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េសចក្ដេីផ្តើម 
 

ពលរដ្ឋវជិជ  គជឺករសិក អំពីសិទធិ និងតួនទីរបស់្របជពលរដ្ឋ។ ្របជពលរដ្ឋេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់
កនុងសងគម្របជធិបេតយយ ែដលពឹងែផ្អកេទេលីករចូលរមួរបស់ពួកគត់ េដីមបឲីយសងគមមនដំេណីរករ និង
ករលូត ស់ល្អ។ បុ៉ែន្ត្របជពលរដ្ឋមិន ចបំេពញតួនទីរបស់ពួកគត់បនេទ ្របសិនេបពីួកគត់មនិបន
ដឹងអពំីសិទធ ិ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ពួកគត់េនះ។ ករែដលបនដឹងអំពពីលរដ្ឋវជិជ មន រៈសំខន់
ពិេសសេនកនុងសងគមដូចជ ្របេទសកមពុជ ែដលកំពុងែតផ្ល ស់ប្ដូរេទកន់សងគម្របជធិបេតយយមយួ ែដល
មនករអភវិឌ យ៉ងេពញេលញ។ 
 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្រតូវបនអនុម័តេឡងីេនកនុងឆន ១ំ៩៩៣ បនបេងកតី
្របព័នធលទធ្ិរបជធបិេតយយេសរ ីពហុបក  ែដលរ ្ឋ ភិបល ្រតូវេគរពសិទធមិនុស  និងនីតិរដ្ឋ។ បុ៉ែន្តជក់ែស្ដង 
្របេទសកមពុជ នងិ ថ ប័នអភិបលកិចចេផ ងៗេន្រតវូករេពលែវងឆង យេដីមបឈីនដល់គំនិតយ៉ងល្អឥត
េខច ះេនះ។ េនះមិនែមនជេរឿងខុស្រប្រកតេីនះេទ។ សហរដ្ឋ េមរកិបនចំ យេពលជិត២០០ឆន បំនទ ប់
ពី្របេទសេនះបនអនុម័តរដ្ឋធមមនុញញែបប្របជធិបេតយយ មុនេពលែដល្របជពលរដ្ឋរបស់េគទងំអស់្រតវូ
បនធនឲយមនសិទធេិពញេលញកនុងករេបះេឆន ត និងសិទធេិពញេលញកនុងករចូលរមួេនកនុងកិចចករនេយ
បយ។ 
 

េសចក្ដែីណនេំនះ្រតូវបនសរេសរេឡងីេ យ ម រតីសុទដិ្ឋិនិយមស្រមប់អនកជំនន់េ្រកយ និង
េ យករេជឿជក់ថ នងឹេធ្វឲីយ្របជពលរដ្ឋែដលសកមមនិងទទួលព័ត៌មន្រគប់្រគន់ នងិេចះព្រងងឹលទធិ
្របជធិបេតយយ និងេធ្វឲីយរ ្ឋ ភិបលែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបបីេ្រមី្របជពលរដ្ឋ និងមនករទទួលខុស
្រតូវចំេពះ្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ្រតូវបនជំរុញេ យជំេនឿមយួែដលថ ភពសកមម និងករេធ្វីករេ យ
សហករគន  េនះ្របជពលរដ្ឋនឹងមនអំ ចនេយបយយ៉ងសំខន់មួយ និងមនតួនទីចបំច់កនុងករ
អភិវឌ លទធ្ិរបជធបិេតយយយ៉ងរស់រេវកីរបស់្របេទសកមពុជ។ 
 

ករែណនេំនះមនបីែផនក៖ េសចក្ដីេផ្តីមៃនចបប់ េសចក្ដេីផ្តីមៃនសទិធិមនុស  នងិេសចក្ដេីផ្តីមៃនលទធិ
្របជធិបេតយយ។ ពនយល់អំពេីគលករណ៍ទូេទ និងេគលករណ៍សកលអំពីែផនកទងំបេីនះ ក៏ដូចជ
ព័ត៌មនពក់ព័នធអំពី ថ នភពេនកនុង្របេទសកមពុជែដរ។ មនឧទហរណ៍ ករណីសិក  និងសកមមភព
ែដលមនេគលេ កនុងករបងកឲយមនករគិតល្អិតល្អន់ និងឆ្លុះបញច ងំអពំីបទពិេ ធន៍ផទ ល់របស់អនកចូលរមួ 
និងករែចករែំលកចំេណះដឹងរបស់ពួកគត់។ 
 
 





 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ    i 

រេបៀបេ្របើ េស
ៀវេភ

 
រេបៀបេ្របើេសៀវេភ 

 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្ដេីផ្តីមៃនចបប់ សិទធិ និងលទធ្ិរបជធិបេតយយស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ ្រតូវបន
រចន និងសរេសរេឡងីេដីមបឲីយសសិ េនវទិយល័យ ចយកមកេមលីបន ប៉ុែន្តក៏ ចេ្របសី្រមប់ករអប់រ ំ
ដល់្របជពលរដ្ឋយ៉ងទូលំទូ យែដរ។ ភ ែដលេ្របេីនកនុងេសៀវេភេនះ មនលកខណៈ មញញ និង
ងយ្រសលួយល់ ចំែណកឯលំ ត់វញិមនលកខណៈអន្តរកមម និងគួរឲយរកី យ។ 
 

េសៀវេភេនះក៏ ចេ្រប្ីរបស់បនេ យអនក ែដលចង់ស្រមបស្រមលួវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល មួយ និង
អនកែដល្រគន់ែតចង់េ្របី ស្រមប់ជ្របភពៃនព័ត៌មនែដរ ។ េសៀវេភេនះ្រតវូបននិពនធេឡងីជ "េសៀវេភ
ស្រមប់អនកស្រមបស្រមលួ" និង ជ "េសៀវេភស្រមប់អនកចូលរមួ"។ េសៀវេភស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល
មនរមួបញចូ លនូវេសចក្ដែីណន ំ នងិអ្វីៗេផ ងៗេទៀតយ៉ងលមពិត ែដលអនកស្រមបស្រមួល្រតូវករេដីមបេីបីក
វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល។ ចំែណកឯេសៀវេភស្រមប់អនកចូលរមួវញិ មនែតព័ត៌មនទក់ទឹងនឹង្របធនបទ
នីមួយៗ េ យមិនមនបញចូ លេសចក្ដែីណនសំ្រមប់អនកស្រមបស្រមួលេទ។ មន្របេយជន៍ ស់ែដល
្រតូវែចក េសៀវេភស្រមប់អនកចូលរមួេទអនកែដលមកចូលរមួកនុងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ឬ ចេ្របី ជ្របភព
ព័ត៌មនេរៀនេ យខ្លួនឯងក៏បន។ 
 

ជំពូកេនះ ពនយល់អំពីមូល ្ឋ នស្ដពីីរេបៀបេ្របេីសៀវេភេនះេដីមបបីេ្រងៀនមុខវជិជ អំពី “ពលរដ្ឋវជិជ ”។ 
 

១.  ករេរៀបចំ 
ដំបូងអនកចបំច់្រតូវេរៀបចអំំពរីេបៀបែដលអនក្រតូវបេ្រងៀនវគគេនះ។ មន រៈសំខន់ ស់ែដល

អនក្រតវូេ្រតៀម និងេរៀបចំរចួេ្រសចជមុនឲយបនល្អ ចប់ពទីីកែន្លងរហូតដល់ករេ្រជសីេរសីជំពូក េដីមប ី          
បេ្រងៀន។ ្របសិនេបីអ្វីៗដំេណីរករមិនរលូន េនះវគគសិក េនះមិនមន្របសិទធភពេទ។ អនកគរួពិចរ
េលីចំណុចខងេ្រកម៖  
 

១.១. អនកចូលរមួ 

េសៀវេភេនះ្រតូវបនសរេសរពិេសសស្រមប់សសិ ថន ក់វទិយល័យ បុ៉ែន្ត ក៏ ចស្រមប់អនកែដលមន
ចំ ប់ រមមណ៍េរៀនអពំីមូល ្ឋ នចបប់ សិទធមិនុស  និងលទធ្ិរបជធិបេតយយែដរ។ ចំនួនអនកចូលរមួែដលល្អ
បំផុតគឺចេន្ល ះ២០េទ៣០នក់។ 
 

១.២. រេបៀប រៈ 
រេបៀប រៈគឺជករេរៀបចំែផនករ្របចៃំថងៃនវគគសិក ។ េយងី្រតូវករបី ឬបួនៃថងេដីមបបីេ្រងៀនេមេរៀន

ទងំអសេ់នកនុងវគគសិក េនះ។ ម៉យងេទៀត េមេរៀននីមួយៗ ចបេ្រងៀន ច់ែតឯង  េហយីវគគសិក ចមន 

រយៈេពលរហូតដល់១២សប្ដ ហ៍។ កលវភិគវគគសកិ េនខងចុងបញច ប់ៃនែផនកេនះ ចជយួកនុងករេរៀបចំ
រេបៀប រៈ។ 



 

ii    ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 

្រតូវ្របកដថ អនកមនេពល្រគប់្រគន់កនុងករបេ្រងៀន្រគប់េមេរៀនទងំអស់។ ្រតូវ្របកដថ អនកបន
បញចូ លេពលស្រមក ( រស្រមន់) រៃថង្រតង់ នងិែលបងបេងកីតថមពល (មនពនយល់េនខង
េ្រកម)។ កុំពយយមេធ្វីេ្រចនីេពកកនុងមួយៃថង។ 
 

១.៣. េសៀវេភស្រមប់អនកចូលរមួ 
េនចុងបញច ប់ៃនវគគសិក េនះ ជេរឿងល្អកនុងករផ្ដល់ឲយអនកចូលរមួនូវ ល់ព័ត៌មនទងំអសែ់ដលអនក

្រតូវបេ្រងៀន។ សូមពយយមេ្រតៀមេសៀវេភ្រគប់្រគន់ស្រមប់អនកចូលរមួទងំអស់។ េសៀវេភ ចរកបនេន
អងគករ ព នេទកន់សន្តភិព កមពុជ។ 
 

២.  ករបេ្រងៀនមុខវិជជ ពលរដ្ឋវិជជ  
េនេពលែដលអនកចូលរមួបនមកដល់និងមនកែន្លងអងគុយេហយី ជំ នទីមួយគែឺណនខំ្លួនអនកឲយ

អនកចូលរមួ គ ល់ និងផ្ដល់ឱកសដល់អនកចូលរមួឲយែណនខំ្លួនរបស់ពួកគត់។ ករេធ្វរីេបៀបេនះ ជទូេទគឺ
្រតូវេធ្វេីនេពលចប់េផ្ដីមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ឬសកិខ  ។ េដីមបចីប់េផ្ដីមវគគសិក  មរេបៀបមួយែដល
េធ្វឲីយមនករចប់ រមមណ៍ សូមពយយមេធ្វីឲយករែណនខំ្លួនមនរយៈេពលខ្លី ឬពយយមឲយពួកគត់ចូលរមួ
េលងែលបង ឬេធ្វសីកមមភពសបបយៗែដល ចជលកខណៈ មញញៗ ដូចជ សុឲំយអនកចូលរមួទងំអស់្របប់
េឈម ះរបស់ពួកគត់ គត់មកពី  និងគត់ចូលចតិ្តម្ហូប ឬចេ្រមៀងអ្វជីេដីម។ 
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ក៏ជករល្អែដរកនុងករចប់េផ្ដីម េ យពនយល់អនកចូលរមួអំពីេគលបំណងចមបងៃនវគគសិក ។ អនក

ក៏ ចសរួអនកចូលរមួអំពីកររពឹំងទុករបស់ពួកគត់បនទ ប់ចំេពះវគគសិក េនះ។ អនកគួរែតសុំអនកចូលរមួមួយ
ចំនួន ឬទងំអស់គន ឲយនិយយអំពអី្វីមួយែដលពួកគត់រពំងឹ ឬសងឃមឹថនឹងបនេចះេនកនុងកំឡុងវគគសិក
េនះ។ អនក ចេផទ ងផទ ត់េឡងីវញិអពំីកររពំឹងរបស់ពួកគត់ េនេពលបញច ប់ៃនវគគសិក េនះថ េតីករវគគ
សិក េនះបំេពញ មកររពឹំងរបស់ពួកគត់ែដរឬេទ។ 
 

៣.  ករបេ្រងៀនែបបអន្តរកមម  
វធិីែដលមន្របសិទធភពបផុំតស្រមប់ករបេ្រងៀនអពំីខ្លឹម រ គឺវធិបីេ្រងៀនែបបអន្តរកមម េ យែផ្អក

េលីករចូលរមួយ៉ងសកមម និងេផ្ដ តេទេលីអនកចូលរមួ ជជងអនកស្រមបស្រមួល។ បេចចកេទសទងំេនះជួយ
ឲយអនកចូលរមួេរៀនេចះេលឿនជងមុន និងចងចបំនេ្រចីនជង េពលែដលពួកគត់េរៀន មវធិបីេ្រងៀន ម
ែបបបុ ណ ដូចជ ករបេ្រងៀនែបបបឋកថ (បទឧេទទស) ជេដីម។ 
 

មករសិក  និងពិេ ធន៍ជេ្រចនីបនបង្ហ ញថ បរមិណ និងគុណភពៃនព័ត៌មន ែដលអនក
ចូលរមួចងចគឺំ ្រស័យេលីវធិី ្រ ្ត ៃនករបេ្រងៀន។ ករសកិ ្រ វ្រជវេនះបនបង្ហ ញថ ករបេ្រងៀន
ែបបបឋកថ (បទឧេទទស) មន្របសិទធភពតិចកនុងករផ្ដល់ចំេណះដឹងេទអនកចូលរមួ។ ឧទហរណ៍ៃនវធិី
្រស្តបេ្រងៀនែបបអន្តរកមមរមួមន៖ 
 ករសែម្ដងតួ 
 ករេឡងីបង្ហ ញ 
 ករនិទនេរឿង 
 ករពិភក ជ្រកុម 

 
វធិមីួយែដលល្អស្រមប់អនកេដីមបបីេងកីនករយល់ដងឹរបស់អនកចំេពះព័ត៌មន នងិជំនញថមី គឺបេ្រងៀន

េទអនកដៃទ។ ករបេ្រងៀនអនកដៃទ គអឺនកនឹងទទួលបននូវករយល់ដងឹ្របេសីរជងមុន ដឹងរេបៀបពនយល់អំពី
អ្វីមួយេ យេ្របភី មញញ និង ចបង្ហ ញពីរេបៀបែដល ចេ្របព័ីត៌មន និងជំនញទងំេនះ។ ករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លសហគមន៍ គឺជដំេណីរករបេ្រងៀន និងេរៀន។ េនេពលអនកបេ្រងៀន អនកចូលរមួេរៀន េហយី
អនកនឹងមនភពេជឿជក់ជងមុន និងបេងកីនករយល់ដងឹរបស់អនកចំេពះបញ្ហ ែដលអនកកំពុងបេ្រងៀន។ អនកក៏
នឹងទទួលបននូវឱកសដ៏មនតៃម្លកនុងករេរៀនពីបទពិេ ធន៍ និង ច់េរឿងរបស់អនកចូលរមួវញិែដរ។ 
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រយៈេពលមយួឆន េំ្រកយពអីនកចូលរមួបនេរៀន េតពីកួគត់មនករចងចបំនបុ៉នម ន? 

 ្របសិនេប ីេ្របីវធីិបេ្រងៀនែបបបឋកថ (បទឧេទទស) េនះអនកចូលរមួចងច្ំរបែហល ៥% 
 ្របសិនេបអីនកចូលរមួេ្របវីធិី ន េនះពួកគត់ចងច្ំរបែហល ១០% 
 ្របសិនេប ី េ្របីវធិបីេ្រងៀនែបបេ តទស ន៍ (ករេ្របីវេីដអូ ឬកមមវធិី PowerPoint) េនះអនក

ចូលរមួចងច្ំរបែហល ២០% 
 ្របសិនេបអីនកចូលរមួេមលីករបង្ហ ញ េនះពួកគត់នឹងចងច្ំរបែហល ៣០% 
 ្របសិនេបអីនកចូលរមួពិភក ជ្រកុមតូច េនះពួកគត់នឹងចងច្ំរបែហល ៥០% 
 ្របសិនេបអីនកចូលរមួអនុវត្តជក់ែស្ដង េនះពួកគត់នឹងចងច ំ៧៥% 
 ្របសិនេបអីនកចូលរមួបេ្រងៀនអនកដៃទ េនះពួកគត់នឹងចងច្ំរបែហល ៩០% 

 

 
 
 

៤.  វិធី ្រស្តបេ្រងៀន 
មនវធិី ្រស្តបេ្រងៀនខុសៗគន ជេ្រចនី ែដល ចមន្របេយជន៍កនុងករបេ្រងៀនសិស ។ វធិី ្រស្ត

ទងំេនះមនេគលបំណងេធ្វឲីយអនកចូលរមួកនុងសិកខ ក្ល យេទជ អនកចូលរមួសកមម និងមិនែមនជអនក
សេងកតអសកមម។ វធីី ្រស្តទងំេនះទទួល គ ល់ថ អនកចូលរមួែតងែតមកចូលរមួកនុងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល
េ យនមំកនូវចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍អំពីជីវតិរបស់ពួកេគ េហយីពួកគត់មនេរឿងេ្រចីនែដល ច
ចូលរមួជមួយនឹងករេរៀន    ែដលនឹងេកីតេឡងីេនកនុងថន ក់េរៀន។ ខងេ្រកមេនះជឧទហរណ៍ខ្លះៃនវធិ ី    
្រស្តបេ្រងៀនែបបអន្តរកមម។ 
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៤.១. ករបំផុសគំនិត 

ករបំផុសគំនិតគជឺវធិមីួយែដលអនុញញ តឲយអនកចូលរមួបេញចញគំនិតេ យេសរ។ី ជទូេទ ចេម្លយី 
និងគំនិតទងំេនះគឺគម នខុស ឬ្រតវូេនះេទ។ 
 

កនុងកំឡុងេពលបំផុសគំនតិអំព្ីរបធនបទ មួយ អនកចូលរមួ ចនឹង្រតូវសរួសំណួរ។ ឧទហរណ៍
ដូចជ "េតវីធិីេផ ងៗគន កនុងករបេ្រងៀនមនអ្វីខ្លះ?" េពលេនះអនកចូលរមួគតិរកគំនិតេផ ងៗគន មែតពួក
គត់ ចគិតេឃញី េហយីគំនិតទងំេនះគួរែតសរេសរ ឬគូរេនេលីក្ដ រេខៀន ឬ្រក សផទ ងំធំ។ បនទ ប់មក
គំនិតរបស់្រគប់គន ្រតូវបនយកមកពិភក ។ 

 
 

៤.២. ករពិភក ្រកុមតូច 

ចំេពះករពិភក ្រកុមតូច អនកគបប្ីរតូវែតេ្រគងទុកជមុនេ យ្របយត័ន្របែយង។ អនកចូលរមួគួរែត
ទទួលបននូវបទបញជ  នងិករែណនចំបស់ ស់ េហយីគួរែតមនេពលេវ ្រគប់្រគន់កនុងករពិភក ។ 
្របសិនេបី ច ្រកុមទងំអស់មិនគួរមនអនកចូលរមួេលីសពី៥នក់េទ េដមីបឲីយអនក្រគប់គន មនឱកសកនុងករ
និយយ។ 
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៤.៣. ករណីសកិ  

ករណីសិក  គឺជ ច់េរឿង ឬករអធិបបយអំព្ីរពតឹ្តិករណ៍មួយែដល ចជេរឿងពិត ឬ្របឌិត និង
ចេ្របីស្រមប់ជួយឲយយល់អំពីរេបៀបែដល ចអនុវត្តព័ត៌មន និងជំនញថមី។ ករណីសិក ចេ្របីេនកនុង

កំឡុងេពលពិភក ជ្រកុម េដីមបជីួយអនកចូលរមួឲយវភិគ និងគិតល្អិតល្អន់អំពរីេបៀបកនុងករេ្របព័ីត៌មន និង
ជំនញថមីកនុងករអនុវត្តជក់ែស្ដង។ 

 

៤.៤. ករសែម្ដងតួ 
េនកនុងករសែម្ដងតួ អនកចូលរមួ (ឬជួនកលអនកស្រមបស្រមួល) សែម្ដងអពីំ ថ នករណ៍ មួយ។ 

អនកចូលរមួ ចនឹងទទួលបន ថ នករណ៍ មួយ មរយៈករណីសិក  ឬពួកគត់្រតវូបនេសនីឲយ្របឌិត
េរឿងេឡងីេ យពួកគត់។ វតថុេផ ងៗែដលមនេនកនុងថន ក់េរៀន ចយកមកេ្របីេនកនុងករសែម្ដងតួ េដីមបឲីយ
កន់ែតមនភពសបបយរកី យ។ ករសែម្ដងតួមន្របេយជន៍េ យ រអនកចូលរមួ ចមនគំនិតៃចន្របឌិត 
ែដល ចេធ្វីឲយពួកគត់ចូលរមួេរៀនេមេរៀនកន់ែតខ្ល ងំ និងេធ្វឲីយពួកគត់កន់ែតសកមម និងមនករចប់
រមមណ៍កន់ែតខ្ល ងំ។ 
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៤.៥. សណួំរ និងចេម្លើយ 

ករពិភក មរយៈសំណួរ និងចេម្លីយ ចេ្របជីេរឿយៗជំនួសឲយករបេ្រងៀនែបបបឋកថ (បទ
ឧេទទស)។ មរេបៀបេនះគឺ ្រគប់គន និយយ នងិ្រតវូករគិតេ យ្របយត័នអំពបីញ្ហ  មិនែមនមនែតអនក
ស្រមបស្រមលួេទែដលគិតេនះ។ អនកចូលរមួេ្រចីនែតដឹងអំពព័ីត៌មនខ្លះទក់ទងនឹងបញ្ហ  ឬ្របធនបទែដល
កំពុងេរៀន ឬដឹងថ បញ្ហ េនះទក់ទងនឹងជីវតិរបស់ពួកគត់យ៉ង ។ អនកស្រមបស្រមួលែដលល្អ គឺ ច
ទញយកចំេណះដឹង និងបទពេិ ធន៍របស់អនកចូលរមួ និងព្រងឹងបែនថមចំេណះដឹង និងបទពេិ ធន៍ថមី
ទងំេនះ។ ករសរួសំណួរគួរសមេទអនកចូលរមួែដលេសង ម ង ត់ គឺជវធិលី្អមួយែដលេលីកទឹកចិត្តពួកគត់
ឲយនិយយ និងចូលរមួកន់ែតសកមម ។ 
 

វធិដ៏ីល្អមួយកនុងករចប់េផ្ដមីបេ្រងៀន ្របធនបទថមី្រស ងមួយមកបេ្រងៀន គឺករសួរេទកន់្រកុម
ទងំមូលនូវសំណួរងយៗខ្លះអំពី្របធនបទេនះ។ មករេធ្វរីេបៀបេនះ អនកនឹងដឹងថ េតអីនក ដងឹអ្វីខ្លះ
អំព្ីរបធនបទេនះ។ ករសួរសំណួរេនចុងេមេរៀន    ក៏ជវធិមីួយល្អកនុងករេផទ ងផទ ត់ថ េតីអនកចូលរមួយល់  
េមេរៀន និង ចឲយេយងីដឹងថ េយងីបនសេ្រមច មេគលបំណងេមេរៀនែដរឬេទ។ 

 
៤.៦. ែលបងថមពល 

ែលបងគឺជវធិបីេ្រងៀនែបបសបបយៗស្រមប់មនុស ទងំេកមង ទងំចស់។ េយងី ចេលងែលបងជ 
"ករបំែបកបរយិកសខម សេអៀន" ែដលជសកមមភពសបបយៗ ែដលអនក ចេ្របេីដមីបជីួយឲយអនកចូលរមួ
បន គ ល់គន កន់ែតចបស់ នងិមនភពសនិទធ ន លជមួយគន ។ ជួនកលេគេលងែលបងេនះជ "ករបេងកនី 
មពល" េដីមបបី្ដូរបរយិកសឲយអនកចូលរមួ ្វ ប់េឡងីវញិ ឬបំបត់ភពងងុយេនេពលេរៀន។ េយងីក៏
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ចេលងែលបងស្រមប់បេ្រងៀន្របធនបទពិបកៗ ដូចជ ចបប់ និងជួយអនកចូលរមួឲយចងចខំ្លឹម រថមីៗ។ 
ែលបងេនះ ចេលងជ្រកុម ឬេលងជលកខណៈ្របកួត្របែជង បុ៉ែន្ត្រតូវ្របយត័នកំុបងកឲយអនកចូលរមួ មន ក់
ម៉ស់មុខេ យ រែតេគមិនដឹងពចីេម្លីយចំេពះសំណួរ មួយ។ ចជករេលីកទឹកចិត្តកន់ែតខ្ល ងំ 

្របសិនេបី ្រគប់គន ជអនកឈនះ។ 
 

៤.៧. ករេធ្វើបទបង្ហ ញរបសអ់នកចូលរមួ 

េនេពលពិភក ជ្រកុម េយងី ចែចក្របធនបទមួយ ឬករណីសិក មួយ ឬឲយសំណួរមួយេដីមបី
ពិភក េនកនុង្រកុមតូច រចួេហយីពួកគត់េឡងីេធ្វបីទបង្ហ ញដល់្រកុមទងំមូល។ េយងី ចសុឲំយ្រកុម
នីមួយៗេរៀបចបំទបង្ហ ញ ដូចជ មរយៈ ករគូររូប ករេ្រចៀងចេ្រមៀង ករសែម្ដងតួ ករេរៀបគេ្រមង គំនិត 
ឬករេឆ្លីយសណួំរ។ អនកចូលរមួ ចេធ្វីបទបង្ហ ញជ្រកុម ឬេ្រជីសេរសីអនកតំ ង្រកុមមន ក់ឲយេឡងីបង្ហ ញក៏
បន។ េ្រកយពីេធ្វីបទបង្ហ ញរចួ អនកចូលរមួ (រមួទងំអនកេឡងីបង្ហ ញ និងអនកេមលី) ចពិភក អំពបីទ
បង្ហ ញេនះបន។ 
 

៤.៨. សមភ រៈចកខឧុេទទស  

វតថុ រូបថត រូបភព រូបគំនូរ ផទ ងំរូបភពធំៗ និងភពយន្តជេដីម ទងំអស់េនះគជឺសមភ រៈចកខុ      
ឧេទទស។ សមភ រៈចកខុឧេទទសជួយេធ្វឲីយអនកចូលរមួ េផ្ដ ត រមមណ៍េលីេមេរៀន និងជវធិមីួយយ៉ងមន្របសិទធ
ភពកនុងករនយំកបទពិេ ធន៍ជីវតិពិតៗពី្របេទសកមពុជ នងិពជុីំវញិពិភពេ កមកបង្ហ ញកនុង្រកុម
ទងំមូល។ សមភ រៈចកខុឧេទទសក៏មន្របេយជន៍ កនុងករបង្ហ ញគនំិត ទស នៈ និងែផនករេផ ងៗែដរ។ េន
កនុងេពលេ្របសីមភ រៈចកខុឧេទទសេនះ េគ ចសុឲំយអនកចូលរមួេរៀប ប់ នងិវភិគអ្វែីដលពួកគត់េទីបេឃញី និង
ឲយពួកគត់អនុវត្ត ឬេ្របៀបេធៀប  េទនឹងបទពេិ ធន៍និង ថ នភពរបស់គត់ផទ ល់។ សមភ រៈចកខុទេទទសខ្លះ 
ដូចជ ភពយន្តជេដីម ចមន្របេយជន៍ខ្ល ងំ ស់ េពលេធ្វកីរពនយល់បង្ហ ញអំពីរេបៀបអនុវត្តជំនញ
ថមីៗ។ (ចូរចថំ ថ នភពដូចគន េនះ ក៏ ច្រតូវអនុវត្តេ យករសែម្ដងតួ)។ 
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 ្រកុមសហគមន៍ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង ថ ប័នៃនអងគករសហ្របជជតិ  ជេ្រចនីបនផលិត
វេីដអូខ្លីៗអំពចីបប់ សិទធិមនុស  នងិលទធ្ិរបជធបិេតយយ។ អនក្របែហលជ ចរកបនវេីដអូទងំេនះ មអុីន
េធីរណិត ឬអនក ចសួរេទអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែ្រកងពួកេគ ចជួយរកឲយអនកបន។ ្រតូវ្របកដថ 
អនកមនអគគិសនី និងឧបករណ៍ែដលអនក្រតវូករ ្របសិនេបអីនកមនគេ្រមងបញច ងំវេីដអូ មួយ។ 
 

៤.៩. បទចេ្រមៀង 

្របជពលរដ្ឋែខមរភគេ្រចនីចូលចតិ្តេ្រចៀងនិង ។ំ ដូេចនះ អនក ចេ្របឱីកសេនះេនកនុងសកិខ
បណ្ដុ ះប ្ដ លរបស់អនក។ ជួនកលអនក ចឲយ្រកុមស្រមកមួយែភ្លតពីករបេ្រងៀន នងិនគំន េ្រចៀង េំដមីបី
បំបត់ភពងងុយ។ អនកក៏ ចេ្របីបទចេ្រមៀងកនុងករបេ្រងៀនែដរ។ ឧទហរណ៍ េ្រកយពីបេ្រងៀនអំព្ីរបធន
បទ មួយរចួេហយី អនក ចសុឲំយអនកចូលរមួែតងចេ្រមៀងមួយបទអំពអី្វីែដលពួកគត់បនេរៀនេនះ។ 
្របសិនេបី ចេធ្វបីនេ យេ្របទីំនុកេភ្លង មួយែដលកំពុងេពញនិយម េនះ កន់ែតេធ្វីឲយពួកគត់ងយ
ចនូំវអ្វីែដលពួកគត់េទីបបនេរៀនេទៀតផង។ 
 



 

x    ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 

អនកចូលរមួែដលមនបញ្ហ ពបិកកនុងករ ន 

ជួនកល ចនឹងមនអនកចូលរមួខ្លះេនកនុងវគគសិក របស់អនកែដលមនករលំបកកនុងករ ន និង
សរេសរ។ អនកចបំច់្រតវូដឹងអំពីបញ្ហ េនះ េហយី ្របែហលជទេង្វីមិនល្អេទ ែដលេយងីសួរពួកគត់្រតង់ៗ
េនកនុងថន ក់ទងំមូលយ៉ងេនះ េ្រពះ ចេធ្វឲីយពួកគត់មនភព ម៉ស់។ 
 

លំ ត់ជេ្រចនីត្រមូវឲយេយងីេ្របីករណីសិក  និងវធិី ្រស្តេផ ងៗ ែដលទមទរឲយមនករ ន 
និងសរេសរខ្លះៗ។ ្របសិនេបមីនអនកចូលរមួ ែដលមនករលំបកកនុងករ ន និងសរេសរ េនះអនក
មនជេ្រមីសពីរ បេីផ ងេទៀត ែដលេគ ចយកមកេ្របី ដូចជ ជេ្រមីសមួយគឺ្រតូវ ក់សមជកិយ៉ងតិចមន ក់
កនុង្រកុមនីមួយៗែដលេចះ ន និងសរេសរ េដមីបធីនថ េនេពលេធ្វលីំ ត់ែដលេ្របកីរណីសិក  ឬ
សំណួរ គត់ ចជួយ នឲយ្រកុមគត់ ្ដ ប់ និងជួយសរេសរគំនិតេយបល់ ឬចេម្លយីរបស់្រកុមគត់ 
្របសិនេបចីបំច់។ 
 

្របសិនេបគីម នអនកេចះ ន ឬេចះសរេសរ្រគប់្រគន់េនកនុងចំេ មអនកចូលរមួេទ ខ្លួនអនកផទ ល់ ឬ
អនកស្រមបស្រមួលដៃទេទៀត ចជួយ នករណីសិក ឲយលខឺ្ល ងំៗ និងជួយកត់្រ ចេម្លីយរបស់ពួកគត់។ 
អនក ចរះិរកវធិេីផ ងៗេទៀត េដីមបបីងកលទធភពដល់្រកុមទងំអស់បនកត់្រ នូវគំនិត និងចេម្លីយ ដូចជ 
គូររូបភព ឬក៏ពួកគត់ទេនទញសំណួរ និងចេម្លីយឲយបនរត់មត់ក៏បន។ 
 

សកមមភពទងំអស់េនកនុងេសៀវេភេនះ ងយ្រសួលនឹងែកស្រមួលេទ ម ថ នភពរបស់អនកចូល
រមួ្រគប់របូ ស់ សូមបែីតអនកចូលរមួែដលមនករលំបកកនុងករ ន ក៏ ចចូលរមួកនុងសកមមភពេរៀនបន
យ៉ងសកមមែដរ។ 
 

៥.  ប្លង់េមេរៀន 
ប្លង់េមេរៀនគេឺ្របៀបដូចជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវែដរ។ ឧទហរណ៍ េបីេយងីចង់េទកែន្លង មួយ ែតេយងី

គ ល់ផ្លូវមិនចបស់ េយងី ច េ្របែីផនទីេដីមបរីកផ្លូវ។ េយងី្រតូវរកេមលីកែន្លងចប់េផ្ដីម នងិកែន្លងែដលេយងី
្រតូវេទ េយងីក៏្រតូវរកេមលីកែន្លងែដលេយងី្រតវូឆ្លងកត់មុនេទដល់េគលេ ែដរ។ ប្លង់េមេរៀនមនមុខងរ
ដូចគន នឹងែផនទីែដរ។ កែន្លងចប់េផ្ដីមជេគលបណំងេមេរៀន រឯីេគលេ ចុងេ្រកយជករសេ្រមចេគល
បំណងៃនេមេរៀន។ បុ៉ែន្តេដីមបេីទដល់េគលេ េនះ មនជំ នេ្រចនីែដល្រតូវឈន េដីមបឲីយបនសេ្រមច
េគលេ េនះ។ 

ប្លង់េមេរៀន េនកនុងេសៀវេភេនះមន ៨ ែផនក។ ែផនកទីមួយគឺ អតថបទេមេរៀន បនទ ប់មក លំ ត់ ែដល
បំែបកជ ៧ ែផនកតូចៗែថមេទៀត។ ែផនកដៃទេទៀតគឺ៖ េគលបណំង សមភ រៈ/ឯក រ វធិី ្រស្តេ្រប្ីរបស់ 
ដំេណីរករ/រយៈេពលគិតជនទី ករែណនសំ្រមប់អនកស្រមបស្រមួល ចេម្លយីែដល ចទទលួយកបន 
និង ករសេងខបេមេរៀន។ ខងេ្រកមេនះ គឺជេសចក្ដពីនយល់្រតសួៗអំពីេគលបំណងៃនែផនកនីមួយៗៃន      
េមេរៀន។ 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ    xi 

រេបៀបេ្របើ េស
ៀវេភ

 
៥.១. អតថបទេមេរៀន 

េនកនុងែផនកអតថបទេមេរៀនមនព័ត៌មនអំព្ីរបធនបទស្រមប់េមេរៀននីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ ្របសិន 
េបេីមេរៀនេនះទក់ទងនឹងសិទធមិនុស  ដូេចនះអតថបទេមេរៀន្រតូវមនព័ត៌មន ដូចជ និយមន័យរបស់សិទធិ
មនុស  សិទធមិនុស មនឫសគល់មកពី  និងមនឧទហរណ៍ខ្លះៗស្ដីពីសទិធិមនុស ។ ជធមម  កនុងែផនក
អតថបទេមេរៀនមនរូបភពខ្លះៗទក់ទងនឹង្របធនបទកនុងេមេរៀន។ ែផនកអតថបទេមេរៀនេនះ មនលំ ត់ខ្លះ 
និងករែណនសំ្រមប់េធ្វលីំ ត់ទងំេនះ។ 
 

៥.២. េមេរៀន 

៥.២.១. េគលបណំង 
េគលបំណងៃនេមេរៀនគជឺអ្វីែដលអនកចូលរមួគបប្ីរតូវេរៀន និងយល់ដងឹអពំី្របធនបទេ យេរៀន 

េមេរៀនេនះ។ 
 
ឧទហរណ៍៖ 
េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនងឹគតិថ េតីសិទធមិនុស ជអ្វ ីមន្របភពមកពី  នងិេហតុអ្វបីនជេយងី្រតូវ
ដងឹអំពីសិទធមិនុស ។ 
 
៥.២.២. សមភ រៈ 

េនះគឺជបញជ ីសមភ រៈែដលេយងី្រតូវករចបំច់ស្រមប់បេ្រងៀន។ ដូេចនះអនក្រតូវេ្រតៀមឲយមនសមភ រៈ
ទងំអសេ់នះ មុននឹងចប់េផ្ដីមបេ្រងៀនេមេរៀន។ 
 
ឧទហរណ៍៖ 
សមភ រៈ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺស្រមប់សរេសរ កូនបល់ ឯក រស្រមប់ែចកទី១។ 
 
៥.២.៣. វធីិ ្រស្តេ្រប្ីរបស់ 

ជវធិី ្រស្តបេ្រងៀន មែបបអន្តរកមមមយួចំនួន ែដល្រតូវយកមកេ្របី្របស់កនុងករបេ្រងៀន ស្រមប់
េមេរៀននីមួយៗ។ 
 
ឧទហរណ៍៖ 
វធិី ្រស្តេ្រប្ីរបស៖់ ករបផុំសគំនិត ករពិភក ជ្រកុមធំ ករគូររបូ។ 
 



 

xii    ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

៥.២.៤. ដេំណីរករ/េពលេវ  
កូេ នខងេឆ្វងៃដៃន ងេនះ មនកំណត់អំពីជំ ននីមួយៗ េដីមបយីកមកអនុវត្ត មកនុងេពល

បេ្រងៀនេមេរៀន។ កូេ នខង ្ដ  ំបង្ហ ញរយៈេពលែដល្រតូវករចបំច់ស្រមប់ជំ ននីមយួៗ។ រយៈេពល
សរុបេដីមបបីេ្រងៀនេមេរៀន មនបង្ហ ញេនចុងខងេ្រកមៃន ង។ ងេនះមន រៈសំខន់ ស់
ស្រមប់េរៀបចរំេបៀប រៈ។ 
 
ឧទហរណ៍៖ 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទ)ី 

១.   ករបំផុសគំនិត និងករពិភក ជ្រកុម ១៥ 

២.   ែណនព័ំត៌មនកនុងែផនកទី១ និងទី២ ២០ 

៣.   ករពិភក ្រកុមតូច ១៥ 

៤.   ករេឡងីបង្ហ ញរបស់្រកុមនីមួយៗ ២០ 

៥.   ករសេងខប ១០ 

សរបុ៖ ៨០ 
 
៥.២.៥. ករែណនសំ្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

េនកនុងវគគេនះ   មនករែណនលំម្អតិអំពរីេបៀបបេ្រងៀនេមេរៀននីមួយៗ និង្រគប់ដំ ក់កលៃន     
េមេរៀនដូចែដលបនកំណត់េនកនុង ងដំេណីរករខងេលី។ កនុងេនះមនទងំព័ត៌មនសំខន់ៗ និងករ
្របប់អំពីរេបៀបែដល ចជួយអនកកនុងករបេ្រងៀនេមេរៀនឲយទទួលបនលទធផលល្អ។ 
 
៥.២.៦. ចេម្លយីែដល ចទទួលយកបន 

្របសិនេបមីនសំណួរេនកនុងេមេរៀនែដលទមទរឲយអនកចូលរមួផ្ដល់ព័ត៌មន ជជងផ្ដល់េយបល់
ផទ ល់ខ្លួន េនះេនកនុងែផនកេនះ មនចេម្លីយែដល ចទទួលយកបនស្រមប់សំណួរខងេលី។ 
 
៥.២.៧. ករសេងខប 

ែផនកេនះមនេគលេ យតៃម្ល ឬ ទ បសទង់េមលីថ េតីេគលបំណងៃនេមេរៀនេនះបនសេ្រមចែដរ
ឬេទ។ ចំណុចសំខនគ់ឺេយងីមិនែមន្រគន់ែតសេងខបេមេរៀន ឬកររលឹំកេមេរៀនេនះេទ េ្រពះថ ករេធ្វីែបប
េនះមិនជួយឲយអនកកនុងករេផទ ងផទ ត់ដឹងថ អនកចូលរមួបនេរៀន និងបនយល់ដឹងចបស់អំពីចំណុចសំខន់ៗ
ៃនេមេរៀនេឡយី។ ដូេចនះអនក ចេធ្វីករេផទ ងផទ ត់ថ បនសេ្រមច ឬមិនបនេគលបំណងៃនេមេរៀនេ យ
េ្របីសកមមភពខ្លះ ដូចជ សំណួរ ចេម្លីយ េ យសុអំនកចូលរមួឲយសេងខបេមេរៀន ឬេ យករេលងែលបង      
សបបយៗ ដូចជសំណួរលបង្របជញ ជេដីម។ 
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រេបៀបេ្របើ េស
ៀវេភ

 
៦.  ជំនញស្រមបស្រមួល 

កនុងនមជអនកស្រមបស្រមួល មនេរឿងជេ្រចនី ស់ែដលេយងី្រតូវគិត រមួមនខ្លឹម រេមេរៀន ករ
ែណនសំ្រមប់េធ្វីលំ ត់ និងសមភ រៈចបំច់ននស្រមប់ករបេ្រងៀន។ ជមួយគន េនះែដរ អនកស្រមប
ស្រមួល្រតវូដងឹអពំីឥរយិបថ ែដលខ្លួន្រប្រពឹត្តកនុងេពលស្រមបស្រមួល និងអំពវីធិសីម្រសបស្រមប់បេ្រងៀន
េមេរៀន។ សំខន់ ស់ែដលថ អនកចូលរមួេគរពអនក នងិថ ពួកគត់ក៏មន រមមណ៍ថពួកគត់ទទួលករ
េគរពពីអនកបេ្រងៀន និងថពួកគត់មន រមមណ៍សបបយរកី យកនុងករចូលរមួសកមមភពកនុងវគគបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល។ ខងេ្រកមេនះ ជគន្លឹះសំខន់ៗអំពីរេបៀបក្ល យជ អនកស្រមបស្រមលួយ៉ងពូែក។ ចមន
ចំណុចេ្រចនី ស់ែដល្រតូវចងច ំបុ៉ែន្តយូរៗេទជនំញទងំេនះនឹងក្ល យេទជធមម ។ 

 
 

៦.១. ករេ្រតៀមេរៀបចំ 
្របសិនេបអីនកេចះចេំមេរៀន ទ ត់ េនះអនកនឹងមនទំនុកចិត្តេលីខ្លួនឯងកន់ែតខ្ល ងំ អនកនងឹ ច

បេ្រងៀនបនកន់ែតចបស់ល្អ ចំែណកឯ អនកចូលរមួក៏កន់ែតទុកចិត្តេលីសមតថភពកនុងករបេ្រងៀនរបស់អនក
េ្រចីនជងមុនែដរ។ សំខន់គឺេយងី្រតូវែតយល់ចបស់ ស់អំពីេមេរៀន នងិមនទំនុកចិត្តកនុងករបេ្រងៀន និង
្រតូវដឹងថ សមភ រៈអ្វីខ្លះ ែដលេយងី្រតូវករចបំច់ស្រមប់េពលបេ្រងៀន និងេសចក្ដែីណនំ ខ្លះែដលអនក
្រតូវផ្ដល់ដល់អនកចូលរមួ។ 
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៦.២. ករ្រគប់្រគងេពលេវ  
អនក្រតូវេចះបត់ែបន ម ថ នករណ៍ នងិកលៈេទសៈ។ ្របសិនេបអីនកចូលរមួយល់ថ េមេរៀនពិបក

យល់េពក អនក ចផ្ដល់េពលបែនថមឲយបនែវងជងេពលកំណត់បន្តិច និងសមលមមឲយពួកគត់។ ្របសនិេបី
ពួកគត់ថេមេរៀន្រសលួេពក ឬពួកគត់េចះដឹងេ្រចីនអំព្ីរបធនបទៃនេមេរៀនេនះេហយី េនះអនក ច
បេងកីនេលប ន នងិបញច ប់េមេរៀនមុនេពលកំណត់ក៏បន។ បុ៉ែន្ត្រតូវចថំ ្របសិនេបអីនកេរៀបចកំមមវធីិបេ្រងៀន
េ្រចីន និង្រតូវបេ្រងៀន្របធនបទជេ្រចនី េពលេនះអនក្រតូវែតេគរព មកលវភិគែដលបនេរៀបចរំចួមក
មែដលេយងី ចេធ្វេីទបន។ 

៦.៣. កយវិករ 
អនកស្រមបស្រមួល្រតូវសែម្ដងឲយអនកចូលរមួដឹងថ អនកមនឆនទៈនិងចង់បេ្រងៀន។ សំខន់្រតូវឈរឲយ

្រតង់ដងខ្លួន េដីរចុះេឡងីកនុងថន ក់េនេពលបេ្រងៀន។ ្រតូវរៃំពេមលីេទអនកចូលរមួឲយបន្រគប់គន  និងមិន្រតវូ
សម្លឹងេទេ្រកម ឬេទេ្រកបង្អួចេឡយី និងក៏មិន្រតវូរៃំពេមលីែតអនកែដលេនជួរខងមុខអនកបុ៉េ ្ណ ះេទ។ 
កយវកិររបស់អនកមិនគួរបងកឲយអនកចូលរមួមនភពេទសីទល់េឡយី។ ឧទហរណ៍ អនកមិន្រតូវចង្អុលអនក
ចូលរមួ មន ក់េឡយី។ ្របសិនេបអីនក មន ក់កពុំងេឆ្លីយសណួំរ កុំបនទច់បង្អ ក់គត់ ឬសម្លងឹគត់កនុងន័យ
េមលី្រ លេឡយី។ ផទុយេទវញិ ្រតូវសែម្ដងករចប់ រមមណ៍ និងេលីកទឹកចិត្តឲយពួកគត់ េ យេពលពកយ
សរេសរី េហយី្របសិនេបចីបំច់្រតូវែកស្រមួលចេម្លយីេ យសុភព ប រ និង្របកបេ យេសចក្ដេីគរព។ 
 

៦.៤. េជៀស ងករេធ្វើបទឧេទទស 

ជួនកលបទឧេទទស ក់ដូចជវធិងីយ្រសលួបំផុតកនុងករបេ្រងៀនេមេរៀនថមីៗ។ ែតដូចបនពិភក
ខងេលី គឺជវធិែីដលមន្របសិទធភពតិចបំផុតកនុងករបេ្រងៀន និងករេរៀន។ វធិី ្រស្តបេ្រងៀនែដលេយងី
បនពិភក ខងេលី ជវធិីយកមកបណ្ដុ ះប ្ដ លចំេណះដឹងថមីេ យេជៀស ងករេធ្វីបឋកថេនះ។ 
្របសិនេបកីនុងេពលបេ្រងៀន អនកចប់ រមមណ៍ថ អនកនិយយេ្រចីនេពកេលីែផនក មួយ ចូរឈប់បន្តិច រចួ
សួរសំណួរខ្លះៗ ឬនអំនកចូលរមួឲយេធ្វីសកមមភព មួយេដីមបបី្ដូរបរយិកស។ ជញឹកញប់ ស់ែដលេគ
ចប្ដូរករេមេរៀនែបបបទឧេទទស េទជករបេ្រងៀនែដលមនអន្តរកមម េ យសួរសំណួរ និងេបីកឲយមនករ

ពិភក វញិ។ េធ្វីយ៉ងេនះ អនកចូលរមួែស្វងយល់អំពព័ីត៌មនេ យខ្លួនឯង មិនចបំច់េយងីបក្រ យេ្រចីន
េពកេទ។ េទះជវធិេី្រកយេនះ ចំ យេពលេ្រចីនបន្តិចែមន ប៉ុែន្ត ចេធ្វឲីយេមេរៀនមនករចប់ រមមណ៍
ខ្ល ងំ និងមន្របសិទធភពស្រមប់អនកចូលរមួជជងករនិយយែតមន ក់ឯង ដូចជករេធ្វបីទឧេទទស ជេដីម។ 
 

៦.៥. ្រតួតពិនតិយករយលដឹ់ងរបសអ់នកចូលរមួ 

អនកស្រមបស្រមួលល្អែតងែត្រតួតពិនិតយេមីលករយល់ដឹងរបស់អនកចូលរមួ ពីេដីមដល់ចប់េមេរៀន។ 
បុ៉ែន្ត សូមកំុបេ្រងៀនមួយេម៉ងរចួសួរអនកចូលរមួថ "យល់េទ?" អនក ចេផទ ងផទ ត់ករយល់ដឹងរបស់អនកចូល
រមួេរៀង ល់ពរី បនីទីម្ដង េ យេលីកជសំណួរពី្របធនបទកពុំងបេ្រងៀន ឬសុឲំយអនក មន ក់សម័្រគចិត្ត
សេងខបេមេរៀនែដលបនេរៀន។ ចូរចថំ មិន្រតូវឲយែតអនកែដលមនសំេឡងខ្ល ងំ ឬអនកមនទំនុកចតិ្តេឡងី
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រេបៀបេ្របើ េស
ៀវេភ

 
សេងខបេមេរៀនេទ។ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនក្រតូវពិនិតយេមលីថ េតីអនកចូលរមួែដលមនលកខណៈ
េសង ម ង ត់ក៏យល់េមេរៀនផងែដរ។ 
 

