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ការសកិ្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម នខិអខគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល 
ង្លើច្បាបស់តពី ី

សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋា ភបិាល  
ង្សច្បក្សតីង្្តើម 

កិច្ចព្រមពព្រៀងព្កុងប៉ា រសីថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្ន ាំ១៩៩១ បនក្លា យជាមូលដ្ឋា នសព្ាបឲ់្យានព្រះរាជាណាច្ព្កកមពុជាទី២ ខែលានរែាធមមនុញ្ញ  ជាច្ាបក់ាំរូល ព ើយបនខច្ង
ច្ាស់លាស់ថាព្រះរាជាណាច្ព្កកមពុជា ព្បក្លនយ់កលទធិព្បជាធិបពតយយ ពសររី ុបកស ខែលានព្រះមហាកសព្តព្រងរាជ្យសមបតតិ ខតមនិក្លនអ់ាំណាច្ព ើយ ព ើយអាំណាច្ទាំងអស់រឺ
ជារបស់ព្បជារលរែាខែមរ។ ព្បជារលរែារឺជាាច ស់វាសនាព្បពទសជាតិរបស់ែាួន។ អាំណាច្របស់ព្បជារលរែា ពព្បើតាមរយៈអាំណាច្នតីិបញ្ញតតិ នីតិព្បតិបតតិ និងអាំណាច្តុលាក្លរ។  

ពព្ៅរីភារជាាច ស់អាំណាច្ទាំងអស់ ាព្តា៤២ ថ្នរែាធមមនុញ្ញ  ខច្ងថា ព្បជារលរែាខែមរានសិទធិបពងកើតសារម និងអាច្ចូ្លរមួកនុងអងគក្លរមហាជ្ន ជ្ួយ គ្នន ពៅវញិពៅមកក្លរពារ 
សមទិធិផលជាតិ និងសណាត បធ់្នន បស់ងគម។  

ពព្ក្លមរែាធមមនុញ្ញជាធរានពនះ ព្កសួងមហាថ្ផៃបនសព្មបសព្មួលពដ្ឋយពច្ញព្បក្លស ពលែ៤៧៤សជ្ណ ចុ្ះថ្ងៃទី៦ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សព្ាប់ជាខបបបទចុ្ះបញ្ជ ី 
សារម។ តាមព្បក្លសពនះ ក្លរកពកើតនូវសារម នងិអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលនានា កច៏ាបព់ផតើមាន និងានជាងមីពៅកមពុជា។ 

ពៅឆ្ន ាំ២០១៥ ច្ាបស់តីរី សារម នងិអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល ព្តូវបនអនុមត័ នងិព្បក្លសឱ្យពព្បើចូ្លជាធរាន ព ើយបននិងកាំរុងអនុវតតបនជាង ៤ឆ្ន ាំមកព ើយ រិត
មកែល់បច្ចុបបនន។ បនាៃ បរ់ចី្ាបព់នះបនចូ្លជាធរាន សារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលមយួច្ាំនួន បន នងិកាំរុងជ្ួបព្បទះបញ្ហា ព្បឈមច្មបងៗមយួច្ាំននួ ែូច្ជា៖ នីតិវធិីថ្ន
ក្លរចុ្ះបញ្ជ ី ក្លរផ្លា ស់បតូរថាន កថ់ាន កែ់ឹកនាាំ នងិអាសយដ្ឋា ន ក្លរពបើករណពនយយធនាគ្នរ ក្លរបាំពរញក្លតវកិច្ចរនធដ្ឋរ នងិក្លរដ្ឋកជូ់្នរបយក្លរណ៍។  

ែូពច្នះ ឯកសារពនះបនពធវើក្លររិនិតយពមើលថាពតើានាព្តាណាែាះខែលសារម អងគក្លរានក្លរបរមភ និងានពមពរៀនអវីែាះសព្ាបព់ធវើក្លររនិិតយ និងពសនើសុាំខកខព្បច្ាបព់នះ? 
មូលង្េតុននការសនសី ុុំង្្វើវិង្សា្នក្សមម និខមក្សលមអការអនុវតត 

១. ពដ្ឋយពមើលព ើញថាាព្តាមយួច្ាំនួនថ្នច្ាបព់នះបនចាតទុ់កសារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល លកខណៈជាសាា បន័ច្ាំណុះឱ្យព្កសួងមហាថ្ផៃ មនិខមនជាថ្ែរូស 
ក្លរពនាះព ើយ  

២. ក្លរចុ្ះបញ្ជ ីពព្បើពរលយូរ និងសមុរសាម ញ 
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៣. ក្លរពព្បើព្បស់ពាកយពរច្នក៍នុងច្ាបប់ច្ចុបបនន នាាំឱ្យានក្លរបកព្សាយទូលាយ ខែលអាច្នឹងពធវើឱ្យសារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលរងពព្គ្នះ ឬពចាទព្បក្លនព់ផសងៗ 

៤. តាមក្លរវភិារ នីតិវធិីរបស់តុលាក្លរានពព្ច្ើនថាន ក ់ខែលបងកភារយឺតយ៉ា វក្លនខ់តខ្ា ាំងកនុងក្លរចុ្ះបញ្ជ ី ពបើានករណីព្តូវបតឹងពៅតុលាក្លរខមនពនាះ 

៥. បញ្ហា ថ្នក្លរអនុវតតពៅកនុងាព្តាមយួច្ាំនួនហាករុ់ាំានសងគតិភារនងឹអវីខែលច្ាបប់នខច្ង 

ង្ោលបុំណខននការង្សនើសុុំង្្វើវិង្សា្នក្សមម និខការមក្សលមអការអនុវតត 
១. ពធវើឱ្យច្ាបស់តីរីសារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលានសងគតិភារជាមយួរែាធមមនុញ្ញ  ព្កមរែាបបពវណី និងច្ាបព់ាករ់ន័ធពផសងៗ  

២. ពលើកកមពស់សិទធិសវ័យភារនីតិបរុគលសារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល ព្សបតាមពគ្នលក្លរណ៍សិទធិមនុសស រែាធមមនុញ្ញ  និងព្កមរែាបបពវណី 

៣. ខកលមអក្លរអនុវតតមយួច្ាំននួ ឱ្យសីុសង្វវ កគ់្នន ជាមយួាព្តាច្ាបខ់ែលបនខច្ង  

វិ្ីសាស្រសត 
លទធផលថ្នក្លរសិកា នងិអនុសាសនថ៍្នឯកសារពនះ ពរៀបច្ាំព ើងតាមវធិសីាស្រសត ែូច្ខ្ងពព្ក្លម៖ 

• ជ្ួបព្បជុ្ាំគ្នន រវាងសារម នងិអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលនានាខែលបននិងកាំរុងព្បតបិតតិក្លរពៅកមពុជា 
• ពរៀបច្ាំជាក្លរសៃងម់តិតាមរយៈបញ្ជ ីសាំណួរសាំខ្ន់ៗ  រមួទាំងក្លរបរមមណ៍ខផនកខ្ងកនុង និងក្លរព្បឈមពរលអនុវតតសកមមភារពៅតាមពគ្នលពៅអងគក្លរសារម  
• ព្កុមពមធ្នវពីធវើក្លរវភិារពលើាព្តាមយួច្ាំនួនខែលសារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលបនពលើកព ើងរីក្លរបរមមណ៍ បញ្ហា ព្បឈម នងិអនុសាសនរ៍បស់ពរ 
• ពធវើក្លរបង្វា ញលទធផល និងរពិព្គ្នះពយបល់ជាមយួសារម និងអងគក្លរខែលបនចូ្លរមួកនុងែាំពណើ រសិកា 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  

ទំព័រទី 3 នន 15 

 
ល.រ ខ្លមឹសារង្ ើមននច្សាប ់ការពនិតិសយ ការពភិាក្សា នខិការអនវុតតន ៍ មតងិ្ោបល ់នខិសងំ្ ើ 

ក. អំពីលកខន្តិកៈ ន្ិងការបងងកីតសមាគម ន្ិងអងគការមិន្មមន្រដ្ឋា ភិបាល 
១. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់

ាព្តា ៧៖ 
លកខនតិកៈរបស់សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក ព្តូវានែាឹមសារព្សបតាមរែាធមមនុញ្ញ  និងច្ាប់

នានាជាធរាន ព ើយព្តូវខច្ងច្ាំណុច្សាំខ្ន់ៗ  ែូច្ខ្ងពព្ក្លម៖ 
១. ពគ្នលបាំណង និងពគ្នលពៅ 
២. ព ម្ ះជាអកសរពរញ អកសរក្លត ់ពដ្ឋយមនិព្តូវច្មាងតាមព ម្ ះជាអកសរពរញ អកសរក្លតរ់បស់សារម ឬអងគ
ក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុកខែលបនចុ្ះបញ្ជ ីមុនរចួ្ព ើយ 

៣. សញ្ហញ សាគ ល់មនិព្តូវច្មាងតាមសញ្ហញ ជាតិ ឬសាា បន័រែា ឬរូបសញ្ហញ របស់សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភិ
បលកនុងព្សុក ខែលបនចុ្ះបញ្ជ ីមុនរចួ្ព ើយ ឬរូបសញ្ហញ បែិរូបក្លកបទព្ក ម ឬអឌ្ឍច្ន័ៃព្ក ម ឬសាា បន័
អនតរជាត ិ

៤. វធិ្ននថ្នក្លរពព្ជ្ើសពរ ើស ក្លរបញ្ឈប ់ក្លរបពណត ញពច្ញ ក្លរផ្លា ស់បតូរ ក្លរែក ូតតាំខណង ព្បធ្នន ឬតាំខណង
នាយកព្បតិបតត ិ

