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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួរបេេ់ហគមនជ៍នជាតសិ ើមភាគតិចននព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា 
េតរី ី

លទ្ធផលព្បមលូធាតុចលូក្នងុសេចក្តីព្ាងវិសោធនក្មមចាប ់
េតរីតីំបនក់ារារធមមជាតិ នងិចាបេ់តរីីនព្រស ើ 
សៅេណាា គារសោមាសទ្វីអងគរ រេីត ព្ក្ុងសេៀមរាប 

នលៃទ្ី ១៥-១៦ ថ្ែេហីា ឆ្ន  ំ២០២២ 
 

នៅថ្ងៃទ ី១៥-១៦ ខែសហីា ឆ្ន  ំ២០២២ ជនជាតនិ មីភាគតចិបានន្វសីកិ្ខា សាលាពនិ្រោះនោបល់  ្បមូល
ធាតុចូលដាក់កនុងនសចកតី្ ាងវនិសា្នកមមចាប់ សតពីតីបំន់ក្ខរារ្មមជាត ិ នងិចាប់សតពីថី្្ពន  ី 
នៅ សណ្ឋា ររនសាមានទវអីងគរ រសីត ្កងុ នងិនែតតនសៀមរាប។ 

កិចចពិន្រោះនោបល់ននោះមានសមាសភាពចូលរមួ សរុបទងំអស់ចនំនួ ១៨១ នាក់ កនុងននាោះមានតំណ្ឋង 
សហគមន៍ជនជាតិន មីភាគតចិចំនួន ១៥១ នាក់ ខ លមានស្តសតី ៤៦ នាក់ តណំ្ឋងអងគក្ខរ និងសមាគមជនជាត ិ
ន ីមភាគតចិចំននួ ២៤ នាក់ ទី្បឹកាជាជនជាតិន ីមភាគតិចចំននួ ២នាក់ ទី្បឹកាមិនខមនជាជន ជាតិន ីម ភាគ
តិចចំននួ ១នាក់ នមធាវជីាជនជាតិន ីមភាគតិចចំនួន ៥នាក់ និងតំណ្ឋងសហគមន៍ជាជនជាតិន ីមភាគតិច ចូលរមួ
តាមរយៈ Zoom Online ចនំនួ ១២ នាក់ សមាគមស្តសតីជនជាតិន ីមភាគតិចចំនួន ៣នាក់ និងមានការចូលរមួពី ឯក
ឧតតម យនិ គមឹសា៊ា ន អនកតណំ្ឋងរាស្តសតមណ្ឌ លនសៀមរាប រមួទងំ្កសួងមហាថ្ទៃ ្កសងួអភិវឌ្ឍជនបទ អងគក្ខរមិន
ខមនរដាា ភិបាលជាត ិអងគក្ខរអនតរជាតិ និងថ្ គូអភិវឌ្ឍចំនួន ២៤ នាក់ខ លបានចូលរមួនដាយផ្ទៃ ល់ និងតាម្បព័នធពី
ចមាៃ យ។ កនុងកិចចពិន្រនោបល់ននោះ មានអំបូរជនជាតិន មីភាគតិចចំនួន ១៦ ជនជាតិរមួមាន ជនជាតិន ីមភាគតិច
ពនង កួយ សួយ ្គងឹ ទពំនួ ចារាយ ងមូន ព័រ នសៃៀង ក្ខចក់ សអូច ជង លុន នោញ ន្ៅ ក្ខខវត ខ លមកពីបណ្ឋត នែតត
ចំនួន ១២ គឺ នែតត្កនចោះ រតនគិរ ីមណ្ឌ លគិរ ីសៃឹងខ្តង ្ពោះវហិារ កំពង់្ំ កំពង់សពឺ នា ិ្៍សាត់ នក្ខោះកុង បនាៃ យមាន
ជ័យ ្ពោះសីហនុ និងបាត់ បំង។  

 
ក្ិចចរិសព្គាះសោបលស់នះមានសគាលបណំង ចូខាងសព្កាម៖ 

១.ន មីបបីង្ហា ញពីនរលបណំ្ង នងិ ំនណី្រក្ខរខកខ្ប/វនិសា្នកមមចាប់សតពីីតំបន់ក្ខរារ្មមជាតិឆ្ន ំ
២០០៨ និងចាប់សតពីថី្្ពន ឆី្ន ២ំ០០២ ន្ក្ខមក្ខរ ឹកនារំបស់គណ្ៈកមាម ្កិ្ខរជាតសិ្មាប់ក្ខរអភិវឌ្ឍតាមខបប
្បជា្ិបនតយយនៅថ្នន ក់ន្ក្ខមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)  ល់តណំ្ឋងសហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិចផ្ទៃ ល់។  

២.ទតល់ឱក្ខសឱយជនជាតិន មីភាគតចិបានចូលរមួពិភាកានពញនលញ ាក់ព័នធនៅនងឹសាា នភាពអនុវតត
ចាប់កនលងមកនលីសិទធកិ្ខន់ក្ខប់ ី្លី និង្នធាន្មមជាតិ្សបតាម្បថ្ពណី្ជនជាតិន មីភាគតចិ ន មីបទីតល់ធាតុ
ចូល្បកបនដាយ្បសិទធភាព និងនពញនលញនលីែលឹមសារថ្ននសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់សតីពីតបំន់ក្ខរារ្មម
ជាតិ និងចាប់សតីពីថ្្ពន  ី ្សបតាមក្ខរទទលួសាគ ល់សទិធិជនជាតិន ីមភាគតិចនលី ី្ល ី ថ្្ពន  ី និង្នធាន្មម
ជាតិតាម្បថ្ពណី្ទំននៀមទលំាប់របស់ជនជាតិន ីមភាគតចិ និង្សបតាមលិែតុិបករណ៍្ជាត ិនិងអនតរជាត។ិ  
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៣. ន ីមបធីានាថ្នចាប់ខ លនឹងន្វីវនិសា្នកមម បានទតល់ទល្បនោជន៍សមូហភាព ល់សហគមន៍ជន
ជាតិន ីមភាគតិច នដាយមនិប ោះាល់ ល់សិទធិ្បថ្ពណី្កនុងក្ខរ្បកបមុែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ ក្ខរារ និង្គប់្គង្ន
ធាន្មមជាតិ្បកបនដាយនិរនតរភាព និងក្ខរ្បតិបតតិជំននឿ្បថ្ពណី្ជនជាតិន ីមភាគតិច។  

នដាយខទអកនលីនរលបណំ្ង លទធទល នងិសាម រតឯីកភាពជាសមូហភាពថ្នកិចចពិន្រោះនោបល់របស់ជន
ជាតិន ីមភាគតចិទតល់ធាតុចូលកនុងនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់សតពីីតំបន់ក្ខរារ្មមជាតិ ចាប់សតីពីថ្្ពន  ី
នយងីែ្ុ ំជាជនជាតិន ីមភាគតចិសូមអោះអាងថ្ន៖ 

