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 សេចក្តីថ្លែងការណ៍សៅចុងបញ្ចបស់បេក្ក្ម្ម 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេអ្ងគការេហប្បជាជាតិ 
េតីពីស្ថា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅក្ម្ពុជា 

ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ រ  ៉ូណា េមីត  
រាជធានីភ្នសំពញ ថ្លៃទ្ី៣១ ថ្ែម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ពនិតិយម្នុនងឹស្ញើសចញ  
 

 

ែញុ ំមានក្ិតតិយេនិងមានសេចក្តីរកី្រាយថ្ែលបានបំសពញសបេក្ក្ម្មសលើក្ទ្ពីីររបេ់ែញុ ំសៅប្ពះរាជា
ណាចប្ក្ក្ម្ពុជា បនាា បព់ែីញុ ំទ្ទ្ួលបានការថ្តងតងំពីប្ក្មុ្ប្បឹក្ាេិទ្ធមិ្នុេសអ្ងគការេហប្បជាជាតិ ក្នុងថ្ែ
ម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៥ ជាអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេេតីពីស្ថា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅក្ម្ពុជា។ ជាបឋម្ ែញុ ំេ៉ូម្ថ្លែង
អ្ំណរគុណែល់រាជរដ្ឋា ភ្បិាលក្ម្ពុជាចំស ះការអ្សញ្ជ ើញនងិក្ិចចេហប្បតបិតតិការ ថ្ែលបាន្តល់សៅម្ុន
សពល និងសៅក្នុងសពលបំសពញសបេក្ក្ម្មសនះ។ 

  

ែញុ ំបានមានឯក្េិទ្ធិជបួប្បជុជំាម្យួម្ស្រ្នតីជានែ់ពេ់នានាថ្ែលមានេនាត នចិតតចំណាយសពលសេលា 
និងថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណះែឹងផ្ទា ល់ែែួន ក្នុងសនាះរមួ្មាន៖ េសម្តចេបិុលសេនាភ្ក្តី ស្ថយ ឈុ ំ ប្បធាន
ប្ពឹទ្ធេភា ឯក្ឧតតម្ ងនួ ញិុល ប្បធានេតីទ្ីថ្នរែាេភា េសម្តចប្ក្ឡាសោម្ េ សែង ឧបនាយក្រែាម្ស្រ្នត ី
និងជារែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងម្ោថ្្ា ឯក្ឧតដម្ សអ្ង ថ្ៃអ៊ា ង ប្បធានគណៈក្ម្មការទ្១ី ថ្នរែាេភា ទ្ទ្ួលបនាុក្
េិទ្ធិម្នុេស ទ្ទ្ួល ក្យបណតឹ ង នងិអ្សងេត ឯក្ឧតដម្ គង ់ គ ំ ប្បធានគណៈក្ម្មការទ្ី១ ថ្នប្ពឹទ្ធេភា 
ទ្ទ្ួលបនាុក្េិទ្ធិម្នុេស ទ្ទ្លួ ក្យបណតឹ ង និងអ្សងេត ឯក្ឧតតម្ អ្ុឹម្ ឈុនលឹម្ សទ្េរែាម្ស្រ្នតី និងជារែា
ម្ស្រ្នតីប្ក្េួងសរៀបចថំ្ែនែី នគរ៉ូបនីយក្ម្ម និងេំណង ់ ឯក្ឧតតម្ អ្ងគ េងស េឌ្ឍនា រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងយុតតិធម្ ៌
ឯក្ឧតដម្ ជា េុផ្ទរា  រែាម្ស្រ្នតបី្ក្េួងអ្ភ្េិឌ្ឍនជ៍នបទ្ សលាក្ជំទាេ សភ្ឿង េកុ្ណា រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងេបបធម្ ៌
និងេចិិប្តេិលបៈ ឯក្ឧតតម្ ស្ថយ េំអល់ រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងបរសិ្ថា ន ឯក្ឧតតម្ ហង ់ ជួនណារ  នុ រែាម្ស្រ្នតី
ប្ក្េួងអ្បរ់ ំ យុេជន នងិក្ឡីា សលាក្ជំទាេ ហ៊ា៉ូ ស្ថម្តិត រែាសលខាធិការប្ក្េួងក្ិចចការនារ ីឯក្ឧតដម្ េិុក្ 
ប៊ាុនហុក្  ប្បធានគណៈក្មាម ធិការជាតិសរៀបចំការសបាះសឆ្ន ត និងឯក្ឧតដម្ ម្ ក្ ់េម្បតតិ ប្បធានគណៈក្មាម
ធិការេិទ្ធិម្នុេសក្ម្ពុជា។  
 

 

ែញុ ំបានជួប្ងថ្ែរ ជាម្យួេមាជិក្ថ្នប្បពន័ធអ្ងគការេហប្បជាជាតិសៅក្ម្ពុជា េហគម្នអ៍្នក្ការ
ទ្៉ូត និងតំណាងស្សងៗថ្នតអួ្ងគេងគម្េីុេលិ នងិភាគី ក្ព់ន័ធស្សងសទ្ៀត។ ែញុ ំបានសធវើទ្េសនក្ិចចសៅកាន់
សែតតេាឹងថ្ប្តង និងសែតតប្ពះេោិរ ថ្ែលសៅទ្ីសនាះ ែញុ ំបានជួបប្បជុំជាម្យួអជាញ ធរសែតត តំណាងេងគម្េីុ
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េលិសៅម្៉ូលដ្ឋា ន េមាជិក្េហគម្នជ៍នជាតិសែើម្ភាគតិច និងប្បជាជនក្នុងប្េុក្ និងតអួ្ងគេេ័ិយឯក្ជន
នានា។ 

 

សៅក្នុងជំនួបប្បជុំជាម្យួប្ក្េួងស្សងៗនងិភាគី ក្ព់ន័ធែថ្ទ្សទ្ៀត ែញុ ំប្តូេបានប្បាបឲ់្យែឹងពីក្ិចច
ែិតែបំ្បឹងថ្ប្បងេំសៅពប្ងឹងស្ថា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅក្នុងប្បសទ្េ។ ជាពិសេេ ែញុ ំបានែឹងសប្ចើនថ្លម្
សទ្ៀតអ្ំពកី្ិចចែិតែំប្បងឹថ្ប្បងថ្ែលបាននិងក្ំពុងសធវើ សែើម្បពីប្ងឹងការប្បប្ពឹតតសៅថ្នប្បពន័ធតុលាការ ការអ្ភ្ិ
រក្សទាងំេបបធម្ថ៌្ែមរនិងេបបធម្ជ៌នជាតិសែើម្ភាគតចិ ការការ រឧទ្ានជាត ិ និងការសដ្ឋះប្ស្ថយបញ្ហា ែី
ធែី។ ែញុ ំក្តេំ់គល់្ងថ្ែរ អ្ពំីការចុះបញ្ជ ីអ្នក្េំុេិទ្ធិប្ជក្សកាន ម្ ុងតញ ម្ក្ពីប្បសទ្េសេៀតណាម្ ថ្ែល
ជាជំោនេជិជមានម្យួសឆ្ព ះសៅរក្ការក្ំណត ់ និងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ឋានៈជនសភ្ៀេែែួនរបេ់ពួក្សគ។ ែញុ ំ
ស្ថវ គម្ន៍្ ងថ្ែរ ន៉ូេេម្ទិ្ធិ្លេសប្ម្ចបានថ្នភាពសេមើគន ខាងសយឌ្រ័ក្នុងការចុះស ម្ ះេិេសច៉ូលសរៀន និង
អ្ប្តថ្នអ្នក្ថ្ែលបានបញ្ចបក់្ប្ម្តិបឋម្េិក្ា។ ប្ក្េួងជាសប្ចើន បានរាយការណ៍ថា ែែួនបាននិងក្ំពុង
ច៉ូលរមួ្អ្នុេតតរសបៀបវារៈក្ំថ្ណទ្ប្ម្ង ់ សបើសទាះជាែំសណើ រការទាងំសនះភាគសប្ចើនសៅម្និទានប់ានបញ្ចបក់្តី។ 
ែញុ ំបានែឹងជាទ្៉ូសៅអ្ំពីការយល់ែឹង ថ្ែលបាននងិក្ពុំងសក្ើនស ើងអ្ពំីសេចក្តីប្តូេការឲ្យមានការសដ្ឋះ
ប្ស្ថយបញ្ហា ប្បឈម្ខាងេិទ្ធិម្នុេស។ ការណ៍សនះ មានលក្ខណៈ្ាុយសៅនឹងស្ថា នភាពនសោបាយ
កានថ់្តធាែ ក្ែុ់នដ្ឋបស ើង ថ្ែលែញុ ំនឹងសលើក្សៅថ្្នក្បនាា បក់្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សនះ។ 
 

