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េសចក្ត្ីរបកសពត័ម៌ន 

េសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់េ ក ្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌី៊ អនក យករណ៍ 
ពិេសសអងគករសហ្របជជតិស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ 

 

ជធនីភនេំពញ ៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២  
 

ខញុ ំេហៀបនឹងបញចបដ់េំណើ រេបសកកមមែស្វងរកករពិតខងសិទធិមនុស េលើកទី្របពីំររបស់ខញុ  ំ េនកមពុជ 
េហើយ។ េបសកកមមេនះ បនេផ្ត តសំខនេ់លើករ យតៃំលអពីំផលបះ៉ពល់សិទធមិនុស េ យសមបទនដី 
េសដ្ឋកចិច និងសមបទនដីដៃទេទៀតេនកមពុជ។ េនកនុងអឡុំងេពលបំេពញេបសកកមមរបស់ខញុ  ំ ខញុបំនខតិខេំធ្វើ 
ករ យតំៃលផងែដរអំពវីឌ នភពៃនករអនុវត្តនអ៍នុ សនទ៍ងំ យ ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍កន្លងមក 
របស់ខញុ ំ កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធមិនុស ។ ខញុ ំបនេឆ្ល តឱកសេនះផងែដរ េដើមបបីន្តឃ្ល េំមើល នងិេ ះ្រ យបញ្ហ  
សិទធមិនុស ែដលេនបន្តមនេនកនុង្របេទសកមពុជ មនជ ទិ៍ េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងេសរភីពកនុង 
ករជួប្របជុំ ករករពរអនកករពរសិទធមិនុស  នងិករេរៀបចំសំ បក់រេបះេឆន តេនេពលខងមុខ (ែដលខញុ ំបន 
េផ្ត តេទេលើបញ្ហ ទងំអស់េនះេនកនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់ខញុ ំកលពីេលើកមុខ)។  

េនកនុងេពលបំេពញេបសកកមមេនះ ខញុ ំមនលទធភពេធ្វើទស នកិចចេទកនេ់ខត្តរតនគរី ី សទឹងែ្រតង នងិ 
្រកេចះ។ េនកនុងេខត្តនីមយួៗ ខញុ ំបនជួប្របជុំជមយួសហគមនទ៍ងំ យែដលរងផលបះ៉ពល់េ យសមបទន 
ដី ្រពមទងំជួបជមយួ ជញ ធរេខត្តផងែដរ។ ខញុ ំបនខិតខំេដើមបទីកទ់ងជមយួប ្ត ្រកុមហុ៊ន ជីវកមមេផ ងៗ 
ពកព់ន័ធែដលទទលួបនដីសមបទន។ ខញុនំឹងបន្តកចិចខតិខតំេទេទៀត េដើមបេីធ្វើទនំកទ់នំងជមយួ្រកុមហុ៊ន 

ជីវកមមទងំេនះ ែដលជតួអងគសំខនក់នុងករ្របតិបត្តិករដសីមបទន នងិជតអួងគសំខនែ់ដលទទួល 
អតថ្របេយជនព៍ីសមបទនទងំេនះ។ ខញុ ំមនលទធភព ចជបួផងែដរជមយួតួអងគសងគមសីុវលិ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
បរ ិ ថ ន ្រកសួងេរៀបចែំដនដ ី នគរូបនីយកមម នងិ សំណង ់ តំ ងអងគទូត និងអនកផ្តល់ជំនយួនន ្រពមទងំ 
្រកុមអងគករសហ្របជជត្ិរបច្ំរបេទស។ ខញុ ំេ ក ្ត យែដលមនិបនជបួជមយួ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ 
និងេន ទ េ្រពះថ្រកសួងេនះ ជ ថ បន័រ ្ឋ ភបិលមយួសំខនព់កព់ន័ធនងឹករផ្តល់ដីសមបទន។  

