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                                               ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៩ ខែពេសា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 

អតថរទ េតពីី 
ការរសំោភស ើេទិធិេដំែងមតិ និងនសោបាយររេស់្តេត ី

 
ពរោយពេលព ោះពឆ្ន តពររើសតំងតំណាងរាស្រសត ឆ្ន ំ២០១៣ សកេមភាេរបស់រដ្ឋា ភិ្ ល អាជ្ញា ធរ កង 

កំលំងរបដ្ឋប់អាវធុ និងកងសនតិសុែេិនផ្លូវោររារាងំជ្ញពររើនសារពដ្ឋយបងករបួសសាន េ ពរររបមាងពេើលងាយ 
ពបៀតពបៀនពករ តិ៍ខ្មម ស់ បំភិ្តបំភ័្យ បំ ក់សាម រតី និងរហូតដល់មានោរសាល ប់  ត់បង់រីវតិក៏មានពៅពលើស្រសតី
ខដលជ្ញអ្នកនពោ យ ពបកខរនតំណាងរាស្រសតជ្ញប់ពឆ្ន ត សកេមរនអ្ងគកោរសងគកេសីុវលិ សកេមរនោរពារដីធលី 
កេមោរនីិខដលរបេូលផ្តុំបពចេញេតិ និងពធវើកូតកេមពដ្ឋយសនតិភាេ។ 

សកេមភាេរបស់រដ្ឋា ភិ្ ល និងអាជ្ញា ធរ នរបរេឹតតិពលមើសោ៉ាងធៃន់ធៃររំពពាោះអ្នុសញ្ញា សីុ-ដ   «ោរលុប
បំ ត់រាល់ទរេង់ថ្នោរពរ ើសពអ្ើងពលើស្រសតីពភ្ទ» មារត៣ខរងថា «កនុងររប់វស័ិយ ជ្ញេិពសស    វស័ិយនពោ
 យ សងគកេកិរេ ពសដាកិរេ និងវបបធេ៌ រដារតូវចាត់វធិានោរសេស្សបទំងអ្ស់ រេួមានោរពធវើរាប់ផ្ង ពដើេបី
ធានាោរអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ និងោររកីរំពរ ើនពេញពលញរបស់ស្រសតី ពដើេបីធានាឲ្យស្រសតីពរបើរ ស់ និងអាស្ស័យផ្លសិទធិ
េនុសស និងពសរភីាេេូលដ្ឋា នពដ្ឋយសេភាេជ្ញេួយបុរស» និងមារត ១៤ រំណុរ (ឆ) ខរងថា 

«…………និងោររិតរូរពសមើគ្នន កនុ ងោរខកទរេង់ដីធលី និងកសិកេម រេេទំងកនុ ងរំពរាងខបងខរកដីធលី» និង
រំណុរ(រ) ខរងថា «អាស្ស័យផ្លលកខែណឌ រស់ពៅររប់រគ្នន់ ជ្ញេិពសសទក់ទងនឹងោរមានផ្ទោះសខេបង 
អ្នាេ័យ ោរផ្គកត់ផ្គកង់អ្រគកិសនី និងទឹក ោរដឹករចជូ ន និងរេនារេន៍» ។ ទពងវើរខ្មងពលើពនោះ ក៏ជ្ញោររពំលភ្
បំពានោ៉ាងធៃន់ធៃរពលើរដាធេមនុចាថ្នរេោះរាជ្ញណាររកកេពុជ្ញខដលោរពារសិទធិពធវើកូតកេម និង តុកេម មាន
ខរងកនុងមារត ៣៧ «សិទធិពធវើកូតកេម និងពធវើ តុកេមពដ្ឋយសនតិវធីិរតូវ  យកេកអ្នុវតតពៅកនុងរកបែណឌ ថ្ន
រាប់» និង នោរពារសិទធិពសរភីាេបពចេញេតិខដលមានខរងកនុងមារត៤១     «របជ្ញេលរដាខែមរ មានពសរភីាេ
ខ្មងោរបពចេញេតិរបស់ែលួន ពសរភីាេខ្មងសារេ័ត៌មាន ពសរភីាេខ្មងោរព ោះេុេពផ្ាយ ពសរភីាេខ្មងោរ

