
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 2 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 សួសីឆន ថំម ី! 

 ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ 

 សិរសួីសីជ័យមងគលដល់ជនរួមជតជិទីេសន  ! 

 ែខមរេយងបនចូលដល់ឆន ថំម ី គឆឺន ជូំត ែដល បកបេទេ យករីេំភប

រកី យ េដមបទីទួលេទវ ឆន ថំម ី ែដលមកផស់េវនេទវ ឆន ចំស់ ។ ម

បៃពណីជតេិយងេនះ េយងមនអណំរទទួលេទវ ឆន ថំមគីរឺពឹំងនូវសិរសួីសី និង

សុភមងគលវបុិលសុខ ដល់ កម គ រ ច់ េ ហិត និង បេទសជត ិ។ កនុង

ឱកសដ៏មនសិរ ី បៃពណីជតេិនះ េយងខញុ  ំ សូម បសិទធពរដល់ជនរួមឈមែខមរ 

និងែខមរេ កម ែដលរស់េនកនុងមតុភូមកិី េនេ ក សកក ី និងជនរួមឈមែដល

េទែលង សកក ី សូមឲយបន បកប និងជួបែតេសចកសុីខ ផុតចកទុកខកងល់

ទងំ យ ។ េសចកសីងឃមឹរបស់េយងខញុ  ំ សូមឲយែខមរេ កមបនទទួល គ ល់ថ

ជជនជតមួិយេនកនុងពិភពេ កេនះ ជពិេសសេលទឹកដមីតុភូមជិទីេសន

របស់េយង គប់ ៗ គន  េហយសូមឲយករតសូ៊អហិង  េដមបសីនិភពេសកសុីខ 

េសរភីព សិទធិសេ មច សនខួនេ យខួនឯង ទទួលបនេជគជ័យ គប់

សកមមភព និង គប់កលៈេទសៈ ៃនករតសូ៊េនះ ។  

 សូមជនរួមឈមេម ឧទទិសនូវបណំងរបស់ កម គ រ និងបណំងែក

ែ បជវីភពរស់េនផទ ល់ខួន េដមបឲីយជវីតិជអនកមច ស់ សកមនតៃំល ៃថថនូ រ កុំ

បេ យខួនឲយរស់េនេ កមរបបនឹម និគមជះិជន់ របស់យួនកមមុយ-

និស ។ បនទ ប់ពីបុណយចូលឆន ំ បៃពណីជតែិខមរេយងខងមុខេនះរួច ល់េហយ

អស់េនះ េយងទងំអស់គន េធសចច  បណិធន ងំ ម រតេីដមបអីនុវតែផនករ 

ដេំណ រេឆព ះេទកន់មតុភូមិ ែដលេរ បចេំឡងេ យសហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

ទមទរសិទធិជមច ស់ សក ។ េយង តវែតរក នូវេគលេ  និងបណំងរបស់ វរីៈ

ជន ជដូីន ជី  និងជនរួមឈមទងំ យ ែដលទទួលរងេ គះេ យនឹម

និគមយួន ។ បណំងមួយេទ តេនះ គែឺខមរេ កម តវែត មគគគីន ជធុង

មួយ េ ពះគម នកមងំតសូ៊ ែដលរងឹម ំ និងទទួលលទធផលឆប់រហ័សជជង

កររួបរួមគន េនះេឡយ ។ ជតេិយងរងេ គះ ឈមេយង សក់ជម ទុកខ ជ 

ម សមុ ទ េសចករីនធត់េកតមន ល់នទីេ យអំ ចរេំ ភជះិជន់របស់

យួនកុមមុយនិស ។ 

 កនុងខណៈែដលែខមរេ កមរងទុកខ យួនបនេធឲយែខមរេយង បត់បង់អស់

នូវ មនសិករជត ិ វេងងចកផុតអពីំ ពះធម ៌ ៃន ពះសមម សមពុ ទួ ធបរម គៃនេយង 

េ យេកតេឡងែតេសចកី បមថ េកង បវញ័ យកែខមរជស តវ ទុកផូវឲយយួន

តតបត មទេំនងចតិ របស់ពួកេគ ។  

 បុនម នឆន កំនងមកេនះ ែខមរេ កមេយងបនេធដេំណ រ និងកពុំងែតបន

នូវ ដេំណ រ តមឹ តវ េ យយកចបប់សិទធិមនុស  ចបប់អនជត(ិតេទទពំ័រទី ២៤)  

