
 

     

 

 

 

 

 

 

 

សថ នភពសថ នភពសថ នភពសថ នភពសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសស    និងនិងនិងនិងរបជធិបេតយយរបជធិបេតយយរបជធិបេតយយរបជធិបេតយយេនេនេនេនកមពុជកមពុជកមពុជកមពុជ    ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០១០២០១០២០១០២០១០    
 

មរត១ៃនចបប់រដឋធមមនុញញបនេបតជញ ចិតតថ រពះរជណចរកកមពុជេគរពតមលទិធរបជធិបេតយយេសរ  ី

ពហុបកស េហយមរត៣១បនែចងថ “រពះរជណចរកកមពុជនឹងទទួលសគ ល់ និងេគរពសិទិធមនុសសដូច 
មនែចងកនុងធមមនុញញៃនអងគករសហរបជជតិ េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិធមនុសស និងកតិកសញញ  
រពមទំងអនុសញញ ទំងឡយទក់ទងេទនឹងសិទធិមនុសស សិទិធនរ ី និងសិទិធកុមរ។ តរងតថភពេនះនឹង 
បងហ ញអំពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនកមពុជ រពមទំងសិកសអំពីសថ នភពៃនលទិធរបជធិបេតយយេនកមពុជ 
េដយេធវេរៀបរប់េដយសេងខបអំពីរបូភព និងតួនទីរបស់រដឋ ភិបល និងគណបកសរបឆំង។ 

 

សថ នភពសថ នភពសថ នភពសថ នភពសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសស 

 

 

េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពៃនៃនៃនៃនករបេញច ញមតិករបេញច ញមតិករបេញច ញមតិករបេញច ញមតិ 

េសរភីពៃនករបេញច ញមតិេនកមពុជមនសភពធងន់ធងរ។ គណបកសរបជជន (សីុភីភី) ែដលកំពុងកន់អំណច 
បនកន់កប់ និងរគប់រគងរបព័នធផសពវផសយ។ អជញ ប័ណណផសពវផសយតមទូរទសសន៍រតវូបនផតល់ឲយែត បុគគល
ទំងឡយណែដលមននិនន ករគំរទរជរដឋ ភិបលកមពុជ េហយករបនតមិនអនុញញ តឲយមនករ 
ផសពវផសយរបស់វទិយុថមីៗបនគំរមកំែហងយ៉ងធងន់ធងរ និងបនរងំខទប់លទធភពរបស់គណបកសរបឆំងកនុង 
ករបេញច ញសេមលងរបស់ខលួនតមរយៈវទិយុ។ បចចុបបននេនះ មនសរព័ត៌មនេបះពុមភផសយែតពីរបុ៉េណណ ះែដល 
មននិនន ករមិនពក់ព័នធជមួយរដឋ ភិបល។ សរព័ត៌មនទីមួយគឺ មនសិករែខមរ ែដលបនេចញផសយ 
េឡងវញិេនែខមករ ឆន ំ២០១០ បនទ ប់ពីបនផអ កករផសយេដយខលួនអស់ឯងរយៈេពល៨ែខ េរកយពីេលក 
ដំ សិទិធ និពនធនយករតូវបនេចទរបកន់ពីបទបរហិេករ តs និងផសពវផសយព័ត៌មនមិនពិត េដយបន 
េចញផសយអតថបទសនទុរកថរបស់របធនគណបកសរបឆំង េលក សម រងស។ី សរព័ត៌មនទី២គឺ ែខមរអមតៈ 
ែដលបនបញឈប់ករផសយេនែខកញញ  ឆន ំ២០១០ បនទ ប់ពីេលក បុ៊ន ថ ចងហវ ងករផសយរតូវបន 
តុលករេកះេហេទសកសួរអំពីបទេចទរបកន់ផសពវផសយព័ត៌មនមិនពិត និងបទបរហិេករ តs បនទ ប់ពី មន
ពកយបណតឹ ងរបស់រដឋមរនតីរកសួងករបរេទស។ េនខណៈេពលែដលរដឋ ភិបលមិនទន់បនរគប់រគង 
ករេរបរបស់របព័នធអីុនេធេណតេនេឡយ រដឋ ភិបលបនបងហ ញពីេគលបំណងរបស់ខលួនកនុងករេធវ ែបប
េនះែដរនេពលអនគត។ 

 

របយករណ៍រមួគន ថមីៗេនះរបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដលបនចងរកងេឡង េដយមជឈមណឌ លសិទិធ 
មនុសសកមពុជសតីពី កមពុជរតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទិធរបជធិបេតយយសថិតកនុងេរគះថន ក់? (ែខកញញ  ឆន ំ២០១០) 
បនេលកេឡងអំពីករបរងក បរបស់រដឋ ភិបលេទេលមតិេយបល់ និងករបេញច ញមតិណែដលមនលកខណៈ 
រះិគន់េទេលគណបកសរបជជន និងរជរដឋ ភិបលកមពុជ និងបនចត់ទុកថេនះគឺជកររបសចកៃនលទិធ 
របជធិបេតយយេនកមពុជ។ ករបរងក បេនះេធវេឡងកនុងរបូភពមនដូចជករផតនទ េទសបទរពហមទណឌ  និងករ 



 
#798, St. 99, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamcamorn, Phnom Penh, Cambodia 

tel: (855) 23 726 901 / fax: (855) 23 726 902 / e-mail: info@cchrcambodia.org / website: www.cchrcambodia.org 
 

You can find us also on Facebook, Twitter, Youtube and Flickr.   

