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គោរពជូនសគតេចពញាចក្រី គេង សរំនិ 

ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិននប្រះរាជាណាចប្ររម្ពុជា  
 

ថ្ងៃទី ២២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ ២០១៥  
 

ស្នើស ដំរគសចរេីក្ាងច់ស្សេពីីសគមនតនិង្ងារមរតិននតនរឋិាភបិល   
 

សម្ម្េចជាទីម្ោរររារអ់ាន!  
 

យ ើងែ្ុាំទាំងអស់គ្នន  តាំណាងឲ្យអងគការអន្តរជាតិ សូមអាំពាវនាវដល់រដឋសភាជាតិថ្ន្ព្រះរាជា
ណាចព្ររមពុជា សូមយមត្តត ដរយចញជាបនាា ន់្នូ្វយសចរតីព្ពាងចាប់សតីរីសមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្
រដ្ឋឋ ភិបាល (LANGO)។ 
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 យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ ហារ់ដូចជាព្តូវបាន្យរៀបចាំត្តរ់ខតងយ ើងយដើមបីរាំហិត សរមមភារ
ស្សបចាប់របស់អងគការសងគមសីុវលិ និ្ងអនរការពារសិទធិមនុ្សសយដ្ឋ រ ាំយោភបាំពាន្សិទធិយសរភីារ
ខាងសមាគម ខដលជាសិទធិការពារយដ្ឋ លិែិតូបររណ៍សិទធិមនុ្សសអន្តរជាតិ ខដលព្បយទសរមពុជា
ជាភាគីមួ  និងជាសិទិិធដែលការពារដោយរដឋធមមនុ្ញ្ញថ្ន្ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា។ 
 
 យៅរនុងដាំយណើ រការត្តរ់ខតងចាប់ខដលបាន្ព្បព្រឹតតយៅជាអសាធារណៈ និ្ងមិន្ព្តឹមព្តូវ 
យដ្ឋ មិន្មាន្ការរិយព្គ្នះយោបល់ និ្ងមិន្មាន្ការផ្តល់នូ្វឱកាសរនុងការបយញ្េញយោបល់យៅយលើ
យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ យទះជាមាន្ការដសនើស ុំជាបន្តបនាា ប់យដ្ឋ ព្រុមអងគការសងគមសីុវលិរ៏យដ្ឋ ។ 
ការយសនើសុាំឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលយធវើការរិយព្គ្នះយោបល់ជាមួ អងគការសងគមសីុវលិ (#StopandConsult) ព្តូវ
បាន្យធវើមិន្ដឹងមិន្ឮ។ យសចរតីព្ពាងចាប់មិន្ព្តូវបាន្បយញ្េញឲ្យសាធារណៈជន្ដឹងឮរហូតដល់
សបាត ហ៍រន្លងយៅយន្ះ យៅយរលខដល យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះព្តូវបាន្ខចររ ាំខលរយដ្ឋ អនរនាាំពារយ
ថ្ន្ព្រុមព្បឹរារដឋមន្តន្តី ជាយព្ចើន្ ថ្ងៃបនាា ប់រីមាន្ការយលចធាល  នូ្វយសចរតីព្ពាងយន្ះ។ ដាំយណើ រការយន្ះវា
ផ្ាុ រីបទដ្ឋឋ ន្អន្តរជាតិសតីរីការចូលរមួ។ 
 
 សន្ធិសញ្ញញ ទាំងឡា របស់អងគការសហព្បជាជាតិ និ្ងយសចរតីព្បកាសសតីរីសិទធិ និ្ងការ
ទទួលែុសព្តូវបុគគល ព្រុម និ្ងអងគការសងគមយដើមបីយលើររមពស់ និ្ងការពារសិទធិមនុ្សសជាសារល 
និ្ងយសរភីារជាមូលដ្ឋឋ ន្របស់អងគការសហព្បជាជាតិ (យសចរតីព្បកាស អងគការសហព្បជាជាតិសតី
រីអនរការពារសិទធិមនុ្សស) ខដលព្តូវបាន្អនុ្ម័តយដ្ឋ មាន្ការ ល់ព្រមរីរដឋទាំងឡា  រនុងយនាះរមួ
មាន្ព្បយទសរមពុជាផ្ងខដរ បាន្ការពារសិទធិមនុ្សសព្គប់រូបជាបុគគល និ្ងការចូលរមួជាមួ អនរដថ្ទ 
យដើមបីចូលរួមព្បរបយដ្ឋ ព្បសិទធិភារយៅរនុងរដ្ឋឋ ភិបាលថ្ន្ព្បយទសរបស់ែលួន្ និ្ងយៅរនុងការព្បតិបតតិ
ការងារសាធារណៈទាំងឡា ។ យន្ះរមួមាន្សិទធិរនុងការដ្ឋរ់ជូន្ដល់សាា ប័ន្រដ្ឋឋ ភិបាលទទួលបន្ាុរ
នូ្វរិចេការសាធារណៈនូ្វការដសនើទិះយតៀន្ និ្ងការដសនើខរលាំអការព្បព្រឹតតយៅរបស់សាា ប័ន្ទាំងយនាះ 
ព្រមទាំងសាំយណើ សុាំឲ្យមាន្ការ រចិតតទុរដ្ឋរ់ចាំយពាះទិដឋភារណាមួ ថ្ន្ការងាររបស់រួរយគ ខដល
អាចរារាាំងដល់ការយលើររមពស់ ការការពារ និ្ងការយធវើឲ្យសយព្មចនូ្វសិទធិមនុ្សស និ្ងសិទធិយសរភីារជា
មូលដ្ឋឋ ន្ទាំងឡា ។ 
 