៥. វធិ្ននថ្នក្លរបតូរព ម្ ះ ឬក្លរបតូរសញ្ហញ សាគ ល់ ឬក្លរពធវើវពិសាធនកមមលកខនតកិៈ 
៦. ព្បភរធនធ្នន នងិព្ទរយសមបតតិ 
៧. វធិ្ននថ្នក្លរព្របព់្រងធនធ្នន និងព្ទរយសមបតត ិ
៨. វធិ្ននថ្នក្លររ ាំលាយ វធិ្ននថ្នក្លរចាតខ់ច្ងធនធ្នន និងព្ទរយសមបតតិពៅពរលព្តូវបនរ ាំលាយ។ 

ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 
ាព្តា៧ ផតល់នូវលកខែណឌ សព្ាបប់ពងកើតសារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល ពែើមបកី្លា យជានីតិបុរគលព្សប

ច្ាប ់ ពដ្ឋយតមតល់ឯកសារពៅព្កសួងមហាថ្ផៃ។ ពដ្ឋយខ ក លកខនតកិៈកព៏្តូវបនសរពសរតាមទព្មងខ់ែលផតល់ពដ្ឋយ
ព្កសួងមហាថ្ផៃខែរ។ ប៉ាុខនត ក្លរអនុវតតជាកខ់សតងកនាងមក លកខនតិកៈរបស់សារម អងគក្លរ ខែលបនដ្ឋកព់ាកយសុាំចុ្ះ

១. មស្រនតីព្កសួងមហាថ្ផៃអាច្តព្មូវឱ្យសាមុអីងគ
ក្លរខែលដ្ឋកព់ាកយសុាំ ពធវើក្លរខកតព្មូវអកខរា
វរុិទធបន ខតមនិអាច្តព្មូវឱ្យពធវើក្លរខកតព្មូវ
ពាកយពរច្នខ៍ែលជាក្លរច្ងប់នរបស់អនក
ដ្ឋកព់ាកយសុាំចុ្ះបញ្ជ ីពទ ពព្ពាះអនកដ្ឋកព់ាកយ
បនតព្មូវតាមលកខែណឌ ាព្តា៧ ពនះព្រប់
ច្ាំណុច្ទាំងអស់រចួ្ព ើយ។  

២. រួរខតានពសច្កតីខណនាាំរមួមយួអាំរីក្លរដ្ឋក់
ពាកយ និងលកខែណឌ  ខែលរលរែាអាច្ពរៀបច្ាំ 
និងង្វយព្សួល ព ើយព្កសួងមហាថ្ផៃរួរពធវើ
សវនាក្លរបពច្ចកពទសជាមយួព្កុមខែលដ្ឋក់
ពាកយ ពែើមបផីតល់ឱ្ក្លសក្លរពារនូវអវីខែលអនក
ដ្ឋកព់ាកយបនសរពសរ ព ើយព្កសួង
មហាថ្ផៃអាច្យល់បនថាច្ងន់ិយយរអីវី។ 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  
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បញ្ជ ីពៅព្កសួងមហាថ្ផៃ ព្តូវបនមស្រនតីទទួលបនៃុកកនុងព្កសួងតព្មូវឱ្យពធវើក្លរខកតព្មូវពៅតាមក្លរច្ងប់នរបស់មស្រនតី
ព្កសួង ពដ្ឋយមនិបនពគ្នររនូវសាម រតីពែើម ថ្នព្កុមមនុសសជាសាា បនកិ ខែលបនពរៀបច្ាំបពងកើតសារម អងគក្លរ ពនាះ
ព ើយ។ ពទះបីរួកពរបនបាំពរញតាមព្របច់្ាំណុច្ទាំងអស់កនុងាព្តា៧ ពនះកព៏ដ្ឋយ។ ខផអកតាមាព្តាពនះ ានភារ
ទូលាំទូលាយសមលមមខែលអនុញ្ហញ តឱ្យរលរែាខែមរអាច្ដ្ឋករ់ាំនិត ពយបល់របស់ែាួនជាែាឹមសារថ្នលកខែណឌ ថ្ផៃកនុង
។ល។ ខែលកនុងពនាះ ជាតាំណាងឱ្យសាម រតី និងកតីព្សថ្មរបស់ព្កុមរួកពរ ជារិពសសរពឺ្កុមរបស់ពរយល់ែូច្គ្នន ថា ពាកយ
ពនាះាននយ័យ៉ា ងពម៉ាច្សព្ាបក់្លរង្វររបស់ព្កុមរួកពរ និងនីតបិុរគលខែលនងឹព្តូវបពងកើត។  

  
២. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់

ាព្តា ៨៖ 
ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវរនិិតយសាំណុាំ លិែិតពសនើសុាំរបស់សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក ព ើយព្តូវ

សពព្មច្ព្រមទទួល ឬមនិព្រមទទួលចុ្ះបញ្ជ ីរយៈពរលយ៉ា ងយូរ ៤៥ (ខសសិបព្បាំ)ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើក្លរ។ 
កនុងករណីខែលអនកពសនើសុាំមនិបនបាំពរញព្របល់កខែណឌ សព្ាបក់្លរចុ្ះបញ្ជ ី ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវជូ្នែាំណឹងជា

លាយលកខណ៍អកសរពៅអនកពសនើសុាំឲ្យពធវើក្លរចុ្ះបញ្ជ ីកនុងរយៈពរលយ៉ា ងយូរ ៤៥ (ខសសិបព្បាំ)ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើក្លរ។ ព្កសួង
មហាថ្ផៃព្តូវសពព្មច្អាំរីក្លរចុ្ះបញ្ជ ីកនុងរយៈពរលយ៉ា ងយូរ ១៥ (ែបព់្បាំ)ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើក្លរ បនាៃ បរ់ីថ្ងៃបនទទួលសាំណុាំ
លិែិតតព្មូវ។ 

កនុងករណីព្កសួងមហាថ្ផៃែកខ្នមនិបនសពព្មច្អាំរីក្លរចុ្ះបញ្ជ ីកនុងរយៈពរលែូច្ានខច្ងកនុងកថាែណឌ ទី១ 
និង កថាែណឌ ទី ២ ខ្ងពលើ សារម ឬ អងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុកពនាះព្តូវចាតទុ់កថា បនទទួលក្លរចុ្ះបញ្ជ ី
ព្សបតាមច្ាបព់នះ។ កនុងករណីពនះ ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវពធវើនិយតកមមឯកសារចុ្ះបញ្ជ ីផតល់ជូ្នពៅសាមសីារម ឬអងគ
ក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុកពនាះ។ 

ព្កសួងមហាថ្ផៃអាច្បែិពសធក្លរពសនើសុាំចុ្ះបញ្ជ ីសារ ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុកណា ខែលរកព ើញ
ថា ានពគ្នលបាំណង និងទសិពៅខែលអាច្ពធវើឲ្យប៉ាះពាល់ែល់សនតិសុែ សាិរភារ នងិសណាត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ ឬបងករ
នូវភារអនតរាយែល់សនតិសុែជាតិ វបបធម ៌ព្បថ្រណី ទាំពនៀមទាា បល់អរបស់សងគមជាតិកមពុជា។ 

សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលណា ខែលព្កសួងមហាថ្ផៃសពព្មច្បែិពសធច្ាំពពាះក្លរពសនើសុាំចុ្ះបញ្ជ ី ាន
សិទធិបតឹងពៅតុលាក្លរ។ 

១. រួរខកកថាែណឌ ទ២ី ែូច្តពៅ៖ “កនុងករណី
ានច្ាំណុច្ខែលអាច្តព្មូវឲ្យពធវើក្លរខកខព្ប 
មស្រនតីទទួលបនៃុកចុ្ះបញ្ជ ីថ្នព្កសួងមហាថ្ផៃ 
ព្តូវអពញ្ជ ើញតាំណាង ឬអនកដ្ឋកព់ាកយពសនើសុាំ
ចូ្លក្លរពារច្ាំណុច្ពនាះ កនុងរយៈពរលមនិ
 ួសរី ៤៥ ថ្ងៃថ្នថ្ងៃពធវើក្លរ រិតចាបរ់ីថ្ងៃ
ដ្ឋកព់ាកយ។ មស្រនតីទទួលបនៃុកចុ្ះបញ្ជ ីព្តូវ
សពព្មច្ទទួល ឬបែិពសធកនុងរយៈ១៥ថ្ងៃថ្ន
ថ្ងៃពធវើក្លរបនាៃ បរ់ីថ្ងៃខែលសារម នងិអងគ
ក្លរបនដ្ឋកព់សច្កតីខកតព្មូវ។ កនុងករណី
ខែលព្តូវឲ្យានក្លរខកខព្បែាឹមសារ ឬពាកយ
ពរជ្ន ៍ ព្កសួងព្តូវពរៀបច្ាំឲ្យានសវនាក្លរ
បពច្ចកពទស ពែើមបឲី្យអនកពសនើសុាំចុ្ះបញ្ជ ីបន
ក្លរពារែាឹមសារពែើម។ នីតិវធិីថ្នក្លរចុ្ះបញ្ជ ី
ានរយៈពរលយ៉ា ងយូរបាំផុតរឺ៦០ថ្ងៃ។ 

 ២. រួរលុបកថាែណឌ ទី៤ ខែលខច្ងថា “ព្កសួង
មហាថ្ផៃអាច្បែិពសធក្លរពសនើសុាំចុ្ះបញ្ជី



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  
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ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 
សារម នងិអងគក្លរមយួច្ាំននួ កនាងមកបនជ្ួបបញ្ហា  ខែលសាំពណើ សុាំចុ្ះបញ្ជ ីព្តូវបនមស្រនតីព្កសួងមហាថ្ផៃតព្មូវ

