនចបប់សតីពីអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសមគម កនុង
េសចកតីរពងេលកេនះបនពរងីកដល់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលទំងអស់ “ែដលេធវ
សកមមភព” េនកមពុជ ជជងរគបដណត ប់មកេលែតអងគករ ឬសមគមចុះបញជ ីតមចបប់េនះ។ 
េនះគឺជវេិសធនកមមដ៏សំខន់មួយ េយងតមបទបបញញតតិេនះ របសិនេបសមគម ឬអងគករសេរមច
ចិតតមិនចុះបញជ ី សមគម ឬអងគករទំងេនះនឹងមិនអចេគចផុតពីករអនុវតតន៍ចបប់េនះបនេទ ែដល
េមលេទហក់ដូចជេធវឲយករេធវវេិសធនកមមេលបទបបញញតតិតរមូវករចុះបញជ ីហក់ដូចជគម នន័យ (
សូមអនខងេរកម) ។ 

• ករករករករទទួលទទួលទទួលទទួលសគ ល់សគ ល់សគ ល់សគ ល់សមគមសមគមសមគមសមគមបរេទសបរេទសបរេទសបរេទស    ((((មរតមរតមរតមរត៤ ៤ ៤ ៤ និងនិងនិងនិងចបប់ចបប់ចបប់ចបប់ទំងទំងទំងទំងមូលមូលមូលមូល)))) ៖ កនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទីបួន
ទំងមូលេនះ មនករទទួលសគ ល់ថសមគមគឺមិនចំបច់ែតេនកនុងរសុកេនះេទ ជលទធផល េន
េពលែដលករេយងេទកនុងទិដឋភពៃនសងគមសីុវលិកនុងរសុក ពកយ “កនុងរសុក” បនេលកយកមក

ដក់ពីេរកមពកយថ “សមគម” ៖ “សមគមកនុងរសុក និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល” ។ ជករ
េឆលយតប គឺមនករេយងេទេលេសចកតីរពងចបប់េលកទីបួនគឺ “សមគម និងអងគករមិនែមន
រដឋ ភិបលបរេទស” ។ មិនែតបុ៉េណណ ះក៏មនករទទួលសគ ល់ថ សមគមអចរមួមន “នីតិបុគគល” 
និងមិនែមនរតឹមែត “របូវនតបុគគល” ែដលជករបងហ ញថរដឋ ភិបលរបែហលជមនគំនិតគិតដល់ 
អងគករមនរចនសមព័នធរតឹមរតូវ និង/ឬ ចងសមព័នធ។ 

• និយមនិយមនិយមនិយមន័យន័យន័យន័យៃន ៃន ៃន ៃន ““““អងគករអងគករអងគករអងគករសហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍មូលដឋ នមូលដឋ នមូលដឋ នមូលដឋ ន””””    និងនិងនិងនិង    ““““សមគមសមគមសមគមសមគម””””    ((((មរតមរតមរតមរត៤៤៤៤)))) ៖ និយមន័យៃនពកយ “អងគករ 
សហគមន៍មូលដឋ ន” រតូវបនដក់បែនថម ៖ “រកុមរបជពលរដឋែដលសមរគចិតតរមួគន បេងកត រគប់រគង 
និងេធវសកមមភពេដយខលួនឯង េដមបីបេរម និងករពរផលរបេយជន៍កនុងសហគមន៍មូលដឋ នរបស់
ខលួន”។ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះករទទួលសគ ល់ថ អងគករសហគមន៍មូលដឋ ន ថជសងគមសីុវលិ
មួយរកុមេទៀត បុ៉ែនតនេពលេនះមិនដឹងថេតអវីជភពខុសគន កនុងករអនុវតតន៍រវងអងគករសហគមន៍
មូលដឋ ននិងសមគមែដលមិនបនចុះបញជ ី។ សមគមែដលមិនបនចុះបញជ ីរបែហលជមនបំណង
រប់បញចូ លនូវបណត ញរកុមសងគមសីុវលិែដលមនរចនសមព័នធរតឹមរតូវ/ចងសមព័នធ (សូមអនខង
េល) បុ៉ែនតគម នករែបកែចកែបបេនះជចំហេនះេទ ។ កររពួយបរមភមួយសតីពីករខុសែបលក គឺ
សមគមែដលមិនចុះបញជ ី គឺេពលេនះរតូវបនែចងថអច “េរៀបចំសកមមភពេដមបីបេរមរបេយជន៍
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សធរណៈ” មនលកខណៈរសេដៀងគន េរចនជមួយនឹងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ដូេចនះជ
លទធផលអងគករសហគមន៍មូលដឋ ន មិនអចេធវែបបេនះបនេទ ែដលតមពិតេទពួកេគគួរែត
អចេធវបន។ ជងេនះេទេទៀត អងគករសហគមន៍មូលដឋ នហក់ដូចជរតូវបនកំណត់េដយ
បទបបញញតតិេនះេដមបីអនុវតតសកមមភពរតឹមែត “កនុងមូលដឋ នរបស់ខលួន” ។ ភសេនះគួរែតមនករ

ផល ស់បតូរែដលអនេទជ “កនុងមូលដឋ ន”  ដូេចនះេដមបីឲយអងគករសហគមន៍មូលដឋ នមនេសរភីពកនុង
ករផល ស់ទី ឬ េធវសកមមភពេនកែនលងណក៏េដយែដលពួកេគេរជសេរ ស េដយេយងេលសិទធិ
េសរភីពៃនករផល ស់ទី និង ករជួបរបជំុ។ កនុងករណីណក៏េដយ មរត៥បនេលកែលងឲយអងគករ
សហគមន៍មូលដឋ នមិនចំបច់រតូវចុះបញជ ីកនុងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល 
ដូចែដលបនពិភកសខងេរកម ដូេចនះ ពួកេគគួរែតមិនរតូវបនករមិតេដយចបប់េនះេទ។  គួរែត
មនករបញជ ក់បែនថមេទៀត កនុងចបប់សតីពីនិយមន័យទំងេនះ។  

• ករករករករលុបលុបលុបលុបេចលេចលេចលេចលនូវនូវនូវនូវបទបបញញតតិបទបបញញតតិបទបបញញតតិបទបបញញតតិចុះចុះចុះចុះបញជ ីបញជ ីបញជ ីបញជ ីជជជជដច់ដច់ដច់ដច់ខតខតខតខតតរមវូតរមវូតរមវូតរមវូេដយេដយេដយេដយចបប់ចបប់ចបប់ចបប់    បុ៉ែនតបុ៉ែនតបុ៉ែនតបុ៉ែនតមនមនមនមនតរមវូតរមវូតរមវូតរមវូកកកកររររចុះចុះចុះចុះបញជ ីបញជ ីបញជ ីបញជ ីេដមបីេដមបីេដមបីេដមបីអចអចអចអច

ទទួលទទួលទទួលទទួលបន បន បន បន ““““សមតថភពសមតថភពសមតថភពសមតថភពតមតមតមតមផលូវផលូវផលូវផលូវចបប់ចបប់ចបប់ចបប់” ” ” ” ((((មរតមរតមរតមរត៥៥៥៥) ) ) ) ៖៖៖៖ ទនទឹមនឹងេពលែដល ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះ
ករលុបេចលបទបបញញតតិចុះបញជ ីជដច់ខតតរមូវេដយចបប់ េដយេយងតមករទទួលសគ ល់
សិទធិជមូលដឋ នៃនេសរភីពបេញច ញមតិ និងករជួបរបជំុ ែដលមនែចងកនុងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជ
ណចរកកមពុជ (រដឋធមមនុញញ) និងកតិកសញញ សតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ែដលកមពុជចុះ
សចច ប័នកនុងឆន ំ១៩៩២ និងបនបញចូ លេទកនុងចបប់ជតិ ដូចែដលមនែចងកនុងមរត៣១ ៃនរដឋ
ធមមនុញញ ក៏បុ៉ែនតេនមនភពមិនចបស់លស់មួយចំនួន ចំេពះថេត “សមតថភពតមផលូវចបប់” មន
ន័យដូចេមតច េហយេតផលៃនសមតថភពេនះអចមនអវីខលះ។ េសចកតីរពួយបរមភបែនថមេទៀត គឺភព
ជំពក់ជំពិនែដល អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលមិនអចចុះបញជ ី និងេធវរបតិបតតិករកនុងែដនកំណត់

ែដលមនរសប់កនុងរកមរដឋបបេវណីបចចុបបននេនះេទ។ ករបញជ ក់បែនថមេទៀតេលបទបបញញតតិេនះគឺ
រតូវករជចំបច់ គឺេដមបីអចេចៀសវងករយល់រចឡំចំេពះសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ
ភិបល និងកររេំលភបំពនេលចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលេដយមិនចំបច់
។  

• ករករករករេលកេលកេលកេលកែលងែលងែលងែលងឲយឲយឲយឲយអងគករអងគករអងគករអងគករសហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍មូលដឋ នមូលដឋ នមូលដឋ នមូលដឋ នពីពីពីពីករករករករចុះចុះចុះចុះបញជ ីបញជ ីបញជ ីបញជ ីកនុកនកុនុកនុងងងងចបប់ចបប់ចបប់ចបប់េនះ េនះ េនះ េនះ ((((មរតមរតមរតមរត៥៥៥៥) ) ) ) ៖ ៖ ៖ ៖ ចប់តំងពីករ
ផសពវផសយេសចកតីរពងចបប់េលកទីមួយកលពីមួយឆន ំមុន ម.ស.ម.ក មនកររពួយបរមភអំពីករ
ចុះបញជ ីរបស់អងគករសងគមសីុវលិថន ក់មូលដឋ ន និងចលនរបជពលរដឋមិនផលូវករ។ ខណៈេពល