 យសចរតីព្ពាងចាប់សតីរីសមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលមាន្ ៣៩ មាព្ត្ត ខដលគូស
បញ្ញា រ់នូ្វរបបយទវរចាប់ (a dual regulatory regime) ខដលព្គប់ព្គងយលើព្រុមអងគការសងគមសីុវលិរនុង
ស្សុរ និ្ងអន្តរជាតិខដលសាិតយៅយព្កាមការខណនាាំរីព្រសួងមហាថ្ផ្ា និ្ងព្រសួងការបរយទស និ្ង
សហព្បតិបតតិការអន្តរជាតិ យដ្ឋ មាន្អាជ្ាធរព្គប់ព្គង និ្ងរិនិ្តយត្តមដ្ឋន្បខន្ាមយទៀតយៅរនុង
ព្រសួង និ្ងទីភាន រ់ងារទាំងឡា របស់រដ្ឋឋ ភិបាល។ 
 



3 
 

 ព្បសិន្យបើចាប់យន្ះព្តូវបាន្អនុ្ម័តខមន្យនាះ យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះនឹ្ងយធវើឲ្យប ះពាល់ោ ង
ធៃន់្ធៃរដល់តួនាទីដ៏សាំខាន់្របស់អងគការសងគមសីុវលិ យៅរនុងព្បយទសរមពុជា។ ចាប់យន្ះមាន្ខចងនូ្វ
កាតរវរិចេចុះបញ្ា ីកា និ្ងរា ការណ៍ខបបការោិល័ ធិបយត យសមុព្គសាម ញសព្មាប់អងគការសងគម
សីុវលិ និ្ងគព្មាមយធវើការព្តួតព្ត្ត និ្ងព្តួតរិនិ្តយ (the control and censorship) យៅយលើសរមមភារ
ស្សបចាប់ទាំងឡា ខដលបាន្អនុ្វតតយដ្ឋ សមាគមរនុងស្សុរ និ្ងអន្តរជាតិ និ្ងអងគការមិន្ខមន្
រដ្ឋឋ ភិបាលយៅវញិ។  
 
 សិទធិយសរភីារខាងសមាគមព្តូវបាន្ធានាយដ្ឋ មាព្ត្ត ២២ ថ្ន្រតិកាសញ្ញញ អន្តរជាតិសតីរី
សិទធិរលរដឋ និ្ងសិទធិន្យោបា  (ICCPR) ខដលព្បយទសរមពុជាគឺជារដឋភាគី មួ  និ្ងព្តូវបាន្ធានា
យដ្ឋ មាព្ត្ត ៤២ ថ្ន្រដឋធមមនុ្ញ្ញថ្ន្ព្បយទសរមពុជា។ សិទធិយសរភីារខាងសមាគមអាចព្តូវបាន្រព្មិត 
ឬរាំហិតរនុងកាលៈយទសៈខដលបាន្រាំណត់ដ៏ចយងអៀតែលះខតប ុយណាណ ះ។ មាព្ត្ត ២២ ថ្ន្កតិកាសញ្ញា អនតរ
ជាតិសតីពីសិទិិធពលរែឋនិងនដោបាយ (ICCPR) ខចងអាំរីការរព្មិតយតសា ៣ ខផ្នរ (a three-part test) 
យៅយលើយសរភីារខាងសមាគម ខដលយៅយព្កាមយសរភីារយន្ះការរព្មិតយៅយលើសិទធិព្តូវបាន្អនុ្ញ្ញញ ត
យលើរខលងខតវា (១) មាន្ខចងយដ្ឋ ចាប់ខដលមាន្ខចងចាស់ោស់ យហើ ចាប់យន្ះយគអាចររបាន្ 
(clear and accessible) (២) ស្សបត្តមផ្លព្បយោជន៍្ ស្សបចាប់ដូចខដលមាន្ខចងយៅរនុងមាព្ត្ត 
២២1 និ្ង (៣) បងាា ញថាវាមាន្ភារចាំបាច់យដ្ឋ ខាន្មិន្បាន្ (strictly and demonstrably 
necessary)។ 
 
 យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ មាន្បទបបញ្ញតតិមួ ចាំនួ្ន្ខដលមិន្បាំយរញត្តមលរខែណឌ មួ  ឬ
យព្ចើន្ថ្ន្ខផ្នរពិដោធនកម្មទាំង ៣ យន្ះ យដ្ឋ រ ាំយោភយៅយលើសិទធិយសរភីារខាងសមាគម ៖ 
 

