
 

 

 

សេចក្ដីេសខេបផ្នែក្ចាប់ 

ចាប់េដពីីវិធានការទប់ស្កា ត់ការឆ្លខរាលដាលននជំខឺក្វូីដ-១៩ និខជំខឺឆ្លខ
កាចស្កហាវ និខប្បក្បសដាយសប្រោះថ្នែ ក្់ធ្ងន់ធ្ងរសនេខសទៀត 

ផ្ដលបានអនុវតតចំសពាោះអែក្ការពារេទិធិមនុេេ អែក្ការពារេទិធិដីធ្លី 
និខប្បជាពលរដឋសនេខសទៀត 

ចេញផ្សាយខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 
គ្របដណ្ដ បច់ាបព់ីថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទ៣ី១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

ចេេកតីចផ្សតើម 

េាបេ់តីពីវធិានការទបស់្កក តក់ារឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងជាំងឺឆ្លងកាេស្កហាវ និងគ្បកប
ចដាយចគ្រោះថ្នន កធ់្ៃនធ់្ៃរចផ្សេងចទៀត (េាបកូ់វដី-១៩)1 បានបងកឱ្យមានការរ ាំចោភេិទធិមនុេេយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរ
កនុងរយៈចពលមយួឆ្ន ាំេុងចគ្កាយ តាមរយៈការអនុវតតគ្បកបចដាយការចរ ើេចអើងចលើវសិ្កលភាព និងអាំណាេ
យ៉ា ងទូលាំទូោយ និងការដាកទ់ណ្ឌ កមមធ្ៃនធ់្ៃរហួេចហតុមយួេាំននួ ។ 

ចៅចដើមឆ្ន ាំ២០២០ ចមចរារកូវដី-១៩ បានរកីរាលដាលពាេចពញពិភពចោក និងបានបចងកើតជា
ជាំងឺរាតតាតជាេកលជាចលើកដាំបូងកនុងរយៈចពល១០០ ឆ្ន ាំេុងចគ្កាយ ។ គ្បចទេកមពុជាបានរេួផុ្សតពី
ផ្សលប៉ាោះពាល់ដអ៏ាគ្កកប់ាំផុ្សតថ្នវរុីេអាល់ហាា  និងវរុីេរាតតាតដាំបូងចផ្សេងចទៀតចៅកនុងឆ្ន ាំទីមយួថ្នជាំងឺ
រាតតាតចនោះ ។ ផ្សលប៉ាោះពាល់ចនោះបានខគ្បគ្បួលចៅចដើមឆ្ន ាំ២០២១ ចដាយស្ករេាំននួករណី្ឆ្លងចាបច់ផ្សតើម
ចកើនច ើងជាមយួនឹងការមកដល់ថ្នវរុីេបាំខបកែលួនកានខ់តចគ្េើន ។ ជាខផ្សនកមយួថ្នវធិានការចឆ្លើយតបរបេ់
ែលួនេាំចពាោះការចកើនច ើងថ្នករណី្អនកឆ្លង រាជរដាា ភបិាលកមពុជា (រដាា ភបិាល) បានអនុមត័ និងអនុវតត
េាបកូ់វដី-១៩ ។2  

                                                 
1 ច្បាបស់្តីពីវធិានការទបស់្កា ត់ការឆ្លងរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាច្បស្កហាវ និងប្បកបដដាយដប្រោះថ្នា ក់
ដសេងដទៀត (ច្បាប ់កូវដី-១៩) នស្/រកម/០៣២១/០០៤ (១១ មនីា ២០២១) ។ 
2 រដាា ភបិាល កប៏ានអនុមត័ច្បាប់មយួដៅកាុងខែដមស្ក ឆ្ា ២ំ០២០ ខដលដប្បើអំណាច្បតាមរដាធមមនុញ្ញ របស់្ប្ពោះមហាកេប្ត 
ដដើមបបី្បកាស្ដាកប់្បដទស្កាុងភាពអាស្នា ។ សូ្មដមើលមាប្តា២២ ននរដាធមមនុញ្ញ ននប្ពោះរាជាណាច្បប្កកមពុជា ។ ច្បាបស់្តីពី
ការប្រប់ប្រងប្បដទស្ជាតិស្ថិតកាុងភាពអាស្នា នស្/រកម/០៤២០/០១៨ (២៩ ដមស្ក ២០២០) ។ ច្បាបស់្តីពីស្កថ នភាព
អាស្នាធាល ប់ប្តូវបានវភិារ ប ុខនតមនិប្តូវបានដរយកមកដប្បើប្បាស់្ ដូដច្បាោះច្បាបដ់នោះមនិប្តូវបានដាក់បញ្ចូ លកាុងការវភិារននច្បាប់
ខដលពាកព់ន័ធ ដប្ពាោះច្បាបទ់ងំដនាោះប្តូវបានអនុវតតដៅកាុងឆ្ា មំុន ។ 



 

ទំព័រ 2

 

ការវភិារចនោះនឹងលមអតិអាំពីការរ ាំចោភេិទធិមនុេេធ្ៃនធ់្ៃរមយួេាំនួន ខដលចកើតច ើងតាមរយៈ
ការអនុវតតេាបកូ់វដី-១៩ និងអនុគ្កឹតយេាំនួនពីរចផ្សេងចទៀត ខដលបចងកើតនីតិវធីិ្េាបច់ដើមបអីនុវតតេាបច់នោះ 
ចៅកនុងរយៈចពលមយួឆ្ន ាំេុងចគ្កាយ ។ ការរ ាំចោភបាំពានទាំងចនោះរមួមានការរតឹតបតិចលើការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ 
ការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ ចេរភីាពកនុងការបចងកើតេមារម និងចេរភីាពកនុងការបចចេញមតិ ។ 
ចរលបាំណ្ងថ្នការវភិារចនោះរឺចដើមបបីញ្ជា កពី់រចបៀបខដលេាបច់នោះមនិបានអនុចោមតាមេតងដ់ារេិទធិ
មនុេេជាតិ និងអនតរជាតិ ផ្សលប៉ាោះពាល់ខដលេាបច់នោះមានេាំចពាោះអនកការពារេិទធិមនុេេ និងគ្បជាពលរដា
ខដលចគ្បើគ្បាេ់េិទធិរបេ់ពកួចរ និងចដើមបផី្សតល់ការដាេ់ចតឿនអាំពីចគ្រោះថ្នន កថ់្នការបចងកើតេាបខ់ដលផ្សដល់
អាំណាេទាំងគ្េុង និងអាំណាេ ខដលរម នការគ្តួតពិនិតយរបេ់រដាា ភបិាល កនុងអាំ ុងចពលមានវបិតតិ
េុែភាពស្កធារណ្ៈ ។ 

កនុងរយៈចពលគ្តឹមខត១២ ថ្ងៃចៅចដើមឆ្ន ាំ២០២១ រដាា ភបិាលខដលចកើតចេញមកពីបកេខតមយួ 
បានគ្ពាង និងអនុមត័េាបកូ់វដី-១៩ យ៉ា ងតកគ់្កហល់ ចដាយមនិបានពិចគ្រោះចយបល់ជាមយួេងគម
េីុវលិ និងបានគ្បកាេឱ្យចគ្បើេាបច់នោះចៅថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ េាបច់នោះបានផ្សតល់ឱ្យ
រដាា ភបិាលនូវអាំណាេ និងការេចគ្មេេិតតដទូ៏លាំទូោយ ខដលប៉ាោះពាល់ដល់េិទធិេងគម េិទធិនចយបាយ 
និងេិទធិចេដាកិេេជាមូលដាា ន ។ េាបខ់ដលមានលកខណ្ៈរតឹតបតិចនោះ គ្តូវបានអនុវតតតាមរយៈការអនុមត័
អនុគ្កឹតយេាំននួពីរចៅមុនដាំណាេខ់ែមនីា ។ ភារីពាកព់ន័ធជាតិ និងអនតរជាតិបានចលើកច ើងភាល មៗនូវ
ការគ្ពួយបារមភពីការរ ាំចោភបាំពានខដលអាេចកើតមានចៅកនុងចេេកតីគ្ពាងេាបខ់ដលមានលកខណ្ៈមនិលអ
គ្របគ់្រន ់ ចដាយកាំណ្តយ់កការផ្សតនាា ចទេដាកព់នធនាររជាកាតពាកិេេ និងមានកគ្មតិធ្ៃនធ់្ៃរហួេចហតុ 
និងការផាកពិនយ័េាំចពាោះការរ ាំចោភចលើវធិានការរដាបាល និងគ្បចភទថ្នបទចលមើេខដលមនិបានេរចេរ
ឱ្យបានេាេ់ោេ់ ។3 អតថបទជាងពាកក់ណាត លថ្នេាបកូ់វដី-១៩ បានខេងខតពីការផ្សតនាា ចទេ 
រមួទាំងការផ្សតនាា ចទេដាកព់នធនារររហូតដល់២០ឆ្ន ាំ ប៉ាុខនតភាស្កមនិេាេ់ោេ់កនុងមាគ្តាមយួពាកព់ន័ធ
នឹងការទទួលែុេគ្តូវរបេ់អាជាា ធ្រ អាេគ្តូវបានចគ្បើគ្បាេ់េគ្មាបជ់យួ ការពារមន្រនតីកនុងការរ ាំចោភ
អាំណាេ ។ 

 មយួឆ្ន ាំចគ្កាយការអនុវតតេាបច់នោះ ការភយ័ខ្លល េទាំងចនោះពិតជាចកើតច ើងខមន ចដាយស្ករ
េាបច់នោះគ្តូវបានចរចគ្បើគ្បាេ់តាមអាំចពើេិតត ចដើមបរីបេងកតក់ារងាររបេ់អនកការពារេិទធិមនុេេ និង
អនកការពារេិទធិដីធ្លី កដូ៏េជាការរតឹតបតិេិទធិចេរភីាពរបេ់គ្បជាពលរដាកនុងការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ 
និងេិទធិចផ្សេងៗចទៀត ។ កមពុជាមនិខមនជាគ្បចទេខតមយួខដលចគ្បើជាំងឺកូវដី-១៩ ជាចហតុផ្សលចដើមបអីនុមត័

                                                 
3 េូមចមើល  "ការវភិារខផ្សនកេិទធិមនុេេចលើេាប់េតីពីវធិានការទបស់្កក តក់ារឆ្លងរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងជាំងឺឆ្លងកាេ
ស្កហាវ និងគ្បកបចដាយចគ្រោះថ្នន កច់ផ្សេងចទៀត" ខដលចេញផ្សាយចដាយ OHCHR ចៅខែចមស្ក ឆ្ន ាំ២០២១ ដកគ្េងព់ី៖  
https://cambodia.ohchr.org/en/publications-materials/reports  

https://cambodia.ohchr.org/en/publications-materials/reports


 

ទំព័រ 3

 

េាបង់មីខបបរបេងកតច់នាោះចទ ប៉ាុខនតគ្បចទេមយួេាំនួនចទៀតដូេជាគ្បចទេហាីលីពីន និងហុងគ្រីជាចដើម 
កជ៏ាគ្បចទេខដលចគ្បើជាំងឺកូវដី-១៩ ជាចហតុផ្សលចដើមបអីនុមត័េាបគ់្េចដៀងរន ចនោះខដរ ។4 

កនុងរយៈចពលប៉ាុនាម នខែបនាា បពី់ការគ្បកាេឱ្យចគ្បើេាបកូ់វដី-១៩ កមពុជាបានចគ្បើគ្បាេ់េាបច់នោះ
ចដើមបអីនុវតតការរតឹតបតិ និងការបិទែាបច់ដាយបាំពានចាបពី់ខែចមស្កដល់ខែេីហាឆ្ន ាំ២០២១ ។ ការបិទ
ែាបទ់ាំងចនោះបានប៉ាោះពាល់គ្បជាពលរដាកមពុជារាបខ់េននាកក់នុងគ្េុកេាំនួន៣០ ចៅទូទាំងចែតតេាំនួន១៣  ។ 
តាំបនថ់្នការបិទែាបគ់្តូវបានខបងខេកជា តាំបនច់លឿង តាំបនច់លឿងទុាំ ឬតាំបនគ់្កហម ចដាយតាំបនគ់្កហម
ជាតាំបនខ់ដលមានការរតឹតបតិខ្លល ាំងបាំផុ្សត និងការហាមគ្បាមចេាើរខតទាំងគ្េុងចលើការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ ខដល
វធិានការចនោះបានប៉ាោះពាល់ធ្ៃនធ់្ៃរដល់ការទទលួបានអាហារ និងការខងទាំេុែភាពរបេ់គ្បជាពលរដា ។ 
របាយការណ៍្កនុងឆ្ន ាំ២០២១របេ់អរគចលខ្លធិ្ការថ្នអងគការេហគ្បជាជាតិគ្បចាាំគ្កុមគ្បឹកាេិទធិមនុេេ
ថ្នអងគការេហគ្បជាជាតិ បានកតេ់មាគ ល់ថ្ន យ៉ា ងតិេណាេ់មានគ្បជាពលរដាេាំនួន ៧២៩ នាក់
គ្តូវបានចាបឬ់ឃាតែ់លួនតាមេាបកូ់វដី-១៩ កនុងរយៈចពលមនិដល់ពីរខែផ្សង រឺចៅេចនាល ោះពាកក់ណាត ល
ខែចមស្ក ដល់េុងខែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ ចដាយមានគ្បជាពលរដាេាំននួ១២៦ នាកគ់្តូវបានចចាទគ្បកាន ់
េាំននួ១១០នាកគ់្តូវបានបចាូ នចៅឃុាំែលួនបចណាត ោះអាេនន និងេាំនួន១៦ នាកគ់្តូវបានផ្សតនាា ចទេ ។5 
រាជរដាា ភបិាលកមពុជា បានបដិចេធ្តចួលែទាំងចនោះ ។6  

                                                 
4 Kenneth Roth, "វធិ្ីខដលពួកផាត េក់ារកាំពុងចគ្បើគ្បាេ់ជាំងឺកូវដី-១៩ ចដើមបដីចណ្តើ មអាំណាេ", The New York Review of 
Books ចេញផ្សាយចៅថ្ងៃទី៣ ខែចមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០ ដកគ្េងព់ី៖  
https://www.hrw.org/news/2020/04/03/how-authoritarians-are-exploiting-covid-19-crisis-grab-power 
5 តួនាទី និងេមទិធផ្សលរបេ់ការយិល័យឧតតមេនងការអងគការេហគ្បជាជាតិទទួលបនាុកេិទធិមនុេេចៅកនុងការជួយ 
រដាា ភបិាល និងគ្បជាពលរដាកមពុជាចៅកនុងការចលើកកមពេ់ និងការពារេិទធិមនុេេ, របាយការណ៍្របេ់អរគចលខ្លធ្ិការខដល
ដាកជូ់នគ្កុមគ្បឹកាេិទធិមនុេេអងគការេហគ្បជាជាតិ អ/កអ/៤៨/៤៩ ចៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០២១ ចៅកថ្នែ័ណ្ឌ ទី 
១.២៤ ។ 
6 ការកត់គ្តាេចងខបថ្នកិេេគ្បជុាំចលើកទី៣៨៥៤ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ រណ្ៈកមាម ធ្ិការេិទធមិនុេេ
ថ្នអងគការេហគ្បជាជាតិ CCPR/C/SR.3854 កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ កថ្នែណ្ឌ ទី២០ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSR.3854&L

ang=en (“ភារចគ្េើនថ្នមនុេេខដលបានបាំពានេាប់ចនោះរឺគ្រន់ខតគ្តូវបានពិនយ័ គ្ពមាន និងអនុញ្ជា តឱ្យគ្ត ប់ចៅផ្សាោះវញិ 
។ មានខត៤៤ករណី្ចេមើនឹងមនុេេ១១៥នាកប់៉ាុចណាណ ោះ ខដលគ្តូវបានបចាូ នចៅតុោការ …”), េូមចមើល ច ៉ា  េុផា និងភងួ 
វ៉ា នថ់្ន “កមពុជាគ្តូវបានចាត់ថ្នន ក់ទបថ្ននីតិរដា” ចដាយ Cambodianess ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៥ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ដកគ្េងព់ី៖ https://cambodianess.com/article/cambodia-ranked-low-for-rule-of-law (“ជិន មា៉ា លីន បានចលើកច ើងថ្ន 
ជាការពិត មនុេេគ្បខហល១០០នាក ់ថ្នអនកខដលគ្តូវបានឃាតែ់លួនជាង៧០០នាក់ គ្តូវបានបចាូ នចៅតុោការ ។ កនុង១០០
នាកច់នាោះ មានខត៣០នាកប់៉ាុចណាណ ោះ ខដលគ្តូវបានឃុាំែលួន ។ អនកចផ្សេងចទៀត គ្រនខ់តគ្តូវបានពិនយ័ និងអនុញ្ជា តឱ្យគ្ត បច់ៅ
ផ្សាោះវញិ”) ។ 