ជនជាតិន មីភាគតិចមានសិទធនិសមីរន  ូច្បជាពលរ ា ថ្ទនទៀត ែណ្:មនុសសទងំអស់មានសិទធ ិ មានភាព
នទសងពីរន  ជនជាតិន ីមភាគតចិចាត់ទុកែលួនឯងថ្នមានភាពនទសងពីនគ នហយី្តូវខតនររព ល់សទិធិថ្នភាពនទសងពីរន
ននោះ។ ជនជាតិន មីភាគតិច និងបុគគលជាជនជាតិន ីមភាគតិចមានសិទធិមនិសាតិកនុងកមមវតាុថ្នក្ខរបងាឱំយចាត់បញ្ចូល 
ឬចាត់ទុកសហគមន៍ែលួនឱយ ូចរន នឹងសហគមន៍ខ លមានភាពនទសងរន ពីសហគមន៍ែលួន ខ លនាឱំយប ោះាល់ ល់
នស ាកិចច សងគម វបប្ម៌ខ លជាអតតសញ្ញា ណ្ ្បថ្ពណី្ នងិជំននឿសាសនារបស់ែលួន។ 

ជនជាតិន មីភាគតិច មានសទិធិនស ាកចិច សងគម និងវបប្ម៌របស់ែលួននដាយមានក្ខរទទលួសាគ ល់ ក្ខរក្ខរារ 
និងមានអភិបាលកិចច ្សបតាមទំននៀមទមាល ប់្បថ្ពណី្វបប្ម៌ តាមទលូវចាប់ និងក្ខរអនុវតតចាប់ នដាយរម នក្ខរ
នរសីនអីងកនុងវស័ិយ្នធាន្មមជាតិ នងិ ី្លីនទោះជាកនុងរូបភាពណ្ឋក៏នដាយ។   

នដាយបារមភថ្ន ជនជាតិន មីភាគតិច ទទួលរងនូវអំពីអយុតតិ្ម៌ជា្បវតតិសាស្តសត ខ លបណ្ឋត លមកពីក្ខរនរសី
នអីង កនុងក្ខរ កហូតសទិធិជនជាតិន ីមភាគតិចនលីក្ខរ្គប់្គង នងិន្បី្បាស់ ី្លី ្នធាន្មមជាតិ  ូចមានខចងនៅ
កនុងែលឹមសារថ្ននសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់សតីពីថ្្ពន  ីនិងចាប់សតីពីតបំន់ក្ខរារ្មមជាតិ។ 

 
នដាយបារមភទងខ រថ្ន នសចកតី្ ាងវនិសា្នកមមចាប់ទំងំពរី ជាពិនសសសិទធកិនុងក្ខរចូលរមួពិន្រោះនោបល់

នដាយសុចរតិ សិទធិទទួលបាននូវព័ត៌មាននពញនលញ សទិធិកនុងក្ខរសន្មចចតិតជាសមូហភាពនដាយរម នក្ខរគំរាម
កំខហង បងាតិបងា ំ និងសិទធិកនុងក្ខរអភិវឌ្ឍតាមនសចកតី្តូវក្ខរ និងទល្បនោជន៍សមូហភាពរបស់ែលួន ន មីបធីានា
 ល់ភាពគង់វងសនូវវបប្ម៌្បថ្ពណី្ ជំននឿសាសនារបស់ែលួន។ 

នដាយទទលួសាគ ល់ថ្ន សិទធជិនជាតិន ីមភាគតចិមានខចងកនុងចាប់ភូមបិាលឆ្ន  ំ២០០១ ចាប់សតីពីថ្្ពន ី
ឆ្ន  ំ ២០០២ នងិចាប់សតីពីតបំន់ក្ខរារ្មមជាតិឆ្ន  ំ ២០០៨ នសចកតី្បក្ខសអងគក្ខរសហ្បជាជាតិ សតីពសីិទធិជន
ជាតិន ីមភាគតិច ឆ្ន  ំ២០០៧ អនុសញ្ញា នលែ ១១១ សតពីីសិទធិក្ខរង្ហរ និងមុែរបរ។ 
 
សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំរបីញ្ហា   នងិក្តកី្ងវលរ់បេេ់ហគមនជ៍នជាតិស ើមភាគតចិ៖  
១. ក្ខរកំណ្ត់ាកយសហគមន៍មូលដាា ននៅកនុងនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរ មនិអាចជំនសួឱយសហ

គមន៍ជនជាតិន មីភាគតិច ឬពលរ ាជនជាតិន ីមភាគតិចបានន យី នដាយសារសហគមន៍ជនជាតិន មី
ភាគតិចមានន ីមកំនណី្ត ជាតិពនធុ ភាសា សងគមវបប្ម៌ ្បថ្ពណី្មានភាពនទសងពីនគ ជាពិនសសក្ខរ
្បតិបតតិ កនុងក្ខរ្បកបមុែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ នហយីមានទំនាក់ទំនងផ្ទៃ ល់ជាមយួ ី្លី នងិ្នធាន្មមជាតិែុស
ពីសហគមន៍មូលដាា ននទសងៗខ លមិនខមនជាសហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិច។ សហគមន៍ជនជាតិន ីម
ភាគតិចគឺ ជា្កមុមនុសសខ លរស់នៅនលីខ ន ីថ្ន្ពោះរាជាណ្ឋច្កកមពុជាតាងំពកីំនណី្តពូជពងស ូនតា
របស់ែលួនខ លសមាជិកទងំអស់បង្ហា ញនូវក្ខរឯកភាពថ្នជាតិពនធុ សងគម វបប្ម៌ នស ាកចិច្បតិបតតិ រនបៀប
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រស់នៅតាម្បថ្ពណី្ នងិដា ុំោះនល ីីខ លែលួនក្ខន់ក្ខប់តាមកបួនោន តទំននៀមទំលាប់ថ្នក្ខរន្បី្បាស់ជា
សមូហភាព។   ូចននោះ សហគមន៍មូលដាា ន នងិ សហគមន៍ជនជាតនិ មីភាគតចិ មនិ ូចរន នទ។  

 
២. ចាប់សតីពីថ្្ពន បីាន្បក្ខសឱយន្បីនដាយ្ពោះរាជ្កមអស់រយៈនពល ២០ ឆ្ន  ំនងិចាប់សតីពី តបំន់ក្ខរារ

្មមជាត១ិ៤ ឆ្ន  ំ បានន្វីឱយសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិច(ជាបុគគល នងិជា្កុម)មួយចនំួន  
បាននឹងកំពុង្ប មបញ្ញា ជាន្ចីនកនុងក្ខរអនុវតតសិទធិនស ាកិចច សងគម នងិវបប្ម៌របស់ែលួនរមួមាន៖ 

