
 

 

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 
ភ្នពំេញ ថ្ងៃទ២ី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
អងគការេងគមេ វីិលេមូអំពាវនាវឱ្យច្រានសាលនូវសេចក្តចី្រពាងវិសោធនក្មមសលើរដ្ឋ
ធមមន ញ្ញ  នងិច្រក្មច្ររហ្មទណឌ  ខណៈថ្ដ្លមានការដាក្ទ់ណឌ ក្មមច្រេបចាបស់លើេទិធិ និង

សេរភីាររបេរ់លរដ្ឋក្មព ជា 
 

ព ងីែ្ុជំាអងគការសងគម្សុីវលិ និងសហគម្ន៍ ខែលមានរា នាម្ខាងពរកាម្ សូម្សខម្ែងនូវការរេួ 
បារម្ភយ៉ា ងខាល ងំចំព ោះពសចកែពីសនរីបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកម្ពុជា (“រដ្ឋា ភ្ិបាល”) កនុងការព្វវីពិោ្នកម្មរែា្ម្មនុញ្ញ
ថ្នរេោះរាជាណាចរកកម្ពុជា ("រែា្ម្មនុញ្ញ") និងពសនឱី្យមានបទពលមីសរបមាងរេោះម្ហាកសររបញ្ចូ លពៅកនុងរកម្
រេហមទណ្ឌ ថ្នរេោះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ ការពសនពី្វីវពិោ្នកម្មទងំពនោះបានបងកជាការគំរាម្កំខហងយ៉ា ង្ៃន់្ៃរ
ែល់សទិធិម្នុសស និងពសរភីាេមូ្លដ្ឋា ន នងិព្វីព ងីពែីម្បដី្ឋក់ពទសបខនែម្ពទៀរពៅពលីបុគគល ឬក៏ោែ ប័នណា
ខែលហា៊ា នបពញ្ចញម្រផិ្ទុ ពដ្ឋ រសបចាប់។ ព ងីមានកែបីារម្ភយ៉ា ងខាល ងំចំព ោះពចរនា ពែីម្បបីែិពស្ពសរ ី
ភាេមូ្លដ្ឋា នរបស់របជាជនកម្ពុជាខែលទទួលបានការការ រពដ្ឋ ចាប់ និងអំ វនាវឱ្យរានពាលនូវពសចកែី
រ ងវពិោ្នកម្មទងំពនោះ។  

 ពៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ រែាសភាបានអនុម័្រពលពីសចកែីរ ងវពិោ្នកម្មរែា្ ម្មនុញ្ញចំនួន ៥ 
មារា1 ខែលអាចជោះផ្លម្ិនលអសរមាប់របជាេលរែាកម្ពុជា របសិនពបពីសចកែពីសនចីាប់ពនោះររូវបានអនុម័្រ។ 
វពិោ្នកម្មពនោះនឹងបពងករីជារនាងំម្ិនចាស់លាស់ ខែលអាចគំរាម្កំខហងពែីម្បដី្ឋក់កហំរិការអនុវរតសិទធិ និង
ពសរភីាេមូ្លដ្ឋា ន។ វពិោ្នកម្មមារា ៤៩ ហាម្ឃារ់េលរែាកម្ពុជាេី “សកម្មភាេណាម្ួ ” ខែល “ប៉ាោះ ល់
ផ្លរបពយជន៍” របស់រេោះរាជាណាចរកកម្ពុជា ឬេលរែាខែមរ ពទោះពដ្ឋ ផ្ទទ ល់កែ ី ឬពដ្ឋ របពយលកែ។ី បទ
បញ្ញរតិពនោះមានលកខណ្ៈទូលទូំលា ពេក នងិេុំបានកណំ្រ់និ ម្ន័ ចាស់លាស់ មានន័ ថាសកម្មភាេ
រសបចាប់ និងការអនុវរតពសរភីាេមូ្លដ្ឋា នអាចនឹងររវូហាម្ឃារ់របសិនពបីពគបករោ ថា “ប៉ាោះ ល់ផ្ល
របពយជន៍”។ ការហាម្របាម្រសពែៀងគ្នន ពនោះក៏អនុវរតពៅពលីសកម្មភាេគណ្បកសនពយបា  ខែលព្វឱី្យប៉ាោះ
 ល់ែល់លទធរិបជា្ិបពរ យែ៏េិររបាកែ នងិខែលកំេុងែពំណី្រការ។  

