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េសចក្តី្របកសពត័ម៌ន 
 
 

េសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់េ ក ្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌ៊ ីអនក យករណ៍ពេិសស 
អងគករសហ្របជជត ិស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ 

 
ជធនីភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ 

 

 ខញុ ំជិតនឹងបញចបេ់បសកកមមែស្វងរកករពិតអំពីសិទធិមនុស េលើកទី្របបីំរបស់ខញុ ំ េន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជេហើយ េហើយអ្វីែដលខញុ ំេសនើគូសបញជ ក ់ គឺកររកេឃើញជំ នដំបូងរបស់ខញុ ំ និងករគិតគូរអំពី 
ថ នភពសិទធិមនុស េនកនុង្របេទស។ 

 

 ស្រមបជ់កិចចចបេ់ផ្តើម ខញុ ំសូមចូលរមួរែំលកនូវ្រពះមរណៈទុកខដេ៏្រក ម្រកំរកទីបំផុតគម ន ចំេពះ្រពះ 
ម វរីក ្រត ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល និង្របជជនកមពុជទងំមូល ចំេពះករេ យទីវងគតរបស់្រពះម វរី 
ក ្រតសេម្តចឪ។  េនេពលែដលខញុ ំចូល្រពះបរម ជ ងំ េដើមបេីគរព្រពះវញិញ ណកខនធ ្រពះបរមសពសេម្តចឪ 
ខញុ ំយល់េឃើញថ ករេ យទីវងគតៃនសេម្តចឪ ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច ្រពះនេ ត្ដម សីហនុ គឺជករបត ់
បងម់យួដធំ៏ មនិ្រតឹមែតចំេពះ្របេទសកមពុជប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំចំេពះសហគមនអ៍ន្តរជតិទងំមូល 
ផងែដរ។ 
 ចប់ ងំពីខញុ ំទទួលបនករែតង ងំពី្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ កនុងែខមនី 
ឆន ២ំ០០៩ មក ខញុ ំបនេធ្វើរបយករណ៍សំខនធំ់ៗចំនួនបនួ េ យបនេធ្វើករវភិគជលំអិតអំពី ថ នភព 
សិទធិមនុស  និងបញ្ហ ្របឈមែដល្របេទសកមពុជជួប្របទះ ទកទ់ងនឹងករករពរ និងករេលើកសទួយសិទធិ 
មនុស ។ របយករណ៍្របចឆំន រំបស់ខញុ ំ កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ បនេផ្ត តជ 
សំខនេ់លើ្របពន័ធយុត្តិធម ៌ រដ្ឋសភជតិ និងកំែណទ្រមង្់របពន័ធេបះេឆន ត និងផលបះ៉ពល់េលើសិទធិមនុស  
េ យសមបទនេគលេ េសដ្ឋកិចច និងសមបទនដៃទេផ ងេទៀត។ របយករណ៍របស់ខញុ ំបញចូ លនូវ 
បណ្តុ ំ អនុ សន ៍ េដើមបជួីយ ដល់ ជរ ្ឋ ភបិល ្រសប មរេបៀប រៈៃនកំែណទ្រមងរ់បស់ខ្លួន និង 
ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយូបនីយកមមេនកនុង្របេទស។ ជជងករេផ្ត តេលើ្របធនបទថមីមយួអំពីសិទធិមនុស  
េនកនុងដំេណើ រេបសកកមមេលើកេនះរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបនសំេរចចិត្ត េផ្ត តេលើករឃ្ល េំមើល ថ នភពសិទធិមនុស េន 
កនុង្របេទសនិង ម នករអនុវត្តអនុ សនទ៍ងំ យែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េលើកមុនៗរបស់ខញុ ំ។ 
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 េនកនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបន្របស័យទកទ់ងជមយួៃដគូពកព់ន័ធទងំ យ 
េនកនុងសងគមកមពុជ បទ់ងំសងគមសីុវលិ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន បុគគលឯកជន និងៃដគូអភវិឌ នរ៍បស់ 
កមពុជ។ ខញុ ំបនេធ្វើដំេណើ រេទេខត្តកំពងឆ់ន ងំ និងបនទទួលពត័ម៌នពីសហគមនមូ៍ល ្ឋ ននន អំពី 
ថ នភពសិទធិមនុស ។ ខញុ ំមនករេ ក ្ត យជខ្ល ងំ ែដលខញុ ំមនិ ចជួប្រប្រស័យទកទ់ងជមយួៃដគូ 

