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អត្ថបទវភិាគគត្ិយុត្ត៖ ប្បទទសកម្ពុជា  

សេចក្តីព្រាងចាប់េតពីីបទស្មើេបសចេក្វិទាព័ត៌មាន 
ឆ្ន ាំ២០២២  
ទសចកតីទ ត្ីម្ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាន នងិកំពុងពិភាកាទលកីារអនុម្័ត្ទសចកតីប្ាងចាប់សតពីីបទទលមសីបទចេក
វទិាព័ត្៌មាន អស់រយៈទពលជាទប្ចីនឆ្ន មំ្កទ យី។ កាលពីខែសីហា ឆ្ន ២ំ០២២ ម្ជឈម្ណ្ឌ ល 
ICNL បានទទលួកំខណ្ទសចកតីប្ាងចាបស់តីពីបទទលមសីបទចេកវទិាព័ត្៌មានជាភាសាអង់ទគេស 
(ទសចកតីប្ាងចាប់)។1 ទសចកតីប្ាងចាបក់ំខណ្ចុងទប្កាយ ចុុះថ្ងៃទ ី ២៩ ខែម្ិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ទនុះ គឺជាកំខណ្ទលីកទី ៤ ទ យី។ ទ ុះបីជាកំខណ្ទសចកតីប្ាងចាប់ទលីកទី ៤ ទនុះ មានការខក
ខប្បលអប្បទសីរបានែេុះទបីទប្បៀបនឹងកំខណ្ទសចកតីប្ាងចាប់ទលីកទី ៣ ក៏ទដ្ឋយ2 ក៏ខត្ទៅមានការ
ប្ពួយបារម្ភម្យួចំននួថាទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះរតឹ្ត្បតិ្ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងរទំោភ
បំានសទិធិឯកជនភាពរបស់ប្បជាជនខែមរ។ 

អត្ថបទវភិាគទនុះ ទ្វីការទប្បៀបទ្ៀបទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះ ជាម្ួយនឹងចាប់អនតរជាត្ ិសតង់ដ្ឋរ និង
ការអនុវត្តលអៗ  ាក់ពន័ធនឹងទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ នងិសិទធិឯកជនភាព។ ទសចកតីប្ាងចាប់
ទនុះ ម្និបានខចងពីបញ្ហា  ងំអស់ទនុះទទ។  

ទៅកនុងទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះ មានមាប្ាម្ួយចនំួនសំទៅរតឹ្ត្បតិ្ទដ្ឋយម្ិនសម្ទ តុ្្លទៅទលី
ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិ និងសិទធឯិកជនភាព។ ទ ុះបជីាមានខកខប្បាក់ព័នធនឹងទសរភីាពកនុង
ការបទចេញម្ត្ិ និងសិទធិឯកជនភាព ទដ្ឋយអនុទោម្ាម្កាត្ពវកិចេ្េូវចាប់ជាអនតរជាត្ិរបស់
ប្បទទសកម្ពុជាក៏ទដ្ឋយ ទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះទៅខត្អនុញ្ហា ត្ឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាអាចបង្កា រ
ទប់សាា ត្់ ទសុបីអទងាត្ និង្តនាា ទ សសកម្មភាពឧប្កិដ្ាណាខដ្លទកីត្មានទ ងីាម្ប្បព័នធកុពំយូទរ័ 
បាន។ 

 
1 ទសចកតីប្ាងចាបប់កខប្បជាភាសាអង់ទគេសទនុះ មានដ្ឋក់សមាា ល់ថាជាការបកខប្ប្េូវការរបស់នាយកដ្ឋា នប្បឆ្ងំបទទលមីសបទចេកវទិា។ 
2 សូម្ទម្ីល អត្ថបទវភិាគគត្យុិត្ត៖ ទសចកតីប្ាងចាប់សតពីីឧប្កដិ្ាកម្មបទចេកវទិា (ខែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០) របស់ម្ជឈម្ណ្ឌ ល ICNL 
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ម្ជឈម្ណ្ឌ ល ICNL មានការប្ពួយបារម្ភ ថាទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះអាចរតឹ្ត្បតិ្ទដ្ឋយម្ិនសម្ទ តុ្
្លទៅទលីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិឬសទិធិឯកជនភាព ទលីចណុំ្ច ៤ សំខាន់ៗដូ្ចខាងទប្កាម្
ទនុះ៖ 

• ការរតឹ្ត្បតិ្ម្ិនចាស់ោស់ទៅទលីចំណាត់្ថាន ក់ជាក់ោក់ថ្នការបទចេញម្ត្ិខដ្ល
កប្ម្ិត្ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ៖ ទសចកតីប្ាងចាប់ កណំ្ត្់ប្បទភទថ្នការ
បទចេញម្ត្មិ្ួយចនំួនថាជាបទឧប្កិដ្ា ទដ្ឋយខ្អកទលីការទប្បភីាសាម្និចាសោ់ស ់
ខដ្លអាចនាឱំ្យមានការរតឹ្ត្បតិ្ម្ិនប្សបចាប់ទៅទលីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ។ 

• កាត្ពវកិចេម្ិនសម្ទ តុ្្លរបស់ «អនក្តល់ទសវា»៖ ទសចកតីប្ាងចាប់ ត្ប្ម្ូវឱ្យអនក 
្តល់ទសវា ប្គប់ប្គង «ព័ត្ម៌ានរបសអ់នកទប្បីប្បាស់» ទ យីប្ត្ូវប្បគលព់័ត្៌មាន ងំ
ទនាុះទៅឱ្យអាជាា ្ររដ្ឋា ភិបាល។ អាប្ស័យាម្ការបកប្សាយទសចកតីប្ាងចាប ់
លកខែណ្ឌ ត្ប្ម្ូវ ងំទនុះអាចទ្វីឱ្យមានការពិបាកកនុងការទប្បបី្បាស់អុិនទ្ីណិ្ត្ខបប
អនាម្ិក នងិរារាងំការទប្បីប្បាស់កូដ្នយីកម្ម (encryption) និងមុ្ែង្ករសុវត្ថិភាពទ្េ
ងៗទទៀត្។ 

• ការប្ត្តួ្ពិនិត្យាម្្េូវតុ្ោការ ឬការកំណ្ត់្ទពលទវោទៅមានកប្ម្ិត្សប្មាប់ការទ្វី
សកម្មភាពាម្ដ្ឋន៖ ទសចកតបី្ាងចាប់បាន្តលស់ិទធិអណំាចយ៉ា ង្ំទ្ងដ្ល់អាជាា
្ររដ្ឋា ភិបាលកនុងការាម្ដ្ឋនការទំនាក់ទនងាម្ទអ ចិប្ត្នូិច ប៉ាុខនតជាញឹកញាប ់
ទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះម្ិនត្ប្ម្ូវឱ្យមានការឯកភាពាម្្េូវតុ្ោការ មុ្នទពលចាប់ទ្តី
ម្សកម្មភាពាម្ដ្ឋនទនាុះទទ ប្ពម្ ងំម្ិនបានកណំ្ត្ទ់ពលទវោជាកោ់កណ់ា
ម្ួយសប្មាប់ទ្វីសកម្មភាពាម្ដ្ឋនទនាុះខដ្រ។ ជា្លវបិាក ការាម្ដ្ឋនាម្ប្បព័នធ
ទអ ចិប្ត្ូនចិអាច្តួចទ្តមី្បានាម្ចតិ្ត និងអាចចណំាយទពលរាប់ឆ្ន  ំ ខដ្លអាច
រទំោភបំាននឹងសិទធិឯកជនភាព និងទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្។ិ 

• ទណ្ឌ កម្មរដ្ាបាល និងការផាកពិន័យអនតរការណ៍្ អាចប្ត្វូបានទប្បីប្បាស់សំទៅអងា
ការសងាម្សុីវលិ៖ ប្កសួងម្ហាថ្្ា មានសទិធិអណំាចកនុងការដ្ឋកទ់ណ្ឌ កម្មរដ្ាបាល 
ដូ្ចជាការពយួរ ឬការដ្ក ូត្អាជាា បណ័្ណជាទដ្មី្។ ប្កសួងម្ហាថ្្ា ក៏មានសិទធិអណំាច
ប្បហាក់ប្បខ លគ្នន កនុងការផាកពិន័យអនកបំានចាប់្ ងខដ្រ ប៉ាុខនតចំននួទឹកប្បាក់
ផាកពិន័យម្ិន ន់បានកណំ្ត្់ទៅទ យីទទ ទ យីទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះម្និមាន
ខចងពីលកខណ្ៈវនិិចឆយ័ថ្នទពលទវោសម្ប្សបសប្មាប់ឱ្យប្កសួងម្ហាថ្្ាដ្ឋក់
ទណ្ឌ កម្មរដ្ាបាល ឬការពិន័យអនតរការណ៍្ទនាុះទទ។ 
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ចាប់អនតរជាតិ្ 

មាប្ា ១៩ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា អនតរជាត្ិសតពីីសិទធពិលរដ្ា និងសិទធិនទយបាយ ( កត្ិកាសញ្ហា  
ICCPR) ត្ប្ម្ូវឱ្យរដ្ាសមាជិកធានាពីសទិធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ រមួ្ ងំសទិធិទទលួបាន និង
ខចករខំលកព័ត្៌មាន និងគនំិត្ប្គប់រូបភាព ទដ្ឋយគ្នម នខដ្នកំណ្ត្់។3 គណ្ៈកមាម ្កិារសទិធិម្នុសេ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ បានខងេងថា «រាលក់ាររតឹ្ត្បតិ្ទៅទលីប្បត្បិត្តិការទគ ទំព័រ បេុក (Blog) 
ឬប្បព័នធទអ ចិប្ត្នូិចទ្េងៗទៅទលីប្បពន័ធអុិនទ្ណិី្ត្ ឬប្បព័នធខចកចាយព័ត្៌មានទ្េងទទៀត្» 
ប្ត្ូវខត្អនុទោម្ាម្មាប្ា ១៩ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ។4 

ការរតឹ្ត្បតិ្ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិខដ្លប្ត្ូវបានធានាទៅកនុងមាប្ា ១៩ ថ្នកត្ិកា
សញ្ហា  ICCPR គឺជាការប្សបចាប់ ក៏ប៉ាុខនត  ល់ខត្ការរតឹ្ត្បតិ្ទនាុះប្ត្ូវឆ្េង្ុត្ការទ្វីទត្សតប្ត្ួត្គ្នន
បីចណុំ្ចជាមុ្នសនិ។5 ទដ្ឋយទយងាម្ការទ្វីទត្សត៖ 

(1) ការរតឹ្ត្បតិ្ទនុះ ប្ត្ូវខត្កណំ្ត្ទ់ដ្ឋយចាប់ ខដ្លមានលកខណ្ៈចាស់ោស់ និងអាចរក
ទម្ីលបានសប្មាបម់្នុសេប្គបរ់ូប(ដូ្ចជា ការប្បកាន់ខាា ប់ទៅនឹងទគ្នលការណ៍្ប្បទម្ីទុក
មុ្ន និងត្មាេ ភាព) 

(2) ការរតឹ្ត្បតិ្ប្ត្ូវខត្មានទគ្នលបណំ្ងម្ួយ ដូ្ចមានខចងទៅកនុងកថាែណ្ឌ ទ ី៣ ថ្នមាប្ា 
១៩ ថ្នកត្កិាសញ្ហា  ICCPR ដូ្ចជា៖ (i) ការារសទិធិ ឬកិត្តិសពារបសអ់នកដ្ថ្ទ (ii) 
ការារសនតសុិែជាត្ិ ឬសណាត ប់ធាន បស់ាធារណ្ៈ ឬសុែមាលភាព ឬសលី្ម្ស៌ាធា     
រណ្ៈ (ទគ្នលការណ៍្នីត្ានុកូលភាព) និង 

(3) ការរតឹ្ត្បតិ្ប្ត្ូវខត្បង្កា ញថាចាបំាច់ និងជាម្ទ្ាបាយរតឹ្ត្បតិ្ត្ិចត្ួចបំ្ ុត្ ទដ្មី្បី
សទប្ម្ចបាននូវទគ្នលទៅខដ្លទលីកទ ងី (ដូ្ចជា ការប្បកាន់ខាា ប់ទៅនឹងទគ្នល
ការណ៍្ចាបំាច់ នងិសមាមាប្ត្) 

 
3 ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជាកាេ យជារដ្ាសមាជិកថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ទៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩២ 
4 កថាែណ្ឌ ទ ី៤៣ ថ្នទសចកតពីនយល់ទូទៅទលែ ៣៤ របស់គណ្ៈកមាម ្ិការសិទធមិ្នុសេ ៖ មាប្ា ១៩៖ ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិ
និងគនំិត្។ ឯកសាររបស់អងាការស ប្បជាជាត្ិ #CCPR/C/GC/34 (ឆ្ន  ំ២០១១) 
5 សូម្ទមី្ល កថាែណ្ឌ ទ ី៦៩ ថ្ន«របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ នងិការការារ
សិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយទោក Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១១។ ឯកសាររបស់ប្កុម្
ប្បឹកាសិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/17/27 
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ដូ្ចគ្នន ទនុះខដ្រ សទិធិឯកជនភាព មានខចងទៅកនុងមាប្ា ១៧ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR             
«១. គ្នម នជនណាមាន ក់ ប្ត្ូវទទួលរងការទប្ជៀត្ខប្ជកាម្អំទពីចិត្ត ឬទដ្ឋយែុសចាប់ កនុងជីវតិ្ឯក
ជន ប្គសួារ លំទៅដ្ឋា ន សំបុប្ត្ទឆ្េីយឆ្េងរបសែ់េួន ឬប្ត្ូវរងការប៉ាុះាល់ ទដ្ឋយែុសចាប់ទៅទលីកិ
ត្ិតយស និងទករ ត ិ៍ទ ម្ ុះរបស់ែេួនទ យី។ ២. ជនប្គប់រូបមាន សទិធិឱ្យចាបក់ារារប្បឆ្ងំនឹងការ
ទប្ជៀត្ខប្ជក ឬការប៉ាុះាល់ខបបទនុះ។» សិទធឯិកជនភាព ខ្អកទៅទលបីរទិវណ្ជាមូ្លដ្ឋា ន ខដ្ល
បុគាលមាន «ខដ្នឯកជន»  ខដ្លពួកគ្នត្់អាច ក់ទងគ្នន បានទដ្ឋយទសរ ី ទដ្ឋយគ្នម នការទប្ជៀត្
ខប្ជកពីរដ្ា។6 «ទដ្ីម្បអីាចឱ្យបុគាលអនុវត្តសទិធិឯកជនភាពរបស់ែេួនបានកនុងទំនាកទ់ំនង ពកួទគប្ត្ូវ
ខត្ធានាថាទនំាក់ទនំង ងំទនាុះ មានឯកជនភាពរ ូត្ ប្ត្វូបានធានា  និងអនាម្កិបាន ប្បសិនទបី
ពួកទគទប្ជសីទរសីខបបទនាុះ»។7 

ទ ុះបីជាមាប្ា ១៧ កត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ប្បទម្ីទម្លីពភីាពចាបំាច់ ភាពប្សបចាប ់ និងការ
រតឹ្ត្បតិ្សមាមាប្ត្ាក់ព័នធនឹងសិទធិឯកជនភាពកតី អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិ
សតីពីការទលកីសាួយ និងការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល ់«អនករាយការណ៍្
ពិទសស» ទលីកទ ងីថាសទិធឯិកជនភាព គួរខត្ជាកម្មវត្ថុថ្នការទ្វីទត្សតពីកប្ម្តិ្អាចអនុញ្ហា ត្បាន
ដូ្ចនឹងសិទធិទសរភីាពទ្វដី្ំទណី្រខដ្រ ទដ្ឋយបានប្សាយបភំេឺទៅកនុងទសចកតីពនយល់ទូទៅរបស់គណ្ៈក
មាម ្ិការសទិធិម្នុសេទលែ ២៧ កនុងកថាែណ្ឌ  ១៥ ថា៖ 

(ក)  ការរតឹ្ត្បតិ្ប្ត្ូវខត្មានកណំ្ត្់ទដ្ឋយចាប ់
(ែ)  លកខែណ្ឌ សំខាន់បំ្ ុត្ថ្នសិទធមិ្នុសេ ម្ិនខម្នជាកម្មវត្ថុថ្នការរតឹ្ត្បតិ្ 
(គ)  ការរតឹ្ត្បតិ្ប្ត្ូវខត្ចាបំាច់ទៅកនុងសងាម្ប្បជា្បិទត្យយ 
(ឃ) ទៅទពលអនុវត្តការរតឹ្ត្បតិ្ ឆ្នាា នុសិទធមិ្ិនប្ត្ូវទប្បីទដ្ឋយទ្តសផាត សទនាុះទទ 
(ង) ចំទាុះការរតឹ្ត្បតិ្ខដ្លអាចអនុញ្ហា ត្ឱ្យទ្វបីាន វាម្និប្គប់ប្គ្នន់ទទប្បសិនទបី

សំទៅសទប្ម្ចាម្ទគ្នលទៅប្សបចាប់ខត្ម្ួយទនាុះ។ ការរតឹ្ត្បតិ្ទនាុះប្ត្ូវខត្
ចាបំាច់ទដ្ីម្បី្ នទៅដ្ល់ទគ្នលទៅប្សបចាប។់ និង 

 
6 សូម្ទម្ីល កថាែណ្ឌ ទី ៤. ៨២ ថ្នឯកសារ «ចាប់សិទធិម្នុសេ និងការអនុវត្ត» ទរៀបទរៀងទដ្ឋយ Lord Lester និង D. Pannick 
(eds.)  (Butterworth ឆ្ន ២ំ០០៤) 

7 កថាែណ្ឌ ទី ២៣ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយទោក Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទ ី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កមុ្ប្បឹកាសិទធិ
ម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/23/40។ 
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(ច) វធិានការត្ឹងរងឹ ប្ត្ូវខត្អនុទោម្ាម្ទគ្នលការណ៍្សមាមាប្ត្ សម្ប្សបទដ្មី្ប ី
សទប្ម្ចបានមុ្ែង្ករការារ ជាលិែតុិ្បករណ៍្បាំនត្ចិត្ួចបំ្ ុត្កនុងចំទណាម្
លិែិតុ្បករណ៍្ខដ្លអាចសទប្ម្ចាម្លទធ្លចង់បាន និងប្ត្ូវសមាមាប្ត្ទៅ
នឹង្លប្បទយជន៍ខដ្លទទលួបានការការារ។8 

ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិ និងសិទធឯិកជនភាព មានទំនាក់ទនំងគ្នន ទៅវញិទៅម្ក៖     
«សិទធិឯកជនភាព ខត្ងខត្ប្ត្ូវបានយល់ថាជាលកខែណ្ឌ ត្ប្ម្ូវសំខានម់្ួយសប្មាប់ការទទួលបាន
សិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ។»9 ការដ្ឋក់កប្ម្ិត្ ឬការរតឹ្ត្បតិ្ទៅទលសីិទធិ ងំទនុះណាម្ួយ ្ត
ល់្លប៉ាុះាល់ដ្ល់ការអាប្សយ័្លថ្នសិទធិម្យួទទៀត្។ ប្គ្នន់ខត្ការរតឹ្ត្បតិ្ទលសីិទធិទសរភីាពកនុង
ការបទចេញម្ត្ិ ប្ត្ូវឆ្េងកាត្ក់ារទ្វីទត្សតប្ត្តួ្គ្នន ទលបីីចណុំ្ច ខដ្លដ្កប្សង់ទចញពមីាប្ា ១៩ ថ្ន
កត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ទដ្ីម្បអីាចទទលួបានភាពប្សបចាប់បាន ទ យីការរតឹ្ត្បតិ្ទលសីិទធិឯកជន
ភាព អាចប្សបចាប់បាន លុុះប្ាខត្សិទធិទនុះឆ្េងកាត្់ការទ្វីទត្សតខដ្លមានខចងទៅកនុងទសចកតី
ពនយល់ទូទៅទលែ 27.15។10 

ការវភិាគ 

ការទប្បីភាសាម្ិនចាស់ោស់ទ្វីឱ្យអនតរាយដ្ល់សិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ 
 

