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កមពុជ លទធិ្របជធិបេតយយ នងិសទិធិមនសុ  ៖ ្រ បព់ីករពតិ 
 

“េនះមិនែមនជលទធ្ិរបជធិបេតយយេនះេទ ករណ៍ែដលេផញលុីយ បប់៊ី នដុ ្ល រ 
េដមីបជី្រមុញករផ្ល ស់ប្តូររបបេនេ្រក្របេទសេនះ ។ េនះមនិែមនជលទធ្ិរបជធិបេតយយ 
េនះេទករណ៍ែដលបញជូ នអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលេទសរេសរចបបេ់ឡងីវញិេនះ។” 

េ ក រ ៉ុន ផូល អតតីសមជិកសភខុនេ្រកស េមរកិ (គណបក ធរណរដ្ឋ) 
 

ស្រមងសំ់ដខីងេលីេនះគឺជករបញជ ក់ថ សហរដ្ឋ េមរកិបនផ្តល់មូលនធិិគ្ំរទដលស់កមមភព
េ្រក្របេទស កនុងេគលបំណងេដីមបផី្ល សប់្តូររបបែដលរដ្ឋបល េមរកិមិនេពញចិត្ត ។ សងគមសុវីលិ្រតូវ
បនេគេ្របី្របសេ់ធ្វីជមេធយបយកនុងករចបេ់ផ្តីមដំេណីរករេធ្វេី យ្របេទសរេងគ ះរេងគ ី ។ គឺជករណី
ែដលេកីតមនេឡងីេន្របេទសអ៊ុយែ្រកនកនុងរដ្ឋបលរបសគ់ណបក ធរណរដ្ឋ និងេនកនុង្របេទស  
ហុនឌុយ ៉សក់នុងរដ្ឋបលរបសគ់ណបក ្របជធបិេតយយ ។ ជេ្រចីនឆន មំកេហយី កមពុជបនទទួលរងនូវ
យុទធនករកន់ែតខ្ល ងំេឡងី ដឹកនេំ យរ ្ឋ ភិបល និងអងគករបរេទសមួយចំនួនែដលចងប់នករផ្ល ស់
ប្តូររបបេនកមពុជ េទះបីករណ៍េនះ្របឆងំនឹងឆនទៈរបស់្របជជនភគេ្រចីនេន្របេទសេនះកេ៏ យ ។ 
យុទធនករេនះេពរេពញេទេ យករមូលបងក ចក់រពិត ភូតកុហក ករបំេប៉ងបញ្ហ តូច ច កនុងេគល
បំណងបងខូចេករ ្ត ិ៍េឈម ះ និង កកំ់ហុសេទេលី ថ បន័បចចុបបននែដល្រសបចបប ់។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជចងបំ់ភ្លឺ និងបញជ ក់ករពិតេ យ ច្់រសឡះែតម្តង។ជបឋម ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ្រតវូបងខចិំត្តេធ្វនូីវេសចក្តីែថ្លងករណ៍ដូចខងេ្រកម ៖ 

 
១) កមពុជគឺជ្របេទសអធិបេតយយ។ អធិបេតយយភពេនះ្រតូវែតទទួលបនករេគរពេ យេពញ
េលញ ។ ធមមនុញញអងគករសហ្របជជតិបនបញញត្តយ៉ងចបស់ថ គម នរដ្ឋ មួយមនសិទធិ
េទលូក ន់េ យផទ ល់ ឬ េ យ្របេយល េទះកនុងេហតុផល កេ៏ យ េនកនុងកិចចករ
ៃផទកនុង ឬ បញ្ហ ែដលបះ៉ពល់ដលបូ់រណភពទឹកដ ី ឬ ឯក ជភពនេយបយរបស្់របេទស
ដៃទបនេឡយី (ម្រ  ២.៤, ២.៧) ។ ធមមនុញញ ៊ នបនកំណតយ់កករមិនលូក ន់
កិចចករៃផទកនុងរបសរ់ដ្ឋសមជិកេធ្វីជេគលករណ៍មូល ្ឋ ន (ម្រ  ២.២ (e))។ េនកនុង
កិចច្រពមេ្រពៀងទក់ទងនឹងអធិបេតយយភព ឯក ជភពបូរណភពនិងភពមិន ចរេំ ភ
បំពនបនៃនែដនដី អពយ្រកឹតយភព និងឯកភពជតិកមពុជ ែដលជែផនកមួយៃនកិចច្រពម
េ្រពៀងសន្តភិព្រគប្់រជុងេ្រជយរបសក់មពុជ ែដលេយងីេ ជទូេទថ កិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកុង
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ប៉រសី រដ្ឋហតថេលខីទងំ ១៨ មនកតព្វកិចចជក់ កគឺ់ “្រតវូេចៀស ងករលូក ន់េទះកនុង
ទ្រមង់ កេ៏ យ ទងំផទ ល ់ឬ មិនផទ ល់េនកនុងកិចចករៃផទកនុងរបសក់មពុជ”(ម្រ  ២.២)។ 

២) លទធ្ិរបជធិបេតយយមិនែមនសមមូលេទនឹងករបដិេសធនូវនីតយនុកូលភពៃន ថ បន័ែដល
្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ ករបរ ិ រេករ ្ត ិ៍ថន កដឹ់កននំេយបយេ យមិនេរសីមុខ ករញុះញង ់
េ យមនកហំងឹជតិ សន ៍ ករបំពនចបប ់ ករញុះញង់ជ្របចបំងកភព នតឹងនេយ
បយ និងកកូរកកយបងកបរយិកសស្រងគ មសីុវលិេនះេទ ។ 

៣) ជថមីម្តងេទៀត ដូចេនកនុងអំឡុងឆន  ំ ១៩៧៩-១៩៩១ រ ្ឋ ភិបលេ កខងលិចមួយចំនួន
បនេ្រជីសយកករគ្ំរទចំេពះភគីែដលខុស៖ ពួកេគេ្រជីសយកភគីែដលជ្រមុញឲយមន
ភពអស ្ត បធ់ន ប ់ េហយី្របឆងំេទនឹងភគីែដលជ្រមុញករអភិវឌ  ែដលន្ំរបេទសឲយរកី
ចេ្រមីនកនុងអ្រ កំេណីនផ.ស.ស. ជមធយម ៧,៧% កនុងរយៈកលពីរទសវត រចុ៍ងេ្រកយ 
ករកតប់នថយភព្រកី្រកពី ៥០% េនឆន  ំ១៩៩០ ឲយធ្ល កេ់ន្រតមឹ ១៣,៥% េនឆន  ំ២០១៤ 
និងភគីែដលសេ្រមចបនេសទីរែត្រគបេ់គលេ អភិវឌ នស៍ហវត រ ៍ ។ ពួកេគេ្រជីសយកភគី
ែដលបដិេសធអតថភិពៃនរបប្របលយ័ពូជ សន ៍ េហយី្របឆងំនឹងភគីែដលបនរេំ ះ
្របេទស និងករពរ្របជជនពីករវលិ្រតឡបៃ់នរបបេនះ ។ ពួកេគេ្រជីសយកករគ្ំរទភគី
ែដលញុះញង់ឲយមនជេម្ល ះជមួយេវៀត ម េហយី្របឆងំេទនឹងភគីែដលផ្តល់តៃម្លជ
ពិេសសេទេលីសន្តិភពទងំេនកនុង និងេ្រក្របេទស ។ 

៤) រតឹែត ្រកកជ់ងេនះេទេទៀត មនរ ្ឋ ភបិល និង ថ ប័នេ កខងលចិមួយចំនួនែដល
បចចុបបននេនះេនែតបន្តគ្ំរទបុគគលមួយចំនួនេនកមពុជែដលេគ គ លដឹ់ងលជឺចំហរថ ជជន
េរសីេអីងពូជ សន ៍ ជអនកែដលបដិេសធ ឬ មិនេជឿេលីករសម្ល បរ់ងគ លេ យរបបែខមរ
្រកហមេនកមពុជ និងអនកជតិនិយម្រជុល ។ អនកនេយបយ្របជភិថុតទងំេនះគជឺស្រតូវ
្រកកបំ់ផុតៃនលទធិ្របជ  ធិបេតយយ បុ៉ែន្ត ពួកេគទទួលបនករគ្ំរទពី្របេទសេ កខង

លិចមួយចំនួនែដល្របកនល់ទធិ្របជធិបេតយយ ។ 
 
កមពុជ្រតវូបនេគជន់ពន្លចិ ពីមួយែខេទមួយែខ ពីមួយឆន េំទមយួឆន  ំ េ យរបយករណ៍ពី រ

ពត័ម៌នែដលមននិនន ករ្របឆងំ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលលំេអៀង និង ថ បន័ែដលបនទទួល
ពត័ម៌នមិនពិត ែដលបនមូលបងក ចត់ថភព និង្រពឹត្តិករណ៍្របវត្តិ ្រស្តនន កនុងេគលបំណងបេងកីត
រូបភពអវជិជមនចំេពះកមពុជ និង ក់កំហុសេទេលីរ ្ឋ ភិបល ។ ជរ ្ឋ ភិបលចងប់ង្ហ ញពីករពតិ
ជក់ែស្តងចំេពះបញ្ហ រេសីបបំផុតមយួចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 
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ក) អពីំេករ ្ត ិ៍តំែណល្របវត្តិ ្រស្តកន្លងេទថមីៗ េនះ 
 
ថមីៗេនះ អនក យករណ៍ពិេសសរបសអ់ងគករសហ្របជជតសិ្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ 

