
ឆ្នា ទីំ១ខែមេសា-េថុិនាឆ្នា ំ២០១៥មេែ០០២
ព រ្ឹត្តិបពតសម្លេងសហគ្ន៍មេញផ្សាយមោយព្រុ្អ្្ន េបាប់នតិងសតិទ្តិ្នុស្សម�ើ្្ បីការពារយុត្តិធ្៌ជូនជនរងមពរោះ

S o m l e n g  S a h a k o m

អធិប្បាយមេែមេះ ច្បាប់គ្រប់គ្រង អង្គការសមា្រម 
មិន មមន រដ្្ភិបាលស្ិតក្នុងកញ្ចប់ 
រដ្្ភិបាល!

ច្បាប់សមា្រម និង 
អង្គការមិនមមនរដ្្ 
ភិបាលនៅកម្នុជា 
ស្ិតក្នុងនសរីភាពរឹត 
ត្បឹត !

ខ្វែងយេ់អំពីមោគៈកាប្ម់�ើអ្់បប្គេ់ដី
ឲ្យរដ្ឋវញិជាជំនាញ
្ីុរប្្់អនាកឧកញ៉ា ....

ទំនា្់ដីធ្ីមៅភូេិ
្ង្គេថ្ីឃុំថ្ដាប្រុក
វាេខវងមែត្តមោធិ
សាតក់ំពុងដំម�ើ រ....

ពេរដ្ឋ១៣នាក់
តំណាងឲ្យ៣១៨
បគរួសារប្្តតឹងមៅរដា្ឋ 
ភបិាេ....................

ខ្វែងយេ់អំពីកេ្្ិទ្ិពេរដ្ឋបាតប់្ងដី់ធ្ីតាេ
បពំខដេមដាយសារអនាក
មាេអំណាច!

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្្ធិការបបប្រឹត្ិកម្មនៃអង្គការសមគមការពារសិទ្ិមៃុស្សកម្ពុជា
CAMBODIAN HUMAN RIGHTS ACTION COMMITTEE

តមៅទំ្ ័រទបី៧

ទំ្ ័រ៣ ទំ្ ័រ៥ ទំ្ ័រ៨ ទំ្ ័រ១០ ទំ្ ័រ១២ ទំ្ ័រ១៤

មាតិកា

មរឿងវ៉ា វអំ ប្ីេបាប់ស្បី ប្ី

សមាគ្នតិងអង្គការ្តិនម្នរោឋា 

ភតិបាលមៅ្្នុងពបមទស្្្ុជា្តិន

ម្នជាអ្បីថ្បីមទមពពាោះមសេ្្បីពពាង

មលើ្ទបី្ួយននេបាប់មនោះបានម្ើត

ម�ើងតាងំ ប្ីឆ្្ន ២ំ០១១្្នុងម្លម�ល

េបាប់មនោះមៅមានេម ល្េ ោះពបមោងនន

ការរមំោភសតិទ្តិមសរ បីភា្នតិងការ

ផ្ល់្ការ្ន្យល់្តិនេបាស់ោស់។

ចាប្ត់ាងំពីមពេមនាះេក
ម្ចក្តីបោងចបាប្ម់េះបាេមធវែើការ
ខកខបប្ចំេួេ៤ដងរួចេកម�ើយ
ខតឥឡូវមេះម្ចក្តីបោងចបាប់្មេើក
ទី៥បតរូវបាេប្ញូ្េមៅដេ់រដ្ឋ្ ោ
គឺជាចបាប្ខ់ដេមាេរ្់ជាតិដខដេ
ដូចជា្េ្រេ្ូបតីខដេមាេរ្់ជាតិ
ជូរចត់មោះបី្ខក្បេរួេឬពិោកសា
យ៉ា ងណាកម៏ដាយទីប្ំផុតគឺមគរកសា
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ព្រឹត្តិបពត សម្លេងសហគ្ន៍

សមមលេងសហគមៃ៍បមងកើតម�ើងមោយបកុមអ្នកច្បាប់ ស្មបគរ័ចិត្មិៃរកកនបមការពារយុត្ិធម៌ជូៃ 
ជៃរងមបរោះ។

សម្លេងសហគ្ន៍ 
គឺជាសមមលេងជៃរងមបរោះ ជាសាររបស់បបជា្លរដ្ឋបគប់បសទាប់វណ្ៈ មដើម្បីសសវែងរកយុត្ិធម៌ 
តាមផលេលូវច្បាប់  ៃិងជាសមមលេងរបស់សហគមៃ៍ ជៃបកីបកសដលទទួលរងៃូវការរំមោភបំពាៃសិទ្ិ 
មោយ្ុំទទួលបាៃ យុត្ិធម៌ក្នពុងសង្គម ។

សមមលេងសហគមៃ៍ បៃលេឺម�ើងក្នពុងមរលបំណងផ្ល់្រ័ត៌មៃដល់ថ្្ក់ដរឹកនាំរោ្្ភិបាលអំ្ីភា្រង 
មបរោះរបស់ បបជា្លរដ្ឋសដលរងការរប់សងកត់្ីអ្នកមៃបទ្្យសម្បត្ិ ៃិងមនៃ្ីអ្នក មៃអំណាច។ 

វត្ថុបំណងននការមោះ្ុ្្ពព្រឹត្តិបពតសម្លេងសហគ្ន៍ 
សមមលេងសហគមៃ៍ គឺជាការផ្សាយរបស់បកុមអ្នក ច្បាប់ ៃិងសកម្មជៃការពារសិទ្ិមៃុស្សពាក់ 
្រ័ៃ្ ការបម្ចេញ មតិ ទស្សៃៈ មោបល់ សដលជាសមមលេងសបមប់បបឆាំងៃូវអំម្ើ អយុត្ិធម៌ មោយ  
មមធ្ោបាយ អហិង្សាសដលម្ត្តមៅមលើបញ្្ដីធលេី ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិ។

សក្្មភា្
្បងរឹងសង្គមសុីវិល ដីធលេី ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិ តាមរយៈនៃការមបាោះ្ុម្ប្រឹត្ិបបត សមមលេង  សហគមៃ៍ 
រយៈម្ល ៣សែ ១មលែ ចំៃួៃ ៣០០០ច្បាប់ មៅ ១០០០០ច្បាប់  សដលមៃចំៃួៃ ១៦ទំ្ររ័  
្ណ៌ ជាភាសាសែ្មរ។

សចកផ្សាយប្រឹត្ិបបតសបមប់សមគម អង្គការនដគូរ ជា្ិមសស សហគមៃ៍ សដល ទទួល រង ផលប៉ោះ 
ពាល់ ្ីការរំមោភបំពាៃ។

មៃយុទ្សានស្ ម្ត្តការយកចិត្ទុកោក់ក្នពុងកំរឹតមធ្យម នៃចំមណោះដរឹងទូមៅរបស់បបជា ្ លរដ្ឋ។

ចាងហ្វាងការផវាសាយ
មោក  យី  សុែសាៃ្ ០១៦៨៣៥ ៥៩៧
  ០១២ ៨៨៣ ៩៨៩

នតិ្ន្ធនាយក
មោក  សួៃ  ប៊ុៃសកិ្ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧

ជំនួយការនតិ្ន្ធនាយក
មោក  អ៊្ង  ម្បជ       ០១២ ៨៤៨ ១២៤
មោក សុរឹង សសៃករុណា ០៨៩ ៦៦៦ ៣១២
មោក សឺៃ ជុំសុធៃ ០១៦ ៣០០ ២២៥

បម្ចេកមេសកុំ្វាយថុេរ័
មោក រោ្្
មោក រតនា

អ្នកម្លេើយ្លេង្័ត៌មាន
សមជិកគណៈកម្្ធិការបបប្រឹត្ិកម្មនៃអង្គការ សមគមការពារសិទ្ិមៃុស្សកម្ពុជា ៃិងសមជិក 
សហគមៃ៍។
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្លរ�ឋាបាត់បង់�បីធលេបីតា្ព្ំម�នមោយសារអ្្ន មានអណំាេប ទ្ា ប់ ប្ី្្្ុជាចាប់មផ្្ើ្ ប្ីមានទំ្ ស់
ព្ំម�នរវង្្ុ្ជានតិងនថមៅតបំន់ពបាសាទព្ោះវ តិោរកាល ប្ីឆ្្ន ២ំ០០៨រួេ្្។រោឋា ភតិបាល្្ុ្ជាបានបញូ្ន
្ងទ័្ ជាតតិជាមពេើនអង្គភា្មៅោ្់្ពរាយតា្មេតជ្ាប់ព្ំម�នមេរ្-នថមៅតា្ទបីតាងំននតបំន់យុទស្ាសស្
មោធាជាមពេើន្មនលេងតា្បណ្ាមេត្្ ួយេនួំន�ូេជាមេតប្ ទ្ា យមានជ័យមេតឧ្តរ្មានជ័យមេតព្្ោះវ តិោរ
នតិងមេតប្ាត់�បំងជាម�ើ្ម�ើ្្ បីមពតៀ្ទប់ទល់ការពារទរឹ្�បី ប្ីសណំា្់្ងទ័្ នថ។

ការដាកទ់ីតាងំប្នាទា យកងទព័មេះទី
តាងំកខេ្ងែ្ះប្៉ាះចំមេើតំប្េដី់វាេទំមេរដីែ្ះជា
ដីពបពរប្្់រដ្ឋដីែ្ះប្៉ាះចំភូេិករបប្ជាពេរដ្ឋ
ខដេតបេរូវមោយបប្ជាពេរដ្ឋផ្្្់ប្្តូរទីេំមៅ
េិងដីែ្ះមទៀតប្៉ាះចំដីខប្ចំការរប្្់បប្ជាពេ
រដ្ឋខតគ្្េការមដាះដូរឬមដាះបសាយអវែីមនាះមទ។
ប្នាទា ប្់ពីប្ញ្ហា ទំនា្់បពខំដេមាេ្ោពធូរ
បសាេតំប្េម់ផសេងៗខដេមបាះទីតាងំប្នាទា យ
កងទ័ពោំងមេះបតរូវបាេខាងមយធាខដេ
មាេប្ុ�្យ្ក្តិធំៗចាប្ម់ផ្តើេអង្កេដី់តំប្េ់ជាប្់
ទីតាងំប្នាទា យោងំមនាះខចកគ្នា ចាប្ពី់មេោហាេ
ដេ់កូេោហាេមដើេ្ដីាដំំណាំមៅតាេសាថា េ
ោពកំរតិជីវោពមរៀងៗែ្ួេជាពិម្្មេោហាេ
ធំៗបាេដីមបចើេម�ើយពួកគ្តន់ាគំ្នា ដាដំំណាំមៅ្ូ៊

ពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្ីតាមគពរំមដននដយសារអ្ក
មានអរំណាច!

