េសចតរពងចបប់សីព
ត ីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋបលៈ
ទសសនៈម ួយចំន ួនេលីេសចតរពងចបប់ទី៤
របយករណ៍សេងខប
ែខធនូ ឆនំ២០១១

បណ
ត ញកសិករ និ ងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍ កសិករកមពុជ (CCFC)

សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយ ៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណ
ត ញយុវជនកមពុជ
(CYN) និ ងអងគករសម័ន
ព ធែខមរជំ េរឿន និ ងករពរសិទិធមនុសស លីកដូ (LICADHO)

កលរបវតតៃនអងគករសងគមសុវ
ី ិល
បណ
ត ញកសិករ និ ងធមមជតិ (FNN) គឺ ជបណ
ត ញកសិករែដលរតូវបនបេងកតេឡងកនុង
េគលបំ ណងជួ យេលកកមពស់ផលិតផលកសិកមម
ែខមរ។

FNN

ដំ េណរករមក

រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ២០០៣

និ ងករពរផលរបេយជន៍ ជូនកសិករ

េដយកសិករមួយរកុម

និ ងបនចប់

េដយបនទទួលករជួ យេរជមែរជងពី មជឈមណឌលសិកស

និ ងអភិវឌឍន៍

កសិកមមកមពុជ (អងគករេសដក)។ បចចុបបននេនះ FNN កំ ពុងរបតិ បតតិករេនកនុងេខតតចំនួន
១៤ ទូ ទំងរបេទស ែដលមនសមជិកជសមគមចំ នួន ១,១០៧ សមគម និងសមជិក
ជបុ គល
គ សរុបជង ៥០,០០០នក់ ។
េលក ប៉ ន សុភព នយករបតិ បតតិបណ
ត ញកសិករ និ ងធមមជតិ (FNN)
អុី ែម៉ ល: pansopheap@gmail.com
ែវបសយ: www.fnn.org.kh
សមព័នស
ធ ហគមន៍ កសិករកមពុជ

(CCFC)

រតូវបនបេងកតេឡងេនៃថងទី១១

ែខមករ

ឆនំ២០១១ តមរយៈសហគមចំនួន ១២ ែដលេធវកររួមគន េដ មបីចងអុលបងហញពី សិទិធដីធីល

ធនធនធមមជតិ

និ ងករបេណតញេចញេដយបងខំ

ែដលេក តេចញមកពី គេរមងអភិ វឌឍ

ននែដល ប៉ ះពល់ដល់កររស់េនរបស់កសិករ។ បចចុបបននេនះ CCFC កំ ពុងេធវករងរជ
មួ យនឹ ងសហគមន៍ចំនួន ៧៤ ែដលជតំបន់ មនករប៉ ះពល់ែដលមន ១០ េខតត ជតំបន់
េគលេដ។
េលក េថង សេវឿន អនកសរមបសរមួលសមព័នស
ធ ហគមន៍ កសិករកមពុជ

អុី ែម៉ ល: ccfc.cambodia@gmail.com

សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយ ៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) រតូវបនបេងកតេឡងេន
ៃថងទី៣០ ែខេមស ឆនំ២០០៥ េដយរកុមកមមករេសដឋកិចចេរករបព័ នធ ដូចជរកុមអនករត់ ម៉ូតូ
អនកេប កបររថយនតឈួនល អនកេប កបរម៉ូ តូកង់ បី អជី វករ អនកបេរម ករងរកនុងេភជនីយដឋន

និ ងអនកផសពវផសយរសេបៀរ
សមគម

កនុងេគលបំណងេលកកមពស់សិទិធេសរ ីភពរបស់កមមករ។
ក៏ បនកសងសមតថភពតមរយៈករផតល់ករអប់ រ ំដល់សមជិករបស់ខួលនសតីពី

ចបប់ ករងរទក់ ទងនឹ ងវ ិស័យទំងេនះ បូករួមទំងសុខភព និ ងសុវតថិភព។ សមគម ក៏
សកមមកុងករេធវ
ន
 ករតស៊ូមតិ េដយសនតិវ ិធី េលកកមពស់ករេគរព

និ ងករពរសិទិធមនុ សស

កនុងរបេទសកមពុជ។ បចចុបបននេនះ IDEA មនសមជិកជបុគគលចំនួនជង ៣,៥០០ នក់
កនុងេខតតចំនួន៥។

េលក េហង សំអ៊ន , អគគេលខធិ ករ IDEA
អុី ែម៉ ល: ideacambodia@gmail.com
ែវបសយ: www.ideacambodia.org
បណ
ត ញយុវជនកមពុជ (CYN) រតូវបនបេងកតេឡងេនៃថងទី៣១ ែខតុល ឆនំ២០០៩ េដយ

រកុមនិសសិត និ ងយុវជនេដ មបីផួចេផត
ត
 មគំ និតជួ យពរងឹ ងអំ ណចយុវជន និ ងេលកទឹ កចិតតឲយ
មនករចូ លរួមកនុងករអភិ វឌឍន៍ របេទសកមពុជ។
េនតមវ ិទយល័យ

បណ
ត ញេធវករជមួយនឹ ងរកុមយុវជន

និ ងសកលវ ិទយល័យនន

កនុងេគលបំ ណងេលកទឹ កចិតតឲយមនករ
ចូ លរួមយ៉ ងសកមមកុនងករករពរសិទិធមនុសស ករពរសងគម និ ងអភិរកសវបបធម៌ ។ បចចុបបនន
េនះ CYN សមជិ កជនិសសិតជង ២០០ នក់ ។

េលក ទឹ ម ម៉ ៃឡ របធនបណ
ត ញយុវជនកមពុជ
អុី ែម៉ ល: contact.cyncambodia@gmail.com

ែវបសយ: http://cyn-cambodia.blogspot.com
អងគករលីកដូ

(LICADHO)

គឺ ជអងគករសិទិធមនុ សសជតិមួយេនកមពុជ។

ចប់តំងពី

អងគករលីកដូ រតូវបនបេងកតេឡងេនឆនំ១៩៩២ អងគករេនះ គឺ ជអងគករសថិតេនជួ រមុ ខ
េគកនុងកិចចករពរសិទិធមនុ សសេនកមពុជ និ ងេលកសទួយករេគរពសិទិព
ធ លរដឋ និងសិទិធ
នេយបយតមរយៈរជរដឋភិបលកមពុជ និ ងសថប័ ននន។ ករកសងសមិ ទិធផលរបស់

ខលួនកនុងអតី តកល លីកដូ បនបនតេដ រតួ ជអនកតស៊ូមតិ សរមប់ របជពលរដឋ និងឃលេំ មល
រដឋភិ បល តមរយៈកមមវ ិធីសិទិធមនុសសននពី ករ ិយល័យកណ
ត លរបស់ខួលនេនភនំេពញ

និ ងេនតមសខទូទំង១២ េខតត-រកុងេផសងេទៀត។

េលករសីេវជជបណិឌ ត ពុង ឈីវេកក របធនអងគករលីកដូ
អុី ែម៉ ល: contact@licadho-cambodia.org
ែវបសយ: www.licadho-cambodia.org
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

១. ទិដឋភពទូេទ
កលពី ៃថងទី១២ ែខធនូ ឆនំ២០១១ រដឋភិ បលកមពុជបនេចញផសយេសចកតីរពង
ចបប់ េលកទី ៤ សតីពីសមគម និ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិបល។
ករេចញផសយេនះ គឺមនរយៈេពលមួយឆនំ បនទប់ ពីករេចញផសយេសចកតីរពង
ចបប់ េលកទី ១ កនុងពក់កណ
ត លែខធនូ ឆនំ២០១០។

1

អតថបទៃនេសចកតីរពងចបប់ ទំងបី េលកមុ នៗ

ទទួ លនូ វកររ ិះគន់ពីបណ
ត អងគករ

សងគមសុីវ ិលកនុងរសុក និ ងអនតរជតិ រដឋភិ បលរបេទសផតល់ជំនួយ និ ងរកុមអនកវ ិភគចបប់

មួ យចំ នួន។ រដឋភិបលបនទទួលសគល់នូវកររ ិះគន់ ទំងអស់េនះចំនួនពី រេលកមកេហយ
េហយបនសនយនឹងផតល់នូវេសចកតីរពងចបប់ថីម ែដលលអរបេសរជងមុ ន។ ែតផទុយេទវ ិញ
រដឋភិ បលេនែតមិនទន់ បនអនុ វតតនូវអីវៗែដលេលកបនសនយទំងពី រេលកេនះេទ។
ជមួ យនឹ ងេសចកតីរពងចបប់ េលកទី ៤ េនះ រដឋភិ បលេនែតខកខនមិ នទន់បន

េធវអីវៗែដលេលកបនសនយដែដល។
េទះបី ជេសចកតីរពងចបប់ េនះ បនកត់ េចលជង ២០មរត និ ងមននូ វចំ ណុច
វ ិជជមនគួ រឲយកត់ សំគល់មួយចំ នួនក៏ េដយ ក៏ប៉ុែនតេសចកតីរពងចបប់េនះ េនែតបនសល់នូវ
ភពមិ នចបស់លស់កន់ ែតេរចនជងេសចកតីរពងចបប់ េលកមុ នេទេទៀត។

