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រដ្ធម្នុ)* និងច%&ប់ស្ីពីករងរ 

 ៃថ្ទី២៤ ែខក$%& ឆ"#២ំ០១៩ កន្ងេទេនះ គឺជខូ ួប ២៦ ឆ"# ំ ៃនទិវ្បកសឲ+,េ្បើរដ្
ធម្នុ&'ៃន្ពះរជណច្កកម្-ជ។ រដ្ធម្នុ)* គឺជច%&ប់កំពូលៃន្ពះរជណច្ក
កម្$ជ។ េហតុេនះ ច"#ប់ និងេសចកី្សេ្មចទំងឡយៃនស$%ប័នននរបស់រដ្្ត&វ្សប
នឹងរដ្ធម្នុ)*ជដច់ខត។ (ម្ត ១៥២ ថី្ (ពីរ ម្ត ១៥០ ថី្) រដ្ធម្នុ)*) បែន្មពី
េនះេទៀត ្បជពលរដ្ែខ្រ្គប់រូប្ត0វេគរពរដ្ធម្នុ89 និងេគរពច)*ប់។ (ម្ត ៤៩      
រដ្ធម្នុ&') រដ្ធម្នុ)*បនកំណត់អំពីសិទិ្ និងករណីយកិច្របស់ពលរដ្ែដលក្4ងេនះ
សិទិ្របស់កម្ករនិេយជិតមួយក៏្ត2វបនទទួលស89ល់េដយរដ្ធម្នុ?@ែដរ។  ដូចគ%&នឹង
ច"#ប់េផ#$ងេទៀតែដរ ច"#ប់ស្ីពីករងរ្ត/វបនតក់ែតងេឡើងេដយែផ្កេលើេគលករណ៍
មូលដ%&នសិទិ្ និងកតព្កិច្របស់ពលរដ្ែដលមនែចងក្0ងរដ្ធម្នុ56។  អត្បទេនះ
ពិភក%&េដយសេង្បអំពីទំនក់ទំនងរវងរដ្ធម្នុ9: និងច%&ប់ស្ីពីករងរៃន្ពះរជណ
ច្កកម្$ជ។ េតើច%&ប់ទំងពីរេនះមនចំណ3ចរួមអី្ខ្ះ? 

 ១. ករធននូវសិទិ្រស់រនមនជីវ1ត៖ រដ្ធម្នុ)* ម្ត ៣២ ែចងថជន្គប់រូបមន
សិទិ្រស់រនមនជីវ-ត។ ម្តេនះប()*ក់េឡើងវ1ញថ សិទិ្រស់រនមនជីវ-តគឺជសិទិ្ែដល
បនធន និងទទួលស()ល់េដយរដ្ធម្នុ56។ ្សបនឹងេគលករណ៍ៃនរដ្ធម្នុ56េនះ 
បទប#$%&តិ្ៃនច#-ប់ស្ីពីករងរ ក៏មនេគលេដធននូវសិទិ្រស់រនមនជីវ-តរបស់កម្មករ
និេយជិត។ ឧទហរណ៍ ម្ត ១០៤ ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរ ែដល្ត&វបននិរករណ៍េដយ
ម្ត ៤ ៃនច$%ប់ស្ីពី្បក់ឈ្1លអប$4បរមបនកំណត់ថ ្បក់ឈ្'លយ*+ងេហចណស់
ក៏្ត%វឲ()េស្ើនឹង្បក់ឈ្5លអប(9បរមែដល្ត%វធន េពលគឺរ'(ប់រងឲ(.កម្ករនិេយជិត្គប់
រូបឲ%&មនកំពស់ជីវភពសមរម'(េទតមេសចកី្ៃថ្ថ្4ររបស់មនុស'9។ ម្ត ១៣៧ ៃនច$%ប់
ស្ីពីករងរ កំណត់ថិរេវលអតិបរមេធ្ើករេពញេលញៃនកម្ករនិេយជិទំងពីរតេភទមិន
្ត#វឲ"#េលើសពី៨ េម#$ងក្(ងមួយៃថ្ ឬ ៤៨ េម#$ងក្(ងមួយសប&'ហ៍េឡើយ។ ម្ត ៧៤ ៃន
ច"#ប់ដែដលត្ម,វឲ"/និេយជកមនេហតុផលសមរម$% េនេពលប"#$ប់កម្ករនិេយជិត
របស់ខ្#នពីករងរ។ េនមនបទប"#$%តិ្េផ#$ងៗេទៀត ែដលបនតក់ែតងេឡើងក្/ងេគល
េដសេ្មចឲ()បននូវករធនសិទិ្រស់រនមនជីវ$តរបស់កម្ករនិេយជិត។ 

