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កម្ពុជា លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យ និងសទិ្ធិម្នុសស ៖ ប្ារ់ពីការពិេ 

“មនេះេិនដេនជាលេធិ្រជា្ិរមតយយមនាេះមេ ការណ៍ដដលមផ្សញើលុយរារ់រ ើលានដុលាៃ រ 
មដើេបើជ្្េុញការផ្លៃ ស់រតូ ររររមៅម្ៅ្រមេសមនាេះ ។ មនេះេិនដេនជាលេធិ្រជា្ិរមតយយ 
មនាេះមេការណ៍ដដលរញ្ជូ នអងគការេិនដេនរោា លិបាលមៅសរមសររារ់ម ើងវញិមនាេះ។” 

មលាក រ  ុន ផូ្សល អតើតសមាជិ្កសភាខុនម្កសអាមេរកិ (គណរកសសាធារណរដា) 
 

ស្េង់សាំដើខាងមលើមនេះគឺជាការរញ្ជជ ក់ថា ស រដាអាមេរកិបានផ្សតល់េូលនិ្ិោា្ំ េដល់សកេមភាព
ម្ៅ្រមេស កនុងមោលរាំណងមដើេបើផ្លៃ ស់រតូ ររររដដលរដាបាលអាមេរកិេិនមពញរិតត ។ សងគេសុើវលិ្តូវ
បានមគម្រើ្បាស់ម វ្ើជាេម្ោបាយកនុងការចារ់មផ្សតើេដាំមណើ រការម វ្ើមអាយ្រមេសរមង្កគ េះរមងគើ ។ គឺជាករណើ
ដដលមកើតមានម ើងមៅ្រមេសអ ុយដ្កនកនុងរដាបាលររស់គណរកសសាធារណរដា និងមៅកនុង្រមេស  
 ុនឌុយរា ស់កនុងរដាបាលររស់គណរកស្រជា្ិរមតយយ ។ ជាម្រើនឆ្ន ាំេកម ើយ កេពុជាបានេេួលរងនូវ
យុេធនាការកាន់ដតខាៃ ាំងម ើង ដឹកនាាំមោយរោា លិបាល និងអងគការររមេសេយួរាំននួដដលរង់បានការផ្លៃ ស់
រតូ ររររមៅកេពុជា មទេះរើការណ៍មនេះ្រឆ្ាំងនឹងឆនទៈររស់្រជាជ្នភាគម្រើនមៅ្រមេសមនេះក៏មោយ ។ 
យុេធនាការមនេះមោរមពញមៅមោយការេូលរង្កា រ់ការពិត លូតកុ ក ការរាំមបា ងរញ្ជា តូរតារ កនុងមោល
រាំណងរងខូរមករ ត ិ៍ម ម្ េះ និងោក់កាំ ុសមៅមលើសាា រ័នររចុរបននដដល្សររារ់ ។ 

         រាជ្រោា លិបាលកេពុជារង់រាំលៃឺ និងរញ្ជជ ក់ការពិតមអាយោរ់្ស េះដតេតង។ ជារឋេ រាជ្រោា លិបាល
កេពុជា្តូវរងខាំរិតតម វ្ើនូវមសរកតើដថៃងការណ៍ដូរខាងម្កាេ ៖ 

១) កេពុជាគឺជា្រមេសអ្ិរមតយយ។ អ្ិរមតយយភាពមនេះ្តូវដតេេលួបានការមោរពមោយមពញ
មលញ ។ ្េមនុញ្ញអងគការស ្រជាជាតិបានរញ្ញតតយ ងរាស់ថា ោម នរដាណាេួយមានសិេធិ
មៅលូកលាន់មោយផ្លទ ល់ ឬ មោយ្រមយល មទេះកនុងម តុផ្សលណាក៏មោយ មៅកនុងកិរចការ
នផ្សទកនុង ឬ រញ្ជា ដដលរ េះោល់ដល់រូរណភាពេឹកដើ ឬ ឯករាជ្ភាពនមយបាយររស់្រមេស
ដនេបានម ើយ (មា្តា ២.៤, ២.៧) ។ ្េមនុញ្ញអាសា នបានកាំណត់យកការេិនលូកលាន់
កិរចការនផ្សទកនុងររស់រដាសមាជិ្កម វ្ើជាមោលការណ៍េូលោា ន (មា្តា ២.២ (e))។ មៅកនុង
កិរច្ពេម្ពៀងទក់េងនឹងអ្ិរមតយយភាព ឯករាជ្យភាព រូរណភាពនិងភាពេិនអាររ ាំមលាល
រាំោនបានននដដនដើ អពោ្កឹតយភាព និងឯកភាពជាតិកេពុជា ដដលជាដផ្សនកេួយននកិរច្ពេ
ម្ពៀងសនតិភាព្គរ់្ជុ្ងម្ជាយររស់កេពុជា ដដលមយើងមៅជាេូមៅថា កិរច្ពេម្ពៀងេើ្កុង
បា រ ើស រដា តាមលខើទាំង ១៨ មានកាតពវកិរចជាក់លាក់គឺ “្តូវមរៀសវាងការលូកលាន់មទេះកនុង
េ្េង់ណាក៏មោយ ទាំងផ្លទ ល់ ឬ េិនផ្លទ ល់មៅកនុងកិរចការនផ្សទកនុងររស់កេពុជា”(មា្តា ២.២)។ 



េាំព័រ 2 / 17 

 

២) លេធិ្រជា្ិរមតយយេិនដេនសេេូលមៅនឹងការរដិមស្នូវនើតោនុកូលភាពននសាា រ័នដដល
្សរតាេរដា្េមនុញ្ញ ការររហិារមករ ត ិ៍ថាន ក់ដឹកនាាំនមយបាយមោយេិនមរ ើសេុខ ការញុេះញង់ 
មអាយមានកាំ ឹងជាតិសាសន៍ ការរាំោនរារ់ ការញុេះញង់ជា្រចាាំ រងាភាពតានតឹងនមយ
បាយ និងកកូរកកាយរងាររយិកាសសស្រង្កគ េសុើវលិមនាេះមេ ។ 

៣) ជាថមើេតងមេៀត ដូរមៅកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ ១៩៧៩-១៩៩១ រោា លិបាលមលាកខាងលិរេួយរាំនួន
បានម្ជ្ើសយកការោា្ំ េរាំមោេះភាគើដដលខុស៖ ពួកមគម្ជ្ើសយកភាគើដដលជ្្េុញឲ្យមាន
ភាពអសណាត រ់ធាន រ់ ម ើយ្រឆ្ាំងមៅនឹងភាគើដដលជ្្េុញការអលិវឌឍ ដដលនាា្ំ រមេសឲ្យរ ើក
រម្េើនកនុងអ្តាកាំមណើ នផ្ស.ស.ស. ជាេ្យេ ៧,៧% កនុងរយៈកាលពើរេសវតសររុ៍ងម្កាយ 
ការកាត់រនាយភាព្កើ្កពើ ៥០% មៅឆ្ន ាំ ១៩៩០ ឲ្យធាៃ ក់មៅ្តឹេ ១៣,៥% មៅឆ្ន ាំ ២០១៤ 
និងភាគើដដលសម្េរបានមសទើរដត្គរ់មោលមៅអលិវឌឍន៍ស វតសរ ៍។ ពួកមគម្ជ្ើសយកភាគើ
ដដលរដិមស្អតាិភាពននរររ្រល័យពូជ្សាសន៍ ម ើយ្រឆ្ាំងនឹងភាគើដដលបានរ ាំមោេះ
្រមេស និងការោរ្រជាជ្នពើការវលិ្ត រ់ននរររមនេះ។ ពួកមគម្ជ្ើសយកការោា្ំ េភាគើ
ដដលញុេះញង់ឲ្យមានជ្មមាៃ េះជាេួយមវៀតណាេ ម ើយ្រឆ្ាំងមៅនឹងភាគើដដលផ្សតល់តនេៃជា
ពិមសសមៅមលើសនតិភាពទាំងមៅកនុង និងម្ៅ្រមេស ។ 

៤) រតឹដតអា្កក់ជាងមនេះមៅមេៀត មានរោា លិបាល និងសាា រ័នមលាកខាងលិរេួយរាំនួនដដល
ររចុរបននមនេះមៅដតរនតោា្ំ េរុគគលេួយរាំនួនមៅកេពុជាដដលមគសាគ ល់ដឹងឮជារាំ រថា ជាជ្ន
មរ ើសមអើងពូជ្សាសន៍ ជាអនកដដលរដិមស្ ឬ េិនមជ្ឿមលើការសមាៃ រ់រង្កគ លមោយរររដខមរ
្ក េមៅកេពុជា និងអនកជាតិនិយេ្ជុ្ល ។ អនកនមយបាយ្រជាលិថុតទាំងមនេះគឺជាស្តូវ
អា្កក់រាំផុ្សតននលេធិ្រជា្ិរមតយយ រ ុដនត ពួកមគេេលួបានការោា្ំ េពើ្រមេសមលាកខាងលិរ
េយួរាំននួដដល្រកាន់លេធិ្រជា្ិរមតយយ ។ 

កេពុជា្តូវបានមគជាន់ពនៃិរ ពើេយួដខមៅេួយដខ ពើេួយឆ្ន ាំមៅេយួឆ្ន ាំ មោយរបាយការណ៍ពើសារ
ព័ត៌មានដដលមាននិនាន ការ្រឆ្ាំង អងគការេិនដេនរោា លិបាលដដលលាំមអៀង និងសាា រ័នដដលបានេេលួ
ព័ត៌មានេិនពិត ដដលបានេូលរង្កា រ់តថភាព និង្ពឹតតិការណ៍្រវតតិសាស្រសតនានា កនុងមោលរាំណងរមងាើត
រូរភាពអវជិ្ជមានរាំមោេះកេពុជា និងោក់កាំ ុសមៅមលើរោា លិបាល។ រាជ្រោា លិបាលរង់រង្កា ញពើការពិតជាក់
ដសតងរាំមោេះរញ្ជា រមសើររាំផុ្សតេយួរាំននួដូរខាងម្កាេ ៖ 
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ក) អាំពើមករ ត ិ៍តាំដណល្រវតតសិាស្រសតកនៃងមៅថមើៗ មនេះ 

