
GE.11- 

 

្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
សម័យ្របជំុេលើកទីដប់្របំបី 
រេបៀប រៈចំណុចទី១០ 

ថ នភពសិទធិមនុស ែដលត្រមូវឲយ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ចិត្តទុក ក់ 

 
របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភព 
សិទធមិនុស េនកមពុជ 

 

េ ក ្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែប៊ឌី 
 

 

  េសចក្តីសេងខប 

 ឆន ំេនះគឺជខួបេលើកទី២០ ៃនករអនុម័តកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី ឆន ំ១៩៩១ 
ែដលេផ្តើមដំេណើ រករសន្តិភពេនកមពុជ។ ណត្តិរបស់អនក យករណ៍ពិេសសមន 
្របភពេកើតេចញពីកិចច្រពមេ្រព ងទំងេនះ។ មរយៈកិចច្រពមេ្រព ងេនះ កមពុជបន 
សំេរចសមិទធិផលធំេធងជេ្រចើនកនុងវស័ិយេផ ងៗ។ បុ៉ែន្តេទះជដូេចនះក្តី កមពុជេនមន 
ដំេណើ រផ្លូវមួយែវងឆង យេទៀត កនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េ្រកមសនធិសញញ សិទធិ 
មនុស អន្តរជតិទំង យែដលកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នទទួលយក។ សហគមន៍អន្តរ 
ជតិ គួរែតបន្តជួយដល់្របេទសកមពុជកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបីបេងកើត 
នីតិរដ្ឋ និងករ ថ បនេឡើងវញិនូវ ថ ប័នរដ្ឋសំខន់ៗ ។  
 

អនក យករណ៍ពិេសសមនកង្វល់ជពិេសស អំពី ថ នភពៃនបញ្ហ សិទធិមនុស េផ ងៗ 
ជពិេសស េសរភីពខងករបេញចញមតិ សិទធិដីធ្លី និង សិទធិលំេន ្ឋ ន។ េ កយល់ 
េឃើញថ េគមិនគួរយក្រកម្រពហមទណ្ឌ េទអនុវត្តេលើសិទធិបេញចញមតិេ យសន្តិវធីិេនះ 
េទ បចចុបបននេនះ ករណីែបបេនះ មនជ ទិ៍ ករេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករ 
ផ យព័ត៌មនមិនពិត។ អនក យករណ៍ពិេសស មនកង្វល់ផងែដរអំពីលំហរតូចចេង្អ ត 

 
អងគកសហ្របជជតិ 

A/HRC/18/46

 

ម សននិបត  ែចកចយ៖ ទូេទ 
 
០២ សី  ឆន ំ២០១១ 

ចបប់េដើម៖ ភ អង់េគ្លស 

ករបកែ្របេ្រកផ្លូវករ
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សំ ប់្របជជនកនុងករបេញចញមតិេយបល់របស់ខ្លួនេ យសន្តិវធីិ និងេ យគម នករ 
ភ័យខ្ល ច ប់ទំងសកមមជនកនុងគណៈបក នេយបយេផ ងៗ។ េ កមនកង្វល់ជ 
ពិេសសកនុងបញ្ហ េនះអំពីករណីៃនករេចទ្របកន់ពីបទញុះញង់ បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និង 
ករផ យព័ត៌មនមិនពិត ្របឆំងនឹងអនកករពរសិទធិមនុស  សកមមជនខងសិទធិដីធ្លី និង 
សមជិកសហគមន៍នន ែដលករពរសិទធិដីធ្លី និង សិទធិលំេន ្ឋ នរបស់ខ្លួនែដលកំពុង 
្របឈមនឹងករបេណ្ត ញេចញ។  
 

កមពុជបនអនុម័តចបប់មួយចំនួន ែដលមនេគលេ ករពរសិទធិមនុស  បុ៉ែន្តករ 
អនុវត្តន៍ចបប់ទំងេនះ េនមនភពចេន្ល ះ្របេ ងជេ្រចើន។ ចបប់ជេ្រចើនែដល 
សភបនអនុម័ត និងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខ្លួន មិនទន់្រសប មបទ ្ឋ នែដលបន 
កំណត់កនុងេគលករណ៍នីតិរដ្ឋេនេឡើយេទ។ អ្វីែដលកមពុជយកេធ្វើជឧត្តមនុភពេន 
កនុងវស័ិយជេ្រចើនេនះគឺ ករបេងកើតចបប់សំ ប់្រគប់្រគង េ្រចើនជងករ្របតិបត្តិចបប់ 
ែដលមន្រ ប់(នីតិរដ្ឋ)។  
 

របយករណ៍េនះេផ្ត តេលើករ យតំៃលអំពីឯក ជយភព និងសមតថភពរបស់សភ 
ែដលជ ថ ប័នរដ្ឋមួយកនុងចំេ ម ថ ប័នរដ្ឋឯេទៀត ែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករេលើក 
សទួយសិទធិ្របជពលរដ្ឋ។ មយ៉ងវញិេទៀត េគលករណ៍ែបងែចកអំ ចមនភពទន់ 
េខ យេហើយេគសេងកតេឃើញថសមតថភពរបស់សភេនមនកំរតិេនេឡើយកនុងករេដើរ 
តួនទីជអនកពិនិតយ្របកបេ យ្របសិទធភពេលើសកមមភពករងររបស់ ថ ប័ន្របតិបត្តិ។  
 

សភជដួង្រពលឹងៃនលិទធិ្របជធិបេតយយ និង ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុម័តចបប់ 
ចំបច់ េដើមបីករពរសិទធិមនុស ។ ែផ្អកេលើ ម រតីេនះ អនក យករណ៍ពិេសស ផ្តល់ជ 
អនុ សន៍បន្តបនទ ប់េនកនុងរបយករណ៍េនះ កនុងន័យ ថ បន េហើយសងឃឹមថ 
ជរ ្ឋ ភិបល សភ និង អនកពក់ព័នធឯេទៀតនឹងអនុវត្ត មអនុ សន៍ទំងេនះ។  
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 I.  េសចក្តេីផ្តើម 

១.    េនះជរបយករណ៍ទីបី របស់អនក យករណ៍ពិេសសបចចុបបនន ស្តីពី ថ នភពសិទធិ 
មនុស េនកមពុជ ែដលបន ក់េសនើ្រសប មេសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
េលខ ១៥/២០ ចុះៃថងទី៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១០។ 
 

២.     កមពុជ បនសំេរចសមិទធិផលដ៏េធងេនកនុងវស័ិយជេ្រចើន ចប់ ំងពីករចុះកិចច 
្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសីមក ែដលេនះជ្របករមួយគួរឲយេសងើចសរេសើរ។ ជេម្ល ះ 
្រតូវបនេ ះ្រ យ សម័យអន្តរកល្រតូវបន្រគប់្រគងបនល្អ្របេសើរ រដ្ឋធមមនុញញថមីមួយ 
ែបប្របជធិបេតយយ ្រតូវបនអនុម័តកនុងឆន ំ១៩៩៣ េហើយបនេរៀបចំឲយមនករេបះ 
េឆន ត មកលកំណត់ជហូរែហរ ចប់ ំងពីេពលេនះរហូតមក។ េសដ្ឋកិចចមនកររកី 
លូត ស់ជលំ ប់ េហើយសថិរភពនេយបយេនកនុងអំឡុងកលបុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ ច 
ឲយ្របជជនជេ្រចើនចកផុតពីភព្រកី្រក យ៉ងេ ច ស់ក៏េនតំបន់ទី្របជំុជនែដរ។ 
 

៣.      កិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី បនបេងកើតឲយមននីតិរដ្ឋ សិទធិមនុស  និង  
លិទធិ្របជធិបេតយយ ែដលជសរសរ្រទូងដ៏សំខន់បំផុត សំ ប់ករេរៀបចំរចនសមព័នធ 
នេយបយថមីេន្របេទសេនះ។ េហតុដូេចនះ សហគមន៍អន្តរជតិមនករសនយ និង ករ 
ទទួលខុស្រតូវមួយជក់ ក់េនកនុងបញ្ហ េនះ។ េ យ រែតបរបិទេនះេហើយ េទើបអនក 
យករណ៍ពិេសសបនយល់្រពមជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករេធ្វើករ យតំៃលជ 

្របព័នធអំពី ថ ប័នរដ្ឋនន កនុងេគលេ រះិរកវធីិ ្រស្ត និងមេធយបយេផ ងៗ េដើមបី 
ព្រងឹងសមតថភព និង ឯក ជយភពរបស់ ថ ប័នទំងេនះ កនុងករេលើកសទួយសិទធិ    
្របជពលរដ្ឋ។ េហតុដូេចនះ របយករណ៍េលើកមុនរបស់អនក យករណ៍ពិេសស
(A/HRC/15/46) បនេផ្ត តជសំខន់េលើ្របព័នធយុត្តិធម៌ េហើយរបយករណ៍េលើកេនះ 
បនេផ្ត តេលើតួនទី និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់សភ។ កនុងដំេណើ រេបសកកមមពីរេលើក 
កន្លងមករបស់េ កេនកមពុជ កនុងឆន ំ២០១១ អនក យករណ៍ពិេសសបនេផ្ត តជ 
សំខន់េលើករពិនិតយអំពីសមតថភព របស់សភកនុងករេលើកសទួយសិទធិ្របជពលរដ្ឋ និង 
បទ ្ឋ ន្របជធិបេតយយ។  
 

៤. អនក យករណ៍ពិេសស មនក្តីេ មនស រកី យេ យេឃើញថ រ ្ឋ ភិបលបន 
េឆ្លើយតបជវជិជមន កនុងករពេង្ល នកមមវធីិនីតិកមមរបស់ខ្លួន ែដលបន ក់ែតងេឡើងេដើមបី 
អនុវត្ត កនុងចំេ មអនុ សន៍ឯេទៀត អនុ សន៍គន្លឹះសំខន់ៗរបស់អនក យករណ៍ 
ពិេសសទក់ទងនឹង្របព័នធយុត្តិធម៌។ រ ្ឋ ភិបលបនបញជ ក់ថ អនុ សន៍ទំង យ 
ែដលអនក យករណ៍ពិេសសបនេធ្វើេនកនុងរបយករណ៍េលើកមុនរបស់េ ក កំពុង្រតូវ 
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បនអនុវត្ត ឬកំពុងដំេណើ រករេរៀបចំេធ្វើែផនករសំ ប់អនុវត្ត។ ជ ទិ៍ អនក យករណ៍ 
ពិេសស មនករេពញចិត្តចំេពះករគូសបញជ ក់ថ ចបប់េរៀបចំអងគករែដលបនអូស 
បន្ល យេពលដ៏យូរមកេហើយេនះស្តីពី្របព័នធយុត្តិធម៌ េនទីបំផុត ក៏កំពុងដំេណើ រករេទ 
មុខែដរ។ គួរកត់សំគល់ែដរថ ្រកុមករងរអន្តរ្រកសួងមួយ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបី 
េធ្វើកិចចករេនះ។ េទះជដូេចនះក្តី រ ្ឋ ភិបលេនមិនទន់បនេឆ្លើយតប មករេសនើរបស់ 
អនក យករណ៍ពិេសស សំុឲយកំណត់្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ មួយជក់ ក់ ឬ ែផនករ 
សកមមភពមួយចបស់ ស់ េដើមបីអនុវត្តអនុ សន៍គន្លឹះសំខន់ៗរបស់គត់េទ។  

  II.  ពិធី ្រស្ត នងិ ទសិេ ករងរ 
 

៥. េនកនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ អនក យករណ៍ពិេសស បនបំេពញ 
េបសកកមមចំនួនពីរេលើកេនកមពុជ កនុងឆន ំ២០១១ ពីៃថងទី១៥ ដល់ៃថងទី២៥ ែខកមភះ និង 
ពីៃថងទី៣០ ែខឧសភ ដល់ៃថងទី៤ ែខមិថុន។ េ កសូមែថ្លងអំណរគុណដល់រ ្ឋ ភិបល 
ចំេពះកិចចសហករល្អ េនកនុងេពលបំេពញេបសកកមមរបស់េ ក និងបង្ហ ញអំពីេចតន 
េធ្វើករជមួយគត់្របកបេ យន័យ ថ បន។ កនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសសកមមរបស់ 
េ ក អនក យករណ៍ពិេសសបនេផ្ត តជសំខន់េលើតួនទី និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ 
សភ។ អនក យករណ៍ពិេសស មនបុព្វសិទធចូលជួបពិភក ករងរជមួយឯកឧត្តម 
នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ឯកឧត្តម េហង សំរនិ ្របធនរដ្ឋសភ ឯកឧត្តមឧបនយក 
រដ្ឋម្រន្តី សុខ ន និងសមជិកជន់ខពស់ដៃទេទៀតរបស់រ ្ឋ ភិបល ្រពមទំងសមជិក 
មួយចំនួនៃន្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ មកពីគណបក នេយបយេផ ងៗ។1 េ កមនករ 
េពញចិត្តចំេពះករេឆ្លើយតបរបស់ម្រន្តីទំង យចំេពះបញ្ហ មួយចំនួន ែដលេ ក 
បនេលើកជសំណួរ។ អនក យករណ៍ពិេសស ្រតូវបនសេងខប្របប់ឲយដឹងអំពីករងរ 
េផ ងៗែដលសភទំងពីរបននិងកំពុងេធ្វើ េដើមបីពិនិតយគណនីយភពរបស់អងគនីតិ 
្របតិបត្តិ និងកនុងករករពរ និងករេលើកសទួយសិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជ។ េ ក 
បន យតំៃលខពស់ចំេពះចបប់ថមីមួយចំនួនែដលសភបនអនុម័តកនុងវស័ិយេនះ។ អនក 
យករណ៍ពិេសស បនសេងកតេឃើញមនចេន្ល ះ្របេ ងជេ្រចើនកនុងករ្រប្រពឹត្តេទ  

របស់សភ េហើយបនផ្តល់ជូនជអនុ សន៍មួយចំនួន េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ 
ែដលមនសរេសរេនែផនកខងចុងបញច ប់ៃនរបយករណ៍េនះ។ 
 

  

  1  គួរឲយេ ក ្ត យែដលអនក យករណ៍ពិេសសមិនមនឱកសជួបជមួយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌ 
េនេពលកន្លងមក។  
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៦. អនក យករណ៍ពិេសស បនជួប្របជំុ ច់េ យែឡក ជមួយ្រកុមអងគករសហ 
្របជជតិ្របចំ្របេទសកមពុជ និងសមជិករបស់ខ្លួន អងគករផ្តល់ជំនួយនន អនកករទូត 
និងបនេធ្វើទស នកិចចេទកន់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ(ECCC) ែដលេន 
ទីេនះ េ កបនជួប្របជំុរយៈេពលខ្លីជមួយ្របធន និង អនុ្របធនអងគជំនំុជ្រមះេពញ 
អងគៃន ក្តីេនះ េនមុនេពលបិទសម័យ្របជំុេលើកទី្របំពីររបស់ខ្លួន។ េ កបនជួប 
ផងែដរជមួយជនរងេ្រគះេ យអំេពើរេំ ភសិទធិមនុស  ប់ទំង្រកុមជនជតិេដើមភគ 
តិច និង សហគមន៍ទំង យែដលរងផលប៉ះពល់េ យករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី កនុង 
អំឡុងេពលបុ៉នម នឆន ំកន្លងេទថមីៗេនះ និង បនជួបពិភក ផទ ល់ជមួយបុគគលែដលរង 
ករេចទ្របកន់ពីបទញុះញង់ និង បនេធ្វើអន្តរកមមជមួយតំ ងសហជីពកមមករ និង 
អងគករសងគមសីុវលិមួយចំនួន ែដលេធ្វើករកនុងវស័ិយសិទធិមនុស  កំែណទ្រមង់សភ និង 
វស័ិយសិទធិមនុស ធំៗឯេទៀត មនជ ទិ៍ សិទធិដីធ្លី និង េសរភីពខងករបេញចញមតិ 
្រពមទំង ្របជពលរដ្ឋជឯកត្តបុគគលេផ ងៗ។ េ កបនេធ្វើទស នកិចចេទកន់េខត្ត 
កំពង់ឆន ំង តំបន់បឹងកក់ និង ខណ្ឌ ែសនសុខ ែដលេនទីេនះមន្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ 
មួយចំនួនកំពុង្របឈមនឹងករគំ មបេណ្ត ញេចញ ឬ្រតូវបនេគបងខំឲយេរ ើេចញពីទីេនះ។  

 III.  ថ នករណ៍វវិត ្តនថ៍ មីៗ ក នងុវសិយ័សិទ ធមិនសុ  
 

៧. ទនទឹមនឹង ថ នភពទូេទែផនកសិទធិមនុស មនកររកីចំេរ ើនកនុងវស័ិយខ្លះក្តី ក៏កនុង 
វស័ិយដៃទេផ ងេទៀត េនមិនទន់មនកររកីចំេរ ើនេ្រចើនេនេឡើយែដរ។  