េនកនុង
មរតសំខន់ៗមួ យចំ នួនេធវេអយមនចមងល់ជេរច ន ទំងកនុងន័ យករអនុ វតតន៍ចបប់ និង

េចតនរបស់រដឋភិបល។

ជឧទហរណ៍ េនកនុងេសចកតីរពងចបប់ បនបញ
ជ ក់ ថ សមគម និ ងអងគករមិ ន
ែមនរដឋភិ បលកនុងរសុក “អចបេងកតេឡងេដយេសរ ី” េដយមិ នចំបច់ មនករអនុ ញញត
ពី រដឋភិបលេឡយ

ក៏ប៉ុែនតែបរជបដិេសធមិ នទទួ លសគល់សមគម

រដឋភិ បលកនុងរសុកណែដលមិនបនចុ ះបញជី
សកមមភពរបស់អងគករទំងេនះេឡយ។

និ ងអងគករមិ នែមន

នូ វសមតថភពតមផលូវចបប់កុនងករអនុ វតត

េតករចុ ះបញជីពិតជរតូវ

បនេលកែលង

ឬ

យ៉ ងណ?
អងគករសហគមន៍ មូលដឋនមិ នតរមូវឲយចុ ះបញជីតមបញញ តិតៃនចបប់ េនះេឡយ

ប៉ុ ែនត

រកុមអងគករសហគមន៍ មូលដឋនទំងេនះរតូវបនកំ ណត់ និយមន័ យយ៉ ងរ ឹតតបិត ែដលតម
ករអនុ វតតជក់ែសតង
1

រកុមអងគករសហគមន៍ មូលដឋនេសទរែតមិនអចអនុ វតតសកមមភព

េសចកតីរពងចបប់ទីមួយ បនេចញផសយេនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១០ ចំ ែណកឯេសចកតីរពងចបប់ទីពីរបនេចញផសយេនៃថងទី២៤

ែខមី ន ឆនំ២០១១ និ ងេសចកតីរពងចបប់ ទីបីបនេចញផសយេនៃថងទី២៩ ែខកកកដ ឆនំ២០១១។

2

េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

របស់អងគករទំងេនះេឡយ។

រតង់ ចំនុចេនះ

េធវេអយមនចមងល់ថ

េត បណ
ត ញ

សកមមជនៃរពេឈ មួយចំនួនេនែតជ “អងគករសហគមន៍ មូលដឋន“ ឬយ៉ ងណ? របសិន
េប អនកទំងេនះេធវសកមមភពខងេរកឃុំ ឬសងកត់ របស់ខួលន។
េលសពីេនះេទេទៀត អងគករសហគមន៍ មូលដឋន រតូវជូ នដំ ណឹងជលយលកខណ៍
អកសរេទអជញធរឃុំ

ឬសងកត់ អំពីសកមមភពរបស់អនកទំងេនះ

មរតេនះមិ នអនុ វតតចំេពះសមគម

និ ងេមដឹ កនំផងែដរ។

និ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលេឡយ។

េត ដំេណរ

ករេនះនឹ ងវ ិវឌឍន៍ េទរកករទមទរៃនករ ចុ ះបញជីែដរឬេទ?
េសចកតីរពងចបប់ េនះ មនែផនកសំខន់ ៗបីែដលទំ នងកំ ណត់ េឡងេដមបីនីតិបុគគល
មិ នយកចំ េណញេនកនុងរសុកទំងអស់

ែដលមនបំ ណងបេងកតេនកនុងរបេទសកមពុជ។

េហតុ អីច
វ ំបច់បេងកតរបបៃនករចុ ះបញជីថីមមួយេទៀត
សភពណិជជកមម

អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលធំៗ

េនខណៈេពលែដលរេបៀបៃនករចុ ះបញជី

(អនុ វតតចំេពះអងគភពជេរច នចប់ពី

រហូតដល់បណ
ត ញសកមមជនបរ ិសថន)

និងករបេងកតនីតិបុគល
គ មិនយកចំេណញមន

រួចេទេហយេនកនុងរកមរដឋបបេវណីេនះ?
េនកនុងមរត ែដលពិបកយល់មួយគឺ ថ “សមគម ឬអងគករមិ នែមនរដឋភិបល
កនុងរសុក ែដលបនតមកល់សំណុំលិខិតេនរកសួងមហៃផទ“ នឹ ងរតូវបនរកសួងមហៃផទ

ចត់ ទុកថ “បនេបះបង់ សកមមភពរបស់ខួនេហ
ល
យ” របសិនេប អងគករទំងេនះ មិ នបន

ជូ នដំ ណឹងជលយលកខណ៍អកសរដល់រដឋភិបលសតីពីករបនតសកមមភពរបស់ខួលន។ េត េនះ

រសបេទនឹ ងេសចកតីរពងចបប់ ែដលបនអះអងេនចំ ណុចេផសងេទ? ែដលថ អងគករមិន
ែមនរដឋភិ បលអចបេងកតេឡងេដយមិ នចំបច់ចុះបញជីេនះ។
ជមួ យគនេនះផងែដរ

បញ
ហ ជក់ លក់ មួយចំ នួនេនែតមនបនសល់ពីេសចកតីរពង

ចបប់ មុនៗ។ ដូ ចជ ពុំ មននីតិវ ិធី ែផនករដឋបលសរមប់ ករណី ែដលរកសួងបដិ េសធកនុង

ករចុ ះបញជី។ បណឹត ងតវ៉ គឺ មនែតមួ យគត់ គឺរតូវបតឹងេដយផទល់េទតុលករែតប៉ុ េណណះ
េនខណៈេពលែដលតុលកររតូវបនេគដឹងជទូ េទថ
អងគករនី តិរបតិ បតតិ។

មនករទទួ លរងនូ វឥទធិពលពី

ករចុ ះបញជីមនសុពលភពចប់ពីៃថងទទួ លបនករយល់រពមមិន

ែមនៃថងដក់ សំណុំលិខិតេនះេទ។ េហយេសចកតីរពងចបប់ េនះ មិ នបនែចងឲយបនជក់
លក់ ពីករេដះរសយននកនុងករណី ែដលរកសួងមហៃផទមិនេម លេលសំណុំលិខិត ឬ

បដិ េសដមិ នផតល់ ឬមិ នរពមទទួលចុ ះបញជី។ សមគមអងគករែដលដក់ សំណុំលិខិតទំង
េនះ គឺ មនជំ េរ សែតមួយគត់ គឺរតូវែតរង់ចំ។ េលសពីេនះេទេទៀត េសចកតីរពងចបប់
មិ នបននិ យយអវីេឡយទក់ ទងនឹ ងករកំ ណត់ ៃថលបង់ របក់ កុនងករចុ ះបញជី ឬ ករកំ ណត់

នី តិរកមៃនអងគករមិនែមនរដឋភិបល

ែដលចង់ បេងកតសមព័នភ
ធ ព។

ក៏ ប៉ុែនតេសចកតីរពង
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

ចបប់ េនះក៏មិនបនកំណត់ នូវភពជក់ លក់

ែដលថនឹ ងមិនមនករយកៃថលេលករចុ ះ

បញជី ឬក៏មនករកំ ណត់ េអយយកៃថលកុនងករចុះបញជីែដរ។ ភពខវះចេនលះែបបេនះ និង

ចំ នុចែដលមិ នបននិ យយលំអិត

ជករពិ តនឹងរតូវកំ ណត់ េដយបញញ តិតចបប់ េផសងេទៀត

ដូ ចជអនុ រកិ តយជេដ ម ែដលេនះ គឺ ជករបេងកតេឡងេដយមិ នមនតមលភព។ េនះអច
េធវឲយមនករបត់ បង់ ឱកសដល់អនកពក់ ព័នធមួយចំ នួន

កនុងករចូលរួមពិ េរគះេយបល់

ឲយបនលទធផលវ ិជជមនេលេសចកតីរពងចបប់ េនះ។

របយករណ៍សេងខបេនះ េផតតេលគុណវ ិបតតិដ៏ធងន់ធងរបំផុតៃនេសចកតីរពងចបប់ េនះ
ែដលបណ
ត ញកសិករ

និ ងធមមជតិ

(FNN)

សមព័នស
ធ ហគមន៍ កសិករកមពុជ

សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចេច រករបព័ នធ

(IDEA)

(CCFC)

បណ
ត ញយុវជនកមពុជ

(CYN) និ ងអងគករសម័ន
ព ធែខមរជំ េរឿន និ ងករពរសិទិធមនុសស លីកដូ (LICADHO) បនែចក
ជ៤ចំ ណុចសំខន់ៗគឺ ៈ
(១) កររ ឹតបនតឹងេទេលសិទិធចូលរួមជសមគមេដយេសរ ី
(២) ករដក់ បនទុកៃនតរមូវករៃនករចុ ះបញជីសរមប់ អងគករសមគមមួយចំ នួន

