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សេចកតីបន្នាមសៅស ីរបាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ(A/HRC/39/73)សនេះ សតត តសៅស ីបញ្ហា

េិទ្ធិមនុេសនានា ន្ែ សឆ្ព េះសៅកាន់ការសបាេះសឆ្ន តនងិកនុងអ្ាំឡុងសព ែាំសណីរការសបាេះសឆ្ន ត
សប្រេីតាំងតាំណាងរាស្តេត ឆ្ន ាំ២០១៨។ កនុងអ្ាំឡុងសព ននការពិភាកាអ្នតរកមមសៅកនុង
េម័យប្បរុាំប្កុមប្បកឹាេិទ្ធមិនុេសស ីកទ្ី៣៦ រែឋជាសប្ចនី បានសេនីឲ្យអ្នករាយការណ៍
ពិសេេ សតត តការចប់អារមមណ៍ជាពិសេេសៅស ីផ ប េះពា ់េិទ្ធមិនុេសននស្ថា នភាព
នសោបាយ មុនការសបាេះសឆ្ន តថ្នន ក់ជាត។ិ សោយស្ថរន្តរបាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ប្តូវោក់រូន
ប្កុមប្បឹកាេទិ្ធិមនុេស មុនការសបាេះសឆ្ន តន្ែ ប្តូវសរៀបចាំសឡងីសៅនងៃទ្២ី៩ ន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ
២០១៨សនាេះ សេចកតីបន្នាមសនេះ បានពាោមវភិាគសៅស ីស្ថា នភាពេទិ្ធិមនុេសកនុង
ប្បសទ្េកមពុជាកនុងអ្ាំឡុងសព សបាេះសឆ្ន ត ក៏ែូចជាផ ប េះពា ់ន្ែ សកីតសចញពកីារសបាេះ
សឆ្ន តសនាេះ។  

 

សេចកតីបន្នាមសនេះ ោក់បញ្ចូ ព័ត៌មានរហូតែ ់នងៃទ្១ី៥ ន្ែេីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ សៅ
សព ន្ែ  ទ្ធផ សបាេះសឆ្ន តផលូវការប្តូវបានប្បកាេ។ កតបីារមភជាសប្ចីនទាក់ទ្ងនឹងចាប់ 
និងករណីបុគគ  ធ្លល ប់ប្តូវបានស ីកសឡងីសៅកាន់រោឋ ភិបា កមពុជា សៅកនុងការប្បាប្េ័យ
ទាក់ទ្ងគ្នន ពីមុនៗរចួសហយី។ សេចកតីប្ពាងននសេចកតីបន្នាមសនេះ បានន្ចករូនរោឋ ភិបា កមពុ
ជាសៅនងៃទ្ី២០ ន្ែេីហា។ 

 

សេចកតីបន្នាមសនេះ ោក់បញ្ចូ ព័ត៌មានន្ែ អ្នករាយការណ៍ពិសេេបានទ្ទ្ ួអ្ាំពី
ករណីជាក់លាក់ នងិការសចទ្ប្បកាន់សៅស ីការរ ាំសលាភបាំពានេិទ្ធមិនុេស។ ស ម្ េះមយួ
ចាំនួន និងព័ត៌មាន មអិតអ្ាំពអី្តតេញ្ហា ណតា  ់ែលួនមួយចាំនួនមិនប្តូវបានបង្ហា ញ ពីសប្ពាេះ
ការបសញ្ចញព័ត៌មានទាាំងសនេះអាចស្វីឲ្យប្បភពព័ត៌មានរួបហានិភ័យ។ ព័ត៌មាន មអតិរបេ់
ប្បភពប្តូវបានោក់បញ្ចូ  កនុងរបាយការណ៍សនេះ ន្តកនុងករណីន្ែ ប្បភពព័ត៌មានបានប្ពម
សប្ពៀងតា  ់មាត់សោយមានការរូនែាំណឹងប្គប់ប្គ្នន់ចាេ់លាេ់អ្ាំពីការសប្បីប្បាេ់ព័ត៌មាន

 
អងគការសហក្រជាជាត្ ិ
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មហាសននរិត្ 
  

ខចរចាយ៖ ទូ្លៅ 
ថ្ងៃទ្ី៧ រញ្ញា  ២០១៨ 
 
 



សៅប្បភពពត៌មាន ។ មានន្តព័ត៌មានន្ែ ចត់ទុ្កថ្ន អាចសរឿ នងិទុ្កចិតតបាន ប ុសណាណ េះ
ន្ែ ប្តូវបានោក់បញ្ចូ  ។ សៅកន្នលងែលេះ តមន្ែ អាចស្វីសៅបាន ព័ត៌មានសនាេះប្តូវបាន
បញ្ហា ក់ឲ្យកាន់ន្តចាេ់តមរយៈប្បភពសផសងសទ្ៀត។ ប្បភពព័ត៌មានពីប្បព័នធផសពវផាយ
េងគមនងិព័ត៌មានអ្នឡាញ ក៏ប្តូវបានោក់បញ្ចូ ន្ែរ សោយស្ថរន្តការសប្បីប្បាេ់សនេះ មាន
ការរកីស្ថយភាពខ្ល ាំងសៅកនុងបរបិទ្ប្បសទ្េកមពុជា សហយីប្បព័នធផសពវផាយន្បបសនេះ ប្តូវ
បានអាជាា ្រកមពុជាសប្បជីាទូ្សៅកនុងការផសពវផាយសេចកតីន្ងលងការណ៍របេ់ែលួនន្ែរ។  
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I. េទិ្ធទិ្ទ្ ួបានការចូ រមួកនុងចាប់េទិ្ធមិនុេសអ្នតរជាត ិ

 
1. ប្បសទ្េកមពុជា បានផត ់េចច ប័នសៅស កីតិកាេញ្ហា អ្នតរជាតេិតីពេីិទ្ធិព រែឋនងិ
េិទ្ធិនសោបាយ (ICCPR) សៅនងៃទ្ី២៦ ន្ែឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩២ សហយីប្តូវោក់របាយ
ការណ៍ស កីទ្ីប ី រូនសៅគណៈកមាម ្ិការេិទ្ធិមនុេសសៅនងៃទ្២ី ន្ែសមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
មាប្ត២៥ ននកតិកាេញ្ហា អ្នតរជាតិេតពីីេិទ្ធពិ រែឋនិងេទិ្ធិនសោបាយ ទ្ទ្ ួស្ថគ  ់នងិ
ការពារេិទ្ធិរបេ់ព រែឋប្គប់របូ សោយគ្នម នការសរេីសអ្ីង ឬការរតឹតបតឹសោយមិនេមសហតុ
ផ ណាមួយសឡយី កនុងការចូ រមួស្វីកចិចការស្ថធ្លរណៈ កនុងការសបាេះសឆ្ន ត និងកនុងការឈរ
ស ម្ េះឲ្យសគសបាេះសឆ្ន តឲ្យ ប្ពមទាាំងចូ បសប្មីមុែង្ហរស្ថធ្លរណៈសោយសេមីភាពគ្នន សៅកនុង
ប្បសទ្េ។ ប្បការសនេះ ជាចាំណុចេនូ ននរោឋ ភិបា ប្បជា្ិបសតយយន្ែ ន្ផអកសៅស កីារ
យ ់ប្ពមពីប្បជារន1 និងប្តូវបានទ្ទ្ ួេគ ់សៅកនុងឧបករណ៍អ្នតរជាតិែនទ្សទ្ៀតន្ែរ។2 វា
ជាន្ផនកែ៏េាំខ្ន់មួយននរសបៀបវារៈឆ្ន ាំ២០៣០េតពីីការអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្បកបសោយចីរភាព ជា
ពិសេេសគ្ន សៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្បកបសោយចីរភាពទ្១ី៦។3  
2. សទាេះបីជាមាប្ត២៥ បសងកីតនូវេនូ នន “េិទ្ធិនសោបាយ” សៅកនុងចាប់េិទ្ធិមនុេស
អ្នតរជាតិក៏សោយ ក៏សគមិនអាចសមី សៅស ីមាប្តសនេះន្តឯងោច់សោយន្ឡកពីសគសឡយី។ 
ការេសប្មចបានេិទ្ធិសនេះ ទាមទារឲ្យមានបរោិកាេអ្ាំសណាយផ មួយ ន្ែ មានការសគ្នរព
សៅស ីេិទ្ធិែនទ្សទ្ៀតផងន្ែរ។ េិទ្ធិទាាំងសនាេះ រមួមាន េទិ្ធិទ្ទ្ួ បានេមភាពនិងការមិន
សរេីសអ្ីង និងេិទ្ធិទ្ទ្ួ បានការអ្ប់រ ាំ ក៏ែូចជាសេរភីាពមូ ោឋ នកនុងការេន្មតងទ្េសនៈនិង
បសញ្ចញមតិ ការប្បមូ ផតុ ាំសោយេនតិវ ិ្ ី និងេមាគម។4 
3. ការសបាេះសឆ្ន តជា កខណឌ ែ៏េាំខ្ន់មួយកនុងប្បព័នធប្បជា្ិបសតយយ។ មាប្ត២៥(ែ) 
សតត តស ីេទិ្ធិសបាេះសឆ្ន ត នងិេិទ្ធឈិរស ម្ េះឲ្យសគសបាេះសឆ្ន ត សៅកនុងការសបាេះសឆ្ន តែ៏ពិត
ប្បាកែតមកា កាំណត់  តមរយៈេិទ្ធិសបាេះសឆ្ន តជាស្ថក និងសេមីភាពគ្នន  និងតមរយៈ
េនលឹកសឆ្ន តេមាៃ ត់។ វាមិនមានការកាំណត់អ្ាំពីប្បព័នធសបាេះសឆ្ន តជាក់លាក់ណាមួយសនាេះសទ្ 
សហយីវាជាបញ្ហា របេ់ចាប់ជាតិនិងអ្្ិសតយយជាត ិ សនាេះ ប ុន្នត ការសបាេះសឆ្ន តណាក៏សោយ 
ប្តូវន្តធ្លនាឲ្យអ្នកសបាេះសឆ្ន តបសញ្ចញឆនាេះរបេ់ែលួនសោយសេរ។ី5 សទាេះបជីារែឋ អាចោក់
សចញនូវ កខែណឌ ឬការរតឹតបតឹក៏សោយ ក៏វាប្តូវន្តន្ផអកសៅស ី កខណៈវនិិចឆ័យេមសហតុ
ផ និងចាេ់លាេ់។6 ឧទាហរណ៍ គណៈកមាម ្ិការេទិ្ធមិនុេស បានចងអុ បង្ហា ញថ្ន ការ
រតឹតបតឹន្ែ េមសហតុេមផ  រមួមានែូចជា ការកាំណត់អាយុអ្បបបរមា ប ុន្នតការរតឹតបតឹ
ណាមួយសៅស ីពិការភាពរាងកាយ ឬ កខែណឌ តប្មូវអ្ាំពអី្កខរភាព កប្មិតអ្ប់រ ាំ ឬកប្មិត

                                                           
1 សេចកតីពនយ ទូ់្សៅស ែ ២៥ នន កតិកាេញ្ហា អ្នតរជាតិេតីពីេិទ្ធិព រែឋនិងេិទ្ធិនសោបាយ, CCPR/C/Rev.1/Add.7 

2 See e.g. CEDAW, articles 7 and 8; CRPD, articles 4(3), 29 and 33(3) 

3  See e.g. Targets 16.7 and 16.10 of SDG 16 

4 CCPR General Comment no.34, CCPR/C/GC/34, para 4 and 20 

5 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 21 

6 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 4 
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ប្ទ្ពយេមបតតិ គឺជាការរតឹតបតឹមិនេមសហតុផ សឡយី។7 មាប្ត២៥សនាេះប្គបែណត ប់ន្ត
ព រែឋប ុសណាណ េះ ែូចសនេះ បទ្បបញ្ាតតិអ្ាំពីភាពជាព រែឋ មិនគួរមាន កខណៈសរេីសអ្ីងសឡី
យ។8 
4. គាំនិតអ្ាំពីការបសញ្ចញមតិសោយសេរតីមឆនាៈរបេ់អ្នកមានេិទ្ធិសបាេះសឆ្ន ត មនិកាំហតិ
ប្តឹមន្តសព គូេេនលឹកសឆ្ន តន្តមួយសព សនាេះសទ្។ សែីមបឲី្យការសបាេះសឆ្ន តមានភាពប្តឹមប្តវូ
ពិតប្បាកែ និងធ្លនាបាននូវឆនាៈរបេ់អ្នកសបាេះសឆ្ន ត ការសបាេះសឆ្ន តសនាេះប្តូវសរៀបចាំសឡងីសៅ
កន្នលងន្ែ មនុេសប្គប់រូបទ្ទ្ ួបានេិទ្ធិមនុេសសោយរកីរាយ ជាពិសេេ សោយមានការ
សគ្នរពេិទ្ធិរេ់រានមានរីវតិ េុចរតិភាពផលូវកាយនិងផលូវចិតត សេរភីាព េុវតាភិាព និងឯករន
ភាព។ ជាងសនេះសទ្ៀត សែីមបធី្លនាឲ្យមានការប្បកួតប្បន្រងសេមីភាពគ្នន  សេរភីាពេន្មតងទ្េស
នៈនិងបសញ្ចញមតិ ការប្បមូ ផតុ ាំសោយេនតិវ ិ្  ីនិងេមាគម ប្តូវន្តធ្លនាឲ្យមាន។ គណៈក
មាម ្ិការេទិ្ធិមនុេស ក៏បានកត់េមាគ  ់អ្ាំពសី្ថរៈេាំខ្ន់នន “ការប្បកួតប្បន្រងពិតប្បាកែ” 
និងអ្ាំពាវនាវឲ្យមានវបប្ម៌ពហុនិយមន្ផនកនសោបាយនិងការរន្រកសែញសោ 
នសោបាយពហុភាព។9 
5. ការសបាេះសឆ្ន ត ប្តូវន្តស្វីសឡងីសោយសេរនីិងយុតតិ្ម៌ សោយអ្នកមានេិទ្ធិសបាេះសឆ្ន ត 
មានសេរភីាពកនុងការសបាេះសឆ្ន តសប្រីេសរេីសបកខរនណាក៏បាន សោយគ្នម នការរេះឥទ្ធពិ ឬ
ការបងខាំប្គប់ប្បសភទ្។10 សៅទ្ណីាន្ែ ការសបាេះសឆ្ន ត មនិន្មនជាកាតពវកិចច អ្នកសបាេះសឆ្ន ត
អាចមិនសៅសបាេះសឆ្ន ត ឬ ស្វពីហកិាមិនសបាេះសឆ្ន ត។11 ការប្បាប្េ័យទាក់ទ្ងព័ត៌មានសោយ
សេររីវាងព រែឋ សបកខរន នងិតាំណាងជាប់សឆ្ន ត មានស្ថរៈេាំខ្ន់ណាេ់ តមរយៈការ
សមី ស ញីថ្ន ប្បព័នធផសពវផាយឯករារយអាចប្បតិបតតិការបានសោយគ្នម នការពិនិតយប្តួតប្ត
ឬការោក់កាំហតិ។12 អ្នកការពារេិទ្ធ ិនងិេងគមេុីវ ិន្ែ េកមម ជាសរឿយៗមានអ្ាំសណាយ
ផ េប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តប្តមឹប្តូវពិតប្បាកែ ជាពិសេេ ពួកសគក៏រួយសប្ជាមន្ប្រងែ ់អ្នក
សបាេះសឆ្ន ត កនុងការបសងកីតទ្េសនៈឯករារយ ន្ែ ជាសរឿយៗមានការតវា េួរសែញសោ 
ជាមួយអ្នកមានអ្ាំណាច។ ធ្លតុផសាំេាំខ្ន់ៗសផសងសទ្ៀត រមួមាន អាជាា ្រសរៀបចាំការសបាេះសឆ្ន ត
ឯករារយ សែីមបធី្លនាថ្ន ការសបាេះសឆ្ន តមិនមានភាព សមអៀង និងសោងតមចាប់ជាតិ ន្ែ 
មានេងគតិភាពជាមយួនងឹចាប់េិទ្ធិមនុេសអ្នតរជាត ិ ក៏ែូចជាមានការពនិិតយពច័ិយនិងការ
ពិនិតយសឡងីវញិសៅស ីការតុលាការសោយឯករារយ។13  

 
II. ការសបាេះសឆ្ន តពឆី្ន ាំ១៩៩៣ ែ ់ ២០១៣ 

 
6. បនាា ប់ពកីិចចប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពប្កុងបា រេីមក ប្បសទ្េកមពុជាបានសរៀបចាំការសបាេះ

                                                           
7 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 10 

8 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 3 

9 For example, see  CCPR/C/UZB/CO/4 (2015), Para 26 

10 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 19 

11 General Comment no. 34, CCPR/C/GC/34, para 28 

12 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 25 ; see also E/CN.4/1998/40, para 24 

13 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 20 
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សឆ្ន តេភាជាតិ ចាំនួនប្បាាំែង មុនការមកែ ់ននការសបាេះសឆ្ន តន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨ សនេះ 
(េូមសមី ប្កាហវចិស ែ១ សៅទ្ាំព័រ៣៦)។ ប្បសទ្េកមពុជា ក៏បានសរៀបចាំការសបាេះសឆ្ន ត    អ្
ស្ថក សែមីបសីប្រីេសរេីេមារិកប្ពឹទ្ធេភា ក៏ែូចជាការសបាេះសឆ្ន តមូ ោឋ នសែីមបសីប្រីេសរេី
មស្តនតថី្នន ក់ ុាំេង្ហក ត់និងប្េកុែណឌ ន្ែរ។ សទាេះបីជាវាហាក់ែូចជាមានការន្ក មអជាទូ្សៅកនុង
ការសរៀបចាំការសបាេះសឆ្ន តក៏សោយ ក៏ការង្ហររបេ់អ្នកកាន់អាណតតិនតីិវ ិ្ ីពិសេេមុនៗ 
បង្ហា ញថ្ន កតីបារមភអ្ាំពបីញ្ហា េិទ្ធិមនុេសទាក់ទ្ងនងឹការសបាេះសឆ្ន តនិងការចូ រមួន្ផនកនសោ
បាយ មិនមានការន្ប្បប្ប ួសឡយី។ 
7. ជាពិសេេ អ្នកកាន់អាណតតិមុនៗែាុ ាំ បានស្វីការកត់េមាគ  ់សោយេុីេង្ហវ ក់គ្នន  អ្ាំពកីតី
បារមភមុនៗ រុាំវញិបញ្ហា សេរភីាពបសញ្ចញមតិនងិការបាំភតិបាំភ័យេកមមរននសោបាយនងិ
អ្នកសបាេះសឆ្ន ត។14 អ្នកកាន់អាណតតមុិនមាន ក់ បានរ ាំស ចសឡងីថ្ន ការរតឹតបតឹនងិការបាំភតិ
បាំភ័យន្បបសនេះ បណាត  ឲ្យមានឥទ្ធពិ គួរឲ្យភ័យខ្ល ចសៅស ីសេរភីាពបសញ្ចញមតសិៅកនុង
ប្បទ្េកមពុជា សោយមានប្បជារនកមពុជាជាសប្ចនី បានោក់កប្មិតសេរភីាពែលួនឯង សៅសព 
ន្ែ ពួកសគនិោយឬេរសេរ សោយភ័យខ្ល ចមានការចប់ែលួននិងការ ុាំែលួន ប្បេិនសបពីកួ
សគបសញ្ចញទ្េសនៈន្ែ មានការរេិះគន់សៅែ ់អ្នកមានអ្ាំណាច។15 បន្នាមស ីសនេះ ទាក់ទ្ង
នឹងការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៨ ការោិ ័យឧតតមេនងការទ្ទ្ួ បនាុកេិទ្ធិមនុេស បានរក
ស ញីថ្នមាន “យុទ្ធនាការោ ងចាេ់ កនុងការគ្នបេងកត់ គាំរាមកាំន្ហង បាំភតិបាំភ័យ នងិការ
ទ្ិញទ្ឹកចិតត សោយតា  ់សៅស ីេកមមរននសោបាយសៅប្គប់កប្មតិ កនុងសគ្ន បាំណងអូ្េ
ទាញពួកសគឲ្យតល េ់បតូរគណបកស”។16 សេចកតីន្ងលងការណ៍ ក៏បានកត់េមាគ  ់អ្ាំពីវេិមភាព
ន្ែ បានចក់ចូ ោ ងសប្ៅកនុងចាំសណាមគណបកសនសោបាយ ទាក់ទ្ងនងឹការទ្ទ្ ួបាន 
និងការប្តួតប្តសៅស ីប្បព័នធផសពវផាយ។ កនុងការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ សទាេះបបី្បកប
សោយេនតិវ ិ្ ខី្ល ាំង សៅែាំណាក់កា មុនសបាេះសឆ្ន តក៏សោយ ក៏អ្នករាយការណ៍ពិសេេបាន
កត់េមាគ  ់ថ្ន យុទ្ធនាការបាំភតិបាំភ័យ នងិគ្នបេងកត់សៅន្តមានភាពស ីេ ុប ជាពិសេេ
សៅកនុងតាំបន់រនបទ្។17 អ្េមតាភាពឬភាពគ្នម នឆនាៈរបេ់ប្បព័នធតុលាការកនុងការសឆលីយតប
ឲ្យបានេមប្េបចាំសពាេះបញ្ហា សេរភីាពបសញ្ចញមត ិ ប្តូវបានកត់េមាគ  ់ែន្ែ ៗ18 សោយ
បានស ីកសឡងីនូវកតបីារមភអ្ាំពកីារស្វីទុ្កខបុកសមនញន្ផនកនសោបាយ19 និងឯករារយននប្បព័នធ
តុលាការ។20  
8. កតីបារមភែន្ែ ៗសផសងសទ្ៀតន្ែ អ្នកកាន់អាណតតមុិនែាុ ាំបានស ីកសឡងី រមួមានការ
ន្ែ គណបកសនសោបាយសប្បីប្បាេ់្នធ្លនរបេ់រែឋ រមួទាាំងសព សវលារបេ់មស្តនតីរោឋ ភិបា

                                                           
14 A/50/681, Para 47; A/HRC/21/63, paras 33-34; A/HRC/18/46, paras 18-19 

15 A/HRC/21/63 – paras 31, 55-57 

16 https://cambodia.OHCHR.org/~cambodiaOHCHR/sites/default/files/news/WebDOCs/2008/Statement_2907 
2008E.pdf 
17 A/HRC/24/36, para 35 

18 A/HRC/18/46, 18-19; A/HRC/21/63, para 34 
19 A/HRC/18/46, para 23 and A/HRC/24/36, para 44-45 
20 A/HRC/15/46 

https://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/news/WebDOCs/2008/Statement_29072008E.pdf
https://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/news/WebDOCs/2008/Statement_29072008E.pdf
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  ោនរាំនិេះ េមាភ រៈ និងសោធ្ល កនុងអ្ាំឡុងសព យុទ្ធនាការសោេនាសបាេះសឆ្ន ត21 កាំហុេ
របេ់រែឋេភា ន្ែ រមួមានទាាំងការមិនការពារសេរភីាពេន្មតងមតិរបេ់តាំណាងរាស្តេត22 នងិ
ការផត ់ឱកាេមនិប្គប់ប្គ្នន់ េប្មាប់តាំណាងរាស្តេតគណបកសប្បឆ្ាំងកនុងការរន្រកន្វក
ន្ញកសេចកតីប្ពាងចាប់ឲ្យមានប្បេិទ្ធភាព។23 អ្នកកាន់អាណតតមុិនែាុ ាំ ក៏បានរ ាំស ចសឡងី
ចាេ់អ្ាំពកីារសប្បីប្បាេ់ការសចទ្ប្បកាន់បទ្បរហិារសករ ត ិ៍និងការផត ់ព័ត៌មានមិនពតិ ន្ែ រ
ោឋ ភិបា ឬតាំណាងរោឋ ភបិា  បានបតឹងសៅស ីេមារិកមួយចាំននួរបេ់គណបកសប្បឆ្ាំង
និងអ្នករេិះគន់សគ្ន នសោបាយ ឬការអ្នុវតតស្ថធ្លរណៈសផសងៗសទ្ៀត។24 កតីបារមភរុាំវញិការ
ចត់ទុ្កការប្បមាងនិងការបរហិារសករ ត ិ៍ជាបទ្ស មេីប្ពហមទ្ណឌ  ប្តូវបានស ីកសឡងីតាំងពីឆ្ន ាំ
១៩៩៤-៥ មកសម លេះ។25 ចាំណុចសនេះសៅន្តជាបញ្ហា  សោយន្ផអកស ី មាប្ត១៩ ននកតិកា
េញ្ហា អ្នតរជាតិេតពីីេិទ្ធពិ រែឋនិងេទិ្ធិនសោបាយ។26  
9. កតីបារមភេាំខ្ន់មួយសទ្ៀត ន្ែ ប្តូវបានស ីកសឡងីែន្ែ ៗន្ែរសនាេះ គកឺារសរេីសអ្ីង
សៅស ីនិគមរនសវៀតណាម។ កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ តាំណាងពិសេេរបេ់អ្គគស ខ្្ិការសៅសព 
សនាេះ បានចងប្កងឯកស្ថរអ្ាំពកីតីបារមភមួយចាំនួនន្ែ មនិប្តមឹន្តទាក់ទ្ងនឹងការចុេះបញ្ា ីអ្តត
េញ្ហា ណ (ន្ែ រមួមានការស្វីសតេតិ៍ភាស្ថ សបីសទាេះបមីានឯកស្ថរអ្តតេញ្ហា ណ) ប ុន្នត
គណបកសប្បឆ្ាំងនិងអ្នកនសោបាយែលេះបានបសញ្ចញមត ិ ន្បបសរេីសអ្ីងនងិបងកសហតុន្ងម
សទ្ៀត។  ។ របាយការណ៍សនាេះ បានកត់េមាគ  ់ថ្ន អ្នកនសោបាយគណបកសប្បឆ្ាំងែលេះ បាន
ស្វយុីទ្ធនាការសៅស ីប្បធ្លនបទ្មួយទាក់ទ្ងនងឹការេអប់និគមរន។27 ការេន្មតងសវាហាេ័
ពាប្េសែៀងគ្នន ន្ែ មាន កខណៈប្បកាន់ពូរស្ថេន៍និងប្បឆ្ាំងរនជាតសិវៀតណាមសនាេះ ប្តវូ
បានសប្បីសោយតាំណាងគណបកសនសោបាយជាសប្ចនីកនុងអ្ាំឡុងយុទ្ធនាការសោេនាសបាេះ
សឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៣។ របាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០០៣ សោយតាំណាងពិសេេរបេ់អ្គគស ខ្្ិការ ក៏
បានកត់េមាគ  ់អ្ាំពីការស្វទុី្កខរ ាំខ្នែ ់រនជាតិកមពុជាន្ែ ជាកូនសៅរបេ់រនជាតសិវៀត
ណាម សៅនងៃសបាេះសឆ្ន តនិងសប្កាយមកសទ្ៀតន្ែរ។28  កតបីារមភប្េសែៀងគ្នន សនេះ ក៏ប្តូវបានកត់
េមាគ  ់ន្ែរ ទាក់ទ្ងនឹងការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។29  

 
III. ការសបាេះសឆ្ន តជាតឆិ្ន ាំ២០១៣ នងិសប្កាយការសបាេះសឆ្ន ត 

 
10. ការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ ផត ់នូវ ទ្ធផ រ័យរាំនេះេប្មាប់គណបកសប្បជារនកមពុ