ែដលករេលកែលងែបបេនះ គឺហក់ដូចជករវវិឌឍន៍មួយដ៏វជិជមន បុ៉ែនតេនែតអចទុកចេនល ះឲយ
មនករបករសយរបស់អជញ ធរមូលដឋ ន េដយសរែតកនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទីបួនមនភព
មិនចបស់លស់ថអងគករសហគមន៍មូលដឋ នពិតជមនសមតថភពតមផលូវចបប់ ឬក៏អត់ (សមគម 
និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដលមិនបនចុះបញជ ីមិនមន) េរពះថកនុងមរត៥ អងគករសហ
គមន៍មូលដឋ នទំងេនះមិនតរមូវឲយមនករចុះបញជ ីេនះេទ។ មួយវញិេទៀត របេយគ “េលកែលង
ែតមនករកំណត់តមបទបបញញតតិៃនចបប់េដយែឡក” គឺជកររពួយបរមភមួយែដរ ៖ មនឱកស
ែដលរដឋ ភិបលអចអនុម័ត “របកស” ឬក៏ចបប់បនទ ប់បនសំែថមេទៀត ឬសូមបីែតចបប់មួយេផសង
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េទៀត ែដលកំណត់ជកតពវកិចចឲយ អងគករសហគមន៍មូលដឋ ន រតូវចុះបញជ ីបែនថមេទៀត េនេពល
ែដលមិនសូវមនចំណប់អរមមណ៍ពីអនកពក់ព័នធជតិ និងអនតរជតិមកេលរបធនបទេនះ េហយរដឋ
សភក៏មិនអចមនឱកសពិនិតយេមលេលចបប់ែដលមនអំណចែផនកនីតិរបតិបតតិែបបេនះែដរ។ 
ចំណុចទំងេនះគួរែតរតូវបនបញជ ក់បែនថមកនុងេសចកតីរពងេលកេរកយ។    

• ករករករករជូនដំណឹងជូនដំណឹងជូនដំណឹងជូនដំណឹងរបស់របស់របស់របស់    អងគករអងគករអងគករអងគករសហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍មូលដឋ នមូលដឋ នមូលដឋ នមូលដឋ ន    ៖៖៖៖ េទះបីជ របសិនេបេយងេមលេលចបប់េនះ គឺជ
ករគួរឲយសទរ ែដលតរមូវឲយមនរតឹមែតករជូនដំណឹង ជជងតរមូវឲយមនករសំុអនុញញ ត/ករ
យល់រពម បុ៉ែនតកនុងចបប់សតីពីករេធវបតុកមមេដយសនតិវធីិ (ចបប់សតីពីបតុកមម) អជញ ធរមូលដឋ ន
បនអនុវតត និងបករសយចបប់េនះខុស ចំេពះតរមូវករឲយមនករជូនដំណឹង និងទមទរឲយមន
ករសំុករអនុញញ តិ ករររងំ ឬបងអ ក់កមមវធីិេវទិកសធរណៈរបស់ ម.ស.ម.ក េនៃរពឡង់ កលពី
េពលថមីៗេនះ គឺជឧទហរណ៍ជក់ែសតងែដលនំឲយមនកររពួយបរមភ។ េទះបីជេនះគឺជចំណុច
ៃនករអនុវតតន៍ចបប់ ជជងកររះិគន់មកេលេសចកតីរពងចបប់េដយផទ ល់ បុ៉ែនតចបប់េនះក៏បងក

លកខណៈងយរសួលឲយករអនុវតតន៍ខុសៗែបបេនះអចេកតេឡងផងែដរ ជលទធផលគឺេនេពល
ែដលរកុមកសិករមួយរកុមតូច ឬក៏រកុមេផសងេទៀតេនមូលដឋ នរតូវបនេគរបប់ថ ពួកគត់មិនអច
បេងកតអងគករសហគមន៍មូលដឋ នបនេនះេទ េពលេនះពួកគត់នឹងគម នចំេណះដឹងចំបច់េដមបី
តវ៉ជមួយនឹងករសេរមចែបបេនះេទ។ ភសែដលេរបកនុងបទបបញញតតិេនះគួរែតបញជ ក់ឲយបន
ចបស់ ឬក៏លុបេចលែតមតង េដមបីករពរនូវករេរបរបស់ ឬបករសយខុសែបបេនះ។ ករពិត គឺ
សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល មិនតរមូវឲយមនករជូនដំណឹង បនេធវឲយេកតមនសំណួរ
ថេហតុអវីបនជ អងគករសហគមន៍មូលដឋ នរតូវែតេធវែបបេនះ របសិនេបអងគករទំងេនះពិតជរតូវ
េលកែលងេចញពីតរមូវករចុះបញជ ីរបស់ចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល េនះេទ

េហយេនះ (សូមអនខងេល) ។ យ៉ងេហចណស់ ករជូនដំណឹងែបបេនះគួរែតជជេរមស
សរមប់ អងគករសហគមន៍មូលដឋ ន។  

• បេងកនបេងកនបេងកនបេងកនរបសិទធភពរបសិទធភពរបសិទធភពរបសិទធភពកនុងកនុងកនុងកនុងបទបទបទបទបបបបបបបបញញតតិញញតតិញញតតិញញតតិចុះចុះចុះចុះបញជ ីបញជ ីបញជ ីបញជ ីដ៏ដ៏ដ៏ដ៏ធងន់ធងន់ធងន់ធងន់ធងរធងរធងរធងរសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់    សមគមសមគមសមគមសមគម    និងនិងនិងនិងអងគករអងគករអងគករអងគករមិនមិនមិនមិនែមនែមនែមនែមនរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលកនុងកនុងកនុងកនុង
រសុក រសុក រសុក រសុក ((((មរតមរតមរតមរត    ៧៧៧៧----២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ៃនៃនៃនៃនេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតីរពងចបប់រពងចបប់រពងចបប់រពងចបប់េលកេលកេលកេលកទីទីទីទីបីបីបីបី) ) ) ) ៖៖៖៖ បទបបញញតតិែដលមិនចំបច់មួយចំនួនេនកនុង
េសចកតីរពងចបប់េលកទីបី រតូវបនលុបេចល កនុងេសចកតីរពងេលកេនះ ជលទធផលបទបបញញតតិ
ចុះបញជ ីដ៏ធងន់ធងរកលពីមុន នឹងអចេទជងយរសួល ឬក៏អចចរចបន។ មួយវញិេទៀត 
បទបបញញតតិចុះបញជ ីសរមប់អងគករកនុងរសុក (មរត៧-១៨ ៃនេសចកតីរពងចបប់េលកទីបី) និង

សមគមកនុងរសុក (មរត១៩-២៧ ៃនេសចកតីរពងចបប់េលកទីបី) េនទីេនះរតូវបនដក់បញចូ លគន
េដមបីេចៀសវងករជន់គន /ដែដលៗ ែដលជវេិសធនកមមែដលគួរឲយសវ គមន៍ចំេពះភពចបស់
លស់។ ក៏បុ៉ែនត បនទ ប់ពីករនិយយែបបេនះ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលទំហំតូចែដលមនធនធន 
និងសមតថភពបនតិចបនតួច គឺេនែតេមលេឃញថដំេណ រករចុះបញជ ីគឺមនភពធងន់ធងរែដលមិនអច
អនុវតតតមបន និងមនអំណះអំណងថគួរែតមនរបព័នធចុះបញជ ីពីរេផសងគន  ែដលឆលុះបញច ំងពីភព
ខុសែបលកគន រវងអងគករធំ អងគករ/សមគមកនុងរសុក និងតូច អងគករ/សមគមថន ក់េខតត។ មិនែត
បុ៉េណណ ះ េនមនភពមិនចបស់លស់ថ េហតុអវីចំបច់រតូវមនរបវតតិរបូសេងខបរបស់សមជិក
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សថ បនិក (មរត៧) ។ តរមូវករែបបេនះ បងហ ញថករចុះបញជ ីនឹងអចរតូវបនបដិេសធេដយែផអក
េលរបវតតិរបូរបស់បុគគលមន ក់ និយយមយ៉ងេទៀត រដឋ ភិបលអចងយរសួលកនុងករេរជសេរ សេមល 
ថេតនរណែដលអចបេងកតសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ែដលេនះគឺរេំលភដល់សិទធិ
េសរភីពជសកលកនុងករបេងកតសមគម។ តរមូវករែបបេនះគួរែតលុបេចល។ 

• ករករករករលុបលុបលុបលុបេចលេចលេចលេចលឯកសរឯកសរឯកសរឯកសរេយងេយងេយងេយងេទេទេទេទេល េល េល េល ““““សថ ប័នសថ ប័នសថ ប័នសថ ប័នរដឋបលរដឋបលរដឋបលរដឋបលថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់េរកមេរកមេរកមេរកមជជជជតិតិតិតិ” ” ” ” ((((មរតមរតមរតមរត៦ ៦ ៦ ៦ និងនិងនិងនិងបនទ ប់បនទ ប់បនទ ប់បនទ ប់េទៀតេទៀតេទៀតេទៀត))))    ៖៖៖៖ 
សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុកទំងអស់ បចចុបបននគួរែតអចចុះបញជ ីេដយផទ ល់
េនរកសួងមហៃផទ ជជងករផតល់ជេរមសឲយមនករចុះបញជ ីេនករមិតថន ក់េរកមជតិ (ដូចជ
មរត៧ កនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទីបី) ។ ករវវិឌឍន៍ែបបេនះ ជំរុញឲយមនភពជប់លប់ បុ៉ែនត
អចបងអ ក់សុវតថិភព របសិនេបអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលថន ក់េខតតទំងអស់រតូវមកចុះបញជ ីេន
រជធនីភនំេពញ។ រកសួងមហៃផទរបែហលជគិតថខលួនមនកមល ំងពលកមមេរចន និងមិនបនគិត
ដល់បនទុកករងរែផនករដឋបលែដលពក់ព័នធ។ ជងេនះេទេទៀត ករេធវដំេណ រេទភនំេពញេដមបីចុះ

បញជ ី អចររងំអងគករដច់រសយលមួយចំនួនពីករចុះបញជ ី។ លទធភពអចចុះបញជ ីជមួយសថ ប័ន
ថន ក់េរកមជតិគួរែតរតូវបេងកតមនសជថមី។ 