(៣)ករផតល់អំណចយ៉ ងេរច នេលសលប់ ដល់មរនតីរដឋភិបលៃនសថប័ ននី តិរបតតិបតតិ
(៤) កររ ឹតតបិតមិ នសមរមយេលអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទស។
ជរួមេទះបី ជបណ
ត ញកសិករ និងធមមជតិ (FNN) សមព័នស
ធ ហគមន៍ កសិករកមពុជ

(CCFC) សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) បណ
ត ញយុវជន
កមពុជ (CYN) និ ងអងគករសម័ន
ព ធែខមរជំ េរឿន និងករពរសិទិម
ធ នុ សស លីកដូ (LICADHO)
ទទួ លសគល់ថ េសចកតីរពងចបប់ េលកទី ៤ សតីពីសមគម និ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិបល
មនចំ ណុចលអរបេសរគួ រឲយកត់សមគល់មួយចំ នួនខលះៗក៏ េដយ

ក៏ អងគករទំងអស់េនះ

យល់េឃញថ េសចកតីពរងងចបប់ េនះគួ រែតមិនរតូវបនអនុម័តេទ។ សំណួរទក់ ទងេទ

នឹ ងភពចំបច់ ៃនចបប់ (និ ងេចតនរបស់់រដឋភិបល) េនែតមន។
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

២. ករវិភគេលេសចកតីរពងចបប់េលកទី៤
របយករណ៍េនះ មិ នមនេគលបំ ណងេដ មបីផតល់នូវករវ ិភគតមមរតមួ យៗៃន
ប៉ុ ែនតេដ មបីេលកេឡងនូ វចំ ណុចអវ ិជជមនមួ យចំនួនេនកនុង

េសចកតីរពងចបប់ េនះេទ

ែដលនឹ ងមនផលប៉ះពល់េលឯករជភពរបស់សងគមសុីវ ិលកនុង

េសចកតីរពងចបប់ េនះ
របេទសកមពុជ។

កររតបនត
ត
ឹ បនតឹងេទេលសិទិច
ធ ូលរួមជសមគមេដយេសរ ី
ែផនកែដលគួ រឲយចប់អរមមណ៍កនុងេសចកតីរពងចបប់ មុនៗ

បញជីសរមប់សមគម

និ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិបល)

(ករតរមូវឲយមនករចុ ះ

រតូវបនលុបេចញពី េសចកតីរពង

ចបប់ ទី៤។ ក៏ ប៉ុែនត ករលុបេចលេនះ គឺ មនែតេឈមះប៉ុ េណណះេទ។ ករចុ ះបញជីេនែតជ
លកខខណឌសរមប់ រកុមអងគករសមគមភគេរច ន។

កនុងែផនកខលះ ករតរមូវឲយចុ ះបញជីេនះ
ចត់ ទុកថសមេហតុ សមផលប៉ុែនតេនកនុងែផនកដៃទេទៀតគឺ មិនអចទទួ លយកបនេឡយ។

េនកនុងមរត ៥ ៃនេសចកតីរពងចបប់េនះបនែចងថ សមគម និ ងអងគករមិ នែមន
រដឋភិ បលកនុងរសុកអចបេងកតេឡង េដយេសរ ីមិ នចំបច់មនករអនុ ញញត ឬករជូ ន
ដំ ណឹងជមុ នេឡយ ប៉ុ ែនតសមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋភិ បលកនុងរសុកទំងេនះនឹ ងមិន

ទទួ លបនសមតថភពតមផលូវចបប់ េទ

ែចងកនុងមរត ៧ៃនចបប់ េនះ។

លុះរតែតខលួនបនបំ េពញតមបទបញញ តិតដូចមន

របេយគេនកនុងបទបញញ តិតេនះ បងកប់នូវចមងល់ជេរច នដូចជ៖ េត សមតថភពតមផលូវ
ចបប់ មនន័ យយ៉ ងដូចេមតចេនកនុងបរ ិបទេនះ? េត កុងស
ន
ថ នភពមួយណែដលេគរតូវករ

សមតថភពតមផលូវចបប់ េនះ?

េត នឹងមនអវីេកតេឡងរបសិនេប អងគករមួ យេធវសកមមភព

េដយមិនមនសមតថភពតមផលូវចបប់?

េឡយ

សមតថភពតមផលូវចបប់
ប៉ុ ែនតពកយេនះ

មិ នរតូវបនឲយនិ យមន័ យេនកនុងេសចកតីរពងចបប់ េនះ

រតូវបនសនមត់ថសំេដេទេលករបេងកតនី តិបុគគលរសបចបប់។

សមតថភពតមផលូវចបប់ េនះ អនុ ញញតឲយបុគគលិកេនកនុងអងគករមួយេធវសកមមភពកនុងនម
អងគករេនះ មិ នែមនកនុងនមរបស់ខួនេគផ
ល
ទ ល់េនះេទ។ បញញ តិតននេនកនុងេសចកតីរពង
ចបប់ េនះបនផតល់នូវសញញណខលះអំ ពីថ េត សមតថភពតមផលូវចបប់ សំេដេលអី?
វ េហយ

នរណរតូវករសមតថភពតមផលូវចបប់េនះ។ ឧទហរណ៍ មរត ២១-២៣ សមគម ឬ

អងគករមិ នែមនរដឋភិ បល

អចេសនសុំនំចូលសមភរៈេរគឿងបរ ិកខរចំបច់ សរមប់

េរប របស់រសបតមគេរមងជំ នួយរបស់ខួលនេដយពនធ

និងអករេលករនំចូលជបនទុក

របស់រដឋ។ មនសិទិធេរជសេរ សបុ គគលិក និ ងអចចុ ះកិ ចចសនយ។
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

បណ
ត ញកសិករ និ ងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍ កសិករកមពុជ (CCFC)

សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចេច រករបព័ នធ

(IDEA)

បណ
ត ញយុវជនកមពុជ

(CYN) និ ងអងគករសម័ន
ព ធែខមរជំ េរឿន និ ងករពរសិទិធមនុសស លីកដូ (LICADHO) េជឿជក់
ថតរមូវករឲយមនសមតថភពតមផលូវចបប់គឺអចយល់

និងទទួលយកបនសរមប់

សមគមមួ យចំ នួន និងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលភគេរច ន។ ជទូ េទ អងគករសមគម
ទំងេនះ រតូវករសមតថភពតមផលូវចបប់ េដមបីជួលអគរចុ ះកិ ចស
ច នយជមួ យបុ គល
គ ិក េបក

គណនី ធនគរ ចុ ះកិ ចរច ពមេរពៀងជមួ យមចស់ជំនួយ តំ ណងពួ កេគជនី តិបុគគល។ល។
ជេរម សមួ យចំេពះសមតថភពតមផលូវចបប់ េនះ

គឺ េដ មបីឲយបុ គល
គ ិកមនក់ ៗេធវសកមមភព

ទំងេនះកនុងនមេឈមះរបស់ខួលនផទល់។
ក៏ ប៉ុែនត

ករមិ នរពមចុ ះបញជីរបស់រកសួងមហៃផទដល់អងគករមួ យចំនួនេនះ

បន

បងហញចបស់លស់ថ ជករផតល់នូវផលអវ ិជជមននូវសមតថភពរបស់អងគករមិ នែមនរដឋ
ភិ បលកនុងករេធវសកមមភពរបស់ខួលន។ របសិនេប មិនមនភពរសបចបប់ េទ អងគករមិ ន

ែមនរដឋភិ បលមួ យមិ នអចទទួលបននូ វផលរបេយជន៍ ដូចែដលបនែចងកនុងមរត ២១
-២៣

េហយនឹ ងមិ នអចមនសិទិក
ធ ុនងករចុ ះកិ ចចសនយ

ចុ ះកិចចរពមេរពៀងជមួយមចស់

ជំ នួយ ជួ លបុ គល
គ ិក ជួលអគរ និងតំ ណងខលួនឯងជអងគភពមួ យ។ អងគករទំងេនះអច

របឈមមុ ខនឹងករផតនទេទសតមរកមរពហមទណឌ ែដលនឹ ងលំអិតខងេរកម។

េដយេហតុ ផលេនះេហយ ជករចំបច់ ណស់ថ នី តិវ ិធី ៃនករចុ ះបញជីគួរែតេធវឲយ
េទជងយរសួលបំផុត
នេយបយ។
ប៉ុ េណណះ”។

អពយរកឹ ត

េប និយយសរុបមក

រតឹ មរតូវរបកបេដយយុតិតធម៌

និ ងមិ នរបកន់បកស

ដូ េចនះករចុ ះបញជីេនះគួ រែត

“ជករបរងគប់កិចចែត

បញ
ហ េនះ

េនែតមនេនកនុងេសចកតីរពងចបប់ ថីមេនះ េហយនឹ ងរតូវបន
ពិ ភកសយ៉ ងទូ លំទូលយេនកនុងែផនក
“ករផតល់អំណចេលសលុបដល់មរនតីរដឋភិបល

េនកនុងសថប័ ននី តិរបតិ បតតិ”។

ចំណប់អរមមណ៍រួមរបស់សមគម រកុមេរកផលូវករ និងបណ
ត ញ៖ េតពួកេគនឹងចូលេទ

រកុមណមួយ?