ថមើៗមនេះ អនករាយការណ៍ពិមសសររស់អងគការស ្រជាជាតិសតើពើសាា នភាពសិេធិេនុសសមៅកេពុជា 
មលាក្សើ រ  ូណា សមើត (Rhona Smith) បាននិយយមោយឥតមអៀនខាម ស់ថា “ដល់មពលមវលាដដល្តូវ
ឈរ់យកសាា នភាពររចុរបននមនេះ មៅេមាៃ ក់កាំ ុសមលើរញ្ជា លាំបាកកាលពើសតវតសរេុ៍នម ើយ” ។ មយើង
មានការភាញ ក់មផ្សអើលយ ងខាៃ ាំងមៅមពលដដលេស្រនតើសិេធិេនុសសជាន់ខពស់ររស់អងគការស ្រជាជាតិ បានយក
ភាពមោរមៅននសស្រង្កគ េដដលអា្កក់ ួស្រមាណ មសរកតើមវេនានន្រមេសដដលេេួលរងការេមាៃ ក់
្ោរ់ដរកម្រើនជាងមគរាំផុ្សតកនុង្រវតតិសាស្រសតេនុសសជាតិ (្ោរ់ដរក្រមាណជា ២.៧៥៦.៩៤១មតាន 
្តូវបានេមាៃ ក់េកមលើកេពុជា ដដលបានសមាៃ រ់្រជាជ្នសុើវលិកនុងរមនាៃ េះពើ ១៥េឺុន មៅ ៥០េឺុននាក់) 
ភាពមោរមៅននសស្រង្កគ េដដលម្រើអាវុ្គើេើដដលមានរយៈកាល ៩ឆ្ន ាំ ដដលបានសមាៃ រ់្រជាជ្នរារ់ោន់
នាក់ រាំផ្លៃ ញន្ពមឈើ និងរមាា រមៅស ូជាង ១៥េឺុន កិតា និងការឈចឺារ់ពើឧ្កិដាកេម្រឆ្ាំងេនុសសជាតិ 
និង្រល័យពូជ្សាសន៍ េកអ្ិរាយយ ងសាេញ្ញថា ្តឹេដតជា “រញ្ជា លាំបាក” ។ 

ពិតណាស់ ្រវតតិសាស្រសតក៏ពុាំបានអាណិតអាសូរដល់កេពុជាមនាេះដដរ ។ ្រមេសកេពុជាមានសនតិភាព
្តឹេដតពើរេសវតសររ៍ ុមណាណ េះគឺេសវតសរឆ៍្ន ាំ១៩៥០ និង១៩៦០ មដើេបើនឹងកសាងអលិវឌឍសាា រ័នររស់ខៃួន។ 
រ ុដនត មៅេសវតសរឆ៍្ន ាំ១៩៧០ រនាទ រ់ពើមានការផ្លៃ ស់រតូ ររររមរៀររាំម ើងមោយរដាបាល្កុងវា សុើនមតាន      
កេពុជា្តូវបានទញធាៃ ក់មៅកនុងសស្រង្កគ េ ដដល្ជ្កម្កាេសាៃ ក្រជា្ិរមតយយ និងមសរ ើនិយេដររមលាក
ខាងលិរ ។្រមេសកេពុជា្តូវបានមគេមាៃ ក់្ោរ់ដរកដល់ក្េិតមេើលដលងសាគ ល់ ដដលរុញឲ្យ្រមេសមនេះ
ធាៃ ក់មៅកនុងនដននរររ្រល័យពូជ្សាសន៍ដដលបានសមាៃ រ់េនុសសជិ្តពើរលាននាក់ ។ ្គរ់ម ោា ររនា   
សេព័នធមសដាកិរច សងគេ និងម ោា ររនាសេព័នធរដា្តូវបានរាំផ្សៃិររាំផ្លៃ ញ ម ើយរញ្ជញ វន័តដដលជាឆអឹងខនងនន
សាា រ័នរដា្តូវបានកមាច ត់មចាលមសទើរដតោម នសល់ ។ រ ុដនត អវើដដលជាពុតតបុតមនាេះគឺកនុងអាំ ុងមពលមនាេះ 
ោម ន្រមេសមលាកខាងលិរណាេួយធាៃ រ់មលើកពើម ម្ េះកេពុជា ឬក៏និយយពើរញ្ជា លេធិ្រជា្ិរមតយយ 
និងសិេធិេនុសសមនាេះមេ កុាំថាម ើយដល់ពកួមគេកជ្យួសមស្រង្កគ េះមយើងមនាេះ ។ 

រនាទ រ់ពើ្តូវបានរ ាំមោេះមរញពើរររដខមរ្ក េមៅឆ្ន ាំ ១៩៧៩ កេពុជាបានខិតខាំមដើេបើភាពរស់រាន
មានជ្ើវតិមោយខៃួនឯង មទេះសាិតកនុងសាា នភាពខវេះខាត្គរ់សពវមលើសេតាភាពររស់រដា និងសាា រ័ន ។ជាថមើ
េតងមេៀត កេពុជា្តូវបានមគោក់មទសមោយសាររោា លិបាលមលាកខាងលិរេិនមពញរិតតអនកដដលរ ាំមោេះ   
កេពុជាម វ្ើឲ្យកេពុជារនតរងម្ោេះមោយការោក់េណឌ កេមមសដាកិរច និងការោក់ឲ្យកេពុជាឯកា រយៈកាល១២
ឆ្ន ាំរនាទ រ់ពើការរ ាំមោេះ ។ ការពិតដ៏មោរមៅមនេះ វាផ្សទុយ្ស េះពើមជាគវាសនាររស់រណាត ្រមេសអឺរ  ុរមៅ
ម្កាយសស្រង្កគ េមលាកមលើកេើ ២ ដដលបានេេួលកញ្ច រ់្េ្េង់មសដាកិរច “ដផ្សនការមា សាា ល” (Marshall 
Plan) ដ៏ ា្ំេ មិាស្មារ់ការកសាង្រមេសម ើងវញិ ។ 
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េិនមានអវើគរួឲ្យភាញ ក់មផ្សអើលមនាេះមេមៅមពលដដលសាា រ័នដតេយួដដលដតងតាាំងមលាក្សើ រ  ូណា សមើត 
មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ គឺជាសាា រ័នដដលរដិមស្េិន្ពេអនុេ័តមលើរបាយការណ៍ អារ់ដដលវា ហារ់ រ ូឌើបា 
(Abdelwahab Bouhdiba Report) ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ដដលទញមសរកតើសននិោា នថា “្ពឹតតិការណ៍ដដលបាន
មកើតម ើងមៅកេពុជាគឺពុាំមានឧទ រណ៍្រវតតិសាស្រសតណាេយួដដលអារម្រៀរបានមនាេះម ើយមៅកនុងសត
វតសរម៍យើងមនេះ ម្ៅដតពើរររណា សុើដ៏មោរមៅ” ។ ជាលេធផ្សលននការរដិមស្មនេះ អងគការស ្រជា
ជាតិបាន្នមៅោក់េណឌ កេមមសដាកិរចរដនាេមេៀតេកមលើកេពុជាពើឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ដល់ឆ្ន ាំ ១៩៩១ ហាក់
រើដូរជាកេពុជារងម្ោេះេិនទន់្គរ់្ោន់ មោយហាេោត់រាល់ជ្ាំនួយអលិវឌឍន៍្គរ់ដររយ ង ។ ជារេួ 
ការរាំផ្សៃិររាំផ្លៃ ញដដលមកើតមរញពើការេមាៃ ក់្ោរ់ដរកខុសរារ់ដូរ្កាល្ពាំររស់អាមេរកិេកមលើកេពុជា 
ការសមាៃ រ់មសទើរសូនយនូវ្នធានេនុសសមោយរររ រ ុល ពត ការបាក់សាតសាម រតើររស់អនកមៅរស់រានមាន
ជ្ើវតិដដលខិតខាំ្តដររនតជ្ើវតិមៅកនុងសងគេដដលបាក់ដរកខាច ត់ខាច យ គរួផ្សសាំនឹងររចយ័ដ៏មោរមៅដដល
មកើតមរញពើេណឌ កេមររស់អងគការស ្រជាជាតិ ទាំងអស់មនេះបានរនសល់េុកនូវសាន េររសួដ៏្ជាលម្ៅ
ដដលមៅេិនទន់ជាសេះ និងផ្សលអា្កក់េិនអារគណនាបានមៅកនុងសងគេកេពុជាររចុរបនន ។ 

មសរកតើអ្ិរាយដ៏គមគៃើនររស់មលាក្សើ សមើត រង្កា ញនូវការ្រមាថមោយឥតលាក់បាាំងរាំមោេះ    
តថភាពដដលមកើតមានមៅកេពុជា ដដលដូរោន នឹងការ្ពមងើយកមនតើយររស់េស្រនតើអនតរជាតិជាម្រើនមផ្សសង
មេៀតដដលសុខរិតតម្ជ្ើសយកការវនិិរឆ័យ និងមថាា លមទស ជាជាងខិតខាំ្រឹងយល់ និង្រឹងជ្យួោា្ំ េ ។ 

ខ) សតើពើគណរកសនមយបាយ 

កេពុជា្រកាន់ខាជ រ់នូវ្រព័នធ្រជា្ិរមតយយព ុរកស េិនដូរ្រមេសេួយរាំនួនដដលមានេាំនាក់
េាំនងលអជាេួយមលាកខាងលិរ រ ុ ដនត ដររជាមាន្រព័នធឯករកសមនាេះមេ ។ លសតុតាងបានរង្កា ញយ ង
រាស់ជាក់ដសតងនូវរាំនួនគណរកសនមយបាយជាម្រើនដដលបាន្រដជ្ងោន  កនុងមពលមបាេះមឆ្ន តសកល ៥
មលើកកនៃងេក៖ មៅឆ្ន ាំ ១៩៩៣ មាន ២០គណរកស មៅឆ្ន ាំ ១៩៩៨ មាន ៣៩គណរកស មៅឆ្ន ាំ 
២០០៣ មាន ២៣គណរកស មៅឆ្ន ាំ ២០០៨ មាន ១១គណរកស និងមៅឆ្ន ាំ ២០១៣ មាន ៨គណរកស។ 

រារ់សតើពើគណរកសនមយបាយដដល្តវូបានម វ្ើវមិសា្នកេម៖ េូលម តុននវមិសា្នកេម 

រារ់សតើពើគណរកសនមយបាយដដល្តូវបានអនុេ័តឆ្ន ាំ ១៩៩៧ េិនធាៃ រ់្តូវបានម វ្ើវមិសា្នកេម
២០ឆ្ន ាំេកម ើយ ដដលកនុងអាំ ុងមពលមនេះ រដា្េមនុញ្ញ និងរេរញ្ជជ នផ្សទកនុងននរដាសភា បានឆៃងកាត់ការម វ្ើ
វមិសា្នកេមជាម្រើនមលើក។េនទឹេនឹងមនេះ ក៏មានរារ់ោក់ព័នធនឹងការមបាេះមឆ្ន តេយួរាំនួន្តូវបានអនុេ័ត
ដូរជារារ់សតើពើការមបាេះមឆ្ន តម្ជ្ើសតាាំងតាំណាងរាស្រសត រារ់សតើពើការមបាេះមឆ្ន តម្ជ្ើសតាាំងសមាជិ្ក្ពឹេធ
សភា រារ់សតើពើការមបាេះមឆ្ន តម្ជ្ើសមរ ើស្កុេ្រឹកាឃុាំ សង្កា ត់ និងរារ់សតើពើការមរៀររាំនិងការ្រ្ពឹតតនន 
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គណៈកមាម ្ិការជាតិមរៀររាំការមបាេះមឆ្ន ត ។ល។ ដូមរនេះ េូលម តុរនាទ ន់ចាាំបារ់កនុងការម វ្ើវមិសា្កេមរារ់
មនេះគឺមដើេបើឆៃុេះរញ្ជច ាំងការវវិតតដផ្សនករារ់ដដលទក់េងនឹងការមបាេះមឆ្ន ត។ រារ់ដដល្តូវបានម វ្ើវមិសា្ន
កេមមនេះ្តូវអនុវតតមោយេិនមរ ើសមអើងរាំមោេះ្គរ់គណរកសនមយបាយទាំងអស់ ម ើយមានលកខខណឌ េូល
ោា ន្គរ់យ ងដដលសងគេ្រជា្ិរមតយយនានា្តូវដត្រកាន់ខាជ រ់ ។ រារ់មនេះសាំមៅការោរ្រព័នធ្រជា 
្ិរមតយយមសរ ើ ព ុរកស ររររាជានិយេអា្ស័យរដា្េមនុញ្ញ និងអ្ិរមតយយភាពររស់កេពុជាពើការលូក
លាន់មោយររមេសមៅកនុងការមបាេះមឆ្ន តររស់ខៃួន ។ មោយមរៀនសូ្តពើមេមរៀនកនៃងេកពើរេសវតសរ ៍រារ់
មនេះក៏សាំមៅរង្កា រការរាំនលៃមោលការណ៍លេធិ្រជា្ិរមតយយ ម្កាេមលសលេធិ្រជា្ិរមតយយ ។ 

មនេះគឺជាកាតពវកិរចដដលេិនអាររាំោនបានររស់រាជ្រោា លិបាលកនុងការការោរភាពនថៃថនូរននសាា រ័ន
ដដលកាំពុងមានអតាិភាព ។ 

មតើអវើខៃេះដដល្តវូបានម វ្ើវមិសា្នកេម? 