 

ដក់េទសអនកសរព័ត៌មន សកកមមជនសិទិធមនុសស និងសមជិកសភគណបកសរបឆំង ករបិទករផសយ 
សរព័ត៌មន និងករគំរមកំែហងេមធរេីដយបេណត ញេចញពីគណៈេមធវ។ី េលកហងស ចរក និពនធ នយក
ៃនសរព័ត៌មនែដលមននិនន ករគំរទគណបកសរបឆំងរតូវបនដក់ពនធនគរ េដយសរែតបនេចញ ផសយ
អតថបទេចទរបកន់ពីអំពីពុករលួយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ។ េលក េមឿង សុន របធនអងគករ មិនែមន
រដឋ ភិបលរតូវបនផតនទ េទសដក់ពនធនគររយៈពីរឆន ំ េដយសរបនរះិគន់អំពីករដក់អំពូលេន 
របសទអងគរវតត។ អនកតំណងររសតគណបកសសមរងសបីីរបូរតូវបនដកអភ័យឯកសិទិធ េនេពលរបឈមមុខ 
ជមួយនឹងករផតនទ េទសពីបទេចទរបកន់រពហមទណឌ ែដលមនេហតុផលនេយបយ។ 

 

 

េលក សម រងសី កំពុងរស់េននិរេទសេដយខលួនឯង េហយសេមតច ហុ៊ន ែសន បនរបកសថនឹងមិនអនុញញ ត 
ឲយេលក សម រងស ី ចូលរមួរបកួតរបែជងេនកនុងករេបះេឆន តេនឆន ំ២០១៣េទ។ សរមប់ព័ត៌មនទក់ទងនឹង 
ករណីរពហមទណឌ ែដលបនបឹតងេដយសេមតចនយករដឋមរនតី ហុ៊ន ែសន េទេលតំណងររសតគណបកសសមរងសី 
អនករសី មូរ សុខហួរ សូមេមលអតថបទវភិគរបស់មជឈមណឌ លសិទិធមនុសសកមពុជេលករ វភិគចបប់ៃននីតិវធីិ 
តុលករែដលនំឲយមនករផតនទ េទសតំណងររសត អនករសី មូរ សុខហួរ (ែខកកកដ ឆន ំ២០១០)។ 

   

និនន ករទំងេនះហក់ដូចជបននឹងកំពុងបនត។ រកមរពហមទណឌ ថមីែដលនឹងចូលជធរមនេនែខវចិឆិកនេនះ 
បនរកសទុកបទេលមសៃនករផសពវផសយព័ត៌មនមិនពិត និងបទបរហិេករ តs រពមទំងបនពរងីកវសិលភពៃន 
បទបរហិេករ តsេទដល់េសចកតីែថលងករណ៍ទំងឡយណែដលបនប៉ះពល់េទដល់េករ តsេឈម ះៃនសថ ប័នណ 
មួយេទៀតផង។ េនែខសីហ ឆន ំ២០១០ សលដំបូងរជធនីភនំេពញគឺជករណីដំបូងេគែដលបនសរេសរ 
លិខិតេទកន់រដឋសភជតិ េសនសំុករដកអភ័យឯកសិទិធរបស់េលក កឹម សុខ ែដលជេមដឹកនំគណបកស សិ
ទិធមនុសស និងជសថ បនិកមជឈមណឌ លសិទិធមនុសសកមពុជ េដមបរីបឈមនឹងករេចទរបកន់ពីបទែកលងបនលំ បទ
រេំលភេលេសចកតីទុកចិតត និងបទបរេិករ តsែដលេកតេឡងេដយសរពកយបណតឹ ងពីសំណក់អតីតបុគគលិក រមួ
ករងរកលពីឆន ំ២០០។ 

 

េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពៃនៃនៃនៃនករជួបរបជំុករជួបរបជំុករជួបរបជំុករជួបរបជំុ 

ចបប់បតុកមមថមីែដលរដឋសភបនអនុម័តេនែខធនូ ឆន ំ២០០៩ មិនមនលកខណៈរគប់រគន់កនុងករពរេសរភីព 
ៃនករបេញច ញមតិ និងេសរភីពៃនករជួបរបជំុ េហយេនកនុងករណីេផសងេទៀតបនតរមូវឲយមនករជួន ដំណឹង
េទដល់អជញ ធរអំពីកិចចរបជំុណែដលរតូវបនេធវេឡងេនកនុងកែនលងឯកជនេទៀតផង។ មជឈមណឌ ល សិទិធ
មនុសសកមពុជបនជួបរបទះករណីេនះរចួេហយ ែដលកិចចរបជំុេធវេឡងេនផទះរបស់របជពលរដឋរតូវបន 
អជញ ធរេធវករបញឈប់ េដយសរមូលេហតុថមិនបនេធវករជូនដំណឹង។ 