ឲ្យពធវើក្លរខកតព្មូវជាពព្ច្ើនែង ព ើយមយួែងៗ រឺានរយៈពរលយូរ បូកសរុបចូ្លគ្នន រឺពលើស ៤៥ថ្ងៃ។ សារម អងគ
ក្លរែាះ បនច្ាំណាយពរលអស់ជាពព្ច្ើនខែ និងចុ្ងពព្ក្លយព្តូវខកតព្មូវតាមក្លរច្ងប់នរបស់មស្រនតីព្កសួងមហាថ្ផៃ ពែើមបី
បនចុ្ះបញ្ជ ី ឬទទួលសាគ ល់។ 

ក្លរអនុវតតកថាែណឌ ទី២ ថ្នាព្តា ៨ពនះ បនបញ្ហជ កថ់ាក្លរខកតព្មូវឲ្យអនកដ្ឋកព់ាកយចុ្ះបញ្ជ ីខកជាពព្ច្ើនពលើកពព្ច្ើន
សារពនាះ ជាក្លរពធវើឲ្យរយៈពរលកាំណត ់៤៥ ថ្ងៃ តាមាព្តាពនះ អនុវតតមនិបនព្តឹមព្តូវ។ ពលើសរីពនះពទៀត ក្លរសាចុ្ះ
សាព ើង ពធវើឱ្យក្លរចុ្ះបញ្ជ ីព្តូវច្ាំណាយពរលពលើសរី ៤៥ថ្ងៃ និងព្តូវបនអូសបនាា យជាពព្ច្ើនខែពទៀត កា៏នខែរ។ 

កនាងមក អនកដ្ឋកព់ាកយសុាំចុ្ះបញ្ជ ីសារម និងអងគក្លរ មនិខែលបនជ្បួមុែមស្រនតី ពែើមបពីធវើក្លរបាំភាតឺវា៉ា រីជ្ាំ រ
របស់ែាួនមតងណាពទ កប៏៉ាុខនតព្គ្ននខ់តបនទទួលែាំណឹងឲ្យពធវើក្លរខកច្ាំណុច្ពនះ ឬច្ាំណុច្ពនាះ ព ើយព្តូវរងច់ាាំតពៅពទៀត
ខតប៉ាុពណាណ ះ។ រួរខតានក្លរពបើកឱ្ក្លសឲ្យអនកដ្ឋកព់ាកយសុាំ បនក្លរពារជ្ាំ ររបស់ែាួន ពៅច្ាំពពាះមុែរណៈកមមក្លរ  
ខែលពធវើឲ្យអនកដ្ឋកព់ាកយទុកច្ិតតថា រណៈកមមក្លរបនវនិចិ្ឆយ័ពដ្ឋយឥតលពមអៀង។ 

វវិាទថ្នក្លរចុ្ះបញ្ជ ីពនះ ព្តូវបនផតល់អាណតតិឲ្យព្កសួងមហាថ្ផៃ ជាអនកសពព្មច្ភារពព្ច្ើន ច្ាំខណករលរែាខែលជា
អនកពសនើសុាំបពងកើត ចុ្ះបញ្ជ ី មនិានឱ្ក្លសតវា៉ា តទល់ពៅថាន ករ់ែាបល។ ក្លរណ៍ពនះ បនបង្វា ញថា អនកពធវើពសច្កតី
សពព្មច្ថាន កប់ពច្ចកពទសជាមស្រនតីទទួលបនៃុករបស់រែា បនតព្មូវឱ្យពធវើក្លរខកខព្បជាពព្ច្ើនពលើក លុះព្តាខតអនកដ្ឋកព់ាកយ
សុាំបនពធវើតាម ពទើបអាច្ចុ្ះបញ្ជ ីបន។ មយ៉ាងវញិពទៀត ព្បសិនបតឹងពៅតុលាក្លរតាមលាំដ្ឋបថ់ាន ក ់នឹងព្តូវច្ាំណាយពរល
ពវលាយូរ ពព្ពាះនីតិវធិីតុលាក្លរានពព្ច្ើនថាន កព់ទើបសពព្មច្បន ពទះជាពរឿងរែាបលកព៏ដ្ឋយ ។ 

 

សារម ឬអងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបលកនុ ង
ព្សុកណា ខែលរកព ើញថា ានពគ្នល
បាំណង និងទិសពៅខែលអាច្ពធវើឱ្យប៉ាះពាល់
ែល់សនតិសុែ សាិ រភារ និងសណាត បធ់្នន ប ់
សាធ្នរណៈ ឬបងករនូវភារអនតរាយែល់សនតិ
សុែជាតិ វបបធម ៌ព្បថ្រណី ទាំពនៀមទាា បល់អ
របស់សងគមជាតិកមពុជា។”  ែាមឹសារថ្នាព្តា
ខ្ងពលើពធវើឲ្យានក្លរព្រួយបរមភរីក្លរបក
ព្សាយតាមក្លលៈពទសៈ ឬសាា នភារនពយ
បយ។  

៣. រួរខកកថាែណឌ ទ៥ី ែូច្តពៅ៖ “សារម ឬ 
អងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបល ខែលព្តូវបន
ព្កសួងមហាថ្ផៃបែិពសធចុ្ះបញ្ជី  ានសិទធិ
បតឹងតវា៉ា រីពសច្កតីសពព្មច្របស់ព្កសួងមហា
ថ្ផៃពៅសាលាឧទធរណ៍”។ 

៣. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់
ាព្តា ៩៖ 

សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក នឹងក្លា យជានីតិបុរគល ចាបរ់ីថ្ងៃខែលព្កសួងមហាថ្ផៃ បនចុ្ះប
ញ្ជ ី។ ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវច្មាងឯកសារចុ្ះបញ្ជ ីសារម នងិ អងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុកពនះ ពៅព្កសួងសាា បន័
ពាករ់ន័ធតាមក្លរចាាំបច្។់ 

១. គួរបខនាមពៅកនុងកថាែណឌ ទ១ី ែូច្តពៅ៖
“សារម អងគក្លរជាតិខែលបនចុ្ះបញ្ជី
ពៅព្កសួងមហាថ្ផៃរចួ្ព ើយ អាច្ពធវើសកមម
ភាររបស់ែាួ នពដ្ឋយពសរ ី ពដ្ឋយមិនបច្សុ់ាំ
អនុញ្ហញ តរីអាជាា ធរណាមយួជាមុនពនាះពទ 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  

ទំព័រទី 6 នន 15 

សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុកខែលមនិបនចុ្ះបញ្ជ ី មនិព្តូវបនអនុញ្ហញ តឲ្យពធវើសកមមភារពៅ
កនុងព្រះរាជាណាច្ព្កកមពុជាព ើយ។ 
ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 

កថាែណឌ ទ១ី ថ្នាព្តាពនះ  ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវច្មាងឯកសារចុ្ះបញ្ជ ីសារម និងអងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភបិល
កនុងព្សុកពៅព្កសួងសាា បន័ពាក់រ័នធតាមក្លរចាាំបច្់ ប៉ាុខនតពៅពរលអនុវតតសកមមភារ សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភិ
បល ព្តូវបនអាជាា ធរតព្មូវឱ្យដ្ឋកជូ់្ននូវពសច្កតីសពព្មច្អាំរីក្លរចុ្ះបញ្ជ ីរបស់ែាួន។  

កថាែណឌ ទ២ី ថ្នាព្តា៩ មនិបនពលើកទឹកច្ិតតឱ្យរលរែាចូ្លរមួកនុងកចិ្ចក្លរសងគមពដ្ឋយសកមម នងិរស់រពវ ើកពនាះ
ព ើយ ព ើយឥទធិរលថ្នកថាែណឌ ពនះ ែុសរីពគ្នលនពយបយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភបិលកនុងក្លរពលើកកមពស់ក្លរចូ្លរមួ
របស់ព្បជារលរែាកនុងកចិ្ចក្លរសងគម។   

ពលើកខលងខតានច្ាបព់ផសងខែលខច្ងរី
ពនះ។” 

២.  កថាែណឌ ទី២ រួរខច្ងថា៖ សារម អងគ
ក្លរកនុងព្សុក ពទះជាបនចុ្ះបញ្ជ ី ឬមនិបន 
ចុ្ះបញ្ជ ី រួរខតានសិទធិពធវើសកមមភារពដ្ឋយ
ពសរ ី ពែើមបផីលព្បពយជ្នស៍ រមន ៍ និង
សងគមរបស់រួកពរ។ ខតសារម អងគក្លរ
ខែលមនិបនចុ្ះបញ្ជ ី ពែើមបកី្លា យជានីតិ
បុរគល នឹងមនិអាច្ទទួលបនក្លរពលើក
ខលងរនធមយួច្ាំនួនរីរែា ែូច្ជារនធនាាំចូ្ល
ព ើយ។ 

ខ. អំពីដំង ីរការ ន្ិងការប្រប្ពឹតតងៅនន្សមាគម អងគការ ងប្កាយងពលច ុះបញ្ជ ី 
៤. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់

ាព្តា ១០៖ 
សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក ព្តូវជូ្នែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអាំរីរត័ា៌នរាល់រណន ី

ខែលព្តូវពបើកសព្ាបក់ិច្ចព្បតិបតតិក្លររបស់ែាួនពៅធនាគ្នរកនុងព្រះរាជាណាច្ព្កកមពុជាពៅព្កសួងមហាថ្ផៃ នងិព្កសួង
ពសែាកិច្ច និង ិរញ្ញ វតាុ កនុងរយៈពរល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ រិតចាបរ់ីថ្ងៃចុ្ះបញ្ជ ី។ 

សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក ព្តូវជូ្នែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរពៅព្កសួងមហាថ្ផៃ កនុង
ករណីានក្លរពធវើវពិសាធនកមមលកខនតិកៈ ឬក្លរផ្លា ស់បតូរទសីាន កក់្លរ ឬក្លរផ្លា ស់បតូរតាំខណងព្បធ្នន ឬតាំខណងព្បធ្នន ឬ
តាំខណងនាយកព្បតិបតត ិឬក្លរខព្បព្បួលរត័ា៌នរណនីធនាគ្នរ កនុងរយៈពរលយ៉ា ងយូរ ១៥(ែបព់្បាំ) ថ្ងៃ រិតចាបរ់ថី្ងៃ 
ខែលផ្លា ស់បតូរ ឬខព្បព្បួល ពដ្ឋយភាជ បម់កជាមយួនូវសាំណុាំ លិែិតខែលបនផ្លា ស់បតូរ។ 
ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 

កថាែណឌ ទ១ី៖ ពព្ក្លយរីបនក្លា យជានីតិបរុគលខែលាននាមករណ៍ ានអាសយដ្ឋា ន ានរច្នាសមពន័ធែកឹនាាំ
និងអនុវតត ានធនធ្នន សារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល ានសិទធិសវ័យភារកនុងក្លរែឹកនាាំ ព្របព់្រង សពព្មច្

១. គួរលុបកថាែណឌ ទ១ី ទាំងព្សុង។ 
២. គួរធ្វើវពិសាធនកមមកថាែណឌ ទី២៖ “សារម 
ឬអងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបលកនុ ងព្សុក ព្តូវ
ជូ្នែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកស រ ពៅ
ព្កសួងមហាថ្ផៃ កនុ ងករណីានក្លរពធវើវពិសាធន 
កមមលកខនតិកៈ ឬក្លរផ្លា ស់បតូ រទីសាន កក់្លរ ឬ
ក្លរផ្លា ស់បតូ រតាំខណងព្បធ្នន ឬតាំខណង
នាយកព្បតិបតតិ  (សុាំលុបពចាល ក្លរខព្ប
ព្បួលរត័ា៌នរត័ា៌នរណនីធនាគ្នរ) កនុ ងរ
យៈពរលយ៉ា ងយូរ ៤៥ (ខសសិបព្បាំ)ថ្ងៃ ថ្ន
ថ្ងៃពធវើក្លរ ពដ្ឋយរិតចាបរី់ថ្ងៃ ខែលផ្លា ស់បតូ រ 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  

ទំព័រទី 7 នន 15 

ច្ិតត កនុងក្លរអនុវតត ឬមនិអនុវតតកនុងព្កបែណឌ លកខនតិកៈ និងច្ាបជ់ាធរាន កនុងឋានៈជាបុរគលឯករាជ្យ មនិរកព្បក់
ច្ាំពណញ និងានសិទធិជានីតិបុរគលខែលពគ្នលក្លរណ៍ទាំងពនះានខច្ងពៅកនុងព្កមរែាបបពវណី។ កនុងនយ័ពនះ 
សារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល ានព្ទរយសមបតតផិ្លៃ ល់ែាួន ជារបស់ឯកជ្នខែរ រមួទាំងរតា៌នឯកជ្នរបស់
នីតិបុរគល ខែលកនុងពនាះ ានរាល់រត័ា៌នរណនីធនាគ្នររបស់ែាួន។ ាព្តា ១០ កថាែណឌ ទ១ី បនដ្ឋកក់្លតរវកិច្ច
ែល់  សារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល ឲ្យពបើកច្ាំ នូវរាល់រត័ា៌នរណនីធនាគ្នរ ពដ្ឋយមនិឆាុះបង្វា ញរឆីនៃៈ 
របស់ាច ស់រណនីពនាះពទ។ តាមក្លររិភាកាជាមយួមស្រនតសីារម អងគក្លរនានា ពរានក្លរបរមភអាំរីក្លរពផាើរត័ា៌ន
ធនាគ្នរ តាមាព្តាពនះ។  

សារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល បង្វា ញថា ាព្តា ១០ ខែលដ្ឋកក់្លតរវកិច្ចតព្មូវឱ្យសារម ឬអងគក្លរ
ជូ្នែាំណឹងរាល់រត័ា៌នរណនីធនាគ្នរពៅព្កសួងមហាថ្ផៃ និងព្កសួងពសែាកិច្ច នងិ ិរញ្ញ វតាុ បនពធវើឲ្យានកតបីរមភ
យ៉ា ងខ្ា ាំង ព ើយយល់ថារជឺាក្លររ ាំពលាភសិទធិឯកជ្នរបស់សារម នងិអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល កនុងក្លរព្របព់្រង
ធនធ្ននរបស់ែាួន។ តាមព្កមនីតិវធិីព្រ មទណឌ  ានខតពៅព្កមពសុើបសួរពទខែលានតួនាទីកនុងក្លរបង្វគ បឲ់្យធនាគ្នរ
ពបើកច្ាំ រ និងព្តួតរិនិតយរណនីធនាគ្នរបរុគលណាមយួខែលព្តូវបនតុលាក្លរសងសយ័ និងពសុើបអពងកត។  

តាមច្ាបស់តីរី ឧបក្សរណ៍អាច្បជញួដូរបាន នខិប្បតិបតតិការសខប្បាក្ស់ ខែលចូ្លជាធរានកនុងឆ្ន ាំ 
២០០៥ ខច្ងរនយល់ពាកយ គណនី ថា «១៣-គណន ីសាំពៅែល់រណនីទាំងឡាយ ខែលបនពបើកពៅពព្ក្លមកិច្ច
សនយរវាងអតិងិជ្ន និងធនាគ្នរ ពទះបីជារណនីច្រនត រណនីពផៃរព្បក ់ឬរណនីពផសងពទៀតកតី និងរមួទាំងរណនីពៅ
ពព្ក្លមទាំនាកទ់ាំនងរិពសស ខែលបពងកើតព ើងកនុងពគ្នលបាំណងអនុវតតព្បតិវតតិក្លរទូទតស់ងព្បកខ់តមយួប៉ាុពណាណ ះ។»    

ពៅកនុងព្បតិបតតិក្លរពព្ក្លមច្ាបព់នះ គណនី រឺជាព្បតិបតតិក្លរពព្ក្លមកិច្ចសនយរវាងធនាគ្នរ និងអតិងិជ្ន 
ប៉ាុពណាណ ះ។ ព្កសួងមហាថ្ផៃ នងិព្កសួងពសែាកិច្ច និង ិរញ្ញ វតាុ មនិខមនជាភារីកនុងកិច្ចសនយ ពបើករណនីពទ។ ជាមយួគ្នន
ពនះព្កមរែាបបពវណីកប៏នខច្ងអាំរីពគ្នលក្លរណ៍រមួថ្នសិទធិរបស់នីតិបុរគល។ សារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល រឺ
ជានីតិបុរគលមនិរកព្បកច់្ាំពណញខែលាន រាល់សិទធិ ករណីយកិច្ច នងិក្លតរវកិច្ចែូច្បុរគលឯពទៀតខែរ រមួទាំងសិទធិ
ានព្ទរយសមបតតិឯកជ្ន និងសវ័យភារបុរគលកនុងក្លរព្របព់្រង (សវ័យអភបិលកិច្ច) ជានីតិបុរគលឯករាជ្យ អរយព្កឹតយ។ 
សារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល មនិរួរសាិតពព្ក្លមសាា នភារជាបស់ងសយ័របីទពលមើសអវីព ើយ កប៏៉ាុខនតនីតបិុរគល
ពនះ សាិតពព្ក្លមក្លរក្លរពារថ្នពគ្នលក្លរណ៍រែាធមមនុញ្ញ  ាព្តា ៣៨ ខែលចាតទុ់កថាគ្នម នពទស ែរាបណាមនិទនា់ន
សាលព្កមសាា ររ។ 

ឬខព្បព្បួល ពដ្ឋយភាជ បម់កជាមយួនូវសាំណុាំ
លិែិតខែលបនផ្លា ស់បតូ រ។” 

 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  
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មាត្រា ២១៩ ដល់ ២២៤ នៃច្ាបស់តីរីឧបក្សរណ៍អាច្បជញួដូរបាន និខប្បតិបតតិការសខប្បាក្ស ់
បាៃចែងពៃយល់អពំីលក្ខណ្ឌ  សិទ្ធិ ៃិងកាតពវក្ែិចរវាង្នាគារ ៃិងអតថិជៃចដលជាមាច ស់គណ្ៃកី្នុង្នាគារ។ ជារមួ 
រាល់រត័ម៌ាៃពាក្ព់ៃ័ធៃឹងគណ្ៃី្នាគារ គឺជារត័ម៌ាៃឯក្ជៃចដលក្នុងៃយ័ធៃេះ មាត្រា ១០ បាៃដាក្ក់ាតពវក្ិែចតត្រមូវឱ្យ 
ធ ើក្ែំហររត័ម៌ាៃឯក្ជៃធៅត្រក្សួងរ ស់រដឋ ចដលអតិថជិៃមៃិធពញែតិតៃឹងធ ើក្ែំហ។ ជារមួ ត្រក្សួងរ ស់រដឋ ក្ែូ៏ល
រមួធានាៃូវសិទ្ធិឯក្ជៃភាព ៃិងសវ័យភាពរ ស់ គុគលឯក្ជៃ ពិធសសត្រទ្ពយសមបតតឯិក្ជៃ (រាល់រត័ម៌ាៃអពំីគណ្ៃី
្នាគារ)។ 