ការខកខរបមារា ៣៤ នឹងអាចែកសិទធិរបជាេលរែាទងំរសុងកនុងការចូលរមួ្ពបាោះពឆ្ន រ ការខកខរប
មារា ៤២ នងឹកំហរិសិទធិពសរភីាេខាងសមាគម្ ខែលររម្ូវឱ្យមានខរការបពងកីរគណ្បកសនពយបា ណា
ខែល “រម្កល់ផ្លរបពយជន៍ជារជិា្ំ” ប៉ាុពណាណ ោះ ការខកខរបមារា ៤៩ នឹងបពងកីរការេវកិចចផ្លរបពយជន៍ជារិ
ជា្ំ ខែលមានលកខណ្ៈម្ិនចាស់លាស់ ែណ្ៈខែលការខកខរបមារា ៥៣ អាចនឹងរបឆ្ងំការពរជៀរខរជកេរីប
ពទសចូលកនុងកិចចថ្ផ្ទកនុងរបស់របពទសកម្ពុជា ពទោះពរកាម្ “រូបភាេណាក៏ពដ្ឋ ”។ វពិោ្នកម្មមារា ១១៨ 
បានលុបពាលរំខណ្ងរែាពលខា្ិការពចញេគីណ្ៈរែាម្ន្រនត។ី2 លកខណ្ៈម្ិនចាស់លាស់ថ្នការព្វវីពិោ្នកម្ម
មារាទងំពនោះ មានន័ ថាការព្វីវពិោ្នកម្មពនោះអាចនងឹររូវបានពរបីរបាស់ពដ្ឋ ប ំន ពែីម្បពី្វីឱ្យការដ្ឋក់

                                                      
1 មារា៣៤, មារា៤២, មារា៤៩, មារា៥៣, មារា១១៨  
2 Andrew Nachemson and មុ្ិច ដ្ឋរា៉ា , ‘រា ការណ៍្បខនែម្ ៖ ចាបរ់បមាងរេោះម្ហាកសររររូវព្វីវពិោ្នកម្មកនុងចំពណាម្រែា្ម្មនុញ្ញ និងរកម្រេហម
ទណ្ឌ កម្ពុជា’, ភ្នំពេញប៉ាុសតិ៍, (២ កុម្ភៈ ២០១៨, រា ការណ៍្ចុងពរកា  ៥ កុម្ភៈ ២០១៨) http://bit.ly/2nUPBs3 

http://bit.ly/2nUPBs3


 

 

ទណ្ឌ កម្មជាពរចីនពលីការអនុវរតពសរភីាេមូ្លដ្ឋា នមានលកខណ្ៈរសបចាប់ រមួ្ទងំការចូលរមួ្េិភាកាោែ នភាេ
សិទធិម្នុសសពៅកម្ពុជាខែលកេុំងធ្លល ក់ចុោះយ៉ា ងខាល ងំផ្ងខែរ។ 

ការព្វីវពិោ្នកម្មពនោះ ព្វីព ងីបនាទ ប់េែីំពណី្រការេិពរគ្នោះពយបល់ថ្ផ្ទកនុងែ៏របញាប់ នងិសមាៃ រ់ខែល
ម្ិនបានខសវងរកម្រិពយបល់េីសងគម្សុីវលិ ឬោធ្លរណ្ជនកម្ពុជាជាទូពៅ។ មុ្នពេលបញ្ជូ នពៅទសីែីការ 
គណ្ៈរែាម្ន្រនត ីរដ្ឋា ភ្បិាលេុបំានផ្សេវផ្ា ពសចកតីរ ងវពិោ្នកម្មពនោះព  ី ខែលការព្វីខបបពនោះផ្ទុ ពៅនឹង
ពគ្នលការណ៍្លទធិរបជា្បិពរ យខែលមានការចូលរមួ្។ រែា្ ម្មនុញ្ញគឺជាចាប់កំេូលរបស់របពទសកម្ពុជា ពហ ី
រាល់ការពសនសុីំខកខរបណាម្ួ គួរខរធ្លនាឱ្យបានថា សំព ងរបជាេលរែាររូវបាន កចិរតទុកដ្ឋក់យ៉ា ងពេញ
ពលញ។ ែំពណី្រការរបញាប់របញាល់ នងិសមាៃ រ់ខបបពនោះ គឺបង្ហា ញឱ្យព ញីជាក់ខសែងេីការម្ិនពគ្នរេពគ្នល
ការណ៍្លទធិរបជា្ិបពរ យខែលធ្លនាពដ្ឋ រែា្ម្មនុញ្ញឆ្ន ១ំ៩៩៣ ក៏ែូចជាកិចចរេម្ពរេៀងសនតិភាេទីរកងុ 
បា៉ា រសីឆ្ន ១ំ៩៩១។ 

