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ចំណុចរេបៀបវរៈទី ១១(ខ) ទី្រក�ងដក ៥េមស ២០១៧ 
 

េសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈកមា� ធិករសិទ�ិមនុស្ស

របស់សភា 
 

មាតិក 
 
 
 

Americas 
 

• Venezuela 
 

VEN10 Biagio Pilieri 
VEN11 José Sánchez Montiel 
VEN12 Hernán Alemán 
VEN13 Richard Blanco 

 

VEN14 Richard Mardo 
VEN15 Gustavo Marcano 
VEN16 Julio Borges 
VEN17 Juan Carlos Caldera 
VEN18 María Corina Machado (Ms.) 
VEN19 Nora Bracho (Ms.) 
VEN20 Ismael García 
VEN21 Eduardo Gómez Sigala 
VEN22 William Davila 
VEN23 María Mercedes Aranguren (Ms.) 
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VEN24 Nirma Guarulla (Ms.) 
VEN25 Julio Ygarza 
VEN26 Miguel Tadeo 

 

VEN27 Rosmit Mantilla 
VEN28 Enzo Prieto 
VEN29 Gilberto Sojo 

VEN30 Gilber Caro 

VEN31 Luis Florido 
VEN32 Eudoro Gonzalez 
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កម�ុជា 
 

CMBD/២៧ - ចន ់េចង 
CMBD/៤៨ - (អ�ក្រសី) មរួ សុខហួរ 
CMBD/៤៩ - ែកវ ភរីម្យ 
CMBD/៥០ - ហូ វ៉ន ់
CMBD/៥១ - ឡុង រ ី
CMBD/៥២ - នុត រដំួល 
CMBD/៥៣ - ែមន៉ សុថាវរនិ 
CMBD/៥៤ - េរៀល េខមរនិ� 
CMBD/៥៥ - ហុង សុខហួរ 
CMBD/៥៦ - គង ់សភា 
CMBD/៥៧ - ញ៉យ ចំេរ ន 

 

CMBD/៥៨ - សម រង្ុស ី

CMBD/៥៩ - អ៊ុ� សំអន 

CMBD/៦០- កឹម សុខ 

CMBD/៦១ - (អ�ក្រសី) ថាក ់ឡាន ី
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គណៈកមា� ធិករ 
 

សេ្រមច ផ�ល់អនុសសនដ៍ល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនសហភាពអន�រសភា សូមឲ្យអនុមត័េលេសចក�ី
សេ្រមចដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនសហភាពអន�រសភា (IPU) 

េយាងសំណំុេរឿងរបស់តំណាងរ�ស�ចំនួន១៥ រូប ដូចមានរយេឈ� ះខងេ្រកម មកពីគណៈបក្សសេ�ង� ះជាតិ 

(CNRP) ែដលសុទ�ែតជាសមាជិកសំខន់ៗ និងែដលបានបំេរ ករយូរៃនថា� កដ់ឹកនាគំណៈបក្សសេ�ង� ះជាតិ(CNRP) រមួមាន

៖ េលក ចន់ េចង អ�ក្រសី មូរ សុខហួរ េលក ែកវ ភរីម្យ េលក ហូ វ៉ន ់េលក ឡុង រ ីេលក នុត រដំួល េលក ែមន៉ សុថា

វរនិ និងេលក េរៀល េខមរនិ� េលក ហុង សុខហួរ េលក គង ់សភា េលក ញ៉យ ចំេរ ន េលក សម រង្ុស ីេលក អ៊ុ� សំអន

េលក កឹម សុខ អ�ក្រសី ថាក ់ឡានី និងេសចក�ីសេ្រមចបានអនុមត័នាសមយ័្របជុំេលកទី១៩៩ របស់ខ�ួន (េនទី្រក�ងហ្ុសឺ
ែណវ តុល ឆា� ២ំ០១៦)។  

េយាងសវនាកែដលបានេធ�េឡងជាមយួគណៈ្របតិភូកម�ុជានាសមយ័្របជុំេលកទី១៣៦ ៃនសហភាពអន�រសភា

(IPU) ្រពមទងំមានករចូលរមួពីេលក្រសី សួម៉ូរ៉ ជូឡុង ក�ុងនាមគណៈបក្សសេ�ង� ះជាតិ (CNRP) 

េយាងរបាយករណ៍ចុងេ្រកយ(CL/199/11(b)-R.1) ស�ីពីដំេណ រទស្សនកិច�របស់គណៈកមា� ធិករេនះ មកកន់

្របេទសកម�ុជា ក�ុងែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦។  



 - 21 - CL/200/11(b)-R.3 
Dhaka, 5 April 2017 

 
េដយរលឹំកេឡងវញិអំពីលិខិតចុះៃថ�ទី១១ ែខកក�ដ និងលិខិតចុះៃថ�ទី១១ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ របស់អគ�

េលខធិកររដ�សភាៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងពត័ម៌ានែដលបានប��ូ នេដយអ�កប�ឹង និងតតីយភាគីែដលអចេជឿ

ទុកចិត�បាន កដូ៏ចជាសវនាករែដលបានេធ�េឡងជាមយួគណៈ្របតិភូកម�ុជា និងអ�កប�ឹងនាសមយ័្របជុំេលកទី១៣៥ ៃន

សហភាពអន�រសភា(IPU) (នាទី្រក�ងហ្ុសែឺណវ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦)។  

េដយយល់េឃញថា ករទមទររបស់អ�កប�ឹងែដលករណីទងំេនះកំពុងស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ បង� ញថាគណ

បក្សកនអ់ំណាចកំពុងព្យោយាមេធ�ឲ្យចុះេខ្សោយ បិទមាត់ និងផាតគ់ណបក្ស្របឆាងំេចញពីករេបាះេឆា� តនាេពលខងមុខគឺ 

ករេបាះេឆា� ត្រក�ម្របឹក្សោឃំុសង� តឆ់ា� ២ំ០១៧និងករេបាះេឆា� តជាតិឆា� ២ំ០១៨ តមរយៈមេធ្យោបាយេផ្សងៗរបទ់ងំ៖ 

(i) សកម�ភាពបំភតិបំភយ័និងករគាបសង�ត ់(ii) ករអំេពហិង្សោេលរូបកយ្របឆាងំនឹងសមាជិកសភា (iii) ករយាយី

ែផ�ក តុលករមកេលអ�កនេយាបាយ ែដលបានែស�ងឲ្យេឃញតមរយៈករេកនេឡងៃនករេចទ្របកន់េដយគា� ន

មូលដ� នពីបទ្រពហ�ទណ�  និងដំេណ រសវនាករ និងករផ�នា� េទសផ�ូវតុលករេដយអយុត�ិធម ៌កដូ៏ចជា ករព្ួយរបទ

េចទ្របកនេ់ដម្ប ីរក្សោទុកករគំរមអចិៃ�ន�យៃ៍នករចបខ់�ួន (iv) ករផាតេ់ចញពីករចូលរមួក�ុងជីវភាពនេយាបាយ និង

ករមនិឲ្យចូលក�ុង្របេទសកម�ុជាៃនអតីតេមដឹកនាគំណបក្ស្របឆាងំ និង (v) ករគំរមព្ួយរ និងកររលំយគណបក្សស

េ�ង� ះជាតិ និងករហម្របាមេនៃថ�អនាគតនូវសកម�ភាពនេយាបាយរបស់ថា� កដ់ឹកនាថំ�ីរបស់ខ�ួន អនុេលមតម

វេិសធនកម�ែដលបានអនុមត័កលពីេពលថ�ីៗនូវច្បោបស់�ីពីគណបក្សនេយាបាយឆា� ១ំ៩៩៧  
  

េដយរលឹំកេឡងវញិ នូវពត័៌មានែដលមានរចួេហយេនក�ុងសំណំុឯកសរទកទ់ងនឹងសំណំុេរឿងក�ីរបស់សមាជិក

សភាចំនួន១៥ រូប ែដលករណីរបស់ពួកគាត់្រត�វបានប��ូ នេទគណៈកមា� ធិករសិទ�ិមនុស្សរបស់សមាជិកសភាតងំពីែខ    

កក�ដ ឆា�  ំ២០១៤ ៖ 

- េលក ចន ់េចង ជាសមាជិកមយួរូបៃនរដ�សភា ្រត�វបានតុលករផ�នា� េទសឲ្យជាបព់ន�នាគាររយៈេពលពីរ

ឆា�  ំេនៃថ�ទី១៣ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥។ អភយ័ឯកសិទ�ិរបស់គាត ់មនិទន្់រត�វបានដកហូតេដយនីតិកលរដ�

សភាបច�ុប្បន�េទ។ េលកេនមានេសរភីាព រងចេំសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រកយរបស់សលឧទ�រណ៍។ បណ�ឹ ង