                                                           
21 A/HRC/21/63, para 52; A/HRC/24/36, para 38 

22 A/HRC/18/46 

23 A/HRC/15/46 Para 15; A/HRC/18/46 

24 A/HRC/12/40, para 19 

25 E/CN.4/1995/87, para 55 and A/50/681, para 45 

26 CCPR/C/KHM/CO/2, para 21. Also CCPR General Comment no.34, CCPR/C/GC/34, para 38 and 47 

27 A/53/400, paras 58-60 
28 A/58/317, para 22 
29 A/HRC/27/70, paras 52-3 
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ជា សោយទ្ទ្ ួបានអាេនៈចាំនួន៦៨ (៤៨,៨៣% ននេនលឹកសឆ្ន តបានការ) ែណៈន្ែ 
គណបកសប្បឆ្ាំងចមបងគឺគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ ន្ែ សព សនាេះសទ្ីបបានបសងកីតសឡងី 30 
ទ្ទ្ួ បាន ៥៥អាេនៈ (៤៤,៤៦%)។ ក៏ប ុន្នត មានការសចទ្ប្បកាន់ន្ែ អាចសរឿជាក់
បានអ្ាំពី “ភាពមិនប្បប្កតី្ៃន់្ៃរកនុងការសបាេះសឆ្ន ត”។31 អ្នកកាន់អាណតតិមុនែាុ ាំ បានេន្មតង
នូវការែកចតិតចាំសពាេះការបរារ័យរបេ់រោឋ ភបិា  នងិគណៈកមាម ្ិការសរៀបចាំការសបាេះសឆ្ន ត
ន្ែ ែកខ្នមនិបាន “េប្ម ួឲ្យមានការសេុីបអ្សងកតភាល មៗ មិន សមអៀង មានតមាល ភាព 
សរឿជាក់បាន នងិសពញស ញមួយ សៅស ីភាពមិនប្បប្កតនី្ែ បានសចទ្សឡងីសនាេះ”។32 ក៏
ប ុន្នត ការតល េ់បតូរែ៏េាំខ្ន់មយួសៅកនុងការសបាេះសឆ្ន តសនេះ គឺភេតុតងន្ែ បានស ចសឡងីថ្ន 
គណបកសប្បឆ្ាំងអាចប្បន្រងោ ងពិតប្បាកែជាមួយនឹងគណបកសកាន់អ្ាំណាចកនុងប្បសទ្
េកមពុជា តមរយៈមស្ាបាយសោយេនតិវ ិ្ ី និងសៅទ្បីាំផុត មានេកាត នុព កនុងការទ្ទ្ ួ
បានអ្ាំណាច។ 
11. គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ បែសិេ្មិនទ្ទ្ ួយកអាេនៈទាាំងសនាេះសៅកនុងរែឋេភា 
សែីមបជីាការតវា ចាំសពាេះភាពមិនប្បប្កតីន្ែ បានអ្េះអាងសឡងីទាាំងសនាេះ។ ការសចទ្ប្បកាន់
ន្ែ មានភាពេុេីង្ហវ ក់គ្នន សៅនឹងការវភិាគរបេ់ប្កមុេសងកតការណ៍សបាេះសឆ្ន ត និងប្កុម
េងគមេុីវ ិទាាំងសនាេះ បាន្នសៅែ ់ការតវា ទូ្ទាាំងប្បសទ្េ។33 អ្នកស្វីែាំសណីរតមផលូវ
មាន ក់ ប្តូវបានសគបាញ់ស្ថល ប់សៅនងៃទ្ី១៥ ន្ែកញ្ហា 34 និងមាន ក់សទ្ៀតសៅនងៃទ្១ី២ ន្ែវចិឆិកា សៅ
សព ន្ែ កមាល ាំងេនតេុិែបានបាញ់ប្គ្នប់ពិត បនាា ប់ពីមានការប េះទ្ងគិចជាមួយអ្នកតវា សៅ
ទ្ីប្កុងភនាំសពញ។35 ភាពតនតឹងបានសកីនសឡងីសៅចុងឆ្ន ាំ គឺសៅសព ន្ែ កមមកររាប់ពាន់អ្នក
ចូ រមួស្វកីារតវា ជាមួយការតវា របេ់គណបកសប្បឆ្ាំង សហយីការសប្បីប្បាេ់កមាល ាំងហេួ
សហតុសោយកងកមាល ាំងេនតេុិែ បានេមាល ប់បាតុករោ ងសហាចណាេ់ចាំននួប្បាាំនាក់ សៅនងៃ
ទ្ី៣ ន្ែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤។36 សៅនងៃបនាា ប់ រោឋ ភិបា បានហាមោត់រា ់ការស្វីបាតុកមម 
ការែន្ងាកបួន ឬការប្បមូ ផតុ ាំនានា សោយស្ថរមូ សហតុេណាត ប់ធ្លន ប់ស្ថធ្លរណៈនិងេនតិ
េុែស្ថធ្លរណៈ សោយរមួទាាំងមិនឲ្យមានការរួបរុាំសៅទ្លីានប្បជា្ិបសតយយ ន្ែ ជាទ្ី
តាំងសរៀបចាំសឡងីេប្មាប់ការតវា ជាស្ថធ្លរណៈសៅទ្ីប្កងុភនាំសពញន្ែរ។37  

                                                           
30 ប្តូវបានបសងកីតសឡងីបនាា ប់អ្ីការសបាេះសឆ្ន ត ុាំ/េង្ហក ត់ឆ្ន ាំ២០១២ តមរយៈការបញ្ចូ  គ្នន រវាងគណបកសេមរងសុ ីនិងគណបកសេិទ្ធិ
មនុេស។ 

31 A/HRC/24/36 para 39-40 

32 Oral statement at the HRC, September 2013, at 
https://cambodia.OHCHR.org/~cambodiaOHCHR/sites/default/files/news/WebDOCs/2013/SR_Cambodia_ 
statement_ENG.pdf 
33 Oral statement at the HRC, Sep 2013, see FN 33; KHM 1/2013, 
https://spdb.OHCHR.org/hrdb/24th/Public_-_UA_Cambodia_01.10.13_(1.2013)_Pro.pdf 
34 ???? 
35 https://newsarchive.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13995&LangID= E 

36 A/HRC/27/70, para 13; KHM 2/2014, https://spdb.OHCHR.org/hrdb/25th/Public_- 
_UA_Cambodia_28.02.14_(2.2014)_Pro.pdf 
37 KHM 1/2014,  https://spdb.OHCHR.org/hrdb/25th/public_-_AL_Cambodia_17.02.14_(1.2014).pdf 

https://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/news/WebDOCs/2013/SR_Cambodia_statement_ENG.pdf
https://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/news/WebDOCs/2013/SR_Cambodia_statement_ENG.pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/Public_-_UA_Cambodia_01.10.13_(1.2013)_Pro.pdf
https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13995&amp;LangID=E
https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13995&amp;LangID=E
https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Public_-_UA_Cambodia_28.02.14_(2.2014)_Pro.pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Public_-_UA_Cambodia_28.02.14_(2.2014)_Pro.pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/public_-_AL_Cambodia_17.02.14_(1.2014).pdf
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12. រោឋ ភិបា និងគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ បាន្នែ ់កិចចប្ពមសប្ពៀងនសោបាយ
មួយ កនុងន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ែ បានបញ្ច ប់ការទាមទាររបេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិេុាំ
ឲ្យមានការសេុបីអ្សងកតឯករារយមួយសៅស ីការសបាេះសឆ្ន ត សហយីជា ទ្ធផ  រោឋ ភិបា បាន
សបតជាា កនុងការន្កទ្ប្មង់។ ជាចាំន្ណកមយួនន “វបប្ម៌េនានា" គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិបាន
ទ្ទ្ួ យកអាេនៈកនុងរែឋេភាកនុងន្ែេីហា ឆ្ន ាំ២០១៤។ បនាា ប់មក គ.រ.ប ប្តូវបានន្កន្ប្ប
សឡងីវញិ សោយមានតាំណាងសេមីគ្នន ននគណបកសទាាំងពរីន្ែ មានអាេនៈកនុងរែឋេភា និង
េមារិកឯករារយមយួរូប។38  
13. ប ុន្នត វបប្ម៌េនានារវាងគណបកសនសោបាយចមបងទាាំងពីរ មិនសៅេាិតសេារបាន
យូរសនាេះសទ្។ ស្ថា នភាពនសោបាយ បានកាល យសៅជាមានេភាពអាប្កក់ោ ងឆ្ប់រហ័េ។ 
កនុងន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៥ េមារិកនងិអ្នកគ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ១១នាក់ ប្តូវបានផត
នាា សទាេ នងិ៣នាក់សទ្ៀតប្តូវបានចប់ែលួនកនុងន្ែេីហា ពបីទ្ែឹកនាាំឬចូ រមួកនុង “ច នា
កុមមកមម” បនាា ប់ពីមានការប ុនប ងមិនបានេសប្មចកា ពីមយួឆ្ន ាំមុន សែីមបសីបកីេនួប្បជា្ិ
បសតយយសឡងីវញិេប្មាប់ការស្វីបាតុកមម ន្ែ សៅកនុងការតវា សនាេះ បានន្ប្បកាល យសៅជាមាន
េភាពហងិា និងស្វីឲ្យេនតេុិែជាសប្ចនីនាក់រងរបួេ។39 សៅកនុងន្ែេីហា ែន្ែ សនាេះ 
េមារិកប្ពឹទ្ធេភាបកសប្បឆ្ាំងមួយរូប ប្តូវបានចប់ែលួនសោយមិនមានការែកអ្ភ័យឯក
េិទ្ធិជាផលូវការសឡយី។40 កនុងន្ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ តាំណាងរាស្តេតមកពគីណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ
២នាក់ ប្តូវបានសគវាយប្បហារសោយហងិា សៅកនុងការតវា មយួន្ែ ទ្ាំនងជាមានការសរៀបចាំ
ទុ្កន្ែ ការតវា សនាេះមានអ្នកតវា គ្នាំប្ទ្រោឋ ភិបា ប្បន្ហ ២០០០នាក់ សៅសប្ៅរបងទាវ ររែឋ
េភា សហយីសប្កាយមកបុរេបីនាក់មកពកីងអ្ងគរកសរបេ់នាយករែឋមស្តនតី  ប្តូវបានផានាា
សទាេពីបទ្វាយប្បហារសនាេះ។41 កនុងន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ បនាា ប់មានការសចទ្ប្បកាន់ជា
 កខណៈប្បវតតសិ្ថស្តេតពបីទ្ “កុមបកមម” និងការសចញែីកាចប់ែលួនសលាក េម រងសុ ីមក សលាក
េម រងសុ ី បានបនតរេ់សៅបរសទ្េសោយការនិរសទ្េែលួន។42 (មួយឆ្ន ាំសប្កាយមក គ្នត់ប្តូវ
បានសគហាមមិនឲ្យចូ កនុងប្បសទ្េរបេ់ែលួនវញិ តមរយៈការន្ណនាាំរែឋបា  ន្ែ សប្កាយ
មកប្តូវបានរោឋ ភិបា ែកសចញវញិ សប្កាយការសបាេះសឆ្ន ត ុាំេង្ហក ត់)។43 ការវវិតតន៍ន្ែ 
មានការពាក់ព័នធគ្នន មួយសទ្ៀត គឺការោក់សចញចាប់េតីពេីមាគមនិងអ្ងគការមនិន្មនរោឋ ភិ
បា  ន្ែ ទ្ទ្ួ រងការរេិះគន់ជាញឹកញយ សោយស្ថរន្តការរតឹតបតឹសៅស កីារង្ហររបេ់ស្ថា
ប័នឯករារយ ស្វីការស បីញ្ហា េិទ្ធិមនុេស។44 

                                                           
38 មាប្ត 151, រែឋ្មមនុញ្ាននប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា 
39 https://www.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23071 

40 KHM 7/2015, https://spdb.OHCHR.org/hrdb/32nd/public_-_UA_Cambodia_21.12.15_(7.2015).pdf 

41 https://www.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=16795; KHM 6/2015, 

https://spdb.OHCHR.org/hrdb/32nd/public_-_AL_Cambodia_03.12.15_(6.2015).pdf 
42 KHM 7/2015, https://spdb.OHCHR.org/hrdb/32nd/public_-_UA_Cambodia_21.12.15_(7.2015).pdf 

43 KHM 7/2016, 

https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22853 

44 A/HRC/33/62, Para 29; KHM 2/2015, https://spdb.OHCHR.org/hrdb/30th/Public_- 

_OL_Cambodia_08.05.15_(2.2015).pdf; https://www.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16240&LangID=E 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23071
https://spdb.ohchr.org/hrdb/32nd/public_-_UA_Cambodia_21.12.15_(7.2015).pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&amp;NewsID=16795
https://spdb.ohchr.org/hrdb/32nd/public_-_UA_Cambodia_21.12.15_(7.2015).pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22853
https://spdb.ohchr.org/hrdb/30th/Public_-_OL_Cambodia_08.05.15_(2.2015).pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/30th/Public_-_OL_Cambodia_08.05.15_(2.2015).pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16240&amp;LangID=E
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14. េមារិកគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិមួយចាំនួនសទ្ៀត ប្តូវបានសចទ្ប្បកាន់កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
សោយរមួមានទាាំងតាំណាងរាស្តេតន្ែ ភាគសប្ចីនបាំផុត មិនមានការែកអ្ភ័យឯកេទិ្ធិជាផលូវ
ការសឡយី។ បទ្សចទ្បរហិារសករ ត ិ៍ ឬការប ុនប ងេូកបា ន់ស្ថកសបី្តូវបានោក់បតឹងសៅស ីសលាក 
កឹម េុខ្ ប្បធ្លនគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ និងបុគគ ិកអ្ងគការេងគមេុីវ ិ។45 គ្នត់បាន
បែិសេ្មិនបង្ហា ញែលួន េប្មាប់ការេួរចសមលីយនិងប្តូវបានរកស ញីថ្នមានសទាេកនុងន្ែ
កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦។46 សទាេះបីសប្កាយមក ប្តូវបានទ្ទ្ ួការស ីកន្ ងសទាេពីប្ពេះមហា
កសប្ត និងសចញពីការោក់ ុាំែលួនឯងកនុងផាេះក៏សោយ ក៏តាំណាងរាស្តេតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ
មួយរូបប្តូវបានកាត់ឲ្យជាប់ពនធនាគ្នរចាំននួ២ឆ្ន ាំកនលេះ (បទ្ញុេះញង់) នងិេមារកិ
ប្ពឹទ្ធេភាន្ែ គ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ ក៏ប្តូវបានកាត់សទាេឲ្យជាប់ពនធនាគ្នរចាំនួន៧
ឆ្ន ាំ (បទ្ន្កលងបនលាំឯកស្ថរនងិការញុេះញង់) និង ១៨ន្ែ (បទ្បរហិាសករ ត ិ៍និងញុេះញង់) 
សោយស្ថរការបសញ្ចញមតិសោប ់សៅស ីប្បព័នធផសពវផាយេងគម។47 សលាក អ្ ុ៊ុំ េាំអាន 
ន្ែ ជាតាំណាងរាស្តេត សៅេាតិសប្កាមការ ុាំែលួនសៅសឡយី សៅសព េរសេររបាយការណ៍
សនេះ។  
15. កនុងន្ែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៧ រែឋេភា បានអ្នុម័តការស្វីវសិស្ថ្នកមមសៅស ចីាប់េតពីី
គណបកសនសោបាយ ន្ែ បុគគ ណាមួយន្ែ ប្តូវផតនាា សទាេឲ្យជាប់ពនធនាគ្នរសោយមិន
មានការពយួរសទាេ ប្តូវហាមោត់មិនឲ្យទ្ទ្ ួតាំន្ណងនសោបាយ ែណៈន្ែ សគអាច  
រ ាំលាយគណបកសណាមួយបាន ពីបទ្អ្បគមន៍ ឬវទិ្ធងសនា។48 ប្បការសនេះ បានបងខាំឲ្យសលាក 
េម រងសុ ីលាន្ ងតាំន្ណងពីប្បធ្លនគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ និងបុគគ ជាសប្ចីនបានលាន្ ង
សចញពីគណៈកមាម ្ិការនាយក។ OHCHR បានស ីកសឡងីនូវកតីបារមភអ្ាំពីបទ្បបញ្ាតតិននចាប់
សនេះ ន្ែ មិនេុេីង្ហវ ក់នងឹកាតពវកិចចចាប់អ្នតរជាតិរបេ់ប្បសទ្េកមពុជា។49 ចាប់សនេះ ប្តូវ
បានស្វីវសិស្ថ្នកមមបន្នាមសទ្ៀតកនុងន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ែ រារា ាំងរា ់គណបកសនសោ
បាយមិនឲ្យមានការពាក់ព័នធជាមួយឬសប្បីប្បាេ់ស្ថរេសមលង រូបភាព ឯកស្ថរេាំសណរ ឬ
េកមមភាពនានា របេ់បុគគ ន្ែ ប្តូវបានផតនាា សទាេសោយស្ថរបទ្ស មីេឧប្កែិឋ។ ការោក់
ទ្ណឌ កមម រមួមានែូចជា ការហាមោត់មិនឲ្យស្វេីកមមភាពនសោបាយរហូតែ ់៥ឆ្ន ាំ ការ
ហាមោត់មិនឲ្យចូ រមួកនុងការសបាេះសឆ្ន ត ឬអាចេូមបនី្តរ ាំលាយគណបកស សទ្ៀតផង។50 

 
IV. ការសបាេះសឆ្ន តមូ ោឋ នឆ្ន ាំ២០១៧ នងិសរឿងរា ងសប្កាយសបាេះសឆ្ន ត 

 
16. កនុងន្ែមងុិនា ២០១៧ គណបកសប្បជារនកមពុជា បានទ្ទ្ ួតាំន្ណងភាគសប្ចីន ប ុន្នត
ជាងមីមតងសទ្ៀត គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ បានទ្ទ្ ួេនលឹកសឆ្ន តប្បន្ហ ៤៤% ន្ែ ជា ទ្ធ

                                                           
45 A/HRC/33/62, para 7; KHM 3/2016, 

https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=19826 

46 A/HRC/36/32, para 9 
47 A/HRC/36/61, para 7 
48 https://cambodia.OHCHR.org/sites/default/files/Analysis%20on%20the%20Amended%20Law%20on% 

20Political%20Parties%2028%2003%202017%20FINAL%20no%20TC.pdf 
49 https://www.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=22174 
50 A/HRC/39/73, para 68 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=19826
https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Analysis%20on%20the%20Amended%20Law%20on%20Political%20Parties%2028%2003%202017%20FINAL%20no%20TC.pdf
https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Analysis%20on%20the%20Amended%20Law%20on%20Political%20Parties%2028%2003%202017%20FINAL%20no%20TC.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&amp;NewsID=22174
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ផ ន្ែ មានភាពេុេីង្ហវ ក់ជាមួយ ទ្ធផ កនុងការសបាេះសឆ្ន តជាតិឆ្ន ាំ២០១៣។ 
17. ការសបាេះសឆ្ន ត ប្តូវបានសកាតេរសេីរជាទូ្សៅថ្នបានប្បប្ពតឹតិសៅ សោយេនតិវ ិ្  ី មាន
េណាត ប់ធ្លន ប់ អ នងិមានតមាល ភាពជារមួ សោយមានរបាយការណ៍តិចតចួអ្ាំពភីាពមនិប្បប្ក
តី និងមានែាំសណីរការចុេះស ម្ េះអ្នកសបាេះសឆ្ន តន្ែ មានភាព អប្បសេីរសប្ចីន។51 ក៏ប ុន្នត មាន
បរោិកាេនងិរបាយការណ៍េតីពីភាពតនតងឹមុនសបាេះសឆ្ន តមួយចាំនួន ទាក់ទ្ងនឹងការ
បាំភិតបាំភ័យពីរោឋ ភិបា ។ ជាពិសេេ អ្នករាយការណ៍ពិសេេ បានទ្ទ្ួ របាយការណ៍ថ្ន
អ្នកនសោបាយគណបកសប្បឆ្ាំង ប្តូវបានសគគាំរាមកាំន្ហង និងរារា ាំងមិនឲ្យស្វីយុទ្ធនាកា និង
របាយការណ៍អ្ាំពីអ្នកតមោនការសបាេះសឆ្ន តពីអ្ងគការេងគមេុីវ ិមួយចាំនួន ន្ែ បាន
ទ្ទ្ួ រងការបាំភតិបាំភ័យនិងការោយរី ាំខ្ន។52 សៅកនុងករណីមួយចាំនួន មស្តនតមូី ោឋ ន
របេ់គណបកសប្បជារនកមពុជា បានរាំរុញោ ងចាេ់ប្កន្ឡតឲ្យអ្នកគ្នាំប្ទ្អ្តីតអ្នកគ្នាំប្ទ្
គណបកសប្បឆ្ាំង ឲ្យចុេះស ម្ េះេមារិកប្គសួ្ថររបេ់ែលួន សៅកនុងសេៀវសៅេមារិករបេ់
គណបកសប្បជារនកមពុជា។ ប ុន្នតនងៃមុនការសបាេះសឆ្ន ត មស្តនតីជាន់ែពេ់មួយចាំនួនបានស កី
សឡងីេងកត់្ៃន់ជាងមីមតងសទ្ៀត អ្ាំពីភកតីភាពរបេ់សោធ្ល ចាំសពាេះគណបកសកាន់អ្ាំណាច នងិ
បានប្ពមានថ្ន េស្តង្ហគ មេុីវ ិនឹងប្តូវផាុេះសឡងី ប្បេិនសបីគណបកសប្បឆ្ាំងឈនេះការសបាេះ
សឆ្ន ត ឬមានការតវា  ទ្ធផ សបាេះសឆ្ន ត ុាំេង្ហក ត់។53 សៅកនុងេុនារកថ្នមួយ សៅទ្ីប្កុង
ភនាំសពញ កា ពីនងៃទ្ី២៥ ន្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៧ សលាកនាយករែឋមស្តនតីបានន្ងលងថ្ន គ្នត់េុែ
ចិតតរប្មេុះសច មនុេស១០០ សៅ២០០នាក់ សែីមបេីសស្តង្ហគ េះមនុេសរាប់លានអ្នក។54 

 
A. ការរ ាំលាយគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ

 
18. សៅនងៃទ្ី៣ ន្ែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៧ សលាក កឹម េុខ្ ប្បធ្លនគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ ប្តូវ
បានចប់ែលួន សោយស្ថរមូ សហតុចង់ផតួ រ ាំ ាំរោឋ ភបិា  តមរយៈអ្វនី្ែ សគសៅថ្ន 
“បែិវតតពណ៌” ន្ែ មានការគ្នាំប្ទ្សោយបរសទ្េ។55 ការសចទ្ប្បកាន់ ន្ផអកសៅស ីមតិ
សោប ់ន្ែ គ្នត់បានន្ងលងសៅប្បសទ្េអូ្ស្តស្ថត  អី្ាំពីយុទ្ធស្ថស្តេតនសោបាយសៅថ្នន ក់មូ 
ោឋ ន សែមីបទី្ប់ទ្ ់ប្បន្រងជាមួយរោឋ ភិបា បចចុបបនន។ សទាេះបីជាការន្ងលងសនាេះ បានកនលង
ផុតសៅយូរសហយីក៏សោយកតី ក៏ប ុន្នតសោយស្ថរន្តការន្ងលងសោប ់សនាេះ សៅន្តអាចរកបាន
សៅតមប្បព័នធអុ្ីន្ឺន្ណតសនាេះ សគបានចត់ទុ្កវាជាបទ្ស មីេជាក់ន្េតង សហយីសោយ
សោងតមវធិ្លននផាកនុង រែឋេភាពបានអ្នុញ្ហា តឲិ្យែាំសណីរការនីតិវ ិ្ ី សោយមិនចាំបាច់ែក
អ្ភ័យឯកេិទ្ធេិភាសឡយី។56 បនាា ប់មក សលាក កមឹ េុខ្ ប្តូវបានសចទ្ប្បកាន់ពបីទ្ចូ 
េនាិែឋិភាពជាមយួបរសទ្េសែមីបបីសងកីតឲ្យមានអ្ាំសពីប្បទូ្េតរា យ ឬឲ្យមានអ្ាំសពី ល្ នពាន
ប្បឆ្ាំងនឹងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា។។ គ្នត់បនតសៅសប្កាមការ ុាំែលួនបសណាត េះអាេនន រហូត
ែ ់ន្ែេីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ សោយមានការរតឹតបតឹកនុងការអ្នុញ្ហា តិឲ្យមានអ្នកេួរេុែទុ្កខ 

                                                           
51 A/HRC/36/61, paras 59-60; A/HRC/36/32, para 17 
52 A/HRC/36/61, para 63 
53 A/HRC/36/32, para 16 
54 https://www.cambodiadaily.com/editors-choice/hun-sen-goes-tirade-opponents-130441/ 
55 KHM 5/2017, https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23334; see also 