• ករករករករែកែកែកែកែរបែរបែរបែរបតរមវូតរមវូតរមវូតរមវូករករករករចំនួនអនកចំនួនអនកចំនួនអនកចំនួនអនកចប់ចប់ចប់ចប់េផតមេផតមេផតមេផតមបេងកតបេងកតបេងកតបេងកតែដលែដលែដលែដលមិនមិនមិនមិនសមរមយ និងសមរមយ និងសមរមយ និងសមរមយ និងមិនមិនមិនមិនរសរសរសរសបបបបចបប់ចបប់ចបប់ចបប់សរមប់សរមប់សរមប់សរមប់សមសមសមសមគម គម គម គម 
((((មរតមរតមរតមរត៦៦៦៦) ) ) ) ៖៖៖៖ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះករលុបេចលនូវតរមូវករចំនួនអនកចប់េផតមបេងកតែដលមិន
សមរមយ និងមិនរសបចបប់ ែដលតរមូវឲយមនរបជពលរដឋកមពុជចំនួន ១១នក់ ជសមជិក
សថ បនិក េដមបីបេងកតសមគម (មរត៨ ៃនេសចកតីរពងចបប់េលកទីបី) ែដលពីមុនបេងកតនូវចេនល ះ
របេហង ឬ “ករចប់ ២២នក់” ែដលរកុមបុគគលេរកម ១១នក់ មិនអចចុះបញជ ីជសមគមេនកនុង
ចបប់សតីពីអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសមគមេនះ េហយដូចែដលមនែចងកនុងមរត៦ ៃន

េសចកតីរពងចបប់េលកទីបី របសិនេបគម នករចុះបញជ ីនឹងគម នសមគមេនះេទ។ ករររងំែបបេនះ 
គឺរេំលភេលសិទធិេសរភីពជសកលបេងកតសមគម។ េដយកត់បនថយចំនួនសមជិកសថ បនិក
ចប់េផតមបេងកតេទរតឹមែតបីនក់ េយងតមបទដឋ នអនតរជតិ ចេនល ះរបេហងេនះអចរតូវបនកត់
បនថយ (េដយសរែតមនុសសពីរនក់មិនរតូវបនចត់ទុកថជរកុមេនះេទ) ។ បុ៉ែនតេនមនចំណុច
បែនថមេទៀត ៖ បទបបញញតតិេនះគួរែតបញជ ក់ឲយចបស់ពី “បុគគល” (ែដលផទុយនឹង “របជពលរដឋ” ឬ “
សញជ តិ”)  េដមបីមិនរេំលភដល់សិទធិជនែដលមិនែមនជរបជពលរដឋ ឧទហរណ៍ដូចជ ជនែដល
រតូវជេមលៀស និងគម នទីជរមក ដូចជែខមរេរកម និងកមមករចំណករសុកជេដម។ មរត២២(១) ៃន

កតិកសញញ សតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយែដលែចងថ “មនុសសរគប់របូ” មនសិទធិបេងកត
សមគម។ បទបបញញតតិេនះគឺរបឆំងនឹងសិទធិជសកល និងគួរែតរតូវបនផល ស់បតូរ។  

• ករករករករលុបលុបលុបលុបេចលេចលេចលេចលនូវនូវនូវនូវករករករករកំណត់កំណត់កំណត់កំណត់ៃថលៃថលៃថលៃថលអករអករអករអករចុះចុះចុះចុះបញជ ី និងបញជ ី និងបញជ ី និងបញជ ី និងៃថលៃថលៃថលៃថលអករអករអករអករចុះចុះចុះចុះបញជ ីបញជ ីបញជ ីបញជ ី    ((((មរតមរតមរតមរត១៣ ១៣ ១៣ ១៣ និងនិងនិងនិង២២ ២២ ២២ ២២ កនុងកនុងកនុងកនុងេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតីរពងរពងរពងរពង
ចបប់ចបប់ចបប់ចបប់េលកេលកេលកេលកទីទីទីទីបី ជបនតបនទ ប់បី ជបនតបនទ ប់បី ជបនតបនទ ប់បី ជបនតបនទ ប់)))) ៖ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ករលុបេចញទំងករកំណត់ៃថលអករចុះបញជ ី 
និងៃថលអករចុះបញជ ី (ែដលមិនបនែចកឲយដច់រវងចំណុចទំងពីរ) ែដលកលពីមុនមនកររពួយ
បរមភពក់ព័នធនឹងតមល ភព ភពសមមរត មជឈតតករ និងភពជប់លប់ េដយមិនទន់គិតដល់ពី
កររពួយបរមភថៃថលអករែបបេនះ នឹងរតូវបនេរបជកតត េរ សេអសរបឆំង និងមិនរប់បញចូ លរល់



 6 

អងគករែដលមិនសូវមនធនធន។ បុ៉ែនត លទធភពែដលអចេទបនគឺថ ករលុបេចលនូវតរមូវករ
េដមបីបង់ៃថលអករែបបេនះ អចនឹងបងកឲយមនអំេពពុករលួយ ែដលជជំងឺកំពុងែតរកីរលដលេន
កមពុជ។ ដូេចនះ គួរែតមនករបញជ ក់ឲយចបស់ និងេបកចំហថនឹងមិនតរមូវឲយមនៃថលអករែបបេនះ
េនះេទ េហយរបែហលជេយងេទេលបទបបញញតតិកនុងចបប់របឆំងនឹងអំេពពុករលួយេដមបីដក់

េទសចំេពះសកមមភពែបបេនះ ដូេចនះរល់ “ៃថលរត់ករ” ែដលមិនផលូវករទំងឡយនឹងរតូវបនចត់
ទុកថផទុយពីចបប់។   

• ករករករករកត់កត់កត់កត់បនថយបនថយបនថយបនថយតរមវូតរមវូតរមវូតរមវូករករករករសរមសរមសរមសរមប់ប់ប់ប់ករករករករផល ស់ផល ស់ផល ស់ផល ស់បតូបតបូតូបតូររររែផនកែផនកែផនកែផនករដឋបល រដឋបល រដឋបល រដឋបល ((((មរតមរតមរតមរត១០ ១០ ១០ ១០ និងនិងនិងនិង១៨១៨១៨១៨) ) ) ) ៖៖៖៖ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍
ចំេពះករពិតែដលថ បចចុបបននមនែតតរមូវករែផនករដឋបលសំខន់ៗែតបុ៉េណណ ះែដលតរមូវឲយរយ
ករណ៍េទកន់រកសួងមហៃផទ ឬរកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ មនដូចជ ករ
ែកែរបលកខនតិកៈរបស់សថ ប័ន (កនុងករណីៃនសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុកែត
បុ៉េណណ ះ) ឬក៏ផល ស់បតូរករយិល័យ ឬរបធន/នយករបតិបតតិ។ មរត៤៤ ៃនេសចកតីរពងចបប់

េលកទីបី គឺមនភពធងន់ធងរជងនឹងចំណុចេនះ។  
• ករករករករលុបលុបលុបលុបេចលេចលេចលេចលនូវតរមូនូវតរមូនូវតរមូនូវតរមូវវវវករករករករែដលែដលែដលែដលឲយឲយឲយឲយសមគម និងអងគករសមគម និងអងគករសមគម និងអងគករសមគម និងអងគករមិនមិនមិនមិនែមនែមនែមនែមនរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលផតល់ផតល់ផតល់ផតល់នូវនូវនូវនូវចបប់ចបប់ចបប់ចបប់ចមលងចមលងចមលងចមលងៃនៃនៃនៃន

របយករណ៍របយករណ៍របយករណ៍របយករណ៍ធនគរធនគរធនគរធនគរ    ((((មរតមរតមរតមរត១៥ ១៥ ១៥ ១៥ កនុងកនុងកនុងកនុងេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតីរពងរពងរពងរពងចបប់ចបប់ចបប់ចបប់េលកេលកេលកេលកទីទីទីទីបីបីបីបី)))) ៖ េពលេនះ សមគម និងអងគករ
មិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុក មនករេលកែលងមិនចំបច់រតូវផតល់នូវចបប់ចមលងៃនរបយករណ៍
ធនគរបនទ ប់ពីមនករចុះបញជ ី ែដលជចំណុចគួរឲយសវ គមន៍ េទះបីជមិនមនករចបស់លស់
ថេហតុអវីបនជរដឋ ភិបលមនកររពួយបរមភខល ំងចំេពះករេរៀបចំមូលនិធិ របស់អងគករបរេទស 
ែដលេនែតតរមូវឲយផតល់ព័ត៌មនរបេភទេនះ (មរត១២) ថវីេបឥឡូវេនះមនឱកសអចផតល់នូវ
”េហតុផលសមរមយ” របសិនេបពួកេគមិនអចេធវែបបេនះបនកនុងរយៈេពល ៣០ៃថង។  

• ករករករករលុលុលុលុបបបបេចលេចលេចលេចលកតពវកិចចកតពវកិចចកតពវកិចចកតពវកិចចរបស់របស់របស់របស់រដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលកនុងកនុងកនុងកនុងករករករករផតល់ផតល់ផតល់ផតល់វកិកយបរតវកិកយបរតវកិកយបរតវកិកយបរតចុះចុះចុះចុះបញជ ី បញជ ី បញជ ី បញជ ី ((((មរតមរតមរតមរត១៦ ១៦ ១៦ ១៦ និងនិងនិងនិង៣១ ៣១ ៣១ ៣១ កនុងកនុងកនុងកនុង
េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតីរពងរពងរពងរពងចបប់ចបប់ចបប់ចបប់េលកេលកេលកេលកទីទីទីទីបីបីបីបី)))) ៖ បចចុបបនន រកសួងមហៃផទ និងរកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករ
អនតរជតិ មិនជប់កតពវកិចចេចញនូវវកិកយបរតចុះបញជ ីឲយសថ ប័ន ែដលអចកត់បនថយនូវករយិ
ល័យធិបេតយយ បុ៉ែនតរសបេពលជមួយគន ែដរបនេលកសំណួរទក់ទងនឹងអំេពពុករលួយជថមីមតង
េទៀត វកិកយបរតផលូវករគឺជវធីិដ៏លអមួយកនុងករបងក រករបុ៉នប៉ងរបរពឹតតអំេពពុករលួយ។ ពិេសសជង
េនះេទេទៀត ម.ស.ម.ក មនកររពួយបរមភថករលុបេចលែបបេនះ អចមនន័យថអងគករែដល
រតូវបនជូនដំណឹងថបរជ័យ ឬខកខនមិនបនចុះបញជ ី ែដលករពិតគឺពួកេគបនដក់ពកយសំុចុះ

បញជ ីរចួេទេហយ ដូេចនះពួកេគនឹងអចរតូវបនរបប់ឲយចុះបញជ ីសជថមី ដំេណ រករេនះលអបំផុតនឹង
អចរតឹមែតពនយរេពលពួកេគ ែតធងន់ធងរបំផុតេនះគឺររងំពួកេគពីករទទួលបន “សមតថភពរសប 
ចបប់” ។ 