េិងដំណាំដាមំបេចមដាយេេិបាេគិតបប្គេ់
ដីោងំមនាះេកមោយបប្ជាពេរដ្ឋជាមាចា ្់ដី
វញិមទមទើប្មធវែើមោយបប្ជាពេរដ្ឋមាេការេេិ
មពញចិត្តចំមោះទមងវែើរប្្់បករុេេនេ្តមីយធា
ខដេមធវែើខប្ប្មេះមបោះថាពួកគ្តេ់ះប្ងដ់ី
ោំងមនាះមៅមោយខាងមយធាមបាះទីតាំង
ប្នាទា យកងទព័្ំរាប្ក់ារោរជាតិេេិខេេទុក
មោយខាងមយធាយកដីពួកគ្តម់ធវែើជាកេ្្ិទ្ិ
ផ្ទា េ់ែ្ួេមនាះមទ។ករ�ីោងំមេះបប្ជាពេ
រដ្ឋោគមបចើេេិេហ៊ាេប្្តតឹងផ្តេ់អវែីមនាះមទពី
មបោះមាេការភ័យខ្ាចម�ើយមប្ើពួកគ្ត់
ប្្តតឹងកេ៏េិ្ង្តឹេថាទទួេបាេយុត្តិធេខ៌ដរ។
ប្៉ាុខេ្តក៏មាេបប្ជាពេរដ្ឋេួយចំេួេេិេមពញ
ចិត្តេតឹងទមងវែើររប្្់មយធាខដេយកដីរប្្់

ពួកគ្ត់េកអង្កេខ់ចកគ្នា មដាយេេិេតឹកមឃើញ
ពីពួកគ្តជ់ាមាចា ្់ដីោេ់ខតមសាះកហ៊៏ាេមច
ញេុែប្្តតឹងោេោរដីរប្្់ពួកគ្ត់េកវញិ
ប្៉ាុខេ្តដីមនាះេេិខេេ្ថាិតមៅកនាុងដីទីតាងំប្នាទា យ
កងទព័មនាះមទ។

ជាកខ់្្តងករ�ីខាងមេើមេះមកើត
មឡើងមៅភូេថិនាេ់ខកងឬកភ៏ូេបិ្ំរុងេតឹងប្មង្កើត
ថ្ីម្្ះថាភូេិមតមជាអភិវឌ្ឍេ៍ឃុំបតោំង
បបាសាទប្រុកបតោងំបបាសាទមែត្តឧត្តរមាេ
ជយ័ខដេទីតាងំដីទំនា្់មេះមាេចមាងា យពី
ទីរេួមែត្តឧត្តរមាេជយ័បប្មា�ជាង១០០គី
ឡូខេ៉ាបត។មាេបប្ជាពេរដ្ឋចំេួេ១១បគរួសារ
ខដេកំពុងប្្តតឹងមៅោជាញា ធរោក់ព័េ្ោេោរ

សំណល់គ្រឿងផ្ទះ អ៊ុំ្្ុស ្សរី ហ៊ាង ្ន្ា្់ពរីទាហនរុទះគរើ
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យកដីពួកគ្តទំ់�ំជាង៥០�ិតាខដេកនាុងចំមណាេ
ពួកគ្តោ់ងំ១១បគរួសារមេះ្ុទ្ខតបាេេះ
ប្ង់ប្រចិាចា កដីមៅឲ្យកងពេតូចអេ្តរាគេេ៍
មេែ៦មបាះទីតាងំប្នាទា យកងទព័កាេពីមាេ
ទំនា្់បពខំដេ។ប្នាទា ប្ព់ីការប្រចិាចា គដីមៅឲ្យ
ខាងមយធាមបាះទីតាងំប្នាទា យកងទព័រចួពួកគ្ត់
មេើេមឃើញដីពួកគ្តម់ៅ្េ់ប្នាទា ប្ពី់ខាង
មយធា�ូ្ឆ្យបពំបប្ទេ់ទីតាងំប្នាទា យរចួ
កន៏ាគំ្នា ប្ង្កប្មង្កើេផេរ�ូតេកមដាយេេិខដេ
មាេប្ញ្ហា អវែីមកើតមឡើងមនាះមទ។េុះដេ់ចុងឆ្នា ំ
២០១២មាេខាងបករុេេិ្សេតិ្័្បគចិត្ត្មេ្តច
នាយករដ្ឋេនេ្តីចុះមប្្កកេ្វា្់ខវងដីជូេ
បប្ជាពេរដ្ឋម�ើយបករុេេិ្សេតិកប៏ាេវា្់ខវង
មធវែើប្្ងក់េ្្ិទ្ិជូេមៅមោយពួកគ្តោ់ងំ១១
បគរួសារខដេជាមាចា ្់ដីមនាះបគប្់ៗ គ្នា មរៀងៗ
ែួ្េ។បសាប់្ខតដេ់ឆ្នា ២ំ០១៣មពេបិ្ទបប្កា ្
ម្្ះមាចា ្់កេ្្ិទ្ិមៅជាមាេម្្ះជេទីប្ី
មៅវញិខដេពីេុេេកដីមេះជាដីកេ្្ិទ្ិរប្្់
បប្ជាពេរដ្ឋ១១បគរួសារខាងមេើបពេោងំេេិ
អេុញ្ញា តឲ្យបប្ជាពេរដ្ឋប្ង្កប្មង្កើេផេមេើដី
មនាះមទៀតមឡើយម�ើយខថេោំងបាេដាក់
កម្ាងំោហាេការោរដីឲ្យបករុេជេទីបី្មនាះផង
ខដរ។ដីរប្្់ពួកគ្តោ់ងំ១១បគរួសារមេះបតរូវ
បាេបករុេមោកណាក់ សុខាមាេងារជាឯក
ឧត្តេខតេិេសា្គ េ់សាថា ប្័េបាេឃុប្ឃិតគ្នា 
ជាេួយេនេ្តី្ ុ រមិយដីប រ្ុកេិងមែត្តមដាយ
មាេមោកសសង សាន្ត ជាមេប្ញ្្ការរងកង

ពេតូចអេ្តរាគេេម៍េែ៦ជាអនាកជួយ��គ្បំទពី
មបកាយម�ើយបាេដាក់កំោំងោហាេជួយ��
ការោរដីេិេមោយបប្ជាពេរដ្ឋបាេប្េ្តប្ង្ក
ប្មង្កើេផេមេើដីពួកគ្ត់ដូចេុេៗមទៀតមឡើយ។
រាេ់មពេខដេបប្ជាពេរដ្ឋចូេមៅប្ង្កប្មង្កើេ
ផេមេើដីពួកគ្ត់បករុេោហាេខដេការោរ
ដីមោយបករុេមោកណាក់ សុខាមនាះបាេ
បាញ់គំរាេេិងប្ំផ្្ញដំណាំរប្្់ពួកគ្ត់
មចាេមដាយេិេមាេោជាញា ធរណាជួយ� �រក
យុត្តិធេជូ៌េពួកគ្តម់ឡើយ។មដាយសារោព
អយុត្តិធេ៌ខប្ប្មេះម�ើយមទើប្បប្ជាពេរដ្ឋ

ខដេរងមបគ្ះដាកោ់ក្យប្�្តតឹ ងោេោរដីពួក
គ្តេ់កវញិមៅសាថា ប្េ័ោកព់េ័្្ំុឲ្យោជាញា ធរ
មាេ្េតថាកិចចាោងំមនាះជួយ��ចាតវ់ធិាេការរក
ដំមណាះបសាយេិងបាេដាកោ់ក្យប្�្តតឹ ងេក
្មាគេោដ�ុកការោរ្ិទ្ិេេុ្សេមដើេ្ី
ជួយ� �អេ្តរាគេេ៍រកយុត្តិធេ៌តាេផ្ូ វចបាប្់។
ប្ចចាុប្្េនាមេះដីទំនា្់្ថាិតកនាុងោពបប្ោញ
បប្ទងគ់្នា ដាដំំណំាមដាយេេិោេម់ាេការចាត់
វធិាេការណាេួយរកដំមណាះបសាយជូេ
បប្ជាពេរដ្ឋឲ្យបាេ ង្ាប់្ចិត្តមដាយយុត្តិធេ៌មៅ
មឡើយ។

គោក មាង លរីហួ និងដំណាំសណណតែកគសៀង

ផ្លូវចូលទរី្ញ្ាការកងពលតូចអន្តរារមន៍ គលខ៦
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មសវែងយល់អរំពីកម្មសិទ្ិ

ស�ើអចលនវ�្ថុជាអ្វី?
 តាេេយ័សាេញញា េិងងាយយេ់អចេេវតថាុគឺ្ំមៅចំមោះ
ផទាះ្ ខេ្ង(្ំ�ង់បគប្់បប្មភទ)ដីធ្ីេិងវតថាុ បគប្់បប្មភទខដេជាប្់
េតឹងផទាះឬដីមនាះ។

ស�ើកម្មសិទ្ិករមានសិទ្ិ និងកា�ព្ កិច្ច ដូចសមដេចខ្លះសលើកម្មសិទ្ិរបស់ខ្លួន?
អតថាេយ័ទូមៅ៖កេ្្ិទ្ិគឺជាប្�ំុ្ពេ្ិទ្ិប្ប្ចបាប្ន់ានាមេើអចេេវតថាុ
រេួមាេ៖

- ្ិទ្ិមបប្ើបបា្់(ឧ.មបប្ើជាេំមៅដា្ឋ េដាំដំណាំឬ្កេ្ោព
មផសេងៗខដេចបាប្េ់េិហាេឃាត.់..)

