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សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ    
     

លីកដូ គឺជអងគករសិទិធមនុសសជតិមូយេនកមពុជ។ ចប់តំងពីអងគករលីកដូ រតវូ 
បនបេងកតេឡងេនឆន ំ១៩៩២ អងគករេនះ គឺជអងគករសិថតេនជួរមុខេគកនុងកិចចករពរ 
សិទធិមនុសសេនកមពុជ និងេលកសទួយករេគរពសិទធិពលរដឋ និងសិទិធនេយបយតមរយៈ 
រជរដឋ ភិបលកមពុជ និងសថ ប័ននន។ ករកសងសមិទិធផលរបស់ខលួនកនុងអតីតកល  
លីកដូ លីកដូ លីកដូ លីកដូ បនបនតេដរតួជអនកតសូ៊មតិសរមប់របជពលរដឋ និងឃល េំមលរដឋ ភិបលតម 
រយៈកមមវធីិសិទិធមនុសសននពីករយិល័យកណត លរបស់ខលួនេនភនំេពញ និងេនតម

សខទូទំង១២ េខតត-រជធនីេផសងេទៀត។  
 

អងគករលីកដូ អនុវតតសកមមភពរបស់ខលួនតមរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈ 
 

កមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈកមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈកមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈកមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈ    
    

� ឃល េំមលកររេំលភសិទិធមនុឃល េំមលកររេំលភសិទិធមនុឃល េំមលកររេំលភសិទិធមនុឃល េំមលកររេំលភសិទិធមនុសសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភសិទធិរសតី សសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភសិទធិរសតី សសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភសិទធិរសតី សសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភសិទធិរសតី 
និងកររេំលភសិទធិកុមរៈ និងកររេំលភសិទធិកុមរៈ និងកររេំលភសិទធិកុមរៈ និងកររេំលភសិទធិកុមរៈ បុគគលិកេធវករេសុបអេងកតេលករណីរេំលភសិទិធមនុសស 
ែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋ ចំេពះកររេំលភបំពនេលរសតី និងកុមរ េហយជន
រងេរគះ រតូវបនផតល់េសវជួយេរជមែរជងតមរយៈករេធវអនតរគមន៍ជមួយអជញ ធរ 
មូលដឋ ន។    
    

� កររបឹកសែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ កររបឹកសែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ កររបឹកសែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ កររបឹកសែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ ជនរងេរគះ រតូវបនផតល់ជូននូវករ 
របឹកសែផនកចបប់ េហយចំេពះករណីសំខន់ៗ ទទួលបននូវកិចចករពរែផនកចបប់ 
ែដលផតល់ជូនេដយរកុមរបឹកសែផនកចបប់ និងរកមុេមធវកីរពរសិទធិមនុសស។    

    

� ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ អនករសវរជវពនធនគរេធវករឃល េំមលពនធនគរចំនួន១៨ 
េដមបីេធវករវយតៃមលអំពីសថ នភពេនកនុងពនធនគរ និងេដមបធីន ថជនជប់ឃំុ 
ទទួលបននូវតំណងែផនកចបប់។     

    

� ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ រកុមរគេូពទយផតល់េសវេវជជសរសតដល់ជនជប់ឃំុ និងមរនតី 
ពនធនគរចំនួន១២ កែនលង។ បែនថមពីេលេនះ ក៏ជួយផតល់េសវេវជជសរសត និងបញជូ ន 
ជនរងេរគះេដយកររេំលភសិទិធមនុសសេទកន់មនទីរេពទយ។     

    



 

� េសវកមមសងគមកិចចៈ េសវកមមសងគមកិចចៈ េសវកមមសងគមកិចចៈ េសវកមមសងគមកិចចៈ រកមុករងរេធវករវយតៃមលពីតរមូវកររបស់ជនរងេរគះ និងរកមុ 
រគួសររបស់ពួកេគ េហយផតល់ជំនួយសមភ រៈ និងមហូបអហររយៈេពលខលី។    

    

កមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈ    
    

� ករហវកឹហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំករហវកឹហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំករហវកឹហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំករហវកឹហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ និងករតសូ៊មតិៈ និងករតសូ៊មតិៈ និងករតសូ៊មតិៈ អនកហវឹកហវឺន និងអនកតសូ៊មតិេធវករអប់រ ំ
ដល់សធរណជនអំពីសិទិធរសតី និងសិទិធកុមរបេងកតបណត ញករពរេនតមមូលដឋ ន 
និងេធវករតសូ៊មតិេដមបឲីយមនករផល ស់បតូរសងគម និងេគរពចបប់។     
    

� ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករណីរេំលភសិទធិមនុសសែដលេសុប 
អេងកតេដយលីកដូ រតូវបនចងរកងទុកេនកនុងរបព័នធទិនន័យ េដមបីឲយមនភពងយ 
រសួលកនុងករែសវងរកព័ត៌មន វភិគ ផលិតជរបយករណ៍ជរបចំ (ករេបះពុមភជ 
របយករណ៍ និងរបយករណ៍េសតទសសន៍)។     

    
    
    
    
    
ចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈ    

    
េលករសីេវជជបណឌិ ត ពុង ឈីវេកក របធនអងគករលីកដូ 
អសយដឋ នៈ អងគករលីកដូ (សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស) 
ផទះេលខ ១៦ ផលូវេលខ ៩៩ រជធនីភនំេពញ កមពុជ 
ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២ ទូរសរៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/
២១៧ ៦២៦ 
អីុែម៉លៈ contact@licadho-cambodia.org 
េគហទំព័រៈ http://www.licadho-cambodia.org 
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ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 1111 

 

េសច�តេផត5ម  

 

 

េនឆន ំ២០១០ អងគករលីកដូ បនរយករណ៍អំពីករជរមះកដីកំបំងមុខេទេល 
បណដឹ ងឧទធរណ៍យ៉ងេរចន កនុងករណីរពហមទណឌ េនកនុងរបេទសកមពុជ

1។ ពិរទុធជនរប់រយ 
នក់រតូវបនជប់ឃំុេនកនុងពនធនគរេខតត អនកទំងេនះ មិនអចមកចូលរមួសវនករេន 
រជធនីភនំេពញបនេឡយ េដយសរគម នថវកិចំណយេលករដឹកជញជូ ន ករេរៀបចំមិន 
បនលអរវងពនធនគរ និងតុលករ ជងេនះេទេទៀត គឺេដយមូលេហតុគម នករយកចិតត 
ទុកដក់ចំេពះសថ នភពរបស់អនកទំងេនះ។ អស់រយៈេពល ២ ឆន ំកនលងមកេហយ ែដល 
បញហ េនះ េនែតមិនទន់បនេលកយកមកេធវករេដះរសយ។ 

 

គិតរតឹមែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២េនះ តមករសិកសរសវរជវរបស់អងគករលីកដូ មន 
ពិរទុធជនជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍របមណជិត ៨០០ នក់រតូវបនឃំុខលួនេនកនុងពនធនគរចំនួន 
១១េខតត។ ដូចករណីកនុងឆន ំ២០១០ អគគនយកដឋ នពនធនគរេនែតពំុទន់មនមេធយបយ 

                                                           

1
 សូមេមល “សវនករកំបំងមុខៈ សិទធិដក់បណដឹ ងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ“ របយករណ៍លីកដូ ែខមីន ឆន ំ២០១០។  

សលឧទធរណ៍រជធនីភនំេពញ 



2222 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ដឹកជញជូ នពិរទុធជនទំងេនះ េដមបីេទចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍េនរជធនី 
ភនំេពញ។ របព័នធរគប់រគងពនធនគរខវះរថយនតដឹកជញជូ ន សងំ បុគគលិក និងថវកិចំបច់
សរមប់បណដ ញដឹកជញជូ នពិរទុធជន ែដលេនឆង យដច់រសយល។ 

 

សិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ គឺជសិទធិមូលដឋ នកនុងករទទួលបនករជរមះកដីេដយ 
យុតតិធម៌2។ េនកនុងរបព័នធចបប់កមពុជ ករបំេពញសិទធិេនះ តរមូវឲយមនវតតមនជនរតូវ 
េចទកនុងសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍។ ផទុយេទវញិសិទធិេនះ រតូវបនេគរេំលភបំពនជ 
របចំ។ ដំេណះរសយែតមួយគត់សរមប់ពិរទុធជនភគេរចនបំផុត ែដលចង់ចូលរមួសវន 
ករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ខលួន គឺរតូវចំណយរបក់សំរប់ដឹកជញជូ ន េដយខលួន ឯង ែដល
ជទមល ប់អនុវតតមួយមនន័យេសមនឹងដក់សល កកំណត់តៃមលេទេលសិទធិជមូល ដឋ នទំង
េនះរបស់របជពលរដឋកមពុជ។ 
 

  

                                                           

2 កតិកសញញ អនតរជតិសដីពីសិទធិពលរដឋ និងនេយបយ [“ICCPR”] មរត ១៤ (៥) (រតូវបនដក់បញចូ លេទកនុងចបប់កមពុជតមរយៈរដឋធមមនុញញរតង់មរត
៣១)។ រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជ [“CCP”] មរត៣៧៥។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 3333 

 

១. ទ ដឋភពចបបជ់( ន ងចបបអ់នតរជ( 
 
 

 

សរៈសំខន់ៃនករចូលរមួរបស់ជនរតវូេចទ កនុងសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍កនុង 
េរឿងរពហមទណឌ  រតូវបនេលកមកបងហ ញេដយពិសដ រ កនុងរបយករណ៍របស់អងគករ 
លីកដូ ។ កនលងមករបយករណ៍េនះ ក៏បនេលកយកករណីេនះ មកបងហ ញមដងេហយ 
មដងេទៀត។ 

 

