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ប៉ា ង សុន ឿន្ 

ហ្វេសប ៊ុក៖ ខ្មែរ ស៊ុវណ្ណភូមិ 

            ខ្មកកកដា ឆ្ន ាំ២០១២ 



នសចកតនី្តីម 
 
 
នសចកតីប្រកាសជាសកលសតីអំពីស្ទ្ធ្មនុ្សស 
 
មាប្ា៨៖ «មនុ្សសប្ររ់រូមមាន្ស្ទ្ធ្រកដំន ោះប្ាយជាក់ 
ស្សតងមួយនៅចំន ោះមុ ាលាជំរោះកតីជាតិ្ស្ដលមាន្សមតិថក្ចច
ចំន ោះអំនពីទងំឡាយ ស្ដលរនំលាភនលីស្ទ្ធ្ជាមូលដ្ឋា ន្
ររស់ លួន្ ស្ដលប្តិូវបន្ទ្ទ្ួលាា ល់នដ្ឋយរដាធមមនុ្ញ្ញ ឬនដ្ឋយ
ចារ់ជាតិ្។  
 
 
មាប្ា១០៖ «មនុ្សសប្ររ់រូរមាន្ស្ទ្ធ្នសមីគ្នា នពញនលញ សំុឲ្យតុិលាការឯករាជយ
ម្ន្លំនអៀងព្ន្្តិយនរឿងកតីររស់ លួន្ជាាធារណៈន្្ងនដ្ឋយសមធម៌នដីមបសីនប្មច
នលីស្ទ្ធ្ កាតិពវក្ចច ន្្ងភាពសមនេតុិ្លចំន ោះការនោទ្ប្រកាន់្ទងំឡាយខាង
រទ្ប្ពេមទ្ណឌ »។  



 
កតិ្កាសញ្ញញ អន្តរជាតិ្សតីពីស្ទ្ធ្ពលរដាន្្ងស្ទ្ធ្ន្នោបយ 
 
មាប្ា១៤ (I)៖ «ជន្ប្ររ់រូរប្តិូវមាន្ភាពនសមីគ្នម នៅចំន ោះមុ តុិលាការ 
ន្្ងាលាជំរោះកតី។ ជន្ប្ររ់រូរប្តិូវមាន្ស្ទ្ធ្ឲ្យាលាកតី មាន្សមតិថក្ចច ឯក
រាជយ ន្្ងម្ន្លំនអៀងស្ដលរនងកីតិន ងីនដ្ឋយចារ់ជំន្ំជំរោះនរឿងកតីររស ់លួន្នដ្ឋយសមធម៌ន្្ងនដ្ឋយាធារណៈនដីមបសីនប្មចនលីការនោទ្ប្រកាន្់មក
នលី លួន្ កាុងវស្យ័ប្ពេមទ្ណឌ ឬនលីស្ទ្ធ្ន្ង្ករណីយក្ចចកាុងវស្យ័រដារបនវណី»។ (១៦ ធាូ ១៩៦៦) 
 
 

មាប្ា២ (III)ភារីនន្កត្ិការសញ្ញញ នន្ោះសន្ា៖ 
 
ក) ជន្ ស្ដលប្តិូវបន្នររនំលាភស្ទ្ធ្ន្្ងនសរភីាពររស ់លួន្ ស្ដលទ្ទ្ួលាា លន់ដ្ឋយកតិ្សញ្ញញ នន្ោះជន្ន ោះមាន្ស្ទ្ធ្ឲ្យមាន្ការនដ្ឋោះប្ាយនដ្ឋយសក័ក្ស្ទ្ធ្នទោះការប្រប្ពឹតិតន ោះបន្ប្រប្ពឹតិតនដ្ឋយជន្
ស្ដលរំនពញតិួ ទ្ីរាជការក៏នដ្ឋយ។ 
 )៌ ធា ថាជន្ ស្ដលមាន្ការរតឹងឲ្យមាន្ការនដ្ឋោះប្ាយស្ររនន្ោះប្តិូវមាន្ស្ទ្ធឲ្្យសមតិថក្ចចខាង
យុតិត្ធម៌ ខាងរដាបល ខាងន្ត្ិ្រញ្ញតិ្ឬអាជាា ធរមាន្សមតិថកច្ចដ៏នទ្នទ្ៀតិ សនប្មចឲ្យបន្នដ្ឋយនោង
ាមចារ់រដាន ោះន្្ងប្តិូវរនងកីតិលទ្ធភាពនន្ការរតឹងនៅតុិលាការ្ង។ 
រ) ធា ថារអាជាា ធរមាន្សមតិថក្ចចប្តិូវអនុ្វតិតន្៍ឲ្យបន្នៅដំន ោះប្ាយស្ដលបន្សនប្មចនេយី។  



