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ស្វនាការតាររយៈ tmp.sithi.org ។ ព័ត៌្ោនបដនារ សូ្រទក់ទិងទូិរស្ពៃដល  ៖ +៨៥៥ (០) ២៣៧២ ៦៩ ០១ 
ឬទូិរស្ថរ ៖ +៨៥៥ (០) ២៣ ៧២ ៦៩ ០២។ 

(CC) ២០១៤ រ.ស្.រ.ក 

ផៃះដល ៧៩៩ ផលូវ៩៩ ស្ងាេ ត់្បឹងម្ត្ដបក 
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អត្ថនយ័ និងអក្សរកាត្ ់
គណៈដរធាវ ី គណៈដរធាវនីនម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា 

ករព ជា ម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា 

រ.ស្.រ.ក រជឈរណឌ លសិ្ទិធិរន ស្សករព ជា 

ម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា 

តារាងស្ដងេត្ការណ៍ តារាងស្ដងេត្ការណ៍ដម្បើដោយអនកស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក ដែើរបី
កត់្ម្តាទិិននន័យស្វនាការ ដៅដពលស្ដងេត្ការណ៍  

ការដណនំាអំពីតារាងស្ដងេត្
ការណ៍ 

ឯកស្ថរដណនំាលរាិត្ដែើរបីជួយែល់អនកស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក 
ឲ្យោនការយល់ចាស់្ោស់្ចំដាះសំ្ណួរនីរួយៗដៅកន ងតារាងស្ដងេត្ការណ៍។ 

ម្ករសី្លធរ៌ ឯកស្ថរកំណត់្អំពីកាត្ពវកិចចនានាននការរិនដម្ជៀត្ដម្ជក ដគ្មលបំណងរិន
លដរាៀង និងការស្ោា ត់្ ដែលចងជាកាត្ពវកិចចែល់អនកស្ដងេត្ការណ៍របស់្   រ.ស្.
រ.ក 

រែឋធរាន ញ្ា រែឋធរាន ញ្ាននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា 

ស្ថោឧទិធរណ៍ ស្ថោឧទិធរណ៍រាជធានីភនំដពញននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា  

អ.ស្.ក អន ស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិធិក ោរ 
ម្ករម្ពហាទិណឌ  ម្ករម្ពហាទិណឌ ននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា 

ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិិននន័យ ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិិននន័យ ដែលអនកស្ដងេត្ការណ៍របស់្ រ.ស្.រ.ក រកាទិ កទិិននន័យ
ស្វនាការ ដែលបានកត់្ម្តាដៅដលើតារាងស្ដងេត្ការណ៍ 

វ.គ.ប.ស្ វទិិាស្ថា នម្គប់ម្គងបូា៌ បស្ចិរម្បដទិស្ 

ក.អ.ស្.ព.ន កតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្សី្តពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងសិ្ទិិធនដោបាយ 

ម្ក.រ ម្កសួ្ងរហានផៃ 
ម្ក.យ ម្កសួ្ងយ ត្តិធរ៌ 

ម្ក.ស្.ក ម្កសួ្ងស្ងគរកិចច 
រិនាក់ព័នធ ទិិននន័យរិនាក់ព័នធ 
អ.រ.រ អងគការរិនដរនរោឋ ភិបាល 

ក.ស្.រ.វ.ប ការោិល័យទិទួិលបនៃ កសិ្ទិិធរន ស្ស និងវទិិាស្ថា នម្បជាធិបដត្យយ 
ការោិល័យឧត្តរស្នងការ ការោិល័យឧត្តរស្នងការទិទួិលបនៃ កដផនកសិ្ទិធិរន ស្សននអងគការស្ហម្បជាជាតិ្ 

អ.ស្.ស្.អ អងគការស្ម្ោប់ស្នតិស្   និងស្ហម្បតិ្បត្តិការដៅអឺរ ៉ែ ប 

គដម្ោង គដម្ោងស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក 

របាយការណ៍ របាយការណ៍ម្បោំឆន ំស្តីពីសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ដៅករព ជា 

អំ  ងដពលរបាយការណ៍ ោប់ពីនងាទីិ១ ដ រីនា ឆន ំ២០១៣ ែល់ នងាទីិ៣១ ដ រករា ឆន ំ២០១៤ 

រោឋ ភិបាល រាជរោឋ ភិបាលករព ជា 

យ ទិធស្ថស្តស្ត យ ទិធស្ថស្តស្តកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ ត្តិធរ៌ននរាជរោឋ ភិបាលករព ជា 

អនកស្ដងេត្ការណ៍ អនកស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្រ.ស្.រ.ក 

ស្.ស្.ស្.រ ដស្ចកតីម្បកាស្ជាស្កលស្តីពីសិ្ទិិធរន ស្ស 
អ.ស្.ប អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ 
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អ  នតាក់ អាជាញ ធរបដណាត ះអាស្ននននអងគការស្ហម្បជាជាតិ្ដៅម្បដទិស្ករព ជា 

ចាប់អ  នតាក់ បទិបបញ្ាត្តិស្តីពីម្បព័នធត្ ោការ ចាប់ម្ពហាទិណឌ  និងនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ស្ម្ោប់អន 
វត្តដៅម្បដទិស្ករព ជាកន ងស្រ័យអនតរកាល ឆន ំ១៩៩២ 

ជំនួយពីពលរែឋអាដររកិ ទីិភាន ក់ងារស្ម្ោប់ការអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្ននស្ហរែឋអាដររកិ 
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ខ្លឹមសារសង្ងេប 
ែំដណើ រការរបស់្ត្ ោការស្ាិត្កន ងចំដណារបញ្ញហ ម្ពួយបាររភននសិ្ទិធិរន ស្សសំ្ខ្ន់ៗដៅករព ជា អស់្   

រយៈដពលជាដម្ចើនឆន ំ ដហើយដែលជាបញ្ញហ ស្នូល ដោយស្ថរដត្ត្ ោការោនតួ្នាទីិកន ងការការារ និងអន វត្ត
សិ្ទិធិែនទិដទិៀត្ ម្ពរទំងជាម្គឹះនននីតិ្រែឋ។ ដទះបីជាោនការវវិឌ្ឍន៍នឹងនររួយចំនួនដៅកន ងការម្បកាន់ខ្ា ប់
នីតិ្វធីិរួយចំនួន ដែលកំណត់្អំពីសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ដៅកន ងត្ ោការករព ជាោ៉ែង
ណាកតី ក៏បញ្ញហ គួរឲ្យម្ពួយបាររភរួយចំនួនដទិៀត្ដៅដត្ដកើត្ោន។ បញ្ញហ រួយកន ងចំដណារបញ្ញហ សំ្ខ្ន់ៗដែល
ប៉ែះាល់ែល់សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ដៅករព ជា គឺកងវះខ្ត្ម្បព័នធននការដបងដចកអំណាច 
និងឥទិធិពលជាបនតបនាៃ ប់ ដែលអងគនីតិ្ម្បតិ្បត្តិដម្បើម្បាស់្ឥទិធិពលរបស់្ លួនដលើស្ថា ប័នត្ ោការ។  

ដម្ៅពីកតីបាររភជាររួទក់ទិិននឹងកងវះឯករាជយភាពរបស់្ត្ ោការដៅករព ជា បញ្ញហ ទក់ទិងនឹងសិ្ទិធិ
ទិទួិលបានស្វនាការជាស្ថធារណៈ សិ្ទិធិោនដរធាវ ី និងោនវត្តោនដៅដពលស្វនាការ និងសិ្ទិធិទិទួិលបាន
ការស្នាត្ទិ កជារ នថ្នគ្មា នដទស្ គឺដៅដត្ជាបញ្ញហ ម្បឈរដៅដ ើយដៅករព ជា។ បដនារពីដលើដនះដទិៀត្ គ ណ
ភាពននភស្ត តាង ដែលបានបងាហ ញដៅដពលស្វនាការ ជាដរឿយដៅោនកម្រិត្ទប និងគំរារកំដហងែល់សិ្ទិធិ
ម្ត្ូវបានផតនាៃ ដទស្ហួស្ពីវរិតិ្ស្ងស័យ។  

គដម្ោងស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក ("គដម្ោង”) ម្បរូលទិិននន័យបានរកពីការស្ដងេត្
ការណ៍ស្វនាការម្ពហាទិណឌ ចំនួន ២០៤ ដៅស្ថោឧទិធរណ៍ ោប់ពីនងាទីិ១ ដ រីនា ឆន ំ២០១៣ ែល់នងាទីិ៣១ 
ដ រករា ឆន ំ២០១៤ (“អំ  ងដពលរបាយការណ៍”) ដែើរបីវាយត្នរលអំពីការម្បកាន់ខ្ា ប់សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំ
ជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌របស់្ស្ថោឧទិធរណ៍ ែូចដែលបានកំណត់្ដៅកន ងចាប់ជាតិ្ និងចាប់អនតរជាតិ្។ របាយ
ការណ៍ដនះបងាហ ញ និងវភិាគដៅដលើទិិននន័យ ដែលម្បរូលបានដៅកន ងអំ  ងដពលរបាយការណ៍។  

ជំពូកទីិ១ (ដស្ចកតីដផតើរ) ពនយល់អំពីសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ដែលជាសិ្ទិធិរូល      
ោឋ ន និងជាសិ្ទិធិរន ស្សដែលម្ត្ូវបានទិទួិលស្ថគ ល់ជាស្កល ម្ពរទំងផតល់នូវទិិែឋភាពស្ដងខបអំពីសិ្ទិធិទិទួិល
បានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ាក់ព័នធ រ ននឹងឈានែល់ការកំណត់្ពីវសិ្ថលភាព វធីិស្ថស្តស្ត និងដគ្មល
បំណងននរបាយការណ៍ដនះ។ 

ជំពូកទីិ២ (ទិិននន័យ និងរបកគំដហើញ) បងាហ ញពីទិិននន័យ ដែលម្បរូលបានដៅស្ថោឧទិធរណ៍អំពីសិ្ទិធិ
ទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ាក់ព័នធ ដែលបានកំណត់្រួយចំនួន និងដធវើការវភិាគទិិននន័យទំងដនាះ
កន ងដគ្មលបំណងកំណត់្ពីនិនាន ការកន ងការដគ្មរពសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌។ ភាា ប់ដៅនឹង
លទិធផលននការវភិាគ ជំពូកដនះកំណត់្អំពីសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ណាដែលម្ត្ូវដគ្មរព
បានលា និងសិ្ទិធិដែលរិនទន់ម្ត្ូវបានដគ្មរពដៅស្ថោឧទិធរណ៍។ 

ជំពូកទីិ៣ (ដស្ចកតីស្ននិោឋ ន និងអន ស្ថស្ន៍) ផតល់អន ស្ថស្ន៍រួយចំនួន ដែលម្ត្ូវបានោក់ដចញ
ចំដាះអងគភាព និងស្ថា ប័នាក់ព័នធដផសងៗ ររួទំងរាជរោឋ ភិបាលករព ជា (“រោឋ ភិបាល”) ម្កសួ្ងយ ត្តិធរ៌            
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(“ម្ក.ធ”) អាជាញ ធរអន វត្តចាប់ អាជាញ ធរពនធនាគ្មរ ក៏ែូចជា អងគការរិនដរនរោឋ ភិបាល ដែលជាប់ាក់ព័នធនឹង
លទិធផលដែលបានរកដឃើញដៅកន ងរបាយការណ៍។ 

រ.ស្.រ.ក ស្ងឃឹរថ្ន ទិិននន័យ ការវភិាគ និងអន ស្ថស្ន៍ ដែលោនដៅកន ងរបាយការណ៍ដនះ នឹងជួយ 
ស្ម្រួលែល់ការបដងេើនការដគ្មរពសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ និងជួយគំ្មម្ទិែល់អនកទំង
ឡាយណា ដែលដធវើការដែើរបីធានានូវយ ត្តិធរ៌ និងស្រភាពស្ម្ោប់រន ស្សម្គប់របូដៅកន ងម្បព័នធយ ត្តិធរ៌ដៅ
ករព ជា។ 



 

 

 

1 

១. ង្សចក្តីង្្ីើម 

១.១. សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការជំន ំជម្មះង្ោយយ ត្តីធម ៌

 សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌បដងេើត្បានជាធាត្ ផសំែ៏សំ្ខ្ន់នននីតិ្រែឋ និងការម្គប់ម្គង
យ ត្តិធរ៌ែ៏ម្តឹ្រម្ត្ូវ។ សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ គឺជាសិ្ទិធិរូលោឋ ន និងជាសិ្ទិធិរន ស្សដែល
ម្ត្ូវបានទិទួិលស្ថគ ល់ជាស្កល ដហើយដែលោនដចងដៅកន ងចាប់អនតរជាតិ្កម្រិត្ ពស់្បំផ ត្ ដោយដស្ចកតី
ម្បកាស្ជាស្កលស្តីពីសិ្ទិធិរន ស្សរបស់្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ (“ស្.ស្.ស្.រ”) និង កតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្សី្ត
ពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងសិ្ទិិធនដោបាយ (“ក.អ.ស្.ព.ន”)។ សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ក៏ម្ត្ូវបាន
ធានាដោយរែឋធរាន ញ្ាននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា (“រែឋធរាន ញ្ា”) ម្ពរទំងតាររយៈបទិបបញ្ាត្តិជាក់ោក់រួយ
ចំនួនននចាប់ជាតិ្ផងដែរ។ 

១.១.១. សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌តារចាប់អនតរជាតិ្ 
 សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ជាដផនកែ៏សំ្ខ្ន់ននម្បព័នធយ ត្តិធរ៌ម្ពហាទិណឌ  ដហើយសិ្ទិធិ
ដនះផតល់ឲ្យប គគលម្គប់របូដែលម្ត្ូវបានដោទិម្បកាន់ពីបទិដលាើស្ម្ពហាទិណឌ ណារួយ ម្ត្ូវបានម្បម្ពឹត្តដោយ
យ ត្តិធរ៌ និងដស្នើភាពគ្មន  ដៅ ណៈរែឋកំណត់្អំពីពិរ ទិធភាព ឬភាពគ្មា នដទស្របស់្អនកទំងដនាះ។ ដៅដពល
ដែលអន វត្តសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ឲ្យបានម្តឹ្រម្ត្ូវ វានឹងការារែល់សិ្ទិធិរបស់្ជនជាប់
ដោទិ និងជនរងដម្គ្មះ ម្ពរទំងធានានូវការម្គប់ម្គងយ ត្តិធរ៌ែ៏ម្តឹ្រម្ត្ូវ។ សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយ
យ ត្តិធរ៌ ររួផសំដោយសិ្ទិធិជាក់ោក់ដផសងៗរួយចំនួន ដែលបញ្ចូ លដៅកន ងនីតិ្វធីិចាប់ទំងរូល ដោយគិត្
ោប់ពីែំណាក់កាលែំបូងននការោប់ លួនជនស្ងស័យ រហូត្ែល់ការ
បញ្ច ប់បណតឹ ងឧបាស្ស័្យ។ 

ស្.ស្.ស្.រ1 និង ក.អ.ស្.ព.ន2 ធានាសិ្ទិធិទិទួិលបានស្វនា
ការយ ត្តិធរ៌ និងជាស្ថធារណៈ ដោយស្ថោជម្រះកតីឯករាជយ និងឥត្
លដរាៀង។ ក.អ.ស្.ព.ន បដងេើត្បដនារដទិៀត្នូវដគ្មលការណ៍ននស្វនា
ការយ ត្តិធរ៌ ដោយររួបញ្ចូ លរិនម្តឹ្រដត្សិ្ទិធិ និងដគ្មលកាណ៍ែូចជា
៖ សិ្ទិធិទិទួិលបានស្វនាការជាស្ថធារណៈ3 សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំ
ជម្រះដោយគ្មា នការពនារដពល4 សិ្ទិធិយល់ពីម្បដភទិ និងរូលដហត្ 
ននការដោទិម្បកាន់5 សិ្ទិធិោនដពលដវោ និងរដធាបាយម្គប់ម្គ្មន់

                                                           
1 ោម្តា១០ ននដស្ចកីតម្បកាស្ជាស្កលស្តីពីសិ្ទិិធរន ស្សរបស់្អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ ច ះនងាទីិ១០ ដ ធនូ ឆន ំ១៩៤៨, 
http://bit.ly/1gisTm1 ។ 

2 ោម្តា១៤(១) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយរបស់្អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ ច ះនងាទីិ១៦ 
ដ ធនូ ឆន ំ១៩៦៦, http://bit.ly/1j1mTd1 ។ 

3 ោម្តា១៤(១) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ។ 

4 ោម្តា១៤(៣)(គ) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ។ 

5 ោម្តា១៤(៣)(ក) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ។ 

ោម្តា ១០ នន ស្.ស្.ស្.រ  
រន ស្សម្គប់របូ ោនសិ្ទិធិដស្ាើគ្មន ដពញ
ដលញ ស្ ំឲ្យត្ ោការឯករាជយ និង
រិនលដរាៀង ពិនិត្យដរឿងកតីរបស់្ លួន
ជាស្ថធារណៈ និងដោយស្រធរ៌ 
ដែើរបីស្ដម្រចដលើសិ្ទិធិ កាត្ពវកិចច 
និងភាពស្រដហត្ ផលចំដាះការ
ដោទិម្បកាន់ទំងឡាយខ្ងបទិ
ម្ពហាទិណឌ ។ 

 

http://bit.ly/1gisTm1
http://bit.ly/1j1mTd1


 

 

 

2 

កន ងការដរៀបចំការារកតី6 សិ្ទិិធោនដរធាវ ី7 សិ្ទិធិទិទួិលបានការស្នាត្ជារ នថ្នគ្មា នដទស្8 សិ្ទិធិរិនដឆលើយោក់
បនៃ កដលើ លួនឯង (រិនស្ថរភាពដទស្កំហ ស្ដោយស្ថរដត្ការបងខិត្បងខំ ឬការលួងដោរ)9 និងសិ្ទិធិបតឹងឧបា
ស្ស័្យដៅត្ ោការជាន់ ពស់្ដលើដផនកអងគដហត្  និងអងគចាប់10។ 

ម្បដទិស្ករព ជាបានផតល់ស្ោច ប័នដលើ ក.អ.ស្.ព.ន ដៅឆន ំ១៩៩២ និងោម្តា ៣១ ននរែឋធរាន ញ្ា11 

បញ្ាត្តអំពីកាត្ពវកិចចដគ្មរពសិ្ទិធិរន ស្សអនតរជាតិ្ដៅកន ងចាប់ជាតិ្ និងដគ្មលនដោបាយរបស់្ម្បដទិស្។ ដហត្ 
ែូដចនះ បទិោឋ នគតិ្យ ត្តស្តីពីសិ្ទិធិរន ស្សអនតរជាតិ្នានា រួរទំងបទិបបញ្ាត្តិនន ក.អ.ស្.ព.ន ោនអាន ភាពអន 
វត្តដោយផ្ទៃ ល់ដៅកន ងត្ ោការករព ជា ែូចដែលបានបញ្ញា ក់បដនារតាររយៈដស្ចកតីស្ដម្រចរបស់្ម្កររម្បឹកា
ធរាន ញ្ាកាលពីឆន ំ២០០៧។12 

១.១.២. សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌តារចាប់ជាតិ្ 
សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ម្ត្ូវបានការារដៅករព ជា តាររយៈបទិបបញ្ាត្តិជាក់ោក់ 

និងទូិដៅរួយចំនួន ដែលោនដចងដៅកន ងលិ ិតូ្បករណ៍រួយចំនួន។ រែឋធរាន ញ្ាបញ្ាត្តពីម្កប ័ណឌ ជារូល    
ោឋ នចំដាះការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌។ ោម្តា ៣៨ ននរែឋធរាន ញ្ាកំណត់្អំពីសិ្ទិធិរបស់្ម្បជាពលរែឋដ ារ និង
ការារសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ដោយធានាថ្ន ៖  

 រិនម្ត្ូវឲ្យោនការរដំោភបំានដលើរបូរាងកាយប គគលណារួយដ ើយ។ 
 ការដោទិម្បកាន់ ការោប់ លួន ការឃាត់្ លួន ឬការឃ ំ លួនជនណារួយ នឹងអាចដធវើដៅដកើត្ 

ល ះម្តាដត្អន វត្តម្តឹ្រម្ត្ូវតារបញ្ាត្តិចាប់។ 
 ការបងខិត្បងខំ ការដធវើបាបដលើរបូរាងកាយ ឬម្បម្ពឹត្តករាណារួយ ដែលបដនារទិរាន់ទិណឌ ករា 

អន វត្តចំដាះជនជាប់ឃ ំឃំាង ឬជាប់ពនធនាគ្មរ ម្ត្ូវហារឃាត់្រិនឲ្យដធវើដ ើយ។ អនកនែែល់ 
អនកររួម្បម្ពឹត្ត និងអនកស្រគំនិត្ ម្ត្ូវទិទួិលដទស្តារចាប់។ 

 ការទិទួិលស្ថរភាព ដែលដកើត្ដ ើងពីការបងខិត្បងខំតារផលូវកាយកីត តារផលូវចិត្តកតី រិនម្ត្ូវទិ ក
ជាភស្ត តាងននពិរ ទិធភាពដទិ។ 

 វរិតិ្ស្ងស័យ ម្ត្ូវបានជាម្បដោជន៍ែល់ជនជាប់ដោទិ។ 

                                                           
6 ោម្តា១៤(៣)( ) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ។ 

7 ោម្តា១៤(៣)(ឃ) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ។ 

8 ោម្តា១៤(២) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ។ 

9 ោម្តា១៤(៣)(ឆ) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ។ 

10 ោម្តា១៤(៥) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ។ 

11 ោម្តា៣១ ននរែឋធរាន ញ្ា ៖ “ម្ពះរាជាណាចម្កករព ជាទិទួិលស្ថគ ល់ និងដគ្មរពសិ្ទិធិរន ស្សែូចោនដចងកន ងធរាន ញ្ាននអងគការស្ហម្បជា
ជាតិ្ ដស្ចកតីម្បកាស្ជាស្កលស្តីពីសិ្ទិធិរន ស្ស កតិ្កាស្ញ្ញា ម្ពរទំងអន ស្ញ្ញា ទំងឡាយទក់ទិងដៅនឹងសិ្ទិធិរន ស្ស សិ្ទិធិនារ ីនិងសិ្ទិធិ
ក ោរកន ងការស្ដម្រចដស្ចកតីដោទិម្បកាន់ពីបទិម្ពហាទិណឌ ណារួយម្បឆំងរកដលើ លួ ន ជនម្គប់របូោនសិ្ទិធិទិទួិលបាននូវដពលដវោ និង
ស្ោភ រៈរបូវន័តម្គប់ម្គ្មន់ ស្ម្ោប់ដរៀបចំការារ លួ ន និងដឆលើយឆលងជារួយដរធាវដីែលដម្ជើស្ដរ ើស្ដោយ លួនឯង។” 
http://bit.ly/1hcJqYV   
12 ដស្ចកតីស្ដម្រចដល ០៩២/០០៣/២០០៧ របស់្ម្កររម្បឹកាធរាន ញ្ាននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា ច ះនងាទីិ១០ ដ កកេោ ឆន ំ២០០៧។ 

http://bit.ly/1hcJqYV
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 ជនជាប់ដោទិណាក៏ដោយ ម្ត្ូវោត់្ទិ កជារន ស្សឥត្ដទស្ ែរាបណាត្ ោការរិនទន់កាត់្
ដទស្ជាស្ថា ពរ។ 

 ជនម្គប់របូ ោនសិ្ទិធិការារ លួនតារផលូវត្ ោការ។ 

 រា៉ែងវញិដទិៀត្ ោម្តា ៥១ ោម្តា ១២៨ ោម្តា ១៣០ និង ោម្តា ១៣២ ននរែឋធរាន ញ្ាក៏បញ្ាត្តអំពីការ
ដបងដចកអំណាច និងឯករាជយភាពរបស់្ត្ ោការដែលធានាដោយម្ពះរហាកសម្ត្ផងដែរ។ 

 ម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា (“ម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ”) ម្ត្ូវបានអន រ័ត្កន ងឆន ំ
២០០៧13 ដចងោ៉ែងលរាិត្អំពីនីតិ្វធីិដែលម្ត្ូវអន វត្តដលើជនស្ងស័យ  និងកំណត់្អំពីតួ្នាទីិ និងការទិទួិល  ស្
ម្ត្ូវរបស់្ដៅម្ករ ម្ពះរាជអាជាញ  និងភាគីជនជាប់ដោទិ ដោយគិត្ោប់ពីការផតួចដផតើរននការដស្ ើបអដងេត្បឋរ 
ដពលោប់ លួនដៅកន ងនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ទំងរូល រហូត្ែល់ការបញ្ច ប់បណតឹ ងឧបាស្ស័្យច ងដម្កាយ។  

 ជាច ងដម្កាយ ម្ករម្ពហាទិណឌ ននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា (“ម្ករម្ពហាទិណឌ ”) ដែលម្ត្ូវបានម្បកាស្ឲ្យ
ដម្បើកន ងឆន ំ២០០៩ និងបានចូលជាធរោនទំងស្ស្រងកាលពីដ ធនូ ឆន ំ២០១០ ដចងអំពីចំណាត់្ថ្នន ក់ននបទិដលាើស្ 
ដគ្មលការណ៍ននការទិទួិល  ស្ម្ត្ូវម្ពហាទិណឌ  និងដគ្មលការណ៍ននការផតនាៃ ដទស្។  

 បដនារពីដលើដនះដទិៀត្ កាលពីដ រិង នា ឆន ំ២០០៣ គណៈរែឋរន្តនតីននរាជរោឋ ភិបាលករព ជា (“រោឋ ភិ        
បាល”) បានអន រ័ត្យ ទិធស្ថស្តស្តកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ ត្តិធរ៌ (“យ ទិធស្ថស្តស្ត”)។14 យ ទិធស្ថស្តស្តដនះ
កំណត់្អំពីដគ្មលការណ៍ដណនំាចំនួន ៤ ដែលដកើត្ដចញពីបទិបបញ្ាត្តិននរែឋធរាន ញ្ា ដែើរបីឈានដៅែល់ការ
ដធវើកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ ត្តិធរ៌ររួោន ៖ សិ្ទិធិរបស់្ប គគល លទិធិម្បជាធិបដត្យយដស្រ ី ការដបងដចក
អំណាច និងនីតិ្រែឋ។ យ ទិធស្ថស្តស្តដនះក៏កំណត់្អំពីករាវត្ា ជាយ ទិធស្ថស្តស្តចំនួន ៧ ដែលបដងេើត្បានជារូលោឋ ន
ម្គឹះននដផនការស្ករាភាពកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ ត្តិធរ៌ ដែលម្ត្ូវបានអន រ័ត្កន ងឆន ំ២០០៥។15  

 

១.២. ង្ោលបំណង វិសាលភាព និង វិធីសាស្តស ី

ដគ្មលបំណងននគដម្ោង គឺដធវើការម្បរូលទិិននន័យ ដែលអាចយករកវភិាគ ដែើរបីកំណត់្អំពីចំណ ច
ខ្ល ំង និងចំណ ចដ ាយនានាដៅកន ងម្បព័នធយ ត្តិធរ៌។ តាររយៈការទញយកចំណាប់អាររាណ៍ដៅដលើបញ្ញហ
ដនះដៅកន ងែំដណើ រការស្វនាការ ដែលត្ម្រូវឲ្យោនការដលើកករពស់្ឲ្យម្បដស្ើរដ ើងដៅកន ងការដគ្មរពសិ្ទិធិ
ទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ និងដធវើការផតល់អន ស្ថស្ន៍ជាក់ោក់ដៅកាន់ស្ថា ប័នយ ត្តិធរ៌ាក់ព័នធ

                                                           
13 ម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ជំនួស្ឲ្យដផនកននបទិបបញ្ាត្តិស្តីពីម្បព័នធត្ ោការ ចាប់ម្ពហាទិណឌ  និងនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ស្ម្ោប់អន វត្តដៅ
ម្បដទិស្ករព ជាកន ងស្រ័យអនតរកាល ឆន ំ១៩៩២ (“ចាប់អ  នតាក់”)។ 

14 ម្កររម្បឹកាកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ តិ្តធរ៌, យ ទិធស្ថស្តស្តកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ ត្តិធរ៌ ដែលម្ត្ូវបានអន រ័ត្ដោយរោឋ ភិ
បាលករព ជាដៅកន ងកិចចម្បជ ំដពញអងគដៅនងាទីិ២០ ដ រិង នា ឆន ំ២០០៣។ 

15 ម្កររម្បឹកាកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ តិ្តធរ៌ដផនការស្ករាភាពស្ម្ោប់ការអន វត្តន៍យ ទិធស្ថស្តស្តកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ តិ្ត
ធរ៌ ដែលម្ត្ូវបានដរៀបចំដ ើង ដោយរាជរោឋ ភិបាលករព ជាដៅកន ងកិចចម្បជ ំដពញអងគដៅនងាទីិ២៩ ដ ដរស្ថ ឆន ំ២០០៥។ 
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រួយចំនួន រ.ស្.រ.ក គំ្មម្ទិែល់កិចច ិត្ ំម្បឹងដម្បងទំងឡាយកន ងការពម្ងឹង និងកំដណទិម្រង់ម្បព័នធយ ត្តិធរ៌
ស្ម្ោប់ជាម្បដោជន៍ចំដាះម្បជាពលរែឋម្គប់របូ។ 

ោប់ពីដ សី្ហា ឆន ំ២០០៩ ែល់ដ រករា ឆន ំ២០១៣ គដម្ោងបានស្ដងេត្ស្វនាការដៅស្ថោែំបូងរាជ
ធានីភនំដពញ ស្ថោែំបូងដ ត្តកណាត ល ស្ថោែំបូងដ ត្តបនាៃ យោនជ័យ និងស្ថោែំបូងដ ត្តរត្នគិរ ី
ដហើយបានដចញផាយរបាយការណ៍ម្បោំឆោស្ស្តីពីសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះ ដោយយ ត្តិធរ៌ចំនួន ៦ 
ដលើក។16 ដៅដ រករា ឆន ំ២០១៣ គដម្ោងបានបញ្ច ប់ស្ករាភាពស្ដងេត្ការណ៍របស់្ លួនដៅតារស្ថោែំបូង 
ដែើរបីដផ្ទត ត្ដលើការស្ដងេត្ការណ៍ដៅស្ថោឧទិធរណ៍វញិរតង។ គដម្ោងបានស្ដម្រចដធវើការស្ដងេត្ការណ៍ដៅ
ស្ថោឧទិធរណ៍ ដែើរបីវាយត្នរលអំពីបទិោឋ នសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ដែលម្ត្ូវបានអន វត្ត
ដៅត្ ោការជាន់ ពស់្។ ដគ្មលដៅគឺដែើរបីផតល់ការវភិាគអំពីនិនាន ការទក់ទិងនឹងការដគ្មរពសិ្ទិធិទិទួិលបានការ
ជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ដែលដកើត្ដ ើងដៅស្ថោឧទិធរណ៍ និងដែើរបីបដងេើត្បានជាម្កប ័ណឌ រួយ ដែលអាច
ោក់ដចញនូវអន ស្ថស្ន៍ ដហើយដធវើឲ្យម្បដស្ើរដ ើងកន ងការអន វត្តន៍។  

គដម្ោងដផ្ទត ត្ដៅដលើសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ជាក់ោក់រួយចំនួន។ ដែើរបីកំណត់្
ថ្នដត្ើសិ្ទិធិណា លះដែលម្ត្ូវពិោរណា រ.ស្.រ.ក ពឹងដផាកដលើម្បភពពីខ្ងដម្ៅែូចជារបាយការណ៍ និងការ
សិ្កាស្ស្ថវម្ជាវដផសងៗអំពីសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ដៅករព ជា និងអំពីម្បព័នធយ ត្តិធរ៌ករព 
ជា។ ដលើស្ពីដនះដទិៀត្ ការស្ដងេត្ការណ៍ដៅស្ថោឧទិធរណ៍ នំាឲ្យ រ.ស្.រ.ក ដផ្ទត ត្ដលើធាត្ ផសំជាក់ោក់
រួយចំនួនដផសងដទិៀត្ននសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ដែលោនលកខណៈ  ស្ដបលកគ្មន ពីអវីដែល 
រ.ស្.រ.ក បានអន វត្តស្ករាភាពស្ដងេត្ការណ៍របស់្ លួនដៅឯស្ថោែំបូង។ 