ពៅថ្ងៃទ១ី៤ ខែកុម្ភៈ រែាសភាជារក៏ិបានអនុម័្រពលីពសចកែីរ ងវពិោ្នកម្មរកម្រេហមទណ្ឌ ថ្នរេោះ
រាជាណាចរកកម្ពុជាផ្ងខែរ ពែីម្បបីខនែម្បទពលមីសងមីររង់មារា ៤៣៧ សទួន សតីេ ី“ការរបមាងរេោះម្ហាកសររ”។ 
“ការរបមាង” ររូវបានផ្ែល់និ ម្ន័ ថាជា “វាា កា វកិារ សំពណ្រ គំនូរ ឬវរែុ ខែលប៉ាោះ ល់ែល់ពសចកតីថ្ងលងនូ រ
ថ្នបុគគល” ។  រូបវនតបុគគលខែលររូវផ្តនាទ ពទសាម្ពសចកតីរ ងវពិោ្នកម្មពនោះរបឈម្នឹងការជាប់េនធនាគ្នរ
េី ១ ឆ្ន  ំែល់ ៥ ឆ្ន  ំនិងេិន័ ជារបាក់េី ២ លានពរៀល ែល់ ១០ លានពរៀល។ នីរិបុគគល3 អាចនឹងររូវផ្ែនាទ
ពទស នងិេិន័ ជារបាក់េី ១០ លានពរៀល ែល់ ៥០ លានពរៀល។ ពលសីេីពនោះ នីរបុិគគលអាចនឹងររូវរលំា  
ដ្ឋក់ឱ្យសែិរពរកាម្ការររួរេិនរិយខផ្នកចាប់ និងហាម្ឃារ់េីការព្វសីកម្មភាេណាម្ ួ របសិនពបីរកព ញីថា
មានពទសពរកាម្បទពលមីសងមពីនោះ។  

ការព្វីវពិោ្នកម្មខបបពនោះផ្ទុ នឹង្ម្មនុញ្ញថ្នរេោះរាជាណាចរកកម្ពុជា នងិការេវកចិចសិទធិម្នុសសអនតរ
ជារិទងំរសុង។ មារា ១៩(៣) ថ្នករិកាសញ្ញញ អនតរជារសិែីេសីិទធេិលរែា និងសិទធនិពយបា  ខចងថា ការររិ
របរិណាម្ួ ពលពីសរភីាេកនុងការបពញ្ចញម្រិ (ែូចជាចាប់របមាងរេោះម្ហាកសររ) ររវូខរជាការាបំាច់ និង 
សមាមាររពៅនឹងពគ្នលបណំ្ងរសបចាប់ (កនុងករណី្ពនោះ សិទធ ិ ឬកិរតិស័េទអនកែថ្ទ)4។ ពៅកនុងករណី្ពនោះ  
ពសចកតរី ងវពិោ្នកម្មគឺម្និាបំាច់ពនាោះពទ ពរ ោះចាប់បរហិារពករ ត ិ៍ និងរបមាងខែលមានរោប់បានការ រ
រេោះម្ហាកសរររចួពៅពហ ី។ ការដ្ឋក់ទណ្ឌ កម្មែ៏្ៃន់្ៃរ ក៏មានភាេវសិមាមាររយ៉ា ងទូលា ផ្ងខែរ ពបពី្ៀប
នឹងពគ្នលបណំ្ងរសបចាប់។ ភាេម្ិនចាស់លាស់ថ្ន កយពេចន៍គឺជាបញ្ញា យ៉ា ង្ំ ខែលនាឱំ្យមានការពរបី
របាស់ពដ្ឋ ប ំន។ ែូចបានព ញីកនុងបណាែ របពទសពផ្សងៗ ចាប់របមាងរេោះម្ហាកសររខែលកំណ្រ់និ ម្
ន័ ម្ិនចាស់លាស់ អាចររូវបានពរបពីែីម្បពីៅមុ្ែសញ្ញញ ពលីអនកណាមាន ក់ខែលហា៊ា នព្វកីាររោិះគន់។ ពយងាម្
របោសន៍របស់រំណាងេិពសសអងគការសហរបជាជារិ សែេីីពសរភីាេថ្នការបពញ្ចញម្រ ិនិងគំនិរ ពលាក ដ្ឋវរី 
                                                      
