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ររុមរបរឹាធមមនុញ្ញ ននររះរាជាណាចរររមពុជា 
ការរនិតិ្យធមមនុញ្ញ ភារ 

 
 នៅក្នុងរបវត្តិសាស្រ្តក្មពុជាពុុំដដលមានរបព័នធរត្តួ្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពនេ ។ រដឋធមមនុញ្ញថ្ងៃេី ០៦ 
ដែឧ្ភា ឆ្ន ុំ១៩៤៧ បានដក្ដរបជាបនតបន្ទទ ប់រហូត្ដល់ថ្ងៃេី ៣១ ដែមីន្ទ ឆ្ន ុំ១៩៦៤ ក៏្បាននិយាយ
នៅក្នុងមារា១១៩ ដត្ពី្ិេធិបក្ស្រសាយអត្ថបេរដឋធមមនុញ្ញ នហើយមិនមាននិយាយពីការរត្ួត្ពិនិត្យ
ធមមនុញ្ញភាពនេ ។ ្ិេធិបក្ស្រសាយចុងនរកាយជារប្់រដឋ្ភា ។  
 រដឋធមមនុញ្ញសាធារណរដឋដែមរ ថ្ងៃេី ៣០ ដែនមសា ឆ្ន ុំ១៩៧២ បានបនងកើត្ឲ្យមានរបព័នធរត្តួ្-
ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពមួយដដរ ដដលដាក់្ន ម្ ោះថា តុ្លាការធមមនុញ្ញ  ។ ន ោះបីជាមានន ម្ ោះតុ្លាការ
ធមមនុញ្ញក៏្នដាយ ក៏្អងគការននោះ្ថិត្នៅនដាយដែក្ពីអងគការតុ្លាការដដរ ។ ការបនងកើត្ននោះគឺពិត្ជា
េេួលឥេធិពលប្ចឹមរបនេ្យា៉ាងរបត្យក្ស ។ 
 ការមក្ដល់ថ្នរបបដែមររក្ហមនៅឆ្ន ុំ១៩៧៥ បានន្ទុំមក្នូវការកាប់្មាល ប់របជាជន និងក្ុំនេច
បុំផ្លល ញរចន្ទ្មព័នធ ុំងអ្់ រពម ុំងជាន់ឈលកី្បួនចាប់ ុំងឡាយគ្មម ន្ល់រហូត្ដល់បុំណាច់ឆ្ន ុំ
១៩៧៨ ។ 
 នរកាយថ្ងៃរ ុំនដាោះ ៧មក្រា ឆ្ន ុំ១៩៧៩ េនទឹមនឹងការក្សាងរបនេ្ជាតិ្នែើងវញិរគប់វ ិ្ ័យ ការ
សាត ររបព័នធចាប់ក៏្មាន្ក្មមភាពខ្ល ុំងកាល ណា្់ដដរ ។ រដឋធមមនុញ្ញសាធារណរដឋរបជាមានិត្ក្មពុជាឆ្ន ុំ
១៩៨១ អនុញ្ញញ ត្ឲ្យមានការបក្ស្រសាយចាប់នដាយរក្មុរបឹក្ារដឋ ក្នុងឋានៈជាអងគការអចិថ្្នតយ៍រប្់
រដឋ្ភា ។ ប៉ាុដនតនៅនពលនន្ទោះ ការបក្ស្រសាយរដឋធមមនុញ្ញ និងការរត្តួ្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់ពុុំ
 ន់មាននៅនែើយ ។ 
 រដឋធមមនុញ្ញងមីដដលបានអនុម័ត្នៅថ្ងៃេី ២១ ដែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ុំ១៩៩៣ នដាយ្ភាធមមនុញ្ញ ដដលនក្ើត្
នចញពីការនបាោះនឆ្ន ត្នរៀបចុំនដាយអងគការ្ហរបជាជាតិ្ឆ្ន ុំ១៩៩៣ រត្ូវបានរបកា្ឲ្យនរបើនៅថ្ងៃេី 
២៤ ដែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ុំ១៩៩៣ ។ ជុំពូក្េី XII ងមីថ្នរដឋធមមនុញ្ញនិយាយអុំពីរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពីមារា១៣៦ងមី 
រហូត្ដល់មារា១៤៤ងមី ។ នៅក្នុង្មត្ថកិ្ចចរត្ួត្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាព រក្មុរបឹក្សធមមនុញ្ញអាចពិនិត្យជា
អាេិកាល ឬជាបច្ឆា កាលនូវធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់ នលើក្ដលងដត្ចាប់នរៀបចុំអងគការ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុង
រពឹេធ្ភា បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ភា និងវនិសាធនក្មម ចាប់នរៀបចុំអងគការ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុង ុំងនន្ទោះ 
ដដលរត្ូវពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពមុននឹងរបកា្ឲ្យនរបើ ។ មារា ១៣៦ងមី វាក្យែ័ណឌ េី១ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ 
ដចងថា រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញមាន្មត្ថកិ្ចចធាន្ទការពារការនគ្មរពរដឋធមមនុញ្ញ បក្ស្រសាយរដឋធមមនុញ្ញ 
និងចាប់ដដលរដឋ្ ភាបានអនុម័ត្ និងរពឹេធ្ ភាបានពិនិត្យចប់្ពវរគប់នហើយ ។ មារា ៩២ 
ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ បានដចងថា ការអនុម័ត្ ុំងឡាយរប្់រដឋ្ ភា ដដលផទុយនឹងនគ្មលការណ៍ 
រក្ាការពារឯក្រាជយ អធិបនត្យយ បូរណភាពេឹក្ដីថ្នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា នហើយដដលន្ទុំឲ្យប៉ាោះពាល់
ដល់ឯក្ភាពននយាបាយ ឬរគប់រគងរដឋបាលរប្់របនេ្ជាតិ្នឹងរត្វូច្ឆត់្េុក្ជាអសារ្ូនយ ។ 
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញជាអងគការដត្មួយគត់្ដដលមាន្មត្ថកិ្ចច្ នរមចពីនមាឃភាពននោះ ។ មារា ១៦ងមី 
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ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំ និងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញដចងថា ចាប់
នរៀបចុំអងគការ និងវនិសាធនក្មមថ្នចាប់នរៀបចុំអងគការ នរកាយពីរដឋ្ ភាបានអនុម័ត្ និងរពឹេធ្ ភា
បានពិនិត្យចប់្ពវរគប់នហើយ រត្វូដាក់្ជូនរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ នដាយរបធានរដឋ្ ភា នដើមបពិីនិត្យ
នត្ើចាប់នន្ទោះស្រ្ប ឬមិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ មុននឹងរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 
 បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ ភា និងវនិសាធនក្មមបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ ភា នរកាយពីរពឹេធ្ ភាអនុម័ត្
រចួ រត្វូដាក់្ជូនរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ នដាយរបធានរពឹេធ្ ភា នដើមបពិីនិត្យនត្ើបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងនន្ទោះស្រ្ប ឬ
មិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ មុននឹងរត្វូបានរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 
 បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ ភា និងវនិសាធនក្មមបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ ភា នរកាយពីរដឋ្ ភាអនុម័ត្រចួ 
រត្វូដាក់្ជូនរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ នដាយរបធានរដឋ្ ភា នដើមបពិីនិត្យនត្ើបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងនន្ទោះស្រ្ប ឬ
មិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ មុននឹងរត្វូបានរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 
១-ការសុ ុំរនិតិ្យធមមនុញ្ញ ភារននចាប់ 
 ១-១ ការរនិតិ្យជាអាទកិាល 
 រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញមាន្មត្ថកិ្ចចរត្តួ្ពិនិត្យន្ចក្តីរពាង ឬន្ចក្តីន្នើចាប់ធមមនុញ្ញ្តីពី