 ក.  សិទ ធដិីធ្ល ីនងិ សិទ ធលំិេន ្ឋ ន 
 

៨. ទំនស់ដីធ្លីេនែតបន្តប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន េន 
តំបន់ជនបទ ជពិេសស ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដលេគមិនសូវគិតគូរ េហើយមិនមនយន្តករ 
មន្របសិទធភព មួយ េដើមបីេ ះ្រ យករប្តឹងត ៉របស់ពួកគត់េឡើយ។ ខណៈ 
ែដលរ ្ឋ ភិបលកំពុងបេងកើតេគលនេយបយមួយចំនួនសំ ប់្រគប់្រគងដីធ្លី លំេន ្ឋ ន 
និងករ ំងទីលំេនថមី ក៏ដំេណើ រករេនះមនកររកីចំេរ ើនយឺត។ ទំនស់ដីធ្លីជេ្រចើនេន 
មិនទន់បនេ ះ្រ យេនេឡើយ ទំនស់ដីធ្លីមួយចំនួនកនុងេនះ ្រតូវបនេ្រជ តែ្រជក 
រខំនេ យអំេពើពុករលួយ បន្តនំឲយមនករប៉ះទងគិចគន រ ងរ ្ឋ ភិបល សងគមសីុវលិ 
និងសហគមន៍នន េ្រកមករគំ មបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ និងជេដើមចមៃនករផទុះ 
េឡើងៃនអំេពើហឹង េនកនុងអំឡុងេពលបុ៉នម នែខកន្លងេទថមីៗេនះ។  
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៩. ្របព័នធយុត្តិធម៌ មិនមន្របសិទធភពកនុងករេលើកសទួយសិទធិ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន 
ែដលរងផលប៉ះពល់េ យករគម នប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី។ យន្តករែដលមន្រ ប់សំ ប់ 
េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីបចចុបបននេនះ មនជ ទិ៍ គណៈកមមករសុរេិយដី និង ជញ ធរ 
ជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី(NALDR) ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ ខ្វះធនធន និងមិនមន 
្របសិទធភព កនុងករេលើកកំពស់សិទធិអនកកន់កប់ដីធ្លីែដលមនទំហំតូចៗ េហើយ     
សហគមន៍ខ្លះ យករណ៍ថ ពួកគត់ចង់បនករេ ះ្រ យទំនស់ មយន្តករេ្រក 
្របព័នធតុ ករ េ យ រពួកគត់មិនមនករេជឿជក់េលើតុ ករ និង្របព័នធែដល 
មន្រ ប់សំ ប់េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីបចចុបបននេនះ។ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍ 
េនះ មនជំនស់ដីធ្លីមួយចំនួនកំពុងរកី យធំេឡើង េហើយ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនធំ ្រតូវ 
បនេគបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួន ឬបន្របឈមនឹងករគំ មបេណ្ត ញេចញ េ យ 
បងខំ េទះជេគបនេ្របើ្របស់អស់មេធយបយ មផ្លូវចបប់ េដើមបីេ ះ្រ យទំនស់ 
េ យសន្តិវធីិ ឬ ទទួលបនករេ ះ្រ យមួយសមរមយេហើយក្តី។ 
 

១០. ្របជពលរដ្ឋយ៉ងេ ច ស់ក៏ ៣,០០០ េទ ៤,០០០ ្រគួ រែដរ ែដលកំពុង 
រស់េនជំុវញិតំបន់បឹងកក់ ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ឬកំពុង្របឈមនឹងករគំ មបេណ្ត ញ 
េចញេ យបងខំពីលំេន ្ឋ នរបស់ខ្លួន ចប់ ំងពីេពលែដលរ ្ឋ ភិបលបនចុះកិចចសនយ 
ជួលទី ំងេនះរយៈេពល ៩៩ ឆន ំេទឲយ្រកុមហុ៊នសូ៊កគូ សំ ប់ករអភិវឌ ន៍ដីេនតំបន់ 
េនះ។ េគបនបំភិតបំភ័យ និងគំ មអនកភូមិ បងខំឲយពូកគត់យល់្រពមទទួលយកសំណង 
តិចតួចបំផុត ឬ ជថនូរនឹងករ ំងទីលំេនថមីេនខងេ្រក ជធនីភនំេពញ េបើេទះជមន 
អនកភូមិជេ្រចើនបនទមទរយ៉ងខ្ល ំងក្ល  សំុឲយេចញប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីផ្លូវករ ្រសប ម 
ម្រ ៣០ និងម្រ ៣១ ៃនចបប់ភូមិបល ឆន ំ២០០១ ក្តី។ កម្ល ំងសន្តិសុខបនេធ្វើករ 
បំភិតបំភ័យ និងេ្របើអំេពើហឹង ផងែដរ ្របឆំងនឹងអនកត ៉។ ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៨ មក 
្រកុមហុ៊នសូ៊កគូ បនេផ្តើមដំេណើ រករបូមខ ច់ចក់បំេពញបឹងេនះ េហើយមន្រគួ រ 
ជេ្រចើនបនរះុេរ ើផទះសែមបងរបស់ខ្លួនេចញពីតំបន់េនះ េ យករ្រពមទទួលយកកញច ប់ 
សំណងជថវកិតិចតួចស្តួចេស្តើងបំផុត សថិតេនចំេពះមុខករគំ មបេណ្ត ញេចញេ យ 
បងខំជយថេហតុេនះ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ មករប៉ន់ ម នមន្របជពលរដ្ឋ 
្របមណជ ១៥០០ ្រគួ រ កំពុង្របឈមនឹងករគំ មបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ។ ទនទឹម 
នឹងមនករេរៀបចំឲយមនកិចចពិភក គន  រ ងសហគមន៍រងផលប៉ះពល់េនតំបន់បឹងកក់ 
និង ជធនីភនំេពញក្តី ក៏ករណីេនះ េនមិនទន់មនករ្រពមេ្រព ងគន ជដំុកំភួន 
េនេឡើយេទ េលើបញ្ហ សំណង និងករេ ះ្រ យករេសនើរបស់អនកភូមិសំុអភិវឌ ន៍េន 
នឹងកែន្លង។  
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១១. េ យមនករជួយឧបតថមភពីសហគមន៍អន្តរជតិ រ ្ឋ ភិបលបនេផ្តើមអនុវត្តកមមវធីិ 
ពេង្ល នករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីេនកនុង្របេទស ែដលេបើេទះជដូេចនះក្តី កិចចដំេណើ រករ 
េនះ ជេរឿយៗ មិនមនតម្ល ភពេទ ទក់ទងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ ករទ្រនទ នកន់ 
កប់ដីធ្លីេ យបុគគលមួយចំនួន ែដលជអនកមន្រទពយសមបត្តិ និងអនកមនអំ ចបន 
េកើតមនកនុងេពលដំេណើ រករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី។ ទនទឹមនឹងករផ្តល់សមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីសងគមកិចច សំ ប់េគលេ ផល្របេយជន៍ ធរណៈ្រសប 
ចបប់ ករណីដូចេនះ មិន្រតូវបនេគនិយយដល់សមបទនមួយចំនួនេផ ងេទៀតេនះេទ។  
 

១២. មយ៉ងវញិេទៀត បុគគលទំង យែដលតសូ៊មតិេដើមបីសិទធិសហគមន៍របស់ខ្លួនេលើដី 
ធ្លី ជេរឿយៗ ្រតូវបនចប់ខ្លួន មទំេនើងចិត្ត និង្រតូវបនេចទ្របកន់េ យគម ន 
មូល ្ឋ ន។ កង្វះករសនទន និងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ទំង យែដល 
្រតូវរងផលប៉ះពល់ មុនករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនះ គឺជលំនំដ៏អកុសលមួយ 
ែដលអនក យករណ៍ពិេសសបនសេងកតេឃើញ ក៏ដូចជ ករខកខនមិនបនេធ្វើករ យ 
តំៃលអំពីេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ អនក យករណ៍ពិេសស បនសងឃឹមេនកនុងរបយ 
ករណ៍របស់គត់កលពីឆន ំេទថ រ ្ឋ ភិបលនឹងបេងកើតឲយមនយន្តករមួយ រមួគន ជ 
មួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យបញ្ហ េកើនេឡើង 
ៃនចំនួនទំនស់ដីធ្លី េហើយេ កមនករេពញចិត្ត ចំេពះករ្របកសរបស់្របធនគណៈ 
កមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ កនុងករបេងកើតឲយមនយន្តករមួយេនះ េនកនុងែខឧសភ ឆន ំ 
២០១១។  
 

១៣. អនក យករណ៍ពិេសសបនសេងកតេឃើញ និនន ករមួយែដលបនែស្តងឲយេឃើញ 
ពីកររមួបញចូ លបរធិនរដ្ឋជមួយផល្របេយជន៍ពណិជជកមមឯកជន។ កនុងែខកុមភះ ឆន ំ 
២០១១ អនក យករណ៍ពិេសស បនេធ្វើទស នកិចចេទកន់េខត្តកំពង់ឆន ំង េហើយបន 
េឃើញផទ ល់ែភនក អំពី ថ នភពរស់េនរបស់អនកភូមិែដល្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី 
របស់ខ្លួនេនេដើមឆន ំ២០០៨ េ យគម នសំណង ខណៈែដលករណីអនកភូមិឡពង 
ឃំុ េចស ្រសុកកំពង់្រត ច កំពុងរង់ចំករសំេរចពីគណៈកមមករសុរេិយដី្រសុក 
និងបនបញជូ នេទ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី(NALDR)។ េបើេទះជសហគមន៍ 
បនប្តឹងទមទរសិទធិេលើដីរបស់ខ្លួនក្តី ក៏ដីេនះ្រតូវបនេគេធ្វើករេផទរ្របគល់េទឲយ KDC 

International ែដលជ្រកុមមួយែដល្រគប់្រគងេ យ្របពនធរបស់រដ្ឋម្រន្តីមួយរបូៃន 
រ ្ឋ ភិបល។ អនកភូមិ ៨ នក់ ប់ទំង្របធនភូមិមន ក់ និងបុគគលិកមន ក់របស់អងគករេ្រក 
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រ ្ឋ ភិបលមួយ ែដលបនជួយដល់អនកភូមិែដលរងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនេចទ្របកន់ពី 
បទបំពនេលើ្រទពយសមបត្តិអនកដៃទ ករញុះញង់ និង ករផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត 
(ព័ត៌មនលំអិតខងេ្រកម កនុងែផនកេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ)។  
  

១៤. កនុងែខមិថុន ឆន ំ២០១១ អនក យករណ៍ពិេសសបនជួបជមួយ្របជពលរដ្ឋបី 
្រគួ រ ែដល្រតូវបនេគបងខំឲយេចញពីលំេន ្ឋ នរបស់ខ្លួនកនុងសងក ត់ភនំេពញថមី ខណ្ឌ  
ឫស ីែកវ (បចចុបបនន ខណ្ឌ ែសនសុខ) េទះជទំនស់ដីធ្លីមួយេនះមិនទន់បនេ ះ្រ យ 
ចប់សព្វ្រគប់ ំងពីឆន ំ១៩៩២ មក។ ្រគួ រទំងេនះ បន្របប់ឲយដឹងថ ពួកគត់បន 
ទិញដីេនះពីនយទ នមន ក់កនុងឆន ំ១៩៩២ (គត់មនឯក រលក់ទិញ្រតឹម្រតូវ បុ៉ែន្ត 
ករពយយមសំុប័ណ្ណកមមសិទធិេលើដីធ្លីេនះពី ជធនីភនំេពញ មិនបនសំេរច)។ 
ចប់ ំងពីែខកញញ  ឆន ំ២០០៣ មក មនេសចក្តី យករណ៍ថ មនករបុ៉នប៉ងជេ្រចើន 
េលើកេ្រចើន រ េដើមបីដេណ្តើ មកន់កប់ដីេនះ និង បេណ្ត ញ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ 
េចញពីទី ំងេនះ ែដលមនករផ្តល់សំណងតិចតួច ឬ គម នទល់ែតេ ះ ែដលពួកគត់ 
បនេធ្វើករត ៉។ ដំបូងេរឿងក្តីេនះ ្រតូវបន ដំបូង ជធនីភនំេពញពិនិតយ បនទ ប់មក 
បនបញជូ នមកគណៈកមមករសុរេិយដី្រកុងកនុងឆន ំ២០០៤ េហើយេនែតរង់ចំ និងមិន ច 
េ ះ្រ យបនរយៈេពលជេ្រចើនឆន ំ។ 
   

១៥. កនុងែខមិថុន ឆន ំ២០១១ មនករប៉ះទងគិចេ យហឹង មួយបនេកើតបនេកើត 
េឡើងរ ង ជញ ធរេខត្តកំពង់សពឺ និងអនកភូមិេន្រសកុឧដុងគពក់ព័នធនឹងទំនស់ដីធ្លីមួយ 
កែន្លងែដលមនទំហំ ៦៥ ហិក  ែដល្របជពលរដ្ឋេនតំបន់េនះកំពុងបងកបេងកើនផល 
កសិកមម និងករបំផ្លិចបំផ្ល ញបនេធ្វើេឡើងេ យេចតនេលើផទះចំនួនបីខនងសថិតេនេលើដី 
ែដល្របជពលរដ្ឋ្របំ្រគួ របនេ្របើ្របស់។ សមជិកកង ជ វធុហតថចំនួនបួនរបូ 
និង្របជពលរដ្ឋយ៉ងតិចក៏្របំមួយនក់ែដរ ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ បនរងរបួសេន 
កនុងឧបបត្តិេហតុេនះ។ ករប៉ះទងគិចេនះបនេកើតេចញពីទំនស់ដីធ្លី ុ ៃំរមួ៉យេលើដីមួយ 
កែន្លងែដលមនទំហំ ៦៥ ែដល្របជពលរដ្ឋចំនួន ៨៨ ្រគួ រអះ ងថ បនរស់េនទី 
េនះ ំងពីេដើមទសវត រឆ៏ន ំ១៩៨០ រហូតមក។ ទំនស់េនះបនចប់េផ្តើមេកើតមនបនទ ប់ 
ពីនយទ នមួយចំនួន ្រតូវបនេគអះ ងថបនលក់ដីេនះេទឲយ្រកុមហុ៊នៃត ៉ន់ 
មួយេឈម ះ្រកុមហុ៊ន េម៉ង គត (្រគប់្រគងេ យអនកជំនួញៃត ៉ន់មួយរបូ ែដលបនចូល 
សញជ តិែខមរ)  ែដលបចចុបបននេនះអះ ងថ គត់គឺជមច ស់ដីេនះ អនក្រសុកបនបដិេសធ 
ករលក់ដីេនះ។ ទំនស់េនះបនរង់ចំករសំេរចេសចក្តីកនុង្របព័នធតុ ករ ំងពីឆន ំ 
២០០៤ េហើយកនុងែខធនូ ឆន ំ២០០៩ តុ ករកំពូលបនេចញេសចក្តីសំេរច្របឆំងករ 
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ទមទររបស់អនក្រសុក។ ករប៉ះទងគិចេនះបនេកើតមនបនទ ប់ពីេ ក គុជ សុភង បន 
ដឹកនំកំ ំង្រប ប់ វធុមួយ្រកុម ែដលមនសមសភពនគរបល និងកង ជ វធុ 
ហតថ ចុះអនុវត្ត ល្រកមរបស់តុ ករកំពូល។  
  

១៦. េនះជករណីមួយចំនួន ែដលជតួយ៉ងៃនបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងសិទធដីធ្លីេនកមពុជ។ 
េទះជមនករណីមួយចំនួន ែដលរ ្ឋ ភិបល និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនផ្តល់កញច ប់ 
ថវកិសមេហតុផលមួយដល់អនកភូមិេនទី ំងេផ ងៗ េដើមបីឲយពួកគត់េទ ំងទីលំេន 
ថមីេនកែន្លងេផ ងេទៀត េ យ ររដ្ឋ្រតូវករដីេនះេ្របើ្របស់សំ ប់ជ្របេយជន៍ 

ធរណៈក្តី ក៏េនមនករណីេ្រចើនេលើសលុប ែដលរ ្ឋ ភិបលបនចត់វធិនធងន់ៃដ 
េលើអនកភូមិេនកនុងករណីទំនស់ដីធ្លីែដរ។  
 

១៧. េនេដើមឆន ំ២០១០ ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី(CLP) បនេចញេសចក្តី្រពង 
េគលនេយបយមួយស្តីពីលំេន ្ឋ ន ែដលទទួល គ ល់សិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ 
បុ៉ែន្តេទះជដូេចនះក្តី េគលនេយបយេនះ េនែតមិនទន់ស្រមចេនេឡើយេទ។ កនុងែខ 
ឧសភ ឆន ំ២០១០ រ ្ឋ ភិបលបនអនុម័ត ចរមួយស្តីពីករ ំងទីលំេនបេ ្ត ះ 

សននេនតំបន់ទី្របជំុជន ែដលផ្តល់ឲយមនេ ះ្រ យករណីមួយស្តីពីករអភិវឌ ន៍ 
េននឹងកែន្លង និងករ ំងទីលំេនថមី។ េទះជយ៉ងក៏េ យ ករេ ះ្រ យេនះមិនបន 
អនុវត្តលកខណៈជ្របព័នធ ែដលកំណត់ចបស់ ស់ពីភព្រសបចបប់ៃន ំងទីលំេនថមី 
េនតំបន់ទី្របជំុជនេទ។ អនក យករណ៍ពិេសសសងឃមឹថ នឹងមនករផ្អ កជបេ ្ត ះ 

សននករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋរស់េនបេ ្ត ះ សនន នឹង្រតូវបនេគរពរហូតដល់ 
េពលែដលរដ្ឋ ចបេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួនែថមេទៀត កនុងករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី 
្រសប មអនុ សន៍របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  កនុងេសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់ខ្លួនេលខ 
១២/២៥ ែដលបនេសនើយ៉ងទទូចដល់រ ្ឋ ភិបលសំុឲយ “បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ 
ខ្លួន កនុងករេ ះ្រ យ្របកបេ យសមធម៌ និងឆប់រហ័សនូវបញ្ហ កមមសិទធិដីធ្លីកនុង 
លកខណៈេបើកចំហរ និង្រតឹម្រតូវ ្រសប មចបប់ភូមិបលឆន ំ២០១១ េ យព្រងឹងករ 
អនុវត្តន៍ចបប់េនះ មរយៈករបេងកើតេគលនេយបយជតិនន េដើមបី្រ យបំភ្លឺនីតិ 
វធីិទំង យែដលពក់ព័នធ” ។ អនក យករណ៍ពិេសស េសនើយ៉ងទទូចដល់រ ្ឋ ភិបលឲយ 
បេងកើតកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេទ្វដង កនុងករេ្របើ្របស់ទំង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ែដលមន្រ ប់ 
ទំង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ទំង យែដលនឹងបេងកើតឲយមន េដើមបីេ ះ្រ យទំនស់ ជជង 
ករបេ ្ត យឲយទំនស់ដីធ្លីផទុះេចញជអំេពើហឹង  ដូចែដលបនេឃើញកនុងរបូភពខ្ល ំងខ្ល  
េនកនុងេពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ 
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 ខ.  េសរភីពខងករបេញចញមត ិ
 

១៨. ថ នភពសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិនិងេយបល់ េនកមពុជេនែតជកង្វល់ 
េនេឡើយ។ កន្លងមក រ ្ឋ ភិបលបនេ្របើ្របស់មិនសមម្រតនូវបញញត្តិចបប់ស្តីពីករ 
បរ ិ រេករ ្តិ៍ និង ករផ យព័ត៌មនមិនពិត េលើអនក រព័ត៌មន អនកករពរសិទធិមនុស  
និងេមដឹកនំគណបក នេយបយនន ែដល្របែហលមកពីេហតុេនះេហើយ េទើបពួក 
គត់េធ្វើកររតិតបិតករបេញចញមតិខ្លួនឯង េ យមនករភ័យខ្ល ច្រតូវេគេចទ្របកន់ 
ខ្លួនពីបទេលមើសដូចេនះ។ 
  