3 រាបប់ញ្ចូ លទងំអងគការសងគម្សីុវលិ សហជីេ គណ្បកសនពយបា  និងរកុម្ហ៊ាុន 
4 គណ្ៈកមាម ្កិារអងគការសហរបជាជារបិានពលីកព ងីថា ទកទ់ងនឹងែលឹម្ោរសុនទរកថានពយបា  បានផ្ែលរ់ថ្ម្លឱ្យបាន “ែពសជ់ាេិពសស” ពលីពសរ ី
ភាេបពញ្ចញម្រិ។ ពលីលេីពនោះ ចាបខ់ែលររិរបរិពសរភីាេបពញ្ចញម្ររិរូវខរបពងករីព ងីឱ្យមានភាេចាសល់ាសរ់គប់រគ្ននពែីម្បឱី្យបុគគលមាន ក់ៗអាច    
បញ្ញរិតេីការរបរេឹរតរបសែ់លួនពៅាម្ពនាោះ ។ គណ្ៈកមាម ្ិការសិទធិម្នុសសអងគការសហរបជាជារ ិពសចកតេីយលទូ់ពៅពលែ ៣៤ (មារា ១៩) UN Doc 

CCPR/C/GC/៣៤ ថ្ងៃទ១ី២ កញ្ញញ  ២០១១ កថាែណ្ឌ ទី ៣៨ អាចរកពម្ីលពៅ 
<http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Softlaw/GC_34_Khmer.pdf>; គណ្ៈកមាម ្ិការសិទធិម្នុសសអងគការសហរបជាជារ ិពសចកតេីយល់
ទូពៅ៣៤ (មារា ១៩) UN Doc CCPR/C/GC/៣៤ ថ្ងៃទ១ី២ កញ្ញញ  ២០១១ កថាែណ្ឌ ទី ២៥ អាចរកពម្ីលពៅ 
<http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Softlaw/GC_34_Khmer.pdf>. 



 

 

ពែ  ៍ “បុគគលោធ្លរណ្ៈ រមួ្ទងំបុគគលខែលមានអំណាចខផ្នកនពយបា ែពស់បំផុ្រ អាចនឹងកាល  ជារបធ្លន
បទថ្នការរោិះគន់ ពហ ីការេរិពៅទរម្ង់ថ្នការបពញ្ចញម្រែិលោះខែលអាចររូវបានពម្ីលព ញីថាជាការពជររបមាង 
ពៅពលបុីគគលោធ្លរណ្ ខរពនោះម្ិនខម្នជាអំណ្ោះអំណាងរគប់រជុងពរជា ថ្នការររិរបរិ ឬដ្ឋក់ពទសទណ្ឌ
ពនាោះពទ”។   

ពសចកែពីសនីព្វវីពិោ្នកម្មទងំពនោះ ព្វពី ងីកនុងបរបិទវា របហារជាទូពៅពលីលទធភាេរបស់េលរែា 
កម្ពុជាកនុងការអនុវរតសិទធិ នងិពសរភីាេមូ្លដ្ឋា ន។ ការបន្រង្ហក បជារបេ័នធពលីសំព ងឯករាជយ រមួ្មានការបិទ
កាខសរឯករាជយ ោែ នី វទិយុ អងគការសងគម្សុីវលិ និងគណ្បកសនពយបា  រេម្ទងំការាប់ និងការយ ី
អនកការ រសិទធិម្នុសស សបង្ហា ញឱ្យព ញីនូវពចរនាេីពរកា ពសចកតពីសនីចាប់ទងំពនោះ។ ការព្វីវពិោ្នកម្ម
ពនោះអាចជាអាវុ្រសបចាប់ខនែម្ពទៀរសរមាប់រដ្ឋា ភ្ិបាល ខែលហាក់ែូចជាមានបណំ្ងលុបបំបារ់រគប់ទរម្ង់ថ្ន
ការរវា៉ា ពដ្ឋ សនតិវ ិ្ ី េហុន ិម្ និងការេិភាកានពយបា ខែលពបកីចំហ។ ព ងីែ្ុ ំសូម្អំ វនាវឱ្យអាជ្ា្រ 
កម្ពុជាពគ្នរេការេវកិចចរបស់ែលួនរសបាម្រែា្ម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងចាប់សិទធិម្នុសសអនតរជារ ិ ពដ្ឋ បែិពស្
ពាលនូវពសចកតីពសនវីពិោ្នកម្មទងំរសុង។ 