 ចបប់កមពុជតរមូវថ ជនជប់ឃំុែដលជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ “រតូវែតេផទរេនកនុងរយៈ
េពលយ៉ងខលីបំផុតតមបញជ របស់អគគរពះរជអជញ ឲយេទេនកនុងពនធនគរ ឬ មណឌ លឃំុ
ខលួន ែដលេនជិតជងេគបំផុតៃនទីសន ក់កររបស់សលឧទធរណ៍”។3 តមរទឹសដីករេផទរេនះ 
គួរែតេកតេឡង បនទ ប់ពីតុលករជូនដំណឹងដល់អគគរពះរជអជញ  អំពីកលបរេិចឆទសវន 
ករ។4 តមពិត ករអនុវតតន៍ែបបេនះ ករមេកតមនណស់។ 
 

វតតមនរបស់ជនរតូវេចទមនសរៈសំខន់ កនុងករធនសវនកររបកបេដយ 
យុតតិធម៌េលបណដឹ ងឧទធរណ៍េនកមពុជ េដយសរចរតិលកខណៈនីតិវធីិឧទធរណ៍របស់ 
របេទសេនះ។ រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ តរមូវឲយេចរកមសួរចេមលយជនជប់េចទេនេពល 
សវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍ និងអចអនុញញ តឲយេលកជសំណួរេចទសួរជនជប់េចទ 
សដ ប់ចេមលយចុងេចទ ពិនិតយអងគេហតុេឡងវញិ និងេបកសវនករេឡងវញិេលអងគ 
េសចកដី5 របសិនេបតុលកររកេឃញថ សលរកមេដមគម នសុពលភព។ នីតិវធីិេនះ មិន 
អចអនុវតតេទបនេទ េនេពលណគម នវតតមនជនជប់េចទកនុងសវនករេលបណតឹ ង 
ឧទធរណ៍កនុងេរឿងរពហមទណឌ ។ 

 

 របសិនេបជនរតូវេចទគម នវតតមនកនុងសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍េទ េនះេសចកដី 
សេរមចរបស់តុលកររតូវបនចត់ថន ក់ជ “សលដីកកំបំងមុខ”។6 តមរទឹសដីជនជប់ 
េចទ បនទ ប់មកមនសិទធិបដឹងជំទស់ េដមបីេមឃភពសលដីកកំបំងមុខ7 ថវីេបតមករ
                                                           

3
 រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជ មរត៣៨៩ 
4
 មរត៣៨៨ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជ 
5
 មរត៣៩៣ - ៣៩៥ និងមរត៤០៦ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជ 

6
 មរត៣៦២ និងមរត៤០៨ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជ 

7
 មរត៤០៩ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជ 



4444 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

អនុវតតជក់ែសដង ករបដឹងែបបេនះ មិនសូវេកតមនេឡងក៏េដយ។ ករបដឹងជំទស់េនះ នំ
ឲយេបកសវនករសរជថមី ែដលជនជប់េចទរតូវែតមនវតតមនកនុងសវនករេនះ ជចំ
បច់។8  
 

កតិកសញញ អនតរជតិសដីពីសិទធិពលរដឋ និងនេយបយ ែដលរបេទសកមពុជបន 
ផដល់សចច ប័នេនឆន ំ១៩៩២9 ែចងថ “ ជនរគប់របូ ែដលជប់ពិរទុធពីបទេលមសរពហមទណឌ  
រតូវមនសិទធិសំុឲយសលកដីជន់ខពស់ពិនិតយេឡងវញិរសបតមចបប់ េទេលកររបកស 
ពិរទុធភព និងករផដនទ េទសេទេលខលួន”។ កតិកសញញ េនះ ក៏តរមូវផងែដរឲយមនវតតមន 
ជនជប់េចទ “កនុងករសេរមចេចទរបកន់ពីបទរពហមទណឌ 10ណមួយរបឆំងេទេល 
ខលួន”។ 

 

 ទនទឹមនឹងយុតត ធិករឧទធរណ៍េនកមពុជ តរមូវឲយមនករចូលរមួពីជនជប់េចទក៏ 
េដយក៏បទបញញតតិៃនកតិកសញញ អនតរជតិសដីពីសិទធិពលរដឋ និងនេយបយពិតជតរមវូ 
ថជនជប់េចទរតូវែតមនវតតមនយ៉ងពិតរបកដផងែដរ។ 

 

  

                                                           

8
 មរត៤១៥ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជ។ 

9 
កតិកសញញ អនតរជតិសដីពីសិទធិពលរដឋ និងនេយបយរតូវបនដក់បញចូ លេទកនុងចបប់កមពុជ តមរយៈរដឋធមមនុញញរតង់មរត៣១។  
10

 កតិកសញញ អនតរជតិសដីពីសិទធិពលរដឋ និងនេយបយ មរត១៤(៣)(ឃ)។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 5555 

 

២. ករដឹកជញជូនជនជបឃ់ុេំនកមពជុ-កលពីេពលមនុ និងបចចបុបនន  
 
 

េនឆន ំ២០១០ អងគករលីកដូ 
បនរយករណ៍ថ ពិរទុធជនកមពុជ 
ែដលឃំុខលួន េនតមបណដ េខតតករម 
នឹងេផទរ “ឲយេទេនកនុងពនធនគរ ឬ 
មណឌ លឃំុខលួន ែដលេនជិតជងេគ 
បំផុត ៃនទីសន ក់កររបស់សល 
ឧទធរណ៍” ដូចែដលតរមវូតមរកមនីតិ
វធីិរពហមទណឌ េឡយ។ សថ នភពេនះ 
មិនខុសគន នឹងសថ នភពដូចេន 
ឆន ំ២០១២ េនះេឡយ។ 

 

បណដ ញដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុ ែដលេនឆង យដច់រសយលរបស់អគគនយកដឋ ន 
ពនធនគរ េនែតជរសេមលៃនអវីែដលរតូវករបំេពញតមលកខខណឌ តរមូវននរបស់ 
ចបប់។ ជនជប់ឃំុជេរឿយៗ រតូវបនេគេផទរេចញេដមបកីត់បនថយភពចេងអៀតែណន បុ៉ែនត 
ករដឹកជញជូ នពួកេគេទចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍មិនែដលឮេគថ េធវេឡង 
េដយករឧបតថមភេសហុ៊យជសធរណៈ និងឥតបង់ៃថលេឡយ។ 

 

របធនពនធនគរមួយចំនួនែដល រតូវបនេធវសមភ សន៍េដយចប់តំងពីមន 
របយករណ៍អងគករលីកដូ កលពីឆន ំ២០១០ បនែថលងឲយដឹងថ ពួកេគេនែតបនតខវះខត 
លទធភពកនុងករដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុេទចូលរមួសវនករសលឧទធរណ៍។ របធន 
ពនធនគរខលះមនរថយនត បុ៉ែនតគម ននណមន ក់មនលុយទិញេរបងសងំ ឬ ខវះបុគគលិកេធវ 
ករេលសេម៉ង និងចំណយេផសងៗ។ របធនពនធនគរខលះេទៀត បនសែមដងេសចកដីរពួយ 
បរមភផងែដរ ចំេពះករខវះខតចំនួនបុគគលិក ែដលរតូវេធវដំេណ រអមជនជប់ឃំុ។11 

                                                           

11
 េនះជកររពួយបរមភមួយ េដយសរែតករេធវដំេណ រេទកន់ភនំេពញរតូវេរបបុគគលិកេរចននក់េពញ ១ ៃថង ឬ េរចនៃថង។ របធនពនធនគរភគេរចន 
បនរបប់អងគករលីកដូ ថ ពួកេគមិនមនបុគគលិករគប់រគន់េដមបីរគប់រគងសភពករេនះ សូមបីែតសថិតកនុងកល:េទស:ពិេសសក៏េដយ let alone on 
a regular basis។ 

រថយនតដឹកអនកេទសរបស់ពនធនគរេខតតកំពង់ឆន ំង 



6666 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

របធនពនធនគរេខតតមួយរបូបនែថលងថ គត់នឹងចំណយេទេលករដឹកជញជូ ន 
របសិនេបសលឧទធរណ៍េចញដីកបងគ ប់ថ វ “ចំបច់” រតូវែតឲយជនជប់ឃំុេទចូលរមួ 
សវនករ បុ៉ែនតគត់ែថលងបែនថមថ ករណីែបបេនះ េកតមនែតមដងេទកនុងមួយឆន ំ។ របធន 
ពនធនគរេខតតេពធ°សត់បេងហបឲយដឹងនូវបញហ េនះ តមអតថបទកែសត The Cambodia 
Daily ចុះផសយេនែខធនូ ឆន ំ២០១១ េដយនិយយថ ជនជប់ឃំុជួនកលមិនរតូវបនេផទរ 
េទកន់រជធនីភនំេពញេទ េដយសរែតមន “លិខិតបងគ ប់ឲយេដះែលងជនជប់ឃំុ…ដីក 
បងគ ប់ឲយនំខលួនជនជប់ឃំុេទចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍ បនមកដល់ពនធនគរ 
ហួសកលបរេិចឆទសវនករេទេហយ។12 

 

របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ២០០៩ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ ែដលបន 
េបះពុមភផសយកនុងែខមិថុន ឆន ំ២០១០ បនេធវករកត់សមគ ល់រតង់ៗថ “ករេធវដំេណ រអម 
េដមបីករពរសនតិសុខជនជប់ឃំុេទកន់សលឧទធរណ៍ រតូវបនខកខនជរចីនដង 
េដយសរគម នមេធយបយដឹកជញជូ ន

13រគប់រគន់”។ របយករណ៍ឆន ំ២០១០ របស់អគគ 
នយកដឋ នពនធនគរេនះ បនេធវេសចកដីសេងកតរសេដៀងគន េដយេលកេឡងអំពី “ករខវះ 
ថវកិសរមប់អនុរកសពនធនគរ េធវដំេណ រអមករពរសនតិសុខជនជប់ឃំុ និងមេធយបយ 
ដឹកជញជូ នពួកេគេទកន់រជធនីភនំេពញ”។14 របយករណ៍បនអះអងថ មនជនជប់ឃំុ 
សរបុ៣២៦នក់ រតូវបនេគដឹកជញជូ នេទចូលរមួសវនករ េលបណដឹ ងឧទធរណ៍េនឆន ំ 
២០១០ បុ៉ែនតមិនបនបញជ ក់ថមនជនជប់ឃំុចំនួនបុ៉នម ននក់ ែដលបនមកពីតមបណដ  
េខតត។15 របយករណ៍របចំឆន ំ២០១១ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ ែដលបនេបះពុមភ 
ផសយេនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ មិនបននិយយអំពីករេផទរជនជប់ឃំុជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ 
េរកមចំណងេជងសដីពី “ករេផទរ និងមេធយបយដឹកជញជូ ន”