៦.៦. ករេលើកទឹកចិត្តអនកចូលរមួែដលេសងម ង ត់ 

េន្រគប់វគគសកិ  ែតងែតមនអនកចូលរមួែដលេសង ម ង ត់ ែដលមន រមមណ៍ខម សេអៀន ឬមនករ
លំបកកនុងករេរៀន។ េនកនុងករណីខ្លះ ្រស្តី ឬជនជតិភគតិច េ្រចីនែតេនេសង ម ង ត់ េហយីមិនសូវ ៊ ន
េឆ្លីយសំណួរេទ េបេីទះជគត់ដឹងចេម្លយីក៏េ យ។ 
 

មន រៈសំខន់ ស់ែដលេធ្វឲីយអនកចូលរមួែដលេសង ម ង ត់ មន រមមណ៍កក់េក្ដ  រកី យ និង
ធូរ្រ លកនុង រមមណ៍ េ យឧស ហ៍ញញឹម ក់ទក់ដល់ពួកគត់ និងយកចិត្តទុក ក់នឹងពួកគត់។ អនក
ច កលបងេលីកទឹកចតិ្តពួកគត់ឲយេឆ្លីយសំណួរ ឬេឡងីេធ្វជីតំ ងេនកនុង្រកុមរបស់ខ្លួន េហយីផ្ដល់

ករ ទរដល់ពួកគត់ េនេពលែដលពួកគត់ចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងសកមមភព មួយ។ េពលស្រមក េបី
ចេធ្វេីទបន េឆ្ល តឱកស កសួរ ក់ទក់ជមួយនឹងពកួគត់ បែនថមេទៀតេ្រពះពួកគត់ ចមន
រមមណ៍សនទនជមួយអនកអំពអី្វីែដលពកួគត់េទីបបនេរៀន ឬចង់សួរអនកអំពីអ្វីមួយទក់ទិននឹងេមេរៀន។ 

 

៦.៧. ក ងទំនក់ទំនងល្អជមួយអនកចូលរមួ 
អនក្រតូវពយយមបេងកីតមិត្តភពជមួយអនកចូលរមួទងំ យ         េ យេធ្វី មឧទហរណ៍ដូចខង 

េ្រកម៖ 
 ជ្រមបសួរពួកគត់ េពលចូលមកដល់បនទប់បណ្ដុ ះប ្ដ ល 
 េ ពួកគត់ឲយចំៗេឈម ះ 
 សួរសំណួរដល់ពួកគត់ និង្របប់ពួកគត់អំពអីនក 
 េលីកទឹកចិត្តអនកចូលរមួឲយចូលរមួេរៀនយ៉ងសកមម 
 និយយជមយួពួកគត់មន ក់ទល់មន ក់ មុនចប់េផ្ដីម នងិេ្រកយេពលបញច ប់េមេរៀន ្រពមទងំកនុង

េពលស្រមក (ជពិេសសជមួយអនកែដលែតងែតេសង ម ង ត់) 

 ផ្ដល់ឱកសដល់អនកចូលរមួឲយែចករែំលកអំពេីរឿង ៉ វផទ ល់ខ្លួន 
 ចូលរមួពិ រៃថង្រតង់ជមួយអនកចូលរមួ និង 
 សរេសីរចំេពះករខិតខំ្របងឹែ្របង និងករចូលរមួចំែណក ្រពមទងំេលីកទឹកចិត្តអនក  ែដល

ែតងែតេអៀនខម សេ្រចីន ឬមនករលំបកកនុងករេរៀនេមេរៀន។ 
 

៦.៨. ែលបងថមពល 
មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនករក ឲយអនកចូលរមួមនករចប់ រមមណ៍េលីេមេរៀន។ ្របសិនេបី

អនកចូលរមួមនិមនករចប់ រមមណ៍ េនះពួកគត់នឹង ្ដ ប់មិនបនល្អ េហយីពួកគត់នងឹមិនមនករចងចំ
ចំេពះអ្វីែដលគត់បនេរៀនេនះេទ។ 
 



 

xvi    ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

វធិមីួយេដីមបេីចៀសពីបញ្ហ េនះ     គកឺរអនុវត្តលំ ត់ "ែលបងផ្ដល់ថមពល" យ៉ងខ្លីមួយេនចេន្ល ះ   
េមេរៀននីមួយៗ ឬេនេពល ែដលអនកមន រមមណ៍ថ អនកចូលរមួមនភពេនឿយហត់ ឬែលងចប់
រមមណ៍នឹងេមេរៀន។ អនក្របែហលជ្រតូវករេធ្វីលំ ត់េនះជេរឿយៗេនេពលបញច ប់េមេរៀន្របចៃំថង ឬ

េ្រកយពី រៃថង្រតង់ េនេពលែដលអនកចូលរមួអស់កម្ល ងំ។ ែលបងផ្ដល់ថមពល រមួមន ចេ្រមៀង  ំ
ែលបង ករនិទនេរឿង និងសកមមភពដៃទេទៀតែដលេធ្វឲីយអនកចូលរមួេដីរចុះេឡងីនិងមនភពសបបយរកី   

យ។ 
 

 

៧.  ករ យតៃម្ល 
បនទ ប់ពចីប់វគគសិក  មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនក្រតវូដឹងថ េតីអនកចូលរមួមន រមមណ៍យ៉ង

ចំេពះវគគសិក េនះ និងដឹងថ េតីពួកគត់េរៀនេចះអ្វីខ្លះ។ េយងី ចដឹងែបបេនះបន  មរយៈករ យ 

តៃម្ល។ ករ យតៃម្ល ចេធ្វី មរេបៀបខុសៗគន ជេ្រចីន និងេពលខុសៗគន ែដរ។ ជទូេទ េពលែដលល្អបំផុត
ស្រមប់េធ្វកីរ យតៃម្ល គេឺនេពលបញច ប់ករបេ្រងៀន្របចៃំថង។ េពលខ្លះ ក៏ល្អែដរ កនុងករ យតៃម្លវគគសិក
ពីរ បសីប្ដ ហ៍ ឬពីរ បីែខេ្រកយមក។ វធិីេនះ អនកនងឹ ចពិនិតយេមីលថ េតីអនកចូលរមួេនចងចអំ្វខី្លះ។ 
 

អនក ចេធ្វីករ យតៃម្លេ យ្រគន់ែតនយិយនិងសួរសណួំរខ្លះៗជមួយអនកចូលរមួ។ ករេធ្វែីបប
េនះ អនក ចេធ្វជីមួយ្រកមុទងំមូល ឬជមួយ្រកុមតូចក៏បន។ ករេធ្វីជ្រកុមែបបេនះ ល្អ ស់ចំេពះអនក
ចូលរមួែដលមិនសូវេចះ នអក រ។ វធិី ្រស្តកនុងករ យតៃម្លមួយេទៀត គឺែចកទ្រមង់ យតៃម្លឲយអនកចូលរមួ
បំេពញ។ 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ    xvii 

រេបៀបេ្របើ េស
ៀវេភ

 
ស្រមប់វធិី ្រស្តទងំពីរេនះ អនកគួរសួរសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 

 េតអីនកយល់េមេរៀនេទ? 
 េតេីមេរៀនែដលផ្ដល់ឲយេនះ មន្របេយជន៍េទ? 
 េតេីមេរៀន ែដលមន្របេយជន៍ខ្ល ងំ េហយីេមេរៀន ែដលមិនសូវមន្របេយជន៍? (អនក

ចឲយអនកចូលរមួេរៀប ប់ពីលំ បថ់ន ក់ៃនេមេរៀនែដលមន រៈសំខន់បំផុតពីេលីចុះេ្រកម) 
 េបអីនកស្រមបស្រមួលេរៀបច ំនិងបេ្រងៀនបនល្អែដរឬេទ? 

 
មរយៈករសួរសំណួរទងំេនះ អនក ចែកលំអ និងេរៀបចំឲយបនកន់ែត្របេសីរេឡងីេនវគគ      

េ្រកយៗ។ េលីសពេីនះ អនកស្រមបស្រមួល ច យតៃម្លេទេលីវគគសិក េ យករកត់សំគល់ខ្លួនឯងថ េតី
មនភពេជគជ័យក្រមតិ ចំេពះលំ ត់ និងករយល់ដឹងរបស់អនកចូលរមួ។ 
 

៨.  ករេធ្វើេតស្ត មុន និងេ្រកយវគគសកិ  
ជគំនិតល្អកនុងករែដលដឹងពីករយល់ដឹងរបស់អនកចូលរមួចំេពះខ្លឹម ររបស់វគគសិក  មុនេពល

ចប់េផ្ដីមវគគសិក ។ វធិី ្រស្តេនះនងឹេធ្វឲីយអនកមនមូល ្ឋ នមយួកនុងករ យតៃម្លថ េតីពួកគត់បនេរៀន
េចះក្រមិត េនេពលបញច ប់វគគសិក ។ ក៏ ចដឹងអំពីក្រមតិៃនចំេណះដឹងែដលអនកចូលរមួមនេនេពល
ដំបូង។ អនក ចយកចំណុចេនះមកពិចរ  េនេពលែដលអនកបេ្រងៀន។ េនខងខនងៃនេសៀវេភេនះ មន
េតស្ត ែដលអនក ចយកេទេ្របីបនស្រមប់េគលបណំងេនះ។ 

េនចុងបញច ប់ៃនវគគសិក  អនកគួរែតេធ្វេីតស្តដែដលេនះម្ដងេទៀត េដីមបេី្របៀបេធៀបលទធផលរបស់ពួក
គត់ជមួយនឹងេតស្តមុនវគគសិក ។ វធិី ្រស្តេនះនងឹជួយឲយអនក យតៃម្លេលភីពេជគជ័យៃនវគគសិក កនុង
ករបេងកីនចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងរបស់អនកចូលរមួចំេពះខ្លឹម រេមេរៀន។ 
 
 



 

xviii    ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

កលវិភគវគគសកិ  
វគគសិក  ពលរដ្ឋវជិជ  ទងំមូលនឹង្រតូវកររយៈេពល្របែហល ១៦ េម៉ង និង ១៥ នទី។ វគគសិក

េពញេលញនឹងេធ្វេីឡងីកនុងរយៈេពលបី ឬបួនៃថង ស្រមប់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេដមីបបីញច ប់ខ្លមឹ រទងំមូល ឬ
ចបំែបក េដីមបបីេ្រងៀនម្ដងមួយឬពីរេមេរៀនកនុងរយៈេពលេ្រចីនសប្ដ ហ៍ក៏បន។ 

 
េសចក្ដេីផ្តមីៃនចបប់ 

េលខេរៀងេមេរៀន េឈម ះេមេរៀន រយៈេពល 
១ េហតុអ្វេីយងីមនបទបញជ ? ៧៥ 

២ អ្វីេទជចបប់ល្អ? ៨០ 

សរបុ : ១៥៥ នទ ី(២ េម៉ង ៣៥ នទ)ី 
 
េសចក្ដេីផ្តមីៃនសទិធមិនុស  

េលខេរៀងេមេរៀន េឈម ះេមេរៀន រយៈេពល 
១ អ្វីេទជសិទធមិនុស  ១០៥ 

២ សិទធមិនុស ទងំអស់ទក់ទងគន  ៨៥ 

៣ សិទធមិនុស  និងតួនទីរបស់រ ្ឋ ភិបល ៩០ 

សរបុ : ២៨០ នទ ី(៤ េម៉ង ៤០ នទ)ី 
 
េសចក្ដេីផ្តមីៃនលទធ្ិរបជធបិេតយយ 

េលខេរៀងេមេរៀន េឈម ះេមេរៀន រយៈេពល 
១ អ្វីេទជលទធ្ិរបជធិបេតយយ ៩០ 

២ ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនងិយុត្តិធម៌ ៨០ 

៣ ព័ត៌មន និងករចូលរមួ ៨០ 

៤ សិទធភិគតិច និងនីតរិដ្ឋ ៨០ 

៥ ករែបងែចកអំ ច ៥៥ 

៦ ឯក ជយភពរបស់អងគតុ ករ ៦៥ 

៧ ្របជពលរដ្ឋែដលសកមម នងិមនករទទួលខុស្រតូវ ៩០ 

សរបុ : ៥៤០ នទ ី(៩ េម៉ង) 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់

េសចក្ដីេផ្តើមៃនចបប់ 
 
លទធផលទទលួបន : 
េ្រកយពីបញច ប់ជំពូកេនះ អនកចូលរមួនងឹ ច : 
១.   យល់ថេហតុអ្វបីនជសងគម្រតូវមនចបប់។ 
២.   យល់ពីមុខងរៃនចបប់។ 
៣.   ដឹងថចបប់មនទំនក់ទំនងេទនងឹមនុស កនុងជីវតិ្របចៃំថង។ 
៤.   យល់ថអ្វីែដលេធ្វឲីយចបប់ល្អ។ 
 

១.  េហតុអ្វីេយើង្រតូវករបទបញជ ?  
ចូរ្រសៃមថ េយងីកំពុងេលងបល់ទត់ជមួយមិត្តរបស់េយងី។ អនកទត់បល់េទឲយ្រកុមរបស់អនក

មន ក់ែដលកំពុងែតរត់ត្រមង់េទកន់ទី ្រ ប់ែតភ្ល មៗេនះ មនមនុស មន ក់ពី្រកុម្របកួតជមួយអនក រត់មក
រកបល់េហយីចប់បល់េ យៃដរបស់គត់ បនទ ប់មកក៏េបះបល់េនះសំេ េទទីៃន្រកមុរបស់គត់។ 
 

 
 
 



 

2   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

ចូរ្រសៃមថអនកេនផទះជមួយ្រកុម្រគួ ររបស់អនកេហយីប្រមុងនឹងហូបបយេពល ង ច។ អនកមន
ម្ហូប មុ៉ក្រត្ីរគប់្រគន់ស្រមប់សមជិកេនកនុង្រកុម្រគួ រអនក មន ក់មួយៗ។ បង្រសីរបស់អនកនិយយថ 
គត់ឃ្ល នខ្ល ងំ ស់េហយីយកម្ហូប មុ៉ក្រតីទងំអស់ែតមន ក់ឯង។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់

ចូរ្រសៃមថអនកកំពុងអងគុយេនកនុងថន ក់េរៀនរបស់អនកេន ។ ្រគរូបស់អនកកំពុងពនយល់អពំី្របវត្តិ
សម័យបុ ណៃន្របេទសកមពុជ។ មនសិស មួយចំនួនធុញ េហយីនិយយឮខ្ល ងំៗេនខងេ្រកយថន ក់ 
ែដលេធ្វីឲយសសិ ដៃទេទៀតមិន ច ្ដ ប់ដឹងថ អនក្រគកូំពុងនិយយអ្វីេឡយី។ 
 

 
 េនកនុង ថ នភពទងំអស់ខងេលីេនះ េយងី្រតូវករបទបញជ េដីមបឲីយសកមមភពរបស់េយងីមនករ
េគរពចំេពះអនកដៃទ េហយីមិនែមនគតិែតពីត្រមវូករនិងចំណង់ភ្ល មៗរបស់េយងីេនះេទ។ ថ្វីតបតិថ ករ
ែដលេយងីមនេសរភីពកនុងករេធ្វីេទ មអ្វីែដលេយងី ចេ្រជសីេរសីបនេនះគឺជ ែផនកមួយយ៉ងសំខន់
ស្រមប់ភពសបបយរកី យរបស់មនុស ក៏េ យ ក៏បុ៉ែន្តេ យ រភគេ្រចីនៃនសកមមភពរបស់េយងីមន
ឥទធិពលេទេលីអនកដៃទ ដូេចនះេយងី្រតូវករបទបញជ េដីមបី ក់ែដនកំណត់ខ្លះេទេលីអ្វីែដលេយងីេធ្វី។ ែដន
កំណត់ទងំេនះមន រៈសំខន់ ស់េដីមបឲីយមនករេគរពេទេលីជីវតិនិងេសរភីពរបស់អនកដៃទ។ 
 

 េយងីមនបទបញជ េនកនុងកី បល់ទត់េដីមបឲីយអនក្រគប់គន េលងេ យយុត្តិធម៌ េហយីអនក
្រគប់គន ចទទួលបននូវភពសបបយកនុងករេលងកី ែដលសមេហតុផល។ បទបញជ មន
រៈសំខន់េ យ រអនក្រគប់គន យល់ពីរេបៀបេលងកី េនះ េហយី្របសិនេបអីនក្រគប់គន

េលង្រសបេទ មបទបញជ ទងំេនះដូចៗគន  នឲំយករេលងេនះនឹងមនភព្រតឹម្រតូវ។ 



 

4   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 េយងីមនបទបញជ េនផទះជមួយ្រកុម្រគួ ររបស់េយងី េដីមបឲីយេយងី ចរស់េនេ យសន្តិ
ភពជមួយគន  និងេគរពត្រមវូកររបស់គន េទវញិេទមក។ បទបញជ មន រៈសំខន់េ យ
រ ឆ្លុះបញច ងំពីសីលធម៌េនកនុង្រកមុ្រគួ រ ឧទហរណ៍ រៈសំខន់ៃនករែចករែំលកគន ។ 

 េយងីមនបទបញជ េន េរៀនេដីមបឲីយសិស ទងំអស់មនឱកសកនុងករេរៀនមុខវជិជ  និង
ជំនញថមីៗ។ បទបញជ មន រៈសំខន់េដីមបឲីយ េរៀនដំេណីរករមន្របសិទធភព និង
បំេពញេគលបំណងរបស់ កនុងករបេ្រងៀនសសិ ។ 

 បទបញជ ល្អ ចជួយឲយមនុស មនទំនក់ទំនងជមួយគន  នងិជមួយបរ ិ ថ នរបស់ពួកេគេទ ម
រេបៀបមួយែដល្រតឹម្រតូវ នងិេចះេគរពគន ។ បទបញជ ជួយរក រេបៀបេរៀបរយរ ងមនុស េនផទះ េន
េរៀន េនទី ន្របកួត និងេនកែន្លងដៃទេទៀត។ 
 

២.  េហតុអ្វីបនជសងគម្រតូវមនចបប់? 
 សងគមក៏ដូចជ្រគួ រ ្រកុម ឬសហគមន៍ែដល្រតូវករបទបញជ េដីមបឲីយកររស់េនមនសន្តិភព និង
ករេគរពេទេលីសិទធេិសរភីព និងត្រមូវករអនកដៃទែដរ គឺសងគមមនចបប់េដីមបរីក ស ្ដ ប់ធន ប់ និង
ដំេណីរករមន្របសិទធភព ដូចជេ ះ្រ យជេម្ល ះេ យយុត្តិធម៌   នងិករពរមិនឲយមនុស បងកេ្រគះថន ក់
ដល់អនកដៃទ។ សងគម គឺជ្រកុមមនុស ដ៏ធំមួយែដលរស់េនកនុង្របេទសឬតំបន់ មួយែដលជទូេទមន
ទំេនៀមទម្ល ប់ វបបធម៌ និងសីលធម៌ដូចគន ។ បុគគល ឬ្រកុមមនុស េនកនុងសងគមមនគុណតៃម្ល គំនតិនិងជេំនឿ
ខុសៗគន  បុ៉ែន្តជទូេទ ពួកេគមនកតព្វកិចច ្រតូវរស់េនេទ មវធិមីួយែដល្រសបេទ មបទបញជ ជក់
ក់មួយចំនួនេដីមបេីគរព ទំេនៀមទម្ល ប់របស់សងគមេនះដូចគន ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់

េនេពលែដលមនុស ជេ្រចីនេនកនុងសងគម្រប្រស័យទក់ទងគន េទវញិេទមកេ យផទ ល់ក្ដី និង
េ យ្របេយលក្ដ ី េពលេនះេហយីែដលេយងី្រតវូករអ្វមីួយែដលខ្ល ងំជងបទបញជ េដីមបរីក ស ្ដ ប់ធន ប់។  
ចបប់គឺជបទបញជ ែដល្រតវូបន្រពមេ្រពៀងនិងេធ្វឲីយេទជផ្លូវករេ យមនុស ែដលមនសិទធអិំ ចកនុងករ
សេ្រមចចិត្តអំពីរេបៀបកនុងករេរៀបចំសងគម។ សមជកិ្រគប់រូបេនកនុងសងគម រមួទងំអនកែដលមនសិទធ
អំ ចកនុងករេធ្វចីបប់ផង ្រតូវែតេគរពចបប់។ ្របសិនេបរីកេឃញីថ មនអនក បំពនចបប់ េនះេគនឹង
្រតូវ ក់េទសេទ មយន្តករ ែដលបេងកីតេឡងីេ យសងគមេនះ។ 



 

6   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 

េមេរៀនទី១៖ េហតុអី្វបនជេយើង្រតូវមនបទបញជ ? 
 
េគលបណំង ៖ អនកចូលរមួនងឹយល់ថ េហតុអ្វបីនជេយងី្រតូវករបទបញជ  នងិចបប់េនកនុង  
សងគម។ 
 
សមភ រៈ ៖ សករ្រគប់ ្រក សផទ ងំធំ ហ្វតឺ េភ្លង្របៃពណីែខមរ (្របសិនេបមីន)។ 
 
វធិី ្រស្ត ៖ ករបេងកតីបទបញជ  ែលបង ករពិភក ជ្រកមុ ករ ែំរក។ 
 

ដំេណីរករ រយៈេពល (គតិជនទ)ី 

១.   បទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ២០ 

២.   ែលបងសករ្រគប់ ១៥ 

៣.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ១ី និងទ២ី ២៥ 

៤.   សេងខប ១៥ 

សរបុ៖ ៧៥ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់
ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  បទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល : 

 សូមពនយល់អនកចូលរមួថ មុននឹងចប់េផ្ដីមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ ពកួគត់នឹង្រតូវសេ្រមចចិត្ត
េទេលីបទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លទងំអស់គន ។ ្រគប់គន ្រតូវេគរព មបទបញជ ទងំ
េនះ ងំពីេដមីរហូតដល់ចប់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ។ 

 អនក ចេលីកឧទហរណ៍មួយ អំពីបទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លដូចជ អនក្រគប់គន ្រតូវ
បិទទូរស័ពទ។ សូមសួរេទកន់អនកចូលរមួថ  េតីពួកគត់ទងំអស់គន យល់្រសបេទនឹងបទបញជ  
ទី១េនះែដរឬេទ េហយី្របសិនេបពីួកគត់យល់្រសប សូមសរេសរបទបញជ េនះេនេលី្រក ស
ផទ ងំធំ។ 

 បនទ ប់មក សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីគួរមនបទបញជ អ្វីេផ ងេទៀតស្រមប់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល
េនះ។ 

 បនទ ប់ពអីនកចូលរមួេលីកេឡងីពីបទបញជ មួយ សូមពិនិតយេមីលថ េតីអនកចូលរមួេផ ងៗ
េទៀតយល់្រសបែដរឬេទ បនទ ប់មកសរេសរ េលី្រក សផទ ងំធំ។ បនទ ប់ពីបនសរេសរបទបញជ
ទងំអស់រចួេហយី សូមសរួអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់គិតថ បទបញជ ទងំេនះល្អែដរឬេទ។ 

 េនេពលែដលបទបញជ ទងំអស់្រតូវបនបេងកីតេហយី សូមរលឹំកអនកចូលរមួថ ្រគប់ៗគន ្រតវូ
េគរពបទបញជ ទងំេនះកនុងកំឡុងេពលវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល។ សូមសួរ ពួកគត់ថ េតីគរួមនករ
ពិន័យេទេលីអនក ែដលមិនេគរពបទបញជ ទងំេនះែដរឬេទ។ សូមឲយអនកចូលរមួបេញចញ
េយបល់។ ឧទហរណ៍ដូចជ ្របសិនេប ី ទូរស័ពទអនក មន ក់េ ទ៍េនកនុងកំឡុងេពលេរៀន េនះ
មន ក់េនះ្រតូវែតេ្រចៀងចេ្រមៀងមួយបទ ឬ េំនមុខអនកចូលរមួទងំអស់េនេពលចុងបញច ប់ៃន  
េមេរៀនេនះ។ 

 បិទ្រក សផទ ងំធំែដលមនសរេសរបទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេលីជញជ ងំ េដីមបឲីយ
្រគប់គន ចេមលី េឃញីកនុងកំឡុងេពលវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ។ 

 ចំ  ំ : កនុងកំឡុងេពលស្រមក សូមបែនថមបទបញជ ពីរេទៀតចូលកនុងបញជ ី។ បទបញជ ទងំេនះ
គួរែតជបទបញជ       ែដលមិនសមេហតុផល ឬអយុត្តិធម៌ េហយីមនបទបញជ មួយែដលមន    
លកខណៈផទុយគន នឹងបទបញជ មុន។ ខងេ្រកមេនះជឧទហរណ៍ចំេពះបទបញជ ែដល្រតូវ
បែនថម៖  
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 មនែតអនកស្រមបស្រមួលបុ៉េ ្ណ ះ ចនិយយទូរស័ពទកនុងកំឡុងេពលវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

 ្រស្តីែដលេស្ល កពក់ពណ៌្រកហមេនៃថងេនះមិន ចបេញចញមតបិនេទ។ បុរសែដលេស្ល ក
ពក់ពណ៌េខៀវេនៃថងេនះគឺមនសិទធ្ិរគប់េពលកនុងករនិយយ មុនអនក ទងំអស់។ 

 សូម ក់បទបញជ ថមីទងំពីរេនះ េ យបត់្រក សផទ ងំធំេនះពីេល ី ឬបតិ្រក សមួយេទៀតពីេលី
េដីមបបីងំ។ អនកនឹងេ្របបីទបញជ ទងំេនះេនកនុងករសេងខបេមេរៀនលំ ត់ទី ២។ 
 
២.  ែលបងសករ្រគប ់: 

 ដំបូង យកេសបងសករ្រគប់មក េហយីសុឲំយអនកចូលរមួទងំអស់ឈរជរង្វង់ជុំវញិអនក។ 

 េបះសករ្រគប់ចូលេទកនុងរង្វង់េនះ។ សូមសួរេទកន់អនកចូលរមួថ គត់ចូលចិត្តសករ្រគប់ទងំ
េនះែដរឬេទ។ 

 សូម្របប់អនកចូលរមួទងំអស់ថ អនកបនេភ្លចរបស់អ្វីមួយេនខងេ្រក េហយីអនកនឹង្រតលប់មក
វញិកនុងពីរ បីនទីេទៀត។ សូមទុកសករ្រគប់ទងំេនះេនជមួយអនកចូលរមួទងំអស់។ 

 ពីរ បនីទីេ្រកយមក ្រតលប់មករក្រកមុអនកចូលរមួទងំអស់វញិ េហយីេមលីថ េតីមនសករ្រគប់
បត់ែដរឬេទ។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួពនយល់អនកពីអ្វីែដលបនេកីតេឡងីកនុងកំឡុងេពលែដលអនកេទេ្រក។ អនកចូល
រមួខ្លះ្របែហលជបនយកសករ្រគប់ ឬពួកគត់បនទុក េចលេនេលីឥដ្ឋដែដល។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួពីរ ឬបីនក់ថ េហតុអ្វ ី  បនជពួកគត់េធ្វដូីេចនះ។ ្របសិនេបពីួកគត់បន
យកសករ្រគប់ សូមសួរពួកគត់ថ េហតុអ្វី។ ្របសិនេបីពួកគត់មិនបនយក សូមសរួពួកគត់ថ 
េហតុអ្វមីិនយក ។ 

 បនទ ប់មក សូមសួរេទកន់អនកចូលរមួថ េតីពួកគត់នឹងេធ្វីយ៉ង  ្របសិនេបេីបះលុយេទ
ក ្ដ លរង្វង់វញិ។ 

 េតពីួកគត់នងឹយកខ្លះែដរឬេទ? 

 េហតុអ្វពីួកគត់មិនេធ្វែីបបេនះ? ឬេហតុអ្វីពួកគត់េធ្វីែបបេនះដែដល? 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ      9 

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់

 អនកចូលរមួទងំអស់្របែហលជេឆ្លីយសណួំរទងំេនះមិនដូចគន េទ។ ពួកគត់្របែហលជមន
ភព ម៉ស់កនុងករយកសករ្រគប់ទងំេនះ េ យ រែតមនអនកដៃទេទៀតកំពុងេមលី។ អនក
ដៃទេទៀត្របែហលជគិតថ       េ យ រសករ្រគប់ទងំេនះមិនសូវមនតៃម្ល ដូេចនះ មិនអីេទ 
្របសិនេបគីត់យក ប៉ុែន្តេបជីលុយវញិពួកគត់នងឹមនិយកេទ។ អនកខ្លះមិនមនបញ្ហ កនុងករ
យកសករ្រគប់េនះេទ េ្រពះមិនមនបទបញជ ថ មនិឲយយកសករ្រគប់េនះេទ។ បុ៉ែន្តេទះបីជ
មិនទន់មនបទបញជ ក៏េ យ ក៏មនអនកមួយចំនួនយល់ថ យកសករ្រគប់េនះដូចជមិន្រសួល
េទ េ យ រពួកគត់មន រមមណ៍ថេធ្វីែបបេនះខុស។ 

 សូមសួរេទកន់អនកចូលរមួថ េតពីួកគត់គិតថ សីលធម៌្រគប់្រគន់កនុងករេធ្វឲីយ្របកដថ 
មនុស នឹងមនិលួចែដរឬេទ? ឬមួយេយងី្រតូវករអ្វីេផ ងេទៀត? េតពីួកេយងី្រតវូករបទបញជ
ែដរឬេទ? 

 ចេម្លីយ ចទទួលយកបន៖ 
 

 គម នចេម្លីយ ែដលខុស ឬ្រតវូេទ េ យ រែតេគលបំណងរបស់លំ ត់េនះ គឺេធ្វឲីយអនក
ចូលរមួគិតអពំីករ្រតូវករៃនបទបញជ េដមីបេីធ្វឲីយមនស ្ដ ប់ធន ប់េនកនុងសងគម។ 

 ជួយឲយអនកចូលរមួយល់ថ សីលធម៌មិន្រគប់្រគន់កនុងករេធ្វីឲយ្របកដថ មនុស នឹងេធ្វអី្វីែដល
្រតឹម្រតូវ និងេគរពគន េទវញិេទមកេនះេទ។ 

 សីលធម៌ ចខុសគន ពីមនុស មន ក់េទមន ក់។ អនកខ្លះមិនយកសករ្រគប់េនះេ យ រពួកគត់
គិតថ ខុសសីលធម៌ បុ៉ែន្តអនកខ្លះេទៀត្របែហលជយកសករ្រគប់ទងំេនះ ្របសិនេបេីគដឹងថ 
េគ ចយក េ យមិនមនករពិន័យ ឬមនករ ម៉ស់អ្វីេនះេទ។ 

 
៣.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ១ី នងិទ២ី : (សូមេមលីទំព័រពទី១ី ដល់ទ៥ី) 

ែផនកទ១ី នងិទ២ី : មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ថ : 
 េហតុអ្វេីយងី្រតូវករបទបញជ ។ 
 េហតុអ្វសីងគម្រតូវមនចបប់។ 
 
៤.  សេងខប : 

 េដីមបបីញច ប់លំ ត់េនះ សូមឲយអនកចូលរមួ រំប្ំរបៃពណី ( វំង់) ជរង្វង់។ អនក ចចក់េភ្លង
្របសិនេបមីន ឬេលីកទឹកចិត្តពួកគត់ឲយេ្រចៀង។ េនេពលអនកចូលរមួ  ំពនយល់ពួកគត់ថ ពួក
គត់កំពុងអនុវត្ត មបទបញជ ៃនករ ែំដលមិនមនសរេសរទុក ែដលដូចគន េទនងឹបទបញជ េន
កនុងសងគមែដរ។ 



 

10   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 អនកស្រមបស្រមួលគួរចូលរមួ  ំ បុ៉ែន្តគួរ បំ្រញច សទិសពីអនក្រគប់ៗគន  ប៉ំះជមួយអនកដៃទ នងិ
រខំនករ េំ យេដីរកត់រង្វង់និងចេន្ល ះអនក ទំងំអស់។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតី ប៉ះពល់អ្វីេទដល់អនកដៃទែដលកំពុង េំនះ។ េតីមនេរឿងអ្វេីកីត
េឡងីេនេពលែដលមនមនុស មន ក់មិនេធ្វី មបទបញជ ? 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េហតុអ្វបីទបញជ មន រៈសំខន់ចំេពះករ  ំនិងចំេពះសងគមជទូេទ? 
សូមេលីកទឹកចិត្តអនកចូលរមួពីរ ឬបីនក់ឲយេឆ្លីយេដមីបជីកររលំឹកចំណុចេគលៃនលំ ត់។ 

 សូមពនយល់ថ េទះបីជ្រគប់ៗគន មនរេបៀបកនុងករ ខុំសៗគន ក៏េ យ ក៏ទងំអស់គន បនអនុ
វត្ត មបទបញជ ជទូេទៃនករ ដូំចៗគន  ែដលេធ្វឲីយករ មំនករេគរពគន េទវញិេទមក និង
មនភពសបបយរកី យ។ បុ៉ែន្តេនេពលែដលអនកចប់េផ្ដីម  ំ េហយីអនកមិនេគរពបទបញជ  ឬ
ភពសបបយរបស់អនក្រគប់ៗគន េនេពល  ំេនះករ មំិនមនដំេណីរករល្អេទ។ 

 សូមរលឹំកអនកចូលរមួថ បទបញជ ៃនករ  ំ និងចបប់េនកនុងសងគម ចជួយេធ្វឲីយមន
ស ្ដ ប់ធន ប់េទ មរេបៀបមួយែដលមនភព្រតឹម្រតូវ និងមនករេគរពចំេពះអនកដៃទ។ 
បុ៉ែន្ត ្របសិនេបីមនុស មិនេគរពចបប់េទ េនះអ្វីៗនឹងមិនមនដំេណីរករល្អ ជពិេសស ្របសិន
េបី "អនកមិនេគរពបទបញជ " េនះ ជអនកែដលមនសិទធអិំ ច ដូចជអនកស្រមបស្រមួលជ 
េដីម។ 

 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ      11 

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់
៣.  េតើចបប់មនមុខងរអ្វី?  
 ចបប់មនមុខងរជេ្រចនីេនកនុងសងគម។ ឧទហរណ៍ ចបប់្រតវូបនបេងកីតេឡងីេដីមប ី: 

 រក ភពសុខ ន្ត នងិស ្ដ ប់ធន ប់ 
 ករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ 
 ករពរ្របជជន សងគម នងិបរ ិ ថ នមនិឲយមនេ្រគះថន ក់ 
 ក់េទសចេំពះអនកែដលបងកេ្រគះថន ក់ដល់អនកដៃទ 
 េ ះ្រ យជេម្ល ះ 
 បេងកីត្របព័នធរ ្ឋ ភិបល 
 បេងកើត ថ ប័ន និងផ្ដល់អំ ច និងកតព្វកិចចេទ ថ ប័នទំងេនះ។ 
 ធនថ គម នអនក មន ក់ ឬ ថ ប័ន មួយមនអំ ចេ្រចីនេពក។ 

 
េបេី្របៀបេធៀបេទ រៈសំខន់ៃនេគលបំណង និងវធិែីដលចបប់ ចសេ្រមចេគលបំណងទងំេនះ 

គឺខុសគន េនកនុងសងគមទងំអស់ជុវំញិពិភពេ ក ។ ចបប់េនកនុងសងគមេផ ងៗគន  បនទទួលឥទធិពលពី្របវត្តិ
្រស្ត និងវបបធម៌ សីលធម៌ នងិគុណតៃម្លៃនសងគមរបស់ពួកេគ ។ ចបប់ក៏បនទទួលឥទធិពលពីេសដ្ឋកចិច 

សងគម និង ថ នភពនេយបយេនកនុងសងគមេនះែដរ ។ 
 

ចបប់េនកនុងជីវតិ្របចៃំថង 

ចបប់មនទំនក់ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់គន េនកនុងជីវតិរស់េន្របចៃំថង។ េទះបីជ្របជពល 
រដ្ឋភគេ្រចនីមិនបនគិតពី ក៏េ យ ក៏ចបប់្រតូវបនអនុវត្តេនេពលែដលេយងីេបីកមូ៉តូ េពលទិញអី ៉ ន់េន
ផ រ េពលេទ េរៀន ឬេធ្វីករ និងេពលែដលអនកេរៀបករ។ មនចបប់អំពដីីធ្លីែដលអនកកំពុងរស់េនេលី 
ទូរទស ន៍ែដលអនកេមលី និង្របក់ែដល្រកុម្រគួ រអនករកបន។ 
 

្រគប់គន គួរែតចប់ រមមណ៍ចំេពះចបប់ េ យ រ មនឥទធិពលេ្រចីនេលីកររស់េន្របចៃំថងរបស់
ពួកេគ។ កនុងនមជសមជកិេនកនុងសងគមមន ក់ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនក្រតូវយល់អំពចីបប់ និង
មនករចូលរមួកនុងករសេ្រមចចិត្តអំពចីបប់ ែដលមនឥទធិពលដល់អនក និងអនកដៃទេនជំុវញិអនក។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់
៤.  អ្វីេទជចបប់ល្អ? 

 េទះបីជចបប់មន រៈសំខន់កនុងកររក ស ្ដ ប់ធន ប់េនកនុងសងគម និងបំេពញមុខងរដៃទេទៀត 
ដូចបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកមុនក៏េ យ ក៏មិនែមន្រគប់ចបប់ទងំអស់េនកនុងសងគមសុទធែតល្អេទ។ េគ ច 
បេងកីតចបប់ ឬេ្របកីនុងេគលបំណង ្រកក់ក៏មនែដរ ដូចជ ករដកយកសិទធិ នងិេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ 
ករេរសីេអីងចំេពះ្របជពលរដ្ឋ ឬ្រកុមមនុស  ឬផ្ដល់ឲយមនុស មន ក់ ឬ្រកុមមនុស មួយនូវអំ ចេ្រចនី
េលីសលប់ ឬអំ ចកនុងករ្រគប់្រគងសងគមទងំមូល។ 

 ចបប់គួរែតមនេគលបំណងកនុងករបេងកតីសងគមែដល្របេសីរមួយ។ ចបប់ល្អឆ្លុះបញច ងំអំពីសលីធម៌ 
និងតៃម្លៃនសងគម មួយ និងករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់្របជជន។ ចបប់ល្អគឺអនុវត្តេសមីភពគន  និង
េលីកតេមកីងយុត្តិធម៌។ ចបប់ល្អគជឺួយសងគមឲយដំេណីរករមន្របសិទធភព និងសមធម៌ េដីមបឲីយ្រគប់ៗគន
ទទួលបននូវត្រមវូករមូល ្ឋ ន េហយីពួកេគមនឱកសកនុងករព្រងឹងជីវតិរបស់ពួកេគឲយ្របេសីរេឡងី។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សញញ ជញជ ីងជទូេទមនទំនក់ទំនងជមួយចបប។់ ជញជ ីងេនទីេនះេសមី មនន័យថ តំ ងឲយភពេសមីគន  និងភព

យុត្តិធម៌ 
 

ធតុ៧យ៉ងៃនចបប់ែដលល្អ 

េទះបីជចបប់មនេគលបំណងស្រមប់បេងកតីសងគមមួយែដល្របេសីរក៏េ យ ក៏ចបប់ល្អ្រតូវមន
ធតុជក់ ក់មួយចំនួនែដលេសមភីព និងមនដំេណីរករល្អ្រតមឹ្រតវូ។ 

ចបប់ល្អគជឺចបប់ែដល៖  

១.   ចបស់ ស់ និង ចេគរព មបន 

២.   មនេហតុផល និងមនន័យ ចយល់បន 

៣.   ធរណៈ ចយល់និងេ្របី្របស់បន  



 

14   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

៤.   ្រតវូបនអនុវត្តេ យេសមីភពគន ចំេពះមនុស ទងំអស់ រមួទងំអនកែដលេធ្វចីបប់េនះផង។ 

៥.   ច្របតិបត្តបិន ដូេចនះ នឹងមនផលវបិកចំេពះអនកែដលមិនេគរព។ 

៦.   អនុវត្តចំេពះសកមមភពេនេពលបចចុបបនន និងអនគត េហយីមិនែមនចំេពះអតីតកលេទ។ 

៧.   គម នទំនស់នឹងចបប់ដៃទេទៀត និងរដ្ឋធមមនុញញៃនសងគម។    

 វធិេីនកនុងករ ក់ែតងចបប់ក៏មន រៈសំខន់ែដរ។ េ យ រែតចបប់មនឥទធិពលេលីជីវតិ្របចំ
ៃថងរបស់្របជពលរដ្ឋ េនះ្របជពលរដ្ឋជេ្រចនីគួរបនចូលរមួកនុងករសេ្រមចចិត្តថ េតីគរួមនម្រ អ្វីខ្លះ
េនកនុងចបប់េនះ។ ្របជពលរដ្ឋគួរែត ចចូលរមួកនុងដំេណីរករៃនករ ក់ែតងចបប់ េដីមបឲីយអនក ក់ែតង
ចបប់បនពិចរ អំពទីស នៈ និងគំនិតរបស់ពួកគត់។ មយង៉េទៀត េគគួរែត ចែកែ្របចបប់ែដលែលង
សម្រសប ែលងេសមីភព ឬែលងឆ្លុះបញច ងំសីលធម៌ និងគុណតៃម្លរបស់សងគម។ 
 

 
 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ      15 

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់

 

អ្វេីទជរដ្ឋធមមនុញញ? 

រដ្ឋធមមនុញញគជឺចបប់កំពូលរបស់្របេទស ែដលមនែចង អំពីអំ ច និងមុខងររបស់រ ្ឋ ភិបល។ 
រដ្ឋធមមនុញញេនះក៏មនែចងឲយេគរព និងករពរសិទធនិងេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋែដរ។ ចបប់ដៃទេទៀត
ទងំអស់្រតូវែត្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ េហយី្របសិនេបីចបប់េនះផទុយពីរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់េនះមិនមនសុពល
ភពេទ។ រដ្ឋធមមនុញញមនករលំបកកនុងករផ្ល ស់ប្ដូរជងចបប់ធមម  េហយីមនែផនកខ្លះមន រៈសំខន់
ខ្ល ងំ ស់ ែដលមិន ចប្ដូរបន។ 
 



 

16   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 

េមេរៀនទី ២៖ អ្វីេទជចបប់ល្អ? 
 
េគលបណំង ៖ អនកចូលរមួនងឹយល់ពីមុខងរៃនចបប់ េហយីនងិដងឹថ អ្វែីដលេធ្វឲីយចបប់ល្អ 
េសមភីព នងិ្របតិបត្តបិនេនកនុងសងគម។ 
 
សមភ រៈ ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺ  បិ៊ច បទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លពីលំ ត់ទី១ 
 
វធិី ្រស្ត ៖ ករបំផុសគំនិត ែលបង ករពិភក ជ្រកមុ ករវភិគ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទ)ី 

១.   បំផុសគំនិតអំពីមុខងរៃនចបប់ ១៥ 

២.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទី ៣ ១០ 

៣.   ែលបងបិ៊ច ៥ 

៤.   ករពិភក អំពីែលបងបិ៊ច ១៥ 

៥.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទី ៤ ២០ 

៦.   សេងខបអំពបីទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ១៥ 

សរបុ ៖ ៨០ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់
ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  បផុំសគនំតិអពំមុីខងរៃនចបប់ : 

 សូមឲយអនកចូលរមួចំ យេពល៥នទីេដីមបគីិតអពំី េហតុអ្វមីនចបប់ និងេតីចបប់មនមុខងរ
ខុសគន អ្វីខ្លះេនកនុងសងគម។ អនកចូលរមួមន ក់ៗគួរសរេសរ៣ចំណុចអំពី េតីចបប់មនមុខងរអ្វី
េនកនុងសងគម។ 

 ៥នទីេ្រកយមក សូមឲយអនកចូលរមួខ្លះែចករែំលកចេម្លីយរបស់ពួកគត់។ សូមសួរេទអនកចូល
រមួដៃទេទៀតថ េតីពួកេគយល់្រសបែដរឬេទ េហយី្របសិនេបីពួកេគយល់្រសប សូមសរេសរ
ចេម្លីយទងំេនះេទេលី្រក សផទ ងំធំ។ 

 បនទ ប់ពអីនកចូលរមួមួយចំនួនបនេឆ្លីយេហយី សូមបូកបែនថមនូវមុខងរចបប់ដៃទេទៀតែដល
មន យេនកនុងែផនកទី ៣។ 

 សូមេ្រជសីេរសីមុខងរខ្លះពីមុខងរទងំេនះ រចួសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់ ចនឹកេឃញី
ឧទហរណ៍ខ្លះៃនចបប់ែដលបំេពញមុខងរេនះែដរឬេទ។ 

 
 ចេម្លីយ ចទទួលយកបន : 

 

 សូមេលីកទឹកចិត្តអនកចូលរមួឲយខំរកឧទហរណ៍ទងំេនះ ប៉ុែន្ត្របសិនេបពីួកគត់មិន ចគិត
េឃញីេទ អនកស្រមបស្រមួល ចផ្ដល់ឧទហរណ៍ដូចខងេ្រកម (មិនចបំច់េ្របទីងំអស់េទ 
្រគន់ែតេរសីយកបី ឬបួនបុ៉េ ្ណ ះ)។ 

  
ចបប់ែដល្រតូវបនបេងកតីេឡងីេដមីប ី: ឧទហរណ៍ 

រក សន្តិភព និងស ្ដ ប់ធន ប់ ចបប់ច ចរណ៍ ចបប់្រពហមទណ្ឌ  

ករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ ចបប់្របឆងំករេរសីេអីង ចបប់ករងរ 

ករពរ្របជពលរដ្ឋ សងគម និងបរ ិ ថ នមនិ
ឲយមនេ្រគះថន ក់ 

ចបប់្របឆងំនឹងករេធ្វីឲយខូចបរ ិ ថ ន ឬករកប់ៃ្រពេឈ ី
ចបប់ច ចរណ៍ 

ក់ពិន័យចំេពះអនកែដលបងកេ្រគះថន ក់ដល់ 
អនកដៃទ 

ចបប់្រពហមទណ្ឌ  (ដូចជ ចបប់និយយអំពកីរលួច      
ឃតកមម។ល។) 

េ ះ្រ យជេម្ល ះ ចបប់កិចចសនយ ចបប់ភូមបិល (ដីធ្ល)ី ចបប់ ជញ ក ្ដ ល 

បេងកីត្របព័នធរ ្ឋ ភិបល រដ្ឋធមមនុញញ 



 

18   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

បេងកីត ថ ប័ន និងផ្ដល់សិទធអិំ ច និង
កតព្វកិចចេទ ថ ប័នទងំេនះ 

រដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ពនធ រ (ផ្ដល់អំ ចដល់រដ្ឋបលពនធ
រ) ចបប់ភូមិបល (ផ្ដល់អំ ចដល់្រកសួងេរៀបចែំដន

ដី) 

េធ្វឲីយ្របកដថ គម នអនក មន ក់  ឬ ថ ប័ន
មួយមនអំ ចេ្រចីនេលីសលប់ 

រដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ករពរេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ 

 
២.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៣ី : (សូមេមលីទព័ំរ ១១ ដល់ទ១ី២) 
 
ែផនកទ៣ី : មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ថ : 

 មុខងរៃនចបប់ (មិនចបំច់និយយេឡងីវញិេទ បុ៉ែន្ត្រតូវឲយ្របកដថ អនកចូលរមួ ចេមលីេឃញី
មុខងរទងំេនះ)។ 

 ចបប់េនកនុងសងគមេផ ងៗគន ទទួលឥទធពិលពី្របវត្តិ ្រស្ត និងវបបធម៌ សីលធម៌ និងគុណតៃម្ល ្រពម
ទងំទទួលឥទធិពលពេីសដ្ឋកចិច សងគម និង ថ នភពនេយបយែដរ។ 

 ចបប់មនទំនក់ទំនងជមួយអនក្រគប់ៗគន េនកនុងជីវតិ្របចៃំថងរបស់ពួកេគ។ 

 
៣.  ែលបងបិ៊ច : 
 

 សូមឲយអនកចូលរមួឈរជរង្វង់។ 

 សូម្របប់ អនកចូលរមួថ ពកួគត់នឹងេលងែលបងបិ៊ច។ សូមឲយបិ៊ច ឬហ្វតឺមយួេទអនកចូលរមួ
មន ក់ េហយីឲយគត់ចប់េផ្ដីមេលង (មនិ្រតវូ្របប់គត់ពីបទបញជ ៃនែលបងេនះេទ)។  ពួកគត់
នឹង្រចបូក្រចបល់ េ យ រែតពួកគត់មិនបនដឹងពីបទបញជ ៃនែលបងេនះ បុ៉ែន្តសូម្របប់ពួក
គត់ម្ដងេទៀតឲយចប់េផ្ដីមេលងេឡងីវញិ។ 

 បុ៉នម នពីរ-បីវនិទីេ្រកយមក យកបិ៊ច ឬហ្វតឺេនះវញិ េហយីពនយល់អំពីែលបងេនះ។ សូម្របប់
អនកចូលរមួថ ពួកគត់គួរែតហុចបិ៊ច ឬហ្វតឺេនះេទឲយអនកចូលរមួេនែកបរគត់េនកនុងរង្វង់។ 

 ឲយអនកចូលរមួហុចបិ៊ច ឬហ្វតឺពីរ-បវីនិទី បនទ ប់មកបញឈប់ពួកគត់។ សូម្របប់អនកចូលរមួពីរ
នក់ែដលហុចបិ៊ច ឬហ្វតឺេនះចុងេ្រកយេគថ ពួកគត់បនេធ្វខុីសបទបញជ  េនះពួកគត់្រតូវ
បនដកសិទធែិលងឲយចូលរមួេលង។ សូម្របប់ពួកគត់ថ ពួកគត់បនហុចបិ៊ច ឬហ្វតឺេនះ
េ យេ្របៃីដខុស 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់

 សូម្របប់ឲយអនកចូលរមួបន្តករេលងតេទេទៀត។ បនទ ប់ពី ពីរ-បីវនិទេី្រកយមក សូមបេងកីត
ចបប់េផ ងេទៀត េហយី្របប់េទកន់អនកចូលរមួថ ពួកគត់មិនបនេលងែលបងបិ៊ចេនះ្រតឹម
្រតូវេទ។ ឧទហរណ៍ ្របប់ពួកគត់ថ ពួកគត់គួរែតហុចបិ៊ច ឬហ្វតឺេនះេទ មទិសប្រញច ស  
វញិ។ 

 េនេពលែដលែលបងេនះបន្ត សូមពយយមេធ្វីឲយអនកចូលរមួ្រចបូក្រចបល់ េ យបេងកតីចបប់
ែដលទំនស់នឹងចបប់មុន។ ឧទហរណ៍ អនកស្រមបស្រមួល ច្របប់េទអនកចូលរមួថ ពកួគត់
គួរែតេ តេន ល់េពលែដលហុចបិ៊ច ឬហ្វតឺ េហយីពីរ-បីវនិទេី្រកយមក សូម្របប់ពួកគត់
ឲយបង្វិលខ្លួនមួយជុំ ល់េពលែដលពួកគត់ហុចបិ៊ច ឬហ្វតឺេនះេទកន់អនកដៃទ។ 

 សូមចប់េផ្ដីមដកសិទធអិនកចូលរមួមិនឲយេលងេ យគម នមូលេហតុ បុ៉ែន្ត្រតូវនិយយថ ពួកគត់
ហុចបិ៊ច ឬហ្វតឺេនះយតឺេពក។ េនេពលែដលអនកចូលរមួ្រតវូបនដកសិទធេិចញ ពួកគត់្រតូវ
ឈប់េលង េហយី្រតូវេចញពីរង្វង់េនះ។ 

 សូមចប់េផ្ដីមដកសិទធអិនកចូលរមួេលងេ យមូលេហតុេផ ងៗ ឧទហរណ៍ ពួកេគពក់ វេខៀវ។ 
បនទ ប់មកដកសិទធអិនកចូលរមួែដលជបុរសទងំអស់។ 

 ៥នទីេ្រកយមក អនកស្រមបស្រមួលគួរចូលរមួេលងែលបងេនះ។ មិន្រតូវពនយល់ពីមូលេហតុអ្វី
េឡយី គឺ្រគន់ែតចូលេទកនុងរង្វង់េនះ។ 

 សូមបញឈប់ែលបងេនះេ យមិន្របប់មុន េហយី្របកសថ អនកជអនកឈនះ។ 

 
៤.  ករពភិក អំពែីលបងបិ៊ច : 

 េនកនុងករពភិក ជ្រកុម បនទ ប់ពីេលងែលបងេហយី សូមសួរេទកន់អនកចូលរមួថ: 

 េតែីលបងែដលបនេលងេនះល្អែដរឬេទ? េតពីួកគត់បនសបបយែដរឬេទ? 