សិ្ទិធិខ្ងដម្ការម្ត្ូវបានដម្ជើស្ដរ ើស្ស្ម្ោប់ដគ្មលបំណងននការស្ដងេត្ការណ៍ ៖  

 សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះជាស្ថធារណៈ 
 សិ្ទិធិយល់ែឹងអំពីបទិដោទិម្បកាន់ 
 សិ្ទិធិទិទួិលបានការពនយល់ម្បាប់សិ្ទិធិែល់ជនជាប់ដោទិ ឬពិរ ទិធជន 
 សិ្ទិធិោនដរធាវ ីនិងោនវត្តោនដៅកន ងស្វនាការ 
 សិ្ទិធិទិទួិលបានការស្នាត្ទិ កជារ នថ្នគ្មា នដទស្ 
 សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយត្ ោការឯករាជយ និងរិនលដរាៀង 
 សិ្ទិធិរិនម្ត្ូវបានបងខិត្បងខំឲ្យស្ថរភាពពីពិរ ទិធភាព 
 សិ្ទិធិបងាហ ញភស្ត តាង (ររួទំងសិ្ទិធិដៅ និងស្ថកសួ្រស្ថកស្សី) 
 សិ្ទិធិទិទួិលបាននូវដស្ចកតីស្ដម្រចម្បកបដោយស្ោា ងដហត្ ចាស់្ោស់្ 
 សិ្ទិិធទិទួិលែឹងឮភស្ត តាងស្ម្ោប់ដរៀបចំការារ លួន 

                                                           
16 របាយការណ៍ម្បោំឆោស្ដលើកទីិ៦ ស្តីពីសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ដៅករព ជា ដែលអាចដស្វងរកបានតាររយៈ ៖ 

http://bit.ly/M7mkET ។ 

http://bit.ly/M7mkET
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 ការហារឃាត់្ម្បឆំងដៅនឹងការអន វត្តន៍អាន ភាពម្បតិ្ស្ករាននចាប់ម្ពហាទិណឌ  (ម្ត្ូវបានជំន ំ

ជម្រះចំដាះបទិដលាើស្ ដែលអំដពើដនាះរិនដរនជាបទិដលាើស្កន ងដពលដែលស្ករាភាពដនាះម្ត្ូវ

បានម្បម្ពឹត្ត)  
 ការហារឃាត់្ចំដាះការផតនាៃ ដទស្ពីរែងចំដាះបទិដលាើស្ែដែល និង 
 សិ្ទិធិជនជាប់ដោទិ ឬពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជន។ 

  

 អនកស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក ចូលររួស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការម្ពហាទិណឌ ដៅស្ថោ
ឧទិធរណ៍ជាដរៀងរាល់នងាដធវើការ។ ដែើរបីឲ្យការកត់្ម្តាទិិននន័យាក់ព័នធនឹងការជំន ំជម្រះឲ្យោនម្បសិ្ទិធភាព និង
ម្បសិ្ទិធផល រ.ស្.រ.ក បានបដងេើត្តារាងស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការ (“តារាងស្ដងេត្ការណ៍”)17 ស្ម្ោប់ដម្បើ
ម្បាស់្ដៅស្ថោឧទិធរណ៍។ តារាងស្ដងេត្ការណ៍ដនះម្ត្ូវបានបដងេើត្ស្ស្បតារបរបិទិរបស់្គដម្ោង និងោន
ជាង ៧០ សំ្ណួរ ដែលដឆលើយត្បដៅនឹងថ្នដត្ើសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ណា លះ ដែលម្ត្ូវ
បានដគ្មរពតារដោយត្ ោការ។ ជាកិចចម្បឹងដម្បងដែើរបីធានានូវនិរនតរភាពននកិចចស្ហការកន ងន័យស្ថា បនា   
រ.ស្.រ.ក បានបងាហ ញ និងពនយល់អំពីតារាងស្ដងេត្ការណ៍ និងស្ករាភាពស្ដងេត្ការណ៍របស់្ លួនែល់
តំ្ណាងរបស់្ស្ថោឧទិធរណ៍។ រ.ស្.រ.ក ក៏បានបដងេើត្ឧបស្រព័នធចំនួន ១ ទំិព័រភាា ប់ជារួយនឹងតារាងស្ដងេត្
ការណ៍ ស្ម្ោប់ដម្បើម្បាស់្កន ងស្វនាការដែលជាប់ាក់ព័នធនឹងជនជាប់ជាប់ដោទិជាអនីតិ្ជនផងដែរ។ ដោយ
ការងលឹងដងលងដលើភាព លី និងចាស់្ោស់្របស់្តារាងស្ដងេត្ការណ៍ រ.ស្.រ.ក បានចងម្កដស្ចកតីដណនំាអំពី
ការដម្បើម្បាស់្តារាងស្ដងេត្ការណ៍ោ៉ែងលាិត្លាន់ (“ដស្ចកតីដណនំា”)18 ដែើរបីធានាអំពីការបកស្ស្ថយសំ្ណួរ
នីរួយៗដៅកន ងតារាងស្ដងេត្ការណ៍ និងការយល់ែឹងដលើរូលោឋ នចាប់ ម្ពរទំងដគ្មលបំណងននសំ្ណួរ
នីរួយៗឲ្យោនភាពស្ ីស្ងាវ ក់គ្មន ដត្រួយ។ អនកស្ដងេត្ការណ៍ ក៏ម្ត្ូវបានផតល់ជូននូវបញ្ា ីចាប់ ដែលគូស្
បញ្ញា ក់អំពីចាប់ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ាក់ព័នធ ដែើរបីគំ្មម្ទិែល់សំ្ណួរនីរួយៗដៅកន ងតារាងស្ដងេត្ការណ៍។ 

ជាច ងដម្កាយ រ.ស្.រ.ក ដបតជាញ ដគ្មរពតារដគ្មលការណ៍អនតរជាតិ្ ដែលអន វត្តចំដាះការស្ដងេត្ការណ៍
ស្វនាការ19 និងបានបដងេើត្នូវម្ករសី្លធរ៌ស្ម្ោប់អនកស្ដងេត្ការណ៍របស់្ លួន (“ម្ករសី្លធរ៌”)។20 ម្ករ
សី្លធរ៌ស្ម្ោប់អនកស្ដងេត្ការណ៍ គូស្បញ្ញា ក់ពីកាត្ពវកិចចរិនដម្ជៀត្ដម្ជក ភាពរិនលដរាៀង និងការរកាការ
ស្ោា ត់្ ដែលរន្តនតីស្ដងេត្ការណ៍ម្ត្ូវដគ្មរពតារ។  

                                                           
17 តារាងស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការឧទិធរណ៍, http://bit.ly/1fbDUEx ។ 

18 ដស្ចកតីដណនំាស្ម្ោប់ការដម្បើម្បាស់្តារាងស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការឧទិធរណ៍របស់្ រ.ស្.រ.ក, http://bit.ly/1fbDZYO ។ 

19 សូ្រដរើល ៖ អងគការដលើកដលងដទស្អនតរជាតិ្ដស្ៀវដៅស្តីពីការជំន ំជម្រះ ដោយយ តិ្តធរ៌របស់្អងគការដលើកដលងដទស្អនតរជាតិ្ (ទីិ
ម្ករង  ងែ៍៖ការដបាះព រពផាយរបស់្អងគការដលើកដលងដទស្អនតរជាតិ្ឆន ំ១៩៩៨) AI Index POL 30/02/98, ភីជីកដជដលណា និងវា៉ែដណស្ថ
ដលស្នី, ដត្ើអវីដៅជាការជំន ំជម្រះដោយយ តិ្តធរ៌? ៖ ដស្ចកីតដណនំាជារូលោឋ នស្តីពីបទិោឋ នចាប់និងការអន វត្តន៍ (ទីិម្ករងញូវយ៉ែក៖ គណៈ
កោា ធិការដរធាវសី្ម្ោប់សិ្ទិិធរន ស្សឆន ំ២០០០), អងគការស្នតិស្  និងស្ហម្បតិ្បតិ្តការអឺរ ៉ែ ប/ការោិល័យវទិិាស្ថា នម្បជាធិបដត្យយ និង
សិ្ទិិធរន ស្ស, ការស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការ ៖ ដស្ៀវដៅដោងស្ម្ោប់អនកអន វត្ត (ម្បដទិស្ប៉ែូ ូញ៖ OSCE/ODIHR ឆន ំ២០០៨), និង អូលីដវ ើរា៉ែ
បាបារា៉ែ និងលីនោដបស្ថរា៉ែទីិរ៉ែូវា៉ែដអែ, ដស្ៀវដៅស្តីពីការស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្គណៈករាការអនកចាប់អនតរជាតិ្ (ទីិម្ករងហសឺដណវ 
៖ គណៈករាការអនកចាប់អនតរជាតិ្ ឆន ំ២០០២)។   
20 ម្ករសី្លធរ៌ស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក, http://bit.ly/1fbE3Yu ។ 

http://bit.ly/1fbDUEx
http://bit.ly/1fbDZYO
http://bit.ly/1fbE3Yu
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ដៅកន ងការអន វត្តន៍ស្ករាភាពស្ដងេត្ការណ៍របស់្ លួន ការជំន ំជម្រះជាក់ោក់ គឺព ំម្ត្ូវបានដផ្ទត ត្ជា
ដគ្មលដៅសំ្ខ្ន់ដនាះដទិ ផៃ យដៅវញិស្វនាការម្ត្ូវបានស្ដងេត្ការណ៍តារចិត្តដោយដស្រ ីដែលអាស្ស័្យដលើ
កាលវភិាគរបស់្ត្ ោការ ដែើរបីធានាថ្នែំដណើ រការននការម្បរូលទិិននន័យដៅដត្រកាដគ្មលបំណងរបស់្
គដម្ោងបាន។ ដៅដពលដែលអនកស្ដងេត្ការណ៍ច ះដៅដធវើការស្ដងេត្ស្វនាការណារួយ ព័ត៌្ោនម្ត្ូវបានកត់្
ម្តាទិ កដោយផ្ទៃ ល់ដៅកន ងតារាងស្ដងេត្ការណ៍។ ព័ត៌្ោនដែលដស្វងរក គឺោនកម្រិត្ដៅតារែំដណើ រការស្វ
នាការផ្ទៃ ល់ និងព ំោនកិចចស្ោភ ស្ន៍ ឬ កិចចពិភាកាបដនារដទិៀត្ម្ត្ូវបានដធវើដ ើងដនាះដទិ ដលើកដលងដត្ដៅ
ដពល ដែលអនកស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការ ិត្ ំដស្វងរកព័ត៌្ោនទក់ទិិនដៅនឹងស្ថលែីកាននការជំន ំជម្រះ 
ដែលព ំម្ត្ូវបានម្បកាស្ដៅនងាស្វនាការ ដត្ម្ត្ូវបានដលើកដៅម្បកាស្ដៅកាលបរដិចឆទិដម្កាយៗដទិៀត្។ 

បនាៃ ប់ពីស្វនាការនីរួយៗ ទិិននន័យដៅកន ងតារាងស្ដងេត្ការណ៍ម្ត្ូវបានបញ្ចូ លដៅកន ងម្បព័នធម្គប់ម្គង
ទិិននន័យស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក (“ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិិននន័យ”)។21  

រ.ស្.រ.ក វភិាគទិិននន័យស្វនាការដែលកត់្ម្តាទិ កកន ងម្បព័នធម្គប់ម្គងទិិននន័យ ដហើយដធវើកំណត់្
ស្ោគ ល់ការអន វត្តន៍វជិាោននានា ក៏ែូចជាបញ្ញហ គួរឲ្យម្ពួយបាររភ ដែលដកើត្ដចញពីស្វនាការជំន ំជម្រះ។ 
ដគ្មលបំណងសំ្ខ្ន់បំផ ត្ននការវភិាគ គឺដែើរបីកំណត់្ចំណ ចខ្ល ំង និងចំណ ចដ ាយទំងឡាយដៅស្ថោ
ឧទិធរណ៍ និងដែើរបីពិភាកាបញ្ញហ ទំងអស់្ដនះជារួយនឹងត្ ោការ ម្ពរទំងនែគូាក់ព័នធនឹងវស័ិ្យចាប់ដផសង
ដទិៀត្ កន ងន័យបដងេើត្ និងអន វត្តវធីិស្ថស្តស្តរួយចំនួនដែើរបីដធវើឲ្យម្បដស្ើរដ ើងែល់ការការារសិ្ទិធិទិទួិលបាន
ការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ដៅត្ ោការករព ជា។ កន ងរយៈដពលប៉ែ នាា នឆន ំបនាៃ ប់ដទិៀត្ ដៅ ណៈដែលស្ករា
ភាពស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការនឹងដៅដត្បនត ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិិននន័យនឹងម្ត្ូវដម្បើស្ម្ោប់វភិាគដបបដម្បៀបដធៀប 
និងកំណត់្អំពីនិនាន ការកន ងការអន វត្តន៍របស់្ស្ថោឧទិធរណ៍ វាយត្នរលអំពីភាពម្បដស្ើរដ ើង និងចងា លបងាហ ញ
ពីអន ស្ថស្ន៍បដនារដទិៀត្។ 

ដស្ចកតីម្ាងរបាយការណ៍ច ងដម្កាយ ម្ត្ូវបានដផញើជូនម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍ ដែើរបីផតល់រតិ្ដោបល់ 
និងអន ស្ថស្ន៍ រ នដពលដបាះព រពរបាយការណ៍ដនះ។ ដៅដពលដែលរបាយការណ៍ម្ត្ូវបានដបាះព រពភាល រ 
ប គគលិកគដម្ោងដស្នើស្ ំឲ្យោនកិចចម្បជ ំជាក់ោក់រួយចំនួនជារួយនឹងតំ្ណាងរបស់្ស្ថោឧទិធរណ៍ ក៏ែូចជា
អងគការ អងគភាព និងស្ថា ប័នដធវើការដលើវស័ិ្យយ ត្តិធរ៌ដផសងៗដទិៀត្ ដែលស្ថា ប័នទំងដនាះអាចដោះស្ស្ថយអន 
ស្ថស្ន៍ដែលបានដលើកដ ើង។ កិចចម្បជ ំដបបដនះ ជារូលោឋ នម្គឹះស្ម្ោប់ការផ្ទល ស់្បតូរគំនិត្ និងផតល់ការយល់
ែឹងលរាិត្អំពីបញ្ញហ ម្បឈររបស់្ស្ថា ប័នដែលដធវើការ ដែើរបីពម្ងឹងម្បព័នធយ ត្តិធរ៌។ ការជួបពិដម្គ្មះដោបល់គ្មន
ោនដគ្មលបំណងកន ងការដលើកករពស់្ការអន វត្តន៍អន ស្ថស្ន៍ ដែលរបាយការណ៍បានោក់ដចញ។ 

  

                                                           
21 ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិិននន័យស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក, http://bit.ly/1fbEbHE ។ 

http://bit.ly/1fbEbHE
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២. ទ្ិនននយ័ និង ការវាយត្ម្មលង្លីការអន វត្នីស៍ិទ្ធិទ្ទ្លួបានការជំន ំជម្មះ
ង្ោយយ ត្តីធម ៌
ដផនកដនះននរបាយការណ៍ កំណត់្អំពីទិិននន័យ “ដែើរ” ដែលកត់្ម្តាកន ងតារាងស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការ

ចំនួន ២០៤ ដែលបានស្ដងេត្ដៅស្ថោឧទិធរណ៍ ោប់ពីនងាទីិ១ ដ រីនា ឆន ំ២០១៣ ែល់នងាទីិ៣១ ដ រករា ឆន ំ
២០១៤ ម្ពរទំងវាយត្នរលទិិននន័យទំងដនះ។ 

សិ្ទិធិកន ងការបតឹងឧទិធរណ៍22 ររួបញ្ចូ លទំងសិ្ទិធិឲ្យពិនិត្យដរើលសំ្ណ ំ ដរឿងោ៉ែងដពញដលញ។ និោយ
តាររួយដបបដទិៀត្ ការពិនិត្យដរើលដលើបណតឹ ងឧទិធរណ៍ម្ត្ូវដធវើដ ើងទំងដលើទិិែនភាពចាប់ និងស្ោភ រៈរបស់្
ប គគលដែលម្ត្ូវបានដោទិម្បកាន់ និងផតនាៃ ដទស្។23 ដហត្ ែូដចនះ ការពិនិត្យដរើលដនះម្ត្ូវដត្ “វាយត្នរលភស្ត 
តាងឲ្យបានម្គប់ម្ជរងដម្ជាយ និងដបើកស្វនាការជំន ំជម្រះ”។24  

តួ្ដល ទីិ១(ក) ៖ ស្វនាការឧទិធរណ៍ដែលបានស្ដងេត្ - បទិឧម្កិែឋ និងបទិរជឈរិ 

ទិិននន័យ បទិឧម្កិែឋ បទិរជឈរិ 

ចំនួន % ចំនួន % 

១១៤ ៥៦ ៩០ ៤៤ 

ចំនួនស្វនាការស្រ ប ២០៤ 

 

តួ្ដល ទីិ១(ក)ខ្ងដលើដនះ បងាហ ញអំពីចំនួនស្វនាការម្ពហាទិណឌ  ដែលបានស្ដងេត្ដោយអនកស្ដងេត្
ការណ៍ស្វនាការដៅកន ងអំ  ងដពលរបាយការណ៍ និងដបងដចកបទិដោទិជាពីរចំណាត់្ថ្នន ក់ននបទិដលាើស្
ដផសងគ្មន ។ ោម្តា ៤៦ ននម្ករម្ពហាទិណឌ កំណត់្និយរន័យននបទិឧម្កិែឋថ្ន ជាបទិដលាើស្ទំងឡាយណា ដែល
អតិ្បរោននដទស្ោក់ពនធនាគ្មរអស់្រួយជីវតិ្ និងដទស្ោក់ពនធនាគ្មរោនរយៈដពលដលើស្ពី ៥ ឆន ំ និង
ដម្ការ ឬ ដស្ាើនឹង ៣០ ឆន ំ។ ោម្តា ៤៧ បានឲ្យនិយរន័យបទិរជឈិរថ្ន ជាបទិដលាើស្ទំងឡាយណា ដែលអតិ្
បរោននដទស្ោក់ពនធនាគ្មរោនរយៈដពលដលើស្ពី ៦ នងា និងដម្ការ ឬ ដស្ាើនឹង ៥ ឆន ំ។25  

                                                           
22 ោម្តា១៤(៥) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ និងោម្តា៣៧៥ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ។ 

23 គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្ស ដស្ចកតីស្ដម្រចដល  ៧០១/១៩៩៦, ហគូរដរ៉ែស្ ទិល់នឹង ម្បដទិស្ដអ៉ែស្ាញ      (ទិស្សនៈដនះម្ត្ូវបានអន 
រ័ត្ដៅនងាទីិ៦ ដ ដរស្ថ ឆន ំ១៩៩៨) ដៅកន ងឯកស្ថររបស់្ អ.ស្.ប ដល   GAOR, ក/៥៥/៤០ (ដល ២) ទំិព័រទីិ១០៩ កថ្ន ណឌ ទីិ១១.១, 
http://bit.ly/1bhUzWm ។ 

24 គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្ស ដស្ចកតីស្ដម្រចដល  ៦២៣, ៦២៤, ៦២៦, ៦២៧/១៩៩៥, វ ី ភី ឌូ្រ៉ែ កូវស្គី ទិល់នឹង ម្បដទិស្ហស៉ែកហសី          
(ទិស្សនៈដនះម្ត្ូវបានអន រ័ត្ដៅនងាទីិ៦ ដ ដរស្ថ ឆន ំ១៩៩៨) ដៅកន ងឯកស្ថររបស់្ អ.ស្.ប ដល   GAOR, ក/៥៥/៤០ (ដល ២) ទំិព័រទីិ១១១ 
កថ្ន ណឌ ទីិ១៨.១១។ 
25 ោម្តា៤៨ ននម្ករម្ពហាទិណឌ ។ 

http://bit.ly/1bhUzWm
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តួ្ដល ទីិ១( ) ៖ ស្វនាការឧទិធរណ៍ដែលបានស្ដងេត្ - ភាគីដធវើបណតឹ ងឧទិធរណ៍ 
ទិិននន័យ បតឹងដោយពិរ ទិធជន បតឹងដោយតំ្ណាង

អយយការ* 

បតឹងដោយ
តំ្ណាងអយយការ 
និងជនជាប់ដោទិ 

បតឹងដោយដែើរ   
បណតឹ ងរែឋបបដវណី 

ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 

១៨២ ៨៩ ២០ ១០ ១ ០,៥ ១ ០,៥ 

ចំនួនស្វនាការស្រ ប ២០៤ 

*សំ្ដៅដលើតំ្ណាងអយយការអរស្ថោែំបូង និងរហាអយយការអរស្ថោឧទិធរណ៍។  

តួ្ដល ទីិ១( ) បងាហ ញអំពីអនកដែលបានោក់ាកយបណតឹ ងឧទិធរណ៍ម្បឆំងនឹងស្ថលម្កររបស់្ស្ថោែំ
បូង។ ស្ថលម្ករដចញដោយស្ថោែំបូងអាចម្ត្ូវបានបតឹងដោយម្ពះរាជអាជាញ អរស្ថោែំបូង និងអគគម្ពះ
រាជអាជាញ អរស្ថោឧទិធរណ៍ ពិរ ទិធជន ដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវណី ឬ អនកទិទួិល  ស្ម្ត្ូវរែឋបបដវណី (អនកទំងពីរដនះ
អាចបតឹងបានចំដាះផលម្បដោជន៍ដផនករែឋបបដវណី)។26 តួ្ដល ដនះបងាហ ញថ្ន បណតឹ ងឧទិធរណ៍ភាគដម្ចើន 
(៨៩%) ដធវើដ ើងដោយពិរ ទិធជន។ 

ដផនកបនាៃ ប់ខ្ងដម្ការដនះ វភិាគអំពីការអន វត្តន៍ធាត្ ផសនំនសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌
ាក់ព័នធដផសងៗ ដោយស្ថោឧទិធរណ៍ដៅកន ងអំ  ងដពលននរបាយកាណ៍។ ស្ម្ោប់ដគ្មលបំណងននការវភិាគ 
ជាែំបូង របាយការណ៍ដនះឆល ះបញ្ញច ំងការអន វត្តន៍ ដែលបងាហ ញពីចំណ ច វះខ្ត្ដែលអាចនំាឲ្យប៉ែះាល់ែល់
សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ រ ននឹងឈានែល់ការគូស្បញ្ញា ក់អំពីការអន វត្តន៍វជិាោនរួយ     
ចំនួន។ 

២.១. សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការជំន ំជម្មះង្ោយយ ត្តីធមដ៌ែលសថិត្ក្ន ងសភាពង្ម្ោះថ្នន ក្ ់

 តាររយៈការវភិាគដោយដផាកដលើទិិននន័យ ដែលម្បរូលបានកន ងអំ  ងដពលរបាយការណ៍ ោនការ
បងាហ ញថ្នដៅោនចំណ ច វះខ្ត្កន ងការធានាអន វត្តសិ្ទិធិរួយចំនួន និង/ឬ ការអន វត្តន៍ដៅព ំទន់បានដពញ
ដលញដៅដ ើយដទិ ដហត្ ែូដចនះ សិ្ទិធិរបស់្ប គគលកន ងការទិទួិលបានស្វនាការដោយយ ត្តិធរ៌អាចនឹងរិនម្ត្ូវ
បានធានាឲ្យបានដពញដលញ។ 

២.១.១. សិ្ទិធិទិទួិលបានស្វនាការជាស្ថធារណៈ 
ម្បភពដៅកន ងចាប់ករព ជា និងចាប់អនតរជាតិ្ ៖ 

 ោម្តា ១៤(១) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ ៖“ជនម្គប់របូម្ត្ូវោន
ភាពដស្ាើគ្មន ចំដាះរ  ត្ ោការ និងស្ថោជម្រះកតី។ ជនម្គប់របូម្ត្ូវោនសិ្ទិិធឲ្យស្ថោកតីោនស្រត្ា

                                                           
26 ោម្តា៣៧៥ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ។  
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កិចចឯករាជយ និងរិនលដរាៀងដែលបដងេើត្ដោយចាប់ជំន ំជម្រះដរឿងកតីរបស់្ លួនដោយស្រធរ៌ និងជា
ស្ថធារណៈដែើរបីស្ដម្រចដលើការដោទិម្បកាន់ម្បឆំងរកដលើ លួ នកន ងវស័ិ្យម្ពហាទិណឌ [...]។” 
 

 ោម្តា ៣៩២ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ការពិភាកាដែញដោលម្បម្ពឹត្តដៅដៅដពលស្វនាការ ជា
ស្ថធារណៈ។” 

 

រន ស្សម្គប់របូោនសិ្ទិធិទិទួិលបានការស្ដម្រចថ្នោនពិរ ទិធភាព ឬ គ្មា នដទស្ដៅកន ងស្វនាការជាស្ថ
ធារណៈ ដលើកដលងដត្កន ងករណីពិដស្ស្ជាក់ោក់រួយចំនួន ឧទហរណ៍ ៖ ដៅដពលដែលត្ ោការយល់
ដឃើញថ្ន ស្វនាការជាស្ថធារណៈនឹងបងេឲ្យោន "ការប៉ែះាល់ធាន់ធារ” ែល់ស្ណាត ប់ធាន ប់ស្ងគរ ឬែល់
ទំិដនៀរទិោល ប់ែ៍លាម្បនព។27 សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះជាស្ថធារណៈាក់ព័នធនឹងធាត្ ផសំរួយចំនួន ៖ ស្វ
នាការគួរដត្ដបើកចំហជាទូិដៅស្ម្ោប់ស្ថធារណជន និងម្ត្ូវបានដធវើដ ើងដោយផ្ទៃ ល់ោត់្ ព័ត៌្ោនពីទីិកដនលង 
និងកាលបរដិចឆទិននស្វនាការគួរដត្អាចរកបានជាស្ថធារណៈ ដហើយគួរដត្ោនស្ោភ រៈរបូវន័តម្គប់ម្គ្មន់ដែើរបី
ធានាការចូលររួពីស្ថធារណជន។28 

តួ្ដល ទីិ២ ៖ សិ្ទិធិទិទួិលបានស្វនាការជាស្ថធារណៈ 
ទិិននន័យ ោន គ្មា ន 

ចំនួន % ចំនួន % 

ដត្ើការជូនែំណឹងអំពីស្វនាការម្ត្ូវបានបិទិផាយដលើកាត រដ ៀន
ដម្ៅបនៃប់ស្វនាការដែរឬដទិ? 

១៣៣ ៦៥ ៧១ ៣៥ 

ដត្ើស្ថធារណជនម្ត្ូវបានរារាងំ ឬបដណត ញដចញពីបនៃប់ស្វនា
ការដែរឬដទិ? 

០ ០ ២០៤ ១០០ 

 

 ដៅដពលដែល រ.ស្.រ.ក បានោប់ដផតើរស្ករាភាពស្ដងេត្ការណ៍របស់្ លួនដៅស្ថោឧទិធរណ៍ ព ំោន
ការជូនែំណឹងអំពីស្វនាការម្ត្ូវបានបិទិផាយដនាះដទិ។ ដទះជាោ៉ែងណាក៏ដោយ បនាៃ ប់ពីោនការដលើក
ដ ើងអំពីបញ្ញហ ដនះដៅកន ងជំនួបជារួយនឹងតំ្ណាងរបស់្ស្ថោឧទិធរណ៍កាលពីដ ដរស្ថ ឆន ំ២០១៣ គដម្ោង
បានស្ដងេត្ដឃើញថ្ន ការជូនែំណឹងអំពីស្វនាការម្ត្ូវបានបិទិផាយដលើកាត រដ ៀនដៅខ្ងដម្ៅបនៃប់ស្វនា   
ការ។ ប៉ែ ដនត ការបិទិផាយដនះដៅដត្ព ំទន់អន វត្តឲ្យបានស្ ីស្ងាវ ក់គ្មន  ដោយស្ថរដត្ទិិននន័យបងាហ ញថ្ន ោន

                                                           
27 ោម្តា៣១៦ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ដចងថ្ន ដបើត្ ោការយល់ដឃើញថ្នស្ថធារណភាពបងេឲ្យោនដម្គ្មះថ្នន ក់ែល់ស្ណាត ប់ធាន ប់ស្ថ
ធារណៈ ឬែល់ទំិដនៀរទិោល ប់ ដនាះត្ ោការតារដស្ចកតីស្ដម្រចោនស្ោា ងដហត្  អាចបងាគ ប់ឲ្យការពិភាកាដែញដោលទំងស្ស្រង ឬ
រួយដផនកម្បម្ពឹត្តដៅជាស្ោា ត់្។ ោម្តា១៤(១) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ បញ្ាត្តថ្ន ស្ថរព័ត៌្ោន 
និងស្ថធារណជនអាចរិនឲ្យចូលររួទំងស្ស្រង ឬដផនករួយននស្វនាការស្ម្ោប់ផលម្បដោជន៍នន “ទំិដនៀរទិោល ប់លា ស្ណាត ប់ធាន ប់ស្ថ
ធារណៈ ឬស្នតិស្  ជាតិ្កន ងស្ងគរម្បជាធិបដត្យយ” ដែលថ្នការដធវើជាស្ថធារណៈនឹងនំាឲ្យ ូចខ្ត្ែល់ផលម្បដោជន៍យ ត្តិធរ៌ ឬដៅ
ដពលផលម្បដោជន៍ននជីវតិ្ឯកជនរបស់្គូភាគីត្ម្រូវឲ្យដធវើែូដចនះ។  
 28 គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្សដស្ចកីតស្ដម្រចរបស់្គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្ស ដស្ចកីតជូនែំណឹងដល ២១៥/១៩៨៦, ជី.អា.វា៉ែន់ដរើស្ 
ត្ទិល់នឹង ម្បដទិស្ហូ ង់, ដស្ចកីតស្ដម្រចច ះនងាទីិ២៣ ដ កកេោ ឆន ំ១៩៩០(CCPR/គ/៣៩/ឃ/២១៥/១៩៨៦) កថ្ន ណឌ ទីិ៦.២។ ដោង
ដៅកន ងកំណត់្ដហត្ ពិដស្ស្លដ ១២, http://bit.ly/1joZ8AG ។ 

http://bit.ly/1joZ8AG
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ម្តឹ្រដត្ចំនួន ៦៥% ននស្វនាការ ដែលោនការបិទិផាយដស្ចកតីជូនែំណឹងដៅដម្ៅបនៃប់ស្វនាការ។ បដនារ
ពីដលើដនះដទិៀត្ ព័ត៌្ោនសំ្ខ្ន់ៗែូចជា ដល សំ្ណ ំ ដរឿង ដឈាា ះរបស់្ភាគី បទិដោទិម្បកាន់ ជាដែើរ ដៅកន ង
សំ្ណ ំ ដរឿងជាដម្ចើនព ំម្ត្ូវបានបិទិដនាះដទិ។  

ដៅកន ងអំ  ងដពលននការពិភាកាជារួយនឹងម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍29 ដោកម្បធានបានទិទួិលស្ថគ ល់
ថ្ន ការបិទិផាយករាវធីិជំន ំជម្រះដោយោនព័ត៌្ោនលាិត្លាន់ម្គប់ម្គ្មន់ជាចំណ ច វះខ្ត្ ក៏ប៉ែ ដនតដោក
ម្បធានបានដលើកដ ើងថ្ន ជាដរឿយៗកនលងរកោនការម្បជ ំ និងបានដណនំាែល់ម្កឡាបញ្ា ីនាយករចួដហើយ
កន ងការោត់្ដចងបញ្ញហ ដនះឲ្យបានម្បដស្ើរជាងរ ន ដែើរបីផតល់ភាពងាយស្ស្ួលែល់ស្ថធារណជន។ 

២.១.២. សិ្ទិធិយល់ែឹងពីបទិដោទិម្បកាន់ 
ម្បភពដៅកន ងចាប់ករព ជា និងចាប់អនតរជាតិ្ ៖ 

 ោម្តា១៤(៣)(ក) ននកតិ្កាស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងនដោបាយ ៖ ជនជាប់ដោទិ “ម្ត្ូវទិទួិលបាន
ព័ត៌្ោនភាល រៗ និងដោយលរាិត្អំពីម្បដភទិ និងរូលដហត្ ននការដោទិម្បកាន់រកដលើ លួ នជាភាស្ថ
ដែលជនដនាះដចះ។” 

