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 េ យបនេធ្វើរបយករណ៍សំខនធ់ំៗចំនួនបនួ ែដលមនករវភិគ្រគប្់រជុងេ្រជយអំពី ថ នភព
សិទធិមនុស  និងបញ្ហ ្របឈមែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជកំពុងជួប្របទះ កនុងករេលើកសទួយ និងករ
ករពរសិទធិមនុស  ចប់ ងំពីេ កទទួលបនករែតង ងំពី្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជ 
ជតិកនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៩ អនក យករណ៍ពិេសសបនេផ្ត តេទេលើដេំណើ រេបសកកមមពីរចុងេ្រកយរបស់
េ កមកកន្់របេទសេនះ ែដលេបសកកមមមយួបនេធ្វើេឡើងេនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ នងិេបសកកមមមយួ
េទៀត េធ្វើេឡើងេនែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣  ស្តីពីករ ម នករអនុវត្តអនុ សនែ៍ដលបនេលើកេឡើងេន
កនុងរបយករណ៍របស់េ ក និងេដើមប្ីរតួតពិនិតយេមើល ថ នភពសិទធិធមនុស េន្របេទសកមពុជ។ របយ
ករណ៍្របចឆំន កំន្លងមករបស់េ ក កជូ់ន្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស  បនេផ្ត តេលើកំែណទ្រមង្់របពន័ធ
តុ ករ សភ នងិករេបះេឆន ត និងេលើផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស េ យ រសមបទនដីេសដ្ឋកចិច និង
សមបទនដីដៃទេទៀត។ របយករណ៍របស់េ កបនបញចូ លជបន្តបនទ បនូ់វអនុ សនទ៍ងំ យែដល
បនេធ្វើេឡើង េដើមបជីួយ ដល់រ ្ឋ ភបិលកនុងករអនុវត្តរេបៀប រៈកំែណទ្រមង ់និងដំេណើ រករលទធិ្របជធិ
បេតយយនីយកមមកនុង្របេទសេនះ។ ជជងករទទលួយកេរឿងសិទធិមនុស ថមី េ កបនចតទុ់កថ  ដល់ 
េពលេវ មយួសម្រសបកនុងករពិនតិយ ម នអំពីវឌ នភពេលើករអនុវត្តអនុ សន ៍ែដលបនេធ្វើេន
កនុងរបយករណ៍កន្លងមករបស់េ ក។ 
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 ករទទលួ ្វ គមនែ៍ដលអនក យករណ៍ពិេសស បនទទួលពី ជរ ្ឋ ភបិលកនុងអំឡុងេពលៃន
ដំេណើ រេបសកកមមេលើកដំបូងរបស់េ កមកកន្់របេទសេនះកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ គឺជេបសកកមមមយួ 
េ ះកេ្រកះ ែដលេនកនុងអំឡុងេពលេនះ មនិមនសមជិកជនខ់ពស់ មន ករ់បស់រ ្ឋ ភបិលជបួេ ក 
េឡើយ។ បនទ បពី់ករេបះពុមពផ យរបយករណ៍ធំៗ ពីរ េ យអនក យករណ៍ពិេសស ែដលកនុងេនះមន 
របយករណ៍មយួស្តីពីកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត និងមយួេផ ងេទៀត ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង 
សមបទនដីដៃទេទៀត េ កបនទទួលរងនូវពកយសំដីមនិគួរគបបមីយួចំនួនសំេ មកេលើរូបេ កផទ ល់។ 
េនះគឺជទេង្វើែដលគួរឲយេ ក ្ត យជខ្ល ងំ ពីេ្រពះថកិចចពិភក ងអនក យករណ៍ពិេសស និងរ ្ឋ ភិ
បល គួរែតេផ្ត តយ៉ងមុតមេំទេលើខ្លឹម រករងរែដលអងគករសហ្របជជតិបន្របគល់ ណត្តិឱយ 
េ កេ យមនិ្រតូវេផ្ត តេលើរូបេ កជលកខណៈបុគគលេឡើយ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ  រ ្ឋ ភបិល 
បនសហករជមយួេ ក កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រេបសកកមមរបស់េ កមកកន្់របេទសេនះ កនុងែខ
ឧសភ ឆន ២ំ០១៣ េនេពលែដលេ កបនជួបជមយួតួអងគជេ្រចើន។ តួអងគទងំេនះរមួមន សមជិក
ជនខ់ពស់របស់រ ្ឋ ភបិលែដលបនេ្រត មផ្តល់ជូនេ កនូវពត័ម៌នេផ ងៗ បនេ្រត មទទួល គ ល់ភពខ្វះ 
ខត ែដលេកើតមន និងមនឆនទៈកនុងករេធ្វើករជមយួអនក យករណ៍ពិេសសកនុងនយ័ ថ បន េដើមបេី ះ 
្រ យបញ្ហ ្របឈមែដលេនេសសសល់ទកទ់ងនឹងករករពរសិទធិមនុស បនល្អ្របេសើរជងមុន លទធិ
្របជធិបេតយយរងឹមែំថមេទៀត និងនីតរិដ្ឋពិត្របកដកនុង្របេទសកមពុជ។ េ កមនករេពញចតិ្តនឹង
ក្រមតិៃនករចូលរមួ និងកិចចពិភក ជមយួៃដគូពិភក របស់រ ្ឋ ភបិល េ យ រកិចចពិភក េនះបន 
េធ្វើេឡើងេ យមនេ ម ះ្រតង ់សនិទធ ន ល និងកនុងនយ័ ថ បន។  
  

ទនទមឹនឹងមនកចិច្របជំុលកខណៈឯកជនជមយួនឹងសមជកិជនខ់ពស់របស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្រប្រពឹត្ត
េទកនុងនយ័ ថ បន អនក យករណ៍ពិេសសមនករេ ក ្ត យ េ យ រេ ក្រតូវបនទទួលរងនូវ
ឧបបត្តិេហតុអសកមមមយួចំនួនកនុងអំឡុងេពលៃនដេំណើ រេបសកកមមរបស់េ ក។ ្របសិនេបើេមើលរបយ
ករណ៍ ម្របពន័ធផ ព្វផ យឧបបត្តិេហតុទងំេនះ្រតូវបនេគេរៀបចំេឡើង េដើមបបំីភតិបភំយ័ និងយយី
រខំនដល់អនក យករណ៍ពិេសស កនុងេគលបំណងបែង្វរករយកចតិ្តទុក ករ់បស់េ កេលើបញ្ហ សំខន់
ៗមយួចនំួន។ េ កបនទទួលរងផងែដរ នូវករេចទ្របកនគ់ម នមូល ្ឋ នអំពីភពអគតិចំេពះ
ជរ ្ឋ ភបិល។ ទងំអស់េនះគជឺកររះិគន្់រសេដៀងៗគន ជែខ សង្វ កច់ំេពះករងររបស់អនក យករណ៍

ពិេសស នងិមនិមនអ្វែីដលខុសែប្លកគន ខ្ល ងំពីករ្រប្រពឹត្តេទេលើអនក យករណ៍ពិេសសមុនៗ កលពី
េពលកន្លងមកេនះេទ។ េបើេទះជេ កជួប្របទះបទពិេ ធនដ៍ជូ៏រចតែ់បបេនះក្តី មនិបនេធ្វើឲយអនក
យករណ៍ពិេសសងកេរេចញពីេគលេ ៃន ណត្តិរបស់េ កេឡើយ េហើយេ កេនែតបន្តេធ្វើករ 

តសូ៊មតិស្រមបរ់េបៀប រៈកំែណទ្រមង់ ថ បន័ជតិែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករេលើកសទួយ និងករករពរ
សិទិធមនុស ឲយេបះជំ នេទមុខេទៀត។ មពិតជ្របតកិមមេទនឹងឧបបត្តិេហតុទងំេនះ េ កបន 
ទទួលនូវ រសំែដងគ្ំរទដល់ករងររបស់េ ក េនកនុង្របេទសកមពុជយ៉ងេ្រចើនសនធកឹសនធ បព់ីមនុស
មន ្រគប្់រសទបក់នុងសងគម  ែដលេនះគឺជករេលើកទឹកចិត្តយ៉ងខ្ល ងំដល់រូបេ ក។ េ្រកពីៃដគូពិភក  
របស់រ ្ឋ ភបិល អនក យករណ៍ពិេសសកប៏ន ្របស័យទកទ់ងផងែដរជមយួភគីពកព់ន័ធដៃទេទៀតកនុង
សងគមកមពុជ រមួមន គណបក នេយបយ សងគមសីុវលិ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ្របជពលរដ្ឋឯកជន និង
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ៃដគូអភវិឌ ្របេទសកមពុជ។  
 

 ជរមួមក កមពុជ កដូ់ចជកំពុងែតេធ្វើដេំណើ រេនេលើផ្លូវមយួេឆព ះេទកនល់ទធិ្របជធបិេតយយ។ 
គឺជដំេណើ រផ្លូវមយួដែ៏វងឆង យ ចប់ ងំពីមនករចុះកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី ឆន ១ំ៩៩១ 

និងករអនុមត័រដ្ឋធមមនុញញថមី ែដលបនបេងកើតេឡើង មេគលករណ៍្របជធិបេតយយេសរ ីេនកនុងឆន  ំ
១៩៩៣។ វធិនករធំៗមយួចំនួន ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងទិសេ វជិជមនេនកនុងអំឡុងេពលៃនករ
ពិនតិយរបយករណ៍ រមួមន ករេ ះែលង េ ក មម៉ សូណងដូ់ ែដលជអនកករពរសិទធិមនុស ដល៏ប ី
េឈម ះមយួរូប និងករេលើកែលងេទសដល់ថន កដឹ់កនគំណបក ្របឆងំ គឺ េ ក សម រង ុ ីែដល្រតួស 
្រ យផ្លូវឲយគត ់វលិ្រតឡបម់ក្របេទសកមពុជវញិ ពីកររស់េននិរេទសខ្លួនេន្របេទសប ងំ េដើមបចូីលរមួ
កនុងដំេណើ រករនេយបយេន្របេទសកមពុជ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ្របេទសកមពុជេនែត្រតូវេធ្វើ 
ដំេណើ រេទមុខេទៀត កនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស  ព្រងឹងអភបិលកិចចល្អ ព្រងងឹឯក ជយភព 
និងសមតថភពរបស់ ថ បន័រដ្ឋែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករេលើកសទួយសិទធ្ិរបជពលរដ្ឋ ដូចែដលៃដគូ 
ពិភក របស់រ ្ឋ ភបិល បនទទួល គ ល់េនកនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់អនក យករណ៍ពិេសសមកកន ់
្របេទសកមពុជ កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣។ េ កបនេឃើញសញញ រកីចេ្រមើនែដលរ ្ឋ ភបិលបនទទួល 
យកចណុំចខ្វះខត យ៉ងឆបរ់ហ័ស េនកនុងកិចច្របជំុរបស់េ កជមយួនឹងពួកេគ េ យបនបង្ហ ញពី
ឆនទៈរបស់េគកនុងករេធ្វើ ករជមយួេ ក កនុងករខិតខំពយយមរបស់េគ េដើមបេីធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ 
ថ នភពសិទធិមនុស ស្រមប្់របជជនកមពុជ។ ទនទមឹនងឹរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជែចងអំ

ពីលទធិ្របជធិបេតយយេសរ ីប៉ុែន្តកនុង ថ នភពជកែ់ស្តង ្រប ក្់របែហលេទនឹងលទធិ្របជធិបេតយយមយួ
ែដលមនក្រមតិកនុងទិដ្ឋភពជ េ្រចើនេទវញិ។ ្របេទសេនះមនកែន្លងខ្លះ្រតូវេដើរ្រសប មបទ ្ឋ នសិទធិ
មនុស អន្ដរជតិ ែដលេកើតេចញពីសនធិសញញ សិទធិមនុស ទងំ យ ែដល្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច បន័
េ យសម័្រគចិត្ត េហើយបននងិ កំពុងខតិខំពយយមេធ្វើឲយសេ្រមចេគលេ េនះ។  
 

 សហគមនអ៍ន្ដរជតិបន កទុ់នយ៉ងេ្រចើនកនុង្របេទសកមពុជ ចប់ ងំពីមនករចុះកិចច្រពម 
េ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី និងករេបះេឆន តែបប្របជធបិេតយយ ែដលបនេធ្វើេឡើងជេលើកដំបូងេ្រកម
ករឧបតថមភពី ជញ ធរបេ ្ត ះ សននរបស់អងគករសហ្របជជតិ្របច្ំរបេទសកមពុជ េ កតថ់ អ៊ុន ក ់
េនឆន ១ំ៩៩៣។ បំណង្របថន របស់រដ្ឋភគីៃនកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី នងិតួអងគជតិទងំ 

យ ែដលបនចូលរមួកនុងសននិសីទសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី គឺចងេ់ឃើញ្របេទសកមពុជមនករអភវិឌ ម 
ែបប្របជធិបេតយយេសរ។ី អនក យករណ៍ពិេសស េមើលេឃើញពីតនួទីរបស់សហគមនអ៍ន្ដរជតិ បទ់ងំ
ណត្តិរបស់េ កផងែដរ កនុងករជួយ ដល់្របជជន និងរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េនកនុងករេធ្វើដំេណើ រេឆព ះេទ 

រកលទធិ្របជធិបេតយយេសរេីពញេលញជងេនះែថមេទៀត ែដលបនបញជ កអ់ះ ង មរយៈសន្តិភព 
្របកបេ យនិរន្តរភព និងករអភវិឌ េសដ្ឋកចិច្របកបេ យសមធម។៌ ដូចែដលនឹងេឃើញ មករ 
បរយិយពីសមទិធផលែដលសេ្រមចបន កនុងករអនុវត្តអនុ សនរ៍បស់េ កេនកនុងរបយករណ៍េនះ 
ខណៈែដលអនុ សនម៍យួចំននួរបស់េ កទំនងជបននិងកំពុងអនុវត្ត អនុ សនម៍យួចំននួេផ ង
េទៀតទំនងជ្រតូវសថិតេ្រកមករពិចរ យ៉ងសកមមស្រមបក់រអនុវត្ដ។ ទងំេនះគឺជសញញ គួរជទីេលើក
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ទឹកចិត្ត េហើយ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ គួរែតបនទទួលករេកតសរេសើរចំេពះសមទិធផលទងំេនះ។ ទនទមឹ 
េពលែដលដេំណើ រករកំែណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ សភ និងករេបះេឆន ត មនសនទុះយឺត រ ្ឋ ភបិលេន 
មនិទនម់នចំ តក់រអនុវត្តអនុ សនភ៍គេ្រចើនទកទ់ងនងឹករផ្តល់ នងិករ្រគប្់រគងសមបទនដី
េសដ្ឋកិចច នងិសមបទនដីេផ ងេទៀតេនេឡើយ។ ដូចធ្ល បម់នកន្លងមកែដរ សថិតកនុងបរបិទេនះ េ កបន
េ្រត មខ្លួនជេ្រសច េដើមបជីួយ ដល់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ េ យចងចកំនុងចិត្ត េ កជំរុញឱយ ជរ ្ឋ ភបិល
ពេន្ល នដំេណើ រករកំែណទ្រមង់ មករសនយនូវ ថ បន័រដ្ឋែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករករពរ និងករេលើក
សទួយសិទធិមនុស និងពេន្ល នដំេណើ រករ្របជធិបេតយយនីយកមមរបស់្របេទសកមពុជ េដើមបឲីយអតថ្របេយជន ៍
ែដលេកើតេចញពីកំេណើ នេសដ្ឋកចិច ច្រតូវបនេធ្វើករែចករែំលក្របកបេ យសមធមដ៌ល់្របជពលរដ្ឋ 
្រគបរ់ូបេនកនុង្របេទសេនះ។ 
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មតកិេរឿង 

 កថខណ័្ឌ  ទំពរ័ 

I. េសចក្ដេីផ្ដើម -------------------------------------------------------------------------- ១ - ៦         ៦ - ៨ 

II. លិខិតែដលបនេផញើជូនរ ្ឋ ភបិល៧ ------------------------------------------- ៧ - ១៣       ៨ - ១១ 

III. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សនស៍្តីពី្របពន័ធតុ ករ ------------------- ១៤ - ២៨    ១១- ១៤ 

IV. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សនស៍្តីពីសភ ------------------------------ ២៩ - ៣២    ១៤ - ១៦ 

V. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សនស៍្តីពី្របពន័ធេបះេឆន ត ------------------ ៣៣- ៤៧ ១៦ - ២៣ 

VI. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សនស៍្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកចិច  

និងសមបទនដដីៃទេទៀត ---------------------------------------------------- ៤៨- ៥៩     ២៣ - ២៧ 

VII. េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន -------------------------------------------------------------- ៦០- ៦៤    ២៧ - ២៩ 

VIII. អនុ សន ៍------------------------------------------------------------------- ៦៥- ៧៥   ២៩ - ៣០ 
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I. េសចក្តេីផ្តើម 
  

១. េនះជរបយករណ៍េលើទី្របរំបស់អនក យករណ៍ពិេសសបចចុបបនន ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស
េន្របេទសកមពុជ ែដលបន កជូ់ន្រសប មេសចក្តីសេ្រមចេលខ១៨/២៥ របស់្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស ។ 
 

 ២. េនកនុងអំឡុងឆន សំថិតេ្រកមករពិនិតយេឡើងវញិេនះ អនក យករណ៍ពិេសសបនបន្ត្រតួតពិនិតយ
ថ នភពសិទធិមនុស កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េ កបនបន្តទទួលពត័ម៌នស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស ពី