ខងេ្រកមេនះគជឺអ្វីែដលខញុ ំបនគិត និងបនរកេឃើញជបឋម និងេសចក្តសីេងខបពបីញ្ហ ែដលបនន ំ
មកនូវករទកទ់ញករយកចតិ្តទុក ករ់បស់ខញុកំនុងទស នកចិចេលើកេនះ។ ខញុនំឹងេធ្វើករ យតៃម្លេទេលើពត័ម៌ន 
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មយួចំនួនធំែដលខញុ ំបនទទួល នងិេរៀបចំសរេសររបយករណ៍ កជូ់ន្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស  េដើមបេីធ្វើករ 
ពិចរ  កនុងសមយ័្របជុរំបស់ខ្លួន កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ ខងមុខេនះ។ 

ខញុ ំដងឹថ្របេទសកមពុជ កំពុងេធ្វើករអភវិឌ ន្៍របេទសរបស់ខ្លួន ែដលមនបំណងេ្របើ្របស់ដ ីនិងធនធន 
ធមមជតិ សំ បអ់ភវិឌ ន្៍របេទស េហើយនិងនមំកនូវវបុិលភពជូន្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ខញុ ំបនដឹងផងែដរអំពី 
កលៈេទសៈៃន្របវត្តិ ្រស្តរបស់្របេទសកមពុជ មនរមួទងំនេយបយរបស់របបែខមរ្រកហមផងែដរ ែដលន ំ
មកនូវកររកី ល លៃនជេំ ះដីធ្លី ែដល ជរ ្ឋ ភបិលកំពុងពយយមចតែ់ចងេ ះ្រ យ។ ខញុបំនកត ់
សំគល់ផងែដរថ មនកមមវធិផី្តល់ដសីមបទនសងគមកិចច ែដលបនផ្តល់ដីជូនដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដលគម ន 
ដី។ អ្វីែដលបននយិយេនះ គឺខញុ ំមនទស នៈថ ដីសមបទនគបបផី្តល់ និង្រគប្់រគង េ្រកមេគលនេយបយ 
និងចបប ់េ យមនរមួទងំករេគរពសិទធមិនុស  ជពេិសសសិទធិជនជតេិដើមភគតិច។ 

្របេទសកមពុជមននូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់ម្រសបជេ្រចើនសំ ប្់រគប្់រគងេលើ ករផ្តល់ និងករចតែ់ចងដី 
សមបទន ែដលកនុងចេំ មលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តេផ ងៗ រមួមន ចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ អនុ្រកតឹយឆន  ំ
២០០៥ ចបបស់្តីពតីំបនក់រពរធមមជតឆិន ២ំ០០៨។ ខញុ ំកប៏នទទួលដំណឹងថ ជរ ្ឋ ភបិលកំពុងែតេធ្វើ 
ករពិចរ េទេលើេសចក្តី្រពងចបបថ់មមីយួេទៀតគេឺសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពីករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 
ដូចខញុ ំធ្ល បប់នេធ្វើករកតសំ់គល់កន្លងមកពកព់ន័ធនឹងវស័ិយេផ ងៗេនកមពុជថ ករបេងកើតេ យមនលិខិត 
បទ ្ឋ នគតិយុត្តេនេលើ្រក សគជឺចំែណកមយួ រឯីករយកលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តទងំេនះមកអនុវត្តជកែ់ស្តង 
គឺជចំែណកមយួេទៀត។ ខញុ ំបនទទួលពត័ម៌នជបន្តបនទ បថ់ កនុងករណីមយួចំនួនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
ពកព់ន័ធនឹងករផ្តល់ដីសមបទន មនិ្រតូវបនយកអនុវត្តេ យបនេពញេលញេទ។ 