 ោម្តា១៤(៣)(ច)  ននកតិ្កាស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងនដោបាយ ៖ “កន ងការស្ដម្រចដស្ចកតីដោទិ
ម្បកាន់ពីបទិម្ពហាទិណឌ ណារួយម្បឆំងរកដលើ លួ ន ជនម្គប់របូោនសិ្ទិិធទិទួិលបានការធានាជា
អបបបរោដោយដស្ាើភាពគ្មន ោ៉ែងដពញដលញ... ទិទួិលបានអនកបកដម្បភាស្ថ ដោយឥត្គិត្ឈនួល
ដបើជនជាប់ដោទិរិនយល់ ឬរិនដចះភាស្ថដែលដម្បើម្បាស់្កន ងត្ ោការ។” 

 ោម្តា៣២២ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ម្កឡាបញ្ា ីដៅដឈាា ះជនជាប់ដោទិ ដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវ
ណី អនកទិទួិល  ស្ម្ត្ូវរែឋបបដវណី ជនរងដម្គ្មះ ស្ថកសី និងអនកជំនាញ ម្ពរទំងដផៃៀងផ្ទៃ ត់្ដរើលអត្ត
ស្ញ្ញា ណជនទំងដនាះ។” 

 ោម្តា៣២៥ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ម្បធានម្កររម្បឹកាជំន ំជម្រះម្បាប់ជនជាប់ដោទិឲ្យែឹងអំពី
បទិដោទិដែលដគដោទិម្បកាន់រកដលើ លួ ន។” 

 ោម្តា៣៣០ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“កន ងករណីោំបាច់ម្បធានអាចដៅរកអនកបកដម្ប។” 
 ោម្តា៣៣១ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“កាលណាសំ្ណួរម្ត្ូវសួ្រែល់ជនគ និងងលង់ ម្កឡាបញ្ា ី

ម្ត្ូវស្រដស្រសំ្ណួរ ដហើយឲ្យស្ថរី លួនអាន និងដឆលើយជាោយល័កខណ៍អកសរ។ កន ងករណីស្ថរីជន
រិនដចះអាន ឬ រិនដចះអកសរ ម្បធានម្ត្ូវរកអនកបកដម្បកន ងលកខ ណឌ ដែលោនដចងកន ងោម្តា
៣៣០ [...] ម្បធានស្វនាការអាចដៅរកអនកធាល ប់ម្បាស្ស័្យទក់ទិងជារួយជនគ និងងលង់ដនាះ រក
បកដម្ប។ 

 ោម្តា៣៩៦ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ដលើស្ពីដនះ វធិានដែលអន វត្តចំដាះត្ ោការជាន់ែំបូង 
ម្ត្ូវយករកអន វត្តចំដាះស្ថោឧទិធរណ៍។” 

 

                                                           
29 កិចចពិភាការវាង រ.ស្.រ.ក ជារួយនឹងស្ថោឧទិធរណ៍រាជធានីភនំដពញ ឯកឧត្តរ យូ ប  នដ ង ម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍ និងដោក ប៉ែ ន 
ស្ថវា៉ែត់្ នាយកម្កឡាបញ្ា ី ដៅនងាទីិ៥ ដ រិង នា ឆន ំ២០១៤។ 
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 ជនទំងឡាយណាដែលជាប់ដោទិពីបទិដលាើស្ម្ពហាទិណឌ  ម្ត្ូវដត្ទិទួិលបាននូវការជូនែំណឹងអំពីបទិ
ដោទិម្បកាន់ ដែលជនដនាះម្ត្ូវបានដោទិម្បកាន់។ ម្បសិ្នជាព ំោនព័ត៌្ោនសំ្ខ្ន់ដបបដនះដទិ វាពិត្ជារិន
អាចដៅរចួដនាះដទិកន ងការដរៀបចំការារកតីឲ្យបានម្តឹ្រម្ត្ូវ ឬផតល់ការដណនំាឲ្យបានលាិត្លាន់ែល់ដរធាវដីៅ
កន ងសំ្ណ ំ ដរឿង ដែលជនជាប់ដោទិោនដរធាវកីារារតារផលូវចាប់។ អនកស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.
រ.ក ម្បរូលទិិននន័យទក់ទិងនឹងព័ត៌្ោន ដែលម្ត្ូវបានម្បាប់ែល់ពិរ ទិធជនដៅដពលោប់ដផតើរស្វនាការ។ ដទះ
បីជាព័ត៌្ោនដនះ គួរដត្ម្ត្ូវបានម្បាប់ែល់ជនជាប់ដោទិរចួដហើយ ដៅកន ងអំ  ងដពលនននីតិ្វធីិរ នស្វនាការ/
ការដស្ ើបសួ្រ ក៏ដៅដត្ោនស្ថរសំ្ខ្ន់ស្ម្ោប់ដៅម្ករកន ងការររលឹកែល់ពិរ ទិធជនអំពីព័ត៌្ោនដនះ រ នដពល
ោប់ដផតើរស្វនាការ។ ដនះគឺជាករណីពិដស្ស្ដោយដ ក ដោយស្ថរដត្ដពល លះ បទិដោទិអាចម្ត្ូវបានផ្ទល ស់្
បតូរ ឬដកដម្បដៅចដនាល ះដពលននការោប់ លួនែំបូង/ការដោទិម្បកាន់ និងដពលស្វនាការ។   

តួ្ដល ទីិ៣ ៖ សិ្ទិធិយល់ែឹងពីបទិដោទិម្បកាន់ 
ទិិននន័យ ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ 

ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 

ដត្ើដៅម្ករបានអានរបាយការណ៍ស្ដងខបននសំ្ណ ំ
ដរឿងដទិ? 

២០៤ ១០០ ០ ០ ០ ០ 

ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់ពីបទិដោទិម្បកាន់ាក់ព័នធ
ទំងអស់្ដែរឬដទិដៅកន ងរបាយការណ៍? 

១៨៦ ៩១,២ ០ ០ ១៨ ៨,៨ 

ដត្ើដៅម្ករម្បាប់ពីោម្តាចាប់ដែលាក់ព័នធដែរឬ
ដទិដៅកន ងរបាយការណ៍? 

១៥៥ ៧៦ ៤៩ ២៤ ០ ០ 

ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់ពីកាលបរដិចឆទិននការម្បម្ពឹត្ត
បទិដលាើស្ដែរឬដទិដៅកន ងរបាយការណ៍? 

១៩៨ ៩៧ ៦ ៣ ០ ០ 

ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់ពីទីិកដនលងម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្
ដែរឬដទិដៅកន ងរបាយការណ៍? 

១៧៩ ៨៨ ២៥ ១២ ០ ០ 

ដត្ើដៅម្ករបានដរៀបរាប់ពីដឈាា ះភាគីដែលាក់ព័នធ
ដែរឬដទិដៅកន ងរបាយការណ៍? 

២៤០ ១០០ ០ ០ ០ ០ 

 

 តួ្ដល ខ្ងដលើដនះបងាហ ញថ្ន កន ងសំ្ណ ំ ដរឿងជាដម្ចើន ដៅម្ករដៅស្ថោឧទិធរណ៍ដងលងដ ើងវញិអំពីបទិ
ដោទិ អងគដហត្  កាលបរដិចឆទិ និងព័ត៌្ោនទក់ទិងនឹងបទិដោទិ។ សិ្ទិធិយល់ែឹងពីបទិដោទិដៅកន ងនីតិ្វធីិនន    
បណតឹ ងឧទិធរណ៍ដស្ៃើរដត្ម្ត្ូវបានដគ្មរពោ៉ែងដពញដលញ។ 

 ដទះបីជាោ៉ែងដនះកតី បដនារដលើការយល់ែឹងពីបទិដោទិ ប គគលម្គប់របូអាចអន វត្តសិ្ទិធិតារផលូវចាប់
របស់្ លួនបាន លគឹកណាដត្ជនដនាះម្ត្ូវបានម្បាប់ោ៉ែងដពញដលញអំពីសិ្ទិធិនានារបស់្ លួន។ ដហត្ ែូដចនះ 
ដៅម្កររិនគួរម្តឹ្រដត្ម្បាប់សិ្ទិធិតារផលូវចាប់ែល់ពិរ ទិធជនប៉ែ ដណាណ ះដនាះដទិ ដត្ក៏ម្ត្ូវដធវើការពនយល់សិ្ទិធិទំង
ដនាះផង។ រ.ស្.រ.ក ស្ដងេត្រិនម្តឹ្រដត្ថ្នដត្ើដៅម្ករម្បាប់អំពីសិ្ទិធិរបស់្ពិរ ទិធជនដែលម្ត្ូវទិទួិលបានែូច
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ដែលកំណត់្ដៅកន ងតារាងខ្ងដម្ការដនះប៉ែ ដណាណ ះដទិ ប៉ែ ដនតដងរទំងស្ដងេត្ដទិៀត្ថ្នដត្ើដៅម្ករោនបាន
ពនយល់ឲ្យបានដពញដលញអំពីសិ្ទិធិទំងដនាះដែរឬោ៉ែងណា។ រ.ស្.រ.ក ក៏បានដធវើកិចចស្ហម្បតិ្បត្តិការដលើ
 ិត្តប័ណណស្តីពីសិ្ទិធិទិទួិលបានស្វនាការដោយយ ត្តិធរ៌ជាក់ោក់រួយចំនួនជារួយម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍។ 
ោប់ពីដ ត្ ោ ឆន ំ២០១៣រក  ិត្តប័ណណដនះម្ត្ូវបានបិទិផាយដៅស្ថោឧទិធរណ៍ និងកំណត់្អំពីសិ្ទិធិតារផលូវ
ចាប់ជារូលោឋ នរួយចំនួន ដែលជនជាប់ដោទិ ឬពិរ ទិធជនដៅកន ងបទិដលាើស្ម្ពហាទិណឌ ណារួយម្ត្ូវទិទួិល
បាន។  

 ដៅកន ងអំ  ងដពលននការពិភាកាជារួយនឹងម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍30 ដោកម្បធានបានដលើកដ ើងថ្ន 
តារនីតិ្វធីិ បទិដោទិដោយោនោម្តាចាប់បញ្ញា ក់ផង ទីិកដនលង និងកាលបរដិចឆទិននបទិដលាើស្ ម្ពរទំង
ព័ត៌្ោនដែលាក់ព័នធនឹងបទិដលាើស្ម្ត្ូវបានម្បាប់ែល់ជនជាប់ដោទិដោយស្ថោែំបូងរចួដហើយ។ ដត្ោ៉ែង
ណាក៏ដោយ ដោកម្បធានបនតថ្ន ម្បធានម្កររម្បឹកាជំន ំជម្រះដៅស្ថោឧទិធរណ៍ក៏ដៅដត្អានរបាយការណ៍
ស្ដងខបននសំ្ណ ំ ដរឿងដែលោនព័ត៌្ោនែូចបានដរៀបរាប់ខ្ងដលើដនះ ែូដចនះវាជាការលាដែលស្ថោឧទិធរណ៍
គួរបញ្ញា ក់បដនារដទិៀត្អំពីបទិដោទិ ោម្តាចាប់ អងាដហត្  និងព័ត៌្ោនដែលាក់ព័នធ។ 

តួ្ដល ទីិ៤ ៖ ការពនយល់ម្បាប់សិ្ទិធិ 
ទិិននន័យ 

 

ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់ និងពនយល់ពិរ ទិធជនពី
សិ្ទិធិទិទួិលបានជំនួយពីដរធាវ ី ឬសិ្ទិធិការ
ារ លួនដោយ លួនឯងដែរ ឬដទិ? 

ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់ និងពនយល់ពិរ ទិធ
ជនពីសិ្ទិិធរិននិោយស្តដីែរ ឬដទិ? 

ចំនួន % ចំនួន % 

ម្បាប់ ១ ០,៥ ១ ០,៥ 

ម្បាប់ និងពនយល់ ៥ ២,៥ ១ ០,៥ 

គ្មា នម្បាប់ និង គ្មា ន
ពនយល់ 

១៨១ ៨៩ ១៨៥ ៩១ 

រិនាក់ព័នធ ១៧ ៨ ១៧ ៨ 
  

 ែូចតួ្ដល ខ្ងដលើបងាហ ញថ្ន ដៅ ណៈដែលដៅម្ករដៅស្ថោឧទិធរណ៍ដលើកដ ើងពីបទិដោទិ និង
អងគដហត្  ដៅម្ករដស្ៃើរដត្ កខ្នជាម្បព័នធកន ងការម្បាប់ពិរ ទិធជនអំពីសិ្ទិធិតារផលូវចាប់របស់្អនកទំងដនាះ 
ដោយព ំោនការពនយល់អវីដស្ថះ។ ោនដត្ករណីចំនួន ១ ដត្ប៉ែ ដណាណ ះកន ងចំដណារសំ្ណ ំ ដរឿងចំនួន ២០៤ ដែល
បានស្ដងេត្ ដែលដៅម្ករបានម្បាប់ និងពនយល់អំពីសិ្ទិធិដៅដស្ាៀរែល់ពិរ ទិធជន ឬកន ងន័យរា៉ែងដទិៀត្ សិ្ទិធិ
រិនម្ត្ូវបានបងខិត្បងខំឲ្យដឆលើយោក់បនៃ កដលើ លួនឯង ឬស្ថរភាពអំពីពិរ ទិធភាព។ ដលើស្ពីដនះដទិៀត្ ោនដត្ករណី
ចំនួន ៥ កន ងចំដណារសំ្ណ ំ ដរឿង ២០៤ ដែលបានស្ដងេត្ ដៅម្ករបានម្បាប់ និងពនយល់អំពីសិ្ទិធិោនដរធាវ ី

                                                           
30 កិចចពិភាការវាង រ.ស្.រ.ក ជារួយនឹងស្ថោឧទិធរណ៍រាជធានីភនំដពញ ឯកឧត្តរ យូ ប  នដ ង ម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍ និងដោក ប៉ែ ន 
ស្ថវា៉ែត់្ នាយកម្កឡាបញ្ា ី ដៅនងាទីិ៥ ដ រិង នា ឆន ំ២០១៤។ 
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ែល់ពិរ ទិធជន។ សិ្ទិធិទំងដនះដៅដត្ោនអាន ភាពដៅកន ងនីតិ្វធីិត្ ោការ ដហើយដហត្ ែូដចនះ គួរដត្ម្ត្ូវបានររលឹក
ដ ើងវញិដៅែំណាក់កាលបណតឹ ងឧទិធរណ៍។ ការអន វត្តន៍ដែលបណាត លឲ្យប៉ែះាល់ធាន់ធារែល់សិ្ទិធិទិទួិលបាន
ការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌របស់្ពិរ ទិធជនដបបដនះ អាចម្ត្ូវបានដោះស្ស្ថយោ៉ែងស្ស្ួល។  

២.១.៣. សិ្ទិធិោនដរធាវ ីនិងោនវត្តោនដៅដពលស្វនាការ 
ម្បភពដៅកន ងចាប់ករព ជា និងចាប់អនតរជាតិ្ ៖ 

 ោម្តា៣៨ ននរែឋធរាន ញ្ា ៖“ជនម្គប់របូោនសិ្ទិិធការារ លួនតារផលូ វត្ ោការ។” 
 ោម្តា១៤(៣)(ឃ) ននកតិ្កាស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងនដោបាយ ៖“កន ងការស្ដម្រចដស្ចកតីដោទិ

ម្បកាន់ពីបទិម្ពហាទិណឌ ណារួយម្បឆំងរកដលើ លួ ន ជនម្គប់របូោនសិ្ទិិធម្ត្ូវបានជំន ំជម្រះដោយ
ោនវត្តោនរបស់្ លួន និងការារ លួនដោយផ្ទៃ ល់ លួនឯង ឬតាររយៈជំនួយដផនកចាប់តារការ
ដម្ជើស្ដរ ើស្របស់្ លួន និងម្ត្ូវបានម្បាប់ឲ្យែឹងអំពីសិ្ទិិធ ម្បសិ្នដបើ លួ នគ្មា នជំនួយដផនកចាប់ដហើយ
ម្ត្ូវទិទួិលបានជំនួយដផនកចាប់ស្ម្ោប់ លួនកន ងករណី ដែលផលម្បដោជន៍យ ត្តិធរ៌ត្ម្រូវឲ្យដធវើ
ែូដចនះ និងដោយឥត្បង់នងលដៅម្គប់ករណីដបបដនះដបើជនជាប់ដោទិគ្មា នរដធាបាយម្គប់ម្គ្មន់
ដែើរបីចំណាយដៅដលើជំនួយដផនកចាប់ដទិ។” 

 ោម្តា១៤៣ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖ “ដៅដពលជនម្ត្ូវដោទិដែលជាអនីតិ្ជន ចូលបងាហ ញ លួន
ដលើកែំបូង ជនដនះម្ត្ូវដត្ោនដរធាវអីរជានិចច។ ដបើគ្មា នការដម្ជើស្ដរ ើស្ដោយជនម្ត្ូវដោទិដទិ 
ដរធាវមី្ត្ូវោត់្តំាងដៅកន ងលកខ ណឌ  ដែលដចងដោយចាប់ស្តីអំពីលកខនតិកៈដរធាវ។ី” 

 ោម្តា៣០០ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ជនជាប់ដោទិម្ត្ូវចូលបងាហ ញ លួនដៅដពលស្វនាការរបស់្
ត្ ោការដោយផ្ទៃ ល់។ ជនជាប់ដោទិម្ត្ូវអរដោយដរធាវោីន ក់ដែល លួនដម្ជើស្ដរ ើស្។ ជនជាប់
ដោទិក៏អាចស្ ំឲ្យោត់្តំាងដរធាវឲី្យ លួ នបានដែរដៅកន ងលកខ ណឌ  ដែលោនដចងកន ងចាប់ស្តីពី
លកខនតិកៈដរធាវ។ី” 

 ោម្តា៣០១ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ជំនួយពីដរធាវមី្ត្ូវោនជាោច់ខ្ត្កន ងករណីែូចត្ដៅ ៖ 
(១)ករណីបទិឧម្កិែឋ ឬ (២)កាលណាជនជាប់ដោទិជាអនីតិ្ជន។” 

 ោម្តា៣៨៩ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖ “ជនជាប់ដោទិដែលជាប់ឃ ំ ម្ត្ូវដត្ដផៃរដៅកន ងរយៈដពល លី
បំផ ត្ តារបញ្ញា របស់្អគគម្ពះរាជអាជាញ  ឲ្យដៅដៅកន ងពនធនាគ្មរ ឬរណឌ លឃ ំ លួ នដែលដៅជិត្ជាង
ដគបំផ ត្ននទីិស្ថន ក់ការរបស់្ស្ថោឧទិធរណ៍”។ 

 ោម្តា៦២ ននចាប់ស្តីពីពនធនាគ្មរ ៖ “ការដផៃរជនជាប់ឃ ំដម្ៅពីទិណឌិ ត្ ពីពនធនាគ្មររួយដៅ
ពនធនាគ្មររួយ ម្ត្ូវជូនែំណឹងដៅម្ពះរាជអាជាញ ោនស្រត្ាកិចចខ្ងដែនែីបញ្ាូ ន និងម្ពះរាជអាជាញ
ោនស្រត្ាកិចចខ្ងដែនែីទិទួិល ឬអគគម្ពះរាជអាជាញ ដែលោនស្រត្ាកិចចកំព ងោត់្ការដរឿងកតី”។ 
(បកដម្បដម្ៅផលូវការពីភាស្ថដ ារដៅភាស្ថអង់ដគលស្ដោយ រ.ស្.រ.ក) 

 

 ការដែលម្ត្ូវដោទិម្បកាន់ពីបទិដលាើស្ណារួយអាចជាបទិពិដស្ថធន៍គួរឲ្យខ្ល ច ដហើយនីតិ្វធីិចាប់អាច
ោនភាពស្ា គស្ថា ញ និងម្ចបូកម្ចបល់ ដហត្ ែូដោន ះជាការសំ្ខ្ន់ណាស់្ដែលប គគលម្គប់របូោនឱកាស្
ទិទួិលបានដរធាវ។ី សិ្ទិធិោនដរធាវធីានាថ្នពិរ ទិធជនោនឱកាស្កន ងការទិទួិលបានការដណនំាដផនកវជិាា ជីវៈពី
អនកជំនាញខ្ងត្ស្ ូរតិ្ ដែលោនលទិធភាពពនយល់នូវបទិដោទិម្បកាន់ម្បឆំងនឹង លួន ពនយល់ពីសិ្ទិធិ ដណនំាពី
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ែំដណើ រការជំន ំជម្រះ និងការារផលម្បដោជន៍ែល់ លួនដៅកន ងត្ ោការ។ ជាលកខ ណឌ ត្ម្រូវស្ម្ោប់ប គគល
ោន ក់ម្ត្ូវទិទួិលបានដរធាវ ី ម្បសិ្នដបើប គគលដនាះម្ត្ូវបានដោទិម្បកាន់ពីបទិឧម្កិែឋ ឬក៏ជនដនាះជាអនីតិ្ជន។ 
ដៅ ណៈដែលព ំោនការត្ម្រូវដោយចាប់ចំដាះការទិទួិលបានដរធាវ ី ម្បសិ្នជនជាប់ដោទិម្ត្ូវបានដោទិ 
ម្បកាន់ពីបទិរជឈិរ (ដលើកដលងដត្ជាអនីតិ្ជន) ជនដនាះដៅដត្ោនជដម្រើស្ោនដរធាវ ីដបើ លួនម្ត្ូវការ (ដទះបី
ជាោ៉ែងដនះកតី បនៃ កកន ងការោនដរធាវពី ំស្ាិត្ដលើត្ ោការដនាះដទិ ដៅកន ងករណីដបបដនះ)។ 

 ដៅកន ងអំ  ងដពលននការពិភាកាជារួយនឹងម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍31 ដោកម្បធានបញ្ញា ក់ថ្ន សិ្ទិធិ
ោនដរធាវ ីនិងសិ្ទិធិដៅដស្ាៀរគួរដត្ម្បាប់ែល់ពិរ ទិធជន ដែើរបីធានាែល់ផលម្បដោជន៍ននយ ត្តិធរ៌ ែូដចនះដហើយ
ដទិើបស្ថោឧទិធរណ៍ ិត្ ំស្ហការដែើរបីបិទិ ិត្តប័ណណនិោយអំពីសិ្ទិធិទំងដនះ។ រា៉ែងដោយស្ថរដត្ បទិ
ដោទិពីបទិឧម្កិែឋ គឺចាប់ត្ម្រូវឲ្យោនដរធាវកីារារ ដត្ដៅជាបញ្ញហ ម្បឈរដៅដ ើយចំដាះបទិរជឈិរ ដោយ
ស្ថរដត្ការផតល់ដស្វាដរធាវដីៅោនកម្រិត្។ 

តួ្ដល ទីិ៥ ៖ សិ្ទិធិោនដរធាវ ីនិងោនវត្តោនដៅដពលស្វនាការ 
ទិិននន័យ ោន គ្មា ន 

ចំនួន % ចំនួន % 

ដត្ើពិរ ទិធជនោនវត្តោនដៅដពលស្វនាការដែរឬដទិ? ២២០ ៨២ ៥០ ១៨ 

ដត្ើពិរ ទិធជនោនដរធាវកីារារដែរឬដទិកន ងបទិឧម្កិែឋ? ១៤៨ ១០០ ០ ០ 

ដត្ើពិរ ទិធជនោនដរធាវកីារារដែរឬដទិបទិរជឈិរ? ៨២ ៦៧ ៤០ ៣៣ 

* ទិិននន័យដនះដផាកដលើចំនួនពិរ ទិធជនស្រ ប (ចំនួន ២៧០ នាក់) ដែលជាប់ាក់ព័នធនឹងសំ្ណ ំ ដរឿងចំនួន ២០៤ 
ដែលបានស្ដងេត្។  

 តួ្ដល ដនះបងាហ ញថ្ន ោនចំនួន ១៨% ដែលពិរ ទិធជនព ំោនវត្តោនដៅដពលស្វនាការជំន ំជម្រះ និង
ចំនួន ៣៣% រិនោនដរធាវកីារារកន ងបទិរជឈិរ។ ម្បការរតឹ្ដត្គួរឲ្យម្ពួយបាររភជាងដនះដទិៀត្ គឺថ្នពិរ ទិធជន
ចំនួន ១៥ នាក់ ដៅកន ងសំ្ណ ំ ដរឿងចំនួន ១២ ករណី ស្វនាការម្បម្ពឹត្តដៅដោយព ំោនវត្តោនទំងពិរ ទិធជន និង
ដរធាវ។ី កន ងចំដណារ ១២ ករណីដនះ ោនដត្រួយករណីគត់្ដែលបណតឹ ងឧទិធរណ៍ម្ត្ូវបានដធវើដ ើងដោយដែើរ
បណតឹ ងរែឋបបដវណី ដែលថ្នករណីដបបដនះរិនប៉ែះាល់ែល់ដទស្ពនធនាគ្មរដែលពិរ ទិធជនទិទួិលរង។ ក៏ប៉ែ ដនត 
១១ ករណីដទិៀត្ គឺបណតឹ ងឧទិធរណ៍ម្ត្ូវបានដធវើដ ើងដោយពិរ ទិធជន (ចំនួន ៨ ករណី) និងម្ពះរាជអាជាញ  (ចំនួន 
៣ ករណី) បតឹងម្បឆំងស្ថលម្ករទំងរូលដែលអាចនំាឲ្យដម្បម្បួលែល់ដទស្ពនធនាគ្មរ។ ករណីដបបដនះគឺ
ជាការរដំោភបំានធាន់ធារែល់សិ្ទិធិរបស់្ប គគលកន ងការការារ លួន និងស្រភាពននការត្ទិល់គ្មន តារផលូវចាប់
ដៅកន ងនីតិ្វធីិស្វនាការជំន ំជម្រះ។  

                                                           
31 កិចចពិភាការវាង រ.ស្.រ.ក ជារួយនឹងស្ថោឧទិធរណ៍រាជធានីភនំដពញ ឯកឧត្តរ យូ ប  នដ ង ម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍ និងដោក ប៉ែ ន 
ស្ថវា៉ែត់្ នាយកម្កឡាបញ្ា ី ដៅនងាទីិ៥ ដ រិង នា ឆន ំ២០១៤។ 
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 អវត្តោនរបស់្ពិរ ទិធជន ជាដរឿយៗដកើត្ដ ើងដោយស្ថរដត្បញ្ញហ ដផនកភស្ត ភារ និងការម្បាស្ស័្យទក់ទិង
រវាងដៅម្ករ និងរណឌ លអប់រដំកដម្ប/រនៃីរឃ ំ លួន។ ដហត្ រា៉ែងដោយថ្ន ោនដត្ស្ថោឧទិធរណ៍ដត្រួយ
ប៉ែ ដណាណ ះដៅទូិទំងម្បដទិស្ ត្ម្រូវឲ្យពិរ ទិធជនដែលម្ត្ូវបានឃ ំ លួនដៅរណឌ លអប់រដំកដម្បដៅតារបណាត ដ ត្ត 
ម្ត្ូវដធវើែំដណើ រដៅស្ថោឧទិធរណ៍ដែើរបីចូលររួស្វនាការជំន ំជម្រះ។ ដទះបីជាោ៉ែងដនះកតី ករណីែឹកជញ្ាូ ន
ពិរ ទិធជនរួយចំនួនរិនបានដធវើដទិ ដោយស្ថរដត្ត្ ោការដផញើព័ត៌្ោនដៅរណឌ លអប់រដំកដម្ប  ស្ ពីដម្ាះ
រណឌ លអប់រដំកដម្បដនាះ កខ្នកន ងការផតល់ព័ត៌្ោនបចច បបននភាពអំពីការដផៃរជនជាប់ឃ ំដៅកន ងចំដណារ
រណឌ លអប់រដំកដម្ប លួនឯង។ បញ្ញហ ដផនកភស្ត ភារដនះអាចម្ត្ូវបានដោះស្ស្ថយដោយងាយ រិនម្តឹ្រដត្តាររយៈ
ការបដងេើត្ស្ថោឧទិធរណ៍បដនារដទិៀត្ប៉ែ ដណាណ ះដទិ ដត្ដងរទំងតាររយៈការដធវើឲ្យម្បដស្ើរដ ើងនូវការរកាទិ ក
កំណត់្ម្តា និងការម្បាស្ស័្យទក់ទិងរវាងត្ ោការ និងរណឌ លអប់រដំកដម្បនានា។ 

 ដលើស្ពីដនះដទិៀត្ បញ្ញហ ននការម្បាស្ស័្យទក់ទិង និងអវត្តោនរបស់្ពិរ ទិធជន ជាញឹកញាប់ដធវើឲ្យោន
ការពនារដពលស្វនាការដោយរិនោំបាច់ ដែលត្ម្រូវឲ្យដៅម្ករម្ត្ូវផ្ទា កស្វនាការជំន ំជម្រះ។ ដោងតារ
ទិិននន័យរបស់្ រ.ស្.រ.ក ស្ថោឧទិធរណ៍បានដម្គ្មងដបើកស្វនាការជំន ំជម្រះចំនួន ៨៣៨ សំ្ណ ំ ដរឿងោប់ពីដ 
ដរស្ថ ឆន ំ២០១៣ ែល់ដ រករា ឆន ំ២០១៤។ កន ងចំដណារសំ្ណ ំ ដរឿងទំង ៨៣៨ សំ្ណ ំ ដរឿងចំនួន ៣៣២ (ឬ
ដស្នើនឹង ៤០% ននសំ្ណ ំ ដរឿងដែលបានដម្គ្មង) ម្ត្ូវបានដលើកដពលជំន ំជម្រះដៅកាលបរដិចឆទិដម្កាយដទិៀត្។ 
ដហត្ ផលននការពនារដពលស្វនាការជំន ំជម្រះោន  ស្ៗគ្មន  និងអាចរកពីដរធាវបីានដស្នើស្ ំឲ្យពនារស្វនា
ការ ពិរ ទិធជនរិនយល់ម្ពរទិទួិលយកដរធាវដីែលបានោត់្តំាងឲ្យ ព ំោនដរធាវកីារារកន ងសំ្ណ ំ ដរឿងបទិ
ឧម្កិែឋ ឬពិរ ទិធជនអវត្តោន ជាដែើរ។ អវត្តោនរបស់្ពិរ ទិធជនជាដហត្ ផលែ៏ចរបងស្ម្ោប់ការពនារដពលកន ង 
ចដនាល ះពីដ កញ្ញា  ឆន ំ២០១៣ ែល់ដ រករា ឆន ំ២០១៤ (រយៈដពលជាងម្បំាដ ) ោនស្វនាការចំនួន ៤៤% ម្ត្ូវ
បានពនារដោយស្ថរដត្អវត្តោនពិរ ទិធជន។  

 ដៅកន ងអំ  ងដពលននការពិភាកាជារួយនឹងម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍32 ដោកម្បធានដលើកដ ើងថ្ន 
ករណីដែលអាចអវត្តោនទំងពិរ ទិធជន និងដរធាវអីាចបណាត លរកពីកតាត រួយចំនួនែូចជា ៖ (១) សំ្ណ ំ ដរឿង
 លះពិរ ទិធជនដៅដម្ៅឃ ំ ដហើយរិនចូល លួនដៅដពលស្វនាការ (២) ករណី លះជាសំ្ណ ំ ដរឿងតូ្ចតាច ដហើយពិរ ទិធ
ជនរិនរកដរធាវកីារារ និង (៣) ការផ្ទល ស់្បតូរទីិតំាងឃ ំ លួនពិរ ទិធជន និងការបញ្ាូ នែីកាដកាះរួយចំនួនរិនអាច
ដធវើដៅដកើត្ដោយស្ថរដត្ម្បព័នធននការបញ្ាូ នដៅោនបញ្ញហ ស្ា ម្គស្ថា ញ។ ដោកម្បធានបនតដទិៀត្ថ្ន ដោយស្ថរ
ដត្បញ្ញហ ទំងដនះដហើយ ដែលជំរ ញឲ្យស្ថោឧទិធរណ៍ម្ត្ូវពិោរណាងលឹងដងលងថ្ន ម្បសិ្នជាទិ កសំ្ណ ំ ដរឿងយូរ ឬ
អូស្បនាល យស្វនាការដទិៀត្ អាចនឹងប៉ែះាល់ែល់សិ្ទិធិរបស់្ពិរ ទិធជនដងរដទិៀត្។ 

 

                                                           
32 កិចចពិភាការវាង រ.ស្.រ.ក ជារួយនឹងស្ថោឧទិធរណ៍រាជធានីភនំដពញ ឯកឧត្តរ យូ ប  នដ ង ម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍ និងដោក ប៉ែ ន 
ស្ថវា៉ែត់្ នាយកម្កឡាបញ្ា ី ដៅនងាទីិ៥ ដ រិង នា ឆន ំ២០១៤។ 
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២.១.៤. សិ្ទិធិទិទួិលបានការស្នាត្ទិ កជារ នថ្នគ្មា នដទស្ 
ម្បភពដៅកន ងចាប់ករព ជា និងចាប់អនតរជាតិ្ ៖ 

 ោម្តា៣៨ ននរែឋធរាន ញ្ា៖ “ជនជាប់ដោទិណាក៏ដោយម្ត្ូវទិ កជារន ស្សឥត្ដទស្ែរាបណា

ត្ ោការរិនទន់កាត់្ដទស្ជាស្ថា ពរ។” 
 ោម្តា១៤(២) ននកតិ្កាស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងនដោបាយ ៖“ជនដែលជាប់ដោទិពីបទិម្ពហា

ទិណឌ ម្ត្ូវបានស្នាត្ជារ នថ្នជាជនគ្មា នដទស្ រហូត្ែល់ពិរ ទិធភាពរបស់្ លួនម្ត្ូវបានកំណត់្
ស្ស្បតារចាប់។” 

 

 

 ការស្នាត្ទិ កជារ នថ្នគ្មា នដទស្ ឬស្ចចធារណ៍នននិរដទស្ គឺជាសិ្ទិធិរូលោឋ ន និងម្ត្ូវបានទិទួិល
ស្ថគ ល់ជាស្កលថ្នជាសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ដែលសិ្ទិធិដនះអន វត្តដៅដពញនីតិ្វធីិននការ
ដស្ ើបអដងេត្ដផនកម្ពហាទិណឌ  និងជំន ំជម្រះ រហូត្ែល់ការបញ្ច ប់បណតឹ ងឧបាស្ស័្យច ងដម្កាយ។33 ស្ចចធារណ៍
ដនះឆល ះបញ្ញច ំងពីដគ្មលការណ៍ដែលថ្ន បនៃ កននភស្ត តាងស្ាិត្ដៅដលើស្ថា ប័នអយយការ រិនដរនជាបនៃ ករបស់្
ពិរ ទិធជនដទិ ែូដចនះ ត្ ោការម្ត្ូវដជឿជាក់ថ្នភស្ត តាងដែលបានដលើកដ ើងម្ត្ូវបងាហ ញពីពិរ ទិធភាពរបស់្ពិរ ទិធជន
ហួស្ពីវរិតិ្ស្ងស័យ។ ដនះព ំដរនអាស្ស័្យដលើពិរ ទិធជនកន ងការបងាហ ញនូវភស្ត តាងដែើរបីបងាហ ញថ្ន  លួនជាជន
គ្មា នដទស្ដនាះដ ើយ។   

តួ្ដល ទីិ៦ ៖ សិ្ទិធិទិទួិលបានការស្នាត្ទិ កជារ នថ្នគ្មា នដទស្ 
ទិិននន័យ ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ34 

ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 

ដត្ើពិរ ទិធជនដស្លៀកាក់ឯកស្ណាឋ នជាអនកដទស្ដៅ
ដពលស្វនាការដែរឬដទិ?  