ពិភក កនុងជួររ ្ឋ ភបិល នេពលេនះ ប៉ុែន្តខញុ ំសងឃមឹថនឹងបនជួបពិភក េនអំឡុងេពលបំេពញ 
េបសកកមមរបស់ខញុ ំនៃថងខងមុខ។ ខញុ ំមនិដឹងចបស់េទថ េហតុអ្វីបនជ ថ នភពេនះេកើតេឡើងយ៉ងដូេចនះ 
េហើយេតើមកពីេហតុអ្វី។ ណត្តិករងរសំខន ់ ែដល្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ្របគល់ 
ឲយខញុ ំ គឺ ករឃ្ល េំមើល ថ នភពសិទធិមនុស េនកនុង្របេទស និង យករណ៍ជ ធរណៈេទ្រកុម្របឹក សិទធិ 
មនុស ។ េនះគឺជកិចចករែដលខញុ ំបនេធ្វើេនកនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រេបសកកមមរបស់ខញុ ំ េហើយខញុ ំនឹង 
សរេសររបយករណ៍ េនកនុងេពលេវ មយួសម្រសប។  
 

 ខញុ ំេជឿជកថ់ករសនទនគឺជមេធយបយមយួដសំ៏ខនេ់ឆព ះេទមុខ េហើយខញុ ំបនបញជ កម់្តងេហើយម្តង 
េទៀតអំពី រៈសំខនៃ់នករសនទនេនះ ជមយួៃដគូពកព់ន័ធទងំអស់ េហើយជពិេសស ជរ ្ឋ ភបិល។ 
េន ល់ដំេណើ រេបសកកមមទងំអស់របស់ខញុ ំ ខញុបំន្រប្រស័យទកទ់ងជមយួតួអងគេផ ងៗកនុងសងគមកមពុជ 
បទ់ងំ ជរ ្ឋ ភបិល សមជិករដ្ឋសភ តុ ករ សងគមសីុវលិ និងៃដគូអភវិឌ ន ៍ េហើយមន 

កលៈេទសៈខ្លះ េយើងមនិបនឯកភពគន េលើបញ្ហ មយួចំនួន។ ប៉ុែន្តេយើងបនបន្តេធ្វើករសនទនរបស់េយើង 
េដើមប ី ែស្វងរកករ្រពមេ្រព ងគន ជរមួមយួ ែដលេនះេហើយគឺជអ្វីែដលខញុ ំ្របថន ចងេ់ធ្វើករជមយួ 
ជរ ្ឋ ភបិល យ៉ងដូេចន ះែដរ។  

 
 ខញុ ំបន្របកនភ់ជ បនូ់វេគលករណ៍សនទនកនុងនយ័ ថ បន កនុងករបំេពញ ណត្តិករងររបស់ខញុ ំ
េហើយនឹង បន្តេធ្វើដូចេនះតេទេទៀត ។ េគលេ របស់ខញុ ំ គឺករផ្តល់្របឹក េយបល់ស្រមបអ់នគតៃន 
្របេទសេនះ មនសុខសន្តិភព ្របជធិបេតយយ សថិរភព និងនិរន្តរភព េហើយអនុ សនរ៍បស់ខញុ ំ េធ្វើេឡើង 
េដើមបផី្តល់ជូនជដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនខងសិទធិមនុស កនុង្របេទសេនះ។  
 

