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ឧប សៅ សង្ហា   អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋធមមនុញ្ញ  ៨ មិថុនា ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

មានអនក្ចាប់មូយចំនួនគិរថា ព្រះមហាក្សព្រខ្មម រ ទទួលអំណាចធមម

នុញ្ញ រីព្បជារលរដ្ឋ  សព្រះរួក្គារ់ នាំគាន ការ់យល់ថា អំណាចព្រះរាជា

ជាអំណាចព្បរយក្ស1។ ការបក្ព្ាយតាមបញ្ញញ សនះ ជាសិទធិសសរភីារ

របស់បុគគលនិមួយៗ ខ្រវានាំ បស ក្ ើរជា ការរិភ្សាារិរុទធ2 សៅក្ន ុ្

មជ្ឈដ្ឋឋ ន ននអនក្ព្បជាធិបសរយយ។ ព្រវូដឹ្្ថា ការការ់យល់សនះវាមាន

តាំ្រយូីរយារមក្ស ើយ គឺ តាំ្ខ្ររីព្សកុ្ខ្មម រមាន រដ្ឋធមមនុញ្ញ  ទី១

សៅឆ្ន ំ ១៩៤៧ ខ្ដ្លសព្ជ្ើសសរសីយក្របបរាជានិយមអាព្ស័យរដ្ឋធមមនុញ្ញ

ជារបបដឹ្ក្នាំជារិ។ 

សៅក្ន ុ្វបិរត ិនសយាបាយ សៅព្សកុ្ខ្មម រសរវនថៃសនះហាក្់បីដូ្ចជា អនក្

ដឹ្ក្នាំគណបក្សសសគង្ហគ ះជារិ សគយក្ាា ប័នព្រះមហាក្សព្រ មក្សធវ ើជា 

មសធោបាយ សំរាប់រក្ដ្ំសណាះព្ាយបញ្ញា នសយាបាយ សដ្ឋយយក្ មាព្តា

៩3 ជាសយា្។ 

សួរថា សៅក្ន ុ្បរបិទ ននជី្វរិភារនសយាបាយខ្មម របចច ុបបនន  ការយក្

រួនាទីមព្់មពស់ របស់ព្រះមហាក្សព្រ ជាអាជាា ក្ណាត ល សដ្ើមបីធានានូវ

ការព្បព្រឹរត ននអំណាចាធារណៈ សអាយមានភារសទៀ្ទារ់ សរើមិន

ទុក្ជា សមាម នការ4 ព្បក្បសដ្ឋយសព្គាះថាន ក្់ នូវការវលឹព្រឡប់ វ ិ នន

របបរាជាធិសបសរព្យ ឬ របបរាជានិយមផ្តត ច់ការ ខ្ដ្រឫសទ ? 

                                                           
1 អំណាចព្បរយក្ស ; pouvoir réel។ 
2 ការរិភ្សាារិរុទធ ; débat contradictoire។ 
3 មាព្តា៩ : ព្រះមហាក្សព្រព្ទ្់ មានរួនាទីមព្់មពស់ជា អាជាា ក្ណាត លសដ្ើមបី ធានាការព្បព្រឹរត 
ននអំណាចាធារណៈ សអាយមានភារសទៀ្ទារ់។ 

4 សមាម នការ ; considération។ 

អំណាចព្រះរាជាអាព្េ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  
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ឧប សៅ សង្ហា   អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋធមមនុញ្ញ  ៨ មិថុនា ២០១៦ 

 