េ ក្រស ី រ ៉ូ  សមីត (Rhona Smith) បននិយយេ យឥតេអៀនខម សថ់ “ដលេ់ពលេវ ែដល្រតូវ
ឈបយ់ក ថ នភពបចចុបបននេនះ េទទម្ល កកំ់ហុសេលីបញ្ហ លំបកកលពីសតវត រមុ៍នេហយី” ។ េយងី
មនករភញ កេ់ផ្អីលយ៉ងខ្ល ងំេនេពលែដលម្រន្តីសិទធិមនុស ជន់ខពសរ់បសអ់ងគករសហ្របជជតិ បនយក
ភពេឃរេឃៃនស្រងគ មែដល ្រកកហ់ួស្របមណ េសចក្តីេវទនៃន្របេទសែដលទទួលរងករទម្ល ក់
្រគបែ់បកេ្រចីនជងេគបំផុតកនុង្របវត្តិ ្រស្តមនុស ជតិ (្រគបែ់បក្របមណជ ២.៧៥៦.៩៤១េ ន 
្រតូវបនទម្ល ក់មកេលកីមពុជ ែដលបនសម្ល ប្់របជជនសីុវលិកនុងចេន្ល ះពី ១៥មឺុន េទ ៥០មុឺននក)់ 
ភពេឃរេឃៃនស្រងគ មែដលេ្របី វុធគីមីែដលមនរយៈកល ៩ឆន  ំ ែដលបនសម្ល ប្់របជជន ប់ពន់
នក់ បផំ្ល ញៃ្រពេឈ ី និងចមក រេកស៊ូជង ១៥មឺុនហកិ  និងករឈចឺបព់ឧី្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ 
និង្របលយ័ពូជ សន ៍មកអធិបបយយ៉ង មញញថ ្រតឹមែតជ “បញ្ហ លំបក” ។ 

ពិត ស ់្របវត្តិ ្រស្តកពំុ៏បន ណិត សូរដលក់មពុជេនះែដរ ។ ្របេទសកមពុជមនសន្តិភព
្រតឹមែតពីរទសវត រប៍៉ុេ ្ណ ះគឺទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៥០ និង១៩៦០ េដីមបនឹីងក ងអភិវឌ ថ ប័នរបសខ់្លួន។ 
ប៉ុែន្ត េនទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៧០ បនទ បពី់មនករផ្ល សប់្តូររបបេរៀបចេំឡងីេ យរដ្ឋបល្រកុង ៉ សីុនេ ន      
កមពុជ្រតវូបនទញធ្ល កេ់ទកនុងស្រងគ ម ែដល្រជកេ្រកម ្ល ក្របជធិបេតយយ និងេសរនីយិមែបបេ ក
ខងលិច ។្របេទសកមពុជ្រតូវបនេគទម្ល ក្់រគបែ់បកដល់ក្រមិតេមីលែលង គ ល់ ែដលរញុឲយ្របេទសេនះ
ធ្ល ក់េទកនុងៃដៃនរបប្របលយ័ពូជ សនែ៍ដលបនសម្ល បម់នុស ជិតពីរ ននក ់ ។ ្រគបេ់ហ ្ឋ រចន   
សមពន័ធេសដ្ឋកិចច សងគម និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរដ្ឋ្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញ េហយីបញញ វន័្តែដលជឆ្អឹងខនងៃន
ថ បន័រដ្ឋ្រតវូបនកមច តេ់ចលេសទីរែតគម នសល់ ។ បុ៉ែន្ត អ្វីែដលជពុតតបុតេនះគឺកនុងអំឡុងេពលេនះ 

គម ន្របេទសេ កខងលចិ មួយធ្ល ប់េលីកពីេឈម ះកមពុជ ឬកនិ៏យយពីបញ្ហ លទធិ្របជធិបេតយយ 
និងសិទធិមនុស េនះេទ កំុថេឡយីដលពួ់កេគមកជួយសេ្រងគ ះេយងីេនះ ។ 

បនទ បពី់្រតូវបនរេំ ះេចញពីរបបែខមរ្រកហមេនឆន  ំ ១៩៧៩ កមពុជបនខតិខំេដមីបភីពរស់ ន
មនជីវតិេ យខ្លួនឯង េទះសថតិកនុង ថ នភពខ្វះខត្រគប់សព្វេលីសមតថភពរបសរ់ដ្ឋ និង ថ បន័ ។ជថមី
ម្តងេទៀត កមពុជ្រតវូបនេគ កេ់ទសេ យ ររ ្ឋ ភិបលេ កខងលិចមិនេពញចិត្តអនកែដលរេំ ះ   
កមពុជេធ្វឲីយកមពុជបន្តរងេ្រគះេ យករ ក់ទណ្ឌ កមមេសដ្ឋកិចច និងករ កឲ់យកមពុជឯក រយៈកល១២
ឆន បំនទ បពី់កររេំ ះ ។ ករពិតដេ៏ឃរេឃេនះ ផទុយ្រសឡះពីេជគ សនរបស់ប ្ត ្របេទសអឺរ ៉ុបេន
េ្រកយស្រងគ មេ កេលីកទី ២ ែដលបនទទួលកញចប្់រទ្រទងេ់សដ្ឋកិចច “ែផនករម៉ ្ហ ល” (Marshall 
Plan) ដធំ៏មហមិស្រមប់ករក ង្របេទសេឡងីវញិ ។ 



4/17 

 

មិនមនអ្វីគួរឲយភញ ក់េផ្អីលេនះេទេនេពលែដល ថ បន័ែតមួយែដលែតង ងំេ ក្រសី រ ៉ូ  សមតី 
េនឆន  ំ ២០១៥ គឺជ ថ បន័ែដលបដិេសធមិន្រពមអនុម័តេលីរបយករណ៍ ប់ែដល ៉ ប ់ ប៊ូឌីប 
(Abdelwahab Bouhdiba Report) ឆន  ំ១៩៧៩ ែដលទញេសចក្តីសននិ ្ឋ នថ “្រពតឹ្តិករណ៍ែដលបន
េកីតេឡងីេនកមពុជគពំុឺមនឧទហរណ៍្របវត្តិ ្រស្ត មួយែដល ចេ្របៀបបនេនះេឡយីេនកនុងសត
វត រេ៍យងីេនះ េ្រកែតពីរបប ហ ុដ៏ីេឃរេឃ” ។ ជលទធផលៃនករបដិេសធេនះ អងគករសហ្របជ
ជតិបនឈនេទ ក់ទណ្ឌ កមមេសដ្ឋកិចចបែនថមេទៀតមកេលកីមពុជពីឆន  ំ១៩៧៩ ដល់ឆន  ំ១៩៩១ ក់
បីដូចជកមពុជរងេ្រគះមិនទន្់រគប្់រគន ់ េ យ មឃត់ លជំ់នួយអភិវឌ ន្៍រគប់ែបបយ៉ង ។ ជរមួ 
ករបំផ្លិចបផំ្ល ញែដលេកីតេចញពីករទម្ល ក្់រគបែ់បកខុសចបបដូ់ច្រកល្រពំរបស់ េមរកិមកេលីកមពុជ 
ករសម្ល បេ់សទរីសូនយនូវធនធនមនុស េ យរបប ប៉ុល ពត ករបក់សបត ម រតរីបសអ់នកេនរស់ នមន
ជីវតិែដលខិតខំ្រតដរបន្តជីវតិេនកនុងសងគមែដលបកែ់បកខច ត់ខច យ គួបផ នំឹងបចចយ័ដេ៏ឃរេឃែដល
េកីតេចញពីទណ្ឌ កមមរបស់អងគករសហ្របជជត ិ ទងំអសេ់នះបនបន លទុ់កនូវ ន មរបួសដ្៏រជលេ្រជ
ែដលេនមិនទនជ់សះ និងផល ្រកកមិ់ន ចគណនបនេនកនុងសងគមកមពុជបចចុបបនន ។ 

េសចក្តីអធបិបយដគ៏េគ្លនីរបស់េ ក្រសី សមតី បង្ហ ញនូវករ្របមថេ យឥត កប់ងំចំេពះ    
តថភពែដលេកីតមនេនកមពុជ ែដលដូចគន នឹងករ្រពេងយីកេន្តីយរបសម់្រន្តីអន្តរជតជិេ្រចីនេផ ង
េទៀតែដលសុខចិត្តេ្រជីសយកករវនិិចឆយ័ និងេថក លេទស ជជងខិតខំ្របឹងយល់ និង្របឹងជួយគ្ំរទ ។ 

 
ខ) ស្តពីីគណបក នេយបយ 
 
កមពុជ្របកនខ់ជ បនូ់វ្របព័នធ្របជធិបេតយយពហុបក  មិនដូច្របេទសមួយចំនួនែដលមនទំនក់

ទំនងល្អជមួយេ កខងលិច ប៉ុែន្ត ែបរជមន្របព័នធឯកបក េនះេទ ។ ភស្តុ ងបនបង្ហ ញយ៉ង
ចបសជ់ក់ែស្តងនូវចំនួនគណបក នេយបយជេ្រចីនែដលបន្របែជងគន  កនុងេពលេបះេឆន តសកល ៥
េលីកកន្លងមក៖ េនឆន  ំ ១៩៩៣ មន ២០គណបក  េនឆន  ំ ១៩៩៨ មន ៣៩គណបក  េនឆន  ំ
២០០៣ មន ២៣គណបក  េនឆន  ំ២០០៨ មន ១១គណបក  និងេនឆន  ំ២០១៣ មន ៨គណបក ។ 

 
ចបបស់្តពីីគណបក នេយបយែដល្រតូវបនេធ្វវីេិ ធនកមម៖ មូលេហតុៃនវេិ ធនកមម 
 
ចបបស់្តីពីគណបក នេយបយែដល្រតូវបនអនុម័តឆន  ំ១៩៩៧ មិនធ្ល ប្់រតូវបនេធ្វវីេិ ធនកមម

២០ឆន មំកេហយី ែដលកនុងអំឡុងេពលេនះ រដ្ឋធមមនុញញ និងបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភ បនឆ្លងកតក់រេធ្វី
វេិ ធនកមមជេ្រចីនេលីក។ទនទឹមនឹងេនះ ក៏មនចបបព់កព់ន័ធនឹងករេបះេឆន តមួយចនួំន្រតូវបនអនុម័ត
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ដូចជចបបស់្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត ចបបស់្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំសមជិក្រពឹទធ
សភ ចបបស់្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត ់ និងចបបស់្តីពកីរេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តៃន 
គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ។ល។ ដូេចនះ មូលេហតុបនទ នច់បំចក់នុងករេធ្វវីេិ ធកមមចបប់
េនះគឺេដីមបឆី្លុះបញច ងំករវវិត្តែផនកចបបែ់ដលទក់ទងនឹងករេបះេឆន ត ។ ចបប់ែដល្រតូវបនេធ្វវីេិ ធន
កមមេនះ្រតូវអនុវត្តេ យមនិេរសីេអីងចំេពះ្រគបគ់ណបក នេយបយទងំអស់ េហយីមនលកខខណ្ឌ មូល
្ឋ ន្រគប់យ៉ងែដលសងគម្របជធិបេតយយនន្រតូវែត្របកនខ់ជ ប ់ ។ ចបបេ់នះសំេ ករពរ្របពន័ធ្របជ 
ធិបេតយយេសរ ី ពហុបក  របប ជនិយម ្រសយ័រដ្ឋធមមនុញញ និងអធិបេតយយភពរបសក់មពុជពីករលូក
នេ់ យបរេទសេនកនុងករេបះេឆន តរបស់ខ្លួន ។ េ យេរៀនសូ្រតពីេមេរៀនកន្លងមកពីរទសវត រ ៍ចបប់

េនះកសំ៏េ បងក រករបៃំភ្លេគលករណ៍លទធិ្របជធិបេតយយ េ្រកមេលសលទធិ្របជធិបេតយយ ។ 
េនះគឺជកតព្វកិចចែដលមិន ចបំពនបនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករករពរភពៃថ្លថនូរៃន ថ បន័

ែដលកំពុងមនអតថភិព ។ 
 
េតអី្វខី្លះែដល្រតវូបនេធ្វវីេិ ធនកមម? 
 
