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កំណត់រាសង្ខេប 

ជាកំហុសបង្ចេកវទិា? 
ទិដ្ឋភាពទូង្ៅនៃស្ថា ៃភាពសទិធិបង្ចេកវទិាកនខុរបង្ទសកម្ពុជា 

ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ខ្លឹម្ស្ថរសង្ខេប 

“អុ៊ីនធឺណិតគឺជាឧបករណ៍ដម៏ានឥទនិពលមយួកបុ ងចាំណោមឧបករណ៍នានា កបុ ងសតវតសទ៊ី ២១ ណនេះ 
ណដ៊ីមផ៊ីបណងក៊ីនតមាល ភាពព៊ីសកមមភាពរបស់អបកមានអាំោច ការទទួលបានព័ត៌មាន និងជយួសរមួលដល់
ការចូលរមួយ៉ា ងសកមមរបស់របជាពលរដឌកបុ ងការកសាងសងគមរបជាធិបណតយយ។” 

ណយងតាមរបសាសន៍របស់ ណោក ហ្វ្វង់ ឡា រុយ (Frank La Rue) អត៊ីតអបករាយការណ៍ពិណសសសថ៊ី
ព៊ីការណល៊ីកកមពស់ និងការការពារសិទនណិសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញគាំនិត និងការបណចចញមត ិ (“អបករាយ
ការណ៍ពិណសស”) ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១១។ 

ចាំនួនអបកណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធណិឺតណៅកបុងរពេះរាជាោចរកកមពុជា (“កមពុជា”) មានការណក៊ីនណ ៊ីនយ៉ា ង
ណលឿន តាមការបា៉ា ន់របមាណនាណពលថម៊ីៗណនេះ ចាប់តាាំងព៊ីរត៊ីមាសទ៊ីព៊ីរ ននឆ្ប ាំ ២០១៥ បានបញ្ជជ ក់ថាអបកណរប៊ី
របាស់អុ៊ីនធណិឺតមានចាំនួនជាង ៤១ភាគរយ ននចាំនួនរបជាជន ខដលជាកាំណណ៊ី នដ៏ណរច៊ីនមយួ ណប៊ីណរបៀបណធៀបណៅ
នឹងសទិតរិបស់ធនាគារពភិពណោកណៅឆ្ប ាំ ២០១០ ខដលបានបង្ហា ញថាការណរជៀតចូលននអុ៊ីនធឺខណតមានចាំនួន
រតឹមខត ១.៣ ភាគរយខតប៉ាុណោត េះ។ 1  ការណក៊ីនណ ៊ីងននចាំននួអបកណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធណិឺតខដលកបុងណនាេះរមួមានអបក
សរណសរបលុក អបកសារព័ត៌មាន អបកខចកចាយព័ត៌មាន អងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល (“អងគការ”) សកមមជន និង 
និសសតិសាកលវទិាល័យបានចាប់ណផថ៊ីមណរប៊ីរបាស់បោថ ញអុ៊ីនធណិឺតជាពិណសសណគ្ទាំព័របោថ ញផសពវផាយ
សងគមខដលជាឧបករណ៍មួយកបុងការខចករ ាំខលកព័ត៌មាន នងិគាំនិតណយបល់ខផបកនណយបាយ។ អុ៊ីនធណិឺតបាន
កាល យជាណវទិការដ៏សាំខាន់សរមាប់ការជខជកណដញណដ្ឋលណដ្ឋយណសរ ៊ីខផបកនណយបាយកបុងរបណទសកមពុជា ជាកខនលង
ខដលរបជាពលរដឌខដលរងការរ ាំណោភបាំពានសិទនបិណងក៊ីននូវសកមមនិយមណៅណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិតណដ៊ីមផ៊ីរបឆ្ាំង
នឹងការរ ាំណោភបាំពានខដលរ ៊ីកសាយភាយនងិទាមទារឱ្យមានកាំខណទរមង់នណយបាយ។ ចកខុវស័ិយរបស់អងគការ
                                                                    
1 “អបកចុេះណ ម្ េះណរប៊ីរបាសអុ់៊ីនធឺណិត” បផចដតថិករទូរគមនាគមនក៍មពុជា។  អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1mfBlqa.  

http://bit.ly/1mfBlqa
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សងគមសុ៊ីវលិ(“សងគមសុ៊ីវលិ”) គកឺាររបារស័យទាក់ទងគាប ណៅណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺតកាល យជាឧបករណ៍ដ៏មាន
សារៈសាំខាន់មួយកបុងការឃ្ល ាំណម៊ីលសិទនិមនុសស និងការណបាេះណឆ្ប ត ខដលអាចមានរបតកិមមភាល មៗណៅណល៊ីករណ៊ី
រ ាំណោភសិទនិមនុសស។ កាលព៊ីមុន អុ៊ីនធណិឺតជាលាំ្ណសរ ៊ីមយួណៅកបុងរបណទសកមពុជា ប៉ាុខនថសាទ នភាពបចចុបផនបណនេះ
កាំពុងទទួលរងការវាយរបហារណល៊ីណសរ ៊ីភាពភាពអុ៊ីនធណិឺត និងសទិនិបណចចកវទិាព៊ីសាំោក់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា 
(“រដ្ឋឌ ភិបាល”)។ យ៉ា ងណហាចោស់មនុសសចាំនួន ៧ នាក់រតូវបានចាប់ែលួនណដ្ឋយសារបណង្ហា េះសារ ឬបណចចញ
មតិណយបល់តាមបោថ ញអុ៊ីនធឺណិតចាប់តាាំងព៊ីខែស៊ីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ កនលងមក ណ្៊ីយមាប ក់កបុងចាំណោមអបក
ទាាំងណនាេះណៅបនថសទតិណៅពនននាគារណៅណ ៊ីយ។ ជាងណនេះណៅណទៀត យ៉ា ងណហាចោស់មនុសសចាំនួន ២៣នាក់ 
រតូវបានគាំរាមកាំខ្ងជាសាធារណៈចាប់តាាំងព៊ីខែស៊ីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ ណដ្ឋយសារការបណចចញមតិណយបល់ណល៊ី 

បោថ ញសងគម។ 
  ការណក៊ីនណ ៊ីងននការណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធឺណិតជាមណធាបាយបឋមមួយណដ៊ីមផ៊ីជខជកណដញណដ្ឋលអាំព៊ី 
នណយបាយគឺជាឱ្កាស និងជាការគាំរាមកាំខ្ងមួយផងខដរដល់ការណល៊ីកកមពស់សិទនមិនុសសណៅកបុងរបណទស 
កមពុជា។ ែណៈណពលខដលរបជាជនសាមចដមានឱ្កាសកាន់ខតណរច៊ីន កបុងការចូលរមួកបុងដាំណណ៊ី រការនណយបាយ 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានបណងក៊ីនសមតទភាពរបស់ែលួនកបុងការតាមដ្ឋនែលឹមសារខដលបានផសពវផាយណល៊ីបោថ ញ
អុ៊ីនធណិឺតខដលណនេះណធវ៊ីឲ្យមានការណក៊ីនណ ៊ីងនូវការរបឈមដល់អបកខដលរតូវបានចាត់ទុកថារបឆ្ាំងនឹងផល
របណយជន៍រដ្ឋឌ ភបិាល ខដលអាចរងការយយ៊ីតាមផលូវតុោការ។ ចលនាណឆ្ព េះណៅកាន់ណវទិកាណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺ
ណិតបងកឲ្យមានការណលចណចញនូវបញ្ជា ផលូវចាប់សមុគសាម ញមួយចាំននួ ខដលជាញឹកញាប់ពាក់ព័នននឹងតុលយភាពដ៏
ផុយរសួយមួយរវាងសិទនរិបស់បុគគលខាងការបណចចញមតិណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺត និងការរបកួតរបខជងផល
របណយជន៍ ដូចជាសទិនិឯកជនរបស់អបកដនទ ឬផលរបណយជន៍របស់សងគមទាាំងមូល។ ែណៈណពលខដល
តុលយភាពណនេះរតូវខតអនុវតថមយួករណ៊ី មថងៗ លទនផលននការឃ្ល ាំណម៊ីលរបស់ ម.ស.ម.ក កបុងអាំ ុងណពលរបាាំមួយ
ខែ បានបង្ហា ញថាណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺត ជាណរឿយៗរតូវបានរ ាំណោភបាំពានណដ្ឋយ
ែុសចាប់។  

កាំណត់រតាសណងខបណនេះនឹងផថល់ជូននូវទិដឌភាពទូណៅសថ៊ីព៊ីសាទ នភាពបចចុបផនបននសទិន ិ និងណសរ ៊ីភាពណល៊ី 
បោថ ញអុ៊ីនធណិឺតកបុងរបណទសកមពុជា។ ខផបកទ៊ី១ អាំព៊ីណសចកថ៊ីណផថ៊ីម ផថល់ជូននូវទដិឌភាពទូណៅព៊ីបរបិទននសាទ ន
ភាពសិទនបិណចចកវទិាកបុងរបណទសកមពុជានាណពលបចចុបផនប។ ខផបកទ៊ី២ អាំព៊ីរកបែណឍ ចាប់ ផថល់នូវការពិនិតយណម៊ីល
រកបែណឍ ចាប់ និងបទបផចដតថិខដលជេះឥទនិពលណល៊ីបរបិទបណចចកវទិាណៅថាប ក់អនថរជាត ិថាប ក់តាំបន់ និងថាប ក់ជាតិ
ណដ្ឋយរមួមានការវភិាគណៅណល៊ីចាប់ខដលប៉ាេះពាល់ណដ្ឋយរបណយលមកណល៊ីសិទនបិណចចកវទិាកបុងរបណទសកមពុជា ដូច
ជាបទឧរកិដឌបរហិារណករ ថ ិ៍ និងបទញុេះញង់។ ខផបកទ៊ី៣ សថ៊ីព៊ីកមពុជា ៖ សទិនបិណចចកវទិាកបុងការអនុវតថជាក់ខសថង 
បង្ហា ញ និងវភិាគណៅណល៊ីករណ៊ី ននការរ ាំណោភសិទនិបណចចកវទិាមួយចាំននួ ខដល ម.ស.ម.ក បានឃ្ល ាំណម៊ីល ចាប់តាាំង
ព៊ីខែស៊ីហា ឆ្ប ាំ ២០១៥ មក។ ខផបកទ៊ី៤ សថ៊ីព៊ីណសចកថ៊ីសនបដិ្ឋឌ ន នងិអនុសាសន៍ ផថល់ជូននូវអនុសាសន៍មយួចាំននួ
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ណល៊ីវធិ៊ីសាហ្វសថខដលរគប់រគងបរយិកាសបណចចកវទិារសបនឹងចាប់សិទនមិនុសសអនថរជាត ិ និងរដឌធមមនុចដននរពេះ
រាជាោចរកកមពុជា។ 

កាំណត់រតាសណងខបណនេះរតូវបានតាក់ខតងណ ៊ីងណដ្ឋយមជឈមណឍ លសិទនមិនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) 
ខដលជាអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភបិាល ឯករាជយ មិនចូលបកសសមពននខដលណធវ៊ីការណដ៊ីមផ៊ីណល៊ីកកមពស់ និងការពារលទនិ
របជាធិបណតយយ និងការណគារពសិទនិមនុសស ជាពិណសសសទិនិពលរដឌនិងសិទននិណយបាយណៅកមពុជា។ គណរមាងសទិនិ
បណចចកវទិារបស់ម.ស.ម.ក (“គណរមាង”) មានណគាលបាំណងការពារណសរ ៊ីភាពណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺត និងបណងក៊ីត
យុទននាការតស ូមតិខដលរបកបណដ្ឋយរបសទិនិភាព និងមានទិសណៅកបុងការធានាថាចាប់ខដលបានណសប៊ីណ ៊ីងោ
មួយក៏ណដ្ឋយរតូវធានានូវណសរ ៊ីភាពណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺតផងខដរ។ 

១.ង្សចកតីង្្តើម្ 
  ការរ ៊ីករាលដ្ឋលននការរ ាំណោភបាំពានសទិនិមនុសស  លា្ំ របជាធិបណតយយមានការរមួតូចនិងការរតឹតផតិជា
របព័ននណៅណល៊ីសាំណលងជាំទាស់ព៊ីសាំោក់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល និងការណក៊ីនណ ៊ីងននការរ ាំណោភសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការ
បណចចញមតកិបុងលាំ្បណចចកវទិាបង្ហា ញឱ្យណ ៊ីញព៊ីបរយិកាសនណយបាយណៅកមពុជានាណពលបចចុបផនបណនេះ។2 កបុង 
បរបិទណនេះ សកមមជន និង អបកដឹកនាាំស្គមន៍ខដលកាំពុងណរកាកឈរណ ៊ីងណដ៊ីមផ៊ីទាមទារសិទនិឱ្យរបជាពលរដឌ
ដនទណទៀតបានរបឈមនូវហានិភ័យជាពិណសសការយយ៊ីតាមរបព័ននតុោការណដ្ឋយរមួមានការចាប់ែលួន និងការ
 ុាំែលួនតាមទាំណន៊ីងចិតថ និងការកាត់ណទាសណដ្ឋយអយុតថធិម៌។ 

កបុងរបណទសកមពុជា អុ៊ីនធឺណិតណៅខតជាការជខជកខវកខញកថាជាមណធាបាយដ៏ណសរ ៊ីបាំផុតននការសាំខដង
មត ិ និងការខចករ ាំខលកព័ត៌មាន ណទាេះប៊ីជាសាទ នភាពណនេះកាំពុងមានការផ្លល ស់បថូរយ៉ា ងឆ្ប់រ្័សក៏ណដ្ឋយ។ កងវេះ
នូវឯករាជយភាពកបុងចាំណោមរបព័ននផសពវផាយតាមខបបរបនពណ៊ី  មានន័យថាអុ៊ីនធឺណិតជាណវទិកាខដលមានតនមល
មួយ ជាក់ខសថងណដ្ឋយសារអុ៊ីនធឺណិតផថល់លទនភាពកបុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានខដលសាំបូរខបបព៊ីរបភពណផសងៗ 
និងមិនលាំណអៀង រពមទាាំងអនុញ្ជដ តឲ្យអបកណរប៊ីរបាស់ចូលរមួកបុងសកមមនិយមណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺត ណរៀបចាំ និង
ណកៀគរកបុងការតវា៉ា  និងចងរកងជាឯកសារននការរ ាំណោភបាំពានសិទនមិនុសសណផសងណទៀតផងខដរ។ 3  ណយងណៅណល៊ី
របាយការណ៍របស់អងគការហ្វ្វ៊ីដឹមហាវកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ ”អុ៊ីនធណិឺតណៅរបណទសកមពុជារតូវបានចាត់ទុកថាមាន” 
ណសរ ៊ីភាពណដ្ឋយខផបក” ណដ្ឋយសារ អុ៊ីនធឺណិតណៅកមពុជាណៅមានណសរ ៊ីភាពណៅណ ៊ីយ ណប៊ីណរបៀបណធៀបណៅនងឹរបព័នន
ផសពវផាយខបបរបនពណ៊ី  ណ្៊ីយណនេះអាចណដ្ឋយសារខតរតូវការធនធាន្រិចដវតទុ បណចចកវទិា និងធនធានមនុសស
ណរច៊ីនណដ៊ីមផ៊ីរគប់រគងណសរ ៊ីភាពណនេះ។4 
 

                                                                    
2សរមាបក់ាររតួតពិនិតយពិសាថ រននការគាំរាមបចចុបផនបណល៊ីរបជាធិបណតយសូមពិនិតយណម៊ីល “កមពុជា៖ លទនិរបជាធិបណតយយកាំពុងរងការគាំរាម
កាំខ្ង” ម.ស.ម.ក (ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១៥)  អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1QRhhrw  
3 របាយការណ៍របចាាំរបណទសឆ្ប ាំ២០១៥ សថ៊ីព៊ីកមពុជា ណដ្ឋយអងគការ ហ្វ្វ៊ីដឹមហាវ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/20J8n1a 
4 ដូចខាងណល៊ី។ 

http://bit.ly/1QRhhrw
http://bit.ly/20J8n1a
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សទិតិកបុងឆ្ប ាំ ២០១៥ បង្ហា ញថានគរូបន៊ីយកមមកបុងរបណទសកមពុជាមានចាំនួន ២០ ភាគរយ ណទាេះប៊ីជា

ចាំនួនននការតភាជ ប់ទូរសពធចល័តមានចាំនួន ២៤,២ោនរបខ្លជា ១៥៧ ភាគរយននចាំនួនរបជាជាជនទាាំង
អស់ក៏ណដ្ឋយ។ 5  របជាជនកមពុជារបមាណជា ១៦ ភាគរយ (២,៤ោននាក់)ជាអបកណរប៊ីរបាស់បោថ ញសងគម
យ៉ា ងសកមម ណ្៊ីយភាគណរច៊ីនបាំផុតននចាំនួនណនេះ (២,២ោន) បានតភាជ ប់នងឹរបព័ននផសពវផាយសងគមនិងបោថ
ញអុ៊ីនធណិឺតណដ្ឋយណរប៊ីរបាស់ឧបករណ៍ចល័ត។ 6  របាយការណ៍ណចញណដ្ឋយរកសួងនរបសណ៊ី យ ៍ និង
ទូរគមនាគមន៍ (“ក.ប.ទ”) ណៅកបុងរត៊ីមាសទ៊ី ២ ននឆ្ប ាំ២០១៥ បង្ហា ញថាមានអបកតភាជ ប់  
បោថ ញអុ៊ីនធណិឺតចាំនួនរបាាំោននាក់ណៅកបុងរបណទស ខដលភាគណរច៊ីនណល៊ីសលប់ននចាំននួណនេះ ៩៨,៦៧ ភាគ
រយបានតភាជ ប់តាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត។7 តួណលែណនេះចងអុលបង្ហា ញព៊ីសកាថ នុពលននការណរជៀតចូលននអុ៊ីនធណិឺ
ត និងទូរស័ពធទាំណន៊ីប(សាម ត្វូន)ទូទាាំងរបណទស។ កាំណណ៊ី នលទនភាពកបុងការទទលួបានណសវាអុ៊ីនធណិឺតណធវ៊ីឲ្យ
មានលទនភាពណរប៊ីរបាស់បោថ ញសងគម ខដលជាឧបករណ៍បឋមសរមាប់សកមមនិយមណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត។ 
របណទសកមពុជាមានអបកណរប៊ីរបាស់បោថ ញណ្វសប ុករបមាណ ១.៧៦០.០០០ នាក់ ជាមួយនឹងការណក៊ីនណ ៊ីង
អបកណរប៊ីរបាស់ថម៊ីចាំននួ ១.១០០នាក់ ជាណរៀងរាល់នថង។ 8  ជាក់ខសថង ការណរប៊ីរបាស់ណ្វសប ុកបានសាយភាយណៅ
កបុងកមពុជាខដលមហ្វនថ៊ីរដ្ឋឌ ភបិាលបានចាប់ណផថ៊ីមទាញផលចាំណនញព៊ីរបជារបិយភាពណនេះណដ្ឋយណរប៊ីរបាស់បោថ ញ 

                                                                    
5 សុ៊ីម៉ាុន កឹម (Simon Kemp) ”បណចចកវទិា សងគម និងចលត័កបុង ណអពិច(APAC) កបុងឆ្ប ាំ 2015” ណយ៊ីងជាសងគម  (នថងទ៊ី១០ ខែមិនា 
ឆ្ប ាំ២០១៥)  អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/DSMAP15   
6 ដូចខាងណល៊ី  
7  មា៉ា ណរៀ ប៉ាូឡា រប ៊ីតូ (Maria Paula Brito) និង អចួ សូន៊ី “មយួភាគប៊ីននរបជាជនកមពុជាណរប៊ីអុ៊ីនធឺណិតតាមរយៈទូរសព័ធចលត័” សារ
ពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី(នថងទ៊ី ១២ ខែមិនា ឆ្ប ាំ២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1nKVfKC និង “ពិនិតយផងខដរ ៖អបកចុេះ
ណ ម្ េះណរប៊ីរបាសអុ់៊ីនធឺណិត” បផចដតថិករទូរគមនាគមនក៍មពុជា។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1mfBlqa   
8 កមពុជាបោថ ញសងគម  „ណៅកមពុជា?‟ (២០១៥) http://bit.ly/1nsWk9O  

http://bit.ly/DSMAP15
http://bit.ly/1nKVfKC
http://bit.ly/1mfBlqa
http://bit.ly/1nsWk9O
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ណនេះកបុងការរបខមរបមូលការគាាំរទ និងទទួលមតិណយបល់ព៊ីសារធារណៈជន។ នាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ ុន ខសនបាន
ចូលរមួកបុងនិនាប ការណរប៊ីរបាស់បោថ ញសងគមខដលមានការណក៊ីនណ ៊ីងណនេះផងខដរ ណដ្ឋយណរប៊ីរបាស់គណន៊ីយណ្វ
សប ុក របស់ែលួនយ៉ា ងសកមមកបុងការឃ្ល ាំណម៊ីលមតិណយបល់ណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺតណ្៊ីយខថមទាាំងបណងក៊ីតកមមវធិ៊ី
“app” ណៅណល៊ីសាម ត្វូនរបស់ណោក សរមាប់ឱ្យអបកណរប៊ីរបាស់ទទលួបានព័ត៌មានបចចុបផនបភាពរបស់ណោកផង 
ខដរ។ 