 េតមីនបញ្ហ អ្វីជមួយែលបង និងបទបញជ របស់ែលបងេនះ? 
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ចេម្លីយែដល ចទទួលយកបន : 
 

 អនកចូលរមួ្រតវូបនសុំឲយបេញចញេយបល់ ដូេចនះ គម នចេម្លីយ ែដលខុស ឬ្រតូវេទ។ បុ៉ែន្ត
េនះគឺជឧទហរណ៍ៃនបញ្ហ ែដលមនេនកនុងែលបងេនះ។ សូមពយយមេលីកទឹកចិត្តអនកចូល
រមួឲយបេញចញេយបល់ និងពិភក អំពបីញ្ហ ទងំេនះេ យសួរសណួំរខងេ្រកមេនះ : 

 ែលបងេនះមិនចបស់៖ មនករ្រចឡូក្រចឡ ំនិងពិបកយល់។ 

 អនកចូលរមួមនិបនដឹងពីបទបញជ មុនេពលែដលពួកគត់ចប់េផ្ដីមេលង៖ អនកចូលរមួមិន
បនដឹងពីរេបៀបេលង ឬរេបៀបែដល្រតវូឈនះ។ ែលបងមួយមិន ចដំេណីរករបនល្អេទ 
្របសិនេបអីនកចូលរមួមិនបនដឹងពីបទបញជ ែលបងេនះ។ 

 បទបញជ ខ្លះ្រតូវបនអនុវត្តេទេលីសកមមភពកន្លងេទ៖ ចបប់ថមីបនដកសិទធិអនកចូលរមួ
ចំេពះអំេពី ែដលពួកគត់បនេធ្វី មុនេពលែដលមនចបប់ថមី។ 

 បទបញជ មិនសមេហតុផល៖ មនបទបញជ ខ្លះមនិសមេហតុផល េហយីអនកដៃទមនករ
លំបក ឬមិន ចអនុវត្ត មបន។ 

 ចបប់ទងំេនះមនទំនស់គន េទវញិេទមក៖ មិន ចេទរចួកនុងករអនុវត្តចបប់ខ្លះ េន
េពលែតមួយ។ 

 ែលបងេនះមិនមនភពយុត្តិធម៌៖ អនកស្រមបស្រមួលេរសីេអងីចំេពះអនកចូលរមួខ្លះ។ 
ឧទហរណ៍ អនកស្រមបស្រមលួបនដកសិទធអិនកេលងេ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ េហយី
បនទ ប់មកដកសិទធបុិរសទងំអស់។ 

 អនកស្រមបស្រមួលមនអំ ចខ្ល ងំេលីសលប់៖ អនកស្រមបស្រមួលជអនកបេងកតីបទ
បញជ ទងំេនះ េហយីគត់ក៏ប្ដូរបទបញជ ទងំេនះេនេពលែដលគត់ចង់។ គត់ក៏បនេ្របី
សិទធិរបស់គត់េដីមប្ីរបកសថ គត់ជអនកឈនះេ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតវូ។ 

 បទបញជ មិន្រតូវបន្រពមេ្រពៀងជមុន៖ អនកចូលរមួមិនបនចូលរមួបេងកីតបទបញជ ទងំ
េនះ េហយី្រតូវែតេធ្វីេទ មអ្វីែដលអនកស្រមបស្រមួលនិយយ េទះបីជ េនេពលែដល
បទបញជ ទងំេនះមិនសមេហតុផលក៏េ យ។ 
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ចក្តេីផ្តើ មៃនចបប ់
៥.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៤ី : (សូមេមលីទំព័រទ១ី៣ ដល់ទ១ី៥) 
 

ែផនកទ៤ី : មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ថ: 

 មិនែមនចបប់ទងំអស់សុទធែតល្អេនះេទ េហយីចបប់ខ្លះ្រតូវបនបេងកីតេឡងី និងេ្របសី្រមប់េគល
បំណងមិនល្អ។ 

 ចបប់ល្អមនេគលបំណងកនុងករបេងកីតសងគមែដល្របេសីរមួយេ យឆ្លុះបញច ងំអំពី សលីធម៌ មន
ភពេសមីភពគន  និងជួយសងគមេដីមបឲីយដំេណីរករមន្របសិទធភព និងសមធម៌។ 

 ធតុទងំ៧ៃនចបប់ល្អ។ (អនកស្រមបស្រមួល ចេ្របឧីទហរណ៍កនុងែលបងបិ៊ចេដីមបជីំនួយកនុងករ
ពនយល់។) 

 ្របជពលរដ្ឋគួរែត ចចូលរមួកនុងដំេណីរករៃនករ ក់ែតងចបប់។ 

 ករែកចបប់គួរែត ចេធ្វេីទបន។ 

 
៦. សេងខបអពំបីទបញជ ៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល : 

 ្រតូវ្របកដថ អនកចូលរមួ ចេមលីេឃញីបញជ ីៃនធតុទងំ៧ ៃនចបប់ល្អ និងបទបញជ ៃផទកនុងៃន
វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល។ (្រតូវ្របកដថអនកស្រមបស្រមួលបនបែនថមបទបញជ ៃនវគគបណ្ដុ ប ្ដ ល 
ចំនួន២េទៀតែដលមិនសមេហតុផល និងមិន្រតឹម្រតូវ បុ៉ែន្ត្រតូវ្រគបឲយជិត) 

 សូមឲយអនកចូលរមួពិនិតយេមលីបទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ែដលពួកេគបនសេ្រមច
ចិត្ត។ 

 េតបីទបញជ ទងំេនះល្អែដរឬេទ េបេីយងេទ មធតុទងំ៧ េនះ? 

 េតី ្រតឹម្រតូវែដរឬេទ នងិេតី ជួយឲយវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះដំេណីរករមន្របសិទធភព
ែដរឬេទ? 

 សូមឲយអនកចូលរមួេ្រជីសេរសីយកបទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លមួយ េហយីពនយល់ថ 
េហតុអ្វបីនជ ជបទបញជ មួយែដលល្អ ឬមិនល្អ។ សូមសុឲំយអនកចូលរមួេផ ងេទៀតេធ្វដូីចគន
េទេលីបទបញជ េផ ងេទៀត។ 

 សូមសួរថ េតីមនបទបញជ មួយ ែដលមិនែមនជបទបញជ ល្អែដរឬេទ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីឥឡូវេនះពួកគត់មនចង់ផ្ល ស់ប្ដូរបទបញជ ៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេទ 
េ្រកយពីពួកគត់បនពិភក គន អំពអី្វីែដលេធ្វឲីយចបប់មួយល្អរចួ។ 



 

22   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 បនទ ប់មក បង្ហ ញអនកចូលរមួនូវបទបញជ ែដលអនក បនបែនថម។ សូមសួរអនកចូលរមួថ េតពីួក
គត់គិតយ៉ង ចំេពះបទបញជ ទងំេនះ។ កនុងចំេ មធតុទងំ៧ ៃនចបប់ល្អ េតធីតុមួយ

ែដលបទបញជ ទងំេនះមិនមន? 

 េនចុងបញច ប់ៃនករពិភក  សូមគូសេចលនូវបទបទបញជ ៃផទកនុងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លចុង
េ្រកយ២ែដលអនកបនបែនថម។ ្របសិនេបអីនកចូលរមួមិនទន់បនេលីកេឡងីអពំីចំណុចទងំ
េនះេទ អនក ចបែនថមថ បទបញជ ទងំេនះមិនល្អេ យ រអនក មិនបនយកគំនិតអនកចូលរមួ
អំពបីទបញជ ទងំេនះ។ ប៉ុែន្តអនកស្រមបស្រមួលែបរជេ្របីសិទធកិនុងករេធ្វីបទបញជ ែដលមិនមន
ភព្រតឹម្រតវូនិងសមេហតុផល េហយីែដលមិនបនេគរពសិទធអិនកដៃទ។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួបន្តករគិតអំពីអ្វីែដលពួកគត់បនេរៀន េនេ្រកយេពលែដលពួកគត់េចញពី
វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនៃថងេនះ។ សូមេលីកទឹកចិត្តពួកគត់ឲយគិតអំពបីទបញជ  និងចបប់ែដលប៉ះ
ពល់ដល់ជីវតិ្របចៃំថងរបស់ពួកគត់ និងចបប់ែដល្រតូវបនពិភក េនកនុងព័ត៌មន្របចៃំថង។ 
សូមឲយពួកគត់គិតេឡងីវញិថ េតីចបប់ទងំអស់េនះល្អ ឬមិនល្អ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
េសចក្តេីផ្តើមៃនសទិធិមនុស  

 
 

លទធផលទទលួបន៖  

េ្រកយពីបញច ប់ជំពូកេនះ អនកចូលរមួនងឹ ចៈ 

១. យល់ដងឹថ េតីសិទធិមនុស មនអ្វីខ្លះ? 

២. យល់ដងឹថ មនុស ្រគប់រូបសុទធែតមនសិទធិេរៀងៗខ្លួន 

៣. ដឹងថ អ្វីជេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តពីីសិទធមិនុស  និងេតមីនសិទធអិ្វីខ្លះេនកនុងេសចក្ដ្ីរបកសេនះ 

៤. យល់ដងឹថ េហតុអ្វីបនជពួកគត់្រតូវដឹងអំពី រៈសំខន់ៃនសទិធិរបស់ពួកគត់ 

៥. យល់ដងឹថ សិទធិមនុស ទងំអស់សុទធែតមនទំនក់ទំនងគន  ្រពមទងំយល់ដឹងថ ្រតូវេគរពសិទធិ
មនុស ទងំអស់េនះ 

៦. យល់ដឹងថ រ ្ឋ ភិបល្រតូវមនកតព្វកិចច្រតូវេគរព នងិករពរសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ  

៧. ដឹងថ សិទធិមនុស  និងតួនទីរបស់រ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនទទលួ គ ល់េ យចបប់អន្តរជតិ និង ចបប់ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 

១.  េតើសទិធិមនុស ជអ្វី ? 
សិទធិមនុស  េធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋរស់េនេ យសបបយរកី យ សុខភពល្អ នងិរស់េនេ យមនេសរ ី

ភព។ េនកនុងជីវភព្របចៃំថង េយងីមនេសចក្តី្រតូវករជមូល ្ឋ នដូចជ មនម្ហូប រ្រគប់្រគន់ស្រមប់
បរេិភគ មនទឹក ្អ តស្រមប់ផឹក និងមនមណ្ឌ លសុខភពស្រមប់ពយបលេនេពលមនជំង។ឺ េយងីក៏
ចបំច់្រតូវែតមនេសរភីពជមូល ្ឋ នខ្លះេទៀត ដូចជ េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករេគរព្របតិបត្តិ
សនរបស់េយងី។ ករទទលួបនត្រមូវករ និងសិទធេិសរភីពទងំេនះគឺជសិទធិជមូល ្ឋ នរបស់មនុស ។  

មនុស ្រគប់រូប េន្រគប់ទីកែន្លងមនសិទធិទងំេនះ មិនថជបុរស ឬ្រស្តី េកមង ឬចស់, មន ឬ្រក, 
េកីតេនទីកែន្លង  និងមនជំេនឿ សនអ្វីេនះេទ។ គម ននរ មន ក់ ចដកហូតសិទធទិងំេនះពីេយងី
បនេឡយី េហយីសិទធិទងំេនះ្រតវូបនេគរព្រគប់េពលទងំអស់។ 



 

24   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

មនុស មន ក់ៗមនសិទធរិបស់ខ្លួន មិនថ ្រសី ឬ្របសុ ចស់ ឬេកមង អនកមន ឬអនក្រកេឡយី។ 

២.  េតើសទិធិមនុស េកើតមកពី  ? 
សិទធិមនុស េកីតេចញមកពីករឱយគុណតៃម្លរមួៃនវបបធម៌ និងសហគមន៍េនជុវំញិពិភពេ ក។ គុណ

តៃម្លទងំេនះមនករអភិវឌ ន៍េទ មសងគម និង្របេទសេផ ងៗគន  េ្រពះមនុស ភគេ្រចីនេនជុវំញិពភិព
េ កេជឿថ េគ្រតូវែត្រប្រពឹត្តចំេពះពួកគត់ និងមនុស ែដលេនជំុវញិខ្លួនរបស់គត់េ យេគរព។ 

ជអកុសល ម្របវត្តិ ្រស្ត មនុស ធ្ល ប់បនឆ្លងកត់បទពិេ ធន៍ និងបនេឃញីកររងេ្រគះ
យ៉ង ្រកក់ និងឈចឺប់បំផុត ែដលេ្រចីនែតេកីតេឡងីេ យ រករ្រប្រពតឹ្តមិនល្អរបស់រ ្ឋ ភិបល កងទ័ព 
និងអនកដៃទេទៀត។ មនុស ជេ្រចនីធ្ល ប់រស់េនឆ្លងកត់ស្រងគ ម និងអំេពហីងិ  េ្រកមករគបសងកត់របស់   
រ ្ឋ ភិបលយ៉ងេឃរេឃ ឬមន រមិន្រគប់្រគន់ និងគម នថន ពំយបលេនេពលមនជំងឺ។ 

ឧទហរណ៍ ្របជជនកមពុជែដលធ្ល ប់រស់េនកនុងសម័យកមពុជ្របជធិេតយយ (ែខមរ្រកហម) ចេន្ល ះ 
ឆន ១ំ៩៧៥ ដល់ ឆន ១ំ៩៧៩ មនបទពិេ ធន៍ធ្ល ប់ឆ្លងកត់របបេឃរេឃបំផុតេនសតវត រចុ៍ងេ្រកយ
េនះ។ េនកនុងរបបបុ៉ល ពត មន្របជពលរដ្ឋជង ១,៥ ននក់ ្រតូវបន ្ល ប់េ យ រករេធ្វីទរុណកមម 
ករកប់ សម្ល ប់ បង្អត់ រ និងេធ្វកីរហួសកម្ល ងំ រហូតដល់ ្ល ប់ ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
្រពឹត្តិករណ៍ និងបទពេិ ធន៍ទងំេនះបនេធ្វឱីយមនុស កន់ែតេជឿថ ចបំច់្រតូវែតបេងកតីេគល

ករណ៍េឡងីេដមីបបីងក រកុំឱយមនករ្រប្រពឹត្តរេំ ភសទិធិទងំេនះបន្តេកីតមនចំេពះមនុស ជតិ។ 

  

៣.  េសចក្តី្របកសជសកលស្តពីីសទិធិមនុស  
អងគករសហ្របជតិ គឺជអងគករអន្តរជតែិដលបេងកីតេឡងីេ យ្របេទសជេ្រចនីេនេលពីភិពេ

ក។ ករបេងកតីេឡងីែបបេនះគឺ មនេគលបំណងេធ្វីឱយមនសន្តភិពេលីពិភពេ ក េ យបងក រកុំឱយមន
ជេម្ល ះ ករផ ព្វផ យអំពីសិទធិមនុស  និងជួយដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកចិច។  

េនឆន ១ំ៩៤៨ មនតំ ងពីប ្ដ ្របេទសជេ្រចីនបនមកជួបជុំគន    េនឯអងគករសហ្របជជតិ 
េដីមបពីិភក អពំីសិទធិមនុស ។ េនកនុងកិចច្របជុំយ៉ងសំខន់េនះ តំ ងរ ្ឋ ភបិលែដលមនវត្តមនបនេធ្វី
េសចក្ដែីថ្លងករណ៍េទ្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន រ ្ឋ ភិបលនិងរ ្ឋ ភិបល និងេទពិភពេ កទងំមូលថ រ ្ឋ ភិ
បលរបស់ខ្លួននឹងេគរពសិទធិមនុស ។ េសចក្តៃីថ្លងករណ៍េនះេ ថ េសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទធ ិ 
មនុស ។ េនកនុងេសចក្តៃីថ្លងករណ៍េនះ មនែចងអំពសីិទធិជមូល ្ឋ នរបស់មនុស ្រគប់រូប។ 

សិទធិទងំេនះរមួមនៈ 

 
 
 



 

26   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

សទិធរិស់ នមនជវីតិ1 

 
 

                                                 
1
 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ៣ 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ       27    

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
សទិធគិម នករករេរសីេអងី2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សទិទទិទលួបនករែថទសុំខភព3 
 

                                                 
2
 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ២និងម្រ ៧ 
3 
េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ២៥ 



 

28   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

សទិធរិចួផុតពទីសភព4 

សទិធទិទលួបនករអប់រ ំ5 

 
 

                                                 
4 េសចក្តី្របកជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ៤ 
5
 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពិសិទធិមនុស  ម្រ ២៦  



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ       29    

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
សទិធរិចួផុតពកីរឃុខំ្លួនេ យអយុត្តធិម៌6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សទិធរិចួផុតពកីរេធ្វទីរណុកមម7

                                                 
6
 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ៩ 
7
 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ៥ 



 

30   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

សទិធមិនលេំន ្ឋ នសមរមយ8 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

សទិធកិនុងករបេញចញមតេិ យេសរ ី  9 

                                                 
8
 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ២៥ 
9 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ១៩ 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ       31    

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
សទិធកិនុងករេធ្វបីតុកមម 

10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សទិធមិនករងរេធ្វ ី 11 

                                                 
10

 េសចក្តី្របកសជ កលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ២០ 
11

 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ២៣ 



 

32   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

សទិធេិសរភីពខង សន 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សទិធទិទលួបនករជនុំជំ្រមះេ យយុត្តធិម៌ 13 

                                                 
12 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ១៨ 
13 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ១០ 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ       33    

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
សទិធចូិលរមួកនុងករេបះេឆន ត 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សទិធមិន្រគួ រ 15 

                                                 
14 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ២១ 
15

 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ម្រ ១៦ 



 

34   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 

៤.  េហតុអ្វីចបំច់្រតូវករដឹង និងយលពី់សទិធិរបសេ់យើង 
េទះបីជមនុស ្រគប់រូបមនសិទធរិបស់ខ្លួនក៏េ យ ក៏ជេរឿយៗសិទធិទងំអស់េនះ្រតូវបនរេំ ភ

បំពនេ យរ ្ឋ ភិបល និងមនុស ដៃទេទៀត។ េនេពលេយងីមិនដឹងថ េយងីមនសិទធិអ្វខី្លះ េពលេនះ
ងយ្រសលួ ស់ស្រមប់រ ្ឋ ភិបល និងអនកេផ ងកនុងកររេំ ភបំពនេលីសិទធិរបស់េយងី។ ករយល់ដឹង
អំពីសទិធិរបស់អនកគឺជជំ នដំបូងកនុងករករពរសិទធរិបស់អនក។  

មរយៈ្របវត្តិ ្រស្តេនជុំវញិពិភពេ ក មនុស បនេធ្វីករជមួយគន េដមីបធីនថ រ ្ឋ ភិបលរក
កិចចសនយរបស់ខ្លួនកនុងករេគរពសិទធិមនុស ។ មនុស ធ្ល ប់បន្របឈមនងឹ និងធ្ល ប់បនតសូ៊ពុះពរេដីមបី
ករពរសទិធិខ្លួន និងេដីមបបីញចប់អំេពអីយុត្តិធម៌។ មនុស ទូទងំពភិពេ ក បនទទួលផល្របេយជន៍ពភីព
េជគជ័យ ែដលបនតសូ៊ទមទរេ យអនកករពរសិទធិមនុស ទងំេនះ។ 

ម តមៈគនធ ី

អស់រយៈេពលជេ្រចីនទសវត មកេហយី រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសអង់េគ្លសបន ក់្របេទសឥ ្ឌ
េ្រកម នគិមរបស់ខ្លូន។ េនកឡុំងេពលេនះ មនកររេំ ភបំពនេលីសទិធិ្របជពលរដ្ឋឥ ្ឌ ជ
េ្រចនី ែដលមនដូចជ ករសម្ល ប់ ករបងខំឱយេធ្វកីរងរ និងករកត់ក្តីេ យអយុត្តិធម៌ និងករ ក់គុកជ
េដីម។ អស់រយៈេពលជេ្រចីនឆន មំក ្របជពលរដ្ឋកន់ែតេ្រចនីេឡងីៗបនេប្តជញ ចិត្តយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េដីមបី
បញច ប់ករ្រគប់្រគងែបប នគិមែដលមនករសងកត់សងកិនែបបេនះ េហយីទីបញច ប់ពកួេគបនទទួល
េសរភីព និងឯក ជយ។ 

ករតសូ៊េដីមបទីមទរឯក ជយជូន្របេទសឥ ្ឌ  ្រតូវបនដឹកនេំ យេ ក ម តមគនធ។ី គត់បន
េរៀបច ំ និងដឹកនកំសិករ និងកមមករេនកនុងចលនតសូ៊េ យអហងិ ្របឆងំនឹងករ្រគប់្រគងរបស់ពកួ

និគមអង់េគ្លស។ េ ក គនធី ្រតវូបន ជញ ធរអង់េគ្លសចប់ ក់គុកជេ្រចីនេលីក និងែថមទងំមន
ករបុ៉នប៉ងសម្ល ប់េ កជេ្រចនីដងេទៀត។ ្របជពលរដ្ឋឥ ្ឌ ប់ែសននក់្រតូវបនចប់ខ្លួន ជករេឆ្លយី
តបេទនឹងករេធ្វចីលនទមទរឯក ជយ ែដលគរួឲយេ ក ថ យេនះ គឺមនុស ជេ្រចីន្រតវូបនសម្ល ប់។ 

េទះបីមនករេ្របីហងិ ពីសំ ក់ ជញ ធរអង់េគ្លសក៏េ យ ក៏ចលនតសូ៊ទមទរឯក ជយេនែត
េធ្វីេឡងីកនុងវធិីអហងិ  េហយីចលនអហងិ េនះក៏បននឯំក ជយឱយ្របេទសឥ ្ឌ េនឆន ១ំ៩៤៧។ ងំ
ពីេនះមក េ ក គនធ ី ក៍បនជំរញុឱយមនចលនអហងិ េដមីបសីទិធិមនុស  និងេសរភីពទូទងំពភិព 
េ ក។ 

 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ       35    

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
 

ចលនទមទរសទិធពិលរដ្ឋេនសហរដ្ឋ េមរកិ 

ចលនទមទរសិទធិពលរដ្ឋេនសហរដ្ឋ េមរកិ (ពីឆន ១ំ៩៥៥ ដល់ឆន ១ំ៩៦៨) ្រតូវបនេលកីទឹក
ចិត្តេ យមេធយបយជេ្រចនី មគំរូអហងិ របស់ម តមគនធ។ី េនសហរដ្ឋ េមរកិ ជនជតិ េមរកិ
ែសបកេខម បន្របឈមមុខនងឹករេរសីេអីង និងករគបសងកត់យ៉ងខ្ល ងំអស់រយៈេពល ប់រយឆន ។ំ រហូត
ដល់ចុងទសវត ទី៦០ េនសហរដ្ឋ េមរកិភគខងតបូង ជនជតិែសបកេខម ្រតូវបន ក់ឱយេនេ យែឡក
ពីជនជតិែសបកស េហយីពកួេគ្រតវូបនេគបងខំឱយេទេរៀនេន ច់េ យែទបក និងេ្របី្របស់េស
ធរណៈេ យែទបក។ េស ែដលជនជតែិសបកេខម បនទទលួគែឺតងែត មនគុណភពអន់ជងយ៉ង

ខ្ល ងំ េបីេ្របៀបេធៀបេទនងឹអ្វីែដលពកួែសបកសបនទទួល។ ជនជតិែសបកេខម ្រតូវបន មឃត់មនិឲយ
ចូលរមួេបះេឆន តេទ េហយីពកួេគមិន ចរកករងរល្អបនេធ្វេីទ។ ពួកេនះក៏ទទលួរងេ្រគះេ យអំេពី
ហងិ  និងកររេំ ភបពំនសិទ្ឋមិនុស េផ ងេទៀតែដរ ែដលជេរឿយៗអំេពីទងំេនះបនអនុវត្តេ យ
នគរបល។ 

ជនជតិ េមរកិែសបកេខម  និងពួកជនជតភិគតិចមយួចំនួនបន្របឆងំេទនឹងករេរសីេអីងេនះ ។ 
ពួកេគបនជទំស់ករេរសីេអីងេនះ េ យេ្របមីេធយបយេផ ងៗគន ជេ្រចនី ដូចជ ក់ពកយបណ្ដឹ ង នងិ
េរៀបចអំងគករនេយបយ។ េទះបីជពកួេគេនែតបន្ត្របឈមមុខនឹងករេ្របអីំេពីហងិ  និងករេរសីេអីងក៏
េ យ ក៏ពួកេគេនែតបន្តេធ្វី មគំរូអហងិ របស់ម តមគនធី េ យមិនតបតវញិ េ យអេំពីហងិ េឡយី 
គឺពួកេគេធ្វីករតបតេ យអហងិ  ្រពមទងំេរៀបចកំបួនដែង្ហរម ជន ជួបជុំគន  និងេធ្វកូីដកមមេ យសន្ត ិ 
វធិី។ េ ក ម៉ទីន លូឌឺឃងី (Martin Luther King, Junior) បនដឹកនចំលនអហងិ េនះ េ យ
ទមទរឱយមនករទទួល គ ល់សិទធិ េ យរដ្ឋធមមនុញញរបស់សហរដ្ឋ េមរកិេ យអនុវត្តចំេពះជនជតិ
េមរកិ្រគប់រូប េ យមិនេរសីេអីងពណ៌សំបុរេទ ។ ទីបំផុត ចលនេនះបនទទួលេជគជ័យេ យមនចបប់
ថមីៗ្រតូវបនអនុម័ត ែដលចបប់ទងំេនះបន ម្របមមិនឲយមនករេរសីេអងី និងបនធនថ សទិធិជ
មូល ្ឋ នរបស់ជនជតិ េមរកិទងំអស់្រតូវបនេគរព ដូចជ សិទធេិបះេឆន ត ជេដីម។ 
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េមេរៀនទី១៖ េតើសិទធិមនុស ជអ្វី? 
 

េគលបណំង : អនកចូលរមួនងឹគតិថ េតសិីទធមិនុស មនអ្វខី្លះ េតសីទិធទិងំេនះមន្របភពមកពី
 នងិេហតុអ្វបីនជពកួគត់ចបំច់្រតូវដងឹអពំសីទិធមិនុស ។ 

 
សមភ រៈ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺពណ៌ េសៀវេភេសចក្ដីែថ្លងករជសកលស្ដីពសីិទធមិនុស  ឯក រ
ស្រមប់ែចកទី១ និងទី២។ 
 
វធិី ្រស្តេ្រប្ីរបស់៖ ករគូររូប ករងរជ្រកុម ករបំផុសគំនិត នងិករពិភក ្រកុមធំ។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទ)ី 

១.   ករគូររូបអំពសីិទធមិនុស  ១០ 

២.   ករពិភក ្រកុមធ ំ ១០ 

៣.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ១ី និងទ២ី ១៥ 

៤.   ករបំផុសគំនិត និងករពិភក ជ្រកុម ១៥ 

៥.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៣ី ១០ 

៦.   ពិភក អំពេីសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជសកលស្ដីពីសិទធមិនុស  ១៥ 

៧.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៤ី ១៥ 

៨.   សេងខប ១៥ 

សរបុ៖ ១០៥ 
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ទធមិនុស
ករែណនសំ្រមបអ់នកស្រមបស្រមួល 
 
១.  ករគូររបូអំពីសិទធមិនុស  

 សូមពនយល់ថ អនកនឹងែបងែចកអនកចូលរមួេទជពីរ ឬបី្រកុមតូចៗ េហយី្រកុមនីមួយៗគបប្ីរតូវ
ែតគិត និងពិភក ថ េតី "សទិធមិនុស " មនន័យយ៉ងដូចេម្ដចស្រមប់ពួកគត់។ ្រកុមនីមួយៗ
គបប្ីរតូវែតគូររូបតំ ងអ្វែីដលពួកគត់នឹកេឃញីមុនេគេនេពលែដលពួកគត់គិតអំពី "សទិធិ
មនុស "។ 

 ែចកអនកចូលរមួជ្រកុម រចួឲយ្រក សផទ ងំធំ និងហ្វតឺពណ៌េទ្រកុមនីមួយៗ។ 

 ្របែហលជ១០នទីេ្រកយមក សូមឲយអនកចូលរមួបិទរូបរបស់ពួកគត់េនេលីជញជ ងំបនទប់។ 
េលីកទឹកចិត្តអនកចូលរមួឲយេដីរជុវំញិេដីមបេីមលីរូបភពទងំេនះ 

២.  ករពភិក ្រកុមធ ំ

 េនេពលែដលអនកចូលរមួបន្រតលប់មកកន់កែន្លងអងគុយវញិេហយីសូមសួរសណួំរខងេ្រកម : 

 េហតុអ្វបីនជេយងីមនសិទធមិនុស ? 

 សូមពនយល់ថ គម នចេម្លីយ ែដលខុស ឬ្រតវូស្រមប់សណួំរេនះេទ។ េគលបំណងៃនករ
ពិភក េនះ គឺេដីមបែីចករែំលកគំនិតអំពីសិទធមិនុស ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 សូមេលីកទឹកចិត្តឲយអនកចូលរមួពីរ-បីនក់េឡងីែចករែំលកគំនិតេយបល់របស់ពួកគត់។ 

៣.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ១ី នងិទ២ី : (សូមេមលីទំព័រទ២ី៣ ដល់ទ២ី៤) 

ែផនកទ១ី នងិទ២ី : មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ថ៖ 

 សិទធមិនុស ជអ្វី។ 

 មនុស មន ក់ៗសុទធែតមនសិទធមិនុស  េទះបីជបុគគលទងំេនះមន្របវត្តិរបូយ៉ង ក៏េ យ។ 

 សិទធមិនុស បនមកពីគុណតៃម្ល នងិទំេនៀមទម្ល ប់រមួ េ្រពះមនុស ភគេ្រចីនេនជុំវញិពិភពេ កេជឿ
ថ គបប្ីរតវូមនករ្រប្រពតឹ្តចំេពះពួកេគ និងមនុស េនជុវំញិខ្លួនពួកេគេ យេសចក្ដីេគរព។ 
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៤.  ករបផុំសគំនិត នងិករពិភក ្រកុម 

 សូមសរេសរសំណួរខងេ្រកមេនេលី្រក សផទ ងំធំ៖ 

 េតអីនកគិតថ អនក្រតូវករអ្វី េដីមបឲីយអនករស់េន្របកបេ យភពសបបយរកី យ សុខភព
ល្អ និងេសរភីពកនុងជីវតិ? 

 សូមេលីកទឹកចិត្តឲយអនកចូលរមួែចករែំលកគំនិតរបស់ពួកគត់ចំេពះសំណួរខងេលេីនកនុង្រកុម
ធំ។ អនកស្រមបស្រមួលគបប្ីរតូវេលីកទឹកចិត្តដល់អនកចូលរមួឲយេឡងីផ្ដល់គំនិត ឬេឆ្លីយឲយបន
េ្រចីននក់ មែត ចេធ្វបីន េហយីសរេសរគំនិតថមីរបស់ពួកគត់េទេលី្រក សផទ ងំធំ។ 

 ្របសិនេបអីនកចូលរមួមនករលំបកកនុងករេឆ្លីយ ឬផ្ដល់គំនិតចំេពះសំណួរេនះ សូមជួយពួក
គត់ េ យសួរសំណួរដូចជ "្របសនិេបអីនកឃ្ល ន្រគប់េពល េតីអនក ចសបបយចិត្ត និងមន
សុខភពល្អែដរឬេទ?" ឬ "្របសិនេបីអនកខ្ល ចថ អនកនឹង្រតូវេគចប់ខ្លួន េនេពលែដលអនក
បេញចញមត ិេតីអនក ចសបបយចិត្ត និងមនេសរភីពែដរឬេទ? 

 បនទ ប់មក អនកស្រមបស្រមួល ចបង្ហ ញថ េដីមបរីស់េនឲយមនភពសបបយរកី យ និងជីវតិ
មនសុខភពល្អ អនក្រតវូករវតថុចមបងមួយចំនួន (ដូចជម្ហូប រ) ក៏ដូចជ េសរភីពែដរ 
(ដូចជករែដល ចបេញចញមិតរបសខ់្លួនអនកេ យេសរ)ី។ បនទ ប់មកអនកស្រមបស្រមលួ ច
សួររកឧទហរណ៍បែនថមេទៀត។ 

៥.  ែណនអំពំព័ីត៌មនេនកនុងែផនកទ៣ី (សូមេមលីទព័ំរទ២ី៥ ដល់ទ៣ី៣) 

 ដំបូង សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់ធ្ល ប់ឮអពំីេសចក្ដែីថ្លងករណ៍ជសកលស្ដពីីសិទធមិនុស
ែដរឬេទ។ ្របសិនេបមីនអនកធ្ល ប់ឮ សូមឲយពួកគត់ពនយល់ថ ជអ្វី។ 

 ទុកេពលពីរ-បីនទីេដីមបឲីយអនកចូលរមួេឆ្លីយ បនទ ប់មកែណនអំំពីព័ត៌មនេនកនុងែផនកទ៣ី។ 

ែផនកទ៣ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 អងគករសហ្របជជតិជអ្វី។ 

 េសចក្ដែីថ្លងករណ៍ជសកលស្ដពីីសិទធមិនុស ជអ្វី។ 

 េសចក្ដែីថ្លងករណ៍ជសកលស្ដីពសីិទធមិនុស មនសិទធមូិល ្ឋ នទងំអស់របស់មនុស េនកនុងេនះ។ 
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ទធមិនុស
៦.  ពភិក អពំេីសចក្ដែីថ្លងករណ៍ជសកលស្ដពីសិីទធមិនុស  

 សូមែចកេសៀវេភ "េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជសកលស្ដពីីសិទធមិនុស ”។ សូមឲយអនកចូលរមួេ្រជីស
េរសី ឧទហរណ៍មួយកនុងចំេ មឧទហរណ៍ជេ្រចនីែដលពួកគត់បនផ្ដល់អពំីអ្វែីដលមនុស
្រតូវករេដីមបរីស់េនឲយមនភពសបបយរកី យ សុខភពល្អ និងជីវតិមនេសរភីព និងឲយពួក
គត់ពយយមរកចំណុចទងំេនះ េនកនុងេសៀវេភ ”េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជសកលស្ដពីីសិទធិ
មនុស ”។ 

 អនកស្រមបស្រមួលក៏ ចែចករូបភពអំពីសិទធមិនុស ែដលមនេនកនុងែផនកទី៣ និងសូមឲយអនក
ចូលរមួពយយមែស្វងរកសិទធទិងំេនះ េនកនុងេសៀវេភេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជសកលស្ដពីីសិទធ ិ
មនុស ។ 

 ពីរ-បនីទីេ្រកយមក សូមឲយអនកចូលរមួ នអតថបទែដលទក់ទងេនកនុងេសៀវេភេសចក្ដីែថ្លង
ករណ៍ជសកលស្ដពីីសិទធមិនុស ែដលពួកគត់បនរកេឃញីឲយឮៗ។ េតីពួកគត់ ចគិតេឃញី
អំពវីធិីែដលសិទធមិនុស ទងំេនះមនឥទធិពលេទេលីជីវតិរបស់ពួកគត់ផទ ល់ែដរឬេទ។ 

៧.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៤ី (សូមេមលីទព័ំរទី៣៤ ដលទ់៣ី៥) 

 ដំបូង សូមសរួថ៖ 

 េតអីនកគិតថ មន រៈសំខន់ែដរឬេទ ែដលអនក្រតូវដឹងអំពសីទិធិរបស់អនក? ្របសិនេបី
សំខនែ់មន េតីមូលេហតុអ្វី? 

 សូមទុកេពលពីរ-បនីទីឲយអនកចូលរមួេឆ្លយី បនទ ប់មកែណនព័ំត៌មនកនុងែផនកទី៤។ 

ែផនកទ៤ី : មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដងឹថ៖ 

 េទះបីជមនុស មន ក់ៗ មនសិទធិទងំេនះក៏េ យ ក៏សិទធិទងំេនះមិន្រតូវបនេគេគរព្រគប់េពលេនះ
េទ បុ៉ែន្តេនះមិនែមនមនន័យថ សិទធិទងំេនះមិនមនន័យអ្វីេនះេទ។ 

 ្របសិនេប្ីរបជពលរដ្ឋមិនដឹងថ សិទធិរបស់គត់មនអ្វីខ្លះ េនះពួកគត់មិន ចេធ្វឲីយ្របកដថ ពួក
គត់្រតូវបនេគេគរពេនះេទ។ 

 ជេ្រចីនឆន មំកេហយី មនុស ជេ្រចនីបនតសូ៊េដីមបទីមទរឲយេគរពសិទធរិបស់ពួកគត់ និងេដីមបឲីយ
មនករេគរពសិទធរិបស់អនកដៃទ។ 
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 សូមឲយអនកចូលរមួមន ក់ នឧទហរណ៍េនកនុងឯក រស្រមប់ែចកទី១ ស្ដអីំពីជនជតិឥ ្ឌ
ែដលបនតសូ៊េដីមបឯីក ជយេនះ ឲយឮខ្ល ងំៗ។ សូមឲយអនកចូលរមួមន ក់េទៀត នឧទហរណ៍េន
កនុងឯក រស្រមប់ែចកទី២ ស្ដីអំពចីលនសិទធិពលរដ្ឋេនសហរដ្ឋ េមរកិឲយឮខ្ល ងំៗ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់គិតយ៉ង ចំេពះេរឿងទងំេនះ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់មនបនដឹងអំពីឧទហរណ៍អ្វីេផ ងេទៀតែដលទក់ទងេទនឹង
ករតស៊ូមតេិដីមបឲីយមនករគ្ំរទេលីសិទធមិនុស ែដរឬេទ។ ឧទហរណ៍ទងំេនះ ចជករឆ្លង
កត់កររស់េន និងរបស់សហគមន៍ផទ ល់ េន្របេទសកមពុជ ឬជុំវញិពិភពេ ក។ 

៨.  សេងខប 

 េដីមបរីលឹំកលំ ត់េនះ សូមេលងែលបងខ្លីមួយ។ សូមែចកអនកចូលរមួទងំអស់ជបី-បួន្រកុម។ 
សូមឲយ្រកុមនីមួយៗបេងកីតសំេឡងមួយ េដីមបបីន្លេឺឡងី េនេពលែដលពួកគត់ដឹងចេម្លីយចំេពះ
សំណួរែដលអនកសួរពួកគត់។ ឧទហរណ៍ ្រកុមមួយ ចយកសំេឡងសត្វេ  ចំែណកឯ្រកុម
េផ ងេទៀត ចយកសំេឡងទះៃដ ឬសំេឡងហួច។    ្រកុមនីមយួៗគបប្ីរតូវមនសំេឡងេរៀងៗ    
ខ្លួន។ 

 សូមពនយល់ថ អនកនឹងសួរសំណួរខ្លះ េហយី្រកុម ែដលគិតថ គត់ដឹងចេម្លីយេនះ សូមបន្លឺ
សំេឡង្របច្ំរកុមរបស់គត់។ ្រកុម ែដលែ្រសកសំេឡង្របច្ំរកុមបនមុន ្រកុមេនះនឹង
ចេឆ្លីយសំណួរបន េហយី្របសិនេបីចេម្លីយរបស់្រកមុេនះ្រតឹម្រតវូ េនះពួកគត់នឹងបន២

ពិនទុ។ ្របសិនេបពីួកគត់េឆ្លយីមិន្រតឹម្រតវូេទ េនះ្រកុមដៃទេទៀតនឹងមនឱកសេឆ្លីយម្ដង។ 

 សូមេ្របសីណួំរដូចខងេ្រកម (អនកស្រមបស្រមលួ ចបែនថមសំណួរែដល ចគិតេឃញី) : 

 េតសីិទធមិនុស ជអ្វ?ី (ចេម្លីយ៖ សិទធមិនុស គឺជអ្វីែដលមនុស ្រគប់រូប្រតូវករេដីមបេីធ្វីឲយ
កររស់េនមនភពសបបយរកី យ សុខភពល្អ និងជីវតិមនេសរភីព។ អនកមនសិទធិ
ទងំេនះ េ យ រ អនកគឺជមនុស ជត។ិ) 

 សូមរកឧទហរណ៍ អំពសីិទធមិនុស ឲយបន៥។ (ចេម្លីយ៖ សូមេមលីរូបភពេនកនុងែផនកទី
៣ ជឧទហរណ៍) 

 អនក មនសិទធិមនុស ? (ចេម្លីយ៖ មនុស ្រគប់រូប មនិថេនកែន្លង េទ គឺមនសិទធិ
មនុស ដូចគន  ទងំបុរស ្រស្តី េកមង ចស់ មន នងិ្រក មិនថពួកេគេកីតេនទី  ឬមន
ជំេនឿ សនអ្វីេឡយី)។ 

 េតេីគ ចដកហូតសិទធមិនុស បនេទ? (ចេម្លីយ៖ េទ ពិតជមិន ចដកហូតបនេទ។ 
សិទធិមនុស ច្រតូវេគរេំ ភបំពនបន បុ៉ែន្តមិន ច្រតូវេគដកហូតបនេទ។) 
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ទធមិនុស
 េតេីសចក្ដ្ីរបកសជសកលស្ដីអំពសីិទធមិនុស ជអ្វី? (ចេម្លីយ៖ ជេសចក្ដីែថ្លងករណ៍

មួយៃនសិទធជិមូល ្ឋ នរបស់មនុស ទងំអស់ ែដលេធ្វេីឡងីេនឆន ១ំ៩៤៨េ យអងគករ
សហ្របជជតិ)។ 

 េហតុអ្វបីនជ ករដឹងអំពីសិទធរិបស់អនកមន រៈសំខន់? (ចេម្លីយ៖ េ្រពះថ ្របសនិ
េបអីនកដឹងអំពសីិទធរិបស់អនក េពលេនះអនក ចេធ្វឲីយ្របកដថ សិទធិទងំេនះ្រតូវមនករ
ពរ។ 

 សូមសរុបពិនទុេដីមបេីមលីថ េតី្រកុម ឈនះ។ 
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ឯក រស្រមប់ែចកទី១៖ េមេរៀនទី១ 
 

ម តមៈគនធ ី

អស់រយៈេពលជេ្រចីនទសវត មកេហយី ែដលរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសអង់េគ្លសបន ក់
្របេទសឥ ្ឌ េ្រកម និគមរបស់ខ្លូន។ េនកំឡុងេពលេនះ មនកររេំ ភបំពនេលីសិទធិ
្របជពលរដ្ឋឥ ្ឌ ជេ្រចីន ែដលមនដូចជ ករសម្ល ប ់ករបងខំឱយេធ្វីករងរ និងករកតក់្តីេ យ
អយុត្តិធមនិ៌ងករ កគុ់កជេដីម។ អស់រយៈេពលជេ្រចីនឆន មំក ្របជពលរដ្ឋកនែ់តេ្រចីនេឡងីៗ
បនេប្តជញ ចិត្តយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េដីមបបីញចបក់រ្រគប្់រគងែបប និគមែដលមនករសងកត់សងកិន
ែបបេនះ េហយីទីបញចបព់កួេគបនទទួលេសរភីព និងឯក ជយ។ 

ករតសូ៊េដីមបទីមទរឯក ជយជូន្របេទសឥ ្ឌ  ្រតូវបនដឹកនេំ យេ ក ម តមគនធី។ 
គតប់នេរៀបចំ និងដឹកនកំសិករ និងកមមករេនកនុងចលនតស៊ូេ យអហងិ ្របឆងំនឹងករ
្រគប្់រគងរបស់ពួក និគមអង់េគ្លស។ េ ក គនធី ្រតូវបន ជញ ធរអង់េគ្លសចប់ កគុ់កជ
េ្រចីនេលីក និងែថមទងំមនករប៉ុនប៉ងសម្ល ប់េ កជេ្រចីនដងេទៀត។ ្របជពលរដ្ឋឥ ្ឌ ប់
ែសននក្់រតូវបនចបខ់្លួន ជករេឆ្លីយតបេទនឹងករេធ្វីចលនទមទរឯក ជយ ែដលគួរឲយេ ក
ថ យេនះ គឺមនុស ជេ្រចីន្រតូវបនសម្ល ប។់ 
េទះបមីនករេ្របីហងិ ពីសំ ក់ ជញ ធរអងេ់គ្លសកេ៏ យ កច៏លនតសូ៊ទមទរឯក ជយ

េនែតេធ្វីេឡងីកនុងវធីិអហងិ  េហយីចលនអហងិ េនះកប៏ននឯំក ជយឱយ្របេទសឥ ្ឌ េនឆន ំ
១៩៤៧។ ងំពីេនះមក េ ក គនធី កប៍នជំរុញឱយមនចលនអហងិ េដីមបសិីទធិមនុស  និង
េសរភីពទូទងំពិភពេ ក។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
ឯក រស្រមប់ែចកទី២៖ េមេរៀនទី១ 
 

ចលនទមទរសិទធពិលរដ្ឋេនសហរដ្ឋ េមរកិ 

ចលនទមទរសិទធិពលរដ្ឋេនសហរដ្ឋ េមរកិ (ពីឆន ១ំ៩៥៥ ដល់ឆន ១ំ៩៦៨) ្រតូវបន
េលីកទឹកចិត្តេ យមេធយបយជេ្រចីន មគំរូអហងិ របស់ម តមគនធី។ េនសហរដ្ឋ េមរកិ ជន
ជតិ េមរកិែសបកេខម បន្របឈមមុខនឹងករេរសីេអីង និងករគបសងកតយ៉់ងខ្ល ងំអស់រយៈ
េពល ប់រយឆន ។ំ រហូតដល់ចុងទសវត ទី៦០ េនសហរដ្ឋ េមរកិភគខងតបូង ជនជតិែសបក
េខម ្រតូវបន កឱ់យេនេ យែឡកពីជនជតិែសបកស េហយីពួកេគ្រតូវបនេគបងខំឱយេទេរៀនេន