កថាែណឌ ទ២ី៖ សារម អងគក្លរ យល់ថាក្លរជូ្នែាំណឹងពៅព្កសួងមហាថ្ផៃរីក្លរផ្លា ស់បតូរលកខនតិកៈ ទីសាន កក់្លរ 
និងនាយកព្បតបិតត ិជាក្លរសមព្សបអាច្អនុវតតបន មនិប៉ាះពាល់ឯកជ្នភារ និងឯករាជ្យភារថ្នសារម និងអងគក្លរ
មនិខមនរដ្ឋា ភបិលពទ។ ប៉ាុខនត ក្លរជូ្នែាំណឹងអាំរីក្លរផ្លា ស់បតូរទាំងពនះ មនិខមនជាមលូព តុថ្នក្លរទទួលបនសុរល
ភារពនាះព ើយ។ ក្លរជូ្នែាំណឹងពនះ ព្គ្ននខ់តឱ្យព្កសួង សាា បន័នានាបនែឹងអាំរីក្លរផ្លា ស់បតូរ និងពែើមបពីធវើទាំនាកទ់ាំនង
ប៉ាុពណាណ ះ។ ប៉ាុខនត ក្លរអនុវតតិជាកខ់សតង ក្លរផ្លា ស់បតូរនាយក ឬនាយិក្លព្បតិបតតិ ឬព្បធ្នន ព្កសួងមហាថ្ផៃតព្មូវឱ្យានក្លរ
ទទួលសាគ ល់ពដ្ឋយពច្ញលិែតិងមីមយួពទៀត ានព ម្ ះអនកងមី។ ក្លរតព្មូវពនះ  ួសរីក្លរជូ្នែាំណឹង ខែលកថាែណឌ ទី
២ ថ្នាព្តា ១០ ពនះតព្មូវ។ បខនាមពទៀត ក្លរពបើករណនីធនាគ្នរ កម៏និរួរទល់ខតានលិែិតទទួលសាគ ល់រកី្លរជូ្ន
ែាំណឹងរបស់សារម ឬអងគក្លរ ខែលបនជូ្នែាំណឹងពៅព្កសួងមហាថ្ផៃពទើបអាច្ពព្បើព្បស់ជាតឹកតាងបនពនាះពទ។ 
រួរខតានព្តឹមក្លរវាយព្តាចូ្លចាតទុ់កថាជាក្លរព្របព់្គ្ននក់នុងែាំពណើ រក្លរចុ្ះបញ្ជ ីរនធដ្ឋរ ឬពបើករណនីធនាគ្នរបន។ 
ជាកខ់សតង ក្លរជូ្នែាំណឹងខែលានវាយព្តាចូ្លរួរចាតទុ់កថាបនបាំពរញព្តឹមព្តូវតាមច្ាបក់ាំណត ់ខែលអាច្យកពៅ
បញ្ហជ កក់នុងក្លរចុ្ះបញ្ជ ីបងរ់នធ ឬពសនើសុាំពបើករណនធីនាគ្នរពផសងៗបន។ សារម អងគក្លរបនចុ្ះបញ្ជ ីក្លា យជានតីិ
បុរគលព្សបច្ាបរ់ចួ្ព ើយ ព តុពនះ ក្លរតព្មូវឱ្យានលិែិតពច្ញទទួលសាគ ល់នាយក ឬនាយិក្ល ឬព្បធ្ននងមី ជាក្លរ
លាំបកទាំងសារម អងគក្លរ និងទាំងសាា បន័ពផសងពទៀត រមួទាំងធនាគ្នរផង ពព្ពាះកនុងាព្តាច្ាបប់នខច្ងព្តមឹជាក្លរ
ជូ្នែាំណឹងមនិខមនតព្មូវឱ្យពសនើសុាំទទួលសាគ ល់ពនាះពទ។ 
 

 

 

 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  
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៥. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់
ាព្តា ២០៖ 

សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលខែលបនចុ្ះបញ្ជ ី ឬអនុសសរណៈ ព្តូវសាិតពៅពព្ក្លមនីតិរមួថ្នរបបសារពរើ
រនធជាធរាន នងិទទួលបនក្លរពលើកទឹកច្ិតត នងិក្លរអនុពព្គ្នះនានា ព្សបតាមច្ាប ់នងិបទបបញ្ញតិតជាធរាន។ 
ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 

អងគក្លរ សារមខែលបពងកើតព ើងគ្នម នពគ្នលបាំណងរកកថ្ព្មពទ រឺពធវើក្លរពែើមបផីលព្បពយជ្នស៍ាធ្នរណៈ។ 
តាមពគ្នលបាំណងរបស់ច្ាបព់នះ  ានក្លរពលើកទកឹច្ិតត និងក្លរពារសិទធិពសរភីាររលរែាខែមរ កនុងក្លរចូ្លរមួសកមមកនុង
កិច្ចក្លរសងគម។ ព តុែូច្ពនះ សារម នងិអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល រួរខតទទួលបននូវក្លរពលើកទឹកច្ិតត និងក្លរ
អនុពព្គ្នះពដ្ឋយខ កច្ាំពពាះធនធ្ននខែលរកបន នងិធនធ្ននសព្ាបែ់ាំពណើ រក្លររបស់នីតិបុរគលមនិរកផលច្ាំពណញ។  
ក្លរអនុវតតិទូពៅពដ្ឋយគ្នម នក្លរពលើកខលងច្ាំពពាះសកមមភារខែលច្ាំណាយសព្ាបស់ងគម និងមនិរកផលច្ាំពណញ បន
បណាត លឲ្យានក្លររិបកែល់ាច ស់មូលនធិិខែលានច្តិតសបបុរស បរចិាច រសព្ាបក់ិច្ចក្លរសងគមមនុសសធម។៌ ពៅ
ព្បពទសែាះ ព្បកខ់ែលពរបរចិាច រសព្ាបម់នុសសធម៌ សងគមសីុវលិព្តូវបនរចួ្រីក្លតរវកចិ្ចរនធ ព ើយជាបនៃុករបស់រែា។ 

 

ាព្តា ២០ គួរខកងមី៖ “សារម ឬអងគក្លរមិន
ខមនរដ្ឋា ភិបលកនុ ងព្សុក ខែលបនចុ្ះបញ្ជី រចួ្
ព ើយនឹងព្តូវបនទទួលក្លរពលើកទឹកចិ្តត ពដ្ឋយ
ក្លរពលើកខលងរនធរាល់ក្លរច្ាំណាយពលើសាភ រៈ
ពផសងៗ សព្ាបប់ាំពរ ើឲ្យព្បតិបតតិក្លររបស់
សារម ឬអងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបលពនាះ។” 

៦. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់
ាព្តា ២៤៖ 

អងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបលកនុងព្សុក អងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបលបរពទស ឬសារមបរពទស ព្តូវព្បក្លន់ជ្ាំ រ 
អរយព្កតឹច្ាំពពាះព្របរ់ណបកសនពយបយពៅព្រះរាជាណាច្កសកមពុជា។ 
ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 

អរយព្កឹតយភារកនុងាព្តាពនះ ាននយ័ទូលាំទូលាយ។ ជាឧទ រណ៍ ពតើសារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល 
ជ្ួបនយិយគ្នន ជាមយួសាជ្កិរណបកសណាមយួ ទទួលទនអារហារជាមយួគ្នន  ជ្ួបព្បជុ្ាំជាមយួគ្នន  ចូ្លជាសាជ្កិ
បកស ឬផតល់ ិរញ្ញបបទន។ល។  ធសរភីាពក្នុងការត្រ កាៃគ់ំៃិត មតិ ធោ ល់ ៃងិជហំរផ្ទា ល់ខ្លួៃ គឺជាសិទ្ធិធសរភីាព 
ជាមូលដាឋ ៃចដលធានាធដាយរដឋ្មមៃុញ្ញ  ៃងិធសែក្តីត្រ កាសជាសាក្លសតីពីសិទ្ធិមៃុសស ចដលរដឋ្មមៃុញ្ញក្មពុជាបាៃ

គួរលុបាព្តា ២៤ ទងំត្រសងុ។ 
 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  

ទំព័រទី 10 នន 15 

ទ្ទ្ួលសាគ ល់។ មាត្រា ២៤ ក្នុងែា ប់ាៃ ង្គគ   ់ញ្ជា ឱ្យសមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាល ត្រតូវត្រ កាៃជ់ំហរ 
អពាព្កឹតយ ចដលបាៃ ិទ្សិទ្ធិធសរភីាពក្នុងក្លរសចមតងមត ិានកនុងធគាលការណ៍្សិទ្ធមិៃុសស រដឋ្មមៃុញ្ញ  ៃិងែា ។់ 

ាព្តា ២៤ បាៃចែងោ៉ា ងទូ្លាយ មនិបនកាំណតន់ិយមនយ័ឱ្យច្ាស់  អំពីសក្មមភាពចដលនាដំល់ក្លរបតប់ង់
អរយព្កឹតយភាររបស់អងគក្លរពនាះពទ។ ភាពទូ្លំទូ្លាយនៃពាក្យ ជំហរអពាព្កឹតយធៃេះ អាែនាផំលវបិកដល់តួនាទ្ី
សមាគម និងអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាល។ ជាពិធសស ក្ៃលងមក្មាៃការធលើក្ធ ើងរ ស់មន្តៃតីរដឋថា អងគការធៃេះបតប់ង់
អរយព្កឹតភារ ឬមៃិឯក្រាជយ ធ្វើឲ្យសាធារណ្ៈជៃមាៃការយល់ត្រែ ំថា សមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដឋភបិាល 
អៃុវតតខុ្សែា  ់ដូែខែលានខច្ងកនុងាព្តា ២៤ ខែលនាាំសារម ឬអងគក្លរពនាះនងឹព្តូវរ ាំលាយតាមាព្តា ៣០។  

សារម អងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលបរមភថា អាជាា ធរនឹងបកព្សាយាព្តាពនះតាមសាា នភារនពយបយពៅត  
ឬព្តជាក។់ ឧ. សកមមភារែូច្គ្នន ប៉ាុខនតកនុងសាា នភារនពយបយធមមតារឺគ្នម នបញ្ហា  ខតសកមមពនះពបើអនុវតតមតងពទៀត
ពដ្ឋយអងគក្លរកនុងសាា នភារនពយបយតានតឹងខបរជាព្តូវចាបរ់ិរុទធ។ 
 