វនិសាធនក្មមរដឋធមមនុញ្ញដដលរពោះមហាក្សរត្រត្វូដត្ពិនរគ្មោះនយាបល់រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញជាមុន ។ មារា 
១៤៣ងមីថ្នរដឋធមមនុញ្ញដចងថា រពោះមហាក្សរត្ រេង់ពិនរគ្មោះមតិ្រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ចុំនពាោះន្ចក្តីន្នើ ុំង
ឡាយដដល្ុុំនធវើវនិសាធនក្មមនលើរដឋធមមនុញ្ញ ។ 

នរកាយពីរដឋ្ភាបានអនុម័ត្ និងរពឹេធ្ភាបានពិនិត្យចប់្ពវរគប់ ចាប់នរៀបចុំអងគការ ឬ
វនិសាធនក្មមថ្នចាប់នរៀបចុំអងគការ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុង ឬវនិសាធនក្មមថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងថ្នរដឋ្ភា និង
បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុង ឬវនិសាធនក្មមថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភា រត្ូវដាក់្ឲ្យរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យ 
មុននឹងរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 
 មារា ១៤០ងមី វាក្យែ័ណឌ េី២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញដចងថា  បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ ភា បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុង
រពឹេធ្ ភា និងចាប់នរៀបចុំអងគការ ុំងឡាយរត្វូដត្បញ្ាូ ននៅរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យមុននឹងរបកា្
ឲ្យនរបើ ។  
 មារា ១៦ងមី ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញ ដចងថា ចាប់នរៀបចុំអងគការ និង វនិសាធនក្មមថ្នចាប់នរៀបចុំអងគការ នរកាយពីរដឋ្ ភាបាន
អនុម័ត្ និង រពឹេធ្ ភាបានពិនិត្យចប់្ពវរគប់នហើយ រត្វូដាក់្ជូនរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ នដាយរបធាន
រដឋ្ ភា នដើមបពិីនិត្យនត្ើចាប់នន្ទោះស្រ្ប ឬ មិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ មុននឹងរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 
 បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ ភា និង វនិសាធនក្មមបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ ភា នរកាយពីរពឹេធ្ ភាអនុម័ត្  
រចួ រត្វូដាក់្ជូនរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ នដាយរបធានរពឹេធ្ ភា នដើមបពិីនិត្យនត្ើបេបញ្ញា ថ្ផទនន្ទោះក្នុងស្រ្ប ឬ 
មិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ មុននឹងរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 
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បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ ភា និង វនិសាធនក្មមបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ ភា នរកាយពីរដឋ្ ភាអនុម័ត្រចួ 
រត្វូដាក់្ជូនរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ នដាយរបធានរដឋ្ ភា នដើមបពិីនិត្យនត្ើបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងនន្ទោះស្រ្ប ឬ 
មិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ មុននឹងរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 

មារា ១៧ងមី ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញ ដចងថា រពោះមហាក្សរត្ របធានរពឹេធ្ ភា របធានរដឋ្ ភា ន្ទយក្រដឋម្នតី ្មាជិក្រពឹេធ្ ភា
ចុំនួនមួយភាគបួន ឬ្មាជិក្រដឋ្ ភាចុំនួនមួយភាគដប់ អាចបញ្ាូ នចាប់ដដលរដឋ្ ភាបានអនុម័ត្ និង
រពឹេធ្ ភាបានពិនិត្យចប់្ពវរគប់នហើយនៅឲ្យរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យមុននឹងរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 

១-២ ការរនិតិ្យជាបច្ឆា កាល 
មារា ១៤១ងមី ថ្នរដឋធមមនុញ្ញបានដចងថា នរកាយពីចាប់ណាមួយ រត្វូបានរបកា្ឲ្យនរបើ 

រពោះមហាក្សរត្ របធានរពឹេធ្ ភា របធានរដឋ្ ភា ន្ទយក្រដឋម្នតី ្មាជិក្រពឹេធ្ ភាមួយភាគបួន 
ត្ុំណាងរាស្រ្តមួយភាគដប់ ឬតុ្លាការ អាច្ុុំឲ្យរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យអុំពីធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់
នន្ទោះ។  
 របជារាស្រ្តមាន្ិេធិបតឹងពីធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់បានាមរយៈត្ុំណាងរាស្រ្ត ឬរបធានរដឋ្ ភា ឬ
្មាជិក្រពឹេធ្ ភា ឬរបធានរពឹេធ្ ភា ដូចមានដចងក្នុងវាក្យែ័ណឌ ខ្ងនលើ ។ 
 មារា ១៨ ងមី ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញ ដចងថា នរកាយពីចាប់ណាមួយរត្វូបានរបកា្ឲ្យនរបើ រពោះមហាក្សរត្ របធានរពឹេធ្ ភា 
របធានរដឋ្ ភា ន្ទយក្រដឋម្នតី ្មាជិក្រពឹេធ្ ភាចុំនួនមួយភាគបួន ្មាជិក្រដឋ្ ភាចុំនួនមួយភាគ
ដប់ ឬ តុ្លាការ អាច្ុុំឲ្យរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យអុំពីធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់នន្ទោះ ។ 
 នយាងាមមារាខ្ងនលើននោះ រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញមាន្មត្ថកិ្ចច រត្ួត្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្ន 
ចាប់ បន្ទទ ប់ពីចាប់នន្ទោះរត្ូវបានរបកា្ឲ្យនរបើ ។ បុគគលដដលមាន្មត្ថកិ្ចច អាច្ុុំនៅរក្ុមរបឹក្ា- 
ធមមនុញ្ញ នដើមបរីត្តួ្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពមុនចាប់របកា្ឲ្យនរបើ ក៏្អាចជាបុគគលន្នើ្ុុំឲ្យរក្ុមរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពនរកាយចាប់រត្ូវបានរបកា្ឲ្យនរបើនហើយ (មារា ១៤១ងមីវាក្យែ័ណឌ េី១ 
ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ) ។ 
 រមួបញ្ចូ ល ុំងតុ្លាការដដលអាច ៖ ភាគីដដលជាគូក្តី ឬក៏្នៅរក្មែលួនឯង អាចនលើក្នែើងនូវ
អញ្ញរត្ក្មមអធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់ ។ នៅក្នុងរដឋធមមនុញ្ញមិនបានក្ុំណត់្នូវល័ក្ខែ័ណឌ ការរត្ួត្ពិនិត្យ
ធមមនុញ្ញភាពនដាយអញ្ញរត្ក្មមននោះនេ ។ ក៏្ប៉ាុថ្នតមានដចងនៅក្នុងមារា ១៩ វាក្យែណឌ េី ១ ថ្នចាប់្តីពី
ការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បានដចងថា បុគគលដដលជាប់ពាក់្ព័នធក្នុងនរឿងក្តីណា