16 េឡយ។ េទះបីយ៉ងណក៏ 
េដយពិតជកត់សមគ ល់េឃញថ ករេផទរជនជប់ឃំុយ៉ងេរចនសនធឹកសនធ ប់ គឺរតូវេធវ 
េឡងេដមបីសរមួលដល់ភពចេងអៀតែណន។ 
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 Kuch Naren: “ជនជប់ឃំុភគេរចនគម នវតតមនកនុងសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍” កែសត The Cambodia Daily េចញផសយៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ំ២០១១។  
13

 អគគនយកដឋ នពនធនគរ: “របយករណ៍របចំឆន ំ២០០៩ និងេសចកដីែណនំឆន ំ២០១០” ែដលបនេបះពុមភផសយេនែខមិថុន ឆន ំ២០១០ រតង់ទំព័រ៣ 

(ករបកែរបជភសអង់េគលសផលូវករ)។ 

14
 អគគនយកដឋ នពនធនគរ: “សមិទធផលេនឆន ំ២០១០ និងករេធវែផនករណ៍សរមប់ឆន ំ២០១១” ែដលេបះពុមភផសយេនែខមករ ឆន ំ២០១១ រតង់ទំព័រ៣ 

(ករបកែរបជភសអង់េគលសេរកផលូវករ) [“របយករណ៍របចំឆន ំ២០១០ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ]។ 

15
 េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រ១៤ េនះេរបៀបេធៀបេទនឹងករេធវដំេណ រែដលមន ៩,៣១៤ េជងេទកន់សលដំបូងនន។ 

16
 អគគនយកដឋ នពនធនគរ: “សមិទធផលេនឆន ំ២០១១ និងេគលេដសរមប់ឆន ំ២០១២” ែដលេបះពុមភផសយេនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ រតង់ទំព័រ៥ (ករបក 

ែរបជភសអង់េគលសេរកផលូវករ)។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 7777 

 

របធនពនធនគរមួយចំនួន បនរបប់អងគករលីកដូថ ជេរមសែតមួយគត់ 
សរមប់ជនជប់ឃំុ ែដលចង់េទចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍េនះ គឺពួកេគរតវូ 
ចំណយរបក់ “សរមប់ដឹកជញជូ នេដយខលួនឯង”។ 

 

 របធនពនធនគរមួយរបូបនទទួលសគ ល់េហតុករណ៍េនះ េដយេសងៀមសង ត់តម 
អតថបទកែសត The Cambodia Daily ែដលចុះផសយេនែខធនូ ឆន ំ២០១១ េដយទទួល 
សគ ល់ថ សមជិករគសួររបស់ជនជប់ឃំុ “ជួនកល” រតូវចំណយលុយកក់សរមប់ 
មេធយបយេធវដំេណ រ។17 េនកនុងអតថបទកែសតដ៏ែដលេនះ អនកសរព័ត៌មនេឈម ះ Ros 
Sokhet ែដលរតូវបនជប់ឃំុេនមណឌ លអប់រែំកែរបទី១ ពីបទបរហិរេករ ត°បនែថលងថ គត់
ែតងែតចំណយលុយកក់សរមប់មេធយបយេធវដំេណ រ េទចូលរមួសវនករេលបណដឹ ង
ឧទធរណ៍របស់គត់ ថវីតបតិែតគត់រតូវបនឃំុខលួនេនជយរជធនីភនំេពញ18 ក៏េដយ។ 
 

គត់េពលថ “គួរឲយអស់សំេណ ច េយងរតវូចំណយលុយកក់េទេលសងំេរបង 
និងមហូបអហរសរមប់មរនតីពនធនគរ េដមបីដឹកជញជូ នពួកេយង [េទចូលរមួសវនករេល 
បណដឹ ងឧទធរណ៍]”។ គត់េពលបែនថមេទៀតថ តៃមលេលមេធយបយេធវដំេណ រែបបេនះ មន 
កំណត់ចប់ពី ១ មឺុនេទ ២ មឺុនេរៀល (២.៥ េទ ៥ ដុលល រ)។19 

 

 តមករសិកសរសវរជវរបស់អងកករលីកដូ បងហ ញឲយេឃញថ ជនជប់ឃំុមន ក់ៗ 
េនតមបណដ េខតត ែដលចង់ឲយេគដឹកេទកន់សលឧទធរណ៍េនរជធនីភនំេពញនឹងរតវូ 
បង់លុយរបែហល ១០០ ដុលល រេទឲយមរនតីពនធនគរ េដយមិនបច់សន ក់េនសូមបែីត ១ 
យប់។ 20 
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 Kuch Naren: “ជនជប់ឃំុភគេរចនបំផុតគម នវតតមនកនុងសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍” កែសត The Cambodia Daily េចញផសយៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ំ 
២០១១។  

18
 េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី១៧។ 

19
 េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី១៨។ 

20
 តមករគណនរតួសៗបញជ ក់ចបស់ថ រគន់ែតតៃមលសំងេលស ១០០ ដុលល រសរមប់ជនជប់ឃំុេធវដំេណ រពីពនធនគេខតតដច់រសយលមកកន់រជ 
ធនីភនំេពញ។ ឧៈ ពីេខតតេសៀមរបេទភនំេពញមនចមង យ ៦២០ គម ទំងេទទំងមក។ អចេរបសំងរបហក់របែហល ១២ លីរត សរមប់ចមង យផលូវ 
១០០ គម - ទំនងជអរតសមរសបសរមប់រថយនតដឹកជញជូ ន - អគគនយកដឋ នពនធនគររតូវករសំងរបែហល ៧៥ លីរតសរមប់េធវដំេណ រ។ កនុង ១ លី
រតៃថល ១.៤០ ដុលល រ តៃមលសំងអចៃថលដល់េទ ១០៥ ដុលល រ។ 



8888 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ភពអសកមម ន ងករចបេ់ផដ5មែដលមនកំហសុកនុងរយៈេពល ២ ឆន ំ 
 

របករែដលគម នវធិនករជក់លក់ គឺគួរឲយខកចិតត េដយសរមរនតីអគគនយកដឋ ន 
ពនធនគរបនសនយថ នឹងេលកយកសថ នភពេនះ មកេដះរសយជេរចនេលកកនលង 
មកេហយ។ 

 

េនែខឧសភ ឆន ំ២០១០ ភល មៗបនទ ប់ពីេចញផសយរបយករណ៍ឆន ំ២០១០ របស់ 
អងគករលីកដូ ឯកឧតដម េហង ហក់ អតីតអគគនយកៃនអគគនយកដឋ នពនធនគរបន 
របប់កែសត Phnom Penh Post ថមនករទទួលសគ ល់ “ករកងវះេសវទំងឡយ” 
សរមប់មេធយបយដឹកជញជូ ន

21ជនជប់ឃំុ។ បុ៉ែនតេលកែថលងថ អជញ ធរ “មិនបន 
រពេងយកេនតយនឹងបញហ េនះេទ ឥឡូវេនះេយងកំពុងពិភកសគន ជមួយសលឧទធរណ៍ និង 
អងគករសហរបជជតិ េដមបីែសវងរកដំេណះរសយចំេពះបញហ េនះ”។ 

 

េលកមនរបសសន៍បនតេដយកត់សមគ ល់ថ របេទសេផសងៗេទៀតបនេលក 
បញហ ននរសេដៀងគន េនះ មកេធវករេដះរសយតមរយៈករេរបរបស់សវនករពី 
ចមង យភជ ប់របព័នធវឌីីអូរវងតុលករ និងពនធនគរទំងឡយ ែដលអនុញញ តឲយជនជប់ 
ឃំុចូលរមួសវនករ េដយមិនបច់មនវតតមន22ជក់ែសដងរបស់អនកទំងេនះេនកនុង 
សវនករ។ 

 

របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ២០១០ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរបនកត់ 
សមគ ល់ថ អគគនយកដឋ នពនធនគរកំពុងែតសហករគន ជមួយករយិល័យឧតដមសនង 
ករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសសរបចំរបេទសកមពុជេដមបី “េធវករសិកស 
រសវរជវេទេលករណីពិរទុធជនជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ទូទំងរបេទស កនុងេគលបំណងសហ 
ករជមួយរពះរជអជញ ” េដមបីែសវងរកដំេណះរសយ។23 របយករណ៍បនរបប់ឲយដឹង 
ថអគគនយកដឋ នពនធនគរបនេរៀបចំសិកខ សលចំនួន ២ ៃថងផងែដរ េដយផដល់ករ 
ែណនំដល់បុគគលិកពនធនគរ េដមបីចងរកងទិននន័យឲយបនរតឹមរតូវទក់ទងនឹងពិរទុធជន 
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22
 េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី១៩។ 

23
 របយករណ៍របចំឆន ំ២០១០ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគររតង់ទំព័រ៥។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 9999 

 

ជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍។24 េនះជជំហនវជិជមនមួយពីេរពះរបធនពនធនគរខលះ បនទទួល 
សគ ល់ថ ជួនកលេគក៏មិនបនដឹងថ មនជនជប់ឃំុបុ៉នម ននក់ ែដលេនជប់បណដឹ ង  
ឧទធរណ៍។ ជញឹកញប់ជនជប់ឃំុខលួនឯងក៏មិនអចដឹងថ ខលួនជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ែដរ។ 
ករទទួលបនទិននន័យរតឹមរតូវ អចនឹងកត់សមគ ល់នូវជំហនមួយយ៉ងមនសរៈសំខន់ 
និងសមរមយបំផុតេឆព ះេទរកករេដះរសយបញហ ែបបេនះ។ 

