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រចីលនាព្បឆងំនងឹគណបកសព្បឆងំ 

 
ទីព្កុងែសុ៊ឺហណវ (១២ េុលា ២០១៧) – សិទធិរលរដ្ឋ និងសិទធិនតោបាយ្តៅព្បតទសកម្ពុជាកំរុង

ធ្លា កចុ់ុះោ៉ា ងឆបរ់ែ័ស ជាម្យួ្នឹងកងវល់ោ៉ា ងខ្ា ងំចំត ុះការតបាុះតឆន េនាតរលខ្ងម្ុខ និងអ្នាគេននលទធិ
ព្បជាធិបតេយ្យតៅកនុងព្បតទសកម្ពុជា តនុះតបើតាម្ព្បសាសនរ៍បស់អ្នកជំនាញការសិទធមិ្នុសសអ្ងគការសែ
ព្បជាជាេ។ិ 

ការតព្កើនរលឹំកោ៉ា ងចាស់រីអ្នករាយ្ការណ៍រិតសសសតីរីសាថ នពសរសិទិធម្នុសសតៅកម្ពុជា បានតកើេមាន 
បនាា បរ់ីព្កសួងម្ហានទា បានចាបត់ទតើម្ដ្ំតណើ រការនីេិវធិីតាម្ទាូវចាប ់តដ្ើម្បរីលំាយ្គណបកសព្បឆងំដ្ធ៏ំម្យួ្ 
គ៊ឺគណបកសសតគ គ្ ុះជាេកិម្ពុជា (CNRP) ហដ្លតម្ដ្ឹកនាគំណបកសតនុះ កំរុងសថិេកនុងការឃំុខាួន តែើយ្មាន
និនាន ការឈានតៅការដ្កែូេអ្សនៈហដ្លមានព្សាបរ់បស់គណបកសតនុះតៅកនុងសពស។ 

“សព្មាបព់្បជាជនកម្ពុជាចូលរមួ្កនុងការរិពសកាតដ្ញតោលខ្ងនតោបាយ្តោយ្ចែំ និងម្ុេមា ំ
គណបកសព្បឆងំព្េូវហេបានអ្នុញ្ញា េឲ្យមានអ្េថិពសរនិងដ្ំតណើ រការតោយ្គ្មា នការភយ័្ខ្ា ច ឬការបំភេិ
បំភយ័្” តនុះតបើតាម្ព្បសាសនរ៍បស់អ្នករាយ្ការណ៍រិតសស អ្នកព្សី រ ៉ាណូា សាីេ។ “ព្បជាធិបតេយ្យ គ៊ឺនោិយ្
អ្ំរីសំតេងនិងការតព្ជើសតរ ើស។ ចលនាទងំតនុះ នឹងអាចឲ្យព្បជាជនកម្ពុជាជាតព្ចើន ព្េូវព្បឈម្នឹងហានភិយ័្
ននការម្និទទួលបានទងំសំតេង ទងំការតព្ជើសតរ ើស។” 

“ការរលំាយ្គណបកសសតគ គ្ ុះជាេិនឹងប៉ាុះ ល់ដ្ល់សំតេងនិងការតព្ជើសតរ ើសរបស់ព្បជាជនកម្ពុជា
តៅព្គបលំ់ោបថ់ាន កក់នុងជួររោឋ ភបិាល ហដ្លបងកឲ្យតៅកងវល់ោ៉ា ងខ្ា ងំអ្ំរីពសរជាេណំាងរបស់រោឋ ភបិាល។ 
ខ្ុ ំសូម្បនារតាម្ការអ្ំ វនាវហដ្លតធវើតេើងកាលរីហខម្ុន តោយ្ឧេតម្សនងការទទួលបនាុកសិទិធម្នុសស ហដ្ល
តលាកបានជព្ម្ុញឲ្យរោឋ ភបិាលតគ្មររសិទធិរលរដ្ឋ និងសិទធិនតោបាយ្ នងិតសរពីសរជាម្ូលោឋ ន។ 

“ខ្ុ ំមានកងវល់ទងហដ្រថា រោឋ ភបិាលកំរុងតធវើតរឿងតនុះ តោយ្តលើកតែេុទលសំអាងអ្ំរនីីេិរដ្ឋ” 
សាគសតចារយ សាីេ បានមានព្បសាសនប៍ហនថម្ដូ្តចនុះ។ 

