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កមពុជ 

CMBD/២៧ - ចន ់េចង 
CMBD/៤៨ - (អនក្រសី) មរួ សុខហួរ 
CMBD/៤៩ - ែកវ ភរីមយ 
CMBD/៥០ - ហូ ៉ ន ់
CMBD/៥១ - ឡុង រ ី
CMBD/៥២ - នុត រដំួល 
CMBD/៥៣ - ែមន៉ សុថវរនិ 
CMBD/៥៤ - េរៀល េខមរនិទ 
CMBD/៥៥ - ហុង សុខហួរ 
CMBD/៥៦ - គង ់សភ  
CMBD/៥៧ - ញ៉យ ចំេរ ើន 
CMBD/៥៨ - សម រង ុ ី
CMBD/៥៩ - អ៊ុំ សំ ន 
CMBD/៦០- កមឹ សុខ 
CMBD/៦១ - (អនក្រសី) ថក ់ នី    

េសចក្តសីេ្រមចអនុមត័ជឯកចឆន័េ យ្រកុម្របកឹ ភបិលៃនសហភពអន្តរសភ         
នសមយ័្របជុេំលើកទ១ី៩៩ (ទី្រកុងហ ុែឺណវ ៃថងទ២ី៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦) 1 
 

្រកុម្របឹក អភបិលៃនសហភពអន្តរសភ  (IPU) 

េយងសំណំុេរឿងក្តរីបស់តំ ង ្រស្តចនំួន១២ រូប ដូចមន យេឈម ះខងេ្រកម មកពគីណៈ
បក សេ្រងគ ះជត ិ(CNRP) រមួមន៖ (១) េ ក ចន ់េចង (២) អនក្រសី មូរ សុខហរួ េ ក ែកវ ភរីមយ 

                                                            
1 គណៈ្របតិភូកមពុជបនសំែដងខរក ទុករបស់ខ្លួនចំេពះេសចក្តីសេ្រមចេនះ។ 
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េ ក ហូ ៉ ន ់ េ ក ឡុង រ ី េ ក នុត រដំួល េ ក ែមន៉ សុថវរនិ និងេ ក េរៀល េខមរនិទ (៣) 
េ ក ហុង សុខហួរ (៤) េ ក គង ់សភ និង េ ក ញ៉យ ចំេរ ើន និង (៥) េ ក សម រង ុ ីេមដឹកនំ
គណៈបក ្របឆងំ និងេសចក្តីសេ្រមចែដលបនអនុមត័នសមយ័្របជុំេលើកទី១៩៨ របស់ខ្លួន (េនទី
្រកុងលូ ក ែខមនី ឆន ២ំ០១៦)។  

មនផងែដរេនចំេពះមុខ្រកុម្របកឹ ភបិលេនះនូវសំណំុេរឿងក្តេី ក អ៊ុំ សំ ន េ ក កឹម 
សុខ អនក្រសី ថក ់ នី តំ ង ្រស្ត និងសមជិក្រពឹទធសភកមពុជ មកពគីណៈបក សេ្រងគ ះជតិ
(CNRP) ែដល្រតូវបនពិនិតយេ យគណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស របស់សភ ្រសប មនីតវិធិសី្តីពីករ
ពនិិតយ និងចំ តក់របណ្តឹ ង (ឧបសមពន័ធ១ ៃនវធិន និងករអនុវត្តែដលបនពនិិតយេឡើងវញិ)។   

េ យេយងរបយករណ៍ចុងេ្រកយ(CL/199/11(b)-R.1) ស្តីពដីំេណើ រទស នកិចចរបស់គណៈ 
កមម ធិករេនះ មកកន្់របេទសកមពុជ កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៦។  

េ យបនពនិតិយពចិរ នូវលិខិតចុះៃថងទី១១ ែខកកក  និងលិខតិចុះៃថងទី១១ ែខតុ  ឆន ំ
២០១៦ របស់អគគេលខធិកររដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នងិពត័ម៌នែដលបនបញជូ នេ យ
អនកប្តឹង និងតតយីភគីែដល ចេជឿទុកចិត្តបន។  

េយងជំនួបកិចច្របជុំែដលបនេធ្វើេឡើងជមយួគណៈ្របតិភូកមពុជ ែដលចូលរមួកនុងសមយ័្របជុំ
សភIPU េលើកទី១៣៥ និងេ ក សម រង ុ ី(ទី្រកុងហ ុែឺណវ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦)។  

េ យរលឹំកេឡើងវញិ នូវពត័ម៌នែដលមនរចួេហើយេនកនុងសំណំុឯក រ ទកទ់ងនងឹសំណំុ
េរឿងក្តីរបស់សមជិកសភគណៈបក ្របឆងំចំនួន ១២ រូប ខងេ្រកមេនះ៖ 

- េ ក ចន ់ េចង ជសមជិកមយួរូបៃនរដ្ឋសភ ្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទសឲយជប់
ពនធនគររយៈេពលពរីឆន  ំ េនៃថងទី១៣ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥ បនទ បពី់ដំេណើ រករក្តីេន្រទឹងមយួ  
រយៈេពលែវងកន្លងមក េហើយែដលេគេជឿជកថ់្រតូវបនេលើកែលងេចទ្របកនេ់នឆន ំ
២០១២  ប៉ុែន្តភ្ល មៗក្៏រ បែ់តេរឿងក្តីេនះដេំណើ រករេឡើងវញិេនពកក់ ្ដ លឆន ២ំ០១៤ េន
ខណៈេពលែដលមនករជបគ់ងំនេយបយ នតងឹ រ ងគណៈបក កនអំ់ ច និងគណៈ
បក ្របឆងំ។ េ ក ចន ់ េចង បនប្តឹងឧទធរណ៍នឹងេសចក្តសីេ្រមចរបស់ ដំបូង េហើយ
កំពុងរងច់សំវនករេន ឧទធរណ៍។ អភយ័ឯកសិទធិរបស់គត ់ មនិទន្់រតូវបនដកហូត
េនេឡើយេទ។ េ កេនមនេសរភីព។ 

-  អនក្រសី មូរ សុខហួរ េ ក ែកវ ភរីមយ េ ក ហូ ៉ ន ់េ ក ឡុង រ ីេ ក នុត រដួំល េ ក 
ែមន៉ សុថវរនិ និងេ ក េរៀល េខមរនិទ ទងំអស់គន គឺជសមជិកសភ ្រតូវបនចបខ់្លួនេនៃថង
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ទី១៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ ជមយួនឹងសកមមជនគណៈបក ្របឆងំេផ ងេទៀត បនទ បព់មីន
បតុកមមមយួែដលអពំវនវឲយេបើកេឡើងវញិនូវទី នត ៉ មយួកែន្លងេន ជធនីភនេំពញ ែដល
េគ គ ល់ថជទី នេសរភីព (ឬទី ន្របជធបិេតយយ) បនេកើតមនអេំពើហឹង ។ ពួកេគ
្រតូវបន ដំបូង ជធនីភនេំពញ េចទ្របកនព់បីទដឹកនកុំបបកមម បទហិង េ យេចតន
មន ថ នទមងនេ់ទស នងិញុះញងឲ់យ្រប្រពឹត្តបទេលមើស េហើយែដល្រតូវ្របឈមេទសជប់
ពនធនគររហូតដល់េទ ៣០ ឆន ។ំ គណៈកមម ធិករ បនទទួលភស្តុ ងជែខ វេីដអូយ៉ង
ចបស់ថ សមជិកសភបនពយយមទប់ ក ត ់ និងបញឈបអ់េំពើហិង  (េបើេទះជអនកត ៉ មនិ
្ត បព់កួេគកេ៏ យ) ទនទមឹេនះ មនិមនភស្តុ ង មយួបនបញជូ នមក េដើមបបីញជ កក់រ

