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្រកុម្របឹក សិទធមិនុស  
សមយ័្របជំុេលើកទីៃមភមយួ 
រេបៀប រៈចំណុចទី១០ 
ករជួយ ឧបតថមភែផនកបេចចកេទស និងករក ងសមតថភព 

 

របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពេិសសៃនេ កអគគេលខធកិរ អ.ស.ប 
ស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ េ ក សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌី៊ 

 

េសចក្តសីេងខប 

ឆន ែំដលសថិតេ្រកមករពិនិតយេមើលេនះ គឺជខបួេលើកទី២០ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងសន្ដិភពទី្រកុងប៉រសី 
ឆន ១ំ៩៩១ ែដលព្រងឹងដំេណើ រករសន្ដិភពកនុង្របេទសកមពុជ។ ណត្តរិបស់អនក យករណ៍ពិេសស 
សំ បសិ់ទធិមនុស េនកមពុជមនេដើមកំេណើ តមកពីកិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះ។ ខណៈែដល្របេទសកមពុជ 
កនែ់តខតិជិតេទរកករេបះេឆន តទូេទេនឆន េំ្រកយនែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ កជ៏ឱកសមយួ េដើមប ី
ពិចរ អំពីកររកីចំេរ ើនែដលមនកនុងរយៈេពល២០ឆន  ំ កន្លងមកេនះ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមែដល 
េនែតេន្រទឹងកនុង្របពន័ធអភបិលកិចចកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

្របេទសកមពុជបនឆ្លងកតផ់្លូវមយួដែ៏វងឆង យ ចប់ ងំពីមនកិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះ េហើយបន 
ឆ្លងកត្់រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ ជេ្រចើនកនុងករព្រងងឹលទធិ្របជធិបេតយយ សិទធិមនុស  និងនីតរិដ្ឋ។ ្របេទស 
កមពុជបនេរៀបចកំរេបះេឆន តជតិ ឬសភ មកលកណំតចំ់នួនបនួដងេហើយ ចប់ ងំពីេពលេនះមក 
និងករេបះេឆន តថន កេ់្រកមជតឬិឃុ/ំសងក ត ់ចំនួនបីដង។ ករេបះេឆន តឃុ/ំសងក តចុ់ងេ្រកយេគ្រតវូបន 
េរៀបចំេឡើងកលពៃីថងទី៣ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ េហើយករេបះេឆន តសភជត ិ នឹង្រតូវេរៀបចំេធ្វើកនុងែខ 
កកក  ឆន ២ំ០១៣។ ទងំអស់េនះគជឺ្រពឹត្តកិរណ៍សំខន់ៗ  េនកនុងដំេណើ រលទធ្ិរបជធិបេតយយនីយកមម 
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របស់្របេទសកមពុជ។ េ យ រែតបរបិទេនះេហើយ េទើបេនកនុងដំេណើ រេបសកកមមេលើកទី៦ របស់ខ្លួនមក 
កន្់របេទសកមពុជកលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១១ អនក យករណ៍ពេិសស បនេផ្ដ តេលើករ យតៃម្លសិទធិមនុស  
ៃន ថ បន័រដ្ឋែដលពកព់ន័ធនឹងដំេណើ រករេបះេឆន តកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលរមួមនចបប ់ េគល 
នេយបយ និងករអនុវត្តនន៍នែដលេនជធរមនចំេពះករេបះេឆន ត កនុងបរបិទៃនកតព្វកិចចសិទធ ិ
មនុស អន្ដរជតរិបស់កមពុជ េដើមបធីននូវករេបះេឆន ត មកលកណំត ់ េ យេសរ ីនិងយុត្តិធម ៌ េហើយ 
ជេបសកកមមមយួ្របកបេ យែផ្លផក ។ េបសកកមមេលើកទី៧ ែដលបនេធ្វើពីៃថងទី៤ ដល់ៃថងទី១១ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១២ បនេផ្ដ តករយកចិត្តទុក កេ់លើផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដេីសដ្ឋកិចច េលើសិទធរិបស់្របជពល 
រដ្ឋ កនុង្របេទសកមពុជ េហើយជ្របធនបទៃនរបយករណ៍ ចេ់ យែឡកមយួ បែនថមេលើរបយករណ៍ 
េនះ។ 

េ យែផ្អកេលើពត័ម៌នែដលគតប់នទទួលកនុងអំឡុងេពលៃនេបសកកមមេលើកទី៦ របស់គត ់ អនក 
យករណ៍ពិេសស យល់េឃើញថ កំែណទ្រមងម់យួចំនួនគួរែតេធ្វើេដើមបធីនថករេបះេឆន តេនកមពុជ 

គឺេសរ ីនិងយុត្តធិម ៌េហើយ្របជជនកមពុជ ចអនុវត្តសិទធិរបស់ពួកគត ់ចំេពះអភបិលកចិច្របជធិបេតយយ 
កនុងបរយិកសនេយបយេសរមីយួ។ គតម់នករ្រពួយបរមភ ពីចេន្ល ះសមតថភពែដលេនែតមនេនកនុង 
ដំេណើ រករេបះេឆន តកនុង្របេទសកមពុជ េដើមបេីរៀបចំករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម។៌ ករេបះេឆន ត 
េ យេសរ ីនិងយុត្តិធម ៌ ច្រប្រពឹត្តេិទបនែតេនេពលែដលមនបរយិកសនេយបយេសរមីយួ េហើយ 
្របជពលរដ្ឋ ចអនុវត្តសិទធ ិ និងេសរភីពរបស់ពកួគតប់ន ដូចជេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងករ 
ជួបជំុគន  និងសិទធឈិរេឈម ះឱយេគេបះេឆន ត។ េដើមបេីរៀបចំករេបះេឆន តែដលគួរឱយេជឿទុកចិត្តមយួបន 
រ ្ឋ ភបិល្រតូវធនស្ដង់ រខពស់ ្រសប មកតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្ដរជតរិបស់ខ្លួន ងំេនមុនេពល កនុង 
អំឡុងេពល និងេ្រកយករេបះេឆន ត។ 

្របេទសកមពុជបនទទលួផល្របេយជនៃ៍នអនុ សនយ៉៍ងេ្រចើន ែដលេធ្វើេ យទភីន កង់រេទ្វ 
ភគីនន ្រពមទងំទភីន កង់រពហុភគី ឱយេធ្វើកំែណទ្រមងពី់ដំេណើ រករេបះេឆន តកនុងទស នៈៃនកង្វះខត 
ែដលេនែតមនពីករេបះេឆន តកលពេីលើកមុន។ ប៉ុែន្ដ គួរឱយេ ក ្ដ យែដលអនុ សនភ៍គេ្រចើនៃន 
អនុ សនទ៍ងំអស់េនះ េនែតមនិទនប់នអនុវត្តេនេឡើយ។ ដូេចនះ របយករណ៍េនះ េផ្ដ តករយកចិត្ត 
ទុក កេ់លើករ យតៃម្លពីឯក ជយភព និងសមតថភពរបស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត និង 
គណៈកមម ធកិរេរៀបចំករេបះេឆន តេខត្ត ពីេ្រពះ ថ បន័រដ្ឋមយួចនួំន ទទួលខុស្រតវូកនុងករេលើកកមពស់ 
សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ។ មនចណុំចខ្វះខតធំៗមយួចំនួនេនកនុងរដ្ឋបលៃនករេបះេឆន ត េហើយចណុំច 
ខ្វះខតខ្លះ ទមទរឱយមនកំែណទ្រមងជ់បនទ ន ់ និងខ្លះេទៀត្រតូវេធ្វើកនុងរយៈេពលយូរ េដើមបេីធ្វើឲយ្របជ 
ពលរដ្ឋកនុង្របេទសមនករទុកចតិ្តបន្តិចម្តងៗ េលើដំេណើ រករេបះេឆន ត និងេលើករងររបស់គណៈកមម ធិ 
ករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត។ េ យគតិពីចំណុចេនះេហើយ េទើបអនក យករណ៍ពិេសស ផ្ដល់អនុ សន ៍
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ជេសរ ី កនុងរបយករណ៍េនះ កនុងនយ័ ថ បនមយួ ឱយែកទ្រមងដំ់េណើ រករេបះេឆន ត និងសងឃមឹថ ជ 
រ ្ឋ ភបិល គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត និងអនកពកព់ន័ធេផ ងេទៀត និងចតវ់ធិនករេដើមប ី
អនុវត្តអនុ សនទ៍ងំអស់េនះ។ 

ចំេពះផលបះ៉ពល់ពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេលើសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ អនក យករណ៍ពេិសសយល់ 
េឃើញថ ចំ យរបស់មនុស េលើសមបទនែបបេនះ មនតំៃលខពស់ ស់។ គម នករពិេ្រគះេយបល់ 
និងករចរច្រតឹម្រតូវ កនុងេរឿងក្តជីេ្រចើនជមយួ្របជពលរដ្ឋែដលរងេ្រគះ េនេពលផ្ដល់សមបទនែបបេនះ 
បនក្ល យជកង្វល់ចមបងមយួ។ អនក យករណ៍ពិេសស បនអំពវនវដល់ ជរ ្ឋ ភបិល ឲយផ្អ កករផ្ដល់ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថម ី រហូតដល់ និងទល់ែតមន្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយសម្រសបមយួ កឱ់យអនុ 
វត្ត ែដលបំេពញបន មស្ដង់ រៃនតម្ល ភព និងគណេនយយភព និងអនុញញ ត្តិឲយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះ 
ចចូលរមួកនុងករពិេ្រគះេយបល់ មុនេពលផ្ដល់សមបទនែបបេនះ។ អនក យករណ៍ពិេសស សបបយ 

រកី យ េនេពលែដលគតកំ់ពុងបំេពញេបសកកមមែស្វងរកករពិតេលើកទី៧ របស់គតក់នុង្របេទសកមពុជ 
ែដលបនេផ្ដ តករយកចិត្តទុក កេ់លើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច នយករដ្ឋម្រន្ដីបនេចញអនុ្រកឹតយមយួេ យ 
្របកសឱយផ្អ កករផ្ដល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថម ី និងេ យសនយពិនិតយេឡើងវញិនូវសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 
ែដលបនផ្ដល់ឱយរចួេហើយ។ អនក យករណ៍ពេិសស សូម ្វ គមន ៍ នូវេសចក្ដសីេ្រមចេនះ និងអំពវនវ 
ដល់ ជរ ្ឋ ភបិល េធ្វើឲយ្របកដថករពិនិតយេឡើងវញិនូវសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលបនផ្ដល់ឱយរចួេហើយ 
្រតវូមនករចូលរមួ តម្ល ភព និងករ បប់ញចូ ល។ របយករណ៍បែនថមេលើរបយករណ៍េនះ មនករវភិគ 
អំពីចរកិលកខណៈ និងផលបះ៉ពល់ពីសមបទនដេីសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងេទៀត និងអនុ សនជ៍ 
េសររីបស់អនក យករណ៍ពិេសស េដើមបេី ះ្រ យនូវផលបព៉ល់ជអវជិជមនពីសមបទនដេីសដ្ឋកិចច និង 
សមបទនដីេផ ងេទៀត េលើជីវភពរស់េនរបស់្របជជន ជពិេសស ្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរកេនតំបនជ់នបទ 
ជនជតិេដើម និងជនទងំ យែដលមនិ្រតូវបន បរ់កពីសងគម។ 

អនក យករណ៍ពិេសសយល់ថ ្របេទសកមពុជជ្របេទសកំពុងអភវិឌ នម៍យួ ែដល្របថន ចងេ់្របើ 
្របស់ដី និងធនធនធមមជតរបស់ខ្លួន ឱយបន្របេយជនប៍ំផុត េដើមបេីធ្វើឲយ្របេទស អភវិឌ ន ៍និងនមំកនូវ 
ភពរកីចេំរ ើនជូន្របជជន។ គតទ់ទួល គ ល់ថ កលៈេទសៈជ្របវត្តិ ្រស្ត រមួទងំ េគលនេយបយ 
ៃនរបបែខមរ្រកហម បនប ្ដ លឲយមនកររកី យភយៃនជំេ ះដីធ្លី ែដលរ ្ឋ ភបិលកពុំងែត្របឹង 
ែ្របងេ ះ្រ យ។ គតក់ទ៏ទួល គ ល់ផងែដរថ មនកមមវធិសីមបទនដីសងគមកិចច ែដលពកព់ន័ធនឹងករ 
ែបងែចកដីជូនដល់អនកគម នដីធ្លី។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ អនក យករណ៍ពេិសសយល់េឃើញថ សមប 
ទនដីគួរែតផ្ដល់ឲយ និង្រគប្់រគង ម្រកបខណ្ឌ ចបប ់ និងេគលនេយបយ្រតឹម្រតូវមយួ រមួមនករេគរព 
សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស សិទធិរបស់ជនជតិេដើម ជន្រកី្រកេន មតំបនជ់នបទ និងជនទងំ 

យ ែដលមនិ្រតូវបន បរ់កពីសងគម។ 
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I.  េសចក្ដេីផ្ដើម 

១. េនះគឺជរបយករណ៍េលើកទី៤ របស់អនក យករណ៍ពិេសសបចចុបបនន ស្ដីពី ថ នករណ៍សិទធិមនុស េន 
្របេទសកមពុជ ែដលបន កជូ់ន មេសចក្ដីសេ្រមចេលខ១៨/២៥ ចុះៃថងទ២ី៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ 
របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ។ 

២. អនក យករណ៍ពិេសស បនបំេពញេបសកកមមែស្វងរកករពិតសិទធមិនុស េលើកទី៦ របស់គតក់នុង 
្របេទសកមពុជ ចបពី់ៃថងទី៥ ដល់ៃថងទី១១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លើករ យ 
តៃម្លសិទធិមនុស មយួៃន ថ បន័រដ្ឋែដលពកព់ន័ធនឹងដំេណើ រករេបះេឆន ត េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
រមួមន ចបប ់ េគលនេយបយ និងករអនុវត្តនែ៍ដលេនជធរមនចំេពះករេបះេឆន ត កនុងបរបិទៃន 
កតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្ដរជតរិបស់កមពុជ េដើមបធីនឱយមនករេបះេឆន តេទៀងទត ់ មកលកណំត ់
េ យេសរ ី និងយុត្តិធម។៌ គតប់នបំេពញេបសកកមមេលើកទី៧ មក្របេទសកមពុជចបពី់ៃថងទី៤ ដល់ៃថងទី 
១១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ េ យេផ្ដ តករយកចិត្តទុក កេ់លើផលបះ៉ពល់ពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង 
សមបទនដីេផ ងេទៀត េលើសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ។ អនក យករណ៍ពេិសស សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ ជ 
រ ្ឋ ភបិល ចំេពះករផ្តល់កិចចសហ្របតិបត្តកិររបស់ខ្លួន កនុងអំឡុងេពលៃនេបសកកមមេលើកទី៦ និងទី៧ 
របស់គត ់េហើយចេំពះករបង្ហ ញពឆីនទៈរបស់ខ្លួន េធ្វើករងរជមយួគត ់កនុងលកខណៈ ថ បន។ គតម់ន 
ករេលើកទឹកចិត្ត មរយៈករេឆ្លើយតបរបស់រ ្ឋ ភបិលចំេពះបញ្ហ មយួចនួំនែដលអនក យករណ៍ពិេសស 
បនេលើកេឡើង។ អនក យករណ៍ពិេសសកសូ៏មអបអរ ទរដល់ ជរ ្ឋ ភបិលអពីំ នៈជ្របធន ៊ ន 
េនេពលបចចុបបននេនះផងែដរ។ 

