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ការវិភាគជុាំវិញការចោទប្បកាន់ចៅចលើសកមមជនអង្គការមាតាធមមជាតិបួនរបូ 
១ ចសច្បកតីចផតើមនិង្មូលន័យសចង្េប 

១. យៅនថងទ្ើ១៧ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥ យោក សាន់ ម៉ាឡា យោក រទ្ើ សុវោិ និង យោក សុើម សាំណាង 
(ជនរេូវយោទ្មដលកាំពុងជាប់ឃុាំ) រេូវបានោប់ខលួននិងយោទ្របកាន់តាមមារតា ៤២៤ ននរកមរពហម
ទ្ណ្ឌ ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា (“រកមរពហមទ្ណ្ឌ ”) ពើបទ្គាំរាមកាំមហងថានឹងយ្វើឱ្យខូចខាេមដល
ភ្ជា ប់នូវបញ្ជា អវើមួយ។ អនកទាំងយន្នះរេូវបានឃុាំខលួនកនុងពនធន្នោរយខេតយកាះកុងោប់តាាំងពើយពលោប់ខលួន
មកយមល៉ះ។ យៅនថងទ្ើ០៥ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ មានការយលចឮជាសាធារណ្ៈថាយោក អាឡចិហសង់រដ ូ
ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន រេូវបានយោទ្របកាន់យរកាមមារតា ២៩ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ ថាជាអនកសម
គាំនិេកនុងបទ្យលមើសដូចោន ។ យៅនថងទ្ើ១៣ មខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៦ េុោការយខេតយកាះកុងបានសយរមច
បាំមបកយរឿងកតើយនះយចញជាពើរមផនក យដ្ឋយ យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុននឹងរេូវជាំនុាំ
ជរមះយផសងពើជនរេូវយោទ្ទាំងបើអនកយន្នះ ។ កាលបរយិចេទ្ននការជាំនុាំជរមះចាំយពាះជនរេូវយោទ្ទាំងបើ 
នឹងរេូវយ្វើយឡើងយៅនថងទ្ើ២៧ មខមិថុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៦ យៅសាោដាំបូងយខេតយកាះកុង។ បុ៉មនតមកដល់មក
យនះ កាលបរយិចេទ្ការជាំនុាំជរមះចាំយពាះ យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន មិនទន់រេូវ
បានកាំណ្េ់យៅយឡើយយទ្។  

២. យៅមុនការជាំនុាំជរមះ ការវភិ្ជគផលូវចាប់យនះមានយោលបាំណ្ងពិនិេយយមើលថាយេើការយោទ្របកាន់យៅ
យលើជនរេូវយោទ្ទាំងបួនន្នក់យន្នះ រពមទាំងរយៈយពលយូរននការឃុាំខលួនបយណាត ះអាសននយៅយលើអនកមដល
ជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់យន្នះមានយហេុផលសមរមយ និងមានភសតុតាងោាំរទ្រគប់រោន់មដរឬោ៉ងណា។ ការ
វភិ្ជគផលូវចាប់យនះមានយោលបាំណ្ង (១) យលើកយឡើងពើបរបិទ្និងសាវតារជាក់មសតងយៅកនុងករណ្ើ យនះ 
(២) បង្កា ញពើសាវតារននអងគយហេុ និងការយោទ្របកាន់យៅយលើជនរេូវយោទ្ទាំងបួនន្នក់ ការឃុាំខលួន
យៅយលើជនរេូវយោទ្ទាំងបើន្នក់ និងការនើរយទ្សខលួនយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន 
យដ្ឋយបងេាំពើរបយទ្សកមពុជា (៣)យលើកយឡើងពើទ្ិដាភ្ជពទូ្យៅជុាំវញិការអនុវេតចាប់ជាេ ិ និងកាេពវកចិេ
ចាំយពាះបទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិមនុសសអនតរជាេិ (៤) វភិ្ជគយៅយលើការយោទ្របកាន់ និងការយលើកយកចាប់មកអនុ
វេតចាំយពាះអងគយហេុមដលយកើេយឡើង (៥) ពិនិេយយមើលយៅយលើបញ្ជា ផលូវចាប់មដលពាក់ព័នធកនុងយន្នះរមួ
ទាំងសិទ្ធិមានវេតមានកនុងយពលជាំនុាំជរមះរបស់យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន និង
និេានុកូលភ្ជពននការឃុាំខលួនបយណាត ះអាសននរយៈយពលយូរយៅយលើអនកជាប់ឃុាំបើន្នក់យន្នះនិង (៦) យ្វើ
យសចកតើសននិដ្ឋា នជុាំវញិការឃុាំខលួនបយណាត ះអាសននរយៈយពលយូរយៅយលើសកមមជនទាំងបើន្នក់គយឺ្វើយឡើង
តាមមេអាំយពើចិេត យរពាះថាការសមគាំនិេកនុងបទ្យលមើសយន្នះមិនសមនឹងទក់ទ្ងជាមួយនងឹយោក អា
ឡចិហសង់រដ ូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន យឡើយយហើយការយោទ្របកាន់យៅយលើជនរេូវយោទ្ទាំងបើន្នក់
យន្នះោម នមូលដ្ឋា នចាស់ោស់ យដ្ឋយសារកងវះភសតុតាងដ្ឋក់បនទុកយៅយលើអនកទាំងយន្នះ។ 
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៣. អងគយហេុមានយលើកយឡើងកនុងអេថបទ្វភិ្ជគផលូវចាប់យនះរេូវបាន ម.ស.ម.ក របមូលមកពើរបភពយផសងៗ 
រពមទាំងការសមាភ សជាមួយយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន (មដលបានបចាូ ន
ព័េ៌មានមកកាន់ ម.ស.ម.ក) ការសួរសុខទុ្កេសកមមជនមដលកាំពុងជាប់ឃុាំទាំងយន្នះយៅពនធន្នោរ ការ
សមាភ សជាមួយសាកសើមួយចាំននួមដលមានវេតមានយៅកនុងការេវ៉ទាំងយន្នះ និងការតាមដ្ឋនព័េ៌មានយៅ
យលើបណាត ញផសពវផាយព័េ៌មានន្នន្ន។ យ ម្ ះរបស់សាកសើទាំងយន្នះមិនរេូវបានោេរេដ្ឋងយឡើយ
យដើមបើការពារឯកជនភ្ជព និងសនតសុិខរបស់ពួកយគ។ 

 
២  បរបិទ 

អងគការមាតា្មមជាេិ  
៤. អងគការមាតា្មមជាេជិាអងគការមដលមានទ្ាំន្នក់ទ្ាំនងជាមួយនឹងជនរេូវយោទ្ទាំងបួនយន្នះ។ អងគការ

យនះគឺជាអងគការថាន ក់មូលដ្ឋា នមួយមដលបានបយងាើេយឡើងកនុងឆ្ន ាំ២០១២ យដើមបើយ្វើយុទ្ធន្នការរបឆ្ាំងយៅ
នឹងការបាំផ្លល ញ្នធាន្មមជាេិរបស់របយទ្សកមពុជា ជាពិយសសយៅកនុងយខេតយកាះកុង។ អងគការយនះដឹក
ន្នាំយដ្ឋយសហគមន៍ យហើយភ្ជគយរចើនមានការចូលរមួពើសកមមជនមផនកបរសិាថ ន និងសកមមជនសិទ្ធិ
មនុសសកមពុជាមដលរបួរមួោន យដើមបើការពារសរមស់្មមជាេរិបស់កមពុជា ធាន្នដល់ការយរបើរបាស់្នធាន
្មមជាេិរបស់កមពុជាឱ្យមាននិរនតរភ្ជព និងការពាររបរចិចេ ឹមជើវេិរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ យៅរគប់
ដាំណាក់កាលននសកមមនិយមរបស់អងគការមាតា្មមជាេិ មានបញ្ជា ក់ោ៉ងចាស់នូវយោលការណ៍្មួយ
ចាំនួនយៅយលើយគហទ្ាំព័ររបស់អងគការ1  មដលថារាល់សកមមភ្ជពរគប់ោ៉ងរេូវមេយ្វើយឡើងយដ្ឋយ“សនតិវ ិ្ ើ”។ 
សកមមជនទាំងអស់រេូវបានមណ្ន្នាំោ៉ងចាស់ោស់យដើមបើធាន្នថាបាេុកមមទាំងអស់យ្វើយឡើងយដ្ឋយសនតិ
វ ិ្ ើទាំងរសុង និងបចឈប់សកមមភ្ជពភ្ជល មរបសនិយបើរពឹេតិការណ៍្យន្នះកាល យយៅជាហងិា។ ជាញឹកញាប់
រកុមសកមមជនទាំងយនះបានបយង្កា ះសារយៅយលើបណាត ញផសពវផាយសងគមថាអងគការមាតា្មមជាេិយ្វើ
សកមមភ្ជពយដ្ឋយសារមេកែើរសឡាញ់ោ៉ងរជាលយរៅយលើបរសិាថ ន និង្នធាន្មមជាេរិបស់កមពុជា។ 

៥. យុទ្ធន្នការយលើកដាំបូងរបស់អងគការមាតា្មមជាេបិានោប់យផតើមយៅមខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១២ និងបានយផ្លត េ
សាំខាន់យៅយលើការជាំទស់នឹងមផនការសាងសង់ទ្ាំនប់វរ ើអគគសិនើយៅរជលងអាមរង៉កនុងយខេតយកាះកុង
មដលនឹងយ្វើឱ្យហនិយហាចបរសិាថ នយៅកនុងេាំបន់យន្នះ និងបន្នល ស់ទ្ើលាំយៅរបស់របជាពលរដាជនជាេភិ្ជគ
េិច ជង មួយពាន់របាាំរយរគួសារយចញពើដើ្លើដូនតារបស់ពកួោេ់។ យុទ្ធន្នការយន្នះបានបង្កែ ក់មផនការ
សាងសង់ោ៉ងយហាចណាស់រហូេដល់ឆ្ន ាំ២០១៨ ខណ្ៈមដលរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា(“រដ្ឋា ភិបាល”) 
រពមទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា មផនការសាងសង់យនះនឹងន្នាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់្ងន់្ងរដល់បរសិាថ ន្មមជាេិ 
យដ្ឋយមថលងថា “រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងមិនសាងសងទ់្ាំនប់វរ ើអគគិសនើកនុ ងេាំបន់អាមរង៉យន្នះយទ្ របសិនយបើការ

                                                           
1
 យគហទ្ាំពរ័របស់អងគការមាតា្មមជាេិ ។ អាចរកបានតាមរយៈ៖ <http://mothernature.pm/about-us.html> 

http://mothernature.pm/about-us.html
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សិកាបង្កា ញថាមានការបាេ់បងផ់លរបយោជន៍យរចើនយលើសលប់យដ្ឋយសារការអភិវឌឍ យរបៀបយ្ៀបនឹង
យសដាកិចេ និងអេថរបយោជន៍យផសងយទ្ៀេ”2។ យុទ្ធន្នការយន្នះរមួមាន ការយ្វើសកមមភ្ជពផ្លទ ល់យដ្ឋយសនតិ
វ ិ្ ើជាបនតបន្នទ ប់ និងការេសូ៊មេជិាសាធារណ្ៈ មដលទ្ទ្ួលបានការោប់អារមមណ៍្ជាខាល ាំង នងិទ្ទ្ួល
បានការោាំរទ្យៅទូ្ទាំងរបយទ្សកមពុជា។ កនលងមក យគមិនមដលយឃើញមានការយោទ្របកាន់ពាក់ព័នធកនុង
ករណ្ើ យនះ ឬយុទ្ធន្នការន្នន្នយផសងយទ្ៀេរបស់អងគការមាតា្មមជាេ ិ មដលថាអងគការមាតា្មមជាេឬិ
បុគគលជាប់យោទ្កនុងករណ្ើ យនះបានញុះញង់ឱ្យមានការេវ៉យដ្ឋយហងិា ឬរបរពឹេតបទ្យលមើសរសយដៀងោន
យនះយទ្។ 

ការបូមខាច់កនុ ងយខេតយកាះកុង 
៦. យុទ្ធន្នការជាំទស់យៅនងឹការបូមខាច់កនុងយខេតយកាះកុង មដលទក់ទ្ងនឹងការយោទ្របកាន់យនះបាន

ោប់យផតើមយៅមតុ ាំយកាះរសយៅ យៅមខយមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ នងិបានរាលដ្ឋលយៅដល់រសុកអណ្តូ ងទ្ឹកយៅ
ចុងមខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ ជាទ្ើយកើេមានឧបបេតិយហេុមដល្នដល់មានការយោទ្របកាន់យនះ។ ការយ្វើ
អាជើវកមមបូមខាច់យៅតាមសទងឹកនុងយខេតយកាះកុងយដើមបើន្នាំយចញ ជាពិយសសសរមាប់ការសាងសង់ និង
សរមាប់របយោជន៍យផសងៗ (ដូចជាោក់ដើបាំយពញបឹង សមុរទ្) ភ្ជគយរចើនយៅកាន់របយទ្សសិងាបុរ ើ 3 
មដលបានោប់យផតើមតាាំងពើយដើមឆ្ន ាំ២០០៨។ ករណ្ើ យនះបានបនតយកើេមានតាាំងពើយពលយន្នះមក។ 

៧. រកបខ័ណ្ឌ ចាប់យដើមបើរគប់រគងការបូមខាច់បយងាើេយឡើងយដើមបើធាន្នឲ្យមានការយោរពដល់សទិ្ធិរបស់
សហគមន៍មដលរងផលប៉ះពាល់ យៅយពលណាមដលមានការផតល់អាជាា ប័ណ្ណបូមខាច់។ ខណ្ៈមដល
មារតា ៥៩ ននរដា្មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា4 មចងថារដាមានទ្ាំនួលខុសរេូវចាំយពាះការការពារ 
បរសិាថ នកនុងការអនុវេតន៍ជាក់មសតងគឺចាប់សតើពើកិចេការពារបរសិាថ ននិងការរគប់រគង្នធាន្មមជាេិ 
(“ចាប់បរសិាថ ន”)5 បានមចងពើកិចេការពារជាក់ោក់ចាំយពាះបរសិាថ ន និង្នធាន្មមជាេរិបស់កមពុជា។ 
មារតា ៨ ននចាប់បរសិាថ នមចងោ៉ងចាស់ថា ្នធាន្មមជាេិមដលរមួមានទាំងខាច់ផងយន្នះរេវូមេ
អភិរកសនិងរគប់រគង យហើយរេូវយរបើរបាស់ “យដ្ឋយសមយហេុផល របកបយដ្ឋយនិរនតរភ្ជព និងភ្ជពសថិេ
យសថរ6៍ ។ ជាំពូក៣ ននចាប់បរសិាថ នសែើពើការវយេនមលផលប៉ះពាល់បរសិាថ នមចងថាការវយេនមលយហេុប៉ះ
ពាល់បរសិាថ នរេូវអនុវេតចាំយពាះ “រាល់គយរមាង និងសកមមភ្ជពឯកជនឬសាធារណ្ៈ” នងិចាំយពាះ “សកមម

                                                           
2
 ហសូមយប៊ើ ភើេយ ើ្ (Zsombor Peter)និង ឃួន ណារ ើម “យោកហុ៊ន មសន ការពារគយរមាងសាងសងទ់្ាំនប់វរ ើអគគិសនើ” សារពេ័ម៌ាន យខ

មបូឌា យដលើ នថងទ្ើ០៤ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ អាចរកបានតាមរយៈ http://bit.ly/1tdt7mI  
3
 អងគការឃ្ល ាំយមើលពិភពយោក (កលូប៊លវ ើដយណ្ស) “ការយផទរខាច ់៖ យេើេរមូវការរបសសិ់ងាបុរ ើចាំយពាះខាចរ់បសរ់បយទ្សកមពុជា គាំរាម

កាំមហងដល់របពន័ធយអកូឡូហសុើ និងយ វ្ើឱ្យអនតរាយដល់អភិបាលកិចេលែោ៉ងដូចយមតច?” (មខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១០)។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖
http://bit.ly/1QGodSC លើនហាយ យម៊ើឌុច “សង្គ្ង្កគ មខាច៖់ កាំយណ្ើ នយសដាកិចេរបសសឹ់ងាបុរ ើយកើេយឡើង មេបះ៉ពាលប់រសិាថ នរបសរ់បយទ្ស
ជិេខាង” សារពេ័ម៌ាន សុើដនើ ម៉នឹង មហ៊ល (នថងទ្ើ២៦ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦)។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1oPAiPT 
4
 រដា្ មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា (១៩៩៣) មារតា ៥៩។ 

5 ចាប់បរសិាថ ន (១៩៩៦)។ 
6
 ដូចខាងយលើ មារតា ៨។ 

http://bit.ly/1tdt7mI
http://bit.ly/1QGodSC
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ភ្ជពមដលមានរសាប់និងកាំពុងដាំយណ្ើ រការ យហើយមដលពុាំទន់បានវយេនមលផលប៉ះពាល់បរសិាថ នយៅ
យឡើយ”7។ នើេិវ ិ្ ើសរមាប់យ្វើការវយេនមលពើផលប៉ះពាល់បរសិាថ នមានមចងកនុងជាំពូក ៣ ននចាប់បរសិាថ ន 
អនុរកឹេយយលខ ៧២ សតើពើការវយេនមលផលប៉ះពាល់បរសិាថ ន “អនុរកឹេយយលខ ៧២” និងបទ្បញ្ជា មដល
ពាក់ព័នធមួយចាំនួន។ ការវយេនមលយហេុប៉ះពាល់បរសិាថ នគួររេូវបានរេួេពនិិេយនិងវយេនមលយដ្ឋយ
រកសួងបរសិាថ នមុននឹងបចាូ នយៅរដ្ឋា ភិបាលយដើមបើសយរមច8។ មាង៉វញិយទ្ៀេ អនុរកេឹយយលខ ៧២ េរមវូ
ឱ្យយ្វើការវយេនមលផលប៉ះពាល់បរសិាថ នសរមាប់គយរមាងទាំងអស់ពាក់ព័នធកនុងសកមមភ្ជពដូចមាន
បញ្ជា ក់កនុងឧបសមព័នធមដលភ្ជា ប់មកជាមួយមដលរាប់បចេូ លទាំងការរុករកមរ9៉  យបើយទះបើជាអនុរកឹេយយន្នះ
បានដ្ឋក់បចេូ លករណ្ើ យលើកមលងសរមាប់គយរមាងន្នន្ន មដលរេូវបានោេ់ទុ្កថាជា “ករណ្ើ ពិយសស…
យល់រពមពើរដ្ឋា ភិបាល”10 ។ ខណ្ៈមដលការចូលរមួជាសាធារណ្ៈរេូវបាន “យលើកទឹ្កចិេត” តាមរយៈ
ចាប់សែើពើការរគប់រគងនើេិវ ិ្ ើវយេនមលផលប៉ះពាល់បរសិាថ ន ក៏ពុាំមានលកេខណ្ឌ ចាស់ោស់ណាមួយ
យឡើយបានមចងយៅកនុងចាប់យន្នះមដរ។ ជាងយនះយៅយទ្ៀេ មិនមានមចងពើលកេខណ្ឌ សរមាប់ការយចញ
ផាយព័េ៌មានយឡើយ។11 

៨.  យៅកនុងមខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០០៩ ន្នយករដាមង្គ្នតើ ហុ៊ន មសន បានរបកាសហាមរបាមយលើការន្នាំខាច់
យចញ រហូេដល់មានការសិកាពើបរសិាថ ន មដលយោកបានអះអាងជាថមើយៅកនុងមខកកាដ្ឋឆ្ន ាំដមដលយន្នះ
ផងមដរ12។ យបើយទះជាមានបរមាមកតើ មួយឆ្ន ាំយរកាយមករបាយការណ៍្យចញផាយរបស់អងគការកលូប៊លវ ើដ
យណ្ស (Global Witness) ជាអងគការមផនកបរសិាថ ននិងសទិ្ធិមនុសសអនតរជាេដ៏ិយលចយធាល   បានបង្កា ញថា
បរមាមយន្នះមិនរេឹមមេមិនរេូវបានយគយោរពតាមបុ៉យណាណ ះយទ្ បុ៉មនតការន្នាំខាច់យចញពើមដនសមុរទ្កមពុជា
រេឹមេយកើនខាល ាំងយឡើងមថមយទ្ៀេ13។ 