ចេ់ យែទបក និងេ្របី្របស់េស ធរណៈេ យែទបក។ េស ែដលជនជតិែសបកេខម
បនទទលួគឺែតងែត មនគុណភពអន់ជងយ៉ងខ្ល ងំ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងអ្វីែដលពកួែសបកស
បនទទលួ។ ជនជតិែសបកេខម ្រតូវបន មឃតមិ់នឲយចូលរមួេបះេឆន តេទ េហយីពួកេគមិន
ចរកករងរល្អបនេធ្វីេទ។ ពកួេនះកទ៏ទលួរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ  និងកររេំ ភបំពនសិទ្ឋិ

មនុស េផ ងេទៀតែដរ ែដលជេរឿយៗអំេពីទងំេនះបនអនុវត្តេ យនគរបល។ 
ជនជតិ េមរកិែសបកេខម  និងពួកជនជតិភគតិចមួយចំនួនបន្របឆងំេទនឹងករ

េរសីេអីងេនះ ។ ពកួេគបនជំទស់ករេរសីេអីងេនះ េ យេ្របីមេធយបយេផ ងៗគន ជេ្រចីន ដូច
ជ កព់កយបណ្ដឹ ង និងេរៀបចំអងគករនេយបយ។ េទះបីជពួកេគេនែតបន្ត្របឈមមុខនឹង
ករេ្របីអំេពីហងិ  និងករេរសីេអីងក៏េ យ កព៏កួេគេនែតបន្តេធ្វី មគំរូអហងិ របស់ម តមគនធី 
េ យមិនតបតវញិ េ យអំេពីហងិ េឡយី គឺពួកេគេធ្វីករតបតេ យអហងិ  ្រពមទងំេរៀបចំ
កបួនដែង្ហរម ជន ជបួជំុគន  និងេធ្វីកូដកមមេ យសន្តិវធិ។ី េ ក ម៉ទីន លូឌឺឃងី (Martin 
Luther King, Junior) បនដឹកនចំលនអហងិ េនះ េ យទមទរឱយមនករទទលួ គ ល់
សិទធិ េ យរដ្ឋធមមនុញញរបស់សហរដ្ឋ េមរកិេ យអនុវត្តចំេពះជនជតិ េមរកិ្រគបរ់ូប េ យមនិ
េរសីេអីងពណ៌សំបុរេទ ។ ទីបំផុត ចលនេនះបនទទលួេជគជយ័េ យមនចបបថ់មីៗ្រតូវបន
អនុម័ត ែដលចបប់ទងំេនះបន ម្របមមិនឲយមនករេរសីេអីង និងបនធនថ សិទធិជមូល
្ឋ នរបស់ជនជតិ េមរកិទងំអស់្រតូវបនេគរព ដូចជ សិទធិេបះេឆន ត ជេដីម។ 
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៥.  ្របេភទៃនសទិធិ 
ជទូេទសិទធមិនុស ្រតូវបនែចកជពីរ្របេភទគឺ៖ 

 សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ 

 សិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច នងិវបបធម៌ 

៥.១. សិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ 

សិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយគឺជេសរភីពបុគគល ករចូលរមួេនកនុងជីវភព ធរណៈ និងករ
្រប្រពឹត្តចំេពះគន េទវញិេទមកេ យេសមីភពគន  និងយុត្តិធម៌េនកនុងសងគម។ ឧទហរណ៍ៃនសិទធពិលរដ្ឋ និង
សិទធនិេយបយ មនដូចជ៖    

 សិទធិរស់ នមនជីវតិ 

 េសរភីពកនុងករេធ្វីដំេណីរ  

 សិទធិចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត 

 េសរភីពកនុងករ្របតបិត្តិ សនេទ មករេ្រជសីេរសីរបស់អនក 

 េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ 

 េសរភីពកនុងករ្របមូលផ្ដុ ំគន េ យសន្តវិធិ ីនិង 

 សិទធិទទួលបនករករពរេសមីគន មផ្លូវចបប់ 

៥.២. សិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម៌ 

សិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម៌ទក់ទងេទនឹងត្រមវូករមូល ្ឋ នរបស់បុគគលេដីមបរីស់េនេ យ
េសចក្ដៃីថ្លថនូរ។ ឧទហរណ៍ៃនសិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម៌មនដូចជ៖ 

 សិទធិកនុងកររស់េនេទ មបទ ្ឋ នសមរមយ ដូចជ សិទធមិនលំេន នសមរមយ ទឹក និង រ
េ្របី្របស់្រគប់្រគន់ 

 សិទធិមនករងរេធ្វី មនលកខខណ្ឌ ករងរសមរមយ និងសិទធកិនុងករចូលរមួជមួយសហជពី 

 សិទធិទទួលបនសន្តសុិខសងគម ែដលមនដូចជ ករគពំរដល់ជន្រក្ីរក    ែដលមិន ចមន 
លទធភពរកបនចំណូល្រគប់្រគន់ស្រមប់ជីវភពរស់េន  ។ 

 សិទធិទទួលបនករអប់រ ំដូចជ ទទួលករអប់រថំន ក់បឋមភូមេិ យឥតគិតៃថ្ល និង 

 សិទធិចូលរមួកនុងជីវភពខងវបបធម៌ 
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ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
៦.  សទិធិមនុស ទងំអសស់ទុធែតទក់ទងគន  

េទះបីជ េគ ចែចកសិទធេិចញជពីរែផនកេផ ងគន ក៏េ យ ក៏សិទធមិនុស ទងំអស់សុទធែតមន
ទក់ទងគន េទវញិេទមក។ សិទធិមនុស ទក់ទងគន មនន័យថ េយងីមនិ ចទទួលបនសិទធែិតមួយយ៉ង
េពញេលញ េ យមិនបនទទួល សិទធេិផ ងេទៀតយ៉ងេពញេលញេនះេទ។ ឧទហរណ៍ េយងីមិន ច
ទទួលបនសទិធិកនុងកររស់េនសមរមយយ៉ងេពញេលញេទ ្របសិនេបីេយងីគម នសិទធេិសរភីពកនុងករបេញចញ
មតយ៉ិងេពញេលញេនះ។ សិទធិកនុងករចូលរមួេបះេឆន តមិន ចអនុវត្តបនេទ ្របសនិេបមីិនទទួលបន
សិទធមិនេសប ង រសមរមយេទ គឺេយងីមិន ចចូលរមួកនុងករេធ្វីេសចក្ដសីេ្រមចែផនកនេយបយសខំន់ៗ
បនេទ ្របសនិេបី េយងីទន់េខ យេ យ រភពអត់ឃ្ល នេនះ។ 

សិទធមិនុស ទងំអស់ទក់ទងគន ក៏មនន័យែដរថ កល មនករេគរពសិទធមិួយកន់ែតខ្ល ងំនឲំយ
ឈនេទរកករ ្រស័យ (ទទួលបន)សិទធមិួយេទៀតក៏កន់ែតខ្ល ងំែដរ។ ឧទហរណ៍ េនេពលែដលមនុស
មនលំេន នសមរមយ សុវតថិភព និងភពជឯកជន េពលេនះពួកគត់នឹងទំនងជកន់ែតមនសុខភព 
និងករអប់រ្ំរបេសីរេឡងី។ មនសិទធិទទួលបនករអប់រ ំនងិព័ត៌មនកន់្របេសីរជងមុន មនន័យថ ្របជ
ពលរដ្ឋនឹងកន់ែត ចចូលរមួេនកនុងជីវតិ ធរណៈ។ 

គម នសិទធិមនុស មួយ មន រៈសំខន់េ្រចនី ឬតិចជងគន  កនុងករេគរពេសចក្ដៃីថ្លថនូររបស់
មនុស េទ។ សិទធមិនុស ទងំអស់មនតៃម្លេសមីគន  និងករ ្រស័យេលីសិទធមួិយ មិន ចផ្ដ ច់េចញពីករ
្រស័យសិទធមិនុស េផ ងេទៀតេឡយី។ 



 

46   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 

េមេរៀនទី២៖ សិទធិមនុស ទំងអស់មនទំនក់ទំនងគន  
 
េគលបណំង ៖ អនកចូលរមួនងឹគតិអពំសីទិធជិក់ ក់ ទនំក់ទនំងរ ងពសីទិធមិយួេទសទិធមិយួ 
នងិគតិថ េតីករែដលមនសិទធទិងំេនះមនន័យយ៉ង ។ 
 
សមភ រៈ៖ ផ្ល កសញញ ែដលមនសរេសរថ៖ "សិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម៌", ផ្ល កសញញ ែដលសរេសរ
ថ៖ "សិទធពិលរដ្ឋ និងសទិធិនេយបយ" រូបគំនូរយ៉ងធអំំពីមនុស មកពីពិភពេ្រក េនកនុងឯក រស្រមប់
ែចកទី១ ឯក រស្រមប់ែចកទ២ី អតថបទកែសតេចញផ យថមីៗែដលនិយយអំពកីររេំ ភសិទធមិនុស  
(មនក៏បនគម នក៏បន េ្រសចែតេលីអនកស្រមបស្រមួលេ្រជីសេរសី) ក្ដ រេខៀន ឬ្រក សផទ ងំធំ ហ្វតឺ។ 
 
វធិី ្រស្តេ្រប្ីរបស់៖ ករគូររូប ករពិភក  ករងរ្រកុមតូច ករេឡងីបង្ហ ញ ករពិភក ្រកុមធំ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទី) 

១.   ករគូររូប និងករេរៀបសិទធមិនុស េទ ម្រកមុ ១៥ 

២.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៥ី ១០ 

៣.   ែលបងមនុស មកពីពភិពេ្រក ២០ 

៤.   ្រកុមនីមយួៗពនយល់ពីករសេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួន ១៥ 

៥.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៦ី ១០ 

៦.   សេងខប ១៥ 

សរបុៈ ៨៥ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  ករគូររបូ នងិករេរៀបសិទធមិនុស េទ ម្រកុម: 

 សូមឲយអនកចូលរមួទងំអសគូ់ររូបភពែដលបង្ហ ញអំពីសិទធមិនុស មន ក់មួយៗ។ ពួកគត់ ចចង់
គូរអំពីសិទធអិ្វក៏ីបនែដរេ្រសចែតចិត្តរបស់គត់។ 

 សូមទុកេពលឲយអនកចូលរមួពីរ-បីនទីេដមីបគូីររូបភពរបស់គត់ឲយរចួ ល់។ 

 បនទ ប់មកសូម ក់សញញ ែដលនិយយថ "សិទធពិលរដ្ឋ និងសទិធិនេយបយ" េនខងចុងៃន
បនទប់ េហយីសញញ ែដលនិយយថ  "សិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម៌"  េនចុងមខ ងេទៀត
ៃនបនទប់។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួគិតថ េតីរូបភពរបស់គត់្រតូវជមួយសិទធមិនុស ្របេភទមួយ  េហយី
បនទ ប់មកសូមឲយគត់េទឈរេនែកបរ្របេភទសិទធិេនះ ដូចជ "សិទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធិ
នេយបយ"  មួយ្រកុម ឬ "សិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកចិច និងវបបធម៌" មួយ្រកុម។ 

 សូមេ្រជសីេរសីអនកចូលរមួពីរ-បនីក់ែដលឈរេន្រកមុ សិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ឲយ
បង្ហ ញរូបភពរបស់ពួកគត់ េហយីពនយល់ថ េហតុអ្វីបនជពួកគត់គិតថ ជ សិទធពិលរដ្ឋ 
និងសិទធនិេយបយ ។ សូមសួរអនកចូលរមួដៃទេទៀត េតពីកួគត់យល់្រសបែដរឬេទ។ 

 សូមេធ្វដូីចគន ជមួយអនកចូលរមួែដលឈរេន្រកុម សិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកិចច នងិវបបធម៌។ 

២.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៥ី (សូមេមលីទព័ំរទី៤៤) 

ែផនកទ៥ី : មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដងឹថ៖ 

 សិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយជអ្វី នងិយល់អំពឧីទហរណ៍មួយចំននួ។ 

 សិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកិចច នងិវបបធម៌ជអ្វ ីនងិយល់អំពឧីទហរណ៍មួយចំនួន។ 

 
៣.  ែលបងមនុស មកពពីភិពេ្រក 

 សូម ក់រូបភពយ៉ងធំមួយអំពីមនុស មកពីពិភពេ្រក ែដលមនេនកនុងឯក រស្រមប់ែចកទី
១ េនចកំ ្ដ លបនទប់។ 

 សូមពនយល់អនកចូលរមួថ មនុស មកពពីិភពេ្រកេនះបន្រគប់្រគង្របេទសរបស់អនក។ ករ្រគប់
្រគងេនះនឹងេធ្វីឲយជីវភពរស់េនរបស់ពួកគត់មនករផ្ល ស់ប្ដូរ។ មនុស មកពពីិភពេ្រកេនះ
បន្របកសថ ពួកេគនឹងដកយកសិទធមិនុស ចំនួន៣កនុងចំេ មសិទធមិនុស ទងំ១២ែដល
ពួកេគបន យកនុងបញជ ី។ ពួកេគនឹងអនុញញ តឲយ្របជពលរដ្ឋរក ទុកែតសិទធិែដលេនសល់កនុង
បញជ ីេនះែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 



 

48   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 មនុស មកពពីិភពេ្រកទងំេនះបនសេ្រមចចិត្តឲយអនកចូលរមួទងំអស់េ្រជសីេរសីថ េតីសិទធិ
មួយ គបប្ីរតូវែត្រតូវដកេចញ។ ពួកេគបនែចកអនកចូលរមួជ្រកុមតូចៗ េហយី្រកុមនីមួយៗ
្រតូវេ្រជីសេរសីសិទធមិនុស ចំនួន៣ែដល្រតូវដកេចញ។ ពួកេគឲយអនកចូលរមួ១៥នទីេដីមបេីធ្វីករ
សេ្រមចចិត្ត បុ៉ែន្តេបពីួកគត់មិនេ្រជសីេរសីសិទធទិងំ៣េទ េនះមនុស ពិភពេ្រកនឹងដកយកសិទធិ
ទងំអស់។ 

 សូមែចកអនកចូលរមួជ៣ ឬ៤្រកុម។ ចនឹងមនករចប់ រមមណ៍្របសិនេប ី ែចកអនកចូលរមួ
ជ្រកុមបុរស និង្រកុម្រស្តី េដីមបេីមលីថ េតីពួកគត់មនចេម្លីយេផ ងគន  ឬដូចគន ។ សូមឲយឯក
រស្រមប់ែចកទី២េទ្រកុមនីមួយៗ។ 

 ្រកុមមនេពល១៥នទីេដីមបេីធ្វកីរ និង្របប់ឲយពួកគត់ដឹងេនេពលែដលសល់េពល២នទី។ 
សូមរលឹំកពួកគត់ថ េបីពកួគត់មិនេ្រជសីេរសីសិទធចំិនួន៣េទ េនះមនុស មកពពីិភពេ្រកនឹង
ដកយកសិទធទិងំអស់។ 

៤.  ្រកុមនីមួយៗពនយល់ពកីរសេ្រមចចតិ្តរបស់ពកួគត់ 

 សូមឲយ្រកុមនីមួយៗសរេសរសិទធទិងំ៣ែដលពួកគត់សេ្រមចចិត្តដកេចញេនេលី្រក សផទ ងំធំ
េនពីមុខបនទប់េដីមបឲីយ្រគប់គន ចេមលីេឃញី។ 

 េសនីសុឲំយអនកចូលរមួមន ក់ពីកនុង្រកុមនីមួយៗេឡងីពនយល់ថ េហតុអ្វពីួកគត់េ្រជីសេរសីដកសិទធិ
មនុស ទងំ៣េនះេចញ។ ្របសិនេប ីមន្រកុម ែដលមិនមនករសេ្រមចចិត្តេទ សូមសរួពួក
គត់ថ េតីមនេរឿងអ្វីេកតីេឡងីេនកនុងករពិភក េនកនុង្រកុមរបស់ពួកគត់។ 

 បនទ ប់ព្ីរកុមនីមួយៗបនពនយល់េហយី សូមសួរអនកចូលរមួដៃទេទៀតថ េតីពួកគត់មនមតិ ឬ
សំណួរអំពីករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុមនីមយួៗែដរឬេទ។ សូមេលីកទឹកចិត្តឲយមនករពិភក  ឬ
ជែជកេដញេ លគន យ៉ងសកមម។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីមនករលំបកកនុងករេ្រជសីេរសីដកសទិធិមនុស ទងំ៣េនះេចញែដរឬ
េទ។ ្របសិនេបីមន េតីមកពីេហតុអ្វ?ី 
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៥. ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៦ី (សូមេមលីទព័ំរទី៤៥) 

ែផនកទ៦ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ថ៖ 

 សិទធមិនុស ទងំអស់សុទធែតមនទំនក់ទំនងគន  
 ករេគរពកន់ែតខ្ល ងំេទេលីសិទធមិួយ ពិតជឈនេទរកករអនុវត្តសិទធេិផ ងៗេទៀតកន់ែតខ្ល ងំ។ 
 េយងីមិន ច ្រស័យ (ទទួលបន) សិទធែិតមួយយ៉ងេពញេលញ េ យមិនបន ្រស័យ (ទទលួ

បន) សិទធេិផ ងៗេទៀតេ យេពញេលញេនះេទ។ 
 កនុងករេគរពេសចក្ដៃីថ្លថនូររបស់មនុស  គម នសិទធមិួយ មន រៈសំខន់េ្រចីន ឬតិចជងមយួ

េនះេទ។ 

 

៦. សេងខប : 

 សូមរលឹំកអនកចូលរមួថ គម នអនក ចដកហូតសិទធរិបស់អនក បនេទ សមបែីត មនុស មកពី
ពិភពេ្រកក៏មិន ចដកហូតបនែដរ។ ្របសិនេបរី ្ឋ ភិបល ឬអនក មន ក់បពំនសិទធិ មួយ 
េនះមិនែមនរ ្ឋ ភិបលដកហូតសិទធេិនះេទ បុ៉ែន្តរ ្ឋ ភិបលកំពុងែតខកខនមិនបនអនុវត្ត
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួលកនុងករេគរពសិទធមិនុស ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួេមលីថ េតីពួកគត់ ចគិតអំពីឧទហរណ៍េនកនុងជីវតិរបស់ពួកគត់ ឬកនុង
ព័ត៌មន ែដលសិទធមិនុស ្រតូវបនេគបំពនែដរឬេទ។ េនកនុង ថ នភពែដលពួកគត់បនគិត
េនះ េតីសទិធិមនុស មួយ ែដល្រតូវេគបំពន? េតមីនសិទធមិនុស អ្វីេផ ងេទៀតែដល ច
ប៉ះពល់ េ យ រែតករបំពនេនះេទ? 

 អនកស្រមបស្រមួល ចបញច ប់លំ ត់េនះ េ យ នអតថបទថមីៗេនកនុងកែសតែដលមន
ទក់ទងនឹងករបំពនេលីសិទធមិនុស  ឲយឮខ្ល ងំៗ។ សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីសិទធមិនុស មួយ

ែដល្រតូវេគបំពន េហយីេតីសិទធិ ខ្លះេទៀត ែដល ចប៉ះពល់េ យ រករបំពនសិទធិ
េនះ។ 
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ឯក រស្រមប់ែចកទី១ : េមេរៀនទី២ 
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ឯក រស្រមប់ែចកទី២ : េមេរៀនទី២ 
 
ជូនចំេពះមនុស ជតិទងំអស់ 
 ឥឡូវេនះពកួេយងី ជអនក្រគប់្រគងថមេីនេលីភពែផនដីេនះ។ សកមមភពទី១ របស់ពកួេយងី
កនុងនមជអនក្រគប្់រគងរបស់មនុស ជតិគឺ្រតូវដកហូតសិទធិមនុស ចំនួន៣។ ឥឡូវេនះ សិទធិែដល
េនសល់ទងំប៉ុនម ន ពកួេយងីនឹងអនុញញ តឲយមនុស ជតិទងំអស់គន រក ទុក ...។ េ យ រែតពកួ
េយងីជមនុស មកពីពិភពេ្រក និងជអនក្រគប្់រគងែដលមនចិត្តល្អ ដូេចនះពួកេយងីនឹងទុកឲយអនក
ទងំអស់គន ជអនកេ្រជីសេរសីសិទធិមនុស ចំនួន៣េដីមបពីួកេយងីនឹងដកហូត។ សូមគូរបនទ ត់កតស់ិទធិ
ទងំ៣េនកនុងចំេ មសិទធិទងំ១២ខងេ្រកម។ អនកទងំអស់គន មនេពល១៥នទី។ 
 
េ យករេគរពពីពកួេយងី 
 
មនុស មកពីពិភពេ្រក 
 

១. សិទធិរចួផុតពីករេធ្វីទរណុកមម 
២. សិទធិទទួលបនលំេន នសមរមយ 
៣. សិទធិទទួលបនករកតក់្ដីេ យយុត្តិធម ៌
៤. សិទធិមនទឹកេ្របី្របស់ 
៥. សិទធិរចួផុតពីករេរសីេអីង 
៦. សិទធិរស់ នមនជីវតិ 
៧. សិទធិេសរភីពខង សន 
៨. សិទធិកនុងករបេញចញមតិេ យេសរ ី
៩. សិទធិរចួផុតពីទសភព 
១០. សិទធិទទួលបនករែថទសុំខភព 
១១. សិទធិទទួលបនករអប់រ ំ
១២. សិទធិរចួផុតពីករឃុខំ្លួនេ យអយុត្តិធម ៌
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៧.  សទិធិមនុស  និងកតព្វកិចចរបសរ់ ្ឋ ភិបល 
រ ្ឋ ភិបលមនអំ ចធំទូ យកនុងករេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្ត អនុម័តចបប់ និងកនុងករចត់ករ

ែដលមនឥទធិពលដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋទងំអស់។ សិទធមិនុស ក់កំណត់ នងិផ្ដល់ករ
ែណនអំំពីវធិែីដលរ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវេ្របីអំ ចទងំេនះ។ ចំេពះសិទធមិនុស នីមួយៗ រ ្ឋ ភិបលៃន
្របេទសជសមជិកមនកតព្វកិចចដូចៗគន ។ កតព្វកិចចទងំេនះត្រមូវឲយរ ្ឋ ភិបល អនុវត្ត េគរព និងករពរ
សិទធមិនុស ។ 

៧.១. រ ្ឋ ភិបលមនកតព្វកចិចអនុវត្តសិទធមិនុស  

េ យ រែតរ ្ឋ ភិបលមនអំ ច ដូេចនះរ ្ឋ ភិបលមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករេធ្វអី្វីៗែដល ច
េធ្វបីន េដីមបឲីយ្របកដថ ្របជពលរដ្ឋ ចរស់េនេ យសបបយរកី យ មនសុខភពល្អ និងមនេសរភីព
កនុងជីវភពរស់េន។ េនះមនន័យថ រ ្ឋ ភិបលមនកតព្វកិចចអនុវត្តសិទធមិនុស ។ រ ្ឋ ភបិល្រតូវែតបេងកតី
ចបប់ និងេធ្វីសកមមភពេដីមបឲីយ្របកដថ េនទីបំផុត្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប ច ្រស័យសិទធរិបស់ពួកគត់
យ៉ងេពញេលញ។ េរឿងេនះ្របែហលជមិន ចេកីតេឡងីភ្ល មៗេនះេទ បុ៉ែន្តយូរេទ រ ្ឋ ភបិល្រតូវែតេធ្វីករ
េដីមបសីេ្រមចេគលេ េនះ។ ឧទហរណ៍ េដីមបអីនុវត្តសិទធទិទលួបនករអប់រ ំ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតបេងកតីចបប់ 
និងេធ្វីសកមមភពេដីមបឲីយកុមរទងំអស់ ចចូលេរៀនេន បឋមសិក ។ េដីមបេីធ្វដូីេចនះ រ ្ឋ ភបិល ច
នឹងេបីក េរៀនថមីេន មភូមេិនជនបទ នងិ្រតូវបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគបូែនថមេទៀត។ 

េដីមបអីនុវត្តសទិធិកនុងករទទួលបនករអប់រ ំរ ្ឋ ភិបល្រតូវបេងកីត េរៀនថមីេនភូមិជនបទ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
៧.២. រ ្ឋ ភិបលមនកតព្វកចិច្រតូវេគរពសទិធមិនុស  

សិទធមិនុស ក៏បន ក់កំណត់េទេលីអំ ចរបស់រ ្ឋ ភិបលែដរ។ រ ្ឋ ភិបលមនកតព្វកិចចចំេពះ
មុខកនុងករេគរពសិទធមិនុស  ែដលេនះមនន័យថ រ ្ឋ ភិបលមនិ្រតវូបេងកីតចបប់ ឬេធ្វសីកមមភព ែដល
បំពនសិទធមិនុស េទ។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបរី ្ឋ ភិបលសង់ទំនប់ទឹកយ៉ងធំមួយ ែដលនឲំយសហគមន៍
មួយមិន ចេ្របី្របស់ទឹកេដីមបេីធ្វែី្រសចមក រ និងេន ទ្រតីបន េនះ ចជករបំពនសិទធិមនទឹកេ្រប្ីរបស់ 
និងចំណី ររបស់្របជពលរដ្ឋ។ ឧទហរណ៍មួយេទៀតគឺ រ ្ឋ ភិបលមិនគបប្ីរតូវបេងកតីចបប់ែដល ម
ឃត់្របជពលរដ្ឋកនុងករេធ្វីបតុកមមេ យអហងិ  ឬករេគរព្របតិបត្តជិំេនឿ សនរបស់ពួកគត់។ 

 

៧.៣. រ ្ឋ ភបិលមនកតព្វកចិច្រតូវករករពរសទិធមិនុស  

 រ ្ឋ ភិបលក៏មនកតព្វកចិច្រតវូករពរសិទធ្ិរបជពលរដ្ឋមិនឲយមនករបំពនពី អនកដៃទ ្រកុមហុ៊នឬ 
ថ ប័នេផ ងៗែដរ។ ឧទហរណ៍ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវែតបេងកីតចបប់ែដល ម្រកុមហុ៊នមនិឲយបំផ្ល ញលំេន
ន(ផទះសែមបង) និងកររេំ ភយកដីរបស់្របជពលរដ្ឋ។ ករេធ្វែីបបេនះគឺ ករពរសិទធមិនលំេន ន

សមរមយ និងសិទធមិនុស េផ ងៗេទៀត។ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវបណ្ដុ ះប ្ដ លកងកម្ល ងំនគរបលឲយករពរសន្តិ
សុខ និងសុវតថិភពរបស់្របជពលរដ្ឋពីអំេពបីងកេ្រគះថន ក់របស់អនកដៃទ។ ករេធ្វែីបបេនះគឺ ករពរសិទធរិស់
នមនជីវតិ នងិសិទធមិនុស េផ ងៗេទៀត។ 
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រ ្ឋ ភិបលមនកតព្វកិចចមួយកនុងករករពរសទិធិ្របជពលរដ្ឋពីករបំពនេ យ្រកុមហុ៊ន ឬអនកដៃទ 

៨.  សនធិសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសទិធិមនុស  
េនឆន ១ំ៩៦០មនសនធិសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធមិនុស ២្រតវូបនបេងកតីេឡងី។ សនធិសញញ ទងំពីរ

េនះ ក់កតព្វកិចចឲយរ ្ឋ ភិបល។ សនធសិញញ គជឺកិចច្រពមេ្រពៀង មផ្លូវចបប់ ែដលេធ្វីេឡងីេ យរ ្ឋ ភ ិ  
បលជេ្រចនីេនេលីពិភពេ ក។ សនធិសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសិទធមិនុស ធំទងំ២េនះគឺ៖ 

 កតកិសញញ អន្តរជតិស្ដពីសីទិធពិលរដ្ឋ នងិសិទធនិេយបយ 

 កតកិសញញ អន្តរជតិស្ដពីសីទិធេិសដ្ឋកចិច សងគមកចិច នងិវបបធម៌ 

សិទធភិគេ្រចនីែដលមនែចងេនកនុងេសចក្ដ្ីរបកសជសកលស្ដពីីសិទធមិនុស  ្រតូវបនករពរេ យ
សនធសិញញ ទងំពីរខងេលីេនះ។ េ យេហតុថ កតិកសញញ គឺជ កិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ មផ្លូវចបប់ 
ដូេចនះរ ្ឋ ភ ិ បលែដលយល់្រពមចុះហតថេលខ ្រតូវមនតួនទី មផ្លូវចបប់កនុងករេគរព នងិអនុវត្ត ម។ 
េនេពលែដលរ ្ឋ ភិបលយល់្រពមេធ្វីសចច ប័នេលីសនធសិញញ អន្តរជតទិងំេនះ េពលេនះរ ្ឋ ភបិល្រតូវ
េប្ដជញ ចិត្តចំេពះ្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន និងរ ្ឋ ភបិល្របេទសេផ ងៗេនជំុវញិពិភពេ កថ ខ្លួននឹង អនុវត្ត 
េគរព នងិករពរសិទធមិនុស ។ េនះមនន័យថ ថ នភពសិទធមិនុស េនកនុង្របេទសមួយ គជឺករបរមភ
របស់សហគមន៍អន្តរជតទិងំអស់ មិនែមន្រតឹមែតរ ្ឋ ភិបលរបស់្របេទសេនះេទ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
 

ករព្រងងឹសិទធមិនុស  

េនេពលែដលរ ្ឋ ភិបលបំពនសិទធមិនុស  េពលេនះគម នអនក ចបញជូ នរ ្ឋ ភបិលេទ ក់
គុកេទ ផទុយេទវញិគឺ្របជពលរដ្ឋេទែដល្រតូវរ ្ឋ ភបិលបញជូ នេទ ក់គុក ដូេចនះរ ្ឋ ភបិលៃន្របេទសដៃទ 
និងអងគករសហ្របជជតិ ចេធ្វសីកមមភពអ្វីមួយពេីរឿងេនះបន។ 

 ្របជពលរដ្ឋ ចទមទរឲយរ ្ឋ ភិបលផ្ល ស់ប្ដូរចបប់ នេយបយ និងសកមមភពរបស់ខ្លួន។ 
េនកនុងលទធិ្របជធបិេតយយ ្របជពលរដ្ឋ ចេបះេឆន តទម្ល ក់រ ្ឋ ភិបលេចញពីអំ ចេន
កនុងេពលេបះេឆន តេលីកេ្រកយ ្របសិនេបរី ្ឋ ភិបលមិន្រពមផ្ល ស់ប្ដូរ មករទមទរេទ។ 

 អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អងគករសហ្របជជត ិ និង្របេទសដៃទេទៀត ចេធ្វេីសចក្ដែីថ្លង
ករណ៍ជ ធរណៈែដលេធ្វឲីយរ ្ឋ ភិបលមនភព ម៉ស់ និងបក់មុខ។ 

 រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសដៃទេទៀត ច ក់សមព ធែផនកនេយបយ និងេសដ្ឋកចិចេទេលរី ្ឋ ភ ិ
បល ែដលបំពនសិទធិមនុស  ្រពមទងំបដិេសធមិនផ្ដល់ជំនួយ ឬមិនេធ្វីពណិជជកមម
ជមួយរ ្ឋ ភិបលែដលរេំ ភសិទធិមនុស េនះេទ។ 

 ្របសិនេបមីនករបំពនសិទធមិនុស ក្រមិតធងន់ ែដលបនេធ្វទុីកខេទសយ៉ងខ្ល ងំដល់្របជ
ពលរដ្ឋជេ្រចនី ដូេចនះអងគករសហ្របជជតិ ចសេ្រមចចិត្តបញជូ នកម្ល ងំទ នេទកនុង
្របេទសេនះ េដីមបបីញឈប់ករបំពនេលីសិទធមិនុស ។ 

 

៩.  សទិធិមនុស  និងរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកមពុជបនយល់្រពមអនុវត្តកតិកសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិ

នេយបយ និងកតិកសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម៌េនឆន ១ំ៩៩២។ រដ្ឋធមមនុញញ
ៃន្របេទសកមពុជបន ក់ចបប់អន្តរជតិទងំេនះជែផនកមួយេនកនុងចបប់របស់្របេទសកមពុជ។ រដ្ឋធមមនុញញ 
គឺជចបប់កំពូលេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េនះមនន័យថ រ ្ឋ ភិបលមនកតព្វកិចច មផ្លូវចបប់េនេ្រកម
ចបប់របស់្របេទសកមពុជេដីមបេីធ្វឲីយ្របកដថ សិទធិមនុស ្រតូវបនេគរព។ 



 

56   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 

ម្រ ៣១ : ្រពះ ជ ច្រកកមពុជទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធមិនុស  ដូចមនែចងកនុងធមមនុញញៃនអងគករ
សហ្របជជតិ េសចក្ដ្ីរបកសជសកលស្ដីពសីិទធមិនុស  និងកតិកសញញ  ្រពមទងំអនុសញញ ទងំ យ
ទក់ទងេទនឹងសិទធមិនុស  សិទធិនរ ីនិងសិទធកុិមរ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
 

េមេរៀនទី៣៖ សិទធិមនុស  និងកតព្វកិចចរបស់រ ្ឋ ភិបល 
 

េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនងឹដងឹថ រ ្ឋ ភបិលមនកតព្វកចិចកនុងករអនុវត្ត េគរព នងិករពរ
សទិធមិនុស ។ ពកួគត់នងឹដងឹថ សនធសិញញ សិទធមិនុស អន្តរជតិ ក់កតព្វកចិចឲយរ ្ឋ ភបិល
ែដលបនយល់្រពមចុះហតថេលខេលីសនធសិញញ ទងំេនះ។ ពកួគត់ក៏នងឹដងឹែដរថ រដ្ឋធមមនុញញ
ៃន្របេទសកមពុជ ករពរសទិធមិនុស ។ 
 

សមភ រៈ ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺ និងរូបភពេនកនុងឯក រស្រមប់ែចកទ១ី។ 
 

វធិី ្រស្តេ្រប្ីរបស់៖ ករបផុំសគំនិត ករពិភក ជ្រកុម ករេឡងីបង្ហ ញ។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គិតជនទ)ី 

១.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទី៧ ២០ 

២.   ពនយល់លំ ត់ ៥ 

៣.   កិចចករ្រកុមតូច ២០ 

៤.   ករេឡងីបង្ហ ញ ម្រកុម ១៥ 

៥.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទី៨ និងទី៩ ១៥ 

៦.   សេងខប ១៥ 

សរបុ៖  ៩០ 
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ករែណនំចំេពះអនកស្រមបស្រមួល 

១.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៧ី (សូមេមលីទព័ំរទ៥ី២ ដល់ទ៥ី៣) 

ែផនកទ៧ី : មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 សិទធមិនុស ក់ក្រមិតេទេលរី ្ឋ ភបិល ្រពមទងំបង្ហ ញករែណនអំំពីវធិែីដលរ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវ
េ្របអីំ ចរបស់ខ្លួន។ 

 ចំេពះសិទធមិនុស នីមួយៗ រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសែដលជសមជិកមនកតព្វកិចចដូចៗគន ។ 

 រ ្ឋ ភិបលមនកតព្វកិចច្រតូវ អនុវត្ត េគរព នងិករពរសិទធមិនុស  និងយល់ដឹងអំពីឧទហរណ៍មួយ
ចំនួនទក់ទងនឹង្របេភទនមីួយៗៃនកតព្វកិចចទងំេនះ។ 

 
២.  ពនយល់លំ ត់ 

 សូមពនយល់អនកចូលរមួថ ពកួគត់នឹង្រតូវែបងែចកជ៤្រកមុ េហយី្រកុមនីមួយៗនឹងទទួលបន
រូបភពអំពីសទិធិមនុស មួយ។ ្រកុមនីមយួៗគបប្ីរតវូគិតអពំីឧទហរណ៍ខងេ្រកម ចំេពះសិទធិ
មនុស ែដលពួកគត់ទទួលបន៖ 

 អ្វីែដលរ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវេធ្វកីនុងករអនុវត្តសិទធមិនុស  ែដលទីបំផុតេដីមបឲីយ្រគប់គន ច
្រស័យ (ទទួលបន) សិទធទិងំេនះយ៉ងេពញ។ 

 អ្វីែដលរ ្ឋ ភិបលមិនគបប្ីរតូវេធ្វី េដីមបឲីយមនករេគរព និងមិនមនករបំពនេលីសិទធិ
មនុស ។ 

 អ្វីែដលរ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវេធ្វី េដីមបកីរពរសទិធមិនុស កំុឲយមនកររេំ ភបំពនពអីនក   
ដៃទ។ 

 មុននឹង្រកុមទងំអស់ចប់េផ្ដីម សូមពនយល់អំពកិីចចករែដលគត់្រតវូេធ្វី េ យេ្របីឧទហរណ៍អំពី
សិទធិទទួលបនករអប់រ។ំ 

 េដីមបអីនុវត្តសិទធទិទួលបនករអប់រ ំ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវែតេបីក េរៀនថម ី េន មភូមិ
េនជនបទ នងិបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគបូែនថម ែដលទីបំផុត មនុស ្រគប់រូប ច ្រស័យសិទធិ
ទទួលបនករអប់រ។ំ 

 េដីមបេីគរព (មិនបំពន) សិទធទិទួលបនករអប់រ ំ រ ្ឋ ភិបលមិនគបប្ីរតូវត្រមូវឲយ្រកុម
្រគួ រទងំអស់បង់្របក់ហួសពលីទធភព ែដលពួកគត់ ចចុះេឈម ះកូនឲយេរៀនេន

េទ។ 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ       59    

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
 េដីមបកីរពរកុំឲយមនករបំពនពអីនកដៃទេលីសិទធទិទួលបនករអប់រ ំ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវ

បេងកីតចបប់្របឆងំនឹងករេ្របពីលកមមកុមរ េដីមបឲីយកុមរទងំអស់េទ េរៀន ជ
ជងេទេធ្វកីរ។ 

 ្រកុមទងំអស់គបប្ីរតូវែតបទិរូបភពអំពសីិទធិមនុស េនចំក ្ដ ល្រក សផទ ងំធំ េហយីសរេសរ 
ឬគូររូបភពែដលជចេម្លយីរបស់ពួកគត់េនជុវំញិរូបភពេនះ េដីមបបីេងកីតជរូបភពផទ ងំធំ     
មួយ។ ្រកុមទងំអស់ ចបញចូ ល ឧទហរណ៍អំពីកតព្វកិចចរបស់រ ្ឋ ភិបលឲយបនកន់ែតេ្រចីន
មែត្រកុមចង់បញចូ ល បុ៉ែន្តពួកគត់គបប្ីរតូវគិតឲយបនយ៉ងេ ច ស់ឧទហរណ៍មួយ

ស្រមប់្របេភទនីមួយៗដូចជ អនុវត្ត េគរព និងករពរ។ 

 ្រកុមនីមួយៗមនេពល២០នទីេដីមបេីធ្វីលំ ត់េនះ។ បនទ ប់មកពួកគត់ នឹងេឡងីបង្ហ ញ
ចេម្លីយរបស់្រកុម្រកុមេផ ងៗេទៀត។ 

៣.  កចិចករ្រកុមតូច 

 សូមែចកអនកចូលរមួជ៤្រកុម រចួផ្ដល់រូបភពេនកនុងឯក រស្រមប់ែចកទី១ឲយ្រកុមនីមួយៗ៖ 

 សិទធិទទួលបនករែថទសុំខភព 

 សិទធិកនុងករទទួលបនលំេន នសមរមយ 

 សិទធិទទួលបនករកត់ក្ដីេ យយុត្តិធម៌ 

 សិទធិកនុងករបេញចញមតេិ យេសរ ី

 សូម្របកដថ ្រកុមនីមយួៗយល់អំពីសិទធែិដល្រកមុទទួលបន និងកិចចករែដល្រកុម្រតូវេធ្វ។ី 

៤.  ករេឡងីបង្ហ ញលទធផល ម្រកុម៖ 

 សូមអេញជ ីញ្រកុមនីមួយៗឲយេឡងីបង្ហ ញលទធផល ឬចេម្លីយរបស់្រកុម។ 

 បនទ ប់ព្ីរកុមនីមួយៗបនេឡងីបង្ហ ញេហយី សូមអេញជ ីញ្រកុមដៃទេទៀតឲយផ្ដល់េយបល់ ឬសរួ
សំណួរ្របសិនេបមីន។ 

ចេម្លីយ ចទទួលយកបន៖ 

លំ ត់េនះ មនេគលបណំងជួយឲយអនកចូលរមួគតិអំពកីតព្វកចិចទងំ យ ែដលរ ្ឋ ភិបល 
្រតូវអនុវត្ត េគរព និងករពរសិទធមិនុស ។ ខងេ្រកមេនះ្រគន់ែតជឧទហរណ៍ខ្លះៗៃនកតព្វកចិច
ែដលរ ្ឋ ភិបល្រតូវមនចំេពះសិទធមិនុស ។ ចមនចេម្លីយ្រតឹម្រតវូេ្រចនីជងចេម្លីយខងេ្រកម៖ 
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សិទធទិទួលបនករែថទសុំខភព 

 េដីមបអីនុវត្តសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវ្របកដថ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប ចេទមនទីរេពទយបន 
េ យរ ្ឋ ភបិលសង់មនទរីេពទយបែនថម និងបណ្ដុ ះប ្ដ លេវជជបណ្ឌិ តែថម ្របសិនេបចីបំច់។ 

 េដីមបេីគរពសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលមិនគបប្ីរតូវបេណ្ដ ញ្របជពលរដ្ឋេ យេ្របីកម្ល ងំ ឲយេចញពី
ភូមរិបស់ពួកគត់ នងិមិនគបប្ីរតូវ ងំលំេន នថមឲីយពួកគត់េនកែន្លងែដលឆង យពីមណ្ឌ ល
សុខភពេឡយី។ 

 េដីមបកីរពរសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលមិន្រតវូអនុញញ តឲយ្រកុមហុ៊នសង់េ ងច្រក ែដលបំពុលទឹកេន
កនុងសហគមន៍ និងេធ្វឲីយ្របជពលរដ្ឋឈេឺទ។ 

សិទធមិនលំេន នសមរមយ 

 េដីមបអីនុវត្តសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវចត់វធិនករកនុងករេធ្វឲីយលំេន នរបស់្របជពលរដ្ឋ
មនភព្របេសីរេឡងី។ ឧទហរណ៍ លំេន នទងំអស់្រតវូមនេហ ្ឋ រចនសមព័នធដូចជ ទកឹ 
និងអគគិសនី។ 

 េដីមបេីគរពសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលមិនគបប្ីរតូវបំផ្ល ញលំេន នរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក េ យ
រែតលំេន នទងំេនះមនសភពមិនល្អេនះេទ។ 

 េដីមបកីរពរសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលមិន្រតវូអនុញញ តឲយ្រកុមហុ៊នរេំ ភយកដី្របជពលរដ្ឋ េហយី
បេណ្ដ ញពួកគត់េ យេ្របីកម្ល ងំេទ។ 

សិទធទិទួលបនករកត់ក្ដីេ យយុត្តិធម៌ 

 េដីមបអីនុវត្តសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវបេងកីនចំេណះដឹង និងជំនញដល់េច្រកម េហយី្រតូវ
្របកដថ េច្រកមទងំេនះឯក ជយ នងិមិនសថិតេនេ្រកមឥទធពិលនេយបយ។ 

 េដីមបេីគរពសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលមិនគបប្ីរតវូពយយមេ្របឥីទធពិលេទេលីករសេ្រមចចិត្តរបស់
តុ ករេលីេរឿងក្ដី មួយេទ។ 

 េដីមបកីរពរសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវ ក់េទសអនក ែដលពយយមសូកប៉ន់េច្រកម និង
ក់េទសចំេពះេច្រកម ែដលទទួលសំណូក។ 

សិទធកិនុងករបេញចញមតេិ យេសរ ី

 េដីមបអីនុវត្តសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលគបប្ីរតូវបេងកីតចបប់េដីមបកីរពរសិទធ្ិរបជពលរដ្ឋេដីមបឲីយគត់
ចនិយយអ្វីែដលពួកគត់យល់េឃញី និងេជឿជក់។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
 េដីមបេីគរពសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលមិនគបប្ីរតូវចប់ខ្លួន្របជពលរដ្ឋ ឬបិទករចុះផ យព័ត៌មន 

ែដលរះិគន់រ ្ឋ ភិបលេទ។ 

 េដីមបកីរពរសិទធេិនះ រ ្ឋ ភិបលមិនគបប្ីរតូវអនុញញ តឲយគណបក នេយបយ មួយ បំភិត
បំភ័យ ឬគំ ម្របជពលរដ្ឋពកីរបេញចញមតិខងនេយបយេឡយី។ 

៥.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៨ី នងិទ៩ី (សូមេមលីទព័ំរទី៥៤ ដល់ទ៥ី៦) 

ែផនកទ៨ី នងិទ៩ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 េនេពលែដលរ ្ឋ ភិបលផ្ដល់សចច ប័នេលីសនធសិញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធិមនុស  ដូចជ កតិកសញញ
អន្តរជតិស្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ និងកតិកសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធេិសដ្ឋកចិច សងគម
កិចច និងវបបធម៌ េនះរ ្ឋ ភិបលបន្រពមេ្រពៀងជមួយ្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន និងរ ្ឋ ភិបលដៃទ
េទៀតថ រ ្ឋ ភិបលនឹងអនុវត្ត េគរព និងករពរសទិធិមនុស ។ 

 េតសីិទធមិនុស ចនឹង្រតូវព្រងឹងករអនុវត្តេ យវធិី ។ 

 ្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីកតិកសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ និង
កតិកសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ចំែណកឯរដ្ឋធមមនុញញៃន្របេទសកមពុ
ជក៏បន ក់សិទធទិងំេនះជែផនកមួយៃនចបប់របស់្របេទសកមពុជែដរ។ 

 េនះមនន័យថ រ ្ឋ ភិបលមនកតព្វកិចច ែដលទទួល គ ល់េ យចបប់ៃន្របេទសកមពុជ នងិចបប់
អន្តរជតិកនុងករេគរព នងិករពរសិទធមិនុស ។ 

៦.  សេងខប 

 សូមបិទ្រក សផទ ងំធំែដលជចេម្លីយរបស់្រកុមនីមយួៗេនេលីជញជ ងំជុំវញិបនទប់ េដីមបឲីយពួក
គត់េមលីេឃញីេ យងយ្រសលួ។ ស្រមបស់ិទធខិ្លះ ឬសិទធទិងំ៤េនះ សូមេធ្វីដូចខងេ្រកម៖ 

 សូមេ្រជសីេរសីឧទហរណ៍ខ្លះអំពកីតព្វកិចចរបស់រ ្ឋ ភិបល នងិសរួអនកចូលរមួថ េតីពួក
គត់គិតថ ទងំអស់េនះជអ្វីែដលរ ្ឋ ភិបលកមពុជកំពុងែតេធ្វី ឬមិនេធ្វី។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួែចករែំលក ច់េរឿងកនុងជីវតិរបស់គត់  ឬព័ត៌មនែដលបង្ហ ញថ េតី   
រ ្ឋ ភិបលបន ឬមិនបនបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនទងំេនះ និងេតរី ្ឋ ភិបលបន ឬ
មិនបនេគរពសិទធទិងំេនះ។ 



 

62   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តីេផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 សូមបញច ប់េ យសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់គិតថ ពួកគត់ ចេធ្វអី្វីខ្លះកនុងនមជពលរដ្ឋ
មួយរូប ្របសិនេបរី ្ឋ ភិបលមិនបនអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន និងមិនបនេគរពសិទធមិនុស
ទងំេនះេទ។ 

 េដីមបបីញច ប់ករពិភក  អនកស្រមបស្រមួល ចរលឹំកអនកចូលរមួថ ករដឹងអំពីសិទធរិបស់ខ្លួន គឺ
ជជំ នទីមួយ កនុងករករពរខ្លួនពកួគត់។ សូមរលឹំកអនកចូលរមួអំពីេរឿងរបស់ម តមគនធីេន
ឥ ្ឌ  នងិចលនទមទរសិទធពិលរដ្ឋេនសហរដ្ឋ េមរកិ ្រពមទងំរលឹំកថ ទីបំផុត េ្រសច
េទេលី្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសមួយកនុងករទមទរឲយរ ្ឋ ភិបលេគរពសិទធមិនុស ទងំេនះ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
ឯក រស្រមប់ែចកទី១ : េមេរៀនទី៣ 
 

សទិធទិទលួបនករែថទសុំខភព 
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សទិធមិនលេំន នសមរមយ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនសិ

ទធមិនុស
សទិធទិទលួបនករកត់ក្ដេី យយុត្តធិម៌ 
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សិទធកិនុងករបេញចញមិតេ យេសរ ី
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
េសចក្ដីេផ្តើមៃនលទធិ្របជធិបេតយយ 