CCPR/C/51/D/414/1990 at para 6.8 
56 Article 80, Constitution of Cambodia 

https://www.cambodiadaily.com/editors-choice/hun-sen-goes-tirade-opponents-130441/
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23334
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សទាេះបីជាប្កមុការង្ហររបេ់អ្ងគការេហប្បជាតិេតីពកីារ ុាំែលួនតមទ្ាំសនងីចិតត រកស ញីថ្ន 
ការ ុាំែលួនគ្នត់ ជាការស្វតីមទ្ាំសនីងចតិត កា ពីន្ែសមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៨ ក៏សោយ។57 
19. ការចប់ែលួនសលាក កមឹ េុខ្ បានសកីតសឡងីបនាា ប់ពីមានការបស្តង្ហក បជាទូ្សៅសៅស ី
េមារិកនិងអ្នកគ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ។ បនាា ប់មកសទ្ៀត មានការទ្ទ្ ួបានព័ត៌មាន
មតងសហយីមតងសទ្ៀត អ្ាំពកីាររ ាំខ្នែ ់កិចចប្បរុាំរបេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ និងែ ់ការ
បាំតល ញស្ថល កទាមទារឲ្យមានការសោេះន្ ងសលាក កឹម េុខ្ សៅកនុងសែតតមួយចាំនួន។  ការ ិ
ោ ័យឧតតមេនងការទ្ទ្ួ បនាុកេិទ្ធមិនុេស បានរាយការណ៍ថ្ន អ្តីតេមារកិគណបកស
េសស្តង្ហគ េះជាតិមួយចាំនួន បានទាក់ទ្ងសៅបុគគ ិករបេ់ែលួន ទាក់ទ្ងឹនឹងការបាំភិតបាំភ័យនិង
ការគាំរាមចប់ែលួនពបី ូ ីេ។58 
20. កនុងន្ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ បនាា ប់ពីមានបណតឺ ងសោយគណបកសហវ ៊ុនេុនិបុិច នងិគណ
បកសយុវរនកមពុជា រែឋមស្តនតីប្កេួងមហានផា បានោក់េាំសណីមួយសៅតុលាការកាំពូ  សប្កាម
ចាប់េតីពគីណបកសនសោបាយន្ែ សទ្បីនឹងស្វីវសិស្ថ្នកមមរចួ េុាំរ ាំលាយគណបកសប្បឆ្ាំ
ង។ សៅនងៃទ្១ី៦ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ តុលាការកាំពូ  ែកឹនាាំសោយប្បធ្លនប្កុមសៅប្កមនិង
ជាេមារកិគណៈកមាម ្ិការអ្ចិនស្តនតយគ៍ណបកសប្បជារនកមពុជា បានរ ាំលាយគណបកសេ
សស្តង្ហគ េះជាតិនងិហាមោត់េមារិកជាន់ែពេ់ចាំនួន១១៨នាក់ មិនឲ្យចូ រមួកនុងេកមមភាព
នសោបាយរយៈសព ៥ឆ្ន ាំ។59 វាជាការប្ពួយបារមភមួយសោយភេតុតងន្ែ ោក់សោយ
ប្កេួងមហានផា នងិភេតុតងន្ែ តុលាការកាំពូ ន្ផអកសៅស ី េប្មាប់ការរ ាំលាយគណបកស
េសស្តង្ហគ េះជាតិ គឺន្ផនកែលេះ ជាការសចទ្ប្បកាន់ន្តមួយន្ែ បចចុបបននេាតិសៅសប្កាមការសេុីប
អ្សងកតរបេ់សៅប្កមសេុីបេួរសៅសឡយី ទាក់ទ្ងនឹងបទ្សចទ្ប្បឆ្ាំងសលាក កឹម េុខ្។ 
គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ មនិបានោក់ការការពារសទ្ សហយីតុលាការកាំពូ ក៏មិនបានស្វី
ពិសស្ថ្ន៍សៅស ីភេតុតងរបេ់រោឋ ភិបា ន្ែរ។ សនេះជាការស ីកសឡងីនូវកតីបារមភ្ ៃន់្ៃរ អ្ាំពី
មូ ោឋ នភេតុតងេប្មាប់ការស្វីសេចកតេីសប្មចកនុងការរ ាំលាយ។  
21. កនុងការចត់វធិ្លនការមុន សែមីបគី្នាំប្ទ្ែ ់សេចកតីេសប្មចរបេ់តុលាការកាំពូ  រែឋ
េភាជាតិ បានអ្នុម័តសៅស វីសិស្ថ្នកមមសៅស ចីាប់ទាក់ទ្ងនឹងការសបាេះសឆ្ន តមួយចាំននួ 
សៅកនុងន្ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧។ សនេះជាការផត ់នូវែាំសណីរការមួយេប្មាប់ការន្បងន្ចកអាេ
នៈរបេ់គណបកសន្ែ ប្តូវរ ាំលាយសច ។ តមសេចកតីន្ណនាាំទាាំងសនេះ សៅនងៃទ្២ី២ ន្ែវចិឆិ
កា ឆ្ន ាំ២០១៧ គ.រ.ប បានន្បងន្ចកអាេនៈទាាំង៥៥ របេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិសឡងី
វញិ ឲ្យសៅគណបកសនសោយបាយ ៣សផសងសទ្ៀត (ហវ ៊ុនេុនិប ិច ៤១, គណបកសេញ្ហា តិ
កមពុជា ២, នងិគណបកសន្ែមរអ្ភិវឌ្ឍន៍សេែឋកចិច ១)។ គណបកសពីរសផសងសទ្ៀត បានបែិសេ
្មិនទ្ទ្ួ អាេនៈ (គណបកសេមព័នធសែីមប ីទ្ធិប្បជា្ិបសតយយ និងគណបកសន្ែមរឈប់
ប្ក) សហតុែូចសនេះសហយី អាេនៈសៅេ ់ចាំនួន១១ របេ់អ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិប្តូវ
បានន្បងន្ចងសៅឲ្យគណបកសប្បជារនកមពុជា។  

 
22. តាំន្ណងថ្នន ក់ ុាំេង្ហក ត់ ន្ែ គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតទិ្ទ្ ួបានកនុងការសបាេះសឆ្ន តន្ែ

                                                           
57 A/HRC/WGAD/2018/9 
58 A/HRC/37/64, para 6 
59 See also CCPR/C/12/D/34/1978, paras. 8.4 and 9 
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មិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ក៏ប្តូវបាន គ.រ.ប ន្បងន្ចកបនតកនុងន្ែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ន្ែរ។ គណបកស
ប្បជារនទ្ទ្ួ បានតាំន្ណងចាំនួន ៤៥៤៨ ពីតួនាទ្ចីាំនួន៥០០៧ នងិតាំន្ណងជាសម ុាំ/សៅ
េង្ហក ត់ចាំនួន៤៨៩ របេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត។ិ តាំន្ណងតួនាទ្ីប្កមុប្បកា ុាំេង្ហក ត់
ន្ែ សៅេ ់ ២៤០ ផត ់សៅឲ្យគណបកសេហ វុនេុិនប ិច, ២០៣ ផត ់សៅឲ្យគណបកស
ន្ែមររបួរមួជាត,ិ ១០ ផត ់សៅឲ្យគណបកសេញ្ហា តិកមពុជា ៣ ផត ់ឲ្យគណបកសយុវរនកមពុជា 
និង ចាំននួ៣សទ្ៀតផត ់ឲ្យ គណបកសរនជាតិសែីមប្បជា្ិបសតយយ កមពុជា។  
23. ការន្បងន្ចកអាេនៈសឡងីវញិសនេះ បសងកតីឲ្យមានបញ្ហា  ្ៃន់្ៃរមួយចាំនួន ទាក់ទ្ងឹនឹង
ភាពជាតាំណាងន្ផនកនសោបាយរបេ់ប្បជារនកមពុជាមយួភាគ្ាំ និងជាការស្វីឲ្យកាន់ន្តប េះ
ពា ់បន្នាមចាំសពាេះែាំសណីរការរ ាំលាយគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ ន្ែ សពារសពញសោយការ
េងសយ័ជាសប្ចនីសៅសហយីសនាេះ។ ការន្បងន្ចកអាេនៈសឡងីវញិសនេះ ជាការែកហូកេទិ្ធិ
ចូ រមួកនុងវេ័ិយនសោបាយ របេ់ប្បជារនកមពុជារាប់លាន ោ ងជាក់ន្េតងបាំផុត។ 
េប្មាប់អ្នកន្ែ បានសបាេះសឆ្ន តគ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតកិនុងការសបាេះសឆ្ន តជាតឆិ្ន ាំ
២០១៣ និងការសបាេះសឆ្ន ត ុាំេង្ហក ត់ឆ្ន ាំ២០១៧សនាេះ សបកខរនន្ែ ពកួសគបានសបាេះសឆ្ន ត
រូន ប្តូវបានតល េ់បតូរសោយមនុេសន្ែ មិនទ្ទ្ ួបានការសបាេះសឆ្ន តគ្នាំប្ទ្ សហយីន្ែ 
តាំណាងឲ្យគណបកសនសោបាយសផសងសទ្ៀត ន្ែ នងឹប្តូវរកាអាណតតិសនេះរហូតែ ់ឆ្ន ាំ
២០២២ េប្មាប់មស្តនតីមូ ោឋ ន។ េិទ្ធិចូ រមួកនុងការស្វកីិចចការនសោបាយ បង្ហា ញអ្ាំពីេទិ្ធិ
ប្តូវបានតាំណាង តមរយៈតាំណាងន្ែ ប្បជារនបានសប្រេីសរេី។ ការរ ាំពឹងទុ្កន្ែ បាន
េន្មតងស កីសឡងីកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ នងិ២០១៧ ប្បកបសោយេនតិវ ិ្  ីន្ែ អាចនាាំសៅរកការ
តល េ់បតូររោឋ ភបិា តមន្បបប្បជា្ិបសតយយ បានសែីរប្តឡប់សប្កាយវញិោ ងរហ័េ។ 
24. ការសបាេះសឆ្ន តប្ពទឺ្ធេភា បានសរៀបចាំសឡងីសៅនងៃទ្២ី៥ ន្ែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨។ កនុង
ចាំសណាមេមារកិប្ពឹទ្ធេភាចាំនួន៦២នាក់សនាេះ ៥៨នាក់ ប្តូវបានសបាេះសឆ្ន តសោយ
ប្បសោ សោយេមារកិប្កមុប្បឹកា ុាំេង្ហក ត់ និងសោយេមារិករែឋេភា (អាេនៈន្ែ 
សៅេ ់ ២រូបប្តូវបានន្តងតាំងសោយប្ពេះមហាកសប្ត នងិពីររូបសោយេមារកិេភា។ ការ
សបាេះសឆ្ន តសនេះ មិនមានការប្បន្រងសស្ថេះសឡយី សោយស្ថរអាេនៈ ុាំនិងេភារបេ់គណ
បកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ (ប្បន្ហ ៤៣% ននចាំននួអ្នកសបាេះសឆ្ន តសប្រីេសរេីេមារកិប្ពឹទ្ធេភា) 
ប្តូវបានន្បងន្ចករចួសៅសហយីសនាេះ។ គណបកសប្បជារនកមពុជា មានេមារិកជាអ្នកសបាេះ
សឆ្ន តប្បន្ហ ៩៥% សហយីទ្ទ្ួ បានអាេនៈទាាំង៥៨ សៅកនុងប្ពឹទ្ធេភា។ សទាេះបីជាការ
សបាេះសឆ្ន តប្ពទឹ្ធេភា ជាការសបាេះសឆ្ន តសោយប្បសោ ក៏សោយ ក៏ ទ្ធផ  បានឆលុេះបញ្ហច ាំង
អ្ាំពីការែកហូតនូវេិទ្ធិនសោបាយរបេ់ប្បជារនន្ែមររាប់លាននាក់ សោយស្ថរន្តការន្បង
ន្ចកអាេនៈ ុាំេង្ហក ត់សឡងីវញិ សហយីន្ែ អាេនៈសៅប្ពទឺ្ធេភាទាាំងសនាេះ អាចមានរយៈ
សព ែ ់សៅ៦ឆ្ន ាំខ្ងមុែ។  

 
B. ផ ប េះពា ់សៅស េីទិ្ធបុិគគ នងិប្កមុជាក់លាក់ 

 
(a) េមារកិនងិអ្នកគ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ

 
25. បនាា ប់ពីការេសប្មចរបេ់តុលាការកាំពូ  មានការទ្ទ្ួ បានព័ត៌មានសរឿជាក់អ្ាំពីការ
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សកីនសឡងីននននការោក់គាំនាប និងបាំភិតបាំភ័យសៅស ីអ្តីតេមារិកគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ
ជាសប្ចីនអ្នកន្ែ ភាគសប្ចីនគឺសែីមបឲី្យពួកសគ “ចុេះចូ ” ជាមួយគណបកសប្បជារនកមពុជា។ 
ឧទាហរណ៍ សៅនងៃទ្១ី៨ ន្ែវចិឆិកា អ្តីតមស្តនតីជាន់ែពេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិកនុងសែតតកាំពង់
ឆ្ន ាំង ប្តូវបានមស្តនតីជាន់ែពេ់កនុងរោឋ ភិបា  គាំរាមកាំន្ហងអ្ាំពកីារជាប់ពនធនាគ្នរ ប្បេិនសបពីួក
សគបែិសេ្មិនចូ រមួជាមួយគណបកសប្បជារនកមពុជាសទ្សនាេះ។ អ្តតីមស្តនតគីណបកសេ
សស្តង្ហគ េះជាតិកនុងសែតតកាំពង់ឆ្ន ាំងជាង៥០នាក់ បានែូរចូ សៅគណបកសប្បជារនកមពុជា សៅ
ប្តឹមចុងន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ សែីមបបីានបនតកាន់កាប់តួនាទ្ីរបេ់ែលួន។ កនុងករណីមួយសផសង
សទ្ៀត អ្តីតថ្នន ក់ែកឹនាាំគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ កនុងភាគពាយពយននប្បសទ្េកមពុជា បានរាយ
ការណ៍អ្ាំពីការបាំភិតបាំភ័យ សោយសមបញ្ហា សោធ្លមូ ោឋ ន សោយមានអ្មសោយទាហាន
ប្បោប់អាវុ្ចាំនួន៣០នាក់ បនាា ប់ពគី្នត់បែិសេ្មិនប្ពមចុេះចូ ជាមួយគណបកសប្បជា
រនកមពុជា។ អ្នកសផសងសទ្ៀត ក៏បានរាយការណ៍អ្ាំពឧីបសទ្ាវសហតុប្េសែៀងគ្នន សនេះ សៅកនុងសែតត
សផសងសទ្ៀតន្ែរ។ 
26. អ្នកមួយចាំនួនបានបែិសេ្មនិប្ពមចុេះចូ  សោយរមួមានទាាំង សលាក ឈុន េទិ្ធី 
អាយុ៣៨ឆ្ន ាំ ន្ែ ជាអ្តីតប្កុមប្បឹកា ុាំមកពគីណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ ប្តូវបានចប់ែលួន
សោយគ្នម នែកីាសៅនងៃទ្២ី៤ ន្ែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៧។ សោងតមព័ត៌មានន្ែ បានទ្ទ្ួ  ប ូ
 ីេបានស្ថកេួរគ្នត់ ទាក់ទ្ងនឹងវសីែអូ្ចាំននួ៣នាទ្ីសៅស ី Facebook ន្ែ គ្នត់បាន
សឆលីយតបកា ពីនងៃទ្ី២២ ន្ែតុលា សៅនឹងការអ្ាំពាវនាវរបេ់សលាកនាយករែឋមស្តនតីឲ្យេមារិ
កគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ ចុេះចូ  សែីមបរីកាការង្ហររបេ់ែលួន។ សៅកនុងវសីែអូ្សនាេះ សលាក 
េិទ្ធី មានការេងសយ័អ្ាំពីភាពឆ្ល តនវរបេ់សលាកនាយករែឋមស្តនត ី កនុងការផត ់ ុយនិងបាន
និោយថ្ន គ្នត់នឹងមនិទ្ទ្ ួ ុយចាំនួន ៥៧០.០០០ សរៀ  ររឺហូតែ ់ ៥៧០.០០០ 
ែុលាល រអាសមរចិសនាេះសទ្។ គ្នត់ប្តូវបានសចទ្ពីបទ្ញុេះញង់ឲ្យប្បប្ពឹតតបទ្ឧប្កិែឋ និងប្បមាងម
ស្តនតសី្ថធ្លរណៈ សហយីចុងសប្កាយ ប្តូវបានកាត់សទាេឲ្យជាប់ពនធនាគ្នរចាំនួន១ឆ្ន ាំ នងិពិន័យ
ជាប្បាក់ចាំននួ ៨លានសរៀ  (២០០០ ែុលាល រ) កា ពីនងៃទ្២ី៣ ន្ែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
27. េមារិកអ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតជិាសប្ចីននាក់ សបីតមសេចកតីរាយការណ៍ន្ែ 
ទ្ទ្ួ បានរមួមានពាក់កណាត  ននេមារិកជាន់ែពេ់ទាាំង១១៨នាក់ ន្ែ ប្តូវបានសគហាម
មិនឲ្យស្វីនសោបាយផងន្ែរបានសភៀេែលួនសចញសៅសប្ៅប្បសទ្េ មុននងិសប្កាយមានការ
េសប្មចចតិតរបេ់តុលាការកាំពូ  សោយមានការភ័យខ្ល ចការចប់ែលួន។ សលាកប្េី េួរ ន្េម 
អាយុ៣៤ឆ្ន ាំ ន្ែ ជាអ្តតីប្កុមប្បឹកា ុាំរបេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិមកពីនប  និ បាន
សភៀេែលួនសៅបរសទ្េ សៅនងៃទ្ី៣០ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ បនាា ប់ពទី្ទ្ួ បានែកីាសកាេះសៅ
ពីតុលាការ ពីបទ្រមួផសាំគាំនិតកបត់ជាតិ និងចរកមម ន្ែ បានប្បប្ពឹតតិសៅចសនាល េះរវាងន្ែមិងុនា 
និងន្ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧។ សោងតមព័ត៌មានន្ែ ទ្ទ្ួ បាន សលាកប្េទី្ទ្ួ រងគាំនាប
េងកត់ សពញមួយន្ែវចិឆិកា ពីមស្តនតីសៅកប្មិតសផសងៗគ្នន  ឲ្យសលាកប្េីចុេះចូ ជាមយួគណបកស
ប្បជារនកមពុជា សហយីសលាកប្េីន្ងមទាាំងបានបែិសេ្ន៍ការសេនីេុាំលាយ កខណ៍អ្កសរជា
ផលូវការ ន្ែ បានទ្ទ្ួ កា ពីនងៃទ្១ី៧ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ែកីាចប់ែលួន ប្តូវបានស្វី
សឡងីសៅនងៃទ្២ី៩ ន្ែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោយែីកាសនេះ ប្តវូបានន្ចករ ាំន្ កមកែ ់អ្នករាយ
ការណ៍ពិសេេ។ 
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28. ប្េសែៀងគ្នន សនេះន្ែរ សលាក អូ្ន សប្េៀង ន្ែ េមារិកគណៈកមាម ្ិការប្បតិបតតិសែតត
មកពីអ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ កនុងសែតតឧតតរមានរ័យ បានសភៀេែលួនសៅកាន់ប្បសទ្េនង 
សៅនងៃទ្ី១៨ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ បនាា ប់ពីតុលាការសែតត បានសចញែកីាសកាេះសៅគ្នត់ សៅ
នងៃទ្៨ី ន្ែវចិឆកិា។ ការសកាេះសៅសនេះ មានការជាប់ទាក់ទ្ងសៅនឹងការអ្េះអាងរបេ់គ្នត់ កា 
ពីន្ែេីហា ឆ្ន ាំ២០១៦ ន្ែ ថ្នអាជាា ្រមូ ោឋ ន ជាអ្នកសៅពីសប្កាយការបាញ់ស្ថល កេញ្ហា
មួយរបេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ សហយីន្ែ ពីរឆ្ន ាំសប្កាយមក គ្នត់ប្តូវបានសេុបីអ្សងកតពី
បទ្ការបរហិារជាស្ថធ្លរណៈ និងការញុេះញង់ឲ្យប្បប្ពឹតតបទ្ស មីេឧប្កែិឋ។ ការប ុនប ងអូ្េ
ទាញគ្នត់ឲ្យចុេះចូ  បនតសកតីមាន សទាេះបីជាសប្កាយសព ន្ែ គ្នត់បានសភៀេែលួនសហយីក៌
សោយ។ សៅចុងន្ែវចិឆិកា គ្នត់បានរាយការណ៍ថ្ន មានការទាក់ទ្ងសៅតម Facebook ពីអ្
តីតសម ុាំគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ ន្ែ បានតល េ់ចូ សៅគណបកសប្បជារនកមពុជា ន្ែ 
បានប្បាប់គ្នត់ថ្ន ប្បេិនសបគី្នត់ប្តឡប់មកវញិនិងចូ រមួជាមួយគណបកសប្បជារនកមពុជា 
បណតឹ ងសនាេះអាចសោេះប្ស្ថយបាន។ 
29. ពីន្ែកញ្ហា ែ ់ន្ែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៧ ថ្នន ក់ែកឹនាាំនងិេមារកិអ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះ
ជាតចិាំននួប្បមាណ២២០នាក់ ប្តវូបានរាយការណ៍ថ្ន បានសភៀេែលួនសៅប្បសទ្េនង សោយ
កនុងសនាេះ ភាគសប្ចីនកាំពុងន្េវងរកឋានៈជារនសភៀេែលួន។ េមារិក៥០-៦០នាក់សផសងសទ្ៀត 
ប្តូវបានរាយការណ៍ថ្នកាំពុងរេ់សៅរិតប្ពាំន្ែនកមពុជា-នង។ អ្នកទាាំងសនេះប្តូវបានអាជាា ្រនង
ប្ពមាន មិន ឲ្យស្វេីកមមភាពនសោបាយសឡយី។ ពួកគ្នត់ភាគសប្ចីន បានអ្េះអាងថ្ន មាន
ការតមោននិងបាំភិតបាំភ័យ សោយភាន ក់ង្ហរកមពុជា នងិអាជាា ្រនង ប្ពមទាាំងមានការភ័យ
ខ្ល ចថ្នប្តូវសគចប់បញ្ាូ នប្តឡប់មកកមពុជាវញិសទ្ៀតផង។  
30. ការភ័យខ្ល ចថ្នប្តូវសគបងខាំឲ្យប្តឡប់មកប្បសទ្េកមពុជាវញិ មួយន្ផនកសោយស្ថរន្ត
ករណីសលាកប្េី េាំ េុខ្ មកពីសែតតកាំពង់េពឺ។ កនុងន្ែសមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៧ សលាកប្េីបាន
ផាយវសីែអូ្មួយសៅតម Facebook បង្ហា ញពែីលួនឯង គប់ន្េបកសរីងសៅស សី្ថល កេញ្ហា
គណបកសប្បជារនកមពុជា ន្ែ មានរូបរបេ់សលាកនាយករែឋមស្តនតី និងប្បធ្លនរែឋេភាជាត ិ
សោយគ្នត់បាននិោយថ្ន ពកួសគកាំពុងបាំតលា ញជាត។ិ សលាកប្េីប្តូវបានសចទ្ប្បកាន់ពីបទ្ 
ការប្បមាងមស្តនតីស្ថធ្លរណៈ និងការញុេះញង់ឲ្យមានការសរេីសអ្ីង នងិប្តូវបានផតនាា សទាេ
កាំបាាំងមុែ ោក់ពនធនាគ្នរចាំននួពីរឆ្ន ាំ កនុងន្ែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ និងពន័ិយជាប្បាក់ចាំននួ៥
លានសរៀ  (១២៥០ ែុលាល រ)។ ងវីតបតិន្តទ្ទ្ ួបានឋានៈជារនសភៀេែលួនតមរយៈឧតតម
េនងការអ្ងគការេហប្បជាជាតិទ្ទ្ួ បនាុករនសភៀេែលួនក៏សោយ ក៏សលាកស្តេតីប្តូវបានស្វបី
តាប័នសោយអាជាា ្រនង សៅនងៃទ្ី៨ ន្ែកុមភៈ សប្កាយមានសេនីេុាំពីរោឋ ភិបា កមពុជា។ បន្នាម
ពីស ីការទ្ទ្ួ សទាេ សោយស្ថរន្តការអ្នុវតតេិទ្ធិសេរភីាពកនុងការេន្មតងមតិសនាេះ ឥឡូវ
សនេះ សលាកប្េីកាំពុងន្តទ្ទ្ួ ការរាំនុាំរប្មេះសៅស កីារសចទ្ប្បកាន់ពបីទ្ញុេះញង់ឲ្យមានការ
សរេីសអ្ីង ន្ែ ជាប់ទាក់ទ្ងនឹងសេចកតីន្ងលងការណ៍ន្ែ សគសចទ្ថ្នបានស្វីសៅកនុងប្បសទ្េ
នង។  
31. អ្តីតេមារិកកណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិន្ែ បនតរេ់សៅកនុងប្បសទ្េកមពុជា បានរាយ
ការណ៍អ្ាំពីការរេ់សៅសោយភាពភ័យខ្ល ច មិនអាចបសញ្ចញមតិសោប ់ន្ផនកនសោបាយ
សោយសេរសីទ្។ ឧទាហរណ៍ កនុងន្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៨ អ្តីតអ្នុប្បធ្លនគណបកសេសស្តង្ហគ េះ
ជាតិ សលាក ប ុ  ហាំ បានប្បាប់អ្នកស្ថរព័ត៌មានថ្ន គ្នត់ចង់បសញ្ចញទ្េសនៈេតពីីបញ្ហា
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នសោបាយបចចុបបនន ប ុន្នតប្តូវបងខាំចិតតបិទ្មាត់វញិ។60 េមារកិនិងអ្នកគ្នាំប្ទ្អ្តីតគណបកស
េសស្តង្ហគ េះជាតិ ក៏បានរាយការណ៍អ្ាំពីការបនតការយោីរ ាំខ្ននិងការបាំភតិបាំភ័យន្ែរ។ ឧទា
ហរណ៍ កញ្ហា  េុនិ ចន់សៅរ  ូហសតិ អ្តតីសៅេង្ហក ត់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិសៅេង្ហក ត់អូ្ចរ 
សែតតបាត់ែាំបង ន្ែ បចចុបបននសបីកសភារនីយោឋ នមួយ បានទ្ទ្ ួការគាំរាមកាំន្ហងតម
ប្បព័នធអុ្នី្ឺន្ណត កនុងន្ែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ ពីតាំណាងរាស្តេតគណបកសប្បជារនកមពុជាមយួ
រូប ន្ែ បានអ្េះអាងថ្ន សភារនីយោឋ នរបេ់នាងគឺជាទ្កីន្នលងេប្មាប់េកមមភាពគណបកស
េសស្តង្ហគ េះជាតិន្ែ ប្តូវហាមោត់សនាេះ។ នាងបានសឆលយីតបសោយបានោក់ស្ថល កមយួសៅ
ខ្ងសប្ៅហាងរបេ់នាងថ្ន ហាងសនេះរកីរាយស្ថវ គមន៍សភាៀវទាាំងអ្េ់ ស ីកន្ ងន្តឧទាា មរ
ន។ ក៏ប ុន្នត ស្ថលាប្កុងបាត់ែាំបង បានប្បាប់នាងឲ្យែកស្ថល កសនាេះសចញ។ សោងតម
ព័ត៌មានន្ែ បានទ្ទ្ ួ នាងបនតទ្ទ្ួ ការគាំរាមកាំន្ហងមតងមាក   សោយរមួទាាំង មាន
មនុេសមនិស្ថគ  ់មុែបានមកផាេះនាងសព យប់អាប្ធ្លត បានបាំពានេមតមីកស នីាងកនុងេ
បាត ហ៍មុនការសបាេះសឆ្ន តថ្នន ក់ជាតិ។  
32. មានការទ្ទ្ ួបានបណតឹ ងមយួចាំនួនសផសងសទ្ៀត សោយមានរមួទាាំងបណតឹ ងរបេ់អ្នក
គ្នាំប្ទ្អ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិឬស្ថច់ញាតិរបេ់ពួកសគ ន្ែ ទ្ទ្ួ រងការគាំរាមកាំន្ហង
និងមានមស្តនតីប ូ ីេតមោន។ ឧទាហរណ៍ ប្គសួ្ថររបេ់ថ្នន ក់ែឹកនាាំមាន ក់កនុងសែតតឧតតរមាន
រ័យ បានបែិសេ្េាំណូមពររបេ់សមភូមិកនុងការចូ រមួជាមួយគណបកសប្បជារនកមពុជា។ 
កនុងរយៈសព ពីរេបាត ហ៍បនាា ប់ មានមនុេសមិនស្ថគ  ់មុែបានមកសព កណាត  យប់ចាំនួន
បីែង សោយបានបាំតល ញេមាភ រៈកនុងផាេះបាយនងិប្ទ្ពយេមបតតិសផសងៗសទ្ៀត សៅកនុងបរសិវណែ ី
និងបានបសនាា របង់លាមក សៅទ្ីសនាេះសទ្ៀតផង។ សោយមនិមានការគ្នាំប្ទ្សប្ចនីពីប ូ ីេ និង
សោយការប្បឈមការគាំរាមកាំន្ហងកាន់ន្តសកីនសឡងីសោយស្ថរការមកែ ់របេ់រនមិន
ស្ថគ  ់មុែសៅពាក់កណាត  យប់សនាេះ ប្គួស្ថរសនាេះ បានសរសីចញសៅរេ់សៅសែតតមួយសផសង
សទ្ៀតសៅពាក់កណាត  ន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
33. សលាក កមឹ េុខ្ និង សលាក េម រងសុ ីប្តូវបានសកាេះសៅ សចទ្ប្បកាន់ ឬផតនាា សទាេ 
សៅកនុងករណីជាសប្ចនី សោយភាគសប្ចីនសៅស ីបទ្ស ីមេបរហិារសករ ត ិ៍ និងញុេះញង់។61 សៅនងៃ
ទ្ី២៩ ន្ែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ សលាក េម រងសុ ីបានប្បកាេអ្ាំពីច នាេសស្តង្ហគ េះជាត។ិ ប ុនាម ន
នងៃសប្កាយមក ប្កេួងមហានផាបានែាំសណីរការនីតិវ ិ្ ីសៅស សីលាក េម រងសុ ីនងិថ្នន ក់ែឹកនាាំ
សផសងសទ្ៀត ពបីទ្ ញុេះញង់នងិបងកចលាច សែីមបផីតួ រ ាំ ាំរោឋ ភិបា ។ ោ ងសហាចណាេ់ 
េាំណុាំ សរឿងប្ពហមទ្ណឌ ចាំនួនបីប្តូវបានបតឹងសៅស ីសលាកេម រងសុ ី សៅតុលាការប្កុងភនាំសពញ 
សៅចសនាល េះរវាងន្ែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ នងិន្ែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ ពាក់ព័នធនឹងសេចកតីន្ងលងការណ៍
សៅស ី Facebook។ សលាក េម រងសុ ី ក៏ប្តូវបានផតនាា សទាេកាំបាាំងមុែ សៅកនុងករណីមនិ
ទាន់ចត់ការពីមុនៗមកន្ែរ ែូចជា សៅនងៃទ្៦ី មនិា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្ថលាឧទ្ធរណ៍បានតមក ់
ស្ថ ប្កមស្ថលាែាំបូងអ្ាំពីការបរហិារសករ ត ិ៍ជាស្ថធ្លរណៈ សោយេាំណងជាប្បាក់ចាំនួន ១០
លានសរៀ  (២៥០០ ែុលាល រ) និង៤ពាន់លានសរៀ  (១លានែុលាល រ) សៅែ ់សលាកនាយក
រែឋមស្តនតី, សៅនងៃទ្២ី៦ ន្ែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ តុលាការបានេសប្មចរបឹអូ្េអ្ច នប្ទ្ពយរបេ់
គ្នត់សៅកនុងប្បសទ្េកមពុជា ពាក់ព័នធនឹងករណីបរហិារសករ ត ិ៍ន្ែ បតឹងសោយសលាកនាយករែឋម