៩. ផលប៉ះពាល់ននការបូមខាច់យៅយលើបរសិាថ ន្មមជាេ ិ និងយលើរបរចិចេ ឹមជើវេិរបស់សហគមន៍កនុងេាំបន់
រេូវបានអងគការកលូប៊លវ ើដយណ្សយសុើបអយងាេកនុងរទ្ង់រទយ្ាំ មដលបានយចញផាយរបាយការណ៍្រះិគន់

                                                           
7
 ដូចខាងយលើ មារតា ៦។ 

8  ដូចខាងយលើ មារតា ៦ និងមារតា ៧។ 
9
 អនុរកឹេយសតើពើដាំយណ្ើ រការវយេនមលយហេុបះ៉ពាល់បរសិាថ ន យលខ៧២ អនរក បក (នថងទ្ើ១១ មខសើហា ឆ្ន ាំ១៩៩៩) ឧបសមពន័ធទ្ើ ៦ ។ 

អាចរកបានតាមរយៈ៖ http://bit.ly/1W6ovu4។ 
10

  ដូចខាងយលើមារតា ២។ 
11

 អងគការយផក “កាំណ្េរ់តាសតើពើការវយេនមលយហេុបះ៉ពាលទ់្យនលយមគងគ ៖ ការវភិ្ជគយរបៀបយ្ៀបយលើការវយេនមលយលើយហេុបះ៉ពាលប់រសិាថ ន 
(២០១៥)។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/25bSrab 
12

 វងស សុយខង “យោក ហុ៊ន មសន យសនើឱ្យមានបរមាមយលើការន្នាំខាចយ់ចញ ការសិកាពើផលបះ៉ពាល”់ សារពេ័ម៌ានភនាំយពញប៉ុសតិ៍ (នថងទ្ើ
០២ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៩)។ អាចរកបានតាមរយៈ៖ http://bit.ly/1T0TUKu 
13

 អងគការកលូបល៊វ ើដយណ្ស “ការយផទរខាច ់៖ យេើេរមូវការរបសសិ់ងាបុរ ើចាំយពាះខាចរ់បសរ់បយទ្សកមពុជា គាំរាមកាំមហងដល់របពន័ធយអកូឡូហសុើ 
និងយ វ្ើឱ្យអនតរាយដលអ់ភិបាលកិចេលែោ៉ងដូចយមតច?” (មខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១០)។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖http://bit.ly/1QGodSC 

http://bit.ly/1W6ovu4
http://bit.ly/25bSrab
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ខាល ាំងៗចាំនួនពើរកនុងឆ្ន ាំ២០០៩ 14  និង២០១០។ 15  សហជើពអនតរជាេិយដើមបើការអភិរកស្មមជាេិ (IUCN) 
មដលជាបណាត ញននអនកវទិ្ាសាង្គ្សតយ្វើការមផនកបរសិាថ នពិភពយោកជាយូរឆ្ន ាំមកយហើយ អងគការមិនមមនរ
ដ្ឋា ភិបាល នងិមង្គ្នតើរដ្ឋា ភិបាល មដលមានកិចេសហការជាមយួរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា តាមរយៈកមមវ ិ្ ើអភរិកស
បរសិាថ ន 16  បានរាយការណ៍្ផងមដរអាំពើផលប៉ះពាល់ពើការបូមខាច់យន្នះ 17 ។ អនកជាំន្នញទាំងយន្នះបាន
រាយការណ៍្ពើការយសុើបអយងាេផ្លទ ល់របស់អងគការមាតា្មមជាេ ិ និងបទ្ពិយសា្ន៍ផ្លទ ល់របស់សហគមន៍
មូលដ្ឋា នទាំងអស់មដលបង្កា ញពើផលប៉ះពាល់្ាំយ្ងបងាយឡើងយដ្ឋយសារការបូមខាច់យៅកនុងេាំបន់
យនះ។ ផលប៉ះពាល់មួយចាំនួនកនុងចាំយណាមផលប៉ះពាល់្ាំៗបាំផុេយន្នះគឺការកាេ់បនថយបរមិាណ្រេើ
មដលយ្វើឱ្យប៉ះពាល់ទាំងបរសិាថ ន្មមជាេ ិ និងរបរចិចេ ឹមជើវេិរបស់សហគមន៍កនុងេាំបន់។ ជាមួយោន យនះ
ផងមដរ សាឡង់បូមខាច់រេូវបានយគរាយការណ៍្ថា មេងមេបងាឱ្យខូចខាេដល់ឧបករណ៍្យនសាទ្របស់
សហគមន៍មូលដ្ឋា ន មថមទាំងយ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់របរចិចេ ឹមជើវេិរបស់ពួកយគ។ មាង៉យទ្ៀេ ការបូមខាច់
ក៏រេូវបានយគភ្ជា ប់យៅនងឹការបាេ់បង់ដើបណាត លមកពើការរ ាំយលើងយដើមយកាងកាង និងផលប៉ះពាល់ពើការ
ហូរយរោះដើខាល ាំង។ លទ្ធផលរសាវរជាវរបស់អងគការ សហជើពអនតរជាេិយដើមបើការអភិរកស្មមជាេិ (IUCN) 
បង្កា ញថាការយនសាទ្រេូវបានកាេ់បនថយោ៉ងយរចើនរហូេដល់ ៧០ យៅ ៩០ ភ្ជគរយ។ ជាមួយោន យនះ 
ការទ្ទ្ួលរងផលប៉ះពាល់ដ៏ទូ្លាំទូ្ោយទាំងយនះ សហគមន៍យៅកនុងមូលដ្ឋា នមិនទ្ទ្ួលបានផល
របយោជន៍យសដាកិចេណាមួយពើការបូមខាច់យឡើយ យរពាះការង្ករទាំងយនះរេូវបានយគផតល់យៅឱ្យជនចាំ
ណាករសុកមកពើេាំបន់យផសងៗននរបយទ្សកមពុជា ឬមកពើយរៅរបយទ្ស យហើយរបាក់ចាំយណ្ញពើអាជើវកមម
យនះរេូវបានរកុមហុ៊នសាជើវកមម្ាំៗមួយចាំនួនេូចរបមូលយក។ ទ្ើបើ ការន្នាំយកយចញនូវបរមិាណ្ខាច់
ដ៏យរចើនសនធឹកសន្នធ ប់ពើតាមដងសទឹងយខេតយកាះកុង គជឺាការយ្វើអាជើវកមមយៅយលើ្នធាន្មមជាេិរបស់កមពុ
ជាយដ្ឋយមិនយទ្ៀងទេ់  មដលផតល់ផលរបយោជន៍េិចេួចបាំផុេដល់ពលរដាកមពុជា យរពាះខាច់សរមាប់
ន្នាំយចញ ពុាំមានព័េ៌មានយចញផាយជាសាធារណ្ៈអាំពើចាំណូ្លននការលក់ ឬេនមលអាជាា ប័ណ្ណមដលរដ្ឋា ភិ
បាលទ្ទ្ួលបានយន្នះយឡើយ។ 

១០. យគដឹងថារកុមហុ៊នមួយកនុងចាំយណាមរកុមហុ៊ន្ាំចាំនួនពើរមដលចូលយៅបូមខាច់យដ្ឋយផ្លទ ល់យៅកនុង
េាំបន់មដលរងផលប៉ះពាល់យន្នះទ្ទ្លួការអនុញ្ជញ េពើរកសួងមរន៉ិងថាមពល មេោ៉ងណាកតើព័េ៌មាន

                                                           
14  អងគការកលូលវ ើដយណ្ស “របយទ្សសរមាបល់ក ់ ៖ យេើអនកមានអាំណាចកមពុជាបានយកាត បកាត បឧ់សាហកមមទញផលពើ្នធាន្មមជាេិ
ោ៉ងដូចយមតច?” មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៩។ អាចរកបានតាមរយៈ៖ globalwitness.org/en/reports/country-sale/ 
15

 អងគការកលូបល៊វ ើដយណ្ស “ការយផទរខាច ់៖ យេើេរមូវការរបស់សិងាបុរ ើចាំយពាះខាចរ់បសរ់បយទ្សកមពុជា គាំរាមកាំមហងដល់របពន័ធយអកូឡូហសុើ 
និងយ វ្ើឱ្យអនតរាយដលអ់ភិបាលកិចេលែោ៉ងដូចយមតច?” (មខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១០)។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖
globalwitness.org/en/archive/shifting-sand-how-singapores-demand-cambodian-sand-threatens-ecosystems-and-
undermines-good/ 
16

 សូមយមើលយគហទ្ាំពរ័ ៖  See http://www.iucn.org/countries/cambodia  
17

 របាយអិន កាសថ (Brian Kastl) គង ់គឹមយរសង៊ ស៊ុន គង ់សុផ្ល នុេ ចឺរាតាណាគុល នណ្ រពហេថសារទិ្ធិ និង អុល រ៉ាន ់“ការសិកា
អាំពើការបាំផ្លល ញនរពយកាងកាង និងលាបន់ដសមុរទ្ ៖ ដាំយណាះរសាយយៅសហគមនយ៍ខេតយកាះកុង របយទ្សកមពុជា” សហជើពអនតរជាេិយដើមបើ
ការអភិរកស្មមជាេិ សហជើពអនតរជាេិយដើមបើការអភិរកស្មមជាេិ (IUCN)។ 

https://www.globalwitness.org/en/reports/country-sale/
https://www.globalwitness.org/en/archive/shifting-sand-how-singapores-demand-cambodian-sand-threatens-ecosystems-and-undermines-good/
https://www.globalwitness.org/en/archive/shifting-sand-how-singapores-demand-cambodian-sand-threatens-ecosystems-and-undermines-good/
http://www.iucn.org/countries/cambodia
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លមែិេជុាំវញិការអនុញ្ជញ េយន្នះមិនចាស់ោស់ទក់ទ្ិនយៅនងឹវសិាលភ្ជពននទ្ើតាាំងភូមិសាង្គ្សតយន្នះយទ្។ 
បុ៉មនតមានការរាយការណ៍្ថា រកុមហុ៊នទាំងយន្នះបាននឹងកាំពុងបូមខាច់ចូលយៅកនុងោ៉ងយរៅ ជាងការ
អនុញ្ជញ េនិងយៅយរៅទ្ើតាាំងភូមសិាង្គ្សតជាក់មសតងមដលជាការរ ាំយោភយៅយលើលកេខណ្ឌ អនុញ្ជញ េ។ 
រកសួងមរន៉ិងថាមពលនិងរកុមហុ៊នទាំងពើរយនះបដិយស្ថាពួកយគមិនបានរ ាំយោភយៅយលើលកេខណ្ឌ
អនុញ្ជញ េយន្នះយទ្។ ជាងយនះយៅយទ្ៀេ យបើយទះជាមានការេរមូវមផនកចាប់ឱ្យយ្វើការវយេនមលពើយហេុប៉ះ
ពាល់បរសិាថ នយរកាមចាប់សតើពើកិចេការពារបរសិាថ ននិងការរគប់រគង្នធាន្មមជាេកិតើ ក៏លទ្ធផលននការ
វយេនមលយនះមិនរេូវបានយគយចញផាយជាសាធារណ្ៈ យហើយសហគមន៍មូលដ្ឋា នយលើកយឡើងថាពុាំមាន
ការយ្វើអ្ិការកិចេផលូវការយៅកនុងេាំបន់យន្នះយឡើយ។ រកសងួមរន៉ិងថាមពលមិនមដលយ្វើរបាយការណ៍្អាំពើ
ទ្ាំនប់វរ ើអគគិសនើជាសាធារណ្ៈយៅមុនយពលផតល់អាជាា ប័ណ្ណបូមខាច់យឡើយ។ របការយនះមិនអាចយ្វើឱ្យ
សហគមន៍មដលរងផលប៉ះពាល់ សងគមសុើវលិ និងមង្គ្នតើអនុវេតចាប់ដឹងថាយេើរកុមហុ៊នមដលទ្ទ្ួលបាន
អាជាា ប័ណ្ណទាំងយនះយោរពតាមចាប់មដរ ឬក៏អេ់យន្នះយទ្។ យទះបើជាបញ្ជា យនះរេូវបានសងគមសុើវលិ និង
ោ៉ងយហាចណាស់សមាជិករដាសភ្ជមាន ក់បានយលើកយឡើងមតងយហើយមតងយទ្ៀេក៏យដ្ឋយ ក៏របាយការណ៍្
សាំខាន់ទាំងយនះយៅមេសថេិយៅកនុងភ្ជពសមាង េ់។ 

១១.យុទ្ធន្នការរបស់អងគការមាតា្មមជាេជិាំទស់យៅនឹងការបូមខាច់កនុងយខេតយកាះកុងមានការចូលរមួ    
ពើសកមមជនរបស់ខលួនកនុងបាំណ្ងពរងឹងអាំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋា នយដើមបើោេ់វធិានការផ្លទ ល់យដ្ឋយ
សនតិវ ិ្ ើជាំទស់យៅនឹងការបូមខាច់មដលបងាផលប៉ះពាល់ និងខុសចាប់យៅនដសមុរទ្យខេតយកាះកុង។ 
យុទ្ធន្នការយន្នះរេូវបានរបមូលផតុ ាំយដ្ឋយពលរដាកនុងសហគមន៍មូលដ្ឋា ន យហើយមានមេសហគមន៍ខលួន
ឯងយទ្មដលសយរមចយ្វើសកមមភ្ជពមបបណាយន្នះ។ សកមមជនអងគការមាតា្មមជាេមិានយោលបាំណ្ង
យរៀបចាំការេវ៉យដើមបើយ្វើឱ្យសកមមភ្ជពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋា នមានរបសិទ្ធភ្ជពតាមមដលអាចយ្វើយៅបាន 
យហើយរគប់យពលរបរពឹេតយៅយដ្ឋយសនតវិ ិ្ ើរសបតាមយោលការណ៍្មូលដ្ឋា នរបស់អងគការមាតា្មមជាេិ។ 

១២. អងគការមាតា្មមជាេបិានចូលរមួផងមដរជាមួយសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលកនុងយោលបាំណ្ងយលើកកមពស់ការ
យល់ដឹងពើផលប៉ះពាល់បងាយឡើងយដ្ឋយការបូមខាច់កនុងេាំបន់។ យៅនថងទ្ើ២៥ មខមថុិន្ន ឆ្ន ាំ២០១៥ 
សកមមជនអងគការមាតា្មមជាេិ យ ម្ ះ សន ោន់ដ្ឋរ៉ា ដឹម គុណ្ឌើ និង យចក នើរតា រេូវបានោប់ខលួនខ
ណ្ៈកាំពុងពាោមដ្ឋក់ញេតិយៅកាន់រដាសភ្ជជាំទស់យៅនឹងការបូមខាច់កនុងរាជធានើភនាំយពញ។ បញ្ជា បូម
ខាច់យនះទ្ទ្ួលបានការោាំរទ្ពើយោក សុន ឆ័យ េាំណាងរាង្គ្សតគណ្បកសសយង្គ្ង្កគ ះជាេ ិ យដ្ឋយយៅនថងទ្ើ
០៣ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥ បានយផាើលិខិេមួយចាប់យៅកាន់ន្នយករដា មង្គ្នតើ ហុ៊ន មសន យដ្ឋយយសនើ
ន្នយករដាមង្គ្នតើឱ្យយ្វើអនតរាគមន៍យដើមបើ “បង្កា ញព័េ៌មានទក់ទិ្នយៅនឹងការបូមខាច់” និងសកមមភ្ជពបូម
ខាច់មដល “បងាផលប៉ះពាល់រទ្ងរ់ទយ្ាំ”18។ 

                                                           
18

 អូន ភ្ជព និងរគើស ម៊ូយលើ “េាំណាងរាង្គ្សត និងអងគការចងឱ់្យរដ្ឋា ភិបាលយសុើបអយងាេករណ្ើ បូមខាច”់ សារពេ័៌មាន យខមបូឌា យដលើ នថងទ្ើ
០៤ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥។ អាចរកបានតាមរយៈ http://bit.ly/1r9juU2 ។ 

http://bit.ly/1r9juU2
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ជនរេវូយោទ្ ៖ សាន់ ម៉ាឡា រទ្ើ សុវោិ សុើម សាំណាង និង អាឡិចហសងរ់ដ ូហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន 
១៣. ជនរេូវយោទ្ទាំងបួនន្នក់គឺជាមនុសសសាំខាន់យៅកនុងអងគការមាតា្មមជាេ។ិ យោក សាន់ ម៉ាឡា 

អាយុ ២៤ ឆ្ន ាំ និង សុើម សាំណាង អាយុ ២៩ ឆ្ន ាំ គឺជាពលរដាកមពុជា និងជាសហសាថ បនិករបស់អងគការ
មាតា្មមជាេ។ិ យោក រទ្ើ សុវោិ អាយុ ២៦ ឆ្ន ាំ គជឺាពលរដាកមពុជានិងជាសកមមជនអងគការមាតា្មម
ជាេ។ិ ជនរេូវយោទ្ទ្ើបួនគឺយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន អាយុ ៣៥ ឆ្ន ាំ ជា ជន
ជាេយិអសាញ មដលជាសហសាថ បនិកនិងជាន្នយករបស់អងគការមាតា្មមជាេ។ិ 

១៤. បចេុបបននយនះយោក អាឡចិហសង់រដ ូហគុនហាយឡហស កាំពុងនើរយទ្សខលួនពើកមពុជា បន្នទ ប់ពើរេូវបាន     
បចាូ នយចញកាលពើនថងទ្ើ២៣ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ យរកាយពើមានការបដិយស្ទ្ិដ្ឋា ការរបស់យោក មដល
យនះរបមហលជាមកពើភ្ជពសកមមជាំទស់យៅនឹងការសាងសង់ទ្ាំនប់វរ ើអគគិសនើឆ្យអាមរង៉កនុងយខេតយកាះ
កុង19 ។ យោក ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន រេូវបានបដិយស្មតងយហើយមតងយទ្ៀេចូលមកកាន់កមពុជា 
យហើយរកសួងការបរយទ្សនិងកិចេសហរបេិបេតិការអនតរជាេ ិ បានយចញអនុសសរណ្ៈនផទកនុងជាបន្នទ ន់យៅ
នថងទ្ើ០៨ មខយមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ មណ្ន្នាំមង្គ្នតើតាមរពាំមដនទាំងអស់មិនអនុញ្ជញ េឱ្យយោក អាឡចិហសង់រដូ 
ហគុនហាយឡហស ចូលមកកនុងរបយទ្សយន្នះយទ្។ 

១៥. អនតរាគមន៍យនះបានយកើេយឡើងបន្នទ ប់ពើមានដើកាយកាះ និងដើកាោប់ខលួនយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុន
ហាយឡហស ចាំយពាះបទ្យោទ្ន្នបចេុបបននយនះ។ យោងតាមមារតា ៥២០ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ  មដលមចងពើ 
“បទ្បដិយស្ការអនុវេតយសចកែើសយរមចរបស់េុ�ោការ” មង្គ្នតើសាធារណ្ៈណាមដលមិនយោរពតាមយសច
កតើបង្កគ ប់របស់េុោការដូចជា ដើកាោប់ខលួន ឬដើកាយកាះ គជឺាការរបរពឹេតបទ្យលមើស និងអាចទ្ទ្ួល
យទសជាប់ពនធន្នោរពើ ២ ឆ្ន ាំដល់ ៥ ឆ្ន ាំ។ ភ្ជពមិនសុើសង្កវ ក់ោន កនុងការបាំយពញេួន្នទ្ើរបស់ មង្គ្នតើរដ្ឋា ភិ
បាលកាំពុងរារា ាំងយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស កនុងការចូលខលួនតាមដើកាយកាះ។ 

 
៣  សាវតារននអង្គចេតុ 

សុើម សាំណាង រទ្ើ សុវោិ និង សាន់ ម៉ាឡា 
១៦. អងគយហេុមដលបយងាើេបានជាមូលដ្ឋា នននការយោទ្របកាន់យនះគមឺិនចាស់ោស់ទល់មេយសាះ មដល

យ្វើឱ្យកាន់មេមានការរពួយបារមភខាល ាំងយឡើងជុាំវញិមូលដ្ឋា នផលូវចាប់របស់ពួកយគ យហើយជាពិយសស ការឃុាំ
ខលួនបយណាត ះអាសននមដលមានថិរយវោយូរយៅយលើសកមមជនអងគការមាតា្មមជាេចិាំននួបើន្នក់។ 

១៧. ករណ្ើ សាំខាន់យៅកនុងការយោទ្របកាន់យនះពាក់ព័នធនឹងរពឹេតកិារណ៍្មដលបានយកើេយឡើងកនុងអាំឡុង  
យពលយុទ្ធន្នការយៅចយន្នល ះនថងទ្ើ២៦ និងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥។ សកមមជនអងគការមាតា្មមជាេិ
ចាំននួរបាាំបើរូបរពមទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋា នកនុងភូមិអណ្តូ ងទ្ឹកបានជាំទស់យៅនឹងការបូមខាច់មដល