ការច ុះបញ្ជិកាសមាគម/អង្គការជាការចាប់បង្ខដំែលមានលក្ខណៈជាសាក្ល (Universal 

mandatory registration): យសចរតីព្ពាងចាប់បងាគ ប់ឲ្យព្គប់សមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាល
រនុងស្សុរ និ្ងអន្តរជាតិទាំងអស់ខដលយធវើព្បតិបតតិការយៅរនុងព្បយទស ព្តូវចុះបញ្ា ីជាការចាំបាច់ និ្ង
មាន្ខចងអាំរីការផាររិន័្  និ្ងការដ្ឋរ់យទសព្រហមទណឌ ដល់អងគការទាំងឡា ខដលអនុ្វតតសរមម
ភារយដ្ឋ មិន្បាន្ចុះបញ្ា ី យហើ អវីជាការព្រួ បារមភរបស់សមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាល
អន្តរជាតិយនាះ គឺពារ់រ័ន្ធជាមួ ការបយណត ញយចញនូ្វបុគគលិរបរយទស យចញរីព្បយទសខងមយទៀត
ផ្ង។ ព្បការខដលគួរឲ្យរត់សមាគ ល់គឺថា យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះវាមិន្ដូចយសចរតីព្ពាងចាប់ឆ្ន ាំ 
២០១១ យដ្ឋ យសចរតីព្ពាងចាប់បចេុបបន្ន មិន្មាន្ខចងអាំរីអងគការខដលមាន្មូលដ្ឋឋ ន្យៅថាន រ់សហ
គមន៍្ និ្ងមិន្បាន្យលើរខលងរួរយគយចញរីកាតរវរិចេចុះបញ្ា ិកា យដ្ឋ យបើរចាំហឲ្យមាន្លទធភារ
តព្មូវឲ្យព្គប់ព្រុមយទះបីជាព្រុមតូច ឬព្រុមមិន្ផ្លូវការរតីយធវើការចុះបញ្ា ីទាំងអស់ យៅយរលខដលយសចរតី

                                                        
1 ផលប្រយោជនប៍្ររច្បារម់ានចច្បងយៅក្នុងមាប្ា ២២ គឺ “រនតិរុខជាតិ ឬរុវតថិភាព និង រណ្តត រធ់្នន រស់ាធ្នរណៈ 
(ordre public), ការការពាររុខភាពសាធ្នរណៈ ឬរីលធម៌ ឬការការពាររិទ្ធ ិនិងយររភីាពរររ់អ្នក្ដទទ្”។  
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ព្ពាងយន្ះបាន្កាល  យៅជាចាប់យហើ យនាះ។ សិទធិយសរភីាររបស់សមាគមបាន្ការពារសមាគមខដល
មិន្បាន្ចុះបញ្ា ិកា។2 យដ្ឋ មិន្បាន្យលើររមពស់នូ្វយគ្នលការណ៍យន្ះផ្ង យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះខប
ជាយធវើការដ្ឋរ់យទសដល់បុគគលខដលបាន្ចូលរមួយៅរនុងសរមមភារស្សបចាប់ខដលព្តូវបាន្ការពារ
យៅរនុងការអនុ្វតតសិទធិយៅវញិ។ 

 

 ការដាក្ក់្ហិំតតាមទនំនើង្ចតិតនៅនលើសមាជកិ្សាា បនិក្៖ យដើមបីបយងកើតសមាគម ឬអងគការ

មិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលរនុងស្សុរមួ  យសចរតីព្ពាងចាប់សតីរីសមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាល 
តព្មូវឲ្យមាន្សមាជិរសាា បនិ្រចាំនួ្ន្ ៥របូ អា ុព្គប់ ១៨ឆ្ន ាំយ ើង និ្ងខដលមិន្ធាល ប់បាំយរញតួនាទី
ជាថាន រ់ដឹរនាាំថ្ន្អងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាល ឬសមាគមខដលរីមុន្ព្តូវបាន្លុបយ ម្ ះយចញរីបញ្ា ី។ 
យន្ះគឺជាលរខែណឌ តព្មូវចាំនួ្ន្ សមាជិរខដលយធវើត្តមទាំយន្ើងចិតត3 ខដលដរយចញយដ្ឋ អ ុតតិធម៌ និ្ង
មិន្ព្តឹមព្តូវនូ្វព្បយភទបុគគលខដលមាន្សមតាភាររីការទទួលបាន្សិទធិយសរភីារខាងសមាគម។ 
រនុងររណីបុគគលខដលមាន្អា ុយព្កាម ១៨ឆ្ន ាំ សិទធិយសរភីារខាងសមាគមរបស់រួរយគរ៏ព្តូវបាន្
ធានាយដ្ឋ មាព្ត្ត ១៥ ថ្ន្អនុ្សញ្ញញ សតីរីសិទធិរុមារខដលព្បយទសរមពុជាជាភាគីថ្ន្អនុ្សញ្ញញ យន្ះ 
ខដលសិទធិយន្ះអាចទទួលរងនូ្វការរាំហិតស្សយដៀងយន្ះែលះខដរ ដូចខដលមាន្ខចងយៅរនុងមាព្ត្ត ២២ 
ថ្ន្កតិកាសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទិិធពលរែឋនិងនដោបាយ (ICCPR)។ 
 

 លក្ខខណឌ តម្មវូឲ្យមានការច ុះបញ្ជិកាដែលបង្កឲ្យមានការម្រយួបារមភ៖  យសចរតីព្ពាងចាប់

សតីរីសមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាល តព្មូវឲ្យសមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលរនុង
ស្សុរ និ្ងអន្តរជាតិយធវើការចុះបញ្ា ីយៅរនុងដាំយណើ រការមួ ព្បរបយដ្ឋ ការោិធិបយត យ និ្ងបងកនូ្វ
ការព្រួ បារមភយដ្ឋ តព្មូវឲ្យមាន្ការផ្តល់នូ្វឯរសារយព្ចើន្ហួសយហតុ រមួទាំងរ័ត៌មាន្អាំរីធនាគ្នរ
របស់អងគការផ្ងខដរ។ រនុងររណីអងគការរនុងស្សុរ លរខន្តិរៈព្គប់ព្គងលាំអិតមួ ខដលមាន្ខចងអាំរី 
“ព្បភរថ្ន្ធន្ធាន្ និ្ងព្ទរយសមបតតិ” រមួ ទាំងវធិាន្សព្មាប់ព្គប់ព្គងធន្ធាន្ និ្ងព្ទរយសមបតតិទាំង
យនាះ ព្តូវខតផ្តល់យៅឲ្យព្រសួងមហាថ្ផ្ា។ អងគការអន្តរជាតិព្តូវបាន្តព្មូវឲ្យផ្តល់នូ្វលិែិត និ្ងឯរ