រដាធមមនុ្ញ្ញស្ មរ 
មាប្ា៣៨(III)៖ «ចាររ់ា៉ា រ់រងម្ន្នអាយមាន្ការរនំលាភរំ ន្នលីរូររាង
កាយរុរាល មួយនទ្បយី។ចារ់ការ រជីវត្ិក្តិត្យសន្្ងនសចកតីនលលលាូររស់ប្រជាពលរដា។ ការនោទ្ប្រកាន្់ ការោរ ់លួន្ ការឃាតិ់ លួន្រកឺារឃុ ំលួន្ជន្ មួយ ន្ងឹអាចនធវីនៅនកីតិលុោះប្ាស្តិអនុ្វតិតប្តិឹមប្តិូវាមរញ្ញតិត្ ចារ់។ 
ការរងខ្តិរងខំការនធវីបរនលីរូររាងកាយរបឺ្រប្ពឹតិតកមម មួយស្ដលរស្ន្ថម
ទ្មងន្់ទ្ណឌ កមមអនុ្វតិតចំន ោះជន្ជារ់ឃុឃំាងំ រ ឺជារ់ពន្ធ គ្នរប្តិូវហាមឃាតិ់
ម្ន្នអាយនធវីនទ្បយី។ អាកនដដល ់អាករមួប្រប្ពឹតិត ន្្ងអាកសមរំន្ត្ិប្តិូវទ្ទ្ួល
នទសាមចារ់។ ការទ្ទ្ួលារភាពស្ដលនកីតិនទ្បងីពីការរងខ្តិរងខំាម្លូវការកតី ាម្លូវច្តិតកតី ម្ន្ប្តិូវទុ្កជាភសតុាងនន្ព្រុទ្ធភាពនទ្។វម្តិ្សងសយ័ប្តិូវបន្ជាប្រនោជន្៍ដលជ់ន្ជារ់នោទ្។ ជន្ជារ់នោទ្ ក៏នដ្ឋយប្តិូវទុ្កជា
មនុ្សសឥតិនទសដ៏រារតុិលាការម្ន្ទន្ក់ាតិ់នទសជាាថ ពរ។ ជន្ប្ររ់រូរ
មាន្ស្ទ្ធ្ការ រ លួន្ាម្លូវតុិលាការ។ 
 

មាប្ា៣៩ (III)៖  
 
«ប្រជាពលរដាស្ មរមាន្ស្ទ្ធ្រតឹងររហ្ារ រតឹងតិវ៉ា  ររឺតឹងទសំណងជសួជុលការ ូចខាតិ
ស្ដលរ ត លមកពីអំនពីរ ុសចារ ់ររស ់អងាការរដា ររសអ់ងាការសងាម ន្្ងររស់
រុរាល្កនន្អងាការទងំន ោះ។ ការនដ្ឋោះប្ាយរណតឹ ងតិវ៉ា  ន្្ងសំណងជសួជុលការ
 ូច ខាតិជាសមតិថក្ចច ររសតុ់ិលាការ។ 



មាប្ា១២៨៖ 
 
អំ ចតុិលាការជាអំ ចឯករាជយ។ អំ ចតុិលាការធា 
រកាអ រតិ ់ន្្ងការ រស្ទ្ធ្នសរភីាពររសប់្រជាពលរដា។
អំ ចតុិលាការប្ររដណត រប្តិលរ់នៅនលីនរឿងកតីទងំអសរ់មួ
ទងំនរឿង កតីរដាបល្ង។ អំ ចនន្ោះប្តូិវប្ររលឱ់្យតុិលាការ
កំពូល ន្្ងាលាជប្មោះកតីប្ររស់្ ា្ក ន្្ងប្ររជ់ាន្ថ់ាា ក។់ 