៧. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់
ាព្តា ២៥៖ 

អងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក ព្តូវពផាើរពៅព្កសួងមហាថ្ផៃ នងិព្កសួងពសែាកចិ្ច និង ិរញ្ញ វតាុនូវរបយ
ក្លរណ៍បូកសរុបសកមមភារក្លរង្វរ និងរបយក្លរណ៍ ិរញ្ញ វតាុព្បចាាំឆ្ន ាំមួយច្ាប់ មនិឱ្យ ួសរីែាំណាច្់ខែកុមភៈថ្នឆ្ន ាំ 
បនាៃ ប។់ កនុងករណីខែលទទលួបនក្លរគ្នាំព្ទ ិរញ្ញ វតាុរីាច ស់ជ្ាំនួយ អងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុកពនាះព្តូវពផាើរ
របយក្លរណ៍ខ្ងពលើ ពដ្ឋយច្មាងពច្ញរឯីកសារពែើម ខែលពផាើពៅាច ស់ជ្ាំនួយកនុងអាំ ុងពរល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ 
រិតចាបរ់ីថ្ងៃពផាើពៅាច ស់ជ្ាំនយួ ព្រមទាំងឯកសាររពព្ាងកមមវធិីក្លរង្វរ និងកិច្ចព្រមពព្រៀង ិរញ្ញបបទន ១ (មយួ) 
ច្ាប ់ខែលាច ស់ជ្ាំនួយបនយល់ព្រម ពដ្ឋយច្មាងរឯីកសារពែើម ឲ្យបនកនុងអាំ ុងពរល ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ រិតចាប់
រីថ្ងៃាច ស់ជ្ាំនួយបនយឯកភារយល់ព្រម។ របយក្លរណ៍ពនះព្តូវតមកល់ទុកពៅទសីាន កក់្លររបស់ែាួនរយៈពរលយ៉ា ង
តិច្ ៥(ព្បាំ) ឆ្ន ាំ។ 

កនុងករណីចាាំបច្ ់ ព្កសួងមហាថ្ផៃអាច្ពសនើសុាំរបយក្លរណ៍សតីរីសកមមភារ និងរបយក្លរណ៍ ិរញ្ញ វតាុព្បចាាំឆ្ន ាំ
របស់សារម។ 

១. គួរលុបកថាែណឌ ទ១ី នៃមាត្រា ២៥ធៃេះ 
ទងំត្រសុង។ 

២. គួរខកកថាែណឌ ទី២ នៃមាត្រា ២៥ធៃេះ៖ “កនុ ង
ករណីានបណតឹ ងធៅត្រក្សួងមហានទា ឬ
ត្រក្សួងការ រធទ្ស ៃិងសហត្រ តិតការអៃតរ
ជាតិ ព្កសួងសមុីអាច្ពសនើសុាំរបយក្លរណ៍សតី
រីសកមមភារពាក្ព់ៃ័ធៃឹង ណ្តឹ ង និងរបយ
ក្លរណ៍ ិរញ្ញ វតតុពាក្ព់ៃ័ធៃឹង ណ្តឹ ងរបស់ 
សារម ឬអងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបល និង 
អងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបលបរពទស ខែលាន
សាខ្ ឬក្លរយិល័យពៅព្បពទសកមពុជា 
ធដើមបីជារត័ម៌ាៃ ពិភាក្ារក្ដធំ េះត្រសាយ
ថាន ក្រ់ដឋបាល។” 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  
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អងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលបរពទសព្តូវពផាើរពៅព្កសួងក្លរបរពទស និងស ព្បតិបតតិក្លរអនតរជាតិ និងព្កសួង
ពសែាកិច្ច និង ិរញ្ញ វតាុ នូវរបយក្លរណ៍បូកសរុបសកមមភារក្លរង្វរ និងរបយក្លរណ៍ ិរញ្ញ វតាុព្បចាាំឆ្ន ាំមយួច្ាប ់ច្មាង
រីឯកសារពែើមខែលពផាើរពៅាច ស់ជ្ាំនួយកនុងអាំ ុងពរល ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ រិតចាបរ់ីថ្ងៃពផាើរពៅាច ស់ជ្ាំនួយ ព្រមទាំង
ឯកសាររពព្ាងកមមវធិីក្លរង្វរ និង កិច្ចព្រមពព្រៀង ិរញ្ញបបទន ១ (មយួ) ច្ាប ់ខែលាច ស់ជ្ាំនួយបនយល់ព្រម ពដ្ឋយ
ច្មាងរឯីកសារពែើមឲ្យបនកនុងអាំ ុងពរល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ រតិចាបរ់ីថ្ងៃាច ស់ជ្ាំនយួបនឯកភារយល់ព្រម។ 

កនុងករណីចាាំបច្ ់ព្កសួងពសែាកិច្ច និង ិរញ្ញ វតាុ ឬអាជាា ធរសវនកមមជាតិ អាច្ពធវើក្លរព្តួតរិនិតយ និងពធវើសវនកមម
ពលើសារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល។ 
ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 

ច្ាំពពាះាព្តា២៥ ចែងអំពកីាតពវក្ិែចតត្រមូវដាែខ់ាតឱ្យសមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាលពផាើរបយក្លរណ៍
សកមមភារ និងរបយក្លរណ៍ ិរញ្ញ វតាុពៅព្កសួងមហាថ្ផៃ និងព្កសួងពសែាកចិ្ច នងិ ិរញ្ញ វតាុ ជាែា ែ់មលងពីែា ធ់ដើម
ខែលធទញើធៅមាច ស់ជំៃួយ។ល។ បនអៃុវតតភាគធត្រែើៃមៃិធពញែិតតៃឹងក្លរ ំធពញកាតរវក្ិែចធៃេះធទ្។ មូលធហតុចដល
បាៃរក្ធ ើញ រឺធពលធវលារដឋបាល ឬ ុគគលិក្ត្រតូវែំ យធត្រែើៃជាងមុៃ ធហើយមាៃធពលធវលាក្ំណ្តម់ៃិឱ្យហួសពី
នថៃ ២៨ ចខ្កុ្មភៈ។ ែំចណ្ក្របាយការណ៍ធៅមាច ស់ជំៃួយខ្លេះ អាែសំុពៃារធពល ឬយឺតបាៃខ្លេះ ែំចណ្ក្កាតពវក្ិែច 
មាត្រា ២៥ ធៃេះបាៃ ចៃែម ៃាុក្ដល់សមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាល ជាជាងការសត្រម សត្រមួល ៃិងការធលើក្
ទ្ឹក្ែិតតដល់ពលរដឋឱ្យែូលរមួសក្មមភារក្នុងក្ិែចការសងគម ាមរយៈការ ធងកើតសមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាល។  

ែំធពាេះទ្ំនាក្ទ់្ៃំងគតិយុតត រវាងៃីត ិុគគលពីរ មាៃត្រក្សួងមហាចទា ត្រក្សួងធសដឋក្ិែច ៃិងហិរញ្ញ វតែុ ត្រក្សួងការ
 រធទ្ស ជាមយួសមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាល ក្ម៏ៃិធ ើញមាៃកាតពវក្ិែចធៅវញិធៅមក្ចដលបាៃត្រពមធត្រពៀង
គាន ធត្រកាយធពល ធងកើតធ ើយ។ ក្នុងក្រណី្មយួែំៃួៃសមាគម ឬអងគការ បាៃែុេះក្ិែចត្រពមធត្រពៀង ឫអៃុសារណ្ៈធោគ
យល់ជាមយួត្រក្សួងធនាេះ គូភាគីបាៃសចមតងឆៃាៈថា ៃឹងធ្វើរបាយការណ៍្ជូៃ ឬត្រតូវធ្វើអវីមយួាមកាតពវក្ិែច ចដលបាៃ
ត្រពមធត្រពៀងគាន  ក្ ៏៉ាុចៃតត្រ សិៃធ ើសមាគម ឬអងគការ មៃិបាៃែុេះក្ិែចត្រពមធត្រពៀងជាមយួត្រក្សួងរ ស់រដឋធទ្ពនាះ មនិរួរជាប់
ក្លតរវកិច្ចខបបពនះព ើយ។ ជាមយួគាន ធៃេះចដរ សមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាល ចតងែុេះក្ិែចត្រពមធត្រពៀងជាមយួ
មាច ស់ជំៃួយ ធហើយមាច ស់ជៃំយួរ ស់សមាគម ឬអងគការ ក្ប៏ាៃែុេះក្ែិចត្រពមធត្រពៀង ឬអៃុសារណ្ៈនៃការធោគយល់ 
ធលើក្មមវ ិ្ ីជំៃួយអតសំ់ណ្ងរ ស់ធគខែរ។  

៣. គួរលុបកថាែណឌ ទី៣ នៃមាត្រា ២៥ធៃេះ
ទងំត្រសុង។ 

៤. គួរខកកថាែណឌ ទី៤ នៃមាត្រា ២៥ធៃេះ៖ “កនុ ង
ករណីានបណតឹ ង ត្រក្សួងពាករ់ន័ធ ព្កសួង
ពសែាកិច្ច និង ិរញ្ញ វតាុ  ឬអាជាា ធរសវនកមម
ជាតិ អាច្ពិភាក្ាជាមយួសមាគម ឬអងគការ
មិៃចមៃរដាឋ ភិបាល ពធវើក្លរព្តួវរិនិតយ និងពធវើ
សវនកមមពាក្ព់ៃ័ធពលើែំណុ្ែ ណ្តឹ ង។” 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  
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កាតពវក្ិែចរបាយការណ៍្ក្នុងមាត្រា ២៥ បាៃធ្វើឱ្យៃីត ិុគគលជាសមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាលកាល យជា
ការ ងខិត ងខ ំៃិងមាៃែមៃល់ថា ធតើត្រក្សួងមហានទា ត្រក្សួងធសដឋក្ិែច នងិហិរញ្ញ វតែុ ត្រក្សួងការ រធទ្ស ៃិងសហត្រ តិ
 តតិការអៃតរជាតិ យក្របាយការណ៍ធៅធ្វើអវី? ធតើត្រក្សួងរ ស់រដឋមាៃកាតពវក្ិែចអវជីាមយួៃីតិ គុគលជាសមាគម ឬ 
អងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាល។ 