ខណៈេពល

ែដលភពចំបច់ ៃនករចុ ះបញជីមនភពចបស់លស់សរមប់ អងគករ

ធំ ៗែដលទមទរឲយមនសមតថភពតមផលូវចបប់

បញ
ហ គឺ េនែតមិ នចបស់លស់សរមប់

សមគមតូ ចៗ រកុមេរកផលូវករ និ ងបណ
ត ញ។

រកុមទំងេនះ អចជរកុមេរកផលូវករតូ ច និ ងបេណ
ត ះអសនន េហយរបែហលជ

អនកទំងេនះមិ នចំបច់ទទួ លនូវសមតថភពតមផលូវចបប់េដ មបីជួលបុគគលិក ចុ ះហតថេលខ
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

ជួ លផទះ នំសមភរៈចូល ។ល។ និ ង។ល។ េតមនអវីេក តេឡងរបសិនេប រកុមអងគករទំង
េនះមិ នចុ ះបញជី?
ចបប់ េនះ េផតតេលរកុមទី ៣ សរមប់ អងគករទំងេនះ េគេហថ អងគករសហគមន៍
មូ លដឋនែដលរតូវបនឲយនិ យមន័ យេនកនុងមរត៤ និ ងមរត៥។ ប៉ុ ែនតរកុមេនះ គឺ មន

លកខណៈមិនទូ លំទូលយ ែដលមិ នបនរប់ បញូច លរកុមែដលមនរសប់ និ ងកំពុងដំេណរ

ករជេរច នកនុងរបេទសកមពុជ។

មរត ៤ ឲយនិយមន័យអងគករេនះ ថ ជ“រកុមរបជពលរដឋែដលសម័រគចិ តតរម
ួ គន
បេងកតរគប់ រគង និ ងេធវសកមមភពេដយខលួនឯង េដ មបីបេរម និ ងករពរផលរបេយជន៍ កុនង

សហគមន៍ មូលដឋនរបស់ខួលន”។ មរត៥ ែចងថ “អងគករសហគមន៍ មូលដឋន មិ នតរមូវ

ឲយចុ ះបញជីតមបទបញញ តិតៃនចបប់ េនះេឡយ
ៃនចបប់េដយែឡក

េលកែលងែតមនករកំណត់ តមបទបញញ តិត

ប៉ុ ែនតអងគករសហគមន៍ មូលដឋនរតូវជូនដំណឹងជលយលកខណ៍

អកសរអំពីេឈមះរបស់អងគករ វតថុបំ ណង និ ងេឈមះរបស់របធនអងគករេទអជញធរឃុំ ឬ

2

សងកត់ ែដលខលួនេធវសកមមភព”។
េសចកតីរពងចបប់ េនះ
“សហគមន៍ មូលដឋន”

ប៉ុ ែនត

មិ នបនពនយល់ឲយបនចបស់លស់អំពីនិយមន័យ
មនបញញ តិតេផសងេទៀតហក់ ដូចជដក់ រពំ ែដនកំ ណត់ ដល់

អងគករសហគមន៍ មូលដឋនកនុងករអនុ វតតសកមមភពេនកនុងឃុំ

ឬសងកត់ របស់អក
ន ទំង

ករដក់កំហិតអចមិ នែមនជឧបសគគសរមប់ រកុមខលះ

ប៉ុ ែនតជក់ ែសតងអងគករជ

3

អស់េនះែតប៉ុ េណណះ។

េរច នមិនរ ឹតតបិតខលួនេលខណឌសីមៃនឃុំរបស់អក
ន ទំងេនះេឡយ។ អនកទំងអស់េនះ អច

េធវសកមមភពេរច នេខតតដូចជ បណ
ត ញៃរពឡង់ ែដលបនឲយនិ យមន័យថ “សហគមន៍”
ែដលមនតំ បន់ ៃរពធំ រកបដណតប់ េលេខតតចំនួន៤។

2

FNN, CCFC, IDEA, CYN and LICADHO េជឿថ ករជូ នដំ ណឹងេនះ គឺ ជកររ ំេលភបំ ពនដ៏ អរកក់មួយេទេលសិទិធេសរ ីភពកនុង

ករចូ លរួមជសមគម

េហយនឹ ងទំ នងរតូវបនយកេទេរប ជដំ េណរករ

បដិ េសធយ៉ ងពិ តរបកដចំ េពះរកុមសហគមន៍អំពីលទធភពកនុងករេរៀបចំ

“េសនសុំចបប់ អនុ ញញត”យ៉ ងជក់ លក់មួយ។

និ ងកររបរពឹ តិតេទេដយពុំមនករេរគងទុក។

ខែចងេនះ
រកុមេនះ

ជំ រញ
ុ ឲយមនករលុបេចល ខែចងេនះេចញពី េសចកតីរពងចបប់ េនះ។

3

ចបប់ េនះមនអតថន័យថ

អងគករមិ នែមនរដឋភិ បល

និ ងសមគម

គឺ ជរកុមែដលបេងកតេឡងេដមបី”េធវសកមមភពបេរមផល

របេយជន៍ សធរណៈ” ខណៈែដលអងគករែដលមនមូលដឋនកនុងសហគម រតូវបនដក់ កំហិតេទេលសកមមភព”ផតល់េសវកមម និ ង

ករពរផលរបេយជន៍កុនងសហគមតមមូលដឋនរបស់ខួលន” (មរត ៤) ។ េនះ គឺ ជកររ ំេលភបំ ពនមួយយ៉ ងជក់លក់ េទេលមរត

៣៥ ៃនរដឋធមមនុញញរបេទសកមពុជ ែដលផតល់សិទិធឲយពលរដឋែខមរចូ លរួមយ៉ ងសកមមកុនងកិ ចចករនេយបយ េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌”
របស់របេទសជតិ” ដូ ចជេនកំ រ ិតថនក់ ជតិ ជេដម ។
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

រកុមេផសងេទៀតអចចូ លរួមជមួយបណ
ត ញសកមមជនមូលដឋន។ ប៉ុ ែនតេសចកតីរពង
ចបប់ េនះ ទំ នងជតរមូវឲយរកុមទំងេនះ េធវសកមមភពែតេនកនុងឃុំរបស់អនកទំងេនះែត

ប៉ុ េណណះេទ។

េត មនអវីេក តេឡង

របសិនេប អងគករសហគមន៍ មូលដឋនេធវសកមមភពេរកតំបន់

ែដលេគយល់រពម? េតអនកទំងេនះេនែតជអងគករសហគមន៍ មូលដឋនឬេទ? េត អនកេនះ
នឹ ងកលយេទជសមគម ឬអងគករមិ នែមនរដឋភិបលឬេទ? េត ពួកេគនឹងតរមូវឲយចុ ះបញជី
ែដរឬេទ? េត ពួកេគ “ខុ សចបប់េទ” របសិនេប មិនបនចុ ះបញជី។
សំណួរេនះ មិ នែមនរគន់ ែតជរទឹ សីេត ទ។ េទះបី ជចបប់ សីព
ត ីសមគម និ ងអងគករ
មិ នែមនរដឋភិបលពុំ មនបញញ តិៃត នករផតនទេទសក៏ េដយ ក៏ ប៉ុែនតមនរកមរពហមទណឌមន
បញញ តិតមួយចំ នួន
បនចុ ះបញជី។

ែដលហក់ បីដូចជករេរៀបចំ សរមប់ ករផតនទេទសដល់រកុមែដលមិ ន
ចបប់ទំងេនះ

អចរតូវបនេរប របស់េដ មបីដក់េទសដល់សមគម

ឬ

អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលទំងឡយណែដលមិ នបនចុ ះបញជី។
មរត៣៧៧ ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងថ “ករឆេបក” គឺ ជអំ េពបនលំ ចំ េពះរូបវនត
បុ គគល ឬនី តិបុគល
គ ណមួ យេដយេរបេឈមះែកលង េដយអះអងេទេលឋនៈែកលង េដយ
រ ំេលភេលឋនៈពិតរបកដ
បុ គគលេនះ

ឬេដយេរប ឧបយកលទុ ចចរ ិត

ែដលនំឲយខូ ចរបេយជន៍របស់បុគល
គ េនះ

ឬ

េហយដូ េចនះបនទទួ លពី

របស់តតិយជននូវ៖

(១)-ករ

របគល់មូលនិធិ តៃមល ឬរទពយសមបតតិអីម
វ ួ យ។ (២)- ករផតត់ផគង់េសវ។ (៣)- ករេធវលិខិត
ែដលមនតៃមលជកតពវកិចច

