
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  1 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

សេចក្តីស ត្ើម 

 សង្គមមានការប្រែរែួលពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាល ឯការររែ់ររង្រដ្ឋបាល កម៏ានការវវិត្តិ 

ទៅតាមសម័យកាលទ ោះប្ដ្រ។ ការររែ់ររង្រដ្ឋបាលសាធារណៈទោយប្នែកទលើយនតការ កែុង្ការប្ែង្ប្ែក

អំណាែ ទៅឲ្យអាជ្ញា ធររដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទរកាម ប្ដ្លែទង្កើត្ឲ្យកាន់រែទសើរកែុង្ការររែ់ររង្ និង្មទរែើទសវាសា-

ធារណៈ។ ពីដ្ណំាកក់ាលមួយទៅដ្ំណាកក់ាលមួយរាជរោឋ ភិបាល បានទធវើកំប្ណទរមង្់ប្នែករដ្ឋបាលសាធារ-

ណៈ ប្ដ្លជ្ញលទធនលរបឺានែទង្កើត្ឲ្យមានការររែ់ររង្ត់ាមរែព័នធវិមជឈការ និង្យនតការែទែចកទទសវិសហម-

ជឈការទ ើង្។ ការររែ់ររង្តាមទរមង្់រូែភាពខាង្ទលើ បានែង្ហា ញពកីារវវិត្ត ិ និង្ការពរង្ងឹ្ការររែ់ររង្តាម

ប្ែែលទធរិែជ្ញធិែទត្យយតំាង្ពីថ្នែ កជ់្ញតិ្ដ្ល់ថ្នែ ក់ទរកាមជ្ញតិ្។ ទនោះប្សតង្ទ ើង្ ឲ្យមានការទបាោះទនែ ត្ទរជើស

ទរើសរកុមរែឹកាឃ  ំសង្ហក ត់្ រកុមរែឹការាជធាន ី ទេត្ត រសុក េណឌ  និង្តាមរូែភាពមួយទទៀត្ ការប្ែករំប្លក

អំណាែពីថ្នែ ក់ទលើមករដ្ឋបាលថ្នែ ក់ទរកាម កែុង្ការសទរមែកែិចការមួយែំនួនកែុង្ប្ដ្នដ្រីែស់េលួន ប្ដ្លជ្ញរ ណ-

សមបត្តិមួយ កែុង្ការែង្ខិត្ជិត្សកមមភាពរដ្ឋ ទៅរែជ្ញពលរដ្ឋមូលោឋ ន និង្ការអន វត្តទសវាសាធារណៈរែស់រដ្ឋ

ឲ្យកាន់ប្ត្នែ់រហ័ស និង្មានរែសិទធិភាព។ 

 ទដ្ើមបីដ្ំទណើរការ និង្ការែំទពញកិែចប្នែករដ្ឋបាលរែកែទោយត្មាល ភាព រតឹ្មរតូ្វតាមែាែ់អាជ្ញា ធររដ្ឋ

បាលអាទែញនវូលិេិត្រដ្ឋបាល ដ្ែូជ្ញ រពោះរាជរកឹត្យ អន រកឹត្យ រែកាស ដ្កីា ជ្ញទដ្ើម។ លិេិត្រដ្ឋបាល ជ្ញ

សំែ រត្សាែ មទំង្ឡាយប្ដ្លទែសកៈ បានទរៀែទរៀង្តាក់ប្ត្ង្ជ្ញលាយលកខណ៍អកសរប្លលង្ទៅែ រគលណាមាែ កជ់្ញ

រូែវនតែ រគល ឬនីតិ្ែ រគលកែុង្រកែេ័ណឌ នលូវការ ឬជ្ញកិែចការពាក់ពន័ធនឹង្ការប្លរកា ការររែ់ររង្រកុមអង្គភាព 

រកសួង្ រែទទសជ្ញតិ្ តាមប្ែែែទមួយមានសណាត ែ់ធាែ ែ់ ទពាលមទធោបាយកែុង្ការទធវើទំ ក់ទំនង្គ្នែ រវាង្អង្គ

ភាពរដ្ឋ ឬែ រគល និង្រដ្ឋ។ ការទរៀែែំអត្ថែទននលិេិត្រដ្ឋបាលទំង្ទនោះ រតូ្វទគ្នរពតាមនីតិ្វិធីមួយរតឹ្មរតូ្វ និង្

ទែញទោយអាជ្ញា ធរប្ដ្លមានសមត្ថកិែចទែញលិេិត្ទំង្ទនោះ។ មោ៉ា ង្ទទៀត្ ការទែញលិេតិ្រដ្ឋបាលខាង្ទលើរតូ្វ

ទគ្នរពតាមធមមនិយាមរតិ្យ ត្តពីថ្នែ ក់ទរកាមមកថ្នែ ក់ទលើ មានន័យថ្ន ដ្កីាទែញរសែតាមរែកាសរកសួង្ 

រែកាសរកសួង្រតូ្វរសែតាមអន រកឹត្យរែស់ យករដ្ឋមន្តនត ីឯអន រកឹត្យរតូ្វរសែតាមរពោះរាជរកឹត្យ ប្ដ្លែ ោះរពោះ

ហសត្តទលខារែស់រពោះមហាកសរត្។ ការទែញលិេិត្រដ្ឋបាលទ ោះ រតូ្វទែញឲ្យរសែតាមកិែចរតូ្វែំទពញ តាមទី

កប្នលង្ និង្រសែតាមទពលទវលា។ ការតាក់ប្ត្ង្លេិិត្រដ្ឋបាល រតូ្វទរៀែែំនូវទសែកតីរពាង្អត្ថែទ និង្ឯកសារ

ទនសង្ៗ អមជ្ញមួយទសែកតីប្លលង្ទហត្  របាលការណ៍ទនសង្ៗប្ដ្លរតូ្វទរៀែែំទ ើង្មានលកខណែាស់លាស់ 

រតឹ្មរតូ្វ និង្តាមកបួនខាែ ត្។ 

 ការតាក់ប្ត្ង្លេិិត្រដ្ឋបាល រតូ្វទគ្នរពតាមវិធាន៣យា៉ា ង្ រឺ  វិធានទក់ទង្នងឹ្ការតាកប់្ត្ង្លិេិត្រដ្ឋបា

ល(I)  វិធានទក់ទង្នឹង្សមត្ថកិែច(II) និង្ការែូលជ្ញធរមាន និង្ការអន វត្តទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាល(III)។ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  2 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

I.វិធានទាក្់ទងនឹងការសរៀបចំការតាក្់តែងអែថបទននលិខិែរដ្ឋបាល 

 ការតាក់ប្ត្ង្លេិិត្រដ្ឋបាលមួយរតូ្វទរៀែែំនូវទសែកតីរពាង្អត្ថែទ និង្ ឯកសារទនសង្ៗប្ដ្លអមមក

ជ្ញមួយនវូទសែកតីប្លលង្ទហត្  របាយការណ៍ទនសង្ៗ ប្ដ្លរតូ្វទរៀែែំទ ើង្ឲ្យមានលកខណៈែាស់លាស់ រតឹ្មរតូ្វ

តាមកបួនខាែ ត្អកសរសាន្តសត និង្ទវយោករណ៍ននភាសាប្េមរ។ ជ្ញទូទៅ ទសែកតរីពាង្លេិិត្ែទោឋ នរតិ្យ ត្ត រតូ្វ

បានរកសួង្ ប្ដ្លជ្ញអែកទទួលេ សរតូ្វទរៀែែរំែរល់ភារកែិចឲ្យ យកោឋ នជំ ញទរៀែែំទសែកតីរពាង្អត្ថែទ 

ទោយសហការជ្ញមួយ យកោឋ ននីតិ្កមម រែស់រកសួង្ (រកសួង្េលោះមាន រកសួង្េលោះអត់្ ែ៉ា ប្នតការិយាល័យនតិី្

កមម រកសួង្ណា ក៏មានប្ដ្រ)។  

 ១.ការស្បើ្បាេវ់ាក្យេ័ព្ទ អក្សរកាែ់ វណ្ណ យុែត 

 ការទរែើរបាស់ពាកយទពជន៍កែុង្ការតាក់ប្ត្ង្អត្ថែទ រឺរតូ្វទរែើពាកយទពជនណ៍ាប្ដ្លមានទៅកែុង្ភាសា

ប្េមរប្ត្ែ៉ា ទណាណ ោះ ទហើយមិនរតូ្វសរទសរពាកយបាល ី សំន្តសកឹត្ និង្ហាមោែ់ខាត្ការទរែើពាកយជ្ញភាសាែរទទស

ប្ដ្លមានរសាែ់ទៅកែុង្ភាសាប្េមរ។ ម៉ាោង្ទទៀត្ រតូ្វទែៀសវាង្ការទរែើរបាស់ពាកយលមបី្ដ្លមិនមានទៅកែុង្

វែ ន រកម ឬទៅកែុង្ទមាល ែ់ទរែើ ែ៉ា ប្នតទែើពាកយកមចែីទែចកទទស ឬពាកយែាែ់ រតូ្វទរែើកែុង្ន័យមួយែាស់លាស់ 

និង្ន័យពិត្របាដ្ករែស់វា(សតង្់ោ កូតា...ជ្ញទដ្ើម)។ មួយវិញទទៀត្ រាល់ការទរែើអកសរកាត់្រតូ្វបានហាមឃាត់្

មិនឲ្យទរែើទ ើយ ទលើកប្លង្ប្ត្អកសរកាត់្ទ ោះរតូ្វបានទរទរែើរបាស់ជ្ញរែចំ ទហើយបានពនយល់ទៅកែុង្អត្ថែទ

ទដ្ើម ឬទរែើកែុង្អត្ថែទទលើកម នៗរែួទហើយ។ ទយើង្ក៏ែំណំានង្ប្ដ្រ ែំទពាោះរពោះរាជរកឹត្យ អន រកឹត្យ អកសកាត់្ 