បោថ ញសងគមបានកាល យណៅជាណវទិកាសាំខាន់បាំផុតសរមាប់ការបណចចញមតិណយបល់ និងការជខជកខវក
ខញកអាំព៊ីនណយបាយណៅកបុងរបណទសកមពុជា។ របជាពលរដឌខដលបដិណសធកបុងការណរប៊ីរបាស់ការផសពវផាយព័ត៌
មានកបុងការសាំខដងការមិនណពញចិតថរបស់ពួកណគចាំណពាេះការអនុវតថរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល បានង្ហកមកណរប៊ីរបាស់ 
បោថ ញសងគមវញិ។ និនាប ការណនេះមានការផុសផុលយ៉ា ងខាល ាំកបុងអាំ ុងណពលណបាេះណឆ្ប តថាប ក់ជាតិកបុងឆ្ប ាំ២០១៣។ 
គណបកសជាំទាស់គគឺណៈបកសសណហ្វង្ហគ េះជាតិកមពុជា (“ក.ស.ជ”) បានទាញយកចាំណណញយ៉ា ងមានរបសិទនភិាព
ព៊ីស្គមន៍ណៅណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត ណដ្ឋយរបមូលបានការគាាំរទគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កបុងចាំណោមយុវជន និង
របជាពលរដឌណៅទ៊ីរកងុ ខដលនាាំឲ្យមានការប៉ាេះពាល់គួរឱ្យកត់សមាគ ល់ខាងខផបកនណយបាយណដ្ឋយសារខត 
គណបកសជាំទាស់ទទួលបានលទនផលជាងណពលោៗទាាំងអស់ណសធ៊ីរទទួលបានជ័យជាំនេះ ណដ្ឋយទទលួបាន 
សាំណលង ៥៥ អាសនៈណៅកបុងរដឌសភាជាតិ។ មួយខផបកកបុងការណឆល៊ីយតបនឹងលទនផលដ៏គួរឲ្យភាញ ក់ណផអ៊ីលណនេះ និង
មួយខផបកណដ្ឋយសារការមនិណពញចិតថនងឹការណក៊ីនណ ៊ីងនូវសិទនិអាំោច និងការចងរកងជាបោថ ញរបស់របជា
លរដឌផងណនាេះ រដ្ឋឌ ភិបាលបានសណរមចកបុងការចាត់វធិានការទប់សាក ត់ណល៊ីអបកខដលណធវ៊ីការរេិះគន់រដ្ឋឌ ភ ិបាលតាមរ
យៈបោថ ញសងគម។  

កាលព៊ីចុងឆ្ប ាំ ២០១៤ អងគភាពសារព័ត៌មាន នងិរបតិកមមរ្័សរបស់ទ៊ីសថ៊ីការគណៈរដឌមហ្វនថ៊ីបាន
របកាសបណងក៊ីត “រកុមការង្ហររបព័ននផសពវផាយសងគម”9  កបុងណគាលបាំណងណធវ៊ីការឃ្ល ាំណម៊ីលនូវរាល់សកមមភាពណល៊ី 
បោថ ញអុ៊ីនធណិឺតណដ៊ីមផ៊ី ”ការពារនូវណគាលជា្ំ រ និងកិតថិស័ពធរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល” ែណៈណពលខដលរកសងួ
មហានផធបានរបកាសថារកសងួនឹងតណមល៊ីងឧបករណ៍តាមដ្ឋនរតួតពនិិតយកបុងរគប់បោថ ញទូរស័ពធចល័ត និងអបក
ផថល់ណសវាអុ៊ីនធណិឺតទាាំងអស់ (“ISPs”) ណៅកបុងរបណទសកមពុជា ។ បខនទមព៊ីណល៊ីណនេះណទៀត ណសចកថ៊ីរពាងចាប់
ខដលគាំរាមកាំខ្ងដល់សទិនិបណចចកវទិារតូវដ្ឋក់ណចញឬណសប៊ីណ ៊ីង ែណៈណពលខដលការអនុវតថខដលមានការរ ាំណោភ
បាំពានណដ្ឋយរកមរព្មទណឍ បានកាំពុងកាល យជាណរឿងធមមតាកបុងការណគារពសិទនិអបកណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធឺណិត។ 

២.រកបខ្ណ័ឌ ចាប ់
 ២.១ ការការពារសទិធមិ្ៃុសស 

                                                                    
9 មា៉ា ត ់បលុមណប ៊ីត (Matt Blomberg) និង គុច ោណរ ៉ាន “រកុមការង្ហរ របពន័នផសពវផាយសងគម នឹងរគបរ់គងណគ្ទាំពរ័” សារពត័ម៌ាន ណែម
បូឌាណដល៊ី (នថងទ៊ី២០ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1PC664c  

http://bit.ly/1PC664c
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ជារទឹសថ៊ី របណទសកមពុជាមានរកបែណឍ ចាប់លអរបណស៊ីររគប់រគាន់សរមាប់ការការពារសទិនិមនុសស ណដ្ឋយ
រមួមានទាាំងសិទនបិណចចកវទិាផងខដរ។ ខផបកណនេះនឹងណធវ៊ីការរតតួពិនិតយណៅណល៊ីរទឹសថ៊ីការពារសិទនិមនុសសខដលផថល់ឱ្យ
របជាពលរដឌកមពុជា ខដលកមពុជាបានផថល់សចាច ប័នណៅណល៊ីសននិសញ្ជដ អនថរជាតិយ៉ា ងណរច៊ីននិងខថមទាាំងមានការ
ធានាណៅកបុងរដឌធមមនុចដននរពេះរាជាោចរកកមពុជា (“រដឌធមមនុចដ”) ផងខដរ។ 

សទិធិង្សរភីាពខាខការបង្ចេញម្ត ិ
 សិទនិណសរ ៊ីភាពខាងគាំនិត នងិណយបល់រតូវបានខចងកបុងមារតា ១៩ ននណសចកថ៊ីរបកាសជាសកលសថ៊ីព៊ីសិទនិ
មនុសស(“ស.ប.ស.ម”) ណ្៊ីយរតូវបានបញ្ជជ ក់ណ ៊ីងវញិកបុងមារតា ១៩ ននកតិកាសញ្ជដ អនថរជាតិសថ៊ីព៊ីសិទនិ
ពលរដឌ និងសិទននិណយបាយ (“ក.អ.ស.ព.ន”) ខដលកមពុជាជាភាគ៊ីមយួននណសចកថ៊ីរបកាសណនេះ។ មារតាណនេះបាន
ខចងថា៖ 

“ជនរគប់រូបមានសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិ ។ សិទនិណនេះ រតូវរាប់បចជូ លទាាំងណសរ ៊ីភាពរសាវរជាវ
ព័ត៌មាន ទទលួនិងផសពវផាយព័ត៌មាន  និងគាំនិតសពវខបបយ៉ា ង ណដ្ឋយមិនគិតព៊ីរពាំខដន ណដ្ឋយផ្លធ ល់មាត់  
សរណសរ ឬណបាេះពុមភ តាមទរមងសិ់លផៈកថ៊ី ឬក៏ណដ្ឋយមណធាបាយផសពវផាយដនទណទៀតកថ៊ី តាមការណរជ៊ីសណរ ៊ីសរបស់
ែលួ ន”10 

ទាាំង ស.ប.ស.ម និង ក.អ.ស.ព.ន រតូវបានរពាងណ ៊ីងជាមួយនឹងទសសនវស័ិយកបុងការរមួបចចូ ល និង
ណប៊ីកផលូវដល់ការអភិវឌណបណចចកវទិាខដលតាមរយៈណនេះបុគគលអាចអនុវតថសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិរបស់
ពួកណគ ណដ្ឋយសារខតមានការបញ្ជជ ក់យ៉ា ងចាស់ណៅកបុងបទបផចដតថមិួយខដលបានខចងថា មនុសសរគប់រូបមាន
សិទនិកបុងការសាំខដងមតិរបស់ែលួនតាមរយៈ របព័ននផសពវផាយោមួយ។ គណៈកមាម ធកិារសិទនិមនុសសអងគការ
ស្របជាជាត ិបានបញ្ជជ ក់ថាវធិ៊ីកបុងការបណចចញមតរិមួបចចូ លនូវរគប់ទរមង់ទាាំងអស់ ននវធិ៊ីសាហ្វសថទាំនាក់ទាំនង
ទាាំងខបបណអ ចិរតនូិច និងតាមរយៈរបព័ននអុ៊ីនធណិឺត11  មានន័យថារកបែណឍ ននចាប់សទិនិមនុសសអនថរជាតិ
មានរបសិទនភិាពអនុវតថដូចគាប ណល៊ីបណចចកវទិាទាំនាក់ទាំនងថម៊ីៗនិងកាំពុងអភិវឌណន៍ ដូចជាអុ៊ីនធឺណិត និងបោថ ញ
សងគមជាណដ៊ីម។  

កាលព៊ីនថងទ៊ី៥ ខែកកថដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២ រកុមរបឹកាសិទនមិនុសសអងគការស្របជាជាត ិបានអនុម័តណដ្ឋយ
ឯកចឆ័នណល៊ីណសចកថ៊ីសណរមចដាំបូងបងអស់កបុងការការពារសិទនមិនុសសណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺត។ 12  ណសចកថ៊ីសណរមច 
ដាំបូងណនេះរតូវបានគាាំរទណដ្ឋយរដឌជាសមាជិក និងរដឌមិនខមនជាសមាជកិរបស់គណៈកមាម ធកិារសិទនិមនុសស ជាង 
៧០ របណទស ខដលរមួមានចនិ បារា ាំង ស្រដឌអាណមរកិ និងអូហ្វសាថ ល៊ីផងខដរ។ ណសចកថ៊ីសណរមចណនេះបញ្ជជ ក់ថា  

                                                                    
10 ក.អ.ស.ព.ន មារតា ១៩.២។ 
11 “គណៈកមាម ធិការសិទនិមនុសស អ.ស.ប វចិារណកថទូណៅណលែ៣៤៖ ណសរ ៊ីភាពននគាំនិត និងការបណចចញមតិ CCPR/ C/GC/34 (GC 
34)” (នថងទ៊ី១២ ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១១) [១២]. អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1xmySgV 
12 “រកុមរបឹកាសិទនិមនុសសរបស់មហាសនបិបាត អ.ស.ប”  ការណល៊ីកកមពស់ ការការពារ និងការទទលួបានសិទនិមនុសសណល៊ីអុ៊ីនធឺណិត  ណស
ចកថ៊ីសណរមច 20/8, A/HRC/RES/20/8” (នថងទ៊ី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១២) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1PSQrQ3 

http://bit.ly/1xmySgV
http://bit.ly/1PSQrQ3
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”សិទនិខដលមនុសសទទលួបានការការពារណៅណរៅបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត រតូវខតទទលួបានការការពារណល៊ីបោថ ញ
អុ៊ីនធឺណិតដូចគាប ខដរ” ណ្៊ីយរតូវបានចាត់ទុកថាជាជាំហានដ៏ណជាគជ័យដាំបូងកបុងការគាាំរទសិទនមិនុសសណល៊ី 
បោថ ញអុ៊ីនធណិឺត ។ ណសចកថ៊ីសណរមចណនេះទទួលសាគ ល់បខនទមណទៀតថា “សកលណោក និងការណប៊ីកទូោយណល៊ី 
បោថ ញអុ៊ីនធឺណិតជាកតាថ ជរមុញមួយកបុ ងការបណងក៊ីនវឌណនភាពណឆ្ព េះណៅកាន់ការអភិវឌណ” ណ្៊ីយណធវ៊ីការអាំពាវនាវ
ដល់រដឌដនទណទៀតកបុងការ ”ណល៊ីកកមពស់ និងសរមួលដល់លទនភាពកបុ ងការណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធឺណិត”។ សាំខាន់ជាង
ណនេះណៅណទៀត ណសចកថ៊ីសណរមចណនេះក៏ទទួលសាគ ល់ផងខដរថា ”អុ៊ីនធឺណិតអាចជាឧបករណ៍ដស៏ាំខាន់មួយសរមាប់
ការអភិវឌណ និងការអនុវតថសិទនិមនុសស”។13  

យ៉ា ងោមញិ សិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតមិិនមានលកខណៈដ្ឋច់ខាតណៅណល៊ីអុ៊ីនធឺណិត ឬ
កខនលងណផសងណទៀតណនាេះណទ គឺែុសគាប ព៊ី ស.ប.ស មារតា ១៩ នន ក.អ.ស.ព.ន ករមិតព៊ីខដនកាំណត់ននណសរ ៊ីភាព
ខាងគាំនតិនិងការបណចចញមតណិរកាមកាលៈណទសៈជាក់ោក់ោមួយ។ គណៈកមាម ធិការសិទនិមនុសសអងគការស្
របជាជាត ិបានខចងថាទរមង់ជាក់ោក់ណផសងៗននការបណចចញមតិគឺអាចមានការរតឹតផតិ ប៉ាុខនថការតឹតផតិោមួយ
រតវូខតបាំណពញតាមលកខែណឍ ខដលបានខចងកបុងមារតា ១៩(៣) ។ 14  ដូចណនេះ ការការពារណសរ ៊ីភាពខាងការ
បណចចញមតមិិនរតូវណល៊ីសព៊ីលកខែណឍ ខដលចាាំបាច់ណនាេះណទ“ណដ៊ីមផ៊ីការណគារពសិទនិ ឬកិតថិយសរបស់អបកដនទ” និង
ណដ៊ីមផ៊ី ការពារសនថិសុែជាតិ ឬសោថ ប់ធាប ប់សារធារណៈ ឬ សុែភាព និងស៊ីលធម៌សាធារណៈ។”15  

 ដូចណនេះ រាល់បទបផចដតថោិមួយខដលប៉ាេះពាល់ដល់ការករមិតណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតរិតូវខត
បាំណពញតាមលកខនថិកៈដូចជា (១) រតូវបានកាំណត់ណដ្ឋយចាប់ (២) រតូវបានអនុវតថកបុងណគាលបាំណងការពារ
សិទន ិ ឬកិតថយិសរបស់អបកដនទ ឬណដ៊ីមផ៊ីការពារសនថិសុែជាតិ និង(៣) មានការចាាំបាច់កបុងការសណរមចបាននូវ
ណគាលបាំណងខដលបានណរៀបរាប់ខាងណល៊ី។ 16  ណយងណៅណល៊ី គណៈកមាម ធិការសិទនិមនុសស ទរមង់ននការបណចចញ
មតខិបបណនេះខដលអាចជាកមមវតទុននការរតឹតផតិរសបចាប់តាមមារតា ១៩(៣) រមួមាន (ប៉ាុខនថមិនកាំណត់ចាំណពាេះ) 
ពាកយសាំដ៊ីខដលមានលកខណៈសអប់  ការបរហិារណករ ថរ ិ៍ ការបណចចញមតខិដលនាាំឲ្យមានការសអប់ណែព៊ីមជាត ិ ពូជ
សាសន៍ ឬសាសនាខដលចាត់ទុកថាជាការញុេះញង់ ឲ្យមានការណរ ៊ីសណអ៊ីង មានកាំ្ងឹ ឬអាំណព៊ី្ងិា។17  

ជាងណនេះណៅណទៀត វសិាលភាពពិតរបាកដននសទិនិទាាំងណនេះរតវូបានកាំណត់ណដ្ឋយរបណទសន៊ីមួយៗ ណ្៊ីយ
អាចែុសៗគាប រវាងជាតនិ៊ីមួយៗ ខដលអាចណធវ៊ីឲ្យរដឌមួយចាំនួនបករសាយបផចដតថិណដ៊ីមផ៊ីគាាំរទដល់ការដ្ឋក់ពិរុទនែលួន

                                                                    
13 ដូចខាងណល៊ី  
14 ឡា រុយ (F. La Rue) “របាយការណ៍របសអ់បករាយការណ៍ពិណសសរបសរ់កុមរបឹកាសិទនិមនុសសសថ៊ីព៊ីការណល៊ីកកមពស់ និងការការពារ
សិទនិណសរ ៊ីភាពខាងគាំនិត និងការបណចចញមតិ” A/HRC/17/27 (នថងទ៊ី១៦ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១១) [23]-[24]។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ 
http://bit.ly/QD35W5 
15 ក.ស.ស.ព.ន មារតា ១៩.៣។ 
16  ណចសុ៊ីកា បុម (Jessica Bauml) “វាជាណរឿងឆកួត អុ៊ីនធឺណិតឆកួត ៖ សាកលភាវូបន៊ីយកមម និងការរបឈមណល៊ីការដ្ឋកពិ់រុទនែលួនឯងណល៊ី
សិទនិបណចចកវទិា” (២០១១) Federal Communications Law Journal, Vol ៦៣, p. ៧០៧។ 
17  ឡា រុយ (La Rue) (2011), ខាងណល៊ីណលែ៨ [២៥]។ 

http://bit.ly/QD35W5
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ឯងណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត។ ណទាេះជាយ៉ា ងោក៏ណដ្ឋយ ការយិល័យឧតថមសបងការអងគការស្របជាជាត ិ
ទទួលបនធុកសិទនិមនុសសបានណចញ នូវណសចកថ៊ីសណរមចមយួកាំណត់ព៊ីកាលៈណទសៈខបបោខដលហាមឃ្ត់រដឌន៊ីមួ
យៗកបុងការដ្ឋក់ករមតិណៅណល៊ីសិទនិខដលរតូវបានការពារតាមមារតា ១៩ ។ ណ្តុដូណចបេះណ្៊ីយ រដ្ឋឌ ភ ិ 

បាល មិន រតូវបានអនុញ្ជដ តឱ្យមានការរតឹតផតិណៅណល៊ី ៖ 

(ក)ការពិភាកាណល៊ីណគាលនណយបាយរដ្ឋឌ ភិបាល និងការជខជកណដញណដ្ឋលនណយបាយ រាយការណ៍
អាំព៊ីសិទនិមនុសស សកមមភាពរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល និងអាំណព៊ីពុករលួយកបុ ងជួររដ្ឋឌ ភិបាល ចូលរមួកបុ ងការណធវ៊ី
បាតុកមមណដ្ឋយសនថិវធិ៊ី ឬសកមមភាពនណយបាយណដ្ឋយ រមួបចចូ លទាាំងសនថិភាពនិងរបជាធិបណតយយ ឬ
ការសាំខដងគាំនិតណយបល់ និងការជាំទាស់ សាសនា ឬជាំណនឿ 

(ែ)លាំ្ូរព័ត៌មាននិងគាំនិតណដ្ឋយណសរ ៊ី ណដ្ឋយបចចូ លទាាំងការអនុវតថ ក៏ដូចជាការហាមឃ្ត់ ឬការបិទ
ការណបាេះពុមភផាយណដ្ឋយមិនសមណ្តុផល ឬរបព័ននផសពវផាយនានា និងការរ ាំណោភវធិានរដឌបាល និង
ការដ្ឋក់ពិរុទនែលួ នឯង 
(គ)លទនភាពកបុ ងការណរប៊ីរបាស់បណចចកវទិារបាស័យទាក់ទងខបបទាំណន៊ីបរមួមានវទិយុ ទូរទសសន៍ និងអុ៊ីនធឺ 
ណិត។ 
( )អបកសារព័ត៌មានកបុ ងសាទ នភាពជណមាល េះរបដ្ឋប់អាវធុ18 

មុនណពលមានណសចកថ៊ីសណរមចឆ្ប ាំ ២០១២ អងគការស្របជាជាតិ មនិបានដ្ឋក់ណចញនូវណគាលជាំ្រ
ជាក់ោក់ោមួយសថ៊ីព៊ីការការពារណសរ ៊ីភាពណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិតណនាេះណទ ណ្៊ីយបានរតឹមខតផថល់ណយបល់ថា
លទនភាពកបុងការណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធឺណិតគួររតូវបានពិចារោថាជាសិទនមិនុសសមួយផងខដរ។19 ណទាេះជាយ៉ា ងោក៏
ណដ្ឋយ ណសចកថ៊ីសណរមចណនេះបានបញ្ជជ ក់ថាការសាំខដងមតិណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺតសទិតកបុងបរបិទននសិទនិណសរ ៊ីភាព
ខាងគាំនិត និងបណចចញមតិខដលរតូវបានដ្ឋក់បចចូ លកបុងលិែិតូបករណ៍សទិនិមនុសសជាមូលដ្ឋឌ នខដលរបណទស 
កមពុជាបានផថល់សចាច ប័ន។ 

សិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិរតូវបានធានាផងខដរណៅកបុងចាប់ជាតិរបស់កមពុជា។ មារតា ៤១ នន
រដឌធមមនុចដបានបផចដតថិយ៉ា ងចាស់មួយខដលទទួលសាគ ល់នងិធានាថា “ពលរដឌខែមររតូវមានសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការ
បណចចញមតិ សារព័ត៌មាន ការណបាេះពុមពផាយ និងការរបមូលផថុ ាំ។” សិទនិណនេះរតូវបានបញ្ជជ ក់បខនទមណដ្ឋយមារតា 
៣១ ខដលបានខចងថាកមពុជាទទួលសាគ ល់ និងណគារព ស.ប.ស.ម។ បខនទមព៊ីណល៊ីណនេះណទៀត ក.អ.ស.ព.ន មានសុ
ពលភាពអនុវតថណដ្ឋយផ្លធ ល់កបុងចាប់ជាតិរបស់កមពុជា ដូចខដលបានបញ្ជជ ក់ណៅកបុងណសចកថ៊ីសណរមចរបស់រកុម
                                                                    
18 ការយិលយ័ឧតថមសបងការអងគការស្របជាជាតិទទលួបនធុកសិទនិមនុសស Res. 2003/42 “សិទនិណសរ ៊ីភាពខាងគាំនិតណយបល់ និងការ
បណចចញមតិ” អ.ស.ប Doc. E/CN.4/RES/2003/42 (នថងទ៊ី២៣ ខែណមសា ឆ្ប ាំ២០០៣) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ 
http://bit.ly/23HrqM3 
19 មារតា១៩នន ស.ប.ស.ម សាំណៅណៅណល៊ីសិទនិកបុងការរសាវរជាវ ទទលួ និងផថលព់ត័ម៌ាន និងណយបលត់ាមរយៈបោថ ញផសពវផាយ
ណដ្ឋយគាម នរពាំខដនកាំណត។់  

http://bit.ly/23HrqM3
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របឹកាធមមនុចដចុេះនថងទ៊ី១០ ខែកកថដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០៧ ខដលបានខចងថា ”កតិកាសញ្ជដ អនថរជាតិខដលរបណទសកមពុជា
បានទទលួសាគ ល់”  គឺជាខផបកមួយននចាប់កមពុជាណដ្ឋយសវ័យរបវតថ ិ។20 

សទិធឯិកជៃភាព 
សិទនិឯកជនភាពរតូវបានទទលួសាគ ល់ណដ្ឋយគាម នលកខែណឍ ថាជាសិទនមិនុសសមូលដ្ឋឌ ន ខដលរតូវបានធា

នាណៅកបុងមារតា ១២ នន ស.ប.ស.ម និងមារតា ១៧ នន ក.អ.ស.ព.ន។ ខដលមារតា ១៧ ណនេះបានខចងថា៖ 

១. គាម នជនោមាប ក់រតូវទទលួការណរជៀតខរជកតាមអាំណព៊ីចិតថ ឬណដ្ឋយែុសចាប់ កបុ ងជ៊ីវតិឯកជន រគួសារ 
លាំណៅដ្ឋឌ ន សាំបុរតណឆល៊ីយឆលងរបស់ែលួ ន ឬរតូវការប៉ាេះពាល់ណដ្ឋយែុសចាប់ ណៅណល៊ីកិតថិយស និងណករ ថ ិ៍
ណ ម្ េះរបស់ែលួ នណ ៊ីយ ។ 