៣. កនុងអំឡុងេពលៃនេបសកកមមរបស់គត ់ អនក យករណ៍ពេិសសកម៏នបំណង យតៃម្លពកីររកីចំេរ ើន 
កនុងករអនុវត្តអនុ សនែ៍ដលមនកនុងរបយករណ៍េលើកមុនៗរបស់គត ់ កជូ់នដល់្រកមុ្របឹក សិទធ ិ
មនុស  និង្រតួតពិនិតយ និងេ ះ្រ យបញ្ហ សិទធមិនុស ែដលកំពុងេកើតមនេនកនុង្របេទស ដូចជជំេ ះ 
ពកព់ន័ធនឹងដីធ្ល ី េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងេសចក្ត្ីរពងចបបស់្ដីពសីមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភ ិ
បល។ កនុងអំឡុងេបសកកមមេលើកទី៦ របស់គត ់ អនក យករណ៍ពេិសស ចជួបជមយួតអួងគជេ្រចើន 
រមួមន អនកេ្របើ្របស់សិទធិ សងគមសីុវលិ គណៈបក នេយបយ គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 
គណៈកមម ធកិរេរៀបចំករេបះេឆន តេខត្ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដ ី និងរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ អគគសនងករនគរ 
បលជត ិ ្រកសួងករពរជតិ អនកអ ថ ធិបបយ អនកករទូតនិងមច ស់ជំនួយបរេទស និង្រកុមអងគករសហ 
្របជជត្ិរបច្ំរបេទសកមពុជ។ គតក់ប៏នជួបជមយួ្របជពលរដ្ឋេនតំបនបឹ់ងកក ់ និងបុរកីី  ជនរង 
េ្រគះេផ ងេទៀតៃនកររេំ ភសិទធិមនុស  រមួមនជនជតិេដើម និងសហគមរងេ្រគះេ យជេំ ះដីធ្ល ី
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងករបេណ្ដ ញេចញេ យបងខំេនេពលថមីៗេនះ។ 
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៤. អនក យករណ៍ពេិសស មនិមនអភយ័ឯកសិទធិកនុងករជួបជមយួនយករដ្ឋម្រន្ដកីនុងេបសកកមមទងំពីរ 
េលើកទី៦ និងទី៧ ប៉ុែន្ដគតសូ់មែថ្លងអំណរគុណដល់នយករដ្ឋម្រន្ដែីដលបនបញជូ នេបសកជនមន កម់ក 
ជួប។ 

៥. អនក យករណ៍ពិេសសមនេសចក្ដីរកី យ េ យេធ្វើករកតស់មគ ល់ពីភពរកីចំេរ ើនកនុងវស័ិយមយួចំនួន 
ជពិេសស ចំេពះេសចក្ដីសេ្រមចកនុងករបន្ដនូវករពិេ្រគះេយបល់បែនថមេទៀតជមយួអនកពកព់ន័ធ អំពី 
េសចក្ត្ីរពងចបបស់្ដីពីសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងមនបំណងែស្វងរកករេ ះ្រ យ 
មយួេ យករចរចពីជំេ ះដធី្លេីនតំបនបឹ់ងកក។់ គតម់នករេលើកទឹកចិត្ត មរយៈតថភពែដលថ 
នយករដ្ឋម្រន្ដីខ្លួនេ កផទ ល់បនផ្ដួចេផ្ដើមឲយ ្រកងុភនេំពញ ផ្ដល់កមមសិទធិដីេ្រចើនជង៦០០ បណ័្ណ កមម 
សិទធិ ជូនដល់្របជជនែដលេនសល់កនុងតំបនែ់ដលបនកំណតច់ំនួន១២.៤៤ហិក ។ អនក យករណ៍ 
ពិេសស សូមជ្រមុញឲយរ ្ឋ ភបិលព្រងីកដំេណើ រករៃនករពិេ្រគះេយបល់ ដល់្រគួ រទងំ យែដល 
មនិបន បប់ញចូ លកនុងអនុ្រកឹតយេលខ១៨៣ ចុះៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ និងេ ះ្រ យជេំ ះ 
េ យសន្តិវធីិ េដើមបជីករេពញចិត្តដល់្រគបភ់គពីកព់ន័ធ។ 

៦. ជករេលើកទឹកចិត្តផងែដរ េ យេធ្វើករកតស់មគ ល់ថ ្របេទសកមពុជបនបន្ដេធ្វើករជមយួយន្ដករ 
សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជត ិ មរយៈករបេង្ហើយេសចក្តី្រពងរបយករណ៍បនទ បរ់បស់ខ្លួន េ្រកម 
កតិកសញញ អន្ដរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ កជូ់នគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ ករងរ 
ែដលបនចបេ់ផ្ដើមេ យ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករេរៀបចំអនុវត្ត មអនុ សនៃ៍នដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយជ 
សកល មកលកណំតរ់បស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស (UPR) កស៏ក្តិស័មនឹងទទលួបននូវករេកតសរេសើរ 
ផងែដរ។ 

៧. រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កំណតយ៉់ងរងឹមថំកមពុជជ្របេទស្របកនយ់កលទធិ្របជធិប 
េតយយេសរ ី ្រស័យសភ េហើយករេបះេឆន តគឺជសនូលចេំពះលទធិ្របជធិបេតយយ។ ចប់ ងំពីករេបះ 
េឆន ត ែដលេរៀបចំេ យមនករជួយ ឧបតថមភពីអងគករសហ្របជជត ិកនុងឆន ១ំ៩៩៣ មក ្របជជនកមពុជ 
ទូទងំ្របេទសបន្រកេ បយកលទធិ្របជធិបេតយយជមយួនឹងេសចក្ដសីងឃមឹយ៉ងខពស់ េហើយដេំណើ រ 
ទស នៈកិចចរបស់អនក យករណ៍ពិេសសមកកន្់របេទសកមពុជ កនុងកំឡុងេបសកកមមេលើកទី៦ របស់គត ់
បនបង្ហ ញម្ដងេទៀត នូវករចូលរមួយ៉ងខ្ល ងំពីតួអងគទងំអស់កនុងករេរៀបចំករេបះេឆន តែដលនឹងមកដល់ 
ឆប់ៗ េនះ។ ្របជជនកមពុជេន មដងផ្លូវ េមើលេឃើញអនគតរបស់ពួកេគ ថជអនក្របជធិបេតយយ។ 
េ្រកយព្ីរបវត្តិដខ៏្លៃីនលទធ្ិរបជធិបេតយយេ្រប បេធៀបមយួេនកនុង្របេទស ្របជជនកមពុជ មនទំ បេ់ទ 
នឹងទស នៈៃនករេបះេឆន ត េហើយអនកទទួលខុស្រតវូកនុងករេរៀបចំករេបះេឆន ត បនបេងកើនសមតថភព 
របស់ខ្លួន យ៉ងេ្រចើនកនុងករេរៀបចំ។ បញ្ហ ្របឈមសំខនម់យួ នឹង្រតូវកតចំ់ ពីំភពេ្រសកឃ្ល នលទធិ 



7 

្របជធិបេតយយកនុង្រសទបយុ់វវយ័របស់ជតិ េហើយអនក យករណ៍ពិេសស មនករេលើកទឹកចិត្ត មរយៈ 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត កនុងករបេងកើតកមមវធិីេធ្វើឲយ្រជួត្រជបដល់ 
្របជជនជយុវវយ័ែដលកំពុងែតមនចំនួនេកើនេឡើងកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

៨. ទូេទជងេនះ ចប់ ងំពីករេបះេឆន តេលើកទី១ កនុងឆន ១ំ៩៩៣ មក រ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងអនកទងំ 
យែដលេធ្វើករកនុង ថ បន័េបះេឆន ត បនបេងកើនចំេណះដឹងរបស់ខ្លួនយ៉ងេ្រចើន និងបនព្រងឹងសមតថ 

ភពរបស់ខ្លួន កនុងករេរៀបចំ និងចតែ់ចងករេបះេឆន ត។ អនក យករណ៍ពិេសស សបបយចិត្តេ យ 
ទទួលបនរបយករណ៍ថ ម្រន្ដី ជករែដលេធ្វើករកនុង្រកសួងរ ្ឋ ភបិល គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករ 
េបះេឆន ត និង ថ បន័រដ្ឋដៃទេទៀត ្រពមទងំសងគមសីុវលិ ទងំអស់គន សុទធែតបនបង្ហ ញនូវករយល់ដឹង 
យ៉ងល្អមយួអំពីចបប ់និងករអនុវត្តែដល្រគប្់រគងេលើដំេណើ រករេបះេឆន តកនុង្របេទសកមពុជ។ 

៩. កនុងអំឡុងេពលេបសកកមមេលើកទី៦ របស់គត ់អនក យករណ៍ពិេសស ទទលួបនពត័ម៌នជេ្រចើនអំពី 
ដំេណើ រករេបះេឆន ត ពី្របជពលរដ្ឋ និង ថ បន័នន ែដលជញឹកញបម់នទស នៈខុសគន យ៉ងខ្ល ងំ។ 
មនុស ជេ្រចើនបនបង្ហ ញគតនូ់វពត័ម៌នអំពីកររកីចំេរ ើនែដលេកើតមនកនុងទស វត កន្លងមកេដើមបធីន
ថករេបះេឆន ត ្រសបនងឹករអនុវត្តល្អៗជអន្ដរជត ិនិងស្ដង់ រសិទធិមនុស ។ អនកដៃទេទៀត បនបង្ហ ញ 
គត ់ នូវករេចទ្របកនពី់ភពមនិ្រប្រកតី ឬបញ្ហ ជ្របពន័ធែដលេធ្វើឱយខូចខតដល់លទធភពរបស់កមពុជ 
កនុងករេរៀបចំករេបះេឆន ត េ យេសរ ីនិងយុត្តធិម។៌ 

១០. ចំេពះករេបះេឆន តែដលនឹងមកដល់ឆប់ៗ េនះ អនក យករណ៍ពិេសស បនេផញើលិខិតមយួចបប ់
េគរពជូននយករដ្ឋម្រន្ដ ីកលពៃីថងទី២១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ េ យគូសបញជ កពី់កររកេឃើញបឋម េសចក្ត ី
សេងកត និងអនុ សនអំ៍ពីកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត េហើយកំពុងែតរងច់នូំវករេឆ្លើយតបពី ជរ ្ឋ ភបិល 
ចំេពះលិខិតរបស់គត។់ 

១១. េនកនុងរបយករណ៍េនះ អនក យករណ៍ពិេសសបនេធ្វើអនុ សនជ៍េសរកីនុងនយ័ ថ បន េដើមបែីក 
ទ្រមងដំ់េណើ រករេបះេឆន ត េហើយសងឃមឹថ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះ 
េឆន ត និងអនករមួចំែណកដៃទេទៀត និងអនុវត្តន៍ មអនុ សនទ៍ងំេនះ។ 

១២. េបសកកមមេលើកទី៦ របស់អនក យករណ៍ពិេសសបនេធ្វើជួនគន នឹងករ្របរពធទិ សិទធមិនុស  េនៃថង 
១០ ធនូ ២០១១ ែដលគតប់នចូលរមួកនុងករេដើរពយុះហយ្រ  និងករ្របមលូផ្ដុមំយួ ែដលេរៀបចំេ យ 
សងគមសីុវលិ េដើមបកីតសំ់គល់ទិ េនះ។ េនកនុងេសចក្ដីែថ្លងរបស់គត ់ េទកនអ់នកចូលរមួទិ េនះ គត ់
បនគូសបញជ កព់ពីីករងររបស់គតេ់នកនុង្របេទសេនះ េដើមបកីរេលើកសទួយ និងករករពរសិទធមិនុស  
េនកនុង្របេទសេនះ។ កនុងកំឡុងេពល និងេ្រកយេពលៃនករ្របមូលផ្ដុ  ំ គតប់ន ្វ គមនឱ៍កសទកទ់ង 
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ជមយួ្របជពលរដ្ឋកមពុជមយួចនួំនធំ និង ្ត បព់ីកង្វល់របស់ពួកេគ ជំុវញិ ថ នភពសិទធិមនុស េនកនុង 
្របេទសេនះ។ គតក់ប៏នេធ្វើទស នៈកិចច និងេធ្វើេសចក្តីែថ្លងេនកនុងទិ សិទធមិនុស  ែដលេរៀបចំេ យ 
សហគមនបឹ៍ងកកៃ់ន ជធនីភនេំពញ។ គត្់រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេ យករសំេរចចិត្តរបស់្រស្ដីរស់េនកនុង 
សហគមនេ៍នះ េដើមបកីរពរសិទធិរបស់ពួកេគ មលកខណៈសន្តវិធីិ។ 

១៣. េនៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ អនក យករណ៍ពិេសស បនេធ្វើេសចក្ដែីថ្លងដសំ៏ខនម់យួ េនកនុងឱកស 
ៃនករសេមភ ធករេបះពុមពផ យថមីមយួ ជភ ែខមរ និងអងេ់គ្លសរបស់ករយិល័យOHCHR “េគល 
ករណ៍ែណនសំ្ដីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស ”។ ករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ  “ករពរ េគរព និងេ ះ្រ យ” របស់ 
អងគករសហ្របជជតែិដលជករបកែ្របេលើកទី១ៃនេគលករណ៍ែណន ំ េទជភ មយួែដលមនិែមន 
ជភ សហ្របជជត។ិ េនកនុងឱកសេនះ គតប់ន ្វ គមនអ៍នកតំ ងចូលរមួ្របែហល ១០០នក ់
មកពីរ ្ឋ ភបិល រមួមន ្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងយុត្តិធម ៌សមជិកសភ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងករពរ 
ជតិ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ សមជកិមកពអីងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល/សងគមសីុវលិ ែផនក 
ឯកជន និងសមគមធុរកិចច សមគមវជិជ ជីវៈ ្រពមទងំអងគករសហ្របជជត ិ និងៃដគូអភវិឌ នផ៍ងែដរ។ 
អនក យករណ៍ពេិសស បនសងកតធ់ងនថ់ គន្លងសព្វៃថងរបស់្របេទសកមពុជកនុងករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច និង 
សងគម នឹងមនិសថិតេសថរេទ ្របសិនេបើករអភវិឌ នេ៍នះ មនិឈរេលើមូល ្ឋ ន កប់ញចូ ល និងេរៀបចំែផនករ 
ឱយបនល្អ េហើយគតប់នគូសបញជ កថ់ ករអនុវត្តនធុ៍រកិចច ្រតូវែតេធ្វើេ យមនករទទួលខុស្រតវូ និងរមួ 
ជមយួករ យតៃំលដ្៏រតមឹ្រតូវ និងករ្រតួតពិនិតយដស៏មរមយេលើសិទធិមនុស ។ គតប់នកតស់មគ ល់ថ 
េគលករណ៍ែណនេំនះ ផ្ដល់នូវ្រកបខណ័្ឌ មយួស្រមប់ ជរ ្ឋ ភបិល សហ្រគសធុរកិចច សងគមសីុវលិ 
និងៃដគូអភវិឌ ន ៍អនុវត្ត មកតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្ដរជតិ។ 

១៤. កនុងឱកសខួបេលើកទី២០ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសី ៃថងទី២៣ តុ  ២០១១ អនក យករណ៍ 
ពិេសស បនេចញេសចក្ត្ីរបកសពត័ម៌នមយួ ែដលគតប់នកតស់មគ ល់ថ កររកីចំេរ ើនកនុងសន្តភិព និង 
ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចកនុង្រពះ ជ ច្រកេនះ កនុងរយៈេពល២០ឆន ចុំងេ្រកយ កប៏៉ុែន្ដេយងេទ មបញ្ហ  
ែដលកំពុងេកើតមន ជពិេសសជមយួ្របជធិបេតយយពហុនិយម ឯក ជយភពតុ ករ និងនិទណ្ឌ ភព។ 
គតក់ប៏នចូលរមួ្របជំុចនួំនពីរេលើក ទីមយួេនទ្ីរកុងប៉រសីៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ និងេលើកទី២ 
េនសកលវទិយល័យកលីហ្វ័រញ៉ប៊កឺខឺលី កលពីៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១ េហើយគតប់នែចករែំលក 
ទស នៈយល់េឃើញរបស់គតពី់ករវវិត្តនៃ៍ន ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩១ មក។ 
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II. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សនក៍នុងរបយករណ៍មុនៗ 

១៥. កំឡុងេពលេបសកកមមរបស់គតម់កកមពុជ អនក យករណ៍ពិេសសបនែស្វងរកពត័ម៌នអំពីកររកី 
ចំេរ ើន ែដលបនេធ្វើ េដើមបអីនុវត្តនអ៍នុ សនែ៍ដលគតប់នេធ្វើេនកនុងរបយករណ៍មនុៗពី្របពន័ធតុ ករ 
និងសភ។ 