អះ ងពកីរចូលរមួរបស់ពកួេគេ យផទ ល់ កនុងអេំពើហិង េនះេឡើយ ឬថអេំពើហិង េនះ
បំេពញលកខខណ្ឌ ត្រមូវេ យចបបេ់នះ ពបីទេលមើសកុបបកមមេនះកេ៏ទែដរ។ អភយ័ឯកសិទធិសភ
របស់ពកួេគ មនិទន្់រតូវបនដកហូតេនេឡើយេទ។ មសីមជិកសភទងំេនះ ្រតូវបនេ ះ
ែលងឲយេនេ្រកឃំុបេ ្ដ ះ សននេនៃថងទ២ី២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ បនទ បព់មីនករ្របកស
អពំកិីចច្រពមេ្រព ងនេយបយមយួ រ ងរ ្ឋ ភបិល និងគណៈបក ្របឆងំ េដើមបបីញចបវ់បិត្ត ិ   
នេយបយ។ េទះជដូេចនះក្តី បទេចទ្របកន្់របឆងំពកួេគ េនមនិទនទ់ម្ល កេ់ចលេន
េឡើយេទ។ ករេសុើបអេងកតជសមង តរ់បស់តុ ករេនែតបន្ត េហើយមនិទនម់នករកំណត់
កលបរេិចឆទស្រមបក់រជំនុជំ្រមះេនេឡើយ។ ពកួេគមនេសរភីព។  

- េ ក ហុង សុខហួរ ជសមជិក្រពទឹធសភ ្រតូវបនចបខ់្លួន និងេចទ្របកន ់បនទ បព់មីន
ែខ វេីដអូឃ្លីបមយួ ្រតូវបនបេង្ហ ះេនេលើទំពរ័េហ្វសប៊ុករបស់េមដឹកនគំណៈបក ្របឆងំគឺ 
េ ក សម រង ុ ី េនៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥។ ែខ វេីដអូឃ្លីបេនះ បនបង្ហ ញរូបភព
របស់េ ក ហុង សុខហួរ កពុំងពភិក េលើទស នៈរបស់គត ់ អំពបីញ្ហ ្រពំែដនេវៀត ម- 
កមពុជ ែដលជបញ្ហ មយួដច៏្រមូងច្រមស់ និងរេសើបេនកមពុជ និងបង្ហ ញចបបច់ម្លងៃនអតថបទ
សនធិសញញ ្រពែំដនេវៀត ម-កមពុជឆន ១ំ៩៧៩ ែដលនិយយថ ្រពែំដននឹង្រតូវបនរ ំ យ 
និងេធ្វើករកណំតជ់ថមី ែដលបនបង្ហ ញពភីពមនិ្រតមឹ្រតូវ។ េនៃថងទី១៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ 
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនេចទ្របកនស់មជិក្រពទឹធសភរូបេនះពបីទកបត់
ជតិ និងបនេចញបញជ ឲយចបខ់្លួនគត។់ េ្រកយមក សមជិក្រពទឹធសភរូបេនះ ្រតូវបនចប់
ខ្លួន និងឃុំខ្លួនេនៃថងទី១៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ និង្រតូវបនេចទ្របកនព់បីទែក្លងបន្លំឯក

រ ធរណៈ េ្របើ្របស់ឯក រ ធរណៈែក្លងក្ល យ និងញុះញងឲ់យមនច ចលកនុង  
សងគម។ គត់ ចទទួលរងេទសជបព់នធនគររហូតដល់េទ១៧ ឆន ។ំ អភយ័ឯកសិទធិរបស់
គត ់ មនិ្រតូវបនដកហូតេទ េ យ រ ជញ ធរបនចតទុ់កថ គត្់រតូវបនចបខ់្លួនកនុងករ
្រប្រពឹត្តបទេលមើសជកែ់ស្តង។ គតស់ថិតេនកនុងករឃុខំ្លួនេនេឡើយ េ យ រករេសនើសំុេន
េ្រកឃុំរបស់គត ់្រតូវបនបដិេសធជលកខណៈ្របពន័ធេ យតុ ករ។ ករជំនំុជ្រមះេលើសំណំុ
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េរឿងរបស់គត ់ បនេផ្តើមេធ្វើេនែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ ែដលចបពី់េពលេនះមក ្រតូវបនេលើក
េពលជេ្រចើនេលើកេ្រចើន រ។ 

- េ ក គង ់សភ នងិ េ ក ញ៉យ ចំេរ ើន ជសមជិកសភ ្រតូវបនេគទញទម្ល កព់រីថយន្ត
របស់ពកួេគ េហើយ្រតូវេគ យដំេ យហឹង  ខណៈេពលែដលពកួេគកំពុងេធ្វើដំេណើ រេចញពី
វមិនរដ្ឋសភេនៃថងទី២៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥។ េនេពលេនះ បតុកមមមយួ្របឆងំនឹងគណៈ
បក ្របឆងំ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យគណៈបក កនអ់ំ ច កំពុងេធ្វើេនខងមុខវមិនរដ្ឋ  
សភ។ ទងំម្រន្តីសន្តិសុខរដ្ឋសភ ទងំម្រន្តីនគរបលមនវត្តមនេនទីេនះ មនិបនចត់
វធិនករ មយួទងំមុនេពល កនុងេពល ឬបនទ បពី់ករ យ្រប រេនះ ដូចែដលបនបង្ហ ញ
មរយៈែខ វេីដអូក្លីបេនកែន្លងេកើតេហតុេនះ្រ ប។់ ករ យ្រប រេនះ បនេធ្វើឲយសមជកិ

សភទងំពរីរូបេនះ រងរបសួធងនធ់ងរ។ ករ យ្រប រេនះ ្រតូវបនរដ្ឋសភេធ្វើករេថក លេទស 
និងបនផ្តួចេផ្តើមករេសុើបអេងកតែដលឈនេទចបខ់្លួនជនសង យ័ចំនួនបរូីប េនកនុងែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១៥ បនទ បព់ពីកួេគបនេចញមក រភពថបនចូលរមួេនកនុងអេំពើហិង េនះ។ មនិ
មនវធិនករបែនថម មយួ ្រតូវបនចតេ់ទេលើអនក យ្រប រ ឬអនកេផ្ដើមគំនិតេផ ងេទៀតេទ 
េទះបីជ មសីមជិកសភទងំេនះ បន កព់កយបណ្តឹ ងរចួេហើយក្តី េហើយែខ វេីដអូយ៉ង
ចបស់្រកែឡតអំពសីកមមភព យ្រប រេនះ បនបង្ហ ញឲយេឃើញពីអត្តសញញ ណរបស់អនក
យ្រប រ និងសកមមភព ែដលពកួេគកំពុងនិយយទកទ់ងគន ជមយួអនកដៃទេទៀត មរយៈ

វទិយុទកទ់ងក្តី។ 

- េ ក សម រង ុ ី េមដឹកនគំណៈបក ្របឆងំ និងជសមជិកសភមយួរូប ្រតូវបនក្ល យជ
េគលេ  េ យករណីបណ្តឹ ងេនតុ ករកនែ់តេ្រចើនេឡើងៗ ែដលេចទ្របកនេ់លើរូបគត ់
គិតចប់ ងំពែីខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ ( បទ់ងំសំណំុេរឿងក្តីមយួ ែដលទកទ់ងនឹងសំណំុេរឿងក្តី 
របស់សមជិក្រពទឹធសភ េ ក ហុង សុខហួរ ែដលបេង្ហ ះវេីដអូឃ្លីបេលើទំពរ័េហ្វសប៊ុករបស់
គត)់។ អភយ័ឯកសិទធិរបស់គត ់មនិ្រតូវបនដកហូតេទ ប៉ុែន្ត ណត្តសិភរបស់គត ់ ្រតូវបន
ដកហូត ពកព់ន័ធនឹងសំណំុេរឿងក្តីរបស់គតេ់ន ដំបូង។ គតប់នបងខំចិត្តេធ្វើនិរេទសខ្លួន
េទេ្រក្របេទស េដើមបេីគៀចេវសពីករទទួលេទសជបព់នធនគរ ចប់ ងំពែីខវចិឆិក ឆន ំ
២០១៥។ 