ភគីពកព់ន័ធេផ ងៗកនុង្របេទសកមពុជ បទ់ងំរ ្ឋ ភបិល គណបក ្របឆងំ អងគករសងគមសីុវលិ និង្របជ 
ពលរដ្ឋឯកជន ែដលកនុងេនះមន្របជពលរដ្ឋខ្លះបនែស្វងរកជំនួយពអីនក យករណ៍ពិេសស កនុងករេ ះ 
្រ យបញ្ហ រេំ ភសិទធិមនុស េនកនុង្របេទស។ អនក យករណ៍ពិេសសបនបំេពញទស នកិចចចនំួនពីរ 
េលើកមកកន្់របេទសកមពុជេនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយេឡើងវញិេនះ េពលគឺេលើកទមីយួ កនុងែខធនូ ឆន  ំ
២០១២ និងមយួេលើកេទៀត េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣។ ខណៈេពលែដលរ ្ឋ ភបិលបនបន្តកិចចសហ្របតិ 
បត្តិករេទៀងទតជ់មយួអនក យករណ៍ពិេសសេឡើងវញិ េហើយេ កបនមនលទធភពជួប្របជុំជមយួតួ 
អងគជេ្រចើនកនុងជួរ ជរ ្ឋ ភបិល េនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ អនក យករណ៍ពិេសស មនករេ ក ្ត យ
ចំេពះភពខ្វះខតែផនកពត័ម៌ន ែដលេកើតេចញពីករបដេិសធរបស់រ ្ឋ ភបិល កនុងករជួប្របជុំជមយួេ ក 
កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២។ សរសរ្រគឹះសំខន់ៗ ចំេពះករងរជអនក យករណ៍ពិេសស គឺឯក ជយភព ភពមនិ
លំេអៀង និងឈរេលើក ្ត សតយនុមត័។ េដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ  ជករចបំច ់កនុងករបំេពញ ណត្តិ 
របស់េ កជអនក យករណ៍ពិេសស មនឱកស្របស័យទកទ់ងជមយួមនុស ្រគប្់រសទបក់នុងសងគម
កមពុជ េ យគម នករេរ ើសេអើងេឡើយ។ ឱកសែដលបនខកខនស្រមបក់រពិភក ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល 
គឺពិតជឱកសមយួែដលមន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់ ជពិេសសេ យ រេគលេ ៃនករបំេពញេបសក
កមមទងំពីរេនះ គឺេដើមបេីធ្វើករពិនតិយអំពវីឌ នភពែដលសេ្រមចបនកនុងករអនុវត្ដអនុ សនែ៍ដលអនក យ
ករណ៍ពិេសសបនេធ្វើេឡើងេនកនុងរបយករណ៍កន្លងមក និងេដើមបរីមួគន កំណតអំ់ពីវធិី ្រស្ត្របេសើរបំផុត 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមែដលេនេសសសល់។ សថិតកនុងបរបិទេនះ អនក យករណ៍ពិេសស ករ់បយ
ករណ៍េនះេទ្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស ។  
 

 ៣. កនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមរបស់េ កមកកន្់របេទសកមពុជ កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ 
អនក យករណ៍ពិេសស បនជួប្របជុំជមយួតួអងគជេ្រចើនកនុងជួររ ្ឋ ភបិល  គណបក នេយបយេផ ងេទៀត 
សងគមសីុវលិ និងៃដគូអភវិឌ ្របេទសកមពុជ។ េ កបនជួបជមយួសមជិកជនខ់ពស់របស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
ជពិេសសជមយួ េ ក ស   េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ  េ ក ឱម យិុនេទៀង 
េទសរដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ េ ក អុឹម សួស្តី ្របធនគណៈកមម ធកិរជតិ
េរៀបចំករេបះេឆន ត េ ក ឈង វុន ្របធនគណៈកមមករកចិចករបរេទស សហ្របតបិត្តិករអន្តរជតិ 
េឃសន និងពត័ម៌នៃនរដ្ឋសភ េ ក អ៊ុំ រទិធ អគគេលខ-ធិករៃន្រពឹទធសភ និងេ ក ្រពហម សិទធ្រ  
រដ្ឋេលខធិករៃន្រកសួងយុត្តិធម។៌ អនក យករណ៍ពិេសសមនេសចក្តីរកី យជខ្ល ងំចំេពះករចូលរមួ និង
កិចចពិភក កនុងនយ័ ថ បនរបស់េ កជមយួឥស រជនទងំេនះ។ កនុងអំឡុងេពលៃនជនួំប្របជំុជមយួអនក
យករណ៍ពិេសស េ ក ឱម យិុនេទៀង េទសរដ្ឋម្រន្តីនិងជ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ បន 
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ផ្តល់ជូនអនក យករណ៍ពិេសសនូវឯក រគម នចុះកលបរេិចឆទ ែដលបញជ កថ់ជករេឆ្លើយតបនឹងករពនយល់ 
របស់រ ្ឋ ភបិលចេំពះបញ្ហ មយួចំនួន ែដលមនកនុងរបយករណ៍មុនៗរបស់អនក យករណ៍ពិេសស។ 
ឯក រេនះ មនិធ្ល បែ់ដលបនបញជូ នេ យរ ្ឋ ភបិលេទអនក យករណ៍ពិេសសេទ ដូេចនះេ កមន 
េសចក្តីរកី យែដលទទលួបនឯក រ ែដល ចឲយេ កយល់អំពីជំហររបស់រ ្ឋ ភបិលេលើបញ្ហ សិទធិ
មនុស មយួចំនួនែដលកមពុជកំពុង្របឈម។ ទនទឹមនងឹជួយ ឲយយល់ពីជំហររបស់រ ្ឋ ភបិល ករេឆ្លើយតប 
របស់រ ្ឋ ភបិល មនិមនករផ្ល ស់ប្តូរជដំកភំនួេទេលើករវភិគែដលអនក យករណ៍ពិេសសបនបង្ហ ញកនុង
របយករណ៍ ឬអនុ សនែ៍ដល មនេនកនុងរបយករណ៍របស់េ កេនះេទ។  
 

 ៤. និយយជទូេទ ្របេទសកមពុជេនែតបន្តេធ្វើបនល្អេលើសូចនករមយួចនំួនខងេសដ្ឋកិចច ែដល 
បនគ្ំរទេ យសថិរភពនេយបយ។  ្របេទសេនះ កកំ់ពុងសថិតេលើដេំណើ រផ្លូវមយួេឆព ះេទសេ្រមចបន
េគលេ មយួចំននួៃនេគលេ អភវិឌ នស៍ហស វត រ។៍ េ យករេ យទវីងគតរបស់្រពះម វរីក ្រត ្រពះ 
វរបិ  សេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុ េនកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១២ ែដល្រពះអងគបនបំេពញ្រពះ ជបូជនីយកិចច 
យ៉ងសំខន ់កនុងកររក ឯក ជយភព និងករពរបូរណភពទឹកដីកមពុជ ឆ្លងកតស់មយ័កលដលំ៏បកបំផុត
េនកនុង្របវត្តិ ្រស្តទំេនើបេនះ  ្របេទសេនះបនឈនចូលកនុងយុគសមយ័ថមី។ អនក យករណ៍ពិេសសបន
ចូល្រពះបរម ជ ងំ េដើមបេីគរពវញិញ ណកខនធអតតី្រពះម វរីក ្រតជេលើកចុងេ្រកយ េនកនុងអំឡុងេពល 
បំេពញេបសកកមមរបស់េ កេនកមពុជ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ និងបនសំែដងទស នៈថ រយៈេពលកនទុ់កខ
ៃនករេ យទីវងគតៃន្រពះម វរីក ្រត ្រពះវរបិ  កជ៏ឱកសមយួ េដើមបរីលឹំកអំពី ន ្រពះហសថរបស់្រពះ 
អងគកលែដល្រពះអងគ្រទងេ់នមន្រពះជនមេនេឡើយ កនុងករទមទរសន្តិភព សថិរភព ស្រមុះស្រមួលែផនក 
នេយបយ ្របជធបិេតយយ នតីិរដ្ឋ និងសិទធមិនុស  នងិសមទិធផលែដលកមពុជសេ្រមចបន ងំពីមនករ 
ចុះកចិច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសីកនុងឆន ១ំ៩៩១។ េនះគឺជរយៈេពលមយួែដល្រតូវពិនតិយេ យយក
ចិត្តទុក ក ់និងបង្ហ ញឲយេឃើញអំពវីធិេី ះ្រ យថមី េដើមបឈីនេទមុខ កនុងភពសុខដុម និងករប្រងួប 
ប្រងួមជតិេដើមបភីព្របេសើរខ្ល ងំេឡើងែថមេទៀតៃន្របេទសកមពុជ។ 
 

 ៥. ចប់ ងំពីេ ក្រតូវបនែតង ងំេ យ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  ជអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី
ថ នភពសិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៩ អនក យករណ៍ពិេសសបនេធ្វើរបយករណ៍

ធំៗសំខន់ៗ ចំននួបនួ ែដលរបយករណ៍នីមយួៗបនេធ្វើករវភិគ្រគប្់រជុងេ្រជយអំពី ថ នភពសិទធិមនុស  
េហើយបន កេ់ចញជអនុ សនក៍នុងនយ័ ថ បនជបន្តបនទ ប ់កនុងេគលេ ជួយ ដល់រ ្ឋ ភបិល កនុងករ
អនុវត្តរេបៀប រៈកំែណទ្រមង ់និងដំេណើ រករ្របជធិបេតយយនយីកមមកនុង្របេទសកមពុជ។ ប៉ុែន្តេទះជមនករ
រកីចេ្រមើនកនុងវស័ិយមយួចនួំនេហើយក្តី កេ៏នមនបញ្ហ សិទធិមនុស ដៃទេផ ងេទៀតែដលេនែតជកង្វល់
ស្រមបអ់នក យករណ៍ពិេសស។ 
 

 ៦. ឧទហរណ៍ សិទធិេលើដីធ្លេីនែតជបញ្ហ ដធ៏ំមយួេនកនុង្របេទសេនះ។ បញ្ហ ែដលជកង្វល់មយួ
េទៀតគឺេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ែដលេនែតមនភពទនេ់ខ យ និងសថិតកនុងកររះិគន ់េនកនុងអំឡុង 
េពលៃនករពិនតិយ។ និទណ្ឌ ភពគឺជបញ្ហ ុ ៃំរម៉យួ។ ឯក ជយភពៃន ថ បន័តុ ករ និងសមតថភពរបស់
សភកនុងករបំេពញមុខងរជអនក្រតួតពិនិតយ្របកបេ យ្របសិទធភពេលើករងររបស់អងគនីតិ្របតិបត្តិ កេ៏ន 
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ែតជបញ្ហ ែដរ។ សថិតេនកនុងបរបិទេនះ េនកនុងដំេណើ រេបសកកមមទងំពីររបស់េ កេនកនុងអំឡុងេពលៃន 
ករពិនិតយ អនក យករណ៍ពិេសសបនសេ្រមចេ្រជើសយកករយកចិត្តទុក កេ់លើករឃ្ល េំមើលករអនុវត្ត
អនុ សនរ៍បស់េ ក។ 
 
II. លិខតិែដលបនេផញើជូនរ ្ឋ ភបិល 
 

 ៧. េនកនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ អនក យករណ៍ពិេសសបនេផញើលិខិតមយួចំននួ េទរ ្ឋ
ភបិលអំពីករណីជក់ កែ់ដលជកង្វល់ខងសិទធិមនុស  ដូចេរៀប បខ់ងេ្រកមេនះ។ 

 

៨. លិខិតអំពវនវបនទ នរ់មួគន ្រតូវបនេផញើេនៃថងទី៤ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ ទកទ់ងនឹង្រគួ រ្របជ
ពលរដ្ឋរស់េនេលើដីមនទំនស់កនុងតបំនប់ឹងកក។់ លិខិតេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរមួគន េ យ្របធនអនក យករ
ណ៍ៃន្រកុមករងរទទួលបនទុកករឃំុខ្លួនេ យបំពន អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករេលើកសទួយ និង
ករករពរសិទធិេសរភីពកនុងករសំែដងមតិ និងេយបល់  អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកសិទធិមនលំេន
្ឋ នសមរមយែដលជែផនកមយួៃនសិទធិមនក្រមតិជវីភពរស់េនសមរមយ និងសិទធិមនិមនករេរ ើសេអើងេនកនុង

បរបិទេនះ អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិេសរភីពៃនករជួប្របជំុេ យសន្តិភព និងសិទធិបេងកើត
សមគម អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកេសរភីពខង សន ឬ ជំេនឿ អនក យករណ៍ពិេសសទទួល
បនទុក ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកឯក ជយភពរបស់េច្រកម 
និងេមធវ ីនិងអនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកអំេពើហិង ្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ ្រពមទងំេហតុ និងផលៃន
អំេពើហិង ។ លិខិតអំពវនវបនទ នរ់មួគន េនះបនទកទ់ញករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើពត័ម៌នទកទ់ងនឹង
ករចបខ់្លួន និងករកតេ់ទស្រស្តី ១៣ នកម់កពីសហគមនប៍ឹងកក ់េនកនុងអំឡុងេពលត ៉ េ យសន្តិវធិី
របស់ពួកេគ រមួទងំករចបខ់្លួនតំ ងពីរនកេ់ផ ងេទៀតពីតំបនេ់នះ ្រពមទងំករចបខ់្លួន្រពះេតជគុណ 
លួន ៉ ត និងករេ្របើឥទធិពលមនិសម្រសបេទេលើ្រពះអងគឲយឈបេ់ធ្វើករងរសិទធិមនុស ។ មនករសំែដង
ក្តីកង្វល់ថ សិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងករជួប្របជំុេ យសន្តិភពរបស់អនកតំ ងសហគមនប៍ឹង
កកច់ំនួន ១៥ នក ់ នងិ្រពះេតជគុណ លួន ៉ ត ច្រតូវបនេគរេំ ភបំពន េហើយកររេំ ភបំពន
ទងំេនះ ចទកទ់ងេ យផទ ល់េទនឹងសកមមភពរបស់ពួកេគកនុងករករពរសិទធិមនុស ។ 
 

 ៩. េនៃថងទី១៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១២ លិខិតករេចទ្របកនរ់មួគន មយួ្រតូវបនបញជូ នរមួគន េ យ
អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករេលើកំពស់ និងករករពរសិទធិេសរភីពកនុងករសំែដងមតិនងិេយបល់ 
អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកសិទធិេសរភីពៃនករជបួ្របជំុេ យសន្តិភព និងសិទធិបេងកើតសមគម នងិ 
អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុក ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស ។ លិខិតេនះបនេលើកេឡើងពី 
ថ នភពៃនបុគគលិកពីរនករ់បស់អងគករសិទធិមនុស មនិែមនរ ្ឋ ភបិល មន េ ក ែបន៉ បុ ្ណ  បុគគលិក

សមគមករពរសិទធិមនុស  និងអភវិឌ នក៍មពុជ ( ដហុក) និងេ ក ជឹម វុធ បុគគលិកមជឈមណ្ឌ លសិទ្ឋិ 
មនុស កមពុជ )ម .ស.ម.ក)។ មជឈមណ្ឌ លសិទ្ឋិមនុស កមពុជ រមួជមយួនឹងអងគករសិទធិមនុស មនិែមនរ ្ឋ ភ ិ
បលេផ ងេទៀត គឺជកមមវតថុៃនលិខិតមយួែដលបនេផញើេនៃថងទ២ី៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ ទកទ់ងនឹងេហតុ 
ករណ៍ ែដលបនេកើតេឡើងេនៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២។ េ ក ែបន៉ បុ ្ណ  និងេ ក ជឹម វុធ 
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បនេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីសិទធិមនដីធ្លីកនុងភូមប៉ិ ង។ េទះបីជបនេធ្វើលិខិតមយួចបបេ់ផញើេទ្របធន 
ភូមប៉ិ ងជ្រមបជូនគតឲ់យបនដឹងអំពវីគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះេហើយកេ៏ យ កក៏រវគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវ
បនរខំនេ យម្រន្តីអនុវត្តចបបែ់ដរ។ ម្រន្តីអនុវត្តចបបែ់ថមទងំបនេធ្វើករេចទ្របកនស់មគម ដហុកពី 
បទេធ្វើ  "សកមមភព ញុះញង"់ និងបន្រពមនអនកទងំពីរឲយចកេចញពីតំបនេ់នះ េបើពុំេនះេទ សន្ដិសុខរបស់ 
ពួកេគនឹងមនិ្រតូវបនធនេឡើយ។ មនករសំែដងកង្វល់ថ កររខំនដល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លសិទធិមនុស និង 
ករគំ មកំែហងេលើបុគគលិកទងំពីរនកេ់នះ ចពកព់ន័ធនឹងករេ្របើ្របស់សិទធិេសរភីពរបស់េគកនុងករជួប 
្របជុេំ យសន្តវិធិី សិទធេិសរភីពកនុងករបេញចញមតិ នងិសិទធេិសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម។ 
  

 ១០. លិខិតអំពវនវបនទ នរ់មួគន មយួេទៀត ្រតូវបនេផញើរមួគន េនៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ២ំ០១២ 
េ យ្របធនអនក យករណ៍ៃន្រកុមករងរទទួលបនទុកករឃំុខ្លួនេ យបំពន អនក យករណ៍ពិេសសទទួល
បនទុកករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិេសរភីពកនុងករសំែដងមតិ និងេយបល់ អនក យករណ៍ពិេសស 
ទទួលបនទុកសិទធិេសរភីពៃនករជួប្របជុំេ យសន្តិភព និងសិទធិបេងកើតសមគម និងអនក យករណ៍ពិេសស 
ទទួលបនទុក ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស ។ លិខិតេនះបនេលើកេឡើងអំពកីរេចទ្របកនេ់ទេលើ
េ ក មម៉ សូណងដូ់ ជ្របធន និងជមច ស់ ថ នីយវ៍ទិយុឯក ជយ FM 105 (វទិយុសំបុកឃមុ ំ(។ េ ក មម៉ 
សូណងដូ់ ជកមមវតថុៃនលិខិតមយួចនំួនែដលបន កជូ់នរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងនមនីតវិធិីពិេសស បទ់ងំ
លិខិតអំពវនវបនទ នម់យួ ែដលបនេផញើេនៃថងទី១៤ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ និងលិខិតេចទ ្របកនម់យួែដល
បនេផញើេនៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦។ េនៃថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ េ ក មម៉ សូណងដូ់ (្របធន
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមយួ ែដលបនបេងកើតេឡើងេដើមបេីលើកសទួយេសរភីព ្របជធបិេតយយ និងេលើក 
សទួយករយល់ដឹងអំពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ( ្រតូវបនតុ ករ ជធនីភនេំពញេចទ្របកនជ់ផ្លូវ 
ករែផ្អក មម្រ ចំននួ្របមំយួៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ែដលរមួមន “កុបបកមម” និង "ញុះញងឲ់យ្របជពលរដ្ឋ
កន់ វុធ្របឆងំនឹង ជញ ធរ្រសបចបប”់។ របយករណ៍បនេលើកេឡើងថ ករេចទ្របកនេ់ ក មម៉ សូ
ណងដូ់ ចេកើតេចញពីសុនទរកថ ែដលបនែថ្លងេ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ែដលកនុងេនះ 
េ ក មម៉ សូណងដូ់ ្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទ េផ្តើមគំនិតកនុងករេរៀបចំែផនករឲយ្របជពលរដ្ឋកនុងភូមមិយួ 
េនេខត្ត្រកេចះបែំបកខ្លួនេចញពី្របេទសកមពុជ និងបេងកើតជរដ្ឋឯក ជយ។ េសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់េ ក 
នយករដ្ឋ ម្រន្តីេធ្វើេឡើងមយួៃថងបនទ បពី់វទិយុសំបុកឃមុ ំចកផ់ យរបយករណ៍ស្តីពីបណ្តឹ ងមយួែដលបន ក ់
េទតុ ករ្រពហមទណ្ឌ អន្ដរជតិេនៃថងទី២២ ែខមថុិន េ យេចទ្របកនរ់ ្ឋ ភបិលថបន្រប្រពឹត្តឧ្រកដិ្ឋ 
កមម្របឆងំនឹងមនុស ជតិ េ យករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋ បព់នន់កេ់ យបងខំេចញពីដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន 
របស់ខ្លួន។ មនករសំែដងកង្វល់ថ ករចបខ់្លួន ករឃំុខ្លួន និងករកតេ់ទសេ ក មម៉ សូណងដូ់ ច 
ជបព់កព់ន័ធេ យផទ ល់េទនឹងករងរ្រសបចបបរ់បស់គត ់កនុងករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពសិីទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយេន្របេទសកមពុជ។ មនកង្វល់េទៀតថ ករេចទ្របកនេ់លើរូបគត ់ ចបង្ហ ញពីករ
ប៉ុនបង៉េ យផទ ល់កនុងករ ងំគតម់និឲយេ្របើ្របស់សិទធិ្រសបចបបខ់ងេសរភីពកនុងករសំែដងមតិ។ 
 