បញ្ហា ៖ ជំពូកទី ៧ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ កណំ្ត្់អំទពមី្ួយចំននួថាជាបទទលមសីបទចេកវទិាពត័្ ៌     
មាន។ ជាការសខំាន់ខដ្លអាជាា ្រមានលទធភាពកនុងការបង្កា រ ទសុីបអទងាត្ និងអាច្តនាា ទ សបទ
ទលមីសបទចេកវទិាព័ត្ម៌ានបានទដ្ឋយប្សបចាប់ កប៏៉ាុខនតបទទលមីសម្យួចំននួខដ្លខចងទៅកនុងជំពូក

 
8 កថាែណ្ឌ ទី ១៥ ថ្នទសចកតពីនយល់ទូទៅទលែ ២៧ របស់គណ្ៈកមាម ្ិការសិទធិម្នុសេ៖ ទសរភីាពទ្វដី្ំទណី្រ (មាប្ា ១២) ឯកសារ
របស់អងាការស ប្បជាជាត្ ិ #CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (ឆ្ន  ំ ១៩៩៩); កថាែណ្ឌ ទ ី២៩ ថ្ន “របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្
ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងទយបល់ ទដ្ឋយទោក Frank 
La Rue” ចុុះថ្ងៃទ ី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 
9 កថាែណ្ឌ ទ ី២៤ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយទោក Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទ ី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កមុ្ប្បឹកាសិទធិ
ម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/23/40 
10 កថាែណ្ឌ ទ ី២៩ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយទោក Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទ ី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កមុ្ប្បឹកាសិទធិ
ម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/23/40 
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ទី៧ មានលកខណ្ៈម្ិនចាសោ់ស់ និងទូលទូំោយខាេ ងំ ខដ្លអាចបណាត លឱ្យមានការរតឹ្ត្បតិ្
ខដ្លម្ិនអាចទទួលយកបានទៅទលីសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្។ិ 

ការវភិាគ៖ ការរតឹ្ត្បតិ្ទៅទលកីារនិយយសត ីនងិការបទចេញម្ត្ ិខដ្លប្ត្ូវបានធានាទៅកនុងមាប្ា 
១៩ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR គឺជាទរឿងប្សបចាប ់ លុុះប្ាខត្ការរតឹ្ត្បតិ្ទនាុះបានឆ្េងកាត្់ការទ្វ ី
ទត្សតប្ត្ួត្គ្នន  ចំននួ ៣ ចណុំ្ចថ្នមាប្ា ១៩ ខត្ប៉ាុទណាណ ុះ។11 

មាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ 

មាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ កណំ្ត្អ់ំទពី «ការ្តល់ពត័្៌មានម្និពិត្» និង «ទសចកតីខងេងខកេង» 
ខដ្លទ្វីទ ងីទៅទលីប្បព័នធកុពំយូទ័រ ឬឧបករណ៍្ទូរគម្នាគម្ន៍ ជាបទឧប្កដិ្ា ទដ្ឋយខចងថា៖ 

១. ជនណាខដ្ល្េពវ្ ាយ ឬខចកចាយពត័្៌មានខកេងាម្ម្ទ្ាបាយបទចេកវទិា
ព័ត្៌មាន បងាឱ្យមានអនតរាយទដ្ឋយទចត្នាដ្ល់ទនំាក់ទនំងជាម្ួយនឹងបណាត ប្បទទស
ដ្ថ្ទ សនតសុិែសងាម្ និងសណាត ប់ធាន បស់ាធារណ្ៈ ទសដ្ាកិចេ ឬបងាឱ្យមានការប្បកាន់
ជាត្ិសាសន៍ ឬប៉ាុះាលដ់្ល់វបប្ម្៌ប្បថ្ពណី្ ប្ត្ូវ្តនាា ទ សដ្ឋក់ពនធនាគ្នរពី ១ ខែ 
ទៅ ៣ ឆ្ន  ំនិងពនិ័យជាប្បាកព់ី ២ ០០០ ០០០ (ពីរោន) ទរៀល ទៅ ១០ ០០០ 
០០០ (ដ្បោ់ន) ទរៀល។ 

២. ជនណាខដ្ល្េពវ្ាយ ឬខចកចាយព័ត្៌មានខកេងាម្ម្ទ្ាបាយបទចេកវទិា
ព័ត្៌មាន បងាឱ្យមានអនតរាយទដ្ឋយទចត្នាដ្ល់ការការារជាត្ិ ឬសនតិសុែជាត្ិ ប្ត្ូវ   
្តនាា ទ សដ្ឋក់ពនធនាគ្នរពី ២ ឆ្ន  ំទៅ ៥ ឆ្ន  ំនិងពិន័យជាប្បាក់ពី ១០ ០០០ ០០០ 
(ដ្បោ់ន) ទរៀល ទៅ ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបោន) ទរៀល។12 

 

បទបបចាត្ត ិងំទនុះ សងាត្់្ៃន់ជាពិទសសទៅទលី ចាប់សតពីី «ការប្បឆ្ងំនងឹព័ត្៌មានខកេងកាេ យ» 
ខដ្លម្ិនមានភាពសុីសង្កវ កជ់ាម្ួយនឹងទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិទនាុះទទ។13 ជាជាងបង្កា រម្ិន

 

11 ជាឧ  រណ៍្ សូម្ទមី្ល កថាែណ្ឌ ទ ី ៦៩ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីក
សាួយ និងការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងទយបល់ ទដ្ឋយទោក Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទ ី១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១១ 
ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/17/27 
12 មាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់
13 កថាែណ្ឌ ទី ២(ក) ថ្នទសចកតីប្បកាសរមួ្សតីពី «ពត័្៌មានខកេងកាេ យ» ការឱ្យព័ត្ម៌ានែុស និងការទោសនា(ចុុះថ្ងៃទី៣ ខែម្ីនា ឆ្ន ំ
២០១៧)  របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ នងិការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនងិ
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ឱ្យការ្េពវ្ាយព័ត្៌មានម្ិនប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ ឬពត័្៌មានម្និពិត្14 ទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះខបរជាបបំាក់ទឹក
ចិត្តសងាម្សុីវលិ នងិសាធារណ្ៈជន កទ់ងនងឹការបទចេញម្ត្ិខដ្លប្សបចាប់ និងសខំាន់ៗទៅ  
វញិ។ ការអនុញ្ហា ត្ឱ្យរដ្ឋា ភិបាលកាេ យជាអាជាា កណាត លកាត្ទ់សចកតីទលកីារពិត្ ទំនងជាលុបបំបាត្់
ជាបទណ្តី រៗនូវបទដ្ឋា នប្បជា្បិទត្យយខដ្លមានប្សាប់ និងម្ិនអាចទប់សាា ត្ែ់េឹម្សារខកេងបាន
ខងម្ទទៀត្។15 

ជំនាញការអនតរជាត្សិតីពីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិបានទលីកទ ងីយ៉ា ងចាសថ់ា ចាប់សតីពី «
ការប្បឆ្ងំនងឹព័ត្ម៌ានខកេងកាេ យ» រទំោភបំាននឹងសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្។ិ អនករាយ
ការណ៍្ពិទសសអនតរជាត្សិតីពសីិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ នងិ/ឬ សារព័ត្៌មាន បានអនុម្័ត្ទលី
ទសចកតីប្បកាសរមួ្ម្ួយកាលពខីែម្ីនា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខដ្លបានកត្់សមាា ល់ជាពិទសសថា «ការហាម្
ោត្់ជាទូទៅទលីការខចកចាយព័ត្៌មាន ទដ្ឋយខ្អកទលគីំនតិ្ខបបប្សទពចប្សពិល និងមានន័យម្និ
ប្បាកដ្ប្បជា រមួ្មាន «ព័ត្៌មានខកេង» ឬ «ព័ត្៌មានខបបបំទ្េសី» គឺម្និមានភាពសុសីង្កវ កន់ឹងសតង់
ដ្ឋរអនតរជាត្សិតីពីការរតឹ្ត្បតិ្ទលីសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិទនាុះទទ... ទ យីប្ត្ូវខត្លុប
បំបាត្់ទចាល។»16 ទសចកតីប្បកាសរមួ្ខដ្លទ្វីទ ងីទដ្ឋយអាណ្ត្តតិ្ំណាង ងំទនុះ ប្ត្វូបានចាត្់

 
ទយបល់, អនកត្ណំាងទសរភីាពសារព័ត្ម៌ានថ្នអងាការសនតិសុែ នងិកចិេស ប្បត្បិត្តិការទៅអឺរ ៉ាបុ (OSCE), អនករាយការណ៍្ពិទសសសតី
ពីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិ ថ្នអងាការបណាត ប្បទទសទៅទវបីអាម្រកិ (OAS) នងិអនករាយការណ៍្ពិទសសសតីពីទសរភីាពកនុងការ
បទចេញម្ត្ិ និងការទទួលបានព័ត្ម៌ានថ្នគណ្ៈកម្មការអាហ្វ វកិទទួលបនាុកសិទធមិ្នុសេ នងិសិទធិប្បជាជន (ACHPR) 
14 ទដ្ឋយទយងាម្អងាការយូទណ្សាូ «ពត័្៌មានម្ិនប្ត្មឹ្ប្ត្ូវ» សំទៅទលី «ព័ត្៌មានខកេងកាេ យ ខដ្លម្ិនបទងាីត្ទ ងីកនុងទចត្នាបងាឱ្យ
មានទប្គ្នុះថាន ក់ទនាុះទទ» ចំខណ្កឯ «ពត័្៌មានម្ិនពតិ្» គឺជា «ព័ត្ម៌ានខកេងកាេ យ និងបទងាតី្ទ ងីទដ្ឋយមានទចត្នាបងាឱ្យមានទប្គ្នុះ
ថាន ក់ដ្ល់ជនណាមាន ក ់ប្កមុ្សងាម្ អងាការ ឬប្បទទស។» (ពត័្៌មានវាយប្បហារបុគាល គឺជាព័ត្៌មានខដ្លខ្អកទលីការពិត្ ទ យីប្ត្ូវបាន
យកម្កទប្បបី្បាស់ទដ្ីម្បបីងាទប្គ្នុះថាន ក់ដ្ល់ជនណាមាន ក់ ប្កុម្សងាម្ អងាការ ឬប្បទទស។)« វជិាា ជីវៈសារព័ត្ម៌ាន »ដ្ណឹំ្ងខកេងកាេ យ” 
និងពត័្៌មានមិ្នពិត្៖ ទសៀវទៅខណ្នាសំប្មាប់អប់រ ំ និងបណ្តុ ុះបណាត លសារព័ត្ម៌ាន” អងាការយូទណ្សាូ ត្ំណ្ភាា ប ់
https://en.unesco.org/fightfakenews.  
15 យុទធនាការអប់រ ំនិងអកខរកម្មសារព័ត្៌មាន មានប្បសិទធភាពលអប្បទសីរសប្មាប់ប្បយុទធប្បឆ្ងំនឹងដ្ំណឹ្ងខកេងកាេ យទៅកនុងខដ្នសាធារ
ណ្ៈ។ សប្មាបព់័ត្៌មានបខនថម្ ជាឧ  រណ៍្ សូម្ទមី្ល របាយការណ៍្សតីពី «រទបៀបប្បយុទធប្បឆ្ងំនឹងដ្ណឹំ្ងខកេងកាេ យ និងព័ត្៌មាន
ខកេង»  ទរៀបទរៀងទដ្ឋយ Darrell M. West ្េពវ្ ាយទដ្ឋយ Brookings ថ្ងៃទ ី ១៨ ខែ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៧ អាចរកទម្ីលបានាម្រយៈ 
https://www.brookings.edu/research/how-to-combat-fake-news-and-disinformation/ 
16 កថាែណ្ឌ ទី ២(ក) ថ្នទសចកតីប្បកាសរមួ្សតីពី “ព័ត្៌មានខកេងកាេ យ” ការឱ្យពត័្៌មានែុស នងិការទោសនា(ចុុះថ្ងៃទី៣ ខែម្ីនា ឆ្ន ំ
២០១៧)  របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ នងិការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនងិ
ទយបល់, អនកត្ណំាងទសរភីាពសារព័ត្ម៌ានថ្នអងាការសនតិសុែ នងិកចិេស ប្បត្បិត្តិការទៅអឺរ ៉ាបុ (OSCE), អនករាយការណ៍្ពិទសសសតី
ពីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិ ថ្នអងាការបណាត ប្បទទសទៅទវបីអាម្រកិ (OAS) នងិអនករាយការណ៍្ពិទសសសតីពីទសរភីាពកនុងការ
បទចេញម្ត្ិ និងការទទួលបានព័ត្ម៌ានថ្នគណ្ៈកម្មការអាហ្វ វកិទទួលបនាុកសិទធមិ្នុសេ នងិសិទធិប្បជាជន (ACHPR)  

https://en.unesco.org/fightfakenews
https://www.brookings.edu/research/how-to-combat-fake-news-and-disinformation/
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ទុកថាជាការបកប្សាយខដ្លសម្ទ តុ្្លបំ្ ុត្ និងគួរឱ្យទជឿបាន ាកព់័នធនងឹចាបស់ទិធិម្នុសេ
អនតរជាត្ិខដ្លមានប្សាប់ទៅទលីប្បធានបទខដ្លបានទលីកទ ងីទនុះ។17 

ប្បសិនទបីទម្ីលពទីិដ្ាភាពទគ្នលនទយបាយការកណំ្ត្់ថាជាបទឧប្កដិ្ានូវពត័្៌មាន «ខកេង» ឬ       
ែេឹម្សារ  «ខកេង» ដូ្ចជាទៅកនុងមាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ នងឹ៖ (ក) បហ្វង្កា បរាល់សារ
ព័ត្៌មានឯករាជយ ជាពិទសសសារព័ត្៌មាន និងការរាយការណ៍្ពត័្៌មាន ងំឡាយណា ខដ្លរុិះគន់
ទគ្នលនទយបាយរដ្ឋា ភិបាល (ែ) បទងាីត្ជាឥទធិពលខដ្លប៉ាុះាល់្ៃន់្ៃរទៅដ្ល់ការពិភាកាជា
សាធារណ្ៈ (គ) ទ្វឱី្យទន់ទែាយដ្ល់គណ្ទនយយភាពរដ្ឋា ភិបាល និងសាធារណ្ៈ ទដ្ឋយទ តុ្ថា
ការបទចេញម្ត្ិទយបល ់រុិះគន់ នឹងប្ត្ូវ្តនាា ទ សទៅវញិ  (ឃ) ទ្វីឱ្យមានការ្តល់ពត័្ម៌ានកាន់ខត្
ត្ិច សតពីីត្ប្ម្ូវការស គម្នស៍ប្មាប់្តល់ឱ្យអនកសទប្ម្ចចតិ្តរបស់រដ្ឋា ភិបាល ជាទ តុ្ទនុះបងាជា
ឧបសគាដ្លល់ទធភាពរដ្ឋា ភិបាលកនុងការទដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា នានា និង (ង) ទ្វីឱ្យចុុះទែាយដ្ល់លទធិ
ប្បជា្ិទត្យយ។ ប្បសនិទបនីិយយខបបចំអក ក យឺ ចាប់ខដ្លពាយម្ហាម្ោត្់ការ
្េពវ្ាយពត័្៌មានខកេង ាម្ពិត្អាចនាឱំ្យមានការបហ្វង្កា បដ្ល់ «ព័ត្៌មានពិត្» រមួ្ ងំការបង្កា ញ
ភាពម្ិនប្បកានប់កេពួក ការវភិាគខបបអពាប្កិត្យ ជាពិទសសកនុងករណី្ខដ្លការវភិាគទនាុះសំទៅ
ទដ្ញទដ្ឋលទៅទលីទគ្នលនទយបាយ ឬទគ្នលជំ ររបស់រដ្ឋា ភិបាល។ 

ការរតឹ្ត្បតិ្ែេឹម្សារខដ្លមានលកខណ្ៈទូលទូំោយទពក នងិម្ិនមានភាពចាស់ោស់ 

ចំណាត្់ប្បទភទថ្នការនិយយសតីខដ្លហាម្ោត្់ទៅកនុងមាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ មាន
លកខណ្ៈទូោយទពក នងិម្ិនចាស់ោស់ទសាុះកនុងការបំទពញាម្ទគ្នលការណ៍្ថ្នភាពអាច
សនមត្បាន និងត្មាេ ភាព។ ទគ្នលការណ៍្ ងំទនុះ ខដ្លបទងាីត្បានជាលកខែណ្ឌ ត្ប្ម្ូវ «កំណ្ត្់
ទដ្ឋយចាប់» ាម្មាប្ា ១៩ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR សតីពីការទ្វីទត្សតសាកលបង ងំបីចណុំ្ច 
ម្ិនប្ត្ូវបានបំទពញាម្ ល់ខត្ទសាុះ ទដ្ឋយទ តុ្ថាចាប់ ឬលិែិត្បទដ្ឋា នគត្យុិត្តិ ប្ត្ូវបានអនុម្័
ត្ជា្េូវការទនាុះទទ។ ទដ្ីម្បបីទំពញាម្លកខែណ្ឌ ត្ប្ម្ូវ ងំទនុះ ការរតឹ្ត្បតិ្ទៅទលសីិទធិទសរភីាព
កនុងការបទចេញម្ត្ ិ ប្ត្ូវខត្អាចសនមត្ទុកជាមុ្នបាន នងិមានត្មាេ ភាព ទ យីចាបខ់ដ្លកំពុង
ទលីកទ ងីទនុះ ប្ត្ូវខត្ាក់ខត្ងទ ងីទដ្ឋយមានភាពចាសោ់ស់ប្គប់ប្គ្នន់ខដ្លអាចឱ្យបុគាល នងិ

 

17 សូម្ទមី្ល ទំព័រ ២៥១-២៥៧ ថ្នឯកសាររបស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិ
និងទយបល់ “ការអភិវឌ្ឍជាបទណ្តី រៗថ្នសតង់ដ្ឋរអនតរជាត្ិ កទ់ងនឹងសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ” របស់ Toby Mendel ទៅកនុង 
T. McGonaple និង Y. Donders (eds.), អងាការស ប្បជាជាត្ ិនងិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងព័ត្ម៌ាន៖ ទដិ្ាភាពគួរឱ្យបារម្ភ, 
ទបាុះពុម្ព្ាយទដ្ឋយសារព័ត្៌មានរបស់សកលវទិាល័យ Cambridge (ឆ្ន ២ំ០១៥) 
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ជនប្ត្ូវ្តនាា ទ សអនុទោម្ាម្ចាប់បាន។18 ចណំាត្់ប្បទភទថ្នែេមឹ្សារខដ្លប្ត្ូវបានហាម្ោត្់
ទប្កាម្មាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ មានលកខណ្ៈម្និចាស់ោស ់ ខដ្លម្ិនអាចបំទពញាម្
ទគ្នលការណ៍្ថ្នភាពអាចសនមត្ទុកជាមុ្នបាន នងិត្មាេ ភាព ទដ្ឋយទ តុ្ថាចណំាត្់ប្បទភទទនុះ
មានលកខណ្ៈទូោយទពកសប្មាប់ឱ្យបុគាលដ្ងឹថាែេមឹ្សារខបបណាខដ្លអាចអនុញ្ហា ត្ ឬម្ិន
អនុញ្ហា ត្ឱ្យបទងាីត្បាន។ 