របស់គាត់បានរងចសំវនាករសលឧទ�រណ៍អស់េពលពីរឆា� េំហយ។  ដំេណ រករក�ីែដលេន្រទឹងរយៈ

េពលដែ៏វងេហយែដលេគេជឿជាកថ់ា្រត�វបានេលកែលងេចទ្របកនេ់នឆា� ២ំ០១២ ប៉ុែន�ភា� មៗក្៏រសប់ែត

េរឿងក�ីេនះដំេណ រករេឡងវញិេនពកក់ណា� លឆា� ២ំ០១៤ េនខណៈេពលែដលមានករជាបគ់ាងំ

នេយាបាយតនតឹង រវងគណៈបក្សកនអ់ំណាច និងគណៈបក្ស្របឆាងំ ទកទ់ងនឹងករតវ៉លទ�ផលេបាះ

េឆា� តឆា� ២ំ០១៣។  

-   អ�ក្រសី មរូ សុខហួរ េលក ែកវ ភរីម្យ េលក ហូ វ៉ន ់េលក ឡុង រ ីេលក នុត រដំលួ េលក ែមន៉ សុថាវរនិ 

េលក េរៀល េខមរនិ� ទងំអស់គា� គឺជាសមាជិកសភា ្រត�វបានចបខ់�ួនេនៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤ 

ជាមយួនឹងសកម�ជនគណៈបក្ស្របឆាងំេផ្សងេទៀត បនា� បព់ីមានបាតុកម�មយួែដលអំពវនាវឲ្យេបកេឡង

វញិនូវទីលនតវ៉មយួកែន�ងេនរជធានីភ�េំពញ ែដលេគស� ល់ថាជាទីលនេសរភីាព (ឬទីលន្របជាធិបេតយ្យ) 

បានេកតមានអំេពហិង្សោ។ ពួកេគ្រត�វបានសលដំបូងរជធានីភ�េំពញ េចទ្របកនព់ីបទដឹកនា ំ       កុ

ប្បកម� បទហិង្សោេដយេចតនាមានស� នទម�ន់េទស និងញុះញងឲ់្យ្រប្រពឹត�បទេល�ស េហយែដល្រត�វ

្របឈមេទសជាបព់ន�នាគាររហូតដល់េទ ៣០ ឆា� ។ំ គណៈកមា� ធិករ បានទទួលភស�ុតងជាែខ្សវេីដអូ

យ៉ាងច្បោស់ថា សមាជិកសភាបានព្យោយាមទប់ស� ត ់ និងប�្ឈបអ់ំេពហិង្សោ (េបេទះជាអ�កតវ៉មនិស� ប់

ពួកេគកេ៏ដយ) ទន�ឹមេនះ មនិមានភស�ុតងណាមយួបានប��ូ នមក េដម្បបី�� កក់រអះអងពីករចូលរមួ

របស់ពួកេគេដយផា� ល់ ក�ុងអំេពហិង្សោេនះេឡយ ឬថាអំេពហិង្សោេនះបំេពញលក�ខណ� ត្រម�វេដយច្បោប់

េនះ ពីបទេល�សកុប្បកម�េនាះកេ៏ទែដរ។ សមាជិកសភាទងំេនះ ្រត�វបានេដះែលងឲ្យេនេ្រកឃំុ
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បេណា� ះអសន�េនៃថ�ទី២២ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤ បនា� បព់ីមានករ្របកសអំពីកិច�្រពមេ្រព�ងនេយាបាយ

មយួ រវងរដ� ភបិាល និងគណៈបក្ស្របឆាងំ េដម្បបី��បវ់បិត�ិនេយាបាយ។ េទះជាដូេច�ះក�ី បទេចទ

្របកន្់របឆាងំពួកេគ េនមនិទនទ់មា� កេ់ចលេនេឡយេទ។ ករេសុបអេង�តជាសមា� តរ់បស់តុលករេន

ែតបន� េហយមនិទន់មានករកំណតក់លបរេិច�ទស្រមាប់ករជំនុំជ្រមះេនេឡយអស់េពលជិតបីឆា� េំហយ 

គិតចបព់ីមានករតវ៉េនះមក។  

-  េលក ហុង សុខហួរ ជាសមាជិក្រពឹទ�សភា ្រត�វបានចបខ់�ួន និងេចទ្របកន ់ បនា� បព់ីមានែខ្សវេីដអូឃ�ី
បមយួ ្រត�វបានបេង� ះេនេលទំពរ័េហ�សប៊ុករបស់េមដឹកនាគំណៈបក្ស្របឆាងំគឺ េលក សម រង្ុស ី េនៃថ�ទី
១២ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៥។ ែខ្សវេីដអូឃ�ីបេនះ បានបង� ញរូបភាពរបស់េលក ហុង សុខហួរ កំពុងពិភាក្សោ

េលទស្សនៈរបស់គាត ់ អំពីប�� ្រពំែដនេវៀតណាម-កម�ុជា ែដលជាប�� មយួដច៏្រម�ងច្រមាស់ និងរេសប

េនកម�ុជា និងបង� ញច្បោបច់ម�ងៃនអត�បទសន�ិស�� ្រពំែដនេវៀតណាម-កម�ុជាឆា� ១ំ៩៧៩ ែដលនិយាយ

ថា ្រពំែដននឹង្រត�វបានរលំយ និងេធ�ករកំណត់ជាថ�ី ែដលបានបង� ញពីភាពមនិ្រតឹម្រត�វ។ េនៃថ�ទី១៣ 

ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៥ នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា បានេចទ្របកន់សមាជិក្រពឹទ�សភារូបេនះ

ពីបទក្បតជ់ាតិ និងបានេចញប�� ឲ្យចបខ់�ួនគាត។់ េ្រកយមក សមាជិក្រពឹទ�សភារូបេនះ ្រត�វបានចប់

ខ�ួន និងឃំុខ�ួនេនៃថ�ទី១៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៥ និង្រត�វបានេចទ្របកនព់ីបទែក�ងបន�ំឯកសរសធារ

ណៈ េ្រប្របាស់ឯកសរសធារណៈែក�ងក� យ និងញុះញងឲ់្យមានចលចលក�ុងសង�ម។ អភ័យឯកសិទ�ិ
របស់គាតម់និ្រត�វបានដកហូតេទ េដយសរអជា� ធរបានចត់ទុកថា គាត្់រត�វបានចបខ់�ួនក�ុងករ្រប្រពឹត�

បទេល�សជាកែ់ស�ង។  

- េលក គង ់សភា នងិ េលក ញ៉យ ចេំរ ន ជាសមាជិកសភា ្រត�វបានេគទញទមា� កព់ីរថយន�របស់ពួកេគ 

េហយ្រត�វេគវយដំេដយហឹង្សោ ខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងេធ�ដំេណ រេចញពីវមិានរដ�សភាេនៃថ�ទី
២៦ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥។ េនេពលេនាះ បាតុកម�មយួ្របឆាងំនឹងគណៈបក្ស្របឆាងំ ្រត�វបានេរៀបចំ

េឡងេដយគណៈបក្សកនអ់ំណាច កំពុងេធ�េនខងមខុវមិានរដ�សភា។ ទងំម�ន�ីសន�ិសុខរដ�សភា ទងំ

ម�ន�ីនគរបាលែដលមានវត�មានេនទីេនាះ មនិបានចតវ់ធិានករណាមយួទងំមុនេពល ក�ុងេពល ឬ

បនា� បព់ីករវយ្របហរេនាះេទ ដូចែដលបានបង� ញតមរយៈែខ្សវេីដអូក�ីបៃនឧប្បតិ�េហតុ្រសប។់ ករ

វយ្របហរេនះ បានេធ�ឲ្យសមាជិកសភាទងំពីររូបេនះរងរបសួធ�នធ់�រ។ ករវយ្របហរេនះ ្រត�វបានរដ�

សភាេធ�ករេថា� លេទស និងបានផ�ួចេផ�មឲ្យមានករេសុបអេង�តែដលឈនេទចបខ់�ួនជនសង្សយ័

ចំនួនបីរូប េនក�ុងែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០១៥ បនា� បព់ីពួកេគបានេចញមកសរភាពថាបានចូលរមួេនក�ុងអំេព
ហិង្សោេនះ។ មនិមានវធិានករបែន�មណាមយួ ្រត�វបានចត់េទេលអ�កវយ្របហរ ឬអ�កេផ�មគំនិតេផ្សង

េទៀតេទ េទះបីជាសមសីមាជិកសភាទងំេនាះ បានដកព់ក្យបណ�ឹ ងរចួេហយក�ី និងមានភស�ុតងែខ្ស    

វេីដអូយ៉ាងច្បោស់្រកែឡតអំពីសកម�ភាពវយ្របហរេនះ បានបង� ញឲ្យេឃញពីអត�ស�� ណរបស់អ�ក

វយ្របហរ និងសកម�ភាព ែដលពួកេគកំពុងនិយាយទកទ់ងគា� ជាមយួអ�កដៃទេទៀតតមរយៈវទិ្ុយ

ទកទ់ងក�ី។ អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលអន�រជាតិមយួ គឺអង�ករឃា� េំមលសិទ�ិមនុស្ស(HRW) បានដឹកនាំ