េ យរលឹំកបែនថមេឡើងវញិនូវពត័ម៌នខងេ្រកម ទកទ់ងនងឹសំណំុេរឿងទងំេនះ មុនេពល
មនចំ តក់រ៖   

- េ យឈរេលើមូល ្ឋ នករណីអញញ ្រតកមម គណៈកមម ធិករ ងំពដីំបូងមក បនសេ្រមចរក
ករណីទងំេនះទុកជករសមង ត ់េដើមបទុីកឱកសឲយគណៈបក ទងំពរី ែស្វងរកដំេ ះ្រ យ



5 
 

មរយៈករសនទននេយបយ េ យ រកិចចសនទនេនះបនបន្តេធ្វើេឡើងរ ងគណៈបក កន់
អំ ច គឺគណៈបក ្របជជនកមពុជ(CPP) និងគណៈបក សេ្រងគ ះជត(ិCNRP) បនទ បព់ី
មនកិចច្រពមេ្រព ងមយួកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១៤។ កិចច្រពមេ្រព ងេនះ បនបញចបវ់បិត្តិេ្រកយ
ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ និងបនបេងកើតយន្តករមយួស្រមបក់ិចចសនទនរ ងគណៈបក នេយ 
បយធំៗទងំពរី ែដលមនតំ ងេនកនុងរដ្ឋសភ ែដលេគ គ ល់ថជ “វបបធមស៌នទន”។ វបប
ធមស៌នទនេនះ ្រតូវបនភគីទងំពរីចតទុ់កថមន រៈសំខន ់ េដើមបបីញចបវ់បបធមហ៌ឹង
ទូេទកន្លងមក។ វបបធមេ៌នះ បនេបើកចហំបែនថមេទៀត ស្រមបក់រសនទននេយបយេនកនុង
ថ បន័សភ និងបនអនុញញ តឲយភគីទងំអស់សេ្រមចបននូវវឌ នភពេលើបញ្ហ មយួចំនួន 

ែដលជផល្របេយជនជ៍ត ិ េនចេន្ល ះពែីខកកក  ឆន ២ំ០១៤ និងេនពកក់ ្ត លឆន ំ
២០១៥។ 

- គណៈ្របតិភូកមពុជនសមយ័្របជំុសភIPU េលើកទី១៣៣ (ទី្រកុងហ ុែឺណវ ែខតុ  ឆន ំ
២០១៥) បន ្វ គមនសំ៍េណើ របស់គណៈកមម ធិករេនះ េដើមបេីធ្វើទស នកិចចមកកន្់របេទស   
កមពុជ។ ទស នកិចចេនះ បនេធ្វើចបព់ីៃថងទី១៥ ដល់ៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៦ េ យ
សមជិកសភIPU គឺេ ក លី េអ ៉ ឌ ី (Mr. Ali A. Alaradi) និងេ ក លីអូេន 
ប លីប េហគេយ (Mr. Alioune Abatalib Gueye)។ ដំេណើ រទស នកិចចេនះ មនេគល

េ សំខនច់ំនួនពរី៖ ទីមយួេដើមបឲីយគណៈកមម ធកិរេនះយល់ដងឹេ្រចើនបែនថមេទៀត អំពសំីណំុ
េរឿងក្តីរបស់ មតីំ ង ្រស្តចំននួ ១២ រូបរបស់គណៈបក ្របឆងំ និងអពំបីរបិទសិទធមិនុស  
និងនេយបយ ែដលបនេកើតេឡើង; ទពីរីេដើមបជីួយ ជ្រមុញឲយមនដំេ ះ្រ យ ែដលគួរជ
ទីគបច់ិត្តកនុងសំណំុេរឿងក្តីទងំេនះផទ ល់ ្រសប ម្រកបខណ្ឌ រដ្ឋធមមនុញញ របស់កមពុជ និងចបប់
សិទធិមនុស អន្តរជត។ិ គណៈកមម ធិករចតទុ់កដេំណើ រទស នកិចចរបស់ខ្លួនថជ “ដំេណើ រ
ទស នកចិចជជេ្រមើសចុងេ្រកយ” បនទ បពី់គណៈកមម ធិករបនផ្តល់េពលេវ យ៉ងេ្រចើនម្តង
េហើយម្តងេទៀត ឲយភគីទងំពីរែស្វងរកដេំ ះ្រ យ មរយៈករចរចរ។ 

េ យពនិតិយេឃើញ ថ្រកុម្របឹក ភបិលទទួលយកេសចក្តីសេងកតបឋម នងិអនុ សនរ៍បស់     
គណៈកមម ធិករអពំដីំេណើ រទស នកិចច េនសមយ័្របជុំេលើកទី១៣៤ របស់សភ IPU (លូ ក ែខមី
ន ឆន ២ំ០១៦) ែដលឥឡូវេនះ្រតូវបនបញជ កយ៉់ងេពញេលញ។ របយករណ៍ចុងេ្រកយៃនដំេណើ រ
ទស នកចិចេនះ បនរមួបញចូ លបែនថមេទៀតនូវេសចក្តីសននិ ្ឋ នជក់ ក ់េលើសំណំុេរឿងក្តីបុគគលនមីយួៗ
េនចំេពះមុខ្រកុម្របឹក ភបិល េហើយបនរកេឃើញថមនតំ ង ្រស្តចំនួន១២ រូបជជនរងេ្រគះ
េ យកររេំ ភសិទធិជមូល ្ឋ នរបស់ពកួេគ។ ្រកុម្របឹក េនះ បនេធ្វើអនុ សនជ៍ក់ ក ់ េដើមបី
េ ះ្រ យ ថ នភពរបស់ពកួេគ េ យអនុេ ម ម្រកបខណ័្ឌ ចបបជ់តិ និងចបបអ់ន្តរជតិែដល
ពកព់ន័ធ។ 
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េ យពនិតិយេឃើញថ េសចក្តីសេងកតជផ្លូវកររបស់រដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េលើ
របយករណ៍ៃនដំេណើ រទស នកិចចេនះ ែដលបនែចករែំលកកនុងលិខតិចុះៃថងទី១១ ែខកកក  ឆន ំ
២០១៦ បនបញជ កប់ែនថមេទៀតពីជំហរនន ែដលបនបង្ហ ញកន្លងមកេ យ ជញ ធរ េនកនុងអំឡុង
េពលៃនដំេណើ រទស នកិចចេនះ និង្រតូវបន កភ់ជ បជ់ឧបសមពន័ធយ៉ង្រតមឹ្រតូវ េទកនុងរបយករណ៍
ចុងេ្រកយ។ េ យពិនតិយេឃើញថ ជញ ធរេធ្វើករបដិេសធ ែដលថកររេំ ភ មយួេលើសិទធិ
មនុស  ្រតូវបន្រប្រពឹត្តកនុងករណីសថិតកនុងៃដ និងបន្តអះ ងថ មតីំ ង ្រស្តគណៈបក ្របឆងំជ
ជនេលមើស ែដល្រតូវផ្តនទ េទស មចបប។់ នងិថ េនះគឺជកិចចកររបស់តុ ករសុទធ ធ ទុកឲយ
តុ ករជអនកសេ្រមច េហើយថេនះមនិែមនជេរឿងនេយបយ ែដល ចេ ះ្រ យ មរយៈវបប
ធមស៌នទនបនេឡើយ េ្រពះថកិចចសនទននេយបយមនិ ចជំនសួ ឬបំពនចបបប់នេឡើយ េនះេបើ
មទស នៈរបស់ពកួេគ។ 