• បងាឱ្យមានភាពអនតរាយដ្ល់ទនំាក់ទំនងជាម្ួយនឹងប្បទទសដ្ថ៏្ទ សនតិសុែសងាម្ និង     
សណាត បធ់ាន ប់សាធារណ្ៈ សងាម្ ទសដ្ាកិចេ៖ 
ចំណាត្់ប្បទភទថ្នការនិយយសតីទនុះ មានលកខណ្ៈទូលទូំោយណាស់សប្មាប់ឱ្យបុគាល 
ដ្ឹងថាអវីខដ្លគ្នត្់អាចនយិយ ឬម្និអាចនិយយបាន ទ តុ្ដូ្ទចនុះការហាម្ោត្់ទនុះម្ិន
បំទពញាម្ចណុំ្ចទ១ី ថ្នការទ្វីទត្សតចណុំ្ច ងំបីចណុំ្ច ប្សបាម្មាប្ា ១៩ ថ្ន
កត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ទនាុះទទ។ ការរុិះគនព់ីទនំាក់ទនំងការបរទទសរបស់កម្ពុជាទសាីរខត្
 ងំអស់ ទគ្នលនទយបាយអទនាត ប្បទវសន៍ ឬការអនុវត្តាម្ទំទនៀម្ទោំប់ អាចប្ត្ូវបាន
ទម្ីលទឃញីថាជាការបងាអនតរាយដ្ល់ទនំាក់ទនំងរបស់ប្បទទសកម្ពុជាជាម្ួយនឹងបណាត
ប្បទទសទ្េងទទៀត្។ 
ដូ្ចគ្នន ទនុះខដ្រ ការហាម្ោត្ទ់ៅទលីការទ្វីទសចកតីខងេង «ខកេង» ខដ្លអាច «បងាអនតរាយ
ដ្ល់សនតិសុែសងាម្» ឬ «បងាអនតរាយដ្ល់សងាម្» គមឺានលកខណ្ៈទូលំទូោយ នងិម្និ
អាចកណំ្ត្់បាន ខដ្លទ្វីឱ្យសាធារណ្ជនពបិាកដ្ងឹជាមុ្នថាអំទពីអវ ី ឬការនិយយសតី
ខបបណាខដ្លអាចអនុញ្ហា ត្បាន នងិការនិយយសតីអវីខដ្លែុសចាប់។ ជាឧ  រណ៍្ 
វសិាលភាពព័ត្៌មាន ាកព់័នធនឹងបាតុ្កម្ម ឬការប្បឆ្ងំត្វា៉ា  ឬការទលកីទ ងីពកីាររទំោភ
បំានសទិធិម្នុសេអាចប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាការបងាអនតរាយដ្លស់ណាត បធ់ាន ប់            
សាធារណ្ៈ ឬសងាម្។ 

ជាចុងទប្កាយ ការនិយយសតខីដ្ល «ប៉ាុះាល់ដ្ល់ទសដ្ាកចិេ» អាចរមួ្បចេូ លវសិាលភាព
ព័ត្៌មានាក់ព័នធនឹងអំទពីពុករលួយ ពនធដ្ឋរ ឬគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានា។ ទត្ីរបាយការណ៍្

 
18 កថាែណ្ឌ ទ ី១២ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនងិទយបល់ ទដ្ឋយ Davide Kaye» ចុុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកសាររបស់ប្កមុ្ប្បកឹាសិទធិម្នុសេថ្ន
អងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/71/373 (“ចំណុ្ចទី ១ ថ្នការទ្វីទត្សតបីចណុំ្ចត្ប្ម្ូវឱ្យការរតឹ្ត្បតិ្ទៅទលីសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញ
ម្ត្ ិប្ត្ូវខត្អាចសនមត្បានមុ្ន នងិមានត្មាេ ភាព ការរតឹ្ត្បតិ្ «ប្ត្ូវខត្ាក់ខត្ងទ ងីទដ្ឋយមានភាពចាស់ោស់ប្គប់ប្គ្នន់ទដ្ីម្បអីាចឱ្យ
 ងំបុគាល នងិអនកខដ្លរងការទចាទប្បកាន់ពីការប្បប្ពឹត្តទនាុះកនុងការកំណ្ត្់ពីការប្បប្ពឹត្តិ....»)។ 
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ម្ួយទចញពី្ នាគ្នរពភិពទោក ខដ្ល យទុកជាមុ្នពីអប្ាកំទណី្ន្លិត្្លកនុងប្សកុ
សរុប (GDP) មានកប្ម្ិត្ បជាងអប្ាទចញទដ្ឋយប្កសងួទសដ្ាកចិេ នងិ រិចាវត្ថុ អាច
កាេ យជាការប្បប្ពតឹ្តែុសនឹងចាប់ ទប្កាម្ការហាម្ោត្់ទនុះទទ? 

• បងាឱ្យមានការប្បកានជ់ាតិ្សាសន ៍

បទបបចាត្តិទនុះ សំទៅទលីការហាម្ោត្់ «ាកយសម្តសីអប់ទែពមី្»។ ែណ្ៈខដ្លរដ្ាសមាជកិ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ត្ប្ម្ូវឱ្យហាម្ោត្់ទប្បីាកយសម្តសីអប់ទែពីម្ ទប្កាម្មាប្ា ២០ 
(២) ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR និងមាប្ា ៤ ថ្នអនុសញ្ហា អនតរជាត្ិសតីពកីារលុបបំបាត្់រាល់
ទប្ម្ង់ថ្នការទរសីទអីងពូជសាសន៍ (អនុសញ្ហា  ICERD) រាល់ការរតឹ្ត្បតិ្ទលីាកយសម្តី
ខដ្លទ្វីទ ងីទប្កាម្មាប្ា ២០(២)ថ្នកត្កិាសញ្ហា  ICCPR ឬមាប្ា ៤ ថ្នអនុសញ្ហា  
ICERD ប្ត្ូវខត្អនុទោម្ាម្ការទ្វីទត្សត ងំបចីណុំ្ច ប្សបាម្មាប្ា ១៩ ថ្នកត្កិា
សញ្ហា  ICCPR ។19 ចាប់ខដ្លហាម្ោត្ា់កយសម្តីសអប់ទែពីម្ ប្ត្ូវខត្ទរៀបចំទ ងីទដ្ឋយ
ប្បុងប្បយត័្ន ទដ្មី្បធីានាថាចាប់ ងំទនាុះម្ិនរតឹ្ត្បតិ្ការបទចេញម្ត្ិប្ត្ឹម្ប្ត្ូវាម្ចាប ់
ទដ្ឋយែាីខាា ទនាុះទទ។ «មាប្ា ២០ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ត្ប្ម្ូវឱ្យមានកប្ម្តិ្ចាប ់       
ទ្តីម្ែពស់ ទដ្ឋយសារខត្ ការកប្ម្ិត្ទលកីារនិយយសតីទៅខត្ជាករណី្ពិទសសាកព់័នធនងឹ
បញ្ហា ទគ្នលការណ៍្ប្គុឹះជាមូ្លដ្ឋា ន។»20 «ការត្ស ូម្ត្ិសតីពកីារសអប់ទែពីម្ ទដ្ឋយមូ្លទ តុ្
ជាត្ិសាសន៍ ពូជសាសន៍ ឬសាសនា ម្និខម្នជាបទទលមសីទនាុះទទ។ ការត្ស ូម្ត្ិខបបទនុះ  
កាេ យជាបទទលមីសបាន លុុះប្ាខត្បងាជាការញុុះញង់ឱ្យទរសីទអីង ការប្បទូសតរាយ ឬអំទពី
 ងិា ឬទៅទពលអនកនិយយពាយម្បទងាតី្ជាប្បត្កិម្មពទីសេនិកជន។»21 

 
19 សូម្ទមី្ល ជាឧ  រណ៍្ កថាែណ្ឌ ទ ី ៤១ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីក
សាួយ នងិការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទ៧ី ខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១២ ឯកសារ
របស់ប្កុម្ប្បកឹាសិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/67/357 
20 កថាែណ្ឌ ទ ី ១៨ ថ្ន របាយការណ៍្ប្បចាឆំ្ន រំបស់ឧត្តម្សនងការសិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ៖ របាយការណ៍្បខនថម្របស់
ឧត្តម្សនងការសិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិ ទៅទលីសិកាខ សាោជំនាញសតីពីការហាម្ោត្់ការញុុះញង់ឱ្យមានការសអប់ជាត្ិ
សាសន ៍ពូជសាសន ៍ឬសាសនា, A/HRC/22/17/Add.4 ឧបសម្ព័នធ, Rabit Plan of Action (ខែម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣) 
21 កថាែណ្ឌ ទី ៤៣ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ នងិការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនងិទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១២ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេថ្ន
អងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/67/357 
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អាប្ស័យទ តុ្ទនុះ ទដ្មី្បសីទប្ម្ចបានាម្កប្ម្តិ្ចាប់ទ្តីម្ែពស់ និងធានាបាននូវអនុទោម្
ភាពាម្ទសរភីាពកនុងការការារការបទចេញម្ត្ិ បទបបចាត្ិតចាប់ខដ្លហាម្ោត្់ាកយ
សម្តីសអបទ់ែពីម្ ប្ត្ូវខត្មានធាតុ្្េ ំងំប៖ី (១) ខចងពីការត្ស ូម្ត្សិតីពីការសអប់ទែពីម្ ទដ្ឋយ
សំអាងមូ្លទ តុ្ជាត្ិសាសន ៍ពូជសាសន៍ ឬសាសនា (២) ការត្ស ូម្ត្ិសតីពកីារសអប់ទែពីម្ 
មានាក់ពន័ធនឹងការញុុះញងឱ់្យមានការទរសីទអងី ការប្បទូសតរាយ ឬអំទពី ងិា និង (៣) 
ការញុុះញង ់ងំទនាុះបណាត លឱ្យមានការទរសីទអីង ការប្បទូសតរាយ ឬអំទព ីងិា។22 ការ
រតឹ្ត្បតិ្ទលីាកយសម្តសីអប់ទែពីម្ នឹងអនុទោម្ាម្មាប្ា ១៩ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR 
លុុះប្ាខត្ការរតឹ្ត្បតិ្ទនាុះមានរមួ្បចេូលនូវទចត្នាសម្ប្សប ការញុុះញងជ់ាក់ខសតង នងិ
ទកីត្ទចញជាលទធ្លខដ្លហាម្ោត្់ទនាុះ។ ទបីប្គ្នន់ខត្ដ្ឋក់ថា ហាម្ោត្់រាល់ាកយ    
សម្តីណាខដ្ល «បងាឱ្យមានការទរសីទអីងពូជសាសន៍» ម្ិនបំទពញាម្ធាតុ្្េណំាម្ួយថ្ន
ធាតុ្្េ ំងំបី ខាងទលីខដ្លត្ប្ម្ូវសប្មាប់ការហាម្ោត្់ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវទៅទលីាកយសម្តីសអប់
ទែពីម្ទនាុះទទ។ 

បទបបចាត្តិទនុះ អាចរតឹ្ត្បតិ្យ៉ា ងខាេ ងំទៅទលីការបទចេញម្ត្ិ ទ យីម្ិនអនុទោម្ាម្
មាប្ា ១៩ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ទនាុះទទ។ 

• ប៉ាុះាល់ដ្ល់វបប្ម្៌ប្បថ្ពណី្ 

ចំណាត្់ប្បទភទថ្នាកយសម្តីទនុះ មានភាពម្ិនចាស់ោស់ខាេ ងំកនុងការសុសីង្កវ ក់ទៅនងឹ
ចាប់អនតរជាត្ិ។ វាកយស័ពា «វបប្ម្៌ប្បថ្ពណី្» ម្និប្ត្ូវបានកំណ្ត្់ ខដ្លទំនងអាចជានាំ
ឱ្យមានការអនុវត្តចាបា់ម្អំទពីចិត្ត។ ជាក់ខសតង កនុងរយៈទពលប៉ាុនាម នឆ្ន ចុំងទប្កាយទនុះ 
មានសលិបករជាទប្ចីនរូប ប្ត្ូវបានចាប់ែេួន ទដ្ឋយសារខត្សាន ថ្ដ្សលិបៈ ឬចំទរៀងរបស់ពកួ
គ្នត្់ ប្ត្ូវបានអាជាា ្ររាជរដ្ឋា ភិបាលចាត្់ទុកថាបំាននឹងវបប្ម្៌ និងប្បថ្ពណី្របស់ខែមរ។ 
សិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ រមួ្បចេូ ល ងំសិទធមិ្ិនទពញចិត្ត ប្បត្ិកម្ម និងរខំាន។ 
 
 
 

 

 

22 កថាែណ្ឌ ទី ៤៣ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ នងិការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនងិទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១២ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេថ្ន
អងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/67/357 
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• បងាទប្គ្នុះថាន ក់ដ្ល់ការការារជាតិ្ ឬសនតិសុែជាតិ្ 

បទបបចាត្តិប្សបចាប់ខដ្លហាម្ោត្់ទសចកតីខងេង ឬែេមឹ្សារអនឡាញខដ្ល «បងាទប្គ្នុះ
ថាន ក់ដ្លក់ារការារជាត្ ិ ឬសនតិសុែជាត្ិ» ប្ត្ូវបានទប្បីប្បាស់សប្មាប់រតឹ្ត្បតិ្ទដ្ឋយម្និ
ប្សបចាប់ នងិ្តនាា ទ សដ្ល់ការរុិះគន់រដ្ឋា ភិបាល ខដ្ល្ាុយទៅនឹងមាប្ា ១៩ ថ្ន
កត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ។23 លកខែណ្ឌ ម្ិនចាស់ោស ់ងំទនុះ ទបីកឱ្យមានការបកប្សាយ
ជាទប្ចីន ទ យី្តលនូ់វឆ្នាា នុសិទធិទូោយដ្ល់រដ្ឋា ភបិាលកនុងការដ្ឋក់ទ សសកម្មភាព
ទលមីសចាប់របស់បុគាល ទដ្ឋយមូ្លទ តុ្ទប្សចខត្អំទពីចតិ្ត និងអត្តទនាម្័ត្។ 

ចំណាត្់ប្បទភទថ្នការនិយយសតីខដ្លប្ត្ូវបានហាម្ោត្់ ទៅកនុងមាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់
ម្ិនបានអនុញ្ហា ត្ប្គប់ប្គ្ននឱ់្យអនកទប្បីប្បាសអុ់ិនទ្ណិី្ត្ ឬ  សូម្បខីត្អាជាា ្ររដ្ឋា ភបិាលអាចដ្ឹងពី
ែេឹម្សារខបបណាខដ្លប្ត្ូវបានអនុញ្ហា ត្ ឬម្និអនុញ្ហា ត្ឱ្យមានទៅទលីប្បព័នធអុនិទ្ណិី្ត្ទនាុះទទ។ 
ទៅទពលខដ្លម្ហ្វនតីរាជការទទលួបានឆ្នាា នុសទិធិគ្នម នខដ្នកណំ្ត្ក់នុងការកណំ្ត្់ថាការនយិយសតី
ខបបណាខដ្លប្ត្ូវបានអនុញ្ហា ត្ទនាុះ ការគប្មាម្កំខ ងយ៉ា ង្ៃន់្ៃរទៅទលីការនយិយសតីទដ្ឋយ
ទសរ ី នឹងអាចទកីត្មាន ជាពិទសសទៅទពលខដ្លការនយិយសតី ងំទនាុះនយិយរុិះគន់ប៉ាុះាល់
ដ្ល់អាជាា ្ររដ្ឋា ភិបាល។ ចំណាត្់ប្បទភទម្ិនចាស់ោស់ថ្នែេឹម្សារខដ្លហាម្ោត្់ទៅកនុង
មាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ម្ិនបំទពញាម្ ចណុំ្ចទី ១ ថ្នការទ្វីទត្សត ងំបចីណុំ្ច ាម្
មាប្ា ១៩ ថ្នកត្កិាសញ្ហា  ICCPR ទនាុះទទ ទដ្ឋយសារមូ្លទ តុ្ម្ិនចាស់ោស់ ទ យី
ប្បសិនទបីទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះប្ត្ូវបានអនុម្័ត្វញិ វាទនំងជាអាចនាឱំ្យមានការប្ត្ួត្ប្ាទៅទលី
ការនិយយសតីខដ្លប្សបចាប់ម្ិនខាន។ 

ទ សបចាត្តមិ្ិនសម្មាប្ត្ 

ទ សបចាត្តិខដ្លមានខចងទៅកនុងមាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតបី្ាងចាប់ មានភាពម្និសមាមាប្ត្ទៅ
នឹងអនតរាយខដ្លអាចបងាទ ងី ទ តុ្ដូ្ទចនុះមាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ម្និបំទពញាម្ការទ្វី
ទត្សត ងំបីចណុំ្ច ាម្មាប្ា ១៩ ថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR ទនាុះទទ។ ទគ្នលការណ៍្ថ្នភាព
ចាបំាច់ និងភាពសមាមាប្ត្ ត្ប្ម្ូវថាការ្តនាា ទ សគជឺាម្ទ្ាបាយខដ្លត្ឹងរងឹត្ិចបំ្ ុត្សប្មាប់

 
23 កថាែណ្ឌ ទ ី ១៣, ១៩-៣២ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ និងការ
ការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងទយបល់ ទដ្ឋយ David Kaye» ចុុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកា
សិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/71/373 
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ជួសជុលដ្លអ់នតរាយខដ្លទកតី្មាន។ ម្៉ាាងវញិទទៀត្ ទ សបចាត្តិប្ត្ូវខត្ជាម្ទ្ាយបាយខដ្ល
ត្ឹងរងឹត្ចិបំ្ុត្កនុងការសទប្ម្ចបាននូវទគ្នលទៅជារមួ្។ 

មាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ខចងពីទ សបចាត្តិជាបទឧប្កិដ្ា រមួ្មានការផាកពិនយ័ជាប្បាក់
យ៉ា ងទប្ចីនសនធឹក (រ ូត្ដ្ល ់ ៥០ ោនទរៀល) និងដ្ឋកព់នធនាគ្នររ ូត្ដ្ល ់ ៥ ឆ្ន ។ំ ការ្តនាា
ទ ស ងំទនុះគឺជាការ្តនាា ទ ស្ៃន់្ ៃរ ួសទ តុ្សប្មាប់ការខចករខំលកព័ត្ម៌ាន គនំិត្ នងិ
ទយបល់ ទ យីម្និសមាមាប្ត្ទៅនឹងអនតរាយខដ្លបងាពកីារនិយយសតីខដ្លចាត្់ទុកថាខកេងកាេ យ
ទនាុះទទ។ 

អនុសាសន៍៖ ដូ្ចបានទលីកទ ងីខាងទលី មាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់អនុញ្ហា ត្ឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបា
លកម្ពុជាបំបិទ នងិហាម្ោត្យ់៉ា ងមានប្បសិទធភាពទៅទលកីារនិយយសតណីាខដ្លរាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជាម្និចូលចិត្ត។ ចាប់ខដ្ល្តនាា ទ សជាបទឧប្កិដ្ា នូវ «ព័ត្៌មានខកេងកាេ យ» ឬខដ្លហាម្
ោត្់ «ដ្ណឹំ្ងខកេងកាេ យ» រទំោភបំាននឹងចាប់អនតរជាត្ិ។ ទដ្មី្បអីនុទោម្ាម្បទដ្ឋា នសិទធិ
ម្នុសេអនតរជាត្ិ មាប្ា ៤៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ និងចណំាត្់ប្បទភទការនិយយសតីខដ្លប្ត្ូវបាន
ហាម្ោត្់ គួរខត្ប្ត្ូវបានលុបទចាល។ ប្បសនិទបីការហាម្ោត្់ប្បទភទែេឹម្សារជាក់ោក់ គឺជាការ
ចាបំាច់កនុងការការារសទិធិ នងិទករ ត ិ៍ទ ម្ ុះរបស់អនកដ្ថ្ទ សនតិសុែជាត្ិ ឬសណាត ប់ធាន បស់ាធារណ្ៈ 
សុែមាលភាព ឬសីល្ម្ស៌ាធារណ្ៈ ចំណាត្់ប្បទភទថ្នែេឹម្សារខដ្លប្ត្ូវហាម្ោត្ ់ ប្ត្ូវទ្វីការ
កំណ្ត្់ទ ងីវញិ ទដ្មី្បអីនុទោម្ាម្ទគ្នលការណ៍្ថ្នការសនមត្ទុកជាមុ្នបាន និងមានត្មាេ ភាព។ 

មាប្ា ៤០ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ 

មាប្ា ៤០ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ហាម្ោត្់ជនណាមាន ក់ម្និឱ្យ «បងាជាការរុកគួន ការប្ពមាន ការ
គប្មាម្កំខ ង ការបំាន ការទ្វីទុកខបុកទម្នញ ឬការទជរប្បមាងបុគាលមាន ក់ទទៀត្ទដ្ឋយទប្បបី្បាស់
ម្ទ្ាបាយ កទ់ងនងឹកុំពយូទរ័ ។»24 

ចំណាត្់ថាន ក់ប្បទភទថ្នែេមឹ្សារខដ្លហាម្ោត្់ ងំទនុះ មានលកខណ្ៈម្ិនចាស់ោស ់ និង
ទូោយទពកកនុងការបំទពញាម្ ទគ្នលការណ៍្ថ្ន «ការកណំ្ត្់ទដ្ឋយចាប់» ថ្នការទ្វីទត្សតចំណុ្ច