ដូចអ្វីែដល្របេទស្របជធិបេតយយទងំអស្់រតូវេធ្វ ី ករេធ្វវីេិ ធនកមមចបបេ់នះគឺចបំចេ់ដីមបី

បងក រករបំពនែដលផទុយនឹងេគលករណ៍មូល ្ឋ នៃនលទធិ្របជធិបេតយយ ។ ជឧទហរណ៍ ម្រ  ៦ ថម ី
ែចងថ ្រគបគ់ណបក នេយបយមិន្រតូវេធ្វសីកមមភព មួយដូចតេទ៖ ១) េធ្វឲីយមនអបគមនែ៍ដល
នឲំយអន្ត យដលឯ់កភពជតិ និងបូរណភពែដនដី ២)េធ្វវីទិធង ន្របឆងំនឹងរបប្របជធិបេតយយ េសរ ី
ពហុបក  និងរបប ជនិយម ្រសយ័រដ្ឋធមមនុញញ ៣) េធ្វឲីយបះ៉ពលដ់ល់សន្តិសុខៃនរដ្ឋ ៤) បេងកីតកង
កម្ល ងំ្រប ប់ វធុ ៥) េធ្វកីរញុះញងែ់ដល ចនឲំយមនករែបកបក់ជតិ ។ 

ម្រ  ២៩ ថមី ែចងថ គណបក នេយបយ្រតូវបន មឃតមិ់នឲយទទួលវភិគទន េទះជ
មរូបភព កេ៏ យពី ថ បន័រដ្ឋ សមគម អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សហ្រគស ធរណៈ 

្រគឹះ ថ ន ធរណៈ វទិយ ថ ន ធរណៈ ។ គណបក នេយបយក្៏រតូវបន មឃតម់ិនឲយទទួល
វភិគទន េទះ មរូបភព កេ៏ យពី ថ បន័បរេទស ្រកមុហុ៊នបរេទស ជនបរេទស ឬ អងគករែដល
មន្របភពហរិញញបបទនពីបរេទស ។ ម្រ  ៣៤ ថមី ែចងថ គណបក ែដលបំពនចបបេ់នះនឹង្រតូវ
បនរ ំ យេ យតុ ករ ។ 
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ករអនុវត្តជលកខណៈអន្តរជតិទកទ់ងនឹងករ មឃតគ់ណបក នេយបយ 
 
អ្វីែដលកមពុជបនេធ្វកីនុងករេធ្វីវេិ ធនកមមចបបស់្តីពីគណបក នេយបយរបស់ខ្លួន គឺមិនខុស

ែប្លកពីករអនុវត្តជក់ែស្តងជលកខណៈអន្តរជតេិនះេទ ។ ចេំពះបញ្ហ េនះ មរយៈគណៈកមម ករទ្ីរកងុ
េវនីស សហភពអឺរ ៉ុបបនអនុម័ត “េគលករណ៍ស្តពីីករ មឃត ់ និងកររ ំ យគណបក នេយបយ 
និងវធិនករ្រប ក់្របែហល” េនឆន  ំ១៩៩៩ ។ ករ មឃត ់ឬ រ ំ យគណបក នេយបយ ចេធ្វី
េទបនេបីសិនជមនករចបំចក់នុងករករពរសងគម្របជធិបេតយយ ដូចជេនេពលែដលគណបក

មួយបំផុសបំផុលករេ្របីហងិ ្រគប់រូបភព ដូចជ ករេរសីេអីងពូជ សន ៍ករស្អបេ់ខពមីពូជ សន ៍
និងភពមិនេចះអតេ់ ន ។ 

រដ្ឋធមមនុញញរបស់ ណឺម៉ក និងពរ័ទុយ ក លប់នែចងអំពីករ មឃតគ់ណបក នេយបយ
ែដលេ្របី្របស ់ឬ េលកីទឹកចិត្តឲយមនអំេពីហងិ  េទះបីជគម នរូបភពជវទិធង ន ឬ ្របកន់ពូជ សន៍
កេ៏ យ ។ េនប ងំ គណបក នេយបយនឹង្រតូវេគ មឃត ់ េ យ រករជ្រមញុករេរសីេអីង ករ
ស្អបេ់ខពីម ឬ ហងិ ្របឆងំេទនឹងបុគគល ឬ ្រកមុបុគគល មួយ េ យ រែតេដីមកំេណីត ឬ ជនជតិ ឬ 
សនរបស់ពួកេគ ។ 

េនឥណ្ឌូ េណសីុ ទេង្វមួីយចំនួន្រតូវបនចត់ទុកថជ “ឧ្រកិដ្ឋកមមកនុងករេបះេឆន ត” ែដល ច
ទទួលេទស មចបប ់ ដូចជ ករបរ ិ រេករ ្ត ិ៍របសបុ់គគល សន ជនជតិ សហគមន ៍ េបកខជន នងិ/ឬ 
អនក្របែជងដៃទេទៀតកនុងករេបះេឆន តករញុះញង់ និងបេញឆ ះជេម្ល ះរ ងបុគគល ឬ សហគមន ៍ករបំពន
ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ករគ្រមមេ្របីអំេពីហងិ  ឬ ករញុះញងឲ់យេ្របីហងិ ្របឆងំនឹងបុគគល ឬ ្រកមុ 
និង/ឬ អនក្របែជងដៃទេទៀតកនុងករេបះេឆន ត េ យ្របតិបត្តកិរ អនកចូលរមួ និងម្រន្តីៃនយុទធនករេបះ
េឆន ត ។ 

េនម៉េឡសីុ គណបក នេយបយ ច្រតូវបនេគ្របកសថ ខុសចបប្់របសិនេបី ្រតវូបនេ្របី
្របសក់នុងេគលបំណងែដលបះ៉ពល់ ឬ មិនសម្រសបេទនឹងផល្របេយជនស៍ន្តិសុខ ឬ ស ្ត ប់ធន ប់
ធរណៈ ឬ សីលធមរ៌បសម៉់េឡសុ ី។ 

េនហ្វលីីពីន គណៈកមម ករេបះេឆន ត ចបដិេសធករចុះបញជ ីគណបក នេយបយ ែដល
ចងស់េ្រមចេគលេ របស់ខ្លួន មរយៈមេធយបយហងិ  ឬ ខុសចបប ់ ឬ គណបក ែដលបដិេសធមិន
េគរពរដ្ឋធមមនុញញ ឬ គណបក ែដល្រតូវបនគ្ំរទេ យរ ្ឋ ភិបលបរេទស ។ 
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ករអនុវត្តជលកខណៈអន្តរជតិទកទ់ងនឹងករ មឃតក់រផ្តល់មូលនធិិពីបរេទស 
 
ទក់ទងនឹងចណុំចេនះកម៏នឧទហរណ៍ជេ្រចីនស្តីពីករអនុវត្តជលកខណៈអន្តរជតិ ។ េនសហ

រដ្ឋ េមរកិ ចបបស់្តីពីយុទធនករេបះេឆន តសហពន័ធែចងថ ជនបរេទសែដលផ្តលវ់ភិគទន ឬ អំេ យ
ជលុយ ឬ វតថុមនតៃម្លេផ ងេទៀត ឬ សនយេ យចំហរ ឬ សនយេ យតុណ្ហី ភពថនឹងផ្តល់វភិគទន ឬ 
អំេ យ េ យផទ ល់ក្តី ឬ េ យ្របេយលក្តី គឺជទេង្វីខុសចបប ់។ េនហ្វលីីពីនចបបទូ់េទស្តីពីករេបះ
េឆន តែចងថ ករផ្តល់វភិគទនហរិញញវតថុពីរ ្ឋ ភិបលបរេទស និងភន ក់ងររបស់ពួកេគេទដលគ់ណបក
នេយបយ អងគករ សមពន័ធ  ឬ េបកខជនែដលទកទ់ងនឹងករេបះេឆន តគឺជករលូក ន់កនុងកិចចករជតិ 
េហយីេនេពលែដលមនករទទួលយកវភិគទនែបបេនះ នឹងផ្តល់ជមូល ្ឋ នបែនថមកនុងករលុបេឈម ះ
េចញពីករចុះបញជ ីរបសគ់ណៈកមម ករ បែនថមេលីករ កេ់ទសេផ ងេទៀតែដលកំណតេ់ យចបប ់ ។ 
េនឥណ្ឌូ េណសីុ ចបបស់្តីពីគណបក នេយបយែចងថ គណបក នេយបយ្រតូវបន មឃតមិ់នឲយ
ទទួលអំេ យពីបុគគល ថ បន័ រ ្ឋ ភិបល ឬ អងគករបរេទស ។ អំេ យពីបរេទសក្៏រតវូបន ម
ឃតផ់ងែដរេនកនុងច្រកភពអង់េគ្លស និងសឹង្ហបូរ ី។ កលពីែខ មីន ឆន េំនះ េនអូ្រ ្ត លី គណៈកមម ធិ
ករសភបនេលីកជអនុ សន៍អំពី “ករ មឃតក់រផ្តលអំ់េ យពីពលរដ្ឋ និង ថ បន័បរេទសេទ
ដលគ់ណបក នេយបយែដលមនចុះបញជ ី” ។ 