ពាកយកែុង្វង្់រកែក កំណត់្សមាគ ល់ទរកាមែ ា ត់្ រតូ្វបានហាមឃាត់្។ 

 ែំន ែរួរឲ្យចែ់អាមមរណ៍នង្ប្ដ្រទ ោះ រកឺារពិនិត្យឲ្យបានែាស់លាស់ កែុង្ការទរែើវ់ណណ យ ត្ត ប្ដ្លរតូ្វ

ទរែើរបាស់កែុង្អត្ថែទ។ វណណយ ត្តជ្ញទររឿង្រែោែ់សរមាែ់ទរែើនសជំ្ញមួយអកសរ ទហើយវាមានសារសំខានខ់ាង្

ប្នែកែាែ។់ ទែើទរែើរបាសេ់ ស ឬឆ្គង្រជឺ្ញមួយទហត្ ប្ដ្លតាក់ប្ត្ង្ ឲំ្យមាន ការអន វត្តេ ស និង្ទំ ស់ទកើត្

ទ ើ។ វណណ យ ត្តកែុង្ភាសាប្េមរមាន ១៨យា៉ា ង្ និង្មានវណណយ ត្តិអ រឺ  ែមួយែំនួននង្ រួមមាន ១. វិសជ៏ន ីឬវិសរ៏ៈ ឬ

រោះម េ (H) ២.មូសិកទនត ឬទធែញកណតុ រ ( ”) ៣.រតី្សពា (   ‘ ) ៤.ទណឌ ឃាត្ ឬែដ្ិទសដ្(  _ ) ៥.របាទ ឬទរនៈ   

(  ’ ) ៦.រសសសញ្ញា  ឬែនតក ់(  ; ) ៧. សំទយារសញ្ញា  (   ½ ) ៨. ទលេទទ ឬអាទមណឌ ិត្សញ្ញា  ( ៗ ) ៩.ទលេ

អសាត  (  ¾ ) កាកបាទ ឬទជើង្ប្កែក (+) ១០.ក កកដុ្ទនរត្ ឬប្ភែកមាន់ (Ñ) ១១.រែោះ (។) ១២.រែោះែែ់ ឬរែោះ

ែរិទយាសាន(៕) ១៣.រជជសុញ្ញា  (-) ១៤.មែចណឌ សញ្ញា  ឬពង្រតី្ (á) ១៥. ទែយោល (។ទែ។) ឬ(។ល។) 

១៦.ទគ្នលមូរត្ (៚) ១៧.រា ត់្ ឬគ្នែ់( { ) ១៨.យ រលពិនា(ុ ³ ) និង្វណណ យ ត្តអឺរ  ែ មាន . , ; : ? = < > ( ) “ 

” រតូ្វបានសរមួលទៅជ្ញប្េមរអស់ទហើយ។ 

 ២.ការសរៀបចំអែថបទ 

 ជ្ញនែិចកាល អត្ថែទរតូ្វប្ត្មានែំណង្ទជើង្មួយ ប្ដ្លែញ្ញជ ក់យា៉ា ង្ែាសព់ីកមមវត្ថនុនអត្ថែទ ទរកាម

ទរមង្់ប្ែែែទែាស់លាស់ ទែើអាែទធវើបាន (ឧទហរណ៍ៈ រពោះរាជរកឹត្យសតពីីការែទង្កើត្ទេត្តប្កែ...)។ កមមវត្ថ ុ



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  3 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

រជឺ្ញទសែកតីសទង្ខែប្ដ្លែង្ហា ញពីទគ្នលែំណង្ ឬវត្ថែំុណង្។ អត្ថែទប្វង្ ឬមានទចទទ ើង្នូវែញ្ញា ទរែើន ជ្ញ

ទគ្នលការណ៍រតូ្វប្ែែប្ែកជ្ញជំពូក ប្នែក កថ្នេណឌ  និង្មារតា។ ែ៉ា ប្នតទែើអត្ថែទទ ោះេលី ឬទក់ទង្នឹង្រែធាន

ែទប្ត្មួយ ជ្ញទូទៅរតូ្វប្ែកជ្ញមារតាែ៉ា ទណាណ ោះ។ មារតានមួីយៗរតូ្វោក់ទលេទរៀង្ជ្ញលំោែ់ ទហើយវិធានមួយ

រតូ្វប្ែង្កែុង្មារតាមួយ។ មួយវិញទទៀត្វាកយេណឌ មួយ យា៉ា ង្ទហាែណាស់រតូ្វមានមួយឃាល ប្ដ្លមានន័យររែ់

រគ្នន់ប្ដ្រ ទហើយរាល់វាកយ-េណឌ លមីរតូ្វែ ោះទនតើមែ ា ត់្លមី។ 

 ៣.ឯក្សារអមសេចក្តី្រងលិខិែ   

 ឯកសារអមទសែកតីរពាង្លេិិត្ សំទៅទៅទលើរបាយការណ៍ែង្ហា ញទរឿង្ ប្ដ្លោក់ភាជ ែ់ជ្ញមួយទសែកតី

រពាង្លេិិត្ទ ោះ។ ែំទពាោះរពោះរាជរកឹត្យ ក៏ដ្ូែជ្ញអន រកឹត្យ របាយការណែ៍ង្ហា ញទរឿង្រតូ្វទគ្នរពវធិានដ្ូែជ្ញ៖ 

 -របាយការណ៍ែង្ហា ញទរឿង្ៈ សំទៅែំភលឺហត្ថទលខាទលើមូលទហត្ ននអត្ថែទប្ដ្លទសែើ និង្កមមវត្ថនុន

ែញ្ាត្តិប្ដ្លទរៀែែំទ ើង្។ មួយ វិញទទៀត្ ជ្ញរបាយការណ៍ពនយល់ពីមូលទហត្ ប្ដ្ល ឲំ្យមានការប្កប្រែទៅទលើ

ែទែញ្ញជ ជ្ញធរមាន និង្រទែៀែទរៀែរយននែទែបញ្ាតិ្ត និង្ជ្ញរបាយការណរ៍តូ្វែំភល ឺ និង្ែញ្ញជ ក់ែប្ន ថមទលើេលឹម

សារននមារតាសំខាន់ៗ ។  

 ការតាក់ប្ត្ង្របាយការណ៍រតូ្វទធវើយា៉ា ង្ណា រួរតាក់ប្ត្ង្ឲ្យបានេល ី ង្ហយយល់ ទហើយែាស់លាស់នូវ

េលឹមសារននការែទង្កើត្ ការប្កប្រែ និង្ការល ែទចលជ្ញទដ្ើម។  

 ែំទពាោះវិធានការតាក់ប្ត្ង្របាយការណ៍ែង្ហា ញទរឿង្ រតូ្វែង្ហា ញពីមូលទហត្ ននការទរជើសទរើសទសែើទ ើង្

ទោយអាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែច ទហើយពិទសសរតូ្វទរៀែរាែ់នតិី្វិធីអន វត្ត កែុង្ប្នែកទនោះ និង្ែញ្ញជ ក់ពកីារពិទរគ្នោះ

ទយាែល់ោែ់ខាត្រតូ្វទគ្នរព។ កំណត់្ែង្ហា ញទរឿង្ជីវរែវត្ថិេលោះៗ រតូ្វភាជ ែ់មកជ្ញមួយរបាយការណ៍ប្ដ្លមានជ្ញ

អាទិ៍ សំែ រត្អរតាន កូលោឋ ន សញ្ញា ែ័រត្ទនសង្ៗ អាជីព និង្ម េរែរែែចុែបនែ។ ឯការតាក់ប្ត្ង្ទៅកែុង្អង្គការ 

ឬអង្គភាពជ្ញរកុម ទសែកតីរពាង្រតូ្វអមជ្ញមួយែញ្ជសីមាជិកទពញទលញរែស់អង្គការក៏ដ្ែូជ្ញ អត្ថែទជ្ញមូល

ោឋ នទនសង្ៗប្ដ្លប្ែង្ពីអង្គការទនោះ(លកខនិ តកៈរែស់អង្គភាព)។ 

 -របាយការណថ៍្នវ យជូនរពោះមហាកសរត្ សំទៅទៅទលើរបាយការណ៍ទូលថ្នវ យរពោះមហាកសរត្ ប្ដ្ល

អមមកជ្ញមួយរពោះរាជរកឹត្យ ទដ្ើមបីស ឡំាយរពោះហសតទលខា។ 

 -របាយការណ៍ទន ាើជូន យករដ្ឋមន្តនតីសំទៅទៅទលើរបាយការណ៍ទនាើជូន យករដ្ឋមន្តនតីទដ្ើមបីទសែើស ំពិនិត្យ 

សទរមែ និង្ែ ោះហត្ថទលខាទលើអន រកឹត្យ និង្កែិចការទនសង្ៗទទៀត្។ 

 ៤.ឯក្សារសោង ឬមូលបទ 

 មូលែទ ទររតូ្វែ ោះប្ត្អត្ថែទែាែ់ ឬលិេិត្ែទោឋ នរតិ្យ ត្តទំង្ឡាយណាប្ដ្លមានទំ ក់ទំនង្ជ្ញ

មួយទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាលបានទធវើទ ើង្។មោ៉ា ង្ទទៀត្ លិេិត្រដ្ឋបាលទ ោះ រតូ្វរសែ និង្មិនរតូ្វនាយុនឹង្អត្ថែទ

ែាែ់ ឬលិេិត្ែទោឋ នប្ដ្លជ្ញមូលែទទ ោះទទ រពមទំង្មានេលឹមសារទក់ទង្គ្នែ នង្។ ជ្ញទូទៅ ការទធវើរពោះរាជ

រកឹត្យ រតូ្វទយាង្រដ្ឋធមមន ញ្ា ែាែ ់និង្រពោះរាជរកឹត្យម នៗទនសង្ទទៀត្ ប្ដ្លមានេលឹមសារពាកព់័នធគ្នែ  ទៅនឹង្េលឹម



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  4 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