 
24 មាប្ា ៤០ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់៖ ការបាំនទដ្ឋយទប្បកុីំពយូទ័រ «ជនណាមាន ក់ខដ្លបងាទដ្ឋយទចត្នាដ្ល់ការរុកគនួ ការប្ពមាន ការ
គប្មាម្កំខ ង ការបាំន ការទ្វទុីកខបុកទម្នញ ឬការទជរប្បមាងបុគាលមាន ក់ទទៀត្ទដ្ឋយទប្បីប្បាស់ម្ទ្ាបាយ កទ់ងនងឹកុំពយូទ័រ ប្ត្ូវ
ពិន័យជាប្បាក់ពី ១ ០០០ ០០០ (ម្ួយោន) ទរៀល ទៅ ៥ ០០០ ០០០ (ប្បាោំន) ទរៀល។ កនុងករណី្បណាត លឱ្យមានការអនតរាយ 
្ៃន់្ៃរ ប្ត្ូវ្តនាា ទ សដ្ឋក់ពនធនាគ្នរព ី១ ខែ ទៅ ៦ ខែ នងិពនិ័យជាប្បាក់ពី ៥ ០០០ ០០០ (ប្បាោំន) ទរៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ 
(ដ្ប់ោន) ទរៀល។» 
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 ងំបី ាម្មាប្ា ១៩ ថ្នកត្កិាសញ្ហា  ICCPR ទដ្ឋយទ តុ្ថាគ្នម នជនណាមាន ក់អាច យទុកមុ្ន
បានទដ្ឋយមានទ តុ្្លប្ត្ឹម្ប្ត្ូវថា ការទ្វីទសចកតីខងេង ឬបទងាីត្ែេឹម្សារ ប្ត្ូវបានចាត្ទុ់កថា «បងា
ឱ្យមានការប្ពមាន» ទៅទលីជនណាមាន ក់ទនាុះទទ។ ដូ្ចគ្នន ទនុះខដ្រ វាកយសព័ាដូ្ចជា «ការបំាន» 
និង«ការទ្វីទុកខបុកទម្នញ» មានលកខណ្អត្តទនាម្ត័្ និងទបីកចំ ឱ្យមានការបកប្សាយជាទប្ចីន 
ទ យី ្តល់ឆ្នាា នុសិទធទូិោយដ្ល់រដ្ឋា ភិបាលកនុងការ្តនាា ទ សសកម្មភាពឧប្កិដ្ាកម្មណាម្ួយទៅ
ទលីបុគាល  ាម្អំទពចីិត្ត និងខបបអត្តទនាម្័ត្។ ការនិយយសតីប្សបាម្ចាប់ជាទប្ចីន អាចប្ត្ូវបាន
បកប្សាយថាជាការរទំោភបាំននឹងមាប្ា ៤០ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប។់ ជាពិទសសទនាុះគ ឺ
សប្មាបក់ារនយិយសតីខដ្លសំទៅរុិះគន់សាថ បន័ ឬបុគាលកនុងជួររាជរដ្ឋា ភិបាល ឬទគ្នលនទយបាយ
របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា។ សិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ រមួ្បចេូ លសិទធកិនុងការប្ត្តួ្ប្ា ការ
ពិភាកាទដ្ឋយទបកីចំ  ការទ្វីទសចកតីខងេងខដ្លមានលកខណ្ៈម្និទពញចិត្ត ប្បត្ិកម្ម រខំាន និងរុិះ 
គន់។ 

អនុសាសន៍៖ ទដ្ីម្បអីនុទោម្ាម្បទដ្ឋា នសទិធិម្នុសេអនតរជាត្ិ គួរលុបទចាលមាប្ា ៤០ ថ្នទសច
កតីប្ាងចាប។់ 

 

ការពយួរ ឬការដ្កអាជាា ប័ណ្ណ និង “ការផាកពន័ិយអនតរកាល” ខដ្លម្ិនចាស់ោស់ គប្មាម្កំខ ង
ដ្ល់សងាម្សុីវលិ និងអាជីវកម្មនានា 

បញ្ហា ៖ មាប្ា ៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ្តលស់ិទធិអណំាចដ្ល់ប្កសងួម្ហាថ្្ាកនុងការទចញទសចកតី
ប្ពមាន និង «ផាកពនិ័យអនតរកាល»។ ប្កសងួម្ហាថ្្ាក៏ទទួលបាននូវសិទធអិំណាចកនុងការទសនីសុំ
ដ្ីកាតុ្ោការ សតីពីការពយួរសកម្មភាពរបស់អងាការ និងអាជីវកម្មណាម្ួយជាបទណាត ុះអាសនន កនុង
ករណី្ «ម្ិនរាងចាល»។25 ក៏ប៉ាុខនត មាប្ា ៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ម្ិនបានខចងពចីំនួនទកឹប្បាក់
ពិន័យ ឬពីរទបៀបខដ្លប្កសួងម្ហាថ្្ាកណំ្ត្ព់ី «ការម្ិនរាងចាល» ទនាុះទទ។ 

 
25 មាប្ា ៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប៖់ សម្ត្ថកិចេកនុងការទចញទសចកតីប្ពមាន ឬផាកពិន័យអនតរកាល៖ «ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ ម្៌ ថ្នអគា
សនងការនគរបាលជាត្ិថ្នប្កសួងម្ហាថ្្ា ខដ្លទទួលបនាុកប្បឆ្ងំនឹងឧប្កដិ្ាកម្មបទចេកវទិា មានសម្ត្ថកិចេកនុងការទចញទសចកតីប្ពមាន 
និងផាកពិនយ័អនតរកាល។ កនុងករណី្ម្ិនរាងចាល ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ ម្ម៌ានសម្ត្ថកចិេ អាចទសនីសំុដ្កីាតុ្ោការទដ្មី្បពីយួរសកម្មភាព 
ឬអាជីវកម្មណាម្ួយជាបទណាត ុះអាសននបាន។» 



 

11/1/2022 

 

 www.icnl.org  15 

 

  

 

 

គួរឱ្យកត្ស់មាា ល់្ ងខដ្រ មាប្ា ២២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ខចងថាបទទលមសីបទចេកវទិាព័ត្៌មាន
ែេុះ អាចប្ត្ូវបាន្តនាា ទ ស ទដ្ឋយការផាកពិន័យអនតរកាលាម្រយៈអនុប្កឹត្យ ទ យីការបង់ប្បាក់
ផាកពិន័យទនាុះ នឹងរលំត្់សកម្មភាពប្ព មទណ្ឌ ។26 

មាប្ា ៧ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ្តល់សទិធិអណំាចដ្ល់សាថ បន័ ឬប្កសួងខដ្ល្តល់អាជាា បណ័្ណអាជីវ
កម្ម វញិ្ហា បនបប្ត្ ឬលែិិត្អនុញ្ហា ត្ កនុងការពយួរ ឬដ្ក ូត្អាជាា បណ័្ណទនាុះបាន ប្បសនិទបីមានការ
ប្បប្ពឹត្តបទទលមីស។27 

ការវភិាគ៖ មាប្ា ៦ មាប្ា៧ និង មាប្ា ២២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ្តល់សទិធិអណំាច្ទំ្ង និង
គ្នម នការប្ត្ួត្ពិនិត្យទៅឱ្យប្កសួងម្ហាថ្្ា និងប្កសួងទ្េងទទៀត្ ខដ្លអាចទប្បសីប្មាប់សំទៅទៅ
ទលីសងាម្សុីវលិ និងអាជីវកម្មទ្េងទទៀត្។ 

ជាដ្ំបូង ប្កសងួម្ហាថ្្ា និងប្កសួងាក់ព័នធ ទទលួបានសទិធិអំណាចកនុងការពយួរ ឬបិទសកម្មភាព
អងាការ និងអាជីវកម្ម។ ការបទិអាជីវកម្ម ឬអងាការ ទំនងជាទ សទណ្ឌ ម្និសម្ប្សបម្យួទប្កាម្
ចាប់អនតរជាត្ិ ជាពិទសសប្បសិនទបី «បទទលមីស» មានាក់ព័នធជាម្ួយនឹងការនិយយសតីទៅទលី
ប្បព័នធអុនិទ្ណិី្ត្។28 

 
26 មាប្ា ២២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់៖ ទ សពិន័យអនតរកាល “បទទលមីសបទចេកវទិាព័ត្៌មានខដ្លអាច្តនាា ទ សទដ្ឋយទ សបចាត្តិ
អនតរការល ប្ត្ូវកំណ្ត្់ទដ្ឋយអនុប្កឹត្យ។ ការបង់ប្បាកព់ិនយ័អនតរកាល ប្ត្ូវរលំត្់សកម្មភាពប្ព មទណ្ឌ ។” 

27 មាប្ា ៧ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប៖់ សម្ត្ថកិចេកនុងការដ្ក ូត្សិទធិទ្វីអាជីវកម្ម/អាជាា ប័ណ្ណអាជីវកម្ម- “សាថ ប័នមានសម្ត្ថកចិេខដ្លទចញ
អាជាា ប័ណ្ណអាជីវកម្ម វញិ្ហា បនបប្ត្ ឬលិែតិ្អនុញ្ហា ត្ អាចពយួរ ឬដ្ក ូត្អាជាា បណ័្ណ វញិ្ហា បនបប្ត្ ឬលិែិត្អនុញ្ហា ត្ ប្បសិនទបីប្បត្បិត្តិ
ករអាជីវកម្មប្បប្ពតឹ្តបទទលមីសខដ្លមានខចងទៅកនុងចាប់ទនុះ។ ” 
28 កថាែណ្ឌ ទី ៣៦ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ នងិការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue” ចុុះថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១១ ឯកសាររបស់ប្កមុ្ប្បឹកាសិទធមិ្នុសេថ្ន
អងាការស ប្បជាជាត្ ិ ទលែ A/17/27៖ «ការដ្ឋក់ពនធនាគ្នរជនខដ្លខសវងរក ទទួលបាន នងិខចករខំលកព័ត្៌មាន និងគំនតិ្ អាចប្ត្ូវ
បានទ្ាៀងផាា ត្់ទដ្ឋយកប្ម្ ថាជាវធិានការសម្ប្សបកនុងការសទប្ម្ចបាននូវទគ្នលទៅប្សបចាប់ម្យួទប្កាម្កថាណ្ឌ ទី ៣ មាប្ា ១៩ ថ្ន 
កត្ិកាសញ្ហា  ICCPR»។ សូម្ទម្ីល្ងខដ្រ កថាែណ្ឌ ទ ី៣៣ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតី
ពីការទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនងិទយបល់ ទដ្ឋយ David Kaye» ចុុះថ្ងៃទ៦ី ខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯក
សាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធមិ្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/71/373។ កថាែណ្ឌ ទ ី៣៩-៤៣ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយ
ការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ Ambeyi 
Ligabo» ចុុះថ្ងៃទ២ី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០០៨ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/7/14។ 
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ដូ្ចគ្នន ទនុះខដ្រ ការបិទអងាភាព ម្ិនសុីសង្កវ ក់ទៅនងឹទសរភីាពខាងសមាគម្ទនាុះទទ។ ការរោំយ
ទដ្ឋយម្ិនសម័ប្គចិត្ត គឺជាដ្ំទណាុះប្សាយចុងទប្កាយបំ្ុត្ខដ្លទប្បសីប្មាប់ខត្ការបំាន្ៃន់្ៃរ
បំ្ុត្ នងិជាទូទៅបនាា បព់ីមានការជូនដ្ណឹំ្ង នងិ្តលឱ់្កាសឱ្យខកត្ប្ម្ូវភាពែវុះចទនាេ ុះ៖ 

ការពយួរ និងការរោំយអងាការម្ួយទដ្ឋយម្និសម័ប្គចិត្ត គជឺាប្បទភទរតឹ្ត្បតិ្ដ្៏្ ៃន់្ៃរ
បំ្ុត្ទៅទលីទសរភីាពខាងសមាគម្។ ជាលទធ្ល វាអាចទ្វីទៅរចួទៅទពលមាន
ទប្គ្នុះថាន ក់ចាស់ោស់ នងិជតិ្ទកីត្មាន ខដ្លបណាត លម្កពីការបំានជាក់ខសតងទៅ
ទលីចាប់ជាត្ ិ ទដ្ឋយអនុទោម្ាម្ចាប់សទិធិម្នុសេអនតរជាត្ិ។ ការពយួរ និងការ
រោំយទនាុះ ប្ត្ូវសមាមាប្ត្យ៉ា ងត្ឹងរងឹទៅនងឹទគ្នលទៅប្សបចាប់ខដ្លកពុំងទ្វ ី
និងទប្បីប្បាសស់ប្មាប់ខត្ទៅទពលខដ្លវធិានការទន់ភេនជ់ាងទនុះ ម្ិនអាចទ្វីទៅបាន
ប្គប់ប្គ្នន់ខត្ប៉ាុទណាណ ុះ។29 

ប្គបស់ាថ បន័សារពត័្៌មាន អងាការសងាម្សុីវលិ នងិសាថ បន័ឯកជន ងំអស់ អាចសថតិ្កនុងភាពទប្គ្នុះ
ថាន ក់ ប្បឈម្មុ្ែនងឹការបិទសាថ ប័ន ប្បសិនទបីបុគាលកិណាមាន ក់ទ្វី ឬ្េពវ្ាយទសចកតីខងេងខដ្ល
បំាននងឹែេឹម្សារខដ្លប្ត្ូវបានរតឹ្ត្បតិ្ខបបទូោយ និងម្ិនចាស់ោស់ទសាុះទនាុះ។ អាប្ស័យទៅ
ាម្ការបកប្សាយចាប់ អងាការប្ត្ូវទទលួែុសប្ត្ូវ ទបីទ ុះបីជាបុគាលកិរបសអ់ងាការជាអនកទ្វី
សកម្មភាពទប្ៅរងវងត់្ួនាទី និងភារកិចេ្ េូវការរបស់គ្នត្់ ទដ្ឋយបានទ្វីទសចកតីខងេងខដ្លម្ិនប្សប
ចាប់ខាងទល។ី សកម្មភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាលចំទាុះសមាគម្ ប្ត្ូវខត្មានភាពសមាមាប្ត្។30 ការ
រោំយ ឬបិទអាជីវកម្ម អងាការ ឬសាថ ប័នប្សបចាប់ទ្េង ម្ិនខម្នជាទ សទណ្ឌ ខដ្លសមាមាប្ត្
ទៅនឹងបទទលមីសប្ព មទណ្ឌ ជាទប្ចីនខដ្លមានខចងទៅកនុងទសចកតីប្ាងចាប។់ 

 
29 កថាែណ្ឌ ទី ៧៥ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនងិទយបល់ ទដ្ឋយ Maina Kiai» ចុុះថ្ងៃទ១ី២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បកឹាសិទធិម្នុសេថ្ន
អងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/20/27។ 
30 សូម្ទម្ីល ទពំ័រទ ី ២៣ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនកត្ំណាងពិទសសថ្នអគាទលខា្ិការ សតីពីអនកការារសិទធមិ្នុសេ ទដ្ឋយ Hina 
Jilani ទដ្ឋយអនុទោម្ាម្ទសចកតីសទប្ម្ចរបស់ម្ហាសននបិាត្ទលែ 58/178” ចុុះថ្ងៃទី១ ខែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០០៤ ឯកសាររបស់ម្ហាស
ននិបាត្អងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/59/401។ សូម្ទម្ីល្ងខដ្រ៖ កថាែណ្ឌ ទី ៣៨ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសស
អងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីសិទធិទសរភីាពកនុងការប្បមូ្ល្តុ ំទដ្ឋយសនតិវ ិ្ ី នងិខាងសមាគម្ ទដ្ឋយ Maina Kiai» ចុុះថ្ងៃទ២ី៤ ខែទម្សា 
ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធមិ្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/23/39។ 
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ទី២ ទដ្ឋយសារខត្ចនំួនទកឹប្បាក់ផាកពិន័យនឹងប្ត្ូវបានកំណ្ត្់ទៅកនុងអនុប្កតឹ្យនាទពលទប្កាយ 
គ្នម ននរណាមាន ក់ដ្ងឹពីវសិាលភាពទពញទលញថ្នការរទំោភបំានចាប់ទនាុះទទ។31 អនុប្កតឹ្យ អាច
កំណ្ត្់ពីការផាកពិនយ័ទប្ចីនសនធឹកសនាធ ប ់ ខដ្លអងាការសងាម្សុីវលិ និងអាជីវកម្មជាទប្ចីនម្ិន
អាចបង់បាន។ ទយងីអាចប្បទម្ីលបានថា អងាការ ឬសាថ បន័ ងំទនាុះ អាចបាត្ប់ង់អាជាា ប័ណ្ណ ឬ
លិែិត្អនុញ្ហា ត្ឱ្យទ្វីសកម្មភាពបាន។ 

ទី ៣ គ្នម នចណុំ្ចចាប់ទ្តីម្ ឬលកខែណ្ឌ វនិចិឆ័យណាម្ួយសប្មាប់ឱ្យប្កសួងម្ហាថ្្ាទចញទសចកតី
ប្ពមាន ឬការផាកពនិ័យអនតរកាលណាម្ួយទនាុះទទ។ ជាទ តុ្ទ្វីឱ្យប្កសួងម្ហាថ្្ាមានសិទធិទប្ជីស
ទរសីបានាម្អំទពីចតិ្ត កនុងការទចញទសចកតីប្ពមាន ឬការផាកពិន័យ ទដ្ឋយទ តុ្្លអត្តទនាម្័ត្ 
និងគ្នម នត្មាេ ភាព។ 

ការ្តនាា ទ សបទទលមសី ម្និប្ត្ូវទ្វីទ ងី ដ្រាបណាមានការកណំ្ត្់ពពីិរុទធភាពទដ្ឋយសាថ ប័ន
តុ្ោការាម្្េូវចាប។់ ទ យីសាថ ប័នតុ្ោការ ប្ត្ូវកណំ្ត្់ពីទណ្ឌ កម្មចំទាុះបទទលមីសប្ព មទណ្ឌ
ណាម្ួយ នងិ ងំអស។់ ការអនុញ្ហា ត្ឱ្យប្កសួងម្ហាថ្្ា និងប្កសងួទ្េងទទៀត្កណំ្ត្់ទដ្ឋយឯក
ឯង ថាជាបទទលមសីបទចេកវទិាព័ត្៌មាន និងទៅទពលណាខដ្លមានការប្បប្ពតឹ្តបទទលមីសបទចេក
វទិាព័ត្៌មាន ប្ពម្ ងំទ សទណ្ឌ អវីខដ្លសម្ប្សប អាចទំនងជាការរទំោភបំាននឹងចាប់អនតរជាត្ិ។ 

អនុសាសន៍៖ ទដ្មី្បអីនុទោម្ាម្បទដ្ឋា នសទិធិម្នុសេអនតរជាត្ិ គួរលុបទចាល មាប្ា ៦ និងមាប្ា 
៧ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប។់ ការផាកពិនយ័ គឺជាខ្នកម្យួថ្នបចាត្តិប្ព មទណ្ឌ ម្យួចនំួនទៅកនុង    
ទសចកតីប្ាងចាប។់  ប្បសនិទបីរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា យល់ថាប្ត្ូវពយួរ ឬបិទ វ រអងាការ/សាថ បន័ 
ទដ្ឋយសារមូ្លទ តុ្ថ្នការរទំោភបំាននឹងទសចកតីប្ាងចាប់ ការ្តនាា ទ ស ងំទនុះ ប្ត្ូវមាន
ខចងទៅកនុងបចាត្តិប្ព មទណ្ឌ ាក់ព័នធ ទ យីមានខត្សាថ បន័តុ្ោការប៉ាុទណាណ ុះខដ្លអាចអនុញ្ហា ត្
ឱ្យកំណ្ត្់ទ សទណ្ឌ ចំទាុះបទទលមសីប្ព មទណ្ឌ ខដ្លប្បប្ពឹត្ត្ាុយនឹងទសចកតីប្ាងចាប។់ 

 

ចាបំាច់ប្ត្វូមានការប្ត្តួ្ពិនតិ្យាម្្េូវតុ្ោការ ទទីបជាការប្បទសីរ 

បញ្ហា ទី១៖ មាប្ា ១២-១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់កណំ្ត្់ពនីីត្ិវ ិ្ ីត្ប្ម្ូវឱ្យអាជាា ្រអនុវត្តាម្ទៅ
ទពលខសវងរក របឹអូស និងសាា ក់ចាបយ់កទនិនន័យ និងបញ្ហា ឱ្យមានការរកាទុក នងិការ្លតិ្

