
1 

េសចក្តវិីភគេលើេសចក្ត្ីរពងចបប់ស្តពីីសមគម 
និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

េ យឈរេលើេគលករណ៍សទិធមិនុស  

(អនុម័តេ យរដ្ឋសភេនៃថងទី១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥) 
េរៀបចំេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស េនកមពុជ 

ៃថងទី៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ 

េសចក្តេីផ្តើម 
េសចក្តីវភិគេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ

ទទួលបនទុកសិទធិមនុស (OHCHR)េនកមពុជ ជកររមួវភិគទនមយួដល់កិចចពភិក េលើេសចក្តី
្រពងចបបេ់នះ។ ករយិ ល័យOHCHR ផ្តល់េសចក្តវីភិគេនះ េ យយល់េឃើញថចបបេ់នះជប់
ជំពកេ់ យផទ ល់េលើលទធភពរបស់ អងគករសងគមសីុវលិ (CSOs) កនុងករេធ្វើសកមមភពករពរសិទធិ
មនុស  និងកនុងករេលើកកមពស់តម្ល ភព និងគណេនយយភព ដូេចនះេហើយ គឺជជករឆ្លុះបញច ំង
អពំី ថ នភពៃនករអភវិឌ ្របជធិបេតយយរបស់កមពុជ។ 

្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជត ិ បនបញជ កប់ែនថមេលើចំណុចេនះ េ យករ
អះ ងថសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម រមួជមយួនងឹសិទធិកនុងករជួប្របជុំេ យសន្តិវធិ ី គឺ
ជសមសភគដសំ៏ខនៃ់នលទធ្ិរបជធិបេតយយ េ យសិទធេិសរភីពទងំេនះ ផ្តល់សិទធិអំ ចដល់
្រស្តី និងបុរស “កនុងករសែម្តងទស នៈនេយបយរបស់ខ្លួន ចូលរមួកនុងសកមមភពអក រ ្រស្ត និង
សិលបៈ និងសកមមភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ ចូលរមួកនុងសកមមភពេគរព្របតបិត្តិ

សន ឬជំេនឿដៃទេផ ងេទៀត បេងកើត និងចូលរមួកនុងសកមមភពសហជីព និងសហករណ៍ និងេធ្វើ
ករេ្រជើសេរ ើសេមដឹកន ំ េដើមបតីំ ងឲយផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន និង កឲ់យពកួេគទទួលខុស្រតូវ 
ឬគណេនយយភព (េសចក្តីសេ្រមចេលខ១៥/២១ បុព្វកថរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស )។ 

្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ បនរលឹំកផងែដរដល់ “រដ្ឋទងំ យអពំី
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករេគរព និងករពរយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិបុគគល្រគបរូ់ប កនុងករ.... ចូល
រមួេ យេសរ ី ទងំ មរយៈេ្របើអុនីេធើណិត និងមនិេ្របើអុនីេធើណិត បទ់ងំកនុងបរបិទៃនករេបះ
េឆន ត េហើយ បទ់ងំបុគគលែដលជជនភគតចិ ឬែដលមនទស នៈ ឬជេំនឿេផ ងគន  អនកករពរ
សិទធិមនុស  ្របធនសហជីពកមមករ និងអនកដៃទេផ ងេទៀត បទ់ងំេទសន្តរ្របេវសន ៍ែដលែស្វងរក
ករអនុវត្ត ឬករេលើកកមពស់សិទធិទងំេនះ និងចត់ ល់វធិនករចបំច ់េដើមបធីនថ កររតឹបណ្តឹ ង
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មយួេលើករអនុវត្តេ យេសរនូីវសិទធិ...េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម្រសប មកតព្វកិចច
របស់ខ្លួន េ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិ។ (េសចក្តសីេ្រមចេលខ២១/៦ កថខណ្ឌ ១)។ 

ករយិល័យ OHCHR បន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិអពំភីព្រសបគន ៃនេសចក្តី្រពងេនះជមយួ
ចបប ់ សិទធិមនុស អន្តរជតែិដលកំពុងអនុវត្ត។ ទនទឹមនឹងេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម ្រតូវបន
ែចងកនុងលិខតុិបករណ៍សិទធិមនុស មយួចំនួនក្តី (សូមេមើលឧបសមពន័ធ) ចណុំចសនូលៃនេសចក្ដីេយង
េនះ គឺម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
កមពុជជភគីមយួ េហើយមនខ្លមឹ រដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១. ជន្រគប់រូប មនសិទធិចូលរួមជសមគមេ យេសរជីមួយអនកេផ ង ប់បញចូ លទងំសិទធិ
បេងកើតសហជពី និងសិទធិចូលជសមជិកសហជីព េដើមបកីរពរផល្របេយជន៍របស់ខ្លួន។  
២. ករេ្របើ្របស់សិទធិេនះ ចមនកររតិតបតិែដលកណំត់េ យចបប់ែតបុ៉េ ្ណ ះ និងែដល 
ចបំច់េនកនុងសងគម្របជធបិេតយយ េនកនុងផល្របេយជន៍ៃនសន្ដិសុខជត ិឬសុវតថិភព ធរ
ណៈ ស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ ករករពរសុខភព ធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករករពរសិទធិ  
និងេសរភីពរបស់អនកដៃទ។ 

ែផ្អក មមូល ្ឋ នគតយុិត្តថន កជ់តិ សិទធិជមូល ្ឋ នេនះ្រតូវបនករពរ េ យរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ 
ម្រ ៤២ និងម្រ ៣១ ដូចខងេ្រកម៖ 

ម្រ ៤២ 
្របជពលរដ្ឋែខមរមនសិទធិបេងកើតសមគម និងគណបក នេយបយ។ សិទធិេនះ្រតូវកំណត់
កនុងចបប។់ 
្របជពលរដ្ឋែខមរទងំ យ ចចូលរមួកនុងអងគករម ជន ជួយ គន េទវញិេទមក ករពរ
សមទិធផលជត ិនិងស ្ត បស់ងគម។ 

ម្រ ៣១ កថខណ្ឌ ១ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិមនុស  ដូចមនែចងកនុងធមមនុញញអងគករ
សហ្របជជត ិ េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពសិីទធិមនុស  និងកតិកសញញ  ្រពមទងំអនុ
សញញ ទងំ យ ទកទ់ងេទនឹងសិទធិមនុស  សិទធិនរ ីនងិសិទធិកុមរ។1 

                                                            
1 កនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញ េលខ០៩២/០០៣/២០០៧ ចុះៃថង១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពីករអនុវត្តសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរ 
ជតិេ យតុ ករកមពុជ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនគូសបញជ កយ៉់ងចបស់ថ “សនធិសញញ អន្តរជតិទងំអស់ជែផនកៃនចបបជ់តិ អនុវត្តេនកមពុជ ...  
រមួទងំរដ្ឋធមមនុញញ ែដលជចបបកំ់ពូល និងចបបដ់ៃទេទៀតែដលកំពុងអនុវត្ត កដូ៏ចជ អនុសញញ អន្តរជតិទងំអស់ ែដលកមពុជបនទទួល គ ល់។ 
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សិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម ្រតូវបនបញជ កេ់ឡើងវញិជេ្រចើនេលើកេ្រចើន រ 
េ យម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ2 ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អ.ស.ប3 អនក យករណ៍
ពេិសសអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធិី និងសិទធិេសរភីព
កនុងករបេងកើតសមគម (ែដលចបព់េីនះតេទ េ កតថ់ (SRFAA)4 តំ ងពិេសស អ.ស.ប ស្តី
ពី ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  (ែដលចបព់េីនះតេទេ កតថ់ (SRHRD)5 និងគណៈ 
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប6។    អនុ សនស៍្តីពកីមពុជ ែដលបនេធ្វើេឡើងេនកនុងអឡុំងេពល  
ពនិិតយរបយករណ៍សកល មកលកំណត ់(UPR)   េ យ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  េហើយែដល ជ
រ ្ឋ ភបិលបនទទួលយក7 នងិេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អ.ស.ប8 កឆ៏្លុះ
បញច ំងផងែដរអពំីសិទធិជមូល ្ឋ នេនះ។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  ជពិេសស បនេធ្វើករ
សននិ ្ឋ នថ “រដ្ឋភគីគរួធនថ ជន្រគបរូ់ប ចអនុវត្តេ យេសរនូីវសិទធិេសរភីពរបស់ខ្លួន កនុងករ
បេញចញមត ិនិងកនុងករបេងកើតសមគម ....េដើមបេីធ្វើកិចចករេនះ រដ្ឋភគីគួរ៖ ...(ឃ) ពិនិតយេឡើងវញិ
ល់ចបប ់ និង េសចក្ត្ីរពងចបបទ់ងំ យែដលមន្រ ប ់ បទ់ងំេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពបីទ

ឧ្រកិដ្ឋ ម្របពន័ធ បេចចកវទិយ និងចបបស់្តីពសីមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល េដើមបេីជៀស ង
ករេ្របើ្របស់ពកយេពចន្៍រសពចិ្រសពលិ ឬមនិចបស់ ស់ និងកររតឹតបតិជទូេទទូលំទូ យ
                                                            
2 េសចក្តីសេ្រមចរបស់ម សននិបតេលខ៥៣ /១៤៤ ) A/RES/53/144, 1999 ( និងេលខ ៦៤ /១៦៣ ) A/RES/64/163, 2009 (  
3 េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េលខ១៥/២១, េលខ២១/១៦/, និងេលខ២៤/៦ ស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជំុ និងសិទធិេសរភីព
កនុងករបេងកើតសមគម A/HRC/RES/15/21, A/HRC/RES/21/16, A/HRC/RES/ 24/5.  
4 របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសស អ .ស.ប ស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ  និងសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម)SRFAA ( 
A/HRC/ 20/27 កថខណ្ឌ ទី១៣ A/HRC/ 23/39 កថខណ្ឌ ទី១៥ និងទី១៧  A/HRC/26/29 កថខណ្ឌ ទី១៦ ដល់កថខណ្ឌ ទី២១ A/HRC/29/25 
កថខណ្ឌ ទី២១។ 
5 របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសស អ .ស.ប ស្តីពី ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  A/59/401, A/64/226, A/67/292 និង HRC/25/55 
6 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទិធមនុស េលខ១៥ (១៩៨៦) ស្តីពីតួនទីរបស់ជនបរេទស េ្រកមកតិកសញញ េនះ  ,េសចក្តីពនយល់ទូេទ

េលខ២៣ (១៩៩៤) ស្តីពីសិទធិជនភគតិច  ,េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៥) ១៩៩៦( ស្តីពីសិទធិ្របជពលរដ្ឋ្រគបរូ់បកនុងករចូលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈ
សិទធិេបះេឆន ត និងសិទធិឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន ត និងសិទធិេ្របើ្របស់េស ធរណៈ និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៤(២០១១) ស្តីពីេសរភីពកនុង
ករបេញចញមតិេយបល់  ,េសចក្ដី សេងកតសននិ ្ឋ នស្តីពីកមពុជ (CCPR/C/KHM/CO/ 2(  កនុងចំេ មេសចក្ដីសេងកតសននិ ្ឋ នជេ្រចើនេទៀតរបស់គណៈ
កមម ធិករសិទធិមនុស  ,ឧប្រស័យេលខ១២២៦/ ២០០៣ រ ង Korneenko v. Belarus, ទស នៈអនុមត័េនៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២  ,ឧប្រស័យ  
េលខ១៣៨៣ /២០០៥  រ ង Katsora et al. v. Belarus  ,ទស នៈអនុមត័េនៃថងទី២៥ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ , ឧប្រស័យេលខ១៩៩៣ /២០១០ , រ ង 
Mikhailovskaya and Volchek v. Belarus, ទស នៈអនុមត័េនៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ កថខណ្ឌ ៧ .៣ ,ឧប្រស័យេលខ២១៦៥/ ២០១២ ,រ ង 
Pinchuk v. Belarus ទស នៈអនុមត័េនៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ កនុងចំេ មេសចក្តីសេ្រមចជេ្រចើនរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ 
7  របយករណ៍របស់្រកុមករងរពិនិតយរបយករណ៍ជសកល មកលកំណត ់(UPR) របស់កមពុជ ឆន ២ំ០១៤  A/HRC/26/16   និងឧបសមពន័ធ១, 
ទស នៈស្តីពីករសននិ ្ឋ ន និង /ឬអនុ សន ៍ករសនយេ យចិត្តសម័្រគចិត្ត និងករេឆ្លើយតបែដលបង្ហ ញេ យរដ្ឋសថិតេ្រកមករពិនិតយរបយករណ៍ , 
A/HRC/ 26/16/ ឧបសមពន័ធ១, អនុ សនេ៍លខ 118.19, 118.104, 118.106, 118.107, 118.110, 118.111, និងរបយករណ៍របស់្រកុមករងរ
ពិនិតយរបយករណ៍ជសកល មកលកំណត(់UPR) របស់កមពុជ ឆន ២ំ០០៩ A/HRC/13/4, 51 អនុ សនេ៍លខ៥១ និងអនុ សនេ៍លខ៥៦។ 
8 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស េលើរបយករណ៍ មកលកំណតទ់ីពីររបស់កមពុជ CCPR/C/KHM/CO/ 2 ែខមនី ឆន ំ
២០១៥។  
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េពក េដើមបធីនថ កររតិតបតិមយួចំនួនេលើករអនុវត្តេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករបេងកើត
សមគម ្រសប មលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៩(ចំណុច៣) និងម្រ ២២ ៃនកតកិ
សញញ េនះ។” 

េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមគជឺសិទធិរបស់មនុស ្រគបរូ់បេ យមនិគតិពី យុ សញជ តិ 
និនន ករនេយបយ ឬបទពេិ ធពអីតីតកលរបស់ខ្លួនេឡើយ។ កតកិសញញ  ICCPR ្របេមើល
េឃើញថ កររតឹតបតិមយួចំនួន ចនឹងមន េទេលើករេ្របើ្របស់េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម 
សថិតេ្រកមកលៈេទសៈមយួចំនួន ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ២ ៃនម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ េនះ។ 
េបើ មគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប បនទុកភស្តុ ងធ្ល កេ់ទរដ្ឋភគី្រតូវពនយល់ពីេហតុផល
ែដលនឲំយមនករ កក់ររតិតបតិចបំចេ់ឡើង។9 

ចបបសិ់ទិធមនុស អន្តរជត ិ ត្រមូវឲយមនភពចបស់ ស់េនកនុងចបប។់ េនកនុងេសចក្តី
ពនយល់េលើកមុន ករយិល័យ OHCHR បនេលើកេឡើងពេីសចក្តី្រតូវករភពចបស់ ស់ េដើមបជី
្របេយជនដ៍ល់អនកេសនើសំុចុះបញជ ី ស្រមបម់្រន្តីរ ្ឋ ភបិលែដលមនករទទួលខុស្រតូវេ្រកមចបប់
េនះ និងស្រមបតុ់ ករែដល្រតូវបន្របគល់ភរកិចចឲយព្រងឹងអនុវត្ត និងបក្រ យចបប។់ អនក
ចូលរមួជេ្រចើនេនកនុងសិកខ ពេិ្រគះេយបល់េលើេសចក្តី្រពងចបបេ់លើកទីបនួេនៃថងទី១៩ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ បនគូសបញជ កព់ីលទធភពបក្រ យែដល ចេធ្វើបន េ្រកមេសចក្តី្រពងចបប់
ែដលបនែចកផ យកន្លងមក ចំណុចមយួែដលភគេ្រចើនេនែតមនសុពលភពេនះេឡើយ ទក ់
ទងនឹងេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ និងជ្របធនបទមយួែដលកពុំងេកើតមនេនកនុងេសចក្តីផ្តល់មតិ
ែដលបនបង្ហ ញេនទីេនះ។ 

្របធនបទធទំីពរី ែដលបននិងកំពុងេកើតេឡើង គឺបញ្ហ ទកទ់ងនឹង្របពន័ធចុះបញជ ី ែដលបន
សំគល់េឃើញមនេនកនុងេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ។ យន្តករសិទធិមនុស អន្តរជត ិ យល់េឃើញថ
សិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម និងសិទធិឯកជនរបស់អងគករសងគមសីុវលិ ្រតូវបនករពរ
្របេសើរេឡើង មរយៈ្របពន័ធៃនករជូនដំណឹងេ យសម័្រគចិត្ត ែដលករយិល័យ OHCHR សូម
ជំរុញេលើកទឹកចិត្ត។ ្របពន័ធចុះបញជ ីជកមមវតថុៃនករបន្ត នឹងមនិ្រតមឹែតបេងកើតបរយិកសរតឹតបតិ
បែនថមេទៀតស្រមបស់ងគមសីុវលិ ជពេិសសស្រមបអ់ងគករសងគមសីុវលិេនថន កមូ់ល ្ឋ នប៉ុេ ្ណ ះ
េទ ប៉ុែន្តក៏ ចបេងកើតផងែដរ នូវបនទុកករងរធងនធ់ងរថមមីយួេទៀត ស្រមប្់រកសួងករបរេទស និង
្រកសួងម ៃផទ កនុងករ្រតួតពិនិតយ។ ករេនះ មនិេធ្វើឲយថយចុះនូវកង្វល់្រសបចបបអ់ពំកីរ្របយុទធ
                                                            
9 សូម នេសចក្តីសេ្រមចេនេជើងទំពរ័េលខ៧។ 
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្របឆងំនឹងបទេលមើស បទ់ងំេនេពលែដល្រកុមសងគមសីុវលិ ចនឹងចូលរមួ។ ដូចបនឆ្លុះបញច ំង
េនកនុងេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ (ម្រ ៣៦) ចបប្់រពហមទណ្ឌ ែដលមន្រ ប ់ គឺជយនមយួសម
្រសបេដើមបេីឆ្លើយតបនឹងកង្វល់ទងំេនះ េហើយកប៏នអនុវត្តរចួេហើយចំេពះបុគគល ឬអងគករ មយួ
ែដលមនពរុិទធភពកនុងអេំពើេលមើសទងំេនះ។ 

ភពសមុគ ម ញៃនផលបះ៉ពល់ជេ្រចើនៃនចបបស់្រមបប់រ ិ ថ នសិទធិមនុស េនកមពុជនឹង
បនេលើកមកេធ្វើជេហតុផលសម្រសប ស្រមបក់រពភិក  និងករពេិ្រគះេយបល់សីុជេ្រមេ្រចើន
ែថមេទៀត ែដលគួរែតបនេធ្វើរហូតមកទល់េពលេនះ។ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចេលខ២២/៦ របស់
ខ្លួន ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប បនគូសបញជ កថ់ “កររមួវភិគទនដម៏នតៃម្លរបស់ ថ បន័ 
ជតសិិទធិមនុស  សងគមសីុវលិ និងអនកពកព់ន័ធេផ ងេទៀត កនុងករផ្តល់មតិដល់រដ្ឋនន អំពផីលបះ៉
ពល់ែដល ចមនៃនេសចក្តី្រពងចបប ់ េនេពលែដលចបបម់យួ្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើ ឬពនិតិយេឡើង
វញិ េដើមបធីនថ ចបបេ់នះ្រសបេទនឹងចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជត”ិ10។ សូមបែីតសថិតេនកនុង
ដំ កក់លផ្ត ច្់រពត័េនះក្តី ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើឲយមនករេសើេរ ើពនិតិយេឡើងវញិជ
ទូេទ នងិជដកំំភនួចេំពះចបបេ់នះ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំ យែដលបនេលើកេឡើង េនកនុង
ករវភិគេនះ។ 

េសចក្តីវភិគេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងែផ្អកេលើអតថបទផ្លូវករៃនចបបែ់ដលករយិល័យ
OHCHR បនទទួលពរីដ្ឋសភេនៃថងទី២៣ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៥ និងសំេ ែកសំរលួៃនចបបេ់នះ 
ទទួលបនពរីដ្ឋសភេនៃថងទី១០ ែខកកក  កដូ៏ចជ អតថបទបកែ្របេ្រកផ្លូវករជភ អងេ់គ្លសៃន
ចបបេ់នះ េ យករយិល័យ OHCHR។ 