ដូរអវើដដល្រមេស្រជា្ិរមតយយទាំងអស់្តូវម វ្ើ ការម វ្ើវមិសា្នកេមរារ់មនេះគឺចាាំបារ់មដើេបើ
រង្កា រការរាំោនដដលផ្សទុយនឹងមោលការណ៍េូលោា នននលេធិ្រជា្ិរមតយយ ។ ជាឧទ រណ៍ មា្តា ៦ ថមើ 
ដរងថា ្គរ់គណរកសនមយបាយេិន្តូវម វ្ើសកេមភាពណាេួយដូរតមៅ៖ ១) ម វ្ើឲ្យមានអរគេន៍ដដល
នាាំឲ្យអនតរាយដល់ឯកភាពជាតិ និងរូរណភាពដដនដើ ២)ម វ្ើវេិធងសនា្រឆ្ាំងនឹងរររ្រជា្ិរមតយយ មសរ ើ 
ព ុរកស និងររររាជានិយេអា្ស័យរដា្េមនុញ្ញ ៣) ម វ្ើឲ្យរ េះោល់ដល់សនតិសុខននរដា ៤) រមងាើតកង
កមាៃ ាំង្រោរ់អាវុ្ ៥) ម វ្ើការញុេះញង់ដដលអារនាាំឲ្យមានការដរកបាក់ជាតិ ។ 

មា្តា ២៩ ថមើ ដរងថា គណរកសនមយបាយ្តូវបានហាេោត់េិនឲ្យេេួលវភិាគទន មទេះជា
តាេរូរភាពណាក៏មោយពើសាា រ័នរដា សមាគេ អងគការេិនដេនរោា លិបាល ស ្ោសសាធារណៈ 
្គឹេះសាា នសាធារណៈ វេិោសាា នសាធារណៈ ។ គណរកសនមយបាយក៏្តូវបានហាេោត់េិនឲ្យេេួល
វភិាគទន មទេះតាេរូរភាពណាក៏មោយពើសាា រ័នររមេស ្កុេ  ុនររមេស ជ្នររមេស ឬ អងគការដដល
មាន្រលព រិញ្ញរបទនពើររមេស ។ មា្តា ៣៤ ថមើ ដរងថា គណរកសណាដដលរាំោនរារ់មនេះនឹង្តូវ
បានរ ាំលាយមោយតុលាការ ។ 

ការអនុវតតជាលកខណៈអនតរជាតិទក់េងនឹងការហាេោត់គណរកសនមយបាយ 

អវើដដលកេពុជាបានម វ្ើកនុងការម វ្ើវមិសា្នកេមរារ់សតើពើគណរកសនមយបាយររស់ខៃួន គឺេិនខុស
ដរៃកពើការអនុវតតជាក់ដសតងជាលកខណៈអនតរជាតិមនាេះមេ ។ រាំមោេះរញ្ជា មនេះ តាេរយៈគណៈកមាម ការេើ្កុង
មវនើស ្កុេ្រឹកាអឺរ  ុរបានអនុេ័ត “មោលការណ៍សតើពើការហាេោត់ និងការរ ាំលាយគណរកសនមយបាយ 
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និងវធិានការ្រហាក់្រដ ល” មៅឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ។ ការហាេោត់ ឬ រ ាំលាយគណរកសនមយបាយអារម វ្ើ
មៅបានមរើសិនជាមានការចាាំបារ់កនុងការការោរសងគេ្រជា្ិរមតយយ ដូរជាមៅមពលដដលគណរកស
ណាេួយរាំផុ្សសរាំផុ្សលការម្រើ ងិា្គរ់រូរភាព ដូរជា ការមរ ើសមអើងពូជ្សាសន៍ ការសអរ់មខពើេពូជ្សាសន៍ 
និងភាពេិនមរេះអត់ឪន។ 

រដា្េមនុញ្ញររស់ោណឺមា ក និងព័រេុយហាា ល់បានដរងអាំពើការហាេោត់គណរកសនមយបាយ
ដដលម្រើ្ បាស់ ឬ មលើកេឹករិតតឲ្យមានអាំមពើ ងិា មទេះរើជាោម នរូរភាពជាវេិធងសនា ឬ ្រកាន់ពូជ្សាសន៍
ក៏មោយ ។ មៅបារា ាំង គណរកសនមយបាយនឹង្តូវមគហាេោត ់ មោយសារការជ្្េុញការមរ ើសមអើង ការ
សអរម់ខពើេ ឬ  ងិា្រឆ្ាំងមៅនឹងរុគគល ឬ ្កុេរុគគលណាេយួ មោយសារដតមដើេកាំមណើ ត ឬ ជ្នជាតិ ឬ 
សាសនាររស់ពកួមគ ។ 

មៅឥណឌូ មណសុើ េមងវើេយួរាំននួ្តូវបានចាត់េុកថាជា “ឧ្កិដាកេមកនុងការមបាេះមឆ្ន ត” ដដលអារ
េេលួមទសតាេរារ់ ដូរជា ការររហិារមករ ត ិ៍ររស់រុគគល សាសនា ជ្នជាតិ ស គេន៍ មរកខជ្ន និង/ឬ 
អនក្រដជ្ងដនេមេៀតកនុងការមបាេះមឆ្ន តការញុេះញង់ និងរមញ្ឆ េះជ្មមាៃ េះរវាងរុគគល ឬ ស គេន៍ ការរាំោន
សណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ ការគ្មាេម្រើអាំមពើ ងិា ឬ ការញុេះញង់ឲ្យម្រើ ងិា្រឆ្ាំងនឹងរុគគល ឬ ្កុេ 
និង/ឬ អនក្រដជ្ងដនេមេៀតកនុងការមបាេះមឆ្ន ត មោយ្រតិរតតិករ អនករូលរេួ និងេស្រនតើននយុេធនាការមបាេះ
មឆ្ន ត ។ 

មៅមា ម សុើ គណរកសនមយបាយអារ្តូវបានមគ្រកាសថា ខុសរារ់្រសិនមរើវា្តូវបានម្រើ
្បាស់កនុងមោលរាំណងដដលរ េះោល់ ឬ េិនសេ្សរមៅនឹងផ្សល្រមយជ្ន៍សនតិសុខ ឬ សណាត រ់ធាន រ់
សាធារណៈ ឬ សើល្េ៌ររស់មា ម សុើ ។ 

មៅ វើលើពើន គណៈកមាម ការមបាេះមឆ្ន តអាររដិមស្ការរុេះរញ្ជ ើគណរកសនមយបាយណាដដល
រង់សម្េរមោលមៅររស់ខៃួនតាេរយៈេម្ោបាយ ងិា ឬ ខុសរារ់ ឬ គណរកសដដលរដិមស្េិន
មោរពរដា្េមនុញ្ញ ឬ គណរកសដដល្តូវបានោា្ំ េមោយរោា លិបាលររមេស ។ 

ការអនុវតតជាលកខណៈអនតរជាតិទក់េងនឹងការហាេោត់ការផ្សតល់េូលនិ្ិពើររមេស 

ទក់េងនឹងរាំណុរមនេះក៏មានឧទ រណ៍ជាម្រើនសតើពើការអនុវតតជាលកខណៈអនតរជាតិ ។ មៅស 
រដាអាមេរកិ រារ់សតើពើយុេធនាការមបាេះមឆ្ន តស ព័នធដរងថា ជ្នររមេសដដលផ្សតល់វភិាគទន ឬ អាំមណាយ
ជាលុយ ឬ វតាុមានតនេៃមផ្សសងមេៀត ឬ សនោមោយរាំ រ ឬ សនោមោយតុណាើ ភាពថានឹងផ្សតល់វភិាគទន ឬ 
អាំមណាយ មោយផ្លទ ល់កតើ ឬ មោយ្រមយលកតើ គឺជាេមងវើខុសរារ់ ។ មៅ វើលើពើនរារ់េូមៅសតើពើការមបាេះ
មឆ្ន តដរងថា ការផ្សតល់វភិាគទន រិញ្ញវតាុពើរោា លិបាលររមេស និងភាន ក់ង្ករររស់ពួកមគមៅដល់គណរកស
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នមយបាយ អងគការ សេព័នធ  ឬ មរកខជ្នដដលទក់េងនឹងការមបាេះមឆ្ន តគឺជាការលូកលាន់កនុងកិរចការជាតិ 
ម ើយមៅមពលដដលមានការេេួលយកវភិាគទនដររមនេះ នឹងផ្សតល់ជាេូលោា នរដនាេកនុងការលុរម ម្ េះ
មរញពើការរុេះរញ្ជ ើររស់គណៈកមាម ការ រដនាេមលើការោក់មទសមផ្សសងមេៀតដដលកាំណត់មោយរារ់ ។ 
មៅឥណឌូ មណសុើ រារ់សតើពើគណរកសនមយបាយដរងថា គណរកសនមយបាយ្តូវបានហាេោត់េិនឲ្យ
េេួលអាំមណាយពើរុគគល សាា រ័ន រោា លិបាល ឬ អងគការររមេស ។ អាំមណាយពើររមេសក៏្តូវបានហាេ
ោត់ផ្សងដដរមៅកនុងរ្កលពអង់មគៃស និងសឹងារូរ ើ ។ កាលពើដខ េើនា ឆ្ន ាំមនេះ មៅអូស្រសាត លើ គណៈកមាម ្ិ
ការសភាបានមលើកជាអនុសាសន៍អាំពើ “ការហាេោត់ការផ្សតល់អាំមណាយពើពលរដា និងសាា រ័នររមេសមៅ
ដល់គណរកសនមយបាយដដលមានរុេះរញ្ជ ើ” ។ 

