
 

 

 

សិទ្ធិមនសុសនៅប្រនទ្សកមពុជា៖ ស្ថា នភាពឆ្ន ាំ២០១២ 

 មាលា១ ននរដឌធមយនុញ្ដននលពះរាជាណាចលររមភុជា (“រដឌធមយនុញ្ដ”) ចចងថា រមភុជា ប្បថជាញ ទទួលយរប្ោល
ការណ៍លទនលិបជាធបិប្េយរប្េរពីហុបរស ខណៈចដលមាលា៣១ ចចងថា លបប្ទេរមភុជា “ទទួលស្គា ល់ និងប្ោរព
េិទនមិនុេស ដូចមានចចងរបុងធមយនុញ្ដននអងាការេហលបជាជាេ ិ ប្េចរថលីបកាេជាេរលេថពីីេិទនមិនុេស រេកិា
េញ្ញដ  លពមទាំងអនុេញ្ញដ ទាំងឡាយទរ់ទងប្ៅនឹងេិទនមិនុេស េិទនិនារ ី និង េិទនរុិមារ”។ ខាងប្លកាមប្នះ គឺជា
ទិដឌភាពទូប្ៅេប្ងេបមួយប្លបីចចុបផនបភាពននស្គទ នភាពេិទនមិនុេស    លពមទាំងស្គទ នភាពននលទនិលបជាធិបប្េយររបុង 
លបប្ទេរមភុជា។ 
នសរីភាពខាងការបនចេ ញមតិ 

 

ប្េរភីាពរបុងការបប្ញ្ចញមេ ិ គឺជាេេរេថមមមួយដ៏េាំខាន់ននលទនលិបជាធិបប្េយរ  និងមានស្គរៈេាំខាន់     
បាំផុេេលមាប់អភបិាលរិចចលអ និងការចូលរមួរបុងវេ័ិយនប្ោបាយ។ ប្ទះជាោ៉ងប្នះរថី ស្គទ នភាពននប្េរភីាពខាង
ការបប្ញ្ចញមេរិបុងលបប្ទេរមភុជាគឺគួរឲ្រភ័យខាវ ច។ ការារ់ចេងចាប់មានលរេណៈរេឹេផេិ ការលេួេពិនិេរប្ល ី  
លបព័ននផសពឝផាយ និងការោយាីមលបព័ននេុលាការចាំប្ ះបុគាលទាំងឡាយណាហ៊ននោិយជាំទេ់ នាាំឲ្រមាន  
វបផធម៌ននការបាំបិទេិទនិរបុងការនិោយេថី។ 
 “លបព័ននផសពឝផាយចបបលបនពណី” មានដូចជា ស្គរព័េ៌មានាមការប្បាះពុមភផាយ វទិរុ និងទូរទេសន៍ គជឺា
ទលមង់ននលបព័ននផសពឝផាយប្ពញនិយម  បុ៉ចនថ ប្នះរ៏ជាទលមង់ននលបព័ននផសពឝផាយចដលទទួលរងនូវរលមិេននការលគប់
លគង និងលេួេពិនិេរោ៉ងេឹងរងឹបាំផុេប្ៅលបប្ទេរមភុជា។  រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមភុជា (“រ.រ.រ”) មានឥទនពិលោ៉ងខាវ ាំង
ប្ៅប្លីបណាថ ញផសពឝផាយនានាប្េធីរចេទាំងអេ់។ អងាការហ្វហឝឌុីមប្ហេ បានវាយេនមវរបុងការេធង់មេរិបេ់ខវួន
មួយកាលពឆី្ប ាំ២០១១1ថា ប្េរភីាពស្គរព័េ៌មានរបុងលបប្ទេរមភុជាគឺ “ពុាំប្េរ”ី ខណៈចដលស្គទ ប័នអបររាយការណ៍
ោយ នលពាំចដនចាេ់ចាំណាេ់ថាប រ់ទី១១៧ ឲ្ររមភុជារបុងចាំប្ណាម១៧៩លបប្ទេ    េថពីីេនធេសន៍ប្េរភីាពស្គរព័េ៌មាន   
នាប្ពលថ្យីៗប្នះ។2 

                                                           
1ប្លារបណឍិ េ ការនិ កាឡកិា „ ប្េរភីាពស្គរពេ័៌មាន របុងឆ្ប ាំ២០១០៖ េញ្ញដ ននការផ្លវ េប់ថូរចាំប្ពលមានការបហ្វកា ប អងាការេិទនិលាំប្ៅដ្ឋឌ ន
(ឆ្ប ាំ២០១១) អាចចេឝងររបានាម៖<http://freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2011> 
 
2អបររាយការណ៍ោយ នលពាំចដន ារាងប្េរភីាពស្គរពេ័៌មាន ឆ្ប ាំ២០១១-២០១២ អាចចេឝងររបានាម៖http://en.rsf.org/press-freedom-
index-2011-2012,1043.html 
 

http://freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2011
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
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 លគប់ស្គទ នីយទូរទេសន៍ ស្គទ នីយវទិរុភាគប្លចីន នងិស្គរព័េ៌មានចខយរលផីៗ ជារមយេិទនិ ឬរ៏លគប់លគងប្ដ្ឋយ
គណបរសលបជាជនរមភុជា (“គ.ប.រ”) ចដលរាំពុងលគប់លគងអាំណាច ឬបុគាលចដលមានេមភ័ននភាពជាមួយគណបរស
កាន់អាំណាច3 ប្ហយីការប្ធឝីោ៉ងដូប្ចបះ ជាការធានាអាំពកីារលគប់លគងរបេ់ រ.រ.រ ប្ៅប្លីការផសពឝផាយព័េ៌មាន។4 
ស្គរព័េ៌មានចាំនួន៣០ លេូវបានប្បាះពុមភផាយជាលបចាាំរបុងលបប្ទេរមភុជា ប្ហយីអបរស្គរព័េ៌មានភាគប្លចីនទាំង
ប្នាះជាមុខេញ្ញដ ននេរមយភាពរបេ់រដ្ឋឌ ភិបាលប្ដីមផដី្ឋរ់ការលេួេពិនេិរ។5 ោ៉ងណារ៏ប្ដ្ឋយ អលាអរេរភាពមាន
ចាំនួនទប6 ប្ហយីប្ហេុចដលថា ៨៥ភាគរយ ននលបជាពលរដឌចខយររេ់ប្ៅាមេាំបន់ជនបទ និងពុាំមានឱកាេទិញ
ស្គរព័េ៌មានចដលលេូវបានចចរចាយោ៉ងប្លីេលប់ចេប្ៅរណាថ លទលីរុង7 ជាការដ្ឋរ់រាំហេិរបុងការទទួលបាន 
និងប្លជៀេចូលនូវទលមង់ននស្គរព័េ៌មានប្បាះពុមភផាយ។ 

ដូប្ចបះប្ហយី វទិរុមានស្គរៈេាំខាន់ខាវ ាំងណាេ់របុងលបប្ទេរមភុជា ប្ដ្ឋយស្គរចេវាមានការផសពឝផាយលគប  
ដណថ ប់បានទូលាំទូលាយ។ មានស្គទ នីយវទិរុចាំនួន៧៤ បានចុះបញ្ជ ីជាផវូវការរបុងលបប្ទេរមភុជា8 ប្ហយីភាគប្លចីននន
ស្គទ នីយវទិរុទាំងប្នាះប្ៅប្លកាមឥទនិពលរបេ់ គ.ប.រ។9 មានស្គទ នីយវទិរុឯររាជរចាំនួន៣ របុងលបប្ទេ10 ប្ហយីវទិរុ
មួយរបុងចាំប្ណាមវទិរុទាំង៣ប្នះ គវឺទិរុេាំបុរឃយុ ាំចដលបានលបឈមនងឹការរេឹេផេិប្លចីនប្លីរប្លចីនស្គរ នងិបានលេូវ
បិទស្គទ នយីមិនឲ្រចារ់ផាយជាប្លចីនដង។ ប្លារ ម៉ម េូណង់ដូ មាច េ់វទិរុប្នះ លេូវបានអាជាញ ធរចាប់ខវួនបីប្លីរ 
ចដលនាប្ពលថ្យីប្នះ ប្លារលេូវបានចាប់ខវួន ពបីទបប្ងាីេេាំបន់អបគមន៍ និងញុះញង់ឲ្រកាន់អាវុធ ចដលជាប់ រ់ព័នន

                                                           
3ខុមចហ្វហឝល „លទនិលបជាធិបប្េយររមភុជា និងការប្បាះប្ឆ្ប េ និងរាំចណទលមង៖់ឆ្ប ាំ២០០៩ របាយការណ៍(ចខ រុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១០) អាចររបាន
ាមរយៈwww.comfrel.org/images/others/1265785063Comfrelwww.comfrel.org/images/others/1265785063Comfrel-

Cambodia%20Democratic%20Reform%202009-En-Final.pdf> 
 

4លបពន័នផសពឝផាយថ្យី និងការប្លីរេធួយចផបរេិទនិមនុេសរបុងលបប្ទេរមភុជា(របាយការណ៍) (ចខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២)អាចអបរអាចចេឝងររបាន
ាម៖www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=79&id=5 

5ម.េ.ម.រ អបរអងាការប្ផសងប្ទៀេ លបប្ទេរមភុជា បានោបេងាេ់៖ លទនិលបជាធិបប្េយរលបឈមហនិភយ័ឬ?(របាយការណ៍)  (ចខ រញ្ញដ  
ឆ្ប ាំ២០១០) អាចររបានាម៖www.article19.org/data/files/pdfs/publications/cambodia-gagged-democracy-at-risk-.pdf 
6ប្ោងាមការលស្គវលជាវ ៧៣.៦% ននលបជាជនរមភុជាលេូវបានវាេនមវថា ប្ចះអរស ោ៉ងណារថី នរេរៈភាពប្នះ ពិបារនឹងរាំណេថ់ា អាចមាន
លទនភាពអាន និងេរប្េរស្គរលិខិេធមយាណាេ ់េូមប្មីល អងាការេមភ័ននចខយរ ជាំប្រឿន និងការ រេិទនិមនុេស (លីកាដូ) អានបនាធ េ់៖ 
“នប្ោបាយ លបារ ់ការភយ័ខាវ ចលគបេងាេ់រមភុជាប្ដ្ឋយរប្បៀបណា” ចខ ឧេភា ឆ្ប ាំ២០០៨   មានប្ៅាមរយៈhttp://licadho-
cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf. 
 
7មានលបភពដូចខាងប្លី 
8ប្ដប៉ាេឺមង៉ល់បពន័នផសពឝផាយនិងស្គរគមនាគមន ៍ននស្គរលវទិាលយ័ភូមិនធភបាំប្ពញ„ រ ាំលឹរពីទាំនារ់ទាំនងរមភុជា ឆ្ប ាំ២០១០‟(ចខធបូ ឆ្ប ាំ
២០១០) អាចចេឝងររបានាមរយៈ៖www.dmc-
cci.edu.kh/userfiles/Cambodian%20Communication%20Review%202011.pdf 
9មានប្ៅប្លីរាំណេ់ប្ហេុទី៧ ទាំពរ័២០ 
10មានប្ៅប្លីរាំណេ់ប្ហេុទី៦ 
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http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=79&id=5
http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/cambodia-gagged-democracy-at-risk-.pdf
http://licadho-cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf
http://licadho-cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf
http://www.dmc-cci.edu.kh/userfiles/Cambodian%20Communication%20Review%202011.pdf
http://www.dmc-cci.edu.kh/userfiles/Cambodian%20Communication%20Review%202011.pdf


 

 

ប្ៅនឹងវវិាទដីធវមីួយរបុងប្ខេថលរប្ចះ។ ប្លារ េូណង់ដូ លេូវបានេុលាការប្ចាទលបកាន់ នងិផថនាធ ប្ទេឲ្រជាប់
ពនននាោររយៈប្ពល២០ឆ្ប ាំ កាលពីនថ្ៃទ១ី ចខេុលា ឆ្ប ាំ២០១២។11 

រមភុជា ជាលបប្ទេមួយចដលមានអលាននការភាជ ប់បណាថ ញអុីនធចឺណេទបជាងប្គបាំផុេប្ៅរបុងេាំបន់អាេុី
អាប្គបយ។៍12 ោ៉ងណារថី ការប្លបីលបាេ់លបព័ននអុីនធចឺណេរបុងលបប្ទេប្នះ រាំពុងចេប្រីនប្ឡងីនាបុ៉នាយ នឆ្ប ាំចុងប្លកាយ
ប្នះ នងិមានការប្រីនប្ឡងីោ៉ងខាវ ាំងប្ៅរបុងការប្លបីលបាេ់ាមបណាថ ញនិងលបព័ននទាំនារ់ទាំនងេងាមដូចជា ធឝីេទ័រ 
ប្ហ៊ឝេបុ៊រ នងិយូធរូប។ ស្គទ នយីព័េ៌មានឯររាជរនានា រាំពុងចេផសពឝផាយចចររ ាំចលរព័េ៌មានប្លីលបព័ននអុនីធចឺណេ 
ប្ហយីអបរេរប្េរបវុរ រាំពុងចេចចររ ាំចលរគាំនិេ និងទេសនៈនានា ចដលទេសនៈទាំងប្នាះភាគប្លចីនគឺរះិគន់ រ.រ.រ។ 
អវេថមានននការរេឹេផេិប្លខីវឹមស្គរាមលបព័ននអុីនធចឺណេប្ៅរមភុជាដូចជាអឝីចដលអបរេរប្េរបវុរជនជាេចិខយរដ៏លផី
ប្ យ្ ះ និងជានាយកិាលគប់លគងរមយវធិរីបេ់ ម.េ.ម.រ អបរលេី ចរ់ េុភាព បានពិពណ៌នាថា អុនីធឺចណេ ដូចជា 
“លទនលិបជាធិបប្េយរាមចបបបប្ចចរវជិាជ ថ្យី”របេ់រមភុជា។13  