                                                           
60 https://www.phnompenhpost.com/national-politics/ex-cnrp-deputy-pol-ham-breaks-silence-talks- safety-concerns 
61 A/HRC/36/32, para 8 
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ស្តនតនីិងប្បធ្លនរែឋេភាជាត។ិ នីតិវ ិ្ ីប្ពហមទ្ណឌ សផសងសទ្ៀត សៅន្តបនតែាំសណីរការ។   
34. ការរតឹតបតឹន្ែ សកីតសប្កាយការសបាេះសឆ្ន ត ុាំេង្ហក ត់ឆ្ន ាំ២០១៧ មិនន្មនសកីតសឡងី
ន្តសៅស ីគណបកសនសោបាយប ុសណាណ េះសទ្ គឺវាបានលាតេនធឹងែ ់ប្បព័នធផសពវផាយឯក
រារយ ប្កុមេងគមេុីវ ិ និងបុគគ  ន្ែ សគចត់ទុ្កថ្ន ជាការគាំរាមកាំន្ហងែ ់រោឋ ភិបា ។ 
កនុងការសឆលីយតបចាំសពាេះបញ្ហា សនេះ អ្នកនាាំពាកយរបេ់ឧតតមេនងការអ្ងគការេហប្បជាជាតិ
ទ្ទ្ួ បនាុកេិទ្ធិមនុេស62 បានស ីកសឡងីនូវកតីបារមភកនុងន្ែេីហា នងិអ្គគស ខ្្ិការអ្ងគ
ការេហប្បជាជាតិ63 សៅកនុងន្ែ្នូ។  

 
(b) អ្ងគការេងគមេុវី ិនងិអ្នកការពារេទិ្ធមិនុេស  

 
35. េូមបសីៅមុនការសបាេះសឆ្ន ត ុាំេង្ហក ត់ បរោិកាេេប្មាប់េសមលងរាំទាេ់កនុងប្បសទ្េ
កមពុជា មានការចុេះែុនោប ជាពិសេេ តមរយៈការ ុាំែលួនតមទ្ាំសនងីចិតតសៅស ីបុគគ កិ
អ្ងគការអាែហុកទាាំង៥ (បុគគ ិក៤នាក់របេ់អ្ងគការអាែហុក និងអ្តីតបុគគ កិមាន ក់ន្ែ 
បានតល េ់សៅស្វីការកនុងតាំន្ណងជាន់ែពេ់សៅ គ.រ.ប) កនុងន្ែសមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៦64 និងមាន
អ្ាំសពោីែកមមសៅស េីកមមរននិងអ្នកវភិាគ គឺសលាក ន្កម ឡ ី កនុងន្ែកកកោ ២០១៦65។ 
អ្នកវភិាគមយួរូបសទ្ៀត គឺសលាក កឹម េុែ ប្តូវបានបានចប់ែលួននងិចុងសប្កាយកាត់ឲ្យជាប់
ពនធនាគ្នរចាំនួន១៨ន្ែ ពបីទ្បរហិារសករ ត ិ៍ និងញុេះញង់ សោយសោងតមការន្ែ គ្នត់បាន
ស ីកសឡងីថ្ន គណបកសប្បជារនកមពុជា ជាអ្នកទ្ទ្ ួែុេប្តូវសៅស ីោែកមមសនេះ។ ប្កុម
េងគមេុីវ ិ ប្បឈមនឹងការោយរី ាំខ្ននងិការបាំភតិបាំភ័យជាប្បចាំ សោយរមួមានទាាំងអ្នក
ន្ែ ចូ រមួសៅកនងុយុទ្ធនាការ “នងៃច័នាពណ៌សមម ” ន្ែ រ ាំស ចសឡងីអ្ាំពកីារចប់ែលួនបុគគ កិ
អ្ងគការអាែហុកទាាំងប្បាាំរូប។66  
36. កនុងអ្ាំឡុងសព សបាេះសឆ្ន ត ុាំេង្ហក ត់ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្កុមអ្ងគការនិងេមាគមចាំនួនជាង
៤០ បានចូ រមួជាមួយគ្នន បសងកីតជា “បនាប់ស្ថា នការណ៍” សែីមបោីល ាំសមី បរោិកាេមុនការ
សបាេះសឆ្ន ត និងនងៃសបាេះសឆ្ន ត។ សៅប ុនាម នេបាត ហ៍សប្កាយពកីារសបាេះសឆ្ន ត សលាកនាយករែឋម
ស្តនតបីានអ្ាំពាវនាវឲ្យមានការសេុីបអ្សងកតមួយសៅស ី “បនាប់ស្ថា នការណ៍”។ បនាា ប់ពីសនាេះ 
អ្ងគការន្ែ ស្វីការស កីារង្ហរសបាេះសឆ្ន តចាំនួនពីរ គអឺ្ងគការែុមន្ស្តហវ  និងអ្ងគការនិចហវចិ 
បានទ្ទ្ ួការរូនែាំណឹងថ្ន បនាប់ស្ថា នការណ៍ មនិមានការចុេះបញ្ា ីប្តឹមប្តូវតមចាប់េតីពី
េមាគមនិងអ្ងគការមនិន្មនរោឋ ភិបា សនាេះសទ្។ កនុងន្ែេហីា ឆ្ន ាំ២០១៧ អ្នករាយការណ៍
ពិសេេ បានពិភាកាជាមួយមស្តនតីរោឋ ភិបា ពាក់ព័នធ អ្ាំពកីារយ ់ស ញីរបេ់សលាកប្េីថ្ន 
សោយស្ថរន្ត បនាប់ស្ថា នការណ៍មនិន្មនជាអ្ងគការមិនន្មនរោឋ ភិបា មួយសទ្ គឺវាប្គ្នន់ន្ត

                                                           
62 https://www.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=21996 
63 https://www.voacambodia.com/a/un-secretary-general-concerned-by-deteriorating-democratic-space- in-cambodia/4168302.html 
64 KHM 3/2016, 

https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=19826; KHM 6/2016, 

https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22837; KHM 1/2017, 

https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23142 

65 A/HRC/36/32, para 13; KHM 4/2016, 

https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3255 
66 HRC/36/61, section IV 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&amp;NewsID=21996
https://www.voacambodia.com/a/un-secretary-general-concerned-by-deteriorating-democratic-space-in-cambodia/4168302.html
https://www.voacambodia.com/a/un-secretary-general-concerned-by-deteriorating-democratic-space-in-cambodia/4168302.html
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=19826
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22837
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23142
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3255
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ជាប្កុមរបេ់អ្ងគការមិនន្មនរោឋ ភិបា ន្ែ បានចុេះបញ្ា ីរចួ ប្បមូ ផតុ ាំ្នធ្លន នងិស្វីការរមួ
គ្នន សនាេះ បនាប់ស្ថា នការណ៍ មនិមានកាតពវកិចចសប្កាមចាប់េតីពីេមាគមនិងអ្ងគការមិនន្មនរ
ោឋ ភិបា សនាេះសទ្។67 
37. សៅនងៃទ្ី២៣ ន្ែេហីា ការោិ ័យវទិ្ាស្ថា នជាតិប្បជា្ិបសតយយ (NDI) សៅកនុង
ប្បសទ្េកមពុជា កាល យសៅជាអ្ងគការមិនន្មនរោឋ ភិបា ទ្មីយួន្ែ ប្តូវបានបិទ្សច  សោយ
ការសប្បីប្បាេ់បទ្បបញ្ាតតកិនុងចាប់េតីពីេមាគមនិងអ្ងគការមនិន្មនរោឋ ភបិា ។ សទាេះបជីា 
ការបិទ្សនេះ គឺសោយស្ថរន្តការមិនបានចុេះបញ្ា ីន្មនក៏សោយ ក៏មស្តនតីរោឋ ភិបា បានអ្េះអាង
មតងសហយីមតងសទ្ៀតថ្ន វទិ្ាស្ថា នជាតិប្បជា្ិបសតយយ បានចូ នែជាមួយគណបកសេសស្តង្ហគ េះ
ជាតិ។ សៅនងៃទ្ី៣១ ន្ែតុលា េហព័នធនេិសតិបញ្ាវនតកមពុជា ប្តូវបានពយួរប្បតបិតតកិារប
សណាត េះអាេននរយៈសព ៦០នងៃ សោយស្ថរន្តការបាំពានសៅស ី កខែណឌ តប្មូវននចាប់េតីពី
េមាគមនិងអ្ងគការមនិន្មនរោឋ ភិបា  អ្ាំពអី្ពាប្កតឹយភាពន្ផនកនសោបាយ បនាា ប់ពី
នាយកេហព័នធ បានអ្ាំពាវនាវសៅកនុងកិចចេមាភ េន៍មួយ ឲ្យប្បជារនចូ រមួសៅកនុងការតវា 
ប្បឆ្ាំងនឹងេាំសណីរ ាំលាយគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត។ិ68 
38. សៅចុងន្ែវចិឆកិា មរឈមណឌ  េិទ្ធិមនុេសកមពុជា (CCHR) ន្ែ ជាអ្ងគការបសងកីត
សឡងីែាំបូងសោយសលាក កមឹ េុខ្ កនុងឆ្ន ាំ២០០២ ក៏ប្តូវបានសេុីបអ្សងកតន្ែរ បនាា ប់ពីសលាក
នាយករែឋមស្តនតីន្ងលងសៅកនុងេុនារកថ្នមួយ សចទ្ប្បកាន់មរឈមណឌ  េិទ្ធមិនុេសកមពុជា ថ្ន
មានការជាប់ទាក់ទ្ងជាមួយន្ផនការ “បែិវតតពណ៌” ។69 សទាេះបីជាមរឈមណឌ  េិទ្ធិមនុេស
កមពុជា ប្តូវបានអ្នុញ្ហា តឲ្យបនតប្បតិបតតិការរបេ់ែលួន ន្ែ ជារាំហានប្តមឹប្តូវមួយក៏សោយ70 
ក៏ការគាំរាមកាំន្ហងសៅស អី្ងគការមិនន្មនរោឋ ភិបា ន្ផនកេទិ្ធិមនុេសែ៏ ប ីាញមួយកនុង
ចាំសណាមអ្ងគការសផសងសទ្ៀតសៅកនុងប្បសទ្េកមពុជាសនាេះ បានស្វីឲ្យមានឥទ្ធពិ គួរឲ្យភ័យ
ខ្ល ច ន្ែ បានបណាត  ឲ្យអ្ងគការមួយចាំនួនកនុងប្បសទ្េកមពុជាប្តូវអ្នុវតតការកប្មិតសេរ ី
ភាពែលួនឯង (self-censorship) សោយស្ថរន្តមានវធិ្លនការរែឋបា នានា ប្តូវបានសគស្វី
ប្បឆ្ាំងនឹងអ្ងគការសផសងសទ្ៀត។ កនុងន្ែកញ្ហា  រោឋ ភិបា បានតអ កប្បតិបតតកិាររបេ់អ្ងគការ
េម្ម៌កមពុជាចាំនួន៣០នងៃ និងបាន ុបស ម្ េះអ្ងគការមាត្មមជាតិន្ែ ប្បតិបតតកិារន្ផនក
បរសិ្ថា ន។ បុគគ កិរបេ់អ្គការសនេះចាំននួពីរនាក់ប្តូវបានចប់ែលួនពាក់ព័នធនងឹការងតវសីែអូ្សៅ
ស េីកមមភាពបូមែាច់ន្ែ  េងសយ័ថ្នែុេចាប់។71 
39. សៅសែីមន្ែតុលា ប្កេងួមហានផា បានសចញសេចកតីន្ណនាាំរែឋបា មយួ ន្ែ ស ីេពី
 កខែណឌ សៅកនុងចាប់េតីពេីមាគមនងិអ្ងគការមិនន្មនរោឋ ភិបា  សោយតប្មូវឲ្យអ្ងគការ
មិនន្មនរោឋ ភិបា និងេមាគមសផសងៗ រូនែាំណឹងែ ់អាជាា ្រមូ ោឋ ន ចាំនួនបីនងៃមុនស្វី
េកមមភាពទាាំងអ្េ់។72 ទ្សងវីសនេះ បានប េះពា ់សោយតា  ់សៅស ីេកមមភាពប្បចាំនងៃ ជា
ពិសេេ សោយស្ថរន្តមានវតតមានប ូ ីេសប្ចនីសឡងី មុននិងអ្ាំឡុងសព ស្វីេកមមភាពឬ

                                                           
67 End of Mission Statement, 18 August 2017, 

https://www.OHCHR.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22046&LangID=E 
68 https://www.rfa.org/khmer/news/politics/A-youth-ngo-call-on-people-to-protest-against-ressolving- 
cnrp-10272017030538.html 
69 https://cchrcambodia.org/media/files/press_release/679_212pcrifappafcthe_en.pdf 
70 http://cambodia.OHCHR.org/en/news/cambodia-un-special-rapporteur-calls-restoration-democracy-and- vibrant-civil-society 
71 A/HRC/37/64, para 8. They were subsequently convicted and received one-year prison sentences, 
with seven months suspended. 
72 A/HRC/39/73, para 7 

https://opendevelopmentcambodia.net/km/tag/federation-of-cambodian-intellectuals-and-students/?queried_post_type=news-article
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22046&amp;LangID=E
https://www.rfa.org/khmer/news/politics/A-youth-ngo-call-on-people-to-protest-against-ressolving-cnrp-10272017030538.html
https://www.rfa.org/khmer/news/politics/A-youth-ngo-call-on-people-to-protest-against-ressolving-cnrp-10272017030538.html
https://cchrcambodia.org/media/files/press_release/679_212pcrifappafcthe_en.pdf
http://cambodia.ohchr.org/en/news/cambodia-un-special-rapporteur-calls-restoration-democracy-and-vibrant-civil-society
http://cambodia.ohchr.org/en/news/cambodia-un-special-rapporteur-calls-restoration-democracy-and-vibrant-civil-society
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សរៀបចាំប្ពឹតតិការណ៍នានា។ ការោិ ័យឧតតមេនងការទ្ទ្ ួបនាុកេទិ្ធិមនុេស មិនប្តមឹន្តកត់
េមាគ  ់ស ញីមានការសកីនសឡងីននការរាយការណ៍ អ្ាំពកីារបាំភិតបាំភ័យែ ់អ្ងគការេងគម
េុីវ ិ និងបណាត  ឲ្យបុគគ កិមានការភ័យខ្ល ចសទ្73 េូមបនី្តេកមមភាពរបេ់ OHCHR ក៏
រងផ ប េះពា ់  សោយស្ថរន្តអាជាា ្រអ្នុវតតតមសេចកតីន្ណនាាំសនាេះន្ែរ។ 

 
(c) ប្បព័នធផសពវផាយ 

 
40. កនុងន្ែេហីា ឆ្ន ាំ២០១៧ រោឋ ភិបា បាន ុបសច ឬពយួរអាជាា ប័ណណស្ថា នយីវ៍ទិ្យុឯក
រារយ ោ ងសហាចណាេ់ចាំនួន១៩ ន្ែ ផសពវផាយពាេសពញនផាប្បសទ្េ សហយីន្ែ ភាគ
សប្ចីនចក់ផាយកមមវ ិ្ ីរបេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ កមមវ ិ្ េីសមលងប្បជា្ិបសតយយ វទិ្យុអាេុី
សេរ ី  និងវទិ្យុេសមលងេហរែឋអាសមរចិ។ សប្កាយមក ការោិ ័យវទិ្យុអាេុីសេរសីៅភនាំសពញ 
ប្តូវបានបិទ្សោយស្ថរន្តបញ្ហា អាជាា ប័ណណ/ពនធអាករ។ កាន្េតឌ្ឹន្ មបូឌាសែ ី ន្ែ ជា
កាន្េតឯករារយសចញផាយប្បចាំនងៃជាភាស្ថអ្ង់សគលេ ក៏ប្តូវបានបងខាំឲ្យបិទ្ បនាា ប់ពីទ្ទ្ួ 
បានវក័ិយប័ប្តប្តូវបង់ពនធស ទី្ឹកប្បាក់ចាំនួន ៦.៣លានែុលាល រ។74 សគហទ្ាំព័រងមីន្ែ ប្បតបិតតិ
ការពីសប្ៅប្បសទ្េរបេ់កាន្េតសនេះ បចចុបបននសនេះ ប្តូវបានរា ាំងែាប់សោយប្កមុហ ុនផត ់សេវា
អុ្ីន្ឺន្ណតសៅកនុងប្បសទ្េកមពុជាន្ែរ។75  
41. េសមលងប្បព័នធផសពវផាយមួយកនុងចាំសណាមប្បព័នធផសពវផាយចុងសប្កាយ គកឺាន្េត
ភនាំសពញប ុេតិ៍ បានទ្ទ្ ួការទាមទារឲ្យបង់ពនធចាំនួន ៣,៩លានែុលាល ។ មានការរាយការណ៍
ថ្នការទាមទារសនេះ ប្តូវបានសោេះប្ស្ថយ ជាន្ផនកមួយននការ ក់កាន្េតសនេះ សៅឲ្យវនិិសោគិ
នរនជាតិមា សឡេុី កា ពីន្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៨។ សោងតមព័ត៌មានន្ែ ទ្ទ្ួ បាន 
ភាពជានាយករបេ់ប្កុមវនិិសោគិនមា សឡេុីសនេះ ប្តូវបានបញ្ច ប់សៅសែមីន្ែកកកោ និងប្តូវ
បានរាំនេួសោយនាយកប្បតបិតតិងមីមយួរូប ន្ែ ជាេមារិកប្កុមការង្ហរប្េុកមួយរបេ់
គណបកសប្បជារនកមពុជា។ ពីរនងៃសប្កាយការ ក់ នពិនធនាយក ប្តូវបានបសណត ញសចញពី
ការង្ហរ បនាា ប់ពីមានរសមាល េះមួយជាមួយមាច េ់ងមី ពាក់ព័នធនឹងអ្តាបទ្មយួន្ែ កាន្េតសនេះ 
បានចុេះផាយអ្ាំពកីារ ក់និងចាំណងទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរវាងមាច េ់ងមីនិងគណបកសកាន់អ្ាំណាចកនុង
ប្បសទ្េកមពុជា។ បុគគ កិនិងអ្នករាយការណ៍ជាតនិិងអ្នតរជាតិជាងែប់នាក់ បានលាឈប់ពី
ការង្ហរសោយស្ថរន្តកតីបារមភទាក់ទ្ងនឹងការសប្រៀតន្ប្រកស ីការង្ហរបណាណ ្ិការ។ 
42. កនុងន្ែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៧ អ្នកនាាំពាកយប្កេងួព័ត៌មានបានគាំរាមកាំន្ហង ចប់អ្នករាយ
ការណ៍វទិ្យុអាេុីសេរ ី ោក់គុក ប្បេនិសបីសៅន្តបនតស្វីការង្ហរសៅកនុងប្បសទ្េកមពុជា។76 ពីរ
ន្ែសប្កាយមក អ្តីតអ្នករាយការណ៍វទិ្យុអាេុីសេរពីីរនាក់ គឺសលាក អ្ ុន ឈនិ និង សយៀង 
េុធ្លរនិ ប្តូវបានោត់ែលួន សោយស្ថរមូ សហតុថ្នពកួសគកាំពុងបញ្ាូ នសេចកតីរាយការណ៍ព័ត៌
មានសៅការោិ ័យវទិ្យុអាេុសីេរសីៅសប្ៅប្បសទ្េ។ សៅទ្បីាំផុត បុរេទាាំងពីរនាក់ប្តូវបាន

                                                           
73 A/HRC/37/64, para 9 
74 A/HRC/39/73, para 64; KHM 4/2017, 

https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23326 

75 https://www.cambodiadaily.com 
76 https://www.phnompenhpost.com/national/official-warns-ex-rfa-staffers-about-continuing-work- cambodia; 

https://www.voacambodia.com/a/cambodia-threatens-radio-free-asia-journalists-with- arrest/4035393.html 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23326
https://www.cambodiadaily.com/
https://www.phnompenhpost.com/national/official-warns-ex-rfa-staffers-about-continuing-work-cambodia
https://www.phnompenhpost.com/national/official-warns-ex-rfa-staffers-about-continuing-work-cambodia
https://www.phnompenhpost.com/national/official-warns-ex-rfa-staffers-about-continuing-work-cambodia
https://www.voacambodia.com/a/cambodia-threatens-radio-free-asia-journalists-with-arrest/4035393.html
https://www.voacambodia.com/a/cambodia-threatens-radio-free-asia-journalists-with-arrest/4035393.html
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សចទ្ប្បកាន់ពីបទ្ចរកមម នងិជាប់ពនធនាគ្នររងចាំការរាំនុាំរប្មេះកត។ី កនុងន្ែតុលា ២០១៧ 
អ្នកាន្េតន្ មបូឌាសែ ីពីរនាក់ ប្តូវបានសចទ្ប្បកាន់ពីបទ្ញុេះញង់ឲ្យប្បប្ពឹតតបទ្ស ីមេ
ឧប្កិែឋ ពាក់ព័នធនឹងការយកព័ត៌មានទាក់ទ្ងនងឹការសបាេះសឆ្ន ត កា ពីន្ែឧេភា។  

 
(d) អ្នករាំទាេ់ជាបុគគ  

 
43. មានការោល ាំសម ីនិងការបស្តង្ហក បន្ែ បានសកីតសឡងីជាហូរន្ហ សៅស េីកមមភាពរេិះ
គន់រោឋ ភិបា  សៅតមប្បព័នធអុ្ីន្ឺន្ណត។77  កខណៈពិសេេមយួ គកឺារ ុាំែលួននិងការ
រាំនុាំរប្មេះសៅស បុីគគ ន្ែ សគចត់ទុ្កថ្នបានប្បមាងសៅស ីសលាកនាយករែឋមស្តនតី។ ឧទា
ហរណ៍ បុរេមាន ក់អាយុ២៩ឆ្ន ាំ ប្តូវបានមស្តនតីប ូ េីសោធ្លចប់ែលួន សៅសែតតកាំពង់ចមកា 
ពីន្ែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ បនាា ប់ពីមានការរាយការណ៍ថ្ន គ្នត់បានសៅរោឋ ភិបា ថ្ន ជារោឋ ភិ
បា  “តត ច់ការ” ស  ីFacebook។ ប្េសែៀងគ្នន សនេះន្ែរ កមមករចាំណាកប្េកុមាន ក់អាយុ៣៤
ឆ្ន ាំ ប្តូវបានចប់ែលួនសៅសែតតបនាា យមានរ័យ កា ពីន្ែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ ពីបទ្ប្បមាង
នាយករែឋមស្តនតីតម Facebook។ សលាកប្េ ី ហុនិ វា ន់ប្េីសៅ ប្តូវបានផតនាា សទាេឲ្យជាប់
ពនធនាគ្នរចាំនួនមយួឆ្ន ាំ កា ពីន្ែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ និងពន័ិយជាទ្ឹកប្បាក់១លានសរៀ  ពី
បទ្ញុេះញង់ សោយស្ថរន្តការផាយតម Facebook ភាា ប់នាយករែឋមស្តនតីសៅនងឹោែកមម
ស សីលាក ន្កម ឡ។ី អ្នករាយការណ៍ពិសេេ បានទ្ទ្ ួព័ត៌មានអ្ាំពីករណីន្បបសនេះជាសប្ចី
ន។  កខណៈែូចគ្នន ននករណីទាាំងសនេះ រមួមាន ការចប់ែលួនសោយគ្នម នែីកា និងការសចទ្
ប្បកាន់ពីបទ្ប្បមាងជាស្ថធ្លរណៈ/បរហិារសករ ត ិ៍ សហយីរួនកា មានបន្នាមបទ្ញុេះញង់។  
44. គណៈកមាម ្កិារេិទ្ធមិនុេសបានកត់េមាគ  ់ថ្ន “ទ្សងវីននទ្ប្មង់េន្មតងមតិន្ែ ចត់
ទុ្កជាការប្បមាងែ ់បុគគ ស្ថធ្លរណៈន្បបសនេះ មិនមានភាពប្គប់ប្គ្នន់កនុងការផត ់យុតតិ
កមមេប្មាប់ការោក់ទ្ណឌ កមមសនាេះសទ្” ។78 បុគគ ស្ថធ្លរណៈទាាំងអ្េ់ សោយរមួទាាំងប្បមុែ
រែឋនិងរោឋ ភបិា ផងសនាេះ គជឺាប្បធ្លនបទ្នន ការរេិះគន់នងិការរាំទាេ់ន្ផនកនសោបាយ។ 
សោយស្ថរន្ត កខណៈននតនួាទ្ីរបេ់ែលួន មស្តនតសី្ថធ្លរណៈ គួរមានភាពអ្ត់្មត់សប្ចីនជាង
ព រែឋ្មមតចាំសពាេះការរេិះគន់ជាស្ថធ្លរណៈ ។ 
45. កនុងន្ែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ បទ្បបញ្ាតតិអ្ាំពី “ការប្បមាងប្ពេះមហាកសប្ត” ប្តូវបានោក់
ចូ កនុងចាប់ប្បសទ្េកមពុជា។79 ការអ្ាំពាវនាវរបេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ សៅកាន់ប្ពេះ
មហាកសប្តសែមីបអី្នតរាគមន៍ បានសកីតសឡងីជាញឹកញាប់សៅកនុងសព ចលាច នសោបាយ 
សប្កាយការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។ តនួាទ្ីរបេ់ប្ពេះអ្ងគ ប្តូវបានអ្ាំពាវនាវសទ្ៀត បនាា ប់ពកីារ
រ ាំលាយគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត។ិ តមរយៈបទ្បបញ្ាតតិងមីសនាេះ េុនារកថ្ន កាយវកិារ ការេរ
សេរ គាំនូរ ឬ របេ់របរ ន្ែ  “ប េះពា ់សេចកតីនងលងនូរ” របេ់ប្ពេះមហាកសប្ត អាចោក់ទ្ណឌ
កមមជាប់ពនធនាគ្នររហូតែ ់៥ឆ្ន ាំ និងអាចពិន័យជាប្បាក់រហូតែ ់១០លានសរៀ  
(២៥០០ ែុលាល រ)។ អ្ងគការន្ែ រកស ញីថ្នមានសទាេ អាចប្តូវរ ាំលាយ ោក់សប្កាមការ
ប្តួតពិនតិយរបេ់តុលាការ ហាមោត់មិនឲ្យអ្នុវតតេកមមភាព បិទ្សច  ឬប្តូវរបឹអូ្េមូ និ