• កិចចកិចចកិចចកិចចសហរបតិបតតិករសហរបតិបតតិករសហរបតិបតតិករសហរបតិបតតិកររវងរវងរវងរវងរដឋ ភិបល រដឋ ភិបល រដឋ ភិបល រដឋ ភិបល ជមួជមួជមួជមួយយយយសមគមសមគមសមគមសមគម    និងនិងនិងនិងអងគករអងគករអងគករអងគករមិនមិនមិនមិនែមនែមនែមនែមនរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលបរេទសបរេទសបរេទសបរេទស    ((((មរតមរតមរតមរត
១៤១៤១៤១៤) ) ) ) ៖៖៖៖ ករអះអងេដយេបកចំហេលករពិតែដលរដឋ ភិបលរបែហលជសេរមចមិនគំរទគេរមង
ជំនួយរបស់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស រតូវបនដកេចញ (មរត៣៣ កនុង
េសចកតីរពងចបប់េលកទីបី) ខណៈេពលែដលសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស 
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ែដលមិនមនៃដគូជមួយ រកសួង/សថ ប័នរដឋ ភិបល េពលេនះនឹងអចបេងកតជអនុសសរណៈេដយ
ផទ ល់ជមួយរកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករបរេទស។ ករបេងកតនូវជំហនេនះ ហក់ដូច
ជបេងកតេឡងេដមបីសរមួលករងររបស់អងគករបរេទសេនកមពុជ ក៏បុ៉ែនតវេិសធនកមមទំងេនះបន
ែកលមអេរចន ៖ សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសេនែតរតូវ “ពិភកសឯកភពជមួយ

រកសួង/សថ ប័នរបស់រជរដឋ ភិបលេលគេរមងជំនួយនន មុននឹងដក់ពកយសំុចុះអនុសសរណៈ...” 
ខណៈែដលមរត១២ តរមូវឲយពួកគត់បញជូ ន “លិខិតែដលេចញេដយរកសួង ឬសថ ប័នរបស់រជ
រដឋ ភិបលកមពុជេដមបីគំរទគេរមងជំនួយេនះ...”។ ករអនុញញ តរបស់រដឋ ភិបលេនករមិតខពស់
ែបបេនះអចនឹងរតូវបនេគេរបយ៉ងងយរសួលេដមបីបងអ ក់ទឹកចិតតរបស់អងគករតសូ៊មតិបរេទស។ 
បែនថមពីេលេនះ ក៏រមួមនករដកេចញពីមរត៣៣ កនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទីបី ែដលតរមូវឲយ
រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករបរេទសផតល់ជ “ករបញជ ក់ជលយលកខណ៍ពីមូលេហតុ
ៃនករបដិេសធ [ករចុះអនុសសរណៈ] ែដលរសបជមួយនឹងដំេណ រករែដលអចអនុវតតបនចំេពះ

អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុក គឺគួរឲយេសកសត យណស់។ តមល ភពគួរែតអនុវតតឲយបនជប់
លប់កនុងរគប់ករមិតទំងអស់ៃនករេធវករសេរមចចិតត (សូមអនែផនក ២(២) ខងេរកម) ។ 

• ករករករករលុបលុបលុបលុបេចលេចលេចលេចលបទបបញញតតិបទបបញញតតិបទបបញញតតិបទបបញញតតិសតីសតសីតីសតីពីពីពីពីបុគគលភពបុគគលភពបុគគលភពបុគគលភពគតិគតិគតិគតិយុតតយុតតយុតតយុតតរបស់របស់របស់របស់អងគករអងគករអងគករអងគករមិនមិនមិនមិនែមនែមនែមនែមនរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលបបបបរេទសរេទសរេទសរេទស    ((((មរតមរតមរតមរត
៣៥៣៥៣៥៣៥))))    ៖៖៖៖ ចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល មិនបនបករសយនូវតរមូវករចំេពះ
អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស ែដលនឹងរតូវបនទទួលសគ ល់ថជនីតិបុគគលបរេទសេទៀតេនះ
េទ េនះ របែហលជបទបបញញតតិែបបេនះមិនមនឥទធិពលចំេពះសថ នភពរបស់អងគករែបបេនះ៖ 
េទះបីជកមពុជទទួលសគ ល់ ឬ មិនទទួលសគ ល់ថពួកេគជនីតិបុគគលក៏េដយ ពួកេគេនែតមន
បំណងេធវសកមមភពេនកមពុជ េហយដូេចនះកមពុជគួរែតចត់ទុកពួកេគថជនីតិបុគគលមួយែដរ េទះ

បីជពួកេគជអវីក៏េដយ។ បទបបញញតតិែបបេនះក៏ហក់ដូចជចំណុចបែនថមែដលមិនចំបច់ េដយ
សរែតមននិយមន័យរបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទសកនុងមរត៤ រចួេទេហយ។  

• ករករករករលុបលុបលុបលុបេចលេចលេចលេចលនូវនូវនូវនូវតរមវូតរមវូតរមវូតរមវូករករករករែដលែដលែដលែដលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបល    និនិនិនិងងងងអងគករអងគករអងគករអងគករមិមិមិមិននននែមនែមនែមនែមនរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលបរេទសបរេទសបរេទសបរេទសេធវេធវេធវេធវ    ““““កិចចកិចចកិចចកិចចសហសហសហសហករករករករ””””    
((((មរតមរតមរតមរត៣៦៣៦៣៦៣៦    កនុងកនុងកនុងកនុងេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតីរពងរពងរពងរពងចបប់ចបប់ចបប់ចបប់េលកេលកេលកេលកទីទីទីទីបីបីបីបី)))) ៖ តរមូវករមួយេនះគឺហក់ដូចជធងន់ធងរេដយមិនសម
េហតុផលចំេពះអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស និងដកហូតយកនូវសិទធិេសរភីពបេញច ញមតិ 
និងករបេងកតសមគមរបស់ពួកេគ។ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះវេិសធនកមមមួយេនះ េទះបីជ 
ចំណុចទំងេនះគួរែតរសបជមួយនឹងមរត១២ និង១៤ (សូមអនខងេល) និងករេរ សេអងទំង

អស់របឆំងនឹងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស (សូមអនែផនក ២(១) ខងេរកម) ។ 

• ករករករករបញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់ពីពីពីពីករករករករផុតផុតផុតផុតកំណត់កំណត់កំណត់កំណត់ៃនៃនៃនៃនអនុសសរណៈអនុសសរណៈអនុសសរណៈអនុសសរណៈរបស់របស់របស់របស់អងគករអងគករអងគករអងគករមិនមិនមិនមិនែមនែមនែមនែមនរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលបរេទសបរេទសបរេទសបរេទស    ((((មរតមរតមរតមរត១៧១៧១៧១៧) ) ) ) ៖ ៖ ៖ ៖ 
ករបញជ ក់ដ៏ចបស់លស់រតូវបនបែនថមេលបទបបញញតតិទំងេនះ ែដលជអវីគួរឲយសវ គមន៍៖ 
អនុសសរណៈេពលេនះរតូវបនែចងថ “សុពលភពរបស់អនុសសរណៈនឹងរតូវបញច ប់ជសវយរបវតតិ
េរកយៃថងផុតកំណត់” ែដលេនះគឺសមរមយេហយ េហយែដលសំណញ់សុវតថិភពរយៈេពលពីរែខ 
សរមប់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស ែដលហួសកំណត់រយៈេពលបនតសុពលភពចំនួន ៩០ៃថង 
(មុនេពលផុតកំណត់) រតូវបនដកេចញ របែហលេដយសរែតគម នេហតុផលអវីែដលេធវឲយអងគករ
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មិនមនសមតថភពកនុងករេធវបនទន់េពលេនះ។ ក៏បុ៉ែនត តរមូវករឲយ “ដក់សំេណ សំុពនយរសុពល 
ភពរបស់អនុសសរណៈ” គឺពិតជធងន់ធងរេដយមិនសមេហតុផល។ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល
បរេទសគួររតឹមែតជូនដំណឹងដល់រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ កនុងករពនយរ
សុពលភព ជជងសំុករអនុញញ ត។ ជងេនះេទេទៀត រយៈេពលែដលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល

បរេទសអចចុះបញជ ីរតូវបនករមិតរតឹម បីឆន ំ រយៈេពលរបំឆន ំគួរែតសមរមយជង។ 

• លទធភពលទធភពលទធភពលទធភពថមីថមថីមីថមីរបស់របស់របស់របស់រកសួងរកសួងរកសួងរកសួងករករករករបរេទសបរេទសបរេទសបរេទស    និងនិងនិងនិងសហរបតិបតតិករសហរបតិបតតិករសហរបតិបតតិករសហរបតិបតតិករអនតរជតិ កនុងអនតរជតិ កនុងអនតរជតិ កនុងអនតរជតិ កនុងករករករករបញច ប់បញច ប់បញច ប់បញច ប់សុពលសុពលសុពលសុពលភពភពភពភពអនុសសអនុសសអនុសសអនុសស
រណៈ េដយរណៈ េដយរណៈ េដយរណៈ េដយែផអកែផអកែផអកែផអកេលេលេលេលមូលមូលមូលមូលដឋ នដឋ នដឋ នដឋ នេផសងៗេផសងៗេផសងៗេផសងៗ    ((((មរតមរតមរតមរត១៧១៧១៧១៧)))) ៖ រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរ
ជតិ មនលទធភពបញច ប់សុពលភពអនុសសរណៈរបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស េដយ
ែផអកេលមូលដឋ នៃនករេរៀបចំសកមមភពែដល “ប៉ះពល់ដល់សនតិភព សថិរភព និងសណត ប់ធន ប់ 
សធរណៈ ឬបងកនូវភពអនតរយដល់សនតិសុខជតិ ឯកភពជតិ វបបធម៌ របៃពណី ទំេនៀមទមល ប់
របស់សងគមជតិកមពុជ” មូលដឋ នែដលបនេទហួសពីករហមឃត់បុគគលិករបស់អងគករមិនែមន