 កមពុជបន្តអនុវត្តបនល្អេលើសូចនករជេ្រចើនកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច ្រគ្ំរទេ យសថិរភពនេយបយ។ 
្របេទសកមពុជទំនងជកំពុងសថិតេនេលើផ្លូវមយួឈនេទសេ្រមចេជគជយ័េលើវស័ិយមយួចំនួនៃនេគលេ
អភវិឌ នស៍ហសវត រ។៍ ប៉ុែន្តេទះជយ៉ង កេ៏ យ េ យ រែតេករ ្តិ៍ដំែណល្របវត្តិ ្រស្ត សិទធិេលើ 
ដីធ្លីបនក្ល យជ បញ្ហ ដធំ៏មយួកនុង្របេទសេនះ។ ជមយួនឹងអងគករសិទធិមនុស  សងគមសីុវលិ និង 
ៃដគូអភវិឌ នន៍ន ខញុ ំបនេធ្វើករអំពវនវសូមឲយពេន្ល នករអនុវត្តកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី ្របកបេ យ 
ភព្រតឹម្រតូវ និងតម្ល ភព ជូន្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ ចប់ ងំពីដំេណើ រេបសកកមមេលើកមុនរបស់ខញុ ំ 
ជរ ្ឋ ភបិល បនអនុវត្តកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី កនុងេគលបំណងផ្តល់សុវតថិភពកនុងករកនក់បដី់ធ្លី 

ដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជ បព់នន់ក។់ េនអំឡុងេពលទស នកិចចរបស់ខញុ ំេនេខត្តកំពងឆ់ន ងំ កលពីៃថងចន័ទ 
ខញុ ំបនេឃើញ អនកភូមជិេ្រចើនមនទឹកមុខញញឹមរកី យ ែដលទទួលបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី ែដលពួកគតប់ន 
ទនទឹងរងច់ជំយូរមកេហើយ ។ ជករពិត ស់ មនកង្វល់ជេ្រចើនអំពីករអនុវត្តកមមវធីផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ 
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ដីធ្លីេនះ ដូចជកង្វះតម្ល ភព ផលបះ៉ពល់របស់ កមមវធីិេនះេទេលើជនជតិេដើមភគតិច និងអំពីរេបៀប 
េ្រជើសេរ ើសសហគមន ៍ ែដល្រតូវផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី។ ប៉ុែន្តេទះជយ៉ង កេ៏ យ ឲយែតកមមវធីិេនះ 
ចផ្តល់ឲយមច ស់ដី្រសបចបប ់ ទទួលបនកមមសិទធិដីធ្លីរបស់ខ្លួន្រសបចបបេ់នះ គឺជវឌ នភពមយួ 

ែដល្រតូវ ្វ គមនេ៍ហើយ។  
 

 ខញុ ំបន្រប្រស័យទកទ់ងយ៉ងល្អជមយួៃដគូពកព់ន័ធេផ ងៗេលើវស័ិយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង 
សមបទនដីដៃទេទៀត ែដលជ្របធនបទៃនរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់ខញុ ំ។ េន្រពឹកេនះ ខញុ ំបនេរៀបចំ 
កិចច្របជំុមយួ េដើមបេីផ្ត តេលើករែស្វងរកដំេ ះ្រ យមយួមនតុលយភពចំេពះបញ្ហ ទងំ យ ែដលទក ់
ទងនឹងសមបទនទងំេនះ។  
 