លបចហលប្ដ្ឋយស្គរចេអលាការប្លបីលបាេ់ប្ៅមានរលមិេទប អុីនធចឺណេប្ៅចេជាទលមង់ននលបព័ននផសពឝ
ផាយចដលលេូវបានរេឹេផេិរលមិេទបបាំផុេរបុងលបប្ទេរមភុជា។ ប្ទះជាោ៉ងប្នះរថី រដ្ឋឌ ភិបាលបានពាោមទប់
ស្គា េ់ការចូលប្ៅកាន់ប្គហទាំព័រចដលចុះផាយនូវព័េ៌មាន“រប្េីប”ផងចដរ។14កាលពីប្ដីមចខរុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១១ រមភុជា
បានទទួលរងនូវការផ្លថ ច់ចរនថអគាិេន ី ចដលបានប្ធឝីឲ្រប៉ះ ល់ដល់ប្គហទាំព័រ ប្ខអាយប្មប្ឌៀ ប្ខមរៈោនរមយ និង
បវុររបេ់អបរគូររូបរាំចបវងរបុងវេ័ិយនប្ោបាយចខយរប្ យ្ ះថា ស្គរ់លរវ៉ា លពមទាំងប្គហទាំព័រចាំនួនលបាាំប្ផសងប្ទៀេ។15 
បុគាលិរមិនស្គា ល់ប្ យ្ ះមួយរូបននលរុមហុ៊នផាេ់ផាង់ប្េវាអុីនធឺចណេមួយចដលទទួលផលប៉ះ ល់ បានលបាប់ស្គរ
ព័េ៌មានថា លរេួងបានបញ្ញជ លរុមហុ៊នឲ្របិទប្គហទាំព័រ ប្ខអាយប្មប្ឌៀ ពីប្ល ះប្គហទាំព័រប្នះបានចុះផាយព័េ៌មាន
ចដល”ប៉ះ ល់ដល់រដ្ឋឌ ភិបាល”។16 

                                                           
11េលមាបព់េ័ម៌ានបចនទម ប្លីររណីប្លារមម៉ េុណងដូ់ េូមប្មីលរាំណេប់្ហេុេប្ងេបរបេ ់ម.េ.ម.រ អាចចេឝងររបានាមរយៈ៖
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=20&id=5 
12េហភាពទូរគមនាគមន៍អនថរជាេិ “េងាមពេ័ម៌ាន ទលមងា់មេទិេិ៖ អាេីុ និង បាេីុភិច”(ឆ្ប ាំ២០០៩) អាចររបានាមរយៈ៖
www.itu.int/ITU-D/ict/material/ISSP09-AP_final.pdfេលមាប់ពេ័ម៌ានបចនទម េូមប្មីល របាយការណ៍របេ់ ម.េ.ម.រ លបពន័នផសពឝ
ផាយថ្យី និងការប្លីររមភេ់ចផបរេិទនិមនុេសរបុងលបប្ទេរមភុជា (ចខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២)/១១ 
 

13ប្លារលេីចរ ់េុភាព‘Digital democracy in Cambodia ’ (ប្លារលេី ចរ ់េុភាព មានលបស្គេន៍កាលពីនថ្ៃទី១១ ចខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១) 
អាចររបានាមរយៈ៖sopheapfocus.com/index.php/2009/11/digital-democracy-emerging-in-cambodia 
 
14េលមាបព់េ័ម៌ានបចនទមេូមប្មីល ស្គលាបល័េពេ័ម៌ានរបេ ់ម.េ.ម.រ េថីពីការលេួេពិនិេរប្លីលបពន័នអីុប្ធីប្ណេ(ចខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១១) 
អាចររបានាមរយៈ៖
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=2&id=5. 
 
15មានប្ៅរបុងរាំណេទី់៦ ទាំពរ័៣២ 
 
16ប្គហទាំពរ័លបឆ្ាំងបានលេូវរា ាំងខធប់ „ កាចេេភបាំប្ពញប៉ុេថិ៍‟ នថ្ៃទី១៥ ចខរុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១១ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=20&id=5
http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/ISSP09-AP_final.pdf
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=2&id=5


 

 

ថ្ឝីប្បមីានចលនាជាអនថរជាេ ិ ប្ដីមផកីារ រ និងប្លីរេធួយប្េរភីាពខាងការប្លបលីបាេ់លបព័ននអុីនធចឺណេ ជា
ពិប្េេប្េរភីាពខាងការបប្ញ្ចញមេិាមលបព័ននអុីនធចឺណេ រ.រ.រ ថ្យីៗ ប្នះ បានលបកាេថាខវួនរាំពុងារ់ចេងប្េច
រថីល ងចាប់េថីពកីារលគប់លគងអុីនធចឺណេប្លីរដាំបូង ប្ដីមផលីគប់លគង និងដ្ឋរ់រលមិេប្លីការប្លបីលបាេ់លបព័នន  អុនីធឺ
ចណេ។ ប្ហេុផលមួយរបុងចាំប្ណាមប្ហេុផលនានា ចាំប្ ះការអនុម័េចាប់េថីពកីារលគប់លគងលបព័ននអុីនធឺចណេប្នះ 
គឺប្ដីមផរីារា ាំង “បុគាលទុចចរេិ...មិនឲ្រចចរចាយព័េ៌មានមិនពិេ”។17 ចាប់ប្នះរាំពុងចេេទិេប្ៅដាំណារ់កាលដាំបូងនន
ការប្ធឝីប្េចរថីល ង ប្ហយីមនិទន់បានបកា ញជាស្គធារណៈប្ៅប្ឡយីប្ទ បុ៉ចនថ ប្េចរថីភ័យខាវ ចប្រីេមានប្ឡងី
ចដលថាចាប់ចបបប្នះ  អាចប្ធឝីឲ្រប៉ះ ល់ធៃន់ធៃរដល់ប្េរភីាពខាងការបប្ញ្ចញមេាិមលបព័ននអុនីធឺចណេរបុង
លបប្ទេរមភុជា។ 
 

នសរីភាពននការបនងកើតសមាគម 
 

ប្េចរថីល ងចាប់េថីពេីមាគម និងអងាការមនិចមនរដ្ឋឌ ភិបាល (ច.េ.អ.ម.រ) ដ៏ចលមងូចលមាេបាន      
បណាថ លឲ្រមានការជាំទេ់ពេីាំណារ់អងាការមិនចមនរដ្ឋឌ ភិបាល និងអងាការេងាមេុីវលិ (អ.េ.េ) របេ់រមភុជា 
អងាការអនថរជាេិ នងិមាច េ់ជាំនួយប្ផសងៗ របុងអាំឡុងឆ្ប ាំ២០១១ ប្ៅប្ពលចដលប្េចរថីល ងចាប់ចាំនួនបួនប្លីរលេូវ
បានារ់ចេងប្ឡងី ចដលប្េចរថលី ងទាំងប្នះពុាំបានយរអនុស្គេន៍ភាគប្លចីនរបេ់អងាការេងាមេុីវលិមរពិចារ–
ណា។ ច.េ.អ.ម.រ ប្នះបានគាំរាមរាំចហងដល់ការរេឹេផេិដ៏ធៃន់ធៃរប្លីប្េរភីាពរបុងការបប្ញ្ចញមេរិបេ់ អ.េ.េ។ 
ការរះិគន់េាំខាន់ៗននប្េចរថលី ងចាប់ប្លីរទីបួន និងចុងប្លកាយបាំផុេនន ច.េ.អ.ម.រ គឺប្ផ្លថ េប្លីលរេណៈវនិិចឆ័យ
ននការចុះបញ្ជ ីចដលមានភាពេយុគស្គយ ញ នងិទមទរចវងឆ្ៃ យ ប្ហយី ច.េ.អ.ម.រ អាចអនុញ្ញដ េឲ្រ រ.រ.រ អាចលគប់
លគងប្លអីងាការនានាាមរយៈលទនភាពរបុងការរ ាំលាយអងាការទាំងប្នាះ របុងររណីបាំ នចាប់ជារ់លារ់ទាំងឡាយ
។18 បចចុបផនបប្នះ ច.េ.អ.ម.រ បានលេូវផ្លអ រ ចេោ៉ងណារថ ី រ.រ.រ បានបកា ញថា ចាប់ប្នះគឺមិនបានប្លបជីាចាាំបាច់
ប្ដីមផបីាំបិទេាំប្ឡងអងាការមិនចមនរដ្ឋឌ ភិបាល នងិប្ដីមផបី្លបអីាំណាចលគប់លគងប្លបុីគាលិរពួរប្គប្ឡយី។  

ឧទហរណ៍ ររណីប្លារ ចាន់ េុប្វេ៉ មហ្វនថីប្េុបីអប្ងាេជាន់ខភេ់ ននេមាគមការ រេិទនិមនុេស      និង  
អភិវឌណន៍ប្ៅរមភុជា (“អាដហុរ”) ចដលលេូវបានស្គលាដាំបូងរាជធានភីបាំប្ពញប្កាះប្ៅឲ្រចូលខវួនប្ឆវីយបាំភវកឺាលពី
នថ្ៃទ២ី៤ ចខេីហ ឆ្ប ាំ២០១២ ចដលជាប់ រ់ព័នននឹងការផថល់ជាំនួយចផបរមនុេសធម៌ចដលរូបប្លារបានជួយចាេ់
ចចងឲ្រេរមយជនកា រេិទនដិីធវីមាប រ់ចដលបានមរការោិល័យរបេ់អាដហុររបុងរាជធានភីបាំប្ពញ។19 អាដហុរ បាន
បនថប្លីរប្ពលននការចូលខវួនប្ឆវីយបាំភវឺជាប្លចីនចខរនវងមរប្ហយី បុ៉ចនថប្លារ ចាន់ េុប្វេ៉ បានទទួលនូវដកីាប្កាះ
ប្ៅជាប្លីរទីពីរកាលពនីថ្ៃទី១១ ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ប្ដ្ឋយប្េបឲី្រប្លារ េុប្វេ៉ លេូវចូលបកា ញខវួនប្ៅនថ្ៃទី២៤     

                                                           
17បុគាលទុចចរេិ „ ប្លចប្ចញ ចាបល់គប់លគងលបពន័នអីុនប្ធីប្ណេ៖ មហ្វនថី „ ភបាំប្ពញប៉ុេថិ៍ នថ្ៃទី២៤ ចខឧេភា ឆ្ប ាំ២០១២ 
 
18ម.េ.ម.រ ការវភិាគប្លីប្េចរថីល ងចាប ់„េថីពីការលគបល់គងអងាការមិនចមនរដ្ឋឌ ភិបាល‟(នថ្ៃទី១៨ ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១១)អាចររបានាមរយ៖
www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ifex.org%2Fc
ambodia%2F2011%2F12%2F20%2Fcambodia_cchr_lango_4th_draft%2520analysis.pdf&ei=9vZrUPH5N8_qrQf2moGIAg&usg=A
FQjCNFTM0xOHbdNIFGJU7CiXB_QiKmlrQ 
19េូមប្មីលប្េចរថីលបកាេពេ័ម៌ានរបេ ់ម.េ.ម.រ នថ្ៃទី១៥ ចខេីហ ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖
www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=24&id=5 

http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ifex.org%2Fcambodia%2F2011%2F12%2F20%2Fcambodia_cchr_lango_4th_draft%2520analysis.pdf&ei=9vZrUPH5N8_qrQf2moGIAg&usg=AFQjCNFTM0xOHbdNIFGJU7CiXB_QiKmlrQ
http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ifex.org%2Fcambodia%2F2011%2F12%2F20%2Fcambodia_cchr_lango_4th_draft%2520analysis.pdf&ei=9vZrUPH5N8_qrQf2moGIAg&usg=AFQjCNFTM0xOHbdNIFGJU7CiXB_QiKmlrQ
http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ifex.org%2Fcambodia%2F2011%2F12%2F20%2Fcambodia_cchr_lango_4th_draft%2520analysis.pdf&ei=9vZrUPH5N8_qrQf2moGIAg&usg=AFQjCNFTM0xOHbdNIFGJU7CiXB_QiKmlrQ
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=24&id=5


 

 

ចខធបូ។ ទលមង់ននការោយាីមផវូវេុលាការចបបប្នះ បាំភិេបាំភ័យដល់បុគាលិរអងាការមិនចមនរដ្ឋឌ ភិបាល របុងការបុ៉ន
ប៉ងប្ដីមផរីារា ាំងនូវរិចចការកររបេ់ពួរប្គ។ ប្លារ អូ៊ វរីៈ លបធាន ម.េ.ម.រ លេូវបានប្កាះប្ៅឲ្របកា ញខវួនប្ៅ
ឯស្គលាដាំបូងប្ខេថរេនៈគិរ ីនិងចូលខវួនប្ឆវីយបាំភវឺកាលពីនថ្ៃទី០៨ ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២  រ់ព័ននប្ៅនឹងការប្ចាទលបកាន់
ពីបទញុះញង់ឲ្រលបលពឹេថបទឧលរិដឌ។ ការស្គរេួរគឺជាប់ រ់ព័នននឹងបណថឹ ងមួយប្ធឝីប្ឡងីប្ដ្ឋយប្មឃុាំមរពី គ.ប.រ 
ចដលទរ់ទងប្ៅនឹងបាេុរមយមួយកាលពឆី្ប ាំ២០០៩  ចដលបានប្ធឝីប្ឡងីប្ដ្ឋយលរុមអបរភូម ិរ់ព័ននរបុងជប្មាវ ះដីធវី
មួយជាមួយលរុមហុ៊នឯរជន ឌីអុឹមលគបុ។ បាេុរមយប្នះបាន្នដល់ការបងាហងិា។ ជាមួយោប ប្នាះផងចដរ រ៏មាន
ការប្កាះប្ៅប្លីរូបប្លារ ចប៉ន បុ៊ណាត  ប្លារ ឆ្យ ធី  បុគាលិររបេ់ អាដហុរលបចាាំប្ខេថរេនៈគិរ ីនិងអបរស្គរព័េ៌
មាន គឺប្លារ រដ្ឋឌ  វសិ្គល។ ោ៉ងណារថី ការប្ចាទលបកាន់ប្លីអបរទាំងបួនប្នាះលេូវបានទមាវ រ់ប្ចាលវញិ ចេប្នះគឺជា
យុទនស្គហ្វេថជាធមយាមួយចដលប្ធឝបី្ឡងីប្ដ្ឋយ រ.រ.រ របុងការប្លបលីបាេ់េុលាការពុររលួយប្ដីមផេីមវុេបាំភ័យដល់
បុគាលិរេិទនមិនុេស។ 
 លេប្ដៀងោប ប្នះ ចាប់េថពីីេហជីព ណិជជរមយ រាំណេ់នីេវិធិីចុះបញ្ជ ីចវងឆ្ៃ យ នងិកាេពឝរិចចចដលលេូវ
រាយការណ៍អាំពលីរុមនិប្ោជិេ។ ប្ទះបីជាចាប់ប្នះមិនទន់លេូវបានអនុម័េប្ៅប្ឡយីរថី ចេេហជីពជាប្លចីនបាន 
លបឈមនឹងការលាំបារជាប្លចីនរបុងការចុះបញ្ជ ីរចួប្ៅប្ហយី20 និងការប្ធឝបីាេុរមយប្ដ្ឋយេនថវិធិីអាំ វនាវឲ្រមាន
លរេខណឍ ការករលបប្េីរជាងមុនបានលេូវបហ្វកា បោ៉ងប្ោរប្ៅ ដូចបានរេ់េមាា ល់ខាងប្លី។ 
 