 ២. ករធននូវសិទិ្ក្.ងករេ្ជើសេរ4សមុខរបររបស់កម្ករនិេយជិត៖ េយងម្ត 
៣៦ ៃនរដ្ធម្នុ*+ ្បជពលរដ្ែខ្រទំងពីរេភទ មនសិទិ្េ្ជើសេរ,សមុខរបរសម្សបតម
សមត្ភពរបស់ខ្)ន តមេសចកី្្ត+វកររបស់សង្ម។ ្សបនឹងេគលករណ៍េនះ ម្ត 
៧០ ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរកំណត់ថ ្ត#វចត់ជេមឃៈេដយេពញច12ប់ នូវខណមួយៃន
កិច្សន#$ែដលហមឃត់កម្ករនិេយជិតមិនឲ'(េធ្ើសកម្ភពអី្មួយ បន#$ប់ពីកិច្សន#$
បនផុតរលត់។ ម្ត ១៥ ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរ បនែចងថករងរេដយបងំ្ ឬជកតព្
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កិច្្ត'វហមឃត់ជដច់ខត េដយអនុេលមតមអនុស+,-េលខ ២៩ ស្ីពីករងរេដយ
បងំ្ ឬជកតព្កិច្ អនុម័តេនៃថ្ទី ២៨ ែខមិថុន ឆ"#១ំ៩៣០ េដយអង្ករករងរ
អន្រជតិ េហើយ្ពះរជណច្កកម្/ជបនឲ34សច73ប័នេនៃថ្ទី២៤ ែខកុម្ៈ ឆ"#១ំ៩៦៩។ 

 ៣. ករធនរនូវ្បក់ឈ្.លេស្ើគ56ចំេពះករងរដូចគ56៖ ម្ត  ៣៦ កថខណ% ២ 
ៃនរដ្ធម្នុ&'ែចងថ ្បជពលរដ្ែខ្រទំងពីរេភទមនសិទិ្ទទួល្បក់បំណច់េស្ើគ&'
ចំេពះករងរដូចគ%&។ ករងរេមផ្ះមនតៃម្េស្ើគ&'នឹងកៃ្មែដលបនមកពីករងរេធ្ើេន
េ្កផ្ះ។ ្សបនឹងេគលករណ៍េនះ ច"#ប់ស្ីពីករងរ ម្ត ១០៦ កំណត់ថចំេពះ
ករងរែដលមនលក្ខណ*េស្ើគ01 ភពបិុន្បសប់ខងវ-ជ/0ជីវៈ និងផលែដលេធ្ើបនេស្ើគ01 
្បក់ឈ្'ល្ត*វឲ-.េស្ើគ4-ដល់កម្ករនិេយជិតទំងអស់ ែដលស្ិតេនេ្កមច"#ប់ស្ីពី
ករងរ េទះបីមនេដើមកំេណើត េភទ ឬអយុយ&'ងណក៏េដយ។ 

 ៤. ករធនរ&'ប់រងសង្ម៖ ម្ត ៣៦ កថខណ%ទី៣ ៃនរដ្ធម្នុ*+ែចងថ្បជពល
រដ្ែខ្រទំងពីរេភទ មនសិទិ្ទទួលករធនរ./ប់រងសង្ម និងអត្្បេយជន៍ខងសង្មកិច្ 
ែដលមនែចងក្*ងច+,ប់។ ម្ត ២៥៦ ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរ ត្ម$វឲ'(មនរបបទូេទមួយ
ខងកររ$%ប់រងជកតព្កិច្ចំេពះេ្គះថ8%ក់ករងរ។ របបេនះ្ត(វ្ប្ពឹត្េទេ្កមកររ"#ប់
រងរបស់េបឡជតិសនិ្សុខសង្ម។ 