មួយ នហើយនរឿងក្តីនន្ទោះនែើងដល់តុ្លាការ បុគគលនន្ទោះអាចនលើក្អុំពីអធមមនុញ្ញភាពនូវបេបបញ្ញត្តិណាមួយ
ថ្នចាប់ ឬន្ចក្តី្នរមចរប្់សាថ ប័នន្ទន្ទ ដដលនគអោះអាងថា ប៉ាោះពាល់ដល់្ិេធិន្រភីាពជាសារវនតណា
មួយរប្់នគជូនតុ្លាការបាន ។ នបើនយាងាមមារាននោះ ្ិេធិបតឹងនៅតុ្លាការអាចជា្ិេធិរប្់នដើម
នច្ឆេ ចុងនច្ឆេ ក៏្ដូចជារប្់គូភាគីនៅតុ្លាការដដរ ។ 
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 ក៏្ប៉ាុដនតន ោះជាយា៉ាងណាក៏្នដាយ ក៏្មារា១៩ វាក្យែ័ណឌ េី ២ ថ្នចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការ
របរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បដនថមថា នបើយល់នឃើញថា ការនលើក្នែើងននោះ មានមូលដាឋ ន
រគប់រគ្មន់ តុ្លាការរត្វូនលើក្ក្រណីននោះនៅតុ្លាការក្ុំពូលក្នុងរយៈនពល ១០ថ្ងៃយា៉ាងយូរ។ ចុំណុចននោះ 
នៅរក្មវាយត្ថ្មលពីភាពមានមូលដាឋ នចា្់លា្់រប្់បណតឹ ង រប្ិននបើនៅរក្មយល់ថាមាន
មូលដាឋ នចា្់លា្់ នៅរក្មរត្វូបញ្ាូ ន ុ្ំណុុំ នរឿងនៅតុ្លាការក្ុំពូលដដលរត្ូវច្ឆត់្ការពិនិត្យ និង
បតឹងនៅរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញក្នុងរយៈនពល ១៥ថ្ងៃយា៉ាងយូរ ដូចក្នុងមារា១៩ វាក្យែ័ណឌ េី ៣ ថ្នចាប់
្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បានដចងថា តុ្លាការក្ុំពូលរត្វូច្ឆត់្ការពិនិត្យ 
និងបតឹងនៅរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញក្នុងរយៈនពល ១៥ថ្ងៃយា៉ាយូរ នលើក្ថ្លងដត្តុ្លាការក្ុំពូលយល់នឃើញថា 
ពាក្យបណតឹ ងត្វា៉ាននោះមិនអាចេេួលបាន ។  
 តុ្លាការក្ុំពូលនៅនពលននោះនធវើការចុំនរាោះ នដាយពិនិត្យជានលើក្េីពីរ មុនបញ្ាូ នបណតឹ ងនៅ
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ។  
 បញ្ញត្តិននោះ មានលក្ខណៈគួរឲ្យក្ត់្ ុ្ំគ្មល់យា៉ាងខ្ល ុំង នដាយសារដត្វាមានវសិាលភាពនៅដល់
ការរត្តួ្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពជាបច្ឆា កាល ដដលនធវើឲ្យរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញ អាចពិនិត្យបាននដាយមាន
បណតឹ ងពីគូភាគីក្នុងនរឿងក្តី ។ 
 លេធភាពឲ្យមានការរត្ួត្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពជាបច្ឆា កាល ជាការធាន្ទជាអតិ្បរមានូវការនគ្មរព
នីតិ្រដឋ ាមរយៈការរត្តួ្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពដដលមានលក្ខណៈនពញនលញបុំផុត្ ។  
២- អ ុំរកីារបតងឹ 
 ២-១ គោលការណ៍ទូគៅ 
 ជានគ្មលការណ៍ រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញមិនអាចយក្នរឿងណាមួយមក្ពិនិត្យែលួនឯង នដាយគ្មម ន
អនក្មាន្មត្ថកិ្ចចន្នើ្ុុំ ឬបតឹងបាននេ ។ រហូត្មក្ដល់នពលននោះ រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញនៅដត្របកាន់
ាមនគ្មលការណ៍ននោះ ។ 
 ២-២ អនរណាខ្លះអាចគសន ើសុ ុំ/បតងឹបាន 
 នយាងាមមារា ១៤០ងមី វាក្យែ័ណឌ េី ១ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញដចងថា រពោះមហាក្សរត្ ន្ទយក្រដឋម្នតី 
របធានរដឋ្ ភា ត្ុំណាងរាស្រ្តចុំនួនមួយភាគដប់ របធានរពឹេធ្ ភា ឬ្មាជិក្រពឹេធ្ ភាចុំនួន
មួយភាគបួន អាចបញ្ាូ នចាប់ដដលរដឋ្ ភាបានអនុម័ត្នៅឲ្យរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យ មុននឹងចាប់
នន្ទោះរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 
 មារា ១៤១ ងមីថ្នរដឋធមមនុញ្ញដចងថា នរកាយពីចាប់ណាមួយរត្វូបានរបកា្ឲ្យនរបើ 
រពោះមហាក្សរត្ របធានរពឹេធ្ ភា របធានរដឋ្ ភា ន្ទយក្រដឋម្នតី ្មាជិក្រពឹេធ្ ភាចុំនួនមួយភាគបួន 
ត្ុំណាងរាស្រ្តចុំនួនមួយភាគដប់ ឬតុ្លាការ អាច្ុុំឲ្យរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់
នន្ទោះ ។ 
 របជារាស្រ្តយមាន្ិេធិបតឹងអុំពីអធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់បាន ាមរយៈត្ុំណាងរាស្រ្ត ឬរបធាន
រដឋ្ ភា ឬមាជិក្រពឹេធ្ ភា ឬរបធានរដឋ្ ភា ដូចមានដចងក្នុងវាក្យែ័ណឌ ខ្ងនលើ ។ 
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 មារា ១៧ងមី ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំ និងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញដចងថា រពោះមហាក្សរត្ របធានរពឹេធ្ ភា របធានរដឋ្ ភា ន្ទយក្រដឋម្នតី ្មាជិក្រពឹេធ្ ភា
ចុំនួនមួយភាគបួន ឬ្មាជិក្រដឋ្ ភាចុំនួនមួយភាគដប់ អាចបញ្ាូ នចាប់ដដលរដឋ្ ភាបានអនុម័ត្ 
និងរពឹេធ្ ភាបានពិនិត្យចប់្ពវរគប់នហើយនៅឲ្យរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យ មុននឹងរបកា្ឲ្យនរបើ ។ 
 មារា ១៨ងមី ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំ និងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញដចងថា នរកាយពីចាប់ណាមួយរត្វូបានរបកា្ឲ្យនរបើ រពោះមហាក្សរត្ របធានរពឹេធ្ ភា 
របធានរដឋ្ ភា ន្ទយក្រដឋម្នតី ្មាជិក្រពឹេធ្ ភាចុំនួនមួយបួន ្មាជិក្រដឋ្ ភាចុំនួនមួយភាគដប់ ឬ
តុ្លាការ អាច្ុុំឲ្យរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យអុំពីធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់នន្ទោះ ។ 
 របជារាស្រ្តមាន្ិេធិបតឹងអុំពីអធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់ ឬ ្ុុំឲ្យបក្ស្រសាយចាប់ នៅរក្មុរបឹក្ាធមម-
នុញ្ញបានាមរយៈរបធានរដឋ្ ភា ឬត្ុំណាងរាស្រ្ត ឬរបធានរពឹេធ្ ភា ឬ្មាជិក្រពឹេធ្ ភា ដូចមាន
ដចងក្នុងវាក្យែ័ណឌ ខ្ងនលើ ។ 

្ិេធិដដលផតល់ឲ្យអនក្ត្ុំណាងរាស្រ្តចុំនួនមួយភាគដប់ និង្មាជិក្រពឹេធ្ភាចុំនួនមួយភាគបួន
នដើមបីន្នើ្ុុំមក្រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញមានសារៈ ុ្ំខ្ន់ខ្ល ុំងណា្់ ។ ្ិេធិននោះផតល់ឲ្យមតិ្ភាគតិ្ចក្នុង
រដឋ្ភាក្នុងការ្ុុំឲ្យមានការរត្តួ្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់ដដលអនុម័ត្នដាយមតិ្ភាគនរចើន ។ វាជា
ធាតុ្ផសុំមួយច្ឆុំបាច់ ុ្ំរាប់នីតិ្រដឋ ។ 

 
៣- ដ ុំគណើ រការននស ុំណុុំគរឿងគៅនាយរដ្ឋា នជ ុំនាញ 

នៅនពលេេួលបាន ុ្ំនណើ រ្ុុំពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់ ន្ទយក្ដាឋ នជុំន្ទញចុោះបញ្ា ីក្នុង