 
លទធផលទទលួបន៖ 

េ្រកយពីបញច ប់ជំពូកេនះ អនកចូលរមួនងឹបន៖ 

១.   យល់ដឹងថ េហតុអ្វីេយងីមនរ ្ឋ ភិបល 

២.   យល់ដឹងថ លទធិ្របជធិបេតយយែបបតំ ងជអ្វី 

៣.   ដឹងអំពលីកខណៈគន្លះឹៃនលទធ្ិរបជធិបេតយយ 

៤.   យល់ដឹងថ េតីករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ជអ្វ ី

៥.   ដឹងថ េតីគណបក នេយបយជអ្វី និងដឹងថេហតុអ្វីបនជគណបក ទងំេនះមន រៈសំខន់ 

៦.   យល់ដឹងថ សិទធិទទលួបនព័ត៌មន និងសិទធចូិលរមួ ជែផនកមួយយ៉ងសំខន់កនុងលទធិ្របជធិបេតយយ 

៧.   យល់ដងឹអំពេីគលករណ៍្រគប់្រគងភគេ្រចីន និងសិទធភិគតិច 

៨.    ដឹងថ េហតុអ្វីបននីតិរដ្ឋសំខនេ់នកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ 

៩.   ដឹងអំពី ថ ប័នទងំបីរបស់រ ្ឋ ភិបល និងយល់អំពេីគលករណ៍ៃនករែចកអំ ច 

១០. យល់អំពី រៈសំខន់ៃន្របព័នធតុ ករឯក ជយ 

១១. យល់ដងឹអំពតីួនទីរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងសងគម្របជធបិេតយយ 

 

១.  ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តអំពីសងគម 
េនេពលែដលមនុស ្រកមុតូចៗមនករ្រប្រស័យទក់ទងគន  សមជកិមន ក់ៗេនកនុង្រកុម ចចូលរមួ

យ៉ងសកមមកនុងករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តអំពអី្វីែដលពកួគត់េធ្វី និងរេបៀបែដលពួកគត់េធ្វី ។ េនេពលែដល
មិត្តភ័ក្ដមិួយ្រកុមសេ្រមចចិត្តេលងែលបងមួយ េពលេនះពួកគត់ទងំអស់គន ចចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករ
សេ្រមចចិត្តថ េតី្រតូវេលងែលបងអ្វី និងមនបទបញជ អ្វខី្លះស្រមប់េលងែលបងេនះ។ 

េនកនុងសងគមមួយ ដូចជ ្រសុក-ខណ្ឌ  េខត្ត-្រកុង ឬ្របេទសជេដីម មនករសេ្រមចចិត្តជេ្រចីន
ែដល្រតូវេធ្វ ី និងមនមនុស ជេ្រចីន្រប្រស័យទក់ទងគន មវធិីេផ ងៗគន េរៀង ល់ៃថង។ កន់ែតលំបក
េទៗស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រគប់ៗគន កនុងករចូលរមួយ៉ងសកមម្រគប់ករសេ្រមចចិត្តទងំអស់អំពី រេបៀបែដល
្រតូវេរៀបចសំងគមែបប េនះ។ សូមនឹកគិតេមលីថ ្របសិនេបចីបប់ថមនីីមួយៗេនកនុង្របេទសកមពុជ ឬករ
េធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្តទងំអស់អំពទីី្រកងុភនំេពញ ែដល្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតចូលរមួ្រគប់គន េនះ េតី មលំបក
យ៉ង ។ 
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េនកនុងសងគមភគេ្រចនី មនមនុស មួយ្រកុមែដលមនសិទធអិំ ចកនុងករសេ្រមចចិត្តអំពចីបប់ 
េគលនេយបយ និងរេបៀបរបបែដលសងគមដំេណីរករ។ ្រកុមមនុស ែដលមនសិទធិកនុងករេធ្វីេសចក្ដី
សេ្រមចចិត្តទងំេនះេ ថ រ ្ឋ ភបិល។ 

២.  េតើលទធិ្របជធិបេតយយជអ្វី? 
រ ្ឋ ភិបលេនកនុងសងគមេផ ងៗគន េនទូទងំពិភពេ កទទួលបនសិទធអិំ ច មវធិខុីសៗគន  និង

មរយៈ្របព័នធេផ ងៗគន ។ ឆ្លង ម្របវត្តិ ្រស្ត រ ្ឋ ភិបលខ្លះទទួលបនអំ ច នងិេក្ដ មក្ត ប់អំ ច
េនះ េ យេ្របកីម្ល ងំ ឬេ យវធិីអយុត្តិធម៌េផ ងៗេទៀត។ េនកនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ អំ ចនេយបយ 
បនមកពីឆនទៈរបស់្របជពលរដ្ឋ។ សព្វៃថងេនះ វធិី ្រស្តែដលមន្របជ្របិយបផុំតកនុងករផ្ដល់សិទធអិំ ច
ដល់រ ្ឋ ភិបលកនុងករេធ្វីេសចក្ដសីេ្រមចចិត្តអំពីសងគមគ ឺ មរយៈលទធ្ិរបជធបិេតយយែបបតំ ង។ េនកនុង
លទធ្ិរបជធបិេតយយែបបតំ ង ្របជពលរដ្ឋ ចេ្រជីសេរសីតំ ង ្រស្តេ យេសរ ី េដីមបឲីយេធ្វេីសចក្ដី
សេ្រមចចិត្តេលីសងគម ជំនសួពួកគត់។ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធិ ចទទួលបនព័ត៌មន និងមនឱកសកនុងករ
ចូលរមួកនុងករពិភក ជែជកែវកែញកជ ធរណៈអំពបីញ្ហ សំខន់ៗ ។ េទះបីជ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបន
តំ ងេ យរ ្ឋ ភិបលក៏េ យ ក៏សមជកិេនកនុងសងគមទងំអសម់នសិទធកិនុងករចូលរមួ និងមនសិទធកិនុង
ករនិយយអំពីបញ្ហ  និងករសេ្រមចចិត្ត ែដលមនឥទធិពលេលីពួកេគ ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ រ ្ឋ ភបិលមនករទទលួខុសទងំ្រសងុកនុងករសេ្រមចចិត្ត និង

សកមមភពរបស់ខ្លួនចំេពះមុខ្របជពលរដ្ឋ។ េនះមនន័យថ អនកេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្ត្រតូវទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះផលប៉ះពល់ែដលប ្ដ លមកពកីរសេ្រមចចិត្ត និងសកមមភពរបស់ខ្លួន។ ទ្រមងៃ់នករទទួលខុស
្រតូវែដលសំខន់ជងេគេនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយគថឺ ្របសនិេបី ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនមិនសបបយចិត្ត
នឹងករសេ្រមចចិត្តរបស់តំ ងរបស់ពួកគត់េទ េនះ្របជពលរដ្ឋ ចេបះេឆន តទម្ល ក់ពកួេគពីអំ ចេន
េពលេបះេឆន តេលីកេ្រកយ ។  

លកខណៈៃនលទធ្ិរបជធបិេតយយ 

លទធ្ិរបជធិបេតយយពិត គឺមនលកខណៈគន្លឹះមួយចំនួន រមួមនដូចជ៖  

 សិទធចូិលរមួកនុងករេបះេឆន ត និងឈរេឈម ះជេបកខជនេនកនុងករេបះេឆន តេ យេសរ ី និង
យុត្តិធម៌ 

 មនគណបក នេយបយេលីសពីមួយ និងមនសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកីត និងចូលរមួកនុង
គណបក នេយបយទងំេនះ។ 

 មនសិទធទិទលួបនព័ត៌មន និងេបីកេវទិកស្រមប់ករចូលរមួកនុងករពិភក ជែជកែវកែញក
ជ ធរណៈ 

 េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ 

 សិទធមិតភិគតិច 

 នីតិរដ្ឋ និងសទិធិេសមីគន ចំេពះមុខចបប់ 

 ករែបងែចកអំ ច និង្របព័នធតុ ករឯក ជយ និង 

 ្របជពលរដ្ឋ ែដលមនករអប់រលំ្អ សកមម និងមនករទទួលខុស្រតូវ 

ទងំេនះជលកខណៈែដល្រតូវែតមនេនកនុងសងគម េដីមបឲីយសងគមេនះជសងគមែដលអនុវត្តលទធ្ិរបជ
ធិបេតយយពិត្របកដ។ 
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៣.   លទធិ្របជធិបេតយយេនកនងុរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
េ្រកយពីស្រងគ មសុីវលិជេ្រចនីឆន  ំនិងេ្រកយពីមន្របព័នធៃនករ្រគប់្រគង្របេទសជេ្រចីន ែដលមិន

ែមនជលទធ្ិរបជធិបេតយយេនះមក  រដ្ឋធមមនុញញថមីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតវូបនអនុម័ត នងិ្របកសឲយ 
េ្របី្របស់េនឆន ១ំ៩៩៣។ រដ្ឋធមមនុញញេនះបនបេងកតី្របព័នធរ ្ឋ ភិបលថមីមួយេ យេយងេទ មលទធ្ិរបជ
ធិបេតយយែបបតំ ង ករករពរសទិធិបុគគល និងករេគរពចំេពះមត ិ និងជំេនឿេផ ងៗគន ។ ្របព័នធរ ្ឋ ភិ   
បលេនះ ក៏្រតូវបនេគ គ ល់ថជ លទធ្ិរបជធបិេតយយេសរ ីែដរ។ 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ម្រ ៥១៖ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជអនុវត្តនេយបយ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក ។ 

្របជពលរដ្ឋែខមរជមច ស់ សនៃន្របេទសជតិរបស់ខ្លួន។ អំ ចទងំអស់ជរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
្របជពលរដ្ឋេ្របអីំ ចរបស់ខ្លួន មរយៈ រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ជរ ្ឋ ភបិល និង ជ្រមះក្ដ។ី 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
 

េមេរៀនទី១ ៖ េតើលទធិ្របជធិបេតយយជអ្វី? 
 
េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនងឹគតិថ េតមូីលេហតុអ្វបីនជេយងី្រតូវកររ ្ឋ ភបិល នងិគតិអពំវីធិី
ល្អបផុំតកនុងករផ្ដល់សិទធអិំ ចេទរ ្ឋ ភបិល។ ពកួគត់ក៏គតិែដរថ   េត ី"លទធ្ិរបជធបិេតយយ" 
មនន័យយ៉ងដូចេម្ដចចេំពះពកួគត់។ 
 
សមភ រៈ៖ ្រក សផទ ងំធំ នងិហ្វតឺពណ៌។ 
 
វធិី ្រស្ត៖ ករគូររូប ករងរជ្រកុម ករបំផុសគំនិត ករពិភក ្រកុមធំ។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គិតជនទ)ី 

១.   ែណនព័ំត៌មនកនុងែផនកទី១ ១០ 

២.   ករេធ្វ្ីរ ប់ ម និងករពិភក ្រកុមធំ ១៥ 

៣.   ករងរ្រកុម នងិករគូររូប ១៥ 

៤.   ករេឡងីបង្ហ ញអំពីផទ ងំរូបភពអំពីលទធ្ិរបជធបិេតយយ ១៥ 

៥.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ២ី និងទ៣ី ២០ 

៦.   សេងខប ១៥ 

សរបុ៖ ៩០ 
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ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ១ី (សូមេមលីទព័ំរទី៦៧ ដល់ទ៦ី៨) 

ែផនកទ១ី៖  មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖  

 េហតុអ្វបីនជេយងី្រតវូកររ ្ឋ ភិបល 

 រ ្ឋ ភិបលមនសិទធអិំ ចកនុងករេធ្វេីសចក្ដីស្រមចចិត្តអំពីចបប់ នេយបយ និងរេបៀបដំេណីរករ 
សងគម។ 

 

២.  ករេធ្វ្ីរ ប់ ម នងិករពភិក ្រកុមធ ំ

 សូមពនយល់ថ អនកចូលរមួនឹងចបំច់្រតូវករេធ្វីេសចក្ដសីេ្រមចចិត្តមួយចំនួនអំពវីគគបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល ែដលមនឥទធិពលដល់អនកចូលរមួ។ ឧទហរណ៍ អនកចូលរមួ្រតូវេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្ត
ថ េតីអនក នឹងដឹកនកំរងរជ្រកុមេនកនុងសកមមភពបនទ ប់ នងិេត្ីរតូវេ្របរីយៈេពល
ស្រមកបុ៉នម ន។ អនកចូលរមួ្រតូវេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្តអំពីបទបញជ ននថ ្របសិនេបមីនអនក

មន ក់មកយតឺ ឬ្របសនិេបមីនអនក មន ក់មនទូរស័ពទេ ទិ៍េនេពលកំពុងេរៀន េតីគត់្រតូវ
ទទួលេទសែបប ។ 

 សូមពនយល់ថ អនកស្រមបស្រមួលបនសេ្រមចចិត្តថ អនកស្រមបស្រមួលនឹងេធ្វេីសចក្ដសី្រមច
ចិត្ត និងេធ្វីបទបញជ ទងំេនះេ យខ្លួនឯងផទ ល់។ សូមចង្អុលអនកចូលរមួ៤នក់ េហយីនិយយ
ថ ពួកគត់នឹងដឹកនកំរងរ្រកុមេនកនុងសកមមភពបនទ ប់។ សូមនិយយថ រយៈេពលស្រមក
គឺ៥នទី។ សូមពនយល់ថ អនកស្រមបស្រមួលក៏បនសេ្រមចចិត្តែដរថ ្របសិនេបអីនក មក
យតឺ ឬ្របសិនេបទូីរស័ពទេ ទ៍ និងរខំនដល់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល េនះពួកគត់្រតូវបង់្របក់ពិន័យ
ចំនួន១០ដុ ្ល រ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់គិតយ៉ង ចំេពះេរឿងទងំេនះ។ សូមសរួអនកចូលរមួថ េតី
ពួកគត់គិតយ៉ង ចំេពះករសេ្រមចចិត្ត និងរេបៀបៃនករសេ្រមចចិត្តទងំេនះ។ េតដីំេណីរ
ករេនះយុត្តិធម៌េទ? 

 េតអីនកចូលរមួមនគំនិតអ្វីេផ ង    ែដលទក់ទងនឹងរេបៀបកនុងករេធ្វេីសចក្ដសី្រមចចិត្តទងំេនះ  
េទ? េតរីេបៀប  ែដលយុត្តិធម៌ជងេនះ? 

 បនទ ប់ពអីនកចូលរមួមនឱកសកនុងករបេញចញគំនិតរបស់ពួកគត់េហយី សូមពនយល់ថ រេបៀប
ែដលយុត្តិធម៌ជងេនះគឺ ឲយអនក្រគប់គន េបះេឆន តេទេលីចំណុចនីមួយៗ។ វធិី ្រស្តមួយេទៀតគឺ 
ឲយអនក្រគប់គន េ្រជសីេរសីយកតំ ងមន ក់ ឬមួយចំនួន ែដលពកួេគ ចេធ្វេីសចក្ដសី្រមចចិត្ត
ទងំេនះជំនសួពួកគត់បន ដូចជ្រកុមគណៈកមម ធិករ ជេដីម។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់បនដឹងថ ្របេភទៃនវធិី ្រស្តកនុងករសេ្រមចចិត្តទងំេនះ

េ ថអ្វី។ ្របសិនេបគីម ននរ ដឹងេទ សូមពនយល់ថ ទងំេនះគឺជ្របេភទៃនករសេ្រមចចិត្ត
មែបបលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ 

៣.  ករងរ្រកុម និងករគូររបូ 

 សូមពនយល់ថ អនកចូលរមួនឹង្រតូវែចកជ្រកុមតូចៗ។ ្រកុមនីមួយៗនឹងពិភក ថ េតីលទធិ្របជ
ធិបេតយយមនន័យដូចេម្ដចចំេពះពួកគត់។ ្រកុមទងំអស់នឹងទទួលបន្រក សផទ ងំធំ េហយី
ពួកគត់គួរែតសរេសរពកយែដលពួកគត់នឹកេឃញីភ្ល មៗ េនេពលែដលពួកគត់គិតដល់លទធិ
្របជធិបេតយយ ឬគូររូបែដលជតំ ងលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ បនទ ប់មកពួកគត់នឹង្រតូវបន
អេញជ ីញឲយេឡងីបង្ហ ញអនកចូលរមួអំពីលទធផលអពំលីទធ្ិរបជធិបេតយយែដលបនពិភក ។ 

 សូមែចកអនកចូលរមួជ៣ ឬ៤្រកុម រចួឲយ្រក សផទ ងំធំនិងហ្វតឺពណ៌េទ្រកុមនីមួយៗ។ 

៤.  ករេឡងីបង្ហ ញលទធផលអពំលីទធ្ិរបជធបិេតយយរបស់្រកុម 

 សូមអេញជ ីញ្រកុមនីមួយៗឲយេឡងីបង្ហ ញលទធផលរបស់ពួកគត់ េហយីពនយល់ថ េតីពកយេពចន៍ 
និងរូបភពរបស់ពួកគត់តំ ងអ្វី។ បនទ ប់ព្ីរកុមនីមួយៗេឡងីបង្ហ ញេហយី សូមបិទផទ ងំ
ផ ព្វផ យទងំេនះេនជុំវញិបនទប់។  

៥.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ២ី នងិទ៣ី (សូមេមលីទព័ំរទ៦ី៨ ដលទ់៧ី០) 

ែផនកទ២ី នងិទ៣ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 រ ្ឋ ភិបលទទួលបនសិទធអិំ ចកនុងករេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្តចំេពះសងគមេទ មវធិេីផ ងៗគន ។ 
 េនកនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយែបបតំ ង ្របជពលរដ្ឋេ្រជសីេរសីតំ ងេ យេសរេីដីមបេីធ្វីេសចក្ដី

សេ្រមចចិត្តចំេពះសងគមជំនួសពួកេគ។ 
 េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ្របជពលរដ្ឋក៏ ចមនសិទធទិទួលបនព័ត៌មន និងមនឱកសកនុងករ

ចូលរមួកនុងករពិភក  ជែជកែវកែញកអំពបីញ្ហ សខំន់ៗជ ធរណៈែដរ។ 
 េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ រ ្ឋ ភិបលមនករទទួលខុស្រតូវចំេពះ្របជពលរដ្ឋ និង ច្រតូវបន

េបះេឆន តដកេចញពីអំ ច ្របសិនេប្ីរបជពលរដ្ឋមិនសបបយចិត្តជមយួករេធ្វេីសចក្ដសី្រមចចតិ្ត 
និងសកមមភពរបស់ខ្លួន។ 

 លកខណៈគន្លះឹៃនលទធ្ិរបជធិបេតយយ (នឹង្រតូវបនពិភក លម្អិតរហូតដល់ចប់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល) 

 េនឆន ១ំ៩៩៣ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនបេងកីត្របព័នធរ ្ឋ ភបិលថមី េ យេយងេទ
មលទធ្ិរបជធិបេតយយេសរនីិយម។ 
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៦.  សេងខប 

 សូមឲយអនកចូលរមួមន ក់ ឬពីរនក់េរៀប ប់ថ េតីលទធ្ិរបជធបិេតយយែបបតំ ងជអ្វី។ 

 សូមសួរថ េតីអនកចូលរមួទងំអស់គិតយ៉ង អំពី ថ នភពេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េត្ីរបជ
ពលរដ្ឋកមពុជ ចេ្រជសីេរសីតំ ងរបស់ខ្លួន ចមនសិទធទិទលួបនព័ត៌មន និងមនឱកស
ចូលរមួកនុងករពិភក  ជែជកែវកែញកអំពបីញ្ហ សខំន់ៗជ ធរណៈ ដល់ក្រមិត ? សូម
ស្រមបស្រមលួករពភិក ថ េតី្របេទសកមពុជមនលទធ្ិរបជធិបេតយយដល់ក្រមិត ។ 
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យ 
៤.  សទិធិកនងុករចូលរមួេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយតុ្តិធម៌ 

េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ្របជពលរដ្ឋេនកនុងសងគមេ្រជីសេរសីតំ ងរបស់ខ្លួនេ យករេបះ
េឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌។ េនកនុងកំឡុងេពលេបះេឆន ត ្របជពលរដ្ឋមនឱកសសិក ែស្វងយល់អំពី 
ទស នៈនិងតៃម្លរបស់េបកខជនេផ ងៗ គឺអនកែដលចង់េធ្វជីតំ ងពួកគត់េនកនុងរ ្ឋ ភិបល រចួសេ្រមចចិត្ត
េ្រជីសេរសីេបកខជនែដលល្អជងេគេដីមបេីធ្វីជតំ ង និងករពរគំនិត ែដលទក់ទងនឹងអ្វែីដលពួកគត់គិត
ថនឹងេធ្វេីដីមបផីល្របេយជន៍សងគម។ 

្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបែដលមនសិទធេិបះេឆន ត ចេទេបះេឆន តមួយសន្លឹកែដលជសេម្លងមួយ កនុង
ករេបះេឆន តេនះ។ គម នសន្លឹកេឆន តរបស់អនក សំខនជ់ងរបស់អនក េទ មនន័យថសន្លកឹេឆន តទងំ
អស់មនតៃម្ល ឬសំខនដូ់ចគន ។ ្របជពលរដ្ឋេពញវយ័ទងំអស់្រតូវែតមនសិទធចូិលរមួកនុងករេបះេឆន ត។ 
សិទធេិបះេឆន តេនះ ច្រតូវ ម្របមបន ែតកនុងករណីមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវែតបុ៉េ ្ណ ះ ដូចជ េនេពល
ែដលអនក មន ក់មនបញ្ហ សតបិញញ  ឬមនជំងឺផ្លូវចិត្តែដលមិន ចឲយគត់ស្រមចចិត្តេ យសមេហតុផល 
និងឯក ជយេនះបន។ 
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សទិធកិនុងករចូលរមួេបះេឆន ត 

សិទធកិនុងករចូលរមួេបះេឆន តគជឺសិទធយ៉ិងសំខន់របស់្របជពលរដ្ឋមន ក់ៗ ែដល្រតូវបនទទួល
គ ល់េនកនុងេសចក្ដ្ីរបកសជសកល  ស្ដីពីសិទធមិនុស  និងកតិកសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និង 

នេយបយ។ 

សិទធកិនុងករចូលរមួេបះេឆន តរបស់បុរស និង្រស្តីែដលមន យុចប់ពី១៨ឆន េំឡងីេទ ក៏្រតវូបន
ធនេនកនុងម្រ ៣៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដរ។ 

សិទធរិបស់មនុស េពញវយ័កនុងករឈរេឈម ះជេបកខជនឲយ្របជពលរដ្ឋករេបះេឆន តេ្រជសីេរសីេធ្វជី
តំ ងឲយ្របជពលរដ្ឋ ក៏ជសិទធមិនុស ចបំច់មួយ ែដល្រតូវបនធនេ យរដ្ឋធមមនុញញ នងិចបប់អន្តរ
ជតិ 

 

េនេពលែដល្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបមនឱកសបនេបះេឆន តរចួេហយី េបកខជនែដលជប់េឆន តជ
តំ ងនឹងក្ល យេទជែផនកមួយៃនរ ្ឋ ភិបល។ ្របជពលរដ្ឋេបះេឆន តេ្រជីសេរសីរ ្ឋ ភិបលេដីមបេីធ្វអី្វីៗ
ជំនួសពួកគត់។ េនកនុងកំឡុងេពលែដលរ ្ឋ ភិបលេនះកន់អំ ច រ ្ឋ ភិបល្រតូវបេ្រម ី ឬករពរផល
្របេយជន៍របស់្របជពលរដ្ឋ។ 
 

្របសិនេប្ីរបជពលរដ្ឋ មន ក់មិនេពញចិត្តនឹងករសេ្រមចចតិ្ត ឬសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបលេទ 
េពលេនះ ពួកគត់មនសទិធិនិងេសរភីពកនុងករេបះេឆន តេ្រជសីេរសីតំ ងេផ ងៗេទៀត េនេពលករេបះ
េឆន ត ណត្តិេ្រកយ។ េនះគឺជវធិីសខំន់បំផុតេដមីបឲីយរ ្ឋ ភិបលមនគណេនយយភព ឬមនករទទួល
ខុស្រតូវចំេពះ្របជពលរដ្ឋែដលបនេបះេឆន តឲយខ្លួនតំ ងពកួគត់េនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល។ ្របសិនេបីរ ្ឋ
ភិបលេធ្វកីរមិនបនល្អ មនិេគរពពកយសនយ ឬបេងកីតេគលនេយបយែដលមិនល្អដល់្របជពលរដ្ឋេទ 
ដូេចនះរ ្ឋ ភិបលេនះ ចនឹងែលងមនករគ្ំរទពសីំ ក់្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនតេទេទៀតេឡយី។ ករ
េបះេឆន ត ចនេំទរកករផ្ល ស់ប្ដូររ ្ឋ ភិបល។ េនះមនន័យថ គណបក នេយបយេផ ងនឹងឈនះេឆន ត 
េហយីនឹងបេងកីតរ ្ឋ ភិបលមួយថមី។ 

 
 

ដូចេម្ដចែដលេ ថករេបះេឆន តេ យេសរ ីនងិយុត្តធិម៌? 

ករេបះេឆន ត្រតូវែតបំេពញលកខខណ្ឌ ជក់ ក់មួយចំនួន េដីមបឲីយមនន័យ នងិពិតជតំ ងយ៉ង
ពិត្របកដេទ មបំណង្របថន របស់្របជពលរដ្ឋ។ មនេគលករណ៍ែណនអំន្តរជតិ ែដល ក់េចញនូវ
បទ ្ឋ នស្រមប់ករេបះេឆន ត។ មន្របេទសជេ្រចនី រមួទងំ្របេទសកមពុជ បនយល់្រពមជមួយបទ ្ឋ ន 
ទងំអស់េនះ។16

  

                                                 
16

 េសចក្ដី្របកសជសកលស្ដីពីលកខណៈវនិិចឆយ័ចំេពះករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម ៌ែដលបនអនុម័យជឯកចឆនទ េ យ
្រកុម្របឹក សហភពអន្តរសភ េនទី្រកុងប៉រសី េនែខមីន ឆន ១ំ៩៩៤។ 
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 េគលករណ៍ែណនទំងំេនះបន ក់េចញនូវអ្វីែដល្រតូវេធ្វេីដមីបឲីយករេបះេឆន ត្រប្រពតឹ្តេទេ យ

េសរ ីនិងយុត្តិធម៌។ េគលករណ៍ទងំេនះមន៖ 

 ្រគប់គន ្រតូវែត ចេបះេឆន តបន។ 

 ្រគប់គន ្រតូវែត ចេបះេឆន តេ្រជីសេរសីេបកខជន មន ក់េទ មករេ្រជីសេរសីរបស់គត់។ 

 ្រគប់គន ្រតូវែត ចេបះេឆន តេ យសមង ត់។ 

 ្រគប់គន ្រតូវែតមនសិទធទិទួលបនព័ត៌មន្រតឹម្រតវូអំពីគណបក ទងំអស់េដីមបជីួយស្រមួលពួក
គត់កនុងករសេ្រមចចិត្តថ្រតូវេបះេឆន តឲយគណបក មួយ។ 

 

្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតមន រមមណ៍ថ ពួកគត់ ចេបះេឆន តេ យេសរកីនុងករេ្រជីសេរសីអនក មន ក់
ែដលពួកគត់គិតថ ចេធ្វជីតំ ងរបស់ពួកគត់បនល្អបំផុត។ ្របសិនេបីមនករគបសងកត់ ឬករ
គំ មកំែហងឲយេបះេឆន តឲយអនក មន ក់ ឬគណបក នេយបយ មួយ េនះករេបះេឆន តែបបេនះមិន
ែមនជករេបះេឆន តេ យេសរ ីនងិយុត្តិធម៌េទ។ វធិីយ៉ងសំខន់មួយេដីមបេីធ្វីឲយករេបះេឆន តេនះ្រប្រពឹត្ត
េទេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌គ ឺសន្លឹកេឆន ត្រតូវែតជសន្លកឹេឆន តសមង ត ់ ែដលជួយធនបនថ ្របជពលរដ្ឋ
ចចូលរមួេបះេឆន តេ យេសរេីដីមបេី្រជសីេរសីេបកខជន និងគណបក នេយបយែដលពួកគត់េជឿជក់ 

េ យគម នភពភ័យខ្ល ចថ ពួកេគនឹង្រតវូេគ ក់េទស។ 
 
 

េរឿង ៉ វរបស់សីុថន 

សុីថនេទីបែតមន យុ១៨ឆន  ំ េហយីកំពុងែតេទេបះេឆន តថន ក់ជតិ។ េន មផ្លូវេទេបះេឆន ត 
មនបុរសពីរនក់េនកនុងភូមិជមួយគន  ែដលេគដឹងថ ជសមជកិៃនគណបក នេយបយមយួបនបញឈប់
សុីថន។ បុរសទងំពីរនក់េនះបន្របប់សុីថនថ ្របសិនេបសុីីថនមិនេបះេឆន តឲយគណបក នេយបយ
របស់ខ្លួនេទ េនះ្រកុម្រគួ ររបស់សុថីនមុខជនឹងជួបបញ្ហ េនកនុងេពលអនគតជមិនខន។ 
 

សុីថនមន រមមណ៍តក់ស្លុត និងភ័យខ្ល ច េ យ រគត់ធ្ល ប់បនឮថ បុរសពីរនក់េនះ ចេធ្វឲីយ
កររស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋមនភពលបំក។ សីុថនេបះេឆន តឲយគណបក នេយបយរបស់បុរសទងំពីរ
នក់េនះ េហយីទីបំផុតគណបក េនះក៏ឈនះេឆន ត។ 
 

ករេបះេឆន តទងំេនះមិនែមនជករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌េទ រឯីសិទធរិបស់សុីថន្រតវូ
បុរសទងំពីរនក់េនះបំពន។ 
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៥.  គណបក នេយបយ 

េដីមបឲីយ្របជពលរដ្ឋចូលរមួេបះេឆន តេទ មរេបៀបែដលមនន័យ ចទទួលយកបន ដូេចនះពួក
គត់្រតូវែតមនសិទធេិ្រជីសេរសីេបកខជនពិត្របកដែដលគត់ចង់បន។ ជទូេទេបកខជនទងំេនះ គឺជ
សមជិកៃនគណបក នេយបយ ែដលមនគុណតៃម្ល នងិទស នៈេផ ងគន ចំេពះរេបៀបកនុងករេរៀបចំសងគម 
និងរេបៀបកនុងករេធ្វេីសចក្ដសី្រមចចិត្ត។ គណបក នេយបយគឺជ អងគករមួយែដលបេងកីតេឡងីេ យ
មនុស មួយ្រកុមែដលមនគុណតៃម្ល នងិទស នៈដូចគន  ែដលមនេគលបំណងចង់មនអំ ចនេយបយ
េនកនុងរ ្ឋ ភបិល។ ្របសិនេបមីនគណបក នេយបយែតមួយឈរេឈម ះ ដូេចនះ្របជពលរដ្ឋមិនមន
ជេ្រមីសពិត្របកកនុងករេ្រជីសគណបក នេយបយ េនេពលេបះេឆន ត។ 
សទិធកិនុងករបេងកតីសមគម គជឺសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករសេ្រមចចិត្តថ៖ 
 

 ្រតូវបេងកតី ឬចូលរមួជមួយ ថ ប័នករ ឬ្រកុម មួយ។ 
 មិនចូលរមួ ឬមិនគ្ំរទ ថ ប័នករ ឬ្រកុម មួយ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
សិទធេិសរភីពកនុងករបេងកីតសមគមមនន័យថ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធកិនុងករចូលរមួជមួយ្របជ

ពលរដ្ឋដៃទេទៀតែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ និងេគលបំណងដូចគន ។ េនះរមួទងំសិទធកិនុងករបេងកតី ឬចូល
រមួកនុងគណបក នេយបយ មួយ។ សិទធេិនះ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ។ 

 
 

សិទធកិនុងករបេងកតី នងិចូលរមួជមយួគណបក នេយបយ 

សិទធរិបស់ពលរដ្ឋទងំអស់កនុងករបេងកីតសមគម និងគណបក នេយបយ ្រតូវបនធនេ យម្រ ៤២ 
ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

សិទធកិនុងករបេងកីតសមគម ក៏្រតវូបនទទួល គ ល់េ យេសចក្ដ្ីរបកសជសកលស្ដពីីសិទធមិនុស  និង
កតិកសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និងនេយបយែដរ។ 
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េមេរៀនទី២ ៖ ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ 
 

េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនងឹយល់ដងឹថ ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនងិយុត្តធិម៌មនន័យដូចេម្ដច 
នងិយល់ដងឹថ សទិធកិនុងករេបះេឆន ត គជឺសទិធជិមូល ្ឋ នរបស់មនុស ្រគប់របូ។ ពកួគត់នឹង
យល់ដងឹអពំី រៈសំខន់ៃនករេបះេឆន តេ យេសរ ី នងិយុត្តធិម៌ េដមីបេីធ្វឲីយរ ្ឋ ភបិលមនករ
ទទលួខុស្រតូវចេំពះ្របជពលរដ្ឋ។ ពកួគត់ក៏នងឹដងឹែដរថ មនគណបក នេយបយេ្រចនីចូលរមួកនុងករ
េបះេឆន តគជឺ ែផនកមួយយ៉ងសំខន់ៃនដេំណីរករេនះ។ 
 

សមភ រៈ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺពណ៌ ឯក រស្រមប់ែចកទី១ និងទ២ី។ 
 

វធិី ្រស្ត៖ ករសែម្ដងតួ ច់េរឿង ករពភិក ្រកុមធំ ករបំផុសគំនិត។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទី) 

១.   ករសែម្ដងតអួំពីករេបះេឆន ត ២០ 

២.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៤ី ២០ 

៣.   ករពិភក អំពេីរឿង ៉ វរបស់សុីថន ១០ 

៤.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទី៥ ១០ 

៥.   ករបំផុសគំនិតអំពីគណបក នេយបយ ៥ 

៦.   សេងខប ១៥ 

សរបុ៖ ៨០ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
េសចក្ដីែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  ករសែម្ដងតអួពំកីរេបះេឆន ត 

 េសនីសុអំនកចូលរមួ៣នក់សម័្រគចិត្តជួយអនកស្រមបស្រមួលេនកនុងសកមមភពបនទ ប់។ ផ្ដល់េសចក្ដី
ែណនមំួយ ែដលជឯក រស្រមប់ែចកទី១ េទអនកសម័្រគចិត្តមន ក់ៗ។ 

 ទុកេពលឲយអនកសម័្រគចិត្តពីរ ឬបីនទីេដមីបី នេសចក្ដីែណនេំនះេ យ ង ត់ៗ។ េនេពលែដល
ពួកគត់កំពុង ន សូមពនយល់អនកចូលរមួទងំអស់ថ ឥឡូវេនះពួកគត់ទងំអស់គន នឹងមន
ឱកសេបះេឆន តេ្រជសីេរសីមនុស មន ក់កនុងចំេ មអនកសម័្រគចិត្តទងំ៣េនះ។ អនកសម័្រគចិត្ត  
មន ក់ៗមនគំនិតខុសៗគន អំពបីញ្ហ ែដលបងកផលប៉ះពល់ដល់្រកមុ រឯីអនកសម័្រគចិត្តមន ក់ៗនឹង
ពនយល់អនកចូលរមួអំពគីំនតិរបស់ពួកគត់ មុនេពលពួកគត់េបះេឆន ត។ 

 សុឲំយអនកសម័្រគចិត្តមន ក់ៗបង្ហ ញ អនកចូលរមួទងំអស់េនកនុងថន ក់អំពីគំនិតែដលជបញ្ហ របស់
ពួកគត់ (េ្របេីសចក្ដែីណនែំដលអនកស្រមបស្រមលួឲយគត់)។ 

 បនទ ប់ពអីនកសម័្រគចិត្តមន ក់ៗបនបង្ហ ញអំពគីំនិតរបស់ពួកគត់េហយី សូមឲយអនកចូលរមួេលីកៃដ
្របសិនេបពីួកគត់េបះេឆន តឲយអនកសម័្រគចិត្តទី១។ សូមកត់្រ ចំនួនអនកចូលរមួែដលបនេលីក
ៃដ។ សូមេធ្វដូីចគន ចំេពះអនកសម័្រគចិត្តទី២ និងទ៣ី។ រចួ្របកសលទធផល។ 

 សូមពនយល់ថ អនកចូលរមួទងំអស់្រតវូបនសុំឲយេលីកៃដដូេចនះ េដីមបឲីយ្រគប់គន ដឹងថ ពកួគត់
េបះេឆន តឲយអនក ។ េតពីួកគត់គតិយ៉ង ែដរចំេពះេរឿងេនះ? េតពីួកគត់គិតថមន
សមព ធេទកនុងករេបះេឆន ត មរេបៀបែដលជគំនិតរបស់អនកដៃទ? 

 បនទ ប់មក សូមពនយល់ថ ពួកគត់នឹងមនឱកសកនុងករេបះេឆន តម្ដងេទៀត បុ៉ែន្តេលីកេនះពួក
គត់នឹងសរេសរេឈម ះអនកែដលគត់ចង់េបះេឆន តឲយ េដីមបមីិនឲយមនអនក ដឹង េហយីអនក
ស្រមបស្រមលួនឹង្របមូលសន្លឹកេឆន ត។ សូម្របប់អនកចូលរមួថ អនកស្រមបស្រមួលចង់ឲយពួក
គត់េបះេឆន តឲយអនកសម័្រគចិត្តទី១ េ យ រែតអនកស្រមបស្រមួលគិតថ គត់មនគនំិតល្អ
ជងេគ។ ្របសិនេបី ពួកគត់មិនេបះេឆន តឲយអនកសម័្រគចិត្តទី១េទ េនះពួកគត់្របែហលជនឹង
មិនទទួលបនវញិញ បនប្រតេនចុងបញច ប់ៃនវគគេនះេទ។ 

 ទុកេពលឲយអនកចូលរមួសរេសរសន្លឹកេឆន តរបស់ពួកគត់ េហយី្របមូលសន្លឹកេឆន តទងំេនះ។ 
សូម ប់សន្លកឹេឆន ត េហយី្របកសលទធផល។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់មន រមមណ៍យ៉ង  េនេពលែដលអនកស្រមបស្រមលួបងខំ
ឲយពួកគត់េបះេឆន តឲយអនកសម័្រគចិត្តទី១។ េតីពួកគត់បនេបះេឆន តឲយអនកសម័្រគចិត្តទី១ ម
សមព ធេនះែមនេទ? េហតុអ្វីបនជពកួគត់េបះ ម ឬមិនេបះ មសមព ធេនះ? 
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២.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៤ី (សូមេមលីទព័ំរទី៧៥ ដល់ទ៧ី៧) 

ែផនកទ៤ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ្របជជនេ្រជសីេរសីតំ ងរបស់ពួកគត់ មរយៈករេបះេឆន តេ យ
េសរ ីនិងយុត្តិធម៌។ 

 េនកនុងកំឡុងេពលៃនដំេណីរករៃនករេបះេឆន ត ្របជពលរដ្ឋមនឱកសកនុងករសិក ែស្វងយល់
អំពទីស នៈ និងគុណតៃម្លរបស់េបកខជនេផ ងៗ រចួបនទ ប់មកពួកគត់នឹងសេ្រមចចិត្តថ េតីេបកខជន
មួយ ែដល ចេធ្វជីតំ ងេទ មគំនិត ឬេយបល់របស់ពួកគត់បនល្អបំផុត។ 

 មនុស េពញវយ័ទងំអស់ (្របជពលរដ្ឋែដលមន យុ ចេបះេឆន តបន េន្របេទសកមពុជ គឺ
យុ១៨ឆន )ំ មនសិទធិេបះេឆន ត េលីកែលងែតមនមូលេហតុ មួយសមរមយ។ 

 សន្លឹកេឆន តទងំអស់មនតៃម្លេសមីៗគន ។ 

 មនុស េពញវយ័ទងំអស់ក៏មនសិទធកិនុងករឈរេឈម ះជេបកខជនេនកនុងករេបះេឆន តែដរ។ 

 េបកខជនែដលឈនះេឆន តនឹងក្ល យជតំ ងរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងរ ្ឋ ភិបល 

 រ ្ឋ ភិបល្រតូវបនេបះេឆន តឲយេធ្វកីរជនំួស្របជពលរដ្ឋ េហយីេនកនុងកំឡុងេពលកន់តំែណងេនះ 
រ ្ឋ ភិបល្រតូវគួរែតតំ ងឲយផល្របេយជន៍្របជពលរដ្ឋ។ 

 ្របសិនេបី ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចនីមិនឯកភព ឬមិនេពញចិត្តនឹងករសេ្រមចចិត្ត និងសកមមភព
ករងររបស់រ ្ឋ ភិបលេទ  េពលេនះ្របជពលរដ្ឋ ចេបះេឆន តទម្ល ក់រ ្ឋ ភិបលេនះេចញពី
អំ ចេនេពលេបះេឆន តេលីកេ្រកយ។ 

 ករេបះេឆន ត្រតូវែតជករេបះេឆន តេ យសមង ត់ នងិមិន្រតូវមនករេកៀបសងកត់ ឬ ក់សមព ធេលី
្របជពលរដ្ឋឲយេបះេឆន តឲយជន មន ក់ ឬគណបក នេយបយ មួយេឡយី។ 

 

៣.  ករពភិក អពំេីរឿង ៉ វរបស់សីុថន 

 សូមែចកឯក រស្រមប់ែចកទី២អំពីេរឿង ៉ វរបស់សុថីន េហយីេសនីសុឲំយអនកចូលរមួ នឲយឮ  

ខ្ល ងំៗ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់គិតយ៉ង ចំេពះេរឿង ៉ វេនះ។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួពនយល់ថ េហតុអ្វីបនជសទិធកិនុងករេបះេឆន តរបស់សុីថន្រតូវេគបំពន និង
ថេហតុអ្វីបនជករេបះេឆន តេនះមិនែមនជករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌។ 

 សូមសួរពួកគត់ថ េតីពួកគត់ធ្ល ប់បនឮេរឿង ៉ វ្រសេដៀងគន េនះជក់ែស្ដងេន្របេទសកមពុជ ឬ
្របេទស េផ ងេនេលីពិភពេ កែដរឬេទ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
៤.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៥ី (សូមេមលីទព័ំរទី៧៨ ដល់ទ៧ី៩) 

ែផនកទ៥ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 េដីមបឲីយ្របជពលរដ្ឋេបះេឆន តេទ មរេបៀបមួយែដលមនន័យេនះ គឺ្រតូវមនជេ្រមីសពិត្របកដ
ចំេពះេបកខជន ែដលពួកេគចង់បន។ 

 គណបក នេយបយ គឺជ ថ ប័នករែដលបេងកតីេឡងីេ យមនុស មួយ្រកុមែដលមនគុណតៃម្ល 
និងទស នៈដូចគន  នងិមនេគលបំណងចង់មនអំ ចនេយបយេនកនុងរ ្ឋ ភិបល។ 

 សិទធកិនុងករបេងកីតសមគម រមួទងំសិទធសិ្រមប់្របជពលរដ្ឋកនុងករបេងកីត និងចូលរមួជមួយគណ
បក នេយបយ មួយ។ 

 សិទធេិនះ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងចបប់អន្តរជតិ។ 

 

៥.   ករបផុំសគំនិតអពំគីណបក នេយបយ 

 សួរអនកចូលរមួេមលីថ េតីពួកគត់ ចនឹករកេឈម ះគណបក នេយបយេនកនុង្របេទសកមពុជ
បនេទ។ 

 បនទ ប់ពអីនកចូលរមួបននឹករកេឈម ះគណបក នេយបយមួយចំនួនេហយី សូមអនកស្រមប
ស្រមួលបែនថមេឈម ះែដលពួកគត់មិនទន់រកេឃញី។ គណបក នេយបយទងំេនះរមួមន៖ 

 គណបក ្របជជនកមពុជ 

 គណបក សមរង  ី

 គណបក ហ៊្វុនសុីនបុិច 

 គណបក នេ ត្ដមរណឫទធិ 

 គណបក សទិធិមនុស  

 គណបក សមព័នធ្របជធិបេតយយ 

៦. សេងខប 

 សុឲំយអនកចូលរមួមន ក់ ឬពីរនក់េរៀប ប់អំពកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌។ 

 សុឲំយអនកចូលរមួមន ក់ពនយល់ថ េតីគណបក នេយបយជអ្វី និងពនយល់ថ េហតុអ្វបីនជ ជ
ករសំខន់ ែដល្រតូវមនគណបក នេយបយេ្រចនីចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត។ 

 សួរពួកគត់ថ េតីពួកគត់យល់យ៉ង ចំេពះ ថ នភពេន្របេទសកមពុជ។ េតី្របជពលរដ្ឋ
កមពុជ ចចូលរមួកនុងករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ដល់ក្រមិត ? 
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ឯក រស្រមប់ែចកទី១ : េមេរៀនទី២ 
 

េសចក្ដែីណនសំ្រមប់អនកសម្័រគចិត្តទ១ី៖ 

អនកចូលរមួទងំអស់នឹងសេ្រមចចិត្តថ េតីអនក មន ក់កនុងចំេ មអនកសម័្រគចិត្តប ី ែដលពកួ
គត្់រតូវេបះេឆន តេ្រជីសេរសីឲយេធ្វជីតំ ងពកួគតទ់ងំអស់គន ។ មុនេពលែដលមន ក់ៗ មនឱកស 
ចូលរមួេបះេឆន ត អនកសម័្រគចិត្តមនេពលកនុងករពនយល់អំពីគំនិតរបស់ខ្លួនេលីបញ្ហ មយួចំនួនែដល
ចជះឥទធិពលដល់ពួកគត់។ អនកគរួពនយល់អនកចូលរមួទងំអស់ថ ្របសិនេបីេបះេឆន តឲយអនក 

េនះអនកនឹងេធ្វីដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១.  អនកនឹងអនុញញ តឲយស្រមកែត៥នទីប៉ុេ ្ណ ះ េ្រពះថ េធ្វីរេបៀបេនះ វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល
នឹង ចឆបច់ប់មុនេពលកំណត ់េដីមបឲីយអនកទងំអស់គន ចឆបប់នេទផទះែដរ។ 

២.  ទណ្ឌ កមមចំេពះអនកែដលមកយតឺ ឬនិយយទូរស័ពទេនកំពុងេរៀន គឺ្រតូវពិនយ័១០$ 
េ្រពះអនកគិតថ ករេធ្វីដូេចនះនឹងេធ្វីឲយ្របកដថ គម នអនក នឹងបំពនបទបញជ ទងំ
េនះេឡយី។ 

សូមសំុឲយអនកចូលរមួទងំអស់េបះេឆន តឲយអនក 
 

េសចក្ដែីណនសំ្រមប់អនកសម្័រគចិត្តទ២ី៖ 

អនកចូលរមួទងំអស់នឹងសេ្រមចចិត្តថ េតីអនក មន កក់នុងចំេ មអនកសម័្រគចិត្តប ី ែដលពកួ
គត្់រតូវេ្រជសីេរសីឲយេធ្វជីតំ ងពកួគតទ់ងំអស់គន ។ មុនេពលែដលមន ក់ៗ មនឱកសចូលរមួ
េបះេឆន ត អនកសម័្រគចិត្តមនេពលកនុងករពនយល់អំពីគំនិតរបស់ខ្លួនេលីបញ្ហ មយួចំនួន ែដល ចជះ
ឥទធិពលដល់ពកួគត។់ អនកគរួពនយល់អនកចូលរមួទងំអស់គន ថ ្របសិនេបី េបះេឆន តឲយអនក េនះអនក
នឹងេធ្វីដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១. អនកនឹងអនុញញ តឲយស្រមកដល់េទ៣០នទី េ យ រករេធ្វីដូេចនះអនកចូលរមួនឹងមន
រមមណ៍ធូរ្រ លេហយីនឹង ចយកចិត្តទុក កខ់្ល ងំកនុងករេរៀនសូ្រតកនុងេម៉ងបនទ ប់ 

២. គម នករ កទ់ណ្ឌ កមមចំេពះអនកែដលមកយតឺ ឬអនកែដលនិយយទូរស័ពទេនេពលកំពុង
េរៀនេទ េ្រពះអនកេជឿជកថ់ អនកចូលរមួទងំអស់គន នឹងេធ្វីេរឿងែដល្រតឹម្រតូវេ យមិន
ឲយមនករ កទ់ណ្ឌ កមមេទ។ 

សូមសំុឲយអនកចូលរមួទងំអស់េបះេឆន តឲយអនក 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
េសចក្ដែីណនសំ្រមប់អនកសម្័រគចិត្តទ៣ី : 

អនកចូលរមួទងំអស់នឹងសេ្រមចចិត្តថ េតីអនក មន កេ់នកនុងចំេ មអនកសម័្រគចិត្តបី ែដល
ពកួគត្់រតូវេបះេឆន តេ្រជីសេរសីឲយេធ្វីជតំ ងពកួគតទ់ងំអស់គន ។ មុនេពលមន ក់ៗ មនឱកស
គន េបះេឆន ត អនកសម័្រគចិត្តមនេពលកនុងករពនយល់អំពីគំនិតរបស់ខ្លួនេលីបញ្ហ មយួចំននួែដល ច
ជះឥទធិពលដល់ពកួគត។់ អនកគរួពនយល់អនកចូលរមួទងំអស់គន ថ ្របសិនេបីពកួគតេ់បះេឆន តឲយ
អនក េនះអនកនឹងេធ្វីដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១. អនកនឹងអនុញញ តឲយស្រមក១៥នទី េ្រពះរយៈ១៥នទីេនះែវង្រគប្់រគន់េដីមបពិី    
កេហ្វ និងករចូលបនទបទឹ់ក។ 

