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រាជធានីភនពំពញ, ថ្ងៃទី២៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១៥ 

សេចក្តីថ្ថលងការណ៍រមួ 

េតពីី 
ការដក្មន្រនតីក្ងក្ម្ល ាំងរបដាប់អាវុធ និងមន្រនតីតុលាការសចញពីជួរដឹក្ន ាំគណបក្ស      

នសោយបាយ ក្នងុការសធវើេក្មមភាពគាំរទ និងរបឆាំងគណបក្សណាមួយ សដើមបពីរងឹង 
នីតិរដឋ និងលទធិរបជាធិបសតយយសៅក្មពុជា 

 

ពយើងែ្ុ ំជារកុមសមពន័ធកំខែទរមងក់ារព ោះពឆ្ន ត (ERA) និងរកុមអងគការសងគមសីុវលិ ពកោ លពោសចំព ោះ
គែបកសនពោ យខែល ន ឬនងឹបញ្ចូ លមន្រនតីតុលាការ និងមន្រនតថី្នកងកម្ល ងំរបដាបអ់ាវធុពៅកនុងជួរែឹកនគំែ
បកសនពោ យរបស់ែលួន ពែើមបចូីលរមួសកមមភាពគរំទគែបកសែលួន ឬនិងរបឆ្ងំគែបកសពផសងៗ។ ការបញ្ចូល
ពនោះ គឺរពំលាភពលើរែឋធមមនុញ្ញ   នីតិរែឋ ពគលការែ៍របជាធិបពតយយ ពិពសសការព ោះពឆ្ន តពដាយពសរ ីនិងយុតតធិម។៌ 

ម្នមន្រនតីតុលាការមយួចំននួ និងោ៉ា ងពោចណាស់មន្រនតីកនុងតំខែង1ថ្នកងកម្ល ងំរបដាបអ់ាវធុចំនួន៨០របូ 
កនុងជួរពោធា នគរ ល និងកងរាជអាវធុហតថ រតូវ នដាកប់ញ្ចូ លជាសម្ជិកងមកីនុងគែៈកម្ម ធិការកណាត លថ្ន
គែបកសរបជាជនកមពុជាកនុងឱកាសសម្ជវសិាមញ្ញ ថ្នគែបកសពនោះកាលពីថ្ងៃទ១ី ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ សម្ជកិ
គែៈកម្ម ធិការកណាត លសថិតពៅរចនសមពន័ធនពោ យកំពូលរបស់គែបកសរបជាជនកមពុជា ខែលម្នសិទធិ
សពរមចរាល់បញ្ហា សំខាន់ៗ អពំីពគលនពោ យកនុងរបពទស និងពរៅរបពទសរបស់គែបកស អំពកីារងារកសាង
គែបកស ការងារចាតត់ងំការងារមន្រនតី ការងាររគបរ់គងហិរញ្ញ វតថុ និងងវកិារបស់គែបកស។ ពនោះម្ននយ័ក 
សម្ជិកគែៈកម្ម ធិការកណាត លកាល យជាអនកនពោ យ ឬមន្រនតីនពោ យរបស់គែបកសរបជាជនកមពុជា ខែល
ពួកពគម្នកាតពវកិចចពធវើសកមមភាពបំពរ ើផលរបពោជនឱ៍យគែបកសរបស់ពួកពគ។ 