ន្ៀវនៅេេួល្ុុំណុុំ នរឿង ។ នរកាយពីចុោះបញ្ា ីរចួ ន្ទយក្ដាឋ នរត្ូវនរៀបចុំក្ុំណត់្បង្ហា ញនរឿងដាក់្ឆលង
ាមឋាន្ទនុរក្មរហូត្ដល់របធានរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញនដើមបីពិនិត្យ និង្នរមច ។ ការង្ហរបន្ទទ ប់រប្់
ន្ទយក្ដាឋ នជុំន្ទញគឺជួយ ដល់រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញដូចជា នរៀបចុំ ុ្ំណុុំ នរឿង្រមាប់កិ្ចចរបជុុំរក្មុរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញ នរៀបចុំក្មមវធីិលមអិត្ជូនថាន ក់្ដឹក្ន្ទុំ្រមាប់កិ្ចចរបជុុំ េុំន្ទក់្េុំនងជាមួយសាថ ប័នពាក់្ព័នធនដើមបី
ស្រសាវរជាវរក្ឯក្សារ  ាមត្រមូវការ្មាជិក្រាយការណ៍រប្់រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ចូលរមួជាជុំនួយការ
នលខ្ធិការក្ត់្រា និងនធវើក្ុំណត់្នហតុ្កិ្ចចរបជុុំរប្់រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ។ 
៤- នតិី្វធិដីដលរតូ្វអនុវត្ត 
 នដើមបីអនុវត្តការង្ហរឲ្យមានរប្ិេធភាព និងរលូន រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្ូវបានដបងដចក្ជា ៣ 
រក្មុ ដូចមានដចងក្នុងមារា ៣០ងមីថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្ន
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ដចងថា នដើមបសី្រសាវរជាវន្ុើបអនងកត្អុំពីវវិាេក្មម ក់្េងនៅនឹងការនបាោះនឆ្ន ត្នរជើ្
ាុំងត្ុំណាងរាស្រ្ត និងនរជើ្ាុំង្មាជិក្រពឹេធ្ ភា ក៏្ដូចជាការស្រសាវរជាវរត្តួ្ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាព ឬ
បក្ស្រសាយចាប់ រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញដចក្នចញជា ៣រក្មុ ។ រក្មុនីមួយៗមាន្មាជិក្ ៣របូ ដដល ១របូ 
ជា្មាជិក្ដត្ងាុំងនដាយរពោះមហាក្សរត្ ១របូជា្មាជិក្នរជើ្ាុំងនដាយរដឋ្ ភា និង ១របូនេៀត្
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ដត្ងាុំងនដាយឧត្តមរក្មុរបឹក្ាថ្នអងគនៅរក្ម ។ ្មាជិក្ក្នុងរក្មុ ុំងបីននោះរត្វូនរជើ្នរ ើ្ នដាយវធីិ
ច្ឆប់នឆ្ន ត្ នរកាមអធិបតី្ភាពថ្នរបធានរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ។  
 របការ៤ ដនបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុង្តីពីនីតិ្វធីិដដលរត្ូវអនុវត្តនៅមុែរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ក៏្បានដចងថា 
រក្មុនីមួយៗថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញមាន្មាជិក្ ៣របូ ដដលមួយរបូជា្មាជិក្ដត្ងាុំងនដាយ
រពោះមហាក្សរត្ មួយរបូជា្មាជិក្ដត្ងាុំងនដាយឧត្តមរក្មុរបឹក្ាថ្នអងគនៅរក្ម និងមួយរបូនេៀត្ជា
្មាជិក្នរជើ្ាុំងនដាយរដឋ្ ភា ។  
 ្មាជិក្ ុំងបីរក្មុននោះ រត្វូនរជើ្នរ ើ្ នដាយវធីិច្ឆប់នឆ្ន ត្ នរកាមអធិបតី្ភាពថ្នរបធាន
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ។ 
 ៤-១ ការច្ឆត់្ត ុំងសមាជរិរាយការណ៍ 
 នៅនពលចាប់ដដលរត្ូវបានន្នើ្ុុំមក្រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ របធានរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញច្ឆត់្ាុំង
្មាជិក្មាន ក់្ឲ្យនធវើជា្មាជិក្រាយការណ៍ ។ របាយការណ៍រប្់្មាជិក្រាយការណ៍ជាមូលដាឋ ន
ុ្ំខ្ន់មួយ្រមាប់ពិច្ឆរណា ។ នយាងាមមារា ២២ងមីវាក្យែ័ណឌ េី២ ថ្នចាប់្តីពី វនិសាធនក្មម
ចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ដចងថា រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យ
ពិច្ឆរណានលើធមមនុញ្ញភាព ឬបក្ស្រសាយចាប់ នដាយដផអក្នលើន្ចក្តីរាយការណ៍រប្់្មាជិក្ដដល
របធានបានរបគល់ភារកិ្ចចឲ្យពិនិត្យរាយការណ៍ ។ ្មាជិក្រាយការណ៍ជា្មាជិក្ថ្នរក្មុរប្់
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ដដលមានដចងក្នុងមារា៣០ ថ្នចាប់ននោះ ។ 
 របការ៣ងមី ថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុង្តីពីនីតិ្វធីិដដលរត្ូវអនុវត្តនៅមុែរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ក៏្បានដចង
ថា នរកាយពីចុោះបញ្ា ីរចួ របធានរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្វូបញ្ាូ ន ុ្ំនណើ  ុំងនន្ទោះនៅ្មាជិក្រាយការណ៍
ក្នុងរក្មុណាមួយថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញនដើមបពិីនិត្យ ។ របាយការណ៍រប្់រក្មុថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្វូ
ដាក់្ជូនអងគរបជុុំបឋមនដើមបពិីភាក្ា ។ 
 ៤- ២ ភាររិចចរបស់សមាជរិរាយការណ៍ 
 បន្ទទ ប់ពីរបធានរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញច្ឆត់្ាុំង្មាជិក្រាយការណ៍ ្មាជិក្រាយការណ៍រត្ូវ
នកាោះរបជុុំរក្ុមនដាយមានម្នតីន្វាក្មមចាប់ចូលរមួជានលខ្ធិការក្ត់្រា ។ ្មាជិក្រាយការណ៍អាច
ន្នើ្ុុំរបធានរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញឲ្យអនញ្ា ើញបុគគលឯក្ជន ឬបុគគលសាធារណៈមាន ក់្ ឬនរចើនន្ទក់្នដើមបី
្ុុំឲ្យអនក្ ុំងនន្ទោះផតល់ការបុំភលឺ ឬផតល់ឯក្សារនផសងៗ ក់្េងនឹង ុ្ំណុុំ នរឿងដដលក្ុំពុងពិនិត្យ ។ ការ
អនញ្ា ើញច្ឆុំបាច់រត្ូវដត្មានចុំនពាោះ ុ្ំរាប់បុគគលនផសងៗដដលពាក់្ព័នធ ដូចក្នុងមារា ២១ថ្នចាប់្តីពី
វនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ដចងថា រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ
មាន្ិេធិអនញ្ា ើញជនណាមាន ក់្ ឬនរចើនន្ទក់្មក្បុំភលឺ ឬផតល់ឯក្សារដដលពាក់្ព័នធបាន ។ បុគគលរគប់របូ 
សាថ ប័នរដឋ ឬឯក្ជន ុំងឡាយ រត្វូនគ្មរព និងរបតិ្បត្តិាមការអនញ្ា ើញ និងការន្នើ្ ុុំរប្់
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ។ 
 នរកាយពី្ិក្ានលើចាប់នហើយ រក្មុថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្ូវនធវើរបាយការណ៍្តីពីការពិនិត្យ
ធមមនុញ្ញភាពនដើមបីដាក់្ជូនរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញន្ទ្ម័យរបជុុំបឋមនដើមបពិីនិត្យ និងពិភាក្ា ។ 
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៥- គសចរតសីគរមច 