ឬជករឲយរួចពីកតពវកិច”ច ។

ករែកលងបនលំអចរតូវបនផតនទ

េទសរហូតដល់៣ឆនំ។
មរត

៣៩១

អំ េព ៃគបំ បត់មូលនិធិ

ៃនរកមរពហមទណឌែចងអំពី
តៃមល

“

ឬរទពយសមបតិតអីម
វ ួយ

“កររ ំេលភេលទំនុកចិ ត”ត

គឺ ជ

នំឲយខូ ចរបេយជន៏ អនកដៃទរបរពឹ តត

េដយបុគគលណមនក់ ែដលេគបនរបគល់ឲយបុគគលេនះ េហយបុគគលេនះបន យល់រពម
េដយមនភរកិ ចចរបគល់សងវ ិញ បងហញ ឬយកមូលនិ ធិ តៃមល ឬ រទពយសមបតតិេនះ េទ
េធវករេរប របស់ជកំ ណត់ ” ។ ករែកលងបនលំអចរតូវបន ផតនទេទសរហូតដល់៣ឆនំ។ ជ
ចុ ងបញចប់ មរត៥៨៤

ៃនរកមរពហមទណឌែចងអំ ពី

របកសេទេលនីតិបុគល
គ ”
នី តិបុគល
គ

កលេប កតពវកិចច

“

“បទបំពនេលកតពវកិចច

ឬករហមឃត់ រតូវបនរបកសេទេល

ករបំ ពនេដយរូបវនតបុគល
គ ែដលរតូវអនុ វតតកតពវកិចច

រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី

១

(មួ យ)

ឆនំ

ែដល

េទ

២(ពីរ)ឆនំ

២,០០០,០០០ (ពី រលន) េរៀល េទ៤,០០០,០០០ (បួ នលន) េរៀល ”។

ឬករហមឃត់ េនះ
និ ងពិ ន័យជរបក់ ពី
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

ភពេរគះថនក់ ៃនេសចកតីរពងចបប់ េនះគឺ េមលេឃញយ៉ ងចបស់។ រដឋភិ បលបន
លុបេចលនូ វតរមូវករៃនករចុ ះបញជី េនែតកនុងេឈមះប៉ុ េណណះ េហយទំនងដូ ចជមិ នែមន
ជេចតនពិ តរបកដរបស់េលកេទ។
បណ
ត ញកសិករ និ ងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍ កសិករកមពុជ (CCFC)

សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចេច រករបព័ នធ

(IDEA)

បណ
ត ញយុវជនកមពុជ

(CYN) និ ងអងគករសម័ន
ព ធែខមរជំ េរឿន និ ងករពរសិទិធមនុសស លីកដូ (LICADHO) េជឿជក់

ថ េសចកតីរពងចបប់ េនះគួ រែតបញ
ជ ក់បែនថមេទៀតថរកុមមួយណែដលតរមូវឲយចុ ះបញជី។
ជពិ េសសរកុមអងគករសហគមន៍ មូលដឋនគួ រែតបតូរេឈមះ
បែនថមរកុមេផសងេទៀត។

និ ងពរងី កវ ិសលភព

ករដក់ ែដនកំ ណត់ េទតមទំ េន ងចិ តត

េដ មបី

េលរកុមទំងអស់េនះ

(តរមូវឲយអនកទំងេនះេនែតកនុងឃុំ និ ងេធវសកមមភពបេរមផលរបេយជន៍ ែតសហគមន៍

របស់អក
ន ទំងអស់េនះប៉ុ េណណះេទ) គួ រែតលុបេចលពី េសចកតីរពងចបប់ េនះេទ។ អងគករ
សហគមន៍ មូលដឋន

គួ រែតរតូវបនដក់ បញូច លេទកនុងរកុមេរកផលូវករែដលេធវសកមមភព

ខងេរកសហគមន៍មូលដឋនរបស់អនកទំងអស់េនះ និ ងអចេធវសកមមភពេដមបី “សរៈ
របេយជន៍ សធរណៈ”។
ករចុ ះបញជីមិនគួរជតរមូវករចំបច់សរមប់ រកុមទំងេនះេទ

ករផតល់ដំណឹងជូន

ដល់អជញធរក៏មិនគួរអនុវតតែដរ។

ករចុះបញជ ីេឡងវ ិញសរមប់
ិញសរមប់អងគករែដលរសប់េហយេនែតជតរមូវករចំបច់
ចបប់ េនះមនលកខណៈផទុយេលតរមូវករចំបច់កុនងករចុ ះបញជី។ មរត ៥ បន

ែចងថ សមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋភិបល អចបេងកតេឡងេដយេសរ ីមិ នចំបច់ ចុះ
បញជីេឡយ។ ប៉ុែនត មរត៣២ តរមូវឲយសមគម ឬអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលកនុងរសុក“
ជូ នដំ ណឹងជលយលកខណ៍អកសរពី ករបនតសកមមភពរបស់ខួលនកនុងរយៈេពល

យ៉ ងយូរ

៣៦៥ ៃថង េដយមនបញ
ជ ក់ អំពីេឈមះ អសយដឋនៃនទី សនក់ករ អតតសញញណថនក់
ដឹ កនំ និងលកខនិតកៈែកែរបចុ ងេរកយ (េប មន)។ េប ហួសរយៈេពលដូចបនកំ ណត់ខង
េលេនះ រកសួងមហៃផទចត់ ទុកថ សមគម ឬ អងគករមិ នែមនរដឋភិបលកនុងរសុកេនះ
បនេបះបង់ សកមមភពរបស់ខួនេហ
ល
យ”។

អតថន័យៃនមរត ៣២ គឺ ចបស់លស់ថ ករចុះបញជីេឡងវ ិញគឺជតរមូវករចំបច់
េទះបី ជអងគករែដលមិនចង់ ទទួ លបននូ វសមតថភពតមផលូវចបប់ក៏េដយ។
រសបតមបញញ តិតេផសងេទៀតេនកនុងចបប់ េនះេឡយ

េនះមិន

េហយរ ំេលភបញញ តិតចបប់អនតរជតិសីត

9

េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [ ]

4

ពី សិទិធចូលរួមជសមគមេដយេសរ ី ។ មរត៣២ គួ រែតបញ
ជ ក់ បែនថមថ ករចុ ះបញជីេឡង
វ ិញគឺ ចំបច់សរមប់ ែតអងគករណែដលចង់ បនសមតថភពផលូវចបប់ ។

េតសមព័នភពរគប់រគងេដយចបប់េនះេទ?
ចុ ងេរកយ

េសចកតីរពងចបប់ េលកទី ៤

កត់ េចលនូ វែផនកចស់ទក់ ទងនឹ ង

“សមព័ន”ធ របស់សមគម និ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិបល ក៏ ប៉ុែនតមិនបនបញ
ជ ក់ ឲយបនចបស់
លស់ថេត “សមព័ន”ធ េនះអនុ ញញតិ ឲយេធវែដរឬេទ (អតី តមរត១៩ -២៧)។ ក៏ ប៉ុែនតេសចកតី
រពងចបប់ េនះបនែចងថ

សមគម

ឬ

អងគករមិនែមនរដឋភិបលអចរតូវបនបេងកត

េឡងេដយរូបវនតបុគគល ឬ “នី តិបុគគល”េទវ ិញ។
េត េនះមនន័ យថ សមព័នធភពនឹ ងរតូវចុ ះបញជីខុសពីសមគម ឬ អងគករមិនែមន
រដឋភិ បលដច់ េដយែឡកែដរឬេទ?

េតសមព័នធភពែបបេនះអនុ ញញតតិឲយមនករបញូច ល

គនរវងអងគករកនុងរសុក និ ងអងគករបរេទសែដរឬេទ? ជថមីមតងេទៀត េសចកតីរពងចបប់
េនះផតល់នូវសំណួរជងចេមលយ។

បនទុកៃនតរមូវករ និងនីតិវ ិធីចុះបញជី
េសចកតីរពងចបប់ ថីក
ម ត់បនថយបនទុក ៃនតរមូវករចុ ះបញជីបនលអរបេសរជងេសចកតី

រពងចបប់ មុនៗ ប៉ុ ែនត តរមូវករននេនែតជបញ
ហ សរមប់ អងគករជេរច ន។ េនះគឺ ជករ
ពិ តរបកដ

េដយសរែតកងវះខតៃនេសចកតីរពងចបប់ េនះ

មិ នបងហញឲយបនចបស់

លស់ថេត រកុមណរតូវែតចុ ះបញជី។
អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលកនុងរសុកមួយ

ែដលមនទី សនក់ ករេនរជធនី ភំេន ពញ

និ ងមនដំ េណរករចបស់លស់រច
ួ េទេហយ (មនេមធវ ី មរនតីអនុ វតតចបប់ និ ងសមតថភព
កនុងករបញូជ ន
និ ងពិនិតយេឡងវ ិញេលករដក់ ពកយសុំចុះេឈមះ)
អចនឹ ងពុំ មនករ
លំបកខលំងកនុងករចុ ះបញជីេនះេទ។ ប៉ុ ែនត មិ នែមនជចុ ងបញចប់ ៃនករវ ិភគេឡយ។ ដូ ច

ែដលបនបញ
ជ ក់ េនខងេលេសចកតីរពងចបប់ េនះ

4

បេងកតែផនកសំខន់ៗបី

ែដលទំនង

មរត ២២ ៃនកតិ កសញញអនតរជតិសីព
ត ី សិទិធពលរដឋ និ ងសិទិន
ធ េយបយធនឲយមនសិទិធេសរ ីភពកនុងករចូ លរួមជសមគម

ដូ ចតេទ៖
១.