 

អនករសវរជវខងពនធនគរអងគករលីកដូ បនសកសួរជនជប់ឃំុ និងរបធន 
ពនធនគរមួយចំនួនតូច អំពីករអនុវតតន៍គេរមងសិកសរសវរជវេលបណដឹ ងឧទធរណ៍ 
េហយពួកេគបញជ ក់ថ គេរមងេនះ ពិតជកំពុងដំេណ រករែមន េទះបីជួបរបទះនឹងវបិតតិ 
ខលះៗក៏េដយ។ ឧៈ េគលេដមួយរបស់គេរមងេនះ គឺរតូវែសវងរកពហុរបភពព័ត៌មនមរនតី 
ពនធនគរ និងជនជប់ឃំុខលួនឯង និងេធវករបញជ ក់រពមទំងេផទៀងផទ ត់ព័ត៌មនេនះ។ បុ៉ែនត 
អនករសវរជវខងពនធនគរអងគករលីកដូ បនរកេឃញថ ជញឹកញប់ជនជប់ឃំុមិន 
រតូវបនេគពិេរគះេយបល់េទ េនអំឡុងេពលដំេណ រករ។ េហតុដូេចនះេនទីបំផុតទិននន័យ 
ែដលរបមូលបន បនបេនទ តមទិននន័យ ែដលមនរចួមកេហយ េនករយិល័យចុះបញជ ី 
សំណំុេរឿងេនតមពនធនគរ។ តមដឹងមកវធិនករតមដនបនតកំពុងែតដំេណ រករេទ 
មុខ។ 

 

មនសញញ ែដលគួរឲយសងឈឹមេផសងៗេទៀតៈ េនពក់កណដ លឆន ំ២០១១ របធន 
ពនធនគរមួយរបូបនរបប់អងគករលីកដូឲយបនដឹងថ សលឧទធរណ៍កំពុងពយយម 
“េរៀបចំជរកមុៗ” នូវដំេណ រករបណដឹ ងឧទធរណ៍ េដមបីេបកសវនករឲយបនេរចនេល 
បណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ជនជប់ឃំុជបនតបនទ ប់។ របករេនះ នឹងនំមកនូវករសនសំសំៃច 
ចំនួនបុគគលិក និងថវកិចំណយេលេរបងសងំ។ េនេពលជមួយគន េនះ អគគនយក 
ដឋ នពនធនគរបនកត់សមគ ល់េឃញថ អគគនយកដឋ នេនះ បនេធវសំេណ ពិេសសមួយ 
សំុេរបងសងំចំនួន ២,០០០ លីរត ជពិេសសសរមប់ដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុេទសល 
ឧទធរណ៍េនឆន ំ២០១១25 កនលងេទេនះ។ េហយរបយករណ៍បញច ប់ឆន ំ២០១១ បនបងហ ញ

                                                           

24
 េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី២១។ 

25
 អគគនយកដឋ នពនធនគរៈ “របយករណ៍ឆមសទី១ ឆន ំ២០១១ និងេសចកដីែណនំសរមប់ឆមសទី២ ឆន ំ២០១១” េបះពុមភផសយេនែខឧសភ ឆន ំ 
២០១១ រតង់ទំព័រទី៦ (ករបកែរបជភសអង់េគលសេរកផលូវករ) [“របយករណ៍របចំឆន ំ២០១១ ឆមសទី១ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ”]។ 



10101010 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ឲយដឹងផងែដរថ ទីភន ក់ងរេនះ បនេសនសំុថវកិទិញរថយនត26ចំនួន ២ េរគឿង សរមប់ដឹក
ជញជូ នជនជប់ឃំុ។ 

 

ជអកុសលមិនមនករបញជ ក់ឲយបនចបស់ ថេតករេសនសំុរថយនតដឹកជញជូ ន និង 
េរបងសងំ រតូវបនអនុម័តយល់រពម ឬ “ករេរៀបចំជរកុមៗ” នូវដំេណ រករបណដឹ ង 
ឧទធរណ៍េនះ រតូវបនេគអនុវតត ឬ យ៉ងណេនះេទ។ របសិនេបករេសនសំុរថយនតដឹក 
ជញជូ ន និងេរបងសងំ និងករេរៀបចំបណដឹ ងឧទធរណ៍ជរកមុៗរតវូបនអនុម័តទំនងជមិន 
មនឥទធិពល27េរចនេទ។ តមកររសវរជវពីអងគករលីកដូ បនរកេឃញថ ជនជប់ឃំុ 
េនែតបនតខកខនមិនបនេទចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ខលួន ជលកខណៈ 
របព័នធេដយសរខវះមេធយបយដឹកជញជូ ន។ 

 

ជំហនជវជិជមនបំផុតចប់តំងពីឆន ំ២០១០ គឺរបែហលជករសងសង់រចួរល់ 
ថមីៗនូវអគរថមីមួយេនសលឧទធរណ៍កនុងរជធនីភនំេពញ។ អគរថមីេនះ បេងកនចំនួនបនទប់ 
សវនករពី ១ បនទប់រហូតដល់ ៣ បនទប់។ តមរទឹសដី របករេនះអចចត់ករបណដឹ ង 
ឧទធរណ៍បនយ៉ងឆប់រហ័សជងេពលមុនៗ េហយអចជួយសរមលួដល់សំេណ  “កនុងករ 
េរៀបចំជរកុមៗ” នូវបណដឹ ងឧទធរណ៍សរមប់ជនជប់ឃំុ ែដលរតូវករដឹកជញជូ នមកកន់រជ 
ធនីភនំេពញ។ 
  

                                                           

26
 អគគនយកដឋ នពនធនគរ: “សមិទធិផលឆន ំ២០១១ និងេគលេដសំរប់ឆន ំ២០១២” ែដលេបះពុមភផសយេនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ រតង់ទំព័រ១១ (ករបកែរប 
ជភសអង់េគលសេរកផលូវករ)។  

27
 មិនមនករបញជ ក់ចបស់លស់ផងែដរ ថេតេរបងសំងចំនួន២,០០០ លីរតសរមប់ឆន ំរបតិទិន ១ ឆន ំ មនឥទធិពល ឬ រតូវបនេគេរបរបស់ចំេគលេដ
ពិតរបកដ ឬ យ៉ងណេនះេទ។ តមករេរបៀបេធៀបរបធនពនធនគរមួយរបូបនរបប់អងគករលីកដូ េនឆន ំ២០១០ ឲយបនដឹងថ រដឋ ភិបលផដល់
េរបងសំងឲយគត់ចំនួន ៨០០ លីរតកនុង ១ ែខ ែដលចំនួនេនះ េសទរែតមិនរគប់សរមប់ចក់ម៉សីុនេភលង ែដលរតូវេរបរយៈេពល ៣ េម៉ងកនុង ១ ៃថង។ 
ម៉សីុនេភលង គឺជរបស់ដ៏ចំបច់ េដយសរែតពនធនគរមិនមនភជ ប់បណដ ញផគត់ផគង់េភលងអគគិសនី។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 11111111 

 

សលឧទធរណ៍ៃនរបេទសកមពុជមនែតមួយគត់
េនរជធនីភនំេពញ 

ករេធវ�រ�រកNកមមៃនសវនករកំបំងមខុជនរតូវេចទ 
 

េដយសរគម នរបព័នធដឹកជញជូ នជនជប់
ឃំុ ដំេណ រករសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍េន
កមពុជរតូវេធវេឡងជរបចំ េដយគម នវតតមន
របស់ចុងេចទកនុងករណីរពហមទណឌ  ។ ករ
រេំលភបំពន េទេលសិទធិទទួលបនករជរមះ
កដីជមួយ នឹងករេបកសវនករកំបំងមុខទំង
េនះ បនកល យេទជលកខណៈ សថ ប័នរហូត 
“េទជករធមមត” េទេហយ។ េយងតមករ
សិកសឃល េំមលករជរមះកដី ែដលេចញផសយ
េនែខមិថុន ឆន ំ២០១០ ជនជប់េចទទំង 
ឡយមិនមនវតតមនចូលរមួសវនករ28េល
បណដឹ ងឧទធរណ៍ចំនួន៦៩%។ 

 

កររពឹំងទុកែដលថ ជនជប់េចទរតូវែតេចញៃថលេធវដំេណ រផទ ល់ខលួនសរមប់េទ 
ចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍ ក៏បនកល យេទជរបរកតីកមមេទេហយែដរ។ ដូចអវីៗ 
េផសងេទៀតេសទរែតរគប់យ៉ងេនតមពនធនគរកនុងរបេទសកមពុជ សិទធិជមូលដឋ នកនុងករ 
ទទួលបនករជរមះកដី បនកល យជទំនិញមួយែដលអចធនសុវតថិភពេទបនតមរយៈ 
ករសូកប៉ន់ែតបុ៉េណណ ះ។ ជករពិតេហយ ជនជប់ឃំុភគេរចនបំផុតមិនអចមនលទធ
ភពទិញទំនិញមនតៃមលែបបេនះេទ ដូេចនះសវនករបនតេធវេដយកំបំងមុខជនជប់េចទ 
េហយឱកសរបស់ជនជប់េចទកនុងករចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍រតូវបត់បង់។ 

 

ភសតុតងែដលបងហ ញឲយេឃញថ ជធមមតែបបេនះ េគអចេមលេឃញតមរយៈ 
អកបបកិរយិជនជប់ឃំុេនកនុងពនធនគរ និងេនកនុងរបព័នធតុលករ។ េនែខធនូ រកឡ 
បញជ ីេនតុលករកំពូលមួយរបូ បននិយយេមលរសលរបករេរគះថន ក់ ែដលបងកេឡង  

                                                           