១៩. អនក យករណ៍ពិេសសបនកត់សំគល់ថ បញញត្តិមួយចំនួន កនុងចបប់ជេ្រចើនេន 
កមពុជ សូមបីែតបញញត្តិខ្លះកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី ក៏ែចងេលើសពីករកំណត់កនុងបទ ្ឋ នអន្តរ 
ជតិែដរ កនុងករកំរតិសិទធិេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ និងកនុងករអនុវត្តន៍ ក៏ដូចជ កនុង 
ករបក្រ យចបប់ដូចេនះ។ តុ ករនន មិនបង្ហ ញពីករយល់ដឹង្រគប់្រគន់អំពី 
យុត្តិ ្រស្តនិងករអនុវត្តន៍ជអន្តរជតិែដលកំពុងវវិត្តន៍ និងមននិនន ករេទរកករបក 
្រ យចបប់ មន័យៃនពកយចបប់ េ្រចើនជងករបក្រ យ មចបប់ ម រតីចបប់។ 
ជ ទិ៍ កនុងែខសី  ឆន ំ២០១០ បុគគលិកមួយរបូេធ្វើករេនអងគករសិទធិមនុស កមពុជមួយ 
(អងគករលីកដូ) េ ក ង សុខជួន និង បុគគលពីរនក់េទៀត េឈម ះ េ ក ថច់ វណ្ណៈ 
និងេ ក ថច់ លី ្រតូវបនតុ ករកត់េទស ក់ពនធនគររយៈេពលពីរឆន ំ និងពិន័យ 
ជ្របក់ពីរ នេរៀន េហើយចុងេចទមន ក់េទៀត គឺេ ក ថច់ ឃុង ហ្វុង ្រតូវបន 
តុ ករេបើកសវនករកំបំងមុខ និងផ្តនទ េទស ក់ពនធនគររយៈេពលបីឆន ំ។ ជន 
ទំងេនះ ្រតូវជប់េចទពីបទែចកខិត្តប័ណ្ណ្របឆំងនឹងរ ្ឋ ភិបល េនេខត្ត ែកវ កលពី 
ៃថងទី៤ ែខមក  ឆន ំ២០១០។ សវនករកត់េសចក្តី េនៃថងទី៣០ ែខសី  ្រតូវបនេគ 
សំគល់េឃើញមនចំណុចឆកែល្វងជេ្រចើន បង្ហ ញថ ចុងេចទទំងេនះមិនបនទទួល 
ករកត់េសចក្តីមួយ្រតឹម្រតូវេឡើយ។ ភស្តុ ងែដលបនេលើកបង្ហ ញ និងកលៈេទសៈ 
ជំុវញិករណីេនះ បនបញជ ក់ថ ធតុផ ុ ំៃនបទេលមើសែដលកំណត់កនុងម្រ ៦២ ៃន្រកម 
្រពហមណ្ឌ អំពីករផ យព័ត៌មនមិនពិតេនះ គឺមិនសម្រសបេនះេទ េ យ រករអះ 

ងពីករែចកខិត្តប័ណ្ណេនះថេធ្វើឲយអន្ត យដល់សន្តិភព និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ 
បុ៉ែន្តបនទ ប់ពីកររកេឃើញខិត្តប័ណ្ណេនះ េគមិនេឃើញមនេហតុករណ៍ មួយបនេកើត 
េឡើងដូចែដលបនអះ ងេនះេឡើយ។  
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២០. អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ អនក យករណ៍ 
ពិេសសស្តីពីករេលើកសទួយនិងករករពរសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិនិងេយបល់  
អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពៃនអនកករពរសិទធិមនុស  និងអនក យករណ៍ 
ពិេសសស្តីពីឯក ជយេច្រកមនិងេមធវ ី បនរមួគន បញចូ នេសចក្តីអំពវនវបនទ ន់មួយេទ 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជេនៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ អំពីករណីេនះ។ អនក យករណ៍ 
ពិេសសទំងេនះ បនសំែដងកង្វល់ថ ថ នភពបុគគលបួននក់េនះ ចឈនេទដល់ 
កររេំ ភសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងសិទធិទទួលបនករកត់េសចក្តី្របកប 
េ យភព្រតឹម្រតូវនិងយុត្តិធម៌។ ពួកគត់បនសំែដងកង្វល់ផងែដរថ ករកត់េទស 
បុរសមន ក់ (កនុងចំេ មបុរសបួននក់េនះ) ែដលជអនកករពរសិទធិមនុស មួយរបូ ែផ្អក 
េលើភស្តុ ងគួរឲយសង ័យ ចជះផល ្រកក់េលើបរកិសករងររបស់អនកករពរសិទធិ 
មនុស េនកមពុជ។ អនក យករណ៍ពិេសសទំងេនះ បនេសនើសំុឲយមនករ្រ យបំភ្លឺ 
អំពីដំេណើ រករេសុើបអេងកត និងករ កសួរ មផ្លូវចបប់ និងករ កសួរដៃទេផ ង 
េទៀត ែដលពក់ព័នធនឹងករណីទំងេនះ អំពីវធិនករទំង យែដលបនចត់ េដើមបី 
ធនឲយករកត់េសចក្តី្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវនិងយុត្តិធម៌ និង អំពីវធីិឬរេបៀប ក់ 
េទសទណ្ឌ ដល់ចុងេចទ េលើករណីេចទ្របកន់ពីករែចកខិត្តប័ណ្ណ ែដលជេដើមចមៃន 
កររតិតបិតេលើសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ កនុងេពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍េនះ 
មិនទន់បនទទួលករេឆ្លើយតប មួយពីរ ្ឋ ភិបលេនេឡើយេទ។ 
  

២១. ករណី្រសេដៀងគន េនះែដរ េនៃថងទី៣ ែខកុមភះ ឆន ំ២០១១ អនក យករណ៍ពិេសស 
ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីករេលើកសទួយនិងករ 
ករពរសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិនិងេយបល់  អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី 

ថ នភពៃនអនកករពរសិទធិមនុស  បនរមួគន បញចូ នលិខិតមួយចបប់េទរ ្ឋ ភិបល 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េសនើសំុឲយមនករ្រ យបំភ្លឺអំពីមូល ្ឋ នចបប់េលើករណី 
របស់េ ក សម ចន់គ និង េ ក ជ សីម៉ ្រតូវបនតុ ករកត់េទសពីបទករ 
ផ យព័ត៌មនមិនពិត និងករបរ ិ រេករ ្តិ៍ មម្រ ៣០៥ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី មករ 
េលើកេឡើងកនុងបទសមភ សន៍ៃនវទិយុមួយ ថ នភពផ្លូវចបប់មិនទន់ចបស់ ស់អំពី 
ទំនស់ដីធ្លីែដលកំពុងបន្ត និងទេង្វើខុសចបប់របស់្រកុមហុ៊ន មី (្រកុមហុ៊ន KDC 

International) ែដលបនដឹកជញជូ នម៉សីុនមកឈូសឆយេលើដីេនះ (សូមេមើលេដើមេរឿង 
ព័ត៌មនេនែផនកស្តីពីសិទធិដីធ្លី និងសិទធិលំេន ្ឋ ន)។ េ ក ចន់គ ជអនកស្រមប 
ស្រមួលមូល ្ឋ នមួយរបូៃនអងគករសិទធិមនុស មួយ (អងគករ ដហុក)។ គត់បនេធ្វើករ 
្រ យបំភ្លឺមួយ មវទិយុ សីុេសរថី “អ្វីែដល្រកុមហុ៊នេនះបនេធ្វើ គឺជកររេំ ភបំពន 
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ពីេ្រពះតុ ករមិនទន់សំេរចយ៉ង េនេឡើយេទចំេពះករណីេនះ។ ដូេចនះេហើយ 
្រកុមហុ៊នគួរែតបញឈប់សកមមភពរបស់ខ្លួនសិន រង់ចំរហូតដល់មនករសំេរច មួយពី 
តុ ករជមុនសិន។” ្រកុមហុ៊នបនអះ ងថ ករ្រ យបំភ្លឺេនះគឺមិនពិតេនះេទ 
េហើយេពលទទួលពកយបណ្តឹ ងេនះភ្ល ម ្រពះ ជ ជញ បនេធ្វើករេចទ្របកន់េនអនក 
ស្រមបស្រមួលអងគករ ហុករបូេនះពីបរ ិ រេករ ្តិ៍។ េនេពលែដលករណីេនះបនដល់ 
ៃដតុ ករ ករកត់េសចក្តីមនចំណុចឆកែល្វងជេ្រចើន ែដលសឲយេឃើញថ សវនករ 
េនះមិនបំេពញ មបទ ្ឋ នស្តីពីករជំនំុជ្រមះក្តី្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម៌ 
េឡើយ។ េ ក ចន់គ ្រតូវបនតុ ករ សំេរចឲយផ្តល់សំណងនិងបង់្របក់ពិន័យ ៤ 

នេរៀល ពំុេនះេទ ្រតូវ្របឈមនឹងេទសជប់ពនធនគររយៈេពលបីែខ។ េ ក សីម៉ 
្រតូវបនតុ ករសំេរចឲយផ្តល់សំណងនិងបង់្របក់ពិន័យ ១០ នេរៀល ពំុេនះេទ 
្រតូវ្របឈមនឹងេទសជប់ពនធនគររយៈេពល្របំមួយែខ។ ករេ្របើចំ ត់ករបណ្តឹ ង 
បរ ិ រេករ ្តិ៍ជបទ្រពហមទណ្ឌ ្របឆំងនឹងសកមមជនករពរសិទធិមនុស  េដើមបីជំរញុឲយមន 
ដំេ ះ្រ យមួយសម្រសបេលើទំនស់ដីធ្លីេនះ គឺជបញ្ហ មួយៃនកង្វល់ធងន់ធងរ។ កនុង 
េពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍េនះ  មិនទន់បនទទួលករេឆ្លើយតប មួយពីរ ្ឋ ភិបល 
េនេឡើយេទ។ 
  

២២. ករណី្រសេដៀងគន េនះមួយេទៀត គឺករណីេ ក េសង គុណករ ជបុគគលិកមួយ 
របូៃនអងគករេសប ង រពិភពេ ក(WFP) ែដល្រតូវបន ដំបូង ជធនីភនំេពញ 
កត់េទសពីបទញុះញង់ឲយមនករ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋេនៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ េហើយ 
្រតូវបនផ្តនទ េទស ក់ពនធនគររយៈេពល្របំមួែខ និងពិន័យជ្របក់ ១ នេរៀល។ 
េនៃថងទី១៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ េ ក គុណករ ្រតូវបនចប់ខ្លួន និងបនឃំុខ្លូនេន  
ខណ្ឌ ឫស ីែកវ េដើមបីេធ្វើករ កសួររយៈេពល ៤៨ េម៉ង។ េនៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ 
គត់្រតូវបនវនិិចឆ័យេទសេ យ ដំបូង ជធនីភនំេពញ ម្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី និង 
្រតូវបនផ្តនទ េទសពីបទេបះពុមពអតថបទព័ត៌មនពីេគហទំព័រអិុនធីែណតវបិ យ េហើយ 
ែចកចយអតថបទេនះេទសហករពីីរនក់េនកែន្លងេធ្វើរបស់គត់។ អតថបទេនះមនរបូ 
ថ្លុក្រ ប់ចំអករះិគន់េមដឹកនំគណបក នេយបយមួយចំនួន ែដលេគេ ថ “ជនកបត់ 
ជតិ”។ អនកសេងកតករណ៍មិន្រតូវបនគរអនុញញ តឲយចូល ្ត ប់សវនករេនះេទ ែដលជ 
សវនករមួយបិទទ្វ រ។ សវនករេនះបនេធ្វើពីរៃថង បនទ ប់ពីករចប់ខ្លួន េហើយេនៃថង 

ទិតយ ែដល មធមម ៃថងេនះតុ ករបិទទ្វ រ(មិនេធ្វើករេទ) េលើកែលងែតករណី 
ពិេសសមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ។ ទំនងជ្រពះ ជ ជញ មិនមនេពល្រគប់្រគន់េដើមបីេបើក 
ករេសុើបសួរករណីេនះ េហើយតុ ករមនករ្របញប់្របញល់េចញ ល្រកមេ យ 
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ទុកេពលសំ ប់ករជំនំុជ្រមះក្តីមួយ្រតឹម្រតូវេឡើយ។ េសចក្តីអំពវនវជបនទ ន់មួយ្រតូវ 
បនរមួគន បញជូ នេ យអនក យករណ៍ពិេសស ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ 
អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញ 
មតិនិងេយបល់ និង្របធនអនក យករណ៍ៃន្រកុមករងរស្តីពីករឃំុខ្លួន មទំេនើងចិត្ត 
េនៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១១ េដើមបីែស្វងរកករេឆ្លើយបំភ្លឺអំពីមូល ្ឋ នចបប់ៃនករកត់ 
េទសេ ក គុណក។ អនក យករណ៍ពិេសសទំងេនះ បនសំែដងកង្វល់ថ ម្រ  
៤៩៥ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី ច្រតូវបនេគេធ្វើករបក្រ យ កនុងេគលេ រតិតបិតករេ្របើ 
សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ េយបល់ និងព័ត៌មន េ្រចើនជង កនុងេគលេ ទប់ 

ក ត់ ធរណៈជនមិនឲយ្រប្រពឹត្តបទេលមើស មួយ។ កនុងេពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍ 
េនះ  មិនទន់បនទទួលករេឆ្លើយតប មួយពីរ ្ឋ ភិបលេនេឡើយេទ។ 
  

២៣. អនក យករណ៍ពិេសសបនសេងកតេឃើញថ តុ ករននអនុវត្តចបប់មិន្រសប 
មចរតិលកខណៈនិងវ ិ លភពៃនេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ ំងែតពីេដើមទីមក េហើយ 
និភ័យេនះ កំពុង្រតូវបន ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិេ្របើ្របស់សំ ប់េគលេ នេយបយ។

ឧទហរណ៍មួយៃនករណីេនះ គឺករកត់េទសកំបំងមុខ េ ក សម រង ុ ី ្របធនគណ 
បក ឲយជប់ពនធនគររយៈេពលដប់ឆន ំ បនទ ប់ពីគត់្រតូវបនេគរកេឃើញថមនពិរទុធភព 
កនុងេរឿងនេយបយពីបទេចទែក្លងឯក រ ធរណៈ និងករផ យព័ត៌មនមិនពិត។ 
អនក យករណ៍ពិេសសបនមនសងឃឹមថ ឧទធរណ៍ ឬតុ ករកំពូលនឹងមន 
ភពមិនលំេអៀងេ្រចើនជងេនះ កនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់គត់។ បុ៉ែន្ត 
្របករែដលគួរឲយេ ក ្ត យេនះគឺ តុ ករកំពូលបនសំេរចកនុងែខមីន ឆន ំ២០១១ 
តំកល់ លដីក ឧទធរណ៍ ែដលតុ ករេនះ( ឧទធរណ៍) បនដំកល់ ល 
្រកម ដំបូងេហើយែដរ។ រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើករេចទ្របកន់េ ក សម រង ុ ី ថបន 
បំៃភ្លែផនទីមួយែដលបង្ហ ញថ្របេទសេវៀត មបនទ្រនទ នេលើទឹកដីកមពុជ។ េនកនុង 
្របេទសមួយែដលលិទធិ្របជធិបេតយយដំេណើ រល្អ បញ្ហ នេយបយដូចេនះនឹង្រតូវបនេគ 
េលើកយកមកជែជកពិភក គន េនកនុងសភ េហើយបនក្ល យ្របធនបទមួយៃនករ 
ជែជកេដញេ លជ ធរណៈ េ្រចើនជងករ ក់បញ្ហ េនះជកមមវតថុៃនករណីបណ្តឹ ង 
្រពហមទណ្ឌ េនចំេពះមុខតុ ករ។ ករពិនិតយពិច័យេលើសកមមភពករងររបស់រ ្ឋ ភិ 
បល និងករត្រមូវឲយរ ្ឋ ភិបលេធ្វើករេឆ្លើយតបចំេពះមតិរះិគន់ទំង យ  ែដល 
េកើតេចញពីករសំេរចេគលនេយបយរបស់ខ្លួនេនះ គឺជមុខនទីរបស់មួយកនុង 
ចំេ មមុខនទីជមូល ្ឋ នរបស់េមដឹកនំគណបក ្របឆំងទំង យ េហើយពួកេគ 



A/HRC/18/46 

 15 

មិន្រតូវជកមមវតថុៃនចំ ត់ករែផនក្រពហមទណ្ឌ ចំេពះករអនុវត្តន៍ករទទួលខុស្រតូវរបស់
ខ្លួនេ យសន្តិវធីិេឡើយ។  

  

២៤. េនៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ំ២០១០ អនក យករណ៍ពិេសសបនសរេសលិខិតមួយ 
េទេ ក នយករដ្ឋម្រន្តី និងបនផ្តល់គត់នូវកំណត់សេងខបមួយ គូសបញជ ក់អំពី 
ទស នវស័ិយខងសិទធិមនុស អន្តរជតិស្តីពីករេ្របើ្របស់ចំ ត់ករបណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍ 
និងករេចទ្របកន់ពីករផ យព័ត៌មនមិនពិត។ អនក យករណ៍ពិេសសបនគូស 
បញជ ក់អំពី រសំខន់ៃនករករពរលំហរ្របជធិបេតយយ សំ ប់ករជែជកពិភក  
េដញេ លជ ធរណៈថ ជញ ធរ ធរណៈ អនកនេយបយ ្រពមទំងសមជិក 