ជំពកូទី១ 
បទបបបញញត្តទូិេទ 

ម្រ ១៖  
ចបបេ់នះ  មនេគលបំណងធនករពរសិទធិេសរភីព កនុងករបេងកើតសមគម និងអងគករ

មនិែមនរ ្ឋ ភបិលេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េដើមបកីរពរផល្របេយជន្៍រសបចបបរ់បស់ខ្លួន 
និងករពរផល្របេយជន៍ ធរណៈ ្រពមទងំេលើកកមពស់កិចចសហ្របតបិត្តកិរកនុងភពជៃដគូ 
រ ងសមគម និង/ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ជមយួ ជញ ធរ ធរណៈ។ 
                                                            
10 េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េលខ២២ /៦ ស្តីពីករករពរអនកករពរសិទធិមនុស  ឆន ំ២០១៣ A/HRC/RES/ 22/6 កថខណ្ឌ ទី១៧ ។ 
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អនុ សន៍៖ ករយិល័យ OHCHR ្វ គមន៍េគលបណំងជក់ ក់េនកនុងម្រ ១ ែដល
ែចងថ “ចបប់េនះ មនេគលបណំងធនករពរសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម 
និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េដើមបកីរពរផល
្របេយជន៍្រសបចបប់របស់...” ករយិល័យ OHCHR ្វ គមន៍ផងែដរ ចេំពះ ម រតីៃន 
“កិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងភពជៃដគូ” រ ងសមគម និង/ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
ជមួយ ជញ ធរ ែដលចបប់េនះមនេគលបណំងេលើកកមពស់។ នឹងមន្របេយជន៍
ស្រមប់ចបប់េនះ េដើមបកីណំត់វធីិជក់ ក់មួយចនួំន ែដលេសរភីពេនះនឹង្រតូវបន
រក ករពរនិងរេបៀបែដលភពជៃដគូនិងកិចចសហ្របតបិត្តិករនឹង្រតូវបនេលើកកមពស់។ 

េលើសពីេនះេទៀត មនករកត់សមគ ល់េឃើញថេសចក្តី្រពងចបប់េនះ មិន្រតឹមែតជនីតិ
វធិីស្រមបក់របេងកើតសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តកជ៏ករ
បន្តកចិចសហ្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនផងែដរ។ 
ករយិលយ័ OHCHR េសនើសុំលបុពកយ “ករបេងកើត” េហើយេសនើេរៀបចសំ្រមួលពកយ
េពចនជ៍េ្រមីសដចូខងេ្រកមេនះ  េដើមបបីញជ កឲ់យចបសថ់  អនេុ ម មរដ្ឋធមម 
នញុញ  ករករពរេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម គជឺេគលេ ចមបងៃនេសចក្តី
្រពងចបបេ់នះ៖ “ចបបេ់នះ មនេគលបណំងធនករពរសិទ ធអិនវុត្តេសរភីព
របសស់មគមេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈសមគម និងអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិល េ យករពរផល្របេយជន្៍រសបចបបរ់បសខ់ ្លនួ កដ៏ចូជផល
្របេយជន៍ ធរណៈ។ ចបបេ់នះ មនេគលបំណងផងែដរ េដើមបេីលើកកមពសក់ចិច
សហ្របតបិត្តកិរនិងភពជៃដគរូ ងសមគមនិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល 
(មយ៉ង) និង ជញ ធរ ធរណៈ(មយ៉ងេទៀត)។ 

ម្រ ២៖ 
ចបបេ់នះ មនេគលេ កំណតែ់បបបទទទួល គ ល់ មផ្លូវចបបដ់ល់សមគម នងិអងគករ

មនិែមនរ ្ឋ ភបិល ្រពមទងំកំណតទ់ំនកទ់ំនងរ ងសមគម និង/ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
ជមយួ ជញ ធរ ធរណៈ េដើមបអីភវិឌ សងគមកមពុជ។ 

អនុ សន៍៖ ពកយេពចនេ៍នកនុងម្រ ១ ែចងថ ចបប់េនះ “មនេគលបណំង...” េហើយ 
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េដើមបឲីយរតិែតចបស់ែថមេទៀត គួរែតសរេសរថ “េគលបណំងៃនចបបេ់នះគឺ.....” េនកនុង
ម្រ ២ ទនំងជេយងេទេគលេ ទងំពីរៃនចបប់េនះ។ មូលេហតុស្រមប់រូបមន្ត
េផ ងគន េនះ គឺមិនចបស់ ស់។ ្របសិនជករេរៀបចេំឡើងវញិៃនម្រ ១ ្រតូវបនទទួល
យក (សូមេមើលេសចក្តីផ្តល់មតិរបស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ១) ម្រ ២ ច
្រតូវបនេធ្វើវេិ ធនកមមេទជ “ចបប់េនះកណំត់ែបបបទែដលសមគម និងអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបល ចទទួលបនករទទួល គ ល់ មផ្លូ វចបប់ និង្របតិបត្តិករេនកនុង
្របេទសកមពុជ។” 

ម្រ ៣៖ 
ចបបេ់នះ មនវ ិ លភពអនុវត្តចំេពះសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលេធ្វើសកមមភព 
េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេលើកែលងែតមនបទបបញញត្តចិបបេ់ យែឡកែដលែចងេផ ងពីេនះ។ 

អនុ សន៍៖ 
អងគករននែដលមនមូល ្ឋ នេនសហគមន៍៖ ករយិល័យ OHCHR យល់ពីេគល
បណំងរបស់ម្រ ៣ ក់អងគករននែដលមនមូល ្ឋ នេនសហគមន ៍ ឲយសថិតេន
េ្រកវ ិ លភពអនុវត្តៃនចបប់េនះ ែដលករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមន។៍ េគល
ករណ៍ែណនទូំេទ កនុង ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់សិទធិមនុស អន្តរជតិ (ជពិេសស 
កតិកសញញ  ICCPR ម្រ ២២) េនះគឺករចុះបញជីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បលមិនគួរជកតព្វកិចចេឡើយ ផទុយេទវញិ គួរែតជ្រមុញ មរយៈករេលើកទឹកចិត្តសម 
្រសប ដូចជពនធ និងអតថ្របេយជន៍្រសបចបប់ដៃទេផ ងេទៀត។ តំ ងពិេសស អ.ស.ប 
ស្តីពី ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស (SRHRD) េនះបនគូសបញជ ក់ជថមីអពីំទស នៈ 
មួយចនួំនេនកនុងរបយករណ៍របស់េ ក្រសី កជូ់នម សននិបត។11  
ករយិលយ័ OHCHR គ្ំរទដលទ់ស នៈែដលថ ករចះុបញជ ីសមគម និងអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភបិល មនិគរួជកតព្វកចិចេឡើយ។ 

ទនំកទ់នំងគន ជមួយ្រកមរដ្ឋបបេវណី៖ ្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ២ំ០០៧ និងចបប់ឆន ២ំ០១១  
                                                            
11 A/ 59/401 កថខណ្ឌ ទី៨២) ក  (និង)ខ ( A/ 64/226 កថខណ្ឌ ទី៥៩ និង A/ 67/292 កថខណ្ឌ ទី៤២ និងទី ៤៣។ 
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ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី ចបប់ទងំពីរេនះ មនបទបបញញត្តិែដលែចងអពីំករបេងកើត 
និង្របតិបត្តិកររបស់នីតិបុគគលមិនយកកៃ្រម ប់ទងំមូលនិធិ12 ែដលជសនូលៃនចបប់
េនះ។ លកខណៈ្រតួតសីុគន ៃនចបបទ់ងំេនះ ទក់ទងនឹងករកណំត់វ ិ លភពអនុវត្ត 
និងវ ិ លភពៃនអញញ្រតកមម ែដលមនែចងកនុងម្រ េនះ។ 

ម្រ ៤៖ កយសពទ ែដលេ្របើកនុងចបបេ់នះ មននិយមនយ័ដូចតេទ៖ 
 សមគមកនុង្រសុក សំេ ដល់អងគករសមជកិភព ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង េ្រកមចបបរ់បស់

កមពុជ េ យរូបវន្តបុគគលឬ/និងនីតបិុគគល កនុងេគលបំណងេធ្វើជតំ ង និងករពរផល
្របេយជនរ៍បស់សមជិកខ្លួន េ យមនិទញយកចំេណញ ឬមនិយកកៃ្រមមកែចកគន ។ 

 អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក សំេ ដល់អងគករមនិែមនសមជិកភព រមួទងំមូលនិធិ
ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ្រកមចបបរ់បស់កមពុជ េ យរូបវន្តបុគគលឬ/និងនីតិបុគគល កនុងេគល
បំណងផ្តល់មូលនិធិ ឬេស កមមេលើវស័ិយមយួឬេ្រចើន េដើមបបីេ្រមើផល្របេយជន៍ ធរណៈ 
េ យមនិទញយកចំេណញ ឬមនិយកកៃ្រមមកែចកគន ។ 

 សមគមបរេទស ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស សំេ ដល់អងគករ្រសបចបបែ់ដល
បេងកើតេឡើងេនេ្រក្របេទស កនុងេគលបំណងេធ្វើសកមមភពេដើមបបីេ្រមើផល្របេយជន៍ ធរ
ណៈ េ យមនិទញយកចេំណញ។ 

 សមគម សំេ ដល់សមគមកនុង្រសុក និងសមគមបរេទស។ 

 អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល សំេ ដល់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក និងអងគករមនិែមន   
រ ្ឋ ភបិលបរេទស។ 

អនុ សន៍៖ 
អងគករននែដលមនមូល ្ឋ នេនសហគមន៍៖ ករយិល័យ OHCHR ្វ គមន៍ករ ក់
អងគករននែដលមនមូល ្ឋ នេនសហគមន៍ ឲយសថិតេនេ្រកបញជី េនះ។ េទះជដូេចនះ
ក្តី និយមន័យមិនចបស់ ស់ៃន “សមគមកនុង្រសុក” និង “អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល 
កនុង្រសុក” ច្រតូវបនេធ្វើករបក្រ យ េដើមបអីងគករែដលមនមូល ្ឋ នេនសហគមន៍ 
ែដល ចនឲំយមនករត្រមូវឲយចុះបញជី  និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយេធ្វើរបយករណ៍ ែដល
សមគមភគេ្រចើនមិន ចេធ្វើបន។ 
                                                            
12 សូម នម្រ ៤៦, ៤៨, ៤៩, ៥០, ៥១, ៥២, ៥៣ និងម្រ ៥៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី និងម្រ ១៨, ១៩, ២០, ២១, ២២, ២៤ និងម្រ ២៥ 
ៃនចបបឆ់ន ២ំ០១១ ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 
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ករយិលយ័ OHCHR បនផ្តលអ់នុ សនថ៍ និយមនយ័េនះ រមួបញចូ លធតផុ ុ ំ
ែដលែញកសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល ចេ់ចញពីអងគករែដលមន
មូល ្ឋ នេនសហគមន។៍ 

ភពខុសគន រ ង “សមគម” និង “អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល”៖ ចបប់េនះបង្ហ ញពីភព
ខុសគន រ ងសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល េហតុផលអពីំភពខុសគន េនះ មិន
ចបស់ ស់េទ។ េបើេមើលេលើទិដ្ឋភពចបប ់ អងគករទងំពីរេនះ គសឺថិតេនេ្រកមចបប់
សិទធិមនុស អន្តរជតិ13 និងេ្រកមចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញកនុង្រសុក គឺមិនមនភពខុសគន េនះ
េទ៖ អងគករទងំពីរេនះ គឺជ “សមគម”។ 
ករយិលយ័ OHCHR ផ្តលអ់នុ សនឲ៍យដកេចញនវូភពខសុគន រ ងសមគម និង
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល េហើយរក ទកុ្រតឹមែតពកយ “សមគម” ដចូមនែចង
កនុងរដ្ឋធមមនញុញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជប៉េុ ្ណ ះ។ 

ផល្របេយជន៍ ធរណៈ៖ ពកយ“ផល្របេយជន៍ ធរណៈ” និយមនយ័េនកនុងចបប់ 
ស្តីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល មិនមនែចងេសចក្តីលអិំតបែនថម។  ភព
្រសពិច្រសពិលេនះ នមំកនូវក្តីកង្វល់អពីំថេតើអនក ជអនកកណំត់ថ អ្វីជផល
្របេយជន៍ ធរណៈ ឬអ្វីមនិែមនជផល្របេយជន៍ ធរណៈ េតើែផ្អកេលើលកខណៈ
វនិិចឆ័យអ្វីខ្លះ េហើយករអនុវត្តបពំនេលើករ ម្របម េធ្វើេឡើងែផ្អកេលើមូលេហតុៃន 
“ផល្របេយជន៍ ធរណៈ” ច្រតូវបនបងក រទប់ ក ត់ ឬេ ះ្រ យយ៉ងដូចេម្តច។ 

េយង មម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនកតិកសញញ  ICCPR កររតិតបតិ មួយមន
ន័យថជករក្រមិតសិទធិចូលរួមសមគមេ យេសរ ី ប់ទងំែផ្អកេលើេហតុផល “ស ្ត ប់ 
ធន ប់ ឬសីលធម ៌ឬសន្តិសុខ ធរណៈ” ្រតូវបេំពញបែនថមលកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
(ក) ្រតូវកណំត់េ យចបប ់ (ខ) ចរតិតបតិស្រមប់ែតេគលេ មួយកនុងចេំ មេគល
េ ទងំ យែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ និង(គ) ែដលចបំច់កនុងសងគម្របជធិប
                                                            
13 “សមគម ” សំេ ដល់្រកុមមនុស  ឬនីតិបុគគល រមួគន េធ្វើសកមមភព សែម្តងមតិ េលើកកមពស់ បន្តអនុវត្ត ឬករពរវស័ិយៃនផល្របេយជនរ៍មួអ្វីមយួ។ ”
សូម ន A/HRC/20/27, កថខណ្ឌ ទី៥១។ 
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េតយយ  េដើមបសីេ្រមចេគលបណំងមួយៃនេគលបណំងទងំេនះ។   យុត្ដិ ្រស្តរបស់ 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប  បញជ កច់បស់អពីំសញញ ណៃន “សងគម្របជធិប 
េតយយ” េ យបញជ ក់ថ “អតថិភព និង្របតិបត្ដកិររបស់សមគម ប់ទងំអងគករ
ទងំ យែដលេលើកកមពស់គនិំតេ យសន្តិវធិី មិនចបំច់ទល់ែតមនករគ្ំរទពីរ ្ឋ ភិ
បល ឬ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនេឡើយ គឺជខ្លឹម ឬជសនូលៃនសងគម្របជធបិេតយយ។ ករ
្រគន់ែតមន អតថភិពៃនករបង្ហ ញពីេគលេ  ៃនករក្រមិតកណំត់សិទធិេសរភីពរបស់
សមគមប៉ុណ្ណឹ ង គឺមិន្រគប់្រគន់េឡើយ។ រដ្ឋភគី្រតូវែតបង្ហ ញេទៀតថ ករ ម្របម
សមគមមួយ គឺជករចបំច់ េដើមបបីេញច សករគំ មកែំហងមួយពិត្របកដ និងមិន
ែមនជករគំ មកែំហងជសមមតិកមមដល់សន្តិសុខជតិ ឬស ្ត ប់ធន ប្់របជធិបេតយយ 
ែដលថ វធិនករមិនសូវតឹងែតង គឺមិន្រគប់្រគន់េដើមបសីេ្រមចេគលបណំងដូចគន េនះ 
េហើយថកររតិតបតិគឺមនលកខណៈសមម្រតេទនឹងផល្របេយជន៍ែដល្រតូវករពរ"។14 
ករយិលយ័ OHCHR េសនើ កប់ញចូ លបញជ ី ទលំូទូ យមួយអំពីករេលើកទកឹចតិ្តែដល
្រគបដណ្ត បេ់ យពកយែដល ចនឹងមន្របេយជន ៍ ថជករេលើកែលងមួយជក់

កច់េំពះសកមមភពទកទ់ងនឹងសិទ ធមិនសុ  េចញពីកររតឹតបតិទងំេនះ។ 

មយង៉វញិេទៀត និយមនយ័េនកនុងេសចក្តី្រពងចបប់េនះ មិនបនបញជ ក់ចបស់ថេតើ 
សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលែដលបនបេងកើតេឡើងេនកមពុជ េ យអងគភព  
អន្ដរជតិមួយ នឹង្រតូវចត់ទុកថជសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក ឬ 
បរេទសេនះេទ។ សមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិ ទងំពីរេនះ ជញឹក
ញប់ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេន្របេទសេ្រក េហើយបនទ ប់មកមនជពូំក ឬែផនកជតិ បន
ចុះបញជី េនថន ក់ជតិ ជនីតិបុគគលជតិ។ 
ករយិលយ័ OHCHR េសនើសុំឲយមនករពនយលប់ភំ្លអំឺពីចណុំចេនះ។ 
                                                            
14 ឧប្រស័យេលខ១៩៩៣/២០១០, រ ង Mikhailovskaya and Volchek v. Belarus ទស នៈអនុមត័េនៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ កថខណ្ឌ ទី៧. 
៣។ សូម នឧប្រស័យេលខ១២៧៤/២០០៤, រ ង Korneenko v. Belarus។ ទស នៈអនុមត័េនៃថងទី៣១ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ កថខណ្ឌ ទ៧ី .២ 

និងកថខណ្ឌ ទី៧.៣ េលខ១១១៩ /២០០២ ,រ ង Jeong-Eun Lee v. Republic of Korea ទស នៈអនុមត័េនៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៥ កថខណ្ឌ
ទី៧ .២ ; ឧប្រស័យេលខ១២៩៦/២០០៤, រ ង Belyatsky et al. v. Belarus ទស នៈអនុមត័េនៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧។ សូម នេសចក្តី
ពនយល់ទូេទេលខ៣៤ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ .ស.ប ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេញចញមតិនិងេយបល់ CCPR/C/GC/ 34 កថខណ្ឌ ទី៣៤។ 
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ជំពូកទី២ 
ករបេងកើត និងករចុះបញជសីមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនងុ្រសុក 

ម្រ ៥៖ 
ករបេងកើតសមគមកនុង្រសុកត្រមូវឲយមនសមជកិ ថ បនិកែដលជរូបវន្តបុគគលចំនួន យ៉ង

តចិ ៣(បី)រូប ែដលមន យុ្រគប ់១៨(ដប្់របបំី)ឆន េំឡើងេទ។ 

ករបេងកើតអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ត្រមូវឲយមនសមជិក ថ បនិក ែដលជរូបវន្ត
បុគគលសញញ តែិខមរចំនួនយ៉ងតចិ ៣(បី)រូប ែដលមន ក់ៗ មន យុ្រគប ់១៨(ដប្់របបំី)ឆន េំឡើងេទ។ 

អនុ សន៍ 
យុអបបបរមៃនសមជិក ថ បនិក៖ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះ ចនឹងរតិតបតិលទធភពរបស់ 

អនីតិជនពីករបេងកើតសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក ែដល ចផទុយ
េទនឹងអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិកុមរ (CRC) ែដលកមពុជគឺជរដ្ឋភគី។ 
កមពុជបនយល់្រពមេ្រកមម្រ ១៥ ៃនអនុសញញ អងគករសហ្របជជតសិ្តីពីសិទធិកុមរ 
(CRC) “ទទួល គ ល់សិទធិកុមរមនេសរភីពខងសមគម និងមនេសរភីពជួប្របជុំ
េ យសន្តិវធិ”ី ែដលជកររតិតបតិេ្រកមកលៈេទសៈដូចគន  ដូចែដលមនែចងកនុង
ម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនកតិកសញញ  ICCPR។ ដូេចនះ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះ មិន្រសប
េទនឹងម្រ ៣១ និងម្រ ៤៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញេទ សូម នរួមគន ជមួយម្រ ១៥ ៃន
អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិកុមរ(CRC)។ ម្រ ៥ និងម្រ ១១ មិន្រសប
គន េទ េ្រពះថ ម្រ ៥ មិនអនុញញ តឲយរូបវន្តបុគគលែដលមន យុេ្រកម១៨ (ដប់្រប ំ
បី)ឆន  ំេធ្វើជសមជិក ថ បនិកៃនសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលេឡើយ ចែំណក
ម្រ ១១ វញិ ែចងថ លកខខណ្ឌ  ែបបបទ និងនីតិវធិីៃនករបេងកើត និងករចុះបញជីសម 
គម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកស្រមប់អនីតិជន ្រតូវកណំត់េ យ្របកស
របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ។ 