ជាេួយនឹងករណើ យុតតិសាស្រសតដ៏ម្រើនមលើសលុរដររមនេះ រោា លិបាល និងសាា រ័នររមេសដដលភាជ រ់ 
ខៃួនជាេយួនឹងការរេិះគន់កេពុជាដដល្តូវបានមលើកម ើងមោយកាដសត អងគការេិនដេនរោា លិបាលកនុង្សុក 
និងអនតរជាតិ គួរដតពិនិតយមេើលរារ់ររស់ខៃួនម ើងវញិ េុននឹងម វ្ើការវនិិរឆ័យមោយមយងមលើព័ត៌មាន
លមេអៀង ការបា ន់សាម ន និងការសងសយ័ដដលោម នេូលោា ន ។ 

គ) អាំពើរញ្ជា ដើ្ ៃើ 

គឺជាការពិតដដលមានការេេួលសាគ ល់េូលាំេូលាយដដលថា ្រវតតិសាស្រសតនមយបាយដ៏រនធត់ររស់
កេពុជា មានររច័យគួរឲ្យកត់សមាគ ល់មៅមលើរារ់លូេិបាល និងសាា រ័នររស់កេពុជា។ កេមសិេធិដើឯកជ្ន្តូវ
បានលុររាំបាត់មចាលកនុងរររដខមរ្ក េ ម ើយរញ្ជា ដើ ៃ្ើជាម្រើននាមពលររចុរបនន គឺជារ់ោក់ព័នធមៅនឹង
ការខិតខាំ្រឹងដ្រងរមងាើតម ើងវញិនូវសិេធិម វ្ើជាមាច ស់មលើដើឯកជ្នមនាេះឯង ។ អស់រយៈមពលជាងេួយេស
វតសររ៍នាទ រ់ពើការរ ាំមោេះ ការកាន់ការ់ដើ ៃ្ើពុាំមានការ្គរ់្គងទល់ដតមសាេះ មោយសារដតការខវេះខាតយ ង
ខាៃ ាំងនូវ្នធានេនុសស និងររច័យដដលមកើតមរញពើេណឌ កេមររស់រសចិេ្រមេស។ រនាទ រ់ពើរាំណាយមពល
ជាម្រើនឆ្ន ាំមដើេបើមរៀររាំមសរកតើ្ោង និងការដកដ្រអតារេរារ់ររួេក រារ់លូេិបាលររចុរបនន្តូវបានអនុ
េ័តមៅឆ្ន ាំ២០០១និង្តូវបានេេលួសាគ ល់យ ងេូលាំេូលាយថាបានផ្សតល់នូវេូលោា នគតិយុតតិដ៏លអស្មារ់
្គរ់្គងដើ ៃ្ើ មរើមទេះរើជាមៅដតមានត្េូវការរដនាេនូវអនុ្កឹតយ និងលិខិតរេោា នគតិយុតតិ    មផ្សសងៗ
មេៀតមដើេបើដកលេអការអនុវតតជាក់ដសតងក៏មោយ ។ 

រាជ្រោា លិបាលមានការមរតជាញ រិតតយ ងមពញេាំ ឹង កនុងការមោេះ្សាយការរុេះរញ្ជ ើដើ ៃ្ើដដលមាន  
លកខណៈជារេួ ។ គិត្តឹេដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ រ័ណណកេមសិេធិដើរាំនួន ៤,៣លាន ្តូវបានេេួលសាគ ល់ជា
ផ្សៃូ វការ មោលគឺមសមើនឹង ៦១% ននកាលដើដដលមាន្សារ់្រមាណជា ៧លាន។ រាជ្រោា លិបាលបាន
កាំណត់មោលមៅយ ងេុតមាាំមដើេបើរញ្ច រ់ដាំមណើ រការរុេះរញ្ជ ើដើ ៃ្ើឲ្យបានររ់សពវ្គរ់មៅ្តឹេឆ្ន ាំ២០២៣។ 
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មរើមទេះរើជាមានសេិេធផ្សលវជិ្ជមានទាំងមនេះក៏មោយ ក៏រញ្ជា ដើ ៃ្ើមៅកនុងេើតាាំងេួយរាំនួនកនុង
្រមេស្តូវបានមគរងាជាមរឿងនមយបាយមោយអយុតតិ្េ៌។ ការម្ជ្ៀតដ្ជ្កមោយខុសរារ់  និងមោយ  
គមគៃើនររស់គណរកសនមយបាយជាេយួនឹងមសទើរដតរាល់្គរ់រញ្ជា ររស់្រជាជ្ន្គរ់្សទរវណណៈមោយ
េិនខវល់ពើនើតិវ ិ្ ើរារ់ និងយនតការមោេះ្សាយជ្មមាៃ េះដដលមាន្សារ់ បានរងាឲ្យមានភាពសមុគសាម ញ និង
ម វ្ើឲ្យរញ្ជា មៅជាមានលកខណៈអមណារអ្េមៅវញិ ។ គណរកសនមយបាយេួយរាំនួនបានម្រើ្បាស់
រញ្ជា ដើ ៃ្ើររចុរបននមោយឥតមអៀនខាម ស់មដើេបើមកងរាំមណញនមយបាយផ្លទ ល់ខៃួន តាេរយៈការសារម្ោេះ
កាំ ងឹ និងម វ្ើឲ្យបាត់រង់េាំនុករិតតពើកនុងរាំមណាេ្រជាជ្ន។ 

វាជាការចាាំបារ់ ដដលរញ្ជា ដដលមានលកខណៈរមរចកមេស និងដ៏រមសើរដររមនេះ្តូវបានមោេះ
្សាយតាេរយៈេម្ោបាយរមរចកមេសនិងគតិយុតតិជាជាងតាេរយៈការម វ្ើឲ្យកាៃ យមៅជាមរឿងនមយបាយ
សុេធសា្ ។ 

ឃ) អាំពើរញ្ជា  “្រព័នធតុលាការជាឧរករណ៍នមយបាយ?” 

ការមចាេ្រកាន់្រឆ្ាំងនឹងសកេមជ្នសិេធិេនុសស និងតាំណាងរាស្រសតគណរកស្រឆ្ាំងគរួ្តូវបាន
ពិចារណាមោយម្រើេសសនៈផ្សៃូវរារ់។ ជ្នទាំង ២៦ររូ ដដល្តូវបានមគមៅថាជា“អនកមទសនមយបាយ” 
ពុាំដេន្តូវបានោក់ពនធនាោរមោយសារដតម តុផ្សលនមយបាយមនាេះមេ រ ុដនតគឺមោយសារដតការរ ាំមលាល
រារ់ ។ សកេមជ្ននមយបាយ និងសិេធិេនុសស េិនដេនសាិតមៅពើមលើរារ់មនាេះមេ ។ 

ទក់េងនឹងមរឿងកតើររស់តាំណាងរាស្រសតវញិ វានឹងកាៃ យជាមរឿងដដលេិនធាៃ រ់មានពើេុនេក្រសិនមរើ
តាំណាងរាស្រសត្តូវបានមគអនុញ្ជញ តឲ្យម្រើ្បាស់ដផ្សនេើ និងសនធិសញ្ជញ ្ពាំដដនដកៃងកាៃ យមដើេបើេេលួបានការ
ោា្ំ េនមយបាយ តាេរយៈការរងាឲ្យមានការសអរ់មខពើេជាតិសាសន៍ និងការញុេះញង់្រឆ្ាំងនឹង្រមេស
ជិ្តខាង ។ មរើនិយយម្រៀរម្ៀរ គឺវាមានលកខណៈ្សមដៀងោន នឹងការណ៍ដដលសមាជិ្កសភាស ភាព
អឺរ  ុរណាមាន ក់យកដផ្សនេើដកៃងកាៃ យរវាងបារា ាំង និងអាលៃឺេ ង់ ឬ រវាងអាលៃឺេ ង់ និងរ ូ ូញមៅម្កាយ      
សស្រង្កគ េមលាកមលើកេើពើរេករង្កា ញ ឬ ក៏សមាជិ្កសភាណាេយួមលើកយក្េឹសតើណា សុើេកមោសនាមៅ
កនុងសភាររស់ស ភាពអឺរ  ុរអញ្ច ឹង។ដូរោន មនេះដដរ មយើងអារ្សនេមៅដល់ករណើ ដដលមានតាំណាងរាស្រសត
នន្រមេសជាសមាជិ្កអាសា នណាេយួ រង្កា ញដផ្សនេើដកៃងកាៃ យរវាងមា ម សុើ និងនថ ឬរវាងមា ម សុើ និង
ឥណឌូ មណសុើ។ 

ោក់ព័នធនឹងមរឿងកតើររស់សកេមជ្នសិេធិេនុសស និងេស្រនតើអងគការស ្រជាជាតិ មានការយល់មឃើញ
មោយរាំ រថា អងគការេិនដេនរោា លិបាល (NGO) និងរុគគលិកអងគការស ្រជាជាតិ គរបើជ្្េុញ និង 
រណតុ េះរណាត ល្រជាជ្នឲ្យមោរពរារ់ េិនដេនឲ្យរាំោនរារ់មនាេះម ើយ។ េស្រនតើសមាគេអាដ ុក ៤រូរ 
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និងអគគមលខា្ិការរង ១រូរ ននគណៈកមាម ្ិការជាតិមរៀររាំការមបាេះមឆ្ន ត ្តូវបានមចាេ្រកាន់មោយ
អនុមលាេតាេរារ់ជាក់លាក់មយងតាេមា្តា ៥៤៨ នន្កេ្ព មេណឌ ពើរេញុាំងឲ្យសាកសើផ្សតល់សកខើកេម
លូតកុ កមោលគឺេិនដេនជាការកាត់មសរកតើតាេអាំមពើរិតតមនាេះម ើយ។ 

រេរបញ្ញតតិដូរោន មនេះក៏្តូវបានអនុវតតរាំមោេះរុគគលិកននការយិល័យឧតតេសនងការអងគការស 
្រជាជាតិេេួលរនទុកសិេធិេនុសស(OHCHR)្រចាាំមៅ្កុងលនាំមពញ ដដល្តូវបានការោរមោយអល័យឯក
សិេធិររស់អងគការស ្រជាជាតិផ្សងដដរ។ រុគគលិករូរមនេះបានពោយេរញ្ចុ េះរញ្ចូ លសាកសើឲ្យផ្សតល់សកខើកេម
ដកៃងកាៃ យ មោយធានាថា អងគការររស់ោត់នឹងផ្សតល់សិេធិ្ជ្កមកានមៅឲ្យសាកសើ និង្កុេ្គួសារររស់នាង
មៅឯររមេស ។ អាជាញ ្រកេពុជាមានលសតុតាងយ ងរងឹមាាំមៅមលើករណើ មនេះ ។ អវើដដលគួរឲ្យ សួរិតតមនាេះគឺ 
វាេិនដេនជាមលើកេើេួយមេ ដដលរុគគលិកអងគការស ្រជាជាតិេកពើការយិល័យសិេធិេនុសស OHCHR
មានោក់ព័នធនឹងេមងវើឧ្កិដាដររមនេះ ។ ករណើ ដ៏ជាក់លាក់េួយគឺោក់ព័នធនឹងមលាក ្គើសតូ វឺ មរ សស ូ 
(Christopher Peschoux) អតើតតាំណាងការយិល័យសិេធិេនុសសOHCHR ដដលបានរ ុនរ ងរញ្ចុ េះ
រញ្ចូ លមលាក កាាំង ម ារអា វ មៅឌុរ ដដលជាអតើត្រធានគុកេួលដសៃងដដលមានមករ ត ិ៍ម ម្ េះអមសារ 
ររស់ដខមរ្ក េ (េនទើរស២១) ឲ្យមលៀសខៃួនមៅម្ៅ្រមេសេុនមពលដដលអាជាញ ្រកេពុជាចារ់ខៃួន។ 