២. ទណ្ឌ កមមចំេពះអនកែដលមកយតឺ ឬនិយយទូរស័ពទេនេពលកំពុងេរៀនគឺ្រតូវពិនយ័ឲយ
េ្រចៀង ឬ េំនចំេពះមុខអនកចូលរមួទងំអស់គន មុននឹងចបេ់ផ្ដីមេមេរៀនេម៉ងបនទ ប់។ េធ្វី
យ៉ងេនះ ចនឲំយអនកចូលរមួទងំអស់គន សបបយ ប៉ុែន្ត ក៏ ចេធ្វឲីយមនភព ម៉ស់
ដល់មនុស ខ្លះេដីមបឲីយពកួគតេ់ធ្វីអ្វីែដល្រតឹម្រតូវ។ 

សូមសំុឲយអនកចូលរមួទងំអស់េបះេឆន តឲយអនក 
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ឯក រស្រមប់ែចកទី២ : េមេរៀនទី២ 
 

េរឿង ៉ វរបស់សីុថន 

សុីថនេទីបែតមន យុ១៨ឆន  ំ េហយីកំពុងែតេធ្វីដំេណីរេទេបះេឆន តថន កជ់តិ។ េន មផ្លូវ
េទេបះេឆន ត មនបុរសពីរនកេ់នកនុងភូមិជមយួគន  ែដលេគដឹងថ ជសមជិកៃនគណបក
នេយបយមយួបនបញឈប់សុថីន រចួ្របបសីុ់ថនថ ្របសិនេបីសីុថនមិនេបះេឆន តឲយគណបក
នេយបយរបស់ខ្លួនេទ េនះ្រកុម្រគួ ររបស់សីុថនមុខជនឹងជបួបញ្ហ េនកនុងេពលអនគតជមិន
ខន។ 
 

សុីថនមន រមមណ៍ភយ័ខ្ល ចេ យករគំ មកំែហង េ្រពះគតធ់្ល បឮ់ថ បុរសពីរនកេ់នះ
ចេធ្វីឲយកររសេ់នរបស់្របជពលរដ្ឋមនភពលំបក។ សីុថនេបះេឆន តឲយគណបក នេយបយ

េនះ េហយីទីបំផុតគណបក េនះកឈ៏នះេឆន ត។ 
 

ករេបះេឆន តទងំេនះមិនែមនជករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធមេ៌ទ េហយីសិទធិេបះ
េឆន តរបស់សុីថន្រតូវបុរសទងំពីរនកេ់នះរេំ ភបំពន។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
៦. ព័ត៌មន និងករចូលរមួ 
 សិទធទិទួលបនព័ត៌មនអំពបីញ្ហ សងគម និងបញ្ហ ធរណៈគឺជ ែផនកមួយយ៉ងសំខន់េនកនុងលទធិ
្របជធិបេតយយ។ េយងីទងំអស់គន ្រតូវករព័ត៌មនអំពបីញ្ហ មួយចំនួន រូមទងំព័ត៌មនអំពីគណបក
នេយបយជេដីម េដមីបឲីយ្របជពលរដ្ឋ ចសេ្រមចចិត្តែដលមនន័យ្រគប់្រគន់ថ ពួកគត់្រតូវេបះេឆន ត
ឲយអនក ។ េយងីក៏្រតូវករព័ត៌មន េដីមបឲីយេយងី ចចូលរមួយ៉ងេពញេលញកនុងដំេណីរករអភិវឌ ន៍
សងគម មវធិេីផ ងៗេទៀតែដរ។ 

 ្របភពព័ត៌មនមួយកនុងចំេ ម្របភពព័ត៌មនសំខន់ៗអំពីបញ្ហ ធរណៈគឺ មរយៈ្របព័នធផ ព្វ
ផ យ។ ្របព័នធផ ព្វផ យននមនដូចជ វទិយុ កែសត នងិទូរទស ន៍។ ្របព័នធផ ព្វផ យេសរ ីនិងឯក ជយ
ែដលអនកកែសត និងអនកដៃទេទៀត ចចុះផ យព័ត៌មន គំនិត និងករយល់េឃញីេ យគម នករភ័យខ្ល ច
គឺជែផនកមួយយ៉ងសំខន់េនកនុងសងគមែដលកន់លទធ្ិរបជធិបេតយយពិត្របកដ។ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវមនេសរ ី
ភពកនុងករបេញចញទស នៈរបស់គត់ រមួទងំ មតសិំខន់ៗ ែដលនិយយរះិគន់រ ្ឋ ភិបលផង។ ្របភព
ព័ត៌មនយ៉ងសំខនម់ួយេទៀតគឺ មរយៈេវទិក ធរណៈអំពីបញ្ហ េផ ងៗ។ ឧទហរណ៍៖ រ ្ឋ ភិបល ឬ
ថ ប័ន មួយ ចេរៀបចេំវទិក ធរណៈអំពសីិទធកិមមករ ែដល្របជពលរដ្ឋ ចចូលរមួ និងពិភក អំព ី

ទស នៈ នងិផ្ដល់បទពិេ ធន៍របស់ពួកគត់។ 
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េសរភីពកនុងករបេញចញមត ិ

សទិធកិនុងករបេញចញមតេិ យេសរ ីមន២ែផនកធំៗគឺ៖ 

១. សិទធទិទលួបនព័ត៌មននិងគំនិត 

២. សិទធផិ ព្វផ យព័ត៌មន គំនិត និងមតជិ ធរណៈ 

ករបេញចញមតិ ចមនទ្រមង់េផ ងៗគន ជេ្រចីន ែដលរមួមន ករសរេសរ ករែថ្លងសុនទរកថ 
្របព័នធផ ព្វផ យ និងករេ្របសីញញ ។ 

េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ មន រៈសំខន់ ស់េដីមបឲីយសងគម្របជធិបេតយយមួយ ដំេណីរករ
េទេ យយុត្តិធម៌ និង្រតមឹ្រតវូ។ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវែត ចនិយយអំពីអ្វីែដលពកួគត់គិត និងេជឿ េ យគម ន
ករភ័យខ្ល ចថ ពួកគត់នឹង្រតូវេគ ក់ទណ្ឌ កមមេឡយី េទះបីជ អនកេផ ង ឬរ ្ឋ ភិបលមិនគិត ឬេជឿដូច
ពួកគត់ក៏េ យ។ េនះក៏មនន័យថ អនកកែសតក៏្រតូវមនេសរភីពកនុងករ យករណ៍ករពិតអំពី
្រពឹត្តិករណ៍េផ ងៗែដរ។ លទធិ្របជធិបេតយយអនុញញ តឲយ្របព័នធផ ព្វផ យ ដំេណីរកររបស់ខ្លួន កនុងករ
្របមូល និង យករណ៍ព័ត៌មន និងដណឹំងអ្វីមួយ េ យគម នករភ័យខ្ល ច ឬករអនុេ្រគះពីរ ្ឋ ភិបល ឬ
អនកមនឥទធិពលេផ ងៗេទៀតេឡយី។ 

សិទធរិបស់ពលរដ្ឋ្រគប់រូបកនុងករបេញចញមតិេ យេសរ ី ្រតូវបនធនេ យម្រ ៤១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

សិទធកិនុងករបេញចញមតេិនះ ក៏្រតូវបនទទលួ គ ល់េ យេសចក្ដ្ីរបកសជសកលស្ដពីីសិទធមិនុស  
និងកតិកសញញ អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និងនេយបយែដរ។ 

េនេពលែដល្របជពលរដ្ឋ ចទទលួបនព័ត៌មនែដលរមួទងំមតរិបស់អនកដៃទអំពបីញ្ហ ធណៈ 
និងបញ្ហ នេយបយផងេនះ ដូេចនះពួកគត់ ចេ្របព័ីត៌មនទងំេនះេដីមបបីេងកីតបនជគំនិតរបស់គត់  
ផទ ល់។ េពលេនះ ពួកគត់មនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ជេ្រសចកនុងករេបះេឆន តឲយគណបក នេយបយ
មួយ ្រពមទងំេ្រតៀមខ្លួនជេ្រសចេដមីបចូីលរមួកនុងករពិភក ជ ធរណៈ និងកនុងករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមច
ចិត្តកនុងចេន្ល ះេពលករេបះេឆន តពី ណត្តិមួយេទ ណត្តិមួយ។ 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ម្រ ៣៥ :  
 ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនសិទធចូិលរមួយ៉ងសកមមកនុងជីវភពនេយបយ េសដ្ឋកចិច សងគម
កិចច និងវបបធម៌របស់្របេទសជតិ។  
 េសចក្ដេីសនីទងំ យរបស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនទទួលករពិនិតយ និងេ ះ្រ យយ៉ងហមត់ចត់ពី 
ថ ប័នកររដ្ឋ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
លទធ្ិរបជធបិេតយយមិនែមនមន្រតឹមែតករេបះេឆន តេនះេទ ក៏្រតូវែតមនករចូលរមួយ៉ងសកមម

េនកនុងករេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្តជ ធរណៈែដរ។ េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយមនេវទិកេផ ងៗគន ជ
េ្រចីនេដីមបឲី្របជពលរដ្ឋចូលរមួ។ េវទកិទងំេនះមនដូចជ ករសរេសរលិខិតេផញេីទតំ ងរ ្ឋ ភិបល  
ឬេទជួបពិភក ជមួយតំ ងរ ្ឋ ភបិល ករ្របជុសំហគមន៍ ករសរេសរសំបុ្រតេដមីបចុីះផ យេនកនុង
កែសត ឬផ យ មវទិយុ និងករេរៀបច ំ និងចូលរមួកនុងករេធ្វបីតុកមមអហងិ ជ ធរណៈអំពបីញ្ហ  
មួយ។ ទងំអស់េនះគឺជែផនកសំខន់ៗេនកនុងដំេណីរករៃនលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ 
 

សទិធកិនុងករ្របមូលផ្តុ ំ

សិទធកិនុងករ្របមូលផ្ដុជំួបជុំមនន័យថ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធកិនុងករជួបជុំគន េ យសន្តវិធិ ី េ យមិន
មនអនកដៃទបញឈប់ពួកគត់េឡយី។ េនះមនន័យថ រ ្ឋ ភិបលមិន្រតវូបញឈប់្របជពលរដ្ឋពីករជួបជំុគន
េ យសន្តវិធិេីដីមបពីិភក ពីទស នៈ និងគនំិតរបស់ពួកគត់េឡយី។ 

សិទធរិបស់ពលរដ្ឋ្រគប់រូបកនុងករ្របមូលផ្ដុ ំ ្រតូវបនធនេ យម្រ ៤១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ នងិសិទធកិនុងករេធ្វីបតុកមមអហងិ ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យម្រ ៣៧។ 

សិទធកិនុងករ ជបួជុំក៏្រតូវបនទទលួ គ ល់េនកនុងេសចក្ដ្ីរបកសជសកលស្ដពីីសិទធមិនុស  និងកតិក
សញញ អន្តរជតិស្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និងនេយបយែដរ។ 
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េមេរៀនទី៣ ៖ ព័ត៌មន និងករចូលរមួ 
 

េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនងឹយល់ដងឹថ ករទទលួបនព័ត៌មន នងិករចូលរមួចែំណកេនកនុង
ករពភិក ជែជកែវកែញកជ ធរណៈគជឺ ែផនកយ៉ងសខំន់ៃនលទធ្ិរបជធបិេតយយ។ ពកួេគ
នងឹយល់អពំី រៈសំខន់ៃន េសរភីព នងិឯក ជយភពៃន្របព័នធផ ព្វផ យ ្រពមទងំដងឹអំពី
្របេភទៃនេវទកិេផ ងៗេទៀតេដមីបទីទលួព័ត៌មន នងិចូលរមួកនុងកចិចករ ធរណៈ។ 
 

សមភ រៈ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺពណ៌ ឯក រស្រមប់ែចកទី១។ 
 

វធិី ្រស្ត : ករងរជ្រកមុ ករសែម្ដងតួ ករពិភក ។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទី) 

១.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទី៦ ២០ 

២.   ករងរជ្រកុម នងិករេ្រតៀម ២០ 

៣.   ករសែម្ដងតួជ្រកុម ២០ 

៤.   សេងខប ២០ 

សរបុ៖ ៨០ 
 
 



 

ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ      91    

េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៦ី (សូមេមលីទព័ំរទី៨៧ ដល់ទ៨ី៩) 

ែផនកទ៦ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹង៖ 

 ថ សិទធិទទលួបនព័ត៌មនអំពបីញ្ហ សងគម និងបញ្ហ ធរណៈគឺជ ែផនកមួយយ៉ងសំខន់េនកនុង
លទធ្ិរបជធិបេតយយ។ 

 ថ ្របព័នធផ ព្វផ យេសរ ីនិងឯក ជយែដលអនក រព័ត៌មន និងអនកដៃទេទៀត ចចុះផ យ ព័ត៌មន 
គំនិត និងមតិេ យគម នករភ័យខ្ល ចគឺជ ែផនកយ៉ងសំខនៃ់នលទធិ្របជធិបេតយយ។ 

 អំព ីអតថន័យៃនសិទធកិនុងករបេញចញមតេិ យេសរ។ី 

 ថ ្របជពលរដ្ឋេនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ្រតូវែត ចនិយយអំពីអ្វីែដលពកួគត់គិត ឬេជឿេ យ
គម នករភ័យខ្ល ចថ ពួកគត់នឹង្រតូវេគ ក់េទស េទះបីជអនកដៃទ ឬរ ្ឋ ភិបលមិនគតិ ឬេជឿដូច
ពួកគត់ក៏េ យ។ 

 ថ េនកនុងលទធិ្របជធិបេតយយ ្រតូវែតមនេវទិកេផ ងៗមួយចំនួនេដីមបឲីយមនករចូលរមួពីសំ ក់
្របជពលរដ្ឋ បែនថមពេីលីករេបះេឆន ត។ 

 អតថន័យៃនសទិធិកនុងករ្របមូលផ្ដុ ំ 

 

២.  ករងរជ្រកុម នងិករេ្រតៀម 

 សូមពនយល់ថ អនកចូលរមួនឹង្រតូវែបងែចកជ៣្រកមុ េហយី្រកុមនីមួយៗនឹងទទលួបនេសចក្ដី
ែណនេំដីមបេី្រតៀមស្រមប់ករសែម្ដងតួ។ ករសែម្ដងតនួីមួយៗនឹងេធ្វីអំព្ីរបេភទៃនករចូលរមួ
េផ ងៗគន  អំពបីញ្ហ ធរណៈយ៉ងសខំន់មួយ ែដល ចជះឥទធិពលដល់ពកួគត់ដូចជ៖ ៃថ្ល
បង់ កលវទិយល័យ (សូមេមលីឯក រស្រមប់ែចកទី១)។ 

 សូមពនយល់ថ ្រកុមមនេពល២០នទីស្រមប់ករពិភក េយបល់របស់ពួកគត់អំពបីញ្ហ េនះ 
ស្រមប់េ្រតៀមករសែម្ដងតួ។ ករសែម្ដងតមួិនគួរេលីសពី៥នទីេទ។ 

 សូមែបងែចកអនកចូលរមួជ៣្រកុម េហយីឲយេសចក្ដែីណនេំនកនុងឯក រស្រមប់ែចកទី១េទ
្រកុម នីមួយៗ។ 

 សូមអនកស្រមបស្រមួល្រតវូ្របកដថ ្រកុមទងំអស់យល់អំពកីិចចករែដល្រកុម្រតូវេធ្វ ី នងិសូម
រលំឹកពួកគត់ េនេពលែដលសល់េពលពីរឬបីនទីស្រមប់ករេ្រតៀមេនះ។ 
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៣.  ករសែម្ដងតជួ្រកុម 

 សូមអេញជ ីញ្រកុមនីមួយៗេដីមបេីឡងីសែម្ដងតួ។ បនទ ប់ព្ីរកុមនីមួយសែម្ដងចប់ សូមសួរថ េតី
មនអនក មនសំណួរ ឬមតអិ្វីេទ។ 

៤.  សេងខប : 

 សុអំនកចូលរមួមន ក់ ឬពីរនក់េដីមបេីឡងីេរៀប ប់ថ េហតុអ្វីបនជសិទធទិទួលបនព័ត៌មន មន
រៈសំខន់េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ 

 បនទ ប់មកសូមសរួថ េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ េហតុអ្វបីនជករចូលរមួរ ង ណត្តិមួយេទ
ណត្តិមួយកនុងករេបះេឆន ត មន រៈសំខន់យ៉ងេនះ។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួមន ក់ នអតថបទេនកនុងឯក រស្រមប់ែចកទី២ ែដលអតថបទរបស់កែសត
ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ េចញផ យេនៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១០។ 

 សូមសួរថ េតីអនកចូលរមួគិតយ៉ង ចំេពះេរឿង ៉ វេនះ។ 

 េតសីិទធមិនុស ខ្លះែដល្រតូវេគរេំ ភបំពន? 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
ឯក រស្រមប់ែចកទី១ : េមេរៀនទី៣ 
 

េសចក្ដែីណនសំ្រមប់្រកុមទ១ី៖ 

រ ្ឋ ភិបលកំពុងពិភក ែវកែញកអំពីបញ្ហ ៃនករបងៃ់ថ្លេរៀនេន កលវទិយល័យ។ េ យ
រសិស នុសិស ែដលេទីបបន្របឡងបញច ប់ថន កម់ធយមសិក ទុទិយភូម ិ គម នលទធភពចូលេរៀន

េន កលវទិយល័យ ដូេចនះរ ្ឋ ភិបលកំពុងពិភក េដីមបរីកវធីិបញចុ ះៃថ្លសិក េន កលវទិយល័យ 
ែដលេធ្វីដូេចនះគឺេដីមបឲីយេកមងជំនន់េ្រកយ ចទទួលបនករអបរ់្ំរបេសីរជងមុន េនះជវធីិែដល 
យូរៗេទ នឲំយ្របេទសមនកររកីចេ្រមីនរុងេរឿង។ 

មនគណបក នេយបយមយួ    បនឲយេយបល់អំពីែផនករមួយ ែដល ចអនុវត្តបនេន
កនុង្របេទសដៃទ។ និស តិទងំ យែដលគម នលទធភពកនុងករបង់ៃថ្លសិក េន កលវទិយល័យ 
ចខចី្របកពី់រ ្ឋ ភិបល េហយីសងរ ្ឋ ភិបលវញិជដំ កក់លៗ េនេពលែដលេគចប់េផ្ដីមមន

ករងរេធ្វី និងមន្របកចំ់ណូល។ គណបក នេយបយែដលកំពុងកនអ់ំ ចមនករបរមភ និង
មិនគ្ំរទគំនិតមយួេនះេទ េ្រពះថ ែផនករេនះនឹងេធ្វីឲយរ ្ឋ ភិបល្រតូវចំ យេ្រចីន។ 

 ្រកុមនិស តិអនកបនសេ្រមចចិត្តជួបជំុេដីមបពិីភក ថ គួរគ្ំរទ ឬមិនគ្ំរទែផនករេនះ។ អនក
គរួពិភក  និងសរេសរមូលេហតុ ែដលអនកគ្ំរទ ឬមិនគ្ំរទែផនករៃនករកត់បនថយៃថ្លសិក េន
កលវទិយល័យ។ 

្រកុមរបស់អនកបនសេ្រមចចិត្តថនឹងេរៀបចំបតុកមមជ ធរណៈមយួ េដីមបបីង្ហ ញពីករ  
គ្ំរទ ឬមិនគ្ំរទែផនករេនះ។ អនក្រតូវគិតអំពីទី ងំស្រមបក់រត ៉  និងអំពីមេធយបយស្រមប់
ករបេញចញទស នៈរបស់អនក ដូចជ មរយៈ ប  និងឧបករណ៍បំពងសំេឡងជេដីម។ 

សូមេ្រតៀមករសែម្ដងតអួំពីបតុកមមរបស់អនក។ 
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េសចក្ដែីណនសំ្រមប់្រកុមទ២ី៖ 

 រ ្ឋ ភិបលកំពុងពិភក ែវកែញកអំពីបញ្ហ ៃនករបង់ៃថ្លេរៀនេន កលវទិយល័យ ។ េ យ
សិស នុសិស ែដលេទីបបន្របឡងបញចប់ថន កម់ធយមសិក ទុទិយភូមិ គម នលទធភពចូលេរៀនេន
សកលវទិយល័យ ដូេចនះ រ ្ឋ ភិបលកំពុងពិភក េដីមបរីកវធីិបញចុ ះៃថ្លសិក េន កលវទិយល័យ 
ែដលេធ្វីដូេចនះេដីមបេីកមងជំនន់េ្រកយ ចទទួលបនករអប់រ្ំរបេសីរជងមុន េនះជវធីិែដលយូរៗ
េទ នឲំយ្របេទសមនករចេ្រមីន រុងេរឿង។ 

 មនគណបក នេយបយមយួបនឲយេយបល់អំពីែផនករមួយ ែដល ចអនុវត្តបនេនកនុង
្របេទសដៃទ។ និស តិទងំ យែដលគម នលទធភពកនុងករបង់ៃថ្លសិក េន កលវទិយល័យ ចខចី
្របកព់ីរ ្ឋ ភិបល េហយីសងរ ្ឋ ភិបលវញិជដំ កក់លៗ េនេពលែដលពួកេគចបេ់ផ្ដីមមន
ករងរេធ្វ ី និងមន្របកចំ់ណូល។ គណបក នេយបយែដលកំពុងកនអ់ំ ចមនករបរមភ និង
មិនគ្ំរទគំនិតមយួេនះេទ េ្រពះថ ែផនករេនះនឹងេធ្វីឲយរ ្ឋ ភិបល្រតូវចំ យេ្រចីន។ 

្រកុមនិស តិបនសេ្រមចចិត្តជួបជំុេដីមបពីិភក ថគរួគ្ំរទ ឬមិនគ្ំរទែផនករេនះ។ អនកគរួ
ពិភក  និងសរេសរមូលេហតុ ែដលអនកគ្ំរទ ឬមិនគ្ំរទែផនករៃនករកត់បនថយៃថ្លបង់ កល
វទិយល័យេនះ។ 

្រកុមរបស់អនកបនសេ្រមចចិត្តទកទ់ង ថ នីយវទិយុេដីមបសួីរថ េតីអនក ចបេញចញទស នៈ
របស់អនក កនុងនមជនិស តិកនុងករគ្ំរទ ឬ្របឆងំនឹងែផនករេនះបន ឬមិនបន។ អនក្រតូវបន
អេញជ ីញឲយមក ថ នីយវទិយុ ែដលអនក រព័តម៌ននឹងសួរសំណួរអនក េហយីអនកនឹងមនឱកសកនុងករ
េឆ្លីយ។ 

សូមេ្រតៀមករសែម្ដងតួស្រមបក់រសមភ សន៍ មវទិយុ េ យមនសំណួរែដលពិធីករវទិយុសួរ 
និងមនចេម្លីយែដលអនក្រតូវេឆ្លីយ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
េសចក្ដែីណនសំ្រមប់្រកុមទ៣ី៖ 

 

រ ្ឋ ភិបលកំពុងពិភក ែវកែញកអំពីបញ្ហ ៃនករបងៃ់ថ្លេរៀនេន កលវទិយល័យ ។ េ យ
សិស នុសិស ែដលេទីបបន្របឡងបញចប់ថន កម់ធយមសិក ទុទិយភូមិ គម នលទធភពចូលេរៀនេន
សកលវទិយល័យ ដូេចនះ រ ្ឋ ភិបលកំពុងពិភក េដីមបរីកវធីិបញចុ ះៃថ្លេរៀនេន កលវទិយល័យ ែដល
េធ្វីដូេចនះេដីមបេីកមងជំនន់េ្រកយ ចទទួលបនករអបរ់្ំរបេសីរជងមុន េនះជវធីិែដលយូរៗេទនំ
ឲយ្របេទសមនករចេ្រមីនរងុេរឿង។ 

 មនគណបក នេយបយមយួបនឲយេយបល់អំពីែផនករមួយ ែដល ចអនុត្តបនេនកនុង
្របេទសដៃទ។ និស តិទងំ យែដលគម នលទធភពកនុងករបង់ៃថ្លេរៀនេនសកលវទិយល័យ ចខចី
្របកព់ីរ ្ឋ ភិបល េហយីសងរ ្ឋ ភិបលវញិជដំ កក់លៗ េនេពលែដលពួកេគចបេ់ផ្ដីមមន
ករងរេធ្វ ី និងមន្របកចំ់ណូល។ គណបក នេយបយែដលកំពុងកនអ់ំ ចមនករបរមភ និង
មិនគ្ំរទគំនិតមយួេនះេទ េ្រពះថ ែផនករេនះនឹងេធ្វីឲយរ ្ឋ ភិបល្រតូវចំ យេ្រចីន។ 

្រកុមនិស តិបនសេ្រមចចិត្តជួបជំុេដីមបពីិភក ថ គួរគ្ំរទ ឬមិនគ្ំរទែផនករេនះ។ អនកគរួ
ពិភក  និងសរេសរមូលេហតុ ែដលអនកគ្ំរទ ឬមិនគ្ំរទែផនករៃនករកត់បនថយៃថ្លបង់ កល
វទិយល័យេនះ។ 
 

្រកុមរបស់អនកបនសេ្រមចចិត្តសរេសរលិខិតមយួ េទតំ ងរបសអ់នកេនកនុងរ ្ឋ ភិបល
េដីមបបីង្ហ ញ អំពីទស នៈរបស់អនកកនុងនមជនិស តិ េដីមបគី្ំរទ ឬ្របឆងំនឹងែផនករេនះ។ ្រកុម
អនកសរេសរលិខិតេនះ និងេផញីជូនេទតំ ងរបស់អនក និងបង្ហ ញេហតុផលៃនករគ្ំរទ ឬ្របឆងំ
នឹងែផនករេនះ។ 
 

សូមេ្រតៀមករសែម្ដងតួអំពីករជបួជមយួតំ ងរបស់អនក និងករជូនលិខិតេនះេទគត ់
្រពមទងំករបង្ហ ញអំពីេហតុផលរបស់អនក។ 
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ឯក រស្រមប់ែចកទី២ : េមេរៀនទី៣ 
 

្រកុមនគរបលបនប៉ះទងគចិជមួយអនកភូមិែដលរស់េនតបំនបឹ់ងកក ់
កលពីម លិមិញ ្រកុមនគរបលបន ងំ្រកុមអនកភូមិ្របែហល៥០០នកែ់ដលរស់េនតំបន់

បឹងកក ់ មិនឲយជបួជំុគន មករេសនសុីំេទ េហយីេ្រកយមក្រកុមនគរបលបនេ្របែីខល និងដំបងឆក់
េដីមបបីំែបក្រកុមបតុករ្របែហល២០០កនុង្រកុម ែដលបនបន្តដំេណីរេទេធ្វកីរត ៉ េនខងេ្រកផទះ
នយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊នែសន។ 

អនកភូមិបឹងកកម់ន កប់ននិយយថ អនកភូមិ្រតូវបងខំចិត្តេធ្វបីតុកមមេ យឥតេ្រគងទុកេនះ 
បនទ ប់ពី ជញ ធរឃុ្ំរសះចកបន ងំពកួគតមិ់នឲយជបួជំុគន មករេ្រគងទុក េនវទិយ ថ នជតិ
អបរ់ែំដលសថតិេនែកបរេនះ។ ្រកុមនគរបល និងអនកភូមិបនបះ៉ទងគិចបន្តិចបន្តួចេនេពលែដលបតុ
ករេធ្វដីេំណីរសំេ េទផទះនយករដ្ឋម្រន្តីេនែកបរវមិនឯក ជយ។ 

"ពកួេយងីមនគេ្រមងជួបជំុគន េដីមបពិីេ្រគះេយបល់គន េ យសន្តិភព េនវទិយ ថ នជតិ
អបរ់ ំប៉ុែន្តេចសងក តឃុ់្ំរសះចកបន មឃតេ់យងីមិនឲយជួបជំុគន  ..." 

គតប់ននិយយថ ្រកុមអនកភូមិមិនបនេធ្វកីរ្របឆងំនឹងអនក មន កជ់ក់ ក ់ េ្រកពី
បញជ ក់ករពិតថ ពកួគត ់"្រតូវករដំេ ះ្រ យមយួពីរ ្ឋ ភិបល េ្រពះថ លំេន ្ឋ នរបស់្របជ
ពលរដ្ឋកំពុងែតលិចេ្រជេទៗ"។  

អនកភូមិបនភជ បេ់រឿងលចិទឹកេនះេទនឹងករបូមដីបំេពញបងឹ េដីមបអីភិវឌ នេ៌លដីីទំហ១ំ៣៣
ហកិ រែដលកំពុងមនវ ិ ទេនះ។ ្រកុមសទិធិមនុស បន យតៃម្លថ េនទីបំផុត ្របជពលរដ្ឋ
្របែហលជង៤០០០្រគួ រនឹង្រតូវេគបេណ្ដ ញេចញេដីមបយីកដីស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ នេ៌នះ។ 

េនកនុងេសចក្ដែីថ្លងករណ៍មយួកលពីម លិមិញ ្រកុមករងរពិេសសសិទធិលំេន ្ឋ ន បនរះិ
គន់យ៉ងធងន់ៗអំពីករ ងំករជបួជុំ ែដល មេសចក្ដីែថ្លងករណ៌េនះថ មនគេ្រមង្រគនែ់តជ
េវទិកមយួេដីមបពិីភក ពីត្រមូវកររបស់អនករសេ់នបឹងកក ់េដីមបកំុីឲយមនករបេណ្ដ ញពកួេគេចញពី
លំេន ្ឋ នរបស់ពកួគតេ់ យបងខំ និងេដីមបទីទលួបនសំណងជលំេន ្ឋ នសមរមយជករប្ដូរនឹង
កររុះេរេីទកែន្លងថមែីតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍េនះ បនបញជ ក់ថ "្រកុមករងរពិេសសសិទធលំិេន ្ឋ ន សូមអំពវនវ
េទ ជញ ធរ េម ្ត ចុះេសុបីអេងកត្រពតឹ្តកិរណ៌េនះ េ្រពះថ ករ ងំែបបេនះជកររេំ ភបំពនសទិធិ
្របជពលរដ្ឋកនុងករជបួជុំគន  ្រពមទងំសូមឲយ ជញ ធរ េម ្ត េគរពសទិធិមនុស  ដូចមនែចងេនកនុង
រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជផង"។ 
អតថបទេនះដក្រសងេ់ចញពីកែសតភនេំពញប៉ុស្តិ៍ ែដលចុះផ យ េនៃថងទ២ី៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១០ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
៧.  សទិធិ្រកុមភគតិច 

េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ គណបក នេយបយ ែដលទទួលបនសន្លឹកេឆន តភគេ្រចនី គឺជ
អនកែដលបេងកីតរ ្ឋ ភិបល។  ្របព័នធែបបេនះជួយេធ្វឲីយ្របកដថ គុណតៃម្ល នងិផល្របេយជន៍របស់្របជ
ពលរដ្ឋភគេ្រចីន ្រតូវបនតំ ងេ យរ ្ឋ ភិបល។ ចុះចំែណក្របជពលរដ្ឋ្រកុមភគតចិវញិ? ចុះ្របសិន
េប្ីរបជពលរដ្ឋភគេ្រចីនមនបំណងចង់បំពនសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ្រកុមភគតិច ែដលរ ្ឋ ភិបលមិនបន
ករពរ្រតឹម្រតូវវញិ យ៉ងេម៉ចែដរ? 

 

 
 

េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតករពរសិទធរិបស់មនុស ្រកុមភគតិចេនះ។ ជទូេទ
្របព័នធែបបេនះេគេ្រចនីែតនិយយថ "េគលករណ៌មតភិគេ្រចីន សិទធ្ិរកុមភគតិច" ែដលទងំពីជធតុ
យ៉ងសំខន់េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ 
 

បុគគលទងំអស់ែដលសថិតេនកនុង្រកុម្របជពលរដ្ឋភគតិច មិនថ េ យ រជ ជនជតិភគតិច 
សន ឬជំេនឿនេយបយ ឬក្រមតិ្រទពយសមបត្ត ិ ឬមិនថ នៈកនុងសងគមេទ សុទធែតមនសិទធដូិចជអនក

ដៃទែដរ។ ឧទហរណ៍៖ ្របជពលរដ្ឋទងំអស់ៃន្រកុមមនុស ភគតិចេនកនុងសងគម មនសិទធកិនុងករ្របតិបត្តិ
សនរបស់ខ្លួន សិទធកិនុងករនិយយភ របស់ខ្លួន សិទធកិនុងករបេញចញមតរិបស់ខ្លួន និងសិទធកិនុងករេបះ

េឆន តេ្រជសីេរសីតំ ងរបស់ខ្លួន។ គម នអនក ចបងខ ំ ្របជពលរដ្ឋេនកនុង្រកុមភគតិចឲយផ្ល ស់ប្ដូរ        
ទស នៈនេយបយ សន ឬគុណតៃម្លរបស់ពួកគត់ ឲយដូចគន នឹង្រកុមមនុស ភគេ្រចនីបនេឡយី។ 
 

េទះបីជមនករគ្ំរទេ យមតិភគេ្រចនីក៏េ យ ក៏គម នរ ្ឋ ភិបល ចដកហូតសិទធរិបស់
្របជពលរដ្ឋេនកនុង្រកុមមនុស ភគតិចេនះេទ។ រ ្ឋ ភិបល្របជធិបេតយយដឹងថ កតព្វកិចចរបស់ខ្លួនគឺ
ករពរសិទធរិបស់្រកុមភគតិច។ 
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សទិធ្ិរកុមភគតិចេន្របេទសកមពុជ 

ជនជតចិម ែដលជ្រកុមជនជតិភគតិច មន្របែហល៧%ៃន្របជពលរដ្ឋទងំអស់េនកនុង
្របេទស កមពុជ។ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចនីេនកនុង្របេទសកមពុជ កន់ សន្រពះពុទធ ែតជនជតិចមកន់
សនឥ ្ល ម។ េនេ្រកមចបប់្របេទសកមពុជ នងិចបប់អន្តរជតិ ជនជតិចមមនសិទធកិនុងករកន់
សនរបស់ពួកេគេ យសុខ ន្ត មនសិទធកិនុងករបេញចញមតិ និងសិទធកិនុងករេបះេឆន តេ យេសរ។ី 

េគមិន្រតូវេរសីេអីង ្របឆងំនឹងពួកគត់ កនុងករករពរសិទធទិងំេនះ ឬសិទធេិផ ងេឡយី។ 
 

មនជនជតិភគតិចជេ្រចីន្រកុមេន្របេទសកមពុជ ដូចជ ភនង និងច ៉យ ែដលជជនជតិភគតិច
េនកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋទងំអស់។ ្រកុមទងំអសេ់នះមនវបបធម៌ និយយភ ខុសពី្របជពលរដ្ឋ
េផ ងៗេទៀត។ វបបធម៌របស់ពួកគត់្រតវូបន្របតិបត្ត ិ នងិេជឿតៗគន ពីជំនន់មួយេទជំនន់មួយ។ ជនជតិ
េដីមភគតិចទងំអស់េនះមនសិទធកិនុងករបន្ត រេបៀបរបបរស់េនរបស់ពួកគត់ នងិករ្របតបិត្តវិបបធម៌ និង
ជំេនឿរបស់ពួកគត់េ យសុខ ន្ត េហយី្រកុមមនុស ភគេ្រចីន ឬរ ្ឋ ភិបលមិន្រតវូរេំ ភសិទធិទងំេនះ 
េទ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
៨.  នីតិរដ្ឋ  

េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ករេ្របអីំ ចេ យរ ្ឋ ភិបល ្រតូវែតសថិតេនកនុងែដនកណំត់មួយ
ែដលកំណត់េ យចបប់ និងរដ្ឋធមមនុញញ ែដលជចបប់កំពូលរបស់្របេទស។  

េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ៖ 

 គម នអនក ធំជងចបប់េទ 

 ្រគប់គន ្រតូវែតមនកតព្វកចិចេគរពចបប់ និង 

 ្រគប់គន មនសិទធេិសមីគន ចំេពះមុខចបប់ 

េគលករណ៍េនះ្រតូវបនេគ គ ល់ថជ នតីរិដ្ឋ។ នតីរិដ្ឋជួយរក ស ្ដ ប់ធន ប់េនកនុងសងគម និង
ករពរសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋកុឲំយមនកររេំ ភអំ ច។ េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ចបប់្រតូវែតឆ្លុះ
បញច ងំពីគុណតៃម្ល នងិផល្របេយជន៍របស់្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្ដល់សិទធិអំ ចដល់រ ្ឋ ភិបលកនុងករ
បេងកីតចបប់ េ យករេបះេឆន ត មិនែមនឆ្លុះបញច ងំ្រតឹមែតបុគគលមនអំ ចែតពរី-បីនក់េនះេទ។ ចបប់
ទងំអស្់រតូវែតមនន័យចបស់ ស់ ចឲយ្របជពលរដ្ឋទូេទយល់បនេ យងយ្រសលួ។ 

េគលករណ៍នីតិរដ្ឋមនន័យថ គម នអនក ធជំងចបប់េទ  ែដលរមួមនអនកដឹកនរំដ្ឋ (សមជកិៃន 
រ ្ឋ ភិបល) រដ្ឋម្រន្ត្ីរគប់្រកសួង ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល និង ថ ប័នននមិន ចធំជងចបប់េឡយី។ រ ្ឋ ភិបលមិន
ចេធ្វអី្វីៗ មចិត្ត និងេ្របីអំ ចរបស់ខ្លួនមិន្រតមឹ្រតវូ ឬរេំ ភអំ ចរបស់ខ្លួនេឡយី។ េនកនុង្របេទស

ែដលមិនកន់លទធ្ិរបជធិបេតយយ រ ្ឋ ភបិលេធ្វីសកមមភពេ្រកចបប់េ យគម នអនក ក់ទណ្ឌ កមម ្រពម
ទងំេ្របីចបប់ជឧបករណ៍កនុងករករពរផល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន។ ឧទហរណ៍៖ េនកនុងរបបផ្ដ ច់ករ 
្របេទសមួយ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យបុគគលែតមន ក់ ឬមនុស មួយ្រកុមតូច និងមិនែមន្រគប់្រគង មចបប់
េទ។ 
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េគលករណ៍នីតិរដ្ឋមនន័យថ ចបប់អនុវត្តេសមីភពគន ចំេពះមនុស ្រគប់រូប។ េនះមនិែមនគិតែត
្របជពលរដ្ឋ មញញេនកនុងសងគមេនះេទ បុ៉ែន្ត ប់ទងំនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីដៃទេទៀត ្រកុមនគរបល និង
តុ ករែថមេទៀតផង។ មនន័យថ ្របសិនអនក មន ក់េធ្វអី្វីខុសចបប់ អនកេនះនឹង្រតវូ ក់េទសេទ ម
ចបប់ េ យមិនចបំច់គតិថ អនកេធ្វខុីសចបប់េនះជអនកែដលមនអំ ច ឬអនកមន្រទពយសមបត្តេិទ គឺ
ទងំអស់គន ្រតូវែតេគរពចបប់។ 
 

េគលករណ៍នីតិរដ្ឋក៏មនន័យែដរថ មនុស ្រគប់របូមនសិទធេិសមីគន េទ មផ្លូវចបប់។ សិទធេិសមីគន
មន២យ៉ងគឺ៖ ទមីួយ មនុស ្រគប់របូ្រតវូសថិតេនេ្រកមចបប់ដូចគន  និង្រតូវទទួលេទសដូចគន  ្របសិនេបី
អនកេធ្វីខុសចបប់ មិនថ អនកេធ្វីខុសចបប់េនះជអនក្រក ឬអនកមន្រទពយសមបត្តេិនះេទ គមឺនុស ្រគប់រូប្រតូវ
ទទួលេទសដូចគន ។ ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបី េចរលួចមូ៉តូ្រតូវ ក់េទសឲយជប់ពនធនគររយៈេពល៥ឆន  ំ
ដូេចនះ ករ ក់េទសែបបេនះគ្ឺរតូវអនុវត្តដូចគន ចំេពះមនុស ្រគប់រូបពបីទលួចមូ៉តូ។ អនកែដលមន្រទពយ
សមបត្តមិិន្រតវូឲយរចួផុតពីករពនធនគរ ឬ្រតូវបនថយេទសេ យ រែតេគមន្របក់េនះេឡយី។ ដូចគន េនះ
ែដរ ក៏មិន្រតវូមនចបប់ស្រមប់អនុវត្តចំេពះែតបុគគលពីរ-នក់ ឬមនុស មួយ្រកុមតូចេនះេទ។ មិន្រតូវ ក់
េទស្របជពលរដ្ឋខុសគន មចបប់ េ យ រែតពួកគត់ជអនក  ឬសថិតេនកនុង្រកុមមួយ េនះេទ គឺ
្រតូវែតអនុវត្តចបប់ចំេពះមនុស ្រគប់រូបដូចៗគន  មិនថអនកេនះជកសិករ្រកី្រក ឬជនយករដ្ឋម្រន្តក៏ីេ យ។ 
 

  

ទីពីរ ដូចគន នឹងករែដល្រតូវសថិតេនេ្រកមចបប់ែដរ ្របជពលរដ្ឋទងំអស់មនសិទធទិទលួបនករ
ករពរេសមីគន មផ្លូវចបប់។ េគលករណ៍េនះមន រៈសំខន់ ជពេិសស ស្រមប់ករពរសិទធរិបស់
សមជិកេនកនុង្រកុមភគតិច ឬ្រកុមែដលទន់េខ យ។ ឧទហរណ៍៖ មនុស ្រគប់រូប្រតវូែតមនសិទធទិទួល
បនករករពរ មរដ្ឋធមមនុញញ េ យគម នករេរសីេអីងេឡយី។ េគលករណ៍េនះមនន័យថនគរបល និង
ម្រន្តតុី ករ្រតូវ្រប្រពឹត្តចំេពះ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបេ យេសមីភពគន ។ ្របសិនេបអីនក មន ក់ជជនរងេ្រគះ
េ យ របទ្រពហមទណ្ឌ មួយ ដូចជ បទេចរកមមជេដីម ដូេចនះនគរបល្រតូវែតេធ្វអី្វីៗ្រគប់យ៉ងេដីមបី
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
រកេចរេនះយកមកកត់េទស។ នគរបល្រតូវែតផ្ដល់េពលេវ  និងធនធនដូចគន េដីមបជីួយដល់រងេ្រគះ
្រគប់រូប។ ្រកុមនគរបលមិន្រតូវផ្ដល់ ទិភពេទជនរងេ្រគះ មន ក់ ែដលមន្រទពយសមបត្ត ិ ឬមន
អំ ចេនះេទ។ េគលករណ៍េនះក៏មនន័យែដរថ ្របសិនេបអីនក មន ក់្រតូវបនេចទ្របកន់ពបីទ្រពហម
ទណ្ឌ មួយ េនះគត់ក៏មនសិទធទិទួលបនករកត់ក្ដីេ យយុត្តិធម៌ េ យមិនគិតថ គត់មន នៈអ្វី 
េនកនុងសងគមេទ។ 

 
 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

រដ្ឋធមមនុញញគជឺចបប់កំពូលេនកនុង្របេទសកមពុជ។ រដ្ឋធមមនុញញែចងអំព្ីរបព័នធរបស់រ ្ឋ ភិបលៃន
្របេទសកមពុជ នងិអំពីអំ ច និងមុខងរេផ ងៗេនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល។ រដ្ឋធមមនុញញេនះែចងអំពីសិទធរិបស់
្របជពលរដ្ឋកមពុជ នងិ ក់េចញនូវភរកិចចែដលរ ្ឋ ភិបល្រតូវបំេពញ។ រដ្ឋធមមនុញញ្រតូវបនអនុម័ត និង
្របកសឲយេ្របី្របស់ េនឆន ១ំ៩៩៣។ រដ្ឋធមមនុញញ្រតវូបនេធ្វវីេិ ធនកមម ឬមនករែកែ្របខ្លះេនឆន ំ
១៩៩៩។ 
 

ចបប់ និងសកមមភពទងំអស់របស់រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតេគរពេទ មរដ្ឋធមមនុញញ។ ថ ប័ន ឬម្រន្តរី ្ឋ ភិ
បល មនិ្រតូវអនុម័តចបប់និងេធ្វីេសចក្ដសីេ្រមចចិត្ត មួយែដលផទុយនឹងរដ្ឋធមមនុញញេឡយី។ មន ថ ប័ន
ករពិេសសមួយែដលេ ថ ្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ ែដលមនតួនទីកនុងករពិនិតយចបប់េឡងីវញិ េដមីបឲីយ
្របកដថ ចបប់ទងំេនះមិនផទុយនឹងរដ្ឋធមមនុញញេទ

17។ 
 

រដ្ឋធមមនុញញ ក៏ ច្រតូវែកែ្របែដរ ្របសិនេបមីនសំេលង២/៣ (៦៦%) ៃនសមជិករដ្ឋសភ េបះេឆន ត

េធ្វវីេិ ធនកមម18។ េទះបីជយ៉ងេនះក៏េ យ ក៏្រតូវែតមនករកំណត់អំពអី្វីែដល្រតូវនឹងែកែ្របែដរ។ ជ
ធមម ចបប់្រគន់ែតត្រមវូឲយមនសំេឡងភគេ្រចីន (៥១%) េដីមបអីនុម័ត ឬែកែ្រប។ 
 

                                                 
17

 រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ១ំ៩៩៣ ម្រ ១៤០ ១៤១ និង១៤២។ 
18 រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ១ំ៩៩៣ ម្រ ១៥១។ 
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េមេរៀនទី៤៖ សិទធិ្រកុមភគតិច និងនីតិរដ្ឋ 
 

េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនងឹយល់ដងឹថ េនកនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ សទិធ្ិរកុមភគតចិ្រតូវែត
ទទលួបនករករពរ។ ពកួគត់ក៏នងឹយល់ដងឹអពំេីគលករណ៍ៃននតីរិដ្ឋែដរ។ 
 

សមភ រៈ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺពណ៌។ 
 

វធិី ្រស្ត៖ ែលបង ករបំផុសគំនិត ករពិភក ជែជកែវកែញក។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គិតជនទ)ី 

១.   ែលបងេសមីភពគន  ១៥ 

២.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៧ី ១៥ 

៣.   ករបំផុសគំនិតអំពី្រកុមភគតិចេន្របេទសកមពុជ ១០ 

៤.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទី៨ ២០ 

៥.   សេងខបសកមមភពពភិក ជែជកែវកែញក ២០ 

សរបុ៖ ៨០ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 
 

១.  ែលបងេសមភីពគន  

 ែចកអនកចូលរមួជ២្រកុម។ ្រកុមមួយមនអនកចូលរមួភគេ្រចនី និង្រកុមមួយេទៀតមនអនកចូល
រមួែតពីរ-បីនក់បុ៉េ ្ណ ះ។ សូមពនយល់ថ ្រកុមធគំឺជដំរ ីេហយី្រកុមតូចគឺជពែព។ 

 សូម្របប់អនកចូលរមួថ ពកួគត់នឹងេលងែលបងមួយ ែដលពកួគត់្រតវូែតឈរេជីងមខ ងរហូត
ដល់ចប់ ែលបងេនះ។ ្របសនិេបីអនក មន ក់បត់បង់លំនឹងឈរ េហយី ក់េជងីមខ ងេទៀតចុះប៉ះ
ដី េនះគត់្រតូវ "េចញ" ព្ីរកុម។ ្រកុម ែដលេនសល់អនកឈរេ្រចីនជងេគេនចុងបញច ប់ៃន
ែលបងេនះនងឹទទលួជ័យជំនះ។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួមន ក់ៗឈរេជីងមខ ង េហយីពីរ-បីវនិទេី្រកយមក សូមឲយ្រកុមទងំពីរេ ត
េជីងមួយ។ 

 ពីរ-បវីនិទីេ្រកយមកេទៀត សូម្របប់ឲយ្រកុមដំរឈីប់េ ត បុ៉ែន្ត្រកុមពែពេនែតបន្តេ ត។ 
បនទ ប់មកនិយយថ ្រកុមដំរ ី ចស្រមក៥វនិទី េហយី ច ក់េជីងទងំពីរេលីដីបន។ 
បនទ ប់មកសូម្របប់ឲយ្រកមុពែពយកៃដមខ ងទះកបល្រ លៗ និងៃដមខ ងេទៀតអែង្អលកបល
េពះរបស់គត់។ បនទ ប់មកេទៀត សូម្របប់្រកុមដំរ ី និង្រកុមពែពឲយេ តពីមខ ងេទមខ ង ប៉ុែន្ត
្រកុមពែព្រតូវែតបិទែភនកេនេពលែដលេ ត។ 

 សូម្របប់សមជកិ្រកុមដំរ ី ែដល្រតូវដកេចញថ ពកួគត់មនឱកសេលីកទីពីរ។ 

 ចុងបញច ប់សូម្របប់្រកុមពែពថ ពួកគត់ទងំអស់្រតវូដកេចញ េ យ រែតអនកស្រមបស្រមួល
មិនចូលចិត្ត្រកុមពែព។ 

 បនទ ប់ពីបញច ប់ែលបងេនះ អនកស្រមបស្រមួល្រតវូជួយស្រមបស្រមួលករពិភក អំពែីលបងេនះ
េ យសួរសណួំរដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

 េតអីនកទងំអស់គន យល់យ៉ង ចំេពះែលបងេនះ? េតអីនកទងំអស់គន គិតថ យុត្តិធម៌
េទ? េហតុអ្វមីិនយុត្តិធម៌? 