  

 

-លិខិតជូនពរឆន ថំមី...............................................................២ 

-សហព័នធជ មញសភ េមរកិអនុម័តចបប់ ៣០៩៦.........៣ 

-ពលរដែខមរេ កម សក យទងេចញត េ៉រ ងដីធី.............៤ 

-យួនអស់កែនង ក់ពុតេទ តេហយ..................................៥ 

-របយករណ៍អងគករឃេំមលសិទធិមនុស អនរជតិ...........៧ 

-UN អនុម័តឲយែខមរេ កមមនសិទធិស័យសេំរច សន........១១ 

-សហព័នធជួបសេំណះសំ លនឹងបងបូនែខមរ................១១ 

-េសរភីព សនេនែត សេមលដ៏ែវងអនយ..............១៣ 

-កូសូវ ៉ូ បកសឯក ជយ ចុះកមពុជេ កមគិតយ៉ង .......១៥ 

-េសចកី បកសសកលសីពីសិទធិជនជតិេដម...................១៨ 

ម កេរង 

ព ប តសហពន័ធ 

ែខមរកមពុជេ កម 
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អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 3 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 កលពីៃថងពុធ ទី ២៦ មីន កនងេទេនះ គណៈ បតិភូ
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដលមនបណិត Joshua Cooper 
នយកវទិយ ថ នសិទធិមនុស  រដ ៃវ ៉និងជឧតមទី បឹក , េ ក 
តឹង យ៉ប់ អគគេហរញញឹក និងេ ក ថច់ េឡនី តំ ងយុវជនៃន
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនអេញជ ីញេទកនរ់ដធនី ៉សុីនេ ន 
េដីមបី ម ន និងជំរុញឲយ ពឹទធសភសហរដ េមរកិ អនុម័ត 
េសចកី ពងចបប់េលខ ៣០៩៦ សពីបញករពរសិទធិពលរដែខមរ
កមពុជេ កម េនេលីអតីតទឹកដីកមពុជេ កម ែដលសភតំ ង
ស េមរកិ បនេបះេឆន តគំ ទរចួេហយី កលពីៃថងទី ១៨ ែខ

កញញ  ឆន  ំ២០០៧ ។ 
 េសចកីសេ មចចិតៃនសភតំ ង ស េមរកិ េលខ
៣០៩៦ សីពីចបប់សិទធិមនុស េន បេទសយនួ ឆន  ំ២០០៧ មន
រសំខន់ស មប់ បជពលរដជនជតិេដីមែខមរេ កម ជពិេសស

គឺជនជតិែខមរេដមី កំពុងរស់េនេលីែដនដីកមពុជេ កម ែដលសថតិ
េ កមករ គប់ គងរបស់រ ភិបលយនួ ណូយ ។  
 េ កបណិត Joshua Cooper នយកវទិយ ថ នសិទធិ
មនុស រដ ៃវ ៉ និងជឧតមទី បឹក ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
បនែថងថ គណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនជនំបួ
ជមយួនឹងសមជិកគណៈកមម ធិករកិចចករបរេទស របស់ ពទឹធ-
សភ េមរកិ និងបុគគលិករបស់គណៈកមមករក លែដលមន
ភរកិចចពិនិតយេមលីេនេសចកី ពងចបប ់ សីពីសិទធិេសរភីពែខមរ
កមពុជេ កមេនេយ ក មខងតបូង ។ េ កពីេនះ សហព័នធែខមរ
កមពុជេ កម េ គងនឹងេរ បចសំននិសីទជមយួនឹងអងគករអនរជតិ
មយួចំននួ ែដលជសមព័នធមិតេដីមបីបងញពីរបយករណ៏ទក់ទិន
នឹងករបំបិទសទិធិេសរភីព និងបណុះប លលទធិ បជធិប- 
េតយយ ពមទងំបញសិទធិមនុស េនកមពុជេ កម ។ 
 េ កបណិត Joshua Cooper បនមន ប សន៍េទ ត
ថ៖ “សហព័នធែខមរកមពុជេ កម នឹងជំរុញឲយរ ភិបលសហរដ 
េមរកិ បែងរនេយបយដ៏ តមឹ តវចប់ រមមណ៍បញែខមរេ កម 