សារននរពោះរាជរកឹត្យកំព ង្ទធវើ ប្ដ្លមាននិយ័ត្កមមទៅនឹង្រដ្ឋធមមន ញ្ាសពវនលៃ។ តាមទគ្នលការណ៍ រពោះរាជរកឹត្យ 

មិនអាែែ ោះទិដ្ឋការនូវរែកាសរកសួង្ ឬរែកាសអនតររកសួង្...ទ ើយ ទវៀង្ប្លង្ប្ត្ខាង្ប្នែកននអត្ថែទប្ដ្លទធវើ

រែតិ្ភូកមមហត្ថទលខាែ៉ា ទណាណ ោះ ប្ដ្លទៅកែុង្ទ ោះរែកាសជ្ញមូលោឋ នចំបាែ់ននរពោះរាជរកឹត្យសតីពីរែតិ្ភូកមម។ 

 ែំទពាោះលំោែ់ននអត្ថែទប្ដ្លរតូ្វែ ោះទិដ្ឋការ ទររតូ្វោក់អត្ថែទប្ដ្លសំខានជ់្ញង្ទរ ទៅខាង្ទលើទរ

ែង្ែស់ រឺអត្ថែទប្ដ្លទក់ទិននឹង្ែញ្ញា សមត្ថកែិច ទរមង្់ ឬអត្ថែទមូលោឋ នខាង្ប្នែកទនោះ។ អត្ថែទប្ដ្លទលើក

ទ ើង្ទៅកែុង្ទដិ្ឋការ រតូ្វោកវ់ាទៅតាមែំណាត់្ថ្នែ ក់ឋា ន រកមជ្ញមួយនឹង្លំោែ់ននការកាលែបវត្តិ។ មោ៉ា ង្

ទទៀត្ទិដ្ឋការរតូ្វែ ោះទលេ និង្កាលែរិទែឆទែាស់លាស់។ 

 ទដិ្ឋការមានកមមវត្ថដូុ្ែជ្ញ៖ 

  -ែញ្ញជ ក់ពីសមត្ថកិែចរែស់អាជ្ញា ធររដ្ឋបាល ទោយភាជ ែ់ទៅនឹង្លិេិត្ែទោឋ នរតិ្យ ត្តិប្ដ្លរតូ្វ

អន វត្ត(ែាែ់ ឬរពោះរាជរកឹត្យជ្ញទដ្ើម)។ 

  -ករណីេលោះ រតូ្វទយាង្ទៅនឹង្ែទែបញ្ាត្តិ ប្ដ្លប្ែង្ពីអនតរារមន៍ននរកុមរែឹកាអែកែាែ ់ ឬអង្គ

ការពីទរគ្នោះទយាែល់ណាមួយកែុង្ទពលទរៀែែំចត់្ប្ែង្។ 

  -កែុង្ករណីមួយែំនួនេលោះទទៀត្ ជ្ញការែង្ែុលែញ្ញជ ក់ពីែទែបញ្ាត្តិែាែ់ និង្ែទែញ្ញជ ប្ដ្លរតូ្វ 

អន វត្ត។ 

 *កត្ស់មាគ ល់ៈ  វិធានននការតាក់ប្ត្ង្អត្ថែទខាង្ទលើ រឺសរមាែ់ប្ត្លិេិត្រដ្ឋបាលឯកទតាភារទំីង្ឡាយ 

មានលកខណៈជ្ញទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាលែ៉ា ទណាណ ោះ។ 

 ទៅកែុង្លិេិត្រដ្ឋបាលមយួ ប្ត្ង្មានែណំ ែទនសង្ៗដូ្ែជ្ញ៖ 

 ១.កមមវត្ថៈុ ជ្ញទសែកតីសទង្ខែននដ្ំទណើរទរឿង្ប្ដ្លរតូ្វោក់ទៅខាង្ទលើ ទដ្ើមបីឲ្យអែកអានអាែ

យល់ដ្ឹង្បានភាល មនូវវត្ថែំុណង្រែស់លិេិត្ ប្ដ្លកមមវត្ថទុនោះ មិនអាែែ ោះទលើសមួយែ ា ត់្ទ ោះទទ។ 

 ២.ទយាង្ៈ ទរទរែើទៅទពលណាប្ដ្លមានទហត្ នលទក់ទង្ពមី នមក ទដ្ើមបីត្ភាជ ែ់ដ្ំទណើរទរឿង្។ 

 ៣.តាមរយៈ ទរែើកែុង្ករណណីា ប្ដ្លលិេិត្រតូ្វឆ្លង្កាត់្ទៅថ្នែ ក់ទលើរែស់សាមីជនទដ្ើមបីស ំជ្ញ

សំណារទយាែល់ទលើសំណូមពររែស់មាច ស់លិេិត្។ 

 ៤.លិេិត្ភាជ ែៈ់ ទរែើកែុង្ទពលប្ដ្លទរឿង្ទនោះរតូ្វមានទំ ក់ទនំង្ជ្ញមួយលិេិត្ភាជ ែ់ទ ោះ ទដ្ើមបី

ែញ្ញជ កែ់ប្ន ថមជ្ញភសតតុាង្។ 

 ៥.អត្ថែទៈ ជ្ញអត្ថន័យពិសាត រននលិេិត្ប្ដ្លអាជ្ញា ធររដ្ឋបាលែង្់ែទង្កើត្ទ ើង្។ 

 ៦.ែលំង្ជនូៈ ទរែើកែុង្ករណីប្ដ្លទរឿង្ទនោះរតូ្វមានការពាកព់័នធជ្ញមួយត្មយជន។ដ្ូទែែោះអារស័យ

ទៅទលើេលឹមសារននលិេិត្ ប្ដ្លទក់ទង្ដ្ល់រកសួង្ ឬអង្គភាពទនសង្ៗទទៀត្រតូ្វមានការែំលង្ជូននង្ 

ទហើយរតូ្វមានសំទៅសរមាែ់ទ កកែុង្កាលែបវត្តិ និង្កែុង្សំណ ំឯកសារ។ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  5 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

 *ែំន ែសមាគ ល់សំខាន់ប្ដ្លទ ោះ រកឺារទរែើទពជន៍រតូ្វរែកានយ់កនូវពាកយសមរមយ ែាស់លាស់ និង្ 

សាមញ្ា។ ពាកយទពជន៍ប្ែង្ប្ែកជែីលំោែ់ថ្នែ ក់សរមាែ់ទលើេលឹមសារឯកសាររដ្ឋបាលរួមមាន៖ 

 -សរទសរទៅកានថ់្នែ ក់ទលើៈ រួរទរែើពាកយប្លលលែូរ ឱនលំទទន ែង្ហា ញនវូការទគ្នរព ដ្ែូជ្ញ ទគ្នរពជូន។ 

 -សរមាែ់សរទសរទៅកានថ់្នែ ករ់ែហាក់រែប្ហលៈ ររួទរែើពាកយស ភាពរាែសារ នងិ្រួរសម ែង្ហា ញនវូ

ភាត្រភាព ដ្ូែជ្ញ ជរមាែជនូ។ 

 -សរទសរទៅកានថ់្នែ ក់ទរកាមៈ ររួទរែើពាកយសាមញ្ា នងិ្សែិត្សាែ លែង្ហា ញនវូការរាែ់អាន ដ្ូែជ្ញ 

ជរមាែមក។  

II.វិធានទាក្់ទិននិងការសចញសេចក្តេីំសរចរដ្ឋបាល 

 កែុង្ែំន ែទនោះ  ទយើង្នឹង្សកិាអំពី អាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែច កែុង្ការទែញលេិិត្រដ្ឋបាល នីតិ្វធិីប្ដ្លរតូ្វ

ទគ្នរព រពមទំង្វិធានទរមង្សំ់ខាន់ៗ ប្ដ្លរតូ្វអន វត្តសរមាែ់ការទែញទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាល។ 

 ១.វិធានេមែថក្ិចច 

 ការកំណត់្ពីអាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែចកែុង្ការទែញលិេិត្រដ្ឋបាល រតូ្វពឹង្ប្នែកទៅទលើរដ្ឋធមមន ញ្ា ែាែ់

និង្ែទែញ្ញជ  ឬ យ ត្តិសាន្តសតរដ្ឋបាល និង្រួមទំង្ទសែកតីសំទរែរដ្ឋបាល។ 

ក.លកខណៈពទិសសននវធិានសមត្ថកែិជ 

វា រឺជ្ញទគ្នលការណន៍នការប្ែង្ប្ែកសមត្ថកិែច រវាង្អាជ្ញា ធរសាធារណៈ ប្ដ្លជ្ញមូលររឹោះននលទធិ

រែជ្ញធិែទត្យយ ទរពាោះទៅកែុង្សង្គមរែជ្ញធិែទត្យយ ការទែញទសែកតីសទរមែទោយអាជ្ញា ធរមួយទនសង្ព ី

អាជ្ញា ធរប្ដ្លទកើត្ទែញពកីារប្ត្ង្តំាង្ទោយផ្ទា ល់ ឬមិនផ្ទា ល់ពីរែជ្ញពលរដ្ឋរជឹ្ញការរំទលាភែំពានយា៉ា ង្ធៃន់ធៃរ

ដ្ល់លទធិរែជ្ញធិែទត្យយ ។មោ៉ា ង្ទទៀត្ ការរំទលាភទៅទលើវធិានសមត្ថកិែច  រជឺ្ញសកមមភាពេ សែាែ់ធៃនធ់ៃរ។ 

មានន័យថ្ន  ទៅទពលមានជទមាល ោះពកីាររំទលាភទៅទលើវិធានននសមត្ថកិែច   វាអាែទលើកទ ើង្ររែ់ទពលទវលា 

ទោយភារីននជទមាល ោះ។  

ការេ សធៃន់ធៃរទនោះ ទធវើឲ្យទសែកតីសទរមែប្ដ្លទែញទោយអាជ្ញា ធរមិនមានសមត្ថកិែច មិនអាែរតូ្វបាន