ករេសុបអេង�តទងំ្រស�ងក�ុងឧប្បតិ�េហតុេនះ េហយបានេធ�ករសន�ិដ� ន ក�ុងរបាយករណ៍េបាះពុម�

ផ្សោយក�ុងែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ថាសវនាករ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងគឺេដម្បបីិទបាងំករទទួលខុស្រត�វចុង

េ្រកយស្រមាបប់ទេល�សេនះ ជាជាងករលត្រតដងវ។  

- េលក សម រង្ុស ី េមដឹកនាគំណៈបក្ស្របឆាងំ និងជាសមាជិកសភាមយួរូប ្រត�វបានក� យជាេគាលេដ 

េដយករណីបណ�ឹ ងេនតុលករកនែ់តេ្រចនេឡងៗែដលេចទ្របកនេ់ទេលរូបគាត ់ គិតចបត់ងំពីែខ

វចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ (រប់ទងំសំណំុេរឿងក�ីមយួែដលទកទ់ងនឹងករណីរបស់សមាជិក្រពឹទ�សភា េលក 

ហុង សុខហួរ ែដលបេង� ះវេីដអូឃ�ីបេលទំព័រេហ�សប៊ុករបស់គាត)់។ អភយ័ឯកសិទ�ិរបស់គាត ់ មនិ្រត�វ
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បានដកហូតេទ ប៉ុែន�អណត�ិសភារបស់គាត ់ ្រត�វបានេមាឃភាពពកព់ន័�នឹងសំណំុេរឿងបរហិេករ �េ៍លកទី
មយួេនសលដំបូង។ គាតប់ានបង�ំចិត�េធ�និរេទសខ�ួនេទេ្រក្របេទសក�ុងែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ េដម្បេីគៀ

ចេវសពីករទទួលេទសជាបព់ន�នាគារ។ េនៃថ�ទី១៨ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ េលកនាយករដ�ម�ន�ីបាន

េចញបំរមមនិឲ្យេលក សម រង្ុស ី វលិ្រតឡបចូ់ល្របេទសកម�ុជាវញិ បនា� បព់ីគាត់បាន្របកសពីបំណង

្របាថា� វលិ្រតឡបម់កវញិពីករនិរេទសខ�ួនេនេ្រក្របេទស េដម្បចូីលរមួក�ុងករេបាះេឆា� តេនៃថ�ខងមុខ

េនះ។     

- េលក អ៊ុ� សំអន ជាសមាជិកសភាមយួរូប ្រត�វបានចបខ់�ួនេនៃថ�ទី១១ ែខ េមស ឆា�  ំ២០១៦ េនេពល

ែដលគាត់្រតឡបម់ក្របេទសកម�ុជាវញិ េហយ្រត�វបានផ�នា� េទសេនៃថ�ទី១០ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ ឲ្យ

ជាបព់ន�នាគាររយៈេពលពីរឆា� កំន�ះ ពីបទញុះញងឲ់្យមានអំេពហិង្សោ និងករេរ សេអង។ េយាងតមអ�ក

ប�ឹង សំណំុេរឿងក�ីេនះេកតមានេឡង បនា� បព់ីគាតប់ានបេង� ះមតិេយាបល់ និងែខ្សវេីដអូេនេលេហ�សប៊ុក

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ អំពីប�� ្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម ក�ុងករអះអងជាពិេសសថា រដ� ភបិាលបានេ្រប
្របាស់ “ែផនទីែក�ងក� យ” េដម្បកីំណត់្រពែំដន។ អភ័យឯកសិទ�ិសភារបស់គាត ់ មនិ្រត�វបានដកេទ។ 

េយាងតមអ�កប�ឹង អជា� ធរបានអះអងថា គាត់្រត�វបានចប់ខ�ួនក�ុងបទេល�សជាកែ់ស�ង េដយសរែត

បទេល�សេនះេនែតបន� ដរបណាែដលមតិេយាបល់របស់គាតម់និ្រត�វបានដកេចញពីេហ�សប៊ុកេទេនាះ 

(េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ តុលករបានបដិេសធពក្យសំុធានាឲ្យេនេ្រកឃំុ េដយឈរេលេហតុផល

ថា មានហនិភយ័ែដលគាតអ់ចនឹងបំផា� ញភស�ុតង េដយដកមតិេយាបល់ របស់គាត់េចញពីេហ�សប៊ុក 

្របសិនជាេដះែលងឲ្យគាតេ់នេ្រកឃំុបេណា� ះអសន�េនាះ) 

- េលក កមឹ សុខ ជាអនុ្របធានទីមយួៃនរដ�សភាកម�ុជារហូតដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ េហយបច�ុប្បន�

េលកគឺជា្របធានគណៈបក្សសេ�ង� ះជាតិ (CNRP) ែដលបាន្របឈមនឹងករបំភតិបំភយ័ និងករយាយី

រខំន ចបត់ងំពីែខេមស ឆា� ២ំ០១៥ របទ់ងំករគំរមកំែហងម�ងេហយម�ងេទៀត ករវយ្របហរេល
និេវសនដ� នរបស់គាត់ (ក�ុងែខតុល ឆា� ២ំ០១៥) គាត្់រត�វេគដកេចញពីមុខតំែណងជាអនុ្របធានទីមយួ

ៃនរដ�សភា (ក�ុងែខតុល ឆា� ២ំ០១៥) និងករណី “្រសីមុ”ំ គឺជាករណី្របឆាងំនឹងគាត ់ ែដលបាននិងកំពុង

បន�ចបត់ងំពីចុងែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ មក។ េទះបីជាអភយ័ឯកសិទ�ិរបស់គាតម់និ្រត�វបានដកក�ី កក៏រ

ប៉ុនបង៉ចបខ់�ួនេលក កឹម សុខ ្រត�វបានេធ�េឡងេនក�ុងែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ េហយគាត់បានស� កេ់ន

មនិេចញេទណាជាេ្រចនែខក�ុងទីស� កក់រកណា� លរបស់គណៈបក្សសេ�ង� ះជាតិ ចបត់ងំពីេពលេនាះ

មក េ្រកមករឃំុខ�ួនក�ុងផ�ះតម្រពឹត�នយ័ េនះេបេយាងតមអ�កប�ឹង។ េលក កឹម សុខ ក្៏រត�វបាន

តុលករផ�នា� េទសដកព់ន�នាគាររយៈេពល្របាមំយួែខផងែដរ គឺេនៃថ�ទី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ ចំេពះ

ករបដិេសធមនិចូលខ�ួនតមដីកេកះ េដម្បសីកសួរ។ 

- អ�ក្រសី ថាក ់ ឡាន ី ជាសមាជិក្រពឹទ�សភាមយួរូប ្រត�វបានេចទ្របកនេ់ដយេលកនាយករដ�ម�ន�ីពីបទ

បង� ចប់ង�ូច និងករញុះញង ់ េនេដមែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦ បនា� បព់ីមានែខ្សវេីដអូមយួ្រត�វបានេគបេង� ះ

តមអនឡាញ ែដលក�ុងេនាះទំនងជាចងន់ិយាយថាេលកនាយករដ�ម�ន�ីបានចូលរមួពកព់ន័�ក�ុងករណី

ឃាតកម�េលេលក ែកម ឡី អ�កវភិាគនេយាបាយ។ េយាងេទតមអ�កប�ឹង សមាជិក្រពឹទ�សភារូបេនះ 

បានបដិេសធថាគាតម់និបានេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះេទ េហយអះអងថា ែខ្សវេីដអូេនះ ្រត�វបានេគ

ែកស្រម�ល។ សមាជិក្រពឹទ�សភារូបេនះ ្រត�វបានតុលករេកះេហពីរដងឲ្យបង� ញខ�ួនេនចំេពះមុខ

្រពះរជអជា�  មុនេពលអភ័យឯកសិទ�ិសភារបស់អ�ក្រសី្រត�វបានដកេនៃថ�ទី១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦។ 

អ�ក្រសី ឡានី កំពុងស�ិតក�ុងករនិរេទសខ�ួន។   

េដយរលឹំកនូវចំណុចខងេ្រកមចំេពះកិច�សន�នានេយាបាយ និងដំេណ រទស្សនកិច�របស់គណៈកមា� ធិករក�ុង

ឆា� ២ំ០១៦ មកកន្់របេទសកម�ុជា៖ 
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-  កិច�្រពមេ្រព�ងនេយាបាយេនះ បានប��បវ់បិត�ិេ្រកយករេបាះេឆា� ត ឆា� ២ំ០១៣ និងបានបេង�តយន�ករ