 ខញុ ំេជឿជកថ់ អនុ សនទ៍ងំ យ ែដលខញុ ំបនផ្តល់ជូនេនកនុងរបយករណ៍មុនៗរបស់ខញុ ំ គឺមន 
ផល្របេយជនល៍្អបំផុតសំ ប្់របេទសកមពុជ និងជមូល ្ឋ ន មនិ្រតឹមែតេទេលើករយល់េឃើញជទូេទ 
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំេទេលើកតព្វកិចចទងំ យរបស់កមពុជែដលសថិតេនេ្រកមសនធិសញញ អន្តរជតិ 
ននស្តីពីសិទធិមនុស  ែដល្របេទសេនះបនផ្តល់សចច បន័េ យសម័្រគចិត្ត និងទទួល គ ល់េ យរដ្ឋធមមនុញញ  
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ភរកិចចរបស់ខញុ ំ គឺ្រតូវចង្អុលបង្ហ ញអំពីកតព្វកិចចែដលេកើតេចញពីសនធិសញញ  
ទងំេនះ និងលិខិតបទ ្ឋ នននស្តីពីលទិធ្របជធិបេតយយេសរែីដល្រតូវបនទទួលយកជអន្តរជតិ នីតិរដ្ឋ 
និងពហុបក  និង េដើមបជួីយ ដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន។ ្របេទកមពុជគឺជ 
សមជិកដសំ៍ខនម់យួរបស់អងគករសហ្របជជតិ េហើយបនយល់្រពមអនុវត្ត មលិខិតបទ ្ឋ នសិទធ ិ
មនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ។ អ្វីែដលខញុ ំកំពុងែតពយយមេធ្វើ គឺជែផនកមយួៃនករងររបស់ខញុ ំ 
កនុងនមអងគករសហ្របជជតិ គឺ្រតូវផ្តល់េយបល់ជូន ជរ ្ឋ ភបិល អំពីអ្វីែដលជកតពចកិចចរបស់ខ្លួន 
េ្រកមចបបអ់ន្តរជតិ និងផ្តល់ជមតិេយបល់អំពីមេធយបយមយួ ែដល្រតូវអនុវត្តតេទមុខេទៀត 
កនុងនមខញុ ំជអនកជំនញករឯក ជយមយួរូបរបស់អងគករសហ្របជជតិ។ 
 

 ចំណុចែដលខញុ ំចងប់ញជ កេ់នះគឺថ ្របេទសេនះ មនេគលនេយបយមយួចបស់ ស់រចួេហើយ 
កនុងករបន្តដំេណើ រេនេលើផ្លូវមយួេឆព ះេទកនល់ទធិ្របជធិបេតយយ នីតិរដ្ឋពិត្របកដ និងករេគរពសិទធ ិ
មនុស កនែ់តរងឹមេំឡើងែថមេទៀត ។ េ យេហតុេនះ បញ្ហ សិទធិមនុស ទងំ យ ែដលខញុ ំបនេលើកេឡើង 
េនកនុងរបយករណ៍របស់ខញុ ំ គឺមនិយូរមនិឆប ់គងែ់តចបំច្់រតូវេ ះ្រ យេនេពល មយួជមនិខន។ 

 

 ជករពិត ស់ អនុ សនទ៍ងំ យរបស់ខញុ ំែដលេលើកេឡើង អំពីមេធយបយកនុងករេ ះ្រ យ 
បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ គឺ្រគនែ់ត កជូ់ន ជរ ្ឋ ភបិល េដើមបេីធ្វើករពិចរ ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ខញុ ំេគរព
ទងំ្រសុងចំេពះអធិបេតយយភពរបស់្របេទសេនះ និងសមតថកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករសំេរចចិត្ត េដើមបី
ផល្របេយជនជ៍តិ។ 

 

ខញុ ំបំេពញេបសសកមមេលើកទី៦របស់ខញុ ំមកកន្់របេទសកមពុជ េ យេផ្ត តេលើបញ្ហ សិទធិមនុស ទក-់
ទងនឹងករេបះេឆន ត និងជថមីម្តងេទៀត េផ្ត តករយកចិត្តទុក កចំ់េពះរបយករណ៍របស់ខញុ ំ ែដលេផ្ត តេលើ
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កំែណទ្រមងៃ់នករេបះេឆន ត ែដលបន កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស កលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។  ខញុសូំម
ជំរុញឲយ្រគបភ់គីទងំអស់ និងគណៈកមម ធិករេបះេឆន តជតិ េដើមបធីនឲយមនករេបះេឆន តេ យេសរ ី
យុត្តិធម ៌ និងសន្តិវធីិ។ ខញុ ំកសូ៏មជំរុញផងែដរដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជទងំអស់ អនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនេ យ 
ទទួលខុស្រតូវ និងករេគរពសិទធិរបស់អនកដៃទឲយបន្រតឹម្រតូវ េនេពលអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនផទ ល់។ 
 