គណបកសសតគ គ្ ុះជាេិ គ៊ឺជាគណបកសព្បឆងំហេម្យួ្គេហ់ដ្លមានេំណាងតៅកនុងរដ្ឋសពស។ ការ
តបាុះតឆន េសកលនឹងព្បព្រឹេតតៅតាម្កាលកំណេត់ៅហខកកកោ ឆន ២ំ០១៨។ 

តម្ដ្ឹកនាគំណបកសតនុះ តលាក កឹម្ សុខ្ តៅហេសថិេកនុងការឃំុខាួនបតណាត ុះអាសននរីបទសនាិដ្ឋិពសរ
ជាម្យួ្បរតទស និងព្េូវព្បឈម្នងឹការទតនាា តទសោករ់នធនាគ្មររែូេដ្ល់ ៣០ឆន  ំព្បសិនជារកតឃើញថា
មានតទសហម្ន។ តាងំរីតរលចាបខ់ាួនតលាក តៅនងៃទី៣ ហខកញ្ញា  ម្ក តសាើរហេ កក់ណាត លននចំនួនសមាជិក
សពស ៥៥ របូ ននគណបកសសតគ គ្ ុះជាេិបានចាកតចញរពី្បទស។ 

សាគសាត ចារយ សាីេ បានកេស់មាគ ល់ថា វធិ្លនការទាូវចាបព់្បឆងំនឹងគណបកសសតគ គ្ ុះជាេិហដ្លបាន
ចាបត់ទតើម្តៅេុលាការករូំលកាលរីនងៃសុព្កម្ុន បាននិងកំរុងដ្ំតណើ រការ តាម្រយ្ៈការតធវើវតិសាធនកម្ាជាបនត
បនាា បត់លើចាបស់តីរីគណបកសនតោបាយ្ កាលរីហខម្នីា និងហខកកកោ ឆន តំនុះ។ 



ការតធវើវតិសាធនកម្ាទងំតនុះ បានបតងកើេជាម្ូលោឋ នបហនថម្ដ្ល់ការរលំាយ្គណបកសម្យួ្ ហដ្លហទនក
ខាុះននការតធវើវតិសាធនកម្ាតនាុះ មានលកខណៈទូលំទូលាយ្ និងម្និចាស់លាស់។ 

ការតធវើវតិសាធនកម្ាចាបប់ហនថម្តទៀេ ហដ្លោកត់សនើតោយ្គណបកសព្បជាជនកម្ពុជា(CPP)សព្មាប់
កិចចរិពសកាតៅសបាត ែ៍តនុះ មានបរោិយ្អ្រំីរបូម្នតសព្មាបហ់បងហចកតេើងវញិនូវអាសនៈរបស់គណបកស
ម្យួ្ហដ្លព្េូវបានរលំាយ្ ឲ្យតៅគណបកសដ្នទតទសងតទៀេ។ 

“ព្បសិនជាការផ្លា ស់បតូរទងំតនុះ ព្េូវបានអ្នុវេតចំត ុះសាថ នពសរបចចុបបននតនុះ វានឹងតចាទជាចម្ៃល់
ោ៉ា ងខ្ា ងំអ្ំរីពសរជាេំណាងនតោបាយ្របស់ព្បជាជនកម្ពុជាម្យួ្ហទនកធំ”។ អ្នករាយ្ការណ៍រិតសស បាន
មានព្បសាសនដូ៍្តចនុះ។ 

“នីេិរដ្ឋ គ៊ឺតលើសរីការហដ្លព្គ្មនហ់េអ្នុវេតចាបត់ៅតទៀេ។ ចាបទ់ងំអ្ស់ ព្េូវហេតគ្មររសិទធិម្នុសស
តែើយ្ព្េូវឆាុុះបញ្ញច ំងរីតគ្មលការណ៍ននពសរព្េឹម្ព្េូវ យុ្េតធិម្ ៌និងការចូលរមួ្ជាសាធ្លរណៈ។ តបើរុំតនាុះតទ វា
នឹងកាា យ្ការព្គបព់្គងតោយ្ចាប ់ម្និហម្នជានេីិរដ្ឋតនាុះតទ។” 

តលាកព្សីបានបហនថម្ថា៖ “កម្ពុជាសម្យ័្ទំតនើប ព្េូវបានបតងកើេតេើងតៅជាព្បតទសព្បជាធិបតេយ្យ 
តសរ ីរែុបកស តោយ្តគ្មររ នងិការ រសិទិធម្នុសស។ រដ្ឋធម្ានុញ្ា របស់ខាួន បានរាោម្ទបស់ាក េក់ារវលិព្េេប់
ម្កវញិនូវរដ្ឋឯកបកស។ អ្នកហដ្លបានព្ ងរដ្ឋធម្ានុញ្ា  សុទធហេបានដ្ឹងចាស់អ្រំីទលវបិាកហដ្លតកើេតចញរី
រតបៀបព្គបព់្គងហបបឯកបកស។” 