- ្ិទ្ិោប្័យផេ(ឧ.ោញយកផេបគប្ប់ប្មភទ...)
- ្ិទ្ិចាតខ់ចង(ឧ.្ិទ្ិកនាុងការេក់ដូរមធវែើអំមណាយមធវែើេរតក

រុះមរ ើឬកំមទចមចាេ...)

អំពវីបបសេទននកម្មសិទ្ិ
កេ្្ិទ្ិឯកជេរប្្់បប្ជាពេរដ្ឋ៖គឺជាកេ្្ិទ្ិផ្ទា េ់រប្្់ប្ុគ្គេមានា ក់ៗ 
មបៅពីរដ្ឋឬេីតិប្ុគ្គេសាធារ�ៈ។

កេ្្ិទ្ិរប្្់រដ្ឋ៖មាេ២បប្មភទគឺ៖
- កេ្្ិទ្ិឯកជេរប្្់រដ្ឋ៖គឺជាកេ្្ិទ្ិ មេើអចេេវតថាុ

ោំងឡាយរប្្់រដ្ឋប្៉ាុខេ្េិេ ថ្ាិតកនាុងបទព្យជា្េ្តិ្សាធារ�ៈ
រប្្់រដ្ឋមឡើយម�ើយខដេបតរូវចាតខ់ចងមដាយរដ្ឋដូចកេ្្ិទ្ិ
ឯកជេរប្្់បប្ជាពេរដ្ឋខដរេិងោចជាកេ្វតថាុពេកិចចាការជំេួញ
បាេ។រដ្ឋោចជួេេក់ដូរឬផ្េ់ជាកេ្្ិទ្ិដេ់រូប្វេ័្បុ្គ្គេ
ឬេីតិប្ុគ្គេខដេមាេ្ញ្្តិជាខែ្រប្ប្តាេការកំ�ត់
រប្្់ចបាប្។់

- កេ្្ិទ្ិសាធារ�ៈរប្្់រដ្ឋ៖គឺជាកេ្្ ិទ្ិមេើអចេេវតថាុោងំឡាយ
ខដេ ថ្ាិតកនាុងបទព្យជា្េ្តិ្សាធារ�ៈរប្្់រដ្ឋម�ើយខដេរដ្ឋ
បតរូវខតខថរកសាទុកមដាយេិេោចេក់ដូរឬមធវែើអំមណាយបាេមឡើយ។

កម្មសិទ្ិសលើអចលនវ�្ថុសៅបបសទសកម្ថុជា

អ�្ន័យតាមច្បាប់េូមិបាលឆ្្ំ២០០១ មាបតា 
៨៥ បានចចងថា ៖ 

 កេ្្ិទ្ិករពេបទព្យជាអចេេវតថាុមាេ្ ិទ្ិ
មបប្ើបបា្់ោប្័យផេេិងចាត់ខចងបទព្យរប្្់ែ្ួេ
ផ្្ច់េុែេិងទូេំទូោយកំុឱ្យខតយកបទព្យមនាះមៅ
មបប្ើបបា្់កនាុងប្ទណាេយួខដេចបាប្់បាេហាេឃាត។់

មាបតា៨ ពេចបាប្ម់េះកប៏ាេប្ញ្្កផ់ងខដរអំពីប្ុគ្គេ
ោំងឡាយខដេមាេ្ិទិ្ក្ាយជាមាចា ្់កេ្្ ិ ទិ្មេើដី
ពេបពះរាជាណាចបកកេុ្ជាគឺេុះបតាខតបុ្គ្គេមនាះមាេ
្ញ្្តិជាខែ្រ។

កម្មសិទ្ិ

កម្មសិទ្ិឯកជន កម្មសិទ្ិរបស់រដ្ឋ

កម្មសិទ្ិឯកជៃ
របស់រដ្ឋ

កម្មសិទ្ិសាធារណៈ
របស់រដ្ឋ
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ចេញផ្សាយចេខ០០២

ស�ើកម្មសិទ្ិមានគុណសម្ប�ដេិយ៉្ងណា?
កេ្្ិទ្ិផ្េ់េិងជួយ��ឱ្យបប្ជាពេរដ្ឋ៖

• មាេោព្ុែដុេរេនាមេើក្ទាួយ
ជីវោពរ្់មៅឱ្យមាេោពកាេខ់ត
បប្ម ើ្រមឡើង

• មាេជំរករ្់មៅ្េរេ្យមាេោហារ
�ូប្ចុកេិង្ំោរៈមបប្ើបបា្់បគប់្បគ្េ់

• មាេបប្ភពចំ�ូេេយួោគធំ្ំរាប្់់
បទបទងជ់ីវោពរ្់មៅ

ផលប៉លះពាល់ននការគ្្នកម្មសិទ្ិ ឬការបា�់បង់ 
កម្មសិទ្ិ
ផេប្៉ាះោេ់ខដេោចមកើតមាេមឡើងចំមោះ
បគរួសារខដេគ្្េកេ្្ិទ្ិមាេដូចជា៖

• ការបាតប់្ងទី់ជបេកេិងម្ចក្ីពថ្
ថនាូរ

• ការែវែះខាតចំ�ីោហារេិង្ មេ្ៀក
ប្ំោក់

• ការែវែះេទ្ោពកនាុងការខថរកសា្ ុែោព
• កូេេេិបាេមៅមរៀេឬមបាះប្ងក់ារ

្ិកសា
• ការខប្កបាកប់ករុេបគរួសារ
• ចំណាកប្រុក
• ការបប្បពតឹត្ប្ទមេ្ើ្ឬអំមពើអនាចារ

មផសេងៗ

វិធវីសាសសដេ និងការចែរក្សាកម្មសិទ្ិ
មដើេ្ខីថរកសាកេ្្ិទ្ិបប្ជាពេរដ្ឋគួរៈ

- ែិតែំបប្េូេេិងខថរកសាេូវឯកសារ
ភ្្ុតាងវតថាុតាងេិងសាកសេនីានា

មដើេ្បី្ញ្្ក់អំពីការកាេ់កាប្់េិង
្ិទ្ិោំងឡាយមេើកេ្្ិទ្ិរប្្់
ែ្ួេ។

- មបាះប្មងា្គ េកំ�ត់បពដំីឱ្យបាេ
ចបា្់ោ្់

- មចះចងបកងរួេ្�ការជួយ� �គ្នា 
មៅវញិមៅេកកនាុងការការោរតវា៉ា 
ោេោរកេ្្ិទិ្ប្ប្ចបាប់្រប្្់ែួ្េ
េិងបប្ឆ្ងំរាេ់អំមពើដក�ូតមដាយ
ែុ្ចបាប្់មផសេងៗដូចជាការមបប្ើ
អំណាចការមបប្ើឥទ្ិពេ្ំឡុត
គំរាេកំខ�ងជាមដើេ។

ស�ើពលរដ្ឋអាចទទួលបានកម្មសិទ្ិសោយវិធវី 
ណា?
 តាេចបាប្់ភូេិបាេឆ្នា ំ២០០១
អេុញ្ញា តឱ្យបប្ជាពេរដ្ឋយកមធវែើជាកេ្្ិទ្ិេូវ
ដីេិង្ំ�ង់បគប់្បប្មភទោំងអ្់មដាយគ្្េ
ការកំរតិពីប្រមិា�ឬទំ�ំដីឬបទព្យជាអចេេ
វតថាុមឡើយ។
 ជាមគ្េការ�៍ពេចបាប្ភ់ូេបិាេ
ឆ្នា ២ំ០០១បប្ជាពេរដ្ឋោចទទួេបាេេូវ
កេ្្ិទ្ិតាេេក្ខ�ៈពីរយ៉ា ងធំៗគឺ៖

ការបាេជាកេ្្ិទ្ិឯកជេមៅមេើដីឯកជេ
រប្្់រដ្ឋគឺ៖

សិទ្ិក្ថុងការធានាចំសពាលះការដកហូ�កម្មសិទ្ិឯកជន

សារៈសំខាន់ននការមានកម្មសិទ្ិ

្ំគ្េ់៖ប្៉ាុខេ្ចបាប្ភ់ូេបិាេឆ្នា ២ំ០០១បាេហាេឃាតក់ារចូេកាេក់ាប្ម់េើខផនាកណា
េយួពេដីឯកជេរប្្់រដ្ឋកនាុងប្ំ�ងយកមធវែើជាកេ្្ិទ្ិតាេរយៈមោគៈចាប្ពី់ពថងាខដេចបាប្់
ភូេបិាេថ្ីចូេជាធរមាេមៅពថងាទី៣០ខែ្ីហាឆ្នា ២ំ០០១។

មាបតា៥ ពេចបាប្ភ់ូេបិាេថ្ីបាេដកប្ងែ់្តឹេសារពេមគ្េការ�៍្ិទ្ិមេះមចញពីរដ្ឋ
ធេ្េុញញាឆ្នា ១ំ៩៩៣មដាយខចងថា“គ្្េបុ្គ្គេណាេួយួបតរូវបាេមគដក�ូតកេ្្ិទ្ិរប្្់
ែ្ួេបាេមទបប្្ិេមប្ើការដក�ូតមេះេេិខេេមដើេ្បីប្មយជេស៍ាធារ�ៈ។ការដក�ូត
បតរូវមធវែើមៅតាេទំរង់េិងេីតិវធិីប្ញញាត្ិមដាយចបាប្់េិងប្ទប្ញ្្ប្នាទា ប្ព់ីបាេផ្េ់្ំ�ង
ជាេុេមដាយ្េរេ្យេិងយុត្ិធេ”៌។

ទី១៖តាេរយៈការខចកឱ្យជាអំមណាយ
ដេ់បប្ជាពេរដ្ឋមដាយរដ្ឋេិងបប្ជា
ពេរដ្ឋ។

ទី២៖តាេរយៈ្េ្ោេដី្ ង្គេកិចចា
្ំរាប្ប់ប្ជាពេរដ្ឋបកីបកមដើេ្ី្ ង់
េំមៅដា្ឋ េរ្់មៅឬមធវែើក្ិកេ្
ចិញចា តឹេជីវតិ។

