
េសចក្តីវិភគែផនកសទិធិមនុស  

ៃនវិេ ធនកមមចបប់ស្តពីីគណបក នេយបយ (២០១៧) 

េរៀបចំេឡើងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (OHCHR) ្របចកំមពុជ 

ៃថងទី២៨ ែខមនី ឆន ២ំ០១៧ 

មតិក 
I. េសចកី្តេផ្តីម ............................................................................................................................................ 2 

II. កររឹតតបិតែដលអនញុញ តេលីសិទធិមនសុ  ................................................................................... 12 

III. េសចកី្ត ភគេលីចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ ................................................................... 16 

ម្រ ៥.- ................................................................................................................................................. 16 

ម្រ ៦.- ថមី .............................................................................................................................................. 16 

ម្រ ៧.- ................................................................................................................................................. 18 

ម្រ ៩.- ................................................................................................................................................. 18 

ម្រ ១០.- .............................................................................................................................................. 19 

ម្រ ១២.- ថមី .......................................................................................................................................... 20 

ម្រ ១៥.- .............................................................................................................................................. 21 

ម្រ ១៧.- ថមី .......................................................................................................................................... 22 

ម្រ ១៨.- ថមី ........................................................................................................................................... 23 

ម្រ ១៩ ថម ី............................................................................................................................................. 30 

ម្រ ២៥.- ថមី .......................................................................................................................................... 34 

ម្រ ២៩.-ថមី ........................................................................................................................................... 36 

ម្រ ៣៤.-ថមី ........................................................................................................................................... 38 



2 
 

ម្រ ៣៨.- ថមី .......................................................................................................................................... 39 

ម្រ ៤០.- ថមី ........................................................................................................................................... 41 

ម្រ ៤១.- ថមី ........................................................................................................................................... 42 

ម្រ ៤២.- ថមី .......................................................................................................................................... 43 

ម្រ ៤៣.- ថមី .......................................................................................................................................... 44 

ម្រ ៤៤.- ថមី ........................................................................................................................................... 44 

ម្រ ៤៥.- ថមី ........................................................................................................................................... 45 

ម្រ ៤៨.- ថមី ........................................................................................................................................... 46 

ម្រ ៤៩.- ថមី ........................................................................................................................................... 47 

ម្រ ៥០.- ថមី ........................................................................................................................................... 48 

 

I. េសចក្តីេផ្តើម 

េសចក្តីវភិគេនះ ្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេធ្វើេឡើងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជ
ជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (OHCHR) ្របចកំមពុជ ែដលជកររមួចំែណកមយួដល់ករពិនិតយ
ពិចរ េលើករេធ្វើវេិ ធនកមមមយួចំនួន ែដលបនេសនើេឡើងចំេពះចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ។ 
េ យ រែតករអនុមត័ និងករ្របកសឲយេ្របើមនលកខណៈឆបរ់ហ័សេពកនូវេសចក្តីេសនើវេិ ធនកមម
ចបបេ់នះេ យករ្របកស   “ជករ្របញប”់ បនេធ្វើឲយេសចក្តីវភិគេនះ មនិ ច្រតូវបនសរេសរ
បញចបទ់នេ់ពលេវ  ស្រមប់ កជូ់នពិនិតយពចិរ េ យ ថ បន័ែដលទទួលខុស្រតូវ េដើមបពីិនិតយ
និងអនុមត័េសចក្តីវភិគេនះ កនុងេនះរមួមន រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ ប៉ុែន្តេទះជ
ដូេចនះក្តី ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់នូវេសចក្តីវភិគរបស់ខ្លួនេ យក្តីសងឃមឹថេនឱកសេ្រកយៗ
េទៀត ចនឹងេធ្វើឲយចបបេ់នះកនែ់តខិតជិតេទរកអនុេ មភពជមយួបទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតិ
ែដលពកព់ន័ធ។ រៈសំខនៃ់នករេធ្វើដូេចនះ េកើតេចញពីភពជបជ់ំពកេ់ យផទ ល់របស់ចបបេ់នះេទ
នឹងលទធភពរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ កនុងករអនុវត្តេពញេលញនូវសិទធិមនុស របស់ខ្លួន ជពិេសសសិទធិ
ចូលរមួកនុងកចិចករ ធរណៈ ែដល្រតូវបនធនករពរេ យេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិ
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មនុស  និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ (ICCPR) េហើយែដលសនធិ
សញញ ទងំពីរេនះ ្រតូវបនែចងទទួល គ ល់កនុងម្រ ៣១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ស្រមបអ់នុវត្តេន
្របេទសកមពុជ។ 

ករេ្របើ្របស់្របកបេ យអតថនយ័នូវសិទធិចូលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈ ត្រមូវឲយមនករេ្របើ
្របស់ផងែដរនូវសិទធិដៃទេផ ងេទៀតែដលបនកំណត ់ រមួទងំសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ 
េយបល់ ករជួប្របជំុ ករចូលរមួ/បេងកើតសមគម ករករពរមនិឲយមនករេរ ើសេអើង សិទធិអបរ់ ំ និង
សិទធិទទួលបនពត័ម៌ន។ សិទធិទងំេនះ មន រៈសំខន់ ស់ ជពេិសសស្រមបដ់ំេណើ រករ្របជ 
ធិបេតយយ ទងំេនកនុងអំឡុងេពលៃនករេបះេឆន ត ទងំេនចេន្ល ះេពលៃនករេបះេឆន ត ដូចែដលបន
គូសបញជ កេ់ យអនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជំុ
េ យសន្តិវធិី និងខងសមគម (អនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA)។ េ កបនបញជ កថ់ “សិទធិទងំ
េនះ គឺជសមសភគដសំ៏ខនជ់ រវន័្តៃនលទធិ្របជធិបេតយយ េ យ រថ សិទធិទងំេនះ ផ្តល់សិទធិ
អំ ចដល់្រស្តី បុរស និងយុវជនកនុងករ“បេញចញមតិនេយបយរបស់ខ្លួន ចូលរមួកនុងករខិតខំ្របឹង
ែ្របងខងអក រ ្រស្ត និងសិលបៈ និងកនុងសកមមភពេផ ងេទៀតខងវបបធម ៌សងគម និងេសដ្ឋកិចច ចូល
រមួកនុងករេគរព្របតិបត្តិ សន ឬជំេនឿេផ ងៗ បេងកើត នងិចូលរមួកនុងករងរសហជីព និង ជីវកមម 
និងេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេមដឹកនេំដើមបតីំ ងឲយផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន និង កឲ់យពួកេគទទួល
ខុស្រតូវ។1 េបើ ម្រប សនរ៍បស់អនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA “សមគម” បទ់ងំគណបក
នេយបយផងែដរ ្រតវូបនេគ គ ល់ជទូេទថជកបលម៉សីុនដសំ៏ខន ់ េហើយែដល មរយៈេនះ 
បុគគលទងំ យ ចចូលរមួដឹកនកំិចចករេផ ងៗ្របកបេ យសន្តិវធិី មរយៈតំ ងែដលខ្លួនបន
េ្រជើសេរ ើស។ 2  ទស នៈរបស់អនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA ព្រងឹងបែនថមេលើទស នៈរបស់គណៈ  
កមម ធិករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ (គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ) ជ ថ បន័ជំនញែដល ម
ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ នងិសិទធិនេយបយ ែដល មទស នៈទងំ
េនះ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធិ “ចូលរមួដឹកនកំិចចករ ធរណៈ េ យេ្របើ្របស់ឥទធិពល មរយៈកិចច
សនទន និងជែជកេដញេ លជ ធរណៈជមយួតំ ងរបស់ខ្លួន ឬ មរយៈសមតថភពរបស់ខ្លួន
កនុងករេរៀបចំខ្លួនឯងផទ ល់។ ករចូលរមួេនះ្រតូវបនគ្ំរទ មរយៈករធនេសរភីពកនុងករបេញចញ

                                                            
1 េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អ.ស.ប េលខ 15/21, ដូចបនបញជ កប់ញជ កេ់ យអនក យករណ៍ពេិសស េនកនុងរបយ
ករណ៍េលខ A/68/299 (ឆន 2ំ013), កថខណ្ឌ  5។ 
2 របយករណ៍េលខ A/68/299, កថខណ្ឌ  ៩។ 
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មតិ ករជួប្របជំុ និងខងសមគម។”3 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បន្តពិចរ ថ “េសរភីពកនុងករ
បេញចញមតិ ករជួប្របជំុ និងខងសមគម គជឺលកខខណ្ឌ ដសំ៏ខនជ់ រវន័្តស្រមបក់រេ្របើ្របស់
្របកបេ យ្របសិទធភពនូវសិទធិេបះេឆន ត េហើយែដល្រតូវែតបនករពរយ៉ងេពញេលញ។”4 

សុចរតិភពៃនករេបះេឆន តេនកនុងលទធិ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  មនិ ចនឹង្រតូវបនធន
េឡើយ ្របសិនជគណបក នេយបយទងំ យមនិ ចេ្របើ្របស់េសរភីពបេញចញមតិេយបល់ ប់
ទងំសិទធិកនុងករែស្វងរក ករទទួលពត័ម៌ន នងិករែចករែំលកពត័ម៌ន។ គណបក នេយបយទងំ 

យ គួរេដើរតួនទីជក លីករស្រមបក់ិចចសនទន និងករជែជកេដញេ លកនុងសងគម្របជធិប    
េតយយ។5 េនះគួរែតអនុញញ តឲយមនុស ្រគបរូ់បបេងកើតទស នៈេ យឯក ជយ េ យគម នអំេពើហិង  ករ
បងខិតបងខ ំ ករបញចុ ះបញចូ ល ឬករេ្រជ តែ្រជក េទះជ មរូបភព កេ៏ យ។ 6  ដូេចនះ គឺជ
លកខខណ្ឌ ចបំចែ់ដលេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ្រតូវរមួបញចូ លនូវករករពរមនិឲយមនករេរ ើសេអើង
្របឆងំនឹងករបេងកើតគណបក ទងំ យ ែដលមនគំនតិ ឬទស នៈេផ ងគន ។ យុត្តិ ្រស្តរបស់
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ បនព្រងងឹកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋទងំ យេនកនុងបញ្ហ េនះ ចំេពះករករពរ 
“មនិ្រតឹមែតចំេពះ “ពត័ម៌ន” ឬ “គំនិត” ែដលទទួលបនគ្ំរទ ឬចតទុ់កថមនិជំទស់ ឬថជបញ្ហ
មនិសំខនប់៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំចេំពះពត័ម៌ន គំនតិ ឬទស នៈទងំ យែដលជំទស់ មនិគ្ំរទ 
ឬរខំនផងែដរ។7” 

ករទទួលខុស្រតូវ គឺជបនទុករបស់រដ្ឋ េនះេបើេយង មម្រ ៤.១ ៃនេសចក្តី្របកសស្តីព ី 
លកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបក់រេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធមរ៌បស់សហភពអន្តរសភ ែដលថ រដ្ឋ
្រតូវ“ផ្តល់ឲយមនករបេងកើត នងិករ្រប្រពឹត្តេទេ យេសរៃីនគណបក នេយបយ... និងបេងកើត 
លកខខណ្ឌ ស្រមបក់រ្របកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត េ យឈរេលើេគល 

                                                            
3  េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  អ.ស.ប េលើម្រ ២៥ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពសិិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយ (ICCPR), ឆន 1ំ996, កថខណ្ឌ  8។ 
4 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស េលខ ២៥, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, កថខណ្ឌ  12។ 
5 របយករណ៍េលខ A/38/299, para. 38។ 
6 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស េលខ 34, para. 19។ 
7 សំណំុេរឿងក្តី Refah Partisi (The Welfare Party) និង Others v. Turkey, តុ ករសិទធិមនុស សិទធិមនុស អរឺ ៉បុ សំណំុេរឿងេលខ 
41340/98, 41342/98  និង  41344/98,  13  កុមភៈ  2003។ 
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ករណ៍សមធម។៌”8  

េសចក្តីវភិគេនះ ទញយកចំណុចសំខន់ៗ ពីរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ9 និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពី
សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ(ICCPR) ែដលកំណតព់ីសិទធិចូលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈ សិទធិេសរ ី
ភពកនុងករបេញចញមតិ ករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី និងខងសមគម។ ស្រមងព់កព់ន័ធៃនលិខិតុបករណ៍ 
មនដូចខងេ្រកមទងំេនះ៖ 

 ម្រ  ១ កថខណ្ឌ  ១ ៃនរដ្ឋធមមនុញ៖ 

“្របេទសកមពុជ ជ្រពះ ជ ច្រក ែដល្រពះម ក ្រត្រទង្់របតិបត្ដិ មរដ្ឋធមមនុញញ  និង ម
លទិធ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក ។” 

 ម្រ  ៤១ កថខណ្ឌ  ១ ៃនរដ្ឋធមមនុញ៖ 

“ ្របជពលរដ្ឋែខមរ មនេសរភីពខងករបេញចញមតិរបស់ខ្លួន េសរភីពខង រពត័ម៌ន េសរ ី

ភពខងករេបះពុមពផ យ េសរភីពខងករ្របជុំ។ ជន កេ៏ យ មនិ ចេឆ្ល តេ្របើ្របស់
សិទធិេនះេ យរេំ ភ នឲំយបះ៉ពល់ដល់កិត្ដយិសអនកដៃទ ដល់ទំេនៀមទម្ល បល់្អរបស់សងគម 
ដល់ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ និងសន្ដិសុខជតបិនេឡើយ។” 

 ម្រ  ៤២ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ៖ 

្របជពលរដ្ឋែខមរ មនសិទធិបេងកើតសមគម និងគណបក នេយបយ។ សិទធិេនះ្រតូវកំណតក់នុង
ចបប។់ 

្របជពលរដ្ឋែខមរទងំ យ ចចូលរមួកនុងអងគករម ជន ជួយ គន េទវញិេទមកករពរ
សមទិធផលជតិ និងស ្ដ បធ់ន បស់ងគម។  

 

                                                            
8 េសចក្តី្របកសស្តីពលីកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបក់រេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិមរ៌បស់សហភពអន្តរសភ អនុមត័េនៃថងទ ី26 ែខមនិ 
ឆន 1ំ994, សូមេមើលេគហទំពរ័:  http://www.ipu.org/Cnl-e/154-free.htm 
9 ករែ្របមនិផ្លូវករ, សំេ ែដល្រគប្់រគងេ យ្រកមុ្របឹក ធមមនុញញ  ែខតុ  ឆន  ំ2015. សូមេមើលេគហទពំរ័:  
http://www.ccc.gov.kh/english/basic_text/Constitution%20of%20the%20Kingdom%20of%20Cambodia.pdf. 
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 ម្រ  ៥១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ៖ 

“ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុវត្ដរបបនេយបយ ្របជធិបេតយយ េសរពីហុបក ។ 

្របជពលរដ្ឋែខមរជមច ស់ សនៃន្របេទសជតិខ្លួន។ 

អំ ចទងំអស់ជរបស់្របជពលរដ្ឋ។ ្របជពលរដ្ឋេ្របើអំ ចរបស់ខ្លួន មរយៈរដ្ឋសភ 
្រពឹទធសភ ជរ ្ឋ ភបិល និង ជ្រមះក្ដី។ 

អំ ចែបងែចក ចព់គីន រ ងអំ ចនីតិបបញញត្ដិ អំ ចនីតិ្របតិបត្ត ិនិងអំ ចតុ ករ។” 

 ម្រ  ១៦០ ថមី  (ពីរ) ៃនរដ្ឋធមមនុញញ៖ 

“ចបប ់ និងលិខិតបទ ្ឋ នទងំអស់េនកមពុជ ែដលធនករពរបននូវ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ សិទធិ
េសរភីព និង្រទពយសមបត្តិ្រតឹម្រតូវ មផ្លូវចបបរ់បស់បុគគល និងែដលសម្រសបនឹងផល
្របេយជនជ៍តិ ្រតូវមន នុភពអនុវត្តបន្តេទមុខេទៀត រហូតដល់មនអតថបទថមីមកែកែ្រប ឬ
លុបេចល េលើកែលងែតបទបបញញត្តិ  ែដលផទុយនឹង ម រតី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ េនះ។”  

 ម្រ  ២៥ ៃន ICCPR៖ 

េ យគម នករែបងែចក ដូចែដលបនែចងកនុងម្រ ២ និងេ យគម នកររតិតបតិ ែដលមនិសម
េហតុផល ្របជពលរដ្ឋ្រគបរូ់បមនសិទិធ និងមនឱកស៖ 

(ក) រមួចំែណកកនុងដឹកនកំិចចករ ធរណៈេ យផទ ល់ ឬ មរយៈតំ ងែដលខ្លួនេ្រជើស
េរ ើសេ យេសរ។ី 

(ខ) េបះេឆន ត នងិឈរេឈម ះេបះេឆន ត េនកនុងករេបះេឆន តពិត្របកដ មកលកំណត ់
េទៀងទត ់ ជសកល េសមើភព និងេ យសមង ត ់ ែដលធនករបេញចញមតិេ យេសរពីីឆនទៈ
អនកេបះេឆន ត។ 

(គ) ចូលបេ្រមើមុខងរ ធរណៈកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន កនុងលកខខណ្ឌ ទូេទេ យសមភព។ 

 ម្រ  ១៩ ៃន ICCPR៖ 

“១. ជន្រគបរូ់បមន សិទិធ្របកនយ់កមតិេយបល់ េ យគម នករេ្រជ តែ្រជក។ 
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២. ជន្រគបរូ់ប មនសិទិធេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ សិទិធេនះ ្រតូវ បប់ញចូ លទងំេសរភីព 
្រ វ្រជវពត័ម័ន ទទលួ និងផ ព្វផ យពត័ម័ន និងគនំិតសព្វែបបយ៉ង េ យមនិគិតពី្រពំ
ែដន េ យផទ ល់មត ់សរេសរ ឬេបះពុមព មទ្រមងសិ់លបៈក្ដី ឬកេ៏ យមេធយបយផ ព្វផ យ
ដៃទេទៀតក្ដី មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន។ 

៣. ករេ្របើ្របស់សិទធិែដលែចងកនុងកថខណ្ឌ ២ ៃនម្រ េនះ ត្រមូវឲយមនករណីយកិចច និង
ករទទួលខុស្រតូវពិេសស។ ដូេចនះ ករេ្របើ្របស់សិទធិេនះ ចមនកររតិតបតិមយួចំនួន ែដល
្រតូវកំណត់ ចខ់តេ យចបប ់នងិែដលចបំចេ់ដើមប៖ី 

(ក) េគរពសិទិធ និងកិតិ្ដសពទរបស់អនកដៃទ។ 

(ខ) ករពរសន្ដិសុខជតិ ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ សុខភព ឬសីលធម៌ ធរណៈ។ 

 ម្រ ២២ ៃន ICCPR៖ 

១. ជន្រគបរូ់ប មនសិទិធចូលរមួជសមគមេ យេសរជីមយួអនកដៃទ បប់ញចូ លទងំសិទិធ
បេងកើតសហជីព នងិសិទធចូិលជសមជិកសហជីព េដើមបកីរពរផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន។ 

២. ករេ្របើ្របស់សិទិធេនះ ចមនកររតិតបតិែដលកំណតេ់ យចបបែ់តប៉ុេ ្ណ ះ និងែដល
ចបំចក់នុងសងគម្របជធិបេតយយ កនុងផល្របេយជនៃ៍នសនិ្ដសុខជតិ ឬសុវតថិភព ធរណៈ 
ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ករករពរសុខភព ធរណៈ ឬសីលធម ៌ ឬករករពរសិទិធ និង
េសរភីពរបស់អនកដៃទ។ ម្រ េនះ មនិ ងំដល់កររតិតបតិខងផ្លូវចបប ់ េលើសមជិកេយធ 
និងនគរបល កនុងករេ្របើ្របស់សិទធិេនះេទ។ 

សិទធិទងំេនះ ជរបស់មនុស ្រគបរូ់បេ យមនិគិតពី យុ សញជ តិ និនន ករនេយបយ ឬ ថ ន
ភពដៃទេទៀតេឡើយ េហើយសិទធិទងំេនះ ្រតូវបនអះ ងជថមីម្តងេហើយម្តងេទៀតេ យ ថ បន័អន្ដរ
ជតិននដល់ប ្ត ្របេទសទងំអស់ បទ់ងំ្របេទសកមពុជផងែដរ។ េនកនុងេសចក្ដីសេងកតចុង
េ្រកយបំផុតរបស់ខ្លួនស្តីពី្របេទសកមពុជ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនេចញអនុ សនជ៍េ្រចើន 
ជពិេសសអំពីសិទធិទងំេនះ បទ់ងំេដើមប ី“ធនថមនុស ្រគបរូ់ប ចេ្របើ្របស់េ យេសរនូីវសិទធិេសរ ី
ភពរបស់ខ្លួនកនុងករបេញចញមតិ នងិករបេងកើតសមគម... កនុងករេធ្វើដូេចនះ រដ្ឋភគគីរួែត៖ (ឃ) ពិនិតយ
េឡើងវញិនូវចបបប់ចចុបបនន និងចបបែ់ដលរងច់កំរអនុមត័របស់ខ្លួន... េដើមបេីជៀស ងករេ្របើ្របស់
ពកយេពចនម៍និចបស់ ស់ និងកររតឹតបតិទូលំទូ យេពក េដើមបធីនថកររតឹតបតិ មយួេលើករ 
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េ្របើ្របស់េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងខងសមគម ្រតូវេគរព មលកខខណ្ឌ ត្រមូវដត៏ឹងរងឹៃន
ម្រ ១៩(៣) នងិម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ េនះ។”10 