ទធវើនីត្ោន កូលកមម ទោយទសែកតីសទរមែរែស់អាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែចទរកាយមកទទៀត្។ ែ៉ា ប្នតទៅទពលេលោះ 

 វិធានសមត្ថកិែចមិនបានយកមកអន វត្តទទ រែសិនទែើវាសថិត្ទៅកែុង្សាថ នភាពអាសនែ ឬរែបែ់ ឬករណីមាន

រទឹសតីរាជការតាមការជ្ញក់ប្សតង្ទកើត្ទ ើង្។ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  6 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

កែុង្សាថ នភាពអាសនែ ឬរែបែ់នតល់ឱកាសឲ្យអាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែចទែញទសែកតីសទរមែប្ដ្លអាែ 

ទធវើនីត្ោន កូលកមម ទៅទលើទសែកតីសទរមែទែញទោយអាជ្ញា ធរមិនមានសមត្ថកិែចទនោះ។ រើឯ រទឹសតីរាជការតាមការ

ជ្ញក់ប្សតង្វិញ ទសែកតីសំទរមែ ឬលិេិត្ប្ដ្លទែញទោយអាជ្ញា ធរ ឬ រាជការតាមការជ្ញកប់្សតង្ទំង្ទនោះ  អាែ

ទទូលបាននូវភាពរតឹ្មរតូ្វតាមែាែ់  រែសិនទែើទរពិនិត្យទៅទឃើញថ្នពិត្ជ្ញមានការចំបាែរ់បាកដ្ប្មន។ 

តាមធមមតា ទរប្ែង្ប្ែកសមត្ថកែិចជ្ញ ៣រែទភទរ៖ឺ  

 សមត្ថកែិចតាមកែិចការ :  ជ្ញការទទូលសាគ ល់នវូសិទិធអំណាែ   កែុង្ការទែញទសែកតសំីទរែែំទពាោះ

អាជ្ញា ធរណាមួយប្ដ្លែាែ់កណំត់្ឲ្យ។  ទសែកតីសំទរែមួយនិង្េ សែាែ់  រែសិនទែើរតូ្វបានទធើវ

ទ ើង្ទោយអាជ្ញា ធរ ប្ដ្លមិនមានសិទិធអំណាែកែុង្ការទធើវកិែចការទនោះ។  ឧទហរណ៍ៈ   យករដ្ឋ

មន្តនតី  មិនមានសមត្ថកិែចទធើវកែិចការទំង្ឡាយប្ដ្លរដ្ឋធមន ញ្ា  ឬ ែាែ់កំណត់្ថ្នជ្ញ  សមត្ថកិែច

រែស់សភា  ឬ  ត្ លាការ  ។ 

 សមត្ថកែិចតាមទកីប្នលង្  :  ជ្ញការទទួលសាគ ល់នវូសិទិធអំណាែកែុង្ការទែញទសែកតសីទរមែប្ដ្ល

ែាែ់កំណត់្ឲ្យ ។ លិេិត្មួយនិង្េ សែាែ់ រែសិនទែើលិេិត្ទ ោះទធើវទ ើង្សំរាែ់អន វត្តនទ៍ៅទី

កប្នលង្មួយទនសង្ពីមណឌ លននប្ដ្នសមត្ថកិែចរែស់េលួន។ បានន័យថ្នទសែកតីសំទរែអាែទធើវបាន និង្

អន វត្តន៍ប្ត្ទលើប្ដ្នសមត្ថកិែច ប្ដ្លែាែក់ំណត់្ែ ទណាណ ោះ។  

 សមត្ថកែិចតាមទពលទវលា  :   ជ្ញការទទួលសាគ ល់នវូសិទាិអំណាែកែុង្ការទែញទសែកតីសំទរែកែុង្

េណ:ទពលប្ដ្លេលួនកាន់ម េតំ្ប្ណង្ ប្ដ្លែាែ់កំណត់្ទអាយ ។ លិេិត្មួយនងឹ្េ សែាែ់ រែសិន

ទែើលិេិត្ទ ោះ ទធវើទ ើង្ទោយអជ្ញា ធរមួយប្ដ្លមិនទន់មានអំ ែ ឬ ប្លង្មានអំណាែកែុង្ការ

ទែញលិេិត្ ។ 

េ.ទគ្នលការណ៍ននវធិានសមត្ថកែិច 

 វិធានសមត្ថកិែចមានទគ្នលការណ៍សខាន់ៗ ែី រ ឺ កាត្ពវកែិចែំទពញកែិចការជ្ញសមត្ថកិែច  វិធានរសែ

និយមននសមត្ថកិែច និង្ លទធភាពទធវើរែតិ្ភូកមម ននសមត្ថកិែច ។ 

-កាត្ពវកែិចែទំពញកែិចការជ្ញសមត្ថកែិច : ទៅទពលែាែ់នតល់សមត្ថកិែចទៅទអាយអាជ្ញា ធររដ្ឋបាលមួយ 

អាជ្ញា ធររដ្ឋបាលទ ោះ រតូ្វមានកាត្ពវកែិចែំទពញវា។ ការមនិែំទពញកាត្ពវកិែចទៅតាមសមត្ថកិែច ជ្ញការេ ស 

ែាែ់។ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  7 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

- វធិានរសែនយិមននសមត្ថកែិច : អាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែចទែញលិេិត្ រឺអាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែចប្ក

សរមួល ឬ ល ែទចលលិេិត្រដ្ឋបាលទ ោះ  ទទោះែជី្ញមានវធិានរតិ្យ ត្តអវីនិយាយឲ្យបានែាស់លាស់អំព ីែញ្ញា

ទនោះក៏ទោយ ។ ទគ្នលការណ៍ទនោះ ទៅថ្ន វធិានរសែនិយមននសមត្ថកិែច ។ 

-លទធភាពទធវើរែត្ភិកូមមសមត្ថកែិច: តាមការអន វត្តជ្ញក់ប្សតង្   ែ រគលប្ដ្លមាសមត្ថកិែចមិនអាែទែញ

ទសែកតសីទរមែទោយេលួនឯង្បានទៅររែ់ទពលទវលាទ ោះទទ ។ ដ្ូទែែោះ វាជ្ញការចំបាែ់ ប្ដ្លមានការកំនត់្ពី

លទធភាពទធវើ រែតិ្ភូកមមសមត្ថកិែចទំង្ទនោះទៅទអាយអែកដ្៏នទទទៀត្។ ែ៉ា ប្នត លទធភាពទធវើរែតិ្ភូកមមននសមត្ថកិែច

រតូ្វទគ្នរពទគ្នលការណ៍ចំបាែ់មួយែំនួន ដ្ែូត្ទៅ : 

 រែតិ្ភូកមមននសមត្ថកិែចមានលកខណ:រតឹ្មរតូ្វតាមែាែ់ ល ោះរតាណាប្ត្វាមានការអន ញ្ញា ត្ពីអត្ថែទ

ែាែ់ណាមួយ ដ្ែូជ្ញរដ្ឋធមមន ញ្ា ែាែ់ ែទែញ្ញជ  និង្ទសែកតសីទរមែរដ្ឋបាលជ្ញទដ្ើម ។ តាមមារតា ៤៤ នន

ែាែ់សតីពកីារររែ់ររង្រដ្ឋបាល ឃ  ំសង្ហក ត់្ ប្ែង្ថ្ន : “ អាជ្ញា ធររដ្ឋអាែទធវើរែតិ្ភូកមមអំណាែដ្ល់ ឃ  ំសង្ហក ត់្ 

ទោយភាជ ែ់ជ្ញមួយនូវការែទង្កើត្សមត្ថភាព និង្ នគត់្នគង្់មទធោបាយ សមាា រ:  លវកិា សំរាែ់អន វត្ត ។ រែតិ្ភូកមម

ខាង្ទលើទនោះ រតូ្វនតល់ែំទពាោះប្ត្សមូហភាពរែស់រកុមរែឹកាឃ ំ សង្ហក ត់្ ប្ត្ែ៉ា ទណាណ ោះ”  ។ 

 រែតិ្ភូកមមននសមត្ថកិែច អាែទធវើបានប្ត្មួយែំប្ណកសមត្ថកែិចទ ោះែ៉ា ទណាណ ោះ រឺមិនអាែទធវើបានទំង្អស់

ទ ោះទទ។ ប្នែកននសមត្ថកិែចប្ដ្លអាែទធវើរែតិ្ភូកមមទនោះបានភារទរែើនជ្ញសមត្ថកិែចប្ដ្លមិនសូវសំខាន់។  

 ទសែកតីសំទរែទធវើរែតិ្ភូកមមននសមត្ថកិែច រតូ្វែង្ែុលទអាយែាស់ពីអែកទទួលសមត្ថកិែចេលឹមសារ និង្ប្ដ្ន

កំណត់្ននរែតិ្ភូកមម ។ 

 ទសែកតីសទរមែទធវើរែតិ្ភូកមមននសមត្ថកិែចទនោះ មិនអាែមានលកខណ:ត្ ណា ីភាពទទ ប្ត្រតូ្វមានលកខណ: 

សប្មតង្ទែញយា៉ា ង្ែាស់មកទរៅ ។ 

 តាមទគ្នលការណ៍ទូទៅ ទរប្ត្ង្ប្ត្ប្ែង្ប្ែករែតិ្ភូកមមសមត្ថកិែចជ្ញពរីរែទភទ ររឺែតិ្ភូកមមអំណាែ 

និង្ រែតិ្ភូកមមហត្ថទលខា ។ 

 រែត្ភិកូមមអណំាែ :   ជ្ញការរំប្លកសមត្ថកិែច មួយប្នែកទៅទអាយអាជ្ញា ធររដ្ឋបាល

ទំង្ឡាយទៅកែុង្ឋា ន រកមរែស់េលួន។ រែតិ្ភូកមមអំណាែទនោះទធវើទៅបាន ល ោះរតាប្ត្មានែទោឋ នរតិ្យ ត្តិប្ែង្