 ១១. មយង៉វញិេទៀត លិខិតេចទ្របកនរ់មួគន មយួែដលបនេផញើេនៃថងទ២ី៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ 
បនេលើកេឡើងអំពីករកតេ់ទសេ ក មម៉ សូណងដូ់ េហើយ្រតូវេធ្វើរមួគន េ យអនក យករណ៍ពិេសស 
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ទទួលបនទុកករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិេសរភីពកនុងករសំែដងមតិនិងេយបល់ អនក យករណ៍
ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ្រគបរូ់បកនុងករទទួលបនក្រមតិបទ ្ឋ នខពស់បំផុតែផនកសុខភពផ្លូវកយ និង
ផ្លូវចតិ្ត អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុក ថ នភពរបស់ អនកករពរសិទធមិនុស   និងអនក យករណ៍
ពិេសសទទួលបនទុកឯក ជយភពរបស់េច្រកម និងេមធវ។ី េនៃថងទី១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ េ ក មម៉ សូ
ណងដូ់ ្រតូវបនរកេឃើញថមនពិរុទធជអនកេផ្តើមគំនិតបេងកើតឲយមនកុបបកមម ញុះញងឱ់យ្របជពលរដ្ឋកន់
វុធ្របឆងំនឹង ជញ ធរ្រសបចបប ់ ថ នទមងនេ់ទសៃនបទ្របឆងំនឹងអនក ជករ ធរណៈ និងេ្រជ ត 

ែ្រជកេ យខុសចបបេ់ទកនុងករបេំពញមុខងរ ធរណៈ។ េ ក មម៉ សូណងដូ់ ្រតូវបនេគ យករណ៍
ថ បនឆ្លងជំងផឺ្លូវដេង្ហើមធងនធ់ងរេនកនុងពនធនគរ និង្រតូវករករពយបលជំងឺជចបំច។់ មនករសំែដង
កង្វល់ខ្ល ងំថ ករកតេ់ទសេ ក មម៉ សូណងដូ់ ឲយជបព់នធនគររយៈេពលែវង ចបនបង្ហ ញពីករប៉ុន
បង៉េ យផទ ល់ េដើមបី ងំ គតម់និឲយេ្របើ្របស់សិទធេិសរភីពកនុងករសំែដងមត្ិរសបចបបរ់បស់គត។់ 
េលើសពីេនះេទេទៀត មនករសំែដងកង្វល់ មរយៈករេចទ្របកនែ់ដលទទួលបនបង្ហ ញថ ថ នភព
របស់េ ក មម៉ សូណងដូ់ ច្រតូវបនភជ បេ់ទនឹងសកមមភពរបស់គតេ់នកនុងករេលើកសទួយសិទធិមនុស
និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន។ 
  

 ១២. េនៃថងទី១៥ ែខមនី ឆន ២ំ០១៣ មរយៈេសចក្តី្របកសពត័ម៌ន អនក យករណ៍ពិេសសបន
្វ គមនច៍ំេពះករេ ះែលងេ ក មម៉ សូណងដូ់ បនទ បពី់ ឧទធរណ៍កនុង្របេទសកមពុជបនេចញ

េសចក្តីសេ្រមចមយួ ចុះៃថងទី១៤ ែខមនី ឆន ២ំ០១៣។ េ កបនកតសំ់គល់ថ ឧទធរណ៍បនរក
េឃើញថ ពំុមនភស្តុ ងគ្ំរទករេចទ្របកនភ់គេ្រចើន បនទ បពី់ ដំបូងបនកតេ់ទសគតឲ់យជប់
ពនធនគររយៈេពលរហូតដល់េទ ២០ ឆន ពំីបទេចទជេ្រចើន កនុងេនះរមួមនបទេផ្តើមគំនិតឲយមនកុបបកមម
ផងែដរ។ េ កកប៏នកតសំ់គល់ផងែដរថ កំហុសធំៗេនកនុងករជំនុំជ្រមះក្តីខងេដើម ែដល្រតូវបនគូស
បញជ កេ់ យៃដគូពិភក មយួចំនួន ែដលអនក យករណ៍ពិេសសបនជួប្របជុេំនកនុងអំឡុងេពលបេំពញេប
សកកមមរបស់េ ក មកកន្់រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ្រតូវបនេ ះ្រ យេន
ឧទធរណ៍។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ េ កមនករេ ក ្ត យ េ យ រេទសមយួចនំួនេនែតមន 
េហើយបទេចទ និងករកតេ់ទសថមី ្រតូវបនបញចូ ល េ យមនិទុកឱកសឲយជនជបេ់ចទេរៀបចំស្រមប ់
ករពរខ្លួនេឡើយ។  
  

 ១៣. បែនថមពីេនះ េនៃថងទី៨ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ អនក យករណ៍ពិេសសបនអំពវនវឲយរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់ផ្តល់ទិនននយ័បែំបកលំអតិ មេខត្ដនីមយួៗ ស្តីពកីរអនុវត្ត 
បទបញជ េលខ០១ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីវធិនករ េដើមបពី្រងងឹ នងិបេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប្់រគង
សមបទនដីេសដ្ឋកចិច ( បទ់ងំចំននួដី គិតជហិក  ែដលបនែចកជូនកនុងេគលបំណងផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ 
ឯកជន និងទី ងំដីែដលបនេចញបណ័្ណ កមមសិទធិ ្រពមទងំ្រកុមហុ៊នឯកជនែដលពកព់ន័ធ (។  េ កបនកត់
សំគល់េ យេកតសរេសើរអំពពីត័ម៌នបចចុបបននភព េនេលើេគហទំពរ័ មេខត្តនីមយួៗ នងិបនអំពវនវ
ឱយបញចូ លពត័ម៌នេ្រចើនែថមេទៀត ទកទ់ងនឹងសមបទនដីែដលជកមមវតថុៃនករកតេ់ចញ និងមុខងររបស់
សមបទនិក។ ចេំពះបញ្ហ េនះ អនក យករណ៍ពិេសសទនទឹងរងច់េំ យរកី យថនឹងបនជួបពិភក បែនថម
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េទៀត អំពីវធិី ្រស្តែដល្រកសួងេនះេ ះ្រ យបញ្ហ ករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិេលើតំបនដ់ីមនទំនស់រមួទងំករ
េ ះ្រ យញត្តិរបស់អនកភូម ិែដលបនត ៉ ្របឆងំនឹងករដកពួកេគេចញពីកមមវធិីផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី ឬ 
ករជំទស់េទនឹងដំេណើ រករ ស់ែវងេនកនុងអំឡុងេពល ៣០ ៃថង ចបព់ៃីថងបិទផ យជ ធរណៈ។  ករ
ទប់ ក ត ់ករទ្រនទ នយកដីធ្ល ីនិងករធនសិទធិទទួលបនដំេ ះ្រ យសម្រសប េនែតជក្តីកង្វល់យ៉ង 
ខ្ល ងំដែដលស្រមបអ់នក យករណ៍ពិេសស។  
 

III. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សនស៍្តីព្ីរបពន័ធតុ ករ 
 

១៤. របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសស ែដលបន កជូ់នសមយ័្របជំុេលើកទីដប្់របរំបស់
្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  កនុងឆន ២ំ០១០ បនេផ្ត តសំខនេ់លើ្របពន័ធតុ ករ)A/HRC/15/46)។ បីឆន មំកេហើយ 
អនក យករណ៍ពិេសស បនែស្វងរកេដើមបី យតៃម្លពី ថ នភពៃនករអនុវត្តអនុ សនទ៍ងំ យែដលមន
េនកនុងរបយករណ៍េនះ។ 
  

 ១៥. ពកព់ន័ធនងឹកំែណទ្រមងច់បប ់អនក យករណ៍ពិេសសមនេសចក្តីរកី យេ យកតសំ់គល់ 
េឃើញថ បចចុបបននេនះ ្រកមធំៗចំននួបនួ ្រតូវបនអនុមត័ និង កឲ់យអនុវត្តរចួេហើយ កនុងេនះមន្រកម្រពហម 
ទណ្ឌ  ្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ្រកមរដ្ឋបបេវណី និង្រកមនីតវិធិីរដ្ឋបបេវណី។ េទះជយ៉ង ក៏ យ ចបប់
សំខន់ៗ មយួចំននួេផ ងេទៀត េនែតរងច់អំស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន មំកេហើយ។ ជពិេសស ចបប្់រគឹះចំនួនបី 
មនចបបល់កខន្តកិៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ចបបស់្តីពីករេរៀបចំអងគករតុ ករ នងិចបបស់្តីពីកំែណទ្រមង់
ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម)SCM) េនែតមនិទន្់រតូវបនអនុមត័េនេឡើយ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
េ ក្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត េ យមនករអះ ង្របបគ់តថ់ េសចក្ត្ីរពងចបប្់រគឹះទងំបីេនះ ែដលជ 
ែផនកមយួៃនអនុ សនគ៍ន្លឹះរបស់េ ក េសទើរែត្រតូវបនេរៀបចំរចួេ្រសចេហើយ េហើយនឹង្រតូវ កឲ់យជែជក
េដញេ លគន កនុងសភេនកនុងឆមសទីមយួកនុងឆន ២ំ០១៤។  
 

១៦. ជរមួមក ថ នភព្របពន័ធតុ ករេន្របេទសកមពុជ មនិបនផ្ល ស់ប្តូរជដំកភំនួេនេឡើយ 
ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១០ មក។ េបើេទះបីជមនកររកីចេ្រមើនខ្លះក្ត ីសនទុះៃនកំែណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករេន
មនករយឺតយ៉វខ្ល ងំ។ បញ្ហ ្របឈមេនះេនមនដែដល គឺកង្វះឯក ជយភព បញ្ហ សមតថភព ករខ្វះខត
ធនធន អំេពើពុករលួយដរ៏កី ល ល ែដលេធ្វើឲយ ធរណជនទូេទបតប់ងទ់ំនុកចិត្តេលើសមតថភព 
ៃន្របពន័ធតុ ករកនុងករផ្តល់ដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព េនេពលមនកររេំ ភសិទធមិនុស  
េកើតេឡើង។ 

 

១៧. កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រេបសកកមមរបស់េ ក កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣   អនក យករណ៍
ពិេសស បនជួបជមយួតំ ង្រកសួងយុត្តិធម ៌  តំ ងគណៈេមធវ ីនិងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន 
ែដលេធ្វើករកនុងវស័ិយចបប ់និងតុ ករ។ េបើេទះជមនករពយយមជេ្រចើនេលើកេ្រចើន រយ៉ង ក្តី   
េ កមនករេ ក ្ត យែដលេ កមនិ ចជួបជមយួេច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ  កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រ 
េបសកកមមរបស់េ ក។ 
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 ១៨. េដើមបកីរពរឯក ជយភពរបស់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ជករចបំចែ់ដល្របេទសកមពុជ្រតូវ
អនុមត័ចបប្់រគឹះទងំបីេនះ មនចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ  ចបបស់្តីពីករេរៀបចំអងគករ
តុ ករ និងចបបស់្តីពី កំែណទ្រមងឧ់ត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម)SCM)។ អនក យករណ៍ពិេសស េលើក
ទឹកចិត្តរ ្ឋ ភបិលឲយចូលរមួពិេ្រគះ េយបល់យ៉ងេពញេលញ និង្របកបេ យអតថនយ័ ជមយួភគីពកព់ន័ធ
ទងំអស់ មុននឹងអនុមត័ចបបទ់ងំបីេនះ េហើយទនទឹងរងច់េំមើលករអនុមត័ចបបទ់ងំេនះេនឆន េំ្រកយ។ 
 

 ១៩. ទនទមឹេនះ អនក យករណ៍ពិេសស កតសំ់គល់េ យកង្វល់ថ មពត័ម៌នែដលទទួលបន 
េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ មយួចំននួេនែតបន្តចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងសកមមភពនេយបយ។ អនក យករណ៍
ពិេសសបញជ កជ់ថមីនូវអនុ សនព៍ីមុនរបស់េ កថ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ
ជញ បចចុបបនន មមនិឲយសមជិកសកមមរបស់គណបក នេយបយកនមុ់ខតំែណងកនុង ថ បន័តុ ករ 

េហើយ ម្របមមនិឲយេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ េធ្វើជទី្របកឹ ឲយេមដឹកនគំណបក នេយបយ ឬរដ្ឋម្រន្តី
េផ ងៗេឡើយ។ 
 

 ២០. ្របកេ់បៀវត ្រគប្់រគនរ់បស់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  េនែតជបញ្ហ សំខនក់នុងករធន
ឯក ជយភពរបស់ពកួេគ។ អនក យករណ៍ពិេសសកតសំ់គល់ថ ្របកេ់បៀវត មូល ្ឋ ន និង្របកឧ់បតថមភ
របស់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ មនិ្រតូវបនេកើនេឡើងេទ ចប់ ងំពីរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់េ កស្តីពី
្របពន័ធតុ ករ។ មយង៉វញិេទៀត ថវកិទូេទរបស់្របពន័ធយុត្តិធម ៌មនិបនេកើនេឡើងជដំកភំនួេទ។ ម
តួេលខែដលមនបញជ កក់នុងរបយករណ៍្របចឆំន រំបស់ ្រកសួងយុត្តិធម ៌វស័ិយយុត្តិធមទ៌ទួលបន ៩ ន 
ដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន ២ំ០១១ជចំននួបន្តចិបនទួចែដលេសមើនឹង០,៣៦%ៃនថវកិជតិ។ 
 

 ២១. អនក យករណ៍ពិេសសមនបណំងរលឹំកេឡើងវញិថ ឯក ជយភពរបស់្រពះ ជ ជញ  គឺមន
រៈសំខនដូ់ច គន នឹងឯក ជយភពរបស់េច្រកមែដរ កនុងករធនបននូវសុចរតិភពៃន្របពន័ធយុត្តិធម។៌ 

ពកព់ន័ធនឹងលកខន្តកិៈរបស់្រពះ ជ ជញ  េនែតមនិទនច់បស់ ស់ថ េតើ្រពះ ជ ជញ នឹង្រតូវសថិតេ្រកម 
ករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធម ៌ឬឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកមែដរឬយ៉ង  េនេពលែដលចបបស់្តីពី
លកខន្តកិៈេច្រកមនិង្រពះ ជ ជញ ថមី្រតូវបនអនុមត័។ 
  

 ២២. អនក យករណ៍ពិេសស ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេ យករវវិឌ ជវជិជមនមយួចំននួ េនកនុងវស័ិយ
យុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ េ ក្រតូវបនេគ្របបឲ់យដឹងថ បនទ បពី់មនកិចច្របជុរំ ងមច ស់ជនំួយ ែដលបនេរៀបចំ 
េឡើងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស )OHCHR) ទីភន កង់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ 
អូ្រ ្ត លី(AusAID) បនយល់្រពមផ្ដល់មូលនិធិ  េដើមបកី ងអគរបែនថមសំ ប់ ឧទធរណ៍។ ករ ង 
សងអ់គរេនះ ្រតូវបនបញចបេ់ហើយ េហើយអគរថមីេនះ ្រតូវបនសេមព ធកនុងឆន ២ំ០១២។ បចចុបបននេនះ មន
បនទបស់វនករពរីបែនថមេទៀត ែដល ចេបើកសវនករជំនុ ំជ្រមះេរឿងក្តីបនេ្រចើនែថមេទៀត និងបនេធ្វើឱយ 
្របេសើរេឡើងនូវេ្រគ ងបរកិខ រស្រមប្់រក បញជ ី។ េច្រកម ឧទធរណ៍មនចំននួេកើនេឡើងផងែដរ។ 
បចចុបបននេនះ េរឿងក្តបីណ្តឹ ងឧទធរណ៍្រតូវបនេបើកសវនករជំនុជំ្រមះកនុងអំឡុងេពលមយួឆន  ំឬពរីឆន  ំែដលមន 
កររកីចេ្រមើនខ្ល ងំ េបើេ្រប បេធៀបនឹង ថ នភពពីមុនៗ។ ្របធន ឧទធរណ៍ និងករយិល័យឧត្តមសនង 
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ករទទួលបនទុកសិទធិមនុស (OHCHR)បនេធ្វើករជមយួគន កលពីឆន មុំន េដើមបកីតប់នថយសំណំុេរឿងកកសទះ 
េន ឧទធរណ៍ េ យេគរពំឹងថ សំណំុេរឿងកកសទះយូរជងេគបំផុត)ែដលបនរងច់រំយៈេពលជង ៧ ឆន  ំ
េហើយេនះ( នឹង្រតូវបនជ្រមះេន្រតឹមបំ ចឆ់ន ២ំ០១៣ េនះ។ ្របេទសអូ្រ ្ត លី បនផ្តល់មូលនិធិស្រមប់
្របពន័ធកំពយូទរ័ថមីស្រមបក់រចុះបញជ ី និងករ្រគប្់រគងសំណំុេរឿង។ ជរមួមក ករ្រគប្់រគងតុ ករេន
ឧទធរណ៍បនល្អ្របេសើរេហើយ។ មពត័ម៌នែដលទទួលបន េសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពីករេរៀបចអំងគករតុ  
ករែចងពីករបេងកើត ឧទធរណ៍ថមីេន មប ្ត េខត្ត ែដលសងឃមឹថនឹងេធ្វើឲយដំេណើ រករេ ះ្រ យ    
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍បន្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។ 

 

២៣. អនក យករណ៍ពិេសស មនទឹកចិត្តរកី យេ យដឹងថ គណៈេមធវបីនេធ្វើវេិ ធនកមម្រកម
សីលធមវ៌ជិជ ជីវៈេមធវរីបស់ខ្លួន េ យមនជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិ
មនុស (OHCHR)។ ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈថមីេនះ ្រតូវបនអនុមត័ កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។ ្រកមសីលធមេ៌នះ 
ត្រមូវឲយេមធវេីគរព និងេលើកសទួយសិទធិមនុស ។ ្រកមសីលធមថ៌មីេនះ កែ៏ចងផងែដរថ េមធវមីនិចបំច់
ពិេ្រគះេយបល់ ឬជូនដំណឹងេទ្របធនគណៈេមធវេីទ េនេពលែដលពួកេគមនបំណងនិយយេទកន់
្របពន័ធផ ព្វផ យ ែដលករណីេនះមនេនកនុង្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈចស់។ កលពីេដើមឆន េំនះ ្របធនគណៈ 
េមធវថីមី បនបងកភពច្រមូងច្រមសេ យ្រពមនេមធវឲីយ្របុង្របយត័នមុននឹងចូលរមួកនុងកមមវធិីផ ព្វផ យ
ចបប់ មវទិយុ ឬទូរទស ន។៍ ករណីេនះ ្រតូវបនេគបក្រ យថជករពយយមបិទបងំ េដើមបី មឃតម់និ 
ឲយេមធវនិីយយេទកន្់របពន័ធផ ព្វផ យ។ អនក យករណ៍ពិេសស មនេសចក្តីរកី យ េ យបនឮ 
តំ ងមយួរូបរបស់្របធនគណៈេមធវ ីែដលបនអះ ងថ េមធវមីនសិទធិនិយយស្តីេ យេសរេីទកន ់
្របពន័ធផ ព្វផ យ។ 
 

