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វណួំ  
រ. អំពីអធិរេយយ 

1> នៅមារា ២ បានចែងថា បូរណភាពទឹកដីរបស់រពះរាជាណាែរកកមពុជា មិនអាែរនំោភបានដាែ់ខាតកនុង 
រពំចដនរបស់ខ្លួនចដលមានកំណត់កនុងចផនទីខាន ត ១/១០០.០០០ នធវីនៅែន ល្ ះឆ្ន ១ំ៩៣៣-១៩៥៣ ន យី
ចដលរតូវបានទទលួស្គគ ល់ជាអនតរជាតិនៅែន ល្ ះឆ្ន ១ំ៩៦៣-១៩៦៩។ នតីការនបាះបនគគ លរពំចដន ចដលកំពុង
នឹងនបាះជាបនតប ទ្ ប់នៅកនុងរបនទសជាប់ភូមិផងរបងជាមយួ នតីបាននោរពរដឋធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាែរក
កមពុជាចដរ ឬនទ? 

2> នតីរបនទសកមពុជាបែចុបបនន របកាន់យករបបរាជានិយមអារស័យរដឋធមមនុញ្ដ ឬអារស័យសភា? 

3> កនុងជំពូកទី១ និយាយអំពីអធិនតយយ។ សួរថា នៅនពលរដឋសភាបានអនុម័តែាប់នដាយសំនេង ៥០%+១ 
បុ៉ចនតកនុងន្ះមានចតគណបកសចតមយួនទ ចដលមានសំនេងនលីសពី៥០%+១ នតីននះជាការរបាសចាកពីលទធិ
របជាធិបនតយយចដររនឺទ? 

 

ខ. អំពីរពះម្ហារសរេ 

1> ាមមារា ២៣ រពះមហាកសរតរទង់ជានមបញ្ជជ ការកំពូល ននកងនយាធពលនខ្មរភូមិនទ។ អគគនមបញ្ជជ ការ 
កងនយាធពលនខ្មរភូមិនទរតូវបានចតងាងំនេងី នដីមបបីញ្ជជ កងនយាធពលនខ្មរភូមិនទននះ។ មារាខាងនលី
បានបញ្ជជ ក់ឲ្យនយងីទងំអស់ោន ន ញីថា រពះមហាកសរតរទង់មានអំណាែនយាធានៅកនុងនដ ន យីរទង់បាន
នផទរអំណាែននះនៅអគគនមបញ្ជជ ការកងនយាធពលនខ្មរភូមិនទ។ សួរថា នតីន តុអវីបានជា រពះមហាកសរតមិន
ែុះរតួតពលនយាធាជារបចា ំនដីមបនីលីកទឹកែិតតនយាធា និងបគា ញអំពីអំណាែរបស់រពះអងគ? 

2> រពះមហាកសរត រតូវបាននរជីសនរសីកនុងែំនណាមរពះរាជបចាឆ ញាតិននរពះមហាកសរតអងគឌួង ឬរពះមហាកសរត 
ននរាតតម ឬក៏រពះមហាកសរតសុីសុវតថិ ន តុអវី? 

3> នតីរពះមហាកសរតរទង់អាែចតងាងំអគគនមបញ្ជជ ការននកងយុទធពលនខ្មរភូមិនទ នដាយមិនបាែ់មានការនសនីសុំ
ពី្យករដឋមន្រនតី ឬរបធានស្គថ ប័នណានផសងនទៀតបានចដរ ឬនទ នដាយនយាងាមមារា ២៣ននរដឋធមមនុញ្ដ។ 

4> ន តុអវីបានជាអំណាែរពះមហាកសរតនសៀមមានអំណាែខាល ងំជាង រពះមហាកសរតកមពុជានយងី។ មានមតិខ្លះ
និយាយថា នៅនពលចដលរពះមហាកសរតខាល ងំ នគខាល ែអំណាែននះនៅជារបបផ្តត ែ់ការ ែុះន តុអវីនៅរបនទស
នសៀមមិនផ្តត ែ់ការ ន យីរបជាជននគនោរពខាល ងំនមល៉ះ។ 
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5> មារា ២៧ នតីរពះមហាកសរតអាែនលីកចលងនទសដល់បុគគលណាមាន ក់នដាយមិនចាបំាែ់មានការនសនីសុំពី
្យករដឋមន្រនតីបានឬនទ? 

6> ន តុអវីបានជារពះមហាកសរតមិនអាែរនំោភបំពានបាន? 

7> រតង់ជំពូកទី២មារា ១០ នតីពាកយ “រជជទយាទ” និងពាកយ “រាជជទយាទ” ខុ្សោន ដូែនមតែ? 

8> នៅកនុងមារា ៧ ជំពូក២ បានចែងថា «រពះមហាកសរតកមពុជារទង់រគងរាជយសមបតតិ បុ៉ចនតរទង់មិនកាន់អំណាែ
នេយី។» ន តុអវីបានជាមារា ២៣ បានចែងថា «រពះមហាកសរតជានមបញ្ជជ ការកំពូលននកងនយាធពល      
នខ្មរភូមិនទ»? 