េ យពនិតិយេឃើញថ បនទ បព់ដីំេណើ រទស នកិចចរបស់គណៈកមម ធិករេនះ ភគីទងំពីរបន
បង្ហ ញពបីំណង្របថន របស់ខ្លួន កនុងករបន្តកចិចសនទននេយបយ ប៉ុែន្តថ េនែតជបគ់ងំរហូតមក
ទល់េពលេនះ។ គម នកររកីចេ្រមើន មយួ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េលើសំណំុេរឿងក្តីែដលកពុំងសថិតកនុងករ
ពនិិតយេនះេទ។ ថ នភពេនះបនធ្ល កចុ់ះកនែ់តខ្ល ងំែថមេទៀត េនះេបើេយង មពត័ម៌នដូចខង
េ្រកម និង មករេចទ្របកនទ់ងំ យ ែដលបន កជូ់នពនិិតយេ យអនកប្ដងឹ និងភគទីីបីែដល
ចេជឿទុកចិត្តបន ែដលករណីសំណំុេរឿងក្តីទងំេនះ េនមនិទនទ់ទួលបននូវេសចក្តីសេងកតរបស់
ជញ ធរេនេឡើយេទ។ 

• ករធ្ល កចុ់ះៃន ថ នភពរបស់េ ក សម រង ុ៖ី 

- េនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៦ េ ក សម រង ុ ី ្រតូវបនេគរកេឃើញថ មនពរុិទធភពពី
បទបរ ិ េករ ្តិ៍្របធនរដ្ឋសភ េនះេបើេយង មអនកប្តឹង។ សវនករ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ
កំបងំមុខជនជបេ់ចទ និងេមធវរីបស់គត។់ ល្រកមេនះ ្រតូវបន្របកសែត្របមណជ 
១០នទីប៉ុេ ្ណ ះ បនទ បព់េីច្រកមជំនុំជ្រមះដកខ្លួនេទពិចរ ។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់
តុ ករ មនិបននយិយេយងដល់សិទធេិសរភីពកនុងករបេញចញមតិ ឬអភយ័ឯកសិទធិសភ
េនះេទ។ េ ក សម រង ុ ីបនប្តឹងឧទធរណ៍នឹង ល្រកមេនះ។  

- បណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ ថមីេកើតមនជហូរែហរផងែដរ្របឆងំនឹងេ ក សម រង ុ ីេនះេបើេយង ម
អនកប្តឹងែដលរមួមន៖ (១) ករេចទ្របកនព់បីទបរ ិ េករ ្ត ិ៍ថម ី ែដលបនេធ្វើេឡើងេនេដើមែខ
សី  ឆន ២ំ០១៦ េ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តីទកទ់ងនងឹេសចក្តីែថ្លងករណ៍ ែដលបនេធ្វើ
េឡើងេ យេ ក សម រង ុ ី ែដលេចទ្របកនេ់ កនយករដ្ឋម្រន្តីថបនចូលរមួពកព់ន័ធនឹង
ករេធ្វើឃតេ ក ែកម ឡី អនកវភិគនេយបយ (២) ដីកចបខ់្លួនថមីមយួែដលបនេចញ
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្របឆងំនឹងេ ក សម រង ុ ីេនចុងែខសី  ឆន ២ំ០១៦ ែដលេចទ្របកនគ់តព់បីទសមគំនិត
កនុងករែក្លងបន្លំឯក រ ករេ្របើ្របស់ឯក រ ធរណៈែក្លងក្ល យ និងបទញុះញងក់នុងករណី
ច្រមូងច្រមសមយួេផ ងេទៀត ទកទ់ងនឹង្រពែំដនកមពុជ-េវៀត ម (៣) បណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្ត ិ៍
មយួេផ ងេទៀត ែដលបនប្តឹងេ យអនក្រគប្់រគងែវប យរបស់គណៈបក ្របជជនកមពុជ 
បនទ បព់េី ក សម រង ុ ីបនអះ ងថ គណៈបក ្របជជនបនបេងកើតគណេនយយេហ្វសប៊ុក
ែក្លងក្ល យ េដើមបចុីច “Like” Page របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េធ្វើដូេចនះេដើមបទីទួល
បនចំនួន “Likes” េ្រចើនជងេ ក សម រង ុ ី(៤) បណ្តឹ ងថមីមយួ្រតូវបនេគប្តឹងកលពៃីថងទី២០ 
ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ េ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទទកទ់ងនឹងករអំពវនវឲយមនករត ៉
្រទង្់រទយធំ ែដលេធ្វើេឡើងេ យេ ក សម រង ុ ីកនុងែខកញញ ។ 

- អនកប្តឹងអះ ងថ េនៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនេចញេសចក្ដី
ែណនដំល់ ជញ ធរពកព់ន័ធទងំអស់ ឲយ “េ្របើ្រគបវ់ធិ ីនិងមេធយបយ” េដើមបី ងំេ ក សម 
រង ុ ី មនិឲយចូលកនុង្របេទសកមពុជបនទ បព់គីត ់ (សម រង ុ)ី បន្របកស្របបព់បីំណងរបស់
គតច់ងវ់លិ្រតឡបព់កីរនិរេទសខ្លួនេនេ្រក្របេទស ចូលរមួកនុងករេបះេឆន តនេពលខង    
មុខ។ 

• ករេសុើបអេងកតេលើករណី យ្រប រកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ េលើេ ក គង ់សភ នងិ េ ក  
  ញ៉យ ចេំរ ើន 

- ភគីទីបីែដលគួរឲយេជឿទុកចិត្តបនបនបង្ហ ញថ ជនសង យ័ទងំបីនក ់ ្រតូវបនចបខ់្លួន
បនទ បព់េីចញមក រភពថបន្រប្រពតឹ្តអំេពើេលមើសេនះ ្រតូវបនផ្តនទ េទសឲយជបព់នធនគរ 
រយៈេពលបនួឆន  ំ ( បទ់ងំរយៈេពលពយរួេទសបីឆន ផំងែដរ) េនៃថងទី២៧ ែខឧសភ ឆន ំ
២០១៦។ ទងំអនកប្តឹង នងិទងំ ជញ ធរ មនិបនែចករែំលកពត័ម៌នបចចុបបននភព អំពី ថ ន
ករណ៍វវិឌ នជ៍ដុំកំភនួកនុងករណីេនះេទ។ 

- អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលអន្តរជតិមយួ គឺអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស (HRW) បនែថ្លងេន
កនុងរបយករណ៍មយួេចញផ យេនចុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៦ បនទ បព់ីបនេធ្វើករេសុើបអេងកត
យ៉ងហមតច់តក់នុងឧបបត្តិេហតុេនះថ ជនសង យ័បន រភពថពកួេគជសមជកិៃនអងគភព
អងគរក របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ប៉ុែន្តបនអះ ងថ ពកួេគមនិបនេធ្វើ មបញជ ថន កេ់លើេទ 
គឺេធ្វើ មែតកំហឹងផទ ល់ខ្លួនបុគគលែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ អងគករឃ្ល េំមើល   
សិទិធមនុស (HRW) បនេធ្វើករសននិ ្ឋ នថ សវនករេនះ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង េដើមបបីិទបងំ
ករទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុតចំេពះអំេពើេលមើសេនះ ជជង ត្រត ង េ យែផ្អកេលើមូល
េហតុថ (១) ករ យ្រប រេនះមនសញញ កតសំ់គល់ទងំអស់ៃន្របតបិត្ដកិរ ែដលបនេធ្វើ
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េឡើងេ យកងកំ ំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋកមពុជ (២) ចេម្លើយ រភពរបស់ជនសង យ័ បនេធ្វើ
េឡើងេនកនុងកលៈេទសៈគួរឲយសង យ័ េហើយមនិសីុសង្វ កគ់ន នឹងភស្តុ ង ែដលបង្ហ ញ ម 
រយៈវេីដអូជកែ់ស្ដង (៣) ជនសង យ័បនបដិេសធមនិេឆ្លើយសំណួរ អពំីែខ សង្វ កប់ញជ េន
កនុងអឡុំងេពលសវនករ ធរណៈ (៤) េច្រកម ងំករពយយមរបស់េមធវរីបស់
សមជិកសភពរីរូប មនិឲយ កសួរជនសង យ័អពំីតនួទីរបស់ថន កេ់លើរបស់ពកួេគ េហើយថ
េតើពួកេគបនទទួលបញជ ឲយចូលរមួកនុងករ យ្រប រេនះឬយ៉ង ។ េច្រកម និង្រពះ ជ
ជញ បនេលើកអណំះអំ ងថ ករ ងំសំណួរែបបេនះជបន្តបនទ ប ់ គឺសថិតេនេ្រកវ ិ ល