រដឋ ភិបលបរេទសចូលរមួកនុងសកមមភពរបហក់របែហលគន េនះ ដូចមនែចងកនុងអនុសសរណៈបទ
ដឋ នបចចុបបននរបស់រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ។ បែនថមពីេលេនះ មិនមនករ
បញជ ក់ពីលទធភពៃនករលុបេចញពីបញជ ីរបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស កនុងអនុសសរណៈ
បចចុបបននេនះេទ។ ខណៈេពលែដលបទបបញញតតិេនះមិនសូវជខុសគន បុ៉នម នកនុងអវីែដលបនែចងកនុង
រដឋធមមនុញញ មរត៥២ ែដលសំេដេល “សនតិសុខជតិ...ទំេនៀមទមល ប់ដ៏លអរបស់របេទស...ចបប់
...សណត ប់ធន ប់ និងសុវតថិភពសងគម...[និង] ករខំរបឹងែរបងែដលអភិវឌឍសុខមលភព និងបទដឋ ន
រស់េនរបស់របជពលរដឋ”  ែដលអចរតូវបនេគេរបខុស បំពន និងករបកែរបដ៏ទូលំទូលយ ែដល
បទបបញញតតិេនះបនបេងកតឲយមន េហយដូេចនះអចបងកឲយមនកររពួយបរមភជខល ំងចំេពះសមគម 

និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស។ ចំណុចេនះអចផតល់នូវភព”រសបចបប់” ចំេពះបទ
ពិេសធន៍ៃនករបេណត ញេចញអងគករបរេទសតសូ៊មតិ និងសិទធិមនុសសកលពីមុន និងបចចុបបនន (
ដូចជ កលូប៊ល វតីេណស) ។ ចុងេរកយ ពកយសមតីែដលេរបគួរែតរតូវបនេធវវេិសធនកមម េដមបីឲយ
អនុេលមតមរដឋធមមនុញញ បុ៉ែនតគួរែតអនុម័តនូវករសកលបងទំងបី កនុងមរត ២២(២) ៃនកតិក
សញញ សតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ែដលមនដូចជកររតិតបិតេលេសរភីពករបេងកត
សមគមគួរែតរតូវ (១) “ែចងេដយចបប់" (២) “មនភពចំបច់កនុងសងគមរបជធិបេតយយ” និង (៣) “
េដមបីជរបេយជន៍ដល់សនតិសុខជតិ ឬសុវតថិភពសធរណៈ សណត ប់ធន ប់សងគម ករករពរ
សុខភពសធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់អនកដៃទ”  ។ បញហ មួយេទៀត
ែដលគួរឲយរពួយបរមភគឺថេតនរណជអនកសេរមចេលសកមមភពអវីខលះែដលបំពន លកខខណឌ  (ដ៏
ទូលំទូលយ) េនះ ដូចែចងកនុងមរត១៧។   

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

• ករករករករេធវេធវេធវេធវឲយឲយឲយឲយវសិលវសិលវសិលវសិលភពភពភពភពតូចចេងអៀតតូចចេងអៀតតូចចេងអៀតតូចចេងអៀតៃនសកមមភពៃនសកមមភពៃនសកមមភពៃនសកមមភពែដលែដលែដលែដលករករករករចុះចុះចុះចុះបញជ ី ឬបញជ ី ឬបញជ ី ឬបញជ ី ឬករករករករចុះចុះចុះចុះអនុសសរណៈអនុសសរណៈអនុសសរណៈអនុសសរណៈអចអចអចអចឲយឲយឲយឲយសមគមសមគមសមគមសមគម    
ឬឬឬឬក៏ក៏ក៏ក៏អងគករអងគករអងគករអងគករមិនែមនមិនែមនមិនែមនមិនែមនរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលអចេធវសកមមភពអចេធវសកមមភពអចេធវសកមមភពអចេធវសកមមភពេទេទេទេទបន បន បន បន ((((មរតមរតមរតមរត២២ ២២ ២២ ២២ និងនិងនិងនិង២៣២៣២៣២៣))))៖ ៖ ៖ ៖ “សិទធិទទួលបនពីករ
ចុះបញជ ី”ជេរចន (ឧ. សកមមភពែដលរតូវបនអនុញញ ត) ែដលបនែចងកនុងមរត ៤០ ៃនេសចកតី
រពងចបប់េលកទីបី (“សិទធិជនីតិបុគគលៃនសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល”) ដូចជ
លទធភពកនុងករទទួលបនវភិគទនហិរញញវតថុ េបកគណនីធនគរ ជួលអចលនរទពយ ។ល។ េប
អនជដំបូងហក់ដូចជរតូវបនេគលុបេចលេហយ េដយេនសល់ែតអំណចេនកនុងករចុះកិចច

សនយ(មរត២២) “ករេរជសេរ សបុគគលិក ឬកមមករែខមរេដមបីបេរមករងរ” (មរត២៣) ែដលរតូវ
បនហមឃតេនេពលេនះេនកនុងករណីមិនបនចុះបញជ ី េបនិយយមយ៉ងេទៀត អងគករមួយរតូវែត
ចុះបញជ ីេដមបីអចមនសិទធិចុះកិចចសនយ ឬេរជសេរ សបុគគលិកកនុងនមរបស់ខលួន។ ករផត់េចញ
ទំងេនះ ហក់ដូចជេដយបំពន៖ ករណ៍េនះគឺមិនមនភពចបស់លស់េឡយ ឧទហរណ៍ 
កិចចសនយរបេភទណពិតរបកដ ែដលរដឋ ភិបលចង់សំេដកនុងមរត២២។ េទះបីរបែហលជមិន
មនេហតុផលសមរសបកនុងករហមឃត់ ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតបុគគលមន ក់ៗមនសិទធិកនុងករចុះកិចច
សនយកនុងនមផទ ល់ខលួនេដយទទួលខុសរតូវេលហនិភ័យ និងរតូវមនទំនួលខុសរតូវ បទបបញញតតិ
ហមឃត់ទំងេនះរតូវែតលុបេចញពីេសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិ

បលនេពលខងមុខ េដយេហតុថអងគករណក៏េដយគួរែតមនេសរភីពកនុងករចុះកិចចសនយ 
និងេរជសេរ សបុគគលិក/កមមករ ដូចគន នឹងអវីែដលវស័ិយពណិជជកមម និងបុគគលេធវែដរ។ េទះបីជ
យ៉ងណក៏េដយ ករេរជសេរ សបុគគលិក និងកមមករ រតូវែតរសបេទនឹងគេរមងជំនួយរបស់អងគករ 
(មរត៤១ ៃនេសចកតីរពងេលកទីបី) គឺរតូវបនេបះបង់េចលេហយ ែដលករណ៍េនះគួរែតទទួល
បននូវករសវ គមន៍ េដយសរថរបករេនះអនុញញ តឲយអងគករននអចបេងកនករបត់ែបនបន
ងយរសួល។    

• ករលុបេចលករលុបេចលករលុបេចលករលុបេចលបទបបញញតិតបទបបញញតិតបទបបញញតិតបទបបញញតិតែដលែដលែដលែដលទក់ទងនឹងទក់ទងនឹងទក់ទងនឹងទក់ទងនឹងករករករករេបកទីសន ក់កេបកទីសន ក់កេបកទីសន ក់កេបកទីសន ក់ករសខរសខរសខរសខ((((មរតមរតមរតមរត៤៣៤៣៤៣៤៣    ៃនៃនៃនៃនេសចកតីរពងេសចកតីរពងេសចកតីរពងេសចកតីរពង

េលកទីបីេលកទីបីេលកទីបីេលកទីបី))))៖ ៖ ៖ ៖ បទបបញញតិតែដលអនុញញ តិឲយអងគករននអចេបកទីសន ក់ករសខគឺរតូវបនេគ
លុបេចល។ េទះបីជមិនមនអវីែដលនិយយពីបញហ េនះេនកនុងេសចកតីរពងេលកទីបួន េដមបីេសន
ឲយមនករ       ពិនិតយេលករលុបេចលេនះក៏េដយ ក៏បុ៉ែនតករលុបេចលបទបបញញតតិជលយល័កខ
អកសរែដលអនុញញ តឲយេបកសន ក់ករសខ គឺេធវឲយមនកតីបរមភថអងគករនននឹងមិនអចេបក
ទីសន ក់ករសខរបស់ខលួនបន ែដលរបករេនះរេំលភេលសិទិធេសរភីពជមូលដឋ នរបស់ពួកេគកនុង
ករបេងកតសមគម។ ដូេចនះេហយបទបបញញតិតរតូវែតែចងេឡងវញិ។    

• ករលុបករលុបករលុបករលុបេចលេចលេចលេចលករបញជូ នករបញជូ នករបញជូ នករបញជូ នេទេទេទេទរកសួងរកសួងរកសួងរកសួងេសដឋកិចចេសដឋកិចចេសដឋកិចចេសដឋកិចចនិងនិងនិងនិងហិរញញហិរញញហិរញញហិរញញវតថុវតថុវតថុវតថុ    ((((រកសួងរកសួងរកសួងរកសួងេសដឋកិចចេសដឋកិចចេសដឋកិចចេសដឋកិចច) ) ) ) និងអជញ ធរនិងអជញ ធរនិងអជញ ធរនិងអជញ ធរសវនកមមសវនកមមសវនកមមសវនកមម

ជតិ ជតិ ជតិ ជតិ ((((មរតមរតមរតមរត៤៨៤៨៤៨៤៨េសចកតីរពងេសចកតីរពងេសចកតីរពងេសចកតីរពងេលកេលកេលកេលកទីទីទីទី៣៣៣៣))))៖ ៖ ៖ ៖ មិនមនបទបបញញតតិែដលផតល់ឲយរកសួងេសដឋកិចច និង/ឬ 
អជញ ធរសវនកមមជតិ នូវសិទធិកនុងកររតួតពិនិតយរបយករណ៍សថ នភព និងរទពយហិរញញវតថុរបស់
អងគករ េទះជយ៉ងណក៏េដយករលុបេចលបទបបញញតិក៏បណត លឲយមនករលុបេចលនូវករ
តរមូវថសថ ប័នទំងពីរផតល់ករជូនដំណឹងរយៈេពលពីរសបត ហ៍មុនដល់អងគករែដលពក់ព័នធ។ 
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រដឋ ភិបលរតូវផតល់ករបញជ ក់ថេតខលួនេនែតមនបំណងរកសសមតថកិចចរបស់សថ ប័នទំងពីរេនះឬ
យ៉ងណ របសិនេបដូេចនះ បទបបញញតតិៃនករជូនដំណឹងរតូវែតរកសទុកេនដែដល និងពរងីកវសិល
ភព។    