9> មារា៧ ចែងថារពះមហាកសរតកមពុជារគងរាជសមបតតិ បុ៉ចនតរទ់មិនកាន់អំណាែនេយី។ មារា រពះមហាកសរត 
រទង់ជានមបញ្ជជ ការកំពូលននកងនយាធពលនខ្មភូមិនទ។ នតីមារាពីរននះ មានលកខណៈរបឆ្ងំោន រនឺទ? 

10> នយាងាមមារា១៤ ននរដឋធមមនុញ្ដ នតីរពះរាជវងសចដលរតូវនរជីសនរសីជារពះមហាកសរតរតូវយករពះរាជ     
បចាច ញាតិរតឹមថាន ក់ទីបុ៉ ម្ ន? 

11> នយាងាមមារា ២៣ ននរដឋធមមនុញ្ដ នតីរពះមហាកសរតមានសិទធិដឹក្បំញ្ជជ នលីកងនយាធពលនខ្មភូមិនទ
ចដរឬនទ? 

12> នៅកនុងជំពូកទី ២ រតង់មារា៧ បានចែងថា “រពះមហាកសរតរទង់រគងរាជ បុ៉ចនតមិនកាន់អំណាែ” នតីន តុ
អវីបានជា រទង់អាែនរជីសនរសីសភា ន យីអាែផតល់ឯករាជយដល់អំណាែតុោការ? 

13> ករណីចដលរដឋធមមនុញ្ដកមពុជា មានការចកចរបនធវីវនិស្គធនកមមជានរែីននលីកនរែីនស្គរជាបនតប ទ្ ប់ចបបននះ 
សូរថា នតីវាអាែនិងប៉ះពាល់ដល់គុណតនមលននធមមនុញ្ដនដីម ឬនទ? សួរថានតីមានមូលន តុអវី បានជារដឋធមមនុញ្ដ
កមពុជាបានចែងមិនឲ្យចកចរបនលីមារា ៧។ 

14> ន តុអវីបានជានគថា អំណាែរពះមហាកសរតជាអំណាែជាប់ែំណង? 

15> សូមអនុញ្ដឯកឧតតមបករស្គយនៅមារា ២៣ននរដឋធមមនុញ្ដ? 

16> ាមការបករស្គយរបស់នោកស្គន្រស្គត ចារយមាន ក់បករស្គយថា “រពះមហាកសរតរទង់របតិបតតិអំណាែនីតិ
របតិបតតិ” នតីការបករស្គយននះ ឯកឧតតមយល់យ៉ាងណា? នបីកនុងរដឋធមមនុញ្ដ មារា៧ចែងថា “រពះមហាកស
រតកមពុជារទង់រគងរាជចតមិនកាន់អំណាែ”។ 

17> រតង់ជំពូកទី២មារា ១០ នតីពាកយ រជជទយាទ និងពាកយ រាជជទយាទ ខុ្សោន ដូែនមតែ? 
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គ. អំពីវទិ្ធិ និងរ ណីរិចច បវរ់បាពល ដឋស្ខម  

1> ជំពូកទី៣មារា ៤៣ ចែងថា រពះពុទធស្គស្ជាស្គស្របស់រដឋ។ែុះន តុអវីបានជាថាន ក់ដឹក្កំំពូល នន
រកសួងធមមការនិងស្គស្មានរដឋនលខាធិការ និង អនុរដឋនលខាធិការជាស្គស្អីុស្គល មភាគនរែីន? 

2> នតីមូលន តុអវីបានជារកុមរបឹកាធមមនុញ្ដជាស្គថ ប័នកំពូលននស្គថ ប័នទងំ ៥ ននរពះរាជាណាែរកកមពុជា មិនរតូវ
បានបញ្ចូ លសមាសភាពជាសមាជិកននរកុមរបឹការាជសមបតតិ នៅកនុងជំពូកទី ២ មារា ១៣៤ ននរដឋធមមនុញ្ដ 
ចដលសតីពីការនរជីសនរសីរពះមហាកសរត? 

3> សូមជយួបករស្គយ រពះពុទធស្គស្ ជាស្គស្របស់រដឋ។ ែុះស្គស្ដនទនទៀត? 

4> រពះមហាកសរតរតូវបាននរជីសនរសីកនុងែំនណាមរពះរាជបចាឆ ញាតិនន រពះមហាកសរត អងគឌួង ឬរពះមហាកសរត 
ននរាតតម ឬក៏រពះមហាកសរតសុីសុវតថិ ន តុអវី? 

5> កនុងមារា៣២(ជំពូក ៣)ចែងថា «នទសរបហារជីវតិមិនរតូវឲ្យមាននេយី»។ ខ្ញុ ំនសនឯីកឧតតមនមាត ជួយផតល់
ន តុផលខ្លះៗ ទក់ទងការមិនឲ្យមាននទសរបហារជីវតិននះ។ ែុះរបសិននបីនយងីចែងឲ្យមាននទសរបហារ
ជីវតិវញិ នតីវាអាែមានផលប៉ះពាល់អវីខ្លះ? 