                                                           
19

 តាេ ឧេតម នម ៉ទិ្េយថារ៉ា Daniel Pye and Griff Tapper ”សកមមជនការពារបរសិាថ នដយ៏លចយធាល រេូវបានបចាូ នយចញ”សារពេ័ម៌ាន 
ភនាំយពញប៉ុសតិ៍ នថងទ្ើ២៣ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1Rh7gUF ។  

http://www.phnompenhpost.com/author/daniel-pye/47557
http://www.phnompenhpost.com/author/griff-tapper/68472
http://bit.ly/1Rh7gUF
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កាំពុងយ្វើសកមមភ្ជព បុ៉មនតសកមមជនទាំងអស់យនះមិនមានវេតមានយៅយរៀងរាល់នថងេវ៉យន្នះយទ្។ របជា
សហគមន៍ចយន្នល ះពើ ៦០ ន្នក់ ដល់ ១៥០ ន្នក់បានចូលរមួេវ៉រយៈយពលជាងបើនថង។ យៅនថងទ្ើ២៦ មខក
កាដ្ឋ របជាពលរដាមួយរកុមមានោន ជិេ ៦០ ន្នក់បានរបមូលផតុ ាំោន ទាំងរពឹកយៅសាព នអណ្តូ ងទ្ឹកយហើយ
បន្នទ ប់មកបានយរបើរបាស់ទូ្កយនសាទ្េូចចយន្នល ះពើ ៥ យៅ ១០ ទូ្កយ្វើដាំយណ្ើ រតាមដងទ្យនលយឆ្ព ះយៅកាន់
សាឡង់បូមខាច់។ សកមមភ្ជពយពលយនះយ្វើយឡើងរសយដៀងោន យៅនងឹសកមមភ្ជពយៅនថងទ្ើ២៧ និងនថងទ្ើ
២៨ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ មដរ យបើយទះជារកុមរបជាពលរដាមានរទ្ង់រទយយផសងោន យ្វើយឡើងយៅកាល
បរយិចេទ្ខុសោន ក៏យដ្ឋយ។ យោលបាំណ្ងរបស់ពួកយគគឺយដើមបើយរៀបចាំការេវ៉ និងយសនើឱ្យបចឈប់នូវសកមម
ភ្ជពបូមខាច់ពើសាំណាក់រកុមហុ៊នទ្ទ្ួលសិទ្ធផិ្លត ច់មុខខាងយលើ។ រកុមរបជាពលរដាបានអាំពាវន្នវមតង
យហើយមតងយទ្ៀេឱ្យកមមករយៅយលើសាឡង់បូមខាច់បចឈប់សកមមភ្ជពបូមខាច់ និងោកយចញពើេាំបន់
យន្នះ។ ជាថមើមតងយទ្ៀេ អស់រយៈយពលជាងបើនថង សមាជកិរកុមយន្នះបានជិះទូ្កយៅកាន់សាឡង់បូមខាច់
យន្នះកនុងបាំណ្ងយសនើឱ្យកមមករយលើទូ្កយន្នះបចឈប់សកមមភ្ជពបូមខាច់។ កនុងការេវ៉យន្នះ ោម នការយលើក
យឡើងថាអនកេវ៉បងាឱ្យមានការខូចខាេដល់សាឡង់ ឬសមាភ រៈបូមខាច់យន្នះយឡើយ។ បុ៉មនត មានការ
យលើកយឡើងថា អនកេវ៉មួយចាំននួបានគាំរាមកាំមហង និងយ្វើឱ្យខូចខាេសាឡង់ យបើសនិពួកកមមករមិនរពម
ោកយចញពើេាំបន់យន្នះ។ បុ៉មនត របាយការណ៍្ទាំងយនះមិនចាស់ោស់ និងមានភ្ជពមិនរសបោន ជាយរចើន
កនុងភសតុតាងពាក់ព័នធមដលបង្កា ញខាងយរកាម។  

១៨. រពឹេតិការណ៍្ទាំងយនះបានយកើេយឡើងយៅតាមដងមរពកមដលមានចមាង យរបមាណ្ ២០ គើឡូមម៉រេ 
មានការចូលរមួយដ្ឋយសាឡង់បូមខាច់្ាំៗចាំនួន ១០ យរគឿង និងទូ្កយនសាទ្េូចៗជាយរចើនយទ្ៀេរបស់
សហគមន៍។ កាលៈយទ្សៈទាំងយនះពិបាកណាស់ោម នការសននដិ្ឋា នឱ្យចាស់ោស់ពាក់ព័នធយៅនឹង
សកមមភ្ជព និងពាកយសមតើរបស់បុគគល កាលបរយិចេទ្ និងទ្ើតាាំងជាក់ោក់ណាមួយ។ បមនថមយៅយលើភ្ជព
លាំបាកយនះ គឺកងវះភ្ជពចាស់ោស់ និងភ្ជពមនិសុើសង្កវ ក់ោន ទាំងរសុងតាមរយៈសមតើរបស់សាកសើ។ 

១៩. អនកេវ៉រេូវបានបាំមបកោន ជារកុមេូចៗ និងបានពរង្កយោន យៅតាមកមនលងខុសៗោន យៅតាមដងមរពក 
រហូេន្នាំឱ្យមានការេវ៉េូចៗជាយរចើនបានយកើេយឡើងកនុងទ្ើតាាំងខុសោន យៅយពលយន្នះ។ សាកសើទាំងយនះ
មិនបានយលើកយឡើងឱ្យសុើសង្កវ ក់ោន ពើទ្ើកមនលងមដលបទ្យលមើសបានយកើេយឡើង ថាយេើយកើេយឡើងយៅយលើសា
ឡង់មួយណា យៅនថងណា និងយៅយម៉ាងបុ៉ន្នម នយន្នះយឡើយ។ 

២០. យៅចយន្នល ះពើនថង៣០ មខកកាដ្ឋ នងិនថងទ្ើ១៧ មខសើហា រកសួងមរ ៉និងថាមពលបានអះអាងមតងយហើយ
មតងយទ្ៀេកនុងកិចេសនទន្នជាមួយអងគការមាតា្មមជាេិ នងិសហគមន៍មូលដ្ឋា នថាការបូមខាច់យន្នះរសប
ចាប់ អនុយោមតាមលិខិេអនុញ្ជញ េមដលយៅមានសុពលភ្ជពរបស់រកុមហុ៊ន និងបានយ្វើការវយេនមលពើ
យហេុប៉ះពាល់បរសិាថ នរចួរាល់យហើយ។ បុ៉មនតលទ្ធផលននការវយេនមលពើយហេុប៉ះពាល់បរសិាថ នមិនរេវូ
បានយគយចញផាយជាសាធារណ្ៈ ឬបង្កា ញដល់សហគមន៍មដលរងផលប៉ះពាល់ទាំងយន្នះយឡើយ យបើ
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យទះជាមានការយសនើពើយោក សុន ឆ័យ េាំណាងរាង្គ្សតគណ្បកសសយង្គ្ង្កគ ះជាេកិតើ 20  និងសហគមន៍មូល
ដ្ឋា ន មដលយលើកយឡើងថាមិនបានយ្វើការសិកាពើផលប៉ះពាល់យឡើយ។ 

២១. បន្នទ ប់ពើមានការបចឈប់សកមមភ្ជពមផនកសាឡង់បូមខាច់ យៅនថងទ្ើ១២ មខសើហា រកុមហុ៊នខាងយលើ
បនតសកមមភ្ជពបូមខាច់យៅមរពកអណ្តូ ងទ្ឹក និងមានវេតមានរបស់នគរបាលជាយរចើនន្នក់ មដលកាន់មេ
ន្នាំឱ្យមានការេវ៉បមនថមយទ្ៀេពើសាំណាក់សហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ មានការយលើកយឡើងមយួចាំនួនថាការ
យោទ្របកាន់អាចពាក់ព័នធនឹងការេវ៉យនះ យបើយទះជា រទ្ើ សុវោិ មដលជាជនរេូវយោទ្មាន ក់កនុងចាំយណាម
អនកជាប់ឃុាំបើន្នក់ មិនមានវេតមានយៅនថងយន្នះក៏យដ្ឋយ។ យៅនថងទ្ើ១៤ មខសើហា  នគរបាលបានយចញ
លិខិេយកាះយៅ សាន់ ម៉ាឡា រទ្ើ សុវោិ និង យនឺ ឌើនិេ យដើមបើសាកសួរ។ អនកទាំងបើន្នក់យន្នះមិនបាន
យោរពតាមលិខិេយន្នះយឡើយ យរពាះពួកោេ់បារមភពើការោប់ខលួន ឬបយងាើេទ្ឡាើករណ៍្ដ្ឋក់បនទុក យដ្ឋយ
សារពើមុនធាល ប់មានករណ្ើ រសយដៀងោន យនះរចួមកយហើយ។21  រសបយពលជាមយួោន យនះ មង្គ្នតើកងរាជអាវុ្
ហេថជាយរចើនន្នក់ និងគណ្ៈរបេិភូមកពើរកសួងមរ ៉ និងថាមពលបានមកដល់ភូមិអណ្តូ ងទ្ឹក មដលបាន
ដឹកន្នាំយដ្ឋយយោក ទ្ិេយ ឌើណា រដាយលខា្ិការកនុងយោលបាំណ្ងយ្វើអ្ិការកិចេសាថ នការណ៍្យន្នះ។ យៅ
នថងទ្ើ១៥ មខសើហា សកមមជនមដលរេូវបានេុោការយកាះយៅចាំនួនពើរន្នក់ គ ឺសាន់ ម៉ាឡា និង រទ្ើ សុវ ិ
ោ មដលជាអនកពាក់ព័នធនឹងសាព នអណ្តូ ងទ្ឹក យដ្ឋយបានមរសកយៅនគរបាលឱ្យមកោប់ខលួន។ ពួកយគ
បានបយង្កា ះរូបភ្ជពរបស់ខលួនយៅយលើទ្ាំព័រយហវសបុ៊ករបស់អងគការមាតា្មមជាេយិដើមបើបញ្ជា ក់ការយោរពយៅ
នឹងយោលបាំណ្ងរបស់អាជាា ្រ និងយដើមបើទញចាំណាប់អារមមណ៍្ចាំយពាះការបង្គ្ង្កា បរបស់អាជាា ្រយៅយលើ
ការេវ៉ជាំទស់យៅនឹងការបូមខាច់យៅកនុងេាំបន់យន្នះ។ 

២២. យៅនថងទ្ើ១៧ មខសើហា សាន់ ម៉ាឡា រទ្ើ សុវោិ និងសុើម សាំណាង រេូវបានោប់ខលួន។ សាន់ ម៉ាឡា 
និង រទ្ើ សុវោិ រេូវបានោប់ខលួនយៅភូមអិណ្តូ ងទ្ឹក ចាំមណ្ក សុើម សាំណាង រេូវបានោប់ខលួនយៅភូមិតា
មាក់។ ពួកយគរេូវបានយោទ្របកាន់ពើបទ្ “គាំរាមកាំមហងថានឹងយ្វើឱ្យខូចខាេមដលភ្ជា ប់នូវបញ្ជា អវើមួយ” 
យរកាមមារតា ៤២៤ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ ។ អនកទាំងយន្នះរេូវបានឃុាំខលួនយៅពនធន្នោរយខេតយកាះកុងោប់
តាាំងពើយពលយន្នះមក មានន័យថា ខណ្ៈយពលសរយសរអេថបទ្យនះកនុងមខមិថុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៦ ពកួោេ់
បានជាប់ឃុាំខលួនបយណាត ះអាសននអស់រយៈយពលដប់មខមកយហើយ។ យរកាយមកយលចឮថាបណ្តឹ ងយន្នះយ្វើ
យឡើងយដ្ឋយកមមកររកុមហុ៊នបូមខាច់ទាំងយន្នះ។ ពាកយបណ្តឹ ងយន្នះរពមទាំងបានទមទរសាំណ្ងជា
ទ្ឹករបាក់ចាំនួន ១០០.០០០ ដុោល សហរដាអាយមរកិ។ 

អាឡិចហសងរ់ដ ូហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន 

                                                           
20

 អូន ភ្ជព និងរគើស មឹលលរ័ ( Chris Mueller) េាំណាងរាង្គ្សត និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាល ចងឲ់្យរដ្ឋា ភិបាលសាកសរួពើការបូមខាច ់
សារពេ័ម៌ានយខមបូឌា យដលើ (នថងទ្ើ៤ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥) អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/28IqjEs  
21

 ជាឧទហរណ៍្ សូមយមើលកាំណ្េរ់តាសយងេបរបស ់ម.ស.ម.ក សតើពើ “ការយដ្ឋះមលងយដ្ឋយមានលកេខណ្ឌ យលើអនកការពារសិទ្ធិមនុសស 
រ ាំយោភយលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋា នននយសរ ើភ្ជពខាងការបយចេញមេិ និងជបួរបជុាំ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ 
http://bit.ly/1su2md6 

http://bit.ly/28IqjEs
http://bit.ly/1su2md6
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២៣. យទះបើជាយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន រេូវបាននិរយទ្សយចញ និងហាមចូល
មកកាន់របយទ្សកមពុជាយៅនថងទ្ើ២៣ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ រយៈយពលរបាាំមួយមខយៅមុនរពេឹតិការណ៍្យន្នះ
ក៏យដ្ឋយ យៅនថងទ្ើ០៥ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ក៏ោេ់រេូវបានយោទ្របកាន់ជាអនកសមគាំនិេកនុងករណ្ើ យនះ
យរកាមមារតា ២៩ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ ។ យោក  អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស បានយសនើសុាំជាសាធារ
ណ្ៈជាយរចើនយលើកយរចើនសារយដើមបើអនុញ្ជញ េឱ្យរូបោេ់បានវលិរេឡប់មកកាន់របយទ្សកមពុជាយដើមបើការ
ពារខលួនយៅកនុងេុោការកមពុជា។ កចិេរបឹងមរបងរមួទាំងការដ្ឋក់សាំយណ្ើ សុាំទ្ិដ្ឋា ការតាមរបព័នធអុើន្ណិឺ្េ 
មដលរេូវបានផតល់ឱ្យយហើយ មេយរកាយមករេូវបានរកសួងការបរយទ្សបដិយស្វញិ។  អាឡចិហសង់រដ ូ
ហគុនហាយឡហស ពើមុនធាល ប់បានដ្ឋក់លិខិេយៅកាន់រដាមង្គ្នតើរកសួងមហានផទយដើមបើយសនើសុាំទ្ិដ្ឋា ការ បុ៉មនត
បុគគលិករដាបាលរកសួងបានបដិយស្ទ្ទ្ួលយកលិខិេយន្នះ។ អងគការសងគមសុើវលិចាំនួន ២២ បាន
យចញយសចកតើមថលងការណ៍្រមួផងមដរយដ្ឋយអាំពាវន្នវឱ្យរដ្ឋា ភិបាលផតល់ការអនុញ្ជញ េដល់អាឡចិហសង់រដូ
យដើមបើអាចការពារខលួនយដ្ឋយផ្លទ ល់យៅកនុងេុោការ អនុយោមតាមសិទ្ធិរបស់ោេ់កនុងការទ្ទ្ួលបានការ
ជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌22 ។ យទះជាោ៉ងណា រដ្ឋា ភបិាលនិងរកសួងមហានផទបានបញ្ជា ក់ោ៉ងចាស់
ថាពួកយគោម នបាំណ្ងអនុញ្ជញ េឱ្យយោក ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន វលិរេឡប់មកកាន់របយទ្សកមពុជា
ជាថមើយឡើយ។ 

 
៤  អង្គច្បាប់ 

២៤. បញ្ជា ចាប់មដលបានយលើកយឡើងកនុងករណ្ើ យនះពាក់ព័នធនងឹបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ គកឺារគាំរាមកាំមហង
ថានឹងយ្វើឱ្យខូចខាេមដលភ្ជា ប់នូវបញ្ជា អវើមយួ ការទ្ទ្ួលខុសរេូវមផនករពហមទ្ណ្ឌ កនុងន្នមជាអនកសម
គាំនិេកនុងបទ្យលមើស ការេរមូវឱ្យមានភសតុតាងរគប់រោន់កនុងការោាំរទ្យៅយលើការយោទ្របកាន់ចាំយពាះបទ្
យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ  សិទ្ធយិសរ ើភ្ជពខាងការបយចេញមេិ ការរបមូលផតុ ាំ និងការជួបរបជុាំ សិទ្ធមិិនរេូវបានឃុាំ
ខលួនតាមអាំយពើចិេត នឹងសិទ្ធទិ្ទ្ួលបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌រមួទាំងសិទ្ធកិារពារខលួនផ្លទ ល់។ ចាប់
មដលអនុវេតពាក់ព័នធយៅកនុងបញ្ជា ទាំងយនះនឹងមានគូសបញ្ជា ក់ដូចខាងយរកាម។ 

បទ្យលមើសននការគាំរាមកាំមហងថានឹងយ្វើឱ្យខូចខាេមដលភ្ជា ប់នូវបញ្ជា អវើមយួ 
២៥. មារតា ៤២៤ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ ពនយល់បទ្យលមើសនន “ការគាំរាមកាំមហងថានឹងយ្វើឱ្យខូចខាេមដល

ភ្ជា ប់នូវបញ្ជា អវើមួយ” គជឺា ៖  
“អាំយពើគាំរាមកាំមហង តាមមយ្ាបាយណាក៏យដ្ឋយ ថានឹងរបរពឹេតការបាំផលិចបាំផ្លល ញ ការយ្វើឱ្យរទ្ុឌ
យរទម ឬការយ្វើឱ្យខូចខាេ រេូវផតន្នទ យទសដ្ឋក់ពនធន្នោរពើ ១ (មួយ) ឆ្ន ាំ យៅ ២ (ពើរ) ឆ្ន ាំ និង

                                                           
22

 ម.ស.ម.ក យសចកតើមថលងការណ៍្រមួ ៖ អងគការសងគមសុើវលិសូមរបកាសោាំរទ្អងគការមាតា្មមជាេិ និងយថាា លយទសចាំយពាះការបង្គ្ង្កា បយៅ
យលើអងគការយនះ នថងទ្ើ១៤ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1Y4P9TF 

http://bit.ly/1Y4P9TF


 

11 

ពិន័យជារបាក់ពើ ២០០០.០០០ (ពើរោន) យរៀល យៅ ៤.០០០.០០០ (បនួោន) យរៀល 
របសិនយបើការគាំរាមកាំមហងយនះមានភ្ជា ប់នូវបញ្ជា ឱ្យបាំយពញ ឬមិនបាំយពញកិចេអវើមួយ»23។ 

២៦. នយិមន័យយនះអាចរេូវបានបាំមបកជាធាេុផសាំមយួចាំននួយដើមបើភ្ជា ប់ជនណាមួយយៅនងឹបទ្យលមើសយនះ 
រមួមាន (១) ជនជាប់យោទ្រេូវមេគាំរាមកាំមហងជាក់មសតង។ អនុយោមតាមបទ្បបចញេតិរសយដៀងោន យនះ
កនុងមារតា ២២២ -១៨ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ បារា ាំង ការគាំរាមយនះរេូវមេយ្វើយឡើងតាមសាំដើវជិាមាន និងមិន
អាចរោន់មេជាការរបមហល ឬមិនចាស់ោស់យន្នះយទ្ (២) ការគាំរាមរេូវមេមថលងឱ្យបានជាក់ោក់ 
និងចាស់ោស់ថាជនជាប់យោទ្នឹងយ្វើសកមមភ្ជពបងាការបាំផលិចបាំផ្លល ញ ការយ្វើឱ្យមានឱ្នភ្ជព ឬការយ្វើ
ឱ្យខូចខាេដល់រទ្ពយសមបេត ិ យហើយ (៣) ការគាំរាមកាំមហងយនះរេូវមេបង្កា ញថាអនកមដលទ្ទ្លួបញ្ជា
យន្នះនឹងជួបបញ្ជា របសិនយបើមនិអនុវេតតាម។ លកេខណ្ឌ សាំខាន់កនុងធាេុផសាំទាំងយនះរមួមាន ការគាំរាម
កាំមហងរេូវមេជាក់ោក់យហើយរេូវមេជាប់ពាក់ព័នធោ៉ងចាស់យៅនឹងការបាំផលិចបាំផ្លល ញរទ្ពយសមបេត ិ និង
រេូវបានោេ់ទុ្កថាជាផលវបិាកយដ្ឋយផ្លទ ល់ពើការបដិយស្កនុងការយោរពតាមបង្កគ ប់។ 