https://www.hrw.org/news/2020/04/03/how-authoritarians-are-exploiting-covid-19-crisis-grab-power
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSR.3854&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSR.3854&Lang=en
https://cambodianess.com/article/cambodia-ranked-low-for-rule-of-law
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ចៅចដើមឆ្ន ាំ២០២២ ចៅចពលខដលករណី្ឆ្លងជាំងឺកូវដី-១៩ និងការបិទែាបប់ានងយេុោះ ចរេចងកត
ចឃើញកានខ់តេាេ់ថ្ន េាបច់នោះគ្តូវបានចគ្បើគ្បាេ់គ្បឆ្ាំងនឹងអនកការពារេិទធិមនុេេ រមួទាំងេមាជិក
េហជីពេាំននួគ្បាាំមយួរូប ខដលគ្តូវបានចាបែ់លួន និងចចាទគ្បកានត់ាមេាបកូ់វដី-១៩ ចដាយស្ករ
ការេូលរមួរបេ់ពកួចរចៅកនុងកូដកមមអហិងាជាបនតបនាា ប ់។ វធិានការេតាត  ីេ័កតាមេាបច់នោះគ្តូវបាន
ចគ្បើគ្បាេ់ចដាយរ ាំចោភបាំពានចលើកមមករ ខដលចធ្ាើកូដកមមចៅរាជធានីភនាំចពញចៅកនុងខែកុមភៈ និងខែមនីា 
ឆ្ន ាំ២០២២ និងចគ្បើគ្បាេ់គ្បឆ្ាំងនឹងអនកតវ៉ា េិទធិដីធ្លីចៅចែតតស្កា យចរៀងចៅកនុងខែេីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
កនុងចពលដឆ៏្បរ់ហ័េ េាបកូ់វដី-១៩ ជាញឹកញាបគ់្តូវបានចរចគ្បើជាឧបករណ៍្ងមីមយួចៅកនុងគ្កបែណ្ឌ
េាបជ់ាតិ ខដលជាអាវុធ្គ្បឆ្ាំងនឹងអនកការពារេិទធិមនុេេ អនកការពារេិទធិដីធ្លី និងេាំច ងអនករោិះរន ់។ 
ការរ ាំចោភអាំណាេខដលបានេងគ្កងជាឯកស្ករចនោះ បានបងាា ញយ៉ា ងេាេ់ថ្នការចធ្ាើចេេកតីគ្ពាង និង
ការអនុមត័េាបង់មីចៅកនុងគ្បពន័ធដឹកនាាំរដាខដលមកពីរណ្បកេខតមយួ រឺមនិបានធានា និងចលើកកមពេ់
េិទធិគ្បជាពលរដា ។ ផ្សាុយចៅវញិ េាបទ់ាំងចនាោះចៅខតពគ្ងីកអាំណាេ និងេិទធិេចគ្មេ ចដើមបទីបទ់ល់
នឹងបុរគលខដលចរកាំណ្តថ់្នជាអនកគ្បឆ្ាំង និងអនករោិះរនរ់ដាា ភបិាល និងចដើមបពីគ្ងឹងបកេកានអ់ាំណាេ
បខនថមចទៀតខតប៉ាុចណាណ ោះ ។ 

ការវភិារចនោះគ្តូវបានចរៀបេាំច ើងចដាយខផ្សអកចលើការបកខគ្បភាស្កអងច់រលេចគ្ៅផ្សលូវការ និង
ឯកស្ករផ្សលូវការជាភាស្កខែមរថ្នេាបកូ់វដី-១៩ និងអនុគ្កឹតយពាកព់ន័ធ ។ េាបប់កខគ្បជាភាស្កអងច់រលេ
ចគ្ៅផ្សលូវការ េាបច់ដើមជាភាស្កខែមរ និងអនុគ្កឹតយអាេរកបានចៅទីចនោះ ចដើមបជីាឯកស្ករចយង ។ ពត័ម៌ាន
បខនថមគ្តូវបានទទួលតាមរយៈេកមមភាពគ្តួតពិនិតយ ខដលបានចធ្ាើច ើងកនុងអាណ្តតិរបេ់អងគការលីកាដូ ។ 
អងគការលីកាដូបានបនតការឃាល ាំចមើលេិទធិមនុេេ និងផ្សតល់ចេវេាំខ្លន់ៗ  រមួមានចេវេងគម និងជាំនួយ
ខផ្សនកេាប ់ កនុងចពលមានជាំងឺរាតតាតចនោះ ។ េកមមភាពឃាល ាំចមើលទាំងចនោះគ្តូវបានចធ្ាើច ើងចដាយ
ពិចារណាចលើេាបខ់ដលពាកព់ន័ធ និងចេេកតីខណ្នាាំខដលកាំពុងដាកច់េញ ជាមយួនឹងការចររពវធិានការ
េុខ្លភបិាលយ៉ា ងតឹងរុងឹ ដូេជាការពាកឧ់បករណ៍្ការពារេុវតថិភាពផាា ល់ែលួនជាចដើម ។ ចៅចពលខដល
ករណី្ឆ្លងជាំងឺកូវដី-១៩ និងវធិានការរដាបាលចកើនច ើងចៅកនុងគ្បចទេកមពុជា អងគការលីកាដូបាន
តាមដានការវវិតត និងការរ ាំចោភេិទធិមនុេេ ចហើយបានេងគ្កងរបាយការណ៍្េចងខបគ្បចាាំថ្ងៃ ។ 
ចដាយស្ករចលបឿនថ្នការវវិតតថ្នករណី្ឆ្លងមានការយឺតយ៉ា វ ការេចងខបអាំពីជាំងឺកូវដី-១៩ គ្តូវបានចេញ
ជាចរៀងរាល់េបាត ហ៍វញិ និងបនាា បម់កជាគ្បចាាំខែ ។ េាបជ់ាតិ េាបនិ់ងបទដាា នអនតរជាតិខដលពាកព់ន័ធ 
និងការរាយការណ៍្ពីអងគការកនុងគ្េុក និងអនតរជាតិកគ៏្តូវបានពិនិតយផ្សងខដរ ។ វសិ្កលភាពថ្ន
ផ្សលប៉ាោះពាល់ខដលបានេិកា រឺរិតចាបពី់ថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកកកដា 
ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

 

https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/2022-CovidLawAndSub-decrees-Khmer+English.pdf


 

ទំព័រ 5

 

ទិដាភាពទូចៅថ្នេាប ់និងអនុគ្កឹតយេតីពីជាំងឺកូវដី-១៩ 

ចេេកតីគ្ពាងេាបេ់តីពីជាំងឺកូវដី-១៩ គ្តូវបានបងាា ញចៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ និង
អនុមត័ចដាយរដាេភាចៅថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ នាេមយ័គ្បជុាំរដាេភាជាវសិ្កមចា  នីតិកាលទី៦ ។ 
េាបកូ់វដី-១៩ គ្តូវបានពិនិតយ និងអនុមត័ចដាយគ្ពឹទធេភាចៅថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ នាេមយ័
គ្បជុាំជាវសិ្កមចា  នីតិកាលទី៤ ។ េាបច់នោះគ្តូវបានេុោះហតថចលខ្លជាផ្សលូវការចដាយគ្បមុែរដាេតីទី
ចៅថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ ចហើយេូលជាធ្រមានភាល មៗចដាយមនិមានការពិចគ្រោះចយបល់ជាមយួ
េងគមេីុវលិច ើយ ។7 

ចៅថ្ងៃបនាា ប ់ រឺចៅថ្ងៃទី១២ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ េចមដេនាយករដាមន្រនតី បានេុោះហតថចលខ្លចលើ
អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល ចដើមបទីបស់្កក តក់ារឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ និងជាំងឺឆ្លងកាេ
ស្កហាវ និងគ្បកបចដាយចគ្រោះថ្នន កច់ផ្សេងចទៀត (អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល) កាំណ្តប់ទបបចាតតិ
ចដើមបអីនុវតតមាគ្តា៣ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ ។8 េចមដេកប៏ានេុោះហតថចលខ្លចលើអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល
េគ្មាបក់ារទបស់្កក តក់ារឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងជាំងឺឆ្លងកាេស្កហាវ និងគ្បកបចដាយចគ្រោះថ្នន ក់
ធ្ៃនធ់្ៃរចផ្សេងចទៀត (អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល) ចៅថ្ងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ ខដលបានគ្បកាេ
ឱ្យចគ្បើបទបបចាតតិបខនថមចទៀតេគ្មាបក់ារអនុវតតមាគ្តា៤ ថ្នេាបច់នោះ ។9 

បញ្ជា  និងការរ ាំចោភបាំពានជាចគ្េើន ខដលបានេងគ្កងជាឯកស្ករចៅកនុងការវភិារចនោះ គ្តូវបាន
ចលើកច ើងចដាយេងគមេីុវលិ និងអងគការេហគ្បជាជាតិកនុងចេេកតីខងលងការណ៍្ជាស្កធារណ្ៈ និងការ
ទាំនាកទ់ាំនងចៅកានរ់ដាា ភបិាលកមពុជា ។10 មយួឆ្ន ាំបនាា បពី់ការគ្បកាេឱ្យចគ្បើេាបច់នោះ រណ្ៈកមាម ធិ្ការ

                                                 
7 េូមចមើល ឧ. “ការទាំនាកទ់ាំនងចៅកានរ់ាជរដាា ភបិាលកមពុជា ពីអនករាយការណ៍្ពិចេេេតីពីស្កថ នភាពេិទធិមនុេេចៅកមពុជា 
អនករាយការណ៍្ពិចេេេតីពីេិទធិចេរភីាពកនុងការជួបគ្បជុាំចដាយេនតិវធិ្ី និងេិទធិកនុងការបចងកើតេមារម និងអនករាយការណ៍្
ពិចេេេតីពីឯករាជយភាពថ្នចៅគ្កម និងចមធាវ”ី (ទាំនាកទ់ាំនងអនករាយការណ៍្ពិចេេ), OHCHR, OL KHM 4/2021 
ថ្ងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26266 
8 អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល ចដើមបទីប់ស្កក ត់ការឆ្លងរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងជាំងឺឆ្លងកាេស្កហាវនិង
គ្បកបចដាយចគ្រោះថ្នន ក់ចផ្សេងចទៀត (អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល) ចលែ ៣៧ អនគ្ក/បក (១២ មនីា ២០២១) 
េូមចមើលមាគ្តា ៣ េាបកូ់វដី-១៩ (វធិានការេុខ្លភបិាល) ។ 
9 អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុែភាព ចដើមបទីប់ស្កក ត់ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងជាំងឺឆ្លងដក៏ាេស្កហាវចផ្សេងចទៀត 
(អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុែភាព) ចលែ ៣៧ អនគ្ក/បក (១២ មនីា ២០២១) េូមចមើលមាគ្តា ៣ េាបកូ់វដី១៩ 
(វធិានការេុខ្លភបិាល) ។ 
10 េូមចមើល ឧ. “ការវភិារខផ្សនកេិទធិមនុេេថ្នេាបេ់តីពីវធិានការបងាក រគ្បឆ្ាំងនឹងការឆ្លងរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ 
និងជាំងឺឆ្លងកាេស្កហាវ និងគ្បកបចដាយចគ្រោះថ្នន កធ់្ៃនធ់្ៃរចផ្សេងចទៀត”, OHCHR, ខែចមស្ក ឆ្ន ាំ២០២១ ។  

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26266


 

ទំព័រ 6

 

េិទធិមនុេេរបេ់អងគការេហគ្បជាជាតិបានចលើកច ើងពីការគ្ពួយបារមភថ្នេាបកូ់វដី-១៩ កាំពុងគ្តូវបាន
អនុវតតកនុងលកខណ្ៈចរ ើេចអើង និងចចាទជាេាំណួ្រថ្នចតើរដាា ភបិាលររួចធ្ាើវចិស្កធ្នកមម ឬលុបចចាល
េាបច់នោះខតមតង ។11 

ក. ចរលបាំណ្ង និងវសិ្កលភាពមនិេាេ់ោេ់ 

ចរលបាំណ្ងថ្នេាបកូ់វដី-១៩ អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល និងអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការ
រដាបាល គ្តូវបានកាំណ្តយ់៉ា ងទូលាំទូោយថ្នជា “ការការពារអាយុជីវតិគ្បជាពលរដា េុែភាព
ស្កធារណ្ៈ និងេណាត បធ់ាន បស់្កធារណ្ៈ” និងកាតប់នថយ “ផ្សលប៉ាោះពាល់” ចលើវេ័ិយេងគម និងចេដាកិេេ
របេ់កមពុជា ។12 ចរលបាំណ្ងខដលបានកាំណ្តច់ៅកនុងេាបណ់ាមយួ ររួខតមានបញ្ជា កយ់៉ា ងេាេ់ពី
ចេតនារបេ់ស្កថ បន័នីតិបបចាតតិ ចដើមបខីណ្នាាំដល់ការអនុវតតេាបច់នាោះឱ្យបានគ្តឹមគ្តូវ ។ ចរលបាំណ្ង
ថ្នការការពារអាយុជីវតិគ្បជាជន និងេុែភាពស្កធារណ្ៈ មានលកខណ្ៈទូលាំទូោយ ប៉ាុខនតចដើមបឱី្យ
ចរលបាំណ្ងទាំងពីរ មានលកខណ្ៈគ្របគ់្រន ់ទល់ខតមានការបញ្ជា កឱ់្យបានេាេ់ោេ់ ឬការខណ្នាាំ
បខនថមេាំចពាោះកាតពាកិេេរបេ់រដាា ភបិាលកនុងការធានាេិទធិរបេ់គ្បជាពលរដា ។13 ចទោះជាយ៉ា ងចនោះកតី 
អនុគ្កឹតយជាបនតបនាា បេ់តីពីវធិានការេុខ្លភបិាល និងវធិានការរដាបាលមនិបានផ្សតល់ការខណ្នាាំេាេ់ោេ់
េាំចពាោះការអនុវតតេាបច់នោះចទ ប៉ាុខនតខបរជាបញ្ជា កច់ ើងវញិនូវអាំណាេមនិេាេ់ោេ់យ៉ា ងទូលាំទូោយ 
ខដលបងាា ញពីហានិភយ័េាំចពាោះការអនុវតតេាបច់ដាយមនិគ្តឹមគ្តូវ ។ ការអនុវតតចដាយចរ ើេចអើង បាន
រ ាំចោភចលើេិទធមិនុេេរបេ់ពលរដា ខដលធានាចដាយរដាធ្មមនុចា  កដូ៏េជាការធានាថ្នគ្បជាពលរដា
ទាំងអេ់មានភាពចេមើរន េាំចពាោះមុែេាប ់។14  

ជាងចនោះចៅចទៀត ការបខនថម "េណាត បធ់ាន បស់្កធារណ្ៈ" និង "ផ្សលប៉ាោះពាល់" ចលើវេ័ិយេងគម 
និងចេដាកិេេ ចៅនឹងចរលបាំណ្ងថ្នេាបរឺ់មនិចាាំបាេ ់ និងមានលកខណ្ៈទូលាំទូោយ និងមនិេាេ់
ោេ់ខដលពិបាកនឹងទទួលយកបាន ។ ពាកយចនោះគ្រនខ់តបចងកើតឱ្កាេផ្សលូវេាប ់ និងចហតុផ្សលេគ្មាប់
រណ្បកេកានអ់ាំណាេកនុងការរតឹតបតិចេរភីាពរបេ់បុរគលណាមាន ក ់ ខដលចរយល់ថ្នជារូបដិបកខ ឬជា
អនករោិះរនរ់ដាា ភបិាល ខដលការណ៍្ចនោះផ្សាុយនឹងចរលការណ៍្ជាស្កកល ចដាយចេមើភាព និងយុតតិធ្ម ៌
ខដលជាមូលដាា នថ្នេិទធិមនុេេ ។ ដូចេនោះវបងាា ញឱ្យចឃើញេាេ់តាាំងពីមាគ្តាដាំបូងថ្នេាប ់ និង