្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិបន “េ្រកើនរលឹំកដល់រដ្ឋទងំ យអំពីកតព្វកិចច
របស់ខ្លួន កនុងករេគរព និងករករពរយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់បុគគល្រគបរូ់បកនុងករ... ្រប្រស័យ
ទកទ់ងគន េ យេសរ ី ទងំ មអន ញ និងអហូ្វ ញ បទ់ងំកនុងបរបិទៃនករេបះេឆន ត នងិ ប់
ទងំអនកែដលគ្ំរទជនភគតិច ឬទស នៈ ឬជំេនឿផទុយ អនកករពរសិទធិមនុស  សកមមជនសហជពី និង
អនកដៃទេផ ងេទៀត បទ់ងំេទសន្តរ្របេវសន ៍ ែដលែស្វងរកករអនុវត្ត ឬករេលើកកមពស់សិទធិទងំេនះ 
និងេដើមបចីត់ ល់វធិនករណ៍ចបំច ់ េដើមបធីនថកររតឹតបតិ មយួេលើករេ្របើ្របស់សិទធិ... េសរ ី
ភពខងសមគម ្រតូវអនុេ ម មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស អន្ដរជតិ។”11 

បទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតិទទួល គ ល់ថ ករក្រមតិកំណតេ់លើសិទធិទងំេនះ ចជករ
ចបំចស់ថិតេ្រកមកលៈេទសៈជក់ កម់យួចំនួន ដូេចនះេហើយលកខខណ្ឌ ស្រមបក់រក្រមតិកំណត់
ែដលអនុញញ ត ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងស្ដង់ ររបស់ ផទ ល់ ដូចបនបង្ហ ញ្រ បេ់នកនុងកថខណ្ឌ ទី២ 
ៃនម្រ ១៩ និងម្រ ២២។ បញ្ហ េនះ ្រតូវបនពិនិតយេនកនុងែផនកខងេ្រកមែដលមនចណំងេជើង 
“កររតឹតបតិែដលអនុញញ តេលើសិទិធមនុស ។” 

គណៈកមមករអឺរ ៉ុបស្រមប្់របជធិបេតយយ មរយៈចបប ់ (“គណៈកមមករទី្រកុងវនឺីស”ៃន្រកុម
្របឹក អឺរ ៉ុប) េនកនុងេគលករណ៍ែណនរំបស់ខ្លួនស្តីពីបទបបញញត្តិគណបក នេយបយ បនពនយល់ដូច
ខងេ្រកមេនះ៖ ចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ មនិគួរេ្រជ តែ្រជកដល់េសរភីពខងសមគម េហើយ
សមម្រតភព គួរែត្រតូវបនថ្លឹងែថ្លងេ យ្របុង្របយត័ន នងិវធិន ម្របមទងំ យ គួរែតបនអនុ
វត្តេនកនុងនយ័ចេង្អ ត។ ករេប្តជញ ចិត្តៃនតួនទដី្៏រតឹម្រតូវរបស់រដ្ឋកនុងករបបញញត្តិគណបក នេយបយ 
ត្រមូវឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួបុគគល និង្រកមុទងំ យែដលរងផលបះ៉ពល់េ យករ
បបញញត្តិេនះ ែដលជែផនកមយួៃនដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប។់ ករក្រមតិកំណតេ់ទេលើសិទធិរបស់
បុគគលខងសមគម និងករបេញចញមតិេ យេសរ ី មនិគួរជផលែដលេកើតេចញពីសកមមភព
នេយបយ្របកនប់ក ពកួេឡើយ ផទុយេទវញិគឺ្រតូវឈរេលើេគលបំណងធមម នុរូបមយួ ែដលចបំច ់

                                                            
10 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  អ.ស.ប េលើរបយករណ៌ មកលកំណតេ់លើកទី២របស់កមពុជ, 
CCPR/C/KHM/CO/2, ៃថងទី ២៧ ែខេម  ឆន ២ំ០១៥។ 
11 េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  េលខ A/HRC/RES/24/5, para. 2. 
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កនុងសងគម្របជធិបេតយយ។12 

បទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតិ ត្រមូវឲយមនលកខណៈចបស់ ស់េនកនុងចបបេ់នះ។ កនុងនយ័
េនះ មនបទបបញញត្តិជេ្រចើនេនកនុងេសចក្តីេសនើចបបស់្តីពីវេិ ធនកមមមនលកខណៈ្រសពិច្រសពិល ឬ
មនិចបស់ ស់ែដល ចនឲំយមន ឧទហរណ៍ ករពយួរ ឬកររ ំ យគណបក នេយបយមយួ ឬករ
ក្រមតិកំណតេ់ យបពំនេលើសិទធិនេយបយ ឬសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងខងសមគម 
ដូចែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR)។ ្របជ
ពលរដ្ឋ មនិរពំឹងថនឹងេគរពអនុវត្តចបបម់យួែដលពួកេគមនិយល់េនះេឡើយ។ “... កររតឹតបតិ្រតូវែត
ចបស់ ស់ ងយ្រសួលយល់ េហើយ្រតូវអនុវត្តេ យេសមើភពគន  េដើមបធីនថបុគគល នងិបក ទងំ
អស់ ចយល់ពីផលវបិកេកើតេចញពីកររេំ ភបំពនេលើកររតឹតបតិទងំេនះ។ កររតឹតបតិ ្រតូវែត
ជករចបំចក់នុងសងគម្របជធិបេតយយ និងករករពរេពញេលញនូវសិទិធ ្រតូវបនសនមតក់នុង្រគបក់រណី
ទងំអស់ែដលខ្វះកររតឹតបតិជក់ ក។់ េដើមបធីនថ កររតឹតបតិ មនិ្រតូវបនអនុវត្តេ យបំពន
ចបប ់ បទបបញញត្តិ្រតូវែតបនេធ្វើេឡើងេ យ្របុង្របយត័ន ទងំមនិលម្អតិេពក និងទងំមនិ្រសិច្រសពិល 
េពក។”13 កនុងនយ័េនះ មនពកយេពចនជ៍េ្រចើនែដលមនិចបស់ ស់េនកនុងចបបេ់នះ ដូចជ “ឯកភព
ជតិ” “សន្តិសុខៃនរដ្ឋ” និង “កំហុសធងនធ់ងរ” ែដលត្រមូវឲយមនករពនយល់បំភ្លឲឺយ្រសប មចបបសិ់ទធិ
មនុស អន្តរជតិ។ 

កង្វល់េផ ងេទៀត គឺេកើតេចញពីកង្វះកចិចធនករពរខងនីតិវធិី្រតឹម្រតូវ។ ចបបស់្តីពីគណបក
នេយបយែដលបន្របគល់ភរកិចចេនះឲយេទ្រកសួងម ៃផទជអនក្រគប្់រគងេលើគណបក នេយបយ 
គឺផទុយេទនឹងបទ ្ឋ នអន្ដរជតិ ែដលត្រមូវឲយ ថ បន័មយួស្វយត័ឯក ជយពីអងគនីតិ្របតិបត្តិ េដើមបធីន
ករ្រប្រពឹត្តេទេ យេសមើភពនូវករ្របកួត្របែជងខងនេយបយ។ ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវបន្របគល់
អំ ចដធ៏ំេធង កនុងករចតវ់ធិនករណ៍ឈនេទរកកររ ំ យ ម្រពឹត្តនយ័ នូវគណបក នេយ   
បយ។ លទធភពប្តឹងត ៉  ្រតូវបនអនុញញ តស្រមបែ់តបណ្តឹ ងត ៉ េ យផទ ល់េទតុ ករកំពូល
ប៉ុេ ្ណ ះ ជនំួសឲយដំេណើ រករក្តី មធមម  ែដលមនបីដំ កក់ល មរយៈ ដំបូង 
ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូល ែដលជអនកសេ្រមចេសចក្តីចុងេ្រកយបិទផ្លូវត ៉ ។ កង្វល់ខ្ល ងំបែនថមេទៀត
េនះគឺថ កនុងករែចងបរយិយអំពីអនកែដលមនិ ចដឹកនគំណបក នេយបយ ចបបេ់នះ មនិបនរមួ
                                                            
12 េគលករណ៍ែណនសំ្តីពបីទបបញញត្តគិណបក នេយបយ េ យ OSCE/ODIHR និងគណៈកមមករទី្រកុងវនឺសី, អនុមត័េ យគណៈ
កមមករទី្រកុងវនឺសី េនកនុងកិចច្របជុំេពញអងគរបស់ខ្លួនេលើកទី ៨៤, (ទី្រកុងVenice, ៃថងទ1ី5-16 តុ  2010) , pp. 7, 9-10។ ចរក
បនេន http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)024-e. 
13 េគលករណ៍ែណនរំបស់OSCE កថខណ្ឌ  ៤៩។ 
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បញចូ លេទកនុងបញជ ីេនះនូវសមជិករ ្ឋ ភបិល ម្រន្តីេយធជនខ់ពស់ និងម្រន្តី ជករេផ ងេទៀត បទ់ងំ
សមជិកតុ ករផងេទ។ កនុងបញ្ហ នេយបយជតួយ៉ងេនះ ដូចជករចុះេឈម ះ និងកររ ំ យគណ
បក ្របឆងំជេដើម អងគេហតុែដលគណបក ទងំេនះ្រតូវបនអនុញញ ត្រសបចបបជ់សមជិកសកមម ឬ
េមដឹកនគំណបក មយួ ផ្តល់េហតុផលជេ្រចើននូវករមនទិលសង យ័ពីភពមនិលំេអៀង និងភព្រតឹម្រតូវ
ៃនករដឹកនរំបស់ពួកេគកនុងបញ្ហ េនះ ជពិេសស េនេពលមនិមនបបញញត្តិែដលែចងធនករពរកនុង
ករណីមនទំនស់ផល្របេយជន។៍ 

េនកនុងទិដ្ឋភពេផ ងេទៀត ចបបស់្តីពីវេិ ធនកមមេនះ ឆ្លុះបញច ំងពកីរអនុវត្តនទូ៍េទជអន្ដរ
ជតិ និងែដល ចទទួលយកបន ដូចជករ្របគល់ភរកិចចឲយែតតុ ករមនសមតថកិចចកនុងកររ ំ យ
គណបក នេយបយមយួជផ្លូវករ សថិតេ្រកមបញញត្តិរក ទុកខងេលើ។ ឧទហរណ៍មយួេទៀត គបឺទ
បបញញត្តិែដលនិយយពីករផ្តល់មូលនិធិពី្របភពបរេទស។ ទនទឹមនឹងេនះ ករបញជ កឲ់យកនែ់តចបស់ 

ស់ែថមេទៀតេនះ មរយៈនិយមនយ័ចបស់ ស់ជងេនះៃនពកយ “បរេទស” និង “ជនបរេទស” គឺ
ជករចបំច ់ េដើមបធីនថ្របភពផ្តល់មូលនិធ្ិរសបចបប ់នឹងមនិ្រតូវបន ម្របមេឡើយ ដូចជករ
រមួវភិគទនពីអណិកជនែខមរ ឬពលករេទសន្តរ្របេវសនេ៍នេ្រក្របេទស េហើយជមយួនឹងករពិនិតយ
េឡើងវញិេលើកររតិតបតិេលើមូលនិធិបរេទស នងឹ ចជួយ បងក រករដកហូតេវទិករគណបក មយួ 
និងករសេ្រមចចិត្តែដលេកើតេចញពីឆនទៈរបស់សមជិករបស់ខ្លួន។ 

សិទធិកនុងករចូលរមួត្រមូវថ េនមុនេពលេសចក្តី្រពងចបបម់យួ្រតូវបនអនុមត័ឲយេទជចបប ់
ឬេសចក្តីេសនើវេិ ធនកមម្រតូវបនអនុមត័ ខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងចបប ់ ឬេសចក្តីេសនើវេិ ធនកមម ្រតូវ
ែតបនេធ្វើេឡើងយ៉ង ឲយ ចែស្វងរកបន មនិចំេពះែតអនកែដលពកព់ន័ធេ យផទ ល់េនះេទ ប៉ុែន្ត
ចំេពះ ធរណជនទូេទផងែដរ។ កនុងនយ័េនះ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនផ្ដល់ជអនុ សន៍
ថ កមពុជ “គួរែតធនឲយមនតម្ល ភពកនុងដំេណើ រករេធ្វើចបប/់ កែ់តងចបប ់ និងពចិរ ក់ ល់
េសចក្តី្រពង/េសនើរចបបទ់ងំអស់ឲយ ធរណៈជន ចរកបន េដើមបជីួយ ស្រមួលដល់ករសនទន និង
ករជែជកពិភក ជ ធរណៈ េ យ្របជពលរដ្ឋជមយួនឹងតំ ងរបស់ពួកេគ ។”14 

ករយិល័យOHCHR មនករេ ក ្ត យថ មនិមនដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរ
ណៈេលើេសចក្តីេសនើវេិ ធនកមមែដលគួរែតបនអនុញញ តឲយមនករពិនិតយឲយសីុជេ្រមេឡើងវញិ។ ែដល
េនះ ចនងឹត្រមូវឲយមនករទុកេពលេវ ្រគប្់រគន ់ េដើមបី ចឲយ ធរណៈជនែដលមនចំ ប់
                                                            
14 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  អ.ស.ប េលើរបយករណ៌ មកលកំណតេ់លើកទី២របស់កមពុជ, 
CCPR/CO/KHM/2 (2015), para. 25. 
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រមមណ៍េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិយ៉ងហមតច់ត ់ នងិេដើមបជីែជកពិភក ។ ជករពិត ស់ ករ្របមូល
ល់មតិេយបល់ មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ពិត្របកដ ្របកបអតថនយ័ មនុេពលអនុមត័ គួរែតអនុវត្ត

ជ្របចចំំេពះ្រគបេ់សចក្តី្រពង/េសនើរចបបទ់ងំអស់។ 

ករយិល័យOHCHR សែម្តងនូវក្តីសងឃមឹថ ករពិេ្រគះេយបល់ែបបេនះ នឹង្រតូវបនេរៀបចំ
េធ្វើេឡើង សូមបែីតបនទ បព់ីករអនុមត័េលើវេិ ធនកមមរចួេហើយក្តី ែដល ចរមួចំែណកដល់ករពិនិតយ
េឡើងវញិេលើចបបប់ចចុបបនន ែដល ចទទួលយកបនេ យ្របជពលរដ្ឋកមពុជ េហើយ្រសប មចបប់
សិទធិមនុស ។ ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់នូវេសចក្តីសេងកត នងិអនុ សនរ៍បស់ខ្លួនស្រមបក់រ
ពិនិតយេឡើងវញិជយថេហតុ មយួ េ យសងឃមឹថនឹងរមួចំែណកដល់ករអនុមត័ចបបដ់រ៏ងឹមមំយួ
ស្តីពីគណបក នេយបយ ែដលេគរពេពញេលញចំេពះសិទធិមនុស ។ 
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II. កររតឹតបតិែដលអនុញញ តេលើសទិធិមនុស  

កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ(ICCPR) ្របេមើលេឃើញថ ករ
រតឹតបតិ ចនឹង្រតូវបនយកមក កជ់ំនួសេទេលើករេ្របើ្របស់សិទធិេសរភីពខងសមគមសថិតេ្រកម
កលៈេទសៈជក់ កម់យួចំនួន ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ១៩ និងម្រ ២២។ ម
រេបៀបេនះ ចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិ ្រតូវបនបរយិយេ យមនករយកចិត្តទុក ក្់រតឹម្រតូវចំេពះ
ករថ្លឹងែថ្លងដ្៏របុង្របយត័នែដលចបំចស់្រមបរ់ដ្ឋទងំ យ កនុងករករពរ ករេគរព នងិករបំេពញ
សិទធិមនុស  េ យមនិេធ្វើឲយអន្ត យដល់េគលបំណង្រសបចបបៃ់នកររក សន្តិភពកនុងលិទធិ្របជធិប
េតយយ។ 

កររតឹតបតិមយួចំនួន មធមម មនិ្រតូវបនបនអនុញញ តេឡើយ។ ចបបសិ់ទិធមនុស អន្តរជតិ
គូសបញជ កព់ីសិទធិមយួចនំួនែដលមនិ ចបដិបបញញត្តិបនេឡើយ េទះជសថិតេ្រកមកលៈេទសៈ ក៏
េ យ។ 15  ម្រ ១៥២ ថមី(ពីរ) ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែចងថ “ចបប ់ និងេសចក្តសីេ្រមចទងំ យៃន ថ បន័
ននរបស់រដ្ឋ ្រតូវ្រសបនឹងរដ្ឋធមមនុញញជ ចខ់ត” េ យ បទ់ងំសិទិធមនុស ែដលមនែចងកនុងជំពូកទី
៣ ៃនរដ្ឋធមមនុញញផងែដរ។ 

ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៩ និងម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយ (ICCPR) កររតឹតបតិ ចអនុញញ តែដលកំណតេ់ យចបបែ់តប៉ុេ ្ណ ះ និងែដលចបំច់
កនុងសងគម្របជធិបេតយយ កនុងផល្របេយជនៃ៍នសនិ្ដសុខជត ិ ឬសុវតថិភព ធរណៈ ស ្ដ បធ់ន ប់

ធរណៈ ករករពរសុខភព ធរណៈ ឬសីលធម ៌ឬករករពរសិទិធ នងិេសរភីពរបស់អនកដៃទ។ 
កររតឹតបតិ្រសេដៀងគន េនះ ្រតូវបនកំណតផ់ងែដរកនុងម្រ ៤១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។ កររតឹតបតិ មយួ
្រតូវបនែផ្អកេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ចំនួនបី េដើមបី ចចតទុ់កថអនុញញ តបន ដូចខងេ្រកម ៖ 

-  “ភពចបំច”់ ៃនកររតឹតបតិែដលបនេសនើេឡើងស្រមបក់រេធ្វើឲយសេ្រមចេគលេ ជក់ ក់
មយួ ្រតូវែតបនបង្ហ ញេ យមនិលំេអៀង។ 

                                                            
15 បទ់ងំសិទធិរស់ នមនជីវតិ, ករ មឃតក់រេធ្វើទរណុកមម, ករ្រប្រពតឹ្តេ យេឃរេឃ អមនុស ធម ៌និងបនទ បបេនថ ក, ករ ម
ឃតក់រពេិ ធនែ៍ផនកវទិយ ្រស្ត និងេវជជ ្រស្ត េ យមនិមនករយល់្រពម, ករ មឃតទ់សភព, ករជួញដូរទសភព និងេស
វកិភព, ករ មឃតក់រផ្តនទ េទស កព់នធនគរេ យមលូេហតុអលទធភពកនុងករបំេពញកតព្វកិចចៃនកចិចសនយ, េគលករណ៍នីតយ
នុកូលៃនចបប្់រពហមទណ្ឌ , ករទទួល គ ល់្រគបទ់កីែន្លងនូវភពជមនុស ចំេពះមុខចបប,់ េសរភីពខងគំនិត មនសិករ និង សន។ 
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- កររតឹតបតិែដលបនេសនើេឡើង ្រតវូែត កឲ់យមនករេធ្វើេតស្តយ៉ងតឹងរងឹអំពីសមម្រតភព 
េដើមបធីនថ សមម្រត្រតឹម្រតូវមនិលំេអៀងេទនឹងករគំ មកំែហងពិត្របកដ។ េនេពល
ែដលវធិនករណ៍ជជេ្រមើសេផ ងៗ ចមន េគគួរែតេ្រជើសេរ ើសយកកររតឹតបតិមយួែដលតិច
តួចបំផុតកនុងចំេ មកររតឹតបតិទងំេនះ េហើយអនុវត្តស្រមបែ់តមយួរយៈេពលែដលចបំច់
ប៉ុេ ្ណ ះ េដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ។ 

- កររតឹតបតិ មនិ ច្រតូវបនអនុវត្តេឡើយ េលើកែលងែត្រតូវបនកំណត ់េ យចបប។់ 

កររមួបញចូ លគន ៃនសមសធតុទងំបីេនះ គេឺពលខ្លះ្រតូវបនេយងេទេលើសរុបភពរបស់  
ជលកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមប ់ “ភពសមេហតុផល” ៃនកររតឹតបតិែដលបនេសនើេឡើង។ 16  ្របេទសទងំ
អស់មនកង្វល់អំពីស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ឬសន្តិសុខជតិ េហើយ ចមនយុត្តិកមមសមេហតុផល
ស្រមបក់ង្វល់ែបបេនះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ្របករេនះ មនិ្រគប្់រគនេ់ទ ស្រមបក់រ ក់
កំហិតេសរភីពខងសមគម ដូេចនះករ កក់ំហិតទងំេនះ មនិ ចេធ្វើេ យគម នកំណត្់រពំែដន
ចបស់ ស់បនេឡើយ។ មរយៈយុទធ ្រស្តរបស់ខ្លួន ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស បនពនយល់ថ រដ្ឋភគ ី
“្រតូវែតបង្ហ ញបែនថមេទៀតថ ករ ម្របមចំេពះសមគម និងករេចទ្របកនខ់ង្រពហមទណ្ឌ េទេលើ
បុគគល ចំេពះសមជិកភពកនុងអងគករែបបេនះ គឺ មពិតជករចបំចេ់ដើមបបីេញច សេ្រគះថន កព់ិត
្របកដ ដល់សន្តិសុខជតិ ឬស ្ត បធ់ន ប្់របជធិបេតយយ  មនិែមនជេ្រគះថន កស់មមតិកមមេឡើយ    
េហើយវធិនករទងំ យែដលមនលកខណៈរេំ ភបំពនេទះតិចតួចក្ដ ី នឹងក្ល យជវធិនករមនិ្រគប់
្រគន ់េដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ។”17 