ម ៉ុង តេត្គៀ 
Mongtesquieu 

 
អំ ចររស់រដាប្តូិវស្តិស្ចកនចញជា៣ឯករាជយពីគ្នា ៖  

1. អំ ចន្្ត្ិរញ្ញត្ិ 
2. អំ ចន្្ត្ិប្រតិត្រតិត្  
3. អំ ចតុិលាការ។  

 



ទំនាក់ទំនង 
អំណាចទងំ៤ 

និង 
រចនាសម្ព័នធប្រព័នធ 

តុលាការ 



អំណាច 

តុលាការ 

និតិបញ្ញត ិ

និតិប្បតតិបតត ិ

សារព័ត៌មាន 



សាា ប័ន 

ប្កុមប្រឹកាធមមនុ្ញ្ញ 

ឧតិតមប្កុមប្រឹកា
អងានៅប្កម 

តុិលាការ 

 យកដ្ឋា ន្
អយយការ 

ប្កសួង 
 

យុតិត្ធម៌ 



តិួអងា 

នៅប្កម 

នសមៀន្ 

នមធាវ ី

ប្ពោះរាជអាជាា  

ាម កត ី



ភាពពិសាត រ 
មូលនេតុិនន្ការរនងកីតិ

តុិលាការ 

•គ្នម ន្អាក មាា ក់ឥតិនខាច ោះ 
•នគ្នលការណ៍ប្តិួតិព្ន្្តិយន្្ងតុិលយភាព 



ការធា ឯករាជយភាពទ្ំ ក់ទ្ំន្ង 

មាប្ា១៣០៖ គ្នម ន្អងាការ មួយនន្អំ ចន្ីតិ្រញ្ញតិត្ រនឺ្ីតិ្
ប្រតិត្រតិត្អាចទ្ទ្ួលអំ ចតុិលាការអវីបន្នទ្បយី។ 

មាប្ា១២៩៖  នៅប្កមប្តិូវរំនពញភារក្ចចនន្ោះនដ្ឋយនគ្នរព
ចារ់ោ៉ា ងមុឺងមា៉ា ត់ិ ន្្ងនអាយអស់ពី ដួងច្តិត ន្្ងសមបជញ្ញៈ
ររស់ លួន្។ 

មាប្ា១៣០៖មាន្ស្តិអងាការអយយការនទ្ស្ដលមាន្ស្ទ្ធ្នធវី 
រណតឹ ងអាជាា ។ 



នគ្នលការណ៍ប្តិួតិ 
ព្ន្្តិយន្្ងតុិលយភាព 

តុិលាការកំពូលនសាីសំុប្កុមប្រឹកាធមមនុ្ញ្ញប្តួិតិព្ន្្តិយ 
ធមមនុ្ញ្ញភាពនន្ចារ(់មាប្ា ១៩ ចារស់តីអំពីប្កុម 
ប្រឹកាធមមនុ្ញ្ញន្្ងមាប្ា១៣៦(I) នន្រដាធមមនុ្ញ្ញ) 

     ាថ រន័្ន្្ត្ិរញ្ញត្ិប្តួិតិព្ន្្តិយាថ រន័្យុតិត្ធម៌
(មាប្ា១២៩ (I&II) ២ នន្រដាធមមនុ្ញ្ញ) នដ្ឋយចង
ភាា រា់មរយៈចារស់្ដលបន្អនុ្មត័ិទងំឡាយ។  
ាថ រន័្ន្្ត្ិរញ្ញត្ិបន្រនងកីតិចារព្់នសសសតីអំពីតិួ
 ទី្ន្្ងមុ ងារររសា់ថ រន័្យុតិត្ធម៌៖លកខ ន្ត្កៈនន្
អងានៅប្កម អយយការ ន្្ងប្កុមប្រឹកាអងានៅប្កម។   
(មាប្ា ១៣៤ I, ១៣៥) 