១៤០ ៥២ ៨០ ៣០ ៥០ ១៨ 

ដត្ើពិរ ទិធជនម្ត្ូវបានោក់ដខ្ន ះកន ងដពលស្វនាការដែរ
ឬដទិ? 

០ ០ ២២០ ៨២ ៥០ ១៨ 

ដត្ើដៅម្ករបាននិោយពីពិរ ទិធភាពរបស់្ពិរ ទិធជន រ ន
ដពលម្បកាស្ស្ថលែីកាដែរឬដទិ? 

០ ០ ២៧០ ១០០ ០ ០ 

* ទិិននន័យដនះដផាកដលើចំនួនពិរ ទិធជនស្រ ប (ចំនួន ២៧០ នាក់) ដែលជាប់ាក់ព័នធនឹងសំ្ណ ំ ដរឿងចំនួន ២០៤ 
ដែលបានស្ដងេត្។ 

                                                           
33 ការោិល័យឧត្តរស្នងការរបស់្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ទិទួិលបនៃ កសិ្ទិធិរន ស្ស, ដស្ៀវដៅដណនំាស្តីពីសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះ
ដោយយ ត្តិធរ៌ភាគទីិ១, ជំពូកទីិ៦, ទំិព័រទីិ២១៩, http://bit.ly/1jp0Xxn ។ 

34 រិនាក់ព័នធសំ្ដៅដៅដលើករណីដែលពិរ ទិធជនព ំោនវត្តោនដៅដពលស្វនាការ។ 

http://bit.ly/1jp0Xxn
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 ដៅដពលដែលពិរ ទិធជនចូលរួរស្វនាការដោយឯកស្ណាឋ នពនធនាគ្មរ ស្ចចធារណ៍នននិរដទស្ម្ត្ូវបាន
ប៉ែះាល់ជាខ្ល ំង ដៅដពលដែលឯកស្ណាឋ នដនាះព ំបងាហ ញពីភាព  ស្គ្មន រវាងអនកម្ត្ូវបានឃ ំ លួនរង់ោំស្វនា
ការ និងទិណឌិ ត្។ ដៅដពលដែលអនកម្ត្ូវបានឃ ំ លួនរង់ោំស្វនាការចូលដៅត្ ោការជាឯកស្ណាឋ នពនធនាគ្មរ 
ពួកដគម្ត្ូវបានបងាហ ញកន ងវធីិែូចគ្មន នឹងអនកដទស្ដែលម្បដហលជាម្ត្ូវបានផតនាៃ ដទស្ និងកាត់្ដទស្រចួ
ដហើយាក់ព័នធនឹងប គគល និងបទិដលាើស្រិនទក់ទិិនគ្មន រួយដផសងដទិៀត្។ ដោយស្ថរដត្ព ំោនភាព  ស្គ្មន ម្ត្ូវ
បានបញ្ញា ក់រវាងម្បដភទិទំងពីរដនះរបស់្អនកជាប់ឃ ំ ការអន វត្តន៍ដបបដនះដធវើឲ្យោនការស្នាត្ោ៉ែងជាក់ដស្តង
ថ្ន ពិរ ទិធជនគឺពិត្ជាជនដលាើស្ដែលម្ត្ូវបានផតនាៃ ដទស្រួចដហើយ ដហត្ ែូដចនះ អាចជះឥទិធិពលែល់ដស្ចកតី
ស្ដម្រចរបស់្ដៅម្ករ។ សូ្របីដត្ដៅដពលពិរ ទិធជនកំព ងដត្ជាប់ឃ ំ ដហត្ ដែលថ្នពិរ ទិធជនទំងដនាះបងាហ ញ លួន
ដៅចំដាះរ  ត្ ោការកន ងឯកស្ណាឋ នពនធនាគ្មរ គឺដធវើឲ្យប៉ែះាល់ែល់ម្បដោជន៍យ ត្តិធរ៌ែូចគ្មន ដែរ។ ាក់
ព័នធនឹងឯកស្ណាឋ នរបស់្ពិរ ទិធជនដនះគឺរិនដរនជាការទិទួិល  ស្ម្ត្ូវរបស់្ស្ថោឧទិធរណ៍ដទិ ដត្ជាការទិទួិល
  ស្ម្ត្ូវរបស់្អគគនាយកោឋ នពនធនាគ្មរ។ 

 តួ្ដល ខ្ងដលើបងាហ ញថ្ន ដៅដត្ជាការអន វត្តន៍ជាទូិដៅ (ចំនួន ៥២%) ដែលពិរ ទិធជនបងាហ ញ លួនកន ងឯក
ស្ណាឋ នជាអនកដទស្ដៅកន ងដពលស្វនាការ។ ការអន វត្តន៍ដបបដនះដធវើឲ្យអន់ងយែល់ដគ្មលការណ៍ស្នាត្
ទិ កជារ នថ្នគ្មា នដទស្។ 

២.១.៥. សិ្ទិធិបងាហ ញភស្ត តាង 
ម្បភពដៅកន ងចាប់ករព ជា និងចាប់អនតរជាតិ្ ៖ 

 ោម្តា១៤(៣)(ង) ននកតិ្កាស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងនដោបាយ ៖ “ជនម្គប់របូោនសិ្ទិិធ  [...] 
ោនការសួ្រចដរលើយ ឬស្ ំឲ្យសួ្រចដរលើយដៅដលើស្ថកសីោក់បនៃ ក និងស្ ំឲ្យស្ថកសីដោះបនៃ កចូល លួន
ដែើរបីសួ្រចដរលើយកន ងនារ លួនកន ងលកខ ណឌ ែូចគ្មន នឹងស្ថកសីោក់បនៃ ក។” 

 ោម្តា១៥៣ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ដៅម្ករដស្ ើបសួ្រអាចស្ថត ប់ចដរលើយប គគលម្គប់របូ ដែល
ចដរលើយដនាះអាចោនម្បដោជន៍កន ងការសំ្ដែងឲ្យដឃើញការពិត្ [...] ដៅម្ករដស្ ើបសួ្រក៏អាចសួ្រ
ត្ទិល់គ្មន រវាងជនម្ត្ូវដោទិ [...] និងស្ថកសីផងបានដែរ។” 

 ោម្តា២៩៨ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ជនជាប់ដោទិ និងដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវណី អាចនំាចូលររួ
កន ងស្វនាការនូវស្ថកសីទំងឡាយណា ដែលម្ពះរាជអាជាញ រិនបានដកាះដៅដោយ លួ នជាអនកដចញ
ដស្ថហ  យ។” 

 ោម្តា៣២៤ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ដៅដពលដបើកពិភាកាដែញដោល ភាគីអាចស្ ំឲ្យ
ត្ ោការស្ថត ប់ចដរលើយកន ងឋានៈជាស្ថកសីនូវប គគល ដែលោនវត្តោនដៅកន ងបនៃប់ ប៉ែ ដនតរិនដកាះ
ដៅឲ្យម្តឹ្រម្ត្ូវដទិ។ ការស្ថត ប់ចដរលើយស្ថកសីដនះម្ត្ូវោនការយល់ម្ពរពីម្បធានស្វនាការ។  
ម្កឡាបញ្ា ីស្ស្ង់អត្តស្ញ្ញា ណ និងអដញ្ា ើញស្ថកសីដនះឲ្យងយដៅដៅកន ងបនៃប់រង់ោំ។” 

 ោម្តា៣២៦ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ម្បធានស្វនាការស្ថត ប់ចដរលើយដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវណី អនក
ទិទួិល  ស្ម្ត្ូវរែឋបបដវណី ជនរងដម្គ្មះ ស្ថកសី និងអនកជំនាញតារលំោប់លំដោយ ដែល លួនយល់
ថ្នោនម្បដោជន៍ [...] ម្ពះរាជអាជាញ  ដរធាវ ីនិងភាគី អាចម្ត្ូវបានឲ្យដលើកសំ្ណួរសួ្រ។ ម្គប់ការ



 

 

 

18 

ដលើកសំ្ណួរទំងអស់្ម្ត្ូវដត្បានការអន ញ្ញា ត្ពីម្បធានស្វនាការ។ ដម្ៅពីសំ្ណួររបស់្តំ្ណាង
អយយការ និងដរធាវសំី្ណួរដផសងដទិៀត្ ម្ត្ូវសួ្រតាររយៈម្បធានស្វនាការ។ កន ងករណីោនការត្វា៉ែ
ម្បធានស្វនាការស្ដម្រចដោយឥស្សរចិត្តថ្នដត្ើសំ្ណួរដនះម្ត្ូវដត្សួ្រ ឬដទិ។” 

 ោម្តា៣៩៤ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖ “ដម្កាយដពលសួ្រចដរលើយជនជាប់ដោទិរចួ ម្បធានស្ថត ប់
ចដរលើយដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវណី និងអនកទិទួិល  ស្ម្ត្ូវរែឋបបដវណី តារលំោប់លំដោយដែល លួន
យល់ដឃើញថ្នោនម្បដោជន៍។” 

 

 រាល់ដស្ចកតីស្ដម្រចទំងអស់្របស់្ត្ ោការម្ត្ូវដត្ដផាកទំងស្ស្រងដលើភស្ត តាង ដែលបានបងាហ ញដៅ
កន ងែំណាក់កាលននការជំន ំជម្រះ។ ែូដចនះ ជាការសំ្ខ្ន់ដែលភាគីនីរួយៗោនឱកាស្ដែើរបីបងាហ ញនូវភស្ត 
តាង និងដៅស្ថកសីនានាជាការគំ្មម្ទិដៅដលើសំ្ណ ំ ដរឿងរបស់្ លួន។35 ជាការោំបាច់ែូចគ្មន  ដែលភាគីនីរួយៗ
ម្ត្ូវបានផតល់ឱកាស្ ដែើរបីសួ្រដែញដោលស្ថកស ីនិងបែិដស្ធនូវភស្ត តាងដែល លួនរិនទិទួិលយក។ ជាការគួរ
ឲ្យដលើកទឹិកចិត្ត និងការកត់្ស្ោគ ល់ពីភាពវជិាោន ដោយស្ថរដត្ទិិននន័យដែលម្បរូលបានបងាហ ញថ្ន ព ំោនអវី
ដែលស្ដរតងឲ្យដឃើញថ្នភាគីណារួយព ំម្ត្ូវបានផតល់ឱកាស្ឲ្យដកាះដៅស្ថកសីដៅកន ងសំ្ណ ំ ដរឿងស្រ បទំង 
២០៤ ដនាះដទិ។  

 ដទះជាោ៉ែងណាក៏ដោយ សិ្ទិធិបងាហ ញភស្ត តាងដៅដត្ជាបញ្ញហ ម្បឈរែ៏ដម្គ្មះថ្នន ក់កន ងដហត្ ផលពីរ 
ោ៉ែង។ អនកស្ដងេត្ការណ៍បានកត់្ស្ោគ ល់ដឃើញថ្ន ោនសំ្ណ ំ ដរឿងតិ្ចតួ្ចណាស់្ដែលស្ថកសីោនវត្តោន
ផ្ទៃ ល់ដៅដពលស្វនាការ (ចំនួន ១៤ ករណីកន ងចំដណារសំ្ណ ំ ដរឿងស្រ ប ២០៤) ដហើយភាគដម្ចើន (ចំនួន ៦ 
ករណីកន ងចំដណារ ១៤ សំ្ណ ំ ដរឿង) ស្ថកសីោនវត្តោនដៅកន ងបនៃប់ស្វនាការរ នដពលស្ថកសដីនាះម្ត្ូវបាន
ដៅស្ថកសួ្រ។ ការអន វត្តន៍ដែលម្បដស្ើរស្ម្ោប់ស្ថកសី គឺម្ត្ូវឲ្យស្ថកសីដនាះោកដចញពីបនៃប់ស្វនាការ និង
រិនម្ត្ូវម្ត្លប់ដៅបនៃប់ស្វនាការ រហូត្ទល់ដត្ស្ថកសីដនាះម្ត្ូវបានដៅឲ្យផតល់ស្កខីករា ដែលជានីតិ្វធីិរួយ 
ដែើរបីធានាថ្ន ស្ថកសីទំងដនាះព ំទិទួិលរងនឹងឥទិធិពលណារួយតាររយៈភស្ត តាង និងស្កខីករាដផសងដទិៀត្ 
ដែលបងាហ ញដៅកន ងដពលស្វនាការជំន ំជម្រះ។ 

 ដលើស្ពីដនះដទិៀត្ ស្ស្បដពលដែលជាការគួរឲ្យដលើកទឹិកចិត្តដោយដឃើញថ្ន ត្ ោការបនតដស្វងរកភស្ត 
តាងដៅកន ងអំ  ងដពលននកិចចែំដណើ រការស្វនាការជំន ំជម្រះ ស្ថោឧទិធរណ៍ក៏ម្ត្ូវដត្ធានាថ្ន ភស្ត តាងដែល
ម្ត្ូវយករកងលឹងដងលងោនគ ណភាពម្គប់ម្គ្មន់ និងធានាថ្ន ភាគីទំងអស់្ោនឱកាស្កន ងការជំទស់្នឹងភស្ត 
តាងដនាះ។ ទិិននន័យដែលបានម្បរូលដៅកន ងអំ  ងដពលននស្ករាភាពស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការបងាហ ញថ្ន 
គ ណភាពននភស្ត តាងដែលបានបងាហ ញគឺជាម្បការគួរឲ្យម្ពួយបាររភ។ ភស្ត តាងភាគដម្ចើនដែលបានបងាហ ញ
ដៅស្វនាការដែលបានស្ដងេត្ គឺជាការស្ថរភាព ឬភស្ត តាងជាឯកស្ថរ។ គ ណភាព និងចំនួនននភស្ត តាង
ដែលបានបងាហ ញ និងងលឹងដងលងកន ងអំ  ងដពលស្វនាការជំន ំជម្រះ គឺោនភាពោំបាច់ដែើរបីធានាថ្ន ប គគលម្គប់
របូម្ត្ូវបានត្ ោការរកដឃើញពីពិរ ទិធភាពហួស្ពីវរិតិ្ស្ងស័យ។ បដនារពីដលើភស្ត តាងជាឯកស្ថរ ដៅម្ករ និង

                                                           
35 ោម្តា៣៣៤ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ។ 
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ម្ពះរាជអាជាញ គួរដត្ោនភាពស្ករាកន ងការដស្វងរក និងពិនិត្យម្បដភទិននភស្ត តាង ដែលាក់ព័នធ ែូចជា ស្ថកសី
ផ្ទៃ ល់ ដវជាស្ថស្តស្ត និងវទិិាស្ថស្តស្ត ជាអាទិិ៍។ 

 ដៅកន ងអំ  ងដពលននការពិភាកាជារួយនឹងម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍36 ដោកម្បធានបញ្ញា ក់ថ្ន ស្ថោ
ឧទិធរណ៍ជាត្ ោការអងគដហត្  និងអងគចាប់ ែូដចនះ ការបងាហ ញ លួនរបស់្ស្ថកសី ឬការបដនារភស្ត តាងងាី ដែើរបីដធវើ
ការត្ទិល់គ្មន ជាការោំបាច់ ក៏ប៉ែ ដនតដោកម្បធានគូស្បញ្ញា ក់ថ្ន ដទះបីជាស្ថោឧទិធរណ៍បាន ិត្ ំដម្ចើន
ណាស់្រកដហើយ ដត្ស្ថា នភាពនាដពលបចច បបដននះដនះដៅោនការលំបាកកន ងការអន វត្តន៍ជាក់ដស្តង ម្បសិ្នជា
ម្ត្ូវរង់ោំឲ្យោនការបងាហ ញ លួនស្ថកសីទំងអស់្។ បញ្ញហ លំបាកោនែូចជា ៖ (១) ម្បព័នធននការបញ្ាូ នែីកាដកាះ
ដៅោនភាពយឺត្ោ៉ែ វ (២) ស្ថកសីរួយចំនួនព ំោនអាស្យោឋ នចាស់្ោស់្ និង (៣) ស្ថកសីរួយចំនួនដែល
បានដឆលើយរតងដហើយ ព ំោនចិត្តចង់រកដឆលើយរតងដទិៀត្។ បញ្ញហ ទំងអស់្ដនះជាការម្បឈររបស់្ស្ថោ
ឧទិធរណ៍ ដែលស្ថោឧទិធរណ៍រិនអាចពនារស្វនាការយូរដទិៀត្បាន ដែើរបីរង់ោំវត្តោនស្ថកសីទំងអស់្ដនាះ
ដទិ ដម្ាះថ្នស្ថោឧទិធរណ៍ម្ត្ូវងលឹងដងលងផលប៉ែះាល់ននការពនារដែលអាចនំាឲ្យប៉ែះាល់ែល់សិ្ទិធិរបស់្ពិរ ទិធ
ជនផងដែរ។ 

២.១.៦. សិ្ទិធិទិទួិលបានការម្បកាស្ដស្ចកតីស្ដម្រចជាស្ថធារណៈ និងោនស្ោា ងដហត្ ចាស់្ោស់្  
ម្បភពដៅកន ងចាប់ករព ជា និងចាប់អនតរជាតិ្ ៖ 

 ោម្តា១៤(១) ននកតិ្កាស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងនដោបាយ ៖ “ [...] ប៉ែ ដនត ការដចញស្ថលម្ករទំង
អស់្អំពីដរឿងម្ពហាទិណឌ  ឬរែឋបបដវណី ម្ត្ូវម្បកាស្ជាស្ថធារណៈ ដលើកដលងដត្ផលម្បដោជន៍អនីតិ្
ជនត្ម្រូវដផសងពីដនះ ឬដរឿងកតីអំពីទំិនាស់្ម្គួស្ថរ ឬអាណាពាបាលរបស់្ក ោរ។” 

 ោម្តា៣១៧ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖“ដៅកន ងម្គប់ករណីទំងអស់្ ស្ថលម្ករម្ត្ូវដត្ម្បកាស្ដៅ
ដពលស្វនាការជាស្ថធារណៈ។” 

 

 សិ្ទិធិទិទួិលបានដស្ចកតីស្ដម្រចដោយោនស្ោា ងដហត្ ចាស់្ោស់្ ដៅជាប់ជារួយនឹងសិ្ទិធិទិទួិល
បានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ និងម្ត្ូវបានររួបញ្ចូ លដៅកន ងសិ្ទិធិទិទួិលបានការម្បកាស្ស្ថលែីកាដៅ
ដពលស្វនាការជាស្ថធារណៈ។ ដោងតារបទិោឋ នអនតរជាតិ្ ពិរ ទិធជនោនសិ្ទិធិទិទួិលបាននូវស្ថលម្ករ ឬ
ស្ថលែីកាជាោយលកខណ៍អកសរកន ងរយៈដពលរួយស្រររយ ដហើយដស្ចកតីស្ដម្រចដនះម្ត្ូវោនស្ោា ងដហត្ 
ម្តឹ្រម្ត្ូវកន ងម្គប់ករណីទំងអស់្ ដែើរបឲី្យពិរ ទិធជនដនាះអន វត្តសិ្ទិធិរបស់្ លួនម្បកបដោយម្បសិ្ទិធភាពកន ងការ
ដស្នើឲ្យត្ ោការជាន់ ពស់្ពិនិត្យពីការដោទិម្បកាន់ និងការផតនាៃ ដទស្របស់្ លួនដោយដផាកដលើចាប់។37    

                                                           
36 កិចចពិភាការវាង រ.ស្.រ.ក ជារួយនឹងស្ថោឧទិធរណ៍រាជធានីភនំដពញ ឯកឧត្តរ យូ ប  នដ ង ម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍ និងដោក ប៉ែ ន 
ស្ថវា៉ែត់្ នាយកម្កឡាបញ្ា ី ដៅនងាទីិ៥ ដ រិង នា ឆន ំ២០១៤។ 

37 គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្ស ដស្ចកតីស្ដម្រចដល  ៣២០/១៩៨៨, វ ី ន្តហវង់ស្ ីស្ ទិល់នឹង ម្បដទិស្ោនរ៉ែកា (ទិស្សនៈដនះម្ត្ូវបានអន      
រ័ត្ដៅនងាទីិ២៤ ដ រីនា ឆន ំ១៩៩៣) ដៅកន ងឯកស្ថររបស់្ អ.ស្.ប ដល  GAOR, ក/៤៨/៤០ (ដល ពីរ), ទំិព័រទីិ៦៦ កថ្ន ណឌ ទីិ១២.២, 
http://bit.ly/1gfuZQw ។ 

http://bit.ly/1gfuZQw
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តួ្ដល ទីិ៧ ៖ ស្ថលែីការបស់្ស្ថោឧទិធរណ៍ 
ទិិននន័យ ោនពិរ ទិធភាព គ្មា នពិរ ទិធភាព ដស្ ើបអដងេត្

ដ ើងវញិ  

រិនែឹង 

ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 

ដត្ើត្ ោការស្ដម្រចដស្ចកតី
ោ៉ែងែូចដរតច? 

២៤០ ៨៩ ២៦ ១០ ៤ ១ ០ ០ 

* ទិិននន័យដនះដផាកដលើចំនួនពិរ ទិធជនស្រ ប (ចំនួន ២៧០ នាក់) ដែលជាប់ាក់ព័នធនឹងសំ្ណ ំ ដរឿងចំនួន ២០៤ 
ដែលបានស្ដងេត្។ 

តួ្ដល ទីិ៨ ៖ សិ្ទិធិទិទួិលបានស្ថលែីកាដោយោនស្ោា ងដហត្ ចាស់្ោស់្ 
ទិិននន័យ 

 

ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ 
ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 

ដត្ើស្ថលែីកាម្ត្ូវបានម្បកាស្ជាស្ថធារណៈដែរ
ឬដទិ? 

២០៤ ១០០ ០ ០ ០ ០ 

* ទិិននន័យដនះដផាកដលើចំនួនពិរ ទិធជនស្រ ប (ចំនួន ២៧០ នាក់) ដែលជាប់ាក់ព័នធនឹងសំ្ណ ំ ដរឿងចំនួន ២០៤ 
ដែលបានស្ដងេត្។ 

 ជាចំណ ចវជិាោនដែលស្ោគ ល់ដឃើញថ្នតួ្ដល ខ្ងដលើដនះបងាហ ញថ្ន ករណីទំងអស់្ដែលព័ត៌្ោន
អាចរកបាន គឺថ្នសិ្ទិធិទិទួិលបានដស្ចកតីស្ដម្រចជាស្ថធារណៈម្ត្ូវបានដគ្មរព។ ប៉ែ ដនត អនកស្ដងេត្ការណ៍ស្វ
នាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក ដៅដត្ស្ដងេត្ដឃើញថ្ន ដៅម្កររិនបានដោងោម្តាននចាប់ ឬភស្ត តាងដែលបាន
បងាហ ញកន ងដពលស្វនាការជំន ំជម្រះដលើបណតឹ ងឧទិធរណ៍ដៅកន ងស្ថលែីការបស់្ លួនដនាះដទិដៅកន ងករណីជា
ដម្ចើន។ ដទះបីជាស្ថោឧទិធរណ៍ត្រេល់ស្ថលម្កររបស់្ស្ថោែំបូងោ៉ែងណាកតី ក៏ស្ថោឧទិធរណ៍ម្ត្ូវដត្
ពនយល់ដៅដពលអានដស្ចកតីស្ដម្រចឲ្យចាស់្អំពីរូលដហត្ ដែលនំាឲ្យ លួនស្ដម្រចោ៉ែងែូដោន ះ។ ករណីដបប
ដនះ គឺជាការរដំោភបំានជាក់ដស្តងដៅដលើសិ្ទិធិទិទួិលបានស្ថលែីកាដោយោនស្ោា ងដហត្ ចាស់្ោស់្ 
ដហើយដហត្ ែូដចនះ ក៏ជាការបំានដលើធាត្ ផសំែ៏សំ្ខ្ន់ននសិ្ទិធិទិទួិលបាននូវការជំន ំជម្រះម្បកបដោយយ ត្តិធរ៌
ដោយត្ ោការឯករាជយ ម្ពរទំងដធវើឲ្យោនរនៃិលស្ងស័យដលើភាពឥត្លដរាៀង និងវជិាា ជីវៈរបស់្ដៅម្ករដៅ
ស្ថោឧទិធរណ៍។ ដហត្ ែូដចនះ រ.ស្.រ.ក អាចម្តឹ្រដត្ដលើកទឹិកចិត្តឲ្យដៅម្ករទំងឡាយដៅស្ថោឧទិធរណ៍
ដធវើការផ្ទល ស់្បតូរការអន វត្តន៍របស់្ លួន ដែើរបីជម្រះនូវរនៃិលស្ងស័យទំងឡាយជ ំវញិភាពឥត្លដរាៀង និងវជិាា     
ជីវៈរបស់្ដៅម្ករ។  
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២.១.៧. ឯករាជយភាព ភាពឥត្លដរាៀង និងវជិាា ជីវៈរបស់្ដៅម្ករ 
 

ម្បភពដៅកន ងចាប់ករព ជា និងចាប់អនតរជាតិ្ ៖ 

 ោម្តា១២៨ ននរែឋធរាន ញ្ា ៖“អំណាចត្ ោការជាអំណាចឯករាជយ។ អំណាចត្ ោការធានារកា   
អនាគតិ្ និងការារសិ្ទិិធដស្រភីាពរបស់្ម្បជាពលរែឋ។” 

 ោម្តា១៣២ ននរែឋធរាន ញ្ា ៖“ម្ពះរហាកសម្ត្ម្ទិង់ជាអនកធានាឯករាជយននអំណាចត្ ោការ។ ឧត្តរ
ម្កររម្បឹកាននអងគដៅម្ករជួយម្ពះរហាកសម្ត្កន ងកិចចការដនះ។” 

 ោម្តា១៤ (១) ននកតិ្កាស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងនដោបាយ ៖ “កន ងការស្ដម្រចផតនាៃ ដទស្ឧម្កិែឋ 
ដៅដលើជនណាោន ក់ និង កន ងការស្ដម្រចអំពីសិ្ទិធិ និង កាត្ពវកិចចរបស់្ជនណាោន ក់កន ងករណីោន
ការបតឹងផតល់ស្ថរី លួនម្ត្ូវោនសិ្ទិិធដស្នើស្ ំឲ្យោនការកាត់្ដស្ចកតីឲ្យបានស្រររយជាស្ថធារណៈ 
ដោយស្ថោកតីោនស្រត្ាកិចច ឯករាជយ និងរិនលដរាៀងដែលបដងេើត្ដ ើងដោយចាប់។” 

  

 សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយត្ ោការឯករាជយ និងរិនលដរាៀងគឺជាម្គឹះធំរួយននសិ្ទិធិទិទួិលបាន
ការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌។ ពិរ ទិធជនម្ត្ូវជំន ំជម្រះដោយដផាកដលើភាពស្ត្ាន រ័ត្។ សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំ
ជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ដនះ ម្ត្ូវបានគណៈកោា ធិការសិ្ទិធិរន ស្សរបស់្ អ.ស្.ប អធិបាយថ្នជា “សិ្ទិធិរួយោច់
ខ្ត្ គ្មា នករណីដលើកដលង”។38 ម្បាកែណាស់្ ម្បសិ្នដបើត្ ោការព ំឯករាជយ ឬលដរាៀង ែូដចនះ រាល់សិ្ទិធិ
ទិទួិលបានការជំន ំជម្រះែនទិៗដទិៀត្កាល យដៅជាឥត្ម្បដោជន៍។ ត្ ោការដែលទិទួិលរង និងទិទួិលឥទិធិពល
ពីម្បភពខ្ងដម្ៅព ំោនស្រត្ាភាពកន ងការបំដពញតួ្នាទីិរបស់្ លួន ដែើរបីធានាឲ្យោនការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិ
ធរ៌ដនាះដទិ។ 

 ដបើដទះជាករណី ដែលភាគីែនទិដទិៀត្អាចោនឱកាស្កន ងការនិោយដៅកាន់ដៅម្ករកន ងអំ  ងដពល
កិចចពិភាកាជាដរឿងែ៏កម្រក៏ដោយ ជាម្បការសំ្ខ្ន់ដែលថ្ន ករណីដបបដនះគួរដត្ម្ត្ូវល បបំបាត់្ដោលទំង
ស្ស្រង។  ណៈដែលទិិននន័យរបស់្ រ.ស្.រ.ក ម្បរូលបាន ព ំបងាហ ញចាស់្ោស់្ថ្ន ោនករណីណា លះោនការ
ដម្ជៀត្ដម្ជកដៅកន ងកិចចពិភាកាណារួយដនាះ ដៅម្ករម្ត្ូវដត្ធានាថ្ន ការម្បម្ពឹត្តរបស់្ លួនរិនម្ត្ូវដធវើឲ្យោន
ការយល់ដឃើញថ្នករណីដបបដនះអាចដកើត្ដ ើងដនាះដ ើយ។ 

ករណីសិ្កា ៖ ស្វនាការជំន ំជម្រះដលើសំ្ណ ំ ដរឿងរបស់្ដោក ឈកូ បណឌិ ត្39 

កាលបរដិចឆទិ ៖ នងាទីិ៣១ ដ ត្ ោ ឆន ២ំ០១៣ 

                                                           
38 គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្ស ដស្ចកីតជូនែំណឹងដល ២៦៣/១៩៨៧ ៖ អឹរ ហគន់ហាដ ស្ដែលរយី៉ែូ ត្ទិល់នឹង ម្បដទិស្ ដប៉ែរ ូ(CCPR/គ/
៤៦/ឃ/២៦៣/១៩៨៧), ច ះនងាទីិ២៨ ដ ត្ ោ ឆន ំ១៩៩២, កថ្ន ណឌ ទីិ៥.២, http://bit.ly/1h33UDx ។ 