 

នសរភីាពកនុងការជបួជុាំ 
 

េរុបមរ ចាប់េថីពកីារជួបជុាំប្ដ្ឋយេនថវិធិី ចដលជាអេទបទចាប់ចដលបានចរទលមង់មួយលេូវបានអនុម័េ
របុងឆ្ប ាំ២០០៩ ពុាំមានការរេឹេផេិប្នាះប្ទ ប្បីអនុវេថបានលេឹមលេូវប្នាះ។ ប្ទះជាោ៉ងប្នះរថី មានរថលីពួយបារមមជា
ប្លចីនអាំពីការអនុវេថន៍ចាប់ប្នះ និងភាពជារ់លារ់ននបទបផញ្ដេថមិួយចាំនួន ចដលអាចបនទយេិទនបិ្េរភីាពរបុងការ
បប្ញ្ចញមេិាមរយៈការជួបជុាំ។21 បចនទមប្លីេពីប្នះ អាជាញ ធរទាំងឡាយ ជាពិប្េេប្នាះ អាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នគឺពុាំបាន
យល់ដឹងចាេ់លាេ់ពីចាប់ ដូប្ចាប ះប្ហយី ពួរប្គអនុវេថការករហួេពីលពាំចដនននបទបផញ្ដេថិនានាននចាប់ ប្ដ្ឋយរេឹ
េផេិការជួបលបជុាំរបេ់អងាការមិនចមនរដ្ឋឌ ភិបាល និងបាេុរមយប្ដ្ឋយេនថវិធិីនានារបេ់េហគមន៍។  

របុងឆ្ប ាំ២០១២ ជាប្រឿយៗបាេុរមយប្ដ្ឋយេនថិវធិបីាន្នដល់បងាហងិាជាមួយនងឹការប្លបលីបាេ់រមាវ ាំង  
ពុាំេមាមាលេប្ដ្ឋយអាជាញ ធរ។ ប្ៅនថ្ៃទ១ី១ ចខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២ ប្លារ រ ៉ុង បញ្ញដ  បុគាលិររបេ់េហភាពេហជីព
រមភុជា លេូវបានវាយដាំ នងិចាប់ខវួនប្ដ្ឋយអាជាញ ធរ ខណៈប្ពលចដលប្លារបានរាំពុងចេប្ធឝីការេវ៉ាប្ដ្ឋយេនថវិធិី
ជាមួយនឹងនបិ្ោជិេជាប្លចីនប្ទៀេរបេ់ប្រាងចលរនេ ណាន។22 ប្ៅរបុងចខរុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១២ អាំឡុងប្ពលននការេវ៉ា
ប្ៅប្រាងចលរមួយរបុងប្ខេថស្គឝ យប្រៀង អភិបាលលរុង ប្លារ ឈូរ បណឍិ េ បានប្បីរការបាញ់លបហរប្លីលរមុបាេុររ 

                                                           
20ចហសន វ ៉ូប្រល៉ និង មម៉ គនាន  „UCC បានបដិប្េធជាថ្យីនូវការទទលួស្គា ល់‟ (ភបាំប្ពញប៉ុេថិ៍ នថ្ៃទី២៤ ចខឧេភា ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖
www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=7&id=5 
21ម.េ.ម.រ „ចាបេ់ថីពីការជបួជុាំប្ដ្ឋយេនថិវធីិ‟ ស្គលារបល័េពេ័ម៌ាន(ចខេីហ ឆ្ប ាំ២០១១) អាចររបានាម៖
www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=7&id=5 
22ម.េ.ម.រ លបេិរមយប្ដ្ឋយហងឹា ចាំប្ ះការលបឆ្ាំងេវ៉ារបេរ់មយររ (ស្គលារបល័េពេ័ម៌ាន)(ចខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖
www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=52&id=5 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=7&id=5
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=7&id=5
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ចដលបាញ់ឲ្ររបួេរមយការនិបី្រាងចលរចាំននួ៣រូប ប្ហយីប្ៅនថ្ៃទ១ី៦ ចខឧេភា ឆ្ប ាំ២០១២ ប្រយងលេអីាយុ១៤ឆ្ប ាំ 
ប្ យ្ ះ ប្ហង ចនាទ   លេូវបានបាញ់ស្គវ ប់ប្ៅប្ខេថលរប្ចះ ប្ៅប្ពលចដលនគរបាលបានបាញ់លបហរប្លីលរុមអបរភូមិ
អាំឡុងប្ពលននការបហ្វកា បប្លីបាេុរមយទមទរេិទនដិីធវីមួយ។ ប្ៅចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ការប្ចាទលបកាន់ទាំងអេ់ប្លីរូប
ប្លារ ឈូរ បណឍិ េ លេូវបានទមាវ រ់ប្ចាលប្ដ្ឋយស្គលាដាំបូងប្ខេថស្គឝ យប្រៀង។23  ប្ៅនថ្ៃទី៣១ ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ 
កាចេេ ឌឹប្ខមបូឌា ប្ដលី បានរាយការណ៍ថា អគាលពះរាជអាជាញ អមស្គលាឧទនរណ៍ បានដ្ឋរ់ ររបណថឹ ងជាំទេ់
ប្ៅនឹងប្េចរថីេប្លមចរបេ់ស្គលាដាំបូងប្ខេថស្គឝ យប្រៀងចាំប្ ះការប្លីរចលងការប្ចាទលបកាន់ទាំងអេ់។24 ខណៈ
ចដលពុាំមានការប្ចាទលបកាន់ណាមួយលេូវបានប្ធឝបី្ឡងីចាំប្ ះររណីោេរមយប្លីរុមារ ីប្ហង ចនាទ  ប្នាះប្ឡយី ចដល
ប្នះ ជាការបកា ញឲ្រប្ឃញីពីភាពរប្មាយននលបព័ននេុលាការរមភុជា នងិវបផធម៌និទណឍ ភាពចដលប្ៅចេប្រីេមាន
ប្ឡងីរបុងលបប្ទេរមភុជា។ 
 

សិទ្ធដិធី្លើ 
 ការរ ាំប្លាភបាំ នប្លីេិទនដិីធវី គឺលបចហលជាទលមង់ននការបាំ នេិទនមិនុេសមានលរេណៈជាទូលាំទូលាយ 
និងជាទូប្ៅមួយរបុងលបប្ទេរមភុជានាប្ពលបចចុបផនបប្នះ។ របុងរយៈប្ពលបុ៉នាយ នឆ្ប ាំថ្យីៗប្នះ ការប្រីនប្ឡងីជាេរល
ចាំប្ ះេនមវដីធវី និងផលចាំប្ណញចផបរហរិញ្ដវេទុដ៏ប្លចីនពីដីេមផទនប្េដឌរិចច (“ដ.េ.េ”) បាននាាំឲ្រមានការប្រីន
ប្ឡងីោ៉ងរហ័េចាំប្ ះចាំនួនននការបប្ណថ ញប្ចញប្ដ្ឋយបងេាំ។ បញ្ញា ចមផងៗមួយចាំនួន ចដលបានបកា ញប្ដ្ឋយ
ប្លារ េុរោិ េូ៊ចប៊ឌ ី អបររាយការណ៍ពិប្េេរបេ់អងាការេហលបជាជាេិទទួលបនធុរចផបរេិទនមិនុេសប្ៅរមភុជា 
រមួបញ្ចូ លនូវបរាជ័យរបេ់ រ.រ.រ របុងការអនុវេថន៍ាមលរបខណឍ ចាប់ជាធរមាន ប្ៅប្ពលផថល់ ដ.េ.េ លពមទាំង      

រងឝះេមាវ ភាព និងភាពប្បីរទូលាយជាទូប្ៅចាំប្ ះបញ្ញា ដីធវ។ី25 រលមិេននអាំប្ពីហងិាចដលបានប្លបលីបាេ់ប្ដ្ឋយ
អាជាញ ធរខណៈអនុវេថការបប្ណថ ញប្ចញប្ដ្ឋយបងេាំប្ធឝីឲ្រមានការភ័យខាវ ច ប្ហយីប្ៅរបុងររណីមួយចដលនាាំឲ្រមាន
ការស្គវ ប់ប្រយងលេអីាយុ១៤ឆ្ប ាំមាប រ់ ប្ៅប្ពលអាជាញ ធរបានប្បីរការបាញ់លបហររបុងការបុ៉នប៉ងប្ដីមផបីាំចបរលរុមអបរ
ភូមិអាំឡុងប្ពលការបប្ណថ ញប្ដ្ឋយបងេាំប្លអីបរភូមលិបចហល១០០០ នារ់របុងប្ខេថលរប្ចះ កាលពចីខឧេភា ឆ្ប ាំ
២០១២។ ឧទហរណ៍ដ៏នទប្ទៀេននការប្លបីអាំប្ពហីងិា និងរមាវ ាំងហួេប្ហេុជាចផបរមួយរបេ់អាជាញ ធររមភុជា រមួទាំង
ការបប្ណថ ញប្ចញប្ដ្ឋយបងេាំប្លីអបរភូមបុិររីីឡា ជាទីចដលអបរភូមជិាង៣០០លគួស្គរលេូវបានបប្ណថ ញប្ចញប្ដ្ឋយ
បងេាំខណៈចដលផធះរបេ់ពួរោេ់លេូវបានបាំផ្លវ ញ កាលពចីខមររា ឆ្ប ាំ២០១២ ចដលប្ធឝីឲ្រអបរេវ៉ាជាប្លចីននារ់លេូវ
បានឃុាំខវួនប្ដ្ឋយខុេចាប់ និងាមទាំប្នីងចិេថ។ ការបប្ណថ ញប្ចញប្ដ្ឋយបងេាំទាំងប្នះបនថេលមួលដល់ការប្ផធរទាំហាំ
ដីដ៏ធាំប្ធងពអីបរលរ និងលរុមមនុេសចដលប្គគិេថាមិនេូវេាំខាន់ប្ៅឲ្រលរុមអបរមានឥទនិពលខាងប្េដឌរិចច និង 

                                                           
23ម.េ.ម.រ„ អាំ វនាវឲ្រ ភូម៉ា ដរខវួនប្ចញពីលេុរ របុងររណីឈូរ បណឍិ េ‟ (ប្េចរថីចថ្វងការណ៍)(នថ្ៃទី១៩ ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររ
បានាម៖www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=6183 
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  ស៊្គង េុឥនាន រទិន និង ចដន ប្ហនចឆន៖ ស្គលាឧទនរណ៍ បថឹងជាំទេ់ ប្លីេាំណុាំ ប្រឿងបាញ់លបហររបុងលរុងបាវេិ „ ឌឹប្ខមបូឌា ប្ដលី នថ្ៃទី៣១ 
ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ 
25េូរោ៉ី េុប្បឌី „ ប្េចរថីបចនទម ចាំប្ ះរបាយការណ៍របេ់អបររាយការណ៍ពិប្េេទទលួបនធុរចផបរេិទនិមនុេសរបុងលបប្ទេរមភុជា(ការវភិាគ
ចផបរេិទនិមនុេស ប្លីប្េដឌរិចច ដីេមផទនរបុងលបប្ទេរមភុជា‟ (នថ្ៃទី២៤ ចខរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២) ឯរស្គររបេ ់អ.េ.បអាចររបានាម៖
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-63-Add1_en.pdf 

file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.sithi.org/temp.php%3furl=media_view2.php&mid=6183
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-63-Add1_en.pdf


 

 

នប្ោបាយមួយចាំនួនេូច ប្ដ្ឋយ ដ.េ.េ លេវូបានផថល់ប្ៅឲ្រលរុមហុ៊នជាំនួញធាំៗ ចដលភាគប្លចីនមានទាំនារ់ទាំនង
ជាមួយនឹង គ.ប.រ។ 

មានការប៉ាន់លបមាណថា លបជាពលរដឌលបចហល៤០០,000នារ់ បានទទួលរងនូវផលប៉ះ ល់ប្ដ្ឋយ       
ដ.េ.េ របុងលបប្ទេរមភុជានាទេសវេសររ៍នវងមរ ខណៈចដលលបជាពលរដឌចខយរចាំនួន១៤០នារ់ លេូវបានចាប់ ឬឃុាំ
ខវួនប្ដ្ឋយការេវ៉ាលបឆ្ាំងប្ៅនងឹ ដ.េ.េ ប្ៅរបុងឆ្ប ាំ២០១១ ចេមួយបុ៉ប្ណាត ះ។26 ថ្ឝបី្បីបចចុបផនបប្នះ មានការផ្លអ រជា
បប្ណាថ ះអាេនបរបុងការផថល់ ដ.េ.េ ចេ រ.រ.រ ប្ៅចេបនថផថល់ដីេមផទន ប្ដ្ឋយអះអាងថា ប្នះគជឺាការប្ោរពរិចច
លពងប្លពៀងទាំងឡាយណាចដលបានប្ធឝីប្ឡងីមុនការផ្លអ រជាបប្ណាថ ះអាេនបចូលជាធរមាន។ ប្ដ្ឋយពុាំមានប្េចរថី
បញ្ញជ រ់លមអិេចដលអាចររបានជាស្គធារណៈនន ដ.េ.េ ចដលបានឯរភាពមុនប្ពលផ្លអ រជាបប្ណាថ ះអាេនប ប្ហេុ
ប្នះោយ នេមាវ ភាពប្ៅរបុងដាំប្ណីរការផថល់ដីេមផទនប្នាះប្ទ ប្ហយីលបជាពលរដឌមានទាំនុរចិេថេិចេួចប្ៅរបុងលបព័នន
មួយចដលមិនអាចចេឝងររបាន និងមានលរេណៈេមាៃ េ់។  