ករយិលយ័OHCHR េសនើសុំឲយដកេចញនវូលកខខណ្ឌ ត្រមូវអំពី យអុបបបរមកនុង
ម្រ ៥ េដើមបធីនករពរសិទ ធេិ្រកមចបបេ់នះ និងមិន្រតូវសថិតេ្រកមលិខតិ
បទ ្ឋ នគតយិតុ្តេនថន កេ់្រកមជតេិឡើយ។ 
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លកខខណ្ឌ ត្រមូវសញជ តិែខមរ េដើមបកី្ល យជសមជិក ថ បនិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
កនុង្រសុក៖ េយង មម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ  ICCPR បុគគល្រគប់រូបមនសិទធិេ្របើ
្របស់សិទធិេសរភីពរបស់ខ្លួន កនុងករបេងកើតសមគម។ ម្រ ២ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនកតិក
សញញ  ICCPR ែចងថ កតិកសញញ េនះ អនុវត្តចេំពះបុគគល្រគប់រូប “េនកនុងែដនដីរបស់
ខ្លួន” (ៃនរដ្ឋភគីមួយ) និង “សថិតកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន”។ គណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស  អ.ស.ប បនបញជ ក់ចបស់ថ “ជទូេទ សិទិធទងំ យែដលមនែចងកនុងកតិក
សញញ េនះ ្រតូវយកមកអនុវត្តចេំពះបុគគល្រគប់រូប [... ] េ យមិនគិតពីសញញ តិ ឬភព
គម នរដ្ឋរបស់ពួកេគេឡើយ”។15 ករផតេ់ចញនូវបុគគលែដលមិនមនសញញ តែិខមរ ចនឹង
បដិេសធសិទធិេនះដល់ជនេភៀសខ្លួន បុគគលគម នរដ្ឋ េទសន្តរ្របេវសន៍ ប់ទងំជនបរេទស
ែដល ន ក់េន្រសបចបប់ កមមករែដលសថិតេនកនុងែដនដៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង
សថិតកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន និងពួកធុរកិចចបរេទសជេដើម។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវសញជ តិ 
េនះ ចផទុយេទនឹងម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនកតិកសញញ  ICCPR ក៏ដូចជម្រ
១៥ ៃនអនុសញញ ពក់ព័នធ នៈជនេភៀសខ្លួន។ 

ករយិលយ័ OHCHR េសនើឲយដកលកខខណ្ឌ ត្រមូវសញជ តេិនះេចញ។ 

ម្រ ៦៖ 
 សមគមឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ្រតូវចុះបញជ ីេន្រកសួងម ៃផទ េ យបំេពញ 
សំណំុលិខិតដូចខងេ្រកម៖ 

១. ពកយសំុចុះបញជ ីចំនួន ២(ពរី)ចបប ់
២. លិខិតបញជ ក់ សយ ្ឋ នៃនទី ន កក់រក ្ត លរបស់សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិ
បលកនុង្រសុកពេីមឃំុ ឬេចសងក តច់ំនួន ១(មយួ)ចបប ់
៣. ជីវ្របវត្តរិបស់ ថ បនិកមន ក់ៗ មនបិទរូបថតបចចុបបននទំហំ៤គុណនឹង៦ចំនួន ២(ពរី)ចបប ់
៤. លកខន្តិកៈចុះហតថេលខេ យ្របធនសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក
ចំនួន ២(ពរី)ចបប។់ 

                                                            
15 A/HRC/RES/22/6 កថខណ្ឌ ទ៤ី 
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អនុ សន៍ 
ករចុះបញជីជកតព្វកិចច៖ ម្រ ៦ នរួមគន ជមួយម្រ ៩ ែដល មរយៈេនះ សម 
គម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល ្រតូវចុះបញជី  េដើមបអីនុញញ តឲយ “េធ្វើសកមមភព
មួយ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ” ែដលករេនះេធ្វើឲយករចុះបញជី គឺជកតព្វកិចច។ 
ចណុំចេនះ មនភព្របទងំ្របទិសគន ជមួយទស នៈរបស់តំ ងពិេសស អ.ស.ប ស្តី
ពី ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  (SRHRD) ែដល មទស នៈរបស់គត់៖ “េទះ 
ជលកខខណ្ឌ ត្រមូវពីករចុះបញជី មិនចបំចក់្តី លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះេនរេំ ភសិទធិេសរ ី
ភពកនុងករបេងកើតសមគម.... ករចុះបញជី មនិគួរជកតព្វកិចច េហើយ... អងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភិបលែដលគួរ្រតូវបនអនុញញ តឲយបេងកើត និងអនុវត្តសកមមភពសមូហភព េ យ
មិនចបំច់្រតូវចុះបញជី េឡើយ ្របសិនជអងគករសមគមេនះមិនមនបណំងេធ្វើដូេចនះ។ 
មយង៉វញិេទៀត អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមនសិទធិចុះបញជីជនីតបុិគគល និងមនសិទធិ
ទទួលអតថ្របេយជន៍ែដលខ្លួន ចមនសិទធិទទួលបន”16 ទស នៈេនះ ្រតូវបនែថ្លងបនទរ
ឬគ្ំរទេ យអនក យករណ៍ពិេសស អ.ស.ប ស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករេធ្វើបតុកមម
េ យសន្តិវធិ ី និងសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម (SRFAA) ែដលមន្រប សន៍
ថ សមគមគួរ្រតូវបនផ្តល់ឲយេ យស្វ័យ្របវត្តិនូវបុគគលភពគតិយុត្ត បនទ បពី់បនជូន
ដណឹំងេទ ជញ ធរ េ យសមជិក ថ បនិកពីករបេងកើតអងគករេនះ។17 (សូម នេសច
ក្តីផ្តល់មតិរបស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ៩ “េលើកកមពស់របបជូនដណឹំង មិនែមន
ករចុះបញជី ។”) 
ករយិលយ័OHCHR កតស់មគ លពី់មតេិយបលែ់ដលបនេលើកេឡើងនិងែដលបន 
គ្ំរទជទេូទេនកនុងកចិច្របជុពិំេ្រគះេយបលេ់លើកដបូំងេលើេសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ 
ថ បញញត្តេិនះ គរួែតេធ្វើវេិ ធនកមម មរេបៀបមួយែដលថសមគម និងអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភបិលែដលមិនចះុបញជ ីគរួ្រតូវបនអនញុញ តឲយ្របតបិត្តកិរេនកមពុជ 
ប៉ែុន្តមិនទទលួបន នៈផ្លូវចបប ់ឬអតថ្របេយជនែ៍ដលភជ បនឹ់ង នៈេនះេឡើយ។ 
                                                            
16 េសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ .ស.ប  េលខ១៥ កថខណ្ឌ ទី១ 
17 A/ 64/226 កថខណ្ឌ ទី៥៩  
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ភព្របទងំ្របទិសគន ជ្រកមរដ្ឋបបេវណី៖ ម្រ ១៨ និងម្រ ១៩ ៃនចបប់ឆន ២ំ០១១ 
ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី18 អពីំនីតិបុគគល ( ប់ទងំនីតិបុគគលមិនរកកៃ្រម) ចេំពះ
ករចុះបញជី  ្រតូវបនកណំត់េ យ្រកសួងយុត្តិធម៌ រឯីម្រ ៦ ៃនេសចក្តី្រពងចបប់េនះ 
ែចងថ ្រកសួងម ៃផទ “ទទួលខុស្រតូវេលើករចុះបញជី របស់សមគម ឬអងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក”។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវែដលមនែចងកនុងម្រ ៥០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 
មនលកខណៈខុសគន ផងែដរពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវែដលមនែចងកនុងម្រ េនះ ៃនចបប់ស្តីពី
សមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល។ (សូម នេសចក្តីផ្តល់មតរិបស់ករយិល័យ 
OHCHR េលើម្រ ២ និងម្រ ៣៩)។ 

ម្រ ៨៖ 
្រកសួងម ៃផទ្រតូវពនិិតយសំណំុលិខិតេសនើសំុរបស់សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង

្រសុក េហើយ្រតូវសេ្រមច្រពមទទួល ឬមនិ្រពមទទួលចុះបញជ ីរយៈេពលយ៉ងយូរ៤៥ (ែសសិប្រប)ំ
ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ។ 

កនុងករណីែដលអនកេសនើសំុមនិបនបំេពញ្រគបល់កខខណ្ឌ ស្រមបក់រចុះបញជ ី ្រកសួងម ៃផទ
្រតូវជូន ដំណឹងជ លកខណ៍អក រេទអនកេសនើសំុឲយេធ្វើករែកត្រមូវកនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ៤៥ 
(ែសសិប្រប)ំ ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ។ ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវសេ្រមចអំពកីរចុះបញជ ី កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ
១៥(ដប្់រប)ំៃថងៃនៃថងេធ្វើករ បនទ បព់ីៃថងបនទទួលសំណំុលិខតិែកត្រមូវ។ 

កនុងករណី្រកសួងម ៃផទខកខនមនិបនសេ្រមចអំពកីរចុះបញជ ីកនុងរយៈេពលដូចមនែចង
កនុងកថខណ្ឌ ទី១ និងកថខណ្ឌ ទី២ខងេលើ សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកេនះ 
្រតូវចតទុ់កថ បនទទលួករចុះបញជ ី្រសប មចបបេ់នះ។ កនុងករណីេនះ ្រកសួងម ៃផទ្រតូវេធ្វើ
និយតកមមឯក រចុះបញជ ីផ្តល់ជូនេទ មសីមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកេនះ។ 

្រកសួងម ៃផទ ចបដិេសធករេសនើសំុចុះបញជ ីសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង
្រសុក ែដលបនរកេឃើញថ មនេគលបំណង និងទសិេ ែដល ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់សន្តិ
សុខ សថិរភព និងស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈឬបងកនូវភពអន្ត យដល់សន្តិសុខជត ិ ឯកភពជតិ 
វបបធម ៌្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល បល់្អរបស់សងគមជតកិមពុជ។ 

សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក  ែដល្រកសួងម ៃផទសេ្រមចបដិេសធ
ចំេពះករេសនើសំុចុះបញជ ី មនសិទធិប្តឹងេទតុ ករ។ 
                                                            
18 A/HRC/ 20/27 កថខណ្ឌ ទី៦៨  
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អនុ សន៍ 
ថ ប័នចុះបញជី ៖ តំ ងពិេសស អ.ស.ប ស្តីពី ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  

(SRHRD)បនែណនថំ ថ ប័នចុះបញជី គួរែតជ ថ ប័នឯក ជយពីរ ្ឋ ភិបល និងបញចូ ល 
តំ ងពីសងគមសីុវលិ។ ជពិេសស សមជកិៃន ថ ប័នទងំេនះ មនិគួរ្រតូវបនែតង 

ងំេ យផទ ល់ពីរ ្ឋ ភិបល ឬ មឆនទ នុសិទធិរបស់ខ្លួនេឡើយ (A/៥៩/៤០១ កថខណ្ឌ
ទី៨២(ជ))19។ ្រកសួងម ៃផទ ចបស់ ស់ គមឺិនែមនជ ថ ប័នចុះបញជី មួយឯក ជយ
េឡើយ េ យ រថ ថ ប័នេនះជផ្លូ វករ គឺសថិតេ្រកមអងគនីតិ្របតិបត្តិ។ ករ្របគល់ភរ
កិចចចុះបញជី េទឲយ្រកសួងេនះ គឺជករេបើកលទធភពឲយអងគនីតិ្របតិបត្តិចូលេ្រជ តែ្រជក
កនុង្របតិបត្តិកររបស់សងគមសីុវលិ ដល់សមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករែស្វងរកយុត្តិធម៌ និង
គណេនយយភពពីរ ្ឋ ភិបល ជកររួមចែំណកដ៏សខំន់ដល់ករករពរសិទធិមនុស េន
កមពុជ។ 

អនក យករណ៍ពិេសស អ.ស.ប ស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធិី និង
សិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម (SRFAA) បនកត់សមគ ល់េ យករេពញចិត្តថ 
្របេទសខ្លះ ធនករ្រតួតពិនិតយជេទៀងទត ់ នូវករងររបស់អងគភពរដ្ឋបលអងគករ
សមគម េលើករងរចុះបញជី  និងករពិនិតយនីតយនុកូលភពអពីំរេបៀបអនុវត្តនីតិវធិីចុះ 
បញជី ។ ករេនះអនុញញ តឲយម្រន្តីទទួលខុស្រតូវខងនីតិវធិី ទទួលបនជនួំយឧបតថមភែផនក
ជនំញ និងករបក្រ យចបប់។ ្រស័យេហតុេនះ អនក យករណ៍ពិេសសរូបេនះ 
បនផ្ដល់អនុ សន៍ដល់រដ្ឋទងំ យឲយ “ធនផ្តល់ដល់ម្រន្តីរដ្ឋបល និងម្រន្តីអនុវត្ត
ចបប់ នូវករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគប្់រគនអ់ពីំវស័ិយែដលទកទ់ងនឹងករេគរពសិទធិេសរ ី
ភព ... កនុងករបេងកើតសមគម។”20 

                                                            
19 ចបបឆ់ន ២ំ០១១ ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី។ ជំពូកទី៣- ករចុះបញជ ីនីតិបុគគល៖ ម្រ ១៨ : សមតថកិចចេលើករចុះបញជ ីនីតិបុគគល៖ )១ (កិចចករ

ែដលទកទ់ងនឹងករចុះបញជ ីនីតិបុគគល ្រតូវសថិតេ្រកមសមតថកិចចរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌ )២ (រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម្៌រតូវចត់ ងំម្រន្តីទទួលបនទុកកិចចករ  
ែដលទកទ់ងនឹងករចុះបញជ ីនីតិបុគគល។ បញជ ីនីតិបុគគល ្រតូវរក ទុកេន្រកសួងយុត្តិធម។៌ ម្រ ១៩៖ ែបបបទ និងទ្រមងៃ់នករចុះបញជ ីនីតិបុគគល្រតូវ
កំណតេ់ យ្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម។៌ 
20 A/ 59/401 កថខណ្ឌ ទី៨២ )ជ(  
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អំ ចេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច៖ ករយិល័យ OHCHR ្វ គមន៍ករកណំត់េពលជក់ ក់ 
ស្រមប់្រកសួងម ៃផទ េឆ្លើយតបេទនឹង ល់ពកយសុចុំះបញជី របស់សមគម និងអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក ករខកខន ឬករមិនបនេឆ្លើយតបនឹង្រតូវចត់ទុកថបន
ចុះបញជី ។ េទះជដូេចនះក្ត ី  ករទុករយៈេពល៤៥ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ េដើមបសីេ្រមចពីនីតយនុ 
កូលភពៃនលកខន្តិកៈសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល គឺជរយៈេពលមួយែវងេន
កនុងអឡុំងេពលែដលសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនបដិេសធសមតថ
ភពអនុវត្តសកមមភព និងអតថ្របេយជន៍ពីចបប។់ េទះបីជមនបញញត្តិែចងថ ករខក
ខន ឬករមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងពកយសុចុំះបញជី  នឹង្រតូវចតទុ់កថបនចុះបញជី ក្ត ីក៏
្រកសួងម ៃផទេនែត្រតូវេរៀបចសំណំុំឯក រផ្តល់នីតយនុកូលភពដល់សមគម ឬអងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកជដែដល។ ្របករេនះ ចនឹងនឲំយមនករអូសបន្ល យ
េពលេវ  ែដលេនកនុងអឡុំងេពលែដលេគេនមិនទន់ដឹងចបស់ ថេតើ មីអងគករ 
នឹង្រតវូបន ឬមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយ្របតិបត្តិករឬយ៉ង ។ ្របសិនជអត់េនះ អញចឹ ង 
ករខ្វះេសចក្តីសេ្រមចេនះ មិនផទុយេទនឹងេគលេ ែដលចង់បន មករអនុវត្តជក់
ែស្តង គឺជករបដិេសធករចុះបញជី ។ តំ ងពិេសស អ.ស.ប ស្តីពី ថ នភពរបស់អនក
ករពរសិទធិមនុស  (SRHRD) បនផ្ដល់អនុ សន៍ថ ្របសិនជមន្របព័នធចុះបញជី  “េគ
គួរែតេធ្វើយ៉ង ឲយករចុះបញជី ្រប្រពឹត្តបនឆប់រហ័ស។ ចបប់្រតូវែតកណំត់រយៈេពល
ខ្លីជអតិបរមស្រមបឲ់យ ជញ ធររដ្ឋេធ្វើករេឆ្លើយតបេទនឹងពកយសុចុំះបញជី  ករខកខន
ឬករមិនផ្តល់ករេឆ្លើយតប គួរែតបនចត់ទុកថអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនះ បន
និងកពុំង្របតិបត្តិករ្រសបចបប់។”21 
ករយិលយ័OHCHR សុំេសនើថរយៈេពលកណំតៃ់នេសចក្តសីេ្រមចអំពីករចះុបញជ ី  
គរួប្រងួមឲយខ ្ល ី េហើយ្របេយគដចូខងេ្រកមេនះ គរួែតបែនថមេនខងចងុកថខណ្ឌ
ទ៣ី ៃនម្រ ៨៖ “េនេពលរងច់កំរេរៀបចឯំក រទងំេនះេ យ្រកសងួម ៃផទ 
(ឬ ថ បន័ចះុបញជ ី មួយែដលឯក ជយ)  មីសមគម ឬអងគករមិនែមន រ ្ឋ ភបិល
កនុង្រសុក ចអនវុត្តសកមមភពេទ មលកខន្តិកៈរបសខ់ ្លនួ"។ 
                                                            
21 A/ 59/401 កថខណ្ឌ ទី៨២ )គ(  
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ករបង្ហ ញេហតុផលពីករបដេិសធៃនករចុះបញជី ៖ ម្រ ៨ អនុញញ តឲយេធ្វើករសេ្រមច
េ យគម នតម្ល ភព ែដលកនុងេនះ ម្រ េនះ មិនត្រមូវឲយ្រកសួងម ៃផទ េធ្វើលិខិត
េឆ្លើយតបជ យលកខណ៍អក រ បញជ ក្់របប់េហតុផលចបស់ ស់អពីំមូលេហតុែដល
នឲំយមនករបដិេសធៃនករេសនើសុចុំះបញជី របស់អនក កព់កយ។ អនក យករណ៍ពិេសស 
អ.ស.ប ស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ និងសិទធិេសរភីពកនុងករ
បេងកើតសមគម (SRFAA) បនេសនើថ “ ថ ប័នចុះបញជី  គួរែតផ្តល់េសចក្តីពនយល់លម្អិតជ

យលកខណ៍អក រទន់េពលេវ  ករណីបដេិសធករចុះបញជីសមគម មួយ”។22 
ករយិលយ័ OHCHR េសនើថ ថ បន័ចះុបញជ ី  មនកតព្វកចិច្រតូវេធ្វើលិខតិេឆ្លើយតប
ជ យលកខណ៍អក របញជ ក្់របបេ់ហតផុលចបស់ សច់េំពះ លក់រសេ្រមច
បដេិសធពកយសុំចះុបញជ ីសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល មួយ។ 

ករ ក់បណ្តឹ ង៖ ករយិល័យ OHCHR ្វ គមន៍ករអនុញញ តជក់ ក់ស្រមប់ករប្តឹង
េទតុ ករ កនុងករណីមិនេពញចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួង។ េ យ រែតករ
អូសបន្ល យេពលែវង ស្រមប់ករណីែដល្រតូវសេ្រមចេ យតុ ករ និងកនុងកររក
សំ ងថ ករចុះបញជី មនិគួរជកតព្វកិចច (សូម នេសចក្តីផ្តល់មតិេលើម្រ ៣)។ 
ករយិលយ័ OHCHR េសនើសុំបែនថមេសចក្តេីនខងចងុកថខណ្ឌ ចងុេ្រកយថ៖ “កនុង
ករណីែដលជអនក កព់កយសុំចះុបញជ ីសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង
្រសុក កប់ណ្តឹ ងេទតុ ករ មីសមគម ឬអងគករេនះ ្រតូវបនចតទ់កុថ
បនចះុបញជ ី េហើយ េហើយរងច់កំរសេ្រមចរបសត់ុ ករ។” 