មយួស្រមាបក់ិច�សន�នារវងជាគណបក្សនេយាបាយធំទងំពីរែដលមានតំណាងេនក�ុងរដ�សភា ែដល

េគស� ល់ថាជា “វប្បធមស៌ន�នា”។ វប្បធមស៌ន�នា្រត�វបានគណបក្សទងំពីរចតទុ់កថាមានសរសំខន ់

េដម្បបី��ប់វប្បធម៌ហិង្សោជាទូេទ។ វប្បធមស៌ន�នាេនះ បានេបកលំហបែន�មេទៀតស្រមាបក់រសន�នា 

នេយាបាយេនក�ុងស� បន័សភា និងបានអនុ�� តឲ្យគណបក្សទងំេនះ សេ្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាពេល
ប�� មយួចំនួនែដលជាផល្របេយាជនជ៍ាតិេនចេនា� ះែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤ និងពកក់ណា� ល ឆា� ំ

២០១៥។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ វប្បធមស៌ន�នាេនះបានបរជយ័ក�ុងករេលកេឡង និងេដះ្រសយ 

េរឿងក�ីបច�ុប្បន�េនះ 
 

-  ក�ុងែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៥ គណៈកមា� ធិករេនះ បានេធ� “ទស្សនកិច�មយួជាជេ្រមសចុងេ្រកយ” មកកន់

្របេទសកម�ុជា បនា� បព់ីបានទុកេពលឲ្យម�ងេហយម�ងេទៀតឲ្យភាគីទងំពីរែស�ងរកដំេណាះ្រសយតម    

រយៈករចរច។ របាយករណ៍ចុងេ្រកយៃនដំេណ រទស្សនកិច�េនះ បានេធ�ករសន�ិដ� នថាសមាជិក

សភា បាន - និងបន�ក� យជា - ជនរងេ្រគាះពីកររេំលភបំពនធ�នធ់�រេលសិទ�ិជាមូលដ� នរបស់ពួកេគ។ 

ពួកេគ្រត�វបានររងំមនិឲ្យេដរតួនាទីរបស់ខ�ួន ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពជាសមាជិកសភា និងសមាជិក

គណបក្ស្របឆាងំេដយេសរ ីេដយគា� នករភយ័ខ� ចករេធ�ទុក�បុកេម�ញ    
 

-  រដ�សភាកម�ុជាបានែចករែំលកទស្សនៈផ�ូវកររបស់ខ�ួនេនក�ុងលិខិតចុះៃថ�ទី១១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៦។ 

រដ�សភាេនះ បានបដិេសធថាមានកររេំលភណាមយួេលសិទ�ិមនុស្ស្រត�វបាន្រប្រពឹត�េនក�ុងេរឿងក�ី
បច�ុប្បន�េទ េហយបានអះអងថាសមតីំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំទងំអស់គឺជាឧ្រកិដ�ជន ែដល្រត�វ

ែតទទួលេទសតមច្បោប។់ ដូេច� ះ េនះគឺជាកិច�កររបស់តុលករសុទ�សធស្រមាបតុ់លករកម�ុជាក�ុង

ករសេ្រមច េហយថាេនះមនិែមនជាប�� នេយាបាយែដលអច្រត�វបានេដះ្រសយតមរយៈវប្បធម៌

សន�នា េ្រពះថាកិច�សន�នានេយាបាយមនិអចជំនួស ឬបំពនច្បោបប់ានេឡយ 
 

េដយពិចរណាថា មនិមានកររកីចេ្រមនែដលសេ្រមចបាន េលករណីទងំឡាយែដលស�ិតេ្រកមករ

ពិនិត្យឬេលករបន�ៃនកិច�សន�នានេយាបាយក�ុងនយ័ស� បនា េហយថាស� នភាពេនះបានធា� កដុ់នដប

ខ� ងំែថមេទៀតេនក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នែខចុងេ្រកយេនះ ដូចែដលបានបង� ញេដយស� នករណ៍វវិឌ្ឍ

ថ�ីៗគួរឲ្យបារម�ដូចខងេ្រកមេនះ បានេកតេឡងចបត់ងំពីសមយ័្របជុំេលកទី១៣៥ របស់សហភាព

អន�រសភា(IPU) េនះេបតមអ�កប�ឹង ៖ 

- អង�រក្សបីនាក្់រត�វបានតុលករផ�នា� េទសដកព់ន�នាគាររយៈេពលបនួឆា�  ំ(របទ់ងំរយៈេពលព្ួយរេទស

បីឆា� )ំ បនា� បព់ីករសរភាពថាបានវយដំេលេលក គង់ សភា និង េលក ញ៉យ ចំេរ ន ្រត�វបានេដះ

ែលងពីពន�នាគារ បនា� បព់ីបានជាបព់ន�នាគារែតមយួឆា� ។ំ ពួកេគ្រត�វបានេធ�សមាហរណកម�ភា� មៗេទ

ក�ុងអង�ភាពអង�រក្សរបស់េលកនាយករដ�ម�ន�ី និង្រត�វបានេលកនាយករដ�ម�ន�ីតេម�ងឋន�រសក�ិ។ 

សមាជិកសភាទងំពីរេនះបានដកប់ណ�ឹ ងឧទ�រណ៍្របឆាងំនឹងករែដលសលដំបូងផ�នា� េទស្រសល

មនិ្រត�វបានចតក់រេទរហូតមកទល់េពលេនះ។ អ�កវយ្របហរេផ្សងេទៀត ែដលមនិ្រត�វបានេធ�ករ

េសុបអេង�ត ឬដកឲ់្យទទួលខុស្រត�វេឡយ។ មនិ្រតឹមែតមនិសង្សយ័ពីករេរៀបចំ និងអ�កញុះញង់ែត េប
េទះជាមានភស�ុតងច្បោស់លស់េហយក�ី 

 

- េនក�ុងែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ បណ�ឹ ងឧទ�រណ៍របស់េលក កឹម សុខ ្រត�វបានតុលករ្រចនេចល។ េន

ៃថ�ទី២ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ គាត្់រត�វបាន្រពះមហក្ស្រតផ�ល់ករេលកែលងេទសចំេពះបទែដលគាតខ់ក

ខនចូលបង� ញខ�ួនេនមុខតុលករ។ ទំនាកទ់ំនងរវងគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សស

េ�ង� ះជាតិដំបូងេឡយមានលក�ណៈវជិ�មានបែន�មេទៀតបនា� បព់ីករេលកែលងេទសេលក កឹម សុខ។ 

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិប��បព់ហិកររបស់ខ�ួន និងបានចូលេធ�ករងរក�ុងរដ�សភាវញិ។ េនៃថ�ទី៦ ែខ
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ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៦ េលកនាយករដ�ម�ន�ីបានផ�ល់ឋនៈឲ្យេលក កឹម សុខ ្របធាន្រក�មភាគតិចេនក�ុងរដ�

សភា (ជំនួសេលក សម រង្ុស)ី។ កិច�ដំេណ រករនីតិវធិីដសំ៏ខនរ់បស់តុលករេនក�ុងករណី “្រសីមុ”ំ 

េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ េនែតបន�។ ករសេ្រមចចិត�ជា្របវត�ិស�ស�មយួៃន្រក�មករងររបស់អង�ករ

សហ្របជាជាតិស�ីពីករឃំុខ�ួនតមទំេនងចិត� ្រត�វបានអនុមត័េនៃថ�ទី១៨ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ បាន

សន�ិដ� នថា ករឃំុខ�ួនសមាជិកសង�មសីុវលិែដលបានចបខ់�ួនភា� បេ់ទនឹងករណី “្រសីមុ”ំ គឺេធ�េឡង

តមទំេនងចិត� 
 

- េនចុងែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ េលក កឹម សុខ ្រត�វបានដកហូតឋនៈជា្របធាន្រក�មភាគតិច បនា� បព់ីរដ�

សភាបានេធ�វេិសធនកម�វធិានៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន េនៃថ�ទី៣១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ តមេសចក�ីែណនាំ

របស់នាយករដ�ម�ន�ី។ បទប្ប�� ត�ិេនះ បេង�ត្របធាន្រក�មភាគតិចមយួេនក�ុងរដ�សភា និងឋនៈផ�ូវករ

េទឲ្យគណបក្ស្របឆាងំ្រត�វបាននិរករណ៍។ ពួកេគបានស�ិតក�ុងចំេណាមលទ�ផលវជិ�មានៃនកិច�្រពម

េ្រព�ងនេយាបាយឆា� ២ំ០១៤ និងបានបេង�តមូលដ� នច្បោបស់្រមាបក់រវប្បធមស៌ន�នា 
 

- េនៃថ�ទី១១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ េលក សម រង្ុស ីបានលែលងពីតំែណងរបស់េលកជាេមដឹកនាគំណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិ េដម្បកីរពរគណបក្សពីករ្រត�វរលំយេដយអនុេលមតមកំែណទ្រមងច់្បោប ់េដម្បី
េធ�វេិសធនកម�ច្បោប់ស�ីពីគណបក្សនេយាបាយ ឆា� ១ំ៩៩៧។ េលក កឹម សុខ បានជំនួសតំែណងជា

្របធានគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បនា� បព់ីសមាជគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានេធ�េឡងេនៃថ�ទី២ ែខមនីា