 
31 សូម្ទម្ីល មាប្ា ២២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប៖់ ការផាកពនិ័យអនតរកាល «បទទលមសីបទចេកវទិាពត័្៌មានខដ្លអាចប្ត្ូវបាន្តនាា ទ ស 
ទដ្ឋយការផាកពិន័យជាអនតរកាល ប្ត្ូវកណំ្ត្់ទដ្ឋយអនុប្កតឹ្យ។» 
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ទិននន័យកុំពយូទ័រ។ ទសចកតីប្ាងចាប់្តល់សិទធអិំណាចដ្លម់្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ ម្ ៌និងអគាសនងការ
នគរបាលជាត្ិ ថ្នប្កសងួម្ហាថ្្ា កនុងការទសុបីអទងាត្បទទលមីសបទចេកវទិាពត័្៌មាន។32 ទសចកតី
ប្ាងចាប់ទនុះ ម្ិនបានខចងពីការប្ត្តួ្ពិនតិ្យនិងការការារាម្្េូវតុ្ោការឱ្យបានប្គប់ប្គ្នន ់
ខដ្លទ្វីឱ្យមានហានិរភយ័ដ្ល់សិទធឯិកជនភាព និងទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ។ 

ការពិភាកា៖ ទៅទពលប្ត្ួត្ពនិិត្យទលីមាប្ា ១២-១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ងំប្សុង វាប្បាកដ្
ណាស់ខដ្លប្កសងួម្ហាថ្្ានងឹមានសទិធិអណំាច្ំទ្ងកនុងការអទងាត្ាម្ដ្ឋនទដ្ឋយម្ិនចាបំាច់
មានការប្ត្ួត្ពិនិត្យពីសណំាកស់ាថ ប័នតុ្ោការទនាុះទទ។ វាទំនងជាប៉ាុះាល់្ៃន់្ ៃរដ្ល់ទសរភីាព
កនុងការបទចេញម្ត្ ិ និងសិទធឯិកជនភាពរបស់ប្បជាពលរដ្ាខែមរ និងជនខដ្លរស់ទៅកនុងប្បទទស   
កម្ពុជា។ 

មាប្ា ១២-១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ្តលស់ិទធិអណំាចទសុីបអទងាត្ខបបទូោយ និងោត្សនធងឹ 
ដ្ល់ប្កសួងម្ហាថ្្ា។ ទ ុះបីជាប្កសងួម្ហាថ្្ាអាចអនុវត្តសិទធិអណំាចភាគទប្ចីនបាន បនាា ប់ពី
មានដ្ីកាទចញពីប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសុីបសួរកត ី កប៏៉ាុខនតសាថ បន័ ងំទនុះម្និខម្នជាសាថ ប័ន
តុ្ោការឯករាជយ ដូ្ចត្ប្ម្ូវាម្ចាប់អនតរជាត្ិទនាុះទទ។ 

អំណាច ងំទនុះសំទៅបទងាីត្ប្បព័នធាម្ដ្ឋនទនំាក់ទនំង។33 ចាប់សិទធិម្នុសេអនតរជាត្ិ កំណ្ត្់
ចាស់ថា ការប្បមូ្ល នងិការោត្់ទុកទិនននយ័ទំនាកទ់នំង សំទៅទលីការទប្ជៀត្ខប្ជកសិទធិឯក         
ជនភាព។34 ទ តុ្ដូ្ទចនុះ អនុទោម្ាម្មាប្ា ១៧ ថ្នកត្កិាសញ្ហា  ICCPR រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា 
ប្ត្ូវទទួលែុសប្ត្ូវបង្កា ញថាការាម្ដ្ឋនទំនាកទ់ំនងខដ្លបទងាីត្ទ ងីប្សបាម្មាប្ា ១២-១៦ 

 
32 មាប្ា ៥ ថ្នទសចកតបី្ាងចាប៖់ អាជាា ្រមានសម្ត្ថកចិេកនុងការទសីុបអទងាត្បទទលមីសបទចេកវទិាពត័្៌មាន «ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ម្៌
ថ្នអគាសនងការនគរបាលជាត្ ិ ថ្នប្កសួងម្ហាថ្្ា មានសម្ត្ថកចិេកនុងការទសីុបអទងាត្បទទលមីសនានាទប្កាម្ចាប់ទនុះ។ កនុងករណី្ចាបំាច ់    
ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ ម្ ៌ ខដ្លទទួលបនាុកប្បឆ្ងំបទទលមីសបទចេកវទិាព័ត្ម៌ាន អាចស ការជាម្យួនឹងជំនាញការបទចេកទទសជាត្ិ ឬ
អនតរជាត្ ិទដ្មី្បទីសីុបអទងាត្បទទលមីសខដ្លបានទសនីសំុស ការទនាុះបាន។» 
33 ទោក Frank La Rue អត្ីត្អនករាយការណ៍្ពិទសសសតីពីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិបានកំណ្ត្់និយម្នយ័ «ការាម្ដ្ឋនទំនាក់
ទំនង» ថាជា «ការាម្ដ្ឋន ការសាា ក់ចាប់ ការប្បមូ្ល ការរកាទុក នងិការោត្ទុ់កពត័្៌មានខដ្លបាន ក់ទង បចាូ នត្ ឬបទងាតី្ទៅ
ទលីបណាត ញគម្នាគម្ន»៍។ សូម្ទម្ីល កថាែណ្ឌ ទី ៦៧ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពីការ
ទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនងិទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទ១ី៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 

34 កថាែណ្ឌ ទី ១៩-២៣ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ និងការការារសិទធិ
ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទ១ី៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បកឹាសិទធិ
ម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/23/40។ 
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ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ បានបំទពញាម្ការទ្វីទត្សតខដ្លមានកណំ្ត្់ទៅកនុងទសចកតីពនយល់ទូទៅ
ទលែ ២៧.១៥។ មាប្ា ងំទនុះទនំងជាម្ិនបំទពញាម្ការទ្វីទត្សត ទដ្ឋយសារខត្ែវុះវធិានការ
ការារខដ្លត្ប្ម្ូវសប្មាបឆ់្េង្ុត្ការទ្វីទត្សតថ្នភាពសមាមាប្ត្។ 

ទប្កាម្ចាប់សទិធិម្នុសេអនតរជាត្ិ ការរតឹ្ត្បតិ្ទៅទលីសទិធិឯកជនភាព និងទសរភីាពកនុងការបទចេញ
ម្ត្ិ ប្ត្ូវខត្បង្កា ញថាជាម្ទ្ាបាយរតឹ្ត្បតិ្ត្ិចបំ្ ុត្ ទដ្មី្បសីទប្ម្ចបាននូវទគ្នលទៅជារមួ្។ “រដ្ាប្ត្ូវ
ខត្ធានាថាសទិធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងសិទធិឯកជនភាព សថិត្ទៅជាចណុំ្ចកណាត លថ្ន
ប្កបែណ្ឌ ការង្ករាម្ដ្ឋនទនំាក់ទំនង”។35 

ទដ្ីម្បបីំទពញាម្កាត្ពវកិចេ្ េូវចាប់ជាអនតរជាត្ិរបស់រដ្ាសមាជិក នីត្ិកម្មជាត្ ិប្ត្ូវខត្ “ខចងថាការ
ាម្ដ្ឋនរបស់រដ្ាទៅទលីទំនាក់ទំនង ប្ត្ូវខត្ទ្វីទ ងីទប្កាម្សាថ នភាពពិទសសបំ្ុត្ប៉ាុទណាណ ុះ និង   
ផាត ច់មុ្ែ ទប្កាម្ការប្គប់ប្គងរបស់អាជាា ្រតុ្ោការឯករាជយ។”36 ការទសនីសុកំារអនុញ្ហា ត្ពសីាថ ប័ន
តុ្ោការជាមុ្នទដ្ីម្បអីាចមានសិទធិអណំាចាម្ដ្ឋន គឺការម្ិនគួរឱ្យត្ប្ម្ូវទនាុះទទ ប៉ាុខនតជាការ
សំខានណ់ាសស់ប្មាប់ទគ្នរពទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ នងិសិទធិឯកជនភាព។  

ការត្ប្ម្ូវឱ្យមានដ្ីកាទចញពសីាថ ប័នតុ្ោការឯករាជយ មុ្ននឹងអាចភាា ប់ទៅកាន់ ឬខសវងរកាម្
ប្បព័នធកុពំយូទ័រ នងិប្បពន័ធគម្នាគម្ន៍ទអ ចិប្ត្នូិចទ្េងទទៀត្ ឆ្េុុះបញ្ហេ ងំពីការអនុវត្តលអបំ្ុត្។ 
ទ ុះជាយ៉ា ងណាកតី ដ្ីកាប្ត្ូវមានវធិានការការារ ទដ្ីម្បកុីឱំ្យមានការបាំនសទិធិរបសបុ់គាល។ 

ទី១ ដ្ីកាសប្មាប់ការ្លិត្ ការប្បមូ្ល ឬការសាា ក់ចាបទ់និនន័យកុពំយូទ័រ ប្ត្ូវមានវសិាលភាពតូ្ច
ចទងអៀត្ និងសប្មាប់រយៈទពលកណំ្ត្ណ់ាម្ួយជាក់ោកប់៉ាុទណាណ ុះ។ ចាប់សទិធិម្នុសេអនតរជាត្ ិ
ត្ប្ម្ូវថារយៈទពលសាា កច់ាប់ ប្ត្ូវមានកប្ម្តិ្ ម្ិនអាចពនារទពលទដ្ឋយគ្នម នកណំ្ត្់ទនាុះទទ ទ យី
ប្ត្ូវទ្វីទ ងីទដ្ឋយមានការបង្កា ញពីភាពចាបំាច់ថ្នការសាា ក់ចាប់ទនាុះ។  

ទី២ វសិាលភាពទិននន័យខដ្លប្ត្ូវប្បមូ្លយក ប្ត្ូវខត្មានកណំ្ត្ន់ិយម្នយ័ឱ្យបានចាស ់និងាក់
ព័នធទៅនឹងការប្បប្ពឹត្តសកម្មភាពទលមីសខដ្លបានទលីកទ ងី។ ប្បសនិទបីគ្នម នលកខែណ្ឌ ត្ប្ម្ូវទនុះ

 

35 កថាែណ្ឌ ទ ី៨០ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 
36 កថាែណ្ឌ ទ ី៨១ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 
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ទទ ភាពអាចទកីត្មានថ្នការរទំោភបំានសិទធឯិកជនភាព នឹងទកីនទ ងី ទដ្ឋយសារខត្អាជាា ្រ  
អាចប្បមូ្លព័ត្ម៌ានណាម្ួយ និង ងំអស់របស់បុគាល ទ ុះបជីាព័ត្៌មានទនាុះម្ិនមានទំនាក់
ទំនងទដ្ឋយផាា ល់ជាម្ួយនងឹសកម្មភាពឧប្កដិ្ាខដ្លកំពុងសថិត្ទប្កាម្ការសងេយ័កតី។ 

ទី ៣ ចំណុ្ចចាប់ទ្តីម្ាម្្េូវតុ្ោការ កនុងការទចញដ្ីកាទដ្មី្បអីាចាម្ដ្ឋន ឬប្បមូ្លទិននន័យ ប្ត្ូវ
ខត្សថិត្កនុងកប្ម្តិ្ ែពស់ប្គប់ប្គ្នន់ ទដ្ឋយម្ិនសំទៅប្ត្ឹម្ការអនុញ្ហា ត្ាម្ប្ពឹត្តិទ តុ្ទនាុះទទ។ 
ចំណុ្ចចាប់ទ្តមី្កនុងកប្ម្ិត្ ប ដូ្ចជាការសអំាងខត្ទលី «មូ្លទ តុ្សម្ទ តុ្្លគួរឱ្យទជឿបាន» 
ឬ«មូ្លទ តុ្សម្ទ តុ្្លទដ្ឋយមានភសតុាងបញ្ហា ក់ថាមានបទទលមីស» សំទៅដ្ល់ការអនុញ្ហា ត្
ាម្ប្ពឹត្តិទ តុ្ ថ្នសំទណី្សុអំនុវត្តចាប ់ ខដ្លអាចនាឱំ្យ ឬរមួ្ចំខណ្កឱ្យមានការរតឹ្ត្បតិ្ម្ិនអាច
ទទួលយកបានទៅទលីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ។37 

បខនថម្ពីទលីទនុះ ទប្កាម្ចាបអ់នតរជាត្ ិប្ត្ូវបទងាតី្ឱ្យមានវធិានការការារម្យួសណំុំ្ ទដ្មី្បធីានាថា
ប្បព័នធាម្ដ្ឋនទនំាក់ទនំង អនុទោម្ាម្កត្ិកាសញ្ហា  ICCPR។ «វធិានការការារប្ត្ូវខត្មាន
ខចងទៅកនុងចាប់ ទដ្ឋយមានកំណ្ត្់ពីលកខែណ្ឌ  វសិាលភាព នងិរយៈទពលថ្នការចាត្់វធិានការ
ខដ្លអាចទ្វីទៅរចួ មូ្លទ តុ្ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវសប្មាបច់ាត្់វធិានការ ងំទនាុះ អាជាា ្រមានសម្ត្ថកិចេកនុង
ការ្តល់ការអនុញ្ហា ត្ ការអនុវត្ត និងការប្គប់ប្គង ប្ពម្ ងំប្បទភទដ្ំទណាុះប្សាយខដ្ល្តល់ទដ្ឋយ
ចាប់ជាត្។ិ»38 វធិានការការារ ងំទនុះរមួ្មាន៖ 

• បទទលមសី និងសកម្មភាពាក់ពន័ធនឹងការាម្ដ្ឋន ប្ត្ូវខត្មានភាពចាសោ់ស់ និងជាកោ់ក ់

• ចាប់ប្ត្ូវខត្ចងអុលបង្កា ញយ៉ា ងចាស់ ថាម្នុសេខបបណាខដ្លអាចប្ត្ូវរងការាម្ដ្ឋន 

• ប្ត្ូវមានទពលទវោកណំ្ត្ត់្ឹងរងឹ សប្មាបក់ារអនុវត្តប្បត្ិបត្តកិារាម្ដ្ឋន 

• ប្ត្ូវកំណ្ត្់នីត្ិវ ិ្ ីត្ឹងរងឹ សប្មាប់បង្កា បប់ញ្ហា ឱ្យ ប្ត្តួ្ពិនតិ្យ ទប្បីប្បាស់ នងិរកាទុក
ទិននន័យខដ្លទទួលបាន ទៅកនុងដ្ំទណី្រការាម្ដ្ឋន 

 

37 កថាែណ្ឌ ទ ី៥៦ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 
38 កថាែណ្ឌ ទ ី៨១ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 
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• ប្ត្ូវមានវធិានត្ឹងរងឹសតីពីការកទំទច ឬការលុបទចាលទិនននយ័ខដ្លរងការាម្ដ្ឋន ទដ្ីម្បី
បង្កា រកុំឱ្យមានការោកប់ាងំពត័្៌មានទៅទសសសល់ទប្កាយពីរកទឃញីការពតិ្ 

• សាថ ប័នខដ្លទទលួបនាុកប្គប់ប្គងការទប្បីប្បាស់អំណាចាម្ដ្ឋន ប្ត្ូវខត្ជាសាថ ប័នឯក
រាជយ និងមានការទទលួែុសប្ត្ូវចំទាុះ និងប្ត្ូវខត្ងាងំទដ្ឋយ សាថ បន័នីត្បិចាត្តិ ជាជាង
សាថ ប័ននតី្ិប្បត្បិត្ត។ិ39 

ជាចុងទប្កាយ ការអនុវត្តលអបំ្ ុត្ ត្ប្ម្ូវឱ្យមានយនតការចាប់ ខដ្លវធិានការទសុីបអទងាត្ ងំទនុះ
អាចប្ត្ូវបានត្វា៉ា ទដ្ញទដ្ឋលទដ្ឋយបុគាល និង/ឬ អនក្តល់ទសវាខដ្លទទួលរង្លប៉ាុះាល់។40 

មាប្ា ១២ (១) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ 

មាប្ា ១២(១) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ត្ប្ម្ូវឱ្យអនក្តល់ទសវារកាទុកភាេ ម្ៗនូវទិននន័យកុំពយូទ័រ 
ទិននន័យចរាចរណ៍្ ឬព័ត្ម៌ានអនកទប្បីប្បាស់ ទៅទពលមានសំទណី្ពីប្កសងួម្ហាថ្្ា កនុងករណី្ខដ្ល 
«មានមូ្លទ តុ្សម្ទ តុ្្ល ថាភសតុាងបទទលមីសអាចរកបានទៅទលីប្បពន័ធកុំពយូទ័ររបស់អនក     
្តល់ទសវា ឬទប្កាម្ការប្ត្ួត្ប្ារបស់អនក្តល់ទសវា។»41 ប្សបាម្មាប្ា ១២(២) ថ្នទសចកតីប្ាង

 
39 សូម្ទមី្ល កថាែណ្ឌ ទី ៣៧ ថ្នការវភិាគខ្នកចាប់ជាសកល របស់អងាការសម្ពន័ធ Necessary and Proportionate (ខែឧសភា ឆ្ន ំ
២០១៤) ខដ្លអាចរកទមី្លបានាម្ http://necessaryandproportionat.org/global-legal-analysis; ទដ្ឋយដ្កប្សងក់រណី្សិកា Klass and 
Others v. ប្បទទសអាលេឺម្៉ាង ់ទលែ 5029/71 ចុុះថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ១ំ៩៧៨; ករណី្ Liberty and Others v. ចប្កភពអងទ់គេស ទលែ 
58243/00 ចុុះថ្ងៃទី ១ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៨ និងករណី្សិកា Rotary v. ប្បទទសរូមា៉ា នី ទលែ 28341/95 ចុុះថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
ាក់ពន័ធនឹងការាម្ដ្ឋនទ្វីទ ីងទដ្ឋយភាន ក់ង្ករទសីុបការណ៍្សមាៃ ត្់។ 
40 ជាឧ  រណ៍្ សូម្ទម្ីល កថាែណ្ឌ ទី ៨ និង ៩ ថ្នទសចកតីប្បកាសរមួ្សតីពីកម្មវ ិ្ ីាម្ដ្ឋន នងិ្លប៉ាុះាល់ទៅទលីទសរភីាពកនុងការ
បទចេញម្ត្ិ ទចញទដ្ឋយអនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញ
ម្ត្ិ និងទយបល់ និងទចញទដ្ឋយអនករាយការណ៍្ពិទសសសប្មាប់ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិរបស់គណ្ៈកម្មការអនតរទវបីអាទម្រកិសតី
ពិសិទធិម្នុសេ ខែម្ិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៣ អាចរកទម្ីលបានាម្រយៈត្ំណ្ភាា ប៖់ http://www.oas.org/en/iachr/expression