• ខបបបទនីតិវ ី្ ី និង ំនណី្រក្ខរកនុងក្ខរបនងកតីសហគមន៍មានលកាណ្:សមុគសាម ញ ចណំ្ឋយនពលយូរ 
និងន្បី្បាស់្នធានន្ចីន។ 

• ក្ខរកំណ្ត់ទីតាងំតំបន់សនូល តំបន់អភិរកស តំបន់ន្បី្បាស់នដាយចីរភាព និងតំបន់សហគមន៍
នដាយរម នក្ខរ ងឹឮ ចូលរមួ និងឯកភាពពីសមូហភាពជនជាតិន ីមភាគតចិកនុងទីតាងំខ លជន
ជាតិន ីមភាគតិចបាន និងកំពុងរស់នៅ នទោះបជីាមានក្ខរនដាោះ ូរសណំ្ងពីរ ាក៏នដាយ ប ុខនតវាបាន
្បាសចាកពីលកាែណ្ឌ ្បថ្ពណី្វបប្ម៌ សាសនា អតតសញ្ញា ណ្ន មីរបស់ជនជាតិន ីមភាគតិច ន្វី
ឱយជនជាតិន ីមភាគតិចមួយចនំួន ្តូវបានឃាត់ែលួន បញ្ជូ ននៅតុលាក្ខរ នដាយសារក្ខរ្បតិបតតិ
កសិកមម្បថ្ពណី្ មានចមាក រវលិជុំ ឬចមាក រពននចរ ន ីមបចីញិ្ច ឹមជីវតិ នងិបានបាត់បង់ ី្ លី  ីជំននឿ
សាសនា  ីលំនៅដាា ន  កីសិកមម  ីឬទតីាងំអា្ស័យទល។ល។ បុគគល ្គួសារ និងសហគមន៍
ខ លមិនបាននរៀបចជំាសហគមន៍តំបន់ក្ខរារ្មមជាតិ និងសហគមន៍ថ្្ពន មីនិទទលួបានទល
្បនោជន៍ នងិសទិធិក្ខរារ អភិរកស ្នធាន្មមជាត។ិ 

• សហគមន៍តំបន់ក្ខរារ្មមជាតិ និងសហគមន៍ថ្្ពន  ី មិន្គប ណ្ត ប់នៅនលទីីកខនលង  ីន្បី
្បាស់អា្ស័យទលតាម្បថ្ពណី្ និងថ្្ពជំននឿសាសនាទងំអស់ខ លជនជាតិន ីមភាគតិចធាល ប់
មានជាក់ខសតងពមុីនមក។   

• ន្ៅពីឯកសារកិចច្ពមន្ពៀងសហគមន៍ថ្្ពន  ី និងសហគមន៍តបំន់ក្ខរារ្មមជាតិពុំខ លអាជ្ា
្រណ្ឋមួយនចញឯកសារ ឬលិែិតសំរល់សិទធិន្បី្បាស់តាម្បថ្ពណី្ សទិធិជំននឿ នលទីីតាងំនានា
កនុងតំបន់ថ្្ពន  ីតំបន់ក្ខរារ ឬតបំន់អភិរកស្មមជាតិជូនជនជាតិន ីមភាគតិចន យី។ ក្ខលនបី
សហគមន៍ ្កុម ឬ្គួសារ មនិមានឯកសារសរំល់សិទធិទងំននោះ បានទតល់ទលវបិាកមួយចំនួន ូច
ជា ពុំមានភសតុតាងសអំាងទលូវចាប់ចំនាោះមុែតុលាក្ខរ ចំនាោះភាគីវវិាទ និង្តូវបានរ ាបាលថ្្ព
ន  ីឬរ ាបាលក្ខរារ នងិអភិរកស្មមជាតិចាត់ទុកថ្ន ជាសកមមភាពពុំ្សបចាប់ ចាប់ផ្ទកពិន័យ
តាមអំពចីិតតោ ង្ៃន់្ៃរ នហយីករណី្មួយចនំនួបានបតឹងនចាទ្បក្ខន់តាមទលូវតុលាក្ខរ។ 

• បុគគលជនជាតិន ីមភាគតិចភាគន្ចីនមានក្ខរភាន់្ច  ំ មិនចាស់លាស់អពំីនរលបណំ្ង 
ខទនក្ខរយុទធសាស្តសត្គប់្គង អភិរកស នងិន្បី្បាស់្នធាន្មមជាតិថ្នសហគមន៍ថ្្ពន  ី នងិ
សហគមន៍តំបន់ក្ខរារ្មមជាតិខ ល្តូវបានបនងកតីន ងីកនុងភូមិ ឬសហគមន៍របស់ែលួន។   

• ជនជាតិន មីភាគតិចរងទលប ោះាល់ផ្ទៃ ល់ោ ង្ៃន់្ៃរនដាយសារគន្មាងអភិវឌ្ឍន៍នលី ីថ្្ពខ ល
ធាល ប់ន្បី្បាស់ និងនររព្បតិបតតិតាម្បថ្ពណី្។ ចាប់បានកណំ្ត់ ីថ្្ពទងំននោះជា្ទពយសមបតតិ
សាធារណ្ៈរបស់រ ា នហយី្តូវបានន្វអីនុ្បនោគនៅជា ីឯកជនរបស់រ ាន ីមបអីាចចាត់ខចង
ជួល ឬសមបទនឱយ្កុមហ៊ាុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍ នដាយរម នក្ខរពិន្រោះនោបល់នដាយសុចរតិ ពុំមាន
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នពលនវលា្គប់្រន់ មនិទទលួបានព័ត៌មាន្គប់្រន់ នងិមិនមានក្ខរឯកភាពពសីមូហភាពជន
ជាតិន ីមភាគតិចជាមុន។ 

• មស្តនតីអនុវតតចាប់ថ្នន ក់ន្ក្ខមជាតិ បក្សាយ និងអនុវតតចាប់មិនចាស់លាស់ នហយីជាទូនៅ នចាទ
្បក្ខន់ថ្ន សហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិចខ លមាន្សាប់ មនិខមនជាសហគមន៍្សបចាប់ 
នហយីសួររកលែិិតបញ្ញជ ក់អពំសីហគមន៍ខ លទទលួសាគ ល់នដាយអាជ្ា្ររ ាបាល កនុងែណ្ៈនពល
ខ លមិនមានអាជ្ា្រណ្ឋមយួទទួលែុស្តូវកនុងក្ខរនរៀបចំ នងិនចញលែិិតទទួលសាគ ល់ឱយសហ
គមន៍ជនជាតិន មីភាគតិចនៅន យី។ 