6> នតីអវីនៅចដលនៅថា «សញ្ជជ តិចខ្មរពីកំនណីត»? នតីបុគគលណាមាន ក់ចដលសុំែូលជាសញ្ជជ តិចខ្មរ អាែឈរ
ន ម្ ះឲ្យនគនបាះនឆ្ន តជាតំណាងរាន្រសតបានឬនទ? 

7> នតីអវីនៅនៅថា ការនបាះនឆ្ន តសកល និងការនបាះនឆ្ន តជាអសកល? 

8> នតីការនបាះនឆ្ន តសកល និងអសកលមានលកខណៈខុ្សោន រតង់ណា? 

9> នៅកនុងមារា ៤៣ រពះពុទធស្គស្របស់រដឋ ន យីរពះសងឈមានសិទធិនបាះនឆ្ន តតំណាងរាន្រសតបាន នតីរពះសងឃ
សិទធិននយាបាយបានឬនទ?នបីបានមូលន តុអវី នបីមិនបានមូលន តុអវី? 

10> សូមឲ្យរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដបករស្គយមារា ៣៣ រតង់វាកយខ័្ណឌ ទី១ និង ទី២។ ន តុធវីចាបំាែ់មាន កិែច
រពមនរពៀងជាមយួបរនទសកនុងការចាប់បញ្ចូ លជនជាតិចខ្មរឲ្យនៅបរនទស នបីរបជាពលរដឋចខ្មរចដលកំពុងរស់
នៅបរនទសរតូវបានរដឋោពំារ។ 

11> មារា៣ "......" របជាពលរដឋធមមនុញ្ដចខ្មរទងំពីរនភទ មានសិទធិទទលួការធា្រ៉ាប់រងសងគម និងអតថ
របនយាជន៍ខាងសងគមកិែចចដលមានចែងកនុងែាប់។ 
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12> រពះពុទធស្គស្ ជាស្គស្របស់រដឋ នបីាមនោលការណ៍សមភាព នតីមានការប៉ះពាល់ដល់ស្គស្ដនទ
នទៀតឬនទ? 

គ. អំពី បបនរោបាយ 

1> ពនយល់ពាកយ អាវុធនវរាណូ។ 

2> មារា ៥១ថមី ននរដឋធមមនុញ្ដចែងថា «អំណាែចបងចែកដាែ់ពីោន រវាងអំណាែនីតិបញ្ដតតិ នីតិរបតិបតតិ និង
អំណាែតុោការ។» សួរថា នតីស្គថ ប័ន ឬអងគនីតិបញ្ដតតិ និងតុោការ អាែសិថតនៅនរកាមអងគនីតិរបតិបតតិ ឬ   
រដាឋ ភិបាលចដរឬនទ? 

3> ែូរពនយល់អំពីអំណាែទងំបី ចបងចែកដាែ់ពីោន  គឺ អំណាែនីតិបបញ្ដតតិ អំណាែនីតិរបតិបតតិ និងអំណាែ
តុោការ? 

4> នតីរដឋធមមនុញ្ដចខ្មរជារដឋធមមនុញ្ដទន់ននះ មានផលប៉ះពាល់ដល់របព័នធែាប់ និងននយាបាយចដរ ឬនទ? 

5> នបីរបនទសកមពុជារតូវបាន ល្ នពាននដាយរបនទសណាមយួ ន យីរបនទសកមពុជាបានដាក់នៅកនុងភាព          
អាសនន។ នៅកនុងរដឋធមមនុញ្ដមិនឲ្យនធវីវនិស្គធនកមមកនុងនពលមានអាសនន ន យីមិនឲ្យផលិត និងនរបីរបាស់នូវ
របនភទអាវុធដូែមានចែងកនុងមារា៥៤ជំពូកទី៤។ របនទសចដល ល្ ន ពានរបនទសកមពុជានគមាននូវរបនភទ
អាវុធទងំន្ះ។ កនុងនោលបំណងការពារបូរណភាពដឹកដីរបនទសកមពុជារតូវការនូវអាវុធទងំន្ះ និងមាន
លទធភាពកនុងផលិតនដីមបនីរបីរបាស់ នតីរតូវនធវីដូែនមតែធមមនុញ្ដរបស់ខ្លួនបិទផលូវតវ៉ាយ៉ាងននះ? 

 

ង. អំពីរវដឋរិចច 

1> សូមជយួពនយល់ពាកយៈ “រូបបវន័តបុគគល” “នីតិបុគគល” និង “នភានោស្គន្រសត” ។ 

2> មារា៥៨ ចែងថា «រទពយសមបតតិរបស់រដឋមាន…ភនំ…នននរសមុរទ…។»បុ៉ចនតជាក់ចសតងនៅនខ្តត រពះសី នុ 
ន ញីមានភនំរតូវបាននគសង់លំនៅដាឋ ន និងតំបន់នននរសមុរទមួយែំនួនរតូវបាន ុ៊៊ុំព័ទធជារទពយសមបតតិឯកជន។ 
សូមនមាត ជយួបករស្គយ? 
 