/showarticle.asp?artID=927&lID=1.   
41 មាប្ា ១២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់៖ ការរកាទុកទិននន័យកុំពយូទ័រ នងិទិនននយ័ចរាចរណ៍្ «ាម្ការទសនីសំុពីអាជាា ្រមានសម្ត្ថកចិេកនុងការ
ប្បមូ្លភសតុាង ប្បសិនទបីមានមូ្លទ តុ្សម្ទ តុ្្ល ថាភសតុាងបទទលមីសអាចរកបានទៅទលីប្បពន័ធកុំពយូទ័ររបស់អនក្តល់ទសវា ឬក៏
ទប្កាម្ការប្គប់ប្គងរបស់អនក្តល់ទសវា អនក្តល់ទសវាប្ត្ូវរកាទុករាល់ទិននន័យកុពំយូទ័រ ទិននន័យចរាចរណ៍្ ឬព័ត្៌មានាកព់័នធរបស់អនកទប្បី
ប្បាស់ទសវា។ ២. អនក្តល់ទសវាខដ្លមានកាត្ពវកិចេរកាទុកទិនននយ័កុពំយូទ័រ និង/ឬទនិនន័យចរាចរណ៍្ ខដ្លមានកំណ្ត្់ទៅកនុងកថា
ែណ្ឌ ទី ១ ខាងទលី ប្ត្ូវរកាទុកទិននន័យកុំពយូទ័រ ឬទិននន័យចរាចរណ៍្ កនុងរយៈទពល ១៨០ (ម្ួយរយខប៉ាត្សិប) ថ្ងៃ។ កនុងករណី្ចាបំាច ់
អាជាា ្រមានសម្ត្ថកិចេអាចទសនីសំុឱ្យពនារទពលរកាទុកទិននន័យកុពំយូទ័របានម្តងទទៀត្ប៉ាុទណាណ ុះសប្មាប់រយៈទពល ១៨០ (ម្ួយរយ
ខប៉ាត្សិប) ថ្ងៃបខនថម្។ ៣. ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ អាចទចញដ្ីកាឱ្យរកាទុកទិននន័យកុពំយូទ័រាក់ពន័ធនឹងការទសីុបអទងាត្បទ
ទលមីស ទៅដ្ណំាក់កាលណាកប៏ានកនុងដ្ំទណី្រការនីត្ិវ ិ្ ីតុ្ោការ។ ៤. អនក្តល់ទសវា ឬបុគាលណាខដ្លជាមាេ ស់កម្មសិទធិទនិនន័យ ខដ្ល
មានខចងកនុងកថាែណ្ឌ ទ ី ១ ខាងទលី មានកាត្ពវកចិេរកាទុកព័ត្ម៌ាន ងំទនាុះប្បកបទដ្ឋយប្បសិទធភាព កនុងលកខែណ្ឌ រកាការសមាៃ ត្ ់

http://necessaryandproportionat.org/global-legal-analysis
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=927&lID=1
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=927&lID=1
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ចាប់ អនក្តល់ទសវា ប្ត្ូវរកាទុកទិននន័យកនុងរយៈទពល ១៨០ ថ្ងៃ ប៉ាុខនតប្កសួងម្ហាថ្្ាអាចទសនីសុ ំ
ពនារទពលបខនថម្បាន ១៨០ ថ្ងៃទទៀត្។ ប្សបាម្មាប្ា ១២ (៣) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ប្ពុះរាជ
អាជាា  ឬទៅប្កម្ទសុបីសួរ ក៏អាចទចញដ្ីកាឱ្យរកាទុកទនិនន័យ ខត្ម្ិនមានទពលទវោកណំ្ត្់
សប្មាប់ការរកាទុកាម្ដ្ីកាទនាុះទទ។ គួរឱ្យកត្់សមាា ល់ ម្ិនត្ប្ម្ូវឱ្យមានដ្កីា ឬការប្ត្ួត្ពិនតិ្យ
ាម្្េូវតុ្ោការណាទ្េងឱ្យមានទនាុះទទ។ 

អនុសាសន៍៖ ទដ្មី្បអីនុទោម្ាម្បទដ្ឋា នសទិធិម្នុសេអនតរជាត្ិ មាប្ា ១២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់
គួរប្ត្ូវបានខកសប្ម្ួល ទដ្ឋយត្ប្ម្ូវឱ្យមានការប្ត្ួត្ពិនិត្យាម្្េូវតុ្ោការ មុ្នទពលរកាទុកទិនន    
ន័យ។ បខនថម្ពីទលីទនុះ វសិាលភាពទនិនន័យខដ្លប្ត្ូវរកាទុក គួរប្ត្ូវកប្ម្ិត្ប្ត្មឹ្ទិនននយ័ខដ្លាក់
ព័នធទដ្ឋយផាា ល់ទៅនងឹការប្បប្ពឹត្តបទទលមីសប្ព មទណ្ឌ ទនាុះ។ ជាចុងទប្កាយ វធិានការការារជុំវញិ
ការទប្បីប្បាស់ សុវត្ថិភាព និងការលុបទិននន័យគួរប្ត្ូវបំទពញបខនថម្ទៅកនុងទសចកតីប្ាងចាប់្ ងខដ្រ។ 

មាប្ា ១៣ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ 

មាប្ា ១៣ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់្តលស់ិទធិអណំាចកនុងការភាា ប់ទៅកានក់ណំ្ត្់ប្ា ទនិនន័យ និង
ព័ត្៌មានរបស់អនកទប្បីប្បាស់ទ្េងទទៀត្ ខដ្លប្គប់ប្គងទដ្ឋយអនក្តល់ទសវា ទៅទពលមានដ្កីាទចញ
ពីសាថ ប័នអយយការ ឬទៅប្កម្ទសុីបសួរ។42 កណំ្ត្់ប្ា ទិននន័យ និងពត័្៌មានអនកទប្បីប្បាស់ទ្េង
ទទៀត្ ប្ត្ូវខត្ “ចាបំាច់សប្មាបក់ារទសុីបអទងាត្បទឧប្កិដ្ា”។ 

អនុសាសន៍៖ ទដ្មី្បអីនុទោម្ាម្បទដ្ឋា នសទិធិម្នុសេអនតរជាត្ិ មាប្ា ១៣ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់
គួរប្ត្ូវបានខកសប្ម្ួល ទដ្ឋយមានរមួ្បចេូលការការារាកព់័នធនឹងការទប្បីប្បាស់ សុវត្ថិភាព និងការ
លុបទិននន័យ ងំទនាុះ។ 

 
និងម្និបង្កា ញ ឬទ្វីសកម្មភាពខដ្លអាចបង្កា ញឱ្យដ្ឹងពកីាររកាទុកទិននន័យទនាុះទៅដ្ល់អនកទប្បីប្បាស់ទសវា ឬជនសងេយ័   ទ យី។ 
៥. ប្បសិនទបទីិននន័យចរាចរណ៍្សថិត្ទប្កាម្ការកាន់កាប់របស់អនក្តល់ទសវាទប្ចីននាក់ អនក្តល់ទសវាខដ្លមានខចងកនុងកថាែណ្ឌ ទ ី ៤ 
ខាងទលី ប្ត្ូវមានកាត្ពវកចិេ្តល់ពត័្៌មានចាបំាច់ ងំឡាយ ទដ្ីម្បកីណំ្ត្អ់ត្តសញ្ហា ណ្របស់អនក្តល់ទសវាដ្ថ្ទទទៀត្ នងិកំណ្ត្គ់នេង
ខដ្លទំនាកទ់ំនងប្ត្ូវបានបចាូ ន។ ៦. ការទសីុបអទងាត្បទឧប្កិដ្ាទៅកនុងចាប់ទនុះ ប្ត្ូវអនុទោម្ាម្ប្កម្នតី្ិវ ិ្ ីប្ព មទណ្ឌ ថ្នប្ពុះរាជា
ណាចប្កកម្ពុជា។” 
42 មាប្ា ១៣ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់៖ ដ្ីកាឱ្យ្តល់ទិននន័យ៖ “១. ទៅទពលមានសំទណី្ជាោយលកខណ៍្អកេរពីសំណាកម់្ហ្វនតីនគរបាល
យុត្តិ្ម្៌ខដ្លចងអុលបង្កា ញថា មានមូ្លទ តុ្ចាស់ោស់កនុងការទជឿជាក់ថាព័ត្៌មានរបស់អនកជា ឬទិននន័យ” 
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មាប្ា ១៤ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ 

មាប្ា ១៤ អនុញ្ហា ត្ឱ្យប្កសងួម្ហាថ្្ាខសវងរក និងរបឹអូសប្បព័នធកុពំយូទ័រ និងទនិនន័យកុពំយូទ័រ ទៅ
ទពលមានដ្ីកាពីប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសុីបសួរ។ គួរឱ្យកត្់សមាា ល់ ប្សបាម្មាប្ា ១៣(៣) 
ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់  ប្កសងួម្ហាថ្្ា ក៏មានសិទធិអណំាចកនុងការ «បិទម្និអាចទប្បបីាន ឬលុប
ទចាលទិននន័យកុពំយូទ័រទៅទលីប្បព័នធកុពំយូទ័រខដ្លបានចូលទម្លីរចួទនាុះ»43 ទៅទពលកពុំងខសវងរក 
ឬរបឹអូសប្បព័នធកុំពយូទ័រ និងទនិនន័យកុពំយូទ័រ។ 

មាប្ា ១៤ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ កម៏្ិនបានកណំ្ត្់ពីរយៈទពលកណំ្ត្់ថ្នការខសវងរក និងការរបឹ
អូសទិននន័យកុពំយូទ័រទនាុះទទ។ មាប្ា ១៤ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ អនុញ្ហា ត្ឱ្យប្កសងួម្ហាថ្្ាលុប
ទចាល ឬបិទម្ិនឱ្យទប្បីបាននូវទិននន័យណាម្ួយទៅទលីប្បពន័ធកុំពយូទ័រ។ ែណ្ៈខដ្លទំនងជាអាច
អនុញ្ហា ត្បានទប្កាម្ចាប់អនតរជាត្ិ កនុងការអនុញ្ហា ត្ឱ្យអាជាា ្របិទម្និឱ្យទប្បនូីវទិនននយ័ខដ្លជា
ខ្នកម្ួយថ្នការទសុីបអទងាត្បទទលមីស44 ការ្តល់នូវអណំាចទដ្ឋយទសរកីនុងការលុបទចាលទនិនន័យកុំ
ពយូទ័រទដ្ឋយគ្នម នការប្ត្ួត្ពនិិត្យ ទំនងជាការរទំោភបាំនសទិធិឯកជនភាព។ ទប្កាម្មាប្ា ១៤ ថ្ន
ទសចកតីប្ាងចាប់ ប្កសងួម្ហាថ្្ា អាចលុបទចាលទនិននយ័ទដ្ឋយអចិថ្ហ្វនតយប៍ាន ប្បសនិទបីប្កសងួ
ចង់។ គ្នម នលកខណ្ៈវនិិចឆយ័ណាម្ួយជាទសចកតីទយងសប្មាប់ការកណំ្ត្់ខបបទនាុះទទ ឬគ្នម ន

 

43 មាប្ា ១៤ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប៖់ ការខសវងរក និងការរបឹអូសប្បព័នធកុំពយូទ័រ “ទដ្មី្បខីសវងរក ឬប្បមូ្លភសតុាងចាបំាច់សប្មាប់ទសីុប
អទងាត្បទទលមីសណាម្ួយទៅទលីប្បពន័ធកុពំយូទ័រ ឬម្ទ្ាបាយរកាទុកទនិនន័យកុំពយូទ័រខដ្លអាច្ាុកភសតុាងបទទលមីសទនាុះ ម្ហ្វនតី
នគរបាលយុត្តិ្ម្ ៌ប្ត្ូវទសីនសំុដ្ីកាពីប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ ទដ្ីម្ប៖ី - ខសវងរក ឬភាា ប់ទៅកាន់ប្បព័នធកុពំយូទ័រ ឬខ្នកណាម្ួយ និ
ទិនននយ័កុំពយូទ័រខដ្លមាន្ាុកទៅកនុងប្បពន័ធទនាុះ នងិ - ខសវងរក ឬភាា ប់ទៅកាន់ម្ទ្ាបាយរកាទុកទិននន័យ ខដ្លមាន្ាុកទិនននយ័កុំពយូ
ទ័រទនាុះ -ទដ្ឋយមានជំនយួាម្ការចាបំាច់ និងទប្បីសម្ត្ថភាពបទចេកទទសខដ្លមានប្សាប់។ ២. ប្បសិនទបកីនុងទពលទសីុបអទងាត្ដូ្ចមាន
ខចងកនុងកថាែណ្ឌ ទី ១ ខាងទលី ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ ម្៌មានទ តុ្្លសម្រម្យទជឿជាក់ថា ទនិនន័យខដ្លកំពុងខសវងរកទនាុះ មានរកា
ទុកទៅកនុងប្បពន័ធកុពំយូទ័រទ្េង ឬខ្នកណាម្ួយ ទ យីទិនននយ័ទនាុះមានភាា ប់ទៅកនុងប្បព័នធកុំពយូទ័រដ្ំបូង ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ម្៌ប្ត្ូវទសនី
សំុដ្ីកាពីប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ ទដ្ីម្បខីសវងរកប្បព័នធទ្េង មុ្ននងឹបនតខសវងរក ឬភាា ប់ទៅកាន់ប្បពន័ធទ្េងទនាុះ។ ៣. ទៅកនុង
ទពលទសីុបអទងាត្ ដូ្ចមានខចងកនុងកថាែណ្ឌ ទី ១ និងទី ២ ខាងទលី ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ម្ម៌ានសិទធកិនុងការ៖ - របឹអូស ឬរកាប្បព័នធកុំ
ពយូទ័រ ឬខ្នកណាម្ួយ ឬម្ទ្ាបាយរកាទុកទនិនន័យកុំពយូទ័រ ខដ្លមានកំណ្ត្់ទៅកនុងដ្កីារបស់ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ; - ទ្វ ី
ឬរកាទុកចាប់ចម្េងថ្នទិននន័យកុពំយូទ័រ ងំទនាុះ; - រកាចំននួទនិនន័យកុំពយូទ័រាក់ពន័ធខដ្លបាន្ាុកទុក; - បទិម្និឱ្យទប្បីបាន ឬលុប
ទចាលទិនននយ័កុំពយូទ័រទនាុះទៅកនុងប្បពន័ធកុំពយូទ័រខដ្លបានភាា បចូ់លរចួ។ ៤. កនុងករណី្មាការរបឹអូសឧបករណ៍្ ឬបរកិាខ រ អាចប៉ាុះាល់
យ៉ា ងខាេ ងំដ្ល់សម្ត្ថភាពប្បត្ិបត្តកិាររបស់មាេ ស់ឧបករណ៍្ ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ ម្អ៌ាចទ្វី និងរកាទុកចាប់ចម្េងទនិនន័យកុពំយូទ័រទដ្ឋយ
ម្ិនចាបំាច់របឹអូសឧបករណ៍្ ឬបរកិាខ រទនាុះបាន។” 
44 ជាឧ  រណ៍្ សូម្ទមី្ល  មាប្ា ១៩(៣)(ឃ) ថ្នអនុសញ្ហា ទីប្កងុប ុយដ្ឋទប៉ាស “បិទម្និឱ្យចូលទប្បបីាន ឬលុបទចាលទិននន័យកុពំយូ
ទ័រ ងំទនាុះទៅកនុងប្បព័នធកុំពយូទ័រខដ្លបានភាា បចូ់លរចួ។” 
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លកខែណ្ឌ ត្ប្ម្ូវណាម្យួខដ្លថាមាេ ស់ទនិនន័យពិត្ជាបានប្បប្ពឹត្តបទទលមីសខម្នឬអត្់។ ទដ្ីម្បី
អនុទោម្ាម្ចាបអ់នតរជាត្ ិ អភិប្កម្ប្បទសីរជាងទនុះ គឺត្ប្ម្ូវឱ្យទសចកតីប្ាងចាប់្តល់ជា
ម្ទ្ាបាយម្ួយសប្មាប់ប្បគល់ប្ត្លប់នូវទិននន័យ ងំទនាុះ ឬទបីកឱ្យអាចចូលទប្បីវញិបានបនាា ប់
ពីបចេបន់ីត្ិវ ិ្ ីាម្្េូវតុ្ោការ។ 

អនុសាសន៍៖ មាប្ា ១៤ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ គួរប្ត្ូវបានខកសប្ម្លួ ទដ្ឋយរមួ្បចេូ លនូវវធិានការ
ការារប្គប់ប្គ្ននា់ក់ពន័ធនឹងវសិាលភាពទិនននយ័ខដ្លប្ត្ូវរកាទុក ខសវងរក ឬរបឹអូស ជា
ឧ  រណ៍្ ទិននន័យមានាកព់័នធទដ្ឋយផាា ល់ទៅនងឹការប្បប្ពឹត្តបទទលមីសប្ព មទណ្ឌ ។ មាប្ា ១៤ 
ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់ ក៏គួរប្ត្វូខកខប្ប្ងខដ្រ៖ (ក) កណំ្ត្់រយៈទពលថ្នការខសវងរក ឬរបឹអូស
ទិននន័យកុំពយូ   ទ័រ  (ែ) កប្ម្តិ្ថាទៅទពលណាខដ្លទិនននយ័កុំពយូទ័រអាចប្ត្ូវបានលុបទចាល ឬបិទ
ម្ិនអាចភាា ប់បាន ទដ្ឋយប្កសួងម្ហាថ្្ា និង (គ) បញ្ហា ក់ឱ្យបានចាស់ថា ទៅទពលណាខដ្ល
ទិននន័យ ងំទនាុះប្ត្ូវប្បគល់ប្ត្លប់ទៅឱ្យមាេ សទ់ិននន័យវញិ។ 

មាប្ា ១៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ 

មាប្ា ១៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ អនុញ្ហា ត្ឱ្យប្កសួងម្ហាថ្្ា ប្បមូ្លទិននន័យចរាចរណ៍្សប្មាប់រ
យៈទពលដ្បូំងចនំួន ១៤ ថ្ងៃទៅទពលខដ្លមានដ្ីកាពីប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសុីបសួរ។ ទ ុះជា
យ៉ា ងណាកត ី ទប្កាម្មាប្ា ១៥(២) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់ ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសុបីសួរ អាច
ពនារទពលបខនថម្ “សប្មាប់រយៈទពលម្យួជាកណំ្ត្់”។45 មាប្ាទនុះអនុញ្ហា ត្ឱ្យមានការប្បមូ្ល

 

45 មាប្ា ១៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់៖ ការប្បមូ្លទិននន័យចរាចរណ៍្ទៅកនុងរយៈទពលម្ួយកំណ្ត្ ់ “១. បនាា ប់ពទីទួលបានាកយសំុជា
ោយលកខណ៍្អកេរពីម្ហ្វនតនីគរបាលយុត្តិ្ ម្៌ ចងអុលបង្កា ញថាមានទ តុ្្លសម្ប្សបគួរឱ្យទជឿជាកថ់ាទនិនន័យចរាចរណ៍្មានាកព់័នធ
នឹងទនំាក់ទនំងជាកោ់ក ់ និងាកព់័នធជាម្ួយនងឹបុគាលខដ្លសថិត្ទប្កាម្ការទសីុបអទងាត្ ត្ប្ម្ូវសប្មាប់ការទសីុបអទងាត្បទទលមីស ប្ពុះ
រាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ អាចទចញដ្កីាឱ្យអនក្តល់ទសវា ប្បមូ្ល ឬងត្ទុកទនិនន័យចរាចរណ៍្ាម្ទពលជាក់ខសតង (real time) ាម្
ម្ទ្ាបាយបទចេកទទស នងិ្តល់ខត្ទិននន័យចរាចរណ៍្ជាក់ោក់ប៉ាុទណាណ ុះទៅឱ្យម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ម្៌។ ការប្បមូ្ល ឬការងត្ទុក 
ទិនននយ័ចរាចរណ៍្ាម្ទពលជាក់ខសតង ងំទនាុះ ម្ិនប្ត្ូវបានបញ្ហា ឱ្យទ្វីសប្មាប់រយៈទពលម្ួយខដ្លទលីសពអីវីខដ្លចាបំាចប់ំ្ុត្ នងិ 
កនុងករណី្ណាក៏ទដ្ឋយ ម្ិនប្ត្ូវទលីរយៈទពល ១៤ ថ្ងៃ។ ២. ទៅទពលទទួលបានាកយសំុជាោយលកខណ៍្អកេរសតីពកីារពនារទពលព ី   
ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ ម្ ៌ ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ អាចអនុញ្ហា ត្ាម្ការទសនីសំុទនាុះសប្មាប់រយៈទពលម្ួយកំណ្ត្ប់ខនថម្។ ៣. 
មាប្ាទនុះ អនុវត្តចំទាុះខត្ការទសីុបអទងាត្ាកព់័នធនងឹបទទលមីស្ៃន់្ ៃរប៉ាុទណាណ ុះ។ ៤. ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ កអ៏ាចត្ប្ម្ូវឱ្យ
អនក្តល់ទសវារកាការសមាៃ ត្ច់ំទាុះដ្ីកាខដ្លត្ប្ម្ូវឱ្យប្បមូ្លទនិនន័យចរាចរណ៍្ាម្ទពលជាក់ខសតង្ងខដ្រ។» 
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ទិននន័យទដ្ឋយគ្នម នកំណ្ត្់។ ការប្បមូ្លទិនននយ័ទនុះគឺសប្មាប់ខត្ទៅទពលណាខដ្លប្កសួងម្ហា 
ថ្្ាប្ត្ូវការទសុីបអទងាត្ “បទទលមីស្ៃន់្ៃរ” ប៉ាុទណាណ ុះ។46 