• ជនជាតិន មីភាគតិច ពុ ំឹងថ្នតំបន់ណ្ឋខ លជាតំបន់សនូល ឬតំបន់អភិរកស នដាយសារពុំទន់មាន
ក្ខរកំណ្ត់តំបន់ទងំបួន និងនបាោះបនង្ហគ ល្ពំតាមតំបន់នីមយួៗ កនុងតំបន់ក្ខរារភាគន្ចនី ខ ល
ន្វីឱយសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិចរងន្រោះ និងង្ហយធាល ក់កនុងក្ខរនចាទ្បក្ខន់នៅ
នពលន្បី្បាស់ ីនៅតាមសិទធរិស់នៅរបស់ែលួន។ 
 

ន ីមបនី្លីយតប ឬនដាោះ្សាយបញ្ញា  នងិក្ខរ្ប មរមួខ លនកីតនចញពីភាពែវោះោតនូវែលឹមសារ និង
អភិបាលកិចចសិទធិ ្ពមទងំបញ្ញា អនុវតតចាប់សតីពតីំបន់ក្ខរារ្មមជាតិ និងចាប់សតីពីថ្្ពន ជីនជាតិន ីមភាគតចិ 
បានឯកភាពរន នរៀបចពំិន្រោះនោបល់ចនំួន ៤នលីក រមួទងំកិចចពិន្រោះនោបល់ននោះន មីបី្ បមូល នងិដាក់ធាតុចូល
កនុងនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរននោះឱយមានអភបិាលកិចចសិទធិ្គប់្រន់ចំនាោះជនជាត ិ ន ីមភាគតិច 
នដាយដាក់បញ្ចូ លសទិធបុិគគល និងសមូហភាពជនជាតិន ីមភាគតិច កនុងក្ខរទទួលបានព័ត៌មាន មាននពលនវលា្គប់
្រន់ជាមុន មានក្ខរពិន្រោះនោបល់នដាយសុចរតិ និងឯកភាពជាសមូហភាព នដាយរម នក្ខរបំភតិបំភ័យ គំរាម
កំខហង ឬរតឹតបតិសទិធិនសរភីាពកនុងក្ខរ្បកបមុែរបរន្វីចមាក រពននចរ ឬចំក្ខរវលិជុ។ំ ធាតុចូលទងំននោះខទអកនៅនលី
ទំននៀមទលំាប់្បថ្ពណី្របស់ជនជាតិន មីភាគតិច និងបទដាា នគតិយុតតិអនតរជាតិ រមួមាននរលក្ខរណ៍្ខណ្នានំដាយ
សម័្គចិតតសតីពអីភិបាលកិចច្បកបនដាយក្ខរទទួលែុស្តូវ នលីក្ខរក្ខន់ក្ខប់ ី ជលទល និងថ្្ពន កីនុងបរបិទសនតិ
សុែនសបៀង (VGGT) នសចកតី្ បក្ខសជាសកលសតីពសីិទធិមនុសស នសចកតី្បក្ខសអងគក្ខរសហ្បជាជាតិសតពីីសិទធជិន
ជាតិន ីមភាគតិច អនុសញ្ញា អងគក្ខរអនុតរជាតិោងក្ខរង្ហរនលែ១១១ សតីពីក្ខរនរសីនអីងក្ខរង្ហរ និងមុែរបរ និងគតិ
យុតតិជាតិ រមួមានចាប់ភូមិបាលឆ្ន ២ំ០០១ នរលននោបាយ អភិវឌ្ឍជនជាតិន ីមភាគតចិ អនុ្កតឹយនលែ ៨៣ សតី
ពីនីតិវ ិ្ ី នងិ ំនណី្រក្ខរចុោះបញ្ជ ី ីសហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិច នរលននោបាយជាតិ ្ពមទងំលទធទលថ្នក្ខរ
ពិន្រោះនោបល់នៅនែតតរតនគិរ ី និងនែតតមណ្ឌ លគិររីបស់ ្កុមអងគក្ខរ សមាគម ្កមុនមធាវជីនជាតិន ីមភាគតចិ 
បានសន្មចទតល់នូវធាតុចូល និងន្វីនសចកតីខងលងក្ខរណ៍្រមួ អំពីធាតុចូលចនំួន ៨ ូចោងន្ក្ខម៖ 

 

ធាតុចលូទ្១ី៖  នសនី ឱយបញ្ាតិ “ បុគគលជនជាតនិ មីភាគតចិ នងិសហគមន៍ជនជាតនិ មីភាគតចិ ” នៅកនុងបទ
បបញ្ាតតិវនិសា្នកមមចាប់សតពីតីំបន់ក្ខរារ្មមជាតិ និងចាប់សតីពីថ្្ពន ។ី បទបបញ្ាតតិនៅកនុង
ចាប់សតីពតីំបន់ក្ខរារ្មមជាតិ និងចាប់សតពីីថ្្ពន  ី ពុំអាចបញ្ាត ិ 
“សហគមន៍មូលដាា ន” ជំនួសឱយ ឬសមាហរណ្កមមជាមួយ “សហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិច” 
បានន យី ពីន្ាោះសហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិចមានភាពនទសងរន ពសីហគមន៍មូលដាា នដាច់
្ស ោះ។ ភាពនទសងរន មានជាអាទិ៍ ន មីកំនណី្ត ពូជពងស ូនតា ទំននៀមទលំាប់្បថ្ពណី្ វបប្ម៌ 
្បព័នធ និងរចនាសមព័នធសងគម។ សមាជិកទងំអស់បង្ហា ញនូវក្ខរឯកភាពថ្នជាតិពនធុ វធិាន
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្បថ្ពណី្ ភាសា ចំនណ្ោះ ងឹ ជំននឿ ្បតបិតតសិាសនា ពហុសាសនាទារភាជ ប់ោ ងជិតសនទិជាមួយ
ថ្្ពន  ី ី្លី ្នធាន្មមជាត ិនិងភាពអចិថ្ស្តនតយ។៍  

អំពីនិយមន័យ ឬក្ខរកណំ្ត់អំពីជនជាតិន ីមភាគតចិ និងសហគមន៍ជនជាតិន មីភាគតចិ ្តូវខតខចងដាច់ 
នដាយខ កពសីហគមន៍មូលដាា ន កនុងបទបបញ្ាតតិចាប់វនិសា្នកមមទងំពីរននោះ ។ ក្ខរនសនីនូវត្មូវក្ខរននោះនដាយមូល
នហតុ ៖  

• សហគមន៍ជនជាតិន មីភាគតចិ ែុសរន ពីសហគមន៍មូលដាា ន ។ សហគមន៍ ឬ្កុមជនជាតិន ីមភាគ
តិច មានលកាណ្ៈនដាយខ កខទនកសងគម និងវបប្ម៌ ខ លនាឲំ្យសងគមជនជាតិន ីមភាគតិច មិន ូចរន
នឹងសហគមន៍មូលដាា ន ឬសហគមន៍នទសងៗនទ។  