រព័ត៌មន និង ធរណៈជនទំង យែដលចូលរមួកនុងករជែជកេដញេ លទំង 
អស់្រតូវេចះអត់ឱនឲយគន ចំេពះមតិែខ្វងគំនិត និងមិន្រតូវចត់ទុកមតិេយបល់េនះថជ 
ករ យ្រប រជបុគគលេឡើយ។ អនក យករណ៍ពិេសសបននិយយសំេ ដល់ 
និនន ករគួរឲយ្រពួយបរមភមួយៃនកររតិតបិតេសរភីពកនុងករបេញចញមតិកនុងរបូភព 
បណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍ជបទ្រពហមទ័ណ្ឌ  ករផ យព័ត៌មនមិនពិត និងករញុះញង់ែដលបន 
ប ្ត លឲយបុគគលមួយចំនួន្រតូវជប់ពនធនគរ ប់ទំងអនក រព័ត៌មន បុគគលិកអងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងសមជិកសភមួយចំនួន ែដលពួកគត់គម នេចតនេធ្វើឲយប៉ះពល់ 
ដល់សន្តិសុខជតិេឡើយ។ កនុងករណីបរ ិ រេករ ្តិ៍ អនក យករណ៍ពិេសស បនកត់ 
សំគល់ជ្របចំថ េដើមបណ្តឹ ងទំនងជមិនមនភស្តុ ងបង្ហ ញថ កិត្តិស័ពទឬេករ ្តិ៍េឈម ះ 
របស់ខ្លួន្រតូវបនេគេធ្វើឲយខូច(េនះជធតុផ ុ ំមួយៃនបទបរ ិ រេករ ្តិ៍)។ កនុងករណីផ យ 
ព័ត៌មនមិនពិត អនក យករណ៍ពិេសស បនកត់សំគល់ថ មិនមនតឹក ង មួយ 
្រតូវបនេគេលើកបង្ហ ញតុ ករថ ព័ត៌មនេនះបងកអន្ត យដល់សន្តិសុខជតិេឡើយ 
(េនះជធតុផ ុ ំមួយៃនបទផ យព័ត៌មនមិនពិត)។  

  

គ. េសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពីសមគម នងិ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល 
  

២៥. កនុងែខកញញ  ឆន ំ២០០៨ ជរ ្ឋ ភិបល បនសំេរចអនុម័តចបប់មួយ ្រគប់្រគង 
សកមមភពសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល កនុងនីតិកលទីបួនៃនរដ្ឋសភ 
(២០០៨-២០១២)។ េនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ ្រកសួងម ៃផទបនេចញផ យជ 

ធរណៈនូវេសចក្តី្រពងចបប់ដំបូង និងបនអេញជ ើញអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន 
និងអនកែដលពក់ព័នធឯេទៀត ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈេលើកទី 
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មួយ អំពីេសចក្តី្រពងចបប់េនះេនៃថងទី១០ ែខមក  ឆន ំ២០១១។ តួនទីរបស់អងគករ 
សងគមសីុវលិកនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងនេយបយរបស់កមពុជ ្រតូវបនទទួល គ ល់  

េ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តី កនុងសនទរកថរបស់េ កេនៃថងទី២៤ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៩ 
និងៃថងទី៦ មិថុន ឆន ំ២០១១ និងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលជន់ខពស់ជេ្រចើនេទៀត។ អងគករសងគម 
សីុវលិភគេ្រចើន បនេដើរតួនទីមួយបំេពញបែនថមេលើតួនទីរបស់រដ្ឋ កនុងករជួយ ឬករ 
ផ្តល់េស សងគមសំខន់ៗកនុងវស័ិយអប់រ ំ សុខភព ករអភិវឌ ន៍ជនបទ អនម័យ 
សុខមលភពសងគម និង កនុងកិចចករពរធនធនធមមជតិ និង បរ ិ ថ ន។  
  

២៦. េ យេឃើញពី រសំខន់ៃនករបេងកើតសងគមសីុវលិ សំ ប់ករអភិវឌ ន៍្របេទស 
ករសំេរចអនុម័តចបប់មួយេដើមបី្រគប់្រគងសកមមភពសមគម និងអងគករមិនែមន    
រ ្ឋ ភិបលគឺជគំនិតផ្តួចេផ្តើមមួយដ៏សំខន់ ែដលត្រមូវឲយមនករយកចិត្តទុក ក់ហមត់ 
ចត់ េ យេឃើញពីទំនក់ទំនងករងររបស់ខ្លួនរយៈេពលែវង សំ ប់ករអភិវឌ ន៍សងគម 
កមពុជផទ ល់។ កនុងេពលពីរឆន ំកន្លងមក អងគករសិទធិមនុស  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
ដៃទេទៀត កំពុងេធ្វើករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិដីធ្លី និងសិទធិលំេន ្ឋ នរបស់្របជពល 
រដ្ឋ្រកី្រកបំផុត ករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចិរភព ឬសិទធិធនករពរេ យរដ្ឋធមមនុញញ 
ជ ទិ៍ េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ សិទធិជួប្របជំុ និងេសរភីពខង រព័ត៌មន កំពុង 
ទទួលរងកន់ែតខ្ល ំងេឡើងនូវរបូភពេផ ងៗៃនករយយីរខំន និងករបំភិតបំភ័យ ប់
ទំង កររតិតបិតេលើករេដើរេហើរ និងេសរភីពកនុងករ្របជំុ ករគំ មជពកយសំដី ករ
គំ មចត់ វធិនករ មផ្លូវចបប់ េហើយកនុងករណីខ្លះ មនករចត់វធិនករជបណ្តឹ ង
្រពហមទណ្ឌ េទៀតផង។  កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពួកគត់ េដើមបីអប់រ ំ និង ែណនំ
សហគមន៍មូល ្ឋ ន អំពីសិទធិ្រសបចបប់របស់គត់ និងអំពីរេបៀបេ្របើ្របស់សិទធិទំងេនះ
េ យសន្តិវធីិ មរយៈ ថ នប័នែដលមន្រ ប់ កំពុងទទួលរងកន់ែតខ្ល ំងេឡើងនូវករ
េចទ្របកន់ថជ “ករញុះញង់” និងមនជប់ជំពក់ជមួយគណៈបក ្របឆំង។  
 

២៧. អនក យករណ៍ពិេសសមនករេពញចិត្តផងែដរ ចំេពះកិចច្របជំុែដល្រកសួង 
ពក់ព័នធននបនេរៀបចំេធ្វើេឡើង េដើមបីពិេ្រគះេយបល់េលើេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី 
សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ជមួយភគីពក់ព័នធទំង យ េហើយសងឃឹមថ 
ករអនុវត្តន៍ល្អេនះ នឹងបន្តេធ្វើតេទេទៀតេនកនុងវស័ិយដៃទេទៀត។ េទះជដូេចនះក្តី េដើមបី 
ឲយកិចចពិេ្រគះេយបល់េនះ ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យអតថន័យ េសចក្តី្រពងចបប់ចុង 
េ្រកយបំផុត គួរែត ក់បញចូ ល ល់សំេណើ រឬអនុ សន៍សម្រសបទំង យ ែដល 
បនេធ្វើេនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់េនះ េដើមបីឲយេនេពលែដលសភ 
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អនុម័តេហើយ ចបប់េនះ ចឲយសមគម ឬអងគករពក់ព័នធនន ចព្រងឹងសកមមភព 
ករងររបស់ខ្លួន េ្រចើនជង កររតិតបិតសកមមភពរបស់ពួកេគ។  
  

២៨. េនេពលកំពុងសរេសររបយករណ៍េនះ មនទិដ្ឋភពមួយចំនួនកនុងេសចក្តី្រពង 
ចបប់ថមីេនះ េនែត្រតូវករករយកចិត្តទុក ក់ហមត់ចត់ េហើយគួរែតេរៀបចំឲយមនករ 
ពិេ្រគះេយបល់មួយទូលំទូ យជងេនះ េដើមបី្រ យបញ្ហ កង្វល់ទំង យែដល 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលខ្លួនឯងផទ ល់បនេលើកេឡើង។ េនកនុងលិខិតសំុករបំភ្លឺមួយ 
ែដលរមួគន បញចូ ន េនៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ េ យអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី 

ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពៃនអនកករពរ 
សិទធិមនុស  អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិេសរភីពៃនករ្របជំុេ យសន្តិវធីិ និងករ 
បេងកើតសមគម បង្ហ ញកង្វល់អំពីបញញត្តិមួយចំនួនេនកនុងេសចក្តី្រពងចបប់េលើកទីពីរ 
ស្តីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (េសចក្តី្រពងចបប់ NGO) ៃន្រពះ ជ  
ច្រកកមពុជ ច ងំរខំនដល់ករងរ្រសបចបប់របស់អងគករ NGOs កនុងករេលើក 
សទួយសិទធិមនុស ។ អនក យករណ៍ពិេសសបនបង្ហ ញថ ដំេណើ រករចុះបញជ ីគួរែតេធ្វើ 
ឲយបនឆប់រហ័ស ងយទទួលបន និង មនតៃម្លសមរមយ េហើយ ថ ប័នទទួលបនទុក 
ករចុះបញជ ី គួរែតឯក ជយពីរ ្ឋ ភិបល។ ្រស័យេហតុេនះ រ ្ឋ ភិបលគួរបេងកើតនីតិវធីិ 
និងកំណត់ រយៈេពលពិនិតយពកយសំុឲយបនចបស់ ស់។ រ ្ឋ ភិបលគួរែតធនករពរ 
សិទធិរបស់សមគម កនុងករប្តឹងត ៉្របឆំងនឹងករបដិេសធករចុះបញជ ី េហើយថ េគគួរែត 
មនសិទធិេធ្វើបណ្តឹ ងេសើេរ ើ្របឆំងនឹងករបដិេសធមិនទទួលពកយ និងមនករពិនិតយេឡើង 
វញិ េ យតុ ករឯក ជយ ពក់ព័នធនឹងករសំេរចរបស់ ជញ ធរទទួលបនទុកករចុះ 
បញជ ី។ រ ្ឋ ភិបលមិនគួរ ក់ជេទស្រពហមទណ្ឌ  ឬ ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះសកមម 
ភពករងរទំង យេធ្វើេឡើង េដើមបីករពរសិទធិមនុស  និងេដើមបីចូលរមួកនុងអងគករ 
ទំង យែដលមិនបនចុះបញជ ីេឡើយ។  

   

២៩. កិចចសនទនមួយែដលេបើកចំហរ ្របកបេ យន័យ ថ បន និងមនករេគរពគន  
េទវញិេទមក គឺជករចំបច់កនុងកររមួគន បេងកើតចបប់ NGOs មួយ ែដលមនេគល 
េ ព្រងឹងែថមេទៀតដល់ករបេងកើតសងគមសីុវលិេនកមពុជ។ ទនទឹមនឹងកិចចសហ្របតិបត្តិ 
ករមនកររកីចំេរ ើនេហើយក្តី ក៏េនមនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើន ែដលកនុងេនះបញ្ហ ខ្លះ ច 
នឹង្រតូវបនេ ះ្រ យបន មរយៈករបេងកើនទំនក់ទំនង និងកិចចពិភក ។  
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៣០. េនកនុងលិខិតរបស់េ ក ចុះៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ំ២០១០ េផញើជូនេ កនយក 
រដ្ឋម្រន្តី អនក យករណ៍ពិេសសបនរលឹំកេឡើងវញិ អំពីករេឆ្លើយតបជវជិជមនរបស់ 
េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ចំេពះសំេណើ រែដលេ កបនេសនើឲយមនករបេងកើតយន្តករមួយ 
សំ ប់កិចចសហ្របតិបត្តិករ្របកបេ យអតថន័យនិងកនុងន័យ ថ បន រ ងរ ្ឋ ភិបល 
និងអងគករសងគមសីុវលិ េនកនុងជំនួប្របជំុមួយកនុងែខមក  ឆន ំ២០១០ េហើយបនគូស 
បញជ ក់ពីេសចក្តី្រតូវករឲយមនកររមួគន បេងកើតយន្តករេនះ។ ម ម រតីេនះ េ ក 
តំ ងពិេសសបនបញជូ នព្រងងៃនសំេណើ រករងរមួយ ែដលបនសហករេរៀបចំ 
េ យអងគករសិទធិមនុស ចំនួន្របមណជ ៣០០ អងគករេនកមពុជ ក់េសនើេទេ ក 
នយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបីពិនិតយពិចរ ។  

 

៣១. កនុងករេឆ្លើយតប អនក យករណ៍ពិេសសមនក្តីេ មនស រកី យ ែដលទទួល 
បនករបញជ ក់ចបស់ពីេ កនយករដ្ឋម្រន្តីថ េ កបន្របគល់ភរកិចចេនះឲយម្រន្តី 
ពក់ព័នធ េដើមបីសិក លំអិតអំពីចំណុចែដលបនេលើកបង្ហ ញកនុងែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ 
េនកនុងលិខិតរបស់េ ក េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនសំែដងក្តីសងឃឹមផងែដរថ េនេពល 
ដ៏ឆប់េនះ សហកររីបស់េ ក និងអនក យករណ៍ពិេសសនឹងេផ្តើមេបើកកិចចពិភក  
មួយចំនួន្របកបេ យន័យ ថ បន េដើមបី្រ យបញ្ហ ែដលជកង្វល់។ កនុងេពលជំនួប 
្របជំុកនុងែខកុមភះ ឆន ំ២០១១ េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនគូសបញជ ក់អំពីេសចក្តី្រតូវករឲយ 
មនករចូលរមួពីសំ ក់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេ្រចើនែថមេទៀត កនុងយន្តករេនះ 
េដើមបីបញចូ លនិងតំ ងឲយសងគមសីុវលិពិត្របកដ។ អនក យករណ៍ពិេសស េលើកទឹក 
ចិត្តដល់រ ្ឋ ភិបល និងសងគមសីុវលិ សូមបន្តកិចចសនទនកនុងេគលេ ឈនេទបេងកើត 
យន្តករមួយសំ ប់កិចចពិេ្រគះេយបល់ជេទៀងទត់។ 

 ឃ.  េសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពីសហជីពកមមករ 
 

៣២. បចចុបបននេនះ ្រកសួងករងរបននិងកំពុងេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសហជីពកមមករ 
និងកំពុងពិនិតយអំពីភព្រសបគន ៃនចបប់េនះជមួយបទ ្ឋ នអន្តរជតិស្តីពីករងរ និង 
សិទធិមនុស ។ េទះជដូេចនះក្តី អនក យករណ៍ពិេសស មនកង្វល់អំពីករកំរតិេលើ 
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករ្របជំុរបស់សមជិកសហជីពកមមករ។ េនកនុងអំឡុង 
េពលសរេសររបយករណ៍េនះ ្របធនសហជីពកមមករមួយចំនួនបន្របឈមនឹងករ 
សងសឹក ជ ទិ៍ ករគំ មកំែហង ករេចទ្របកន់ពីបទញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទេលមើស 
(បុ៉ែន្តេ្រកយមក ករណីេនះ្រតូវបនេលើកែលងេចទ្របកន់វញិ មករេសនើរបស់េ ក 
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នយករដ្ឋម្រន្តី) េហើយ្រតូវបនេគពយួរករងរ។ អនក យករណ៍ពិេសស េលើកទឹកចិត្តដល់ 
រ ្ឋ ភិបល ឲយេបើកកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ែដលមនករចូលរមួេ្រចើន ជមួយភគីពក់ 
ព័នធទំង យ េលើេសចក្តី្រពងចបប់េនះ។  

 ង.  អងគជំន ុជំ្រមះវ ិ មញញកនុងត ុ ករកមពុជ(ECCC) 

 

៣៣. អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ែដលេ កត់ថ(ECCC)  បនសំេរច 
សមិទធិផលធំេធង េនកនុងអំឡុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ។ បនទ ប់ពីករកត់េទស 
កំង ហគិច អីុវ េ  “ឌុច” កនុងែខកកក  ឆន ំ២០១០ មក ក្តីេនះបនបន្តដំេណើ រនីតិវធីិ 
ករណីទីពីរ(សំណំុេរឿង ០០២) េលើជនជប់េចទេឈម ះ នួន ជ, េអៀង រ,ី េអៀង ធរទិធ 
និង េខៀវ សំផន។  សំណំុេរឿងេនះ ្រតូវបនបញជូ នេទជំនំុជ្រមះកនុងែខមក  ឆន ំ២០១១។ 
សវនករបឋមបន្រប្រពឹត្តេទកនុងែខមិថុន ឆន ំ២០១១ េហើយករជំនំុជ្រមះ្រតូវបន 
េ្រគងេធ្វើេនពក់ក ្ត លឆន ំ២០១១។ ទនទឹមេនះែដរ អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូលៃន 

ក្តីេនះ បននិងកំពុងពិនិតយេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍កនុងសំណំុេរឿងរបស់ “ឌុច” ។ អងគ 
ជំនំុជ្រមះ បនេបើសវនករេលើដីកបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួររបស់សហ្រពះ ជ ជញ  និង 
អងគភពេមធវ ី កនុងែខមីន ឆន ំ២០១១។ េគរពឹំងថ អងគជំនំុជ្រមះនឹងេចញ ល្រកម 
របស់ខ្លួនកនុងេពលបុ៉នម នែខបនទ ប់ពីេនះ។  

  

៣៤. សកមមភពករងររបស់តុ ករកនុងបញ្ហ េនះ បន្តផ្តល់ជឧទហរណ៍ដ៏សំខន់ 
មួយដល់វស័ិយជតិ្រគប់្រគង្របព័នធយុត្តិធម៌របស់កមពុជ ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិស្តីពី
ករកត់េសចក្តី្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម៌។ ជពិេសស ភពរកីចំេរ ើនៃន 
សំណំុេរឿង ០០២ គឺជ្របករមួយគួរឲយេសងើចសរេសើរ។ មយ៉ងវញិេទៀត ក្តីេនះបន្ត 
េបើកទ្វ រទទួល ធរណៈជនកមពុជ េធ្វើទស នកិចចសិក អំពីករងររបស់ខ្លួន និង បន 
ទទួលទស និកជនចំនួន ៣២.០០០ នក់ គិតែតកនុងឆន ំ២០១០ បុ៉េ ្ណ ះ។ ទនទឹមនឹងេនះ 
អងគភពគំ្រទជនរងេ្រគះ បន្តេបើក ទិក ធរណៈថន ក់តំបន់េនទូទំង្របេទសកមពុជ 
ែដលេវទិកមួយចំនួនកំពុងេធ្វើេនេខត្តបត់ដំបង កំពត និង កំពង់ឆន ំង េនេពលេធ្វើរបយ 
ករណ៍េនះ។ េនកនុងអំឡុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ សំណំុេរឿង ០០៣ និងសំណំុ 
េរឿង ០០៤ េនមិនទន់មនភព្របកដ្របជេនេឡើយេទ។  

  