ច. អំពីកា អប់  ំវបបធម្៌ និងវងគម្រិចច 

1> ជំពូកទី៦ អំពីអប់រ ំ វបបធ៌ម និងសងគមកិែច មារា ៦៥ រដឋយកែិតតទុកដាក់វស័ិយអប់រកំាយ និងកីឡា ចដល  
ជាសុខុ្មាលភាពរបស់របជាពលរដឋចខ្មររគប់រូប(និង កិតានុភាពជាតិ)។ នដីមបជំីរុញវស័ិយអប់រកំាយ និង 
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កីឡា គរួបញ្ចូ លសកមមភាពកីឡាកនុងកមមវធីិរបលងរបស់សិសស-និសសតិ។ នតីរដឋបានគិតអំពីការកស្គងន ដាឋ
រែ្សមព័នធកីឡា កំរតិណាន យី? 

2> មារា ៧១ ចែងថា «បរនិវណនបតិកភ័ណឌ ជាតិ ក៏ដូែជានបតិកភ័ណឌ ចដលបញ្ជូ លជានបតិកភ័ណឌ ពិភពនោក 
រតូវទុកជាតំបន់អពារកឹតយចដលមិនអាែមានសកមមភាពនយាធា។» ជាក់ចសតងនៅតំបន់របាស្គទរពះវហិារមាន
សកមមភាពនយាធាយ៉ាងគរគឹកគនរគង។ នតីសកមមភាពនយាធាននះ នធវីឲ្យប៉ះពាល់ដល់មារា ៧១ ននះចដរ 
ឬនទ? 

3> នតីនៅនពលរដាឋ ភិបាលសនរមែអនុញ្ជដ តផតល់ការវនិិនយាគនៅឲ្យរកុម ុ៊នឯកជនមយួ យកលុយនលីផលូវជាតិ 
នតីប៉ះពាល់ដល់រដឋធមមនុញ្ដចដលធា្ដល់សិទធិនដីរន រីនលីផលូវជាតិនដាយនសរចីដរ ឬនទ? 

4> ករណីជាក់ចសតង កមពុជាទក់ទងនឹងរបាស្គទរពះវហិារចដលបានបញ្ជូ លជាបតិកភ័ណឌ ពិភពនោក រែួន យី
នដាយមានសកមមភាពនយាធាន្ះ នតីមានការប៉ះពាល់ដល់មារា ៧១ ននរដឋធមមនុញ្ដកមពុជាចដរឬនទ? 

 

ឆ. អំពី ដឋវភា 

1> មារា ៩០ ថមី(ពីរ) វាកយខ្ណឌ ទី៥ បានចែងថា រដឋសភាអនុម័តយល់រពម ឬ លុបនចាលសនធិសញ្ជដ  ឬអនុសញ្ជដ
អនតរជាតិ។ កនលងមកនតីន តុអវីបានជារដឋសភាមិនចាបំាែ់អនុម័តនលីការរពមជាមុន នៅនលីកិែចរពមនរពៀង 
អនតរជាតិមយួែំនួន ដូែជា OMU ជានដីម នដាយរតឹមចតរាជរដាឋ ភិបាលជាអនកសំនរែ និងយល់រពម និង           
ែុះ តថនលខា និងមិនចាបំាែ់នលងកាត់សភា? នតីអនុសញ្ជដ  សនធិសញ្ជដ  ឬ កិែចរពមនរពៀងអនតរជាតិកំរតិណា
រតូវចាបំាែ់សុំការយល់រពម ពីរដឋសភា និង កំរតិណារតឹមរាជរដាឋ ភិបាលជាអនកសំនរែ? 

2> មារា ៨២ថមី ចែងថា “រដឋសភានបីកសម័យរបជំុដំបូង ុកសិបនថងយ៉ាងយូរនរកាយនពលនបាះនឆ្ន ត ាមការ
នកាះរបជំុរបស់រពះមហាកសរត” ែុះនបីស្គថ នភាពននយាបាយមិនអំនណាយផលនធវីឲ្យនលីសរយៈនពល ុកសិប
នថងនទីបរដឋសភារបជំុដំបូងបាន នតីបញ្ជា ផលូវែាប់នៅយ៉ាងណា? 

3> នរៅពីរដឋសភា និងរពឹទធសភា នតីស្គថ ប័នណានទៀតចដលមានអភ័យឯកសិទធិសភា? 

4> មារា៧៧ វាកយខ្ណឌ ទី២ ចែងថា «អណតតិអាជាញ បញ្ជជ ទងំឡាយរតូវទុកជានមា ៈ» នតីមាន ន័យដូែនមតែ? 

5> នតីមតិភាគនរែីននដាយនរបៀប និងមតិភាគនរែីនដាែ់ខាតមានន័យខុ្សោន យ៉ាងណា? 
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6> ែាប់នរៀបែំអងគការ រតូវចតបញ្ជូ នឲ្យរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដពិនិតយធមមនុញ្ដភាពមុននឹងរបកាសឲ្យនរបី ែុះនបីរដឋ
សភាមិនបញ្ជូ ន ឬក៏នភលែបញ្ជូ នមកពិនិតយធមមនុញ្ដភាព នតីែាប់ន្ះមានសុពលភាពនដីមបអីនុវតតចដរឬនទ? 