• វេិសធនកមមវេិសធនកមមវេិសធនកមមវេិសធនកមមៃនៃនៃនៃន””””ករជូនដំណឹងករជូនដំណឹងករជូនដំណឹងករជូនដំណឹង””””    េទជ េទជ េទជ េទជ """"ករេសនសំុករេសនសំុករេសនសំុករេសនសំុ” ” ” ” កនុងករណីកនុងករណីកនុងករណីកនុងករណីែដលែដលែដលែដល    អងគករបរេទស និងអងគករបរេទស និងអងគករបរេទស និងអងគករបរេទស និង

សមគមននសមគមននសមគមននសមគមននចង់ចង់ចង់ចង់បញច ប់បញច ប់បញច ប់បញច ប់អនុសសរណៈអនុសសរណៈអនុសសរណៈអនុសសរណៈរបស់របស់របស់របស់ពួកេគ ពួកេគ ពួកេគ ពួកេគ ((((មរតមរតមរតមរត២៧២៧២៧២៧))))៖៖៖៖    ករេធវវេិសធនកមមេនះគឺបែនថម
បនទុកែថមេទៀតេទេលនីតិវធីិ៖ អងគករបរេទសននរតូវែតមនេសរភីពកនុងករបញច ប់អនុសសរណៈ
របស់ខលួន − តមរយៈករជូនដំណឹងជមុន−  តមរេបៀបែដលបនែចងកនុងេសចកតីរពងេលកទីបី។ 

• ករករករករលុបលុបលុបលុបេចលេចលេចលេចលបទបបញញតិតបទបបញញតិតបទបបញញតិតបទបបញញតិតននននននននទក់ទងទក់ទងទក់ទងទក់ទងនឹងនឹងនឹងនឹងករអនុវតតន៍ករអនុវតតន៍ករអនុវតតន៍ករអនុវតតន៍េសចកតីសេរមចរបស់េសចកតីសេរមចរបស់េសចកតីសេរមចរបស់េសចកតីសេរមចរបស់តុលករតុលករតុលករតុលករ((((មរតមរតមរតមរត២៦ ២៦ ២៦ ២៦ និងនិងនិងនិង
២៧២៧២៧២៧))))៖ ៖ ៖ ៖ បទបបញញតិតននែដលេរៀបរប់ពីនីតិវធីិអនុវតត េដយ”រគប់សថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធ
ទំងអស់” ៃនេសចកតីសេរមចរបស់តុលករ េដមបីផអ ក រលំយ ឬបញច ប់សកមមភពអងគកររតូវបន
លុបេចល។ មិនមនភពចបស់លស់ថេហតុអវីបនជបទបបញញតិតទំងេនះរតូវបនលុបេចលេនះ

េទ − េនះរបែហលជមនករសនមតថរល់េសចកតីសេរមចរបស់តុលករ រតូវែតអនុវតតេដយរគប់
ភគីពក់ព័នធ។ 

• ករបញចូ លករបញចូ លករបញចូ លករបញចូ លេដយេដយេដយេដយ    ករេយងករេយងករេយងករេយងេទេទេទេទេលេលេលេល””””កររលំយកររលំយកររលំយកររលំយតមតមតមតមេសចកតីសេរមចេសចកតីសេរមចេសចកតីសេរមចេសចកតីសេរមចរបស់របស់របស់របស់តុលករតុលករតុលករតុលករ” ” ” ” ((((មរតមរតមរតមរត២៨២៨២៨២៨))))៖ ៖ ៖ ៖ 
បទបបញញតិតេនះគឺមិនរសបនឹងបទបបញញតតិដៃទេទៀតេនកនុងេសចកតីរពង ែដលេរៀបនឹងអនុម័តជ
ចបប់ជធរមនេនះ េដយែចងអំពី “កររលំយ”  អងគករេដយ "តុលករ" ។ មរត២៦ និងែផនកទី
មួយៃនមរត២៨ ែចងអំពីកររលំយេដយសម័រគចិតត េទះបីជមនករែចងយ៉ងចបស់េនកនុង
មរត២៦ ថេសចកតីជួនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរសតីពីកររលំយែបបេនះ គឺរតូវែតេផញេទ
រកសួងមហៃផទ។ េទះបីជ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះករេលកេឡងថ របព័នធយុតថ ធិកររតូវែតជ

អនកដក់ទណឌ កមមជជងអងគនីតិរបតិបតតិ (បុ៉ែនតេដយសរែតតុលករខវះឯករជយភព េនះសថ ប័ន
ឯករជយមួយែដលមនលកខណៈដូចតុលករគួរែតរតូវបនបេងកតេឡង) សថ នភពែបបេនះមិនអច
យកេទអនុវតតបនកនុងបរបិទៃនកររលំយេដយសម័រគចិតតបនេឡយ េហយករណ៍េនះនឹងបងកឲយ
មនលទធភពគួរឲយខល ច − ផទុយមកវញិរតូវបនេគផត់េចញពីេសចកតីរពងេលកទី៤ − ថអងគករ 
និងសមគមអចរតូវបនរលំយទំងរសុង (ជជងរតូវបនេគលុបេចញពីបញជ ី) សូមបីកនុងករណីថ
តុលករគឺជអនកអចសេរមចេសចកតីេលបញហ េនះ។ របសិនេបលទធភពែបបេនះរតូវបនេគេរគង
ចង់បនេនះ −ជជងករេដយបំងមុខេដមបីរលំយេដយឈរេលមូលដឋ នៃនសកមមភពឧរកិដឋ − 

បទបបញញតតិេនះហក់ដូចជអនុញញ តឲយមនវធីិសរសតបែនថម និងដច់េដយែឡកេផសងេទៀត កនុងករ
របកសថសកមមភពរបស់អងគករមួយចំនួនគឺខុសចបប់ េហយក៏េយងេទមរត៣០ និង៣១។ 
េលសពីេនះេទៀត លកខខណឌ កនុងកររលំយ គឺមិនរតូវបនែចងឲយបនចបស់លស់កនុងមរតណ
មួយេឡយ − េនះគឺជករបំេភលចេចលដ៏គួរឲយបរមភបំផុត។ លទធផលអចថ សមគមមួយ ឬក៏
អងគករមួយ អចនឹងរតូវបនេគរលំយទំងរសុង (េដយគម នករពនយល់ និងគម ននីតិវធីិតវ៉) − 
កររលំយេនះគួរែតជតុលករ េហយមិនែមនជអងគនីតិរបតិបតតិេនះេទ ែដលបញជ ែបបេនះ (ជ
ករវវិតតន៍មួយបុ៉ែនតរគន់ែតជចំណុចតូចមួយបុ៉េណណ ះ េដយសរែតមិនមនលកខខណឌ ជក់លក់ 
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េឡយថេតតុលកររតូវឈរេលមូលដឋ នអវីេដមបីេធវេសចកតីសេរមច)។ េគរតូវែតេធវករែកែរបមរត
២៨ េដមបីធនភពចបស់លស់ និងភពរសបគន  និងេដមបីករពររបឆំងនឹងេសចកតីរពួយបរមភ
ែដលនឹងេកតមនេឡង។ 

• ករែកែរបករែកែរបករែកែរបករែកែរបបទបបញញតិតបទបបញញតិតបទបបញញតិតបទបបញញតិតរពហមរពហមរពហមរពហមទណឌទណឌទណឌទណឌ     និងនិងនិងនិងនីតិវធីិ នីតិវធីិ នីតិវធីិ នីតិវធីិ ((((មរតមរតមរតមរត៣០ ៣០ ៣០ ៣០ និងនិងនិងនិង៣១៣១៣១៣១))))៖ បទបបញញតិតរពហមទណឌ  និងនីតិវធីិ

រតូវបនែកែរប ែដលរប់ទំងេឈម ះរបស់ជំពូកេនះផងែដរ ែដលបនដក់ថ “វធិនកររដឋបល” 
ែដលជកតីបរមភ     គនលឹះមួយកនុងចំេណមកតីបរមភទំងឡយរបស់ម.ស.ម.ក េពលគឺថចបប់សតីពី
សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលអចផតល់សិទធិឲយរកសួងនន (ឧ. អងគនីតិរបតិបតតិ) េដមបី
សេរមចចិតតដ៏មនសរៈសំខន់កនុងករលុបអងគករ ឬសមគមមួយេចញពីបញជ ី ក៏ដូចជេចញវធិន
ករណ៍រដឋបល ជជងទទួលបនេសចកតីសេរមចពីតុលករ ឬ យ៉ងេហចណស់េទសថ ប័ន
ឯករជយមួយែដលមនលកខណៈដូចតុលករ។ បែនថមេលសពីេនះេទៀត ទក់ទងនឹងអងគករកនុង
រសុក វធិនករអនតរករែដលែចងពីករផអ កសកមមភពអងគករពី មួយែខេទបីែខ រតូវបនេគលុប

េចលេហយ េដមបីជរបេយជន៍ដល់រយៈេពលរពមនបែនថមបីែខ ែដលរតូវរសបជមួយនឹងករ
តរមូវននមុនេពលែដលករលុបេឈម ះេចញពីបញជ ីទំងរសុងចូលជធរមន េនះជទណឌ កមមថមី
ែដលែចងកនុងេសចកតីរពងចបប់េលកទី៤។ េយងសូមសវ គមន៍ចំេពះករអូសបនល យពីនីតិវធីិៃនករ
រពមន។ ករដក់ជំនួសេដយលុបេចញពីបញជ ី ចំេពះទណឌ កមមពីមុនែដលផអ កសកមមភពរយៈ
េពលពីមួយែខេទបីែខអចជករបំពន បុ៉ែនតដំណក់កលៃនកររពមនមនរគប់រគន់ េហយ 
ករណ៍េនះមិនែមនគម នេហតុផលសមរសប ឬ ក៏មិនសមមូលេដមបីេសនថសមគម និងអងគករមិន
ែមនរដឋ ភិបលនឹងរតូវបនដក់េទសពីបទមិនេគរពតមចបប់ (េទះបីជគម នមូលេហតុៃនករ
ផអ កសកមមភពមិនអចរតូវបនរកសទុកជទណឌ កមមែដលមនលកខណៈធូររសលជង)។ ក៏បុ៉ែនត 