                                                        
2 របាយការណ៍រររអ់្នក្រាយការណ៍ពិយរររតីពីរិទ្ធិយររភីាពក្នុងការប្រមូលផតុ ុំយោយរនតិវធីិ និងរិទ្ធិយររភីាពខាងរមាគម  
Maina Kiai, UN Doc. A/HRC/20/27, ទងៃទី្ 21 ចខឧរភា ឆ្ន ុំ 2012, ក្ថាខណឌ  56។ រូមអានផងចដរនូវ
របាយការណ៍រររអ់្នក្រាយការណ៍ពិយរររររអ់្គគយលខាធិការអ្ងគការរហប្រជាជាតិរតីពីអ្នក្ការពាររិទ្ធិមនុរស , Hina 
Jilani, UN Doc. A/59/401, ទងៃទី្ 1 ចខតុលា ឆ្ន ុំ 2004, ក្ថាខណឌ  82(ក្): “តុំណ្តងពិយររយជឿជាក្ថ់ា 
ការចុ្បុះរញ្ជ ីអ្ងគការមិនប្តូវជាការចារ់រងខុំយ ុះយទ្។ យគប្តូវឲ្យមានវតតមានរររ់ NGOs យដីមបពីកួ្យគអ្នុវតតនូវរក្មមភាពរមួ
យោយមិនចាុំបាច្បប់្តូវចុ្បុះរញ្ជ ីអ្ងគការ ប្ររិនយរីពកួ្យគមិនប្បាថាន ច្បង់ចុ្បុះយទ្យ ុះ”។ 
3 អ្នក្រាយការណ៍ពិយររអ្ុំពីរិទ្ធិយររភីាពប្រមូលផតុ ុំយោយរនតិវធីិ និងរិទ្ធិយររភីាពខាងរមាគម ចាតទុ់្ក្ថាជាច្បារអ់្នុវតត 
ដប៏្រយរីររុំផុត ចដលតប្មូវមិនឲ្យមានរុគគលយលីរពី ២ ក្ចូ់្បលរមួរយងកីតរមាគម។ រូមអាន របាយការណ៍រររអ់្នក្ ុំពាក្យ 
ពិយររអ្ុំពីរិទ្ធិយររភីាពប្រមូលផតុ ុំយោយរនតិភាព និងរិទ្ធិយររភីាពខាងរមាគម Maina Kiai, UN Doc. A/HRC/20/27, 
ទងៃទី្ 21 ចខ ឧរភា ឆ្ន ុំ 2012, ក្ថាខណឌ  54។ 
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សារដថ្ទយទៀតខដលមាន្បញ្ញា រ់អាំរីងវកិាសព្មាប់គយព្មាងរ ៈយរល ៦ ខែ រមួទាំងលិែិតគ្នាំព្ទ
សព្មាប់ព្គប់គយព្មាងទាំងអស់រីព្រសួងរដ្ឋឋ ភិបាល ឬសាា ប័ន្រដ្ឋឋ ភិបាល។ យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ
បាន្បញ្េូ លនូ្វកាតរវរិចេជាបន្តបនាា ប់សព្មាប់អងគការរនុងស្សុរ និ្ងអងគការអន្តរជាតិរនុងការជូន្
ដាំណឹងដល់អាជ្ាធររនុងរ ៈយរល ១៥ថ្ងៃនូ្វការផាល ស់បតូរថាន រ់ដឹរនាាំ ទីត្តាំងការោិល័  និ្ងែលឹមសារ
ថ្ន្លរខន្តិរៈព្គប់ព្គងរបស់អងគការ/សមាគម រមួទាំងឯរសារយផ្សងយទៀត។ លរខែណឌ ទាំងយន្ះគឺជា
ឧបស័គគដ៏ធាំយធងមួ  និ្ងមិន្ទាំន្ងបយព្មើឲ្យផ្លព្បយោជន៍្ស្សបចាប់ណាមួ  ដូចខដលមាន្ខចង
យៅរនុងលរខែណឌ រាំហិត ស្សបត្តមមាព្ត្ត ២២ ថ្ន្កតិការសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទិិធពលរែឋនិង
នដោបាយ (ICCPR)។ 
 

 ការបែនិសធតាមទនំនើង្ចតិតនូវការច ុះបញ្ជី អង្គការ/សមាគម៖ យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ បាន្

ផ្តល់នូ្វឆនាា នុ្សិទធិយរញយលញដល់ព្រសួងមហាថ្ផ្ា និ្ងព្រសួងការបរយទស និ្ងសហព្បតិបតតិការអន្តរ
ជាតិរនុងការយធវើយសចរតីសយព្មចថាយតើ ទទួល ឬមិន្ទទួល ឬបដិយសធនូ្វពារយសុាំចុះបញ្ា ីរបស់អងគការ
រនុងស្សុរ និ្ងអងគការអន្តរជាតិ យដ្ឋ មិន្បាន្បញ្ញា រ់អាំរីលរខែណឌ វនិិ្ចឆ័ ថ្ន្យគ្នលបាំណងយដើមបី
តព្មង់ទិសដល់ដាំយណើ រការថ្ន្ការរាំណត់យន្ះ។ 
 