២៤. ចំននួេមធវេីនមនក្រមតិទបខ្ល ងំេនេឡើយេន្របេទសកមពុជ េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងប ្ត  
្របេទសដៃទេ្រចើនេទៀត។ ចំននួេមធវកីរពរជន្រកី្រក ពិតជមនចំនួនមនិ្រគប្់រគនេ់ទ េហើយេមធវទីងំ 
េនះ ភគេ្រចើនេធ្វើករេន ជធនីភនេំពញ។ ម្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  ជនែដល្រតូវបនចបខ់្លួន មនសិទធិ 
ទកទ់ងេមធវបីន ែតកនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងបនកន្លងផុតប៉ុេ ្ណ ះ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី មករជកែ់ស្តង 
ជន្រតូវបនចបខ់្លួនមនចនួំនតិចតួចបផុំត  ទទួលបនសិទធិទកទ់ងជមយួេមធវ ីែដលករេនះ ចមកពី
នគរបលយុត្តិធមប៌ន្តបដេិសធសិទធិទងំេនះ ឬ ចមកពីរកេមធវមីនិបន។ ្រស័យេហតុេនះ 
អនក យករណ៍ពិេសសចងប់ញជ កេ់ឡើងវញិនូវអនុ សនមុ៍នៗរបស់េ ក ែដលេសនើឲយរ ្ឋ ភបិលពិនតិយ 
ពិចរ េលើករេធ្វើវេិ ធនកមម្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  េ យែចងពីសិទធិទទួលបនេមធវភី្ល មៗ េនកនុង 
អំឡុងេពលឃតខ់្លួន ្រសប មករអនុវត្តល្អជអន្តរជតិ។ 

 

២៥. ជំនួយែផនកចបបសំ់ បជ់ន្រកី្រក ភគេ្រចើន្រតូវបនផ្ដល់ មរយៈអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
ែដលបនគ្ំរទេ យមច ស់ជំនួយអន្តរជតិ។ េទះជយ៉ង  ករផ្តល់មូលនធិិ្រតូវបនកតប់នថយយ៉ងខ្ល ងំ 
េនកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត ករផ្តល់មូលនធិិពីមច ស់ជំនួយភគេ្រចើនបំផុត 
្រតូវបនកំណតជ់ក់ កស់្រមប្់របេភទេរឿងក្តីមយួចនំួន ដូចជេរឿងក្តីជួញដូរមនុស  េរឿងក្តអំីេពើហិង កនុង
្រគួ រេរឿងក្តអីនីតជិន។ល។ មូលនិធតិិចតួច ែដល ចរកបនស្រមបក់ចិចករជំនួយែផនកចបបស់្រមប់
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ជន្រកី្រកទូេទ។ េនេខត្តមយួចំនួនៃន្របេទសកមពុជ មនិមនេមធវកីរពរជន្រកី្រកសូមបែីតមន កេ់ឡើយ 
ែដលករេនះជបញ្ហ ធងនធ់ងរចំេពះសិទធិទទួលបនយុត្តិធម។៌ ម្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ជំនយួពីេមធវ្ីរតូវែត
មនជ ចខ់តសំ បក់រណីបទ្រឧកិដ្ឋ និងករណីអនតិីជន ែដលមននយ័ថ ្របសិនជមនិមនេមធវកីរពរ 
េទេនះ េរឿងក្តីេនះមនិ ចបន្តនីតវិធិីបនេទ។ 

 

២៦. េដើមបធីនសិទធិទទួលបនយុត្តិធមសំ៌ ប្់របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបំផុតេនះ រ ្ឋ ភបិល្រតូវេធ្វើករ
ពិចរ ជបនទ នអ់ំពីករបេងកើតឲយមន្របពន័ធជនំួយែផនកចបបសំ់ បជ់ន្រក្ីរកថន កជ់តិ ្រសប មេគល 
ករណ៍ និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសិទធទិទួលបនជំនួយែផនកចបបក់នុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  
)A/RES/67/187) របស់អងគករសហ្របជជតិ ែដលេទើបបនអនុមត័ថមីៗ ។ អនក យករណ៍ពិេសស ចងរ់លឹំក 
េឡើងវញិផងែដរថ សិទធិទទួលបនយុត្តិធម ៌ ច្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង មរយៈវធិនករនន ដូចជ
ករបេងកើនចំនួនេមធវ ីនិងករេ្របើជំនួយករេមធវេីនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  និងករជំរុញឲយរ ្ឋ
ភបិលែស្វងរកមេធយបយទងំេនះ។ 
  

២៧. អនក យករណ៍ពិេសសមនកង្វល់ថ េច្រកមេនែតបន្តេ្របើបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ្របឆងំ
នឹងអនកករពរសិទធិមនុស  និងអនកបេញចញមតមិនិគ្ំរទដល់រ ្ឋ ភបិល។ អនក យករណ៍ពិេសសបនសេងកត 
េឃើញេនកនុងប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះថ ្រពះ ជ ជញ មនទំេនរេទរកករេបះបងេ់ចលនូវករេចទ្របកន់
បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករផ យពត័ម៌នមនិពិត េ យេ្របើបទញុះញងជ់ំនសួវញិ )ម្រ  ៤៩៤ ដល់ ម្រ  
៤៩៨ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ (។  គួរកតសំ់គល់េន្រតងេ់នះថ ករបរ ិ េករ ្តិ៍ ចឈនដល់ករពិនយ័ជ្របក ់
ចំែណកឯករញុះញង់ ចឈនដល់ករ កេ់ទសពនធនគរ។ 

 

២៨. កលពីឆន មុំន មនេរឿងក្តីធំបំផុតមយួបនទកទ់ញចំ ប់ រមមណ៍អន្ដរជតិជខ្ល ងំផងែដរ គឺ 
េរឿងក្តីេ ក មម៉ សូណងដូ់ ែដលជមច ស់ ថ នីយវ៍ទិយុសំបុកឃមុ ំ ែដលគត្់រតូវបនផ្តនទ េទសឱយជបព់នធ 
នគរ ២០ ឆន  ំពីករេចទ្របកនម់និ្រតឹម្រតូវមយួចំនួន ែដលេផ្ត តេលើករញុះញងឲ់យបេងកើតអបគមន។៍ 
េទសរបស់គត្់រតូវបនកតប់នថយេន ឧទធរណ៍ េហើយគត្់រតូវបនេ ះែលង។ េយងេទ ម
ពត័ម៌នែដលទទួលបន កដូ់ចជថ បុគគលិករបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបនរងករគំ មកែំហង 
េចទ្របកនព់ីបទញុះញងជ់្របច។ំ 
 
IV. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សនស៍្តីពីសភ 
 

២៩. េនកនុងរបយករណ៍ ឆន ២ំ០១១ របស់េ ក កជូ់នសមយ័្របជុំេលើកទដីប្់របបំី ៃន្រកុម
្របឹក សិទធិមនុស )A/HRC/18/46) អនក យករណ៍ពិេសស បនេរៀប បជ់បន្តបនទ បអ់ំពីវធិនករេផ ងៗ 
ែដលេ កចតទុ់កថមន រៈសំខនស់្រមប្់របេទសកមពុជ េដើមបពីេន្ល នដំេណើ រករ្របជធិបេតយយនីយ 
កមមេនកនុង្របេទសេនះ ពកព់ន័ធនឹងករងររបស់សភ។ អនុ សនភ៍គេ្រចើនពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ជក់ ក់
ែដលបះ៉ពល់េ យផទ ល់េទេលើសមតថភពរបស់សភ ស្រមបក់រ្រប្រពឹត្តេទយ៉ង្រតឹម្រតូវ ករអនុមត័ចបប់
ែដលេលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស  េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋ្រគបម់ជឈ ន នទទួលបន និងេធ្វើជគរូំដល់
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សងគម កនុងករេធ្វើអន្តរតូបនីយកមមវបបធមរ៌ះិគនក់នុងនយ័ ថ បន ករែចករែំលកមតិេយបល់ និងអំ ច 
្រពមទងំឆនទៈពតិ្របកដៃនេគលបំណងរមួ។ 

 
៣០. កនុងចំេ មអនុ សនសំ៍ខន់ៗ របស់េ ក រមួមន ៖ 

  

ក.  េ កបនេសនើថ នីតវិធិកីនុងករដកអភយ័ឯកសិទធិសភ និងវធិនករ កវ់និយ័ដៃទេទៀត េទេលើ
សមជិកសភ គរួែតេធ្វើេឡើង្រសប មេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជតិ បទ ្ឋ នរដ្ឋធមមនុញញ  និង
េសរភីពកនុងករបេញចញមត។ិ 

 

ខ. រ ្ឋ ភបិលគួរែតបេងកើនធនធនប្រមុងទុកស្រមបរ់ដ្ឋសភ េដើមបបីេងកើនសមតថភពទូេទរបស់សភ
ជ ថ បន័ឯក ជយ និងមន្របសិទធភព និងសមតថភពរបស់សមជកិសភមន ក់ៗ  េដើមបពីនិិតយ 
េមើលេសចក្ត្ីរពងចបបែ់ដលរ ្ឋ ភបិលបន កឲ់យជែជកែវកែញកេនកនុងសភ។ 
 

គ. េ កបនគូសបញជ កផ់ងែដរថ រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែចងត្រមូវជចបំចឲ់យេធ្វើ  
សមជជតិម្តងកនុងមយួឆន  ំេ្រកម្រពះ ជអធិបតីភពៃន្រពះម ក ្រត េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋ 
ផ្តល់ពត័ម៌នេ យផទ ល់េលើបញ្ហ េផ ងៗ ែដលជ្របេយជនជ៍តិ និងេលើកយកបញ្ហ ែដលជ 
កង្វល់្របប់ ជញ ធរៃន ថ បន័ធំៗទងំបរីបស់រដ្ឋ។ ៃដគូពិភក មន កយ់ល់េឃើញថ ទស នទនៃន 
សមជជតិេនះ មនិចបំចម់នេទៀតេទ េន្របេទសកមពុជនេពលបចចុបបននេនះ េ យ រថ  
រដ្ឋសភ នងិ្រពឹទធសភគឺជ ថ បន័ែដលេដើរតួនទីតំ ងឲយ្របជពលរដ្ឋរចួេហើយ។ េទះជយ៉ង 

កេ៏ យ សមជជតេិនែតត្រមូវឲយមន មបញញត្តរិដ្ឋធមមនុញញ។ េ យ រ្រពះម ក ្រត 
្រទងជ់អនកធនករពររដ្ឋធមមនុញញ  ដូេចនះ ្រពះម ក ្រត គួរែត ចទទួលជួបសវនករ និង 
ទទួលពត័ម៌នព្ីរបជពលរដ្ឋ្រគប្់រសទបៃ់នសងគម។ សមជជតិគួរែតបនេធ្វើជេរៀង ល់ឆន  ំដូច 
បនកំណតក់នុងរដ្ឋធមមនុញញ។ ចំេពះបញ្ហ េនះ ចបបេ់រៀបចំអងគករទកទ់ងនងឹសមជជតិ គួរែត្រតូវ 
បនអនុមត័េ យគម នករយឺតយ៉វ។ 

 

   ឃ. េ កបនអំពវនវឲយព្រងងឹតួនទរីបស់គណៈកមមករសិទធិធមនុស េនកនុងសភ េដើមបបីេ្រញច ប 
             សិទធិមនុស ជបញ្ហ ពហុវស័ិយនិងេដើមបធីនឲយចបបជ់តិ្រសប មបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្ដរជតិ។ 

 

   ង. េ កបនអំពវនវដល់សមជិកសភ្រគបរូ់ប បទ់ងំសមជកិគណបក ្របឆងំផងែដរ ឲយចូល 
             រមួយ៉ងេពញេលញកនុងករងររបស់សភ និងសហករ ជពិេសស េនកនុងករងររបស់គណៈកមម 
             ករៃនរដ្ឋសភ។ 

 

ឆ. ទកទ់ងនឹង្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ  េ កបនផ្តល់ជអនុ សនថ៍ គួរែតពនិិតយេឡើងវញិ មនិ្រតឹមែត 
ចបបអ់នុមត័េ យសភប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ និងរដ្ឋសភ  
ជពិេសសេដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ ចបប ់និងបទបញជ ៃផទកនុងទងំេនះ ពតិជ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ   
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បទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្ដរជតិ និងេគលករណ៍នីតរិដ្ឋ បទ់ងំេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជតិ 
ផងែដរ។ 

 

    ជ. កនុងចំេ មភរកិចចបនទ ន់ៗ េនចំេពះមុខសភ មនភរកិចចមយួគឺពិនតិយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី សំេ  
              ធនឲយ្រកមេនះ្រសប មករក្រមតិែដលអនុញញ តចេំពះសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ម 
              ចបបសិ់ទធិមនុស អន្ដរជតិ។ សភគរួែតករពរសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិរបស់សមជិកខ្លួន  
              និងករពរអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់ខ្លួន។ 

 
 ៣១. ទកទ់ងនឹងអនុ សនរ៍បស់េ កស្តីពីកំែណទ្រមងស់ភ អនក យករណ៍ពិេសស្រតូវបន
េលើកទឹកចិត្ត េ យមនករេឆ្លើយតបជវជិជមនពី្របធនគណៈកមមករកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្តិករអន្តរ 
ជតិ េឃសន នងិពត័ម៌នៃនរដ្ឋសភ នងិអគគេលខធិករៃន្រពឹទធសភ និងអំពីឆនទៈកនុងករអនុវត្ត 
អនុ សនភ៍គេ្រចើនេនកនុងសភ ណត្តិេ្រកយ។ េ កបនផ្តល់ពត័ម៌នអំពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងែដល 
កំពុងេធ្វើ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនម៍យួចំននួ នងិករលំបកកនុងករ អនុវត្តអនុ សនដ៍ៃទេទៀតរបស់េ ក។ 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ ទកទ់ងនឹងអនុ សនេ៍សទើរែតទងំអស់របស់េ ក េ កមនករេ ក ្ត យ 
េ យេលើកេឡើងថ វឌ នភពេនេពលថមីៗ េនះមនិបង្ហ ញពីភពេជឿនេលឿនេទមុខេឆព ះេទរកករករពរ
សិទធិមនុស ឲយ្របេសើរេឡើងែថមេទៀតេនះេទ ប៉ុែន្តផទុយមកវញិ គជឺករ្រតឡបថ់យេ្រកយមយួគួរឲយ្រពួយ 
បរមមេទវញិ។ ករអនុមត័ចបបសំ់ខនប់ំផុតមយួចំនួនែដលបនេលើកេឡើងកនុងរបយណ៍របស់េ កមនិ 
បនមនកររកីចេ្រមើនេនះេទ។ រយៈេពលែតប៉ុនម នៃថងបនទ បព់ីេបសកកមមរបស់េ ក េគេឃើញមនករ 
បេណ្ត ញសមជិកសភមកពីគណបក ្របឆងំចំនួន ២៩ រូប េនៃថងទី៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣  េន មុនៃថងចប់
េផ្តើមរយៈេពលេធ្វើយុទធនករេឃសនេបះេឆន តជផ្លូវករ។ មរយៈសកមមភពេនះ សមជកិសភទងំេនះ
្រតូវបនេគបដិេសធមនិ្រតឹមែតលទធភពកនុងករេផញើ ររបស់ខ្លួន មរយៈសភប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំ 
បដេិសធេបៀវត  និងអភយ័ឯកសិទធិសភរចួផុតពីករេចទ្របកនរ់បស់ខ្លួនផងែដរ ែដលសកមមភពេនះបន
បេងកើតឲយមនបរយិកសមនិល្អ និងមនិ្របជធិបេតយយ ស្រមបេ់គលករណ៍្រគះឹដសំ៏ខនម់យួេនះ  កនុងករ
អភវិឌ នេយបយជតិ។ 

 

៣២. េ យចងចកំនុងចិត្ត អនក យករណ៍ពិេសសអំពវនវជថមីម្តងេទៀតឲយរ ្ឋ ភបិលពិនិតយេមើល
េឡើងវញិ នូវអនុ សនទ៍ងំ យែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់េ ក ស្តីពីកំែណទ្រមងស់ភ កនុង 
េគលេ អនុវត្ដអនុ សនទ៍ងំេនះេ យគម នយឺតយ៉វេទៀតេឡើយ ។ 
 
V. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សនស៍្តីពីករេបះេឆន ត 

 

៣៣. ្របធនបទៃនរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសស កជូ់នសមយ័្របជុំេលើកទៃីមភមយួ 
ៃន្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស (A/HRC/21/63) និយយអំពីកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត។ េនកនុងអំឡុងេពលៃន
ដំេណើ រេបសកកមមរបស់អនក យករណ៍ពិេសស េនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ បនេធ្វើេឡើងកនុងេពលេវ
មយួដសំ៏ខនែ់ដល្របេទសេនះ ជិតនឹងេរៀបចំករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត របយករណ៍េនះ ្រតូវ 
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បនសរេសរបញចបេ់នប៉ុនម នសប្ត ហ៍ មុនករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត ដូេចនះេហើយ មនិបនបញចូ ល
នូវ ថ នករណ៍វវិដ្តយ៉ងឆបរ់ហ័សកនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត ចបព់េីពលេនះមកេទ។ 
 

 ៣៤. ្របជពលរដ្ឋកមពុជនឹងេទេបះេឆន តេនៃថងទ២ី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ សំ បក់រេបះេឆន ះ 
េលើកទី្របបំី ចប់ ងំពីមនកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី ឆន ១ំ៩៩១។1 គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំ 
ករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បន្របកសថ មន្របជជនកមពុជចំនួន ៩.៦៧ ននក ់មនសិទធិេបះេឆន តកនុង 
ថ នីយេបះេឆន តចនំួន ១៩.០០៩ េដើមបេីបះេឆន ត សនៈសភចនួំន១២៣ សនៈ មរយៈ្របពន័ធេបះ

េឆន តសមម្រត។2 ករេបះេឆន តេនះមនគណ បក នេយបយចំនួន ៨ ចូលរមួ្របកួត្របែជង។3 សនៈ 
េនកនុងរដ្ឋសភបចចុបបនន កនក់បេ់ យគណបក ្របជជន កមពុជ (៩០ សនៈ) គណបក  សម រង ុ ី(២៦ 
សនៈ) គណបក សិទធិមនុស  (៣ សនៈ) គណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច (២ សនៈ) និងគណបក នេ ត្តម 