    ាថ រន័្ន្្ត្ិប្រតិត្រតិត្ប្តួិតិព្ន្្តិយាថ រន័្យុតិត្ធម៖៌ វអនុ្
វតិតន្ន៍សចកតីវន្្្ចឆយ័ រញ្ាូ ន្សមាជ្កររស ់លួន្មាា កន់ៅ
ប្កុមប្រឹកាធមមនុ្ញ្ញន្្ងជាាថ រន័្ន ត្ីមរំន្្តិរនងកីតិចារ់
សប្មារា់ថ រន័្យុតិត្ធម៌្ ងស្ដរ។ (មាប្ា៩១ នន្រដាធមម
នុ្ញ្ញ) 

ាថ រន័្យុតិត្ធមប៌្តូិតិព្ន្្តិយសកមមភាពនន្ាថ រន័្ន្្ត្ិប្រត្ិតរតិត្
ន្្ងរដាបលររសវ់។ សមាជ្ករដ្ឋា ភ្បលទងំអសអ់ាចប្តូិវ
បន្កាតិន់ទសនដ្ឋយតុិលាការប្ពេមទ្ណឌ ។ (មាប្ា៣៩, 
១២៦(I) នន្រដាធមមនុ្ញ្ញ) 



ាថ រន័្យុតិត្ធមប៌្តូិតិព្ន្្តិយារពត័ិម៌ាន្នដ្ឋយអនុ្វតិតន្ា៍ម
ចារា់រពតិម៌ាន្ ចាររ់ដារបនវណី ន្្ងចារប់្ពេមទ្ណឌ ។ 

ាថ រន័្ារពត័ិម៌ាន្ប្តួិតិព្ន្្តិយាថ រន័្យុតិត្ធមន៌ដ្ឋយចូលរមួការ
កាតិន់ទសាធារណៈ របយការណ៍អំពីការកាតិន់ទស ន្្ង្ាយ
នៅពតិម៌ាន្ទកទ់្ងនឹ្ងក្ចចការទងំន ោះ (មាប្ា ៤១ (I) នន្រដា
ធមមនុ្ញ្ញ)ន្្ងមាប្ា១៩ នន្ កត្ិកាសញ្ញញ អន្តរជាត្ិសតីពីស្ទ្ធ្ពលរដា
ន្្ងស្ទ្ធ្ន្នោបយ) 





ក្រសងួយតុ្តិធម ៌
 
(រនងកីតិាមចារស់តីពីការរនងកីតិប្កសងួ
យុតិត្ធម ៌នលងទី្២៤ ស្ មករា ឆ្ា ១ំ៩៩៦ 
ន្្ងអនុ្ប្ក្តិសីតពីការនរៀរចំន្្ងតិ ួទី្
ប្កសងួយុតិត្ធមន៌លងទី្២០ ស្ មករា ឆ្ា ំ
២០០០) 
 

•ប្តិួតិព្ន្្តិយ ឃាល នំមីល អនងកតិក្ចចការព័ន្ធ គ្នរ 
•ធា នូ្វអនុ្នលាមភាពនន្ចារ់ពប្ងាងជាមួយ
ន្្ងចារ់ន្សងៗនទ្ៀតិស្ដលមាន្នេយី 
•ស្លរកាកំណត់ិប្ារទ្ឧប្ក្ដា 
 



ឧត្តមក្រមុក្ររឹា 
នៃ 

អងគចៅក្រមមពុជា 

សមាសភាព 
 

១.ប្ពោះមហាកសប្តិជាប្រធាន្ 
២. រដាមន្រន្តីប្កសងួយុតិត្ធម ៌ជាសមាជ្ក 
៣. ប្រធាន្តុិលាការកំពូល ជាសមាជ្ក 
៤. អយយការនន្មហាអយយការតុិលាកំពូល 
ជាសមាជ្ក 
៥. ប្រធាន្នន្ាលាឧទ្ទរណ៍ ជាមាជ្ក 
៦. អយយការនន្ាលាឧទ្ទរណ៍ ជាសមាជ្ក 
៧.នៅប្កម៣រូរ ជាសមាជ្ក 
៨. នៅប្កម៣រូរ ជាសមាជ្កជំន្សួ 