យា៉ា ង្ជ្ញក់ែាស់។ រែតិ្ភូកមមទនោះ ព ំអាែទធវើតាមការនឹកទឃើញទ ោះទទ ទហើយក៏ព ំអាែទធវើរែតិ្ភូកមមទំង្រសុង្

បានប្ដ្រ ។ នីតិ្វិធីននការទធវើរែតិ្ភូកមមអំណាែទនោះ រឺរតូ្វនសពវនាយទអាយបានដ្ឹង្លឺ និង្ទដ្ើមបីទអាយថ្នែ ក់

ទរកាមអន វត្តយ ទធសាន្តសត។ យ ទធសាន្តសតទនោះទមទរទអាយមានការសរទសរ ជ្ញលាយលកខណ៍អកសរឲ្យបាន

ែាស់លាស់ ពីរែតិ្ភូកមមអំណាែទនោះ។ ទគ្នលទៅននការទធវើរែតិ្ភូកមមអំណាែ រកឺារទនារសមត្ថកិែច ឬដ្ក

អំណាែេលោះពីអែកទធវើរែតិ្ភូកមមអំណាែ (រែតិ្ភូ យក) ទៅឲ្យអែកទទួលរែតិ្ភូកមមអំណាែ(រែតិ្ភូ)។ អែក

ទទួលរែតិ្ភូមកមមអំណាែទនោះ ទធវើទសែកតីសទរមែទៅតាមម េង្ហរកែុង្ឋា ន រកមរដ្ឋបាលរែស់េលួន រឺមិនប្មន

ទៅតាមម េង្ហរកែុង្ឋា ន រកមរែស់អែកទធវើរែតិ្ភូកមមអំណាែទ ើយ។ មានន័យថ្ន ទសែកតសីទរមែរែស់រែតិ្ភូ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  8 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

រឺមានអន ភាពទសមើថ្នែ ក់រែស់អាជ្ញា ធរេលួនែ៉ា ទណាណ ោះ។ នល វបិាកននការទធវើរែតិ្ភូកមមអំណាែ រឺវាមានការរំប្លក

អំណាែណាមួយពិត្របាកដ្ ទហើយអែករំប្លក កាល យជ្ញអសមត្ថកិែចទលើកិែចការប្ដ្លបានរំប្លកទ ោះ ទពាលរឺជ្ញ

សិទធិរែស់រែតិ្ភូ ។  

 រែត្ភិកូមមហត្ថទលខា :  ជ្ញវិធសីាន្តសតមួយ ប្ដ្លតាមរយ:ទនោះអាជ្ញា ធររដ្ឋបាលនីមួយៗ អាែ

រែរល់ទៅទអាយសហការើណាមាែ ករ់ែស់េលួន ទៅការែ ោះហត្ថទលខាជួសនូវទសែកីតសទរមែេលោះៗ។ រែតិ្ភូកមម

ហត្ថទលខាទនោះ ជ្ញភាពង្ហយរសួលមួយប្នែកតាមការង្ហរររែ់ររង្រដ្ឋបាល ទោយព ំចំបាែ់រែតិ្ភូកមមែនតទទៀត្

ទទ។ ការទធវើរែតិ្ភូកមមហត្ថទលខា រមឺានប្ត្ទលើការែ ោះហត្ថលាខាែ៉ា ទណាណ ោះ ទោយគ្នម នែ៉ាោះពាល់ដ្ល់ការប្ែង្ប្ែក

អំណាែទទ ។ ែ រគលប្ដ្លទទួលរែតិ្ភូកមមគ្នម នលទធភាពទធវើរែតិ្កមមែនតទទ ។ 

 ២. វិធាននននីតិវិធី 

 សំទៅទលើទរមង្់ប្ែែែទប្ដ្លអាជ្ញា ធរដ្ឋបាលរតូ្វទគ្នរព។ ទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាលជ្ញទរែើនអាែទែញ

បានទៅតាមនីតិ្វិធ ី ប្ដ្លបានកំនត់្យា៉ា ង្ែាស់លាស់ទោយអត្ថែទែាែ់ ឬ ែទែញ្ញជ ។ កមមវត្ថនុនវិធាននីតិ្វិធី

ទនោះ រឺទដ្ើមបីែញ្ញជ ក់ទអាយបានែាស់ នវូរ ណភាព និង្ ភាពែំទិសទៅននសែកតីសទរមែ ។ 

 អត្ថនយ័សំខាន់ៗ ននវធិាននតី្ិវធិ ី

នីតិ្វិធីប្ដ្លកំនត់្ទោយអត្ថែទែាែ់ ឬ ែទែញ្ញជ  មានទរែើនយា៉ា ង្  ប្ដ្លកែុង្ទ ោះសំខាន់ៗ  ទយើង្

ទឃើញមាននីតិ្វិធីពិទរគ្នោះទយាែល់ជ្ញមួយអាជ្ញា ធររដ្ឋបាល ឬ សាថ ែ័នណាមួយម នទែញទសែកតីសទរមែ នីតិ្វិធី

ែដ្ិវាទកមម និង្ វិធានរសែនយិមនននីតិ្វិធី ។ 

 នតី្ិវធិពីទិរគ្នោះទយាែល់: ការពទិរគ្នោះទយាែល់ រតូ្វបានទរយកមកអន វត្តទៅររែ់លំោែ់ថ្នែ ក់

ននរដ្ឋបាលសាធារណ:។ការពិទរគ្នោះទយាែល់ទនោះរតូ្វទគ្នរពនូវទគ្នលការណរ៍ួមមួយែំនួនដ្ូែជ្ញអាជ្ញា ធររដ្ឋបាល

ការពិទរគ្នោះទយាែល់  រតូ្វែទង្កើត្ទអាយបានរតឹ្មរតូ្វតាមែាែ់ និង្ហាមឃាត់្ែ រគលប្ដ្លមានរែទយាជន៍ផ្ទា ល់

េលួន ែូលរួមកែុង្អាជ្ញា ធរ ឬសាថ ែ័ន ប្ដ្លរតូ្វទរពិទរគ្នោះទយាែល់ ។ល។ 

 ការពទិរគ្នោះទយាែល់ អាែរែរពតឹ្តទៅតាមលកខណ: ែ ីយា៉ា ង្ រ ឺ: 

o ទៅទពលណាវាជ្ញការពីទរគ្នោះទយាែល់ប្ដ្លអាែទរជើសទរើសបាន រឺទសរើភាពកែុង្ការទធវើទសកតីសទរមែ

រែស់អាជ្ញា ធរមានលកខណ:ទពញទលញ។អាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែចអាែមិនយកែិត្តទ កោក់ទៅទលើទយាែល់ប្ដ្ល

ទែញទោយសាថ ែ័នពិទរគ្នោះទយាែល់ ទហើយអាែទែញទសែកតីសទរមែមួយប្ដ្លនាយុនឹង្ ទយាែល់ទ ោះក៏បាន ។ 

o ទៅទពលណាប្ដ្លអត្ថែទែាែ់កំនត់្ថ្នវាជ្ញការពិទរគ្នោះទយាែល់ប្ដ្លខានមិនបាន រឺអាជ្ញា ធររដ្ឋបាល

រតូ្វទទួលយកទយាែល់ទនោះមកពិចរណា ែ៉ា ប្នតមិនចំបាែ់រតូ្វប្ត្ទធវើតាមទយាែល់ទនោះទ ើយ ។ 

o ទៅទពលប្ដ្លអត្ថែទែាែ់កណំត់្ថ្ន វាជ្ញការពិទរគ្នោះទយាែល់ប្ដ្លរតូ្វរសែតាមរអឺាជ្ញា ធររដ្ឋបាល

គ្នម នជទរមើសទទ ទោយរតូ្វទធវើទៅតាមទយាែល់ប្ណ រំែស់សាថ ែ័នពិទរគ្នោះទយាែល់ ទែើព ំដ្ូទចែ ោះទទេលូនព ំអាែ

ទែញទសែកតីសទរមែបានទ ើយ ។ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  9 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

 នតី្ិវធិែីដិ្វាទកមម :ទៅកែុង្ករណីេលោះ រដ្ឋបាលមិនអាែទែញទសែកតីសទរមែ  ទោយមិនបាន

ជូនដ្ំណឹង្ជ្ញម ន ទៅអែកទទូលទសែកតីសទរមែ និង្មនិអាែអទញ្ជើញអែកទ ោះទអាយមកែូលេលួនែករសាយ

ពនយល់ទ ើយ ។ រួរកត់្សំគ្នល់ថ្ន នីតិ្វិធីវិវាទកមម ទរែើនពាកព់័នធទៅនឹង្ទសែកតីសទរមែឯកត្តភូត្ ។ 

តាមទគ្នលការណ៍ទូទៅនននីតិ្វធិី(ទគ្នលការណ៍ែទង្កើត្ទោយត្ លាការកំពូលរដ្ឋបាលននរែទទសបារំាង្) 

ររែ់វិធានការប្ដ្លមានលកខណៈជ្ញ ទណឌ កមម រតូ្វរែរពតឹ្តទៅតាមនីតិ្វិធីមួយប្ដ្លអន ញ្ញា ត្ឲ្យែ រគលពាក់ពនធ័

អាែែង្ហា ញការការពារេលួនបាន។ ឧទហរណ ៍ : កែុង្ម េង្ហរសាធារណ:ការោក់ទណឌ កមម វិន័យទៅទលើមរនី ត 

រាជការណាមាែ ក ់រតូ្វទគ្នរពទៅតាមនីតិ្វិធីែដ្ិវាទកមម ។ 

  វធិានរសែនយិមនននតី្ិវធិ ី : ទៅទពលណាប្ដ្លទររតូ្វទរែើនតិី្វិធីមួយ ចំបាែស់រមាែ់ការ

តាក់ប្ត្ង្ែទែញ្ញជ ណាមួយទរក៏រតូ្វទរែើនីតិ្វិធីទនោះ ទដ្ើមបីប្កប្រែ ឬល ែទចលែទែញ្ញជ ទ ោះប្ដ្រ ។ 