                                                           
77 The same rights that people have offline must be protected online, including the right to privacy, General Assembly resolution 

A/RES/68/167 para 3. See also A/HRC/RES/38/7, para 1 
78 CCPR/C/GC/34, Para 38 
79 KHM 1/2018, https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23660 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23660


20 

 
A/HRC/៣៩/៧៣ លសចរតរីខនថម ១ 

 

 

្ិនិងប្ទ្ពយេមបតតិ។ បទ្បបញ្ាតតិន្បបសនេះ មនិប្េបនឹងកាតពវកិចចរបេ់ប្បសទ្េកមពុជា សប្កាម
ចាប់េិទ្ធមិនុេសអ្នតរជាតិសទ្ សោយស្ថរន្តបទ្បបញ្ាតតទិាាំងសនេះ ចត់ទុ្កការសប្បីប្បាេ់សេរ ី
ភាពបសញ្ចញមតិ ជាបទ្ស មេីប្ពហមទ្ណឌ ។80  
46. មានការរាយការណ៍អ្ាំពកីារចប់ែលួនមនុេសោ ងសហាចណាេ់បីនាក់ សប្កាមបទ្បប
ញ្ាតតងិមីសនេះ។ បន្នាមស ីសនេះ សលាក េម រងសុ ីប្តូវបានតុលាការប្កុងភនាំសពញ សកាេះសៅ កា ពី
ន្ែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៨ បនាា ប់ពីការផាយតម Facebook របេ់គ្នត់ន្ែ បានអ្េះអាងថ្ន 
 ិែិតរបេ់ប្ពេះមហាកសប្តន្ែ អ្ាំពាវនាវឲ្យប្បជារនសៅសបាេះសឆ្ន តសៅនងៃសបាេះសឆ្ន ត ជា
 ិែិតន្កលងកាល យឬសចញសោយការបងខិតបងខាំ។81  
47. បទ្សចទ្ញុេះញង់ ក៏ប្តូវបានសប្បីសប្ចីន េប្មាប់េកមមភាពសប្ៅពីប្បព័នធអុ្ីន្ឺន្ណត 
ន្ែ ចត់ទុ្កថ្នជាការរេិះគន់សៅស ីរោឋ ភិបា ។ កនុងពាក់កណាត  ន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
កេិករមាន ក់អាយុ៤៧ឆ្ន ាំ មកពីសែតតនប្ពន្វងប្តូវបានោត់ែលួន ពីបទ្ន្ចកចយែិតតប័ណណសៅ
កនុងទ្ីប្កងុភនាំសពញ ន្ែ មានែលឹមស្ថរប្បឆ្ាំងនឹងការរ ាំលាយគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត។ិ ប ុនាម ន
នងៃមុនសនាេះន្ែរ បុរេមាន ក់សទ្ៀតអាយុ៤៤ឆ្ន ាំ ប្តូវបាន ុាំែលួន  សៅទ្ីប្កុងភនាំសពញ ពីបទ្ន្ចក
ចយ ិែតិ “ញុេះញង់” ប្បឆ្ាំងរោឋ ភិបា  និងប្បឆ្ាំងនាយករែឋមស្តនត។ី  

 
(e) បាតុករ 

 
48. ការរតឹតបតឹសេរភីាពរួបរុាំកា ពីន្ែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ មនិទាន់ប្តូវបានែកសចញជា
ផលូវការសៅសឡយីសទ្។ អ្នករាយការណ៍ពិសេេមុនែាុ ាំ សស្ថកស្ថត យន្ែ អាជាា ្រកមពុជាមិន
បានយ ់ថ្ន សេរភីាពបសញ្ចញមតិនងិការតវា សោយេនតិវ ិ្ ី គឺជាចាំន្ណកន្ែ ជាប់មក
ជាមួយែាំសណីរការ ទ្ធិប្បជា្បិសតយយ ន្ែ គួរន្តទ្ទ្ ួបានការេប្ម ួនងិមិនគួររារា ាំង
សទ្។82 អ្នករាយការណ៍ពិសេេបានកត់េមាគ  ់ពីមុនមកសហយីថ្ន ជា្មមត កងកមាល ាំងេនតិ
េុែ បែិសេ្ការរូនែាំណឹងអ្ាំពីការរួបរុាំ និងសប្បរីបាាំងផលូវ សែីមបទី្ប់ស្ថក ត់នងិរារា ាំងការរបួរុាំ
សោយេនតិវ ិ្ ។ី83 េកមមភាពន្បបសនេះ សៅន្តបនតសកីតមាន ជាពិសេេ សៅសព មានភាព
តនតឹងរុាំវញិការរ ាំលាយគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ និងការភ័យខ្ល ច “បែិវតតពណ៌”។   
49. មានព័ត៌មានអាចទុ្កចតិតបានអ្ាំពីករណីន្ែ ប ូ េីប ុនប ងរារា ាំងបាតុកមម ឬការ
ប្បមូ ផតុ ាំសែីមបគី្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ។ អាជាា ្របានហាមោត់រា ់ការប្បមូ ផតុ ាំនងិ
ការតវា នានា សៅនងៃរាំនុាំរប្មេះកតីសលាក កមឹ េុខ្ នងៃទ្ី៣១ ន្ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ សហយីផលូវទាាំ
ងអ្េ់ន្ែ សឆ្ព េះសៅតុលាការកាំពូ  ប្តូវបានោក់របាាំង។ កនុងករណីមួយសផសងសទ្ៀត ប ូ េី
កនុងសែតតសកាេះកុង បានរារា ាំងអ្នក ក់ែូរមាន ក់ មនិឲ្យសៅទ្ីប្កងុភនាំសពញ សែមីបទី្ប់ស្ថក ត់មនិឲ្យ
គ្នត់សៅចូ រមួបាតុកមមគ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ សៅនងៃទ្ី១៦ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
ប្េសែៀងគ្នន សនេះន្ែរ េមារកិប្កុមប្បឹកា ុាំអ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ ប្តូវបានសកាេះសៅ
សៅស្ថកេួរសៅទ្ីតាំងប ូ េីកនុងសែតតបាត់ែាំបង កនុងន្ែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ បនាា ប់ពគី្នត់បាន

                                                           
80 https://www.OHCHR.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22674&LangID=E 
81 https://www.khmertimeskh.com/50502935/sam-rainsy-summoned-for-insulting-the-king/  
82 Oral statement at the HRC, Sep. 2013, cf. FN 33 
83 A/HRC/36/61, para 46 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22674&amp;LangID=E
https://www.khmertimeskh.com/50502935/sam-rainsy-summoned-for-insulting-the-king/
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ចូ រមួប្ពតឹតិការណ៍េបបុរេ្ម៌របេ់មតិតភកតគិ្នត់សៅកនុងភូម ិគឺថ្ន ប ូ េីបានសចទ្គ្នត់ថ្ន
សរៀបចាំការប្បមូ ផតុ ាំសោយមិនបានរូនែាំណឹងែ ់អាជាា ្រមូ ោឋ ន និងបានអ្េះអាងថ្ន គ្នត់
កាំពុងពាោមបសងកតីច នាផតួ រ ាំ ាំរោឋ ភបិា ។  
50. សៅនងៃទ្ី២៧ ន្ែមិនា សៅសព ន្ែ សលាក កឹម េុខ្ ប្តូវបង្ហា ញែលួនកនុងេវនាការសៅ
ស្ថលាឧទ្ធរណ៍ កងកមាល ាំងេនតិេុែបានរារា ាំង និងោក់របាាំងសៅតមផលូវន្កបរស្ថលាឧទ្ធរណ៍ 
សែីមបឲី្យអ្នកតវា សៅឲ្យឆ្ៃ យ។ អ្នកគ្នាំប្ទ្អ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិមួយចាំនួន បានប្បមូ 
ផតុ ាំសោយេនតិវ ិ្ ីសៅរិតរបាាំងផលូវទាាំងសនាេះ សហយីមានមាន ក់បានយកែីេ គូេនិមិតតេញ្ហា សៅ
ស ផីលូវ។ មស្តនតេីនតិេុែែណឌ មាន ក់បានទ្េះកាំសភលៀងគ្នត់ សហយីបាតុកមមសោយេនតិវ ិ្ ីសនាេះ ប្តូ
វបានបាំន្បក។ កតីបារមភអ្ាំពី “បែិវតតពណ៌” មានន័យថ្ន រា ់េកមមភាពនសោបាយណាមយួ 
ន្ែ រាំទាេ់នឹងរែឋ ប្តូវទ្ទ្ ួរងការគាំរាមកាំន្ហង។ សៅនងៃទ្២ី៧ ន្ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
េមារិករណេិរសរ ាំសោេះជាតិន្ែមរ៥នាក់ ប្តូវប ូ េីចប់ ុាំែលួន សៅទ្ីប្កុងភនាំសពញ ពាក់ព័នធនឹង
ន្ផនការន្ចកែិតតប័ណណន្ែ អ្ាំពាវនាវឲ្យប្បជារនតវា ប្បឆ្ាំងនឹងរោឋ ភិបា  កនុងអ្ាំឡុងសព 
បុណយអ្ ុ៊ុំទូ្ក។ េូមបនី្តកមមករចាំណាកប្េុកកមពុជាន្ែ គ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ ស្វកីារ
តវា សៅកនុងប្បសទ្េស្ថធ្លរណរែឋកូសរ   ក៏ប្តូវអ្គគរារទូ្តកមពុជា គាំរាមកាំន្ហងថ្ននឹងមានហានិ
ភ័យទាក់ទ្ងនងឹបណតឹ ងតមផលូវចាប់សៅសព វ ិប្តឡប់សៅផាេះវញិន្ែរ។84  
51. មានការទ្ទ្ ួបានព័ត៌មានអ្ាំពី ការរារា ាំងការស្វបីាតុកមមន្ែ មិនមានចរកិនសោ
បាយ តមរសបៀបសផសងៗ។ សៅនងៃទ្ី២៥ ន្ែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៧ េមាគមប្គបូសប្ងៀនឯករារយ
កមពុជា បានរូនែាំណឹងែ ់ស្ថលារារធ្លនភីនាំសពញអ្ាំពីសគ្ន បាំណងកនុងការប្បមូ ផតុ ាំមនុេស
ចាំនួន២៥០នាក់ សៅរតិវតតភនាំសៅនងៃទ្ី៥ ន្ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ែ ជា “ទ្ិវាប្គូបសប្ងៀន” និង
ែន្ងាកបួនសឆ្ព េះសៅប្កេួងអ្ប់រ ាំ និងែុទ្ាកា ័យនាយករែឋមស្តនតី សែីមបោីក់ញ្ាតតិ។ មយួនងៃមុន
ប្ពឹតតិការណ៍សនេះ េមាគមបានទ្ទ្ួ ែាំណឹងថ្ន មិនអ្នុញ្ហា តឲ្យមានការប្បមូ ផតុ ាំសទ្ សោយ
មានស ីកសឡងីនូវមូ សហតុេុវតាិភាពស្ថធ្លរណៈ េនតេុិែ និងេណាត ប់ធ្លន ប់ស្ថធ្លរណៈ។  
ប្េសែៀងគ្នន សនេះន្ែរ ការរូនែាំណឹងរបេ់េហភាពការង្ហរកមពុជា សែីមបសីរៀបចាំទ្ិវាព កមម កនុ
ងឆ្ន ាំ២០១៨ សោយមានការែន្ងាកបួនកមមករចាំនួន២០០០នាក់ មនិប្តូវបាន  ស្ថលារារ
ធ្លនភីនាំសពញអ្នុញ្ហា តសឡយី។ ពួកសគប្តូវបានអ្នុញ្ាតឲ្យសរៀបចាំ សៅនឹងកន្នលងន្តប ុសណាណ េះ។  

 
V. ការសបាេះសឆ្ន តថ្នន ក់ជាត ិ២០១៨ 

 
52. ការរ ាំលាយគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ នងិការហាមោត់អ្នកនសោបាយជាន់ែពេ់ចាំនួន
១១៨នាក់ ពីេកមមភាពនសោបាយ កា ពីន្ែវចិឆិកា ស្វឲី្យមានការស កីសឡងីនូវេាំណួរ្ៃន់
្ៃរមួយចាំននួ អ្ាំពីថ្នសត ីការសបាេះសឆ្ន តេភាជាតឆិ្ន ាំ២០១៨ អាចជាការសបាេះសឆ្ន តពតិប្បាកែ
ន្ែរឬសទ្។85 ទ្ិែឋភាពមួយចាំនួនអ្ាំឡុងសព ្នសៅែ ់នងៃសបាេះសឆ្ន ត ក៏ជាបុពវសហតុននកតី
បារមភបន្នាមសទ្ៀតន្ែរ ជាពិសេេ វធិ្លនការចាំសពាេះការអ្ាំពាវនាវស្វីពហកិាការសបីសឆ្ន ត សៅកនុង
ស្ថា នភាពមួយន្ែ ការសៅសបាេះសឆ្ន ត មនិន្មនជាកាតពវកចិច ក៏ែូចជាការរាយការណ៍អ្ាំពកីារ

                                                           
84 https://bit.ly/2vNpYxl 
85 https://www.OHCHR.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23009&LangID=E; 

https://www.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=22406 

https://bit.ly/2vNpYxl
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23009&amp;LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&amp;NewsID=22406
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A/HRC/៣៩/៧៣ លសចរតរីខនថម ១ 

 

 

បាំភិតបាំភ័យសៅស អី្នកសបាេះសឆ្ន ត និងអ្ងគការេងគមេុីវ ិ និងការប្តួតប្តសៅស ីប្បព័នធ
ផសពវផាយ។  

 
A. ប្បតកិមមតបនងឹការអ្ាំពាវនាវឲ្យស្វពីហកិា 

 
53. សៅនងៃទ្ី៨ ន្ែសមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៨ សលាក េម រងសុ ី បានន្ចករ ាំន្ កសៅស ទី្ាំព័រ 
Facebook របេ់គ្នត់ នូវវសីែអូ្េមាភ េជាមយួវទិ្យុអាេុីសេរ ី ន្ែ គ្នត់បានអ្ាំពាវនាវែ ់
ប្បជារនកមពុជា ន្ែ សរឿស  ីទ្ធិប្បជា្ិបសតយយឲ្យស្វីពហកិាកុាំសៅសបាេះសឆ្ន តសៅនងៃទ្២ី៩ 
ន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨ ប្បេិនសបីគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ មនិប្តូវបានអ្នុញ្ហា តឲ្យចូ រមួកនុង
ការសបាេះសឆ្ន តសនាេះ។86 គ្នត់ក៏បានអ្ាំពាវនាវែ ់អ្នកេសងកតការណ៍ជាតិនិងអ្នតរជាត ិឲ្យែក
ែលួនសចញព ី“ការេសងកតការណ៍” ការសបាេះសឆ្ន តសនាេះ។ គ្នត់បានអ្ាំពាវនាវន្បបសនេះ មតងសហយី
មតងសទ្ៀត។  
54. សៅនងៃទ្ី៤ ន្ែឧេភា សលាកនាយករែឋមស្តនតី បានចត់ទុ្កការអ្ាំពាវនាវកនុងការស្វីពហិ
កាសនេះ ថ្នជាអ្ាំសពែុីេចាប់ ន្ែ រ ាំសលាភបាំពានសៅស ីមាប្ត១៤២ ននចាប់េតពីីការសប្រេី
តាំងតាំណាងរាស្តេត។87 ថ្នន ក់ែឹកនាាំរបេ់ គ.រ.ប ក៏ស្វីសេចកតីន្ងលងការណ៍ប្េសែៀងគ្នន សនេះន្ែរ 
សោយកនុងសនាេះ អ្នកនាាំពាកយ បានភាា ប់ការអ្ាំពាវនាវឲ្យស្វពីហកិា សៅនងឹការញុេះញង់ និងការ
បសងកីតឲ្យមានចលាច ។88  
55. សៅនងៃទ្ី២ ន្ែឧេភា បនាា ប់ពសីលាក េម រងសុ ីសចញែិតតប័ណណតមប្បព័នធអុ្ីន្ឺន្ណត 
អ្ាំពាវនាវឲ្យស្វីពហកិាមក អ្គគស ខ្្ិការរង គ.រ.ប បានបញ្ហា ក់ស្ថរជាងមមីតងសទ្ៀតថ្ន នងឹ
មានការចត់វធិ្លនការ មិនប្តមឹន្តសៅស ីសលាក េម រងសុ ី សទ្ គឺន្ងមទាាំងចត់វធិ្លនការសៅ
ស រីា ់បុគគ ណាន្ែ ន្ចកផាយែិតតប័ណណសនាេះ សទាេះជាស្វីសឡងីជាបុគគ ឬតមប្បព័នធអុ្ី
ន្ឺន្ណតក៏សោយ។89 បនាា ប់ពសីលាកនាយករែឋមស្តនតី ប្ពមានអ្ាំពីការន្ចករ ាំន្ កែតិតប័ណណរចួ
មក សៅនងៃទ្៧ី ន្ែឧេភា អ្នកនាាំពាកយមយួរូបពីប្កេួងមហានផា បានបន្នាមថ្ន ពួកសគក៏នឹង
ចត់វធិ្លនការសៅស ីសរាងពុមពណាន្ែ សបាេះពុមពែិតតប័ណណទាាំងសនាេះន្ែរ។90  
56. សៅនងៃទ្ី៨ ឧេភា ប្បធ្លន គ.រ.ប បានេរសេរ ែិិតសៅប្កេួងមហានផា សោយសេនី
ឲ្យចត់វធិ្លនការផលូវចាប់ សោយមូ សហតុថ្ន ការអ្ាំពាវនាវឲ្យស្វពីហកិា កាំពុងប េះពា ់ែ ់
េណាត ប់ធ្លន ប់ស្ថធ្លរណៈនិងេនតិេុែជាតិតមរយៈការរារា ាំងអ្នកមានេិទ្ធិសបាេះសឆ្ន តមិនឲ្យ
សៅសបាេះសឆ្ន ត និងបងកឲ្យមានការភ័នតប្ចឡាំ ន្ែ នាាំឲ្យមានការបាត់បង់ភាពសរឿជាក់សៅកនុង
ការសបាេះសឆ្ន ត។91 ឧបនាយករែឋមស្តនតី បានប្បែូចការអ្ាំពាវនាវឲ្យស្វីពហកិាសនេះ សៅនឹងការ
ញុេះញង់ ឬរារា ាំងព រែឋមិនឲ្យសៅសបាេះសឆ្ន ត ន្ែ សនេះជាទ្សងវីែុេចាប់។92 ប្េសែៀងគ្នន សនេះ

                                                           
86 https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/1790133781043347/?t=19 
87 Facebook post on file, https://www.khmertimeskh.com/50486675/pm-call-for-election-boycott- illegal/ 
88 https://www.khmertimeskh.com/50303075/rainsy-wants-election-boycott-while-hun-sen-touts-peace/ 
89 https://www.phnompenhpost.com/national/election-body-threatens-legal-action-over-sam-rainsys- boycott-leaflets 
90 https://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-warns-dispersing-election-boycott-leaflet 
91 Letter no 474 (on file), https://www.khmertimeskh.com/50490768/nec-asks-interior-ministry-to-take- action-against-anyone-calling-for-

a-poll-boycott/;  https://khmer.voanews.com/a/cambodia-election- body-files-complaint-against-election-boycott-

campaigners/4398605.html 
92 https://www.rfa.org/english/news/cambodia/threats-05242018171039.html; 
https://www.phnompenhpost.com/national/interiors-sar-kheng-seeks-punish-those-calling-election- boycott 

https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/1790133781043347/?t=19
https://www.khmertimeskh.com/50486675/pm-call-for-election-boycott-illegal/
https://www.khmertimeskh.com/50486675/pm-call-for-election-boycott-illegal/
https://www.khmertimeskh.com/50303075/rainsy-wants-election-boycott-while-hun-sen-touts-peace/
https://www.phnompenhpost.com/national/election-body-threatens-legal-action-over-sam-rainsys-boycott-leaflets
https://www.phnompenhpost.com/national/election-body-threatens-legal-action-over-sam-rainsys-boycott-leaflets
https://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-warns-dispersing-election-boycott-leaflet
https://www.khmertimeskh.com/50490768/nec-asks-interior-ministry-to-take-action-against-anyone-calling-for-a-poll-boycott/
https://www.khmertimeskh.com/50490768/nec-asks-interior-ministry-to-take-action-against-anyone-calling-for-a-poll-boycott/
https://www.khmertimeskh.com/50490768/nec-asks-interior-ministry-to-take-action-against-anyone-calling-for-a-poll-boycott/
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/threats-05242018171039.html
http://www.phnompenhpost.com/national/interiors-sar-kheng-seeks-punish-those-calling-election-
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ន្ែរ អ្គគស ខ្្ិការ គ.រ.ប បានប្បាប់អ្នកស្ថរព័ត៌មានថ្ន យុទ្ធនាការប្បឆ្ាំងការសបាេះសឆ្ន ត 
គឺជាបទ្ស មីេឧប្កិែឋ។93  
57. ជាការពិតន្ែ ថ្នេកមមភាពរារា ាំងមិនឲ្យអ្នកមានេិទ្ធិសបាេះសឆ្ន ត បានសៅសបាេះសឆ្ន ត 
គឺផាុយសៅនងឹចាប់ប្បសទ្េកមពុជា និងរ ាំសលាភបាំពានសៅស ីេិទ្ធមិនុេសអ្នតរជាត។ិ ក៏ប ុន្នត
េប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តកនុងប្បព័នធន្ែ ការសបាេះសឆ្ន តមិនន្មនជាកាតពវកចិច ការអ្ាំពាវនាវឲ្យ
មានពហកិាការសបាេះសឆ្ន ត  ប្តូវបានអ្នុញ្ហា ត តមចាប់េទិ្ធិមនុេសអ្នតរជាតិ សោយស្ថរវា
ជាទ្ប្មង់ននការេន្មតងមតិន្ែ ប្តូវទ្ទ្ ួបានការការពារ។ សទាេះបជីាេិទ្ធទិ្ទ្ ួបានសេរ ី
ភាពកនុងការបសញ្ចញមតិ អាចរតឹតបតឹបានសៅកនុងកា ៈសទ្េៈមួយចាំននួក៏សោយ ក៏គណៈក
មាម ្ិការេទិ្ធិមនុេស បញ្ហា ក់ោ ងចាេ់ថ្ន ការរតឹតបតឹចាំសពាេះការអ្ាំពាវនាវឲ្យស្វីពហកិា
េប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តន្ែ មនិន្មនជាកាតពវកចិច សនេះគមឺិនប្េប សៅនឹងេិទ្ធិ សេរភីាពកនុង
ការបសញ្ចញ មតិ សោយស្ថរន្តការរតឹតបតឹសនេះ បនាុកបង្ហអ ក់ែ ់ការរន្រកន្វកន្ញកន្ផនក
នសោបាយ។94 ការរាំរុញឲ្យអ្នកសបាេះសឆ្ន តស្វពីហកិា គួរប្តូវបានន្បងន្ចកឲ្យោច់ពីការបាំភតិ
បាំភ័យនងិការបងខាំ សហយីការន្ែ នរណាមាន ក់បង្ហា ញសចតនាកនុងការមនិសៅសបាេះសឆ្ន ត មិន
ប េះពា ់ែ ់ ទ្ធភាពរបេ់អ្នកសបាេះសឆ្ន ត កនុងការេសប្មចចិតតសោយសេរ ីថ្នសតពីួកសគសៅឬ
មិនសៅសបាេះសឆ្ន តសៅកនុងការសបាេះសឆ្ន តណាមួយសនាេះសទ្។95  

 
B. ការបាំភតិបាំភ័យនងិការយោីរ ាំខ្នអ្នកសបាេះសឆ្ន ត 

 
58. អ្នករាការណ៍ពិសេេ មានការប្ពួយបារមភចាំសពាេះរបាយការណ៍អ្ាំពីវធិ្លនការរបេ់
អាជាា ្រកមពុជា ន្ែ ប េះពា ់ែ ់បុគគ ន្ែ ជាអ្នកសបាេះសឆ្ន ត ជាពិសេេ អ្នកន្ែ កាំពុង
ពិចរណាកនុងការមនិសៅសបាេះសឆ្ន ត។ ឧទាហរណ៍ អ្ភិបា សែតតរតនៈគីរ ីបានអ្ាំពាវនាវែ ់
អាជាា ្រសែតត ឲ្យចត់វធិ្លនការសៅស ីបុគគ ន្ែ ញុេះញង់ប្បជារនឲ្យស្វពីហកិាមិនសៅសបាេះ
សឆ្ន ត សោយផារភាា ប់បញ្ហា សនេះសៅនងឹការរកាេនតិេុែនងិេណាត ប់ធ្លន ប់ស្ថធ្លរណៈ។96 
អ្គគេនងការរងនគរបា ជាត ិ ន្ែ ជាេមារិកគណៈកមាម ្ិការមរឈមិបកសប្បជារនកមពុជា 
បានន្ណនាាំែ ់េមារកិទាាំងអ្េ់របេ់គណបកសប្បជារនកមពុជា ឲ្យតមោនកនុងេហគម
ន៍របេ់ែលួន និងរាយការណ៍អ្ាំពីរនន្ែ ប្បាប់អ្នកែនទ្មិនឲ្យសៅសបាេះសឆ្ន ត។97  ប្បព័នធ
ផសពវផាយក៏បានរាយការសោយែកប្េង់េមតីរបេ់មស្តនតីថ្នន ក់ភូមិ ថ្នេាិតសៅសប្កាមការ
ន្ណនាាំ ឲ្យតមោនអ្នកសបាេះសឆ្ន តសៅកនុងភូមិនងិស្វីោ ងណាឲ្យពួកសគសៅសបាេះសឆ្ន ត។98  
59. ព័ត៌មានពីបុគគ ជាអ្នកសបាេះសឆ្ន ត ក៏បានស ីកសឡងីអ្ាំពកីារបាំភិតបាំភ័យ។ ឧទាហរ
ណ៍ សៅនងៃទ្៨ី ន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨ មានការរាយការណ៍ថ្ន សលាក អ្ ុ៊ុំ ស្ថវា ន់ ប្គូបសប្ងៀន
សៅអ្នុវទិ្ា ័យប្តពាាំងចន់ កនុងសែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង និងជាអ្តីតរាំទ្ប់ទ្ីពីរ ុាំឆនុកប្ទ្ូ ប្តូវបាន
សគោត់ែលួន សោយស្ថរមូ សហតុញុេះញង់ប្បជារនមនិឲ្យសៅសបាេះសឆ្ន ត។  ិែតិរបេ់អ្នក