រណឫទធិ (២ សនៈ)។ េនកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១២ គណបក  សម រង ុ ីនិងគណបក សិទធិមនុស  បន 
យល់្រពមរមួបញចូ លគន បេងកើតគណបក នេយបយថមីមយួ គឺគណបក សេ្រងគ ះជតិ(CNRP)។  
 

 ៣៥. េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងករេបះេឆន តថន កជ់តិ ណត្តិមុនៗ  ថ នភពទូេទមុនករេបះេឆន តគឺ 
មនសភពសងប់ ង តខ់្ល ងំេនខណៈេពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ េន មតំបនជ់នបទ ្រកុមករងរែផនក 
សិទធិមនុស បន យករណ៍ថ មនករណីតចិតចួបំផុតៃនអេំពើហិង េ យេហតុផលនេយបយ ឬករបភំតិ
បំភយ័េលើ ងកយ។ ករថយចុះ្រសបគន េនកនុងក្រមតិៃនអំេពើហិង េ យេហតុផលនេយបយេនះ បង្ហ ញ
ឲយេឃើញពីកររកីចេ្រមើនដសំ៏ខនម់យួ ឈនេទរក្របជធិបេតយយនីយកមម។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
យុទធនករបំភតិបំភយ័ និងករេគៀបសងកតេ់នែតេកើតមនេឡើងជពិេសស េន មតបំនជ់នបទ។ មន
េសចក្តី យករណ៍ថ ធនធនមនុស របស់រដ្ឋេនថន កម់ូល ្ឋ ន មនដូចជ ្របធនភូម ិនិងេមឃំុ ្រតូវបនេគ 
េ្របើ្របស់េធ្វើជភន កង់រនេយបយ េដើមបេីធ្វើករបញចុ ះបញចូ ល្របជពលរដ្ឋឲយេបះេឆន តឲយគណបក កន ់
អំ ចែដលេនះគឺជកររេំ ភយ៉ងចបស់្រកែឡតេទនឹងចបបេ់បះេឆន ត។ មនេសចក្តី យករណ៍ផង 
ែដរថ ្ល កសញញ គណបក នេយបយរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ(CNRP) ្រតវូបនេគទញទម្ល ក ់ឬបផំ្លិច 
បំផ្ល ញេចលេនេខត្ត ្វ យេរៀង ៃ្រពែវង ែកវ ក ្ត ល និងេខត្តបតដ់ំបង ែដលជកររមួចែំណកេធ្វើឲយ 
មនករភយ័ខ្ល ចែថមេទៀត។ ករជួបជំុគន កនុង្រទង្់រទយធមំយួ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យគណបក ្របឆងំ 
េន ជធនីភនេំពញកនុងែខឧសភ។ អនក យករណ៍ពិេសសមនេសចក្តីរកី យេ យេឃើញថ ករជួបជុំគន  
េនះបន្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធិី េហើយេ កសងឃមឹថ វធីិ ្រស្តសបក់រជួបជុំគន កនុង្រទង្់រទយធំែបបេនះ 
                                                            
1 ករេបះេឆន តជត ិឆន ១ំ៩៩៣  ែដលសថិតេ្រកមករ្រតួតពនិិតយរបស់អ៊ុន ក ់( ជញ ធរបេ ្ដ ះ សននអងគករសហ្របជជតេិនកមពុជ), ករេបះេឆន តជត ិឆន ១ំ៩៩៨, ករេបះេឆន ត 

េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត ់ឆន ២ំ០០២, ករេបះេឆន តជត ិឆន ២ំ០០៣, ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របកឹ ឃុំ-សងក តឆ់ន ២ំ០០៧, ករេបះេឆន តជត ិឆន ២ំ០០៨, ករេបះេឆន ត 

េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត ់ឆន ២ំ០១២។ 
2  រហូតមកដល់ឆន ២ំ០០៦ ករបេងកើតរ ្ឋ ភបិល ត្រមូវឲយមនមតភិគេ្រចើនពីរភគប។ី វេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញបចចុបបនន អនុញញ តឱយមនមតិភគេ្រចើន ចខ់ត ៥០% បូកមយួ កនុង 

រដ្ឋសភ េដើមបបីេងកើតរ ្ឋ ភបិល។ 
3 ១ -គណបក សញជ តកិមពុជ)គ .ស.ក( ២ -គណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុចិ  (រ.រ.ជ.ក.ឯ.អ.ស.ស( ៣ -គណបក ធរណរដ្ឋ្របជធបិេតយយ )គ .ស.រ.ប( ៤ -គណបក ្របជជនកមពុជ )្រប .ជ(  

៥- គណបក អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច (K.E.D.P) ៦ -គណបក ែខមរ  ឈប្់រក )គ .ខ.ឈ.ក( ៧ -គណបក សេ្រងគ ះជតិ)គ .ស.ជ  (និង ៨ -គណបក សមពន័ធេដើមប្ីរបជធិបេតយយ )គ .ស.ប(។ 
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េទះជកនុងេគលេ ៃនករេបះេឆន ត ឬេដើមបបីង្ហ ញពីកង្វល់ ឬបញ្ហ ពិេសសេផ ងៗ ដូចជករទមទរ 
លកខខណ្ឌ ករងរល្អ្របេសើរ ឬករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំកេ៏ យក្៍រតូវែតបន្រប្រពឹត្តេទ និងេ ះ្រ យ
េ យសន្តិវធិីផងែដរ។  
  

 ៣៦. េទះជយ៉ង កេ៏ យ កង្វល់មយួចំនួន្រតូវបនេលើកេឡើងទកទ់ងនងឹបរបិទៃនករេបះ 
េឆន ត កនុងេនះកង្វល់ខ្លះេលើកេឡើងថ ករេបះេឆន តមនិមនលកខណៈអំេ យផល ចឲយទទួលបន 
លទធផលេ យេសរ ីនិងយុត្តិធមប៌នេឡើយ។ កនុងករណីេនះ ទនទមឹនឹងអនក យករណ៍ពិេសសយល់ថ េគ្រតូវ 
ករេពលេវ  េដើមបអីនុវត្តអនុ សន ៍មយួចំនួនរបស់េ ក និងេដើមបបីេងកើតឆនទៈនេយបយចបំច ់េដើមប ី
េធ្វើកចិចករេនះក្ត ីេ កមនករេ ក ្ត យែដលថ  អនុ សនភ៍គេ្រចើនរបស់េ ក ទកទ់ងនងឹកំែណ
ទ្រមងក់រេបះេឆន ត មនិ្រតូវបនអនុវត្តេឡើយ។ ជពិេសស អនក យករណ៍ពិេសសេនែតមនកង្វល់អំពឯីក 
ជយភពរបស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) េសរភីពកនុងករបេញចញមត ិសិទធិេ្របើ្របស់ 

្របពន័ធផ ព្វផ យស្រមបគ់ណបក នេយបយទងំអស់ (ជពិេសស ទូរទស ន)៍ ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋ 
េនកនុងអំឡុងេពលមុនករេបះេឆន តេ យគណបក នេយបយ េនកនុងយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត ករ 
េ្របើ្របស់ករគំ មកែំហងចតវ់ធិនករផ្លូវចបប្់របឆងំនឹងអនកនេយបយ កង្វល់អំពីសុចរតិភពៃនបញជ ី 
េឈម ះអនកេបះេឆន ត របយករណ៍ពីករគំ មកំែហងដល់អនកេបះេឆន ត និងកង្វះតម្ល ភពជទូេទេនកនុង
ដំេណើ រករេបះេឆន ត។ 
 

 ៣៧. េនកនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមរបស់េ កេនកនុងែខឧសភ អនក យករណ៍ពិេសស
បនបញជ កេ់ឡើងវញិអំពកីង្វល់ទងំេនះ កនុងអំឡុងេពលៃនជំនបួ្របជុរំបស់េ កជមយួ្របធនគណៈកមម  
ធិករជតេិរៀបចកំរេបះេឆន ត និងេ កឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ីនិងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ។ េ កបនែស្វង 
រកករធនពីពកួគតថ់ នឹងចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមបធីនសិទធិេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យរបស់រដ្ឋ េ យ
គណបក នេយបយទងំអស់្របកបេ យសមធម ៌និងភពមនិលំេអៀងរបស់នគរបល និងេយធ និងម្រន្តី 
ជករសីុវលិេនកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន ត។ គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចកំរេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)បនផ្តល់ករ 

េឆ្លើយតបលំអិតេទនឹងអនុ សនរ៍បស់អនក យករណ៍ពិេសស ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់េ ក 
ស្តីពីកែំណទ្រមងក់រេបះេឆន តនិងអំពកីង្វល់ថមីៗរបស់សងគមសីុវលិនិងគណបក ្របឆងំកនុងបញ្ហ េនះ។ ទនទឹម 
នឹងអនក យករណ៍ពិេសសមនករេពញចតិ្តចំេពះករេឆ្លើយតប និងករធនមយួចនំួន ែដលបនផ្តល់ឲយក្តីក ៏
ករេឆ្លើយតបេទនឹងអនុ សនភ៍គេ្រចើន មនិមនករេពញចិត្តេនះេទ ដូចែដលនឹងពនយល់ខងេ្រកម។ 
 

 ៣៨. ជពិេសស អនក យករណ៍ពិេសសមនករេ ក ្ត យែដលថ ចបបសំ់ខនែ់ដល្រគប្់រគង 
ករេបះេឆន ត េនកនុង្របេទសកមពុជ ចបបស់្តីពកីរេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត(LEMNA) មនិបនេធ្វើ 
វេិ ធនកមមេទ ចប់ ងំពីមនករេបះពុមភផ យរបយករណ៍របស់េ ក េនកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១២ េបើ 
េទះជេ កបនផ្តល់អនុ សនេ៍លើបញ្ហ េនះរចួេហើយក្តី។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ អនក យករណ៍
ពិេសសដឹងថ គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បនខតិខ្ំរបងឹែ្របងព្រងឹងឯក ជយភព 
របស់ខ្លួន េ យែតង ងំេច្រកមជនខ់ពស់ែដលបនចូលនិវត្តន ៍ចំនួនពរីរូបេធ្វើជសមជិករបស់គណៈកមម ធិ 
ករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)។ គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) កប៏នទទួលយក 



19 
 

ផងែដរ នូវករេសនើសំុរបស់អងគករសងគមសីុវលិ ដូចជករ ម្របមករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រដ្ឋ មនដូច 
ជរថយន្ត គរ និងេស របស់ម្រន្តី ជករសីុវលិ េនកនុងយុទធនករេឃសនេបះេឆន តរបស់គណបក  
នេយបយ ករផ្តល់ករអនុញញ តឱយេ្របើ្របស់កែន្លង ធរណៈ ដូចជទីផ រសំ បេ់ធ្វើយុទធនករេឃសន
េបះេឆន តេ យគណបក នេយបយទងំអស់ ករ ម្របមករ ក់ ្ល កសញញ គណបក  និងឯក រ 
េឃសនេបះេឆន តែដលគ្ំរទដល់គណបក នេយបយជក់ ក ់េនកនុង ឬេនេលើអគររបស់រដ្ឋ។ ជ 
អកុសល កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ែដល ្វ គមនទ៍ងំេនះ បនេលចេចញជករណីមយួចំនួនៃនករេ្រជ តែ្រជក 
ខងនេយបយពីសំ កម់្រន្តី ជករសីុវលិ ែដលេនែត្រតូវបនេគ យករណ៍ថមន។ េទះជបន 
សំែដងករធនេ យគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តថ ម្រន្តី ធរណៈមនិ្រតូវបនអនុញញ តឲយ 
ចូលរមួកនុងយុទធនករេឃសនសកមមសំ បគ់ណបក នេយបយ មយួ កនុងនមជម្រន្ត ីេនកនុងអំឡុង 
េពលេម៉ងេធ្វើកររបស់ខ្លួនកេ៏ យ  ករ ម្របមេនះមនិ្រតូវបនេគរពយ៉ងមុងឹម៉តេ់ យម្រន្តី ធរណៈ 
ពីថន កទ់បបំផុត េទដល់ថន កខ់ពស់បផុំតរបស់រ ្ឋ ភបិលេឡើយ។ បញ្ហ េនះរតិែតេកើតមនខ្ល ងំែថមេទៀត េន 
មតបំនជ់នបទ។ ្រស័យេហតុេនះ អនក យករណ៍ពិេសសចបំច្់រតូវរលឹំកេឡើងវញិថ ្រគបម់្រន្តី ជករ 

សីុវលិ នគរបល និងេយធទងំអស់ មនិ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួកនុងសកមមភពគ្ំរទ ដល់គណបក  
នេយបយ មយួេឡើយ។ អនក យករណ៍ពិេសសមនកង្វល់ផងែដរ អំពបីញ្ហ ជេ្រចើន ែដលេ កបន 
ដឹងពីអងគករឃ្ល េំមើលករេបះេឆន ត និងអងគករសិទធមិនុស ឯក ជយមយួចនំួន។  
 

 ៣៩. កង្វល់សំខនម់យួ គឺសុចរតិភពៃនដំេណើ រករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងបនទ បម់ក គឺបញជ ី 
េឈម ះអនកេបះេឆន ត។ សវនកមមពីរៃនបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តែដលបនេធ្វើេឡើងេនេដើមឆន ២ំ០១៣ ែដល 
កនុងេនះ មនសវនកមមមយួ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យវទិយ ថ ន្របជធិបេតយយជត(ិNDI) និង្រកុមឃ្ល េំមើលករ 
េបះេឆន ត េ ថ គណៈកមម ធិករ អពយ្រកឹត និងយុត្តិធម ៌េដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវេន
កមពុជ(NICFEC) និងសវនកមមមយួេផ ងេទៀតេធ្វើ េឡើងេ យគណៈកមម ធកិរ េដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី
និងយុតិ្តធមេ៌នកមពុជ(COMFREL) បនបង្ហ ញឱយដឹងពីគុណវបិត្តិែដល ចបះ៉ពល់េ យផទ ល់ដល់ករ
េបះេឆន ត។ ទនទមឹនឹងអនក យករណ៍ពិេសស មនិមនតនួទីពិនិតយេផទ ងផទ តភ់ព្រតឹម្រតូវៃនកររកេឃើញ 
ទងំេនះ េ កយល់េឃើញថកង្វល់ទងំេនះ ្រតូវបនកតសំ់គល់ េហើយ្របសិនជសម្រសប គួរែតេ ះ 
្រ យឲយបន្រតមឹ្រតូវ ជពិេសស កររកេឃើញទងំេនះេចញមកពី្របភពេ្រចើន។ សវនកមមបញជ ីេឈម ះអនក 
េបះេឆន ត(VRA) របស់វទិយ ថ ន្របជធិបេតយយជតិ(NDI) និងគណៈកមម ធិករអពយ្រកឹតនិងយុត្តិធម ៌េដើមប ី
ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវេនកមពុជ(NICFEC) បន យករណ៍ថ "ករធ្ល កចុ់ះជរមួ កនុងគុណ 
ភពៃនបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨ ចំេពះភពទូលំទូ យ ភព្រតឹម្រតូវ និងបចចុបបនន 
ភព”។ របយករណ៍េនះបង្ហ ញថ អ្រ ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តបនថយចុះពី ៨៧.៩% ៃនអនកមនសិទធិ 
េបះេឆន ត កនុងឆន ២ំ០០៨ ដល់ ៨២.៩% កនុងឆន ២ំ០១៣ េហើយ “១០.៨% ៃនពលរដ្ឋែដលមនសិទធិេបះ 
េឆន ត ែដលបនគិតថ ពួកគតប់នចុះ េឈម ះរចួេហើយ ប៉ុែន្តមនិមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត” និងមនិ 
ចេបះេឆន តេនៃថងេបះេឆន តបន។ សវនកមមបនឲយដឹងផងែដរថ "មនែត ៦៣.៦% ៃនេឈម ះេនេលើ 

បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តប៉ុេ ្ណ ះ ែដល ចពិនិតយេផទ ងផទ តេ់ យផទ ល់បន េ យ របចចុបបនន េគរស់េន 
កែន្លងែដលបនចុះេឈម ះ រឯីអនកេឆ្លើយតបមនចនំួន ១៧.៩% ប៉ុែន្តេពលេវ  ភគេ្រចើន ពួកេគរស់េន 
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កែន្លងមយួេទៀត និង ១០.៤% េទៀត មនិមនេ យផទ ល់េទ”។ ករសទងម់តិមយួេទៀត េធ្វើេឡើងេ យគណៈ 
កមម ធិករ េដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុតិ្តធមេ៌នកមពុជ(COMFREL) េ យេ្របើវធិី ្រស្តេផ ងៗ 
បនឈនដល់ករសននិ ្ឋ ន្រសេដៀងគន េនះ។ គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បន 
្របកសថ សវនកមមេនះ មនិ ចេជឿទុកចិត្តបន េ យ រេហតុផលខងវធិី ្រស្ត។ អនក យករណ៍ 
ពិេសស ្រតូវបនេគ្របបឲ់យដឹងថ គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត បនជួល្រកុមហុ៊នឯក ជយមយួ 
ឲយេធ្វើសវនកមមមយួេទៀត ៃនបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ សវនកមមេនះ បនរកេឃើញថ ៩.៧% ៃនេឈម ះ 
អនកេបះេឆន ត្រតូវបនបត ់ែដលលទធផលេនះ្របេកៀក្របកិតគន នឹងលទធផលៃនសវនកមមរបស់វទិយ ថ ន្របជ 
ធិបេតយយជតិ(NDI) និងគណៈកមម ធិករអពយ្រកឹត និងយុត្តិធម ៌េដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវ 
េនកមពុជ(NICFEC) និងគណៈកមម ធិករ េដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុតិ្តធមេ៌នកមពុជ 
(COMFREL)។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ មរយៈករពិនិតយេ្រប បេធៀបលទធផលេនះ ជមយួទិនននយ័ 
ឯកជនរបស់ពួកេគ េនទីបំផុត គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចកំរេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បន យករណ៍ថ មនែត 
៣ % ៃនេឈម ះអនកមនសិទធិេបះេឆន តប៉ុេ ្ណ ះ ែដលបនពិនតិយេឃើញថមនិមន។ អនក យករណ៍ពិេសស 
មនករេ ក ្ត យែដលថ េ យែផ្អកេលើលទធផលៃនសវនកមមដំបូង ករែកត្រមូវបញជ ីេនះ មនិបនេធ្វើ ងំ 
ពីេដើមមក ែដលនឲំយ្របជពលរដ្ឋមយួចំននួធំ េ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករេបះេឆន ត។ អនក យករណ៍ 
ពិេសស សូមេកតសរេសើរគំនិតផ្តួចេផ្តើមរបស់គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចកំរេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) កនុងករេធ្វើ 
សវនកមមេ យខ្លួនឯងផទ ល់ ែដលបនរកេឃើញថមនែត ៣% ៃនអនកមនសិទធេិបះេឆន ត ែដលអះ ងថ 
បនចុះេឈម ះ េហើយមនិមនេឈម ះេនកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ េ កបន្របកនខ់ជ បនូ់វទស នៈ 
របស់េ កថ មនែតករពិនិតយតម្ល ភពេលើបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ែដលេធ្វើេឡើង មរយៈដេំណើ រករ 
មយួ ែដលអនុញញ តឱយមនករែកត្រមូវេលើចំណុចែដលជកំហុសឆគងនឹងកំណតឲ់យបន្របកដ្របជថ ករ 
ដកេចញពីបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត នឹងមនិនេំទរកករបដិេសធសិទធិេបះេឆន តរបស់អនកមនសិទធេិបះ 
េឆន ត មន កេ់ឡើយ។ មនកង្វល់ថ ទំនុកចតិ្តរបស់ ធរណជន េនកនុងដំេណើ រករ និងលទធផលៃនករ 
េបះេឆន តេនះ នឹង្រតូវបនេធ្វើឲយខូច។ 
  