ចរកិលកខណៈៃនសមបទននន មនពកព់ន័្ឋនឹងតួនទីរបស់វស័ិយឯកជន ែដលេនកនុងបរបិទៃន 
អណត្តកិរងររបស់ខញុ ំេនះ គឺមននយ័ថ តនួទីរបស់វស័ិយឯកជនកនុងករេគរពសិទធិមនុស ។ គឺជករជក ់
ចបស់ ស់ថ ជរ ្ឋ ភបិលមនករទទួលខុស្រតូវជចមបងកនុងករេគរព ករពរ នងិអនុវត្តសិទធទិងំ យ 
ស្រមប្់របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ េទះជយ៉ង ក្ត ី ធុរកិចច( ជវីកមម) កម៏នតួនទីផងែដរកនុងករេគរពសិទធិ 
មនុស ។ េនឆន  ំ ២០១១ ្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិបនអនុមត័យល់្រពមនូវ 
េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីធុរកចិច និងសិទធមនុស  ។ េគលករណ៍ទងំេនះ បេងកើននូវកតព្វកិចចែផនកសិទធមិនុស  
ែដលមន្រ ប ់ បប់ញចូ លទងំកតព្វកចិចទងំ យែដលមនែចងេនកនុងសនធសិញញ អន្តរជតិននែដល 
កមពុជបនផ្តល់សចច បន័។ បទ ្ឋ នទងំេនះ ច កេ់ យអនុវត្តបនទងំចំេពះ ្រកុមហុ៊នែខមរ និងបរេទស 
ែដលកពុំងែត្របតិបត្តិករេនកនុង្របេទសកមពុជ េ យមនិគិតដល់ វស័ិយ ទំហំ ឬរចនសមពន័្ឋ េហើយកម៏ន  
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កំណតអ់ំពភីរកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិលកនុងករអនុវត្តពនិិតយេមើលេលើសកមមភពទងំ យរបស់្រកុមហុ៊នផងែដរ។ 

អនុញញ តិេ យខញុ្ំរតឡបម់កេធ្វើករឆ្លុះបញច ំងអំពី ថ នភពបចចុបបននៃនដីសមបទនេនកនុង្រពះ ជ  
ច្រកកមពុជ។ ៃដគូសនទនមយួចំនួនរបស់ខញុ  ំ កនុងកំឡុងេពលេបសកកមមេនះ បនគូសបញជ កអំ់ពីផល្របេយជន ៍
ែផនកសងគម និងេសដ្ឋកិចច ែដលទទួលបនពីដីសមបទនេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ពួកេគបនបញជ កពី់ករ 
បេងកើតនូវករងរ ករ្របមូលពនធ និង ផល្របេយជនព៍កព់ន័្ឋេផ ងៗេទៀតស្រមបស់ហគមនន៍នេនកនុងតំបន ់
សមបទន ែដលមនដូចជ ផ្លូវ មណ្ឌ លសុខភព និង េរៀនថមីជេដើម ។ 

េទះជយ៉ង កេ៏ យ គូសនទនមយួចនួំនេផ ងេទៀត បង្ហ ញពីករយល់េឃើញខុសគន ។  

បុគគលមយួចំនួនែដលខញុបំនជបួ បនេរៀប បថ់ ជ្របពន័ធមយួែដលតម្ល ភពក្រមតិទបបផុំត មននយ័ 
ថសហគមនទ៍ងំ យ ែតងែតមនិដឹងថសមបទនកនុងតបំនពួ់កេគេនះ ្រតូវបនផ្តល់េនេពល  និងេ យ 
រេបៀប េទ។ មយ៉ងេទៀត ពួកេគមនិដឹងេ ះែដរថ សមបទន្រតូវបនផ្តល់េទ្រកុមហុ៊នចំននួប៉ុនម ន ្រកុមហុ៊ន 

 កដូ៏ចជពតម័នរបស់្រកុមហុ៊នថេតើជ្រកុមហុ៊នបរេទស ឬ្រកុមហុ៊នជតិ ឬករណីខ្លះ ពកួេគមនិ គ ល់ 
សូមបែីតេឈម ះរបស់្រកុមហុ៊នផងកម៏ន។ ករ យតៃម្លផទ ល់ខ្លួនរបស់ខញុ  ំ បញជ កព់ី ថ នភពេនះ។ ករទទួល 
បននូវពតម័ន គឺជក ្ត សំខនខ់្ល ងំ ស់ ។  

សហគមនប៏ន្របបខ់ញុ ំផងែដរថ ពួកេគក្រមនឹងទទលួបនករពិេ្រគះេយបល់ ែដលេធ្វើេឡើងេ យ 
ជញ ធរ ឬ្រកុមហុ៊នែដលពកព់ន័ធ មវធីីែដលមនអតថនយ័ (ឬជនួកលមនិមនទល់ែតេ ះ) អំពផីលបះ៉ពល់ 