ការទ្ទ្លួខុសរេវូមផនករពហមទ្ណ្ឌ កនុ ងន្នមជាអនកសមគាំនិេកនុ ងបទ្យលមើស 
២៧. មារតា ២៩ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ ឱ្យនិយមន័យ “អនកសមគាំនិេ” ោ៉ងដូយចនះ ៖  

“រេូវោេ់ទុ្កថាជាអនកសមគាំនិេកនុ ងបទ្ឧរកិដាឬបទ្មជឈិមចាំយពាះបុគគលណាមដលជួយសរមួល
យដ្ឋយយចេន្នដល់ការបុ៉នប៉ង ឬការសយរមចបទ្ឧរកិដា ឬបទ្មជឈិមយន្នះ យដ្ឋយផតល់ជាំនួយ 
ឬការឧបេថមភរបស់ខលួ ន។ 

   អនកសមគាំនិេននបទ្ឧរកិដា ឬ បទ្មជឈិម រេូវផតន្នទ យទសដូចោន នឹងោរ ើមដរ24។”  

និយមន័យយនះអាចរេូវបានបាំមបកយៅជាធាេុផសាំមួយចាំនួនដូចជា ៖ (១) រេូវមេមានសកមមភ្ជព
ជាក់មសតងរបស់ជនជាប់យោទ្មដលជួយ ឬ ផតល់ជាំនួយ (២) អនកសមគាំនិេរេូវមេបានយ្វើសកមមភ្ជព 
យដ្ឋយមានយចេន្នជួយោរ ើយន្នះកនុងការរបរពឹេតសកមមភ្ជពរពហមទ្ណ្ឌ  នងិយដ្ឋយដឹងចាស់ជាមុនថាពួក
យគអាចយ្វើសកមមភ្ជពដូយោន ះ (៣) សកមមភ្ជពរពហមទ្ណ្ឌ រេូវមេបានរបរពឹេតយដ្ឋយោរ ើយដើមបើឱ្យការ 
ទ្ទ្ួសខុសរេូវអនកសមគាំនិេយកើេយឡើង។ 

សតងដ់្ឋរននភសតុតាងចាំយពាះបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ  
២៨. សតង់ដ្ឋរននភសតុតាងកាំណ្េ់ពើភ្ជពចាស់ោស់មដលសាថ ប័នអយយការរេូវបង្កា ញពើធាេុផសាំននបទ្

យលមើស។ យៅរបយទ្សកមពុជា ជនរេូវយោទ្ពើបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ  ធាេុផសាំននបទ្យលមើសទាំងអស់រេូវមេ
បង្កា ញនូវភសតុតាងឱ្យបានចាស់ោស់ផុេពើវមិេិសងសយ័។ មារតា ៣៨ ននរដា្ មមនុចញមចងពើលកេខណ្ឌ
សតង់ដ្ឋរននភសតុតាងយដើមបើកាេ់យទសបុគគលណាមាន ក់ពើបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ  ៖  
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 រកមរពហមទ្ណ្ឌ  មារតា ៤២៤ ។  
24

 រកមរពហមទ្ណ្ឌ  មារតា ២៩ ។ 
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  “វមិេិសងសយ័ រេូវបានជារបយោជន៍ដល់ជនជាប់យោទ្។ ជនជាប់យោទ្ណាក៏យដ្ឋយ រេូវោេ់ទុ្ក
ជាមនុសសឥេយទស ដរាបណាេុោការមិនទន់កាេ់យទសជាសាថ ពរ25។” 
យនះគឺជាលកេខណ្ឌ េរមវូបឋមសរមាប់អយយការយោរពតាម និងមានលកេណ្ៈកាន់មេេឹងរុងឹជាងការ 

“ផុេពើការសងសយ័យដ្ឋយសមយហេុផល” មដលជាសតង់ដ្ឋរមួយជាយរឿយៗរេូវបានអនុវេតយៅកនុងយុតាត ្ិ
ការខាំមុ៉នឡ (Common Law)។ មាង៉យទ្ៀេ យោងតាមមារតា ១២៧ ននរកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ  យនះ
គឺជាកាេពវកិចេរបស់យៅរកមជាំនុាំជរមះកនុងការពិោរណាយៅយលើទាំងភសតុតាងដ្ឋក់បនទុកនិងភសតុតាង
យដ្ឋះបនទុក មានន័យថាភសតុតាងទាំងអស់មដលជាប់ពាក់ព័នធនឹងជនរេូវយោទ្មដលោម នយទសរេូវមេថលឹង
មថលងឱ្យយសមើោន យៅនឹងភសតុតាងដ្ឋក់ពិរុទ្ធ។ 

ការដ្ឋក់បនទុ កចាំយពាះបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ  
២៩. ការដ្ឋក់បនទុកកាំណ្េ់ឱ្យភ្ជគើកនុងដាំយណ្ើ រការនើេិវ ើ្ ើមានភសតុតាងបង្កា ញយៅកនុងសាំណុ្ាំ យរឿង។ កនុង

ករណ្ើ រពហមទ្ណ្ឌ  ការដ្ឋក់បនទុកគឺសថិេយៅយលើសាថ ប័នអយយការ យដ្ឋយអយយការរេូវមេផតល់ភសតុតាង
បង្កា ញពើធាេុផសាំននបទ្យលមើសទាំងអស់រហូេទល់មេមានភសតុតាងមដលេរមូវតាមសតង់ដ្ឋរ។ យនះជា
ធាេុផសាំសាំខាន់មួយននសិទ្ធិរេូវបានយគោេ់ទុ្កថាោម នយទសរហូេទល់មេបានបង្កា ញពិរុទ្ធភ្ជព។ កនុង
រកមរពហមទ្ណ្ឌ  ោម នការដ្ឋក់បនទុកយៅយលើជនរេូវយោទ្យដើមបើបង្កា ញថាការយោទ្យៅយលើពួកយគគឺមិនពិេ
យន្នះយឡើយ។ របសិនយបើភសតុតាងយខាយយពកមិនអាចបង្កា ញធាេុផសាំននករណ្ើ យនះ ដូយចនះេុោការរេូវមេ
រោនយោលការយោទ្របកាន់ យដ្ឋយពុាំបាច់ពិោរណាថាយេើជនរេូវយោទ្បានបង្កា ញភសតុតាងណាមួយ
យន្នះយទ្។ 

៣០. សិទ្ធរិេូវបានោេ់ទុ្កថាោម នយទសរហូេដល់មានការបង្កា ញភសតុតាងថាមានយទសមដលមានមចង
យៅកនុងចាប់អនតរជាេិតាមរយៈមារតា ១១ (១) ននយសចកតើរបកាសជាសកលសតើពើសិទ្ធិមនុសស (“ស.
ស.ស.ម”) នងិមារតា ១៤ (២) ននកេិកាសញ្ជញ អនតរជាេសិតើពើសិទ្ធពិលរដានិងសិទ្ធិនយោបាយ (“ក.
ស.អ.ព.ន”) មដលរបយទ្សកមពុជាបានផតល់សោេ ប័នកនុងឆ្ន ាំ១៩៩២ ។ សទិ្ធទិាំងយនះរេូវបានដ្ឋក់
បចេូ លកនុងចាប់កមពុជារសបតាមមារតា ៣១ ននរដា្មមនុចញ មដលបានទ្ទ្ួលសាគ ល់តាមរយៈយសចកតើ
សយរមចរបស់រកុមរបឹកា្មមនុចញ ចុះនថងទ្ើ១០ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៧26។ យៅថាន ក់េាំបន់ សទិ្ធិរេូវបានយគ
ោេ់ទុ្កថាោម នយទសរេូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់កនុងមារតា២០(១)ននយសចកតើរបកាសសិទ្ធិមនុសសអាស៊ាន។ 
សចេធារណ៍្ននភ្ជពោម នយទសមានមចងផងមដរកនុងមារតា ៣៨ (៧) ននរដា្ មមនុចញមដលមានមចងយៅ
កនុងកថាខណ្ឌ  ២៩ ខាងយលើ។ 

សិទ្ធិទ្ទ្លួបានយសរ ើភ្ជព និងសិទ្ធិមិនរេវូបានយគឃុាំខលួ នតាមអាំយពើចិេត 

                                                           
25 រដា្ មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា មារតា ៣៨ ។ 
26

 រកុមរបឹកា្មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា យសចកតើសយរមចយលខ ០៩១/០០៣/២០០៧ (នថងទ្ើ១០ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៧)។ 
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៣១. សិទ្ធទិ្ទ្ួលបានយសរ ើភ្ជពរេូវបានការពារោ៉ងរងឹមាាំយរកាមចាប់សិទ្ធមិនុសសជាេិនងិអនតរជាេ។ិ យៅ
ថាន ក់េាំបន់ សិទ្ធយិនះរេូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់កនុងមារតា១២ននយសចកតើរបកាសសិទ្ធមិនុសសអាស៊ាន។ មារតា 
៩ នន ក.ស.អ.ព.ន មចងថា ៖  

  “១. ជនរគប់រូបមានសិទ្ធិយសរ ើភ្ជព និងសនតិសុខផ្លទ ល់ខលួ ន។ ោម នជនណាមាន ក់រេូវោប់ខលួ ន ឬឃុាំខលួ ន
តាមអាំយពើចិេតបានយឡើយ ោម នជនណាមាន ក់រេូវបានដកហូេយសរ ើភ្ជពបានយឡើយ យលើកមលងមេមាន
យហេុផល និងរសបតាមនើេិវ ិ្ ើមដលមានមចងកនុ ងចាប់»។ 

  ... 
  “៣. បុគគលណាមដលបានោប់ខលួ ន ឬឃុាំខលួ នពើបទ្រពហមទ្ណ្ឌ  និងរេូវបានន្នាំខលួ នយៅចាំយពាះមុខយៅ

រកម ឬអាជាា ្រណាមួយយផសងយទ្ៀេ មដលអនុញ្ជញ េយដ្ឋយចាប់ឱ្យបាំយពញមុខង្ករេុោការកនុ ងរយៈ
យពលោ៉ងខលើបាំផុេ និងរេវូបានជាំនុាំជរមះកនុ ងរយៈយពលសមរសបឬរេវូយដ្ឋះមលង។ ការឃុាំខលួ នមនុសស
យដើមបើរងោ់ាំការជាំនុាំជរមះមិនមមនជាវធិានទូ្យៅយទ្ បុ៉មនតការឱ្យយៅយរៅឃុាំរេូវមេមានការធាន្នការចូល
ខលួ នរបស់ជនយន្នះ យៅយពលសវន្នការ ឬយៅរគប់ដាំណាក់កាលដនទ្យទ្ៀេនននើេិវ ិ្ ើ យហើយរេូវមាន
មុខកនុ ងការអនុវេតសាលរកម។” 

៣២. សិទ្ធមិិនរេូវបានយគឃុាំខលួនតាមអាំយពើចិេត នងិការផតល់យុេតិកមមរងឹមាាំសរមាប់ការកាំណ្េ់ឱ្យមានការឃុាំ
ខលួនបយណាត ះអាសនន រេូវបានការពារោ៉ងខាល ាំងផងមដរយៅកនុងចាប់កមពុជា។ មារតា ៣៨ ននរដា្ មមនុចញ
មចងថា ៖ 

   “ការយោទ្របកាន់ ោប់ខលួ ន ឃ្េ់ខលួ ន ឬឃុាំខលួ នជនណាមយួនឹងអាចយ្វើយៅយកើេ លុះរតាមេអនុ
វេតរេឹមរេូវតាមបចញេតិចាប់27។” 

៣៣. យទះបើជាយៅកនុងករណ្ើ ោាំបាច់ខលះរេូវយ្វើការឃុាំខលួនបយណាត ះអាសននយដើមបើជួយយរៀបចាំឱ្យមានយុេតិ្ម៌
រេឹមរេូវយដើមបើការពារជនរងយរោះ និងសាកសើក៏យដ្ឋយ  ក៏ការឃុាំខលួនបយណាត ះអាសននហសួយហេុបានរេឹ
េបេិោ៉ង្ងន់្ងរយៅយលើសិទ្ធទិ្ទ្ួលបានយសរ ើភ្ជព និងការសនមេពើភ្ជពោម នយទស។ មារតា ២០៥ នន
រកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ គូសបញ្ជា ក់ពើលកេខណ្ឌ សរមាប់ការឃុាំខលួនបយណាត ះអាសននមដលសមយហេុផល
តាមចាប់ដូចខាងយរកាម ៖  

   “ការឃុាំខលួ នបយណាត ះអាសនន អាចរេូវបានបង្កគ ប់ កាលណាការឃុាំខលួ នបយណាត ះអាសននយនះជាការ
ោាំបាច់ ៖  

   ១. យដើមបើបចេ ប់បទ្យលមើស ឬយដើមបើបង្កា របទ្យលមើសកុាំឱ្យយកើេជាថមើ។ 
   ២. យដើមបើរារា ាំងកុាំឱ្យមានការោបសងាេ់យលើសាកសើឬជនរងយរោះ ឬយដើមបើរារា ាំងកុាំឱ្យរេូវរ ៉ូវោន   
    រវងជនរេូវយោទ្និងអនកសមគាំនិេ។ 
   ៣. យដើមបើរកាភសតុតាង ឬេរមុយជាសមាភ រៈ។ 
                                                           
27

 រដា្ មមនុចញ មារតា ៣៨ ។ 
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   ៤. យដើមបើធាន្នរកាជនរេូវយោទ្ ទុ្កជូនេុោការោេ់ការតាមនើេិវ ិ្ ើ។ 
   ៥.  យដើមបើការពារសនតិសុខឱ្យជនរេូវយោទ្។ 
   ៦. យដើមបើធាន្នរកាសណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈកុាំឱ្យមានការរចបូករចបល់ មដលបណាត ល          
    មកពើបទ្យលមើស28។” 

ដូចបានគូសបញ្ជា ក់តាមលកេខណ្ឌ ទាំងយនះ ការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននអាចយ្វើយៅបានកនុងជយរមើស
ចុងយរកាយបងែស់ យៅរកមគួរោប់យផតើមយ្វើការសនមេពើភ្ជពោម នយទសយៅយលើជនជាប់យោទ្ យហើយគួរ
យដ្ឋះមលងពួកយគឱ្យមានយសរ ើភ្ជពរហូេដល់យពលជាំនុាំជរមះ ឬគួរពិោរណាពើការដ្ឋក់ឱ្យសថិេយៅយរកាម
ការរេួេពិនិេយរបស់េុោការ (កាំណ្េ់លកេខណ្ឌ យលើយសរ ើភ្ជពរបស់ជនជាប់យោទ្មាន ក់ៗរហូេដល់យពល
ជាំនុាំជរមះ) មុនយពលយៅរកមពិោរណាឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសនន។ ដរាបណាការដ្ឋក់ឱ្យសថិេយៅយរកាម
ការរេួេពិនេិយតាមផលូវេុោការ មិនអាចយដ្ឋះរសាយបញ្ជា ទាំងអស់ឱ្យបានសមរសប យទ្ើបរេូវពិោរណា
ដល់ការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននមដលជាការោាំបាច់ និងជាជយរមើសចុងយរកាយ។ យសរ ើភ្ជពរបស់ជនជាប់
យោទ្រេូវមេជាជយរមើសសាំខាន់ជានិចេជាងការឃុាំខលួន។ 

៣៤. យទះជាោ៉ងណា របយទ្សកមពុជាយៅមេមានអរតាឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននខពស់។ ជាក់មសតង កនុងឆ្ន ាំ
២០១២ សវន្នការមដលបានឃ្ល ាំយមើលយដ្ឋយ ម.ស.ម.ក គជឺនរេូវយោទ្រេូវបានឃុាំខលួនបយណាត ះអាសនន
រហូេដល់ ៧០ ភ្ជគរយ។29 ជាការវវិឌឍគួរឱ្យកេ់សមាគ ល់មួយ ោប់តាាំងពើមខមើន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ មកយៅ
រកមរេូវេរមូវឱ្យផែល់នូវសាំអាងយហេុលមែិេចាំយពាះការបដិយស្ជនជាប់យោទ្ឱ្យយៅយរៅឃុាំ មដលជាចាំ
ណាេ់ការរបស់រដាមង្គ្នតើរកសួងយុេតិ្ម៌ យដើមបើកាេ់បនថយចាំនួនពលរដាសថិេយៅកនុងការឃុាំខលួនបយណាែ ះ
អាសនន។30  យទះបើជាមានការេរមូវេឹងរុងឹមបបយនះក៏យដ្ឋយ ក៏បញ្ជា យនះហាក់ដូចជាកាន់មេ្ងន់្ងរជាង
មុន ។ សថិេរិបស់រដ្ឋា ភិបាលបង្កា ញថា អនកសថិេយៅកនុងការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននកនុងពនធន្នោរកមពុជា
បានយកើនយឡើងពើ២៤% យៅ ៣០% ននចាំនួនអនកជាប់ឃុាំសរុបយៅពាក់កណាែ លឆ្ន ាំ២០១៤ ។31 យទះជា
ោ៉ងយនះក៏យដ្ឋយ អនកសយងាេការណ៍្អនតរជាេបិានដ្ឋក់ភ្ជគរយននការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននរហូេដល់ 
៦៣,៦ % ជាភ្ជគរយខពស់បាំផុេយៅអាសុើអាយគនយ៍32។ ការកាំណ្េ់យទសទ្ណ្ឌ ឱ្យមានការឃុាំខលួនបយណាត ះ
អាសននមដលរាលដ្ឋលមបបយនះគជឺាយរឿយៗយកើេយឡើងយៅយលើអនកការពារសិទ្ធិមនុសសមដលប៉ះពាល់ោ៉ង
្ងន់្ងរដល់ការសនមេ់ទុ្កជាមុនថាោម នយទស។ 

                                                           
28

 រកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ  មារតា ២០៥ ។ 
29

 របាយការណ៍្ របោាំឆមាសយលើកទ្ើរបាាំរបស ់ម.ស.ម.ក សតើពើ “សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌យៅកមពុជា”។ អាចរកបាន
តាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1U3bG0w 

30
 ឡូយរន៉ រកេ្ឺ (Lauren Crothers )“យៅរកមរេូវបានេរមូវឱ្យពនយល់ពើយហេុផលពើយរកាយការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសនន” យខមបូឌា យដលើ 

នថងទ្ើ២៦ មខមើន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1VJXsRI  

31
 អាលើស ៍ឃុឌឌើ និង ឆ្យ ចន័ទនើដ្ឋ “វធិានឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននរេូវបានបាំពាន” ភនាំយពញប៉ុសតិ៍ នថងទ្ើ២៩ មខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ អាច

រកបានតាមរយៈ ៖http://bit.ly/1QDBfDm  

32
 ដូចខាងយលើ ។ 

http://bit.ly/1U3bG0w
http://bit.ly/1VJXsRI
http://bit.ly/1QDBfDm
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សវន្នការកាំបាាំងមុខ 
៣៥. សិទ្ធទិ្ទ្ួលបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌យរកាមចាប់អនតរជាេ ិ និងចាប់ជាេសិរមាប់កាេ់យទស

ជនរេូវយោទ្យដ្ឋយផ្លទ ល់។ 
៣៦. មារតា ៣៨ ននរដា្មមនុចញមចងថា ៖  

  “ជនរគប់រូបមានសិទ្ធិការពារខលួ នតាមផលូ វេុោការ។”33  
      មារតា ៣០០ ននរកមនើេវិ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ មចងថា ៖  

   “ជនជាប់យោទ្រេូវចូលបង្កា ញខលួ នយៅយពលសវន្នការរបស់េុោការយដ្ឋយផ្លទ ល់។”34 
   មារតា ១៤ នន ក.ស.អ.ព.ន មដលកមពុជាបានផតល់សោេ ប័នកនុងឆ្ន ាំ ១៩៩២ យហើយមដលអនុវេត

យដ្ឋយផ្លទ ល់យៅកនុងចាប់កមពុជា35 មចងថា ៖  
 “កនុ ងការសយរមចយសចកតើយោទ្របកាន់ពើបទ្រពហមទ្ណ្ឌ ណាមយួរបឆ្ាំងមកយលើខលួ ន ជនរគប់

រូបមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការធាន្នជាអបបបរមា យដ្ឋយយសមើភ្ជពោន ោ៉ងយពញ... រេូវបានជាំនុាំ
ជរមះយដ្ឋយមានវេតមានរបស់ខលួ ន និងការពារយដ្ឋយផ្លទ ល់ខលួ នឯង ឬតាមរយៈជាំនួយការ
ចាប់តាមការយរជើសយរ ើសរបស់ខលួ ន” 36។ 