មូលេហតុស្រមប់ករបដេិសធ៖ ករយិល័យ OHCHR កត់សមគ ល់ថ មូលេហតុែដល
ចេ្របើជយុត្តិកមម ស្រមប់បដិេសធករចុះបញជី មម្រ េនះ គឺមនលកខណៈទូ យ

ជងមូលេហតុ ែដល ចអនុញញ តឲយបនស្រមប់កររតិតបតិ េលើសិទធិេសរភីពកនុងករ
បេងកើតសមគមែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ ICCPR ែដល 
េបើ មកតិកសញញ េនះ កររតិតបតិអនុញញ តែតកនុងករណី “ែដលចបំច់េនកនុងសងគម
                                                            
22 A/HRC/ 20/27 កថខណ្ឌ ទី៩៥  



18 

្របជធបិេតយយ ជផល្របេយជន៍ៃនសន្ដិសុខជតិ ឬសុវតថិភព ធរណៈ ស ្ដ ប់ 
ធន ប់ ធរណៈ ករករពរសុខភព ធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករករពរសិទធិ និងេសរ ី
ភពរបស់អនកដៃទ។” (សូម នេសចក្តីផ្តល់មតិរបស់ករយិល័យOHCHR េលើម្រ ៤)។ 
ករយិលយ័ OHCHR េសនើឲយមនករេរៀបចំ កែ់តងម្រ ៨ េឡើងវញិ េដើមបឲីយ
្រសប មម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទ២ី ៃនកតកិសញញ  ICCPR។ 

“សថិរភព” “ឯកភពជតិ”៖ ្របសិនជមនករេលើកេឡើង មួយ េ យសមគម ឬអងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកមួយ េដើមបអីនុវត្តវធីិ ្រស្តល្អ្របេសើរជងេនះ កនុងករ
អនុវត្តសិទធិមនុស  េ យអពំវនវឲយែកែ្រប ឬផ្ល ស់ប្តូ រ ថ នភពបចចុបបនន ច្រតូវបន
េគបក្រ យថជទំស់នឹង “សថិរភព” ឬ “ឯកភពជតិ” ដូេចនះករតសូ៊មតិេដើមបភីពរកី
ចេ្រមើន ច្រតូវ ងំសទះ ដូេចនះេហើយ វឌ នភពរបស់កមពុជេឆព ះេទសេ្រមចបនសិទធិ
មនុស  ចនឹងជួបឧបសគគមួយដធ៏។ំ េគលគនិំតពិត្របកដៃនលទធិ្របជធិបេតយយ 
ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នសមសភគច្រមុះៃនសងគម ឈនដល់ករេ ះ្រ យបញ្ហ កនុងសងគម 

មរយៈករសនទនឈរេលើេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ែដល្រតូវបនករពរយ៉ងមុត 
មពីំចបប់សិទធិមនុស ។23 
ករយិលយ័ OHCHR េសនើឲយមនករេរៀបចំ កែ់តងម្រ ៨ េឡើងវញិ េដើមបឲីយ
្រសប មម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទ២ី ៃនកតកិសញញ  ICCPR។ 

“វបបធម៌ ្របៃពណី និងទេំនៀមទម្ល ប់របស់សងគមជតិកមពុជ”៖ កររតិតបតិេលើេសរភីព
កនុងករបេងកើតសមគម េ យ រករគំ មកែំហងដល់ “ឯកភពជតិ វបបធម៌ ្របៃពណី 
និងទេំនៀមទម្ល ប់របស់សងគមជតិកមពុជ” មិនសថិតកនុងចេំ មេហតុផលែដលអនុញញ ត
ស្រមប់កររតិតបតិែដលមនែចងកនុងម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនកតិកសញញ  ICCPR 
េឡើយ។ ភពមនិចបស់ ស់ៃនគនិំត ឬទស នទននីមួយៗអពីំ “វបបធម៌ ្របៃពណី និង
ទេំនៀមទម្ល ប់” បេងកើតជកង្វល់អពីំលទធភពអនុវត្ត មអេំពើចិត្ត ជពិេសស កនុងសភព
ែដលមនកង្វះនិយមន័យកនុងេសចក្ត្ីរពងេនះអពីំថេតើអ្វីខ្លះែដលចត់ថជវបបធមជ៌តិ 
                                                            
23 ម្រ ១៩ ៃនកតិកសញញ  ICCPR 
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និងកង្វះករយកចិត្តទុក ក់ពីតុលយភពដល់ករអភិរក វបបធមជ៌នជតិភគតិច។ អនក
យករណ៍ពិេសស អ .ស.ប ស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធិ ីនិងសិទធិ

េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម (SRFAA) បនសងកត់ធងន់ពី រៈសខំន់ៃនេសរភីពកនុង
ករបេងកើតសមគម ែដល្រតូវែតទទួលបនករករពរផងែដរ ស្រមប់្រកុមជនភគតចិ 
ែដលេបើពំុេនះេទ ពួកេគ ច្របឈមនឹងករលបំកកនុងករបេងកើតសមគម ែដលមន
េគលេ ករពរ និងអភិរក វបបធម៌របស់ខ្លួន។24 

កតព្វកិចចករពរសិទធិវបបធម៌ មិន ចែចក ចេ់ចញពីកតព្វកិចចករពរភពចរុំះគន ៃន
វបបធម៌បនេឡើយ េ យែផ្អកេលើ (ក)ករទទួល គ ល់ភពចរុំះគន ៃនអត្តសញញ ណ និង
ករបេញចញមតិេយបល់ខងវបបធម៌ (ខ)ករ្រប្រពឹត្តេ យេសមើភពគន  និងករេគរព
ចេំពះេសចក្តីៃថ្លថនូ រេ យេសមើគន ចេំពះសហគមន៍ និងបុគគល្រគប់រូប េ យគម នករេរ ើស 
េអើង េ យ រេហតុផលខងអត្តសញញ ណវបបធម៌របស់ពួកេគ និង(គ) ភពេបើកចហំ
ដល់អនកដៃទេទៀត ករពិភក  និងករផ្ល ស់ប្តូ រវបបធម៌គន េទវញិេទមក។ េយង ម
អនកជនំញករឯក ជយរបស់ អ.ស.ប កនុងវស័ិយសិទធិវបបធម៌ វបបធម៌គឺជដេំណើ ររស់រេវ ើក 
និងមន មពល៖ “បញ្ហ ្របឈមមនិជធងន់ធងរេនះេទ ស្រមប់រក អភិរក តៃម្ល និងករ
្របតិបត្តិវបបធម៌...ប៉ុែន្តបញ្ហ ្របឈមដធ៏េំនះគឺរក អភិរក លកខខណ្ឌ ននែដល ចផ្តល់ 
លទធភព ចឲយតៃម្ល និងករ្របតិបត្តិទងំេនះ ចេធ្វើេទបន េដើមបបីេងកើតនិងអភិវឌ ។”25 

ករ ក់ែតងម្រ ៨ បចចុបបននេនះ េលើសពីក្រមិតៃនកររតិតបតិែដល ចអនុញញ តបន
េទេលើសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម េហើយមយង៉វញិេទៀត ម្រ េនះបញចូ លវធិី

្រស្តែដលអនកជនំញកររបស់យន្តករសិទធិមនុស  អ.ស.ប មិនជ្រមុញេលើកទឹកចិត្ត
េលើ្របធនបទេនះ េ យពយយមករពរ “វបបធម៌ជតិ” ដូចេនះ េ យមិនផ្តល់និយម
ន័យថ ជអ្វី ជជងករ្រគន់ែតទទួល គ ល់សមសភគេផ ងៗគន ៃនវបបធម៌ និងករ
រក លកខខណ្ឌ ែដល ចឲយវបបធម៌េចញជរូប ងេឡើង។ 
                                                            
24 A/HRC/ 26/29 កថខណ្ឌ ទី៥ ៣ 
25 របយករណ៍របស់អនកជំនញករឯក ជយកនុងវស័ិយសិទធិវបបធម ៌A/HRC/ 14/36 កថខណ្ឌ ទី៣០  
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ករយិលយ័ OHCHR េសនើឲយ កែ់តងម្រ ៨ េនះេឡើងវញិឲយ្រសប មម្រ ២២ 
កថខណ្ឌ ទ២ី ៃនកតកិសញញ  ICCPR។ 

ម្រ ៩៖ 
សមគមឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក នឹងក្ល យជនីតបិុគគល ចបព់ីៃថងែដល្រកសួង 

ម ៃផទបនចុះបញជ ី។ ្រកសួងម ៃផទ្រតូវចម្លងឯក រចុះបញជ ីសមគមឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
កនុង្រសុកេនះ េទ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ មករចបំច។់ 

សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកែដលមនិបនចុះបញជ ី មនិ្រតូវបនអនុញញ ត
ឲយេធ្វើសកមមភពេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេឡើយ។ 

អនុ សន៍ 
េលើកកមពស់របបជូនដណឹំង មិនែមនរបបចុះបញជី ៖ តំ ងពិេសស អ.ស.ប ស្តីពី ថ ន
ភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស (SRHRD) ទទួល គ ល់ថ រដ្ឋ ច្រគប់្រគងេលើេសរភីព 
របស់សមគម បុ៉ែន្តជ្រមុញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋទងំេនះអនុម័តរបបឆប់រហ័សៃន “ករ
្របកស” ឬ “ករជូនដណឹំង” េ យចត់ទុកអងគករសមគមជនីតិបុគគលភ្ល មេ្រកយពី
បនជូនដណឹំងអពីំករបេងកើតអងគករសមគមេនះេទរដ្ឋបលពក់ព័នធ េ យផ្តល់ព័ត៌ 
មនជមូល ្ឋ ន ដូចជ េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់ ថ បនិក និងេឈម ះ សយ ្ឋ ន 
លកខន្តិកៈ  និងេគលេ របស់អងគករសមគម  (សូម នេសចក្តីផ្តល់មតរិបស់ករយិ 
ល័យ OHCHR េលើម្រ ៦)។26 េបើ មអនក យករណ៍ពិេសស អ.ស.ប ស្តីពីសិទធិេសរ ី
ភពកនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធិី និងសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម (SRFAA)  
“នីតិវធិជូីនដណឹំង” ្របេសើរជង “នីតិវធិសុីកំរអនុញញ តជមុន” អនុវត្តបន្របេសើរជង
្រសប មចបប់សិទធិមនុស អន្តរជតិ េ យករផ្តល់បុគគលភពគតិយុត្តដល់សមគម 
(និងអងគករ) ភ្ល ម បនទ ប់ពី ថ បនិកបនជូនដណឹំងេទ ជញ ធរអពីំករបេងកើតអងគករ
សមគមេនះ។  េន្របេទសភគេ្រចើន ករជូនដណឹំងេនះ េធ្វើេឡើង មរយៈលិខិតជ 

យកខណ៍អក រ ែដលបញជ ក់ចបស់ពីចណុំចមួយចនួំនែដលបនកណំត់កនុងចបប់។ 
                                                            
26 A/ 59/401 កថខណ្ឌ ទី៨២ )ខ(  
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ករជូនដណឹំងមនិែមនជបុេរលកខខណ្ឌ ស្រមប់ករបេងកើតសមគមមួយេឡើយ ផទុយេទ
វញិ ្រគន់ែតជករ ក់ពកយសំ ប់ជករកត់្រ រដ្ឋបលស្តីពីករបេងកើតសមគមខង
េលើេនះប៉ុេ ្ណ ះ។27 

ករសនមត់ជមុនពីនីតយនុកូលភព៖ ទនទឹមនឹងយន្តករសិទធិមនុស អន្តរជត ិ បនគូស
បញជ ក់ថ អងគករសងគមសីុវលិ ្រតូវបនសនមត់ថបននិងកពុំង្របតិបត្តិករ្រសបចបប់ 
រហូតដល់មនភស្តុ ងផទុយ េនកនុងអឡុំងេពលដេំណើ រករចុះបញជីទងំមូល ម្រ ៩ 
ៃនចបប់េនះ ត្រមូវឲយសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចុះបញជី  េដើមបបីនករអនុ 
ញញ តឲយ “េធ្វើសកមមភពេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ” គឺជករេធ្វើឲយករចុះបញជី  គឺជ
កតព្វកិចច្របសិទធភព។ ផទុយេទវញិ ្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ២ំ០០៧ ៃន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ មិនត្រមូវឲយអងគករសមគម មួយចុះបញជី េឡើយ។ ម្រ ៤៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវ 
ណី ែចងថ៖ “នីតិបុគគល្រតូវបនបេងកើតេឡើង េ យករចុះបញជី េនកែន្លងែដលមនទី

ងំៃនទី ន ក់ករក ្ត លរបស់នីតិបុគគលេនះ។” បទបបញញត្តេិផ ងៗៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 
ជរួមែចងពីកិចចករពរ មផ្លូ វចបប់ដល់សមជិកអងគករសមគម ្របឆងំេទនឹងភគីទី
បី ឬតតីយជន េលើបញ្ហ ករទទួលខុស្រតូវជ្របេយជន៍ចមបងៃនករចុះបញជី ។ គឺ
ស្រមប់សមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនីមួយៗ ជអនកសេ្រមចចតិ្តថេតើ្រតូវទទួល
យកករទទួលខុស្រតូវ និង និភ័យពក់ព័នធេនះ ឬយ៉ង ។ សមគម និងអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមិនបនចុះបញជី  មិនគួរ្រតូវបន ក់េទសទណ្ឌ េឡើយ ្របសិន 
េបើសកមមភពរបស់អងគករសមគមេនះ មិនបពំនេលើចបបេ់ផ ងេទៀត។ 

អនក យករណ៍ពិេសស អ.ស.ប ស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធិី និង
សិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម(SRFAA) បនសងកត់ធងន់ថ សិទធិេសរភីពកនុងករ
បេងកើតសមគម ្រតូវយកមកអនុវត្តេ យេសមើភពគន ចេំពះសមគមេ្រកផ្លូ វករែដលមនិ
បនចុះបញជី 28 និងបនផ្ដល់អនុ សន៍ថ “សមគម ក៏េ យ ប់ទងំសមគមែដល 
                                                            
27 A/HRC/ 20/27 កថខណ្ឌ ទី៥៨ 
28 A/HRC/ 20/27 កថខណ្ឌ ទី៥៦ និងកថខណ្ឌ ទី៩៦ A/HRC/ 23/39 កថខណ្ឌ ទី៨២  A/HRC/ 26/29 កថខណ្ឌ ទី៥៥ និង A/HRC/ 29/25 កថ

ខណ្ឌ ទី៥៩  
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មិនបនចុះបញជី ផងែដរ គួរែត្រតូវបនអនុញញ តឲយដេំណើ រករបនេ យេសរ ី េហើយ 
សមជិករបស់សមគមេនះ ច្របតិបត្តិករសកមមភព្របកបេ យបរយិកសងយ
្រសួល និងមនសុវតថភិព។29 េ កបនបន្តអពំវនវឲយ “រដ្ឋទងំ យ.... ធនថសម 
គមទងំ យ - ទងំសមគមែដលបនចុះបញជី  ទងំសមគមែដលមិនបនចុះបញជី  - 

ចែស្វងរក ទទួលយកនិងេ្របើ្របស់មូលនិធិ និងធនធនដៃទេផ ងេទៀតពីរូបវន្តបុគគល 
និងនីតិបុគគល មនិថ សមគមេនះជសមគមកនុង្រសុក ជសមគមបរេទស ឬជសម 
គមអន្ដរជតិ េ យមិនចបំច់មនករអនុញញ តជមុន ឬឧបសគគហួសេហតុេផ ងេទៀត
េឡើយ ...”30 

ករយិលយ័ OHCHR េសនើសុំឲយេធ្វើវេិ ធនកមមម្រ ៩ េដើមបបីេងក ើតរបបជនូដណឹំង
ដចូខងេ្រកម៖ សមគមកនុង្រសុក (ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល) នឹងក្ល យេទជ
នីតបុិគគលមួយ ចបពី់កលបរេិចឆទែដលសមគមជនូដណឹំងេទ្រកសងួម ៃផទ 
ែដលមនពត័ម៌នដចូខងេ្រកមេនះ៖ េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់ ថ បនិក និង
េឈម ះ សយ័ ្ឋ ន លកខន្តិកៈ និងេគលបំណងរបសអ់ងគករ។ ្រកសងួម ៃផទ ្រតូវ
បញជូ នេសចក្តចីម្លងចនំនួមួយចបប ់ ៃនឯក ររបសស់មគមកនុង្រសុក ឬអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភបិល េទ្រកសងួពកព់ន័ធ មករចបំច។់" 

ម្រ ១១៖ 
លកខខណ្ឌ  ែបបបទ និងនីតវិធិីៃនករបេងកើត និងករចុះបញជ ីសមគម ឬអងគករមនិែមន រ ្ឋ ភិ

បលកនុង្រសុក ស្រមបន់ីតបុិគគល និងស្រមបជ់នបរេទស ្រតូវកំណតេ់ យ្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម ៃផទ។ 

លកខខណ្ឌ  ែបបបទ និងនីតវិធិីៃនករបេងកើត និងករចុះបញជ ីសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិ
បលកនុង ្រសុក ស្រមបអ់នីតជិន ្រតូវកំណតេ់ យ្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងម ៃផទ។ 

 
                                                            
29 A/HRC/20/27 កថខណ្ឌ ទី៩៦ 
30 A/HRC/ 23/39 កថខណ្ឌ ទ៨ី២ )ខ(  
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អនុ សន៍ 
ករចុះបញជី ៖ ទនទឹមនឹងកររក ជហំែដលថ របបៃនករជូនដណឹំងេនះ មនលកខណៈ
សម្រសបេទនឹងចបប់សិទធិមនុស េ្រចើនជង្របព័នធសុចំបប់អនុញញ តជមុនេនះ ករយិ 
ល័យ OHCHR យល់ថ ្របកសែដលរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទនឹងេចញេនះ នឹងនិយយ
ែតពីលកខខណ្ឌ ស្រមប់ករបេងកើត និងករចុះបញជីសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
កនុង្រសុក ដូចមនែចងកនុងម្រ ៦ និងម្រ ៧ ប៉ុេ ្ណ ះ គមឺិនបែនថមលកខខណ្ឌ  ឬ ក់
ពិន័យថមីេទៀតេឡើយ។ 

ែបបបទស្រមបអ់នីតិជន៖ ចណុំចេនះ មិនសម្រសបស្រមប់ចបប់ស្តីពីសមគម ឬអងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក ែដល ម្របមអនីតិជនមិនឲយបេងកើត និងចុះបញជី
សមគម េហើយែបរជអនុញញ តឲយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទេចញ្របកសមួយ្រគប់្រគងេលើ
កិចចដេំណើ រករេនះ។ សូម នេសចក្តីផ្តល់មតិរបស់ករយិល័យ OHCHR និយយពី “ 

យុអបបបរមរបស់សមជិក ថ និក”។ 
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ជំពកូទី៣ 
ករចះុបញជសីមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលបរេទស 

ម្រ ១២៖ 
សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស ែដលមនបណំងេធ្វើសកមមភពកនុង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ្រតូវចុះបញជ ីេន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតបិតិ្តករអន្តរជត ិ េ្រកមទ្រមងជ់
ករចុះអនុស រណៈ។ 

សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស ែដលមនបណំងអនុវត្តគេ្រមងរយៈេពលខ្លី
្រតូវសំុករអនុញញ តព្ីរកសួងករបរេទស និងសហ្របតបិតិ្តករអន្តរជតិេ យផទ ល់ ឬ មរយៈៃដគូ
កនុង ្រសុក។ 

អនុ សន៍ 
ថ ប័នចុះបញជី ៖ តំ ងពិេសស អ.ស.ប ស្តីពី ថ នភពរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  

(SRHRD) បនែណនថំ ថ ប័នចុះបញជី គួរែតជ ថ ប័នឯក ជយពីរ ្ឋ ភិបល និងបញចូ ល 
តំ ងពីសងគមសីុវលិ។ ជពិេសស សមជកិៃន ថ ប័នទងំេនះ មនិគួរ្រតូវបនែតង 