ជមួយនឹងករណីយុត្តិ ្រស្តដេ៏្រចនីេលីសលុបែបបេនះ រ ្ឋ ភបិល និង ថ បន័បរេទសែដលភជ ប់ 
ខ្លួនជមួយនឹងកររះិគនក់មពុជែដល្រតវូបនេលីកេឡងីេ យកែសត អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក 
និងអន្តរជត ិ គួរែតពនិតិយេមីលចបបរ់បស់ខ្លួនេឡងីវញិ មុននឹងេធ្វីករវនិិចឆ័យេ យេយងេលីពត័ម៌ន
លេម្អ ង ករប៉ន់ ម ន និងករសង យ័ែដលគម នមូល ្ឋ ន ។ 

 
គ. អំពីបញ្ហ ដីធ្ល ី
 
គឺជករពិតែដលមនករទទួល គ លទូ់លំទូ យែដលថ ្របវត្តិ ្រស្តនេយបយដរ៏នធតរ់បស់

កមពុជ មនបចច័យគួរឲយកតស់មគ លេ់ទេលីចបប់ភូមិបល និង ថ បន័របសក់មពុជ។ កមមសិទធិដីឯកជន្រតូវ
បនលុបបំបត់េចលកនុងរបបែខមរ្រកហម េហយីបញ្ហ ដីធ្លជីេ្រចនីនេពលបចចុបបនន គឺជប់ពកព័់នធេទនងឹ
ករខិតខំ្របឹងែ្របងបេងកីតេឡងីវញិនូវសទិធិេធ្វជីមច ស់េលដីីឯកជនេនះឯង ។ អសរ់យៈេពលជងមួយទស
វត រប៍នទ បពី់កររេំ ះ ករកនក់បដី់ធ្លីពំុមនករ្រគប់្រគងទលែ់តេ ះ េ យ រែតករខ្វះខតយ៉ង
ខ្ល ងំនូវធនធនមនុស  និងបចចយ័ែដលេកីតេចញពីទណ្ឌ កមមរបសប់សចមិ្របេទស។ បនទ បពី់ចំ យេពល
ជេ្រចីនឆន េំដីមបេីរៀបចំេសចក្ត្ីរពង នងិករែកែ្របអតថបទចបបរ់ចួមក ចបបភូ់មិបលបចចុបបនន្រតវូបនអនុ
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មត័េនឆន ២ំ០០១ និង្រតូវបនទទួល គ លយ៉់ងទូលទូំ យថបនផ្តល់នូវមូល ្ឋ នគតិយុត្តិដល៏្អ
ស្រមប្់រគប់្រគងដីធ្លី េបីេទះបជីេនែតមនត្រមូវករបែនថមនូវអនុ្រកឹតយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ    
េផ ងៗេទៀតេដីមបែីកលម្អករអនុវត្តជក់ែស្តងកេ៏ យ ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលមនករេប្តជញ ចិត្តយ៉ងេពញទំហងឹ កនុងករេ ះ្រ យករចុះបញជ ីដីធ្លីែដលមន  
លកខណៈជរមួ ។ គិត្រតឹមែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ បណ័្ណកមមសិទធិដីចំនួន ៤,៣ ន ្រតូវបនទទួល គ លជ់
ផ្លូវករ េពលគឺេសមីនឹង ៦១% ៃនកបលដែីដលមន្រ ប្់របមណជ ៧ ន។ ជរ ្ឋ ភិបលបន
កំណតេ់គលេ យ៉ងមុតមេំដីមបបីញចបដំ់េណីរករចុះបញជ ីដីធ្លីឲយបនចបស់ព្វ្រគបេ់ន្រតមឹឆន ២ំ០២៣។ 

េបីេទះបីជមនសមិទធផលវជិជមនទងំេនះកេ៏ យ កប៏ញ្ហ ដីធ្លេីនកនុងទី ងំមួយចំនួនកនុង
្របេទស្រតូវបនេគបងកជេរឿងនេយបយេ យអយុត្តិធម។៌ ករេ្រជៀតែ្រជកេ យខុសចបប់  និងេ យ  
គេគ្លីនរបសគ់ណបក នេយបយជមួយនឹងេសទីរែត ល្់រគប់បញ្ហ របស់្របជជន្រគប្់រសទបវណ្ណៈេ យ
មិនខ្វលពី់នីតិវធិីចបប ់និងយន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះែដលមន្រ ប ់បនបងកឲយមនភពសមុគ ម ញ និង
េធ្វីឲយបញ្ហ េទជមនលកខណៈអេ ចអធមេទវញិ ។ គណបក នេយបយមួយចំនួនបនេ្របី្របស់
បញ្ហ ដីធ្លីបចចុបបននេ យឥតេអៀនខម សេ់ដីមបេីកងចេំណញនេយបយផទ ល់ខ្លួន មរយៈករ បេ្រពះ
កំហងឹ និងេធ្វឲីយបត់បងទំ់នុកចិត្តពីកនុងចំេ ម្របជជន។ 

ជករចបំច ់ ែដលបញ្ហ ែដលមនលកខណៈបេចចកេទស និងដរ៏េសបីែបបេនះ្រតូវបនេ ះ
្រ យ មរយៈមេធយបយបេចចកេទសនិងគតិយុត្តិជជង មរយៈករេធ្វីឲយក្ល យេទជេរឿងនេយបយ
សុទធ ធ ។ 

 
ឃ. អពីំបញ្ហ  “្របព័នធតុ ករជឧបករណ៍នេយបយ?” 
 
ករេចទ្របកន្់របឆងំនឹងសកមមជនសិទធិមនុស  និងតំ ង ្រស្តគណបក ្របឆងំគួរ្រតវូបន

ពិចរ េ យេ្របីទស នៈផ្លូវចបប់។ ជនទងំ ២៦របូ ែដល្រតូវបនេគេ ថជ“អនកេទសនេយបយ” 
ពំុែមន្រតូវបន កព់នធនគរេ យ រែតេហតុផលនេយបយេនះេទ ប៉ុែន្តគឺេ យ រែតកររេំ ភ
ចបប ់។ សកមមជននេយបយ នងិសិទធិមនុស  មិនែមនសថិតេនពីេលីចបបេ់នះេទ ។ 

ទក់ទងនឹងេរឿងក្តរីបសតំ់ ង ្រស្តវញិ នឹងក្ល យជេរឿងែដលមិនធ្ល បម់នពីមុនមក្របសិនេបី
តំ ង ្រស្ត្រតូវបនេគអនុញញ តឲយេ្របី្របសែ់ផនទ ី និងសនធិសញញ ្រពែំដនែក្លងក្ល យេដីមបទីទួលបនករ
គ្ំរទនេយបយ មរយៈករបងកឲយមនករស្អប់េខពីមជតិ សន ៍ និងករញុះញង់្របឆងំនងឹ្របេទស
ជិតខង ។ េបីនិយយេ្របៀបេធៀប គឺ មនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹងករណ៍ែដលសមជិកសភសហភព
អឺរ ៉ុប មន ក់យកែផនទីែក្លងក្ល យរ ងប ងំ និង ល្លមឺង៉ ់ ឬ រ ង ល្លមឺង៉ ់ និងប៉ូឡូញេនេ្រកយ      
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ស្រងគ មេ កេលីកទីពីរមកបង្ហ ញ ឬ កស៏មជិកសភ មួយេលីកយក្រទឹស្តី ហ ុមីកេឃសនេន
កនុងសភរបសស់ហភពអឺរ ៉ុបអញច ឹង។ដូចគន េនះែដរ េយងី ច្រសៃមេទដលក់រណីែដលមនតំ ង ្រស្ត
ៃន្របេទសជសមជិក ៊ ន មួយ បង្ហ ញែផនទីែក្លងក្ល យរ ងម៉េឡសីុ និងៃថ ឬរ ងម៉េឡសុ ីនិង
ឥណ្ឌូ េណសុ។ី 

ពក់ពន័ធនឹងេរឿងក្តរីបសស់កមមជនសទិធិមនុស  និងម្រន្តីអងគករសហ្របជជតិ មនករយលេ់ឃញី
េ យចំហរថ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល (NGO) និងបុគគលិកអងគករសហ្របជជតិ គបបជី្រមុញ និង 
បណ្តុ ះប ្ត ល្របជជនឲយេគរពចបប ់មិនែមនឲយបំពនចបបេ់នះេឡយី។ ម្រន្តីសមគម ដហុក ៤រូប 
និងអគគេលខធិកររង ១របូ ៃនគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ្រតូវបនេចទ្របកនេ់ យ
អនុេ ម មចបបជ់ក់ កេ់យង មម្រ  ៥៤៨ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ពីបទញុងំឲយ ក ផី្តល់សកខីកមម
ភូតកុហកេពលគឺមិនែមនជករកត់េសចក្តី មអំេពីចិត្តេនះេឡយី។ 

បទបបញញត្តិដូចគន េនះក្៏រតវូបនអនុវត្តចំេពះបុគគលិកៃនករយិលយ័ឧត្តមសនងករអងគករសហ
្របជជតិទទួលបនទុកសិទធមិនុស (OHCHR)្របចេំន្រកុងភនំេពញ ែដល្រតវូបនករពរេ យអភយ័ឯក
សិទធិរបសអ់ងគករសហ្របជជតិផងែដរ។ បុគគលិករបូេនះបនពយយមបញចុ ះបញចូ ល ក ឲីយផ្តល់សកខីកមម
ែក្លងក្ល យ េ យធនថ អងគកររបសគ់តនឹ់ងផ្តលស់ទិធិ្រជកេកនេទឲយ ក  ី និង្រកុម្រគួ ររបសន់ង
េនឯបរេទស ។ ជញ ធរកមពុជមនភស្តុ ងយ៉ងរងឹមេំនេលីករណីេនះ ។ អ្វែីដលគួរឲយហសួចិត្តេនះគឺ 
មិនែមនជេលីកទីមួយេទ ែដលបុគគលិកអងគករសហ្របជជតមិកពីករយិលយ័សិទធិមនុស  OHCHR
មនពក់ពន័ធនឹងទេង្វីឧ្រកិដ្ឋែបបេនះ ។ ករណីដជ៏ក់ កម់យួគឺពក់ពន័ធនឹងេ ក ្រគីស្តូហ្វ ឺ េបស៉ស៊ូ 
(Christopher Peschoux) អតីតតំ ងករយិលយ័សទិធមិនុស OHCHR ែដលបនប៉ុនប៉ងបញចុ ះ
បញចូ លេ ក កងំ េហកច ៊ វ េ ឌុច ែដលជអតីត្របធនគុកទួលែស្លងែដលមនេករ ្ត ិ៍េឈម ះអេ ច 
របស់ែខមរ្រកហម (មនទរីស២១) ឲយេភៀសខ្លួនេទេ្រក្របេទសមុនេពលែដល ជញ ធរកមពុជចបខ់្លួន។ 

