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រយៈេពល៤ឆន កំនលងេទេហយ ពំុទន់មនករេសុបអេងកតេដយរបសទិធភពកនងុ

ករណីឃតកមមេលេលកបណឌិ ត ែកម ឡ ី

រតូវបេងកីតគណៈកមមករេសីុបអេងកតឯករជយ េដយមនករចូលរមួពីអងគករសហរបជជតិ 
 

 េនៃថងគរមប់ខួប ៤ ឆន  ំៃនឃតកមមេលីេលកបណឌិ ត ែកម ឡ ីអនកវភិគនេយបយនិងអនកករពរសិទធមិនុសស
ែដលមនកិតតិនមេនះ េយងីខញុ ំជអងគករសងគមសីុវលិចំនួន ៣០ ែដលមនរយនមខងេរកម សូមអំពវនវឱយ
អជញ ធរកមពុជបេងកីតគណៈកមមករេសីុបអេងកតេដយឯករជយ និងឥតលេមអៀងមួយេដីមបេីសីុបអេងកតេដយរបសិទធ
ភព និងអចេជឿទុកចិតតបន េនកនុងករណីឃតកមមេលីេលកបណឌិ ត ែកម ឡ ី ែដលអូសបនល យេពលយូរេទេហី
យ។ េយងីខញុក៏ំេសនីដល់អជញ ធរសូមបញឈប់ករេធវីទុកខបុកេមនញ និងករយយេីទេលីបុគគលននែដលេគរពវញិញ ណ
កខនធរបស់េលកេដយសនតិវធីិ។ 
 េនៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៦ េលកបណឌិ ត ែកម ឡ ីរតូវបនខម ន់កេំភលីងបញ់សមល ប់ខណៈេលកកំពុង
ចូលរមួពិសរកេហវកនុងសថ នីយេរបងឥនធនៈមួយេនកណត លរជធនីភនំេពញ។ េដយពំុមនេធវីករេសីុបអេងកតជ
បនទ ន់ ហមត់ចត់និងេដយឯករជយ អជញ ធរបនចប់ខលួនបុរសមន ក់េឈម ះ េអឿត អង ែដលបងហ ញេឈម ះខលួនឯងថ 
“ជួបសមល ប់” និង “សរភព” ថ ខលួនជអនកសមល ប់េលកបណឌិ ត ែកម ឡ ី។ បនទ ប់ពីករជំនំុជរមះកតរីយៈេពលកនលះ
ៃថងេនៃថងទី២៣ ែខមីន ឆន ២ំ០១៧ ជករជំនំុជរមះែដលរងកររះិគន់យ៉ងេរចីនេដយសរពំុរសបជមួយបទដឋ ន
ជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌អនតរជតិេនះ តុលករបនរកេឃញីថេលក េអឿត អង មនពិរុទធភពពីបទឃតកមម និង
បនផតនទ េទសគត់ដក់ពនធនគរអស់មួយជីវតិ។ េនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៩ តុលករកំពូលបនតមកល់
សលរកមកត់េទសេនះ។ 
 ចប់តងំពីឆន ២ំ០១៦ អងគករសិទធិមនុសសជតិ និងអនតរជតិជេរចីនបនអំពវនវជបនតបនទ ប់ឱយរដឋ ភិបល
កមពុជបេងកីតគណៈកមមករេសីុបអេងកតឯករជយមួយេដីមបេីធវីករេសីុបអេងកតជបនទ ន់ េដយមិនលេមអៀង និងមន
របសិទធភពេនកនុងករណីឃតកមមេនះ េដយមនគូសបញជ ក់ទក់ទងនឹងករពិនិតយេលីជនែដលមនចំែណករតូវ
ទទួលខុសរតូវកនុងបទេលមីសរពហមទណឌ ដៃទេផសងេទៀតេរកពីជនៃដដល់ រសបតមបទដឋ នអនតរជតិែដលមនែចង
កនុងកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទធនិេយបយ(ក.អ.ស.ព.ន)។ េគលករណ៍ៃនអងគករសហរបជ
ជតិសតីពីករទប់សក ត់េដយរបសិទធភពេលីករសមល ប់េរករបព័នធចបប់ េដយបំពន និងេដយឆប់រហ័ស ក៏ដូចជ 
ពិធីសរបែនថមរដឋមីនីសូតសតីពីករេសីុបអេងកតេលីករសល ប់េរកចបប់ បនគូសបញច ក់យ៉ងចបស់ដល់តួនទីរបស់រ
ដឋ ភិបលកនុងករេសីុបអេងកតករសល ប់េរកចបប់នន រពមទងំេអយបេងកីតគណៈកមមករេសីុបអេងកតឯករជយេន
េពលែដលរដឋនន ដូចជរបេទសកមពុជជេដីម ែដលបញហ នីតិវធីិរបកបេដយរបសិទធភពកនុងករេសីុបអេងកត
អនុេលមតមបទដឋ នអនតរជតិេនមនករមិតេនះ។ 
 រហូតមកទល់នឹងេពលេនះ រដឋ ភិបលកមពុជពំុបនចត់វធិនករណមួយកនុងករបេងកីតគណៈកមមករេសីុប
អេងកតេនះេទ ដូចជសថ ប័នេសីុបអេងកតេដយឯករជយ និងឥតលេមអៀងជេដីមេនះ។ េដយសរកងវះឆនទៈរបស់រដឋ