១៦. អនក យករណ៍ពិេសស មនេសចក្តីេ មនស េ យកតសំ់គល់ថ រ ្ឋ ភបិលបនេឆ្លើយតបជវជិជ 
មន េដើមបបីេងកើនេលប នកមមវធីិចបបរ់បស់ខ្លួន ែដល្រតូវេរៀបចំេដើមបអីនុវត្តន ៍ ជ ទិ៍ អនុ សនជ៍គន្លឹះ 
ែដលគតប់នេធ្វើពកព់ន័ធេទនឹង្របពន័ធតុ ករជេដើម។ រ ្ឋ ភបិល បនចង្អុលបង្ហ ញថ អនុ សន ៍
ែដលេធ្វើេនកនុងរបយករណ៍មុនៗ ស្ដីពី្របពន័ធតុ ករ ្រតូវបនកំពុងអនុវត្ត ឬកស៏ថិតេនកនុងដំេណើ រករៃន 
ករេរៀបចែំផនករសំ បអ់នុវត្ត។ ជឧទហរណ៍ គត្់រតវូបនេលើកទឹកចិត្តេ យករគូសបញជ កថ់ ចបប ់
េរៀបចំអងគករតុ ករ ែដលពនយេពលយ៉ងយូរេនះ េនទីបំផុត ្រតូវបនវវិត្តេទមខុេហើយ។ គួរឱយកត ់
សមគ ល់ថ ្រកុមករងរអន្ដរ្រកសួងមយួ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងសំ បកិ់ចចករេនះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
រ ្ឋ ភបិលមនិទនប់នេឆ្លើយតបេនេឡើយ នូវសំេណើ ររបស់គត ់ឱយេធ្វើករេប្តជញ ចិត្តកំណតពី់េពលេវ  ឬ 
ែផនករសកមមភពចបស់ ស់មយួ េដើមបអីនុវត្តនអ៍នុ សនគ៍ន្លឹះេនះ។ 

១៧. ទកទ់ងនឹងកំែណទ្រមងស់ភ ជរ ្ឋ ភបិលបនចង្អុលបង្ហ ញថ អនុ សនមុ៍នៗ របស់អនក យ 
ករណ៍ពេិសស ្រតូវបនយកមកពចិរ យ៉ងយកចិត្តទុក ក ់ េហើយចណុំចជេ្រចើនៃនអនុ សនេ៍នះ 
នឹងេទជែផនកមយួ ៃនដំេណើ រករអនុវត្តអនុ សនៃ៍នដំេណើ រករពិនិតយេទៀងទតជ់សកល(UPR) របស់ 
្រកុម្របឹក សិទធមិនុស ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ រ ្ឋ ភបិលមនិទនប់នេឆ្លើយតបេទនឹងសំេណើ របស់ 
អនក យករណ៍ពេិសស ឱយមនចេម្លើយចបស់ ស់បែនថមេទៀតេឡើយ ឬពីេពលេវ  ឬែផនករសកមមភព 
េដើមបអីនុវត្តអនុ សនជ៍គន្លឹះរបស់គត។់ 

III. ទំនកទំ់នងែដលបនេផញើជូនរ ្ឋ ភបិល 

១៨. អនក យករណ៍ពេិសស បនែថ្លងពីទំនកទំ់នងមយួចំនួនែដលបនេផញើជូន ជរ ្ឋ ភបិល កំឡុងេពល 
េធ្វើរបយករណ៍ អំពីករណីជក់ កន់នែដលជកង្វល់សិទធិមនុស  រមួមនករអំពវនវជបនទ នរ់មួគន  
មយួ ជមយួនឹងអនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពសិីទធមិនលំេន ្ឋ នសមរមយថជែផនកមយួៃនសិទធមិនជីវភព 
រស់េនសមរមយ និងស្ដីពីសិទធិមនិេរ ើសេអើងកនុងសិទធលំិេន ្ឋ ន។ គតក់ប៏នេផញើទនំកទំ់នងមយួេទៀតជមយួ 
អនក យករណ៍ពេិសសស្ដីពី ថ នភពៃនអនកករពរសិទធិមនុស េនៃថងទ២ី៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ ែដល 
ពកព់ន័ធនឹងករបផំ្ល ញេចលផទះចំនួន៥ខនង េនកនុងតំបនបឹ់ងកក ់(្រកុងភនេំពញ)។ 
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១៩. លិខិតអះ ងរមួមយួ្រតូវបនេផញើជូន េនៃថងទី២០ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ ស្ដីពីករបេណ្ដ ញេចញេ យ 
បងខំែដលមនចំនួន្របែហល៣០០្រគួ រ មកពីបុរកីី  ្រកងុភនេំពញ េនៃថងទ០ី៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ 
ែដលកនុងករបេណ្ត ញេនះ ្រតូវបនអះ ងថមនេ្របើចំពមេកសូ៊ ឧសម័នបង្ហូរទឹកែភនក និងដំថម េហើយជ 
លទធផលមនសមជិកសហគមនម៍យួចនួំន្រតូវបនឃុំខ្លួន មទំេនើងចតិ្ត។ លិខិតជូនដំណឹងរមួេនះ ្រតូវ 
បនេធ្វើរមួគន េ យអនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពសិីទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយថជែផនកមយួៃនសិទធមិនជីវ 
ភពរស់េនសមរមយ និងស្ដីពីសិទធិមនិេរ ើសេអើងកនុងសិទធិលំេន ្ឋ ន អនក យករណ៍ពេិសសស្ដីពីសិទធិេសរ ី
ភពៃនករ្របមូលផ្ដុ ំេ យសន្ដវិធីិនិងសមគម អនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពកីរេលើកសទួយ និងករករពរ 
សិទធិេសរភីពៃនគំនិតនិងករបេញចញមតិ និងអនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពសិីទធិរបស់បុគគល្រគបរ់ូប ពកីរ 
ទទួលបនស្តង់ រខពស់បំផុតែដល ចទទួលបនៃនសុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត។ 

២០. លិខិតសំុចតវ់ធិនករបនទ នប់ែនថមមយួេទៀត្រតវូបនេផញើជូន ជរ ្ឋ ភបិលេនៃថងទី០៤ ែខមថុិន ឆន  ំ
២០១២ ពកព់ន័ធនឹងេរឿង្រគួ រននេនកនុងជំេ ះរបស់សហគមនប៍ឹងកក ់ េ យែផ្អកេលើពត័ម៌នែដល 
ទទួលបនអំពីករចបខ់្លួន និងករកតេ់ទសអនកត ៉ ១៣នក ់មកពី៨្រគួ រែដលទទួលរងពវី ិ ទេនះ និង 
ករចបខ់្លួនអនកតំ ងពីរនកជ់បនទ បម់កេទៀតៃនសហគមនបឹ៍ងកក ់េហើយេ្រកយមក ចបខ់្លួន្រពះសងឃ 
មយួអងគែដលេលចេធ្ល និងជអនកករពរសិទធិមនុស  ែដល្រពះអងគបនចូលរមួត ៉ េ យសន្ដវិធីិកនុងករគ ំ
្រទដល់សហគមនបឹ៍ងកក។់ លិខិតជូនដំណឹងេនះ ្រតូវបនេធ្វើរមួគន េ យ្របធនអនក យករណ៍របស់្រកុម 
ករងរស្ដីពីករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត អនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពីករេលើកសទួយ និងករពរសិទធេិសរភីព 
ៃនគំនិតនិងករបេញចញមតិ អនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពសិីទធមិនលំេន ្ឋ នសមរមយថជែផនកមយួៃនសិទធ ិ
មនជីវភពរស់េនសមរមយ និងស្ដីពសិីទធិមនិេរ ើសេអើងកនុងសិទធលំិេន ្ឋ ន អនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពសិីទធ ិ
េសរភីពៃនករ្របមូលផ្ដុេំ យសន្តិវធីិនិងសមគម អនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពីេសរភីពៃន សន និង 
ជំេនឿ អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពអនកករពរសិទធិមនុស  អនក យករណ៍ពេិសសស្តីពីឯក ជយ 
ភពេច្រកមនិងេមធវ ី និងអនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពីអំេពើហឹង ្របឆងំនឹង្រស្ដី មូលេហតុ និងផលវបិក 
របស់អំេពើហឹង ។ 

២១. េនៃថងទី៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ អនក យករណ៍ពេិសសបនេធ្វើរមួគន ជមយួអនក យករណ៍ពិេសស 
ស្ដីពីករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ អនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពី 
សិទធិេសរភីពៃនករ្របមលូផ្ដុ ំេ យសន្តវិធីិ និងសមគម និងអនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពី ថ នភពៃនអនក 
ករពរសិទធមិនុស  មលិខិតអះ ងរមួគន មយួែដលេផ្ដ តេទេលើពត័ម៌នស្តីពីកររតិតបតិចំេពះករទទួល 
បនសិទធិេសរភីពៃនករ្របមូលផ្ដុ ំេ យសន្តវិធិ ី េសរភីពៃនគំនិតនិងករបេញចញមតិ ែដល្រតូវបន យ 
ករណ៍មកថបន្របឈមមុខេ យអនកេរៀបចំ និងអនកចូលរមួេនកនុងសននិសិទសងគមសីុវលិ ៊ ន/េវទិក 
្របជជន ៊ នឆន ២ំ០១២(ACSC/APF)។ ្រពឹត្តិករណ៍េនះ្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី២៩ ដល់ៃថងទី៣១ ែខមនិ 
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ឆន ២ំ០១២ េនស ្ឋ គរ Lucky Star កប៏៉ុែន្ដ្រតវូបនទទួលរងនូវកររតិតបតិ និង/ឬករេ្រជ តែ្រជកពីអនក 
្រគប្់រគងស ្ឋ គរេទ មសំេណើ រេចទ្របកនរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

២២. បែនថមពីេលើលិខិតេគរពជូននយករដ្ឋម្រន្ដអំីពីកែំណទ្រមងៃ់នកររេបះេឆន ត ែដលបននិយយខង 
េលើ អនក យករណ៍ពិេសសបនេផញើលិខិតមយួេគរពជូននយករដ្ឋម្រន្ដេីនៃថងទី២២ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ 
ទកទ់ងនឹងករពភិក រ ងសហគមនប៍ឹងកកែ់ដលេនេសសសល់ និង ជធនភីនេំពញ ែដលេធ្វើឱយ 
េកើតជអនុ្រកឹតយេលខ១៨៣ ចុះៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ ស្ដីពីករកតតំ់រមឹទំហំដីអភវិឌ នបឹ៍ងកក ់
េ យសំេរចផ្ដល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លេីទសហគមនសំ៍ បរ់ស់េនេលើៃផទដីចំនួន ១២,៤៤ ហិក ។ អនុ្រកិតយ 
េនះ្រតូវបនចតទុ់កថជជំ នវជិជមនមយួ មទិសេ ្រតមឹ្រតូវ អនក យករណ៍ពិេសសបនសំែដងក្ដ ី
សងឃមឹថ ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់្រសេដៀងគន េនះ នឹងគួរ្រតូវយកមកអនុវត្ត ពកព់ន័ធនឹងករណីៃនវ ិ ទ 
ដីធ្លីដៃទេទៀតេនកនុង្របេទសេនះ។ េនកនុងលិខិតដែដលេនះ អនក យករណ៍ពេិសស បនសំែដងក្ដ ី
សងឃមឹថ ករេសនើសំុឱយអនកមនចំែណកែដលពកព់ន័ធចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់េលើេសចក្ដី 
្រពងចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល នឹង្រតូវយកេទពិចរ  មុនេសចក្ដ្ីរពងចបបេ់នះ 
្រតវូបនបញជូ នេទសភេដើមបអីនុមត័។ 

២៣. បនទ បព់ីករពយួរ និងករ្រពមនែដលេធ្វើចំេពះអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលចនំួន៣ ែដលេធ្វើករករពរសិទធិ 
មនុស កនុងេរឿងដធី្ល ីនិងផទះសែមបង អនក យករណ៍ពិេសសបនេផញើលិខតិមយួេគរពជូននយករដ្ឋម្រន្ដ ីេន 
ៃថងទី២៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ េ យសំែដងពីករ្រពួយបរមភរបស់គតអំ់ពីករពយួរេនះ េហើយេសនើសំុឲយរ ្ឋ  
ភបិល ែចករែំលកពត័ម៌នអំពីបញ្ហ េនះ។ អនក យករណ៍ពិេសសបនទទលួ ចេម្លើយមយួពីរ ្ឋ ភបិល 
កលពៃីថងទី០៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ េ យេធ្វើករបំភ្លពីឺ ថ នភព និងករយល់េឃើញរបស់រ ្ឋ ភបិល 
ែដលពកព់ន័ធេទនឹងអងគករទងំបីេនះ។ 

IV. ករវវិត្តនថ៍មីៗ  កនុងវស័ិយសិទធមិនុស  

២៤. អនក យករណ៍ពិេសសបនបន្ដឃ្ល េំមើល ថ នភពសិទធិមនុស ជទូេទេនកនុង្របេទសេនះ េហើយ 
គូសបញជ កពី់ករវវិត្តនសំ៍ខន់ៗ មយួចំនួនេនកនុងបញ្ហ េនះ ដូចខងេ្រកម។ 

ក. សិទធដិធី្ល ីនងិផទះសែមបង 

២៥. ជំេ ះដីធ្លី និងករបេណ្ដ ញេចញេ យបងខ ំ េនែតបន្ដេ យគម ន្រ ក្រ ន្ដេនកនុង្របេទសកមពុជ 
េហើយបង្ហ ញពកីរេ្របើកំ ំង េ យ ជញ ធរ និងសហ្រគសធុរកិចច។ បញ្ហ េនះបនឈនេទរកករបះ៉ 
ទងគិចគន េ យហឹង ជមយួសហគមនេ៍នកនុងកឡុំងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ ករណីបឹងកកែ់ដលមន 
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ករចប់ រមមណ៍ខពស់ េឃើញថមនករវវិត្តនគួ៍រឱយកតសំ់គល់ មរយៈករផ្ដល់បណ័្ណ កមមសិទធដីិធ្លីេទឱយ 
្របជជនជង៦០០្រគួ រ េទះជយ៉ង កេ៏ យ អនកទងំ យែដល្រតវូផតេ់ចញពីកំេ ងេនះ ្រតូវ 
្របឈមមុខនឹងករបេណ្ដ ញេចញេ យហឹង  កលពៃីថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ េនេពលែដល កនុង 
ភូម២ិ២ ជធនភីនេំពញ និង្រកុមហុ៊ន Shukaku Inc េ យមនករគ្ំរទពីកង ជ វុធហតថ បន 
អនុវត្តកររុះេរ ើផទះ ចំនួន៥ខនង (ែដលេជឿថមនចនួំន៨្រគួ រសរុប) ្រតូវបន យករណ៍ថ េ យគម ន 
ករចរចពីសំណង្រតូវបន្រពមេ្រព ងគន េនះេទ។ ្រគួ រទងំេនះ មនិ្រតូវបន្របបឱ់យដឹងជមុន ពីករ 
បេណ្ដ ញេចញេនះេទ េហើយ្រគួ រជេ្រចើនបនបតប់ង្់រទពយសមបត្តិរបស់ពួកេគ កនុងេពលៃនករបំផ្លិច 
បំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តរិបស់ពួកេគ។ មនករត ៉  និងបតុកមមជេ្រចើន េ យសហគមនបឹ៍ងកក ់ដឹកនេំ យ 
្រសីៗ េហើយជករតបតមនករេ្របើ្របស់កំ ំងេ្រចើនេលើសលុបពី ជញ ធរ។ ករណីបឹងកកគឺ់ជនិមតិ្ត 
សញញ ៃនករអស់សងឃមឹ ែដលថសហគមនន៍នេនទូទងំ្រពះ ជ ច្រកេនះ ្របឈមមុខេនកនុងករ 
េ ះ្រ យជំេ ះដីធ្លរីបស់ពួកេគ េហើយជលទធផល នឱំយមនេក ហលកនុង្រសុក។ 

២៦. បញ្ហ ្របឈមននេនែតបន្តកនុងករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ ចបបជ់តិស្តីពីដីធ្លីនិងផទះសែមបង។ េនេដើមឆន  ំ
២០១០ ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដធី្ល ី បនេចញេសចក្ត្ីរពងមយួស្តីពីេគលនេយបយផទះសែមបង 
ែដលទទលួ គ ល់សិទធមិនលំេន ្ឋ នសមរមយ។ េគលនេយបយេនះ មនិទន្់រតូវបនអនុមត័េនេឡើយ 
េទពីគណៈរដ្ឋម្រន្ដី។ េសចក្ដី្រពងចបបពី់របែនថមេទៀត គឺអនុ្រកឹតយស្ដីពីនគររូបនយីកមម (ែដលេសនើេ យ 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគររូបនីយកមម និងសំណង)់ និងចបបម់យួេទៀតស្ដីពីករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ 
ដីកសិកមម (ែដលេសនើេ យ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ) ្រតូវបនផ ព្វផ យ កប៏៉ែុន្ដ េនែត 
្រតវូបនេឃើញថ ្រតូវេធ្វើយ៉ង ឱយចបបទ់ងំពរីេនះសីុគន ជមយួ ថ បតយកមមជតិែដលមនរចួេហើយ និង 
កតព្វកិចចរបស់កមពុជេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជត។ិ 