 

េនឆន ំ២០១០ ករេកនេឡងនូវៃថលជីវភពរស់េនេនកមពុជែដលបណត លមកពីអតិផរណេនេលសកលេលក 
បនជរមុញឲយមនករអំពវនវឲយមនករតេមលងរបក់ឈនួលអបបបរមដល់កមមករឩសសហកមមកត់េដរ។ 
េនែខកញញ  កូដកមមេនទូទំងរបេទសែដលមនករចូលរួមពីកមមករជង២០០០០០នក់បនេកតេឡង 
េដយសរករបញឈប់ករងររបស់អនកតំណងសហជីពរប់ពន់នក់ពីករងេរងចរក និងករគំរមកំែហង 
ដក់ពកយបណតឹ ងតមចបប់ពីសំណក់និេយជកេទេលេមដឹកនំសហជីព។ េនេពលែដលអនកតំណង 
សហជីពភគេរចនរតវូបនេរងរចកទទួលយកវញិ កមមករ៨០០នក់មិនទន់បនរតលប់េទេធវករវញិេន 
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េឡយេទ។ េគគួរែតចងចំផងែដរថអជញ ធររជធនីភនំេពញបនបដិេសធ េដយមិនមនករពនយល់ អំពី
សំេណ សំុរបស់សហភពសហជីពកមពុជកនុងករេរៀបចំបតុកមមរសបេពលនឹងដំេណ រមកដល់របស់េលក បន 
គីមូន អគគេលខធិករៃនអងគករសហរបជជតិ។ ករវយដំុរហូតដល់សនលប់ និងករចប់ខលួនេលក សួង 
សុភ័ណ េនកនុងអំឡុងេពលបតុកមមែដលេរៀបចំេឡងេដយអនកភូមិមកពីបឹងកក់កលពីៃថងទី២៨ ែខតុលគឺជ 
ឱកសមួយសរមប់េលកអគគេលខធិករែដលកំពុងេធវទសសនកិចចេនះ បនេមលេឃញពីភពៃរពៃផសែដល 
បនេកតមនេឡងេទេលបតុកមមនេពលខលះេនកមពុជ។ 

 

 

េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពៃនៃនៃនៃនករបេងកតករបេងកតករបេងកតករបេងកតសមគមសមគមសមគមសមគម 

ករដក់ករមិតេទេលេសរភីពៃនករបេងកតសមគមគឺជអទិភពផលូវចបប់មួយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ។ 
ចបប់សហជីពករងរជេលកដំបូងេនកមពុជនឹងរតវូបនបេងកតេឡងេនឆន ំ២០១១ េនខណៈេពលែដលមន 
កររពឹំងទុកផងែដរថចបប់រគប់រគងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលនឹងរតូវបនបេងកតេឡងផងែដរេនមុនបំណច់ 
ឆន ំ២០១០ ឬេនេដមឆន ំ២០១។ េសចកតីេរពៀងចបប់សហជីពនេពលបចចុបបននេនះទទួលរងកររះិគន់ េដយសរ 
រជរដឋ ភិបលបនេរៀបចំកិចចពិភកសរបឹកសេយបល់បនតិចបនតួចជមួយអនកពក់ព័នធទំងឡយរមួទំងសហជីព 
និងេដយសរែតរជរដឋ ភិបលករពរផលរបេយជន៍របស់ខលួន និងនិេយជក េដយមិនបនករពរេសរភីព 
របស់េមដឹកនំសហជីព។ ពេរងៀងចបប់រគប់រគងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលរតូវបនេធវេឡងេដយសមង ត់បំផុត 
គឺថេសចកតីេរពៀងចុងេរកយរតូវបនផសពវផសយជសធរណៈេនឆន ំ២០០៦ និងបនររងំអងគករមិនែមន 
រដឋ ភិបលមិនឲយេធវសកមមភពណែដលបេរមឲយផលរបេយជន៍នេយបយ។ ករអតថ ធិបបយរបស់សេមតច 
នយករដឋមរនតី ហុ៊ន ែសន ជំុវញិឥទធិពលករងររបស់អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដលរតវូបនរជរដឋ ភិបល 
កមពុជេមលេឃញថបនបេរមផលរបេយជន៍គណបកសរបឆំងគឺជេហតុផលមួយែដលមនមនករសងស័យ 
តិចតួចថជេគលបំណងរបស់ចបប់េនះ ។ 

 

 

 