• ក្ខរកំណ្ត់និយមន័យសហគមន៍មូលដាា ន សំនៅ ល់ជនជាតិន ីមភាគតិច ឬសហគមន៍ជនជាតិន ីម
ភាគតិច អាចនាឲំ្យប ោះាល់អតតសញ្ញា ណ្ និងលកាណ្ៈនដាយខ កខទនកវបប្ម៌ នងិសងគម និងអាចនាឲំ្យ
មានក្ខរបក្សាយែុសៗរន  នៅនពលសិទធិជនជាតិន ីមភាគតិច្តូវបានប ោះាល់ឬបាំន ជាពិនសស
នពលខ លនរឿងចូល ល់នតីិវ ិ្ ីតុលាក្ខរ ឬរ ាបាល។ 

• ចាប់ភូមិបាល បានទតល់និយមន័យចាស់លាស់រចួនហយី។ 
• សិទធិជំននឿ ្បថ្ពណី្ វបប្ម៌ និងសងគមរបស់ជនជាតិន ីមភាគតិច មានលកាណ្ៈអចិថ្ស្តនតយ ៍ចំខណ្កសិទធិ
នកីតពីក្ខរបនងកីតសហគមន៍តបំន់ក្ខរារ្មមជាត ិ នងិសហគមន៍ថ្្ពន  ី គឺជាសទិធិនកីតនចញពីកចិច្ពម
ន្ពៀងរវាងរ ា និងសហគមន៍ ខ លមានរយៈនពលកណំ្ត់។ នលសីពីននោះជនជាតិន ីមភាគតិចជាន្ចនី 
មិនមានចំនណ្ោះ ងឹ មិន ឹងព័ត៌មាន មនិមានសមតាភាពបនងកីតសហគមន៍ តាមនរលបណំ្ងចាប់ទងំ
ពីរននោះ នដាយែលួនឯងនទ។ 

• ក្ខរខចងជាក់លាក់នដាយខ កអំពីជនជាតិន ីមភាគតចិកនុងនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរ មាន
សងគតិភាពជាមយួចាប់នទសងៗនទៀតជា្រមាន ថ្ន្ពោះរាជាណ្ឋច្កកមពុជា  ូចជា ្កមរ ាបបនវណី្ និង
ចាប់ភូមិបាល។ 

ធាតុចលូទ្ ី២៖  នសនីឱយមានបទបបញ្ាតតិនៅកនុងចាប់សតីពតីំបន់ក្ខរារ្មមជាតិ និងចាប់សតីពីថ្្ពន ី្ តូវខត
បញ្ាត ិទទួលសាគ ល់សិទធិ នងិបញ្ាតិអភិបាលកិចចធានាសិទធិនលីមុែរបរ្បថ្ពណី្ថ្ន “ ចមាក រពននរចរ ឬ ចមាក រវលិជុ ំ” ។   

និយមន័យ ឬរនបៀបថ្នក្ខរ្បតិបតតិកសិកមម្បថ្ពណី្កនុងក្ខរន្វីចមាក រពននរចរ ឬចមាក រវលិជុំ គឺជារនបៀបន្បី
្បាស់ ីតាមទំននៀមទមាល ប់ថ្នក្ខរដា ុំោះ ំណ្ឋចំ្មុោះន្ចនីមុែ ូចជា្សូវបូត បខនល នាត លៃ នមៃស ្តប់ នននាង នពព  
្តសក់ ្តឡាច  ំ ូងន្ចីន្បនភទ សខណ្ត ក ្តាវ ។ល។ ទីតាងំ ីមានន្ចីនកខនលង ឆ្ន នំនោះន្វីកខនលងមយួបានរយ:
នពលមួយនៅពីរឆ្ន  ំ បតូរនៅន្វីកខនលងមួយនទៀត រហូត ល់្បាបំីនៅ ប់ឆ្ន នំ្ក្ខយនទីប ល់នវនវលិនៅន្វីនៅទីតាងំ
 ំបូងវញិ គឺ្ បតិបតតិវលិចុោះវលិន ងីកនុង ីខ លធាល ប់ក្ខន់ក្ខប់ និងន្បី្បាស់កនលងមក ខ លកនុងននាោះរមួមានក្ខរក្ខប់
ថ្្ពចមាក រចាស់ ឬកាល ីខ លមាន ុោះន ីមន នី ងីវញិនាឱំយ ីមានជីជាតតិាម្មមជាតិ។  

ចមាក រពននចរ ឬចមាក រវលិជុមំយួកខនលងបនាៃ ប់ពីនបាោះបង់ទុករយ:នពលន្ចីនឆ្ន  ំបានបតូរនៅទីតាងំនទសងៗ បាន
បនសល់ទុកនូវ្បនភទពូជ ណំ្ឋបុំរាណ្ច្មោុះមួយចំនួនអាច ុោះសល់ច្មុោះជាមួយថ្្ព ឬរុកាជាតិនទសងៗខ ល ុោះន ងី
វញិបាន នហយីអាចទតល់ជាចណីំ្ នងិជ្មក ល់សតវថ្្ពជាន្ចីន្បនភទទងខ រ។  

ក្ខរ្បតិបតតកិសកិមម្បថ្ពណី្ននោះ មានតថ្មលមិនអាចក្ខត់ថ្ងលជា្បាក់បាន នូវទំនាក់ទំនងរន ចំនាោះនស ាកចិច 
្បថ្ពណី្វបប្ម៌ និងសងគម របស់ជនជាតិន ីមភាគតិច។ ទនំាក់ទនំងខទនកនស ាកិចចពួកនយងីអាចទគត់ទគង់ចណីំ្
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អាហារ្មមជាតិស្មាប់សុែភាព នងិជីវភាពរស់នៅ ក្ខរនដាោះ ូរទលនិងពូជ ណំ្ឋរំន នៅវញិនៅមក មានក្ខរទារ
ភាជ ប់ជាមួយ្បថ្ពណី្វបប្ម៌  ូចជា ចំនណ្ោះ ងឹអំពីរនបៀប្បតិបតតិអារកសមុននពលក្ខប់ឆ្ក រ មុននពលដា ំំណ្ឋ ំ
ន្ក្ខយនពលដា ំំណ្ឋ ំ ចំនណ្ោះ ឹងពីរនបៀបរកា្រប់ពូជ រនបៀបដា ំ រនបៀប្បមូលទល ណំ្ឋចំ្មោុះឱយ្សបតាមរ ូវ 
អាក្ខសធាតុ សាា នភាព ីន្បី្ បាស់ ចំនណ្ោះ ងឹរនបៀបខងរកាទល ណំ្ឋកំនុងចំក្ខរ និងទារភាជ ប់ជាមួយទំនាក់ទំនង 
សងគមខ លនាឱំយមានសាមគគភីាពលអរបស់សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតចិ ូចជាសកមមភាពជយួរន  ្បវាស់ 
ថ្ រន នពលន្វចីមាក រ នពលដា ំនមីលខងចកំ្ខរឱយរន នៅវញិនៅមកជាមួយអនកចមាក រជិតោង។ល។  