 
ត្ួនាទ ី

 
• ស្តិងាងំនៅប្កម (មាប្ា១៣៤-III-រដាធមមនុ្ញ, 
មាប្ា១១ ចារស់តីពីប្កុមប្រឹកាអងានៅប្កម) 
•ដ្ឋកវ់ន្្យ័នលីនៅប្កម (មាប្ា១៣៣ ន្្ង១៣៤ រដា 
ធមមនុ្ញ្ញ ន្្ងមាប្ា១២ ចារស់តីពីប្កុមប្រឹកាអងា
នៅប្កម)  
• រកាឯករាជយភាពនន្ាថ រន័្យុតិត្ធម ៌(មាប្ា១៣២ 
រដាធមមនុ្ញ្ញ) 
 



 
ចៅក្រមៃិងក្រះរាជាា  

 
ជាអាកនធវីក្ចចការទកទ់្ងនឹ្ងការកាតិន់ទសន្្ងនសីុរអនងកតិ 
 
  

ចសមៀៃ 
 
ជានលខាឬអាកជំន្យួការចំន ោះនៅប្កមន្្ងប្ពោះរាជអាជាា   ន្្ង
ទ្ទ្លួរន្ទុកក្ចចការរដាបលទូ្នៅ។ 
 
 



 
ការយិាលយ័ចសុ៊ើរអចងេត្ 

ជយួក្ចចការស្ ា្ក៖ 
1. ធា ក្តិានុ្កូលភាពនន្ការនសីុរអនងកតិ 
2. ប្តួិតិព្ន្្តិយឯការររសា់ថ រន័្នសីុរអនងកតិទកទ់្ងនៅនឹ្ង
រទ្នលមីសន្្ងការរនំលាភចារ ់ន្្ងនធវីការនសីុរអនងកតិនដ្ឋយ
 លួន្ឯង ប្រស្ន្នរីោបំច។់  

 
 

ការយិាលយ័ក្រហ្មទណ្ឌ  
 

ជយួន្្ងទ្ទ្លួ ុសប្តូិវចំន ោះអរាប្ពោះរាជអាជាា
កាុងការប្រតិត្រតិតក្ចចការរស ់លួន្ដូចជា៖ 
1. អាន្រទ្នោទ្ប្រកាន្ ់
2. នធវីនសចកតីសន្ា្ដ្ឋា ន្ 
3. នោទ្សរួ 
4. នដីរតិ ួទី្ជាភារីរឋម 
5. ដ្ឋកឬ់ដក កយនោទ្ប្រកាន្ ់

 

 
ការយិាលយ័រដ្ឋរបចេណី្ 

 
ជយួន្្ងទ្ទ្លួ ុសប្តូិវចំន ោះអរាប្ពោះរាជអាជាា
កាុងករណីរដារបនវណីនដ្ឋយប្រមូលពតិម៌ាន្ន្្ង 
ភសតុាងសប្មារក់ាតិក់តី 

 



វបបធម៌និទណ្ឌ ភាព 



1. រដាប្រហារ១៩៩៧ 
2. ររ់ប្គ្នរ់ស្រក១៩៩៧ 
3. ឃាតិកមមវរីៈរុរស ជា វជ្ាា  
4. នាក ដាកមមនកាោះនពប្ជ 
5. បញ់កមមករនៅរវត្ិ 
6. ឃាតិកមមវរីៈរុរសឈុតិ វុទ្ធី 

1. គ្នម ន្ន្្ត្ិរដា 
2. តុិលាការ វោះសមតិថភាពន្្ងវជ្ាា ជីវៈ 
3. ការនប្ជៀតិស្ប្ជកពីអាកន្នោបយឬមាន្អំ ច 
4. ពុករលយួ 



11 April 2012 at around 10:30 a.m, 
about 30-40 villagers from Kbal Trach 

commune,Krakor district, Pursat  



ដករនងាា ល
ប្ពំស្ដន្ 

•២ ឆ្ា ដំករនងាា ល២០០៩ 
•១២ ឆ្ា  ំ្ាយព័តិ៌មាន្ម្ន្ព្តិ២០១០ 

In a letter to Sam Rainsy Party parliamentarians on December 2, 
Hun Sen said the Cambodia-Vietnam border in Svay Rieng has yet 
to be defined “in a suitable and acceptable manner” and that the 
Cambodia-Vietnam commission working to define the border was 
“continuing to negotiate the position of [the border] markers and 

others over which agreement is need in the future”. 







អរគុណ្ 