របុងចខមិថុ្នា ឆ្ប ាំ២០១២ ប្លារនាយររដឌមហ្វនថី ហុ៊ន ចេន បានលបកាេនូវគប្លមាងផថល់ប័ណតរមយេិទនដិីធវដ៏ី
ធាំមួយ ប្ដ្ឋយលរុមនិេសេិេយ័លគចិេថនឹងចុះវាេ់ចវងដីធវលីបមាណជា៤លានរាលដី នងិផថល់បវង់រងឹជូនអបរភូមបិ្ៅ     
ទូទាំងលបប្ទេរមភុជា របុងប្ោលបាំណងប្ដីមផបីននូរបនទយនូវភាពានេឹងចដលរាំពុងប្រីេមានប្ឡងី រ់ព័នននឹងវវិាទដី
ធវី។ ប្ជាគជ័យ ឬបរាជ័យននគប្លមាងប្នះប្ៅចេលេូវបានប្គរង់ចាាំប្មីល បុ៉ចនថមានអបរអាទ ធិបាយជាប្លចីនរះិគន់ប្លី
គប្លមាងចផនការប្នះថា ហរ់ដូចជាពុាំបានផថល់ការបណថុ ះបណាថ លលគប់លោន់ដល់លរុមនិេសេិេយ័លគចិេថ ប្ហយីនងឹ
ប្ជៀេពុាំវាេ់ដចីដលមានជប្មាវ ះ។ និោយរមួប្ៅ គប្លមាងប្នះហរ់ដូចជានឹងផថល់េិចេួចប្ទរបុងការប្ដ្ឋះលស្គយ
ស្គទ នភាពននទាំនាេ់ដីធវីចដលគួរឲ្រលពួយបារមមចដលរាំពុងចេប្រីនប្ឡងីរបុងលបប្ទេរមភុជា។ រេឹគួរឲ្រលពយួបារមមប្ៅ
ប្ទៀេប្នាះគថឺា ប្លារនាយររដឌមហ្វនថ ី ហុ៊ន ចេន បានចថ្វងបញ្ញជ រ់ថា ជនទាំងឡាយណាចដលចេឝងររជាំនួយពីអងា
ការនានាចាំប្ ះជប្មាវ ះដីធវី នឹងលេូវទទលួរងពិន័យប្ដ្ឋយវធិានការដរហូេេទិនទិទួលបានបវង់រងឹ ប្ហយីការចថ្វងប្ៅ
កាន់និេសេិជិេ១,០០០នារ់ រេិររ និងលរុមមហ្វនថរីដ្ឋឌ ភិបាល ប្លារនាយររដឌមហ្វនថ ីហុ៊ន ចេន បានលបមានថា រុាំប្ធឝី
ឲ្របញ្ញា ដីធវីកាវ យជាប្រឿងនប្ោបាយ ឬពលងីរជប្មាវ ះដធីវី និងប្បីប្ោងាមប្េចរថរីាយការណ៍របេ់កាចេេ ឌឹ ប្ខម
បូឌា ប្ដលី ចុះផាយនថ្ៃទ២ី៦ ចខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២ បានេរប្េរថា៖ “ខញុ ាំនឹងមិនប្ដ្ឋះលស្គយ និងបញ្ឈប់ការប្ដ្ឋះ
លស្គយ [បញ្ញា ដីធវីនានា] ដរាបណាមានការ រ់ព័ននពីអបរនប្ោបាយ អងាការមិនចមនរដ្ឋឌ ភិបាល ឬគណបរសនប្ោ
បាយនានា។”27 ប្ទះបីជា ប្លារនាយររដឌមហ្វនថ ី ហុ៊ន ចេន បានបញ្ញជ រ់របុងបទអាទ ធិបាយរបេ់ប្លារ បុ៉នាយ ននថ្ៃ
បនាធ ប់មរប្ទៀេ និងបានបននូរបនទយ ររេមថរីបេ់ប្លារ28 ប្ៅចេមានរថីលពយួបារមម ប្ដ្ឋយស្គរចេេមថីរបេ់ប្លារ
នាយររដឌ មហ្វនថ ី បកា ញពីភាពោយ នឆនធៈរបេ់រដ្ឋឌ ភិបាលរបុងការប្ធឝីការករជាមួយេងាមេុីវលិប្ដីមផបី្ដ្ឋះលស្គយនូវ
រាំចណទលមង់ដីធវី។ 

                                                           
26„ របាយការណ៍េថីពីការចាប់យរប្ៅទូទាំងពិភពប្លារ ទប្ទរបុងលបប្ទេរមភុជា‟ ដឹចឃមបូឌាប្ដលី នថ្ៃទី០៧ ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២, ១៨ 
27គូជ ណាចរន៉ „ប្លារហុ៊ន ចេន មានលបស្គេន ៍ោយ នអបរប្ទេនប្ោបាយប្ទ‘ដឹចឃមបូឌាប្ដលី នថ្ៃទី26  ចខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២‟ អាចររបាន
ាម៖www.cambodiadaily.com/news/hun-sen-says-no-political-prisoners-6304/ 
28ប្លារហុ៊ន ចេន បរលេឡប់ប្ៅរះិគន ់„ វទិរុអាេីុប្េរ‟ី នថ្ៃទី២៦ ចខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២ អាចររបានាម៖
www.rfa.org/english/news/cambodia/land-dispute-11262012182616.html 

http://www.cambodiadaily.com/news/hun-sen-says-no-political-prisoners-6304/
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/land-dispute-11262012182616.html


 

 

សិទ្ិធទ្ទ្លួបានការជាំនុាំជប្មះនោយយតុិធិ្ម ៌នងិស្ថា បន័តលុាការកមពជុា 

ប្ទះបីជាមានភាពររីចប្លមីនប្ដ្ឋយពុាំចលបលបួលរបុងការលបកាន់ខាជ ប់ចាំប្ ះនីេិវធីិមួយចាំនួនចដលោាំលទ
ដលេិ់ទនិទទួលបានការជាំនុាំជលមះប្ដ្ឋយយុេថិធម៌ោ៉ងណារថី ប្ៅចេមានចាំណុចគួរឲ្រលពួយបារមមជាប្លចីន។ 
បញ្ញា ចមផងមួយរបុងចាំប្ណាមបញ្ញា នានា ចដលប៉ះ លដ់ល់េិទនិទទួលបានការជាំនុាំជលមះប្ដ្ឋយយុេថិធម៌ប្ៅ  
រមភុជា គឺរងឝះការចបងចចរអាំណាច និងឥទនពិលបនថបនាធ ប់ចដលអងានីេិលបេិបេថអិាចប្លបីលបាេ់អាំណាចរបេ់ខវួន
ប្លីស្គទ ប័នេុលាការ។ ប្ៅខណៈចដល រ.រ.រ បញ្ញជ រ់ពីការប្បថជាញ ចិេថរបេ់ខវួនប្ដីមផបី្ធឝីរាំចណទលមង់ចាប់ និង   
លបព័ននេុលាការ លេបាមយុទនស្គហ្វេថរាំចណទលមងច់ាប់ និងលបព័ននេុលាការរបេ់ខវួន ការវវិឌណន៍ដ៏េិចេួចបាន
ប្ធឝបី្ឡងី ប្ហយីការររីចប្លមីនប្លីវេ័ិយចាប់ និងលបព័ននេុលាការបានធាវ រ់ជាខាវ ាំងប្លកាយការវវិឌណន៍ចដលបាន
េប្លមចរបុងវេ័ិយដ៏នទប្ផសងប្ទៀេ។ មានគមាវ េកាន់ចេធាំរវាងការធានា និងបទដ្ឋឌ ននានា ចដលចចងោ៉ងចាេ់
របុងរដឌធមយនុញ្ដប្ដ្ឋយេាំប្ៅប្លីេួនាទីននស្គទ ប័នេុលាការ និងវធីីចដលេុលាការបាំប្ពញមុខករជារ់ចេថងរបេ ់ 
ខវួន។ ប្ដ្ឋយស្គរចេគមាវ េកាន់ចេររីធាំប្ឡងី ចប្នាវ ះេលមាប់ការរះិគន់ និងរិចចពិភារារាំពុងចេរមួេូចប្ៅៗប្ៅ
លោចដលេុលាការលេូវបានប្លបីលបាេជ់ាឧបររណ៍នប្ោបាយប្ដីមផបីាំបិទេាំប្ឡងលបឆ្ាំងនិងលរុមអបរជាំទេ់។    

បទដ្ឋឌ នទទួលបានការជាំនុាំជលមះប្ដ្ឋយយុេថិធម៌ជាអនថរជាេិ ចដលលេូវបានទទួលស្គា ល់របុងចាប់រមភុជា
និងចាប់អនថរជាេិរាំពុងចេលេូវបានប្ធឝឲី្រធាវ រ់ចុះរិេានុភាពាមរយៈ ការអនុវេថន៍មួយចាំនួនចដលបនថមានប្ៅ
របុងលបព័ននយុេថិធម៌លពហយទណឍ ។ ជាញឹរញាប់ ប្ៅលរមខរខានពុាំបានផថលល់បឹរាដលជ់នជាប់ប្ចាទឲ្របានលេឹម
លេូវអាំពីេិទនិរាំណេ់ប្ដ្ឋយចាប់របេ់ពួរប្គ និងប្ៅប្ពលចដលជនជាប់ប្ចាទលេូវបានរ ាំឭរពីេិទនិរបេ់ខវួន ជា
ទមាវ ប់ប្ៅលរមពុាំបានផថលក់ារពនរល់លគប់លោន់ដលពួ់រប្គប្នាះប្ទ។ របុងអាំឡុងរយៈប្ពលននរបាយការណ៍ប្លីរ
ទីលបាាំរបេ់គប្លមាងេប្ងាេការណ៍េវនាការរបេ ់ម.េ.ម.រ ប្ៅលរមបានជលមាប និងពនរល់អាំពីេិទនិរបេជ់ន
ជាប់ប្ចាទចដលលេូវទទួលបានេាំណាងលេបចាប់ និងេិទនិពុាំនិោយេថមីានលេឹមចេ២ភាគរយននេាំណុាំ ប្រឿង
ទាំងអេ់។29 របុងអាំឡុងរយៈប្ពលននរបាយការណ៍ដូចោប ប្នះ ប្ៅលរមបានទទួលទូរេពធរបុងអាំឡុងប្ពលជាំនុាំ
ជលមះមាន៣២ភាគរយ។30 អារបផរិរោិចបបប្នះប្ធឝីឲ្រប៉ះ ល់ធៃន់ធៃរដលេ់ចចភាពនននីេិវធីិចាប់ និងពុាំបាន
ប្ធឝអីឝីប្ស្គះ ប្ដីមផបី្លីរេធួយប្ររ ថ ិ៍ប្ យ្ ះននវជិាជ ជីវៈរបុងចាំប្ណាមេុលាការ។ ការឃុាំខវួនបប្ណាថ ះអាេនបមុនេវនា
ការប្ៅចេបនថប្លបីរបុងររណីជាប្លចីន ប្បីប្ទះជាលរម នីេិវធីិលពហយទណឍ ននលពះរាជាណាចលររមភុជា (លរ.នី.ព.រ) 
ចចងោ៉ងចាេថ់ា    បុគាលណាចដលលេូវបានប្ចាទលបកាន់ពីបទប្លយីេលេូវចេមានប្េរភីាព    លារឹណាចេមាន    
កាលៈប្ទេៈពិប្េេប្ៅប្ពលចដលលរេណៈវនិិចឆ័យជារ់លារ់អនុវេថបាន។31 
អងគជាំនុាំជប្មះវិស្ថមចញ កនុងតលុាការកមពុជា 

                                                           
29ទិនបនយ័ ជាប ់រ់ពន័នប្ៅនឹងស្គលាដាំបូងរាជធានីភបាំប្ពញ ពីនថ្ៃទី០១ ចខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២ ដលន់ថ្ៃទី៣១ ចខមររា ឆ្ប ាំ២០១២។ 
30ទិនបនយ័ ជាប ់រ់ពន័នប្ៅនឹងស្គលាដាំបូងរាជធានីភបាំប្ពញ 
31មាលា ២០៣ លរមលពហយទណឍ រមភុជា 



 

 

អងាជាំនុាំជលមះវសិ្គមញ្ដរបុងេុលាការរមភុជា (“ អ.វ.េ.រ”) ចដលជាេុលាការរូនកាេ់មួយបប្ងាីេប្ឡងី
ប្ដ្ឋយរិចចលពមប្លពៀងរវាង រ.រ.រ និងអងាការេហលបជាជាេិ (“អ.េ.ប”) លពមទាំងមានយុាថ ធិការប្លីប្មដឹរនាាំ
រាំពូលៗននរបបរមភុជាលបជាធិបប្េយរ និងជនេងសយ័ចដលទទួលខុេលេូវខភេប់ាំផុេេលមាប់ការរ ាំប្លាភបាំ នដ៏
ធៃន់ធៃរប្លីចាប់ជាេិ និងចាប់អនថរជាេិ ចដលបានលបលពឹេថរបុងចប្នាវ ះពីនថ្ៃទី១៧ ចខប្មស្គ ឆ្ប ាំ១៩៧៥ ដល់ នថ្ៃទី
៦ ចខមររា ឆ្ប ាំ១៩៧៩ បចចុបផនបប្នះបានបញ្ច ប់េាំណុាំ ប្រឿង០០១ប្ដ្ឋយផថនាធ ប្ទេប្លីរូបប្លារ  កាាំង  ហាចិប្អៀវ 
(ប្ៅឌុច)។ ប្លារ ឌុច លេូវបានផថនាធ ប្ទេពីបទឧលរិដឌលបឆ្ាំងមនុេសជាេិ និងការរ ាំប្លាភបាំ នដ៏ធៃន់ធៃរប្លី
អនុេញ្ញដ ទីលរុងេសចឺណវ េលមាប់េួនាទីរបេ់ប្លាររបុងការបប្ងាីេ និងលគប់លគងប្លីមនធីឃុាំោាំង េ–២១ ដ៏លផ ី
និងវាលពិោេប្ជីងឯរ។ បនាធ ប់ពីការផថនាធ ប្ទេដាំបូងប្លីប្លារ ឌុច ឲ្រជាប់ពនននាោរ៣៥ឆ្ប ាំ លេូវបានបថឹង
ឧបាលេយ័ប្ដ្ឋយេហលពះរាជអាជាញ  ប្លារ ឌុច បានទទួលប្ទេជាប់ពនននាោរអេ់មួយជីវេិ។32 