២៧. ករបេណ្ដ ញេចញេ យបងខៃំនអនកភូមេិនសហគមនបុ៍រកីី  កនុងសងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ្រកុង 
ភនេំពញ កលពីៃថងទី៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ គឺករ្រពួយបរមភជពិេសស និងផលបះ៉ពល់េទេលើសហគមន ៍
េនះ។ អនក យករណ៍ពិេសសបន្រជបថ ករបេណ្ដ ញេចញេ យបងខេំនះ មនលកខណៈជករបំផ្ល ញ 
េចលលំេន ្ឋ ន្របែហលជ៣០០ខនង េហើយជលទធផលនឱំយមនករបះ៉ទងគិចេ យហឹង  រ ងកំ ំង 
ចំរុះ មនដូចជ ប៉ូលីស្រប ប់ វុធ កង ជ វុធហតថ និង ជញ ធរខណ្ឌ  បុគគលិក្រកុមហុ៊នផន អុីមចិ 
ជមយួនងឹអនករស់េនសហគមនបុ៍រកីី ។ បែនថមេលើករបះ៉ទងគិចខងផ្លូវចិត្ត និងកររងរបសួចេំពះអនក 
ទងំ យែដលមនវត្តមនកនុងងំេពើហឹង េនះ រមួទងំម្រន្ដីមយួចនំួនផង និងបញ្ហ មនុស ធមជ៌បនទ ន ់
ែដលកំពុង្របឈមមុខចេំពះ្រកុម្រគួ រែដល្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញ អនក យករណ៍ពិេសស្រពួយបរមភ 
អំពីបញ្ហ នីតិវធីិ និងផ្លូវចបបែ់ដលទកទ់ងេទនឹងករបេណ្ដ ញេចញេនះ ែដល្រតូវ យករណ៍មកថ មន 
ជបទ់កទ់ងនឹងកង្វះខតកនុងករអនុវត្តនែ៍ផនករអភវិឌ នេ៍ននឹងកែន្លង ែដលផ្ដល់ឱយ មកិចច្រពមេ្រព ង 
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ឆន ២ំ០០៤ រ ង ជរ ្ឋ ភបិល និង្រកុមហុ៊នផន អីុមចិ។ សំខនបំ់ផុតេនះ អនក យករណ៍ពេិសស្រពយួ 
បរមភថ ្រពតឹ្តិករណ៍ែដលបនេឡើងដល់កំរតិខពស់បំផុតេនៃថងទី៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ បនបង្ហ ញពីភព 
គម នសមតថភពរបស់អនកទងំ យែដលពកព់ន័ធនឹងករេ ះ្រ យជំេ ះេ យសន្តវិធីិ និងបនបង្ហ ញ 
ពីករែបរមកេ្របើកំ ំងេ យ ជញ ធរ កដូ៏ចជសហគមនន៍ន។ 

២៨. េលើសពីេនះេទេទៀត ឧបបត្តិវេហតុេនៃថងទី១១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ េនេពល្រស្ដី២៤នក ់ និងេកមង 
៦នក ់ មកពីសហគមនបុ៍រកីី  ្រតូវបនចបខ់្លួន កំឡុងេពលត ៉ េ យសន្ដិវធីិមយួ េនខងេ្រក  
ជធនីភនេំពញ េហើយបនទ បម់ក ្រតូវបនឃុេំនមណ្ឌ លសងគមកិចច្រកុងភនេំពញ (មណ្ឌ លៃ្រពសពឺ) គឺជឧទ 

ហរណ៍យ៉ង ្រកកម់យួៃនករេធ្វើបបជបន្តដល់បុគគល និងសហគមន ៍ ែដលមនបំណងទមទរសិទធិដីធ្ល ី
របស់ពួកេគ។ េទះបីជករណីទងំអស់ មនិែមនជករណីែដល្រតូវចប់ រមមណ៍ខពស់ អនក យករណ៍ 
ពិេសស្រតូវបនផ្ដល់ពត័ម៌នជូនយ៉ងេទៀងទតពី់ករណីៃនករេធ្វើឱយេទជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ករយយ ី
និងករបភំតិបំភយ័ដល់អនកករពរសិទធិមនុស  សហគមន ៍ និងម្រន្ដែីដលពកព់ន័ធេនកនុងជំេ ះដីធ្លទូីទងំ 
្រពះ ជ ច្រកេនះ។ 

២៩. េនកនុងលកខខណ្ឌ មនលំេន ្ឋ ន និងជីវភពរស់េនសមរមយ ករបេណ្ដ ញេចញេនបុរកីី  បេងកើត 
ថ នភពលំេន ្ឋ នមនិសថិតេសថរ និងភពគម នផទះសំែបងចំេពះមនុស ជេ្រចើន។ សហគមនន៍នែដល 

រស់េនកែន្លងេបះទី ងំថមីពីមុនករបេណ្ដ ញេចញ េហើយករេបះទី ងំថមេីនះ យករណ៍មកថ ពុំមន 
លំេន ្ឋ នសមរមយ បញ្ហ ្របឈមននកនុងករទទួលបនេហ ថ រចនសមពន័ធសុខភព និងអបរ់ ំ ភពធ្លុះ 
ធ្ល យដល់រចនសមពន័ធ្រគួ រ េហើយគួរឱយកតសំ់គល់បំផុតេនះគឺករលំបកជ រវន្តកនុងករបេងកើតជំេរ ើស 
េផ ងៗសំ បជី់វភពរស់េន។ សហគមនជ៍េ្រចើន រស់េនទងំអស់សងឃមឹេនេលើកែន្លងេបះទី ងំថមីែដល 
មនិ ចរស់េនបនកន្លងមក មនចមង យឆង យពទីី្រកុងែដលមនិ្រតូវបនេរៀបចំឱយបនសមរមយ ស្រមប ់
ករមកដល់ៃន្រគួ រែដល្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញ។ កង្វះទឹក ្អ ត េស អនមយ័ និងជំរកអនម់និ ច 
្រជកផុតពីទឹកេភ្ល ង ្រតូវបន យករណ៍។ អនក យករណ៍ពេិសស្រពយួបរមភថ ករេរៀបចំែផនករ និង 
ជំនួយមនុស ធមម៌និបន្រគប្់រគន ់ រមួជមយួឱកសមនិ្រគប្់រគនស់្រមបក់របេងកើន្របកចំ់ណូល កំពុង 
បងកឲយកនែ់តធ្ល កខ់្លួន្រកែថមេទៀត េហើយគំ មកំែហងដល់ឱកសរបស់្របេទសកមពុជ កនុងករបេងកើនGDP 
របស់ខ្លួន។ 

៣០. សហគមនែ៍ដលបនេបះទី ងំថមីក្៏របឈមមុខនឹងឧបសគគកនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន តផងែដរ។ ជ 
េរឿយៗ ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តរបស់បុគគលែដល្រតូវបេណ្ដ ញេចញ រក េនលំេនចស់ដែដល េ យ 
មូលេហតុរដ្ឋបលេហើយមនិ្រតូវបនេផទរេទកនក់ែន្លងេបះទី ងំថមីេទ។ សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ដ ញ 
េចញ េហើយេបះទី ងំថមី ្រតូវែតេធ្វើដំេណើ រមកកែន្លងេដើមរបស់ពួកេគវញិ ែដលមនចមង យឆង យ េហើយ 
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ដូចេនះ ្រតូវចំ យខពស់ និងជេរឿយៗ មនិចបំច។់ និភយ័គឺថ ្របជជនជេ្រចើនៃនអនកែដលបន 
េបះទី ងំថម ី នឹងមនិ ចេបះេឆន តបនកនុងករេបះេឆន តនេពលខងមុខ េ យ រករលំបកខងរដ្ឋ 
បល និងហរញិញ វតថុ។ 

ខ. េសរភីពៃនករបេញចញមតិ 

៣១. ករេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េយបល់ និងករ្របមូលផ្ដុ ំេនែតជក្ដ្ីរពួយបរមភចមបងមយួៃន 
ក្ដី្រពួយបរមភចមបងននេន្របេទសកមពុជ ដូចែដលបនសំែដងឱយដឹងេ យៃដគូសនទនជេ្រចើន ែដល 
អនក យករណ៍ពេិសស បនជួបកនុងកំឡុងេពលៃនេបសកកមមរបស់គត។់ អនក យករណ៍ពេិសស បន 
សងកតធ់ងនេ់នកនុងរបយករណ៍មនុៗរបស់គតពី់ក្ដី្រពួយបរមភ ែដលទកទ់ងនឹងករ កកំ់ហិតែដលមនិ 
ចេធ្វើបនេលើេសរភីពៃនបេញចញមតិ ែដលប ្ដ លមកពីជ ទិ៍ ករអនុវត្ត្រកម្រពហមទណ្ឌ  ជពិេសស 

បទេលមើសទងំ យ ែដលទកទ់ងនឹងបទញុះញង ់ និងបរ ិ រេករ ្ដិ៍។ នុភពៃនករេចទ្របកន ់ (ឬ 
ករគំ មកំែហងពីករេចទ្របកន)់ េ្រកម្រកម្រពហមទណ្ឌ  េលើ្របជជនែដលអនុវត្តសិទធិេសរភីពៃនករ 
បេញចញមតិរបស់ពួកេគ ប ្ត លឱយមនផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ េនកមពុជ 
េនះេបើ មទស នៈរបស់អនក យករណ៍ពេិសស។ កដូ់ចជ ្របជជនកមពុជជេ្រចើនបនអនុវត្តនូវ 
ស្វ័យ្រតួតពិនិតយេ យខ្លួនឯង ពីអ្វែីដលពួកេគនិយយ និងសរេសរ ែដលបងកេ យភពភយ័ខ្ល ចពីករចប ់
ខ្លួន និងករឃុំខ្លួន។ ជពិេសស េនះគឺជករណីមយួេនកនុងករេគរព្របជជន ែដល្របថន ចងសំ់ែដងនូវ 
ទស នៈរះិគនចំ់េពះអនកទងំ យ ែដលមនអំ ច និងអនកទងំ យ ែដល្រតូវបនេឃើញថ 
ជកររះិគនគំ់េ ងអភវិឌ នជ៍ត ិដូចជករ ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងសព្វៃថងេនះជេដើម។ 

៣២. អនក យករណ៍ពិេសស បនេលើកេឡើងកលពមុីន ករណីេ ក េមឿន សុន អនកបុ ណវទូិ ែដល្រតូវ 
បនផ្តនទ េទសកនុងឆន ២ំ០០៩ ពីបទផ យពត័ម៌នមនិពិត េ យ រែតេ កបនេសនើថករដំេឡើង្របពន័ធ 
េភ្លើងបំភ្លថឺមីមយួេន មជញជ ំង្រប ទអងគរវត្ត ចេធ្វើេ យអន្ត យដល់្រប ទ។ បណ្តឹ ង រទុកខចុង 
េ្រកយរបស់េ កសុនេទតុ ករកំពូល្រតវូបន្រចនេចល កលពៃីថង១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ េ យ 
តុ ករអនុញញ តឲយផ្ល ស់ប្តូរបទេចទ ពីករផ យពត័ម៌នមនិពិត េទជករញុះញុង េ យពុបំនជូន 
ដណឹំងេទគត ់ និងេមធវរីបស់គត ់ មេពលេវ មយួសម្រសប េដើមបអីនុញញ តឲយេរៀបចំដំេណើ រករករ 
ពរក្តីេនះេទ។ 

៣៣. បនទ បពី់របយករណ៍េលើកមុនរបស់អនក យករណ៍ពិេសស ជរ ្ឋ ភបិលបនបេញចញេសចក្តទីី៣ 
និងទីបនួៃនចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល។ រ ្ឋ ភបិលបនបង្ហ ញពីករចប់ រមមណ៍កនុង 
ករែចករែំលកេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ ជមយួសងគមសីុវលិ និងបនេកះ្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជេ្រចើនេលើក 
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េទេលើេសចក្តី្រពងជបន្តបនទ ប ់ បែនថមេទេលើកចិច្របជំុននែដលេរៀបចំេ យតួអងគសងគមសីុវលិ។ អនក 
យករណ៍ពិេសស សូម ្វ គមនពី៍សុឆនទៈរបស់រ ្ឋ ភបិល កនុងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសងគមសីុវលិ 

អំពីចបបេ់នះ។ កង្វល់សិទធិមនុស សំខន់ៗ  េនែតេសសសល់េនកនុងេសចក្តី្រពងចបបថ់មី។ កលពចុីងែខ 
ធនូ ឆន ២ំ០១១ នយករដ្ឋម្រន្តបីន្របកសថ ករពិេ្រគះេយបល់េលើចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភបិល នឹង្រតូវបន្ត េទះបីជ្រប សនេ៍នះ មននយ័ថ ករអនុមត័ចបបេ់នះ នងឹ្រតូវពនយេពលជ 
េ្រចើនឆន េំទៀតកេ៏ យ។ អនក យករណ៍ពិេសសសូមអបអរ ទរចំេពះយុទធ ្រស្តេនះែដលសំេរចេ យ 
នយករដ្ឋម្រន្តី ពីចបបដ់រ៏េសើបមយួេនះ។ 

គ. អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 

៣៤. អងគជំនុជំ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជេនែតបន្តេធ្វើឲយមនករវវិត្តនជ៍និរន្ត េឆព ះេទបញចបក់រជំនំុ 
ជ្រមះរបស់ខ្លួន កនុងកំឡុងេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ 

៣៥. លដីកៃនអងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល កនុងសំណំុេរឿង០០១ េនចំេពះមុខអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញ  
កនុងតុ ករកមពុជ បនឈនដល់ករបិទដំេណើ រករនីតិវធីិ្របឆងំនឹងកងំ េហគក ៊ វ េ ឌុច អតីត្របធន 
មនទីរស២១ (ទួលែស្លង)។ អងគជំនុំជ្រមះបនបេងកើនេទស ឌុច ពកីរ កព់នធនគរ៣៥ឆន  ំេទករ កព់នធ 
នគរអស់មយួជវីតិ។ អងគជំនំុជ្រមះ ដំបងូចបេ់ផ្តើមជំនំុជ្រមះអងគេសចក្តីេលើសំណំុេរឿង០០២ ្របឆងំ 
នឹងសហជនជបេ់ចទបនីក ់ គឺនួន ជ េអៀង រ ីនិងេខៀវ សំផន។ សហជនជបេ់ចទទីបនួគឺ អនក្រសី 
េអៀង ធរទិធិ (ែដល្រតូវអះ ងថជអតីតរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចចេ្រកមរបបែខមរ្រកហម) មនសុខភពមនិ 
សូវល្អ មនិ ចចូលរមួសវនករបន។ 

៣៦. េទះបីជមនកររកីចេំរ ើនកនុងសំណំុេរឿង០០២ និងករបញចបស់វនករសំណំុេរឿង០០១ កេ៏ យ 
ដំេណើ រករក្តីរបស់អងគជំនុជំ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ្រតូវបន មបន្ល ចេ យករេចទ្របកនពី់ 
ប ជយ័កនុងករេសុើបអេងកតឲយបន្រតឹម្រតូវេលើសំណំុេរឿង០០៣ និងសំណំុេរឿង០០៤។ ចប់ ងំពីែខតុ  
ឆន ២ំ០១១ មក សហេច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតចិំនួនពីររូប បន ែលងពីតំែណងជបន្តបនទ ប ់េ យ 
សំ ងថ មនករេ្រជ តែ្រជកនេយបយ្រតូវបនេមើលេឃើញជចហំ និងឧបសគគកនុងករេសុើបអេងកត។ 
េនកនុងករណី ែលងចុងេ្រកយ ករេចទ្របកនប់ីករ ងំសទះេនះបនេកើតេឡើង មរយៈករបដិេសធ 
មយួែផនក ពីឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម កនុងករទទួល គ ល់ករែតង ងំេច្រកមេនះ េទះបីជអងគករ 
សហ្របជជត ិ េនែតបញជ កថ់ ឧត្តម្រកុម្របឹក េនះមនកតព្វកិចច្រតូវែតេធ្វើករែតង ងំកេ៏ យ។ អនក 
យករណ៍ពិេសស មនករ្រពួយបរមភអំពីករវវិត្តទងំេនះ ែដលេធ្វើឲយខូចសមតថភពរបស់អងគជំនំុជ្រមះ 

វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ កនុងករេធ្វើជគំរូវជិជមនមយួ សំ ប្់របពន័ធតុ ករកនុង្រសុក និងេដើមបេីធ្វើឲយ 
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េឃើញពភីពឯក ជយ និងភពមនិលំេអៀងចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមមែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងកំឡុងរបបែខមរ្រកហម េន 
កមពុជ។ អនក យករណ៍ពិេសសបនទទូចឲយ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងអងគករសហ្របជជត ិ ចតវ់ធិន 
ករជបនទ ន ់ េដើមបេី ះ្រ យជំេ ះ មយួ ស្តីពីបញ្ហ ននេនជំុវញិសំណំុេរឿងទងំេនះ េហើយធន 
ឲយេបើកករេសុើបអេងកតភ្ល ម និង្រតមឹ្រតូវ ្រពមទងំេគរពសិទធទិទលួបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តធិមរ៌បស់ 
ជនសង យ័ និងសិទធិរបស់ជនរងេ្រគះកនុងករទទួលបនសំណង។ 

ឃ. អនកករពរសិទធមិនុស  

៣៧. អនកករពរសិទធិមនុស ជេ្រចើន តំ ងសងគមសីុវលិ និងអនកកែសតេនកមពុជេនែតបន្ត្របឈមមុខ 
នឹងករយយី ករបំភតិបំភយ័ និងករគំ មកំែហងពីបណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍ ឬបទញុះញុង។ ករគំ មកំែហង 
ែដល្របឈមមុខចំេពះបុគគលទងំេនះ បនឈនេទរករបតធ់ងនធ់ងរមយួ ឲយកនែ់ត ្រកក ់ េ យករេកើន 
េឡើងនូវករេ្របើ្របស់្រគបពិ់ត្របឆងំនងឹ្របជជនែដលករពរសិទធរិបស់ពួកេគ និងែដលត ៉ ្របឆងំនឹង 
ករអនុវត្តនិងេគលនេយបយរ ្ឋ ភបិល។ ចប់ ងំពីេដើមឆន ២ំ០១២មក យ៉ងេ ច ស់មនឧបបត្ត ិ
េហតុបនួ ែដលបុគគល្រតូវបនបញ់សំ ប។់ េនៃថងទី១៨ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ អនកភូមបិីរូប ្រតូវរងរបសួ 
យ៉ងធងនធ់ងរេនេពលកំ ំងសន្តសុិខបនេបើកករបញ់្រប េនកនុងជេំ ះដីធ្លសីមបទនមយួ ែដល្រគប ់
្រគងេ យ្រកុមហុ៊នTTY កនុងេខត្ត្រកេចះ។ េនៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ករបញ់្រប រមយួេទេលើកបនួត ៉ របស់ 
កមមករ េនទី្រកុងបវតិ ប ្ត លឲយ្រស្តីបីនក្់រតូវរងរបសួយ៉ងធងនធ់ងរ។ េនៃថងទ២ី៦ ែខេម  អនកករពរ 
សិទធិមនុស  និងជសកមមជនបរ ិ ថ នគឺេ ក ឈុត វុទធ ី ្រតូវបនបញ់សំ ប ់ េនេខត្តេកះកុង។ កលព ី
ថមីៗេនះ េនៃថងទី១៦ ែខឧសភ េកមង្រសីមន ក់ យុ១៤ឆន  ំ េនភូម្ិរកម ្រតូវបនបញ់សំ ប ់កនុងកំឡុង 
ករបេណ្ត ញេចញេ យហឹង មយួ។ ្រគបពិ់ត ក្៏រតូវបនយកមកេ្របើកនុងករណីដៃទេផ ងែដរ ែតមនិបន 
ប ្ត លឲយមនរបសួ ន មេនះេទ។ 

៣៨. ឧបបត្តេិហតុទងំេនះ មនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរេទេលើសកមមភពៃនអនកករពរសិទធិមនុស  េន 
កមពុជ េ យអនកករពរសិទធិមនុស ជេ្រចើនកំពុងែតមនករភយ័ខ្ល ចចំេពះ យុជីវតិរបស់ពួកេគ េ យ 

រែតលទធផលៃនករបញ់សំ ប។់ អនក យករណ៍ពិេសស មនករតកស់្លត ់ េ យករបញ់សំ ប ់
ទងំេនះ និងេធ្វើេ យពកិរ េហើយគតក់តសំ់គល់ថ គម ននរ មន ក្់រតូវបនផ្តនទ េទសពីបទឧ្រកិដ្ឋ  
មយួៃនបទឧ្រកិដ្ឋទងំេនះេទ។ គតស់ងឃមឹថករបញ់សំ បទ់ងំេនះ ្រតូវបនេសុើបអេងកតឲយបន្រតឹម 
្រតវូ និងេពញេលញ េហើយ្រតវូនខំ្លួនឧ្រកិដ្ឋជនេទកតេ់ទស។ 
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V. តនួទរីបស់ ថ បន័រដ្ឋ ជពិេសស គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត កនុងករ េលើកសទួយ 
និងករេគរពសិទធរិបស់្របជជន េនកនុងបរបិទៃនករេបះេឆន ត 

៣៩.្របេទសកមពុជ្របកនរ់បប ជធិបេតយយ ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របតិបត្តិ ម្របពន័ធនេយបយពហុ 
បក ។ សិទធិេបះេឆន ត្រតូវបនធនករពរ មម្រ ៣៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។ ្របេទសមនសភពរី រមួមន 
្រពឹទធសភ(៦១អសនៈ) និងរដ្ឋសភ(១២៣ អសនៈ)។ េន្រពឹទធសភ សមជិក៥៧រូប ្រតូវបនេបះេឆន ត 
េ្រជើសេរ ើសេ យមនិផទ ល់ ( មរយៈសមជិក្រកមុ្របឹក ឃំុ/សងក ត)់ សំ ប់ ណត្ត្ិរបឆំន ។ំ សមជកិ០២ 
រូបបែនថមេទៀត ្រតូវបនេ្រជើស ងំេ យរដ្ឋសភ និងសមជកិ០២រូបេទៀត ្រតវូបនែតង ងំេ យ្រពះ 
ម ក ្រត។ ទងំេនះេធ្វើឲយករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត ់ (បនេធ្វើេឡើងកនុងមយួឆន មុំនករេបះេឆន ត 
រដ្ឋសភ) ជ្របផនូលមយួយ៉ងសំខនចំ់េពះករេបះេឆន តរដ្ឋសភ េ យ រថ អនកទងំ យែដលជប ់
េឆន ត នឹងចូលរមួេបះេឆន តេដើមបកំីណតស់មជកិ្រពឹទធសភ។ 

៤០. េនរដ្ឋសភ សមជកិ១២៣រូប ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យករេបះេឆន តពី្របពន័ធបញជ ីគណបក  េ យ 
ករែបងែចកអសនៈ មសមម្រត។ សមជិកសភមន ណត្តិបំេរ ើករងរសំ បរ់យៈេពល្របឆំន ។ំ ម 
ម្រ ១០០ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  ្របធនរដ្ឋសភ និងអនុ្របធនទងំពីរ ្រតូវទូលថ្វ យដំបូនម នដល់្រពះម ក ្រត 
ពីករេ្រជើសេរ ើសឥស រជន មន កពី់កនុងចំេ មគណបក ែដលឈនះ េដើមបបីេងកើត ជរ ្ឋ ភបិល។ បនទ ប ់
ពីរដ្ឋសភបនេបះេឆន តផ្តល់េសចក្តទុីកចិត្តចេំពះរ ្ឋ ភបិលរបស់ខ្លួន ្រពះម ក ្រត ្រទង់ យ្រពះ ជ 
្រកឹតយែតង ងំគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី 

៤១. ងំពីករបញចបជំ់េ ះកមពុជេនឆន ១ំ៩៩១ ្របេទសកមពុជបនេរៀបចំករេបះេឆន តជទូេទចំនួន 
បនួេលើកេហើយ (ឆន ១ំ៩៩៣ ១៩៩៨ ២០០៣ និងឆន ២ំ០០៨) និងករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុ/ំសងក ត ់ពីរ 
េលើកេហើយ (ឆន ២ំ០០២ និងឆន ២ំ០០៧)។ 

ក. ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុ/ំសងក ត ់

៤២. េនកមពុជ មនឃុ-ំសងក តចំ់នួន១៦៣៣។ ្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក តនី់មយួៗ មនសមជកិពី៥ េទ១១ 
នក ់ ្រស័យេលើ្របជ ្រស្ត និងភូមិ ្រស្ដ។ សមជិក្រកុម្របឹក  ្រតូវបនេបះេឆន ត មរយៈ្របពន័ធ 
សមម្រត ែដលគណបក ចុះេឈម ះេនថន កជ់ត ិ ច្របកួត្របែជង មរយៈករបង្ហ ញបញជ ីេឈម ះរបស់ 
េបកខជន។ ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត ់ ្រតូវបន្រគប្់រគងេ យចបបវ់េិ ធនកមម ស្តីពីករេបះ 
េឆន ត្រកុម្របឹក ឃុ/ំសងក ត ់(ែខ០៦ ឆន ២ំ០០៦)។ ករេរៀបចំនិងករ្រប្រពតឹ្តិេទៃនករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក  
ឃុ/ំសងក ត ់ ្រតូវទទួលខុស្រតវូេ យគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ែដលជអនកែតង ងំគណៈ 
កមម ធិករេរៀបចំករេបះេឆន តឃុ/ំសងក ត ់ និងេខត្ត បែនថមេទេលើគណៈកមម ធិករមណ្ឌ លេបះេឆន ត េដើមប ី
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្រតួតពិនិតយករេបះេឆន ត (ម្រ ៧) រូបមន្តសំ បក់ណំតពី់ករែបងែចក សនៈ មនករសមុគ ម ញបន្តិច 
េហើយ្រតវូបនែចងកនុងម្រ ២៣ និង២៧ ៃនចបប។់ 

៤៣. េដើមបចុីះេឈម ះជេបកខជនមន ក ់ េនកនុងករេបះេឆន ត្រកមុ្របឹក ឃំុ/សងក ត ់ េបកខជនេនះ ្រតូវមន 
(១).សញជ តិែខមរពីកំេណើ ត (២).េចះ ននិងសរេសរភ ែខមរ (៣).បនចុះេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះ 
េឆន តកនុងឃុ/ំសងក តែ់ដលខ្លួនមនបំណងឈរេឈម ះេបះេឆន ត និង(៤).មន យុយ៉ងតិច២៥ឆន  ំ គិតមក 
ទល់ៃថងេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុ/ំសងក ត ់ (ម្រ ៤៥)។ េនះគឺជករេរ ើសេអើងដម៏នសក្ត នុពល 
្របឆងំនងឹពលរដ្ឋកមពុជែដលមនិបនេកើតេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ជន្រគបរូ់បែដលមនបណំងឈរេឈម ះ 
ជបកខជន្រតូវែតមនេឈម ះរបស់ខ្លួនេនកនុងបញជ ីេបកខជនៃនគណបក នេយបយ(ម្រ ៤៩)។ គណបក  
នេយបយរបស់ខ្លួន ្រតូវែតបនចុះបញជ ី ្រសប មចបបស់្តីពីគណបក នេយបយ។ 

៤៤. ករេបះេឆន ត្រកមុ្របឹក ឃំុ/សងក តឆ់ន ២ំ០០៧ បនេធ្វើជសកខីកមមពីករេកើនេឡើងគួរឲយកតសំ់គល់ 
នូវចំនួនេបកខជន និងគណបក នេយបយ េ យ្របកួត្របែជងជមយួ គណបក នេយបយចំនួន១២ 
ែដលបនចុះបញជ ី និងមនេបកខជនចំនួន ១០២២៦៦ នកក់នុង១៦២១ឃុ/ំសងក តទ់ងំអស់។ ករវវិត្តនជ៍ 
វជិជមនមយួេទៀតពីករេបះេឆន តចុងេ្រកយេនះ េនកនុងករចុះេឈម ះេបកខជនគមឺនករេកើនេឡើង៥% កនុង 
ចំនួនេបកខជនជ្រស្តីេបើេ្រប បេធៀបេទនងឹឆន ២ំ០០២។ ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់ ែដលបនេធ្វើ 
េនែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ គឺជករេបះេឆន តេលើកទីបី ចប់ ងំពកីរបញចបៃ់នកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទ្ីរកុង 
បរសី។ ជទូេទ ករេបះេឆន តទងំេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងកនុងបរយិកសេបើកចហំ និងសន្តវិធីិជង េបើ 
េ្រប បេធៀបេទនងឹករេបះេឆន តកលពមុីនៗេនកនុងឆន ២ំ០០៧ និង២០០២។ គណៈកមម ធិករជតេិរៀប 
ចំករេបះេឆន ត បនបង្ហ ញពីសមតថភពរបស់ខ្លួន េដើមបេីរៀបចំករេបះេឆន តេ យបនល្អ មលកខណៈ 
បេចចកេទស។ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ គ.ជ.ប បនទទួល គ ល់អនកអេងគតករណ៍េបះ 
េឆន តជត ិនិងអន្តរជតិចនួំន ១៤៨៨៦រូប មកពី៤០អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល និងសមគម និងេភញ វពិេសស 
២២រូប មកពីសហភពអឺរ ៉ុប សហពន័ធ លឺមង៉ ់ និង ថ នទូតប ងំេនភនេំពញ។ គ.ជ.ប កប៏នែតង ងំ 
អនកកែសតជតិ និងអន្តរជតិកនុងចំនួនសរុប៥១២ មកពី្របពន័ធផ ព្វផ យចំនួន៥៣ េដើមបចូីលរមួសេងកត 
ករណ៍េបះេឆន ត។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករេបះេឆន ត្រកុម្របកឹ ឃំុ/សងក តឆ់ន ២ំ០១២ បនបង្ហ ញ 
ពីករខ្វះខតខ្លះេនកនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត ជពិេសស ទកទ់ងនឹងដំេណើ រករៃនករចុះេឈម ះអនកេបះ 
េឆន ត និងអត្តសញញ ណអនកេបះេឆន ត។ 

៤៥. េដើមបចុីះេឈម ះជអនកេបះេឆន តេនកនុងករេបះេឆន ត្រកមុ្របឹក ឃុ/ំសងក ត ់ជនេនះ្រតូវែតមន (១). 
សញជ តិែខមរ (២).មន យុយ៉ងតិច១៨ឆន គិំត្រតឹមៃថងេបះេឆន ត (៣).មនទីលំេនេនកនុងឃំុ/សងក តែ់ដល 
ខ្លួននឹងេទេបះេឆន ត និង(៤).មនិ្រតូវបនជបព់នធនគរ ឬបញជ កថ់វកិលចរកិេ យ ថ បន័មនសមតថ 
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កិចចមយួ ឬសថិតេ្រកម ពយបលភពេនៃថងេបះេឆន ត។ អនកេបះេឆន តក្៏រតូវែតចុះេឈម ះផងែដរ 
េដើមបេីបះេឆន ត និង ចបង្ហ ញភស្តុ ងពីអត្តសញញ ណរបស់ខ្លួន កនុងេពលេបះេឆន ត។ ភស្តុ ងេនះ ្រតូវ 
បង្ហ ញជរូបថត ស័យ ្ឋ ន សញជ តិ និងៃថងែខឆន កំំេណើ ត។ ភស្តុ ងក៏ ចបញជ កប់ន មរយៈករ 
េ្របើ្របស់ឯក រែដលមនករទទួល គ ល់រមួបញចូ លគន  ដូចជលិខិតឆ្លងែដន អត្តសញញ ណបណ័្ណ ជត ិ
និងេសៀវេភ្រគួ រ ែដលមនបិទរូបថត។ េនះបនសំគល់ពីករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងធំេនកនុងដំេណើ រករចុះ 
េឈម ះេបះេឆន ត ពីករេបះេឆន តមុនៗ ែដលបនតំរូវេ យមនែតបណ័្ណ ចុះេឈម ះេបះេឆន តប៉ុេ ្ណ ះ។ 
ខណៈែដលករផ្ល ស់ប្តូរេនះ ្រតូវបនេកតសរេសើរ កគ៏ួរឲយកតសំ់គល់ផងែដរថ្របពន័ធសព្វៃថង ប ្ត លឲយ 
្រកុម្របជពលរដ្ឋមយួចនំួន ្រតូវបនដកហូតសិទធិកនុងករេបះេឆន ត ឧទហរណ៍ៈ ្របជពលរដ្ឋទងំ យ 
ែដលគម ន ស័យ ្ឋ ន ឬ ន កេ់នឆង យពី ស័យ ្ឋ នៃនទីលំេនជអចៃិ្រន្តយរ៍បស់េគ។ ៃដគូសនទនមយួ 
ចំនួនបនផ្តល់េយបល់ថ ភពសមុគ ម ញសព្វៃថងេនះ និង្របពន័ធៃនករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តែដលមន 
តំៃលៃថ្ល ច្រតវូបនជំនួសេ យបញជ ីស្វ័យ្របវត្តិមយួ ែដលយកេចញពីករចុះបញជ ី ្រ នុកូល ្ឋ ន។ 
សំេណើ រេនះ សក្តិ៍សមនឹងទទួលបនករេសុើបអេងកតេ យយកចិត្តទុក ក។់ 