េលើជីវភពរស់េន និងជីវតិរបស់ពួកេគ មរយៈករផ្តល់ដសីមបទន។ េនះសបញជ កថ់ ជញឹកញប ់ គឺមនិ 
មនទីកែន្លងសំ បពួ់កេគេលើកេឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួន ែដលមនលកខណៈជរចនសមពន័ធែដលមន្រ ប ់ និង 
ែដលមនអតថនយ័េនះេទ េ យសហគមនម៏យួចនំួន្រតូវមនកតព្វកិចចកនុងកររកដេំ ះ្រ យ មរយៈ 
្របពនធតុ័ ករ ករ កញ់ត្តិជូន ជញ ធរថន កេ់ខត្ត និងថន កជ់តិ និងករេដើរត ៉ មផ្លូវនន។ 

ជងេនះេទេទៀត ដូចែដលខញុបំននិយយពីេពលមុន  កំរតិៃនករត ៉ ែដលជបព់កព់ន័ធនឹងវ ិ ទដធី្លី ជ 
ញឹកញបែ់តងមនអេំពើហឹង  េហើយ ជបុព្វេហតុសំខន ់ ែដលខញុែំតងែត្រពួយបរមភ។ ករត ៉ ែតងែតបេងកើតនូវ 
ឧបសគគយ៉ងសេមបើមសំ ប់ ជញ ធរ ជពេិសស ជញ ធរថន កេ់ខត្ត។ ្របេភទៃនករត ៉មនេ្រចើនែបប ជ 
ឧទហរណ៏ សហគមនេ៏ធ្វើករបិទផ្លូវ ែដលទេង្វើេនះ ចបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់អនកដៃទែដលមនិពកព់ន័ធនឹង  
វ ិ ទ ។ បុគគល្រគបរូ់ប មនសិទធិកនុងករត ៉  ែតខញុសូំមជរុំញេទដល់អនកពកព់ន័ធ មនដូចជ ជញ ធរ ្រកុមហុ៊ន និង 
សហគមន ៏គួរពយយមេ យអស់លទធភពបផុំត កនុងករបេញច សមនិេ យមនអំេពើហិង  កនុងេពលមនករ  
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ត ៉ ។ ករសនទន គឺជគន្លឹះសំខនប់ំផុត។ 

ខញុ ំកតសំ់គល់អពំីករត ៉ជបន្តបនទ ប ់ េដើមបសំុីេ យមនករយកចតិ្តទុក កេ់លើបញ្ហ ៃនករបផំ្លិច 
បំផ្ល ញបរ ិ ថ ន ែដលេកើតេឡើងេ យ រករ្រគប្់រគងដីធ្លីមនិបនល្អពកព់ន័ធនឹងករេធ្វើសមបទន ករទញយក 
្របេយជនព៍ីធនធនធមមជតិេ យគម ននិរន្តរភព និងករផ្តល់ដសីមបទនេធ្វើេ យបះ៉ពល់ដល់គ្រមបៃ្រពេឈើ 
នូវបរមិណដេ៏្រចើន។ ករទមទរទងំអស់េនះ សមនឹងទទួលបននូវករយកចិត្តទុក កជ់បនទ នព់ី ជញ ធរ។ 

ជេគលករណ៍ សមបទនដពុីំគរួបះ៉ពល់េលើដីឬអចលន្រទពយរបស់បុគគលឯកជន ឬរបស់សហគមន ៍
នន េនះេឡើយ។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន្របបខ់ញុ ំថ រ ្ឋ ភបិលបនអនុវត្តេគលនេយបយែសបកខ្ល  ែដល 
មនេគលេ អនុញញ តឲយសហគមនន៍ន រស់ នេ យសុខដុមជមយួសមបទននន ប៉ុែន្តខញុ ំកទ៏ទលួបន 
ពត័ម៌ន ពីសហគមនន៍នផងែដរថ េពលខ្លះេគលនេយបយេនះមនិសូវមន្របសិទធភិពកនុងករអនុវត្តន ៍
ឬអនុវត្តបនែតកនុងករណី ខ្លះៗប៉ុេ ្ណ ះ។ ខញុ ំសូមជំរុញ ជញ ធរឲយធនែស្វងរកដំេ ះ្រ យែដលអនុវត្តេកើត 
និងយុត្តិធម ៌ េដើមបឲីយសហគមន ៍ និងសមបទន ចរមួរស់ជមយួគន េ យសុខដុម។ ្របសិនេបើសមបទនកិ 
ែស្វងរកកនក់បដ់ី និងអចលន្រទពយរបស់បុគគលឯកជន សិទធិទទួលបនដេំ ះ្រ យ គួរ្រតូវយកេទអនុវត្ត 
េហើយេគ្រតូវែតផ្តល់សំណងសម្រសប។ 