រជធនីភនំេពញ ៃថងទី០៩ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២០ 
 



ភិបលកនុងករេសីុបអេងកតេដយឯករជយកនុងករណីឃតកមមេលីេលកបណឌិ ត ែកម ឡ ីនិងកងវះទំនុកចិតតពីសំណក់
សងគមសីុវលិេលីរបព័នធតុលកររបស់របេទសកមពុជ គណៈកមមករេនះគួរែតរតូវបនបេងកីតេឡងីេដយមនករគំ
រទពីសំណក់អងគករសហរបជជតិនិងមនករចូលរមួពីអនកជំនញឯករជយ។ 
 ករបនតមនវសិមនចិតតរបស់រដឋ ភិបលចំេពះករណីរបស់េលកបណឌិ ត ែកម ឡ ីេនះ បេងកីននូវវមិតិសងសយ័
ថករេធវឃីតេលកេនះគឺជករសងសឹក េដយសរេលកបំេពញករងរជអនកករពរសិទធមិនុសស។ េលក
បណឌិ ត ែកម ឡ ីបនេធវីករវភិគបញហ ទក់ទងនឹងសងគមនិងនេយបយជេរឿយៗ។ េលករតូវបនឃតករសមល ប់  
បនទ ប់ពីេលកបនផតល់សមភ សកនុងកមមវធីិវទិយុមួយអំពីរបយករណ៍ែបបេសីុបអេងកតទក់ទងនឹងករេកត បកត ប់េសដឋ
កិចចៃនែខសរសឡយអភិជន ែដលេចញផសយេដយអងគករអនតរជតិមួយេឈម ះ កលូប៊ល វតីេណស    ែដលបរយិយ 
ពិសត រអំពីអំេពីពុករលួយដ៏រកីសុះសយេនកមពុជ េដយមនភជ ប់េលកនយករដឋមរនតី េហយីនិងរកុមរគួសររបស់
េលកផងែដរ។ 
 រយៈេពលខលីបនទ ប់ពីមរណៈភពរូបេលក ភរយិរបស់េលក បណឌិ ត ែកមឡ ីែដលេនេពលេនះមនគភ៌ និង
កូនរបុសបួននក់បនេភៀសខលួនេចញពីរបេទសកមពុជេដយបរមភអំពីសុវតថិភពដល់អយុជីវតិ។ ទីបំផុតរបេទសអូ
រសត លីបនផតល់សិទធិរស់េនដល់ពួកគត់បនទ ប់ពីរងករគំរមកំែហងជេរចីនដល់ជីវតិ ខណៈពួកគត់រស់េនេដយ
លក់បងំអស់រយៈេពលជងមួយឆន េំនរបេទសៃថ។ 
 បនទ ប់ពីឃតកមមេលីេលកបណឌិ ត ែកម ឡ ីអជញ ធរកមពុជ បនបនតឃល េំមីល យយ ីររងំ ករេរៀបចំពិធីរឭំក
ខួបៃនមរណៈភពរបស់េលកេទៀតផង។ ជងេនះេទៀត អជញ ធរបនបងខិតបងខំេអយបុគគលននែដលពក់អវមន
សរមង់សមត ីឬរូបភពរបស់េលកបណឌិ ត ែកម ឡ ីេដះេចញពីខលួន ឬបិទបងំេលីអវេនះ។ ទេងវទីងំេនះគឺជកររតឹ
តបតិេដយបំពនេលីសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ។ េយងីខញុយំល់េឃញីថទេងវី
ទងំេនះគឺជករបំបិទេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងសូមអំពវនវដល់រដឋ ភិបលកមពុជបញឈប់ករយយេីនះ។ 
 េនែខកកកដ ឆន ២ំ០១៩ រយៈេពល១ៃថងេនមុនៃថងគរមប់ខួប ៣ ឆន  ំៃនមរណៈភពរបស់េលកបណឌិ ត ែកម 
ឡ ីអជញ ធរបនចប់ខលួនសកមមជនយុវជន គង់ ៃរយ៉៉ រពមទងំសមជិករគួសររបស់េលកចំនួន៣នក់េដយសរ
ករលក់អវយតឺែដលមនរូបភព និងសរមង់សមតដ៏ីលបលីបញរបស់េលកបណឌិ តែកម ឡ ីចំនួនពីរ គឺ « ជូតទឹកែភនក
របស់អនក រចួបនតដេំណីរេទមុខេទៀត» និង «េបីេទះជអនកមិនេធវីអវីេសះ ក៏អនកគងរ់ងេរគះ រគន់ែតពំុទន់ដល់េវន
អនកបុ៉េណណ ះ»។ ែតយ៉ងណកតី នគរបលបនេដះែលងសមជិករគួសររបស់េលកេដយពំុមនករេចទរបកន់
េនះេទបនទ ប់ពីពួកេគបនចុះហតថេលខ “សនយ” ថពួកេគនឹងបញឈប់សកមមភពតវ៉ែបបេនះេទៀតេនេពល
អនគត រឯីយុវជនៃរយ៉៉ េនបនតជប់ឃុបំេណត ះអសននេរកមករេចទរបកន់ពីបទញុះញង់ែដលមនេហតុផល
នេយបយអស់រយៈេពលជិតរបែំខ រហូតដល់ៃថងអជញ ធរេដះែលងេលកឱយេនេរកឃុេំនៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០១៩។ េនៃថងទី១៩ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២០ សលដំបូងរជធនីភនំេពញបនេចទរបកន់ គង់ ៃរយ៉៉ េដយកំបងំ
មុខពីបទ “ ញុះញង់ឱយរបរពឹតតបទឧរកិដឋ” េរកមមរត ៨៨ មរត ៤៩៤ និងមរត៤៩៥ ៃនរកមរពហមទណឌ កមពុជ 
និងកត់េទសដក់ពនធនគររយៈេពល២ឆន  ំ េដយេទសែដលេនសល់របស់េលករតូវបនពយួរេដយសរបនអនុ
វតតេទសេនេពលសថិតកនុងករឃុខំលួនបេណត ះអសនន។ េលក គង់ ៃរយ៉៉ ធល ប់រតូវបនកត់េទសដក់ពនធនគររយៈ