និតិវធីិតវ៉គួរែតរតូវបញចូ លេដមបីធនថអងគករននអចបនតសកមមភពរបស់ខលួនបន។ េទះបីជ
មនកតីរពួយបរមភគួរជទីកត់សមគ ល់ទំងេនះក៏េដយ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះករមិតៃនភព
ចបស់លស់ែដលបនដក់បញចូ លេនកនុងបទបបញញតិតេនះេនេពលេនះ។ 

• ករលុបេចលករលុបេចលករលុបេចលករលុបេចលែដលអចឲយែដលអចឲយែដលអចឲយែដលអចឲយមនមនមនមន    ““““កររេំលភលកខនតិកៈ ឬកររេំលភលកខនតិកៈ ឬកររេំលភលកខនតិកៈ ឬកររេំលភលកខនតិកៈ ឬអអអអនុសសរណៈនុសសរណៈនុសសរណៈនុសសរណៈ””””    ((((មរតមរតមរតមរត៥៤ ៥៤ ៥៤ ៥៤ ៃនៃនៃនៃនេសចកតីរពងេសចកតីរពងេសចកតីរពងេសចកតីរពង
េលកេលកេលកេលកទីទីទីទី៣៣៣៣))))៖ ៖ ៖ ៖ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះករដកេចញនូវទណឌ កមមេនះ េរពះថេនះគឺមនលកខណៈ
រសពិចរសពិលេពក េហយអចេបកឱកសឲយមនករអនុវតតន៍ចបប់ខុស និងបំពន ជពិេសស
េដយេយងេទេលករដក់ទណឌ កមមមិនមនភពមិនចបស់លស់ “រតូវផតនទ េទសតមចបប់ជ
ធរមន”។ 

• ករែកែរបករែកែរបករែកែរបករែកែរបបទបបញញតិតបទបបញញតិតបទបបញញតិតបទបបញញតិតអនតរកលអនតរកលអនតរកលអនតរកល    ((((មរតមរតមរតមរត៣២៣២៣២៣២))))    ៖ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះករផល ស់បតូរៃនបទបបញញតតិ
អនតរកល៖ មិនែមនរគន់ែតជ “ករជូនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរ” ែដលជករតរមូវចមបង
សរមប់របតិបតតិករែដលរតូវបនបនតេនះេទ ជងេនះេទេទៀតគឺ“ករេរៀបចំសំណំុឯកសរសរមប់
ករចុះបញជ ីេឡងវញិ” ដូចែដលបនែចងកនុងេសចកតីរពងេលកទីបី បុ៉ែនតករតរមូវឲយផតល់នូវព័ត៌មន
លមអិតសំខន់ៗរបស់អងគករ គឺមិនសមេហតុផលេឡយ េដយសរែតចំនួនៃន អងគករ “េខម ច” ែដល
បនឈប់ដំេណ រករកនុងរបេទសកមពុជតំងពីឆន ំ១៩៩៣មក បុ៉ែនតបនតមនេឈម ះ ជករពិតែដល
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វកយសពទរតូវបនែកែរបេដយឆលុះបញច ំងពីបញហ េនះ េនកនុងចុងបញច ប់ៃនមរត៣២ “រកសួងមហៃផទ
ចត់ទុកថ សមគម ឬ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុកេនះបនេបះបង់សកមមភពរបស់ខលួន
េហយ”។ េទះជយ៉ងណក៏េដយ រកសួងមហៃផទរតូវជូនដំណឹងដល់អងគករពក់ព័នធទំងេនះមុន
េពលលុបេឈម ះរបស់ពួកេគេចញពីបញជ ី េដយេហតុថមនអងគករជេរចន ជពិេសសសមគម

េនតំបន់ដច់រសយល របែហលជមិនអចបនដឹងអំពីលកខខណឌ តរមូវឲយតមកល់សំណំុលិខិតេន
រកសួងមហៃផទេនះេទ។ 
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២. កតីរពួយបរមភចមបងចំនួនបីរបសម់.ស.ម.ក 

I. អងគករ និងអងគករ និងអងគករ និងអងគករ និងសមគមសមគមសមគមសមគមបរេទសបរេទសបរេទសបរេទស៖ ៖ ៖ ៖ ចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលមិនអចត
េធវឲយរតឹែតធងន់ធងរចំេពះសមគម និងអងគករបរេទសេឡយ៖  (ក) មរត១៣មិនបនែចងអំពី
េហតុផលកនុងករបដិេសធពកយសំុអនុសសរណៈេឡយ េដយរកសួងករបរេទស គម នកតពវកិចច 
ផតល់េសចកតីពនយល់បករសយអំពីេសចកតីសេរមចែបបេនះេទ ថវីេបជករពិតែដលបទបបញញតិត
ែបបេនះរតូវបនបញចូ លកនុងមរត៣៣ ៃនេសចកតីរពងេលកទីបី េហយេរកយមករតូវបនេគ

លុបេចញ ឬ អងគករក៏នឹងមិនអចមនលទធភពកនុងករបតឹងតវ៉នឹងេសចកតីសេរមចេនះេឡយ។ 
(ខ) មនករមិតមិនសមេហតុផលមួយៃនករយល់រពមរបស់រដឋ ភិបលែដលរតូវបនបញញតិត
ជមួយនឹងករេយងេទមរត១២ និង១៤ េហយេយងេទតមមរត១២ និង១៥ អងគករ
បរេទសគឺរគន់ែតមនសិទធិកនុងករអនុវតតន៍ “គេរមងជំនួយ" ែដលអចរតូវបនេរបរបស់េដមបី
បដិេសធ ឬក៏លុបអងគករអនតរជតិេចញពីបញជ ី ចំេពះទេងវែដលរតូវបនេគសនមតថបនរេំលភ
េគលបំណងេនះ របសិនេបអងគករទំងេនះចូលរមួកនុងកមមវធីិតសូ៊មតិ ឬ កសងសមតថភព។ 
(គ) អងគករបរេទសននរតូវផតល់នូវលិខិតរបកសគណនីធនគរ តមមរត១២ ែដល

បទបបញញតតិេនះមិនរគបដណត ប់អងគករកនុងរសុកេឡយ។ (ឃ) បទបបញញតតិៃនមរត១៥ បនែចង
អំពីរបក់ចំណយបុពវេហតុរដឋបល − រមួមនរបក់េបៀវតសរបស់បុគគលិកទំងអស់1 − មិនឲយ
េលសពី២៥ភគរយៃនថវកិសរបុរបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស បុេរនិចឆ័យេដយ
លំេអៀង េលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដលេធវករេលវស័ិយតសូ៊មតិនិងកសងសមតថភព 
េហយផតល់ករយកចិតតទុកដក់តមករចូលចិតតចំេពះអនកផតល់េសវកមម។ (ង) អងគករបរេទស
មនកតពវកិចចរតូវទទួលយល់រពមយ៉ងេហចណស់េរៀងរល់បីឆន ំេដមបីបនតរបតិបតតិករ ជ
ជងរគន់ែតជូនដំណឹងជមុន និង(ច) មរត១៧ អចបណត លឲយសមគម និងអងគករមិនែមន
រដឋ ភិបលបរេទស រតូវបនេគលុបេចញពីបញជ ីេដយឈរេលមូលដឋ នរសពិចរសពិលេផសងៗ 

ែដលអចេបកឲយបនកររកីរលដលករបករសយនិងេបកបេញឆ ត ជថមីមតងេទៀតេដយគម ន
េហតុផល ឬ ក៏នីតិវធីិតវ៉ចបស់លស់ ដូេចនះេគរតូវែតេធវករែកែរបបញហ េនះេដយរសប
េទតមករពិនិតយតមបីដំណក់កលែដលែចងកនុងអនុសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិរបជពលរដឋ 
និង សិទធិនេយបយ។ វសិមភពេនកនុងករអនុវតតន៍ែបបេនះ គឺជករចងអុលបងហ ញអំពី
ករេរ សេអងយ៉ងធំេធងចំេពះសមគម និងអងគករបរេទស េហយេគរតូវែតរបឆំងនឹង
វសិមភពេនះ។ 

II. ករចុះបញជ ី៖ ករចុះបញជ ី៖ ករចុះបញជ ី៖ ករចុះបញជ ី៖ មរត៨ និង១៣ ខកខនមិនបនែចងឲយបនចបស់លស់អំពីករបដិេសធមិនឲយ

ចុះបញជ ី ឧ. េដយរគន់ែតឈរេលមូលដឋ នៃនសំណំុលិខិត ែដលបនដក់ជូនេដមបីគរទ
ករេសនសំុចុះបញជ ី ឬយ៉ងណ។ ករពិនិតយ ”នីតយនុកូលភព” ែដលែចងកនុងមរត៨ មិនរតូវ

                                                           
1អនុសសរណៈរបស់រកសួងករបរេទសបចចុបបននរមួបញចូ លែត េបៀវតសរបស់ថន ក់រគប់រគង និងេបៀវតសសរមប់ែផនករដឋបល
បុ៉េណណ ះេទ កនុង “របក់ចំណយបុពវេហតុរដឋបល”។ 



 14

បនេគផតល់អតថន័យេទ ដូេចនះេនះគឺជករេបកឲយមនករបេញឆ ត េតពកយថ “នីតយនុកូលភព
ៃនលកខនតិកៈ” មនន័យយ៉ងដូចេមតច? េនះអចជករេយងេទេលចបប់មួយចំនួនេនកមពុជ 
ែដលលកខនតិកៈរបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុកមិនបនអនុេលមេទតម ឬុេយងេទ
េលេហតុផល “នីតយនុកូល” េផសងេទៀត។ ដូេចនះករេសនសំុចុះបញជ ីគឺករេបកឲយមនលទធភព

ែដលនឹងអចរតូវបនបដិេសធ េដយឈរេលមូលដន នមិនចបស់មួយចំនួន ែដលមិនចំបច់ន
អនុេលមេទតមសតង់ដរអនតរជតិកនុងកររតិតបិតេសរភីពសមគម ជពិេសសដូចជ រកសួង
ពក់ព័នធមិនមនកតពវកិចចកនុងករផតល់េសចកតីពនយល់ជលយលកខណ៍អកសរ ចំេពះករសេរមច
បដិេសធរបស់ខលួន។ កនុងករណី សមគម និង អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស (ដូចអវីែដល
បនេរៀបរប់ខងេល) គឺគម ននីតិវធីិកនុងករតវ៉កនុងកលៈេទសៈែបបេនះេឡយ។ កនុងករណី 
អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកនុងរសុក របសិនេប និង េពលែដលករតវ៉របរពឹតតេទតមផលូវ
តុលករ េនះគឺមិនមនភពចបស់លស់េលមូលដឋ នែដលតុលករនឹងរតូវេធវជសំអងកនុង