ងំេ យផទ ល់ពីរ ្ឋ ភិបល ឬ មឆនទ នុសិទធរបស់ខ្លួនេឡើយ។31 ្រកសួងករបរេទស 
និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ គឺជែផនកមួយៃនអងគនីតិ្របតបិត្តិ ចបស់ ស់ គមិឺនែមន
ជ ថ បន័មួយឯក ជយេឡើយ (សូម នេសចក្តីផ្តល់មតិរបស់ករយិល័យ OHCHR េលើ
ម្រ ៨ “ ថ ប័នចុះបញជី ” និងម្រ ៣០)។ 

“គេ្រមងរយៈេពលខ្លី”៖ ម្រ ១២បេងកើតលកខខណ្ឌ ត្រមូវថមីមួយស្រមប់គេ្រមងរយៈេពល 
ខ្លីរបស់សមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស ែដល្រតូវបនអនុម័តយល់្រពម
េ យ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។   ចណុំចេនះ មនលកខណៈ 
្រសពិច្រសពិលអពីំពកយថគេ្រមងរយៈេពលខ្លីឬថេតើែផនកមួយចនួំន ៃនសកមមភព 
រួម ចសថិតេ្រកមជពូំកេនះ។ ជទូេទ កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ គួរែត្រតូវបន
ជរុំញេលើកទឹកចតិ្តស្រមប់េគលបណំងែចករែំលកជនំញ ធនធន និងបទពិេ ធន៍គន
                                                            
31 A/59/401 កថខណ្ឌ ទី៨២ (ជ) 
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េទវញិេទមក ជជងករ ក់កររតឹតបតិ។ កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច 
សងគមកចិច និងវបបធម៌ ែដលកមពុជគឺជភគីមួយ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគទីងំ យ “ចត់វធិន
ករេ យខ្លួនឯងផទ ល់ និង មរយៈជនួំយនិងសហ្របតបិត្តិករអន្តរជតិ ជពិេសស 
ខងេសដ្ឋកិចច និងបេចចកេទស” ស្រមប់ករេធ្វើឲយរកីចេ្រមើនជលំ បនូ់វសិទធិេសដ្ឋកិចច 
សងគមកចិច និងវបបធម៌ (ម្រ ២ កថខណ្ឌ ទី១) និង “េដើមបទីទួល គ ល់អតថ្របេយជន៍
ែដលបនមកពីករេលើកទឹកចិត្ត និងករអភិវឌ ន៍ៃនសហ្របតិបត្តិករ និងករទក់ទងជ
អន្តរជតិកនុងវស័ិយវទិយ ្រស្ត និងវបបធម៌។” ម្រ ១៥ កថខណ្ឌ ទី៤)។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូេសនើដកកថខណ្ឌ ទ២ី េចញ។ ្របសិនជរក ទកុកថ
ខណ្ឌ េនះ ករយិលយ័ OHCHR សមូេសនើឲយេធ្វើវេិ ធនកមមកថខណ្ឌ ទ២ី េដើមប ី
បញចូ លនិយមនយ័ៃនពកយ “គេ្រមងរយៈេពលខ ្ល”ី និងេសនើឲយ កជ់នំសួពកយសុំករ
អនញុញ ត េ យពកយលកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយជនូដណឹំងវញិ។ 

លកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយចុះអនុស រណៈេយគយល់គន (MOU)៖ លកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងម្រ េនះ 
អនុវត្តស្រមប់អនុស រណៈេយគយល់គន ជមួយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិ
ករអន្តរជតិ បេងកើតជករណីមួយែដល្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរ
ជតិ ចបដេិសធករអនុញញ តដល់សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្ដរជតិ 
ែដលេធ្វើសកមមភព្រសបចបប់។ េយង មម្រ ១៤ ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិ 
បត្តិករអន្តរជតិ មិន្រតូវបនត្រមូវឲយពនយល់ពីករទទួលយក ឬ្រចនេចលពកយសុំ

េឡើយ (សូមេមើលេសចក្តីផ្តល់មតិរបស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ១៤)។ េ យ 
រសកមមភពែដលមនចរតិលកខណៈជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវបន ម្របមរួច

េហើយ និងផ្តនទ េទសេ្រកមចបប់្រពហមទណ្ឌ កមពុជ បញញត្តិេនះមិនផ្តល់កិចចករពរបែនថម 
្របឆងំនឹងសកមមភពខុសចបប់េឡើយ។ 
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ម្រ ១៣៖ 
សមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទសែដលមនបំណងអនុវត្តគេ្រមងននេន

កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវ កព់កយសំុអនុស រណៈេន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របត ិបត្តិ
ករអន្តរជតិ េ យភជ បម់កជមយួនូវសំណំុលិខិតដូចខងេ្រកម៖ 

១. លិខិតរបស់្របធនសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទសែដលមនទី ន កក់រ 
អចិៃ្រន្តយរ៍បស់ខ្លួនេនបរេទស េសនើែតង ងំតំ ងរបស់ខ្លួន េ យភជ បម់កជមយួនូវជីវ្របវត្តិ
សេងខបរបស់បុគគលែដលេសនើែតង ងំចំនួន ១(មយួ)ចបប ់និងេសនើេបើកទី ន កក់រតំ ង១ចបប ់

២. លិខិតបញជ ក់ សយ ្ឋ នៃនទី ន កក់រតំ ងេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ពីេមឃុំ/
េចសងក តច់ំនួន ១(មយួ)ចបប ់

៣. លិខិតេចញេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច្របេទសេដើម អនុញញ តឲយសមគម ឬអងគករ
មនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទសដំេណើ រករចំនួន ១(មយួ)ចបប ់

៤. លិខតិគ្ំរទគេ្រមងននរបស់សមគមន ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស េចញ
េ យ ជញ ធរ ធរណៈៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចំនួន ១(មយួ)ចបប ់

៥. លិខិតបញជ កព់ចីំនួនថវកិ ស្រមបអ់នុវត្តគេ្រមងននរបស់សមគម  ឬអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស រយៈេពលយ៉ងតចិ៦(្របមំយួ)ែខ បញជ កេ់ យទី ន កក់រអចិៃ្រន្តយេ៍ន
បរេទសចំននួ ១(មយួ)ចបប ់

៦. លិខតិសនយផ្តល់នូវ ល់គណនីៃនសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស េន
ធនគរកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចំនួន ១(មយួ)ចបប។់ 

អនុ សន៍៖ 

បញជីសណំុំលិខិតែដលត្រមូវ េដើមប ី ក់ពកយសុអំនុស រណៈេន្រកសួងករបរេទស និង
សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ក់ដូចជមនលកខណៈគួរឲយបរមភ េ យ រែតមនករ
ពិចរ ទងំេទេលើទិដ្ឋភពចបប ់ ទងំេទេលើករអនុវត្តជក់ែស្តង។ ម្រ ១៣ កថ
ខណ្ឌ ទី១ ត្រមូវឲយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលបរេទស ផ្តល់នូវ “ជីវ្របវត្តិសេងខប” របស់
បុគគល ែដលពួកេគមនបណំងចង់ែតង ងំជតំ ង ែដល្រតូវ ក់រួមគន ជមួយនឹង   
“សេំណើ េបើកករយិល័យតំ ងេនះ”។ កនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង មិនទនំងេ ះ
ែដលថ ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកេនបរេទសចប់េផ្តើមមុនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបរេទស
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្រតូវបនធនពីលទធភពេបើកករយិល័យថមីេនះេនេ្រក្របេទស។ ករផ្តល់ជីវ្របវត្តិ
ស្រមប់មុខតែំណងជតំ ងេនះ នឹង ចេធ្វើេទបន ប៉ុែន្តមិនចបំច្់រតូវផ្តល់ជីវ្របវត្តិ
របស់បុគគលែដលបនេសនើែតង ងំេឡើយ។ ត្រមូវករលិខិតសនយផ្តល់នូវេឈម ះ និងព័ត៌ 
មនទកទ់ងរបស់តំ ង េនេពលែដល្រតូវបនែតង ងំរួច ល់េហើយ គួរែតមន
្របសិទធភពជង ដូចមនែចងេនកនុងម្រ ១៣ កថខណ្ឌ ទី៦។ 

ម្រ ១៣ កថខណ្ឌ ទី២ បង្ហ ញពីភពច្រមូងច្រមស់្រសេដៀងគន មួយ េនកនុងករ
កណំត់េពលេវ ៖ ត្រមូវឲយមន “លិខិតបញជ ក់ សយ ្ឋ នៃនករយិល័យតំ ង
ពីេមឃុ ំឬេចសងក ត។់” ្របសិនេបើចបប់េនះ្រតូវបន្របកសឲយេ្របើកនុងទ្រមង់បចចុបបននេនះ 

ចនឹងមនករលបំក ្របសិនេបើមិន ចេធ្វើេទបនេ យែផ្អក មទិដ្ឋភពចបប់ 
េដើមបចុីះកិចចសនយជួលបេងកើតករយិល័យតំ ងមួយ មុនេពល្រតូវបនទទួល គ ល់
ថជនីតិបុគគល េ យចុះអនុស រណៈេន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរ
ជតិ។ ត្រមូវករលិខិតសនយផ្តល់នូវ សយ ្ឋ នកនុង្រសុកេនេពលែដលអងគករមនិែមន
រ ្ឋ ភិបលបរេទសបនចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈ ក់ដូចជមន្របសិទធភពជង។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនឲ៍យពិនិតយេឡើងវញិនវូលកខខណ្ឌ ត្រមូវ 
ែដលមនែចងេនកនុងម្រ ១៣ េដើមបធីនថ បទបបញញត្តទិងំេនះមនិមន
លកខខណ្ឌ ត្រមូវ ែដលមិន ចអនវុត្តបនេនះេទ ែដល ចនឹងរតិតបតិមិន
ចបំចដ់លស់មតថភពរបសស់មគមបរេទសកនុងករេធ្វើ្របតបិត្តកិរេនកមពុជ 
េ យរេំ ភេលើម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទ២ី ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធិ
ពលរដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ (ICCPR)។ 

ម្រ ១៤៖ 
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ្រតូវពនិិតយខ្លមឹ រៃនសំណំុលិខិត េហើយ

្រតូវសេ្រមចយល់្រពម ឬមនិយល់្រពមចុះអនុស រណៈជមយួសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល
បរេទសយ៉ងយូរ ៤៥(ែសសិប្រប)ំៃថងៃនៃថងេធ្វើករ។ 
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អនុ សន៍៖ 

អវត្តមនៃនកតព្វកិចចកនុងករពនយល់ពីករបដេិសធពកយសុ៖ំ ្របសិនេបើអនុស រណៈ្រតូវ
បន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ បដិេសធ ករែដលពំុមនលកខ 
ខណ្ឌ ត្រមូវជក់ ក់មួយស្រមប្់រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េធ្វើ
ករពនយល់ពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួនេនះ េធ្វើឲយអនក ក់ពកយេសនើសុ ំ សថិតេនកនុង ថ ន
ភពមនិចបស់ ស់ និងងយរងេ្រគះ។ េយង មអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីអនកករ 
ពរសិទធិមនុស  (SRHRD) និងអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជុំ

េ យសន្តិវធិ ី និងសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម (SRFAA) េសចក្តីសេ្រមចនន
េដើមបបីដិេសធករចុះបញជី ្រតូវែតផ្តល់ករពនយល់ឲយបនេពញេលញ និងមិន ចេធ្វើឲយ
េទជេរឿងនេយបយេឡើយ  េហើយករខកខនមនិបនផ្តល់េហតុផលលម្អតិចេំពះ 
េសចក្តីសេ្រមចទងំេនះ គួរែតជលទធផលែដលេធ្វើឲយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល្រតូវបន
ចត់ទុកថ ច្របតិបត្ដិករេ យ្រសបចបប់បន។32 គឺជេគលករណ៍សនូលៃនចបប់
រដ្ឋបលែដលថ េសចក្តីសេ្រមចននរបស់រ ្ឋ ភិបល គួរមនផ្តល់េហតុផល។ េទះបីជ
េនែតរក ជហំរថ របបជូនដណឹំង ្របេសើរជង្របព័នធ កព់កយសុែំដលនឹង្រចនេចល 
េសចក្តី្រតូវករចេំពះអនុ សន៍ខងេ្រកម ្របសិនេបើេនែតរក ទុក្របព័នធ ក់ពកយសុំ
េនះេនះ ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ អតថបទដចូខងេ្រកមគរួ
បែនថមេនកនុងម្រ ១៤៖ “ លេ់សចក្តសីេ្រមចបដេិសធពកយេសនើសុំមយួ ្រតូវ ប់
បញចូ លករពនយលល់ម្អតិអំពីេហតផុលៃនេសចក្តសីេ្រមច។ កនុងករណីមនិមន
េចញេសចក្តសីេ្រមចេលើពកយេសនើសុំកនុងអំឡុងកលបរេិចឆទ ែដលមនកណំតក់នុង
ម្រ េនះ អនសុ រណៈ្រតូវចតទ់កុថមនសពុលភព។” 

េពលេវ កណំត់ស្រមប់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច៖ េបើកលបរេិចឆទបនកន្លងផុត េ យ
មិនមនេសចក្តសីេ្រមច មួយេនះ ករខកខនរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករបេំពញ ម
កលបរេិចឆទេនះ មិនគួរជករប៉ះពល់ដល់អនក ក់ពកយសុេំនះេទ។ រលឹំកេឡើងវញិពី
                                                            
32 A/HRC/20/27 កថខណ្ឌ ទ៩ី៥ និង A/59/401 កថខណ្ឌ ទី៨២(ឃ) 
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អនុ សន៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជុេំ យសន្តិវធិី 
និងសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមថ ដេំណើ រករចុះបញជី មួយ ែដល្រតូវបន
បេងកើតេឡើង ្រតូវែតេធ្វើឲយបនឆប់ មែត ចេធ្វើបន េហើយករយិលយ័ OHCHR សមូ
ផ្តលអ់នុ សន ៍ឲយបនថយេពលកណំត៤់៥ៃថង កនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចមួយេនះ។ 

សិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ង៖ េយង ម SRFAA និង SRHRD េសចក្តីសេ្រមចទក់ទងនឹងករ
បដិេសធៃនករចុះបញជី  ឬករ ក់កររតិតបតិ មួយ គួរែតេធ្វើេ យមិនលេំអៀង ឯក
ជយនិងមនករ្រតួតពិនិតយភ្ល មៗ មផ្លូ វតុ ករ33 ែដល្រតូវបនេមើលេឃើញជមុនកនុង 

ករណីសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក កនុងម្រ ៨ និង៣១ ៃនេសចក្តី
្រពងចបប់េនះ។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បលបរេទស ក៏ ចប្តងឹេទតុ ករនវូេសចក្តសីេ្រមចននែដលបដេិសធខ ្លនួមិន
ឲយចះុបញជ ីបនែដរ។ 

ទនំស់នឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី៖ ករយិល័យ OHCHR បន្តកត់សមគ ល់េឃើញថ ម្រ ១៤ 
ែចងថ ្រកសួងករបរេទស នឹងអនុម័តេលើពកយេសនើសុចំេំពះអងគភពបរេទស ចែំណកឯ 
ម្រ ១៩ ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណីែចងថ ករចុះបញជី  ្រតូវសថិតេនេ្រកម
បញជ ពី្រកសួងយុត្តិធម៌។ (សូមេមើលេសចក្តីផ្តល់មតិរបស់ករយិល័យរបស់ OHCHR 
េលើម្រ ៣៩)។ 

ម្រ ១៦៖ 
អនុស រណៈមនសុពលភពរយៈេពលយ៉ងយូរ ៣(បី)ឆន  ំ េ យែផ្អក មគេ្រមងនន

របស់សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស។ សុពលភពអនុស រណៈនឹង្រតូវបញចបជ់
ស្វ័យ្របវត្តេិ្រកយៃថងផុតកំណត។់ 

កនុងករណីែដលសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស មនបំណងបន្តសុពលភព
អនុស រណៈ    ្រតូវ កព់កយសំុបន្តសុពលភពអនុស រណៈឲយបន៩០ (េកសិប) ៃថង មុនៃថងផុត 
សុពលភពអនុស រណៈ។ 
                                                            
33 A/HRC/20/27 កថខណ្ឌ ទ៩ី៥ A/HRC/23/39 កថខណ្ឌ ទី៨១(គ) និង A/59/401 កថខណ្ឌ ទ៨ី២(ញ) 



30 

អនុ សន៍៖ 

េពលេវ សំ ប់ករ ក់សេំណើ រេដើមបបីន្តសុពលភពៃនអនុស រណៈែដលបនកណំត់
៩០ៃថង គឺជរយៈេពលេទ្វដងៃនរយៈេពល៤៥ៃថង ែដលត្រមូវស្រមប់ករ ក់ពកយេសនើសុំ
ថមី ្រសប មម្រ ១៤។ េហតុអ្វីបនជករពិចរ េទេលើអងគករែដលបន គ ល់រួច
េហើយ ្រតូវចំ យេពលេវ េទ្វដង ៃនេពលេវ ចបំចក់នុងករពិចរ អងគករថមី
មួយែដលមិនមនអ្វីចបស់ ស់េនះ។ ទស នៈៃនពហុយន្តករសិទធិមនុស  គឺថ បទ
បបញញត្តិៃនសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល គួរែតជរបបជូនដណឹំងេ យែផ្អក
េលើសចច ធរណ៍ៃននីតយនុកូលភព (សូមេមើលេសចក្តីផ្តល់មតិរបស់ករយិល័យOHCHR 

េលើម្រ ៨ និង៩)។ េ យត្រមូវឲយមនករចុះេឈម ះជថមី មកលកណំត់ ករកណំត់
រយៈេពលអតិបរមៃនសុពលភព និងករែចងពីកលបរេិចឆទផុតកណំត់េ យស្វ័យ 
្របវត្ត ិេនេពលមិនមនេចញេសចក្តីសេ្រមចផទុយពីេនះេទេនះ ពកយេពជន៍ៃនម្រ ១៦ 
េនះ នឹងមន្របសិទធភពផទុយគន ។ ចនុំចេនះកន់ែតក្ល យជបញ្ហ  ្របសិនេបើពិចរ
េទេលើអវត្តមនៃនលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមប់្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរ
ជតិ កនុងករេចញេសចក្តសីេ្រមចេនមុនេពលផុតកណំតៃ់នអនុស រណៈបចចុបបនន េបើ
េទះបីជសេំណើ សុបំន្តសុពលភព្រតូវបន ក់ទន់េពលេវ ក៏េ យ។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ម្រ ១៦ គរួេធ្វើវេិ ធនកមមេដើមប ី
ចឲយអនសុ រណៈមនសពុលភពស្រមបថិ់រេវ មិនកណំតម់យួ េលើកែលងែត 

មនែចងពិេសសេផ ងពីេនះេនកនុងអនសុ រណៈេនះ េ យអនញុញ តឲយ្រកសងួករ
បរេទស និងសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ ផ្តួចេផ្តើមពិនិតយេឡើងវញិនវូអនសុ រណៈ
របសខ់ ្លនួជមួយនឹងសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស  េនេពល
មួយកប៍ន ្របសិនេបើ្រកសងួមនេហតផុលចបស់ ស ់និងជក់ ក ់ែដលេជឿថ 
សមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស  កពំងុចលូរមួកនុងសកមមភពខសុ
ចបប។់ កនុងករណីេនះ ្រកសងួករបរេទស និងសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិគរួែតផ្តួច
េផ្តើមចតក់រ មនីតវិធិតីុ ករេដើមបបីញច បអ់នសុ រណៈេនះ។ 
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ជំពកូ៤ 
ធនធន និង្រទពយសមបត្តិរបសស់មគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

ម្រ ១៨៖ 
ធនធន និង្រទពយសមបត្តរិបស់សមគមកនុង្រសុក មនដូចខងេ្រកម៖ 

- ភគទន ឬវភិគទន ឬបរវិសិទនរបស់សមជិក 
- ធនធន នងិ្រទពយសមបត្តផិទ ល់របស់សមគម 
- អេំ យ្រសបចបបព់រូីបវន្តបុគគល ឬនីតបុិគគល 
- ចំណូលព្ីរបភព្រសបចបបេ់ផ ងេទៀត។ 