                                                           
93 http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5961949/Cambodia-calls-campaign-boycott-election- crime.html 
94 CCPR/C/GC/34, para 28 
95 CCPR/C/81/D/927/2000, para 7.3 
96 https://www.khmertimeskh.com/50492839/curb-calls-not-to-vote-ratanakkiri-governor/ 
97 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/88587-2018-06-02-03-37-48.html 
98 https://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-threats/cambodias-rulers-cajole-and-coerce- voters-to-boost-election-turnout-

idUSKBN1KF0LQ 
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ភូមិមួយចាំនួន បានសចទ្ថ្ន សលាក ស្ថវា ន់ បានប្បាប់មនុេសពីរបីនាក់ថ្ន ពួកសគមនិចាំបាច់
សៅសបាេះសឆ្ន តសៅនងៃសបាេះសឆ្ន តសទ្ គឺអាចសៅផាេះបានសហយី។ សទាេះបីជាពកួសគសៅសបាេះសឆ្ន ត 
ក៏មិនមាននរណាមាន ក់អាចសម ីស ញីសៅកន្នលងគូេេនលឹកសឆ្ន តសនាេះសទ្ សហយីប្បេិនសបី
ពួកសគចង់គូេស េីនលឹកសឆ្ន តឬមិនគូេសនាេះ គឺវាអាប្េ័យសៅស ីពួកសគសទ្។ ការរាយ
ការណ៍តមប្បព័នធផសពវផាយ បានែកប្េង់េមតីរបេ់េនងការប ូ ីេសែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង ន្ែ 
បាននិោយថ្ន សលាក ស្ថវា ន់ ប្តូវបានសោេះន្ ងសៅនងៃទ្៩ី ន្ែកកកោ បនាា ប់ពីគ្នត់បាន
េនាថ្ននងឹបញ្ឈប់េកមមភាពន្បបសនេះ។99 សលាក ស្ថវា ន់ បានបែិសេ្រា ់ការសចទ្
ប្បកាន់ទាាំងអ្េ់ សហយីអ្េះអាងថ្ន គ្នត់ប្គ្នន់ន្តនិោយថ្ន គ្នត់នឹងមិនសៅសបាេះសឆ្ន តសៅនងៃ
សបាេះសឆ្ន តសនាេះសទ្។  
60. ករណីមយួសទ្ៀតកនុងន្ែឧេភា សលាក គង់ រា ោ  ន្ែ ជានេិសតិអាយុ២៧ឆ្ន ាំ និងអ្
តីតប្បធ្លនបណាត ញនិេសតិកមពុជា ន្ែ ពីមុនបានទ្ទ្ួ សទាេជាប់ពនធនាគ្នរចាំនួន១៨ន្ែ 
សោយស្ថរន្តការផាយតម Facebook កនុងឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៧100 បានផាយស្ថរតម 
Facebook ថ្នគ្នត់នងឹមិនសៅសបាេះសឆ្ន តជាោច់ខ្ត ប្បេិនសបីគ្នត់មិនចូ ចតិតគណបកស
ណាមួយន្ែ ចូ រមួប្បកតួប្បន្រងកនុងការសបាេះសឆ្ន តសនាេះ។101 គ្នត់និោយថ្ន ការសៅសបាេះ
សឆ្ន តឬមិនសៅ គឺជាេទិ្ធិរបេ់ព រែឋប្គប់រូប និងថ្ន គ្នម នបុគគ ណាមាន ក់ឬគណបកសនសោ
បាយណាមយួ អាចបងខាំឬរារា ាំងនរណាមាន ក់មិនឲ្យេសប្មចចិតតថ្នសៅសបាេះសឆ្ន តឬមិនសៅ
សបាេះសឆ្ន តសនាេះសទ្។ គ្នត់បានបញ្ហា ក់ ថ្ន មិនមានចាប់ណាមួយន្ែ ោក់ទ្ណឌ កមមសៅស ី
អ្នកមិនសៅសបាេះសឆ្ន តសនាេះសទ្ សហយីគ្នត់បានអ្ាំពាវនាវកុាំឲ្យប្បជារនភ័យខ្ល ចកនុងការ
បសញ្ចញគាំនតិទ្េសនៈរបេ់ែលួន។ គ្នត់រេ់សៅកនុងទ្ីប្កុងភនាំសពញ ក៏ប ុន្នត ការផាយស្ថរទាាំង
សនេះសៅកនុង Facebook ស្វសីឡងីសៅសព ន្ែ គ្នត់កាំពុងស្ថន ក់សៅផាេះប្គួស្ថររបេ់ប្បពនធ
គ្នត់កនុងសែតតសេៀមរាប។ មនិយូរប ុនាម នសប្កាយការផាយសនាេះ មានការរាយការណ៍ថ្ន មស្តនតីប ូ
 ីេ បានប្បមូ ផតុ ាំគ្នន សៅខ្ងសប្ៅផាេះរបេ់ប្គសួ្ថរគ្នត់។ សែីមបសីរៀេវាងគាំនាបេងកត់
បន្នាមសទ្ៀតសៅស ីប្គសួ្ថរសផសងសទ្ៀត សលាក រា ោ  បានេសប្មចចិតតប្តឡប់មកប្កុងភនាំសពញវ ិ
ញ។ ប ូ េីបានតមគ្នត់រហូតែ ់គ្នត់សឡងីរិេះឡានប្កុង។ មានការរាយការណ៍ថ្ន សលាក 
រា ោ  បានសភៀេែលួនសចញពីប្បសទ្េសហយី ប ុន្នតគ្នត់សៅមានការបារមភអ្ាំពីេុវតាិភាពរបេ់
ប្គួស្ថរគ្នត់នងិប្គួស្ថរប្បពនធរបេ់គ្នត់សៅសឡយី។  
61. សៅសែីមន្ែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ អ្នកគ្នាំប្ទ្អ្តតីគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ ន្ែ បចចុបបនន
កាំពុងរេ់សៅសប្ៅប្បសទ្េ បានផាយស្ថរមយួតម Facebook ថ្ន គ្នត់នងឹមិនសៅសបាេះ
សឆ្ន តសទ្។ ពីរបីនងៃសប្កាយមក មស្តនតីប ូ ីេបានសៅែ ់ផាេះរបេ់េមារិកប្គសួ្ថររបេ់គ្នត់
សផសងៗគ្នន  ន្ែ កាំពុងរេ់សៅកនុងប្បសទ្េកមពុជា និងស្ថកេួរសៅផាេះឬសៅទ្ីតាំងប ូ ីេ អ្ាំពី
កន្នលងន្ែ គ្នត់ស្ថន ក់សៅ។ េមារិកប្គួស្ថរទាាំងសនេះ បានរាយការណ៍ថ្ន ការោយរី ាំខ្នពី
ប ូ ីេ បនតសកីតមានរាប់េបាត ហ៍សប្កាយមកសទ្ៀត។ កនុងករណីមយួសផសងសទ្ៀត សៅសព 
ន្ែ អ្នកសប្បីប្បាេ់ Facebook មាន ក់ និោយថ្ន គ្នត់នងឹមិនសៅសបាេះសឆ្ន តកនុងការសបាេះ
សឆ្ន តខ្ងមុែសទ្សនាេះ អ្នកនាាំពាកយប្កេងួយុតតិ្ម៌ បានប្បាប់ប្បព័នធផសពវផាយថ្ន អាជាា ្រ

                                                           
99 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/92455-2018-07-10-07-16-19.html 
100 KHM 1/2016, https://spcommreports.OHCHR.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=13372 

101 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586059918186847&set=a.321587721300746.107; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586838424775663&set=a.321587721300746.107 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/92455-2018-07-10-07-16-19.html
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=13372
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586059918186847&amp;set=a.321587721300746.107
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586838424775663&amp;set=a.321587721300746.107
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នឹងពិន័យបុគគ សនាេះ ប្ពមទាាំងអាចមានការោក់សទាេទ្ណឌ បន្នាមនិងអ្ប់រ ាំសឡងីវញិ។102  
62. បន្នាមស កីរណីខ្ងស ីសនាេះ ក៏មានការទ្ទ្ ួបានព័ត៌មានន្ែ ទុ្កចិតតបាន ពាក់
ព័នធនឹងឧបសទ្ាវសហតុសផសងសទ្ៀត អ្ាំពីការន្ែ អាជាា ្រថ្នន ក់ ុាំនិងភូមិ យោីរ ាំខ្ននិងបាំភិត
បាំភ័យបុគគ នានា សែីមបសី្វោី ងណាឲ្យពួកសគសៅសបាេះសឆ្ន ត។ កនុងករណីមួយសៅសែតតបាត់
ែាំបង េមារកិគណបកសប្បជារនកមពុជា បានោក់បណតឹ ងមួយសៅកាន់គណៈកមមការសបាេះ
សឆ្ន ត ុាំ សៅនងៃទ្ី២៥ ន្ែកកកោ ប្បឆ្ាំងនងឹអ្តតីេមារិកគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ សោយ
ស្ថរន្តការន្ចករ ាំន្ កការផាយតម Facebook ន្ែ បង្ហា ញរូបងត “ប្មាមនែស្ថអ ត”។ ពីរ
នងៃសប្កាយមក មានការរាយការណ៍ថ្ន សមភូមបិានសៅប្បពនធរបេ់បុរេមាន ក់សនាេះ សែីមបមីក
ប្បាប់ថ្នឲ្យសៅសបាេះសឆ្ន ត សែមីបកុីាំឲ្យសគមកចប់បតីរបេ់នាង។ មានការស ីកសឡងីសប្ចីនជាង
១០ករណី ន្ែ អ្នកគ្នាំប្ទ្ឬេមារិកអ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ ប្តូវបានបងខាំឲ្យសភៀេែលួន
សចញពីផាេះកនុងន្ែកកកោ សោយស្ថរន្តមានការគាំរាមកាំន្ហង។ ករណីបន្នាមមួយចាំនួនសទ្ៀត 
ក៏ប្តូវបានរាយការណ៍តមប្បព័នធផសពវផាយន្ែរ។103  
63. សេចកតីរាយការណ៍សផសងសទ្ៀតរមួមានមស្តនតីន្ែ បានអ្េះអាងថ្ន ការសបាេះសឆ្ន តជា
កាតពវកចិចោច់ខ្ត និងថ្ន បុគគ ណាន្ែ មនិសៅសបាេះសឆ្ន តនឹងប្តូវជាប់ពនធនាគ្នរ។ 
ករណីមយួចាំននួ មានការផសពវផាយសោយប្បព័នធផសពវផាយ សោយរមួមានទាាំងការរាយ
ការណ៍មយួពី ុាំន្ប្ពកឫេស ីសែតតេាឹងន្ប្តង ន្ែ អ្នកភូមិបានប្បាប់អ្នកស្ថរព័ត៌មានថ្ន អាជាា
្រមូ ោឋ នបានគាំរាមកាំន្ហងនឹងពិន័យជាទ្ឹកប្បាក់ ៣០០.០០០ និង ៣៥០.០០០សរៀ  
(៧៥ និង ៨៧ ែុលាល រ) សៅស ីអ្នកមនិសៅសបាេះសឆ្ន ត។104 មានការរាយការណ៍អ្ាំពីការគាំរាម
កាំន្ហងថ្ន អាជាា ្រមូ ោឋ ននឹងបងកការ ាំបាកេប្មាប់អ្នកសបាេះសឆ្ន ត កនុងការទ្ទ្ួ បាន
េាំបុប្តកាំសណីត ឬេាំបុប្តមរណភាព នងិសេវាមូ ោឋ នែនទ្សទ្ៀត ប្បេនិសបីពួកសគមិនសៅ
សបាេះសឆ្ន តឲ្យគណបកសកាន់អ្ាំណាច សោយរបាយការណ៍ន្បបសនេះមួយចាំនួន បានសផាីសោយ
តា  ់សៅកាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេេ និងរបាយការណ៍សផសងសទ្ៀត មានផសពវផាយសៅកនុង
ប្បព័នធផសពវផាយ។105  
64. សវសហាេ័ពាជាសប្ចីនភាស្ថជាហូរន្ហអ្ាំពីការោក់សទាេទ្ណឌ  ន្ែ បានស ីកសឡងីែូច
ខ្ងស ីសនេះ សោយរមួបញ្ចូ  ទាាំងការប្ពមានរបេ់ គ.រ.ប ផងន្ែរសនាេះកាន់ន្តស្វីឲ្យអ្នកសបាេះ
សឆ្ន តមានការភ័យខ្ល ច និងមានភាពមិនចាេ់លាេ់។ មស្តនតជីាន់ែពេ់គណបកសប្បជារនកមពុ
ជាែលេះ បានអ្េះអាងថ្ន អ្នកន្ែ គ្នម នស្ថន មទ្ឹកសមម សៅស ីប្មាមនែសៅសព សប្កាយការសបាេះ
សឆ្ន ត នឹងប្តូវសគេមាគ  ់ោ ងង្ហយថ្នជាអ្នកគ្នាំប្ទ្ពួកឧទាា មឬរនកបត់ជាតិ។106 សទាេះជាសៅ
កនុងេុនារកថ្នមួយ សលាកនាយករែឋមស្តនតីពិតជាមានប្បស្ថេន៍ថ្ន នឹងមិនមានការោក់សទាេ
ទ្ណឌណាមួយេប្មាប់អ្នកន្ែ មិនបានសៅសបាេះសឆ្ន តក៏សោយ ប ុន្នត ទ្នាឹមគ្នន ន្ែរសនាេះ គ្នត់ក៏
បានគាំរាមកាំន្ហងោក់ពនធនាគ្នរ េប្មាប់អ្នកន្ែ  “បនលាំ” ប្រ ក់ទ្ឹកថ្នន ាំស ីប្មាមនែសោយែលួន

                                                           
102 https://www.voacambodia.com/a/police-hunt-for-facebook-user-calling-for-election-boycott/4440774.html;  

https://www.phnompenhpost.com/national/police-warn-boycott-fb-group- involved-clean-fingers-campaign 
103 For example https://www.rfa.org/khmer/news/politics/cnrp-in-phnom-proek-flee-from-persecution- 07302018091558.html;  

https://www.rfa.org/khmer/news/politics/released-cnrp-activists-after- questioning-07292018061837.html 
104 https://www.rfa.org/khmer/news/politics/people-was-threatened-to-vote-07022018042055.html; 

https://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-threats/cambodias-rulers-cajole-and-coerce- voters-to-boost-election-turnout-

idUSKBN1KF0LQ 
105 https://www.rfa.org/english/news/cambodia/threats-07172018164210.html 
106 https://www.phnompenhpost.com/national/nonvote-vote-rebels-aids-authority-chief-slams-rainsys- call-boycott-national-elections 

https://www.voacambodia.com/a/police-hunt-for-facebook-user-calling-for-election-boycott/4440774.html
https://www.voacambodia.com/a/police-hunt-for-facebook-user-calling-for-election-boycott/4440774.html
http://www.phnompenhpost.com/national/police-warn-boycott-fb-group-
https://www.rfa.org/khmer/news/politics/cnrp-in-phnom-proek-flee-from-persecution-07302018091558.html
https://www.rfa.org/khmer/news/politics/cnrp-in-phnom-proek-flee-from-persecution-07302018091558.html
https://www.rfa.org/khmer/news/politics/cnrp-in-phnom-proek-flee-from-persecution-07302018091558.html
https://www.rfa.org/khmer/news/politics/released-cnrp-activists-after-questioning-07292018061837.html
https://www.rfa.org/khmer/news/politics/released-cnrp-activists-after-questioning-07292018061837.html
https://www.rfa.org/khmer/news/politics/people-was-threatened-to-vote-07022018042055.html
http://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-threats/cambodias-rulers-cajole-and-coerce-
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/threats-07172018164210.html
https://www.phnompenhpost.com/national/nonvote-vote-rebels-aids-authority-chief-slams-rainsys-call-boycott-national-elections
https://www.phnompenhpost.com/national/nonvote-vote-rebels-aids-authority-chief-slams-rainsys-call-boycott-national-elections
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ឯង។107 សោយមិនទ្ទ្ួ ស្ថគ  ់អ្ាំពីទ្ាំហាំននការភ័យខ្ល ចរបេ់ ប្បជារនកមពុជាន្ែ នាាំឲ្យពួក
គ្នត់ហា ន ប្រ ក់ទ្ឹកថ្នន ាំស ីប្មាមនែសោយែលួនឯង សែីមបបីានរចួផុតពីការោក់សទាេទ្ណឌ
សប្កាោនងៃសបាេះសឆ្ន តមស្តនតីរោឋ ភិបា  ន្បរជាសប្រេីយកការចត់ទុ្កទ្សងវទីាាំងសនាេះ ជាេកមម
ភាពែុេចាប់ ន្ែ អាចស្វីឲ្យបុគគ ទាាំងសនាេះប្បឈមនងឹការជាប់ពនធនាគ្នរសៅវញិ។108 
សប្កាយការសបាេះសឆ្ន ត ប្គូបសប្ងៀនពីរនាក់ ប្តូវបានផតនាា សទាេពីបទ្ ួចែបទ្ឹកថ្នន ាំ ុបមិនប្រេះ
ពីមណឌ  សបាេះសឆ្ន ត ន្ែ ពកួសគប្បចាំការសៅទ្ីសនាេះ។ មានការរាយការណ៍ថ្ន ប្គបូសប្ងៀន
មាន ក់ បានប្បាប់តុលាការថ្ន សលាកប្េី ួចវា យកសៅឲ្យេមារិកប្គួស្ថរឬេហការសីៅស្ថលា 
ប្រ ក់ប្មាមនែសោយមិនចាំបាច់សបាេះសឆ្ន ត សោយស្ថរមានសគប្បាប់ប្គទូាាំងឡាយថ្ន សបមីិន
សៅសបាេះសឆ្ន ត ពួកគ្នត់នឹងប្តូវសគកាត់ប្បាក់ន្ែ។109  
65. ពាក់ព័នធនឹងឧបសទ្ាវសហតុទាាំងសនេះ ប្ពមទាាំងសេចកតីន្ងលងការណ៍សោយតាំណាងអាជាា
្រកមពុជាប្គប់កប្មតិ វាចាំបាច់កនុងការរ ាំ ឹកថ្នគណៈកមាម ្កិារេិទ្ធិមនុេសបានកត់េមាគ  ់
ថ្ន “បុគគ ន្ែ មានេិទ្ធិសបាេះសឆ្ន ត ប្តូវន្តមានសេរភីាពកនុងការសបាេះសឆ្ន តេប្មាប់សបកខរន
ណាមួយេប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន ត និងមានសេរភីាពកនុងការសបាេះសឆ្ន តគ្នាំប្ទ្ឬប្បឆ្ាំងនងឹ
េាំសណីណាមួយន្ែ បានោក់េប្មាប់ការស្វបី្បជាមតិឬប្បជាេិទ្ធិ ប្ពមទាាំងមានសេរភីាព
កនុងការគ្នាំប្ទ្ឬរាំទាេ់នឹងរោឋ ភិបា  សោយគ្នម នទ្ទ្ួ រងឥទ្ធិព ឬការបងខិតបងខាំមនិេម
រមយតមរូបភាពណាមយួ ន្ែ អាចបងខូចឬរារា ាំងការេន្មតងឆនាៈរបេ់អ្នកសបាេះសឆ្ន តសោយ
សេរសីឡយី។ អ្នកសបាេះសឆ្ន ត គួរអាចបសងកតីគាំនតិទ្េសនៈបានសោយឯករារយ មិនមានអ្ាំសពី
ហងិា ឬការគាំរាមកាំន្ហងសប្បអី្ាំសពីហងិា ការោក់កាំហតិ ការ ួងសលាម ឬការសប្រៀតន្ប្រក
បសញ្ហឆ តប្គប់របូភាព” ។110  

 
C. វធិ្លនការផលូវចាប់សៅស អី្នកសបាេះសឆ្ន ត 

 
66. សោងតមព័ត៌មានទ្ទ្ួ បាន សៅនងៃទ្ី១៩ ន្ែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨ សលាក ជា រីវ េមា
រិកអ្តតីគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិសៅសែតតបាត់ែាំបង បានអ្សញ្ា ីញមិតតភកតិនងិអ្តតីេហការ ី
មួយចាំននួ មករប់ស ៀងសៅផាេះរបេ់គ្នត់សៅ ុាំអ្នលង់វ ិ។ បនាា ប់មក សលាក ជា រីវ បាន
បសង្ហា េះរូបងតជាប្កមុ តម Facebook សោយស ីកចងអុ នែសឡងី និងមានស្ថរថ្ន “ប្មាមនែ
របេ់ពួកសយងីពតិជាស្ថអ ត”។ ន្ផអកតមបណតឹ ងរបេ់េមារកិគណបកសប្បជារនកមពុជាមយួ
ចាំនួនន្ែ បានោក់បតងឺសនាេះ គណៈកមមការសរៀបចាំការសបាេះសឆ្ន តសែតតបាត់ែាំបង បានរក
ស ញីថ្ន គ្នត់និងបនួនាក់សផសងសទ្ៀត មានកាំហុេសោយបានរ ាំសលាភសៅស មីាប្ត១៤២ នន
ចាប់េតីពកីារសបាេះសឆ្ន តសប្រីេតាំងតាំណាងរាស្តេត។ គណៈកមមការសរៀបចាំការសបាេះសឆ្ន តសែតត
បានេននោិឋ នថ្ន ការចូ រមួរបេ់ពួកសគ កនុងការផសពវផាយយុទ្ធនាការ “ប្មាមនែស្ថអ ត” 
កាំពុងរមួចាំន្ណកែ ់ការបងកឲ្យមានការភ័នតប្ចឡាំ ន្ែ នាាំឲ្យបាត់បង់ការសរឿជាក់សៅស ីការ
សបាេះសឆ្ន ត ស្វឲី្យអ្នកមានេទិ្ធិសបាេះសឆ្ន តស្ថា ក់សេាីរកនុងការសៅសបាេះសឆ្ន ត និងមានសចតនា

                                                           
107 https://www.phnompenhpost.com/national/pm-dont-stain-election 
108 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/88296-2018-05-30-02-00-55.html 
109 https://www.khmertimeskh.com/50518185/teachers-convicted-for-stealing-election-ink/ 
110 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 19 
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https://www.khmertimeskh.com/50518185/teachers-convicted-for-stealing-election-ink/
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រារា ាំងអ្នកមានេិទ្ធិសបាេះសឆ្ន ត មិនឲ្យសៅសបាេះសឆ្ន ត។111 មនុេសទាាំងប្បាាំនាក់សនេះ ប្តូវបាន
ពិន័យជាប្បាក់កនុងមាន ក់ៗ ចាំននួ ១០លានសរៀន (២៥០០ែុលាល )។ សៅសព បតឹងឧទ្ធរណ៍ គ.
រ.ប បានតមក ់ការពិន័យស ីសលាក រីវ ប ុន្នតបានបនាយការពិន័យស មីនុេសពីរនាក់ មក
សៅប្តឹម៥លានសរៀ  (១២៥០ ែុលាល ) និងទ្ាំលាក់សច ការសចទ្ប្បកាន់បុគគ ពីរនាក់សទ្ៀ
ត។112 ករណីសនេះ ប្តវូបានរាយការណ៍ថ្ន េាិតសៅែាំណាក់កា បតឹងឧទ្ធរណ៍សៅ គ.រ.ប។ 
រាំទ្ប់ទ្មីួយរបេ់គណបកសប្បជារនកមពុជាសៅ ុាំអ្នល ់វ ិ បានប្បាប់អ្នកកាន្េតថ្ន គ្នត់
ក៏បានោក់បណតឹ ងប្េសែៀងគ្នន សនេះ សៅស ីអ្តីតមស្តនតីគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតចិាំនួន២០នាក់
សផសងសទ្ៀតន្ែរ។113 សៅនងៃទ្ី២៥ ន្ែកកកោ អ្នកនាាំពាកយប្កេួងមហានផា បាននិោយថ្ន មាន
ពាកយបណតឹ ងចសនាល េះព២ី០ សៅ ៣០បតឹងសៅស ីអ្តតីអ្នកគ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតកិនុង
សែតតបាត់ែាំបងនងិសែតតប្កសចេះ។114 ស្ថា នភាពននបណតឹ ងទាាំងសនាេះ មនិប្តូវបានសគែឹងសឡី
យ។ 
67. កនុងករណីមួយសទ្ៀត សៅនងៃទ្២ី៦ ន្ែកកកោ គ.រ.ប បានប្បកាេថ្ន នឹងចត់វធិ្លន
ការសៅស ីសលាក រួង រូងី ន្ែ ជាអ្តតីសមធ្លវគីណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ ន្ែ បានបសង្ហា េះវសីែ
អូ្មួយ ន្ែ គ្នត់បានវភិាគចាប់ទាក់ទ្ងនឹងការស្វីពហកិារមិនសៅសបាេះសឆ្ន ត និងបានស្វី
ការេននិោឋ នថ្ន ការអ្ាំពាវនាវឲ្យស្វីពហកិាសនេះ មិនមានការរ ាំសលាភចាប់ណាមួយសឡយី។115 
គ.រ.ប បានរកស ញីថ្ន េកមមភាពរបេ់គ្នត់ គ្នាំប្ទ្ែ ់សលាក េម រងសុ ី ន្ែ បានអ្ាំពាវ
នាវឲ្យស្វីពហកិា ន្ែ នាាំឲ្យមានការភ័នតប្ចឡាំ និងបាត់បង់ការសរឿជាក់កនុងែាំសណីរការសបាេះ
សឆ្ន ត។ សគមិនបានែងឹសទ្ថ្ន សតីការេសប្មចសនេះ មានបានសបីកេវនាការឬក៏អ្ត់សទ្ ឬថ្នសតី
សលាក រងួ រូង ី បានស្វីបទ្បង្ហា ញសែីមបកីារពារែលួនឯង ឬ សទ្។ គ.រ.ប បានសេនីប្កេួង
មហានផា ប្កេួងនប្បេណីយន៍ិងទូ្រគមនាគមន៍ និងប្កេងួព័ត៌មាន ឲ្យបិទ្គណនីប្បព័នធ
ផសពវផាយេងគមរបេ់សលាក រួង រូងី, សេនឲី្យប្កេួងយុតតិ្ម៌ ប្តូវពនិិតយសឡងីវញិ នងិចត់
វធិ្លនការសៅស ីគ្នត់ សោយស្ថរគ្នត់ប្តូវបានតុលាការកាំពូ ហាមោត់មិនឲ្យស្វីេកមមភាព
នសោបាយសឡយី, និងបានសេនីឲ្យគណៈសមធ្លវ ី ប្តូវពិនតិយសឡងីវញិ និងចត់វធិ្លនការ
ទាក់ទ្ងនឹងេកមមភាពរបេ់គ្នត់កនុងការបកប្ស្ថយរែឋ្ មមនុញ្ា ប្កមប្ពហមទ្ណឌ  នងិចាប់េតី
ពីការសបាេះសឆ្ន ត ន្ែ បានបសង្ហា េះតម Facebook។ មានការរាយការណ៍ថ្ន ប្កេួងយុតតិ្ម៌
បានបញ្ាូ នបញ្ហា សនេះ សៅប្ពេះរារអាជាា ស្ថលាែាំបូងរារធ្លនភីនាំសពញ សែមីបសី្វីការេសប្មចកនុង
ការចត់វធិ្លនការបនត។116  
68. ការអ្នុវតតសោយគណៈកមមការសរៀបចាំការសបាេះសឆ្ន ត សោយសប្បីប្បាេ់មាប្ត១៤២ នន
ចាប់េតីពកីារសបាេះសឆ្ន តសប្រីេតាំងតាំណាងរាស្តេត សៅកនុងបរបិទ្ននការអ្ាំពាវនាវឲ្យស្វពីហកិា
សនេះ បានស ីកសឡងីនូវកតបីារមភោ ងខ្ល ាំង។ ែណៈន្ែ ធ្លតុផសាំភាគសប្ចីនននមាប្ត១៤២ 
េប្មាប់ោក់សទាេទ្ណឌ សៅស ីទ្សងវីន្ែ មានការបងខិតបងខាំសនាេះ ការបកប្ស្ថយកនុងន័យ
ទូ្លាយ ទ្ាំនងជារួយរតឹតបតឹសៅស ីេិទ្ធិសេរភីាពប្េបចាប់កនុងការេន្មតងមតិ។ បទ្បបញ្ា