ថ នករណ៍របស់្របជពលរដ្ឋជនជតិេដើមភគតចិ មន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់កនុងបរបិទេនះ។ ខញុ ំ 
បនេធ្វើទស នកិចចេនសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចមយួ េហើយបនទទួលពត័ម៌នអំពសីហគមនេ៍ផ ងៗេទៀត 
ជេ្រចើន។ ចំណងដពិ៏េសសៃន្របជពលរដ្ឋជនជតិេដើមភគតិចកមពុជនងឹដរីបស់ពួកគត ់ ្រតូវបនេគដឹង និង 
ចង្រកងជឯក រយ៉ងចបស់ ស់។ ជរ ្ឋ ភបិលបនផ្តល់ករយកចតិ្តជពេិសសដល់ ថ នភពរបស់ 
ពួកេគ េ យបនបេងកើតេឡើងនូវ្រកបខណ្ឌ គតយុិត្តិជក់ កម់យួ េដើមបេី ះ្រ យកមមសិទធេិលើដីធ្លរីបស់ពួកេគ 
េហើយខញុសូំមអបអរ ទរចំេពះករងរមយួេនះ។ ខញុ ំសូម ្វ គមនច៍េំពះករផ្តល់កមមសិទធដិីសមូហភពបីដបូំង
ដល់សហគមន្៍របជពលរដ្ឋជនជតេិដើមភគតិច េហើយសូមជំរុញឲយបេងកើនេលប នេលើដេំណើ រករផ្តល់កមមសិទធ ិ
ែបបេនះដល់សហគមនេ៍ផ ងៗេទៀត។ ទនទមឹគន េនះែដរ នងិដ ប សហគមនទ៍ងំេនះ ចទទួលបន 
កមមសិទធិដីធ្លីរបស់ពួកេគ ដរីបស់ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបនករពរ និងធនរក មចបបជ់ធរមន។ 

ល់្រគបស់ហគមនទ៍ងំអស់ ែដលខញុ ំបនជួប្រប្រស័យទកទ់ង ្រពមទងំសហគមនេ៍ផ ងៗេ្រចើនេទៀត 
ែដលបនបញជូ នលិខតិជ យលកខណ៍អក រដល់ខញុ ំ បនេលើកបញ្ហ ៃនករ្រប្រពឹត្តមនិ្រតឹម្រតូវរបស់្រកុមហុ៊ន 
ែដលទទួលបនសមបទននន ឬអនកចុះកិចចសនយករបន្ត(អនុសមបទនកិ) របស់ពកួេគ។ បញ្ហ ទងំេនះ 
មន ងំពកីរទ្រនទ នយកដី កររបឹអូសសត្វពហនៈ ករបផំ្ល ញផទះសំែបងនិង្រទពយសមបត្ត ិ ករបំផ្ល ញទីបញចុ ះ 
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សព អំេពើហិង េលើរូបកយ និងករគ្រមមកែំហង រូមបញចូ លទងំករេ្របើ្របស់ វុធជតផិទុះ្របឆងំបុគគល និង 
សហគមនន៍ន។ េនកនុងករណីខ្លះ ជញ ធរបន កក់្រមតិឲយ្រកុមហុ៊នឲយទទលួខុស្រតូវចេំពះទេង្វើរបស់ 
ពួកេគ។ ជទឡ្ហីករណ៍ ឧបទទវេហតុបញ់្រប រេន្រកុមហុ៊នសមបទនTTY កនុងេខត្ត្រកេចះកលពេីដើមឆន េំនះ។ 
េទះជដូេចនះក្ត ីមនករណីជេ្រចើនែដលកររេំ ភបំពនពសំី ក្់រកុមហុ៊ននន េនែតមននិទណ្ឌ ភព។ 