28
 មជឈមណឌ លសរមប់ពិនិតយេឡងវញិនូវចបប់ ករផសះផសរ និងយុតតិធម៌ issue 01-A, ែខមីន ឆន ំ២០១០ ទំព័រ៥។ រតិែតភង ក់េផអលជងេនះេទេទៀតេនះ គឺ
ជេហតុករណ៍ែដលថ ករជរមះកដីទំងេនះ រតូវបនេធវេឡងេដយកំបំងមុខ េហយគម នវតតមនេមធវកីរពរកដីចំនួន៧១%។ សូមេមលឯកសរដូចគន
រតង់ទំព័រ៦ មនសវនករេលសពី៩០% រតូវបនឃល ំេមលកនុងករសិកសែដលេធវេឡងេដយកំបំងមុខជនជប់េចទ - ទំងករជរមះកដី និងបណតឹ ង 
ឧទធរណ៍ - េរបេពលមិនដល់៣០ នទីផង។  



12121212 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

េដយករខកខនរបស់ជនជប់ឃំុមិនបនេទចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍ 
េដយ របប់កែសត The Cambodia Daily ឲយបនដឹងថ “ថវីេបបណដឹ ងឧទធរណ៍ភគេរចន
បំផុត រតូវបនេគេបកសវនករកំបំងមុខជនជប់េចទក៏េដយ ក៏ពួកេគេនែតមនេមធវ ី
ករពរកដី និងតំណងឲយពួកេគផងែដរ”។29 របធនពនធនគរមួយរបូ ែដលបនផដល់កិចច 
សមភ សន៍សរមប់អតថបទដូចគន េនះ បនរបប់កែសត The Cambodia Daily ថ វតតមន 
េមធវកីរពរកដីឲយជនជប់េចទ ធនថរបព័នធែបបេនះេនែតជរបព័នធរតឹមរតូវ។  

 

ចបប់ មិនគំរទេគលជំហរែបបេនះេទ។ 
 

ដូចបនកត់សមគ ល់កនុងែផនក១ ខងេលរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ កំណត់លកខខណឌ ថ 
ជនជប់ឃំុជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ “រតូវែតេផទរ េដយគម នករពនយរេពលឲយេទេនកនុងពនធន 
គរ ឬ មណឌ លឃំុខលួនែដលេនជិតជងេគបំផុតៃនទីសន ក់កររបស់សលឧទធរណ៍”។ 

 

ចបប់តរមូវឲយេចរកមសួរចេមលយជនជប់េចទ30 អនុញញ តឲយជនជប់េចទនិយយ 
កនុងនមខលួន

31 េហយេធវចំណត់ថន ក់សលដីក ែដលគម នជនជប់េចទចូលរមួជ “សល 
ដីកកំបំងមុខ”32មួយ។ េនេពលែដលជនជប់េចទ រតូវបនររងំមិនឲយេទចូលរមួ 
សវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ខលួន លទធផលសលដីកជមូលដឋ នរតូវទុកជអសរ 
ឥតករ។ 

 

ជអកុសលជនជប់ឃំុ ែដលចង់បដឹងតវ៉េទនឹងសលដីកកំបំងមុខ ជថមីមដងេទៀត 
េគនឹងរតូវបនររងំេដយបញហ មេធយបយដឹកជញជូ ន: របសិនេបអនកទំងអស់េនះ មិន 
អចេទចូលរមួសវនករដំបូងេលបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ខលួនបនផង េយងអចសងសយ័ថ 
អនកទំងេនះ នឹងមិនអចេទចូលរមួសវនករែដលចំបច់ បនទ ប់ពីបនបដឹងទស់េដមប ី
េមឃភពសលដីកកំបំងមុខ33។ 
 

 

                                                           

29
 Kuch Naren: “ជនជប់ឃំុភគេរចនបំផុតគម នវតតមនកនុងសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍” កែសត The Cambodia Daily េចញផសយៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ំ 
២០១១។  

30 
រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  មរត៣៩៣។ 

31 
រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  មរត៣៩៥។ 

32
 រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  មរត៣៦២ និងមរត៤០៨។ 

33 
រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  មរត៤១៥។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 13131313 

 

៣. ជនជបឃ់ុរំ�ឈមន#ងេរគះថន ក ់
 
 
  

 

វមនករលំបកកនុងករែសវងយល់ថ េតមនជនជប់ឃំុបុ៉នម ននក់ ែដលរតូវ បន
ររងំ - ឬសថិតកនុងសថ នភពេរគះថន ក់ពីករររងំ - មិនឲយេធវដំេណ រេទចូលរមួសវនករ 
េលបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ខលួន។ ករេធវ និងកររកសទុកកំណត់េហតុេនតមបណដ
ពនធនគរអចមនភពទន់េខសយ តុលករែតងែតមិនផដល់ព័ត៌មនេទឲយពនធនគរអំពី 
ករវវិតតន៍ៃនេរឿងកដី េហយសូមបីែតជនជប់ឃំុខលួនឯងអចមនករភ័នតរចឡំ ថេតពួកេគ 
បនបដឹងឧទធរណ៍កនុងនមខលួនរចួេហយ ឬក៏មិនទន់បនបដឹង។ គម នទិននន័យថន ក់ជតិែដល 
មនព័ត៌មនសតីពីបណដឹ ងឧទធរណ៍េអយបនរតឹមរតូវ និងមនបចចុបបននភពេឡយ។ 

 

 ទិននន័យែដលេបះពុមភផសយថមីៗបំផុតរបស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ បងហ ញឲយដឹង 
ថ មនជនជប់ឃំុែដលជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ចំនួន ៩៩៣ នក់េនទូទំងរបេទសចប់គិត
មកដល់រតឹមៃថងទី១៥ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១34។ េនែខឧសភ ឆន ំ២០១១ ជនជប់ឃំុជប់
បណដឹ ងឧទធរណ៍មនចំនួន៩៦១35 នក់។ បុ៉ែនតទិននន័យរបស់អគគនយកដឋ នពនធនគរេនះ 
ជទូេទមិនបនបងហ ញថ េតមនេដមបណដឹ ងឧទធរណ៍បុ៉នម ននក់ ែដលជប់ឃំុេនតម
បណដ េខតត េបេរបៀបេធៀបេទនឹងចំនួនេដមបណដឹ ងឧទធរណ៍ ែដលរតូវជប់ឃំុេនរជធនីភនំ
េពញ។ របភពមួយេផសងេទៀតេធវករកនុងរបព័នធរគប់រគងពនធនគរ បងហ ញឲយដឹងថចំនួន
េនះេលសពី១,៥០០ នក់។ 
 

 សរមប់របយករណ៍េនះ អងគករលីកដូ អចរបមូលបនទិននន័យបណដឹ ងឧទធរណ៍
ពី ពនធនគរចំនួន១១ េនេរករជធនីភនំេពញ។ ព័ត៌មនេនះ រតូវបនផដល់ឲយទំងរសងុពី 
មរនតីពនធនគរ េហយកនុងករណីខលះព័ត៌មនែដលទទួលបនមិនរគប់រគន់េឡយ។ ថវីេប 
មនកំហុសឆគងជសកដ នុពលខលះៗក៏េដយ ក៏ទិននន័យេនះពិតជផដល់នូវករយល់ដឹងសីុ 
ជេរមេទេលបញហ មួយចំនួនធំ។ មិនែមនរគន់ែតមនជនជប់ឃំុមួយចំនួនតូចបុ៉េណណ ះេទ 

                                                           

34
 អគគនយកដឋ នពនធនគរ: “សមិទធិផលឆន ំ២០១១ និងេគលេដសំរប់ឆន ំ២០១២” ែដលេបះពុមភផសយេនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ រតង់ទំព័រ៤ (ករបកែរបជ 
ភសអង់េគលសេរកផលូវករ)។  

35 
របយករណ៍ឆមសទី១ ឆន ំ២០១១ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ រតង់ទំព័រ២។ 

 



14141414 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពីករខវះបណដ ញមេធយបយដឹកជញជូ ន បុ៉ែនតមនជនជប់ឃំុ 
រប់រយនក់ ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ែបបេនះ។  
 

 តរងខងេរកមេរបៀបេធៀបចំនួនជនជប់ឃំុ ែដលជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍កនុងែខ 
មករ ឆន ំ២០១០ កលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ចុងេរកយរបស់អងគករលីកដូ េដយមន 
ទិននន័យពីែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២។ ជសរ:សំខន់ពនធនគរទំងអស់េលកែលងែតពនធនគរ 
មួយ គឺពនធនគរេខតតរពះសីហនុ បចចុបបននេនះផទុកជនជប់ឃំុជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ចំនួន 
េរចនជងេគ ថវីេបេនតមពនធនគរខលះេដមបណដឹ ងឧទធរណ៍ ែដលជជនជប់ឃំុមនចំនួន 
តិចជងេបគិតជភគរយ។ 
 

    
ពនធនគរពនធនគរពនធនគរពនធនគរ 

ពិរទុធជនជប់ពិរទុធជនជប់ពិរទុធជនជប់ពិរទុធជនជប់    
បណដឹ ងឧទធរណ៍បណដឹ ងឧទធរណ៍បណដឹ ងឧទធរណ៍បណដឹ ងឧទធរណ៍    
ែខមករែខមករែខមករែខមករ    
ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០១០២០១០២០១០២០១០    

ចំនួនទណឌិ តសរបុចំនួនទណឌិ តសរបុចំនួនទណឌិ តសរបុចំនួនទណឌិ តសរបុ 
ែខមករែខមករែខមករែខមករ 
ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០១០២០១០២០១០២០១០ 

ពិរទុធជនជប់ពិរទុធជនជប់ពិរទុធជនជប់ពិរទុធជនជប់    
បណដឹ ងឧទធរណ៍បណដឹ ងឧទធរណ៍បណដឹ ងឧទធរណ៍បណដឹ ងឧទធរណ៍    

ែខែខែខែខកុមភៈកុមភៈកុមភៈកុមភៈ    
ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០១២២០១២២០១២២០១២ 

ចំនួនទណឌិ តសរបុចំនួនទណឌិ តសរបុចំនួនទណឌិ តសរបុចំនួនទណឌិ តសរបុ 
ែខែខែខែខកុមភៈកុមភៈកុមភៈកុមភៈ 
ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០១២២០១២២០១២២០១២ 