អនុសាសន៍៖ មាប្ា ១៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ គួរប្ត្ូវបានខកសប្ម្លួ ទដ្ឋយត្ប្ម្ូវឱ្យមានការប្ត្ួត្
ពិនិត្យាម្្េូវតុ្ោការ មុ្ននងឹប្បមូ្លទិនននយ័ ដូ្ចជាត្ប្ម្ូវឱ្យមានការចាប់ទ្តីម្ាម្្េូវតុ្ោការ
កប្ម្ិត្ែពស់ជាងទនុះ។ មាប្ា ១៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ គួររមួ្បចេូ លរយៈទពលកណំ្ត្់ម្យួសប្មាប់
ការប្បមូ្លទិននន័យ។ មាប្ា ១៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់ គួរកំណ្ត្់ពីបទទលមីសប្ព មទណ្ឌណា 
ខដ្លអនុញ្ហា ត្ឱ្យប្កសួងម្ហាថ្្ាទ្វីការប្បមូ្លទិននន័យាម្ទពលជាក់ខសតងបាន និងកណំ្ត្់ថា
ទិននន័យខបបណាខដ្លាក់ពន័ធទដ្ឋយផាា ល់ទៅនឹងការប្បប្ពតឹ្តសកម្មភាពឧប្កិដ្ាខដ្លបានទលីក  
ទ ងី។ ជាចុងទប្កាយ មាប្ា ១៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ គួរប្ត្ូវបានខកសប្ម្ួល ទដ្ឋយរមួ្បចេូ ល
វធិានការការារាកព់័នធនងឹការទប្បីប្បាស់ ការរកាទុក និងការលុបទចាល/ការកំទទចទចាលទិនននយ័
ខដ្លប្បមូ្លបាន។ 

មាប្ា ១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ 

មាប្ា ១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ្តល់សទិធិអណំាចដ្ល់ប្កសួងម្ហាថ្្ាកនុងការសាា ក់ចាប ់“ែេឹម្សារ
ទិននន័យ” ទៅទពលមានដ្ីកាពបី្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសុីបសួរ បានរ ូត្ដ្ល់ទៅរយៈទពល ១៤ 
ថ្ងៃ។ ក៏ប៉ាុខនត ាម្មាប្ា ១៦(២) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់ ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសុបីសួរ អាច
ពនារទពលបខនថម្ “សប្មាប់រយៈទពលម្ួយជាកំណ្ត្់”47 ខដ្លអនុញ្ហា ត្ឱ្យបនតការសាា ក់ចាប់

 

46 វាកយស័ពា «បទទលមីស្ៃន់្ៃរ» ម្ិនប្ត្ូវបានឱ្យនិយម្ន័យទនាុះទទ។ 

47 មាប្ា ១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់៖ ការសាា ក់ចាប់ែេមឹ្សារទិនននយ័ “១. បនាា បព់ីទទួលបានាកយសំុជាោយលកខណ៍្អកេរពីម្ហ្វនតី
នគរបាលយុត្តិ្ម្ ៌ ចងអុលបង្កា ញថាមានទ តុ្្លសម្ប្សបគួរឱ្យទជឿជាក់ថាទនិនន័យែេឹម្សារមានាក់ពន័ធនងឹបុគាលខដ្លសថិត្ទប្កាម្
ការទសីុបអទងាត្ ត្ប្ម្ូវសប្មាបក់ារទសីុបអទងាត្បទទលមីស ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ អាចទចញដ្ីកា៖ ក. ឱ្យម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ម្ ៌
ប្បមូ្ល ឬងត្ទុកទនំាក់ទនំងជាកោ់ក់ ទដ្ឋយទប្បីម្ទ្ាបាយបទចេកទទសកនុងប្បពន័ធកុំពយូទ័រ ាម្ទពលជាក់ខសតង (real time); ែ. ឱ្យអនក
្តល់ទសវា ប្បមូ្ល ងត្ទុក ឬស ការ និង្តល់ជំនួយដ្ល់ម្ហ្វនតនីគរបាលយុត្តិ្ម្៌កនុងការប្បមូ្ល ឬងត្ទុកទិនននយ័ែេមឹ្សារថ្នទនំាក់
ទំនងជាកោ់ក់ខដ្លបចាូ នាម្ប្បព័នធកុពំយូទ័រ កនុងទពលទវោជាក់ខសតង (real time) ាម្រយៈសម្ត្ថភាពបទចេកទទសខដ្លមានប្សាប់។ 

ការប្បមូ្លាម្ទពលជាក់ខសតង (real time) ឬការងត្ទុកទនិននយ័ែេឹម្សារាម្ទពលជាក់ខសតង ងំទនាុះ ម្និប្ត្ូវបានបញ្ហា ឱ្យទ្វីសប្មាប់
រយៈទពលម្ួយខដ្លទលីសពអីវីខដ្លចាបំាច់បំ្ុត្ និង កនុងករណី្ណាក៏ទដ្ឋយ ម្និប្ត្ូវទលីរយៈទពល ១៤ ថ្ងៃ។ ២. ទៅទពលទទួលបាន
ាកយសំុជាោយលកខណ៍្អកេរសតីពកីារពនារទពលពី    ម្ហ្វនតីនគរបាលយុត្តិ្ ម្៌ ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ អាចអនុញ្ហា ត្ាម្ការ
ទសនីសំុទនាុះសប្មាប់រយៈទពលម្ួយកំណ្ត្ប់ខនថម្។ ៣. មាប្ាទនុះ អនុវត្តចំទាុះខត្ការទសីុបអទងាត្ាកព់័នធនឹងបទទលមីស្ៃន់្ៃរ ឬបទ
ទលមីសាក់ព័នធនងឹសនតិសុែជាត្ិខត្ប៉ាុទណាណ ុះ។ ៤. ប្ពុះរាជអាជាា  ឬទៅប្កម្ទសីុបសួរ កអ៏ាចត្ប្ម្ូវឱ្យអនក្តល់ទសវារកាការសមាៃ ត្់ចំទាុះ
ដ្ីកាខដ្លត្ប្ម្ូវឱ្យសាា ក់ចាបទ់ិននន័យែេមឹ្សារ្ងខដ្រ។» 
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ទិននន័យទនាុះទដ្ឋយគ្នម នកណំ្ត្់។ ទលីសពីទនុះទទៀត្ ការសាា ក់ចាប់ទនុះ អាចទ្វីទៅបានកនុងករណី្
ខដ្លប្កសងួម្ហាថ្្ាកំពុងទសុបីអទងាត្ «បទទលមីស្ៃន់្ៃរ ឬបទទលមសីាកព់័នធនងឹសនតសុិែជាត្ិ» 
ខត្ប៉ាុទណាណ ុះ។48 

អនុសាសន៍៖ មាប្ា ១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ គួរប្ត្ូវបានខកសប្ម្លួ ទដ្ឋយត្ប្ម្ូវឱ្យមានការប្ត្ួត្
ពិនិត្យាម្្េូវតុ្ោការ មុ្ននងឹប្បមូ្លទិនននយ័ ដូ្ចជាត្ប្ម្ូវឱ្យមានការចាប់ទ្តីម្ាម្្េូវតុ្ោការ
កប្ម្ិត្ែពស់ជាងទនុះ។ មាប្ា ១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ គួររមួ្បចេូ លរយៈទពលកណំ្ត្់ម្យួសប្មាប់
ការប្បមូ្លទិននន័យ និងគួរកណំ្ត្ព់ីបទទលមីសប្ព មទណ្ឌណា ខដ្លអនុញ្ហា ត្ឱ្យប្កសួងម្ហាថ្្ាទ្វី
ការសាា ក់ចាបទ់ិនននយ័ នងិកណំ្ត្់ថាទិនននយ័ខបបណាខដ្លាក់ពន័ធទដ្ឋយផាា ល់ទៅនងឹការប្បប្ពឹត្ត
សកម្មភាពឧប្កដិ្ាខដ្លបានទលីកទ ងី។ ជាចុងទប្កាយ មាប្ា ១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ គួរប្ត្ូវ
បានខកសប្ម្ួល ទដ្ឋយរមួ្បចេូ លវធិានការការារាកព់័នធនឹងការទប្បីប្បាស់ ការរកាទុក និងការ
លុបទចាល/ការកំទទចទចាលទនិនន័យខដ្លប្បមូ្លបាន។ 
 

កាត្ពវកិចេម្ិនសម្ទ តុ្្លសប្មាប់អនក្តល់ទសវា 

បញ្ហា ៖ មាប្ា ៨ និង ៩ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ បានដ្ឋក់កាត្ពវកិចេម្និសម្ទ តុ្្លទៅឱ្យអនក     
្តល់ទសវា ខដ្លទនំងជាទ្វឱី្យទន់ទែាយដ្ល់សទិធិឯកជនភាព។ 

ការពិភាកា៖ មាប្ា ៨ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ត្ប្ម្ូវឱ្យអនក្តល់ទសវា ៖ (ក) «រកា និងប្គប់ប្គងឱ្យ
បានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ» នូវការចុុះទ ម្ ុះ នងិខបបបទទសនសុីំ របស់អនកទប្បីប្បាស ់និង (ែ) ោត្ទុ់ករាល់ «
ទិននន័យចរាចរណ៍្»  ងំអស់សប្មាប់រយៈទពលយ៉ា ងត្ចិ ១៨០ ថ្ងៃ និង ប្ត្ូវមាន «ជំនាញ
បទចេកទទសប្គប់ប្គ្នន់» ទដ្មី្បី្ តល់ «ព័ត្៌មានរបស់អនកទប្បីប្បាស់ទសវា» ទៅឱ្យអាជាា ្រ។49 ការម្ិន

 

48 វាកយស័ពា «បទទលមីស្ៃន់្ៃរ» និង «បទទលមីសាក់ព័នធនឹងសនតិសុែជាត្»ិ ម្និប្ត្ូវបានឱ្យនយិម្នយ័ទនាុះទទ។ 
49 មាប្ា ៨ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់៖ ការប្គប់ប្គងការចុុះទ ម្ ុះ និងការទសនីសំុរបស់អនកទប្បីប្បាស់ទសវា “អនក្តល់ទសវា ប្ត្ូវ ៖ ១. មាន
កាត្ពវកិចេរកា និងប្គប់ប្គងឱ្យបានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវនូវការចុុះទ ម្ ុះ នងិការទសនីសំុរបស់អនកទប្បីប្បាស់ទសវា; ២. រកាទុកទនិននយ័ចរាចរណ៍្
សប្មាប់រយៈទពល ១៨០ ថ្ងៃ; ៣. មានជំនាញបទចេកទទសប្គប់ប្គ្ននក់នុងការខសវងរក និ្តល់ព័ត្៌មានរបស់អនកទប្បីប្បាស់ទសវា ទៅទពល
មានការទសនីសំុពីអាជាា ្រខដ្លទទួលបានការអនុញ្ហា ត្ាម្ចាប់។” 
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ោត្់ទុករាលទ់ិនននយ័ចរាចរណ៍្ ងំអសក់នុងរយៈទពល ១៨០ ថ្ងៃ អនក្តល់ទសវា ប្ត្ូវពិនយ័ជាប្បាក់
ចទនាេ ុះពី ២ ០០០ ០០០ (ពរីោន) ទរៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដ្ប់ោន) ទរៀល។50 

ទៅកនុងមាប្ា ៨ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ មានបញ្ហា ចបំងៗចំនួនពីរ។ បញ្ហា ទី ១ ទដ្ឋយខ្អកទលីការ
បកប្សាយមាប្ាទនុះ វាអាចជាការទប្ជៀត្ខប្ជកាម្អំទពចីិត្តទៅទលសីិទធិឯកជនភាពខដ្លការារ
ទដ្ឋយកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR។51 ោេ ថា «ការរកា និងប្គប់ប្គងឱ្យបានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវនូវការចុុះទ ម្ ុះ និង
ការទសនីសុ»ំ របស់អនកទប្បីប្បាស់ ម្ិនចាស់ថាមានន័យយ៉ា ងណា។52 ប្បសនិទបីអនក្តល់ទសវា ត្ប្ម្ូវ
ឱ្យប្បមូ្ល នងិរកាទុករាលព់័ត្៌មានអត្តសញ្ហា ណ្បុគាលប្គប់ប្បទភទ ងំអស់ រមួ្ ងំទ ម្ ុះពិត្
របស់បុគាល ទលែអត្តសញ្ហា ណ្បណ័្ណ ថ្ងៃខែឆ្ន កំំទណី្ត្ ជាទដ្ីម្ ទនាុះទំនងជាទកតី្មានការរទំោភ
បំានដ្ល់សទិធិឯកជនភាពខដ្លការារទដ្ឋយកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR។ 

អនាម្ិកភាព ប្ត្ូវបានទទលួសាា លថ់ាជាធាតុ្្េសំំខាន់ថ្នការការារការបទចេញម្ត្ិទដ្ឋយទសរ ី
ឯកជនភាព គណ្ទនយយភាពនទយបាយ និងការចូលរមួ្ជាសាធារណ្ៈ។53 ម្នុសេប្គបរ់ូបមាន
សិទធិប្បាប្សយ័ ក់ទងគ្នន ទដ្ឋយអនាម្ិក ឬទប្បីរ សេនាម្ទៅទលីប្បពន័ធអុិនទ្ណិី្ត្ និងទដ្មី្បី
ធានាការរកាការសមាៃ ត្់ថ្នទនំាក់ទំនង និងព័ត្៌មានបុគាល ម្ិនឱ្យត្ត្ិយជនចូលទៅទម្ីលបាន 

 

50 មាប្ា ២៥ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប៖់ ការទ្វសប្បខ សកនុងការប្គប់ប្គងការចុុះទ ម្ ុះ និងការទសនីសំុរបស់អនកទប្បីប្បាស់ទសវា «អនក្តល់
ទសវាណាខដ្លទ្វសប្បខ សម្និអាចប្គប់ប្គងការចុុះទ ម្ ុះ ការទសនីសំុ ឬទនិននយ័របស់អនកទប្បីប្បាស់ទសវា ដូ្ចមានខចងកនុងមាប្ា ៨ 
ថ្នចាប់ទនុះ ប្ត្ូវពនិ័យជាប្បាក់ពី ២ ០០០ ០០០ (ពីរោន) ទរៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដ្បោ់ន) ទរៀល។» 
51 មាប្ា ១៧ ថ្នកត្កិាសញ្ហា  ICCPR «១. គ្នម នជនណាមាន ក់ ប្ត្ូវទទួលរងការទប្ជៀត្ខប្ជកាម្អំទពីចិត្ត ឬទដ្ឋយែុសចាប់ កនុងជីវតិ្
ឯកជន ប្គសួារ លំទៅដ្ឋា ន សំបុប្ត្ទឆ្េយីឆ្េងរបស់ែេួន ឬប្ត្ូវរងការប៉ាុះាល់ ទដ្ឋយែុសចាប់ទៅទលីកតិ្ិតយស និងទករ ត ិ៍ទ ម្ ុះរបស់ែេួនទ ី
យ។ ២. ជនប្គប់រូបមាន សិទធឱិ្យចាប់ការារប្បឆ្ងំនងឹការទប្ជៀត្ខប្ជក ឬការប៉ាុះាល់ខបបទនុះ។» 
52 មាប្ា ២(១២) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់កំណ្ត្ន់ិយម្ន័យ «ព័ត្ម៌ានអនកទប្បីប្បាស់ទសវា» ថាជា «ពត័្៌មាន ងំឡាយខដ្លសថិត្កនុង
ទប្ម្ង់ ខដ្លបទងាីត្ជាអត្តសញ្ហា ណ្របស់អនកទប្បីប្បាស់ទសវា ដូ្ចជាទ ម្ ុះ អាសយដ្ឋា ន កណំ្ត្់ប្ាទពលទវោទប្បីប្បាស់ និងរយៈទពល
ទប្បីប្បាស់ រយៈទពលទប្បីទសវា (រមួ្ ងំកាលបរទិចឆទចាប់ទ្តីម្ទប្បីទសវា) និងប្បទភទទសវាខដ្លកំពុងទប្បីប្បាស់ ទលែទូរស័ពា ឬទលែ
ឧបករណ៍្ ទលែ ឬអត្តសញ្ហា ណ្របស់អនកទប្បីប្បាស់ទ្េង រមួ្ ងំអាសយដ្ឋា នបណាត ញអុិនទ្ីទណ្ត្ខដ្លដ្ឋក់ឱ្យទប្បីប្បាស់បទណាត ុះ
អាសនន (រមួ្ ងំអាសយដ្ឋា នពិ្សីារទៅទលីប្បព័នធអុនិទ្ណិី្ត្) ម្ទ្ាបាយ នងិប្បភពបង់ប្បាក់ទសវា (រមួ្ ងំបណ័្ណឥណ្ ន ឬទលែ
គណ្នី្ នាគ្នរ)។» ក៏ប៉ាុខនត ទៅកនុងទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះ ម្ិនកំណ្ត្ឱ់្យបានចាស់ថា អនក្តល់ទសវា ត្ប្ម្ូវឱ្យយករាល់ព័ត្ម៌ាន ងំអស់ 
ខដ្លមានកណំ្ត្់ទៅកនុងនិយម្ន័យ «ព័ត្ម៌ានអនកទប្បីប្បាស់ទសវា» ឬយ៉ា ងណា។ 

53 កថាែណ្ឌ ទី ៤៧ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ David Kaye» ចុុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បកឹាសិទធមិ្នុសេថ្ន
អងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/29/32។ 
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ាម្រយៈជនំួយបទចេកវទិាឌ្ីជងីល។ ទដ្មី្បធីានាអនុទោម្ភាពថ្នកត្ិកាសញ្ហា  ICCPR រដ្ា
សមាជិកមានកាត្ពវកចិេបង្កា ញថាការទប្ជៀត្ខប្ជកទៅទលសីិទធិឯកជនភាព ម្ិនប្ត្ូវទ្វីទ ងីាម្
អំទពីចិត្ត ឬែុសចាប់ទនាុះទទ។ ការត្ប្ម្ូវឱ្យអនក្តល់ទសវា ងំអស់រកាទុកពត័្៌មានបុគាលទដ្ឋយ
គ្នម នកណំ្ត្់របស់អនកទប្បីប្បាស់ បទងាីត្ជាការទប្ជៀត្ខប្ជកាម្អំទពចីិត្តទៅទលីសិទធឯិកជនភាព។ 
អនករាយការណ៍្ពិទសស បានកត្់សមាា ល់ទដ្ឋយខ កថា នតី្ិកម្មប្បហាក់ប្បខ លទៅកនុងប្បទទសអុី
រ ៉ាង់ និងរូសេុ ី ខដ្លត្ប្ម្ូវឱ្យអនកទប្បីប្បាស់អុនិទ្ណិី្ត្ទៅាម្ហាងអុិនទ្ណិី្ត្ ចុុះទ ម្ ុះពិត្របស់
ែេួន បទងាីត្បានជាការហាម្ោត្់អនាម្កិភាពទៅទលីប្បពន័ធអុិនទ្ណិី្ត្ ទ យីជាលទធ្ ល គឺជា
ការទប្ជៀត្ខប្ជកខដ្លម្ិនអាចទទួលយកបានទៅទលីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ នងិសិទធិឯក       
ជនភាពរបស់បុគាល។54 

បញ្ហា ទី ២ គឺការត្ប្ម្ូវឱ្យោត្់ទុកទនិនន័យរបស់អនកទប្បីប្បាស់ ងំអស់សប្មាប់រយៈទពល ១៨០ 
ថ្ងៃ បទងាីត្ជាការប្បមូ្ល្តុ ំកនុងចំនួនដ្៏ទប្ចនីនូវទនិនន័យទំនាកទ់ំនងឯកជន ខដ្លអាចមាន្លប៉ាុះ
ាល់្ៃន់្ ៃរ នងិអវជិាមានដ្ល់ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងសិទធឯិកជនភាព។ ការោត្់ទុក
ទិននន័យកនុងចនំួនដ្៏ទប្ចនីខដ្លខានម្ិនបានទនុះ បទងាីនវសិាលភាពថ្នការាម្ដ្ឋនរបស់រដ្ា បទងាីន
ចំណាយអាជីវកម្ម និងទទលួបានចណូំ្លត្ិចជាងមុ្ន និងបទងានីលទធភាពខដ្លថាទនិនន័យអាច
ប្ត្ូវបានលចួយកបាត្់ ប្ត្ូវបានបង្កា ញទដ្ឋយដ្ឹងទដ្ឋយថ្ចដ្នយ ឬទប្បីប្បាសស់ប្មាបប់នេំទបាក      
ប្បាស។់55 “រដ្ាប្ត្ូវខត្បចឈប់បងខតិ្បងខំឱ្យវសិ័យឯកជនអនុវត្តនូវវធិានការ ខដ្លទ្វីឱ្យប៉ាុះាល់ដ្ល់
ឯកជនភាព សុវត្ថិភាព នងិអនាម្ិកភាពថ្នទសវាគម្នាគម្ន៍ រមួ្ ងំការត្ប្ម្ូវឱ្យកសាងសម្ត្ថភាព
សាា ក់ចាប់ កនុងទគ្នលបណំ្ងាម្ដ្ឋនរបស់រដ្ា ឬហាម្ោត្់ការទប្បីប្បាសកូ់ដ្នីយកម្ម។”56 