សិសិសិសិទិធទិធទិធទិធដីធលីដីធលីដីធលីដីធលី 
នេពលថមីៗេនះ ករេកនេឡងៃនតៃមលដីធលីទូទំងពិភពេលកបនេធវឲយមនកររេំលភបំពនសិទិធដីធលីេនកមពុជ 
មនកររកីរលដល និងមនលកខណៈជរបព័នធ។ ចប់តំងពីឆន ំ១៩៩០មក េនរជធនីភនំេពញែតមួយគត់ 
របជជន១៣៣០០០នក់ េសមនឹង១១%ៃនចំនួនរបជជនេនទីរកងុរតូវបនបេណត ញេចញ។ េនកនុងឆន ំ២០០៩ 
មួយឆន ំគត់ ករបេណត ញេចញយ៉ងេហចណស់ចំនួន២៦េលកបនជេមលៀសរបជជនរបែហល២៧០០០នក់ 
ែដលរតូវបនសភសហគមន៍អឺរ ៉បុេហថជេគលនេយបយរេំលភដីធលីយ៉ងៃរពៃផស។ ករបេណត ញេចញកនុង 
រទង់រទយធំបនសរមបសរមួលឲយមនករេដះដូរដីទំហំធំពីអនករកីរក និងអនកខសត់េខសយេទឲយបុគគលមន 
អំណចែផនកនេយបយ និងេសដឋកិចចមួយចំនួនតូច។ េនឆន ំ២០០៨ េគបនប៉ន់របមណថ៤០%ៃនអនករកីរក 
េនកមពុជកន់កប់ដីចំនួន១០%ៃនៃផទដីទូទំងរបេទស េនខណៈេពលែដលរកុមហុ៊នែតមួយគត់ែដលមន 
ភរយិរបស់សមជិករពឹទធសភមន ក់ជមច ស់បនកន់កប់ដីចំនួន៧%។ ករេដះដូរដីរតូវបនសរមបសរមួល 
េដយរជរដឋ ភិបលកមពុជ េដយមនដីសមបទនជទូេទរតូវបនផតល់េទឲយសមជិកគណបកសរបជជន និង
អនកទំងឡយណែដលមនទំនក់ទំនងជមួយរជរដឋ ភិបល។ សថ ប័នរដឋែដលរមួមនបូ៉លីស ទហន និង 
តុលករបនេដរតួនទីយ៉ងសំខន់េនកនុងករអនុវតតសមបទនទំងេនះ មនដូចជករបងខំរបជជន េចញពីដី
មនជេមល ះ ករវយដំអនករបឆំង និងករចប់អនកតំណងសហគមន៍ដក់ពនវនគរែដលជញឹកញប់ រតូវបន
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អូសបនល យរយៈេពលេដយមិនមនករកត់េទស។ គិតរតឹមពក់កណត លឆន ំ២០១០ េគបនប៉ន់ របមណថ
អនកភូមិចំនួន៦០នក់ែដលរងេរគះេនកនុងជេមល ះដីធលីបនជប់ពនធនគរ។ 

 

 

សិសិសិសិទិធទិធទិធទិធរស់រនមនជីវតិរស់រនមនជីវតិរស់រនមនជីវតិរស់រនមនជីវតិ 

េនេពលេដលករសមល ប់មនុសសេរករបព័នធតុលករមនសភពខល ំងេឡងៗនឆន ំថមីៗេនះ  ករេសុបអេងកតេល 
ករណីសមល ប់នេពលកនលងេទែដលេគេជឿជក់ថបនទទួលករគំរទពីរដឋដូចជករណីេលក ឃឹម សំបូរ េន 
ឆន ំ២០០៨ និងេលក ជ វជិជ  េនឆន ំ២០០៤ មិនែដលរតូវបនេធវេឡង ឬមិនអចែដលអចកំនត់បនពីមុខ 
សញញ ែដលមនករទទួលខុសរតវូ។ េនេពលែដលករសមល ប់មនុសសេរករបព័នធតុលករហក់ដូចជបន 
បញច ប់េទេហយ  តុលករបនេដរតួនទីជអនកអនុវតតមតង េហយែដលេនកនុងភសរបស់សភសហគមន៍អឺរ ៉បុ 
បននិយយថរជរដឋ ភិបលកមពុជបនេរបរបស់តុលករ “េដមបបីរងក បអនករះិគន់រដឋ ភិបល” និង “េដមប ី
បំបិទមត់កររះិគន់េទេលករេឆលយតបរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជេទនឹងកររេំលភដីធលី អំេពពុករលួយ និង 
ជេមល ះរពំែដន។ 

 

 

សិសិសិសិទិធទិធទិធទិធទទួលបនទទួលបនទទួលបនទទួលបនករកត់េទសករកត់េទសករកត់េទសករកត់េទសេដយេដយេដយេដយយុតតិធម៌យុតតិធម៌យុតតិធម៌យុតតិធម៌    និងនិងនិងនិងរបព័នធយុតតិធម៌របព័នធយុតតិធម៌របព័នធយុតតិធម៌របព័នធយុតតិធម៌កមពុជកមពុជកមពុជកមពុជ 