ទី៣៖តាេរយៈការចូេមៅកាេក់ាប្់
មេើខផនាកណាេយួពេដីឯកជេរប្្់
រដ្ឋ កនាុ ងប្ំ�ងយកេកមធវែើជាកេ្
្ិទ្ិតាេរយៈមោគៈ។

ការបាេជាកេ្្ិទ្ិឯកជេតាេេមធយោបាយ
ឯកជេរប្្់បប្ជាពេរដ្ឋគឺ៖

ទី១៖តាេរយៈការេក-់ទិញដីជាកេ្្ិទ្ិ
ប្ប្ចបាប្់រវាងបប្ជាពេរដ្ឋេិង
បប្ជាពេរដ្ឋ។

ទ២ី៖តាេរយៈការប្្ូ រដីជាេួយេតឹងដី
ឬអចេេៈវតថាុមផសេងៗប្៉ាុខេ្េេិមបប្ើ
មា្បបាកម់ដើេ្ទីិញមទ។

ទី៣៖តាេរយៈការឱ្យអំមណាយជាដី
ឬផទាះខដេជាកេ្្ិទ្ិរប្្់ជេណា
មានា កដ់េ់ជេមានា កម់ទៀត

ទី៤៖តាេរយៈ្េ្តិកេ្(ការខចកេរតក)
មដាយមាេប្ណ្ាំឬឥតប្ណ្ាំពីមាចា ្់
បទព្យខដេបាេស្ាប្។់

 មគ្េការ�៍មេះអេុញ្ញា តឱ្យខតោ
ជាញា ធរខដេតាងនាេរដ្ឋប្៉ាុមណាណ ះមដើេ្អីេុវត្
េិងបំ្មរ ើបប្មយជេ៍សាធារ�ៈកនាុងកាេៈមទ្ៈ
ខដេមាេការអេុញ្ញា តមដាយចបាប្ខ់តប្៉ាុមណាណ ះ។
បប្្ិេមប្ើោជាញា ធរខដេេេិតាងនាេរដ្ឋយក
មគ្េការ�៍មេះមៅមបប្ើមាេេ័យថាគ្ត់
បប្បពតឹត្អំមពើែុ្ចបាប្់េិងបតរូវផ្នាទា មោ្
មទៀតផង។



ទំពរ័

៧

ចេញផ្សាយចេខ០០២

ច្បាប់សមា្រម និងអង្គការមិនមមនរដ្្ 
ភិបាលនៅកម្នុជា ស្ិតក្នុងនសរីភាពរឹតត្បឹត !

ត្្ ប្ីទំ្ ័រ្ុេ

ែ្តឹេសារដខដេ។

មប្ើរដា្ឋ ភិបាេមៅខតបប្កាេ់ជំ�រ

ខប្ប្មេះអង្គការ្មាគេេេិខេេរដា្ឋ ភបិាេ

មៅកេ្ុជាេតឹងបាតប់្មមាេមដាយសារខតការ

រ តឹតត្តឹតេិងមគៀប្្ង្គត់មធវែើឲ្យពួកគ្ត់មាេ

ការធុញបោេេ់តឹងេីតិវធីិដ៏្ ្ុបគស្ាញេិងមាេ

ចរតិេមយបាយរប្្់រដា្ឋ ភិបាេប្ប្តាេ

ប្ញញា តិ្តនានាមៅកនាុងចបាប្ម់េះ។្មាគេេិង

អង្គការេេិខេេរដា្ឋ ភបិាេខដេមាេេិនានា ការ

ឯករាជ្យេេិោកព់េ័្េតឹងេមយបាយេតឹងខេង

មាេវត្តមាេម�ើយមាេខត្មាគេេិងអង្គការ

ខដេមាេទំនាក់ទំេងេិងបំ្មរ ើផេបប្មយជេ៍ឲ្យ

រដា្ឋ ភិបាេប្៉ាុមណាណ ះខដេោច�រមជើងមៅ

កេ្ុជាបាេ។

មដើេ្ផី្តេ់ជូេេូវការបប្មេើរមេើេអំពី

អនាគតពេ្មាគេេិងអង្គការេេិខេេរដា្ឋ ភិ
បាេមៅកេុ្ជា្ូេពិេិត្យមេើេមាបតា៥ពេ

ម្ចក្តីបោងទី៥ពេចបាប្់្ ្តីពីពី្មាគេេិង

អង្គការេេិខេេរដា្ឋ ភបិាេ។មាបតា៥កំ�ត់

ចំេួេ្មាជិក៥នាក់ជាតបេរូវចាំបាច់កនាុងការ

ប្មង្កើតអង្គការេយួខដេកនាុងមពេប្ចចាុប្្េនាមាេ

តបេរូវការខតប្ុគ្គេមានា កោ់ចម្នាើ្ំុប្មង្កើតអង្គកា

រេួយបាេម�ើយមាបតា៨កំ�ត់អំពីថាមតើ

រដា្ឋ ភបិាេេតឹងអេុញ្ញា តឬេេិអេុញ្ញា តចំមោះ

ការម្នាើរចុះម្្ះអង្គការ្មាគេកនាុងមពេ

ខដេសាថា េោពប្ចចាុប្្េនាេិេមាេោពចាំបាច់

ម�ើយមាបតា១០េតឹងតបេរូវឲ្យអង្គការ្មាគេ

ោំងអ្់ បតរូវប្ងាហា ញឲ្យចបា្់ោ្់េូ វ

ព័ត៌មាេអំពីថវកិាខដេមាេមៅកនាុងគ�េី

ធនាគ្រមៅឲ្យរដា្ឋ ភិបាេ។្ំណាងខដរ

ខដេមាបតាោងំមេះខចង្ បមាប្ខ់តអង្គការ

េេិខេេរដា្ឋ ភបិាេកនាុងប្រុកប្៉ាុខេ្តអង្គការអេ្តរ

ជាតិេិងសាថា ប្េ័អនាកផ្តេ់ជំេួយអេ្តរជាតិនានា

ក៏ទំេងជាបតរូវចាកមចញពីបប្មទ្កេុ្ជា

មដាយសារខតចបាប្់មេះខដរមដាយសារខត

មគេេិោចមគ្រពបាេេូវកាតពវែកិចចានានាខដេ

ខចងកនាុងម្ចក្តីចបាប្ម់េះខដេតបេរូវឲ្យ“យល់ 

បពមពវីអជា្្ធរសាធារណៈ” អំពីមគ្េប្ំ�ង

ពេគមបមាងរប្្់មគដូចខដេមាបតា១៥បាេ

កំ�ត។់

មប្ើ្ិេជាចបាប្់មេះបតរូវបាេអេុេត័

មតើអវែីមៅជាេទ្ផេ្បមាប្ប់ប្ជាជេកេ្ុជា?