                                                 
11 “កនុងកិេេេនានាជាមយួកមពុជា៖ អនកជាំនាញថ្នរណ្ៈកមាម ធ្ិការេិទធិមនុេេេួរអាំពីចេរភីាពកនុងការបចចេញមតិ 
និងចលើកបញ្ជា ទកទ់ងនឹងវធិានការបងាក រជាំងឺកូវដី-១៩”, OHCHR ថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/dialogue-cambodia-experts-human-rights-committee-ask-
about-freedom 
12 មាគ្តា១ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ មាគ្តា១ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុែភាព មាគ្តា១ អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល 
13 មាគ្តា៣១ ៣២ ៣៨ ថ្នរដាធ្មមនុចា ថ្នគ្ពោះរាជាណាេគ្កកមពុជា (១៩៩៣) 
14 មាគ្តា៣១ ថ្នរដាធ្មមនុចា ថ្នគ្ពោះរាជាណាេគ្កកមពុជា  

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/dialogue-cambodia-experts-human-rights-committee-ask-about-freedom
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/dialogue-cambodia-experts-human-rights-committee-ask-about-freedom
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អនុគ្កឹតយេតីពីជាំងឺកូវដី-១៩ ថ្នេាបច់នោះអាេគ្តូវចរបាំពានចដាយចគ្បើអាំណាេយ៉ា ងទូលាំទូោយចៅកនុង
ការរតឹតបតិេិទធិមនុេេ ជាជាងជយួ រដាា ភបិាលកនុងការបាំចពញកាតពាកិេេចដើមបកីារពារេិទធិគ្បជាពលរដា ។ 

វសិ្កលភាពថ្នេាបកូ់វដី-១៩ និងអនុគ្កឹតយ ករ៏ម នខដនកាំណ្តេ់ាេ់ោេ់ខដរ ។ េាប ់
និងអនុគ្កឹតយេតីពីការទបស់្កក តក់ារឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និង "ជាំងឺឆ្លងកាេស្កហាវ និងគ្បកប
ចដាយចគ្រោះថ្នន កធ់្ៃនធ់្ៃរ" ចផ្សេងចទៀត ។15 មនិមានខផ្សនកកាំណ្តនិ់យមនយ័ចៅកនុងេាប ់ ឬអនុគ្កឹតយេតីពី
កូវដី-១៩ ចនោះចទ ដូចេនោះករ៏ម នការខណ្នាាំណាមយួចដើមបកីាំណ្តថ់្នចតើអាីចៅជាជាំងឺឆ្លងកាេស្កហាវ គ្បកប
ចដាយចគ្រោះថ្នន ក ់ និងធ្ៃនធ់្ៃរចនាោះខដរ ។ ការអានចដាយស្កមចា ថ្នពាកយចពេនទ៍ាំងចនោះបងាា ញពី
វសិ្កលភាពទូលាំទូោយ ខដលពុាំមាននយ័េាំខ្លន ់និងជាហានិភយ័ខដលេាបច់នោះអាេគ្តូវចរយកមកចគ្បើ
ចៅកនុងការចឆ្លើយតបចៅនឹងចេាើរខតគ្របជ់ាំងឺឆ្លងទាំងអេ់ ជាពិចេេចៅចពលអានចដាយភាា បជ់ាមយួ
ចរលបាំណ្ងទូចៅថ្នេាបច់នោះ ។ ការទទួលែុេគ្តូវកនុងការេចគ្មេេិតត និងចពលចវោខដលេាបច់នោះ
អាេចគ្បើគ្បាេ់បាន ជាបនាុកទាំងគ្េុងរបេ់គ្កេួងេុខ្លភបិាល ។16 ការគ្បមូលផ្សតុ ាំអាំណាេចៅកនុង
ស្កថ បន័ខតមយួ ខដលគ្តូវបានផ្សតល់េិទធិអាំណាេដាេខ់្លតកនុងការអនុវតតវធិានការដទូ៏លាំទូោយ ខដលអាេ
នឹងប៉ាោះពាល់ដល់េិទធិមនុេេយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរ ចដាយស្ករខតរម នការខណ្នាាំ ឬការតគ្មូវឱ្យមានការពិចគ្រោះ
ចយបល់ជាមយួអាជាា ធ្រ ឬភារីពាកព់ន័ធចផ្សេងចទៀត នឹងបងកឱ្យមានការរ ាំខ្លន និងការរ ាំចោភបាំពានខដល
អាេចកើតមាន ។  

ជាេុងចគ្កាយ ពុាំមានការកាំណ្តច់ពលចវោ ឬការតគ្មូវឱ្យមានការគ្តួតពិនិតយច ើងវញិតាម
ចពលចវោកាំណ្តថ់្នចតើវធិានការេុខ្លភបិាលដទូ៏លាំទូោយចនោះ រឺពិតជាមានភាពចាាំបាេ ់ និងគ្តូវបាន
អនុញ្ជា តចៅតាមេាបច់នោះពិតគ្បាកដខមនឬយ៉ា ងណា ។ វធិានការរដាបាលគ្តូវបានកាំណ្ត ់ជាដាំបូង កនុង
រយៈចពលមនិឱ្យចលើេពីពីរេបាត ហ៍ ។ ប៉ាុខនតចដាយស្កររយៈចពលចនោះអាេគ្តូវបានបនតកនុងរយៈចពលមនិ
កាំណ្ត ់ និងកនុងេាំនួនដងមនិេាេ់ោេ់ ដូចេនោះវមានគ្បេិទធភាពរម នខដនកាំណ្ត ់ ។17 ចដាយស្ករ
ជាំងឺកូវដី-១៩ ទាំនងជាមនិរោយបាតទ់ាំងគ្េុងចនាោះចទ អាំណាេដេ៏ចមបើម និងមនិេាេ់ោេ់ចៅកនុង
េាបកូ់វដី-១៩ អាេគ្តូវបានគ្បតិបតតិចៅចពលណាកប៏ាន ចដាយរម នកាំណ្ត ់ ចដាយតអួងគជាចគ្េើនរបេ់
រដាា ភបិាល ។ 

 

 
                                                 
15 មាគ្តា ២ និង១៥ ថ្នេាបកូ់វដី១៩ មាគ្តា ២ និង៣២ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល មាគ្តា២ និង២០ 
ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល 
16 មាគ្តា២ និង១៥ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
17 មាគ្តា ១២‒១៣ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល 



 

ទំព័រ 8

 

ែ. អាំណាេ និងេិទធេចគ្មេេិតតដទូ៏លាំទូោយ 

អាំណាេដទូ៏លាំទាំោយខដលផ្សតល់ឱ្យរដាា ភបិាលកមពុជាកនុងមាគ្តា៣ និងមាគ្តា៤ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
គ្តូវបានេរចេរច ើងចដាយចគ្បើភាស្កមនិេាេ់ មនិមានលកខណ្ៈគ្របគ់្រន ់ និងរម នខដនកាំណ្ត់
េាេ់ោេ់ ។ េកមមភាពខដលគ្តូវអនុញ្ជា តរមួមាន៖  

 េតាត  ីេ័ក18 

 ការដាកឱ់្យចៅដាេច់ដាយខ កចដើមបទីទលួការពាបាល19 

 ការរតឹតបតិ ឬការហាមឃាតក់ារចធ្ាើដាំចណ្ើ រ20 

 ការរតឹតបតិ ឬការហាមឃាតក់ារជបួគ្បជុាំ និងការគ្បមូលផ្សតុ ាំមនុេេ ខដលេកមមភាពចនោះ "អាេ" 
បណាត លឱ្យមានការឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩21 

 ការហាមឃាត ់ ឬការកគ្មតិការចធ្ាើេកមមភាពការងារ ឬមុែរបរខដលជា "ហានិភយ័" ឬជាគ្បភព
ថ្នការឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩22 

 ការបិទែាបត់ាំបន ់ឬទីកខនលងមយួេាំននួខដលមានការឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩23 

 វធិានការេុខ្លភបិាល និងវធិានការរដាបាល “ចផ្សេងចទៀត” “ខដលមានភាពចាាំបាេ ់ ចដើមបចីឆ្លើយតប
នឹងការទបស់្កក តក់ារឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩”24 

វធិានការណាមយួកនុងេាំចណាមវធិានការទាំងចនោះ មានហានិភយ័ែពេ់េាំចពាោះការកគ្មតិេិទធិមនុេេ
ជាមូលដាា ន រមួទាំងេិទធិកនុងការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ ចេរភីាពកនុងការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ ចេរភីាពកនុងការ
បចងកើតេមារម និងចេរភីាពកនុងការបចចេញមតិ ។ ការរតឹតបតិណាមយួចលើេិទធិជាមូលដាា នទាំងចនោះ
គ្តូវខតេថិតកនុងភាពចាាំបាេច់ៅកនុងេងគមគ្បជាធិ្បចតយយ ចដើមបធីានាេចគ្មេបាននូវចរលបាំណ្ង

                                                 
18 មាគ្តា ៣ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
19 មាគ្តា ៣ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
20 មាគ្តា ៤ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
21 មាគ្តា ៤ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
22 មាគ្តា ៤ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
23 មាគ្តា ៤ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
24 មាគ្តា ៣ និង ៤ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
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គ្េបេាប ់ ចហើយគ្តូវខតេមាមាគ្តចៅនឹងចរលបាំណ្ងចនាោះផ្សងខដរ ។25 ែណ្ៈចពលខដលេុែភាព
ស្កធារណ្ៈរឺជាមូលដាា នគ្េបេាបេ់គ្មាបក់ាររតឹតបតិ រាល់ការរតឹតបតិណាមយួគ្តូវខតមានភាពចាាំបាេ ់
េមាមាគ្ត និងេមគ្េបជាមយួនឹងេិទធិចផ្សេងចទៀតខដលមានខេងកនុងេាបអ់នតរជាតិ ។26 ការរតឹតបតិ
ររួខតគ្តូវបានចាតទុ់កថ្នគ្រនខ់តជាវធិានការថ្នមចធ្ាបាយេុងចគ្កាយបងអេ់ប៉ាុចណាណ ោះ ។ ចរគ្តូវខតចគ្បើ
មចធ្ាបាយខដលមនិមានលកខណ្ៈរតឹតបតិខ្លល ាំង ខដលគ្េបចៅតាមចរលបាំណ្ងផ្សលូវេាប ់។27 

អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាលខបងខេកគ្បចភទ និងការខណ្នាាំមយួេាំននួចលើវធិានការ
េុខ្លភបិាលខដលគ្តូវដាកច់េញ ដូេជាការចធ្ាើចតេតរកចមចរារកូវដី-១៩ ការចធ្ាើេតាត  ីេ័ក និងការដាក់
ឱ្យចៅដាេច់ដាយខ ក ចហើយអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាលបានបចងកើតករណី្ចលើកខលងចផ្សេងៗចដើមបី
ដាកច់េញនូវការរតឹតបតិទាំងចនោះ ។ ជាកខ់េតង អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល រឺផ្សាុយពីបទដាា នេាប់
េគ្មាបក់ាររតឹតបតិេិទធិ ។ ជាជាងចគ្ជើេចរ ើេយកការរតឹតបតិជាមចធ្ាបាយេុងចគ្កាយ អនុគ្កឹតយចនោះ
អនុញ្ជា តឱ្យមានការរតឹតបតិ និងការហាមឃាតច់លើេិទធិមនុេេ ចហើយបនាា បម់កទុកេចនាល ោះឱ្យមានករណី្
ចលើកខលងតិេតួេ និងមនិេាេ់ោេ់ចៅចលើការរតឹតបតិទាំងចនាោះ ខដលអាេនាាំឱ្យមានការអនុវតតចដាយ
រ ាំចោភបាំពាន ។ ដូចេនោះ វមានហានិភយ័ែពេ់េាំចពាោះការរ ាំចោភបាំពាន ចហើយលទធផ្សលថ្នការរតឹតបតិចនោះ 
នឹងរ ាំចោភបាំពានចដាយមនិគ្តឹមគ្តូវចលើេិទធិរបេ់គ្បជាពលរដា និងមនិមានភាពចាាំបាេ ់ឬេមគ្េប  ។ 

ចរលការណ៍្ជាមូលដាា នថ្នេាប ់ រឺគ្តូវខតតាកខ់តងឱ្យេាេ់ោេ់ ចដើមបជូីនដាំណឹ្ងដល់
ស្កធារណ្ជនទកទ់ងនឹងេិទធិ និងការហាមឃាតច់ផ្សេងៗ ។ ចៅកនុងេាប ់ឬអនុគ្កឹតយេតីពីជាំងឺកូវដី-១៩ 
ចនោះ រម នខផ្សនកកាំណ្តនិ់យមនយ័ចនាោះចទ ។ ពាកយ និងឃាល េាំខ្លន់ៗ ចៅខតមនិគ្តូវបានកាំណ្តឱ់្យបាន
េាេ់ោេ់ ដូេជា "អតថគ្បចយជន"៍ "ភាពបនាា ន ់ និងភាពចាាំបាេ"់ "អាំចពើចរេចវោះពីការចធ្ាើេតាត  ីេ័ក" 

                                                 
25 េូមចមើល ឧ. ចេេកតីអធ្ិបាយទូចៅចលែ៣៧ េតីពីេិទធិកនុងការជួបគ្បជុាំចដាយេនតិវធិ្ី (មាគ្តា ២១) 
(ចេេកតីអធ្ិបាយទូចៅចលែ ៣៧) ចៅកថ្នែ័ណ្ឌ ទី៣៦, រណ្ៈកមាម ធ្ិការេិទធិមនុេេ CCPR/C/GC/37 ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ជា  
ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
26 មាគ្តា ១២(៣) មាគ្តា១៩(៣) មាគ្តា២១(២) កតិកាេញ្ជា អនតរជាតិេតីពីេិទធិពលរដា និងេិទធិនចយបាយ (ICCPR) ឆ្ន ាំ 
១៩៧៦ ។ គ្បចទេកមពុជាបានេុោះហតថចលខ្លចលើ ICCPR កនុងឆ្ន ាំ១៩៨០ និងបានផ្សតល់េចាេ ប័នចលើេនធិេញ្ជា ចនោះ
ចៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩២ ។ 
27 ចេេកតីអធ្ិបាយទូចៅចលែ៣៧ ចៅកថ្នែណ័្ឌ ទី ៣៧,  ចេេកតីអធ្ិបាយទូចៅចលែ៣៤ េតីពីចេរភីាពថ្នការ
បចចេញមតិ និងការយល់ចឃើញ (មាគ្តា ១៩) (ចេេកតីអធ្ិបាយទូចៅចលែ ៣៤) ចៅកថ្នែ័ណ្ឌ ទី៦, រណ្ៈកមាម ធ្ិការ
េិទធិមនុេេ, CCPR/C/GC/34, ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ជា ២០២១, ចេេកតីអធ្ិបាយទូចៅចលែ២៧ េតីពីចេរភីាពថ្នការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ 
(មាគ្តា ១២) (ចេេកតីអធ្ិបាយទូចៅចលែ ២៧) ចៅកថ្នែ័ណ្ឌ ទី១៣-១៦, រណ្ៈកមាម ធ្ិការេិទធិមនុេេ, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, ថ្ងៃទី១ ខែវេិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ។ 
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"ការទទលួការពាបាលជាកាតពាកិេេ" និង "ផ្សលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរចលើេុែភាពស្កធារណ្ៈ" ។28 
ពាកយ និងឃាល ទាំងចនោះ ចៅកនុងអតថនយ័ធ្មមតារឺមានភាពគ្េពិេគ្េពិល ខដលមនិមាននយ័េាេ់ោេ់ 
ឬែាោះការឯកភាពជាទូចៅ ឬអតថនយ័ខដលពាកព់ន័ធណាមយួ ចដើមបខីណ្នាាំដល់ការបកគ្ស្កយ ។ 
ែណ្ៈចពលខដលការបកខគ្បភាស្កអងច់រលេចគ្ៅផ្សលូវការគ្តូវបានចគ្បើជាមូលដាា នេគ្មាបក់ារវភិារចនោះ 
ការរោិះរនក់ពិ៏តដូេរន េាំចពាោះេាបផ់្សលូវការជាភាស្កខែមរ ។ លកខែណ្ឌ ជាចគ្េើនទាំងចនោះមានស្ករៈេាំខ្លនណ់ាេ់
ចៅកនុងការកាំណ្តថ់្នចតើការរ ាំចោភបាំពានេាបប់ានចកើតច ើងឬអត ់ ចហើយការបកគ្ស្កយែុេរន អាេបងក
ឱ្យមានការដាកទ់ណ្ឌ កមមធ្ៃនធ់្ៃរដូេជា ការជាបព់នធនាររ ជាចដើម ។ ចនោះជាហានិភយ័ថ្នភាពមនិេីុ
េងាា ករ់ន  និងភាពមនិអាេទយទុកជាមុនបានថ្នចតើចៅកនុងលកខែណ្ឌ  និងមចធ្ាបាយខបបណាខដល
វធិានការេុខ្លភបិាល និងវធិានការរដាបាលអាេគ្តូវបានអនុវតត ។ ការជូនដាំណឹ្ងមនិគ្របគ់្ជុងចគ្ជាយ
ដល់ស្កធារណ្ជន និងលទធភាពថ្នការអនុវតតចដាយរ ាំចោភបាំពានកនុងការចចាទគ្បកានគ់្ពហមទណ្ឌ គ្បឆ្ាំង
នឹងបុរគលខដលគ្តូវចចាទ ។ 