េនកនុងករណីមយួចនួំន ្រតូវបនេគអះ ងថ ថ នភពៃនករ្រប្រពឹត្តមនិ្រតមឹ្រតូវេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
មយួជំ ៊ នបែនថមេទៀត ជមយួភន កង់ររដ្ឋ (ពួកេគ ចជម្រន្តីេខត្ត េមៃ្រព ឬអងគភពនគរបល និងេយធ) 
ែដលករពរ្រកុមហុ៊ន និងដីសមបទនរបស់ ពួកេគ។ ករអះ ងទងំេនះ ែដលខញុមំនិទនេ់ផទ ងផទ ត ់ គឺមន 
លកខណៈធងនធ់ងរ េហើយត្រមូវឲយមនករេសុើបអេងកតបែនថមេទៀត។ 

ជចុងេ្រកយ ខញុបំនជួបជមយួអនកករពរសិទធិមនុស មយួចំនួនែដលេធ្វើករេលើបញ្ហ ដីសមបទន។ 
បុគគលទងំេនះ ទទួលរង និភយ័យ៉ងខ្ល ងំកនុងករបេំពញករងររបស់ខ្លួន េហើយមនសិទធិទទលួបននូវ 
ករករពរពីរដ្ឋ។ ខញុ ំសូមចូលរមួេ ក ្ត យេ ក ឈុត វុទធី ែដល្រតូវបនសម្ល បជ់មយួនឹង េ ក អុិន រតន 
កល ពីៃថងទី២៦ ែខេម  ឆន  ំ ២០១២ េនេខត្តេកះកុង។ ខញុ ំ បនចូលរមួេគរពវញិញ ណកខនធេ កឈុត 
វុទធីេនកែន្លងផនូររបស់គត ់ េនឯេខត្តក ្ត ល េហើយបនចូលរូមរែំលកទុកខជមយួបង្រសីរបស់គតអ់ឡុំងេពល 
េបសកកមមរបស់ខញុ ំផងែដរ។ ខញុដឹំងថ ករេសុើបអេងកតឧបបតិ្តេហតុេនះ កពុំងែតេធ្វើេឡើងេ យេច្រកមេសុើបសួរ 
ៃនតុ ករេខត្ត។ ខញុសំងឃមឹថនឹងមនដំេ ះ្រ យយ៉ងឆបរ់ហ័យ នងិ្របកបេ យយុត្តិធមម៌យួេទេលើ 
ករណីេនះ។ ខញុ ំសូមេលើកេឡើងថ េនកនុងករណីេនះ និងករណីេផ ងៗេទៀតកនុងឆន  ំ ២០១២ េយើងបនេឃើញ 
មនករេ្របើ្របស់ វុធ្របឆងំនឹង អនកករពរសិទធិមនុស ។ គឺជននិន ករគួរឲយ្រពួយបរមភមយួ។ 

ទងំេនះ គឹជករឆ្លុះបញច ំងបឋមមយួចំនួនេនេពលបញចបទ់ស នៈកិចចរយៈេពលេពញមយួសប្ត ហ៍ 
របស់ខញុ។ំ ខញុ ំសូមអះ ង រជថមចីំេពះទស នៈរបស់ខញុ ំថ ករអភវិឌ នដី៍ធ្លី និងធនធនធមមជតិ របស់្របេទស 
កមពុជ ចមនវជិជមន ្របសិនេបើ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មលកខណៈមយួ្របកបេ យនរិន្តភព និងសមធម។៌ 
កនុង ម រតី ថ បន ខញុសូំមេលើកេឡើងនូវកង្វល់បឋមទងំេនះ។ 