39 រ.ស្.រ.ក, “ការវភិាគផលូវចាប់ដលើសំ្ណ ំ ដរឿងម្ពហាទិណឌ ម្បឆំងនឹងអតី្ត្អភិបាលម្ករងបាវតិ្ដោក ឈូក បណឌិ ត្ និងនាយនគរបាល
ដោក ស្ ចនាា  កន ងករណីបាញ់ម្បហារដលើករាការនីិដរាងចម្កដៅដវ ៉ែ កាលពីនងាទីិ២០ ដ ក រភៈ ឆន ំ២០១២”, (ការវភិាគដផនកចាប់), ដ វចិឆិកា 
ឆន ំ២០១៣, http://bit.ly/1dkxtgh។ 

http://bit.ly/1h33UDx
http://bit.ly/1dkxtgh


 

 

 

22 

ត្ ោការ ៖ ស្ថោឧទិធរណ៍រាជធានីភនំដពញ 

ដៅម្ករ ៖ ដោក តំាង ស្  នឡាយ (ម្បធានម្កររម្បឹកា) ដោក បលង់ សំ្ណាង និងដោក អ  ៊ុំ ស្ថរទឹិធ 

 បទិដោទិ ៖ ោម្តា ២៣៦ ននម្ករម្ពហាទិណឌ  “បទិបងេឲ្យរបួស្ដោយអដចត្នា”។ បទិដោទិដនះដធវើដ ើង
ដោយដផាកដលើការដោទិម្បកាន់ដែលថ្ន ដោក ឈូក បណឌិ ត្ បានដម្បើកំាដភលើងបាញ់ដៅដលើម្កររបាត្ ករដៅ
ដរាងចម្កកាត់្ដែរ ដៅដវ ៉ែ ស្ពត្ លីរីត្ធីត្ ដៅនងាទីិ២០ ដ ក រភៈ ឆន ំ២០១២ ដែលបានបណាត លឲ្យករាការនីិចំនួន 
៣ នាក់បានរងរបួស្ធាន់ ររួោនដឈាា ះ ដកវ នា អាយ  ១៩ ឆន ំ ប  ន ចិនាត  អាយ  ២១ ឆន ំ និង ន ត្ ស្ថ ន អាយ  
២៣ ឆន ំ។   

 ស្ថវតារ ៖ ដៅនងាទីិ១៥ ដ រីនា ឆន ំ២០១២ ម្ពះរាជអាជាញ អរស្ថោែំបូងដ ត្តស្ថវ យដរៀង បានបញ្ញា ក់ថ្ន 
ដោក ឈូក បណឌិ ត្ ដែលជាអតី្ត្អភិបាលម្ករងបាវតិ្ ម្ត្ូវបានអយយការដធវើការស្ថកសួ្រ និងបានស្ថរភាពថ្ន
 លួនបានបាញ់ស្តស្តីទំងបីនាក់ដនាះដរន ប៉ែ ដនតព ំបានបញ្ញា ក់ពីដហត្ ផលដែលនំាឲ្យោនការបាញ់ម្បហារដនាះ
ដទិ។ ដទះជាោ៉ែងដនះកតី ម្ពះរាជអាជាញ ព ំបានដស្នើឲ្យោត់្វធិានការឃ ំ លួនបដណាត ះអាស្ននដោក ឈូក បណឌិ ត្ 
ដនាះដទិ ដហើយដៅនងាទីិ១៩ ដ ធនូ ឆន ំ២០១២ ស្ថោែំបូងដ ត្តស្ថវ យដរៀងបានទិោល ក់ដោលបទិដោទិម្បកាន់
ម្បឆំងនឹងដោក ឈូក បណឌិ ត្ ដោយព ំបានផតល់ការពនយល់ណារួយចំដាះដស្ចកតីស្ដម្រចរបស់្ លួនដនាះ
ដទិ។ 

 ដៅនងាទីិ៤ ដ រីនា ឆន ំ២០១៣ បនាៃ ប់ពីស្វនាការបិទិទវ រពិោរណាដលើភស្ត តាងរយៈដពល ២ នងា ដែល
ដោក ឈូក បណឌិ ត្ បានចូលររួផងដនាះ ស្ភាដស្ ើបសួ្រននស្ថោឧទិធរណ៍បានស្ដម្រចដោទិម្បកាន់ដ ើង
វញិចំដាះដោក ឈូក បណឌិ ត្។ សំ្ណ ំ ដរឿងរបស់្ដោក ឈូក បណឌិ ត្ ម្ត្ូវបានស្ថោែំបូងដ ត្តស្ថវ យដរៀង
វនិិចឆ័យដស្ចកតីដ ើងវញិដោយកំបំាងរ  ជនជាប់ដោទិ កន ងដ រិង នា ឆន ំ២០១៣។ ដៅនងាទីិ២៥ ដ រិង នា ឆន ំ
២០១៣ ស្ថោែំបូងដ ត្តស្ថវ យដរៀងបានរកដឃើញពីពិរ ទិធភាពរបស់្ដោក ឈូក បណឌិ ត្ ពី”បទិបងេឲ្យោន
របួស្ដោយអដចត្នា” ដហើយម្ត្ូវបានត្ ោការស្ដម្រចផតនាៃ ដទស្ពនធនាគ្មររយៈដពល ១៨ ដ  និងបងាគ ប់ឲ្យ
ដោក ឈូក បណឌិ ត្ ស្ងសំ្ណងស្រ បចំនួន ៣៨ ោនដរៀល (៩.៥០០ ែ ោល រអាដររកិ) ែល់ជនរងដម្គ្មះទំង
បីនាក់។ ទំងពិរ ទិធជន និងដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវណីបានោក់ាកយបណតឹ ងឧទិធរណ៍ម្បឆំងនឹងស្ថលម្ករ។ 

 ដោក ឈូក បណឌិ ត្ ដៅដត្ព ំទន់ម្ត្ូវបានោប់ លួនដៅដ ើយដទិ។ 

 ែំដណើ រការស្វនាការ ៖ ដោក ឈូក បណឌិ ត្ បានអវត្តោនជាងាីដទិៀត្ដៅដពលស្វនាការជំន ំជម្រះដលើប
ណតឹ ងឧទិធរណ៍។ ដរធាវកីារារដោក ឈូក បណឌិ ត្ ដឈាា ះ នក វសិ្ថល បានម្បាប់ស្ថោឧទិធរណ៍ថ្ន កូនកតីរបស់្
 លួនបានែឹងអំពីស្វនាការឧទិធរណ៍ដនះ ប៉ែ ដនត ព ំបានផតល់ព័ត៌្ោនបដនារដទិៀត្អំពីកដនលងដែលដោក ឈូក 
បណឌិ ត្ កំព ងដត្ស្ាិត្ដៅដនាះដទិ។ 

 ដៅកន ងអំ  ងដពលននស្វនាការឧទិធរណ៍ ដៅម្ករបានពិនិត្យដរើលដលើអនកដែលទិទួិល  ស្ម្ត្ូវចំដាះ
ការបាញ់កំាដភលើងដែលបណាត លឲ្យជនរងដម្គ្មះរបួស្ ជាជាងទិទួិលយកភស្ត តាងោក់បនៃ កបដនារដទិៀត្ ដែល
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បងាហ ញពីអំដពើដោយដចត្នារបស់្ពិរ ទិធជន។ ស្ថកសីជាង ៥០ នាក់ម្ត្ូវបានស្ថោឧទិធរណ៍ដកាះដៅ ដែើរបីផតល់
ភស្ត តាងដៅដពលស្វនាការ។ ដៅ ណៈដែលស្ថកសីរួយចំនួនព ំបានម្បគល់ែីកាបងវិលដែើរបីបញ្ញា ក់ពីការ
ទិទួិលែីកាដកាះរបស់្ត្ ោការ ស្ថកសីជាដម្ចើនដផសងដទិៀត្រិនបានចូល លួនដែើរបីផតល់ស្កខីករាែល់ត្ ោការ
ដនាះដទិ។ ស្ថកសីដែលបានបងាហ ញ លួនដែើរបីផតល់ភស្ត តាងផ្ទៃ ល់ដៅដពលស្វនាការោនដត្ជនរងដម្គ្មះ និង     
រន្តនតីកងរាជអាវ ធហត្ាោន ក់ ម្ពរទំងរន្តនតីនគរបាលរូលោឋ នពីរនាក់ ដែលបំដពញតួ្នាទីិរបស់្ លួនដៅឯដរាង
ចម្ក ដៅដវ ៉ែ ដៅម្ពឹកនងាដែលោនការបាញ់ម្បហារ។ 

 ដៅកន ងស្វនាការជំន ំជម្រះរបស់្ស្ថោែំបូងដ ត្តស្ថវ យដរៀង ត្ ោការបានស្ថត ប់ភស្ត តាងរបស់្អន 
ម្បធាននគរបាលស្ងាេ ត់្ម្បស្ថទិ ដឈាា ះដោក   ង ងន។ ដោក   ង ងន ជាស្ថកសីរួយរបូដែលរពឹំងថ្ននឹង
ចូលររួស្វនាការ ប៉ែ ដនត កខ្នរិនបានចូលបងាហ ញ លួន។ ដទះជាោ៉ែងណាក៏ដោយ ភស្ត តាងរបស់្គ្មត់្ម្ត្ូវ
បានអានដៅស្ថោឧទិធរណ៍ ដែលបានដលើកដ ើងថ្ន ស្ថកសីបានដឃើញពិរ ទិធជនភា ងកំាដភលើងសំ្ដៅដៅដលើករា
ករ និងបានដកះនកកំាដភលើង ដហើយក៏បានដឃើញជនរងដម្គ្មះទំងដនាះែួលដៅដលើែី។ 

 ដទះបីជាដរធាវរួីយរបូរបស់្ដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវណីបានដស្នើឲ្យស្ថោឧទិធរណ៍ពិោរណាដលើការដកដម្ប
បទិដោទិម្បឆំងនឹងពិរ ទិធជនដៅជា “បទិប៉ែ នប៉ែងរន ស្សឃាត្” ដៅកន ងដស្ចកតីស្ននិោឋ នច ងដម្កាយរបស់្ លួន
ោ៉ែងណាកតី ដៅម្ករបានដម្បើដពលដវោតិ្ចតួ្ចដលើការពិោរណាដលើស្ថា នភាពដចត្នាម្បម្ពឹត្តរបស់្ពិរ ទិធជន។ 

 ដៅនងាទីិ៤ ដ វចិឆិកា ឆន ំ២០១៣ ស្ថោឧទិធរណ៍បានដចញស្ថលែីកា និងបានត្រេល់ស្ថលម្ករផតនាៃ
ដទស្ដោក ឈូក បណឌិ ត្ ពី”បទិបងេឲ្យោនរបួស្ដោយអដចត្នា"។ ម្បធានម្កររម្បឹកាជំន ំជម្រះរបស់្
ស្ថោឧទិធរណ៍ ដោកដៅម្ករ តំាង ស្  នឡាយ បានដងលងថ្ន ស្ោា ងដហត្ ដែលម្កររម្បឹកាជំន ំជម្រះស្ដម្រច
ត្រេល់ស្ថលម្ករពី”បទិបងេឲ្យោនរបួស្ដោយអដចត្នា” គឺដោយស្ថរដត្ពិរ ទិធជនព ំដែលស្ថគ ល់ជនរងដម្គ្មះ
ទំងដនាះដទិ ដហើយក៏ព ំធាល ប់ោនទំិនាស់្ជារួយគ្មន ពីរ នរកដែរ។ ដទះជាោ៉ែងណាក៏ដោយ ករណីដនះម្ត្ូវ
បានដគដជឿជាក់ោ៉ែងទូិលំទូិោយថ្ន បទិដោទិម្បឆំងនឹងពិរ ទិធជនព ំឆល ះបញ្ញច ំងអំពីភាពធាន់ធារននអំដពើបាញ់
ម្បហារ ដហើយភាពស្ថៃ ក់ដស្ៃើរកន ងការដោទិម្បកាន់ឲ្យបានម្តឹ្រម្ត្ូវ ម្ពរទំងការ កខ្នជាបនតបនាៃ ប់កន ងការ
ោប់ លួនពិរ ទិធជនបងាហ ញពីភាពលដរាៀងរបស់្អាជាញ ធរ ដៅដពលដែលដោះស្ស្ថយដលើករណីរបស់្អនកដែលោន
ទំិនាក់ទំិនងជិត្ស្និទិធជារួយនឹងរោឋ ភិបាល។ 

 វាក៏ជាម្បការសំ្ខ្ន់ែូចគ្មន ផងដែរស្ម្ោប់ដៅម្ករកន ងការបងាហ ញពីដករ តិ៍ដឈាា ះែ៏លាកន ងដពលបំដពញវជិាា
ជីវៈរបស់្ លួនដៅម្គប់ស្វនាការទំងអស់្ ម្បសិ្នជាត្ ោការចង់ឲ្យដករ តិ៍ដឈាា ះដនះោនភាពម្បដស្ើរដ ើង
ចំដាះការតារោនរបស់្អនកស្ដងេត្ការណ៍ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្។ ជាដរឿងគួរឲ្យដស្ថកស្ថត យ ករណីដែលដៅ
ម្ករដឆលើយទូិរស្ពៃ (ចំនួន ២%) និងោកដចញពីបនៃប់ស្វនាការកន ងដពលជំន ំជម្រះ (ចំនួន ១១%) ហាក់ែូចជាព ំ
ោនជួយឲ្យវជិាា ជីវៈ ឬឯករាជយភាពរបស់្ត្ ោការបានម្បដស្ើរដនាះដទិ។  
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តួ្ដល ទីិ៩ ៖ ភាពឥត្លដរាៀង និងវជិាា ជីវៈរបស់្ដៅម្ករ 
ទិិននន័យ ោន គ្មា ន 

ចំនួន % ចំនួន % 

ដត្ើដៅម្ករោនបងាហ ញអាកបបកិរោិបំភិត្បំភ័យែល់ភាគីណា
រួយដែរឬដទិ? 

១ ០,៥ ២០៣ ៩៩,៥ 

ដត្ើដៅម្ករោកដចញពីបនៃប់ស្វនាការដៅដពលជំន ំជម្រះដែរ
ឬដទិ?  

២២ ១១ ១៨២ ៩០ 

ដត្ើដៅម្ករដឆលើយត្បទូិរស្ពៃដៅដពលជំន ំជម្រះដែរឬដទិ? ៤ ២ ២០០ ៩៨ 

 

២.១.៨. ស្វនាការទក់ទិិននឹងអនីតិ្ជន 
 

ម្បភពតារចាប់ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ៖ 

 ោម្តា១៤(១) ននកតិ្កាស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងនដោបាយ ៖ "ស្ថរព័ត៌្ោន និងស្ថធារណជន
អាចរិនឲ្យចូលររួទំងស្ស្រង ឬដផនក លះននស្វនាការ [...] ដៅដពលផលម្បដោជន៍ននជីវតិ្ឯកជន
របស់្គូភាគីត្ម្រូវឲ្យដធវើែូដចនះ [...] ប៉ែ ដនតការដចញស្ថលម្ករទំងអស់្អំពីដរឿងម្ពហាទិណឌ  ឬបណតឹ ង
តារផលូ វចាប់ម្ត្ូវម្បកាស្ជាស្ថធារណៈដលើកដលងដត្ផលម្បដោជន៍អនីតិ្ជនត្ម្រូវដផសងពីដនះ ឬ
នីតិ្វធីិដរឿងកតីននទំិនាស់្ម្គួស្ថរ ឬអាណាពាបាលរបស់្ក ោរ។" 

 ោម្តា៤០(២)( )(VII) ននអន ស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធក ោរ ៖ "រែឋភាគីម្ត្ូវធានា ជាពិដស្ស្ថ្ន... [ក ោរ
ទិទួិល] បាននូវការដគ្មរពោ៉ែងដពញដលញនូវសិ្ទិិធននជីវតិ្ឯកជនរបស់្ក ោរ ដៅកន ងម្គប់ែំណាក់
កាលនននីតិ្វធីិ។" 

 ោម្តា១០០ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖ "កាលណាប គគលដែលម្ត្ូវបានឃាត់្ លួនជាអនីតិ្ជន រន្តនតី
នគរបាលយ ត្តិធរ៌ម្ត្ូវជូនព័ត៌្ោនតារម្គប់រដធាបាយែល់ឪព កោត យ ែល់អនកតំ្ណាងស្ស្ប
ចាប់ ឬែល់អនកទិទួិលភារកិចចដលើអនីតិ្ជនដនះ។” 

 ោម្តា២១២ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ  ៖ "អនីតិ្ជនអាយ តិ្ចជាង ១៤ ឆន ំ រិនអាចម្ត្ូវឃ ំ លួ ន            ប
ដណាត ះអាស្ននដទិ។ ដៅម្ករដស្ ើបសួ្រអាចស្ដម្រចម្បគល់អនីតិ្ជនឲ្យឪព កោត យ អនកអាណា
ពាបាល ឬកន ងករណីគ្មា នអនកអាណាពាបាល ម្ត្ូវម្បគល់ដៅរជឈរណឌ លអប់រដំងរកាបដណាត ះ
អាស្នន រង់ោំដស្ចកតីស្ដម្រចរបស់្ត្ ោការ។" 

 ោម្តា៣៩ ននម្ករម្ពហាទិណឌ  ៖“អនីតិ្ជនដែលម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្ ជាករាវត្ា ននវធិានការតារោន 
វធិានការអប់រ ំ វធិានការការារ និងវធិានការឧបត្ារភ។ ប៉ែ ដនតត្ ោការអាចម្បកាស្ទិណឌ ករាម្ពហា
ទិណឌ ដៅដលើអនីតិ្ជនអាយ ោប់ពី ១៤ (ែប់បួន) ឆន ំដ ើងដៅ ម្បសិ្នដបើកាលៈដទិស្ៈននបទិដលាើស្ 
ឬប គគលិកលកខណៈរបស់្អនីតិ្ជនដនាះត្ម្រូវ។” 

 ោម្តា៤០ ននម្ករម្ពហាទិណឌ  ៖“វធិានការតារោន វធិានការអប់រ ំ វធិានការការារ និងវធិានការ
ឧបត្ារភោនែូចត្ដៅ៖ 
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១. ការម្បគល់អនីតិ្ជនឱយដៅឪព កោត យ អាណាពាបាល ប គគលដែលដងរកាអនីតិ្ជនដនាះ ឬ
ប គគលណាដផសងដទិៀត្ ម្បសិ្នដបើប គគលដនាះស្កេិស្រនឹងោនទំិន កចិត្ត។ 
២. ការម្បគល់អនីតិ្ជនឱយដៅដស្វាស្ថធារណៈ ដែលស្ម្ោប់ទិទួិលបនៃ កអនីតិ្ជន។ 
៣. ការម្បគល់អនីតិ្ជនឱយដៅអងគការឯកជន ដែលោននីតិ្ស្របទកន ងការទិទួិលអនីតិ្ជន។ 
៤. ការម្បគល់អនីតិ្ជនឱយដៅរនៃីរដពទិយ ឬស្ថា ប័នឯកដទិស្។ 
៥. ការោក់អនីតិ្ជនឱយស្ាិត្ដៅដម្ការការការាររបស់្ត្ ោការ។” 

 ោម្តា៤០ (៤) ននអន ស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិធិក ោរ ៖“ដម្ៅពីការរកាដៅកន ងរនៃីរអប់រ ំោនបញ្ាត្តិម្គប់ម្គង
ជាដម្ចើនដទិៀត្ ែូចជាការដងទំ ការត្ដម្រត្ម្រង់ និងការពិនិត្យម្គប់ម្គង ការផតល់រតិ្ទូិនាា ន ការ
ស្ថកលបង ការោក់ឲ្យរស់្ដៅតារម្គួស្ថរ ករាវធីិអប់រទូំិដៅ និងអប់រវំជិាា ជីវៈ ម្ពរទំងែំដណាះ
ស្ស្ថយដផសងដទិៀត្ដែលអាចដម្បើម្បាស់្បាន ដែើរបីធានាថ្នក ោរម្ត្ូវបានទិទួិលការដងទំរួយស្រ
ស្ស្បជារួយនឹងផ្ទស្ កភាពរបស់្ លួន ដហើយដែលស្ ីកម្រិត្គ្មន នឹងស្ថា នភាពរបស់្ក ោរផង និង
ទិរាន់ននបទិដលាើស្ដនាះផង។” 

 

អនីតិ្ជនទំងឡាយដែលម្ត្ូវបានដោទិម្បកាន់ថ្នបានម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្ ោនសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំ
ជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ទំងអស់្ដែលអន វត្តចំដាះនីតិ្ជនដែរ ម្ពរទំងទិទួិលបានកិចចការារបដនារដោយស្ថរ
ការពិនិត្យដរើលអាយ  ភាពោស់្ទិ ំ និងការវវិឌ្ឍន៍ដផនកស្តិ្បញ្ញា ។ ក.អ.ស្.ព.ន និងអន ស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធក ោរ 
(“អ.ស្.ក”) ដែលចាប់អនតរជាតិ្ទំងពីរដនះចូលជាធរោនដៅករព ជាកាលពីឆន ំ១៩៩២ ដចងពីបទិបបញ្ាត្តិជាក់
ោក់រួយចំនួនស្ម្ោប់ការម្បម្ពឹត្តចំដាះអនីតិ្ជនដៅកន ងនីតិ្វធីិយ ត្តិធរ៌ម្ពហាទិណឌ  និងម្ត្ូវបានគំ្មម្ទិដោយ
វធិាន និងដស្ចកតីដណនំាជាអនតរជាតិ្រួយចំនួនដទិៀត្។ ោម្តា ៣១ និងោម្តា ៤៨ ននរែឋធរាន ញ្ាបានទិទួិល
ស្ថគ ល់ោ៉ែងចាស់្នូវ អ.ស្.ក និងធានាថ្នរែឋម្ត្ូវការារសិ្ទិិធក ោរស្ស្បដពល ដែលម្កប ័ណឌ គតិ្យ ត្តក៏     
បានបដងេើត្បទិបបញ្ាត្តិ ស្ម្ោប់ការអន វត្តន៍ោច់ដោយដ កចំដាះអនីតិ្ជនដៅកន ងដផនកសំ្ខ្ន់ៗរួយចំនួន
ផងដែរ។ 

 ដៅកន ងអំ  ងដពលននរបាយការណ៍ កន ងចំដណារពិរ ទិធជនស្រ បចំនួន ២៧០ ដៅកន ងសំ្ណ ំ ដរឿងទំង
អស់្ដែលបានស្ដងេត្ ពិរ ទិធជនចំនួន ៨ នាក់ជាអនីតិ្ជនដៅដពលម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្។ កន ងចំដណារ ៨ នាក់ដនះ 
ោនពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជនចំនួន ៦ នាក់ោនអាយ ចដនាល ះពី ១៦ ឆន ំ ដៅ ១៧ ឆន ំ ដៅដពលម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្ និង
ោនអាយ ដម្ការ ១៤ ឆន ំោន ក់។40  

 ដៅដពលដែលបងាគ ប់ ឬស្ដម្រចោក់ដទស្ដលើអនីតិ្ជន ដែលម្ត្ូវបានរកដឃើញថ្នបានម្បម្ពឹត្តបទិ
ដលាើស្បំាននឹងចាប់ម្ពហាទិណឌ  ដៅម្ករម្ត្ូវពិោរណាដៅដលើឧត្តរម្បដោជន៍របស់្ក ោរជាអាទិិភាព។41 

ការអន វត្តន៍ដទស្ពនធនាគ្មរដលើអនីតិ្ជនម្ត្ូវដត្ពិោរណាជាវធិានការច ងដម្កាយបងាស់្ដែលម្ត្ូវអន វត្តដត្កន ង

                                                           
40 ដៅកន ងសំ្ណ ំ ដរឿងដែលោនពិរ ទិធជនអាយ ដម្ការ ១៤ ឆន ំ ដៅដពលម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្ ដៅម្ករបានដលើកដលងបទិដោទិដលើអនីតិ្ជន។  

41 ោម្តា២(១) ននអន ស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិធិក ោរ។ សូ្រដរើលផងដែរនូវគណៈកោា ធិការស្តីពីសិ្ទិធិក ោរ, ដស្ចកតីអធិបាយទូិដៅដល ១០ ៖ សិ្ទិធិ
ក ោរដៅកន ងយ ត្តិធរ៌អនីតិ្ជន, កថ្ន ណឌ ទីិ១០ និងទីិ៧១, http://bit.ly/1fbEoKP ។ 

http://bit.ly/1fbEoKP
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ករណីពិដស្ស្ប៉ែ ដណាណ ះ។42 ចាប់ជាតិ្ក៏កំណត់្អំពីវធិានជាជដម្រើស្ដផសងដទិៀត្ដម្ៅពីការអន វត្តន៍ដទស្ពនធនា
គ្មរផងដែរ។43 ដទះជាោ៉ែងដនះកតី ការម្ពួយបាររភចរបងគឺដោយដហត្ ថ្ន ករណីចំនួន ៥ (បទិឧម្កិែឋចំនួន ៤ 
និងបទិរជឈិរចំនួន ១) កន ងចំដណារពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជនទំង ៨ នាក់ ម្ត្ូវបានដៅម្ករស្ដម្រចោក់ដទស្ពនធ
នាគ្មរ។ ោនដត្ករណីដត្ ២ ប៉ែ ដណាណ ះ (បទិឧម្កិែឋចំនួន ១ និងបទិរជឈិរចំនួន ១) ដែលពិរ ទិធជនម្ត្ូវបានស្ថោ
ឧទិធរណ៍ដលើកដលងបទិដោទិ និងករណី ១ ដទិៀត្ (បទិឧម្កិែឋ) ដទស្របស់្ពិរ ទិធជនដែលជាអនីតិ្ជនដនាះម្ត្ូវ
បានបនធូរបនាយ និងពយួរការអន វត្តន៍។ តួ្ដល ដនះ ជាការគួរឲ្យម្ពួយបាររភ និងការអន វត្តន៍ោនលកខណៈ  ស្
ដបលកពីចាប់ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ដែលបញ្ាត្តថ្ន ការោក់ដទស្ពនធនាគ្មរដលើអនីតិ្ជន ម្ត្ូវដត្ដម្បើម្បាស់្ជាវធិាន
ច ងដម្កាយដត្ប៉ែ ដណាណ ះ។ វាជាការគួរឲ្យម្ពួយបាររភដែលថ្ន ត្ ោការព ំទន់ដម្បើម្បាស់្ជដម្រើស្ដផសងដទិៀត្ដម្ៅ
ពីការផតនាៃ ដទស្ពនធនាគ្មរ ែូចដែលបានចងា លបងាហ ញដៅកន ងោម្តា ៤០ ននម្ករម្ពហាទិណឌ  ែូចជា ការ
ម្បគល់អនីតិ្ជនឲ្យដៅដស្វាស្ថធារណៈដែលស្ម្ោប់ទិទួិលបនៃ កអនីតិ្ជន ឬ ឲ្យដៅអងគការឯកជនដែលោន
នីតិ្ស្របទកន ងការទិទួិលអនីតិ្ជន ឬ ឲ្យដៅរនៃីរដពទិយ ឬ ស្ថា ប័នឯកដទិស្។ 

 ជនរងដម្គ្មះដែលជាអនីតិ្ជន ឬ ភាពឯកជនរបស់្ពិរ ទិធជនដែលជាអនីតិ្ជន អាចម្ត្ូវបានការារ
បដនារដទិៀត្ តាររយៈការដម្បើម្បាស់្ឧបករណ៍ដផសងៗ ែូចជា ម្បព័នធឆលងដឆលើយតារដ សវដីែអូ ដែលម្ត្ូវបាន       
តំ្ដ ើងដៅស្ថោឧទិធរណ៍ោប់តំាងពីដ រករា ឆន ំ២០១៣។ ដទះជាោ៉ែងដនះកតី អនកស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការ
របស់្ រ.ស្.រ.ក បានកត់្ស្ោគ ល់ដឃើញថ្ន ម្បព័នធឆលងដឆលើយតារដ សវដីែអូដនះព ំដែលម្ត្ូវបានដម្បើម្បាស់្ឲ្យ
បានដជាគជ័យដនាះដទិ។ ោនករណីដត្រួយគត់្ ដែលត្ ោការបានស្ដម្រចដម្បើម្បាស់្ម្បព័នធឆលងដឆលើយតារដ ស
វដីែអូ ប៉ែ ដនតការដម្បើម្បាស់្ដនះម្ត្ូវបានបរាជ័យដៅវញិ ដោយស្ថរដត្បញ្ញហ ភាា ប់ទំិនាក់ទំិនងដផនកបដចចកដទិស្។ 

 ដៅកន ងអំ  ងដពលននការពិភាកាជារួយនឹងម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍44 ដោកម្បធានគូស្បញ្ញា ក់ថ្ន 
ការផតនាៃ ដទស្ដលើអនីតិ្ជន ស្ថោឧទិធរណ៍ម្ត្ូវពិោរណាងលឹងដងលងជាខ្ល ំងដលើកាលៈដទិស្ៈននបទិដលាើស្ និង
ប គគលិកលកខណៈននជនដលាើស្ ពីដម្ាះថ្នស្ថោឧទិធរណ៍អាចនឹងទិទួិលរងនូវស្ោព ធពីរជឈោឋ នខ្ងដម្ៅ 
អាស្ស័្យដហត្ ដនះដហើយ ស្ថោឧទិធរណ៍ម្ត្ូវគិត្គូរពីស្ណាត ប់ធាន ប់ស្ថធារណៈ ភាពធាន់ធារននបទិដលាើស្ និង
ការទិទួិលយកបានរបស់្ស្ងគរកន ងករណីោក់ដទស្ឲ្យដៅដម្ៅពនធនាគ្មរ។ ដត្ដទះជាោ៉ែងណាក៏ដោយ 
ដោកម្បធានស្ងេត់្ធាន់ថ្ន ស្ថោឧទិធរណ៍បាន ដហើយនិងកំព ងដត្ពាោរយកចិត្តទិ កោក់ដលើការអន វត្តន៍
ដគ្មលការណ៍ននការបដងវរពីដទស្ពនធនាគ្មរឲ្យអស់្លទិធភាព ពីដម្ាះថ្នកនលងរកដនះ ស្ថោឧទិធរណ៍បាន
ស្ហការជារួយនឹងអងគការយូនីដស្ស្ (UNICEF) កន ងការដលើកករពស់្សិ្ទិធិអនីតិ្ជន និងការស្ថត រនីតិ្ស្របទ។ 

                                                           
42 ោម្តា៣៧( ) ននអន ស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិធិក ោរ។ 

43 ោម្តា២៩ និងោម្តា៤០ ននម្ករម្ពហាទិណឌ ។ 

44 កិចចពិភាការវាង រ.ស្.រ.ក ជារួយនឹងស្ថោឧទិធរណ៍រាជធានីភនំដពញ ឯកឧត្តរ យូ ប  នដ ង ម្បធានស្ថោឧទិធរណ៍ និងដោក ប៉ែ ន 
ស្ថវា៉ែត់្ នាយកម្កឡាបញ្ា ី ដៅនងាទីិ៥ ដ រិង នា ឆន ំ២០១៤។ 
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២.២. សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការជំន ំជម្មះង្ោយយ ត្តីធមដ៌ែលម្ត្ូវបានង្ោរព 

 ស្ស្បដពលដែលស្ករាភាពស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក កត់្ស្ោគ ល់នូវការអន វត្តន៍ ដែល
ជាការគំរារកំដហង និងជាការរារាងំែល់សិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ែូចដែលបានដរៀបរាប់
ខ្ងដលើដនះ រ.ស្.រ.ក ក៏រកីរាយ និងគួរឲ្យដលើកទឹិកចិត្តផងដែរដែលស្ដងេត្ដឃើញថ្ន ធាត្ ផសំជាក់ោក់រួយ
ចំនួនននសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ម្ត្ូវបានដគ្មរព និងអន វត្តបានោ៉ែងម្បដស្ើរដៅស្ថោ
ឧទិធរណ៍។ 