មយងតាេ្កេ្រតិរតតិស្មារ់េស្រនតើសុើវលិអនតរជាតិឆ្ន ាំ ២០១៣ េស្រនតើសុើវលិអនដរជាតិេិន្តូវ
លមេអៀង និង្តូវមោរពមោលការណ៍េិនម្ជ្ៀតដ្ជ្កកិរចការនផ្សទកនុង និងអ្ិរមតយយភាពននរដាជាមាច ស់ផ្សទេះ ។ 
រ ុដនត ករណើ ទាំងពើរខាងមលើ រង្កា ញយ ងរាស់ពើការរ ាំមលាល្កេសើល្េ៌យ ង ង្ន់ ង្រមោយេស្រនតើសុើវលិ
អនតរជាតិេួយរាំនួន ។ ជាជាងការអនុវតតកាតពវកិរចររស់ពួកមគកនុងការរកាេាំនាក់េាំនងឲ្យបានលអរាំផុ្សត
ជាេួយរដាមាច ស់ផ្សទេះ ពួកមគដររជា្រ្ពឹតតឥរយិរថដដលេិនសកតិសេជាេស្រនតើសុើវលិអនតរជាតិ ដូរជាការ
រងខូរមករ ត ិ៍ម ម្ េះ ការម វ្ើឲ្យអនតរាយ ឬ ការរ ុនរ ងផ្សតួលរ ាំលាំរោា លិបាលមៅវញិ ។ 

វាកយខ័ណឌ  ៣៣ ៖  “វាគឺជាកាតពវកិរចដរ៏ាស់លាស់េួយដដលេស្រនតើសុើ វលិអនដរជាតិទាំងអស់្តូវ
រកាេាំនាក់េាំនងឲ្យបានលអរាំផុ្សតជាេួយនឹងរោា លិបាល និងមរៀសវាងសកេមភាពណាេួយដដល
អារម វ្ើឲ្យរ េះោល់ដល់េាំនាក់េាំនងមនេះ ។ មគេិន្តូវម្ជ្ៀតដ្ជ្កកនុ ងមោលនមយបាយ ឬ កិរចការ
ររស់រោា លិបាលម ើយ ។ វាជាការេិនអារេេួលយកបានម ើយ មទេះរើជាលកខណៈរុគគល ឬ ជា
សេូ ភាពដដលពួកមគម វ្ើការរេិះគន់ ឬ ពោយេរងខូ រមករ ត ិ៍ម ម្ េះរោា លិបាលណាេួយ ។ ... សកេម
ភាពណាេួយ មទេះរើមោយផ្លទ ល់ ឬ មោយ្រមយលមដើេបើម វ្ើឲ្យអនតរាយ ឬ ផ្សតួលរ ាំលាំរោា លិបាលគឺ
ជាកាំ ុសដ៏្ ងន់ ង្រ”។ 

ខណៈដដលេស្រនតើសុើវលិអនដរជាតិមានរុពវសិេធិ និងអល័យឯកសិេធិជាក់លាក់េួយរាំននួ ពកួមគក៏មាន
កាតពវកិរច្តូវមោរពរារ់កនុង្សុកផ្សងដដរ ៖ 
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វាកយខ័ណឌ  ៤៣៖ “រុពវសិេធិ និងអល័យឯកសិេធិ ដដលេស្រនតើសុើវលិអនដរជាតិមាន គឺ្តូវបានផ្សតល់ជូ្ន
ឲ្យពកួមគដតមៅកនុ ងផ្សល្រមយជ្ន៍ររស់អងគការដតរ ុមណាណ េះ ។ រុពវសិេធិ និងអល័យឯកសិេធិទាំង
មនេះ េិនបានមលើកដលងេស្រនតើសុើវលិអនតរជាតិមរញពើការមោរពរារ់កនុ ង្សុក ឬក៏ផ្សតល់ឲ្យពកួមគនូវ
មលសកនុ ងការេិនមអើមពើរាំមោេះកាតពវកិរចផ្សៃូ វរារ់ ឬ ិរញ្ញវតាុ ឯកជ្នមនាេះម ើយ។ ...” 

ទក់េងមៅនឹងេាំនាក់េាំនងររស់ពកួមគជាេយួគណរកសនមយបាយ េស្រនតើសុើវលិអនដរជាតិេិន្តូវ
លមេអៀងមេ ម ើយពកួមគក៏េិន្តូវោា្ំ េគណរកសនមយបាយណាេយួ មរើមទេះរើជាសាិតម្កាេេ្េង់ណា
េយួក៏មោយ៖ 

វាកយខ័ណឌ  ៤៨៖ “ដផ្សអកមលើភាពឯករាជ្យ និងភាពេិនលមេអៀងដដលេស្រនតើ ្តូវដតរកាខាជ រ់ខជួ ន េស្រនតើ  
សុើ វលិអនតរជាតិ មទេះរើជាមៅរកាសិេធិមបាេះមឆ្ន តក៏មោយ ក៏េិន្តូវរូលរេួកនុ ងសកេមភាពនមយ
បាយដូរជា ការឈរម ម្ េះ ឬក៏កាន់តាំដណងនមយបាយកនុ ងថាន ក់េូលោា ន ឬថាន ក់ជាតិម ើយ។ ... 
វាគឺជាការចាាំបារ់ដដលេស្រនតើសុើវលិអនតរជាតិ្តូវមរៀសវាងកនុ ងការោា្ំ េរាំមោេះគណរកស ឬ យុេធនា
ការនមយបាយ ម ើយពួកមគេិន្តូវេេួលយក ឬ នរអង្កគ សេូលនិ្ិ សរមសរអតារេ ឬ ម វ្ើសុនទរ
កថាជាសាធារណៈ ឬ មរញមសរកតើដថៃងការណ៍មៅកាន់សារព័ត៌មានម ើយ”។ 

កាលពើឆ្ន ាំេុន មលាក្សើ វា ន់ ម ៀលើ (Wan-Hea Lee)តាំណាងការយិល័យ OHCHR បានម វ្ើ
ការអតាា ្ិរាយមលើមសរកតើសម្េរេួយដដលហាេោត់មលាក សេ រងសុើ េិនឲ្យវលិរូលកេពុជាថា ជាមរឿង 
“េិនសេម តុផ្សល និងម វ្ើតាេអាំមពើរិតត” ។ “ការសម្េររិតតមនេះចាាំបារ់្តូវមានការពនយល់ជារនាទ ន់មរើ
មទេះរើជាមានឱកាសសតួរមសតើងដដលការពនយល់ណាេួយ នឹង្តូវបានេេួលយកមោយគណៈកមាម ្ិការ
សិេធិេនុសសររស់អងគការស ្រជាជាតិ ឬក៏មគ្តូវផ្លៃ ស់រតូរការសម្េររិតតមនេះ” ។ មលាក្សើបានរមញ្ចញ
េសសនៈផ្លទ ល់ខៃួនររួមៅម ើយមៅេុនមពលេេួលបានមសរកតើពនយល់ ។ មសរកតើដថៃងការណ៍ររស់មលាក្សើ
្តូវបានចាត់េុកថាលមេអៀងទាំង្សុង្រឆ្ាំងនឹងរោា លិបាល និងជាការរ ាំមលាលយ ងរាស់្កដ តមៅមលើ
្កេ្រតិរតតដិដល្តូវបានដក្សង់ខាងមលើមនេះ។ 

ង) អាំពើមសរ ើភាពននការរមញ្ចញេតិមៅកេពុជា 

មគដតងដតរាយការណ៍ថា មសរ ើភាពននការរមញ្ចញេតិមៅកេពុជាកាំពុងសាិតមៅម្កាេការគ្មាេ
កាំដ ង ។ 

ររចុរបនន មៅកនុង្រមេសកេពុជាមានមរាងពុេពផ្សាយព័ត៌មានរាំនួនជាង ៨០០ សារព័ត៌មានតាេអុើន
ម ើ្ដនតរាំនួន ៧០ សាា នើយេូរេសសន៍ ២២ សាា នើយវេិយុ ៣៣០ និងសមាគេអនកកាដសត ៣៨សមាគេ ។ 
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រាជ្រោា លិបាលមានការមរតជាញ រិតតកនុងការរមងាើនការម្រើ្បាស់អុើនម ើ្ដនតមៅេូទាំង្រមេស ម ើយ
សពវនថងមនេះ ្រជាជ្ន្រមាណជា ៥០% អារម្រើអុើនម ើ្ដនតបាន ។ មរើរាជ្រោា លិបាលរង់ោក់ក្េិតមសរ ើ
ភាពននការរមញ្ចញេតិដូរមគថាដេនមនាេះ មេៃ េះេិនចាាំបារ់ខិតខាំរមងាើនរណាត ញដដលលអរាំផុ្សតស្មារ់ការ
ដរករ ាំដលកព័ត៌មាន និងេតិមយរល់មោយមសរ ើដូរសពវនថងមនាេះមេ ។ 

ការមបាេះពុេពផ្សាយកាដសតគឺមានលកខណៈមសរ ើខាៃ ាំងណាស់ រ ូតដល់កាដសតខាាំរូឌាមដលើ និង
កាដសតលនាំមពញរ ុសតិ៍ដដលជាកាដសតភាសាអង់មគៃសដ៏ ា្ំ និងមានរកដ្រជាភាសាដខមរ បានមបាេះពុេពផ្សាយ
ជា្រចាាំនថងនូវការរេិះគន់ខាៃ ាំងៗ ្ពេទាំងមានការមចាេ្រកាន់មោយោម នេូលោា ន្រឆ្ាំងនឹងរាជ្រោា លិបាល 
មោយដផ្សអកមលើការសងសយ័សុេធសា្។ អតារេររស់ពកួមគមោរមពញមៅមោយការមចាេ្រកាន់ មោយដផ្សអក
មលើការបា ន់សាម ន ជាេួយនឹងការម្រើោកយមពរន៍ដូរជា “មគមេើលមឃើញជាេូមៅថា...”  “មានលេធភាពខពស់
ដដលថា...”  “វាអារមៅររួដដលថា...” ។ល។ 