រ. កងាោះខដនកាំណ្តគ់្បកបចដាយគ្បេិទធភាព ឬការគ្តតួពិនិតយ 

អាំណាេដទូ៏លាំទូោយ និងគ្បកបចដាយឆ្នាា នុេិទធិខដលគ្តូវបានអនុញ្ជា តចៅកនុងេាបកូ់វដី-១៩ 
អាេគ្តូវបានគ្បរល់ចៅឱ្យតអួងគចផ្សេងៗកនុងរដាា ភបិាល និងអាជាា ធ្រចៅកនុងករណី្ខដលមនិបានកាំណ្តថ់្ន
ជាករណី្ "បនាា ន ់ និងមានភាពចាាំបាេ"់  ។ គ្កេួងេុខ្លភបិាល ដូេខដលបានកតេ់មាគ ល់ខ្លងចលើ 
មានេិទធិអាំណាេផាត េមុ់ែកនុងការកាំណ្តនូ់វជាំងឺចផ្សេងៗខដលគ្តូវការេាប ់ កអ៏ាេផ្សតល់េិទធិអាំណាេឱ្យ
អាជាា ធ្រកនុងការដាកច់េញវធិានការេុខ្លភបិាលចផ្សេងចទៀត បខនថមពីចលើវធិានការមនិេាេ់ោេ់ ខដល
មានខេងចៅកនុងេាបរ់េួចហើយ ។29 "គ្កេួង ស្កថ បន័ ឬអាជាា ធ្រមានេមតថកិេេ" ខដលមនិបានបញ្ជា ក់
េាេ់ោេ់ អាេគ្តូវបានផ្សតល់ការេចគ្មេេិតតកនុងការអនុវតតវធិានការរដាបាលខដលអាេមានផ្សលប៉ាោះពាល់
ដល់គ្បជាពលរដាជាចគ្េើននាក ់។30 

អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល បញ្ជា កយ់៉ា ងេាេ់ថ្ន គ្កេួងេុខ្លភបិាលអាេចេញ
ចេេកតីខណ្នាាំលមអតិអាំពីវធិានការេុខ្លភបិាល ខដលអាេចលើកកមពេ់ភាពេីុេងាា ករ់ន កនុងការអនុវតត
េាប ់ ។31 ចទោះជាយ៉ា ងចនោះកតី អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាលមនិមានខដនកាំណ្តេ់ាេ់ោេ់ ប៉ាុខនត
បានផ្សតល់េិទធិអាំណាេកនុងការេចគ្មេេិតតដទូ៏លាំទូោយដល់រណ្ៈអភបិាលរាជធានី-ចែតត ចដើមបចីាត់
វធិានការ និងអនុវតតវធិានការរដាបាលទាំងគ្េុងចៅកនុងខដនេមតថកិេេរបេ់ែលួន “ទីកខនលងខដលមានការ
                                                 
28 ចមើល ឧ. មាគ្តា១០ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
29 មាគ្តា៣ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
30 មាគ្តា៤ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
31 មាគ្តា១៧ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល 
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ឆ្លងរាលដាលថ្នចមចរារកូវដី-១៩” ។32 មាគ្តា ១១ មាគ្តា១២ និងមាគ្តា១៣ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពី
វធិានការរដាបាល បញ្ជា កយ់៉ា ងេាេ់ថ្ន រណ្ៈអភបិាលរាជធានី ចែតត មានេិទធិអាំណាេចពញចលញ
កនុងការបកគ្ស្កយអាំណាេផ្សលូវេាប ់ និងចរៀបេាំយនតការចាាំបាេេ់គ្មាបគ់្តួតពិនិតយ ឃាល ាំចមើល ខណ្នាាំ 
និងអនុវតត ឬបនធូរបនថយវធិានការរដាបាល រមួទាំងការដាកច់េញវធិានការចផ្សេងចទៀត ខដលចាតទុ់កថ្នជា
កិេេការបនាា ន ់និងមានភាពចាាំបាេ ់ចដើមបគី្របគ់្រងការឆ្លងរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

អាំណាេ និងេិទធិេចគ្មេេិតតដទូ៏លាំទូោយចនោះ កានខ់តចចាទជាការកតីបារមភខ្លល ាំងច ើង ចៅចពល
ចរពិនិតយចៅចលើមាគ្តា១២ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ និងមាគ្តា១៧ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល 
ខដលបានខេងថ្ន អាជាា ធ្រមានេមតថកិេេអាេមនិទទលួែុេគ្តូវេាំចពាោះការចគ្បើគ្បាេ់អាំណាេរបេ់ែលួន
ចដាយមនិគ្តឹមគ្តូវ ខដល “បងកឱ្យមានការរ ាំចោភបាំពានដល់េិទធិ និងចេរភីាពរបេ់បុរគល បូរណ្ភាព
រាងកាយ ឬបណាត លឱ្យែូេខ្លតដល់គ្ទពយេមបតតិ” ចនាោះច ើយ លុោះគ្តាខតទចងាើចនាោះ “ផ្សាុយចៅនឹង
ចរលបាំណ្ងថ្នេាបច់នោះ” ។ ចដាយចមើលចឃើញពីចរលបាំណ្ងទូចៅខដលមនិេាេ់ោេ់ និងមានភាព
ទូលាំទូោយថ្នេាប ់ និងអនុគ្កឹតយខបបចនោះ បទបបចាតតិជាធ្រមានអាេនឹងផ្សតល់នូវអភយ័ឯកេិទធិដល់
អាជាា ធ្រេាំចពាោះការរ ាំចោភអាំណាេ និងការរ ាំចោភចលើេិទធិជាមូលដាា ន ។ 

ឃ.ការពិនយ័ធ្ៃនធ់្ៃរហេួចហតុ 

ជាងពាកក់ណាត លថ្នអតថបទេាបកូ់វដី-១៩ រឺចផាត តចលើការចរៀបរាបល់មអតិអាំពី "ការដាកទ់ណ្ឌ កមម" 
េាំចពាោះការបាំពាន ខដលភារចគ្េើនជាបទឧគ្កិដា (ឧទហរណ៍្ការដាកព់នធនាររ និងការពិនយ័ជាគ្បាក)់ 
ជាជាងការដាកទ់ណ្ឌ កមមខផ្សនករដាបាល (ចពាលរឺការពយរួអាជាា បណ័្ណ អាជីវកមម ឬការបិទអាជីវកមម) ។ 
ការចផាត តជាេាំខ្លនច់លើការដាកទ់ណ្ឌ កមម ខដលមនិេមចហតុផ្សល ចៅខតមានចៅកនុងេាបច់នោះ 
ចបើចទោះបីជាលកខែណ្ឌ េាំខ្លន់ៗ ចៅកនុងេាបម់និគ្តូវបានកាំណ្តឱ់្យេាេ់ោេ់ ចដាយមានការខណ្នាាំ
តិេតេួបាំផុ្សត ឬរម នការខណ្នាាំខតមតងេាំចពាោះការអនុវតតអាំណាេដទូ៏លាំទូោយ និងមនិមានការគ្តួតពិនិតយ
ជាផ្សលូវការ ឬភាពចាាំបាេថ់្នការតបតិេិទធិ ។ ជារមួ ករណី្បងាា ញថ្ន េាបច់នោះមានចរលបាំណ្ង
ជាឧបករណ៍្ដាកទ់ណ្ឌ កមម ជាជាងមចធ្ាបាយការពារេិទធិទទលួបានេុែភាពរបេ់គ្បជាពលរដា ។ 
អនកជាំនាញេិទធិមនុេេរបេ់អងគការេហគ្បជាជាតិបានបងាា ញកងាល់ថ្ន ការពិនយ័មនិេមគ្េប និង
ហួេចហតុខដលចេនើច ើងេគ្មាបអ់ាំចពើរ ាំចោភចលើវធិានការេុខ្លភបិាល និងវធិានការរដាបាលរឺហាក់
ដូេជាមនិមានភាពចាាំបាេ ់ ឬេមាមាគ្តចនាោះចទ ។ ដូចេនោះវអាេមនិេមគ្េបចៅនឹងកាតពាកិេេរបេ់
កមពុជាខដលគ្តូវអនុវតតតាមេាបអ់នតរជាតិ ។33  

                                                 
32 មាគ្តា១១ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល 
33 ការទកទ់ងរបេ់អនករាយការណ៍្ពិចេេ, ចលែ ៣-៤ 
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លកខែណ្ឌ ថ្នការដាកព់នធនាររជាកាតពាកិេេេាំចពាោះរាល់បទចលមើេភារចគ្េើន ប៉ាុខនតមនិរួរជា
កាតពាកិេេេាំចពាោះបទចលមើេខដលកាំណ្តច់ៅកនុងេាបកូ់វដី-១៩ និងខដលអាេមានរយៈចពលរហូតដល់
២០ឆ្ន ាំ ចនាោះចទ ។ លកខែណ្ឌ ថ្នការដាកព់នធនាររចលើេពី (ចាាំបាេខ់្លល ាំងចៅកនុងករណី្ែលោះ) ចទេទណ្ឌ
េគ្មាបប់ទចលមើេពាកព់ន័ធតាមគ្កមគ្ពហមទណ្ឌ  ។ ជាឧទហរណ៍្ បទចលមើេរារាាំងមន្រនតីរាជការ
ស្កធារណ្ៈតាមគ្កមគ្ពហមទណ្ឌ  គ្តូវផ្សតនាា ចទេដាកព់នធនាររពី១ ចៅ៣ ខែ ឬពី៦ ចៅ១២ ខែ 
កនុងករណី្មានស្កថ នទមៃនច់ទេ ។34 ការរារាាំងដល់ការអនុវតតវធិានការ តាមេាបកូ់វដី-១៩ គ្តូវ
ផ្សតនាា ចទេដាកព់នធនាររពី៦ ខែ ចៅ៣ ឆ្ន ាំ ឬពី២ ឆ្ន ាំ ចៅ៥ ឆ្ន ាំ កនុងករណី្មានស្កថ នទមៃនច់ទេ 
គ្បេិនចបើទចងាើចនាោះនាាំចៅដល់ការឆ្លងដល់អនកដថ្ទ ឬ “ប៉ាោះពាល់ធ្ៃនធ់្ៃរដល់េុែភាពស្កធារណ្ៈ ។”35 
ភាពមនិេមចហតុផ្សល និងមនិេមាមាគ្តថ្នចទេទណ្ឌ តាមេាបកូ់វដី-១៩ គ្តូវបានបងាា ញកនុង
េាំណុ្ាំ ចរឿងមយួ ខដលយុវជន ៤នាក ់ ចៅចែតតតាខកវ គ្តូវបានចររកចឃើញថ្ន មានពិរុទធពីបទរ ាំចោភ
ចលើវធិានការរដាបាល ចៅកនុងពិធី្ជបច់លៀងចៅផ្សាោះ ចដាយផឹ្សកេីុ និងរាាំ ចហើយគ្តូវផ្សតនាា ចទេដាក់
ពនធនារររយៈចពល ១ឆ្ន ាំ និងពិនយ័ជាគ្បាក ់ ។36 កនុងករណី្ហួេចហតុគ្េចដៀងរន ចនោះមយួចទៀតរឺ 
បុរេមាន ករ់េ់ចៅកនុងចែតតកាំពងច់ាម គ្តូវបានតុោការកាតច់ទេឱ្យជាបព់នធនាររមយួឆ្ន ាំពីបទផឹ្សកេីុ
ចៅមុែផ្សាោះ និងចជរគ្បមាងអាជាា ធ្រមូលដាា ន ។37 

ចទេគ្ពហមទណ្ឌ ខដលធ្ៃនធ់្ៃរហួេចហតុចកើតចេញពីការរ ាំចោភចលើពាកយបទចលមើេខដលេរចេរ
មនិេាេ់ ខដលចធ្ាើឱ្យពាកយចនោះកានខ់តមានភាពេមុរស្កម ញ ។ ការដាកទ់ណ្ឌ កមមកានខ់តចគ្េើន និងធ្ៃនធ់្ៃរ 
អាេអនុវតតបានេាំចពាោះេកមមភាពបុរគល "ខដលនាាំឱ្យមានការឆ្លងរាលដាលជាំងឺកូវដី-១៩ ដល់មនុេេ
ចផ្សេងចទៀត" ឬមាន "ផ្សលប៉ាោះពាល់ធ្ៃនធ់្ៃរដល់េុែភាពស្កធារណ្ៈ" ។38 ជាមយួនឹងភាពេមុរស្កម ញ
ចៅកនុងការកាំណ្តឱ់្យេាេ់ោេ់ថ្នការឆ្លងរាលដាលចកើតចេញពីបុរគលណាមាន ក ់ ចៅចពលអនកកាំពុង
ចដាោះគ្ស្កយជាមយួនឹងចមចរារខដលឆ្លងតាមែយល់ ខដលជា "ការឆ្លងពីមនុេេមាន កច់ផ្សេងចទៀត" ពិតជា
អាេយកមកចធ្ាើភេតុតាងខដលចលើេពីវមិតិេងេយ័បានខដរឬយ៉ា ងណា  ។ 

ចលើេពីចនោះចៅចទៀត កងាោះភាពេាេ់ោេ់ចលើធាតុេាំខ្លន់ៗ ដូេជា "ផ្សលប៉ាោះពាល់ធ្ៃនធ់្ៃរ
ចលើេុែភាពស្កធារណ្ៈ" រឺជាហានិភយ័ថ្នការកាតច់ទេខដលរម នភាពមនិេីុេងាា ករ់ន  និងចដាយ

                                                 
34 មាគ្តា ៥០៣ និងមាគ្តា ៥០៤ ថ្នគ្កមគ្ពហមទណ្ឌ កមពុជា 
35 មាគ្តា ១១ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 
36 មុេិ ដារា៉ា  និង ណាត េុភាព, “ការចាបែ់លួនចដាយស្ករជាំងឺកូវដី-១៩៖ ភារ ីខដលមនិពាកម់ា៉ា េ់ 
រតព់នធចលើរងយនតេចន្រងាគ ោះ”, VOD, ថ្ងៃទី២០ ខែចមស្ក ឆ្ន ាំ២០២១ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://vodenglish.news/covid-19-arrests-parties-not-wearing-masks-smuggling-on-ambulances/ 
37 ដូេខ្លងចលើ 
38 ចមើល ឧ. មាគ្តា ៨ និង១០ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ 

https://vodenglish.news/covid-19-arrests-parties-not-wearing-masks-smuggling-on-ambulances/
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មនិគ្តឹមគ្តូវ ។ មាគ្តាចផ្សេងៗចទៀតថ្នេាបកូ់វដី-១៩ ដូេជាមាគ្តា៩ ខដលមានការផ្សតនាា ចទេ
ធ្ៃនធ់្ៃរបាំផុ្សតចដាយការដាកច់ទេពនធនារររហូតដល់ ២០ឆ្ន ាំ េគ្មាប ់ "ការេមលងចដាយចេតនា" ថ្ន
ចមចរារកូវដី-១៩ ចៅកានម់នុេេមាន កច់ផ្សេងចទៀត " គ្បេិនចបើអាំចពើចនោះគ្តូវបានគ្បគ្ពឹតតចដាយមានការ
ចរៀបេាំជាគ្កុមមនុេេ ឬអងគការចាតត់ាាំង” បានចចាទជាេាំណួ្រគ្េចដៀងរន ចនោះទកទ់ងនឹងបនាុកថ្ន
ភេតុតាង និងរចបៀបខដល “ការេមលងចដាយចេតនា” អាេគ្តូវបានបកគ្ស្កយ និងខបងខេកពីការេមលង
ចដាយមនិគ្បុងគ្បយត័ន ឬការចធ្ាេគ្បខហេ ។39 ការទទលួែុេគ្តូវខផ្សនកគ្ពហមទណ្ឌ េគ្មាប ់ "គ្កុមខដល
មានការចរៀបេាំ" ចចាទជាការគ្ពួយបារមភយ៉ា ងខ្លល ាំងចលើេិទធិអាំណាេថ្នការកាតច់ទេបុរគលណាមាន ក់
ចដាយមនិគ្តឹមគ្តូវេាំចពាោះទចងាើដស៏្កមចា ដូេជា ការេូលរមួកនុងការជួបគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ ខដលមាន
ការរការមាល តេងគម និងការពាកម់ា៉ា េ់ គ្បេិនចបើបុរគលណាមាន កខ់ដលបានេូលរមួកនុងបាតុកមម 
ចគ្កាយមកគ្តូវចរចធ្ាើចតេតវជិាមានចមចរារកូវដី-១៩ ។ 