                                                           
111 Decision No. 001 dated 26 July 2018, Battambang Provincial Election Commission 
112 https://www.necelect.org.kh/english/sites/default/files/images-attachment/EN_152.jpg. Upheld by the Constitutional Council on 15 

August 2018, http://www.ccc.gov.kh/detail_info_kh.php?_txtID=921 
113 https://www.khmertimeskh.com/50514898/poll-boycott-callers-pressured-to-apologise/ 
114 https://www.thmeythmey.com/?page=detail&id=67192 
115 https://www.necelect.org.kh/khmer/content/3448 
116 https://www.phnompenhpost.com/national/choungy-case-sent-nec-capital-courts 
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តិតជាក់លាក់ចាំននួពីរ គ ឺ ការបសងកីតការភ័នតប្ចឡាំ ន្ែ បណាត  ឲ្យបាត់បង់ទ្ាំនុកចិតតកនុងការ
សបាេះសឆ្ន ត និងការបសងកីតនូវការបាត់បង់ទ្ាំនុកចតិតសៅស ភីាពេមាៃ ត់កនុងការសបាេះសឆ្ន ត ហាក់
ែូចជា មានេភាពទូ្លាយសពក និងមានភាពប្េសពចប្េព ិ មិនេុីេង្ហវ ក់ជាមួយនឹងភាព
ចាេ់លាេ់ន្ែ តប្មូវសោយចាប់េិទ្ធមិនុេសអ្នតរជាតិសឡយី។ 
69. គ.រ.ប ន្ែ ចត់ទុ្ក ការបង្ហា ញរបេ់សលាក រូងី ន្ែ នាាំឲ្យមានការភ័នតប្ចឡាំ ឬការ
បាត់ភាពសរឿជាក់សៅស ែីាំសណីរការសបាេះសឆ្ន តសនេះ បានស្វឲី្យមានការស ីកសឡងីនូវេាំណួរ 
សៅសប្ចីនកប្មតិ។ គ្នត់បានបសង្ហា េះវសីែអូ្មួយ ន្ែ ផត ់នូវការវភិាគផលូវចាប់ ន្ែ មានទ្េស
នៈសផសងគ្នន ពី គ.រ.ប នងិរោឋ ភិបា កមពុជា។ សទាេះបជីាទ្េសនៈសនេះ ែុេ ឬ មានភាពមនិ អ
ឥតសខ្ច េះក៏សោយ ក៏វាប្តូវទ្ទ្ ួបានការការពារសោយសេរភីាពននការបសញ្ចញមតិន្ែរ។ ក៏
ប ុន្នត សៅកនុងឧទាហរណ៍ជាក់លាក់មួយសនេះ ការបកប្ស្ថយចាប់របេ់សលាក រូង ីមានភាព
េុីេង្ហវ ក់គ្នន ោ ងសពញស ញជាមួយចាប់េិទ្ធិមនុេសអ្នតរជាតិ។ គ.រ.ប មិនប្តមឹន្តរបក
ប្ស្ថយចាប់កមពុជា រ ាំសលាភសៅស ីកាតពវកិចចរបេ់ប្បសទ្េកមពុជាសប្កាមចាប់អ្នតរជាតិសនាេះ
សទ្ គឺគ.រ.បន្ងមទាាំងបានោក់សទាេទ្ណឌ ស ីសមធ្លវមីយួរូប ន្ែ បានផត ់នូវការបក
ប្ស្ថយចាប់ែ៏ប្តឹមប្តូវសៅវញិ។  

 
D. ការប្តតួប្តប្បព័នធផសពវផាយ សោយរមួទាាំងប្បព័នធផសពវផាយេងគម 

 
70. សៅនងៃទ្ី១២ មនិា ២០១៨ គ.រ.ប បានោក់សចញប្កមេ ី្ម៌េប្មាប់ប្បព័នធផសពវ
ផាយ ន្ែ ែកប្េង់សចញព ី “វធិ្លននិងនីតិវ ិ្ េីប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន ត សប្រេីតាំងតាំណាងរា
ស្តេត នីតទី្ី៦ និងចាប់េតពីីការសបាេះសឆ្ន ត”។ ប្កមេី ្ម៌សនេះ ក៏មានបញ្ចូ  ន្ផនកមួយេតពីី 
“ការហាមោត់េប្មាប់ប្បព័នធផសពវផាយ” ន្ែ រមួមាន ការផាយព័ត៌មាន ន្ែ នាាំឲ្យមាន
ការភ័នតប្ចឡាំនិងការបាត់បង់ទ្ាំនុកចិតតកនុងការសបាេះសឆ្ន ត, ការបសញ្ចញទ្េសនៈតា  ់ែលួនសៅ
កនុងប្ពឹតតិការណ៍កាំពុងសកីតសឡងី ន្ែ បានរាយការណ៍, ការសបាេះផាយឬចក់ផាយព័ត៌មាន
ន្ែ ប េះពា ់ែ ់េនតិេុែជាតិ សេារភាពនសោបាយនិងេងគម និងការសប្បីប្បាេ់ភាស្ថ
អុ្រអា ឬមិនេមរមយ ន្ែ អាចបណាត  ឲ្យមានបាត់បង់េណាត ប់ធ្លន ប់ ឬមានអ្ាំសពី
ហងិា។117  
71. ប្កមសនេះ ប្េសែៀងគ្នន សៅនងឹប្កមន្ែ  គ.រ.ប បានោក់សចញមុនការសបាេះសឆ្ន តមូ 
ោឋ នកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ែ នាាំឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេេ ស ីកសឡងីនូវកតីបារមភមួយចាំនួន។118 
ជាពិសេេ វាកយេពាកនុងេភាពទូ្លាយ នងិមិនជាក់ចាេ់ ន្ែ យកមកសប្ប ី អាចនាាំឲ្យ
មានការរតឹតបតឹទាាំងប្េងុសៅស ីប្បព័នធផសពវផាយ ន្ែ មិនេុេីង្ហវ ក់ជាមួយនងឹេតង់ោរ
អ្នតរជាត។ិ119 អ្នកស្ថរព័ត៌មាន មានការទ្ទ្ ួែុេប្តូវកនុងការរាយការណ៍បញ្ហា ជាសប្ចីនសៅ
កនុងអ្ាំឡុងសព ្នែ ់ការសបាេះសឆ្ន ត ជាពិសេេ បញ្ហា ន្ែ មានភាពប្បទាញប្បទ្ង់ 
សហយីអ្នកស្ថរព័ត៌មាន មនិគួរប្បឈមនងឹការរតឹតបតឹតមទ្ាំសនីងចិតតសនាេះសទ្។ គណៈកមាម ្ិ
ការ េិទ្ធមិនុេស បានបញ្ហា ក់ថ្ន “សែីមបធី្លនាឲ្យទ្ទ្ួ បានេិទ្ធិសពញស ញ ន្ែ ការពារ

                                                           
117 https://www.necelect.org.kh/english/sites/default/files/EN-070.pdf 
118 A/HRC/36/61, paras 61-62 
119 https://www.OHCHR.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23205&LangID=E 
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សោយមាប្ត២៥ ការទ្ាំនាក់ទ្ាំនងព័ត៌មាន និងគាំនិតសោយសេរ ី អ្ាំពីបញ្ហា ស្ថធ្លរណៈនិង
បញ្ហា នសោបាយ រវាងព រែឋ សបកខរន និងតាំណាងជាប់សឆ្ន ត គឺជាការេាំខ្ន់ណាេ់”។120  
72. សៅនងៃទ្ី២៨ ន្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៨ ប្កេួងមហានផា ប្កេងួព័ត៌មាន និងប្កេួងនប្ប
េណីយន៍ិងទូ្រគមនាគមន៍ បានអ្នុម័ត ប្បកាេអ្នតរប្កេួងេតពីីការប្គប់ប្គងការផសពវ
ផាយតមសគហទ្ាំព័រនងិបណាត ញេងគមន្ែ ែាំសណីរការតមរយៈប្បព័នធអុ្ីន្ណិឺតសៅប្ពេះ
រាជាណាចប្កកមពុជា។ ប្បកាេន្ែ ោក់ជាស្ថធ្លរណៈ សៅស សីគហទ្ាំព័ររបេ់ប្កេួងទាាំងប ី
សៅនងៃទ្ី៤ ន្ែមងុិនា មានសគ្ន បាំណងប្គប់ប្គងការផសពវផាយរា ់ែលឹមស្ថរព័ត៌មាន ឬស្ថរ
ជាអ្កសរ េាំសឡង រូបភាព វសីែអូ្ និង/ឬ ទ្ប្មង់សផសងៗសទ្ៀត ន្ែ មានសចតនាបងកជាចលាច 
បណាត  ឲ្យអ្នតរាយែ ់វេ័ិយការពារជាតិ េនតិេុែជាត ិ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាមួយប្បសទ្េែនទ្ 
សេែឋកិចចជាតិ េណាត ប់ធ្លន ប់ស្ថធ្លរណៈ ការសរេីសអ្ីង នងិវបប្ម៌ប្បនពណីជាតិ។ ប្កេួង
ទាាំងបី បានបញ្ហា ក់ថ្ន បានបសងកីតអ្ងគភាពរាំនាញ សែីមបតីមោន េិកា និងប្ស្ថវប្ជាវសោយ
កិចចេហប្បតបិតតិការ សែមីបរីាំរុញឲ្យមានវធិ្លនការផលូវចាប់ប្បឆ្ាំងនឹងេកមមភាពអារីវកមមនងិ
ការសបាេះពុមពផាយតមប្បព័នធអុ្ីន្ឺន្ណតែុេចាប់។  
73. សែីមបសី្វីឲ្យចាប់ឬបទ្បបញ្ាតតណិាមួយ ប្េបជាមួយេតង់ោរអ្នតរជាតជិា្រមានបាន 
បទ្បបញ្ាតតទិាាំងសនាេះ ប្តូវមានការពនយ ់ឲ្យបានចាេ់លាេ់ ជាពិសេេ ពាកយែូចជា “េនតិ
េុែជាតិ” “សេារភាពនសោបាយនិងេងគម” និង “ចលាច ” និង “សេែឋកចិចជាត”ិ។ ោល
មួយចាំននួសៅកនុងប្បកាេសនេះ មានភាពប្េពិចប្េពិ  នងិទូ្លាយសពក សហយីមនិប្េប
ជាមួយ កខែណឌ តប្មូវ តមមាប្ត១៩(៣) ននកតិកាេញ្ហា អ្នតរជាតេិតីពេីិទ្ធិព រែឋនិង
េិទ្ធិនសោបាយសឡយី។ ការសរៀបចាំបទ្បបញ្ាតត ិមិនមានភាពចាេ់លាេ់ប្គប់ប្គ្នន់ េប្មាប់
បុគគ យកសៅកាំណត់ស អីាកបបកិរោិរបេ់ែលួនឯងណាេ់។ ក៏ប ុន្នត បញ្ហា ន្ែ ស ីកសឡងី
គឺថ្នសតី សគ្ន បាំណងន្ែ បានកាំណត់សៅកនុងបទ្បបញ្ាតតពិាក់ព័នធនានា ែូចជា ការបង្ហក រ
ភាពចលាច  ការឲ្យអ្នតរាយែ ់េណាត ប់ធ្លន ប់ស្ថធ្លរណៈ ឬសេារភាពនសោបាយនិង
េងគមជាសែីមសនាេះ តមពិតសៅផត ់យុតតកិមមសៅស ីការោក់កាំហតិសេរភីាពបសញ្ចញមតិន្ែរឬ
សទ្។ កនុងន័យសនេះ គណៈកមាម ្ិការេិទ្ធិមនុេស បានន្ចងថ្ន “សគ្ន បាំណងន្ែ មាន្មាម នុ
ភាពននការការពារ និងការពប្ងឹងឯកភាពជាតិ សប្កាមកា ៈសទ្េៈនសោបាយន្ែ មានការ
 ាំបាក មនិអាចេសប្មចបានសោយការប ុនប ង បិទ្មាត់ការតេ ូមតិរបេ់ប្បជា្ិបសតយយព
ហុបកស សគ្ន ការណ៍ប្បជា្បិសតយយ និងេិទ្ធមិនុេសសឡយី” ។121  
74. សែីមបឲី្យការសបាេះសឆ្ន ត មាន កខណៈពតិប្បាកែ រងឹមាាំ នងិសេរសីនាេះ ការរន្រកន្វក
ន្ញកជាស្ថធ្លរណៈ មានស្ថរៈេាំខ្ន់ខ្ល ាំងណាេ់។ ការរន្រកន្វកន្ញកគ្នន សនេះ ពឹង    អាប្េ័
យ សៅស ីការប្បាប្េ័យទាក់ទ្ងសោយសេរអី្ាំពីគាំនតិនានាពាក់ព័នធនងឹបញ្ហា ស្ថធ្លរណៈ នងិ
នសោបាយ សែីមបឲី្យស្ថធ្លរណរន បានទ្ទ្ ួព័ត៌មានសពញស ញពីប្គប់ទ្េសនៈ េូមបនី្ត
សៅសព ន្ែ គាំនតិទ្េសនៈទាាំងសនាេះ អាចមានភាពផាុយនិងមានភាពប្បទាញប្បទ្ង់គ្នន ក៏
សោយ។ ការសប្បីប្បាេ់បសចចកវទិ្ាព័ត៌មាននិងព័ត៌មាន ជាមស្ាបាយែ៏េាំខ្ន់ខ្ល ាំងមយួ 
សែីមបេីសប្មចតមការប្បាថ្នន ចង់បានសនេះ។ ផាុយមកវញិ ប្បកាេសនេះ គជឺាការផត ់នូវកប្មិត
ននឆនាា នុេិទ្ធិសៅែ ់អ្នកន្ែ ពប្ងឹងការអ្នុវតត ន្ែ នឹងស្វីឲ្យមានការប្ជាតចូ សោយមិន

                                                           
120 CCPR/C/Rev.1/Add.7, para 25 
121 CCPR/C/GC/34, para 23 
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េមសហតុផ  សៅស ីេទិ្ធិរបេ់រនន្ែ ប្តូវសគចត់ទុ្កជារនសគ្ន សៅ។  
75. ការប្តួតប្តរបេ់រោឋ ភិបា នងិការោល ាំសមី តមប្បព័នធអុ្ីន្ឺន្ណត គជឺាកតត ន្ែ 
គួរឲ្យខ្ល ចខ្ល ាំងេប្មាប់សេរភីាពននការបសញ្ចញមតិសៅកមពុជា។ អាជាា ្រកមពុជា បានបិទ្សគ
ហទ្ាំព័រន្ែ មានប្បជាប្បិយភាពចាំននួ១៧ ពីនងៃទ្២ី៧ ែ ់ ២៩ ន្ែកកកោ កនុងអ្ាំឡុងសព 
សបាេះសឆ្ន ត។ សគហទ្ាំព័រទាាំងសនាេះរមួមាន វទិ្យុេសមលងេហរែឋអាសមរចិ ជាភាស្ថន្ែមរ វទិ្យុអាេុី
សេរ ី ភាស្ថន្ែមរ និងកមមវ ិ្ ីវទិ្យុកនុងប្េកុេសមលងប្បជា្ិសបតយយ។ មស្តនតីជាន់ែពេ់មួយរូបសៅ
កនុងប្កេងួព័ត៌មាន បានអ្េះអាងថ្ន សគហទ្ាំព័រទាាំងសនាេះប្តូបានសប្រេីសរេី សោយស្ថរន្តវា
មានភាពអុ្រអា និងមានននិាន ការនសោបាយខ្ល ាំង ន្ែ សតត តន្តសៅស កីារសបាេះសឆ្ន ត។122 

 
E. ការយោីរ ាំខ្នអ្នកការពារេទិ្ធ ិ 

 
76. អ្វតតមានរបេ់គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតកិនុងការសបាេះសឆ្ន ត និងបទ្ពិសស្ថ្ន៍ពីមុន
ជាមួយ “បនាប់ស្ថា នការណ៍” សៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ក៏បាននាាំឲ្យប្កុមេងគមេុីវ ិភាគសប្ចីន 
ែកែលួនងយឆ្ៃ យពីការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨។ ប្កមុទាាំងសនេះ រមួមានអ្ងគការោល ាំសម ីការ
សបាេះសឆ្ន តេាំខ្ន់ៗចាំនួនបី គអឺ្ងគការែុមន្ស្តហវ 123 អ្ងគការនិចហវចិ124 និងអ្ងគការតមាល ភាព
អ្នតរជាតិ125 ន្ែ បានន្ងលងថ្ន ពួកសគនងឹមិនស្វកីារេសងកតការណ៍សបាេះសឆ្ន តសទ្។ សប្កាយ
មក អ្ងគការែុមន្ស្តហវ  បានបញ្ហា ក់ថ្ន អ្នកេម័ប្គចតិតរបេ់ែលួននឹងតមោនស្ថា នភាពេទិ្ធិ
មនុេសសៅកនុងបរបិទ្ននការសបាេះសឆ្ន ត។  
77. សៅនងៃទ្ី៥ ន្ែកកកោ គណនី Facebook មួយបានបសង្ហា េះថ្ន អ្ងគការែុមន្ស្តហវ  
កាំពុងសប្បីប្បាេ់មូ និ្េិហភាពអ្ឺរ  ុប និងកាំពុងរ ួអ្តីតអ្នកគ្នាំប្ទ្គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ
សែីមបបីាំតល ញការសបាេះសឆ្ន ត នងិបងកឲ្យមានចលាច ។126 អ្ងគការែុមន្ស្តហវ បានបែិសេ្
ការសចទ្ប្បកាន់ទាាំងសនាេះ កនុងសេចកតីន្ងលងការណ៍មួយ ន្ែ បានបញ្ហា ក់ចាេ់ថ្ន សទាេះបជីា
អ្ងគការមិនបានចុេះស ម្ េះអ្នកេសងកតការណ៍សៅ គ.រ.ប និងមិនសប្តៀមអ្នកេសងកតការណ៍
សបាេះសឆ្ន តែូចកនុងការសបាេះសឆ្ន តមុនៗក៏សោយ ក៏អ្ងគការសនេះ នឹងសប្តៀមអ្នកេសងកតការណ៍
ព រែឋចាំនួន ៣០០នាក់ ទូ្ទាាំងប្បសទ្េសែីមបតីមោនការសប្បីប្បាេ់េិទ្ធិសបាេះសឆ្ន តរបេ់
ព រែឋ «សោយរមួទាាំង ការេសប្មចចតិតរបេ់ែលួនសោយគ្នម នការបងខិតបងខាំអ្ាំពី “ការសៅសបាេះ
សឆ្ន ត” និង “ការមិនសៅសបាេះសឆ្ន ត”» ។127 អ្នករាយការណ៍ពិសេេ បានទ្ទ្ួ ព័ត៌មាន ន្ែ 
បង្ហា ញថ្ន ការបាំភតិបាំភ័យសៅស ីអ្ងគការែុមន្ស្តហវ និងអ្នកេ័មប្គចតិត មានការសកនីសឡងី
ភាល មៗបនាា ប់ពីសនាេះមក។ មានការរាយការណ៍ោ ងសហាចណាេ់៣០ករណី ន្ែ អ្នកេ័មប្គ
ចិតត ប្តូវបានសគស្ថកេួរ ឬប្ពមានអ្ាំពីការចប់ែលួន សោយប ូ ីេមូ ោឋ ន។ ការបណតុ េះប
ណាត  ន្ែ សរៀបចាំសោយអ្ងគការែុមន្ស្តហវ េប្មាប់អ្នកេម័ប្គចិតត បានកាល យសៅជាសគ្ន សៅ
ជាក់លាក់មួយចាំនួន គឺថ្ន អ្នកេម័ប្គចតិត៥នាក់ កនុងចាំសណាម១២នាក់ ប្តូវបានប ូ ីេនងិប ូ

                                                           
122 https://www.aljazeera.com/news/2018/07/cambodia-blocks-17-media-websites-vote- 180728103300267.html 
123 https://www.rfa.org/english/news/cambodia/comfrel-vote-05152018163110.html; 
124 https://www.phnompenhpost.com/national/nicfec-opts-not-observe-citing-fears-volunteers-election-watchdog-will-not-field-monitors 
125 http://www.ticambodia.org/download/ti-cambodia-press-release- 2018/?wpdmdl=2685&masterkey=5b29d4718d826 
126 https://www.facebook.com/229595330754816/posts/635167700197575/ 
127 https://comfrel.org/wp-content/uploads/2018/07/741_Statement-on_-Denial-of-Allegation-on- COMFRELs-activities-in-2018-

election_ENG-Final.pdf 

https://www.aljazeera.com/news/2018/07/cambodia-blocks-17-media-websites-vote-180728103300267.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/cambodia-blocks-17-media-websites-vote-180728103300267.html
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/comfrel-vote-05152018163110.html
https://www.phnompenhpost.com/national/nicfec-opts-not-observe-citing-fears-volunteers-election-watchdog-will-not-field-monitors
https://www.phnompenhpost.com/national/nicfec-opts-not-observe-citing-fears-volunteers-election-watchdog-will-not-field-monitors
http://www.ticambodia.org/download/ti-cambodia-press-release-2018/?wpdmdl=2685&amp;masterkey=5b29d4718d826
http://www.ticambodia.org/download/ti-cambodia-press-release-2018/?wpdmdl=2685&amp;masterkey=5b29d4718d826
https://www.facebook.com/229595330754816/posts/635167700197575/
https://comfrel.org/wp-content/uploads/2018/07/741_Statement-on_-Denial-of-Allegation-on-COMFRELs-activities-in-2018-election_ENG-Final.pdf
https://comfrel.org/wp-content/uploads/2018/07/741_Statement-on_-Denial-of-Allegation-on-COMFRELs-activities-in-2018-election_ENG-Final.pdf
https://comfrel.org/wp-content/uploads/2018/07/741_Statement-on_-Denial-of-Allegation-on-COMFRELs-activities-in-2018-election_ENG-Final.pdf
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 ីេសោធ្លមករបួ សៅកនុងសែតតកាំពង់្ាំ កាំពង់ឆ្ន ាំង កាំពង់េពឺ ស្ថវ យសរៀង និងបនាា យមានរ័
យ។ មួយនងៃមុនការសបាេះសឆ្ន ត អ្ភិបា សែតតកាំពង់ចម បានអ្េះអាងថ្ន អ្ងគការែុមន្ស្តហវ  
បានសប្រីេសរេីអ្នកេសងកតការណ៍សោយែុេចាប់។128  សោយមានការបារមភអ្ាំពេីនតិេុែ
របេ់បុគគ នងិអ្នកេម័ប្គចតិត អ្ងគការែុមន្ស្តហវ បានេសប្មចចិតត តអ កេកមមភាពរបេ់ែលួន 
សៅនងៃសបាេះសឆ្ន ត ។  
78. ការបាំភិតបាំភ័យ មនិន្មនសកីតសឡងីន្តសៅស អី្នកេម័ប្គចិតតន្តប ុសណាណ េះសទ្។ បុគគ ិក
អ្ងគការែុមន្ស្តហវ ក៏ប្តូវបានប្ពមានអ្ាំពីការចប់ែលួនសៅកនុងសែតត ោ ងសហាចណាេ់ចាំននួ
៤។ បន្នាមពីស ីការោល ាំសម ីជាសទ្ៀងទាត់សោយប ូ េីនងិអាជាា ្រមូ ោឋ ន ការោិ ័យ
អ្ងគការែុមន្ស្តហវ  សៅកនុងសែតតចាំនួន៥ ក៏ទ្ទ្ ួបាន “ការមកទ្េសនកិចចកនុង កខណៈរាក់
ទាក់” ពីប ូ ីេន្ែ ចង់ែឹងអ្ាំពីព័ត៌មាន មអិតអ្ាំពីេកមមភាពរបេ់ពួកសគ។ សោងតមអ្ងគ
ការែុមន្ស្តហវម ការបាំភតិបាំភ័យសៅស ីបុគគ ិកនិង “អ្នកេសងកតការណ៍ព រែឋ” េម័ប្គចិតត 
មាន កខណៈសរៀបចាំនងិមាន កខណៈជាប្បព័នធ។ 

 
VI. នងៃសបាេះសឆ្ន តនិងសប្កាយនងៃសបាេះសឆ្ន ត  

 
79. គណបកសចាំននួ២០ បានចុេះបញ្ា ីេប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តសប្រីេតាំងតាំណាងរាស្តេតឆ្ន ាំ
២០១៨ ន្ែ ចាំននួសនេះមានការសកីនសឡងីសប្ចីន សបីស្ៀបនឹងការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ 
ន្ែ មានន្ត៨គណបកសប ុសណាណ េះ។ សោយគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតបិ្តូវបានរ ាំលាយសហយី
សនាេះ គណបកសប្បឆ្ាំងចមបងៗេប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តសនេះ រមួមាន គណបកសហវ ៊ុនេុិនបុចិ 
ន្ែ បានទ្ទ្ួ េនលកឹសឆ្ន តចាំនួន ៣,៦៦% និងគណបកសេមព័នធសែីមបបី្បជា្ិបសតយយ 
ន្ែ បានទ្ទ្ួ េនលកឹសឆ្ន តចាំនួន ១,០៣% កនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ គណបកស៤សផសងសទ្ៀតបាន
ទ្ទ្ួ េនលឹកសឆ្ន តរមួគ្នន ចាំនួន ២,០៣% កនុងឆ្ន ាំ២០១៣។129 គណបកសចាំនួន៦សផសងសទ្ៀត 
បានចូ រមួកនុងការសបាេះសឆ្ន ត ុាំេង្ហក ត់កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ប ុន្នត មិនបានចូ រមួប្បន្រងកនុងការ
សបាេះសឆ្ន តកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ សទ្ ន្ែ សៅកនុងចាំសណាមសនាេះ មានន្តគណបកសន្ែមររបួរមួជាតិ
មួយគត់ ទ្ទ្ួ បានតាំន្ណងសម ុាំមួយ និងបានេនលឹកសឆ្ន ត ១,១៣%។130 គណបកសចាំនួន
៥សផសងសទ្ៀត បានទ្ទ្ ួេនលកឹសឆ្ន តរមួគ្នន ចាំនួន ០,៥៧% កនុងឆ្ន ាំ២០១៧។131 គណបកស
ចាំនួន៦ កនុងការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨ ជាគណបកសន្ែ សទ្ីបចុេះបញ្ា ីងម ី សប្កាយការសបាេះ
សឆ្ន តមូ ោឋ នឆ្ន ាំ២០១៧។132 ជាការសប្បៀបស្ៀប គណបកសេសស្តង្ហគ េះជាតិ បានទ្ទ្ួ េនលកឹ
សឆ្ន ត ៤៤% កនុងការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។ ជាេសងខប កនុងចាំសណាមគណបកសប្បឆ្ាំងទាាំង
១៩ មិនមានគណបកសនសោបាយណាមួយន្ែ មានកាំណត់ប្តអ្ាំពីការទាក់ទាញេនលឹក