 ករ្រប្រពឹត្តេទេ យ្រតឹម្រតូវៃន ថ បន័តុ ករ គឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃន្របជធិបេតយយ និងសិទធិ
មនុស ។  មនករបង្ហ ញមយួចំនួនដល់ខញុ ំ កនុងអំឡុងេពលៃនេបសសកមមេនះ អំពីឯក ជយភព និងសមតថភព
ៃន្របពន័ធតុ ករ។ ដូចខញុ ំបនបញជ កក់នុងរបយករណ៍ កលពីឆន ២ំ០១០ ស្តីពី ថ បន័តុ ករ ចបបជ់
មូល ្ឋ នទងំ៣ នឹង្រតូវបន កែ់តងេឡើង េដើមបធីនអំពីឯក ជយភព និងេលើកកំពស់សមតថភពៃន ថ បន័ 
តុ ករ ែដលបនអូសបន្ល យរយៈេពលដយូ៏រមកេហើយ។ ជអកុសល ករណ៍េនះេនែតជបញ្ហ េចទ 
មកដល់េពលបចចុបបននេនះ។ ខញុ ំសូមជំរុញដល់ ជរ ្ឋ ភបិល សូមពេន្ល នករអនុមត័ចបបដ់សំ៏ខនទ់ងំេនះ។  
 

 ខញុ ំេនែតមនករ្រពួយបរមមណ៍ជខ្ល ងំអំពី វបបធមនិ៌ទណ្ឌ ភពេនកមពុជ និងបញជ ីដែ៏វងៃនបទឧ្រកិដ្ឋ 
ែដលកនុងេនះមនិមនជនេលមើស មយួ្រតូវបននខំ្លួនមកតុ ករេដើមបផីទនទ េទសេឡើយ។ និទណ្ឌ ភពគឺ 
ជេមេ គែដលសីុរូងសងគម។ និទណ្ឌ ភពេធ្វើឲយបតប់ងទំ់នុកចិត្តរបស់ ធរណជនេលើ្របពន័ធយុត្តិធមេ៌នកនុង 
្របេទសមយួ ែដលមនិ្រតឹមែតកនុង្របពន័ធតុ ករប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តេនកនុង ថ បន័នគរបល និងភន កង់រ 
្របតិបត្តិចបបេ់ផ ងៗផងែដរ។  
 

 ខញុ ំពិតជមនករ្រពួយបរមភជខ្ល ងំអំពីេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកនុង្របេទស។ មនករណី 
មយួចំនួនទកទ់ងនឹងករគំ មគំែហង និងករេធ្វើទុកខបុកេមនញដល់អនកែដលបំេពញករងរកនុងវស័ិយពត័ម៌ន 
និងតសូ៊មតិែផនកសិទធិមនុស  ្រតូវបន យករណ៍មកខញុ ំ។ ករេ្របើ្របស់ចបបស់្តីពី “ករញុះញង”់ ហួសេហតុ 

កបី់ដូចជេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ កស់មព ធេលើខ្លួនេ យខ្លួនឯង។  
 

 ជចុងបញចប ់ ខញុ ំដឹងថ ្របេទសទងំមូលកំពុងែតចូលរមួរែំលក្រពះមរណៈទុកខ ចំេពះករេ យ 
ទីវងគតរបស់សេម្តចឪ។ មទស នៈរបស់ខញុ ំ េនះកជ៏ឱកសមយួកនុងករអបអរ រទរនូវអ្វី ែដល្រពះអងគបន 
សេ្រមចេនកនុងឆកជីវតិរបស់្រទង ់ េដើមបសីន្តិភព សថិរភព ករផ ះផ ែផនកនេយបយ ្របជធិបេតយយ 
នីតិរដ្ឋ និងសិទធិមនុស  ្រពមទងំអ្វីែដល្របេទសកមពុជបនសេ្រមចេ យេជគជយ័ បនទ បពី់ករចុះកិចច្រពម 
េ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី ឆន ១ំ៩៩១។ េនះគឺជេពលេវ  កនុងករសម្លងឹេមើលេទមុខេ យយកចិត្តទុក 
ក ់ និងបង្ហ ញពីដំេ ះ្រ យថមីមយួ ឈនេទកនសុ់ខដុមនីយកមម និងករផ ះផ រជតិ ស្រមបភ់ព 