េហយីនឹងជ មញឲយសមជិក ពឹទធសភ អនុម័តេសចកី ពងចបប់
េលខ ៣០៩៦ េដីមបីករពរសិទធរិបស់ែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុង
រស់េនេលីែដនដីកមពុជេ កម” ។ បណិត Joshua Cooper បនថ 
“គរួឲយ យ ស់ សំេឡងរបស់ែខមរកមពុជេ កមទងំេនះពុំមន
នរ ឮ ដូេចនះកនុង នៈជពលរដ េមរកិកងំ ខញុនឹំងេ បីឥទធិពល
របស់ខញុ ំ េដីមបឲីយសហរដ េមរកិមននេយបយ ប ពឹត តឹម តវ 
េដីមបីជ បេយជន៍ ដល់ពលរដែខមរកមពុជេ កមេ ចីន ននក ់
ែដលរស់េនេលទឹីកដីកំេណីតរបស់ខួន េហយីសថិតេនេ កមករ
តត របស់រ ភិបល កង ណូយ”។  

 បនទ ប់ពីគណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បន
ជំនបួនឹងម នី ពទឹធសភ េមរកិេនះរចួ សហព័នធក៏បនអេញជ ីញ
េទជបួអនក សី Louisa Coan Greve បធនអងគករគំ ទលទធិ
បជធិបេតយយ ស មប់ បជជតិេន សុីខងេកីត ែដលមន
ករយិល័យេនរដធនី ៉សុីនេ ន មនអក រកត់ជភ
អង់េគសថ NED ។ 
 េ ក តឹង យ៉ប់ អគគេហរញញឹកសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
បនបញជូ ន រ ម បអប់អី៊ែមល (E-Mail) មកកន់ទី ន ក់ករ
ពឹតិប តេយងីខញុថំ៖ “េនកនុងជនំបួេនះ សហពន័ធែខមរកមពុជេ កម 
បនេលីកយកបញជេ ចីនទកទិ់ននឹង ថ នភពែខមរេ កម ជំ ប
ជូនអនក សី បធនអងគករគំ ទលទធិ បជធិបេតយយ ស មប់ បជ
ជតិេន សុីខងេកីត ែដលរ ភិបលយនួគបសងកត់, មមិន
ឲយសិក ភ ជតិ បៃពណីទំេន មទមប់, សងគមកិចច, េសដកិចច, 
សិទធិមនុស  និងសិទធិជំេន សនជេដីម” ។ េ ក តឹង យ៉ប់ 
ឲយដឹងេទ តថ អនក សី Louisa Coan Greve សែមងករខកចតិ
ចំេពះរ ភិបលយនួយ៉ងខងំ េហយីបនបងញករគំ ទ
ចំេពះចលនតស៊ូេ យអហងិ  របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
កនុងករែសងរកករអន គមន៏ពីអងគករអនរជតនិន  ែដល
ស ញ់លទធិ បជធិបេតយយ និងករពរសិទធិេសរភីពមនុស
ជតិេនជុំវញិពភិពេ ក ។ 
 គរួរលំឹកថ កលពីចុងែខតុ  ឆន  ំ២០០៧ គណៈ បតិភូ
សភ េមរកិមយួ កម បនចុះមកអេងកតពី ថ នភពរស់េនរបស់
បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េនេ កមករ តត
របស់កុមមុយនិសយនួបចចុបបនន ។ េនកនុងដំេណីរទស នកិចចេនះ 
មន ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរេ កមជេ ចីននក់ ែដលរង 
េ គះពីកររេំ ភសិទធិេសរភីព រេំ ភជំេន សន និងរបឹអូស
យកដីធីពីសំ ក់រ ភិបលយនួ ណូយ បនេធីដំេណីរ ម
ផូវឆង យ េដីមបី ក ត់ជបួនឹង កមសភ េមរកិ ែថងពីទុកខេ ក
របស់ផងខួន ែដលទទលួរងនូវករេធីទុកខបុកេមនញ គំ មកំែហង