៤៦. ម្រទសឹ្ដី ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត ់គួរែតបែនថម្រសទបម់យួេទៀតៃនធមម នុរូប ចំេពះលទធ ិ
្របជធិបេតយយដេ៏កមងខចរីបស់កមពុជ េ យែចងពីេគលករណ៍្រតួតពិនិតយនងិតុលយភព ស្តីពីតំ ងសម 
ម្រតរបស់គណបក េនកំរតិជត ិនងិករបេងកើនែថមេទៀត ដល់មគ៌សំ បន់េយបយពហុបក កនែ់តរកី 
សុះ យ។ បទបបញញត្តេិនកនុងចបប ់ ទំនងជមននិនន ករគ្ំរទេ យ មឃតក់រចូលរមួេបះេឆន តពី 
សមជិក្រពឹទធសភ រដ្ឋសភ េច្រកម ឬម្រន្ដី ជករ ពីករេបះេឆន តទងំេនះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង ករេបះេឆន តបនទទួលរងនូវកំហុសមយួចំនួន ែដលកំហុសខ្លះ្រតវូបនបញជ ក ់
ដូចខងេ្រកម។ 

ខ. ករេបះេឆន តជតិ 

៤៧. មនករេបះេឆន តជតិ ឬសភ មកលកណំតចំ់នួន៤េលើកមកេហើយ ងំពីករបញចបៃ់នកិចច្រពម 
េ្រព ងសន្ដភិពទី្រកុងប៉រសី កនុងឆន ១ំ៩៩១។ ករេបះេឆន តជតិចុងេ្រកយេគ បនេរៀបចំេឡើងេនឆន  ំ
២០០៨។ េយង មអនកឃ្ល េំមើលឯក ជយ េនេពលែដលយុទធនករេបះេឆន តឆន ២ំ០០៨ ជទូេទ ្រតូវ 
បនេរៀបចំេនកនុងបរយិកសេបើកចំហ និងេ យសន្តវិធីិជង េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងករេបះេឆន តមុនៗ 
ករេបះេឆន តទងំេនះ េនមនចណុំចខ្វះខតមយួចំនួនេទ មស្ដង់ រអន្ដរជតិស្រមបក់រេបះេឆន ត 
មលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ េទះបីជមនករែកលំអពីបញ្ហ តម្ល ភពយ៉ង កេ៏ យកេ៏នមនកង្វះខត 

ៃនជំេនឿចិត្តពីភពមនិលំេអៀងៃនរដ្ឋបលេបះេឆន ត កនុងចំេ មៃដគូពកព់ន័ធេបះេឆន ត។ យុទធនករ ្រតូវ 
បនកតសំ់គល់េ យករេ្របើ្របស់ជ្របច ំ និងយ៉ងទូ យៃនធនធនរបស់រដ្ឋ េ យគណបក កន ់
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អំ ច និងេចទ្របកនពី់ករែចកលុយ និងអំេ យ េ យេបកខជននងិម្រន្ដីគណៈបក របស់គណៈបក  
នេយបយេផ ងៗ ្រតូវបន យករណ៍ថមនករេ្របើយ៉ងេពញពស។ 

៤៨. ចបបសំ់ខនសំ់ ប្់រគប្់រគងករេបះេឆន តរដ្ឋសភ គឺចបបស់្តីពីករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិករដ្ឋ 
សភ។ ចបបដ់ៃទេទៀតែដលមនឥទធិពលេលើដំេណើ រករេបះេឆន ត រមួមន រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ ចបបស់្តីពីគណៈបក នេយបយ ចបប់ រពត័ម៌ន ចបបស់្តីពកីរេធ្វើបតុកមមេ យសន្តវិធីិ ចបប ់
ស្តីពីសញជ តិ និង្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី។ េលើសពីេនះេទេទៀត មនបទបញជ  និងនីតិវធីិរបស់គណៈកមម ធិករ 
ជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត និង ចរែណនមំយួចនួំនរបស់គ.ជ.ប ចរែណនរំមួរ ង្រកសួងម ៃផទ 
និងគ.ជ.ប បទបញជ ៃផទកនុងរបស់គ.ជ.ប ្រពមទងំ្រកមសីលធមសំ៌ បគ់ណៈបក នេយបយ រពត័ម៌ន 
អនកសេងកតករណ៍ ម្រន្ដីេបះេឆន ត និង្រកមសីលធមសំ៌ បស់មជកិកងកំ ំង្រប ប់ វុធ និងនគរបល។ 

៤៩. ចបបែ់ដលេនជធរមន ជទូេទផ្ដល់នូវ្រកបខណ័្ឌ ែដល ចេធ្វើករបន និង្រសប មស្ដង់ រអន្ដរ 
ជតិយ៉ងទូ យ យ៉ងេ ច ស់កេ៏លើអតថបទជ្រក សែដរ និងបេងកើត ថ បន័ចបំចស់្រមបេ់រៀបចំ 
ករេបះេឆន ត។ ្រកមសីលធមប៌ញញត្តិពីសិទធ ិ និងកតព្វកិចចរបស់អនកទងំ យែដលពកព់ន័ធ កនុងលកខណៈ 
មយួែដលបេំពញចិត្តបនជរមួ។ បញ្ហ េនកមពុជ េផ្តកផ្តួលទងំ្រសុងេទេលើករអនុវត្តមនិ្រគប្់រគនៃ់នបទ 
បបញញត្តិចបប ់និងកង្វះខតពិត្របកដ ឬកង្វះខត មករេមើលេឃើញ ពីឯក ជយភពៃន ថ បន័។ 

៥០. ្រសេដៀងគន នឹងចបបស់្តីពកីរេបះេឆន ត្រកុម្របកឹ ឃុ/ំសងក ត ់ លកខខណ្ឌ ចបបសំ់ បក់រចុះេឈម ះជ 
េបកខជនេនកនុងករេបះេឆន តរដ្ឋសភ េលើកេឡើងនូវបញ្ហ មយួចំនួន។ េយង មចបបស់្តីពីករេបះេឆន ត 
េ្រជើសេរ ើសសមជិករដ្ឋសភ េបកខជន្រតវូែតបនចុះេឈម ះជអនកេបះេឆន ត មន យុយ៉ងតិច២៥ឆន  ំមន 
សញជ តិែខមរពីកំេណើ ត មនទីលំេនកនុង្របេទសកមពុជ និង្រតវូែតង ងំេ យគណៈបក នេយបយ។ 
ចបបស់្តីពកីរេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជកិរដ្ឋសភ មនិអនុញញ តិេ យមនេបកខជនឯក ជយ ឈរេឈម ះ 
េនកនុងករេបះេឆន តេទ េហើយចបបេ់នះកំណតពី់លទធភព ឈរេឈម ះជេបកខជន ្រតូវែតជពលរដ្ឋែដល 
េកើតេនកនុង្របេទសកមពុជ ដូេចនះេនះជករ ងំដល់ពលរដ្ឋែដលចូលសញជ តិ។ េនកនុងករណីេនះ ចបប ់
ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិករដ្ឋសភ មនិ្រសបទងំ្រសុងេទនឹងស្តង់ រអន្តរជត ិ និងករអនុវត្ត 
ល្ៗអ ជអន្តរជតេិនះេទ។ 

គ. បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ ចំេពះដំេណើ រករេបះេឆន តេនកនុង្របេទសកមពុជ 

៥១. អនក យករណ៍ពេិសសចងក់តសំ់គល់ថ ករេបះេឆន តេ យេសរ ី និង្រតមឹ្រតូវ ្រតូវបនបញជ ក ់
េ យករេគរពបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្ដរជតិ។ ម្រ ២៥ ៃនកតកិសញញ អន្ដរជតសិ្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និង 
សិទធិនេយបយ (ែដលកមពុជគឺជរដ្ឋភគីមយួ) ែចងថ បុគគល្រគបរូ់បមនសិទធចូិលរមួកនុងករ្រប្រពឹត្តេទៃន 
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កិចចករ ធរណៈេនកនុង្របេទស និងចូលរមួេបះេឆន ត (និងឲយេគេបះេឆន តឲយ) “េនកនុងករេបះេឆន ត 
េទៀងទតពិ់ត្របកដមយួ ែដល្រតូវែត្រប្រពឹត្តេទជសកលនងិេសមើភពគន  និង្រតូវែតជសំងត ់េ យធន 
ករពរនូវករសំែដងមតេិ យេសរ ីេទ មឆនទៈរបស់អនកេបះេឆន ត”។ 

៥២. មនបញ្ហ មយួចំនួនបនេធ្វើឲយអនក យករណ៍ពិេសស ចប់ រមមណ៍ កនុងកំឡុងេបសកកមមេលើកទី៦ 
របស់គតម់កកន្់របេទសេនះ។ បញ្ហ មយួកនុងចំេ មបញ្ហ ទងំេនះ គឺករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រដ្ឋ 
េ យគណៈបក នេយបយ េនកនុងកំឡុងយុទធនករេបះេឆន ត រមួទងំេពលេម៉ងបំេរ ើករងររបស់រ ្ឋ  
ភបិល យនជំនិះ និងសំភរៈេផ ងៗ។ អនក យករណ៍ពិេសស បនេលើកេឡើងពីបញ្ហ ទងំេនះជមយួ 
ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ ែដលជ្រកសួងទទួលខុស្រតូវជួយ ដល់គណៈ 
កមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តកនុងករេរៀបចំករេបះេឆន ត។ អនក យករណ៍ពិេសសមនករសបបយ 
រកី យទទួលបនករ ៉ បរ់ងពីឯកឧត្តមថ រ ្ឋ ភបិល នឹងេធ្វើករែណនដំល់ម្រន្ដី ជករទងំអស់ នគរ 
បល និងបុគគលិកេយធ ែដលពកួេគមនិគួរចូលរមួេនកនុងសកមមភពនេយបយ មយួ ខណៈែដល 
កំពុងេធ្វើករេនកនុងសមតថភពជផ្លូវករ ែដលរមួមនករេ្របើ្របស់ធនធនរ ្ឋ ភបិល និងធនថអពយ 
្រកឹតយ គឺជចណុំចខពស់ជងេគ។ 

៥៣. គណៈបក នេយបយមយួចនំួន បន យករណ៍ពកីរគំ មកំែហង ករបំភតិបំភយ័ និងករយយី 
(រមួទងំដេំណើ រករក្តី មផ្លូវចបប)់ ្របឆងំនងឹសមជកិ និងេបកខជនរបស់ពួកេគ ទងំេនះគឺជករេចទ 
្របកនែ់ដលមនករ្រពួយបរមភែមនែទន។ អនក យករណ៍ពេិសសយល់េឃើញថ េសរភីពៃនករបេញចញ 
មតិ និងករ្របមលូផ្តុ  ំ គឺជចណុំចសនូលកនុងករេរៀបចំករេបះេឆន តេ យេសរ ី និង្រតឹម្រតវូ។ េដើមបេីរៀបចំ 
ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវ បរយិកសនេយបយទងំមូល គួរែតេសរ ីនិងនមំកនូវករអនុវត្ត 
សិទធិ និងេសរភីព ដូចបនធនេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ របស់កមពុជ និងសនធសិញញ សិទធិមនុស អន្ដរជតនិន 
ែដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័។ 

៥៤. គណៈបក នេយបយេនកមពុជ ពំុ្រតូវបនបញញត្តិឲយបនទូលំទូ យេទ េហើយជទូេទ ពំុមននីតិ 
វធិីចបស់ ស់ ម្របជធិបេតយយ សំ បេ់្រជើសេរ ើសេបកខជនេនះេទ។ ថន កដឹ់កនគំណៈបក មនអំ ច 
្រគប្់រគងេលើបញជ ីេឈម ះេបកខជន េធ្វើេ យេបកខជនកនែ់តេ ម ះ្រតងចំ់េពះគណៈបក  ជជងមណ្ឌ លេបះ 
េឆន តផទ ល់របស់ខ្លួន។ ្របករេនះ ក៏ ចនឲំយមនករដកេបកខជន មទំេនើងចិត្ត េចញពីបញជ ីគណបក  
ែដលនឲំយបតប់ងអ់សនៈេនរដ្ឋសភ។ កររមួបញចូ លគន ៃន្របពន័ធតំ ងសមម្រតនិង្របពន័ធបញជ ីគណៈ 
បក  ប ្ត លេ យរដ្ឋសភ ក្ល យជចណំងែដលេខ យជងេគ េនកនុង្របពន័ធអភបិលកិចចេនកមពុជ។ 
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៥៥. ទូរទស នក៍ំពុងែតជនួំសវទិយុ មនកនែ់តេកើនេឡើងេនកមពុជ ថជមេធយបយបឋម ែដល មរយៈ 
េនះ េធ្វើទំនកទំ់នងជមយួនងឹករេបះេឆន តជ ធរណៈ។ ករទទួលបន្របពន័ធផ ព្វផ យគឺជកង្វល់ដ ៏
ធំមយួរបស់គណៈបក នេយបយនន កនុងករេបះេឆន តកលពេីលើកមនុ។ កនុងឆន ២ំ០០៧ ករទទួល 
បន្របពន័ធផ ព្វផ យេ យេសមើភពគន  ្រតូវបនផ្តល់េ យ្រគបគ់ណៈបក នេយបយ កនុងករផ ព្វផ យ 
ពីកមមវធីិនេយបយរបស់ខ្លួន យ៉ងេ ច ស់កម៏យួកមមវធិ ី កនុងមយួ ថ នីយទូរទស នែ៍ដរ។ កមមវធីិពត័ ៌
មនសមធម ៌ ែដលជគំេ ងរមួគន រ ងកមមវធិីអភវិឌ នស៍ហ្របជជត ិ និងទូរទស នជ៍តិកមពុជ បនផ្តល់ 
េពលេវ ដល់្រគបគ់ណៈបក នេយបយ ឲយទទួលបនេសមើគន េនេលើប៉សុ្តិ៍ទូរទស នជ៍តិ។ េ្រកពីេនះ 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករទទួលបន្របពន័ធផ ព្វផ យេលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស នេ៍ផ ងេទៀត េ យគណៈបក  
នេយបយននសំ បេ់គលបណំងេធ្វើយុទធនករេនះ េនមនកំរតិេនេឡើយ។ ករផ ព្វផ យពីេបកខជន 
ពិភក គន េន មវទិយុជត ិ ក្៏រតូវបនព្រងឹង មេគលករណ៍ៃនករទទួលបននូវ្របពន័ធផ ព្វផ យេ យ 
េសមើភពគន  ដល់្រគបគ់ណៈបក េនកនុងសកមមភពយុទធនកររបស់ពួកេគែដរ។ 