 ៤០. េដើមបឱីយបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ច្រតូវបនពិនតិយេផទ ងផទ តទ់នេ់ពលេវ សំ បក់រេបះ 
េឆន ត សងគមសីុវលិ បនជរុំញឲយគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចកំរេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បិទផ យបញជ ីេឈម ះអនក 
េបះេឆន តេន្រគបភូ់មទិងំអស់ េដើមបឲីយអនកេបះេឆន ត ចងយ្រសួលពិនតិយេមើលេឈម ះរបស់ខ្លួន និង យ
ករណ៍អំពីភពមនិ្រប្រកតី មយួ េទគណៈកមមករឃំុ-សងក តេ់រៀបចំករេបះេឆន ត(CEC) ែដលបនទ បម់ក 
ចពិនតិយ និងែកត្រមូវបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ េនកនុងជំនួប្របជុំរបស់េ កជមយួគណៈកមម ធិករជតិ

េរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) អនក យករណ៍ពិេសស បនេលើកេឡើងអំពបីញ្ហ ទងំេនះផងែដរ។ គណៈកមម  
ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បនបញជ កេ់ឡើងវញិពីករបដិេសធរបស់ខ្លួនចេំពះករបិទផ យបញជ ី 
េឈម ះអនកេបះេឆន តេនថន កភូ់ម ិេ យេលើកេហតុផលថ "ចបប ់បទបញជ  និងនីតវិធិ ីមនិបនែចងអំពីករ 
បិទផ យបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តេនថន កភ់ូមេិទ"។4 ទនទមឹេនះែដរ អនក យករណ៍ពិេសស បនកតសំ់គល់ 
                                                            
4 លិខិតរបស់ គ.ជ.ប េលខ 05.22/13 គ.ជ. ប / SG / PIB ចុះៃថងទី៩ ែខឧសភ។ 
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ថ គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចកំរេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បនយល់្រពមបិទផ យបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តេន 
ថន កឃំុ់-សងក ត ់រយៈេពលមយួែខមុនៃថងេបះេឆន ត និងបនេសនើបេងកើតឲយមនប ្ត ញទូរស័ពទែខ ពិេសស 
(hotlines) និងករបិទផ យបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តេនេលើេគហទំពរ័ េដើមបសី្រមួលដល់ករែឆកេមើល
េឈម ះអនកេបះេឆន ត។ េ កយល់ថ គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បនចតវ់ធិនករ
េលើចំណុចទងំពីរេនះ។ អនក យករណ៍ពិេសស ទទលួ គ ល់អំពីកររកីចេ្រមើនធំៗែដលបនេលើកេឡើងេនះ 
ប៉ុែន្តេ កបនកតសំ់គល់េឃើញែដរថ កររកីចេ្រមើនទងំេនះេនមនិទន្់រគប្់រគន ់េដើមបី ចធនឲយករ 
េ្របើ្របស់ងយ្រសួលនូវពត័ម៌នមូល ្ឋ ន ស្រមប្់របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន ែដលរស់េន មតំបនជ់នបទកនុង 
្របេទសកមពុជេឡើយ។ 
 

 ៤១. វធិនករមយួេទៀតែដលបនេសនើេឡើងេ យអងគករសងគមសីុវលិ េដើមបធីនអពយ្រកតឹភព និង
ឯក ជយភពៃនគណៈកមមករឃំុ-សងក តេ់រៀបចំករេបះេឆន ត(CECs) គឺបេងកើតគណៈកមមករពិេសសមយួ
ទទួលបនទុកេ្រជើសេរ ើស និងទទួល គ ល់ផ្លូវករដល់គណៈកមមករឃំុ-សងក ត ់េរៀបចំករេបះេឆន ត(CECs) នងិ 
ម្រន្តីបេ្រមើករេន ថ នីយេបះេឆន ត និង បស់ន្លឹកេឆន ត ែដលមនករចូលរមួពីសមជិករបស់គណបក
នេយបយែដលមន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ។ សំេណើ េនះ្រតូវបនគណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចកំរេបះេឆន ត
(គ.ជ.ប) បដិេសធេចល។ 
 

 ៤២. េលើសពីេនះេទៀត អនក យករណ៍ពិេសសកតសំ់គល់ថ ចំនួនសន្លឹកេឆន តបែនថម្រតូវបនេបះ 
េលើសលុប(២.៥ នសន្លកឹេ្រចើនជងចំនួនេឈម ះអនកេបះេឆន តែដលបនចុះបញជ ី)។ េ កបនសំែដងក្តី
សងឃមឹថ ល់សន្លឹកេឆន តនីមយួៗេនះ នឹង្រតូវបនពនយល់េហតុផលឲយបនចបស់ ស់ េ យគណៈកមម
ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) េ្រពះថករេធ្វើដូេចនះ ចកតប់នថយបនយ៉ងេ្រចើននូវករបរមភេន 
ៃថងខងមុខអំពីលទធផលៃនករេបះេឆន ត។  
 

 ៤៣. រយៈេពលប៉ុនម នសប្ត ហ៍បនទ បព់ដីំេណើ រទស នកិចចរបស់អនក យករណ៍ពិេសស េគបនកត ់
សំគល់េឃើញមនករបភំតិបភំយ័្របឆងំនឹងថន កដ់ឹកនគំណបក ្របឆងំ មរយៈករេ្របើ្របស់វធិនករ 
មផ្លូវចបប ់មនដូចជ ករបេណ្ត ញពួកេគេចញពីរដ្ឋសភ និងករេ្របើ្របស់ចបប ់េដើមបផី្តនទ េទសចំេពះ

េសចក្តីែថ្លងករណ៍  និងសកមមភពរបស់ពួកេគែដល្រតូវបនេចទ្របកន។់ 
 

 ៤៤. េនៃថងទី៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣ សមជកិគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយៃ៍នរដ្ឋសភទងំ១២ រូប រមួ 
មនសមជកិ សភៃនគណបក កនអំ់ ច(CPP) បនសេ្រមចដកអភយ័ឯកសិទធសិមជិកសភចំនួន ២៩ 
រូបមកពីគណបក ្របឆងំ។ ទនទមឹេនះបញ្ហ អំពីនតីយនុកូលភពៃនសកមមភពេនះ េបើកចំហស្រមបក់រ 
ពិភក សកមមភពេនះឭខទរខទ រថ ជករបំភតិបំភយ័ែផនកនេយបយេទេលើគណបក ្របឆងំ។ សកមមភព 
េនះបែនថមេលើករវវិដ្តជេ្រចើនេទៀត ែដលទនំងជមនបំណងបំភតិបំភយ័ឥស រជនគណបក ្របឆងំ។ ករ 
បតប់ង់ នៈ កដូ៏ចជករដកអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់សមជិកគណបក ្របឆងំ េធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់
លទធភពរបស់ពកួេគ កនុងករនិយយស្តីេ យសុវតថិភព និងេបើកផ្លូវឲយមនករេចទ្របកនែ់ផនក្រពហមទណ្ឌ ។ 
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 ៤៥. វធិនករផ្លូវចបប ់ជពិេសស ករេចទ្របកនប់ទបរ ិ រេករ ្តិ៍ ឬបទញុះញង ់្រតូវបនេគេ្របើ 
េដើមបបីងខូចកិត្តិយសរបស់គណបក ្របឆងំដធ៏ំ គឺគណបក សេ្រងគ ះជតិ(CNRP)។ េ ក កឹម សុខ ែដល
ជ្របធនស្តីទីៃនគណបក សេ្រងគ ះជតិ(CNRP)រូបគតផ់ទ ល់បនជួប្របទះភពច្រមូងច្រមសជេ្រចើន ែដល
បនផទុះេឡើងជមនបណ្តឹ ង កេ់ទតុ ករ្របឆងំនឹងរូបគត ់និងករគំ មកំែហងេ្រចើនែថមេទៀត។ 
 

 ៤៦. េនៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ ស្រមងែ់ខ តថ់តសំេលងេចទ្របកនេ់ ក កឹម សុខ 
្រតូវបនេចញផ យេ យអងគភពពត័ម៌ន និង្របតិកមមរហ័សៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ែដលបនអះ ងថ 
គុក ស-២១ ដម៏ ៃ្រពៃផ កនុងរបបែខមរ្រកហម ែដលេគ គ ល់ជទូេទផងែដរថជគុក "ទួលែស្លង" គឺជគុក
សិបបនមិមតិ ែដលេវៀត មជអនកបេងកើតេឡើង។ េនៃថងទី២៧ ែខឧសភ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បនអំពវនវ
ឲយេធ្វើេសចក្តី្រពង និងអនុមត័ចបប្់របឆងំអនកមនិទទលួ គ ល់ឧ្រកិដ្ឋកមមកនុងរបបែខមរ្រកហម។ េនៃថងទី៧ ែខ 
មថុិន បនទ បព់ីករដកអភយ័ឯកសិទធិសភ របស់គណបក ្របឆងំទងំអស់រចួមក សមជកិសភែដលបន
ចូលរមួ្របជំុសភចំនួន ៨៦ មកពីគណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក ច្រមុះរបស់ខ្លួន គឺគណបក ហ៊្វុន
សិុនបុចិ បនអនុមត័ជឯកចឆន័ចេលើចបបស់្តីករ្របឆងំនឹងករមនិទទួល គ ល់ឧ្រកិដ្ឋកមមែដល្រប្រពឹត្តេឡើងេន
កនុងសមយ័កមពុជ្របជធិបេតយយ។ អនក យករណ៍ពិេសស មនកង្វល់ជខ្ល ងំថចបបដ់សំ៏ខនម់យួេនះ ្រតូវ 
បនេបះេឆន តអនុមត័េ យគម នករពិភក េដញេ លជ ធរណៈ មយួ េទ។ 
 

 ៤៧. វស័ិយជកង្វល់មយួេទៀត គឺជកររតិតបតិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ គណបក កន ់
អំ ចបន្រគប្់រគង េសទើរែតផ្ត ចមុ់ខេលើវទិយុ និងទូរទស នជ៍តិេនកនុង្របេទស។ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន 
េលើសលុប េន មតំបនជ់នបទមនលទធភពតចិតួចកនុងករទទួលបនពត័ម៌នឯក ជយ េ្រកែតពីទទួលបន 
មរយៈកមមវធិផី ព្វផ យេ យវទិយុបរេទស។ េនៃថងទី២៨ ែខមថុិន ្រកសួងពត័ម៌នបនេចញេសចក្តីែណ 

នចំំននួពរី មនទិសេ ម្របមវទិយុបរេទសទងំអស់ េធ្វើករផ ព្វផ យកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន ត។ 
េសចក្តីែណនមំយួ ចុះហតថេលខេនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ែចងថ ្រគប់ ថ នយីវទិយុ FM ្រតូវផ្អ កករផ យបន្ត 
ពីវទិយុបរេទស ែដលផ យជេខមរភ ទងំអស់ កនុងរយៈេពលេបើកករេឃសន មសិបមយួ(៣១)ៃថង 
មុនៃថងេបះេឆន ត និងបនែចងបែនថមេទៀតថ ករណី ថ នីយវទិយុ FM មនិេគរព មេសចក្តីែណនេំនះ 
្រកសួងពត័ម៌ននឹងចតវ់ធិនករ មផ្លូវចបបជ់ធរមន។ េសចក្តែីណនទំីពីរ ចុះៃថងទី២១ ែខមថុិន បន 
បងគ បឱ់យបញឈបក់រផ ព្វផ យ និងករផ យបន្តេ យផទ ល់ពី ថ នីយវទិយុបរេទសទងំអស់អំពីករសទងម់ត ិ
ឬលទធផលៃនករសទងម់តិ ែដលទកទ់ងនឹងដេំណើ រករេបះេឆន ត កនុងរយៈេពល្របៃំថងមុនៃថងេបះេឆន ត និង 
បញឈបក់រផ ព្វផ យពីសកមមភពេឃសនអ្វីទងំអស់អំឡុងេពល ២៤ េម៉ងចុងេ្រកយ មុនៃថងេបះេឆន ត 
និងេនៃថងេបះេឆន ត។ ចបព់្ីរតឹមៃថងេនះមក ករ ម្របមេនះអនុវត្តភ្ល មៗចំេពះករផ យជេខមរភ  
ម ថ នីយវទិយុបរេទសជេ្រចើន ែដល្របពន័ធផ ព្វផ យ និងអងគករសងគមសីុវលិននថជ្របភពដសំ៏ខន់

ៃនពត័ម៌នឯក ជយ។ េនៃថងទ២ី៩ ែខមថុិន ្រកសួងពត័ប៌នេចញេសចក្តែីកត្រមូវេសចក្តែីណនទំមីយួ ប៉ុែន្ត 
េនរក ទុកេសចក្តែីណនទំពីីរ។ អនក យករណ៍ពិេសស បញជ កថ់ ករធនឲយ ធរណជនមនលទធភព 
ទទួលបនពត័ម៌ន ម្របពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ គឺជក ្ត សំខនជ់ រវន័្ត សំ បធ់នករ្របកួត្របែជង 
េ យេសមើភពគន កនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត និងអនុញញ តឱយអនកេបះេឆន ត េធ្វើករេ្រជើសេរ ើសគណបក មយួ 
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េ្រកយពីទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគន។់ េ ក ្វ គមនច៍ំេពះករលុបេចល េសចក្តែីណន ំចុះៃថងទី២៥ ែខ 
មថុិន ប៉ុែន្តេ កមនករេ ក ្ត យែដលថ េសចក្តែីណនចុំះៃថងទី២១ េនមនិទនប់នលុបេចលេន 
េឡើយ។ អនក យករណ៍ពិេសស បនផ្តល់អនុ សនយ៉៍ងមុតមថំ គំនិតផ្តួចេផ្តើមទងំេនះ ែដលមនិមន 
ែចងកនុងចបប ់េហើយបំពនេសរភីពខងពត័ម៌ន និងករសំែដងមតិ នឹង្រតូវបន មឃត្់របកបេ យមន 
្របសិទធភពេនេពលអនគត។ 
 
VI. ករ ម នករអនុវត្តអនុ សន ៍ស្តីពីសមបទនដេីសដ្ឋកចិច និងសមបទនដដីៃទេទៀត 
 

 ៤៨. ពកព់ន័ធនងឹអនុ សនក៍នុងរបយករណ៍ស្តីពីសមបទនដេីសដ្ឋកិចច និងសមបទនដដីៃទេទៀត 
ែដលបន ក ់ជូនសមយ័្របជុំេលើកទីៃមភមយួៃន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  កនុងឆន ២ំ០១២ (A/HRC/21/63

/Add.1) អនក យករណ៍ពិេសស កតសំ់គល់អំពីករវវិដ្តជវជិជមន ែដលេកើតេចញពីកមមវធិីផ្ដល់បណ័្ណ កមមសិទធិ
េលើដីឯក ជនរបស់រ ្ឋ ភបិល ែដលដឹកនេំ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តីផទ ល់។ កនុងអំឡុងេពលបំេពញ
ទស នកិចចរបស់េ កេទកនេ់ខត្តកំពងឆ់ន ងំ េនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ អនក យករណ៍ពិេសសបនជួប
ពិភក ផទ ល់ជមយួ ្របជពលរដ្ឋែដលទទលួបនបណ័្ណ កមមសិទធដិីធ្លរីបស់ខ្លួន េ្រកយពីបនរងច់អំស់រយៈ
េពលដយូ៏រមកេហើយ។ ្រពមជមយួគន នងឹភគីពកព់ន័ធជតិ និងអន្ដរជតិជេ្រចើនេទៀត អនក យករណ៍
ពិេសស បនអពំវនវយូរមក េហើយឱយពេន្ល នករអនុវត្តកមមវធិីផ្ដល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី េហើយេ កមន
េសចក្តីរកី យ េ យេឃើញសកមមភពេនះ បនែស្តងេចញនេពលេនះ។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ 
ករអនុវត្ដបន្តៃន្រកបខណ្ឌ ែដលមន្រ បស់្តីពីសិទធិដធី្លី និងករព្រងឹង ថ បន័ករ្រគប្់រគងដីធ្លី គឺជករ
ចបំចេ់ដើមបឲីយសមទិធផលទងំេនះមន និរន្តរភព េហើយអនុ សនជ៍េ្រចើនេទៀត េនមនិទនប់ន
េ ះ្រ យ្រគប្់រគនេ់នេឡើយ។  
 

 ៤៩. ករកនក់បដ់ីគម នសុវតថភិព ្របពន័ធគម ន្របសិទធភព (តុ ករ និងសុរេិយដី) កនុងករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ងទមទរទកទ់ងេទនឹងដីធ្លី និងឧបសគគដៃទេទៀតចំេពះសិទធិទទួលបនយុត្តិធម ៌និងទំនស់ដី 
ធ្លីែដលរកី ល ល េនែតជបញ្ហ ្របឈមដែដល។ ចំននួបះ៉ទងគិចគន េនែតបន្តមនរ ង ជញ ធរ (ជនសីុវលិ 
និងេយធ)  តំ ង្រកុមហុ៊ន ែដលពកព់ន័ធនឹងវស័ិយកសិ-ឧស ហកមម និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ្រពមទងំករ
អភវិឌ វស័ិយអចលនវតថុ ( បទ់ងំបុគគលិក សន្តិសុខឯកជន) ជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ គឺជក្តី 
កង្វល់មយួ ជពិេសស េ យ រចនួំនៃនឧបបត្តេិហតុ មយួចំនួនពកព់ន័ធនឹងករេ្របើ្របស់្រគបព់ិត និងអំេពើ 
ហិង េផ ងេទៀត។ អនកករពរសិទធិធមនុស  ែដលបនេធ្វើករកនុងវស័ិយអបរ់សិំទធិដធី្លី និងករតសូ៊មត ិនិង 
បុគគលទងំ យ ែដលេធ្វើករទមទរសិទធិដីធ្លី េនែតបន្តរងករេធ្វើទុកខបុកេមនញ េហើយសិទធិេសរភីពកនុងករ 
សំែដងមតិ និងសិទធិជបួ្របជុំេទៀតេ ធ ្រតូវបនបនថយជបន្តបនទ ប។់  
 