២.២.១. សិ្ទិធិោនដពលដវោ និងរដធាបាយម្គប់ម្គ្មន់កន ងការដរៀបចំការារកតី 
 ប គគលណា ដែលម្បឈរនឹងការដោទិម្បកាន់ពីបទិដលាើស្ម្ពហាទិណឌ គួរដត្ម្ត្ូវបានផតល់ដពលដវោ និង
រដធាបាយម្គប់ម្គ្មន់ដែើរបីដម្ត្ៀរការារ លួនចំដាះបទិដោទិម្បកាន់ទំងដនាះ។ រយៈដពលដែលថ្ន “ម្គប់
ម្គ្មន់” អាស្ស័្យដលើម្បដភទិ និងភាពស្ា គស្ថា ញននបទិដោទិម្បកាន់ ចំនួនននបទិដោទិម្បកាន់ និងម្បដភទិនន      
ភស្ត តាងកន ងចំដណារកតាត ែនទិៗដផសងដទិៀត្។ រដធាបាយោំបាច់កន ងការដរៀបចំការារ លួនរាប់បញ្ចូ លទំង
ការទិទួិលបាននូវឯកស្ថរ និងភស្ត តាងនានាននសំ្ណ ំ ដរឿង ែូដចនះជនជាប់ដោទិែឹងពីបទិដោទិម្បកាន់រកដលើ
 លួនបានដពលដលញ ដហើយជនជាប់ដោទិអាចោនលទិធភាពផតល់ព័ត៌្ោនដពលដលញែល់ដរធាវរីបស់្ លួន។ 
ដៅែំណាក់កាលបណតឹ ងឧទិធរណ៍ ម្បការដនះក៏ោនន័យថ្ន ពិរ ទិធជនគួរដត្ោនសិ្ទិធិកន ងការទិទួិលបាននូវដស្ច
កតីស្ដម្រចជាោយលកខណ៍អកសរ និងដស្ចកតីងត្ចរលងននស្វនាការទំងរូល ដែើរបីដរៀបចំការារកតីរបស់្ លួន
ដៅែំណាក់កាលបណតឹ ងឧទិធរណ៍។ 

 សិ្ទិធិោនដពលដវោ និងរដធាបាយម្គប់ម្គ្មន់កន ងការដរៀបចំការារកតី ម្ត្ូវបានធានាដោយោម្តា ១៤
(៣) នន ក.អ.ស្.ព.ន45 និងោម្តា ៤៨ ោម្តា ៩៨ ោម្តា ១៤៥ ោម្តា ២៥៩ និងោម្តា ៣១៩ ននម្ករនីតិ្វធីិ
ម្ពហាទិណឌ ។ 

 ដៅកន ងអំ  ងដពលននរបាយការណ៍ ព ំោនករណីណារួយដែលបានស្ដងេត្ បងាហ ញថ្ន ដរធាវកីារារ
ពិរ ទិធជនម្ត្ូវបានោត់្តំាងដៅចំនងាជំន ំជម្រះបណតឹ ងឧទិធរណ៍ ឬ ពិរ ទិធជនដលើកដ ើងអំពីបញ្ញហ ននដពលដវោ និង
រដធាបាយម្គប់ម្គ្មន់ស្ម្ោប់ដរៀបចំការារកតីដនាះដទិ។ 

២.២.២. សិ្ទិធិរិនម្ត្វូបានបងខិត្បងខំឲ្យស្ថរភាពពីពិរ ទិធភាព 
 សិ្ទិធិរិនម្ត្ូវបានបងខិត្បងខំឲ្យស្ថរភាពពីពិរ ទិធភាពដនះម្ត្ូវបានការារតារោម្តា ១៤(៣)(ឆ) នន ក.អ.ស្
.ព.ន46 និងោម្តា ៣៨ ននរែឋធរាន ញ្ា។  សិ្ទិធិរិនម្ត្ូវបានបងខិត្បងខំឲ្យស្ថរភាពពីពិរ ទិធភាពររួបញ្ចូ លការហារ
ឃាត់្ោច់ខ្ត្នូវការដធវើទរ ណករា និងអំដពើដឃារដៅ អរន ស្សធរ៌ ឬបនាៃ បបដនាា ក ឬោក់ទិណឌ ករា។ ចំណ ច
                                                           
45 ោម្តា១៤(៣)( ) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ ៖ “កន ងការស្ដម្រចដស្ចកតីដោទិម្បកាន់ពីបទិម្ពហា
ទិណឌ ណារួយម្បឆំងរកដលើ លួ ន ជនម្គប់របូោនសិ្ទិធិទិទួិលបាននូវដពលដវោ និងស្ោភ រៈរបូវន័តម្គប់ម្គ្មន់ ស្ម្ោប់ដរៀបចំការារ លួន និង
ដឆលើយឆលងជារួយដរធាវដីែលដម្ជើស្ដរ ើស្ដោយ លួនឯង។” 
46 ោម្តា១៤(៣)(ឆ) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ ៖ “កន ងការស្ដម្រចដស្ចកតីដោទិម្បកាន់ពីបទិម្ពហា
ទិណឌ ណារួយម្បឆំងរកដលើ លួ ន ជនម្គប់របូរិនម្ត្ូវបានបងខិត្បងខំឲ្យដឆលើយោក់កំហ ស្ដលើ លួ នឯង ឬស្ថរភាពថ្នោនពិរ ទិធ។" 
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ដនះគឺោនន័យថ្ន អាជាញ ធរដស្ ើបស្ដងេត្ ឬត្ ោការព ំម្ត្ូវដធវើការគ្មបស្ងេត់្ផលូវចិត្ត ឬផលូវកាយ ដទះដោយផ្ទៃ ល់ 
ឬដោយម្បដោលដៅដលើជនជាប់ដោទិ ឬពិរ ទិធជន ដែើរបីទិទួិលបានចដរលើយស្ថរភាពពីពិរ ទិធភាពដនាះដ ើយ។ 

 ព ំោនករណីណារួយដែលបានស្ដងេត្ដៅកន ងអំ  ងដពលននរបាយការណ៍ បានបងាហ ញថ្ន ពិរ ទិធជន
ម្ត្ូវបានសួ្រចដរលើយដោយគ្មា នដរធាវកីារារដនាះដទិ។ ដទះជាោ៉ែងដនះកតី ទិិននន័យដែលម្បរូលបានដៅដត្
បងាហ ញថ្ន ោនករណីចំនួន ៧ ដែលពិរ ទិធជនដលើកដ ើងថ្ន ោនការដម្បើម្បាស់្ការគំរារកំដហងដែើរបីបងខំ លួនឲ្យ
ដឆលើយស្ថរភាពចំដាះបទិដលាើស្ដែលបានដោទិម្បកាន់ និងោនចំនួន ១១ ករណី ដែលពិរ ទិធជនដលើកដ ើងថ្ន 
ោនការដម្បើម្បាស់្អំដពើហិងា ឬ ទរ ណករាដែើរបីបងខំ លួនឲ្យដឆលើយស្ថរភាពចំដាះបទិដលាើស្ដែលបានដោទិ
ម្បកាន់រកដលើ លួន។ 

 ស្ស្បដពលដែលោនភាពវជិាោនដោយដឃើញថ្ន ករណីភាគដម្ចើនព ំោនអវីដែលអាចដជឿបានថ្ន សិ្ទិធិ
របស់្ពិរ ទិធជនដៅកន ងែំណាក់កាលសួ្រចដរលើយម្ត្ូវបានដម្បើម្បាស់្ហិងា ឬទរ ណករាដនាះដទិ ដហើយោនដត្  ១
ករណីគត់្ដែលហាក់គួរឲ្យស្ងស័យ។ ដៅ ណៈដែលោនករណីែ៏តិ្ចតួ្ចប៉ែ ដណាណ ះ ដែលចងា លបងាហ ញអំពីការ
បងខិត្បងខំដលើផលូវចិត្ត និងផលូវកាយ ដហត្ ែូដចនះ ជាម្បការគួរឲ្យកត់្ស្ោគ ល់ផងដែរដែលថ្ន ស្ថោឧទិធរណ៍ម្ត្ូវដធវើ
ការដស្ ើបអដងេត្ឲ្យបានហាត់្ចត់្។ ម្បសិ្នជាការអះអាងអំពីការបងខិត្បងខំដបបដនះោនភស្ត តាងបងាហ ញចាស់្
បនាៃ ប់ពីការដស្ ើបអដងេត្ពិត្ដរនដនាះ ដៅម្ករម្ត្ូវោនកាត្ពវកិចចតារផលូវចាប់កន ងការស្ដម្រចម្ោនដោលភស្ត 
តាងដែលជាការស្ថរភាពរដបៀបដនះ។  ណៈដែលបញ្ញហ ដនះគួរដត្ម្ត្ូវបានដោះស្ស្ថយដៅកន ងែំណាក់កាល
នននីតិ្វធីិដស្ ើបសួ្រ ដៅម្ករជំន ំជម្រះក៏ម្ត្ូវោនការម្បរងម្បយ័ត្នជាប់ជានិចច និងម្ត្ូវធានាថ្ន រាល់ការអះអាង
អំពីការបងខិត្បងខំទំងឡាយ ដែលព ំទន់បានដោះស្ស្ថយដៅកន ងែំណាក់កាលរ នដពលជំន ំជម្រះននសំ្ណ ំ
ដរឿងណារួយម្ត្ូវដត្ដបើកការដស្ ើបអដងេត្ឲ្យបានលាិត្លាន់ រ នដពលស្ដម្រចដធវើការជំន ំជម្រះបនតដៅរ  ដទិៀត្។ 

២.២.៣. ការហារឃាត់្ចំដាះការវនិិចឆ័យដទស្ពីរែងចំដាះបទិដលាើស្ែដែល 
 ការជំន ំជម្រះដទិវែងចំដាះបទិដលាើស្ែដែល ឬដគ្មលការណ៍អាជាញ អស់្ជំន ំ  (ដាលគឺថ្ន “បានវនិិចឆ័យរចួ
ដហើយ”) សំ្ដៅដលើសិ្ទិធិរបស់្ប គគលដែលម្ត្ូវបានការាររិនឲ្យោនការជំន ំជម្រះដលើស្ពីរតងចំដាះអំដពើ ឬ
បទិដលាើស្ែដែល។ ករណីដនះកំណត់្ថ្នដស្ចកតីស្ដម្រចច ងដម្កាយរបស់្ត្ ោការ ដទះបីជាការដលើកដលង ឬ
ការផតនាៃ ដទស្ជនជាប់ដោទិកតី នឹងកាល យជារបំាងហារចំដាះការដោទិម្បកាន់បដនារដងរដទិៀត្ដៅដលើអំដពើ 
ដលើាស្ដនាះ។ ោនអត្ាម្បដោជន៍ជាដម្ចើនស្ម្ោប់ទំងប គគលជាជនជាប់ដោទិ និងស្ងគរជាររួ កន ងការទិទួិល
យកដស្ចកតីស្ដម្រចច ងដម្កាយដនះ ររួទំងការបងាេ រនូវភាព ាះខ្ា យធនធានដផនកចាប់ ដៅដពលដែលដស្ចកតី
ស្ដម្រចម្ត្ូវបានដធវើរចួរាល់ដហើយដនាះ។ 
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 ការហារឃាត់្ចំដាះការវនិិចឆ័យដទស្ពីរែងចំដាះបទិដលាើស្ែដែល ោនបញ្ាត្តដៅកន ងោម្តា ១៤ 
(៧) នន ក.អ.ស្.ព.ន47 ោម្តា ២៣ ននម្ករម្ពហាទិណឌ  និងោម្តា ១២ ននម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ។ 

 ជាចំណ ចែ៏វជិាោនដែលស្ដងេត្ដឃើញថ្ន ព ំោនករណីណារួយដែលបានស្ដងេត្ បានបងាហ ញថ្ន ពិរ ទិធ
ជនម្ត្ូវបានជំន ំជម្រះ និងវនិិចឆ័យដទស្ចំដាះបទិដលាើស្ែដែលដនាះដទិ។  

២.២.៤. ការហារឃាត់្ម្បឆំងនឹងការអន វត្តន៍អាន ភាពម្បតិ្ស្ករាននចាប់ម្ពហាទិណឌ  
 ដគ្មលការណ៍ជារូលោឋ នននចាប់ម្ពហាទិណឌ  គឺថ្នព ំោនជនណាោន ក់ម្ត្ូវបានរកដឃើញពីពិរ ទិធភាពនន
បទិដលាើស្ម្ពហាទិណឌ ចំដាះអំដពើ ឬការ កខ្ន ដែលរិនបានបដងេើត្ជាបទិដលាើស្ម្ពហាទិណឌ ដៅដពលដែល
អំដពើ ឬការ កខ្នដនាះបានដកើត្ដ ើងដ ើយ។ ស្ស្ដែៀងគ្មន ដនះ ដទស្ធាន់ជាងរិនអាចអន វត្តដម្ៅដត្ពីដទស្ 
ដែលម្ត្ូវអន វត្តដៅដពលដែលបទិដលាើស្ម្ពហាទិណឌ ដនាះម្ត្ូវបានម្បម្ពឹត្តដ ើយ។ 

 ការហារឃាត់្ម្បឆំងនឹងការអន វត្តន៍អាន ភាពម្បតិ្ស្ករាននចាប់ម្ពហាទិណឌ  ម្ត្ូវបានធានាតាររយៈ
ោម្តា ១៥ នន ក.អ.ស្.ព.ន ម្ពរទំងោម្តា ៣ និងោម្តា ១០ ននម្ករម្ពហាទិណឌ ។ 

 ព ំោនករណីណារួយដែលបានស្ដងេត្ ដែលថ្នចាប់ដែលដោទិម្បកាន់ដលើពិរ ទិធជនណារួយព ំោន
អាន ភាពអន វត្តដៅដពលដែលបទិដលាើស្ដនាះបានដកើត្ដ ើងដនាះដទិ។ 

 

  

                                                           
47 ោម្តា១៤(៧) ននកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិធិពលរែឋ និងសិ្ទិធិនដោបាយ ៖ “គ្មា នជនណាោន ក់ម្ត្ូវយករកដោទិម្បកាន់ ឬយករក
ផតនាៃ ដទស្ស្ថជាងាីដ ើងវញិចំដាះបទិដលាើស្ ដែលបានផតនាៃ ដទស្ជាស្ថា ពរ ឬបានដលើកដលងដទស្ស្ស្បតារចាប់ និងនីតិ្វធីិម្ពហា
ទិណឌ របស់្រែឋនីរួយៗរចួដហើយ។” 
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៣. ង្សចក្តីសននិោា ន និងអន សាសន ៍
 ទិិននន័យដែលម្បរូលបានដៅកន ងអំ  ងដពលននការអន វត្តន៍គដម្ោង គូស្បញ្ញា ក់នូវត្ម្រូវការកន ងការដធវើ
កំដណទិម្រង់ដលើចំណ ចរួយចំនួន។ ស្ស្បដពលដែលស្ថោឧទិធរណ៍ ជាទូិដៅម្បកាន់ខ្ា ប់នូវនីតិ្វធីិរួយចំនួន 
ដែលសំ្ដៅែល់ការធានានូវការដគ្មរពសិ្ទិធិទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ បញ្ញហ ដែលគួរឲ្យម្ពួយ
បាររភគឺដលើបញ្ញហ ជាស្ថរធាត្ ។ 

 ដម្ៅពីការម្ពួយបាររភជាទូិដៅទក់ទិិននឹងកងវះឯករាជយភាពរបស់្ត្ ោការដៅករព ជា បញ្ញហ សំ្ខ្ន់
បំផ ត្ដែលម្ត្ូវដោះស្ស្ថយជាអាទិិភាព ររួោនកងវះខ្ត្ការបិទិផាយការជូនែំណឹងអំពីស្វនាការជំន ំជម្រះ
ជាស្ថធារណៈ ចំណ ច វះខ្ត្របស់្ដៅម្ករកន ងការម្បាប់ និងពនយល់អំពីសិ្ទិធិែល់ពិរ ទិធជន (ដែលគួរដត្ម្ត្ូវ
ររលឹកដ ើងវញិ ដទះបីជាស្ថោែំបូងទំិនងជាបានដធវើដហើយក៏ដោយ) ដៅោនស្វនាការរួយចំនួនម្បម្ពឹត្តដៅ
ដោយព ំោនវត្តោនរបស់្ពិរ ទិធជន ដហើយោនករណីជាដម្ចើនដែលពិរ ទិធជនបងាហ ញ លួនកន ងឯកស្ណាឋ នជាអនក
ដទស្ដពលោនវត្តោនដៅដពលស្វនាការ។ ដលើស្ពីដនះដទិៀត្ ការវភិាគទិិននន័យបងាហ ញថ្ន គ ណភាពននភស្ត 
តាងដែលបានបងាហ ញដៅោនកម្រិត្ទបដៅដ ើយ ដហើយដនះអាចជាដហត្ ផលននគំរារកំដហងែល់សិ្ទិធិ
ទិទួិលបានការផតនាៃ ដទស្ហួស្ពីវរិតិ្ស្ងស័យ ម្ពរទំងបងាហ ញផងដែរថ្ន ស្ថលែីកាភាគដម្ចើនដែលបាន
ម្បកាស្ដៅដពលស្វនាការជំន ំជម្រះផ្ទៃ ល់ ព ំបញ្ញា ក់ោម្តាចាប់ដោង ឬភស្ត តាងដែលបានបងាហ ញ។ បដនារ
ពីដលើបញ្ញហ ដែលគួរឲ្យម្ពួយបាររភទំងដនះ បញ្ញហ ជាដម្ចើនដទិៀត្ាកព័នធនឹងយ ត្តិធរ៌អនីតិ្ជន និងការអន វត្តន៍
ដទស្ពនធនាគ្មរក៏ម្ត្ូវដត្ដធវើការដោះស្ស្ថយដែរ។ 

 ជាររួ ដែើរបីដោះស្ស្ថយបញ្ញហ ដែលបានដលើកដ ើងដៅកន ងរបាយការណ៍ដនះ ស្រត្ាភាពរបស់្ស្ថោ
ឧទិធរណ៍គួរដត្ម្ត្ូវដធវើឲ្យម្បដស្ើរដ ើង ដែើរបីអាចជួយដោះស្ស្ថយចំនួនែ៏ដម្ចើនននសំ្ណ ំ ដរឿង ដជៀស្វាងការ
ពនារដពលរិនោំបាច់ និងម្គប់ម្គងសំ្ណ ំ ដរឿងងាីដទិៀត្ម្បកបដោយម្បសិ្ទិធភាព និងោនការដរៀបចំដពលដវោ
ចាស់្ោស់្។ អាស្ស័្យែូចដនះ រ.ស្.រ.ក សូ្រស្ថវ គរន៍ចំដាះដស្ចកតីម្បកាស្របស់្រោឋ ភិបាលដែលថ្ន គួរ
ដត្បដងេើត្ស្ថោឧទិធរណ៍បដនារដទិៀត្ដៅតារដ ត្ត ដហើយម្បការដនះអាចនឹងជួយដោះស្ស្ថយបញ្ញហ រួយចំនួន
ដែលបានដលើកដ ើងខ្ងដលើ។ 

 កតីបាររភរួយចំនួនដែលបានដលើកដ ើងកន ងរបាយការណ៍ដនះអាចម្ត្ូវបានដោះស្ស្ថយបានដោយងាយ 
និងឆប់រហ័ស្ ែូចជា ការដធវើឲ្យម្បដស្ើរដ ើងនូវកិចចស្ម្របស្ម្រួលទក់ទិិននឹងការែឹកជញ្ាូ នពិរ ទិធជនពី
រណឌ លអប់រដំកដម្បដៅចូលរួរស្វនាការ ការដស្នើស្ថកសីឲ្យោកដចញពីបនៃប់ស្វនាការរ នដពលស្ថកសីដនាះដធវើ
ដស្ចកតីដងលងការណ៍ ឬដៅកន ងបនៃប់ដត្ម្ត្ូវធានាថ្នអាចដស្វងរកស្កខីករាពិត្ដៅតារដរឿងដហត្ នីរួយៗ ធានាថ្ន
ដៅម្ករនឹងរិនោកដចញពីបនៃប់ស្វនាការ ឬស្នៃនារតារទូិរស្ពៃដៅដពលែំដណើ រការស្វនាការ ម្ពរទំង
ពនយល់ម្បាប់ពីសិ្ទិធិសំ្ខ្ន់រួយចំនួនែល់ពិរ ទិធជន ជាដែើរ។ តាររយៈការោត់្វធិានការ  ភាល រៗដែើរបីដោះ
ស្ស្ថយបញ្ញហ ទំងដនះ ស្ថោឧទិធរណ៍អាចបដងេើត្ជាទិោល ប់លា និងដធវើជាគំរូែល់ស្ថោែំបូងផង ដហត្ ែូដចនះ 
ម្បកាដនះនឹងជះឥទិធិពលវជិាោនដលើគ ណភាពជាររួននការម្គប់ម្គងយ ត្តិធរ៌ែ៏ម្តឹ្រម្ត្ូវដៅករព ជា។ 
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 ដលើស្ពីដនះដទិៀត្ ដោយដោងតារអន ស្ថស្ន៍ដែលបានោក់ដចញខ្ងដលើ និងជាការដឆលើយត្បដៅ
នឹងចំណ ច វះខ្ត្រួយចំនួន ដែលបានគូស្បញ្ញា ក់ដៅកន ងទិិននន័យដែលម្បរូលបានដៅកន ងអំ  ងដពលនន
របាយការណ៍ រ.ស្.រ.ក សូ្រផតល់អន ស្ថស្ន៍បដនារដទិៀត្ែូចខ្ងដម្ការដនះ៖ 

៣.១. អន សាសនង៍្ែើមបីង្ធវីឲ្យម្រង្សីរង្ ីងនវូឯក្រាជយភាពរបសត់្ លាការ 

 បនាៃ ប់ពីរែឋស្ភា និងម្ពឹទិធស្ភាអន រ័ត្ចាប់ស្តីពីការដរៀបចំ និងការម្បម្ពឹត្តដៅរបស់្អងគត្ ោការ ចាប់
ស្តីពីការដរៀបចំ និងការម្បម្ពឹត្តដៅននឧត្តរម្កររម្បឹកាននអងគដៅម្ករ និងចាប់ស្តីពីលកខនតិកៈននដៅម្ករ 
និងម្ពះរាជអាជាញ  ដោយ វះការពិភាកាជាស្ថធារណៈ និងកតីបាររភជាដម្ចើនរបស់្ស្ងគរស្ ីវលិទក់ទិិន
នឹងការផតល់អំណាចែល់អងគនីតិ្ម្បតិ្បត្តិដលើស្ថា ប័នត្ ោការ ម្កររម្បឹកាធរាន ញ្ាគួរបញ្ាូ នដស្ចកតីម្ាង
ចាប់ទំងដនះដៅរែឋស្ភាទក់ទិិននឹងបទិបបញ្ាត្តិរួយចំនួនដែលរិនស្ស្បនឹងរែឋធរាន ញ្ា ដែើរបីធានា
ថ្នចាប់ទំងដនះស្ស្បតាររែឋធរាន ញ្ា និងចាប់សិ្ទិធិរន ស្សអនតរជាតិ្នានាកន ងការធានាដគ្មរពដគ្មល
ការណ៍ឯករាជយភាពរបស់្ត្ ោការ។ 

៣.២. អន សាសនទ៍ាក្ទ់្ងនឹងការពនយលម់្ាបសិ់ទ្ធិ 

 ស្ថោឧទិធរណ៍ម្ត្ូវដត្ធានាថ្ន របាយការណ៍ស្ដងខបននសំ្ណ ំ ដរឿងរបស់្ម្បធានម្កររម្បឹកាជំន ំជម្រះ
ោនព័ត៌្ោនែូចជា ៖ បទិដោទិម្បកាន់ ោម្តាចាប់ កាលបរដិចឆទិនិងទីិកដនលងននបទិដលាើស្ ម្ពរទំងដឈាា ះ   
ភាគីដែលាក់ព័នធ។ 

 ទិម្រង់ជាបទិោឋ នររួរួយគួរដត្ម្ត្ូវបានតាក់ដត្ងដ ើង និងអន វត្តស្ម្ោប់ត្ ោការទំងអស់្ជាទូិដៅ។ 
ម្កឡាបញ្ា ីគួរអានទិម្រង់ដនះ ដែលោនកំណត់្នូវព័ត៌្ោនសំ្ខ្ន់ៗែូចខ្ងដម្ការ ៖ 

 បទិដលាើស្ដែលដោទិម្បកាន់ដលើជនជាប់ដោទិ ឬពិរ ទិធជន និងបញ្ាត្តិចាប់ាក់ព័នធទំងឡាយ 

 កាលបរដិចឆទិ ដពលដវោ និងទីិកដនលងដែលបទិដលាើស្ដនាះបានដកើត្ដ ើង និងភាគីដែលាក់ព័នធនានា 

 សិ្ទិធិសំ្ខ្ន់ៗរបស់្ជនជាប់ដោទិ ឬពិរ ទិធជនដៅដពលជំន ំជម្រះ ររួជារួយនឹងការពនយល់ដែលោន
បទិោឋ នចាស់្ោស់្ និងលាិត្លាន់អំពីសិ្ទិធិទំងដនាះ។ 

 ការ កខ្នរិនបានអានព័ត៌្ោនខ្ងដលើដៅដពលោប់ដផតើរស្វនាការជំន ំជម្រះ គួរដត្បដងេើត្បានជា
រូលោឋ នកន ងការបតឹងឧបាស្ស័្យម្បឆំងនឹងដស្ចកតីស្ដម្រចរបស់្ត្ ោការ។ 

៣.៣. អន សាសនទ៍ាក្ទ់្ងនឹងសិទ្ធិមានវត្មីានង្ៅង្ពលសវនាការជំន ំជម្មះ 

 ស្ថោឧទិធរណ៍ និងអគគនាយកោឋ នពនធនាគ្មរ គួរដត្ពិដម្គ្មះពិភាកា និងស្ម្របស្ម្រួលគ្មន ឲ្យកាន់ដត្
ោនម្បសិ្ទិធភាពបដនារដទិៀត្ ដែើរបីដោះស្ស្ថយបញ្ញហ ននការម្បាស្ស័្យទក់ទិង និងដផនកភស្ត ភារឲ្យបាន
ឆប់រហ័ស្ទក់ទិិននឹងទីិកដនលងឃ ំ លួនពិរ ទិធជន។ 
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 អគគនាយកោឋ នពនធនាគ្មរម្ត្ូវដត្ធានាថ្ន ព័ត៌្ោនអំពីការដផៃរជនជាប់ឃ ំ ម្ត្ូវបញ្ាូ នដៅែល់ម្ពះរាជ
អាជាញ ឲ្យបានដទិៀត្ទត់្។ 

 ស្ថោឧទិធរណ៍ម្ត្ូវដត្ធានាថ្ន ព័ត៌្ោនទក់ទិិននឹងកាលបរដិចឆទិ និងដពលដវោននស្វនាការដលើ          
បណតឹ ងឧទិធរណ៍ម្ត្ូវបានបញ្ាូ នដៅែល់ឲ្យចំរណឌ លអប់រដំកដម្បដែលឃ ំ លួនពិរ ទិធជនដនាះ។ 

៣.៤. អន សាសនទ៍ាក្ទ់្ងនឹងសិទ្ធិមានង្មធាវី 

 រ.ស្.រ.ក ទិទួិលស្ថគ ល់អំពីការលំបាក និងកងវះខ្ត្ដផនកហរញិ្ាវត្ា  ដែលជះឥទិធិពលែល់ការផតល់ជំនួយ
ដរធាវកីារារតារផលូវចាប់។ ដែើរបីដោះស្ស្ថយផលលំបាកដនះ ៖ 

 គណៈដរធាវនីនម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា (“គណៈដរធាវ”ី) គួរអន វត្តនូវដផនការ ដែលដរធាវងីាីៗម្ត្ូវោត់្
តំាងឲ្យជួយដរធាវដីែលោនបទិពិដស្ថធន៍ដម្ចើន ដែលកំព ងការារកតីឲ្យជនជាប់ដោទិដៅដលើរូលោឋ ន
ននការផតល់ជំនួយដផនកចាប់។ គដម្ោងការដនះគួរបដងេើត្ជាដផនករួយននដផនការអភិវឌ្ឍន៍ដផនកវជិាា ជីវៈជា
បនតបនាៃ ប់ឲ្យបានទូិលំទូិោយ និងបដងេើត្ជាដផនករួយននវគគបណត ះបណាត លផលូវការែល់ដរធាវងីាីៗ។ 
ដរធាវងីាីៗគួរដត្ម្ត្ូវទិទួិល  ស្ម្ត្ូវស្ម្ោប់ការសិ្កាស្ស្ថវម្ជាវ និងការដរៀបចំសំ្ណ ំ ដរឿង ដែលជាការ
ែកបនៃ ករួយចំនួនពីដរធាវដីែលោនបទិពិដស្ថធន៍ដម្ចើន ដែលបនាៃ ប់រកនឹងោនតួ្នាទីិកន ងការការារ
ជនជាប់ដោទិ ឬពិរ ទិធជនជាដម្ចើននាក់។ 

 រោឋ ភិបាលម្ត្ូវទិទួិលស្ថគ ល់នូវការផតល់ជំនួយដផនកចាប់ថ្នជាបញ្ញហ អាទិិភាព ដហើយម្ត្ូវនលលករូលនិធិ
ឲ្យស្ស្បដៅតារដនាះដែរ។ 

 ដែើរបីបដងេើនការយល់ែឹងជាស្ថធារណៈពីសិ្ទិធិោនដរធាវ ី អងគការរិនដរនរោឋ ភិបាលដែលផតល់ជំនួយ
ដផនកចាប់គួរដត្ដធវើការរួរគ្មន ជារួយនឹងរោឋ ភិបាលដែើរបីដចកោយនូវព័ត៌្ោនដៅថ្នន ក់ឃ ំ ស្ងាេ ត់្។ 

៣.៥. អន សាសនទ៍ាក្ទ់្ងនឹងសិទ្ធិទ្ទ្លួបានការសនមត្ទ្ ក្ជាម នថ្នោម នង្ទាស 

 ម្កសួ្ងរហានផៃគួរដត្ដចញបទិបញ្ញា ទក់ទិងនឹងោម្តា ៤(៥)(ច) ននដស្ចកតីម្បកាស្ដល  ២១៧ ស្តីពី
ការម្គប់ម្គងអនកដទស្ ដែើរបីដធវើឲ្យោនភាពចាស់្ោស់្ថ្ន ជនជាប់ឃ ំម្ត្ូវបងាហ ញ លួនដៅចំដាះរ  
ត្ ោការកន ងឯកស្ណាឋ នស្ ីវលិរបស់្ពួកដគ។ 

៣.៦. អន សាសនទ៍ាក្ទ់្ងនឹងភាពមិនលង្មអៀង និងវិជាា ជីវៈរបសង់្ៅម្ក្ម 

 ម្កសួ្ងយ ត្តិធរ៌ និងគណៈដរធាវ ី គួរដត្ដធវើការររួគ្មន  ដែើរបីពិនិត្យដរើលដលើម្ករសី្លធរ៌របស់្ដៅម្ករ 
និងដកដម្បចំណ ចណាដែលោំបាច់។ ការដកដម្បដនះគួរដត្ររួបញ្ចូ លនូវការហារឃាត់្ទំងស្ស្រងដលើការ
ដម្បើម្បាស់្ទូិរស្ពៃនែ ដៅម្គ្មដែលស្វនាការជំន ំជម្រះកំព ងដត្ម្បម្ពឹត្តដៅ និងោក់នូវកាត្ពវកិចចែល់
ដៅម្ករឲ្យពិោរណាស្ដម្រចោច់ពីគ្មន ។ 
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 ដៅដពលស្វនាការដែលោនងិរដវោយូរ ម្បធានម្កររម្បឹកាជំន ំជម្រះគួរដត្អន ញ្ញា ត្ឲ្យោនការ
ស្ម្ោករយៈដពល លីស្រស្ស្ប ដែលអាចឲ្យដៅម្ករ ម្ពះរាជអាជាញ  និងដរធាវ ីអាចោកដចញពីបនៃប់ស្វ
នាការ ឬដឆលើយត្បទូិរស្ពៃរបស់្ លួន។ 

៣.៧. អន សាសនទ៍ាក្ទ់្ងនឹងសវនាការង្លីអនីត្តជន 

 រោឋ ភិបាលម្ត្ូវធានាថ្ន ដស្ចកតីម្ាងចាប់ស្តីពីយ ត្តិធរ៌អនីតិ្ជន នឹងម្ត្ូវអន រ័ត្ឲ្យបានឆប់ជាអាទិិ   
ភាព។ ចាប់ដនះម្ត្ូវដត្បញ្ចូ លនូវការដណនំាស្រស្ស្បស្តីពីការអន វត្តន៍វធិានការឃ ំ លួនបដណាត ះអាស្នន 
និងគួរដត្ដលើកទឹិកចិត្តឲ្យោនការអន វត្តន៍ជដម្រើស្ដផសងដទិៀត្ដម្ៅពីការផតនាៃ ដទស្ពនធនាគ្មរ ដែលគួរ
ដត្ដផ្ទត ត្ដលើការអប់រ ំការដធវើស្ោហរណករាចូលដៅកន ងស្ងគរ និងការស្ថត រនីតិ្ស្របទ ជាដែើរ។ 