មណឌ លអប់រែំកែរបទី៣ ៣៥៥ ១,៤០០(២៥.៤%)36 ៣៥៦ ១,៤៩០(២៣.៩%) 

េសៀមរប ១១០ ១,០៣១(១០.៧%) ១២៣ ១,១២០(១០.៩%) 
កំពង់ធំ ៥ ១២១ (៤.១%) ៣០ ២៨២(១០.៦%) 
រពះសីហនុ ២៣ ១១៤(២០.២%) ១៦ ១៦០(១០%) 
េកះកុង ១១ ១១៣(៩.៧%) ២៨ ២០១(១៣.៩%) 
កំពង់ឆន ំង ២១ ១៦៣(១២.៩%) ២២ ១២០(១៨.៣%) 
េពធYសត់ ១៥ ១០៩(១៣.៨%) ២៨ ១០៧(២៦.២%) 
សរបុសរបុសរបុសរបុ ៥៤០៥៤០៥៤០៥៤០ ៣៣៣៣,,,,០៥១០៥១០៥១០៥១(១៧១៧១៧១៧....៧៧៧៧%) ៦០២៦០២៦០២៦០២ ៣៣៣៣,,,,៤៨០៤៨០៤៨០៤៨០((((១៧១៧១៧១៧....៣៣៣៣%)%)%)%)    

 ទិននន័យរបយករណ៍ពនធនគរបែនថមកនុងឆន ំទិននន័យរបយករណ៍ពនធនគរបែនថមកនុងឆន ំទិននន័យរបយករណ៍ពនធនគរបែនថមកនុងឆន ំទិននន័យរបយករណ៍ពនធនគរបែនថមកនុងឆន ំ២០១២២០១២២០១២២០១២    

កំពង់សពឺ37   ៧០ ២៥២(២៧.៨%) 

កំពត   ៣៤ ៣២៤(១០៥.៥%) 
បត់ដំបង   ៣៥ ៩១០(៣.៨%) 
សវ យេរៀង   ៥៥ ២១៦(២៥.៥%) 
ចំនួនសរបុចំនួនសរបុចំនួនសរបុចំនួនសរបុសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់ពនធនគរពនធនគរពនធនគរពនធនគរ១១១១១១១១កនុងឆន ំកនុងឆន ំកនុងឆន ំកនុងឆន ំ២០១២២០១២២០១២២០១២     ៧៩៧៧៩៧៧៩៧៧៩៧ ៥៥៥៥,,,,១៨២១៨២១៨២១៨២((((១៥១៥១៥១៥....៤៤៤៤%)%)%)%) 

 

  

                                                           

36
 តួេលខកនុងវង់រកចកបងហ ញនូវភគរយៃនពិរទុធជនទំងអស់ជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍។ 

37
 គម នទិននន័យេទកនុងឆន ំ២០១០ សំរប់ពនធនគរេខតតកំពង់សពឺ កំពត បត់ដំបង សវ យេរៀង និងពនធនគរេខតតកំពង់ចម។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 15151515 

 

អនកជប់ឃំុតរមង់ជួរកនុងពនធនគរេខតតេកះកុង 

តមករេរបៀបេធៀបពនធនគរចំនួន ៧ ែដលបនរយករណ៍ពីទិននន័យកនុងឆន ំ 
២០១០ និងឆន ំ២០១២ សថ នភពេសទរែតគម នករែរបរបួល។ មនពិរទុធជនេនែតជប់ 
បណដឹ ងឧទធរណ៍ចំនួនរបែហល ១៧% ែដលឃំុខលួនេនរជធនីភនំេពញ េហយគម នឱកស 
បនេទចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ខលួនេឡយ។ ចំនួនសរបុជនជប់ឃំុ 
ែដលបងហ ញពីពិរទុធជនជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ ១៥.៤% បងហ ញពីករថយចុះតិចតួចចប់ពីឆន  ំ
២០១០។ បុ៉ែនតវពិបកនឹងេលកទឹកចិតត េដយសរែតជនជប់ឃំុមនចំនួនសរបុជិត ៨០០ 
នក់។ 
 

ទ នននយ័សរមបប់ណដ ពនធនគរេនជយរជធន�ភនំេពញ 
 

 មិនមនេសចកដីបញជ ក់ចបស់លស់េទ ថ
េតពនធនគរទំងឡយ េនជយរជធនី 
ភនំេពញ រតូវបនេគេរបរបស់សរមប់ផទុកជនជប់ 
ឃំុែដលជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ ឬក៏អត់េទ។ អងគករ 
លីកដូ បនេលកអនុសសន៍កនុងរបយករណ៍
ឆន ំ២០១០ ថ ជនជប់ឃំុជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍េន 
ជយរជធនីភនំេពញ មិនគួររតូវេផទរេទកន់ 
ពនធនគរេនតមបណដ េខតតេឡយ េលកែលង 
ែតបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់អនកទំងេនះ បន 
ដំេណ រករចប់សពវរគប់តមផលូវចបប់។ តមដឹង 
មកថរពះរជអជញ  និងេចរកមបនេធវអនុ
សសន៍ែបបេនះេទអគគនយកដឋ នពនធនគរ។ 
របព័នធរគប់រគងពនធនគរមួយែបបេនះ នឹងេធវឲយ
ករដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុមកកន់តុលករមនភពងយរសួល និងចំណយថវកិតិចតួច
ជង។ 
 

 ពនធនគរភគេរចនបំផុតេនជយរជធនីភនំេពញ មិនបនែចករែំលកទិននន័យ 
បណដឹ ងឧទធរណ៍ជមួយអងគករលីកដូេឡយេនឆន ំ២០១២ បុ៉ែនតអចទទួលបនករ 
ពិពណ៌នរតសួៗពីសថ នភពេនះ េដយេធវករេរបៀបេធៀបទិននន័យបណដឹ ងឧទធរណ៍ថមីៗ 
បំផុតពីអគគនយកដឋ នពនធនគរែដលមនរសប់េនែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េទនឹងទិននន័យ 



16161616 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ របស់អងគករលីកដូ។ េនែខវចិឆិក អគគនយកដឋ នពនធនគរបន រយ
ករណ៍អំពីចំនួនជនជប់ឃំុជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍សរបុទូទំងរបេទស ៩៩៣ នក់។ េន ែខ
កុមភៈអងគករលីកដូ បនរកេឃញថ មនជនជប់ឃំុជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ចំនួន ៧៩៧ នក់
កំពុងជប់ឃំុេនតមបណដ េខតត។  តមេសចកដីរយករណ៍ពីអគគនយកដឋ ន ពនធនគរេន
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ ពិរទុធជនជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍មនចំនួនសរបុរបែហល ៨០% កនុង
ចំេណមេដមបណដឹ ងឧទធរណ៍ទំងអស់ែដលជជនជប់ឃំុ។ របសិនេបទិននន័យេនះរតឹម
រតូវ នឹងទំនងថបនទប់ឃំុខលួនេនតមពនធនគរជយរជធនីភនំេពញមិនរតូវបនផដល់ 
អទិភពសរមប់ពិរទុធជន ែដលកំពុងជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍េឡយ។ 
 

បណដ ពនធនគរជក់លក់េនជយរជធនីភនំេពញ ែដលទិននន័យរបយករណ៍ 
ទទួលបនេដយអងគករលីកដូេនចេនល ះឆន ំ២០១០ និងឆន ំ២០១២ មនរប់បញចូ លនូវ 
ព័ត៌មនដូចខងេរកម: 

 

� ពនធនគរេប៉ហសុ ី PJ (Police Judiciaire prison) ផទុកជនជប់ឃំុជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ 

ចំនួន ៦០ នក់ កនុងចំេណមពិរទុធជនចំនួន ១៥៥ នក់។ េនកនុងឆន ំ២០១០ បនរយ 

ករណ៍មកថ ពិរទុធជនជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍មនចំនួនសូនយ។38 
 

� េនែខកកកដ ឆន ំ២០១១ មណឌ លអប់រែំកែរបទី១ បនរយករណ៍ថ មនពិរទុធជន ១៧ 

នក់ជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍កនុងចំេណមជនជប់ឃំុសរបុ ២,០៦៨ នក់។ តមភសតុតង 

ែដលគួរឲយចប់អរមមណ៍បងហ ញថ ចំនួនពិរទុធជនជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ពិតរបកដមន 

ចំនួនខពស់របែហលរប់រយនក់។ 
 

� េនែខមករ ឆន ំ២០១០ ពនធនគរេខតតកណដ លេនជយរជធនីភនំេពញរយករណ៍

មកថពនធនគរេនះ មនផទុកពិរទុធជនជប់បណដឹ ងឧទធរណ៍ចំនួន ៩ នក់កនុងចំេណម

ជនជប់ឃំុទំងអស់ ៥៤៧ នក់។ ពនធនគរេនះមិនបនរយករណ៍ទិននន័យេទអងគ

ករលីកដូេទេនឆន ំ២០១២ េនះ។ 

� មណឌ លអប់រែំកែរបទី២ មិនបនផដល់ទិននន័យបណដឹ ងឧទធរណ៍េទអងគករលីកដូេទ។ 
                                                           

38
 ចំនួនតួេលខឆន ំ២០១០ ទំនងជមិនរតឹមរតូវ េដយសរែតពនធនគរប៉ហសុីមនេករ ត°េឈម ះ ជពនធនគរវអីយភីរបស់របេទសកមពុជ។ ជនជប់ឃំុបន 
របប់អងគករលីកដូ ថ ទណឌិ ត និងពិរទុធជនរតូវបង់លុយកក់យ៉ងេរចន េដមបីធនសុវតថិភពសរមប់បនទប់ឃំុខលួនអំេណយផលលអរយ:េពលយូរ។ វជ 
ពនធនគរែតមួយេនកមពុជ ែដលផទុកជនជប់ឃំុមិនេលសចំណុះ។ សូមេមល “េនែតេលសចំណុះ: របយករណ៍េលកទី២ សដីពីជនជប់ឃំុតម 
ពនធនគររបស់របេទសកមពុជកន់ែតមនចំនួនេកនេឡង” របយករណ៍អងគករលីកដូ េបះពុមភផសយេនែខកកកដ ឆន ំ២០១១។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 17171717 