ចំណុចេនះ ្រតូវបនបនទរេនកនុងម្រ ៣.៧  ៃនេសចក្តី្របកសស្តីពីលកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមប់
ករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិមរ៌បស់សហភពអន្តរសភែដលកំណតថ់ កររតឹតបតិគួរែតមន
ចរតិអញញ ្រតកមម ែដល្រសប មចបប ់និងលកខណៈចបំចស់មេហតុផលកនុងសងគម្របជធិបេតយយ និង
្រសបេទនឹងកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋេ្រកមចបបអ់ន្តរជតិ។ ម្រ េនះ មឃតក់រអនុវត្តេ យមនករ
េរ ើសេអើងៃនកររតឹតបតិែដលចបបអ់នុញញ តេលើេបកខភព ករបេងកើត និងករេធ្វើសកមមភពរបស់គណបក
នេយបយ និងសិទធិេធ្វើយុទធនករ េ យឈរេលើបញ្ហ ពូជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន 
                                                            
16 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស េលខ 25, para. 4: “លកខខណ្ឌ ទងំ យែដលអនុវត្តចំេពះករេ្របើ្របស់សិទធិ
ទងំ យែដលករពរេ យម្រ  ២៥ គួរែត្រតូវែផ្អកេទេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ៃនេគលេ  និងសមេហតុផល” ។ សូមេមើលផងែដរនូវ 
បណ្តឹ ងេលខ 932/2000, សំណំុេរឿងក្តGីillot et al. v. France, ទស នៈ ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០០២។ 
17 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខNo. 1119/2002, សំណំុេរឿងក្តី Lee v. the Republic of Korea, ទស នៈ ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី២០ ែខក
កក  ឆន ២ំ០០៥។ 
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គំនិតនេយបយ ឬគំនតិេផ ងេទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ឬសងគម ្រទពយសមបត្តិ កំេណើ ត ឬ ថ នភពដៃទ
េផ ងេទៀត។ 

យុត្តិកមមទូេទមយួែដលបនេធ្វើេឡើងស្រមបក់ររតឹតបតិគឺ ទកទ់ងនឹងសន្ដិសុខជតិ។ កនុងនយ័
េនះ េគលករណ៍សីុ ៉ គូ  (Siracusa Principles) ស្តីពីបទបបញញត្តិក្រមតិកំណត ់ នងិែដល ចពយូរ 
បន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ 18  ពនយល់្របបអ់ំពីេពល  
អនុញញ ត េហើយេពល មនិអនុញញ ត ដូចខងេ្រកម៖  

៣០. សន្តសុិខជតិ ចនឹង្រតូវបនេ្របើេដើមបេីធ្វើយុត្តិកមមនូវវធិនករណ៍ទងំ យែដល
ក្រមតិកំណតសិ់ទធិជក់ កម់យួចំនួនែតប៉ុេ ្ណ ះ េនេពលែដលវធិនករណ៍ទងំេនះ្រតូវ
បនចតេ់ដើមបកីរពរអតថិភពជតិ ឬបូរណភពទឹកដីរបស់ខ្លួន ឬឯក ជយភពនេយបយ
្របឆងំនឹងកម្ល ងំ ឬករគំ មកំែហងេ្របើ្របស់កម្ល ងំ។ 

៣១. សន្ដសុិខជតិ មនិ ច្រតូវបនេគយកេធ្វើជេហតុផលស្រមបក់រ កក់្រមតិកណំត ់
េដើមប្ីរគនែ់តបងក រ ករគំ មកំែហងធមម  ឬេ យ្របេយលេទនឹងចបប ់ និងបទបញជ
មយួ េឡើយ។ 

៣២. សន្តិសុខជត ិ មនិ ច្រតូវបនេ្របើជេលសស្រមបក់រ កក់្រមតិកំណតម់និ
ចបស់ ស់ ឬេ យបពំនេឡើយ េហើយ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ េនេពលែដលមនករ
ធនករពរ្រគប្់រគន ់ និងករេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព្របឆងំនឹងកររេំ ភ
បំពន។ 

េបើេយង មករ្រ វ្រជវរបស់សហភពអន្តរសភ ស្តីពកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតមឹ្រតូវ 
“យុត្តិ ្រស្តទូេទស្តីពីករបដិេសធ ឬករ កក់្រមតិសិទធិនេយបយ បង្ហ ញថ វធិនករណ៍េនះនឹង
រេំ ភេលើសិទធិបុគគល ្របសិនជមនិសមេហតុផល េ យបំពន ឬមនិសមម្រត ។”19  

                                                            
18 គណៈកមមករសិទធិមនុស  អ.ស.ប, េគលករណ៍សីុ ៉ គូ  ស្តីពបីទបបញញត្តកិ្រមតិកំណត ់និងែដល ចពយូរ បន េនកនុងកតកិសញញ
អន្តរជតសិ្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ចុះៃថងទី 28 កញញ  1984, E/CN.4/1985/4, ចរកបនេនេគហទំពរ័: 
http://www.refworld.org/docid/4672bc122.html. 
19 សំណំុេរឿងក្តី Guy S. Goodwin-Gill, ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតមឹ្រតូវ, សហភពអន្តរសភ, ទី្រកងុហ ែឺណវ, ឆន  ំ២០០៦, ទំពរ័ 
១៣៧។  
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សរុបេសចក្តីមក ស្រមបក់ររតឹតបតិែដលមនែចងកនុងចបបអ់នុញញ តេ្រកមបទ ្ឋ នអន្តរជតិ
ែដលកំពុងអនុវត្ត កររតឹតបតិទងំេនះ គួរែត្រតូវបនបរយិយឲយបនជក់ កប់ែនថមេទៀត។ ដេំណើ រ
ករែដលកររតឹតបតិ ច្រតូវបនអនុវត្តកនុងករណីជក់ កម់យួចំនួន កគ៏ួរែតចបំច្់រតូវកំណតឲ់យបន
ជក់ កផ់ងែដរ និង្របគល់ភរកិចចេនះឲយេទ ថ បន័មយួ្រគប្់រគងេ យឯក ជយ។ េបើ មគណៈកមម
ធិករសិទធិមនុស  បនទុកភស្តុ ង្រតូវធ្ល កេ់ទេលើរដ្ឋែដលជអនក្រតូវពនយល់ថ េហតុអ្វបីនជកររតឹតបតិ

មយួែដលបន កេ់ចញេនះ គជឺករចបំច។់20 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
20 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ1383/2005, សំណំុេរឿងក្តី Katsora et al. v. Belarus, ទស នៈ ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី ២៥ ែខតុ  ឆន ំ
២០១០ និង បណ្តឹ ងេលខ 2165/2012, សំណំុេរឿងក្តី Pinchuk v. Belarus, ទស នៈ ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី ២៤ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៤, 
កនុងចំេ មេសចក្តីសេ្រមចេផ ងេទៀតរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ សូមេមើលផងែដរនូវេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធកិរ
សិទធិមនុស េលខ ២៥។  
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III. េសចក្តីវិភគេលើចបប់ស្តពីីគណបក នេយបយ 

េសចក្តីវភិគេនះ ្រគបដណ្ត បេ់លើម្រ ទងំ យៃនេសចក្តីេសនើចបបស់្តីពីវេិ ធនកមមចបបស់្តី
ពីគណបក នេយបយ ែដលមនផលបះ៉ពល់ដល់សិទធិមនុស  ដូចមន យេនកនុងមតកិេនះ។ 
ម្រ ភគេ្រចើនេផ ងេទៀតែដលករយិល័យ OHCHR មនិផ្តល់មតិេយបល់ គឺមនិមនសរេសរេនទី
េនះេទ េហើយករែដលរក ទុកម្រ មយួចំនួនេនទីេនះ គឺ្រគនែ់តស្រមបង់យ្រសួលេយងែត
ប៉ុេ ្ណ ះ េដើមបជីួយ ស្រមួលដល់ករយល់ដឹងអំពមី្រ ទងំេនះែដល្រតូវបនវភិគ េហើយែដលរមួ
បញចូ លជេសចក្ដីេយងេទម្រ ទងំេនះ។ េសចក្តីវភិគេនះ គឺែផ្អកេលើអតថបទបកែ្របជភ
អងេ់គ្លសមនិផ្លូវករៃនចបបវ់េិ ធនកមមែដលបនេរៀបចំេឡើងេ យករយិល័យ OHCHR ។ 

ម្រ ៥.-  
ករចូលជសមជិករបស់គណបក នេយបយ មយួ គឺជករេ្រជើសេរ ើសផទ ល់ខ្លួន

េ យេសររីបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគបរូ់ប។ គម នជន មន ក ់ មនសិទធិបងខិតបងខំឲយេគចូលជ  
សមជិកគណបក នេយបយ មយួេឡើយ។ 

គម នជន មម ក្់រតូវបនេគដកហូតសិទធិកនុងករអនុវត្តសិទធិពលរដ្ឋ សិទធិនេយបយ ឬ
សិទធិវជិជ ជីវៈ េ យ រមូលេហតុជនេនះ ជសមជិក ឬមនិែមនជសមជិករបស់គណបក
នេយបយ មយួ ែដលបេងកើតេឡើងេ យ្រសបចបបេ់នះេទ។ 

ម្រ ៦.- ថម ី 
្រគបគ់ណបក នេយបយមនិ្រតូវេធ្វើសកមមភព មយួ ដូចខងេ្រកម ៖  

១. េធ្វើឲយមនអបគមន ៍ែដលនឲំយអន្ត យដល់ឯកភពជតិ និងបូរណភពែដនដី។  

២. េធ្វើវទិធង ន្របឆងំនងឹរបប្របជធិបេតយយ េសរ ី ពហុបក  និងរបប ជនិយម
្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ។  

៣. េធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់សន្តិសុខៃនរដ្ឋ។ 

៤. បេងកើតកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ។ 

៥. េធ្វើករញុះញងែ់ដល ចនឲំយមនករែបកបកជ់តិ។ 
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មតេិយបល់៖  ពកយេពចនម៍និចបស់ ស់ និង្រសពិច្រសពិលកនុងកថខណ្ឌ ទី១, ២, ៣ និងទី
៥ ចនឲំយមនករបក្រ យជអត្តេនមត័ ដូេចនះេហើយ ក្រមតិកំណតសិ់ទធិ្រសបចបបរ់បស់្របជ
ពលរដ្ឋ ែដលបនេ្របើ្របស់ មរយៈគណបក នេយបយ។ បទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ ទមទរឲយ
មនភពចបស់ ស់េនកនុងចបប។់ េគលករណ៍ែណនរំបស់គណៈកមមករទី្រកុងវនឺីស ស្តីពបីទ
បបញញត្តិគណបក នេយបយ ែចងថចបបស់្តីពគីណបក នេយបយ ្រតូវែតចបស់ ស់ និងជក់ ក ់
ស្រមបគ់ណបក នេយបយ ទងំសកមមភពែដលចតទុ់កថមនិ្រសបចបប ់ និងេទសទណ្ឌ ែដល្រតូវ
អនុវត្ត កនុងករណីមនកររេំ ភបំពន។ 21  េទះបីជកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ នងិសិទធិ
នេយបយ (ICCPR) អនុញញ តឲយមនករក្រមតិកំណតសិ់ទធិមយួចំនួនក្ត ីកក៏រ្រមតិកំណតេ់នះ ្រតវូែត
្រសប មកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋេ្រកមចបបអ់ន្តរជតិផងែដរ។22 ម្រ ៥ ៃនកតិកសញញ  ICCPR បញជ ក់
ចបស់បែនថមេទៀតថ មនិមនករ្របគល់ឲយរដ្ឋនូវ “សិទធិកនុងករលូកៃដចូលកនុងសកមមភព ឬករអនុវត្ត
កិចចករ មយួែដលសំេ បំផ្ល ញសិទធិេសរភីព មយួេនទីេនះ ឬករក្រមតិែដនកំណតេ់លើសិទធិ
េសរភីពទងំេនះេលើសពីអ្វីែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ េនះេឡើយ។” 

េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងខងសមគម ជកមមសិទធិរបស់មនុស ្រគបរូ់ប េ យមនិគិតពី
យុ សញជ តិ និនន ករនេយបយ ឬ ថ នភពេផ ងេទៀតរបស់ពួកេគេឡើយ។ េបើ មគណៈកមម ធិករ

សិទធិមនុស  “េគលបំណង្រសបចបបៃ់នករធនករពរ និងករព្រងឹងឯកភពជតិពិត្របកដែដល
សថិតេ្រកមកលៈេទសៈនេយបយដលំ៏បក មនិ ចសេ្រមចបន មរយៈករពយយមបិទមនិឲយមន
ករតសូ៊មតិៃនលទធិ្របជធិបេតយយពហុបក  ទស នៈលទធិ្របជធិបេតយយ និងសិទធិមនុស េនះេទ ... 
"។23 

ម្រ ៦ ថមី ទំនងជេលើកកមពស់េគលករណ៍ធមមនុញញ  ែដលមនែចងកនុងម្រ ១ ៃនរដ្ឋធមម     
នុញញថ ្របេទសកមពុជ្របត្តិបត្តិ ម “ េគលករណ៍លទធិ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក ” ែដល្រតូវបន
ព្រងឹងបែនថមកនុងម្រ ៥១ ែដលែចងថ “្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុវត្តនេយបយ្របជធិបេតយយ
េសរពីហុបក ” េហើយថ “្របជពលរដ្ឋែខមរ ជមច ស់ សនៃន្របេទសខ្លួន។” ករែចងដូេចនះ សំេ បងក រ
ទប់ ក តគ់ណបក នេយបយ មនិឲយេធ្វើវទិធង ន្របឆងំនឹងរបប្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  និងរបប
ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ។” េដើមបធីនថ ម្រ ៦ នឹង្រតូវបនព្រងឹងអនុវត្ត មរេបៀបមយួែដល

                                                            
21 េគលករណ៍ែណនសំ្តីពបីទបបញញត្តគិណបក នេយបយរបស់ OSCE ទំពរ័ ១០។ 
22 សូមេមើលែផនកខងេលើ ស្តីព ី“កររតឹតបតិែដលអនុញញ ត្តេិលើសិទធិមនុស ”។ 
23 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ 458/91, សំណំុេរឿងក្តី Mukong v. Cameroon, ទស នៈ ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី ២១ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៩៤។ 
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េលើកកមពស់របប្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  នងិបបញញត្តិៃនរដ្ឋធមមនុញញ  គតឺ្រមូវឲយមនភពចបស់ ស់
អំពីសកមមភពជក់ កម់យួចំនួន ែដលចតទុ់កថជករបំពនេលើម្រ ៦េនះ។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សន៍ឲយែកស្រមួលពកយ “ឯកភពជតិ” “ េធ្វើវទិធង ន្របឆងំ
នឹងរបប្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  និងរបប ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ ” និង “សន្តិសុខៃនរដ្ឋ” ឬ
កំណតន់ិយមនយ័ពកយទងំេនះ អពំីសកមមភពចបស់ ស់ែដល្រតូវេធ្វើករ មឃត ់ េដើមបធីនថ 
បុគគលជសមជិកៃនគណបក នេយបយ មយួ ចយល់ដឹងេពញេលញអំពីសកមមភពែដល្រតូវ

មឃត ់េហើយអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនេ យមនិមនកររតឹតបតិ្រជុលេពក ឬវសិមម្រតភព។ 

ម្រ ៧.-  
្រគបគ់ណបក នេយបយ មនិ្រតូវសថិតេនេ្រកមចំណុះ ឬករបងគ បប់ញជ របស់គណ

បក នេយបយបរេទស ឬរបស់រ ្ឋ ភបិលបរេទស។ 

ម្រ ៩.-  
្របជពលរដ្ឋែខមរចំនួនយ៉ងតិច ៨០នក ់ ែដលមន យុយ៉ងតិច ១៨ឆន  ំ េហើយែដល

មនទីលំេនជអចិៃ្រន្តយេ៍នកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនសិទធិេផ្តើមបេងកើតគណបក នេយ 
បយមយួបន េ យ្រគនែ់តជូនដណឹំងជ យលកខអក រេទ្រកសួងម ៃផទ។ ្រកសួងម  
ៃផទ ្រតូវេឆ្លើយតបជ យលកខអក រថបនទទួលេសចក្តីជូនដណឹំងេនះ កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ 
១៥ៃថង។ េបើហួសករកំណត ់១៥ៃថងេនះ ្រតូវចតទុ់កថបនទទួលេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ។ 

គណបក នេយបយែដលេទើបេផ្តើមបេងកើត ្រតូវេធ្វើករេបះេឆន តេ្រជើស ងំគណៈកមម ធិ
ករបេ ្ត ះ សននែដលមនសមជិកយ៉ងតិច ៧រូប េហើយែដលមន ក់ៗ មន យុយ៉ងតិច 
២៥ឆន  ំស្រមបេ់រៀបចំែបបបទ និងបំេពញល័កខខណ័្ឌ ៃនករសំុចុះបញជ ីគណបក នេយបយ ម
ករកំណតដូ់ចមនែចងកនុងជំពូកទ ី៥ ៃនចបបេ់នះ េដើមបទីទួលបនសុពលភព។ 

េទះបីមនិទនទ់ទួលបនសុពលភពកេ៏ យ កនុងរយៈេពលេនះ គណបក នេយបយ
ចេលើកផ្ល កេនទី ន កក់ររបស់ខ្លួនបន។ 
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ម្រ ១០.-  
គណបក នេយបយនីមយួៗ ្រតូវេរៀបចំលកខន្តិកៈ និងេគលនេយបយសំខន់ៗ ជ 

យលកខអក រ ែដលមនចំណុចសំខន់ៗ យ៉ងតិច ស់ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

ក. លកខន្តិកៈ្រតូវមន ៖ 

១. េឈម ះជអក រេពញ អក រកតន់ិងសញញ សំគល់។ 

២. ស័យ ្ឋ នៃនទី ន កក់រក ្ត ល។ 

៣. កលបរេិចឆទៃនករបេងកើតគណបក នេយបយ។ កលបរេិចឆទគណបក
នេយបយេនះ មនិ្រតូវជនេ់លើៃថងបុណយជតិនិងអន្តរជតិ។ 

៤. វធិនស្តីពកីរបញចូ លជសមជិកភពនិងករបេណ្ត ញេចញពីសមជិកភព។ 

៥. សិទធិនិងភរកិចចរបស់សមជិក។ 

៦. រចនសមពន័ធថន កជ់តិនងិថន កេ់្រកមបន្តបនទ ប។់  

៧. សមតថកចិចៃនអងគករននរបស់គណបក នេយបយ។ 

៨. ែបបបទៃនករេ្រជើសេរ ើសនិងដកហូតមុខងររបស់សមជិកគណកមម ធិករ
នយក។ 

៩. ករកំណតអ់ំពីករ្របជុំ មញញ  ៃនអងគករននរបស់គណបក នេយបយ។ 

១០. ចំនួនសមជិកចបំច ់“ កូរ ៉ុម “ ែដល្រតូវចូលរមួកនុងអងគ្របជុំៃនអងគករនន
របស់គណបក នេយបយ េដើមបឲីយអងគ្របជុំេនះយកជករបន។ 

១១. ហិរញញ វតថុនិង្រទពយសមបត្តិរបស់គណបក នេយបយ។ 

១២. វធិនស្តីពីកររ ំ យគណបក នេយបយនិងករចតែ់ចង្រទពយសមបត្តិ
របស់គណបក នេយបយ េនេពល្រតូវរ ំ យ។ 

១៣. វធិនស្តីពីករេធ្វើវេិ ធនកមមលកខន្តិកៈគណបក នេយបយ។   

ខ. េគលនេយបយនិងកមមវធិីនេយបយសំខន់ៗ  ្រតវូែចងអំពីេគលេ និងវតថុ
បំណងរបស់គណបក នេយបយ។  
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ម្រ ១២.- ថម ី 
មនែត្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលមន យុយ៉ងតិច ១៨(ដប្់របបំី)ឆន  ំ និងមនសិទធិ