                                                           
128 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/94240-2018-07-28-11-22-22.html 
129 គណបកសន្ែមរឈបប់្ក (0.65%), គណបកសេញ្ហច តិកមពុជា (0.58%), គណបកសន្ែមរអ្ភិវឌ្ឍនស៍េែចកិចច (0.51%) និងគណបកសស្ថធ្លរណៈរែឋប្បជា្ិ
បសតយយ (0.29%) 
130 គណបកសចាំននួ៧បានទ្ទ្ ួអាេនៈ ុាំ/េង្ហក ត: CPP – 6503, CNRP – 5007, FUNCINPEC – 28, 
KNUP – 24, GDP – 5, LDP – 4, Beehive – 1 
131 គណបកសេាំបុក មុ ាំេងគមប្បជា្ិបសតយយ (0.45%), គណបកសប្បជា្ិបសតយយមូ ោឋ ន (0.07%), គណបកសយុវរនកមពុជា (0.02%), គណបក្ស ជនជាតិដ ើម

ប្បជាធិបដតយ្យក្មពុជា (0.02%), គណបកសអ្ាំណាចន្ែមរ (0.01%); 

132 គណបកសរេមីសែមរា, គណបកសមាតុភូមិសយងី, គណបកសន្ែមរសប្កាក, គណបកសន្ែមរន្តមយួ, គណបកសឆនាេះន្ែមរ, គណបកសពនលឺងមី 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/94240-2018-07-28-11-22-22.html
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សឆ្ន តសោយភាគរយែពេ់ កនុងរយៈសព ប ុនាម នឆ្ន ាំងមីៗសនេះសទ្។ ប្បការសនេះ សចទ្ជាេាំណួរថ្ន
សត ី វាមាន “ការប្បកួតប្បន្រងពិតប្បាកែ” សៅកនុងការសបាេះសឆ្ន តសនេះន្ែរឬសទ្ ន្ែ ចាំណុច
សនេះប្តូវបានគណៈកមាម ្ិការេិទ្ធិមនុេស េងកត់្ៃន់។ វាជាគួរឲ្យភាា ក់សផអី ន្ែរថ្ន កនុងការ
សបាេះសឆ្ន តេម័យទ្ាំសនីបស កីែាំបូងកនុងប្បសទ្េកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣ មានគណបកសចាំននួ
២០ ន្ែ ភាគសប្ចីនសទ្បីបសងកតីងមី បានចូ រមួកនុងការសបាេះសឆ្ន ត។ ២៥ឆ្ន ាំសប្កាយមក វាជា
ការគួរឲ្យកត់េមាគ  ់ន្ែ ចាំននួសនេះ ប្តូវបានបនលឺសឡងីមតងសទ្ៀត សៅកនុងការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ
២០១៨។  
80. សទាេះបីមានបណតឹ ងមយួចាំននួអ្ាំពីគណបកសប្បឆ្ាំង ប្តូវបានរារា ាំងនិងវាយប្បហារសៅ
កនុងអ្ាំឡុងសព យុទ្ធនាការសោេនាក៏សោយ133 ក៏ករណីបណតឹ ងទាាំងសនាេះ មានេភាពមនិ
្ៃន់្ៃរនងិតិចជាង សបីសប្បៀបស្ៀបនឹងការសបាេះសឆ្ន តពីមុនៗកនលងមក។ ចាំណុចសនេះ មាន
ភាពេុេីង្ហវ ក់ជាមួយនងឹការតល េ់បតូរយុទ្ធនាការសោេនា ន្ែ ការចូ រមួរបេ់គណបកស
ប្បឆ្ាំងតូចៗ មានស្ថរៈេាំខ្ន់កនុងការស្វឲី្យវាមាន កខណៈជាការសបាេះសឆ្ន តពហុបកស សទាេះ
បីជាការន្ែ គណបកសប្បជារនកមពុជាឈនេះ ជាសរឿងន្ែ សរៀេមិនផុតក៏សោយ។134  
81. ការសបាេះសឆ្ន ត បានចប់សផតីមសៅនងៃទ្ី២៩ ន្ែកកកោ ពីសមា ង ៧ប្ពកឹ ែ ់សមា ង ៣រ
សេៀ ។ សៅនងៃទ្១ី៥ ន្ែេហីា គ.រ.ប បានប្បកាេ ទ្ធផ ថ្ន ចាំនួនអ្នកមកសបាេះសឆ្ន តជា
ផលូវការគឺ ៨៣,០២%, គណបកសប្បជារនកមពុជាទ្ទ្ួ បានេនលឹកសឆ្ន ត៧៦,៨៥% ននចាំនួន
េនលឹកសឆ្ន តបានការ, គណបកសហវ ៊ុនេុនិបុិច ឈរ ាំោប់ទ្២ី បានទ្ទ្ួ េនលឹកសឆ្ន តចាំននួ 
៥,៨៩%,  គណបកសេមព័នធសែីមបបី្បជា្បិសតយយ ឈរ ាំោប់ទ្ី៣ បានទ្ទ្ ួេនលឹកសឆ្ន ត
ចាំនួន ៤,៨៦%, នងិគណបកសឆនាៈន្ែមរ ឈរ ាំោប់ទ្៤ី បានទ្ទ្ ួេនលកឹសឆ្ន តចាំនួន 
៣,៣៥%។135  មានន្តគណបកសចាំនួន២សផសងសទ្ៀតប ុសណាណ េះន្ែ បានទ្ទ្ួ េនលកឹសឆ្ន ត 
ស ីេពី ១% (គណបកសន្ែមររបួរមួជាត,ិ គណបកសប្បជា្បិសតយយមូ ោឋ ន)។ គណបកស
ចាំនួន១៤សផសងសទ្ៀត បានេនលឹកសឆ្ន តេរបុរមួគ្នន ចាំនួន៦,៣៩%។ េនលឹកសឆ្ន តមនិបានការ 
មានចាំននួ៨,៥៥% ននេនលកឹសឆ្ន តេរបុ ន្ែ ចាំនួនសនេះ បានសកីនសឡងីស េីពីការសបាេះ
សឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ នងិ២០១៧ រហូតែ ់សៅជាង ៥ែង។ គណបកសប្បជារនកមពុជា ទ្ទ្ ួ
អាេនៈទាាំងអ្េ់កនុងរែឋេភា ចាំនួន១២៥ អាេនាៈ។ 
82. មានការទ្ទ្ ួបានបណតឹ ងអាចទុ្កចតិតបាន ពមីនុេសសផសងៗគ្នន ន្ែ ប្តូវបានបងខាំឲ្យ
សៅសបាេះសឆ្ន ត បនាា ប់ពមីានការគាំរាមកាំន្ហងឬការបាំភិតបាំភ័យសៅនងៃសបាេះសឆ្ន ត សោយរមួ
មានទាាំងសៅភនាំសពញ សែតតតបូង មុ ាំ សែតតកាំពង់ចម នងិសែតតរតនៈគីរ។ី របាយការណ៍សនេះ មាន
ការស ីកសឡងីអ្ាំពីការសៅែ ់ផាេះ និងការទូ្រេពាពីមស្តនតភូីម ុិាំ ន្ែ បានស្វកីារគាំរាមកាំន្ហង 
ន្ែ មានតាំងពី ការប្បឈមការ ាំបាកកនុងការទ្ទ្ួ សេវាស្ថធ្លរណៈ ការប្តូវបានសគរាយ
ការណ៍សៅអាជាា ្រ ុាំ និងការន្ែ ប្តូវសគចត់ទុ្កជាអ្នកប្បឆ្ាំង។  
83. អ្នករាយការណ៍ពិសេេ ក៏បានទ្ទ្ួ ព័ត៌មានអ្ាំពីការផត ់ ុយឲ្យសៅសបាេះសឆ្ន ត 
បនាា ប់ពីសៅសបាេះសឆ្ន តរចួ។ សោងតមរបាយការណ៍ អ្នកភូមិកនុងសែតតតបូង មុ ាំ កាំពង់ចម និង
រតនគីរ ីបានទ្ទ្ួ ប្បាក់ ២០.០០០ សរៀ  (៥ ែុលាល ) ពីអាជាា ្រភូមិសៅនងៃទ្២ី៩ នងិ៣០ 

                                                           
133 https://phnompenhpost.com/national/gdp-says-city-denying-it-billboard-placement 
134 https://www.khmertimeskh.com/50503101/pm-tells-officials-to-facilitate-campaigns/ 
135 https://www.necelect.org.kh/khmer/content/3520 

https://phnompenhpost.com/national/gdp-says-city-denying-it-billboard-placement
https://www.khmertimeskh.com/50503101/pm-tells-officials-to-facilitate-campaigns/
https://www.necelect.org.kh/khmer/content/3520
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ន្ែកកកោ បនាា ប់ពីសបាេះសឆ្ន តរចួ ប្បេិនសបីពួកសគបង្ហា ញស្ថន មទ្ឹកសមម សៅស ចីងអុ នែជាភ
េតុតងថ្នបានសៅសបាេះសឆ្ន ត។ ក៏មានការរាយការណ៍អ្ាំពមីស្តនតីភូមិ ុាំ សៅន្ឆកសមី ប្មាមនែ 
សែីមបកីាំណត់អ្តតេញ្ហា ណអ្នកន្ែ មិនសៅសបាេះសឆ្ន ត។ កនុងសែតតរតនគីរ ីមានការអ្េះអាងថ្ន 
ទាហាននិងប ូ េីសៅកនុងភូម ិ បានសៅន្ឆករកអ្នកន្ែ មនិសៅសបាេះសឆ្ន ត។ របាយការណ៍
ន្បបសនេះមួយចាំនួន មានចុេះផាយសោយសឡងីសៅកនុងប្បព័នធផសពវផាយ។136   
84. អ្នករាយការណ៍ពិសេេ បានទ្ទ្ួ របាយការណ៍ជាសប្ចីនថ្ន នងឹមានការន្ឆកប្មាម
នែរបេ់កមមករ សព ប្តឡប់សៅស្វីការវញិ ប ុន្នត របាយការណ៍ន្បបសនេះភាគសប្ចីន មិនមានភ
េតុតងេាំអាងសទ្។ ក៏ប ុន្នត កនុងករណីមួយ ប្កុមហ ុនមួយសៅទ្ីប្កុងភនាំសពញ បានសចញ ែិិត
មួយកា ពីនងៃទ្២ី៦ ន្ែកកកោ បញ្ហា ក់ថ្ន បុគគ ិកកមពុជារបូណា ន្ែ មិនមានស្ថន មទ្ឹកសមម
សៅស ីចងអុ នែសទ្សនាេះ នឹងប្តូវកាត់ប្បាក់ឈនួ ចាំនួនពីរនងៃសចញពីប្បាក់ន្ែរបេ់ពួកសគ។137 
បនាា ប់ព ីិែិតសនេះ បានស ចសចញសៅតមបណាត ញេងគមនិងទ្ទ្ ួការរេិះគន់តមប្បព័នធអុ្ី
ន្ឺន្ណតមក ប្កុមហ ុនសនាេះបានេូមអ្ភ័យសទាេចាំសពាេះកាំហុេសៅកនុង ិែតិសនាេះ ប្ពម
ទាាំងបានសចញ ិែតិបញ្ហា ក់សឡងីវញិសៅនងៃបនាា ប់ សោយបានស ីកសឡងីថ្ន នឹងមនិមានការ
កាត់ប្បាក់ឈនួ ន្បបសនាេះសឡយី។  
85. អ្នករាយការណ៍ពិសេេ បានស ញីរូបងតន្ែ បង្ហា ញមស្តនតីសោធ្លនិងប ូ ីេ ស ីក
ប្មាមនែន្ែ មានប្រ ក់ទ្ឹកថ្នន ាំ សៅកនុងការែន្ងាកបួននានា មួយនងៃសប្កាយការសបាេះសឆ្ន ត។ រូប
ងតន្បបសនេះ ចាំនួន២េនលឹក អាចស្ថគ  ់បានថ្នមកពីកងព តូច៥៣ និងនាយកោឋ នប ូ ីេ
ប្កុងបាត់ែាំបង។ ចាំសពាេះរូបទ្ីពរី េនងការប ូ ីេប្កុងបាត់ែាំបង បា ង សហៀង បានប្បាប់ប្បព័នធ
ផសពវផាយថ្ន ប ូ ីេមិនប្តូវបានសគបាំភិតបាំភ័យសទ្ សហយីក៏មិនប្តូវសគបងខាំឲ្យសៅសបាេះសឆ្ន ត
ន្ែរ ប ុន្នត ពួកសគបង្ហា ញប្មាមនែជាប់ទ្ឹកថ្នន ាំសនេះ សោយសមាទ្នភាព។138  

86. សៅកនុងសេចកតីន្ងលងការណ៍មយួ ន្ែ រ ាំស ចសឡងីអ្ាំពីសជាគរ័យននការសបាេះសឆ្ន តសនាេះ 
ប្កេួងការបរសទ្េ បានកត់េមាគ  ់អ្ាំពី “បរោិកាេសពារសពញសោយេនតិភាពនិងរកីរាយ” 
ន្ែ គណបកសចាំននួ២០ បានចូ រមួយុទ្ធនាការចាំនួន២១នងៃ េប្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តន្ែ 
មាន “គណបកសប្បឆ្ាំងោ ងពិតប្បាកែ” ។139 សបីសោងតមប្កេួងការបរសទ្េ អ្នកសៅ
សបាេះសឆ្ន តន្ែ មានចាំនួនសប្ចនី ជាការបង្ហា ញអ្ាំពី "រាំសនឿទុ្កចិតតែ៏រងឹមាាំរបេ់ប្បជាព រែឋ 
សៅស ីែាំសណីរការសបាេះសឆ្ន ត"។ សេចកតីន្ងលងការណ៍សនេះ ក៏បានេងកត់្ៃន់សៅស ីវតតមានអ្នក
េសងកតការណ៍អ្នតរជាតចិាំនួន ២២០នាក់ ភាន ក់ង្ហរគណបកសនសោបាយចាំនួន ៨៨.០០០
នាក់140 និង៨០.០០០នាក់សផសងសទ្ៀត មកពីេមាគមនងិអ្ងគការនានាកនុងប្បសទ្េ។141 

 
VII. សេចកតេីននោិឋ ន នងិ អ្នុស្ថេន៍  

 
                                                           
136 https://www.rfa.org/khmer/news/politics/authority-traces-people-did-not-go-to-vote- 08012018070242.html 
137 https://www.facebook.com/FreeTEPvanny/photos/pcb.1099544213529057/1099540516862760 
138 https://www.rfa.org/english/news/cambodia/democracy-08012018165625.html 
139 https://www.mfaic.gov.kh/site/detail/19855. 
140 Of these, nearly 46,000 were from the CPP. FUNCINPEC and LDP had agents in approximately half of the 22,967 polling stations, 

see https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/images- attachment/Party-Agent_Registration_report.jpg 
141 Nearly half of the observers are reported to be from the Union of Youth Federations of Cambodia, an 
organization headed by the Prime Minister’s son, also a CPP Parliamentarian,https://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-

monitors/election-monitoring-groups-in- cambodia-headed-by-pms-son-ambassador-idUSKBN1KA0FS 
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https://www.rfa.org/khmer/news/politics/authority-traces-people-did-not-go-to-vote-08012018070242.html
https://www.facebook.com/FreeTEPvanny/photos/pcb.1099544213529057/1099540516862760
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/democracy-08012018165625.html
https://www.mfaic.gov.kh/site/detail/19855
https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/images-attachment/Party-Agent_Registration_report.jpg
https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/images-attachment/Party-Agent_Registration_report.jpg
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-monitors/election-monitoring-groups-in-cambodia-headed-by-pms-son-ambassador-idUSKBN1KA0FS
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-monitors/election-monitoring-groups-in-cambodia-headed-by-pms-son-ambassador-idUSKBN1KA0FS
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-monitors/election-monitoring-groups-in-cambodia-headed-by-pms-son-ambassador-idUSKBN1KA0FS
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87. រហូតមកទ្ ់នងឹការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨សនេះ ការសបាេះសឆ្ន តជាត ិ បានន្ក មអជា
ប្បចាំពាក់ព័នធនឹងអ្នុសលាមភាពជាមួយនងឹេតង់ោេទិ្ធិមនុេសអ្នតរជាតិ នងិចាប់នានាកនុង
ប្បសទ្េកមពុជា សទាេះបីជាមានការរ ាំខ្ន សោយស្ថរន្តការបាំភិតបាំភ័យអ្នកសបាេះសឆ្ន ត និងការ
វាយប្បហារគូបែបិកខនសោបាយកនុងកប្មតិសផសងៗគ្នន ក៏សោយ។ ការសបាេះសឆ្ន តជាតឆិ្ន ាំ
២០១៣ និងការសបាេះសឆ្ន តមូ ោឋ នឆ្ន ាំ២០១៧ បានស ីកកមពេ់ការរ ាំពងឹទុ្កមួយចាំននួ 
ន្ែ ថ្ន គណបកសប្បឆ្ាំងអាចនឹងែកឹនាាំរោឋ ភបិា  តមរយៈការសបាេះសឆ្ន តសោយេនតិវ ិ្  ី
ែូចការប្បសម ីស ញីសៅកនុងប្បសទ្េកាន់ ទ្ធិប្បជា្បិសតយយ។ ការសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨ 
តាំណាងឲ្យការចកសចញពីគនលងមុនៗ សោយស្ថរន្តការរ ាំលាយអ្តីតគណបកសប្បឆ្ាំង
ចមបង និងការហាមោត់េមារិកជាន់ែពេ់ោ ងសប្ចីនមកពីអ្តីតគណបកសប្បឆ្ាំង មិនឲ្យ
ចូ រមួកនុងេកមមភាពនសោបាយចាំនួន៥ឆ្ន ាំ។ ប្បការសនេះ នាាំឲ្យមានការសចទ្ជាេាំណួរ
ោ ង្ៃន់្ៃរអ្ាំពីភាពពិតប្បាកែននការសបាេះសឆ្ន តទាាំងសនេះ ែូចមានន្ចងសៅកនុងមាប្ត២៥ នន
កតិកាេញ្ហា អ្នតរជាតិេតីពេីទិ្ធពិ រែឋនិងេិទ្ធិនសោបាយ។ ការន្បងន្ចកអាេនៈសឡងីវញិ 
ពីអ្តីតគណបកសប្បឆ្ាំងសៅឲ្យគណបកសសផសងសទ្ៀត ជាពិសេេសៅថ្នន ក់ ុាំេង្ហក ត់ បាន
ស ីកសឡងីនូវកតីបារមភ្ ៃន់្ៃរ អ្ាំពីការសគ្នរពេិទ្ធិកនុងការចូ រមួកិចចការស្ថធ្លរណៈ តមរយៈ
តាំណាងន្ែ សប្រេីសរេីសោយសេរ ី សោយស្ថរន្តទ្សងវសីនេះ បានែកហូតេិទ្ធិសបាេះសឆ្ន ត
របេ់ប្បជារនមួយចាំន្ណក្ាំ សោយរមួទាាំងេិទ្ធិសៅកនុងប្ពឹទ្ធេភាសទ្ៀតផង។  
88. ប្េបគ្នន សនេះន្ែរ ការសប្បីប្បាេ់ចាប់សែមីបរីតឹតបតឹការរន្រកន្វកន្ញកនងិការសតត តមុែ
េញ្ហា សៅស ីប្បព័នធផសពវផាយ គូបែិបកខនសោបាយ អ្ងគការេងគមេុីវ ិ នងិបុគគ នានា 
សោយរមួទាាំងតមរយៈការសប្បបី្បាេ់ការសចទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ណឌ ផងសនាេះ បានស្វីឲ្យ ាំហ
េប្មាប់ការរន្រកន្វកន្ញកបញ្ហា នសោបាយ កាន់ន្តរញួតូចសៅ សោយវាជាកតត ែ៏េាំខ្ន់
មួយ េប្មាប់ការទ្ទ្ ួបានេិទ្ធិចូ រមួកនុងការអ្នុវតតកិចចការស្ថធ្លរណៈ។ ការរន្រកន្វក
ន្ញកន្ផនកនសោបាយន្ែ មានពហុភាព គឺជាធ្លតុែ៏េាំខ្ន់សៅកនុងការបង្ហា ញអ្ាំពកីារ
ប្បកួតប្បន្រងពិតប្បាកែសៅកនុងការសបាេះសឆ្ន តណាក៏សោយ។ អ្នករាយការណ៍ពិសេេ 
រ ាំស ចសឡងីជាពិសេេ អ្ាំពីការអ្ាំនាវនាវឲ្យស្វពីហកិាចាំសពាេះការសបាេះសឆ្ន ត ន្ែ សៅកនុងការ
សបាេះសឆ្ន តមនិន្មនជាកាតពវកចិច ការអ្ាំពាវនាវន្បបសនេះ ប្តូវបានគណៈកមាម ្ិការេិទ្ធិមនុេស
ទ្ទ្ួ ស្ថគ  ់ ជាការអ្នុវតតសេរភីាពបសញ្ចញមតិន្ែ អ្នុញ្ហា តបាន។ របាយការណ៍អ្ាំពីការ
គាំរាមកាំន្ហងចាំសពាេះអ្នកសបាេះសឆ្ន ត ប្បេិនសបីពកួសគមនិសៅសបាេះសឆ្ន តសនាេះ គឺជាកតីបារមភជា
ពិសេេ គឺថ្ន ប្មាមនែន្ែ មានប្បឡាក់ទ្ឹកសមម  ន្ែ ពមុីន ជាេញ្ហា ននកតេីងឃមឹនិងសេរ ី
ភាព បានន្ប្បកាល យសៅជានិមតិតរូបននការបងខិតបងខាំសៅវញិ។  
89. អ្នករាយការណ៍ពិសេេ េូមរាំរុញោ ងខ្ល ាំងកាល  ចាំសពាេះការពប្ងីក ាំហប្បជា្បិសត
យយ សែីមបឲី្យអ្ងគការេងគមេុីវ ិ អ្នកការពារេទិ្ធិមនុេស នងិេកមមរននសោបាយ រមួទាាំង
េមារិកអ្តីតគណបកសេសស្តង្ហគ េះជាត ិ អាចចូ រមួោ ងេកមមនងិចាំហ កនុងការរន្រកន្វក
ន្ញកប្បកបសោយបរោិប័នន។ ែូសចនេះ សលាកប្េី េូមអ្ាំពាវនាវជាពិសេេឲ្យមានការសោេះ
ន្ ងសលាក កមឹ េុខ្ សោយគ្នម ន កខែណឌ , ែកបប្មាមស ីេមារកិជាន់ែពេ់អ្តីតគណ
បកសេសស្តង្ហគ េះជាតិទាាំង១១៨នាក់, តប្មឹមចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិនានា ែូចជាចាប់េតីពី
េមាគមនិងអ្ងគការមនិន្មនរោឋ ភិបា  ចាប់េតីពគីណបកសនសោបាយ បទ្បបញ្ាតតេិតីពី
ការប្បមាងប្ពេះមហាកសប្ត ប្ពមទាាំងចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិសផសងសទ្ៀត ឲ្យប្េបតមេតង់ោរ
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អ្នតរជាត,ិ កាំន្ណទ្ប្មង់ គ.រ.ប សែីមបធី្លនានងិរកាឯករារភាពពីនសោបាយ, នងិ ការែក
សចញនូវវធិ្លនការរតឹតបតឹសៅស ីេកមមភាពអ្ងគការេងគមេុវី ិ ែូចជាស្ថរាចរនងៃទ្ី២ ន្ែ
តុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ែ តប្មូវឲ្យមានការរូនែាំណឹងជាមុនេប្មាប់ការស្វេីកមមភាពរបេ់
អ្ងគការេងគមេុីវ ិ។ វធិ្លនការន្បបទាាំងសនេះ គឺប្េប សៅនឹងការសបតជាា ចិតតរបេ់អាជាា ្រ
ប្បសទ្េកមពុជា ចាំសពាេះសគ្ន សៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្បកបសោយចរីភាពទ្ី១៦ ន្ែ នឹងប្តូវពនិិតយ
សឡងីវញិសៅកនុងសវទ្ិកានសោបាយកប្មិតែពេ់កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ន្ែរ។  
90. អាទ្ិភាពេាំខ្ន់បាំផុត គួរផត ់សៅស កីារកស្ថងវបប្ម៌មួយន្ែ ការរេិះគន់កនុងប្ពាំ
ន្ែនេមសហតុផ  មិនន្មនប្តឹមន្តប្តូវអ្នុញ្ហា តសទ្ គឺន្ងមទាាំងប្តូវទ្ទ្ ួយក នងិស ីកទ្ឹក
ចិតត ថ្នជាកតត េាំខ្ន់ខ្នមិនបាន សែីមបរីកាេនតិភាពនិងការអ្ភិវឌ្ឍន៍េប្មាប់រយៈសព ែលី
និងរយៈសព ន្វង, វបប្ម៌មយួន្ែ ការន្បងន្ចកអ្ាំណាចរវាងស្ថា ប័នសផសងគ្នន របេ់រោឋ ភបិា
  ក៏ែូចជាការន្បងន្ចកឲ្យោច់រវាងរែឋនងិគណបកសកាន់អ្ាំណាច ប្តូវបានសគ្នរពនិងស ីក
តសមកីង, វបប្ម៌មួយន្ែ  ទ្ធភាពននការតល េ់បតូររោឋ ភិបា សោយេនតិវ ិ្ ីពគីណបកសមយួ 
សៅគណបកសមយួសទ្ៀត តមរយៈការសបាេះសឆ្ន តពិតប្បាកែ ប្តូវបានទ្ទ្ ួយកជាប្កឹតយប្កម 
ជាជាងការតេ ូសោយសប្បីប្បាេ់ប្គប់មស្ាបាយសផសងពីសនេះ។ ប្បេិនសបីប្បសទ្េកមពុជានងិ
េហគមន៍អ្នតរជាតិ មនិែិតែាំពាោមឲ្យបានខ្ល ាំងកាល សែីមបសី្វឲី្យបានេសប្មចសជាគរ័យសទ្
សនាេះ ចកខុវេ័ិយននកិចចប្ពមសប្ពៀងេនតភិាពប្កងុបា រេី និងរែឋ្ មមនុញ្ាកមពុជា នងឹបនតសៅន្ត
ជាកតេុីបនិែ៏ន្េនឆ្ៃ យមួយែន្ែ ។  
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Source: National Assembly Cambodia, http://www.national-assembly.org.kh/group-article/3.  
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CPP: គណបក្សប្បជាជនក្មពុជា  NRP: គណបក្សនដោតតមរណឫទ្ធ ិ
FUN: គណបក្សហ្វុនសិុនបុិច  SRP: គណបក្សសមរងសុ៊ី 
 
 