របរំុ ។…» ។ បខនែេពលើពនោះពទៀត វាក៏ជ្ញោររពំលភ្បំពានោ៉ាងខ្មល ំងរំពពាោះកតិោសញ្ញា អ្នតរជ្ញតិសតីេី សិទធិ
េលរដា និងសិទធិនពោ យ មារត១៩ កថាែណឌ ២ ខរងថា «រនររប់របូមានសិទធិពសរភីាេកនុងោរបពចេញ
េតិ។ សិទធិពនោះរតូវរាប់បចេូ លទំងពសរភីាេ ស្សាវរជ្ញវេ័ត៌មាន ទទួល និងផ្សេវផ្ាយេ័ត៌មាន និងរំនិតសេវ
ខបបោ៉ាងពដ្ឋយេិនរិតេីរេំខដន ពដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់ ឬព ោះេុេព តេទំរង់សិលបៈកតី ឬក៏ពដ្ឋយេពធោ យ
ផ្សេវផ្ាយដថ្ទពទៀតកតីតេោរពររើសពរ ើសរបស់ែលួន» ែណៈពេលខដលរេោះេហាកសរត និងរដ្ឋា ភិ្ លកេពុជ្ញ
េិនខដល នរបោសអាសននជ្ញផ្លូវោរ ពហើយខដលនាយករដាេ្នតីក៏ នមានរបសាសន៍ថា របពទសកេពុជ្ញ
សាែ ប័នរដាមានដំពណើ រោរជ្ញធេមត។ 

ជ្ញក់ខសតងអំ្ពេើហឹងាទំងពនោះ នរបរេឹតតិពលើស្រសតីដូរជ្ញ៖ 
ពលករំទវ មួរ េខុហួរ ជ្ញស្រសតីខដលពលរពធាល កនុងវស័ិយនពោ យ និងជ្ញពបកខរនជ្ញប់ពឆ្ន តតំណាង

រាស្រសតេកេីរណបកសសព្ងាគក ោះជ្ញតិ នាពេលអំ្ឡុងពេលងមីៗពនោះ   ខដល នតស ូរូលពៅោន់ ទីលនរបជ្ញធិប

ពតយយជ្ញពររើនពលើកពររើនសារ ពដើេបីសំខដងពោបល់ និងបពចេញេតិកនុងនាេជ្ញតំណាងរបជ្ញេលរដា កេមករ-
កេមោរនីិខដលទេទរោរដំពឡើងរ ក់ខែពគ្នល។ ពលករំទវរតូវ នកងកមាល ំងសនតិសុែែណឌ ដូនពេញ



 
 

រញុរចានទំងពរបើសំដីអ្សុរសរបមាងពេើលងាយ និងចាប់ខសងទីណាត់ទីខណងពរញេីទីលនរបជ្ញធិបពតយយ 
ពហើយខងេទំងវាយដំរំនួយោររបស់ពលករំទវ និងអ្នកសារេ័ត៌មានរបមាណរិត១០នាក់ កនុងពនាោះរបួសធៃន់ 
៣នាក់ពទៀតផ្ង។ 

ពបើដូរោរេនយល់របស់រដ្ឋា ភិ្ ល និងសភាថ្នរណបកសរបជ្ញរនកេពុជ្ញ  នអ្ោះអាងេីភាេស្សបរាប់
របស់រដាសភា។ កនុងន័យពនោះ ពលករំទវ មួរ េខុហួរ រតូវ នចាត់ទុកជ្ញតំណាងរាស្រសតថ្នសភាជ្ញតិ
នីតិោលទី៥។ ពហតុដូរពនោះ ពលករំទវរតូវទទួល នអ្ភ័្យឯកសិទធិដូរមានខរងកនុងរដាធេមនុចា មារត ៨០ 
«តំណាងរាស្រសតមានអ្ភ័្យឯកសិទធិសភា។ តំណាងរាស្រសតរបូណាក៏ពដ្ឋយ េិនអាររតូវ នពចាទរបោន់ 
ចាប់ែលួន ឃាត់ែលួន ឬឃំុែលួន ពដ្ឋយពហតុេី នសំខដងពោបល់ ឬបពចេញេតិ កនុ ងោរបំពេញេុែងាររបស់ែលួន
ពឡើយ។....» និងរាប់វពិសាធនកេមថ្នបទបញ្ញជ ថ្ផ្ទកនុងថ្នរដាសភាថ្នរេោះរាជ្ញណាររកកេពុជ្ញ របោរ ៤ងមី ខរង
ថា «តំណាងរាស្រសតមានឋានៈ និងបុេវសិទធិពសមើនឹងឧតតេេ្នតីផុ្តពលែថ្នរេោះរាជ្ញណាររកកេពុជ្ញ។.....» ។ 