 េត្ីរកុមពែពែដលជ្រកុមភគតិច មន រមមណ៍ដូចេម្ដចេនេពលេលងែលបងេនះ? 

 េត្ីរកុមដំរែីដលជ្រកុមភគេ្រចីនមន រមមណ៍ដូចេម្ដចេនេពលេលងែលបងេនះ? 

 េតអីនកទងំអស់គន គិតយ៉ង ចំេពះបទបញជ ទងំេនះ? េតបីទបញជ ទងំេនះ្រតូវបន
អនុវត្តេ យេសមីភពគន េទ? 
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២.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៧ី (សូមេមលីទព័ំរទ៩ី៧ ដលទ់៩ី៨) 

ែផនកទ៧ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ រ ្ឋ ភិបល្រតូវករពរសទិធិរបស់្រកុមភគតិច  

 ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបែដលសថិតេនកនុង្រកុមភគតិច កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋទងំអស់ គឺមនសិទធិ
មនុស េសមីៗគន  ដូចអនកដៃទេទៀតែដរ។ 

 មន្រកុមភគតិចេ្រចីន្របេភទេនកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋទងំអស់ 

 េទះបីជមនករគ្ំរទភគេ្រចីនក៏េ យ ក៏រ ្ឋ ភិបលមិន ចដកហូតសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុង
្រកុមភគតិច មួយបនេឡយី។ 

 

៣.  ករបផុំសគំនិតអពំ្ីរកុមភគតចិេន្របេទសកមពុជ៖ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់ ចនឹករក្រកុមភគតិច មួយេនកនុង្របេទសកមពុជបន
ែដរឬេទ។ សូមសួរថ េតីគត់ដឹងអ្វីខ្លះអំព្ីរកុមភគតិចទងំេនះ។ អនកស្រមបស្រមួល ចសួរ
អនកចូលរមួថ េតមីនអនក ែដលសថិតេនកនុង្រកុមភគតិច មួយែដរឬេទ និងមនបទ
ពិេ ធន៍យ៉ង ែដរ។ េតពីួកគត់គិតថ  សិទធរិបស់ពួកគត់មនេគេគរពេទ។ 

 នឲយលឺៗ ឬពនយល់ខ្លឹម រេនកនុង្របអប់អំពីសិទធិរបស់្រកុមភគតិចេន្របេទសកមពុជ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់គិតថ រ ្ឋ ភិបល និង្រកុមភគេ្រចនីគួរែតេគរពសិទធរិបស់
្រកុមភគតិចទងំអស់េនះេទ? េហតុអ្វ្ីរតូវ ឬមិន្រតូវេគរព? 

 

៤.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៨ី (សូមេមលីទព័ំរទី៩៩ ដល់ទ១ី០១) 

ែផនកទ៨ី៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ករេ្រប្ីរបស់អំ ចេ យរ ្ឋ ភបិល្រតូវែតមនែដនកំណត់មួយែដល
បញញត្តិេ យចបប់ និងរដ្ឋធមមនុញញ។ 

 នីតរិដ្ឋជួយរក ឲយមនស ្ដ ប់ធន ប់េនកនុងសងគម និងករពរសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋមិនឲយមនករ
េ្របអីំ ចមិន្រតឹម្រតវូ។ 

 េគលករណ៍ៃននីតិរដ្ឋមនន័យថ គម នអនក ធំជងចបប់េទ រមួទងំរ ្ឋ ភិបលផង។ 

 េគលករណ៍ៃននីតិរដ្ឋក៏មនន័យែដរថ ចបប់អនុវត្តេសមីភពគន ចំេពះមនុស ្រគប់រូប រមួទងំនយក
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងនន ម្រន្តីនគរបល េច្រកម និងអនកមនស្ដុកស្ដមភ។ 

 េគលករណ៍ៃននីតិរដ្ឋក៏មនន័យែដរថ មនុស ្រគប់រូបមនេសមីៗគន មផ្លូវចបប់។ 

 មនុស ្រគប់រូប្រតវូសថិតេនេ្រកមចបប់ដូចគន  និង្រតូវទទួលេទសដូចគន  ្របសិនេបេីគ្រប្រពឹត្តខុស
ចបប់។ 

 ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបមនសិទធិេពញេលញកនុងករទទួលបនករករពរេសមីគន មផ្លូវចបប់។ 

 
 

៥.  សេងខបសកមមភពពភិក ជែជកែវកែញក 

 សុឲំយអនកចូលរមួឈរេនក ្ដ លបនទប់ និងពនយល់ថ អនកស្រមបស្រមួលនឹង នេសចក្ដែីថ្លង
ករណ៍មួយឮខ្ល ងំៗ រចួសួរពួកគត់ថ េតីពួកគត់យល់្រសប ឬមិនយល់្រសប។ 

 ្របសិនេបពីួកគត់យល់្រសប ពួកគត់គួរខិតេទែផនកខង ្ដ ៃំនបនទប់។ ្របសិនេបពីួកគត់មិន
យល់្រសបេទ ពួកគត់្រតូវខិតេទែផនកខងេឆ្វងៃនបនទប់។ 

 សូម នេសចក្ដែីថ្លងករណ៍ដូចខងេ្រកម៖ 

"នយករដ្ឋម្រន្តីមិន្រតូវមនកតព្វកិចច្រតូវេគរពចបប់ ឬ្រតូវ ម្របមេ យចបប់ កនុងករ
សេ្រមចចិត្ត ឬេធ្វសីកមមភពរបស់គត់េទ េ្រពះគត់ជអនកដកឹន ំ នងិដងឹនូវអ្វីែដលល្អបំផុត
ស្រមប់្របេទស ចបប់គឺរខំនគត់មិនឲយសេ្រមចកិចចករអ្វីបនែតបុ៉េ ្ណ ះ។" 

 

 សូមទុកេពលឲយអនកចូលរមួេដីមបេី្រជសីេរសីថ េតពីួកេគយល់្រសប ឬមិនយល់្រសប។ បនទ ប់ពី
អនកចូលរមួបនខិតេទខងេឆ្វង ឬខង ្ដ បំនទប់េហយី សូមសួរអនកចូលរមួពីរ-បីនក់ថ េតីេហតុ
អ្វីបនជគត់យល់្រសប ឬមិនយល់្រសបនឹងេសចក្ដែីថ្លងករណ៍េនះ។ សូមជយួស្រមបស្រមួល
ឲយមនករពភិក យ៉ងសកមមមួយ ្របសិនេប ីពកួគត់មិនយល់្រសបគន េទ។ ្របសិនេប្ីរគប់គន
មិនយល់្រសបនឹងេសចក្ដែីថ្លងករណ៍េនះ សូមឲយអនកចូលរមួពីរ-បីនក់ពនយល់ថ េហតុអ្វីបនជ
មិនយល់្រសប។ 

 សូមរលឹំកអនកចូលរមួថ  នីតិរដ្ឋមនន័យថ គម នអនក មន ក់ធំជងចបប់េទ និងមនុស ្រគប់គន  
រមួទងំ នយករដ្ឋម្រន្តផីងក៏្រតវូមនកតព្វកិចច្រតូវេគរពចបប់ែដរ និងថ េគលករណ៍េនះ គឺ
ជែផនកមួយយ៉ងសំខន់េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ េដីមបទីប់ ក ត់ចំេពះករេ្របអីំ ចមិន
្រតឹម្រតូវ។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួទងំអស្់រតលប់មកឈរេនក ្ដ លបនទប់វញិ េហយីេធ្វីដូចគន ចំេពះេសចក្ដី
ែថ្លងករណ៍ខងេ្រកមេនះ៖ 
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"េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតេធ្វសីកមមភព ែដលមន្របេយជន៍ស្រមប់
្រកុមភគេ្រចនីជនិចច េទះបីជសកមមភពេនះេធ្វីឲយមនេ្រគះថន ក់ដល់្រកុមភគតិចក៏េ យ។ 
ឧទហរណ៍៖ រ ្ឋ ភិបល ចបេងកីតចបប់ែដលត្រមូវឲយ្រគប់គន េគរព សន្រពះពុទធ េ្រពះ
នឹងបេងកីត ឲយមន សនែដលមនសុខដុមរមន និងឯកភពគន េនកនុងសងគម។ 

 

 បនទ ប់ពអីនកស្រមបស្រមួលបនសួរអនកចូលរមួពីរ-បីនក់ថ េហតុអ្វបីនជពកួគត់យល់្រសប ឬ
មិនយល់្រសបេហយី សូមរលឹំកពួកគត់ថ េនកនុងលទធិ្របជធិបេតយយ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតករពរ
សិទធិរបស់្រកមុភគតិច រមួទងំ សនរបស់្រកមុភគតិចផង។ រ ្ឋ ភិបលមិន ចបងខំឲយអនក
ែដលមិនកន់ សន្រពះពុទធ ឲយ្របតិបត្តិ សន្រពះពុទធេទ។ 

 សូមឲយអនកចូលរមួទងំអស្់រតលប់មកឈរេនក ្ដ លបនទប់វញិ េហយីេធ្វីដូចគន ចំេពះេសចក្ដី
ែថ្លងករណ៍ដូចខងេ្រកម៖ 

្របសិនេបើអនកេធ្វើខុសចបប់ េទះបីជចបប់េនះតូច ចបុ៉នម នក៏េ យ ក៏្រកុម្រគួ រ
របស់អនកមិន្រតូវបង់្របក់ឲយនគរបលេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ឬបនថយេទសេឡើយ។" 

 

 បនទ ប់ពអីនកស្រមបស្រមួលបនសួរអនកចូលរមួពីរ-បីនក់ថ េហតុអ្វបីនជពកួគត់យល់្រសប ឬ
មិនយល់្រសបេហយី សូមរលឹំកពួកគត់ថ េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ មនុស ទងំអស់គឺសថិត
េនេ្រកមចបប់េសមីគន ។ អនកែដលមន្រទពយសមបត្តមិិនេគចផុតពកីរ ក់េទសេទ េនេពល
ែដលេគ្រប្រពតឹ្តខុសចបប់ ្រពមទងំ្រតូវទទួលេទសេសមីគន ដូចអនកដៃទេទៀតែដរ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
៩.  ករែបងែចកអំ ច  
៩.១  ថ ប័នននរបស់រ ្ឋ ភបិល 

េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ រ ្ឋ ភិបលមនបី ថ ប័ន ែដលមនមុខងរេ យែឡកពីគន  បុ៉ែន្តមន
ទំនក់ទំនងគន ៖ 

ថ ប័ននតីបិបញញត្ត ិជ ថ ប័នតំ ង ្រស្តែដលជប់េឆន ត។ 

ថ ប័ននតី្ិរបតបិត្ត ិជទូេទមន នយករដ្ឋម្រន្តី នងិ្រកសួង មនទីរននរបស់រ ្ឋ ភិបល។ 

ថ ប័នតុ ករ ជ ថ ប័នែដលមនតុ ករ នងិេច្រកម។ 

តួនទីរបស់ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិគឺបេងកតីចបប់។ េនេពលករេបះេឆន ត ្របជពលរដ្ឋេបះេឆន តេ្រជីស
េរសីតំ ងរបស់ខ្លួន ែដលមនសិទធអិំ ចកនុងករអនុម័តចបប់។ ថ ប័ននីតិបបញញត្តពិិភក េលីសំេណី
ចបប់ អំពីបញ្ហ មួយចំនួន និងេធ្វេីសចក្ដីសេ្រមចចិត្តេ យករេបះេឆន តថ េតីចបប់មួយ ្រតូវ នងិមិន្រតូវ 
អនុម័តជផ្លូវករ។ ជួនកលចបប់ែដលបនេសនីេឡងីេនះ្រតូវឆ្លងកត់ករែកស្រមួលជេ្រចីនេលីក មុនេពល
ឆ្លង ឬអនុម័តេ យតំ ង ្រស្ត។ េ យ រតំ ង ្រស្តេនកនុង ថ ប័ននីតិបបញញត្តិមនសិទធអិំ ច
េ យ រ្របជពលរដ្ឋ្របគល់ឲយ មរយៈៃនករេបះេឆន ត ដូេចនះពួកគត់ជនិចចជកល្រតូវែតអនុម័តចបប់
ទងំ យ ែដលផ្ដល់ផល្របេយជន៍ខ្ល ងំបំផុតដល់្របជពលរដ្ឋ។ 

មុខងររបស់ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិគ ឺ អនុវត្តចបប់ និងកិចចកររបស់រ ្ឋ ភិបល។ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តេិធ្វី
កិចចករទងំេនះ េ យបេងកីតេគលនេយបយ និងបទបញជ  េធ្វីេសចក្ដសី្រមចចិត្ត និងេ ះ្រ យបញ្ហ
មួយចំនួនែដលប៉ះពល់ដល់សងគម។ ជទូេទ គឺប ្ដ ្រកសួង ជែផនកមួយៃន ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ ែដល្រតូវ 
ក់ែតងេសចក្ដ្ីរពងចបប់ និងបញជូ នចបប់បន្រពងរចួេហយី (េសចក្ដ្ីរពងចបប់) េនះេទឲយ ថ ប័ន   

នីតិបបញញត្តេិដមីបពីិភក ែវកែញក។ ្របសិនេបី ថ ប័ននតីិបបញញត្តិអនុម័តចបប់េនះ ដូេចនះសម្ីរកសួង្រតូវែត
ទទួលខុស្រតវូកនុងករអនុវត្តចបប់ថមីេនះ។ 

មុខងររបស់ ថ ប័នតុ ករគឺ៖ 

 បក្រ យ និងអនុវត្តចបប់េទ មអងគេហតុៃនេរឿងក្ដ ីែដលប្ដឹងេទតុ ករ។ 

 េ ះ្រ យវ ិ ទ មចបប់ 

 រកដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់ជូន្របជពលរដ្ឋែដលទទួលរងករខូចខតេ យ រអំេពីរបស់
អនកដៃទ។ 
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ថ ប័នតុ ករ ក៏្រតវូករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងរបបលទធិ្របជធិប
េតយយ និង្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករធនថ ្របជពលរដ្ឋទទួលបនករជ្រមះក្ដេី យេសមីភពគន  និងេ យ
យុត្តិធម៌េទ មចបប់។ 

ថ ប័នទងំ៣របស់រ ្ឋ ភបិលេនកនុង្របេទសកមពុជ 
 

េនកនុង្របេទសកមពុជ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ ្រតូវបនបេងកតីេឡងីេ យ រដ្ឋសភ និង ្រពទឹធសភ។ 
សំេណីចបប់ ្រតូវែតអនុម័តេ យរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ និង្រតវូ យ្រពះហស្តេលខ (ចុះហតថេលខ) 
េ យ្រពះម ក ្រត េដមីបឲីយក្ល យេទជចបប់ជផ្លូវករ។ 
 

នយករដ្ឋម្រន្តី្រតវូបនេបះេឆន តេ្រជសីេរសីេ យសមជកិរដ្ឋជតិ។ េនះមនន័យថ គណបក ែដល
ឈនះេឆន ត នងិទទលួបនអសនៈ (េកអី) េ្រចីនជងេគ ជអនកេបះេឆន តេ្រជសីេរសីនយករដ្ឋម្រន្តី។ បនទ ប់
មកនយករដ្ឋម្រន្តែីតង ងំ រដ្ឋម្រន្តីនន និងរដ្ឋេលខធិករ។ ្រពះម ក ្រត នយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីនិង
្រកសួង មី ្រពមទងំរដ្ឋេលខធិករនងិនយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទរដ្ឋេលខធិករ បេងកីតបនជ ថ ប័ននីតិ
្របតិបត្តរិបស់រ ្ឋ ភបិល ែដលមនេឈម ះថ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  ទសី្ដកីរគណៈរដ្ឋ
ម្រន្ត ី មនអំ ចធំជងេគេនកនុង ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ។ ទសី្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត្ីរតូវបេងកីតេឡងីេ យ 
នយករដ្ឋម្រន្តី ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី េទសរដ្ឋម្រន្ត ីនិងរដ្ឋេលខធកិរ។ ករសេ្រមចចិត្ត និងេគលនេយបយ 
សំខន់ៗជេ្រចីន ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ( ជញ ធរមូល ្ឋ ន)  
ដូចជ អភិបលេខត្ត-្រកុង នងិអភិបល្រសកុ-ខណ្ឌ  ក៏ជែផនកៃន ថ ប័ន នីតិ្របតបិត្តែិដរ។ 
 

េនកនុង្របេទសកមពុជ តុ ករែចកេចញជ២ែផនកគឺ៖ តុ ករ និង្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ។ តុ ករ
មន៣ថន ក់គ៖ឺ តុ ករេខត្ត-្រកុង ( ដំបូង) ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូល។ ្របសិនេប ី ្របជ
ពលរដ្ឋមិនេពញចិត្ត ឬមិនករសបបយចិត្តនឹងេសចក្ដីសេ្រមចរបស់តុ ករថន ក់ទប ( ដំបូង) េទ 
ដូេចនះពួកគត់ ចបន្តប្ដឹងេទតុ ករថន ក់ខពស់ជងេនះ ( ឧទធរណ៍) បន។  ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ 
ពិនិតយេឡងីវញិេលីចបប់នន េដីមបធីនថ ចបប់ទងំេនះមិនផទុយនឹងរដ្ឋធមមនុញញេទ។ េច្រកម្រតវូបន
េសនីបេងកតីេឡងីេ យ ឧត្ដម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម េហយី្រតូវបនែតង ងំេ យ្រពះម ក ្រត។ ម
រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពះម ក ្រត និងឧត្ដម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ្រតូវែត្របកន់
ជំហរ ឯក ជយពីតុ ករ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
៩.២  តុលយភពៃនអំ ច  

េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ថ ប័នទងំ៣ៃនរ ្ឋ ភបិល្រតូវែបងែចកអំ ចឲយ ច់ពីគន  ្រពមទងំ
ក់ក្រមិតៃនែដនអនុវត្តអំ ចេលីគន េទវញិេទមក។  

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ម្រ ៥១៖ អំ ចែបងែចក ច់ពីគន  រ ងអំ ចនីតបិញញត្តិ អំ ចនីត្ិរបតិបត្តិ និងអំ ចតុ ករ។ 

េនះមនន័យថ ថ ប័ននីមួយៗ្រតូវែតបំេពញតួនទី និងមុខងររបស់ខ្លួនេ យឯក ជយពី ថ ប័ន 
េផ ងៗ។ អំ ចរបស់ ថ ប័ននមីួយៗមនែដនកំណត់េទ មតួនទី នងិករទទលួខុស្រតូវចបស់ ស់
ែដលកំណតេ់ យរដ្ឋធមមនុញញ។ គម ន ថ ប័ន មយួ អនុវត្តតួនទី នងិករទទួលខុស្រតូវែដលមិនែមនជតួ
នទី នងិករទទួលខុសរបស់ខ្លួនេនះេឡយី។ 

លកខណៈយ៉ងសំខនេ់នកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយគ ឺ ថ ប័នននៃនរ ្ឋ ភិបល្រតូវេធ្វសីកមមភពឲយ
មន តុលយភពៃនអំ ច រ ង ថ ប័ននមីួយៗ។ េនះមនន័យថ គម ន ថ ប័ន មួយ មនអំ ចផ្ដ ច់
មុខែតឯង រឯី ថ ប័នដៃទេទៀត ក់ករ្រតួតពិនិតយេលីអំ ចេនះ។ អំ ចរបស់រ ្ឋ ភិបល្រតូវមន
តុលយភព រ ង ថ ប័នទងំ៣េនះ។ 
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េមេរៀនទី៥៖ ករែបងែចកអំ ច ច់ពីគន  
 

េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនឹងដងឹអពំី ថ ប័នទងំ៣របស់រ ្ឋ ភបិល នងិមុខងររបស់ ថ ប័នទងំ
េនះ។ ពកួគត់នងឹយល់ដងឹអពំេីគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច ច់ពីគន      នងិដងឹថ េត ី  
ថ ប័ននមីយួៗ ក់ករ្រតួតពនិតិយ តុលយភពៃនអំ ចរបស់ ថ ប័ននមីយួៗ េ យរេបៀប ។ 

 

សមភ រៈ៖ ែខ ពួរ ឬ្រកមចំនួន៣ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺពណ៌។ 
 

វធិី ្រស្ត៖ ែលបង សំណួរលបងករយល់ដឹង ករពិភក ។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទ)ី 

១.   ែលបងតុលយភព   ១០ 

២.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៩ី.១ និងទី៩.២ ៣០ 

៣.   សេងខបេ យេ្របីសណួំរលបងករយល់ដឹង  ១៥ 

សរបុ៖ ៥៥ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  ែលបងតុលយភព 

 សុឲំយអនកចូលរមួ៣នក់សម័្រគចិត្តជួយអនកកនុងករេលងែលបងេនះ។ អនកទងំ៣េនះ្រតវូែតមន
កម្ល ងំ្រប ក់្របែហលគន ។ សុំឲយអនកទងំបីចងចុងែខ ពួរ ឬចុង្រកមទងំ៣េនះជប់គន េដីមបី
បេងកីតជ្រតីេកណមួយ។ 

 េនេពលែដលអនកស្រមបស្រមួល្របកដថ ចំណងទងំេនះជប់មេំហយី សូមឲយអនកសម័្រគចតិ្ត     
មន ក់ៗកន់្រកមមួយមន ក់ (្រជងុមួយៃន្រតីេកណ)។ សូមឲយអនកសម័្រគចតិ្តទញថមមៗ និងេ្រទត
េទេ្រកយកនុងេពល្រពមគន ។ គួរែតមនលកខណៈដូចេនះ៖ 

រូបភពអំពីែលបងខងេលី 

 
 សូមពនយល់អនកចូលរមួថ េ យ រែតអនកសម័្រគចិត្តមន ក់ៗទញ្រជុង្រតីេកណមន ក់មយួៗ 

ដូេចនះកម្ល ងំមនតុលយភព។ គម នអនក ចទញយក្រតីេកណទងំមូលបនេទ េហយីគម ន
អនក មន ក់ដួលេឡយី។ 

 សូមសួរថ េតីនឹងមនអ្វីេកីតេឡងី្របសិនេប ីមនអនកសម័្រគចតិ្ត មន ក់មនកម្ល ងំខ្ល ងំជង ឬ
អនកសម័្រគចិត្ត២នក់េទៀតែលង្រកមេនះ។ អនកស្រមបស្រមលួ ចឲយអនកសម័្រគចិត្តេធ្វបីង្ហ ញ 
បុ៉ែន្ត្រតូវ្របយត័ន កុំឲយអនក ដួល។ 
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២.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៩ី.១ នងិទ៩ី.២ (សូមេមលីទព័ំរទ១ី០៧ ដលទ់១ី០៩) 

 

ែផនកទ៩ី.១ នងិទ៩ី.២៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖  

 េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ រ ្ឋ ភិបលមន ថ ប័ន៣ែដលមនមុខងរែចក ច់ពីគន  បុ៉ែន្តមនទំនក់
ទំនងគន ។ 

 តួនទីរបស់ ថ ប័ននីតិបញញត្តិគឺពិភក  ជែជកែវកែញក អំពសីំេណីចបប់ និងេបះេឆន តអនុម័តថ
សំេណីចបប់មួយ ្រតវូអនុម័តជផ្លូវករ។ 

 តួនទីរបស់ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិគ ឺ អនុវត្តចបប់ និងបំេពញកិចចកររបស់រ ្ឋ ភបិល េហយី ថ ប័នេនះ
្រតូវបនបេងកតីេ យរដ្ឋម្រន្តី និង្រកសួងនន។ 

 តួនទីរបស់ ថ ប័នតុ ករគបឺក្រ យ និងអនុវត្តចបប់េនះ េ ះ្រ យវ ិ ទ និងរកដំេ ះ
្រ យ មផ្លូវចបប់ជូន្របជពលរដ្ឋែដលទទួលរងករខូចខត។ 

 េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ថ ប័នទងំ៣ៃនរ ្ឋ ភិបល្រតូវមនអំ ច ច់ពីគន  និងមនតុលយភព
រ ង ថ ប័ននីមួយៗ។ 

 គម ន ថ ប័ន មួយអនុវត្តមុខងរ េ្រករង្វង់ៃនតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវែដលកណំត់េ យ រដ្ឋ
ធមមនុញញេឡយី។ 

 

៣.  សេងខបេ យេ្របសំីណួរលបងករយល់ដងឹ៖ 

 សូមែបកែចកអនកចូលរមួជ៤្រកុម េហយីពនយល់ថ ពួកគត់នឹងទទលួបនសំណួរលបងករយល់
ដឹងមួយ។ ្រកុមនីមួយៗ្រតូវែតេ្រជសីេរសីយកសំេឡងសត្វ មយួ ែដល្រកុម្រតវូែ្រសកេឡងី 
េនេពលែដល្រកុមដឹងចេម្លីយ។ អនក ែដលែ្រសកបនមុន នឹង ចេឆ្លីយសំណួរេនះ េហយី
ទទួលបនមយួពិនទុ។ ្របសិនេប ី្រកុមេឆ្លីយខុស េនះ្រកុមបនទ ប់នឹងមនឱកសេឆ្លីយម្ដង។ 

 សំណួរសួរថ េតីតួនទី នងិមុខងរខងេ្រកមេនះសថតិេនកនុង ថ ប័ន មួយ? 

 ្រកសួងេរៀបចែំដនដី (ចេម្លយី៖ ថ ប័ននីត្ិរបតិបត្ត)ិ 

 េច្រកមេនតុ ករ្រកុង (ចេម្លីយ៖ ថ ប័នតុ ករ) 

 នគរបល (ចេម្លីយ៖ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្ត។ិ នគរបលអនុវត្ត និងព្រងឹងករអនុវត្តចបប់) 

 នយករដ្ឋម្រន្តី (ចេម្លីយ៖ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ និងអំ ចនីតបិញញត្តិ៖ គត់ក៏ជសមជកិ
មន ក់េនកនុងរដ្ឋសភែដរ) 

 ្រពឹទធសភ (ចេម្លីយ៖ ថ ប័ននីតិបញញត្តិ) 

 ្រកសួងយុត្តិធម៌ (ចេម្លីយ៖ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្ត)ិ 

 សូមបូកសរុបពិនទុ េហយី្របកស្រកុមែដលឈនះ។  
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ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
៩.៣  តុ ករឯក ជយ 

សងគមមួយមិន ចជសងគមែដលមនលទធ្ិរបជធិបេតយយពិត្របកដេទ ្របសនិេបី អំ ចតុ ករ
ែចកមិន ច់ និងមិនឯក ជយពី ថ ប័ន២េទៀតេទ។ ជករចបំច់ ស់ែដលតុ ករបំេពញតួនទីរបស់
ខ្លួនេ យមិនមនករេ្រជៀតែ្រជកពី ថ ប័នដៃទេទៀត។ តុ ករមនតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងកររក តុលយ
ភពៃនអំ ចរ ង ថ ប័ននីមួយៗេដីមបកុីំឲយករបំពនអំ ចពី ថ ប័ននតីិ្របតិបត្តិ និង ថ ប័ននីតិបញញត្តិ។ 
នឹងមិន ចមននីតរិដ្ឋបនេទ ្របសិនេបី តុ ករមនិឯក ជយ កនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ កនុងករករពរសិទធិ
របស់្របជពលរដ្ឋ និងកនុងករអនុវត្តចបប់េ យគម នឥទធិពលពីខងេ្រក។ 

ដូចគន នឹង ជញ ក ្ដ លបល់ទត់ ែដលែតងែតសេ្រមចចិត្តឲយ្រកុម ឈនះ េ យែផ្អកេលីបទ
បញជ  (ចបប់បល់ទត់) និងរេបៀបអនុវត្តបទបញជ េនះេនេពល្របកួតែដរ េច្រកមែតងែតសេ្រមចេន
តុ ករ េ យែផ្អកេលីចបប់ពក់ព័នធ និងរេបៀបអនុវត្តចបប់េនះេទ មអងគេហតុៃនេរឿងក្ដី។ ជញ ក ្ដ ល
មិន្រតូវឲយ្រកមុ ឈនះេ យមូលេហតុេផ ងពេីនះេឡយី ដូចជ ករសុសីណូំក ឬេ យ រែតគត់ជមិត្ត
របស់អនកទត់បល់មន ក់េនកនុង្រកុម មួយ។ អនកេលងបល់ (កី ករ)េនះមិន្រតូវពយយម ក់សមព ធ
ឲយ ជញ ក ្ដ លលំេអៀងេទរក្រកុមខ្លួនេឡយី។ 

 
 

ដូចគន េនះែដរ នយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងនន និងអនកែដលមនអំ ចេនកនុងរ ្ឋ ភិបល ច់
ខតមិន្រតូវពយយមេ្របីឥទធិពលេលីករសេ្រមចចិត្តរបស់តុ ករេឡយី។ សមជិកេនកនុង ថ ប័នេផ ង
េទៀត្រតូវែតេគរព និងេធ្វី មករវនិចិឆ័យរបស់តុ ករ េទះបជីខ្លួនមិនឯកភពនឹងករសេ្រមចចិត្ត ឬេទះ
បីជ ផទុយនងឹផល្របេយជន៍របស់ខ្លួនក៏េ យ។ 
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េនេពលែដលេរឿងក្ដី មួយេទដល់តុ ករ ច់ខតមិន្រតូវមនឥទធិពលពីខងេ្រកេទេលីេច
្រកមែដលកំពុងែតេធ្វសីវនករេរឿងក្ដេីនះេឡយី។ ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេប ី ភគមីខ ងេនកនុងេរឿងក្ដេីនះជ
អនកែដលមន្រទពយសមបត្ត ិឬជអនកែដលមនអំ ចក៏េ យ ក៏ មិនគួរមនឥទធិពលេទេលីេច្រកមេឡយី។ 
េច្រកម ច់ខតមិន្រតូវទទួល្របក់ ឬអំេ យ    េដីមបឲីយមនករសេ្រមចចតិ្តេរឿងក្ដីេ យែឡក មួយ  
េឡយី។ េច្រកម្រតូវែតពិចរ ែតេលីអងគេហតុៃនេរឿងក្ដ ី នងិវធិកីនុងករអនុវត្តចបប់េនេពលេធ្វីេសចក្ដី
សេ្រមចចិត្ត មួយែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េនះគឺជអ្វីែដលេច្រកម្រតវូេធ្វីចំេពះេរឿងក្ដទីងំអស់ េ យមិនខ្វល់ថ 
អនក ពក់ព័នធនឹងេរឿងក្ដេីនះេឡយី។ េទះបីជ ភគីមខ ងេនកនុងេរឿងក្ដេីនះជម្រន្តៃីនរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ឬជនយករដ្ឋម្រន្តីក៏េ យ ក៏េច្រកម្រតូវែតសេ្រមចចិត្តេទេលីក្តីេនះ េទ មចបប់
កំណត់។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់េច្រកម ្រតូវែតគម នករគំ មកំែហង ករសូកប៉ន់ និងសមព ធពីខងេ្រក
េឡយី។ េច្រកមមិន្រតូវភ័យខ្ល ចថ គត់នឹង្រតូវ ក់េទសេ យវធិី មួយេនះេទ ្របសនិេប ីករសេ្រមច
េសចក្ដេីនះ ្របឆងំនឹង ជរ ្ឋ ភិបល ឬអនកែដលមនអំ ច។ 

 
 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 

ម្រ ១០៩៖ អំ ចតុ ករជអំ ចឯក ជយ។ អំ ចតុ ករធនរក អនគត និងករពរសិទធិ
េសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
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ធិ បេតយ

យ 
ឯក ជយភពរបស់តុ ករនឲំយតុ ករមនអំ ច និងធមម នុរូបភព (សុពលភព មចបប់)។ 

្របសិនេបតុី ករមនឯក ជយភពពិត្របកដ េពលេនះ ធរណជននងឹមនទំនុកចតិ្តកនុងករេ្របីតុ
ករកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ និងកនុងករែស្វងរកយុត្តិធម៌ េ្រពះជតុ ករែដលមិនពក់ព័នធនេយបយ និង
មនិលេំអៀង។ មិនលំេអៀងមនន័យថ ករសេ្រមចចិត្ត្រតវូេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេលីមូល ្ឋ នៃនចបប់ និងេទ
មអងគេហតុៃនេរឿងក្ដី េ យមិនលេំអៀង ឬេ យគម នឥទធិពលពីខងេ្រក។ 

 

ករណីសកិ ៖ េរឿង ៉ វរបស់វ ្ណ  
គម នយុត្តធិម៌ 

វ ្ណ កំពុងេរៀនចបប់េន កលវទិយល័យមួយ។ គត់រស់េនកនុងសហគមន៍មួយេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ
ែដលកំពុង្របឈមមុខនឹងករបេណ្ដ ញេចញ េ យ រ្រកមុហុ៊នមួយចង់បនដេីដីមបសីង់ស ្ឋ គរ
្របណិតមួយ។ មច ស់្រកុមហុ៊នេនះជអនកែដលមនអំ ច និងមន្រទពយសមបត្តមិន ក់ េហយីក៏ជសមជកិ
្រពឹទធសភែដរ។ 
 

វ ្ណ ដឹងថ មចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ សហគមន៍របស់គត់មនសិទធ្ិរសបចបប់ចំេពះដីេនះ។ 
គត់ដឹងថ ករបេណ្ដ ញេចញេនះជអំេពេីលមីសចបប់ បុ៉ែន្តគត់មិនមនជំេនឿថ តុ ករនឹងអនុវត្តចបប់
េ យេសមីភព និងេ យមិនមនឥទធិពលពីខងេ្រកេឡយី។ 
 

ៃថងមួយ វ ្ណ បនេរៀបចបំតុកមមេ យសន្តវិធិមីួយេនខងមុខករយិល័យរបស់្រកុមហុ៊នេនះ។
វ ្ណ ្រតូវេគចប់ខ្លួន និង្រតូវេចទ្របកន់ពបីទេលមីសែដលគត់មិនបនេធ្វី។ 
 

េនយប់មុនេពលកត់ក្ដីវ ្ណ  មនេគទូរស័ពទេទេ ក្រសីេច្រកមែដលជ្របធនកនុងករកត់េរឿងក្ដី
េនះ។ េគបន្របប់េ ក្រសីេច្រកមថ េបគីត់រកមិនេឃញីកំហុសរបស់វ ្ណ េទ េនះេ ក្រសីេច្រកម
នឹង្រតូវបត់បង់ករងរ។ គត់ក៏នឹងទទលួបនរង្វ ន់ែដរ ្របសិនេបីគត់រកេឃញីកំហុសរបស់វ ្ណ ។ ៃថង
បនទ ប់មក  វ ្ណ ្រតូវេចរកេឃញីកំហុស េទះបីជគម នភស្តុ ងក៏េ យ។ វ ្ណ ្រតូវតុ ករកត់េទសឲយ
ជប់ពនធនករ៥ឆន ។ំ 
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េមេរៀនទី៦៖ តុ ករឯក ជយ  
 

េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនងឹយល់ដងឹអំពី រៈសខំន់ៃន តុ ករឯក ជយ េនកនុងលទធ្ិរបជធបិ
េតយយ។ 
 

សមភ រៈ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន ហ្វតឺពណ៌ ឯក រស្រមប់ែចកទី១ និងទ២ី។ 
 

វធិី ្រស្ត៖ េរឿង ៉ វ ករពិភក ។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទ)ី 

១.   ករពិភក អំពរីូបភព ១០ 

២.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៩ី.៣ ១៥ 

៣.   ករពិភក អំពេីរឿង ៉ វរបស់វ ្ណ  ២០ 

៤.   សេងខប ២០ 

សរបុ៖: ៦៥ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  ករពភិក អពំរីបូភព 

 សូមែចកឯក រស្រមប់ែចកទី១េទឲយអនកចូលរមួ្រគប់គន ។ សូមឲយអនកចូលរមួ មន ក់េរៀប ប់
អំពអី្វីែដលកពុំងេកីតេឡងី មរូបភពេនះ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតី ជញ ក ្ដ លេនកនុងកី បល់ទត់មនតួនទីអ្វ។ី អនកស្រមប
ស្រមួល ចសួរថ៖  

 េតី ជញ ក ្ដ លគួរែតេធ្វីេសចក្ដសី្រមចចិត្តេ យេយងេទេលីអ្វី? 

 េតេីពល ែដល ជញ ក ្ដ លគួរែតសេ្រមចចិត្តថ ្រកុម មួយជអនកឈនះ? 

 េត្ីរកុមបល់ទត់ទងំេនះគិតយ៉ង  េនេពលែដល ជញ ក ្ដ លេធ្វកីរសេ្រមចចតិ្ត
េ យេយងេទ មមូលេហតុេផ ងេ យមិនេគរព មចបប់បល់ទត់? ចុះ្របសិនេបី
ជញ ក ្ដ លមនមិត្តល្អមន ក់េនកនុង្រកុម មួយ េហយីគត់សេ្រមចចិត្តឲយ្រកុមេនះ

ឈនះយ៉ងេម៉ចែដរ?ចុះេបីមនសមជកិេនកនុង្រកុម មួយ ក់សមព ធឲយ ជញ ក ្ដ ល 
ឲយ្រកុមេគឈនះវញិ យ៉ងេម៉ចែដរ? 

 សូមឲយ្របកដថ ្រគប់គន យល់ថ មន រៈសំខន់ ស់ែដល ជញ ក ្ដ ល្រតវូែតឯក ជយ 
និងេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត េ យេយង មចបប់ និងេទ មរេបៀបអនុវត្តចបប់េនេពល្របកតួែត
បុ៉េ ្ណ ះ។ ជញ ក ្ដ លមិន្រតូវឲយ្រកុម មួយឈនះេ យ រមូលេហតុេផ ងពេីនះេឡយី 
ដូចជ ករសូកប៉ន់ ឬេ យ រែតគត់ជមិត្តរបស់កី ករ ឬជមតិ្តរបស់្រគបូង្វឹកេន្រកុម
មួយ។ មិន្រតវូឲយមនអនក មន ក់ពយយម ក់សមព ធឲយ ជញ ក ្ដ លេដីមបលីំេអៀងេទរក
្រកុម មួយេទ។ 

 សូមពនយល់ថ ដូចគន នឹងតុ ករែដរគ ឺតុ ករ្រតូវែតឯក ជយ។ 

២.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ៩ី.៣ (សូមេមលីទព័ំរទ១ី១៣ ដលទ់១ី១៥) 

 

ែផនកទ៩ី.៣៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 សងគមមួយមនិ ចជសងគមែដលមនលទធ្ិរបជធបិេតយយពិត្របកដេទ ្របសិនេបតុី ករមន 
អំ ចមិន ច់ នងិមិនឯក ជយពី ថ ប័ន២េទៀត។ 

 តុ ករមនតួនទីយ៉ងសំខន ់ កនុងកររក តុលយភពរ ងករេ្របី្របស់អំ ចមិន្រតមឹ្រតវូេ យ
ថ ប័នដៃទេទៀត។ 

  មិន ចជនីតរិដ្ឋេទ ្របសិនេបតុី ករមិន ចេ ះ្រ យវ ិ ទេ យេសរ ី ឬេ យគម នសមព ធ 
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និងអនុវត្តចបប់េ យគម នករេ្របឥីទធិពលពីខងេ្រក។ 

 េច្រកមមិន្រតូវទទួល្របក់ ឬអំេ យ េដីមបសីេ្រមចចិត្តេរឿងក្ដីេទ មរេបៀបេ យែឡក មួយ
េឡយី។ 

 េច្រកម្រតវូពិចរ ែតេលីអងគេហតុៃនេរឿងក្ដ ី នងិវធិកីនុងករអនុវត្តចបប់េនេពលេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត
មួយែតបុ៉េ ្ណ ះ េ យមិនខ្វល់ថ មនភគី ពក់ព័នធកនុងេរឿងក្ដេីនះ។ 

 ្របសិនេប ី តុ ករពិតជឯក ជយ មិនពក់ព័នធនេយបយ និងមិនលំេអៀងែមន េនះ ធរណជន
នឹងមនជំេនឿថ ពួកគត់ ចេ្របតុី ករកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ និងកនុងករែស្វងរកយុត្តិធម៌។ 

 

៣.  ករពភិក អពំេីរឿង ៉ វរបស់វ ្ណ  
 សូមែចកឯក រស្រមប់ែចកទី២អំពីេរឿង ៉ វរបស់វ ្ណ ។ សូមឲយអនកចូលរមួ មន ក់ ន ឲយ

លឺៗ។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់យល់យ៉ង ចំេពះេរឿង ៉ វេនះ។ េដីមបសី្រមបស្រមួលដល់
ករពិភក  អនកស្រមបស្រមួល ចសួរថ៖  

 េហតុអ្វបីនជវ ្ណ មិនេទរកតុ ករេដីមបកីរពរសិទធដិីធ្លរីបស់សហគមន៍គត់? 

 េហតុអ្វបីនជ អនកគិតថ វ ្ណ ្រតូវេគចប់ខ្លួន? 

 េតមីនេរឿងអ្វីេកីតេឡងី េនយប់មុនកត់ក្ដរីបស់វ ្ណ ?  

 េតអីនកគិតថ អនក ទូរស័ពទេទេច្រកម? 

 េនកនុងេរឿងក្ដរីបស់វ ្ណ េនះ េតីេច្រកមេធ្វីករេ យឯក ជយ និងគម នឥទធិពលពីខងេ្រក
ែដរឬេទ? 

 េតអីនកគិតយ៉ង  ចំេពះអ្វែីដលបនេកីតេឡងីចំេពះវ ្ណ ? 

 ចុងបញច ប់សូមសរួអនកចូលរមួថ េតីេរឿង ៉ វនឹងេទជយ៉ង វញិ ្របសិនេបមីនតុ ករឯក
ជយ។ េតីនឹងមនអ្វីេកីតេឡងីចំេពះវ ្ណ  និងសហគមន៍របស់គត់? 

៤.  សេងខប 

 សូមពនយល់ថ េរឿង ៉ វរបស់វ ្ណ គជឺេរឿង្របឌតិេទ បុ៉ែន្ត មនេរឿងពិតដូចគន នឹងេរឿងេនះែដរ។ 
សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីពួកគត់មនែដលធ្ល ប់ឮ ឬដឹងអំពេីរឿង ៉ វពិតដូចគន េនះ េនកនុង
្របេទសកមពុជ ឬកែន្លង េផ ងេទ។ សូមអេញជ ីញអនកចូលរមួឲយែចករែំលកេរឿង ៉ វែដលពួក
គត់ដឹង។ 
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 េនកនុងេរឿង ៉ វទងំេនះ េតី នឹងេទជយ៉ង វញិ ្របសនិេប ីតុ ករបំេពញករងររបស់ខ្លួន

េ យឯក ជយ? 

 សូមឲយអនកចូលរមួពីរ-បីនក់រលំឹកេឡងីវញិថ េហតុអ្វីបនជ មន រៈសំខន់កនុងករែបងែចក
អំ ច ច់ពីគន ែបបេនះ ជពិេសស តុ ករឯក ជយ េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ 
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ឯក រស្រមប់ែចកទី១ : េមេរៀនទី៥ 
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ឯក រស្រមប់ែចកទី២ : េមេរៀនទី៥ 
 
 

ករណីសិក ៖ េរឿង ៉ វរបស់វ ្ណ  
គម នយុត្តធិម ៌

វ ្ណ កំពុងេរៀនចបបេ់ន កលវទិយល័យមយួ។ គតរ់ស់េនកនុងសហគមនម៍យួេនកនុងទី
្រកុងភនំេពញែដលកំពុង្របឈមមុខនឹងករបេណ្ដ ញេចញ េ យ រ្រកុមហុ៊នមយួចង់បនដីេដីមបី
សង់ស ្ឋ គរ្របណិតមយួ។ មច ស់្រកុមហុ៊នេនះជអនកែដលមនអំ ច និងមន្រទពយសមបត្តិ
មន ក ់េហយីក៏ជសមជិក្រពឹទធសភែដរ។ 
 

វ ្ណ ដឹងថ មចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១ សហគមន៍របស់គតម់នសិទធិ្រសបចបបចំ់េពះដី
េនះ។ គតដឹ់ងថ ករបេណ្ដ ញេចញេនះជអំេពីេលមីសចបប ់ ប៉ុែន្តគតមិ់នមនជំេនឿថ តុ ករ
នឹងអនុវត្តចបបេ់ យេសមីភព និងេ យមិនមនឥទធិពលពីខងេ្រកេឡយី។ 
 

ៃថងមយួ វ ្ណ បនេរៀបចំបតុកមមេ យសន្តិវធីិមយួេនខងមុខករយិល័យរបស់្រកុមហុ៊ន
េនះ។ វ ្ណ  ្រតូវេគចបខ់្លួន និង្រតូវេចទ្របកន់ពីបទេលមីសែដលគតម់ិនបនេធ្វី។ 
 

េនយបមុ់នេពលកតក់្ដីវ ្ណ  មនេគទូរស័ពទេទេ ក្រសីេច្រកមែដលជ្របធនកនុងករកត់
េរឿងក្ដីេនះ។ េគបនេ ក្រសីេច្រកមថ េបីគតរ់កមិនេឃញីកំហុសរបស់វ ្ណ េទ េនះេ ក្រសី
េច្រកមនឹង្រតូវបតប់ង់ករងរ។ គតក់នឹ៏ងទទលួបនរង្វ នែ់ដរ ្របសិនេបីគតរ់កេឃញីកំហុស
របស់វ ្ណ ។ ៃថងបនទ ប់មក  វ ្ណ ្រតូវេចរកេឃញីកំហុស េទះបីជគម នភស្តុ ងកេ៏ យ។ វ ្ណ
្រតូវតុ ករកតេ់ទសឲយជបព់នធនករ៥ឆន ។ំ 
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១០.  លកខណៈជ្របជពលរដ្ឋសកមម 
១០.១ េតលីកខណៈជ្របជពលរដ្ឋមនន័យដូចេម្ដច? 