7> នៅនរកាយនពលនបាះនឆ្ន តនរជីសាងំតំណារាន្រសតមតងៗ ចតងចតមានបញ្ជា នរឿងកូរ ៉ុមសរមាប់របជំុដំបូងរដឋសភា 
ន យីចតងចតមានការបករស្គយនផសងៗពីោន រវាងអនកែាប់ ក៏ដូែជាអនកននយាបាយ ចដលមាននិ ន្ ការ       
ននយាបាយនផសងោន  នតីបញ្ជា ននះរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដយល់យ៉ាងណា? 

8> ពាកយថា វសិមភាពនឹងមុខ្គរមានន័យដូែនមតែ? 

9> នតីអនកណាខ្លះចដលអាែទទួលអភ័យឯកសិទធិ? 

10> អតថន័យមារា ៧៧ អណតតិអាជាញ បញ្ជជ ទងំឡាយរតវូទុកជានមា ៈ? 

11> សភាធមមនុញ្ដ និងរដឋសភា មានន័យដូែនមតែ? សូមជយួពនយល់។ 

12> នតីការកំណត់សមាជិករដឋសភា ចផែកនលីកាត មូលដាឋ នអវីខ្លះ? 

13> មារា៧៨ននជំពុកទី៧ ចែងថា “នីតិកាលរបស់រដឋសភាមានអាណតតិ៥ឆ្ន .ំ..............” ជានីតិវធីិ            
នតី្យករដឋមន្រនតីរតូវចតនសនីរោំយរដឋសភានរកាយរដាឋ ភិបាលរតូវទំោក់២ដងរយៈនពល១២ចខ្ ឬយ៉ាងណា? 
នតីនឹងរតូវមានដំនណាះរស្គយយ៉ាងណារបសិននបីរបធានរដឋសភាមិនយល់រពមរោំយរដឋសភា? 

 

ជ. អំពីរពឹទ្ធវភា 

1> នតីសមាជិករពឹទធសភា ២រូប ចដលរតូវបានចាត់ាងំនដាយរពះមហាកសរត និង២រូបនទៀតនដាយ រដឋសភានរជីស
ាងំមានឋានៈជាអវី? 

2> ែូរពនយល់ថានតីរពឹទធសភា ជយួសរមបសរមួលអវីខ្លះរវាងរដឋសភា និងរដាឋ ភិបាលនន រពះរាជាណាែរកកមពុជា? 

3> កនុងរដឋធមមនុញ្ដចែងថា “រដឋសភា និងរពឹទធសភាមានថវកិាសវយត័សរមាប់ដំនណីរការ”ចតរដឋសភា និងរពឹទធសភា
មិនចមនជា ស្គថ ប័នរបមូលែំណូលនទ។ ន យីកនុងន័យនសដឋកិែចពាកយថា រកលុយខ្លួនឯង ចាយខ្លួនឯង។ សូម
អនុញ្ជដ តរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដនមាត បករស្គយ។ 

4> ស្គថ ប័នរពឹទធសភា រដឋសភា និង រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ មូលន តុអវីបានជាបនងគីតនរែីនដូនែនះ?     នតីមានដំនណីរ
ការយ៉ាងដូែនមតែចដរ(តួ្ ទី)។ 
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ឈ. អំពីអំណាចេុលាកា  

1> សូមនមាត បករស្គយវាកយខ្ណឌ ទី៣ននមារា១២៩ថមី ននរដឋធមមនុញ្ដសតីពី “អំណាែតុោការរគប ដណត ប់នៅ
នលនីរឿងកតីទងំអស់រមួទងំនរឿងកតីរដឋបាលផង”។ ជាងដប់ឆ្ន មំកន យី ចដលរពះរាជាណាែរកកមពុជាទីពីរ
បានចាប់បដិសនធិ ខ្ញុ ំបាទពំុចដលលឺតុោការកមពុជាកាត់កតីរដឋបាលនទ នតីមកពីបញ្ជា អវីខ្លះ? នតីរយៈនពលជាង
ដប់ឆ្ន នំនះ ពំុមាននរឿងកតីរដឋបាលឬមយួយ៉ាងណា? នបីមាន នតីមានរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានវធិានអវីខ្លះដល់
ស្គថ ប័នតុោការ? 

2> នតីគនរមាងបនងកីតតុោការាមចផនកនៅនពលខាងមុខ្របស់រាជរដាឋ ភិបាល ដូែជា តុោការពាណិជជកមមនតី
តរមូវឲ្យធវវនិស្គធន៍កមមរដឋធមមនុញ្ដ មារា១២៨ថមី ចដរឬនទ? នដាយមារាននះពំុបានចបងចែកឲ្យដាែ់ពី
តុោការាមចផនកន្ះនទ កនុងការជរមះនរឿងកតី។ 

3> សូមនមាត ជយួបករស្គយនូវមារា ១២៨ថមី វាកយខ្ណឌ ទី១ ចែងថា «អំណាែតុោការជាអំណាែឯករាជយ» 
នតីខុ្សោន ជាមយួអពារកឹតយភាពរបស់នៅរកមយ៉ាងដូែនមតែ? 