ក៏ដូរគ្នន ខដររេឹតតិោរណ៍ហឹងាពកើតមានពឡើងជ្ញបនតបនាទ ប់ ពៅពលើសកេមរនស្រសតីតវា៉ាទេទរឲ្យមាន 
ដំពណាោះស្សាយបញ្ញា ដីធលី  ផ្ទោះសំខបងរបស់េួកគ្នត់ និងកេមោរនីិសំខដងេតិទេទរតំពឡើងរ ក់ខែពគ្នល១៦០
ដុលល រ ក៏រតូវ នកងទ័េេិពសសឆ័រតពោង កងកំលំងរបដ្ឋប់ពដ្ឋយ អាវធុ ខែល ដំបងឆក់ និងរកុេសនតិសុែ
ពាក់េួកឃលុំេុែ  នពរបើដំបងព ើ ដំបងខដក ដំបងឆក់ រំពាេពៅស ូរគ្នប់ខដក វាយដំ  ញ់ បំ ក់សាម រតី ពធវើ
ឲ្យមានោរភ័្យខ្មល រ បងកឲ្យមានរបួសសាន េ ចាប់ឃំុែលួនេួយរយៈែលី ចាប់ដ្ឋក់េនធនាគ្នរ និងមានោរពធវើឲ្យរលូត
កូន រេេទំងករណីែលោះ នពរបើោំពភ្លើងរគ្នប់េិត ញ់របហាររហូតដល់មានសាល ប់ ត់បង់រីវតិពទៀតផ្ង។ 

ពលើសេីពនោះពទៀតពសាត សូេបីខត ពលកស្សី ធីដា ឃ ឹះ ខដលមានវយ័រំណាស់រួរជ្ញទីពគ្នរេ 
ជ្ញថាន ក់់ដឹកនំារកុេស្រសតីថ្នអ្ងគកោរសងគកេសីុវលិ ជ្ញរបធានដឹកនំាថ្នរណៈកមាម ធិោរពលើកសទួយស្រសតីកនុងវស័ិយ
នពោ យ(CPWP) ក៏រតូវ នកងកំលំងរបដ្ឋប់ពដ្ឋយដំបង និងពាក់េួកឃលុំេុែរាប់រយនាក់រារាងំ និងរញុ
រចានេិនញពញើតថ្ដបណាត លឲ្យរងរបួសពរើងកនុងពេលខដលពលកស្សីដឹកនំារកុេស្រសតី ពបើពទោះបីកនុងអំ្ឡុងទិវា
នារអី្នតរជ្ញតិបំណងពធវើគ្នរវកិរេដឹងរុណ ថាវ យផ្ទក ពគ្នរេបូជ្ញរំពពាោះរបូសំណាកពលកោយពេញ ោលេីថ្ងៃ
ទី៧ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០១៤ ក៏ពដ្ឋយ ។ 

ករណីខ្មងពលើ ក៏ នបងាា ញេីភាេេិនស្សបរាប់សតីេីពធវើ តុកេមពដ្ឋយសនតិភាេផ្ងខដរ ខដលអាជ្ញា ធរ
រារធានីភ្នំពេញ នហាេរ េកនុងោររួបរំុពៅទីលនរបជ្ញធិបពតយយេិនឲ្យពលើស១០នាក់ និងោរពរបើរ ស់
កំលំងសនតិសុែអ្ត់សេតែកិរេផ្លូវោរេកប្ងាក ប តុកេម ។ អាកបបកិរោិរបស់កមាល ំងសនតិសុែេិនពគ្នរេ និង
ឲ្យតថ្េលរំពពាោះសិទធិស្រសតី  ពដ្ឋយសារេួកពរជ្ញកមាល ំងសនតិសុែេិនស្សបរាប់ ពហើយគ្នម នោរបណតុ ោះបណាត លេី
សិទធិេនុសស និងសិទធិស្រសតី។ រាររដ្ឋា ភិ្ ល ក៏ដូរជ្ញអាជ្ញា ធររារធានីភ្នំពេញរតូវខតទទួលែុសរតូវរំពពាោះោរ
រពំលភ្បំពានពលើសិទធិស្រសតី ដូរខដល នពរៀបរាប់ខ្មងពលើ។ 