២.ជនរគប់រូប មានសិទនិឲ្យចាប់ការពាររបឆ្ាំងនឹងការការណរជៀតខរជក ឬការប៉ាេះពាល់ខបបណនេះ ។ 

កបុងបរបិទននសទិនិបណចចកវទិា អតទន័យនន “ការណឆល៊ីយឆលង” រមួមានទនិបន័យឯកជនខដលរតវូបានរកាទុក 
បចចូ ន និងទទួលតាមបោថ ញអុ៊ីនធណិឺត។ ការបករសាយ និងវសិាលភាពននសទិនិឯកជនមានភាពរចបូក
រចបល់ណដ្ឋយការផ្លល ស់បថូរយ៉ា ងណលឿននងិធាំសណមផ៊ីមមួយណៅកាន់បណចចកវទិា គមនាគមន៍ ព័ត៌មាន(“ICT”) ខដល
ណក៊ីតមានណ ៊ីងកបុងអាំ ុងណពលប៉ាុនាម នសតវតសថម៊ីៗណនេះ ខដលបណចចកវទិាទាាំងណនេះបានជេះឥទនិពលដល់ទសសនៈនន
រពាំខដនរវាងកខនលងសារធារណៈ និងកខនលងឯកជន។ 

មារតា ៤០ ននរដឌធមមនុចដរបណទសកមពុជាផថល់ឱ្យរបជាពលរដឌនូវ “ការរកាសិទនិមិនឲ្យរ ាំណោភណល៊ីលាំណៅ
ដ្ឋឌ ន និង អាថក៌ាំបាាំងននការណឆល៊ីយឆលងតាមលិែិត តាមទូរសារ តាមទូរពុមភ ទូរគមន៍ និងតាមទូរស័ពធរតូវបាន
ធានា”។ ណដ្ឋយសាររដឌធមមនុចដរតូវបានតាក់ខតងណ ៊ីងណៅណដ៊ីមទសសវតសឆ្ប ាំ១៩៩០ ពុាំមានដ្ឋក់បចចូ លណសចកថ៊ី
ណយងណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត ឬ បណចចកវទិា គមនាគមន៍ នងិព័ត៌មានរតូវបានបចចូ លណៅកបុងណនាេះណទ។ 

មានទិដឌភាពែុសគាប ចាំនួនព៊ីរទាក់ទងនឹងសិទនឯិកជន ខដលរតូវបានវភិាគដូចខាងណរកាម ជាពិណសស
ពាក់ព័នននឹងសាទ នភាពននសិទនបិណចចកវទិាកបុងរបណទសកមពុជា ៖ (ក) ឯកជនភាពននការទាំនាក់ទាំនង និង(ែ)  
កិតថិយស។ 
 ឯកជៃភាពនៃការង្្លើយ្លខ 

ជាទាំោប់ព៊ីមុនមក អតទន័យនន “ការណឆល៊ីយឆលង” កបុង ស.ប.ស.ម និង ក.អ.ស.ព.ន រតូវបានបករសាយ
ថាជាការទាក់ទងខបបោយលកខណ៍អកសរ ខតយ៉ា ងោកថ៊ី ពាកយណនេះបចចុបផនបរតូវបានអនុវតថរគប់ទរមង់ននទាំនាក់
ទាំនង មិនកាំណត់ណ្៊ីយរមួបចចូ លទាាំងអុ៊ីនធឺណិតផងខដរ។ សិទនិឯកជនរមួបចចូ លទាាំងកាតពវកិចចរបស់រដឌកបុងការ
ទប់សាក ត់ការណរជៀតខរជក្ួសណ្តុណល៊ីការណឆល៊ីយឆលងរបស់បុគគល ណទាេះប៊ីជាការណរជៀតខរជកមួយចាំនួនអាចរតូវ
បានអនុញ្ជដ តកបុងកាលៈណទសៈមួយចាំនួនខដលបានកាំណត់ ដូចជាការរកានូវសនថិសុែជាតជិាណដ៊ីម។ 
                                                                    
20 រកុមរបឹកាធមមនុចដននរពេះរាជាោចរកកមពុជា ណសចកថ៊ីសណរមចណលែ ០៩២/០០៣/២០០៧ នថងទ៊ី១០ ខែកកថដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០៧ 
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អបករាយការណ៍ពិណសសបានកត់សមាគ ល់ណៅកបុងរបាយការណ៍ឆ្ប ាំ២០១១ របស់ែលួនណៅណល៊ី “ការណល៊ីក
កមពស់ និងការការពារសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងគាំនិត និងបណចចញមត”ិ ថា ”ពុាំមានចាប់កបុ ងការការពារទិនបន័យរបកប
ណដ្ឋយរបសិទនិភាព ឬរគប់រគាន់កបុ ងរដឌជាណរច៊ីន”។ 21  ណយងតាមអបករាយការណ៍ពិណសសបានណល៊ីកណ ៊ីងថា ការ
ណលចណ ៊ីងនូវ“និនាប ការគួរឲ្យរពួយបារមភ” ខដលរដឌតរមូវ ឬដ្ឋក់សមាព ធណៅណល៊ីវស័ិយឯកជនកបុងការផថល់ព័ត៌មាន
ខដលពាក់ព័នននងឹអតថិិជនដូចជាទិនបន័យទាក់ទងនឹងទ៊ីតាាំងភូមិសាហ្វសថព៊ីទូរស័ពធសាម ត្វូន និងមណធាបាយកបុង
ការណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធណិឺតផងខដរ។ 

កិតតិយស 

មារតា ១៧ នន ក.អ.ស.ព.ន កាំណត់ថាសទិនិឯកជនភាពពរង៊ីកវសិាលភាពណៅណល៊ីសទិនកិបុងការទទលួ
បានការការពារព៊ីការណរជៀតខរជកកិតថិយស ឬណករ ថ ិ៍ណ ម្ េះរបស់បុគគលោមាប ក់ ណ្៊ីយការរកានូវសិទនិណនេះណធវ៊ីឲ្យ
មានការណលចណ ៊ីងនូវឧទា្រណ៍មួយ ខដលសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិកបុងមារតា ១៩ អាចរតូវបានដ្ឋក់
កាំ្តិណដ្ឋយរសបចាប់។ លិែិតូបករណ៍សិទនមិនុសសមិនបានហាមឃ្ត់ណល៊ីចាប់បរហិារណករ ថ ិ៍ណនាេះណទ ណទាេះជា
យ៉ា ងោក៏ណដ្ឋយ របសិនណប៊ីពុាំមានការអនុវតថណដ្ឋយរបុងរបយត័បណទ ចាប់ទាាំងណនាេះអាចរ ាំណោភបាំពានដល់សិទនិ
ណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមត។ិ 

ធាតុផសាំគនលេឹះននបទបរហិារណករ ថ ិ៍គឺជាការអេះអាងណដ្ឋយមិនពតិចាំណពាេះអងគណ្តុមយួ ខដលបងកឲ្យមានការ
ែូចខាតដល់កតិថិយសរបស់បុគគលោមាប ក់តាមរយៈការផសពវផាយណៅជនទ៊ីប៊ី។ រដឌភាគណរច៊ីនបានអនុវតថចាប់
បរហិារណករ ថ ិ៍កបុងណគាលបាំណងណដ៊ីមផ៊ីការពារនូវកតិថិយសដល់បុគគលោមាប ក់ ។ ណទាេះជាយ៉ា ងណនេះកថ៊ី ការអនុវតថកបុង
រដឌជាណរច៊ីនជាការរ ាំណោភបាំពានណល៊ីចាប់បរហិារណករ ថ ិ៍ ណដ្ឋយណរប៊ីរបាស់ចាប់ទាាំងណនេះកបុងការបនធុចបង្ហអ ក់ការជខជក
ណដញណដ្ឋលជាសារធារណៈ នងិរារា ាំងការរេិះគន់រសបចាប់ណៅណល៊ីមហ្វនថ៊ី ឬបង្ហា ញព៊ីការរបរពឹតថកាំ្ុស ឬអាំណព៊ីពុក
រលួយរបស់មហ្វនថ៊ីរដ្ឋឌ ភិបាល។ 22  កបុងវធិ៊ីសាហ្វសថដូចគាប ខដរ ចាប់បរហិារណករ ថ ិ៍រតូវបានយកមកណរប៊ីជាណលសណល៊ីមូល
ដ្ឋឌ នខដលថាការណរប៊ីចាប់ទាាំងណនេះណដ៊ីមផ៊ីរកាសោឌ ប់ធាប ប់សារធារណៈ ឬសនថិសុែជាត។ិ23 តាមរយៈនិយមន័យ
ណនេះ ចាប់បរហិារណករ ថ ិ៍ដ្ឋក់ករមិតណៅណល៊ីសិទនិមនុសសមយួចាំនួន ដូចជាណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមត ិ ណដ៊ីមផ៊ីជា 
របណយជន៍ដល់សិទនិសាំខាន់ណផសងណទៀត ដូចជាការការពារកិតិថយសជាណដ៊ីម។ ពុាំមានឋានានុរកមជាសវ័យរបវតថិរវាង
សិទនិទាាំងណនាេះណទ ដូចណនេះចាាំបាច់រតូវមានការពិចារោណដ្ឋយរបុងរបយត័បណៅតាមករណ៊ី ជាក់ខសថង ណដ៊ីមផ៊ីធានានូវ
តុលយភាពមួយរវាងសទិនិទាាំងព៊ីរណនេះ។ 

តុលយភាពរវាខង្សរភីាពខាខការបង្ចេញម្ត ិៃិខសទិធិឯកជៃភាព 

                                                                    
21  ឡា រុយ (La Rue) (២០១១) ដូចខាងណល៊ីណលែ៨ [៥៦]។ 
22 គណៈកមាម ធិការសិទនិមនុសសអងគការស្របជាជាតិ  , វចិារណកថាទូណៅណលែ ៣៤, មារតា១៩, ណសរ ៊ីភាពននគាំនិត និងការបណចចញ
មតិ, CCPR/C/GC/34, នថងទ៊ី ១២ ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១១។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1xmySgV.  
23  ឡា រុយ (La Rue) (2011), ដូចខាងណល៊ីណលែ១ [34]។ 

http://bit.ly/1xmySgV
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ណយងណៅណល៊ីចាប់សិទនមិនុសសអនថរជាត ិ មានណ្តុផលរសបចាប់មួយចាំនួនកបុងការរតឹតផតិណសរ ៊ីភាព
ខាងការបណចចញមត ិ រមួបចចូលទាាំងការរកាសោឌ ប់ធាប ប់សាធារណៈ និងការការពារសទិនិ និងឯកជនភាពរបស់
អបកដនទ។ ករណ៊ី ណនេះទាក់ទងនឹងតុលយភាពដ៏ផុយរសួយមយួរវាងសិទនិណផសងៗខដលពាក់ព័ននគាប  ប៉ាុខនថណសរ ៊ីភាព
ខាងការបណចចញមតិគួរខតរតូវបានការពារជាពិណសសកបុងបរបិទនណយបាយ។ ការរេិះគន់មហ្វនថ៊ីរដ្ឋឌ ភិបាលមានសារៈ
សាំខាន់ោស់កបុងការណធវ៊ីឲ្យអបកខដលអនុវតថមុែង្ហរសាធារណៈទទួលែុសរតូវចាំណពាេះទណងវ៊ីរបស់ែលួន។ ដូចណនេះ ការ
ការពារផលូវចាប់ណៅណល៊ីកិតថិយស និងឯកជនភាពរបស់របូវនថបុគគលគឺមានលកខណៈទន់ណែាយជាងបុគគលសាធារ
ណៈ។ សារៈសាំខាន់ពិតរបាកដននណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិកបុងវស័ិយនណយបាយមានបញ្ជជ ក់យ៉ា ងចាស់
កបុងបទដ្ឋឌ នចាប់អនថរជាតិ។ 

គណៈកមាម ធិការសិទនមិនុសសអនថរជាតបិានណល៊ីកណ ៊ីងព៊ីសារៈសាំខាន់ននការអត់ឱ្នចាំណពាេះការរេិះគន់ណល៊ី
បុគគលសាធារណៈកបុងសងគមខដលមានណសរ ៊ីភាព និងរបកបណដ្ឋយរបជាធបិណតយយមយួ ៖  

“ណៅកបុ ងកាលៈណទសៈននការជខជកណដញណដ្ឋលពាក់ព័នននឹងបុគគលសាធារណៈណ ៊្ីយនិងសាទ ប័នសាធារ
ណៈណៅកបុ ងវស័ិយនណយបាយ កតិកាសញ្ជដ ណនេះបានឱ្យតនមលែពស់ណៅណល៊ីការបណចចញមតិណយបល់ ដូណចបេះអងគណ្តុ
ដតូ៏ចមយួខដលចាត់ទុកណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិជាការរបមាថដល់បុគគលសាធារណៈណនាេះមិនអាចបាំណពញនូវ
លកខណឍ រគប់រគាន់ណដ៊ីមផ៊ីផថនាធ ណទាសរព្មទណឍ បានណទ ណទាេះប៊ីជាបុគគលសាធារណៈអាចទទួលអតទរបណយជន៍ព៊ី
កតិកាសញ្ជដ ណនេះក៏ណដ្ឋយ។ ជាងណនេះណៅណទៀត បុគគលសាធារណៈរមួទាាំងអបកមានសិទនិអាំោចែពស់កបុ ងវស័ិយ
នណយបាយដូចជា របមុែរដឌ និងរដ្ឋឌ ភិបាលគឺជាអបកខដលនឹងរតូវទទលួរងការរេិះគន់និងជាំទាស់កបុ ងវស័ិយ
នណយបាយ”24  

ណល៊ីសព៊ីណនេះណៅណទៀត អបករាយការណ៍ពិណសសបានផថល់ណយបល់ថា“ការដ្ឋក់ពននធនាគារណល៊ីបុគគលោ
មាប ក់ណដ៊ីមផ៊ីខសវងរក ទទួលយក និងផសពវផាយព័ត៌មាន និងគាំនិត ករមនឹងមានណ្តុផលថាជាវធិានការសម
រសបកបុ ងការសណរមចបាននូវណគាលបាំណងរសបចាប់មួយតាមមារតា ១៩ កថាែណឍ ទ៊ី៣ ននកតិកាសញ្ជដ  
អនថរជាតិសថ៊ីព៊ីសិទនិពលរដឌ និងសិទនិនណយបាយោស់”។ 25  ណល៊ីសព៊ីណនេះណៅណទៀត អបករាយការណ៍ពិណសសក៏គាាំ
រទឱ្យលុបណចាលណទាសរព្មទណឍ ណល៊ីបទបរហិារណករ ថ ិ៍ ណ្៊ីយអេះអាងថា“ការការពារសនថិសុែជាតិ ឬការរបឆ្ាំងនឹង
អាំណព៊ីណភរវកមម មិនអាចរតូវបានណរប៊ីរបាស់កបុ ងការបាំណពញលកខែណឍ ណដ៊ីមផ៊ីរតឹតផិតណល៊ីសិទនិខាងការបណចចញមតិណនាេះ
ណទ របសិនណប៊ីរដ្ឋឌ ភិបាលមិនអាចបញ្ជជ ក់ថា ៖ (ក) ការបណចចញមតិមានណគាលបាំណងកបុ ងការញុេះញងឱ់្យមាន

                                                                    
24 គណៈកមាម ធិការសិទនិមនុសសអងគការស្របជាជាតិ  វចិារណកថាទូណៅណលែ ៣៤ មារតា ១៩ ណសរ ៊ីភាពននគាំនិត និងការបណចចញមតិ 
CCPR/C/GC/34 នថងទ៊ី១២ ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១១។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1xmySgV 
25  ឡា រុយ (La Rue) (២០១១),ដូចខាងណល៊ីណលែ ៨ [៣៦]។ 

http://bit.ly/1xmySgV
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អាំណព៊ី្ិងាភាល មៗ (ែ) ទាំនងជាញុេះញងឲ់្យមានអាំណព៊ី្ិងា និង(គ)មានការផាភាជ ប់ណដ្ឋយផ្លធ ល់ និង 
ភាល មៗរវាងការបណចចញមតិ និងអាំណព៊ី្ិងាខដលអាចណក៊ីតមាន។”26 

គណៈកមាម ធកិារសិទនមិនុសសអងគការស្របជាជាត ិ បានរបកាន់ជាំ្រថាការណរប៊ីរបាស់យ៉ា ងធងន់ធងរនូវ
បទបរហិារណករ ថ ិ៍កបុងណរឿងរព្មទណឍ ណដ៊ីមផ៊ីទប់សាក ត់ការរេិះគន់ណៅណល៊ីបុគគលសាធារណៈ និងតួអងគនណយបាយគមឺិន
បាំណពញណៅតាមកាតពវកិចចរបស់រដឌកបុងវស័ិយសិទនមិនុសសណ ៊ីយ ៖ 

“ចាប់បរហិារណករ ថ ិ៍រតូវខតតាក់ខតងណ ៊ីងណដ្ឋយមានការយកចិតថទុកដ្ឋក់ណដ៊ីមផ៊ីធានាថាចាប់ទាាំងណនាេះ... 
មិនរតូវបានយកមកអនុវតថណដ៊ីមផ៊ីរារា ាំងណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិ។ ចាប់ទាាំងណនាេះ ជាពិណសសចាប់បរហិារ
ណករ ថ ិ៍កបុ ងណរឿងរព្មទណឍ គួរខតដ្ឋក់បចចូ លនូវែខចងខដលគាាំរទដល់ការពិត ណ ៊្ីយមិនគួរយកមកអនុវតថកបុ ងទរមង់
ននការបណចចញមតិណយបល់ខដលមិនខមនជាលកខែណឍ ណដ៊ីមផ៊ីដ្ឋក់ណទាសទណឍ ណ ៊ីយ។ យ៉ា ងណហាចោស់មតិ
ណយបល់ណល៊ីកណ ៊ីងអាំព៊ីបុគគលសាធារណៈ រតូវរចួផុតព៊ីការដ្ឋក់ណទាសរព្មទណឍ  ឬក៏ឱ្យណធវ៊ីការបករសាយ ខក
តរមូវនូវពាកយសមថ៊ីមិនពិតខដលបានណចញផាយណៅណ ៊្ីយណនាេះ ណដ្ឋយពុាំមានការពាបាទ។”27  

ដូចណនេះ សិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិរមួបចចូលនូវសិទនខិាងការបណចចញទសសនៈ និងគាំនិតខដលរង
ការបាំពាន ការភាញ ក់ណផអ៊ីល ឬការរ ាំខាន។ ណល៊ីសព៊ីណនេះណៅណទៀត គណៈកមាម ធកិារសិទនមិនុសសបានបញ្ជជ ក់ណដ្ឋយ
គាម នលកខែណឍ ថាការរតឹតផតិមនិគួររតូវបានអនុវតថចាំណពាេះការពិភាកាណល៊ីណគាលនណយបាយរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល និង
ការជខជកណដញណដ្ឋលនណយបាយ រាយការណ៍ព៊ីបញ្ជា សិទនមិនុសស រាយការណ៍ព៊ីសកមមភាពរដ្ឋឌ ភិបាល និងអាំណព៊ី
រពុករលួយកបុងជួររដ្ឋឌ ភិបាល ការចូលរមួកបុងយុទននាការណបាេះណឆ្ប ត បាតុកមមណដ្ឋយសនថវិធិ៊ីឬសកមមភាព
នណយបាយណដ្ឋយរមួបចចូលផងខដរនូវសកមមភាពណដ៊ីមផ៊ីសនថភិាព និងរបជាធិបណតយយ និងការបណចចញគាំនិត និង
ការជាំទាស់ សាសនា ឬជាំណនឿរពមទាាំងការបណចចញមតណិយបល់របស់បុគគលណៅកបុងរកុមជនជាតិណដ៊ីមភាគតចិ ឬ
រកុមខដលង្ហយរងណរគាេះ។28 

ជាថម៊ីមថងណទៀតសទិនិឯកជនភាពអាចរតូវបានដ្ឋក់ករមិតខតកបុងករណ៊ី ណល៊ីកខលងមួយចាំនួនប៉ាុណោត េះ ដូច
ជាវធិានការរតួតពិនិតយតាមដ្ឋនរបស់រដឌ ខដលចាាំបាច់សរមាប់ការរគប់រគងសមរសបណដ៊ីមផ៊ីធានានូវយុតថិធម៌ខផបក
រព្មទណឍ  ការបង្ហក រឧរកិដឌកមម ឬរបយុទនរបឆ្ាំងនឹងអាំណព៊ីណភរវកមម។ ដូណចបេះសទិនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមត ិ
អាចរតូវបានអនុញ្ជដ តរបសិនណប៊ីលកខនថកិៈកបុងចាប់សិទនិមនុសសអនថរជាតិរតូវបានបាំណពញខតប៉ាុណោត េះ។ ដូចណនេះ
រតូវខតមានចាប់ជាតចិាស់ោស់ខដលកាំណត់ព៊ីកាលៈណទសៈមួយចាំនួន ខដលសិទនិឯកជនភាពរបស់រូបវនថបុគគល
រតូវបានរតឹតផតិ។ វធិានការរតឹតផតិសិទនណិនេះគួររតូវបានណធវ៊ីណ ៊ីងណដ្ឋយឈរណល៊ីមូលដ្ឋឌ នខដលមានការសណរមចចិតថ

                                                                    
26 ដូចខាងណល៊ី 
27 សូមពិនិតយណល៊ី ៖ វចិារណកថាទូណៅ គណៈកមាម ធិការសិទនិមនុសសអងគការស្របជាជាតិ ណលែ៣៤ ខាងណល៊ីណលែ ២២  
28 រកុមរបឹកាសិទនិមនុសសអងគការស្របជាជាតិ “ណសរ ៊ីភាពននគាំនិត និងការបណចចញមតិ៖ ណសចកថ៊ីសណរមចអនុមត័ណដ្ឋយរកុមរបឹកាសិទនិ
មនុសស” A/HRC/RES/12/16 នថងទ៊ី១២ ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០០៩ [៥]។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1TAL9Z8  

http://bit.ly/1TAL9Z8
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ជាក់ោក់មួយណដ្ឋយអាជាញ ធររដឌខដលមានអាំោចរសបចាប់។ ជាចុងណរកាយ សកមមភាពណនេះរតូវខតសទិតកបុង
ណគាលបាំណងការពារសិទនអិបកដនទ និងរតូវណគារពណគាលការណ៍សមាមារត។29 