 ៥០. កលពីេពលេធ្វើរបយករណ៍មុន សកមមជន (ែដលភគេ្រចើនជ្រស្តី) ែដលពកព់ន័ធនងឹទំនស់
ដីធ្លេីនតំបនប់ឹងកក ់និងសហគមនបុ៍រកីី  បនបន្តសថិតេនជួរមុខៃនករត ៉ ជ្របច ំេ យមនករណី 
្រគួ រ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន ែដល្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញេនះ ពំុទនប់នេ ះ្រ យេនេឡើយ េ យ 

ជធនីភនេំពញ ្រកុមហុ៊នសូ៊កគូ  អុីញ (Shukaku Inc.)  និង្រកុមហុ៊នផនអុីមុចិ (Phan Imex) េន 
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េឡើយេទ។ តំ ងសហគមនម៍យួចំននួបនទទួលរងករគំ មកំែហង េ យគេ្រមងព្រងកី្រព នយន្ត
េ ះអន្ដរជតិភនេំពញ បនេធ្វើករត ៉ ជ្របចផំងែដរ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ ជធនីភនេំពញ
េនែតជកែន្លងមយួៃនករត ៉  ករេធ្វើបតុកមមជ្របច ំេហើយ្របករែដលគួរឲយេ ក ្ត យេនះ គឺអេំពើហិង
េកើតមនរ ងសហគមន ៍និងនគរបល បទ់ងំបចចុបបននេនះ មនករេ្របើ្របស់ែខលឆក ់និងកណុងបញ់
ទឹក េដើមបបំីែបក្រកុមបតុករ េ យ ជញ ធរ។ កនុងករណីខ្លះ ជធនីភនេំពញបន កព់្រងយបុគគលិក
សន្ដិសុខឯកជនឲយ្របឈមមុខជមយួ្រកុមបតុករ និងករឃំុខ្លួនសកមមជន។ ្រស្តីពីរនកែ់ដលជសកមមជន
ែផនកលំេន ្ឋ ន ្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទស កព់នធនគរ េ យ រែត្រតូវបនេគេជឿ នងិកំណតជ់េគល
េ ជអនកទមទរសិទធិរបស់ពកួគត។់ ្រស្តីទងំពរីរូបេនះ មន កេ់ឈម ះ អនក្រសី ទឹម កមុ់ននី ជតំ ងអនក
បុរកីី  នងិមន កេ់ទៀត េឈម ះ អនក្រសី េយ៉ម បុបជ  សកមមជនដីបឹងកក។់ ឧទធរណ៍បនសេ្រមចពយូរ
េទសអនក្រសី ទឹម កមុ់ននី បនទ បព់ីអនក្រសីបនទទួលេទសពនធនគររយៈេពលបីែខរចួមក ចំែណក អនក្រសី 
េយ៉ម បុបជ  េនែត្រតូវជបព់នធនគរដែដល បនទ បព់ីសវនករេន ឧទធរណ៍។  
 

 ៥១. ្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ និងបន ងំទីលំថមី ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ បន 
ទទួលរង ថ នភពរស់េន្រកលំបក ( បទ់ងំសំណងលំ់េន ្ឋ នមនស្តង់ ទប និងទឹកគម នសុវតថិភព និង
ថ នភពអនមយ័) និងឱកសរកករងរេធ្វើមនិ្រគប្់រគន ់គួបផ ុនំងឹលទធភពេនមនក្រមតិកនុងករទទួល 

បនេស សុខភព និងករអបរ់។ំ ទី ងំថមីេនបន្តេរៀបចំែផនករ និងអភវិឌ មនិបនល្អមុនករបេណ្ត ញេចញ 
េហើយករសនយេ យ្រកុមហុ៊នពកព់ន័ធ និង ជធនី ពំុបនេគរព មជេ្រចើនេលើកេ្រចើន រមក
េហើយ។ ទី ងំថមីេនតំបនភ់នបំតមន្របជពលរដ្ឋជងមយួរយ្រគួ រ មកពីសហគមនបុ៍រកីី  បទ់ងំ
្របជពលរដ្ឋ ែដល្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១២ មនអភវិឌ មយួែផនក ម 
រយៈករជួយ ឧបតថមភពីមច ស់ជំនួយ ប៉ុែន្តជំនួយពី្រកុមហុ៊នផនអុមុីចិ  ) Phan Imex) និង ជធនីភនេំពញ 
គឺមនចំនួនតិចតួចបំផុត។ 

 

៥២. កនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ េឃើញមនកររកីចេ្រមើនតិចតួច កនុងេ ះ្រ យឫសគល់
ៃនបញ្ហ ជេម្ល ះដីធ្ល ីេន ជធនីភនេំពញ និងេនទី្រកុងធំៗដៃទេទៀត និងសិទធិទទួលបនយុត្តិធម ៌េហើយករ
េ ះ្រ យសម្រសប េនែតជកង្វល់គួរឲយកតសំ់គល់ដែដល។ ឧទហរណ៍ ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ 
កនុងែខមនី ឆន ២ំ០១៣ េនេខត្ត្រពះសីហនុ េធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ ២១ ្រគួ រ ខណៈេពលែដល  
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍កំពុងចតក់រេនតុ ករ។ េនទីបំផុត បញ្ហ េនះ្រតូវបនេ ះ្រ យ បនទ បព់ីមនបតុកមម
មយួេធ្វើេឡើងេ យ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រ េន ជធនីភនេំពញ និងបនទ បម់កមនអន្ត គមនព៍ីេ ក 
នយករដ្ឋម្រន្តី។ ដូចបនគូសបញជ កព់ីមុន ឧបសគគមយួចំននួ ដូចជ េពលេវ យូរៃនដេំណើ រកររដ្ឋបល 
និងនីតិវធិីតុ ករ ករចំ យហិរញញ វតថុសំ ប់ កព់កយបណ្តឹ ង ភពមនិេសមើគន ៃនអំ ច និងករេ្រជ ត
ែ្រជកខងនេយបយ បននឱំយមនករេ្របើ្របស់តុ ករមនិសីុសង្វ កគ់ន ។ 
 

 ៥៣. េន មតបំនជ់នបទ អនក យករណ៍ពិេសស្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត េ យេឃើញយុទធនករ
ផ្តល់បណ័្ណ កមមដីធ្លីឯកជនពីដីរដ្ឋ ( បទ់ងំសមបទនដីេសដ្ឋកចិច និងសមបទនៃ្រពេឈើ និងដីដៃទេផ ងេទៀត 
ែដល្រគប្់រគងេ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន) ែដលជករផ្ដួចេផ្ដើមគនំិតេ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តី េ្រកមករជួយ  
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ឧបតថមភគ្ំរទពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់កនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ ែដលបន
យករណ៍សថិតិសរុប េនេលើេគហទំពរ័របស់ខ្លួន។ យុទធនករេនះអនុវត្ត មបទបញជ ែដល កេ់ចញឲយផ្អ ក

ជបេ ្ត ះ សនននូវករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី(ELCs) នងិករពិនតិយេឡើងវញិ នូវសមបទនែដលមន 
្រ បេ់នៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ប៉ុែន្តវឌ នភពេពញេលញៃនករពិនតិយេឡើងវញិេនះ មនិបនដឹងេន
េឡើយេទ។ េនកនុងែខសី  ឆន ២ំ០១២ អនក យករណ៍ពិេសសបនេផញើលិខិតមយួចបប ់េទ្រកសួងេរៀបច ំ
ែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់េ យគូសបញជ កអ់ពីំកង្វល់បឋមមយួចំនួនពកព់ន័ធនឹងករអនុវត្ដបទបញជ
េនះ នងិទទួល គ ល់ករេឆ្លើយតបលំអិត ែដលបនផ្ដល់ជូនេ ក េ យ្រកសួងេនះ េនកនុងែខកញញ  ឆន  ំ
២០១២។ អនក យករណ៍ពិេសសកតសំ់គល់ផងែដរថ េបើេទះជមនសមបទនដីេសដ្ឋកចិចថមី(ELCs) មយួ
ចំននួបនចុះកនុង ជកិចចចបព់ីែខឧសភ ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ េហើយក្តី កស៏មបទនដីេសដ្ឋកចិចថមី(ELCs) 
មយួចំននួេទៀត មនិបនចុះែដរ េនកនុងអំឡុងឆមសទីមយួ ឆន ២ំ០១៣ េនះ។  

 

៥៤. ករផ្តល់ នងិករ្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកចិច និងសមបទនដីដៃទេទៀត គឺជកមមវតថុៃនដំេណើ រ
េបសកកមមកនុង ែខឧសភឆន ២ំ០១២ របស់អនក យករណ៍ពិេសស និងរបយករណ៍ មែផនករ ែដល្រតូវ
កជូ់នសមយ័្របជុេំលើកទី២១ របស់្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស ។5 េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ ែដលបន

េធ្វើបនទ បព់ីរបយករណ៍ឆន ២ំ០០៤ និងឆន ២ំ០០៧ របស់អនកទទលួបន ណត្តិមុនៗ ស្តីពីែផនករេនះ គឺ
េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីកង្វះភព្រសបគន ជមយួ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់និងេគលនេយបយែដល្រគប់
្រគងេលើករផ្តល់ នងិករ្រគប្់រគងសមបទនដ ីពត័ម៌នស្តីពីករេ្របើ្របស់តំបនក់រពរ (ទី ងំ ទំហំ ករេ្របើ
្របស់) និងកង្វះភស្តុ ងអំពអីតថ្របេយជនខ៍ងេសដ្ឋកិចចៃនសមបទនដីសំ ប្់របជពលរដ្ឋកមពុជភគេ្រចើន។ 

 

៥៥. ចប់ ងំពីករ ករ់បយករណ៍ ឆន ២ំ០១២ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទ
េទៀត របស់អនក យករណ៍ពិេសស ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់បនេធ្វើឱយរកីចេ្រមើនកនុង
ករពយយមេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីដ៏ ុ ៃំរ និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់សុវតថភិពកនុងករកនក់បសំ់ ប្់រគួ រ
្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើ និងជុំវញិតំបនស់មបទនដី េ យផ្តល់ធនធនមនុស  និងហិរញញ វតថុ េដើមបេីធ្វើករ 
ស់ែវងដី និងផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ មនកររកីចេ្រមើនតិចតួចេលើករបេងកើត្របពន័ធ 

ឲយកនែ់ត្របេសើរសំ បក់រផ្តល់ករ្រគប្់រគង នងិករេធ្វើបញជ ី យេឈម ះសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដី
ដៃទេទៀត ជមយួ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់និងេន ទ និង្រកសួងដៃទេទៀត ្រពមទងំបញ្ហ អំពីសិទធិទទួល 
បនពត័ម៌ន និងតម្ល ភព ែដលបនគូសបញជ កេ់នកនុងរបយករណ៍របស់េ ក េនែតជបញ្ហ កង្វល់ 
ដែដល។ 
  

៥៦. េទះបីជមនកររកីចេ្រមើនកនុងករចុះបញជ ីដធី្លីេនតំបនជ់នបទ េ្រកមគំនតិផ្តួចេផ្តើមរបស់
នយករដ្ឋម្រន្តីក្តី កេ៏នមនកង្វល់មយួចំននួេទៀតអពំីដំេណើ រករេនះផងែដរ។ កង្វល់ដំបូងបង្អស់ គឺជទំនក់
ទំនងែដលេគ យករណ៍ថបនេធ្វើេឡើងេ យ ជញ ធរ មរេបៀបបងខិតបងខំរ ងករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី 

                                                            
5  "ករវភិគអពំផីលបះ៉ពល់េលើសិទិធមនុស េ យសមបទនដី េនកនុង្របេទសកមពុជ” A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 ចុះៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ ។ 
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និងលទធផល ៃនករេបះេឆន ត។ មយង៉វញិេទៀត មនិចបស់ ស់ ឧទហរណ៍ ថេតើេហតុអ្វីបនជដីមយួ
ចំននួ្រតូវបនេធ្វើករ ស់ែវង េហើយដីមយួចំននួេទៀត ្រតូវបនេគកតេ់ចញ។ ករេនះបនប ្ត លឲយ
សហគមនម៍យួចំនួនេធ្វើ ករប្តឹងត ៉ េទនយករដ្ឋម្រន្តីេ យផទ ល់។ ឧទហរណ៍ ដីរបស់សហគមនទ៍ងំ

យែដលជបដ់ីចំករអំេព ែដលទទលួ្របេយជនព៍ីកិចច្រពមេ្រព ងអនុេ្រគះពនធពណិជជកមមពីសហភព
អឺរ ៉ុប (អ្វីៗ្រគបយ៉់ង េលើកែលង ែត វុធ) េនេខត្តេកះកុង  ឧត្តរមនជយ័ និងកំពងស់ពឺ បន យករណ៍ថ 
ដីរបស់ពួកេគ េនមនិទន្់រតូវបន ស់ែវងេនេឡើយេទ។ េលើសពីេនះេទៀត អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដល
ជេរឿយៗ បំេពញចេន្ល ះ ្របេ ងកនុងករពនយល់អំពីសិទធិ និងនីតវិធិីេទសហគមនន៍ន ្រតូវបនេគ ងំ
មនិឲយ មឃ្ល េំមើលដំេណើ រករេនះ ែដលរមួចំែណកេធ្វើឲយមនករយល់្រចឡំេនកនុងករណីមយួចនួំន។ េលើស
ពីេនះេទៀត មនេសចក្តី យករណ៍អំពីករចូលទ្រនទ នេ យសមបទនិកេទេលើដី ែដលកពុំងសថិតកនុង
ដំេណើ រករៃនករផ្តល់បណ័្ណ កមម សិទធិ ឧទហរណ៍ ្រកុមហុ៊នភពីមុចិ  )Pheapimex) កនុងេខត្តេពធិ ត ់និង
្រកុមហុ៊នេកសូ៊ ៊ ែលវ  ) Kao Su Ea Lev) កនុងេខត្តរតនគីរ ី(ែដលពកព់ន័ធនឹងជនជតិេដើមភគតិចច ៉យ)។ 
កនុងករណីខ្លះ ទំនស់េកើតេចញជអំេពើហិង  ដូចជ ពកព់ន័ធនឹងករបះ៉ទងគិចគន មយួរ ងតំ ង្រកុមហុ៊ន
ចំករេកសូ៊ អឹម ឌី និងេយធ េន េខត្តរតនៈគីរ ីែដលប ្ត លឲយសមជិកសហគមនរ៍ងរបសួជ
េ្រចើនកែន្លង។  

 

៥៧. ទនំងជរ ្ឋ ភបិល ែដលយ៉ងេ ច ស់ស្រមបរ់យៈេពលមយួដខ៏្លី េធ្វើឱយមនវឌ នភព
យឺតៗប៉ុេ ្ណ ះ េទេលើករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ ចបបក់នុង្រសុកែដលល្អ ែដលទទួល គ ល់សិទធិជនជតិេដើមភគ
តិចកនុងករទទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមូហភព។ យ៉ងេ ច ស់ កនុងរយៈេពលមយួដខ៏្លី ទំនងជថ 
កមមវធិីផ្ដល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លដីល់ជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវបនកណំតថ់ជបញ្ហ មនិ ទិភពេទវញិ េហើយ
ធនធនេនះ្រតូវបនបែង្វរពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណងវ់ញិ។ មនេសចក្តី យករណ៍ពី
ករគំ មកែំហង ករយយីរខំន និងករបងខតិបងខំជនជតិេដើមភគតិចកនុងករណីមយួចំននួ និងករណីេផ ង
េទៀត មនករយល់្រចឡំកនុងចំេ មបុគគលជនជតិេដើមភគតចិមយួចំននួ ែដលបនេ្រជើសយកបណ័្ណ កមមសិ
ទធិដីឯកជន េ យមនិបនយល់ដឺងេពញេលញពីសិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករទទលួបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីសហគមន។៍ 
ភូមែិដលរងផលបះ៉ពល់ បទ់ងំជនជតិេដើមភគតចិ សួយ កនុងេខត្តកំពងស់ពឺ ជនជតិេដើមភគតិច ច ៉យ 
ទំពូន ្រគឹង និងកចក ់កនុងេខត្តរតនៈគីរ ីជនជតិេដើមភគតចិ ពនង និងេសទ ង កនុងេខត្តមណ្ឌ លគរី ីនិងជនជតិ 
េដើមភគតិចគួយ កនុងេខត្ត្រពះវ ិ រ។ 

 

៥៨. ករណីែដលជកង្វល់មយួេទៀត ទកទ់ងនឹងករ ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនី េ យ្រកុមហុ៊ន 
យ្រដូ េផេវ ើ ឡូេវ ើ េស ន េ្រកម ២ ខូអិលធីឌី (កនុងភពជៃដគូរ ង្រកុមហុ៊ន រ ៉ូយ៉ល់្រគុប េខមបូ  និង

្រកុមហុ៊នចិន Hydrolancang International Energy Co. Ltd. និង្រកុមហុ៊នេវៀត ម អុីវអីិន អុីនធេឺណសិន 
ណល យនស់្តុក  ) EVN Int'l Joint Stock Company) ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ មនិមនករពិេ្រគះេយបល់
្រគប្់រគន ់អំពីផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េសដ្ឋកចិច នងិសងគមេលើគេ្រមងេនះ អំពីករផ្តល់សំណង និងអំពីគេ្រមង
ងំទីលំេនថមី។ អនក យករណ៍ពិេសសបនេទទស នសហគមនទ៍ងំេនះ េនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ 

និងបនេសុើបអេងកតបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋសភបនអនុមត័យល់្រពមេលើករធនផ្តល់ជំនួយគ្ំរទែផនក
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ហិរញញ វតថុពកព់ន័ធនងឹគេ្រមង និងករ ងសង ់ែដល្រតូវបន យករណ៍ថ ចេកើតមនេនៃថងខងមុខ ប៉ុែន្ត
សហគមនខ៍្វះពត័ម៌នអំពីគេ្រមងទងំេនះ ប៉ុែន្តពួកេគពុំទនប់នយល់្រពមទទួលយកលកខខណ្ឌ េ ះ្រ យ
សម្រសប និងករ ងំទីលំេនថមី។ 
 