ែ៉ូចសលាក្អ្នក្បានប្ជាបសហើយ ក្នុងតួនាទ្ីរបេ់ែញុ ំជាអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេ ែញុ ំេាិតសៅឯក្រាជយពរី
ដ្ឋា ភ្បិាល ឬអ្ងគការណាម្យួ សហើយែញុ ំបំសរ ើការក្នុងេម្តាភាពរបេ់បុគគលែញុ ំផ្ទា ល់។ អណតតិរបេ់ែញុ ំមានតួ
នាទ្ីម្យួថ្ែលមានម្ែុងារបគីឺ ្តល់ប្បឹក្ាសោបល់ តម្ឃ្ែ សំម្ើល និងសធវើរបាយការណ៍េតីពសី្ថា នភាពេិទ្ធិ
ម្នុេសសៅក្ម្ពុជា។ ែញុ ំសជឿថា ម្ុែងារទាងំបីសនះ គឺមានស្ថរៈេំខានែ់៉ូចគន  នងិជាប ់ក្ព់ន័ធគន ។ 
 

សគលបំណងេំខានថ់្នសបេក្ក្ម្មសនះមានពីរគឺ សលើក្បញ្ហា ស្សងៗនងិប្បម្៉ូលពត័ម៌ានពតិ
េប្មាបរ់បាយការណ៍របេ់ែញុ ំដ្ឋក្ជ់៉ូនប្ក្ុម្ប្បកឹ្ាេិទ្ធមិ្នុេសអ្ងគការេហប្បជាជាតិសៅថ្ែក្ញ្ហា  បថ្នាម្
សដ្ឋយពត័ម៌ានថ្ែលទ្ទ្ួលបានពីរាជរដ្ឋា ភ្បិាលក្ម្ពុជា និងភាគី ក្ព់ន័ធស្សងៗសទ្ៀត និងសែើម្បពីិនិតយ
សម្ើលប្បធានបទ្េតីពីេម្ភាព និងភាពម្និសរ ើេសអ្ើង សដ្ឋយចាបស់្តើម្ពីការសផ្ទត តេំខានស់លើស្រ្េតី និងជន
ជាតិសែើម្ភាគតិច។ សបេក្ក្ម្មសនះ បានឲ្យែញុ ំកានថ់្តយល់ែឹងេីុជសប្ៅថ្លម្សទ្ៀតអ្ំពសី្ថា នភាពេិទ្ធិ
ម្នុេសសៅក្ម្ពុជា និងទុ្ក្ខលំបាក្របេ់ជនងាយរងសប្គះ និងប្ក្ុម្បាតប់ងឱ់កាេក្នុងេងគម្។ 
 

ការសរ ើេសអ្ើង សទាះជាសដ្ឋយម្៉ូលសហតុអ្វីក្ស៏ដ្ឋយ ក្ស៏ៅថ្តជាក្ងវល់ប្េបចាបម់្យួ ែណៈសពល
សលើក្ក្ម្ពេ់េិទ្ធិម្នុេសក្នុងេងគម្ថ្ែលមានេម្ភាពប្តមឹ្ប្តូេ។ ការសរ ើេសអ្ើងសនះ អចប្តូេបានសគសប្បើ 
សែើម្បកី្ប្ម្តិក្ណំតក់ារទ្ទ្ួលបានេិទ្ធិម្នុេសសដ្ឋយបគុគលនិងប្ក្ុម្ស្សងៗក្នុងេងគម្។ ចាបអ់្នដរជាតិ
ថ្ចងចាេ់ថា េិទ្ធិសេរភីាព ប្តូេថ្តទ្ទ្ួលបានសដ្ឋយគម នការប្បកានថ់្បងថ្ចក្ណាម្យួស ើយ រមួ្ទាងំ 
សហតុ្ល ព៉ូជស្ថេន ៍ពណ៌េម្បុរ សភ្ទ្ ភាស្ថ ស្ថេនា ម្តិនសោបាយ ឬម្តិស្សងសទ្ៀត សែើម្ក្ំសណើ ត
ជាតិ ឬេងគម្ ប្ទ្ពយេម្បតតិ ក្ំសណើ ត ទ្ំសនារ្ែ៉ូេសភ្ទ្ ពិការភាព ឬស្ថា នភាពែថ្ទ្ស្សងសទ្ៀត។ រាជរដ្ឋា ភ្បិា
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លក្ម្ពុជា បានយល់ប្ពម្សដ្ឋយេម័ប្គចិតតចងភ់ាជ បក់ាតពវអ្នុេតតេនធិេញ្ហា អ្នតរជាតិជាសប្ចើន ថ្ែលថ្ចងអ្ពំី
បទ្ដ្ឋា នទាងំសនះ។ ែញុ ំបានសប្ជើេសរ ើេយក្ប្បធានបទ្ទាងំសនះ សែើម្បរីក្ឲ្យសញើញភាពជាបជ់ំ ក្ជ់ាក្ល់ាក្់
ម្យួចំនួនថ្នការសរ ើេសអ្ើងេប្មាបក់្ម្ពុជា សហើយសប្គងបនតសផ្ទត តសលើភាពងាយរងសប្គះរបេ់ប្ក្ុម្ជាក្ល់ាក្់
ទាងំសនះសៅក្នុងែំសណើ រសបេក្ក្ម្មរបេ់ែញុ ំសៅថ្លៃខាងម្ុែ។  
 
 

១.េិទ្ធសិ្រ្េតី 
 

ម្យួក្នុងចំសណាម្ក្ងវល់ខាែ ងំរបេ់ែញុ ំគឺអ្ប្តសប្បវា  ងថ់្នអ្ំសពើហិងាប្បឆ្ងំនឹងស្រ្េតី ថ្ែលបនត 
បងាា ញែែួន ជាការរសំលាភ្េិទ្ិធម្នុេសទ្៉ូសៅសៅក្ម្ពុជា តប្ម្ូេឲ្យមានការសៃែើយតបជាពហុេេ័ិយ។ វាមាន
ស្ថរៈេំខានក់្នុងការពិនិតយស ើងេញិន៉ូេចាបប់ចចុបបននេតីពកីារទ្បស់្ថេ តអ់្ំសពើហិងាក្នុងប្គួស្ថរ និងការការ
 រជនរងសប្គះ សែើម្បសីធវើឲ្យប្បាក្ែថា ការសៃែើយតបសៅនងឹអ្ំសពើហិងាក្នុងប្គសួ្ថរសៅក្ម្ពុជា គឺប្េបតម្
បទ្ដ្ឋា នអ្នតរជាតិ។ ស្រ្េតីថ្ែលបានរងសប្គះសដ្ឋយអ្ំសពើហិងាសដ្ឋយស្ថរបញ្ហា សយនឌ្រ័ នងិ្ែ៉ូេសភ្ទ្ជួបប្បទ្ះ
ឧបេគគ សៅសពលថ្ែលជនសលមើេគួរថ្តប្តូេបាននាែំែួនោ ងឆ្បរ់ហ័េសៅតុលាការសែើម្បី្ តនាា សទាេសៅ
តម្ចាប។់ សដ្ឋយស្ថរថ្តក្ងវះខាតជាទ្៉ូសៅថ្នសេទ្យិតភាពសយនឌ្រ័ថ្នការអ្នុេតតចាប ់ និងបុគគលិក្
តុលាការេប្មាបស់ដ្ឋះប្ស្ថយជាម្យួនឹងជនរងសប្គះសដ្ឋយបទ្សលមើេរសំលាភ្បំ ន្ែ៉ូេសភ្ទ្ និងេបបធម្៍
សេៃៀម្ស្ថៃ តប់្តូេបានសគសប្បើប្បាេ់ ថ្ែលនាសំអយមានក្រណីម្យួចនំួនប ុសណាណ ះអចសៅែល់តុលាការ។ 
ការពប្ងឹងយនតការតុលាការថ្ែលការ រេិទ្ធិជនរងសប្គះ និងធានាឲ្យមានការ្តនាា សទាេប្តឹម្ប្តូេចំស ះ
ជនសលមើេ ប្ពម្ទាងំការសរៀបចំឲ្យមានេគគបណតុ ះបណាត លអ្ពំីសេទ្យិតភាពសយនឌ្រ័ក្នុងចំសណាម្ម្ស្រ្នតអី្នុេតត
ចាប ់ និងម្ស្រ្នតតុីលាការ គជឺាជំោនែេំ៏ខាន់្ នសៅសដ្ឋះប្ស្ថយក្រណីទាងំសនះ។ សៅក្នុងក្រណីជា
សប្ចើន ក្រណីថ្នអ្ំសពើហិងាសលើស្រ្េតី រមួ្ទាងំការរសំលាភ្សេពេនាេៈ និងអ្ំសពើហិងាក្នុងប្គួស្ថរ ប្តូេបាន 
“សដ្ឋះប្ស្ថយ” សប្ៅប្បពន័ធតុលាការសៅថាន ក្ម់្៉ូលដ្ឋា ន។ 
 