ភពៃនករជំនុំជ្រមះ េហើយភស្តុ ងបង្ហ ញពីករចូលរមួេ យផទ ល់របស់អនកដៃទេទៀតជ
េ្រចើនេនកនុងករ យ្រប រេនះ មនិ្រតូវបនេអើេពើេនកនុងអំឡុងេពលសវនករ (៥) ករេសុើប
អេងកតរកអនកេផ្ដើមគំនិត អនកេរៀបចំែផនករ និងអនកចូលរមួដៃទេទៀត េនកនុងករ យ្រប រ
្របឆងំនឹងសមជិកសភេនះ ្រតូវបន ងំខទបេ់ទះបីមនភស្តុ ងចបស់ ស់េហើយកេ៏ យ។ 

- េសចក្តីសេ្រមចរបស់សភអរឺ ៉ុបចុះៃថងទី៩ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៦ បនអពំវនវដល់រ ្ឋ ភបិល
កមពុជ សំុធនឲយមនករេសុើបអេងកតេពញេលញ និងមនិលំេអៀង េលើករណី យ្រប រេនះ 
េ យមនករចូលរមួពីអងគករសហ្របជជតិ។ 

• ករណីថមមីយួចនំនួ ែដលបនបញជូ នេទគណៈកមម ធកិរសិទធមិនុស របស់សភ 

- េយង មអនកប្តឹង សមជិកសភទងំបីរូបដូចខងេ្រកម ៃនគណៈបក សេ្រងគ ះជតិ កជ៏
េគលេ ផងែដរ ៃនករេចទ្របកនែ់ផ្អកេលើេហតុផលនេយបយ កររេំ ភអភយ័ឯកសិទធិ
សភ និងសិទធិេសរភីពជមូល ្ឋ នរបស់ពកួេគកនុងករបេញចញមតិ និងកនុងករបេងកើតសមគម 
ករមនិេរ ើសេអើង និងសិទធទិទួលបននូវបទ ្ឋ នៃននីតវិធីិ្រតមឹ្រតូវ។ 

- េ ក អ៊ុ ំសំ ន ជសមជិកសភមកពគីណៈបក សេ្រងគ ះជតិ ្រតូវបនចបខ់្លួនេនៃថងទី១១ 
ែខេម  ឆន ២ំ០១៦ េនេពលែដលគត្់រតឡបម់ក្របេទសកមពុជវញិ េហើយ្រតូវបនផ្តនទ
េទសេនៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ ឲយជបព់នធនគររយៈេពលពរីឆន កំន្លះ ពបីទញុះញង់
ឲយមនអំេពើហិង  និងករេរ ើសេអើង។ េយង មអនកប្តឹង សំណំុេរឿងក្តីេនះេកើតមនេឡើង 
បនទ បព់គីតប់នបេង្ហ ះមតេិយបល់ នងិែខ វេីដអូេនេលើេហ្វសប៊ុកកនុងឆន ២ំ០១៥ អំពីបញ្ហ ្រពំ
ែដនកមពុជ-េវៀត ម កនុងករអះ ងជពេិសសថ រ ្ឋ ភបិលបនេ្របើ្របស់ “ែផនទីែក្លង
ក្ល យ” េដើមបកីំណត្់រពែំដន។ អភយ័ឯកសិទធិសភរបស់គត ់ មនិ្រតូវបនដកេទ។ េយង ម
អនកប្តឹង ជញ ធរបនអះ ងថ គត្់រតូវបនចបខ់្លួនកនុងបទេលមើសជកែ់ស្តង េ យ រែតបទ
េលមើសេនះេនែតបន្ត ដ ប ែដលមតិេយបល់របស់គតម់និ្រតូវបនដកេចញពីេហ្វសប៊ុកេទ
េនះ (េទះជយ៉ង កេ៏ យ តុ ករបនបដិេសធពកយសំុធនឲយេនេ្រកឃុំ េ យឈរ
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េលើេហតុផលថ មន និភយ័ែដលគត់ ចនឹងបំផ្ល ញភស្តុ ង េ យដកមតេិយបល់របស់
គតេ់ចញពីេហ្វសប៊ុក ្របសិនជេ ះែលងឲយគតេ់នេ្រកឃុំបេ ្ត ះ សននេនះ) 

- េ ក កមឹ សុខ ជអនុ្របធនគណៈបក សេ្រងគ ះជត ិនិងជ្របធនស្តីទីៃនគណៈបក េនះ 
ចប់ ងំពេី ក សម រង ុ ី បននិរេទសខ្លួនម្តងេទៀត កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១៥។ គតជ់អនុ
្របធនទីមយួៃនរដ្ឋសភកមពុជ រហូតដល់ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ នងិេនែតជសមជិកមយួរូប
របស់រដ្ឋសភរហូតមកទល់េពលេនះ។ េយង មអនកប្តឹង េ ក កឹម សុខ ្រតូវបនេគអះ ង
ថជជនរងេ្រគះពកីរយយីខងេ្រកមេនះ ងំពែីខេម  ឆន ២ំ០១៥៖ ករគំ មកំែហងម្តង
េហើយម្តងេទៀត (ជពេិសសចបព់ែីខេម  ដល់ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥) ករ យ្រប រេលើ
លំេន ្ឋ នរបស់គត ់ (ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥) គត្់រតូវេគដកេចញពមុីខតែំណងជអនុ្របធនទី
មយួៃនរដ្ឋសភ (ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥) និងករណី “្រសីមុ”ំ ែដលបននងិកំពុងបន្តចប់ ងំពចុីង
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៦។ កនុងករណីេនះ មនករអះ ងថ េ ក កឹម សុខ មនទំនកទំ់នង
េសន ជមយួជងកតស់ករ់បស់គត ់េហើយបនផ្ដល់អេំ យដម៏នតៃម្លឲយនង។ េទះបជី
អភយ័ឯកសិទធិរបស់គតម់និ្រតូវបនដកក្តី កក៏រប៉ុនបង៉ចបខ់្លួនេ ក កឹម សុខ ្រតូវបនេធ្វើ
េឡើងេនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៦ េហើយគតប់ន ន កេ់នកនុងទី ន កក់រក ្ត លរបស់      
គណៈបក សេ្រងគ ះជតិ ចប់ ងំពេីពលេនះមក េ្រកមករឃុខំ្លួនកនុងផទះ ម្រពឹត្តនយ័ េនះេបើ
េយង មអនកប្តឹង។ េ ក កឹម សុខ ក្៏រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទស កព់នធនគររយៈេពល
្របមំយួែខផងែដរ េនៃថងទី៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ ចេំពះករបដិេសធមនិចូលខ្លួន េដើមបី ក
សួរ។ 

- អនក្រសី ថក ់ ន ី ជសមជិក្រពទឹធសភៃនគណៈបក សេ្រងគ ះជត ិ ្រតូវបនេចទ្របកន់
េ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តីពបីទបងក ចប់ងខូច និងករញុះញង ់ េនេដើមែខសី  ឆន ២ំ០១៦ 
បនទ បព់មីនែខ វេីដអូមយួ្រតូវបនេគបេង្ហ ះ មអន ញ ែដលកនុងេនះទំនងជចងន់ិយយ
ថេ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនចូលរមួពកព់ន័ធកនុងករណីឃតកមមេលើេ ក ែកម ឡី អនកវភិគ   
ន េយបយ។ េយងេទ មអនកប្តឹង សមជិក្រពឹទធសភរូបេនះ បនបដិេសធថគតម់និបន
េធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះេទ េហើយអះ ងថ ែខ វេីដអូេនះ ្រតូវបនេគែកស្រមួល។ សមជិក
្រពទឹធសភរូបេនះ ្រតូវបនតុ ករេកះេ ពីរដងឲយបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខ្រពះ ជ ជញ  
មុនេពលអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់អនក្រសី្រតូវបនដកេនៃថងទី១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦។ 
បចចុបបនន អនក្រសី នី កំពុងសថិតកនុងករនរិេទសខ្លួន។ សវនកររបស់អនក្រសី បន្រប្រពតឹ្តេទ
េនៃថងទី២៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦។ 

េ យយល់េឃើញថ ជញ ធរកមពុជមនិទនប់នផ្ដល់ពត័ម៌នជផ្លូវករ ឬេសចក្តីសេងកតរបស់
ពកួេគេលើសំណំុេរឿងក្តី នងិករេចទ្របកនថ់ម ីមកគណៈកមម ធិករ។ 
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េ យយល់េឃើញបែនថមេទៀតថ អនកប្តឹងបនអះ ងថ សំណំុេរឿងក្តរីបស់សមជិកសភទងំ
១៥ រូបៃនគណៈបក សេ្រងគ ះជតែិដលសថិតេ្រកមករពនិិតយ បង្ហ ញថ គណបក កនអ់ំ ចបននិង
កំពុងពយយមេធ្វើឲយគណបក ្របឆងំចុះេខ យ និងបំបិទសេម្លងគណៈបក ្របឆងំ កនុងេគលបំណង  
បនទុចបង្អ កដ់ល់ករេបះេឆន តឃុំ- សងក ត ់ឆន ២ំ០១៧ និងករេបះេឆន តជត ិឆន ២ំ០១៨ នេពលខង
មុខេនះ េ យផតេ់ចញថន កដ់ឹកន ំ និងសមជកិសំខន់ៗ របស់គណៈបក ្របឆងំដធ៏ំមយួេនកមពុជ 
មនិឲយឈរេឈម ះេបះេឆន ត និងករេធ្វើយុទធនករេបះេឆន តេ យេសរ ី េ យរមួមនទងំករ កព់កួ
េគកនុងពនធនគរ ករេធ្វើនរិេទសខ្លួន ឬករពយួរករេចទ្របកន ់និងករគំ មកំែហងជអចិៃ្រន្តយច៍បខ់្លួន
ពកួេគ; និងថ គណៈបក សេ្រងគ ះជតេិនែតបន្តេធ្វើពហិករករងរសភ និងបន កញ់ត្តេិទ្រពះ
ម ក ្រត េដើមបជីួយ ស្រមួលេ ះ្រ យវបិត្តនិេយបយែដលកំពុងេកើតមន។ 

េ យយល់េឃើញថ កនុងប៉ុនម នែខកន្លងមកេនះ មនករេកើនេឡើងនូវចំនួនរដ្ឋ និងអងគករអន្តរ
ជតនិន រមួទងំអងគករសហ្របជជតផិង បនសែម្ដងកង្វល់យ៉ងខ្ល ងំអពំកីរធ្ល កចុ់ះនូវ ថ នភព
សិទធិមនុស  និងនេយបយេនកមពុជ ជពិេសសបរយិកសកនែ់ត ្រកកស់្រមបអ់នកនេយបយ   
គណៈបក ្របឆងំ និងសកមមជនសិទធិមនុស េនកមពុជ េ យ រែតមនកររកី ល លខ្ល ងំេឡើងនូវ
ករេចទ្របកន ់ េ យេហតុផលនេយបយ ករយយី មផ្លូវតុ ករ និងអេំពើហឹង ។ ពកួេគបន 
ជ្រមុញឲយរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ធនឲយបនេពញេលញនូវករេគរពសិទធិមនុស  រមួទងំេសរភីពកនុងករ
បេញចញមតិ និងកនុងករជួប្របជំុ និងករ្របកនខ់ជ បយ៉់ងមុតមចំំេពះបទ ្ឋ នអន្ដរជតសិ្តីពកីរជំនុំ
ជ្រមះ្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ និងយុត្តធិម ៌េដើមបធីនថ ចបប្់រតូវបនអនុវត្តេ យគម នករេរ ើសេអើង
េ យឈរេលើេហតុផល មយួេឡើយ។ ពកួេគបនអពំវនវឲយមនករបន្តជបនទ ននូ់វកិចចសនទន
នេយបយរ ងគណៈបក ្របជជនកមពុជ និងគណៈបក សេ្រងគ ះជតិ និងេដើមបបីេងកើតបរយិកស
នេយបយមយួែដលកនុងេនះគណៈបក ្របឆងំ និងសងគមសីុវលិ ចេធ្វើករបនេ យេសរទីងំអស់
គន  េ យមនិភយ័ខ្ល ចមនករចបខ់្លួន ឬករេធ្វើទុកខបុកេមនញ េដើមបឲីយកមពុជ ចេធ្វើករេបះេឆន ត
េ យេសរ ី និងយុត្តធិម ៌ ែដល ចធននីតយនុកូលភពរបស់រ ្ឋ ភបិលបនទ ប។់ កនុងេសចក្តសីេ្រមច
ចិត្ត ែដលបនអនុមត័េនៃថងទី៩ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៦ សភអឺរ ៉ុបបនរលឹំកថ បរយិកសមយួែដល
គម នករគំ មកំែហងៃនកិចចសនទនែបប្របជធបិេតយយ គឺសំខនស់្រមបស់ថិរភពនេយបយ លទធិ
្របជធិបេតយយ នងិសងគមមយួមនសុខសន្តិភព និងបនជ្រមុញឲយរ ្ឋ ភបិលចតវ់ធិនករចបំច់
្រគបែ់បបយ៉ង េដើមបធីនសន្ដិសុខរបស់តំ ង ្រស្ត្រគបរូ់បែដលជបេ់ឆន ត មែបប្របជធិបេតយយ
េនកមពុជ េ យមនិគតិពនីិនន ករនេយបយរបស់ពកួេគេឡើយ។ េសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនះ បនជ្រមុញ
ឲយ ជញ ធរកមពុជលុបេចលដីកចបខ់្លួន និងទម្ល កេ់ចល ល់ករេចទ្របកនេ់លើេមដឹកនគំណៈបក
្របឆងំ និងតំ ង ្រស្តគណៈបក សេ្រងគ ះជត ិ ្រពមទងំេធ្វើឲយពកួេគមន នៈដូចេដើមវញិភ្ល មៗ 
និង ្ត រអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់ពួកេគេឡើងវញិ។  

េ យយល់េឃើញថ ជំនួបកិចច្របជុចំំនួនពីរ បនេធ្វើ ចេ់ យែឡកពគីន  ែដលជំនួបកិចច្របជុំ
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មយួបនេធ្វើេឡើងជមយួគណៈ្របតិភូកមពុជែដលចូលរមួកនុងសមយ័្របជំុេលើកទី១៣៥ របស់សហភព
អន្តរសភIPU េហើយជំនួបកិចច្របជុមំយួេទៀត បនេធ្វើេឡើងជមយួេមដឹកនគំណៈបក ្របឆងំរបស់  
កមពុជ េ ក សម រង ុ;ី យល់េឃើញថ ពកួេគបនបញជ កេ់ឡើងវញិពជីំហរបស់ពកួេគកន្លងមក េលើ
ករណីេរឿងក្តីទងំេនះ និងថ ពកួេគបនបញជ កព់ឆីនទៈរបស់ខ្លួនេរៀងៗខ្លួនកនុងករេធ្វើករេដើមបឧីត្តមផល
្របេយជនរ៍បស់្របជជនកមពុជ នងិេដើមបបីន្តកចិចសនទននេយបយ ែដលភគីទងំពរីបនអំពវនវ
ឲយសភIPU ជួយ េធ្វើឲយេដើមបសីេ្រមចេគលេ េនះ; និងែដលេលើសពេីនះេទៀត៖  