4> នតីនៅនពលនៅរកមបានរបរពឹតតអំនពីពុករលួយ និងរបរពឹតតបទនលមីសរព មទណឌ  អាែរតូវនគដក ូតពីតំចណង
ឬនទ? 

 

ញ. អំពីររុម្របឹរាធម្មនុញ្ញ  

1> នរៅពីការធា្ការនោរពរដឋធមមនុញ្ដ ការពិនិតយរដឋធមមនុញ្ដ...។ នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ មានអំណាែអាទិភាព
ឬបុពវសិទធិនផសងនទៀតឬនទ? កនុងការសំនរែនជាគវាស្របនទសជាតិឧទ រណ៍ដូែជាការ សំនរែឲ្យនធវីសន្រគគ ម 
ឬ មិននធវីសន្រគគ មជានដីម? 

2> នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ មានឥទធិពលនលីអងគការនីតិរបតិបតតិចដរឬនទ? ន យីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានអនតរ
ទំ្ក់ទំនងោន យ៉ាងដូែនមតែជាមយួរាជរដាឋ ភិបាល? 

3> នតីរដឋធមមនុញ្ដកមពុជាជារដឋធមមនុញ្ដ រងឹ ឬ ទន់? នតីនយងីដឹងាមរយៈមនធាបាយអវី? 

4> រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដបានដំនណីរការណ៍នៅឆ្ន  ំ ១៩៩៨ ែំចនករដឋធមមនុញ្ដកមពុជាឆ្ន  ំ ១៩៩៣ សូមសួរ ថា នតី
នយងីមានយនតការអវីនដីមបធីា្ការការពាររដឋធមមនុញ្ដមុនបនងកីតរកុមរបឹកាននះ? 

5> សូមនធវីអធិបាយអំពីនិមិមតសញ្ជដ របស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ មានន័យដូែនមតែ? នដីមបអីវី? 
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6> នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ នដាះរស្គយវវិាទកមមទក់ទងនឹងការនបាះនឆ្ន តនរជីសាងំតំណាងរាន្រសត និងការនបាះ
នឆ្ន តនរជីសាងំសមាជិករពឹទធសភា (រសបាមមារា ១៣៦ថមី ននរដឋធមមនុញ្ដ) កនុងដំណាក់កាលណាខ្លះ? 

7> អំនពីអាណតតិរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ន តុអវីបានជាមាន ៣ឆ្ន  ំ ៦ឆ្ន  ំ ៩ឆ្ន  ំ និង១២ឆ្ន  ំ សូមឲ្យឧទ រណ៍
ជាក់ចសតង។ 

8> ជិតដល់នពលនបាះនឆ្ន តរពឹទធសភា រដឋសភានទៀតន យី នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដនរតៀមលកខណៈចបបណា? 

9> រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដជាស្គថ ប័នកំពូល នតីរបធាននិងសមាជិកនសមីអវី? ន តុអវីរកុមរបឹកាធមនុញ្ដោម នអនុរបធាន? 

10> មារា ៥១ថមី ចែងថា “អំណាែចបងចែកដាែ់ពីោន រវាងអំណាែនីតិបញ្ដតតិ អំណាែនីតិរបតិបតតិ និងអំណាែ
តុោការ” នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដសថិតកនុងអំណាែណាមយួខាងនលី? 

11> រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដនដាះរស្គយវវិាទកមមទក់ទងនឹងការនបាះនឆ្ន តនរជីសាងំតំណាងរាន្រសត  និងសមាជិក
រពឹទធសភានលី គ.ជ.ប។ នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានអំណាែឋា្នុរកមនលី គ.ជ.ប ចដរឬនទ? ន តុអវីបានជា
នៅនពលនបាះនឆ្ន តមតងៗ របជាពលរដឋ និងមន្រនតីរាជការមយួែំននួមិនសូវស្គគ ល់សមតថកិែចរបស់រកុមរបឹកា   
ធមមនុញ្ដដូែស្គគ ល់ គ.ជ.ប នទ ចដលជាន តុនធវីឲ្យពកួោត់បាត់សិទធិមយួែំនួន។ 

12> របធានរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានសំនេងឧតតមានុភាព កនុងករណីសំនេងចបកជាពីរនសមីោន (មារា១៣៧ថមី)។ 
នតីមានន័យដូែនមតែ? 

13> នៅនពលចដលរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដសនរមែថា ែាប់ ឬនសែកតីរពាងណាមយួផទុយរដឋធមមនុញ្ដន យី។ នតី
រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដរោន់ចតនធវីនសែកតីសនរមែបញ្ជជ ក់ អធមមនុញ្ដភាពជាការនរសែ ឬរតូវឲ្យរដឋសភា ឬ       
រពះមហាកសរតនែញរពះរាជរកមថមីបញ្ជជ ក់ពីអធមមនុញ្ដន្ះ? 

14> នតីអនកណាខ្លះមានសិទធិនធវីការបករស្គយែាប់? 