ឆា� ២ំ០១៧។ អ�ក្រសី មូរ សុខហួរ ្រត�វបានេ្រជសតងំជាអនុ្របធានេនេពលេនាះ រមួជាមយួេលក េអង

ៃឆអ៊ង និងេលក ប៉ុល ហំម 
 

- េនៃថ�ទី៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៧ វេិសធនកម�ច្បោប់ស�ីពីគណបក្សនេយាបាយឆា� ១ំ៩៩៧ ្រត�វបានអនុមត័

បនា� បព់ី្រត�វបានដំេណ រករយ៉ាងឆាបរ់ហ័សេដយសភាកម�ុជា តមករេស�សំុរបស់នាយករដ�ម�ន�ី។ 

ច្បោបវ់េិសធនកម�េនះផ�ល់អំណាចែដលមនិធា� បម់ានពីមុនមកេទឲ្យអង�នីតិ្របតិបត�ិ និងតុលករ េដម្បី
ព្ួយរ និងរលំយគណបក្សនេយាបាយ។ ច្បោប់េនះ ហម្របាមជនែដលតុលករផ�នា� េទស្រពហ�ទណ�  

(របទ់ងំបទលហុផងែដរ) - ដូចជាេលក សម រង្ុស ី- មនិឲ្យកន់មុខតំែណងជានខ់�ស់េនក�ុងគណបក្ស

នេយាបាយ។ ច្បោបេ់នះ ហម្របាមផងែដរ ដល់គណបក្សនេយាបាយមនិឲ្យទទួលថវកិបរេទស។ 

អនុេលមតមច្បោបែ់ដលបានេធ�វេិសធនកម�េនះ ្របសិនេប្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទ្រពហ�ទណ� ណា

មយួ េមដឹកនាគំណបក្សមយួេនាះ នឹង្រត�វបានហម្របាមមនិឲ្យេធ�សកម�ភាពនេយាបាយណាមយួ

ស្រមាប់រយៈេពល្របាឆំា�  ំេហយគណបក្សនេយាបាយរបស់គាត់នឹង្រត�វបានរលំយេចលេដយសល

ដីកតុលករកំពូល។ កង�ល់ជាេ្រចន្រត�វបានសែម�ងនិងបានពនំាកំង�ល់េនះ្របាបម់កគណៈកមា� ធិករ 

ទកទ់ងនឹងបទប្ប��ត�ិៃនវេិសធនកម�េនះ ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់ពក្យេពចនម៍និច្បោស់លស់ និងមាន

សភាពចែម�កជាមយួនឹងកររតឹត្បតិែដលបានទទួលយកេទេលសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករបេង�ត សមាគម

េ្រកមច្បោបអ់ន�រជាតិ (ជាពិេសសជាមយួនឹងលក�ខណ� ត្រម�វៃនភាពចបំាចន់ិងសមាមា្រតភាពេនះ) ដូច

បានឆ�ុះប�� ំងេនក�ុងករវភិាគែផ�កច្បោបែ់ដលបានេចញផ្សោយេនៃថ�ទី២៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៧ េដយ

ករយិាល័យឧត�មស�ងករអង�ករសហ្របជាជាតិទទួលបន�ុកសិទ�ិមនុស្ស 
 

 

- បនា� បព់ីករចូលជាធរមានវេិសធនកម�េនះ អជា� ធរកម�ុជាបានជំទស់នឹងថា� កដ់ឹកនាថំ�ីែដលបានជាប់

េឆា� តៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ សំេណ សំុចុះប�� ីេឡងវញិរបស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ តម

លក�ខណ� ត្រម�វេ្រកមច្បោបែ់ដលបានេធ�វេិសធនកម�េនះ ដូេច�ះមនិ្រត�វបានអនុ�� តេដយរដ�ម�ន�ី
្រកសួងមហៃផ�េឡយ។ គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបានគំរមប�ឹងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិពីបទបរហិរេករ �ិ៍

មកេលខ�ួន និងញុះញងឲ់្យមានករចលចលសង�ម េដយសរែតករេ្រជសេរ សយកពក្យេស� កយុទ�នា

ករេបាះេឆា� តរបស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ (“ប�ូរេមឃំុបំេរ បក្ស ដកេ់មឃំុបំេរ រ�ស�”)។ បច�ុប្បន� គណ 



 CL/200/11(b)-R.3 
Dhaka, 5 April 2017 

- 26 - 

បក្សសេ�ង� ះជាតិមនិ្រត�វបានទទួលស� ល់ថាជាគណបក្សនេយាបាយេទេនេពលែដលគណៈកមា� ធិករ

ជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� តកំពុងដំេណ រករេដម្បបី��បប់�� ីេបក�ជនែដលបានទទួលស្រមាប់ករេបាះ

េឆា� តឃំុ/សង� ត ់(ែដលរប់ទងំេបក�ជនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ)។ ស� នភាពអបអ់រួែផ�កច្បោបម់យួ

បែន�មេទៀត េនែតបន�េបាកបក់មកេលថា� កដ់ឹកនាថំ�ីៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ជាមយួនឹងកិច�ដំេណ រករ

នីតិវធិីែដលកំពុងបន�មានចំេពះេលក កឹម សុខ និងអ�ក្រសី មរួ សុខហួរ។ ស� នភាពេនះ អចនឹង        

បណា� លឲ្យមានករព្ួយរ និងកររលំយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ អនុេលមតមច្បោបគ់ណបក្ស

នេយាបាយែដលបានេធ�វេិសធនកម� និងដកហូតសិទ�ិចូលរមួៃនថា� កដ់ឹកនាថំ�ីរបស់ខ�ួនក�ុងសកម�ភាព

នេយាបាយស្រមាបរ់យៈេពល្របាឆំា�  ំ
 

ស� នករណ៍វវិឌ្ឍគួរឲ្យកត់សមា� ល់ដូចខងេ្រកមេនះបានេកតេឡងេនក�ុងករណីេផ្សងេទៀតស�ិតេ្រកម

ករ្រត�តពិនិត្យ៖ 
 

• មានបណ�ឹ ងតុលករថ�ីៗបានបន�ដក្់របឆាងំនឹងេលកសមរង្ុស។ី មានករផ�នា� េទសចំនួនបនួ

បែន�មេទៀត្រត�វបានសេ្រមច ចំេពះកិច�ដំេណ រករនីតិវធិីពីមុនៗ។ េលក្រត�វបានេគរកេឃញថា

មានពិរុទ�ភាព េនក�ុង្រគបក់រណីទងំអស់។ េទសែដលតុលករបានកតឲ់្យគាត់ជាបព់ន�នាគា

រមានសរុប ្របមាណជា្របាបំីឆា�  ំនិងពិនយ័ធ�នធ់�រ េនេដមែខេមស ឆា� ២ំ០១៧ 
 

• សមាជិក្រពឹទ�សភា េលក ហុង សុខហួរ ្រត�វបានតុលករផ�នា� េទសដកព់ន�នាគាររយៈេពល

្របាពំីរឆា�  ំេនៃថ�ទី៩ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦។  េមធាវកីរពរក�ីរបស់គាតប់ានេស�ឲ្យមានករវភិាគ 

អុីនធឺណិតេដយអ�កជំនាញឯករជ្យ និងឲ្យមានករភា� ប្់របពន័�អុីនធឺណិតេនក�ុងបន�បស់វនា

ករ េដម្បបីង� ញេច្រកមពីរេបៀបែដលគាត់បានទញយកសំេណែដលមានវវិទៃនឯកសរសន�ិ
ស�� ្រពំែដនេវៀតណាម-កម�ុជាឆា� ១ំ៩៧៩ ពីអុីនធឺណិតេនាះ មនិ្រត�វបានតុលករអនុ�� តេន

ក�ុងេពលសវនាករេទ។ ដំេណ រករសវនាករេនសលឧទ�រណ៍នឹងេ្រគាងេធ�េនៃថ�ទី៧ ែខ      

េមស ឆា� ២ំ០១៧ 
 

• សមាជិក្រពឹទ�សភា អ�ក្រសី ថាក់ ឡានី ្រត�វបានតុលករផ�នា� េទសកំបាងំមុខដកព់ន�នាគារ      

រយៈេពល១៨ ែខេនៃថ�ទី១៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ បនា� បព់ីគាត់បាននិរេទសខ�ួន។ េនក�ុងេពល

សវនាករ េមធាវគីាតប់ានបន�អះអងថា វេីដអូេនះ្រត�វបានេគែកស្រម�ល េហយថាអ�ក្រសី ថាក់ 

ឡានី មនិបានេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េចទ្របកនេ់ឡយ ខណៈសក្សដីកប់ន�ុកបានអះអងផ�ុយ