ជនរគប់ រប
ូ

មនសិទិធចូលរួមជសមគមេដយេសរ ីជមួ យអនកដៃទរប់ បញូច លទំងសិទិប
ធ េងកតសហជីព

និ ងសិទិធចូលជសមជិក

សហជីព េដមបីករពរផលរបេយជន៍ របស់ខួលន។

២. ករេរប របស់សិទិធេនះ អចមនកររ ិតតបិត ែដលកំ ណត់ េដយចបប់ែតប៉ុ េណណះ និងែដលចំបច់កុនងសងគមរបជធិ បេតយយកនុង ផល
របេយជន៍ ៃនសនតិសុខជតិ ឬ សុវតថិភពសធរណៈ សណ
ត ប់ ធនប់សធរណៈ ករករពរសុខភពសធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករ
ពរសិទិធ និងេសរ ីភពរបស់អនកដៃទ។ មរតេនះ មិ នររំងដល់កររ ិតតបិតខងផលូវចបប់ េលសមជិ កេយធ និ ងនគរបលកនុងករេរប
របស់សិទិធេនះេទ។

10]

េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [

បែងវរទិសេសទរែតរគប់ នីតិបុគគលមិ នរករបក់ចំេណញ ែដលអចនឹ ងបេងកតេនកនុងរបេទស

5

កមពុជ។ េនះមនន័យថ អងគករតូចៗជេរចន រួមទំងរកុមេរកផលូវករ និ ងរកុមសមជិ ក
ភពនឹ ងរតូវបងខំឲយចុ ះបញជី។ េប ដូចេនះែមន អងគករ និ ងរកុមទំងេនះ អចមនករលំបក
កនុងករអនុ វតតេទតមតរមូវករចុ ះបញជី។
ឧទហរណ៍

េដមបីទទួ លបនករចុ ះបញជី

អងគករែដលអនុ េលមេទតមរដឋធមមនុញញ
ដណតប់ េលចំណុចជក់លក់ ននដូ ចជ៖

រកុមទំងអស់រតូវែតបញូជ នលកខនិក
ត ៈ

និងចបប់មនរសប់ ដៃទេទៀត
កររគប់ រគងរទពយសមបតតិ

ែដលរគប

វ ិធនៃនករេរជ ស

េរ សនយក វ ិធនៃនករេធវវ ិេសធនកមមលកខនិតកៈ របភពធនធន និ ងរទពយសមបតិត ។ល។
និ ង។ល។ ករទមទរទំងេនះមិនែមនជបនទុកដ៏ ធងន់ធងរណស់ណសរមប់ អងគករធំៗេទ

ប៉ុ ែនត មនករលំបក និ ងមិ នចំបច់ដល់បណ
ត ញកសិករ ឬរកុមេរកផលូវករ ឬសកមមជន

ៃរពេឈ េទ។

បណ
ត ញកសិករ និ ងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍ កសិករកមពុជ (CCFC)

សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចេច រករបព័ នធ
(CYN)

និ ងអងគករសម័ពនធែខមរជំ េរឿន

និងករពរសិទិម
ធ នុ សស

េជឿជក់ថបញ
ហ ទំងេនះអចរតូវបនេដះរសយ
េសចកតីបញ
ជ ក់ បែនថមថ

(IDEA)

បណ
ត ញយុវជនកមពុជ

លីកដូ

(LICADHO)

របសិនេប េសចកតីរពងចបប់ េនះេធវ

េត រកុមណខលះតរមូវឲយេធវករចុ ះបញជីដូចែដលបនបញ
ជ ក់ េន

ែផនកមុ ន។ ជពិ េសសរកុមអងគករសហគមន៍ មូលដឋន គួ រែតរតូវបនបតូរេឈមះ និ ងពរងីក
បែនថមេដ មបីទទួ លបនរកុមបែនថមេទៀត

េហយមិ នចំបច់ចុះបញជី

និ ងផតល់ដំណឹងដល់

អជញធរេឡយ។
ករផតលអ
់ ំណចយ៉ ងេរចនេលសលុបដល់មរនតីរដឋភិបលៃនសថប័ននីតិរបតតិបតត
បតតិ
េសចកតីរពងចបប់ េលកទី ៤

េនែតមនបញញ តិត

ែដលផតល់អំណចេលសលុបដល់

រកសួងនន ែដលមនតួ នទីកុនងករចុ ះបញជី។ បញ
ហ េនះ រតូវបនពិ ភកសចំ នួនបី េលក
យ៉ ងទូ លំទូលយកនុងរបយករណ៍សេងខបមុ នរបស់អងគករ

លីកដូ

េហយមិ នទន់ រតូវ

បនេដះរសយេនកនុងេសចកតីរពងចបប់ េលកទី ៤េទ។

5

អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលកនុងរសុក រតូវបនេគផតល់និយមន័យថ ជរកុមមនុ សសែដលមនសញ
ជ តិ ែខមរ ឬជសថប័ នរសបចបប់ ែដល

យល់រពមបេងកតេឡងេដ មបីេធវសកមមភពននកនុងេគលបំណងបេរម ផលរបេយជន៍ សធរណៈ

េដយមិ នេធវសកមមភពណែដល

ែសវងរករបក់ ចំេណញសរមប់ ែចករ ំែលកដល់សមជិ ករបស់ខួនេទ
ល
(មរត៤) ។ សមគមកនុងរសុក គឺ ជរកុមមនុ សសែដលមនសញ
ជ តិ
ែខមរ ឬជសថប័ នរសបចបប់ ែដលយល់រពមបេងកតេឡងសរមប់ជរបេយជន៍ដល់សមជិករបស់ខួលនេដយមិ នេធវសកមមភពណមួ យ
េដ មបីែសវងរករបក់ចំេណញសរមប់ែចកដល់សមជិ ករបស់ខួលនេទ។
របេយជន៍ សធរណៈែដរ” (មរត៤)។

សមគមកនុងរសុក

ក៏ អចេធវសកមមភពសរមប់ បេរមផល

11]

េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [

េនែតមិ នមននី តិវ ិធី បឹតងតមែផនករដឋបលចំេពះករមិន

េសចកតីរពងចបប់ េនះ

រពមទទួលករចុ ះបញជីេនកនុងមរត៨។

ជំ នួសមកវ ិញ

មនសំណុំលិខិតចុ ះបញជីរតូវបនបដិេសដេនះ

អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលែដល

រតូវែតបតឹងតុ លករេនះ

ជមេធយបយ

មួ យែដលអចេធវឲយមនករយឺតយវ និ ងអចមនឥទធិពលពី សថប័ ននី តិរបតិ បតតិ។
កនុងមរត៧ េនែតមនករខវះខតេគលករណ៍ែណនំ ៃនករយល់រពមទទួ ល
យកករចុ ះបញជី។ េសចកតីរពងចបប់ េនះ ផតល់អំណចដល់រកសួងមហៃផទរសបតមវ ិធន
បទទក់ទងនឹងរដឋធមមនុញញ

ឬតមផលូវចបប់ ៃនករដក់ពកយសុំចុះេឈមះរបស់អងគករមិ ន
ែមនរដឋភិ បល។ មេធយបយេនះនឹ ងអចផតល់ឲយរកសួងមហៃផទអចរ ំេលភបំ ពន និ ង
ផតល់នូវអំ ណចយុតិធ
ត ម៌ និ ងរដឋធមមនុញញ ែដលមិនស័កិស
ត មសរមប់ របេទសមួ យ ែដលបន
អះអងថេគរពេលករែបងែចកអំ ណចេផសងៗគន។ េសចកតីរពងចបប់េនះ គួ រែតបញ
ជ ក់
ឲយបនចបស់លស់ថ

រកសួងមហៃផទអចសេរមចមិ នរពមទទួលចុះបញជីបនរបសិនេប

សំណុំលិខិតមិនេពញេលញ និ ងមិ នបនបញូជ នមក។
បញ
ហ េនះ

គឺ សំខន់ណស់ពីេរពះករមិ នទទួ លចុ ះបញជីរបស់រកសួងមហៃផទនឹង

ដកហូតនូ វសមតថភពរបតិ បតតកររបស់អងគករមិនែមនរដឋភិ បល។ ដូចែដលបនបញ
ជ ក់
ខងេល

អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលែដលមិ នបនចុ ះេឈមះពុំ មនសមតថភពផលូវចបប់ េទ

និ ងមិ នអចចុ ះេលកិចស
ច នយ

កិ ចចរពមេរពៀងជមួយមចស់ជំនួយ

េរជ សេរ សបុ គល
គ ិក

តំ ណងជអងគករមួយ ។ល។ និ ង ។ល។ បុ គគលិក ឬសមជិ កអងគករែបបេនះនឹ ងអច
របឈមមុ ខករេចទរបកន់ ននតមរកមរពហមទណឌ។
ជករសំខន់ ែដលគុ ណវ ិបតតិៃននីតិវ ិធីចុះបញជីគួរែតរតូវ