 ព្រសួងមហាថ្ផ្ា មាន្ឆនាា នុ្សិទធិរនុងការរាំណត់ថាយតើពារយសុាំរបស់អងគការរនុងស្សុរ មួ  
“មិន្បាន្បាំយរញត្តមលរខែណឌ សព្មាប់ចុះបញ្ា ិកា” និ្ងមាន្ជយព្មើសបខន្ាមរនុងការបដិយសធពារយ
សុាំរបស់អងគការរនុងស្សុរខដលមាន្យគ្នលបាំណង និ្ងយគ្នលយៅ “អាចយធវើឲ្យប ះពាល់ដល់សន្តិសុែ 
សថិរភាព និ្ងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ឬបងកឲ្យមាន្ការ គព្មាមរាំខហងដល់សន្តិសុែជាតិ ឯរភារ
ជាតិ ឬវបបធម៌ ព្បថ្រណី និ្ងទាំយន្ៀមទមាល ប់របស់សងគមជាតិរមពុជា”។ ព្រសួងការបរយទស និ្ងសហ
ព្បតិបតតិការអន្តរជាតិព្តូវរិនិ្តយយមើលែលឹមសារថ្ន្ឯរសារ ខដលបាន្ផ្តល់ឲ្យយដ្ឋ សមាគម ឬអងគការ
មិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលអន្តរជាតិ និ្ងព្តូវ “សយព្មចថាយតើែលួន្មាន្បាំណងចុះ ឬមិន្ចុះអនុ្សារណៈ” 
ជាមួ អងគការយនាះខដរឬោ ងណា” ខដលអនុ្សារណៈយន្ះគឺជាឯរសារដ៏ចាំបាច់មួ សព្មាប់អងគ
ការអន្តរជាតិយធវើព្បតិបតតិការយៅរនុងព្បយទសរមពុជា។ 
 

រនុងររណីខដលសមាគមរនុងស្សុរ ឬអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលមិន្បាន្បាំយរញនូ្វលរខែណឌ
ទាំងឡា យៅរនុងពារយសុាំជាោ លរខណ៍អរសរយទយនាះ ព្រសួងមហាថ្ផ្ាព្តូវជូន្ ដាំណឹងជាោ 
លរខណ៍អរសរយដ្ឋ ឲ្យយធវើការខរតព្មូវពារយសុាំ។ យទះដូយចនះរតី យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ មិន្មាន្ខចង
អាំរីកាតរវរិចេរនុងការផ្តល់នូ្វយសចរតីរន្យល់ជាោ លរខណ៍អរសរមួ សព្មាប់ការបដិយសធនូ្វពារយ
សុាំ ខដលបាន្ខរតព្មូវរចួយហើ  ខងមទាំងមិន្មាន្ដែងអាំរីកាតរវរិចេរនុងការផ្តល់យសចរតីរន្យល់ រនុង
ររណីខដលពារយសុាំព្តូវបាន្បដិយសធយដ្ឋ យហតុផ្លថាវា “អាចប ះពាល់យៅយលើសន្តិសុែ សថិរភាព 
និ្ង សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ”  ។ល។ ដូចគ្នន យន្ះផ្ងខដរ មិន្មាន្ការខចងអាំរីកាតរវរិចេតព្មូវឲ្យ
ព្រសួងការបរយទស និ្ងសហព្បតិបតតិការអន្តរជាតិផ្តល់នូ្វរាំណត់រន្យល់ជាោ លរខណ៍អរសរ ដល់
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សមាគមអន្តរជាតិ ឬអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលខដល (រនុងររណី) ពារយសុាំចុះអនុ្សារណៈរបស់
រួរយគព្តូវបាន្បដិយសធ។ 

 
រនុងររណីខដលសមាគមរនុងស្សុរ ឬអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលមាន្សិទធិបតឹងជាំទស់យៅនឹ្ង

ការបដិយសធចុះបញ្ា ិការបស់ព្រសួងមហាថ្ផ្ា យសចរតីព្ពាងចាប់មិន្មាន្ខចងអាំរីសិទធិបតឹងជាំទស់ដូច
គ្នន យន្ះរបស់អងគការអន្តរជាតិ (រនុងររណី) ខដលពារយសុាំចុះអនុ្សារណៈរបស់រួរយគព្តូវបាន្បដិ
យសធយដ្ឋ ព្រសួងការបរយទស និ្ងសហព្បតិបតតិការអន្តរជាតិយនាះយ ើ ។ 

 
 បទបបញ្ញតតិទាំងយន្ះ មាន្ភារស្សរិចស្សរិល និ្ងអនុ្ញ្ញញ តឲ្យមាន្ការយធវើការបដិយសធដ៏ខាល ាំង
កាល នូ្វការចុះបញ្ា ីអងគការ/សមាគម យដ្ឋ ការយលើរយហតុផ្លត្តមទាំយន្ើងចិត្ត។4 
ទ ាីររណ៍មួ ចាំនួ្ន្ខដលព្តូវបាន្យលើរជាយហតុផ្ល សព្មាប់ការបដិយសធពារយសុាំចុះបញ្ា ី
របស់សមាគមរនុងស្សុរ ឬអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាល ដូចជាការររាឯរភារជាតិ ឬការការ
ពារវបបធម៌ ព្បថ្រណី និ្ងទាំយន្ៀមទមាល ប់របស់សងគមជាតិរមពុជា គឺមាន្លរខណៈទូលាំទូោ ព្ជុល 
និ្ងមិន្បាន្បញ្ញា រ់នូ្វផ្លព្បយោជន៍្ស្សបចាប់ដូចខដលមាន្ខចងយៅរនុងមាព្ត្ត ២២ ថ្ន្កតិការ
សញ្ញា អនតរជាតិសតីពីសិទិិធពលរែឋនិងនដោបាយ (ICCPR) យ ើ ។ 
 