ពីេនះ។ ្របភពេដមៃនវេីដអូឃ�ីបេនះមនិបានបង� ញឲ្យេឃញច្បោស់េទ េនះេបេយាងតមអ�ក     

ប�ឹង។ ្របធានេច្រកមជំនុំជ្រមះ្រត�វបានេគអះអងថា បានប�្ឈបេ់មធាវកីរពរក�ី េនេពលែដល

គាតច់បេ់ផ�មសួរសក្សដីកប់ន�ុកអំពីអ�កែដលបានថតវេីដអូេនះ 

 

ពិចរណាពីលិខិតឆ�ងេឆ�យ និងសំេណ ថ�ីស្រមាបព់ត័៌មានបានពនំាេំដយអគ�េលខធិករសហភាពអន�រ

សភា (IPU) ក�ុងនាមគណៈកមា� ធិករេនៃថ�ទី១២ និងៃថ�ទី១៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ និងៃថ�ទី២០ ែខ    

មនីា ឆា� ២ំ០១៧ ែដលមនិមានករេឆ�យតបពីអជា� កម�ុជាេទ ចបត់ងំពីសមយ័្របជុំេលកទី១៣៥ ៃន

សហភាពអន�រសភា (IPU)    
 
ពិចរណាថា ចបត់ងំពីករដក់ពក្យបណ�ឹ ងដំបូងេនែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤ មានលិខិតផ�ូវករមយួចំនួន

្រត�វបានេផ�ជូនេដយសហភាពអន�រសភា(IPU) េស�សំុពត័៌មានជាកល់ក ់ឯកសរ និងេសចក�ីសេង�តជា

ផ�ូវករពីអជា� ធរសភា ចំេពះេរឿងក�ីបច�ុប្បន�េនះ។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយ អជា� ធរកម�ុជាបានែចក

រែំលកករេឆ�យតបជាលយលក�អក្សរចំនួនបីែតប៉ុេណា� ះេនក�ុងរយៈេពលបីឆា�  ំក�ុងេនាះលិខិតចុង

េ្រកយបង�ស់ចុះែខតុល ឆា� ២ំ០១៦។ ករេឆ�យតបទងំេនាះមានសរៈ្របេយាជន ៍ប៉ុែន�បាន្រតឹមែត
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េដះ្រសយប�� និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលបានសំេណ សំុមយួចំនួនែតប៉ុេណា� ះ។ អជា� ធរបានខកខនក�ុង

ករបន�ផ�ល់ពត័៌មានឲ្យគណកមា� ធិករដឹងអំពីស� នករណ៍វវិឌ្ឍថ�ីៗ ដូចជាសល្រកមតុលករែដលបាន

សេ្រមចេលករណីទងំេនះ និងករផ�ល់ឯកសរគា្ំរទ ដូចជាច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករ

ជាេដម។      

េដយរលឹំកថាមានចំនួនរដ�និងអង�ករអន�រជាតិកន់ែតេកនេឡង របទ់ងំអង�ករសហ្របជាជាតិ បានសែម�ងកង�ល់

យ៉ាងខ� ងំអំពីករធា� កចុ់ះៃនស� នភាពសិទ�ិមនុស្ស និងនេយាបាយេនកម�ុជា ជាពិេសស បរយិាកសកន់ែតអ្រកក់

ស្រមាបអ់�កនេយាបាយគណបក្ស្របឆាងំ និងសកម�ជនសិទិ�មនុស្ស េដយសរែតមានករេកនេឡងៃនករេចទ្របកន់

ទកទ់ងនឹងេរឿងនេយាបាយ ករយាយីែផ�កតុលករ និងអំេពហឹង្សោ។ រដ�និងអង�ករអន�រជាតិទងំេនះ របអ់ង�ករសហ

្របជាជាតិ បានជំរុញឲ្យរដ� ភបិាលកម�ុជាធានាឲ្យមានករេគារពសិទ�ិមនុស្សឲ្យបានេពញេលញ របទ់ងំេសរភីាពក�ុងករ

បេ��ញមតិ ករបេង�តសមាគម និងករជួប្របជុំ េហយ្រត�វ្របកនខ់� បយ៉់ាងតឹងរងឹចំេពះបទដ� នអន�រជាតិស�ីពីករជំនុំ

ជ្រមះក�ី្របកបេដយភាពយុត�ិធម ៌េធ�ដូេច�ះេដម្បធីានាថា ច្បោប្់រត�វបានអនុវត�េដយគា� នករេរ សេអងេទះជាេដយេហតុ

ផលអ�ីកេ៏ដយ។ រដ�និងអង�ករអន�រជាតិទងំេនះ បានអំពវនាវឲ្យមានករបន�ជាបនា� ននូ់វ កិច�សន�នានេយាបាយរវង

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ និងស្រមាបក់របេង�តបរយិាកសនេយាបាយមយួ ែដលក�ុងេនាះ

គណបក្ស្របឆាងំ និងសង�មសីុវលិទងំអស់អចអនុវត�មុខងរសកម�ភាពរបស់ខ�ួនបានេដយេសរ ីនិងេដយគា� នករ

ភយ័ខ� ចមានករចបខ់�ួន ឬមានករេធ�ទុក�បុកេម�ញ េដម្បឲី្យ្របេទសកម�ុជាអចេរៀបចំករ េបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិង

យុត�ិធម ៌ែដលនឹងធានាបាននូវភាព្រសបច្បោប់ៃនរដ� ភបិាលថ�ី។ 
 

េដយពិចរណាេលរបាយករណ៍ែដលមានចំណងេជងថា “ករេដរថយេ្រកយខងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ 

- ករវយ្របហរេលសមាជិកសភានិងករគំរមកំែហងចំេពះស� បន័របស់កម�ុជា” ែដលបានេចញផ្សោយេនៃថ�ទី២០ ែខ

មនីា ឆា� ២ំ០១៧ េដយសមាជិកសភាអស៊នទទួលបន�ុកសិទ�ិមនុស្ស និងកររកេឃញ និងអនុសសន៍ែដលេធ�េឡង

េដយករយិាល័យឧត�មស�ងករអ.ស.ប ទទួលបន�ុកសិទ�ិមនុស្ស(UNOHCHR) េនក�ុងេសចក�ីវភិាគែផ�កច្បោបេ់លច្បោប់

ស�ីពីគណបក្សនេយាបាយែដលេទបបានេធ�វេិសធនកម� េហយែដលបានេចញផ្សោយេនៃថ�ទី២៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៧ 
 

េដយពិចរណាថា ពត័ម៌ានខងេ្រកមេនះ ្រត�វបានែចករែំលកេនក�ុងអំឡុងេពលសវនាករដចេ់ដយ

ែឡកចំនួនពីរ ែដលបានេធ�េឡងេនក�ុងអំឡុងេពលៃនសម័យ្របជុំេលកទី១៣៦ របស់សភាពអន�រសភា(IPU) ជាមយួ    

គណៈ្របតិភូកម�ុជាមយួេផ្សង និងជាមយួតំណាងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមយួេផ្សងេទៀត ក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់      

គណៈកមា� ធិករ េដម្បបីន�ស� បភ់ាគីទងំពីរ ក�ុងលក�ណៈជា្របពន័�មយួ េដម្បេីលកកម�ស់កិច�ពិភាក្សោ៖ 
 

- ភាគីទងំពីរបានប�� កជ់ាថ�ីអំពីជំហពីមុនរបស់ខ�ួន េលករណីមយួៗ េហយមនិអចរយករណ៍ពីកររកី

ចំេរ នណាមយួពិត្របាកដ។ ដំបូងបំផុត ពួកេគបានសែម�ងនូវករភយ័ខ� ច និងកង�ល់អពំីស� នភាព     

សន�ិសុខទូេទេនកម�ុជាេនមុនៃថ�េបាះេឆា� តដសំ៏ខន ់ែដលអចបណា� លឲ្យស� នករណ៍នេយាបាយ

ែ្រប្រប�លែដលមនិធា� ប់មានចប់តងំពីករប��បស់�ង� មសីុវលិេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ្របសិនជាគណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិឈ�ះករេបាះេឆា� ត។ ស� នភាពមនិធា� បម់ានពីមុនមកេនះ គឺជាេដមចមៃនករភយ័

ខ� ចថាកម�ុជាអចនឹងវលិ្រតឡបេ់ទស� នភាពៃនអំេពហិង្សោដូចេពលកន�ងមក េដយសរែតភាព

តនតឹងែផ�កនេយាបាយេឡងខ�ស់ 
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- គណៈ្របតិភូកម�ុជាែដលចូលរមួក�ុងសមយ័្របជុំេលកទី១៣៦ របស់សភាពអន�រសភា(IPU) បានអះអង

ជាថ�ីអំពីមូលេហតុទងំេនះថា អទិភាពកំពូលស្រមាបអ់ជា� ធរកម�ុជា គឺធានាសន�ិភាព និងបង� រទប់

ស� តភ់ាពចលចលក�ុងសង�មឲ្យខងែតបាន។ តមទស្សនៈរបស់ពួកេគ ស�ិរភាពនេយាបាយនឹងនាមំក

នូវករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�និងេកនេឡងែថមេទៀតនូវករេគារពសិទ�ិមនុស្សក�ុងេពលេវលសម្រសប។ ករ 