របយករណ៍ថមីៗសតីពី សិទិធទទួលបនករកត់កតីេដយយុតតិធម៌េនកមពុជ (ែខកកកដ ឆន ំ២០១០) ៃនគេរមង 
ឃល ំេមលករកត់កតីរបស់មជឈមណឌ លសិទិធមនុសសកមពុជ បនបងហ ញពីកងវល់មួយចំនួនធំទក់ទងនឹងករេគរព 
ៃនសិទិធទទួលបនករកត់េទសេដយយុតតិធម៌េនកនុងតុលករកមពុជ។ ជឧទហរណ៍ េនកនុងករណីចំនួន 
៨៨%ៃនករកត់កតីែដលបនឃល ំេមល ចុងេចទរតវូបនដក់េនកនុងករឃំុខលួនបេណត ះអសនន េហយមន 
ករណីចំនួន៣២%ែដលចុងេចទមិនមនអនកតំណង។ កងវល់មួយែដលរតវូបនកត់រតជរបចំគឺករេរបរបស់ 
ទូរស័ពទរបស់េចរកម េមធវ ីនិងមរនតីតុលករ េនេពលដំេណ រករសវនករ។ 

 

 

 

កងវះឯករជយភពៃនរបព័នធតុលករកមពុជេនែតជកតត មួយសំខន់ជងេគ ែដលេធវឲយកមពុជមិនអចបេងកត 
បនសងគមមួយែដលរតឹមរតូវ មនយុតតិធម៌ និងមនករដក់បញចូ លគន  េដយែផអកេលនីតិរដឋ។ របយករណ៍េន 
ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិមនុសសេនកមពុជ េលក សូរយ៉ី សុេបឌី បនរក 
េឃញថ “អំេពពុករលួយហក់ដូចជបនរកីរលដលេនរគប់ករមិតទំងអស់ៃនតុលករ” េនខណៈេពល 
ែដលេសចកតីសេរមចកលពីែខតុល ឆន ំ២០១០ របស់សភសហគមន៍អឺរ ៉បុបនពិពរណ៌័នតុលករកមពុជថជ 

“ឧបករណ៍នេយបយ។ កររគប់រគងែផនកនេយបយ និងេសដឋកិចចៃនរបព័នធតុលករបនជរមញុឲយមន 
ករបនតនិទណឌ ភពចំេពះឧរកិដឋកមមធំៗមួយចំនួន និងេធវឲយរបជពលរដឋកមពុជមិនមនលទធភពេសមគន េល សិទិធ
ដីធីល និងសិទិធផទះសែមបង រពមទំងករទទួលសគ ល់ និងករករពរសិទិធពលរដឋ និងសិទិធនេយបយរបស់ 
ពួកេគ។ ករបងហ ញេនតមរបព័នធសរព័ត៌មនកលពីៃថងទី២៨ ែខតុលបនបញជ ក់ថមនរតឹមែត ០.៣% 
បុ៉េណណ ះៃនថវកិជតិឆន ំ២០១១ េសមនឹង៨.៥លនដុលល រអេមរចិនឹងរតវូផតល់ឲយរកសួងយុតតិធម៌ េហយេនកនុង 
ចំេណមថវកិចំនួន២.៦៩ពន់លនដុលល រអេមរចិែដលនឹងរតូវចំណយេលគេរមងអភិវឌឍន៍របស់រដឋ ភិបល 
កនុងរយៈេពល៣ឆន ំខងមុខេនះ មនរតឹមែត០.១%បុ៉េណណ ះនឹងរតូវផតល់ឲយគេរមងរបស់រកសួងយុតតិធម៌ ។ េនះ
បនបញជ ក់ថឆនទៈនេយបយកនុងកំែណទរមង់របព័នធចបប់ និងតុលករគឺមិនទន់មនេនេឡយេទ។ 
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មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជែដលជអនកតសូ៊មតិខល ំងកល មន ក់បនេសនសំុឲយសលកតីកត់េទសែខមររកហម 
ែដលគំរទេដយអងគករសហរបជជតិបនសល់ទុកមរតកមួយ សរមប់កមពុជកនុងករពរងឹងនីតិរដឋ និងកំែណ 
ទរមង់របព័នធយុតតិធម៌។ បុ៉ែនតេទះជយ៉ងេនះកតី េយងចង់បញជ ក់ថករសងកត់ធងន់េទេលករផគត់ផគង់–ដូចជ 
ករែកលមអសមតថភពរបស់តុលករ–អចមនេរគះថន ក់ េហយថកមមវធីិែដលមនមរតកបនសល់ទុករតូវែត 
បេងកតេឡងេដមបេីលកទឹកចិតតតរមូវកររបស់របជពលរដឋកមពុជេទេលនីតិរដឋ និងករេគរពសិទិធទទួលបន 
ករកត់េទសេដយយុតតិធម៌។ េដយមិនមនកររតួតពិនិតយជសធរណៈ និងករទមទរឲយមនករផល ស់បតូរ 
ករកសងសមតថភពេនកនុង របព័នធយុតតិធម៌អចេធវឲយមនរបសិទធភពកនុងករេកៀបសងកត់របជជន ជជង 
របសិទធភពៃនករបេរមរបជជន។ េយបល់របស់សេមតចនយករដឋមរនតី ហុ៊ន ែសន េទកន់េលក បន គីមូន 
អគគេលខធិករអងគករសហរបជជតិកលពីៃថងទី២៧ ែខតុល ថនឹងអងគជំនំុជរមះវសិមញញកនុងតុលករ 
កមពុជនឹងមិនមនករណីេរចនែថមេទៀតេឡយ បនជរមះមនទិលសងស័យជយូរណស់មកេហយែដលថេនះ 
ជករេរជៀតែរជកែផនកនេយបយេទកនុងតុលករ។ ករេរជៀតែរជករបស់សមជិករជរដឋ ភិបលកមពុជ មិន
រតឹមែតបនរេំលភបំពនេដយផទ ល់េទេលកិចចរពមេរពៀងឆន ំ២០០៣ រវងអងគករសហរបជជតិ និង 
រជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងករបេងកតអងគជំនំុជរមះវសិមញញកនុងតុលករកមពុជបុ៉េណណ ះេទ គឺែថមបនប៉ះពល់ 
េទដល់ភពយុតតិធម៌ និងទំនុកចិតតេទេលករងររបស់តុលករ េនេពលែដលមនករេចទរបកន់ពីអំេព 
ពុករលួយែដលបនញំញីតុលករ ចប់តំងពីេពលបេងកតដំបូងមកេមល៉ះ។ 