ខណៈដដលរាជ្រោា លិបាលមានេូលោា ន្គរ់្ោន់កនុងការរតឹងមៅតុលាការរាំមោេះការរុេះផ្សាយអតា
រេររស់កាដសតទាំងពើរមនេះ រាជ្រោា លិបាលបានមរៀសវាងេិនម វ្ើរាំណាត់ការផ្សៃូវរារ់្រឆ្ាំងនឹងពកួមគ ។ 
ជាការពិត នាយកកាដសតខាាំរូឌាមដលើ បានសារភាពមោយខៃួនឯងថា កាដសតររស់មលាកគឺ “មានភាព
មសរ ើជាងកាដសត ញូវយ កថាេ (New York Times)មៅេើ្កុងញូវយ ក និងកាដសតវា សុើនមតានរ ុសតិ៍
(Washington Post)មៅេើ្កុងវា សុើនមតានមៅមេៀត” ។ 

វេិយុសាំម ងស រដាអាមេរកិ(VOA) និងវេិយុអាសុើមសរ ើ ដដលជាសាា នើយវេិយុោា្ំ េគណរកស្រឆ្ាំង
មោយផ្លា រ់េុខ និងដដលមានកេមវ ិ្ ើជាភាសាដខមរយ ងដវង ្តូវបានចាក់ផ្សាយមៅេូទាំង្រមេសមោយោម ន
ការ្តួតពិនិតយ ឬ ការោក់ក្េិតណាេយួពើរាជ្រោា លិបាលម ើយ ។ 

្រព័នធផ្សសពវផ្សាយដដលលមេអៀងទាំងមនេះ្តូវបានផ្សតល់មសរ ើភាពកនុងការម វ្ើ្រតិរតតិការររស់ខៃួន មរើ
មទេះរើមានរមរៀរវារៈលាក់កាំបាាំងមដើេបើរាំផ្លៃ ញរូរភាព និងមករ ត ិ៍ម ម្ េះររស់រាជ្រោា លិបាលក៏មោយ ។ 

កាដសត្រឆ្ាំងជាភាសាដខមរក៏មានដដរ។ ទក់េិននឹងរញ្ជា សារព័ត៌មាន រាជ្រោា លិបាលបានរញ្ជជ ក់
យ ងរាស់ថា មសរ ើភាពននការរមញ្ចញេតិគឺេិនដេនមានន័យថាជាមសរ ើភាពមពញមលញកនុងការមជ្រ្រមាថ 
ឬរមញ្ចញព័ត៌មានដកៃងកាៃ យ ឬរងខូរមករ ត ិ៍ម ម្ េះរុគគលមនាេះម ើយ។ មៅកនុងរសចិេ្រមេសទាំងអស់ក៏មាន
រារ់ោក់មទសមៅមលើការ្រ្ពឹតដដររមនេះដដរ។ ម តុអវើដររជា្តូវមានករណើ មលើកដលងមៅ្រមេសកេពុជា
មៅវញិ? 

មរើមយងតាេសនទសសន៍មសរ ើភាពសារព័ត៌មានពិលពមលាកឆ្ន ាំ ២០១៦ ររស់ “អនករាយការណ៍ោម ន
្ពាំដដន” (RSF) កេពុជាជារ់រាំណាត់ថាន ក់េើេយួកនុងរាំមណាេរណាត ្រមេសអាសា នទាំងដរ់ ។ 
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រ) អាំពើរារ់សតើពើអងគការេិនដេនរោា លិបាល (NGO) 

កេពុជាមានសមាគេ និង NGO ជាតិ និងអនតរជាតិ ដដលបានរុេះរញ្ជ ើរាំនួន ៦.២៦៨សាា រ័ន។ 
NGO កនុង្សុកេយួរាំននួបានតាងខៃួនជាតាំណាងឲ្យ “សងគេសុើវលិ”និងអតួអាងថា និយយកនុងនាេ ្រជា
ជ្នទាំងេូល មរើមទេះរើជាោម នភាព្សររារ់ណាេួយកនុងការម វ្ើដូមរនេះ សូេបើដតរនតិរក៏មោយ ។ NGO 
ដររមនេះេយួរាំនួន លាក់ខៃួនមៅពើម្កាយវា ាំងននននសកេមភាពអលិវឌឍន៍ ឬ េនុសស្េ៌ ដដលតាេការពិត
ពកួមគបានរូលរេួោក់ព័នធយ ង្ជាលម្ៅមៅកនុងសកេមភាពនមយបាយ ដដល្តូវបានផ្សតល់េូលនិ្ិ
មោយសាា រ័ន និងរោា លិបាលររមេស ។ 

មោយសារដតរញ្ជា ខវេះខាតតមាៃ ភាព និងគណមនយយភាពមៅកនុង NGO ទាំងមនេះម ើយ មេើររដា
សភាជាតិកេពុជាបានអនុេ័តរារ់សតើពើ NGO មៅឆ្ន ាំ២០១៦។ តាេ្រវតតិ មសរកតើ្ោងរារ់ជាមលើកដាំរូង
្តូវបានមសនើម ើងរាំមោេះស គេន៍ NGO កាលពើឆ្ន ាំ ១៩៩៦ មោលគឺរនាទ រ់ពើមានការេកដល់នន NGO
រារ់រយម្កាយពើមានកិរច្ពេម្ពៀងេើ្កុងបា រ ើស និង្រតិរតតិការដថរកាសនតិភាពររស់អងគការស ្រជា
ជាតិ។ ដូមរនេះ មគអារនិយយមោយេិនអារ្រដកកបានថា រារ់ NGO គឺជាលេធផ្សលននការជ្ដជ្កដវក
ដញក និងការពិភាកាជាេួយសងគេសុើវលិ និងសាា នេូតររមេសអស់រយៈមពលជាង ២០ឆ្ន ាំេកម ើយ។ មតើ
មយើង្តូវម វ្ើកិរចពិម្ោេះមយរល់ម្រើនរ ុណាណ មេៀតមៅ? 

រារ់មនេះ្តូវបានរមងាើតម ើងយ ង្រុង្រយត័ន មោយ្រដេ្រេូលរេពិមសា្ន៍លអៗ មៅកនុងរារ់ 
NGO ររស់រណាត ្រមេស្រជា្ិរមតយយដដលមានភាពចាស់េុាំមផ្សសងមេៀតដូរជា បារា ាំង អូស្រសាត លើ សឹងារុរ ើ 
នថ ជ្រ ុន អាមេរកិ (រដាញូវយ ក និងរដាកាលើ វ័រញ )។ រេរបញ្ញតតិទាំងឡាយមនេះក៏មានខៃឹេសារ្សរមៅ
នឹងអនុសារណៈននការមយគយល់ោន ដដល NGO ររមេសជាង ៤០០ បានរុេះ តាមលខាររួរាល់ម ើយ
ជាេយួ្កសួងការររមេស និងស ្រតិរតតិការអនតរជាតិ ។ 

ជាមរឿងដដលេិនសេម តុផ្សលទល់ដតមសាេះ ដដលមសរកតើ្ោងរុងម្កាយដដល្តូវបាន្ោង
ម្កាេការស ការយ ងជិ្តសនិេធជាេួយអនកការេូតររមេស ដររជា្តូវបាន្ចានមចាលមោយសាា នេូត   
អាមេរកិ និង NGO េួយរាំននួដដលេេួលការដណនាាំ និងផ្សតល់េូលនិ្ិមោយសាា នេូតអាមេរកិ។ ឥ ូវមនេះ 
រារ់មនេះបានមលរមរញជារូររាងម ើយ ។ ម តុអវើបានជាមគរដិមស្សិេធិររស់រាជ្រោា លិបាលកេពុជាកនុង
ការមានរារ់ផ្លទ ល់ខៃួនសតើពើសមាគេ ម ើយដដលការរដិមស្មនេះម វ្ើមោយតាំណាងនន្រមេសេួយដដល
មានលកខខណឌ រុេះរញ្ជ ើ្សមដៀងោន ស្មារ់ NGO ជាតិ និងអនតរជាតិមៅវញិ? 

រារ់មនេះបានរញ្ច រ់សាា នភាពវកឹវរេយួដដលរមងាើតម ើងមោយសកេមភាពររស់NGO ដដលម វ្ើការ
មៅកនុងរមនាៃ េះ្រមហាងននរារ់។មទេះជាយ ងណារារ់NGO ររស់កេពុជាេិនមានការគ្មាេកាំដ ងខាៃ ាំង
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រាំមោេះ្រជា្ិរមតយយមេមរើមយើងម្ៀរមៅនឹងផ្សលរ េះោល់នន “រារ់មសនហាជាតិ”(Patriot Act) ឬ 
“រារ់ការោរជាតិ”(National Defense Authorization Act)ររស់អាមេរកិឬរារ់ “C-51” ររស់កាណា
ោមនាេះ។ 

មលើសពើមនេះមេៀត រារ់មនេះមានលកខណៈ្សរោន មៅនឹង្ករខ័ណឌ គតិយុតតិអនដរជាតិដដលមាន
្សារ់ដូរជា៖ មា្តា ៤២ ននរដា្េមនុញ្ញ្ពេះរាជាណារ្កកេពុជាដដលធានាថា សិេធិររស់សមាគេ្តូវ
បាន្គរ់្គងមោយរារ់; មា្តា ២០ ននមសរកតើ្រកាសជាសកលសតើពើសិេធិេនុសស; និងមា្តា ២២ នន
កតិកាសញ្ជញ អនតរជាតិសតើពើសិេធិពលរដា និងសិេធិនមយបាយ (ICCPR)។ 

NGO ជាតិ និងអនតរជាតិ ដដល្រោរ់មោយរមរៀរវារៈនមយបាយរងារ់ បានម្រើ្បាស់្ពេទាំង
រនត្កន រេរបញ្ញតតិជាក់លាក់េួយរាំនួនននរារ់មនេះ និងម វ្ើការបា ន់សាម នមោយងងឹតងងុលោម នអងគ
ម តុរាស់លាស់។ ជាមរឿងអកុសល ការពិតដ៏គួរឲ្យមសាកសាត យេួយមនាេះគឺអនកកាដសត និងេស្រនតើការេូត
ររមេសភាគម្រើនរាំផុ្សតដតងដតេេួលយកជាេូមៅនូវអវើក៏មោយដដលមាន្រលពមរញេកពើ NGO មោយ
ចាត់េុកថាជាមសរកតើពិតោរ់ខាត។ េាំនាក់េាំនងរវាង NGO ដដលលមេអៀង និងដដលេេួលបានេូលនិ្ិពើ  
រោា លិបាលររមេស ជាេួយនឹងអនកកាដសត និងេស្រនតើការេូតរសចិេ្រមេសេួយរាំនួនដដលមានរមរៀរវារៈ
្សារ់ បានផ្សតល់នូវត្េុយយ ងរាស់រាំមោេះសាំណួរថា ម តុអវើបានជាមានការខិតខាំ្រឹងដ្រងយ ងខាៃ ាំង 
និងសុើរង្កវ ក់ោន ដររមនេះ មៅកនុងការម វ្ើឲ្យអនតរាយដល់អាជាញ ្រកេពុជា។ 