ក្នុងអ្ំ ុងសពលបំសពញសបេក្ក្ម្មរបេ់ែញុ ំ ែញុ ំបានក្តេ់មាគ ល់ពីនិនាន ការគួរឲ្យភ្យ័ខាែ ចកានថ់្តខាែ ងំ
ស ើង សៅក្នុងប្បថ្ពណីនិងប្បពន័ធ្សពវ្ាយេងគម្ថ្ែលអ្ំសពើហិងាសលើស្រ្េតីប្តូេបានសគរាយការណ៍ ថាម្និ
មានការសគរពចំស ះសេចក្តីថ្លែលន៉ូររបេ់ម្នុេស ឬេិទ្ធជិនរងសប្គះស ើយ។ ភាពងាយរងសប្គះទ្ីពីរ តម្រ
យៈការែក្ខានក្នុងការការ រអ្តតេញ្ហា ណជនរងសប្គះ រមួ្ទាងំអ្នតីិជនបានបនតសក្ើតមានជាសរៀងរាល់ថ្លៃ 
តម្ស្ថា នភាពថ្បបសនះ។ ការម្និបំសពញតម្េដងដ់្ឋេីលធម្េ៌ជិាជ ជីេៈជាម្៉ូលដ្ឋា ន សៅសពលសធវើរបាយ
ការណ៍េតីពីអ្ំសពើហិងាសលើសយនឌ្រ័ និងការសប្បើប្បាេ់រ៉ូបភាពសក្ងប្បេញ័្ច  និងបសនាា ក្បនាា ប បសងេើតឲ្យមាន
្នតគ់ំនតិសរ ើេសអ្ើង និងរមួ្ចំថ្ណក្ែល់ការប្បកានព់៉ូជស្ថេន ៍ និងការសធវើឲ្យអ្ំសពើហិងាសលើស្រ្េតីសៅជាសរឿង
ធម្មត។ ែញុ ំបានប្បាបេ់មាជិក្អ្នក្ស្ថរពត័ម៌ានថាសៅសពល្តិតយក្ពត័ម៌ានទាក្ទ់្ងនឹងក្រណីថ្បបសនះ 
េ៉ូម្ឲ្យគិតគ៉ូរប្បយត័តប្បថ្យងអ្ំពីេិទ្ធិរបេ់ជនរងសប្គះ។ 
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ក្នុងអ្ំ ុងសពលបំសពញទ្េសនក្ិចចរបេ់ែញុ ំ ែញុ ំបានយក្ឱកាេសនះជួបស្រ្េតីម្យួចនំួន ថ្ែលសធវើការ
សៅេេ័ិយឧេាហក្ម្មកាតស់ែរ។ ទ្នាឹម្នងឹពួក្សគទ្ទ្លួបាន្លប្បសោជនព៍ីរបបការ រោ ងេំខាន ់
និងឱកាេការចរចាជាេម្៉ូហភាព សប្បៀបសធៀបជាម្យួេេ័ិយការងារស្សងសទ្ៀត។ សទាះជាែ៉ូសចនះក្តី ែញុ ំមាន
ការតក្េ់ែុតោ ងខាែ ងំសពលសញើញការលំបាក្របេ់ពួក្សគក្នុងជីេភាពរេ់សៅ និងលក្ខែណឌ ការងារ។ ស្ថា ន
ភាពសនះ រតិថ្តអប្ក្ក្ថ់្លម្សទ្ៀតេប្មាបក់្ម្មក្រេេ័ិយស្សងសទ្ៀត ជាពិសេេក្ម្មក្របំសរ ើការសៅតម្្ាះ 
ថ្ែលម្និមានការការ រ្ែ៉ូេចាប ់ និងអចប្តូេបានសគរសំលាភ្បំ នសៅក្ថ្នែងសធវើការ និងឬស្ថា នភាព
ការងារសដ្ឋយបងខំ។ ប្តូេការឲ្យមានក្ិចចែិតែំប្បឹងថ្ប្បងបថ្នាម្សទ្ៀត សែើម្បី្ តល់ន៉ូេការការ រទ្៉ូលំទ្៉ូលាយ
ែល់ក្ម្មក្រទាងំអ្េ់សដ្ឋយចាប ់និងសៅក្នុងការអ្នុេតតជាក្ថ់្េតង។ 

 

ពលក្រចំណាក្ប្េុក្ជាស្រ្េតី ងាយនឹងរងសប្គះក្នុងការកាែ យជាជនរងសប្គះថ្នអ្ំសពើជួញែ៉ូរម្នុេស 
ែ៉ូចថ្ែលរបាយការណ៍ជាសប្ចើនបានបងាា ញពចីំនួនសក្ើនស ើងថ្នក្រណីជួញែ៉ូរម្នុេស និងការសក្ងប្បេញ័្ច
ក្មាែ ងំពលក្ម្ម។ ែញុ ំបានក្តេ់មាគ ល់សដ្ឋយការសពញចិតតអ្ំពីគនំិត្តួចស្តើម្របេ់រដ្ឋា ភ្បិាលក្នុងការសដ្ឋះ
ប្ស្ថយបញ្ហា សនះ ជាពិសេេការបសងេើតគណៈក្មាម ធិការពិសេេម្យួសៅក្នុងប្ក្េួងម្ោថ្្ា សែើម្បសីដ្ឋះ
ប្ស្ថយបញ្ហា ការជួញែ៉ូរម្នុេស។ សទាះជាោ ងណាក្ស៏ដ្ឋយ ែញុ ំសៅថ្តមានក្ងវល់ថា ស្រ្េតីពលក្រចំណាក្
ប្េុក្ ម្និទានទ់្ទ្ួលបានន៉ូេការការ រោ ងសពញសលញសដ្ឋយចាបស់ៅស ើយ។ 

 

សលើេពីសនះសទ្ៀត វាបានបងាា ញចាេ់លាេ់ណាេ់តម្រយះក្ិចចប្បជុំជាសប្ចើន ថ្ែលបងាា ញថា
ស្រ្េតីម្និមានភាពជាតណំាងសេមើគន សៅក្នុងជីេភាពនសោបាយ សដ្ឋយស្ថរថ្តសហតុសនះសហើយសទ្ើបមានឥទ្ធិ
ពលតិចតចួក្នុងការសធវើការេសប្ម្ចសៅថាន ក្ែ់ពេ់។ អ្នុសលាម្តម្កាតពវក្ិចចេនធិេញ្ហា  ក្ម្ពុជាបានទ្ទ្ួល
យក្សដ្ឋយេម័ប្គចិតត ស្រ្េតី និងបុរេ គួរទ្ទ្ួលបានការច៉ូលរមួ្សដ្ឋយសេមើភាពគន ។ ែណៈសពលថ្ែល
ប្បសទ្េក្ម្ពុជាសប្តៀម្សរៀបការសបាះសឆ្ន តសប្ជើេសរ ើេប្ក្ុម្ប្បឹក្ាញំុ េងាេ ត ់ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧ និងការសបាះ
សឆ្ន តជាត ិ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានក្ិចចការជាសប្ចើនសទ្ៀត ថ្ែលប្តូេសធវើក្នុងការលុបបំបាតឧ់បេគគេប្មាបស់្រ្េតី
ក្នុងការឈរស ម្ ះសបាះសឆ្ន ត និងមានឱកាេសេមើភាពគន ក្នុងការឈរស ម្ ះឲ្យសគសបាះសឆ្ន តឲ្យ។ ែញុ ំនឹង
សលើក្យក្បញ្ហា បញ្ជ ីស ម្ ះអ្នក្សបាះសឆ្ន ត សៅពិភាក្ាជាម្យួគណបក្សនសោបាយធំៗនានា។ 