 

សិសិសិសិទិធទិធទិធទិធរបស់របស់របស់របស់ជនជតិភគតិចជនជតិភគតិចជនជតិភគតិចជនជតិភគតិច 

េបេទះបីជភពតនតឹងតមរពំែដនជមួយរបេទសៃថបនបណត លឲយេឃញមនអេសថរភពែផនកនេយបយ 
េនកនុងរបេទសៃថ និងបំណងរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងករបែងវរទឹកចិតតជតិនិយមរបស់របជជនកមពុជ 
េទរពំែដនភគខងលិច និងឲយឆង យពីរបេទសេវៀតណម និងរដឋបលទីរកុងហណូយក៏េដយ ក៏ទឹកចិតត េរ ង
េអងជតិសសន៍េនែតបនតេកតមនចំេពះជនជតិេវៀតណមែដលកំពុងរស់េនកមពុជ។ ខិតប័ណណ អណ
មិករតូវបនែចកផសយេនឆន ំ២០១០ អំពវនវឲយរបជជនកមពុជ “េដញពួកយូន” (ភសែដលេគេរប របស់
សំេដេទរកជនជតិេវៀតណម។ ទីទំងភូមិសរសតេនដច់ឆង យពីេគេនកនុងតំបន់ែដលសមបូរធនធន េដយ
ធមមជតិៃនរបេទស និងករខកខនៃនរកបខណឌ ចបប់ដីធលីកនុងករផតល់ឲយបនរគប់រគន់នូវកមមសិទិធដីធលី 
សមូហភពបនបងហ ញថជនជតិេដមភគតិចគឺជេគលេដជទូេទៃនករបេណត ញេចញេដយបងខំ។ 

 

 

េនខណៈេពលេនះ   កមពុជែដលធល ប់ជរបេទសមួយែដលេនកនុងរបវតិតសរសតថមីៗបនទទួលផលរបេយជន៍ 
ពីរកបខណឌ ជនេភៀសខលួនអនតរជតិបនកំពុងបនតេធវមតុភូមិនិវតតន៍សមជិកជនេភៀសខលួនជនជតិភគតិចែដល 
រងករេធវទុកខបុកេមនញេនេវៀតណម។ អនកទំងេនះរមួមនជនជតិមុ៉ងតញ៉ែដលកន់សសនរគឹសត និងជន 
ជតិភគតិចែខមរេរកម។ របយករណ៍នេពលខងមុខរបស់មជឈមណឌ លសិទិធមនុសសកមពុជមនចំណងេជងថ 
មិតតភកតិែកលងកល យ? ករែសវងយល់អំពីសិទិធរបស់ែខមរេរកមេនកមពុជ (ែខវចិិឆក ឆន ំ២០១០) នឹងពិនិតយេមលករ 
និរេទសែខមរេរកមពីកមពុជេទេវៀតណម រពមទំងករលំបកែដលពួកេគបនជួបរបទះកនុងករទទួលបន 
ឯកសរបញជ ក់ពីអតតសញញ ណេនកមពុជ េបេទះបីជមនេសចកតីែថលងករណ៍របស់រជរដឋ ភិបលចូលជ 
ធរមនថពួកេគអចទទួលបនអតតសញញ ណកមពុជបនក៏េដយ។ 
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របជជនកមពុជែដលរសឡញ់េភទដូចគន បនទទួលរងករេរ សេអង និងកររេំលភបំពនែដលរមួមន ដូចជ
អំេពហិងស ករេរ សេអងេនកែនលងេធវករ និងករផត់េចញពីសងគម និងរគសួរ។ មជឈមណឌ លសិទិធ មនុសស
កមពុជនឹងេចញផសយរបយករណ៍សតីពីសថ នភពរបស់អនករសលញ់េភទដូចគន ជេលកដំបូងេន កមពុជេន
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ខងមុខេនះ។ 