េយង ម្រកម្របតិបត្តិស្រមបម់្រន្តសីុីវលិអន្តរជតឆិន  ំ ២០១៣ម្រន្តីសុវីលិអន្ដរជតមិិន្រតូវ
លេម្អ ង និង្រតូវេគរពេគលករណ៍មិនេ្រជៀតែ្រជកកិចចករៃផទកនុង និងអធិបេតយយភពៃនរដ្ឋជមច ស់ផទះ ។ 
ប៉ុែន្ត ករណីទងំពីរខងេលី បង្ហ ញយ៉ងចបសពី់កររេំ ភ្រកមសីលធម៌យ៉ងធងន់ធងរេ យម្រន្តីសុវីលិ
អន្តរជតិមួយចំនួន ។ ជជងករអនុវត្តកតព្វកចិចរបសពួ់កេគកនុងកររក ទំនកទំ់នងឲយបនល្អបំផុត
ជមួយរដ្ឋមច សផ់ទះ ពួកេគែបរជ្រប្រពតឹ្តឥរយិបថែដលមិនសក្តសិមជម្រន្តសីុីវលិអន្តរជតិ ដូចជករ
បងខូចេករ ្ត ិ៍េឈម ះ ករេធ្វឲីយអន្ត យ ឬ ករប៉ុនប៉ងផ្តួលរលំំរ ្ឋ ភិបលេទវញិ ។ 

កយខណ័្ឌ  ៣៣ ៖  “ គឺជកតព្វកិចចដច៏បស់ សមួ់យែដលម្រន្តសីុីវលិអន្ដរជតទិងំអស្់រតូវ
រក ទំនកទំ់នងឲយបនល្អបំផុតជមួយនឹងរ ្ឋ ភិបល និងេចៀស ងសកមមភព មយួែដល
ចេធ្វឲីយបះ៉ពល់ដល់ទំនក់ទំនងេនះ ។ េគមិន្រតូវេ្រជៀតែ្រជកកនុងេគលនេយបយ ឬ កចិចករ
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របសរ់ ្ឋ ភិបលេឡយី ។ ជករមនិ ចទទួលយកបនេឡយី េទះបជីលកខណៈបុគគល ឬ ជ
សមូហភពែដលពួកេគេធ្វកីររះិគន ់ឬ ពយយមបងខូចេករ ្ត ិ៍េឈម ះរ ្ឋ ភិបល មួយ ។ ... សកមម
ភព មួយ េទះបេី យផទ ល ់ឬ េ យ្របេយលេដីមបេីធ្វឲីយអន្ត យ ឬ ផ្តួលរលំំរ ្ឋ ភិបលគឺ
ជកំហុសដធ៏ងន់ធងរ”។ 
ខណៈែដលម្រន្តីសីុវលិអន្ដរជតមិនបុព្វសិទធិ និងអភយ័ឯកសទិធិជក់ កមួ់យចំនួន ពួកេគកម៏ន

កតព្វកិចច្រតូវេគរពចបបក់នុង្រសុកផងែដរ ៖ 
កយខណ័្ឌ  ៤៣៖ “បុព្វសិទធ ិ និងអភ័យឯកសទិធ ិ ែដលម្រន្តីសុវីលិអន្ដរជតមិន គ្ឺរតូវបនផ្តលជូ់ន
ឲយពួកេគែតេនកនុងផល្របេយជនរ៍បសអ់ងគករែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ បុព្វសទិធិ និងអភយ័ឯកសិទធទិងំ
េនះ មនិបនេលីកែលងម្រន្តីសីុវលិអន្តរជតេិចញពីករេគរពចបបក់នុង្រសុក ឬកផ៏្តលឲ់យពួកេគនូវ
េលសកនុងករមនិេអីេពចំីេពះកតព្វកិចចផ្លូវចបប់ ឬហរិញញវតថុឯកជនេនះេឡយី។ ...” 
ទក់ទងេទនងឹទំនកទំ់នងរបសពួ់កេគជមួយគណបក នេយបយ ម្រន្តីសីុវលិអន្ដរជតិមិន្រតូវ

លេម្អ ងេទ េហយីពួកេគកមិ៏ន្រតវូគ្ំរទគណបក នេយបយ មួយ េបីេទះបីជសថតិេ្រកមទ្រមង់
មួយកេ៏ យ៖ 

កយខណ័្ឌ  ៤៨៖ “ែផ្អកេលីភពឯក ជយ និងភពមិនលេម្អ ងែដលម្រន្ត្ីរតូវែតរក ខជ បខ់ជួន ម្រន្ត ី 
សីុវលិអន្តរជត ិ េទះបជីេនរក សិទធេិបះេឆន តកេ៏ យ ក៏មនិ្រតូវចូលរមួកនុងសកមមភពនេយ
បយដូចជ ករឈរេឈម ះ ឬក៏កនតំ់ែណងនេយបយកនុងថន កមូ់ល ្ឋ ន ឬថន កជ់តិេឡយី។ ... 
គឺជករចបំចែ់ដលម្រន្តីសីុវលិអន្តរជត្ិរតូវេចៀស ងកនុងករគ្ំរទចំេពះគណបក  ឬ យុទធន
ករនេយបយ េហយីពួកេគមិន្រតូវទទួលយក ឬ ៃរអងគ សមូលនិធិ សរេសរអតថបទ ឬ េធ្វសុីនទរ
កថជ ធរណៈ ឬ េចញេសចក្តែីថ្លងករណ៍េទកន់ រពត័ម៌នេឡយី”។ 
កលពីឆន មុំន េ ក្រសី ៉ ន ់ េហៀលី (Wan-Hea Lee)តំ ងករយិលយ័ OHCHR បនេធ្វី

ករអ ថ ធិបបយេលីេសចក្តសីេ្រមចមួយែដល មឃតេ់ ក សម រង ុ ីមនិឲយវលិចូលកមពុជថ ជេរឿង 
“មិនសមេហតុផល និងេធ្វី មអំេពចិីត្ត” ។ “ករសេ្រមចចិត្តេនះចបំច្់រតវូមនករពនយលជ់បនទ ន់េបី
េទះបជីមនឱកសស្តួចេស្តីងែដលករពនយល់ មួយ នឹង្រតូវបនទទួលយកេ យគណៈកមម ធិករ
សិទធិមនុស របសអ់ងគករសហ្របជជតិ ឬកេ៏គ្រតូវផ្ល សប់្តូរករសេ្រមចចិត្តេនះ” ។ េ ក្រសីបនបេញចញ
ទស នៈផទ លខ់្លួនរចួេទេហយីេនមុនេពលទទួលបនេសចក្តីពនយល់ ។ េសចក្តែីថ្លងករណ៍របសេ់ ក្រសី
្រតូវបនចតទុ់កថលេម្អ ងទងំ្រសុង្របឆងំនឹងរ ្ឋ ភិបល និងជកររេំ ភយ៉ងចបស់្រកែឡតេទេលី
្រកម្របតិបត្តែិដល្រតូវបនដក្រសងខ់ងេលីេនះ។ 
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ង. អំពីេសរភីពៃនករបេញចញមតេិនកមពុជ 
 
េគែតងែត យករណ៍ថ េសរភីពៃនករបេញចញមតិេនកមពុជកំពុងសថិតេនេ្រកមករគ្រមម

កំែហង ។ 
បចចុបបនន េនកនុង្របេទសកមពុជមនេ ងពុមពផ យពត័ម៌នចំនួនជង ៨០០ រពត័ម៌ន មអីុន

េធីែនតចំនួន ៧០ ថ នីយទូរទស ន ៍២២ ថ នីយវទិយុ ៣៣០ និងសមគមអនកកែសត ៣៨សមគម ។ 
ជរ ្ឋ ភិបលមនករេប្តជញ ចិត្តកនុងករបេងកីនករេ្រប្ីរបសអីុ់នេធីែនតេនទូទងំ្របេទស េហយី

សព្វៃថងេនះ ្របជជន្របមណជ ៥០% ចេ្របីអីុនេធីែនតបន ។ េបី ជរ ្ឋ ភិបលចង់ កក់្រមិតេសរ ី
ភពៃនករបេញចញមតិដូចេគថែមនេនះ េម្លះ៉មិនចបំចខិ់តខំបេងកីនប ្ត ញែដលល្អបំផុតស្រមបក់រ
ែចករែំលកពត័៌មន និងមតិេយបលេ់ យេសរដូីចសព្វៃថងេនះេទ ។ 

ករេបះពុមពផ យកែសតគឺមនលកខណៈេសរខី្ល ងំ ស ់ រហូតដល់កែសតខបូំ េដលី និង
កែសតភនំេពញប៉ុស្តិ៍ែដលជកែសតភ អងេ់គ្លសដធំ៏ និងមនបកែ្របជភ ែខមរ បនេបះពុមពផ យ
ជ្របចៃំថងនូវកររះិគនខ់្ល ងំៗ ្រពមទងំមនករេចទ្របកនេ់ យគម នមូល ្ឋ ន្របឆងំនឹង ជរ ្ឋ ភិបល 
េ យែផ្អកេលីករសង យ័សុទធ ធ។ អតថបទរបសពួ់កេគេពរេពញេទេ យករេចទ្របកន ់េ យែផ្អក
េលីករប៉ន់ ម ន ជមួយនឹងករេ្របពីកយេពចនដូ៍ចជ “េគេមីលេឃញីជទូេទថ...”  “មនលទធភពខពស់
ែដលថ...”  “ ចេទរចួែដលថ...” ។ល។ 