រកីចេ្រមនគួរឲ្យកត់សមា� ល់មានរចួេហយក�ុងទិសេដេនះេនក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ។     

គណៈ្របតិភូបានប�� ក់ជាថ�ីថា ដូេច�ះ គណបក្ស្របឆាងំគួរែតប�្ឈប ់“ចក់សំងេលេភ�ង” េហយ

្របកនជ់ំហរមយួែបបស� បនាែថមេទៀត េហយេលក សម រង្ុស ីគួរែត “េធ�ចិត�ឲ្យ្រតជាក”់។ គណៈ

្របតិភូបានចតទុ់កថាចប់តងំពីករលឈបព់ីតំែណងរបស់គាតម់ក ថា� កដ់ឹកនាថំ�ីៃនគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិ មានករថយចុះនូវេវហស�ស� េហយបរយិាកសបានល�្របេសរេឡង។ គណៈ្របតិភូបានគូស

ប�� កថ់ាពួកេគ្រត�វករេធ�ករជាមយួគា�  េហយថាស� នភាពេនះនឹង្របេសរេឡងបនា� បព់ីករេបាះេឆា�

ត។ ពួកេគ 

បានអះអងថាកិច�សន�នានេយាបាយគឺជាែផ�កបរយិាបន័មយួៃនេគាលនេយាបាយរបស់គណបក្ស្របជា

ជនកម�ុជា េហយករេនះមនិែដលបានប�្ឈបេ់ឡយេនក�ុងគំនិតរបស់ពួកេគ។ គណៈ្របតិភូបាន

អះអងថាកម�ុជាជានិច�កលែតងែតបានសហករជាមយួគណៈកមា� ធិករ េហយកង�ះករេឆ�យតប

ជាលយលក�អក្សរបណា� លមកពីករយល់្រចឡំ ប�� ្របា្រស័យទកទ់ង និងកង�ះេពលេវល្រគប្់រគាន់

ស្រមាប់េធ�ករេឆ�យតប  

- អ�ក្រសី ជូឡុង សូ៊មូរ៉ បានគូសប�� កេ់នក�ុងអំឡុងេពលសវនាករថា កង�ល់ពីខងេដមទក់ទងេទ

នឹងកររេំលភសិទ�ិជាមូលដ� នខងេសរភីាពក�ុងករបេ�� ញមតិេយាបល់ ករបេង�តសមាគម និងករ

ជួប្របជុំែដលេនមនិទនេ់ដះ្រសយបានេនេឡយេទ។ បរយិាកសនេយាបាយទូេទនាេពលបច�ុប្បន�

មនិអំេណាយផលស្រមាបក់រេបាះេឆា� តេដយេសរនីិងយុត�ិធម៌េទ។ េលក សម រង្ុស ី្រត�វបានេគផាត់

េចញពីមុខតំែណងបនា� បព់ីករេធ�វេិសធនកម�ច្បោបគ់ណបក្សនេយាបាយ។ ទងំគណបក្សកន់អំណាច 

ទងំអជា� ធរមនិមានសិទ�ិេ្រកមច្បោបអ់ន�រជាតិ និងេគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យ ក�ុងករេ្រជសេរ សអ�ក

ែដលខ�ួនអច្របកួត្របែជងេនក�ុងករេបាះេឆា� តេនៃថ�ខងមុខេទ េហយជាកែ់ស�ងករណីេនះេកតមាន

េហយនាេពល បច�ុប្បន�េនះ។ មនិមានកររកីចេ្រមនេទចបត់ងំពីករេរៀបចំក្បោលម៉ាសីុនដឹកនាថំ�ីរបស់ 

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េដយសរថាថា� កដ់ឹកនាថំ�ីរូបេនះ េនមនិទនប់ានជ្រមះេចញនូវករេចទ

្របកនព់ីបទ្រពហ�ទណ� ែដលមនិទនស់េ្រមច។ គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ មានកង�ល់ថាគណបក្សេនះ 

អចនឹង្រត�វបានរលំយេនៃថ�ណាមយួេដយអនុេលមតមច្បោបគ់ណបក្សនេយាបាយបានេធ�វេិសធន

កម�។ េនះនឹងអច្របហក់្របែហលគា� េទនឹងករេធ�េមាឃភាពករេបាះេឆា� តតមរយៈ្របកួត្របែជង

្របជា្របិយភាពេលសមាជិកសភា   គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ចំនួន ៦៦ រូបែដលបានជាប់េឆា� តក�ុងឆា� ំ

២០១៣ និង្រតឡបេ់ទ្របពន័�គណបក្សែតមយួ េនមុនករេបាះេឆា� តឃំុសង� ត។់ ដំេណាះ្រសយែត

មយួគតគ់ឺ្រត�វរក្រចកេចញ តមរយៈករសន�នា ករេគារពយ៉ាងមុងឺម៉ាតច់ំេពះសិទ�ិមនុស្ស និងេគាល

ករណ៍្របជាធិបេតយ្យសំខន់ៗ េដយមានករជួយ ឧបត�ម�ពីកិច�ស្រម�ះស្រម�លជាអន�រជាតិ។ គណបក្ស

កនអ់ំណាចមនិគួរខ� ចលទ�ភាពៃនករបាតប់ងអ់ំណាចស្រមាបប់៉ុនា� នឆា� េំនះេទ ផ�ុយេទវញិេគគួរែត

ចតទុ់កថាជាករអនុវត�ធម�តមយួ ក�ុងរបប្របជាធិបេតយ្យ េហតុេនះ មានលទ�ផលជាវជិ�មានៃនកំែណ

ទ្រមង្់របជាធិបេតយ្យែដលបាន    អនុវត�េនកម�ុជាក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នឆា� កំន�ងមកេនះ។ ករធានាពិត

ជាអច្រត�វបានចរចរ េហយេរៀបចំឲ្យមានករធានាឲ្យបាននូវអន�រកលមយួេដយរលូន និងសន�ិវធិី 

្របសិនជាមានករជំនួសអំណាចនេយាបាយ េដម្បបីេ�� �សបាននូវករសងសឹកែផ�កនេយាបាយែដល

េកតមាននាេពលេ្រកយ និងកតប់ន�យករភ័យខ� ចែដលមាន្រសប ់
 
េដយចងច ំនូវចំណុចខងេ្រកមេនះ ចំេពះកតព�កិច�អន�រជាតិរបស់កម�ុជា ក�ុងករេគារព ករ 
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ករពរ និងករេលកកម�ស់សិទ�ិមនុស្សជាមូលដ� ន៖ 

- ក�ុងនាមជារដ�ភាគីមយួៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ កម�ុជាមាន

កតព�កិច�េគារពបទដ� នសិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ រមួទងំសិទ�ិជាមូលដ� នខងេសរភីាពក�ុងករបេ��ញមតិ 

េសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំ សិទ�ិេស�គា� ចំេពះមុខច្បោប ់និងករជំនុំជ្រមះក�ី្របកបេដយយុត�ិធម៌ ែដលេធ�
េឡងេដយតុលករមយួឯករជ្យនិងមនិលំេអៀង និងេដម្បចូីលរមួក�ុងកិច�ករសធារណៈ។ 

- បនា� បព់ីវដ�ទី២ ៃនករពិនិត្យេឡងវញិតមកលកំណត់ជាសកល (UPR) របស់កម�ុជា ែដលបានេធ�
េឡងេដយ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សអង�ករសហ្របជាជាតិេនឆា� ២ំ០១៤ អជា� ធរកម�ុជា បានទទួលយក      

អនុសសនទ៍ងំេនាះ េដម្ប ី“េលកកម�ស់បរយិាកសអំេណាយផល និងមានសុវត�ិភាព ែដលអនុ�� ត

ឲ្យបុគ�លនានា និង្រក�មទងំឡាយ អចអនុវត�េសរភីាពក�ុងករបេ��ញមតិ េសរភីាពក�ុងករបេង�ត

សមាគមនិងេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី និងប��ប់ករយាយី ករគំរមកំែហង ករចបខ់�ួន

តមទំេនងចិត� និងករវយ្របហរេលរូបកយ ជាពិេសសេនក�ុងបរបិទៃនករេធ�បាតុកម�េដយសន�ិវធិី” 

និង “ចតរ់ល់វធិានករចបំាចន់ានា េដម្បធីានាឯករជ្យភាពរបស់តុលករ េដយគា� នករ្រគប្់រគង ឬ

ករេ្រជ�តែ្រជកខងនេយាបាយ” (របាយករណ៍របស់្រក�មករងរ UPR ៃន្របេទសកម�ុជា 

A/HRC/26/16)។ 

 
 េដយចងចកំ�ុងចិត�ផងែដរ នូវេគាលករណ៍ជាមូលដ� នស�ីពី “្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស” ែដលមាន 