តំ ង បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងអនក សី Louisa Coan Greve  

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 4 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 កលពី ពឹកៃថងទី ២៧ ែខេម  បជពលរដែខមរេ កម
េខតមត់ ជក សក យទងចនំនួ ១០០ នក់បនេចញេទត ៉

េនេលីដីែ សរបស់ខួន ែដល តវ ជញ ធរយនួរបឹអូសយកេទែចក
ចយឲយជនជតយិនួ និងមន បជពលរដចំននួ ៥០០ នក់េផ ង
េទ តេទជបួជុគំន េនខងមុខឃុចូំវ ងំ សក យទង េដីមបី
ទមទរឲយរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ រកដំេ ះ យដីធីជូន
ពកួគត់ ែដល តវបនរដករយនួ ណូយរបឹអូសយកកលពីចុង
ឆន  ំ១៩៧៨ ។ 
 បជពលរដែខមរកមពុជេ កមេឈម ះេ ក េច ន េន
ភូមិជីេកង ឃុចូំវ ងំ សក យទង បនេរ ប ប់ បប់អនកយក
ព័ត៌មន “ ពតិឹប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” កលពី ង ចៃថង
ពហសបត៌ ទី ២៧ េម  ថរបប គប់ គងរបស់បក កុមមុយនសិ
យនួសពៃថង ែដលមនេង ង មិញ ទីត បធនរដ, េង ង តឹងយុង 
នយករដម នី, េង ង ភូ តង បធនរដសភ និងណុង ឌឹកម៉ញ់ 
អគគេលខធិករបក  បកន់ផជ ប់របបផច់ករ របឹអូសយកដីធីែ ស
ចំករ បជពលរដែខមរេ កម បនទ ប់ពីេ បីលបចិជេន សែខមរេ កម
េនេខតមត់ ជក េទរស់េនតបំន់ទឹកលិចនសម័យែខមរ កហម ។ 
េ កេច ន បនឲយដឹងេទ តថ យ៉ងេ ច ស់ក៏មន
បជពលរដ បមណជង ៥០០ នក់ មកពីភូមិេផ ង ៗ គន  ជបួជុំ

េនខងមុខ ឃុចូំវ ងំ ជ មញឲយរ ភិបលយនួេគរព

ពកយសនយ េ ះ យដីធីជូនពកួគត់ បនទ ប់ពីបនសនយកល
ពីមុនបុណយចូលឆន ំ បៃពណីយនួ ។ បុ៉ែនករជបួជុំេនះ ពំុទទលួ
បនករេ ះ យឬេ បីអំេពហីងិ មកេលី កមបតុករេនះេទ ។ 
 ចំែណកេ ក េច េហន តំ ងពលរដត ៉ដីធី េន
ភូមិទតួេ ង ឃុចូំវ ងំ សក យទង េខតមត់ ជក ែដល
ដឹកនំ កមបតុករ បមណ ១០០ នក់េឆព ះេទកន់ដីែ សរបស់
ពកួគត់ បនមន ប សន៍ បប់ឲយដឹងថ រូបគត់នឹងបតុករ
ខងេលីបនេទកន់ដីែ សេករដូន ពកួគត់ ។ េ ពះរ ភិបល
យនួមិនបនសងដីធីពកួគត់ ដូចែដលបនសនយេទ ។ េ ក 
េច េហន បនបនេទ តថ “ករសនយរបស់ថន ក់ដឹកយនួកុមមុយ  

ពីសំ ក់ ជញ ធរយនួកនងមក ។ ជអកុសល ករពយយម
របស់ ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរេ កម តវបនពកួ ជញ ធរយនួ
ងំេ ចីនដំ ក់ េ យ កមម នី ជញ ធរយនួទងំេនះនយិយ

ថ េបីពលរដ និង ពះសងឃចង់ែថង រទុកខ បប់ បតិភូសភ េម
រកិ គឺ បប់ មរយៈពកួេគបនេហយី ែដលពកួេគសនយថនឹងនំ
យកបញទងំេនះេទ បប់ កមសភ េមរកិ ែដលបនចុះមក
ទឹកដីកមពុជេ កម ។ 
 េ យេមីលេឃញីករេធីទុកខបុកេមនញ គំ មកំែហងចប់
ពះសងឃ ក់គុក របឹអូសយកដីធីែ សចំករ បជពលរដ និងទេងី