ការរ ាំចោភេិទធតិាមរយៈេាបកូ់វដី-១៩ ដូេខដលបានអនុវតតកនលងមក 

ក. ការរតឹតបតិចដាយមនិគ្តឹមគ្តវូចលើេិទធចិេរភីាពកនុងការជបួគ្បជុាំចដាយេនតវិធីិ្ និងេិទធកិនុងការបចងកើត
េមារម 

ការអនុវតតេាប ់ និងអនុគ្កឹតយេតីពីជាំងឺកូវដី-១៩ កនុងឆ្ន ាំដាំបូងបណាត លឱ្យមានការចរ ើេចអើង និង
មានការរតឹតបតិចដាយមនិចាាំបាេច់លើេិទធិកនុងការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ និងេិទធិកនុងការបចងកើតេមារម 
ខដលមនិេមាមាគ្ត ឬចៅកនុងចពលែលោះ ពាកព់ន័ធនឹងការការពារេុែភាពស្កធារណ្ៈ ។ េាបកូ់វដី-១៩ 
គ្តូវបានអនុវតតចដាយមនិគ្តឹមគ្តូវ ចដើមបបីាំខបក ឬទបស់្កក តក់ារតវ៉ា ខដលចរៀបេាំច ើងចដាយេកមមជន
េហជីព អនកការពារេិទធិដីធ្លី និងគ្បជាពលរដាដថ្ទចទៀត ។ អនកតវ៉ា ដីធ្លី និងកមមករខដលចធ្ាើកូដកមម
គ្តូវបានបញ្ជា ឱ្យដាកច់ៅដាេច់ដាយខ កពីចរចគ្កាមលកខែណ្ឌ ចរ ើេចអើង ចហើយតាំណាងេហរមនដី៍ធ្លី 
និងអនកដឹកនាាំេហជីពមយួេាំនួនគ្តូវបានចាបែ់លួន ឃាតែ់លួន និងចចាទគ្បកានត់ាមេាបកូ់វដី-១៩ចនោះ ។ 

េិទធិកនុងការជបួគ្បជុាំ និងេិទធិកនុងការបចងកើតេមារមមានខេងចៅកនុងរដាធ្មមនុចា ថ្នគ្ពោះរាជាណាេគ្ក
កមពុជា40 េាបេ់តីពីការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្41 និងេាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិចផ្សេងចទៀត រមួទាំងកតិកា
េញ្ជា អនតរជាតិេតីពីេិទធិពលរដា និងេិទធិនចយបាយ42 ខដលកមពុជាជាគ្បចទេរដាភារី ។ អនករាយការណ៍្
ពិចេេរបេ់អងគការេហគ្បជាជាតិទទលួបនាុកេិទធិកនុងការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ និងេិទធិកនុងការ
បចងកើតេមារមបានខងលងជាពិចេេអាំពីកាតពាកិេេបនតរបេ់រដាា ភបិាលចដើមបជីួយ េគ្មួលដល់ការអនុវតត
                                                 
39 ការទកទ់ងរបេ់អនករាយការណ៍្ពិចេេ, ចលែ ៤ 
40 មាគ្តា ៤១ និង៤២ ថ្នរដាធ្មមនុចា ថ្នគ្ពោះរាជាណាេគ្កកមពុជា 
41 មាគ្តា ២ ថ្នេាបេ់តីពីការជួបគ្បជុាំចដាយេនតិវធិ្ី រកម/១២០៩/០២៥ ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៩ 
42 មាគ្តា ២១ និង ២២ ថ្ន ICCPR 
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េិទធិទាំងចនោះចដាយចេរកីនុងអាំ ុងចពលថ្នការរាតតាតចៅកនុងចេេកតីខងលងការណ៍្មយួ ចដាយចលើកច ើង
ថ្ន "វជាការចាាំបាេខ់ដលវបិតតិកូវដី-១៩ មនិគ្តូវបានចគ្បើគ្បាេ់" ជាចលេចដើមបរីបេងកតេិ់ទធិជាទូចៅ 
ឬេិទធិកនុងការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្» ។43 

ចទោះបីជាមានការដាេ់ចតឿនខបបចនោះកតី កេ៏ាបកូ់វដី-១៩ គ្តូវបានអនុវតតចដាយចរ ើេចអើងេាំចពាោះ
អនកការពារេិទធិមនុេេ អនកការពារេិទធិដីធ្លី និងអនករោិះរនរ់ដាា ភបិាលចផ្សេងចទៀត ។ ជាឧទហរណ៍្ 
មាគ្តា៥ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល បានរ ាំចោភបាំពានចលើ ចរលការណ៍្ថ្នវធិានការរតឹតបតិ
តិេបាំផុ្សត ចដាយផ្សតល់អាំណាេយ៉ា ងទូលាំទូោយចលើការរតឹតបតិ ឬហាមគ្បាម “ការគ្បជុាំ ឬការជបួជុាំ
មនុេេ” មុននឹងបចងកើតករណី្ចលើកខលងខដលមនិេាេ់ោេ់េាំចពាោះវធិានទូចៅ ។44 ដូចេនោះ អាជាា ធ្រ
មានេិទធអិាំណាេចពញចលញចៅកនុងការេចគ្មេេិតតថ្នចតើេិទធិចេរភីាពកនុងការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ និង
េិទធិកនុងការបចងកើតេមារមគ្តូវចររតឹតបតិចៅចពលណា និងចដាយរចបៀបណា ។ 

េាប ់ និងអនុគ្កឹតយេតីពីជាំងឺកូវដី-១៩ គ្តូវបានអនុវតតតាមរចបៀបចនោះ កនុងចរលបាំណ្ងបាំបិទ
េាំច ងេហជីពកមមករកនុងអាំ ុងចពលកូដកមមចៅណាហាគ ចវ ើលដ ៍ (េហជីពណាហាគ ចវ ើលដ)៍ ខដលជា
កាេីុណូ្របេ់ជនជាតិមា៉ា ច េីុ ខដលមានអាជាា បណ័្ណ គ្បតិបតតិការផាត េមុ់ែចៅកនុងរាជធានីភនាំចពញ ។ 
អតីតកមមករ និងកមមករកាំពុងបចគ្មើការងាររាបរ់យនាកខ់ដលមកពីេហជីពគ្ទគ្ទងេិ់ទិធការងារថ្នបុរគលិក
កមមករខែមរថ្នគ្កុមហ ុនណាហាគ ចវ ើលដ ៍ បានចាបច់ផ្សតើមចធ្ាើកូដកមមចៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ ចដើមបី
ចឆ្លើយតបចៅនឹងការេរចាខដលបរាជយ័ជុាំវញិការផ្សតល់េាំណ្ងមនិគ្តឹមគ្តូវ និងការបចឈបបុ់រគលិកខដល
ជាេមាជិក និងថ្នន កដឹ់កនាាំេហជីពយ៉ា ងអយុតតិធ្ម ៌។  

ែណ្ៈចពលខដលេមាជិកេហជីពេាំននួ៩ នាកគ់្តូវបានចាបែ់លួន និងចចាទគ្បកានត់ាមគ្កម
គ្ពហមទណ្ឌ  ចៅេុងខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងចដើមខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២45 បុរគលិក និងេមាជិកេហជីពណា
ហាគ ចវ ើលដ ៍ េាំននួ៦ នាកច់ផ្សេងចទៀត គ្តូវបានចចាទគ្បកានពី់បទរារាាំងការអនុវតតវធិានការតាមមាគ្តា១១ 
ថ្នេាបកូ់វដី-១៩  កនុងខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ។46 ចបើតាមេាបកូ់វដី-១៩ ការចចាទគ្បកានច់ៅចលើ
                                                 
43 ចោក Clément Voule អនកជាំនាញអងគការេហគ្បជាជាតិេតីពីេិទធិចេរភីាពកនុងការជួបគ្បជុាំចដាយេនតិវធិ្ី និងេិទធិ
កនុងការបចងកើតេមារម, "ការចឆ្លើយតបរបេ់រដាេាំចពាោះការរាំរាមកាំខហងរបេ់ជាំងឺកូវដី-១៩ 
មនិរួរបចឈប់ចេរភីាពកនុងការជួបគ្បជុាំ និងេិទធិកនុងការបចងកើតេមារម" (២០២០) ដកគ្េងព់ី៖ 
https://www.ohchr.org/en/statements/2020/04/states-responses-covid-19-threat-should-not-halt-freedoms-
assembly-and?LangID=E&NewsID=25788 
44 មាគ្តា ៥ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ (ចេេកតីបញ្ជា ករ់ួរបខនថម) 
45 "គ្បធានរបេ់ LRSU, េកមមជនេហជីពគ្តូវបានបចាូ នចៅឃុាំែលួនបចណាត ោះអាេននចគ្កាមការចចាទគ្បកានព់ីបទញុោះញង"់, 
លីកាដូ េុោះថ្ងៃទ៥ី ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=304  
46 "េមាជិករបេ់ LRSU គ្តូវបានចាបែ់លួន ដាកព់នធនាររ", លីកាដូ េុោះថ្ងៃទី៩ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ដកគ្េងព់ី៖ 

https://www.ohchr.org/en/statements/2020/04/states-responses-covid-19-threat-should-not-halt-freedoms-assembly-and?LangID=E&NewsID=25788
https://www.ohchr.org/en/statements/2020/04/states-responses-covid-19-threat-should-not-halt-freedoms-assembly-and?LangID=E&NewsID=25788
https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=304
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អនកទាំងគ្បាាំមយួនាកច់នោះ រឺរម នចហតុផ្សលេាេ់ោេ់ចនាោះចទ ។ េមាជិកេហជីពណាហាគ ចវ ើលដ៏
៣នាក ់ គ្តូវបានចាបែ់លួនរមួជាមយួកមមករដថ្ទចទៀតចៅថ្ងៃទី៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ បនាា បពី់បានចាក
ចេញពីទីកខនលងខដលចរៀបេាំចដាយអាជាា ធ្រ ជាទីកខនលងខដលពកួចរបានដាកព់ាកយចធ្ាើចតេតរកចមចរារកូវដី-
១៩ ។ េហជីព ទាំងបីរូបរមួមាន ចោក ចេង វណាណ រទិធ ចោក ចៅ េមបតតិ និងចោក ជួប ចានណ់ាត 
គ្តូវបានឃុាំែលួនបចណាត ោះអាេនន ចាបពី់ថ្ងៃទី៩ ខែកុមភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ចៅចពល
ខដលពួកចរគ្តូវបានចដាោះខលងឱ្យចៅចគ្ៅឃុាំ ។ េកមមជនេហជីព៣នាកច់ផ្សេងចទៀត កគ៏្តូវបាន
ចចាទគ្បកានត់ាមេាបកូ់វដី-១៩ ចហើយេាំណុ្ាំ ចរឿងអនកទាំង៦រូបចនោះចៅមនិទនច់ាតក់ារចៅច ើយ ។ 

ចលើេពីចនោះចទៀត ចាបពី់ចដើមខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ មក អាជាា ធ្របានចគ្បើគ្បាេ់េាបកូ់វដី-១៩ កនុង
លកខណ្ៈចរ ើេចអើង ចដើមបបីាំខបកកូដកមមចេាើរខតចរៀងរាល់ថ្ងៃ ។ អាជាា ធ្របានចាបច់ផ្សតើមអនុវតតវធិានការ
េុខ្លភបិាល និងវធិានការរដាបាលចដើមបហីាមឃាតក់ារចធ្ាើកូដកមម បនាា បពី់កមមករមាន កប់ានចធ្ាើចតេត
វជិាមានចមចរារកូវដី-១៩ ចបើចទោះបីជាមានរបាយការណ៍្បញ្ជា កថ់្នកមមកររូបចនាោះមនិបានេូលរមួកនុង
កូដកមមរយៈចពលពីរេបាត ហ៍មុនការចធ្ាើចតេតវជិាមានរបេ់នាងកតី និងរូបងតជាចគ្េើនេនលឹកខដលចរបាន
បចងាា ោះយ៉ា ងទូលាំទូោយបានបងាា ញថ្នកូដកមមគ្តូវចរចរៀបេាំចធ្ាើចៅទីតាាំងចបើកខ្លងចគ្ៅ ចហើយកមមករ
ទាំងអេ់េុទធខតបានពាកម់ា៉ា េ់ និងបានរការមាល តេងគម ។  

ចៅថ្ងៃទី៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ កមមករគ្តូវបានរារាាំងពីការេូលរមួកនុងកូដកមម ចដាយគ្តូវបងខាំ
ឱ្យច ើងរងយនតគ្កុង និងនាាំយកចៅចធ្ាើចតេតរកចមចរារកូវដី-១៩ ។ បនាា បពី់បានបចាូ នចៅចធ្ាើចតេត និង
តគ្មូវឱ្យអនុវតតវធិានការដាកឱ់្យចៅដាេច់ដាយខ កចៅផ្សាោះ កមមករេហជីពណាហាគ ចវ ើលដ ៍ បានពាយម
បនតចធ្ាើកូដកមម ខតគ្តូវចរបងខាំឱ្យច ើងចលើរងយនតគ្កុង និងដឹកជចាូ នយកចៅកខនលងចធ្ាើេតាត  ីេ័ករបេ់
អាជាា ធ្រ ។47 ចៅេចនាល ោះចដើមខែកុមភៈ និងពាកក់ណាត លខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ អាជាា ធ្របានឃុាំែលួនកមមករ
របេ់េហជីពណាហាគ ចវ ើលដរ៍ាបរ់យនាកច់ៅមជឈមណ្ឌ លចធ្ាើេតាត  ីេ័ករយៈចពលមយួយប ់ ឬជាចគ្េើន
ថ្ងៃ ជាញឹកញាបប់នាា បពី់បានចគ្បើកមាល ាំងែុេេាបច់ដើមបរុីញគ្ចាន និងអូេពកួចរឱ្យេូលចៅកនុងរងយនត
គ្កុង ។ ចៅពាកក់ណាត លខែមនីា អាជាា ធ្របានចាបច់ផ្សតើមចគ្បើគ្បាេ់រងយនតគ្កុងចដើមបដឹីកកមមករពីកខនលង
ចធ្ាើកូដកមមចៅកានជ់ាយគ្កុង ខដលចពលចនាោះពកួចររម នជចគ្មើេអាីចគ្ៅពីចរៀបេាំ និងចេញថ្ងលចធ្ាើដាំចណ្ើ រ
ចៅផ្សាោះវញិចដាយែលួនឯង ។ ជាកខ់េតង ការបងខាំឱ្យជិោះរងយនតគ្កុងបងាា ញពីការផ្សតល់េិទធិេចគ្មេធ្ាំចធ្ងដល់
អាជាា ធ្រចៅកនុងការចគ្បើគ្បាេ់ចេាើរគ្របម់ចធ្ាបាយចដើមបរីតឹតបតិេិទធិចេរភីាពកនុងការជបួគ្បជុាំ និងេិទធិ

                                                                                                                                                              
https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=305 
47 “ចាបែ់លួនកូដករចៅណាហាគ ចវ ើលេាំនួន ៦៤នាក,់ បានបចាូ នចៅមជឈមណ្ឌ លកូវដី-១៩”, លីកាដូ េុោះថ្ងៃទី២១ ខែកុមភៈ 
ឆ្ន ាំ២០២២ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=306  
 

https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=305
https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=306
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កនុងការបចងកើតេមារម ខដលចនោះជាលទធផ្សលថ្នការខេងមនិេាេ់ោេ់ និងផ្សដល់អាំណាេហួេចហតុ
ចៅកនុងេាប ់ និងអនុគ្កឹតយេតីពីកូវដី-១៩ ។48 ការរារាាំងដល់ការចធ្ាើកូដកមម និងការបងខាំឱ្យេូល
រងយនតគ្កុងចៅខតបនតអនុវតតេាំចពាោះគ្របក់ារគ្បមូលផ្សតុ ាំខដលចគ្រងចរៀបេាំចដាយគ្កុមកូដករ 
រហូតដល់ចដើមខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