៣៥. កនុងែខធនូ ឆន ំ២០១០ អនក យករណ៍ពិេសសបនសរេសរលិខិតមួយចបប់េទេ ក 
នយករដ្ឋម្រន្តី អំពី រសំខន់ៃនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ(ECCC) េធ្វើ 
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ជគំរមួូយដល់សហគមន៍អន្តរជតិអំពីករសនយរបស់កមពុជ កនុងករធនគណេនយយ 
ភពចំេពះអំេពើ វយង់ឃនងកនុងអតីតកល និង អំពីករេលើកកំពស់ឯក ជយៃនអងគ 
តុ ករ និងនីតិរដ្ឋ។ េ កបនគូសបញជ ក់េឡើងវញិថ េ កសងឃឹមថករកត់ 
េសចក្តីេន ក្តីែខមរ្រកហម(ECCC) និងផ្តល់ផលវជិជមនកនុងករព្រងឹងឯក ជយភព 
ៃនអងគតុ ករ និងេដើតតួនតីជក លីករណ៍សំ ប់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករេ ះ 
្រ យបញ្ហ នីទណ្ឌ ភព និងពេង្ល នដល់ដំេណើ រករកំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធ 
យុត្តិធម៌។  

 IV. តនួទ ីនងិ ្របសិទ ធភពរបសស់ភកនុងករករពរសិទ ធមិនសុ  

ក.  រចនសមពន័ ធទេូទរបសស់ភ 
 

៣៦. កមពុជអនុវត្ត្របព័នធទ្វិកសភនិយមែដលសភមនពីរថន ក់ ្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ។ 
រដ្ឋសភមន១២៣ សនៈ និង្រពឹទធសភមន៦១ សនៈ។ នីតិកលរបស់រដ្ឋសភ 
មនកំណត់ ៥ ឆន ំ េហើយ្រតូវផុតកំណត់េនេពលែដលរដ្ឋសភថមីចូលកន់តំែណង។ 
សមជិកសភ្រតូវបនេ្រជើស ំងសំ ប់មណ្ឌ លេបះេឆន តចំនួន២១ សមម្រតេទនឹង 
ចំនួនេខត្តទំងអស់េនកមពុជ េ យករេបះេឆន ត ម្របព័នធតំ ងសមម្រត។  

 

៣៧. នីតិកលរបស់្រពឹទធសភមនកំណត់៦ ឆន ំ។ កនុងចំេ មសមជិក្រពឹទធសភទំង 
៦១ របូ មន៥៧ របូ ្រតូវបនេ្រជើស ំងេ យ្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ សមជិកពីររបូ ្រតូវ 
បនរដ្ឋសភេ្រជើស ំង េហើយសមជិក្រពឹទធសភ ២ របូេទៀត ្រតូវបនចត់ ំងេ យ 
្រពះម ក ្រត។ សភទំងពីរថន ក់េនះ មនរចនសមព័នធគណៈកមមករអចិៃ្រន្តយ៍មួយ 
េហើយគណៈកមមករអចិៃ្រន្តយ៍នីមួយៗមន្របំបួនគណៈកមមករ។  គណៈកមមករទំង 
អស់េនះ មន្របធនគណៈកមមករ ែដលជសមជិកគណបកយកន់អំ ច (គណបក  
្របជជនកមពុជ)។  
   

៣៨. សភកមពុជបន្របឈមមុខនឹងវបិត្តិដូចគន ខង ថ ប័ន និងរចនសមព័នធ ែដល 
្របេទសេនះទំងមូលបនជួប្របទះកនុងរយៈេពល្របមណជ៤០ ឆន ំកន្លងមកេហើយ។ 
ដូចជ្របព័នធយុត្តិធម៌ សភ និងវបបធម៌សភនិយម បន្រតូវបនក ងេឡើងវញិចប់ពី 
បត់ៃដទេទ េ្រកយពីមនករបំផ្លិចបំផ្ល ញជ្របព័នធៃន ថ ប័ន្របជធិបេតយយទំងអស់ 
េនកនុងសម័យែខមរ្រកហម។ រចនសមព័នធសភ និងេស របូវន័្តរបស់សភនេពលបចចុបបនន 
េនះមនសភពល្អដូចជេស របូវន័្តរបស់្របេទសកំពុងអភិវឌ ដៃទេទៀតែដរ េហើយកនុង 
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ចំណុចភគេ្រចើនមនសភពល្អេលើសពីមធយមភគេទេទៀត។ ្រសេដៀងគន នឹងសភៃន 
្របេទសភគេ្រចើនេទៀតែដរ សភកមពុជមនមុខនទីជតំ ង ្រស្ត នីតិកមម និង ្រតួត 
ពិនិតយេលើករអនុវត្តន៍របស់អងគនីតិ្របតិបត្តិ។  
 

៣៩. សកមមភពករងររបស់សភទំងមូល ចប់ពីករងរេធ្វើចបប់រហូតដល់ករពិនិតយ 
េលើករអនុវត្តន៍ករងររបស់អងគនីតិ្របតិបត្តិ ្រគបដណ្ត ប់េលើវ ិ លភពទំងមូលៃនសិទធិ 
មនុស ។ សកមមភពទំងេនះមនឥទធិពលផទ ល់េទេលើលទធភពរបស់្របជជន កនុងករ 
េ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួន។ កនុងេគលេ េផ្ត តេលើបញ្ហ សិទធិមនុស  ទំងរដ្ឋសភ ទំង 
្រពឹទធសភែតេរៀងៗខ្លួន បនបេងកើតគណៈកមមករមួយកនុងេគលបំណងេនះ។ គណៈ
កមមករសិទធិមនុស ្រពឹទធសភ ែដលរហូតមកទល់េពលេនះ បនទទួលពកយបណ្តឹ ង
េ្រចើនជង ៣០០ បណ្តឹ ងអំពីកររេំ ភសិទធិមនុស ពី្របជពលរដ្ឋទូេទ និងបនទទួល
ករេឆ្លើយតបេ្រចើនជង១០០ ករណី ពី្រកសួងមនទីរននែដលពក់ព័នធ។ គណៈកមមករ
េនះបនេធ្វើករេសុើបអេងកតករណី្របមណជ៥០ ករណី េនកនុងអំឡុងេពលបុ៉នម នឆន ំថមីៗ
េនះ។ គណៈ កមមករសិទធិមនុស រដ្ឋសភបនទទួលពកយបណ្តឹ ងសរបុ ១១៥៨ បណ្តឹ ង 
ពី ធរណៈ ជនទូេទកនុងចេន្ល ះឆន ំ២០០៦ និងឆន ំ២០១០ ករណីបណ្តឹ ងភគេ្រចើន
បំផុតទក់ទងនឹងទំនស់ដីធ្លី។ បនទ ប់បនទទួលពកយបណ្តឹ ងទំងេនះ គណៈកមមករ
សិទធិមនុស បនចត់វធិនករេលើករណីមួយចំនួនធំ និងបនសរេសរលិខិតេទ្រកសួង
មនទីរពក់ព័នធនន។ គណៈកមមករបនទទួលករេឆ្លើយតបសរបុ្របមណជ ២៥០ 
ចេន្ល ះពីឆន ំ២០០៦ និងឆន ំ២០១០។ គណៈកមមករក៏បនពិនិតយេសចក្តី្រពងចបប់េផ ងៗ
ទក់ទងនឹងករ េលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស ផងែដរ។ 
  

៤០. ទនទឹមនឹងអនក យករណ៍ពិេសស មនករេពញចិត្តចំេពះសមិទធិផលែដលកមពុជ 
សំេរចបន កនុងករបេងកើតករអនុវត្តន៍របបសភនិយមេនកនុងអំឡុងេពលមួយដ៏ខ្លីេនះក្តី 
ក៏េនមនចំណុចខ្វះខតមួយចំនួនកនុងករងររបស់សភជទូេទ េហើយជពិេសស 
ករងររបស់រដ្ឋសភ។ 

 ខ.  ្របសិទ ធភពរបស្់រពឹទ ធសភ 
 

៤១. និយយជរមួ ករអនុវត្តន៍ករងរសភេនកនុង្រពឹទធសភមនភពេជឿនេលឿន និង 
មនលកខណៈសម្រសបេ្រចើនជងេទនឹងេគលករណ៍្របជធិបេតយយ និងតម្ល ភព។ 
មនចំណុចល្ៗអ ជេ្រចើនែដលរដ្ឋសភ ចេរៀនសូ្រតពីករអនុវត្តន៍ករងររបស់ 
្រពឹទធសភ។ គណៈកមមករេផ ងៗរបស់្រពឹទធសភ ប់ទំង គណៈកមមករសិទធិមនុស  
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ចបំេពញករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនមន្របសិទធភពេ្រចើនជង។ គណៈកមមករទំង 
្របំបួនរបស់្រពឹទធសភ បនបំេពញេបសកកមមែស្វងរកករពិតចំនួន២៤ េលើកកនុងមួយឆន ំ 
គិតជមធយមភគ។ េទះជដូេចនះក្តី ្រពឹទធសភបនទទួល គ ល់ខ្លួនឯងថ “្រតូវបនេគ 
ទុកេពលេវ ឲយខ្លីេពក សំ ប់េធ្វើករពិនិតយពិច័យេលើអតថបទចបប់”។ មយ៉ងវញិេទៀត ករ 
ពិេ្រគះេយបល់េលើេសចក្តី្រពងចបប់េផ ងៗជមួយអនកែដលពក់ព័នធនន “េនមិន 
ទន់មនតម្ល ភពេ្រចើន ស់ េទ”។2 

 គ.  ្របសិទ ធភពរបសរ់ដ្ឋសភ 
 

៤២. មុខងរសំខន់មួយរបស់សភ គឺករេធ្វើចបប់ថមី និង ករេធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ែដល 
មន្រ ប់។ មុខងរសំខន់មួយេទៀត គឺករពិនិតយេលើករអនុវត្តន៍ករងររបស់ ថ ប័ន 
នីតិ្របតិបត្តិ មរយៈករឃ្ល ំេមើលសកមមភពករងររបស់ ថ ប័នេនះ និងចប់ឲយទទួល 
ខុស្រតូវ(គណេនយយភព) ចំេពះសកមមភពករងររបស់ខ្លួន េដើមបីករពរផល 
្របេយជន៍របស់្របជពលរដ្ឋ ្របឆំងនឹងកររេំ ភអំ ចែដល ចេកើតមន។ 
មុខងរសំខន់ទីបីរបស់សភ គឺភពជតំ ងែដលត្រមូវឲយសមជិកសភ (តំ ង 
្រស្ត) ចុះេធ្វើករ មមណ្ឌ លេបះេឆន តរបស់ខ្លួន េដើមបីពិភក ែស្វងយល់ឲយបនេ្រចើន 

ែថមេទៀត និង តំ ងឲយផល្របេយជន៍របស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងសភ។  

 

៤៣. និយយជរមួ េសចក្តី្រពងចបប់ជេ្រចើន្រតូវបនេគ្របញប់ឆ្លងសភ េ យមិន 
បនេធ្វើករជែជកេដញេ ល្រតឹម្រតូវ។ ្របព័នធ្រគប់្រគងករអនុម័តចបប់កនុងរដ្ឋសភមន 
លកខណៈតឹងែតង ែដលែស្តងឲយេឃើញ មរយៈករអនុវត្តន៍ថ ករែកែ្របក្រម្រតូវបនេគ 
ទទួលយក ស់េនកនុងតំ ក់កល មួយៃនដំេណើ រករេនះ។ េនះបង្ហ ញឲយ 
េឃើញពី្របសិទធភពរបស់រដ្ឋសភេនមនកំរតិេនេឡើយ កនុងករពិនិតយពិច័យចបប់ទំង 

យែដល ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិបនេរៀបចំ ក់ែតងេឡើង។ ទនទឹមនឹងរដ្ឋសភបនអះ ង 
អំពីមុខងរឯក ជយរបស់ខ្លួន េ យករបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីបតុកមមេ យ 
សន្តិវធីិ្រតឡប់េទគណៈរដ្ឋម្រន្តីវញិេនេដើមឆន ំ២០០៨ក្តី ក៍មនចបប់សំខន់ៗមួយចំនួន 
េផ ងេទៀត ដូចជ ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ និង ចបប់អស មិករណ៍ 
្រតូវបនរដ្ឋសភអនុម័តេសទើរែតមិនមនករជែជកេដញេ ល គម នករែកែ្រប និង មន 
ករពិេ្រគះេយបល់តិចតួច ឬគម នទល់ែតេ ះ និងសថិតកនុងរង្វង់េពលេវ មួយដ៏ខ្លី។ 

  

  2 អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឺទធសភ របយករណ៍មួយស្តីពីករ យតំៃលខ្លួនឯងអំពី្រពឹទធសភៃន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ បនទ ប់ពីរយៈេពល ១០ ឆន ំ ៃនករ្របតិបត្តិករ និងករអភិវឌ ន៍ (ភនំេពញ ែខមីន ឆន ំ ២០១១) ទំព័រ ២៤ 
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មយ៉ងវញិេទៀត េសចក្តី្រពងចបប់ជេ្រចើនែដលបនអនុម័តកលពីេពលកន្លងេទថមីៗេនះ 
(បទបញជ និងអនុ្រកិតយខ្លះ) មននិនន ករេទរកករេធ្វើឲយតូចចេង្អ តដល់វ ិ លភពសិទធិ 
មនុស ។ សមតថភពរបស់សភកមពុជ កនុងករ ងំ ឬបញឈប់ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ មិនឲយ 
អនុវត្តដូចេនះ គឺេនមនកំរតិេនេឡើយ។ 

 

៤៤. ឧបសគគសំខន់មួយ គឺករខ្វះវបបធម៌មួយែដលសភ្រប្រពឹត្តេទយ៉ងរលូន។ 
សញញ ណៃនេគលករណ៍េសរនិីយម និងពហុបកយ ែដលបនតំកល់កនុងរដ្ឋធមមនុញញ ្រតូវ 
បន ក់ែតងេឡើង កនុងេគលេ ធនលំហរសំ ប់ឲយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូ ចូលរមួកនុង 
ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយូបនីយកមម និង ករក ងជតិ។ េទះជដូេចនះក្តី អវត្តមន 
វបបធម៌ៃនពិភក ជែជកេដញេ ល និងឆនទះនេយបយ កនុងជំរញុឲយមនបរយិកស 
ងយ្រសលួសំ ប់កិចចសនទន្របកបេ យន័យ ថ បន និងករពេ្រង្ល នដល់ដំេណើ រករ 
្របជធិបេតយយូបនីយកមមកនុងសងគម។ វធិនអនុវត្តន៍មួយចំនួនរបស់សភបននិងកំពុង 
បេងកើតឲយមន បុ៉ែន្ត ទំនងជ្រតូវេ្របើេពលេវ េ្រចើនេទៀត េដើមបីទទួលយកេសចក្តី្រតូវ 
ករសំ ប់មតិ្របឆំងមន្របសិទធភព។ បញញត្តិមួយចំនួនៃនបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សភ 
មិនស្រមួលដល់លំហរសំ ប់សំេលង្របឆំងេឡើយ។ មនចេន្ល ះ្របេ ងផងែដរ ែផនក 
ចំេណះដឹង និងជំនញ កនុងចំេ មសមជិកសភ និង បុគគលិកសភវជិជ ជីវៈ ែដល 
គុណវឌ  និង ជំនញរបស់ពួកគត់បង្ហ ញពីកង្វះករបណ្តុ ះប ្ត លចបប់ជមូល ្ឋ ន។ 
េនះបនក្ល យជឧបសគគដល់សមតថភពរបស់សមជិកសភ កនុងករអនុវត្តន៍តួនទីភរ 
កិចចរបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។ ជរមួ សមជិកសភកមពុជមិនបនេ្របើ្របស់ 
អំ ចរបស់ខ្លួនមន្របសិទធភពកនុងករពិនិតយេលើករអនុវត្តន៍ករងររបស់ ថ ប័ននីតិ 
្របតិបត្តិ និងចប់ឲយ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិទទួលខុស្រតូវ (គណេនយយភព) ចំេពះសកមម 
ភពករងររបស់ខ្លួន។ 

  

៤៥. មិនមនគណៈកមមករ មួយរបស់សភ មន្របធនែដលជសមជិកមួយៃន 
គណបក ្របឆំង ឬគណបក ភគតិច មួយេឡើយ។ សភេន្របេទសជេ្រចើនមន 
ទំ ប់អនុវត្ត េ យមនសមជិកមួយរបូៃនគណបក ្របឆំង ឬគណបក ភគតិច  
មួយេធ្វើជ្របធនគណៈកមម ធិករ ឬគណៈកមមករជក់ ក់មួយចំនួនកនុងសភ។ េនះជ 
ទំ ប់អនុវត្តមួយជអន្តរជតិ េដើមបីឲយមនភពជតំ ងែបបសមធម៌ ឬសមម្រតៃន 
តំ ង ្រស្តគណបក ្របឆំងេនកនុងគណៈកមមករ ឬគណៈកមម ធិករសភពដូចេនះ។ 
បុ៉ែន្តករណីដូចេនះមិនមនេទេនកមពុជ។ គណបក ្របឆំង ឬគណបក ភគតិចនន 
មនមុខនទីមួយសំខន់កនុងករចប់ឲយរ ្ឋ ភិបលទទួលខុស្រតូវ(គណេនយយភព) កនុង 
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សកមមភពករងររបស់ខ្លួន។ គណបក ្របឆំងទំងេនះ ចផ្តល់ជជំេរ ើសេគល 
នេយបយេផ ងៗ ក់េសនើេទរ ្ឋ ភិបល និង ធរណៈជនពិនិតយពិចរ ។ 

្រស័យេហតុេនះ គណបក ្របឆំងនន គួរ្រតូវបនធនសិទធិកនុងករ ក់េសនើចំណុច 
េផ ងៗសំ ប់ករជែជកេដញេ លេលើេគលនេយបយនិងនីតិកមម កនុងរេបៀប រៈ 
របស់សភ ្រពមទំងទុកេពលេវ េសមើគន សំ ប់ពិនិតយពិចរ េលើចំណុចរេបៀប រៈ 
េនះ េហើយមិនគួរបដិេសធសំេលង មួយែដលតំ ងឲយមច ស់េឆន តេឡើយ។  

  