 ចៃែមធលើកាតពវក្ែិចជូៃដំណឹ្ងធៅព្កសួងអំពីពលែរណនី្ នាគារ  ៃាុក្របយក្លរណ៍ បនពធវើឱ្យសមាគម ៃិង
អងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិាលបរមភថា ត្រក្សួងយកពៅពធវើអវី? ឬយកពែើមបអីវី? ខតពបើយកព្គ្ននខ់តពែើមបតីាមដ្ឋន ឬចាបរ់ិរុទធ
ពនាះ វាជាក្លររ ាំពលាភសិទធិមយួធៃនធ់ៃរណាស់។ ពបើពធវើឱ្យភយ័ោ៉ា ងធៃេះ គែឺាស់ ស់ថាប៉ាះពាល់ែល់សិទធឯិក្ជៃ ៃិង
សវ័យភាព ុគគល។ ក្លតរវកចិ្ចរបាយការណ៍្ ជា្មមាលុេះត្រាខតព្កសួងណាខែលសារម ឬអងគក្លរពនាះ ចុ្ះអនុសារ
ណៈជាមយួសាា បន័រែាណាមយួពនាះ។ ជាក្ច់សតង ាមទលូវែា  ់ ៃិងលក្ខៃតិក្ៈជាទូ្ធៅ សមាគម ៃិងអងគក្លរ
មៃិចមៃរដាឋ ភបិាល មនិខមនជាសាា បន័ច្ាំណុះឱ្យព្កសួងមហាថ្ផៃព ើយ ជា្មមាមៃិមាៃកាតពវក្ិែចរាយការណ៍្ត្រគ ់
សក្មមភាពរមួទងំត្រទ្ពយសមបតតរិ ស់សមាគម ឬអងគការមៃិចមៃរដាឋ ភបិល ដូែមាត្រា ២៥ តត្រមូវពនាះធទ្។ ជាមយួគ្នន
ពនះ សពមតច្ព្កឡាពហាម ស ងខង កប៏នពលើកមកបញ្ហជ ករ់ចួ្ព ើយថា “ព្កសួងមហាថ្ផៃមិនខមនជាថាន កែឹ់កនាាំ 
សារម អងគក្លរពទ រឺព្គ្ននខ់តជាថ្ែរូរជាមយួគ្នន ពទ។”  ត្រ សាសៃរ៍ ស់សធមតែត្រក្ឡាធហាម បាៃនយ័ថា សមាគម និង
អងគការមិៃចមៃរដាឋ ភិបាល ជាអងគការឯក្រាជយ អពាព្កឹតយក្នុ ងធរឿងគណ្ ក្សៃធោបាយ មាៃសវ័យភាពក្នុ ងការដឹកានា ំ
ត្រគ ត់្រគង ៃិងមាៃតួនាទី្សំខាៃជ់ានដគូរ ស់រដាឋ ភិបាល។   

អវីខែលសាំខ្នព់នាះសាា បន័សារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល រឺជាសាា នបន័ខែលឯករាជ្យរសីាា បន័រែា មនិ
ចាាំបច្ព់្តូវរាយក្លរណ៍ព្របស់កមមភារខែលែាួនបនពធវើពនាះពទ។ ជាកខ់សតង សពមតច្បនសពព្មច្ពៅកនុងពសច្កតីជូ្ន
ែាំណឹងរបស់ព្កសួងមហាថ្ផៃពលែ ២០០៦ សជណ្ ចុ្ះថ្ងៃទី២៧ ខែវែិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ ខែលមនិចាាំបច្ឱ់្យសារម និង
អងគក្លរជូ្នែាំណឹងកនុងក្លរពធវើសកមមភារពផសងៗពៅមូលដ្ឋា ន ពនះជាខផនកមយួថ្នក្លរផតល់សវ័យភារ ចុ្ះព តុអវពី្តូវ
ចាាំបច្ត់ព្មូវឱ្យានក្លតរវកចិ្ចពធវើរបយក្លរណ៍តាមាព្តា២៥ពនះពទៀត។ ពបើកថាែណឌ ទី១ និងទី៣ ថ្នាព្តា២៥ ពនះ
ពៅខតរកាទុកក្លរតព្មវូឱ្យពផាើរបយក្លរណ៍ពនាះ វាជាក្លរពព្ជ្ៀតខព្ជ្កកចិ្ចក្លរថ្ផៃកនុងរបស់សារម ឬអងគក្លរយ៉ា ងធៃនធ់ៃរ 
ខែលពធវើឱ្យបតស់វ័យភាររបស់នីតិបុរគលសារម ឬអងគក្លរជាមនិខ្ន។ 
 

 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  
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គ. អុំពីទុំនាក្ស់ទុំនខគតិយតុត រវាខសមាគម អខគការ ជាមួយប្ក្សសខួមហាន្ៃ ប្ក្សសខួការបរង្ទស 
៨. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់

ាព្តា ៣០៖ 
សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក ខែលមនិបនអនុវតតតាមាព្តា ១០ ឬ ាព្តា ២៤ ឬកថាែណឌ ទី

១ ឬ កថាែណឌ ទី ២ ថ្នាព្តា២៥ ថ្នច្ាបព់នះ ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវជូ្នែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរពដ្ឋយទុករយៈ
ពរលយ៉ា ងយូរ ៣០(សាមសិប) ថ្ងៃថ្នថ្ងៃពធវើក្លរ។ កនុងករណីមនិអនុវតតតាមក្លរជូ្នែាំណឹង ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តវូជូ្ន
ែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរផ្លអ កសកមមភារជាបពណាត ះអាសននរយៈពរលយ៉ា ងយូរ ៩០(ពៅសិប)ថ្ងៃ។ កនុងករណីពៅ
ខតមនិព្រមអនុវតតព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវសពព្មច្ជាលាយលកខណ៍អកសរលុបព ម្ ះពច្ញរីបញ្ជ ី។ 
សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក ខែលមនិបនអនុវតតព្តឹមព្តូវតាមលកខនតិកៈរបស់ែាួន ព្កសួង

មហាថ្ផៃព្តូវជូ្នែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ ឬផ្លអ កសកមមភារជាបពណាត ះអាសនន ពដ្ឋយទុករយៈពរលយ៉ា ងយូរ ៣០
(សាមសិប)ថ្ងៃ។ កនុងករណីពៅខតមនិព្រមអនុវតត ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវសពព្មច្ជាលាយលកខណ៍អកសរលុបព ម្ ះពច្ញរី
បញ្ជ ី។ 
ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវសពព្មច្លុបព ម្ ះពច្ញរីបញ្ជ ីច្ាំពពាះសារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុកណា 

ខែលពធវើសកមមភារប៉ាះពាល់ែល់សនតិសុែ សាិរភារ និងសណាត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ ឬបងកនូវភារអនតរាយែល់សនតិសុែ
ជាតិ ឯកភារជាតិ វបបធម ៌ ព្បថ្រណី ទាំពនៀមទាា បល់អរបស់សងគមជាតិកមពុជា ពដ្ឋយរុាំទនរ់ិតែល់ពទសព្រ មទណឌ
ពផសងពទៀត។ 
ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 
ាព្តា ៣០ ពនះ ានជាពព្ច្ើនបទពលមើស ខែលបងកបព់ៅកនុងាព្តាពនះ កថាែណឌ ទ២ី និងទី៣ ជាច្ាំណុច្ពសនើសុាំពធវើ

វពិសាធនកមម។ 
កថាែណ័ឌ ទ២ី៖ លកខនតិកៈ រជឺាក្លរង្វរថ្ផៃកនុងរបស់អងគក្លរានសវ័យភារកនុងក្លរព្របព់្រង ចាតខ់ច្ង ពធវើ ឬមនិពធវើ 

សពព្មច្ ឬមនិសពព្មច្ ខែលមនិរួរក្លា យជាមូលដ្ឋា នសព្ាបព់ចាទជាបទពលមើស ព ើយនាាំពៅែល់ក្លរសពព្មច្ ពដ្ឋយ
តុលាក្លរកនុងក្លររ ាំលាយសារម អងគក្លរ ពនាះពទ។ ពមើលែាឹមសារទូពៅ ច្ាបព់នះកម៏និបនក្លរពារសារម ឬអងគក្លរ

១. គួរលុបកថាែណឌ ទី២ និងទី៣ ទាំងព្សុង។ 
២. គួរខកកថាែណឌ ទ១ី ែូច្តពៅ៖ “សារម ឬ
អងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា ភិបលកនុ ងព្សុក ខែល
មិនបនអនុវតតតាមាព្តា ១០ ឬកថាែណឌ
ទី១ (ងមី) ថ្នាព្តា ២៥ ថ្នច្ាបព់នះ ព្កសួង
មហាថ្ផៃ ព្តូវជូ្នែាំណឹងជាលាយលកខណ៍
អកសរពដ្ឋយទុករយៈពរលយ៉ា ងយូរ ៣០ 
(សាមសិប) ថ្ងៃថ្នថ្ងៃពធវើក្លរ។ កនុ ងករណីមិន
អនុវតតតាមក្លរជូ្នែាំណឹង ព្កសួងមហាថ្ផៃ
ព្តូវជូ្នែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរផ្លអ ក
សកមមភារជាបពណាត ះអាសននរយៈពរល
យ៉ា ងយូរ ៩០(ពៅសិប)ថ្ងៃ ។ កនុ ងករណីពៅ
ខតមិនព្រមអនុវតត ព្កសួងមហាថ្ផៃព្តូវ
សពព្មច្ជាលាយលកខណ៍អកសរលុបព ម្ ះ
ពច្ញរីបញ្ជី។” 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  
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ពព្ៅរដ្ឋា ភបិលជាតិ ឬអនតរជាតិ (នីតបិុរគល) ឲ្យរចួ្ផុតរកី្លរទទួលែុសព្តូវច្ាំពពាះក្លរព្បព្រឹតតជាបទពលមើសពៅកនុងច្ាប់
ពផសងៗ ពទៀតជាធរានខែរ។  
កថាែណឌ ទី៣៖ សកមមភារខែលប៉ាះពាល់ែល់សនតិសុែ សាិរភារ និងសណាត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ ឬបងករនូវភារ