ការបញ្ចូលមន្រនតីតុលាការ នងិកងកលំំាងរបដាបអ់ាវធុពនោះ រតូវ នពមើលព ើញក  នរពំលាភពលើរែឋធមមនុ
ញ្ញម្រត ១២៨ «តុលាការជាអំណាចឯករាជយ» និងសាម រតីរែឋធមមនុញ្ញអំពីការពរងឹង នងិការការ រឯកភាពជាតិ  នងិ
ពគលការែ៍របជាធិបពតយយពសរពីហុបកសខចងកនុងម្រត៥១ងមី និងចាបជ់ាពរចើនពទៀត2។ ពិពសសចាបស់តីពគីែ
បកសនពោ យ រតងម់្រត ១៥ ខែលខចងក «...មន្រនតីតុលាការ កងពោធពលពែមរភូមិនទ និងកងកំលំាងនគរ ល
ជាតិអាចចូលរមួជាសម្ជិកគែបកសនពោ យនន ន ខតមិនរតូវពធវើសកមមភាពគរំទ ឬរបឆ្ងំគែបកសនពោ
 យណាមយួពឡើយ...»។ មយ៉ាងពទៀត «គែបកសនពោ យមនិរតូវពរៀបចំរចនសមពន័ធចាតត់ងំពៅកនុងសាថ បន័តុលា
ការ កងពោធពលពែមរភូមនិទ និងកងកម្ល ងំនគរ លជាតិ»។ 

                                                           
1
 មន្រនតីកនុងតំខែងតនួទជីា៖ ពៅរកម អគគរពោះរាជអាជ្ា រពោះរាជអាជ្ា រពោះរាជអាជ្ារង អគគនយក អគគនយករង អគគនយពសនធិការ នយសនធិការ នយ
ពសនធកិាររង សនងការ ឬសនងការរងប៉ាូលីស នងិនយក ឬនយករងថ្ននយកដាឋ ន   
2 ចាបស់តីពលីកខនតិកៈទូពៅចពំ ោះពោធិនថ្នកងពោធពលពែមភូមនិទ (ឆ្ន ១ំ៩៩៧) ចាបស់តីពីលកខនតកិៈថ្នពៅរកម និងរពោះរាជអាជ្ា នងិចាបស់តីពកីារពរៀបចំការ
របរពតឹតិពៅអងគការតុលាការ (ឆ្ន ២ំ០១៤) 



2 

សម្គម អងគការសងគមសីុវលិម្នការពសាកសាត យជាខាល ងំ ខែលគែបកសរបជាជនកមពុជាពៅចងដ់ាក ់បញ្ញតតិ
ពៅកនុងវពិសាធនកមមចាបស់តីពកីារព ោះពឆ្ន តពរជើសតងំតំណាងរាន្រសតក មន្រនតីតុលាការ កងពោធពលពែមរភូមនិទ និង
កងកម្ល ងំ នគរ លជាតិ រតូវអនុញ្ហញ តឱយពធវើសកមមភាពពោសនព ោះពឆ្ន តគរំទគែបកសែលួន និងរបឆ្ងំគែបកស
ពផសងៗ។ ពបើសិនបញ្ញតតិចាបព់នោះ រតូវ នអនុមត័ និងអនុវតត ពនោះនឹងនមំកបញ្ហា សនតសុិែ និងការពដាោះរសាយវវិាទ
ព ោះពឆ្ន ត ពិតជាម្នភាពលំពអៀងមនិខាន ខែលជាការគំរាមកំខហងធៃនធ់ៃរែល់ទីលានរបកួតនពោ យ និងពសថរភាព
ថ្នការផ្លល ស់បតូរអំណាច និងនពោ យពៅរបពទសកមពុជា។ ការពជឿទុកចិតតពៅពលើកងពោធពលពែមរភូមនិទ កង
នគរ លជាតិ និងតុលាការកានខ់តបនតធាល កចុ់ោះបខនថមពទៀត។ របពទសកមពុជានឹងម្នោនិភយ័ថ្នការ តប់ងម់ន្រនតីកនុង
តំខែងថ្នកងពោធពលពែមរភូមនិទ កងនគរ លជាតិ និងតុលាការោងំពនោះខែលម្នពិពសាធន ៍និងវជិាជ ជីវៈ ពបើម្ន
ការផ្លល ស់បតូរគែបកសនពោ យែឹកនរំដាឋ ភ ិល។  