 រ ននឹងែឹកនំាស្វនាការ ឬដធវើជាតំ្ណាងអយយការកន ងការជំន ំជម្រះដលើសំ្ណ ំ ដរឿងដែលោនជនជាប់
ដោទិ ឬពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជន ដៅម្ករ និងម្ពះរាជអាជាញ គួរដត្ទិទួិលនូវវគគបណត ះបណាត លជាក់ោក់អំពី
បញ្ញហ ទំងឡាយដែលទក់ទិងនឹងយ ត្តិធរ៌ក ោរ។ វគគបណត ះបណាត លដនះគួរដត្អន វត្តររួគ្មន ដោយ
ម្កសួ្ងយ ត្តិធរ៌ និងគណៈដរធាវ។ី 

 ឧទហរណ៍ ែរាបណាដែលអាចដធវើដៅបានដៅកន ងត្ ោការដែលោនបនៃប់ស្វនាការដម្ចើន ដែល      
ម្បម្ពឹត្តដៅកន ងដពលដត្រួយបាន បនៃប់ស្វនាការោច់ដោយដ ករួយគួរដត្នលទិ កដែើរបីដោះស្ស្ថយ
ោច់ដត្ឯងចំដាះករណីដែលាក់ព័នធនឹងអនីតិ្ជន។ ព ំគួរអន ញ្ញា ត្ឲ្យោនការចូលជាស្ថធារណៈដនាះ
ដទិ (ដែលអន ញ្ញា ត្ឲ្យចូលបានដត្ឳព កោត យ/អាណាពាបាលរបស់្ជនជាប់ដោទិជាអនីតិ្ជន) និងគួរ
ដត្អន វត្តនូវការរតឹ្ត្បិត្រួយចំនួនាក់ព័នធនឹងការដធវើដស្ចកតីរាយការណ៍។ ដៅដពលដែលរិនអាចនល
ទិ កបនៃប់ស្វនាការោច់ដោយដ កបានដនាះ ស្ថធារណជនព ំគួរអន ញ្ញា ត្ឲ្យចូលស្ថត ប់ស្វនាការ 
ដហើយដឈាា ះ ឬដស្ចកតីលរាិត្បញ្ញា ក់ពីអត្តស្ញ្ញា ណែនទិដទិៀត្របស់្ក ោរ រិនម្ត្ូវបងាហ ញដៅដលើកាត រម្ប
កាស្ព័ត៌្ោនជាស្ថធារណៈដនាះដ ើយ។ 

 អនីតិ្ជនទំងអស់្ម្ត្ូវផតល់សិ្ទិធិឲ្យោននីតិ្ជនែ៏ស្រររយ (ឪព កោត យ អាណាពាបាល ឬក៏ប គគលស្រ
ររយែនទិដទិៀត្ោនអាយ ោប់ពី ១៨ឆន ំដ ើង) ោនវត្តោនកន ងអំ  ងដពលការស្ថកសួ្ររបស់្នគរបាល 
និងដៅម្គប់ែំដណើ រការស្វនាការរបស់្ត្ ោការ។ 

 ជដម្រើស្ននការផតនាៃ ដទស្ដលើអនីតិ្ជនម្ត្ូវដត្ដធវើឲ្យោនលកខណៈទូិលំទូិោយ។ ម្កសួ្ងយ ត្តិធរ៌ ដែល
គំ្មម្ទិដោយម្កសួ្ងស្ងគរកិចច គួរដត្អន វត្តដស្ចកតីដណនំាននការផតនាៃ ដទស្ាក់ព័នធនឹងអនីតិ្ជន ដែល
ថ្នបញ្ញហ ដែលម្ត្ូវដផ្ទត ត្ជាសំ្ខ្ន់ គឺថ្នម្ត្ូវដធវើដលើការដកដម្បនីតិ្ស្របទឲ្យបានរងឹោំម្បដស្ើរជាងការ    
ោក់ទិណឌ ករាដត្រា៉ែង។ ការោក់ពនធនាគ្មរដលើក ោរម្ត្ូវដត្បដញ្ច ៀស្ដៅម្គប់ស្ថា នភាពទំងអស់្ ដហើយ
គួរដត្អន វត្តដៅកន ងករណីធាន់ធារដត្ប៉ែ ដណាណ ះ ដៅដពលដែលទិម្រង់ននការផតនាៃ ដទស្ែនទិដទិៀត្បានដម្បើ
ម្បាស់្អស់្ដហើយ ឬដៅដពលដែលការោក់ពនធនាគ្មរគឺជាដហត្ ផលោំបាច់ស្ម្ោប់ការារជាស្ថធារ
ណៈ។ 
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 ម្កសួ្ងយ ត្តិធរ៌ និងម្កសួ្ងស្ងគរកិចច គួរអន វត្តនូវដផនការពហ ចម្ររះ ដែលជនដលាើស្ជាអនីតិ្ជនម្ត្ូវ
បានគំ្មម្ទិ និងផតល់ការស្ថត រនីតិ្ស្របទដៅកន ងស្ហគរន៍ជាជដម្រើស្កន ងការកាត់្ដទស្ជាផលូវការ។ 
ដផនការដនះម្ត្ូវដត្អន វត្តដលើជនដលាើស្ដែលម្បម្ពឹត្តដលើកែំបូងបងាស់្ ដោយដលើកដលងដត្បទិឧម្កិែឋ
ធាន់ធារបំផ ត្។ 

 ដលើកទឹិកចិត្តឲ្យស្ថោឧទិធរណ៍ដម្បើម្បាស់្ម្បព័នធឆលងដឆលើយតារដ សវដីែអូ ដែលោនស្ស្ថប់ដហើយដៅកន ង
ស្ថោឧទិធរណ៍ និងធានាថ្នរន្តនតីត្ ោការបានទិទួិលការបណត ះបណាត លម្តឹ្រម្ត្ូវពីរដបៀបដម្បើម្បាស់្
ដនះ។ 
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៤. គនថនិង្ទ្េស 

នីត្តអនរីជាត្ត 

ស្និធស្ញ្ញា  និងកិចចម្ពរដម្ពៀងអនតរជាតិ្ 

អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្អន ស្ញ្ញា ស្តីពីសិ្ទិិធក ោរ ច ះនងាទីិ២០ ដ វចិឆិកា ឆន ំ១៩៨៩។ 
http://bit.ly/1fbEoKP 

អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្កតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋ និងសិ្ទិិធនដោបាយ  ច ះនងាទីិ
១៦ ដ ធនូ ឆន ំ១៩៦៦។ http://bit.ly/1j1mTd1 

អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ដស្ចកីតម្បកាស្ជាស្កលស្តីពីសិ្ទិិធរន ស្ស ច ះនងាទីិ១០ ដ ធនូ ឆន ំ
១៩៤៨។ http://bit.ly/1gisTm1  

ឧបករណ៍ចាប់អនតរជាតិ្ែនទិដទិៀត្ 

អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ដគ្មលការណ៍រូលោឋ នសី្តពីឯករាជយភាពននម្បព័នធត្ ោការ អន រ័ត្ដោយស្ោជអងគ
ការស្ហម្បជាជាតិ្ដលើកទីិ៧ស្តីពីការបងាេ របទិដលាើស្និងការម្បម្ពឹត្តដៅដលើជនដលាើស្ ដរៀបចំដ ើងដៅទីិម្ករងរី
ឡានពីនងាទីិ២៦ ដ សី្ហា ែល់នងាទីិ០៦ ដ កញ្ញា  ឆន ំ១៩៨៥ គំ្មម្ទិដោយដស្ចកីតស្ដម្រចននអងគរហាស្ននិបាត្
ដល ៤០/៣២ច ះនងាទីិ២៩ដ វចិឆិកា ឆន ំ១៩៨៥និងដល ៤០/១៤៦ច ះនងាទីិ១៣ដ ធនូ ឆន ំ១៩៨៥។ 
 http://bit.ly/1fbG5rI  

អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ដគ្មលការណ៍រូលោឋ នសី្តពីតូ្នាទីិដរធាវ ី អន រ័ត្ដោយស្ោជអងគការស្ហម្បជាជាតិ្
ដលើកទីិ៨ស្តីពីការបងាេ របទិដលាើស្ និងការម្បម្ពឹត្តដៅដលើជនដលាើស្ដរៀបចំដ ើង ដៅទីិម្ករងហាវា៉ែណា ម្បដទិស្
គ យបាដៅនងាទីិ០៧ ដ កញ្ញា  ឆន ំ១៩៩០។ http://bit.ly/1fbFWof  

អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ស្តីអំពី វធិានបទិោឋ នអបបបរោអន វត្តចំដាះការម្បម្ពឹត្តដៅដលើ        
ទិណឌិ ត្ ច ះនងាទីិ៣០ ដ សី្ហា ឆន ំ១៩៥៥។ http://bit.ly/1fbG86U  

អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ដស្ចកីតដណនំារបស់្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ស្តីពីការបងាេ រអនីតិ្ជន
ម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្ (ដស្ចកីតដណនំារោី៉ែ ត្) អន រ័ត្ដោយដស្ចកីតស្ដម្រចននអងគរហាស្ននិបាត្ដល ៤៥/១១២
ច ះនងាទីិ១៤ ដ ធនូ ឆន ំ១៩៩០។ http://bit.ly/N8Ty7i  

អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្វធិានអងគការស្ហម្បជាជាតិ្ស្តីពីការការារអនីតិ្ជនដែលម្ត្ូវបាន
ែកហូត្ដស្រភីាពច ះនងាទីិ១៤ ដ ធនូ ឆន ំ១៩៩០។ http://bit.ly/N8TAMx  

អងគរហាស្ននិបាត្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្វធិានបទិោឋ នអបបរោននបទិោឋ នអងគការស្ហម្បជាជាតិ្ស្ម្ោប់
ម្គប់ម្គងយ តិ្តធរ៌អនីតិ្ជនច ះនងាទីិ២៩ ដ វចិឆិកា ឆន ំ១៩៨៥។ http://bit.ly/N8TIf0  

នីត្តជាត្ត 

ចាប់ 

ម្ករនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា (២០០៧)។ http://bit.ly/N8TRzg  

http://bit.ly/1fbEoKP
http://bit.ly/1j1mTd1
http://bit.ly/1gisTm1
http://bit.ly/1fbG5rI
http://bit.ly/1fbFWof
http://bit.ly/1fbG86U
http://bit.ly/N8Ty7i
http://bit.ly/N8TAMx
http://bit.ly/N8TIf0
http://bit.ly/N8TRzg
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រែឋធរាន ញ្ាននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា (១៩៩៣ ែូចដែលបានដធវើវដិស្ថធនករា)។ http://bit.ly/1hcJqYV   

ម្ករម្ពហាទិណឌ ននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា (២០០៩)។ http://bit.ly/N8TRPy  

ចាប់ស្តីពីពនធនាគ្មរននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា (២០១១)។ 

ម្បកាស្ដល ២១៧សី្តពីការម្គប់ម្គងពនធនាគ្មរ(នងាទីិ៣១ ដ រីនា ឆន ំ១៩៩៨)។ 

បទិបបញ្ាតិ្តស្តីពីម្បព័នធត្ ោការចាប់ម្ពហាទិណឌ និងនីតិ្វធីិម្ពហាទិណឌ ស្ម្ោប់អន វត្តដៅម្បដទិស្ករព ជាកន ង
ស្រ័យអនតរកាល (១៩៩២)។ 

ដគ្មលនដោបាយ 

ម្កររម្បឹកាកំដណទិម្រង់ចាប់និងម្បព័នធយ តិ្តធរ៌យ ទិធស្ថស្តស្តកំដណទិម្រង់ចាប់និងម្បព័នធយ តិ្តធរ៌ ដែលម្ត្ូវ
បានអន រ័ត្ដោយរាជរោឋ ភិបាលករព ជាកន ងកិចចម្បជ ំដពញអងគដៅនងាទីិ២០ ដ រិង នា ឆន ំ២០០៣។ 

ម្កររម្បឹកាកំដណទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ តិ្តធរ៌ដផនការស្ករាភាពស្ម្ោប់ការអន វត្តន៍យ ទិធស្ថស្តស្តកំដណ
ទិម្រង់ចាប់ និងម្បព័នធយ តិ្តធរ៌ ដែលម្ត្ូវបានដរៀបចំដ ើង ដោយរាជរោឋ ភិបាលករព ជាដៅកន ងកិចចម្បជ ំដពញ
អងគដៅនងាទីិ២៩ ដ ដរស្ថ ឆន ំ២០០៥។ 

ករណីសិ្កា 

អនតរជាតិ្  

គណៈកោា ធិការសិ្ទិធិក ោរ បទិអតាា ធិបាយទូិដៅដល ១០ (២០០៧)៖ សិ្ទិធិក ោរដៅកន ងវស័ិ្យយ ត្តិធ៌អនីតិ្

ជន ច ះនងាទីិ២៥ ដ ដរស្ថ ឆន ំ២០០៧ (CRC/CGC/10) អាចដស្វងរកបានដៅដលើដគហទំិព័រ៖ 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/b0ebdbcd1e49d11dc1257306004f1864?Opendocument 

គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្សដស្ចកីតស្ដម្រចរបស់្គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្សសិ្ាត្ដៅដម្ការពិធីស្ថរបដនារ
ដលើកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្សី្តពីសិ្ទិិធពលរែឋនិងសិ្ទិិធនដោបាយស្រ័យម្បជ ំដលើកទីិ៣៩ ដស្ចកីតជូនែំណឹង
ដល ២១៥/១៩៨៦ ជី.អា.វា៉ែន់ដរើស្ត្ទិល់នឹងម្បដទិស្ហូ ង់ ដស្ចកីតស្ដម្រចច ះនងាទីិ២៣ ដ កកេោ ឆន ំ១៩៩០
(CCPR/C/39/D/215/1986)អាចរកបានដៅដលើដគហទំិព័រ៖ http://bit.ly/1joZ8AG  

គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្សទិស្សនៈននគណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្សដលើោម្តា៥ កថ្ន ណឌ ទីិ៤ននពិធីស្ថរ
បដនារដលើកតិ្កាស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ស្តីពីសិ្ទិិធពលរែឋនិងសិ្ទិិធនដោបាយ ដស្ចកីតជូនែំណឹងដល ២៦៣/១៩៨៧៖ 
ដោក ហគន់ហាដ ស្ដែលរយី៉ែូត្ទិល់នឹង ម្បដទិស្ ដប៉ែរូ។ ដស្ចកីតស្ដម្រចច ះនងាទីិ២៨ ដ ត្ ោ ឆន ំ១៩៩២
(CCPR/C/46/D/263/1987) អាចរកបានដៅដលើដគហទំិព័រ៖ http://bit.ly/1h33UDx  

គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្ស ដស្ចកតីស្ដម្រចដល  ៣២០/១៩៨៨, ដោក វ ីន្តហវង់ស្ ីស្ ទិល់នឹង ម្បដទិស្ោនរ៉ែ
កា (ទិស្សនៈដនះម្ត្ូវបានអន រ័ត្ដៅនងាទីិ២៤ ដ រីនា ឆន ំ១៩៩៣) ដៅកន ងឯកស្ថររបស់្ អ.ស្.ប ដល  GAOR, 

A/48/40 (ដល ពីរ), ទំិព័រទីិ៦៦ កថ្ន ណឌ ទីិ១២.២៖ http://bit.ly/1gfuZQw 

 

http://bit.ly/1hcJqYV
http://bit.ly/N8TRPy
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/b0ebdbcd1e49d11dc1257306004f1864?Opendocument
http://bit.ly/1joZ8AG
http://bit.ly/1h33UDx
http://bit.ly/1gfuZQw
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គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្ស ដស្ចកតីស្ដម្រចដល  ៧០១/១៩៩៦, ហគូរដរ៉ែស្ ទិល់នឹង ម្បដទិស្ដអ៉ែស្ាញ      
(ទិស្សនៈដនះម្ត្ូវបានអន រ័ត្ដៅនងាទីិ៦ ដ ដរស្ថ ឆន ំ១៩៩៨) ដៅកន ងឯកស្ថររបស់្ អ.ស្.ប ដល   GAOR, 

A/55/40 (vol. II)៖ http://bit.ly/1bhUzWm  
 

គណៈកោា ធិការសិ្ទិិធរន ស្ស ដស្ចកតីស្ដម្រចដល  ៦២៣, ៦២៤, ៦២៦, ៦២៧/១៩៩៥, វ ីភី ឌូ្រ៉ែ កូវស្គី ទិល់នឹង 
ម្បដទិស្ហស៉ែកហសី (ទិស្សនៈដនះម្ត្ូវបានអន រ័ត្ដៅនងាទីិ៦ ដ ដរស្ថ ឆន ំ១៩៩៨) ដៅកន ងឯកស្ថររបស់្ អ.ស្.ប 
ដល   GAOR, A/53/40 (vol. II), http://bit.ly/1fbEoKP  

ជាតិ្ 

ម្កររម្បឹការែឋធរាន ញ្ាននម្ពះរាជាណាចម្កករព ជា ដស្ចកីតស្ដម្រចដល ០៩២/០០៣/២០០៧ច ះនងាទីិ១០ ដ    
កកេោ ឆន ំ២០០៧។ 

ដស្ៀវដៅស្តីពីការជំន ំជម្រះដោយយ តិ្តធរ៌ 
អងគការដលើកដលងដទស្អនតរជាតិ្ដស្ៀវដៅស្តីពីការជំន ំជម្រះ ដោយយ តិ្តធរ៌របស់្អងគការដលើកដលងដទស្
អនតរជាតិ្ទីិម្ករង  ងែ៍៖ការដបាះព រពផាយរបស់្អងគការដលើកដលងដទស្អនតរជាតិ្ឆន ំ១៩៩៨ AI Index POL 
30/02/98 អាចរកបានដៅដលើដគហទំិព័រ៖ http://bit.ly/1fbEOAP  

 

អូលីដវ ើរា៉ែបាបារា៉ែ  និងលីនោដបស្ថរា៉ែទីិរ៉ែូវា៉ែដអែដស្ៀវដៅស្តីពីការស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្គណៈករាការ
អនកចាប់អនតរជាតិ្ ឆន ំ២០០២ អាចរកបានដៅដលើដគហទំិព័រ៖ http://bit.ly/1fbEWQJ   
 

អងគការស្នតិស្  និងស្ហម្បតិ្បតិ្តការអឺរ ៉ែ ប/ការោិល័យវទិិាស្ថា នម្បជាធិបដត្យយនិងសិ្ទិិធរន ស្សការស្ដងេត្
ការណ៍ស្វនាការ៖ដស្ៀវដៅដោងស្ម្ោប់អនកអន វត្តម្បដទិស្ប៉ែូ ូញ៖ OSCE/ODIHR ឆន ំ២០០៨ អាចរក
បានដៅដលើដគហទំិព័រ៖ http://bit.ly/1fbF6I2  
 

ការោិល័យឧត្តរស្នងការរបស់្អងគការស្ហម្បជាជាតិ្ទិទួិលបនៃ កសិ្ទិធិរន ស្ស ដស្ៀវដៅដណនំាស្តីពីសិ្ទិធិ
ទិទួិលបានការជំន ំជម្រះដោយយ ត្តិធរ៌ ភាគទីិ ១ និង ទីិ២៖ http://bit.ly/1fbERN7  
 

ភីជីកដជដលណា និងវា៉ែដណស្ថដលស្នីអវីដៅជាការជំន ំជម្រះដោយយ តិ្តធរ៌? ដស្ចកីតដណនំាជារូលោឋ នស្តីពី
បទិោឋ នចាប់និងការអន វត្តន៍ទីិម្ករងញូវយ៉ែក៖ គណៈកោា ធិការដរធាវសី្ម្ោប់សិ្ទិិធរន ស្សឆន ំ២០០០ អាចរក
បានដៅដលើដគហទំិព័រ៖ http://bit.ly/1fbF1UE   

ស្ នៃរកថ្ន 

នាយករែឋរន្តនតី ហ  ន ដស្ន ស្ នៃរកថ្នអំពីយ ទិធស្ថស្តស្តចត្ ដកាណស្ម្ោប់ការអភិវឌ្ឍន៍ ការងារ ស្រធរ៌ និង
ម្បសិ្ទិធភាព ែំណាក់កាលទីិ២ កិចចម្បជ ំគណៈរែឋរន្តនតីដលើកទីិ១ ននអាណត្តិទីិ៤ ននរែឋស្ភា ទីិស្តីការគណៈរែឋ  
រន្តនតី រាជធានីភនំដពញ នងាទីិ២៦ ដ កញ្ញា  ឆន ំ២០០៨។ 

ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិិននន័យ 
ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិិននន័យស្ដងេត្ការណ៍ស្វនាការរបស់្ រ.ស្.រ.ក អាចរកបានដៅដលើដគហទំិព័រ៖
tmp.sithi.org។ 

http://bit.ly/1bhUzWm
http://bit.ly/1fbEoKP
http://bit.ly/1fbEOAP
http://bit.ly/1fbEWQJ
http://bit.ly/1fbF6I2
http://bit.ly/1fbERN7
http://bit.ly/1fbF1UE
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៥. ឧបសមពន័ធ 
តារាងសង្ងកត្ការណស៍វនាការ 

ក. ព័ត្៌មានទ្ូដៅអាំពីសវនាការ 

១ .ព័ត៌្ោនទូិដៅ 

១(ក)កាលបរដិចឆទិស្វនាការ  ដោ៉ែងោប់ដផតើរ៖ ដល បនៃប់ស្វនាការ៖ 

១( ) រន្តនតីស្ដងេត្ការណ៍   

១(គ )ភាគីដែលបតឹងឧទិធរណ៍  
 

 ច ងដោទិ 
 

រូលដហត្ ៖  

ស្ថា ប័នអយយការ(ម្ពះរាជអាជាញ ស្ថោែំបូងឬឧទិធរណ៍) 

 

នងាបតឹងឧទិធរណ៍៖   រិនែឹង 

១(ឃ )ដៅម្ករ ទីិ១ 
ទីិ២ 
ទីិ៣ 

 ដផសងៗ 
សូ្របញ្ញា ក់៖ 

១(ង )ម្ពះរាជអជាញ   
១(ច )ម្កឡាបញ្ា ី  
១(ឆ ) ដរធាវ ី  
១(ជ )ចំនួនពិរ ទិធជន ចំនួនស្រ ប៖ 

នីតិ្ជន៖ ម្បរស្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 
ស្សី្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 

អនីតិ្ជន៖ ម្បរស្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 
ស្សី្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 

តំ្ណាងនីតិ្ប គគល៖ ម្បរស្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 
ស្សី្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 

១(ឈ )ចំនួនជនរងដម្គ្មះ ចំនួនស្រ ប៖ 
នីតិ្ជន៖ ម្បរស្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 

ស្សី្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 
អនីតិ្ជន៖ ម្បរស្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 

ស្សី្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 
តំ្ណាងនីតិ្ប គគល៖ ម្បរស្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 

ស្សី្៖ វត្តោន៖ អវត្តោន៖ 
១(ញ )ស្ថលម្ករ និងការ
កាត់្ដទស្ដៅស្ថោែំបូង 

ពនធនាគ្មជន៖ 
ទីិ១ 
ទីិ២ 
ទីិ៣ 
ទីិ៤ 

ពិន័យ៖ 
ទីិ១ 
ទីិ២ 
ទីិ៣ 
ទីិ៤ 

សំ្ណង៖ 
ទីិ១ 
ទីិ២ 
ទីិ៣ 
ទីិ៤ 

នងាស្ថលម្ករ៖ 
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ទីិ៥ ទីិ៥ ទីិ៥ 
១(ែ)ដត្ើការកាត់្កតីដធវើដ ើង
ដៅស្ថោែំបូងដ ត្ត/ម្ករង
ណា? 

 

១(ឋ)ដត្ើពិរ ទិធជនជាប់ឃ ំដៅ
ពនធនាគ្មររួយណា? 

 រិនាក់ព័នធ 

 
សទិ្ធកិនកុដពលជាំនុាំជម្មះ 

២ .សិ្ទិិធទិទួិលបានការជំន ំជម្រះជាស្ថធារណៈ 
២(ក )ដត្ើោនការបិទិផាយ
ជូនែំណឹងអំពីស្វនាការ
ដៅដលើកាត រដ ៀនដម្ៅបនៃប់
ស្វនាការដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

២(  )ដត្ើស្ថធារណៈជន
ម្ត្ូវបានរារាងំរិនដអា
យចូល ឬបដណត ញដចញពី
បនៃប់ស្វនាការដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

ម្បសិ្នដបើោន រូលដហត្ ៖  

 

៣ .សិ្ទិធិែឹងអំពីបទិដោទិម្បកាន់ម្បឆំងនឹង លួន 

៣(ក )ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់
ពីបទិដោទិដែលាក់ព័នធ
ែល់ពិរ ទិធជនម្គប់របូដែរឬ
ដទិ? 

ម្បាប់ទំងអស់្ ម្បាប់ លះ គ្មា ន 

៣(  )ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់
ពីោម្តាចាប់ាក់ព័នធដែរឬ
ដទិ? 

ោន គ្មា ន 

៣(គ )ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់
ពីកាលបរដិចឆទិម្បម្ពឹត្តបទិ
ដលាើស្ដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

៣(ឃ )ដត្ើដៅម្ករបាន
ម្បាប់ពីទីិកដនលងម្បម្ពឹត្តបទិ
ដលាើស្ដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

៣(ង )ដត្ើដៅម្ករបានដរៀប
រាប់ពីដឈាា ះអនកចូលររួដែរ
ឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 
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៣(ច )ម្បសិ្នដបើម្ត្ូវការ ដត្ើ
អនកបកដម្បម្ត្ូវបានផតល់ឲ្យ
ដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ 

៣(ឆ )ម្បសិ្នដបើម្ត្ូវការ ដត្ើ
ជនពិការម្ត្ូវបានដគផតល់
ជំនួយដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើជាជំនួយ
ដផនកអវី? 

ស្ថត ប់ ដរើល ដផសងៗ 

 សូ្របញ្ញា ក់៖   
 

៤ .ការពនយល់ម្បាប់សិ្ទិិធ  រិនាក់ព័នធ 
៤(ក )ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់ 

(I) និងពនយល់ (E) ពិរ ទិធជន
ពីសិ្ទិិធោនដរធាវ ី ឬសិ្ទិិធ
ការារ លូន ដែរឬដទិ? 

ោនដត្ I I និង E គ្មា នទំង  I និង E 

៤(  )ដត្ើដៅម្ករបានម្បាប់ 

(I) និងពនយល់ (E) ពិរ ទិធជនពី
សិ្ទិិធដឆលើយ ឬរិនដឆលើយ ដែរ
ឬដទិ? 

ោនដត្ I I និង E គ្មា នទំង  I និង E 

៥ .សិ្ទិធិដៅ និងស្ថកសួ្រស្ថកស ី
៥(ក )ដត្ើោនការដលើក
ដ ើងពីសំ្ណាក់ភាគីណា
រួយ ឬោនអវីដែលបញ្ញា ក់
ថ្នភាគីរិនទិទួិលបានឱ
កាស្ដៅស្ថកសី ដែរឬដទិ? 

 ោន  គ្មា ន  

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើភាគីណារួយ? 

ម្ពះរាជអាជាញ   ភាគីពិរ ទិធជន  ភាគីរែឋបបដវណី 

រូលដហត្ ៖ 
 

  

ដបើោន ដត្ើោនការដស្នើរស្ ំជាផលូវការដៅដពលស្វនាការដែើរបីឲ្យស្ថកសី
បងាហ ញ លួនដៅកន ងស្វនាការ ដែរឬដទិ? 

 ោន  គ្មា ន  

៥  (   )ដត្ើស្ថកសីសិ្ាត្ដៅកន ង
បនៃប់ស្វនាការដៅរ ន
ដពលស្ថកសួ្រដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ 

 

សូ្រដរៀបរាប់អំពីអងគដហត្ ឲ្យបានចាស់្ោស់្ 
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៦ .ការបងាហ ញភស្ត តាង 
៦.១ .ភស្ត តាងបងាហ ញដោយម្ពះរាជអជាញ  
៦.១(ក) ចដរលើយ
ស្ថរភាព 

ដត្ើការស្ថរភាពម្ត្ូវបានដធវើដ ើងដៅែំណាក់កាលណា? 

 ប៉ែូលិស្                                ម្ពះរាជអាជាញ                  ដៅម្ករដស្ ើបសួ្រ 
 ដផសងៗ៖     គ្មា ន                               

ដត្ើោនភស្ត តាងដផសងដទិៀត្ដែលបញ្ញា ក់បដនារដៅដលើការស្ថរភាពដែរឫដទិ? 

 ោន គ្មា ន                            រិនាក់ព័នធ 

ដបើោន សូ្រផតល់ដស្ចកតីលរាិត្៖ 

៦.១( ) ភស្ត តាងជាឯក
ស្ថរ 

ស្ដងខបអំពីភស្ត តាង៖ 

 

 
  

 រិនាក់ព័នធ 
រូលដហត្  (ម្បសិ្នជាែឹង) ដែលឯកស្ថរម្ត្ូវបានអាន ដហើយស្ថកសីរិនម្ត្ូវបាន
បងាហ ញ លួនដៅកន ងស្វនាការ៖ 

រិនែឹង  រិនាក់ព័នធ                        

ដត្ើោនការជំទស់្ទក់ទិងនឹងការអានឯកស្ថរភស្ត តាង ជាជាងការបងាហ ញ លួនដោយ
ផ្ទៃ ល់របស់្ស្ថកសី ដោយភាគីាក់ព័នធដែរឫដទិ? 

 ោន                                   គ្មា ន                            រិនាក់ព័នធ 

ដបើោន ដត្ើភាគីណា? 

 ភាគីពិរ ទិធជន                 ភាគីរែឋបបដវណី             ដផសងៗ៖ 

ដស្ចកតីលរាិត្៖ 

ដត្ើោនភាគីណារួយដែលរិនយល់ស្ស្បនឹង លឹរស្ថរននឯកស្ថរដែរឫដទិ? 

 ោន                                   គ្មា ន                            រិនាក់ព័នធ 

ដបើោន ដត្ើភាគីរួយណា? 

 ភាគីពិរ ទិធជន                 ភាគីរែឋបបដវណី             ដផសងៗ៖ 

បញ្ញា ក់៖ 

៦.១(គ) ភស្ត តាងជា
ស្ថកសីរស់្ 
 

ស្ដងខបអំពីភស្ត តាង៖ 

 

 
  

 រិនាក់ព័នធ 
ដត្ើោនការជំទស់្ម្ត្ូវបានដលើកដ ើងដោយភាគីាក់ព័នធទក់ទិងនឹងភស្ត តាងដែរ 
ឫដទិ? 

 ោន គ្មា ន                             រិនាក់ព័នធ 

ម្បសិ្នជាោន ដត្ើភាគីរួយណា? 
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 ភាគីពិរ ទិធជន                ភាគីរែឋបបដវណី            ដផសងៗ៖ 

បញ្ញា ក់៖ 

៦.១(ឃ) ភស្ត តាង
ជំនាញ 

ម្បដភទិ៖   នីតិ្ដវជាវទិិា             ដផសងៗ៖                 

  ដវជាស្ថស្តស្ត  រិនាក់ព័នធ 

ដត្ើអនកជំនាញបងាហ ញ លួន ឫឯកស្ថររបស់្អនកជំនាញម្ត្ូវបានអាន? 

 វត្តោន                               អវត្តោន រិនាក់ព័នធ 

ម្បសិ្នជាអវត្តោន រូលដហត្ ៖ 
 រិនែឹង 

ដត្ើភាគីដផសងៗយល់ស្ស្បដៅនឹងភស្ត តាងជំនាញដែរឫដទិ? 

 ោន                                   គ្មា ន                            រិនាក់ព័នធ 

ដបើគ្មា ន ដត្ើភាគីរួយណា? 

 ភាគីពិរ ទិធជន        ភាគីរែឋបបដវណី             ដផសងៗ៖ 

បញ្ញា ក់៖ 

ដត្ើោនការដស្នើស្ ំដោយភាគីាក់ព័នធ ឲ្យអនកជំនាញបងាហ ញ លួនដោយផ្ទៃ ល់ជាជាងការ
អានឯកស្ថរភស្ត តាង  ដែរឫដទិ? 

 ោន                                   គ្មា ន                            រិនាក់ព័នធ 

ដបើោន ដត្ើភាគីណា? 