អនតរាយែល់សនតិសុែជាតិ ឯកភារជាតិ ព្បថ្រណី ទាំពនៀមទាា បល់អរបស់សងគម ព្តូវបនហាមឃាតព់ដ្ឋយរែាធមមនុញ្ញ។ 
កប៏៉ាុខនត អាំពរើទាំងពនាះព្តូវបនក្លរពារពដ្ឋយច្ាបព់ផសងៗ ព ើយកា៏នកាំណតជ់ាបទពលមើសមយួច្ាំនួន ពៅកនុងព្កមព្រ ម
ទណឌ ព ើយខែរ។ ក្លរដ្ឋកទ់ណឌ កមមរួរខតកាំណតនូ់វសកមមភារជាកល់ាក ់មនិខមនខច្ងជាទូពៅខបបពនះពទ។ 

 
៩. ែាឹមសារពែើមថ្នច្ាប ់

ាព្តា ៣១៖ 
សារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលកនុងព្សុក ានសិទធបិតឹងតវា៉ា នឹងពសច្កតីសពព្មច្របស់ព្កសួងមហាថ្ផៃទកទ់ង

នឹងក្លរមនិចុ្ះបញ្ជ ី ក្លរបញ្ឈបស់កមមភារ ក្លរលុបព ម្ ះពច្ញរីបញ្ជ ី និងក្លររិនយ័ពៅតុលាក្លរកនុងរយៈពរលយ៉ា ង
យូរ ៣០(សាមសិប)ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើក្លរ រិតរីថ្ងៃជូ្នែាំណឹងអាំរីពសច្កតីសពព្មច្។ 
 
ក្លររិនិតយ និងរិភាកា 
ពដ្ឋយសារវវិាទពៅកនុងច្ាបព់នះ រឺពធវើរវាងព្កសួងមហាថ្ផៃ ព្កសួងក្លរបរពទស និងទាំនាកទ់ាំនងអនតរជាតិ និង 

សារម ឬអងគក្លរជាតិ  ឬអនតរជាតិ ប៉ាុខនតច្ាបប់នបញ្ជូ នឲ្យពៅព្កមសាលាែាំបូង រែួ តឹងឧទ្ារណ៍្ ឬដល់តុលាការ
ក្ំពូលខែលជាទូពៅ ត្រតូវែំ យធពល ៃិង្ៃធាៃធត្រែើៃ ៃិងអាែហួសរយៈធពលគំធរាងក្មមវ ិ្ ីសងគម ចដលមាៃជាមយួ
មាច ស់ជំៃួយ។  

 

១. គួរខកែូច្តពៅ៖  
ាព្តា ៣១ ងមី៖ “សារម ឬអងគក្លរមិនខមនរដ្ឋា
ភិបលកនុ ងព្សុក ានសិទធិបតឹងតវា៉ា នឹងពសច្
កតីសពព្មច្របស់ព្កសួងមហាថ្ផៃទកទ់ងនឹង
ក្លរមិនចុ្ះបញ្ជី  ក្លរបញ្ឈបស់កមមភារ ក្លរ
លុបព ម្ ះពច្ញរីបញ្ជី  និងក្លររិនយ័ពៅ
សាលាឧទធរណ៍ កនុ ងរយៈពរលយ៉ា ងយូរ 
៣០(សាមសិប)ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើក្លររិតរីថ្ងៃជូ្ន
ែាំណឹងអាំរីពសច្កតីសពព្មច្។” 

 



ការសិក្សាសង្ខេប និខអនុសាសន៍សមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាលង្លើច្សាប់សតីពីសមាគម និខអខគការមិនមមនរដ្ឋសភិបាល  

ទំព័រទី 15 នន 15 

 

ង្សច្បក្សតីសននិដ្ឋា ន  

ច្ាបស់តីរីសារម នងិអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល ខែលកាំរុងព្តូវបនអនុវតតរ ូតែល់ពរលពនះ បនបខនាមបនៃុកក្លរង្វរ និងក្លរច្ាំណាយពព្ច្ើនជាងក្លលមនិានច្ាបព់នះ។ 
ទីមយួ ព្តូវច្ាំណាយពរលបរុគលិក និងអនកបពច្ចកពទសសព្ាបព់ធវើរបយក្លរណ៍ ឱ្យទនព់រលពវលាមុនថ្ងៃ២៨ ខែកុមភៈ ទីរីរ ព្តូវបងខាំច្តិតពផាើររត័ា៌នឯកជ្នរបស់សារម ឬអងគក្លរមនិ
ខមនរដ្ឋា ភបិល ពៅព្កសួងមហាថ្ផៃ ព្កសួងពសែាកចិ្ននិង ិរញ្ញ វតាុ ព្កសួងក្លរបរពទស និងស ព្បតិបតតិក្លរអនតរជាតិ រមួានរត័ា៌នរីព្ទរយសមបតតិជាធនធ្ននឯកជ្នកនុងរណនី
ធនាគ្នរ និងរាល់សកមមភារខែលសារម ឬអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល បនពធវើក្លរង្វរសងគមខែលជាសិទធិរបស់រលរែា និងធ្ននាពដ្ឋយរែាធមមនុញ្ញ។ តាមផាូវច្ាប ់សមរម និងអងគក្លរ
មនិខមនរដ្ឋា ភបិលជានតីិបុរគលឯករាជ្យ អរយព្កឹតយ និងានសិទធិសវ័យភារកនុងក្លរព្របព់្រង ចាតខ់ច្ង សពព្មច្ពធវើ ឬមនិពធវើ នងិព្តូវបាំពរញក្លតរវកិច្ចរនធដ្ឋរពលើពសវាកមមព្របព់្បពភទ
ពដ្ឋយគ្នម នក្លរពលើកខលងណាព ើយ។ ក្លតរវកិច្ចរនធជាពរឿងបនៃុកមយួរចួ្ព ើយ រឯីក្លរពដ្ឋះព្សាយខបបរែាបលពែើមបបីនបងរ់នធពនះជាក្លរលាំបកមយួខងមពទៀត។ អតាភិារថ្នច្ាប់
ពនះ បនដ្ឋកប់នៃុកបខនាម នងិបងខិតបងខាំឱ្យពបើកច្ាំ ររត័ា៌នឯកជ្នទាំងធនធ្នន ទាំងសកមមភារ ជាជាងក្លរផតល់ឱ្ក្លសែល់រលរែាកនុងក្លរចូ្លរមួក្លរង្វរសងគមព្បកបពដ្ឋយក្លរទទួល
ែុសព្តូវ និងានសិទធិសវ័យភារជានីតិបរុគលឯករាជ្យ ឈរពលើពគ្នលក្លរណ៍សិទធិមនុសស និងពសរភីារជាមូលដ្ឋា នខែលធ្ននាក្លរពារពដ្ឋយរែាធមមនុញ្ញ។ ព្បសាសនថ៍ាន កែ់កឹនាាំព្កសួង
មហាថ្ផៃ ខតងខតផតល់ជាមរគពទសកែ៍ល៏អ កប៏៉ាុខនត ច្ាបព់នះជាក្លតរវកិច្ចបខនាមជាជាងពលើកកាំរស់ពសរភីាររលរែាខែមរ។ 

 ែូច្ពនះពសច្កតីពសនើខកលមអក្លរអនុវតត និងវពិសាធនកមមច្ាបខ់្ងពលើ នឹងជ្ួយ ពលើកកមពស់សិទធិច្ួលរមួរបស់សារម នងិអងគក្លរពៅកនុងែាំពណើ រក្លរព្បជាធិបពតយយ កែូ៏ច្ជា
វមិឈក្លរ និងវសិ មជ្ឈក្លរពៅកមពុជា។ ពសច្កតីពសនើខកខព្បពនះពទៀតពសាតនងឹពធវើឱ្យព្សបតាមពគ្នលនពយបយ នងិក្លរពបតជាា ច្ិតតរបស់រាជ្រដ្ឋា ភបិល ពែើមបរីព្ងឹងកិច្ចស ព្បតិបតតិក្លរ 
និងភារជាថ្ែរូររវាងរដ្ឋា ភបិល និងថាន កព់ព្ក្លមជាតិជាមយួសារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិល ព្រមទាំងស រមនន៍ានាពៅថាន កម់ូលដ្ឋា ន។ 

 ពសច្កតីពសនើពនះកជ៏ាក្លរពធវើឱ្យានសងគតភាររវាងច្ាបស់តីរីសារម នងិអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា បល ជាមយួនិងច្ាបព់ផសងៗពទៀត។ ពលើសរីពនះពសច្កតីពសនើពនះកន៏ងឹជ្ួយ ឱ្យ
ច្ាបស់ារម និងអងគក្លរមនិខមនរដ្ឋា ភបិលានសុែែុមនីយកមមជាមយួព្កមរែាបបពវណីថ្នព្រះរាជាណាច្ព្កកមពុជាផងខែរ ជារិពសសសិទធិសវ័យភាររបស់នីតិបរុគល។ 