គឺផេវបិាកទីេួយេំ�រម្រោីព្បមាប់្ការ

្ួរមដញមដាេជាសាធារ�ៈេិងការប្មញចាញ

េតិពីខផនាកមផសេងៗគ្នា ពេ្ង្គេកេ្ុជាេតឹងបតរូវ

កាតប់្េថាយយ៉ា ងគំ�ុកម�ើយការទទួេយក

ចំមោះការរះិគេ់មេើមគ្េេមយបាយរប្្់

រដា្ឋ ភបិាេេតឹងមាេកាេខ់តរេួតូចមៅៗរឯីការ

គ្ប្ ្ ង្កត់កាេ់ ខតខ្ាំង ពី ្ំណាក់េ នេ្តី
សាធារ�ៈោកទ់ងេតឹងទំនា្់មផសេងៗកេ៏តឹង

កាេខ់តចុះថយមៅៗ។ផេវបិាកទីពីរ្�គេេ៍

ជាមបចើេេតឹងបតរូវរងមបគ្ះពីការែវែះថវកិា្មាភា រៈ

មបប្ើបបា្់ប្មបេើឲ្យ្កេ្ោពរប្្់ែ្ួេឬក៏

ផេិតកេ្ម ្្ៀងោហារចំាបាច់ខដេរដា្ឋ ភិបាេ

េេិោចផ្តេ់ជូេនាមពេប្ចចាុប្្េនា។កេ្វធិីអប្រ់ំ

កេ្វធិី្ុែោពការងារ្ង្គេេតឹងទំេងជា

រោយបាត់ប្មមាេឬកាេខ់តរញួតូចមៅៗ

មដាយសារខតពួកមគេេិោចទទួេបាេថវកិា

ជំេួយពីអនាកផ្តេ់ជំេួយអេ្តរជាតិនានា។ផេ

វបិាកទីប្ី្�គេេ៍ដាចប់្យេដូចជាជេ

ជាតិមដើេោគតិចខដេពួកមគមាេការេំបាក

កនាុងការរ្់មៅរចួជាមប្ចម�ើយមនាះេតឹងកាេ់

ខតឯមកាឬកក៏ាេខ់តបតរូវមគបំ្មភ្ចខដេការមេះ

េតឹងប្ង្ករឲ្យមាេោពមបគ្ះថានា ក់្ បមាប្ព់ួកមគ

ម�ើយប្នាទា ប្់េកគឺជីវោពរប្្់ពូកមគេិង

បប្ពព�ីជាពិម្ ្គឺបាត់ប្ង់មប្តិកភ័�្ឌ ោំង

េូេរប្្់កេ្ុជា។ឯផេវបិាកចុងមបកាយ

ខដេេតឹងកាេ់ខតេំបាក្ បមាប់្បប្ជាជេកេុ្ជា

េិង្�គេេ៍រប្្់ពួកមគគឺការទទួេេិង

ផ្តេ់ពត័ម៌ាេអំពីការបពរួយបារេភារប្្់ែ្ួេមៅ

ោជាញា ធររដា្ឋ ភបិាេមដើេ្ទីទួេបាេការគ្បំទ

ខាងផ្ូវចបាប្ប់ប្្ិេមប្ើពួកមគមាេតបេរូវការ។

ប្ញ្ហា ោំងមេះបគ្េ់ខតជាចំខ�កតិច

តួចេយួពេប្ណា្ត ផេវបិាកជាមបចើេខដេចបាប្់

្្តីពី្មាគេេិងអង្គការេិេខេេរដា្ឋ ភិបាេ

ោចប្ង្ករមឡើងបប្្ិេមប្ើចបាប្់មេះបតរូវបាេ

អេុេ័តេិងដាក់ឲ្យមបប្ើបបា្់ខេេមនាះ។ប្៉ាុខេ្តអវែី

ខដេរ តឹតខតោបកកជ់ាងមេះមទៀតមនាះគឺវាេតឹង

នាំការពុកផុយដេ់្ង្គេ្ីុវេិខដេកំពុង

មធវែើ្កេ្ោពដប៏ប្ពពេិងបប្កប្មដាយធេធាេ

ខដេជា្ រ្រ្ ្តេេយួមៅកនាុង្ង្គេបប្ជាធិ
ប្មតយ្យទំមេើប្។

មយើងេតឹងេេិទទួេយកេូវម្ចក្តី

បោងចបាប់្ខដេមាេែ្តឹេសារដូចសាថា េោពប្ចចាុប្្េនា

មេះមទមដាយសារចបាប្ម់េះេតឹងនាមំយើងមៅកាេ់

សាថា េការេួយខដេកាេ់ខតខេងមាេោពបបាកដ

បប្ជាម�ើយទីប្ំផុតអនាករងមបគ្ះគឺមយើងោងំ

អ្់គ្នា ខដេជាពេរដ្ឋកេុ្ជា។រដា្ឋ ភិបាេបតរូវ

ទទួេយកេូវការបពរួយបារេភារប្្់មយើងពីមបោះ

បប្មទ្មេះជាបប្មទ្រប្្់ពួកមយើងខដរេេិ

ខេេជាកេ្្ិទ្ិរប្្់ប្កសេណាេយួមឡើយ។

ទសាសនៈសហរមន៍



ទំពរ័

៨

ចេញផ្សាយចេខ០០២

ការផ្តេ់ដី្េ្ោេម្ដ្ឋកិចចាដេ់
បករុេ�ុ៊េចិេUDG  ខដេមាេពផទា ដីទំ�ំ
៣៦០០០�ិកតារយះមពេ៩៩ឆ្នា ំគឺជាមេើកទី
េួយខដេេហាកសេបតចុងមបកាយកាត់ដីឧទយោេ
ជាតិឲ្យមៅបករុេ�ុ៊េចិេតាេរយៈពេការម្នាើ
្ំុពីរាជរដា្ឋ ភបិាេ។

ការត្ូ៊េតិតាេរយៈពេការមដើរ
ដាក់ោក្យប្�្តតឹ ងតាេសាថា ប្័េោក់ពេ្័រ�ូត
ដេ់មាេមពេែ្ះប្ិទផ្ូវកេ៏េិមាេដំមណាះ
បសាយមឡើយ។ការត្ូ៊រប្្់ពួកគ្ត់មាេ
បគរួសារែ្ះខប្កបាកគ់្នា ម�ើយទីប្ញចាប្់បតរូវបាេ
មបាះប្ងដី់មចាេមបោះខតជីវោព។

ការោេោរត្ូ៊បកាញេមេៀេ
រប្្់ពេរដ្ឋកនាុងតំប្េម់នាះចាប្ត់ាងំពីជាង
១០០០បគរួសារប្ចចាុប្្េនា្ េ់ខត៣១៨បគរួសារ
្ុែចិត្តស្ាប្ម់េើដីកំម�ើ តរប្្់ែ្ួេ។

មប្ើតាេរបាយការ�៍ចុងមបកាយ
ប្្តតឹងមៅនាយករដ្ឋេនេ្តីតាេរយៈឯកឧត្តេវ៉្ន់ 
សំសអឿនទីបប្តឹកសាផ្ទា េ់្មេ្តចអគ្គេហាម្នា
ប្តីមតមជា�ុ៊េខ្េនាយករដ្ឋេនេ្តីពេបពះរាជា
ណាចបកកេ្ុជាខដេម្នាើ្ំុឲ្យ្មេ្តចជួយ��
អេ្តរាគេេរ៍កយុត្តិធេ៌ឲ្យកាតម់ វ្ែៀេដីជូេពួក
គ្ត់ខដេត្ូ៊ប្្តូ រផ្្ត ច់មនាះគឺមៅ្េ់១២
ភូេិកនាុងមនាះមាេ៖

ពបជា្លរ�ឋ្ា បីជាង១០០០ពគរួសារម�លរស់មៅ្្នុងពសុ្ ប្ីរគឺពសុ្បូទុ្សាគរនតិងពសុ្គបីរ បីសាគរ
មេត្មកាោះ្ុងទទួលរងនូវផ្លប៉ាោះពាល់ោ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរប ទ្ា ប់ ប្ីររោឋា ភតិបាលបានផ្្ល់�បីស្្ទានមស�ឋា្តិេ្ច
ជួលរយៈម្លមវងឲ្យមៅព រ្ុ្ហុ៊នUnion Development Group Co, Ltd (ព រ្ុ្ហុ៊នេតិន)មៅ្្នុងឆ្្ន ំ២០០៨
្្្លរ�ឋាម�លរស់មៅតបំន់ម្ោះមវទ្�ូេរបបប៉ាុល្តគឺ្ួ្មគពតរូវបានជម្លេៀសមេញ្ួយេនួំន ប្ី
ភូ្តិ្មំ�ើ តឲ្យមៅមៅតបំន់ភ្នំ�បីេសាេ់រ្នទរឹ្រ្នមភលេើងរ្នផ្លេូ វថ្នល់រ្ន្នទាបីរម្ទ្យសាោមរៀន។ល។
្តិនមតប៉ាុមណាណ ោះ្ួ្រត់ទទួលរងនូវការមធ្ើទុ្បុ្្្នតិញ ប្ីសណំា្់អាជាញា ធរនតិងសន្តិសុេព រ្ុ្ហុ៊ន�ូេជា
រុោះមរ ើ�ុតបផំ្លេ ញផ្ទាោះសម្្ងរបស់្ួ្រត់ទាងំបង្ំម�ល្ួ្រត់្តិនម្ញេតិត្។ការទា្ទារតវ៉ា របស់្ួ្រត់
គឺពបឈ្មៅនរឹងការគរំា្្មំហងចាប់ោ្់្ន្្ រតា្ផ្លេូ វតុោកា។

ពលរដ្ឋ១៣នាក់តរំណាងឲ្យ ៣១៨គ្ររួសារប្ឹងនៅរដ្្
ភិបាលឲ្យអន្រា្រមន៍នៅគករុមមហ៊រុនUDG

គមការ្កុមហ៊៊ុន UDG



ទំពរ័

៩

ចេញផ្សាយចេខ០០២

១- ភូេិមកៀេបកឡាញ់(ពយេង)ឃុំភញាមីា្
មាេផទាះ៥ែនាងមាេដីទំ�ំ៨៤�ិកតា
កនាុងចំមណាេ៨បគរួសារខដេេិេោេ់
ទទួេបាេ្ំ�ងម្្ើេតឹងដី្រុប្១៣៦
�ិកតា។

២- ពយជប្៉ាុេភូេខិបពកស្ាច់ឃុំមកាះម្្ច
មាេ១០ែនាងផទាះកនាុងចំមណាេ៣៧បគរួសារ
ខដេេេិោេទ់ទួេយក្ំ�ងទូោត់
ជាបបាក់ជាដីថ្ីេិងជាផទាះថ្ីមៅមឡើយ
កនាុងមនាះដីភូេមិាេទំ�ំ៣៥�ិកតា(រេួ
ោំងដីសាោមរៀេេិងវត្ត១០�ិកតា)
េិងដីរប្្់២៧បគរួសារខដេេេិមាេផទាះ
មាេ៣០១�ិកតា។

៣- ភូេភិញាមីា្ឃំុភញាមីា្មាេ៧ផទាះេិងមាេ
ដីទំ�ំ៣៧�ិកតាកនាុងចំមណាេ៣៩
បគរួសារមាេដីម្្ើេតឹង១៣២�ិកតា
រេួោងំដីចំការ។

៤- ភូេតិាេីឃុំភញាមីា្មាេ១២ផទាះមាេដី
ទំ�ំ១២៦�ិកតាកនាុងចំមណាេ២៦
បគរួសារមាេដីទំ�ំម្្ើេតឹង២២៦�ិកតា។

៥- ភូេិ្ ំរ ៉ាុងតាខកវឃុំខបពកែសាច់មាេ៧៤
បគរួសារប្៉ាះោេ់ដីទំ�ំ៦៥៧�ិកតា
កនាុងមនាះមាេ៥៣ផទាះមាេដីទំ�ំ៥៥៤
�ិកតា

៦- ភូេយិយខ្េប្៉ាះោេ់ដីខប្៣០បគរួសារ
ប្៉ាះោេ់ដីទំ�ំ១១៣�ិកតា។

៧- ភូេិចេ្ងមគ្ប្៉ាះោេ់ដីបប្ជាពេរដ្ឋ
៣២បគរួសារមេើទំ�ំដី១០២,៩០�ិកតា
កនាុងមនាះមៅចំ�ុចមកៀេទតឹកមាេ១៧
ែនាងផទាះខដេមាេដីទំ�ំ៤៧,៩០�ិកតា។

៨- ភូេោិេកាយឃុំមកាះម្្ចប្រុកគិរសីាគរ
ប្៉ាះោេ់ដីបប្ជាពេរដ្ឋចំេួេ២៦បគរួសារ
មេើទំ�ំដី១៦៥�ិកតាកនាុងមនាះមាេ
១៩ែនាងផទាះមេើទំ�ំដី៦៦�ិកតា(ពយឡាំ
ធាេ១០បគរួសារមកៀេបប្ង់៧បគរួសារ
េិងោេកាយ២បគរួសារ)។