ឆ) អាំពើគណរកស្រឆ្ាំង 

ក) មលាកសេរងសុើដដលសាទ ត់ជ្ាំនាញទាំងភាសាអង់មគៃសនិងភាសាបារា ាំងនិយយបានយ ងលអអាំពើ
្រជា្ិរមតយយនិងសិេធិេនុសសមៅកាន់េសសនិកជ្នរសចិេ្រមេស ។រ ុដនត ោត់េិនបាននិយយដររមនេះ
មេមៅមពលដដលោត់និយយជាភាសាដខមរ ។ោត់ម្រើ្បាស់វាកយសពទមផ្សសងោន ស្មារ់្កុេេនុសសខុសោន  
។ោត់និយយដូរោន នឹងអនក្រជាលិថុតមៅរសចិេ្រមេសដដរម ើយមលាកគឺជាមរកខជ្នដតេួយគត់ដដល
អងគការស ្រជាជាតិបានសតើរមនាទ សរាំមោេះមសរកតើដថៃងការណ៍មរ ើសមអើងជាតិសាសន៍កនុងអាំ ុងការមបាេះ
មឆ្ន តដដលមរៀររាំម ើងមោយអងគការស ្រជាជាតិកាលពើឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ។ោត់មានមករ ត ិ៍ម ម្ េះអមសារខាង
ម្រើមសរកតើដថៃងការណ៍និងមវាហាសាសន៍ជាភាសាដខមរដដលមោរមពញមៅមោយការញុេះញង់និងការសអរ់
មខពើេជាតិសាសន៍។ ជាថមើេតងមេៀត ោត់្តូវបានមគមចាេមរឿងរមញ្ឆ េះកាំ ឹងមរ ើសមអើងជាតិសាសន៍ មៅកនុង
យុេធនាការមបាេះមឆ្ន តឆ្ន ាំ ១៩៩៨ មោយម្រើ្បាស់មវាហាសាសន៍្រឆ្ាំងមវៀតណាេយ ងខាៃ ាំងកាៃ  ម ើយ
្កុេបាតុករដដលមពញមោយកាំ ឹង បានវាយ្រហារ និងដុតសតូរេិតតភាពកេពុជា មវៀតណាេ េុនមពល
ដដលោត់អារេរ់កាំ ឹងររស់ពួកមគបាន ។ េួយសបាត  ៍ម្កាយ្ពឹតតិការណ៍មនេះ ការវាយ្រហារមោយ
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 វូងេនុសសដដលមពញមោយកាំ ឹងបានសមាៃ រ់ជ្នជាតិមវៀតណាេយ ងតិរ ៤រូរ ដដលជាការសមាៃ រ់
មោយសារការមរ ើសមអើងពូជ្សាសន៍ ។ ោត់ក៏មានម ម្ េះមបាេះសមេៃងផ្សងដដរទាំងមៅកនុង្រមេសបារា ាំងនិង
្រមេសកេពុជាមោយសារការររហិាមករ ត ិ៍សមាជិ្ករោា លិបាលមាន ក់ម ើយករណើ ររហិារមករ ត ិ៍មនេះ ្តូវបានេេួល
សាគ ល់មោយតុលាការរើមលើកជារ់ៗោន  រូករេួទាំងតុលាការមៅ្រមេសបារា ាំង ។ 

មលាកក៏ធាៃ រ់ញុេះញង់ឲ្យ្រជាជ្នសាេញ្ញដករមង្កគ លត្េុយ្ពាំដដនអនដរជាតិ ដដលមនេះគឺជាេមងវើ
េួយេិនអារអត់ឱនឲ្យបានម ើយម ើយរោា លិបាលរសចិេ្រមេសណាក៏មោយ ក៏្បាកដជាមថាា លមទស 
េមងវើដររមនេះដូរោន  ។ េនុសស្គរ់ោន មៅកេពុជាគឺសុេធដតដឹងយ ងរាស់ថារញ្ជា ្ពាំដដនជាេយួមវៀតណាេ
គឺជារញ្ជា ដ៏រមសើរណាស់ដដលជានិរចកាលនាាំមៅរកភាពតានតឹង និងអសណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ មលើក
ដលងដតអនកកាដសតេយួរាំននួដដលមានមរតនាអា្កក់រ ុមណាណ េះ ។ 

ការ្រដ ងមលងជាេយួនឹងរញ្ជា មវៀតណាេមដើេបើរាំមណញសាំម ងមឆ្ន តគឺជាកងវេះការេេលួខុស
្តូវដ៏ដសនម្ោេះថាន ក់ម ើយេមងវើដររមនេះេិន្តូវបានមគអត់ឱនឲ្យបានម ើយ។ 

ខ) មលាកកឹេសុខាមានជារ់ោក់ព័នធនឹងមរឿងកតើននការញុាំងឲ្យសាកសើផ្សតល់សកខើកេមលូតកុ ក ដដល
ជារេឧ្កិដាេួយេេួលសាគ ល់មោយ្រមេស្រជា្ិរមតយយទាំងអស់ ។ ការរដិមស្េិនរង្កា ញខៃួនមៅ
កនុងតុលាការតាេការមកាេះមៅររស់្ពេះរាជ្អាជាញ គឺ្តូវផ្សតនាទ មទសមៅកនុង្រមេស្រជា្ិរមតយយទាំងអស់។ 
្រមេសកេពុជា្រកាន់ខាជ រ់នូវមោលការណ៍នើតិរដាដូរោន ។ ព័ត៌មានដកៃងកាៃ យដដលផ្សសពវផ្សាយមោយ្រលព
លមេអៀងមៅកេពុជាបានរមងាើតការល័នត្រ ាំរវាង “សាកសើ”និង “ជ្នជារ់មចាេ” ។ មលាកកឹេសុខា្តូវបាន
មកាេះមៅកនុងនាេជាសាកសើរាំនួនពើរដងម ើយេិនបានមៅរង្កា ញខៃួន ។ ឥ ូវមនេះ រញ្ជា មនេះ្តូវបានមោេះ
្សាយររ់សពវ្គរ់ម ើយ ។ 

្សមដៀងោន មៅនឹងការដថៃងសុនទរកថាររស់មលាក សេ រងសុើ វាកយសពទររស់មលាក កឹេ សុខា គឺមោរ
មពញមៅមោយការសអរ់មខពើេ មៅមពលដដលនិយយទក់េងនឹង្រមេសមវៀតណាេ និង្រជាជ្នមវៀត    
ណាេ ។ ោត់ដថេទាំងមានភាពអង់អារកនុងការដថៃងជាសាធារណៈថាេនទើរសនដិសុខដខមរ្ក េ “ស២១”
គឺជាការ្រឌិតម ើង ឬជា “ការរមងាើតម ើងររស់មវៀតណាេ”ម ើយមោយេូលម តុដូរោន មនេះ ោត់បាន
រដិមស្តថភាពននរេឧ្កិដាដដលបាន្រ្ពឹតតកនុងអាំ ុងមពលននការ្គរ់្គងររស់ រ ុល ពត មទេះរើជា
អងគជ្ាំនុាំជ្្េេះវសិាេញ្ញកនុងតុលាការកេពុជា (ECCC) បានកាត់មទសអតើត្រធានេនទើរ “ស២១” ររួម ើយ
ក៏មោយ ។ ការរដិមស្មោយឥតលាក់មលៀេនិងមោយមរតនារាំមោេះការសមាៃ រ់រង្កគ លមៅកេពុជាដររមនេះ
គរួដត្តូវបានចាត់េុកថាជារេឧ្កិដា ដូរដដលរណាត រសចិេ្រមេសបានម វ្ើ រាំមោេះអនកដដលបានរដិមស្
ឧ្កិដាកេម្រឆ្ាំងនឹងេនុសសជាតិ្សមដៀងោន មនេះ ។ 
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គ) សមាជិ្កពើរនាក់មេៀតររស់គណរកស្រឆ្ាំងគឺសមាជិ្ក្ពឹេធសភាមលាក  ុង សុខ ួរ និង
សមាជិ្កសភាមលាក អ ុ៊ុំ សាំអាន ្តូវបានមចាេ្រកាន់ពើរេដកៃងរនៃាំនិងរេញុេះញង់ឲ្យមានអាំមពើ ងិា ។ 

មលាក  ុង សុខ ួរ បានផ្សសពវផ្សាយនិងដរកចាយសនធិសញ្ជញ ដកៃងកាៃ យរវាងកេពុជានិងមវៀតណាេ
មោយមានមរតនារង្កា ញពើកិរច្ពេម្ពៀងរ ាំលាយ្ពាំដដនរវាង្រមេសទាំងពើរ។ ជ្នជារ់មចាេទាំងពើរបាន
អេះអាងថាពួកមគ្ោន់ដតបានសដេតងេតិររស់ខៃួនដតរ ុមណាណ េះ។ ការដកៃងរនៃាំគឺេិនដេនការសដេតងេតិមេ
ម ើយមៅកនុងករណើ មនេះវាគឺជាការរ ុនរ ងមោយមរតនារងាអសាិរភាព្រមេស ។ ការរាំផ្សៃិររាំផ្លៃ ញឯកសារ
និងផ្សដល់ព័ត៌មានដកៃងកាៃ យោក់ព័នធមៅនឹងសនតិសុខជាតិអារចាត់េុកជាអាំមពើកបត់ជាតិមៅកនុងរារ់្ព ម
េណឌ ននរណាត រដា្រជា្ិមតយយជាម្រើន។ មា្តា៤៥៦និង៤៥៧នន្កេ្ព មេណឌ កេពុជាបានដរងជា
ពិមសសរាំមោេះរេមលមើសដររមនេះ។ ការផ្សាយសនធិសញ្ជញ ដកៃងកាៃ យគឺជាេមងវើរដិមស្និងជាការរាំផ្លៃ ញ
សនធិសញ្ជញ ពិត្បាកដ។ វាក៏ជាការផ្សតល់ព័ត៌មានដកៃងកាៃ យមៅមលើសាា នភាពននសនធិសញ្ជញ ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ដដល
្តូវបានរុេះរញ្ជ ើជាេយួ្កុេ្រឹកាសនតិសុខអងគការស ្រជាជាតិ (សូេមេើលឯកសារ្កុេ្រឹកាសនតិសុខ
អងគការស ្រជាជាតិ A/34/94-S/13101 និងការផ្សាយររស់្កសួងការររមេសបារា ាំង នថងេើ១៥ ដខ មេ
សា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩)។ មានលសតុតាងយ ងរាស់ដដលរញ្ជជ ក់ថាសនធិសញ្ជញ ដដល្តូវបានផ្សសពវផ្សាយមោយ
មលាក  ុង សុខ រួ គឺជាសនធិសញ្ជញ ដកៃងកាៃ យ (េិនដេន្ោន់ជាការមចាេ្រកាន់ថាដកៃងកាៃ យមេ) មោល
គឺដកៃងកាៃ យរ ូតមៅដល់ក្េិតថា សូេបើដត្ពាំដដនរវាងកេពុជានិងមវៀតណាេបានបាត់រូររាងដតេតង ។ អវើ
ដដលគួរឲ្យមសាកសាដ យគឺរោា លិបាលរសចិេ្រមេសមៅដតរដិមស្េិនេេួលសាគ ល់លសតុតាងផ្សៃូ វការទាំង
មនេះ ។ 