រេំ ភបំពនសទិធិមនុស  និងេសរជំីេន សនដ៏គេឃនីរបស់
របបដឹកនកុំមមុយនិស ប លឲយ បជពលរដែខមរេ កមកនុងេខត
មត់ ជក និងេខតឃងំ េ កកេឡងីេធីបតុកមម បឆងំនឹងរ ភិ-

បលយនួជញឹកញប់ ។ ជពិេសស គឺករេ កកេឡងីបតុកមម
េ យសនិវធីិ របស់ ពះសងឃសមណៈនសិ ិតជនជតិេដមីែខមរ 
កមពុជេ កម បមណជង ២០០ អងគ េនកនុងេខតឃងំកលពៃីថង
ទី ៨ កុមភៈ ទមទរឲយ ជញ ធរៃនរដករយនួ ែដលមន េង ង មិញ
ទីត បធនរដ និងេង ង តឹងយុង នយករដម នី េគរពសទិធិ
មនុស  និងជំេន សន េនកមពុជេ កម ។ បុ៉ែនផទុយមកវញិ 
ពកួទមិឡឥត សនេនះ ែបរជចប់ផ ឹក ពះសងឃែដលដកឹនំ
កបួនបតុកមមេនះ បមណ ១៩ េហយីបចចុបបននមន ពះសងឃចនំនួ 
៥ អងគកំពុងជបព់នធនគរ េ យេចទ បកនពី់បទបងកអសនសុិខ 
និងបំែបកបំបក់ មគគីមឺុនឆន សំេីគេនះ រ ង បេទសកមពុជ និង
េយ ក ម ៕ 

VOKK 

សីបតុករែខមរេ កមរងេ គះេ យពួក ជញ ធរយួនេ បដំឆក់កលេពលកនងមក 

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 5 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 អំេពីយង់ឃមងរបស់រ ភិបល កង ណូយ បនេធីឲយ
បជពរដែខមរេ កម េនេ ក បេទស បតិកមមយ៉ងខងំ ។ កលពី
ៃថងទី ៣-២៨ ែខមីន កនងេទេនះ េ ក ថច់ ងុ៉កថច ់ បធន
បតិបតិសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម បនដឹកនគំណៈ បតិភូមយួ
កមេទចូលរមួ បជុំម សននិបតេលីកទ ី ៧ សីអំពីបញសិទធិ
មនុស  េនទី កងហ ឺ ែណវ បេទសសីស េ កមករេរ បចំេឡងី 
េ យ កម បឹក សិទធិមនុស អងគករសហ បជជតិ ។ 
 ម សននិបតែដល បរពធេឡងីអស់រយៈេពល ២៥ ៃថង
េនះ េគសេងកតេឃញីមនវតមន េ ក Eric Mangalore និង 
េ ក Luis តំ ងពិេសសអងគករសហ បជជតិទទលួបនទុក
សិទធិមនុស ជនជតិេដីម, េ ក យ៉ស ៍ គ យ េ បសិតពិេសស
អងគករសហ បជជតិ ទទលួបនទុកសិទធិមនុស បចំ បេទស 
កមពុជ, អងគករេលីកែលងេទសអនរជត,ិ តំ ងអងគករសហ-
បជជតិទទលួបនទុកែផនកសិទធិមនុស បចទីំប សុី និងអ៊ឺរ ៉ុប, 
ម នីអងគករសហ បជជត ិ ទទលួបនទុកែផនកជនេភ សខួនេន
បេទសៃថ និងអងគទូតនន ពមទងំអងគករេ ករ ភិបលជ
េ ចីន កនុងេនះមនអងគករ ដហុក និងលកីដូរេទពី បេទស 
កមពុជផងែដរ ។  
 ម សននិបតបន ប ពឹតេទចប់ពីៃថងទី ៣ មីន រហូត
ដល់ៃថងទី ២៨ មីន ឆន ២ំ០០៨ ែដលមន បេទសចំននួ ៤៧ និង
បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម តំ ងឲយជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ កម េនែដនដីសណរទេនេមគងគ ឬអតីតទឹកដីកមពុជ កមចូល