ធនធន និង្រទពយសមបត្តរិបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក មនដូចខងេ្រកម៖ 
- ធនធន នងិ្រទពយសមបត្តផិទ ល់របស់អងគករ 
- អេំ យ្រសបចបបព់រូីបវន្តបុគគល ឬនីតបុិគគល 
- ចំណូលព្ីរបភព្រសបចបបេ់ផ ងៗេទៀត។ 

ម្រ ១៩៖ 
ធនធន និង្រទពយសមបត្តរិបស់សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស ្រតូវបនមកពី

្របភព្រសបចបបន់ន។ 

អនុ សន៍៖ 

េសចក្តី្រតូវករឲយមនករសងកតធ់ងន់េនកនុងម្រ ១៨ និងម្រ ១៩ គឺធនធន និង្រទពយ
សមបត្តិរបស់សមគមនិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបរេទស្រតូវែតបនមកពី្របភព្រសប 
ចបប់ គឺជបញ្ហ ែដល្រតូវេចទេឡើង េ យេហតុថ មរយៈនិយមន័យមិនមនចបប់

មួយែដលអនុញញ តឲយបុគគលឬអងគករ មួយ ទទួលនិងេ្របើ្របស់មូលនិធិពី
្របភព មិន្រសបចបប់េនះេឡើយ។ SRFAA បនអពំវនវឲយរដ្ឋទងំ យធនថ 
“សមគមែដលបនចុះបញជី  និងមនិទនប់នចុះបញជី  ចែស្វងរក ទទួល និងេ្របើ្របស់
មូលនិធិ និងធនធនេផ ងេទៀត ពីរូបវន្តបុគគល និងនីតិបុគគល េទះបីជេនកនុង្រសុក េន
បរេទស ឬអន្ដរជតិក៏េ យ េ យពុំចបំច់្រតូវមនករអនុញញ តជមុន ឬករបង្អ ក់

ហួសេហតុេផ ងេទៀត ប់ទងំពីបុគគល សមគម មូលនិធិ ឬអងគករសងគមសីុវលិេផ ង
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េទៀត រ ្ឋ ភិបល និងទីភន ក់ងរផ្តល់ជនួំយបរេទស វស័ិយឯកជន អងគករសហ្របជជតិ
និងអងគភពេផ ង េទៀត” និងថ “កររតឹតបតិហួសេហតុដល់មូលនិធ ិ រួមទងំករកណំត់

ភគរយ គឺជកររេំ ភេលើសិទធិេសរភីពៃនករបេងកើតសមគម និងរេំ ភេលើលិខិតុ
បករណ៍សិទិធមនុស េផ ងេទៀត រួមទងំកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម
កិចច និងវបបធម៌។”34 

ករយិលយ័ OHCHR សមូ ្វ គមនក៍រដកេចញនវូករកណំតភ់គរយេទេលើករ
េ្របី្របសម់លូនិធេិ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលមនែចងេនកនុងេសចក្តី
្រពងពីេលើកមុនៗ និងសមូផ្តលអ់នុ សនឲ៍យមនករ្របកនយ៉់ងខជ បខ់ ជនួនវូអនុ

សនន៍នែដលបនេរៀប បខ់ងេលើរបស ់SRFAA។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
34 A/HRC/23/39 កថខណ្ឌ ទ៨ី២(ខ) និង(គ) 
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ជំពកូ៥ 
សទិធិ ផល្របេយជន៍ និងកតព្វកិចចរបសស់មគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

ម្រ ២០៖ 
សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលបនចុះបញជ ី ឬចុះអនុស រណៈ ្រតូវសថិតេ្រកម

នីតរិមួៃនរបប រេពើពនធជធរមន និងទទួលបនករេលើកទឹកចិត្ត និងករអនុេ្រគះនន ្រសប ម
ចបប ់និងបទបបញញត្តិជធរមន។ 

ម្រ ២១៖ 
សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលបនចុះបញជ ី ឬចុះអនុស រណៈ មនសិទធិចុះកិចច

សនយសហ្របតបិត្តកិរជមយួៃដគូកនុងករអនុវត្តគេ្រមងសកមមភព ្រសប មចបបជ់ធរមនៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ម្រ ២២៖ 
សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលបនចុះបញជ ី ឬចុះអនុស រណៈ មនសិទធិេ្រជើស

េរ ើសបុគគលិក  ឬកមមករេដើមបបីេ្រមើករងរ។  ករេ្រជើសេរ ើសេនះ   ្រតូវអនុវត្ត មចបបស់្តីពអីេន្ត  
្របេវសន ៍ចបបស់្តីពកីរងរ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តននៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

អនុ សន៍៖ 

ជពូំក៥ ត្រមូវឲយសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សថិតេនេ្រកមរបបៃនករចុះ
បញជីជកតព្វកចិច ជនួំសឲយរបបៃនករជូនដណឹំងែដលជជេ្រមើសេពញចិត្តមួយ ម
ចបប់សិទធិមនុស អន្តរជតិេទវញិ ខណៈែដលជពូំកេនះ មិនបនបង្ហ ញពីអតថ្របេយជន៍ 
ជក់ ក់ មួយស្រមប់អងគករទងំេនះ ែដលបនចុះបញជី  ឬបនចុះអនុស រណៈ
រួចេហើយេឡើយ ែដលមិនធ្ល ប់មនែចងពីមុនមកកនុងចបបេ់ផ ងៗេទៀត។ ម្រ ២០-២២ 
្រគន់ែតេលើកេឡើងវញិនូវេគលករណ៍្រគឹះៃន្របព័នធចបប់សីុវលិ ែដលថនីតិបុគគល
មួយ ចចុះកិចចសនយេ យ្រសបចបប់ជមួយទងំរូបវន្តបុគគល ទងំនីតិបុគគល េទះបី 
ជស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកឬេគលបណំង្រសបចបប់េផ ងេទៀត។ ចនុំចេនះេលើក 
េឡើងជចមងល់នន ចេំពះេសចក្តី្រតូវករៃនចបប់េនះ នូវទស នៈេធ្វើឲយ្រកបខណ័្ឌ ចបប់
ែដលមន្រ ប់កន់ែតទូលទូំ យជងេនះ ជពិេសស្រកមរដ្ឋបបេវណី ្រកម្រពហមទណ្ឌ  
និងចបប់ស្តីពីករ្របឆងំនឹងអេំពើពុករលួយ និងករអនុវត្តនូវចបប់ទងំេនះ។ 
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ផទុយេទវញិ ម្រ ២១ រតឹតបតិសិទធិេសរភីពៃនករបេងកើតសមគមដល់អងគករែដលបន 
ចុះបញជី  េ យកណំត់លទធភពកនុងករចុះកិចចសនយផ្តល់មូលនិធិ ឬេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករជមួយៃដគូកនុងករអនុវត្តសកមមភពនន ែដលផ្តល់មូលនិធិេ យកិចច្រពមេ្រព ង
ទងំេនះ )ឬ មរយៈ ធនធន្រសបចបប់ មួយ ែដលមិនែមនជប់ពកព័់នធនឹងកិចច
សនយ(ដល់ែតអងគករែដល្រតូវបនចុះបញជី  ឬបនចុះអនុស រណៈប៉ុេ ្ណ ះ។ កររតិតបតិ 
ជទូេទែបបេនះ ចេំពះែតអងគករែដលបនចុះបញជី  ឬអនុស រណៈ គឺមិន្រសប ម
ចបប់សិទធិមនុស អន្តរជតេិឡើយ េហើយកររតិតបតិែបបេនះ មិន្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយ
មនទល់ែតេ ះ េ យយន្តករសិទធិមនុស  (សូមេមើលមតិេយបល់ និងអនុ សន៍
ននរបស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ៦ និងម្រ ៩)។ 

ម្រ ២៤៖ 
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស ឬសមគមបរេទស 

្រតូវ្របកនជ់ហំរអពយ្រកិតចំេពះ្រគបគ់ណៈបក នេយបយេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

អនុ សន៍៖ 

េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម េសរភីពៃនគនិំត និងករសែម្តងមតិ េសរភីពកនុងករ
គិត សតិសមបជញញៈ និងជេំនឿ សននិងេសរភីពកនុងករជួប្របជុេំ យសន្តិវធិី ជសិទធិ 
មនុស ជមូល ្ឋ ន ែដលបេងកើតបនជែផនកមួយដ៏សខំន់ ៃន្រគះឹលទធិ្របជធិបេតយយ។ 
សិទធិទងំេនះមនចណំងទក់ទង និងពឹងពក់គន េទវញិេទមក េហើយ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេ្រកមរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ35 ក៏ដូចជេនកនុងសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិជេ្រចើន
ែដលកមពុជជរដ្ឋភគផីងែដរ។ 

កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ(ICCPR) ែចងពីសិទិធទងំេនះ 
ស្រមប់មនុស ្រគប់រូប។ ម្រ ១៩ កថខណ្ឌ ទី២ ែចងថ មនុស ្រគប់រូបមន “សិទធិេសរ ី
ភពកនុងករបេញចញមតិ។ សិទធិេនះ្រតូវ ប់បញចូ លទងំេសរភីព្រ វ្រជវព័ត៌មន ទទួល 
                                                            
35 ម្រ ៣១ ៣៥ ៤១-៤៣ ៃនរដ្ឋធមមនុញ។ ្រតឹមម្រ ៤១ កររតឹតបតិែដលអនុញញ ត្រសប មរដ្ឋធមមនុញ េលើករអនុវត្តេសរភីពសែម្តងមតិ គឺមន
ែតករសែម្តងមតិទងំ យែដលមនបំណងរេំ ភេលើសិទធរិបស់អនកដៃទ បះ៉ពល់ដល់ទំេនៀមទម្ល បល់្អរបស់សងគម ដល់ស ្ត បធ់ន ប់ រធរណៈ 
និងដល់សន្តិសុខជតិប៉ុេ ្ណ ះ។ 



35 

និងផ ព្វផ យព័ត៌មន និងគនិំតសព្វែបបយ៉ង េ យមិនគតិពី្រពំែដន...” េបើេយង
មគណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស របស់អ.ស.ប “សិទធិេនះ ប់ទងំករសែំដងមតិ និងករ

ទទួល្រប្រស័យទក់ទង ម្រគប់រូបភពៃនគនិំត និងេយបល់ែដល ចបញជូ នបន្តេទ
អនកដៃទេទៀត  ... សិទធិេនះ បទ់ងំសនទរកថនេយបយ និងពកយអ ថ ធិបបយអពីំគនិំត
របស់ខ្លួនផទ ល់ និងអពីំកិចចករ ធរណៈ ... (និង (កិចចពិភក អពីំសិទធិមនុស  ...   
វ ិ លភពៃនកថខណ្ឌ ២ ្រគប់ដណ្ត ប់ទងំេលើករបេញចញមតិែដល ចចត់ទុកថជ
ពកយសដំី យ្រប រធងន់ៗ ”36។ កររតឹតបតិែដល្រតូវបនអនុញញ តិេទេលើករអនុវត្តសិទធិ
ទងំេនះ គឺមនែតសិទធិទងំ យែដលមនកណំត់េនកនុងម្រ ១៩ ក ខណ្ឌ ទី៣ និង
ម្រ ២០បុ៉េ ្ណ ះ។37 េលើសពីេនះ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បង្ហ ញទស នៈថ “កនុង 
ឱកសៃនករជែជកេដញេ លជ ធរណៈ អពីំឥស រជន ធរណៈ កនុងវស័ិយ 
នេយបយ និង ថ ប័ន ធរណៈ កតិកសញញ េនះ បនឲយតៃម្លខពស់ជពិេសសេទេលើ
ករបេញចញមតិេ យេសរ”ី។38 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  សេងកតេឃើញផងែដរថ 
្របជពលរដ្ឋចូលរួមចែំណកដឹកនកំិចចករ ធរណៈ ែដលជសិទធិមួយែចង មម្រ  
២៥ ៃន ICCPR េ យខិតខ្ំរបឹងែ្របងេ្របើ្របស់ឥទធិពល មរយៈករជែជកេដញេ ល
ជ ធរណៈ និងកិចចពិភក ជមួយតំ ងរបស់ខ្លួន ឬ មរយៈសមតថភពរបស់ខ្លួន
េដើមបេីរៀបចខំ្លួនឯង។ សិទធិេសរភីពបេងកើតសមគម ប់ទងំសិទធិកនុងករបេងកើតនិងចូលរួម
អងគករ និងសមគម មី ជមួយនឹងកិចចករនេយបយ និង ធរណៈ គឺសខំន់
បែនថមេលើសិទិធទងំ យែដលករពរេ យម្រ ២៥។39  

កររតិតបតិែដលមនែចងកនុងម្រ ២៤ ៃនចបប់េនះ     បនបពំនេលើេសរភីពៃនករ
សែម្តងមតិ និងសិទិធមនុស េផ ងេទៀត េហតុដូេចនះ មិន្រតូវបនអនុញញ តេឡើយ េ្រកម
ចបប់សិទធិមនុស អន្តរជត។ិ 
                                                            
36 េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៤ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  CCPR/C/GC/34 កថខណ្ឌ ទី១១។ 
37 សូមេមើលអនុ សនរ៍បស់ករយិល៍យOHCHR េលើម្រ ៨ (មូលេហតុៃនកបដិេសធ)។ ករ កក់្រមតិ្រពំែដនែដលអនុញញ តចំេពះម្រ ១៩ 
ៃនកតិកសញញ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី៣ និងចំេពះម្រ ២០ គឺមនភព្រសេដៀងគន នឹង 
ម្រ ែដលបនេរៀប បក់នុងអនុ សនេ៍លើម្រ ២២។ 
38 CCPR/C/GC/34 កថខណ្ឌ ទី៣៨។ 
39 េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៥ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស របស់ អ.ស.ប CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 កថខណ្ឌ ទី៨ និងទី២៦។ 
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ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ គរួែតដកេចញនវូម្រ ២៤ េនះ។ 

ម្រ ២៥៖ 
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក្រតូវេផញើេទ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញ  

វតថុនូវរបយករណ៍បូកសរុបសកមមភពករងរ នងិរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំន មំយួចបប ់ មនិឲយ
ហួសពដីំ ចែ់ខកុមភៈៃនឆន បំនទ ប។់ កនុងករណីែដលទទួលបនករគ្ំរទហិរញញ វតថុពមីច ស់ជំនួយ 
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកេនះ ្រតូវេផញើរបយករណ៍ខងេលើ េ យចម្លងេចញពឯីក រ
េដើមែដលេផញើេទមច ស់ជំនួយ កនុងអំឡុងេពល៣០( មសិប)ៃថង គិតចបព់ៃីថងេផញើេទមច ស់ជំនួយ 
្រពមទងំឯក រគេ្រមងកមមវធីិករងរ និងកចិច្រពមេ្រព ងហិរញញបបទន១(មយួ)ចបប ់ ែដលមច ស់
ជំនួយបនយល់្រពម េ យចម្លងពឯីក រេដើមឲយបនកនុងអំឡុងេពល៣០( មសិប)ៃថង គិតចប់
ពៃីថងមច ស់ជំនួយបនឯកភពយល់្រពម។ របយករណ៍េនះ្រតូវតមកល់ទុកេនទី ន កក់ររបស់ខ្លួនរ
យៈេពលយ៉ងតចិ៥(្រប)ំឆន ។ំ 

កនុងករណីចបំច ់្រកសួងម ៃផទ ចេសនើសំុរបយករណ៍ស្តីពីសកមមភព នងិរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុ្របចឆំន រំបស់សមគម។ 

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស ្រតូវេផញើេទ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតបិត្តិករអន្តរ
ជត ិនិង្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហិរញញ វតថុនូវរបយករណ៍បូកសរុបសកមមភពករងរ និងរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុ្របចឆំន មំយួចបប ់ចម្លងពឯីក រេដើមែដលេផញើេទមច ស់ជំនួយកនុងអឡុំងេពល៣០( មសិប) 

ៃថង គតិចបព់ៃីថងេផញើេទមច ស់ជំនួយ ្រពមទងំ្រគបឯ់ក រគេ្រមងកមមវធិីករងរ និងកិចច្រពមេ្រព ង
ហិរញញបបទន១(មយួ)ចបប ់ ែដលមច ស់ជនំួយបនយល់្រពម េ យចម្លងេចញពឯីក រេដើម ឲយ
បនកនុងអឡុំងេពល៣០( មសិប)ៃថង គិតចបព់ៃីថងមច ស់ជំនួយបនឯកភពយល់្រពម។ 

កនុងករណីចបំច ់ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ ឬ ជញ ធរសវនកមមជត ិ  ចេធ្វើករ្រតួត
ពនិិតយ និងេធ្វើសវនកមមេលើសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ 

អនុ សន៍៖ 
បនទុកេធ្វើរបយករណ៍៖ ម្រ ២៥ ែណនលំកខខណ្ឌ ត្រមូវជេ្រចើន កនុងករេធ្វើរបយ
ករណ៍ ែដលផទុយនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវតិចតួច ែដលមនែចងកនុងម្រ ៥៥ ៃន្រកមរដ្ឋបប 
េវណី ែដលែចងថ នីតិបុគគល ្រតូវេធ្វើ និងបន្តេធ្វើបចចុបបននភពេលើបញជី ្រទពយសមបត្ត ិ និង
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បញជី យនមសមជិកេហើយរក ទុកបញជីទងំពីរេនះេនទី ន ក់ករក ្ត លរបស់ខ្លួន។40 

ផទុយពីេនះ ម្រ ២៥ ៃនចបប់េនះ ត្រមូវឲយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេធ្វើរបយករណ៍
្របចឆំន  ំ េទ្រកសួងម ៃផទ ឬ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតបិត្តិករអន្តរជតិ េហើយ
ស្រមប់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលទងំ យ ែដលទទួលបនមូលនិធពីិមច ស់ជនួំយ 
ម្រ ២៥ េនះ ត្រមូវបែនថមឲយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលទងំេនះ យករណ៍េទ្រកសួង 
ជក់ ក់ស្តីពីកចិច្រពមេ្រព ងផ្តល់មូលនិធទិងំអស់ជមួយមច ស់ជនួំយ និងែចករែំលក
របយករណ៍បូកសរុបសកមមភពករងរ និងរបយករណ៍ហិរញញវតថុទងំអស់ែដលបន 

ក់ជូនមច ស់ជនួំយ  កនុងរយៈេពល៣០ៃថង បនទ ប់ពីមនករយល់្រពមពី ឬេផញើេទមច ស់ 
ជនួំយ។ ករណីអងគករនន្រតូវបនត្រមូវរួចេហើយឲយ ក់របយករណ៍្របចឆំន រំបស់
ខ្លួនេទរ ្ឋ ភិបល យុត្តិកមមកនុងករទមទរសេំ ចម្លងៃនឯក រែដលទកទ់ងនឹង
មច ស់ជនួំយទងំអស់េនះ គឺមនភពមិនចបស់ ស់េ ះ។ 

កនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួនេលខ២២/៦ ស្តីពី “កិចចករពរអនកករពរសិទធិមនុស ” ្រកុម
្របកឹ សិទធិមនុស  អ.ស.ប បនអពំវនវដល់រដ្ឋទងំ យ ធនឲយបនថ លកខខណ្ឌ
ត្រមូវកនុងករេធ្វើរបយករណ៍ “មិន ងំស្វ័យភព្រប្រពឹត្តិេទ [ៃនសមគម]” និង “មិន

ក់កររតឹតបតិេ យេរ ើសេអើងេលើ្របភពមូលនិធសិក្ត នុពលកនុងេគលបណំងេដើមបគី ំ
្រទដល់ករងររបស់អនកករពរសិទធិមនុស េឡើយ ...េផ ង ពីកររតិតបតិទងំ យ ែដល