 

២. េិទ្ធជិនជាតសិែើម្ភាគតចិ  

ការែិតែំពាោម្ ថ្ែលបាននិងក្ំពុងសធវើសែើម្បកីារ រនិងអ្ភ្រិក្សេបបធម្ប៌្បថ្ពណីរបេ់ ជនជាតិ
សែើម្ភាគតិច ប្តូេបានជប្ម្ញុសលើក្ទ្ឹក្ចិតត។ ែញុ ំ,បានែងឹអ្ំពីគសប្មាងថ្ែលសផ្ទត តសលើភាស្ថនោិយរបេ់
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ជនជាតិសែើម្ភាគតិច និងការអ្នុេតតនេ៍បបធម្ប៌្បថ្ពណី សៅសពលថ្ែលែញុ ំបានជួបប្បជុំជាម្យួរែាម្ស្រ្នតី
ប្ក្េួងេបបធម្ ៌និងេចិិប្តេិលបៈ និងអ្ំពីក្ម្មេធិីអ្បរ់ពំីរភាស្ថ ពីរែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងអ្បរ់ ំយុេជន និងក្ឡីា។  

 

ប្ក្េួងម្យួចំននួ បានគ៉ូេបញ្ហជ ក្ព់បីញ្ហា ប្បឈម្ក្នុងការការ រេិទ្ធិជនជាតិសែើម្ភាគតិចសអយ
ប្េបតម្បទ្ដ្ឋា នអ្នដរជាតិ ប្េបគន និងការបនតអ្ភ្េិឌ្ឍប្បសទ្េ្ងសនាះ។ រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងអ្ភ្េិឌ្ឍនជ៍នបទ្
បានសបតជាញ ចិតតអ្នុេតតេធិីស្ថស្រ្េតទ្៉ូលំទ្៉ូលាយ ចំស ះជនជាតិសែើម្ភាគតចិ ការតងំទ្ីលំសៅលមីរបេ់េហគម្
នជ៍នជាតិសែើម្ភាគតចិ និងេហគម្នម៍្និថ្ម្នជនជាតិសែើម្ភាគតចិថ្ែលរង្លប ះ ល់ពីគសប្មាង
អ្ភ្េិឌ្ឍនធ៍ំៗ។ រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងសរៀបចំថ្ែនែី នគរ៉ូបនយីក្ម្ម និងេំណង ់ បានថ្ចក្រថំ្លក្គំសរាងរបេ់
ប្ក្េួង សែើម្បសីចញបណ័ណ ក្ម្មេិទ្ធិែីេហគម្នជ៍នជាតសិែើម្ភាគតិចចំនួនោេិបេហគម្ន ៍ ក្នុងឆ្ន ំ
២០១៨។  

 

ក្នុងសបេក្ក្ម្មសនះ ែញុ ំបានសធវើែំសណើ រទ្េសនក្ចិចសៅកានស់ែតតេាឹងថ្ប្តង និងសែតតប្ពះេោិរ ថ្ែល
បានសៅទ្េសនាេហគម្នទ៍ាងំឡាយ ថ្ែលរង្លប ះ ល់សដ្ឋយការតងំទ្ីលំសៅលមីជាក្ថ់្េតង ឬថ្ែល
មានក្នុងគសប្មាង្ងថ្ែរ ជាម្យួគន សនះែញុ ំបានជួបពិភាក្ាជាម្យួអ្ភ្បិាលសែតតនិងតំណាងប្ក្ុម្ហ៊ាុនថ្ែល
 ក្ព់ន័ធ។ វាចាេ់ណាេ់ថាសទាះបីជាក្ិចចែតិែំប្បឹងថ្ប្បងរបេ់ប្ក្េួងនានាក្ត ី ក្ស៏ៅមានជសមាែ ះែីធែីជា
សប្ចើនម្និទានប់ានសដ្ឋះប្ស្ថយ។ ែ៉ូចជារែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងអ្ភ្េិឌ្ឍនជ៍នបទ្ អ្ភ្បិាលសែតតេាឹងថ្ប្តងោក្ែ់៉ូច
ជាែឹងចាេ់ពីបញ្ហា សនះសៅក្នុងការសគរពេិទ្ធិជនជាតិសែើម្ភាគតិចថ្ែលជាការធានាសដ្ឋយចាបក់្ម្ពុជា
និងអ្នតរជាត ិែណៈថ្ែលទ្ទ្លួស្ថគ ល់េិទ្ធិផ្ទត ចម់្ុែថ្នក្ម្ពុជាក្នុងការអ្ភ្េិឌ្ឍសនះ។ 

ការេប្ម្បេិទ្ធិជនជាតិសែើម្ភាគតិច ចំស ះរសបៀបរបបរេ់សៅតម្ប្បថ្ពណី សៅនឹងការអ្បរ់ ំ
េុែភាពនិងសហដ្ឋា រចនាេម្ពន័ធែថ្ទ្សទ្ៀតថ្បបទ្ំសនើប បសងេើនការប្បឈម្ន៉ូេភាពលាយ ំគន  ក្ព់ន័ធនឹង
ការការ រ។ ែញុ ំគិតថា វាជាេញ្ហា ម្យួថ្នេឌ្ឍនភាពថ្ែលម្ស្រ្នតីរដ្ឋា ភ្បិាលថ្ែលែញុ ំបានជបួបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
ថា មានក្ងវះខាតការធានាការការ រប្គបប់្គនរ់យះសពលក្នែងម្ក្ បាននាឱំយមានបញ្ហា រហ៉ូតែល់
បចចុបបននសនះ សហើយពួក្សគបានបញ្ឈបស់គលនសោបាយថ្ែលមានបញ្ហា សនះ ែ៉ូចជាការ្តល់ែីេម្បទាន
សេែាក្ិចច។ សទាះជាោ ងណាក្ស៏ដ្ឋយ ែញុ ំបានជប្ម្ុញឱយបសងេើតយនតការបណតឹ ង ក្ព់ន័ធនឹងេិទ្ធិម្នុេស 
សែើម្បសីដ្ឋះប្ស្ថយបញ្ហា សនះសៅថ្លៃអ្នាគត។ យនតការម្យួសនះគួរថ្តធានាឲ្យមានការពិសប្គះសោបល់
ឱយបានហមតច់តព់ិតប្បាក្ែ ជាម្យួេហគម្នទ៍ាងំឡាយថ្ែលរង្លប ះ ល់។ បសងេើនក្ិចចែិតែបំ្បឹង
ថ្ប្បងថ្លម្សទ្ៀត និងទុ្ក្សពលសប្ចើនបថ្នាម្សទ្ៀត ក្នុងែំសណើ រការពិសប្គះសោបល់ជាម្យួជនជាតិសែើម្ភាគ
តិច សែើម្បសីធវើឲ្យប្បាក្ែថាពិតជាមានការច៉ូលរមួ្សពញសលញពីប្បជាពលរែាថ្ែលរង្លប ះ ល់ ការ
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សគរពេបបធម្ ៌ និងប្បថ្ពណី និងការប្ពម្សប្ពៀងសដ្ឋយសេរ ី និងសដ្ឋយទ្ទ្ួលបានពត័ម៌ានប្គបប់្គន ់ ជាម្ុ
ន។ 