15> ខ្ញុ ំបាទសនងកតន ញីថា កនុងរពះរាជរកមរបកាសឲ្យនរបីែាប់ ចដលែាប់មយួែំននួ តយ៉ួាងរមួមាន ែាប់
ភូមិបាលឆ្ន ២ំ០០១ ែាប់ជលផលឆ្ន ២ំ០០៦ និងរកមរដឋបបនវណីឆ្ន ២ំ០០៦ ពំុន ញីមានការនលងការពិនិតយ
ធមមនុញ្ដភាព និងរបកាសថារសបនឹងរដឋធមមនុញ្ដរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ បុ៉ចនតមាននលងរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ
ែំនពាះែាប់អសាមិករណ៍ ឆ្ន ២ំ០១០។ នតីន តុអវីបានជាែាប់ខ្លះរតូវនលងនិងមានែាប់ខ្លះមិនអាែនលងកាត់ 
រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ? 
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16> ខ្ញុ ំធាល ប់លឺពាកយថា រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដជានិយត័ករននអំណាែទងំបី សូមឯកឧតតម ជយួពនយល់ថា ន តុអវី
បានជានគអាែនិយាយថារកុមរបឹកាធមមនុញ្ដជានិយត័ករ? 

17> នបីសិនកនុងរយះនពល ៣០នថង រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដនធវីនសែកតីសនរមែមិនទន់ នតីមានអវីនកីតនេងី?      
អាែពនានពលបានឬនទ? 

18> នសែកតីសនរមែរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ អាែជាកមមវតថុននការបករស្គយជានលីកទី២ ចដរឬនទ? 

19> នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានសមតថកិែចនដាះរស្គយវវិាទែាប់ចដរឬនទ? 

20> នតីរបធានរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ មានឋានៈនសមីអវី? សមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានឋានៈនសមីអវី? និង       
អគគនលខាធិការននរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានឋានៈនសមីអវី? 

21> នតីសមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ មានអភ័យឯកសិទធិដូែអនកតំណាងរាន្រសតចដរឬនទ? នបីសមាជិកណាមាន ក់
បានរបរពឹតតបទនលមីស នតីនីតិវធីិនចាទរបកាន់របរពឹតតនៅយ៉ាងដូែនមតែ? 

22> ាមែាប់ការរតួតពិនិតយធមមនុញ្ដភាពននែាប់របស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដកមពុជាមានលកខណៈ ពិនសសជាង
រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដបារាងំបនតិែរតង់ថា នយងីមានការរតួតពិនិតយជាមុន និងការរតួតពិនិតយជានរកាយ។នដាយ
ចេកបារាងំមានចតការរតួតពិនិតយជាមុន មានន័យថាមុនែាប់ែូលជាធរមាន។ ដូនែនះនតីនឹងមានផលវបិាក
ចដរ ឬនទ? របសិននបីែាប់មយួបានែូលជាធរមានរែួន យី របជាជនអនុវតតជារបចានំថងន យី ចតរតូវរកុម
របឹកាធមមនុញ្ដរបកាសអធមមនុញ្ដភាពនៅវញិ។ 

23> នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានសមតថកិែចរតួតពិនិតយនលីែាប់ធមមនុញ្ដបចនថមចដរឬនទ? នបីមាន ឬោម ននដាយ
ស្គរមូលន តុអវីខ្លះ? 

24> រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានសមាជិក របាបំនួរូប ទទួលអាណតតិរបាបំនួឆ្ន  ំ នតីន តុអវីបានជាសមាជិកទំងំ
របាបំនួរូបរតូវបានចតងាងំ ឬនរជីសាងំនផសងៗោន ? មានបីរូបនដាយរពះមហាកសរត បីរូបនដាយរដឋសភា បី
រូបនដាយឧតតមរកុមរបឹកាននអងគនៅរកម? 

25> ែំនពាះពាកយថា “រកុមរបឹកា”និងពាកយ “សភា” ពាកយននះមានន័យរបហាក់របច លោន ។       ឧទ រណ៍ 
រកុមរបឹការដឋ។ នតីពាកយថា “សភាធមមនុញ្ដ” និងរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដខុ្សោន យ៉ាងដូែនមតែ? 

26> អនកសួរទី៧៨ នៅកនុងជំពូកទី២ រតង់មារា៧ បានចែងថា “រពះមហាកសរតរទង់រគងរាជ បុ៉ចនតមិនកាន់
អំណាែ ”ែូរពនយល់? 
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27> នតីន តុអវីបានជា រទង់អាែនរជីសនរសីសភា ន យីអាែផតល់ឯករាជយដល់អំណាែតុោការ? 

28> នៅនពលរកុមរបឹកាធមមនុញ្ជដ បានពិនិតយធមមនុញ្ដភាពននែាប់ណាមយួ នគយករដឋធមមនុញ្ដជានោល។ នៅ
នពលរកុមរបឹកាបករស្គយមារាណាមយួននរដឋធមមនុញ្ដ នតីនគយកអវីនធវីជាឯកស្គរនោល? 

29> នតីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមយួអាណតតិមានរយនពលបុ៉ ម្ នឆ្ន ?ំ 

30> ជំពូកទី១២ថមីមារា១៣៦ចែងថា “រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានសមតថកិែចការពារនោរពរដឋធមមនុញ្ដ បករស្គយ
ធមមនុញ្ដ និង ែាប់ចដលសភាបានអនុម័ត” នៅកនុងករណីចដលែាប់ផទុយពីស្គម រតីរដឋធមមនុញ្ដ នតីរកុមរបឹកា
ធមមនុញ្ដមានសិទធិនសនីនៅសភាឲ្យនមា ភាពែាប់ន្ះបាននទ? 

31> រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដក៏ជាស្គថ ប័នកំពូលមួយរបស់របនទសចដរ ន តុអវីបានជាមិននធវីការនរជីសនរសីនដាយការ
នបាះនឆ្ន ត ជាស្គកល? 

32> នតីអវីនៅ ចដលនៅថា ការបករស្គយែាប់? 

33> នតីស្គថ ប័នណាខ្លះមានសិទធិបករស្គយែាប់នរៅពីរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ? 

34> រកមរបឹកាធមមនុញ្ដមានទំ្ក់ទំនង និងកិែចស របតិបតតការនលីឆ្តអនតរជាតិកំរតិណា? 
 

ដ. អំពីវមាជាេិ 

1> រដឋធមមនុញ្ដរបស់រពះរាជាណាែរកកមពុជាមានចែងកនុងជំពូកទី១៤ អំពីសមាជាតិ។ នតីសមាជាតិអាែនរៀបែំ
ដំនណីរការនៅនពលណា? 

2> ន តុអវីបានជានយងីមិនចដលនធវីសមាជជាតិ? 

3> ជំពូកទី១៤ថមី ននរដឋធមមនុញ្ដចែងអំពីសមាជជាតិ ចដលជានវទិកានបីកទូោយឲ្យរបជារាន្រសតែូលរមួ និងជូប
នដាយផ្តទ ល់ជាមយួនឹងថាន ក់ដឹក្ជំាតិនៅនលីបញ្ជា  និងកងវល់របស់ជាតិ។រ ូតដល់នពលននះមិនទន់មាន
សមាជជាតិ នបីកសរមាប់របជារាន្រសតនលីកអំពីកងវល់របស់ពកួោត់នដីមបនីដាះរស្គយ។ នតីថា ការចែងរបស់រដឋ
ធមមនុញ្ដែំនពាះជំពូកខាងនលី និងការចដលមិនអនុវតតរដឋធមមនុញ្ដជាែាប់កំពូលរបស់របនទសជាតិននះ មាន
ផលប៉ះពាល់ឬនទ? 

4> មារា ១៤៨ថមី ចែងថា "សមាជជាតិរបជំុមយួដងកនុងមួយឆ្ន នំៅនដីម ចខ្ធនូ ាមការនកាះអនញ្ជ ីញរបស់
្យករដឋមន្រនតី"។ ន តុអវីមកដល់នពលននះ សមាជជាតិមិនអាែដំនណីរការបាន? 
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5> នតីនយងីគរួលុបមារា ១៤៨ថមី ចដរឬនទ? នរពាះថារបនទសនយងីមិនចដលយកអនុវតតន៍។ 

6> ន តុអវីក៏មិនមានសមាជនរៀងរាល់ឆ្ន  ំនៅាមរដឋធមមនុញ្ដ? 
 

ឋ. អំពីអានុភាព កា រវើរ ើ និងវិរាធនរម្មធម្មនុញ្ញ  

1> ករណីចដលរដឋធមមនុញ្ដកមពុជា មានការចកចរបនធវីវនិស្គធនកមមជានរែីននលីកនរែីនស្គរជាបនតប ទ្ ប់ចបបននះ 
សួរថា នតីវាអាែនិងប៉ះពាល់ដល់គុណតនមលននធមមនុញ្ដនដីមរនឺទ? សួរថានតីមានមូល ន តុអវីបានជារដឋធមមនុញ្ដ
កមពុជាបានចែងមិនឲ្យចកចរបនលីមារា ៧ ។ 

2> ន តុដូែនមតែបានជា រដឋសភានធវីវនិស្គធនកមមមារាខ្លះៗ ឲ្យចតបនងកីតរដឋសភាថមី? 

3> នតីការនធវីវនិស្គធនកមមមារាមយួែំនួនននែាប់រដឋធមមនុញ្ដ នធវីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ែាប់មយួែំននួចដលនៅនរកាម 
ឬនទ? 
 

ឌ. អំពីអនត បបញ្ញេត ិ

1> សូមនមាត ពនយល់នូវមារា ១៥៨ថមី ននរដឋធមមនុញ្ដឆ្ន ១ំ៩៩៣។ ឧទ រណ៍ ែាប់ភូមិបាលឆ្ន ២ំ០០១ រតូវ
បានអនុម័តនដីមបចីកចរបែាប់ភូមិបាលឆ្ន ១ំ៩៩២។ នតីែាប់ភូមិបាលឆ្ន ១ំ៩៩២ អាែនៅមានបបញ្ដតតិមយួ
ែំននួអនុវតតបានចដរ ឬនទ របសិននបីែាប់ភូមិបាលឆ្ន ២ំ០០១ ពំុបានចែង។ 
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