 បចចុបផនបប្នះ អ.វ.េ.រ រាំពុងចេប្បីរេវនាការប្លីេាំណុាំ ប្រឿង០០២ ចដល រ់ព័ននជាមួយនឹង ប្លារ 
នួន ជា (អេីេលបធានេភាននរបបរមភុជាលបជាធិបប្េយរ និងអគាប្លខាធិការរងននគណបរសរុមយុយនេីថ      
រមភុជា) ប្លារប្ខៀវ េាំផន (អេីេលបធានរដឌរមភុជាលបជាធិបប្េយរ) និងប្លារ ប្អៀង ស្គរ(ីអេីេឧបនាយររដឌ
មហ្វនថីទទួលបនធុររិចចការបរប្ទេ)។ ប្លារលេី ប្អៀង ធីរទិន អេីេរដឌមហ្វនថីលរេួងេងាមរិចច រ៏បានជាប់ពិរុទនរបុង
េាំណុាំ ប្រឿង០០២ចដរ បុ៉ចនថ េុលាការបានេប្លមចថា ប្លារលេីពុាំេមនឹងទទួលការវនិិចឆ័យប្ទេប្ទ ប្ដ្ឋយប្ហេុ
ផលថា ប្លារលេីមានជាំងឺវរិលចររិធៃន់ធៃរប្ហយីដាំប្ណីរការចផបរនីេិវធីិលបឆ្ាំងប្លីរូបប្លារលេីបានពរួរ។33 

 េាំណុាំ ប្រឿង០០៣ និងេាំណុាំ ប្រឿង០០៤ បានប្ឡាមព័ទនប្ៅប្ដ្ឋយភាពចលមូងចលមាេ ប្ដ្ឋយមានការ
អះអាងពីការប្លជៀេចលជររបេ់រដ្ឋឌ ភិបាល និងពុាំមានឆនធះប្េីុបអប្ងាេប្ចាទលបកាន់ប្លីជនេងសយ័លបាាំរូបបចនទម
ប្ទៀេ ចដលរហូេដលប់្ពលប្នះ ពុាំទន់បានបកា ញប្ យ្ ះ។ ោ៉ងណារថី បចចុបផនបប្នះប្មធាវកីារ ររថីលេូវបាន
ចេងាាំងរចួប្ហយីប្ដីមផេីាំណាងឲ្រជនេងសយ័របុងេាំណុាំ ប្រឿងទាំងប្នះ ចដលបកា ញថា ការវឌិណន៍មួយចាំនួន
រាំពុងចេប្រីេមានប្ឡងី។34 

           អ.វ.េ.រមានេកាថ នុពលអស្គច ររបនសលទុ់រនូវមរេរវជិជមានដលល់បព័ននេុលាការរបុងលេុររបេរ់មភុជា។  
ប្ទះបីជាាមវធីិណារ៏ប្ដ្ឋយ ចដលេុលាការប្នះមិនអាចប្ធឝីជាេុលាការគាំរូ ប្លីរចលងចេេុលាការប្នះជាចុង
ប្លកាយបានទទួលប្ជាគជ័យរបុងការអនុវេថាមបទដ្ឋឌ នជាំនុាំជលមះអនថរជាេិ របុងររណីចដលខវួនបានជាំនុាំជលមះ
ប្នាះ  បុ៉ចនថការអនុវេថាមយុេថិស្គហ្វេថរបេ់ អ.វ.េ.រ របុងេុលាការរបុងលេុរ ជាលទនផលអាចជួយ “នាាំយរ
េាំណុាំ ប្រឿងនានារបុងថាប រ់ជាេិ ឲ្រអនុប្លាមាមបទដ្ឋឌ នអនថរជាេិ”។35 េភាព អ.វ.េ.រ ចដលជាេុលាការរបុង
                                                           
32េូមប្មីលប្េរថីចថ្វងការណ៍របេ ់ម.េ.ម.រ „ ចាំណុចលអ និងអាលររប់្ៅឯ អវេរ ប្លីការផថនាធ ប្ទេប្លីរូបប្លារឌុច អេម់យួជីវេិ(ប្េចរថី
ចថ្វងការណ៍) ( នថ្ៃទី០៣ ចខរុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5206 
33េូមប្មីល េាំណុាំ ប្រឿង០០២ របេ ់អ.វ.េ.រ  អាចររបានាម៖www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2 
34ស្គថ ដវ៉ាយ „ប្មធាវលីេូវបានចេងាាំងរបុងេាំណុាំ ប្រឿង០០៣‟  ភបាំប្ពញប៉ុេថិ៍(ភបាំប្ពញនថ្ៃទី១៧ ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២) 
35

 នមច៉ឃល កាណាប្វេី „ នាាំយរេាំណុាំ ប្រឿងរបុងលេុរ លេបជាមយួបទដ្ឋឌ នអនថរជាេិ៖ ការអនុវេថា៍មយុេថិស្គហ្វេថ និងយនថការ របេ ់អ.វ.េ.រ 
ាមលាំដ្ឋប់ថាប រជ់ាេិ ទាំ.១ 

http://www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5206
http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2


 

 

លេុរ មានន័យថា ប្េចរថីេប្លមចរបេេុ់លាការប្នះ អាចអនុវេថបានប្ៅរបុងេុលាការរបុងលេុរ លរបខណឍ ថាប រ់
េាំបន់ បុ៉ចនថ េុលាការប្នះនឹងអាចប្លបីលបាេ់ នូវេកាថ នុពលរបេ់ខវួនប្ហយីអាចជះឥទនិពលជាវជិជមានប្លីលបព័នន
ចាប់រមភុជា លបេិនប្បី អ.វ.េ.រ ប្នះមានភាពប្ជាគជ័យរបុងការអនុវេថន៍ាមបទដ្ឋឌ នជាំនុាំជលមះយុេថិធម៌អនថរ
ជាេិឲ្របានលេឹមលេូវ និងោ៉ងេមលេប។ 

សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត 

 ខណៈចដលចាំនួនននការេមាវ ប់ប្លៅលបព័ននេុលាការលេូវបានប្មីលប្ឃញីថាមានការធាវ រ់ចុះគួរឲ្ររេ់
េមាា លច់ាប់ាាំងពីទេសវេសរទី៍៩០ បុ៉ចនថមានការេមាវ ប់ខុេចាប់ជាប្លចីនររណីរបុងប៉នាយ នឆ្ប ាំថ្យីៗប្នះ និងការ
ខរខានមិនបានប្េីុបអប្ងាេឲ្របានលេឹមលេូវចាំប្ ះររណីថ្យីៗទាំងប្នះ  រ៏ដូចជាររណីមុនៗចដលជាប់ រ់ព័នន
ប្ៅនឹងោេរមយនានាប្ដ្ឋយេងសយ័ថាមានការោាំលទពីរដ្ឋឌ ភិបាល។ 

 ឆ្ប ាំ២០១២បានបកា ញពីការពនាប្ពលបចនទម ប្លសី្គលដីកាឧទនរណ៍របុងេាំណុាំ ប្រឿងប្លារ ប៊ន េាំណាង 
និងប្លារ េុខ េាំប្អឿន ចដលអបរទាំងពីរបានលេូវផថនាធ ប្ទេរបុងររណីោេរមយប្លបី្មដឹរនាាំេហជីពដ៏លផលីាញ
គឺប្លារ ជា វជិាជ  កាលពឆី្ប ាំ២០០៤  ចដលប្លារលេូវោេររបាញ់េមាវ ប់ទាំងនថ្ៃលេង់ ប្ៅរណាថ លទីលរុងភបាំប្ពញ។ 
អវេថមានននភេថុាងចដលបកា ញថាមានពិរុទនភាពណាមយួភាជ ប់ប្លារ ប៊ន េាំណាង និងប្លារ េុរ េាំប្អឿន និង
ប្រឿងោេរមយ បានប្ធឝីឲ្រប្ៅលរមប្េុីបអប្ងាេដាំបូងរបុងររណីប្នះ គបឺ្លារប្ៅលរម ហុងី ធីរទិន ប្ដ្ឋះចលងអបរពរីនារ់
ប្នាះ។ របុងេាំណុាំ ប្រឿងមួយប្នះ លេូវបានរះិគន់ជាទូប្ៅថា ជាការបិទបាាំងនូវការ រ់ព័ននរបេ់រដ្ឋឌ ភិបាលរបុងររណី
ោេរមយប្នះ ប្ហយីប្លារប្ៅលរម ហុងី ធរីទិន លេូវបានដរប្ចញពីមុខេាំចណងភាវ មៗ  ប្ហយីចាេ់ាាំងឲ្រប្ៅបាំប្ពញ
ការករប្ៅេុលាការប្ខេថដ្ឋច់លេោ៉ល។ ប្លារប៊ន េាំណាង និងប្លារេុរ េាំប្អឿន របុងប្ពលប្លកាយមរលេូវបាន
កាេ់ប្ទេពីបទមនុេសោេ ប្ដ្ឋយមាប រ់ៗ លេូវជាប់ពនននាោររយៈប្ពល២០ឆ្ប ាំ ប្លកាមការេប្លមចរបេ់ „េវនាការ
ចដលមិនយុេថធិម៌ទាំងលេុង‟។36 បនាធ ប់ពីចាញ់រថីរបុងេាំណុាំ ប្រឿងឧទនរណ៍ប្ៅឆ្ប ាំ២០០៧ េុលាការរាំពូលបានបញ្ញជ ឲ្រ
មានការប្េុីបអប្ងាេស្គជាថ្យី ចាំប្ ះេាំណុាំ ប្រឿងប្នាះ  ប្ហយីបុរេពីររូបប្នះ លេូវបានប្ដ្ឋះចលងប្ដ្ឋយប្ធឝីការពរួរស្គល
លរម  ស្គលាឧទនរណ៍េមាល់ប្េចរថីេប្លមច ប្លបុីរេទាំងពីរនារ់ កាលពីនថ្ៃទី២៧  ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ប្ហយីបាន   
ផថនាធ ប្ទេប្ឡងីវញិប្លីបុរេទាំងពីរ  ឲ្រជាប់ពនននាោររយៈប្ពល២០ឆ្ប ាំ  ប្បីប្ទះជាពុាំមានភេថុាងថ្យីលេូវបាន

                                                           
36អងាការោវ ាំប្មីលការរ ាំប្លាភេិទនិមនុេស “ លបាបព់រួប្គថា ប្យងីចងេ់មាវ បប់្គ” និទណឍ ភាព២ទេវេសររ៍បុងរបបហុ៊ន ចេន (របាយការណ៍) 
(ចខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖www.hrw.org/sites/default/files/reports/cambodia1112webwcover_0.pdf 

file:///C:/Users/Juliette/AppData/Local/Temp/www.hrw.org/sites/default/files/reports/cambodia1112webwcover_0.pdf


 

 

បកា ញប្ៅរបុងេវនាការរ៏ប្ដ្ឋយ។37មានការប្ជឿជារ់ជាទូប្ៅថា  ោេររពិេលបារដនឹងមនិលេូវបាននាាំយរមរផថនាធ
ប្ទេប្នាះប្ទ។ 

 ឆ្ប ាំ២០១២ រ៏បានបកា ញឲ្រប្ឃញីផងចដរនូវររណីោេរមយប្លរីូបប្លារ ឈុេ វុទនី រុមារ ីប្ហង ចនាទ (េូម
ប្មីលចផបរប្េរភីាពជួបជុាំប្ៅខាងប្លី) និងររណីោេរមយប្លីរូបប្លារ ហងស េិរឧីេថម។ របុងររណីោេរមយប្លរីូប
ប្លារឈុេ វុទន ីនិង រុមារបី្ហង ចនាទ  ពុាំមានការប្េុីបអប្ងាេចាំប្ ះការស្គវ ប់របេ់ពួរប្គចដលបានប្រីេប្ឡងីប្នាះប្ទ 
ខណៈប្ពលចដលររណីោេរមយប្លីប្លារ ហងស េិរឧីេថម បានលេូវប្េុីបអប្ងាេ អបររះិគន់បានប្លីរប្ឡងីថា      
ការប្េុីបអប្ងាេមិនទន់លេូវបានប្ធឝបី្ឡងីោ៉ងម៉េ់ចេ់ឬពុាំលគប់លោន់ ប្ហយីភរោិប្មម៉ាយរបេ់ប្លារហងស េិរឧីេថម 
ប្ជឿថា ជនេងសយ័ប្ផសងប្ទៀេលេូវបានប្គអនុញ្ញដ េិឲ្រមានប្េរភីាពប្ៅប្ឡយី។38 