 
ពសចកែខីងលងការណ៍្រមួ្ពនោះពដ្ឋ  ៖ 
 

1. ALTSEAN-Burma 
2. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) 
3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
4. Asian Network for Free Elections (ANFREL) 
5. សហគម្ន៍បឹងរបា ំ
6. សហគម្ន៍បឹងកក់ 
7. សហគម្ន៍បឹងររខបក 
8. អនាគរ ុវជនកម្ពុជាអាោ៊ា ន 
9. អងគការជនជារិពែមី្ភាគរិចកម្ពុជា 
10. ម្ជឈម្ណ្ឌ លសិទធិម្នុសសកម្ពុជា 
11. សហេ័នធសហជេីកម្មករចណីំ្អាហារ និងពសវាកម្ម កម្ពុជា 
12. សមាគម្អាែហុក ការ រសទិធិម្នុសស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកម្ពុជា 
13. សមាគម្រគូបពរងៀនកម្ពុជាឯករាជយ 
14. សម្ព័នធខែមរជំពរឿន និងការ រសិទធិម្នុសស លកីាែូ  
15. Center for Human Rights and Development (CHRD) (Mongolia) 
16. Center for Peace Education-Miriam College (Philippines) 
17. សហគម្ន៍ពរជា ចង្ហវ  
18. សម្ព័នធពែមី្បសុីចររិភាេ និង គណ្ពន យភាេសងគម្ 
19. សម្ព័នធសហគម្ន៍កសិករកម្ពុជា 



 

 

20. គណ្ៈកមាម ្កិារ ពែីម្បកីារពបាោះពឆ្ន រ ពដ្ឋ ពសរ ីនងិ ុរតិ្ម៌្ពៅកម្ពុជា 
21. សហគម្ន៍ពលែ ៩២ 
22. Community Resource Centre (CRC) (Thailand) 
23. គណ្ៈកមាម ្កិារសហរបរិបរតកិារពែីម្បកីម្ពុជា 
24. Covenants Watch (CW) (Taiwan) 
25. FIDH - International Federation for Human Rights  
26. Free and Fair Election Foundation of Afghanistan (FEFA) 
27. អងគការព នឌ័្រ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពែីម្បកីម្ពុជា 
28. GZO Peace Institute (Philippines) 
29. Human Rights Watch (HRW)  
30. IFEX 
31. IM Center for Peace and Dialogue (Indonesia) 
32. សមាគម្របជា្បិពរ យឯករាជយថ្នពសែាកិចចពរៅរបេ័នធ 
33. សហគម្ន៍ ុវជនជនជារពិែីម្ភាគរចិរបពម្រ 
34. Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI) 
35. សមាគម្ឥន្រនទពទវ ី
36. Institut Titian Perdamaian (Indonesia) 
37. Institute for Political and Electoral Reform (IPER)  
38. Judicial System Monitoring Program (JSMP) 
39. សមាគម្ ខែមរកម្ពុជាពរកាម្ពែមី្បសីិទធិម្នុសស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ 
40. សហគម្ន៍ជនជារពិែីម្ភាគរចិគួ  ភូ្ម្រិបពម្រ ពែរតរេោះវហិារ 
41. សហគម្ន៍ែី្លី ភូ្ម្មិ្ួ  ពែរតរេោះសហីនុ 
42. សហគម្ន៍ែី្លី ភូ្ម្ខិរេកជីក ពែរតពកាោះកុង 
43. សហគម្ន៍ជពមាល ោះែី្លី ភូ្ម្សិគន់ ពែរតពសៀម្រាប 
44. លីកាែូ កាណាដ្ឋ 
45. អងគការការ រសិទធិជនជារិភាគរិច 
46. មាា្ម្មជារ ិ
47. National Citizens' Movement for Free Elections (Namfrel) 
48. គណ្ៈកមាម ្កិារអេារករឹ នងិ ុរតិ្ម៌្ពែីម្បកីារពបាោះពឆ្ន រពដ្ឋ ពសរ ីនងិររឹម្ររូវពៅកម្ពុជា 
49. Odhikar (Bangladesh) 
50. ម្ជឈម្ណ្ឌ លរបជាេលរែាពែីម្បអីភ្ិវឌ្ឍន៍ និងសនតិភាេ 
51. People’s Empowerment Foundation (PEF) (Thailand) 
52. People's Action for Free and Fair Elections (PAFFREL) 
53. សហគម្ន៍ភ្នំបារ 



 

 

54. អងគការេនលកខែមរ 
55. Progressive Voice 
56. សហគម្ន៍ផ្លូវរងពភ្លីង ទួលសខងក A 
57. Regional Coordinator for the Southeast Asian Conflict Studies Network (SEACSN) 
58. អងគការសលីការ 
59. សហគម្ន៍ន្រសតីឃាល ងំោងំ 
60. Taiwan Association for Human Rights (TAHR) 
61. អងគការរកុម្ការង្ហរពែីម្បពីដ្ឋោះរោ ទំនាស់ 
62. Think Centre (Singapore) 
63. Transparent Election Foundation of Afghanistan(TEFA) 
64. World Organisation Against Torture (OMCT) 