២.២ រកបខ្ណឌ ចាបថ់្នន ក់តំបៃ ់

កាលព៊ីខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២ រដឌជាសមាជិកទាាំង១០ននសមាគមរបជាជាតអិាសុ៊ីអាណគបយ ៍ “អាសា ន” 
ខដលរមួមានរបណទសកមពុជា បានអនុម័តណសចកថ៊ីរបកាសសទិនិមនុសសអាសា ន។  ណសចកថ៊ីរបកាសសិទនិមនុសស 
អាសា ន ផថល់ជូនដល់បុគគលរគប់រូបនូវ “សិទនិណសរ ៊ីភាពកបុ ងការគិត និងសាំខដងមតិ” តាមមារតា ២៣ ណដ្ឋយរមួ
មានសិទនកិបុងការ ”របកាន់នូវគាំនិតណដ្ឋយគាម នការណរជៀតខរជក ជាោយលកខណ៍អកសរឬតាមរយៈមណធាបាយណផស
ងៗ។” សិទនឯិកជនរតូវបានខចងកបុងមារតា ២១ ណ្៊ីយសទិនិណនេះរសណដៀងគាប ណសធ៊ីរខតទាាំងរសុងជាមយួនឹងបផចដតថិ
ខដលបានកាំណត់ណៅកបុង ស.ប.ស.ម ខដលកាំណត់នូវការការពារព៊ីការណរជៀតខរជកតាមអាំណព៊ីចិតថទាក់ទងនឹង “ការ
ណឆល៊ីយឆលងនិងទិនបន័យរបស់បុគគល”។ 

ណសចកថ៊ីរបកាសសិទនិមនុសសអាសា ន មានកថាែណឍ សថ៊ីព៊ីការដ្ឋក់ករមិតជាទូណៅមួយកបុងមារតា ៨ នន
ណគាលការណ៍ណប៊ីកចាំ្របស់ែលួនខដលផលប៉ាេះពាល់ចុងណរកាយគមឺិនសូវទទលួសាគ ល់ ឬឱ្យតនមលទាបណៅណល៊ីសទិនិ
មនុសស ណៅណរកាមទាំណនៀមទាំោប់អនថរជាតិ និង ក.អ.ស.ព.ន។ ណសចកថ៊ីរបកាសសិទនិមនុសសអាសា ន បានកាំណត់
ថាការរតឹតផតិណល៊ីណសរ ៊ីភាពជាមូលដ្ឋឌ នអាចអារស័យណៅណល៊ីកតាថ មួយចាំនួនដូចជា “ទាក់ទងនឹងសនថិសុែជាតិ ស
ោឌ ប់ធាប ប់សាធារណៈ សុែភាពសាធារណៈ សុវតទិភាពសាធារណៈ ស៊ីលធម៌សាធារណៈ រពមទាាំងសុខាមា
លភាពទូណៅរបស់របជាជនកបុ ងសងគមរបជាធិបណតយយ”។ ការកាំណត់ខបបណនេះជាបញ្ជា មួយណដ្ឋយសារខតវសិាល
ភាពននវស័ិយចមផងៗែកខានកបុងការទទលួសាគ ល់ថាសិទនិមនុសសមួយចាំនួនកបុងកាលៈណទសៈោមួយក៏ណដ្ឋយ 
មិនអាចរតូវបានដ្ឋក់ករមិតណដ្ឋយរដឌណនាេះណទ។ ការកាំណត់ណៅណល៊ីសិទនិពលរដឌ និងសិទននិណយបាយខដលរតូវបាន
ការពារណដ្ឋយ ក.អ.ស.ព.ន អាចណធវ៊ីណៅបានអនុណោមណៅតាម ក.អ.ស.ព.ន ខតប៉ាុណោត េះ ណ្៊ីយសិទនែិលេះមិនអាច
ណធវ៊ីការរតឹតផតិបានណនាេះណទ។ 30  កបុងបរបិទណនេះ ណសចកថ៊ីរបកាសសិទនមិនុសសអាសា ន ពុាំសុ៊ីសង្ហវ ក់ជាមួយនងឹ
កាតពវកចិចជាអនថរជាតរិបស់រដឌជាសមាជកិអាសា នទាាំងអស់ណនាេះណទ។ 

២.៣ រកបខ្ណឌ ចាបជ់ាតិ 

 ណទាេះប៊ីជាមានរកបែណឍ ចាប់កបុងការការពារសិទនិមនុសសយ៉ា ងោកថ៊ី ការអនុវតថជាក់ខសថង សិទនិមនុសស
កបុងរបណទសកមពុជារតូវបានរ ាំណោភបាំពានជារបចាាំ ណ្៊ីយសិទនរិបស់ជនរងណរគាេះណៅកបុងរបព័ននតុោការក៏រតូវបាន
រ ាំណោភបាំពានណដ្ឋយសារអាំណព៊ីពុករលួយ និងភាពមិនរបរកត៊ីណក៊ីតណ ៊ីង។ មហ្វនថ៊ីតុោការជាទូណៅមិនណអ៊ីណព៊ីចាំណពាេះ
ការធានាសិទនិមនុសស ែណៈខដលរកមរព្មទណឍ របស់រពេះរាជាោចរកកមពុជា (“រកមរព្មទណឍ ”) រតូវបាន

                                                                    
29 ឡា រុយ (La Rue) (២០១១), ខាងណល៊ីណលែ ៨, [៥៩] 
30 ក.អ.ស.ព.ន មារតា ៤(២) មិនអនុញ្ជដ តឱ្យណធវ៊ីបដិបចដតិចាំណពាេះមារតា. ៦, ៧, ៨ (១)(២), ១១, ១៥, ១៦ & ១៧ 
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អនុវតថណដ្ឋយរ ាំណោភបាំពាន ជាឧបករណ៍ខដលណរប៊ីរបាស់របឆ្ាំងនឹងអបកជាំទាស់នងឹផលរបណយជន៍របស់រដ្ឋឌ ភ ិ
បាល ទាាំងណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត និងណរៅបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត។ 

ជាដាំបូងខផបកណនេះនឹងរតតួពិនតិយណៅណល៊ីចាប់ខដលមានរសាប់ខដលជាញឹកញាប់រតូវបានណរប៊ីរបាស់រប
ឆ្ាំងនឹងអបកណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធណិឺត នងិអបកណផសងណទៀតខដលសាំខដងមតជិាំទាស់ដូចជាបទបរហិារណករ ថ ិ៍ និងបទញុេះ 
ញង់។ ទ៊ីព៊ីរ ខផបកណនេះវភិាគណៅណល៊ីណសចកថ៊ីណសប៊ីចាប់ចាំនួនព៊ីរខដលគាំរាមកាំខ្ងដល់សិទនបិណចចកវទិាកបុងរបណទស
កមពុជា។ 

រកម្រពហមទណឌ  

 ែណៈណពលខដលណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិរតូវបានធានាណៅកបុងមារតា៤១ ននរដឌធមមនុចដ មាន
បផចដតថជិាក់ោក់មួយចាំនួនកបុងរកមរព្មទណឍ ខដលជាជាំ្រកបុងការរបឆ្ាំងណសធ៊ីរខតណដ្ឋយផ្លធ ល់ណៅណល៊ីណសរ ៊ីភាព
ណនេះ។ ចាប់តាាំងព៊ីចាប់ណនេះរតូវបានអនុម័តកបុងឆ្ប ាំ ២០១០ រកមរព្មទណឍ ខដលបានណធវ៊ីបចចុបផនបភាពណនេះរតូវ
បានរេិះគន់ព៊ីសាំោក់អងគការសិទនមិនុសសជាណរច៊ីនណដ្ឋយសារណ្តុផលណផសងៗ រមួមានទាាំងការដ្ឋក់ករមិតយ៉ា ង
ធងន់ធងរណៅណល៊ីណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិ។31 គួរកត់សមាគ ល់ថា រដឌមហ្វនថ៊ីរកសួងព័ត៌មានណោក ណែៀវ កាញា៉ា រទិនិ 
បានណល៊ីកណ ៊ីងណដ្ឋយសាំណៅណល៊ីរកមរព្មទណឍ ថា”ព៊ីមុន ណដ្ឋយណរប៊ីរបាស់ណ្តុផលនន ណសរ ៊ីភាពននការបណចចញ
មត ិ និងសាទ នភាពគណៈបកសជាំទាស់ មនុសសមួយចាំនួនអាចណជររបមាថអបកោមួយ ឬសាទ នប័នោមយួក៏បា
ន។ ប៉ាុខនថបចចុបផនបណនេះមិនអាចណធវ៊ីដូណចបេះបានណទៀតណនាេះណទ។”32  

ជាំពូក ២ ននរកមរព្មទណឍ បានណរៀបរាប់ព៊ីបផចដតថ ិនិងការដ្ឋក់ទណឍ កមមពាក់ព័នននឹងបទបរហិារណករ ថ ិ៍ និង
ការណជររបមាថខដលផធុយនឹងការអាំពាវនាវមថងណ្៊ីយមថងណទៀតណៅណល៊ីឆ្កអនថរជាតិកបុងការមិនដ្ឋក់ណទាសរព្ម
ទណឍ ណល៊ីបទបរហិារណករ ថ ិ៍។ មារតា ៣០៥ និង៣០៧ បង្ហា ញព៊ីនិយមន័យននបទបរហិារណករ ថ ិ៍ជាសធារណៈ និងការ
ណជររបមាថជាសាធារណៈ។ តាមរយៈមារតាទាាំងព៊ីរណនេះ ការរបរពឹតថបទបរហិារណករ ថ ិ៍ ឬការណជររបមាថអាចរតូវណធវ៊ី
ណ ៊ីង “តាមលិែិត ឬគាំនូរណទាេះជារបណភទោក៏ណដ្ឋយ” ណ្៊ីយខដល”ផសពវផាយណៅកបុ ងចាំណោមសាធារណៈជន 
ឬដ្ឋក់តាាំងឲ្យដល់សាធារណៈជនណម៊ីល”។ ឃ្ល ចុងណរកាយននបផចដតថណិនេះបងកប់ន័យថា បុគគលោក៏ណដ្ឋយអាច
រតូវបានកាត់ណទាសណដ្ឋយសារការសនធនាជាលកខណៈឯកជនណ្៊ីយរតូវបានបង្ហា ញជាធារណៈណដ្ឋយមិនមានការ
យល់រពមព៊ីបុគគលណនាេះ។ អវ៊ីខដលគួរឲ្យរពួយបារមភណនាេះគឹ ឃ្ល ណនេះសុ៊ីសង្ហវ ក់គាប នឹងរកមរព្មទណឍ ទាាំងមូល។ 

                                                                    
31 សូមពិនិតយណម៊ីលជាទូណៅ៖ “មតិណយបលណ់ល៊ីណសចកថ៊ីរពាងរកុមរព្មទណឍ ” របាយការណ៍ណចញណដ្ឋយអងគការ មារតា ១៩, (ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ
២០០៩) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1SJKzaZ; “កមពុជា ៖ រកមរព្មទណឍ ថម៊ីកាតផ់្លថ ត់មតិណដ្ឋយណសរ ៊ី” អងគការឃ្ល ាំណម៊ីលសិទនិ
មនុសស (នថងទ៊ី២៣ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1VJfUty និង “កាំណតរ់តាសណងខប ៖ ការរតួតពិនិតយណល៊ីចាប់
កមពុជាពាកព់ន័ននឹងណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិ និងណសចកថ៊ីសណងខបននឧទា្រណ៍ព៊ីករណ៊ី ថម៊ីៗណនេះណដ៊ីមផ៊ីបង្ហា ញណត៊ីថាចាបរ់តូវបានណរប៊ី
របាស ់និងបាំពានយ៉ា ងដូចណមថចណដ៊ីមផ៊ីគាបសងកត់មតិរបឆ្ាំង” ម.ស.ម.ក (ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ 
http://bit.ly/1KrIjUj 
32 ដូចខាងណល៊ី 

http://bit.ly/1SJKzaZ
http://bit.ly/1VJfUty
http://bit.ly/1KrIjUj
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 បទណលម៊ីសកបុងមារតា៤៩៥ ”បទញុេះញង់ឲ្យរបរពតឹថបទឧរកដិឌ” មិនតរមូវថាទាល់ខតបទណលម៊ីសណក៊ីតណ ៊ីង
ពិតរបាកដខដលជាលទនផលននការញុេះញង់ណនាេះណទ គឺរគាន់ខតសកមមភាពខដលបណងក៊ីត“ភាពចោចលកបុងសងគម” 
ខតប៉ាុណោត េះ។ មារតា ៤៩៦ សថ៊ីព៊ី ”បទញុេះញង់ឲ្យមានការណរ ៊ីសណអ៊ីង” គឺដូចគាប ផងខដរ។ មារតាទាាំងព៊ីរភាជ ប់
ជាមួយនូវសាទ នទមងន់ណទាសណល៊ីការពយួរ “សិទនិពលរដឌ” ខដលមិនបានបញ្ជជ ក់ “ជាក់ោក់” មួយចាំននួ។ ភាពមិន
ចាស់ោស់ននចាំនុចណនេះផថល់ឱ្កាសដល់របព័ននតុោការ និងសាទ ប័នន៊ីតិរបតិបតថិរបស់រដឌភិបាលកបុងការសណរមច
ថាណត៊ីសិទនពិលរដឌោមួយខដលែលួនអាចដក្ូតបាន ខដលណនេះអាចរមួបចចូ លនូវសិទនិកបុងការណបាេះណឆ្ប តផងខដ
រ។  មារតា ៥០២ ដ្ឋក់ណទាសរព្មទណឍ ណល៊ីការណជររបមាថ និងអនុវតថណៅណល៊ី“ជាការណរប៊ីរបាស់វាចា កាយវកិារ 
សាំណណរ គាំនូរ ឬវតទុ ខដលប៉ាេះពាល់ដល់ណសចកថ៊ីនថលថបូ រននបុគគល”។ ធាតុផសាំននបទណលម៊ីសណនេះមិនចាស់ោស់ និង
មានលកខណៈអតថណនាម័តយ៉ា ងខាល ាំង ណ្៊ីយខដលធងន់ធងរជាងណនេះណៅណទៀតណនាេះគ ឺ សុពលភាពជាក់ខសថងននបទ
បផចដតថិណនេះណដ៊ីមផ៊ីដ្ឋក់ណទាសរព្មទណឍ ដល់សកមមភាពទាាំងឡាយោខដលណធវ៊ីឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់មហ្វនថ៊ីសាធារណៈ។ 
 មារតា ៥២៣ ប៉ាេះទងគិចណសធ៊ីរខតណដ្ឋយផ្លធ ល់ជាមួយនឹងមារតា ៣៩ ននរដឌធមមនុចដ ណដ្ឋយសារមារតាណនេះ
ដ្ឋក់ណទាសឧរកិដឌដល់ការរេិះគន់ណៅណល៊ីសកមមភាព ឬណសចកថ៊ីសណរមចរបស់តុោការ។ ផលប៉ាេះពាល់ព៊ីមារតាណនេះ
ដ្ឋក់ករមិតយ៉ា ងធងន់ធងរដល់លទនភាពរបស់សារធាណៈជនកបុងការផថល់មតិអវជិជមានណល៊ីណសចកថ៊ីសណរមចោមួយ
របស់រដ្ឋឌ ភិបាល ខដលជាឧបសគគដល់សិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមត ិនិងការចូលរមួណដ្ឋយណសរ ៊ីកបុងការជខជក
ណដញណដ្ឋល និងការពភិាកាអាំព៊ីនណយបាយ ខដលជាសសរសថមភននសងគមរបជាធិបណតយយ។ 

ង្សចកតីរពាខចាប់ឧរកដិ្ឋកម្មបង្ចេកវិទាដដ្លបិតបខំ 

កាលព៊ីខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ រដ្ឋឌ ភិបាលបានរបកាសព៊ីណចតនារបស់ែលួនកបុងការអនុម័ត “ចាប់ឧរកិដឌ
កមមបណចចកវទិា” ដាំបូងបងអស់របស់កមពុជាកបុងណគាលបាំណងរគប់រគងនូវមតណិៅណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត នងិណដ៊ីមផ៊ី
បង្ហក រ “រកុមមនុសស ឬជនអារកក់” ព៊ីការផសពវផាយព័ត៌មានមនិពិត។ 33 សងគមសុ៊ីវលិបានពាយមណសប៊ីសុាំនូវ  
ណសចកថ៊ីរពាងចាប់ជាផលូវការព៊ីរដ្ឋឌ ភិបាល ប៉ាុខនថមិនមានការណឆល៊ីយតបចាស់ោស់ណនាេះណទ។ អវ៊ីខដលគួរឲ្យរពួយ
បារមភណនាេះកាលព៊ីចុងខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៥ រដឌមហ្វនថ៊ីរកសួងនរបសណ៊ី យ ៍ និងទូរគមនាគមន៍បានរបកាសថា 
ចាប់ឧរកិដឌកមមបណចចកវទិាកាំពុងសទិតណរកាមការពិចារោ ណ្៊ីយចាប់ណនេះនងឹបចចូលនូវការដ្ឋក់ពិន័យរព្ម
ទណឍ ណល៊ី “អបកខដលមានណចតនាអារកក់” ខដលណធវ៊ី “រេិះគន់រដ្ឋឌ ភិបាល”។ 34 ណសចកថ៊ីរពាងចាប់ណនេះរតូវបានខបក
ធាល យកាលព៊ីខែណមសា ឆ្ប ាំ២០១៤ ប៉ាុខនថរដ្ឋឌ ភិបាលបានបដិណសធកបុងការបណចចញផាយជាសាធារណៈនូវណសចកថ៊ី
រពាងចាប់ជាផលូវការ។ ណសចកថ៊ីរពាងចាប់ឧរកដិឌកមមបណចចកវទិាខដលចរមូងចរមាស់ណនេះមានបផចដតថមិួយចាំនួន 
អាចរតឹតផតិយ៉ា ងធងន់ធងរដល់ណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិណល៊ី 

                                                                    
33 នរបណ្គត ឌ៊ី សឺតូ (Bridget Di Certo) និង កឹម យុទនោ “មហ្វនថ៊ីរដ្ឋឌ ភិបាល ៖ ចាបស់ថ៊ីព៊ីឧរកិដឌកមមបណចចកវទិាណដ៊ីមផ៊ីបង្ហក រជនអារកក”់ 
សារពត័ម៌ាន ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍ (នថងទ៊ី២៤ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1sW3Mvb  
34 មិុច ដ្ឋរា៉ា  “ចាបស់ថ៊ីព៊ីឧរកិដឌកមមបណចចកវទិាការពារកិតថិយសរដ្ឋឌ ភិបាល” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី (នថងទ៊ី២៧ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ
២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1PfcTgS  

http://bit.ly/1sW3Mvb
http://bit.ly/1PfcTgS
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បោថ ញអុ៊ីនធណិឺត ណ្៊ីយបងកឲ្យមានការដ្ឋក់ពិរុទនែលួនឯង របសិនណប៊ីចាប់ណនេះរតូវបានអនុម័ត។ ម.ស.ម.ក 
បានណល៊ីកណ ៊ីងព៊ីកងវល់ណនេះនាណពលកនលងមកពាក់ព័នននឹងផលប៉ាេះពាល់អវជិជមានខដលអាចណក៊ីតមានព៊ីណសចកថ៊ី
រពាងចាប់ណនេះណៅណល៊ីណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមត។ិ35 
 កថ៊ីបារមភជាពិណសសគណឺៅណល៊ីមារតា ២៨ ខដលហាមឃ្ត់ដល់ការផសពវផាយណដ្ឋយឈរណល៊ីមូលដ្ឋឌ នមិន
ចាស់ោស់មួយចាំនួន ណ្៊ីយកាំណត់ព៊ីណទាសដ្ឋក់ពនននាគារ និងពិន័យជារបាក់ធងន់ធងរ។ បផចដតថិខដលគួរឱ្យបារមភ
មួយចាំនួនណនាេះគកឺារហាមឃ្ត់មាតិកាខដលមានលកខណៈ “បងករឲ្យមានអសនថិសុែ អណសទរភាព និងភាពមិន
រសុេះរសួលនណយបាយ” (មារតា២៨(៣)) ឬ “ណធវ៊ីឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ស៊ីលធម៌ និងវបផធម៌ដល៏អរបស់សងគមជាតិ” 
ណដ្ឋយរមួបចចូ លទាាំង “ការណបាករបាស់ ការបរហិារណករ ថ ិ៍ និងការមូលបង្ហក ច់” (មារតា ២៨(៥)(គ))។ មារតា 
២៨(៤) ហាមឃ្ត់ែលឹមសារ “ណធវ៊ីឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ណសចកថ៊ីនថលថបូររបស់ភាប ក់ង្ហររដ្ឋឌ ភិបាលោមួយ” អាចជា
ឧបសគគដល់លទនភាពរបស់សងគមសុ៊ីវលិកបុងការឃ្ល ាំណម៊ីលសកមមភាពរបស់រដ្ឋឌ ភបិាល ខដលមានតួនាទ៊ីសាំខាន់
មួយកបុងសងគមរបជាធបិណតយយខដលកាំពុងខតណលចណ ៊ីង រពមទាាំងណរប៊ីរបាស់ណដ៊ីមផ៊ីបាំបិតសណមលងសកមមជន និង 
គណៈបកសជាំទាស់ ។ ណល៊ីសព៊ីណនេះណៅណទៀត មារតា ៣៥ រមួបចចូ លនូវ “ការរ ាំោយ” ខដលជាទណឍ កមមបខនទមដល់
ន៊ីតិបុគគល ខដលរមួមានអងគការសងគមសុ៊ីវលិ ខដលបានរបរពតឹថបទណលម៊ីសកបុងមារតា ២១ ដល់មារតា ៣២ ណ្៊ីយ
ដ្ឋក់ករមិតណដ្ឋយមនិសមរសបណៅណល៊ីណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមត។ិ ជាចុងណរកាយ គឺការណសប៊ីឲ្យមានការដ្ឋក់
បចចូ លនូវសមាជកិរដ្ឋឌ ភិបាលខដលមានអាំោចខាល ាំងកាល កបុងជួររដ្ឋឌ ភិបាលណៅកបុងគណៈកមាម ធិការជាតិរបឆ្ាំង
នឹងឧរកិដឌកមមបណចចកវទិា (“គ.ប.ប”) ដូចខដលបានបញ្ជជ ក់កបុងមារតា ៦ ខដលនឹងមិនអាចបណងក៊ីតឱ្យមានសាទ ប័ន
រតួតពិនតិយដ៏ឯករាជយមួយសរមាប់ការណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធឺណិតណនាេះណទ។ 

ណឆល៊ីយតបណៅនឹងការមិនណពញចិតថចាំណពាេះការណចញណសចកថ៊ីរពាងចាប់ណល៊ីកទ៊ីមួយ ណសចកថ៊ីរពាងចាប់សថ៊ីព៊ី
ឧរកិដឌកមមបណចចកវទិាណល៊ីកទ៊ីព៊ីររតូវបានខបកធាល យដល់សងគមសុ៊ីវលិមួយចាំនួនព៊ីរកសួងមហានផធកបុងខែកញ្ជដ  នងិ
ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១៥។ ណសចកថ៊ីរពាងណល៊ីកទ៊ីព៊ីរណនេះ ចាស់ោស់ជា “ណសចកថ៊ីរពាងខដលកាំពុងខតតាក់ខតង”។ 
ជាក់ខសថង មារតាមយួចាំននួរតូវបានចមលងទាាំងរសុងព៊ីកតិកាសញ្ជដ សថ៊ីព៊ីឧរកិដឌកមមបណចចកវទិារបស់រកមុរបឹកា
អឺរ ៉ាុប ណ្៊ីយយ៉ា ងណហាចោស់មានមួយមារតាគ ឺមារតា ២៥ ខដលដ្ឋក់ណលែែុសព៊ីមារតាកបុងណសចកថ៊ីរពាង ប៉ាុខនថ
ណយងណៅណល៊ីមារតាខដលមានកបុងណសចកថ៊ីរពាងចាប់ឧរកដិឌកមមបណចចកវទិាណល៊ីកទ៊ីមួយវញិ ខដលនាាំឲ្យណក៊ីតមានជា
សាំណួរពាក់ព័នននឹងភាពខដលអាចណជឿទុកចិតថបានននឯកសារណនាេះ។ បខនទមព៊ីណល៊ីណនេះណទៀត រណបៀបននការខបក
ធាល យណសចកថ៊ីរពាងទាាំងព៊ីរដល់អងគការមួយចាំនួនខដលរតូវបានណរជ៊ីសណរ ៊ីស មិនអាចជាំនសួឲ្យដាំណណ៊ី រការណធវ៊ីចាប់
ណដ្ឋយណប៊ីកចា្ំ  នងិមានការពិណរគាេះណយបល់ខដលណឆល៊ីយតបនឹងកថ៊ីបារមភរបស់សាធារណៈជនទូណៅ និងសងគមសុ៊ី
វលិពាក់ព័នននឹងបញ្ជា តមាល ភាពណនាេះណ ៊ីយ។  ណទាេះប៊ីជាណសចកថ៊ីរពាងខដលខបកធាល យជាណល៊ីកទ៊ីព៊ីរណនេះបានលុប
ណចាលនូវបផចដតថិខដលមានបញ្ជា ធងន់ធងរមួយចាំននួណៅកបុងណសចកថ៊ីរពាងដាំបូងក៏ណដ្ឋយ ដូចជាការបណងក៊ីត គ.ប.ប ជា

                                                                    
35 “ចាបអុ់៊ីនធឺណិត៖ ណត៊ីឧបករណ៍សរមាបក់ារពារ ឬរតឹបនថឹងណសរ ៊ីភាពបណចចញមតិ?” ម.ស.ម.ក (ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៤) អាចរកបាន
តាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1Zfcqji   
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ណដ៊ីម ណសចកថ៊ីរពាងចាប់ណនេះក៏មានបផចដតថិថម៊ីមួយចាំនួនខដលគាំរាមកាំខ្ងផងខដរដល់សទិនិបណចចកវទិា។ មារតា 
២៧ អនុញ្ជដ តឲ្យមានការរ ាំោយន៊ីតបុិគគល ណដ្ឋយរមួមានទាាំងសងគមសុ៊ីវលិ ណដ្ឋយឈរណល៊ីមូលដ្ឋឌ ននន “ឧរកិដឌ
កមមបណចចកវទិា” របរពឹតថណដ្ឋយបុគគលខដលជាប់ពាក់ព័នននឹងអងគការឬសាទ ប័នោណនាេះ។ ជាងណនេះណៅណទៀត ណសច
កថ៊ីរពាងណនេះផថល់អាំោចទូលាំទូោយដល់នគរបាល នងិអបកណសុ៊ីបអណងកតកបុងការរសាវរជាវ និងរបឹអូសរទពយ
សមផតថិជនសងសយ័នន “ឧរកិដឌកមមបណចចកវទិា” និងកងវេះខាតនូវការរតួតពនិិតយណដ្ឋយតុោការ និងន៊ីតិវធិ៊ីការពារ 
ខដលជាការគាំរាមកាំខ្ងដល់សិទនឯិកជនភាព និងសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមត។ិ បទឧរកិដឌខដលបងក
ណដ្ឋយរូបវនថបុគគលខដលមានណរៀបរាប់ណៅកបុងណសចកថ៊ីរពាងណនេះបានផថល់និយមន័យយ៉ា ងទូលាំទូោយ  រពមទាាំង 
ផថល់នូវវសិាលភាពជាចមផងដល់រដ្ឋឌ ភិបាលកបុងការអនុវតថចាប់ណដ្ឋយរ ាំណោភបាំពានរបឆ្ាំងនឹងអបកខដលែលួនចាត់
ទុកថាជាអបកជាំទាស់នឹងែលួន ណដ្ឋយរ ាំណោភបាំពានណល៊ីសិទនិមនុសសខដលធានាណៅថាប ក់ជាត ិ និងអនថរជាត។ិ 
ឧទា្រណ៍មារតា ១៣(១) ដ្ឋក់ណទាសរព្មទណឍ ណល៊ីការទទួលយកទិនបន័យខដល “ចាត់ទុកថាជាការសមាង ត់ 
និងសទិតណរកាមកិចចការពារយ៉ា ងពិណសសណៅនឹងការលួចភាជ ប់”។ ពុាំមានខចងព៊ីធាតុផសាំណដ្ឋយណចតនាណនាេះណទ។ 
បុគគលមាប ក់មួយអាចរតូវបានដ្ឋក់ពនននាគារណដ្ឋយសារទទលួបានសារណអ ចិរតនូិចមួយខដលមានទិនបន័យដូច
ខាងណល៊ី ណប៊ីណទាេះប៊ីជាសារណអ ចិរតូនិចណនាេះរតូវបានណផញ៊ីរណដ្ឋយភ័នថរច ាំ ឬអបកទទួលមិនបានដឹងថាគាត់គាម ន
សិទនណិម៊ីលសារណអ ចិរតូនចិណនាេះក៏ណដ្ឋយ។ ចុងបចច ប់បទឧរកិដឌភាគណរច៊ីនខដលបានណរៀបរាប់កបុងណសចកថ៊ីរពាង
ណល៊ីកទ៊ីព៊ីរមានភាពជាន់គាប  ណ្៊ីយអាចរតូវបានដ្ឋក់ទណឍ កមមរកមរព្មទណឍ រចួណៅណ្៊ីយ ខដលណនេះអាច មានជា
សាំណួរថាណត៊ីចាាំបាច់មានចាប់ឧរកិដឌកមមបណចចកវទិាណនេះខដរឬណទ។ 

ចាបថ់មសី តពីីទូរគម្នាគម្ៃ ៍

កាលព៊ីនថងទ៊ី៣០ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៥ រដឌសភាបានអនុម័តជាផលូវការនូវណសចកថ៊ីរពាងចាប់ថម៊ីសថ៊ីព៊ី
ទូរគមនាគមន៍ ខដលណរកាយមករតូវបានរពេះមហាកសរតឡាយរពេះ្សថណលខាណៅនថងទ៊ី១៧ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥។ 
ណយងតាមរដ្ឋឌ ភិបាល ចាប់ណនេះ “បណងក៊ីតណ ៊ីងកបុ ងណគាលបាំណងការពារផលរបណយជន៍រសបចាប់ដល់ភាគ៊ីទាាំង
អស់ខដលពាក់ព័នន រមួមាន(១) របតិបតថិករទូរគមនាគមន៍....(២)អបកណរប៊ីរបាស់រមួមានរូបវនថបុគគល សាទ ប័នរដ្ឋឌ
ភិបាល និងវស័ិយឯកជន និង(៣)រដ្ឋឌ ភិបាល...”36  

ចាប់ទូរគមនាគមន៍បណងក៊ីនការរគប់រគងរបស់រដ្ឋឌ ភបិាលណល៊ីវស័ិយណនេះ ណ្៊ីយគាំរាមកាំខ្ងធងន់ធងរដល់
ឯកជនភាពននការណឆល៊ីយឆលង និងណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិ។ តាមមារតា ៦ និង ៧ រកសួងនរបសណ៊ី យ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍ នឹងមានអាំោចកបុងការបញ្ជជ ដល់អបកផថល់ណសវាទូរគមនាគមន៍កបុងការរបគល់ជូននូវទនិបន័យ 
របព័នន និងសមាភ រៈបរកិាខ រ ឬណផធរការរគប់រគងរបព័ននទូរគមនាគមន៍ដល់រកសួងណដ៊ីមផ៊ីបណរម៊ីដល់ផលរបណយជន៍ 
សនថិសុែ ណសទរភាពជាត ិ និងសោថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ។ មារតា ៩៧ ដ្ឋក់ណទាសរព្មទណឍ ណល៊ីការលចួសាថ ប់

                                                                    
36 “ណសចកថ៊ីរបកាសរបសរ់កសួងនរបសណ៊ី យ ៍និងទូរគមនាគមន ៍៖ រដឌសភាបានអនុមត័ណសចកថ៊ីរពាងចាប់ទូរគមនាគមន”៍  អាចរកបាន
តាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1PTxahA  

http://bit.ly/1PTxahA
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ដល់បុគគលឯកជន ប៉ាុខនថណធវ៊ីការណល៊ីកខលងណល៊ីការលួចសាថ ប់”ណដ្ឋយមានការអនុញ្ជដ តណដ្ឋយអាជាញ ធររសបចាប់” 
ខដលមានរបសិទនភិាពផថល់ជូនរកសួងនរបសណ៊ី យ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នូវការអនុញ្ជដ តកបុងការណធវ៊ីណដ្ឋយណសរ ៊ីកបុង
ការតាមដ្ឋនណល៊ីការណឆល៊ីយឆលងរបស់ពលរដឌ ព៊ីណរពាេះមិនមានការការពារផលូវចាប់ ឬណដ្ឋយន៊ីតិវធិ៊ីរតូវបានបចចូល
ណៅកបុងចាប់ណនេះណនាេះណទ ណ្៊ីយក៏មិនមានការកាំណត់ព៊ីន៊ីតិវធិ៊ីកបុងការផថល់ការយល់រពមផងខដរ។ មារតា ៩៣ 
ដល់មារតា ៩៦ មានបផចដតថិខដលមានពាកយណពចន៍មិនចាស់ោស់ខដលអនុញ្ជដ តការដ្ឋក់ពនននាគារណដ្ឋយ
ធងន់ធងរ និងមិនសមាមារតដល់បុគគលខដលរតូវបានរកណ ៊ីញថាកាំពុងណរប៊ីរបាស់ទូរគមនាគមន៍កបុងការណរៀបចាំ
គណរមាងឧរកដិឌកមម ឬបាំផ្លល ញរទពយសមផតថិ។ ទណឍ កមមដូចខដលបានខចងកបុងជាំពូកទ៊ី១៤ ចាប់ព៊ី ២.៤០០ដុោល រ 
ដល់ចាំននួណរច៊ីនរ្ូតដល់ ២៥០.០០០ ដុោល រ និងជាប់ពនននាគារចណនាល េះព៊ីមយួសបាថ ្៍ដល់១៥ឆ្ប ាំ។ 

បខនទមណល៊ីកថ៊ីបារមភខដលបានណល៊ីកណ ៊ីងខាងណល៊ី កងវេះខាតទាាំងរសុងននការរបឹកាណយបល់ និងតមាល ភាព
កបុងដាំណណ៊ី រការអនុម័តចាប់សថ៊ីព៊ីទូរគមនាគមន៍យ៉ា ងតក់រក្ល់ខបបណនេះ គផឺធុយនងឹសិទនិទទលួបានព័ត៌មាន 
និងណគាលការណ៍អភិបាលកិចចកបុងលិទនិរបជាធបិណតយយ។ 

បទបបចញតតិថមសី តពីីទិៃនៃយ័ទូរសព័ទ 

ណៅនថងទ៊ី២២ ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ រកសួងនរបសណ៊ី យ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងនាយកដ្ឋឌ ននគរបាល
ជាតិបានរបកាសរមួគាប ថាណៅរតឹមនថងទ៊ី២៣ ខែកញ្ជដ  បទបផចដតថិនឹងរតូវបានចាប់បងខាំអនុវតថ ខដលតាមរយៈណនេះ
អបកផគត់ផគង់ណសវាកមមទូរស័ពធចល័តមានកាតពវកិចចកបុងការផថល់ជូនដល់នគរបាលនូវព័ត៌មានអតថសញ្ជដ ណពិសាថ រ 
របស់អបកកាន់កាប់សុ៊ីមទូរស័ពធទាាំងអស់កបុងរបណទសកមពុជា។ 37  ណោក នឆ សុ៊ីោរទិន អគគសបងការរងនគរបាល
ជាត ិ បានអេះអាងថា“៧០ ភាគរយននជនណរៅសងគម” ណរប៊ីរបាស់សុ៊ីមទូរស័ពធខដលមិនបានចុេះបចជ ៊ីកបុងណគាល
បាំណងរបរពឹតថបទឧរកិដឌធងន់ធងរ ដូចណនេះជាការចាាំបាច់កបុងការអនុវតថបទបផចដតថិថម៊ី។ 38  អបកលក់សុ៊ីមទូរស័ពធរាយ
ខដលមិនអនុវតថតាមបទបផចដតថិណនេះនងឹរតូវទទួលណទាសរព្មទណឍ ។ គិតមកដល់នថងទ៊ី២៧ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ណនេះមិនមានវធិានការោមួយរតូវបានអនុវតថកបុងការបហ្វង្ហក បណល៊ីសុ៊ីមទូរស័ពធខដលមិនបានចុេះបចជ ៊ីទាាំងណនាេះ
ណទ។39   

៣. កម្ពុជា ៖ សទិធបិង្ចេកវិទាកនខុការអៃវុតតជាក់ដសតខ 

ខផបកណនេះណធវ៊ីការពិចារោណៅណល៊ីសាទ នភាពននសទិនិបណចចកវទិាកបុងរបណទសកមពុជានាណពលបចចុបផនប ណដ្ឋយ
ណធវ៊ីការណរជ៊ីសណរ ៊ីសករណ៊ី រ ាំណោភបាំពានសិទនិបណចចកវទិាចាំនួន ១០ ណផសងៗគាប  ណ្៊ីយនឹងវភិាគណដ្ឋយសណងខបនូវ
ករណ៊ី ន៊ីមួយៗកបុងបរបិទសងគម និងចាប់ឱ្យបានទូលាំទូោយ។ ខផបកណនេះនឹងណធវ៊ីការគូសបញ្ជជ ក់បខនទមព៊ីការគាំរាម
                                                                    
37  វងស សុែណ្ង និង ណចម៊ី ណអល ូត (Jamie Elliot) “ការទបស់ាក តសុ់៊ីមកាត” សារពត័ម៌ានភបាំណពញប៉ាុសថិ៍ (នថងទ៊ី២៣ ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ
២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1KoPtZo 
38   ៊ី សុវុឌណ៊ី និង ថូយ  ឺអូខាខនល (Taylor O‟Connell) “ណទាេះប៊ីជាមានការគាំរាម សុ៊ីមខដលមិនបានចុេះបចជ ៊ីណៅអាចដាំណណ៊ី រការ” 
សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី  (នថងទ៊ី២៧ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1SrCV6M 
39 ដូចខាងណល៊ី 

http://bit.ly/1KoPtZo
http://bit.ly/1SrCV6M
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កាំខ្ងមួយចាំនួនណដ្ឋយមហ្វនថ៊ីសាធារណៈណៅណល៊ីអបកខដលរេិះគន់រដ្ឋឌ ភិបាលណៅណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត ខដល
គាំរាមកាំខ្ងកបុងការបណងក៊ីតនូវវបផធម៌ដ្ឋក់ពិរុទនែលួនឯងកបុងសកមមភាពនណយបាយ។ 

ករណ៊ី ណផសងៗគាប ខាងណរកាមចាប់ព៊ីមតិណយបល់ខដលមនិបងកណរគាេះថាប ក់ ដល់ការគាំរាមសមាល ប់ពិតរបាកដ 
ណដ្ឋយគូសបញ្ជជ ក់ព៊ីភាពសមុគសាម ញននវស័ិយចាប់ និងការទាមទារឲ្យមានវចិារណញាណនិងឯករាជយភាពនន
របព័ននតុោការណៅណពលបណងក៊ីតតុលយភាពរវាងណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតនិិងសិទនិមយួចាំនួន ដូចជាសទិនិឯក
ជនភាពជាណដ៊ីម។ ដូចខដលបានបញ្ជជ ក់កបុងខផបក ២.១ ខាងណល៊ី តុលយភាពណនេះរតូវណធវ៊ីណ ៊ីងណដ្ឋយឈរណល៊ីមូល
ដ្ឋឌ នករណ៊ី ជាក់ខសថងន៊ីមួយៗ ប៉ាុខនថការរេិះគន់ណៅណល៊ីមហ្វនថ៊ីសាធារណៈ និងការអនុវតថរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលគួរខតរតូវ
បានផថល់ជូននូវការការពារជាពិណសសរសបតាមចាប់សទិនិមនុសសអនថរជាតិ។ លទនផលននការសណងកតការណ៍របស់ 
ម.ស.ម.ក បង្ហា ញថា ចាប់តាាំងព៊ីខែស៊ីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ មក យ៉ា ងណហាចោស់របជាពលរដឌចាំនួន២៣ នាក់ រតូវ
បានគាំរាមកាំខ្ង ណដ្ឋយសារការបណចចញមតិរេិះគន់ណល៊ីបោថ ញសងគម។ បុគគលចាំននួ ៧ នាក់បខនទមណទៀតរតូវ
បានចាប់ែលួនណដ្ឋយសារការបណចចញមតិណយបល់ណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺតកបុងអាំ ុងណពលដូចគាប ណនេះផងខដរ 
ណ្៊ីយមកដល់បចចុបផនបណនេះ បុគគលមួយរូបកាំពុងសទិតកបុងពនននាគារណៅណ ៊ីយ។ 

ការរពមាៃង្ោយនាយករដ្ឋម្ន្រៃត ីហ ុៃ ដសៃ 

ណៅនថងទ៊ី២៨ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ កបុងពិធ៊ីរបគល់សញ្ជដ ប័រតដល់និសសតិណៅសាកលវទិាល័យភូមនិធន៊ីតិ
សាហ្វសថ និងវទិាសាហ្វសថណសដឌកិចចកបុងរាជធាន៊ីភបាំណពញ នាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ុន ខសន បានរពមានថាអបកណរប៊ីរបាស់ 
ណ្វសប ុកខដលរេិះគន់ណគាលនណយបាយរដ្ឋឌ ភិបាលទាក់ទិននឹងបញ្ជា រណស៊ីប ឬណជររបមាថបុគគលោមួយអាចរតូវ
បានតាមដ្ឋនណ ៊ីញកបុងរយៈណពលខតប៉ាុនាម នណមា៉ា ងប៉ាុណោត េះ។ ណោកក៏បានណល៊ីកណ ៊ីងព៊ីករណ៊ី កាត់ណទាសនសិសតិ
មហាវទិាល័យ ណ ម្ េះ គង់ នរ ៉ាយ៉ា  ផងខដរ (មានព័ត៌មានពិសាថ រខាងណរកាម) ណដ្ឋយបានណល៊ីកណ ៊ីងថា “អបកណធវ៊ី
បដិវតថពណ៌រតូវបានចាប់ែលួ នភាល មៗ”។ 40  ណរៅព៊ីកងវល់ខផបកសិទនិមនុសសជុាំវញិការចាប់ែលួនពលរដឌជាបនថបនាធ ប់
ដូចខដលបានបញ្ជជ ក់ខាងណរកាម មតិណយបល់ខដលបានណល៊ីកណ ៊ីងណដ្ឋយនាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ុន ខសន មិនខមនជា
សញ្ជដ ណលអរបណស៊ីរសរមាប់អនាគតននណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិកបុងរបណទសកមពុជាណនាេះណទ ណ្៊ីយអាច
បណងក៊ីតឲ្យមានវបផធម៌ភ័យខាល ច និងការដ្ឋក់ពិរុទនែលួនឯង កបុងចាំណោមរបជាពលរដឌខដលណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធឺណិត។ 
ការរពមានទាាំងណនេះភាគណរច៊ីនមានទិសណៅណៅណល៊ី គ.ស.ជ ខដលណធវ៊ីឲ្យណោក កឹម សុខា អនុរបធានគណបកស     
គ.ស.ជ ខណនាាំដល់សមាជិកជាយុវជនរបស់បកសឲ្យមានការរបុងរបយត័បជាមួយនងឹការណរប៊ីរបាស់បោថ ញ
សងគម និងមតិណល៊ីបោថ ញសងគមរបស់ែលួន។ ណោកបានបញ្ជជ ក់ថា ៖ “ណយ៊ីងមិនគួរោណលងខលផងខដលណគដ្ឋក់
អនាធ ក់មកណល៊ីណយ៊ីងណនាេះណទ...ជាពិណសសណល៊ីណ្វសប ុក ” ។ 41  កាលព៊ីណពលថម៊ីៗណនេះ ណោកនាយករដឌមហ្វនថ៊ីបាន