 ប្លារឈុេ វុទនី ជាវរីជនចផបរបរសិ្គទ ន និងជានាយរននអងាការមិនចមនរដ្ឋឌ ភិបាល អងាការការ រធនធាន
ធមយជាេិ។ ប្ៅនថ្ៃទី ២៦ ចខប្មស្គ ឆ្ប ាំ២០១២ របុងប្ពលោវ ាំប្មីលការកាប់ប្ឈខុីេចាប់ និងការលបមូលផលវលវិ
រប្មៀេដ៏គួរឲ្រេងសយ័ ចដលវលវិ៍រប្មៀេលេូវបានប្លបីរបុងការផលិេថាប ាំប្ញៀនខុេចាប់ ប្លារ ឈុេ វុទន ី លេូវបានបាញ់
េមាវ ប់39 រាំឡុងប្ពលឧបទធវប្ហេុប្នាះ មហ្វនថរីងរាជអាវុធហេទ ប្លារអុិន រេនា រ៏លេូវបានេមាវ ប់ចដរ។40 របុងរយៈ
ប្ពលភាវ មៗបនាធ ប់ពកីារស្គវ ប់ប្នះ មូលប្ហេុចដលមិនគួរឲ្រប្ជឿមួយចាំនួនលេូវបកា ញប្ឡងីប្ដ្ឋយលរុមអាជាញ ធរ។ 
ររណីប្នាះលេូវបានរាយការណ៍ជាជាំហនដាំបូងថា អុិន រេនា បានបាញ់េមាវ ប់ប្លារឈុេ វុទនី ប្ហយីខណៈប្ពល
ចដលបាញ់ប្នាះ លោប់កាាំប្ភវីងមួយចាំនួនបានផ្លវ េប្ចញពឡីានរបេ់ប្លារ ឈុេ វុទនី  ប្ហយីបានប្ធឝីឲ្រប្លារ អុិន 
រេនាលេូវស្គវ ប់។ ប្ដ្ឋយមានភាពមិនប្ជឿជារ់ប្រីេប្ឡងីោ៉ងទូលាំទូលាយ ប្លីការបរលស្គយចាំប្ ះលពឹេថកិារណ៍ប្នះ 
ប្ហេុការណ៍ជាផវូវការលេូវបានបថូរ ប្ហយីលេូវបានរាយការណ៍ថា បនាធ ប់ពីការេមាវ ប់ប្លារឈុេ វុទន ី ប្លារអុិន រេនា 
បានបចងឝរកាាំប្ភវីងមររូបោេ់ រចួប្ធឝអីេថោេប្ដ្ឋយបាញ់េមាវ ប់ខវួនឯងចាំនួនពរីលោប់ មួយលោប់ចាំប្ ះ និងមួយ
លោប់ចាំលទូង។ ការបរលស្គយចុងប្លកាយចាំប្ ះលពឹេថិការណ៍ប្នះគឺថា រ៉ាន់ បូរេ័ប ជាភាប រ់ករេនថិេុខលរុមហុ៊ន បាន
េមាវ ប់ ប្លារអុិន រេនា ប្ដ្ឋយនចដនរ  ខណៈប្ពលចដលប្លារពាោមទញកាាំប្ភវីងប្ចញ  បនាធ ប់ពីប្លារ   រេនា 
បានបាញ់េមាវ ប់ប្លារឈុេ វុទនី។ ប្លាររ៉ាន់ បូរេ័ប ទទួលស្គរភាពថា ោេ់េមាវ ប់ប្លារ អុនិ រេនាប្ដ្ឋយអប្ចេនា 
ប្ហយីប្លារលេូវបានេុលាការផថនាធ ប្ទេដ្ឋរ់ពននធានាោររយៈប្ពល២ឆ្ប ាំ។ ប្ទេចាំនួន១៨ចខលេូវបានពរួរ ប្ហយី 
បចចុបផនបប្នះ ប្លារ រ៉ាន់ បូរេ័ប មានប្េរភីាព។ ប្ដ្ឋយស្គរចេអងាប្ហេុចដលអាជាញ ធរឲ្រប្លារអុិន រេនា ទទួលខុេ
លេូវចាំប្ ះការស្គវ ប់របេ់ប្លារ ឈុេ វុទនី េាំណុាំ ប្រឿងោេរមយលបឆ្ាំងរូបប្លារ លេូវបានទមាវ រ់ប្ចាលកាលពចីខេុលា 
                                                           
37 ប្ដ្ឋយ ឃ ីស្គវុទនី „ បុរេទាំងពីររូបលេូវកាេប់្ទេស្គជាថ្យីចាំប្ ះោេរមយប្លីអេីេប្មដឹរនាាំេហជីព ប្លារ ជា វជិាជ    „ ឌឹប្ខមបូឌា ប្ដលី
(នថ្ៃទី ២៨ ចខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២  អាចររបានាម៖ <www.cambodiadaily.com/news/two-resentenced-for-murder-of-union-leader-

chea-vichea-6996/>. 
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‘ ការប្េីុបអប្ងាេប្លីោេរមយប្លារ ហងស េិរឧីេថម លេួវបានបញ្ចប់ „ភបាំប្ពញប៉ុេថិ៍ នថ្ៃទី២២ ចខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២) 
39ម.េ.ម.រ “េរមយជនដអ៏ងអ់ាច ប្លារឈុេ វុទនី លេូវបានបាញ់េមាវ ប់របុងប្ខេថប្កាះរុង(ប្េចរថីលបកាេពេ័ម៌ាន)នថ្ៃទី២៦ ចខ ប្មស្គ ឆ្ប ាំ
២០១២) អាចររបានាម៖www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=18&id=5 
40ម.េ.ម.រ ប្លីរប្ឡងីថា ការទមាវ រ់ប្ចាលប្លីររណីប្លារឈុេ វុទនី គឺជាការប្លជៀេចលជរចផបរនប្ោបាយ(ប្េចរថីចថ្វងការណ៍)(នថ្ៃទី០៧ 
ចខេុលា ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖http://sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5954 

http://www.cambodiadaily.com/news/two-resentenced-for-murder-of-union-leader-chea-vichea-6996/
http://www.cambodiadaily.com/news/two-resentenced-for-murder-of-union-leader-chea-vichea-6996/
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=18&id=5
http://sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5954


 

 

ឆ្ប ាំ២០១២ ប្ដ្ឋយស្គរប្លារជាជនេងសយ័ចេមាប រ់គេ់របុងការស្គវ ប់របេ់ប្លារឈុេវុទនី ប្ហយីប្លាររ៏លេូវបាន
ស្គវ ប់ផងចដរ។41 រហូេមរដល់ប្ពលប្នះ មិនទន់មានការប្េុីបអប្ងាេឲ្របានេុីជប្លៅប្ៅប្ឡយីប្ទថាប្េីប្លារ 
ឈុេ វុទន ីលេូវបានេមាវ ប់ប្ដ្ឋយរប្បៀបណាប្នាះប្ទ។ 

 ប្លារ ហងស េិរឧីេថម អបរស្គរព័េ៌មានរបេ់កាចេេវរីៈជនចខយរ ប្ដលី លេូវបានប្គររប្ឃញីស្គរេពរបុង
ឃវុបរថ្យនថរបេ់ោេ់កាលពនីថ្ៃទី១១ ចខរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២ របុងប្ខេថរេនៈគិរ។ី ោេ់លេូវោេររវាយនឹងដាំបងរហូេ
ដល់ស្គវ ប់។ ប្លារបានប្ធឝកីាររាយការណ៍ប្លីររណីកាប់ប្ឈខុីេចាប់ ប្ដ្ឋយបានលាេលេដ្ឋងររណីនានាទរ់ទង
នឹងលរុមជនចដលមានទាំនារ់ទាំនងជាមួយអបរមានអាំណាច។42 ខណៈប្ពលចដលមហ្វនថរីងរាជអាវុធហេទមួយរូប និង
ភរោិរបេ់ោេ់ ចដលប្ៅចេពុាំលពមស្គរភាពពីប្ទេរាំហុេ លេវូបានេុលាការប្ចាទលបកាន់ពីបទមនុេសោេគិេ
ទុរជាមុន ពុាំមានកាលបរបិ្ចឆទលេូវបានរាំណេ់ចាំប្ ះការកាេ់រថីប្នាះប្ទ ប្ហយីអបរវភិាគជាប្លចីនប្ជឿថា ការប្េុីប
អប្ងាេប្នះពុាំទន់បានលគប់លោន់ប្ហយីប្ៅមានជនេងសយ័ប្លចីនប្ទៀេ រ់ព័នន។43 

សិទ្ធរិបសជ់នជាតិភាគតិច 

ទីទាំងភូមិស្គហ្វេថដ្ឋច់លេោ៉លប្ៅរបុងេាំបន់ចដលេមផូរធនធានធមយជាេិរបេ់លបប្ទេ និងបរាជ័យននលរប
ខណឍ ចាប់ភូមបិាល របុងការផថល់នូវរមយេទិិនដីធវេីមូហភាពឲ្របានលគប់លោន់ បកា ញឲ្រប្ឃញីថា ជនជាេិប្ដីមភាគ
េិចរបុងលបប្ទេរមភុជារាំពុងចេទទួលរងផលប៉ះ ល់ និងគាំរាមរាំចហងប្ដ្ឋយស្គរចេការលរ់ដីរបេ់លបប្ទេដ៏ប្លចីន
េននឹរប្ៅឲ្រលរុមហុ៊នឯរជនាមរូបភាពដេីមផទនប្េដឌរិចច ។ ដូប្ចបះ េហគមន៍ទាំងប្នះជាញឹរញាប់េទិេប្លកាម
ការបប្ណថ ញប្ចញប្ដ្ឋយបងេាំ ប្ហយីលេប្ដៀងោប ប្ៅនឹងេហគមន៍ដ៏នទប្ទៀេ ចដលមានលទនភាពទទលួបានេាំណង 
និងដាំប្ណាះលស្គយេិចេចួណាេ់។ ប្លីេពបី្នះ ដាំប្ណីរការននការផថល់ប័ណតរមយេិទនដីឯរជន ជាជាងដីេហគមន៍ 
ឬដេីមូហភាព រាំពុងចេប្ធឝីឲ្រមានផលប៉ះ ល់ជាខាវ ាំងដល់រជាំប្នឿ នងិការអនុវេថន៍ប្ៅាមលបនពណីទាំប្នៀមទាំលាប់
។44 ប្ យ្ ះរបេ់លបជពលរដឌជនជាេបិ្ដីមភាគេិចជាញឹរញាប់លេូវបានប្គប្លបលីបាេ់របុងន័យលបមាថ្មារ់កយ របុង
ប្នាះរមួទាំងមហ្វនថជីាន់ខភេ់របេ់រដ្ឋឌ ភិបាល និងអបរនប្ោបាយផងចដរ។ របុងចខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២ េាំណាងរាហ្វេថ
គណបរសលបជាជនរមភុជា ប្លារ្ង វ ៉ុន បានប្លបៀបលបដូចលបធានគណបរសេិទនមិនុេស  ប្លារ រឹម េុខា ថាជា 
“ពបង” ចដលជាប្ យ្ ះរបេ់ជនជាេបិ្ដីមភាគេចិពីទិេឦស្គនរបេ់លបប្ទេរមភុជា ប្ដមីផពីិពណ៌នាោេ់ថា “ោយ ន

                                                           
41ម.េ.ម.រ “ម.េ.ម.រ ចថ្វងថាការេមាល់ប្រឿងមិនចាេ់ការប្លីររណីប្លារឈុេ វុទនី គឺជាការប្លជៀេចលជរចផបរនប្ោបាយ” (ប្េចរាលីបកាេ
ពេ័ម៌ាន) នថ្ៃទី៧ ចខេុលា ឆ្ប ាំ២០១២ <http://sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5954>។  
42ម.េ.ម.រ និងេមាគមស្គរពេ័ម៌ានអាេីុអាប្គបយ ៍„ ការប្េីុបអប្ងាេលេឹមលេូវ ចាាំបាចល់េូវប្ធឝីប្ឡងីរបុងររណីោេរមយប្លីអបរស្គរពេ័ម៌ាន
(វចិារណរថាពេ័ម៌ាន) នថ្ៃទី១២ ចខរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២  អាចររបានាមរយ៖
<www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=287&id=5 
43„ ការប្េីុបអប្ងាេរបុងររណីោេរមយប្លីប្លារ ហងស េិរឧីេថម លេូវបានបិទ កាចេេភបាំប៉ុេថិ៍(ភបាំប្ពញ នថ្ៃទី២២ ចខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២) 
44ចបន វ ៉ូដ និង ផន បុបាព  „ ជនជាេិប្ដីមភាគេិច ប្លចីនលបឈមនឹងបញ្ញា ដីធវី‟ „ ដឹចឃមបូឌាប្ដលី‟( ភបាំប្ពញ នថ្ៃទី០៦ ចខ ធបូ ឆ្ប ាំ២០១២) អាច
ររបានាម៖www.cambodiadaily.com/news/ethnic-minorities-risk-more-than-just-land-6483/ 
 

http://sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5954
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=287&id=5
http://www.cambodiadaily.com/news/ethnic-minorities-risk-more-than-just-land-6483/


 

 

ភាពររីចប្លមនី” របុងេម័យលបជុាំរបេ់រដឌេភា។45 បនាធ ប់ពីមានេមាភ ធពីេងាមេុីវលិប្ហយីជាពិប្េេពីេមាគម
យុវជនជនជាេភិាគេិច ប្លារ្ង វ ៉ុន បានេនាប្ធឝីការេុាំប្ទេរបុងរិចចលបជុាំរដឌេភាបនាធ ប់។46 

 បញ្ញា នានាបានចារ់ឫេគល់ដ៏ប្លៅ ៖ ប្ោងាមជាំពូរ៣ រដឌធមយនុញ្ដ ផថល់េិទននិប្ោបាយ និងប្េរភីាព
ពលរដឌដល់ “ពលរដឌចខយរលគប់រូប” ចេចបរជាមានការបដបិ្េធេិទនបិ្លីលរុមជនជាេភិាគេិចរបុងលបប្ទេរមភុជា។47 
ប្ដ្ឋយស្គរចេលេូវបានឲ្របឋូរទីាាំងរបុងប្ពលអេីេ និងការខឝះខាេឯរស្គរ គឺប្ធឝឲី្រពិបារដល់ជនជាេិភាគេិចប្ដីមផី
បកា ញពីពូជពងសរបេ់ពួរប្គ។48 មានការរាយការណ៍មរថា ាមចាប់េថីពេីញ្ញដ េិរបុងប្ពលបចចុបផនបប្នះ ជនជាេិ
ភាគេិចពុាំអាចបកា ញថា ពួរប្គគជឺាពលរដឌរមភុជាប្នាះប្ទ49 ដូប្ចបះប្ហយីពួរប្គលេូវចេេប្លមចចិេថផថល់េាំណូរោ៉ង
ប្លចីនលកាេចលរល។50 លទនផលចុងប្លកាយគឺថា ចាប់របុងលេុររមភុជា មានប្ចេនាបដិប្េធប្ដ្ឋយលេបចាប់នូវេិទនិ
មនុេសជាមូលដ្ឋឌ នជាប្លចីន មរប្លជីនជាេភិាគេិច។ 

 លេប្ដៀងោប ប្នះ ទេសនៈលបកាន់ពូជស្គេន៍ប្ៅចេបនថមរប្លីជនជាេបិ្វៀេណាមរបុងលបប្ទេរមភុជា។ មាន
ការរាយការណ៍ថា ការបញ្ញជ រ់ពអីេថេញ្ញដ ណរបេ់ជនជាេិប្វៀេណាមគឺប្ពលខវះលេូវបានប្ឆវីយេបមរវញិប្ដ្ឋយគាំនុាំ 
ប្ហយីអបរនប្ោបាយរ៏ប្លបីលបាេ់ ររប្ស្គវ រលបឆ្ាំងនឹងជនជាេបិ្វៀេណាមមថងមាា លចដរ។51 ជាងប្នះប្ៅប្ទៀេប្នាះ 
រមភុជា ចដលជាលបប្ទេមួយមានលបវេថិស្គហ្វេថទទលួបានផលលបប្ោជន៍ពបី្ោលការណ៍ជនប្ភៀេខវួនអនថរជាេ ិ បនថ  
„ប្ធឝមីាេុភូមិនិវេថ‟ េមាជរិននជនជាេិភាគេិចចដលលេូវបានប្គប្ធឝីទុរេបុរប្មបញប្ភៀេខវួនប្ៅលបប្ទេប្វៀេណាម ប្នះ
រមួទាំង មុនារណាេ លគេិថបរេ័ិទ និង ចខយរប្លកាម។52 