៩- ភូេិតាេូេឃំុតាេូេប រ្ុកបុ្ទុេសាគរ
ប្៉ាះោេ់ដី៣៣បគរួសារមេើទំ�ំដី២៥៤
�ិកតា។

១០-ភូេបិាករ់នា្់ឃុំតាេូេប្រុកប្ុទុេសាគរ
ប្៉ាះោេ់ដីទំ�ំ៣៦�ិកតាេិងផទាះ១ែនាង។

១១-ភូេខិបពកែ្យងឃុំតាេូេប្រុកប្ុទុេសាគរ
ប្៉ាះោេ់ដី១១បគរួសារមេើទំ�ំដី៣៩,៩០
�ិកតា។

១២-ភូេខិបពកសាវែ យឃំុតាេូេប្រុកប្ុទុេសាគរ
ប្៉ាះោេ់៦បគរួសារមេើទំ�ំដី៦២�ិកតា
េិងផទាះ១ែនាង។

មប្ើតាេេិែិតប្ំភ្ឺមេែ២៥៩្
ជ�ប្្ថាចុះពថងា១២ខែេនីាឆ្នា ំ២០១៥
រប្្់ឯកឧត្តេសាយ សំអាល់ប្ំភ្មឺៅរដ្ឋ្ោ
គឺហាកដូ់ចជាែិតែំបប្តឹងខបប្ងណា្់្បមាប្់
បប្ជាពេរដ្ឋប្៉ាុខេ្តមប្ើពិេិត្យជាក់ខ ្្តងគឺេិេ្ូវ
មអើមពើប្៉ាុន្ាេមទម�ើយកនាុងេិែិតមនាះប្ញ្្កថ់ា
េេិមាេការប្ង្ខិតប្ង្ខំពេរដ្ឋមនាះគឺែុ្ពីការពិត
ម�ើយមប្ើេេិមជឿោចមប្ើកមវទិកាឬ្វនាកា
ម�ើយអមញ្ើញាញឲ្យពេរដ្ឋេក្ួរម្្ើយតទេ់
គ្នា ោចដតឹងមរឿងពិតជាេេិខាេ។

ពេរដ្ឋជាមបចើេបគរួសារ្ំ�ូេពរដ៏
ទទួចដេ់រាជរដា្ឋ ភិបាេកេ្ុជាឲ្យ�ប្់ការ
ប្ម�្ត ញពេរដ្ឋជាតិែ្ួេឯងមចញយកដីឲ្យ
ប្រមទ្៕



ទំពរ័

១០

ចេញផ្សាយចេខ០០២

មយងតាេប្�្តតឹ ងខដេបប្ជាពេរដ្ឋ
ដាកចូ់េអង្គការ្ ង្គេ្ីុវេិមៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១០
(ខតកនាុងភូេិ្ ង្គេថ្ី)ពេរដ្ឋមាេចំេួេ៨៤
បគរួសារខដេមាេទំ�ំដីប្៉ាះោេ់ចំេួេ៩៥០
�ិកតាខដេពួកមគបាេប្ញ្្កថ់ាពួកមគបាេ
កាេ់កាប្់តាំងពីឆ្នា ១ំ៩៩៨ម�ើយឯកសារ
ខដេពួកមគមាេគឺប្ងា្ក េព់ដទទួេោក្យឆ្នា ំ
១៩៩៨-៩៩ែ្ះឆ្នា ំ២០០០រឯីោក្យម្នាើ ្ំុ
កាេ់កាប្់កដូ៏ចគ្នា ខដរម�ើយបករុេ�ុ៊េេកធ ្
មវ ើការ�ូ្ឆ្យពថងាទី២១ខែតុោឆ្នា ២ំ០១០
ទំនា្់កច៏ាប្ម់ផ្តើេពីមពេមនាះេក។មប្ើតាេ

ទរំនាស់ដីធ្ីនៅភូមិសង្គមថ្មីឃរុរំថ្មដ  គសរុក វាលមែង

នេត្នោធិសាត់ករំពរុងដរំន�ើរការនដះគសាយ

ប្�្តតឹ ងប្ីភូេិបប្ជាពេរដ្ឋគឺភូេិ្ ង្គេថ្ីភូេិ
កណា្ត េភូេឯិកោពឃុំថ្ដាប រ្ុកវាេខវង
មែត្តមោធិសាត់មាេពេរដ្ឋ៣៧៩បគរួសារ
ខដេបប្កប្េុែរប្ប្ខប្ចំការបាេប្្តតឹងរូេខដរ
េកអង្គការ្ង្គេ្ីុវេិមដាយពួកគ្ត់ខ្ាច
បករុេ�ុ៊េMDSរមំោភយកដីរប្្់គ្ត។់ការ
ត្ូ៊េតិចាប្ត់ាងំពីឆ្នា ២ំ០១០រ�ូតេកដេ់
មពេមេះមៅ្េ់ខត២៣បគរួសារខតប្៉ាុមណាណ ះ
ខដេពួកគ្ត់បាេមដើរដាក់ោក្យប្�្តតឹ ងមៅបគប់្
សាថា ប្េ័ោកព់េ្័រឯីេីតិវធិីកនាុងការមដាះបសាយ
កំពុង្ថាិតមៅមេើោជាញា ធរមែត្តមដាយមាេការ

្�ការជាេយួអង្គេ្ីុវេិ។

មប្ើតាេកាបសាវបជាវេិងអមង្កត
រប្្់អង្គការ្ង្គេ្ីុវេិ្ំរាប្២់៣បគរួសារ
ម�ើយការកាេ់កាប្់រប្្់ពួកគ្ត់ជាក់ខ្្តង
បប្ខ�េជិត២០០�ិកតាម�ើយពួកគ្ត់
ោប្័យផេជាក់ខ្្ងបប្ខ�េ១០០�ិកតា
ខតប្៉ាុមណាណ ះ។

មបកាយេកកនាុងចំមណាេ២៣បគរួសារ
មាេបគរួសារ០១ទទួេយក្ំ�ងេិងបគរួសារ
០១មទៀត្ ថាិតមៅមបៅបករុេ�ុ៊េដូមចនាះមៅ្េ់

ទំ្ ស់�បីធលេបីម�លម្ើតម�ើងមៅេុងឆ្្ន ំ២០១០រវងពបជា្លរ�ឋាមៅភូ្តិសង្្គ ថ្បីជា្ួយព រ្ុ្ហុ៊ន
MDS្ុំ្ ុងស្តិតមលើព្រុ្ការរារម�លមានអាជាញា ធរនតិងសង្្គ សុបីវ តិលរួ្រ្ន មោោះពសាយ។

អាជ្ាធរ្សុកវាលណវង សហការជមួយអង្គការសង្គមសុរីវិលចុទះស្មង់ព័ត៌មាន



ទំពរ័
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ខត២១បគរួសារខតប្៉ាុមណាណ ះខដេបតរូវមដាះបសាយ
ប្ញចាប្។់

េីតិវធិីកនាុងការមដាះបសាយមនាះគឺ
មែត្តបាេមរៀប្ចំទបេងជ់ា្េកប្បតពត័ម៌ាេ
មដើេ្ី្ បេង់ព័ត៌មាេអំពី្វតាពេការកាេ់

កាប្់េិងឲ្យពេរដ្ឋប្ងាហា ញអំពីឯកសារខដេពួក
គ្តម់ាេ។ការ្បេងព់ត័ម៏ាេបតរូវបាេពេយោ
មពេមបចើេមេើកមបចើេសារមនាះមដើេ្ីទុកឲ្យ
ពេរដ្ឋមាេឧកា្ឲ្យពេរដ្ឋបាេមរៀប្ឯកសារ
ដាកេ់កបករុេការងារមដើេ្មីធវែើការមផទាៀងផ្ទា តគ់្នា 
ងាយប្រួេកនាុងការមដាះបសាយ។

ដូចនជមហាក្សគត !

 អហារន្ងៃបតង់នៃបគរួសារមួយ ហូប 
បមណតើរ មមើលទូរទស្សៃ៍ ម្លសបមក 
ន្ងៃអទិត្យ 

កូន: ឪ! ែ្ពុំម�ើញអទូរទស្សៃ៍មួយមនាោះ 
មជអៃុបបធាៃសភា អស់ទាស់!
ឪ:  កូៃ ឯងកុំមចោះ មរឿងអ្នកៃរមោ បាយ  
មា្វាយ: មិៃដរឹងជាស្ីមទ! ឪកូៃមគមៃោះ។
កូន: ឪ! សបកង តំណាងរានស្មហា ក្សបត 
សតងតាំង?
ឪ : បតរូវមហើយកូៃ!
កូន: អ្ចេរឹង! មបើមគមជតំណាងរានស្ 
ដូចមជមហាក្សបត!

គោយ  សុខ

ន្រមាននចតនានទដឹង !   

 រោ្្ភិបាលសដលដរឹកនាំមោយ 
សមម្ច  គឺមធវែើអវែីបាៃៃិង សូម្បីសែ្មរបកហម 
ក្បាលរឹងក៏សមម្ចបំសបកបាៃសដរ 
រ្្ៃឧបសគ្គម�ើយ មោយរលូៃ ។

នាយ ្ យ : រលូៃស្ី មធវែើសតអត្សញ្្ណ 
បរ័ណ្ឲ្យ្លរដ្ឋមបបើមិៃបាៃផងហ្នរឹង !
នាយ ្ ំ   :  ្ លរដ្ឋមយើង សដលម្ញវរ័យ  
បបសហល ១០ោនាក់ មបើរោ្្ភិបាល 
មៃមចតនាចង់មធវែើឲ្យ្លរដ្ឋ មបបើងាយ 
បំផុត  !
នាយ្យ :  មបើងាយដូច នាយចំ ឯង 
ថសមៃ មគមធវែើបាត់មៅមហើយ មិៃទុក 
ឲ្យ្លរដ្ឋមវទនាមដើរអត់មៃអត្ 
សញ្្ណ មនាោះដូច្លរដ្ឋ អត់សញ្្តិ 
អត់បបមទសមនាោះមទ!
នាយ្ំ :  អ្ចេរឹង បបសហលមគមៃ 
មចតនាមទដរឹង?

                      គោយ លំអងគព្្រ 

ការទាមទារតវា៉ារ្ស់ពលរដ្ឋ ឃុំថ្មោ ្សុកវាលណវង

្កុមការងារអង្គការសង្គមសុរីវិល្រួ្ជំយយអាជ្ាធរ្សុកវាលណវង

្មំបលេង

្មំបលេង



ចេញផ្សាយចេខ០០២

ទំពរ័

១២

ផលេយ៖ ផលេក់ ! ការផ្ល់ដីសម្បទាៃមសដ្ឋកិចចេ 

តាមរ្្ដរឹង  គឺរកការងារឲ្យ្លរដ្ឋមធវែ ើ 

មដើម្បីបាៃបបាក់ ចំណូល ហ្នរឹង ?  មរឿងអ ី

សុីតាមជំនាញ?