ការម្រើោកយមពរន៍អរភិាពររស់មលាក អ ុ៊ុំ សាំអាន គឺជាការរាំោន្ព មេណឌ មលើមសរ ើភាពននការ
រមញ្ចញេតិ និងការញុេះញង់ឲ្យសអរ់មខពើេជាតិសាសន៍ មដើេបើមោលរាំណងននការមបាេះមឆ្ន តនិងការរាំមណញ
នមយបាយ ។ ការញុេះញង់ឲ្យមានអាំមពើ ងិាគឺជារេឧ្កិដាមទេះរើជាមៅកនុងរារ់្រមេសណាក៏មោយ។ 

សកេមភាពមលមើស្ព មេណឌ ដររមនេះគឺជាេូលោា នស្មារ់ការដកអល័យឯកសិេធិសភាររស់រុគគល
ទាំងពើររូរមនេះ ។ មៅកនុងរររិេដ៏រមសើរមៅកនុង្រមេសកេពុជាការញុេះញង់អុជ្អាលេិន្តឹេដតោស់ឲ្យមាន
្រតិកេមជាសាធារណៈដ៏ម្ោេះថាន ក់រ ុមណាណ េះមេរ ុដនតដថេទាំងគ្មាេកាំដ ងដល់សនដិសុខជាតិសនតិភាពកនុង
តាំរន់្ពេទាំងម វ្ើឲ្យរ េះោល់ដល់េាំនាក់េាំនងមេវភាគើរវាង្រមេសជិ្តខាងទាំងពើរមេៀតផ្សង។ 

NGO និងអនកកាដសតររមេសេិនបានរាយការណ៍មោយមសាម េះ្តង់អាំពើការ្រ្ពឹតតររស់គណរកស
្រឆ្ាំងមេ ។ មោយដផ្សអកមលើរុមរវនិិរឆ័យដដលលាំមអៀងោាំ្េគណរកស្រឆ្ាំង ព័ត៌មានដដលមរញផ្សាយ
ទាំងឡាយគឺដតងដតោម នតុលយភាព មោលគឺមៅមសងៀេសាង ត់រាំមោេះរេឧ្កិដាដដល្រ្ពឹតតម ើងមោយគណ
រកស្រឆ្ាំងម ើយផ្សតល់ព័ត៌មានេិនពិតអាំពើសកេមភាពររស់រោា លិបាល ។ 
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ជ្) អាំពើការវាយតនេៃសេិធេិនុសសនិង្រជា្ិរមតយយររស់កេពុជា 

តាេេសសនៈររស់ពួកមគសតើអាំពើសាា នភាពសិេធិេនុសសនិង្រជា្ិរមតយយររស់កេពុជាវាបានរង្កា ញ
យ ងរាស់ថា ពួករសចិេ្រមេសបានសនមត់ថាម្កាយពើការមបាេះមឆ្ន តដដលស្េរស្េួលមោយអងគការ
ស ្រជាជាតិមៅឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ្រមេសកេពុជាមានសេតាភាពមពញមលញមដើេបើ្ រកាន់ខាជ រ់ការអនុវតតលេធិ
្រជា្ិរមតយយដ៏លអឥតមខាច េះររស់រសចិេ្រមេស ។ 

មនេះគឺជាការទេទរឬ ជាការោក់កាំ ិត ួសម តុមៅមលើ្រមេសេួយដូរជាកេពុជាដដលមាន
្រវតតិសាស្រសតននកសាងរដាដររេាំមនើរដ៏ខៃើរាំផុ្សត ។ 

្សមដៀងោន មៅនឹង្រមេសដដលធាៃ រ់មៅម្កាេអាណានិគេអឺរ  ុរេយួរាំនួនដដរ មលើកដលង្រមេស
ដដលមាន្នធានម្រងសេតាភាពរដាររស់្រមេសកេពុជាគឺមៅមខាយមៅម ើយេិនថា សេតាភាពសាា រ័ន
រារ់ ឬ សងគេ ។ 

មទេះរើជារនាទ រ់ពើមានការមបាេះមឆ្ន តឆ្ន ាំ១៩៩៣ ក៏មោយវាគឺជាការគិតដរររមវ ើរវាយេួយកនុងការម វ្ើ
ពុតជាយល់ថា្រជា្ិរមតយយមៅកេពុជានឹងលូតលាស់មៅេុខ មោយោម នហានិល័យននការវលិ្ត រ់េក
វញិននអាំមពើ ងិា។ ការពិតជាក់ដសតងគឺដខមរ្ក េបានរដិមស្េិន្ពេអនុវតតកិរច្ពេម្ពៀងេើ្កុងបា រ ើស
ម ើយមរសកេមររស់អងគការស ្រជាជាតិក៏បានររាជ័្យកនុងការមោេះ្សាយរញ្ជា មោយេុកឲ្យ ១ភាគ៣
ននេឹកដើសាិតម្កាេការ្គរ់្គងររស់ដខមរ្ក េ។ េួយនថងមៅេុនមពលននការចាកមរញររស់អងគការស 
្រជាជាតិអនកនាាំោកយររស់ខៃួនបានេេួលសាគ ល់ថា ដខមរ្ក េបានរាំផ្សទុេះ្ោរ់ដរកកាំមេរសាព នមសទើរដតជា
មរៀងរាល់នថង។ នមយបាយមពលមនាេះមៅដត្តូវបាន្គរ់្គងមោយ្កុេមផ្សសងោន ដដលមានកមាៃ ាំង្រោរ់
អាវុ្និងេឹកដើដដល្គរ់្គងមោយសវយត័។ ការល័យខាៃ ររាំមោេះការវលិ្ត រ់េកវញិនូវសស្រង្កគ េសុើវលិគឺ
ជាលេធភាពដដលអារមកើតមានជាមរៀងរាល់នថង។ 

រ ូតដល់មពលេួយដដលរររនមយបាយដខមរ្ក េ និងកងកមាៃ ាំង្រោរ់អាវុ្ររស់ពួកមគ្តូវ
បានរ ាំលាយទាំង្សុងមៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ មេើរេើរាំផុ្សត កេពុជាអារេេួលបានសនិតភាពមពញមលញ និងអារ
្តួត្តាមលើេឹកដើទាំងេូលររស់ខៃួនបាន ។ ការម វ្ើសនតិភាវូរនើយកេមដដល្រសូតមរញពើលេធផ្សលននមោល
នមយបាយឈនេះ-ឈនេះររស់រាជ្រោា លិបាល គឺពិតជាមជាគជ័្យជា្រវតតិសាស្រសតេួយដដលេិនធាៃ រ់មានពើេុន
េក ។ រ ុដនត គួរឲ្យមសាកសាដ យដដល្រព័នធផ្សសពវផ្សាយ និងេស្រនតើការេូតរសចិេ្រមេសក្េ ឬ ក៏េិនដដល
បានរ ាំឭកម ើងវញិ ឬ មលើកសរមសើរពើមោលនមយបាយមនេះមេ ។ 

្រវតតិសាស្រសតថមើៗររស់កេពុជាបានរង្កា ញថា កេពុជាមានមពលមវលានិងររយិកាសដ៏តិរតួររាំផុ្សត 
ស្មារ់ការង្ករកសាងរដានិងដាំមណើ រការ្រជា្ិរមតយយភាវូរនើយកេម ។ 
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យ ងណាកតើ កេពុជាដឹងរាស់ណាស់អាំពើរាំណុរខវេះខាតខាងសាា រ័ន និងសេតាភាពេន់មខាយ
ររស់ខៃួន ។ មៅកនុងរយៈកាលសនតិភាពដ៏ដសនខៃើេួយមនេះ កេពុជាបានខិតខាំខនេះដខនងព្ងឹងសេតាភាពរដា     
ផ្សតល់នូវជ្ើវភាពរស់មៅកាន់ដតលអ្ រមសើរ និងវរុិលភាពជូ្ន្រជាជ្នររស់ខៃួន និងធានាឲ្យបាននូវការវវិតត 
មឆ្ព េះមៅរក្រជា្ិរមតយយភាវូរនើយកេមមពញមលញ មោយរលូននិងមោយសនតិភាព ។ 

កនុងររកិារដររមនេះ ការរកាសិារភាពនិងដាំមណើ រការ្រជា្ិរមតយយភាវូរនើយកេម្រករមោយសនតិ
ភាពគឺជាការផ្សល្រមយជ្ន៍ោរ់ខាតររស់កេពុជា ។ កេពុជាេិនរង់រមងាើតរញ្ជា ស្មារ់ពិលពមលាកសាជា
ថមើេដងមេៀត ម ើយក៏េិនរង់ឲ្យមានជ្នមលៀសខៃួនរារ់ដសននាក់ររស់ខៃួន ូររូលមៅកាន់អឺរ  ុរនិងស រដា
អាមេរកិ ដដលកាំពុងដតពោយេរិេទវ រ្រមេសេិនឲ្យមានការ ូររូលយ ងគាំ ុកនូវជ្នមលៀសខៃួនដដល
ជាជ្នរងម្ោេះនន “រដិវតតន៍ពណ៌” និង “ការផ្លៃ ស់រតូ ររររមោយរងខាំ” ដដលទាំងមនេះដតងដត្តូវបានមគ
ពណ៌នាថាម វ្ើម ើងមដើេបើ “សិេធិេនុសសនិង្រជា្ិរមតយយ” ។ 

ការោក់កាំ ុស ការរេិះគន់ការោក់ឲ្យមៅឯមកា ការគ្មាេរិេេើផ្សារនិងោក់េណឌ កេម ឥតឈរ់
ឈរ េិនអាំមណាយផ្សលដល់ការដសវងរកដាំមណាេះ្សាយណាេួយមនាេះមេ។ រសចិេ្រមេសគួរដតជ្យួកេពុជា
ដសវងរកដាំមណាេះ្សាយស្មារ់្រជា្ិរមតយយភាវូរនើយកេម្រករមោយសនតិភាព ឈរមលើការមោរពោន  
និងការមយគយល់ោន មៅវញិមៅេក ។ 

ជ្ាំនួសឲ្យការម វ្ើឲ្យរា ាំងសទេះដល់កិរចខិតខាំ្រឹងដ្រងររស់រាជ្រោា លិបាលកេពុជា កនុងការមលើកកេពស់ 
លេិធ្រជា្ិរមតយយ ឈរមលើមោលការណ៍នើតិរដា រណាត រោា លិបាល និងសាា រ័នររមេសដដលបានម្ជ្ើស
មរ ើសយកការោក់កាំ ុសរាំមោេះសាា រ័ន្សររារ់ ពកួមគគួរដតមលើកេឹករិតដដល់គណរកស្រឆ្ាំងឲ្យមោរព
រដា្េមនុញ្ញ ្រកាន់ខាជ រ់នូវមោលការណ៍្រជា្ិរមតយយ ្រកាន់នូវឥរយិរថនមយបាយសុើវល័ិយ ្ពេ
ទាំងរូលរេួមៅកនុងកិរចសនទនាមោលនមយបាយ ជាជាងរនតការម វ្ើនមយបាយ្រជាលិថុតមោយោម នការ
េេួលខុស្តូវ រងាការសអរ់មខពើេជាតិសាសន៍ ញុេះញង់ឲ្យមានភាពរលារលកនុងសងគេ និងការររហិាមករ ត ិ៍
អនកដនេ។ 
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