 ជាចុងប្លកាយ  លរមុហ្វេថីលេលាញ់ហ្វេថី បុរេលេលាញ់បុរេ អបរលេលាញ់ទាំងពីរប្ភទ និងអបរបថូរប្ភទ     
(“ភ.ដ.ព.ប”) របេ់រមភុជា បនថរងប្លោះពកីារប្រេីប្អីង និងការរ ាំប្លាភបាំ ន រមួទាំងអាំប្ពីហងិា ការេអប់ប្ខភីម ការ

                                                           
45ប្អៀង ប្មង៉ប្ឡង „ េាំណាងរាហ្វេថគណបរសលបជាជន េូមប្ទេេលមាប់ការលបមាថ្ប្លីជនជាេិភាគេិចពបង „ដឹចឃមបូឌាប្ដលី‟( ភបាំប្ពញ នថ្ៃ
ទី៣០ ចខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖www.cambodiadaily.com/news/cpp-lawmaker-to-apologize-for-insult-to-bunong-

minority-6369 
46មានលបភពដូចោប ខាងប្លី 
47រដឌធមយនុញ្ដរមភុជា 
48ដ្ឋចណល ផ្លន ់„ ជនជាេិភាគេិចប្វៀេណាមប្ៅរមភុជាចេឝងររស្គលារថីយុេថិធម៌ „កាចេេ ចាកាា គវូប (ចាកាា នថ្ៃទី១៥ ចខមិនា ឆ្ប ាំ
២០១២) 
49េិទនិលបជាជនជនជាេិប្ដីមអនថរជាេិ „ ពិភពវចនានុលរមរបេជ់នជាេិប្ដីម និងលបជានអប្នាថ លោម‟ អាចររបានាម៖ 
www.minorityrights.org/3419/cambodia/vietnamese.html 
50ដ្ឋចណល ផ្លនជ់នជាេិភាគេិចប្វៀេណាមប្ៅរមភុជាចេឝងររស្គលារថីយុេថធិម៌ „កាចេេ ចាកាា គវូប (ចាកាា នថ្ៃទី១៥ ចខមិនា ឆ្ប ាំ
២០១២) 
 

51េិទនិលបជាជនជនជាេិប្ដីមអនថរជាេិ „ ពិភពវចនានុលរមរបេជ់នជាេិប្ដីម និងលបជានអប្នាថ លោម‟ អាចររបានាម៖ 
www.minorityrights.org/3419/cambodia/vietnamese.html 
52ម.េ.ម.រ េនាចរវកាវ យ៖ ទមទេិទនិេញ្ញដ េិរបេល់បជាជនចខយរប្លកាមរបុងលបប្ទេរមភុជា(របាយការណ៍) ចខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១១) អាចររ
បានាម៖ www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=4623 

http://www.minorityrights.org/3419/cambodia/vietnamese.html
http://www.minorityrights.org/3419/cambodia/vietnamese.html
file:///C:/Users/Juliette/AppData/Local/Temp/www.sithi.org/temp.php%3furl=media_view2.php&mid=4623


 

 

ប្រេីប្អីងរបុងវេ័ិយអបាំរ ាំ និងរចនវងការករ និងចផបរេុខាភិបាល និងការបដិប្េធពីេងាម និងលគួស្គរ។53 ខណៈ
ប្ពលចដលការរមួប្ភទដូចោប មនិចមនជាបទប្លយីេលពហយទណឍ ប្ៅរបុងលបប្ទេរមភុជា រងឝះវធិានការណ៍លបឆ្ាំងការប្រេី
ប្អីង និងបទបផញ្ដេថិឧលរិដឌលបឆ្ាំងការេអប់ប្ខភីម និងប្ោលនប្ោបាយ យុេថិស្គហ្វេថ ប្ដីមផបី្ដ្ឋះលស្គយការប្រេីប្អីង 
លបឆ្ាំងនិង ភ.ដ.ព.ប  មានន័យថា មុខេញ្ញដ ចាំប្ ះការប្រេីប្អីង និងអាំប្ពហីងិាមានលទនភាពរបុងការបថឹងេបាម
ចាប់េិចេចួណាេ់។ 
 

ស្ថា នភាពលទ្ធបិ្រជាធ្ិបនតយយកនុងប្រនទ្សកមពជុា 
 ការមានអាំណាចលគបដណឋ ប់ប្លីស្គទ ប័នរដឌនានារបេ់គណបរសលបជាជនរមភុជា (គ.ប.រ)  បានប្ធឝីឲ្រប៉ះ
 ល់ោ៉ងធៃន់ធៃរមរប្លីបទបផញ្ដេថិរបុងរដឌធមយនុញ្ដននលពះរាជាណាចលររមភុជា និងចាប់ រ់ព័ននដ៏នទប្ទៀេចដល
ោាំ រដាំប្ណីរការលទនិលបជាធិបប្េយរ និងេិទនិមនុេស៖ េុលាការចដលបេ់ចបនាមនប្ោបាយ លេូវប្គប្លបីលបាេ់
ប្ដីមផោីយរី ាំខានមរប្លីអបរចដលមាននិនាប ការលបឆ្ាំង េមាជិរលពឹទនេភាចដលមានអាំណាចអាចទហ្វនាធ នប្ដ្ឋយ
រ ាំប្លាភប្លីេិទនដិីធវីរបេ់េហគមន៍ និងប្េវាេនថិេុខបាំប្រផីលលបប្ោជន៍ឲ្របុគាលមានអាំណាច ប្ហយីប្ធឝីបាបដល់
លបជាពលរដឌលរីលរទាំងប្ៅទីលបជុាំជន និងទីជនបទ។ ការលាយចលមុះរវាងបរោិកាេោបេងាេ់រាំពុងចេប្រនីប្ឡងី 
ជាមួយនឹងដាំប្ណីរការប្បាះប្ឆ្ប េចដលមានភាពខឝះចប្នាវ ះ រាំពុងចេនាាំឲ្រលបជាពលរដឌបាេ់បង់នូវផលលបប្ោជន៍របុង
ដាំប្ណីរការប្បាះប្ឆ្ប េ ៖ ចាំនួនអបរចូលរមួប្បាះប្ឆ្ប េរាំឡុងប្ពលប្បាះប្ឆ្ប េលរុមលបឹរាឃុាំ េកា េ់ ចខមិថុ្នា ឆ្ប ាំ
២០១២ មាន៦០% ធាវ រ់ចុះព៨ី៧%រយៈប្ពល១០ឆ្ប ាំរនវងប្ៅ។54 អាំណាចលគប់លគងដ៏ប្លីេលប់របេ់ គ.ប.រ 
របុងលគប់ទិដឌភាពនននប្ោបាយនាាំឲ្រមានដាំប្ណីរការប្បាះប្ឆ្ប េមួយចដលមិនឯររាជរ នងិោយ នេមាវ ភាព។ បចនទមប្លី
រងឝះខាេឯររាជរភាព និងេមាវ ភាពរបុងដាំប្ណីរការប្បាះប្ឆ្ប េ និងការលគប់លគងរបេ់ គ.ប.រ  ប្លីស្គទ ប័នរដឌទាំងអេ់
ប្នះ ស្គទ នភាពនប្ោបាយរមភុជាលេូវបានចាេ់ទុរថាជាប្រឿងបនាធ ប់បនសាំ នងិការចបរបារ់ជាចផបរៗននេងាមរមភុជា 
ចដលអាចរមួចាំចណរោ៉ងប្លចនីប្ៅរបុងលបប្ទេជាេិ៖ ហ្វេថី   យុវជន ប្ហយីនិងធុររិចចខាប េេូច។55 
 

គណបកសប្រជាជនកមពជុា 

ការប្បាះប្ឆ្ប េថាប រ់ជាេិថ្យីៗបាំផុេចដលបានលបលពឹេថប្ៅកាលពីចខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០៨ គ.ប.រ ទទួលបាន៩០
អាេនៈរបុងចាំប្ណាមអាេនៈចាំនួន ១២៣ ប្ៅ រដឌេភា (“រ.េ”)56 អាំណាចរបេ់ គ.ប.រ លេូវបានពលងឹងាមរយៈ
ការប្ធឝីវបិ្ស្គធនរមយរដឌធមយនុញ្ដចដលបានអនុម័េរបុងឆ្ប ាំ២០០៦ ចដលបានបនាធ បេាំប្ឡងភាគប្លចីនចដលលេូវេលមូវ

                                                           
53ម.េ.ម.រ „ លទនផលប្ចញរបុងលពះរាជាណាចលរ‟ (របាយការណ៍) (ឆ្ប ាំ២០១០) អាចចេឝងររបានាម៖
www.sithi.org/temp.php?url=media_view.php&mid=4050&publication=1& 
 
54ប្លារអ៊ូ វរីៈ „ ការរមួបញ្ចូ លោប ននគណបរសនប្ោបាយរបុងលបប្ទេរមភុជា៖ ជាការបប្ងាីេនូវឥទនិពលដខ៏ាវ ាំង„ អាចររបានាម៖ កាចេេ ភបាំ
ប្ពញប៉ុេថិ៍(ភបាំប្ពញ នថ្ៃទី០១ ចខេីហ ឆ្ប ាំ២០១២) 
55ប្លារអ៊ូ វរីៈ „លេបាមប្ោលការណ៍ថ្យី‟ ទូទាំងេាំបន់អាេីុអាប្គបយ(៍ចខមិថុ្នា ឆ្ប ាំ២០១២) ៥២  
 

56ម.េ.ម.រ „ រដឌេភាជាេិ‟ (ស្គលារបល័េពេ័ម៌ាន)(ឆ្ប ាំ២០១១) អាចររបានាម៖
www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=4960>. 
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េលមាប់    រ.េ របុងការប្បាះប្ឆ្ប េផថល់ប្េចរថទុីរចិេថចាំប្ ះ រ.រ.រ ពេីាំប្ឡង២/៣ននេមាជិរ រ.េ ប្ៅលេឹមភាគ
ប្លចីនដ្ឋច់ខាេ ប្ហយីជួយេលមាលនូវប្េចរថីលេូវការប្ដីមផបីប្ងាីេរដ្ឋឌ ភិបាលចលមុះ និងប្ធឝីរិចចលពមប្លពៀងជាមួយនឹង
គណបរសេូចៗនានា។ របុងអាំឡុងប្ពលប្បាះប្ឆ្ប េប្លជីេប្រេីលរុមលបឹរាឃុាំ⁄េកា េ់ របុងចខមិថុ្នា ឆ្ប ាំ២០១២        
គ.ប.រ ទទលួបានអាេនៈ១.៥៩២ របុងចាំប្ណាមអាេនៈេរុបចាំនួន១.៦៣៣57 ចដលរមួជាមួយនឹងការលគប់លគង
ប្ល ីរ.េ ផងប្នាះ បកា ញពីភាពផ្លថ ច់មុខ ចដល គ.ប.រ រាំពុងចេកាន់កាប់ប្លអីាំណាចនប្ោបាយទាំងថាប រ់ជាេិ និង
ថាប រ់ប្លកាមជាេបិ្ៅរបុងលបប្ទេ។ លរមុលបឹរាឃុាំ⁄េកា េ់58 បប្លមីឲ្ររិចចការមូលដ្ឋឌ ន េលមាប់ផលលបប្ោជន៍ឃុាំ⁄
េកា េ់ និងប្ធឝីជាភាប រ់កររបេ់រដ្ឋឌ ភិបាល បាំប្ពញមុខករចដលលេវូបានចាេ់ាាំង ឬលបេិភូរមយអាំណាចឲ្រប្ដ្ឋយ       
រ.រ.រ។ េេរេថមមននយុទនស្គហ្វេថចេុប្កាណេលមាប់ការអភវិឌណន៍ឆ្ប ាំ២០០៤ ប្ោលនប្ោបាយវមិជឈការ និងេហវ ិ
មជឈការរបេ់ រ.រ.រ ផារភាជ ប់នូវស្គរៈេាំខាន់ននលរុមលបឹរាឃុាំ⁄េកា េ់ជាមួយការអភិវឌណន៍លបប្ទេរមភុជា។ ឃុាំ/
េកា េ់ទាំងប្នះ ទទួលខុេលេូវេលមាប់ការប្លជីេប្រេីលបធានភូមិចាំនួន១៣.០០០ នារ់ នងិប្បាះប្ឆ្ប េប្លជីេប្រេី  
េមាជិរលរុមលបឹរាលេុរប្ៅទូទាំងលបប្ទេ។ អាំណាចលគបដណថ ប់របេ់ គ.ប.រ មានប្ៅលគប់ទិដឌភាពទាំងអេ់នន
នប្ោបាយ ប្ធឝឲី្រដាំប្ណីរការប្បាះប្ឆ្ប េពុាំមានឯររាជរភាព និងោយ នេមាវ ភាព។ ការលគប់លគងរបេ់ គ.ប.រ ប្លីរដឌ 
បាលថាប រ់មូលដ្ឋឌ នធានាការលេួេពិនិេរប្លីបញ្ជ ីប្ យ្ ះអបរប្បាះប្ឆ្ប េ ប្បាីមការប៉ាន់លបមាណប្ធឝឲី្រ   មានអបរោាំលទ
គណបរសលបឆ្ាំងមួយលាននារ់បានរាំពុងលេូវបានប្គដរហូេេិទនិ លបចហលជាមានចាំននួដចដល ចដលចបងចចរ     
គ.ប.រ ពេីាំប្ឡងលបឆ្ាំងចដលរបួរមួោប របុងការប្បាះប្ឆ្ប េឆ្ប ាំ២០០៨។ 
 

ការប្រឆ្ាំងផ្ផនកននោបាយ 
ការលគប់លគងដ៏ប្លីេលប់ប្លសី្គទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាលនិង ដាំប្ណីរការប្បាះប្ឆ្ប េ ាមរយៈគណៈរមាយ ធកិារជាេិ