ផលេក់៖ យឺ! បរៃ់សតប៉ុណ្រឹង មិៃយល់ សដរ មៃ 

ម�ើញ រោ្្ភិបាល  ផ្ល់កាៃ់សតមបចើៃ ្លរដ្ឋ 

អត់ការងារមធវែើឬអត់? ម៉្ោងមទៀត្លរដ្ឋ 

្លរដ្ឋកំ្ុងនាំរ្្សំរុកមធវែើលិែិតឆលេងសដៃ 

មដើម្បីមៅសសវែងរកការងារមធវែើមៅមបរៅ បបមទស 

សដរ ឬ អត់?  អហ្នរឹង! មគមៅថសុី តាម 

ជំនាញមនាោះ !

ផលេយ៖ ផលេក់ ! ការផ្ល់ដី  មបរៅ្ីការងារ ៃិង 

ចំណូល មតើមគមៃជំនាញសុីអវែីមទៀត?

ផលេក់៖ មគសុីតាមរយោះមធវែើជាបបជាទិ្ុត  មបពាោះ 

អ្នកៃមោបាយ មគឆា្្ត មៅម្លសដលមិៃ 

ទាៃ់មៃអ្នកមចោះ មបពាោះមគមរៀបចំមធវែ ើជា 

សម្បទាៃដី សចកគ្នីរ្្សំរាប់បក្ស្ួកមគ 

រាប់ពាៃ់ រាប់មុឺៃហិកតា  មហើយមគកំណត់ 

យក្ៃ្ចាប់្ីឆា្្ ំទី១០ឬទី១៥ គឺល្មម 

មបើមៃម�ើ គឺកាប់ម�ើអស់  មហើយមបើរោ្្ 

ភិបាល ចង់ដកហូតដីយកវិញ ក៏ដកមៅចុោះ 

មបពាោះមគកាប់ម�ើអស់មហើយហ្នរឹង។

កាប់ន�ើអស់គប្រល់ដីឲ្យរដ្ឋែិញជា 
ជរំនាញសរុីរបស់ អ្កឧកញ៉្ គករុមហ៊រុន 
និងអ្កមានបច្ចនុប្បន្ !

បេ្ចុប្ន្ននព្មឈើរបស់មេរ្រាប់សតិបោនហតិ្តាពតរូវបានរោឋា ភតិបាលផ្ល់្ស្្ទាន�បីមស�ឋ្ា តិេ្ច
ឲ្យមៅព រ្ុ្ហុ៊នម�ើ្្ បីមធ្ើការអភតិវឌ្ឈន៏្្នុងមរលប�ំងបានផ្លតិតផ្ល្មំេញពបា្់េ�ូំលេូលរ�ឋា
្លរ�ឋាមានការរារមធ្ើមានពបា្់េ�ូំល។ប៉ាុមនក្ារផ្ល់្ស្្ទាន�បីបេ្ចុប្ន្នមានមត្យផ្ល្េ ់នតិង្យ
ផ្លេយមទម�ល�ឺងថាមគផ្ល់្�បីសុបីោ៉ា ងម្៉ាេ!

សពលទទួលបានដវីសម្បទាន

ក្ស័យធន់



ចេញផ្សាយចេខ០០២

ទំពរ័

១៣

 ម៉្ោងមទៀតការផ្ល់សម្បទាៃដីម្លែលេោះ 

ជាៃ់ មលើដីរបស់បបជា្លរដ្ឋសដលកំ្ុង 

អបសរ័យផល រួច ្ ួកមគប្រឹង្លរដ្ឋចាប ់

្ល រដ្ឋោក់ជា្្នលូរ មៅៃរឹងដីមទើបមគឲ្យរួច 

ែលេលួៃ វិញ។

ផលេយ៖  ផលេក់! មគមធវែើអ្្រឹង មធវែើស្ី  ៃ៏ ?                                                                             

ផលេក់៖  ផលេយ ឯងប៉ុណ្រឹងក៏ឆងៃល់សដរ! អហ្នរឹង 

មហើយសដរមគមៅថសុីតាមជំនាញ។

ផលេយ៖ ផលេក់! ចុោះជុំនាញសុីតាមរយៈ បបជា ភិ្ុត 

មនាោះមគសុីរមបៀបោ៉្ងមម៉ច? ជា្ិមសស 

ពាក់្ៃ្រ័ដីធលេី!

ផលេក់៖ ្ិបាក់ គិតស្ី ្ួកអ្នកកាៃ់អំណាច  បចចេពុប្បៃ្ន 

មគសចកដីរ្្កាៃ់កាប់ តាមរយៈដីសម្បទាៃ 

មសដ្ឋកិចចេ ្ួកមគដូចមធវែើៃំអត់មម្ៅ អ្ចេរឹងអត់ 

មចោះខាតមទ បាៃដីមកកាប់សត ម�ើលក់ក៏ 

បាៃសដរ  មហើយមបើរោ្្ភិបាល ចង់ រឹតត្បិត 

រប់សងកត់ ្ៃ្ ្ួកមគអច បបគល់ដី ឲ្យវិញ 

មហើយបរៃ់សតមធវែើបាយ ការណ៍ថក្សយរ័ធៃ់ 

គឺជាការមបសច។  ម៉្ោងមទៀត ការសដល្ួក 

មគបបមូលដីយកមកកាៃ់កាប់អស់ មធវែើឲ្យ 

្ល រដ្ឋែវែោះដី ្ួកមគៃរឹងបបគល់ ៃិងសបង 

សចក ដីជូៃ្លរដ្ឋវិញជា្្នលូរ ៃរឹងសៃលេរឹកមឆា្្ត 

សដលមគមៅថបបជា្ិ្ុតមនាោះអី!  មោយ 

ម្លមវណែលេី រ្្គិតោផលេយឯងបតរឹមមៃោះ 

សិៃ ចុោះចាំជួបរ្្មលែមបកាយមទៀត។

គោយ សុខ 

ការកាប់បំផ្្ញនបពស�ើគឺជាបទសល្មើសឧបករឹដ្



ទំពរ័

១៤

ចេញផ្សាយចេខ០០២

មសវែងយល់អរំពីនភា្រៈ

ស�ើសោគៈមានន័យដូចសមដេច?
តាេេយ័ទូមៅមោគៈគឺ្ំមៅចំមោះអំមពើរប្្់បប្ជាពេរដ្ឋកនាុងការ

ចូេកាេក់ាប្ម់េើដីឯកជេរប្្់រដ្ឋមដើេ្យីកេកមធវែើជាកេ្្ិទ្ិពិតបបាកដរប្្់
ែ្ួេ។ម�តុមេះខដេមៅថាមោគៈមនាះគឺជា្ោពការ�៍េយួខដេមាេេ័
យថាកិរយិកាេក់ាប្េូ់វវតថាុអវែីេយួយ៉ា ងផ្្ចេ់ុែខតឯងេិងប្ំមពញចំមោះវតថាុមនាះ
េូវកិចចាការោងំឡាយដូចខដេកេ្្ិទ្ិករបាេប្ំមពញខដរ។

សោគៈតាមច្បាប់េូមិបាល

លក្ខណៈននមភាគៈកនលេង្ក

កនាុងមាតិកាទី២បតង់ជំពូកទី៤ចបាប់្
ភូេបិាេមយើងោចពិេិត្យមឃើញថាបប្ជាពេ
រដ្ឋបាេកាេក់ាប្ជ់ាមោគៈកនាុងរយៈមពេែុ្ៗគ្នា 
ម�ើយចបាប្ក់ប៏ាេទទួេសា្គ េ់់េូវរាេ់មោគៈ
ោងំមេះ។

ក. សោគៈចដលច្បាប់ទទួលសា្្ល់តាំងពវីឆ្្ ំ 
១៩៨៩

មាបតា២៩ពេចបាប្់ភូេិបាេឆ្នា ំ
២០០១បាេខចងថាមោគៈពេអចេេវតថាុខដ
េបតរូវបាេទទួេសា្គ េ់ចាប់្ពីឆ្នា ១ំ៩៨៩ោច
ប្មង្កើតជាពិម្្េូវ្ិទ្ិភ�្ឌិ ក(្ិទ្ិភ�្ឌិ ក
េកពីោក្យថា“្ិទ្ិ”+“ភ�័្ឌ ”ទំេងជាមាេ
េយ័ថា្ិទ្ិនានាមេើអចេេវតថាុដូចជាគឺ្ិទ្ិ
មផទារដាកប់្េទាុកជាមដើេ)មេើអចេេវតថាុេិងនាមំៅ
ដេ់េទ្កេ្ពេកេ្្ិទ្ិ(ការបាេជាកេ្្ិទ្ិ)
មដាយអនាកកាេក់ាប្ប់ទព្យកនាុងេក្ខែ�្ឌ ខដេ
បាេកំ�តម់ដាយចបាប្ភ់ូេបិាេ។តាេេយ័
មេះបប្ជាពេរដ្ឋោងំឡាយខដេមាេមោគៈ
ម�ើយខដេបតរូវបាេចបាប្់ទទួេសា្គ េ់រួច
ម�ើយមនាះេតឹងទទួេបាេជាកេ្្ិទ្ិសាថា ពរ
មេើបទព្យរប្្់ពួកមគ។

មាបតា២៩ កនាុងបកប្ែ�័្ឌ ពេការប្មង្កើតមឡើង
វញិេូវកេ្្ិទ្ិមេើអចេេវតថាុមៅកេ្ុជាមបកាយ

កំណ�់សំគល់

មោគៈគឺជាអំមពើពេការកាេក់ាប្់ខដេេេិោេ់ក្ាយជា
កេ្្ ិ ទ្ិមពញមេញមៅមឡើយ។មោគៈគឺកិរយិកាេ់
កាប្់េូវដីឯកជេរប្្់រដ្ឋកនាុងប្ំ�ងយកជាកេ្្ិទ្ិ
ផ្្ចេ់ុែខតមានា កឯ់ងេិងប្ំមពញចំមោះដីមនាះេូវកិចចាការ
ោងំឡាយដូចជាកេ្្ិទ្ិករបំ្មពញខដរ។