រំឭកអំរីេកម្មភារថ្មីៗ របេ់ ព្រះរាជា 

ព្រវូរំឭក្អំរីការបំរនជាក់្ខ្សត្ ននចាប់រដ្ឋធមមនុញ្ញ  រីសំណាក្់ ព្រះ

មហាក្សព្រ សី មុនី សៅសរលសបើក្សម័យព្បជ្ុំដ្ំបូ្ ព្បកាស នូវសុ

រលភារ ននអាណរត ិទី៥ របស់សមាជិ្ក្និមួយៗ ននរដ្ឋសភា សដ្ឋយគាម ន

ការចូលរមួព្បជំុ្ រីអនក្រំណា្រាគសតជាប់សឆ្ន ររបស់គណបក្សសសគង្ហគ ះ

ជារិចំនួន៥៥នាក្់។ ការបំរន ជាក់្ខ្សត្សនះ រំសលច នូវក្ វ្ះ ននសុ

រលភារ របស់ព្រះអ គ្ ជាអាជាា ក្ណាត លជារិ រីសព្រះ ព្រះអ គ្ មិនខ្មន

ជារំណា្ នូវ សីលធម៍, អរោព្ក្ីរភារ និ្ អនាគរិ ខ្ដ្លសគទុក្ជា 

គុណសមបរត ិដ្៍ព្បសសើរ របស់អាជាា ក្ណាត ល ព្រវូមានជាដ្ឋច់ខារ សៅក្ន ុ្

ាម ររីរបស់មល នួ សព្រះមល នួជាអគគបុរស។ 

សៅទីសនះ សយើ្រំឭក្បំខ្ថមខ្ដ្រ អំរ ីគមាា រ ននគំនិរ របស់ព្រះរាជា រី 

មាព្តា៨ ននរដ្ឋធមមនុញ្ញ 5 គឺព្ទ្់ បានឡាយព្រះ រាសលខា សលើសនធ ិសញ្ញញ

បខ្នាមជាមួយព្បសទសសយៀក្ណាម សៅឆ្ន ំ ២០០៥ សដ្ើមបី ព្បទាន សច្ចា

ប័ន សលើ សិនធ ិសញ្ញញ  រវា្ខ្មម រយួន សៅឆ្ន ំ ១៩៧៩, ១៩៨២, ១៩៨៣ និ្

១៩៨៥ ខ្ដ្ល ក្ិចាព្រមសព្រៀ្សនត ិភារ ២៣ រុលា ១៩៩១ បានទុក្ជា

សមាឃៈ។ 

អ គ្ស រុសំខាន់ ទាំ្ រីរសនះឯ្ ខ្ដ្ល បញ្ញា ក្់សអាយសឃើ ចាស់ថា 

ព្រះរាជាខ្មម របចច ុបបនន  មិនបានសដ្ើររួនាទីព្រះអ គ្ ជាអនក្ការររ

ព្បសយាជ្ន៍ព្បជាជារិខ្មម រសនាះសឡើយ ដូ្សចនះព្ទ្់ មិនអាចសធវ ើជា អាជាា ក្

                                                           
5 មាព្តា៨ : ព្រះមហាក្សព្រ ព្រះអ គ្ព្ទ្់ជាជានិមិរតរបូននឯក្ភារជារិនិ្និរនត រភារជារិ។ 

ព្រះមហាក្សព្រព្ទ្់ជា អនក្ធានាឯក្រាជ្យជារិ អធិបសរយយ និ្បូរណភារទឹក្ដ្ី ននព្រះរាជា
ណាចព្ក្ក្មព ុជា ព្ទ្់ជា អនក្ធានាការសគាររសិទធិ និ្ សសរភីាររបស់ព្បជារលរដ្ឋ និ្ការ
សគាររសនធ ិសញ្ញញ អនតរជារិ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋធមមនុញ្ញ  ៨ មិថុនា ២០១៦ 

ណាត ល សំរាប់សដ្ឋះព្ាយវបិរត ិជារិបានសឡើយ, ជារិសសសសៅសទៀរ ក្ន ុ្

ឋានៈព្រះអ គ្  ជាព្រះរាជា អាព្ស័យរដ្ឋធមមនុញ្ញ  ព្ទ្់គាម នអំណាចអវ ី សំ

រាប់សធវ ើអនតរាគមន៍ ក្ន ុ្ក្ិចាការ នសយាបាយ និ្ យុរត ិធម៍ ក្ន ុ្នាម 

ននការខ្ប្ខ្ចក្អំណាចធមមនុញ្ញ ។ 

អំណាចព្រះរាជា ជាអំណាចនិម្ិត្តរបូ ឬ ជាអំណាចព្បត្យកស ?  