កាលសបើគម នជសប្ម្ើេណាម្យួ សប្ៅពីការតងំលំសៅលមីសនាះ អ្នក្ប្េុក្ប្តូេថ្តបានសគជ៉ូនែណឹំង
ប្គបប់្គនន់ិងទ្ទ្ួលបានេំណងេម្រម្យ និង/ឬ លំសៅដ្ឋា នជំនួេេម្រម្យ ប្ពម្ទាងំ្តល់ឲ្យពួក្គតន់៉ូេ
ការឧបតាម្ភគបំ្ទ្សៅក្នុងអ្ំ ុងសពលអ្នតរកាលសនះ។ ថ្្នការចាេ់លាេ់និងមានតមាែ ភាពអ្ំពីការតងំ
លំសៅលម ី គួរថ្តមានការឯក្ភាពយល់ប្ពម្ជាម្ុនេិន ម្នុនឹងផ្ទែ េ់េហគម្នស៍នាះសៅសៅទ្ីតងំលមី។ ក្នុង
ក្រណីមានការផ្ទែ េ់ទ្ីលំសៅលមីរបេ់េហគម្នជ៍នជាតិសែើម្ភាគតិច ថ្្នការផ្ទែ េ់ទ្លំីសៅលមី គួរថ្តចារ
ណា្ងថ្ែរ អ្ពំកីារអ្ភ្រិក្សថ្ប្ពអរក្ស ែីក្បស់ខាម ច និងការអ្នុេតតេិទ្ធិអប្េ័យ្ល។ ប្បការថ្ែលគួរឲ្យ
ចាបអ់រម្មណ៍សនាះគ ឺ ែញុ ំបានជួបប្បជុំជាម្យួអ្នក្តណំាងប្ក្ុម្ហ៊ាុនម្យួចំនួន ពួក្សគនោិយពីការ ែក្ចិតត 
សដ្ឋយែែួនបានជាប ់ក្ព់ន័ធក្នុងទ្ំនាេ់ែីធែី សបើសទាះជាែែួនបានអ្នុេតតតម្កាតពវក្ិចច្ ែ៉ូេចាបស់ហើយក្តី។ 
ែល់សពលសេលាេប្មាបក់្ម្ពុជា អ្នុម្ត័េធិសី្ថស្រ្េតបងាេ រេប្មាបក់ារប្គបប់្គងែីធែី នងិការសដ្ឋះប្ស្ថយរាល់
ការសក្ើតទុ្ក្ខម្និេុែចិតតទាក្ទ់្ងនឹងបញ្ហា សនះ។ 

 

សដ្ឋយស្ថរមានទ្ំនាេ់ែីធែរុីាថំ្រជាសប្ចើន និងការរកី្ស្ថយភាយថ្នទ្ំនាេ់លមីសប្ចើនសទ្ៀតសនាះ ែញុ ំស្ថវ គម្ន៍
ក្ិចចែិតែំប្បឹងថ្ប្បងក្នុងបសងេើនយនតការបណតឹ ង សែើម្បឲី្យយនតការសនះអចអ្នុេតតមានប្បេិទ្ធភាពពិតប្បាក្
ែ។ 

៣) ការអ្បរ់េិំទ្ធិម្នុេស និងេិទ្ធិទ្ទ្លួបានការេិក្ា 

 
េប្មាបរ់៉ូបែញុ ំផ្ទា ល់ ការសដ្ឋះប្ស្ថយបញ្ហា េិទ្ធិម្នុេសទាងំសនះប្តូេមានន៉ូេការប្បាប្េ័យទាក្ទ់្ង 

កានថ់្តទ្៉ូលំទ្៉ូលាយស ើង និងមានការពប្ងឹងការអ្បរ់កំ្នុងនយ័ទ្៉ូលំទ្៉ូលាយបំ្ ុត។ ការសក្ើនស ើងថ្នការ 
សប្បើប្បាេ់ភាស្ថេិទ្ធិម្នុេស ថ្េតងឲ្យសញើញន៉ូេភាពរកី្ចសប្ម្ើនថ្នការយល់ែឹងអ្ំពីេិទ្ធមិ្នុេសសៅក្ម្ពុជា។ 
ែញុ ំែឹងអ្ពំកីារេេិតតនរ៍កី្ចសប្ម្ើនសលើេម្ភាពថ្នការអ្បរ់ ំនិងអ្ក្ខរក្ម្ម ជាពិសេេ ក្នុងចំសណាម្កុ្មារត៉ូចៗ និង
ភាពលអប្បសេើរស ើងន៉ូេេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសេវាេុែភាពេប្មាបស់្រ្េតី និងកុ្មារ។ី សគលសៅអ្ភ្េិឌ្ឍន ៍
ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាពរបេ់អ្.េ.បនងឹធានាឲ្យមានការសផ្ទត តការយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ស់លើបញ្ហា ទាងំសនះេប្មាប់
ប ុនាម នឆ្ន ខំាងម្ែុសនះ។ 

 

បញ្ហា ប្បឈម្ចំស ះម្ុែនាសពលសនះគឺប្តូេ្គ៉ូ្គងការរកី្ចសប្ម្ើនថ្នការប្គបប់្គងសលើការអ្បរ់ជំាម្យួ 
នឹងមាតិកាថ្ែលបានថ្ក្ទ្ប្ម្ង។់ វាតប្ម្ូេឲ្យមានេិទ្ធិម្នុេសដ្ឋក្ប់ញ្ច៉ូ លសៅក្នុងក្ម្មេធិីេិក្ាសៅតម្ 
ស្ថលា សែើម្បចី៉ូលរមួ្ចំថ្ណក្ឲ្យកានថ់្តមានប្បេិទ្ធភាពថ្លម្សទ្ៀតែល់ការយល់ែឹង និងការទ្ទ្ួលយក្ន៉ូេ 
េិទ្ធិម្នុេស ថ្ែលក្ម្ពុជាបានទ្ទ្ួលយក្ម្ក្អ្នុេតតរចួម្ក្សហើយសនាះ។ ែញុ ំបានទ្ទ្ួលយក្ន៉ូេេំសណើ រ ថ្ែល
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្តល់ម្ក្ឲ្យរ៉ូបែញុ ំសដ្ឋយរែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងអ្បរ់ ំ យុេជន និងក្ឡីា ក្នុងការជួយ ពិនិតយស ើងេញិន៉ូេ ក្ម្មេធិីេិក្ា
សែើម្បធីានាឲ្យមានការដ្ឋក្ប់ញ្ច៉ូ លន៉ូេធាតុនានាថ្នការអ្បរ់េិំទ្ធិម្នុេស។ 
 

៤) ស្ថា នភាពទ្៉ូសៅ 

 

ែញុ ំបានចងអុលបងាា ញតងំពែីបំ៉ូងន៉ូេការប្ពួយបារម្ភរបេ់ែញុ ំថ្ែលថាប្បសទ្េក្ម្ពុជាគកឺ្ំពុងែិតសៅ
ជិតចំនុចក្ំព៉ូលថ្នសប្គះថាន ក្ស់ហើយ។ សម្ែឹក្នាថំ្ែលសចញពីការសបាះសឆ្ន តទាងំអ្េ់ មានទ្ំនួលែុេប្តូេ
ក្នុង ការសធវើេក្ម្មភាពសែើម្បជីាប្បសោជនែ៍ល់អ្នក្ថ្ែលពកួ្សគតំណាងឲ្យ។ ទ្នាឹម្នឹងមានអ្ំណាច ក្ម៏ាន
ន៉ូេ ការទ្ទ្ួលែុេប្តូេក្នុងការសគរពសេចក្តីថ្លែលន៉ូរ និងេិទ្ធមិ្នុេសទាងំអ្េ់ ម្និថ្ម្នប្គនថ់្តេិទ្ធិមាន ជិេតិ
ឯក្ជនសនាះសទ្។ ចាបទ់ាងំអ្េ់ប្តូេថ្តបានអ្នុេតតសដ្ឋយសេមើភាពគន  និងសដ្ឋយយុតតិធម្ ៌ ែល់ប្គប ់ គណ
បក្សនសោបាយ និងេមាជកិ្របេ់គណៈបក្សទាងំសនាះ សែើម្បធីានាឲ្យមានន៉ូេក្ិចចការ រលំហ ប្បជាធិប
សតយយ សៅក្នុងែំសណើ រការសបាះសឆ្ន ត។ ស្ថា នការណ៍នសោបាយថ្ែលរាបទ់ាងំ ការគំរាម្ក្ំថ្ហង ជាលម ីក្ចិច
ែំសណើ រការនីតិេធិីរបេ់តុលាការ និងេ៉ូម្បថី្តការវាយែំសលើរាងកាយរបេ់េមាជិក្ គណបក្សប្បឆ្ងំ គឺ
េុទ្ធថ្តជាការគួរប្ពួយបារម្ភ។ 
  
 

សេរភីាពេថ្ម្តងម្តិ ការបសងេើតេមាគម្ និងការជបួប្បជុសំដ្ឋយេនតិេធីិ 

 
ប្តូេមានការយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ស់ែើម្បធីានាថា ការរតិតបតិណាម្យួសលើសេរភីាពេថ្ម្តងម្ត ិ ការជួប 