                                                                    
40  ណពជ សុធារ ៊ី “  ្ុន ខសនរពមានអបកណរប៊ីណ្វសប ុកថាគាតក់ាំពុងតាមដ្ឋន” សារពត័ម៌ាន ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍  (នថងទ៊ី១៥ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥) 
អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1PuX6OC 
41   មិុច ដ្ឋរា៉ា   និង អា ចិ វ ៊ីណលៀមន៊ីម (Alex Willemyns) “សុខា រពមានយុវជនកុាំឱ្យណរប៊ីរបាសណ់្វសប ុកណដ្ឋយមានលកខណៈញុេះញង់
” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី  (នថងទ៊ី ៤ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖  http://bit.ly/20mhB1m 

http://bit.ly/1PuX6OC
http://bit.ly/20mhB1m
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ណល៊ីកណ ៊ីងវញិនូវមតិណយបល់របស់ណោកកាលព៊ីណពលមុនថា អបកខដលណជររបមាថណោកណល៊ីទាំព័រណ្វសប ុក  
អាចរតូវបានតាមដ្ឋនរកណ ៊ីញកបុងរយៈណពលខតប៉ាុនាម នណមា៉ា ងខតប៉ាុណោត េះ។ 42  ណៅនថងទ៊ី១០ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ថម៊ីៗណនេះ ជាការណឆល៊ីយតបនងឹសោកប័រតព័ត៌មានសថ៊ីព៊ីសទិនបិណចចកវទិាខដលបានណចញផាយណដ្ឋយ ម.ស.ម.ក 
អបកនាាំពាកយរដ្ឋឌ ភិបាលណោក នផ សុ៊ីផ្លន បានខថលងថារដ្ឋឌ ភិបាលមានកាតពវកិចចកបុងការចាប់ែលួនរបជាពលរដឌ
របសិនណប៊ី “មិនណគារព” នាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ុន ខសន។43 ផលប៉ាេះពាល់ននការរពមានណនេះនឹងណក៊ីតមាន ជាពិណសស
ណៅណពលមានការរពមានព៊ីនាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ុន ខសន ប៉ាុខនថមិនទាន់មានរូបរាងចាស់ោស់ណៅណ ៊ីយ។ ណទាេះជា
យ៉ា ងោ ការរពមានទាាំងណនេះពតិជានាាំណៅរកការបណងក៊ីតនូវវបផធម៌ដ្ឋក់ពិរុទនភាពែលួនឯង កបុងចាំណោម 
ស្គមន៍អបកណរប៊ីរបាស់របព័ននអុ៊ីនធឺណិតណៅកមពុជាខដលណធវ៊ីឲ្យផលប៉ាេះពាល់ណដ្ឋយរបណយលណល៊ីសិទនិណសរ ៊ីភាព
ខាងការបណចចញមត។ិ 

 ករណ៊ី ទ៊ី១ ៖ គង ់នរ ៉ាយ៉ា  និង “បដិវតថន៍ពណ៌” 

ណៅនថងទ៊ី៧ ខែស៊ីហា ឆ្ប ាំ ២០១៥ និសសតិវយ័ ២៥ ឆ្ប ាំមាប ក់ ណ ម្ េះ គង់ នរ ៉ាយ៉ា  បានបណង្ហា េះមតិណយបល់
ណល៊ីទាំព័រណ្វសប ុករបស់ែលួនថា “ណត៊ីមានអបកោចងណ់ធវ៊ីបដិវតថពណ៌ជាមួយែញុ ាំខដរឬណទ? នថងោមួយ នាណពល 
ឆ្ប់ៗណនេះ ែញុ ាំនឹងណធវ៊ីបដិវតថពណ៌កបុ ងណគាលបាំណងផ្លល ស់បថូ ររបបផ្លថ ច់ការ។ ណទាេះប៊ីជាែញុ ាំរតូវជាប់គុក ឬសាល ប់ក៏
ណដ្ឋយ ែញុ ាំរតូវខតណធវ៊ី”។ ណៅនថងទ៊ី២១ ខែស៊ីហា ណោករតូវបានណចាទរបកាន់ព៊ីបទញុេះញង់ឲ្យរបរពឹតថបទឧរកិដឌ មុន
ណពលរតូវបានបចជូ នណៅ ុាំែលួនបណោថ េះអាសនបណៅពនននាគារនរពស។ ការណចាទរបកាន់ណនេះណធវ៊ីណ ៊ីងតាមមារតា 
៤៩៤ និង៤៩៥ ននរកមរព្មទណឍ កមពុជា ខដលពាក់ព័នននឹងពាកយសមថ៊ីខដលរបកាសកបុងទ៊ីសាធារណៈ ឬ ការ
ញុេះញង់ណដ្ឋយផ្លធ ល់ឲ្យរបរពឹតថបទឧរកដិឌ ។ នរ ៉ាយ៉ា  រតូវបានសាកសួរបខនទមណៅនថងទ៊ី១០ ខែកញ្ជដ  និងនថងទ៊ី១៥ ខែ
កញ្ជដ  ណដ្ឋយការសាកសួរទាាំងព៊ីរណល៊ីកណនេះមិនមានអវ៊ីខដលជាបទណលម៊ីសចាំណពាេះការបណង្ហា េះមតិណយបល់ណៅណល៊ីទាំព័រ
ណ្វសប ុកណនាេះណទ។  សាោដាំបូងរាជធាន៊ីភបាំណពញបានណប៊ីកសវនាការណៅនថងទ៊ី២៥  ខែកុមភៈ ណ្៊ីយនឹងរបកាស
សាលរកមណៅនថងទ៊ី១៥  ខែម៊ីនា។ កបុងអាំ ុងណពលសវនាការ នរ ៉ាយ៉ា  បានរបាប់តុោការថាណពលណនេះែលួនមានការ
ណសាកសាថ យចាំណពាេះ “កា្ំ ុស” ខតណទាេះជាយ៉ា ងោ រពេះរាជអជាញ បដិណសធថា មតិណយបល់គាត់បាន “បងកឲ្យមាន
ចោចលធងន់ធងរដល់សនថិសុែសងគម និងប៉ាេះពាល់ដល់សោថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ”44  មកដល់ណពលណនេះគាត់រតូវ
បនថ ុាំែលួនណៅណ ៊ីយ ណ្៊ីយរបឈមនឹងការជាប់ពនននាគាររយៈណពលប៊ីឆ្ប ាំរបសនិណប៊ីរកណ ៊ីញថាមានណទាស។ 

ការចាប់ែលួនណនេះណធវ៊ីណ ៊ីងកបុងណគាលបាំណងកាំណត់មុែសញ្ជដ ណៅណល៊ីរបជាពលរដឌខដលណធវ៊ីការសាំខដងមតិ
ជាំទាស់ណៅណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺតកបុងរយៈណពលប៉ាុនាម នខែថម៊ៗី ណនេះ។ ប៉ាុខនថ មិនដូចណៅនឹងជនសងសយ័ដនទណនាេះ
                                                                    
42  វងស សុណែង “ការខករូបថតរគួសារណធវ៊ីឲ្យនាយករដឌមហ្វនថ៊ីមិនសបាយចិតថ” សារពត័ម៌ាន ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍  (នថងទ៊ី ១ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦) 
អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1nF6uEf 
43  ណពរជ សុធារ ៊ី “សងគមសុ៊ីវលិកត់សមាគ លថ់ារដ្ឋឌ ភិបាលបណងក៊ីនការគាំរាមកាំខ្ងអបកបណង្ហា េះសារណៅណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត” សារពត័ម៌ាន 
ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍  (នថងទ៊ី១០ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦). អាចរកបានតាមរយៈ ៖ //bit.ly/1UtgTA5 
44 ប ុត គឹមសាយ “និសសតិមាប ករ់តូវបានណចាទរបកានព់ាកព់ន័ននឹងការបណង្ហា េះអាំព៊ីបដិវតថពណ៌ណៅណល៊ីណ្វសប ុក” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដ
ល៊ី  (នថងទ៊ី២៧ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦)អាចរកបានតាមរយៈ៖ http://bit.ly/1pnnNLl  
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ណទ ដូចជាសមាជិករពឹទនសភាគណបកសរបឆ្ាំងណោក ្ុង សុែ្ួរ  គង់ នរ ៉ាយ៉ា  ខដលមនិបានដឹកនាាំគណបកស
នណយបាយោមួយ ឬមិនមានឥទនពិលនណយបាយខាល ាំងកាល ផងណនាេះ។ រគាន់ខតជានសិសតិសាកលវទិាល័យ 
ចាស់ោស់ គង់ នរ ៉ាយ៉ា  មិនមានមណធាបាយដឹកនាាំរបជាពលរដឌកមពុជាណធវ៊ីបដិវតថណនាេះណទ។ ការបណង្ហា េះមត ិ
ណយ  បល់របស់ គង់ នរ ៉ាយ៉ា  គរឺគាន់ខតជាការសាំខដងណ ៊ីងព៊ីការមិនណពញចិតថនងឹរដ្ឋឌ ភិបាល ខដលណនេះមិនខមនជា
បទឧរកដិឌណនាេះណទ។ មាថ យរបស់ គង់ នរ ៉ាយ៉ា  ណោករស៊ី  ្ន សុផ្លត ក៏បានបញ្ជជ ក់ផងខដរថាកូនរបស់អបករស៊ីគ ឺ      
“រគាន់ខតជានិសសិតសាកលវទិាល័យឆ្ប ាំទ៊ីមយួប៉ាុណោត េះ គាត់មិនមានមណធាបាយកបុ ងការដឹកនាាំបដិវតថណទ គាត់
រគាន់ខតសាំខដងនូវអារមមណ៍ផ្លធ ល់ែលួ នព៊ីអវ៊ីខដលគាត់ណ ៊ីញថាជាភាពមិនរបរកត៊ីណៅកបុ ងសងគមខតប៉ាុណោត េះ”។ 

ណឆល៊ីយតបនងឹការចាប់ែលួនរបស់ គង់ នរ ៉ាយ៉ា  ណោក សុែ ទូច អបកវភិាគដ៏ណលចណធាល មួយរូប ខដលជា
សាកលវទិាធិការននសាកលវទិាល័យណែមរៈ បានណល៊ីកណ ៊ីងថា “យុវជនណៅសាកលវទិាល័យណនេះកាំពុងខតរតូវ
បានបាំពុលណដ្ឋយបញ្ជា នណយបាយ”។ ណោកបានគូសបញ្ជជ ក់ព៊ីការមិនយល់រសបរបស់ណោកណល៊ីសកមមភាព
នណយបាយកបុងចាំណោមសសិសនិសសតិថា “សាំដ៊ីរបស់គាត់ ឬ ការសាំខដងមតិរបស់គាត់រតវូបានចាត់ទុកថាណល៊ីស
ព៊ីណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិខដលរដ្ឋឌ ភិបាលណធវ៊ីការពិចារោ”។45  ករណ៊ី ខដលគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ណនាេះគឺ
ករណ៊ី របស់ ណោក សុែ ទូច ខដលជាករណ៊ី សាំខាន់មយួកបុងចាំណោមករណ៊ី ណលធណធាល មួយចាំនួនពាក់ព័នននឹងសិទនិ
បណចចកវទិា ខដលមានបញ្ជជ ក់ខាងណរកាម។ 

ករណ៊ី ទ៊ី២ ៖ ការគាំរាមសមាល ប់បណឍិ ត សុែ ទូច 

ណៅនថងទ៊ី០៥ ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ ពលករចាំោករសុកមយួរូបណ ម្ េះ ផ្លង ស៊ីហា អាយុ ២៧ ឆ្ប ាំ រតូវ
បានចាប់ែលួនបនាធ ប់ព៊ីបានបណង្ហា េះមតិណយបល់ណៅណល៊ីទាំព័រណ្វសប ុករបស់ែលួនខដលមានគណន៊ីយណ ម្ េះ “Sey 

Hu” ថា“កាាំណភល៊ីងណនេះទុកបាញ់កាល សុែ ទូច បណឍិ តខដលមានែួរខឆក បណឍិ តខដលបានបថូ ររបវតថិសាហ្វសថ បណឍិ ត
ខដលបានលក់ែួររបស់គាត់ណៅឲ្យយូន។”46 រូបថតកាាំណភល៊ីងែល៊ីនឹងរគាប់ចាំនួន ១០ រគាប់រតូវបានបណង្ហា េះជាមួយនឹង
ពាកយណពចន៍ទាាំងណនេះ។ ណទាេះប៊ីជាបណឍិ ត សុែ ទូច ខដលរតូវបានរបគល់ភារកិចចកបុងការរសាវរជាវការង្ហររបស់ 
រដ្ឋឌ ភិបាលកបុងការកាំណត់រពាំខដនរវាងកមពុជា នឹងណវៀតោម មិនបានដ្ឋក់ពាកយបណថឹ ងក៏ណដ្ឋយ ក៏នគរបាលបាន
ចុេះមកសាកសួរណោក ស៊ីហា បនាធ ប់ព៊ីមានព័ត៌មានននការគាំរាមណនេះបានសាយភាយណល៊ីបោឋ ញសងគម។ 
ណរកាយមកណោក ស៊ីហា បានសារភាពថាបានបណង្ហា េះមតិណយបល់គាំរាមសមាល ប់ ណ្៊ីយរតូវសាោដាំបូងរាជធាន៊ី
ភបាំណពញណចាទរបកាន់ព៊ីបទ “គាំរាមសមាល ប់” តាមមារតា ២៣៣ ននរកមរព្មទណឍ ។ ណៅកបុងលិែតិមួយចាប់ចុេះ
ណៅនថងទ៊ី ១៧ ខែតុោ ណោកបានសុាំអភ័យណទាសចាំណពាេះណោក សុែ ទូច និងសុាំការអត់ណអាន ខដលតាមរយៈណនេះ 
                                                                    
45 ប ុត គឹមសាយ “និសសតិមាប ករ់តូវបានណចាទរបកានព់ាកព់ន័ននឹងការបណង្ហា េះអាំព៊ីបដិវតថពណ៌ណៅណល៊ីណ្វសប ុក” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដ
ល៊ី  (នថងទ៊ី២៧ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦)អាចរកបានតាមរយៈ៖ http://bit.ly/1pnnNLl  
46  អនួ ភាព “ប៉ាូល៊ីសណសុ៊ីបអណងកតការគាំរាមសមាល បណ់ល៊ីអបករសាវរជាវរពាំខដន” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី  (នថងទ៊ី៣១ ខែស៊ីហា ឆ្ប ាំ
២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1QbbKGS និង Xinhua “ប៉ាូល៊ីសកមពុជាចាប់ែលួនបុរសខដលគរមាមសមាល ប់អបករសាវរជាវ
រពាំខដនណល៊ីបោថ ញណ្វសប ុក” សារពត័ម៌ាន ខែមរថាម  (នថងទ៊ី ៦ ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ 
http://bit.ly/1TU8R2W  
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ណោកទូច បានណឆល៊ីយតបថាណោកមិនបានណចាទរបកាន់ ស៊ីហា ណ ៊ីយ ណ្៊ីយករណ៊ី ណនេះគរួខតពាក់ព័នននឹងរពេះរាជ
អាជាញ អមសាោដាំបូងរាជធាន៊ីភបាំណពញ។ ណៅនថងទ៊ី២៣ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ សាោដាំបូងរាជធាន៊ីភបាំណពញបានណប៊ីក 
សវនាការផថនាធ ណទាស ផ្លង ស៊ីហា ឱ្យជាប់ពនននាគាររយៈណពល១៨ ខែ ប៉ាុខនថរតូវបានពយួរណទាសរយៈណពល១២ 
ខែ។ 47   ករណ៊ី ខបបណនេះពាក់ព័នននឹងការគាំរាមសមាល ប់ ណ្៊ីយចាស់ោស់គួរខតរតូវបានខញកឲ្យដ្ឋច់គាប ព៊ីករណ៊ី
ខដលបានបណង្ហា េះមតិណយបល់ខដលមិនបងកណរគាេះថាប ក់ណៅណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺត។ ភាពែុសគាប ណនេះតរមូវឲ្យមាន
សុភវនិិចឆ័យព៊ីសាំោក់តុោការកមពុជា ណដ្ឋយ ថលឹងខថលងអាំព៊ីសិទន ិ និងផលរបណយជន៍ ណ្៊ីយណល៊ីកយកអងគណ្តុ
ទាាំងអស់ននករណ៊ី ទាាំងណនាេះណៅពិចារោ។ 

ករណ៊ី ទ៊ី៣ ៖ បណឍិ ត សុែ ទូច បានគាំរាមនិសសិត 

កបុងណ្តុការណ៍ដ្ឋច់ណដ្ឋយខ កព៊ីគាប មយួណទៀតគ ឺ ណៅនថងទ៊ី៣០ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦ ណោក សុែ ទូច 
បានគាំរាមដ្ឋក់ពាកយបណថឹ ងព៊ីបទបរហិារណករ ថ ិ៍ជួសមុែឲ្យសាកលវទិាល័យណែមរៈណល៊ីអត៊ីតនិសសតិមួយរូបខដល
បានសរណសរបណង្ហា េះណល៊ីទាំព័រណ្វសប ុក ណដ្ឋយរេិះគន់ណល៊ីនថលចាំោយណផសងៗខដលតរមូវណដ្ឋយសាកលវទិា 
ល័យ។ 48  ការគាំរាមណនេះបានសងប់សាង ត់ណៅវញិ បនាធ ប់ព៊ីនិសសតិរស៊ីរូបណនាេះបានណធវ៊ីការសូមអភ័យណទាសជា 
សាធារណៈ នឹងបានលុបមតិណយបល់របស់នាងណចញ។ ការណរប៊ីរបាស់បទណលម៊ីសរព្មទណឍ ណល៊ីការបរហិារណករ ថ ិ៍
ណដ៊ីមផ៊ីបហ្វង្ហក បណៅណល៊ីការរេិះគន់រសបចាប់ខដលអាច “ប៉ាេះពាល់ដល់ណករ ថ ិ៍ណ ម្ េះសាកលវទិាល័យ” ដូចខដលណោក 
សុែ ទូច បានអេះអាង កាំពុងខតជាបញ្ជា យ៉ា ងធងន់ធងរ។ មតិណយបល់ណនេះមិនបងកណរគាេះថាប ក់អវ៊ីណ ៊ីយ ណ្៊ីយសទិត
កបុងរពាំខដនននការបណចចញមតិរសបចាប់។ ការគាំរាមកាំខ្ង និងការលុបណចាលមតិណយបល់នាណពលណរកាយណនេះ
អាចបណងក៊ីតបាននូវយុទនសាហ្វសថដ៏ណរគាេះថាប ក់មួយសរមាប់សាកលវទិាល័យ ខដលជាទ៊ីរបជុាំននការបណចចញមតិខផបក
នណយបាយ កាល យជាកខនលងបាំបិទការសាំខដងមតិរបស់អបកមាននិនាប ការនណយបាយជាំទាស់។ ណរគាេះថាប ក់ណនេះកាន់
ខតធងន់ធងរណ ៊ីង ណដ្ឋយថម៊ីៗមានសារាចរព៊ីរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងក៊ីឡាហាមរបាមសកមមភាពនណយបាយ និង
តរមូវឲ្យមានការអនុញ្ជដ តព៊ីរកសួងជាមុនចាំណពាេះសកមមភាពណផសងៗណទៀត ខដលមិនពាក់ព័នននឹងនណយបាយណៅ
តាមសាកលវទិាល័យ និងសាោណរៀន។49  

ករណ៊ី ទ៊ី៤ ៖ និសសិតមាប ក់រតូវបានកាត់ណទាសព៊ីបទ “គាំរាមបាំផធុ េះរគាប់ខបក”  

ណៅ សាណវឿន អាយុ២៦ ឆ្ប ាំនងិជាអត៊ីតនិសសតិសាកលវទិាល័យរតូវបានចាប់ែលួនណៅនថងទ៊ី២៨ ខែកញ្ជដ  
ឆ្ប ាំ២០១៥ បនាធ ប់ព៊ីបានផសពវផាយណល៊ីទាំព័រណ្វសប ុកខដលរតូវបានចាត់ទុកថាជាការគាំរាមសមាល ប់រដឌមហ្វនថ៊ី

                                                                    
47  អនួ ភាព “ការគាំរាមកាំខ្ងណៅណល៊ីណ្វសប ុកបោថ លឱ្យបុរសមាប កជ់ាប់ពនននាគារ៦ខែ” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី  (២៥ កុមភៈ ឆ្ប ាំ
២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1S7Is13 
48  ៊ី សុវុឌណ៊ី និង អាតូន៊ី ណចនសិន (Anthony Jensen) “បណឍិ តលផ៊ីណ ម្ េះគាំរាមបថឹងនិសសតិ” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី  (នថងទ៊ី០២ 
ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1UNGcKW  
49  មិុច ដ្ឋរា៉ា  “រកសងួរពមានដ្ឋកណ់ទាសណៅណល៊ីសកមមភាពនណយបាយណៅសាោណរៀន” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី  (នថងទ៊ី១២ ខែ
ស៊ីហា ឆ្ប ាំ២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1UtgYng 

http://bit.ly/1S7Is13
http://bit.ly/1UNGcKW
http://bit.ly/1UtgYng
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រកសួងមហានផធគឺ ណោក ស ណែង។ និសសតិរូបណនាេះរតូវបានណចាទរបកាន់ព៊ីបទ “គាំរាមសមាល ប់” តាមមារតា 
២៣៣ ននរកមរព្មទណឍ ។ ណដ្ឋយែឹងសមារនឹងការផ្លល ស់បថូរមថងណ្៊ីយមថងណទៀតនូវកាលបរណិចឆទននពិធ៊ីខចក
សញ្ជដ ប័រតខដលមានណោក ស ណែង ចូលរមួខថលងសុនធរកថាផងណនាេះ ណៅ សាណវឿន បានណរប៊ីរបាស់ទាំព័រណ្វសប ុក
ណដ៊ីមផ៊ីបណចចញកាំ្ងឹរបស់ែលួនណដ្ឋយនិយយថានឹងបាំផធុេះរគាប់ខបកណៅកបុងកមមវធិ៊ីណនេះ។ គាត់របឈមនឹងការជាប់
ពនននាគាររយៈណពលព៊ីរឆ្ប ាំចាំណពាេះការណចាទរបកាន់ទាាំងណនេះ។ ណៅនថងទ៊ី៤ ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១៥ សាណវឿន បាន 
សរណសរលិែតិមួយចាប់ជូនឧបនាយករដឌមហ្វនថ៊ី ស ណែង ណដ៊ីមផ៊ីណសប៊ីសុាំការអត់ឱ្នណទាសណដ្ឋយអេះអាងថាគាត់មិន
មានបាំណងគាំរាមកាំខ្ងណនាេះណទ ប៉ាុខនថរគាន់ខតមិនសបាយចិតថនងឹការបថូរកាលបរណិចឆទខតប៉ាុណោត េះ។ បនាធ ប់ព៊ី
ឧបនាយករដឌមហ្វនថ៊ីបានណឆល៊ីយតប ណដ្ឋយអភ័យណទាសដល់ សាណវឿន ចាំណពាេះការគាំរាមកាំខ្ងណនេះ ណរកាយមក
តុោការបានសណរមចណដ្ឋយណធវ៊ីការពិចារោណល៊ីកតាថ ទាាំងណនេះណដ្ឋយបានបននូរបនទយណទាសរបស់ សាណវឿន មក
រតឹមរយៈណពល១៥ ខែ ខដលគាត់បានអនុវតថណទាសរយៈណពលរតឹមខតមួយខែប៉ាុណោត េះ។ ការណចាទរបកាន់ភាល មៗ
ណដ្ឋយតុោការណនេះបញ្ជជ ក់ព៊ីឥទនិពលខដលរតូវបានអនុវតថជាណរឿយៗណដ្ឋយរដ្ឋឌ ភិបាលណៅណល៊ីតុោការកមពុជា។ 
ម៉ាាងណទៀត ការផ្លល ស់បថូរណនេះបញ្ជជ ក់ថាតុោការទទលួសាគ ល់ថា”ការគាំរាមណនាេះ” មិនមានលកខណៈរគប់រគាន់កបុង
ការណចាទរបកាន់ផលូវចាប់តាាំងព៊ីដាំបូង ខដលការណចាទរបកាន់ណនេះគួរខតរតូវបានទាំោក់ណចាលណ្៊ីយណល៊ីកខលង
ណទាសដល់ ណៅ សាណវឿន។ 