េពល១៨ ែខ កនុងឆន ២ំ០១៥ េរកមករេចទរបកន់ពីបទញុះញង់ែដលពំុែផអកេលីអងគេហតុចបស់លស់ទក់ទងនឹង
ករបេងហ ះសរេលីបណត ញេហវសបុ៊ករះិគន់រដឋ ភិបល។ 
 េនៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៩ អជញ ធរបនចប់ខលួនសកមមជននិសសតិមន ក់េទៀតេឈម ះ សួង នគព័នធ 
េដយសរកន់បដមួយសរេសរថ “ បញឈប់ករសមល ប់េរកចបប់” េនែកបរសថ នីយេរបងឥនធនៈទីែដលេលក
បណឌិ ត ែកម ឡ ីរតូវឃតករសមល ប់។ អជញ ធរបនេចទរបកន់យុវនិសសតិរូបេនះពីបទញុះញង់ និងឃុខំលួនេលកជ
បេណត ះអសនន េហយីេលកបនតសថិតកនុងករឃុឃំងំរហូតដល់ៃថងទទួលបនករេដះែលងឱយេនេរកឃុកំនុងែខវចិឆិក
ឆន ២ំ០១៩។ េនៃថងទី០៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ សលដំបូងរជធនីភនំេពញបនផតនទ េទសេដយកំបងំមុខពីបទ “ញុះ
ញង់ឱយរបរពឹតតបទឧរកិដឋ” េរកមមរត ៤៩៤ និងមរត ៤៩៥ ៃនរកមរពហមទណឌ កមពុជ និងកត់េទសេលកដក់
ពនធនគររយៈេពល២ឆន  ំ េលកពំុធល ប់រតូវបនចប់ខលួនេឡងីវញិេនេឡយី។ េនៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៩ 
អជញ ធរបនចប់ខលួនយុវជនជបងបអូនេភល ះពីរនក់ េឈម ះ ជំុ ហួត និងជំុ ហួរ េដយសរបុ៉នប៉ងយកបច់ផក េទ
តមកល់េនសថ នីយេរបងឥនធនៈេនះដូចគន ។ អជញ ធរបនេដះែលងយុវជនទងំពីរនក់េនះវញិេនៃថងដែដល។ 
 េនមុនៃថងគរមប់ខួប៤ឆន ៃំនមរណៈភពរបស់េលកបណឌិ ត ែកម ឡ ីអជញ ធរបនចប់េផតមីមនវធិនកររតឹ
តបតិេដីមបទីប់សក ត់  ករេគរពវញិញ ណកខនធរបស់េលកេដយសនតិវធីិ។ េនៃថងទី០៨ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២០ នគរបល
បនររងំយុវជនមួយរកុម កនុងេនះមនទងំរពះសងឃផងកនុងករេរៀបចំពិធីបងសុកូលេដីមបឧីទទិសកុសលជូនេលក
បណឌិ តតមទំេនៀមទមល ប់ៃនរពះពុទធសសនេនសថ នីយេរបងឥនធនៈទីែដលេលកបណឌិ តរតូវបនេធវឃីត ។ អជញ
ធរបនឃត់ខលួនមន ក់កនុងចំេណមអនកទងំេនះែដលពក់អវយតឺែដលមនបងហ ញមុខរបស់េលកបណឌិ ត ែកម ឡ ី
េដីមបសីកសួរ។ អជញ ធរបនេដះែលងគត់វញិបនទ ប់ពីបនចុះកិចចសនយេលីលិខិតមួយចបប់។ 
 ករងររបស់េលកបណឌិ ត ែកម ឡ ី េហយីនិងជីវតិរបស់េលកជនិមិតតរូបៃនករេគរពសិទធពិលរដឋ វបបធម៌ 
េសដឋកិចច នេយបយ និងសងគម។ េលកបនគូសបញជ ក់យ៉ងចបស់ពីសរៈសំខន់ៃនករចូលរមួេដយេសមីភព និង
េដយេសររីបស់របជពលរដឋកនុងនេយបយ េហយីជនរគប់រូបមនសិទធេិសរភីពកនុងករចងរកងបណត ញ ករ
បេញចញមតិ ករទទួលបនព័ត៌មន និងករជួបរបជំុជសធរណៈេដយសនតិវធីិ។ ករបនតករយយរីបស់រដឋ ភិបល
កមពុជេទេលីអនកករពរសិទធិមនុសស សកមមជនករងរ រពះសងឃ អនកសរព័ត៌មន សមជិកៃនគណបកសជំទស់ និង
អនករះិគន់រដឋ ភិបល ឆលុះបញច ងំនូវវបបធម៌និទណឌ ភពជលកខណៈរបព័នធែដលករពរជនែដលមនចំែណកទទួល
ខុសរតូវចំេពះករសល ប់របស់េលកបណឌិ ត ែកម ឡ ីនិងជករបរងក បេលីករបេញចញមតិ ឬព័ត៌មនែដលរះិគន់េលី 
រដឋ ភិបលេទវញិ។ 
 េយងីខញុ ំជអងគករសងគមសីុវលិចំនួន ៣០ែដលមនរយនមខងេរកម នឹងេនែតបនតករអំពវនវេអយមន
ករេសីុបអេងកតេដយឯករជយ ឥតលេមអៀង មនរបសិទធភព និងហមត់ចត់កនុងករណីឃតកមមេលីេលកបណឌិ តែកម 
ឡ ី រហូតទល់ែតជនទងំឡយែដលមនចំែណកទទួលខុសរតូវចំេពះឃតកមមេលីេលករតូវបននខំលួនមកផតនទ
េទស ។ 
 