 
ចប ់

សាគសាត ចារយ រ ៉ាូណា សាីេ (ចព្កភរអ្ងត់គាស) ព្េូវបានព្កុម្ព្បឹកាសិទធិម្នុសស អ្.ស.ប ហេងតាងំកនុ ងហខមី្នា ឆន ២ំ០១៥ ជា
អ្នករាយ្ការណ៍រិតសសសតី រីសាថ នពសរសិទធិម្នុសសតៅកម្ពុជា។  កនុ ងនាម្ជាអ្នករាយ្ការណ៍រិតសស អ្នកព្សី គ៊ឺជាហទនក
ម្យួ្នន នីេិវធីិរិតសស របស់ព្កុម្ព្បឹកាសិទធិម្នុសស។ នីេិវធីិរិតសស (ហដ្លជាសាថ បន័ធំបំទុេម្យួ្របស់អ្នកជនំាញការ
ឯករាជយ តៅកនុ ងព្បរន័ធសិទធិម្នុសស អ្.ស.ប) គ៊ឺជាតឈាា ុះទូតៅម្យួ្ននយ្នតការឯករាជយ ឃ្ា តំម្ើល និងហសវងរកការរិេ 
របស់ព្កុម្ព្បឹកាសិទធិម្នុសស។ អ្នកកានអ់្ណេតិរបស់នីេិវធីិរិតសស ជាអ្នកជនំាញការសិទធិម្នុសសឯករាជយ ហដ្លហេងតាងំ
តោយ្ព្កុម្ព្បឹកាសិទធិម្នុសស តដ្ើម្បីតោុះព្សាយ្ទងំសាថ នពសរជាកល់ាកន់នព្បតទសនីម្យួ្ៗ ទងំបញ្ញា តាម្វស័ិយ្ម្យួ្ៗ 
តៅព្គបេ់ំបន់ទងំអ្ស់ននរិភរតលាក។ រួកតគមិ្នហម្នជាបុគគលិក អ្.ស.ប តទ តែើយ្ឯករាជយរីរោឋ ភិបាលឬអ្ងគការណា 
ម្យួ្។ រួកតគបតព្ម្ើការកនុ ងសម្េថពសរបុគគលរបស់រួកតគផ្លា ល់ និងមិ្នទទួលព្បាក់តបៀវេសររី៍ការ្ររបស់ខាួ នតេើយ្។  

សូម្ហឆកតម្ើលរបាយ្ការណ៍របស់អ្នករាយ្ការណ៍រិតសសសតី រីព្បតទសកម្ពុជា។ 
សិទធិម្នុសស អ្.ស.ប តគែទំរ័រព្បតទស៖ កម្ពុជា 

សព្មាបរ់េ័ម៌ានបហនថម្ និងការសាកសួររេ័ម៌ានតទសងៗ សូម្ទកទ់ងតលាកព្សី តជនីែវ៊ឺ ព្កាែវេ ៍(Ms. Jennifer Kraft) តាម្រយ្ៈ
ទូរស័រាតលខ (+៤១ ២២ ៩២៨ ៩៨៣០ ឬ អីុ្ហម្៉ាល៖ jkraft@ohchr.org)  

សព្មាបក់ារសាកសួររេ័ម៌ាន អំ្រីអ្នកជនំាញការឯករាជយដ្នទតទៀេរបស់ អ្.ស.ប សូម្ទកទ់ង៖ 
តលាក ព្បាយ្អិ្ន វលីសុន (Bryan Wilson)-អ្ងគពសរព្បរន័ធទសរវទាយ្រេ័ម៌ាន តាម្រយ្ៈទូរស័រាតលខ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៩៨២៦  
ឬ អីុ្ហម្៉ាល៖ mediaconsultant2@ohchr.org)  
 

ខ្វ យ្ខវល់អ្ំរីរិភរតលាកហដ្លតយ្ើងរស់តៅ? អ្ញ្ច ឹង ចូរតយ្ើងតព្កាកឈរតេើង តដ្ើម្បសិីទធនិរណាមាន កត់ៅនងៃតនុះ 
#Standup4humanrights និងចូលតៅកានទ់ំររ័តវបសាយ្៖ http://www.standup4humanrights.org 
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