សយើ្សួរជាសំណួរថា សរើព្បជារលរដ្ឋ  ខ្ដ្លជា មាា ស់ ននអំណាច មាន

ព្បគល់ថាវ យអំណាច ដ្លព់្រះរាជាខ្ដ្រឫសទ ? គឺគាម នសនាះសឡើយ ខ្ដ្ល

មានបញ្ញា ក្់ សៅក្ន ុ្ មាព្រ៧៖ ព្រះមហាក្សព្រក្មព ុជា ព្ទ្់ព្គ្រាជ្យ

សមបរត ិ ប ុខ្នត ព្ទ្់មិនកាន់អំណាចសឡើយ។ 

សបើសយើ្យក្ គំនិរ ននរដ្ឋធមមនុញ្ញ  មក្រិនិព្រ សយើ្សឃើ ថា ព្បជា

រលរដ្ឋ  ខ្ដ្លជាមាា ស់អំណាចបានព្បគល់អំណាចមល នួរចួស ើយ ដ្ល់អនក្

រំណា្របស់មល នួ គឺ រំណា្រាគសត  ដូ្សចនះ មិនអាចយល់បានថា សៅ

មានចំខ្ណក្ ននអំណាចមាះ ខ្ដ្ល ព្បជារលរដ្ឋ  ព្បគល់ថាវ យខ្ដ្រដ្ល់ 

ព្រះរាជា ខ្ដ្ល ព្ទ្់សា ិរសៅសព្ៅ ព្ក្បមណឌ  អំណាចនីរិបញ្ញញត រត ិ, អំណាច

នីរិព្បរិបរត ិ និ្ រុលាការ។ អំណាចព្រ័យៈសនះសទៀរ មានក្ខណៈជាការ 

កាន់កាប់អំណាចព្បរិភូ្ស ស ើយ អនក្កាន់កាប់ជាអនក្ទទួលមុសព្រវូសៅ

ចំសរះមុមព្បជារលរដ្ឋអធិបសរយយ សព្រះ ព្បជារលរដ្ឋ  មានអំណាច

ព្រួររិនិព្រ និ្ ដ្ឋក្់សទាស សលើមល នួ ព្គប់សរលសវលា។ ក្ន ុ្ក្រណី ខ្ដ្ល

ព្រះរាជា ជា អភ្សិសិរតរាជ្6 មាន មាព្តា៧ បដ្ិញ្ញញ រ ថា អ គ្ព្រះមហា

ក្សព្រ មិនអាច នរណារំសលាភ្សបំរនបានសឡើយ ដូ្សចនះ សៅក្ន ុ្លក្ខណៈ

សនះ សគអាចសួរថា សរើ ព្បជារលរដ្ឋ ខ្ដ្លជាមាា ស់អំណាច មានសិទធិអវ ី

នឹ្អាចព្រួររិនពិ្រ និ្ ដ្ឋក្់សទាសព្រះរាជា បាន ? 

រិនិព្ត្អំរីសោលការណ៍ននលទ្ធ ិព្បជាធិបសត្យយ  

                                                           
6 អភិ្សសិរតរាជ្ ; roi sacré។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋធមមនុញ្ញ  ៨ មិថុនា ២០១៦ 

ការព្បគល់អំណាចព្បរិភូ្ស មានលក្ខណៈសំខាន់បីយា ្៖ ជា ការព្បគល់

ក្ន ុ្រយៈសរលបសណាត ះអាសនន , ជា ការព្បគល់ មានក្ព្មិរខ្ដ្នអំណាច

និ្ ជា ការព្បគល់អាចព្រឡប់មក្មាា ស់វ ិបាន។ 

១. លកខណៈ នន ការព្បគល់កន ុងរយៈសរលបសណាត ះអាេនន  

ព្បជារលរដ្ឋ  មិនអាចព្បគល់អំណាចទាំ្ អស់របស់មល នួ សអាយបុគគល

មាន ក្់ក្ន ុ្រយៈសរលគាម នទីបញ្ាប់សនាះសឡើយ សព្រះការព្បគល់ខ្បបសនះ វា

មានភាវរបូ ដូ្ចជា ការព្បគល់អំណាចផ្តត ច់ការសនាះឯ្ ខ្រ ព្បជា

រលរដ្ឋអាច រិភ្ស័ក្ត ិរមួ (répartir des tâches collectives) មាះ ជាអចិនគនតយ៍ 

ដូ្ចជា ក្ិចាការសនត ិសុមសព្ៅព្បសទស ឬ ការព្សះុព្សួលគាន ក្ន ុ្ព្បសទស

សដ្ឋយ ខ្ប្ខ្ចក្ដ្ឋច់ខ្ឡក្ រវា្ ដំ្ខ្ណ្ (fonction) នឹ្ ាមុិជ្ន

(titulaire) គទឺុក្ ដំ្ខ្ណ្ ជាមុមង្ហរ ជាអចិនគនតយ៍  រឯី ាមុិជ្ន  វ ិ គឺ

ជាការខ្រ្តាំ្ មានក្ំររិសរលសវលា សដ្ើមបី សវៀរច្ចក្ ក្ុំសអាយ ាមុិ

ជ្នអស់មួយជី្វរិសនាះ កាា យសៅជាជ្នផ្តត ច់ការ។ សដ្ឋយារ ព្រះរាជា 

មាន ដំ្ខ្ណ្អស់មួយជី្វរិ ដូ្សចនះ ក្ន ុ្លក្ខណៈខ្បបសនះ ព្រះអ គ្មិន

អាចមានអំណាច ខ្ដ្លជា អំណាចធមមនុញ្ញ  របស់ព្បជារលរដ្ឋបាន

សនាះសឡើយ សព្រះមាា ស់អំណាច មានខ្រមួយគរ់ គឺ ព្បជារលរដ្ឋ។ 

២. លកខណៈ ននការព្បគល់ សោយមានដដ្នកព្ម្ិត្ននអំណាច 

មានក្ិចាការមា ះ មានការរិបាក្នឹ្ក្ព្មិរ នូវខ្ដ្នននអំណាច សព្រះ

ាមុិជ្ន ព្រវូការព្រួរព្តាក្ន ុ្ វសិ័យដ៍្រិាល (domaines très vastes)