 

សថ នភពសថ នភពសថ នភពសថ នភពលលលលទិធទិធទិធទិធរបជធិបេតយយរបជធិបេតយយរបជធិបេតយយរបជធិបេតយយ 

 

ករេបះេឆន តេរជសេរ សតំណងររសតេនឆន ំ២០០៨បនេរៀបចំេឡងេដយមនករចូលរួមពីគណបស 
នេយបយចំនួន១១ ែដលកនុងេនះមនគណបកសចំនួន៦បនទទួលយ៉ងេហចណស់ក៏មួយេកអីែដរ។ 
គណបកសរបជជនទទួលបន៩០េកអី គណបកសសមរងសី២៦េកអី គណបកសសិទិធមនុសស៣េកអី គណបកស 
នេរតតមរណឬទិធ និងគណបកសហវ៊ុនសិុនបិចទទួលបន២េកអីេរៀងៗខលួន ខណៈែដលគណបកសសមព័នធភពេដមបី

របជធិបេតយយ បនមួយេកអី ។ សរបុេទ គណបកសរបជជនកមពុជ ទទួលបនសនលឹកេឆន តចំនួន៣លន
សនលឹក េនេពលែដលគណបកសរបឆំងទទួលបនចំនួន២លន។ មនករ ប៉ន់របមណថមនអនករគប់អយុ
េបះេឆន តរបែហលជ១លននក់មិនបនចុះេឆន ត។ 

 

 

រជរដឋ ភិបលរជរដឋ ភិបលរជរដឋ ភិបលរជរដឋ ភិបលកមពុជកមពុជកមពុជកមពុជ 

េនកនុងករេបះេឆន តថន ក់ជតិចុងេរកយេនឆន ំ២០០៨ គណបកសរបជជនកមពុជទទួលបនសនលឹកេឆន ត៥៨% 
បុ៉ែនតេដយសររបព័នធេបះេឆន តសមមរតេដយែផអកេលចំនួនអសនៈតមេខតតសមជិកភគេរចនបនផតល់ 
អតថរបេយជន៍យ៉ងធំេធងដល់គណបកសែដលធំជងេគ។ ជលទធផលគណបកសរបជជនកមពុជទទួលបន៩០ 
េកអីកនុងចំេណម១២៣េកអីេនកនុងរដឋសភជតិ។ នីតិវធីិថមីែដលមនករយល់រពមពីគណបកសហវ៊ុនសិុនបិច 
អតីតៃដគូរដឋ ភិបលចរមុះ និងបនទ ប់មកគណបកសសមរងសេីនមុនករេបះេឆន តឆន ំ២០០៨ បនេធវឲយគណបកស 
របជជនកមពុជបេងកតរដឋ ភិបលេដយមតិភគតិចយ៉ងងយរសួលជងមតិគំរទ២ភគ៣ែដលបនតរមូវមុន
េនះ។ រជរដឋ ភិបលកមពុជបចចុបបននេនះគឺជរដឋ ភិបលែដលមនគណបកសែតមួយដំបូងបំផុតេនកមពុជ 
ចប់តំងពីរដឋធមមនុញញឆន ំ១៩៩៣រតូវបនបេងកតេឡង។ 

 

 

 

ចប់តំងពីេឡងកន់អំណច ករែបងែចកៃនអំណចកន់ែតមនភពមិនចបស់លស់ខល ំងេឡង េនេពល 
ែដលគណបកសរបជជនរតួតរតសថ ប័ននីតិបញញតិ នីតិរបតិបតតិ និងតុលករ។ កមមវធីិវមិជឈករែដលទទួលបន 
ករអបអរសទរអនតរជតិកន់ែតពរងឹងអំណចរបស់គណបកសរបជជនែថមេទៀត។ ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ 
ឆន ំ២០០៧បនេធវឲយគណបកសរបជជនរគប់រគង់ឃំុសងក ត់ទំងអស់ៃនចំនួនសុរប១៦២១ឃំុ េលកែលងែត 
៣០ឃំុេចញ។ ឃំុសងក ត់ទំងេនះទទួលខុសរតូវេលករេរៀបចំេរជសេរ សរបធនភូមិចំនួន១៣០០០េនទូទំង 
របេទស និងេលករេបះេឆន តេរជសេរ សសមជិករកុមរបឹកសេខតត និងរកុមរបឹកសរសុក។ កររគប់រគងរបស់ គ
បកសរបជជនេទេលរដឋបនមូលដឋ នបនធននូវកររគប់រគងករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត ែដលបនេធវឲយ 
អនកគំរទគណបកសរបឆំងចំនួនរបែហល១លន នក់មិនមនេឈម ះេបះេឆន ត –ចំនួនរបហក់របែហលគន  



 
#798, St. 99, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamcamorn, Phnom Penh, Cambodia 

tel: (855) 23 726 901 / fax: (855) 23 726 902 / e-mail: info@cchrcambodia.org / website: www.cchrcambodia.org 
 

You can find us also on Facebook, Twitter, Youtube and Flickr.   