៤៦. បនទ ប់ពីគណបក កន់អំ ច គឺគណបក ្របជជនកមពុជ(CPP)  បនឈនះេឆន ត
េ្រចើនជងពីរភគបីៃន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភេនកនុងករេបះេឆន តសកល កលពីែខ
កកក  ឆន ំ២០០៨3 រដ្ឋសភមនមុខងរ និងភរកិចចជសភមួយសម្រសបសំ ប់ជែជក
េលើបញ្ហ េផ ងៗេនះ ទំនងជកំពុែតងចុះអន់ថយ។ កនុងចំេ មលិខិតទំងអស់ែដល 
គណបក ្របឆំងេនកនុងសភបនេផញើជូនរ ្ឋ ភិបល មនលិខិត ២៣% បុ៉េ ្ណ ះ ែដល 
ទទួលបនករេឆ្លើយតបវញិ េហើយ ៩០% ៃនករេឆ្លើយតបទំងេនះទទួលបនជងពីមួយ 
ែខេ្រកយៃថងេផញើេចញ។ រដ្ឋម្រន្តីនន ក្រមនឹងចូលរមួ្របជំុេនកនុងសភ ស់ េដើមបីេឆ្លើយ 
នឹងសំណួររបស់សមជិកសភ។ សមជិកសភកនុងគណបក ្របឆំងដ៏ធំមួយ និងគណ 
បក ភគតិចមួយចំនួនេទៀត េសទើរែត្រតូវេគឈប់ឲយចូលរមួកនុងដំេណើ រករេធ្វើចបប់េទ 
េហើយ។ គណបក ្របជជនកមពុជ(CPP)  បនកន់កប់ សនៈេ្រចើនជងពីរភគបីេន 
កនុងរដ្ឋសភ មននិនន ករ(ទំេនរ) េទរកករមិនេអើេពើអំពីតួនទីនេយបយរបស់ 
គណបក ដៃទេផ ងេទៀត។ គណបក ្របឆំង និងគណបក ភគតិចជេ្រចើនេទៀត រអូ៊រទំ 
ថពួកគត់្រតូវបនគណបក កន់អំ ចចត់ទុកខ្លួនជស្រតូវរបស់រដ្ឋ េ្រចើនជងជ 
ៃដគូខងនេយបយែដលមនទស នៈេផ ងគន ។  

 

៤៧. េទះបីជរដ្ឋធមមនុញញ្រតូវឲយមនករេបះេឆន តជសំងត់ សំ ប់ករសំេរចេផ ងៗ 
ែដលសំខន់ៗេនកនុងសភក្តី ក៏ករសំេរចសំខន់ៗភគេ្រចើនេនកនុងរដ្ឋសភ្រតូវបន 
េធ្វើេឡើងែផ្អកេលើ្របព័នធេបះេឆន តអនុម័តយកសំេលងភគេ្រចើន(bloc voting)  និងេ យ 
ករេលើកៃដ (show of hands) េធ្វើដូេចនះរ ្ឋ ភិបល ចសំគល់េឃើញសមជិកសភ  
ខ្លះែដលេបះេឆន ត្របឆំងនឹងញត្តិរបស់រ ្ឋ ភិបល។ ដូេចនះេហើយ សមជិកសភជ 

  

  3 គណបក ្របជជនកមពុជ(CPP)  បនឈនះេឆន ត៩០ សនៈកនុងចំេ ះ សនៈទំងអស់ ១២៣ 
េនកនុងរដ្ឋសភ គណបក សម រង ុ ីចំនួន ២៦ សនៈ គណបក សិទធិមនុស ចំនួនបី សនៈ 
គណបក នេ ត្តមរណរទិធិពីរ សនៈ និងគណបក ហ៊្វុនសីុនបិុចចំនួនពីរ សនៈ។  
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បុគគល ចនឹងខ្វះេសចក្តីក្ល នកនុងករេបះេឆន តេ យឯក ជយ ឬជំទស់េទនឹង 
សំេណើ េផ ងៗរបស់រ ្ឋ ភិបល។  

  

៤៨. េនេពលែដលគណបក ្របជជនកមពុជ(CPP)  បនទទួលសំេលងគំ្រទភគេ្រចើន 
ពីរភគបីេនកនុងករេបះេឆន តសកលកលពីឆន ំកន្លងេទ រដ្ឋសភបនអនុម័តបទបញជ  
ៃផទកនុងកនុងែខកញញ  ឆន ំ២០០៨ ែដលប្រងួញឲយតូចចេង្អ តដល់វ ិ លភពៃនករចូលរមួ 
្របកបេ យ្របសិទធភពេនកនុងសភ ពីគណបក ្របឆំង និងគណបក ភគតិចដៃទ 
េទៀត។ ជ ទិ៍ ្របករ ៤៨ និង ្របករ ៥៥ ៃនបទបញជ ៃផទកនុង ត្រមូវឲយសមជិកសភ 
អង្អុយជ្រកុមមួយែដលមនចំនួនដប់នក់ ្រកុមនីមួយៗ្រតូវេ្រជើស ំង្របធន និងអនុ 
្របធន្រកុមរបស់ខ្លួន។ េនះមនន័យថ សមជិកសភែដលមកពីគណបក ភគតិច 
ែដលមនសមជិកសភរបស់ខ្លួនតិចជងដប់នក់ ្រតូវចូលរមួ្រកុមជមួយសមជិកសភ 
មកពីគណបក េផ ងៗេទៀត។  

  

៤៩. ្រស័យេហតុេនះ សមជិកសភជបុគគលមន ក់ៗ មិន ចនិយយេនកនុងសភ 
េ យមិនបនឆ្លងកត់្របធន្រកុមមួយរបូ និងេ យមិនបនទទួលករអនុញញ តពី 
្របធនរដ្ឋសភេឡើយ។ បញញត្តិៃនបទបញជ ៃផទកនុងេនះ មនឥទធិពលដល់ករបដិេសធ 
សមជិកសភមកពីគណបក ភគតិចទំង យ ែដលមន សនៈតិចជងដប់ កនុងករ 
បំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន្របកបេ យអតថន័យេនកនុសភ និងអនុវត្តហួសវ ិ លភពៃន 
នីតិរបស់សភែដលបនបញជ ក់យ៉ងចបស់កនុងម្រ ៩៦ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។ ជ ទិ៍ 
បចចុបបនន គណបក សិទធិមនុស  មនសមជិកែតបីរបូបុ៉េ ្ណ ះេនកនុងសភ។ េ យេហតុ 
ថសមជិកសភទំងេនះមិនបនចូលរមួ្រកុម មួយេនះ េ្រពះចង់រក ឯក ជយភព 
របស់ខ្លួន េទើបពួកគត់គម នឱកសបំេពញមុខងរដូចសមជិកសភធមម េនកនុងករ 
ជែជកេដញេ លកនុងសភ។ សំ ប់េហតុផលដូចបនគូសបញជ ក់ខងេលើ មុខងររបស់ 
សភ្រតូវបនកំរតិកំណត់កនុងពិនិតយេលើសកមមភពករងររបស់ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ។  

 ឃ.  ករករពរេសរភីពកនុងករនយិយស្តីរបសស់មជិកសភ 
  

៥០. សភគឺជដូង្រពលឹងៃនលិទធិ្របជធិបេតយយ។ េដើមបីឲយលិទធិ្របជធិបេតយយមួយ 
ដំេណើ រករបន្រតឹម្រតូវ សមជិកសភ្រគប់របូគួរែត ចេ្របើ្របស់សិទធិេសរភីពកនុងករ 
បេញចញមតិ េនកនុងេពលបំេពញតួនទីភរកិចចផ្លូវកររបស់ខ្លួន។ េនះគឺជលកខខណ្ឌ ្រគឹះ 
មួយសំ ប់សមជិកសភមួយរបូ ចបេញចញមតិ ឬទស នៈរបស់ខ្លួនេ យគម នករ 
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ភ័យខ្ល ច។ លិទធិ្របជធិបេតយយគឺសំេ ដល់កិចចសនទន និងករជែជកេដញេ លេលើ 
ល់បញ្ហ ទំង យែដលមន រសំខន់សំ ប់្របេទសជតិ េហើយករមនជពិេសស 

កនុងករណីៃនសភែដលេបើ មនិយមន័យៃនពកយេនះគឺ ជ ល្របជំុដ៏ធំមួយ(សភ) 
ែដលសមជិកទំងអស់ ចេធ្វើករជែជកេដញេ លេ យេសរេីលើបញ្ហ ទំង យ 
ែដលមន រសំខន់សំ ប់្របេទសជតិ។ េ យ រែតេហតុេនះេហើយ េទើបសមជិក 
សភ្រគប់របូ ទទួលបនអភ័យឯកសិទធិសភ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ បចចុបបនន 
បញញត្តិមួយៃនបទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភមិនផ្តល់ភពងយ្រសលួឲយសមជិកសភ 
្រគប់របូ ចេ្របើ្របស់សិទធិេសរភីពកនុងករនិយយស្តីេទ េនេពលពយយមឲយអងគនីតិ 
្របតិបត្តិទទួលខុស្រតូវ (គណេនយយភព) ចំេពះសកមមភពករងររបស់ខ្លួន និងកនុងករ 
ករពរសិទធិ្របជពលរដ្ឋមច ស់េឆន ត ( ្រស្តែដលគត់តំ ងឲយ)។ េនេពលបុ៉នម នឆន ំ 
កន្លងេទថមីៗេនះ វ ិ លភពសំ ប់សមជិកសភេនកមពុជ ចូលរមួកនុងករជែជកេដញ 
េ លកនុងសភបនមនកររតិតបិត និងមនករដកហូតអភ័យឯកសិទធិរបស់សមជិក 
សភមួយចំនួន សូមបីែតករសំែដងមតិអំពីបញ្ហ ទំង យែដលមន រសំខន់សំ ប់ 
្របេទសជតិក្តី។ មយ៉ងវញិេទៀត សមជិកសភភគេ្រចើន មិន្រតូវបនេគផ្តល់ឱកសឲយ 
េឡើងេធ្វើបទបង្ហ ញ មួយេដើមបីករពរខ្លួនេឡើយ ែដលករអនុវត្តន៍ែបបេនះ ផទុយេទ 
នឹងេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នស្តីពីយុត្តិធម៌ធមមជតិ។ លិទិធ្របជធិបេតយយមួយែដល 
ដំេណើ រ្រតឹម្រតូវ ត្រមូវឲយមនករពិនិតយ្របកបេ យ្របសិទធភពេលើសកមមភពករងរ 
របស់អងគនីតិ្របតិបត្តិ និង ពិនិតយេលើសំេលងភគេ្រចើន។  

  

៥១. ម្រ ៨០ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ធនករពរអភ័យឯកសិទធិរបស់តំ ង ្រស្ត្រគប់របូ 
េដើមបី ចេ្របើ្របស់េសរភីពកនុងករនិយយស្តី េដើមបីឲយពួកគត់ ចពិនិតយពិច័យនិង 
រះិគន់េលើករដឹកនំរបស់រដ្ឋម្រន្តីនន និង សកមមភពករងរ និង េគលនេយបយ 
េផ ងៗរបស់ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ។ ម្រ ៤ ៃនចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្តែចក 
អភ័យឯកសិទធិសភជពីរែផនក៖ អភ័យឯកសិទធិ ច់ខតរបស់តំ ង ្រស្ត និង អភ័យ 
ឯកសិទធិេ យេ្រប បរបស់តំ ង ្រស្ត។  អភ័យឯកសិទធិ ច់ខតរបស់តំ ង ្រស្ត 
ធនចំេពះករបេញចញេយបល់ ឬករបេញចញមតិកនុងករអនុម័តចបប់េ យរដ្ឋសភ 
េហើយអភ័យឯកសិទធិេ យេ្រប បរបស់តំ ង ្រស្ត ធនមិនឲយមនករេចទ្របកន់ 
ករ ចប់ខ្លួន ករឃត់ខ្លួន ឬករឃំុខ្លួនតំ ង ្រស្ត មួយ។ លុះ្រ ែតមនករេលើក 
អភ័យឯកសិទធិសភជមុនសិន េទើបតំ ង ្រស្ត បន្រប្រពឹត្តបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
នឹង ចអនុញញ តេបើកឲយេធ្វើករេចទ្របកន់ ករចប់ខ្លួន ករឃត់ខ្លួន ឬ ករឃំុខ្លួន ម 
ចបប់ និងនីតិវធីិបន។   
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៥២. ពកយេសនើសំុេលើកអភ័យឯកសិទធិសភរបស់តំ ង ្រស្ត មួយ ែដលេគអះ ង 
ថ បន្រប្រពឹត្តបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  គួរែតរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌ជអនក ក់េសនើេទ 
្របធនរដ្ឋសភ។ ្របធនរដ្ឋសភ ចដកអភ័យឯកសិទធិសភរបស់តំ ង ្រស្ត  
មួយបន មរយៈករេបះេឆន តយកសំេលងពីរភគបីៃនសមជិករដ្ឋសភទំងមូល។ 
េទះជដូេចនះក្តី ចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្ត មិនផ្តល់ឱកស មួយឲយតំ ង 
្រស្តែដលមនបញ្ហ  េធ្វើបទបង្ហ ញឬេលើកជអំនស់អំនង េដើមបីករពរខ្លួនេឡើយ។ 

ដូេចនះ តំ ង ្រស្តមួយរបូ ្រតូវបនេគដកហូតអភ័យឯកសិទធិសភរបស់ខ្លួន េ យមិន 
បនផ្តល់ឱកសេបើកសវនករមួយ្រតឹម្រតូវេឡើយ។ គណបក កន់អំ ច េ យ រ 
ែតខ្លួនមនសំេលងពីភគបី្រ ប់េហើយេនះ បនេ្របើអំ ចរបស់ខ្លួនដកហូតអភ័យ 
ឯកសិទធិសភរបស់តំ ងៃនគណបក ្របឆំង េ យមិនផ្តល់ឱកសឲយពួកគត់េលើ 
អំនស់អំនងករពរខ្លួនេឡើយ។  

 

៥៣. មយ៉ងវញិេទៀត បញញត្តិខ្លះចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្ត ទំនងជែចងេលើសអំពី 
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិែដលបនធនករពរចំេពះតំ ង ្រស្ត មរយៈអភ័យ 
ឯកសិទធិសភេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ។ ម្រ ៨០ ែចងថតំ ង ្រស្តរបូ ក៏េ យ មិន 
្រតូវបនេចទ្របកន់ ឃត់ខ្លួន ឬឃំុខ្លួន េ យេហតុពីបនសំែដងេយបល់ ឬបេញចញ 
មតិកនុងករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួនេ ះេឡើយ។ េទះជដូេចនះក្តី ម្រ ៥ ៃនចបប់ស្តីពី 
លកខន្តិកៈតំ ង ្រស្ត េធ្វើឲយកិចចករពរេនះតូចចេង្អ ត េ យែចងថ ្របសិនជតំ ង 
្រស្ត មួយ ្រតូវេគរកេឃើញថ បនរេំ ភនំឲយប៉ះពល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគគល 

ដៃទ ដល់ទំេនៀមទំ ប់ល្អរបស់សងគម ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងដល់សន្តិសុខ 
ជតិ អភ័យឯកសិទធិសភរបស់គត់ ច្រតូវបនេលើក (មិនបនកំណត់ចបស់ថេតើ 
សកមមភពទំងេនះ េធ្វើេឡើងសំ ប់េហតុផលអ្វីេនះេឡើយ)។ បញញត្តិដូចេនះ ច្រតូវបន 
េគេ្របើ្របស់មិន្រតឹម្រតូវ ្របសិនជមិនកំណត់ឲយបនចបស់ ស់ និង ភជ ប់កិចចធន 
ករពរឲយបន្រគប់្រគន់េទេនះ។  េនកនុងបរបិទេនះ គួរកត់សំគល់ថ រដ្ឋសភេនមិន 
ទន់្របគល់ឲយវញិនូវ អភ័យឯកសិទធិសភរបស់សមជិកមួយរបូៃនគណបក ្របឆំងេទ 
េបើេទះជសមជិកសភរបូេនះ បនបង់្របក់ពិន័យ មករបងគ ប់របស់តុ កររចួ 
េហើយក្តី មបទេចទ្របកន់ពីករបរ ិ េករ ្តិ៍េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ែដល្របក់ពិន័យ 
េនះ ្រតូវបនេគកត់េចញពី្របក់េបៀវត ររ៍បស់េ ក្រសីជសមជិកសភមួយរបូ។4  

  

  4 សមជិកសភែដលកំពុងបំេរ ើករងរបន្របកសេនកនុងសននិសិទ រព័ត៌មនមួយ 
ែដលបនេរៀបចំេធ្វើេនៃថងទី២៣ ែខេម  ឆន ំ២០០៩ 
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គម នភពចបស់ ស់េនកនុងចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្ត ែចងអំពីវធីិ ឬ រេបៀបផ្តល់ 
អភ័យឯកសិទធិសភឲយវញិ ្របសិនជសមជិកសភរបូេនះ មិន្រតូវបនតុ ករកត់ 
េទស ក់ពនធនគរ ឬ ្រតូវបនេលើកែលងេចទ្របកន់េទ។  

 

៥៤. អនក យករណ៍ពិេសសយល់េឃើញថ ករបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករផ យព័ត៌មន 
មិនពិត គួរែត្រតូវបនដកេចញពីេទសបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ ទំង្រសងុពី្របព័នធចបប់េន 
កមពុជ។ គណបក ទំងេនះ មិន ចេធ្វើករេ យេសរបីនេនះេទ ្របសិនេបើពួកគត់ 
្របឈមនឹងករគំ មកំែហងេ យបណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ ករផ យព័ត៌មន 
មិនពិត ឬករញុះញង់ េនេពលែដលពួកគត់រះិគន់ ែដលមិន្រតឹមែតចំេពះកមមវធីិ និង 
េគលនេយបយេផ ងៗរបស់រ ្ឋ ភិបលបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទំងចំេពះករដឹកនំ 
របស់រដ្ឋម្រន្តីនន។ េ យ រែតវបបធម៌ៃនករភ័យខ្ល ចេនះេហើយ េទើបជ ធរណៈ 
ជនទូេទ ឬសូមបីែតម្រន្តី ជករសីុវលិទំង យ ទំនងជមនករ ែរកចិត្តកនុងករចូល 
រមួ្របជំុជ ធរណៈែដលគណបក ្របឆំងភគេ្រចើនបនេរៀបចំេឡើង។ េហតុដូេចនះ 
អនក យករណ៍ពិេសសមនកង្វល់អំពីកររមួតូចចេង្អ តៃនលំហរនេយបយេនកមពុជ 
ែដលបងកករងយ្រសលួដល់ករេលើកកំពស់ និងករព្រងឹងវបបធម៌្របជធិេបយយេន 
កមពុជ។ 