 

៤. អនសុសនទំ៍ងឡយ 
 

 
 

េនកនុងឆន ំ២០១០ អងគករលីកដូ បនផដល់អនុសសន៍បឋមចំនួនពីរជូនដល់រជ 
រដឋ ភិបលៃនរពះរជណចរកកមពុជ ែដលមនេគលេដេលកយកបញហ សវនករកំបំង 
មុខេលបណដឹ ងឧទធរណ៍មកេដះរសយ។ ខងេរកមេនះ េយងេលកអនុសសន៍39ទំងពីរ 
េនះមករលឹំកេឡងវញិ រពមទំងពិនិតយេមលភពរកីចំេរ ន ែដលបនេធវេឡងេលចំណុច
នីមួយៗ:  
    

ទីទីទីទី១១១១    អងគករលីកដូអងគករលីកដូអងគករលីកដូអងគករលីកដូ    បនេលកអនុសសន៍ថបនេលកអនុសសន៍ថបនេលកអនុសសន៍ថបនេលកអនុសសន៍ថ    អគគនយកដឋ នពនធនគរមិនគួរេផទរជនជប់ឃំុអគគនយកដឋ នពនធនគរមិនគួរេផទរជនជប់ឃំុអគគនយកដឋ នពនធនគរមិនគួរេផទរជនជប់ឃំុអគគនយកដឋ នពនធនគរមិនគួរេផទរជនជប់ឃំុ    
ពីរជធនីភនំេពញេទកន់បណដ េខតតេឡយពីរជធនីភនំេពញេទកន់បណដ េខតតេឡយពីរជធនីភនំេពញេទកន់បណដ េខតតេឡយពីរជធនីភនំេពញេទកន់បណដ េខតតេឡយ    េលកែលងែតបណដឹ ងឧទធរណ៍េលកែលងែតបណដឹ ងឧទធរណ៍េលកែលងែតបណដឹ ងឧទធរណ៍េលកែលងែតបណដឹ ងឧទធរណ៍ររររបស់អនកទំងេនះបស់អនកទំងេនះបស់អនកទំងេនះបស់អនកទំងេនះ
បនដំេណ រករតមផលូវចបប់ចប់សពវរគប់។បនដំេណ រករតមផលូវចបប់ចប់សពវរគប់។បនដំេណ រករតមផលូវចបប់ចប់សពវរគប់។បនដំេណ រករតមផលូវចបប់ចប់សពវរគប់។    
    

ជសំេណ រចំេពះដំេណះរសយរយៈេពលខលីេនះ អគគនយកដឋ នពនធនគររតវូ 
ពិនិតយេមលសថ នភពផលូវចបប់របស់ជនជប់ឃំុឲយបនដិតដល់មុនេពលេផទរអនកទំងេនះ 
េទកន់ពនធនគរេនេរករជធនីភនំេពញ។ េបទុកជអគគនយកដឋ នពនធនគរបនចត់ 
វធិនករកនុងទិសេដេនះ េពលគឺបនេផដមគំនិតេធវករសិកសវយតៃមលជនជប់ឃំុជមួយ 
ករយិល័យឧតដមសនងករអងគករសហរបជជតិ ទទួលបនទុកសិទធិមនុសសរបចំរបេទស 
កមពុជក៏មិនមនភពចបស់លស់ថ មនភពេជឿនេលឿនគួរកត់សំគល់កនុងវស័ិយេនះ 
ែដរ ។ េដយវនិិចឆ័យតមទិននន័យែដលអគគនយកដឋ នពនធនគរបនផសពវផសយជ 
សធរណៈ និង/ឬ ែដលអងគករលីកដូ ទទួលបនរបយករណ៍េនះ មនជនជប់ឃំុជប់ 
បណដឹ ងឧទធរណ៍រហូតដល់េទ៨០% ែដលកំពុងឃំុខលួនេនេរករជធនីភនំេពញ។ ចំបច់រតូវ
ករឲយមនរបព័នធឃល េំមលសថ នភពបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ជនជប់ឃំុឲយបនរបេសរជង
េនះ។ 

 

 កិចចសហករ និងកររបរស័យទក់ទងជមួយរកសួងយុតតិធម៌ និងតុលករហក់ 
ដូចជមិនមនភពេជឿនេលឿនេទមុខកនុងវស័ិយេនះ។ មរនតីពនធនគរេនែតបនតរយ 
ករណ៍ថ មិនមនព័ត៌មនចបស់លស់សដីពីបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ជនជប់ឃំុេនេឡយ។ 

                                                           

39
 សរមប់អតថបទទំងរសុងៃនអនុសសន៍េដម សូមេមល “ករជរមះកដីកំបំងមុខជនជប់េចទ: សិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជន 
េនកមពុជ: របយករណ៍អងគករលីកដូ ែខមីន ឆន ំ២០១០ ទំព័រ ៥-៧។ 



18181818 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

 ទីបំផុតអងគករលីកដូ បនកត់សមគ ល់កនុងឆន ំ២០១០ ថភពចេងអៀតែណនេនតម 
ពនធនគរកនុងជយរជធនីភនំេពញេនែតេធវឲយមនករលំបកកនុងករែសវងរកទីធល បនទប់ឃំុ
ខលួនសរមប់ពិរទុធជនជេដមបណដឹ ងឧទធរណ៍។ គិតមកដល់រតឹមែខធនូ ឆន ំ២០១១ មណឌ ល 
អប់រែំកែរបទី១ បនផទុកជនជប់ឃំុចំនួនរហូតដល់េទ១៧៣% ៃនសមតថភពផទុករបស់ខលួន 
រឯីមណឌ លអប់រែំកែរបទី២ និងពនធនគរេខតតកណត លវញិបនផទុកជនជប់ឃំុេដយែឡកៗ
ពីគន ចំនួនរហូតដល់ ១៨៥% និង ៣០៦%។ ចំនួនជនជប់ឃំុេនតមពនធនគរ ែដលអងគ
ករលីកដូ បនឃល េំមលមនករេកនេឡងរបែហល ១២% េនចេនល ះែខមករ ឆន ំ២០១០ 
និងែខមករ ឆន ំ២០១២ ថវីេបទីបំផុតចំនួនេកនជរមួេនះ បនធល ក់ចុះមកវញិេនឆមសទី២ 
ឆន ំ២០១១ ក៏េដយ។ 
 

ទីទីទីទី២២២២    អងគករលីកដូអងគករលីកដូអងគករលីកដូអងគករលីកដូ    បនេលកអនុសសន៍ថបនេលកអនុសសន៍ថបនេលកអនុសសន៍ថបនេលកអនុសសន៍ថ    អគគនយកដឋ នពនធនគររតវូពរងីកបណដ ញអគគនយកដឋ នពនធនគររតវូពរងីកបណដ ញអគគនយកដឋ នពនធនគររតវូពរងីកបណដ ញអគគនយកដឋ នពនធនគររតវូពរងីកបណដ ញ    
មេធយបយដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុមេធយបយដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុមេធយបយដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុមេធយបយដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុ    និងរបមូលផដុំករទទួលខុសរតវូនិងរបមូលផដុំករទទួលខុសរតវូនិងរបមូលផដុំករទទួលខុសរតវូនិងរបមូលផដុំករទទួលខុសរតវូសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់េធវករេផទរបណដឹ ងេធវករេផទរបណដឹ ងេធវករេផទរបណដឹ ងេធវករេផទរបណដឹ ង    
ឧទធរណ៍។ឧទធរណ៍។ឧទធរណ៍។ឧទធរណ៍។    
 

អងគករលីកដូ បនេសនេយបល់ជក់លក់ថ អគគនយកដឋ នពនធនគររតូវបេងកន 
បុគគលិកបែនថម និងផគត់ផគង់មូលនិធិសរមប់កមមវធីិដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុតមពនធនគរ 
ែដលអចចត់ករកនុងករេផទរពិរទុធជនពីេខតតជេទៀងទត់ េដមបីចូលរមួសវនករេល
បណដឹ ងឧទធរណ៍េនភនំេពញ។ េយងបនកត់សមគ ល់ផងែដរចំេពះកងវល់ខងភសតុភងែដល
រតូវករ េលកមកេដះរសយ ឧៈករផដល់ទីធល ដក់ែរគសរមប់ពិរទុធជនមកពីបណដ េខតត 
ែដលរតវូឃំុខលួនេនរជធនីភនំេពញេនអំឡុងេពលដំេណ រករឧទធរណ៍ រពមទំងផដល់មេធយ 
បយេធវដំេណ រមក និងរតឡប់េទកន់តុលករេនេពលែដលអនកទំងេនះបនមកដល់
រជធនីភនំេពញ។ 

 

ករេបះជំហនសមរមយបំផុតហក់បីដូចជ រតូវែតបនេធវេឡងឈនេឆព ះេទរក
ករ 
បំេពញអនុសសន៍េនះ ដូចជសំេណ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរសំុថវកិសរមប់ទិញ 
េរបងសងំ និងសំេណ សំុថវកិទិញរថយនតបែនថមេនឆន ំ២០១១ សរមប់ដឹកជញជូ នជនជប់ 
ឃំុ។ ថវីេបអងគករលីកដូទទួលសគ ល់ថ ករបេងកតមេធយបយរមួសរមប់ដឹកជញជូ នជន
ជប់ឃំុ គឺជេគលេដមួយរតូវេរបេពលយូរ ែដលតរមូវឲយមនករេបដជញ ចិតតខល ំងកនុងករ
ផដល់ថវកិ និងករបណដុ ះបណដ លក៏េដយក៏មនករខកចិតតេដយសរសេងកតេឃញថ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 19191919 

 