 ៥. ករធននូវសិទិ្េធ្ើសកម្ភពរួមគ78៖ េដើម%&ីេលើកតំេកើង និងករពរនូវសិទិ្របស់
កម្ករនិេយជិត ច"#ប់្ត(វែតទទួលស/"ល់នូវសិទិ្្បមូលផ្8ំគ;" សិទិ្សំែដងឆន្ៈរួមគ12 និង
សិទិ្េធ្ើសកម្ភពរួមគ12របស់កម្ករនិេយជិត។ ឧទហរណ៍ ម្ត ៣៦ កថខណ%ទី៣ 
ៃនរដ្ធម្នុ*+ែចងថ្បជពលរដ្ែខ្រទំងពីរេភទមនសិទិ្បេង្ើតសហជីព និងចូលជសម
ជិកសហជីពេនះ។ ម្ត ៣៧ ៃនរដ្ធម្នុ*+ សិទិ្េធ្ើកូដកម្ និងេធ្ើបតុកម្េដយសនិ្វ&ធី 
្ត#វយកមកអនុវត្េនក្/ង្កបខណ4ៃនច78ប់។ ្សបតមេគលករណ៍ៃនរដ្ធម្នុ45េនះ 
ម្ត ២៦៦ ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរែចងថ េដយគ%&នករ្បកន់អី្ទំងអស ់ និងេដយពំុចំ
បច់មនករអនុ*+,តជមុន កម្ករនិេយជិត និងនិេយជក មនសិទិ្បេង្ើតអង្ករវ"ជ$%ជីវៈ
តមករេ្ជើសេរ*សរបស់ខ្/នក្3ងេគលបំណង ស្មប់ែតករសិក,- េលើកតំេកើងផល
្បេយជន៍ និងករករពរសិទិ្ ក៏ដូចជផល្បេយជន៍ែផ្កស+,រតី និងសំភរៈជសមូហ
ភព និងជឯកត្ជន ចំេពះបុគ្លែដឡលក្និ្កៈរបស់អង្ករេនះបនកំណត់។ ម្ត 
៣១៩ ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរែចងថ សិទិ្េធ្ើកូដកម្ និងឡ%កេអ ្ត#វបនធន។ សិទិ្េនះ
អច្ត%វបនអនុវត្េដយភគីណមួយក្7ងចំេណមភគីែដលមនវ>វទ ក្#ងករណីែដល
មនករបដិេសធេសចកី្សេ្មចរបស់្កុម្បឹក23អជ62កណ82ល។ 
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 ៦. ករករពរកម្ករនិេយជិតជ.ស្ី៖ ម្ត ៤៥ ៃនរដ្ធម្នុ*+ែចងថ ករេរ$ស
េអើង្គប់្បេភទ្បឆំងនឹង/ស្ីេភទ ្ត#វបំបត់េចល។ ម្ត ៤៦ ៃនច$%ប់ដែដលក៏បន
ែចងថ ្ត#វហមឃត់មិនឲ,-មនករប2,3ប់នរ5ពីករងរ េដយមូលេហតុមនគភ៌។ នរ#
មនសិទិ្ឈប់សំរកេនេពលសំរលកូនេដយទទួល្បក់េបៀវត9: និងេដយមនករធន
រក#$សិទិ្អតីតភពក្/ងករងរ និងអត្្បេយជន៍សង្មេផ12ងៗេទៀត។ ្សបតមេគល
ករណ៍ៃនរដ្ធម្នុ*+េនះ ច"#ប់ស្ីពីករងរម្ត ១៧២ ែចងថ និេយជក និងនយក្គឹះ
ស"#នែដលមនេ្បើកម្ករជេក្ង ឬកូនជងអយុតិចជង១៨ ឆ"# ំ ឬ"ស្ីឲ'(េធ្ើករក្1ងេនះ 
្ត#វេមើលឲ*+មនកិរ1យមរយទល្ េហើយនិងរក*+ករសមរម*/ចំេពះសធរណៈជនផង។ 
្ត#វហមឃត់យ*+ងតឹងរុ0ងចំេពះកររ7េលភខងផ្=វេភទ ្គប់្ទង់្ទយទំងអស់។ ម្ត 
១៨២ ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរែចងថក្4ងសហ្គសទំងអស់ែដលស្ិតេ្កមច$%ប់ស្ីពី ករ
ងរ ្ត#វមនសិទិ្ឈប់សំរក ៩០ ៃថ្ េដើម%&ីសំរលកូន។ េ្កយពីករឈប់សំរកសំរល
កូនមក ក្#ងរយៈេពល ២ ែខែដលបនចូលេធ្ើករ និេយជក្ត)វឲ,-្សី្េនះេធ្ើែតករងរ
ណ្សលៗ។ ្ត#វហមឃត់មិនឲ*+និេយជក ប"#$ប់&ស្ីសំរលកូនេនេពលឈប់ឆ្ង
ទេន្ ឬេនៃថ្ណមួយក្-ងេពលឈប់សំរកសំរលកូនេនះ េទះេដយវ'ធីឲ+,ដំណឹងមុនក៏
េដយ។ 

 ដូចបនបង()ញខងេលើ រដ្ធម្នុ)* និងច%&ប់ស្ីពីករងរមនទំនក់ទំនងែដលមន
អចកត់ផ%&ច់បន។ ក្#ងករណីែដលច,-ប់ស្ីពីករងរមិនអចេដះ្សយប"#$ៃនទំនក់
ទំនងករងរបន េគអចយកេគលករណ៍ទូេទែដលមនែចងក្6ងរដ្ធម្នុ<= មកេដះ
្សយប"#$េនះក៏បន។ 

 