តថ្មលជាងននោះនៅនទៀត ចំក្ខរវលិជុំ ឬចមាក រពននចរ មានតថ្មលកនុង ំនណី្រ សង្ហវ ក់និរនតរភាពបរសិាា ន្មមជាតិ 
ខ លជា្បនោជន៍សាធារណ្ៈ ្បនោជន៍មនុសស សតវ ទឹក  ី ែយល់ ពិភពនលាក និងភពខទន ីទងំមូល។  ំនណី្រ
ជានិរនតរភាពកនុងន័យននោះ គឺអនុញាតឱយន មីន  ី រុកាជាត ិ ថ្្ព ុោះន ងីវញិកុំឱយទឹកហូរន្ចាោះ ីនានំៅលុបខែសទឹកហូរ
 ូចជា្បឡាយ អូរ សៃឹង បណ្ឋត លឱយឆ្ប់រាក់បាត់បង់ទីជ្មក្ត ីបនងកីតគុណ្ភាព ីន ងីវញិន្វីឱយ មីានជីវជាតិលអ។ 
នបីតាមអនកវទិាសាស្តសតខទនកអាក្ខសធាតុ បានសកិាន ញីថ្នកូនន  ីនិងន មីន តូីចៗមានសមតាភាព ឬលទធភាព
្សូប នងិទៃុកក្ខបូនបានន្ចនី រឯីន ីមន មីានអាយុក្ខលចាស់ៗមានសមតាភាពទៃុកក្ខបូនបានតិចតចួ ឬនៅថ្ន
ខ្អតក្ខបូន។ ្តង់ចណុំ្ចននោះ រនបៀប ឬចំនណ្ោះ ឹងរបស់ជនជាតិន ីមភាគតចិ្បតបិតតិ ចំក្ខរវលិជុំ ឬចំក្ខរពននចរ
ខ លទតល់ឱក្ខសឱយថ្្ព នងិន ីមន តូីចៗ ុោះន ងីវញិមានសមតាភាព នងិលទធភាព្សូប និងទៃុកក្ខបូនបានន្ចីន
ចូលរមួស្មាល ល់កហូំចបរសិាា ន នងិភពខទន ីទងំមូល។ 

ននោះជាគុណ្តថ្មលថ្នរនបៀប និងចំនណ្ោះ ឹងកនុងក្ខរ្បតបិតតិចមាក រវលិជុំ ឬចមាក រពននរចររបស់ជនជាតិន ីម
ភាគតិច ខ លមនិខមនជាក្ខរក្ខប់រាន ីថ្្ព ឬ ីងមីន មីបបីំទលចិបំផ្ទល ញ និងន្វីជាកមមសទិធិន យី ក៏ប ុខនតជាក្ខរ្បតបិតត ិ
ន្បី្បាស់ស្មាប់ដា ំណំ្ឋចំាបំាច់ស្មាប់្គួសារ ្បថ្ពណី្វបប្ម៌ សងគម និងបរសិាា ន។  
 ក្ខរប ិនស្ ឬក្ខរដាក់បញ្ាតតិហាមក្ខរ្បកបមុែរបរចមាក វលិជុំ ឬចមាក រពរននចរននោះជាក្ខរប ោះាល់្ៃន់្ៃរ
 ល់សទិធិ្បថ្ពណី្ នងិនស ាកិចចរបស់ជនជាតិន មីភាគតចិជាក់ខសតង ្ពមទងំបង្ហា ញពីក្ខរនរសីនអងីកនុងមុែរបរ
្បថ្ពណី្រាប់រយាន់ឆ្ន មំកនហយី។ ឧទហរណ៍្៖ នៅនែតត្ពោះវហិារ តបំន់អភិរកសសតវតាម ត មានក្ខរ្បកបមុែរបរ
ចមាក រពននរចរ ឬវលិជុនំៅទីននាោះតាងំពីមុនចាប់សតពីីតំបន់ក្ខរារ្មមជាតិ ចាប់សតីពីថ្្ពន  ីចាប់ភូមបិាល និងមុន
្កុមអភិរកសកណំ្ត់តបំន់ននាោះជាតំបន់ក្ខរារ្មមជាតិមកនមលោះ នហយីមក ល់បចចុបបនន តបំន់ននាោះ សតវតាម តក៏មាន
ន្ចីន សតវនទសងនទៀតក៏មានន្ចីន ទៃុយពីតបំន់ខ លមានចមាក រមិនខមនពននចរឆ្ៃ យណ្ឋស់។ នហតុ ូនចនោះសកមមភាព
ចមាក រពននចរ ឬចមាក រវលិជុំពុបំ ោះាល់បរសិាា ន និង្នធាន្មមជាតិន យី ទៃុយមកវញិ ក្ខរយល់ថ្ន ជនជាតិន ីមភាគ
តិចន្វីចមាក រវលិជុ ំឬពននរចរជាសកមមភាពបទំលិចបផំ្ទល ញ នងិប ោះាល់្នធានថ្្ពន  ីឬ្នធាន្មមជាតិ គឺជាក្ខរែវោះ
ក្ខរសិកាខសវងយល់អំពីក្ខរ្បតិបតតជិាក់ខសតង ឬជាទនត់គំនិតនរសីនអីងនលមុីែរបរ្បថ្ពណី្របស់ជនជាតិន មីភាគ
តិចជាទូនៅ។  
 