៣៧. យសចកតើពនយល់ទូ្យៅយលខ ១៣ របស់គណ្ៈកមាម ្កិារសទិ្ធិមនុសសអងគការសហរបជាជាេិបញ្ជា ក់
បមនថមកាន់មេចាស់យលើមារតា ១៤ នន ក.ស.អ.ព.ន ថា ៖  

 “យៅយពលមានករណ្ើ ពិយសសសរមាប់បញ្ជា ក់យហេុផលពើសវន្នការកាំបាាំងមុខរេូវបានយ្វើ
យឡើង យន្នះការយរបើរបាស់សិទ្ធិការពារខលួ នកាន់មេោាំបាច់” 37។ 

៣៨. មារតា ៣៦១ “សាលរកមមដលរេូវោេ់ទុ្កថាចាំយពាះមុខ” និងមារតា ៣៦២ “សាលរកមកាំបាាំងមុខ
” ននរកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ យ្វើឱ្យមានភ្ជព្ូររលុងចាំយពាះសវន្នការកាំបាាំងមុខយៅរបយទ្សកមពុជា។  

 មារតា ៣៦១ មចងថា ៖ 

“របសិនយបើជនជាប់យោទ្មិនចូលមកបង្កា ញខលួ នយៅយពលសវន្នការយទ្ បុ៉មនតសាមើខលួ នបាន
ដឹងអាំពើដើកាបចាូ នយៅជាំនុាំជរមះផ្លទ ល់ ឬបានដឹងពើការយកាះយៅយហើយយន្នះ សាលរកមរេូវ
ោេ់ទុ្កថាជាសាលរកមចាំយពាះមុខជនជាប់យោទ្។ សាលរកមមដលោេ់ទុ្កថាចាំយពាះមុខ
យនះ រេូវឱ្យដាំណឹ្ងដល់ជនជាប់យោទ្។  កនុ ងករណ្ើ មដលជនជាប់យោទ្ អវេតមានបាន
បង្កា ញមូលយហេុអាំពើការអវេតមានរបស់ខលួ ន យហើយេុោការក៏បានទ្ទ្ួលថារេឹមរេូវ យន្នះ
េុោការអាចយលើកយរឿងយៅជាំនុាំជរមះយៅសវន្នការមួយយរកាយយទ្ៀេ។” 

                                                           
33

 រដា្មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា មារតា ៣៨ ។ 
34

 រកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ  មារតា ៣០០ ។  
35

 រកុមរបឹកា្មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា យសចកតើសយរមចយលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ (នថងទ្ើ១០ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៧)។ 

36
 កេិកាសញ្ជញ អនតរជាេិសែើពើសិទ្ធិពលរដា និងសិទ្ធិនយោបាយ  មារតា ១៤ ។ 

37
 យសចកតើពនយលទូ់្យៅយលខ ១៣ របសគ់ណ្ៈកមាម ្ិការសិទ្ធិមនុសសអងគការសហរបជាជាេិ (១៩៨៤) ។ 
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មារតា ៣៦២ មចងថា ៖  
“របសិនយបើជនជាប់យោទ្មិនចូលបង្កា ញខលួ នយៅយពលសវន្នការយទ្ យហើយនិងរបសិនយបើ
ោម នភសតុតាងបង្កា ញឱ្យយឃើញថាសាមើខលួ នដឹងពើដើកាបចាូ នយៅជាំនុាំជរមះ ឬបានដឹងអាំពើ
ដើការយកាះយៅយន្នះយទ្ សាលរកមរេូវរបកាសយដ្ឋយកាំបាាំងមុខជនជាប់យោទ្។  

 សាលរកមកាំបាាំងមុខជនជាប់យោទ្ រេូវឱ្យដាំណឹ្ងដល់ជនជាប់យោទ្យនះ …”។ 
យសរ ើភ្ជពខាងការបយចេញមេិ និងការរបមូលផតុ ាំ  

៣៩. ជាងយនះយៅយទ្ៀេ យដ្ឋយយោងយៅយលើបរបិទ្ននអងគយហេុមដលករណ្ើ យនះបានយកើេយឡើងយនះ ការ
យោទ្របកាន់យនះយ្វើយឡើងរបឆ្ាំងយៅយលើបុគគលមដលពាក់ព័នធនឹងបញ្ជា សិទ្ធមិនុសស យសរ ើភ្ជពខាងការ
បយចេញមេិ និងការរបមូលផតុ ាំរបស់ខលួន។ ការយោទ្របកាន់ពើបទ្រពហមទ្ណ្ឌ  និងការឃុាំខលួនយដើមបើរារា ាំង 
និងការពិន័យបុគគលមដលចូលរមួកនុងសកមមភ្ជពននការេវ៉យដ្ឋយសនតវិ ិ្ ើរសបចាប់ ោេ់ទុ្កថាជាការ
រេឹេបេិយដ្ឋយមិនសមយហេុផលតាមផលូវចាប់យៅយលើយសរ ើភ្ជពមូលដ្ឋា នទាំងយនះ។ 

៤០. យសរ ើភ្ជពខាងការបយចេញមេ ិនិងការរបមូលផតុ ាំរេូវបានការពារោ៉ងរុងឹមាាំកនុងចាប់កមពុជានងិចាប់ 
អនតរជាេិ។ មារតា៤១ ននរដា្ មមនុចញមចងថា ៖  

“របជាពលរដាមានយសរ ើភ្ជពខាងការបយចេញមេិរបស់ខលួ ន យសរ ើភ្ជពខាងសារព័េ៌មាន យសរ ើភ្ជពខាង
ការយបាះពុមពផាយ យសរ ើភ្ជពខាងការរបជុាំ។ ជនណាក៏យដ្ឋយមិនអាចយឆលៀេយរបើសិទ្ធិយនះយដ្ឋយ
រ ាំយោភ ន្នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់កិេតិយសរបស់អនកដនទ្ ដល់ទ្ាំយនៀមទ្មាល ប់លែរបស់សងគម ដល់សណាត ប់
ធាន ប់សាធារណ្ៈ និងដល់សនតិសុខជាេិបានយឡើយ។”38 

ដូចបានគូសបញ្ជា ក់កនុងកថាខ័ណ្ឌ  ៣១ ខាងយលើ បទ្ដ្ឋា នសទិ្ធិមនុសសអនតរជាេរិេូវអនុវេតយដ្ឋយផ្លទ ល់
យៅកនុងរបព័នធចាប់កមពុជាយរកាមមារតា ៣១ ននរដា្ មមនុចញ។ មារតា១៩ និងមារតា ២១ នន ក.អ.ស.ព
.ន ធាន្នយដ្ឋយមឡកពើយនះនូវយសរ ើភ្ជពខាងការបយចេញមេ ិ និងការជួបរបជុាំយដ្ឋយសនតវិ ិ្ ើ។ យៅថាន ក់
េាំបន់សិទ្ធិទាំងយនះរេវូបានទ្ទ្ួលសាគ ល់កនុងមារតា ២៣ នងិមារតា២៤ ននយសចកតើរបកាសសិទ្ធមិនុសស
អាស៊ាន។ 

 
៥  ការវិភាគជុាំវិញការយកច្បាប់មកអនុវតតច្បាំច ោះអង្គចេតុ 

 

បទ្គាំរាមកាំមហងថានឹងយ្វើឱ្យខូចខាេមដលភ្ជា ប់នូវបញ្ជា អវើមយួ (មារតា ៤២៤ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ )  
៤១. ជនជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់មដលជាប់យោទ្ពើបទ្ខាងយលើយនះបានបដិយស្ពើការទ្ទ្ួលខុសរេូវរគប់មបប

ោ៉ង។ ជាពិយសសយៅយទ្ៀេយន្នះ ពកួយគបដិយស្ថាមិនបានគាំរាមកាំមហងបាំផលិចបាំផ្លល ញសាឡង់បូម
ខាច់ឬរទ្ពយសមបេតយិផសងយទ្ៀេយន្នះយទ្។ ផទុយយៅវញិ ពកួយគអះអាងថាសកមមភ្ជពរបស់ខលួនយ្វើយឡើង
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 រដា្មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា មារតា ៤១ ។ 
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យដ្ឋយអហងិាយហើយពួកយគបានពាោមរគប់មយ្ាបាយយដើមបើឱ្យរកុមមនុសសមដលរបមូលផែុ ាំោន យន្នះ
សងប់សាង េ់។ តាមការអនុវេតចាប់ទក់ទ្និយៅនងឹធាេុផសាំននបទ្យលមើលរពហមទ្ណ្ឌ  និងភសតុតាងដ្ឋក់
បនទុកសរមាប់ការផែន្នទ យទសរពហមទ្ណ្ឌ  មសែងឱ្យយឃើញនូវចាំណុ្ចយខាយមួយចាំនួនកនុងការយោទ្របកាន់
យនះ។  

ភ្ជពមិនសុើសង្កវ ក់ និងភ្ជពយខាយននភសតុតាងមដលមាន  
៤២. ភសតុតាងមេមាង៉គេ់មដលសាថ ប័នអយយការសាំអាងសរមាប់ការយោទ្របកាន់យនះ គឺយោងយៅយលើ

ចយមលើយរបស់សាកសើមួយចាំនួនមដលមានភ្ជពមិនសុើសង្កវ ក់ោន ខាល ាំង និងកយមាយននភសតុតាងដ្ឋក់បនទុក
កនុងបទ្យលមើសយនះមដលន្នាំឱ្យមានមនទិលយៅយលើសកេើកមម។ សាកសើមួយចាំនួនេូចមដលអះអាងថាមាន
វេតមានកនុងអាំឡុងយពលមានការេវ៉ទាំងយន្នះ មិនបានផែល់ភសតុតាងជាក់ោក់ណាមួយជុាំវញិការគាំរាម
កាំមហងពើជនរេូវយោទ្យឡើយ។ សាកសើយផសងយទ្ៀេបានផែល់ចយមលើយទាំងពួកយគមិនមានវេតមានកនុងអាំឡុង
យពលេវ៉ មដលន្នាំឱ្យបាេ់បង់ភ្ជពយជឿជាក់ោ៉ងខាល ាំងចាំយពាះសកេើកមមមបបយនះ។  

៤៣. មានចយមលើយរបស់សាកសើមួយចាំនួនយលើកយឡើងពើការេវ៉យៅនថងទ្ើ២៦ នងិនថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ
២០១៥ និងយៅនថងទ្ើ១២ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥។ យទះជាោ៉ងណា យនះជាចាំណុ្ចសាំខាន់ណាស់មដល
រេូវកេ់សមាគ ល់ថាមានភសតុតាងជាក់មសែងរងឹមាាំបង្កា ញថា មិនមមនអនកជាប់ឃុាំទាំងបើរូបយន្នះមានវេត
មានទាំងអស់ោន កនុងការេវ៉យៅនថងទ្ើ១២ មខសើហា យន្នះយឡើយ។ ចយមលើយរបស់ រទ្ើ សុវោិ បញ្ជា ក់ថា
យោកមិនមានវេតមានយៅកនុងេាំបន់អណ្ែូ ងទ្ឹកយៅនថងទ្ើ១២ មខសើហាយឡើយយរពាះយោកមានបញ្ជា សុខ
ភ្ជព ដូយចនះយោករេូវយ្វើដាំយណ្ើ រយៅយខេតយកាះកុង។ ដូយចនះយនះជាចាំណុ្ចសាំខាន់បញ្ជា ក់ចាស់ថាភសតុ
តាងជាក់មសតងណាមួយជាប់ទក់ទ្ងយៅនឹងរពេឹតកិារណ៍្នថងទ្ើ១២ មខសើហា មិនអាចរេវូបានយរបើយដើមបើ
ោាំរទ្ដល់ការយោទ្របកាន់យៅយលើោ៉ងយហាចណាស់ជនជាប់យោទ្មាន ក់កនុងចាំយណាមជនជាប់ឃុាំ។  ជាង
យនះយៅយទ្ៀេ   ភសតុតាងយន្នះរេូវមេជាប់ពាក់ព័នធយៅនឹងរពឹេតិការណ៍្យៅចយន្នល ះនថងទ្ើ២៦ និងនថងទ្ើ២៨ 
មខកកាដ្ឋ យទះជាោ៉ងណា ក៏គួរកេ់សមាគ ល់ផងមដរថាយៅនថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ ជនជាប់យោទ្មាន ក់យទ្ៀេ
គឺ សុើម សាំណាង មិនមានវេតមានកនុងរពឹេតិការណ៍្យន្នះយទ្។ យៅរពឹកនថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ សុើម សាំណាង 
បានោកយចញពើអណ្ែូ ងទ្ឹកយៅកាន់រកុងយកាះកុង យនះមានន័យថាយៅនថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ មានមេជន
រេូវយោទ្ពើរន្នក់បុ៉យណាណ ះមដលមានវេតមានយៅកមនលងយកើេយហេុ។ អវេតមានរបស់ រទ្ើ សុវោិ និង សុើម 
សាំណាង អាចបញ្ជា ក់បានតាមរយៈសារយៅយលើទ្ាំព័រយហវសបុ៊ក  រវងពួកយគជាមួយនឹងយោក អាឡចិ
ហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន។39 

៤៤. សាកសើពើរន្នក់មថលងថាពួកយគមិនបានោាំកាលបរយិចេទ្ននរពឹេតិការណ៍្មដលយកើេយឡើងតាមការអះអាង
របស់ខលួនយឡើយ យហើយយលើកយឡើងយផ្លត េមេយៅយលើកាលបរយិចេទ្ (នថងទ្ើ១២ មខសើហា និងទ្ើ២៨ មខ 

 កកាដ្ឋ) មដលមិនមមនរគប់ជនរេូវយោទ្ទាំងបើន្នក់ មានវេតមានយៅនថងយន្នះទាំងអស់ោន យទ្។ 
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 សូមយមើលឧបសមពន័ធទ្ើ ១ រូបភ្ជពពើយអរកងយ់លខ ១ និងយលខ ២។ 
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កងវះខាេភសតុតាងជាក់ោក់មដលថាជនរេវូយោទ្បានគាំរាមកាំមហងថានឹងយ្វើឱ្យខូចខាេរទ្ពយសមបេតិ 
៤៥. យបើយទះបើជាការទុ្កចិេតយៅយលើភសតុតាងរបស់សាកសើរេូវបានទ្ទ្ួលយកយដើមបើជារបយោជន៍សរមាប់

ការយដញយដ្ឋលក៏យដ្ឋយ ពុាំមានភសតុតាងចាស់ោស់កនុងយសចកតើមថលងទាំងយន្នះមដលថាជនរេូវយោទ្
មដលកាំពុងជាប់ឃុាំទាំងយន្នះបានរបរពឹេតបទ្យលមើសយឡើយ យោងតាមលកេខណ្ឌ ជាក់ោក់ននបទ្យលមើស
បានកាំណ្េ់យដ្ឋយចាប់ និងមផែកយៅយលើភសតុតាងដ្ឋក់បនទុកមដលេរមូវយដ្ឋយចាប់សរមាប់ការផែន្នទ
យទសពើបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ ។ ដូចមដលបានបញ្ជា ក់ខាងយលើ ចាំយពាះជនរេូវយោទ្មដលរេូវផតន្នទ យទស
ពើបទ្យលើមសយនះលុះរតាមេសថិេយៅកនុងលកេខណ្ឌ  ៖ (១) ពួកយគបានយ្វើការគាំរាមកាំមហងជាក់មសតង 
ចាស់ោស់ នងិជាក់ោក់ (២) ការគាំរាមកាំមហងរេូវយ្វើយឡើងយដ្ឋយបញ្ជា ក់ចាស់ថាជនជាប់យោទ្នឹង
បងាការខូចខាេដល់រទ្ពយសមបេតិ និង (៣) ការគាំរាមកាំមហងរេូវមេភ្ជា ប់មកជាមួយនូវការរពមានជាក់
ោក់ និងចាស់ោស់ដល់អនកទ្ទ្ួលបញ្ជា ឱ្យយ្វើ ឬក៏មិនយ្វើសកមមភ្ជពជាក់ោក់ណាមួយ។ កនុងករណ្ើ
យនះ ជនរេូវយោទ្រងការយោទ្របកាន់ពើបទ្ថាបានគាំរាមកាំមហង (ថានឹងដុេសាឡង់បូមខាច់) មដល
ភ្ជា ប់នូវបញ្ជា  (បចឈប់ការបូមខាច់ និងបង្កគ ប់ឱ្យោកយចញពើរោាំងមរពក)។ យដើមបើកាេ់យទសជនរេូវ
យោទ្ពើបទ្យលមើសយនះ លុះរតាមេោម នវមិេិសងសយ័ណាមួយ មដលថាជនរេូវយោទ្មាន ក់កនុងចាំយណាមជន
រេូវយោទ្ទាំងបើបានយ្វើការគាំរាមកាំមហងឱ្យខូចខាេដល់សាឡង់បូមខាច់ យហើយថាបានបង្កគ ប់បញ្ជា ឱ្យ
បុគគលិកសាឡង់បូមខាច់ោកយចញពើរោាំងមរពក។ មានការយលើកយឡើងជាទូ្យៅថា  ជនមិនសាគ ល់អេត
សញ្ជញ ណ្មួយចាំនួនមានវេតមានយៅកនុងរកុម្ាំមដលអាចជាអនកយ្វើការគាំរាមកាំមហងយនះ យហើយករណ្ើ
យនះមិនសមយហេុផលទល់មេយសាះមដលឱ្យជនជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់យន្នះរេូវទ្ទ្ួលខុសរេូវរពហមទ្ណ្ឌ ។ 

៤៦. ចាំណុ្ចមួយមដលបានយលើកយឡើងតាមរយៈការយលើកយឡើងរបស់សាកសើយសទើមេរគប់ោន យន្នះគឺថា យៅ
ចយន្នល ះនថងទ្ើ២៦ ដល់នថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ មនុសសមួយរកមុមដលមានរបជាសហគមន៍មូលដ្ឋា ន និង
សកមមជនអងគការមាតា្មមជាេិមួយចាំនួនេូចបានយ្វើដាំយណ្ើ រយៅកាន់សាឡង់បូមខាច់យដ្ឋយយរបើទូ្កេូច
មួយយរគឿង និងបានរបាប់ឱ្យកមមករបចឈប់ការបូមខាច់ និងោកយចញពើេាំបន់យន្នះ។ ការយលើកយឡើង
របស់សាកសើយសទើមេទាំងអស់សុទ្ធមេោាំរទ្ចយមលើយយនះ។ បុ៉មនតមានសាកសើមេពើរបើន្នក់បុ៉យណាណ ះយលើកយឡើងពើ
ការយរបើភ្ជសារបមាថ ឬការគាំរាមកាំមហងពើសមាជកិរកុម យហើយោម នសាកសើណាមាន ក់យលើកយឡើងថាភ្ជសា
របមាថយនះរេូវបានអនកជាប់ឃុាំទាំងយន្នះយរបើយឡើយ។ 40 យនះជាចាំណុ្ចមួយកនុងចាំយណាមចាំណុ្ចជាយរចើន
មដលសុើសង្កវ ក់ោន ទាំងរសុងយៅនឹងភសតុតាងមដលមាន។ ការយលើកយឡើងរបស់សាកសើមាន ក់មដលជាមង្គ្នតើ
ថាន ក់រសុកបានបាំភលជុឺាំវញិរពឹេតកិារណ៍្ទូ្យៅយៅនថងទ្ើ២៦ ដល់នថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ យហើយោេ់ពុាំបាន
អះអាងថាមានការគាំរាមកាំមហង ឬភ្ជសារបមាថអវើយឡើយ។ សាកសើទ្ើពើរក៏រោន់មេបញ្ជា ក់ពើរពឹេតិការណ៍្

                                                           
40

 ការដ្ឋកយ់សនើឱ្យយសុើបសរួពាកព់ន័ធនឹងនថងទ្ើ២៦-២៨ មខកកាដ្ឋ យសចកតើមថលងរបស់សាកសើ និងយសចកតើមថលងយដ្ឋយ សាន ់ម៉ាឡា សុើម 
សាំណាង និងរទ្ើ សុវោិ។ 
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យៅនថងទ្ើនថងទ្ើ២៦ ដល់នថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ និងោម នអាំណ្ះអាំណាងអវើថាមានការគាំរាមកាំមហង ឬភ្ជសា
របមាថដូចោន មដរ។  