ទកទ់ងនឹងករណីេនះ ខញុសូំមអបអរ រទចំេពះបទបញជ  របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ចុះៃថងទ៧ី ែខ 
ឧសភ ឆន ២ំ០១២ ែដល កឲ់យមនករផ្អ កជបេ ្ត ះ សននេទេលើករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកចិចថម ី
និង កឲ់យមនករពនិិតយពិច័ចយយ៉ងហមតច់តេ់ទេលើដីសមបទនែដលមនរចួេហើយ កនុងេគលបំណងេដើមប ី
ករពរដល់ផល្របេយជនរ៍បស់សហគមន។៍ េនះគជឺជំ ៊ នដល៏្អមយួកនុងទិសេ ្រតមឹ្រតូវ។ ជនចិចកល េគ្រតូវ 
យកចិត្តទុក កេ់ទេលើ ករអនុវត្តបទបញជ ថមឲីយបនខជ បខ់ជួន។ 
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បចចុបបននកមពុជ គឺថតិេនកនុងដំ កក់លៃនករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់ ែដល 
កំណតក់លបរេិចឆទរចួេហើយេនៃថងទ០ី៣ ែខមថុិនេនះ។ ខញុ ំបន្របឹងែ្របងអស់ពីកម្ល ងំកយចតិ្ត េលើេបសសកមម 
ចុងេ្រកយរបស់ខញុ ំសំ ប្់របេទសេនះ េ យពិនិតយេទេលើបញ្ហ សិទិធមនុស កនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តេនះ េហើយ 
ជថមមី្តងេទៀត ខញុសូំមគូរបញជ ក ់ េទេលើេសចក្តែីថ្លងករណ៍ ចុះៃថងទី០៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១កន្លងេទ។ ខញុកំសូ៏មេធ្វើ 
ករអំពវនវេឡើងវញិ ចំេពះ្រគបភ់គីទងំអស់ និងគណៈកមមករជតេិរៀបចកំរេបះេឆន ត េធ្វើយ៉ង ធន 
េ យបននូវករេបះេឆន តេ យេសរ ីយុត្តធិម ៌នងិ្របកបេ យសន្តភិព។  

ខញុ ំកសូ៏មែថ្លងអំណរគុណដល់ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនបន្តករសហករដល៏្អ 
ជមយួរូបខញុ ំ កនុងអំឡុងេពលទស នកិចចេនះ េហើយជពិេសស ជញ ធរេនេខត្តរតនៈគីរ ីសទឹងែ្រតង និង្រកេចះ។ 
ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់សហគមនទ៍ងំ យែដលខញុ ំបនេធ្វើទស នកិចច ចំេពះករ ្វ គមនយ៉៍ងកកេ់ក្ត  
្រពមទងំៃដគូសនទ ដៃ៏ទេទៀត  មនដូចជ សងគមសីុវលិ ្រកុមករងរៃនសហ្របជជតិ្របចេំនកមពុជ និង 
មច ស់ជនំួយនន។ ដូចសព្វដង ករយិល័យៃនឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិមនុស  
បនផ្តល់ករគ្ំរទដល់ខញុ ំខងភស្តុភ និងបេចចកេទសដច៏ំបច ់ េដើមបបីេំពញករងររបស់ខញុ  ំ នងិសូមអរគុណ 
ដល់ពួកគត។់  

ចប ់

េ ក ្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌ៊ ី ្រតូវបន្រកមុ្របកឹ សិទធមិនុស  អ.ស.ប ែតង ងំជអនក យករណ៍ពិេសស 
ស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៩។ កនុងនមជអនក យ ករណ៍ពិេសស េ កមនិចំណុះ រ ្ឋ ភបិល 
ឬអងគករ មយួេឡើយ េហើយបំេរ ើករកនុងសមតថភព បុគគលេ កផទ ល់ ។ បចចុបបននេ ក គជឺ ្រ ្ត ចរយ ែផនកនតីអិន្តរជត ិ
ៃន កលវទិយល័យលីដស៍ ច្រកភពអងេ់គ្លស។  

ល់សំេណើ ពត័ម៌នទកទ់ងនងឹអនក យករណ៍ពិេសស ចទំនកទ់ំនងមកករយិល័យឧត្តមសនងករ អ.ស.ប ទទួលបនទុក 
សិទធមិនុស ្របចកំមពុជ។ សូមទនំកទ់នំងមក កញញ  ហ ៊ូអីុ ធបំ ូ ( មរយៈទូរស័ពទេលខ +៨៥៥ ០១២ ៧៩០ ១៧៨/ អុេីមល៉ 
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