 បន្ទទ ប់ពីរក្ុមថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញបាននធវើរបាយការណ៍្តីពីការពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពចប់រចួរាល់
របធានរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្ូវនធវើលិែិត្អនញ្ា ើញ្មាជិក្រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ នដើមបចូីលរមួរបជុុំពិភាក្ា
នៅនលើរបាយការណ៍រប្់រក្មុថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ។ នយាងាមមារា១៤ងមីថ្នចាប់្តីពីវនិសាធន-
ក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ដចងថា កិ្ចចរបជុុំរប្់រក្មុរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញ រត្វូនកាោះអនញ្ា ើញនដាយរបធានរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ឬនដាយ្មាជិក្ដដលមានអាយុនរចើនជាង
នគដដលមានវត្តមាន នបើរបធានមានធុរៈមិនអាចនធវើបាន ។ 

របការ១២ងមីវាក្យែ័ណឌ េី១ ថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញក៏្បានដចងថា កិ្ចចរបជុុំរប្់
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ រត្វូនកាោះអនញ្ា ើញនដាយរបធានរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ឬនដាយ្មាជិក្ដដលមាន
អាយុនរចើនជាងនគដដលមានវត្តមាន នបើរបធានមានធុរៈមិនអាចនធវើបាន ។ 
 លិែិត្អនញ្ា ើញរបជុុំរត្វូនផញើជូន្មាជិក្រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញយា៉ាងតិ្ច២ថ្ងៃ មុនថ្ងៃក្ុំណត់្របជុុំ
នលើក្ដលងដត្ការរបញាប់ ។ នយាងាមរបការ១៣ងមីវាក្យែ័ណឌ េី១ ថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរក្ុមរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញបានដចងថា ការនកាោះរបជុុំរត្វូនធវើជាលិែិត្អនញ្ា ើញភាា ប់ជាមួយគនរមាងរនបៀបវារៈ នហើយនផញើជូន
្មាជិក្យា៉ាងតិ្ច ២ថ្ងៃ មុនថ្ងៃក្ុំណត់្របជុុំ នលើក្ដលងដត្ការរបញាប់ ។ 
 ៥-១ រិចចរបជុ ុំបឋម 
 នដើមបីអាចរបជុុំបាន រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្ូវមានកូ្រ ៉ាមុនលើ្ពីពាក់្ក្ណាត ល ដូចមានក្នុងមារា
១៤ងមី វាក្យែ័ណឌ េី២ ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ា
ធមមនុញ្ញ បានដចងថា កិ្ចចរបជុុំរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញអាចច្ឆត់្េុក្ជាបានការ លុោះរាដត្មាន្មាជិក្
នលើ្ ពីពាក់្ក្ណាត លចូលរមួរបជុុំ ។ នៅក្នុងរបការ១២ងមី វាក្យែ័ណឌ េី២ ថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងថ្ន
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញក៏្បានដចងថា កិ្ចចរបជុុំរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញអាចច្ឆត់្េុក្ជាបានការ លុោះរាដត្មាន
្មាជិក្នលើ្ ពីពាក់្ក្ណាត លចូលរមួរបជុុំ ។ នៅក្នុងកិ្ចចរបជុុំបឋមននោះ ្មាជិក្រាយការណ៍រត្ូវដត្
រាយការណ៍ជូនរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញដូចដដលមានក្នុងរបាយការណ៍នដើមបពិីភាក្ា ។ ្មាជិក្ ុំងអ្់
បនញ្ចញមតិ្នយាបល់ ថានត្ើរបាយការណ៍ននោះបានពិនិត្យរគប់រជងុនរជាយ ឬនៅែវោះខ្ត្មុននឹងដាក់្ចូល
ក្នុងកិ្ចចរបជុុំនពញអងគពិនិត្យ និង្នរមច ។ 
 ៥-២ រិចចរបជុ ុំគរញអងគ 
 នយាងាមមារា ២២ងមី ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្ន
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បានដចងថា រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្វូ្នរមចន្ចក្តីជាលាយលក្ខអក្សរនលើរគប់
ក្រណីដដលរត្វូបានដាក់្ជូនក្នុងរយៈនពល ៣០ថ្ងៃ ។ រប្ិននបើជាការរបញាប់ រយៈនពលននោះរត្វូបនថយ
មក្រតឹ្ម ៨ថ្ងៃ ។ 
 រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យពិច្ឆរណានលើធមមនុញ្ញភាព នដាយដផអក្នលើន្ចក្តីរាយការណ៍រប្់
្មាជិក្ដដលរបធានបានរបគល់ភារកិ្ចចឲ្យពិនិត្យរាយការណ៍ ។  
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 កិ្ចចរបជុុំនពញអងគ ពិនិត្យ និង្រមចនលើចាប់នន្ទោះថានត្ើស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ ឬមិនស្រ្ប
រដឋធមមនុញ្ញ ឬមានបេបបញ្ញត្តិណាមួយមិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ ។ រត្ង់ចុំណុចននោះ មារា ២០ ថ្នចាប់ 
្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បានដចងថា នបើរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញក្ុំណត់្ថា 
បេបបញ្ញត្តិមួយថ្នចាប់មិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ៖ 
 ក្-នបើបេបបញ្ញត្តិនន្ទោះមិនអាចបុំដបក្នចញពីអត្ថបេដដលនៅ្ល់បាននេ អត្ថបេចាប់ ុំងមូល
មិនអាចយក្នៅរបកា្ឲ្យនរបើ ឬយក្នៅអនុវត្តបាននែើយ ។ 
 ែ-នបើបេបបញ្ញត្តិនន្ទោះអាចបុំដបក្ដចញពីអត្ថបេដដលនៅ្ល់បាននន្ទោះ មានដត្បេបបញ្ញតិ្តដដល
ផទុយនឹងរដឋធមមនុញ្ញប៉ាុនណាណ ោះនេ ដដលមិនអាចយក្នៅរបកា្ឲ្យនរបើ ឬយក្នៅអនុវត្តបាន ។ 
 រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្វូ្នរមចន្ចក្តីាមមតិ្ភាគនរចើននលើ្នមលងដាច់ខ្ត្ថ្ន្មាជិក្ ុំង
មូល ដូចមានដចងក្នុងមារា ២២ងមី វាក្យែ័ណឌ េី៣ ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំ
និងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ។ របការ ៧ ថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុង្តីពីនីតិ្វធីិដដលរត្ូវអនុវត្ត
នៅមុែរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បានដចងថា ចុំនពាោះរគប់ ុ្ំនណើ ឲ្យពិនិត្យខ្ងនលើ រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្វូ
្នរមចក្នុងនពលនវលាមួយដដលមានក្ុំណត់្ក្នុងចាប់ និងាមមតិ្ភាគនរចើនដាច់ខ្ត្ថ្ន្មាជិក្
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ  ុំងមូល (៥ ុ្ំនលងយា៉ាងតិ្ច) ។ 
 ន ោះបីចុំនួន្មាជិក្រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញមិនគត់្ក៏្នដាយ (៩របូ) ប៉ាុដនត្នមលងអាចន្មើគ្មន បាន
នដាយសារដត្វត្តមានរប្់្មាជិក្ មិនដមនច្ឆុំបាច់ខ្នមិនបាននន្ទោះនេ មានន័យថា អាចមាន