ករណ៊ី ទ៊ី៥ ៖ សមាជិករពឹទនសភាណោក ្ុង សុែ្ួរ និងសននិសញ្ជដ រពាំខដនខកលងកាល យ 

កាលព៊ីណៅនថងទ៊ី១៥ ខែស៊ីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ សមាជិករពឹទនសភាគណបកសជាំទាស់ណោក ្ុង សុែ្រួ 
រតូវបានណចាទរបកាន់ព៊ីបទខកលងបនលាំ និងញុេះញង់ ណ្៊ីយរតូវបានបចជូ នណៅកាន់ពនននាគារនរពស ប៉ាុនាម ននថងបនាធ ប់
ព៊ីនាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ុន ខសន ណសប៊ីរឲ្យមានការចាប់ែលួនរបូណោកណៅកបុងសុនធរកថាមួយខដលបានណចាទរបកាន់
ណោកព៊ីបទ “កផត់ជាត”ិ ខដលបានបណង្ហា េះនូវសននសិញ្ជដ រពាំខដនកមពុជា~ណវៀតោមឆ្ប ាំ១៩៧៩ ខកលងកាល យ ណល៊ី
ទាំព័រណ្វសប ុក របស់ណោក សមរងសុ៊ី កាលព៊ីនថងទ៊ី១២ ខែស៊ីហា។ បនាធ ប់មកសមាជកិរពឹទនសភារបូណនាេះរតូវបាន
ណចាទរបកាន់ណរកាមមារតាចាំននួប៊ីននរកមរព្មទណឍ កមពុជា ខដលមានណទាសជាប់ពនននាគារយ៉ា ងតចិរយៈណពល 
១៧ឆ្ប ាំ។ រកុមណមធាវ ៊ីការពារកឋ៊ីរបស់គាត់ខថលងថា ការណចាទរបកាន់ណនាេះផធុយទាាំងរសុងណៅនងឹអភ័យឯកសទិនិខដល
បានផថល់ជូនសមាជិករពឹទនសភាតាមរដឌធមមនុចដកមពុជា ខដលការពារពួកណគឱ្យរចួផុតព៊ីការចាប់ែលួន និងការ ុាំែលួន 
ណល៊ីកខលងខតកបុងករណ៊ី ខដលមានការយល់រពមព៊ីរពឹទនសភាផ្លធ ល់ ឬណៅណពលរតូវបានចាប់ែលួនណដ្ឋយផ្លធ ល់កបុង
អាំ ុងណពលរបរពឹតថបទណលម៊ីសជាក់ខសថង។ 

រកុមណមធាវ ៊ីការពារកថ៊ីសមាជិករពឹទនសភា ្ុង សុែ្ួរ អេះអាងថាមិនមានភ័សថុតាងខដលថាណោក សុែ
្ួរ ដឹងព៊ីភាពមនិរតឹមរតូវកបុងឯកសារខដលបានបណង្ហា េះណល៊ីទាំព័រណ្វសប ុកណនាេះណទ  ណ្៊ីយណប៊ីណទាេះជាមិនរតូវបាន
ទទួលសាគ ល់ជាឯកសារផលូវការក៏ណដ្ឋយ ក៏ការណរប៊ីសននសិញ្ជដ ខកលងកាល យរបស់ណោកពុាំខមនជាបទណលម៊ីសរព្មទណឍ
ណនាេះណ ៊ីយ មានន័យថាអភ័យឯកសទិនិសមាជិកសភារបស់ណោកមិនអាចរតូវបានប៉ាេះពាល់បានណទ។ កបុងករណ៊ី
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ណនេះនាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ុន ខសន បានចាត់ទុកថាជាណទាសឧរកិដឌណល៊ីណសចកថ៊ីខថលងការណ៍អាំព៊ីរបវតថសិាហ្វសថខដលមិន
រតឹមរតូវ ណដ៊ីមផ៊ីជាមណធាបាយបហ្វង្ហក បបកសជាំទាស់ ខដលណនេះបង្ហា ញថាណោកមានអាំោចកបុងការចាប់ែលួន និង
ដ្ឋក់គុកជនោមាប ក់ ណៅណពលោក៏បាន។50  

កាលព៊ីនថងទ៊ី២៦ ខែកុមភៈ តុោការកាំពូលបានណប៊ីកសវនាការណល៊ីសាំណណ៊ី សុាំណៅណរៅ ុាំរបស់ណោក ្ុង 
សុែ្ួរ។ ែណៈខដលសាោដាំបូងរាជធាន៊ីភបាំណពញ នងិសាោឧទនរណ៍បានបដិណសធសាំណណ៊ី សុាំណៅណរៅ ុាំជា
ណរច៊ីនដងរចួមក ណោក សុែ្ួរ បានបថងឹណៅតុោការកាំពូលណដ្ឋយណយងណៅណល៊ីបញ្ជា សុែភាព និងសនាដ្ឋក់
តមកល់របាក់ធានាចាំនួន២០ ោនណរៀល (របខ្ល ៥.០០០ដុោល អាណមរកិ) និងលិែិតឆលងខដនសញ្ជជ តិខែមរ និង
បារា ាំងផងខដរ។ តុោការកាំពូលនឹងណធវ៊ីការសណរមចណល៊ីករណ៊ី ណនេះណៅនថងទ៊ី៤ ខែមិនា ឆ្ប ាំ២០១៦។51 

ពាក់ព័នននឹងករណ៊ី ណនេះ ក៏មានការណចញដ៊ីកាចាប់ែលួនណោក សតា សមផតថិ នងិណោក អុងឹ ជុងោង ផង
ខដរ ខដលជាអបករគប់រគងទាំព័រណ្វសប ុករបស់ណោកសមរងសុ៊ី ខដលបានបណង្ហា េះសននិសញ្ជដ ។ ណោក សមផតថិ រតូវ
បានណចាទរបកាន់ព៊ីបទសមគាំនិតកបុងការខកលងបនលាំឯកសារសារធារណៈ ណរប៊ីរបាស់ឯកសារខកលងកាល យ និងញុេះញង់
បងកឲ្យមានភាពចោចលកបុងសងគមធងន់ធងរ ខដលបានរបរពតឹថណៅនថងទ៊ី១២ និងទ៊ី១៣ ខែស៊ីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ 52 
ណ្៊ីយណោក  ្ុន ខសន បានអាំពាវនាវដល់បុគគលទាាំងព៊ីរណនេះឲ្យរត ប់ចូលែលួនមកសារភាពព៊ីបទសមគាំនតិ
ណនាេះ53។  
 ណល៊ីសព៊ីណនេះណៅណទៀត មានការណចាទរបកាន់បខនទមព៊ីបទសមគាំនតិខកលងបនលាំ និងញុេះញង់របឆ្ាំងនឹង 
ណោក សម  រងសុ៊ី របធាន គ.ស.ជ កាលព៊ីនថងទ៊ី៩ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ ណរកាយមកណោកែកខានមិនបានមកបង្ហា ញ
ែលួនកបុងតុោការណដ៊ីមផ៊ីសាកសរួព៊ីការបណង្ហា េះវ ៊ីណដអូខដលមានបចចូ លសននិសញ្ជដ រពាំខដនខកលងកាល យណធវ៊ីណ ៊ីងណដ្ឋយ
សមាជិករពឹទនសភា ្ុង សុែ្រួ ណនាេះណ ៊ីយ។54 មហ្វនថ៊ីតុោការណចាទរបកាន់ណោក រងសុ៊ី ថាជាអបកសមគាំនិតមយួ
រូបណដ្ឋយសារការបណង្ហា េះសននសិញ្ជដ ណនាេះបានណធវ៊ីណ ៊ីងណៅណល៊ីទាំព័រណ្វសប ុករបស់ណោក ណ្៊ីយបានតរមូវឲ្យរូប
ណោកចូលបង្ហា ញែលួនណៅតុោការណដ៊ីមផ៊ីសាកសួរព៊ីវ ៊ីណដអូណនាេះ។ 55 ណោក រងសុ៊ី កាំពុងសទិតណៅកបុងការនិរណទសែលួន
ណៅណ ៊ីយណដ្ឋយសារខតការយយ៊ីព៊ីរបព័ននតុោការកបុងណរឿងរសណដៀងគាប ណនេះ។ កាលព៊ីនថងទ៊ី២៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ
                                                                    
50  តាាំង វ ៊ីដ្ឋ “ណមធាវ ៊ីការពារកថ៊ី ណោក សុែ្ួរ ទាមទាររកភស័ថុតាង” សារពត័ម៌ាន ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍ (នថងទ៊ី២៧ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៥) អាចរក
បានតាមរយៈ ៖  http://bit.ly/1JWYucq 
51 គុច ោណរ ៉ាន “សមាជិករពឹទនសភា គ.ប.ជ ណសប៊ីសុាំតុោការកាំពូលណៅណរៅ ុាំ” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី (នថងទ៊ី២៧ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ
២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1LUfjjs 
52  មិុច ដ្ឋរា៉ា  “ដ៊ីកាចាបែ់លួនអបករគបរ់គងណ្វសប ុករបសណ់ោក សម រងសុ៊ី” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី (នថងទ៊ី២ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥) អាច
រកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1PTCv8r   
53  សូន តូទុន (Shaun Turton) និង វងស សុណែង “សមាជិក គ.ស.ជ ប៊ីរូបសុាំសិទនិរជកណកាន” សារពត័ម៌ាន ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍  (នថងទ៊ី១០ ខែ
កញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1KD2AGw. 
54   ៊ី សុវុឌណ៊ី និង អា ចិ វ ៊ីណលៀមន៊ីម (Alex Willemyns) “ដ៊ីការចាបែ់លួនមយួណទៀតរបឆ្ាំងនឹងណោក សម រងសុ៊ី” សារពត័ម៌ាន ណែមបូ
ឌា ណដល៊ី ( នថងទ៊ី៦ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1WfM5RM 
55  មិុច ដ្ឋរា៉ា  “មានការបញ្ជជ ឱ្យចាបែ់លួនអបករគបរ់គង ណ្វសប ុករបស ់ណោក រងសុ៊ី” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី (នថងទ៊ី២ ខែធបូ ឆ្ប ាំ
២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/207D1PD  

http://bit.ly/1JWYucq
http://bit.ly/1LUfjjs
http://bit.ly/1PTCv8r
http://bit.ly/1KD2AGw
http://bit.ly/1WfM5RM
http://bit.ly/207D1PD
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២០១៥ សភាអឺរ ៉ាុបបានអនុម័តណសចកថ៊ីសណរមចមួយណដ្ឋយអាំពាវនាវដល់រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា លុបណចាលដ៊ីកាចាប់
ែលួនណោក សម រងសុ៊ី។ ករណ៊ី ណនេះណគអាចដឹងយ៉ា ងចាស់ព៊ីបរបិទខដលរដ្ឋឌ ភិបាលបហ្វង្ហក បណៅណល៊ីបកសរបឆ្ាំង ខត
ណទាេះជាយ៉ា ងោក៏ណដ្ឋយករណ៊ី ណនេះបានបង្ហា ញព៊ីសាទ នភាពបណចចញមតិខផបកនណយបាយតាមរយៈបណចចកវទិាគឺ
ជាកថ៊ីបារមភព៊ីសាទ នភាពសិទនិមនុសសផងខដរ ។ 

ករណ៊ី ទ៊ី៦ ៖ ការគាំរាមកាំខ្ងណល៊ីណោក  ្ ុន ខសន 

ណៅកបុងរបសាសន៍របស់ណោក  ្ុន ខសន ខដលណល៊ីកណ ៊ីងថា អបកខដលបណចចញមតិណយបល់ណជររបមាថ
ណល៊ីបោថ ញសងគម អាចរតូវបានរកណ ៊ីញកបុងរយៈណពលខតប៉ាុនាម នណមា៉ា ងប៉ាុណោត េះ កបុងណនាេះខដរកសិករមាប ក់រតូវបាន
ចាប់ែលួនកាលព៊ីនថងទ៊ី០៦ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦ ណ្៊ីយរតវូបានណចាទរបកាន់កបុងរយៈណពលប៊ីនថងបនាធ ប់ព៊ីការចាប់
ែលួន ណដ្ឋយសារការគាំរាមកាំខ្ងដល់អាយុជ៊ីវតិរបស់នាយករដឌមហ្វនថ៊ី។ 56  មតិណយបល់ ខដលបានបណង្ហា េះណល៊ី 
បោថ ញសងគមមានណ ម្ េះថា ”Som Orn Koko” ខដលថា “នថង៧មករា ជានថងសាល ប់របស់អបក”។ ការបណង្ហា េះណនេះ
រតូវបាន រកណ ៊ីញថាណៅកបុងណែតថកាំពង់ធាំ ខដលមហ្វនថ៊ីនាយកដ្ឋឌ នសនថសុិែនផធកបុងរតូវបានបចជូ នឲ្យចុេះណសុ៊ីបអណងកត 
ណ្៊ីយកសកិរណ ម្ េះ មា៉ា ន់ សាំអា ន់ និងបងបអូនជ៊ីដូនមយួរបស់គាត់ ប ន សុធា រតូវបាន ុាំែលួន។ រពេះរាជអាជាញ អម
តុោការណែតថកាំពង់ធាំបានណចាទរបកាន់តាមមារតា ២៣៣ និង៥០៣ ននរកមរព្មទណឍ  ព៊ីបទណជររបមាថ នងិ
ការគាំរាមសមាល ប់ ខដលអាចរបឈមនឹងការជាប់ពនននាគារព៊ីរបាាំមួយនថង ដល់ព៊ីរឆ្ប ាំ។ អបកជិតខាងរបស់ សាំអា ន់ 
បានជួយការពាររូបគាត់ ណ្៊ីយបានចូលរមួសវនាកាណៅតុោការណែតថ និងណរៀបចាំដខងារកផួនណសប៊ីឱ្យណោក  ្ុន 
ខសន ណដ្ឋេះខលងរូបគាត់ ជាមយួគាប ណនេះខដរ មាថ យរបស់គាត់បានណល៊ីកណ ៊ីងថា គណន៊ីយណ្វសប ុកកូនរបស់គាត់
រតូវបានរគប់រគងណដ្ឋយមនុសសណផសងណទៀត។57 ណោក សាំអា ន់ រតូវបាន ុាំែលួនមុនណពលជាំនុាំជរមេះរបមាណជាមួយ
ខែ មុនណពលរតូវបានណដ្ឋេះខលងឱ្យណៅណរៅ ុាំកាលព៊ីនថងទ៊ី០៤ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦។ បនាធ ប់ព៊ីការណដ្ឋេះខលងមក 
គាត់បានណល៊ីកណ ៊ីងថា មានអបកណផសងណរប៊ីរបាស់គណន៊ីយណ្វសប ុករបស់គាត់ណដ៊ីមផ៊ីសរណសរមតិណយបល់ណជរ
របមាថណនាេះ។58  

ករណ៊ី ទ៊ី៧ ៖ ពាកយចចាមអារា៉ាមព៊ីការសាល ប់របស់ណោក  ្ុន ខសន 

កាលព៊ីនថងទ៊ី១៩ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៥ ពាកយចចាមអារា៉ាមព៊ីការសាល ប់របស់ណោក  ្ុន ខសន បានចាប់ 
ណផថ៊ីមសាយភាយណដ្ឋយខផអកណល៊ីការបណង្ហា េះតាមណ្វសប ុកណដ្ឋយមានទាាំងរូបភាពបុរសមាប ក់គជឺាណោក  ្ុន ខសន 
ណដ្ឋយមានអកសរណៅខាងណរកាមមានែលឹមសារថា “  ្ ុន ខសន បានសាល ប់បនាធ ប់ព៊ីរតូវបោថ សាររបស់របជាពលរដឌ

                                                                    
56  ៊ី សុវុឌណ៊ី “កសិករមាប ក់រតូវបានណចាទរបកានណ់ដ្ឋយសារការគាំរាមនាយករដឌមហ្វនថ៊ីណល៊ីណ្វសប ុក” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី ( នថងទ៊ី៩ 
ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/20Npt1n  
57  នម៉ា ទិតយថារា៉ា  “អបកភូមិអងវរនាយករដឌមហ្វនថ៊ីឲ្យណល៊ីកខលងណទាសដលអ់បកគរមាមសមាល បណ់ោក” សារពត័ម៌ានខែមរថាម (នថងទ៊ី១១ ខែមករា 
ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1nLDLyj  
58  មិុច ដ្ឋរា៉ា  “បុរសមាប កណ់សប៊ីសុាំណៅណរៅ ុាំបនាធ បព់៊ីគរមាមនាយករដឌមហ្វនថ៊ី” សារពត័ម៌ាន ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍  (នថងទ៊ី១២ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦) 
អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1U4N0FQ 
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ខែមរកបុ ងឆ្ប ាំ២០១៤។ សូមឲ្យគាត់ចុេះនរករបាាំព៊ីរជាន់។ ណទាេះប៊ីជាគាត់បានសាល ប់ក៏ណដ្ឋយ ក៏គាត់រតូវណវទនាជាណរៀង
រ្ូត”59 គណន៊ីយខដលបានបណង្ហា េះណនេះរតូវបានខចករ ាំខលកបនថជាង ៤០០ ដង មានណ ម្ េះថា “Kim Bopha”។ 
ណឆល៊ីយតបជាសាធារណៈណៅនងឹពាកយចចាមអារាមណនេះ ណោក  ្ុន ខសន បានបណង្ហា េះណល៊ីទាំព័រផលូវការរបស់គាត់
ណដ្ឋយណចាទរបកាន់ថា ណនេះរតវូបានតាក់ខតងណដ្ឋយ “គណបកសមួយខដលបានដឹកនាាំណដ្ឋយមនុសសអារកក់ និង
អបកណបាករបាស់អាជ៊ីព” ខដល “ខតងខតរត់ណគចែលួ ន”។60 ទ៊ីរបកឹាណោក  ្ុន ខសន គឺណោក អាោន់ដ្ឋ យ៉ា ត 
បានគាំរាមចាត់វធិានការផលូវចាប់ណល៊ីការបណង្ហា េះណនេះ ណ្៊ីយការចាប់ែលួនមួយបានណធវ៊ីណ ៊ីងណៅនថងទ៊ី២៥ ខែមករា។ 
ជនសងសយ័រតូវបានណដ្ឋេះខលងបនាធ ប់ព៊ីមានការសនបិដ្ឋឌ នថា “ណ ម្ េះរបស់គាត់រតូវបានអបកណផសងណទៀតយកណៅណរប៊ី
របាស់”។61 ពុាំមានភាពចាស់ោស់ោមួយបញ្ជជ ក់ថា ណត៊ីការសនបិដ្ឋឌ នណនេះណធវ៊ីណ ៊ីងយ៉ា ងដូចណមថចណនាេះណទ។ 

ករណ៊ី ទ៊ី៨ ៖ ណោក  ្ ុន មា៉ា ខណត ដ្ឋក់ពាកយបណថឹ ងព៊ីបទបរហិារណករ ថ ិ៍ 

ណៅនថងទ៊ី២២ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦ ណោក  ្ុន មា៉ា ខណត កូនរបុសចផងរបស់នាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ុន ខសន 
បានដ្ឋក់ពាកយបណថឹ ងបរហិារណករ ថ ិ៍ណៅណល៊ីអបកណរប៊ីរបាស់ណ្វសប ុកណ ម្ េះ ឆ្ាំ ចាន់ន៊ី ជាការណឆល៊ីយតបនឹងការផា
ភាជ ប់ ណោក មា៉ា ខណត និងមាថ យរបស់គាត់គឺណោកជាំទាវ ប ុន រា៉ាន៊ី ណៅនឹងការជួញដូរណឈ៊ីែុសចាប់ណៅកបុងការ
បណង្ហា េះមួយមានែលឹមសារថា “ឧរកិដឌជននរពណឈ៊ីកាច់កុងគាប  ណរពាេះចងក់ាន់កាប់តាំបន់នរពបានផលរតកូល  ្ុន 
ខសន”។62 ណៅកបុងការបណង្ហា េះណនាេះ ចនប៊ី បានអេះអាងថាណោក មា៉ា ខណត និងមាថ យរបស់គាត់គឺណោកជាំទាវ ប ុន រា៉ា
ន៊ី ផថល់ការការពារដល់ឧកញា៉ា  លឹម ប ុោត  នងិឧកញា៉ា  សងឹ សាំអុល។ របាយការណ៍របស់ អងគការកលូប លវ ៊ីតណណ
ស ខដលមានចាំណងណជ៊ីងថា “ណដ៊ីមណឈ៊ីរគួសារកមពុជា ៖ ការកាប់ណឈ៊ីែុសចាប់ និងការណលបយករទពយសមផតថិ
សាធារណៈ” 63  ខដលរដ្ឋឌ ភបិាលបានតិេះណទៀន ទាាំងតាមពាកយសាំដ៊ីខាងណរៅ នងិណអ ចិរតនូិក ណដ្ឋយបានភាជ ប់
រគួសារណោកនាយករដឌមហ្វនថ៊ី  ្ុន ខសន ណៅនឹងជាំនួញកាប់ណឈ៊ីែុសចាប់ ណដ្ឋយអេះអាងថារគួសារណនេះបានផថល់ 
នូវអភ័យឯកសទិនិព៊ីទណឍ កមមពាក់ព័ននងឹនឹងការកាប់ណឈ៊ីែុសចាប់របស់ពួកណគ។ រគសួារណនេះបានបដិណសធដ្ឋច់
ខាតចាំណពាេះការណចាទរបកាន់ទាាំងណនេះ។ 