្េយ័មាេវបិ្ត្ិពីឆ្នា ១ំ៩៧៥ដេ់ឆ្នា ១ំ៩៧៩
មដាយេេិចំ�ុះមៅេតឹងវធិាេទូមៅពេោជាញា 
យុកាេ្្ីពីកេ្្ិទ្ិមេើចេេវតថាុមោគៈពេ
អចេេវតថាុខដេបតរូវបាេទទួេសា្គ េ់ចាប្ពី់ឆ្នា ំ
១៩៨៩ោចប្មង្កើតជាពិម្្េូវ្ិទ្ិភ�្ឌិ ក
មេើអចេេវតថាុេិងនាមំៅដេ់េទ្កេ្ពេកេ្
្ិទ្ិមដាយអនាកកាេ់កាប្់បទព្យកនាុងេក្ខែ�្ឌ 
ខដេបាេកំ�តម់ដាយចបាប្ម់េះ។ការចូេ
កាេក់ាប្ម់ោគៈបតរូវប្ញចាប្ម់ៅមពេខដេចបាប្់
មេះចូេជាធរមាេ។

ខ. សោគៈចដលបានកាន់កាប់យ៉្ង�ិច ៥ឆ្្ំ

មដាយសារចបាប្ភ់ូេបិាេឆ្នា ១ំ៩៩២
បាេអេុញ្ញា តឱ្យបប្ជាពេរដ្ឋចូេកាេក់ាប្់មបប្ើ
បបា្់ដីឯកជេរប្្់រដ្ឋមដើេ្មីធវែើជាមោគៈ
រប្្់ែួ្េមទើប្មាេបប្ជាពេរដ្ឋេយួចំេួេបាេ
ចូេកាេក់ាប្ដី់មបកាយឆ្នា ១ំ៩៨៩រ�ូតេក
ម�ើយមប្ើគិតេកទេ់មពេមេះដីឯកជេរប្្់
រដ្ឋោំងមនាះបាេក្ាយជាមោគៈប្ប្ចបាប្់
រប្្់ពួកគ្ត់មៅម�ើយបគ្េ់ខតពួកគ្ត់ពំុ
ោេ់បាេមៅម្នាើ្ំុប្�័ណ កាេក់ាប្ម់ៅមឡើយ។
មោះជាយ៉ា ងណាក្ីចបាប្ភ់ូេបិាេឆ្នា ២ំ០០១
កប៏ាេទទួេសា្គ េ់មោគៈបប្មភទមេះផងខដរ
បពេោងំបាេផ្េ់្ិទ្ិដេ់ប្ុគ្គេោងំឡាយ
ខដេបាេោប្័យផេពេមោគៈមដាយ្េិ្វធីិ
េិងេិេមាេការជំោ្់មដើេ្មី្នាើ្ំុប្័�ណ កេ្
្ិទ្ិសាថា ពរ។

ច្បាប់េូមិបាលឆ្្ំ ២០០១ មាបតា ៣០ ចចងថា៖

ប្ុគ្គេោំងឡាយខដេបាេោប្័យផេពេ
មោគៈមដាយ្េិ្វធីិេិងេេិមាេការជំោ្់
ចាប្ពី់បបាឆំ្នា ំយ៉ា ងតិចគិតដេ់កាេប្រមិចឆេទ
ពេការបប្កា្ឱ្យមបប្ើចបាប្ម់េះមេើអចេេវតថាុ
ខដេមាេេក្ខ�ៈបតតឹេបតរូវតាេចបាប្ក់នាុងការ
កាេ់កាប្់ជាឯកជេមាេ្ិទ្ិម្នាើ ្ំុប្័�ណ កេ្
្ិទ្ិសាថា ពរ។

កនាុងករ�ីមាេការជំោ្់ដេ់ការផ្េ់ប្័�ណ 
កេ្្ិទ្ិសាថា ពរមេះអនាកតវា៉ា បតរូវយកភ្្ុតាង
េកប្ញ្្កថ់ាែ្ួេឯងផ្ទា េ់បាេបំ្មពញេក្ខ
ែ�្ឌ ពេមោគៈមដាយ្េិ្វធីិេិងេេិមាេការ
ជំោ្់ចាប្ពី់បបាឆំ្នា មំៅមេើអចេេវតថាុខដេ
មាេទំនា្់ឬយកភ្្ុតាងខដេថាែ្ួេបាេ
ទិញអចេេវតថាុ មនាះពីោគីមដើេឬពី្ិទ្ិវេ្
ប្ប្ចបាប្់ឬអនាកទទួេមផទារកេ្្ិទ្ិឬពី្េ្
តិជេរប្្់ែ្ួេ។

គ. សោគៈចដលមានរយៈសពល�ិចជាង ៥ឆ្្ំ

ប្មដៀងគ្នា េតឹងចំ�ុចខាងមេើខដរ
បប្ជាពេរដ្ឋេួយចំេួេបាេកាេ់កាប្់មោគៈ
រប្្់ែួ្េេិេោេ់បគប់្រយៈមពេ៥ឆ្នា មំៅមឡើយ
ប្៉ាុខេ្ពួកគ្តប់ាេចូេកាេក់ាប្េ់ុេមពេចបាប្់
ភូេបិាេឆ្នា ២ំ០០១ចូេជាធរមាេ។មោគៈ
បប្មភទមេះបតរូវបាេចបាប្អ់េុញ្ញា តឱ្យប្េ្ការ
កាេក់ាប្រ់�ូតបគប្រ់យៈមពេប្ប្ចបាប្៥់ឆ្នា ំ
មដើេ្ីបាេប្័�ណ កេ្្ិទ្ិសាថា ពរមេើ បទព្យរប្



ទំពរ័

១៥

ចេញផ្សាយចេខ០០២

្់ពួកមគ។

ច្បាប់េូមិបាលឆ្្ំ២០០១ មាបតា៣១ ចចងថា៖ 

ប្ុគ្គេខដេបាេោប្័យផេពេមោគៈកេ្ង
េកគិតេកដេ់កាេប្រមិចឆេទខដេចបាប្ម់េះ
ចូេជាធរមាេបប្្ិេមប្ើបាេបំ្មពញបគប់្បគ្េ់
េូវេក្ខែ�្ឌ ោំងឡាយកនាុងការក្ាយមៅជា
កេ្្ិទ្ិករោចបតរូវបាេអេុញ្ញា តមដាយោជាញា 
ធរមាេ្េតថាកិចចាឱ្យប្ខេថាេរយៈមពេកាេក់ាប្់
មោគៈរប្្់ែួ្េរ�ូតបគប់្រយៈមពេប្ប្ចបាប់្
បបាឆំ្នា ំេិងបាេប្�័ណ កេ្្ិទ្ិសាថា ពរ។ការអេុ
ញញា តឱ្យប្េ្រយៈមពេេិេោចបតរូវបាេប្ដិម្ធ
មដាយោជាញា ធរមាេ្េតថាកិចចាមឡើយបប្្ិេ
មប្ើមោគៈបាេេកមដាយ្េ្ិវធីិេិងេេិមាេ
ការជំោ្់។

ដូមចនាះបប្ជាពេរដ្ឋោំងឡាយខដេ
មាេមោគៈដូចបាេមរៀប្រាប្ខ់ាងមេើបតរូវបាេ
ចបាប់្ទទួេសា្គ េ់ជាមោគីប្ប្ចបាប់្មេើអចេ
េវតថាុខដេែ្ួេមាេមោះប្ីជាការកាេក់ាប្ម់នាះ
មាេរយៈមពេែ្ីប្៉ាុេណាក្ីឱ្យខតការកាេក់ាប្់
មនាះមធវែើមឡើងេុេមពេចបាប្់ភូេិបាេថ្ីចូេ
ជាធរមាេ។

ជំហន នតិងលក្ខខណ្ឌតព្រូវននមភាគៈ

មដើេ្ី្ េមៅដេ់ការបាេជាកេ្
្ិទិ្មេើបទព្យខដេែួ្េមាេមាបតា៣៨ពេចបាប់្
ភូេបិាេឆ្នា ២ំ០០១បាេខចងអំពីេក្ខែ�្ឌ 
តបេរូវពេមោគៈថាមោគីបតរូវខតកាេ់កាប្់ដីធ្ី
មនាះមដាយ៖

- ពិតបបាកដ 
- គ្្េ�ិងសា
- ដតឹងឮជាសាធារ�ៈ
- គ្្េោកខ់ាេ
- ្ុចរតិ

ជំហានននការកា្្យជាកម្មសិទ្ិតាមរយៈសោគៈ
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កំ�ត់្ ំគ្េ់ៈការចូេកាេក់ាប្ម់ោគៈបតរូវមធវែើេុេពថងាទី៣០្ីហា២០០១។

សិទ្ិនានារបស់សោគវី
សិទ្ិនានារបស់បបជាពលរដ្ឋចំសពាលះសោគៈបសបច្បាប់របស់ខ្លួន

សិទ្ិ និងកាតព្វ 
កិច្ចរបស់បបជាពលរដ្ឋ

្ិទ្ិទទួេបាេប្�័ណ ្ំគ្េបទព្យ

្ិទ្ិប្េ្តកាេក់ាប្ម់ដាយប្ប្ចបាប្់

្ិទទាិកាេក់ាប្់មបប្ើបបា្់ចាតខ់ចង

្ិទ្ិបប្ឆ្ងំេតឹងការដក�ូត

្ិទ្ិជំោ្់េិងតវា៉ា

្ិទទាិោេោរេុែមពេដក�ូត

បតរូវមគ្រពតាេចបាប្់

ហាេឃាតក់ារចាប្យ់កដី

ហាេរមំោភ្ិទ្ិអនាកដពទ
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ឧបត្្្ភមោយ
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អត់ដឹង! ចាប់តាមដីកា
ដីក្រុមហ៊រុននៅនោះ

នមេចចាប់ខ្ញុំ!