ខណៈែដល ជរ ្ឋ ភិបលមនមូល ្ឋ ន្រគប់្រគនក់នុងករប្តឹងេទតុ ករចំេពះករចុះផ យអតថ
បទរបសក់ែសតទងំពីរេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនេចៀស ងមិនេធ្វចំី តក់រផ្លូវចបប្់របឆងំនឹងពួកេគ ។ 
ជករពិត នយកកែសតខបូំ េដលី បន រភពេ យខ្លួនឯងថ កែសតរបស់េ កគឺ “មនភព
េសរជីងកែសត ញូវយក៉ថម (New York Times)េនទី្រកុងញូវយក៉ និងកែសត ៉ សីុនេ នប៉ុស្តិ៍
(Washington Post)េនទី្រកុង ៉ សីុនេ នេទេទៀត” ។ 

វទិយុសេំឡងសហរដ្ឋ េមរកិ(VOA) និងវទិយុ សុេីសរ ី ែដលជ ថ នីយវទិយុគ្ំរទគណបក ្របឆងំ
េ យផក បមុ់ខ និងែដលមនកមមវធីិជភ ែខមរយ៉ងែវង ្រតវូបនចក់ផ យេនទូទងំ្របេទសេ យគម ន
ករ្រតួតពិនិតយ ឬ ករ កក់្រមិត មួយពី ជរ ្ឋ ភិបលេឡយី ។ 

្របព័នធផ ព្វផ យែដលលេម្អ ងទងំេនះ្រតូវបនផ្តលេ់សរភីពកនុងករេធ្វ្ីរបតិបត្តិកររបស់ខ្លួន េបី
េទះបមីនរេបៀប រៈ កកំ់បងំេដីមបបំីផ្ល ញរូបភព និងេករ ្ត ិ៍េឈម ះរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកេ៏ យ ។ 

កែសត្របឆងំជភ ែខមរក៏មនែដរ ។ទកទិ់ននឹងបញ្ហ រពត័ម៌ន ជរ ្ឋ ភិបលបនបញជ ក់
យ៉ងចបសថ់ េសរភីពៃនករបេញចញមតិគឺមិនែមនមននយ័ថជេសរភីពេពញេលញកនុងករេជរ្របមថ 
ឬបេញចញពត័ម៌នែក្លងក្ល យ ឬបងខូចេករ ្ត ិ៍េឈម ះបុគគលេនះេឡយី។ េនកនុងបសចិម្របេទសទងំអសក់ម៏ន
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ចបប់ ក់េទសេទេលីករ្រប្រពឹត្ដែបបេនះែដរ។ េហតុអ្វីែបរជ្រតូវមនករណីេលកីែលងេន្របេទសកមពុជ
េទវញិ? 

េបីេយង មសនទស នេ៍សរភីព រព័តម៌នពិភពេ កឆន  ំ២០១៦ របស់ “អនក យករណ៍គម ន
្រពំែដន” (RSF) កមពុជជប់ចំ តថ់ន ក់ទីមួយកនុងចំេ មប ្ត ្របេទស ៊ នទងំដប់ ។ 

 
ច. អំពីចបប់ស្តពីីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល (NGO) 
 
កមពុជមនសមគម និង NGO ជតិ និងអន្តរជត ិ ែដលបនចុះបញជ ីចំនួន ៦.២៦៨ ថ បន័។ 

NGO កនុង្រសុកមួយចំនួនបន ងខ្លួនជតំ ងឲយ “សងគមសីុវលិ”និងអួត ងថ និយយកនុងនម ្របជ
ជនទងំមូល េបេីទះបជីគម នភព្រសបចបប់ មួយកនុងករេធ្វដូីេចនះ សូមបែីតបន្តិចកេ៏ យ ។ NGO 
ែបបេនះមួយចំនួន កខ់្លួនេនពីេ្រកយ ងំននៃនសកមមភពអភិវឌ ន៍ ឬ មនុស ធម ៌ ែដល មករពិត
ពួកេគបនចូលរមួពកព់ន័ធយ៉ង្រជលេ្រជេនកនុងសកមមភពនេយបយ ែដល្រតូវបនផ្តល់មូលនិធិ
េ យ ថ បន័ និងរ ្ឋ ភិបលបរេទស ។ 

េ យ រែតបញ្ហ ខ្វះខតតម្ល ភព និងគណេនយយភពេនកនុង NGO ទងំេនះេហយី េទីបរដ្ឋ
សភជតិកមពុជបនអនុមត័ចបបស់្តីពី NGO េនឆន ២ំ០១៦។ ម្របវត្តិ េសចក្តី្រពងចបបជ់េលកីដំបូង
្រតូវបនេសនេីឡងីចេំពះសហគមន ៍ NGO កលពីឆន  ំ១៩៩៦ េពលគឺបនទ ប់ពីមនករមកដលៃ់ន NGO
ប់រយេ្រកយពមីនកិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកុងប៉រសី និង្របតិបត្តកិរែថរក សន្តិភពរបសអ់ងគករសហ្របជ
ជតិ។ ដូេចនះ េគ ចនយិយេ យមិន ច្របែកកបនថ ចបប់ NGO គឺជលទធផលៃនករជែជកែវក
ែញក និងករពិភក ជមួយសងគមសីុវលិ និង ថ នទូតបរេទសអស់រយៈេពលជង ២០ឆន មំកេហយី។ េតី
េយងី្រតូវេធ្វកីិចចពិេ្រគះេយបលេ់្រចីនប៉ុ ្ណ េទៀតេទ? 

ចបបេ់នះ្រតវូបនបេងកីតេឡងីយ៉ង្របងុ្របយត័ន េ យ្របែម្របមូលបទពិេ ធនល៍្ៗអ េនកនុងចបប ់
NGO របស់ប ្ត ្របេទស្របជធិបេតយយែដលមនភពចស់ទុេំផ ងេទៀតដូចជ ប ងំ អូ្រ ្ត លី សឹង្ហបុរ ី
ៃថ ជប៉ុន េមរកិ (រដ្ឋញូវយក៉ និងរដ្ឋកលហី្វ័រញ៉)។ បទបបញញត្តិទងំ យេនះកម៏នខ្លឹម រ្រសបេទ
នឹងអនុស រណៈៃនករេយគយលគ់ន ែដល NGO បរេទសជង ៤០០ បនចុះហតថេលខរចួ ល់េហយី
ជមួយ្រកសងួករបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជត ិ។ 

ជេរឿងែដលមិនសមេហតុផលទលែ់តេ ះ ែដលេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយែដល្រតូវបន្រពង
េ្រកមករសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយអនកករទូតបរេទស ែបរជ្រតវូបន្រចនេចលេ យ ថ នទូត   
េមរកិ និង NGO មួយចំនួនែដលទទួលករែណន ំនិងផ្តល់មូលនិធិេ យ ថ នទូត េមរកិ។ ឥឡូវេនះ 

ចបបេ់នះបនេលចេចញជរបូ ងេហយី ។ េហតុអ្វីបនជេគបដិេសធសិទធិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុង
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ករមនចបបផ់ទ លខ់្លួនស្តីពីសមគម េហយីែដលករបដេិសធេនះេធ្វីេ យតំ ងៃន្របេទសមួយែដល
មនលកខខណ្ឌ ចុះបញជ ី្រសេដៀងគន ស្រមប់ NGO ជតិ និងអន្តរជតេិទវញិ? 

ចបបេ់នះបនបញចប់ ថ នភពវកឹវរមួយែដលបេងកីតេឡងីេ យសកមមភពរបស់NGO ែដលេធ្វីករ
េនកនុងចេន្ល ះ្របេ ងៃនចបប់។េទះជយ៉ង ចបបN់GO របស់កមពុជមនិមនករគ្រមមកំែហងខ្ល ងំ
ចំេពះ្របជធិបេតយយេទេបីេយងីេធៀបេទនឹងផលបះ៉ពលៃ់ន “ចបបេ់សន ជតិ”(Patriot Act) ឬ 
“ចបបក់រពរជតិ”(National Defense Authorization Act)របស់ េមរកិឬចបប់ “C-51” របស់ក
េនះ។ 

េលីសពីេនះេទៀត ចបបេ់នះមនលកខណៈ្រសបគន េទនងឹ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិអន្ដរជតែិដលមន
្រ បដូ់ចជ៖ ម្រ  ៤២ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដលធនថ សិទធរិបសស់មគម្រតូវ
បន្រគប្់រគងេ យចបប;់ ម្រ  ២០ ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស ; និងម្រ  ២២ ៃន
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តពីីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR)។ 

NGO ជតិ និងអន្តរជត ិ ែដល្រប ប់េ យរេបៀប រៈនេយបយបងកប ់បនេ្រប្ីរបស្់រពមទងំ
បន្ត្រកៃឡបទបបញញត្តិជក់ កមួ់យចំនួនៃនចបបេ់នះ និងេធ្វីករប៉ន់ ម នេ យងងឹតងងុលគម នអងគ
េហតុចបស់ ស។់ ជេរឿងអកុសល ករពិតដ៏គួរឲយេ ក ្ត យមួយេនះគឺអនកកែសត និងម្រន្តកីរទូត
បរេទសភគេ្រចីនបផុំតែតងែតទទួលយកជទូេទនូវអ្វីកេ៏ យែដលមន្របភពេចញមកពី NGO េ យ
ចត់ទុកថជេសចក្តីពិត ចខ់ត។ ទនំកទ់នំងរ ង NGO ែដលលេម្អ ង នងិែដលទទលួបនមូលនិធិពី  
រ ្ឋ ភិបលបរេទស ជមួយនឹងអនកកែសត និងម្រន្តីករទូតបសចិម្របេទសមយួចំននួែដលមនរេបៀប រៈ
្រ ប ់ បនផ្តលនូ់វត្រមុយយ៉ងចបសចំ់េពះសំណួរថ េហតុអ្វបីនជមនករខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំ 
និងសីុចង្វ កគ់ន ែបបេនះ េនកនុងករេធ្វីឲយអន្ត យដល់ ជញ ធរកមពុជ។ 