 តាមរយ:ទនោះ រឺទរបានកំណត់្ពីវិធានរសែនិយមនននីតិ្វិធី ដ្ែូខាង្ទរកាម : 

o ទែើទែញទោយរពោះរាជរកឹត្យ រតូ្វប្ត្ប្កប្រែ   ឬ   ល ែទោយរពោះរាជរកឹត្យ ។ 

o ទែើទែញទោយអន រកឹត្យ រតូ្វប្កប្រែ  ឬល ែទោយអន រកឹត្យ  ឬទោយលិេិត្ែទោឋ នរតិ្យ ត្តិ

ប្ដ្លេពស់ជ្ញង្ ។ 

o ទែើទែញទោយរែកាសរតូ្វប្កប្រែ ល ែទោយរែកាស ឬ ទោយលិេិត្ែទោឋ នប្ដ្លមាន

ឋា ន រកមេពស់ជ្ញង្ ។ 

 សារ:រែទយាជនន៍នវធិាននតី្ិវធិ ី

ទទោះែីជ្ញវធិានទនោះ មិនមានលកខណ:តឹ្ង្ប្ត្ង្ដ្ូែជ្ញវិធានសមថកិែចក៏ទោយ ករ៏ាល់ទសែកតសីទរមែ 

ទំង្ឡាយណាប្ដ្លទកើត្ទ ើង្ទៅតាមនីតិ្វិធីមិនរតឹ្មរតូ្វ រជឺ្ញការេ សែាែ់ ។ តាមរយ:ទនោះការទែញទសែកតី

សទរមែប្ដ្លមិនទគ្នរពែញ្ាត្តិែាែ់ រជឺ្ញការអន វត្តេ សែាែ់ប្ដ្លជ្ញអនីត្ោន កូលកមម។ ដ្ូទែែោះទដ្ើមបីទជៀសវាង្

ការល ែទចលទសែកតីសទរមែ រ ឺ ត្រមូវទអាយអាជ្ញា ធររដ្ឋបាល រតូ្វប្ត្ទគ្នរពតាមនីតិ្វិធ ី ទអាយបានរតឹ្មរតូ្វ 

ទោយមិនអាែរំលង្បានទទ ។ 

 ទទាឹមនឹង្ទនោះ ទយើង្រួរកត់្សំគ្នល់ទឃើញថ្ននីតិ្វិធីមួយែំននួធំ រតូ្វបានទរចត់្ទ កថ្នមិនសូវសំខាន ់

ទោយសារវាមិនមានកមមវត្ថែុទង្កើត្ការការពារសរំាែ់រែជ្ញពលរដ្ឋ ឬមិនមានឥទធិពលែំទពាោះេលឹមសារននទសែកតី

សទរមែែ ង្ទរកាយរែស់រដ្ឋបាល ។ ឧទហរណ ៍ : កាត្ពវកែិចជូនដ្ំណឹង្ែំទពាោះអាជ្ញា ធរមួយ មានន័យថ្ន កែុង្

ករណីមិនទគ្នរពនីតិ្វិធីទនោះ រ ឺទរមិនអាែចត់្ទ កថ្ន ជ្ញការេ សែាែ់ធៃនធ់ៃរ ប្ដ្ល ទំអាយមានការល ែទចល

ទសែកតីសទរមែ ឬ លេិិត្ប្ដ្លទែញរែួទហើយទទ ។ 

 នាយុទៅវិញ ទៅទពលណាវាជ្ញនីតិ្វិធីចំបាែ ់ ប្ដ្លមានកមមវត្ថុ ែទង្កើត្ការការពារសំរាែ់រែជ្ញពលរដ្ឋ 

ឬ មានឥទធិពលែំទពាោះេលឹមសារននទសែកតីសទរមែែ ង្ទរកាយរែស់រដ្ឋបាល ការរំទលាភទៅទលើនីតិ្វិធីទនោះ រ ឺ ជ្ញ

ការេ សែាែ់ធៃន់ធៃរ ប្ដ្ល ទំអាយមានការល ែទចលទសែកតីសទរមែ ឬ លេិិត្ប្ដ្លទែញរួែទហើយ ។ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  10 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

 ៣. វិធានននទ្មង់ 

 ការែង្ហា ញទរំង្ន់នទសែកតសីទរមែ 

ទសែកតសំីទរែរដ្ឋបាលមួយែំននួធំ មានទរមង្ស់រទសរ ប្ត្េលោះទទៀត្ក៏អាែទធវើទ ើង្ទោយផ្ទា ល់មាត់្ប្ដ្រ។ 

ទសែកតីសទរមែមួយែំនួនធ ំរជឺ្ញទសែកតីសទរមែ ប្ដ្លសំប្ដ្ង្ទែញមកទរៅ ប្ត្េលោះទទៀត្ក៏អាែជ្ញសែកតីសទរមែ

ែដ្ិទសធ ឬ យល់រពមទោយត្ណា ីភាពប្ដ្រ។ តាមការសទង្កត្ ទរទឃើញមានប្ត្ទសែកតីសទរមែសរទសរប្សតង្

ទែញែ៉ា ទណាណ ោះ ប្ដ្លសថិត្ទៅទរកាម វធិានទរមង្មួ់យែាស់លាស់ ។  

 តាមធមមតាទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាលរតូ្វបានតាក់ប្ត្ង្ តាមទរមង្់ជ្ញមារតា ឬ រែការ នងិ្មានទលេ

ទរៀង្ែនតែ ា ែ់ ទហើយរែមូលគ្នែ ជ្ញប្នែក ជំពូក នងិ្ែំនង្ទជើង្ ។ ែបំ្ណកឯការតាក់ប្ត្ង្តាមទំលាែ់ននទសែកតី

សទរមទែែស់ត្ លាការវញិ ទរទឃើញមានទរែើពាកយ ទោយយល់ទឃើញថ្ន  ទៅកែុង្ការតាក់ប្ត្ង្ទសែកតីសទរមែ

រែស់េលួន ។ 

 ទំង្ទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាល ក៏ដ្ែូជ្ញទសែកតីសទរមែរែស់ត្ លាការប្ដ្រ ចំបាែ់រតូ្វទធវើទ ើង្ ទោយ

ប្នែកទៅទលើលិេិត្ទយាង្ មានដ្ូែជ្ញ រដ្ឋធមមន ញ្ា ែាែ់ នងិ្ ែទែញ្ញជ ។ ែ៉ា ប្នត ការទភលែោកលិ់េិត្ទយាង្ណាមួយ 

មិនអាែ ទំអាយទសែកតីសទរមែមួយទមាឃ:បានទ ោះទទ ។ 

  វធិានទរមង្ចំ់បាែ ់

ទយាង្តាមរទឹសតីននទរមង្់ចំបាែ់ វិធាន ែី យា៉ា ង្រតូ្វបានកនំត់្ ដ្ែូខាង្ទរកាម : 

ទ១ី:រជឺ្ញការទមទរឲ្យមានការែ ោះហត្ថទលខាពីមាច ស់លិេិត្ និង្ករណីេលោះក៏អាែមានការែ ោះហត្ថទលខា

អមប្ដ្រ ទែើមានការកំនត់្ពអីត្ថែទែាែ់ ។ ការែ ោះហត្ថទលខាទនោះ អន ញ្ញា ត្ទអាយទរអាែទនាៀង្ផ្ទា ត់្ពីសមត្ថកិែច

រែស់លិេិត្ទ ោះ ។ 

ទ២ី: រឺ ជ្ញការទមទរទអាយមានទរមង្់សរទសរ ែំទពាោះទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាលមួយែនំួនធដំ្ូែជ្ញ  

ករណីការទធវើរែតិ្ភកូមមអំណាែ ជ្ញទដ្ើម ។ កាលែរិទែឆទ ក៏រតូ្វែញ្ញជ កទ់អាយបានែាសល់ាស់ នង្ប្ដ្រ ។ 

ទ៣ី: រឺ ជ្ញការទមទរទអាយមានការែញ្ញជ ក់ពីមូលទហត្ ។ ែំន ែទនោះរឺ ជ្ញកាត្ពវកិែចប្ដ្លត្រមូវឲ្យ

ទសែកតីសំទរែែង្ហា ញពីមូលទហត្ រតឹ្មរតូ្វរែស់េលួន។ កាត្ពវកិែចទនោះរតូ្វប្ត្ែំទពញទែើសិនជ្ញែាែ់កំណត់្ជ្ញម ន 

ប្ត្ទែើមិនមានែាែ់កំនត់្ជ្ញម នទទ ការែញ្ញជ ក់ពមូីលទហត្ ទនោះអាែមិនទធវើក៏បាន ។ 

III.ការចូលជាធរមាន និងការអនុវែតសេចក្តេីស្មចរដ្ឋបាល 

 ជ្ញការពិត្ណាស់ ទសែកតីសទរមែរដ្ឋបាល ប្ដ្លទែញមកទហើយ រមឺានទគ្នទៅទដ្ើមបីយកទៅអន វត្ត។ 

ដ្ូទែែោះ សំណួរប្ដ្លទចទមានទ ើង្រឺ ថ្នទត្ើទៅទពលណា ប្ដ្លលិេិត្ទនោះែូលជ្ញធរមាន ទៅទពលណាវាែញ្ឈែ់

ការអន វត្ត នងិ្ែ ង្ែញ្ចែ់ ទត្ើរដ្ឋបាលរតូ្វចត់្វិធានការែង្ខតិ្ែង្ខំយា៉ា ង្ដ្ូែទមេែ ែំទពាោះអែកប្ដ្លមិនរពមអន វត្ត

តាមទដ្ែកតីសទរមែ រែស់េលួន? 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  11 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

  

១. ការចូលជាធរមានននលិខិែរដ្ឋបាល 

លិេិត្រដ្ឋបាល មានត្នមលរតិ្យ ត្តិតំាង្ពីវារតូ្វបានែ ោះហត្ថទលខាទោយមាច ស់លិេិត្។ ដ្ូទែែោះ វាអាែរតូ្វ