ប្បជុំនិងបសងេើតេមាគម្ គអឺ្នុសលាម្តម្ចាប ់ នងិជាការពិតណាេ់ គឺអ្នុសលាម្តម្បទ្ដ្ឋា ន េិទ្ធិ
ម្នុេសអ្នតរជាត។ិ ការបសងេើតចាប ់រាបទ់ាងំចាបេ់តីពី ការសបាះសឆ្ន តសប្ជើេសរ ើេេមាជិក្េភា ចាបេ់តីពី
េមាគម្ និងអ្ងគការម្និថ្ម្នរដ្ឋា ភ្បិាល ចាបេ់តីពទី្៉ូរគម្នាគម្ន ៍ នងិសេចក្តីប្ ងចាប ់ េតីពីេហជពី 
(ថ្ែលែញុ ំយល់ថានឹងប្តូេអ្នុម្ត័សដ្ឋយរែាេភាជាតិសៅសែើម្ថ្ែសប្កាយ) គឺសធវើឲ្យមានការ ប្ពួយបារម្ភណា
េ់។ ភាគី ក្ព់ន័ធជាសប្ចើនបានគ៉ូេបញ្ហជ ក្ព់នីសោបាយក្ម្មថ្ែលបានអ្ះអងក្នុងការ អ្នុេតតន៉ូេចាបទ់ាងំ
សនះ នងិចាបែ់ថ្ទ្សទ្ៀតរបេ់ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្ម្ពុជា។ ែញុេំងឃមឹ្ថា ែ៉ូចគន នឹង ចាបេ់តីពីការសធវើបាតុក្ម្ម
សដ្ឋយេនតិេធិថី្ែរ   រដ្ឋា ភ្បិាលនឹងបសងេើតម្គគុសទ្េក្េ៍ប្មាបក់ារអ្នុេតដនស៍លើចាប ់ េតីពីេមាគម្នងិអ្ងគ
ការម្និថ្ម្នរដ្ឋា ភ្បិាល(LANGO) សដ្ឋយប្តូេបញ្ហជ ក្អ់្ំពីការអ្នុេតតចាបស់នះឲ្យប្េប នងឹេនធិេញ្ហា េិទ្ធិ
ម្នុេសអ្នតរជាត ិថ្ែលនឹងប្តេូបាន្សពវ្ាយោ ងទ្៉ូលំទ្៉ូលាយ ជាពិសេេ ែល់អ្នក្ ថ្ែលច៉ូលរមួ្សៅក្នុង
ការអ្នុេតតចាប ់ នងិរែាបាលយុតតិធម្។៌ បញ្ហា នានាសក្ើតស ើង សៅសពលថ្ែលចាបម់្និ ប្តូេបានអ្នុេតត
សដ្ឋយេងគតភាពចំស ះម្នុេសប្គបរ់៉ូប។ ការណ៍សនះនាឲំ្យមានភាពតនតឹង និង ក្យ បណតឹ ងថ្ែលម្និគួរ
សក្ើតមាន។ ឧទាហរណ៍ ម្ស្រ្នតអី្នុេតតចាប ់និងអជាញ ធរសែតតទាងំអ្េ់ ចាបំាចប់្តូេ មានការយល់ែឹងអ្ំពីសេ
ចក្តីថ្ណនារំបេ់ប្ក្េួងម្ោថ្្ាេតីពីការអ្នុេតតចាបេ់តីពកីារសធវើបាតុក្ម្មសដ្ឋយេនតិេធិ ី ថ្ែលម្និប្តឹម្ថ្ត
ថ្្នក្ ៣-២ សនាះសទ្ថ្ែលម្និតប្ម្ូេឲ្យមានការអ្នុញ្ហា តជាម្ុនេប្មាបេ់ក្ម្មភាព អ្បរ់ ំ និងក្ិចចប្បជុំនានា
សែើម្បពីិភាក្ា នងិថ្េវងរក្ែំសណាះប្ស្ថយេប្មាបប់ញ្ហា ណាម្យួ។ េធិីសនះម្និ ប្តូេបានក្ំពុងអ្នុេតតសដ្ឋយ
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េងគតភាពស ើយ សដ្ឋយសញើញថាេក្ម្មភាពអ្បរ់ជំាទ្៉ូសៅ និងក្ចិចប្បជុំនានា របេ់េហគម្ន ៍ជាពិសេេ
ទាក្ទ់្ងនងឹបញ្ហា ែីធែី ថ្ែលបញ្ហា ទាងំអ្េ់សនាះ ជាញឹក្ញយណាេ់ប្តូេ បានរតឹតបតិ។ ការទ្បស់្ថេ ត់
េក្ម្មភាពតម្អ្ំសពើចិតតសដ្ឋយអជាញ ធរអ្នុេតតចាប ់ តប្ម្េូឲ្យមានក្ម្មេធិី បណតុ ះបណាត លប្តឹម្ប្តូេេប្មាប់
អជាញ ធរថ្ែលជាម្ស្រ្នតីអ្នុេតតចាបទ់ាងំសនាះេតីពចីាបន់ានាថ្ែលពួក្សគប្តូេពប្ងឹងការអ្នុេតត។ 

 
 

ែញុ ំបានជួបប្បទ្ះសដ្ឋយែែួនឯងផ្ទា ល់ន៉ូេអ្វីថ្ែលអ្ងគការម្និថ្ម្នរដ្ឋា ភ្បិាលក្ំពុងប្បឈម្ សៅសពល 
ថ្ែលម្ស្រ្នតីនគរបាលញំុ (ម្និមានសេែៀក្ ក្ឯ់ក្េណាា ន) បានពាោម្សែើម្បបីញ្ឈបក់ារជួបប្បជុំរបេ់ែញុ ំ
ជាម្យួនឹងជនជាតិសែើម្ភាគតិចគួយសៅសែតតប្ពះេោិរ។ សគលការណ៍ថ្ណនាអំ្នុេតតអ្ំពីចាបេ់តីពីការសធវើ 
បាតុក្ម្មសដ្ឋយេនតិេធិី ថ្ចងោ ងចាេ់ថា ក្ិចចប្បជុំថ្បបសនះម្និតប្ម្ូេឲ្យមានការជ៉ូនែំណឹង ឬការ 
អ្នុញ្ហា តសនាះសទ្។   

 
 

ែសំណើ រការនីតិក្ម្ម 
 

 ក្ព់ន័ធនងឹនីតកិ្ម្មេញិ ែញុ ំបានសលើក្ស ើងជាលមីម្តងសទ្ៀតជាម្យួេមាជិក្េភាន៉ូេបណំងប្បាថាន  
ក្នុងការសបាះពុម្ព្ាយ និង្សពវ្ាយឲ្យបានទ្៉ូលំទ្៉ូលាយន៉ូេសេចក្តីប្ ងចាប ់សែើម្បេីប្ម្ួលឲ្យមាន ក្ិចច
ពិសប្គះសោបល់ប្បក្បសដ្ឋយអ្តានយ័សលើអ្តាបទ្ចាបទ់ាងំសនាះម្ុននឹងការអ្នុម្ត័។ ការច៉ូលរមួ្ ពិភាក្ា
ប្បក្បសដ្ឋយអ្តានយ័ក្នុងអ្ំ ុងការពិនិតយស ើងេញិន៉ូេសេចក្តីប្ ងចាប ់អចជួយ េប្មាលន៉ូេ ក្ងវល់ និង
លទ្ធ្លផ្ទែ េ់បត៉ូរជាេជិជមានអ្ពំីចាបន់ានាថ្ែលអចនឹងសក្ើតមានបញ្ហា ។ សេចក្តីប្ ងចាប ់ េហជពី 
បានចាបស់្តើម្ែំសណើ រការពិសប្គះសោបល់ោ ងទ្៉ូលំទ្៉ូលាយ សហើយចាបេ់តីពីេិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន ពត័ម៌ាន 
ប្តូេបានពិចារណាសដ្ឋយែំសណើ រការោ ងទ្៉ូលំទ្៉ូលាយ សដ្ឋយធាតុច៉ូលបានម្ក្ពីតអួ្ងគជាសប្ចើន។ ប្បធាន
េតីទ្ីរែាេភា បានធានាចំស ះម្ុែែញុ ំថា សេចក្តីប្ ងចាបទ់ាងំអ្េ់ប្តូេបានដ្ឋក្ស់ៅសលើសគហទ្ំពរ័ របេ់
រែាេភា បនាា បព់ទី្ទ្ួលបានពីទ្ីេតីការគណៈរែាម្ស្រ្នតី ថ្ែលជាជំោ៊ា នែំប៉ូងែេំ៏ខាន ់ និងទ្ទ្ួលបាន ការ
ស្ថវ គម្ន។៍ ក្នុងប្គបក់្រណីទាងំអ្េ់ ចាបថ់្ែលច៉ូលជាធរមានសហើយ ប្តូេថ្តអ្នុេតតសដ្ឋយសេមើភាព ចំស ះ
ជនប្គបរ់៉ូប។ វាគឺជាប្បការេំខានថ់្ែលប្តូេមានេធិាននានារចួជាសប្េចសែើម្បធីានាឲ្យមានតមាែ ភាព ក្នុងការ
សធវើចាប។់ 