្របជពលរដ្ឋ គជឺសមជកិទងំអស់េនកនុង្របេទស ឬជតិ មួយែដលមនរ ្ឋ ភិបលជប់េឆន ត
មែបប្របជធិបេតយយ ជតំ ង និងបេ្រម្ីរបជពលរដ្ឋ។ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធ្ិរសបចបប់ និងទទួល

បនករករពរេពញេលញ េនកនុង្របេទសែដលមនសញជ តេិនះ។ េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ សទិធិទងំ
េនះរមួមន សិទធកិនុងករចូលរមួេបះេឆន ត និងក្ល យេទជេបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន តេដីមបេីធ្វជីតំ ង
្របជពលរដ្ឋេនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល។ សទិធិជ្របជពលរដ្ឋក៏ ប់ទងំ សិទធកិនុងកររស់េននិងេធ្វីករជអចិៃ្រន្តយ៍
េនកនុង្របេទសេនះ និងសិទធមិនលខិិតឆ្លងែដនរបស់្របេទសេនះែដរ។ ្របជពលរដ្ឋមនិ ច្រតវូបនេគ
និរេទស ឬបដិេសធមិនឲយចូលកនុង្របេទសវញិេនេពលែដលេគេធ្វដីំេណីរេទេ្រក្របេទសេនះេឡយី។ 

 
មិនែមនមនុស ទងំអស់ែដលរស់េនកនុង្របេទស មួយសុទធែតជ្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសេនះេទ។ 

ជនបរេទសទងំ យែដលមនទីលេំនកនុង្របេទស មួយ ជទូេទជមនុស ែដលមនទីលេំន្រសប
ចបប់ បុ៉ែន្តមិនែមនជ្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសេនះេទ។ អនកមនទីលេំន្រសបចបប់មនសិទធិេ្រចីន បុ៉ែន្តមិន
មនសិទធទិងំអស់ជ្របជពលរដ្ឋេទ។ ឧទហរណ៍៖ ជទូេទពួកេគមិនមនសទិធិកនុងករេបះេឆន តេទ។ ជន
បរេទស ចក្ល យេទជ្របជពលរដ្ឋបន្របសិនេបី េគរស់េនកនុង្របេទសេនះកនុងរយៈេពលកំណត់ជក់
ក់ មួយ ្រពមទងំយល់្រពមបំេពញករទទលួខុស្រតូវកំណត់ជក់ ក់មួយចំនួន។ ្របជពលរដ្ឋៃន

្របេទសមួយក៏ ចេទរស់េនបរេទសបនែដរ។ ឧទហរណ៍៖ ្របជពលរដ្ឋែខមរែដលកំពុងេរៀនេន កល
វទិយល័យេន្របេទសសិង្ហបុរ ី េនែតជ្របជពលរដ្ឋែខមរដែដលគឺេនែតទទលួបនសិទធទិងំអស់ និងករ
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ករពរជ្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសកមពុជ។ េនកនុង ថ នភពខ្លះមនុស ចជ្របជពលរដ្ឋរបស់្របេទស
េលីសពីមួយ េហយីមនសទិធិ្រសបចបប់ ជ្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសទងំពីរ ឬទងំអស់។ 
 

សទិធរិបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនផ្ដល់សិទធជិេ្រចនីដល់្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសកមពុជ។
ឧទហរណ៍៖ េ្រកពសីិទធទិងំអស់ែដលមន ្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសកមពុជមនសិទធិ៖ 

 េបះេឆន ត និងឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន ត (ម្រ ៣៤) 

 ចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងជីវភពនេយបយ េសដ្ឋកចិច សងគមកចិច និងវបបធម៌ របស់្របេទសជតិ 
(ម្រ ៣៥) 

 េធ្វីពកយបណ្ដឹ ង ឬប្ដឹងទមទរេទកន់តុ ករទក់ទងេទនឹងបទេលមីសចបប់ែដល្រប្រពឹត្តេ យ
ថ ប័នរដ្ឋ ឬម្រន្តរី ្ឋ ភិបល និង 

 ជមច ស់ដីធ្លី (ម្រ ៤៤) 

 
១០.២ ្របជពលរដ្ឋែដលមនព័តម៌ន្រគប់្រគន ់សកមម នងិ ទទលួខុស្រតូវ 

េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ មន្របេទសជតិ និងរ ្ឋ ភិបល បេ្រមី និងករពរ្របជពលរដ្ឋ។ បុ៉ែន្ត 
្របជពលរដ្ឋមិន ច្រគន់ែតេបះេឆន ត រចួេនេសង មេ យពឹងែផ្អកែតេលីរ ្ឋ ភិបលែដល្រតូវបំេពញកតព្វ
កិចចទងំអស់របស់ខ្លួនេនេពលែដលរ ្ឋ ភិបលបនជប់េឆន តេឡងីកន់ករយិល័យេនះេទ។ លទធិ្របជធិប
េតយយែដលខ្ល ងំ និងរស់រេវកីត្រមវូឲយ្របជពលរដ្ឋមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ សកមម និងទទួលខុស្រតូវ េដីមបពីួក
គត់ ចចូលរមួចំែណកជួយដល់ដំេណីរករៃនលទធ្ិរបជធិបេតយយ និងកិចចករនេយបយ។ 



 

124   ពលរដ្ឋវជិជ : េសចក្តេីផ្តើមៃនចបប ់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 

ដូចបនពិភក ខងេលីរចួេហយីថ លទធិ្របជធិបេតយយមួយត្រមូវឲយមនករេគរពសិទធ្ិរបជ
ពលរដ្ឋ។ ឧទហរណ៍៖ សិទធកិនុងករចូលរមួេបះេឆន ត សិទធ្ិរកុមភគតិច សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមត ិ
និងករ្របមូលផ្ដុ ំ សុទធែតជសិទធយ៉ិងសំខនេ់នកនុងដេំណីរករៃនលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ បុ៉ែន្តលទធ្ិរបជធិប 
េតយយក៏ត្រមូវឲយ្របជពលរដ្ឋបំេពញតួនទីរបស់ពួកគត់ែដរ។ ្របជពលរដ្ឋេនកនុង្របេទសកន់លទធ្ិរបជធបិ
េតយយទទួលខុស្រតូវកនុងករែស្វងរកព័ត៌មននិងចេំណះដឹង និងេធ្វឲីយមតិ ឬេយបល់របស់ពួកគត់ឮជ
ធរណៈេដីមបេីធ្វឲីយរ ្ឋ ភិបលទទួលខុស្រតូវចំេពះអ្វីែដលខ្លួនេធ្វី។ 

លទធ្ិរបជធបិេតយយគឺជៃដគូរ ងរ ្ឋ ភបិលែដលជប់េឆន ត និង្របជពលរដ្ឋ។ រ ្ឋ ភិបលែដលជប់
េឆន ត និង្របជពលរដ្ឋ្រតវូែតសកមម េដមីបឲីយលទធ្ិរបជធិបេតយយដំេណីរករេទបនល្អ។ លទធ្ិរបជធិបេតយយ
ពឹងែផ្អកេទេលី្របជពលរដ្ឋែដល៖ 

 យល់ដឹងអំពសីិទធរិបស់ខ្លួន និងមនករទទួលខុស្រតវូជ្របជពលរដ្ឋ 

 មនចំេណះដឹង ឬព័ត៌មនអំពបីញ្ហ សងគម និងនេយបយ 

 មនសមតថភពគិតនិងវភិគយ៉ងល្អិតល្អន់អំពបីញ្ហ ទងំេនះ 

 មនករបរមភអំពសីិទធមិនុស  ភព្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម៌េនកនុងសងគម 

 មនសមតថភពកនុងករបេញចញមតិ ឬេយបល់ 

 សកមមេនកនុងសហគមន៍របស់ពួកគត់ និងេនកនុងេវទិក ធរណៈ 

 េគរពគំនិត ឬេយបល់ នងិផល្របេយជន៍របស់អនកជិតខង សហគមន៍ និងអនកដៃទេទៀត។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
 

េតអីនក ចេធ្វយ៉ីង េដមីបឲីយក្ល យជ្របជពលរដ្ឋែដល សកមម នងិមនករទទលួខុស្រតូវ ? 

មនកិចចករេ្រចីន ស់ែដលអនក ចេធ្វេីនកនុងជីវតិ្របចៃំថងេដីមបឲីយក្ល យជ្របជពលរដ្ឋសកមម និង
មនករទទលួខុស្រតូវ។ មនកិចចករែដលអនក ចេធ្វេីនថន ក់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងេនថន ក់ជតិ េ យ
ខ្លួនអនកផទ ល់ និងេ យេធ្វកីរជមួយ្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀត។ 

ឧទហរណ៍៖ អនក ចបន្ត ម នព័ត៌មនអំពបីញ្ហ េនកនុងសហគមន៍មូល ្ឋ នរបស់អនក និងចូលរមួ 
ឬេរៀបចកំរ្របជុសំហគមន៍។ ្របសនិេបមីនបញ្ហ េនកនុងសហគមន៍របស់អនក អនក ចជួយរកដំេ ះ
្រ យ ឬជួយផ្ដល់គំនិត និងករបរមភរបស់សហគមន៌េទតំ ងរ ្ឋ ភបិល។ អនក ចេរៀបចំនងិ ត់
ជួប្របជុជំមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ដូចជ្រកុម្របឹក ឃុ ំ ែដលមនករទទួលខុស្រតូវចំេពះសុខុមលភព
របស់្របជ្របជពលរដ្ឋេនកនុងឃុជំេដមី។ ្រកុម្របឹក ឃុក៏ំ្រតូវែតេបកីករ្របជុយ៉ំងេទៀងទត់ ែដលអនក ច
ចូលរមួកនុងករ្របជុេំនះបនែដរ។  

អនកក៏ ចចូលរមួជមួយបញ្ហ ថន ក់ជតិសំខន់ៗ ែដរ។ ឧទហរណ៍៖ អនក ចបន្ត ម នព័ត៌មន ឬ
សិក ែស្វងយល់អំពីវធិែីដល្របេទសេនះកំពុងអភិវឌ  អំពីចបប់ថមី ឬអំពបីញ្ហ ែដល្របេទសជតិទងំមូល
កំពុងបរមភ។ អនក ចចូលរមួ ឬេរៀបច្ំរកុម្របជពលរដ្ឋមកពទូីទងំ្របេទសែដលមនក្ដីបរមភ និងមន
ចំ ប់ រមមណ៍ដូចគន ។ អនក ចជមនុស សកមមកនុងករចូលរមួ ្របជុំ ធរណៈ ពិេ្រគះេយបល់ និង
ចជមនុស សកមម មរយៈេវទិក ធរណៈេផ ងៗ េដមីបពីិភក អំពបីញ្ហ នន និងបេញចញមតិ ឬ

េយបល់របស់អនកចំេពះបញ្ហ េនះ។ អនក ចេរៀបចំករ្របជុជំមួយតំ ងរ ្ឋ ភិបល ឬេធ្វីករជមួយ 
្រកុមសងគមសីុវលិ េដីមបេីធ្វសីកមមភពគ្ំរទចំេពះអ្វីមួយែដលអនកេជឿ ឬ្របឆងំនឹងអ្វីមួយែដលអនកមិនយល់
្រសប។ 
 

មរយៈភពសកមម និងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធែបបេនះ ្របជពលរដ្ឋក្ត ប់បនអំ ចនេយបយ     
សំខន់ៗ និង ចេធ្វឲីយមនភពខុសគន យ៉ងពិត្របកដចំេពះវធិ្ីរគប់្រគង នងិដំេណីរករកិចចករអភវិឌ ន៌   
្របេទស។ ្របជពលរដ្ឋែដលខ្ល ងំ នងិសកមម មនអំ ចកនុងករបេងកតីសងគមមួយែដលេគរពសិទធមិនុស  
និងេធ្វីឲយរ ្ឋ ភិបលទទួលខុស្រតូវចំេពះកិចចករែដលរដ្ឋ្រតូវបេ្រមី្របជពលរដ្ឋ។ 
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េមេរៀនទី៧ ៖ ្របជពលរដ្ឋែដលសកមម និងមនករទទួលខុស្រតូវ 
 

េគលបណំង៖ អនកចូលរមួនងឹយល់ដងឹថ ្របជពលរដ្ឋមនន័យដូចេម្ដច នងិយល់ដងឹថ ្របជ
ពលរដ្ឋមនតួនទយ៉ីងសំខន់េនកនុងសងគម្របជធបិេតយយ។ ពកួគត់នងឹយល់ដងឹថ ្របជ
ពលរដ្ឋមនករណីយកចិច ក៏ដូចជមនសិទធនិន និងដងឹថ ពកួគត់ ចេធ្វអី្វខី្លះ េដមីបកី្ល យជ
្របជពលរដ្ឋែដលមនចេំណះដងឹ ឬព័ត៌មន្រគប់្រគន ់ជ្របជពលរដ្ឋសកមម និងមនករទទលួខុស្រតូវ។ 
 

សមភ រៈ៖ ្រក សផទ ងំធំ ឬក្ដ រេខៀន នងិហ្វតឺពណ៌។ 
 

វធិី ្រស្ត៖ ករបំផុសគំនិត ករពិភក  ករងរជ្រកុម នងិបទបង្ហ ញ។ 
 

ដេំណីរករ រយៈេពល (គតិជនទ)ី 

១.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទី១០.១ ១០ 

២.   ករបំផុសគំនិតអំពីតួនទីរបស់្របជពលរដ្ឋ ១០ 

៣.   ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ១ី០.២ ២០ 

៤.   ករងរជ្រកុម ២០ 

៥.   បទបង្ហ ញ ២០ 

៦. សេងខប ១០ 

សរបុ៖ ៩០ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
ករែណនំស្រមប់អនកស្រមបស្រមួល 

១.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ១ី០.១ : (សូមេមីលទព័ំរទ១ី២២ ដលទ់១ី២៣) 

ែផនកទ១ី០.១៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 

 ្របជពលរដ្ឋជសមជកិយ៉ងសំខន់របស់្របេទសមួយែដល្រគប់្រគងេ យរ ្ឋ ភិបលជប់េឆន ត ម
ែបបលទធ្ិរបជធិបេតយយ េដីមបេីធ្វីជតំ ង និងបេ្រម្ីរបជពលរដ្ឋ។ 

 ្របជពលរដ្ឋមនសិទធ្ិរសបចបប់ និងទទួលបនករករពរយ៉ងេពញេលញេនកនុង្របេទសែដលខ្លួន
ជ្របជពលរដ្ឋ ឬមនសញជ តេិនះ។ 

 សិទធខិ្លះរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 

២.  ករបផុំសគំនិតអពំតីនួទរីបស់្របជពលរដ្ឋ 

 សូមសរេសរពកយ "តួនទីរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ" េនេលីក្ដ រេខៀន ឬ
្រក សផទ ងំធំ រចួសូមសួរអនកចូលរមួអពំីគំនិតរបស់គត់។ សូមសួរថ៖  

 េត្ីរបជពលរដ្ឋ្រតវូេធ្វីអ្វខី្លះេដីមបជីួយបេងកីតលទធ្ិរបជធិបេតយយរងឹម ំនិងរស់រេវកី។ 

 សូមសរេសរគំនិតរបស់អនកចូលរមួេនេលី្រក សផទ ងំធំ។ 

៣.  ែណនព័ំត៌មនេនកនុងែផនកទ១ី០.២ (សូមេមលីទព័ំរទ១ី២៣ ដល់ទ១ី២៥) 

ែផនកទ១ី០.២៖ មន រៈសំខន់ ស់ែដលអនកចូលរមួយល់ដឹងថ៖ 
 លទធ្ិរបជធិបេតយយមួយែដលខ្ល ងំ និងរស់រេវកី ត្រមូវឲយ្របជពលរដ្ឋមនចំេណះដឹងឬមនព័ត៌មន

្រគប់្រគន់ សកមម នងិមនករទទលួខុស្រតូវ។ 
 េនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធិ បុ៉ែន្តពួកគត់ក៏្រតូវមនករណីយកិចចែដរ។ 
 ្របជពលរដ្ឋមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករែស្វងរកចំេណះដឹង និងព័ត៌មន និងេធ្វីឲយមតឬិេយបល់

របស់ពួកគត់ ឮជ ធរណៈ េដីមបេីធ្វឲីយរ ្ឋ ភិបលមនករទទលួខុស្រតូវ។ 
 ្របជពលរដ្ឋែដលមនចំេណះដឹងឬព័ត៌មន្រគប់្រគន់ សកមម និងមនករទទួលខុស្រតូវ គឺមនន័យ

ថ លទធ្ិរបជធិបេតយយគឺពឹងែផ្អកេលី្របជពលរដ្ឋែបបេនះ។ 
 ពួកគត់្រតូវេធ្វីអ្វខី្លះេដីមបឲីយក្ល យេទជ្របជពលរដ្ឋែដលសកមម និងមនករទទួលខុស្រតូវ ទងំេន

ថន ក់មូល ្ឋ ន និងេនថន ក់ជតិ។ 
 មរយៈភពសកមម និងេធ្វីករយ៉ងជតិសនិទធេនះ េធ្វីឲយ្របជពលរដ្ឋ ចក្ដ ប់អំ ចនេយបយសំ

ខន់ៗ និង ចេធ្វឲីយមនភពខុសគន យ៉ងពិត្របកដចំេពះវធិ្ីរគប់្រគង និងដំេណីរករកិចចករ
អភិវឌ ន៌្របេទស។ 
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៤.  ករងរជ្រកុម 

 សូមពនយល់ថ អនកស្រមបស្រមលួនឹងែចកអនកចូលរមួជ្រកុម េហយី្រកមុនីមួយៗនឹងគិតអំពី
បញ្ហ សងគម ឬនេយបយ ឬ ថ នភពែដលពួកគត់ចង់ចូលរមួជ្របជពលរដ្ឋសកមម។ ពួកគត់
ចេរសីយកបញ្ហ ែដលេធ្វឲីយមនឥទធិពលដល់ពួកគត់េ យផទ ល់ ឬយកបញ្ហ ែដលមន

ឥទធិពលដល់មនុស េនជុំវញិពួកគត់ ដូចជ ករបំពនសិទធមិនុស ជេដីម។ គបបជីបញ្ហ  ឬ
ថ នភពែដលពួកគត់មន រមមណ៍ចង់ដឹងចង់ឮ និងចង់េធ្វីអ្វីមួយេដីមបផី្ល ស់ប្ដូរ។ 

 ្រកុមនីមួយៗ្រតូវស្រមចចិត្តយកបញ្ហ មួយ េហយីសរេសរគំនិតខ្លះអំពីអ្វីែដលពួកគត់ ចេធ្វី
េដីមបឲីយក្ល យេទជ្របជពលរដ្ឋែដលមនចំេណះដឹង ឬមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ និងសកមម 
េដីមបេីធ្វីឲយ ថ នភពេនះ្របេសីរ។ ្របសិនេប្ីរកុម មួយមនេពល ពួកគត់ ចេធ្វែីផនករ
ស្រមប់ជំ នែដល្រតូវេធ្វ។ី សូមេលីកទឹកចិត្តអនកចូលរមួឲយមនគំនិតៃចន្របឌតិ។ 

 ្រកុមទងំអស់មនេពល២០នទី េដីមបេីធ្វលីំ ត់េនះ រចួបនទ ប់មក ្រកុមទងំអស់នឹងមន
ឱកសេឡងីបង្ហ ញអនកចូលរមួទងំមូល។ 

 សូមឲយ្របកដថ អនកចូលរមួទងំអស់យល់អំពកីិចចករែដលពួកគត់្រតវូេធ្វ ី និងែបងែចកអនក
ចូលរមួជ៣ ឬ៤្រកុម (្រកមុនីមួយៗមិន្រតមូមនសមជកិេលីសពី៦នក់េទ)។ សូមឲយ្រកុម
នីមួយៗយក្រក សផទ ងំធំ និងហ្វតឺ។ 

 សូមអនកស្រមបស្រមួលេដរីេមលី ម្រកុមនីមួយៗ ែ្រកងពួកគត់្រតូវករជំនួយ។ 

៥.  បទបង្ហ ញ 

 េនេពលែដល្រកុមទងំអស់េធ្វកីិចចកររបស់្រកុមរចួេហយី សូមអេញជ ីញ្រកមុនីមួយៗឲយេឡងី
បង្ហ ញអំពីគនំិតរបស់្រកុម។ 

 បនទ ប់ព្ីរកុមនីមួយៗបង្ហ ញចប់ សូមសរួអនកចូលរមួដៃទេទៀតថ េតីពួកគត់មនសណួំរ 
េយបល់ ឬសំេណីអ្វីេទ។ 
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េស
ចក្តេីផ្តើ មៃនល

ទធ្របជ
ធិ បេតយ

យ 
៦.  សេងខប 

 សូមរលឹំកអនកចូលរមួថ ករេធ្វជី្របជពលរដ្ឋសកមម ពួកគត់ ចេធ្វឲីយមនភពខុសគន យ៉ង
ពិត្របកដចំេពះវធិ្ីរគប់្រគង នងិដំេណីរករៃនកិចចករអភិវឌ ន៌្របេទស។ 

 សូមសួរអនកចូលរមួថ េតីគត់យល់យ៉ង អំពកីរក្ល យេទជ្របជពលរដ្ឋសកមម។ េតពីួក
គត់គិតថ ពួកគត់នឹងកន់ែតសកមមជងមុនេនកនុងសងគមេទ? ្របសិនេបដូីេចន ះ េតពីួកគត់នឹង
ចប់េផ្ដីមេធ្វអី្វីខ្លះចប់ពីេពលេនះតេទ? ្របសិនេបមីិនដូេចន ះេទ េតីេហតុអ្វី? 

 សូមរលឹំកអនកចូលរមួថ លទធ្ិរបជធិបេតយយគឺជៃដគូរ ងរ ្ឋ ភបិលជប់េឆន ត និង្របជពល   
រដ្ឋ។ទងំ រ ្ឋ ភិបល និង្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតសកមម េដីមបេីធ្វឲីយលទធ្ិរបជធិបេតយយេនះមន
ដំេណីរករល្អ។ សូមពនយល់ថ លទធិ្របជធិបេតយយ្រតូវករ្របជពលរដ្ឋែដលខ្ល ងំ និងសកមម
េដីមបបីេងកីតសងគមមួយែដលរ ្ឋ ភិបល្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករបេ្រម្ីរបជពលរដ្ឋ។ 
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ស
ទទនុ្រកម 

សទទ នុ្រកម 
 

ែដលទទលួខុស្រតូវ៖ ករទទួលខុស្រតូវចំេពះឥទធិពលែដលេកីតេឡងីពីករសេ្រមចចិត្ត ឬសកមមភពរបស់
អនក មន ក់។ ទ្រមង់ែដលសំខន់ជងេគៃនភពទទួលខុស្រតូវេនកនុងលទធ្ិរបជធិបេតយយ គឺថ ្របសនិេបី
្របជពលរដ្ឋភគេ្រចនីមិនសបបយចិត្តនឹងករសេ្រមចចិត្តរបស់តំ ងរបស់ពួកគត់ េនះពួកគត់ ចេបះ
េឆន តទម្ល ក់តំ ងេនះេចញពីអំ ចេនេពលេបះេឆន តេលីកេ្រកយ។ 
 
េបកខជន (េនកនុងករេបះេឆន ត)៖ អនក ែដលចង់េធ្វីជតំ ងសងគមេនកនុងរ ្ឋ ភបិល។ ្របសិនេបី
េបកខជន មន ក់ឈនះសំេលងេឆន ត្រគប់្រគន់ េនះេគនឹងក្ល យេទជែផនកមួយេនកនុងរ ្ឋ ភិបល។ 
 
តុលយភពៃនអំ ច៖ ជ្របព័នធែដលគម ន ថ ប័ន មួយេនកនុងរ ្ឋ ភិបលមនអំ ចផ្ដ ច់ករ េ យ រ
ថ ប័នដៃទេទៀត ក់ែដនកំណត់េទេលីអំ ចេនះ។ អំ ចរបស់រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតមនតុលយភព រ ង
ថ ប័នទងំ៣។ 

 
្របជពលរដ្ឋ៖ ជសមជកិយ៉ងសំខន់េនកនុង្របេទស ឬ្របជជតិ មួយ ែដលេនកនុង្របេទសេនះ  រ ្ឋ
ភិបលជប់េឆន តេ យករេបះេឆន ត មែបប្របជធិបេតយយមួយ ្រតូវបនបេងកីតេឡងី េដីមបជីតំ ង 
និងបេ្រម្ីរបជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធ្ិរសបចបប់ និងករករពរេនកនុង្របេទសៃនសញជ តិ
របស់ខ្លួន។ 
 
ភពជពលរដ្ឋ៖ នៈ្រសបចបប់ជ្របជពលរដ្ឋមន ក់ៃន្របេទស មួយ។ 
 
្រកុមសងគមសុវីលិ៖ ្រកមុមនុស េនកនុងសងគម ែដលរបួរមួគន េធ្វីករេដីមបបុីព្វេហតុ ឬបញ្ហ រមួគន ។ ្រកុមសងគម
សុវីលិមិនែមនជែផនកៃនរ ្ឋ ភិបល និងជ្រកុមែដលេធ្វកីរេ យមិនរក្របក់ចំេណញ។   
 
រដ្ឋធមមនុញញ៖ រដ្ឋធមមនុញញ គឺជចបប់កំពូលេនកនុង្របេទស និងមនែចងអំពអីំ ច និងមុខងររបស់រ ្ឋ ភិ  
បល។ ចបប់េនះ ក៏មនែចងអំពីករេគរព និងករករពរ សិទធិ និងេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋែដរ។ 
 
្រកុម្របកឹ រដ្ឋធមមនុញញ៖ ជែផនកមួយៃនអងគេច្រកម ែដលមនតួនទីពិនិតយេឡងីវញិនូវចបប់ េដីមបឲីយ្របកដ
ថ ចបប់ទងំេនះមិនផទុយគន នឹងរដ្ឋធមមនុញញ។ 
 
គណៈរដ្ឋម្រន្ត៖ី ជ្រកុមែដលមនអំ ចខពស់បំផុតេនកនុង ថ ប័ននីត្ិរបតិបត្តិ។ គណៈរដ្ឋម្រន្តី ចណុំះេទ
េ យ នយករដ្ឋម្រន្តី ឧបនយករដ្ឋម្រន្តេីផ ងៗ និងេទសរដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋេលខធិករ។ ករសេ្រមចចិត្ត និង
េគលនេយបយសំខន់ៗជេ្រចីន ្រតូវបនេធ្វេីឡងីេ យគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ គណៈរដ្ឋម្រន្តមីនេឈម ះមយង៉
េទៀតថ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកមពុជ។ 
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ឧទធរណ៍៖ ្របសិនេប្ីរបជពលរដ្ឋមិនសបបយចិត្តជមួយនឹងករសេ្រមចចិត្តែដលេធ្វេីឡងីេ យ
តុ ករជន់ទប េនះពួកេគ ចជំទស់នឹងករសេ្រមចចិត្តេនះេនឯ ឧទធរណ៍។ 
 
លទធ្ិរបជធបិេតយយ៖ ជ្របព័នធមួយរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដលអំ ចនេយបយបនមកពីបំណង្របថន របស់
្របជពលរដ្ឋ។ 
 
ករេបះេឆន ត : ជ្របព័នធមួយ ែដល្របជពលរដ្ឋេនកនុងសងគមេ្រជសីេរសីតំ ងរបស់ខ្លួនេនកនុងរ ្ឋ ភបិល
េ យករេបះេឆន ត។ 
 
េ យសមធម៌៖ យុត្តិធម៌ និងមិនលំេអៀង។ 
 
រ ្ឋ ភបិល៖ ជ្រកុមមនុស  ឬ ថ ប័ន ែដលមនសិទធិអំ ចកនុងករេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្តអំពីចបប់ េគល
នេយបយ និងវធិីែដលសងគមដំេណីរករ។ មន ថ ប័នរបស់រ ្ឋ ភិបលចំនួនបី៖  អងគនតីិបបញញត្តិ អងគនីតិ
្របតិបត្តិ និងអងគតុ ករ។ 
 
សទិធមិនុស ៖ សទិធមិនុស ចឲយមនុស រស់េនេ យសបបយរកី យ មនសុខភពល្អ និងជីវតិមនេសរ ី  
ភព។ ករទទួលបននូវត្រមូវករជមូល ្ឋ នរបស់េយងី ដូចជ រ ទឹក និងលំេន នសមរមយ និងភព
សបបយរកី យជមួយេសរភីពមូល ្ឋ ន ដូចជេសរភីពកនុងករបេញចញមតេិយបល់របស់េយងី ករេគរព
សនរបស់េយងី គឺសុទធែតជសិទធិរបស់េយងីកនុងនមជមនុស ។ ្រគប់គន  ្រគប់ទីកែន្លងមនសិទធទិងំេនះ 

េ យមិន្របកន់ពី យុ េភទ សន ឬ្រទពយសមបត្តេិឡយី។ 
 
មនិលេំអៀង (ករកត់ក្ដ)ី៖ ជករសេ្រមចចិត្តែដលេធ្វីេឡងីេ យេយងេលអីងគចបប់ និងអងគេហតុៃនេរឿងក្ដី
ែតបុ៉េ ្ណ ះ និងេ យគម នភពលំេអៀង ឬឥទធិពលពីអនកខងេ្រក។ 
 
កតកិសញញ អន្តរជតិស្ដពីសិីទធពិលរដ្ឋ នងិសទិធនិេយបយ៖ គឺជចបប់មួយយ៉ងសំខន់កនុងចំេ មចបប់
អន្តរជតសិ្ដពីីសិទធមិនុស ទងំអស់។ ករពរសិទធមិនុស ែដលទក់ទងជមួយនឹងេសរភីព ករចូលរមួកនុង
ជីវតិ ធរណៈ និងករចត់ទុកឲយេសមីភពនិងយុត្តិធម៌េនកនុងសងគមរបស់បុគគល ដូចជ សិទធរិស់ នមន
ជីវតិ សិទធរិចួផុតពីករេរសីេអីង សិទធេិបះេឆន ត និងសទិធិកនុងករបេញចញមតិ។ 
 
កតកិសញញ អន្តរជតិស្ដពីសិីទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកចិច នងិវបបធម៌៖ គជឺចបប់មួយយ៉ងសំខនក់នុងចំេ ម
ចបប់អន្តរជតិស្ដពីីសិទធមិនុស ទងំអស់។ ករពរសិទធមិនុស ែដលទក់ទងជមួយនងឹត្រមវូករមូល ្ឋ ន
របស់បុគគលេដីមបឲីយរស់េនេ យមនភពៃថ្លថនូរ ដូចជ សិទធកិនុងករទទួលបនករអប់រ ំ សិទធិកនុងករទទួល
បនករែថទសុំខភព និងសិទធកិនុងករមនលំេន នសមរមយ។ 
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ស
ទទនុ្រកម 
សនធសិញញ អន្តរជតិស្ដពីសិីទធមិនុស ៖ ជចបប់ែដលទទួល គ ល់ចំេពះសិទធរិបស់មនុស មន ក់ៗេនជុំវញិពិភព
េ ក េហយីែដលកណំតត់ួនទី្រសបចបប់    ឲយរ ្ឋ ភិបលេគរពនូវសិទធទិងំេនះ។ រដ្ឋធមមនុញញៃន្របេទស   
កមពុជទទលួ គ ល់ថ សនធិសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសិទធមិនុស  ជែផនកមួយៃនចបប់របស់្របេទសកមពុជ។ 
 
ករកត់ក្ដ៖ី ជករសេ្រមចចិត្តរបស់េច្រកមេលីេរឿងក្ដេីនតុ ករ។ េច្រកមគួរែតពិចរ អំពអីងគេហតុៃន
េរឿងក្ដីេនះ និងវធិកីនុងករេ្របីចបប់េទេលីអងគេហតុទងំេនះេដីមបេីធ្វកីរសេ្រមចចិត្ត។ 
 
ចបប់៖ ជបទបញជ ែដល្រតូវបនយល់្រពម និងេធ្វឲីយេទជផ្លូវករេ យមនុស ែដលមនសិទធអិំ ចកនុង
ករេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចចិត្តអំពីវធិេីរៀបច ំនងិដំេណីរករសងគម។ 
 
្របជធបិេតយយេសរ៖ី ជ្របព័នធមួយរបស់រ ្ឋ ភិបលែដលែផ្អកេលី្របជធិបេតយយែបបតំ ង ្រស្ត េលកីរ
ករពរសិទធបុិគគល និងករេគរពចេំពះគំនិត និងជំេនឿេផ ងៗគន ។ េនឆន ១ំ៩៩៣ រដ្ឋធមមនុញញបនបេងកីតនូវ
្របព័នធរ ្ឋ ភបិលែបបេនះេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
 
្រកសងួ៖ ជ ថ ប័នេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនអងគនីតិ្របតបិត្តរិបស់រ ្ឋ ភិបល ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះទស ន   
វស័ិយជក់ ក់ មួយ។ ឧទហរណ៍ ្រកសួងហរិញញវតថុ ្រកសួង ធរណៈករនិងដកឹជញជូ ន   និង្រកសួង
កិចចករនរ ីជេដីម។ 
 
រដ្ឋសភ៖ ជ ថ ប័នជប់េឆន ត ែដលជែផនកមួយៃនអងគនីតិបបញញត្តេិនកនុង្របេទសកមពុជ ែដល្រតូវសេ្រមចចិត្ត
ថ ្រតូវបេងកតីចបប់ ។ គណបក នេយបយ ែដលឈនះ សនៈភគេ្រចីនេនកនុងរដ្ឋសភនឹងក្ល យជ
គណបក កន់អំ ច នងិមនសិទធេិ្រជីសេរសីនយករដ្ឋម្រន្ត។ី ណត្តិរបស់សមជកិរដ្ឋសភគ ឺ រយៈេពល
្របឆំន ។ំ 
 
ភគ ី(កនុងេរឿងក្ដេីនតុ ករ)៖ ជអនកែដលជប់ពក់ព័នធជមួយនឹងេរឿងក្ដេីនតុ ករ ដូចជ អនកែដល ក់
ពកយប្ដឹងេគ ឬអនកែដល្រតូវេគប្ដឹង។ 
 
គណបក នេយបយ៖ ជ ថ ប័នមួយែដលបេងកតីេឡងីេ យ្រកុមមនុស   ែដលែចករែំលកនូវតៃម្ល នងិ        
ទស នៈរមួគន  កនុងេគលបណំងឲយមនអំ ចនេយបយេនកនុងរ ្ឋ ភិបល។ 
 
ផ្ដល់សចច នុម័ត (សនធសិញញ អន្តរជតិ)៖ េធ្វេីឡងីេនេពលែដលរ ្ឋ ភិបលបនយល់្រពមជផ្លូវករ េដីមប ី  
អនុវត្តេទ មសនធសិញញ អន្តរជតិ។ 
 
្របជធបិេតយយែបបតំ ង ្រស្ត៖ គជឺ្របព័នធមួយរបស់រ ្ឋ ភិបលែដល្របជពលរដ្ឋ ចេ្រជីសេរសីេ យ
េសរនូីវតំ ង ្រស្តេដីមបេីធ្វីករសេ្រមចចិត្តអំពីសងគមជំនួសពួកគត់។ េទះបី្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនតំ ង
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េ យរ ្ឋ ភបិលក៏េ យ ក៏សមជកិទងំអស់របស់សងគមមនសិទធកិនុងករចូលរមួ និងបេញចញសំេឡងអំពី
បញ្ហ  និងកនុងករសេ្រមចចតិ្តែដលមនឥទធិពលដល់ពកួគត់។ 
 
ជរ ្ឋ ភបិលៃន្របេទសកមពុជ៖ គជឺ ថ ប័នែដលមនអំ ចខពស់បំផុតេនកនុងអងគនីត្ិរបតិបត្តិ។ ថ ប័ន
េនះចំណុះេ យ នយករដ្ឋម្រន្ត ី ឧបនយករដ្ឋម្រន្តនីន និងេទសរដ្ឋម្រន្តនីិងរដ្ឋេលខធិករ។ ករសេ្រមច
ចិត្ត និងេគលនេយបយសំខន់ៗជេ្រចនី្រតវូបនេធ្វេីឡងីេ យគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី េគេ  ជរ ្ឋ ភិបលៃន
្របេទសកមពុជ មយង៉េទៀតថ គណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី 
 
ធមម ធិបេតយយ (នតីរិដ្ឋ)៖ គជឺេគលករណ៍មយួ ែដលគម នអនក េនខពស់ជងចបប់ (ភ មញញថ 
គម នអនកយកចបប់េទ្រទប់អងគុយ) េហយី្រគប់គន េនេ្រកមចបប់ និង្រគប់គន មនភពេសមីគន េនចំេពះមុខ
ចបប់។ ធមម ធិបេតយយ (នីតិរដ្ឋ) ជួយរក ស ្ដ ប់ធន ប់េនកនុងសងគម និងជួយករពរសិទធ្ិរបជពលរដ្ឋ
្របឆងំនឹងកររេំ ភអំ ច។ 
 
សងគម៖ គជឺមនុស មួយ្រកុមធំ ែដលរស់េនកនុង្របេទស ឬតំបន់ មួយ ែដលជទូេទមន ្របៃពណី     
វបបធម៌ និងសីលធម៌រមួគន ។ ្រកុម ឬបុគគលេនកនុងសងគមមួយមនគុណតៃម្ល គនំិត និងជំេនឿេផ ងគន  បុ៉ែន្តពួក
េគជទូេទែចករែំលក ករ ងំចិត្តរស់េទ មវធិមីួយ និងេ យេយងេទ មបទបញជ ជក់ ក់ មួយ
ែដលេគរពនូវ្របៃពណីៃនសងគមេនះ។ 
 
ឧត្ដម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម៖ ជ ថ ប័នមួយែដលេសនីថ អនក គួរក្ល យេទជេច្រកមេនកនុង្របេទស
កមពុជ។ បនទ ប់មកេច្រកមេនះ្រតូវបនែតង ងំេ យ ្រពះម ក ្រត។ េនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ្រពះម ក ្រត 
និងឧត្ដម្រកមុ្របឹក ៃនអងគេច្រកម ្រតវូែត្របកន់ខជ ប់នូវឯក ជភពរបស់អងគេច្រកម។ 
 
តុ ករកពូំលៃន្របេទសកមពុជ៖ គឺជតុ ករជំនុំជ្រមះេរឿងក្ដីថន ក់ខពស់បំផុត េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
 
អងគនតី្ិរបតបិត្ត៖ិ ជ ថ ប័នៃនរ ្ឋ ភិបលែដលចំណុះេ យ នយករដ្ឋម្រន្ត ី និងរដ្ឋម្រន្តីនិងនយក ្ឋ នរ ្ឋ ភិ
បលេផ ងៗេទៀត។ តួនទីរបស់ ថ ប័នអងគនីតិ្របតបិត្តិ គឺអនុវត្តចបប់ និងេធ្វកីរងររបស់រ ្ឋ ភិបល េ យ
បេងកីតេគលនេយបយ និងបទបញជ  េធ្វីេសចក្ដសីេ្រមចចិត្តនិងេធ្វីសកមមភពេទេលីបញ្ហ ែដលមនឥទធពិល
ដល់សងគម។ 
 
អងគតុ ករ៖ ជ ថ ប័នរបស់រ ្ឋ ភិបលែដលចំណុះេ យតុ ករ នងិេច្រកម។ តួនទីរបស់អងគតុ ករ 
គឺបក្រ យ និងអនុវត្តចបប់េទេលីអងគេហតុៃនេរឿងក្ដីែដលប្ដឹងមកតុ ករ េ ះ្រ យវ ិ ទផ្លូវចបប់ េយង
េទ មចបប់ និងផ្ដល់ដំេ ះ្រ យផ្លូវចបប់ជូន្របជពលរដ្ឋចំេពះករខូចខតែដលពួកគត់ទទួលរង
េ យ រែតអំេពរីបស់អនកដៃទ។ អងគតុ ករក៏ករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុង
លទធ្ិរបជធិបេតយយ េហយីក៏ទទួលខុស្រតូវកនុងករេធ្វឲីយមនករ្រប្រពឹត្ត នងិយុត្តិធម៌េសមីភពគន េនចំេពះ
មុខចបប់។ 
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ស
ទទនុ្រកម 
អងគនតីបិបញញត្ត៖ិ គឺជ ខរបស់រ ្ឋ ភិបលែដលចំណុះេ យ្រកុមតំ ង ្រស្តជប់េឆន ត ែដលមនតួនទី
ពិភក  ជែជកែវកែញក នងិសេ្រមចចិត្តថ េតីគួរបេងកីតចបប់ែដលបន ក់េសនីេនះេទ។ េនកនុង្របេទស  
កមពុជ អងគនីតិបបញញត្តចិណុំះេ យរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ។ ចបប់ែដលបន ក់េសនី្រតូវែតបនយល់្រពម
េ យរដ្ឋសភ និងពិនិតយេ យ្រពឹទធសភ និងបន យ្រពះហស្តេលខេ យ្រពះម ក ្រត។ 
 
សទិធកិនុងករ្របមូលផ្ដុ៖ំ គឺជសិទធសិ្រមប់ឲយ្របជពលរដ្ឋជួបជុំគន េ យអហងិ  េ យមិនមនអនកដៃទ ម
ឃត់ពួកគត់។ េនះមនន័យថ រ ្ឋ ភិបលមិនគួរបញឈប់្របជពលរដ្ឋពីករ្របមូលផ្ដុ ំគន េ យអហងិ  េដីមបី
ពិភក អំពទីស នៈ និងគំនិតរបស់ពួកគត់េទ។ 
 
សទិធកិនុងករចូលរមួសមគម៖  គឺជសទិធិស្រមប់ឲយ្របជពលរដ្ឋេ្រជីសេរសី (ឬមិនេ្រជសីេរសី) បេងកីត ឬចូល
រមួជមួយ ថ ប័ន ឬ្រកុមេផ ងៗ។ េនះរមួបញចូ លទងំសិទធកិនុងករបេងកីត ឬចូលរមួកនុងគណបក នេយបយ 
ផង។ 
 
សទិធកិនុងករបេញចញមតេិ យេសរ៖ី គឺជសិទធិកនុងករទទួល និងទំនក់ទំនងជ ធរណៈ នូវព័ត៌មន គំនិត 
និងេយបល់នន។ ករបេញចញមតមិន្រទង់្រទយេផ ងៗគន  មនដូចជ៖ ករសរេសរ ករែថ្លងសុនទរកថ 
្របព័នធផ ព្វផ យ ឬករេ្របីរូបតំ ង។ េនកនុងលទធិ្របជធិបេតយយ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវែត ចនិយយអំពីអ្វី
ែដលពួកគត់គិត និងេជឿជក់ េ យមិនមនភពភ័យខ្ល ចថ ពកួគត់នឹង្រតូវេគ ក់េទសេទ េបីេទះបីជ
អនកដៃទ ឬរ ្ឋ ភិបលមិនមនគំនិតេយបល់ដូចពួកគត់ក៏េ យ។ 
 
្រពទឹធសភ៖ ជែផនកមួយរបស់អងគនីតិបញញត្តិ េនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលពិនិតយេឡងីវញិនូវចបប់ែដលបន
ក់េសនី។ ្រពឹទធសភ ច ក់េសនីចបប់ឲយអនុម័ត នងិ្រពឹទធសភមនអំ ចកនុងករពិនិតយេឡងីវញិនូវចបប់

ែដលបន ក់េសនី េហយីផ្ដល់អនុ សន៍ឲយផ្ល ស់ប្ដូរ។ ប៉ុែន្តរដ្ឋសភមនអំ ចចុងេ្រកយកនុងករអនុម័ត
ចបប់។ ណត្តិរបស់សមជកិ្រពឹទធសភគ ឺ៦ឆន ។ំ 
 
សនធសិញញ ៖ គឺជករ្រពមេ្រពៀង្រសបចបប់ែដលេធ្វេីឡងីេ យរ ្ឋ ភិបលេនជុំវញិពិភពេ ក។ 
 
អងគករសហ្របជជត៖ិ គឺជអងគករអន្តរជត ិ ែដលចំណុះេ យ្របជជតភិគេ្រចនីេនេលីពិភពេ ក។ 
េគលបំណងរបស់អងគករសហ្របជជតិគេឺធ្វីឲយមនសន្តិភពេលីពិភពេ ក េ យករពរមិនឲយមន
ជេម្ល ះ េលីកតេមកីងសិទធមិនុស  និងជយួអភិវឌ េសដ្ឋកចិច។ 
 
េសចក្ដែីថ្លងករណ៍ជសកលស្ដពីសីទិធមិនុស ៖ គជឺ ឯក រចបប់អន្តរជតិមួយសំខន់ជងេគ ស្ដពីីសិទធិ   
មនុស ។ េសចក្ដែីថ្លងករណ៍ជសកលស្ដីពីសិទធមិនុស  ្រតវូបនអនុម័តេ យអងគករសហ្របជជតិេន    
ឆន ១ំ៩៤៨។ គឺជបញជ ីសទិធិមនុស  ែដលរ ្ឋ ភិបលបនសនយថនឹងេគរព និងករពរ។ 
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្តល

 
សនំរួ ទ បសទង់ចំេណះដងឹអនកចូលរមួ មុន និងេ្រកយវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 

 
១. ចបប់មយួែដលល្អគ៖ឺ 

 ជចបប់ែដលករពរសទិធិេសរភីពរបស់្របជជន 
 ជចបប់ែដលអនុញញ តេ យរ ្ឋ ភិបលេធ្វីអ្វីៗ មចិត្តចង់ 
 ជចបប់ែដលបញឈប់្របជជនពីករេធ្វសីកមមភពេ យេសរ ី
 អត់ដឹង 

 
២. សទិធមិនុស គ៖ឺ 

 សិទធិែដលរ ្ឋ ភិបលេធ្វីអ្វីៗ មចិត្ត 
 សិទធិែដលមនែត្របជជនរស់េនកនុង្របេទសអនកមន 
 សិទធិែដលមនុស ្រគប់រូប ្រគប់ទីកែន្លងមន េដីមបរីស់េនេ យសបបយរកី យមនសុខភពល្អ 

និងេសរភីពកនុងកររស់េន 
 អត់ដឹង 
 

៣.  សទិធមិនុស មកពី៖ 
 តំៃលជ កលៃនវបបធម៌ និងសហគមន៍ទងំទបយេនេលីពិភពេ ក 
 នយករដ្ឋម្រន្តីរបស់េយងីគឺជអនកសេ្រមច ថេតីសិទធមិនុស អ្វខី្លះែដលេយងីមននិង ចដក

សិទធិទងំេនះវញិបន 
 ឪពុកម្ត យរបស់េយងី 
 អត់ដឹង 

 
៤.  េសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តពីសីទិធមិនុស គជឺ៖ 

 េសចក្តែីថ្លងករណ៍មួយែដលផ្តល់សិទធ ិនងិអំ ចេទឲយរ ្ឋ ភិបលេនេលីពភិពេ ក 
 ឯក រចបប់អន្តរជតិមួយ ែដល ក់បញចូ លសិទធមិនុស ទងំទបយែដលទទួល គ ល់េ យ

សហគមន៍អន្តជតិ 
 េសចក្តែីថ្លងករណ៍មួយ ែដលមនែតរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសអភវិឌ ន៍យល់្រពមជមួយ 
 អត់ដឹង 

 
៥.  េយង មរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រ ្ឋ ភបិលកមពុជ៖ 

 គម នកតព្វកចិចសថិតេនេ្រកមចបប់សិទធិមនុស អន្តរជតិេទ 
 មនកតព្វកចិចេគរពែតសិទធិរបស់្រកុមមនុស  ែដលេធ្វីករជមួយរ ្ឋ ភិបលបុ៉េ ្ណ ះ 
 មនកតព្វកចិចកនុងករេគរព ករពរ និងបំេពញបែនថមសិទធមិនុស  
 អត់ដឹង 



 

 

៦.  កនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ រ ្ឋ ភបិលទទួលបនអំ ច មរយៈ៖ 
 ្របជពលរដ្ឋេបះេឆន តឲយ 
 ចំ យ្របក់េ្រចីន 
 េ្របីកម្ល ងំទ ន និងនគបល េដីមបទីទួលបនអំ ច និងរក អំ ច 
 អត់ដឹង 

 
៧.  េនកនុងលិទធ្ិរបជធបិេតយយ រ ្ឋ ភបិលគទឺទលួខុស្រតូវខពសេ់នចំេពះមុខ៖ 

 នយករដ្ឋម្រន្តី 
 ្រពះម ក ្រត 
 ្របជជន 
 អត់ដឹង 

 
៨.  ករេបះេឆន តេន្របេទសកមពុជ៖ 

 មនែតបុរសេទែដល ចេបះេឆន តបន 
 ្របជពលរដ្ឋែដលមន យុ េលីសពី១៨ឆន  ំ ចេបះេឆន តបន 
 មនុស ្រគប់រូប ចេបះេឆន តបន 
 អត់ដឹង 

 
៩.  កនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ ្របសនិេបរី ្ឋ ភិបលមនិគ្ំរទ្រកុមមនុស សេម្លងភគេ្រចនីេលីសលុបេទ៖ 

 រ ្ឋ ភិបលនងឹ្រតវូ្របជពលរដ្ឋេបះេឆន តទម្ល ក់ េនេពលេបះេឆន ត ណត្តិេ្រកយ 
 រ ្ឋ ភិបល ចេ្របីកម្ល ងំេដីមបបីន្តករកន់អំ ច 
 រ ្ឋ ភិបល ចេ យលុយ្របជពលរដ្ឋ េដីមបគី្ំរទេ យពកួេគឈនះេឆន ត 
 អត់ដឹង 

 
១០.  កនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ្របព័នធផ ព្វផ យគរួែត៖ 

 ្រគប់្រគងេ យរ ្ឋ ភិបល 
 ្រគប់្រគងេ យ្រកុមហុ៊នទងំទបយែដលមនលុយេ្រចីន 
 េសរ ីនិង ឯក ជយ 
 អត់ដឹង 

 
១១.  កនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ សទិធរិបស់្រកុមមនុស ែដលមនសេម្លងភគតចិ៖ 

 មិនសំខន់េទ ពីេ្រពះមនសេម្លងភគេ្រចីនេលីសលុបេបះេឆន តកនុងរ ្ឋ ភិបល 
 គឺេខ យជងសិទធរិបស់្រកមុមនុស ែដលមនសេម្លងភគេ្រចីន 
 ្រតូវែតទទួលករករពរពរី ្ឋ ភិបល 
 អត់ដឹង 



 

 

សំ
នរួ

ទបស
ទងម់តអិនកចូល

រមួ មុន និងេ្រក
យ
វគគបណ

្តុ ះប
្តល

 
១២.  នតីរិដ្ឋមនន័យថ៖ 

 រ ្ឋ ភិបលកន់អំ ចេ យគម នរយៈេពលកំណត់ 
 គម ននរ មន ក់េនេលីចបប់េទ រមួទងំរ ្ឋ ភិបលផងែដរ 
 តុ ករ្រតូវែតេគរពនយករដ្ឋម្រន្ត ី
 អត់ដឹង 

 
១៣.  តនួទីរបស់អងគនតីបិញញត្តគិ៖ឺ 

 បេងកីតចបប់ 
 អនុវត្តចបប់ 
 េ ះ្រ យទំនស់ 
 អត់ដឹង 

 
១៤.  កនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ េបសិីន េបេីច្រកមេធ្វេីសចក្តសីេ្រមចមយួែដល្របឆងំនងឹនយករដ្ឋម្រន្ត៖ី 

 េច្រកមរូបេនះគួរែត្រតវូទទួលទណ្ឌ កមម ពីេ្រពះនយករដ្ឋម្រន្ត្ីរតូវែតមនេសរភីពកនុងករេធ្វីអ្វី
ែដលគត់្រតវូករ និងចង់បន 

 នយករដ្ឋម្រន្តី្រតវូែតេគរពេសចក្តសីេ្រមចេនះ 
 នយករដ្ឋម្រន្តី ច្រពេងយីកេន្តីយនឹងេសចក្តីសេ្រមចេនះបន 
 អត់ដឹង 

 
១៥.  កនុងលទធ្ិរបជធបិេតយយ តនួទរីបស្់របជជនគ៖ឺ 

 េបះេឆន ត 
 េគរពនយករដ្ឋម្រន្ត ី  រមួបញចូ លទងំករេបះេឆន តឲយគណៈបក របស់គត់ផងែដរ 
 ្រតូវបនេគផ្តល់ព័ត៌មនេ យ សកមម និងទទលួខុស្រតូវ រមួបញចូ លទងំករេបះេឆន ត 
 អត់ដឹង 