ធាតុចលូទ្ ី ៣៖ នសនចីាប់វនិសា្នកមមថ្នចាប់ទងំពីរននោះ ្តូវខតមានមា្តាជាក់លាក់បញ្ាតអិំពី “អភបិាលកចិច
សទិធិ្ មាម នុរូប”  ូចជាសិទធិនលីតំបន់ និងទតីាងំន្បី្បាស់ អា្ស័យទលតាម្បថ្ពណី្ សទិធិ
សាសនា សិទធិជំននឿសក្ខក រៈបូជារបស់ជនជាតិន មីភាគតិច៖  
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៣.១. ចាប់្តូវបញ្ាត ិ“ វមិជឈក្ខរឱយរ ាបាលមូលដាា ន ុ ំសង្ហក ត់មានសទិធ ិនងិតថ្មលគតយុិតត ិនចញឯកសារ
សរំល់ ” សិទធិន្បី្បាស់ សទិធិអា្ស័យទល សិទធិជំននឿ សាសនា ជាលកាណ្ៈរូបវនតបុគគលឬនតីិ
បុគគលរបស់ជនជាតិន មីភាគតិច តំបន់ នងិទីតាងំខ លធាល ប់មានជាក់ខសតង។  
នបីខទអកនលីក្ខរ្លុោះបញ្ញច ងំចាប់ទងំពីរននោះ មិនទន់មានបទបញ្ាតតិណ្ឋមួយ ត្មូវឱយអាជ្ា្ររ ា 
បាលថ្នន ក់ន្ក្ខមជាតិមានសទិធនិចញ “ ឯកសារ ឬលែិតិសរំល់សទិធ ិ” តំបន់ និងទីតាងំន្បី្ បាស់ 
អា្ស័យទល ជំននឿ សាសនា ជាលកាណ្ៈរូបវនតបុគគល ឬនតីិបុគគល ជនជាតិន ីមភាគតចិខ ល
ធាល ប់មានជាក់ខសតងន យី នហយីនពលមានចណំ្ឋត់ក្ខរចំនាោះមុែចាប់ ចំនាោះមុែតុលាក្ខរ ឬ
អាជ្ា្ររ ា គឺនៅ្កម ឬមស្តនតរី ា ខតងខតសួររក និងទមទររកលិែិត ឬឯកសារសំរល់សិទធិជា
្បថ្ពណី្នលីតំបន់ាក់ព័នធទងំននាោះ ខ លនចញនដាយអាជ្ា្ររ ា ជានហតុនាឱំយជនជាតិន ីមភាគ
តិចរងន្រោះនដាយអយុតតិ្ម៌ នដាយសារខតរម នឯកសារភសតុតាងសំអាងចំនាោះមុែតុលាក្ខរ និង
អាជ្ា្ររ ា។  

៣.២. ្តូវមានមា្តាជាក់លាក់បញ្ាត ិ “ យនតក្ខរឯកភាពជាសមូហភាព ពនិ្រោះនោបល់នពញនលញ
នដាយសុចរតិ ”  កនុងក្ខរចូលរមួកណំ្ត់តំបន់ទីតាងំ សទិធិជា្បថ្ពណី្តាមសាា នភាពជាក់ខសតង
របស់ជនជាតិន មីភាគតចិ។ 

៣.៣. នសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរននោះ្តូវខតមានមា្តាជាក់លាក់ “ ទទលួសាគ ល់នូវក្ខរ
អោះអាងអពំទីតីាងំ ទហំ ំ ្បនភទន្បី្ បាស់ អា្ស័យទល ជនំនឿសាសនា សក្ខក រ:បូជាជាក់ខសតង
ស្មាប់ចុោះបញ្ជ ីកមមសទិធ ិជីាសមូហភាព នងិស្មាប់ចុោះបញ្ជ ីនទសងៗនទៀតខ លមនិខមនជាកមមសទិធិ
នលអីចលនវតាុ ” ជាជាងប ិនស្ ឬហាមឃាត់សិទធិទងំននោះនដាយសាា ប័នរ ា។ 

៣.៤. នៅកនុងនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរ្តូវមានមា្តាជាក់លាក់បញ្ាតិព ី “ យនតក្ខរ នងិ
វធិានក្ខរនដាោះ្សាយ តាមនរលក្ខរណ៍្គណ្ននយយភាពកនុងអភបិាលកចិចលអ ” នៅនពលមានក្ខរ
 កហូត និងប ោះាល់សិទធិន្បី្បាស់ អា្ស័យទល សិទធជិំននឿ និងសាសនាណ្ឋមួយរបស់ជនជាតិ
ន ីមភាគតចិ។ ឧទហរណ៍្៖ មា្តា ២២ ចាប់សតីពតីំបន់ក្ខរារ្មមជាតិខ លនៅជា្រមានខចង
ថ្ន “ រ ាទទលួសាគ ល់ នងិធានាសទិធនិ្បី្ បាស់ជាលកាណ្ៈ្́́́បថ្ពណី្ ទនំនៀមទមាល ប់ ជនំនឿសាសនា 
របស់សហគមន៍មូលដាា ន នងិជនជាតនិ មីភាគតចិខ លរស់នៅកនុងតបំន់ក្ខរារ្មមជាត ិ” ក៏ប ុខនត
ចាប់ននោះមិនបានខចង ទតល់អាណ្តតិ តួនាទ ីល់អងគក្ខររ ាថ្នន ក់ណ្ឋមួយឱយន្វីអភិបាលកិចចសិទធិ
(មិនខមនកមមសិទធិ)ទងំននាោះ កនុង្បព័នធរ ាបាល កំរតិណ្ឋមយួជាពិនសសថ្នន ក់ ុសំង្ហក ត់ ឬ្សុក
ខ លនៅជតិ្បជាពលរ ា និងជនជាតិន មីភាគតិច។ 

ធាតុចលូទ្ ី៤ ៖  នសនីនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរននោះ គួរមាន “ ជពូំកមយួនដាយខ ក ” ( ូចចាប់
ភូមិបាល) សតីពកី្ខរកណំ្ត់ ក្ខរទទួលសាគ ល់ ក្ខរក្ខរារសទិធិ និងអភបិាលកចិចសទិធិន្បី្បាស់ សិទធិ
អា្ស័យទល សិទធិជំននឿ សាសនា វបប្ម៌ រមួទងំអំពីរនបៀបនដាោះ្សាយ ទំនាស់ ឬវវិាទនានា 
ក្ខលណ្ឋមាននហតុក្ខរណ៍្ប ោះាល់ នដាយពចិារណ្ឋអពំីវធិាន្បថ្ពណី្របស់ជនជាតិន មីភាគ
តិច មុននឹងឈាន ល់ក្ខរដាក់នទស ដាក់ពនធនាររនលសីមាជិកជាជនជាតិន ីមភាគតិច។ 
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ធាតុចលូទ្ ី៥ ៖ នសនីរយៈនពលកិចច្ពមន្ពៀងសហគមន៍ថ្្ពន  ីនងិសហគមន៍តបំន់ក្ខរារ្មមជាតិ គួរមានរយៈ
នពល “  ូចកចិចសនា សីមបទននស ាកចិចខ រ (៥០ ឬ៩៩ឆ្ន )ំ នហយីមនិគរួផ្ទអ ក ឬលុបកចិច្ ពម
ន្ពៀងសហគមន៍ន យី ” ក្ខលនបីសហគមន៍បានអនុវតត្តមឹ្តូវតាមកចិច្ពមន្ពៀង។  

ធាតុចលូទ្ ី៦ ៖  នសនីនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរននោះ គួរដាក់បញ្ាតតឱិយរ ា “ ទតល់្នធានងវកិ្ខជាត ិ ” 
្បចាឆំ្ន  ំ ល់ក្ខរ្គប់្គង អភិរកស នងិអភិវឌ្ឍសហគមន៍ថ្្ពន  ីនិងសហគមន៍តំបន់ក្ខរារ្មម
ជាតិ ឱយក្ខន់ខតមាន្បសិទធភាព និងនិរនតរភាព។ 