 

ប្បពន័ធតុលាការ 
 

ែញុ ំែឹងថាការងារថ្ែលចាបំាចប់្តូេសធវើឲ្យបានចបេ់ពវប្គបក់្នុងការពប្ងឹងឯក្រាជយភាព របេ់ប្បពន័ធ 
តុលាការ និងធានាឲ្យមានែំសណើ រការថ្នប្បពន័ធតុលាការសដ្ឋយយុតតិធម្េ៌ប្មាបជ់នប្គបរ់៉ូប និងការទ្ទ្ួល 
បានេំណងេម្រម្យ។ រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងយុតតិធម្ ៌ក្ប៏ានយល់្ងថ្ែរ សហើយសៅថ្តច៉ូលរមួ្ក្នុងែំសណើ រការ ថ្ន
ក្ំថ្ណទ្ប្ម្ង។់ មានក្ិចចអ្ភ្េិឌ្ឍម្យួចំនួនថ្ែលគួរឲ្យស្ថវ គម្ន ៍ ចាបត់ងំពីែំសណើ រទ្េសនក្ិចចចុងសប្កាយ 
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របេ់ែញុ ំ ម្និប្តឹម្ថ្តការស ើងប្បាក្ស់បៀរេតសររ៍បេ់ម្ស្រ្នតីតុលាការ សែើម្បធីានាឲ្យសៅប្ក្ម្មានក្ប្ម្តិ ជីេភាព
េម្រម្យ ក្ិចចែិតែំប្បឹងថ្ប្បងរបេ់ឧតតម្ប្ក្ុម្ប្បឹក្ាថ្នអ្ងគសៅប្ក្ម្ក្នុងការ្សពវ្ាយ ប្ក្ម្េីលធម្ ៌
តុលាការ ឆ្ន ២ំ០០៧ ការពប្ងីក្ ម្៉ូលដ្ឋា នទ្ិនននយ័េប្មាបក់ារ្ាុក្ឲ្យកានថ់្តលអប្បសេើរជាងម្ុន និងការ សប្បើ
ប្បាេ់ពត័ម៌ានអ្ំពីសរឿងក្តីសៅតុលាការ និងបសងេើនការទ្ំនាក្ទ់្ំនងក្នុងចំសណាម្តួអ្ងគតុលាការ ថ្ែលអច 
ជួយ សធវើឲ្យមានចំណាតក់ារសលឿនជាងម្ុន និងេសប្ម្ចបានកានថ់្តមានេងគតភាពជាងម្ុនសលើប្បសភ្ទ្សរឿង 
ក្តីជាក្ល់ាក្ន់ានា។ ែញុ ំទ្នាងឹរងច់ានំ៉ូេការផ្ទែ េ់បត៉ូរជាេជិជមានបថ្នាម្សទ្ៀតសៅក្នុងរយៈសពលប ុនាម នថ្ែខាងម្ុែ 
សនះ។  
 
 

មានក្ិចចការសប្ចើនសទ្ៀតថ្ែលប្តូេសធវើសែើម្បបីងាា ញជាស្ថធារណៈថា ប្ក្េួងយុតតិធម្ក៌្ំពុងសែើរតួនាទ្ ី
គបំ្ទ្រែាបាលេុទ្ធស្ថធ ក្ព់ន័ធនឹងតុលាការ។ ក្ិចចការប្តូេបនតសធវើគឺ ប្តូេពប្ងឹងទាងំឯក្រាជយភាពពិតប្បាក្ែ 
របេ់ស្ថា បន័តុលាការ និងការសធវើឲ្យតុលាការមានការថ្បងថ្ចក្ដ្ឋចព់ីស្ថា បន័ស្សងៗសទ្ៀតរបេ់រដ្ឋា ភ្បិាល។ 
ការសធវើការេសប្ម្ចរបេ់តុលាការ និងស្ថលប្ក្ម្ស្ថា ពរ គួរថ្តស្ថធារណៈជនអចច៉ូលបាន សដ្ឋយមាន 
ទ្ិនននយ័ប្គបប់្គនប់ថ្នាម្សទ្ៀត ប្ពម្ទាងំបសងេើនការបណតុ ះបណាត លឲ្យបានសប្ចើនែល់ម្ស្រ្នតីតុលាការ។ ជាចុង
សប្កាយ ការពិនិតយស ើងេញិសលើទ្ប្ម្ងថ់្នការសប្បើប្បាេ់ែរ៏កី្រាលដ្ឋលថ្នការញំុែែួនបសណាត ះអេនន ថ្ែល
ែុេពីការប្តួតពិនិតយតម្្ែ៉ូេតុលាការ អចនឹងកាតប់នាយបានន៉ូេភាពចសងអៀតថ្ណនថ្នអ្នក្សទាេសៅ ក្នុង
ពនធនាគរ និងពប្ងឹងការសគរពេិទ្ធិរបេ់ជនជាបញំុ់។ 
 

ការសប្តៀម្សរៀបចកំារសបាះសឆ្ន ត 
  

ែញុ ំបានសៃែៀតឱកាេជបួពិភាក្ាការងារជាម្យួគណៈក្មាម ធកិារជាតិសរៀបចំការសបាះសឆ្ន ត សដ្ឋយ 
ស្ថរថ្តការងាររបេ់គណៈក្មាម ធិការសនះសផ្ទត តការយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ខ់ាែ ងំសលើការសបាះសឆ្ន ត សៅឆ្ន ២ំ០១៧-
២០១៨។ វាជាប្បការេំខានថ់្ែលប្តូេគិតគ៉ូរពិចារណាពឱីកាេចុះស ម្ ះថ្ែលអចទ្ទ្ួលយក្បាន នងិ 
អច៉ូលសៅសម្ើលបាន េប្មាបប់្បជាជនក្ម្ពុជាទាងំអ្េ់ថ្ែលអចសបាះសឆ្ន តបាន ម្និប្តមឹ្ថ្ត ពលក្រសទ្េ
នតរប្បសេេន ៍ (សៅក្នុងប្បសទ្េក្ម្ពុជា និងសៅសប្ៅប្បសទ្េ) ប្ពម្ទាងំអ្នក្ជាបញំុ់្ងថ្ែរ។ កានថ់្តេំខាន់
ជាងសនះសៅសទ្ៀតសនាះគ ឺ គណៈក្មាម ធិការជាតិសរៀបចំការសបាះសឆ្ន ត (NEC) អចសធវើការ សដ្ឋយឯក្រាជយ 
សែើម្បធីានាថាការសបាះសឆ្ន តអចឲ្យទុ្ក្ចិតតបាន។ សនះតប្ម្ូេឲ្យមានការចុះបញ្ជ ីឲ្យបានទាន ់ សពលសេលា
េប្មាបអ់្នក្មានេិទ្ធិសបាះសឆ្ន តទាងំអ្េ់ លុះណាថ្ត ម្នុេសប្គបគ់ន អចសបាះសឆ្ន តបានថ្តម្តង និងមាន
ប្បពន័ធរាបេ់នែឹក្សឆ្ន តេម្រម្យ និងតមាែ ភាព។ ែញុ ំមានសេចក្តីរកី្រាយថ្ែលបានែឹងថា គ.ជ.ប និងប្ក្េួង
ម្ោថ្្ា ក្ំពុងែំសណើ រការសដ្ឋយមានការសចញអ្តតេញ្ហា ណបណ័ណ ជីេមាប្តែល់អ្នក្មានេិទ្ធិ សបាះសឆ្ន ត
ទាងំអ្េ់ សបើសទាះបីជាបញ្ហា ប្បឈម្សៅថ្តមានក្ស៏ដ្ឋយ។ 
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េនារថាបញ្ចប ់
 