រមួផងែដរ ។ 
 េ ក យ៉ស៍ គ យ េបសកជនពិេសសអងគករសហ-
បជជតិ ទទលួបនទុកសិទធិមនុស បចំ បេទសកមពុជ បនេធី
របយករណ៏ចំននួ ២៥ ទំព័រ សីអំពី ថ នភពសិទធិមនុស កនុង
បេទសកមពុជ និងទកទឹ់ននឹងសកមមភពរេំ ភបំពនសិទធិ
មនុស ែខមរកមពុជេ កមផងែដរ ។ េនកនុងេសចកីែថងករណ៏េនះ 
េ ក យ៉ស គ យ បនេលកីេឡងីអំពីបញ ពះេតជគុណ ទឹម 
ខន ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង ែដល តវ ជញ ធរែខមរចប់

បងខំផ ឹក រចួបញជូ នឲយ ជញ ធរយនួយកមក ក់ពនធនគរេនេខត
មត់ ជកទងំគេឃនីកលពីៃថងទី ៣០ មិថុន ឆន ២ំ០០៧ កនង
េទ ។ េ កពីេនះ េ ក យ៉ស៍ គ យ ក៏បនេលីកេឡងីែដរអំពី
ថ នភពជនេភ សខួនែខមរកមពុជេ កម ែដលបនរត់េគចពរីបប
គប់ គងយនួកុមមុយនិស េទ ជកេន បេទសកមពុជ បុ៉ែនមិន  

និសេយងីខញុមិំន ចេជ បនជ ច់ខត េនះ គន់ែតជពកយ
េ ះ រឲយែតរចួពីមត់ែតប៉ុេ ះ ។ រ ភិបលយនួបនសនយ
ថនឹងេ ះ យជូនេយងីខញុ ំ េពលបុណយចូលឆន យំនួេហយី បុ៉ែន
ពកួេគមិនេ ះ យេឡយី េនះ គន់ែតជពកយកុហកភូតភរ
បេញឆ តែតប៉ុេ ះ”។ 
 សីមន ក់េឈម ះ នង ន កំពុងចូលរមួត ៉ទមទរឲយ 
រ ភិបលយនួេ ះ យដីធីេនះ បននិយយថ “ខញុមំកេនះ
ហនងឹទមទរឲយ  ( ជញ ធរយនួ) េ ះ យដីធីជូនខញុ ំ។ ខញុគំម ន
អីេធីេទ យនួេគយកអស់េហយី...”។ 
 គរួរលំឹកផងែដរថ េនះជេលីកទីបនួេហយីសំ ប់ឆន  ំ
២០០៨ ែដលពលរដែខមរេ កមកនុងេខតមត់ ជក ឬយនួេ ថ
ងយ៉ន េ កកេឡងីេធីបតុកមម បឆងំនឹងរ ភិបលយនួ ។ េគ

េនចបំនកលពីៃថងទី ៩ មក  សីមន ក់េឈម ះនង េយ ៉ តវពកួ
ជញ ធរយនួ យនឹងដំបងឆក ់ រហូតដល់សនប់បត់ ម រតីេហយី

តវ ជញ ធរមនសមតថកិចច ចបេ់បះេឡងី នដឹក តឡប់មកផទះ
វញិេរ ង ៗខួន ។ េ កពីេនះមនបតុករជេ ចីននក់េផ ងេទ ត
រងរបសួ ល និងធងន់ ។ ចំែណកឯកបួនបតុកមមែដលេធេីឡងី
េនៃថងទី ២៦-២៨ យ៉ងេ ច ស់មនមនមនុស  ២៩ នក់
រងរបសួ ល និងធងន់េ យករេ បីអំេពហីងិ  ប ងក បរបស់
កមងំកងទ័ពមកេលី កមបតុករ ។ 
 េទះជយ៉ង កី ករេ កកេឡងីបតុកមមរបស់ពលរដ
ែខមរេ កម េនេខតមត់ ជក េលីកេនះពុំមន ជញ ធរយនួរូប
េចញមកេ ះ យ ឬេ បីអំេពីហងិ មកេលី កមបតុករេឡយី ។ 
េឈម ះ ទិញ បកឹម តំ ង ថ នទូតយនួ បចេំន បេទសកមពុជ 
បនមន បតិកមមចមំត់ បេយគដែដល ៗ ទងំគេឃនីថ “បញ
ទំេនះដីធី គឺេនកែនង កម៏នែដរ េ ពះេធីេដីមបីកិចចករ
អភិវឌ ន៍ ។ បុ៉ែនមិនែមនថ ហនងឹគឺេ យ រកររបឹអូស ឬ