ពលរដ្ឋប៉ុេ ្ណ ះ ែដល ចចូលជសមជិកគណបក នេយបយបន។ 

មតេិយបល់៖ ចំេពះេសចក្តីេសនើចបបេ់នះ ម្រ ១២ ថមី ែចងពីករ ងំបុគគលមយួចំនួនមនិឲយ
ក្ល យជសមជិកៃនគណបក នេយបយ េ យែផ្អកេលើេហតុផលចនំនួបី៖ សញជ តិ យុ និងទល់ែត
បុគគលេនះ “មនសិទិធពលរដ្ឋ”។ បញញត្តិេនះផទុយនឹងម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ ICCPR ែដលែថងថ 
“មនុស ្រគបរូ់បមនសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមជមយួអនកដៃទ” (បញជ កប់ែនថម) លុះ្រ
ែតកររតឹតបតិេនះមនលកខខណៈតូចចេង្អ ត ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ដែដលេនះ។24 

សិទធិកនុងករចូលរមួ ឬចូលជសមគមជមយួគណបក នេយបយមយួ គឺជសិទធិរបស់បុគគល
្រគបរូ់ប េ យមនិគិតពសីញជ តិ និង យុ  េហើយគួរែតែញកឲយ ចព់ីសិទធិេបះេឆន ត ែដល ច្រតូវបន
ក្រមតិកំណតេ់ យ្រសបចបប ់ ចំេពះ្របជពលរដ្ឋែដលមន យុមយួជក់ ក។់ េបើេយង មអនក
យករណ៍ពិេសសស្តីពីេសរភីពកនុងករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី និងកនុងករបេងកើតសមគម ករ កែ់តង

ចបបស់្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម មនិគរួេធ្វើករក្រមតិកំណតជ់ក់ កេ់ទេលើបុគគលេឡើយ ប់
ទងំកុមរ និងជនបរេទសផងែដរ 25  េលើកែលងែតកនុងករណីៃនបុគគលែដលជបក់តព្វកចិចខងវជិជ ជីវៈ 
ែដល្រតូវេគរពអពយ្រកឹតភពនេយបយ (សូមេមើលមតិេយបល់របស់ករយិល័យ OHCHR េន
ម្រ ១៨ ថមី) ។ 

គណបក នេយបយ គឺជយន្តករមយួសំខនស់្រមបក់រេ្របើ្របស់សិទធិនេយបយ ស្រមប់
ករសនទនគន អំពីេគលនេយបយ និងបញ្ហ ទិភពថន កជ់តិ នងិស្រមបក់រែចករែំលកចកខុវស័ិយ
ស្រមបៃ់ថងអនគតកនុងចំេ មបុគគលែដលមនគំនិតដូចគន  មនិ្រតឹមែតេនកនុងេពលេបះេឆន តប៉ុេ ្ណ ះ
េទ គឺស្រមបេ់ពលបន្តេទមុខេទៀត។ មនិមនេហតុផលចបស់ថ េហតុអ្វីបនជយុវជន មនិគួរ្រតូវបន
អនុញញ តឲយចូលរមួកនុងគណបក នេយបយ េហើយជករពិត ស់ ែដលគណបក ជេ្រចើនេនទូទងំ
ពិភពេ ក រក ទុកយុវជនស្រមបេ់គលបំណងអបរ់។ំ 

ភពមនិចបស់ ស់ជុំវញិពកយេពចន ៍“សិទធិពលរដ្ឋ” ែដលអនុញញ តឲយមនវ ិ លភពស្រមប ់

                                                            
24 សូមេមើលែផនកខងេលើ ស្តីព ី“កររតឹតបតិែដលអនុញញ ត្តេិលើសិទធិមនុស ”។ 
25 របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពេិសសស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជុំេ យសន្តិវធិី និងខងសមគម កជូ់ន្រកុម្របកឹ សិទធិ
មនុស  អ.ស.ប េលខ A/HRC/20/27, កថខណ្ឌ  ៥៤ និង េលខ A/HRC/26/29, កថខណ្ឌ  ១៨។ 
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បុគគលមយួចនំួន ែដល ច្រតូវបនេគបដិេសធសិទធិកនុងករក្ល យជសមជិកគណបក នេយបយមយួ 
គួរែត្រតូវបនកតប់នថយ មរយៈករកំណតប់ទបបញញត្តទិងំ យៃនចបបែ់ដលកំណតសិ់ទធិពលរដ្ឋ
ជក់ កែ់ដលបុគគលមន ក្់រតូវែតមន េដើមបី ចក្ល យជសមជិកគណបក នេយបយមយួ។ ជឧទ 
ហរណ៍ មនិទនច់បស់ថេតើ “សិទធពិលរដ្ឋ” ែដលមនែចងកនុងម្រ ១២ ថម ី រមួបញចូ លសិទធិកន់
តំែណងជអនកដឹកនកំនុងគណបក នេយបយមយួ េ្រកមម្រ ១៨ ថមីឬេទ ដូេចនះ្របសិនជមនបុគគល

មយួបតប់ងត់ំែណងតួនទីរបស់ខ្លួន គតក់្៏រតូវែតសំុ ឈបព់ីគណបក ផងែដរ។ ្របសិនជករយ
េនះសំេ ដល់សិទធិែដលបនកំណតេ់្រកមម្រ ៥៥ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ    ម្រ េនះគួរែតែចងដូេចនះ។ 

ជចុងេ្រកយ អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីេសរភីពកនុងករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី និងខង
សមគម បនគូសបញជ កថ់ “ សមសធតុមយួដសំ៏ខនៃ់នសិទធិេសរភីពខងសមគម េនះគថឺ គម ន
នរ មន ក់ ចនឹង្រតូវបនេគបងខំឲយចូលជសមជិកសមគម មយួេឡើយ។” 26  េ យេហតុថ
គណបក នេយបយ ជសំណំុមយួៃនសមគម ដូេចនះលកខខណ្ឌ ដូចគន េនះ ក្៏រតូវអនុវត្តផងែដរចំេពះ
គណបក នេយបយ៖ សិទធិេសរភីពខងសមគម្រគបដណ្ត ប្់រតឡបម់កវញិ មនិ្រតូវបងខំបុគគល
មយួឲយចូលគណបក នេយបយេ យផទុយនឹងឆនទៈរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលជ់អនុ សន៍េសនើឲយមនករលុបេចលម្រ ១២ ថមី េហើយ ក់
ជំនួសវញិនូវឃ្ល ខងេ្រកមេនះ៖ “គម ននរ មន ក ់ ច្រតូវបនបងខំឲយចូលរមួ ឬបេងកើតជសមគម 
ជមយួគណបក នេយបយ មយួេឡើយ។” 

ម្រ ១៥.-  
្របជពលរដ្ឋែខមរមន ក ់ មនិ ចជសមជិកគណបក នេយបយេលើសពីមយួកនុងេពល

ែតមយួបនេទ។ កនុងករណីែដលបុគគលមយួរូបចូលជសមជិកគណបក ននយ៉ងេ្រចើន 
សមជិកភពកនុងគណបក នេយបយចុងេ្រកយ ្រតូវចតទុ់កជបនករ។  

បុព្វជិត ម្រន្តតុី ករ កងេយធពលេខមរភូមនិទ និងកងកម្ល ងំនគរបលជតិ ចចូល
ជសមជិកគណបក នេយបយននបន ែតមនិ្រតូវេធ្វើសកមមភពគ្ំរទ ឬ្របឆងំគណបក
នេយបយ មយួេឡើយ។ គណបក នេយបយ មនិ្រតូវេរៀបចំរចនសមពន័ធចត់ ងំកនុង  
ថ បន័ សន តុ ករ កងេយធពលេខមរភូមនិទ និងកងកម្ល ងំនគរបលជតិេទ។  

                                                            
26 របយករណ៍េលខ A/HRC/20/27, កថខណ្ឌ  ៥៥។ 
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ម្រ ១៧.- ថម ី 
គណបក នេយបយនីមយួៗ ្រតូវេរៀបចំឲយមនអងគករដឹកនយ៉ំងតិចដូចខងេ្រកម៖ 

១. ម សននបិត ឬសមជ ឬអងគករសមមូល។ 

២. ្រកុម្របឹក ជតិ ឬគណៈកមម ធិករក ្ត ល ឬអងគករសមមូល។ 

៣. គណៈកមម ធិករនយក ឬគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍ឬអងគករសមមូល។ 

៤. គណៈកមម ធិករ ជញ ក ្ត ល ឬគណៈកមម ធិករ្រតួតពិនិតយ ឬគណៈកមម ធិករ
វ ិ ទ ឬអងគករសមមូល ។ 

េឈម ះអងគករដឹកនរំបស់គណបក នេយបយ្រគបជ់នថ់ន កេ់នះ ចែ្រប្របួល
្រស័យេទ មករកំណតរ់បស់លកខន្តិកៈៃនគណបក នេយបយនីមយួៗ។  

គណបក នេយបយនីមយួៗ ្រតូវេរៀបចំឲយមន្របធន និង ចមនអនុ្របធន ម
ករចបំច។់ ្របធន និងអនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសេ យអនុវត្ត ម
លកខន្តិកៈៃនគណបក នេយបយនីមយួៗ។ 

ណត្តិ ភរកិចច ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់អងគករដឹកនរំបស់គណបក
នេយបយនីមយួៗដូចមនែចងខងេលើេនះ ្រពមទអំងគករដឹកនេំផ ងេទៀតរបស់គណបក
នេយបយ្រតូវកំណតក់នុងលកខន្តិកៈ ឬបទបញជ ៃផទកនុងរបស់គណបក នេយបយ។ 

មតេិយបល់: គណបក នេយបយ និងសមជកិភពកនុងគណបក នេយបយ េដើរតួនទីដ៏
សំខនក់នុងករដឹកនកំិចចករ ធរណៈ និងដំេណើ រករេបះេឆន ត។ កនុងករ្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់ខ្លួន 
គណបក នេយបយទងំអស់្រតូវែតេគរពសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ េដើមបចូីលរមួកនុងករដឹកនកំិចចករ

ធរណៈ និងេដើមបឈីរេឈម ះេបះេឆន ត ដូចបនកំណតេ់ យគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  មរ
យៈករបេងកើតក នុវត្តភពពិត្របកដស្រមបក់រចូលរមួែបបេនះ។27 េនឆន ២ំ០១២ អនក យករណ៍
ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជបនសែម្តងកង្វល់ថ៖ “គណបក នេយបយកមពុជភគ
េ្រចើនមនិមនករបញញត្តិទុក េហើយជទូេទមនិមននីតិវធិែីបប្របជធិបេតយយយ៉ងចបស់ស្រមបក់រ
េ្រជើសេរ ើសេបកខជនេឡើយ។ េមដឹកនគំណបក ្រគប្់រគងេបកខជនកនុងបញជ ី ែដលេធ្វើឲយេបកខជន្រតូវមន  
ភក្តីភពឬ េ ម ះ្រតងច់ំេពះេមដឹកនគំណបក េ្រចើនជង ចំេពះមច ស់េឆន តរបស់ខ្លួន។ ករយេនះ ច
                                                            
27 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស េលខ ២៥ កថខណ្ឌ  ២៦។ 
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នឹងនឲំយមនករដកេបកខជនេចញពបីញជ ីេ យបំពន មននយ័ថ បនទ បម់កពួកេគ្រតូវបតប់ង់ សនៈ
របស់ខ្លួន។ កររមួផ ុគំន ៃន្របពន័ធបញជ ីគណបក  នងិ្របពន័ធេបះេឆន តតំ ងសមម្រត កនុងរដ្ឋសភ ក៏
ជតំណេខ យបំផុតកនុង្របពន័ធអភបិលកិចចេនកមពុជផងែដរ។”28 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលជ់អនុ សន៍ថ សូមឲយ កប់ញចូ ល្របេយគខងេ្រកមេនះ េន
ខងចុងបញចបៃ់នម្រ េនះ៖ “ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់អងគករដកឹន ំ ្រតូវេធ្វើេឡើង មែបប
្របជ ធិបេតយយ និងេគរពសិទធិមនុស របស់សមជកិរបស់ខ្លួន ជពេិសស សិទធិចូលរមួកនុងកចិចករ    

ធរណៈ េ យេសមើភពគន  និងេ យគម នករេរ ើសេអើង។”  

ម្រ ១៨.- ថម ី
ពលរដ្ឋទងំពីរេភទ ែដលមនសញជ តិែខមរពីកំេណើ ត និងមន យុយ៉ងតិច ២៥ (ៃមភ

្រប)ំ ឆន  ំ ចេធ្វើជ្របធន ឬអនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ ឬេធ្វើជសមសភពៃនអងគករ
ដឹកនៃំនគណបក នេយបយបន។  

្របធន នងិអនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ និងសមសភពៃនគណៈកមម ធិករ
នយក ឬ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍ ឬអងគករសមមូលនឹងគណៈកមម ធិករនយក ឬគណៈ  
កមម ធិករ   អចិៃ្រន្តយៃ៍នគណបក នេយបយ មនិ្រតូវជបុគគលែដលជទណ្ឌិ តជបេ់ទស ក់
ពនធនគរពីបទឧ្រកិដ្ឋ ឬពីបទមជឈមឹ េ យគម នករពយួរេទសេឡើយ។  

្របធន នងិអនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ និងសមសភពៃនគណៈកមម ធិករ
នយក ឬ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍ ឬអងគករសមមូលនឹងគណៈកមម ធិករនយក ឬគណៈ  
កមម ធិករ   អចិៃ្រន្តយៃ៍នគណបក នេយបយ ្រតូវបតប់ងនូ់វតួនទីរបស់ខ្លួន កនុងករណី
មយួដូចខងេ្រកម៖  

- មខី្លួនទទួលមរណភព។ 

- មខី្លួនបនសំុ ឈបជ់ យលកខអក រ។ 

- មខី្លួន្រតូវបនផ្តនទ េទស កព់នធនគរពីបទឧ្រកិដ្ឋ ឬពបីទមជឈមឹ េ យគម នករ
ពយួរេទស េលើកែលងែតេទសេនះ្រតូវបនេលើកែលងេទសេ យ្រពះម ក ្រត។ 

                                                            
28 របយករណ៍េលខ A/HRC/21/63, កថខណ្ឌ  ៥៤។ 
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គណបក នេយបយ ្រតូវចតន់ីតិវធិីេដើមបជីំនួស្របធនគណបក នេយបយែដល
បតត់ួនទី ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ខងេលើ កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៩០ (េកសិប)ៃថង គិតពី
ៃថងបតប់ងត់នួទីេនះ។  

បទបបញញត្តិេនះ ក្៏រតូវយកេទអនុវត្តផងែដរចំេពះបុគគលែដលមនតួនទី ឬសិទធិអំ ច
្រប ក្់របែហលេទនឹង្របធន ឬអនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ និងសមសភពៃន      
គណៈកមម ធិករនយក ឬគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍ ឬអងគករសមមូលនឹងគណៈកមម ធិករ
នយក ឬគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណបក នេយបយ។   

មតេិយបល់: ករយិល័យ OHCHR យល់្រសបថ បុគគល្រគបរូ់ប បទ់ងំអនកែដលមនបំណង
ដឹកនគំណបក នេយបយផងែដរ គួរែតេគរពចបប ់ នងិទទួល គ ល់ថ កររតឹតបតិមយួចនំួនគឺ
អនុញញ តេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស ។ 29  រេបៀបែដលកររតឹតបតិអនុវត្តចំេពះក ្ត ជក់ កម់យួចំនួនដូច
មនែចងកនុងម្រ េនះ ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកមេនះ។ 

កររតឹតបតិេ យែផ្អកេលើសញជ តពិកីេំណើ ត 

េ យេហតុថ បទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្ដរជតិ មនិអនុញញ តឲយមនករ្រប្រពឹត្តេផ ងពីគន រ ង
ពលរដ្ឋែដលទទួលបនសញជ តិ មរយៈកំេណើ ត ឬពលរដ្ឋែដលទទួលបនសញជ តិ មរយៈសញជ តូប
នីយកមមេនះ បបញញត្តិេនះ ចចតទុ់កជទ្រមងម់យួៃនករេរ ើសេអើង។ បបញញត្តិេនះ កម៏នវសិមតិភព
ផងែដរេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ែដលមនិអនុញញ តឲយមនករ្រប្រពឹត្តេផ ងគន រ ងពលរដ្ឋទងំពីរ្របេភទ
េនះ។ េបើ មគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  ករែញកេចញពីគន រ ងបុគគលែដលទទួលបនសញជ តិ ម 
រយៈកំេណើ ត និងបុគគលែដលទទួលបនសញជ តិ មរយៈសញជ តូបនីយកមម ចេចទជបញ្ហ អំពី
សមតិភពជមយួសិទធិកនុងករចូលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈ។30 

កររតឹតបតិេ យែផ្អកេលើេទស្រពហមទណ្ឌ  

ករែចងេយងដល់ “ បទឧ្រកិដ្ឋ ឬ បទមជឈមឹ” បង្ហ ញឲយេឃើញថ ម្រ ១៨ ថមី មនបំណង
បងក រ ឬ ងំបុគគលែដលជទណ្ឌិ តជបេ់ទស កព់នធនគរពីបទឧ្រកិដ្ឋ ឬពីបទមជឈមឹ មនិឲយេធ្វើជ     
“ ្របធន ឬអនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ និងសមសភពៃនគណៈកមម ធិករនយក ឬគណៈ   

                                                            
29 សូមេមើលែផនកខងេលើ ស្តីព ី“កររតឹតបតិែដលអនុញញ ត្តេិលើសិទធិមនុស ”។ 
30 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស េលខ ២៥ កថខណ្ឌ  ៣។ 
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កមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍ ឬអងគករសមមូលនឹងគណៈកមម ធិករនយក ឬគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយៃ៍ន
គណបក នេយបយ។” េបើ មគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប កររតឹតបតិមយួចំនួន ច
អនុញញ តឲយេធ្វើបន ប៉ុែន្តចបំច្់រតូវឲយមនករ យតៃម្លអំពី “ភពសមេហតុផល” លកខណៈវនិិចឆយ័អំពី
ភពចបំច ់ភពសមម្រត និងភព្រសបចបប។់31 

បបញញត្តិេនះ ចមនករជែជកត ៉ថ មនិែមន ល់បទេលមើសមជឈមិទងំអស់ ែដលមនែចងកនុង
ចបបក់មពុជ សុទធសឹងែតជបទេលមើសធងនធ់ងរ ែដល្រតូវបតសិ់ទធិេធ្វើជអនកដឹកនគំណបក នេយបយ
មយួជីវតិេឡើយ។ ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ឆ្លុះបញច ំងពីក្រមតិ ឬថន កៃ់នេទស្រពហមទណ្ឌ  េ យែផ្អកេលើភព
ធងនធ់ងរៃនបទេលមើស េហើយកំណតប់ទមជឈមិថជបទេលមើសែដលេទសអតិបរមគមឺនរយៈេពលេលើស
ពី្របមំយួៃថង ប៉ុែន្តមនិេលើសពី្របឆំន ំ 32  ែដលរមួបញចូ លទងំបទេលមើស ដូចជករេបើកបរកនុង ថ នភព
្រសវងឹ (ែដល្រតូវផ្តនទ េទស កព់នធនគររយៈេពល្របមំយួៃថង េទ្របមំយួែខ នងិពិនយ័ជ្របក)់ ឬ
ករេបើកបរេ យគម ន ្ល កេលខ ឬមនិឈបរ់ថយន្ត មបញជ របស់នគរបលច ចរណ៍ (បទេលមើសទងំ
ពីរេនះ ្រតូវផ្តនទ េទស កព់នធនគរពី្របមំយួៃថង េទមយួែខ និងពនិយ័ជ្របក)់។ 33  ផទុយេទនឹង
ម្រ ១៨ ថមី ចបបស់្តីពកីរេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត ែដលចបបេ់នះដកសិទធិបុគគល្រតឹមែតកនុង
ករឈរេឈម ះេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តប៉ុេ ្ណ ះ “ែដល្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទសពីបទ
ឧ្រកិដ្ឋ ឬមជឈមិ និងមនិទនប់ន ្ត រនីតិសមបទ” (ម្រ ៣៤ ថមី ៃនចបបេ់បះេឆន ត ែដលមនករ
បញជ កប់ែនថម) ។ 

េបើ មទស នៈរបស់អនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករ
ជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី និងខងសមគម និងអងគេហតុែដលថមនបទេលមើសជេ្រចើនែដល ច ងំ
បុគគលមនិឲយកនម់ុខតំែណងដូចេនះអស់មយួជីវតិ គមឺនិពកព់ន័ធនឹងអំេពើហិង  ឬករញុះញងឲ់យមន
ករស្អបេ់ខពើម រមួទងំ “បទលហុ” ផងែដរ បបញញត្តិេនះទំនងជមនកររតឹតបតិ្រជុលហួសេហតុេពក និង 

                                                            
31  េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស េលខ ២៥ កថខណ្ឌ  ៤ “លកខខណ្ឌ ទងំ យែដលអនុវត្តចំេពះករេ្របើ្របស់
សិទធិទងំ យែដលករពរេ យម្រ  ២៥ គួរែត្រតូវែផ្អកេទេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ៃនេគលេ  និងសមេហតុផល” ។  សូមេមើលែផនក
ខងេលើស្តីព ី“កររតឹតបតិែដលអនុញញ ត្តេិលើសិទធិមនុស ” ផងែដរ។ 
32 ម្រ  ៤៧ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ឆន ២ំ០០៩។ 
33 ម្រ  ៧៦ ៧៧ និង ៨២ ៃនចបបច់ ចរណ៍ផ្លូវេគក ឆន ២ំ០១៥។ 
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មនិបំេពញ មេតស្តមយួអំពីភពសមេហតុផល ែដលបនត្រមូវេ្រកមកតិកសញញ ICCPRេឡើយ។34 