ក់េចញជធមម  ចេំពះសកមមភព មួយេផ ងេទៀត ែដលមិនទកទ់ងនឹងសិទធិ
មនុស េនកនុង្របេទស េដើមបធីនឲយបននូវតម្ល ភព និងគណេនយយភព។”41 េ យរួម
បញចូ លជមួយម្រ ៣០ ៃនចបប់េនះ បទបបញញត្តិៃនម្រ ២៥ ក់កហិំតេលើសិទធិេសរ ី
ភពកនុងករបេងកើតសមគម ហួសពីករ កក់ហិំតែដលអនុញញ តេ្រកមម្រ ២២(២) ៃន 
ICPPR។ 
                                                            
40 ម្រ ៥៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី “បញជ ី្រទពយសមបត្តិ និងបញជ ី យនមសមជិក៖ (១) េនេពលបេងកើត និងកនុងអំឡុងេពលបីែខៃនេដើមឆន អំនុវត្តកិចចករ 
នីតិបុគគល្រតូវេធ្វើបញជ ី្រទពយសមបត្តិ េហើយ្រតូវទុកបញជ ីេនះេនកនុងទី ន កក់រជនិចច។ (២) នីតិបុគគល ជីវកមម្រតូវេធ្វើបញជ ី យនមសមជិក និងទុក
េនទី ន កក់រជនិចច េហើយ ល់េពលមនករផ្ល ស់ប្តូរសមជិក ្រតូវែកត្រមូវបញជ ីេនះ។” 
41 A/HRC/RES/22/6 កថខណ្ឌ ទ៩ី កថខណ្ឌ (ក) និង(ខ)។ 
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ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ម្រ ២៥ គរួ្រតូវបនពិចរ
េឡើងវញិ េដើមបសី្រមលលកខខណ្ឌ ត្រមូវេធ្វើរបយករណ៍ និងេដើមបធីនថ លកខ 
ខណ្ឌ ត្រមូវេធ្វើរបយករណ៍ទងំេនះ បន្តផល្របេយជន្៍រសបចបប ់ និងចបំច្់រតូវ
ែតមនេនកនុងសងគម្របជធបិេតយយមួយ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេធ្វើរបយករណ៍ែដល
បនែបងែចក មក្រមិតេផ ងៗគន  ែដល ចេលើកែលងអងគករតចូៗមនិឲយេធ្វើ
របយករណ៍  ឬជនំសួមកវញិ  េធ្វើឲយមនភពងយ្រសួលនវូកតព្វកចិចេធ្វើរបយ
ករណ៍របសព់កួេគ គរួែតយកេទពិចរ ។ ករេធ្វើរបយករណ៍បែនថម ច
ត្រមូវស្រមបអ់ងគករធំៗ ែដលទទលួបនអតថ្របេយជនព៍នធេ្រចីនឬមលូនិធិ ធរណៈ។ 

ឆនទ នុសិទធិដ៏ទូលទូំ យ៖ បែនថមេលើលកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយេធ្វើរបយករណ៍ែដល្រតូវមន
ព័ត៌មនេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ និងលម្អតិ ស្រមប់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលែដលបនេរៀប 
ប់ខងេលើ ម្រ ២៥ អនុញញ តិ “កនុងករណីចបំច់” ឲយសមគម្រតូវផ្តល់សេំ ចម្លង

ៃនរបយករណ៍បូកសរុបសកមមភពករងរ និងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ របស់ពួកេគដល់
្រកសួងម ៃផទ េហើយ្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយនិងសវនកមមេ យរ ្ឋ ភិបល។ ដូេចនះម្រ  
២៥ ផ្តល់ដល់រ ្ឋ ភបិលនូវឆនទ នុសិទធិដ៏ទូលទូំ យេដើមបកីណំត់មូល ្ឋ នែដលសមគម 
្រតូវបនត្រមូវឲយេចញរបយករណ៍្របចឆំន រំបស់ពួកេគ េហើយែដលសមគម និងអងគ
ករេ្រករ ្ឋ ភិបល នឹង្រតូវេធ្វើសវនកមមេ យរ ្ឋ ភបិល។ SRFAA បនទទួល គ ល់
សិទធិរបស់ ថ ប័នឯក ជយននកនុងករពិនិតយេមើលកណំត់្រ របស់សមគម ថជយន្ត
ករមួយេដើមបធីនឲយមនតម្ល ភព និងគណេនយយភព េ យ្រគប់េពលទងំអស់្រតូវ
សងកត់ធងន់ថ ្រតូវែតជ ថ ប័នឯក ជយែដលេធ្វើករងរែបបេនះ ថនីតិវធិីដូចេនះមិនគួរ
្រតូវបនបពំន េហើយថ ្រតូវែតេគរព មេគលករណ៍មិនេរ ើសេអើង និងសិទធិឯកជន 
េបើមិនដូេចនះេទ ចបងកឲយមន និភយ័ដល់ឯក ជយភពរបស់សមគម និងសុវតថិ
ភពៃនសមជិករបស់ពួកេគ។42 
                                                            
42 A/HRC/20/27 កថខណ្ឌ ទី៦៥។ 
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ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនឲ៍យមនករផ្ល សប់្តូរឃ្ល  “កនុងករណីច ំ
បច”់ េ យភ ជក់ ក ់ ែដលកណំតក់រណីទងំ យែដលសមគម ច
ត្រមូវឲយេចញផ យរបយករណ៍្របចឆំន រំបសខ់ ្លនួ ឬសមគម និងអងគករមនិែមន
រ ្ឋ ភបិល ច្រតូវបនេធ្វើសវនកមមេ យរ ្ឋ ភបិល ចេំពះករណីទងំេនះែដល
មនេហតផុលសង យ័ថ បទេលមើសមយួ្រតូវបន្រប្រពឹត្ត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

ជំពូកទី៦ 
ករផ្អ កសកមមភព កររ ំ យ ករបញចប់សពុលភពអនុស រណៈ ករចត់ែចង

ធនធន និង្រទពយសមបត្តិរបសស់មគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

ម្រ ២៦៖ 
សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ចផ្អ កសកមមភពរបស់ខ្លួន េ យ្រតូវជូន

ដំណឹងជ យលកខណ៍អក រេទ្រកសួងម ៃផទ។ មុននឹងផ្អ កសកមមភព សមគម ឬអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ្រតូវេធ្វើរបយករណ៍សកមមភពករងរ និងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ដូចមន
ែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ ២៥ ៃនចបបេ់នះ។ 

សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក មុននងឹរ ំ យ ្រតូវជ្រមះកតព្វកិចច មនីតិ
វធិី និងបទបបញញត្តជិធរមន។ 

អនុ សន៍៖ 
ម្រ ២៦  មិន្រសបនឹងម្រ ២៥ កថខណ្ឌ ទី១   ែដលសេំ ែតេទេលើអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក មិនសេំ េលើសមគមកនុង្រសុក។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ េហតផុលននេលើភពខសុគន
ចេំពះករ្រប្រពឹត្តេិទេលើសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក គរួែត
បញជ កឲ់យចបសជ់ងេនះ។ 

ម្រ ២៩៖ 
ចំេពះសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ែដល្រតូវបនរ ំ យ េ យេសចក្តី

សេ្រមចរបស់តុ ករ ឬ្រតូវបនលុបេឈម ះេចញពបីញជ ីេ យេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងម ៃផទ 
ករជ្រមះកតព្វកិចច ្រពមទងំករចតែ់ចងធនធន និង្រទពយសមបត្តែិដលេនសល់ ្រតូវអនុវត្ត ម
េសចក្តសីេ្រមចរបស់តុ ករ េ យអនុេ ម មបទបបញញតជិធរមន។ 

ចំេពះសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទសែដល្រតូវបន្រកសួងករបរេទស និង
សហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតិ សេ្រមចបញចបសុ់ពលភពអនុស រណៈមុនកលកំណត ់ករចតែ់ចងធន 
ធន និង្រទពយសមបត្តិ ្រតូវអនុវត្ត មេសចក្តីសេ្រមចរបស់សមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល
បរេទសែដលបនេសនើសំុេបើកទី ន កក់រតំ ងេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
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អនុ សន៍៖ 

កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ ២៩ មនភពមិនចបស់ ស់អពីំរេបៀបែដលធនធន និង្រទពយ
សមបត្តិនឹង្រតូវចតែ់ចង េនេពលែដលសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល្រតូវបន
លុបេឈម ះេចញពីបញជី របស់្រកសួងម ៃផទ េ យមិនមនេសចក្តីសេ្រមច មួយពី
តុ ករ (េទះបីជអនុ សន៍របស់ករយិល័យOHCHR េលើម្រ ៣០ ថករកណំត់ 

មួយែដលនឲំយមនករលុបេឈម ះេចញពីបញជី គួរជបញ្ហ េចទចេំពះែតតុ ករ) 
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ជំពកូទី ៧ 
វិធនកររដ្ឋបល និងេទសបបញញត្តិ 

អនុ សន៍៖ 
បទបបញញត្តៃិនជពូំកទី៧ បពំនេលើេគលករណ៍ែដលករចុះបញជី មិនគួរជកតព្វកិចចេទ 
ប៉ុែន្តជករសម័្រគចិត្ត។ េ យ្របគល់សិទធិអំ ចដល់្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងករបរ 
េទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ក់ទណ្ឌ កមមេលើសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បល មរយៈករលុបេឈម ះេចញពីបញជី (ម្រ ទី៣០និង៣៣) ករពិនយ័(ម្រ ៣២) 
និងករបេណ្ត ញេចញនូវជនបរេទស (ម្រ ៣៤) បទបបញញត្តិទងំេនះក៏បពំនផងែដរ
េលើទស នៈរបស់ SRHRD ែដលថ មនែត្របព័នធតុ ករឯក ជយែតមួយគត់ គួរមន
សិទធិអំ ច ក់ទណ្ឌ កមមេលើសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលគួរែត ចេធ្វើ
េទបនពក់ព័នធែតេទនឹងករ្រប្រពឹត្តិអេំពើឧ្រកិដ្ឋកមមមួយ េទះបីជទេង្វើរេំ ភបពំន
ែផនករដ្ឋបល ដូចជករខកខនមនិបន ក់របយករណ៍សកមមភពគួរ្រតូវេ ះ្រ យ 

មរយៈនីតិវធិីរដ្ឋបលក៏េ យ។ “ភពមនិ្រប្រកតីែផនករដ្ឋបល ... មិនគួរ្រតូវចត់ទុកថ
ជមូល ្ឋ ន្រគប្់រគន់ស្រមប់ករបិទអងគករមួយទល់ែតេ ះ។”43 

SRHRDបនសងកត់ធងន់ជពិេសសថ៖“ ជញ ធររ ្ឋ ភិបលគួរែតមិន្រតូវបនផ្តល់អំ ច 
កនុងករផ្អ កេ យបពំននូវសកមមភពរបស់្រកុមសិទធិមនុស េឡើយ។ មនែតតុ ករ
មួយគតែ់ដលគួរែតមនសិទធិបញជ ឲយផ្អ ក េហើយករផ្អ កេនះេធ្វើេឡើងែតេនកនុង ថ នភព 
ែដលមនេ្រគះថន ក់ចបស់ ស់ និងែដលនឹងេកើតេឡើងឆប់ៗែដល ចប ្ត លេ យ 
ផទ ល់មកពីសកមមភពែបបេនះ និងែដល្រតូវបនរកេឃើញេ យសតយនុម័ត”។44 សូម
រលឹំកថ មនុស ្រគប់រូបរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ -ជនជតែិខមរ ក៏ដូចជជនបរេទសែដរ - 
គឺសថិតេនេ្រកមចបប្់រពហមទណ្ឌ កមពុជរួចេទេហើយ េហើយកររេំ ភចបប់្រពហមទណ្ឌ
កមពុជេនះ ចបេងកើតបនេ យ្រសបចបប់នូវមូល ្ឋ នៃនករពយួរ ឬលុបេឈម ះសមគម 
                                                            
43 A/59/401 កថខណ្ឌ ទី ៨២ (ច)។ 
44 A/59/401 កថខណ្ឌ ទី ៨២ (ទ) 
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ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េទះជសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ឬ
បរេទសក៏េ យ។ អេំពើឧ្រកិដ្ឋគួរែត្រតូវបនកណំត់ និង កពិ់នយ័េ យតុ ករឯក
ជយ ដូចែដលមនេនកនុងម្រ ៣៦។ 

ម្រ ៣០៖ 
សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ែដលមនិបនអនុវត្ត មម្រ ១០ ឬម្រ

២៤ ឬកថខណ្ឌ ទី១ ឬកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ២៥ ៃនចបបេ់នះ ្រកសួងម ៃផទ្រតូវជូនដំណឹងជ
យលកខណ៍អក រេ យទុករយៈេពលយ៉ងយូរ ៣០( មសិប)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ។ កនុងករណីមនិ

អនុវត្ត មករជូនដំណឹង ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រផ្អ កសកមមភពជ 
បេ ្ត ះ សននរយៈេពលយ៉ងយូរ ៩០(េកសិប)ៃថង។ កនុងករណីេនែតមនិ្រពមអនុវត្ត ្រកសួងម  
ៃផទ ្រតូវសេ្រមចជ យលកខណ៍អក រលុបេឈម ះេចញពបីញជ ី។ 

សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ែដលមនិបនអនុវត្ត្រតមឹ្រតូវ មលកខន្តិកៈ
របស់ខ្លួន ្រកសួងម ៃផទ្រតូវជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ ឬផ្អ កសកមមភពជបេ ្ត ះ សនន
េ យទុកេពលយ៉ងយូរ ៣០( មសិប)ៃថង។ កនុងករណីេនែតមនិ្រពមអនុវត្ត ្រកសួងម ៃផទ្រតូវ
ែតសេ្រមចជ យលកខណ៍អក រលុបេឈម ះេចញពបីញជ ី។ 

្រកសួងម ៃផទ ្រតូវសេ្រមចលុបេឈម ះេចញពីបញជ ីចំេពះសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិ
បលកនុង្រសុក ែដលេធ្វើសកមមភពបះ៉ពល់ដល់សន្តិសុខ សថិរភព នងិស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ 
ឬបងកនូវភពអន្ត យដល់សន្តិសុខជតិ ឯកភពជតិ វបបធម ៌្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល បល់្អរបស់សងគម
ជតកិមពុជ េ យពុទំនគ់ិតដល់េទស្រពហមទណ្ឌ េផ ងេទៀត។ 

អនុ សន៍៖ 
េយង មអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួប្របជុេំ យសន្តិវធិ ី និង
សិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម (SRFAA) សិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមេនះ
អនុវត្តបនេពញមួយជីវតិរបស់សមគម។ ករពយួរ និងកររ ំ យេ យមិនសម័្រគចិត្តនូវ
សមគមទងំេនះ គឺជ្របេភទៃនកររតឹតបតិដ៏តឹងែតងបផុំតដល់េសរភីពកនុងករបេងកើត
សមគម។ “ គួរែត ចេធ្វើេទបនែតេនេពលែដលមនេ្រគះថន ក់ចបស់ ស់ និង
ែដលនឹងេកើតេឡើងឆប់ៗ ែដលប ្ត លឲយមនកររេំ ភជក់ែស្តងេលើចបប់ជតិេ យ 
អនុេ ម មចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិ។ គួរែតសមម្រតយ៉ង ច់ខតេទនឹង
េគលបណំង្រសបចបប់ែដលបន្តសេ្រមចឲយបន និងេ្របើ្របស់ែតេនេពលែដលវធិន
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ករទន់ភ្លន់មិនមន្រគប់្រគន។់”45 អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីអនកករពរសិទធិមនុស  
(SRHRD) បនែថ្លងថ កររតិតបតិេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃន “ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ/
សីលធម៌/្រកមសីលធម៌” និងលកខណៈវនិិចឆ័យ មួយែដលសេំ ដល់ករក្រមិតសិទធិ
ជួប្របជុេំ យេសរ ី ្រតូវែតកណំត់ឲយបនចបស់ និងថសកមមភពែដលពក់ព័នធនឹងសិទធិ
មនុស ្រតូវែតដកេចញពីកររតឹតបតិទងំេនះ។46 មូល ្ឋ នមួយចនួំនកនុងករលុបេឈម ះ
សមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេចញពីបញជី  មិនជ្រមះឲយ ច់្រសឡះនូវក្រមិតៃន 
“េ្រគះថន ក់ចបស់ ស់ និងែដលនឹងេកើតេឡើងឆប់ៗ”េឡើយ។ 

ករយិល័យ OHCHR សែម្តងករ្រពួយបរមភរបស់ខ្លួនជថមមី្តងេទៀត េលើម្រ ២៤ និង 
២៥ ៃនចបប់េនះ (សូមេមើលអនុ សន៍របស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ទងំេនះ) 
និងសែម្តងករ្រពួយបរមភថ ម្រ ទងំេនះគួរែតបេងកើតមូល ្ឋ ននន ្រសប មម្រ  
៣០ កនុងករផ្អ ក ឬលុបេឈម ះសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក។ េលើស
ពីេនះេទៀត ករេ្របើ្របស់ពកយេនកនុងម្រ ៣០ នឹងអនុញញ តឲយ្រកសួងផ្អ កសកមមភព 
ឬលុបេឈម ះសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកេចញពីបញជី  ចេំពះករខក
ខនមិនបនេគរព មលកខន្តិកៈរបស់ខ្លួនផទ ល់ សូមបែីតេនេពលករខកខនែបបេនះ
មិនបេងកើតជបទេលមើសេនេ្រកមចបប់កមពុជកេ៏ យ។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ជពំកូទ៧ី គែួត្រតូវបន កែ់តងេឡើង
វញិ េដើមបផី្តលសិ់ទ ធអំិ ចឲយែត្របពន័ធតុ ករ កនុងករ កទ់ណ្ឌ កមមេលើសមគម 
ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល ចេំពះករ្រប្រពឹត្តបិទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  និងបេងកើតនីតិ
វធិរីដ ្ឋបលេដើមបេី ះ្រ យអំេពើេលមើសខងែផនករដ្ឋបល។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ម្រ ៣០ និង៣៦ គរួែត កែ់តង
េឡើងវញិេ យរមួបញចូ លគន ដចូតេទ៖ “សមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង
្រសុក ែដលសង យ័ថបនរេំ ភេលើចបប្់រពហមទណ្ឌ ្របេទសកមពុជ នឹង្រតូវេធ្វើករ
េសុើបអេងកតេ យតុ ករ ែដល ចឈនេទដលក់រេចញដកីពីតុ ករេដើមប ី
                                                            
45 A/HRC/20/27 កថខណ្ឌ ទ៧ី៥។ 
46 A/59/401 កថខណ្ឌ ទី៨២(ណ)។ 
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ផ្អ កជបេ ្ដ ះ សនននវូសកមមភពរបសស់មគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល
កនុង្រសុកទងំេនះ រយៈេពលរហូតដលេ់ទ ៣០( មសិប(ៃថង េ យ្រតូវរងច់ ំ

ល្រកមពីតុ ករ។ កនុង ល្រកមរបសខ់ ្លនួ តុ ករ ចបញជ ឲយលបុេឈម ះ
សមគម ឬអងគករេនះេចញពីបញជ ី "។ 

ម្រ ៣១៖ 
សមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក មនសិទធិប្តងឹត ៉ នឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់

្រកសួងម ៃផទទកទ់ងនងឹករមនិចុះបញជ ី ករបញឈបស់កមមភព ករលុបេឈម ះេចញពបីញជ ី នងិ
ករពនិយ័េទតុ ករ កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ៣០( មសិប)ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ គិតពៃីថងជូនដំណឹង
អពំីេសចក្តីសេ្រមច។ 

អនុ សន៍៖ 
ចបប់ជតិែដលេនជធរមនេនេឡើយ ែចងថ ល់ភគីៃនបណ្តឹ ងវ ិ ទមនសិទធិប្ដឹង
ឧទធរណ៍េទ ឧទធរណ៍។ ្របសិនេបើម្រ ២៤, ២៥, ៣០, ៣២, ៣៣ និង៣៦ ្រតូវ
បនេធ្វើវេិ ធនកមមេដើមបឲីយអនុេ ម មបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិេនះ បទបបញញត្តិ 
េនះនឹងជន់គន  េហើយករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ គរួែតលបុ
េចលម្រ ៣១ ឬជេ្រមីសផទុយពីេនះ គរួបញចូ លម្រ ៣១ េនះ នវូសិទ ធកិ នុងករប្តងឹ
ឧទ ធរណ៍ចេំពះេសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកសងួម ៃផទ មរយៈ ឧទ ធរណ៍។ 