- េ ក សម រង ុ ីបនបញជ កថ់ គត្់រតូវបនេ កនយករដ្ឋម្រន្តី មឃតក់រវលិ្រតឡប់
មកកន្់របេទសកមពុជវញិ និងករចូលរមួកនុងដេំណើ រករេបះេឆន តនេពលខងមុខ និងបន  
សែម្តងកង្វល់អពំីភព្រតឹម្រតូវៃនដំេណើ រករេបះេឆន តនេពលខងមុខ ្របសិនេបើគណៈបក  
សេ្រងគ ះជតិ មនិ ចចូលរមួេពញេលញ និងេ យេសរេីទេនះ។  

- គណៈ្របតភូិបនគូសបញជ កថ់ េគបនសងឃមឹថកររកីចេ្រមើន ចនឹងសេ្រមចបនេលើ
ករណីេរឿងក្តទីងំេនះ េនសមយ័្របជុបំនទ បរ់បស់សភIPU។ គណៈ្របតភូិបនសេងកតេឃើញ
ថ គណៈបក សេ្រងគ ះជតិបនសថិតកនុងចំេ មគណៈបក នេយបយចនំួន ៥៨ ែដលបន
ចុះេឈម ះស្រមបក់រេបះេឆន តនេពលខងមុខេនះ និង ចចូលរមួកនុងករដំេណើ រករេបះ
េឆន ត េហើយមនែតសមជិកែដលបន្រប្រពឹត្តបទេលមើសប៉ុេ ្ណ ះ ែដល្រតូវបន ងំករចូល
រមួ េហើយគណៈបក េនះមនេសរភីពកនុងករែតង ងំេមដឹកនថំមី ែដល ចឈរេឈម ះេបះ
េឆន តបន។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ មនិបន ងំេ ក កឹម សុខ ឲយចកេចញពទីី 
ន កក់រក ្ត លរបស់គណៈបក សេ្រងគ ះជតិេទ េហើយគតក់ប៏នេទចុះេឈម ះេបះេឆន តរចួ

េហើយែដរ។ េសរភីពកនុងករបេញចញមតេិនកមពុជគឺ ខុសគន ពបី ្ត ្របេទសេ កខងលិច
េផ ងេទៀត ែដល្រតូវែតមនតុលយភពជមយួនងឹត្រមូវករសថិរភពកនុង្របេទស។ មនែត “ករ
រះិគនយ៉់ងពិត្របកដ” របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តីេទ ែដល្រតូវបនអនុញញ ត។ គណៈបក
្របឆងំនឹងមនិសថិតកនុង ថ នភពបចចុបបននេនះេទ ្របសិនជេគបនបញឈប ់ “ចក់ ំងេលើេភ្លើង” 
េហើយបន្របកនយ់កជហំរ ថ បនេ្រចើនជងេនះ មនិេធ្វើ្រជុលេ យកររះិគនម់និសំៃចៃដេទ
េលើេ កនយករដ្ឋម្រន្ដី និងេទេលើ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

េ យចងចកំនុងចតិ្ត នូវចំណុចខងេ្រកមេនះ ចំេពះកតព្វកិចចអន្តរជតរិបស់កមពុជ កនុងករ
េគរព ករករពរ និងករេលើកកមពស់សិទធមិនុស ជមូល ្ឋ ន៖ 

- កនុងនមជរដ្ឋភគីមយួៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ កមពុជ
មនកតព្វកិចចេគរពបទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតិ រមួទងំសិទធិជមូល ្ឋ នខងេសរភីពកនុងករ
បេញចញមត ិ េសរភីពកនុងករជួប្របជុំ សិទធិេសមើគន ចំេពះមុខចបប ់ និងករជំនុំជ្រមះក្តី
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្របកបេ យយុត្តធិម ៌ ែដលេធ្វើេឡើងេ យតុ ករមយួឯក ជយនិងមនិលំេអៀង និងេដើមបចូីល
រមួកនុងកិចចករ ធរណៈ។ កររតឹតបតិេសរភីពកនុងករបេញចញមត ិនងិេសរភីពកនុងករបេងកើត
សមគម អនុញញ តបនែតកនុងករណីចបំចប់ផុំត េដើមបកីរពរសិទធិរបស់អនកដៃទ ឬកនុងករណី
មនករគំ មកំែហងធងនធ់ងរដល់សន្តិសុខ ធរណៈ េហើយកររតឹតបតិេនះេទៀតេ ត គួរែត
មនសមម្រតេទនឹងេគលបំណងែដលចងប់ន វ ិ លភព និងរយៈេពល្រតូវមនកំណត ់
េហើយ្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយពីតុ ករឯក ជយ ្រសប មម្រ ១៩ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតិ
ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ និងេសចក្តសីេ្រមចចិត្តរបស់សភIPU ស្តីពេីសរភីពកនុង
ករបេញចញមត ិ និងសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន ែដលបនអនុមត័នសមយ័្របជុំេលើកទី១២០ 
របស់សភIPU ( ដឌីស បប ៃថងទី១០ ែខេម  ឆន ២ំ០០៩)។ 

- បនទ បព់វីដ្តទី២ ៃនករពនិិតយជសកល មកលកណំត(់UPR)របស់កមពុជ ែដលបនេធ្វើ
េឡើងេ យ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតេិនឆន ២ំ០១៤ ជញ ធរកមពុជ បន
ទទួលយកអនុ សនេ៍ដើមប ី “េលើកកមពស់បរយិកសអេំ យផល និងមនសុវតថភិព ែដល
អនុញញ តឲយបុគគលនន និង្រកុមទងំ យ ចអនុវត្តេសរភីពកនុងករបេញចញមត ិ េសរភីព
កនុងករបេងកើតសមគម និងេសរភីពកនុងករជបួ្របជំុេ យសន្តិវធិ ី និងបញឈបក់រយយី ករ
គំ មកំែហង ករចបខ់្លួន មអេំពើចិត្ត និងករ យ្រប រេលើរូបកយ ជពិេសសេនកនុងបរបិទ
ៃនករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធិី” និង “ចត់ ល់វធិនករចបំច ់េដើមបធីនករពរឯក ជយភព
របស់តុ ករ េ យមនិមនករ្រគប្់រគង ឬករេ្រជ តែ្រជកខងនេយបយ” (របយករណ៍
របស់្រកុមករងរ UPR ៃន្របេទសកមពុជ A/HRC/26/16)។ 

េ យចងចកំនុងចតិ្តផងែដរ ជពូំក ៣ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្តីពីសិទធិ នងិ
ករណីយកចិចរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ ជពេិសស ម្រ  ៣១ ែដលែចងថ “្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិមនុស  ដូចមនែចងកនុងធមមនុញញអងគករសហ្របជជតិ េសចក្តី្របកស
ជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  និងកតកិសញញ  ្រពមទងំអនុសញញ ទងំ យទកទ់ងេទនឹងសិទធមិនុស  
(....)”  ្រពមទងំម្រ ៨០ និង ម្រ ១០៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  ែចងថ៖ (១) តំ ង ្រស្ត និងសមជកិ
្រពទឹធសភមនអភយ័ឯកសិទធិសភ (២) តំ ង ្រស្តរូប កេ៏ យ មនិ ច្រតូវបនេចទ្របកន ់
ចបខ់្លួន ឃតខ់្លួន ឬឃុំខ្លួន េ យេហតុពបីនសំែដងេយបល់ ឬបេញចញមត ិ កនុងករបំេពញមុខងរ
របស់ខ្លួនេ ះេឡើយ (៣) ករេចទ្របកន ់ករចបខ់្លួន ករឃតខ់្លួន ឬករឃុខំ្លួន សមជិក មយួ
ៃនរដ្ឋសភ នឹង ចេធ្វើេទេកើត លុះ្រ ែតមនករយល់្រពមពីរដ្ឋសភ (៤) កនុងករណីបទេលមើស្រពហម
ទណ្ឌ ជកែ់ស្តង ្រកសួងមនសមតថកិចច្រតូវេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ជបនទ នជូ់នរដ្ឋសភ េហើយេសនើសំុករ
យល់្រពមពីរដ្ឋសភ (៥) ករដកអភយ័ឯកសិទធសិភ ្រតូវមនករយល់្រពមេ យអនុមត័ មមតិភគ
េ្រចើនពរីភគបីៃនសមជិកសភទងំមូល េហើយ (៦) សភ ចេសនើឲយផ្អ កករឃុខំ្លួន ឬករេចទ្របកន់
សមជិកសភ មយួ េ យអនុមត័ មមតភិគេ្រចើនបីភគបនួៃនសមជិកសភទងំមូល។  
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១. សូមែថ្លងអណំរគុណ ចំេពះគណៈកមម ធិករស្រមបរ់បយករណ៍ចុងេ្រកយៃនដំេណើ រទស ន
កិចចរបស់ខ្លួនមកកន្់របេទសកមពុជ និងអនុមត័គ្ំរទេសចក្តសីននិ ្ឋ ន និងអនុ សនរ៍បស់ខ្លួន។ 
េ យកតស់មគ ល់េលើេសចក្តសីេងកតែដលផ្តល់េ យ ជញ ធរកមពុជ និងសូមអរគុណបែនថមេទៀត 
ដល់ភគីទងំពរីស្រមបក់រែចករែំលកទស នៈរបស់ខ្លួនេរៀងៗខ្លួន ជមយួគណៈកមម ធិករ។ 