៤៧. យទះបើជាយសចកតើមថលងរបស់សាកសើបង្កា ញថាមានការគាំរាមកាំមហងយ្វើឱ្យខូចខាេសាឡង់បូមខាច់ 
បងាយឡើងយដ្ឋយមនុសសមួយចាំនួនយៅកនុងរកុមយន្នះ ភសតុតាងយនះមានលកេណ្ៈទូ្យៅយពក យហើយសាំខាន់
ជាងយនះយៅយទ្ៀេ កនុងចាំយណាមភសតុតាងទាំងយន្នះោម នភសតុតាងណាអះអាងថាអនកមដលកាំពុងជាប់ឃុាំ
ទាំងយន្នះបានគាំរាមកាំមហងយ្វើឱ្យខូចសាឡង់បូមខាច់យឡើយ បុ៉មនតបានសាំយៅយៅយលើរកមុមនុសសមានោន
យរចើនន្នក់យៅវញិ។ ោម នភសតុតាងណាមួយផតល់មូលដ្ឋា នជាក់ោក់យដើមបើបង្កា ញថាជនជាប់ឃុាំទាំងយន្នះ
រចួផុេពើវមិេសិងសយ័មដលចាប់កាំណ្េ់យឡើយ។ ដូចបានកេ់សមាគ ល់ខាងយលើ យៅចយន្នល ះនថងទ្ើ២៦ ដល់
នថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ មានរពឹេតិការណ៍្េវ៉ជាយរចើនបានយកើេយឡើងយៅយលើទ្ើតាាំងបូមខាច់សាំខាន់ៗមយួ
ចាំនួន យដ្ឋយមានការចូលរមួពើរកុមមនុសសជាយរចើនរហូេដល់យៅ ១៥០ ន្នក់ យហើយពួកយគបានមចកោន
ជារកុមេូចៗជិះទូ្កយនសាទ្មានោន ពើ ១០ យៅ ១៥ ន្នក់កនុងមួយទូ្ក។ ដូយចនះ ការយលើកយឡើងរបស់
សាកសើមដលជាបុគគលិករកុមហុ៊ន ដ្ឋយរកិ អាកយសស (Direct Access)  មដលបានអះអាងថារកុមអនក
េវ៉បានយរបើភ្ជសារបមាថ មេសាកសើយផសងយទ្ៀេអះអាងថា “មនុសសមួយចាំនួន” កនុងរកុមមដលមានោន  
១៥០ ន្នក់ បានគាំរាមកាំមហងដុេសាឡង់បូមខាច់យន្នះ មិនអាចជាមូលដ្ឋា នសរមាប់យ្វើការយោទ្
របកាន់យៅយលើសកមមជនជាប់ឃុាំ ឬក៏យោក អាឡចិហសង់រដ ូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន បានយឡើយ។ 
ករណ្ើ យនះមិនអាចកាំណ្េ់តាមរយៈការយលើកយឡើង មដលមិនចាស់ោស់ទាំងយនះបានយទ្យរពាះមិនដឹង
ថានរណាជាអនកបានគាំរាមកាំមហង យហើយគាំរាមោ៉ងដូចយមែចយន្នះយទ្។ 

៤៨. សាកសើមួយរូបមដលបយរមើការយៅមនទើរមរន៉ិងថាមពលកនុងយខេតយកាះកុងបានអះអាងរសយដៀងោន យៅនឹង
សាកសើយផសងយទ្ៀេមដរថា រកុមអនកេវ៉បានគាំរាមកាំមហង និងយរបើភ្ជសារបមាថ។ សាកសើដមដលអះអាងថា 
នគរបាលមិនអាចយ្វើអនតរាគមន៍បចឈប់អនកេវ៉បានយទ្ យទះជាមានវេតមាននគរបាលយរចើនន្នក់កនុង
ចាំយណាមអនកេវ៉យដ្ឋយសនតិវ ិ្ ើក៏យដ្ឋយ បុ៉មនតពួកយគរោន់មេជិះទូ្ករកឡងឹជុាំវញិសាឡង់ខាច់និងថេរូប
ភ្ជពបុ៉យណាណ ះ។ ការដឹងនូវរពឹេតិការណ៍្របស់សាកសើរូបយនះគឺគួរឱ្យសងសយ័បាំផុេ យរពាះោេ់មិនមាន
វេតមានយៅកមនលងយកើេយហេុយន្នះយទ្។  

៤៩. បញ្ជា ភ្ជសាទ្ាំន្នក់ទ្ាំនងរវងជនរេូវយោទ្មដលកាំពុងជាប់ឃុាំ មដលនិោយមេភ្ជសាមខមរ និងកមមករ
ជនជាេិយវៀេណាមយៅយលើសាឡង់បូមខាច់មដលមិនអាចនិោយភ្ជសាមខមរយន្នះ កាន់មេយ្វើឱ្យយងឿង
ឆងល់ោ៉ងខាល ាំងថាយេើយលើលទ្ធភ្ជពរបស់កមមករបូមខាច់កនុងការផតល់ភសតុតាងគួរឱ្យយជឿទុ្កចិេតបានមដរ
ឬោ៉ងណាចាំយពាះខលឹមសារននពាកយសមតើមដលបានយពាលយឡើងយដ្ឋយអនកជាប់ឃុាំទាំងយន្នះយហើយថាយេើជា
ការគាំរាមកាំមហង ឬជាការបង្កគ ប់បញ្ជា ។ 

៥០. ជាងយនះយៅយទ្ៀេ អយយការខលួនឯងក៏មនិបានអះអាងថាមានការគាំរាមកាំមហងយកើេយឡើងយៅចយន្នល ះ
នថងទ្ើ២៦ ដល់នថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋយន្នះយទ្ បុ៉មនតមបជាអះអាងថាមានការគាំរាមកាំមហងយកើេយឡើងយៅនថងទ្ើ
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១២ មខសើហាយៅវញិ។ មនិមមនរគប់ជនរេវូយោទ្ទាំងអស់មានវេតមានទាំងអស់ោន យៅនថង១២ មខសើហា 
យន្នះយឡើយ។ មាង៉យទ្ៀេ ការយោទ្របកាន់របស់អយយការមិនចាស់ោស់អាំពើរបយភទ្ននការគាំរាមកាំមហង 
បុគគលមដលបានគាំរាមកាំមហងពិេរបាកដ ឬក៏យពលយវោជាក់ោក់មដលពួកយគបានគាំរាមកាំមហងយន្នះ
យឡើយ។  

៥១. ដូយចនះ កនុងករណ្ើ យនះ មានការខវះខាេទាំងរសុងនូវព័េ៌មានចាស់ោស់ នងិព័េ៌មានលមែិេពិេ
របាកដ  មដលអាចផតល់ជាមូលដ្ឋា នសរមាប់ការកាេ់យទសតាមមារតា ៤២៤ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ  មដល
េរមូវជាពិយសសឱ្យផុេពើវមិេសិងសយ័យៅយលើពិរុទ្ធភ្ជពននជនរេូវយោទ្។ ោម នការយលើកយឡើងរបស់សាកសើ
ណាមួយបង្កា ញពើយហេុការណ៍្លាំអិេថាជនជាប់ឃុាំពិេជាបានគាំរាមកាំមហងយ្វើឱ្យខូចខាេសាឡង់បូម
ខាច់យន្នះយឡើយ។  

៥២. មានភសែុតាងបញ្ជា ក់ថាកមមករយៅយលើសាឡង់ចង់របឌិេយរឿងយនះយឡើងបង្កា ញឱ្យយឃើញថាអនកេវ៉
បានយ្វើសកមមភ្ជពខុសចាប់ យហើយកចិេការយនះអាចមានការោាំរទ្ពើអាជាា ្រផងមដរ។ រាល់ភសតុតាង
មដលសាកសើបានផតល់ជូនយដ្ឋយភ្ជា ប់រកុមទាំងយនះគួររេវូយកមកពិោរណាឲ្យបានរបុងរបយេ័ន។ យហេុ
ការណ៍្មួយមដលសកមមជនអងគការមាតា្មមជាេថិេរូបភ្ជពបាន យដ្ឋយរមួមានរូបភ្ជពរបស់កមមករជន
ជាេយិវៀេណាមមាន ក់យៅយលើសាឡង់កាំពុងចងខលួនឯងនឹងមខសពួរកនុងបាំណ្ងទ្ាំោក់កាំហុសយនះយៅយលើ
រកុមអនកេវ៉។ នគរបាលក៏បានថេវ ើយដអូយហេុការណ៍្យន្នះផងមដរ បុ៉មនតមិនបានយ្វើអនតរាគមន៍អវើទាំងអ
ស់។ ជាងយនះយៅយទ្ៀេ យៅនថងទ្ើ៣០ មខកកាដ្ឋ ការេវ៉មួយរេូវបានបចឈប់យៅវញិយៅយពលមដលសកមម
ជនអងគការមាតា្មមជាេទិ្ទ្លួបានព័េ៌មានថា កនុងចាំយណាមអនកភូមិមួយរកុមមដលមកចូលរមួមដរយន្នះ
មានទហានយសលៀកពាក់សុើវលិបងាប់មកចូលរមួជាមួយអនកភូមិយដើមបើរ ាំខានដល់ការេវ៉ និងបងាការប៉ះ
ទ្ងគិចជាមួយអាជាា ្រ។ 41 

ភសតុតាងយដ្ឋះបនទុ កមដលបញ្ជា ក់ថាសកមមភ្ជពរបស់ជនជាប់ឃុាំពិេជាអហិងា យហើយពកួយគពាោមយ្វើឱ្យសាថ ន
ការណ៍្សងប់សាង េ់ 

៥៣. មិនរេឹមមេោម នភសតុតាងជាក់ោក់ណាមួយមដលថាជនជាប់យោទ្ពិេជាបានយ្វើការគាំរាមកាំមហង
យន្នះយទ្ មេផទុយយៅវញិមានភសតុតាងយដ្ឋះបនទុកមដលគរួឱ្យពិោរណា ថាពួកយគបានខិេខាំពាោមយ្វើឱ្យ
សាថ នការណ៍្សងប់សាង េ់និងអហងិា។ ភសែុតាងមដលមានរសាប់បានង្កា ញថាជនជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់បាន
យ្វើសកមមភ្ជពអហងិាផ្លទ ល់។ យលើសពើយនះយៅយទ្ៀេ ជនជាប់ឃុាំទាំងយន្នះសថេិយៅកនុងចាំយណាមរបជា
សហគមន៍មូលដ្ឋា នជាយរចើនមណ្នណាន់តាន់តាប់មានចាំននួរហូេដល់យៅ ១៥០ ន្នក់ មដលរកុមរបជា
ពលរដាទាំងយន្នះមិនអាចរគប់រគងអារមមណ៍្ខងឹសមារបាន យដ្ឋយសារមេ ការរបកបរបរចិចេ ឹមជើវេិ 
និងបរសិាថ នរបស់ពួកោេ់រងផលប៉ះពាល់ោ៉ងខាល ាំងយដ្ឋយសារមេការបូមខាច់យន្នះ។  

                                                           
41 អូន ភ្ជព “ការេវ៉របឆ្ាំងការបូមខាចយ់ៅយខេតយកាះកុងរេូវបចឈប”់ យខមបូឌា យដលើ នថងទ្ើ៣០ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
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៥៤. អហងិាមនិមមនរេឹមមេជាយោលការណ៍្មូលដ្ឋា នមួយរបស់អងគការមាតា្មមជាេបុ៉ិយណាណ ះយទ្42 បុ៉មនត
មថមទាំងមានភសតុតាងបញ្ជា ក់តាមរយៈសារឆលងយឆលើយយៅយលើបណាត ញយហវសបុ៊ករវងសកមមជនអងគការ
មាតា្មមជាេិយទ្ៀេផង មដលបញ្ជា ក់ នងិឯកភ្ជពយៅយលើសារៈសាំខាន់ននអហងិា។ ការឆលងយឆលើយោន
តាមរយៈយហវសបុ៊កយនះរមួមាន សាន់ ម៉ាឡា និងសុើម សាំណាង មដលបានរពមយរពៀងោន ោ៉ងចាស់ថា
រកាសកមមភ្ជពទាំងអស់យដ្ឋយសនតវិ ិ្ ើ។ 43  សាកសើមួយចាំននួមដលមានវេតមានយៅកមនលងេវ៉យន្នះបាន
មថលងោ៉ងចាស់ថា សកមមជនអងគការមាតា្មមជាេបិានយ្វើសកមមភ្ជពយដើមបើឱ្យការរបមូលផែុ ាំសមាជិក
សហគមន៍សងប់សាង េ់ និងយសនើឱ្យពួកយគេវ៉យដ្ឋយអហងិា។ ម.ស.ម.ក បានសមាភ សសាកសើមដលមាន
វេតមានយៅកមនលងយកើេយហេុ យហើយពួកយគមាន ក់ៗមថលងោ៉ងចាស់ថាជនជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់បានយ្វើ
សកមមភ្ជពយដើមបើឱ្យសាថ នការណ៍្សងប់សាង េ់ នងិយសនើឱ្យរបជាសហគមន៍មដលមក របមូលផែុ ាំោន ទាំងយន្នះ
េវ៉យដ្ឋយអហងិា។  

៥៥. ជនជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់និោយមែងយហើយមតងយទ្ៀេថាសកមមភ្ជពរបស់ពួកយគគយឺ្វើយឡើងយដ្ឋយសនតិវ ិ្ ើ
ទាំងរសុង។ ពួកយគទាំងអស់ោន និោយថា ពួកយគមិនបានយរបើភ្ជសារបមាថ ឬក៏បានគាំរាមកាំមហងយ្វើឱ្យ
ខូចខាេសាឡង់បូមខាច់ ឬសមាភ រៈអវើយឡើយ យហើយក៏មិនបានយ្វើឱ្យសាឡង់ខូចខាេយដ្ឋយមយ្ាបាយ
ណាមួយយឡើយយពលពួកយគយឡើងយៅយលើសាឡង់យន្នះ។ រទ្ើ សុវោិ បញ្ជា ក់ថាបានបចេុ ះបចេូ លឱ្យអនក
េវ៉មដលមកពើសហគមន៍រេឡប់យៅផទះវញិយៅយរៀងរាល់ោង ច យហើយោេ់ពាោមយ្វើឱ្យសាថ នការណ៍្្ូរ
រសាលយៅយពលសភ្ជពការណ៍្តានេឹង។ យៅកនុងយសចកតើមថលងរបស់ខលួន សុើម សាំណាង អះអាងថាោេ់
មិនបានលអឺនកេវ៉ណាមាន ក់គាំរាមកាំមហងថានឹងយ្វើឱ្យខូចខាេ ឬដុេសាឡង់បូមខាច់យន្នះយឡើយ។  

៥៦. យៅកនុងវ ើយដអូមដលថេយដ្ឋយយោក សាន់ ម៉ាឡា យៅនថងទ្ើ១២ មខសើហា44 ោេ់ពនយល់ថារកុមហុ៊ន
បូមខាច់បានជលួអនកភូមិមួយរកុមមកពើរសុកបុទុ្មសាគរយដើមបើបងាហងិា និងេទ្ល់ោន  បុ៉មនតសកមមជន
ទាំងយន្នះបានពាោមអស់ពើលទ្ធភ្ជពយដើមបើបយចេ ៀសមនិឱ្យមានអាំយពើហងិាយកើេយឡើង យហើយបាន
ពាោមរគប់រគងសាថ នការណ៍្ នងិយ្វើឱ្យសភ្ជពការណ៍្សងប់សាង េ់។ វ ើយដអូយន្នះបង្កា ញថារបូភ្ជពអនកភូមិ
កាំពុងអងគុយោ៉ងសងប់សាង េ់យៅយលើទូ្កមួយពើខាងយរកាយយោក សាន់ ម៉ាឡា។ តាមរយៈសារជា
សាំយឡងមួយពើ រទ្ើ សុវោិ មដលបានបចាូ នព័េ៌មានបនតមដលរបមូលបានពើ សាន់ ម៉ាឡា យៅនថងដមដល
យន្នះ បានយលើកយឡើងថាអនកភូមរិេូវបានយគជួលយដើមបើបចឈប់សកមមភ្ជពរបស់អនកេវ៉ បុ៉មនតសកមមជនអងគ
ការមាតា្មមជាេបិានយ្វើអនតរាគមន៍យដើមបើរកាភ្ជពសងប់សាង េ់ និងទ្ប់សាា េ់អាំយពើហងិា។ 45 

ការទ្ទ្លួខុសរេវូរបស់អនកសមគាំនិេ (មារតា ២៩ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ )  

                                                           
42 យមើលយៅមផនកទ្ើ ១។ 
43 យមើលឧបសមព័នធទ្ើ ១ រូបថេទ្ើ ៣ និងទ្ើ ៤។ 
44 យមើលឧបសមពន័ធទ្ើ ២ សរមាប់វ ើយដអូ និងរបេិោរកឹជាភ្ជសាអងយ់គលស។ 
45 យមើលឧបសមព័នធទ្ើ ៣ សរមាប់សាំយឡង និងរបេិោរកឹជាភ្ជសាអងយ់គលស។ 
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៥៧. ជាដាំបូង កនុងករណ្ើ មិនមានសកមមភ្ជពរពហមទ្ណ្ឌ  ឬបានបុ៉នប៉ងយ្វើសកមមភ្ជពរពហមទ្ណ្ឌ  ការ
ទ្ទ្ួលខុសរេូវរបស់អនកសមគាំនិេមិនអាចយកើេយឡើងបានយឡើយ។ ដូចបានយលើកយឡើងខាងយលើ ការ
យោទ្របកាន់ពើបទ្រពហមទ្ណ្ឌ យៅយលើអនកជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់យន្នះមានការចយន្នល ះរបយហាងជាខាល ាំង។ 

៥៨. រគប់ករណ្ើ ទាំងអស់ យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន បានបដិយស្ដ្ឋច់ខាេ
ចាំយពាះការទ្ទ្ួលខុសរេូវថាជាអនកសមគាំនិេទក់ទ្ងនឹងបទ្យោទ្របឆ្ាំងនឹងជនរេូវយោទ្បើរូបយផសង
យទ្ៀេ។ យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស អះអាងថាយោកមិនបានយ្វើសកមមភ្ជពណាមួយយដើមបើ
សរមួលឱ្យមានការរបរពឹេតដូចការយោទ្របកាន់យន្នះយទ្ មេផទុយយៅវញិយោកបានយផាើសារយៅកាន់សកមម
ជនមដលចូលរមួការេវ៉យដ្ឋយយលើកយឡើងពើសារៈសាំខាន់ននការរបកាន់យកសកមមភ្ជពសនតិវ ិ្ ើ។ ការអនុ
វេតចាប់ទក់ទ្ងនឹងលកេខណ្ឌ េរមូវចាស់ោស់សរមាប់ការទ្ទ្ួលខុសរេូវកនុងបទ្យលមើសសមគាំនេិ និង
បទ្ដ្ឋា នននភសតុតាងសរមាប់ការផតន្នទ យទសរពហមទ្ណ្ឌ  ចាំយពាះយោក អាឡចិហសង់រដ ូហគុនហាយឡហស 
ទ្ទ្ួលខុសរេូវពើបទ្សមគាំនិេ គឺជាយរឿងមដលមិនអាចទ្ទ្លួយកបាន។  

ការទ្ទ្លួខុសរេវូរបស់អនកសមគាំនិេរេវូមេមផែកយលើសកមមភ្ជពជាក់មសតង 
៥៩. ទ្ើមួយ ចាប់បានមចងោ៉ងចាស់ថាការទ្ទ្ួលខុសរេូវរបស់អនកសមគាំនិេរេូវមេជាប់ទក់ទ្ងយៅ

នឹងសកមមភ្ជពជាក់មសតងរបរពឹេតយដ្ឋយជនជាប់យោទ្។ យនះអាចជា “ការបងាយហេុ” មដលទ្ទ្ួលបានការ
ោាំរទ្ជាបនតបន្នទ ប់តាមរយៈការគាំរាមកាំមហង ឬរង្កវ ន់យលើកទ្ឹកចិេត ឬអាចជា “ការយផតើមគាំនេិ” ឬជាការ
មណ្ន្នាំោ៉ងជាក់ចាស់ឱ្យរបរពឹេតបទ្យលមើសជាក់មសតងណាមួយ ឬអាចជាការជួយ ឬោាំរទ្ផ្លទ ល់មដលជ
រមុញឱ្យមានោរ ើរបរពឹេតបទ្យលមើស។ ភសែុតាងមដលមានរសាប់យនះមិនបានបង្កា ញស កមមភ្ជពមបបយនះ
ទល់មេយសាះ។ េួន្នទ្ើទូ្យៅរបស់យោក អាឡចិហសង់រដ ូ ហគុនហាយឡហស ជាអនកដឹកន្នាំដ៏សកមមរបស់
អងគការមាតា្មមជាេិ គឺពុាំមានយហេុផលរគប់រោន់កនុងការទ្ទ្លួខុសរេូវជាអនកសមគាំនិេយលើការ
របរពឹេតបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ  ណាមួយយន្នះយឡើយ។  