ជទូេទ េគលករណ៍្របជធិបេតយយែបបទំេនើប ផ្តល់េសចក្តីទុកចតិ្តេលើអនកេបះេឆន ះកនុងករ 
វនិិចឆយ័េ យខ្លួនឯង អំពីភព កសមស្រមបត់ួនទីជអនកដឹកនកំនុងគណបក នេយបយមយួ។ 
្របសិនេបើសមជិកៃនគណបក នេយបយមយួ មនិចងេ់ឃើញបុគគលែដល្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទស
ចូលកនត់ំែណងជអនកដឹកនេំទេនះ ពួកេគមនេសរភីពកនុងករបញចូ លវធិន ឬបបញញត្តិមយួេនកនុង
លកខន្តិកៈរបស់ខ្លួនផទ ល់ ដូចមនែចងកនុងម្រ ១០ ៃនចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ។ ពួកេគមន
េសរភីពកនុងករេធ្វើជសមគមជមយួអនកេផ ងេទៀត ែដលែចករែំលកេគលបំណង មតិេយបល់ និង
តៃម្លរបស់ខ្លួន កដូ៏ចជ ករមនិេបះេឆន តឲយបុគគលមយួចនំួន បទ់ងំអនកែដល ចមនេឈម ះកនុង
លិខិតេថក លេទសជេដើម ប៉ុែន្តករេនះមនិគួរ្រតវូបនកំណតេ់ យចបបេ់ឡើយ។ ករណីអញញ ្រតកមម
មយួចំនួនេនកនុងវធិនទូេទេនះ ្រតូវបនអនុញញ តសថិតេ្រកមលកខខណ្ឌ ជក់ កម់យួចំនួន ដូចបន
គូសបញជ កក់ន្លងមក ដូចជ កនុងករណីៃនបុគគលែដលញុះញងឲ់យមនអំេពើហឹង  ករេរ ើសេអើង ឬករ
ស្អបេ់ខពើមអនកដៃទេទៀតជេដើម។35 

មយ៉ងវញិេទៀត មនបុគគលមយួចំនួន ្រតូវបនផ្តនទ េទសកលពីេពលែដលពួកេគេនជអនីតិ
ជនេនេឡើយ។ ចំណុចេនះ គួរែតបនពិចរ ពីសុពលភពៃនករ មឃតម់និឲយកនម់ខុតំែណង
ជអនកដឹកនគំណបក នេយបយអស់មយួជីវតិ េ យ រែតបទេលមើសែដលពួកេគបន្រប្រពឹត្តេនះ
េកើតេឡើងេនមុនេពលែដលពួកេគមនសមតថភព្រគប្់រគន់ មផ្លូវចបបថ់ជនីតិជន។ កនុងនយ័េនះ  
គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរបនផ្តល់អនុ សនថ៍ រដ្ឋភគី ្រតូវែតលុបេឈម ះកុមរែដលបន្រប្រពឹត្តបទ
េលមើសេចញពីលិខិតេថក លេទសេ យស្វ័យ្របវត្តិ េនេពលែដលពួកេគមន យុ១៨ ឆន ។ំ36 

ជទូេទ គណបក នេយបយគួរែត្រគប្់រគងេ យខ្លួនឯង ទនទឹមេពលែដល្រតូវធនថពួកេគ
្រតូវេគរពសិទធិ និងក នុវត្តភពរបស់្របជពលរដ្ឋ កនុងករចូលរមួកនុងករដឹកនកំិចចករ ធរណៈ 
និងឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន ត ដូចែដលបនកំណត ់ េ យគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ 37  េគល
ករណ៍ដូចគន េនះ កគ៏ួរែតអនុវត្តផងែដរចំេពះបញ្ហ ៃនករ កជ់ំនួសតំែណងទំេនរកនុងថន កដ់ឹកន។ំ 
                                                            
34 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ 1410/2005, សំណំុេរឿងក្តី Yevdokimov និង Rezanov v Russian Federation, កថខណ្ឌ  ៧, ៥ ស្តីពី
បញ្ហ ភពសមេហតុផលទកទ់ងនឹងកររតឹតបតិ្រគបទ់ិដ្ឋភព ៃនម្រ ២៥ ៃនកតកិសញញ  ICCPR. សូមេមើលែផនកខងេលើស្តីព ី “ករ
រតឹតបតិែដលអនុញញ ត្តេិលើសិទធិមនុស ” ។ 
35 សូមេមើលែផនកខងេលើស្តីព ី“កររតឹតបតិែដលអនុញញ ត្តេិលើសិទធិមនុស ” ។ 
36 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធកុិមររបស់ អ.ស.ប េលខ ១០, CRC/C/GC/10, កថខណ្ឌ  ៦៧។ 
37 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស េលខ ២៥ កថខណ្ឌ  ២៦។ 
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បញ្ហ េនះ្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុងម្រ ១០ ៃនចបបេ់នះ ែដលត្រមូវឲយគណបក នេយបយនីមយួៗ 
បេងកើតចបបល់កខន្តិកៈរបស់ខ្លួនផទ ល់ និងេគលនេយបយសំខន់ៗ  បទ់ងំែបបបទៃនករេ្រជើសេរ ើស
និងដកហូតមុខងររបស់សមជិកគណៈកមម ធិករនយក េហើយក្៏រតូវបបញញត្តិករ មឃត់ មយួ
មនិឲយកនម់ខុតំែណងេនគណបក នេយបយផងែដរ។ 

ទំ បអ់នុវត្តនជ៍អន្ដរជតិ បង្ហ ញពីសំណំុៃនរេបៀបែដល ចេធ្វើឲយកង្វល់ែផនកសន្តិសុខមន
តុលយភព្របេសើរេឡើង ទនទឹមនឹងករេគរពសិទធិមនុស ។ ជជងករបេងកើតឲយមនករដកហូតសិទធិ ច់
ខត បង្ហ ញផលវបិកេ្រចើនេទៀតអំពីសមម្រតចំេពះបទេលមើស៖ ឧទហរណ៍ ករ កក់ររតឹតបតិែត
េទេលើបទេលមើសធងនធ់ងរបំផុត ែដល្រតូវែតបញជ ក ់ ឬកំណតឲ់យបន្រតឹម្រតូវ, ករចងភជ បភ់ពធងនធ់ងរៃន
កររតឹតបតិេទនឹងភពធងនធ់ងរៃនបទេលមើស ឧទហរណ៍ ករក្រមតិកំណតក់ររតឹតបតិចំេពះបទេលមើស
ែដលជកមមវតថុៃនករផ្តនទ េទសជអបបបរម, ករបញជ កថ់ ករដកហូតសិទធិេនះ មនិ្រតូវអនុវត្តេទ 
្របសិនេបើេទសេនះរមួបញចូ លជេ្រមើសៃនករបង្់របកព់ិនយ័ ជំនួសឲយករ កេ់ទសជបព់នធនគរ, 
និងឬ ករកណំតអ់ំពីេពលកំណតេ់លើករដកសិទធិ។ 

ករខកខនែចងអនកេផ ងេទៀត ែដលគរួែត្រតូវបន មឃតព់មីខុតែំណងដកឹនគំណបក នេយបយ 

ម្រ ១៨ ថមី មនិបនែចងដល់អនកេផ ងេទៀតែដលគួរែត្រតូវបន ងំេ យ្រសបចបបព់ីករ
កនម់ុខតំែណងដឹកនេំនកនុងគណបក នេយបយ េ យ រែតភរកិចចវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន េនកនុងករ
ព្រងឹងអនុវត្តចបប ់ េ យ្រតូវរក អពយ្រកឹត និងភពមនិលំេអៀង និងអពំី រៈសំខនៃ់នករ្រតូវបនេគ
េមើលេឃើញថ្រតូវេធ្វើដូេចនះ។ បុគគលទងំេនះ ច បប់ញចូ លទងំអនកែដលកំពុងកនម់ុខតំែណងជអនក
ដឹកនេំនកនុងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ថ បន័អនុវត្តចបប ់ (រមួទងំនគរបល េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ) 
្រពមទងំ ថ បន័្រតួតពិនតិយឯក ជយ ែដលគួរែតបេ្រមើករជអនក្រតួតពនិិតយេលើអងគទងំអស់របស់រ ្ឋ ភ ិ
បល ដូចជ ថ នបន័្របឆងំអំេពើពុករលួយ ថ បន័សិទធិមនុស ជតិ ឬតុ កររដ្ឋធមមនុញញ។ កង្វល់េនះ 
្រតូវបនកំណតេ់នកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ែដលែចងថ “អំ ចែបងែចក ចព់ីគន រ ងអំ ចនីតិបបញញត្ត ិ
អំ ចនីតិ្របតិបត្ត ិ នងិអំ ចតុ ករ។” 38  បគុគលទងំេនះ កគ៏ួរែតរមួបញចូ លផងែដរ នូវអនកែដល
កំពុងកនម់ខុងរទងំ យ ដូចជករផ្តល់ឲយពួកេគនូវសមតថភព នងិអំ ច ែដល ចចតែ់ចងេ្របើ
្របស់ធនធនរដ្ឋមនិ្រតឹម្រតូវ កដូ៏ចជបុគគលិកេធ្វើសកមមភពគ្ំរទគណបក មយួ ្របសិនជពួកគត់
ចងេ់ធ្វើ។ កររតឹតបតិដូចេនះ  គួរែត្រសប មេសចក្តី្របកសស្តីពីលកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបក់រេបះេឆន ត

                                                            
38 ម្រ  ៥១ កថខណ្ឌ ៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ កមពុជ។ 
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េ យេសរ ីនិងយុត្តិធម ៌របស់សហភពអន្តរសភ ែដលម្រ  ៤.១ ៃនេសចក្តី្របកសេនះ ែចងថ គឺ
ជករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋ េដើមប“ីធនឲយមនករែចកឲយ ចព់ីគន រ ងគណបក  និងរដ្ឋ េហើយ
បេងកើតលកខខណ្ឌ ស្រមបក់រ្របកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត េ យែផ្អកេលើ
មូល ្ឋ នសមធម។៌”39  

ចបបជ់តិកប៏នែចងពីករ ម្របមផងែដរ។ ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេយធិន ម្របមេយធិន
ទងំ យមនិឲយេ្របើ្របស់មុខងររបស់ខ្លួន និងសមបត្តិរដ្ឋ េដើមបបីំេរ ើឲយសកមមភពនេយបយ មយួ
េឡើយ (ម្រ ៩) ។ ចបបស់្តីពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ បនផ្តល់សិទធិឲយម្រន្តី ជករ ចក្ល យ
ជសមជិក ឬចូលរមួកនុងករ្រគប្់រគងសមគម្រសបចបប់ មយួបន (ម្រ ៣៦)។ េទះជយ៉ង

កេ៏ យ ពួកេគ្រតូវបន ម្របមមនិឲយេធ្វើករេដើមបផីល្របេយជន ៍ គ្ំរទ ឬ្របឆងំគណបក  ឬ
េបកខជនគណបក មយួេឡើង (ម្រ ៣៧)។ ម្រ ២ ៃនចបបល់កខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ ែចងថ 
“មនិមននិនន ករជមយួគណបក នេយបយ មយួ េនកនុងករអនុវត្តករងររបស់ខ្លួនេឡើយ” ។ 
ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ ែចងថ ពួកេគ្រតូវ្របកនឥ់រយិបទអពយ្រកឹត នងិ្របកន់
ខជ បនូ់វ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ (ម្រ ៥០) ផទុយេទវញិែបរជែចងថពួកេគ្រតូវែតអពយ្រកឹតេនកនុង
សកមមភពនេយបយ (ម្រ ៤)។ ចំេពះករណីៃនសមជិកវជិជ ជីវៈតុ ករ មនករេលើកជសំណួរ
អំពីថ េតើ ល្រកមេ យយុត្តិធម ៌ និងមនិមនភពលំេអៀងទងំ យ ចធនបនេ យរេបៀប

 េនកនុងសំណំុេរឿងក្តីែដលប្តឹងេ យគណបក នេយបយ ឬ្របឆងំនឹងគណបក នេយបយ 
្របសិនេបើេច្រកម្រតូវបនអនុញញ តឲយេធ្វើជសមជិកសកមមរបស់គណបក នេយបយ មយួ។ 

ចំេពះកងកម្ល ងំសន្តិសុខ អនក យករណ៍ពិេសស អ.ស.ប ស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជំុ
េ យសន្តិវធិី និងខងសមគម បនគូសបញជ កថ់ “សមជិកៃនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងនគរបល 
ចមន [សិទធិេសរភីពខងសមគម] ែដលមនកររតឹតបតិ មផ្លូវចបប។់ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
ល់កររតឹតបតិ មយួ ្រតូវែតេគរព មកតព្វកចិចសិទធិមនុស អន្តរជតិរបស់រដ្ឋ ជ ទិ៍ កររតឹតបតិ

ទូេទ មនិ្រតូវបនចតទុ់កថ្រសបចបបេ់ឡើយ។”40 

គឺជសិទធិរបស់រដ្ឋ េដើមបី កក់ររតឹតបតិេលើសកមមភពរបស់ “អនកែដលកលពីេពលកន្លងមក
បនរេំ ភតួនទីៃនអំ ច្របតិបត្តិ ឬអំ ចនីតិបញញត្តិ” េនះេបើេយង មករសិក ្រ វ្រជវេ យ
                                                            
39 េសចក្តី្របកសស្តីពលីកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបក់រេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម ៌អនុមត័េនៃថងទី២៦ ែខមនិ ឆន ១ំ៩៩៤។ សូមេមើល
េគហទំពរ័៖ http://www.ipu.org/Cnl-e/154-free.htm. 
40 របយករណ៍េលខ A/HRC/20/27, កថខណ្ឌ  ៥៤។ 
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សហភពអន្តរសភស្តីពីករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម។៌41 បទេលមើសែបបេនះ ្រតូវបនបរយិយ
េនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ កមពុជ កនុងគនថបីនួ មតិកទី៣ ជំពូកទ១ី “ករបះ៉ពល់ដល់រដ្ឋបល ធរណៈ 
េ យអនកតំ ង ជញ ធរ ធរណៈ”។ 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់ជអនុ សនឲ៍យេធ្វើករ កែ់តងម្រ ១៨ ថមី េនះេឡើងវញិ ដូច
ខងេ្រកមេនះ៖ 

១.ពលរដ្ឋទងំពីរេភទ ចេធ្វើជ្របធន ឬអនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ ឬេធ្វើជសមស
ភពៃនអងគករដកឹនៃំនគណបក នេយបយបន។  

២. ្របធន អនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ និងសមសភពៃនគណៈកមម ធិករនយក ឬ 
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍ ឬអងគករសមមូលនឹងគណៈកមម ធិករនយក ឬគណៈកមម ធិករ   
អចិៃ្រន្តយៃ៍នគណបក នេយបយ មនិ្រតូវជ៖ 

ក. បុគគលែដល្រតូវបនផ្តនទ េទស កព់នធនគររយៈេពលេលើសពី្របឆំន  ំ ពីបទឧ្រកិដ្ឋ 
ពកព់ន័ធករ្រប្រពឹត្តអំេពើហឹង  ករញុះញងឲ់យស្អបេ់ខពើម ឬកររេំ ភអំ ចនីតិ
្របតិបត្តិ ឬអំ ចនីតបិញញត្តិ ដូចមនែចងកនុងគនថីបនួ មតិកទី៣ ជពូំកទី១ៃន្រកម
្រពហមទណ្ឌ  េលើកែលងែត បុគគលេនះ ្រតូវបនេលើកែលងេទស ឬរយៈ្របឆំន បំនកន្លង
ផុតេទ ចប់ ងំពីៃថងបនបំេរ ើេទសចប ់ឬ 

ខ. បគុគលែដលកនម់ុខតែំណង ឬចូលកនម់ុខតំែណងជអនកដកឹនជំនខ់ពស់េនកនុងជួរ
កងទព័ នគរបល តុ ករ ឬ ថ បន័រដ្ឋ មយួ ែដលត្រមវូឲយ្រតូវែតរក អពយ្រកឹត
ភពនេយបយ ភពមនិលំេអៀង នងិឯក ជយភពពីគណបក នេយបយ។ 

៣. ្របធន ឬអនុ្របធនៃនគណបក នេយបយ និងសមសភពៃនគណៈកមម ធិករនយក ឬ
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍ ឬអងគករសមមូលនឹងគណៈកមម ធិករនយក ឬគណៈកមម ធិករ   
អចិៃ្រន្តយៃ៍នគណបក នេយបយ ្រតូវបតប់ងនូ់វតួនទីរបស់ខ្លួន កនុងករណី មយួដូចខង
េ្រកម៖  

ក. មខី្លួនទទួលមរណភព។ 

                                                            
41 Guy S. Goodwin-Gill, ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម។៌ សហភពអន្តរសភ, ទី្រកុងហ ែឺណវ, ឆន  ំ២០០៦, ទំពរ័ ១៣៧។ 
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ខ. មខី្លួនបនសំុ ឈបជ់ យលកខអក រ។ 

គ. មខី្លួន្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទស កព់នធនគររយៈេពលេលើសពី្របឆំន  ំ េ យ
គម នជេ្រមើសកនុងករបង្់របកព់ិនយ័ ចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋពកព់ន័ធករ្រប្រពឹត្តអំេពើហឹង  ករ
ញុះញងឲ់យស្អបេ់ខពើម េលើកែលងែតេទសេនះ្រតូវបនេលើកែលងេទសេ យ្រពះម
ក ្រត ឬ  

ឃ. មខី្លួនកនម់ុខតំែណង ឬចូលកនម់ុខតែំណងជអនកដកឹនជំនខ់ពស់េនកនុងជួរ
កងទព័ នគរបល តុ ករ ឬ ថ បន័រដ្ឋ មយួ ែដលត្រមូវឲយ្រតូវែតរក អពយ្រកឹត
ភពនេយបយ ភពមនិលំេអៀង នងិឯក ជយភពពីគណបក នេយបយ។ 

ម្រ ១៩ ថម ី 
កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ១៨០ (មយួរយែបត៉សិប)ៃថង បនទ បព់ីគណបក នេយបយ្រតូវ

បនបេងកើតេឡើង្រសប មម្រ ៩ ៃនចបបេ់នះ គណបក នេយបយេនះ ្រតូវេសនើសំុចុះបញជ ី
េន្រកសួងម ៃផទ េដើមបទីទួលបនសុពលភព និង ចេធ្វើសកមមភពបនេ យ្រសបចបប់
កនុង នៈជនីតិបុគគល េ យ្រតូវមនសមជិកយ៉ងតិច ៤០០០ (បនួពន)់នក ់នងិ្រតូវបំេពញ
ែបបបទ នងិលកខខណ្ឌ ដូចមនែចងកនុងម្រ ២០ ៃនចបបេ់នះ។  

គណបក នេយបយែដលមនិទទួលបនករចុះបញជ ី្រសប មបទបបញញត្តិៃនជំពូកេនះ 
មនិ ចេធ្វើសកមមភពនេយបយេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនេឡើយ។ 

មតេិយបល់: បទ ្ឋ នសិទិធមនុស  មនិបនត្រមូវ េហើយកម៏និបន្រចនេចលករចុះបញជ ីគណ
បក នេយបយេឡើយ។ របបៃនករចុះបញជ ី គឺមនិមនភពចបំចស់្រមបក់របេងកើត ឬករ្របតិបត្ដិ
របស់គណបក នេយបយេទ ប៉ុែន្ត្របសិនជមន គួរែតជកមមវតថុៃនករអនុមត័យល់្រពមជមុនពី
ជញ ធរ42 េនះេបើ មអនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA ែដលបនគូសបញជ កថ់ សិទធិេសរភីពខង

សមគម អនុវត្តេ យេសមើភពគន ចំេពះសមគមទងំអស់ែដលមនិបនចុះបញជ ី។43 OSCE បនេលើក
េឡើងថ ករចុះបញជ ី ចនឹងមនផល្របេយជនដ៍ល់គណបក នេយបយ ដូេចនះេហើយ ច “សម

                                                            
42 របយករណ៌េលខ A/68/299, កថខណ្ឌ  ៣១។ 
43 របយករណ៌េលខ A/HRC/20/27, កថខណ្ឌ  ៥៦។ 
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េហតុផល េដើមបតី្រមូវឲយមនករចុះបញជ ីគណបក នេយបយជមយួនឹង ជញ ធររដ្ឋ។”44អតថ្របេយជន៍
ែបបេនះ ចរមួបញចូ ល ឧទហរណ៍ ករករពរ មផ្លូវចបបនូ់វេឈម ះ នងិ ្ល កសញញ របស់គណបក  
លទធភពកនុងករេបើក និងរក គណនីធនគរ ឬទទលួបនថវកិរដ្ឋ។ អតថ្របេយជនែ៍ដលបនមកពីករ
ចុះបញជ ី គួរែត្រតូវបនែចងេនកនុងចបប។់ វធិី ្រស្តសិទធិមនុស ចំេពះករណីេនះ គឺទកទ់ងនងឹករ
េលើកទឹកចិត្ដឲយមនករចុះបញជ ី មរយៈករផ្តល់ជរង្វ នេ់លើកទឹកចិត្ត ជជងករព្រងឹងអនុវត្ត ម     
រយៈករ កេ់ទសទណ្ឌ ។ 

អនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA យល់ថចំនួនមនុស អបបបរម ច្រតូវបនត្រមូវ េដើមបី
បេងកើតគណបក នេយបយមយួ ប៉ែុន្តេនកនុងក្រមតិមយួែដលមនិេធ្វើឲយបុគគលទងំ យបកទ់ឹកចិត្តកនុង
ករចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយេឡើយ។ 45  េបើនិយយពីភពសមេហតុផលៃនក្រមតិកំណត ់ គឺ
្រស័យេទេលើចំនួនមនុស  នងិកលៈេទសៈជតិដៃទេទៀត យន្តករសិទធិមនុស  មនិបនកំណតត់ួ

េលខ ចខ់តថចំនួនប៉នុម នេទើបថសមេហតុផលេនះេឡើយ។ េ យ រលទធភពៃនករយល់្រចឡំ 
ឬករខិតខំ្របឹងែ្របងឥត្របេយជនក៍នុងករអនុវត្តបទបបញញត្តិេនះ ែដល ចនឲំយមនកររេំ ភសិទធិ
េសរភីពខងសមគម “ចបបគ់ួរែតែចងឲយបនចបស់ពីមេធយបយ ែដល មរយៈេនះ ្រតូវែតបន 
បង្ហ ញភស្តុ ងថមនករគ្ំរទ” 46  - ច មរយៈករចុះហតថេលខ ន មេមៃដ ឬមេធយបយដៃទ
េផ ងេទៀត ។ 

លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុងម្រ ១៩ ថមីេនះ ែដលកំណតស់មជិកភពយ៉ងតិច ៤000 នក ់ កនុង   
រយៈេពល១៨០ ៃថងៃនករបេងកើត ចបងករឧបសគគដល់ករចុះបញជ ីគណបក នេយបយ ជពិេសស 
្របសិនជដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ពួកេគមនិ ចេធ្វើ “សកមមភពនេយបយ” េនមុនេពលចុះ
បញជ ីបនេឡើយ (សូមេមើលខងេ្រកមេនះ)។ ្របសិនជមនិមនករបំភ្លបឺែនថមេផ ងពីេនះេនះេទ នឹង
មនិេកើតេឡើងេទថ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះ នឹង ចជបេ់តស្តអំពីក ្ត សតយនុមត័ និងភពសមេហតុផល
ស្រមបក់ររតឹតបតិ ែដល ច កេ់ យ្រសបចបបេ់លើសិទធិេសរភីពខងសមគមបនេឡើយ។ 

លកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមបក់រចុះបញជ ី េដើមបី ចអនុវត្ត“សកមមភពនេយបយ”េនះ បននឲំយ
មនកង្វល់ជេ្រចើនេ្រកមចបបសិ់ទធមិនុស ។ ពកយេពចនម៍និចបស់ ស់ “សកមមភពនេយបយ” 

                                                            
44 េគលករណ៍ែណនសំ្តីពបីទបបញញត្តគិណបក នេយបយ របស់ OSCE កថខណ្ឌ  ៦៥។ ចរកបនេនេគហទពំរ័៖  
http://www.osce.org/odihr/77812?download=true.  
45 របយករណ៍េលខ A/HRC/20/27, កថខណ្ឌ  ៥៤។ 
46 េគលករណ៍ែណនសំ្តីពបីទបបញញត្តគិណបក នេយបយ របស់ OSCE កថខណ្ឌ  ៧៨។  
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ចសំេ េលើសកមមភពែដលសថិតកនុងសិទធិ្រសបចបបរ់បស់មនុស ្រគបរូ់បកនុងករអនុវត្ត េ យមនិគិត
ថ សកមមភពេនះ េធ្វើេឡើង មរយៈកបលម៉សីុនគណបក នេយបយ បទ់ងំករេរៀបចំ ឬករចូល
រមួកនុងកិចចពភិក េដញេ លេលើបញ្ហ នន ែដល ចមនចរតិលកខណៈនេយបយ េធ្វើសកមមភព
អបរ់ពំលរដ្ឋ ករេកៀរគរករគ្ំរទ ឬ្របឆងំនឹងគនំិតផ្តួចេផ្តើម ឬសកមមភពដៃទេផ ងេទៀត ែដលសថិតកនុង
វ ិ លភពៃនេសរភីពកនុងករបេញចញមត ិ ករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី ឬខងសមគម។ េលើសពីេនះ
េទេទៀត គណបក នេយបយថមីែដលកំពុងដំេណើ រករេធ្វើករចុះបញជ ី ករត្រមូវេទេលើចំនួនសមជិក
េនះ មនិគួរ្រតូវបន ងំមនិឲយេធ្វើ “សកមមភពនេយបយ”េនះេទ ែដលបនទ បព់ីេនះករេ្រជើសេរ ើស
សមជិកភពថមី ចេធ្វើបន។ 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យ កែ់តងេឡើងវញិនូវម្រ ១៩ ថមីេនះ ដូចខង
េ្រកម៖ គណបក នេយបយែដលបនបេងកើតេឡើង្រសប មម្រ ៩ ៃនចបបេ់នះ ្រតូវសំុចុះបញជ ីេន
្រកសួងម ៃផទ មរយៈនីតិវធិី និងលកខខណ្ឌ ែដលមនែចងកនុងម្រ ២០ ៃនចបបេ់នះ េនេពលែដល
គណបក នេយបយ មនសមជកិយ៉ងតិច ៤,000 (បនួពនន់ក)់។ ភស្តុ ងអំពសីមជកិភព ្រតូវ
បនបង្ហ ញ មរយៈករ្របមូលហតថេលខ ឬ ន មេមៃដរបស់សមជកិទងំអស់។ 

ម្រ ២០.-  

គណបក នេយបយ ្រតូវបំេពញែបបបទ នងិល័កខខណ័្ឌ ដូចខងេ្រកម៖ 

១. ពកយសំុចុះបញជ ីគណបក នេយបយ ្រតូវមនហតថេលខរបស់្របធនគណ
បក នេយបយ។ 

២. េឈម ះជអក រេពញ និងអក រកត ់ និងសញញ សំគល់របស់គណបក នេយ
បយ។ 

៣. ស័យ ្ឋ នៃនទី ន កក់រក ្ត លរបស់គណបក នេយបយ។ 

៤. ចបបេ់ដើមៃនលកខន្តិកៈគណបក នេយបយចំនួនពីរចបប។់ 

៥. បទបញជ ៃផទកនុងរបស់គណបក នេយបយ្របសិនេបើមន។ 

៦. េគលនេយបយ និងកមមវធិីនេយបយសំខន់ៗ របស់គណបក នេយ     
បយ។ 
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៧. េសចក្តីែថ្លងករណ៍ជ យលកខអក ររបស់គណបក នេយបយស្តីពីករ
េគរពរដ្ឋធមមនុញញ  ចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ និងបទបបញញត្តិេផ ងៗជធរមន នងិ
េគលករណ៍ៃនលិទធិ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  និងករេគរពសិទធិមនុស ។ 

៨. បញជ ីេឈម ះេ យមន យុ ស័យ ្ឋ ន និង ន មេមៃដរបស់សមជិកទងំ 
៤០០០នក ់ េ យមនបញជ កេ់លខបណ័្ណ សមជិកគណបក  និងកលបរេិចឆទៃនករ
ចូលសមជិកភពគណបក នេយបយ។ 

៩. ជីវ្របវត្តិសេងខបរបស់្របធន ឬ ថ បនិកចំននួ ៣ នកយ៉់ងតិច កនុងមយួនក់
មយួចបប ់េ យមនបិទរូបថតទំហំ ៤ គុណនឹង ៦ ។ 

១០. េសចក្ត្ីរបកសអំពីគណនីធនគរ េនធនគរកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ែដលបនករទទួល គ ល់ពីធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

១១. បងក នៃ់ដៃថ្ល ករចុះបញជ ីគណបក នេយបយមយួចបប។់ ៃថ្ល ករេនះ ្រតូវ
កំណតេ់ យ្របកសអន្តរ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ។ 

ម្រ ២៣.-  

កនុងករណីពិនិតយេឃើញថ សំណំុឯក ររបស់គណបក នេយបយ មនលកខណៈ
្រគប្់រគន ់នងិ្រតឹម្រតូវ មរដ្ឋធមមនុញញ  ចបបស់្តីពគីណបក នេយបយនិងចបបន់នជធរមន 
្រកសួងម ៃផទ្រតូវេធ្វើលិខិតេឆ្លើយតបស្តីពីករយល់្រពមឲយចុះបញជ ី េផញើជូនេទ មគីណបក
នេយបយេនះវញិ េ យភជ បជ់មយួនូវលកខន្តិកៈមយួចបប ់ែដលមនចរបញជ កក់លបរេិចឆទ
ៃនករចុះបញជ ីគណបក នេយបយ េ យមនចុះហតថេលខ និង្រ របស់្រកសួងម ៃផទ។ 

ម្រ ២៤.-  

កនុងករណីពិនិតយេឃើញថ សំណំុឯក ររបស់គណបក នេយបយ ែដលមនិទនម់ន
លកខណៈ្រគប្់រគន ់និង្រតឹម្រតូវ មរដ្ឋធមមនុញញ  ចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ និងចបបន់ន
ជធរមន ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវេធ្វើលិខិតជូនដណឹំងេផញើជូនេទ មគីណបក នេយបយេនះ     
វញិ។ គណបក នេយបយេនះ ្រតូវបំេពញបែនថមេលើសំណំុឯក រ មលិខិតជូនដំណឹង
របស់្រកសួងម ៃផទយ៉ងយូរ ១៥ៃថង ចបព់ីៃថងទទួលលិខិតេនះ។ េបើហួសរយៈេពលកំណត ់
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១៥ៃថងេនះ ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវេធ្វើលិខិតមនិយល់្រពមឲយចុះបញជ ីគណបក នេយបយេផញើជូន
េទ មគីណបក នេយបយ។ 

មតេិយបល់៖ ចំេពះករែដលថគណបក នេយបយមនតួនទី ចខ់តកនុងករធនពហុ
និយម និងករ្រប្រពឹត្តេទដ្៏រតឹម្រតូវៃនលទធិ្របជធិបេតយយេនះ អនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA 
បនកតស់មគ ល់ថ “ករសនមតែ់ដលគ្ំរទដល់ករបេងកើតគណបក នេយបយមយួ មននយ័ថ ករ
សេ្រមចអវជិជមន គួរែត្រតូវបនពនយល់េហតុផលឲយបនមុងឺម៉ត ់ ្រសប មបទ ្ឋ នែដលបនកំណត់
កនុងម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ នងិសិទធិនេយបយ ពកព់ន័ធនឹងសមម្រត
ភព និងភពចបំចេ់នកនុងសងគម្របជធិបេតយយ។47 ្រស័យេហតុេនះ ជករសំខនែ់ដលថ មូល
េហតុៃនករបដិេសធមនិយល់្រពម ្រតូវែតបនសរេសរឲយចបស់ ស់ជងេនះេ្រចើនែថមេទៀត េដើមបឲីយ
ពួកេគ ចប្តងឹត ៉ េទតុ ករបន។ សូមេមើលមតិេយបល់របស់ករយិល័យOHCHR កនុងម្រ
៣៨ ថមី ស្តីពីកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ កនុងករផ្តល់ឲយមន ថ បន័ឯក ជយ នងិមនិលំេអៀង បទ់ងំ ថ បន័
្រគប្់រគងករេបះេឆន ត ដូចែដលបនពនយល់េ យអនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA។ 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនេ៍សនើសំុបែនថមលកខខណ្ឌ ត្រមូវមយួ េ្រកមចបបេ់នះថ 
លិខិតមនិយល់្រពម ្រតូវបញជ កម់ូលេហតុឲយបនចបស់ ស់ថេហតុអ្វីបនជករចុះបញជ ី្រតូវបនមនិ
យល់្រពមេ យ្រកសួងម ៃផទ។ 

ម្រ ២៥.- ថម ី 
គណបក នេយបយ  ែដល្រកសួងម ៃផទបនេចញលិខិតមនិយល់្រពមឲយចុះ

បញជ ីគណបក នេយបយ ដូចមនែចងកនុងម្រ ២៤ ៃនចបបេ់នះ គណបក នេយបយេនះ
មនសិទធិប្តឹងេទតុ ករកំពូល។ 

តុ ករកំពូល ្រតូវសេ្រមចកនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៣០( មសិប)ៃថង បនទ បព់ីៃថងបន
ទទួលពកយបណ្តឹ ងរបស់ មគីណបក នេយបយេនះ។  

េ្រកយពីបនទទួលេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករកំពូលែដលសេ្រមចពីភព្រតឹម្រតូវៃន
ខ្លឹម រៃនសំណំុឯក ររបស់គណបក នេយបយេនះ ្រកសួងម ៃផទ្រតូវចុះបញជ ីគណបក
នេយបយេនះភ្ល ម មករកំណតដូ់ចមនែចងកនុងម្រ ២៣ ៃនចបបេ់នះ។  

                                                            
47 របយករណ៍េលខ A/68/299, កថខណ្ឌ  ៣២។ 
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មតេិយបល់: ម្រ ២៥ ថមី អនុញញ តឲយគណបក នេយបយេនះមនសិទធិប្តឹងេទតុ ករ
កំពូល ជជងករអនុវត្តនីតិវធិីធមម របស់តុ ករ ែដលដំបូងគឺ្រតូវ កព់កយបណ្តឹ ងេទ ដំបូង 
បនទ បម់កេទ ឧទធរណ៍ េហើយេនចុងបញចបេ់ទតុ ករកំពូលែដលជតុ ករេចញ លដីក
បិទផ្លូវត ៉ ។ ករែដលត្រមូវឲយប្តឹងេ យផទ ល់េទតុ ករកំពូល មនិអនុញញ តឲយមនករេ ះ្រ យ
វ ិ ទ មបីដំ កក់ល ែដលជបទ ្ឋ នអន្តរជតិ និងែដល្រតូវបនកំណតេ់នកនុងចបបស់្ដីពីករេរៀបចំ
អងគករតុ ករេនះេទ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យ កែ់តងេឡើងវញិនូវម្រ ២៥ ថមី ដូចខង
េ្រកមេនះ។ 

“គណបក នេយបយ ែដល្រកសួងម ៃផទបនេចញលិខិតមនិយល់្រពមឲយចុះបញជ ីគណ
បក នេយបយ ដូចមនែចងកនុងម្រ ២៤ ៃនចបបេ់នះ គណបក នេយបយេនះ មនសិទធិ
ប្តឹងេទ ដំបូង ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូល។” 

តុ ករពកព់ន័ធ ្រតូវសេ្រមចកនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ១៥(ដប្់រប)ំៃថង បនទ បព់ីបនទទួលពកយ 
បណ្តឹ ងរបស់ មគីណបក នេយបយេនះ។  

េ្រកយពីតុ ករេចញេសចក្តីសេ្រមចពីភព្រតមឹ្រតូវៃនខ្លឹម រៃនសំណំុឯក ររបស់គណ
បក នេយបយេនះ ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវចុះបញជ ីគណបក នេយបយេនះភ្ល ម មករ
កំណតដូ់ចមនែចងកនុងម្រ ២៣ ៃនចបបេ់នះ។”  

ម្រ ២៨.-  

រដ្ឋ ចផ្តល់្របកព់ីថវកិជតិេសមើៗគន ដល់្រគបគ់ណបក នេយបយ ស្រមបែ់តេ្របើ
្របស់កនុងយុទធនករេឃសនេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត។  

គណបក នេយបយ ែដលមនិបនទទួលសន្លឹកេឆន តគ្ំរទចំនួន៣% ៃនសន្លឹក
េឆន តបនករសរុបទូទងំ្របេទស ឬមនិបនទទួល សនៈមយួកនុងរដ្ឋសភ គណបក
នេយបយេនះ ្រតូវសង្របកេ់នះ្រគបច់ំនួនមករដ្ឋវញិកនុងរយៈេពល៣ែខយ៉ងយូរ ចបព់ីៃថង
្របកសលទធផលជ ថ ពរ ៃនករេបះេឆន ត។  
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ម្រ ២៩.-ថម ី 
គណបក នេយបយ ្រតូវបន មឃតម់និឲយទទួលវភិគទន េទះជ មរូបភព

កេ៏ យ ពី ថ បន័រដ្ឋ សមគម អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល សហ្រគស ធរណៈ 
្រគឹះ ថ ន ធរណៈ វទិយ ធរណៈ េលើកែលងែតករណីដូចមនែចងកនុងម្រ ២៨ ៃនចបប់
េនះ។ 

គណបក នេយបយ ្រតូវបន មឃតម់និឲយទទួលវភិគទន េទះជ មរូបភព
កេ៏ យ ពី ថ បន័បរេទស ្រកុមហុ៊នបរេទស ជនបរេទស ឬអងគករែដលមន្របភពហិរញញ

បបទនពីបរេទស។ 

មតេិយបល់: ករយិល័យOHCHR ទទួល គ ល់ពីេសចក្តី្រតូវករកនុងករ្រគប្់រគងថវកិ
ស្រមបគ់ណបក នេយបយ េ យែផ្អកេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ចបស់ ស់ និងមនិលំេអៀង។ េទះជ
យ៉ងកេ៏ យ ករ មឃតក់នុងករទទួលវភិគទនពី្របភពហិរញញបបទនេផ ងៗ ដូចបនេលើកេឡើង
េនះ កដូ់ចជកំណតេ់លើករផ្តល់ហិរញញបបទន្រសបចបបដ់ល់្របកវ់ភិគទនសមជិកភព និងករ
ចូលជវភិគទនពីបុគគលឯកជន និង្រកុមហុ៊នកមពុជកនុង្រសុក។ កនុងនយ័េនះ គណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស  បនកំណតថ់ “ករក្រមតិកំណតស់មេហតុផលេទេលើករចំ យស្រមបយុ់ទធនករ ច
នឹង្រតូវបនបញជ កម់ូលេហតុ កលេបើ ជករចបំច ់េដើមបធីនថ ករេ្រជើសេរ ើសេ យេសររីបស់អនក
េបះេឆន ត មនិ្រតូវបនបះ៉ពល់ ឬដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេ យករចំ យមនិស
មម្រតកនុងនមជេបកខជន ឬគណបក មយួេឡើយ។” 48  អនក យករណ៍ពិេសសSRFOAA បន
បែនថមេទៀតថ៖ “ករក្រមតិកំណត់ មយួេលើលទធភពរបស់សមគមកនុងករទទលួបនហិរញញបបទន
ពីបរេទស គរួែតចបំចេ់នកនុងសងគម្របជធិបេតយយ េហើយថយុត្តិកមមធមម បនផ្ដល់េ យរដ្ឋ ដូចជ
វធិនករ្របឆងំេភរវកមម ករករពរអធិបេតយយរដ្ឋ ករបេងកើន្របសិទធភពជំនួយ និងករព្រងឹងតម្ល ភព 
និងគណេនយយភពៃនសងគមសីុវលិ ែដលជេរឿយៗមនិបនបំេពញ មបទ ្ឋ នមុងឹម៉តេ់នះេឡើយ។”49 

កនុងទិដ្ឋភពៃន្របជពលរដ្ឋកមពុជជេ្រចើនែដលបនេធ្វើចំ ក្រសុក ចំនួនធំៃនពលករចំ ក
្រសុកកមពុជេនបរេទស និងករែដលថកមពុជបនទទួល គ ល់សញជ តិពីរ ដូេចនះពកយថ “បរេទស” 
និង “ជនបរេទស” គួរែត្រតូវបនកំណតឲ់យបនចបស់ េដើមបេីជៀស ងករផតេ់ចញ្របជពលរដ្ឋកមពុជ 

                                                            
48 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  ៃនកតកិសញញ  ICCPR េលខ ២៥ កថខណ្ឌ ១៩។  
49 របយករណ៍េលខ A/68/299, កថខណ្ឌ  ៥៤។ 
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ែដលរស់េនបរេទស មនិឲយផ្តល់វភិគទន ្របសិនជពួកេគចងផ់្តល់េនះ។ 

េ យមនសញញ ្រពមនេនះ បទបបញញត្តិៃនករផ្តល់ហិរញញបបទនពី្របភពបរេទស ជទូេទ្រតូវ
បនពិចរ ថ ចទទួលយកបន េហើយគឺជករអនុវត្តទូេទមយួ។ អនុសញញ ស្តីពីបទ ្ឋ នៃនករ
េបះេឆន ត មែបប្របជធិបេតយយ សិទិធ និងេសរភីពេបះេឆន តកនុងរដ្ឋជសមជិកៃនរដ្ឋឯក ជយ 
Commonwealth កំណតថ់ “អំេ យបរេទស បទ់ងំអំេ យែដលបនមកពីរូបវន្តបុគគល និងនីតិ
បុគគលបរេទសស្រមបេ់បកខជនគណបក នេយបយ (សមពន័ធភព) ករចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត ឬ
ចំេពះអងគករសមគម ធរណៈដៃទេទៀត េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល ឬកនុងចរតិលកខណៈមយួ
េទៀតទកទ់ងនឹង ឬសថិតេ្រកមឥទធិពល ឬករ្រគប្់រគងេ យផទ ល់ពីេបកខជនគណបក នេយបយ   
(សមពន័ធភព) មនិ្រតូវបនអនុញញ តេឡើយ។”50 