េដយេហតុ ផលែបបេនះ

បនយកមកេដះរសយ។ នីតិវ ិធី រតូវែតងយរសួល អពយរកឹ ត រតឹ មរតូវ និ ងយុតិតធម៌ និ ង
មិ នរបកន់ បកសនេយបយ។
េសចកតីរពងចបប់ េនះ ក៏ មនចេនលះរបេហងែដលអនុ ញញតឲយរកសួងមហៃផទពនយ
េពលយ៉ ងយូរ។ អងគករដក់ សំណុំលិខិតចុ ះបញជីអចបតឹងបនែតករជំទស់ពីករបដិេសធ
ប៉ុ ែនតពុំមនមេធយបយនឹងតវ៉

របសិនេប

ពិ និតយសំណុំលិខិតកនុងរយៈ៤៥ៃថង

ចបស់លស់ថេត រតូវេធវយ៉ងណ

រកសួងមហៃផទមិនអនុវតត។

ប៉ុ ែនតេសចកតីរពងចបប់ េនះ

រកសួងមហៃផទ

មិ នបនបញ
ជ ក់ ឲយបន

របសិនេប នីតិវ ិធីេនះចំ ណយេពលយូរជង៤៥ៃថង។

ចមងល់េនែតមនថ េត េនេពលណរយៈ៤៥ៃថង ចប់ េផតមរប់ (ចប់ ពីៃថងដក់សំណុំលិខិត
ឬចប់ ពីៃថងែដលរកសួងមហៃផទពិនិតយេលសំណុំលិខិតេនះ)? ជថមីមង
ត េទៀត េសចកតីរពង
ចបប់ េនះមិនបនបញ
ជ ក់ ពីចំណុចេនះេឡយ។
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [

េទះបី ជសំណុំលិខិតចុះេឈមះមិ នរតូវបនបដិ េសដទំងរសុងក៏ េដយ

ក៏ មរនតីខលះ

អចេនែតអះអងថ មិនបនបំេពញលកខខណឌណមួ យៃនលកខខណឌជេរច ន ែដលបងកឲយ
មនករពនយេពល ែដលអចជករគំ រមកំ ែហង និ ងអចររំងអងគករមួ យចំនួនកនុងករ

បនតសំណុំលិខិតចុ ះេឈមះរបស់អនកទំងអស់េនះេទ។ ជពិ េសសេកតមនចំេពះសមគម
និ ងអងគករ

ែដលមនមូ លដឋនតមបណ
ត េខតត

ភនំេពញញឹកញប់ ។

ែដលមិ នមនមេធយបយេធវដំេណរមក

មរនតីទំងេនះអចេធវែបបេនះ

មិ នរគន់ ែតជេហតុ ផលនេយបយ

េនះេទ អចសំេដេទអងគករែដលរដឋភិបលមិ នេពញចិ តត ឬក៏ អចទញករយករបក់
កំ ៃរពី អងគករែដលដក់សំណុំលិខិតចុ ះេឈមះេនះែដរ។
បណ
ត ញកសិករ និ ងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍ កសិករកមពុជ (CCFC)

សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចេច រករបព័ នធ
(CYN)

និ ងអងគករសម័ពនធែខមរជំ េរឿន

េជឿជក់ថ

(IDEA)

និងករពរសិទិម
ធ នុ សស

បណ
ត ញយុវជនកមពុជ

លីកដូ

បញ
ហ េនះអចរតូវបនយកេដះរសយមួ យចំ ែណក

(LICADHO)

េដយករេធវឲយសំណុំ

លិខិតចុ ះបញជី មនរបសិទិធភពចប់ពីៃថងដក់ពកយេសនសុំេទ មិ នែមនចប់ ពីៃថងទទួលករ
យល់រពមពី រកសួងមហៃផទេនះេទ ដូ ចែដលបនែចងកនុងមរត៩។ ជជេរម ស របសិន

េប រកសួងមហៃផទខកខនមិ នបនពិ និតយសំណុំលិខិតកនុងរយៈេពល
សំណុំលិខិតេនះ

មនន័ យថ

៤៥ៃថង

ៃនៃថងដក់

សំណុំលិខិតេនះរតូវបនទទួ លកររពមចុ ះបញជីេដយ

សវ័យរបវតតិ។ ករផតល់េសចកតីយល់រពមែបបេនះ មនេនកនុងចបប់ របស់របេទសកមពុជឯ
េទៀតដូចជ ចបប់ សតីពីករជួ បរបជុំ េដយសនតិវ ិធី ជេដម។
កររ ឹតបនតឹងេលអងគករមិនែមនរដឋភិបលបរេទស
អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទសរបឈមមុ ខនឹងកររ ឹតតបិតជងមុន

េនកនុង
េសចកតីរពងចបប់ ចុងេរកយេនះ។ បញញ តិទ
ត ំងអស់ គឺ បញ
ជ ក់ យ៉ងចបស់ថ រដឋភិបល
េពញចិតតែតអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទសណ ែដលផតល់មូលនិធិេលគេរមងអភិ វឌឍ
េផតតសំខន់ េលករផតល់េសវកមម។

េទះបី ជ

បរេទសណែដលេធវករេលករតស៊ូមតិ
េសចកតីរពងចបប់ េនះេទ។

មិ នបងហញេដយពកយចំ ៗ

ឬកិ ចចករសិទិធមនុ សសនឹ ងមិនដក់ បញូច លកនុង

មុ នដំ បូងរគប់អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទស
តរមូវឲយេប កកិចចពិភកស
”គេរមង

ប៉ុ ែនតអងគករ

និ ងសមគមបរេទសទំងអស់

និ ងយល់រពមេទេលសថប័ នជៃដគូ របស់រដឋភិបលសតីពី

និ ងកមមវ ិធីផតល់ជំនួយ”

មុ ននឹ ងដក់ ពកយេសនសុំអនុសសរណៈេយគយល់គន

(MOU) (សូមេម លមរត ១៤) ។ ឃលសរេសរថ “គេរមងផតល់ជំនួយ” មនករេរបរបស់
ជបនតបនទប់ កុងេសចកត
ន
ី រពងចបប់ េនះ

ែដលអចឲយយល់បនថ

អងគករមិ នែមនរដឋ
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េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [

ភិ បលបរេទសណែដលមិ នផតល់ជំនួយជសច់ របក់ សមភរៈ ឬក៏ េហដឋរចនសមព័នធេនះ
មិ នអចទទួ លករសវគមន៍ េឡយ។ កនុងមរត ១៥ បងហញពី សញញែដលតរមូវឲយអងគករ
មិ នែមនរដឋភិបលបរេទសមិ នរតូវចំ ណយេលសពី ២៥ភគរយ
ៃនថវ ិកសរុបេទេល
កិ ចចកររដឋបលរួមទំងរបក់ ែខរបស់បុគគលិក

ឧបករណ៍ករ ិយល័យ

និ ងករចំ ណយ

េផសងៗេទៀតសរមប់ េធវឲយករ ិយល័យមនដំ េណរករ។ េនះមិ នរប់បញូច លចំ េពះអងគករ

មិ នែមនរដឋភិបលណ ែដលេធវករងរទក់ ទងជសំខន់ េទេលករឃលេំ ម លកររ ំេលភ
សិទិធមនុសស ករងរតស៊ូមតិ និងករបណុត ះបណ
ត ល។ គេរមងខលះ បុ គគលិកេនះឯងគឺជ
“ជំ នួយ”។

ជពិ េសស អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទសក៏កំពុងរបឈមនឹ ងេទសរពហមទណឌ
ធងន់ជងមុ ន េនកនុងបទបញញ តិតដូចតេទេនះ៖


មរត

១២

តរមូវឲយអងគករមិ នែមនរដឋភិបលបរេទសនឹ ងរបគល់លិខិត

របកសគណនី ធនគររបស់ខួលន ែដលបនេផញេនធនគរយ៉ ងយូរ៣០ (សម
សិបៃថង) េនៃថងេធវករបនទប់ ពីបនចុ ះអនុ សសរណៈ ។



មរត ១៧ បនអះអងថ អចបញចប់សុពលភពអនុ សសរណៈ កនុងករណីែដល
សមគម
ឬ
អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទសេធវសកមមភពប៉ ះពល់ដល់
សនតិភព េសថរភព និងសណ
ត ប់ ធនប់ សធរណៈ ឬ បងកនូវភពអនតរយដល់
សនតិសុខជតិ ឯកភពជតិ វបបធម៌ របៃពណីទំ េនៀមទំ លប់ សងគមជតិ កមពុជ។