មនភពរកីចំេរ នេទមុខតិចតួចរតូវបនេគេធវេឡងេនអំឡុងេពល ២ ឆន ំកនលងេទេនះ។ 
ជថមីមដងេទៀត េយងខញុំសូមជរមុញអជញ ធរឲយកំណត់មូលនិធិជអទិភពសរមប់ទិញេរបង
សងំ និងទិញរថយនតដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុេនតមពនធនគរ។ 

 

េដយសរមិនមនភពេជឿនេលឿនកនុងវស័ិយេនះ អងគករលីកដូ េសនសំុេយបល់ 
ថ អគគនយកដឋ នពនធនគរ រកសួងយុតតិធម៌ និងតុលករ រតូវែសវងរកដំេណះរសយ 
េផសងៗ ជបេណដ ះអសននតមែដលអចេធវបន។ េសចកដីេសនេយបល់ទំងេនះមិនអច 
ចត់ទុកជករជំនួសឲយករបេងកតរបព័នធដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុសមរសបមួយបនេទ។ ផទុយ
េទវញិេសចកដីេសនេយបល់ទំងេនះ មនន័យថជេសចកដីេសនេយបល់បំេពញបែនថម 
ែដលនឹងផដល់កិចចករពរទល់នឹងករដកហូតជរបព័នធ និងកំពុងបនតមននូវសិទធិរបស់ជន 
ជប់ឃំុកនុងករទទួលបនករជំនំុជរមះកដីេដយយុតតិធម៌។ េសចកដីេសនេយបល់ទំងេនះរមួ
មន: 

 

� “េរៀបចំជរកមុៗ” នូវបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ជនជប់ឃំុគន េរចន ែដលឃំុខលួនេនកនុង 

ពនធនគរមួយតមបណត េខតត។ េបសលឧទធរណ៍អចេរៀបចំេឡងវញិនូវបញជ ីសំណំុ

េរឿងរបស់ខលួនសរមប់សវនករ ពិរទុធជនចំនួនេរចននក់រមួគន អចរតូវដឹកមកកន់រជ

ធនីភនំេពញេដមបីចូលរមួសវនករ40េលបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ខលួនេធវដូេចនះ នឹងកត់

បនថយតៃមលសរមប់មេធយបយេធវដំេណ រ។ លទធភពៃនេសចកដីេសនេនះ បនេកនេឡង

េនេដមឆន ំេនះ ែដលបនទប់សវនករថមីចំនួន ២ បនទប់េនសលឧទធរណ៍បនចប់េបក

ឲយដំេណ រករ។ 
 

� បេងកតសលឧទធរណ៍បែនថមេនករមិតតំបន់ ែដលសលឧទធរណ៍និមួយៗ មនសមតថ

កិចចេទេលរសកុេគលេដៃនេខតតមួយចំនួន។ របេទសកមពុជមនសលឧទធរណ៍ែត

មួយគត់ ែដលមនទីតំងេនកនុងរជធនីភនំេពញជេហតុករណ៍មួយេធវឲយចំណត់ករ

នីតិវធីិចបប់មនភពសមុកសម ញសរមប់របជពលរដឋកមពុជទំងអស់ មិនែមនសរមប់

ែតជនជប់ឃំុបុ៉េណណ ះេទ។ រដឋ ភិបលេលកគួរែតពិនិតយពិចរណកនុងករែបងែចក

                                                           

40
 តមពិតេនះមិនែមនមនន័យថ រតូវេបកសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍សរមប់ជនជប់េចទេរចននក់េនេពលែតមួយរួមគន េនះេទ មនន័យថរតូវ
េបកសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍េដយែឡកៗពីគន សរមប់ជនជប់េចទមន ក់ៗ។  



20202020 របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

របេទសឲយេទជរសុកមួយចំនួនេកដ បបណដឹ ងឧទធរណ៍េនកំរតិតំបន់មួយៗ ឲយមន

សលឧទធរណ៍មួយបំេរ េសវឲយតំបន់េនះ។ រសុកនីមួយៗអចមនសមតថកិចចេទេល

េខតតមួយចំនួន ែដលសថិតកនុងតំបន់មួយតមលកខណៈភូមិសរសតជក់លក់។ អតថិភព

ៃនសលឧទធរណ៍េនថន ក់តំបន់អចកត់បនថយតំៃល កនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេទ

ចូលរមួសវនករេលបណដឹ ងឧទធរណ៍។ ជេរមសេផសងពីេនះេទេទៀតរសុកមួយចំនួន

អចរតូវកំណត់េគលេដជ “តុលករមណឌ ល” េដយមនសលឧទធរណ៍េរចន 

កែនលង ែដលេចរកមអចេធវដំេណ រេទបនតមេសចកដីរតូវករជមូលដឋ ន។ ជេរមស 

េនះនឹងកត់បនថយតៃមលៃនករដឹកជញជូ នកន់ែតតិចេទៗសរមប់ជនជប់ឃំុ។  
 

� សលឧទធរណ៍ចល័ត។ គំនិតេនះ គឺរសេដៀងគន េទនឹងគំនិត ែដលបនេលកេឡង 

ខងេលទក់ទងនឹងតុលករមណឌ ល បុ៉ែនតអចពក់ព័នធេទនឹងតុលករមួយ ែដលរតវូ 

េធវដំេណ រយ៉ងេរចន េហយអចមនទីតំងេនកនុងរជធនីភនំេពញជជងេនកនុង 

មណឌ លថន ក់តំបន់នន។ ជំនួសករេធវដំេណ រមកកន់តុលកររបស់ជនជប់ឃំុ 

េដយេចរកមរតូវេធវដំេណ រេទកន់ជនជប់ឃំុេទវញិ។ តុលករចល័តទំងឡយ 

រតូវបនេគេរបរបស់របកបេដយេជគជ័យេនកនុងរបេទសេផសងៗ41 េហយកនុងករណី 

ខលះរថយនតដឹកជញជូ នទំងឡយ - បំែបលងេទជរថយនតធំៗ - រតូវបំេរ ជបនទប់សវនករ 

ពិតៗ។ ជេរមសេរកពីេនះ សវនករទំងឡយអចរតូវេធវេនកនុងពនធនគរ ឬ រតូវេធវ 

េនកនុងតុលកររជធនី/តុលករេខតត។ 
    

� សវនករពីចមង យភជ ប់េដយរបព័នធវឌីីអូ។ បេចចកេទសេនះ រតូវបនេគេរបកនុងបរបិទ 

ចបប់េផសងៗេនទីកែនលងដ៏ៃទៗេទៀតជអទិភពសរមប់ឲយសកសីផដល់សកខីកមម។ បុ៉ែនត 

មនករករមិតរពំែដនជសរៈសំខន់កនុងករេរបបេចចកេទសែបបេនះ ចំេពះសល 

ឧទធរណ៍េនរបេទសកមពុជ។ ទី១ របព័នធវឌីីអូ ែដលកំពុងមនចលនរបូភព និង 

សំេឡង គឺសថិតេនទីឆង យជំនួសវតតមនជក់ែសដងពិតៗ របស់ចុងេចទេនកនុងបនទប់ 

                                                           

41
 របេទសែដលបនេរបរបស់តុលករចល័ត រមួមនហវីលីពីន Guatemala េរបហសុីល Bangladesh ឥណឌ  លវ នីេហសរយ៉ី និងសហរដឋអេមរកិ។ សូម 
េមល Merzenaida Donovan, “ ចូលកន់ែតជិតជនរកីរក: នំយកយុតតិធម៌េទេកៀកជនរកីរក”, កមមវធីិសកមមភពសំរប់កំែណទំរង់តុលករ (អចរកបន 
តមេគហ ទំព័ http://apjr.judiciary.gov.ph/news_2007/archive_featurearticle003.html)។ 



ករជរមះកដីកំបំងមុខ ឆន ំ២០១២: បចចុបបននភពសដីពីសិទធិកនុងករបដឹងឧទធរណ៍ និងវបិតតិកនុងករដឹកជញជូ នពិរទុធជនេនកមពុជ 21212121 

 

សវនករ។ ឧៈ ករេរបបណដ ញបញជូ នរបូភព និងសំេឡងេដយភជ ប់របព័នធវឌីីអូអច

មនអនុភពមួយឆង យដច់ពីគន រវងចុងេចទ និងមនុសសទំងឡយ ែដលមន វតតមន

េនកនុងបនទប់សវនកររប់ទំងេមធវកីរពរកដីផង។ ចុងេចទនឹងទទួលបនករយល់

ដឹងមនករមិតផងែដរ - េហយតមន័យរតង់េមលេឃញរបូភពមនកំរតិ េដយែផអក

េលអវី ែដលរបព័នធវឌីីអូបនបងហ ញ - ពីចំណត់ករនីតិវធីិកនុងបនទប់សវនករ។ ទី២ 

មនបញហ បេចចកេទស: ពនធនគរភគេរចនមិនរតឹម ែតខវះខតេរគឿងបរកិខ រ កំុពយូទ័រ 

និងករភជ ប់បណដ ញអិុនធ័រណិតឲយបនរគប់រគន់បុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតែថមទំងមិនមន

បណដ ញេភលងអគគិសនី ែដលគួរឲយទុកចិតតបនេទៀតផង។ បញហ ខលះកនុងចំេណមបញហ

ទំងេនះ គួរែតរតូវពុះពរជំនះឲយបនតមរយៈតំេឡងេរគឿងបរកិខ រ សវនករ េដយ

ភជ ប់របព័នធវឌីីអូេនតមតុលកររជធនី និងតុលករេនមូលដឋ ន។ បុ៉ែនតតំៃលេនែត

អចៃថលហួសេហតុេពក។ អងគករលីកដូ េជឿជក់ថ ជេរមសេនះ មិនែមនជវធិនករ

សមរសបកនុងករេដះរសយវបិតតិដឹកជញជូ នជនជប់ឃំុេនកមពុជេឡយ បុ៉ែនតជេរមស

េនះអចេរបកនុងកល:េទស:ែដលមនកំរតិបំផុត ដូចជេរបសរមប់ឲយសកសីផដល់សកខី

កមមជេដម។    
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