ល្អ្របេសើរៃន្របេទសជតិ។ មទស នៈផទ ល់របស់ខញុ ំ ភពជអនកដឹកន ំនិងភពជរដ្ឋបុរស គឺជករសនទន 
រ ងភគីទងំ យេ យេសមើភពគន  និងបេងកើតេឡើងនូវមតិ្រពមេ្រព ងគន មយួ ្រពមទងំករផ ះផ ៃនករ 
្របកួត្របែជងគន េលើតៃម្ល និងផល្របេយជនសំ៍ បសុ់ខមលភពៃន្របេទសជតិទងំមូល។ មទស នៈ 
ផទ ល់របស់ខញុ ំ ភពជអនកដឹកន ំ និងភពជរដ្ឋបុរស គឺនិយយអំពីករសនទន្របកបភពបិុន្របសប។់ េគល 
បំណងសំខនគឺ់េដើមបកី ងមតិយល់្រសបគន ជទូេទ និងករផ ះផ ករ្របកួត្របែជងគន អំពីតំៃល 
និងផល្របេយជនសំ៍ បសុ់ខមលភពៃនជតិទងំមូល។  
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 ខញុ ំ្រតូវែតនិយយថ ខញុ ំមនករភញ កេ់ផ្អើលបន្តិច េ យបនឮ្របតិកមមចំេពះអនុ សនម៍យួចំនួន 
របស់ខញុ ំ។ េនកនុង្របេទសេផ ងៗ អនុ សនទ៍ងំ យដូចេនះ ្រតូវបនេគេឃើញថជែផនកមយួៃនករ 
ជែជកពិភក អំពីចបបជ់តិ និងករពិភក េ យ្រតង់ៗ និង្របកបេ យវជិជ ជីវៈ ចនឹង្រតូវបនធន។ 
គួរេផ្ត តេទេលើខ្លឹម រៃនអនុ សនរ៍បស់ខញុ ំ មនិគួរេផ្ត តេលើរូបខញុ ំជលកខណៈបុគគលេនះេទ។  
 

 ជទីបញចប ់ ខញុ ំសូមេធ្វើករបូកសរុប េ យករែថ្លងអំណរគុណដល់ ជរ ្ឋ ភបិល ែដលបនអេញជ ើញ 
រូបខញុ ំមក្របេទសកមពុជ និងែដលមនិេធ្វើឲយមនករ ងំសទះដំេណើ ររបស់ខញុ ំចូលជួបជមយួជនរងេ្រគះេ យ 
អំេពើរេំ ភបំពនសិទ្ឋិមនុស ។ ខញុ ំកសូ៏មែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ដល់សហគមនែ៍ដលខញុ ំបនេទជួបែដល 
ពួកគតប់នទទួល ្វ គមនខ៍ញុ ំ ្រពមទងំដល់ៃដគូសនទនទងំ យ និង សមជិកសភ សងគមសីុវលិ 
្រកុមអងគករសហ្របជជតិ្របច្ំរបេទស និងសហគមនអ៍ងគទូតេន ជធនីភនេំពញ។ ដូចសព្វមយួដង 
ករយិល័យឧត្តមសនងករៃនអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ទងំេនទី្រកុងហ ុែឺណវ ទងំេន 
ជធនីភនេំពញ បនផ្តល់ករជួយ ឧបតថមភែផនកភស្តុភរ និងបេចចកេទសដល់រូបខញុ ំ ែដល ចឲយខញុ ំបំេពញ 

ករងរបន។ ខញុ ំសូមអរគុណដល់ពួកគតទ់ងំអស់គន ។ 
 

 
ចប ់ 
 
េ ក ្រ ្ត ចរយ សុរយិ ្រប ទ សូ៊ែបឌី ្រតូវបន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អ.ស.ប ែតង ងំជ 
អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៩។ កនុងនមជអនក យ 
ករណ៍ពិេសស េ កមនិចំណុះរ ្ឋ ភបិល ឬអងគករ មយួេឡើយ េហើយបំេរ ើករកនុងសមតថភពបុគគល 
េ កផទ ល់ ។ បចចុបបននេ កគឺជ ្រ ្ត ចរយែផនកនីតិអន្តរជតិៃន កលវទិយល័យលីដស៍ ច្រកភពអង ់
េគ្លស។  
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