៥៦. បរយិកសជំុវញិ្របពន័ធផ ព្វផ យកនុងករេរៀបចំករេបះេឆន តរដ្ឋសភកលពេីលើកមុនកនុងឆន ២ំ០០៨ 
្រតវូបនេធ្វើេ យល្អកក់ករេ យករបិទ ថ នីយវ៍ទិយុអងគររ ្ឋ េខត្ត្រកេចះ េនែខឧសភ ករចបខ់្លួន និងករ 
ឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន េ យករេចទ្របកនពី់បទបរ ិ រេករ ្តិ៍េលើនពិនធនយកកែសតមនសិករែខមរ គឺ 
េ ក  ំសិទធិ កនុងែខមថុិន និងកនុងេហតុករណ៍កនែ់ត ្រកកេ់នះ គឺឃតកមមកលពៃីថងទ១ី១ ែខកកក  
ឆន ២ំ០០៨ ៃនអនកកែសតមនសិករែខមរ េ កឃមឹ សំបូរ និងកូន្របុសរបស់គតគឺ់ខត ់ រនិភ  ។ 
ឧ្រកិដ្ឋកមមេនះ េនែតមនិទនេ់ ះ្រ យ និងផ្តនទ េទសេនេឡើយេទ។ ករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យ 
របស់រដ្ឋេ យគណៈបក កនអំ់ ច កនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តកលពីេលើកមុន គឺសថិតេនកំរតិមយួែដល 
មនិ្រសបនឹងស្តង់ រអន្តរជតិស្តីពីករទទួលបន្របពន័ធផ ព្វផ យេ យេសរ ី និងេសមើភពគន  សំ បេ់បកខ 
ជន្របកួត្របែជងេបះេឆន តទងំអស់។ ្រគបគ់ណៈបក ្របឆងំ ទទួលបន្របពន័ធផ ព្វផ យពីទូរទស ន ៍
ជតិ និងវទិយុជត ិ ្រសបេទ មបទបបញញត្តេិបះេឆន ត ្រពមទងំេពលេវ ដត៏ិចតួចពី ថ នីយវទិយុឯកជន 
ែដលមនិ្រគបដណ្ត បេ់ពញៃផទ្របេទស។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ េនះទំនងជមនករខ្វះខតៃនសមភព 
កនុងករទទួលបន្របពន័ធផ ព្វផ យ។ ឧទហរណ៍ េយង មរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់េបសកកមមឃ្ល  ំ
េមើលករេបះេឆន តរបស់សហភពអរឺ ៉ុប កលពកីរេបះេឆន តឆន ២ំ០០៨ ទូរទស នជ៍ត ិ បនទុកេពល 
េ្រចើនជង ៩០០នទី កនុងកមមវធីិពត័ម៌នរបស់ខ្លួន សំ បរ់ ្ឋ ភបិល េបើេ្រប បេធៀបនឹងរយៈេពល៤នទី 
សំ បគ់ណៈបក ្របឆងំ។ ភពមនេ្រប បរបស់គណៈបក កនអំ់ ច េលើករទទួលបន្របពន័ធផ ព្វ 
ផ យ ចេធ្វើឲយខូចខតដល់លទធភពៃនអនកេបះេឆន តកមពុជ កនុងករទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគនអំ់ពី 
គណៈបក នេយបយនន េដើមបេីធ្វើករសេ្រមចចិត្តឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 
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៥៧. ករមនិយល់េយគគន ែដលេចះែតេកើនេឡើង ងំពីឆន ២ំ០០៨ ៃនករអនុវត្តេសរភីពៃនករបេញចញ 
មតិ កនុងកររះិគនអំ់េពើពុករលួយ និទណ្ឌ ភព និងកររបឹអសូយកដីធ្ល ី ទំនងជជះឥទធិពលែថមេទៀតដល់ 
បរយិកសនេយបយែដលមនសំ បគ់ណៈបក ្របឆងំ កនុងដំេណើ រេឆព ះេទរកករេបះេឆន តនេពល 
ខងមុខ។ េនះ្រតូវបនបញជ កយ៉់ងចបស់ មរយៈករេចទ្របកនពី់បទបរ ិ េករ ្តិ៍ និងបទញុះញុងចំេពះ 
សមជិកគណៈបក ្របឆងំ េ ក្រសីម ួ សុខហ(ួែខេម  ឆន ២ំ០០៩) និងេ កហូ វណ្ណ (ែខកកក  ឆន  ំ
២០០៩) និងករេចទ្របកនពី់បទបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ និងករញុះញុងពូជ សនចំ៍េពះេមដឹកន ំ
បក ្របឆងំគឺេ កសម រង ។ី េ ករង  ី្រតូវបនកតេ់ទសេ យកំបងំមុខ េនែខមក  ឆន ២ំ០១០ និង 
្រតវូបនផ្តនទ េទសឲយជបព់នធនគររយៈេពល២ឆន  ំ កនុងមយួករណី និង១០ឆន  ំ កនុងករណីមយួេផ ងេទៀត 
ប៉ុែន្តេ កេនែតរស់េននិរេទទសេនេឡើយ។ 

៥៨. ករអបរ់្ំរបជពលរដ្ឋ/អនកេបះេឆន ត្របកបេ យ្របសិទធភព គឺជសមសធតុេបះេឆន តដសំ៏ខន១់ 
េទៀត ែដល ចឲយអនកេបះេឆន ត អនុវត្តបននូវសិទធេិបះេឆន តរបស់ពួកេគ េនកនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត។ 
េទះបីជ គ ជ ប បនចតវ់ធិនករសំខន់ៗ  េឆព ះេទរកករបេងកើនករយល់ដឹងអំពសិីទធេិបះេឆន ត និងនីតិ 
វធិីផ្លូវករៃនករេបះេឆន ត កេ៏ យ (ជពិេសស មរយៈករផ ព្វផ យបណ័្ណ ពត័ម៌នរបស់អនកេបះេឆន ត 
ែដលពនយល់ពីករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តនិងពីដំេណើ រករៃនករេបះេឆន ត) កធ៏តុពិតែដលថ គ.ជ.ប េន 
ែតបន្ត្រតួត្រ េ យអនកគ្ំរទគណៈបក កនអំ់ ចេនះ បនេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ទំនុកចិត្តេលើ គ.ជ.ប។ 
ជងេនះេទេទៀត ្របតិបត្តកិររបស់ខ្លួនពី្របពន័ធៃនករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត បនបន ល់ទុកនូវចំណុចខ្លះ 
គួរជទេីពញចិត្តកនុងករេបះេឆន តកលពីេលើកមុន ដូចជ ភពច្រមងូច្រមស់េលើករេ ះ្រ យពីករចុះ 
េឈម ះអនកេបះេឆន ត កលពអំីឡុងេពលេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត ់ឆន ២ំ០០៧ (និងជពិេសស ករ 
លុបេឈម ះដេ៏្រចើនេលើសលបពី់បញជ ីអនកេបះេឆន ត) ប ្ត លឲយមនករ្រពួយបរមភនេពលេនះ េហើយករ 
្រពយួបរមភ្រសេដៀងគន េនះ ្រតូវបនេលើកេឡើងេទៀត កលពកីរេបះេឆន ត្រកមុ្របឹក ឃំុ/សងក ត ់ ែខមថុិន 
ឆន ២ំ០១២។ 

VI.   េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 

៥៩. ថ នភពសិទធមិនុស ជរមួ មនកររកីចំេរ ើនកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន េំនះ ជពិេសសមនករអនុមត័ 
ចបបសំ់ខន់ៗ មយួចំនួនកនុងេពលថមីៗេនះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កេ៏នមនករងរជេ្រចើនេទៀត 
ែដល្រតូវេធ្វើេដើមបបំីេពញកតព្វកិចចរបស់កមពុជ េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិែដលបនផ្តល់ 
សចច បន័េ យកមពុជ។ កិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី បនបេងកើតនីតិរដ្ឋ សិទធិមនុស  និងលទធ-ិ 
្របជធិបេតយយថជសសរ្រទូងៃន ថ បតយកមមនេយបយថមីសំ ប្់របេទសេនះ។ ដូចេនះ ដំេណើ រករ 
សន្តិភព មនិ ច្រតូវបនចតទុ់កថបំេពញរចួ ល់េនះេទ ្របសិនេបើ ថ បន័្របជធិបេតយយ ែដល្រតូវ 
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បនបេងកើតេឡើងេ យរដ្ឋធមមនុញញ  មនិទន់ ចបំេពញករងររបស់ខ្លួនេ យ្របសិទធភព និងឯក ជយភព 
េទេនះ។ សហគមន ៍អន្តរជត ិកម៏នចំែណក និងករទទួលខុស្រតូវជពេិសសចេំពះបញ្ហ េនះែដរ។ 

៦០. អនក យករណ៍ពិេសសដឹងចបស់ថ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េដើរតួនទយ៉ីងសំខនក់នុងករព្រងឹងលទធ ិ
្របជធិបេតយយនិងែកលម្អដំេណើ រករេបះេឆន តេនកនុង្របេទស។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កេ៏នមនផ្លូវ 
ខ្លះ េដើមបឈីនេទសំេរចបននូវេគលេ ទងំេនះ េហើយគឺផ្លូវទងំេនះែដលេ កតំ ងពិេសស ចង ់
ជួយ មសមតថភពរបស់គត។់ គឺេនកនុងបរបិទេនះេហើយ ែដលគតច់ងម់នកិចចសនទនដម៏នអតថនយ័ 
និង កនុងនយ័ ថ បន ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

៦១. អនក យករណ៍ពិេសសបរមភអំពីពត័ម៌នែដលគតប់នទទលួ ទកទ់ងនឹងចំនួនអនកេចញេទេបះ 
េឆន តមនកំរតិទប និនន ករធ្ល កចុ់ះកនុងករចូលរមួរបស់អនកេបះេឆន ត និងភពេនឿយ យរបស់អនក 
េបះេឆន ត និងករ កអ់នច់ិត្តចំេពះ្របពន័ធេបះេឆន តសព្វៃថង។ មនេហតុផលមយួចំនួនធំ ថេហតុអ្វីបន 
ជបុគគលមន ក់ៗ ចេ្រជើសេរ ើសមនិចូលរមួកនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កនុងករណី 
ជេ្រចើន ្របជជនមនិេ្រជើសេរ ើសេបះបងសិ់ទធេិបះេឆន តរបស់ពួកេគេឡើយ ប៉ុែន្ត្រតូវជួប្របទះនូវករ ងំ 
ជេ្រចើនែបបេនះ េទើបពួកេគ្រតូវគម នសិទធេិបះេឆន តបនេ យ្របសិទធភព។ េ យករសំែដងេចញនូវ 
ករ កអ់នចិ់ត្តរបស់ខ្លួនចំេពះ្របពន័ធេបះេឆន តសព្វៃថង ពលរដ្ឋែខមរមន កប់នេផញើញត្តិជលកខណៈបុគគល 
មកអនក យករណ៍ពិេសសថ ្របសិនេបើ ថ នភពបចចុបបននេនែតបន្តេនះ គណៈបក កនអំ់ ច នឹង 
ទទួលជយ័ជំនះកនុងករេបះេឆន តជេរៀងរហូត។ គម នសងឃមឹទល់ែតេ ះ សំ បគ់ណៈបក នេយបយ 
ដៃទេទៀត។ 

៦២. អនក យករណ៍ពិេសសយល់េឃើញថ េដើមបឲីយដំេណើ រករេបះេឆន តគួរឲយេជឿជក ់ និងេមើលេទ 
ចេជឿជកប់ន េហើយទទួលបនធមម នុរូបចំេពះលទធផលៃនករេបះេឆន តទងំ ជរ ្ឋ ភបិល ទងំគជប 

និងគណៈកមម ធិករេរៀបចំករេបះេឆន តេខត្តនន គួរែតេគរព មស្តង់ រទងំ យ ែដល្រសបនឹង 
ស្តង់ រអន្តរជត ិទងំមុន អំឡុងេពល និងទងំេ្រកយេពលេបះេឆន ត។ ្របសិនេបើដំេណើ រករេបះេឆន ត 
មនិ ចទទួលបនករេជឿជក ់ និងទំនុកចិត្តពីសំ កអ់នកេបះេឆន តជទូេទេទ េនះមូល ្ឋ នដំបូងៃន 
ថ បតយកមមរដ្ឋធមមនុញញ  និងនេយបយរបស់កមពុជ ែដលមនែចងេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងសន្តភិពទី្រកុង 

ប៉រសីនឹង្រតូវបំផ្ល ញ។ កនុងករណីេនះ ្របេទសជតិ ច្របឈមនឹងហនិភយ័ៃនករវលិ្រតឡបេ់ទរកអំេពើ 
ហឹង ។ ដូចេនះ រ ្ឋ ភបិល្រតូវ្របងឹែ្របងឲយអស់ពលីទធភព េដើមបបីេញច សនូវ ថ នភពែបបេនះ។ ជ 
ករពិត ស់ ្របេទសជតិ្រតូវករេសថរភពនេយបយ េដើមបពីេន្ល នដេំណើ រករៃនករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច 
ប៉ុែន្តេសថរភពេនះ ្រតវូបេងកើតេឡើងេ យឈរេលើមូល ្ឋ ន្រតឹម្រតូវ េសមើភព តម្ល ភព និងធមម នុរូប េដើមប ី
ចឲយអនកនេយបយទងំអស់ េនកនុងសងគមកមពុជ េធ្វើករែចករែំលកេ យេសមើភពគន ចំេពះអភបិល 
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កិចចរបស់្របេទស។ សហគមនអ៍ន្តរជតិជទូេទ និងអងគករសហ្របជជតជិពិេសស បនវនិិេយគ 
យ៉ងធំេធងេនកមពុជ ងំពីឆន ១ំ៩៩១ េដើមបជួីយ ្របេទសេនះឲយេដើរេទមុខេឆព ះេទរកលទធិ្របជធិបេតយយ 
មយួកនែ់តរងឹម ំនីតិរដ្ឋពិត្របកដ និងករេគរពសិទធិមនុស កនែ់តធំេធង។ សិទធិ្រគប្់រគង មែបប្របជ 
ធិបេតយយ និងសិទធិចូលរមួកនុងករេបះេឆន តេទៀងទតេ់ យេសរ ី និង្រតឹម្រតវូ គឺសំខន់ ស់ចំេពះលទធ ិ
្របជធិបេតយយ កេ៏ យ េហើយជពិេសសេនះគឺជករណីសំ ប្់របេទសសថិតកនុងអន្តរកល ដូចកមពុជ 
ជេដើម។ 

៦៣. េគលេ ៃនកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត គួរែតធនថ គម នកររេំ ភបំពនេកើតេឡើងេលើចបប ់
េបះេឆន ត េហើយចបបទ់ងំេនះ្រតូវែត្រសបនឹងស្តង់ រអន្តរជត។ិ ៃដគូសនទនរបស់រ ្ឋ ភបិល ែតងែត 
េឆ្លើយតបចំេពះអនក យករណ៍ពិេសសថ អ្វីែដលពួកេគកពុំងេធ្វើ គឺ្រសបនឹងចបបែ់ដលេនធរមន។ 
េទះបីយ៉ង កេ៏ យ អ្វីែដលចបំចេ់នះគថឺ ចបបទ់ងំេនះ្រតូវ្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិែដលេកើត 
េចញពីសនធសិញញ ែដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័ និងយុត្តិ ្រស្តចបបែ់ដលបេងកើតេ យ ថ បន័សនធិសញញ  
នន និង្រសប មេគលករណ៍ៃននីតិរដ្ឋ។ កមពុជ គួរែតរះខពស់ពកីរអនុវត្តជយន្តករៃនលទធិ្របជ-   
ធិបេតយយ និងនីតិរដ្ឋ ្រពមទងំអនុវត្ត មេគលករណ៍ជ រវន្ត និង ម រតីែដលេនពីេ្រកយសញញ ណៃន 
នីតិរដ្ឋ។ 

៦៤. ករេបះេឆន តមនិ្រតូវទុកជបពុ្វសិទធិមយួេនះេទ ប៉ុែន្តគឺជសិទធិរបស់បុគគលមន ក់ៗ  និង្របជពលរដ្ឋ 
្រគបរូ់ប េហើយ គឺជភរកិចចរបស់អងគកររដ្ឋទងំអស់ េដើមបជួីយ សំរលួដល់ករអនុវត្តសិទធែិបបេនះ។ 
េនះគឺ ពិេសសដូេចនះ ចំេពះែផនកខងនីតិ្របតិបត្តិ ែដល្រតូវបង្ហ ញពីឆនទៈនេយបយដច៏បំចម់យួឲយអនុ 
វត្តកំែណទំរងដ់ម៏ត៉ច់តៃ់នចបប ់ និងដំេណើ រករៃនករេបះេឆន តេនកមពុជ។ កមពុជ បនឆ្លងកតេ់លើផ្លូវដ ៏
ែវង្រគប្់រគនម់យួ េដើមប្ីរបថន េរៀបចកំរេបះេឆន តែដលបេំពញបន មស្តង់ រអន្តរជត។ិ កនុង នៈជ 
្របេទសមយួ ែដលបនផ្តល់សចច បន័េលើសនធសិញញ សិទធិមនុស អន្តរជតេិ្រចើនជងរដ្ឋដៃទខ្លះេទៀត េហើយ 
បចចុបបនន ជ្របធន ៊ នផងេនះ កមពុជគួរែតមនបំណងចងក់្ល យជគំរូរបស់េគេនកនុងតំបន ់ េនេពល 
ែដលខ្លួនេរៀបចំករេបះេឆន តេ យេសរនិីង្រតឹម្រតូវ េហើយគួរេធ្វើេ យបន្របេសើរជងរដ្ឋជេ្រចើនែដល 
មនលទធ្ិរបជធិបេតយយេនេកមងខច។ី ្រស័យេហតុេនះ អនក យករណ៍ពិេសសចងទ់ញចំ ប់ រមមណ៍ 
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល ចំេពះបញ្ហ ដូចខងេ្រកមេនះ ែដលគួរែត្រតូវបនេ ះ្រ យ កនុងករេរៀបចំករ 
េបះេឆន តសភជត ិែដលនឹងេ្រគងេធ្វើេនែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ខងមុខ។ 
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VII.   អនុ សន ៍