វធិានការកូវដី-១៩ ខដលបានចគ្បើគ្បាេ់គ្បឆ្ាំងនឹងកូដកមមខដលចធ្ាើច ើងចដាយកមមករេហជីព
ណាហាគ ចវ ើលដ ៍ រឺហួេពីពិធី្ស្ករខដលមានខេងេគ្មាបស់្កធារណ្ជនទូចៅ ដូចេនោះចហើយចទើបចរអាេ
េនមតបានថ្នជាការចរ ើេចអើង ។ អនកជាំនាញេិទធិមនុេេថ្នអងគការេហគ្បជាជាតិេាំននួគ្បាាំរូបបានចាតទុ់ក
ការគ្បគ្ពឹតតេាំចពាោះកមមករេហជីពណាហាគ ចវ ើលដក៍ាលពីចដើមខែកុមភៈថ្ន មនិេមចហតុផ្សល មនិមាន
ភាពចាាំបាេ ់និងមនិេមគ្េបចៅនឹងកាលៈចទេៈ ចហើយពកួចរបានចលើកច ើងថ្ន "អាជាា ធ្រហាកដូ់េជា
ែាំបងាា ញថ្ន េកមមភាពរារាាំង ចៅចលើការតវ៉ា ចដើមបេិីទធិការងារចដាយេនតិវធីិ្និងគ្េបេាប ់ រឺជាការ
ចាតវ់ធិានការចដើមបកីារពារេុែភាពស្កធារណ្ៈ" ។49  

េកមមជនជាចគ្េើនរូបចផ្សេងចទៀតកគ៏្តូវបានចរដាកច់រលចៅ ចដាយការចគ្ជៀតខគ្ជកទាំងបាំពាន
ចៅចលើេិទធិចៅកនុងការជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ និងេិទធិកនុងការបចងកើតេមារម ។ កាលពីថ្ងៃទី២៣ 
ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០២១ គ្បជាពលរដាគ្បមាណ្ ៦០នាក ់ បានពាយមគ្បមូលផ្សតុ ាំរន ចដាយេនតិវធីិ្ ចៅតាម
បចណាត យផ្សលូវចលែ១២០ កនុងេងាក តេ់ាំចរាង ែណ្ឌ ខគ្ពកចនន  រាជធានីភនាំចពញ ចដើមបខីេាងរក
ការចេញបណ័្ណ កមមេិទធិដីធ្លី និងចេៀវចៅគ្រួស្ករ បនាា បពី់ដីខដលពកួចរធាល បក់ានក់ាបច់ៅខកបរបឹងតាចមាក 
គ្តូវបានកាតេូ់លជាដីកមមេិទធិរដា ។ អាជាា ធ្រែណ្ឌ ខគ្ពកចនន  បានបញ្ជា ឱ្យអនកតវ៉ា  រមួទាំងតាំណាង
េហរមនេ៍ាំចរាងតបូង បាំខបកែលួន ចដាយចលើកចហតុផ្សលថ្ន បាតុកមមរបេ់ពកួចររឺបានបាំពានចលើ
អនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល ។ 

កាលពីថ្ងៃទី២ ខែេីហា ឆ្ន ាំ២០២១ គ្បជាពលរដារាបរ់យគ្រួស្ករបានគ្បមូលផ្សតុ ាំរន ចៅគ្េុក
ស្កា យគ្ជាំ ចែតតស្កា យចរៀង ចដើមបតីវ៉ា គ្បឆ្ាំងនឹងការពាយមបងខាំឱ្យពួកចរទទួលយកេាំណ្ងមនិេមគ្េប
េគ្មាបក់ាររបឹអូេយកដីខគ្េេាំការជិត១០០ ហិកតា ។ កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែេីហា អនកគ្េី យេ់ 
ចស្កភណ័្ឌ  និងអនកគ្េី ឥន េូគ្ត តាំណាងេហរមនពី៍ររូបថ្នេហរមនស៍្កមរគីចេកមាេ កនុងចែតត
ស្កា យចរៀង គ្តូវបានអាជាា ធ្រគ្េុក ផាកពិនយ័មាន ក់ៗ ជាគ្បាកេ់ាំននួ២ោនចរៀល (៥០០ ដុោល រេហរដា
                                                 
48 េូមចមើល ឧ. ចេេកតីជូនដាំណឹ្ង, អាជាា ធ្រគ្កុងភនាំចពញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ (ចយងជាំងឺកូវដី-១៩ ជាចហតុផ្សល
េគ្មាប់ការរ ាំខ្លនដល់ទីតាាំងថ្នកូដកមម) 
49 “កមពុជា៖ វធិានការបន្រងាក បងមីគ្បឆ្ាំងនឹងកមមករចធ្ាើកូដកមមរឺ “មនិេមចហតុផ្សល” – អនកជាំនាញេិទធិមនុេេរបេ់អងគការ
េហគ្បជាជាតិ” OHCHR េុោះថ្ងៃទី១៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/cambodia-stifling-new-measures-against-striking-workers-
are-unjustified-un  

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/cambodia-stifling-new-measures-against-striking-workers-are-unjustified-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/cambodia-stifling-new-measures-against-striking-workers-are-unjustified-un
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អាចមរកិ) តាមេាបកូ់វដី-១៩ ចគ្កាយពីេូលរមួការតវ៉ា មយួ ចដាយស្ករអនកតវ៉ា មយួេាំននួ គ្តូវបានចចាទ
ថ្នមនិបានពាកម់ា៉ា េ់ ឬរការមាល តេងគម ។ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែេីហា គ្បជាពលរដាគ្បមាណ្ 
៦០គ្រួស្ករ មកពីភូមចិេក និងភូមធិ្នង ់គ្តូវបានបងាគ បឱ់្យចធ្ាើេតាត  ីេ័ករយៈចពល ១៤ថ្ងៃ ចគ្កាមចលេថ្ន 
អនកភូមមិាន កខ់ដលេូលរមួការតវ៉ាបានចធ្ាើចតេតវជិាមានចមចរារកូវដី-១៩ ។50  

ចៅថ្ងៃទី២៧ ខែេីហា អនកគ្េី យេ់ ចស្កភណ័្ឌ  និងអនកគ្េី ឥន េូគ្ត គ្តូវបានចាបែ់លួន ។ 
ចៅថ្ងៃទី២៨ ខែេីហា តាំណាងេហរមនទ៍ាំងពីររូបគ្តូវបានចចាទគ្បកានត់ាមមាគ្តា១០ និងមាគ្តា១១ 
ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ ពីបទមនិចររពវធិានការរដាបាល និងការរារាាំងដល់ការអនុវតតវធិានការ ចហើយគ្តូវបាន
បចាូ នចៅឃុាំែលួនបចណាដ ោះអាេននកនុងពនធនាររ ។51 បនាា បពី់ចាបែ់លួនអនកទាំងពីរ ពលរដាជាង១០០ 
គ្រួស្ករចៅកនុងេហរមនខ៍ដលរងផ្សលប៉ាោះពាល់បានទទលួយកការផ្សតល់េាំណ្ងរបេ់រដាា ភបិាល 
ចបើចទោះបីជាមានការជាំទេ់ពីមុនកច៏ដាយ ។ អនកគ្េី យេ់ ចស្កភណ័្ឌ  និងអនកគ្េី ឥន េូគ្ត គ្តូវបាន
ចដាោះខលងឱ្យចៅចគ្ៅឃុាំចៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០២១ ចដាយគ្តូវកាតច់ទេចៅថ្ងៃទី២៩ ខែមនីា 
ឆ្ន ាំ២០២២ ។ តុោការបានចេញស្កលគ្កមរេួចហើយ ប៉ាុខនតមនិបានបងាា ញស្កលគ្កមចនាោះជា
ស្កធារណ្ៈចនាោះចទ ។ 

ចរអាេចមើលចឃើញទុកជាមុនថ្ន អាជាា ធ្រនឹងរ ាំចោភចលើេិទធិអាំណាេដទូ៏លាំទូោយ ចដើមបី
ចគ្ជៀតខគ្ជកចលើេិទធិជាមូលដាា ន ។ ជាឧទហរណ៍្ កាលពីខែចមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០ មន្រនតីនររបាល មន្រនតី
គ្កេួងបរសិ្កថ ន និងអាជាា ធ្រមូលដាា នជាចគ្េើនបានរារាាំងគ្កុមយុវជន បុរគលិកអងគការចគ្ៅរដាា ភបិាល 
និងេមាជិកេហរមនគ៍្បមាណ្៤០ នាក ់មនិឱ្យគ្បារពធែបួចលើកទី៨ ថ្នឃាតកមមចលើេកមមជនបរសិ្កថ ន 
ចោក ឈុត វុទធី ចៅកនុងថ្គ្ព ង ់។ អាជាា ធ្របានចលើកយកហានិភយ័ថ្នការឆ្លងរកីរាលដាលជាំងឺកូវដី-១៩ 
ចធ្ាើជាមូលដាា នេគ្មាបក់ារហាមឃាតក់ារជបួគ្បជុាំចដាយេនតិវធីិ្ ចបើចទោះបីជាមានការជបួគ្បជុាំចៅទីតាាំង
ខ្លងចគ្ៅកច៏ដាយ ។ ទហានគ្បមាណ្ ៥០នាក ់ គ្តូវបានដាកព់គ្ងាយចដើមបខីេាងរកេកមមជនបរសិ្កថ ន
េាំននួ ៥នាក ់ ខដលបានេូលថ្គ្ព ខដលកនុងចនាោះមានចោក អ ូេ ច ង ជាមាេ េ់រងាា នវ់រីជនបរសិ្កថ ន
ពិភពចោក ។ ចទោះបីជាមានភេតុតាងយ៉ា ងេាេ់ខដលគ្ពមានអាំពីការរ ាំចោភបាំពានអាំណាេរបេ់
អាជាា ធ្រកនុងការរតឹតបតិចេរភីាពជាមូលដាា នចគ្កាមរូបភាពថ្នវបិតតិេុែភាពស្កធារណ្ៈកតី កេ៏ាបនិ់ង
អនុគ្កឹតយេតីពីកូវដី-១៩ គ្តូវបានអនុមត័យ៉ា ងគ្បញាបគ់្បញាល់ចដើមបបីចងកើតេាប ់និងពគ្ងឹងអាំណាេ ។  

                                                 
50 ជា េុែនី “អាជាា ធ្រចែតតស្កា យចរៀងដាកអ់នកតវ៉ា កនុងជចមាល ោះដីធ្លីតាមគ្បឡាយទឹក ឱ្យចធ្ាើេតាត  ីេ័ក” ចដាយចែមបូចា 
ថ្ងៃទី១៣ ខែេីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ដកគ្េងព់ី៖ https://cambojanews.com/svay-rieng-provincial-authorities-place-canal-

land-dispute-protestors-in-covid-19-quarantine/ 
51 “អនកតាំណាងេហរមនព៍ីរនាកគ់្តូវបានចាបែ់លួន, ចចាទគ្បកានត់ាមេាបកូ់វដី-១៩”, លីកាដូ ថ្ងៃទី២៨ ខែេីហា 
ឆ្ន ាំ២០២១ ដកគ្េងព់ី៖ https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=290 

https://cambojanews.com/svay-rieng-provincial-authorities-place-canal-land-dispute-protestors-in-covid-19-quarantine/
https://cambojanews.com/svay-rieng-provincial-authorities-place-canal-land-dispute-protestors-in-covid-19-quarantine/
https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=290
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ែ- ការរតឹតបតិចដាយមនិគ្តឹមគ្តវូចលើចេរភីាពកនុងការបចចេញមតិ 

បទចចាទថ្នេាបកូ់វដី-១៩ គ្តូវបានចរចគ្បើគ្បាេ់ចដាយមនិគ្តឹមគ្តូវគ្បឆ្ាំងនឹងអនកស្ករពត័ម៌ាន 
និងបុរគលខដលបចចេញមតិរោិះរនរ់ដាា ភបិាល ចដាយអនុវតតការរតឹតបតិខដលមនិចាាំបាេ ់ និងមនិេមគ្េប
ចលើចេរភីាពកនុងការបចចេញមតិ ។ េិទធិកនុងការបចចេញមតិគ្តូវបានចលើកកមពេ់ និងការពារចៅកនុង
រដាធ្មមនុចា ថ្នគ្ពោះរាជាណាេគ្កកមពុជា52 និងេាបអ់នតរជាតិ រមួទាំងមាគ្តា១៩ ថ្ន ICCPR ផ្សងខដរ ។53 
កាលពីខែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ អងគការមនិខមនរដាា ភបិាលអនតរជាតិេាំនួន១២បានចេញចេេកតីខងលងការណ៍្
ជាស្កធារណ្ៈចដាយអាំពាវនាវឱ្យរដាា ភបិាលកមពុជាចធ្ាើវចិស្កធ្នកមម ឬលុបចចាលេាបកូ់វដី-១៩ បចឈប់
ការយយដីល់អនកស្ករពត័ម៌ាន និងអនករោិះរន ់ និងចគ្បើគ្បាេ់វធិានការខដលប៉ាោះពាល់តិេតេួបាំផុ្សតដល់
េិទធិកនុងការបចចេញមតិ ។54 

ចៅេចនាល ោះខែចមស្ក ដល់ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ ភាល មៗបនាា បពី់ការគ្បកាេឱ្យចគ្បើេាបច់នោះ បុរគល
យ៉ា ងតិេណាេ់េាំននួ៦នាកគ់្តូវបានចាបែ់លួនតាមេាបកូ់វដី-១៩ ចដាយស្ករការបចចេញមតិ ឬខេកចាយ
ពត័ម៌ានខដលចរយល់ថ្នជាការរោិះរនច់ៅចលើេាំណាតក់ាររបេ់រដាា ភបិាលេាំចពាោះជាំងឺរាតតាត ចហើយ
គ្តូវបានចចាទគ្បកានត់ាមមាគ្តា១១ ពីបទរារាាំងដល់ការអនុវតតវធិានការ ខដលមាគ្តាចនោះមានលកខណ្ៈ
ទូលាំទូោយ និងមានភាពមនិេាេ់ោេ់ ។ បុរគលទាំង ៦នាកច់នោះគ្តូវបានចចាទគ្បកានច់ដាយខផ្សអក
ចលើេកមមភាពរបេ់ពួកចរចៅចលើគ្បពន័ធផ្សេពាផ្សាយេងគម ដូេជាការបចងាា ោះវចីដអូរោិះរនច់ៅចលើេាំណាតក់ារ
របេ់រដាា ភបិាលេាំចពាោះជាំងឺរាតតាតចៅចលើបណាត ញេងគម TikTok ជាចដើម ។ តយួ៉ា ង ចោក ចៅ 
ពិេិដា អនកចឆ្លើយឆ្លងពត័ម៌ានរបេ់ចរហទាំពរ័ពត័ម៌ានមយួចៅចែតតចេៀមរាបរឺ Tannhektar  គ្តូវបាន
ចាបែ់លួនចៅថ្ងៃទី១៤ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ ចហើយចគ្កាយមកគ្តូវបានកាតច់ទេពីបទញុោះញងឱ់្យគ្បគ្ពឹតត
បទឧគ្កិដា ជាអាទិ៍ និងបទរារាាំងដល់ការអនុវតតវធិានការ តាមបចាតតិមាគ្តា១១ថ្នេាបេ់ដីពីកូវដី-១៩ 
បនាា បពី់បានបចចេញមតិចលើទាំពរ័ចហាេប ុករបេ់ចោក ពាកព់ន័ធនឹងការេចគ្មេរបេ់រដាា ភបិាលកនុងការ
ចគ្បើគ្បាេ់វ៉ា កស់្កាំង Sinopharm និង Sinovac ។55 ចោក ចៅ ពិេិដា គ្តូវបានកាតច់ទេឱ្យជាប់
ពនធនារររយៈចពល ២ឆ្ន ាំ ចហើយការផ្សដនាា ចទេចលើរូបចោកគ្តូវបានតមដល់ចដាយស្កោឧទធរណ៍្

                                                 
52 មាគ្តា ៤១ ថ្នរដាធ្មមនុចា របេ់គ្ពោះរាជាណាេគ្កកមពុជា 
53 មាគ្តា ១៩ ថ្ន ICCPR 
54 “កមពុជា៖ បចឈបក់ារបាំបិទេាំច ងរោិះរនច់លើជាំងឺកូវដី-១៩” ចេេកដីខងលងការណ៍្រមួ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ដកគ្េងព់ី៖ https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/4183/2021/en/ 