ករសេរមចេសចកតីរបស់ខលួនថេតករបដិេសធចុះបញជ ីេនះរសបចបប់ ឬ មិនរសបចបប់។ 
ម.ស.ម.ក េធវករតសូ៊មតិសំុឲយមនលកខខណឌ ចបស់លស់កនុងបដិេសធេនះ ឧ. េរបកររតួត
ពិនិតយែដលមនបីដំណក់កលែដលមនែចងកនុង អនុសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិរបជពលរដឋ 
និងសិទធិនេយបយ សរមប់េសរភីពសមគម និងដូចអវីែដលបនពិភកសទក់ទងនឹងមរត
១៧ កនុងែផនក១ខងេល។ តមល ភពរតូវែតយកេទអនុវតតេដយរសបតមករសេរមចចិតតរគប់
លំដប់ែដលនឹងរតូវបនយល់រពមេដយករសថ បនេឡងវញិៃនកតពវកិចចផតល់វក័ិយប័រតៃថលចុះ
បញជ ី។ េលសពីេនះេទៀត គម នបទបបញញតតិែចងអំពីថេតេគរតូវេធវដូចេមតចកនុងករណីែដលរកសួង
មហៃផទ ឬរកសួងករបរេទសមិនបនដំេណ រករចុះបញជ ីកនុងរយៈេពលកំណត់៤៥ៃថង។ គួរែត

មនករបញជ ក់ឲយបនចបស់ថ េនកនុងកលៈេទសៈែបបេនះ ករចុះបញជ ីនឹងរតូវេធវជសវ័យ
របវតតិ េបមិនអញច ឹងេទអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលនននឹងរតូវបនបុេរនិចឆ័យេដយអយុតតិធម៌
ថវីគម នរបសិទធិភពរបស់រកសួងក៏េដយ។ ជចុងបញច ប់នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីគឺេនែតជទមងន់ដ៏
ធងន់មកេលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលតូចៗ ែដលមនធនធន ឬសមតថភពតិចតួច េដមបី
ដំេណ រករនីតិវធីិចុះបញជ ីដ៏ែវងឆង យ ឬេដមបីចុះបញជ ីែដលលកខណៈរបមូលផតុំ និង មនអំណះ
អំណងែដលេលកេឡងថគួរែតមនរបព័នធចុះបញជ ីរបកបេដយភពងយរសួល ែដលេឆលយ
តបនឹងករែបងែចករវងសមគម/អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលធំៗេនថន ក់ជតិ និង សមគម/

អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលេនថន ក់តូចេនថន ក់េខតត។  
III. ករលុបេឈម ះករលុបេឈម ះករលុបេឈម ះករលុបេឈម ះេចញេចញេចញេចញពីពីពីពីបញជ ីបញជ ីបញជ ីបញជ ី////កររលំយ៖ កររលំយ៖ កររលំយ៖ កររលំយ៖ េសចកតីរពងេលក៤  ផតល់សមតថកិចចទូេទដល់រដឋ  

ភិបលកមពុជេដមបីលុបេឈម ះសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលមួយចំនួនេចញពីបញជ ី 
េដយទុកជករដក់ទណឌ កមមចំេពះកររេំលភមួយចំនួន ដូចជតមមរត១៧ មរត៣០ និង
៣១ េដយមិនមននីតិវធីិកនុងករតវ៉ ។ េដយសរគម នសថ ប័នឯករជយមួយែដលមនលកខណៈ
ដូចតុលករ ដូេចនះករសេរមចេលបញហ េនះរតូវែតេធវេឡងតមរយៈតុលករជជងេធវេឡង
តមអងគនីតិរបតិបតតិ េដមបីករពរចំេពះេសចកតីសេរមចចិតតែបបនេយបយនិងរដឋបល េហយ
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ជមួយនឹងតុលករែដលេគរពតមលកខខណឌ ែដលទទួលយកេដយអនតរជតិ។ ខណៈែដល
ែផនកទី២ៃនមរត២៨ទទួលសគ ល់ េទះបីជែផនកទីពីរៃនមរត២៨ទទួលសគ ល់សមតថកិចច
តុលករកនុងករសេរមចចិតត បទបបញញតតិេនះមិនរសបេទនឹងែផនកេផសងេទៀតរបស់េសចកតីរពង
ចបប់។ ជងេនះេទេទៀត មរត១៨សំេដេទេល (េដយករភន់រចឡំខល ំង) “កររលំយ” 

ជជងករ “លុបេឈម ះេចញពីបញជ ” ដូេចនះរតូវែតេធវករែកែរបេដមបីឲយមនភពចបស់លស់ 
និងភពរសបគន ។ ចុងបញច ប់រកសួងមហៃផទរតូវជូនដំណឹងដល់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលពក់
ព័នធមុនេពលលុបេឈម ះពួេគេចញពីបញជ ី េដយេហតុថមនអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលជេរចន 
ជពិេសសសមគមេនតំបន់ជនបទ មិនបនដឹងអំពីនីតិវធិតរមូវឲយតមកល់េសចកតីជូនដំណឹងេន
រកសួងមហៃផទេឡយ។ 

៣. េសចកតីសននិដឋ ន 

 ម.ស.ម.ក សូមសវ គមន៍ចំេពះករែកែរបរបេសរជមុនេទេលចបប់សមគមនិងអងគករមិនែមន
រដឋ ភិបលេនះ ជពិេសសចំេពះភពបញជ ក់ចបស់លស់។ ែផនកទី១ខងេលបងហ ញថ អនុសសន៍របស់
សងគមសីុវលិមួយចំនួនរតូវបនពិចរណ និង ែកតរមូវតម ែដលេនះគួរែតេកតសរេសរដល់រជរដឋ ភិបល

កមពុជផងែដរ។ ជលទធផល េសចកតីរពងចបប់េលកទី៤ មនចំនុចរបេសរេរចន ជងេសចកតីរពងចបប់ទំង
បីមុន។ 

េទះជយ៉ងណក៏េដយ ែផនកទីពីរបងហ ញថេនមនចំណុចមួយចំនួនេទៀតែដលេនែតជកតីរពួយ
បរមភដ៏ធំេធង។ ម.ស.ម.កជំរុញយ៉ងមុតមំដល់រជរដឋ ភិបលឲយបញចូ លនូវករពិេរគះេយបល់របកប
េដយអតថន័យជមួយនឹងសងគមសីុវលិ េដមបីជំរញុឲយករែកែរបបញច ប់េលេសចកតីរពងចបប់េនះនឹងេកតេចញ
ជរបូរងេឡង ជមួយនឹងទសសនៈមួយរសបតមចបប់ែដលអចេរបរបស់ឲយមនរបេយជន៍កនុងករអភិ-
វឌឍន៍សងគមសីុវលិបែនថមេទៀតេនកមពុជ។ ម.ស.ម.ក េបតជញ ចូលរមួេនកនុងដំេណ រករពិេរគះេយបល់េនះ 
និងផសភជ ប់ទំនក់ទំនងយ៉ងេពញេលញជមួយនឹងរជរដឋ ភិបល។ 

េទះជេសចកតីរពងចបប់េលកទី៤េនះបនរបេសរជងយ៉ងណ េហយមនលកខណៈវជិជមនេន
កនុងេសចកតីរពងចបប់េលកេរកយយ៉ងណេនះេទ បរបិទេបកឲយកន់ែតទូលយគួរែតរតូវបនេរៀបចំេឡង 
។ េនកនុងេសៀវេភវភិគសេងខបសតីពីចបប់សមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល2 េចញផសយេនែខតុល 
ឆន ំ២០១១ ម.ស.ម.ក បនេលកេឡងពីករគំរមគំែហងែដលមនេនកនុងចបប់សមគមនិងអងគករមិនែមន
រដឋ ភិបលចំេពះសងគមសីុវលិ និងកមមវធីិមច ស់ជំនួយ។ ករគំរមគំែហងេនះមិនទន់បនបត់េទវញិេន 
េឡយេទ បុ៉ែនតមនករែកែរបដ៍គួរឲយកត់សមគ ល់េនកនុងចបប់េនះេដយែផអកេលភពចបស់លស់ និង ភគ 
េរចនមនចំណុចែកែរបគួរឲយសវ គមន៍មួយចំនួន  ជពិេសសទក់ទងនឹងបទបបញញតតិែដលតរមូវករដច់ខត

កនុងករចុះបញជ ី េទះជយ៉ងណក៏េដយ កំហុសឆគងេនែតមន េនះបបងហ ញពីករថយចុះគួរឲយកត់សមគ ល់
កនុងកំរតិគំរមគំែហង។ ចបប់សមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលេនែតមនកែនលងចេនល ះរបេហងែដល 
អចបំពនបន ជពិេសសេទេលសមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលបរេទស បុ៉ែនត ម.ស.ម.ក 

                                                           
2
 http://www.cchrcambodia.org/index.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=16&id=5. 
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មនសុទិដឋិនិយមយ៉ងមុតមំថ ករែកែរបបែនថមេទៀតែដលបនគូសបញជ ក់េនកនុងករវភិគេនះ នឹងរតូវ 
បនដក់បញចូ លេទកនុងេសចកតីរពងចបប់ថមី  េហយថលទធផលៃនចបប់បទបបញញតតិេនះនឹងពិតជេដរតួជ
ចំនុចេយងដ៏ចបស់លស់សរមប់សងគមសីុវលិេធវករពក់ព័នធនឹងរជរដឋ ភិបល ែដលជឧបករណ៍សរមប់ 
ជួយសរមួល “ឲយមនបរយិកស” កនុងករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចច និង សងគមេនកមពុជ ជជងករគំរមគំែហង

ចំេពះសងគមសីុវលិ ដូចែដលបនភ័យខល ចកនលងមក ។  

 
 

មជឍមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (ម.ស.ម.ក) 
ៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ 

រជធនី ភនំេពញ 
រពះរជណចរកកមពុជ 

    
 
 

 

 

 