អនុសាសន៍៖ ទដ្មី្បអីនុទោម្ាម្បទដ្ឋា នសទិធិម្នុសេអនតរជាត្ ិ

 
54 កថាែណ្ឌ ទី ៤៩-៥០ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ និងការការារសិទធិ
ទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ និងទយបល់ ទដ្ឋយ David Kaye» ចុុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥ ឯកសាររបស់ប្កមុ្ប្បឹកាសិទធិ
ម្នុសេថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ ិទលែ A/HRC/29/32។ 
55 កថាែណ្ឌ ទី ៦៧ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 
56 កថាែណ្ឌ ទ ី៩៦ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 
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• កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នមាប្ា ៨ គួរប្ត្ូវបានខកសប្ម្លួទដ្ីម្បកីំណ្ត្់ឱ្យបានចាស់ពីប្បទភទ
ព័ត្៌មានខដ្លអនក្តល់ទសវាប្ត្វូទសនីសុំពីអនកទប្បីប្បាស់ ទៅទលីឯកសារទសនីសុំ និងចុុះទ ម្ ុះ 
សប្មាប់ទសវាអុនិទ្ណិី្ត្។ ព័ត្៌មានត្ប្ម្ូវឱ្យមាន ប្ត្ូវខត្សថិត្កនុងកប្ម្ិត្ត្ិចត្ចួ និង
អនុញ្ហា ត្ឱ្យទប្បីប្បាស់អុនិទ្ណិី្ត្ជាលកខណ្ៈអនាម្កិបាន្ងខដ្រ។ 

 

• កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នមាប្ា ៨ (“រកាទុកទិននន័យចរាចរណ៍្សប្មាប់រយៈទពលយ៉ា ងត្ចិ 
១៨០ ថ្ងៃ”) គួរប្ត្ូវបានលុបទចាល ទដ្ឋយទ តុ្ថាកថាែណ្ឌ ទនុះបទងាតី្បានជាលកខែណ្ឌ
សប្មាប់ប្បមូ្លទនិនន័យកនុងចនំួនដ្៏ទប្ចីន និងការាម្ដ្ឋនកនុងប្ទង់ប្ យ្ំ។ (មាប្ា ១៥ 
និង ១៦ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ្តលល់ទធភាពដ្លអ់ាជាា ្រកនុងការប្បមូ្ល នងិសាា ក់ចាប់
ទិននន័យកុំពយូទ័រ កនុងអំ ុងទពលអនុវត្តចាប់ និងទពលទសុីបអទងាត្ាម្្េូវតុ្ោការ)។ 
ម្ា៉ាងវញិទទៀត្ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នមាប្ា ៨ គួរប្ត្ូវបានខកសប្ម្ួល ទដ្ឋយត្ប្ម្ូវឱ្យអនក្តល់
ទសវាោត្់ទុកទិនននយ័ចរាចរណ៍្សប្មាប់រយៈទពលែេមី្ួយ ដូ្ចជាខត្ ១០ ថ្ងៃ។ ចំននួថ្ងៃ
ទនុះ អាចឱ្យអាជាា ្រទ្វីការទសុបីអទងាត្បទទលមសីកំពុងប្បប្ពតឹ្តបាន និងអាចអនុទោម្ាម្
សិទធិឯកជនភាពបាន្ងខដ្រ។ 

 

បញ្ហា ទ្េងទទៀត្ 

• មាប្ា ២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ បទងាីត្ជាយុាត ្កិារសកល។ វសិាលភាពទសចកតីប្ាង
ចាប់ទនុះ មានខចងទៅកនុងមាប្ា ២ ថា «អនុវត្តចំទាុះបទទលមីសបទចេកវទិាព័ត្ម៌ាន 
ខដ្លប្បប្ពតឹ្តទៅកនុង ឬទៅទប្ៅប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ទ យីខដ្លប៉ាុះាល់ដ្ល់សនតសុិែ     
សណាត បធ់ាន ប់ ឬ្លប្បទយជន៍សាធារណ្ៈថ្នប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។»57 កថាែណ្ឌ
ទនុះបទងាតី្ជាយុាត ្ិការសកលទៅទលីអនកទប្បីប្បាសអុ់ិនទ្ណិី្ត្ ងំអស់ នងិបទងាតី្ជា
បញ្ហា ចំបងៗចំននួពីរ។ បញ្ហា ទី ១ អនកទប្បីប្បាស់អុនិទ្ណិី្ត្ជាទប្ចីន ជាពិទសសអនកទៅ
ទប្ៅប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ម្ិនបានដ្ឹងលឺពីទសចកតីប្ាងចាប់ ឬការអនុវត្តចាប់ទនុះ
ទទ។ បញ្ហា ទី ២ ចណំាត្់ប្បទភទថ្នបទទលមីសខដ្លមានទរៀបរាប់ទៅកនុងទសចកតីប្ាងចាប ់
ខដ្ល «ប៉ាុះាលដ់្លស់នតិសុែ សណាត ប់ធាន ប់ ឬ្លប្បទយជន៍សាធារណ្ៈថ្នប្ពុះរាជា

 
57 មាប្ា ២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប ់
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ណាចប្កកម្ពុជា» មានលកខណ្ៈទូោយ ខដ្លទសាីរខត្ការពិភាកាពីកម្ពុជា ងំអស់ ជាម្ត្ិ
អវជិាមាន ឬជាការរុិះគនណ់ាម្ួយ អាចប្ត្ូវបានចាត្់ថាន ក់ ថាជាបទទលមីសម្យួខដ្រ។ 

• មាប្ា ៣០ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ហាម្ោត្់ «ការ្េពវ្ ាយ នងិការប្បមូ្លមូ្លនិ្ ិ 
ទដ្ីម្បទីិញ លក់ ផាេ ស់បតូរ ឬប្បត្ិបត្តិការទូ ត្់រូបយិវត្ថុ Crypto (Cryptocurrency) ាម្រយៈ
បទចេកវទិាពត័្៌មាន ទដ្ឋយគ្នម នការអនុញ្ហា ត្ ឬអាជាា បណ័្ណពីអាជាា ្រមានសម្ត្ថកិចេ…»58 
រូបិយវត្ថុ Crypto គឺជាវ ិ្ ទូី ត្់ប្បាក់ខដ្លទគទទលួសាា ល់ទប្ចីន នងិទប្បីប្បាស់ទៅកនុង្ុរ
កិចេ រដ្ឋា ភិបាល អងាការសងាម្សុីវលិ និងរវាងបុគាល។ ទប្ៅពទី សប្ព មទណ្ឌ សប្មាបក់ារ
ទូ ត្់ាម្រូបិយវត្ថុ Crypto រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា គួរបទងាតី្ជាប្កបែណ្ឌ ការង្ករគត្យុិត្តិ
ខដ្លអនុញ្ហា ត្ឱ្យទ្វកីារទូ ត្ប់្បាក់កនុងលកខែណ្ឌ ចាស់ោស់ និងមានត្មាេ ភាព។ 

• មាប្ា ៣២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ ហាម្ោត្ក់ារលួចភាា ប់ទៅកានកុ់ំពយូទ័រ ទ យីការ
ប្បប្ពឹត្តទនុះគឺជាបទទលមសីប្ព មទណ្ឌ ។59 ទ សប្ព មទណ្ឌ  នឹងទកីនទ ងី ប្បសិនទបីទកតី្
មាន “ករណី្លួចភាា ប់” ទ្វីទ ងីទដ្ឋយ «មានទចត្នា ញយក ងត្ចម្េង ទប្បីប្បាស់ នងិ/
ឬ បចាូ នទិននន័យកុំពយូទ័រ (មាប្ា ៣២(២) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់) ទដ្ឋយរទំោភបំាន
ទលីវធិានការសនតិសុែ (មាប្ា ៣២(៣) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់) ឬទៅទលីប្បព័នធកុំពយូទ័រ 

 
58 មាប្ា ៣០ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់៖ រូបយិវត្ថុ Crypto “ការ្េពវ្ាយ និងការប្បមូ្លមូ្លនិ្ ិទដ្មី្បទីិញ លក ់ផាេ ស់បតូរ ឬប្បត្ិបត្តកិារ
ទូ ត្់រូបយិវត្ថុ Crypto (Cryptocurrency) ាម្រយៈបទចេកវទិាពត័្៌មាន ទដ្ឋយគ្នម នការអនុញ្ហា ត្ ឬអាជាា ប័ណ្ណពីអាជាា ្រមានសម្ត្ថ
កិចេ ប្ត្ូវ្តនាា ទ សដ្ឋកព់នធនាគ្នរពី ៦ ខែទៅ ៥ ឆ្ន  ំនិងពិនយ័ជាប្បាកព់ី ១០ ០០០ ០០០ (ដ្បោ់ន) ទរៀល ទៅ ៥០ ០០០ ០០០ 
(ហាសិបោន) ទរៀល។” 

59 មាប្ា ៣២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប៖់ “១. ជនណាខដ្លមានទចត្នាលួចភាា ប់ទៅកាន់ប្បពន័ធកុពំយូទ័រខ្នកណាម្ួយ ឬ ងំប្សុង ទដ្ឋយ
គ្នម នមូ្លទ តុ្ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ ឬទ តុ្្លប្សបចាប់ ឬការអនុញ្ហា ត្ ប្ត្ូវ្តនាា ទ សដ្ឋកព់នធនាគ្នរពី ១ (ម្ួយ) ខែទៅ ១ (ម្យួ) ឆ្ន  ំនងិ
ពិន័យជាប្បាក់ព ី១ ០០០ ០០០ (ម្យួោន) ទរៀលទៅ ៦ ០០០ ០០០ (ប្បាមំ្យួោន) ទរៀល។ ២. ជនណាខដ្លទ្វីសកម្មភាព ដូ្ច
មានខចងកនុងកថាែណ្ឌ ទ១ី ខាងទលី កនុងទគ្នលបំណ្ង ញយក ងត្ចម្េង ទប្បីប្បាស់ នងិ/ឬ បចាូ នទិននន័យកុពំយូទ័រ ឬពត័្៌មានរបស់
មាេ ស់ទិនននយ័ ទដ្ឋយគ្នម នការអនុញ្ហា ត្ ប្ត្វូ្តនាា ទ សដ្ឋកព់នធនាគ្នរពី ១ (ម្យួ) ខែទៅ ៣ (បី) ឆ្ន  ំនិងពិនយ័ប្បាកព់ី ២ ០០០ ០០០ 
(ពីរោន) ទរៀលទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដ្ប់ោន) ទរៀល។ ៣. ជនណាខដ្លទ្វសីកម្មភាពខដ្លមានខចងកនុងកថាែណ្ឌ ទ១ី នងិ/ឬ ទី
២ ខាងទលី ទដ្ឋយរទំោភបាំនទលីវធិានការសនតិសុែ ប្ត្ូវ្តនាា ទ សដ្ឋកព់នធនាគ្នរពី ៦ (ប្បាមំ្ួយ) ខែ ទៅ ៥ (ប្បា)ំ ឆ្ន  ំនិងពនិ័យ
ប្បាក់ពី ៨ ០០០ ០០០ (ប្បាបំោីន)  ទរៀលដ្ល់ ២៤ ០០០ ០០០ (ថ្ម្ភបួនោន) ទរៀល។ ៤. ជនណាខដ្លទ្វីសកម្មភាពខដ្លមាន
ខចងកនុងកថាែណ្ឌ ទី១ និង/ឬ ទី២ ខាងទលី ខដ្ល ក់ទងនងឹប្បពន័ធកុពំយូទ័រ ទនិននយ័កុំពយូទ័រ ឬវធិានការសនតិសុែ ខដ្លចាត្ថ់ាន ក់ជាការ
សមាៃ ត្់ ឬសថិត្ទប្កាម្កចិេការារពិទសស ឬ កទ់ងនងឹសនតិសុែជាត្ិ ឬព័ត្ម៌ានសមាៃ ត្់ទយធា ាម្រយៈការភាា ប់ទដ្ឋយសមាៃ ត្់ ឬការ
បចាូ នទដ្ឋយផាា ល់ ឬាម្ទប្ម្ង់ទអ ចិប្ត្ូមា៉ា ទញទចិ ឬទប្ម្ង់ទ្េងខដ្លម្និអាចទម្ីលទឃញីនងឹខភនកបាន ប្ត្ូវ្តនាា ទ សដ្ឋក់ពនធនាគ្នរ
ពី ២ (ពីរ) ឆ្ន  ំទៅ ១០ (ដ្ប់) ឆ្ន  ំនងិពិន័យប្បាក់ព ី២៤ ០០០ ០០០ (ថ្ម្ភបនួោន)  ទរៀលដ្ល់ ១០០ ០០០ ០០០ (ម្យួរយ
ោន) ទរៀល។” 
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ខដ្ល «ចាត្់ថាន ក់ជាការសមាៃ ត្់ ឬសថិត្ទប្កាម្កចិេការារយ៉ា ងពិទសស ឬ ក់ទងនឹងសនតិ
សុែជាត្ ិ ឬពត័្៌មានសមាៃ ត្់ទយធា ាម្រយៈការភាា ប់ទដ្ឋយសមាៃ ត្ ់ ឬការបចាូ នទដ្ឋយ
ផាា ល់ ឬាម្ទប្ម្ង់ទអ ចិប្ត្មូា៉ា ទញទិច ឬទប្ម្ង់ទ្េងខដ្លម្ិនអាចទម្ីលទឃញីនឹងខភនក
បាន...» (មាប្ា ៣២(៤) ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់)។  

• មាប្ា ៣២ ថ្នទសចកតីប្ាងចាប់ គឺជាការរតឹ្ត្បតិ្សម្ទ តុ្្លសំទៅបង្កា រការវាយ
ប្បហារ (hack) ការបចេូ លទម្ទរាគ ជាទដ្ីម្ និងសំទៅទលីទចត្នាប្បប្ពឹត្តបទទលមសី។ 
ទ ុះជាយ៉ា ងណាកត ី ទ សបខនថម្ចំទាុះការប្បប្ពឹត្តបទទលមសីដូ្ចមានខចងកនុងកថាែណ្ឌ  
២, ៣ និង ៤ ហាកដូ់្ចជាសទំៅទលីអនកសារព័ត្៌មាន អនក្តល់ព័ត្៌មាន និងអនកោេ ទំម្លី
ទ្េងទទៀត្ ខដ្លពាយម្បង្កា ញឱ្យដ្ឹងពីការរទំោភបំានសិទធិម្នុសេ អំទពីពុករលួយ ឬ
ការបំានទ្េងទទៀត្។ អនកសារព័ត្៌មាន នងិអនក្តល់ពត័្ម៌ាន ជាទរឿយៗ ប្ត្ូវការភាា ប់ទៅ
កាន់ប្បព័នធកុំពយូទ័រ ទដ្ឋយម្និចាបំាច់មានការអនុញ្ហា ត្ ឬទប្បីប្បាស់កម្មវ ិ្ ីទៅទលកុីំពយូទ័រ 
ទដ្ីម្បទីទលួបានឯកសារាកព់័នធ ទដ្ឋយម្និចាបំាចម់ានការអនុញ្ហា ត្ ទ យីសកម្មភាព
 ងំទនុះ ខត្ងខត្ទ្វីទ ងីទដ្ីម្បបីំទពញការង្កររបស់ែេួន។ ទ ុះបីជារដ្ា ប្ត្ូវកាត្ប់នថយ នងិ
កំណ្ត្់ជាបទឧប្កិដ្ាដ្ល់ការាម្ដ្ឋនែុសចាប់ ចាប់ម្និប្ត្ូវសំទៅអនក្តលព់័ត្៌មាន ឬ
បុគាលដ្ថ្ទ ខដ្លពាយម្បង្កា ញឱ្យដ្ឹងពីការរទំោភបំាននឹងសទិធិម្នុសេ ឬ្តល់ការ
ប្ត្ួត្ពិនតិ្យប្សបចាប់ទៅទលសីកម្មភាពរបស់រដ្ឋា ភិបាលទនាុះទទ។ ករណី្ទលកីខលង ប្ត្ូវ
ទ្វីទ ងីសប្មាប់អនក្តល់ពត័្ម៌ាន។60 ទ តុ្ដូ្ទចនុះ ជាអនុសាសន ៍ មាប្ា ងំទនុះប្ត្ូវខក
សប្ម្ួល ទដ្ឋយទលីកខលងសកម្មភាព ងំទនាុះ ប្បសនិទបីទ្វីទ ងីទដ្ឋយ “សុទធចតិ្ត” និង
ម្ិនបងាអនតរាយដ្ល់ប្បពន័ធកុំពយូទ័រ។61 

 
60 កថាែណ្ឌ ទ ី៨៤ ថ្ន «របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការស ប្បជាជាត្ិសតីពកីារទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរ ី
ភាពកនុងការបទចេញម្ត្ ិនិងទយបល់ ទដ្ឋយ Frank La Rue» ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៣ ឯកសាររបស់ប្កុម្ប្បឹកាសិទធិម្នុសេ
ថ្នអងាការស ប្បជាជាត្ិ ទលែ A/HRC/23/40។ 
61 ជាឧ  រណ៍្ សូម្ទម្ីល ទំព័រទី ៤ ថ្នទសចកតីប្បកាសរមួ្ ចុុះថ្ងៃទី ៦ ខែ្នូ ឆ្ន ២ំ០០៤ ទ្វីទ ងីទដ្ឋយអនករាយការណ៍្ពិទសសអងាការ
ស ប្បជាជាត្ិសតពីីការទលីកសាួយ និងការការារសិទធិទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ នងិទយបល់, អនកត្ំណាងទសរភីាពសារព័ត្ម៌ានថ្ន
អងាការសនតិសុែ នងិកិចេស ប្បត្បិត្តកិារទៅអឺរ ៉ាុប (OSCE), អនករាយការណ៍្ពិទសសសតីពីទសរភីាពកនុងការបទចេញម្ត្ិ ថ្នអងាការ        
បណាត ប្បទទសទៅទវីបអាម្រកិ (OAS)  
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ទសចកតីសននិដ្ឋា ន 

ទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះ ប្ត្ូវបានខកសប្ម្លួបានលអប្បទសីរជាងកំខណ្ទលីកមុ្នៗ។ ក៏ប៉ាុខនត ទសចកតី
ប្ាងចាប់ទនុះទៅខត្មានខចងមាប្ាម្ួយចនំួនខដ្លទំនងជាអាចរតឹ្ត្បតិ្ទសរភីាពកនុងការបទចេញ
ម្ត្ិ ឬរទំោភបាំននងឹសិទធឯិកជនភាព ខដ្ល្ាុយនឹងចាបអ់នតរជាត្ ិនិងការអនុវត្តលអបំ្ុត្ខដ្រ។ 
បទបបចាត្តជិាទប្ចីនទៅកនុងទសចកតីប្ាងចាប់ទនុះខដ្លបាំននឹងចាបអ់នតរជាត្ិ អាចប្ត្ូវបានទដ្ឋុះ
ប្សាយយ៉ា ងង្កយ។ប្បសិនទបទីសចកតីប្ាងចាប់ប្ត្ូវបានខកសប្ម្ួលទដ្ឋយរមួ្បចេូលនូវអនុសាសន៍
ខដ្លបានទលីកទ ងីខាងទល ី វាម្ិនប្ត្ឹម្ខត្អនុទោម្ាម្ចាប់អនតរជាត្ិប៉ាុទណាណ ុះទទ ទសចកតីប្ាង
ចាប់ទនុះក៏្តលនូ់វប្កបែណ្ឌ ការង្ករប្សបចាបរ់ងឹមាដំ្ល់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាកនុងការបង្កា រ ទសុីប
អទងាត្ នងិ្តនាា ទ សសកម្មភាពឧប្កិដ្ា ទៅកនុងវសិ័យពត័្ម៌ានវទិា និងការារដ្ល់ទសរភីាពកនុង
ការបទចេញម្ត្ិ និងសិទធិឯកជនភាពរបស់ប្បជាជនកម្ពុជា ងំមូ្ល្ងខដ្រ។ 
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