ខលឹមសរេនះ

មនលកខណៈមិ នចបស់លស់ែដលអនុ ញញតឲយបញឈប់ ទំងរសុង

តមអំ េព ចិតត

នូ វសកមមភពករងររបស់អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលជពិ េសស

ករផតល់អំណចទំងរសុង។

ករបករសយរបស់រដឋភិបលពី អតីត

កលពី

ពកយេពចន៍ ដូចខងេល និ ងករងរតស៊ូមតិ ែដលប៉ ះពល់ដល់រដឋភិបលអច
ចត់ ទុកថជករគំរមកំែហងដល់សណ
ត ប់ធនប់សធរណៈ

ឬរ ំេលភបទ

បញញ តិម
ត រត១៧េនះ។


មរត

៣១

អនុ ញញតឲយរដឋភិ បលរ ំលយេចលអនុ សសរណៈេយគយល់គន

ជមួ យនឹ ងអងគករមិនែមនរដឋភិបលបរេទស េប សិនអងគករទំងេនះ មិ នបន
ផទុយមកវ ិញ
អងគករកនុងរសុកននរគន់ ែតលុបេឈមះេចញពី បញជីចុះេឈមះប៉ុ េណណះ។
អនុ វតតតមតរមូវករចំបច់ ឲយផតល់របយករណ៍ពិ តរបកដ។



មរត ១៣ មិនតរមូវឲយរដឋភិ បលផតល់ករពនយល់ណមួ យដល់អងគករមិ នែមន

រដឋភិ បលបរេទស

របសិនេប រដឋភិបលបដិ េសធចំ េពះករដក់ ពកយេសនសុំ

ឲយមនអនុ សសរណៈ។ អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទស ក៏ពុំមនសិទិធកុនងករ
ែកែរបករដក់ពកយសុំ ឬបតឹងតវ៉ ចំេពះករបដិេសធេនះេទ។

14]

េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [

បណ
ត ញកសិករ និ ងធមមជតិ (FNN) សមព័នធសហគមន៍ កសិករកមពុជ (CCFC)

សមគមរបជធិ បេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចេច រករបព័ នធ

(IDEA)

បណ
ត ញយុវជនកមពុជ

(CYN) និ ងអងគករសម័ន
ព ធែខមរជំ េរឿន និ ងករពរសិទិធមនុសស លីកដូ (LICADHO) មនជំ េនឿ
ថ បទបញញ តិតេនះ អចបងកកុងករបេងក
ន
 តអងគករមិ នែមនរដឋភិបលែដលគំរទរដឋភិ បល។
េនះផទុយគនរសឡះេទនឹងនិ យមន័ យៃនពកយអងគករមិ នែមនរដឋភិ បល។ បទបញញ តិម
ត ិន
គួ រែតេធវវ ិេសធនកមម

រតឹ មរតូេនះ

ឬ

ដកេចញែតមតងេដ មបីអនុ ញញតឲយអងគករមិ នែមន

រដឋភិ បលបរេទស មនេសរ ីភពេធវរបតិ បតតិករ និ ងមនកររគប់ រគងតិ ចតួ ចពី សំណក់

6

រដឋភិ បល។

េសចកតីរពងចបប់ ទី៤

ក៏ េផតតេទេលអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលកនុងរសុកែដល

េរជ សេរ សបុ គល
គ ិកបរេទស។ មរត២៣ បនែចងថ សមគម ឬអងគករមិនែមនរដឋ

ភិ បលែដលបនចុ ះបញជី ឬ ចុ ះអនុ សសរណៈមនសិទិធេរជសេរ សបុ គល
គ ិក ឬកមមករែខមរេដមបី
បំ េរ ករងរ ។ ករេរជសេរ សេនះ រតូវអនុ វតតតមចបប់ ជធរមនៃនរពះរជណចរកកមពុជ

នឹ ងរតូវេរជ សេរ សបុគគលិក ឬ កមមករែខមរឲយបនេរច នជអតិ បរម។ អតថន័យពិ តរបកដកនុង

មរតេនះគឺ មិ នចបស់លស់ ដូ េចនះភពមិ នចបស់លស់េនះគួរឲយរពួយបរមភ។ េយងខញំុ
ទំងអស់គនសូមសំណូមេដយទទួ ច

ដល់រដឋភិ បលសូមេលកេមតតេនេប កចំ ហចំ េពះ

របេភទេផសងៗរបស់អងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទស
ែដលផតល់ជំនួយជក់ លក់ ប៉ុេណណះេទ។

មិនែមនសរមប់ ែតអងគករណ

េយងខញំុទំងអស់គនសូមសំណូមេដយទទួ ចដល់

រដឋភិ បលសូមេលកេមតតេនេប កចំហចំ េពះរបេភទេផសងៗ

របស់អងគករមិ នែមនរដឋ

7

ភិ បលបរេទសមិ នែមនសរមប់ែត អងគករណ ែដលផតល់ជំនួយជក់ លក់ ប៉ុេណណះេទ។

6

េយងទទួ លសគល់ថ

ខែចងមួយចំ នួនកនុងេសចកតីរពងចបប់ េនះបនេរប របស់រច
ួ

េហយកនុងអនុ សសរណៈេយគយល់គនជមួ យ

នឹ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលបរេទស េទះបី សថិតកនុងទរមង់ ខុសគនបនតិចបនតួចក៏ េដយ។ វមិ នមនករផលស់បូតរធតុពិត ែដលថខែចង

ទំងេនះ មនករែណនំខុសឆគងវមិ នមនន័យថ អចទទួ លយកបនកនុងករករពរខែចង ជនី តិកមមអចិ ៃរនតយ៍េនះេឡយ។ េលស

ជងេនះេទៀត

ខែចងេនកនុងេសចកតីរពងចបប់ េនះ
គឺធងន់ធងរជងខែចងកនុងអនុ សសរណៈេយគយល់គនេទេទៀត។
ឧទហរណ៍
អនុ សសរណៈនេពលបចចុបបននេនះ កំណត់ តៃមលរដឋបល ២៥ ភគរយ ប៉ុ ែនតរប់ បញូច លទំងរបក់ ែខរបស់បុគល
គ ិក និងនយករបស់អងគករ
មិ នែមនរដឋភិ បលបរេទស។ មរត១៥ ៃនេសចកតីរពងចបប់ របស់អងគករមិនែមនរដឋភិ បលកំ ណត់ ២៥ ភគរយ រប់ បញូ ច លទំង

របក់ ែខ បរ ិកខករ ិយល័យ និ ងករចំណយេផសងៗេទៀតសរមប់ មុខងរករ ិយល័យ។

7

ក៏ មនភពខុសគនរវងអងគករកនុងរសុក និងអងគករបរេទស េនេពលែដលមនករែចករទពយ េរកយពី កររ ំលយេចល េដយ

អេចតនណមួ យ។ រទពយរបស់អងគភពកនុងរសុកមនករែចករ ំែលកេទតមេសចកតីសេរមចរបស់តុលករ មិ នែមនេទតមចបប់ របស់

អងគភពេនះេទ (មរត ២៨) ។ សរមប់ អងគករបរេទស រទពយមនករែចករ ំែលកេទតមទិ សេដរបស់អងគករបរេទស (មរត២៩)

15]

េសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីសមគមនិងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលៈ ទសសនៈមួ យចំនួនេលេសចកតីរពងចបប់ ទី៤ [

េតរកមរដឋបបេវណីនឹងេទជយ៉ ងណ?
ចុ ងេរកយបងអស់ េត ពរងងចបប់ សីព
ត ីសមគម និ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បលនឹ ង
ប៉ ះពល់ដល់រកមរដឋបបេវណីដូ ចេមតច?
មរត៣៤

ៃនចបប់សីព
ត ី សមគម

និ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិបលបនអះអងថ

បទបញញ តិតទំងឡយណែដលផទុយនឹ ងចបប់ េនះ

រតូវចត់ ទុកជនិរករណ៍។

ដូ េចនះ

បទបញញ តិត េនះ អចនឹ ងេធវឲយនិរករណ៍ដល់បទបញញ តិតរកមរដឋបបេវណីមួយចំ នួន ែដលសតីពី
ករបេងកត

និ ងករចុ ះេឈមះសំរប់ នីតិបុគគលមិ នយកចំ េណញ

របេយជន៍ សធរណៈ។
សមគម

និងនី តិបុគគលបំ េរ ផល

បទបញញ តិរត កមរដឋបបេវណី មនភពងយរសួលជងបទបញញ តិត

និ ងអងគករមិនែមនរដឋភិ បលជករពិ តមិ នចបស់លស់ថ េត មនបទបញញ តិត

សតីពីករចុ ះ

េឈមះសតីពីនីតិបុគគលមិ នយកចំេណញ

សធរណៈរបស់រកមរដឋបបេវណី

និ ងនី តិបុគល
គ បំ េរ ផលរបេយជន៍

ែដលមិនទន់ ចូលជធរមនេនេឡយអចយកមក

អនុ វតតបនឬេទ េនេពលអនគត? េនះេធវឲយកន់ ែតមនករភន់រចឡំេនកនុងបរ ិសថនផលូវ
ចបប់ េនកមពុជ ែដលបនអះអងថ រកមរដឋបបេវណី និ ងរកមរពហមទណឌ គឺ មនភពងយ

រសួលយល់។