 

ែដលបនបំែបកគណបកសរបជជនេចញពីសំលងរបស់គណបកសរបឆំងែដលរមួបញចូ លគន េនកនុងករេបះ 
េឆន តឆន ំ២០០។ 

 

 

 

េដយមនកររគប់រគងទំងរសុងរបស់រដឋ ភិបលតំងពីថន ក់មូលដឋ នរហូតដល់ថន ក់ជតិ គណបកសរបជជន 
កំពុងែតែរបកល យកមពុជេទជរដឋែដលនឹងអចនឹង ដឹកនំេដយគណបកសែតមួយ។ បញជ ី េខម ែដលបនែបក 
ធល យជសធរណៈនេពលថមីៗបនបងហ ញថគណបកសរបជជនកំពុងលបពណ៌តមផទះទំងអស់េនកមពុជ 
េទេលមូលដឋ នៃនករេសម ះសម័រគែផនកនេយបយ េនខណៈេពលែដលេសវសំខន់ដូចជជំនួយមនុសសធម៌ 
របស់កកបទរកហមកមពុជែដលដឹកនំេដយភរយិរបស់សេមតចនយករដឋមរនតី ហុ៊ន ែសន រងករេចទ 
របកន់ថរតវូបនផតល់ឲយ ឬមិនផតល់ឲយរបជជន េដយែផអកេលភពេសម ះរតង់ែផនកនេយបយ។ 

 

គណបកសរបឆំងគណបកសរបឆំងគណបកសរបឆំងគណបកសរបឆំង 

េនកមពុជ មិនទន់មនគណបកសរបឆំងែដលសថិតេសថរពិតរបកដេនេឡយេទ។ េនកនុងកររបឈមជមួយ 
នឹងរគប់រគងរបស់គណបកសរបជជន គណបកសរបឆំងបនដំេណ រករេដមបេីធវឲយមនភពរសបចបប់ចូល 
ជធរមនៃនរដឋមួយែដលដឹកនំេដយគណបកសែតមួយបុ៉េណណ ះ។ េនេពលែដលគណបកសរបឆំងចង់របកស 
ខលួនឯងជអនតរជតិថជអនកករពរលទិធរបជធិបេតយយ ករដឹកនំែដលបរជ័យ ករេរៀបចំេនមនករមិត និង
ភពទន់េខសយៃនករគំរទថវកិរមួបញចូ លេធវឲយគណបកសរបឆំងកល យជកមល ំងសរមប់រះិគន់សកមមភព របស់
រជរដឋ ភិបល េដយមិនបនផតល់ជជេរមស និងេគនេយបយេឆព ះេទមុខ។ ជងេនះេទេទៀត ទំនក់ទំនង
រវងគណបកសរបជជន និងរបេទសេវៀតណមបនបេងកតជយុទធនករមួយសរមប់គណបកស របឆំងកនុងករ
បេងកនទឹកចិតតជតិនិយមរបឆំងនឹងេវៀតណម។ 

 

 

េនឆន ំ២០០៩ សមជិកគណបកសសមរងសបីីនក់រតូវបនដកអភ័យឯកសិទិធ េដមបរីបឈមមុខនឹងបទេចទ 
របកន់រពហមទណឌ ែដលមនេហតុផលនេយបយ។ េលក សម រងស ី េមដឹកនំគណបកសសមរងសរីតូវបន 
ផតនទ េទសចំនួន៤ករណីមនដូចជញុះញង់ករសអប់ជតិសសន៍ បំផល ញរទពយសមបតតិ ែកលងបនលំឯកសរ 
សធរណៈ និងបរហិេករ តs បនទ ប់ពីេលកបនបុ៉ងប៉ងេលកេឡងអំពីករបត់បង់ទឹកដីេទេលរបេទស 
េវៀតណមេដយ សរកិចចរពមេរពៀងជមួយរជរដឋ ភិបលកមពុជ។ េដយេលក សម រងស ី កំពុងរស់េន 
និរេទសខលួន និងមនបទេចទរបកន់េលេលក កឹម សុខ ករណ៍េនះហក់ដូចជបញជ ក់កន់ែតចបស់ថ 
ករេបះេឆន តេនឆន ំ ២០១៣អចនឹងេរៀបចំេឡង េដយមិនមនេមដឹកនំគណបកសធំៗទំងពីរបនចូលរមួ។ 