្មាជិក្អវត្តមាន ។ នយាងាមមារា ១៤ងមី វាក្យែ័ណឌ េី ២ ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការ
នរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បានដចងថា កិ្ចចរបជុុំរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញអាចច្ឆត់្េុក្ជា
បានការលុោះរាដត្មាន្មាជិក្នលើ្ពីពាក់្ក្ណាត លចូលរមួរបជុុំ ។ ចុំដណក្ឯបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងថ្ន
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ របការ១២ងមី ក៏្បានដចងពីកូ្រ ៉ាមុននោះដដរ ។ ដូនចនោះរប្ិននបើមានវត្តមានដត្ ៨របូ អាច
មាន ុ្ំនលងន្មើគ្មន  ។ ក្នុងក្រណីននោះ មារា ២២ងមីថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំ
និងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ដចងថា ្នមលងរបធានមានឧត្តមានុភាព ។ ចុំដណក្ឯរបការ 
១៩ ថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញក៏្បានដចងថា ក្នុងការអនុម័ត្ាមមតិ្ភាគនរចើនដាច់ខ្ត្
ថ្ន្មាជិក្ ុំងមូល នបើចុំនួនមតិ្យល់រពម និងមតិ្មិនយល់រពមន្មើគ្មន  ្នមលងរប្់របធានរក្មុរបឹក្ា-
ធមមនុញ្ញរត្វូមានឧត្តមានុភាព ។ 
 ៥-៣ អានុភារននគសចរតសីគរមច 
 ន្ចក្តី្នរមច ុំងឡាយរប្់រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញជាន្ចក្តី្នរមចសាថ ពរ និងបិេផលូវត្វា៉ា។
ន្ចក្តី្នរមច ុំងននោះមានអានុភាពអនុវត្តនៅនលើអុំណាច ុំងអ្់ដដលមានដចងក្នុងរដឋធមមនុញ្ញ ។ 
បេបបញ្ញត្តិ ុំងឡាយណាមួយថ្នចាប់ដដលរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរបកា្ថាវាមិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ 
មិនអាចយក្នៅរបកា្ឲ្យនរបើ ឬអនុវត្តបាននេ ៖  
 ក្-នបើបេបបញ្ញត្តិនន្ទោះមិនអាចបុំដបក្នចញពីអត្ថបេដដលនៅ្ល់បាននេ អត្ថបេចាប់ ុំង
មូលមិនអាចយក្នៅរបកា្ឲ្យនរបើ ឬយក្នៅអនុវត្តបាននែើយ ។ 
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 ែ-នបើបេបបញ្ញត្តិនន្ទោះអាចបុំដបក្ដចញពីអត្ថបេដដលនៅ្ល់បាននន្ទោះ មានដត្បេបបញ្ញតិ្ត
ដដលផទុយនឹងរដឋធមមនុញ្ញប៉ាុនណាណ ោះនេ ដដលមិនអាចយក្នៅរបកា្ឲ្យនរបើ ឬយក្នៅអនុវត្តបាន ។ 
ដូចក្នុងមារា ១៤២ងមី ថ្នរដឋធមមនុញ្ញបានដចងថា បេបបញ្ញត្តិក្នុងមារាណាដដលរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ
របកា្ថា មិនស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញមិនអាចយក្នៅរបកា្ឲ្យនរបើ ឬយក្នៅអនុវត្តបាននែើយ ។ មារា 
២៣ ថ្នចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បានដចងថា ន្ចក្តី្នរមចរប្់ 
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ គឺជាន្ចក្តី្នរមចបិេផលូវត្វា៉ា នហើយមានអានុភាពអនុវត្តនៅនលើអុំណាច ុំងអ្់ 
ដដលមានដចងក្នុងរដឋធមមនុញ្ញ ។ 

ន្ចក្តី្នរមចរប្់រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្ូវដត្បង្ហា ញនហតុ្ផល (មារា ២២ងមី វាក្យែ័ណឌ េី៤
ថ្នចាប់្តីពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ) ។  

នដើមបីឲ្យន្ចក្តី្នរមចរប្់រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញមានការរជតួ្រជាប នដាយមានរប្ិេធភាព 
ន្ចក្តី្នរមចរប្់រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្ូវនផញើថាវ យរពោះមហាក្សរត្ ជូនរពឹេធ្ភា រដឋ្ភា 
ន្ទយក្រដឋម្នតី តុ្លាការក្ុំពូល និងរត្វូនបាោះពុមពផាយនៅក្នុងរាជកិ្ចច ។ ដូចក្នុងមារា ២៤ងមីថ្នចាប់្តី
ពីវនិសាធនក្មមចាប់្តីពីការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅថ្នរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញ បានដចងថា ន្ចក្តី
្នរមចរប្់រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ រត្វូនផញើថាវ យរពោះមហាក្សរត្ ជូនរបធានរពឹេធ្ ភា ជូនរបធានរដឋ្ ភា 
ន្ទយក្រដឋម្នតី និងរបធានតុ្លាការក្ុំពូល និងចុោះផាយក្នុងរាជកិ្ចច ។ 
 របធានរពឹេធ្ ភារត្វូជូនដុំណឹងអុំពីន្ចក្តី្នរមចននោះដល់្មាជិក្រពឹេធ្ ភា ុំងអ្់ ។ 
 របធានរដឋ្ ភារត្វូជូនដុំណឹងអុំពីន្ចក្តី្នរមចននោះដល់្មាជិក្រដឋ្ ភា ុំងអ្់ ។ 
 ន្ទយក្រដឋម្នតីរត្វូជូនដុំណឹងអុំពីន្ចក្តី្នរមចននោះដល់្មាជិក្រាជរដាឋ ភិបាល ុំងអ្់ ។ 
 របធានតុ្លាការក្ុំពូលរត្វូជូនដុំណឹងអុំពីន្ចក្តី្នរមចននោះដល់តុ្លាការសាមី ។ 
 ច្ឆប់ាុំងពីការក្នក្ើត្រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពីថ្ងៃេី ១៥ ដែមិងុន្ទ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ រហូត្មក្ដល់បចចុបបនន 
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញបានេេួលពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់មានចុំនួន ៦០ ក្រណី និងថាវ យមតិ្
រពោះមហាក្សរត្នលើន្ចក្តីរពាង ឬន្ចក្តីន្នើចាប់ធមមនុញ្ញ្តីពីវនិសាធនក្មមរដឋធមមនុញ្ញចុំនួន ០៦
ក្រណី ។ ក្នុងចុំនណាម ០៦ ក្រណីននោះ ្ូមនលើក្ចុត្ហាម យមួយមក្បង្ហា ញជាឧ ហរណ៍ 
 -ចុត្ហាម យនលែ ០០១/០១/២០០៦ ក្បធ ចុោះថ្ងៃេី ២៤ ដែកុ្មភៈ ្តីពីន្ចក្តីរពាងចាប់្តីពី
វនិសាធនក្មមមារា ៨២ មារា ៨៨ងមី មារា ៩០ងមី មារា ១០៦ងមី មារា ១១១ងមី(មួយ) មារា ១១៤ងមី
ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ និងមារា ៦ ថ្នចាប់ធមមនុញ្ញបដនថម ុ្ំនៅធាន្ទនូវដុំនណើ រការជារបរក្តី្ថ្នសាថ ប័នជាតិ្។ 
ាមការពិនិត្យនលើន្ចក្តីរពាងចាប់ធមមនុញ្ញននោះ រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញយល់នឃើញថាពុុំមានអវីប៉ាោះពាល់
ដល់លេធិរបជាធិបនត្យយ ន្រពីហុបក្ស និងរបបរាជានិយមអាស្រ្័យនដាយរដឋធមមនុញ្ញនែើយ ។ 
ម៉ាាងវញិនេៀត្រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញយល់នឃើញថា ការន្នើនធវើវនិសាធនក្មមមារា ុំងអ្់ខ្ងនលើននោះ 
នធវើនែើងក្នុងកាលៈនេ្ៈធមមារប្់របនេ្ជាតិ្  អាចនធវើបាន ។ 
 ការពិនិត្យធមមនុញ្ញភាព ុំង ៦០ ក្រណីននោះ មានក្រណីមាន ០៥ ក្រណីជាការពិនិត្យធមមនុញ្ញ
ភាពបច្ឆា កាល និង៥៥ ក្រណីជាការពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពអាេិកាល ។ 