 លក្ខខណឌ តម្មវូឲ្យមានអរាម្ក្តិភារខាង្ននោបាយ៖  យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះតព្មូវឲ្យ

អងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលរនុងស្សុរ និ្ងអន្តរជាតិ រមួទាំងសមាគម “យគ្នររជាំហរ អរាព្រិតចាំយពាះ
ព្គប់គណបរសន្យោបា ” យហើ យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ មាន្ខចងអាំរីការរយួរ និ្ងការរ ាំោ យចល
នូ្វព្រុមខដលរ ាំយោភបាំពាន្យលើបទបបញ្ញតតិយន្ះ។ លរខែណឌ ទរ់ទងនឹ្ងអរាព្រិតភារខាងន្យោ
បា យន្ះ យបើរចាំហរទវ រសព្មាប់ការដ្ឋរ់រាំហិតត្តម  ទាំយន្ើងចិតតរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលមរយលើអងគការទាំង
ឡា  ខដលចូលរមួយៅរនុងសរមមភារតស ូ មតិ ឬយធវើការទិះយតៀន្ដល់សរមមភាររបស់រដ្ឋឋ ភិបាល  
ខដលរារាាំងោ ងខាល ាំងនូ្វការទិះយតៀន្ដ៏ស្សបចាប់យៅយលើដាំយណើ រការន្យោបា  យសចរតីព្ពាងចាប់ 
និ្ងយគ្នលន្យោបា ទាំងឡា ។ ែៈណៈយរលខដលការយធវើខបបយន្ះ វាជាការរ ាំយោភបាំពាន្យៅយលើ
យសរភីារខាងសមាគម វារ៏មាន្ការរ ាំយោភបាំពាន្ផ្ងខដរយៅយលើសិទធិយសរភីាររនុងការបយញ្េញមតិ។5 

                                                        
4 តុំណ្តងពិយរររររអ់្គគយលខាធិការអ្ងគការរហប្រជាជាតិរតីពីអ្នក្ការពាររិទ្ធិមនុរសបានរញ្ជជ ក្ថ់ា “ច្បារអ់្ងគការមិន
ចមនរោា ភិបាលប្តូវចច្បងព័តម៌ានឲ្យបានច្បារ ់និងអាច្បរក្បានអ្ុំពីដុំយណីរការចុ្បុះរញ្ជ ិកាអ្ងគការ” ប្ពមទុំងថា “យរច្បក្តីរយប្មច្ប
ក្នុងការរដិយរធការចុ្បុះរញ្ជ ីអ្ងគការ ប្តូវចតមានការពនយលឲ់្យបានយពញយលញ”។ រូមអានរបាយការណ៍រររ់តុំណ្តងពិយររ
រររអ់្គគយលខាធិការអ្ងគការរហប្រជាជាតិរតីពីអ្នក្ការពាររិទ្ធិមនុរស , Hina Jilani, UN Doc. A/59/401, ទងៃទី្ 1 ចខតុលា 
ឆ្ន ុំ 2004, ក្ថាខណឌ  82 (ឃ) និង (ង)។ 
5 អ្នក្រាយការណ៍ពិយរររតីពីរិទ្ធិយររភីាពក្នុងការប្រមូលផតុ ុំយោយរនតិវធីិ និងរិទ្ធិយររភីាពខាងរមាគម បានរញ្ជជ ក្ថ់ា 
“រមាគមប្តូវទ្ទ្លួបាននូវរិទ្ធិក្នុងការរយញ្េញមតិ ផសពវផាយពត័ម៌ាន ចូ្បលរមួជាមយួសាធ្នរណៈជន និងយធវីការតរ ូមតិ 
យៅរោា ភិបាល និងសាថ រន័អ្នតរជាតិរប្មាររិ់ទ្ធិមនុរស រប្មារក់ារចងរក្ា និងការអ្ភិវឌ្ឍរររអ់្នក្ភាគតិច្ប”។ 
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 លក្ខខណឌ តម្មវូឲ្យនធវើរបាយការណ៍ដែលបង្កនូវក្តមី្រយួបារមភ៖  យសចរតីព្ពាងចាប់ ខចងនូ្វ