៦០. ការយោទ្របកាន់ន្នយពលយនះហាក់បង្កា ញថាយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស អាចជាអនក
សមគាំនិេយដ្ឋយសារមេយោកជាន្នយកអងគការមាតា្មមជាេិ និងជាអនកោេ់មចងការឧបេថមភដល់
សកមមជនអងគការមាតា្មមជាេិ។ ការយរៀបចាំមបបយនះអាចោេ់ថាជា "ការបងាយហេុ” ជុាំវញិករណ្ើ យនះ 
យដ្ឋយទ្ទ្លួនូវការគាំរាមកាំមហង ឬទ្ទ្ួលបានរង្កវ ន់យលើកទ្ឹកចិេត មដលន្នាំឱ្យោរ ើបនតសកមមភ្ជពរពហមទ្
ណ្ឌ ។ មាង៉វញិយទ្ៀេ អងគការមាតា្មមជាេិោាំបាច់រេូវបញ្ជា ក់ពើយោលបាំណ្ងកនុងការរបរពឹេតបទ្យលមើស
យដើមបើផារភ្ជា ប់ករណ្ើ យនះ។ ផទុយយៅវញិ អហងិាគជឺាមូលដ្ឋា នរគឹះរបស់អងគការមាតា្មមជាេិ យហើយជា
លទ្ធផលអហងិាគរឺេូវបានអនុវេតយៅរគប់ដាំណាក់កាលននការេសូ៊មេរិបស់អងគការមាតា្មមជាេ។ិ 

៦១. មាង៉វញិយទ្ៀេ ករណ្ើ យនះអាចរេូវបានអះអាងថាយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស បានផតល់
ការមណ្ន្នាំជាក់ោក់ដល់ជនជាប់ឃុាំឱ្យគាំរាមកាំមហងយ្វើឱ្យខូចខាេសាឡង់បូមខាច់។ យទះជាោ៉ង
ណាោម នភសតុតាងណាមយួបង្កា ញទល់មេយសាះ និងោម នការយលើកយឡើងមបបយនះយៅកនុងភសតុតាងមដល



 

23 

មានរសាប់យឡើយ។ ដូចោន មដរយៅនឹងករណ្ើ យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ពុាំមានភសតុតាង
រគប់រោន់បង្កា ញថា អាឡចិហសង់រដ ូហគុនហាយឡហស ជយួយដ្ឋយផ្លទ ល់ ឬជួយសរមួលដល់ជនជាប់ឃុាំ
ទាំងយន្នះ យដើមបើឱ្យពួកយគអាចរបរពឹេតបទ្យលមើសបានយន្នះយទ្។ ផទុយយៅវញិ សារយឆលើយឆលងតាមរយៈទ្ាំព័រ
យហវសបុ៊កយៅយពលេវ៉គឺជាភសតុតាងបញ្ជា ក់ោ៉ងចាស់ថាយោក អាឡចិហសង់រដ ូ ហគុនហាយឡហស 
បានបញ្ជា ក់ពើសារៈសាំខាន់ននយោលការណ៍្អហងិា ជាការយឆលើយេបយៅនឹងការយលើកយឡើងរបស់សហ
ការ ើមាន ក់មដលកាំពុងមេសរមួលការេវ៉យន្នះឱ្យរបរពឹេតយៅយដ្ឋយសនតិវ ិ្ ើ    យដ្ឋយមានការយរកើនរ ាំលឹកពើ
យោលការណ៍្មដលជាមុខង្ករសាំខាន់កនុងន្នមជាសកមមជន។46 

អនកសមគាំនិេរេវូមានយចេន្នកនុងការសរមបសរមលួឱ្យមានបទ្យលមើស 
៦២. ទ្ើពើរ អនកសមគាំនិេរេូវមេបានយ្វើសកមមភ្ជពយដ្ឋយយចេន្នយដើមបើជួយដល់ោរ ើកនុងការរបរពឹេតបទ្

យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ  យហើយដឹងចាស់ជាមុនថាពួកយគអាចយ្វើដូយចនះមមន។ យនះជាចាំណុ្ចសាំខាន់មដលអនក
សមគាំនេិ “ដឹងជាមុន” ថា ពួកយគកាំពុងជួយសរមលួឱ្យមានបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ  មដលពុាំមមនជាអាំយពើ
រសបចាប់។ ោម នភសតុតាងរគប់រោន់យដើមបើបង្កា ញថាយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស បានយ្វើ
សកមមភ្ជពយដ្ឋយយចេន្នពិេរបាកដកនុងការជួយសរមួលឱ្យមានការរបរពឹេតបទ្យលមើសយឡើយ។ ផទុយយៅ 
វញិ មានភសតុតាងមដលអាចបញ្ជា ក់បានថាយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស បានពាោមយរចើន
កនុងការធាន្នឱ្យយុទ្ធន្នការអងគការមាតា្មមជាេិរបរពេឹតយៅយដ្ឋយអហងិារគប់យពលយវោ ដូយចនះោម ន
សកមមជនណាមាន ក់ននអងគការមាតា្មមជាេអិាចរេូវទ្ទ្លួខុសរេូវចាំយពាះការរ ាំយោភចាប់យន្នះយទ្។ 
យទះបើជាយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស សថិេយៅយរៅរបយទ្ស ក៏យោកមានេួន្នទ្ើសាំខាន់កនុង
ការការបង្កា ញពើសារៈសាំខាន់ននការេវ៉យដ្ឋយរេឹមរេូវតាមចាប់ និងអហងិាតាមរយៈការរបារស័យ
ទក់ទ្ងោន តាមបណាែ ញសងគមជាមួយនឹងសកមមជន។ របូភ្ជពថេយចញពើយហវសបុ៊ករបស់យោក អា
ឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស បង្កា ញឱ្យយឃើញពើសារយឆលើយឆលងមដលដ្ឋក់ចាំណ្ងយជើង “ការបូមខាច់” 
យហើយសារទាំងយន្នះសរយសរយៅមុនយម៉ាង ៣ រយសៀល នថងទ្ើ១២ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥។ 47  តាមរយៈ
សារយៅកាន់ជនជាប់ឃុាំទាំងយន្នះ យោក អាឡចិហសង់រដ ូហគុនហាយឡហស បញ្ជា ក់ោ៉ងចាស់ថាការរកា
បាេុកមមអហងិាគជឺាភ្ជរកចិេសាំខាន់របស់សកមមជនអងគការមាតា្មមជាេ។ិ សកមមជនមាន ក់មានវេតមាន
យៅកនុងការេវ៉បានយឆលើយេបយៅកាន់យោក អាឡចិហសង់រដ ូហគុនហាយឡហស យដ្ឋយអះអាងថា “ឥឡូវខាុ ាំ
កាំពុងពាោមរកាអហិងា”។48  ភសតុតាងយនះបញ្ជា ក់ោ៉ងចាស់ថាយចេន្នរបស់ យោក អាឡចិហសង់
រដូ ហគុនហាយឡហស កនុងយរឿងយនះគរឺេឹមមេធាន្នឱ្យមានការរកាអហងិាបុ៉យណាណ ះ។  

រេវូមេជាបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ ជាក់មសែង 

                                                           
46

 យមើលរូបភ្ជពទ្ើ ៣ កនុងឧបសមពន័ធទ្ើ ១ ។ 
47

 យមើលរូបភ្ជពទ្ើ ៤ កនុងឧបសមពន័ធទ្ើ ១។ 
48

 សារយៅយលើទ្ាំពរ័យហវសប៊ុកបញ្ជា កព់ើអហងិា។ 
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៦៣. របាកដណាស់ យបើមិនអាចបង្កា ញថាមានបទ្យលមើសរពហមទ្ណ្ឌ មដលរបរពឹេតយដ្ឋយជនជាប់ឃុាំយទ្ 
យន្នះក៏ពុាំអាចេរមូវឱ្យយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ទ្ទ្លួខុសរេូវជាអនកសមគាំនិេផងមដរ។ 
ដូចបានគូសបញ្ជា ក់ោ៉ងចាស់ខាងយលើ ោម នភសតុតាងចាប់មដលោាំរទ្ដល់ការកាេ់យទសជនជាប់ឃុាំ
ទាំងបើន្នក់យន្នះយឡើយ។  

 

៦  បញ្ហា ច្បាបខ់ែល ក់ព័នធ 
៦៤. យរៅពើបទ្យោទ្យៅយលើជនរេូវយោទ្ទាំងបួនន្នក់ មានបញ្ជា មួយចាំនួនយកើេយឡើងពាក់ព័នធនឹងផលូវ

ចាប់ជាពិយសសយន្នះគឺនិេានុកូលភ្ជពននការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននអនកទាំងបើន្នក់រយៈយពលយូរ និង
ផលប៉ះពាល់យលើសិទ្ធទិ្ទ្ួលបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌របស់យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡ
ហស យដ្ឋយសារការនិរយទ្សខលួនយោកយចញពើកមពុជា។  

ការឃុាំខលួ នបយណាែ ះអាសននរយៈយពលយូរ  

៦៥. បន្នទ ប់ពើោប់ខលួន និងយោទ្របកាន់យៅកនុងយខេតយកាះកុងយៅនថងទ្ើ១៧ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥ រចួមក  
សាន់ ម៉ាឡា រទ្ើ សុវោិ និង សុើម សាំណាង រេូវបានបនតឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននយៅពនធន្នោរយខេតយកាះ
កុង។ យៅនថងទ្ើ៣១ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥ សាោដាំបូងយខេតបានបដិយស្សាំយណ្ើ សុាំយៅយរៅឃុាំ មដល
កនុងយពលយន្នះក៏មានការេវ៉របឆ្ាំងនឹងការបនតឃុាំឃ្ាំងពួកយគមដរ។ 49 មកដល់យពលយនះពួកយគបានសថិេ
យៅកនុងការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននអស់រយៈយពល ១០ មខមកយហើយ។  

៦៦. ការដ្ឋក់ឲ្យសថេិយរកាមការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននកនុងសាថ នភ្ជពមដលមិនមានភសែុតាងបញ្ជា ក់ថាជន
ជាប់ឃុាំទាំងបើពិេជាបានយ្វើការគាំរាមកាំមហងយន្នះ មសតងឱ្យយឃើញពើការដកហូេយសរ ើភ្ជពរបស់ពួកយគ
តាមអាំយពើចិេត។ ការឃុាំខលួនរេូវយ្វើយឡើងសរមាប់មេជាមយ្ាបាយចុងយរកាយបងែស់យដ្ឋយអារស័យយលើ
ភ្ជពោាំបាច់បុ៉យណាណ ះ។ ជាការពិេ ោម នមូលដ្ឋា នណាមួយមចងពើការដ្ឋក់ពនធន្នោរយៅមុនការជាំនុាំជរមះ
កនុងរកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ យឡើយយរៅមេពើយដើមបើ ៖ 50 

ក. បង្កា របទ្យលមើសកុាំឱ្យយកើេយឡើងជាថមើ ៖ សថេិយៅយរកាមការរេួេពិនិេយោ៉ងេឹងរុងឹពើសាំណាក់
អាជាា ្រ និងជាអនកមដលយគសាគ ល់ោ៉ងចាស់យៅកនុងសហគន៍យដ្ឋយសារសកមមនិយមរបស់
ពួកយគ ដូយចនះពុាំសមរសបយឡើយមដលថា ជនជាប់ឃុាំចូលរមួកនុងសកមមភ្ជពខុសចាប់ណាមួយ
យន្នះ។ យលើសពើយនះយៅយទ្ៀេ កនុងករណ្ើ មានការបារមភថាជនជាប់ឃុាំនឹងរបរពឹេតបទ្យលមើសជាថមើ
មែងយទ្ៀេយន្នះគួរមេមានការកាំណ្េ់លកេខណ្ឌ សមរមយណាមួយ យដើមបើយដ្ឋះមលងឱ្យយៅយរៅឃុាំ 
និងសថិេយៅយរកាមការឃ្ល ាំយមើលរបស់េុោការវញិ ។  

                                                           
49

 អូន ភ្ជព “េុោការបដិយស្សាំយណ្ើ សុាំយៅយរៅឃុាំរបសស់កមមជន រសបយពលមដលអនកេវ៉យ វ្ើដាំយណ្ើ រយៅយកាះកុង” យខមបូឌា យដលើ 
នថងទ្ើ១ មខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៥។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖http://bit.ly/1KZ2AuC  
50

 មារតា ២០៥ ននរកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ ។ 

http://bit.ly/1KZ2AuC
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ខ.   យដើមបើរារា ាំងកុាំឱ្យមានការោបសងាេ់យលើសាកសើ ឬជនរងយរោះ ៖ មិនមានភសតុតាងបង្កា ញថា  
សកមមជនមដលជាប់ឃុាំអាចោយើដល់សាកសើ ឬក៏ជនរងយរោះយទ្។ យបើពិោរណាយៅយលើឥទ្ធិ
ពលខុសោន រវងសកមមជន និងរកុមហុ៊នវញិ ការោយើយនះមិនទ្ាំនងនឹងយកើេយឡើងទល់មេ
យសាះ។ ចាំមណ្កសាកសើវញិក៏ដូយោន ះមដរ សុទ្ធមេកាន់មុខេាំមណ្ងមដលមានឥទ្ធិពលយៅកនុង
នយោបាយ នងិរដាបាល។ 

គ.   យដើមបើរកាភសតុតាង ៖ មិនមានភសតុតាងជាសមាភ រៈ យរៅមេពើយសចកតើមថលងរបស់សាកសើមដល
យលើកយឡើងពើបទ្យលមើស។  

ឃ.  យដើមបើធាន្ននូវវេតមានជនរេូវយោទ្ ៖ យដ្ឋយសារជនជាប់ឃុាំពើរន្នក់បានយចញសារភ្ជពឱ្យ
សមេថកចិេោប់ខលួន ដូយចនះការរេ់យគចខលួនមានករមិេេចិេួចបាំផុេ។ យលើសពើយនះយៅយទ្ៀេ អនក
ទាំងបើង្កយនឹងរេូវរេឹេបេិកនុងការយ្វើដាំយណ្ើ រយបើយទះជាពួកយគយៅយរៅឃុាំក៏យដ្ឋយ ។  

ង.  យដើមបើការពារសនតិសុខជនរេូវយោទ្ ៖ យនះហាក់បើដូចជាមានហានិភ័យេិចេួចកនុងអងគយហេុ 
និងបរបិទ្ជុាំវញិករណ្ើ នយនះ មដលបង្កា ញថាជនជាប់ឃុាំអាចទ្ទ្ួលរងយរោះថាន ក់កនុងអាំឡុង
យពលដាំយណ្ើ រការសវន្នការ។ ោម នភសតុតាងននហានិភ័យណាមួយរេូវបានបង្កា ញយៅចាំយពាះ
មុខយៅរកមយសុើបអយងាេយឡើយ។  

ច.  យដើមបើធាន្នរកាសណាែ ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ ៖ ោម នភសតុតាងណាមដលថាការយដ្ឋះមលងជន
ជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់យន្នះនឹងអាចរ ាំខានដល់សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈយឡើយ។ មូលដ្ឋា នយនះ
មិនអាចយកមកអនុវេតយដើមបើឃុាំខលួនអនកទាំងបើន្នក់បានយឡើយ យរពាះបទ្ពិយសា្យៅកនុង
របយទ្សកមពុជាន្នយពលកនលងមកបានបង្កា ញថាវជាយហេុផលយដើមបើដ្ឋក់ពនធន្នោរដល់សកមម
ជនបរសិាថ ននិងសកមមជនសហគមន៍ជាជាងការទ្ប់សាា េ់អសណាែ ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ។  

៦៧. មផែកយលើការវភិ្ជគយៅយលើបទ្បបចញេតចិាប់មដលពាក់ព័នធ បង្កា ញោ៉ងចាស់ថាពុាំមានយហេុផលសម
រមយកនុងការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននយលើសថិរយវោកាំណ្េ់យលើរូបយោក សាន់ ម៉ាឡា យោករទ្ើ សុវោិ និង 
យោកសុើម សាំណាង យឡើយ។ ខណ្ៈយពលមដលេុោការមានសមេថកិចេកនុងការបចាូ នជនសងសយ័យៅ
មនទើរឃុាំឃ្ាំងមុនសវន្នការ ករណ្ើ យនះគួររេូវបានអនុវេតមេកនុងកាលៈយទ្សៈយលើកមលងបុ៉យណាណ ះ។ ពុាំមាន
លកេខណ្ឌ ពាក់ព័នធណាមួយអាចអនុវេតកនុងករណ្ើ យនះយឡើយ ។  

៦៨. ទ្នទឹមនឹងការបាំពានចាប់ជាេ ិ ការបនតឃុាំខលួនជនជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់បយណាែ ះអាសននក៏រ ាំយោភដល់ 
សតង់ដ្ឋរសទិ្ធិមនុសសអនតរជាេមិដលអនុវេតយដ្ឋយផ្លទ ល់យៅកនុងចាប់កមពុជាផងមដរ។51 ដូចបានបករសាយ
ខាងយលើ ការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននយដ្ឋយខវះនូវមូលដ្ឋា នចាប់រេឹមរេូវ និងអាចោេ់ទុ្កថាជាការយ្វើ
យឡើងតាមមេអាំយពើចិេត នងិខុសចាប់52 មដលហាមឃ្េ់យដ្ឋយមារតា ៩ នន ក.អ.ស.ព.ន ។  

                                                           
51

 រកុមរបឹកា្មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា យសចកតើសយរមចយលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ (១០ កកាដ្ឋ ២០០៧)។ 
52

 យសចកែើពនយលទូ់្យៅរបសអ់ងគការសហរបជាជាេិយលខ ៣៥ CCPR/C/GC/៣៥ (នថងទ្ើ១៦ មខ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៤) [១១]។ 



 

26 

៦៩. យទះកនុងករណ្ើ យនះ របសិនយបើការឃុាំខលួនបយណាត ះអាសននរេូវបានោេ់ទុ្កថាសមយហេុផលតាមផលូវ
ចាប់យន្នះ ក៏ថិរយវោមដលជនរេូវយោទ្ទាំងយន្នះជាប់ឃុាំយដ្ឋយមិនរេូវបានយគន្នាំយកយៅជាំនុាំជរមះ 
យន្នះ នឹងោេ់ថាជាការរ ាំយោភយៅយលើមារតា៩ (៣) និងមារតា ១៤ (៣)(ឃ) នន ក.អ.ស.ព.ន មដល
មចងថា ជនជាប់ឃុាំពើការយោទ្របកាន់រពហមទ្ណ្ឌ មានសិទ្ធទិ្ទ្លួបានការជាំនុាំជរមះកនុងរយៈយពលសមរមយ និង
យដ្ឋយពុាំពនារយពល។ ដូយចនះ យនះគឺជាការឃុាំខលួនពួកយគរយៈយពលយូរតាមមេអាំយពើចិេតមដលជាការរ ាំយោភបាំពាន
បមនថមយទ្ៀេយៅយលើសិទ្ធិមនុសសរបស់យគមដលរេូវបានធាន្នជាលកេណ្ៈអនតរជាេ។ិ 

សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌ 

៧០. យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស សពវនថងរេូវបាននិរយទ្សខលួនទាំងបងេាំយចញពើរបយទ្សកមពុជា 
មដលការបយណ្ែ ញយចញយនះរេវូបានរាយការណ៍្ថាជាការយរៀបចាំយឡើងតាមបញ្ជា របស់យោកន្នយករដា 
មង្គ្នតើ ហុ៊ន មសន កាលពើមខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ ។53 ការបយណ្ែ ញយោក អាឡចិហសង់រដ ូហគុនហាយឡហស 
យចញពើរបយទ្សកមពុជារេូវបានយគយជឿថាមានជាប់ពាក់ព័នធយដ្ឋយផ្លទ ល់យៅនឹងជាំហរសកមមនយិមបរសិាថ ន
របឆ្ាំងនឹងការសាងសង់ទ្ាំនប់វរ ើអគគិសនើឆ្យអាមរង៉មដលសថិេយៅកនុងយខេតយកាះកុង។  