ដូ្ចជា  វសិ័យ ការររជារិ, ក្ិចាការទូរ និ្ យុរត ិធម៍។ ខ្រសទាះបីយា ្

ណាក្៍សដ្ឋយ សមុិជ្ន ដូ្ចជា សមទ័រ, ទូរ និ្ អយយការ មិនអាចសធវ ើអវ ី

បានសព្សចខ្រចិរតមល នួសនាះសឡើយ សព្រះការព្បគល់អំណាចសនះ វាសៅខ្រ

មាន បដ្ិអំណាច (contre-pouvoir) ជាព្បសយាល សំរាប់ព្រួរព្តាវាជា

និចា។ សដ្ឋយារព្រះរាជា ជាបុគគល មិនអាចនរណារំសលាភ្សបំរនបាន
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ឧប សៅ សង្ហា   អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋធមមនុញ្ញ  ៨ មិថុនា ២០១៦ 

ដូ្សចនះ មិនអាចមានបដិ្អំណាចណាមួយ អាចព្រួរព្តា ព្រះអ គ្បាន

សនាះសឡើយ។ 

៣. លកខណៈ ននការព្បគល់អាចព្ត្ឡប់ម្កមាា េ់វញិបាន 

សម ចនឹ្អាចដ្ក្ ូរអំណាចព្រះរាជាបានវ ិ សដ្ឋយមិនបាច់ វនិិច័័យ

ក្ំ ុសព្រះរាជាសិន អំរីការមវ ះសមរាភារបំសរ ភារក្ិចា ខ្ដ្លព្បជារា

គសត  ព្បគល់ថាវ យ ? ដូ្ចសគដឹ្្ថា ព្រះរាជា ជាបុគគលរិសិដ្ឋ  មិនអាច

នរណា រំសលាភ្សបំរនបាន និ្ គាម នការទទួលមុសព្រវូសលើអវ ីមួយ ដូ្សចនះ

សៅសរលព្រះអ គ្ មានទំនាស់ក្ន ុ្ភារក្ិចារបស់ព្រះអ គ្ជាមួយនឹ្អនក្

ភាគសព្ចើនសៅក្ន ុ្រដ្ឋសភា ស ើយ ព្រះអ គ្ គាម នអំណាចរំលាយ រដ្ឋសភា

សព្រះ រដ្ឋសភា មានការទទួលមុសព្រូវខ្រសៅចំសរះព្បជារលរដ្ឋ ខ្ដ្ល

ជាមាា ស់អំណាច ក្ន ុ្ក្រណីខ្បបសនះ មានខ្រដំ្សណាះព្ាយមួយគរ់ គឺ

ព្រះរាជា ព្រវូដ្ឋក្់រាជ្យ សព្រះ រដ្ឋសភា ក្៍គាម នអំណាច ដ្ក្រាជ្យព្រះអ គ្

បានសនាះខ្ដ្រ សព្រះ ព្រះអ គ្ទទួលរាជ្យ អស់មួយជី្វរិ។ ឧបមាថា ព្រះ

រាជា ក្ន ុ្នាម ព្រះអ គ្ជា អគគសមបញ័្ញការជាន់មពស់ននក្្ទ័រជារិសព្បើ

អំណាចសយាធា សដ្ើមបីបគង្ហក បអនក្ជ្ំទាស់នឹ្ព្រះអ គ្  សួថាសរើនរណា 

អាចទប់ព្រះអ គ្បាន សបើសិនជាព្រះអ គ្ជាអនក្កាន់កាប់អំណាចព្បក្យ

រស ? 

តាមវសិ័យមរិរបស់សយើ្ ដំ្សណាះព្ាយននវបិរត ិនសយាបាយបចច ុបបនន

មិនខ្មនព្រវូយក្ព្រះរាជា ជា មសធោបាយសដ្ឋះព្ាយ តាម ការព្បគល់

អំណាចដ្ល់ព្រះអ គ្ក្ត ី ឬ យក្ ព្រះអ គ្សធវ ើជា អាជាា ក្ណាត លក្ត ី សព្រះ ព្រះ

រាជា ព្ទ្គ់ាម ន អំណាចព្បរយក្សអវ ីសនាះសឡើយ, អំណាចព្រះអ គ្ ជា

អំណាចនិមិរតរបូខ្រប ុសណាណ ះ។ ដ្ំសណាះព្ាយ គឺ សា ិរសៅក្ន ុ្ក្ណាត ប់នដ្

ព្បជារលរដ្ឋ សព្រះ ជា មាា ស់អំណាចព្បរយក្ស ស ើយជា អនក្មាន

ការរវក្ិចា ការររផលព្បសយាជ្ន៍ជារិ៕ 