55 «អនកយកពត័ម៌ានចៅកមពុជាគ្បឈមនឹងការជាបព់នធនារររយៈចពលគ្បាាំឆ្ន ាំពីបទចធ្ាើអតាថ ធ្ិបាយអាំពីវ៉ា កស់្កាំង» 
អនកកាខេតរម នគ្ពាំខដន ថ្ងៃទី២១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://rsf.org/en/cambodian-reporter-facing-five-years-prison-comment-about-vaccines  

https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/4183/2021/en/
https://rsf.org/en/cambodian-reporter-facing-five-years-prison-comment-about-vaccines
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បាតដ់ាំបង កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ។56 ចោក បា៉ា ន េុភ ី ជាកមមករកេិដាា នេិចេ ឹម
គ្ជូកមាន កច់ទៀត កគ៏្តូវបានចរចាបែ់លួនកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែចមស្ក ឆ្ន ាំ២០២១ ចៅកនុងចែតតកាំពងេ់ពឺ ខដល
ចគ្កាយមកគ្តូវបានកាតច់ទេពីបទញុោះញងឱ់្យគ្បគ្ពឹតតបទឧគ្កិដា ជាអាទិ៍ និងបទរារាាំងដល់ការអនុវតត
វធិានការ ចដាយស្ករចោកបានបចងាា ោះវចីដអូចលើបណាដ ញេងគម TikTok ខដលរោិះរនច់លើេាំណាតក់ារ
របេ់រដាា ភបិាលេាំចពាោះជាំងឺរាតតាត ។ ចោក បា៉ា ន េុភ ី គ្តូវបានតុោការកាតច់ទេឱ្យជាបព់នធនាររ
រយៈចពល១៨ ខែ ចហើយចោកចៅខតជាបច់ទេចៅច ើយកនុងខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

បទចចាទថ្នមាគ្តា១១ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ រឺជាចទេជាបព់នធនារររហូតដល់ ៣ឆ្ន ាំ និងពិនយ័
ជាគ្បាករ់ហូតដល់១០ ោនចរៀល (គ្បមាណ្ ២.៥០០ ដុោល រេហរដាអាចមរកិ) ។ គ្បេិនចបើអាំចពើ
ថ្នការរារាាំងចនោះបានបណាត លឱ្យមានការឆ្លងដល់អនកដថ្ទ ឬមាន "ផ្សលប៉ាោះពាល់ធ្ៃនធ់្ៃរដល់េុែភាព
ស្កធារណ្ៈ" ខដលមនិគ្តូវបានបកគ្ស្កយ បុរគលចនាោះអាេជាបព់នធនារររហូតដល់៥ឆ្ន ាំ និងពិនយ័
ជាគ្បាករ់ហូតដល់ ២០ោនចរៀល (គ្បខហល ៥.០០០ ដុោល រេហរដាអាចមរកិ) ។ 

េុងចចាទជាចគ្េើនរូប គ្តូវបានចរចចាទគ្បកានត់ាមគ្កមគ្ពហមទណ្ឌ 57 និងេាបកូ់វដី-១៩ ។ 
ការកាំណ្តក់គ្មតិថ្នបទចចាទចគ្េើនគ្បចភទ ខដលបទចចាទនីមយួៗមានចទេជាបព់នធនាររ អាេបញ្ជា ក់
បខនថមចទៀតថ្ន វធិានការខបបចនោះ មនិេមគ្េបចៅកនុងការចឆ្លើយតបចៅនឹងការបចចេញមតិរោិះរន់
រដាា ភបិាលតាមគ្បពន័ធអីុនធឺ្ណិ្ត ចហើយកម៏និខមនជាវធិានការខដលមានភាពចាាំបាេច់នាោះខដរ ។ ជាងចនោះ
ចៅចទៀត រណ្ៈកមាម ធិ្ការេិទធិមនុេេបានរូេបញ្ជា កច់ៅកនុងមតិទូចៅទី៣៤ ថ្នការដាកច់ទេទណ្ឌ
េាំចពាោះការបចចេញមតិចយបល់មយួ រឺមនិេមគ្េបនឹងស្កម រតី និងែលឹមស្ករថ្នមាគ្តា១៩ ថ្ន ICCPR 
កដូ៏េជាកិេេែិតែាំគ្បឹងខគ្បងណាមយួចដើមបបីងខិតបងខាំការបចចេញ ឬការមនិបចចេញមតិ ។58 

ការកគ្មតិតឹងរុងឹ និងការផាកពិនយ័ធ្ៃនធ់្ៃរចលើការទាំនាកទ់ាំនងចដាយចេរថី្នពត័ម៌ាន និងមតិ 
ជាពិចេេេមាជិកថ្នគ្បពន័ធផ្សេពាផ្សាយ ដូេជាចោក ចៅ ពិេិដា រឺជាការរតឹតបតិខដលមនិមាន
ភាពចាាំបាេ ់ និងជាការររួឱ្យគ្ពួយបារមភបាំផុ្សត ។ ពត័ម៌ានអាំពីរចបៀបខដលេាបកូ់វដី-១៩ គ្តូវបានអនុវតត
កនុងឆ្ន ាំដាំបូងរាំគ្ទការេននិដាា នថ្នេាបច់នោះជាឧបករណ៍្បខនថមេគ្មាបក់ារតាមដាន និងការរបេងកត់
គ្បពន័ធផ្សេពាផ្សាយឯករាជយ និងអនកស្ករពត័ម៌ាន ។ បទបបចាតតិផ្សលូវេាបច់ផ្សេងចទៀត ដូេជាបទឧគ្កិដា
ថ្នការញុោះញង ់ កគ៏្តូវបានចរចគ្បើយ៉ា ងទូលាំទូោយចៅកនុងឆ្ន ាំដខដល ចដើមបចីាបែ់លួន កាតច់ទេ និង

                                                 
56 ងាយ ថ្ណ្ “ស្កោឧទធរណ៍្តមកល់ការផ្សដនាា ចទេចលើអនកកាខេតខដលរោិះរនអ់ាំពីវក់ស្កាំង” ចដាយចែមបូចា ថ្ងៃទី០៥ 
ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ដកគ្េង់ពី៖ https://cambojanews.com/appeal-court-upholds-sentence-against-journalist-

who-criticized-vaccines/ 
57 មាគ្តា ៤៩៤ និង៤៩៥ (បទញុោះញង)់ ថ្នគ្កមគ្ពហមទណ្ឌ កមពុជា 
58 ចេេកតីអធ្ិបាយទូចៅចលែ៣៤ ចៅកថ្នែណ័្ឌ ទី ៩–១០ 

https://cambojanews.com/appeal-court-upholds-sentence-against-journalist-who-criticized-vaccines/
https://cambojanews.com/appeal-court-upholds-sentence-against-journalist-who-criticized-vaccines/
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ដាកព់នធនាររ និងេូមបខីតបចណ្ត ញអនកស្ករពត័ម៌ានចេញពីគ្បចទេ េាំចពាោះការរាយការណ៍្ ឬ
ការបចចេញមតិចលើការចឆ្លើយតបរបេ់រដាា ភបិាលចលើជាំងឺកូវដី-១៩ ។ ចលើេពីចនោះចៅចទៀត អនកស្ករពត័ម៌ាន
គ្តូវបានហាមឃាតម់និឱ្យរាយការណ៍្ពីតាំបនគ់្កហមចដាយរម នការអនុញ្ជា តពីរដាា ភបិាល និងរងការ
រាំរាមកាំខហងេាំចពាោះការផ្សេពាផ្សាយពត័ម៌ានណាខដលអាេ "បងកភាពេោេលកនុងេងគម"  ។59 

រ.ការរតឹតបតិចដាយមនិគ្តឹមគ្តវូចលើចេរភីាពកនុងការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ និងេិទធទិទលួបានការខងទាំេុែភាព 

ការរតឹតបតិការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ បគ្មាមចរេរ និងការបិទែាប ់ គ្តូវបានដាកច់េញចៅទូទាំងគ្បចទេ 
េចនាល ោះខែចមស្ក ដល់ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០២១ ជាពិចេេចៅទីគ្កុងភនាំចពញ ចែតតគ្ពោះេីហនុ គ្កុងចបា៉ា យខប៉ាត 
ចែតតកណាត ល និងចែតតចេៀមរាប ខដលវធិានការទាំងចនោះប៉ាោះពាល់ដល់គ្បជាជនរាបខ់េននាក ់ ។ 
កនុងចពលមយួចនាោះ មន្រនតីនររបាលចៅតាមតាំបនម់យួេាំននួកនុងរាជធានីភនាំចពញបានចគ្បើចដើមឫេេវីយ
គ្បជាពលរដាខដលគ្តូវបានចចាទគ្បកានថ់្នបាន បាំពានវធិានការបិទែាប ់ ចដាយចនោះជាការរ ាំចោភអាំណាេ
យ៉ា ងថ្គ្ពថ្ផ្សេ ខដលអាំចពើចនោះដាំបូងច ើយគ្តូវបានការពារចដាយអភបិាលរាជធានីភនាំចពញ ។60 ការបិទែាប់
បានចកើតច ើងចដាយអនុចោមតាមមាគ្តា៤ ថ្នេាបកូ់វដី-១៩ ខដលអនុញ្ជា តឱ្យមានការបិទែាបយ់៉ា ង
ទូលាំទូោយថ្ន "តាំបន ់ឬទីកខនលងខដលមានចមចរារកូវដី-១៩" ចដាយមនិបានកាំណ្តេ់ាេ់ោេ់ ។ 

ចៅចគ្កាមគ្បពន័ធបិទែាបខ់ដលមានកាំណ្តព់ណ៌្ "តាំបនគ់្កហម" រឺពាកព់ន័ធនឹងការរតឹតបតិតឹងរុងឹ
បាំផុ្សត ចដាយហាមគ្បាមការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ ចលើកខលងេាំចពាោះការចធ្ាើដាំចណ្ើ រចដាយមូលចហតុេុែភាពបនាា ន ់។ 
ចេរភីាពកនុងការចធ្ាើដាំចណ្ើ របានផ្សារភាា បជ់ាមយួនឹងចេរភីាព និងចេេកតីថ្ងលងនូររបេ់បុរគល ចហើយមាន
ស្ករៈេាំខ្លនេ់ាំចពាោះការអនុវតតេិទធិជាមូលដាា នចផ្សេងចទៀតដូេជា េិទធិការងារ េិទធិគ្រួស្ករ និងេិទធិ
ទទលួបានការខងទាំេុែភាព ។61 ការរតឹតបតិចលើចេរភីាពកនុងការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ ខដលបានចធ្ាើច ើងចដាយ
ខផ្សអកចលើចហតុផ្សលថ្នេុែភាពស្កធារណ្ៈ កនុងករណី្ខដលមានការអនុញ្ជា ត គ្តូវខតមានភាពចាាំបាេ់
ចៅកនុងេងគមគ្បជាធិ្បចតយយ និងភាពេមគ្េប និងេីុេងាា ករ់ន ជាមយួនឹងេិទធិចផ្សេងៗចទៀត ។62 

                                                 
59 “កមពុជា៖ បចឈបក់ារបាំបិទេាំច ងរោិះរន់ចលើជាំងឺកូវដី-១៩” ចេេកដីខងលងការណ៍្រមួ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ដកគ្េងព់ី៖ https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/4183/2021/en/  
60 អេួ េូនី “នររបាលចគ្បើគ្បាេ់ដាំបងវយអនកបាំពានវធិានការបិទែាប ់និងឃាតែ់លួនមនុេេ១០០នាក”់ ចដាយវអីូឌី ថ្ងៃទី២១ 
ខែចមស្ក ឆ្ន ាំ២០២១ ដកគ្េង់ពី៖ https://vodenglish.news/police-introduce-canes-for-beating-lockdown-violators-

100-arrested/ 
61 មាគ្តា ៣១ មាគ្តា៣២ និងមាគ្តា៤០ ថ្នរដាធ្មមនុចា របេ់គ្ពោះរាជាណាេគ្កកមពុជា ។ មាគ្តា ១២ ថ្នICCPR ។ មាគ្តា 
១២ ថ្នកតិកាេញ្ជា អនតរជាតិេតីពីេិទធិចេដាកិេេ េងគម និងវបបធ្ម ៌(ICESCR) ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ ។ 
គ្បចទេកមពុជាបានេុោះហតថចលខ្លចលើ ICESCR កនុងឆ្ន ាំ១៩៨០ និងបានផ្សតល់េចាេ បន័ចលើេនធិេញ្ជា ចនោះចៅថ្ងៃទី២៦ 
ខែឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩២ ។ 
62 មាគ្តា ១២(៣)ថ្ន ICCPR ។  ចេេកតីអតាថ ធ្ិបាយទូចៅចលែ២៧ ចៅកថ្នែ័ណ្ឌ ២ ១១ និង ១៥ 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/4183/2021/en/
https://vodenglish.news/police-introduce-canes-for-beating-lockdown-violators-100-arrested/
https://vodenglish.news/police-introduce-canes-for-beating-lockdown-violators-100-arrested/
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ដូេរន ចៅនឹងការកគ្មតិចលើេិទធិមនុេេចផ្សេងចទៀតខដរ វធិានការរតឹតបតិតិេតេួបាំផុ្សតររួគ្តូវបានអនុមត័ 
ចដើមបធីានាថ្នេិទធិចៅខតគ្តូវបានការពារ ចហើយការរតឹតបតិណាមយួគ្តូវខតបានកាំណ្តយ់៉ា ងេាេ់ោេ់
ចដើមបកីារពារការបាំពានចលើេិទធិកនុងការេចគ្មេេិតត ។63 

ចទោះជាយ៉ា ងចនោះកតី េាបកូ់វដី-១៩ និងអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាល មានលកខណ្ៈផ្សាុយនឹង
បទដាា ន និងករណី្ចលើកខលងចផ្សេងចទៀត ចដាយចាបច់ផ្សតើមពីការផ្សតល់អាំណាេយ៉ា ងទាំលាំទូោយកនុងការ
ដាកក់គ្មតិចលើការចធ្ាើដាំចណ្ើ រទាំងអេ់ ចហើយបនាា បម់កបានខេងពីករណី្ចលើកខលងមយួេាំននួ ខដល
មនិមានភាពេាេ់ោេ់ ។64 ការតាកខ់តងេាប ់ ខដលមនិគ្េបនឹងបទដាា នអនតរជាតិ រឺផ្សដល់អាំណាេ
ឱ្យអាជាា ធ្រកនុងការបចងកើតតាំបនបិ់ទែាប ់ ដូេជាតាំបនគ់្កហម ខដលមានការជូនដាំណឹ្ងតិេតេួ និង
ការរតឹតបតិដតឹ៏ងរុងឹ និងយ៉ា ងទូលាំទូោយចពក ។ វធិានការបិទែាបម់និគ្តូវបានចរៀបេាំច ើងចដាយ
គ្បុងគ្បយត័ន ឬពិភាកាឱ្យបានហមតេ់តក់នុងការអនុវតត ចដើមបកីាតប់នថយផ្សលប៉ាោះពាល់អវជិាមានចលើពលរដា
ចនាោះចទ និងបានផ្សតល់េិទធិអាំណាេកនុងការេចគ្មេេិតតចដាយមនិេមគ្េបដល់អាជាា ធ្រ ចដើមបកីាំណ្ត់
ថ្នចតើ ការចលើកខលងេាំចពាោះចេរភីាពកនុងការចធ្ាើដាំចណ្ើ រររួគ្តូអនុវតតចៅចពលណា និងចដាយរចបៀបណា ។  

ជាឧទហរណ៍្ ចទោះបីជាមាគ្តា៤ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការរដាបាលកាំណ្តក់ារចធ្ាើដាំចណ្ើ រចដាយ
ស្ករចហតុផ្សលេុែភាពបនាា នជ់ាករណី្ចលើកខលងេាំចពាោះការបិទែាបក់តី កជ៏ាកខ់េតងគ្បជាពលរដាជាចគ្េើន
គ្តូវបានរារាាំងពីការទទលួបានចេវខងទាំេុែភាព និងចៅកនុងករណី្ែលោះ ពកួចរមនិគ្តូវបានអនុញ្ជា ត
ឱ្យចេញពីផ្សាោះខតមតង ។ ជាឧទហរណ៍្ ចៅកនុងខែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ មាត យអាយុ១៧ ឆ្ន ាំន មាន កប់ាន
េគ្មាលកូនចៅផ្សាោះ ចដាយស្ករខតការរតឹតបតិថ្នការបិទែាប ់ ខដលករណី្ចនោះបងាា ញពីហានិភយ័ខដល
មនិអាេទទួលយកបានេាំចពាោះអាយុជីវតិ និងេុែភាពរបេ់មាត យ និងទរក ។ ចៅចពលរដាា ភបិាល
បានរ ាំចោភចលើកាតពាកិេេរបេ់ែលួនេាំចពាោះវធិានការខដលបានដាកច់េញកនុងការរកាេិទធិជាមូលដាា ន 
ស្កថ បន័ចផ្សេងចទៀតគ្តូវបងខាំេិតតដចណ្តើ មរន ចដើមបបីាំចពញេចនាល ោះែាោះខ្លតតាមរយៈការផ្សតល់នូវចេវេុខ្លភបិាល 
និងឱ្េងតាមមចធ្ាបាយអនឡាញ ឬរការមាល តេងគម ។ 