 
ឆ. អំពីគណបក ្របឆងំ 
 
ក) េ កសមរង ុែីដល ទ តជំ់នញទងំភ អងេ់គ្លសនិងភ ប ងំនិយយបនយ៉ងល្អអំពី

្របជធិបេតយយនិងសិទធិមនុស េទកនទ់ស និកជនបសចិម្របេទស ។ប៉ុែន្ត គតមិ់នបននិយយែបបេនះ
េទេនេពលែដលគតន់ិយយជភ ែខមរ ។គតេ់្របី្របស់ កយសពទេផ ងគន ស្រមប្់រកុមមនុស ខុសគន  
។គតនិ់យយដូចគន នឹងអនក្របជភិថុតេនបសចិម្របេទសែដរេហយីេ កគឺជេបកខជនែតមួយគតែ់ដល
អងគករសហ្របជជតិបនស្តបីេនទ សចំេពះេសចក្តីែថ្លងករណ៍េរសីេអីងជតិ សនក៍នុងអំឡុងករេបះ
េឆន តែដលេរៀបចំេឡងីេ យអងគករសហ្របជជតកិលពីឆន  ំ១៩៩៣ ។គតម់នេករ ្ត ិ៍េឈម ះអេ ចខង
េ្របីេសចក្តែីថ្លងករណ៍និងេ សនជ៍ភ ែខមរែដលេពរេពញេទេ យករញុះញងនិ់ងករស្អប់
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េខពីមជតិ សន។៍ ជថមមី្តងេទៀត គត់្រតវូបនេគេចទេរឿងបេញឆ ះកំហងឹេរសីេអីងជតិ សន ៍ េនកនុង
យុទធនករេបះេឆន តឆន  ំ ១៩៩៨ េ យេ្របី្របសេ់ សន្៍របឆងំេវៀត មយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េហយី
្រកុមបតុករែដលេពញេ យកំហងឹ បន យ្រប រ និងដុតស្តូបមិត្តភពកមពុជ េវៀត ម មុនេពល
ែដលគត់ ចទបកំ់ហងឹរបស់ពួកេគបន ។ មួយសប្ត ហ៍េ្រកយ្រពឹត្តិករណ៍េនះ ករ យ្រប រេ យ
ហ្វូងមនុស ែដលេពញេ យកំហងឹបនសម្ល បជ់នជតិេវៀត មយ៉ងតិច ៤រូប ែដលជករសម្ល ប់
េ យ រករេរសីេអីងពូជ សន ៍។ គតក់ម៏នេឈម ះេបះសេម្លងផងែដរទងំេនកនុង្របេទសប ងំនិង
្របេទសកមពុជេ យ រករបរ ិ េករ ្ត ិ៍សមជិករ ្ឋ ភិបលមន កេ់ហយីករណីបរ ិ រេករ ្ត ិ៍េនះ ្រតូវបនទទួល
គ លេ់ យតុ ករបីេលីកជប់ៗគន  បូករមួទងំតុ ករេន្របេទសប ងំ ។ 

េ កកធ៏្ល បញុ់ះញងឲ់យ្របជជន មញញដកបេងគ លត្រមុយ្រពំែដនអន្ដរជតិ ែដលេនះគឺជទេង្វី
មួយមិន ចអត់ឱនឲយបនេឡយីេហយីរ ្ឋ ភបិលបសចិម្របេទស កេ៏ យ ក៏្របកដជេថក លេទស 
ទេង្វីែបបេនះដូចគន  ។ មនុស ្រគបគ់ន េនកមពុជគឺសុទធែតដឹងយ៉ងចបសថ់បញ្ហ ្រពំែដនជមួយេវៀត ម
គឺជបញ្ហ ដរ៏េសីប សែ់ដលជនិចចកលនេំទរកភព នតឹង និងអស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ េលីក
ែលងែតអនកកែសតមួយចំនួនែដលមនេចតន ្រកកប់៉ុេ ្ណ ះ ។ 

ករ្របែឡងេលងជមួយនឹងបញ្ហ េវៀត មេដីមបចំីេណញសំេឡងេឆន តគឺជកង្វះករទទួលខុស
្រតូវដែ៏សនេ្រគះថន កេ់ហយីទេង្វីែបបេនះមិន្រតូវបនេគអតឱ់នឲយបនេឡយី។ 

ខ) េ កកឹមសុខមនជបព់កព់ន័ធនឹងេរឿងក្តីៃនករញុងំឲយ ក ផី្តល់សកខីកមមភូតកុហក ែដល
ជបទឧ្រកិដ្ឋមួយទទួល គ លេ់ យ្របេទស្របជធិបេតយយទងំអស ់ ។ ករបដិេសធមិនបង្ហ ញខ្លួនេន
កនុងតុ ករ មករេកះេ របស្់រពះ ជ ជញ គឺ្រតូវផ្តនទ េទសេនកនុង្របេទស្របជធិបេតយយទងំអស។់ 
្របេទសកមពុជ្របកន់ខជ បនូ់វេគលករណ៍នីតិរដ្ឋដូចគន ។ ព័តម៌នែក្លងក្ល យែដលផ ព្វផ យេ យ្របភព
លេម្អ ងេនកមពុជបនបេងកីតករភន័្ត្រចឡរំ ង “ ក ”ីនិង “ជនជបេ់ចទ” ។ េ កកឹមសុខ្រតូវបន
េកះេ កនុងនមជ ក ចីំនួនពីរដងេហយីមិនបនេទបង្ហ ញខ្លួន ។ ឥឡូវេនះ បញ្ហ េនះ្រតវូបនេ ះ
្រ យចបស់ព្វ្រគបេ់ហយី ។ 

្រសេដៀងគន េទនឹងករែថ្លងសុនទរកថរបសេ់ ក សម រង ុ ី កយសពទរបសេ់ ក កឹម សុខ គេឺពរ
េពញេទេ យករស្អបេ់ខពមី េនេពលែដលនិយយទកទ់ងនឹង្របេទសេវៀត ម និង្របជជនេវៀត    

ម ។ គតែ់ថមទងំមនភពអង់ ចកនុងករែថ្លងជ ធរណៈថមនទរីសន្ដសុិខែខមរ្រកហម “ស២១”
គឺជករ្របឌតិេឡងី ឬជ “ករបេងកីតេឡងីរបសេ់វៀត ម”េហយីេ យមូលេហតុដូចគន េនះ គតប់ន
បដិេសធតថភពៃនបទឧ្រកិដ្ឋែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងអំឡុងេពលៃនករ្រគប្់រគងរបស់ បុ៉ល ពត េទះបជី
អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (ECCC) បនកតេ់ទសអតីត្របធនមនទីរ “ស២១” រចួេហយី
កេ៏ យ ។ ករបដិេសធេ យឥត កេ់លៀមនិងេ យេចតនចំេពះករសម្ល ប់រងគ លេនកមពុជែបបេនះ



15/17 

 

គួរែត្រតូវបនចតទុ់កថជបទឧ្រកិដ្ឋ ដូចែដលប ្ត បសចមិ្របេទសបនេធ្វី ចំេពះអនកែដលបនបដិេសធ
ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំនឹងមនុស ជតិ្រសេដៀងគន េនះ ។ 

គ) សមជិកពីរនកេ់ទៀតរបសគ់ណបក ្របឆងំគសឺមជិក្រពឹទធសភេ ក ហុង សុខហរួ និង
សមជិកសភេ ក អ៊ុ ំ សំ ន ្រតវូបនេចទ្របកន់ពីបទែក្លងបន្លំនិងបទញុះញងឲ់យមនអេំពហីងិ  ។ 

េ ក ហុង សុខហួរ បនផ ព្វផ យនិងែចកចយសនធិសញញ ែក្លងក្ល យរ ងកមពុជនិងេវៀត ម
េ យមនេចតនបង្ហ ញពកិីចច្រពមេ្រពៀងរ ំ យ្រពំែដនរ ង្របេទសទងំពរី ។ ជនជប់េចទទងំពីរបន
អះ ងថពួកេគ្រគន់ែតបនសែម្តងមតិរបសខ់្លួនែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ ករែក្លងបន្លគឺំមិនែមនករសែម្តងមតិេទ
េហយីេនកនុងករណីេនះ គឺជករប៉ុនបង៉េ យេចតនបងកអសថិរភព្របេទស ។ ករបំផ្លចិបំផ្ល ញឯក រ
និងផ្ដលព់័តម៌នែក្លងក្ល យពកព់ន័ធេទនឹងសន្តិសុខជតិ ចចតទុ់កជអំេពកីបត់ជតិេនកនុងចបប់្រពហម
ទណ្ឌ ៃនប ្ត រដ្ឋ្របជធិេតយយជេ្រចីន ។ ម្រ ៤៥៦និង៤៥៧ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ កមពុជបនែចងជ
ពិេសសចំេពះបទេលមីសែបបេនះ ។ ករផ យសនធិសញញ ែក្លងក្ល យគឺជទេង្វីបដិេសធនិងជករបផំ្ល ញ
សនធិសញញ ពិត្របកដ ។ ក៏ជករផ្តល់ពត័ម៌នែក្លងក្ល យេទេលី ថ នភពៃនសនធិសញញ ឆន  ំ ១៩៧៩ 
ែដល្រតវូបនចុះបញជ ីជមួយ្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិ (សូមេមីលឯក រ្រកុម្របឹក
សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិ A/34/94-S/13101 និងករផ យរបស់្រកសួងករបរេទសប ងំ ៃថងទី
១៥ ែខ េម  ឆន  ំ ១៩៧៩)។ មនភស្តុ ងយ៉ងចបសែ់ដលបញជ កថ់សនធិសញញ ែដល្រតវូបនផ ព្វ
ផ យេ យេ ក ហុង សុខហួរ គឺជសនធិសញញ ែក្លងក្ល យ (មិនែមន្រគនជ់ករេចទ្របកនថ់ែក្លង
ក្ល យេទ) េពលគឺែក្លងក្ល យរហូតេទដលក់្រមិតថ សូមបែីត្រពំែដនរ ងកមពុជនិងេវៀត មបនបតរូ់ប
ងែតម្តង ។ អ្វែីដលគួរឲយេ ក ្ដ យគឺរ ្ឋ ភិបលបសចិម្របេទសេនែតបដិេសធមិនទទួល គ លភ់ស្តុ
ងផ្លូវករទងំេនះ ។ 