ការណឆល៊ីយតបរបស់ណោក  ្ុន មា៉ា ខណត ចាំណពាេះការបណង្ហា េះណនេះតាមរយៈណ្វសប ុកផងខដរថា “ណៅកបុ ង
សងគមរបជាធិបណតយយមួយ ពលរដឌរគប់រូបមានសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិ។ ប៉ាុខនថ ការអនុវតថណសរ ៊ីភាពខាង

                                                                    
59  មាស សុែជា “ពាកយចចាមអារា៉ាម ព៊ីការសាល បរ់បស់នាយករដឌមហ្វនថ៊ី បងកឲ្យមានការែឹងសមារ” សារពត័ម៌ាន ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍  (នថងទ៊ី ២២ 
ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1RZiBcd  
60  មិុច ដ្ឋរា៉ា  “ជនសងសយ័ខដលបងកពាកយចចាមអារា៉ាមព៊ីការសាល បរ់បសន់ាយករដឌមហ្វនថ៊ីរតូវបានចាបែ់លួន” សារពត័ម៌ាន ភបាំណពញប៉ាុសថិ៍ (នថងទ៊ី 
២៦ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1P8ZKYS.  
61 ដូចខាងណល៊ី 
62  គុច ោណរ ៉ាន “ ណោក  ្ុន មា៉ា ខណត ដ្ឋកព់ាកយបណថឹ ងចាំណពាេះការបណង្ហា េះណល៊ីណ្វសប ុក” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី (នថងទ៊ី ២៣ ខែ
មករា ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1KoYRfC.   
63 កលូប លវ ៊ីតណណស (ខែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០០៧), <http://bit.ly/1W0wlSt>, 

http://bit.ly/1RZiBcd
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ការបណចចញមតិរតូវមានការទទួលែុសរតូវផ្លធ ល់ែលួ នរបស់បុគគល” 64  មតិរបស់ណោក  ្ុន មា៉ា ខណត បង្ហា ញព៊ី 
ខដនកាំណត់ចាំណពាេះការបណចចញមតិណដ្ឋយណសរ ៊ី ខតយ៉ា ងោមិញ បរបិទននមតិណយបល់របស់គាត់រគាន់ខតជាការ
របាប់ប៉ាុណោត េះ។ ណៅកបុងរបណទសកមពុជា ខដលសាទ ប័នតុោការរតូវបានណរប៊ីរបាស់ជាទមាល ប់ណដ្ឋយអបកនណយបាយ
ជាន់ែពស់ណដ៊ីមផ៊ីយយ៊ីតាមរយៈរបព័ននតុោការណៅណល៊ីរគប់ទរមង់ននការជាំទាស់ ដូណចបេះការណ៍ខដលណៅរកមណធវ៊ីការ
សណរមចណដ្ឋយអពារកិតដូចកបុងករណ៊ី ណនេះគមឺានតិចតួចបាំផុត ។ សាទ នភាពណនេះគូសបញ្ជជ ក់ព៊ីណរគាេះថាប ក់ខដល 
បោថ លមកព៊ីការណក៊ីនណ ៊ីងនូវលទនភាពរបស់រដ្ឋឌ ភបិាល និងការរគប់រគងណល៊ីមតិណយបល់ខាងនណយបាយណៅ
ណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិតកបុងរបណទសកមពុជា។ 

ករណ៊ី ទ៊ី៩ ៖ ការរពមានជាផលូ វការណក៊ីតមានណៅរបណទសកូណរ ៉ា 

ណៅណដ៊ីមឆ្ប ាំ ២០១៤ ពលករចាំោករសុកខែមរចាំនួន ៤ របូបានថតសកមមភាពខដលពកួណគដុតរូបថត
របស់ណោក  ្ុន ខសន នងិបានផសពវផាយរូបភាពទាាំងណនេះណៅណល៊ីរបព័ននអុ៊ីនធឺណិត ជាការណឆល៊ីយតបនឹងការ
បាញ់របហារណៅណល៊ីអបកតវា៉ាចាំនួនរបាាំរូបណៅផលូវណវងណរសង ណៅជាយរកុងភបាំណពញកាលព៊ីខែមករាកបុងឆ្ប ាំជាមួយគាប
ណនេះ។ ពួកណគបាននិយយថា “ង្ហប់ណៅ ណ ៊្ីយណៅចុេះនរកណៅ។ ណនេះជាណ្តុផលខដលឯងបញ្ជជ ទ័ពឱ្យសមាល ប់
កមមករ”។ 65  ឯកអគគរាជទូតខែមររបចាាំរបណទសកូណរ ៉ាខាងតផូង ណោក ស ុត ឌ៊ីោ បានណសប៊ីឱ្យសាធារណៈជនជួយ
កាំណត់អតថសញ្ជដ ណព៊ីបុគគលណនាេះ ណដ៊ីមផ៊ីណនេះអាចចាត់វធិានការផលូវចាប់។ ណៅនថងទ៊ី១៨ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦ ឯក
អគគរាជទូតបានណលចមុនណៅកបុងវ ៊ីណដអូ ល៊ីបមួយខដលគាត់បានបណង្ហា េះណល៊ីបោថ ញណ្វសប ុកជាមួយនងឹមនុសស 
ទាាំងប៊ីរូបខដលបានណ ៊ីញកបុងវ ៊ីណដអូមុនណនាេះបានសូមអភ័យណទាសព៊ីណោក  ្ុន ខសន។ ករណ៊ី ណនេះបង្ហា ញថា
និនាប ការតាមដ្ឋនអបកបណចចញមតិណយបល់ណល៊ីបោថ ញសងគមបានពរង៊ីកវសិាលភាពដល់ភាប ក់ង្ហរណផសងៗរបស់ 
រដ្ឋឌ ភបិាល ខថមទាាំងកាំណត់មុែសញ្ជដ ពលរដឌ របជាជនកមពុជាខដលរស់ឯណៅបរណទស។ ករណ៊ី ណនេះបង្ហា ញព៊ី
ករណ៊ី រ ាំណោភសិទនមិនុសសមួយកបុងចាំណោមករណ៊ី ជាណរច៊ីនណទៀតនាណពលថម៊ីៗណនេះកបុងរបណទសកមពុជា ណ្៊ីយក៏ជា
ការគួរឱ្យរពួយបារមភផងខដរ។ 

ករណ៊ី ទ៊ី១០ ៖ មហ្វនថ៊ីគណបកសសណហ្វង្ហគ េះជាតិរតូវបានណចាទរបកាន់ណដ្ឋយសារបណង្ហា េះសាំបុរតកាំណណ៊ី ត 

កាលព៊ីនថងទ៊ី២០ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៥ នគរបាលបានចាប់ែលួនបុគគលព៊ីររូបពាក់ព័នននឹងការបណង្ហា េះសាំបុរត
កាំណណ៊ី តណៅណល៊ីបោថ ញណ្វសប ុកខដលថាណែតថសាវ យណរៀងសទិតកបុងរបណទសណវៀតោម។ 66  សមាជកិរកុមរបឹកា
រកុងរបស់ គ.ស.ជ ណោក នង សារទិន រតូវបានណចាទរបកាន់ព៊ីការខកលងឯកសារសាធារណៈ ណ្៊ីយសកមមជនណៅ

                                                                    
64 គុច ោណរ ៉ាន “ ណោក  ្ុន មា៉ា ខណត ដ្ឋកព់ាកយបណថឹ ងចាំណពាេះការបណង្ហា េះណល៊ីណ្វសប ុក” សារពត័ម៌ាន ណែមបូឌា ណដល៊ី (នថងទ៊ី ២៣ ខែ
មករា ឆ្ប ាំ២០១៦) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1KoYRfC.   
65  នម៉ា ទិតយថារា៉ា  “កមពុជាណសប៊ីឱ្យកូណរ ៉ាខាងតផូងជយួខសវងរករកុមទាំណន៊ីងជនជាតិខែមរ” សារពត័ម៌ាន ខែមរថាម (នថងទ៊ី១០ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៦) 
អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1KoWNEx 
66  ផ្លក ់សា ងល៊ី “សមាជិក គ.ស.ជ ព៊ីររូបរតូវបានដ្ឋកព់នននាគារណដ្ឋយសារកុ្កណរឿងសាំបុរតកាំណណ៊ី ត” សារពត័ម៌ានភបាំណពញប៉ាុសថិ៍ (នថងទ៊ី
២១ ខែវចិចិកា ឆ្ប ាំ ២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1W4FB8b.  

http://bit.ly/1KoYRfC
http://bit.ly/1KoWNEx
http://bit.ly/1W4FB8b
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មូលដ្ឋឌ នរបស់ ក.ស.ជ ណោក សុែ សាំអា ន រតូវបានណចាទរបកាន់ព៊ីបទញុេះញ់ឱ្យរបរពឹតថបទឧរកិដឌបនាធ ប់ព៊ី
ណោកបានបណង្ហា េះរូបភាពសាំបុរតកាំណណ៊ី តណៅណល៊ីបោថ ញសងគមណ្វសប ុក។ ណយងណៅណល៊ីរបធាននគរបាលមូល
ដ្ឋឌ នណោក ពិន ភ៊ីរមយ បានបញ្ជជ ក់ថាការខសវងរកបុគគលទាាំងព៊ីរណនេះមានភាពង្ហយរសួល ណដ្ឋយសារ សាំអា ន ណរប៊ី
របាស់ណ ម្ េះពិតរបស់ែលួនណល៊ីបោថ ញណ្វសប ុក ខដលអាចរកគាត់ណ ៊ីញកបុងអាំ ុងណពលខតកនលេះណមា៉ា ង
ប៉ាុណោត េះ។ ការណចាទរបកាន់ហាក់ប៊ីដូចជាណធវ៊ីណ ៊ីងណដ្ឋយលកខណៈទូលាំទូោយណៅណល៊ីចាប់រព្មទណឍ  ខដល
ហាក់មិនចាស់ោស់ថាណត៊ីពួកណគពាយមញុេះញង់នរោ ណ្៊ីយបទណលម៊ីសអវ៊ីជាក់ោក់ខដលពួកណគពាយម 
ញុេះញង់ណនាេះ។ ណយងណៅតាមមតិណយបល់ខដលមិនចាស់ោស់របស់របធាននគរបាល ណោក ពិន ភ៊ីរមយ ការ
ខកលងបនលាំខដលបានណចាទរបកាន់ណនាេះ “ប៉ាេះពាល់ដល់សងគម និងណធវ៊ីឲ្យពិភពណោកមានការរចលាំ”។ 

៤. ង្សចកតសីៃនោិឋ ៃ ៃិខអៃុស្ថសៃ ៍

កបុងអាំ ុងណពលរបាាំមួយខែកនលងមកណនេះ សិទនបិណចចកវទិា ជាក់ខសថងណសរ ៊ីភាពខាងការបណចចញមតិណល៊ី 
បោថ ញអុ៊ីនធណិឺត បានកាល យណៅជាឧបសគគ្នមុែណគកបុងការការពារសិទនិមនុសសកបុងរបណទសកមពុជា។ រសប
ណពលនឹងការរ ៊ីកសាយភាយយ៉ា ងឆ្ប់រ្័សការណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធណិឺតទូទាាំងរបណទសកមពុជា របជាពលរដឌសាមចដ 
មានលទនភាពទទួលបានព៌ត៌មានខដលមិនធាល ប់មានព៊ីមុនមក ផថល់អាំោចដល់របជាពលរដឌកបុងការចូលរមួកបុង 
វស័ិយនណយបាយខដលមិនធាល ប់មានព៊ីមុនមក។ ណទាេះជាយ៉ា ងោក៏ណដ្ឋយ ការផ្លល ស់បថូរបណចចកវទិាណឆ្ព េះណៅរក
ការណរប៊ីរបាស់ណវទិកាណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺតណដ៊ីមផ៊ីសាំខដងមតជិាំទាស់ រមួផសាំនឹងសមតទភាពរតួតពិនិតយតាមដ្ឋនថម៊ី
របស់រដ្ឋឌ ភិបាល បានណធវ៊ីឲ្យរបជាពលរដឌរាប់ោននាក់សទិតណរកាមការរតួតពនិិតយយ៉ា ងលអិតលអន់ណដ្ឋយផ្លធ ល់ព៊ី
សាំោក់រដ្ឋឌ ភិបាល ជាពិណសសបណងក៊ីនសមតទភាពដល់អជាញ ធរណដ៊ីមផ៊ីយយ៊ីតាមផលូវតុោការដល់អបកខដលជាំទាស់
នឹងផលរបណយជន៍រដ្ឋឌ ភិបាល។ ការចងអុលបង្ហា ញព៊ីខាងណដ៊ីមព៊ីរណបៀបខដលរដ្ឋឌ ភិបាល មានណគាលបាំណងណរប៊ី
របាស់លទនភាពតាមដ្ឋនរបជាពលរដឌគឺជាបញ្ជា ដ៏អាប់អួរមយួ។ ការរកណ ៊ីញរបស់ ម.ស.ម.ក ព៊ីការឃ្ល ាំណម៊ីល
ការរ ាំណោភសិទនបិណចចកវទិា កបុងអាំ ុងណពលរបាាំមយួខែណ ៊ីញថារដ្ឋឌ ភិបាល និងនាយករដឌមហ្វនថ៊ី មានណគាលបាំណង
បណងក៊ីនអាំោចកបុងការបាំបិទសាំណលងរេិះគន់។ អវ៊ីខដលជាការរពួយបារមភណនាេះគឺនឹងបងកជាណរគាេះថាប ក់ពិតរបាកដ
ខដលនឹង្នដល់ការបណងក៊ីតវបផធម៌ននការដ្ឋក់ពិរុទនែលួនឯង កបុងចាំណោមរបជាជនខដលណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធឺណិត 
មានការណក៊ីនណ ៊ីងណនាេះ។ 

បញ្ជា ផលូវចាប់ខដលណលចណចញព៊ីការណឆ្ព េះណៅរកការសាំខដងមតិណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺតមិនបង្ហា ញព៊ីភាព
ណមម  និងសណនាេះណទ។ បញ្ជា បនាធ ន់បាំផុតមួយខដលរតវូណធវ៊ីែណៈមានការផ្លល ស់បថូរទាាំងណនេះ គឺទាមទារឲ្យរដ្ឋឌ ភិបាល 
និងរបព័ននតុោការកមពុជាកបុងការបណងក៊ីតវធិ៊ីសាហ្វសថសមណ្តុផលមួយចាំណពាេះការផថល់មតិណយបល់ណល៊ីបោថ ញ 
អុ៊ីនធឺណិត។ ណៅកបុងករណ៊ី មយួចាំនួនខដលបានណរៀបរាប់កបុងកាំណត់រតាសណងខបណនេះ បុគគលខដលណរប៊ីរបាស់អុ៊ីនធឺ
ណិតគជឺាអបកខដលបណង្ហា េះែលឹមសារមិនសមណ្តុផល នងិមិនរតឹមរតូវណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិតខតណទាេះជាយ៉ា ង
ោក៏ណដ្ឋយ ការបណង្ហា េះទាាំងណនាេះមិនគួររតូវបានចាត់ទុកថាជាបទណលម៊ីសរព្មទណឍ ណនាេះណទណៅកបុងសងគមរបជាធិ
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បណតយយដ៏លអ។ ពាក់ព័នននឹងមតិណយបល់ខដលសាំណៅណល៊ីបុគគលសាធារណៈ ចាប់សិទនិមនុសសអនថរជាតិទាមទារឲ្យ
មានការអធារស័យណរច៊ីនចាំណពាេះការបណចចញមតពិាក់ព័នននងឹមហ្វនថ៊ីសាធារណៈ ជាជាងការអនុវតថដូចណៅកបុង
របណទសកមពុជាសពវនថង។ 

ែណៈណពលខដលមានការណរប៊ីរបាស់ចាប់ខដលមានរសាប់កនលងមកកបុងការកាំណត់មុែសញ្ជដ បុគគល
ខដលបណង្ហា េះែលឹមសារណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធណិឺត ការបណងក៊ីតចាប់ឧរកិដឌកមមបណចចកវទិាមិនរតឹមខតណធវ៊ីឱ្យមានការរពួយ
បារមភណនាេះណទ ខថមទាាំងវាមិនចាាំបាច់ផងខដរ។ ជាជាងការបណងក៊ីតចាប់ថម៊ីខដលមិនសុ៊ីសង្ហវ ក់ជាមួយនឹងការធានា
សិទនិមនុសសថាប ក់ជាត ិ និងអនថរជាតិ រដ្ឋឌ ភិបាល និងរបជាពលរដឌកមពុជា នឹងរតូវបានទទួលបានណសវាយុតថិធម៌
កាន់ខតរបណស៊ីរណ ៊ីង របសនិណប៊ីរបព័ននតុោការបានបណថុ េះបោថ លបានលអព៊ីការអនុវតថចាប់ខដលមានរសាប់
រសបនឹងរដឌធមមនុចដ និងចាប់សិទនិមនុសសអនថរជាត។ិ 

ណៅកបុងបរបិទននសាទ នភាពខដលបានណរៀបរាប់ណៅកបុងកាំណត់រតាសណងខបណនេះ ម.ស.ម.ក មានការបារមភយ៉ា ង
ខាល ាំងពាក់ព័នននឹងសាទ នភាពននសិទនបិណចចកវទិាកបុងរបណទសកមពុជា និងសូមជូននូវអនុសាសន៍មួយចាំនួនដល់រដ្ឋឌ ភិ
បាលដូចខាងណរកាម៖ 

 លុបណចាលណសចកថ៊ីណសប៊ីចាប់ឧរកិដឌកមមបណចចកវទិា ខដលមិនរតឹមខតមិនមានសងគតភាពជាមយួនឹងរដឌធមម
នុចដកមពុជា និងចាប់សិទនិមនុសសអនថរជាតិប៉ាុណោត េះណទ ប៉ាុខនថក៏មិនចាាំបាច់ផងខដរ ណដ្ឋយសារសកមមភាព
ខដលចាប់ណនេះមានបាំណងដ្ឋក់ទណឍ កមមរព្មទណឍ រតូវបានខចងកបុ ងរកមរព្មទណឍ រចួជាណរសចណ ៊្ីយ 

 វណិសាធនកមមរកមរព្មទណឍ ណដ៊ីមផ៊ីលុបបទបរហិារណករ ថ ិ៍ណចញព៊ីរកមរព្មទណឍ  ណអាយរសបនឹង 
សថងដ់្ឋរអនថរជាតិ និងអនុសាសន៍ននសាទ ប័នសិទនិមនុសសណផសងៗរបស់អងគការស្របជាជាតិ 

 វណិសាធនកមមរកមរព្មទណឍ ណដ៊ីមផ៊ីខកខរបបផចដតថិោខដលផធុយនឹងការធានាណល៊ីណសរ ៊ីភាពខាងការ
បណចចញមតិខដលមានកបុ ងមារតា ៤១ ននរដឌធមមនុចដ។ បផចដតិថទាាំងណនេះរមួមាន ជាពិណសស មារតា 
៤៩៥ (បទញុេះញងឲ់្យរបរពឹតថបទណលម៊ីស) មារតា ៤៩៦ (បទញុេះញងឲ់្យមានអាំណព៊ី្ិងា) មារតា 
៥០២ (ការណជររបមាថ) និងមារតា ៥២៣ (បទណធវ៊ីឲ្យបាត់ជាំណនឿណល៊ីណសចកថ៊ីសណរមចរបស់តុោការ) 
ខដលជាញឹកញយរតូវបានអនុវតថែុស និងផធុយនឹងណគាលការណ៍សិទនិមនុសស ខដលណនេះគួរខតរតូវបានណធវ៊ី
វណិសាធនកមម។ 

 ចាត់វធិានការកបុ ងការគាាំរទផលូ វការណៅណល៊ីណសចកថ៊ីសណរមចរបស់រកុមរបឹកាសិទនិមនុសសអងគការស្របជា
ជាតិសថ៊ីព៊ីការណល៊ីកកមពស់ ការការពារ និងការទទួលបានសិទនិមនុសសណល៊ីបោថ ញអុ៊ីនធឺណិត 

 ធានាថារបព័ននយុតថិធម៌កមពុជាណធវ៊ីការរតួតពិនិតយណដ្ឋយរបុងរបយត័បណល៊ីការអនុវតថឱ្យសមរសបនឹងការ
ធានាសិទនិមនុសសណៅកបុ ងរដឌធមមនុចដកមពុជា និងសននិសញ្ជដ អនថរជាតិខដលរបណទសកមពុជាជាភាគ៊ី។ ជា
ពិណសសណៅរកមថលឹងខថលងណដ្ឋេះរសាយណអាយបានអពារកិត ណល៊ីតុលយភាពរវាងសិទនិណសរ ៊ីភាពខាងការ
បណចចញមតិនឹងសិទនិណផសងណទៀតនិងផលរបណយជន៍សងគម។ 
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 បចឃប់ការណធវ៊ីទុកបុកណមបញតាមផលូ វតុោការដល់សកមមជននណយបាយ និងអបកនណយបាយបកសជាំទាស់ 
និងណដ្ឋេះខលង និងណដ្ឋយគាម នលកខែណឍ នូវអបកខដលបចចុ បផនបរតូវបាន ុាំែលួ នណដ្ឋយការណចាទរបកាន់ ឬ
ការកាត់ណទាសណរកាមណ្តុផលនណយបាយខដលមិនមានមូលដ្ឋឌ នផលូ វចាប់ និងមិនសមរសបនឹងលទនិ
របជាធិបណតយយណសរ ៊ី 

 បចឈប់ការណរប៊ីរបាស់ឥទនិពលនណយបាយណល៊ីរបព័ននតុោការ និងផថល់ដាំបូនាម នដល់មហ្វនថ៊ីសាធារណៈឲ្យ
មានការអត់ធមត់ មុនណពលដ្ឋក់ពាកយបណថឹ ងណល៊ីបុគគលខដលបានសរណសររេិះគន់ែលួ ន ៕ 

 

ព័ត៌មានបខនទម សូមទាក់ទងអបករស៊ី ឆ្យ ឈុនល៊ី អបកសរមបសរមលួគណរមាងការពារណសរ ៊ីភាពជាមូលដ្ឋឌ នរបស់ 
ម.ស.ម.ក តាមរយៈទូរស័ពធណលែ +៨៥៥ (0) ១៧ ៥២៨ ០២១ ឬអុ៊ីខម៉ាល 
chhunly.chhay@cchrcambodia.org ឬ ណោក ផ្លត ដរឺបនូ ទ៊ីរបកឹាចាប់ ម.ស.ម.ក តាមរយៈទូរស័ពធណលែ 
+៨៥៥ (0) ៨៩ ៥៣៦ ២១៥ ឬអុ៊ីខម៉ាល pat.debrun@cchrcambodia.org។ 
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