វធិានការរដាបាលរបេ់រដាា ភបិាល រឺផ្សាុយពីចរលបាំណ្ងថ្នេាបកូ់វដី-១៩ និងអនុគ្កឹតយចដើមបី
ការពារអាយុជីវតិគ្បជាពលរដា េុែភាពស្កធារណ្ៈ និងការកាតប់នថយផ្សលប៉ាោះពាល់ថ្នជាំងឺចនោះមកចលើ
វេ័ិយេងគម និងចេដាកិេេ ។ ការបិទែាប ់ និងវធិានការរដាបាលពាកព់ន័ធខដលដាកច់េញតាមេាបច់នោះ
បានបងកឱ្យមានផ្សលអវជិាមានយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរ ប៉ាោះពាល់ដល់េិទធិរបេ់គ្បជាពលរដាកនុងការទទួលបានកគ្មតិ
េតងដ់ារែពេ់បាំផុ្សតថ្នេុែភាពផ្សលូវកាយ និងេុែភាពផ្សលូវេិតត ។65 គ្បជាពលរដារាបខ់េននាកគ់្តូវបាន
                                                 
63 ចេេកតីអតាថ ធ្ិបាយទូចៅចលែ២៧ កថ្នែ័ណ្ឌ ចលែ ១៣-១៥ 
64 មាគ្តា ៤ េាបកូ់វដី-១៩, មាគ្តា ៣ និង៤ ថ្នអនុគ្កឹតយេដីពីវធិានការរដាបាល 
65 មាគ្តា ១២ ថ្ន ICESCR 
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រតឹតបតិយ៉ា ងតឹងរុងឹកនុងការទទលួបានអាហារ ឱ្េង ការខងទាំេុែភាព ទាំនិញ និងចេវកមមេាំខ្លន់ៗ
ចផ្សេងចទៀត ។ គ្បពន័ធផ្សេពាផ្សាយេងគមបានបចងាា ោះយ៉ា ងចជាកជាាំនូវពត័ម៌ានពាកព់ន័ធនឹងពលរដាខដល
ែាោះខ្លតចេបៀងអាហារ និងរបេ់របរចគ្បើគ្បាេ់ចាាំបាេច់ផ្សេងចទៀត មនិខតប៉ាុចណាណ ោះអាជាា ធ្របានរារាាំង
អងគការមនិខមនរដាា ភបិាល គ្កុមេបបុរេធ្ម ៌និងអងគការេហគ្បជាជាតិពីការផ្សដល់ជាំនួយខដលចាាំបាេ ់។ 
ការវយតថ្មលយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័េខដលចធ្ាើច ើងចដាយអងគការមនិខមនរដាា ភបិាលអនតរជាតិចៅកនុងខែឧេភា 
ឆ្ន ាំ២០២១ េតីពីរយៈចពលបិទែាបក់នុងរាជធានីភនាំចពញ បានរកចឃើញថ្ន៧៧% ថ្នគ្បជាពលរដារេ់ចៅ
តាំបនគ់្កហមមានអាហារហូបេុកមនិគ្របគ់្រន ់ ចហើយមានខត៤៣% ប៉ាុចណាណ ោះខដលទទួលបានជាំនួយ
ចេបៀងអាហារ ។66 បនាា បពី់ការពនារចពលយ៉ា ងយូរ រដាា ភបិាលចៅទីបាំផុ្សតបានអនុវតតគ្បពន័ធចដើមបី
លកទ់ាំនិញចាាំបាេតិ់េតេួបាំផុ្សតពីហាងខដលគ្របគ់្រងចដាយរដាា ភបិាល ។ កុមារេថិតកនុងេាំចណាមជន
ងាយរងចគ្រោះ មនិទទួលបានអាហារគ្របគ់្រន ់ទាំនិញចាាំបាេ ់ និងការខងទាំេុែភាព ែណ្ៈខដលពួកចរ
គ្តូវបានកាតផ់ាត េពី់ការអបរ់ ាំ ។ ការរតឹតបតិយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរចលើចេរភីាពកនុងការចធ្ាើដាំចណ្ើ រ ខដលគ្តូវបាន
អនុវតតកនលងមក ទាំនងជាមានផ្សលប៉ាោះពាល់មនិេមាមាគ្តចលើេុែភាពផ្សលូវេិតត និងរាងកាយ និង
ការលូតោេ់របេ់កុមារផ្សងខដរ ។ 

ឃ. ការរ ាំចោភេិទធចិផ្សេងៗចៅកនុងពនធនាររ និងតុោការ 

វធិានការេុខ្លភបិាល គ្របគ់្រងនិងដឹកនាាំផាា ល់ចដាយគ្កេួងេុខ្លភបិាលតាមេាបកូ់វដី-១៩ 
និងអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល រមួទាំងការរការមាល តេងគម និងការគ្តួតពិនិតយការចេញ-េូល
ថ្នេាំនួនគ្បជាពលរដាចៅកនុងទីតាាំងមយួ អនុវតតេាំចពាោះកខនលងស្កធារណ្ៈ និងស្កថ បន័នានាដូេជា 
ពនធនាររ និងតុោការ ។67 ការចឆ្លើយតបមនិដូេរន ចៅកនុងស្កថ បន័ទាំងចនោះ និងផ្សលប៉ាោះពាល់ខដលបងក
ជាចគ្រោះថ្នន កដ់ល់េិទធិជាមូលដាា ន បងាា ញពីភាពមនិេីុេងាា ករ់ន  និងលទធផ្សលអវជិាមានខដលចកើតចេញ
ពីការផ្សតល់េិទធិេចគ្មេេិតតយ៉ា ងទូលាំទូោយដល់អាជាា ធ្រ ចដើមបរីតឹតបតិេិទធិខដលមានវសិ្កលភាព
ទូលាំទូោយ និងមនិបានកាំណ្តឱ់្យបានេាេ់ោេ់ ចដាយរម នគ្បពន័ធខណ្នាាំ និងគ្តួតពិនិតយផ្សលូវការ 
ខដលចរៀបេាំឱ្យបានហមតេ់ត ់។ 

ភាពេចងអៀតខណ្នជាបញ្ជា ធ្ៃនធ់្ៃរចៅកនុងពនធនាររ អេ់រយៈចពលជាចគ្េើនឆ្ន ាំមកចហើយ ។ 
អាំ ុងចពលថ្នការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺរាតតាត ពនធនាររចៅខតមានភាពេចងអៀតខណ្នខ្លល ាំង ឧទហរណ៍្ 
ពនធនាររចៅចែតតកាំពតគ្តូវបានចររាយការណ៍្ថ្នមានផ្សាុកអនកជាបឃុ់ាំ ៥២២% ចហើយពនធនាររ

                                                 
66 “ការវយតថ្មលរហ័េចលើស្កថ នភាពជាំងឺកូវដី-១៩៖ ស្កថ នភាពបិទែាបច់ៅរាជធានីភនាំចពញ”, DanChurchAid et al., 
ចៅចមា៉ា ង ២ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ ដកគ្េងព់ី៖ 
https://reliefweb.int/report/cambodia/covid-19-rapid-assessment-lockdown-situation-phnom-penh 
67 មាគ្តា ២ មាគ្តា ៣ មាគ្តា ៦ មាគ្តា ៧ និងមាគ្តា ៨ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការេុខ្លភបិាល 

https://reliefweb.int/report/cambodia/covid-19-rapid-assessment-lockdown-situation-phnom-penh
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ចែតតចកាោះកុងគ្តូវបានចររាយការណ៍្ថ្នមានផ្សាុកអនកជាបឃុ់ាំ ៣៦០% កនុងខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
ភាពេចងអៀតខណ្នរឺភារចគ្េើនបណាត លមកពីអាជាា ធ្រ មនិេូវចររពចរលការថ្នការេនមតថ្នរម នចទេ 
ខដលនាាំឱ្យមានការបាំពាន និងការអនុវតតការឃុាំែលួនបចណាត ោះអាេននចគ្េើនហួេចហតុចពក ។ អាជាា ធ្រ
មនិបានចគ្បើគ្បាេ់វធិានការផ្សលូវេាបឱ់្យបានគ្របគ់្រនេ់គ្មាបជ់ចគ្មើេចផ្សេងចគ្ៅពីការឃុាំែលួន និងការ
ចដាោះខលងឱ្យចៅចគ្ៅឃុាំកនុងអាំ ុងចពលជាំងឺរាតតាត ចដើមបកីាតប់នថយភាពេចងអៀតខណ្នកនុងពនធនាររ 
ខដលអាេជួយ បចងកើនការរការមាល តេងគម ដូេមានខេងកនុងមាគ្តា៧ ថ្នអនុគ្កឹតយេតីពីវធិានការ
េុខ្លភបិាល ចដាយអនុចោមចៅតាមចរលបាំណ្ងរបេ់អនុគ្កឹតយ ខដលេាំចៅការពារអាយុជីវតិ 
និងេុែភាពរបេ់គ្បជាពលរដា ។ ជាជាងកាំណ្តេ់ាំននួអនកជាបឃុ់ាំចៅកនុងទីកខនលងខតមយួ អាជាា ធ្រ
ពនធនាររបានដាកក់គ្មតិយ៉ា ងខ្លល ាំងចលើចភាៀវ និងអនកេូលេួរេុែទុកខ ខដលរមួមានចមធាវ ី អនកឃាល ាំចមើល
ពនធនាររ អងគការមនិខមនរដាា ភបិាល និងគ្កុមគ្រួស្កររបេ់អនកចទេ ។ ការហាមគ្បាមមនិជាកោ់ក ់
និងមនិអាេកាំណ្តទុ់កជាមុនបាន ចដាយរម នភាពេីុេងាា ក ់ និងភាពេាេ់ោេ់ទកទ់ងនឹងរយៈចពល 
ចពលចវោ និងទីកខនលងខដលការហាមគ្បាមចនោះគ្តូវបានអនុវតត ។ ជាងចនោះចៅចទៀត េូមបខីតចៅកនុង
ពនធនាររ ការហាមគ្បាមចភាៀវ ឬអនកេួរេុែទុកខកហ៏ាកដូ់េជាគ្តូវបានចរអនុវតតចដាយចរ ើេចអើងខដរ
េាំចពាោះេកមមជនេិទធិមនុេេ និងេកមមជនេិទធិការងារ ។ 

ការហាមគ្បាមចភាៀវ ឬអនកេួរេុែទុកខចៅកនុងពនធនាររ បានរ ាំចោភចលើេិទធិការពារចដាយ
រដាធ្មមនុចា របេ់អនកជាបឃុ់ាំ68 ចដាយបានដាកក់គ្មតិចលើការេូលចៅគ្បឹកាចយបល់អេ់រយៈចពល
ជាចគ្េើនខែចៅកនុងពនធនាររទូទាំងគ្បចទេ ។ ការេូលចៅជបួអតិងិជនរឺមនិេុទធខតអាេចគ្រងទុក
ជាមុនបានចនាោះចទ ចហើយជនួកាលការទាំនាកទ់ាំនងតាមទូរេ័ពាកច៏ៅមានកគ្មតិខ្លល ាំង ។ ការរកា
ការេមាៃ តថ់្នការទាំនាកទ់ាំនងអាេគ្តូវបានបាំពាន ចដាយស្ករការតគ្មូវឱ្យបចាូ នឯកស្ករផ្សលូវេាបត់ាមរយៈ
មន្រនតីពនធនាររ ជាជាងការទាំនាកទ់ាំនងផាា ល់រវងចមធាវ ីនិងកូនកតី ។ ចមធាវគី្តូវបានហាមគ្បាមមនិឱ្យចៅ
ជបួកូនកតីចដាយផាា ល់កនុងអាំ ុងចពលចនាោះ ចបើចទោះបីជាបានបងាា ញការអនុចោមតាមវធិានការេុខ្លភបិាល
ចផ្សេងចទៀត រមួទាំងភេតុតាងថ្នការចាកវ់៉ា កស់្កាំង ការចធ្ាើចតេតអវជិាមានតាមរយៈការចធ្ាើចតេតរហ័េ
រកចមចរារកូវដី-១៩ មុនចពលេូល និងការពាកឧ់បករណ៍្ការពារេុវតថិភាពផាា ល់ែលួន កច៏ដាយ ។ 
ចលើេពីចនោះចៅចទៀត ការហាមគ្បាមចភាៀវ ឬអនកេួរេុែទុកខ អាេចធ្ាើឱ្យ អនកជាបឃុ់ាំបាតប់ងឱ់្កាេទទលួ
បានជាំនយួផ្សលូវេិតត និងេមាភ រៈចគ្បើគ្បាេ់ចាាំបាេ ់ ខដលផ្សតល់ចដាយគ្រួស្ករ និងអងគការមនិខមនរដាា ភបិាល 
កដូ៏េជាការកគ្មតិលទធភាពរបេ់េងគមេីុវលិកនុងការគ្តួតពិនិតយផ្សលប៉ាោះពាល់ថ្នកូវដី-១៩ ចៅកនុង
ពនធនាររ ។ 
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ែណ្ៈចពលខដលេាំននួអនកជាបឃុ់ាំចៅកនុងពនធនាររបានចកើនច ើងអាំ ុងចពលថ្នរកីរាលដាលថ្ន
ជាំងឺកូវដី-១៩ចដាយស្ករការចាបែ់លួន និងអគ្តាែពេ់ថ្នការឃុាំែលួនបចណាត ោះអាេនន តុោការបានលុបចចាល
េវនាការជាចគ្េើន ចហើយបានបងកឱ្យមានការពនារចពលយូរកនុងដាំចណ្ើ រការនីតិវធីិ្ ។ ឧទហរណ៍្ 
េវនាការដធ៏្ាំថ្នេមាជិក និងថ្នន កដឹ់កនាាំអតីតរណ្បកេេចន្រងាគ ោះជាតិ េាំននួ៦០នាក ់ ខដលគ្តូវបាន
ចចាទគ្បកានពី់បទញុោះញង ់ និងបទរមួរាំនិតកបត ់ គ្តូវបានពនារចពលអេ់រយៈចពល៩ខែ ចបើចទោះបីជា
េវនាការចផ្សេងចទៀតចៅខតបនតជាធ្មមតា និងការពិតខដលេុងចចាទេាំនួន ៣នាកគ់្តូវបានឃុាំែលួនអេ់
រយៈចពលជាងមយួឆ្ន ាំកនលោះ ។ អនកការពារេិទធិមនុេេ េកមមជនដីធ្លី និងអតីតេមាជិករណ្បកេជាំទេ់
ជាចគ្េើននាកច់ផ្សេងចទៀតគ្តូវបានចរឃុាំែលួនអេ់រយៈចពលយ៉ា ងយូរ និងរម នការកាំណ្តច់ពលចវោ
េាេ់ោេ់ ែណ្ៈខដលការជាំនុាំជគ្មោះចរឿងកដីរបេ់អនកទាំងចនាោះ កម៏និបានដាំចណ្ើ រការចៅមុែ ខដលអាំចពើ
ចនោះបានរ ាំចោភបាំពានដល់េិទធិទទលួបានការកាតច់ទេឆ្បរ់ហ័េ និងចរលការណ៍្ថ្នការេនមតថ្ន
រម នចទេ ។ េុងចចាទចផ្សេងចទៀតខដលមនិគ្តូវបានជាបឃុ់ាំ កជ៏បួគ្បទោះនឹងការពនារចពលខដរ ខដលចនោះ
ជាការរ ាំចោភបាំពានចលើេិទធិរបេ់ពកួចរកនុងការទទួលបានការកាតច់ទេឆ្បរ់ហ័េ ។ េាំណុ្ាំ ចរឿង 
ឯកឧតដម កឹម េុខ្ល អតីតគ្បធានរណ្បកេេចន្រងាគ ោះជាតិខដលគ្តូវបានរ ាំោយ ខដលគ្តូវបាន
ចចាទគ្បកានពី់បទេនាិដាិភាពជាមយួបរចទេ កប៏ានពនារចពលរយៈចពលជិត២ឆ្ន ាំ ចគ្កាមចហតុផ្សល
ថ្នការរកីរាលដាលជាំងឺកូវដី-១៩ ចបើចទោះបីជាមានការចេនើេុាំមតងចហើយមតងចទៀតពីចមធាវកីារពារកតីរបេ់
ឯកឧតដម ចដើមបឱី្យតុោការបនតនីតិវធីិ្កច៏ដាយ ៕ 