របបរា ការណ៍សព្មាប់អងគការរនុងស្សុរ និ្ងសមាគមអន្តរជាតិ និ្ងអងគការមិន្ខមន្ រដ្ឋឋ ភិបាលអាំរី
សរមមភារ និ្ងហិរញ្ញវតាុទាំងឡា ។ កាតរវរិចេរា ការណ៍ខដលមាន្លរខណៈសមុព្គសាម ញ រមួមាន្ 
ការយធវើរបា ការណ៍យផ្្ើជូន្យៅព្រសួងមួ ចាំនួ្ន្មាន្ព្រសួង មហាថ្ផ្ា និ្ងព្រសួងយសដឋរិចេ និ្ងហិរញ្ញ
វតាុយដ្ឋ អងគការរនុងស្សុរ និ្ងព្រសួងការបរយទស និ្ងសហព្បតិបតតិការអន្តរជាតិ ព្រសួងយសដឋរិចេ 
និ្ងហិរញ្ញវតាុ និ្ងព្រុមព្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍្រមពុជាសព្មាប់សមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលអន្តរ
ជាតិ។ អងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលរនុងស្សុរ និ្ងសមាគមអន្តរជាតិ និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលព្តូវ
បាន្តព្មូវឲ្យ ផ្តល់ដល់អាជ្ាធរនូ្វរិចេព្រមយព្រៀងទាំងឡា ខដលបាន្ចុះជាមួ មាេ ស់ជាំនួ្  ខដល
មាន្ ខចងអាំរីរមមវធីិការងារ និ្ងការគ្នាំព្ទហិរញ្ញវតាុ រ៏ដូចជា របា ការណ៍ព្បចាំឆ្ន ាំខដលបាន្យផ្្ើ យៅ
មាេ ស់ជាំនួ្ ផ្ងខដរ។ រនុងររណីអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលរនុងស្សុរ រួរយគព្តូវបាន្តព្មូវឲ្យដ្ឋរ់
របា ការណ៍ព្បចាំឆ្ន ាំសតីរីសរមមភារ និ្ងហិរញ្ញវតាុ។ ព្រសួងមហាថ្ផ្ាអាចយសនើ សុាំរបា ការណ៍ព្បចាំ
ឆ្ន ាំសតីរីសរមមភារ និ្ងហិរញ្ញវតាុរីសមាគមរនុងស្សុរ “រនុងររណីចាំបាច់”។ ព្រសួងយសដឋរិចេ និ្ង
ហិរញ្ញវតាុ ឬអាជ្ាធរសវន្រមមជាតិអាច “យធវើការរិនិ្តយ និ្ងយធវើសវន្រមម”  យៅយលើសមាគមអន្តរជាតិ 
និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាល “រនុងររណីចាំបាច់”។ ពារយថា “រនុងររណីចាំបាច់” មិន្បាន្រាំណត់
និ្ មន័្ យៅរនុងយសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះយ ើ  យហើ វាមាន្លរខណៈស្សរិចស្សរិល និ្ងទូលាំ
ទូោ ព្ជុលខដលយបើរចាំហរឲ្យមាន្ការយធវើបាំពាន្។ របបដ៏សមុព្គសាម ញ និ្ងការោិល័ ធិបយត យ
យន្ះ វាមិន្ចាំបាច់ យហើ វាតព្មូវឲ្យមាន្ការរា ការណ៍មួ  រនុងរព្មិតខដលមិន្បយព្មើឲ្យផ្ល
ព្បយោជន៍្ស្សបចាប់ទល់ខតយសាះ។ 
 

 ការរយួរ ការរលំាយនចាល និង្ការបញ្ចបស់ រលភារអន សារណៈ ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់
មានបញ្ចូ លនូវបទបបញ្ញត្តិ ដែលមានលក្ខណៈជាការបោសសមាា ត្ បោយមានដច្បងអំពីការពយួរ និង
ការរលំាយបោលសមាគមក្នុងស្សុក្ និងអនតរជាតិ្ និងអងគការមិនដមនរោា ភិោល ព្រពមទំងអនុញ្ញញ ត្
ឲ្យមានការបញ្ច ប់សុពលភាពអនុសារណៈដែលោនប្វើបោយសមាគមអនតរជាតិ្ និងអងគការមិន
ដមនរោា ភិោល ជាមួយព្រក្សួងការបរបទស និងសហព្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្។ វធិានការដបបបនេះអាច្ប
ព្របកាន់យក្បោយព្រក្សួងមហាផ្ទៃ ឬព្រក្សួងការបរបទស និងសហព្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ក្នុងក្រណី
ដែលអងគការទំងប េះរបំលាភបលើបោលការណ៍ “អពាព្រកិ្ត្ភាព” ខក្ខានមិនោនបំបពញតាមលក្ខ
ខណឌ ផ្នការប្វើរោយការណ៍របស់ខលួន ោនប្វើសក្មមភាព “ដែលប េះាល់ែល់សនតិសុខ ស្ថិរភាព និង
សណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ឬ បងកនូវការគព្រមាមកំ្ដហងែល់សនតិសុខជាតិ្ ឯក្ភាពជាតិ្ ឬវបប្ម៌ 

                                                                                                                                                               
រូមអានរបាយការណ៍រររអ់្នក្រាយការណ៍ពិយរររតីពីរិទ្ធិយររភីាពក្នុងការប្រមូលផតុ ុំយោយរនតិវធីិ 
និងរិទ្ធិយររភីាពខាងរមាគម Maina Kiai, UN Doc. A/HRC/20/27, ទងៃទី្ 21 ចខឧរភា ឆ្ន ុំ 2012, ក្ថាខណឌ  64។ 
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ព្របផ្ពណី និងទំបនៀមទមាល ប់របស់សងគមជាតិ្ក្មពុជា”  ឬរបំលាភបលើលក្ខនតិក្ៈ អនុសារណៈរបស់ខលួន។ 
បទបបញ្ញត្តិ ដែលមានលក្ខណៈជាការបោសសមាា ត្ទំងបនេះ ខវេះនូវការរក្ាការារដបបនីតិ្វ ិ្ ី និង 
មិនមានភាពោំោច់្ប ព្រពមទំងវាព្រត្ូវោនបគកំ្ណត់្មិនច្បាស់លាស់បោយបបើក្ទលូវឲ្យមានការបំាន។ 
ឧទាហរណ៍ មាព្រតា ៣៥ ផ្នបសច្បក្តីព្រាងច្បាប់បនេះដច្បងអំពីការបញ្ច ប់បោយមិនមានការជូនែំណឹង 
និង បោយមិនមានសិទធិបតឹងជំទស់បៅបលើអនុសារណៈជាមួយសមាគមបរបទស ឬអងគការមិន្ខមន្
រដ្ឋឋ ភិបាល ខដល ”មិន្បាន្យធវើសរមមភារសមស្សបជាមួ អនុ្សារណៈយន្ះ”។ 
 
 យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ គឺជាឯរសារដ៏ែុសឆគងធៃន់្ធៃរមួ ខដលគួរខតដរយចញជា បនាា ន់្
យដ្ឋ រដឋសភាជាតិ។ យសចរតីព្បកាសសហព្បជាជាតិសតីរីអនរការពារសិទធិមនុ្សស បាន្អះអាង
បញ្ញា រ់ថា ការទទួលែុសព្តូវ និ្ងភាររិចេជាចមបងរនុងការយលើររមពស់ និ្ងការពារសិទធិមនុ្សស និ្ង
យសរភីារជាមូលដ្ឋឋ ន្គឺជាភាររិចេ និ្ងការទទួលែុសព្តូវរបស់រដឋ។ ព្បសិន្យបើយសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ
ព្តូវបាន្អនុ្ម័ត រដ្ឋឋ ភិបាលនឹ្ងរ ាំយោភសិទធិយសរភីារខាងសមាគម ខដលជាសិទធិមួ ព្តូវបាន្ធានា
ចាំយពាះបុគគលព្គប់របូយដ្ឋ ចាប់សិទធិមនុ្សសអន្តរជាតិ និ្ងសិទធិចូលរមួោ ងសរមមយៅរនុងជីវតិន្យោ
បា  យសដឋរិចេ សងគម និ្ងវបបធម៌ ខដលជាសិទធិមួ ព្តូវបាន្ធានាយៅរនុងមាព្ត្ត ៣៥ថ្ន្រដឋធមមនុ្ញ្ញ
របស់ព្បយទសរមពុជា។ 
 
 យដ្ឋ យហតុផ្លដូចបាន្ជព្មាបជូន្ខាងយលើ យ ើងែ្ុាំទាំងអស់គ្នន សូមអាំពាវនាវដល់ រដឋសភា
ជាតិយមត្តត ដរយចញជាបនាា ន់្នូ្វយសចរតីព្ពាងចាប់សតីរីសមាគម និ្ងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋ ភិបាលយន្ះ 
និ្ងអនុ្ញ្ញញ តឲ្យអងគការសងគមសីុវលិរមពុជាបន្តបាំយរញការងារជាអនរ យដើរតួនាទីដ៏សាំខាន់្យៅរនុងការ
ផ្តល់យសវាដ៏ចាំបាច់ យដើមបីគ្នាំព្ទដល់ការអភិវឌ្ឍ និ្ងធានានូ្វ ការការពារ និ្ងយលើររមពស់នូ្វសិទធិ
មនុ្សសយៅរនុងព្បយទសរមពុជា។ 
 

ច ុះហតានលខានដាយ៖ 

អងគការដអកសិនដអែ (ActionAid) 

  

ទីភាន រ់ងារសព្មាប់សហព្បតិបតតិការបយចេរយទស និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ (ACTED) 

  

អងគការយលើរខលងយទសអន្តរជាតិ Amnesty International 

  

បណ្តត ញប្បជាធិបដតយយអាស ី Asian Democracy Network (AND) 

  

យវទិកាអាសីុដែើម្បីសិទធិមនុ្សសនិ្ងការអភិវឌ្ឍ (FORUM-ASIA) 

  

អងគការដែអនតរជាតិដៅកម្ព ជា CARE International  in Cambodia 

  

ទីិភាន ក់ងារកាតូលិកសប្ាប់ការអភិវឌ្ឍន៌អនតរជាតិ (CAFOD) 

  



9 
 

អងគការអនរការពារសិទធិរលរដឋ Civil Rights Defenders (CRD) 

  

អងគការជុំនួយប្ពះវហិារោន / ជុំនួយប្រីោា ន Dan Church Aid / Christian Aid (DCA/CA) 

  

អងគការោយកូនា  Diakonia 

  

អងគការក ារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ Enfants & Développement 

 

អងគការហាា យអានអនតរជាតិ FIAN International 

  

អងគការជុំនួយពញរះវហិារហ្ាិន Finn Church Aid 

  

អងគការហ្ា័រ ុំស ីត  Forum Syd 

  

អងគការឃ្ល ុំដម្ើលពិភពដ ក Global Witness 

  

អងគការហិ្នរែិប លសាីធ ង Heinrich Böll Stiftung 

  

អងគការឃ្ល ាំយមើលសិទធិមនុ្សស  Human Rights Watch (HRW) 

  

គយព្មាងគណយន្ យភារអន្តរជាតិ International Accountability Project (IAP) 

  

គណៈរមាម ធិការយៅព្រមអន្តរជាតិ International Commission of Jurists (ICJ) 

  

អងគការវនិិដោរដែើម្បីក ារនិងសងគម្ក ារ Investing in Children and their Societies (ICS) 

  

អងគការអ ិហ្ាិែ IFEX 

  

អងគការឃ្ល ុំដម្ើលសិទិិធដម្ធាវ ីកាណ្តោ Lawyers’ Rights Watch Canada 

  

អងគការលីកាដូ កាណាដ្ឋ LICADHO Canada (LC) 

  

អងគការជុំនួយរបស់ពលរែឋប្បដទិសណកដវ ៉េ Norwegian People’s Aid (NPA) 

  

អងគការអ័កហាា ម្ Oxfam 

  

អងគការប្បជាពលរែឋដែលសថិតកន ងដសែកតីប្តូវការ People in Need (PIN) 

  

អងគការការពារអនតរជាតិ Protection International (PI) 

  

អងគការសកម្មភាពកសិកម្មអាឡឺម្៉េង់ Welthungerhilfe / German Agro Action 

  

អងគការកតីសងឃឹម្ពិភពដ ក World Hope International (WHI) 

  

អងគការពិភពដ កប្បឆុំងទារ ណកម្ម  World Organisation Against Torture (OMCT) 