បានទរែតឹង្ពីែទរំទលាភអំណាែ ទោយព ំចំបាែរ់ង្់ចំរហតូ្ដ្ល់ វារតូ្វបានទរនសពវនាយជ្ញសាធារណៈទទ

ទហើយប្ដ្លទយើង្ទៅថ្ន អត្ថភិាពននទសែកតីសទរមែ។ ែ៉ា ប្នតលិេិត្ទនោះ អាែអន វត្តទៅទលើរែតិ្សកមមននលិេិត្ 

រដ្ឋបាលរតូ្វបានទរទទួលសាគ ល់។ 

 -ការរែកាសនាយននលិេិត្រដ្ឋបាល 

ជ្ញទគ្នលការណ៍ ការរែកាសនាយននលិេិត្រដ្ឋបាល រជឺ្ញការែញ្ញជ ក់ពីនលៃែូលជ្ញធរមានននលិេិត្ទនោះ

ែំទពាោះរែជ្ញពលរដ្ឋ។ ទហើយវាក៏ជ្ញែំណ ែចែ់ទនេើមននលរិទវលាកំណត់្ សរមាែ់ទធវើែណេ ឹង្ពីែទរំទលាភអំណាែ 

ប្ដ្លអន ញ្ញា ត្ទអាយមាន ការជំទស់ពីនីត្ោន កូលភាពននទសែកេីសទរមែ ែំទពាោះម េទៅរកម។  

ប្ែែែទននការរែកាសនាយទសែកេីសទរមែឯកត្តភូត្ មានលកខណៈេ សគ្នែ ពីលិេិត្ទនសង្ៗទទៀត្។ 

ទសែកេីសទរមែឯកត្តភូត្មិនអាែោកក់ាត្ពវកិែចទៅទលើពលរដ្ឋណាមាែ ក់ទទរែសិនទែើពលរដ្ឋមិនរតូ្វបានរដ្ឋបាល

ជូនដ្ំណឹង្ទោយផ្ទា ល់ពីទសែកេសីទរមែ តាមលិេិត្មោ៉ា ង្ឱយទ ម្ ោះថ្ន វញិ្ាត្តិ។ ប្ែែែទទនោះអាែរតូ្វបានទលើក

ប្លង្ កែុង្ករណីវាជ្ញទសកេីសទរមែ ប្ដ្លពាកព់័នធនឹង្មន សសជ្ញទរែើន ឫទៅទពលប្ដ្លទរមិនសាគ ល់អែកទងំ្ទនោះ។ 

នាយុទៅវិញែំទពាោះទសែកេីសទរមែទំង្ឡាយណា ប្ដ្លនេល់នលរែទយាជន៍ដ្ល់ពលរដ្ឋ ទសែកេីសទរមែទ ោះ

អាែអន វត្តបានភាល មៗែ ា ែ់ពែី ោះហត្ថទលខា ទោយមិនចំបាែ់ជូនដ្ំណឹង្ទទ។ 

 ទគ្នលការណ៍អរែត្សិកមមននលិេិត្រដ្ឋបាល 

ការអន វត្តរដ្ឋបាលមួយ រឺទត្វើទ ើង្សរមាែ់អ រត្។ ដ្ូទែែោះទសែកេីសទរមែជ្ញ ែទែញ្ញជ  ឫមិនប្មនជ្ញ

ែទែញ្ញជ រែស់រដ្ឋបាល មិនមានឥទធិពលរែតិ្សកមមទទ។ ទគ្នលការណ៍ទនោះ ក៏មានករណីទលើកប្លង្នង្ប្ដ្រ 

ទរពាោះទៅទពលេលោះ ែាែ់អន ញ្ញា ត្ឱយមានរែតិ្សកមមែំទពាោះលិេិត្រដ្ឋបាលមួយែំនួន។ ឧទហរណ:៍ ទសែកតី

សទរមែល ែទចលទសែកេីសទរមែមួយទនសង្ ទទៀត្ ប្ដ្លត្ លាការត្រមូវឱយទធវើ ឫការដ្ករត្ ែ់មកវិញនន

លិេិត្រដ្ឋបាល ប្ដ្លទែញរួែទហើយ។ 

២.ការអនុវែតសោបងខំននលិខិែរដ្ឋបាល 

ជ្ញទគ្នលការណ៍ លិេិត្រដ្ឋបាលរតូ្វការឱយមានការអន វត្តទោយែង្ខំ ទោយគ្នម នការសរមែសរមួលអវី

ទទ។ ប្ត្ទគ្នលការណ៍ទនោះ ក៏មានករណីទលើកប្លង្មួយែំនួននង្ប្ដ្រ។ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  12 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

 ទគ្នលការណ៍ : អវត្តមានននការអន វត្តទោយែង្ខ ំ

ទគ្នលការណ៍ ប្ដ្លមិនឱយរដ្ឋបាលអន វត្តទសែកតីសទរមែរែស់េលួនទោយែង្ខំ ឫទោយទរែើកមាល ំង្ែង្ខំ

ប្ដ្លអាែពនយល់បានតាមលកខណៈ ពីរ យា៉ា ង្រ:ឺ 

តាមលកខណៈែាែ:់ ទសែកេីសទរមែិដ្ឋបាលភារទរែើន អាែអន វត្តបានតាមនលូវែាែ់ ទោយឯកឯង្ 

ទោយព ំចំបាែ់ ទរែើមទធោបាយែង្វិត្ែង្ខំែប្ន ថមទទៀត្ទទ។ 

តាមលកខណៈជ្ញក់ប្សេង្ វិញ:  វាអាែជ្ញទរគ្នោះថ្នែ ក់សរមាែ់ទសរើភាពរែស់រែជ្ញពលរដ្ឋ រែសិនទែើទរ

អន ញ្ញា ត្ឱយរដ្ឋបាលទរែើរបាសម់ទធោបាយែង្ខិត្ែង្ខំទធវើជ្ញទគ្នលការណ៍។ 

ទរពាោះតាមទគ្នលការណ ៍ ទៅទពលណាពលរដ្ឋមិនរពមអន វត្តតាមលិេិត្រដ្ឋបាលមួយ ទពលទ ោះេលួន

អាែរែឈមម េនងឹ្ទណឌ កមមទនសង្ៗតាមនលូវែាែ់រែួជ្ញទរសែទៅទហើយ។ ទណឌ កមមទំង្ទ ោះអាែ ជ្ញទណឌ កមម

រពហមទណឌ  (ឧទហរណ៍ ការោក់ទណឌ កមម ពីែទលហ ែំទពាោះអែកប្ដ្លបាន ែំពានទៅទលើែទែញ្ញជ  ប្ដ្លបាន

ទធវើទ ើង្រតឹ្មរតូ្វតាមែាែ)់ ឫអាែជ្ញទណឌ កមមរដ្ឋបាល។ ឧទហរណ៍ ការផ្ទកពនិ័យ ការដ្ករត្ ែ់មកវិញ 

ឫការលិែទចលការ អន ញ្ញា ត្ការែិទររឹោះសាថ ន ឬទីកប្នលង្ណាមួយជ្ញទដ្ើម។ 

 ករណីអញ្ារត្កមម: ការអន វត្តទោយែង្ខ ំ

ការអន វត្តទោយែង្ខំ រតូ្វទគ្នរពទៅតាមលកខេណឌ ទរែើនយា៉ា ង្។ ការរំទលាភែពំានទៅទលើ លកខេណឌ  

ទំង្ទនោះអាែនឹង្រតូ្វនេ ា ទទសទោយត្ លាការរដ្ឋបាល ឫទោយត្ លាការស ីវលិ រែសិនទែើវាជ្ញការរំទលាភ

ែំពានទៅទលើរូែរាង្កាយ ឬសិទធិរែស់រែជ្ញពលរដ្ឋ (ករណីរែទទស បារំាង្)។ 

 -លកខេណឌ ទដ្ើមបីឱយមានភាពរសែែាែ់ននការអន វត្តទោយែង្ខំ: រដ្ឋបាលអាែទរែើរបាសរ់ទែៀែអន វត្ត

ទោយែង្ខំបានកែុង្ករណីែីយា៉ា ង្រ:ឺ 

+ទៅទពលណាប្ដ្លមានែាែ់អន វត្តឱយទធវើដ្ូទែែោះ ឧទហរណ៍: ែាែ់អន ញ្ញា ត្ឱយទធវើកំប្ណនកង្

ទ័ព ទៅទពលមានសន្តង្ហគ ម...។ 

+ទៅទពលមានអាសនែ ឬសាថ នភាពពិទសសេ សពីធមមតា។ 

+ទៅទពលគ្នម នវិធានការរតិ្យ ត្តណាមួយប្ដ្លអាែធា ការទគ្នរពទសែកតសីទរមែ ឧទហរណ:៍ 

ទៅទពលមិនមានការប្ែង្ពទីណឌ កមមរពហមទណឌ  ឫទណឌ កមម រដ្ឋបាល។ ែ៉ា ប្នត កែុង្ករណីទនោះ ទដ្ើមបី

ទជៀសវាង្ការរំទលាភែំពានរដ្ឋបាលចំបាែ់រតូ្វ ទគ្នរពលកខេណឌ ែីទទៀត្រឺ:  



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  13 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

 មានការែដ្ិទសធពិត្របាកដ្កែុង្ការមិនទគ្នរព ឫមិនអន វត្តតាមទសែកតសីទរមែ។ 

 រែតិ្ែត្តិការននការអន វត្តទោយែង្ខំ រតូ្វមានមូលោឋ នរែស់េលួនទៅកែុង្អត្ថែទែាែ់មួយ

ែាស់លាស់។ 

  វិធានការននការអន វត្តទោយែង្ខំរឺទធវើទ ើង្ចំបាែ់សរមាែ់ប្ត្ឱយមានការទគ្នរពែាែ់

ែ៉ា ទណាណ ោះ។ 

 -ទណឌ កមមែំទពាោះការអន វត្តទោយែង្ខំប្ដ្លមានលកខណៈេ សែាែ់: ការអន វត្តទោយែង្ខំ អាែមាន

លកខណៈេ សែាែ់ទោយសារមូលទហត្តជ្ញទរែើន និង្រតូ្វទទួលរង្ទណឌ កមមទនសង្ៗពគី្នែ : 