 ភាគីពិរ ទិធជន        ភាគីរែឋបបដវណី             ដផសងៗ៖ 

សូ្រផតល់ដស្ចកតីលរាិត្៖ 

៦.២ .ភស្ត តាងបងាហ ញដោយភាគីច ងដោទិ រិនាក់ព័នធ 
៦.២.(ក) ស្ដងខបចដរលើយ
ស្ថរភាពរបស់្ពិរ ទិធជន
ដៅដពលស្វនាការ 
ម្បសិ្នជាោន៖ 

  

គ្មា ន                            

   

៦.២( ) ភស្ត តាងជាឯក
ស្ថរ 

ស្ដងខបអំពីភស្ត តាង៖ 

 
 

 
 

 រិនាក់ព័នធ 

រូលដហត្  (ម្បសិ្នជាែឹង) ដែលឯកស្ថរម្ត្ូវបានអាន ដហើយស្ថកសីរិនម្ត្ូវបាន
បងាហ ញ លួនដៅកន ងស្វនាការ៖ 

រិនែឹង  រិនាក់ព័នធ                        
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ដត្ើោនការជំទស់្ទក់ទិងនឹងការអានឯកស្ថរភស្ត តាង ជាជាងការបងាហ ញ លួនដោយ
ផ្ទៃ ល់របស់្ស្ថកសី ដោយភាគីាក់ព័នធដែរឫដទិ? 

 ោន                                   គ្មា ន                            រិនាក់ព័នធ 

ដបើោន ដត្ើភាគីណា? 

 ម្ពះរាជអាជាញ                         ភាគីរែឋបបដវណី             ដផសងៗ៖ 

ដស្ចកតីលរាិត្៖ 

ដត្ើោនភាគីណារួយដែលរិនយល់ស្ស្បនឹង លឹរស្ថរននឯកស្ថរដែរឫដទិ? 

 ោន                                   គ្មា ន                            រិនាក់ព័នធ 

ដបើោន ដត្ើភាគីរួយណា? 

 ម្ពះរាជអាជាញ                         ភាគីរែឋបបដវណី              ដផសងៗ៖ 

បញ្ញា ក់៖ 

៦.២(គ) ភស្ត តាងជា
ស្ថកសីរស់្ 

ស្ដងខបអំពីភស្ត តាង៖ 

 

 
 

 រិនោន 

ដត្ើោនការជំទស់្ម្ត្ូវបានដលើកដ ើងដោយភាគីាក់ព័នធទក់ទិងនឹងភស្ត តាងដែរ 
ឫដទិ? 

 ោន                                   គ្មា ន                            រិនាក់ព័នធ 

ម្បសិ្នជាោន ដត្ើភាគីរួយណា? 

 ម្ពះរាជ
អាជាញ                        

 ភាគីរែឋបបដវណី             ដផសងៗ៖ 

បញ្ញា ក់៖ 

៦.២(ឃ) ភស្ត តាង
ជំនាញ 

ម្បដភទិ៖   នីតិ្ដវជាវទិិា             ដវជាស្ថស្តស្ត 

 ដផសងៗ៖                 គ្មា ន 

ដត្ើអនកជំនាញបងាហ ញ លួន ឫឯកស្ថររបស់្អនកជំនាញម្ត្ូវបានអាន? 

 វត្តោន                                  អវត្តោន រិនាក់ព័នធ 

ម្បសិ្នជាអវត្តោន រូលដហត្ ៖ 

   រិនែឹង 

ដត្ើភាគីដផសងៗយល់ស្ស្បដៅនឹងភស្ត តាងជំនាញដែរឫដទិ? 
 ោន                                  គ្មា ន                           រិនាក់ព័នធ 

ដបើគ្មា ន ដត្ើភាគីរួយណា? 
 ម្ពះរាជអាជាញ                        ភាគីរែឋបបដវណី           ដផសងៗ៖ 
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បញ្ញា ក់៖ 

ដត្ើោនការដស្នើស្ ំដោយភាគីាក់ព័នធ ឲ្យអនកជំនាញបងាហ ញ លួនដោយផ្ទៃ ល់ជាជាងការ
អានឯកស្ថរភស្ត តាង  ដែរឫដទិ? 

 ោន                                  គ្មា ន                           រិនាក់ព័នធ 
ដបើោន ដត្ើភាគីណារួយ? 

 ម្ពះរាជអាជាញ                        ភាគីរែឋបបដវណី           ដផសងៗ៖ 
ដស្ចកតីលរាិត្៖ 

៦.២(ង) ការដឆលើយត្ប
របស់្ច ងចដរលើយ 

ដស្ចកតីស្ដងខប៖ 

 
 
 

 រិនាក់ព័នធ(ដបើសិ្នជារិនោន) 

៦.៣ ភស្ត តាងបងាហ ញដោយដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវណី រិនាក់ព័នធ 
៦.៣(ក) ភស្ត តាងជាឯក
ស្ថរ 

ស្ដងខបអត្តន័យននភស្ត តាង៖ 

 
 
 

 រិនាក់ព័នធ 
រូលដហត្  (ម្បសិ្នជាែឹង) ដែលឯកស្ថរម្ត្ូវបានអាន ដហើយស្ថកសីរិនម្ត្ូវបាន
បងាហ ញ លួនដៅកន ងស្វនាការ៖ 

រិនាក់ព័នធ                        រិនែឹង 

ដត្ើោនការជំទស់្ទក់ទិងនឹងការអានឯកស្ថរភស្ត តាង ជាជាងការបងាហ ញ លួនដោយ
ផ្ទៃ ល់របស់្ស្ថកសី ដោយភាគីាក់ព័នធដែរឫដទិ? 

 ោន                                  គ្មា ន                           រិនាក់ព័នធ 
ដបើោន ដត្ើភាគីរួយណា? 

 ម្ពះរាជអាជាញ                        ភាគីពិរ ទិធជន                ដផសងៗ៖ 
 

បញ្ញា ក់៖ 

 ដត្ើោនភាគីណារួយដែលរិនយល់ស្ស្បនឹងអត្ាន័យននឯកស្ថរដែរឫដទិ? 
 ោន                                  គ្មា ន                           រិនាក់ព័នធ 

ដបើោន ដត្ើភាគីរួយណា? 
 ម្ពះរាជអាជាញ                        ភាគីពិរ ទិធជន                ដផសងៗ៖ 

 

បញ្ញា ក់៖ 
 

៦.៣( ) ភស្ត តាងជា
ស្ថកសីរស់្ 

ស្ដងខបអំពីភស្ត តាង៖ 

 
 
 

 រិនាក់ព័នធ 
ដត្ើភាគីដផសងៗយល់ស្ស្បដៅនឹងភស្ត តាងដែរឫដទិ? 

 ោន                                  គ្មា ន                           រិនាក់ព័នធ 
ដបើោន ដត្ើភាគីរួយណា? 

 ម្ពះរាជអាជាញ                        ភាគីច ងដោទិ               ដផសងៗ៖ 
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បញ្ញា ក់៖ 

៦.៣(គ) ភស្ត តាង
ជំនាញ 

ម្បដភទិ៖  នីតិ្ដវជាវទិិា            ដវជាស្ថស្តស្ត 
 ដផសងៗ៖                 រិនាក់ព័នធ 

ដត្ើអនកជំនាញបងាហ ញ លួន ឫឯកស្ថររបស់្អនកជំនាញម្ត្ូវបានអាន? 
 វត្តោន                                 អវត្តោន រិនាក់ព័នធ 

ម្បសិ្នជាអវត្តោន រូលដហត្ ៖ 
 រិនែឹង 

ដត្ើភាគីដផសងៗយល់ស្ស្បដៅនឹងភស្ត តាងជំនាញដែរឫដទិ? 
 ោន                                  គ្មា ន                           រិនាក់ព័នធ 

ដបើគ្មា ន ដត្ើភាគីរួយណា? 
 ម្ពះរាជអាជាញ                        ភាគីពិរ ទិធជន               ដផសងៗ៖ 

បញ្ញា ក់៖ 

ដត្ើោនការជំទស់្ទក់ទិងនឹងការអានឯកស្ថរភស្ត តាង ជាជាងការបងាហ ញ លួនដោយ
ផ្ទៃ ល់របស់្អនកជំនាញ ដោយភាគីាក់ព័នធដែរឫដទិ? 

 ោន                                  គ្មា ន                           រិនាក់ព័នធ 
ដបើោន ដត្ើភាគីរួយណា? 

 ម្ពះរាជអាជាញ                        ភាគីពិរ ទិធជន                ដផសងៗ៖ 
 

បញ្ញា ក់៖ 

៦.៤ ការជំទស់្ 

ដត្ើោនភាគីណារួយដធវើការជំទស់្ដៅនឹងភស្ត តាងនានាដែលោក់បងាហ ញដៅកន ងស្វនាការដែរ ឬដទិ ?ចូរពិពណ៌
នាអំពីរូលដហត្ ននការជំទស់្ និងការដឆលើយត្បពីសំ្ណាក់ដៅម្ករ៖ 

 

 

រិនាក់ព័នធ 
ម្ពះរាជអជាញ  ភាគីពិរ ទិធជន         ដែើរបណតឹ ងរែឋបបដវណី 

   

 

៧ .សិ្ទិធិទិទួិលែឹងឮភស្ត តាង/សិ្ទិធិដស្ាើភាព 

៧(ក )ដត្ើោនការដលើកដ ើង
ឬោនអវីដែលបងាហ ញថ្នភាគី
ណារួយរិនទិទួិលបាន
ឱកាស្បងាហ ញភស្ត តាង? 

ោន គ្មា ន 
ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើភាគីណារួយ? 

ម្ពះរាជអាជាញ  ភាគីពិរ ទិធជន         
 

ភាគីរែឋបបដវណី 
 

រូលដហត្ ៖   
ដបើោន ដត្ើោនការដស្នើរស្ ំឲ្យទិទួិលយកភស្ត តាងជាផលូវការដៅដពលស្វនាការ 
ដែរឬដទិ? 
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ោន  គ្មា ន  

៧(  )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នភាគីណារួយរិន
ទិទួិលបានឱកាស្ស្ថកសួ្រ
ស្ថកស ីដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ 
ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើភាគីណារួយ? 

ម្ពះរាជអាជាញ  ភាគីពិរ ទិធជន         ភាគីរែឋបបដវណី 

រូលដហត្ ៖ 
ដបើោន ដត្ើោនការដស្នើរស្ ំជាផលូវការម្ត្ូវបានដធវើដ ើងដៅកន ងស្វនាការដែើរបីសួ្រស្
កសីដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន  

៧(គ) ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នភាគីណារួយរិន
បានទិទួិលឱកាស្ដរើល 
សំ្ណ ំ ដរឿងរ នដពលស្វនា 
ការ ដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើភាគីណារួយរិនបានទិទួិលសំ្ណ ំ ដរឿងដៅរ នដពលស្វនា
ការ? 

ម្ពះរាជអាជាញ  ពិរ ទិធជន
(ម្បសិ្នដបើគ្មា ន
ដរធាវ)ី 

ភាគីពិរ ទិធជន         ភាគីរែឋបបដវណី 

រូលដហត្  ( សូ្រពនយល់លំអិត្អំពីរូលដហត្ ដែលបងាហ ញថ្នភាគីាក់ព័នធរិនបាន
ទិទួិលសំ្ណ ំ ដរឿង)៖ 

៧(ឃ) ដត្ើពិរ ទិធជន ឬភាគី
ពិរ ទិធជនរិនទិទួិលបានឱ
កាស្និោយសំ្ែីច ង
ដម្កាយ ដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ 

ពិរ ទិធជន ភាគីពិរ ទិធជន          

ម្បសិ្នដបើគ្មា ន សូ្របញ្ញា ក់រូលដហត្ ៖ 

 

៨ .ភាពឯករាជយ ភាពរិនលំដអៀង និងទិដងវើរបស់្ដៅម្ករ 

៨(ក) ដត្ើដៅម្ករម្បម្ពឹត្តទិដងវើ
ដែលដធវើទិ កខប កដរនញែល់ភា
គីដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

ម្បសិ្នដបើោន សូ្រពនយល់៖ 

៨( ) ដត្ើដៅម្ករបាន
និោយបងាហ ញអំពីលកខណៈ
ដរ ើស្ដអ ើងភាគីណារួយដែរ
ឬដទិ? 
 

ោន  គ្មា ន  

ម្បសិ្នដបើោន ជាការដរ ើស្ដអ ើងដៅដលើ៖ 

ពូជស្ថស្ន៍  ដយនឌ័្រ ស្ថស្នា  ដផសងៗ 

សូ្របញ្ញា ក់អំពីសំ្ែីដនាះ៖ 

៨(គ) ដត្ើោនភាគីណារួយ
ោកដចញពីបនៃប់ស្ថវនាការ 
ដៅកន ងដពលជំន ំជម្រះ ដែរ
ឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើភាគីណា? 

 ដៅម្ករ  ម្ពះរាជអាជាញ   ដរធាវ ី
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សូ្របញ្ញា ក់ពីរូល ដហត្ ៖ រិនែឹង 

៨(ច) ដត្ើោនភាគីណារួយ
និោយទូិរស័្ពៃដៅកន ងដពល
ជំន ំជម្រះដែរឬដទិ? 
 

ោន គ្មា ន 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើភាគីណា? 

 ដៅម្ករ  ម្ពះរាជអាជាញ   ដរធាវ ី

ដឆលើយោ៉ែង លី ដហើយោក់ច ះ បនតការស្នៃនា 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើជា៖ 
ស្ដរលងដរាទិិ៍ខ្ល ំង ស្ដរលងញ័រ 

 

៩ .ការពិភាកាស្ដម្រចរបស់្ត្ ោការ 
ដោ៉ែងបញ្ច ប់៖ 

៩(ក )ដត្ើោនការពិភាកា
ស្ដម្រច ដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន នងាបនាៃ ប់ រិនែឹង 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើរយៈដពលប៉ែ នាា ន? 
ម្បសិ្នដបើគ្មា ន បញ្ញា ក់ពីរូលដហត្ ៖ 

៩(  )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នភាគីណារួយដែើរ
ចូលដៅកន ងបនៃប់ពិភាកា
ស្ដម្រចកន ងអំ  ងដពលពិភា
គាស្ដម្រចរបស់្ត្ ោការ? 

ោន គ្មា ន រិនាក់ព័នធ រិនែឹង 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើភាគីណារួយ? 

 ម្ពះរាជអាជាញ   ភាគីពិរ ទិធជន  ភាគីរែឋបបដវ
ណី 

 ប គគលិក
ត្ ោការ 

 

១០ ការវាយត្នរលភស្ត តាង 

១០(ក )ដត្ើភស្ត តាងបងាហ ញអំពីធាត្ ផសោំំបាច់ននបទិដលាើស្ដែរឫដទិ? 

ធាត្ ផសំននបទិដលាើស្ ភស្ត តាងាក់ព័នធ 
 
 
 
 
 

 

១០( ) ស្ដងខបននដស្ចកតីស្ននិោឋ ន 

ម្ពះរាជអជាញ  ភាគីពិរ ទិធជន ភាគីរែឋបបដវណី 
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១១ .ស្ថលែីកា 

១១(ក )ដត្ើស្ថលែីកាម្ត្ូវ
បានម្បកាស្ដៅនងាស្វនា
ការដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

ម្បសិ្នដបើគ្មា ន ដត្ើកាលបរដិចឆទិម្បកាស្ស្ថលែីកាម្ត្ូវបានម្បកាស្ដៅកន ងនងា
ស្វនាការដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

១១(  )នងាម្បកាស្ស្ថល
ែីកា 

   រិនាក់ព័នធ 

១១(គ )ដៅដពលម្បកាស្
ស្ថលែីកា ដត្ើដៅម្ករ
ោនវត្តោនប៉ែ នាា ននាក់? 

 ១  ២  ៣   រិនែឹង  

១១(ឃ )ដត្ើស្ថលែីកា 

ម្ត្ូវបានម្បកាស្ជាស្ថ
ធារណៈ ដែរឬដទិ? 

ោន គ្មា ន  រិនែឹង 

ម្បសិ្នដបើគ្មា ន សូ្របញ្ញា ក់ពីរូលដហត្ ៖ 

១១(ង ) ស្ដងខបរូលដហត្ 
ដែលោនដៅកន ងស្ថល
ែីកា៖ 

  រិនែឹង 

១១(ច )ដត្ើោនវត្តោន
ដរធាវភីាគីាក់ព័នធដែរ 
ឬដទិ? 

ោន គ្មា ន  រិនាក់ព័នធ  រិនែឹង 

១១(ឆ )ដត្ើោនអវីដែល
បញ្ញា ក់ថ្នដៅម្ករពឹង
ដផាកដៅដលើភស្ត តាង
ដផសងដម្ៅពីភស្ត តាង
ដែលោក់បងាហ ញដៅកន ង
ស្វនាការដែរ ឬដទិ? 

ោន គ្មា ន 

 

រយៈដពលស្វនាការស្រ ប៖ 

 

កំណត់្ម្តាពិដស្ស្ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

49 

ែ. ព័ត្៌មានអាំពពីិរទុ្ធជន 

១២ .ការទិទួិល  ស្ម្ត្វូម្ពហាទិណឌ  
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
១២(ក )ដៅដពលម្បម្ពឹត្តបទិ
ដលាើស្ ដត្ើពិរ ទិធជនជាអនីតិ្
ជនដែរឬដទិ? 
(សូ្របំដពញឯកស្ថរភាា ប់ទីិ
១ ស្ម្ោប់ជនជាប់ដោទិ
អនីតិ្ ជន) 

ោន 
 

គ្មា ន 

ោន 
 

គ្មា ន 

ោន 
 

គ្មា ន 

ោន 
 

គ្មា ន 

ោន 
 

គ្មា ន 

 

១៣ .រូលោឋ នចាប់ននបទិដោទិម្បកាន់ 
១៣(ក )បទិដោទិម្បឆំង
ពិរ ទិធជន 

 ឧម្កិែឋ 
 រជឈឹរ 
 លហ  

 ឧម្កិែឋ 
 រជឈឹរ 
 លហ  

 ឧម្កិែឋ 
 រជឈឹរ 
 លហ  

 ឧម្កិែឋ 
 រជឈឹរ 
 លហ  

 ឧម្កិែឋ 
 រជឈឹរ 
 លហ  

បទិដលាើស្៖ 
ចាប់ាក់ព័នធ៖ 
ោម្តាចាប់ាក់ព័នធ៖ 

     

១៣ )  ( ធាត្ ផសំននបទិ
ដលាើស្ដែលម្ត្ូវបានបងាហ ញ
ដែើរបីធានាែល់ការដោទិ
ម្បកាន់៖ 

     

 

សទិ្ធមិុនដពលជាំនុាំជម្មះ 

១៤ .សិ្ទិធិោនដស្រភីាព និងជំន ំជម្រះដោយគ្មា នពនារដពល 
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
១៤(ក )កាលបរដិចឆទិ
ម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្ដែល
អះអាង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

១៤(  )កាលបរដិចឆទិនន
ការោប់ លួន 

__________ 
 រិនែឹង 
 រិនាក់

ព័នធ 

__________ 
 រិនែឹង 
 រិនាក់

ព័នធ 

__________ 
 រិនែឹង 
 រិនាក់

ព័នធ 

__________ 
 រិនែឹង 
 រិនាក់

ព័នធ 

__________ 
 រិនែឹង 
 រិនាក់

ព័នធ 
១៤(គ )ដត្ើោនការម្ត្ួត្
ពិនិត្យតារផលូវត្ ោការ
ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 
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១៤(ឃ )ដត្ើោនការឃ ំ
 លួនបដណាត ះអាស្នន ដែរ
ឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនែឹង 

ម្បសិ្នដបើោន កាល
បរដិចឆទិដែលការឃ ំ លួន
បដណាត ះ អាស្នន ោប់ដផតើ
រ 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

កាលបរដិចឆទិដែលការ
ឃ ំ លួនបដណាត ះ អាស្នន
បញ្ច ប់ 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

__________ 
 រិនែឹង 

១៤(ង )ដត្ើោនការដស្នើ
ស្ ំដៅដម្ៅឃ ំឫដទិ? 

 ោន  រិនោន រិនែឹង 

ដបើោន ចូរស្ដងខប លឹរស្ថរ
ាកយដស្នើស្ ំរបស់្ភាគីពិរ ទិធ
ជន និងលកខ ណឌ ននការ
ោក់ឲ្យម្ត្ួត្ពិនិត្យតារផលូវ
ត្ ោការ៖ 

    រិនាក់ព័នធ 

ដោបល់របស់្ម្ពះរាជ 
អជាញ ៖ 

    រិនាក់ព័នធ 

ដោបល់របស់្ភាគីរែឋ 
បបដវណី៖ 

    រិនាក់ព័នធ 

ដស្ចកតីស្ដម្រចរបស់្
ដៅម្ករ និងដហត្ ផល៖ 

    រិនាក់ព័នធ 

 

១៥ .សិ្ទិធិដៅកន ងអំ  ងដពលសួ្រចដរលើយ និងការហារឃាត់្ការដធវើទរ ណករា 
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
១៥(ក )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នពិរ ទិធជនម្ត្ូវបាន
សួ្រចដរលើយដោយគ្មា នវត្ត
ោនដរធាវ ីដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ម្បសិ្នដបើោនសូ្របញ្ញា ក់៖      
១៥(  )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នពិរ ទិធជនម្ត្ូវបាន
គំរារកំដហងឲ្យស្ថរភាព
ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ម្បសិ្នដបើោនសូ្របញ្ញា ក់៖      
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១៥(គ )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នពិរ ទិធជនទិទួិលរង
អំដពើហិងា ឬទរ ណករាបងខំ
ឲ្យស្ថរភាព ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ម្បសិ្នដបើោនសូ្របញ្ញា ក់៖      
 

១៦ .សិ្ទិធិរ នដពលជំន ំជម្រះ និោយជារួយដរធាវ ីនិងសិ្ទិធិទិទួិលបានរដធាបាយ និងដពលដវោម្គប់ម្គ្មន់
ការារកតី 
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
១៦(ក )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នដរធាវពិីរ ទិធជន
ម្ត្ូវបានោត់្តំាងដៅកន ងនងា
ស្វនាការ ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

ម្បសិ្នដបើោនសូ្របញ្ញា ក់៖      
១៦(  )ដត្ើបញ្ញហ រដធាបាយ 

និងដពលដវោរិនម្គប់
ម្គ្មន់កន ងការដរៀបចំការ
ការារកតីម្ត្ូវបានដលើក
ដ ើងដោយភាគីពិរ ទិធជន
ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

ម្បសិ្នដបើោនសូ្របញ្ញា ក់៖      
 

សទិ្ធកិនកុដពលជាំនុាំជម្មះ 

១៧ .សិ្ទិធិោនវត្តោនដៅកន ងស្វនាការ និងោនដរធាវ ី
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
១៧(ក )ដត្ើពិរ ទិធជនោន
វត្តោនដៅកន ងស្វនាការ 
ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

១៧(  )ដត្ើពិរ ទិធជនោន
ដរធាវដីៅកន ងស្វនាការដែរ
ឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

១៧(គ )ម្បសិ្នដបើពិរ ទិធជន
ជាស្តស្តី ដត្ើពិរ ទិធជនោន
ដរធាវជីាស្តស្តី ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ ព័នធ 
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១៧(ឃ )ដត្ើដរធាវកីារារកតី
ឲ្យពិរ ទិធជនដលើស្ពីោន ក់ដែរ
ឬដទិ? 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើោន
ជដោល ះផលម្បដោជន៍ដកើត្
ដ ើងរវាងពិរ ទិធជនពីរនាក់ ឬ
ដម្ចើននាក់ដែលការារកតី
ដោយដរធាវដីត្ោន ក់ដែរ
ឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 
 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ជដោល ះផលម្បដោជន៍អវី?      
 

១៨ .ការស្នាត្ថ្នគ្មា នដទស្ 
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
១៨(ក )ដត្ើពិរ ទិធជនបងាហ ញ
 លួនដៅរ  ត្ ោការកន ងឯក
ស្ណាឋ នជាអនកដទស្ដែរ
ឬដទិ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 
១៨(  )ដត្ើពិរ ទិធជនជាប់
ដខ្ន ះដៅកន ងអំ  ងដពលស្វ
នាការដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 
១៨(គ )ដត្ើដៅម្ករបាន
និោយអំពីភាពោន ឬគ្មា ន
ដទស្របស់្ពិរ ទិធជនដៅរ ន
ដពលដចញស្ថលម្ករ ដែរ
ឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើជាសំ្ែី
អវី? 

     
 

១៨(ឃ )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នដៅម្ករទញ
ពិរ ទិធភាពពីការដៅដស្ាៀរ
របស់្ពិរ ទិធជន ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 
ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើជាអវី?      

 
 

 



 

 

 

53 

១៩ .ការហារឃាត់្ការវនិិចឆ័យដទស្ពីរែងចំដាះបទិដលាើស្ដត្រួយ 
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
១៩(ក )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នពិរ ទិធជនម្ត្ូវបាន
ជំន ំជម្រះ និងោក់ដទស្
ចំដាះបទិដលាើស្ដនះពីរ ន
ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ម្បសិ្នដបើោន សូ្របញ្ញា ក់
អំពីការជំន ំជម្រះការោក់
ដទស្ និងបទិដលាើស្ដនាះ៖ 

     

 

២០ .ហារឃាត់្ចំដាះការអន វត្តអន ភាពម្បតិ្ស្ករាននចាប់ម្ពហាទិណឌ  
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
២០(ក )ដត្ើពិរ ទិធជនម្ត្ូវបាន
ដោទិម្បកាន់ពីបទិដលាើស្
ស្ាិត្ដៅកន ងចាប់ជាធរោន
ដៅដពលម្បម្ពឹត្តបទិដលាើស្
ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ម្បសិ្នដបើគ្មា ន សូ្របញ្ញា ក់
៖ 

     
 

 

២១ .ស្ថលែីកា រិនែឹង 

ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
២១(ក )ដត្ើត្ ោការស្ដម្រច
ោ៉ែងែូចដរតច? 

 ោន
ពិរ ទិធភាព 

 គ្មា ន
ពិរ ទិធភាព 

 ដស្ ើប
សួ្ររតងដទិៀត្ 

 រ នអងគ
ដស្ចកតី 

 ោន
ពិរ ទិធភាព 

 គ្មា ន
ពិរ ទិធភាព 

 ដស្ ើប
សួ្ររតងដទិៀត្ 

 រ នអងគ
ដស្ចកតី 

 ោន
ពិរ ទិធភាព 

 គ្មា ន
ពិរ ទិធភាព 

 ដស្ ើប
សួ្ររតងដទិៀត្ 

 រ នអងគ
ដស្ចកតី 

 ោន
ពិរ ទិធភាព 

 គ្មា ន
ពិរ ទិធភាព 

 ដស្ ើប
សួ្ររតងដទិៀត្ 

 រ នអងគ
ដស្ចកតី 

 ោន
ពិរ ទិធភាព 

 គ្មា ន
ពិរ ទិធភាព 

 ដស្ ើប
សួ្ររតងដទិៀត្ 

 រ នអងគ
ដស្ចកតី 

២១(  )ដត្ើដៅម្ករបាន
ដោងោម្តាចាប់ដែល
ពិរ ទិធជនម្ត្ូវបានដោទិ
ម្បកាន់ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 
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២១(គ )ដត្ើដៅម្ករបាន
ដោងភស្ត តាងដែលបាន
បងាហ ញ ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 
២១(ឃ )ម្បសិ្នដបើពិរ ទិធជន
ស្ថរភាពបទិដលាើស្ ដែល
បានដោទិ ដៅរ នដពលឬ
ដៅកន ងដពលស្វនាការ ដត្ើ
ដៅម្ករពឹងដផាកដលើចដរលើយ
ស្ថរភាពដនាះជាភស្ត តាង
ដែរឬដទិ? 
(ម្បសិ្នដបើគ្មា នការ
ស្ថរភាព - រិនាក់ព័នធ) 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 
 រិនែឹង 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិន

ាក់ព័នធ 
 រិនែឹង 

 

២២ .ដទស្ រិនាក់ព័នធ រិនែឹង 
ពិរ ទិធជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
២២(ក )ដត្ើពិរ ទិធជនម្ត្ូវបាន
ផតនាៃ ដទស្ោក់ពនធនាគ្មរ
ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 
រយៈដពលជាប់ពនធនាគ្មរ 
ស្រ ប៖ 

     

រយៈដពលជាប់ពនធនាគ្មរ៖      
រយៈដពលពយួរដទស្៖      
២២(  )ដត្ើពិរ ទិធជនជាប់
ដទស្ពិន័យ ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

ចំនួនម្បាក់ពិន័យ៖      

២២(គ )ដត្ើពិរ ទិធជនម្ត្ូវបង់
នងលស្ងជំងឺចិត្ត ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 
ចំនួនម្បាក់ស្ងជំងឺចិត្ត៖      
២២(ឃ )ដត្ើោនការអន វត្ត
ដទស្ជំនួស្ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 
ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើជាអវី?      
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ឯកសារភ្ជា ប់ទ្ី១៖ ពិរទុ្ធជនជាអនីត្ិជន 

២៣ .អាយ  
ពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
២៣(ក )អាយ ពិរ ទិធជន
ដៅដពលម្បម្ពឹត្តបទិ
ដលាើស្ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 

២៣(  )ម្បសិ្នដបើពិរ ទិធ
ជនោនអាយ ដម្ការ ១៤ 

ឆន ំដៅដពលម្បម្ពឹត្តបទិ
ដលាើស្ ដត្ើដៅម្ករ
ស្ដម្រចឲ្យជនជាប់ដោទិ
រចួដទស្ភាល រៗដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 

២៤ .ការឃ ំ លួនបដណាត ះអាស្នន 
ពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
២៤(ក )អាយ ពិរ ទិធជនដៅ
ដពលឃ ំ លួនបដណាត ះ
អាស្នន? 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 
 រិនាក់

ព័នធ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 
 រិនាក់

ព័នធ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 
 រិនាក់

ព័នធ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 
 រិនាក់

ព័នធ 

 < ១៤ 
 ១៤-១៥ 
 ១៦-១៧ 
 រិនាក់

ព័នធ 
២៤(  )ដត្ើោនអវីរួយ
ដែលបងាហ ញថ្នពិរ ទិធជន
រិនម្ត្ូវបានឃ ំោច់ដោយ
ដ កពីនីតិ្ជន ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 

 ោន 
 គ្មា ន 
 រិនាក់

ព័នធ 
ម្បសិ្នដបើោន សូ្រ
បញ្ញា ក់៖ 

     
 

 

២៥ .ការជំន ំជម្រះ  រិនាក់ព័នធ 
ពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
២៥(ក )ដត្ើោនវធិានការ
ការារភាពឯកជនរបស់្ពិរ ទិធ
ជនជាអនីតិ្ជនដៅកន ងស្វនា
ការដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ម្បសិ្នដបើោន ដត្ើជាអវី?      
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២៥(  )ដត្ើដៅម្ករបានផតល់ឱ
កាស្ឲ្យពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជន
បដញ្ចញដោបល់ដោយដស្រ ី
ដោយ លួនឯង ឬតាររយៈ
តំ្ណាង ែូចជាដរធាវ ីឬឳព ក
ោត យ ដែរឬដទិ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 

២៦ .ដទស្  រិនាក់ព័នធ  រិនែឹង 
ពិរ ទិធជនជាអនីតិ្ជន ទីិ១ ទីិ២ ទីិ៣ ទីិ៤ ទីិ៥ 
២៦(ក )ដត្ើដៅម្ករបានដោង
ោម្តា ៣៨ ឬ ៣៩ ននម្ករ
ម្ពហាទិណឌ ដៅដពលោក់
ដទស្ពិរ ទិធជនដែរឬដទិ? 

 ោម្តា ៣៨ 
 ោម្តា ៣៩  
 ោម្តាទំង

ពីរ 
គ្មា នទំងពីរ 
 រិនាក់

ព័នធ 
 

 ោម្តា 

៣៨ 
 ោម្តា 

៣៩  
 ោម្តា

ទំងពីរ 
គ្មា នទំង

ពីរ 
 រិនាក់

ព័នធ 
 

 ោម្តា 

៣៨ 
 ោម្តា 

៣៩  
 ោម្តា

ទំងពីរ 
គ្មា នទំង

ពីរ 
 រិនាក់

ព័នធ 
 

 ោម្តា 

៣៨ 
 ោម្តា 

៣៩  
 ោម្តា

ទំងពីរ 
គ្មា នទំង

ពីរ 
 រិនាក់

ព័នធ 
 

 ោម្តា 

៣៨ 
 ោម្តា 

៣៩  
 ោម្តា

ទំងពីរ 
គ្មា នទំង

ពីរ 
 រិនាក់

ព័នធ 
 

២៦(  )ដត្ើោនអវីរួយដែល
បងាហ ញថ្នដៅម្ករពិោរណា
ោក់ដទស្រិនដរន
ពនធនាគ្មរ? 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

 ោន 
 គ្មា ន 

 

ម្បសិ្នដបើោន សូ្របញ្ញា ក់៖ 
 

     

 

 