ករេ្របីពកយេពចនអ៍រភិពរបសេ់ ក អ៊ុ ំ សំ ន គឺជករបំពន្រពហមទណ្ឌ េលីេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ និងករញុះញងឲ់យស្អបេ់ខពីមជតិ សន ៍េដីមបេីគលបំណងៃនករេបះេឆន តនិងករចំេណញ
នេយបយ ។ ករញុះញងឲ់យមនអំេពហីងិ គឺជបទឧ្រកិដ្ឋេទះបីជេនកនុងចបប្់របេទស កេ៏ យ។ 

សកមមភពេលមីស្រពហមទណ្ឌ ែបបេនះគឺជមូល ្ឋ នស្រមបក់រដកអភយ័ឯកសិទធិសភរបសបុ់គគល
ទងំពីររូបេនះ ។ េនកនុងបរបិទដរ៏េសបីេនកនុង្របេទសកមពុជករញុះញង់អុជ លមិន្រតឹមែត ស់ឲយមន
្របតិកមមជ ធរណៈដេ៏្រគះថន កប់៉ុេ ្ណ ះេទប៉ុែន្តែថមទងំគ្រមមកំែហងដលស់ន្ដិសុខជតិសន្តភិពកនុង
តំបន់្រពមទងំេធ្វីឲយបះ៉ពលដ់លទំ់នក់ទំនងេទ្វភគីរ ង្របេទសជតិខងទងំពីរេទៀតផង។ 

NGO និងអនកកែសតបរេទសមិនបន យករណ៍េ យេ ម ះ្រតងអ់ំពីករ្រប្រពឹត្តរបសគ់ណបក
្របឆងំេទ ។ េ យែផ្អកេលីបុេរវនិិចឆយ័ែដលលេំអៀងគ្ំរទគណបក ្របឆងំ ពត័ម៌នែដលេចញផ យ
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ទងំ យគឺែតងែតគម នតុលយភព េពលគឺេនេសង ម ង តចំ់េពះបទឧ្រកិដ្ឋែដល្រប្រពឹត្តេឡងីេ យគណ
បក ្របឆងំេហយីផ្តលព់ត័ម៌នមនិពិតអពីំសកមមភពរបសរ់ ្ឋ ភិបល ។ 

 
ជ. អំពីករ យតៃម្លសិទធមិនុស នងិ្របជធិបេតយយរបសក់មពុជ 
 
មទស នៈរបសពួ់កេគស្តីអំពី ថ នភពសិទធិមនុស និង្របជធិបេតយយរបសក់មពុជ បនបង្ហ ញ

យ៉ងចបសថ់ ពួកបសចមិ្របេទសបនសនមតថ់េ្រកយពកីរេបះេឆន តែដលស្រមបស្រមួលេ យអងគករ
សហ្របជជតិេនឆន  ំ១៩៩៣ ្របេទសកមពុជមនសមតថភពេពញេលញេដីមប្ីរបកនខ់ជ បក់រអនុវត្តលទធិ
្របជធិបេតយយដល៏្អឥតេខច ះរបស់បសចមិ្របេទស ។ 

េនះគឺជករទមទរឬ ជករ កកំ់ហតិហសួេហតុេទេលី្របេទសមួយដូចជកមពុជែដលមន
្របវត្តិ ្រស្តៃនក ងរដ្ឋែបបទំេនីបដ៏ខ្លបីំផុត ។ 

្រសេដៀងគន េទនឹង្របេទសែដលធ្ល បេ់នេ្រកម និគមអឺរ ៉ុបមួយចំនួនែដរ េលីកែលង្របេទស
ែដលមនធនធនេ្របងសមតថភពរដ្ឋរបស្់របេទសកមពុជគឺេនេខ យេនេឡយីមិនថ សមតថភព ថ បន័
ចបប ់ឬ សងគម ។ 

េទះបជីបនទ បពី់មនករេបះេឆន តឆន ១ំ៩៩៣ កេ៏ យ គឺជករគិតែបបរេវរី យមួយកនុងករេធ្វី
ពុតជយលថ់្របជធិបេតយយេនកមពុជនឹងលូត សេ់ទមុខ េ យគម ន និភយ័ៃនករវលិ្រតឡបម់ក
វញិៃនអេំពហីងិ ។ ករពតិជកែ់ស្តងគឺែខមរ្រកហមបនបដិេសធមិន្រពមអនុវត្តកិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកងុប៉រសី
េហយីេបសកមមរបសអ់ងគករសហ្របជជតិកប៏នប ជ័យកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ េ យទុកឲយ ១ភគ៣
ៃនទឹកដីសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបសែ់ខមរ្រកហម ។ មយួៃថងេនមុនេពលៃនករចកេចញរបសអ់ងគករសហ
្របជជតិអនកនពំកយរបសខ់្លួនបនទទលួ គ លថ់ ែខមរ្រកហមបនបំផទុះ្រគបែ់បកកំេទច ព នេសទរីែតជ
េរៀង លៃ់ថង ។ នេយបយេពលេនះេនែត្រតវូបន្រគប្់រគងេ យ្រកុមេផ ងគន ែដលមនកម្ល ងំ្រប ប់
វុធនិងទឹកដីែដល្រគប្់រគងេ យស្វយត័ ។ ករភយ័ខ្ល ចចេំពះករវលិ្រតឡបម់កវញិនូវស្រងគ មសីុវលិ

គឺជលទធភពែដល ចេកីតមនជេរៀង លៃ់ថង។ 
រហូតដលេ់ពលមួយែដលរបបនេយបយែខមរ្រកហម និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុរបសពួ់កេគ្រតូវ

បនរ ំ យទងំ្រសុងេនឆន ១ំ៩៩៨ េទីបទីបំផុត កមពុជ ចទទួលបនសនិ្តភពេពញេលញ និង ច
្រតួត្រ េលទឹីកដីទងំមូលរបសខ់្លួនបន ។ ករេធ្វីសន្តភិវបូនីយកមមែដល្របសូតេចញពីលទធផលៃនេគល
នេយបយឈនះ-ឈនះរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គឺពិតជេជគជយ័ជ្របវត្តិ ្រស្តមួយែដលមិនធ្ល បម់នពីមុន
មក ។ ប៉ុែន្ត គួរឲយេ ក ្ដ យែដល្របព័នធផ ព្វផ យ និងម្រន្តកីរទូតបសចមិ្របេទសក្រម ឬ កមិ៏នែដល
បនរឭំកេឡងីវញិ ឬ េលីកសរេសីរពីេគលនេយបយេនះេទ ។ 
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្របវត្តិ ្រស្តថមីៗរបសក់មពុជបនបង្ហ ញថ កមពុជមនេពលេវ និងបរយិកសដតិ៏ចតួចបំផុត 
ស្រមបក់រងរក ងរដ្ឋនិងដំេណីរករ្របជធបិេតយយភវូបនីយកមម ។ 

យ៉ង ក្ត ី កមពុជដឹងចបស់ សអំ់ពីចំណុចខ្វះខតខង ថ បន័ និងសមតថភពទន់េខ យ
របស់ខ្លួន ។ េនកនុងរយៈកលសន្តិភពដែ៏សនខ្លីមួយេនះ កមពុជបនខិតខំខនះែខនងព្រងឹងសមតថភពរដ្ឋ     
ផ្តលនូ់វជីវភពរសេ់នកនែ់តល្អ្របេសីរ និងវបុិលភពជូន្របជជនរបសខ់្លួន និងធនឲយបននូវករវវិត្ត 
េឆព ះេទរក្របជធិបេតយយភវូបនីយកមមេពញេលញ េ យរលូននិងេ យសន្តិភព ។ 

កនុងបរកិរែបបេនះ កររក សិថរភពនងិដំេណីរករ្របជធបិេតយយភវូបនីយកមម្របកបេ យសន្តិ
ភពគឺជករផល្របេយជន៍ ច់ខតរបសក់មពុជ ។ កមពុជមនិចងប់េងកីតបញ្ហ ស្រមបពិ់ភពេ ក ជ
ថមីម្ដងេទៀត េហយីកមិ៏នចងឲ់យមនជនេភៀសខ្លួន ប់ែសននករ់បសខ់្លួនហូរចូលេទកនអឺ់រ ៉ុបនងិសហរដ្ឋ
េមរកិ ែដលកំពុងែតពយយមបិទទ្វ រ្របេទសមិនឲយមនករហូរចូលយ៉ងគំហុកនូវជនេភៀសខ្លួនែដល

ជជនរងេ្រគះៃន “បដិវត្តនព៍ណ៌” និង “ករផ្ល សប់្តូររបបេ យបងខំ” ែដលទងំេនះែតងែត្រតូវបនេគ
ពណ៌នថេធ្វេីឡងីេដីមប ី“សិទធិមនុស និង្របជធិបេតយយ” ។ 

ករ កកំ់ហុស កររះិគនក់រ ក់ឲយេនឯេក ករគ្រមមបិទទីផ រនិង កទ់ណ្ឌ កមម ឥតឈប់
ឈរ មិនអំេ យផលដលក់រែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មួយេនះេទ ។ បសចិម្របេទសគួរែតជយួ    
កមពុជែស្វងរកដំេ ះ្រ យស្រមប្់របជធិបេតយយភវូបនីយកមម្របកបេ យសន្តិភព ឈរេលីករ
េគរពគន  និងករេយគយលគ់ន េទវញិេទមក ។ 

ជំនួសឲយករេធ្វីឲយ ងំសទះដលកិ់ចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករេលីកកមពស ់
លទិធ្របជធិបេតយយ ឈរេលីេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ ប ្ត រ ្ឋ ភបិល និង ថ ប័នបរេទសែដលបនេ្រជីស
េរសីយកករ កក់ហុំសចំេពះ ថ ប័ន្រសបចបប ់ ពួកេគគួរែតេលកីទឹកចិត្ដដលគ់ណបក ្របឆងំឲយេគរព
រដ្ឋធមមនុញញ ្របកនខ់ជ បនូ់វេគលករណ៍្របជធិបេតយយ ្របកននូ់វឥរយិបថនេយបយសីុវល័ិយ ្រពម
ទងំចូលរមួេនកនុងកិចចសនទនេគលនេយបយ ជជងបន្តករេធ្វនីេយបយ្របជភិថុតេ យគម នករ
ទទួលខុស្រតូវ បងកករស្អប់េខពីមជតិ សន ៍ ញុះញង់ឲយមនភពច ចលកនុងសងគម និងករបរ ិ េករ ្ត ិ៍
អនកដៃទ។ 
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