៧១. ោប់តាាំងពើរេូវបានយោទ្របកាន់យៅនថងទ្ើ៥ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហា
យឡហស បានទមទរឱ្យមានការយោរពសិទ្ធិការពារខលួនយដ្ឋយផ្លទ ល់54  មដលបានធាន្នតាមមារតា ៣៨ 
ននរដា្មមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និងមារតា ១៤ នន ក.អ.ស.ព.ន ។ លកេខណ្ឌ សរមាប់ជនរេូវ
យោទ្កនុងការចូលបង្កា ញខលួនយៅចាំយពាះមុខេុោការ គឺរេូវបានេរមូវបមនថមតាមមារតា ៣០០ ននរកម
នើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ ។ មារតា ៣៦១ និង មារតា ៣៦២ ននរកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ គូសបញ្ជា ក់ោ៉ងចាស់
ថា សវន្នការកាំបាាំងមុខគួរយ្វើយឡើងមេកនុងករណ្ើ មដលជនរេូវយោទ្មិនចូលបង្កា ញខលួន ឬបដិយស្
បង្កា ញខលួនយៅចាំយពាះមុខេុោការបុ៉យណាណ ះ។ ផទុយយៅវញិ យោក អាឡចិហសង់រដ ូ ហគុនហាយឡហស 
បានបញ្ជា ក់មតងយហើយមែងយទ្ៀេពើយចេន្នរបស់ខលួនយដើមបើបានចូលេតាាំងកនុងសវន្នការយៅកមពុជាមដល
រសបយៅនឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌។ យោករេូវបានបនតរារា ាំងកនុងការរេឡប់មក
កមពុជាវញិ យបើយទះបើជាមានដើកាយកាះ នងិដើកាោប់ខលួនរបឆ្ាំងរូបយោកក៏យដ្ឋយ។  

៧២. រកុមអងគការសងគមសុើវលិកមពុជាបានោាំរទ្ការទមទរសិទ្ធមិានវេតមានកនុងយពលសវន្នការរបស់
យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស យដ្ឋយមានអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលចាំនួន ២២ អាំពាវន្នវឱ្យ
មានការយោរពសិទ្ធរិបស់យោកយដើមបើទ្ទ្ួលបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌កាលពើនថងទ្ើ១៤ មខកុមភៈ 

                                                           
53

 តាេ ឧេតម នម ៉ទិ្េយថារ៉ា ដ្ឋមញល ភិយ (Daniel Pye) និងរគើហវ យថយភើ (Griff Tapper)“សកមមជនមដលរងឹទ្ទឺ្ងរេូវបានបយណ្ែ ញ
យចញ" ភនាំយពញប៉ុសតិ៍ នថងទ្ើ២៣ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1Rh7gUF 
54

 អាឡចិហសងរ់ដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន (លិខិេអនកអាន) ៖ “វដល់យពលសរមាបខ់ាុ ាំរេូវរេឡបយ់ៅវញិ” ភនាំយពញប៉ុសតិ៍ នថងទ្ើ៥ មខ
កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ។ 

http://bit.ly/1Rh7gUF
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ឆ្ន ាំ២០១៦។ 55  យទះបើជាមានសាំយណ្ើ ទាំងយនះកតើ យៅនថងទ្ើ១១ មខយមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋា ភិបាល និង
រកសួងមហានផទបានលុបយោលទ្ិដ្ឋា ការមដលបានផតល់ឱ្យ អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស មដលយោក
បានដ្ឋក់ពាកយយសនើសុាំតាមរយៈរបព័នធអុើ្ ឺណិ្េ យហើយអះអាងថាការមដលផតល់ឱ្យយន្នះគយឺដ្ឋយសារមេ 
“កាំហុសបយចេកយទ្ស” មដលតាមការពិេយ ម្ ះោេ់រេូវបានយគបចេូ លយៅកនុងបចា ើយមម រចួយហើយ។ 56 
យោងតាមមារតា ៥២០ ននរកមរពហមទ្ណ្ឌ  “បទ្បដិយស្ការអនុវេតយសចកតើសយរមចរបស់េុោការ” 
អនករាជការសាធារណ្ៈមដលមនិយោរពបញ្ជា របស់េុោការ ដូចជាដើកាបង្កគ ប់ឱ្យោប់ខលួន ឬដើកាយកាះ គឺ
ជាការរបរពឹេតបទ្យលមើស យហើយរេូវផតន្នទ យទសដ្ឋក់ពនធន្នោរពើ ២ឆ្ន ាំយៅ៤ ឆ្ន ាំ។ យដើមបើអនុវេតតាមបទ្
បចញេតចិាំយពាះករណ្ើ យនះ មង្គ្នតើអយន្នត របយវសន៍កមពុជាមានកាេពវកិចេអនុញ្ជញ េឲ្យោេ់ចូលមកកនុងរបយទ្ស
កមពុជាយដើមបើឱ្យោេ់មកអនុវេតតាមការទ្ទ្ួលយកដើកាយកាះ និងដើកាោប់ខលួនយដ្ឋយផ្លទ ល់ ។  

៧៣. សិទ្ធមិានវេតមានកនុងយពលសវន្នការ គជឺាធាេុផសាំសាំខាន់ននសិទ្ធិទ្ទ្លួបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយ
យុេតិ្ម៌ ដូចបានការពារតាមមារតា ១៤ (៣) (ឃ) នន ក.អ.ស.ព.ន និងមារតា ៣៨ ននរដា្មមនុចញ
កមពុជា។ ខណ្ៈមដលកមពុជាមានបទ្បបចញេតសិតើពើសវន្នការកាំបាាំងមុខ បចញេតិយនះអាចអនុវេតបានមេកនុង
ករណ្ើ មដលជនជាប់យោទ្មិនអាចរេូវបានន្នាំខលួនយៅកាន់អងគជាំនុាំជរមះ យដ្ឋយសារអសមេថភ្ជពរបស់
អាជាា ្រពាក់ព័នធយដើមបើន្នាំខលួន/ោប់ខលួនដូចមានមចងកនុងមារតា ៣៦១ និង មារតា ៣៦២ ននរកមនើេិវ ិ្ ើ
រពហមទ្ណ្ឌ បុ៉យណាណ ះ។  

 

៧   ចសច្បកតីសននិដ្ឋា ន 
៧៤. ពុាំមានភសតុតាងរគប់រោន់យដើមបើោាំរទ្ការយោទ្របកាន់យៅយលើជនរេូវយោទ្ទាំងបួនន្នក់យៅកនុង

ករណ្ើ យនះយឡើយ ផទុយយៅវញិវជាការពាោមផតល់សកេើកមមដ្ឋក់បនទុកដូចមានបចញេតយិៅកនុងមារតា 
៣៨ ននរដា្ មមនុចញ។ កនុងយរឿងកតើជនជាប់ឃុាំទាំងបើន្នក់យនះ ពុាំមានភសតុតាងពិេរបាកមដលោាំរទ្ដល់ការ
យោទ្របកាន់មដលអាចបង្កា ញថាពួកយគបានគាំរាមកាំមហងបាំផលចិបាំផ្លល ញ ឬយ្វើឱ្យខូចខាេរទ្ពយសមបេត ិ
យរៅមេពើការយលើកយឡើងនូវរកុមមនុសសមិនមានអេតសញ្ជញ ណ្កនុងចាំយណាមមនុសសជាយរចើនន្នក់។ ផទុយ
យៅវញិ ភសតុតាងយន្នះបានបង្កា ញពើអាកបបកិរោិអហងិាទាំងរសុងរបស់ពួកយគនងិសកមមភ្ជពផសពវ
ផាយពើយោលការណ៍្អហងិាដល់សមាជិកសហគមន៍មដលរបមូលផែុ ាំ មដលអនុយោមតាមមារតា ៣៨ 
ននរដា្មមនុចញ បង្កា ញថាការដ្ឋក់បនទុកមិនសមរសបតាមលកេខណ្ឌ េរមូវនងិការសនមេទុ្កជាមុនថា
ោម នយទសមដលេរមូវឱ្យមានការយលើកមលងការយោទ្របកាន់យៅយលើជនរេូវយោទ្ទាំងបួនន្នក់យន្នះ ។  

                                                           
55

 យសចកតើមថលងការណ៍្រមួ ៖ “អងគការសងគមសុើវលិរបកាសោាំរទ្អងគការមាតា្មមជាេិ និងយថាា លយទសចាំយពាះការបង្គ្ង្កា បយលើអងគការយនះ” 
ភនាំយពញ នថងទ្ើ១៤ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦។ អាចរកបានតាមរយៈ ៖ http://bit.ly/1RYPD6U 
56

 អូន ភ្ជព និង អាឡចិ វ ើមលមិនស ៍(Alex willemyns) “រកសងួមហានផទលុបយោលទិ្ដាការសរមាបស់កមមជនជនជាេិយអសាញ៉មដល
រេូវបានបយណ្ែ ញយចញ” យខមបូឌា យដលើ នថងទ្ើ១១ មខយមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 
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៧៥.  យលើសពើយនះ យដ្ឋយមិនគិេពើអងគយសចកតើននការយោទ្របកាន់បចេុបបននយនះ ការ ឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសនន
កនុងរយៈយពលយូរយៅយលើ រទ្ើ សុវោិ សាន់ ម៉ាឡា នងិ សុើម សាំណាង រេូវបានយគយមើលយឃើញថាយ្វើយឡើង
តាមអាំយពើចិេត នងិខុសចាប់ ជាការរ ាំយោភដល់សិទ្ធមិានយសរ ើភ្ជព នងិការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌ តាម
មារតា ៩ និងមារតា ១៤ នន ក.អ.ស.ព.ន នងិមារតា ៣៨ ននរដា្មមនុចញកមពុជា រសបយពលមដលមាន
ការខកខានកនុងការបាំយពញតាមលកេខណ្ឌ ោាំបាច់ននបទ្ដ្ឋា នសរមាប់ការឃុាំខលួនបយណាែ ះអាសននមដល
មានមចងយៅមារតា ២០៥ ននរកមនើេិវ ិ្ ើរពហមទ្ណ្ឌ ។  

៧៦.  ការយោទ្របកាន់យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ថាជាអនកសមគាំនិេ ហាក់រកមនិយឃើញនូវ
ភសតុតាងមដលគួរឱ្យយជឿទុ្កចេិត និងមិនសមរសបតាមចាប់។ ោម នសកមមភ្ជពជាក់ោក់ណាមួយ 
របរពឹេតយដ្ឋយយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស មដលអាចយ្វើជាមូលដ្ឋា នសរមាប់ការយោទ្
របកាន់យឡើយ យហើយក៏ោម នភសតុតាងណាបង្កា ញថាោេ់ដងឹជាមុន ឬផតល់ជាំនួយដល់ជនជាប់ឃុាំឱ្យ
របរពឹេតបទ្យលមើសយន្នះមដរ។ មាង៉វញិយទ្ៀេ កងវះភសតុតាងកនុងការយោទ្របកាន់យលើជនជាប់ឃុាំទ្ាំនងជា
មិនអាចោាំរទ្ដល់ការយោទ្របកាន់យោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន ពើបទ្សមគាំនិេ
បានយឡើយ។ ការនិរយទ្សយោក អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស ទាំងបងេាំយចញពើរបយទ្សកមពុជា គជឺា
ការរ ាំយោភសិទ្ធិទ្ទ្លួបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌និងសិទ្ធិមានវេតមានយៅយពលសវន្នការផងមដរ។ 
ពុាំមានយហេុផលរេឹមរេូវតាមផលូវចាប់ចាំយពាះសវន្នការកាំបាាំងមុខយៅកនុងករណ្ើ យនះយទ្។ ការជាំនុាំជរមះ
យដ្ឋយកាំបាាំងមុខយៅកនុងកាលៈយទ្សៈយនះអាចជាការបាំពានយលើមារតា ១៤ នន ក.អ.ស.ព.ន រពមទាំង
មារតា ៣៨ ននរដា្មមនុចញកមពុជា និងមនិរសបតាមមារតា ៣៦១ នងិមារតា ៣៦២ ននរកមនើេិវ ិ្ ើ
រពហមទ្ណ្ឌ ។ 

៧៧.  មផែកតាមការវភិ្ជគយៅយលើការយោទ្របកាន់ ភសតុតាង និងចាប់មដលអនុវេត អាចសននិដ្ឋា នបានថា 
របសិនយបើជនជាប់ឃុាំទ្ទ្ួលបានការជាំនុាំជរមះយដ្ឋយយុេតិ្ម៌ និងឯករាជយ យន្នះពួកយគចាស់ជារចួផុេពើ
បទ្យោទ្របកាន់ទាំងអស់ នងិរេូវបានយដ្ឋះមលងឱ្យមានយសរ ើភ្ជព យហើយការយោទ្របកាន់យៅយលើយោក 
អាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស នឹងរេូវទ្មាល ក់យោលយដ្ឋយសារមិនមានសកមមភ្ជពរបរពឹេតបទ្យលមើស។ 
មេរបសិនយបើអាឡចិហសង់រដូ ហគុនហាយឡហស នឹងរេូវទ្ទ្ួលការជាំនុាំជរមះយន្នះយោករេូវមេទ្ទ្ួលបាន
ការអនុញ្ជញ េឱ្យចូលកនុងរបយទ្សកមពុជា យរពាះសិទ្ធមូិលដ្ឋា នរបស់យោករេូវបានធាន្នឱ្យមានវេតមានកនុង
យពលសវន្នការ យហើយរបសិនយបើការជាំនុាំជរមះយន្នះយុេតិ្ម៌ និងឯករាជយ យន្នះបទ្យោទ្យៅយលើរូបយោក
ទាំងអស់ក៏នឹងរេូវទ្មាល ក់យោលផងមដរ។  

៧៨. ជាងយនះយៅយទ្ៀេយន្នះ ការយោទ្របកាន់មដលោម នមូលដ្ឋា នផលូវចាប់យៅយលើបុគគលទាំងបនួរូប និង
ការឃុាំខលួនទាំងបើរូបកនុងចាំយណាមពួកយគយដ្ឋយសារមេសកមមភ្ជពេវ៉សនតិវ ិ្ ើបង្កា ញោ៉ងចាស់ពើការ
រ ាំយោភយៅយលើសិទ្ធយិសរ ើភ្ជពខាងការបយចេញមេ ិនិងយសរ ើភ្ជពខាងការរបមូលផតុ ាំរបស់ពកួយគ។ ការយោទ្
របកាន់ពួកយគយដ្ឋយមផែកយលើភសតុងតាងទ្ន់យខាយដូចបានគូសបញ្ជា ក់ខាងយលើ នឹងន្នាំឱ្យមានការ
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រ ាំយោភបាំពាន្ងន់្ងរបមនថមយទ្ៀេយៅយលើសិទ្ធទិាំងយន្នះ និងជាការបាំភិេបាំភ័យយ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុ
វេតការង្កររបស់ពួកយគកនុងរបយទ្សកមពុជាន្នយពលអន្នគេ។ 
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ឧបសមព័នធទ្ើ ១ ៖ ការយឆលើយឆលងតាមទ្ាំព័រយហវសបុ៊ក (របូភ្ជពយលើយអរកង)់ 
 

 

 

 

រូបភ្ជពទ្ើ ១ ៖ រទ្ើ សុវោិ បញ្ជា ក់ថាយោកកាំពុងយ វ្ើដាំយណ្ើ រយៅ ដង ទុ្ង (ជាយ ម្ ះេាំបនម់យួ កនុ ងយខេតយកាះកុង) យៅនថងទ្ើ១២ មខសើហា 
ឆ្ន ាំ២០១៥ 

របូភ្ជពទ្ើ ២ ៖ សារបង្កា ញថា សុើម សាំណាង បានោកយចញពើេាំបន់អណ្ែូ ងទឹ្ក មុនយពលការេវ៉បានោប់យផែើមយៅនថងទ្ើ២៨ មខកកាដ្ឋ  
ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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ឧបសមព័នធទ្ើ ១ (េ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

រូបភ្ជពទ្ើ៣ ៖ អាឡិចហសងរ់ដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន យផាើសារយៅកានស់កមមជន និងបានគូសបញ្ជា កព់ើសារៈសាំខាន់ននអហិងា 

រូបភ្ជពទ្ើ ៤ ៖ អាឡិចហសងរ់ដូ ហគុនហាយឡហស ដ្ឋវ ើដសុន កាំពុងទកទ់្ងជាមយួ សុើម សាំណាង អាំពើអហិងា។ 
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ឧបសមព័នធទ្ើ២ ៖ វ ើយដអូមដលថេយដ្ឋយ សាន់ ម៉ាឡា យៅនថងទ្ើ១២ មខសើហា 
 

វ ើយដអូយនះនឹងមានផតល់ជូន យបើមានការយសនើសុាំ  យហើយអាចរកបានយៅកនុងយគហទ្ាំព័រយូ្ូបរបស់អងគការមាតា 
្មមជាេិយៅទ្ើយនះ។ 
 

ការរសង់សមតើពើវ ើយដអូ ៖ 
បាទ្ជរមាបសួរពុកមម៉បងបែូ នទាំងអស់ោន ជាទ្ើយមរេើ! បាទ្ យៅនថងយនះ នថងទ្ើ១២ មខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

យនះរបជាពលរដាយៅកនុ ងរសុកបទុ្មសាគរ យៅកនុ ងឃុាំអណ្ែូ ងទឹ្ក បានយលើកោន មកបយណ្ែ ញរកុមហុ៊នមដលយ្វើការ
បូមខាច់យៅរសុកបទុ្មសាគរយនះសាជាថមើ យដ្ឋយសារវបានចូលមកបូមយទ្ៀេយហើយអេ់បានយោរពនូវកិចេសនា
មដលយយើងបានរពមយរពៀងោន ថាលុះរតាមេមានរកុមអ្ិការកិចេចុះមកវយេនមលសាជាថមើបានយគអាចយ្វើអាជើវកមម 
ឬយ្វើសកមមភ្ជពបនតយទ្ៀេបាន។ ឥឡូវយនះខាងរកុមហុ៊នយគបានយរៀបចាំយុទ្ធសាង្គ្សតថមើ តាមពិេយៅយុទ្ធសាង្គ្សតដមដ
លៗយគធាល ប់បានយរបើរគប់កមនលងយហើយគឺយគជួលរបជាជនមយួចាំនួនមដលរស់យៅកនុ ងឃុាំអណ្ែូ ងទឹ្ក រសកុបុទុ្
មសាគរហនឹងចាំនួនជាងដប់ន្នក់យដើមបើយកមកការពាររកុមហុ៊នយហើយទុ្កបងាអាំយពើហិងា និងការរបឈមមុខដ្ឋក់
ោន រវងរបជាពលរដានិងរបជាពលរដា បុ៉មនតសកមមជនយយើងពាោមយ្វើោ៉ងណាយដើមបើបយចេ ៀសអាំយពើហិងា និង
រកាភ្ជពយសងៀមសាង េ់ យហើយយយើងក៏យៅមេបនតឆនទៈកនុ ងការបយណ្ែ ញរកុមហុ៊នយនះឲ្យរេឡប់យៅវញិមដរ។ សូមទ្
សសន្នរូបភ្ជពរបជាពលរដាទាំងអស់ោន ។ សូមពុកមម៉បងបែូ នទាំងអស់ោន ជួយមចករ ាំមលកវ ើយដអូមួយយនះផង។ បាទ្ 
សូមអរគុណ្យរចើន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9xuhBsvUL4g&feature=youtu.be
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ឧបសមព័នធទ្ើ៣ ៖ វ ើយដអូជាសារសាំយឡងពើ រទ្ើ សុវោិ យៅនថងទ្ើ១២ មខសើហា 
 

វ ើយដអូយនះនឹងមានផតល់ជូន យបើមានការយសនើសុាំ យហើយអាចរកបានយៅកនុងយគហទ្ាំព័រយូ្ូបរបស់អងគការមាតា 
្មមជាេិយៅទ្ើយនះ។ 

 

ការរសង់សមតើពើវ ើយដអូ ៖  
(សាន់) ម៉ាឡា ោេ់បានខល (ទូ្រសពទ) របាប់ខាុ ាំថាឥឡូវហនឹងមានខាងរបជាជនខាងភូមិឥសាល មដប់ន្នក់ មដល
យគជួលយ្វើជាកមមករសាឡងហ់នឹងកាំពុងរារា ាំងពួកយយើង (អនកេវ៉) អេ់ឲ្យយឡើងយលើកញ្ជេ ប់ (ម៉ាសុើនចូកខាច់) 
ហនឹងយទ្។ បុ៉មនតពួកយយើង (សកមមជន) ពួកយយើងយឡើងយហើយយហើយ (រចួយហើយ) យហើយកាំពុងទ្ប់សាា េ់កុាំឱ្យមាន
អាំយពើហិងាយកើេយឡើង។ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o972YREEJe8&feature=youtu.be