ែចងក�ុងមា្រត១ ៃនរដ�ធម�នុ�� កម�ុជា និងជំពូក៣ ៃនៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជាស�ីពីសិទ�ិ និងកតព�កិច�របស់្របជាពលរដ� 

ែខ�រ ជាពិេសស មា្រត ៣១ ែដលែចងថា “្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាទទួលស� ល់ និងេគារពសិទ�ិមនុស្ស ដូចមានែចងក�ុង 

ធម�នុ��អង�ករសហ្របជាជាតិ េសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស និងកតិកស��  ្រពមទងំអនុស�� ទងំ  

ឡាយទកទ់ងេទនឹងសិទ�ិមនុស្ស (....)” កដូ៏ចជាមា្រត៨០ និង មា្រត១០៤ ៃនរដ�ធម�នុ��  ែចងថា៖ (១) តំណាងរ�ស�  

និងសមាជិក្រពឹទ�សភាមានអភ័យឯកសិទ�ិសភា (២) តំណាងរ�ស�រូបណាកេ៏ដយ មនិអច្រត�វបានេចទ្របកន់ចបខ់�ួន  

ឃាតខ់�ួន ឬឃំុខ�ួន េដយសរមូលេហតុបានសំែដងេយាបល់ ឬបេ��ញមតិ ក�ុងករបំេពញករណីយកិច�របស់ខ�ួនេឡយ 

(៣) ករេចទ្របកន់ ករចបខ់�ួន ករឃាតខ់�ួន ឬករឃំុខ�ួន សមាជិកណាមយួៃនរដ�សភា នឹងអចេធ�េទបាន លុះ

្រតែតមានករយល់្រពមពីរដ�សភា (៤) ក�ុងករណីបទេល�ស្រពហ�ទណ� ជាកែ់ស�ង អជា� ធរមានសមត�កិច�្រត�វេធ�េសចក�ី
រយករណ៍ជាបនា� នជូ់នរដ�សភា េហយេស�សំុករយល់្រពមពីរដ�សភា (៥) ករដកអភយ័ឯកសិទ�ិសភា្រត�វមានករយល់

្រពមេដយអនុមត័តមមតិភាគេ្រចនពីរភាគបីៃនសមាជិកសភាទងំមូល េហយ (៦) សភាអចេស�ឲ្យផា� កករឃំុខ�ួន ឬ

ករេចទ្របកនស់មាជិកសភាណាមយួ េដយអនុមត័តមមតិភាគេ្រចនបីភាគបនួៃនសមាជិកសភាទងំមូល។  
 

១. សំែដងករខកចិត� េដយសរគា� នកររកីចេ្រមនណាមយួច្បោស់លស់ក�ុងករេដះ្រសយេរឿងក�ីបច�ុប្បន�

ក�ុងរយៈេពលពីរឆា� កំន�ះកន�ងមកេនះ និងក្រមមានករេឆ�យតបណាមយួជាលយលក�អក្សរពីអជា� ធរ

កម�ុជាេទនឹងករេស�សំុពត័ម៌ានរបស់សហភាពអន�រសភា(IPU) អចសន�តថ់ា កង�ះឆន�ះនេយាបាយពី
សំណាកអ់ជា� ធរកម�ុជា របទ់ងំសភាផងែដរ ក�ុងករេដះ្រសយករណីទងំេនះ។  

 
២.  សែម�ងកង�ល់យ៉ាងខ� ងំ អំពីកររកីដលខ� ងំេឡងៃនស� នករណ៍ មានករភា� ក់េផ�លជាពិេសស អំពីករ

េលកេឡងថា គណៈបក្សសេ�ង� ះជាតិ(CNRP) អចនឹង្រត�វបានរសំយអនុេលមតមវេិសធនកម�

ែដលបានអនុមត័កលពីេពលថ�ីៗេនះេលច្បោបស់�ីពីគណបក្សនេយាបាយ ែដលមនិ្រសបតមបទដ� ន

អន�រជាតិស�ីពីេសរភីាពៃនករបេង�តសមាគម េហយបានមានេគាលេដយ៉ាងច្បោស់េទេលេលក សម     

រង្ុស ីនិងគណបក្សរបស់គាត។់ 
 

៣. េនែតមានកង�ល់យ៉ាងខ� ងំថា សមាជិកសភាគណៈបក្ស្របឆាងំមយួែផ�កធ ំែដលជាសមាសភាពថា� ក់

ដឹកនាបំច�ុប្បន�ៃនគណៈបក្ស្របឆាងំែតមយួគត់េនក�ុងរដ�សភា បន�្របឈមកររេំលភបំពនធ�នធ់�រេល
សិទ�ិជាមូលដ� នរបស់ពួកេគខងេសរភីាពក�ុងករបេ��ញមតិេយាបល់ ករបេង�តសមាគម និងករជួប
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្របជុំ េដយចតទុ់កថា កររតិត្បតិទងំេនះេធ�ឲ្យអន�រយដល់សិទ�ិរបស់ពួកេគក�ុងករចូលរមួក�ុងជីវភាព

នេយាបាយ េ្រពះថាពួកេគបាននិងកំពុង្រត�វបានររងំដល់ករបំេពញតួនាទីរបស់ខ�ួន្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព ក�ុងនាមជាសមាជិកសភា និងជាសមាជិកគណបក្ស្របឆាងំ េដយេសរ ីេដយគា� នករភយ័

ខ� ចពីករេធ�ទុក�បុកេម�ញ។ 
 
 

៤.  េស�យ៉ាងទទូចឲ្យគណៈបក្សកនអ់ំណាច និងគណៈបក្ស្របឆាងំបន�កិច�សន�នានេយាបាយ និងេដះ

្រសយជាបនា� នជ់ាថ�ីម�ងេទៀតចំេពះេរឿងក�ីបច�ុប្បន�េនះ េដយេគារពយ៉ាងមងឹម៉ាត់េទនឹងបទដ� នសិទ�ិ
មនុស្ស េដយចតទុ់កថា កិច�សន�នាេនះអចមាន្របេយាជន៍េទបាន លុះ្រតណាែតមានលំហ្រគប់

្រគានស់្រមាបម់តិមនិ្រសប និងស្រមាប់ករអនុវត�េដយសន�ិវធិីនូវេសរភីាពក�ុងករបេ�� ញមតិ ករ

បេង�តសមាគម និងេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី 
 

៥.  រលឹំកថា អនុេលមតមេគាលករណ៍ និងគុណតៃម�ែដល្រត�វបានករពរេដយសហភាពអន�រសភា (IPU) 

ដូចែដលមានែចងក�ុងេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យបានអនុមត័េដយសហភាពអន�រ

សភា(IPU) េនែខក��  ឆា� ១ំ៩៩៧ “ ស� នភាពៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យធានាថា ដំេណ រករករងរ្រប្រពឹត�

េទ ែដលតមរយៈេនាះអំណាច្រត�វបានេគ្របគល់ឲ្យ ្រត�វបានេ្រប្របាស់ និងផា� ស់ប�ូរ អនុ�� តឲ្យមានករ

្របកួត្របែជងែផ�កនេយាបាយេដយេសរ ីនិងជាដំេណ រករៃនករចូលរមួេដយេបកចំហ េសរ ីនិងគា� នករ

េរ សេអងេដយ្របជាពលរដ� ្រត�វបានអនុវត�េដយអនុេលមតមេគាលករណ៍នីតិរដ� ទងំជាលយលក�

អក្សរ និងទងំខងស� រតី” និងសែម�ងនូវក�ីសង្ឃមឹស្រមាបក់រអតឱ់នឲ្យកនែ់តេ្រចនេឡង និងករទទួល

យកៃនតួនាទីរបស់គណបក្ស្របឆាងំេនក�ុង្របេទសកម�ុជា េដយចតទុ់កថា វជាករសំខន់ស្រមាបគ់ណ

បក្ស   សេ�ង� ះជាតិ អចេឈ� ះេបាះេឆា� តេនៃថ�ខងមុខ េដយគូសប�� កជ់ាថ�ី អំពីលទ�ភាពរបស់សហ

ភាពអន�រសភា(IPU) េដម្បជីួយ ស្រម�លដល់កិច�សន�នានេយាបាយ និងេដម្បសី្រម�ះស្រម�លេនក�ុងវបិត�ិ
េនះ និងេដម្បផី�ល់ជំនួយបេច�កេទសដល់សភាកម�ុជា េដម្បសីេ្រមចេគាលេដេនះ 

៦.  េស�ឲ្យអគ�េលខធិករពនំានូំវេសចក�ីសេ្រមចេនះដល់អជា� ធរមានសមត�កិច� អ�កប�ឹង និងភាគីទីបីណាមយួ 

ែដលអចមានតួនាទីក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ានពកព់ន័�នានា។ 

៧.  េស�ឲ្យគណៈកមា� ធិករបន�ពិនិត្យេមលករណីេនះ េហយរយករណ៍្រតឡបម់កវញិតមេពលេវលែដល

បានកំណត។់ 

 

ចប ់
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