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 ក្នុងចុំនណាមការពិនិត្យជាបច្ឆា កាល ុំង ០៥ ក្រណីននោះ ្ូមនលើក្យក្មួយក្រណីមក្បង្ហា ញ
ជាឧ ហរណ៍ 
 -ន្ចក្តី្នរមចនលែ ០៩២/០០៣/២០០៧ ក្បធ.ច ចុោះថ្ងៃេី ១០ ដែក្ក្កដា ឆ្ន ុំ២០០៧ ្តីពី 
រពោះរាជសាររប្់រពោះក្រណុារពោះបាេ្នមតចរពោះបរមន្ទង ននរាត្តម ្ីហមុនី រពោះមហាក្សរត្ថ្នរពោះ-
រាជាណាចរក្ក្មពុជា ន្នើ្ុុំឲ្យរក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពមារា ៨ ថ្នចាប់្តីពីសាថ នេមៃន់ 
ន ្ថ្នបេឧរកិ្ដឋ ។ រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញយល់ថា ជានគ្មលការណ៍ ក្នុងការជុំនុុំជរមោះក្តី នៅរក្មពុុំដមន
រគ្មន់ដត្ដផអក្នៅនលើមារា ៨ថ្នចាប់្តីពីសាថ នេមៃន់ន ្ថ្នបេឧរកិ្ដឋដត្មួយននោះនេនដើមបីផតន្ទទ ន ្
នលើឧរកិ្ដឋជន ប៉ាុដនតនៅរក្មរត្ូវដត្ដផអក្នលើចាប់ ។ ពាក្យថាចាប់ខ្ងនលើមានន័យថា ចាប់ជាតិ្ រមួ
មានរដឋធមមនុញ្ញដដលជាចាប់ក្ុំពូល ចាប់ ុំងឡាយដដលមាននៅជាធរមាន នហើយនិងចាប់អនតរជាតិ្
ដដលរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជាបានេេួលសាគ ល់រចួមក្នហើយ ជាពិន្្អនុ្ញ្ញញ ្តីពី្ិេធិកុ្មារ ។ 
 ក្នុងចុំនណាមការពិនិត្យជាអាេិកាល ុំង ៥៥ក្រណី ននោះ មានក្រណីមួយចុំនួនរត្ូវបានរបកា្
ថាអធមមនុញ្ញភាព ដូចជា៖ 
 -ន្ចក្តី្នរមចនលែ ០៩ ក្បធ.្្រ.ច ចុោះថ្ងៃេី ២៨ ដែឧ្ភា ឆ្ន ុំ ១៩៩៩ ្តីពីការពិនិត្យ
ធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់្តីពីការបនងកើត្រក្្ួងកិ្ចចការន្ទរ ីនិងអតី្ត្យុេធជន ។ ចាប់្តីពីការបនងកើត្រក្្ួង
កិ្ចចការន្ទរ ី និងអតី្ត្យុេធជន ដដលរត្ូវបានន្នើ្ុុំមក្រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញពិនិត្យធមមនុញ្ញភាព 
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញបានពិនិត្យ និង្នរមចថា ែលឹមសារមារា ៣ ថ្នចាប់ននោះ ដដលដចងថា 
«រក្្ួងកិ្ចចការន្ទរ ី និងអតី្ត្យុេធជនរត្វូបានដឹក្ន្ទុំនដាយរដឋម្នតីមួយរបូជាន្ទរ.ី..» បានប៉ាោះពាល់
នៅនលើនគ្មលការណ៍ជាសារវន័តថ្នមារា ៣១ ក្ថាែ័ណឌ េី២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ ដដលដចងថា 
«របជាពលរដឋដែមរមានភាពន្មើគ្មន ចុំនពាោះមុែចាប់ មាន្ិេធិន្រភីាព និងក្រណីយកិ្ចចដូចគ្មន   ុំងអ្់ 
នដាយឥត្មានរបកាន់ពូជសា្ន៍ ពណ៌្មបុរ នភេ...» និងមារា ៤៥ វាក្យែ័ណឌ េី៣ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ 
ដដលដចងថា «បុរ្ និងស្រ្តមីាន្ិេធិន្មើគ្មន ក្នុងរគប់វ ិ្ យ័ ុំងអ្់...»។ ការត្រមវូឲ្យដត្ស្រ្តីនេើបអាចនធវើ
រដឋម្នតីរក្្ួងកិ្ចចការន្ទរ ី និង អតី្ត្យុេធជន គឺន្ទុំឲ្យមានការនរ ើ្ នអើងពីនរឿង «នភេ» 
និងន្ទុំឲ្យបាត់្្មភាព ក្នុង្ិេធិននយាបាយរវាងបុរ្ និងស្រ្ត ី ដដលមារា ៣១ និង ៤៥ 
ថ្នរដឋធមមនុញ្ញបានការពារ ។ 
 ដូនចនោះ ចាប់្តីពីការបនងកើត្រក្្ួងកិ្ចចការន្ទរ ី និងអតី្ត្យុេធជន រត្ូវបានរបកា្ថា មិនស្រ្ប
នឹងរដឋធមមនុញ្ញ ។ 
 -ន្ចក្តី្នរមចនលែ០៣៥/០០១/២០០០ ក្បធ.ច ចុោះថ្ងៃេី ២៨ ដែមក្រា ឆ្ន ុំ២០០០ ្តីពីការ
ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់្តីពី្វនក្មមថ្នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ មារា ៤០ ថ្នចាប់ននោះដចងថា 
គណៈក្មាម ធិការអចិថ្្នតយ៍ ក្នុងន្ទមរដឋ្ ភា មាន្ិេធិនរជើ្នរ ើ្ ្វនក្រពិន្្ នដើមបពិីនិត្យនមើលនែើង
វញិនូវ្ក្មមភាព និងកិ្ចច្ ហរបតិ្បត្តិការរប្់អាជាញ ធរ្វនក្មម ។ រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញបានពិនិត្យ និង
្នរមចថា ជានគ្មលការណ៍ គណៈក្មាម ធិការអចិថ្្នតរប្់រដឋ្ភា មិនអាចត្ុំណាងឲ្យរដឋ្ភានេ ។  
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 ដូនចនោះ ចាប់្តីពី្វនក្មមថ្នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា រត្វូបានរបកា្ថាស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ 
នលើក្ដលងដត្មារា ៤០ ។ 
 -ន្ចក្តី្នរមចនលែ០៤០/០០២/២០០១ ក្បធ.ច ចុោះថ្ងៃេី ១២ ដែកុ្មភៈ ឆ្ន ុំ២០០១ ្តីពីការ
ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់្តីពី ការបនងកើត្ឲ្យមានអងគជុំនុុំជរមោះវសិាមញ្ញក្នុងតុ្លាការក្មពុជានដើមបីកាត់្
ន្ចក្តីឧរកិ្ដឋក្មម ដដលរបរពឹត្តនែើងក្នុងរយៈកាលថ្នក្មពុជារបជាធិបនត្យយ ។ មារា ៣ វាក្យែ័ណឌ េី១ 
ថ្នចាប់ននោះ បាននយាងរក្មរពហមេណឌ ឆ្ន ុំ ១៩៥៦ និងចងអុលមារាថ្នរក្មរពហមេណឌ ននោះ ចុំនួនដប់ 
ដដលក្នុងចុំនណាមនន្ទោះមារា ២០៩ ៥០០ និង៥០៧ បានដចងថា ...រត្វូមានន ្ឧរកិ្ដឋថាន ក់្េីបី។ 
មារា ២១ ថ្នរក្មរពហមេណឌ ដដដលបានបញ្ញា ក់្ថា ...ន ្ឧរកិ្ដឋថាន ក់្េីបី គឺជាន ្្មាល ប់ ។ 
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញបានពិនិត្យ និង្នរមចថា  ុំងអក្សរ  ុំងែលឹមសារវាក្យែ័ណឌ ពាក់្ព័នធននោះ មានន័យ
ផទុយនឹងរដឋធមមនុញ្ញ ដដលមានមារា ៣២ វាក្យែ័ណឌ េី ២ បានដចងថា ន ្របហារជីវតិ្មិន
រត្វូឲ្យមាននែើយ ។ 
 ដូនចនោះ ចាប់្តីពីការបនងកើត្ឲ្យមានអងគជុំនុុំជរមោះវសិាមញ្ញក្នុងតុ្លាការក្មពុជានដើមបីកាត់្ន្ចក្តី
ឧរកិ្ដឋក្មម ដដលរបរពឹត្តនែើងក្នុងរយៈកាលថ្នក្មពុជារបជាធិបនត្យយរត្វូបានរបកា្ថាស្រ្បនឹង
រដឋធមមនុញ្ញ នលើក្ដលងដត្មារា ៣ ថ្នចាប់ននោះ ។ 
 -ន្ចក្តី្នរមចនលែ០៤ ក្បធ.្្រ.ច ចុោះថ្ងៃេី ៣០ ដែនមសា ឆ្ន ុំ១៩៩៩ ្តីពីការពិនិត្យ
ធមមនុញ្ញភាពថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភា ។ របការ ៤៨ ដដលដចងថា ការនរជើ្ាុំងរបធានបនណាត ោះ
អា្ននមួយរបូឲ្យដឹក្ន្ទុំការរបជុុំបនត ។ រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញបានពិនិត្យ និង្នរមចថា ការនរជើ្ាុំង
របធានបនណាត ោះអា្ននមួយរបូឲ្យដឹក្ន្ទុំការរបជុុំបនត ពុុំមានដចងក្នុងរដឋធមមនុញ្ញនេ និជារបការមួយ
ពិបាក្នឹងអនុវត្តក្នុងការជាក់្ដ្តង ។ 
 ដូនចនោះ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភាមាន ១៦ជុំពូក្ និង៨០ របការ រត្ូវបានរបកា្ថាស្រ្បនឹង
រដឋធមមនុញ្ញ នលើក្ដលងដត្របការ ៤៨ ដដលមិនស្រ្បនឹងមារា ១១០ងមី ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ ។ 