៦៥. គ ជ ប គួរែតមន នៈស្វ័យភព និងឯក ជយ េនកនុងរចនសមពន័ធចបប ់និងរដ្ឋធមមនុញញ ៃនកមពុជ ជ 
មយួនឹងថវកិឯក ជយផទ ល់ខ្លួន ែដលមនករអនុមត័ែបងែចកពីសភ។ ្របធន និងសមជិក គ ជ ប គួរ 
ែតេ្រជើសេរ ើសេចញពីេច្រកមជនខ់ពស់ចូលនិវត្តន ៍ សមជកិជនខ់ពស់និងកិត្តយិសៃនគណៈេមធវកីមពុជ 
និង ្រ ្ត ចរយជនខ់ពស់ែផនកចបប ់វទិយ ្រស្តនេយបយ និងរដ្ឋបល ធរណៈ។ 

៦៦. គួរែតមនករ្រពមេ្រព ងគន ជទូេទខងែផនកនេយបយ ពីកនុងចំេ មគណៈបក នេយបយធំៗ 
ែដលមនតំ ងេនរដ្ឋសភ ពីករែតង ងំ្របធន និងសមជកិ គ ជ ប និងគណៈកមម ធិករេរៀបចកំរ 
េបះេឆន តេខត្ត។ 

៦៧. ជរ ្ឋ ភបិលគរួផ្តួចេផ្តើមដំេណើ រករេធ្វើវេិ ធនកមម ម្រ ១៣ថម ី ចំនុចទី២ៃនចបបស់្តីពីករេរៀបចំ 
និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន គ ជ ប និងម្រ ពកព់ន័ធដៃទេទៀត េដើមបធីនថ េនកនុងសមសភព្រគបជ់ន ់
ថន កៃ់ន ថ បន័េរៀបចំករេបះេឆន ត មនតុលយភពៃនតំ ងមកព្ីរគបគ់ណៈបក នេយបយែដលមន 
តំ ងេនកនុងរដ្ឋសភ។ 

៦៨. ្របធន និងសមជកិ គ ជ ប និងគណៈកមម ធិករេរៀបចំករេបះេឆន តេខត្ត គួរែត្រតូវបនែតង ងំ 
សំ បអ់ណត្តិកំណតម់យួ និងគួរមនករធនករពរនូវតំែណងរបស់ពួកេគផង។ ពួកេគគរួែត្រតូវបន 

ងំមនិឲយមនតួនទីេនកនុងគណៈបក នេយបយកនុងអណត្តរិបស់ពួកេគ និងរហូតដល់េទ២ឆន េំទៀត 
បនទ បពី់ផុតអណត្តរិបស់ពួកេគ។ 

៦៩. អនក យករណ៍ពិេសស បនសំលឹងេមើលយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេបះេឆន ត េហើយយល់េឃើញថ 
គួរែត្រតូវបនែកលម្អ។ បចចុបបននេនះ គឺម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តខ្លួនឯង ែដល្រតូវេធ្វើឲយេគេជឿជកេ់លើភរ 
កិចចៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទេបះេឆន តបឋម។ េដើមបបីេងកើនជំេនឿចិត្តេលើ្រគបគ់ណៈបក នេយបយេនកនុង 
ដំេណើ រករេបះេឆន ត ្រតូវែតេធ្វើវេិ ធនកមមចបប ់ និងបេងកើត ថ បន័មយួេទៀត ដូចជ តុ ករពេិសស 
សំ បក់រេបះេឆន ត ឬតុ ករសំ បក់រេបះេឆន ត េនកនុងរចនសមពន័ធតុ កររបស់កមពុជ ឬជ 
តុ ករពិេសសសំ បក់រេបះេឆន ត េនកនុង្រកមុ្របឹក ធមមនុញញ  គឺមនិែមន គ ជ ប ខ្លួនឯង ែដល្រតូវ 
យកបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទៃនករេបះេឆន ត មកេ ះ្រ យេនះេទ។ 

៧០. ្រគបគ់ណៈបក នេយបយធំៗ គួរែតទទួលបនេ យយុត្តធិម ៌ និងេសមើភពគន នូវ្របពន័ធផ ព្វផ យ 
ធរណៈ េដើមបបីញជូ ន ររបស់ខ្លួនេទកនអ់នកេបះេឆន ត និងគួរែតមនឱកសផ ព្វផ យ រេនះ 

េនកនុងេម៉ងសំខន់ៗ ។ ជំ នបនទ ប ់ គួរ្រតូវបេងកើតគណៈកមម ធិករឯក ជយមយួសំ បក់រ្រគប្់រគង និង 
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ករេ្របើ្របស់ ថ នីយវ៍ទិយុ និងទូរទស នែ៍ដល្រគប្់រគងេ យរដ្ឋ េ យអនុញញ តឲយគណៈបក នេយបយ 
ធំៗទងំអស់ែដលមនតំ ងេនកនុងរដ្ឋសភ េ្របើ្របស់េ យេពញេលញនូវ្របពន័ធផ ព្វផ យទងំេនះ 
រហូតដល់ៃថងយុទធនករេបះេឆន ត េ យឈរេលើជហំរេសមើភពគន ។ 

៧១. បញ្ហ មយួេផ ងេទៀត គឺករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រដ្ឋេ យគណៈបក នេយបយនន េនកនុង 
េពលយុទធនករេឃសនរបស់ពួកេគ រមួទងំេពលេម៉ងេធ្វើកររបស់រដ្ឋ យនជំនិះ និងសមភ រៈេផ ងៗ។ 
រ ្ឋ ភបិល្រតូវធនថ ម្រន្តី ជករទងំអស់ នគរបល និងេយធ មនិ្រតូវចូលរមួកនុងសកមមភពនេយ 
បយ មយួ េនេពលបំេពញករងរកនុងសមតថភពផ្លូវកររបស់ពួកេគ ែដល បទ់ងំករេ្របើ្របស់ធន 
ធនរបស់រ ្ឋ ភបិល េហើយធនថ ភព ពយ្រកឹតយ គឺជចណុំចកំពូល។ 

៧២. េដើមបេី យករេបះេឆន តទទួលបនទំនុកចិត្ត ្រគបគ់ណៈបក ្របឆងំ ្រតូវែតមនេសរភីព េរៀបចំ 
និងេឃសនេ យគម នករ ងំ និងករភយ័ខ្ល ច។ ករេបះេឆន តមនិែមនគិត្រតឹមែតៃថងេបះេឆន តេនះ 
េទ កប៏៉ុែន្ត្រតូវគិតពីបរបិទសិទធិមនុស ជរមួ េនកនុង្របេទស។ ករតំ ងនន ្រតូវបនេផញើមកអនក យ 
ករណ៍ពេិសសថ មនករណីជេ្រចើនៃនករយយ ី និងករបំភតិបំភយ័ដល់ពលរដ្ឋ ែដលចូលរមួកនុងករ 
្របជំុនេយបយរបស់គណៈបក ្របឆងំ េ យម្រន្តរី ្ឋ ភបិល និងប៉ូលីសសំងត។់ ដូចេនះ រ ្ឋ ភបិល 
្រតវូែតធនថ គណៈបក ្របឆងំ មនេសរភីពេធ្វើសកមមភពនេយបយរបស់ខ្លួន េ យគម នករយយី 
និងករបភំតិបំភយ័ មយួេឡើយ មនិ្រតឹមែតជំុវញិៃថងេបះេឆន តប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវគិតពីេពលែដល 
ខិតមកជតិដល់ៃថងេបះេឆន ត និងេពញមយួអណត្តិសភផង។ 

៧៣. គួរែតមននីតិវធីិមយួែដលមន្របសិទធភពជង មនិលំេអៀងជង និងគម នករេរ ើសេអើងជង សំ ប ់
ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តេនកមពុជ។ ្រស័យេហតុេនះ ជញ ធររបស់រ ្ឋ ភបិលគរួែតផ្តល់ឯក រ 
ចបំច ់ អត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ លិខិតឆ្លងែដន និងឯក រ ្រ នុកូល ្ឋ នចបំចដ់ៃទេទៀត 
ដល់ពលរដ្ឋទងំអស់កនុងតំៃលេថក និងឲយបនេលឿន េហើយគរួចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត រជថម ី េ យ 
េ្របើ្របស់ទិនននយ័ ពីអត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរេធ្វើជមលូ ្ឋ ន េដើមបកីរចុះបញច ីថមីៃនអនកេបះេឆន ត។ 

៧៤. ពលរដ្ឋែខមរ្រគបរូ់បែដលមនសិទធិេបះេឆន តគួរែត្រតូវបនផ្តល់សិទធឲិយេធ្វើសំេណើ ពីករចុះេឈម ះជមយួ 
ជញ ធរេបះេឆន ត ឬ ជញ ធរែដនដី េនេពល កប៏នៃនឆន  ំ េហើយេនេពលែដលពួកេគទទួលបន 

អត្តសញញ ណបណ័្ណ ែដលគួរែតមនសុពលភពអស់មយួជីវតិេនះ េលើកែលងែតមនករផ្ល ស់ប្តូរភនិភគ 
របស់ពួកេគ ត្រមូវឲយេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ។ 

៧៥.ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់ ឆន ២ំ០១២ បនបង្ហ ញថ បញ្ហ ដជ៏ក់ កេ់នែតេកើតមនជ 
មយួឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណអនកេបះេឆន ត ែដល្រតូវបន គ ល់ជទូេទថ ទំរង១់០១៨ ជពិេសស 
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ទកទ់ងនឹងករេចញឯក រែក្លងក្ល យ និងករេ្របើ្របស់ឯក រទងំេនះ េនកនុងករណីមយួចំនួន។       
គ ជ ប គួរែតពិនិតយពីដំេណើ រករៃនករេចញឯក រែបបេនះ េដើមបធីនថ ្របពន័ធេនះមនិ្រតូវបំពន 
េ យគណៈបក នេយបយ មយួ កនុងេគលបំណងបំេរ ើផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគេនះេទ និង 
ធនថ គម នករេបះេឆន តមនិ្រតឹម្រតូវ េកើតមនេឡើងេលើែផនកៃនតួអងគ មយួេនកនុងសងគមេនះេទ។ 

៧៦. គ ជ ប គួរបេងកើតវធិនករពិេសសនន េដើមបធីនថ អនកគម នទីជំរក ឬអនកែដល្រតូវបនបេណ្ត ញ 
េចញពីដធី្លីរបស់ពួកេគថមីៗ េនះ មនិ្រតូវបនដកហូតសិទធេិបះេឆន ត េនកនុងករេបះេឆន តែដលនឹងចូល 
មកដល់នេពលខងមុខ។ 

៧៧. េដើមបេី យករេបះេឆន ត្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតវូ បរយិកសនេយបយទងំមូលគរួែត 
្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី និងនមំកនូវករអនុវត្តសិទធិ និងេសរភីពទងំ យ ែដលធនករពរេ យរដ្ឋ 
ធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសនធសិញញ សិទធិមនុស អន្តរជត ិ ែដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័។ 
ដូចេនះ ជរ ្ឋ ភបិលគួរែតធនថ បុគគល្រគបរ់ូប ចេ្របើ្របស់សិទធ ិ និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 
េសរភីពៃនករជួប្របជំុ និងសមគម។ 

៧៨. ដំេណើ រករេបះេឆន ត រមួមន ដំេណើ រករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងរេបៀបកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ 
េបះេឆន ត គួរែតមនតម្ល ភព និង្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិ។ ឧទហរណ៍ គ ជ ប គួរបិទផ យជ 

ធរណៈ នូវេឈម ះម្រន្តៃីនករយិល័យេបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ្រតូវផ្តល់ជូនេបកខជន 
ទងំ យែដលមកពី្រគបគ់ណៈបក នេយបយេទ មករេសនើសំុ េ យផ្តល់ឲយពួកគតនូ់វឱកសេដើមប ី
ត ងំករែក្លងបន្លេំឈម ះ កនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ 

៧៩. គ ជ ប គួរែតង ងំអភបិលេបះេឆន តែដលមនវជិជ ជីវៈ ែដល ចជំនួសេមភូម ិទងំកនុងេពលករ 
ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងេនៃថងេបះេឆន ត េហើយ កម់្រន្តីេបះេឆន តឃុំ/សងក តទ់ងំអស់ និងដំេណើ រ 
ករនន ឲយសថិតេនេ្រកមយន្តករ្រតួតពិនិតយដតឹ៏ងរងឹរបស់ខ្លួន។ 

៨០. ចបបប់ចចុបបនន ែដលត្រមូវេ យបុគគល មយួែដលមនបំណងឈរេឈម ះេបះេឆន ត ្រតូវមន 
េឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តរបស់គណបក នេយបយមយួ បញញត្តេិនះគួរែតបនេធ្វើវេិ ធនកមម េដើមបផី្តល់ 
លទធភពេ យេបកខជនឯក ជយ ចឈរេឈម ះេបះេឆន តជតិបន។  

៨១. ្រស័យេ យ្របេទសកមពុជអនុញញ តេ យ្របជពលរដ្ឋ ចមនសញជ តិពីរ ដូេចនះ គណៈកមម - 
ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត គួរែតផ្តល់លទធភពេ យ្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលកំពុងរស់េនេ្រក្របេទស 
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ចេ្របើ្របស់សិទធេិបះេឆន តរបស់ខ្លួនបន យ៉ងេ ច ស់ក ៏ េន្របេទសទងំ យែដលមន 
តំ ង ថ នទូត  និងឬ ថ នកុងសុ៊ល្របចេំនទីេនះ ដូចករអនុវត្តនក៍នុងប ្ត ល្របេទសេ្រចើនេទៀត។ 

៨២. េនទបីញចប ់ អនក យករណ៍ពិេសស ដឹងអំពី ថ នភពរបស់េ កសម រង  ី ្របធនគណបក -      
សម រង ។ី គត្់រតវូបនតុ ករផ្តនទ េទសពីបទេចទ្របកនទ់កទ់ងនឹងេរឿងនេយបយ។ គួរែតែស្វង 
រកដំេ ះ្រ យនេយបយមយួ េដើមបផី្តល់លទធភពេ យគតែ់ដលជ្របធនគណបក ្របឆងំេដើមប ី
េដើរតួនទីមយួេពញេលញកនុងជីវភពនេយបយេនកមពុជ។ អនក យករណ៍ពិេសសេជឿជកថ់កចិចខិតខំ 
្របឹងែ្របងរមួគន មយួ េ យគណបក កនអំ់ ច និងគណបក ្របឆងំឈនេទករផ ះផ គន ជ 
្របេយជនដ៍ល់ដេំណើ រករ្របជធិបេតយយមយួែដលខ្ល ងំ និងសីុជេ្រមជងេនះែថមេទៀតេនកមពុជ។ ករ 
េនះសំខនជ់ពេិសស សំ បក់រេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តេនៃថងខងមុខ។ សំ បសុ់ខសន្តភិព 
និងវបុិលភពរយៈេពលដយូ៏រអែង្វង គួរែតរក េ យមនទី ន្របកួត មយួែដល បេសមើសំ បគ់ណបក  
នេយបយទងំអស់ ចូលរមួ្របកតួ្របែជងេ យេសមើភពគន ។ ្របជពលរដ្ឋមនករេជឿជកេ់លើ្របពន័ធ 
អភបិលកិចចកនុង្របេទស និងកនុងករេបះេឆន ត មកលកណំត ់ែដលជសនូលៃនលិទធ្ិរបជធិបេតយយ។  

 

* 