 V. ្រកុម្របឹក ធមមនញុញ  សិទ ធមិនសុ  នងិ សភ 

  

៥៥. ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ េដើមបីពិនិតយេលើចបប់ទំង យែដលសភបនអនុម័ត េដើមបីេធ្វើឲយ្របកដថ 
ចបប់ទំងេនះ ្រសប ម ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញ និងបញញត្តិែដលែចងអំពីេសរភីព និងសិទធិ 
ជមូល ្ឋ នែដលបនធនករពរេ យរដ្ឋធមមនុញញ និងសទធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិ 
ទំង យ ែដលកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នទទួលយក។ ្រកុម្របឹក េនះមនសមសភព 
ឥស រជនលបីៗមួយចំនួន ែដលបនេ្រជើសស្រមំងេចញពីមនុស ្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ។ 
េនះជសមសធតុថមីមួយៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ និងជករបំេពញបែនថមដ៏សំខន់មួយពី
េលើ ថ ប័នទំង យ ែដលបនបេងកើតេឡើង កនុងេគលេ ព្រងឹងលិទធិ្របជធិបេតយយ។ 

  

ថេ ក្រសីនឹង ក់ពកយបណ្តឹ ងមួយពីបទបរ ិ េករ ្តិ៍្របឆំងនឹងេ កនយករដ្ឋម្រន្តីចំេពះសនទរកថ្របមថ
េមើលងយេលើរបូេ ក្រសី។ បណ្តឹ ងរបស់េ ក្រសី្របឆំងនឹងេ កនយករដ្ឋម្រន្តី្រតូវបនេលើកែលងេចទ 
្របកន់ និងេសចក្តីសំេរចតំកល់បណ្តឹ ងឧទទរណ៍ អភ័យឯកសិទធិសភរបស់េ ក្រសី្រតូវបនេលើក 
េហើយេ ក្រសី្រតូវបនេគរកេឃើញថមនពិរទុធភពពីករបរ ិ រេករ ្តិ៍។ តុ ករបនសំេរចឲយេ ក្រសី 
បង់្របក់ពិន័យ ែដល្រតូវបនេគកត់េចញពី្របក់េបៀវត ររ៍បស់េ ក្រសីជ សមជិកសភមួយរបូ។  
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្រកុម ្របឹក ធមមនុញញ គឺជ ថ ប័នមួយែដលមនអំ ច ែដលយ៉ងេ ច ស់ 
ដូចែដល មនែចងកនុងអតថបទចបប់ែដរ។ ថ ប័នេនះ 
មនតួនទីពិនិតយចបប់េផ ងៗេ្រកយពីសភ បនអនុម័តរចួ 
ែដលេនកនុង្របេទសជេ្រចើន ថ ប័នេនះមិនមនេទ។ ថ ប័នេនះ មន 
មុខងរដូចតុ ករធមមនុញញ ឬតុ ករកំពូលៃន្របេទសមួយែដរ ែដលមនអំ ច 
្របកសធមមនុញភពៃនចបប់ មួយ ជ ថ ប័នមួយែដលរដ្ឋធមមនុញញបនផ្តល់ អំ ច 
េលើសលុប េនកនុង្របេទសជេ្រចើន។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនសមសភព្របធនមួយ 
របូ និងសមជិកចំនួន្របំបីរបូ។ ្រកុម្របឹក េនះ មិន ចពិនិតយធមមនុញញភពៃនចបប់ 

មួយ មគំនិតផ្តួចេផ្តើមរបស់ខ្លួនផទ ល់េឡើយ។ មនែត្រពះម ក ្រត ្របធន្រពឹទធ 
សភ ្របធនរដ្ឋសភ នយករដ្ឋម្រន្តី សមជិក្រពឹទធសភចំនួនមួយភគបួន និងតំ ង
្រស្តមួយភគដប់ ឬ្របធនតុ ករកំពូល ចបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េទឲយ្រកុម 

្របឹក ធមមនុញញពិនិតយធមមនុញញភពៃនចបប់ែដលសភបនអនុម័ត។  

 

៥៦. កនុងករេ្របើ្របស់អំ ចរបស់ខ្លួន ្រកុម្របឹក ធមមនុញញកមពុជបនេចញេសចក្តី 
សំេរចមួយចំនួនរបស់ខ្លួនែដលមនវ ិ លភពទូលំទូ យ ដូចជេសចក្តីសំេរចរបស់ 
្រកុម្របឹក ធមមនុញញអំពីចបប់ស្តីពី ថ នទមងន់េទសៃនបទឧ្រកិដ្ឋ កនុងែខកកក  ឆន ំ២០០៧5 
ែដលេយងេលើបទ ្ឋ នអន្តរជតិនន។ េទះជដូេចនះក្តី វ ិ លភពៃនករងររបស់ខ្លួន 
េនមនកំរតិ េ យេហតុថ ្របជពលរដ្ឋជឯកត្តបុគគលមិនមនឱកសត ៉េ យផទ ល់ 
អំពីធមមនុញញភពៃនចបប់ែដលសភបនអនុម័តេឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ្រតូវែតឆ្លង 
កត់តំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួន េដើមបីបញជូ នញញត្តិេនះេទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ េហើយតំ ង 
្រស្តទំនងជក្រមងនឹងអនុវត្តអំ ចរបស់ខ្លួន េដើមបី ក់សំេណើ េទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ 

េដើមបីពិនិតយចបប់ មួយ ែដលពួកគត់(តំ ង ្រស្ត) បនអនុម័តពីេដើមដំបូងេនះ 
ស់។  

  

  5 ចបប់េនះ ្រតូវបនសភអនុម័តកនុងឆន ំ២០០២ ែដលបនដកហូតទំងពីរ ទំងឆនទ នុសិទធិរបស់េច្រកម 
ែដលកលពីេពល កន្លងមក 
េច្រកម្រតូវពិចរ េលើ យុរបស់ជនេលមើសសំ ប់ជមូល ្ឋ នៃន ថ នសំ លេទស និងទំង 
កតព្វកិចចែដលេច្រកម្រតូវបញឈប់ករកត់េទសពនធនគរ មួយចំេពះបុគគលែដលមន យុេ្រកម១៨ ឆន ំ 
។ េនកនុងឆន ំ២០០៧ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ បនសំេរចថចបប់េនះ ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ បុ៉ែន្ត្រតួវែតែផ្អកេលើមូល 
ែដលថចបប់េនះគម នេគលេ េធ្វើនិ ករណ៍ដល់កិចចករពរចំេពះជនេលមើសជអនីតិជន ដូចមនែចងកនុង 
ចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល (ចបប់អុ៊ន ក់) េ យ របញញត្តិេនះបនរេំ ភទំងេលើរដ្ឋធមមនុញញ ទំងេលើ 
អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិកុមរ (CRC) ។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនបំភ្លឺែថមេទៀតេនកនុងេសចក្តីសំេរចរបស់ 
ខ្លួនថ សនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិទំង យ ែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺជភគី 
គឺជែផនកមួយៃនចបប់កមពុជ េហើយេច្រកម្រតូវអនុវត្តសនធិសញញ ទំងអស់េនះេ យផទ ល់េនកនុងតុ ករ។ 
សូមេមើល េសចក្តីសំេរចេលខ A/HRC/7/56.   
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៥៧. មនែតភគីក្តីជ្របជពលរដ្ឋឯកជនបុ៉េ ្ណ ះ ែដលេនចំេពះមុខតុ ករ ច
េលើកយកបញ្ហ អធមមនុញញភពៃនបទបបញញត្តិចបប់ ឬេសចក្តីសេ្រមចរបស់ ថ ប័នរដ្ឋនន 
រមួមន្រពះ ជ្រកិតយ អនុ្រកិតយ និងេសចក្តីសេ្រមចរដ្ឋបលេផ ងៗ បុ៉ែន្ត េ្រសច 
ែតេលើតុ ករកំពូលកនុងករបញជូ នបញ្ហ ែបបេនះ េទកន់្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ 
តុ ករកំពូលពំុទន់បនអនុវត្តសិទធិេនះេនេឡើយ េទះបីជតុ ករេនះ្រតូវបនេសនើ 
សំុឲយេធ្វើដូេចន ះ កនុងេរឿងក្តីមួយចំនួននេពលថមីៗេនះក៏េ យ។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញមន 
ករណីតិចតួចបំផុតេដើមបីេធ្វើករពិចរ ។ ករអនុម័តចបប់មួយចំនួន ្រពមទំង 
ទបបដិ ទ ជំុវញិទេង្វើមួយចំនួនរបស់សភ ឬបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខ្លួន គួរែត្រតូវបន 

ពិនិតយេឡើងវញិេ យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ េទះបីជម្រ ១៤០ ៃនរដ្ឋធមមនុញញផ្តល់ 
អំ ចយ៉ងជក់ជក់ដល់្រកុម្របឹក េនះកនុងករពិនិតយបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ និង
្រពឹទធសភ មុនេពល្របកសឲយេ្របើក៏េ យ ក៏្រកុម្របឹក េនះពំុបនបំេពញមុខងរេនះ 
េ យបនមឺុងម៉ត់ និងសកមម មករគួរេនះេទ។ ្រកុម្របឹក េនះ ក់ដូចជពំុបន
ពិនិតយធមមនុញញភពៃនបទបបញញត្តិ ទបបដិ ទនន េនកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ 
និង្រពឹទធសភ មុនេពលបទបញជ ទំងេនះ្រតូវបន្របកសឲយេ្របើេនះេទ។ ឧត្តមនុភព 
ៃនគណៈបក ្របជជនកមពុជ េនកនុងយន្តកររដ្ឋេនះ ក់ដូចជនំឲយ្រកុម្របឹក េនះេធ្វើ 
កររតឹតបិតេលើករបេញចញមតិរបស់ខ្លួនឯង។ 

 

៥៨. េទះបីជ្រកុម្របឹក ធមមនុញញពំុមនសថិតេនកនុង្របព័នធ និងរចនសមព័នធរបស់ 
តុ ករ និងសភក៏េ យ បុ៉ែន្ត ជ ថ ប័នខពស់បំផុតស្រមប់េធ្វើករពិនិតយធមមនុញញភព 
របស់ចបប់នន ែដល្រតូវបនអនុម័តេ យសភ។ មុខងររបស់្រកុម្របឹក េនះមន 
លកខណៈជតុ ករែតម្តង េហើយមនលកខណៈ្រប ក់្របែហលគន នឹងអំ ចនន 
ែដលអនុវត្តេ យយុ ថ ធិកររបស់តុ ករកំពូល ឬតុ ករធមមនុញញរបស់្របេទស 
េផ ងៗមួយចំនួន។ ដូេចន ះេហើយ សមជិកៃន្រកុម្របឹក េនះ គួរែតមនសមសភព 
មកពីអនកចបប់ឯក ជបំផុតរបស់្របេទស ែដល្រតូវបនេ្រជើសេចញមកពីេច្រកមចូល 
និវត្តន៍ននរបស់តុ ករកំពូល។ 

 VI. េសចក្តសីន និ ្ឋ ន 

 
៥៩. អនក យករណ៍ពិេសសមនករេពញចិត្តចំេពះកិចចសហ្របតិបត្តិករកំរតិល្អមួយ 
ជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល។ កិចចសនទនជមួយេ កនយករដ្ឋម្រន្តី និងេទសរដ្ឋម្រន្តីនន 
មនភពសនិទធ ន ល និងគម នករ ក់េលៀម េហើយភគីទំងសងខងបន្រពមេ្រព ងគន  
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បន្តកិចចសហ្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន។ ជំនួប្របជំុែដលអនក យករណ៍ពិេសសបនេធ្វើេឡើង 
ជមួយ្របធន និងសមជិករដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ តំ ងគណបក នេយបយ និង 
តំ ងសងគមសីុវលិននបនទទួលលទធផល្របកបេ យែផ្លផក ។ អន្តរកមមរបស់គត់ 
េ យផទ ល់ជមួយជនរងេ្រគះេ យអំេពើរេំ ភសិទធិមនុស ទំង យ បនេធ្វើឲយគត់
យល់ដឹងអំពីភពទន់ខ យមួយចំនួនែដលេនមនកនុងករអនុវត្តន៍ចបប់ជតិនិងបទ ្ឋ ន 
អន្តរជតិននេនកនុង្របេទស។  

  

៦០. អនក យករណ៍ពិេសសមនកង្វល់អំពីលំហរតូចចេង្អ តសំ ប់្របជពលរដ្ឋកនុងករ 
បេញចញទស នៈរបស់ខ្លួនេ យសន្តិវធីិ និងេ យគម នករភ័យខ្ល ច ប់ទំងសកមមជន 
ទំង យកនុងគណបក េផ ងៗ។ េ កមនកង្វល់ជពិេសសកនុងបញ្ហ េនះ អំពីករេ្របើ 
្របស់បណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ ពីបទញុះញង់្របឆំងនឹងអនកករពរសិទធិមនុស ។ មទស នៈ 
របស់គត់ តួអងគនេយបយ និង អងគករសងគមសីុវលិេផ ងៗ គួរែតេធ្វើករេឆព ះេទបេងកើត 
បរយិកសមួយងយ្រសលួដល់មនុស ្រគប់របូអនុវត្តសិទធិមនុស  និងករអភិវឌ ន៍ 
េសដ្ឋកិចចសំ ប់ជ្របេយជន៍ដល់មនុស ្រគប់របូ។  

  

៦១. កមពុជបនេធ្វើដំេណើ រេលើផ្លូវមួយដ៏ែវង ចប់ ំងពីមនករចុះកិចច្រពមេ្រព ង 
សន្តិភពទី្រកុងប៉រសីមក។ រដ្ឋធមមនុញញ្របជធិបេតយយមួយ្រតូវបនបេងកើតឲយមន េហើយ 

ថ ប័នរដ្ឋជេ្រចើន្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីករពរនិងេលើកសទូយសិទធិមនុស ។ េទះ 
ជដូេចនះក្តី ្រកសួងជេ្រចើនេនះ េនមិនទន់មន្របសិទធភពកនុងករករពរសិទធិ្របជជន 
រដ្ឋេឡើយ។ អងគតុ ករេនែតជ ថ នប័នមួយទន់េខ យេនេឡើយ។ េរឿងនេយបយ 
េនែត្រតូវបនេគបញជូ នេទេ ះ្រ យេនតុ ករេហើយសមជិកមួយចំនួនៃនគណ 
បក ្របឆំង្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទសពីបទឧ្រកិដ្ឋ ែដលេបើែផ្អក មបទ ្ឋ ន្របជ 
ធិបេតយយអន្តរជតិ ករណីេរឿងដូចេនះ មិន ចបេងកើតជបទឧ្រកិដ្ឋេនះេទ។  

  

៦២. ករងរែដលសភទូេទ ជពិេសសគណៈកមមករជំនញេផ ងៗមនសមតថភព េធ្វើ 
បនសំេរចេនកមពុជ គឺជេរឿងមួយគួរឲយេកតសរេសើរ។ ករងររបស់គណៈកមមករសិទធិ 
មនុស សភពទំងពីរបនេធ្វើឲយមនករអបអរ ទរនិងេលើកទឹកចិត្ត។ សរបុេសចក្តីេទ 
កមពុជបនេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរមួយយ៉ងធំសេមបើម ចប់ពីរដ្ឋមួយែដល្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញ 
ទំង្រសុង រហូតដល់ករេធ្វើចបប់ និងករបេងកើត ថ ប័នេផ ងៗ។ េទះជយ៉ង ក៏ 
េ យ កមពុជេនមិនទន់េជគជ័យចូលដល់ដំ ក់កលអនុវត្តចបប់ ែដលបនអនុម័ត 
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េដើមបីេលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស  និង េធ្វើឲយ ថ ប័នទំង យរបស់ខ្លួន ឯក ជយ 
មិនលំេអៀង និង រងឹមំ េនេឡើយេទ។ 

 

៦៣. បនទ ប់ពីេផ្ត តេលើសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ដូចជ សន្តិសុខេសប ង និង 
ករអភិវឌ ន៍ បចចុបបននេនះ សងគមកមពុជកំពុងខិតខំជំរញុេធ្វើឲយមនភពេជឿនេលឿនឆប់ 
រហ័សឈនេទអនុវត្តសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ និងវស័ិយសិទធិមួយចំនួន 
ដូចជេសរភីព និងយុត្តិធម៌ និងករព្រងឹងវបបធម៌សភនិយម។ េទះជដូេចនះក្តី រ ្ឋ ភិ 
បលេនមិនទន់បេងកើនេលប នេពញទំហឹងេនេឡើយេទ េដើមបីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរមួយ 
្រសេដៀងេនះ។ េគលេ របស់រ ្ឋ ភិបលទក់ទងនឹងបញ្ហ លិទធិ្របជធិបេតយយ និងសិទធិ 
មនុស ក់ដូចជមិនសូវសកមម។ ជលទធផល េទះជបនបេងកើតឲយមន ថ ប័នេ្រចើន 
េដើមបីេលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស ក្តី ក៏មន ថ ប័នជេ្រចើនមិនមន្របសិទធភពកនុង 
ករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួន្របកបេ យឯក ជយ មិនលំេអៀង និងបនរងឹមំេឡើយ។  
ករសនយភគេ្រចើនែដលរ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើគឺមនែតេនេលើ្រក សបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះអ្វី 
ែដលរ ្ឋ ភិបល្រតូវករេធ្វើគឺករផ្ល ស់ប្តូរផនត់គំនិតរបស់ខ្លួន និងឆនទះនេយបយ េដើមបី 
ពេង្ល នដំេណើ រករ្របជធិបេតយយូបនីយកមម និងករផ ភជ ប់លទធិ្របជធិបេតយយ និង 
សិទធិមនុស េទនឹងតំៃលសងគម ែដលេលើកសទួយ និងករពរេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់បុគគល 
្រគប់របូ និងករេគរពសិទធិរបស់ពួកគត់។  