េ យយល់េឃើញថ គណបក នេយបយ គជឺយន្តមយួដសំ៏ខន ់ ែដល មរយៈេនះ ្របជ
ពលរដ្ឋេ្របើសិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករចូលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈ ្របភពហិរញញបបទន ចជកង្វល់មយួ 
្របសិនេបើ្របភពហិរញញបបទនេនះ ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់ ឬផ្ល ស់ប្តូរទស នៈ ទិភព ឬទិដ្ឋភព មយួ
េផ ងេទៀតៃនករងររបស់គណបក មយួ។ កនុងនយ័េនះ េគសេងកតេឃើញថ មនិមនករធនែបបេនះ
េទ េនកនុងម្រ ២៩ ថមី។ ទស នៈេនះ ្រតូវបនគ្ំរទេ យ្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុប ែដលេបើ ម្រកុម្របឹក
េនះ វធិនករនន្រតូវបនចតេ់ឡើងេ យរដ្ឋទងំ យ កនុងករ្រគប្់រគងអំេ យដល់គណបក
នេយបយ ែដលគួរែតបញចូ លេទកនុងវធិនជក់ កម់យួចំនួន េដើមបេីជៀស ងទំនស់ផល្របេយជន,៍ 
ធនតម្ល ភពៃនអំេ យ និងេជៀស ងអំេ យសមង ត,់ េជៀស ងករេធ្វើឲយអន្ត យដល់សកមមភព
របស់គណបក នេយបយ និងធនឯក ជយភពៃនគណបក នេយបយ។51 

សូមេមើលមតិេយបល់របស់ករយិល័យOHCHR េលើម្រ  ៣៨ ថមី ស្តីពីកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ 
េដើមបបីេងកើត ថ បន័ឯក ជយ និងមនិលំេអៀង រមួបញចូ លទងំ ថ បន័្រគប្់រគងករេបះេឆន ត ដូចែដលបន
ពនយល់េ យអនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA ។ 
                                                            
50 អនុសញញ ស្តីពបីទ ្ឋ នៃនករេបះេឆន ត មែបប្របជធិបេតយយ សិទិធ និងេសរភីពេបះេឆន តកនុងរដ្ឋជសមជិកៃនរដ្ឋឯក ជយ 
Commonwealth, គណៈកមមករអរឺ ៉បុស្រមបល់ទធិ្របជធិបេតយយ មរយៈចបប ់(គណៈកមមករទី្រកងុវនឺសី) ម្រ  ១២៣។ 
51សូមេមើលអនុ សនេ៍លខ ៤ (ឆន ២ំ០០៣)  របស់គណៈកមម ធិកររដ្ឋម្រន្តី ជូនចំេពះរដ្ឋសមជកិ ស្តីពវីធិនរមួ្របឆងំនងឹអេំពើពុក
រលួយ េនកនុងករផ្តល់មូលនិធដិល់គណបក នេយបយ, អនុមត័េ យគណៈកមម ធកិររដ្ឋម្រន្តី ៃថងទ០ី៨ ែខេម  ឆន ២ំ០០៣ ម្រ  
៣។ ចរកបនេនេគហទំពរ័៖  
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/cy%20activity%20interface2006/rec%202003%2
0(4)%20pol%20parties%20EN.pdf. 
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ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យមនករបង្ហ ញអំពលីកខណៈវនិិចឆយ័ចបស់ 
ស់ េដើមបកីំណតព់កយ “បរេទស” េនកនុង កយខណ័្ឌ ទី២ េដើមបកុីំឲយមនករ ងំដល់ពលរដ្ឋកមពុជ

ែដលកំពុងរស់េន ឬេធ្វើករេនេ្រក្របេទស មនិឲយផ្តល់វភិគទនដល់គណបក នេយបយមយួ ម
ករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន។ ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនប៍ែនថមេទៀត េ យេសនើឲយ ក់
ជំនួសេនកនុងកថខណ័្ឌ ទី២ “...អងគករែដលមន្របភពហិរញញបបទនពីបរេទស។” មកជ្របេយគថ 
“...អងគករែដល្របភពហិរញញបបទនែតមយួគតរ់បស់ខ្លួនបនមកពីបរេទស។”  េលើសពីេនះេទៀត 
ករយិល័យOHCHR សូមបែនថមកថខណ័្ឌ ទីប៣ ែដល្របគល់តួនទីេទឲយ ថ បន័មយួអពយ្រកឹតែដល
ឯក ជយពីអងគនីតិ្របតិបត្តិ ែដលមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកើតវធិនជក់ ក ់ េដើមបេីជៀស ង
ទំនស់ផល្របេយជន ៍ធនឲយមនតម្ល ភពៃនអំេ យ នងិធនឯក ជយភព របស់គណបក នេយ
បយ។ 

ម្រ ៣៤.-ថម ី 
គម នសមតថកចិច មនសិទធិរ ំ យគណបក នេយបយ មយួបនេឡើយ េលើក

ែលងែតគណបក េនះ ្រតូវបនរ ំ យេ យតុ ករ។ 

មតេិយបល់: សូមេមើលមតិេយបល់របស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ៦ ថមី និង ម្រ
៣៨ ថមី។ កនុងេគលករណ៍ែណនរំបស់ខ្លួនស្តីបទបញជ ស្តីគណបក នេយបយ គណៈកមម ធិករទី្រកុង
Venice បញជ កយ៉់ងចបស់ថ សមម្រតភព គួរែតបនេធ្វើករថ្លឹងែថ្លងយ៉ង្របុង្របយត័ន េហើយវធិន
ករ មឃតេ់លើគណបក នេយបយ គួរែត្រតូវបនអនុវត្តកនុងនយ័តូចចេង្អ ត។ កររ ំ យេចល គួរ
ែត្រតូវបនអនុវត្ត ្របសិនជមនិ ចរកេឃើញមនកររតឹតបតិតិចជងេនះេទេនះ។ កររ ំ យគណ
បក នេយបយ េ យែផ្អកេលើសកមមភពៃនសមជិកគណបក  កនុងលកខណៈជបុគគលេនះ គឺមនវសិ
មតិភពេទនឹងករករពរ ែដលគួរែត្រសប មគណបក ថជសមគម។ វសិមតិភពេនះព្រងីកេទ
ដល់សកមមភពរបស់បុគគលៃនថន កដ់ឹកនគំណបក  េលើកែលងែតករណីែដលពួកេគបនបង្ហ ញឲយ
េឃើញថ បនេធ្វើសកមមភពជតំ ងរបស់គណបក ទងំមូល។52 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យ បប់ញចូ ល្របេយគខងេ្រកមេនខងចុងបញចប់
ៃនម្រ េនះ៖ “កររ ំ យេចលគណបក នេយបយ នឹង្រតូវបនអនុវត្តែតេនកនុងមេធយបយចុង
េ្រកយែតប៉ុេ ្ណ ះ េនេពលែដលកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់េផ ងេទៀត េដើមបធីនអនុេ មភព ម 

                                                            
52 េគលករណ៍ែណនសំ្តីពបីទបបញញត្តគិណបក នេយបយ របស់ OSCE កថខណ្ឌ  ១០, ១៦។  
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ចបបេ់នះ ្រតូវបនេ្របើអស់លទធភព។” 

ម្រ ៣៨.- ថម ី 
្រគបគ់ណបក នេយបយទងំអស់ ្រតូវេគរពរដ្ឋធមមនុញញ  ចបបស់្តីពីគណបក

នេយបយ និងចបបជ់ធរមនដៃទេទៀតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ចំេពះគណបក នេយបយ ែដលបន្រប្រពឹត្តខុសេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញ  ចបបស់្តីពី
គណបក នេយបយ និងចបបជ់ធរមនដៃទេទៀតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រកសួងម ៃផទ
ចចតវ់ធិនករដូចខងេ្រកម ៖ 

- េចញលិខិតជូនដំណឹងឲយគណបក នេយបយេនះ េធ្វើករែកត្រមូវកនុងរយៈេពល
មយួជកំណត។់ 

- េធ្វើករ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ និងចតវ់ធិនករបញឈបស់កមមភពខុសចបស់ 
កនុងករណីចបំច។់ 

- សេ្រមចផ្អ កសកមមភពរបស់គណបក នេយបយេនះជបេ ្ត ះ សននកនុងរយៈ
េពលមយួជកំណត។់ 

- ប្តឹងេទតុ ករកំពូល េដើមបរី ំ យគណបក នេយបយេនះ កនុងករណីកំហុស
មនលកខណៈធងនធ់ងរ ។ 

មតេិយបល់៖ េទះបីជមនែតតុ ករេទែដលមនសិទធិអំ ចកនុងរ ំ យគណបក
នេយបយបន ដូចមនែចងកនុងម្រ ៣៤ ថមីកេ៏ យ ម្រ ៣៨ ថមី អនុញញ តឲយ្រកសួងម ៃផទផ្អ ក
សកមមភពរបស់គណបក មយួ ែផ្អកេលើមូលេហតុទូលំទូ យ មនដូចជ “្រប្រពឹត្តខុសេទនឹងរដ្ឋធមម 
នុញញ  ចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ និងចបបជ់ធរមនដៃទេទៀតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ” ែដលគឺ
ជករទទួលខុស្រតូវរបស់តុ ករឯក ជយមយួជអនកកណំត។់ ករមនិមនែចងអំពីលកខណៈវនិិចឆយ័

ចបស់ ស់ស្រមបរ់យៈេពលៃនករផ្អ ក “ជបេ ្ត ះ សនន” នូវគណបក នេយបយ បនអនុញញ ត
មម្រ េនះ ផ្ល ស់ប្តូរសិទធិអំ ចផ្អ កសកមមភព េទអំ ចរ ំ យគណបក នេយបយ ម្រពឹត្ត

នយ័ ។ េលើសពីេនះេទៀត ភពមនិចបស់ ស់េនកនុងឃ្ល ចុងេ្រកយែដលទកទ់ងនងឹ “កំហុសែដល
មនលកខណៈធងនធ់ងរ” ត្រមូវឲយមនករ្រ យបំភ្ល ឺ ្របសិនជមនិត្រមូវេទ ្រកសួងម ៃផទ ចនឹងមន
ឆនទ នុសិទធិកនុង កញ់ញ ត្តិេសនើសំុរ ំ យគណបក នេយបយ មយួ ែដល ចនឲំយមនកររេំ ភ
សិទធិរបស់សមជិកគណបក នេយបយ មយួ េហើយជឧបសគគធងនធ់ងរដល់សកមមភពរបស់ពួកេគ។ 
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ករបេងកើតកររតឹតបតិេលើេសរភីពខងសមគម ែដលមនផលបះ៉ពល់ស្រមបេ់សរភីពកនុងករ
ករបេញចញមតិ និងកនុងករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី មនិ្រសបេទនឹងម្រ ២២ កថខណ័្ឌ ទី២ ម្រ
១៩ និងម្រ ២១ ៃនកតិកសញញ  ICCPR េនះេទ។ ទនទឹមនងឹកតិកសញញ  ICCPR េមើលេឃើញថ
កររតឹតបតិករេ្របើ្របស់េសរភីពខងសមគម ចនឹងអនុញញ តបនសថិតេនេ្រកមកលៈេទសៈមយួ
ចំនួន កររតឹតបតិេនះ ្រតវូករឲយមនលកខណៈសមម្រតេទនឹងភពចបំច ់ ែដលបនកំណតេ់នកនុង
ចបប,់ ែដលចបំចេ់ដើមបេី ះ្រ យករគំ មកំែហងពិត្របកដមយួ, នងិែដល្រតូវបនបញចបេ់ទវញិ
េនេពលែដលេគលេ េនះ្រតូវបនបំេពញ។ 53  ករបេងកើតេនះ កប៏នេចទេឡើងជសំណួរផងែដរអំពី
ភព្រសបគន របស់ ជមយួនឹងម្រ ៣៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  ែដលកំណតសិ់ទធិរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគបរូ់ប 
“េដើមបចូីលរមួយ៉ងសកមមកនុងជីវភពនេយបយ ...ៃន្របេទសជតិ” ម្រ ៤១ កំណតព់ីេសរភីពកនុង
ករបេញចញមតិ នងិកនុងករជួប្របជំុ េហើយម្រ ៤២ ពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម។ 

អនក យករណ៍ SRFOAA ផ្តល់ករែណនេំនេពល ែដលគណបក នេយបយគួរែត្រតូវ
បន មឃតេ់ យ្រសបចបប។់ េបើេយង មអនក យករណ៍ SRFOAA ករ មឃតេ់នះ គួរែត
្រតូវបនេធ្វើេឡើង “ែតេនេពលែដលគណបក នេយបយមយួ ឬេបកខជនរបស់គណបក នេយបយ
របស់ខ្លួន េ្របើអំេពើហឹង  ឬបញចុ ះបញចូ លឲយមនអំេពើហិង  ឬករស្អបេ់ខពើមពូជ សន ៍ ឬជតិ ឬ

សនករ ែដលបេងកើតេទជករញុះញងឲ់យមនករេរ ើសេអើង អរភិព ឬអេំពើហិង  (ម្រ  ២០ ៃន
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ និងកប៏នឆ្លុះបញច ំងផងែដរេនកនុងម្រ ៥ 
ៃនអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ សន)៍ ឬេនេពលែដលគណ
បក នេយបយ អនុវត្ដសកមមភព ឬទេង្វើែដលបំផ្លិចបំផ្ល ញសិទធិ និងេសរភីពែដលមនែចងកនុងចបប់
សិទធិមនុស អន្តរជតិ (ម្រ ៥ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ នងិសិទធនិេយបយ)។” 54 
ករយិល័យ OHCHR បនកតស់មគ ល់ថ ករែចងេយងេទអំេពើហិង  ឬករញុះញងឲ់យមនករស្អប់
េខពើម មនិមនែចងេនកនុងចបបេ់ទ។ 

មយ៉ងវញិេទៀត អនក យករណ៍ពិេសស SRFOAA ផ្តល់អនុ សនថ៍ ករទទួលខុស្រតូវកនុង
ករ្រគប្់រគងគណបក នេយបយ គួរែត្របគល់ឲយេទ ថ បន័ឯក ជយមយួែដលមនជំនញឯកេទស
កនុងបញ្ហ េនះ។ េនកនុងរបយករណ៍ឆន ២ំ០០៣ របស់ខ្លួនេទកនម់ សននិបតអ.ស.ប អនក យ
ករណ៍ពិេសស SRFOAA បនសងកតធ់ងនថ់៖ “រដ្ឋមនកតព្វកិចចផ្តល់ឲយមន ថ បន័ឯក ជយ និងមនិ

                                                            
53 សូមេមើលែផនកខងេលើស្តីព ី“កររតឹតបតិែដលអនុញញ ត្តេិលើសិទធិមនុស ” ។ 
54 របយករណ៍េលខ A/68/299, កថខណ្ឌ  ៣៨។  
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លំេអៀង រមួទងំ ថ បន័្រគប្់រគងករេបះេឆន ត នងិ ជញ ធរ្រគប្់រគងេលើ រពត័ម៌ន បែនថមពីេលើ្របពន័ធ
តុ ករមយួឯក ជយ កនុងករធនថដំេណើ រករេបះេឆន ត មនិ្រតូវបនេគេកង្របវញ័ច   ែដលនឲំយមន
ករ្របកួត្របែជងមនិេសមើគន ស្រមបគ់ណបក នេយបយ មយួេឡើយ។ េដើមបឲីយមន្របសិទធភព 
ថ បន័្រគប្់រគង គួរែតឯក ជយពីអំ ច្របតិបត្តិ... ទងំេនះគឺជលកខខណ្ឌ សំខនស់្រមបក់រេគរព 

សិទធិេសរភីពខងសមគមេនកនុងបរបិទៃនករេបះេឆន ត”។55 ្រកសួងម ៃផទ គឺជែផនកមយួៃនអងគនតី ិ
្របតិបត្តិ ដូេចនះេហើយ ថ បន័េនះ មនិែមនជ ថ បន័ឯក ជយ ែដល្រតូវ្របគល់មុខងរ្រគប្់រគងដសំ៏ខន់
េនះឲយេនះេទ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ ម្រ ៣៨ ថមី្រតូវ កែ់តងេឡើងវញិេដើមបផី្តល់
សិទធិអំ ចែតេទេលើតុ ករ ែដលមនសិទធិអំ ចកនុងករ កទ់ណ្ឌ កមមដល់គណបក នេយបយ
ស្រមបក់រ្រប្រពឹត្តបទេលមើសធងនធ់ងរ េហើយកគ៏ួរែតែចងលម្អតិអំពីបទេលមើសធងនធ់ងរជក់ ក ់ ែដល ច
នឲំយមនករ កេ់ទសទណ្ឌ  េ យេយង មបទបបញញត្តពិកព់ន័ធននៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ។ ករយិ 
ល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនប៍ែនថមេទៀតថ ភរកិចចកនុងករ្រគប្់រគងគណបក នេយបយ គួរ
ែតបន្របគល់ឲយេទ ថ បន័ ្រគប្់រគងករេបះេឆន តឯក ជយ។ 

ម្រ ៣៩.- ថម ី 

្រតូវផកពិនយ័ជ្របកច់ំនួន ៥ ០០០ ០០០ (្របំ ន)េរៀល េ យ្រកសួងម ៃផទ 
ចំេពះគណបក នេយបយ ែដលបន្រប្រពឹត្តេលមើសនឹងម្រ ៣១ ៃនចបបេ់នះ។ 

កនុងករណីេនែតបន្ត្រប្រពឹត្តេលមើសេទៀត ផកពិនយ័ជ្របកេ់ទ្វមយួជពីរ េហើយ្រកសួង
ម ៃផទ ចសេ្រមចផ្អ កសកមមភពគណបក នេយបយេនះជបេ ្ត ះ សនន កនុងរយៈ
េពលមយួជកំណត។់ 

ម្រ ៤០.- ថម ី 
គណបក នេយបយែដលបន្រប្រពឹត្តេលមើសនឹងម្រ ២៩ថមី ៃនចបបេ់នះ ្រតូវផក

ពិនយ័ជ្របក ់ េ យ្រកសួងម ៃផទ ចំនួន ២០ ០០០ ០០០ (ៃមភ ន)េរៀល។ កនុងករណី
វភិគទនែដលគណបក នេយបយបនទទួលេ យេលមើសនឹងម្រ ២៩ថមី ៃនចបបេ់នះ មន
តៃម្លេលើសពី ២០ ០០០ ០០០ (ៃមភ ន)េរៀល ្រតូវផកពិនយ័ជ្របកេ់ទ្វមយួជពីរៃនតៃម្លៃន

                                                            
55 A/68/299, para. 41. 
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វភិគទនេនះ។ ្រកសួងម ៃផទ ចសេ្រមចផ្អ កសកមមភពគណបក នេយបយេនះជ    
បេ ្ត ះ សនន កនុងរយៈេពលមយួជកំណត។់ 

កនុងករណីេនែតបន្ត្រប្រពឹត្តេលមើសេទៀត ្រតូវផកពិនយ័ជ្របកេ់ទ្វមយួជពីរៃន្របក់
ពិនយ័េលើកមុខ េហើយ្រកសួងម ៃផទ ចប្តឹងរ ំ យគណបក នេយបយេនះេទតុ ករ
កំពូល។ 

មតេិយបល់៖ ដូចបនបញជ កទ់កទ់ងេទនឹងម្រ  ៣៨ ថម ីពកយេពចនម៍និចបស់ ស់ែដល
មនេនកនុងម្រ  ៣៩ ថមី និងម្រ ៤០ ថមី មនិបនកំណតល់កខណៈវនិិចឆយ័ចបស់ ស់ស្រមបក់រ
ផ្អ កសកមមភព្រសបចបបរ់បស់គណបក មយួេ យ្រកសួងម ៃផទ ឬកំណតេ់ពលេវ ស្រមបក់រ
ផ្អ កេនះេឡើយ ែដល ចនឲំយមនកររ ំ យ ម្រពឹត្តនយ័ េ យមនិមនករ្រតួតពិនិតយរបស់តុ
ករ។ ដូេចនះ ករេនះ ចនឲំយមនកររេំ ភបំពនេលើសិទធិរបស់សមជិកគណបក នេយបយ
មយួ និងបងករឧបសគគធងនធ់ងរដល់សកមមភពរបស់ពួកេគ។ 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យែកស្រមួលម្រ ៣៩ ថមី និងម្រ ៤០ ថមី េដើមបី
ផ្តល់អំ ចឲយែតតុ ករែដលមនសិទធិអំ ចកនុងករផកពិនយ័ និង កទ់ណ្ឌ កមមដល់គណបក
នេយបយែដល្រប្រពឹត្តបទេលមើសអ្វីមយួ។ 