 
អនុសាេន៍ 

១.  រកសួងេហាថ្ផ្ទរតូវដកបំរាេជ្ញបនាទ ន់អំ្េីោរពធវើ តុកេមពដ្ឋយសនតិវធីិ ពហើយពរៀបរំកំលំងសនតិសុែ 
ពរៀបរយខដលទទួលោរហវឹកហវឺន រេួទំងយល់ដឹងអំ្េីសីលធេ៌ពយនឌ័្រ ។ 
២.  រកសួងកិរេោរនារ ីរតូវផ្តួរពផ្តើេោរអ្ប់រេិំពសសអំ្េីសីលធេ៌ពយនឌ័្រដល់កងកំលំងសនតិសុែ ពដើេបី
ោរពារ ពលើកសទួយសិទធិស្រសតី រកាភាេថ្ងលងនូរ កិតតិយសស្រសតី តថ្េលស្រសតី និងសីលធេ៌សងគកេឲ្យ នជ្ញដ្ឋរ់ខ្មត 
របពោរន៍ពដើេបីរកាឲ្យ នកិតតិយស ពករ តិ៍ព ម្ ោះ និងជ្ញតិសាសន៍របស់សងគកេខែមរ។ 
៣.  រដ្ឋា ភិ្ លរួររតូវពធវើពគ្នលនពោ យរាស់លស់ អំ្េី ោរអ្នុវតតពសរភីាេបពចេញេតិ  និងោរ

របេូលផ្តុំពដ្ឋយសនតិវធីិ ភាេថ្ងលងនូរថ្នកំលំងសនតិសុែ និងសីលធេ៌សងគកេខែមរខដលពកើតពរញេីោររបរេឹតតិ 
អំ្ពេើហឹងាពៅពលើស្រសតីពដ្ឋយសកេមភាេ។ 

 
 



 
 

េ័ត៌មានបខនែេសូេទក់ទង៖ 
១. ពលកស្សី េនឺសក្ត េរិ ីក្ខណ៍ អ្នកសំរបសំរួលកេមវធីិអ្ប់រ ំនិងពយនឌ័្រ ែុេខ្ហវល  (017 494 004) 
២. ពលក នាង េវុណណ    េ្នតីអ្ប់រ ំនិងពយនឌ័្រ ែុេខ្ហវល (012 977  231) 
 

 

 
 
        ៖ លេសកកម្មរេស់ខុម្ហ្វ្រែល គឺជយួ េល ា្ើតេរយិាកាសគរួជាទីលេញចិតដ និ្មានេត័ម៌ានគ្គេគ់្ោន ់ ទី១/                
                             តាម្រយៈការេញុ្ះេញូ្ល តស ូម្តិ ល ើម្បទីទលួបាននូវគ្កេខណ័្ឌ ចាេស់ម្រម្យ, ការអេរ់លំ ើម្បផី្ដល់
េត័ម៌ាន ល់អាកលបាះលនា ត អំេីសិទធ ិ និ្សកម្មភាេចូលរមួ្សល ា្តការណ៍្រេស់េកួលគ ហ្វ លអាចរារាំ្ នូវភាេម្និគ្េគ្កតី គ្េម្ទំ្ ផ្ដល់នូវរ
បាយការណ៍្អល ា្តយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នេរ់រ័ស ល ើម្បអីាច  មានការវាយតម្ម្លលលើ ំលណ្ើ រការ លបាះលនា តម្យួហ្វ លម្និលំលអៀ្ និ្
ម្និគ្េកានេ់កសេកួ ទី២/                                         តាម្រយៈការអេរ់ ំ និ្លវទិកាស្នធារណ្ៈកាុ្លោល
េំណ្្ជំរុញលលើកទឹកចិតដ គ្េជាេលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កាុ្កិច្ការនលយាបាយ និ្ការល ែ្ើលសចកដីសំលរចនានា ការតស ូម្តិ/េញុ្ះេញូ្លល ើម្បឱី្យ
មានការហ្វកទគ្ម្្ ់  ំលណ្ើ រការលបាះលនា តហ្វ លេល ា្ើននូវគណ្លនយយភាេ (ការទទលួខុសគ្តូវ) រេស់ម្្នដីជាេល់នា ត គ្េម្ទំ្ ផ្ដល់នូវ
របាយការណ៍្អល ា្តយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នេរ់រ័ស ល ើម្បអីាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួហ្វ លម្និលំលអៀ្ និ្គ្េកានេ់កសេកួ លៅលលើការ
េំលេញកម្មវ ិ្ ីនលយាបាយ និ្ ំលណ្ើ រការអនុវតដន ៍ការង្កររេស់ម្្នដីជាេល់នា ត។  

 