ធាតុចលូទ្ ី៧ ៖  នសនីនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរននោះ គួរដាក់បញ្ាតតកិ្ខតពវកិចចឱយរ ា “ អនុវតតនរល
ក្ខរណ៍្ ថ្នក្ខរនសនសុីកំ្ខរឯកភាពជាមុន នដាយនសរបីនាៃ ប់ពទីទលួបានព័ត៌មាន្តមឹ្តវូ នងិនពល
នវលា្គប់្រន់ជាមុន ”  ពសីមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតិច មុននងឹសន្មចលុបកិចច
្ពមន្ពៀង ឬ កហូត ីថ្្ពសហគមន៍ ឬតំបន់ក្ខរារ្នធាន្មមជាតិពីសហគមន៍ជនជាតិន ីម
ភាគតិច។ 

ធាតុចលូទ្ ី៨ ៖  នសនីនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរននោះ គួរមានមា្តាជាក់លាក់បញ្ាតតអិំព ី “ ក្ខរកណំ្ត់
ទហំ ំទតីាងំ ្ព ំថី្្ព ភន ំបងឹ ជនំនឿ ្បាសាទ ទតីាងំវបប្ម៌្មមជាត ិ រនលកី្ខរចងអុលបង្ហា ញតាម
សាា នភាពជាក់ខសតងនដាយជនជាតនិ មីភាគតចិ នងិសហគមន៍ជតិោង នហយីមានអាជ្ា្រចូលរមួ
 ងឹឮ ” ។ មនិគួរកណំ្ត់ទំហ ំី ថ្្ព ភនំជំននឿ និងតំបន់ទងំននោះនៅ្តមឹ ៧ ហកិតា  ូចអនុ្កឹតយ
នលែ ៨៣ សតីពីនតីិវ ិ្ ី នងិ ំនណី្រក្ខរចុោះបញ្ជ ី សីហគមន៍ជនជាតិន ីមភាគតចិ ជាកមមសិទធិ
សមូហភាពន យី។  មូលនហតុ គឺនដាយសារខតទំននៀមទមាល ប់្បថ្ពណី្ វបប្ម៌របស់ជនជាតិន ីម
ភាគតិចមិនខ លវាស់ខវង ឬ ឹងថ្ន ទីតាងំ ទំហ ំី ថ្្ព ភនខំ លជាកខនលងអារកស អនកតាស័កតិសទិធ
មានទំហបំ ុនាម នហកិតាន យី គឺអា្ស័យតាមសាា នភាពទតីាងំ ទំហថំ្នក្ខរ្បតិបតតិជាក់ខសតង។ 
 ូនចនោះ្បសិននបីនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ងមីទងំពីរននោះ ក៏បានបញ្ាតតិកំរតិទំហ ំីថ្្ពអារកស 
 ីកប់នោម ច  ូចមា្តា ៦ ថ្នអនុ្កឹតនលែ ៨៣ សតីពីនតីិវ ិ្ ី និង ំនណី្ក្ខរចុោះបញ្ជ ី សីហគមន៍
ជនជាតិន មីភាគតិចជាកមមសទិធិសមូហភាពខ លកំពុងនៅជា្រមាន គឺពតិជាប ោះាល់ រនំលាភ 
និងជាទ្មង់ថ្នក្ខរនរសីនអីងនលីសិទធជិំននឿ វបប្ម៌ និងសងគមជនជាតិន ីមភាគតិចកនុងក្មិត
ចាប់ជាតិខ លទៃុយពីមា្តា ៣១ នងិមា្តា ៤៣ ថ្នរ ា្ មមនុញ្ាថ្ន្ពោះរាជាណ្ឋច្កមពុជាឆ្ន ំ
១៩៩៣ រមួទងំចាប់វបប្ម៌ និងនសចកតី្បក្ខសរបស់អងគក្ខរសហ្បជាជាតិសតពីីសទិធិជនជាតិ
ន ីមភាគតចិ ខ លរាជរដាា ភបិាលថ្ន្ពោះរាជាណ្ឋច្កកមពុជាបាននបាោះនឆ្ន តរំ្ ទឆ្ន  ំ២០០៧។ 

 សរុបលទធទលជារមួមកសហគមន៍ជនជាតិន មីភាគតិចបានឯកភាពរន ថ្ន នសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់
ទងំពីរននោះ ្តូវខតមានខចងអពំីជំពូក និងមា្តាដាច់នដាយខ កជាលកាណ្ៈ្បមូលទតុ ំអពំសីិទធិទងំឡាយរបស់សហ
គមន៍ជនជាតិន មីភាគតិច  ូចបានជ្មាបជូនកនុងធាតុចូលទងំ ៨ ចណុំ្ចោងនល។ី  

ជាមួយរន ននោះខ រ កិចចពិន្រោះនោបល់ ក៏បានពិនិតយជាក់លាក់តាមមា្តានីមយួៗ ថ្នចាប់សតីពីថ្្ពន ឆី្ន  ំ
២០០២ នងិចាប់សតីពីតបំន់ក្ខរារ្មមជាតិឆ្ន  ំ ២០០៨ នដាយបាន្លុោះបញ្ញច ងំជាមួយនងឹសាា នភាពថ្នក្ខរ្បតិបតតិ
តាមខបប្បថ្ពណី្ ែលមឹសារចាប់ និងក្ខរអនុវតតចាប់ គសឺហគមន៍ជនជាតិន មីភាគតចិបានសន្មច នរៀបចំ នងិ
្បមូលទតុដំាក់ធាតុចូលតាមជពូំក និងមា្តាជាក់លាក់ដាច់នដាយខ កខ លាក់ព័នធអពំីសិទធិជនជាតិន ីមភាគតចិ 
ន ីមបងី្ហយ្សលួកនុងក្ខរពិនតិយ និងទទលួយកដាក់ចូលកនុងនសចកតី្ាងវនិសា្នកមមចាប់ទងំពីរ។ 
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 ូចនចនោះនយងីែ្ុ ំខ លជាតណំ្ឋងជនជាតិន ីមភាគតិចទងំ ១៦ជាតិពនធុសងឃមឹោ ងមុតមាថំ្ន ថ្នន ក់ ឹកនាំ
្កសួងមហាថ្ទៃ ្កសួងបរសិាា ន ្កសួងកសិកមម រុក្ខា ្បមាញ់ និងននសាទ ្កសួងយុតតិ្ ម៌ គ.ជ.អ.ប គណ្ៈរ ាមស្តនត ី
រ ាសភា ្ពទឹធសភា និង្ពោះមហាកស្តថ្ន្ពោះរាជាណ្ឋច្កកមពុជានឹងទទួលយកធាតុចូលទងំអស់ខ លបាននលីក
ន ងីកនុងនសចកតីខងលងក្ខររមួននោះ ន ីមបជីា្បនោជន៍ចំនាោះជនជាតិន មីភាគតិច និងសុែសនតិភាពស្មាប់្បនទស
ជាតិខែមរនយងីទងំមូល។ 