ប្រៀបចាំការប្បាះប្ឆ្ប េ (“គ.ជ.ប”) ចដលពុាំមានភាពឯររាជរ បានរារា ាំងជាខាវ ាំងដល់លទនភាពរបេគណបរសលបឆ្ាំង
របុងការកាវ យជារមាវ ាំងេុលរភាពរបុងនប្ោបាយលបប្ទេរមភុជា។ របុងឆ្ប ាំ២០១២ គណបរសេម រងសុ ី (“គ.េ.រ”) 
និងគណបរសេិទនមិនុេស (“គ.េ.ម”) បានរមួបញ្ចូលោប បប្ងាីេជាគណបរសេប្ហ្វកា ះជាេិរមភុជា (“គ.េ.ជ.រ”) 
របុងការបុ៉នប៉ងប្ដីមផបីលងបួបលងួមេាំប្ឡងលបឆ្ាំង និងប្ដីមផបី្ធឝឲី្រមានឧបេគាដ៏គួរឲ្រភ័យខាវ ច និងចដលរបួរមួជាង
មុន េលមាប់ គ.ប.រ ប្ៅរបុងការប្បាះប្ឆ្ប េថាប រ់ជាេនិាប្ពលខាងមុខ។ លេប្ដៀងោប ប្នះចដរ គណបរសរាជានិយម
ចាំនួនពីររបេ់រមភុជា គឺគណបរសនប្រាេថម រណឫទន (“គ.ន.រ”) និងគណបរសរណេិរសរបួរមួជាេិប្ដីមផរីមភុជាឯររាជរ
អពាលរឹេេនថិភាព និងេហលបេិបេថ ិ(“ហ៊ឝុនេុិនបុចិ”) បានបញ្ចូ លោប ប្ដីមផបីប្ងាីេជាគណបរសជាេិនិយម។ មាន
គណបរសនប្ោបាយមួយចាំននួប្រីេមានផងចដរ៖ គណបរសេមភ័ននប្ដីមផលីបជាធិបប្េយរ គណបរសចខយរឈប់លរ 
គណបរសលបជាជាេចិខយរ គណបរសស្គធារណរដឌលបជាធិបប្េយរ និងគណបរសចលនាលបជាធបិប្េយរ។ ោ៉ងណារ៏
ប្ដ្ឋយ  របុងររណីចដលទទួលបានេនវឹរប្ឆ្ប េគណបរសទាំងប្នះទទួលបានលេឹមចេពីរ ឬបីអាេនៈបុ៉ប្ណាត ះ។ 

                                                           
57អាចររបានាម៖<www.necelect.org.kh/nec_khmer/index.php?option=com_content&view=article&id=957&Itemid=352 
58ម.េ.ម.រ លរុមលបឹរាឃុាំ/េកា េ ់ (ស្គលារបល័េពេ័ម៌ាន)(ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖
www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5259>ម.ស.ម.ក ចាប់សតីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នា ក់ឃ ុំ/សង្កា ត់
(សាលាកប័គ្តព័ត៌មាន))(ឆ្ា ុំ២០១២)www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5546 

http://www.necelect.org.kh/nec_khmer/index.php?option=com_content&view=article&id=957&Itemid=352
http://www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5259
http://www.sithi.org/temp.php?url=media_view2.php&mid=5546


 

 

ការប្ធឝីយុទននាការប្ោេនានប្ោបាយប្ៅរមភុជា ជាញឹរញាប់ប្ធឝីចលនាជុាំវញិចេប្លីបុគាលិរលរេណៈ 
ប្ដ្ឋយជាទមាវ ប់បុគាលិរលរេណៈននគណបរសនប្ោបាយ មានប្លចីនជាងការបកា ញពីបុគាលិរលរេណៈននប្មដឹរនាាំ
គណបរសបនថិច។ ជាលទនផលរបុងអាំឡុងប្ពលននយុទននាការប្ោេនានប្ោបាយ អបរប្បាះប្ឆ្ប េលេវូបានប្លីរទឹរ
ចិេថឲ្រប្បាះប្ឆ្ប េចផអរប្លីបុគាលិរលរេណៈបុគាលជាជាងប្លីប្ោលនប្ោបាយជារ់លារ់ និងរមយវធិនីប្ោបាយរបេ់
គណបរស។ បញ្ញា ប្នះប្ធឝឲី្រមានកាន់ចេមានេភាពធៃន់ធៃរ ាមរយៈការដ្ឋរ់គាំនាបប្លីបុគាលចដលមាននិនាប ការ
នប្ោបាយលបឆ្ាំងអេ់រយៈប្ពលជាង២០ឆ្ប ាំរនវងមរប្នះ ចដលបាននាាំឲ្រគណបរសទាំងប្នាះបចងឝរនិនាប ការរបេ់
ខវួនប្ដីមផបី្លរីរមភេ់នូវបុពឝប្ហេុេាំខាន់ រមួជាមួយនឹងប្វាហស្គហ្វេថលបឆ្ាំងជនជាេបិ្វៀេណាមដ៏មុះមុេ ចដលជា
មប្ធាបាយចុងប្លកាយប្ដីមផឈីបះប្ឆ្ប េ។59 ជាងប្នះប្ៅប្ទៀេប្នាះ ខណៈប្ពលចដលគណបរសនីមួយៗលបឹងចលបង
ប្ដីមផបីកា ញខវួនពួរប្គប្ៅប្លីឆ្រអនថរជាេិ ថាជាអបរការ រលទនលិបជាធិបប្េយរ ការរមួបញ្ចូ លននបរាជ័យននភាព
ជាអបរដឹរនាាំ រចនាេមភ័ននមានរលមិេ និងមូលនិធបិនថិចបនថួចលេូវបានផថល់ឲ្រដល់គណបរសលបឆ្ាំង គឺជារមាវ ាំងេប
េរ ចដលរះិគន់េរមយភាពរបេ់រដ្ឋឌ ភិបាលប្ដ្ឋយពុាំបានផថល់នូវប្ោលនប្ោបាយចដលជាជប្លមីេ និងចរេុវេ័ិយប្ឆ្ភ ះ
ប្ៅអនាគេកាល។ 

 ជាងប្នះប្ៅប្ទៀេប្នាះ អបរចដលមាននិនាប លបឆ្ាំង ចដលបចចុបផនបប្នះរបុងរដ្ឋឌ ភិបាលជាញឹរញាប់លេូវបាន
ោយបី្ដ្ឋយ គ.ប.រ។ ឧទហរណ៍ គ.ប.រ ជាប្រឿយៗបានប្លបីលបាេ់េាំប្ឡងភាគប្លចីនរបេ់ខវួនរបុង រដឌេភា      
ដរអភ័យឯរេិទនេិាំណាងរាហ្វេថរបេ់េមាជរិគណបរសលបឆ្ាំង ប្ដីមផជីាការប្បីរផវូវឲ្រមានចាំណាេ់ការចផបរ
េុលាការ ប្ដ្ឋយលបព័ននេុលាការចដលបេ់ចបនាមនប្ោបាយ។ រលលផចិប្នះបានលេូវ ប្លបីលបឆ្ាំងនឹងប្លារ      
េម រងសុ ី ប្មដឹរនាាំគណបរស េ.រ និងេមាជរិរដឌេភា របេ់គណបរស េ.រ ឯរឧេថម ចាន់ ប្ចង និងប្លារលេ ី
មូរ េុខហួរ ជាមួយនឹងប្ចេនាចាេ់លាេ់ប្ដីមផបីាំបិទេាំប្ឡង និងោបេងាេ់ប្លីគណបរសលបឆ្ាំង។60 

អនកតាំណាងជាស្តសិើកនងុវិសយ័ននោបាយ 

 រ.រ.រ បានប្បថជាញ ខវួនប្ដមីផបី្លីររមភេ់េមភាពភាគប្យនឌ័រាមរយៈចាំណុចប្ៅទ៧ីរបុងប្ោលប្ៅទ៣ី     
ននប្ោលប្ៅអភវិឌណន៍េហវេសររ៍មភុជា (“គ.អ.េ.រ៣”) ចដលពាោមប្ដីមផ“ីលុបបាំបាេ់គមាវ េប្យនឌ័រប្ៅាម      
បណាថ ស្គទ ប័នស្គធារណៈទាំងឡាយ”  ប្ដ្ឋយបប្ងាីននូវេមាមាលេអាេនៈរបេ់ហ្វេថីប្ៅរបុងស្គទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាល និង 
ស្គទ ប័នរដឌបាលនានា។59 ចាំនុចប្ៅទាំងប្នះ គឺប្ដីមផបីប្ងាីនអបរជាេាំណាងជាហ្វេថីឲ្រដល់រលមិេអបផបរមា ៣០ ភាគ
រយប្ៅរបុង រ.េ នងិលពឹទនេភា លពមទាំងឲ្រដល់រលមិេអបផបរមា ២៥ ភាគរយ ប្ៅរបុងលរុមលបឹរាឃុាំ⁄េកា េ់ប្ៅ

                                                           
59ប្លារអ៊ូ វរីៈ „ ការរមួបញ្ចូ លោប ននគណបរសនប្ោបាយរបុងលបប្ទេរមភុជា៖ ជាការបប្ងាីេនូវឥទនិពលដខ៏ាវ ាំង„ អាចររបានាម៖ កាចេេ ភបាំ
ប្ពញប៉ុេថិ៍(ភបាំប្ពញ នថ្ៃទី០១ ចខេីហ ឆ្ប ាំ២០១២) អាចររបានាម៖
www.phnompenhpost.com/index.php/2012080157726/National-news/cambodias-political-merger-maximising-the-
potential.html>. 
 
60 រមយវធីីអភិវឌណរបេអ់ងាការេហលបជាជាេិ រមភុជា „ប្េីអឝីប្ៅជាភាពខុេោប រវាងប្ោលប្ៅអភិឌណន៍េហេសវេស ៍និងប្ោលប្ៅអភិឌណន៍
េហេសវេសរ៍មភុជា?(ឆ្ប ាំ២០១២)អាចររបានាមwww.un.org.kh/undp/mdgs/cambodian-mdgs/what-are-the-cambodia-

millennium-development-goals 

http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012080157726/National-news/cambodias-political-merger-maximising-the-potential.html
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012080157726/National-news/cambodias-political-merger-maximising-the-potential.html
http://www.un.org.kh/undp/mdgs/cambodian-mdgs/what-are-the-cambodia-millennium-development-goals
http://www.un.org.kh/undp/mdgs/cambodian-mdgs/what-are-the-cambodia-millennium-development-goals


 

 

មុនឆ្ប ាំ២០១៥។ ការប្បថជាញ ទាំងប្នះ លេូវបានបាំប្ពញបចនទមាមរយៈឯរស្គរប្ោលនប្ោបាយនានារបេ់រដ្ឋឌ ភិ–   
បាលមានដូចជា៖ នាររីេនៈទ១ី-៣ និងចផនការយុទនស្គហ្វេថអភវិឌណន៍ជាេដិាំណារ់កាលទី១-២ ចដលឯរស្គរទាំងពីរ
ប្នះផថល់នូវទិដឌភាពរមួជាប្លចនីេលមាប់ជាប្ោលប្ៅ េរមយភាព េូចនាររននការលេេួពិនិេរ ប្ធឝីជាភាប រ់ករ និងធន
ធានេលមាប់លបេិបេថបិ្ដីមផបី្លរីរមភេ់េមភាពប្យនឌ័រ។61 

ថ្ឝីប្បមីានការប្បថជាញ ចិេថចបបប្នះ ហ្វេថជីាអបរេាំណាងរបុងវេ័ិយនប្ោបាយ របុងប្នាះ ប្យងីប្ឃញីអបរេាំណាង
ជាហ្វេថបី្ៅរបុងស្គទ ប័នមួយចាំននួប្ៅចេមានការថ្យចុះរបុងការប្បាះប្ឆ្ប េថ្យីៗ ប្នះ។ ប្ៅរបុងឆ្ប ាំ២០០៣ អបរជាេាំណាង
ហ្វេថបី្ៅរបុងបញ្ជ ីប្ យ្ ះប្បរេភាពេលមាប់ការប្បាះប្ឆ្ប េ រ.េ គឺមានចាំនួន ២៧ភាគរយ បុ៉ចនថបានធាវ រ់ចុះប្ៅលេឹមចេ 
១២,២០ ភាគរយ ប្ៅរបុងការប្បាះប្ឆ្ប េឆ្ប ាំ២០០៨ ចដលប្ធឝីឲ្រអបរេាំណាងហ្វេថីេរុបប្ៅរបុងស្គទ ប័ន រ.េ បានធាវ រ់
ចុះមរប្ៅលេឹមចេ ២២ ភាគរយបុ៉ប្ណាត ះ។ ប្ៅលពឹទនេភា អបរេាំណាងជាហ្វេថបី្ៅចេររាលេឹមចាំនួន ១៤,៧៥      
ភាគរយ របុងរយៈប្ពល១៣ឆ្ប ាំចុងប្លកាយប្នះ។62  ប្ៅរបុងការប្បាះប្ឆ្ប េលរុមលបឹរាឃុាំ⁄េកា េ់ឆ្ប ាំ២០១២ នាប្ពលថ្យី
ៗប្នះ ហ្វេថជីាប់ប្ឆ្ប េរបុងលរុមលបឹរាឃុាំ/េកា េ់ មានលេឹមចេ ១៧,៧៩ ភាគរយបុ៉ប្ណាត ះ ននចាំនួនហ្វេថ៥ី០១នារ(លេូវ
នឹង០,៤៥% ននប្បរេជនេរុប)បុប្ណាត ះ ចដលលេូវបានដ្ឋរ់របុងលាំដ្ឋប់ប្លខប្រៀងទី១ ប្ៅរបុងបញ្ជ ីប្បាះប្ឆ្ប េ ។62     

េទិេទិាំងប្នះបកា ញពីរងឝះខាេននការអនុវេថន៍ឲ្របានជារ់លារ់ ប្លីការប្បថជាញ ចិេថ គ.អ.េ.រ និងប្ោលនប្ោបាយ
ថាប រ់ជាេិ។ 

 

                                                           
61លរេងួរិចចការនារ„ីនាររីេនៈ(២០០៩) ១៥-១៦ រ.ដ.រ „ ផ.យ.អ.ជ១ចាំនុច៥ (២០០៦) និង “ផ.យ.អ.ជ២”(២០១០)២-៤ 
62លបភព៖ លរេងួរិចចការនារ ីអាចររបានាម៖http://mwa.gov.kh/en/progress-women-decission-making 

62ទិនបនយ័ប្ពញ មានប្ៅប្លី៖ www.sithi.org/temp.php?url=commune_election.php&tab_id=1&.
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