អងគករសងគមសីុវលិែដលគរំទេសចកតីែថលងករណ៍េនះ មនរយនមដូចខងេរកមៈ  

១ អងគករេលីកែលងេទសអនតរជតិ 



២ អងគករមរត១៩ 
៣ អស៊ន សមជិកសភេដីមបសិីទធិមនុស ្
៤ បណត ញរបជធិបេតយយអសីុ 
៥ េវទិកអសីុសរមប់សិទធិមនុសសនិងករអភិវឌ ្
៦ បណត ញអសីុសរមប់ករេបះេឆន តេដយេសរ ី
៧ សមព័នធសហជីពកមពុជ 
៨ មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ 
៩ សហព័នធសហជីពកមមករចំណីអរហរនិងេសវកមមកមពុជ 
១០ សមគមករពរសិទធិមនុសសនិងអភិវឌឍន៍េនកមពុជ 
១១ វទិយសថ នកមពុជេដីមបរីបជធិបេតយយ 
១២ សមព័នធែខមរជំេរឿននិងករពរសិទធិមនុសស 
១៣ មជឈមណឌ លសមព័នធភពករងរនិងសិទធិមនុសស 
១៤ សមព័នធពិភពេលកសរមប់ករចូលរមួរបស់ពលរដឋ 
១៥ អនកករពរសិទធិសីុវលិ 
១៦ សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ 
១៧ គណៈកមម ធិករេដីមបកីរេបះេឆន តេដយេសរនិីងយុតតិធម៌េនកមពុជ 
១៨ អងគករ សមធម៌កមពុជ 
១៩ អងគករឃល េំមីលសិទធិមនុសស 
២០ សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ 
២១ គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ(ICJ) 
២២ សហព័នធអនតរជតិសរមប់សិទធិមនុសស 
២៣ ករផល ស់បតូរេសរភីពបេញចញមតិអនតរជតិ 
២៤ Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC) 
២៥ មតធមមជតិកមពុជ 
២៦ Not1More (N1M) 
២៧ មជឈមណឌ លរបជជនេដីមបកីរអភិវឌឍនិងសនតិភព 
២៨ អងគករតមល ភពអនតរជតិកមពុជ 
២៩ អងគករពិភពេលករបឆងំនឹងទរុណកមម 
៣០ កមមវធីិអភិវឌឍន៍ធនធនយុវជន 

 

 

 