 VII. អន ុ សនេ៍ផ ងៗ 

ក.  ទដិ្ឋភពទេូទ - សភ 
 

៦៤. កមពុជ ្រតូវករករពេ្រង នែថមេទៀត ដល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយូបនីយកមមកនុង 
្របេទស។ គួរែតមនឆនទះមួយពិត្របកដ និងករខិតខំពយយមេធ្វើករផ ះផ បញ្ហ វបិត្តិ 
នេយបយ េដើមបីឲយតួអងគគណបក ទំងអស់មនឱកសេសមើគន  កនុងករចូលរមួជវភិគ 
ទន ឬរមួចំែណកកនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងនេយបយរបស់្របេទសជតិ និង 
ដំេណើ រករសភនិយម។ សិទធិរបស់សមជិកសភទំងអស់ចប់ពីតំ ង ្រស្តមកពី 
គណបក ែដល សនៈភគេ្រចើន ដល់គណបក ែដលមនអសសនៈភគតិចកនុងសភ 

ចអនុវត្តតួនទីភរកិចចរបស់ខ្លួន គួរែត្រតូវបនេគរពអនុវត្ត ម។  
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៦៥. រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ កំណត់កតព្វកិចច្រតូវេរៀបចំេធ្វើសមជជតិម្តងកនុងមួយឆន ំ េ្រកម 
្រពះ ជបូជនីយកិចចរបស់្រពះម ក ្រត េដើមបី ចឲយ្របជពលរដ្ឋទំងអស់បនដឹង 
េ យផទ ល់អំពីបញ្ហ េផ ងៗជ្របេយជន៍ជតិ និងេដើមបីេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ ជកង្វល់ 
្របប់ឲយ ជញ ធរៃន ថ ប័នសំខន់ៗទំងបីរបស់រដ្ឋ។ េនះជករណីែតមួយគត់ និងជ 
បញញតិថមីមួយៃនរបប្របជធិបេតយយែបបផទ ល់ ែដល ចបេងកើតជេវទិកមួយសម្រសប 
េដើមបីសំេរចករផ ះផ នេយបយជតិ ករេសើេរ ើពិនិតយអំពីកររកីចំេរ ើនែដលសំេរចបន 
កនុងេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស  និងព្រងឹងអធិបេតយយភពៃន្របេទសជតិ។ 
េ យ រ្រពះម ក ្រតមន្រពះ ជកិចចជអនកធនករពររដ្ឋធមមនុញញ ្រពះម ក ្រត 
គួរែតមនសមតថភពទទួល្របជ ្រស្តែដលចូលគល់ និងទទួលព័ត៌មនពី្របជ ្រស្ត 
្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ រហូតមកទល់េពលេនះ មិនមនសមជ 

មួយ្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើេនះេទ។ សមជគួរែតេរៀបចំេឡើងេរៀង ល់ឆន ំ ដូចបន 
កំណត់កនុងរដ្ឋធមមនុញ។ កនុងចំណុចេនះ ចបប់អងគករមួយស្តីពីសមជជតិ គួរែត្រតូវបន 
បេងកើតេឡើង។  

 ខ.  ករព្រងឹងសមតថភព នងិ ករងររបសស់ភ 

 

៦៦. គណៈកមមករសិទធិមនុស កនុងសភ គួរែតេធ្វើករបេ្រញជ បសិទធិមនុស  ជបញ្ហ ពហុ 
វស័ិយមួយនិងេធ្វើករេឆព ះេទធនករអនុវត្តន៍ចបប់ជតិឲយ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។   
 

៦៧. គណបក ្របឆំងទំង យ គួរែតចូលរមួយ៉ងេពញទំហឹងេនកនុងសកមមភព
ករងររបស់សភ េហើយសហករគន  ជពិេសស កនុងករងររបស់គណៈកមមករនន
របស់រដ្ឋសភ។  
 

៦៨. នីតិវធីិៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស នីតិវធីិៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ គួរ្រតូវបន 
ពិនិតយេឡើងវញិ េដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយមនករែបងែចកអំ ច និងករទទួលខុស្រតូវ 
្របកបេ យភពេសមើគន  ឬមនសមម្រតេនកនុងសកមមភពករងររបស់សភ និង 
ជពិេសសកនុងតួនទីភពជអនកដឹកនំេនកនុងគណៈកមមករសភេផ ងៗ។  
 

៦៩. នីតិវធីិសំ ប់ករដកហូតអភ័យឯកសិទធិសភ និង ករ ក់ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយ 
្របឆំងនឹងសមជិកកនុងសម័យ្របជំុ គួរែតអនុវត្ត្រសប មេគលករណ៍យុត្តិធម៌ធមមជតិ 
បទ ្ឋ នរដ្ឋធមមនុញញ និង េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។  
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៧០. រ ្ឋ ភិបលគួរបេងកើនធនធនែថមេទៀត ៃលបំរងុសំ ប់សកមមភពករងរសភ 
េដើមបីព្រងឹងសមតថភពទូេទ របស់សភែដលជ ថ ប័នមួយឯក ជយ និងមន្របសិទធ 
ភព និងសមតថភពរបស់សមជិកសភជបុគគលេរៀងៗខ្លួន េដើមបីពិនិតយពិច័យេសចក្តី 
្រពងចបប់ ែដលរ ្ឋ ភិបលបន ក់បញជូ នមក។ 

  

៧១. សភជទូេទ ជពិេសស រដ្ឋសភ គួរែតបេងកើន្របសិទធភពរបស់ខ្លួន កនុងករពិនិតយ 
េលើករងររបស់ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ និងចប់ឲយ ថ ប័នេនះទទួលខុស្រតូវ (គណេនយយ 
ភព) ចំេពះសកមមភពរបស់ខ្លួន។ គួរែតបងកបរយិកសងយ្រសលួដល់សមជិកសភ 
្រគប់របូ េលើកជសំណួរេ យចំហរអំពីេគលនេយបយ និង ករសំេរចេផ ងៗរបស់ 
គណបក របស់ខ្លួនផទ ល់។ កនុងករណីេនះ េគគួរែតយល់ឲយបនចបស់ថ កនុងនមជ 
តំ ង ្រស្ត ខ្លួនមនករទទួលខុស្រតូវជក់ ក់មួយចំនួន េលើសពីករទទួលខុស្រតូវ 
ែដលខ្លួនមនេនកនុងជួរនេយបយេទេទៀត។  
 

៧២. អគគេលខធិករៃនសភទំងពីរ គួរែតជបុគគលឯក ជយ និងមិនែមនជសកមមជន 
មួយរបូ ៃនគណបក នេយបយ មួយេឡើយ។  
 

៧៣. ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីសភជទូេទ ជពិេសស ម្រន្តីរដ្ឋសភ គួរែតបនេធ្វើេឡើងឈរ 
េលើមូល ្ឋ នគុណសមបត្តិ និង មរយៈដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសមួយមនករ្របកួត្របែជង 
និងមនតម្ល ភព។  
 

៧៤. េសចក្តី្រពងចបប់គួរែតបនេបះពុមភផ យ សំ ប់ឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ជ 
ធរណៈ ជពិេសស ជេសៀវេភេផ ងៗមនដូចជ ជកិចចជេដើម។ ជកិចចទំងេនះ 

គួរែតរក ឲយមនសំ ប់ ធរណជន ចទក់ទងរកបន ។  
 

៧៥. ចបប់មិនគួរ្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្តេឡើយ រហូតទល់ែតចបប់ទំងេនះ្រតូវបនចុះ 
ផ យកនុង ជកិចច ។  
 

៧៦. គណៈកមមករសភេផ ងៗ គួរែតពិនិតយេឡើងវញិនូវ ល់បទបញជ អនុវត្តន៍ចបប់ ឬ 
េសចក្តីែណនំេផ ងៗែដលអនុម័តេ យរ ្ឋ ភិបល េដើមបីេធ្វើឲយ្របកដថ បទបញជ  ឬ 
េសចក្តីែណទំងេនះ មិនែចងហួសវ ិ លភពៃនបញញត្តិចបប់េដើមរបស់ េឡើយ។  
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 ៧៧. េសចក្តីត្រមូវជសមជិកៃន្រកុមមួយ ែដលមនសមជិកសភចំនួនដប់របូ ចូលរមួ 
ជែជកែវកែញកកនុងសភ គួរែតរក ឲយមនតេទេទៀត េដើមបីឲយសមជិកសភ្រគប់របូ 
មនឱកសេសមើគន  កនុងករចូលរមួជែជកែវកែញកេលើបញ្ហ េផ ងៗ។ 
 

៧៨. គណបក ្របឆំងសំខន់មួយ គួរែតមនតួនទីមួយ្រតូវបំេពញ្របកបេ យន័យ 
ថ បន កនុងករែតង ំងសមជិក ថ ប័នទំង យែដលបេងកើតេឡើងេ យរដ្ឋធមមនុញ 

ដូចជគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបីេធ្វើឲយ្របកដថ គណៈកមមករទំងេនះ
ច្របតិបត្តិករ្របកបេ យភពឯក ជយ និង មិនលំេអៀង។ 

 

៧៩. កនុងសភជេ្រចើនេទៀតេនជំុវញិពិភពេ ក គណបក ្រគប់្រគងអំ ច គួរែត 
អេញជ ើញគណបក ្របឆំងេផ ងៗេធ្វើជ្របធនគណៈកមមករមួយចំនួន េនកនុងសភជ 
ទូេទ ជពិេសស េនកនុងរដ្ឋសភ។ ករេធ្វើែបបេនះ ចជួយព្រងឹងវបបធម៌សភនិយម 
ក៏ដូចជ វបបធម៌មតិ្របឆំង។ ករណីេនះ ធ្ល ប់្រតូវបនេគអនុវត្តេនកមពុជកលពីមុន 
បុ៉ែន្តេនេពលបុ៉នម នឆន ំកន្លងេទថមីៗេនះ ដំេណើ ករេនះបនេដើរថយេ្រកយេទវញិ។  
 

៨0. គួរផ្តល់ភពងយ្រសលួឲយមច ស់េឆន តេន មមណ្ឌ លនន ចចូលជួបតំ ង 
្រស្តរបស់ខ្លួន េដើមបីឲយតំ ង ្រស្តទំងេនះ ចករពរពួកគត់បនកន់ែត្របេសើរ 

េឡើងែថមេទៀត េនកនុងសភ។  

 

គ.  ករបេងក ើន្របសិទ ធភពរបស្់រកុម្របឹក ធមមនញុញ  
 

៨១. ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ គួរែតពិនិតយមិន្រតឹមែតចបប់ទំង យែដលសភបនអនុម័ត 
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត្រកុម្របឹក ក៏គួរែតពិនិតយផងែដរនូវបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ 
ជពិេសស បទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ េដើមបីេធ្វើ្របកដថ បញញត្តិទំងអស់ពិតជ្រសប 

ម ម រតីៃនរដ្ឋមមនុញញ បទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ និងេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ ប់ទំង 
េគលករណ៍យុត្តិធម៌ធមមជតិផងែដរ។  
 

៨២. ចបប់ ក៏េ យ ែដលសភបនអនុម័ត េហើយែដលចបប់េនះមនជប់ជំពក់ 
េ យផទ ល់ដល់សិទធិមនុស  គួរែត្រតូវបនបញជូ នេ យស្វ័យ្របវត្តិេទ្រកុម្របឹក  
ធមមនុញញ េដើមបីពិនិតយសិន មុននឹង ក់េសនើេទ្រពះម ក ្រតេដើមបី យ្រពះហសថេលខ 
្របកសឲយេ្របើ។  
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៨៣. ករចូលជសមជិក្រកុម្របឹក ធមមនុញញ គួរែតបនេបើកទូ យ តួអងគមួយចំនួនេគ 
ទទួល គ ល់មិនែមនជម្រន្តី ជករ មនជ ទិ៍ សមគមវជិជ ជីវៈេមធវ ី និង ្រ ្ត  
ចរយចបប់ ្រពមទំង ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួន កនុងលកខខណ្ឌ ចេង្អ ត និងកនុងករណីពិេសស 
គួរែតមនសិទធិចូលជសមជិក្រកុម្របឹក េនះ។  
 

៨៤. ្រកុម្របឹក គួរែតមនសមសភពអនកបញញ វន្តចបប់េឆនើមបំផុត និងែដលឯក ជយ 
របស់ជតិ ែដលេ្រជើសស្រមំងេចញពីកនុងចំេ មេច្រកមតុ ករកំពូលមួយចំនួន 
ែដល ចូលវវិត្តន៍ ្រ ្ត ចរយចបប់ែដលលបីេឈម ះ និងេមធវជីន់ខពស់ េនកនុង
្របេទស។  
 

៨៥. ទម្ល ប់ែតង ំងចូលកន់មុខតំែណងជសមជិក្រកុម្របឹក  េ យគម ន្របវត្តិសវ  
ចបប់ និងមិនធ្ល ប់បនបំេរ ើករងររដ្ឋរយៈេពលមួយែវងកនុងវស័ិយចបប់ និង េ យឈរ 
េលើមូល ្ឋ ននិនន ករគណបក នេយបយរបស់ខ្លួន គួរែតឈប់ឲយមនតេទៀត។ 

 

ឃ.  សភ នងិ េសរភីពខងករបេញចញមត ិ
 

៨៦. សភគួរែតពិនិតយេឡើងវញិនូវបញញត្តិ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី កនុងេគលេ េធ្វើ្របកដថ 
្រកមេនះ ្រសប មកំហិតែដលបនអនុញញ តឲយ ក់ចំេពះេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ 
េ្រកមចបប់សិទធិមនុស អន្តរជតិ។ 
 

៨៧. សភគួរែតធនករពរសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិរបស់សមជិករបស់ខ្លួន 
ផទ ល់ និង ករពរអភ័យឯកសិទធិសភរបស់ពួកគត់។  

 
ង.  េសរភីពខងករបេញចញមត ិ

 

៨៨. អងគតុ ករ គួរេធ្វើករបក្រ យបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ្រសប មបទ ្ឋ នសិទធិ 
មនុស អន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ ្រកសួងយុត្តិធម៌ គួរែតពឹងពក់េលើ 
សហគមន៍អន្តរជតិ ប់ទំងករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួល 
បនទុកសិទធិមនុស ្របចំកមពុជ េដើមបីផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗដល់េច្រកម ្រពះ ជ 

ជញ  និងេមធវ ីកនុងបញ្ហ េនះ។  
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ច.  សិទ ធដិីធ្ល ី
 

៨៩. រ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនជំរញុេលើកទឹកចិត្តឲយពិនិតយេមើលនិនន ករបចចុបបននៃនទំនស់ដី 
ធ្លីមួយចំនួន ែដលមិនទន់េ ះ្រ យកនុង្របេទស និងេ ះ្រ យលំនំធងន់ធងរៃនអំេពើ 
ហឹង  មរយៈករជួយស្រមួលឲយមនកិចចសនទនគន  រ ងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ 
ពល់ ជញ ធរជតិ ជញ ធរេខត្ត ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសហ្រគស់ឯកជននន។ 

 

៩០. រ ្ឋ ភិបល គួរែតចូលរមួពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថន័យជមួយ្របជពលរដ្ឋ 
ែដលរងផលប៉ះពល់េ យជំេ ះដីធ្លី អំពីសំណងសមរមយ ឬជំេរ ើសេផ ងៗមនដូចជ 
ករផ្តល់លំេន ្ឋ នសមរមយ ្របសិនជ ចេធ្វើបន។ ជញ ធរនន គួរែតេគរព និង 
ករពរសិទធិ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ ប់ទំង មរយៈករធនថ ពួកេគមិនសថិតកនុងកមមវតថុ 
ៃនករេ្របើ្របស់កំ ំងហួសេហតុ ករយយី និងករបំភិបំភ័យ ែដលពួកេគ ចេ្របើ 
្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនស្តីពីបតុកមមេ យសន្តិវធីិ េហើយថករេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រ 
េករ ្តិ៍ ករផ យព័ត៌មនពិត និងករញុះញង់ មិន្រតូវបនេធ្វើ មទំេនើងចិត្តេឡើយ។ 
 

៩១. រ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនផ្តល់្របឹក េយបល់ឲយបេងកើតតម្ល ភពេ្រចើនែថមេទៀត កនុង 
ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងករចុះកិចច្រពមេ្រព ងដីធ្លីជមួយម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ឬ 
សហ្រគសឯកជននន និងសូមជំរញុេលើកទឹកចិត្តឲយព្រងឹងសមតថភពនិងឯក ជយភព 
ៃន្របព័នធតុ ករ គណៈកមមករសុរេិយដី និង ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី 
(NALDR)េដើមបីឲយ ថ ប័នទំងេនះអនុវត្តគណៈេនយយភព ភពមិនលំេអៀង និង ្របសិទធ 
ភព ែថមេទៀត កនុងករេ ះ្រ យទំនស់េផ ងៗ។  
  

៩២. រ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនេសនើយ៉ងទទូចឲយព្រងឹងករអនុវត្តន៍បញញត្តិែដលមន្រ ប់ៃន 
ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ ែដល ម្របមករេ្រជ តែ្រជករខំនេលើដីជនជតិេដើមភគ 
តិច និងពេ្រង្ល នសនទុះៃនករចុះបញជ ីដី េដើមបីឲយជនជតិេដើមភគតិចទទួលបនប័ណ្ណ 
កមមសិទធិសមូហភព។ រ ្ឋ ភិបលគួរែតអនុវត្តវធិនករករពរជបេ ្ត ះ សននេលើដី 
ទំងអស់ ែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចទំង យកំពុងរស់េន រហូតដល់ 
ដំេណើ រករចុះបញជ ីដីចប់សព្វ្រគប់ េហើយពួកគត់ទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិរចួសិន។ 

 

៩៣. េនេពលចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី ទំងជមួយរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ទំងជមួយ 
មច ស់ដីេផ ងៗ រ ្ឋ ភិបលបរេទស និងអងគករពណិជជកមមអន្តរជតិនន គួរែតចងចំកនុង 
ចិត្តថខ្លួនមនករទទួលខុស្រតូវមួយ មចបប់អន្តរជតិ កនុងករេគរពសិទធិរបស់្របជ 
ជនកមពុជ។ ករគំ្រទករេ្របើ្របស់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់្រប ប់ វធុឲយេធ្វើករបេណ្ត ញ 
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េ យខុសចបប់ គឺជករអនុវត្តន៍ផទុយេទនឹងចបប់អន្តរជតិ េហើយគួរែតចត់ទុកថជ 
ទេង្វើមួយខុសចបប់ផងែដរេនកមពុជ៕ 

 

------------ END ---------- 

ករបកែ្របេ្រកផ្លូវករ 