 ៥៩. េនទីបផុំត កនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ មនករបេងកើតចបបម់យួចនំួន។ អនក យ 
ករណ៍ពិេសស្រតូវបនេគ្របបឲ់យដឹងថ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ដីកសិកមម
កំពុងសថិតេ្រកមករពិនតិយេឡើងវញិ េហើយសងឃមឹថនឹងមនករពិេ្រគះេយបល់ែដលមនអនកពកព់ន័ធេ្រចើន
ែថមេទៀតចូលរមួ ែដលដឹកនេំ យ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េ យមនករឧបតថមភគ្ំរទពី 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ េ ក្រតូវបនេគេលើកទឹកចិត្ត េ យ រដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ស្រមប់
េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នែដលដឹកនេំ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន េ យមនករ
ឧបតថមភគ្ំរទពីករយិល័យេមធវកីរពរផល្របេយជន៍ ធរណៈ។ េ កមនករេ ក ្ត យែដលថ 
េសចក្តី្រពងេគលនេយបយស្តីពីលំេន ្ឋ នែដលបនរងច់អំស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន មំកេហើយេនះ េនែត
មនិទនប់នបញចបន់ិងអនុមត័យល់្រពមេ យទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេនេឡើយ។ 
 
VII. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
 

៦០. អស់រយៈេពលបនួឆន េំហើយចប់ ងំពអីនក យករណ៍ពេិសសបចចុបបនន បនទទលួតំែណងរបស់
េ កបនទ បព់ ីមនករែតង ងំេ យ្រកុម្របកឹ សិទធមិនុស េនែខមនី ឆន ២ំ០០៩។ េនកនុងអឡុំងេពលេនះ 
េ កបនេមើលេឃើញថ្របេទសេនះបនេធ្វើដេំណើ រេឆព ះេទមុខេនកនុងវស័ិយមយួចនួំន។ ្របេទសកមពុជគជឺ
្របេទសកពុំងេបះជំ នេទមុខ ែដលបនទទលួផល្របេយជនយ៉៍ងេ្រចើនពីករងររបស់អងគករសងគមសីុវលិ 
ែដលបនផ្តល់បំេពញបែនថមដល់្របជពលរដ្ឋនូវេស  ែដលផ្តល់េ យរ ្ឋ ភបិល ជពេិសសេស ែដល
រ ្ឋ ភបិលបនផ្តល់មនិ្រគប្់រគន។់ សងគមសីុវលិកនែ់តមនសកមមភពដរ៏ស់រេវ ើកេនកនុងវស័ិយជេ្រចើន កនុង
េនះរមួមនករករពរសិទធមិនុស ផងែដរ។ ដូចបនេលើកេឡើងេនកនុងកថខណ័្ឌ ខងេលើៗ បនទ បព់បីន
បង្ហ ញរបយករណ៍សំខន់ៗ ចំននួបនួ ស្តីពកីែំណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ សភ នងិករេបះេឆន ត នងិ
របយករណ៍ស្តីពីផលបះ៉ពល់ដល់សិទធមិនុស េ យ រសមបទនដេីសដ្ឋកិចច នងិ សមបទនដេីផ ងេទៀត 
េ យកនុងរបយករណ៍នមីយួៗេនះមនភជ បនូ់វអនុ សនជ៍បន្តបនទ ប ់អនក យករណ៍ ពេិសស បនេផ្ត ត
ករយកចតិ្តទុក កេ់លើករ្រតួតពនិតិយ ម នករអនុវត្តអនុ សនរ៍បស់េ ក កនុងដំេណើ រេបសកកមមពរី
េលើកចុងេ្រកយរបស់េ ក។ ទនទមឹនងឹមនកររកីចេ្រមើនគរួឲយេលើកទកឹចតិ្តេនកនុងវស័ិយមយួចនំនួដូចបន
េលើកេឡើងកនុងរបយករណ៍េនះ  កររកីចេ្រមើនេនកនុងវស័ិយមយួចំនួនេផ ងេទៀត េនែតមនករយឺតយ៉វ 
ែដល ម ថ នភពមនិ្រតូវមនែបបេនះ េហើយកររកីចេ្រមើនេនកនុងវស័ិយមយួចំនួនេនមនភពគរួឲយបរមភ។  
 

៦១. ករអតឱ់នអធយ ្រស័យគជឺមូល ្ឋ ន្រគះឹៃនលទធ្ិរបជធបិេតយយ។ ប៉ែុន្ត ក្រមតិករអតឱ់ន
អធយ ្រស័យរបស់រ ្ឋ ភបិល េហើយសមតថភពយកចតិ្តទុក កចំ់េពះកររះិគន ់កនុងនយ័ ថ បន អំពេីសចក្តី
សេ្រមចេលើេគលនេយបយ នងិភពខ្វះខតរបស់រ ្ឋ ភបិលទនំងនឹងមនករថយចុះ។ លទធ្ិរបជធិបេតយយ
គជឺករពភិក  េហើយករពភិក េនះបតប់ង ់ជពេិសស ករពភិក រ ងរ ្ឋ ភបិល នងិគណបក
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្របឆងំ។ ករដកឹននំេយបយជករបេងកើតករ្រពមេ្រព ងគន េលើបញ្ហ ែដលមន រៈសំខនសំ់ ប្់របេទស
ជត ិ មរយៈករពភិក  នងិករប្រងួបប្រងួម។ អនក យករណ៍ពេិសស បន ជរុំញឲយមនករស្រមបស្រមួល
ែផនកនេយបយ មនុ្របេទសេនះេរៀបចកំរេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត េនែខកកក  ឆន ២ំ០១៣។ 
ចេំពះបញ្ហ េនះ អនក យករណ៍ពេិសស បន ្វ គមនក៍រេលើកែលង េទសដល់េ ក សម រង  ី្របធន
គណបក ្របឆងំកនុង្របេទសកមពុជេនៃថងទី១២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ មុនករេបះ េឆន តែដលនងឹ្រប្រពតឹ្តេទ
េនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣។  ចេំពះកររកីចេ្រមើនេនះ អនក យករណ៍ពេិសសសងឃមឹថ រ ្ឋ ភបិល
នងឹចតវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបអីនុញញ តឲយេ ក សម រង  ីបនចូលេធ្វើនេយបយេពញេលញេនកនុង្របេទស
កមពុជ និងបន ទរចេំពះ ជរ ្ឋ ភបិលែដលចតវ់ធិនករដម៏ន រៈសំខនេ់នះ កនុងករឈនេឆព ះេទរក 
ករប្រងួបប្រងួម ែដលជផល្របេយជនៃ៍ន្របជធបិេតយយនយី កមមឲយកនែ់តមនលកខណៈខ្ល ងំក្ល  នងិ
សីុជេ្រមែថម េទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ប៉ែុន្ត អនក យករណ៍ ពិេសស េនែតយល់េឃើញថ វបបធម៌
ប្រងួបប្រងួម នងិបេងកើតករ្រពមេ្រព ងេលើបញ្ហ សំខន់ៗ  ែដល ជ្របេយជនជ៍តេិនមនភពទនេ់ខយយ

ស់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ្របេទសេនះ ចទទលួបនផល ្របេយជនយ៉៍ងេ្រចើន ្របសិនេបើករដកឹនំ
េបើកចហំទទលួយកមតិេយបល់កនែ់តទូ យជងមនុ េហើយករ ែដលពុមំនករដកឹនែំបបេនះ ថ នករណ៍
នេយបយនឹងេជៀសមនិផុតពភីពមនិរកីចេ្រមើន េហើយបត ់បងឱ់កសេ យ រគំនតិៃចន្របឌតិ្រតូវបន
ងំសទះ។ 

 

៦២. ឥរយិបទនេយបយទូេទភគេ្រចើន កដូ់ចជជបគ់ងំេរ ើមនិរចួ នេពលកន្លងមក។ េដើមបី
ឲយលទធ្ិរបជធបិេតយយមនដំេណើ រករសម្រសបេនកនុង្របេទសកមពុជ េហើយេដើមបឲីយវបបធម្៌របជ ធបិេតយយ
ចកឫ់សកនុងសងគម អនកែដលមនជហំរជ ធរណៈ ចបំច្់រតូវែតទទលួ គ ល់នូវភពខ្វះខត េទើប ចរក
ដេំ ះ្រ យេឃើញ នងិ ចទទលួយកបនសំ បភ់គទីងំអស់។ ករសេ្រមចបននូវលទធផលែបប េនះ 

កដូ់ចជពំុទនម់នជទូេទេនកនុងសងគម កមពុជបចចុបបននេឡើយ។ ដូចអនក យករណ៍ពេិសសបនេលើក
េឡើងេនកនុងឯក រេផ ងែដរ6 កររះិគនពុ់ែំមនជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េទ ប៉ែុន្តផទុយេទវញិ ជករអនុវត្តសិទធិ
េសរភីពែបបមនសិករ ជករយល់េឃើញេ យបញញ ម រតបី៉េុ ្ណ ះ។ ទងំេនះគជឺលកខណៈពេិសសៃន
លទធ្ិរបជធបិេតយយ។ ករណីពុមំនចណុំចទងំេនះជមូលេហតុមយួកនុង ចេំ មមូលេហតុទងំ យែដល
្របេទសកមពុជពំុមនលទធ្ិរបជធបិេតយយេសរេីពញេលញដូចែដលមនែចងកនុងេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ របស់្របេទស
េនះេឡើយ។ មន រៈសំខនសំ់ បស់ហគមនអ៍ន្តរជតបិន្តជយួ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងករេធ្វើដេំណើ រ
េលើផ្លូវេឆព ះេទរកលទធ្ិរបជធិបេតយយ។ វធីិ ្រស្តែដលអនក យករណ៍ពិេសសបនែស្វងរក េដើមបអីនុវត្ត
ណត្តកិនុង្រកបខណ័្ឌ អងគករសហ្របជជតរិបស់េ ក េនកនុង្របេទសកមពុជគជឺែផនកមយួៃនករខតិខ្ំរបឹង

ែ្របង។ េ កមនករេ ក ្ត យចេំពះពកយសំដមីនិគួរគបបែីដលបនេ្របើមកេលើរូបេ កកនុងរូបភពជ
បុគគល បនទ បព់មីនករេបះផ យរបយករណ៍របស់េ កស្តីពកីែំណទ្រមងក់រេបះេឆន ត នងិសមបទនដី 
នងិចំេពះករត ៉ ្របឆងំនឹងករងរសិទធមិនុស របស់េ កេនកនុង្របេទសេនះ េនកនុងដេំណើ រេបសកកមម
                                                            
6 េសចក្តែីថ្លងករណ៍ពត័ម៌នរបស់អនក យករណ៍ពិេសសបចចុបបនន ែដលបនេចញផ យេន ជធនភីនេំពញ េនខងចុងបញចបៃ់នដំេណើ រេបសកកមមរបស់េ ក ែស្វងរកករពិតអពីំ 

បញ្ហ សិទិធមនុស េនកមពុជ េនៃថងទ២ី៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១។ 
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របស់េ កេនែខឧសភ ឆន  ំ២០១៣។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ អនក យករណ៍ពេិសស េនែត្របកនជ់ហំរ
រងឹមរំបស់េ កេ យមនជេំនឿថ ្របេទសកមពុជបន្ត្រតូវករជំនយួពកីរងរកនុង ណត្តរិបស់េ ក ជ
ពេិសស មនករសំែដងករគ្ំរទជេ្រចើនដល់ករងររបស់ េ កពី ធរណជនទូេទ បនទ បពី់មនករ
ត ៉ ចុងេ្រកយេនះ។  
 

៦៣. កដូ់ចជេនមនខ្វះករយល់ដងឹសម្រសបពីករងរ នងិ ណត្តរិបស់អនក យករណ៍ 
ពេិសសរបស់អងគករសហ្របជជតិសំ ប្់របេទសេនះ។ ប៉ែុន្ត ដេំណើ រេបសកកមមកនុង្របេទសេនះេនែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១៣ មនអតថ្របេយជនក៍នុងករបេងកើតឲយមនេឡើងវញិនូវកចិចពិភក រ ងអនក យករណ៍ពិេសស និង
រ ្ឋ ភបិល េហើយអនក យករណ៍ពេិសស សូមែថ្លងអណំរគុណដល់រ ្ឋ ភបិលែដលបនសហករជមយួ
េ ក។ េ កទនទងឹរងច់េំ យក្តរីកី យកនុងករបន្តេធ្វើករជមយួរ ្ឋ ភបិល និងភគពីកព់ន័ធទងំអស់
េផ ងេទៀត េនកនុង្របេទសកមពុជ េដើមបឲីយ្របេទសេនះទទលួបនភព្របេសើរកនែ់តខ្ល ងំែថមេទៀត។   
 

៦៤. ជរុបមក ្របេទសកមពុជ បនេធ្វើដេំណើ រេលើផ្លូវដែ៏វងមកេហើយ ប៉ែុន្ត អនក យករណ៍ពេិសសមន
ទស នៈយល់េឃើញថ េនែតមនផ្លូវែដល្រតូវេធ្វើដេំណើ រតេទមុខេទៀត កនុងករេលើកកពំស់ នងិករករពរសិទធិ
មនុស  ព្រងឹងអភបិលកចិចល្អ ្រពមទងំព្រងងឹឯក ជយភព នងិសមតថភពរបស់ ថ បន័រដ្ឋ ែដលទទលួបនទុក
េលើកកពំស់សិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ។ ្រស័យេហតុេនះ អនក យករណ៍ពិេសស សូមអពំវនវឲយ ជរ ្ឋ
ភបិលកមពុជ បន្តេបះជំ នេទមុខកនុងករអនុវត្តអនុ សនរ៍បស់េ កអពំកីែំណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ 
សភ នងិករេបះេឆន ត ្រពមទងំសមបទនដេីសដ្ឋកចិច នងិសមបទនដីេផ ងេទៀត។ េ កបនេរៀបចំខ្លួនរចួ
ជេ្រសចេដើមបជួីយ េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមែដលេនេសសសល់។  
 
VIII.  អនុ សន ៍

៦៥. ជរ ្ឋ ភបិល គួរែតេប្តជញ អនុវត្តអនុ សនរ៍បស់អនក យករណ៍ពិេសសកនុងអឡុំងេពល 
មយួចបស់ ស់ែដលកណំតវ់ស័ិយែដលមនករលំបក និងពកព់ន័ធ។  

 

៦៦. ជរ ្ឋ ភបិល គួរែតពេង្ល នករអនុវត្តនូវរេបៀប រៈកែំណទ្រមង់ ថ បន័រដ្ឋ ែដលទទលួបនទុក
េលើកកពំស់សិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ រមួទងំករអនុមត័ចបប្់រគះឹទងំប ីែដលទកទ់ងនងឹករ
ព្រងងឹឯក ជយភព នងិសមតថភពរបស់ ថ បន័តុ ករ មករសនយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។  

 

៦៧. េ យមនិគតិពលីទធផលេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត ែដលនងឹ្រប្រពតឹ្តេទេនៃថងទី២៨ ែខ 
កកក  ឆន ២ំ០១៣ គរួចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបពី្រងឹងឯក ជយភព នងិសមតថភពរបស់
គណៈកមម ធកិរជតេិរៀបចកំរេបះេឆន ត េដើមបទីទលួបនករទុកចតិ្ត នងិជេំនឿេពញេលញ 
ពអីនកេបះេឆន តទងំអស់េនកនុង្របេទស សំ បក់រេបះេឆន តេលើកេ្រកយៗេទៀត។ ជពេិសស 
ចបំច្់រតូវខតិខំ ពយយមខំ្ល ងក្ល ជងេនះែថមេទៀត េធ្វើយ៉ង ឲយអនកមនសិទធេិបះេឆន តទងំ
អស់ ចអនុវត្តសិទធនិេយបយរបស់េគ្របកបេ យអតថនយ័។ 
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៦៨. េសរភីពកនុងករបេញចញមតរិបស់ភគពីកព់ន័ធទងំអស់េនកនុងសងគមកមពុជ គរួ្រតូវបនេគរព
្រគបេ់ពលទងំអស់ រមួទងំមុនេពល  កនុងអឡុំងេពល និងេ្រកយេពលេបះេឆន ត។  

 

៦៩. អនកករពរសិទធមិនុស  និងជពេិសស អនកែដលករពរសិទធដីិធ្ល ីគរួែត្រតូវបនអនុញញ តឲយបន្ត
ករងរ របស់េគ េ យគម នករបំភតិបំភយ័ នងិករយយីរខំន។ 

 

៧០. ករសនយថ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេលើសមបទនដេីសដ្ឋកចិច នងិសមបទនដេីផ ងេទៀតែដលមន 
្រ បគ់រួែតេធ្វើេឡើងជ ទភិព និងជ្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ ែដលទទលួរងផលបះ៉
ពល់េ យ រសមបទនទងំេនះគរួែតជបញ្ហ ចមបងសំ បក់រ្រតួតពនិតិយេឡើងវញិេនះ។ 

 

៧១. គរួផ្តល់ករយកចតិ្តទុក កែ់ថមេទៀតេទេលើករព្រងងឹសិទធទិទលួបនពត័ម៌ន នងិតម្ល ភព  
ចេំពះបញ្ហ មយួចនួំន រមួទងំករពិេ្រគះេយបល់ និងករ្រតតួពនិតិយ ្រសប មអនុ សន ៍
ែដលបនេលើកេឡើងកនុងរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពេិសសស្តីពីករផ្តល់ នងិ្រគប្់រគង 
សមបទនដេីសដ្ឋកិចច នងិសមបទនដីេផ ងេទៀត។ 

 

 ៧២.  គួរចតវ់ធិនករបែនថមេទៀត   េដើមបអីនុវត្តសិទធទិទួលបនដេំ ះ្រ យសម្រសប
ទកទ់ងនងឹទំនស់ដធី្លេីទះជេធ្វើេឡើង មរយៈករព្រងងឹយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទផ្លូវករ និង 
ថន កជ់តិ ែដលធនករព្រងងឹករពនិតិយេលើសហ្រគសពណិជជកមមែដលជភគវី ិ ទ ឬ ម 
រយៈករព្រងឹងករទប់ ក តកុ់ឲំយមនវ ិ ទេកើតេឡើងនងិសមតថភពពេិ្រគះេយបល់របស់ម្រន្ត ី
នងិកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធកនុងករេ ះ្រ យជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ក្ត។ី 

 

៧៣.  រ ្ឋ ភបិលគរួែតបេងកើតែផនករសកមមភពេ យមនកណំតរ់យៈេពល េដើមបពីេន្ល នដេំណើ រ
ករកែំណទ្រមងស់ភ។ 

 

៧៤. រ ្ឋ ភបិល គរួែតពេន្ល នករេសុើបអេងកតេរឿងក្តែីដលមនពមុីនយូរមកេហើយ ែដលពំុទនប់ន
េសុើបអេងកតឲយបនសម្រសប េ យពំុទនម់នករកតេ់ទសបុគគល មយួេនេឡើយេនះ។  

 

៧៥. អនក យករណ៍ពេិសស សូមសំែដងេសចក្តសីងឃមឹថ ្រគបគ់ណបក នេយបយទងំអស់ 
នងិគណៈកមម ធកិរជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត នឹងធនឲយករេបះេឆន តេនៃថងទី២៨ ែខកកក  
ឆន ២ំ០១៣ ្រប្រពតឹ្តេទេ យេសរ ី្រតមឹ្រតូវ នងិសន្តវិធីិ ែដល្រគបភ់គទីងំអស់ 
ចចូលរមួ្របកួត្របែជងេ យេសមើភពគន ។  

 
_ _ _ _ _ _ 