ការមនិឱយមន្រនតីតុលាការ នងិកងកម្ល ងំរបដាបអ់ាវធុកនុងជួរែឹកន ំ ឬមន្រនតីថ្នគែបកសនពោ យ ពធវើសកមម
ភាពគរំទ និងរបឆ្ងំគែបកសណាមយួ គឺមនិរពំលាភសិទធិនពោ យពនោះពទកនុងនយ័ថ្ននិោមអនតរជាតិ និងពគល
ការែ៍សិទធិមនុសស។ អនករាយការែ៍ពិពសសសតីពីសាថ នភាពសិទធិមនុសសពៅកមពុជា ពលាកសុរោិ រ សាទ ស៊ែូខប៊ែឌី 
 នពលើកពឡើងកនុងអនុសាសន ៍ (Special Rapporteur for  Cambodia 2012 A/HRC/21/63) ក៖ នគរ ល 
និងកងពោធព លពែមរភូមនិទមនិរតូវចូលរមួកនុងសកមមភាពគែបកសនពោ យ ឬកព៏របើរ ស់ធនធានរែឋពនោះពទ។ 

ការដាកប់ញ្ចូ លពនោះកម៏និអនុវតតរសបតមកិចចរពមពរពៀងសតីពី ែំពណាោះរសាយនពោ យរវាងគែបកស
របជាជនកមពុជា និងគែបកសសពន្រងាគ ោះជាតិ ចុោះថ្ងៃទ២ី២ ខែកកោដា ឆ្ន ២ំ០១៤ និងពសចកតីសពរមចចិតតថ្នមោសននិ
 តវសិាមញ្ញ របស់គែបកសរបជាជនកមពុជាែលួនឯងកាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ «...គរំទកំខែ ទរមងក់ារ
ព ោះពឆ្ន តសំពៅធានឱយការព ោះពឆ្ន តលអរបពសើរពឡើង...»។  របការ៦ ថ្នកិចចរពមពរពៀង នខចងក «គែបកសោងំ
ពីរឯកភាពគន ពធវើការខកទរមង ់និងពរងឹងសាថ បន័ជាតិសំខាន់ៗ  ជាពិពសសសាថ បន័ឯករាជយនន ឱយអាចបពំពញការងារ
បពរមើជាតិ និងរបជាពលរែឋ រសបតមពគលការែ៍ថ្នលទធិរបជាធិបពតយយពសរពីហុបកស និងនីតិរែឋ»។ 

ពលាក ធន សារាយ  របធានសម្គមអាែហុក  នម្នរបសាសនក៍ “ពែើមបីរបពោជនជ៍ាតិ នីតិរែឋ យុតតិ
ធមរ៌តឹមរតូវ គែបកសនពោ យរតូវែកមន្រនតីតុលាការ កងពោធពលពែមរភូមិនទ និងនគរ លជាតិោងំពនោះពីជួរ
ែឹកនគំែបកស។ មន្រនតីតុលាការ និងកងកម្ល ងំោងំពនោះ រតូវខតជាមន្រនតីកនុ ងតំខែងខែលម្នវជិាជ ជីវៈ មិនរបកាន់
គែបកស និងរតូវខតជាមន្រនតី និងកងកម្ល ងំរបស់ជាតិ។ ម្ច ស់ពឆ្ន តរតូវពិនិតយពៅពលើចំែុចជាសំខាន ់ កពតើគែ
បកសណាមយួពៅខតបនត និងដាកប់ញ្ចូ លមន្រនតីតុលាការ កងពោធពលពែមរភូមិនទ និងនគរ លជាតិពៅកនុ ងការែឹកនំ
ពធវើសកមមភាពបពរមើគែបកសពនោះ មកពធវើជាលកខែៈវនិិចឆយ័ែសំ៏ខានប់ំផុតសរម្បព់ធវើការសពរមចចិតតខាងនពោ
 យ កនុ ងការព ោះពឆ្ន តគរំទពៅកនុ ងពពលព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៧ និង២០១៨ ខាងមុែពនោះ ។ 