២. កតស់មគ ល់េ យែប្លកចតិ្តថ មនិកររកីចេ្រមើន មយួ បនេធ្វើេឡើងកនុងករេ ះ្រ យករណី
េរឿងក្តីទងំេនះ េហើយថ ថ នភពេនះ បនរកី ល លខ្ល ងំេឡើងែថមេទៀត 

៣. មនកង្វល់យ៉ងខ្ល ងំ ថសមជិកសភចំនួនសរុប ១៥  រូប ៃនគណៈបក ្របឆងំ រមួទងំេម
ដឹកនៃំនគណៈបក ្របឆងំដធ៏េំនះផង បន្ត្របឈមកររេំ ភបំពនធងនធ់ងរេលើសិទធិជមូល ្ឋ ន
របស់ពកួេគ េហើយកំពុង្រតូវបន ងំដល់ករបំេពញតនួទីរបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព កនុង
នមជសមជិកសភ និងជសមជិកគណបក ្របឆងំ េ យេសរ ី េ យគម នករភយ័ខ្ល ចករ
េធ្វើទុកខបុកេមនញ ជពេិសសេ យ រករេបះេឆន តឃុំ-សងក ត ់និងករេបះេឆន តជតិ ែដលខតិជិត
យ៉ងេលឿនេនះ។ 

៤. សូមជ្រមុញជថមីម្តងេទៀត ដល់ ជញ ធរកមពុជឲយធនឲយបនេពញេលញនូវករេគរពសិទធិ
មនុស  េហើយថចបប្់រតូវែតបនអនុវត្តេ យគម នករេរ ើសេអើង។ សូមអពំវនវជថមី ដល់អងគៃន
អំ ចទងំអស់ និង្រគបគ់ណៈបក នេយបយឲយចបៃ់ដគន េធ្វើករេដើមបធីនថ៖ 

១) មនករេគរពេពញេលញចំេពះអភយ័ឯកសិទធិសភ និងចំេពះ ណត្តិសភ 
ែដល្របជពលរដ្ឋកមពុជបន្របគល់ឲយសមជិកសភ ្រពមទងំសិទិធេសរភីពរបស់
សភទងំេនះកនុងករបេញចញមតិ នងិករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី សិទធទិទួលបន
តុ ករឯក ជយ និងដេំណើ រករនីតិវធិីរបស់តុ ករ្របកបេ យយុត្តិធម ៌ បទ់ងំ
ចបប ់និងបទបបញញត្តែិដលពកព់ន័ធនន អនុេ ម មបទ ្ឋ នអន្តរជត ិនិងទម្ល បអ់នុ
វត្តនរ៍បស់សភ្របជធិបេតយយ។ 

(២) ជនែដលបនញុះញង ់ និងេធ្វើករ យ្រប រ គំ មកំែហង និងបំភតិបំភយ័
តំ ង ្រស្ត្រតូវែត កឲ់យទទលួខុស្រតូវ េហើយថ េនៃថងអនគត ជញ ធរពកព់ន័ធ
្រតូវផ្តល់វធិនករករពរជ្របពន័ធឲយបនឆប ់ និងមន្របសិទធភព េនេពលែដល
សមជិកសភយល់ថខ្លួនកំពុងទទលួរងករគំ មកំែហង។ 

៣) ករបន្តដំេណើ រករនីតវិធិីតុ ករេទេលើ មសីមជកិសភ ្រតូវែតបញចបេ់ យ
មនិមនករពនយេពល កនុងលកខណៈមយួ្រតមឹ្រតូវ យុត្តធិម ៌ ឯក ជយ មនិលំេអៀង និង
មនតម្ល ភព បទ់ងំ - េនេពលែដលមនករបង្ហ ញភស្តុ ងេ ះបនទុក និង ថ ន



14 
 

ស្រមលេទស - មរយៈេសចក្តីសេ្រមចទម្ល កេ់ចលករេចទ្របកន ់ឬ ដូរបទេចទ
្របកន ់បញឈបក់ិចចដំេណើ រករនីតវិធិី ឬេ ះែលងជនសង យ័ ្រសប មបទបបញញត្តពិក់
ពន័ធៃន្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  និងរដ្ឋធមមនុញញ កមពុជ ែដលត្រមូវឲយេគរពេគលករណ៍
សចចធរណ៍ៃននិរេទស និងសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ។ 

៥. បន្តយល់េឃើញ ថ ជករសំខន់ ស់ែដលគណៈបក កនអ់ំ ច និងគណៈបក ្របឆងំ
បន្តកិចចសនទននេយបយ សំេ បេងកើតបរយិកសនេយបយមយួមនសថិរភព ែដលកនុងេនះ
មនលំហ្រគប្់រគនស់្រមបម់តិមនិ្រសប នងិស្រមបក់រអនុវត្តេ យសន្តិវធិីនូវេសរភីពកនុងករ
បេញចញមត ិ ករបេងកើតសមគម និងេសរភីពកនុងករជួប្របជុំេ យសន្តិវធិី កនុងបរបិទៃនករេបះ
េឆន តែដលខិតជិតយ៉ងេលឿនេនះ។ េ យេជឿជកថ់ ករេធ្វើឲយមនវឌ នភពឈនេទរកករ
េ ះ្រ យ្របកបេ យចិរភពនូវបណ្តឹ ងលកខណៈជបុគគលេ យេគរព មបទ ្ឋ នសិទធមិនុស
ច្រតួស្រ យផ្លូវស្រមបក់របន្តកិចចសនទននេយបយ្របកបេ យនយ័ ថ បន និងរមួចំែណក

ដល់ករបេងកើតឲយមនបរយិកសនេយបយមយួអេំ យផលដល់ករេបះេឆន តេ យេសរ ី និង
យុត្តធិម។៌ េ យបញជ កជ់ថមី  អំពីករេ្រត មខ្លួនជេ្រសចរបស់សភ IPU កនុងករជួយ ស្រមួលដល់
កិចចសនទននេយបយ និងផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសដល់សភកមពុជ។ 

៦. េសនើសំុឲយអគគេលខធិករពនំនូំវេសចក្តីសេ្រមចេនះឲយបនដឹងដល់ ជញ ធរមនសមតថកិចច អនក
ប្ដឹង និងភគទីីបី មយួ ែដល ចមនតួនទីកនុងករផ្តល់ពត័ម៌នពកព់ន័ធនន។ 

៧. េសនើសំុឲយគណៈកមម ធកិរបន្តពនិិតយេមើលករណីសំណំុេរឿងទងំេនះ និង យករណ៍្រតឡបម់ក
វញិ មេពលេវ សម្រសប។ 

 

ចប ់