 -ន្ចក្តី្នរមចនលែ : ០៧៧/០០៤/២០០៦ ចុោះថ្ងៃេី ០១ ដែ មិងុន្ទ ឆ្ន ុំ២០០៦ ្តីពីការពិនិត្យ
ធមមនុញ្ញភាពថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភា ។ រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញបានពិនិត្យ និង្នរមចថា របការ ៖  
  +របការ ៥ ចុំណុច ែ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ ភានីតិ្កាលេី ២ ដដលដចងថា 
”ការយិាល័យបនណាត ោះអា្ននមានភារកិ្ចចនរជើ្ាុំងរបធាន និង អនុរបធាន ុំងពីររប្់រពឹេធ្ភា  ”  
មិនស្រ្បនឹងមារា ១០៦ងមី (មួយ)ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ  
  +របការ ១៩ ក្ថាែ័ណឌ េី ២ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភានីតិ្កាលេី ២  ដដលដចងថា “ 
ក្នុងក្រណីពិន្្បន្ទទ ន់ដដលមិនអាចនបាោះនឆ្ន ត្ដាច់នដាយដែក្ពីគ្មន បាន ការនបាោះនឆ្ន ត្អាចនធវើនែើង
ក្នុងនពលដត្មួយ មាន ុំងរបធាន អនុរបធានេី១ អនុរបធានេី២ បាន។  ្នលឹក្នឆ្ន ត្រត្វូនធវើដាច់នដាយ
ដែក្ពីគ្មន  ”  មិនស្រ្បនឹងមារា ១០៦ ងមី (មួយ) វាក្យែ័ណឌ េី ២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ 
  +របការ ២០ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភានីតិ្កាលេី ២ ដដលដចងថា “កាលនបើនរជើ្នរ ើ្
របធាន និង អនុរបធានបាន នហើយរបធានការយិាល័យបនណាត ោះអា្ននរត្ូវរបកា្បញ្ច ប់ភារកិ្ចចរប្់
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ការយិាល័យបនណាត ោះអា្នន នហើយរបគល់ការង្ហរជូនរបធានរពឹេធ្ភាដដលនេើបបាននរជើ្ាុំង  ”  
មិនស្រ្បនឹងមារា ១០៦ ងមី(មួយ) ក្ថាែណឌ េី ២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ 
  +របការ ២៥ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភានីតិ្កាលេី ២ មិនស្រ្បនឹងមារា ១០៦ងមី 
(មួយ) ក្ថាែណឌ េី ២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ 
  +របការ ១០៩ ក្ថាែណឌ េី ២ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភានីតិ្កាលេី ២ បានដចងថា 
“ក្នុងក្រណីេុញ ល់ពុុំមានដចងក្នុងបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងននោះនេ របធានរពឹេធ្ ភារត្ូវ្ុុំការ្នរមចពី
គណៈក្មាម ធិការអចិថ្្នតយ៍ ឫ ពី្ម័យរបជុុំ នពញអងគអុំពីនីតិ្វធីិ្មស្រ្បដដលរត្ូវយក្មក្អនុវត្ត  ” 
មិនស្រ្បនឹងមារា ១៤០ ងមី ក្ថាែណឌ េី ២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ 
 ដូនចនោះ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរពឹេធ្ភា រត្វូបានរបកា្ថាស្រ្បនឹងរដឋធមមនុញ្ញ នលើក្ដលងដត្របការ 
៥ ចុំណុច ែ ដដលមិនស្រ្បនឹងមារា ១០៦ងមី(មួយ) ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ របការ១៩ ក្ថាែណឌ េី២ របការ២០ 
របការ២៥ មិនស្រ្បនឹងមារា១០៦ងមី(មួយ) ក្ថាែណឌ េី២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ និងរបការ១០៩ មិនស្រ្បនឹង
មារា ១៤០ងមី ក្ថាែណឌ េី២ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ ។ 
 -ន្ចក្តី្នរមចនលែ : ០៥៩/០០១/២០០៤ ចុោះថ្ងៃេី ០៤ ដែ ្ីហា ឆ្ន ុំ២០០៤ ្តីពីការពិនិត្យ
ធមមនុញ្ញភាពថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ភា ។ របការ ៥១ ថ្នបេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ភានីតិ្កាលេី ៣ 
ដដលដចងថា “ ក្នុងនពលរបជុុំណាមួយ នបើរបធាន និង អនុរបធានមិននៅ នដាយមាននហតុ្ការណ៍អវីជា
ពិន្្នន្ទោះ រដឋ្ភាអាចនរជើ្ាុំងរបធានបនណាត ោះអា្ននមួយរបូឱ្យដឹក្ន្ទុំការរបជុុំ ” មិនស្រ្បនឹង
មារា ៨៧ងមី ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ ។ រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញបានពិនិត្យ និង្នរមចថា បេបបញ្ញត្តិថ្នរបការ៥១ 
ននោះ ជារបការមួយមានការលុំបាក្ក្នុងការអនុវត្តជាក់្ដ្តង នហើយមិនស្រ្បនឹងមារា ៨៧ងមី ថ្ន
រដឋធមមនុញ្ញ ។ 
 ដូនចនោះ បេបញ្ញា ថ្ផទក្នុងរដឋ្ ភាដដលមាន ១៧ជុំពូក្ និង ៨៣របការរត្ូវបានរបកា្ថាស្រ្បនឹង
រដឋធមមនុញ្ញនលើក្ដលងដត្របការ ៥១ ដដលមិនស្រ្បនឹងមារា ៨៧ងមី ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ ។ 
 
 ច្ឆប់ាុំពីការក្រនក្ើត្រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញពីឆ្ន ុំ ១៩៩៨ រហូត្មក្ដល់បចចុបបនន រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ 
បានបុំនពញតួ្ន្ទេីយា៉ាងខ្ា ប់ែាួនស្រ្បាមរដឋធមមនុញ្ញ ជាសាថ ប័នក្ុំពូល ឯក្រាជយ្រមាប់ការពារ
រដឋធមមនុញ្ញ បក្ស្រសាយរដឋធមមនុញ្ញ និងចាប់ដដលរដឋ្ ភាបានអនុម័ត្ និងរពឹេធ្ភាបានពិនិត្យចប់្ពវ 
រគប់ និង្នរមចអុំពីក្រណីវវិាេក្មម ក់្េងនឹងការនបាោះនឆ្ន ត្នរជើ្ាុំងត្ុំណាងរាស្រ្ត និងការ
នបាោះនឆ្ន ត្នរជើ្ាុំង្មាជិក្រពឹេធ្ភា ។ 
 ការបុំនពញតួ្ន្ទេីរប្់ែលួន ជាពិន្្ការពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់ រក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញបាន
ពិនិត្យធមមនុញ្ញភាពថ្នចាប់ដដលរដឋ្ភាបានអនុម័ត្ ។ ការពិនិត្យ ពិភាក្ា និង្នរមចរប្់
រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញនធវើនែើងឈរនលើមូលដាឋ នឯក្រាជយ និងស្រសាវរជាវរគប់រជងុនរជាយ និង្នរមចជា
្មូហភាព ។ នដាយការ របកាន់យក្ជុំហរឯក្រាជយ រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញរត្ូវបានមហាជនសាគ ល់ 
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និងេេួលសារេរនូវការង្ហររប្់រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ដដលពីមុនមហាជនភាគនរចើននលើ្លប់មិន
សាគ ល់អវីជារក្ុមរបឹក្ាធមមនុញ្ញនន្ទោះនែើយ។ 

អគ្គគលខាធកិារដ្ឋា នររុមរបរឹាធមមនុញ្ញ  
                                                                                                   ននររះរាជាណាចរររមពុជា      

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge
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