ពែើមបពីរងឹងការអនុវតតនច៍ាបគ់ែបកសនពោ យ (ម្រត១៥) និងការព ោះពឆ្ន ត ពសរ ី និងយុតតិធម ៌ បទ
បញ្ញតតថិ្នវពិសាធនកមមចាបស់តីពីការព ោះពឆ្ន តពរជើសតងំតំណាងរាន្រសតគួររតូវខចងក ោងំកនុងពម្៉ា ងបំពពញការងារ 
និងពរៅពម្៉ា ងបំពពញការងារ មន្រនតីកងយុទធពលពែមរភូមនិទ នគរ ល និងមន្រនតីតុលាការ មនិរតូវពធវើសកមមភាពគរំទ 
និងរបឆ្ងំគែបកសនពោ យណាមយួ ពរ ោះក  កងពោធពលពែមរភូមនិទ នគរ លម្នតួនទីសំខានផ់្លទ ល់ 
រកាសនតិសុែកនុងែំពែើ រការព ោះពឆ្ន ត ពហើយមន្រនតីតុលាការកន៏ឹងចូលរមួផ្លទ ល់កនុងការងារបែតឹ ងោកទ់ិនការព ោះពឆ្ន
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ត។ មន្រនតកីនុងតំខែង កព់ន័ធនឹងការទទួលែុសរតូវផ្លទ ល់កនុងការងារសនតិសុែព ោះពឆ្ន ត ឬការពដាោះរសាយបែតឹ ង
ព ោះពឆ្ន ត ករ៏តូវបំពពញលកខែែ័ឌ អពយរកឹតយភាព របោករ់បខហលសម្ជិក និងមន្រនតរីបស់គែៈកម្ម ធិការជាតពិរៀប
ចំការព ោះពឆ្ន ត ខែល នរពមពរពៀងពលើចាបគ់ែៈកម្ម ធិការជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន តពដាយគែៈកមមការចរមោុះ
ថ្នគែបកសរបជាជនកមពុជា និងគែបកសសពន្រងាគ ោះជាតកិ «សម្ជិក និងមន្រនតីកនុងតំខែងោងំពនោះរតូវលាខលងពី
គែបកសនពោ យ»។   

សរម្បព់ត័ម៌្នបខនថម៖  
 ស ម្ ោះ    អងគការ   សល័ទររេខពល 

 ពលាក ធន សារាយ ADHOC ០១៦ ៤៤០ ០៤៤ 
 ពលាក ហងស ពុោធ  NICFEC ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 
 ពលាក យង ់គិមពអង PDP-Center ០១៦៨២៨ ២១១ 
 ពលាក គល់ បញ្ហញ  COMFREL ០១២ ៩៤២ ០១៧ 
 ពលាក រុង រតន YCC ០១២ ៩៧៤ ១២៦ 
 ពលាក ហុឹម យន ់ CISA ០១២ ៩៤៧ ០២២ 
 ពលាករសី រស់ សុភាព GADC ០១២ ៦២៧ ៨៥៧ 
 ពលាក ពយ៉ាង វរិៈ CLEC ០១២ ៨០១ ២៣៥ 
 ពលាករសី ចក ់សុភាព CCHR ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 
 ពលាក ហុង គឹមសួន CDP ០១២ ៩៤៥ ៥០៥ 
 ពលាករសី សិទធ ហុងពអៀង KYA ០១៧ ៧៨៨ ៩៥៥ 
 ពលាក ជាង សុខា YRDP ០១២ ៣៦០ ៤៦៤ 
 ពលាករសី របុក វា៉ា ននី DKA ០១២ ៥៣៨ ២០១ 
 ពលាក អ៊ែ ំសំអាត LICADHO ០១២ ៣២៧ ៧៧០ 
 ពលាករសី ពចត ចរោិ STAR Kampuchea ០១២ ៨០២ ៤៦០ 
 ពលាក ពសឿង សាពរឿន CCC ០១៦ ៩០០ ៥០៣ 
 ពលាក សួន ប៊ែុនស័កតិ CHRAC ០៩២ ៣៤ ៤៣ ៥៧ 