ម្រ ៣២៖ 
ជញ ធរមនសមតថកិចច ្រតូវចតវ់ធិនករបញឈបជ់នទ នច់ំេពះសកមមភពសមគម ឬអងគករ

មនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ែដលេធ្វើសកមមភពេ យមនិបនចុះបញជ ីេន្រកសួងម ៃផទ ្រសប
មបទបបញញត្តៃិនចបបេ់នះ។ កនុងករណីមនិ ងចល សមគមឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក 

េនះ ្រតូវពនិយ័ជ្របកព់ី ៥.០០០.០០០(្របំ ន)េរៀល េទ ១០.០០០.០០០(ដប់ ន)េរៀល 
េ យ្រកសួងម ៃផទ។ កនុងករណីេនែតបន្តេធ្វើសកមមភពបន្តេទៀត ជញ ធរមនសមតថកិចច្រតូវប្តឹង
េទតុ ករ េដើមបចីតវ់ធិនករ មចបប ់េ យពុទំនគ់ិតដល់េទស្រពហមទណ្ឌ េផ ងេទៀត។ 

បទបបញញតិ្តៃនកថខណ្ឌ ទី១ខងេលើេនះ ក្៏រតូវយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរចំេពះសមគម 
ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក ែដល្រតូវបន្រកសួងម ៃផទលុបេឈម ះេចញពបីញជ ី ឬ
ផ្អ កសកមមភព េហើយេនែតបន្តេធ្វើសកមមភពេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
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អនុ សន៍៖ 
បែនថមេលើមតេិយបល ់  និងអនុ សនរ៍បសខ់ ្លនួេលើជំពកូទ៧ី ទងំមូល  ករយិ 
លយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ករពិនយ័ខងែផនកហិរញញវតថុធងនធ់ងរែដល

ចបនមកពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកែដលមិនបនអនុ
វត្ត មេនះ គរួែត្រតូវកតប់នថយ និងគរួ កឲ់យសថិតេនេ្រកមសិទ ធអំិ ចរបស់
តុ ករឯក ជយ មិនែមនអងគនីត្ិរបតបិត្តេិឡើយ កនុងករណីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ
មួយ្រតូវបនេគបង្ហ ញថបន្រប្រពឹត្តេនះ។ 

ម្រ ៣៣៖ 
កនុងករណីសមគមឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស ែដលមនិបនអនុវត្ត មម្រ ១៧ 

ឬម្រ ២៤ ឬកថខណ្ឌ ទី៣ៃនម្រ ២៥ៃនចបបេ់នះ ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតបិត្តកិរអន្តរ
ជត ិ ្រតូវជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រេ យទុករយៈេពលយ៉ងយូរ៣០( មសិប)ៃថង។ កនុង
ករណីមនិអនុវត្ត ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជត្ិរតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ 
េ យទុករយៈេពល៣០( មសិប)ៃថង។ កនុងករណីេនែតមនិ្រពមអនុវត្ត មករ្រពមន ្រកសួងករ 
បរេទសនងិសហ្របតបិត្តិករអន្តរជតិ្រតូវសេ្រមចជ យលកខណ៍អក របញចបសុ់ពលភពអនុស រណៈ។ 

អនុ សន៍៖ 
ចបប់េនះគួរែតពិចរ ឲយមនករ្រពមនចនួំនពីរេលើក េ យ្រតូវផ្តល់េពលេវ
េដើមបឲីយអនុវត្ត ម កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៣០ៃថង កនុងមួយេលើកៗ  (េ យមិន្រតូវមន 
រយៈេពលអបបបរមេទ) េហើយបនទ ប់មក ្រតូវមនវធិនករននចត់េឡើងេដើមបបីិទ
សមគម ឬអងគករ និងនិរេទសកមមករបរេទស។ កនុងករណីមិនមនភ័ស្តុ ងស្តីពីបទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ េទ េបើ ម្រទឹស្តី គួរែតអនុញញ តឲយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិ
ករអន្តរជតិ លុបេចលអនុស រណៈ។ អនុស រណៈែដលជមូល ្ឋ នគតយុិត្តិស្រមប់
្របតិបត្ដិកររបស់អងគករបរេទសមួយ និងលេំន ្ឋ ន្រសបចបប់េនកនុង្របេទសកមពុជ
របស់និេយជិតរបស់ខ្លួន មរយៈករ នម្រ ៣៣ និងម្រ ៣៤ អនុញញ តឲយ្រកសួង 
បិទ្របកបេ យ្របសិទធភពនូវអងគករបរេទស េ យពំុមននីតវិធិី្រតឹម្រតូវ ឬករ្រតួត
ពិនិតយេ យឯក ជយេឡើយ។ ដូចេចនះេហើយ ម្រ ៣៣ េនះ ្របគល់អំ ចហួសេហតុ



47 

ដល់អងគនីតិ្របតបិត្តិ េធ្វើករេ្រជ តែ្រជកកនុង្របតិបត្ដកិររបស់សមគម និងអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបលបរេទស។ (សូមេមើលមតិេយបល់របស់ករយិល័យ OHCHR និងអនុ

សន៍េលើជពូំក៧ ទងំមូល។) 

ម្រ ៣៤៖ 
ជញ ធរមនសមតថកិចច្រតូវចតវ់ធិនករបញឈបជ់បនទ ន ់ចំេពះសមគម  ឬអងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិលបរេទស ែដលេធ្វើសកមមភពេ យមនិចុះបញជ ី ឬែដល្រតូវបនបញចបសុ់ពលភពអនុ
ស រណៈេ យ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជត។ិ វធិនករបែនថមទកទ់ងនឹងករ
បេណ្ត ញេចញ្រសប មចបបអ់េន្ត រ្របេវសន ៍ ច្រតូវបនអនុវត្តចំេពះជនបរេទស ែដលបេ្រមើ
ករងរេនកនុងសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស ែដល្រប្រពឹត្តេលមើសខងេលើ េ យពុំ
ទនគ់ិតដល់េទស្រពហមទណ្ឌ េផ ងេទៀត។ 

អនុ សន៍៖ សូមេមើលមតិេយបល់ និងអនុ សន៍របស់OHCHR េលើជពូំកទី៧ទងំមូល។ 

ម្រ ៣៥៖ 
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ ចបញចបសុ់ពលភពអនុស រណៈកនុង

ករណីែដលសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស អនុវត្តមនិបន្រតមឹ្រតូវ មអនុស រណៈ
ែដលចុះជមយួ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ ឬកនុងករណីែដលសមគម ឬអងគ
ករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទសេធ្វើសកមមភពបះ៉ពល់ដល់សន្តិសុខ សថិរភព និងស ្ត បធ់ន ប់
ធរណៈ ឬបងកនូវភពអន្ត យដល់សន្តិសុខជតិ ឯកភពជតិ វបបធម ៌ ្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល បល់្អ
របស់សងគមជតកិមពុជ។ 

អនុ សន៍៖ 
មូល ្ឋ នៃនករបញចប់អនុស រណៈ៖ បញជី ៃនបទេលមើស មម្រ េនះែដល ចបង្ហ ញ
អពីំភព្រតឹម្រតូវៃនករបញចប់សុពលភពៃនអនុស រណៈ គឺមនលកខណៈទូលទូំ យ
ជង និងមិន្រសបជមួយនឹងមូល ្ឋ នែដលអនុញញ តចេំពះកររតឹតបតិេលើសិទធិេសរភីព
ៃនករបេងកើតសមគម ែដលមនែចងកនុង ICCPR (សូមេមើលអនុ សន៍របស់ OHCHR 
េលើម្រ ៤, ៨, ៣០)។ ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ម្រ ៣៥ គរួ
ែតឲយ្រសបនឹងម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទ២ី ៃន ICCPR េនះ។ 
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ករខកខនមិនបនអនុវត្ត មអនុស រណៈឲយបន្រតឹម្រតូវ៖ េ យ រែតចបប់េនះមិន
បនកណំត់អពីំមតិកៃនអនុស រណៈែដលសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលបរ 
េទស ត្រមូវឲយចុះេន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតបិត្តិករេនះ ខណៈេនះ មិន ច
េធ្វើេទបនេឡើយកនុងករកណំតធ់តុផ ទំងំ យៃនអនុស រណៈ ែដល ចនឲំយមន
េមឃភពៃនអនុស រណៈេនះ។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី ករអះ ងជថមីេឡើងវញិថ ករ
បពំនខងែផនករដ្ឋបល គួរែតដេំណើ រករេ្រកមនីតវិធិីរដ្ឋបលកនុងេគលបណំងេដើមបឲីយ 
មនវធិនករបងក រែកត្រមូវជជងករបិទសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (សូម
េមើលអនុ សន៍របស់ករយិល័យ OHCHR េលើជពូំក៧ ទងំមូល)។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ម្រ ៣៥ គរួែតេធ្វើវេិ ធនកមម 
េដើមបបីញជ កឲ់យចបស់ សថ់ “កនុងករណី្រកសងួករបរេទស និងសហ្របតបិត្តកិរ
អន្តរជត ិ រកេឃើញភពមិន្រប្រកតែីផនករដ្ឋបល កនុងករអនវុត្តអនសុ រណៈ ែដល
បនចះុជមួយសមគម ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលបរេទសមយួ េហើយ្រកសងួ្រតូវ
ផ្តួចេផ្តើមកចិចពិភក មួយជមួយសមគម ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទស

មី េដើមបឲីយមនករែកត្រមូវនវូភពមិន្រប្រកតទីងំេនះ។” 

កិចចធនករពរ មនីតិវធិី៖ ម្រ ៣៥ ខកខនកណំត់កិចចធនករពរ មនីតវិធិី 
ែដលសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបរេទស ចប្តឹងឧទធរណ៍ចេំពះេសចក្តី
សេ្រមចរបស់្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ែដលខ្លួនចត់ទុកថមិន
សមេហតុផលេនះ។ ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ គរួ កប់ញចូ ល
ឲយមនកចិចធនករពរ មនីតវិធិជីក់ ក ់ បទ់ងំ នីតវិធិេីដើមបបី្តងឹឧទ ធរណ៍
ចេំពះេសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកសងួករបរេទស និងសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតផិង។ 

“សថិរភព” និង “ឯកភពជតិ”៖ សូមេមើលអនុ សន៍របស់ករយិល័យ OHCHR េលើ
ម្រ ៨។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ម្រ ៣៥ គរួអនេុ ម មម្រ
២២ កថខណ្ឌ ២ ៃន ICCPR។ 
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“វបបធម៌ ្របៃពណី និងទេំនៀមទម្ល បល់្អរបស់សងគមជតិកមពុជ”៖ សូមេមើលអនុ សន៍
របស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ៨។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ ម្រ ៣៥ គរួអនេុ ម មម្រ  
២២ កថខណ្ឌ ២ ៃន ICCPR។ 

ម្រ ៣៦៖ 
សមគមឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល  ែដលសកមមភពរបស់ខ្លួនេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់សន្តិ

សុខជតិ ឬមនករពកព់ន័ធនឹងករសំ ត្របក ់ ហិរញញបបទនេភរវកមម ឬបទេលមើសេភរវកមម ឬបទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ េផ ងេទៀត ្រតូវផ្តនទ េទសេ យេយង មចបប្់រពហមទណ្ឌ ជធរមនៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ។ 

អនុ សន៍៖ 
ម្រ ៣៦ ទនំងជជន់គន ។ ម្រ េនះមនិជួយបេងកើននូវករករពរសន្ដិសុខជតេិឡើយ 
េ យេហតុថសកមមភពទងំអស់ែដល្រតូវបនកណំត់ និងផ្តនទ េទសជបទេលមើស្រពហម 
ទណ្ឌ  គសឺថិតេនេ្រកមចបប់្រពហមទណ្ឌ ែដលេនជធរមនេហើយ និងមនករផ្តនទ េទស
រួចេទេហើយ មចបប់េនះ ទនទឹមេនះ សកមមភពទងំ យ ែដលមិនមនែចង នឹង
មិន្រតូវបនផ្តនទ េទស មម្រ ៣៦ េទវញិ។ SRFAA ទទួល គ ល់ថ៖ “រដ្ឋទងំ យ
មនករទទួលខុស្រតូវកនុងករេ ះ្រ យករសម្អ ត្របក់ និងេភរវកមម” បុ៉ែន្តបនសងកត់
ធងន់ថ៖ “ចនុំចេនះមនិគួរេ្របើជយុត្តិកមមមួយ េដើមបេីធ្វើឲយថមថយបន្តិចម្តងៗ នូវភពេជឿ
ជក់របស់សមគមែដលពក់ព័នធ និងកមិ៏នគួរបនទុចបង្អ ក់ហួសេហតុេពកនូវករងរ្រសប
ចបប់របស់សមគមេនះែដរ។ េដើមបធីនថសមគមនន មិន្រតូវបនរេំ ភបពំន
េ យអងគករេភរវកមម រដ្ឋទងំ យគួរែតេ្របើយន្តករេផ ងជនួំសេដើមបកីត់បនថយ និ
ភ័យ ដូចជ មរយៈចបប់ធនគរ និងចបប់្រពហមទណ្ឌ ែដល មឃត់អេំពើេភវរកមម។”47 
ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនថ៍ គរួែត កប់ញចូ លរមួគន នវូម្រ ៣០ 
និងម្រ ៣៦ (សមូេមើលអនុ សនរ៍បសក់រយិលយ័ OHCHR េលើម្រ ៣០ 
និងអនុ សនស៍្រមបក់រ កែ់តងេឡើងវញិែដលបនេសនើេឡើង)។ 
                                                            
47 A/HRC/20/27 កថខណ្ឌ ទ៧ី០។ 
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ជំពូកទី៨ 
អន្តរបបញញត្តិ 

ម្រ ៣៧៖ 
បនទ បព់ចីបបេ់នះចូលជធរមន សមគមឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកែដលបន

តមកល់សំណំុលិខតិេន្រកសួងម ៃផទរចួេហើយ ្រតូវចតទុ់កថបនចុះបញជ ី និងទទួលបនជស្វ័យ 
្របវត្តនូិវ នៈជនីតបុិគគល្រសប មបទបបញញតិ្តៃនចបបេ់នះ។ 

ម្រ ៣៨៖ 
បនទ បព់ចីបបេ់នះចូលជធរមន សមគមឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបរេទសែដលបនចុះ

អនុស រណៈជមយួ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតរិចួេហើយ ្រតូវចតទុ់កថបន
ចុះបញជ ី្រសប មចបបេ់នះ និង ចេធ្វើសកមមភពរហូតដល់ៃថងផុតកណំតសុ់ពលភពអនុស រណៈ។ 

អនុ សន៌៖ 
ករយិលយ័ OHCHR សមូ ្វ គមនន៍វូអវត្តមនៃនលកខខណ្ឌ ត្រមូវចះុបញជ ី េឡើងវញិ។ 

ជំពូកទី៩ 
អវ នបបញញត្តិ 

ម្រ ៣៩៖ 
បទបបញញត្តទិងំ យ ែដលមនខ្លមឹ រផទុយពចីបបេ់នះ ្រតូវចតទុ់កជនិ ករណ៍។ 

អនុ សន៍៖ 
ផទុយនឹងចបប់អន្តរជតិ៖ ម្រ ៣៩ មិនបនពិចរ េទេលើ ថ នភពៃនចបបសិ់ទធិ
មនុស  ែដលមនែចងេនកនុងសនធិសញញ ននែដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័ ក៏ដូចជរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងចបបន់នែដលបនអនុម័តេ យរដ្ឋសភ។ ពក់ព័នធនឹងសនធិសញញ នន
ែដល្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន ម្រ ២៧ ៃនអនុសញញ ទី្រកុងវែីយនស្តីពីចបប់ៃន
សនធិសញញ  បនែចងថ “ភគមួីយមិន ចលុបេចលវញិនូវបទបបញញត្តៃិនចបប់ៃផទកនុង
របស់ខ្លួនជយុត្តិកមមស្រមប់ករខកខនមិនបនអនុវត្តសនធិសញញ របស់ខ្លួនេនះេឡើយ។” 
ម្រ មួយចនួំនៃនចបប់េនះ ផទុយនឹងបទ ្ឋ នអន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើត
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សមគម និងសិទធិេសរភីពកនុងករសែម្តងមតិ ែដលចងកតព្វកិចចេលើ្របេទសកមពុជ ដូច
បនពនយល់េនកនុងអនុ សនេ៍លើម្រ មួយចនួំនេនះ។ ដូេចនះ ករអនុវត្តយ៉ងខជ បខ់ជួន
នូវម្រ ៣៩ ៃនចបប់េនះ នឹងនឲំយមនកររេំ ភេលើចបប់អន្តរជតិ។ 

ផទុយនឹងចបប់ជតិ៖ ម្រ េនះក៏េចទជសណួំរផងែដរ ពក់ព័នធនឹង ថ នភពៃនចបប់
េនះ ទកទ់ងនឹងចបបដ់ៃទេទៀត ជពិេសសចបបអ់ងគករ ដូចជរដ្ឋធមមនុញញែដលមនែចង
អពីំសិទធិមនុស ជមូល ្ឋ ន។ កររេំ ភេលើចបប់អន្តរជតែិដលេឃើញមនេនកនុងេសច
ក្តី្រពងចបប់េនះ ក៏នឹងបេងកើតបនជកររេំ ភរដ្ឋធមមនុញញកមពុជផងែដរ ជពិេសស 
ម្រ ៣១ (សូមេមើលេសចក្តីេផ្តើមៃនេសចក្តីវភិគេនះ)។ បញ្ហ នីតិវធិីមួយចនួំនែដលបន
្រគបដណ្ត ប់េលើចបប់េនះ ក៏ផទុយផងែដរនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី និងចបប់ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករ
អនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី។ (សូមេមើលអនុ សន៍របស់ករយិល័យ OHCHR េលើម្រ ៦ 
និងម្រ ១៤)។ 

ករយិលយ័ OHCHR សមូផ្តលអ់នុ សនឲ៍យមនករពិនិតយេឡើងវញិដហ៍មតច់ត ់ជ
រវន័្ត និងេ យមនកចិចពិេ្រគះេយបលេ់លើចបបេ់នះ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ

ននែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងេសចក្តវីភិគេនះដេូចនះ មរយៈេនះ នឹង ចទប់
ក តភ់ពផទុយគន ែដលបនសេងខបេនកនុងអនុ សនច៍ងុេ្រកយេនះ។ 

*** 
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ឧបសមពន័ធ 
ចបប់សិទធមិនុស អន្តរជតិពក់ព័នធែដលចងកតព្វកិចចេលើ្របេទសកមពជុ ែដលែចងពីេសរភីពកនងុករបេងកើតសមគម 

 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពសិីទធិមនុស  (ម្រ ២០ និងម្រ ២៣) 

 កមពុជជរដ្ឋភគីៃនសនធិសញញ អន្តរជត ិដូចខងេ្រកម៖ 
- កតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ (ម្រ ២១ និងម្រ ២២) 

- កតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម ៌(ម្រ ៨) 

- អនុសញញ ស្តីពសិីទធិកុមរ (ម្រ ១៥)  

- អនុសញញ ស្តីពកីរករពរជន្រគបរ់ូបពកីរបតខ់្លួនេ យបងខំ (ម្រ ២៤(៧)) 

- អនុសញញ ស្តីពសិីទធិជនពិករ (ម្រ ២៩) 

- អនុសញញ ស្តីពកីរលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (ម្រ ៧(គ)) 

- អនុសញញ  និងពធិី រពកព់ន័ធ នៈជនេភៀសខ្លួន (ម្រ ១៥ ៃនអនុសញញ ) 

- អនុសញញ របស់អងគករពលកមមអន្តរជត ិស្តីពីេសរភីពៃនសមគម និងករករពរសិទធិៃន
ករបេងកើតសមគម (អនុសញញ េលខ៨៧ ម្រ ២); 

 េសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតសិ្តីពីអនកករពរសិទធិមនុស  (េសចក្តីសេ្រមច
របស់ម សននិបតេលខ៥៣/១៤៤(១៩៩៩)) នងិេសចក្តសីេ្រមចជបន្តបនទ បេ់លខ៦៤/
១៦៣ (២០០៩))។ 