ម្រ ៤១.- ថម ី 
្រតូវផកពិនយ័ជ្របកច់ំនួន ៣ ០០០ ០០០ (បី ន)េរៀល េ យ្រកសួងម ៃផទ 

ចំេពះជន ែដលបន្រប្រពឹត្តេលមើសនឹងម្រ ៥ និងកថខណ្ឌ ទី២ ម្រ ១៥ ៃនចបបេ់នះ។ 

មតេិយបល់៖ សូមេមើលមតិេយបល់ និងអនុ សនស៍្រមបម់្រ ៣៩ ថមី និងម្រ ៤០ ថមី។ 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យេធ្វើករែកស្រមួលម្រ ៤១ ថម ីេដើមបផី្តល់អំ ច
ឲយែតតុ ករមនសិទធិអំ ច កនុងករផកពិនយ័ និង កេ់ទសទណ្ឌ ដល់គណបក នេយ បយ
ែដល្របពឹត្តបទេលមើសអ្វីមយួ។ 
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ម្រ ៤២.- ថម ី 
្រតូវពិនយ័ជ្របកច់ំនួន ១០ ០០០ ០០០ (ដប់ ន)េរៀល ដល់ ២០ ០០០ ០០០ (ៃមភ

ន)េរៀល និង/ឬផ្តនទ េទស កព់នធនគរពី ០១(មយួ)ែខ ដល់ ០១(មយួ)ឆន  ំចំេពះជន
ែដលបន្រប្រពឹត្តករណី មយួដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១- បន្ត្រគប្់រគង ឬដកឹនគំណបក នេយបយែដល្រកសួងម ៃផទមនិយល់្រពមឲយចុះ
បញជ ីគណបក នេយបយ។ 

២- បន្ត្រគប្់រគង ឬដកឹនគំណបក នេយបយែដលតុ ករបនសេ្រមចរ ំ យជ
ថ ពរ។ 

៣- បន្ត្រគប្់រគង ឬដឹកនគំណបក នេយបយេ យមនិបនសំុចុះេឈម ះកនុងបញជ ីគណ
បក នេយបយកនុងរយៈេពលេលើសពី ១៨០(មយួរយែបត៉សិប)ៃថង គិតចបព់ីៃថងេធ្វើ
ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំគណៈកមម ធិករបេ ្ត ះ សននដូចមនែចងកនុងម្រ ៩
ៃនចបបេ់នះ។ 

៤- េនែតបន្តេធ្វើសកមមភពកនុងនមគណបក នេយបយ េទះជមនេសចក្តីសេ្រមច
ផ្អ កសកមមភពគណបក នេយបយេនះកេ៏ យ។ 

៥- េនែតបន្តេបើកទី ន កក់រគណបក នេយបយខ្លួន េទះជមនេសចក្តីសេ្រមច
ថ ពររបស់តុ ករសេ្រមចរ ំ យគណបក នេយបយេនះកេ៏ យ។ 

មតេិយបល់៖ េ យពចិរ ថ ករមនិយល់្រពមចុះបញជ ីេ យ្រកសួងម ៃផទ គជឺ្របធន
បទែដលសថិតកនុងកមមវតថុៃនករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េទតុ ករ ករ កេ់ទសទណ្ឌ េទេលើបុគគល មនិគរួ្រតវូ
បនអនុវត្តរហូតដល់ដំេណើ រករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្រតូវបិទបញចប។់ សូមេមើលមតិេយបល់របស់ករយិ   
ល័យ OHCHR េលើម្រ ១៩ ថមី ម្រ ៣៩ ថមី នងិម្រ ៤០ ថមី។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ ករចុះបញជ ី គួរែត្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត មរយៈ
រង្វ នេ់លើកទឹកចិត្ត ជជង មរយៈករេទសទណ្ឌ កមមស្រមបក់រមនិចុះបញជ ី។ សូមេមើលអនុ សន៍
របស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ១៩ ថមី។ ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនផ៍ងែដរ
ឲយមនករ កែ់តងេឡើងវញិនូវកថខណ្ឌ ទី១ ែដលមនេសចក្តីថ ៖ “បន្ត្រគប្់រគង ឬដកឹនគំណបក
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នេយបយ ែដលករមនិយល់្រពមចុះបញជ ីរបស់គណបក នេយបយទងំេនះ េ យ្រកសួងម ៃផទ 
្រតូវបនតមកល់េ យតុ ករកំពូល។” 

ម្រ ៤៣.- ថម ី 
បុគគលែដលទទួលរងឥទធពិលេ យផទ ល់ពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងម ៃផទ ដូច

មនែចងកនុងជំពូកេនះ ចប្តឹងត ៉ េទតុ ករកំពូលកនុងអំឡុងេពល ៣០( មសិប)ៃថង គិតពី
កលបរេិចឆទទទួលបនេសចក្តីសេ្រមចេនះ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករប្តឹងត ៉  និងអំឡុងេពលៃន
ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងម ៃផទ មនិមន នុភពអនុវត្តេឡើយ 
េលើកែលងែតេសចក្តីសេ្រមចផ្អ កសកមមភពគណបក នេយបយជបេ ្ត ះ សនន។ 

មតេិយបល់៖ សូមេមើលមតិេយបល់របស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ២៥ ថមី នងិម្រ
៤០ថមី។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យេធ្វើករែកស្រមួលម្រ េនះដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
“... ចប្តងឹឧទធរណ៍េទកន់ ដំបូងកនុងរយៈេពល៣០ៃថង គិតពកីលបរេិចឆទទទួលបនេសចក្តី
សេ្រមចេនះ ។ ករណីេនះ ចនឹង្រតូវបនប្តឹងឧទធរណ៍បន្តេទ ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូល ដូច
បនកំណតេ់នកនុងចបបស់្តីពីករេរៀបចំអងគករតុ ករ។ េនកនុងដំ កក់លនីមយួៗ តុ ករ ម ី
្រតវូេចញ ល្រកមកនុងរយៈេពល១៥ៃថង គិតចបព់ីករ កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ េនកនុងអំឡុងេពលៃនករ
ប្តឹងត ៉  និងៃនករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងម ៃផទ មនិមន្របសិទធភពអនុ
វត្តេឡើយ។” 

ម្រ ៤៤.- ថម ី 

េ យមនិទនគ់ិតដល់េទស្រពហមទណ្ឌ េផ ងេទៀត គណបក នេយបយែដលបន
្រប្រពឹត្តេលមើសនឹងម្រ ៦ថមី និងម្រ ៧ ៃនចបបេ់នះ តុ ករ ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម៖ 

- ផ្អ កសកមមភពគណបក នេយបយេនះកនុងរយៈេពលមនិេលើសពី ៥ឆន ។ំ 
- រ ំ យគណបក នេយបយេនះ។ 

មតេិយបល់៖ សូមេមើលមតិេយបល់របស់ករយិល័យOHCHR ្រតងម់្រ  ៦ ថម ីនងិម្រ
៣៤ ថម ី និងម្រ ៣៨ ថមី។ េនកនុងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីបទបបញញត្តិគណបក នេយបយ គណៈ   
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កមម ធិករទី្រកុង Venice បញជ កយ៉់ងចបស់ថ សមម្រតភព គួរែត្រតូវបនថ្លឹងែថ្លងេ យ្របុង
្របយត័ន េហើយវធិន ម្របមគួរែតបនអនុវត្តេនកនុងនយ័ចេង្អ ត។56េនកនុងនយ័េនះ កររ ំ យគណ
បក នេយបយ គួរែត្រតូវបនអនុវត្តែតករណី្របសិនេបើមេធយបយរតឹតបតិតិចជងេនះ មនិ្រតូវបនរក    
េឃើញ។ មយ៉ងវញិេទៀត កររ ំ យគណបក នេយបយែផ្អកេលើសកមមភពរបស់សមជិកគណបក
នេយបយ កនុងលកខណៈជបុគគលេនះ គឺមនវសិមតិភពេទនឹងករករពរែដលគួរែត្រតូវបនផ្តល់ឲយ
គណបក ថជសមគម។ វសិមតិភពេនះ ព្រងីកេទដល់សកមមភពរបស់បុគគលជថន កដ់ឹកនគំណ
បក នេយបយ េលើកែលងែតករណីែដលពួកេគបនបង្ហ ញឲយេឃើញថ បនេធ្វើសកមមភពជតំ ង
របស់គណបក ទងំមូល។57 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យពនិិតយេឡើងវញិអំពីករ កទ់ណ្ឌ កមម កនុងម្រ
េនះ េដើមបធីនឲយមនឃ្ល ខងេ្រកមេនះេនខងចុងបញចបៃ់នម្រ េនះ៖ “មុននឹងសេ្រមចេលើវធិន
ករណ៍មយួ តុ ករ្រតូវកំណតថ់ េតើករ កទ់ណ្ឌ កមមេនះ គឺជករចបំចេ់ដើមបសីេ្រមចេគលេ
របស់ខ្លួន, ថេតើវធិនករណ៍រតឹតបតិតិចជងេនះ ច្រតូវបនេ្របើេដើមបសីេ្រមចេគលេ ែដលចងប់ន
ឬេទ និងថេតើវធិនករណ៍េនះមនលកខណៈសមម្រតេទនឹងេគលេ  ែស្វងរកឲយសេ្រមចេនះឬេទ។ 
វធិនករណ៍រតឹតបតិតចិតចួបំផុត ជនចិចកល ្រតូវែត្រតូវបនពិចរ ។” 

ម្រ ៤៥.- ថម ី 
តុ ករែដលមនសមតថកិចច េដើមបពីិនិតយេលើបណ្តឹ ងននេ យអនុវត្ត មចបបេ់នះ គឺ

តុ ករកំពូល។ េ យែឡកចំេពះម្រ ៤២ថមី ៃនចបបេ់នះ ្រតូវអនុវត្ត្រសប ម្រកមនីតិវធិី
្រពហមទណ្ឌ ជធរមន។ 

តំ ងម អយយករអមតុ ករកំពូល ្រតូវចូលរមួសំុឲយមនករេគរពចបប ់ េនកនុង
េពលែដលមនបណ្តឹ ង កជូ់នតុ ករកំពូលពិនិតយ។ 

កនុងករណីែដលគណបក នេយបយ្រតូវបនរ ំ យ តុ ករ ចសេ្រមច មឃត់
ករេធ្វើសកមមភពនេយបយរបស់ថន កដ់ឹកនៃំនគណបក នេយបយេនះ ស្រមបរ់យៈេពល 
០៥(្រប)ំឆន បំន។ 

                                                            
56 សូមេមើលែផនកខងេលើស្តីព ី“កររតឹតបតិែដលអនុញញ ត្តេិលើសិទធិមនុស ” ។” 
57 េគលករណ៍ែណនសំ្តីពបីទបបញញត្តគិណបក នេយបយ របស់ OSCE កថខណ្ឌ  ១០, ១៦។ 
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តុ ករកំពូល ្រតូវសេ្រមចេសចក្តីេលើអងគេហតុ និងអងគចបប ់ េ យសភេពញអងគ។ 
លដីករបស់តុ ករកំពូល ជេសចក្តីសេ្រមចបិទផ្លូវត ៉ ។ 

មតេិយបល់៖ មរយៈ្របេយគ “ េ យែឡកចំេពះម្រ ៤២ ថម ី ៃនចបបេ់នះ ្រតូវអនុវត្ត
្រសប ម្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ ជធរមន” ម្រ ៤៥ ថមី កក់រអនុវត្ដនម៍្រ ែតមយួគតេ់នកនុងចបប់
េនះេទ “ ្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ ” ជធរមន។ ករសនមតេ់នះ េយងេទេលើនីតិវធិីែដលបនកំណតក់នុង
្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ែដលែចងពីកចិចធនឲយមនករករជំនុំជ្រមះក្តី្របកបេ យយុត្តិធម ៌ ដូចែដល
បនត្រមូវេនកនុងកតិកសញញ ICCPR។ េបើដូេចនះ ្រកមេនះ គួរែត្រតូវបនេរៀប បឲ់យបនជក់ ក។់ 
ករក្រមតិកំណតអ់ំពីករអនុវត្ត្រកមេនះចំេពះម្រ មយួៃនចបបេ់នះ ចនឲំយមនករកំណតអ់ំពី
វធិនករធនដល់ករជំនុំជ្រមះក្តី្របកបេ យយុត្តិធម។៌ ករ មឃតេ់នកនុង កយខណ័្ឌ ទី៣ េនះ ច

ងំបុគគលមនិឲយេធ្វើសកមមភពនេយបយរយៈេពលរហូតដល់េទ្របឆំន  ំ ែដលេនេពលគិតអំពីភព
មនិចបស់ ស់ៃន “កំហុសធងនធ់ងរ” ែដល ចនេំទដល់កររ ំ យដូចមនែចងកនុងម្រ ៣៨ ថមី ច
្រតូវបនពិចរ រយៈេពលែវងេពក និងមនិសមម្រតេទនឹង “កំហុស” ។ សូមេមើលផងែដរនូវមតិ
េយបល់របស់ករយិល័យOHCHR េលើម្រ ២៥។ 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យ កជ់ំនួសកថខណ័្ឌ ទី១ ៃនម្រ េនះ នូវ
្របេយគដូចខងេ្រកមេនះ៖ “គណបក នេយបយ ែដលករចុះបញជ ីគណបក នេយបយ មនិ្រតូវ
បនយល់្រពម មនសិទធិប្តឹងឧទធរណ៍េទ មនីតិវធិីែដលបនកំណតេ់ឡើងេនកនុង្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  
េ យមនករធននូវករជំនុំជ្រមះ្របកបេ យយុត្តិធម។៌” 

ម្រ ៤៨.- ថម ី 
បនទ បព់ីចបបេ់នះចូលជធរមន គណបក នេយបយទងំអស់ែដល្រតូវបនបេងកើត 

និងបនចុះបញជ ី្រតឹម្រតូវេន្រកសួងម ៃផទ្រសប មចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ ែដល្រតូវ
បន្របកសឲយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ ជស/រកម/១១៩៧/០៧ ចុះៃថងទ១ី៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ
១៩៩៧ ្រតូវបន្តសុពលភព និង ចេធ្វើសកមមភព្រសប មចបបេ់នះ នងិចបបជ់ធរមនេផ ង
េទៀតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ប៉ុែន្តគណបក នេយបយទងំេនះ ្រតវូបំេពញសំណំុែបបបទ
េធ្វើនិយត័កមម្រសប មបទបបញញត្តិៃនចបបេ់នះកនុងរយៈេពល ៩០(េកសិប)ៃថងយ៉ងយូរ គិតពីៃថង
ែដលចបបេ់នះចូលជធរមន។  
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មតេិយបល់៖ ម្រ ១៨ ថមី ៃនេសចក្តីេសនើចបបវ់េិ ធនកមមផ្តល់ឲយគណបក នេយបយរយៈ
េពល ៩០ ៃថង េដើមបតីំែណង្របធន ទនទមឹេនះម្រ ១៩ ថមី អនុញញ តរយៈេពល ១៨០ ៃថង េដើមបអីនុវត្ត
មេសចក្តីត្រមូវេផ ងេទៀតស្រមបក់រចុះបញជ ី ។ 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យមនករព្រងីករយៈេពលកនុងអំឡុងេពលែដល
គណបក នេយបយមយួ្រតូវសំណំុែបបបទេធ្វើនយិត័កមម្រសប មបទបបញញត្តិៃនចបប ់ ឲយមនរយៈ
េពលដូចគន គឺ១៨០ ៃថង្រតូវបនអនុញញ តចំេពះគណបក នេយបយថមី។ ករយិល័យ OHCHR សូម
ផ្តល់អនុ សនប៍ែនថមេទៀតថ ពកយ “េធ្វើនិយត័កមម្រសប មបទបបញញត្តិៃនចបប”់ ្រតូវបនបញជ ក់
ឲយចបស់ ស់ មរយៈករែចងេយងេទម្រ ជក់ កេ់នកនុងចបបែ់ដលកំណតន់ីតិវធិីស្រមប់
ករេធ្វើ   និយត័កមម។ 

ម្រ ៤៩.- ថម ី 
បទបបញញត្តទិងំ យ ែដលផទុយនឹងចបបេ់នះ ្រតូវចតទុ់កជនិ ករណ៍។  

មតេិយបល់៖ ម្រ  ៤៩ ថមី ផទុយនងឹ នៈចបបសិ់ទធិមនុស អន្ដរជតិ ែដលមនែចងេនកនុង
សនធិសញញ ែដលផ្តល់សចច បន័េ យ្របេទសកមពុជ រដ្ឋធមមនុញញ  និងចបបែ់ដលបនអនុមត័េ យសភ។ 
េនកនុងករេគរពសនធិសញញ ែដលបនផ្តល់សចច បន័េ យ្របេទសកមពុជ ម្រ ២៧ ៃនអនុសញញ ្រកុងវ ី
ែយនស្តីពីចបបស់នធិសញញ  បនែចងថ “រដ្ឋភគីមយួ មនិ ចែចងបទបញញត្តិៃនចបបៃ់ផទកនុងរបស់ខ្លួនជ
យុត្តិកមមស្រមបក់រខកខនរបស់ខ្លួនកនុងករអនុវត្តសនធិសញញ មយួេឡើយ។” េលើសពីេនះេទៀត ម្រ ២ 
កថខណ័្ឌ ទី២ ៃនកតិកសញញ ICCPR ែដលភជ បក់តព្វកិចចអនុវត្តដល់្របេទសកមពុជ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគី 
“ចតវ់ធិនករចបំច.់.. េដើមបអីនុមត័វធិនករចបបដូ់ចេនះ ឬវធិនករេផ ងេទៀត ែដល ចជវធិន
ករចបំច ់ េដើមបផី្តល់្របសិទធភពអនុវត្តដល់សិទធិែដលទទួល គ ល់េនកនុងកតិកសញញ ។” ម្រ ជ
េ្រចើនៃនចបបេ់នះ មនលកខណៈ្របទងំ្របេទើសជមយួបទ ្ឋ នអន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសរភីពខង
សមគម នងិកនុងករបេញចញមតិ ែដលភជ បក់តព្វកិចចអនុវត្តដល់្របេទសកមពុជ ដូចែដលបនពនយល់
េនកនុងមតិេយបល់ខងេលើ។ ដូេចនះ ករអនុវត្តយ៉ងតឹងរងឹៃនម្រ ៤៩ ថមី ៃនចបបេ់នះ នងឹ ចនឲំយ
មនកររេំ ភបំពនេលើចបបអ់ន្ដរជតិ។ 

ម្រ េនះកប៏នេលើកជបញ្ហ ផងែដរ អំពី នៈៃនចបបេ់នះទកទ់ងេទនឹងចបបេ់ផ ងេទៀត 
ចបបព់ិេសស ចបបអ់ងគនិ ដូចជរដ្ឋធមមនុញញ  ែដលកនុងេនះមនែចងអំពសិីទធិមនុស ជមូល ្ឋ ន។ ភព
ផទុយគន ពីចបបអ់ន្ដរជតិែដលមនែចងេនកនុងចបបេ់នះ ក៏ កដូ់ចជផទុយផងែដរេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញ



48 
 

របស់កមពុជ។ បញ្ហ ជេ្រចើនខងនីតិវធិី ្រគបដណ្ត បេ់នេ្រកមចបបេ់នះ កម៏នភព្របទងំ្របេទើសផង
ែដរជមយួ្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ ។ 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យមនករពិនិតយជទូេទេឡើងវញិ េ យមនករ
ពិេ្រគះេយបល់េលើខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេន
កនុងេសចក្តីវភិគេនះ េធ្វើដូេចនះគឺេដើមបបីងក រភព្របទងំ្របេទើសគន ដូចែដលបនបរយិយសេងខបេនកនុង
មតិេយបល់កន្លងមក។ 

ម្រ ៥០.- ថម ី 
ចបបេ់នះ ្រតវូ្របកសជករ្របញប។់ 

មតេិយបល់: េទះជម្រ េនះ សំេ ែចងពីករចូលជធរមនៃនចបបវ់េិ ធនកមមេនះក្តី 
ករយិល័យOHCHR កតស់មគ ល់ថចបបវ់េិ ធនកមមចបបេ់នះ ក្៏រតូវបនកំណតផ់ងែដរថ “ជករ
្របញប”់។ ករកំណតអ់ំពីចបបម់យួ្របកសជ “ករ្របញប”់ េ យអងគនតីិ្របតិបត្ត ិ មនិ ចនឹងមន
េលើកជកង្វល់អំពីសិទធិមនុស េឡើយ េនកនុងអងគរបស់ខ្លួនឯង ្របសិនជករកំណតេ់នះ្រតូវបនទទួល
យកស្រមបក់រជ្រមុញឲយឆបរ់ហ័យ មរយៈដំេណើ រករែដលធនឲយមនករចូលរមួជ ធរណៈ
និងករជែជកពិភក ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករេ្របើ្របស់ កយស័ពទេនះ េដើមបេីគៀចេវសពីដំេណើ រ
ករពិេ្រគះេយបល់េនះេនះ គឺជេហតុផលស្រមបក់រ្រពួយបរមភ ជពិេសសេនេពលែដលកមមវតថុ
មនលកខណៈច្រមូងច្រមស បះ៉ពល់េ យផទ ល់ដល់គណបក នេយបយទងំ យែដល្រតូវអនុវត្ត
ចបបេ់នះ េហើយមនិមនេហតុផលជភស្តុ ងែដលែចងអំពកីរែដល្រតូវ្របកសជករ្របញបេ់នះ។ 

 

- ចប់ - 

 