+រែសិនទែើរដ្ឋបាល អន វត្តទោយែង្ខំទៅលតាមលកខេណឌ រសែែាែ់ដ្ូែបានទរៀែរាែ់ ខាង្ទលើនូវ

ទសែកតីសទរមែមួយ ប្ដ្លេ សែាែ់។ ឧទហរណ:៍ ទសែកតសីទរមែ ប្ដ្លរតូ្វបានល ែទចល

ទោយត្ លាការ។ ទ ោះរដ្ឋបារតូ្វសង្ទសាហ  យជំង្ែឺិត្តែំទពាោះអែកទទួលរង្ការេែូខាត្។ 

+ដ្ែូគ្នែ ទនោះប្ដ្រ រដ្ឋបាលក៏រតូ្វសង្ទសាហ  យជំង្ែឺិត្តែំទពាោះអែកទទួលរង្ការេែូខាត្ រែសិនទែើេលួន

អន វត្តទោយែង្ខំនូវទសែកតីសទរមែមួយ (ទទោះជ្ញរសែ ឬេ សែាែ់កត)ី ប្ត្មិនបានទគ្នរពទៅតាម

លកខេណឌ ទដ្ើមបីឱយមានភាពរសែែាែ់នន ការអន វត្តទោយែង្ខំទទ។ 

+ែ ង្ែញ្ចែ់ រឺរដ្ឋបាលរែរពឹត្តអំទពើរំទលាភែំពានទៅទលើ រទពយសមបត្តិឯកជន ឫទសរើភាពរែស់

រែជ្ញពលរដ្ឋ តាមរយៈនវូការែទង្កើត្លកខេណឌ េ សែាែ់ សរមាែ់ការអន វត្តទោយែង្ខំ។ កែុង្

ករណីទនោះ វាជ្ញសមត្ថកិែចរែស់ត្ លាការធមមតា (េ សពកីរណីខាង្ទលើ ប្ដ្លជ្ញសមត្ថកែិចរែស់

ត្ លាការរដ្ខបាល) កែុង្ការែញ្ឈែ់សកមមភាពរំទលាភទំង្ទនោះ និង្កំណត់្ឱយមានការសង្ការេូែ

ខាត្ប្ដ្លទកើត្មានទ ើង្។ 

 

 

 

 

 

 

 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  14 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

សេចក្តេីននិោឋ ន 

 សរ ែមក ទដ្ើមបីសរមួលកិែចការកែុង្ និង្ទរៅរកសួង្ឲ្យមានដ្ទំណើរការលែ អែករដ្ឋបាលទូទៅ រតូ្វទរែើ

លិេិត្រដ្ឋបាលជ្ញមូលោឋ នសរមាែ់កិែចការការិយាល័យ។ មោ៉ា ង្ទទៀត្ ទដ្ើមបីអន វត្តកិែចការរែស់េលួនឲ្យរសែតាម

ែាែ់ និង្ការររែ់ររង្រែែកទោយនីតិ្រដ្ឋទ ោះ អាជ្ញា ធររដ្ឋបាល អាែទែញលេិិត្រដ្ឋបាលមួយ ប្ដ្លអាែជ្ញ

រពោះរាជរកឹត្យ អន រកឹត្យ រែកាស ដ្កីារ សារាែរ ទសែកតបី្ណ  ំនិង្លេិិត្រដ្ឋបាលទនសង្ៗទទៀត្។ លិេិត្ទំង្

អស់ទនោះ មិនទន់មានែាែ់ណាមួយកំណត់្ែាស់លាស់នវូរូែមនតកែុង្ការតាកប់្ត្ង្ទ ើយ វាទៅជ្ញទមាល ែ់កែុង្ការ

អន វត្តែ៉ា ទណាណ ោះ ទោយទីសតីការរណៈរដ្ឋមន្តនតបីានកំណត់្។ លិេិត្រដ្ឋបាលរតូ្វមានទរមង្់រែូមួយែាស់លាស់ 

ប្ដ្លសរទសររតូ្វទរៀែែំរែទយារទឃាល ង្ឃាល ង្ហយយល់ និង្មានេលឹមសារលមមែំៗ នឹង្ទគ្នលែំណង្រែស់វា។ 

ទលើសពីទនោះ ការទរែើរបាសអ់កសរសាន្តសតឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វ និង្ការទរៀែែំអត្ថែទឲ្យតាមទរមង្់ប្ែែែទមួយ

ែាស់លាស់។ 

 ទដ្ើមបីឲ្យលិេិត្រដ្ឋបាលប្ដ្លបានតាក់ប្ត្ង្ទ ើង្ ឲ្យរសែនឹង្ែាែ់នង្ប្ដ្រទ ោះ រតូ្វទគ្នរពតាម  វិធាន

សមត្ថកិែចរឺសំទៅទលើលិេិត្ទ ោះ រតូ្វែ ោះហត្ថទលខាទោយអាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែច។ តាមការជ្ញក ់ ប្សតង្ដ្ែូជ្ញ

រពោះរាជរកឹត្យរតូ្វែ ោះរពោះហសតទលខាទោយរពោះមហាកសរត្  រើឯអន រកឹត្យ រតូ្វែ ោះទោយ យករដ្ឋមន្តនតជី្ញទដ្ើម។ 

មួយវិញទទៀត្ការទែញលេិិត្ទ ោះរតូ្វឲ្យរសែតាមកិែចប្ដ្លរតូ្វែំទពញ រសែតាមទពលទវលា និង្ទីកប្នលង្។ ទែើ

នាយុពីទនោះ ទ ោះលិេិត្រដ្ឋបាលនឹង្មានលកខណៈមិនរតឹ្មរតូ្វតាមែាែ ់និង្ជ្ញការរំទលាភទលើសមត្ថកិែច។ ទលើស

ពីទនោះ ការតាក់ប្ត្ង្លេិិត្រដ្ឋបាល រតុ្វទគ្នរពតាមវិធានទរមង្់មួយចំបាែ់ប្ដ្លរតូ្វែ ោះហត្ថទលខាទោយមាច ស់

លិេិត្ និង្ទមទរជ្ញទរមង្សរទសរ រួមទំង្ែញ្ញជ ក់ពមួីលទហត្ ែាស់លាស់។ ទរកាយពកីារែ ោះហត្ថទលខាពី

អាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិែចទែញលិេិត្ លិេិត្ទ ោះរតូ្វបានែូលជ្ញធរមាន និង្មានត្នមលរតិ្យ ត្ត ទហើយលិេិត្ទ ោះ

នឹង្រតូ្វដ្ក ល ែទចលនង្ប្ដ្រ ទែើលិេិត្ទ ោះមិនរតឹ្មរតូ្វតាមែាែ់ និង្មិនែទង្កើត្សិទធិ។ 

 មោ៉ា ង្វិញទទៀត្ រាល់លិេិត្រដ្ឋបាលទំង្អស់មានទរមង្រ់ូែេ សៗគ្នែ  តាមរែទភទននលិេិត្ទ ោះ។ 

 

 

 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  15 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

 

 

ឧបេមព័នធ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច   ផ្នែកៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សាស្រសាត ចារយផ្ណន ៈ អន្ុបណឌិ ត ស ៀង សាង  16 ន្ិ្សតិក្កុម: P4B1 

 

ឯក្សារសោង 

 

 ១.ទសៀវទៅនីតិ្វិធរីដ្ឋបាល ទរៀែទរៀង្ទោយសាន្តសាត ចរយ អន ែណឌ ិត្ ទហៀង្ សាង្ ននសាកលវិទោល័

យភូមិនានីតិ្សាន្តសត នងិ្វិទោសាន្តសតទសដ្ឋកិែច ទបាោះព មាទៅនែ ំ ២០១១។ 

 ២.ទសៀវទៅ និតិ្វើធរីដ្ឋបាល ទរៀែទរៀង្ទោយសាន្តសតចរយ ទង្ ើយ ទធឿន  ទរៀែទរៀង្ទៅនែ ំ ២០០៧។ 

 ៣.ឯកសារមូលោឋ នររឹោះរដ្ឋបាល សរមាែ់រសាវរជ្ញវ នងិ្រំនតិ្ពិចរណាទលើកិែចការរដ្ឋបាល ទរៀែទរៀង្

ទោយ ឯកឧត្តម ជ្ញ ែំទរើន ទបាោះព មាទៅនែ ំ ២០០១។ 

 ៤.លិេិត្រដ្ឋបាលរតិ្យ ត្ត លិេតិ្រដ្ឋបាល នងិ្ភារកិែចរែស់ភាែ ក់ង្ហររដ្ឋបាល រែស់ទីសតីការរណរដ្ឋមន្តនត ី

ទរៀែទរៀង្ទោយរកុមការង្ហរលិេិត្រដ្ឋបាលកែុង្ទីសតកីាររណរដ្ឋមន្តនត។ី 

 ៥.នីតិ្រដ្ឋបាលទូទៅ ទរៀែទរៀង្ទោយសាន្តសាត ចរយ ែណឌ ិត្ សាយ ែ  រើ ភារទី ៣ ជំពូក១ ប្នែក១-២ 

រែតិ្ភូកមមអំណាែ។ 

 ៦.នីតិ្រដ្ឋបាលទូទៅ ទរៀែទរៀង្ទោយសាន្តសាត ចរយ អន ែណឌ ិត្ ទហៀង្ សាង្ ជំពូក៣ ប្នែក១ កថ្នេណឌ

៤  វិសហមជឈការ ទំព័រ ១៣១ ដ្ល់១៣៥។ 
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