ក្នុងអ្ំ ុងសពលសបេក្ក្ម្មរបេ់ែញុ ំ ែញុ ំបានទ្ទ្ួលប្បសោជនព៍ីពត័ម៌ាន និងការយល់ែឹងថ្ែលបាន 
ថ្ចក្រថំ្លក្សដ្ឋយេបបុរេជាម្យួែញុ ំ សដ្ឋយតួអ្ងគជាសប្ចើន មានតួអ្ងគជាត ិ និងអ្នតរជាត ិ រដ្ឋា ភ្បិាល នងិ 
ម្និថ្ម្នរដ្ឋា ភ្បិាល។ ែ៉ូចកាលពីទ្េសនក្ចិចសលើក្ម្ុនថ្ែរ ែញុ ំេ៉ូម្ថ្លែងអ្ណំរគុណចំស ះការគបំ្ទ្ែល់រ៉ូប 
ែញុ ំពីេំណាក្អ់្នក្ជំនាញការរបេ់ការោិល័យឧតតម្េនងការអ្ងគការេហប្បជាជាតិទ្ទ្ួលបនាុក្េិទ្ធិម្នុេស 
(OHCHR) ប្បចាកំ្ម្ពុជា។ ែញុ ំក្េ៏៉ូម្ថ្លែងអ្ំណរគុណ្ងថ្ែរែល់អ្ងគការេហប្បជាជាតិេប្មាបេ់ម្ភាព 
សយនឌ្រ័ និង ពប្ងឹងអ្ំណាចស្រ្េតី (UN Women) ចំស ះការគបំ្ទ្របេ់ែែួន។ កាលពមី្សលិម្ញិ ែញុ ំមាន
ក្ិតតិយេថ្ែលបានសធវើសេចក្តេីសងខបជ៉ូនេសម្តចប្ក្ឡាសោម្ េ សែង អ្ំពីការរក្សញើញបឋម្ របេ់ែញុ។ំ 
 

អ្នុស្ថេនស៍ពញសលញរបេ់ែញុ ំសៅរាជរដ្ឋា ភ្បិាលក្ម្ពុជានងឹប្តូេបានគ៉ូេបញ្ហជ ក្ស់ៅក្នុងរបាយ
ការណ៍នាសពលខាងម្ុែរបេ់ែញុ ំសៅប្ក្ុម្ប្បឹក្ាេិទ្ធមិ្នុេស។ សនះសបើសោងតម្កាលេភិាគសៅសពល
បចចុបបនន សនះ របាយការណ៍សនះនងឹអចរក្បានសៅក្នុងថ្ែេីោ ម្ុនេម្យ័ប្បជុំសលើក្ទ្ី៣៣ ថ្នប្ក្ុម្
ប្បឹក្ាេិទ្ធ ិម្នុេស អ្. េ.ហ សៅថ្ែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 
ចប ់

 

សលាក្ប្េី ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ រ  ៉ូណា េមីត (ចប្ក្ភ្ពអ្ងស់គែេ) ប្តូេបានប្ក្ុម្ប្បឹក្ាេិទ្ធិម្នុេស អ្.េ.ប ថ្តងតងំ 
ក្នុ ងថ្ែមី្នា ឆ្ន ២ំ០១៥។ អណតិតរបេ់អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេ សក្ើតសចញពីកិ្ចចប្ពម្សប្ពៀងេនតិភាព ទី្
ប្ក្ុងបា រេី េតី ពីែសំណាះប្ស្ថយនសោបាយទ្៉ូលំទ្៉ូលាយថ្នជសមាែ ះក្ម្ពុជា។ សលាក្ប្េី េមីត គឺជាស្ថស្រ្ស្ថត
ចារយនីតិេិទ្ធិម្នុេសអ្នតរជាតិ សៅចប្ក្ភ្ពអ្ងស់គែេ សហើយសៅសពលក្នែងម្ក្ សលាក្ប្េី បានបសប្ងៀន
ចាបេិ់ទ្ធិម្នុេស និងបានអ្នុេតតេក្ម្មភាពក្ស្ថងេម្តាភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅក្ម្ពុជា។ 
 

អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេគឺជាថ្្នក្ម្យួថ្នអ្វីថ្ែលសគស្ថគ ល់ថាជានីតិេធិីពិសេេរបេ់ប្ក្មុ្ប្បកឹ្ាេិទ្ធមិ្នុេស។ 
នីតិេធិីពិសេេ (ថ្ែលជាស្ថា បន័ធំបំ្ ុតម្យួរបេ់អ្នក្ជំនាញការឯក្រាជយ សៅក្នុងប្បពន័ធេិទ្ធិម្នុេស អ្.េ
.ប) គឺជាស ម្ ះទ្៉ូសៅម្យួថ្នយនតការឯក្រាជយ ឃ្ែ សំម្ើលនងិថ្េវងរក្ការពិត របេ់ប្ក្ុម្ប្បឹក្ា េិទ្ធិម្នុេស 
ថ្ែលសដ្ឋះប្ស្ថយទាងំស្ថា នភាពជាក្ល់ាក្ថ់្នប្បសទ្េនីម្យួៗ ទាងំបញ្ហា តម្េេ័ិយម្យួៗ សៅប្គបត់ំបន់
ទាងំអ្េ់ថ្នពិភ្ពសលាក្។ អ្នក្ជំនាញការថ្ននីតិេធិីពិសេេ សធវើការថ្្អក្សលើសគលការណ៍ េម័ប្គចតិត គត់
ម្និថ្ម្នជាបគុគលិក្ អ្.េ.ប សទ្ សហើយក្ម៏្និទ្ទ្ួលប្បាក្ស់បៀេតសរព៍ីការងាររបេ់គតថ់្ែរ។ គតស់ធវើការឯក្
រាជយពីរដ្ឋា ភ្បិាល ឬអ្ងគការណាម្យួ សហើយបំសរ ើការក្នុងេម្តាភាពបគុគលគតផ់្ទា ល់។ 
 

េិទ្ធិម្នុេស អ្.េ.ប សគហទ្ំពរ័ប្បសទ្េ  – ក្ម្ពុជា 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx and http://cambodia.ohchr.org 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx
http://cambodia.ohchr.org/
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េប្មាបព់ត័៌មានបថ្នាម្ និងការស្ថក្េួរពត័ម៌ានស្សងៗេ៉ូម្ទាក្ទ់្ងម្ក្ ៖ 

សៅរាជធានីភ្នសំពញ៖ ក្ញ្ហា  ប្គីេេាីន ភ្សិញើរងី (Ms. Christine Pickering) តម្រយៈទ្៉ូរេ័ពាសលែ (+៨៥៥ ២៣ 
៩៩៣ ៥៩០/៩១ សលែភាជ បប់នត៖ ៣០៦ ឬ អ្ុីថ្ម្ ល cpickering@ohchr.org) 

សៅទ្ីប្ក្ុងបាងក្ក្ ៖ សលាក្សជរមឺ្ ី រនិ (Mr. Jeremy Laurence) (+66 84 700 4671 / laurencej@un.org) 

សៅទ្ីប្ក្ុងហសុថឺ្ណេ៖ េប្មាប់ការស្ថក្េួរពត័ម៌ានអ្ំពីអ្នក្ជំនាញការឯក្រាជយែថ្ទ្សទ្ៀត របេ់ អ្.េ.ប េ៉ូម្ទាក្ទ់្ង៖ 

ស្ថសប៊ាៀរ ថ្េលាោ  (Xabier Celaya) អ្ងគភាពប្បពន័ធ្សពវ្ាយពត័ម៌ាន តម្រយៈទ្៉ូរេ័ពាសលែ (+៤១ ២២ 
៩១៧ ៩៣៨៣ / អ្ុីថ្ម្ ល xcelaya@ohchr.org)  
 

េិទ្ធិម្នុេស អ្.េ.ប ថ្េវងយល់ពីសយើងតម្បណាត ញពត័៌មានេងគម្ ៖  

សហវេប៊ាុក្៖ https://www.facebook.com/unitednationshumanrights និង 
https://www.facebook.com/OHCHRCambodia   

ទ្វីតធឺ៖ http://twitter.com/UNrightswire and http://twitter.com/OHCHR_Cambodia 

សោគ ហគឺល Google+ gplus.to/unitednationshumanrights  

យ៉ូធ៉ូប៖  http://www.youtube.com/UNOHCHR  

 

ថ្ៃក្លិបិប្ក្ម្េិទ្ធិម្នុេសជាេក្ល ៖ http://uhri.ohchr.org/en 
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