បញអីេទ”៕                                                           សី រត័ន 

សហព័នធជួបពិភក ជមួយអនកតំ ងឃេំមលសិទធិមនុស  និង UNPO 

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 6 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

តវបនរ ភិបលកមពុជ ឬអងគករ UNHCR យកចិតទុក ក់
គពំរពកួគត់ ។ េនកនុងរបយករណ៍េនះ េ កយ៉ស៍ គ យ 
បនសងកត់ធងន់ ៗ និងរលំឹកេឡងីវញិអំពី ពឹតិករណ៍ ១៧ ធនូ ៃន
ពះសងឃកំេណីតែខមរេ កម បមណ ៤៨ អងគ បនេធីបតុកមម
េ យសនិវធីិ េនខងមុខ ថ នទូតយនួ បចេំន បេទសកមពុជ 
េហយី តវពកួ ជញ ធរមនសមតថកិចច េ បីអំេពហីងិ ប ងក ប ពះ
សងឃ ែដលប លឲយ ពះសងឃចំននួ ២ អងគទទលួរងរបួសជ
ទមងន់េ យដំបងឆក់ កនុងេនះមន ពះសងឃមយួអងគ តវសនប់
បត់ ម រតី ។ បែនថមពីេនះ េ ក យ៉ស៍ គ យ ក៏បនអពំវនវ
ដល់ម សននបិតេលីកទី ៧ េម យកចិតទុក ក់អំពី សន
ពះសងឃ និងជនេភ សខួនែខមរេ កម ែដលបនរត់េភ សខួនេទ 
កមពុជ ។ ជពិេសសេទេទ ត គឺបែងរករចប់ រមមណ៍ចំេពះ
ករណី ពះេតជគុណ ទឹម ខន ែដលជពលរដែខមរ បុ៉ែន តវបន
រ ភិបលេវ ត ម កត់េទសទងំអយុតិធមិេ យគម នេមធវ ី

ករពរកី ឲយជប់ពនធនគរទងំកំេ លជរួជតិ ។ 
 េសចកី យករណ៍ករណ៏ និងអំពវនវរបស ់ េ ក  
យ៉ស៍ គ យ ទទលួបនករគំ ទពីប ល បេទស និងអងគករ
អនរជតិជេ ចនី ែដលបនចូលរមួអងគម សននិបត ដូចជ៖  
ជប៉ុន, សហរដ េមរកិ, Slovenia (EU), Malaysia, United 

Kingdom of Great, Britain, and Northern Ireland, Sweden, 
អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  និងអងគករេលីកែលងេទសអនរ-
ជតិ ។ល។ 

 ទក់ទិននឹងកររេំ ភសិទធិមនុស  របស់ បេទសមយួ
ចំននួេនជុំវញិពភិពេ ក កនុងអងគម សននិបតេលីកទ ី ៧ នទី
កងហ ឺែណវ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ក៏បនជនំបួ
ពិភក ជមយួនឹងម នីសិទធិមនុស  និងតំ ងអងគករអនរជតិ 
ដូចជ៖ េ ក យ៉ស៍ គ យ, អនក សី Aida NeJad តំ ងអងគ
ករសហ បជជតិែផនកសិទធិមនុស េនតំបន់ សុី ជពិេសសេន
កនុង បេទសកមពុជ, េ ក Eric Mongelard និងេ ក Luis 
តំ ងពិេសសៃនអងគករសហ បជតិ ែផនកសទិធិមនុស ជនជតិ
េដីម, អនក ស ី Julie De Revero នយកិេសុីបអេងកតសិទធិមនុស
េន បេទសេយ ក ម, អនក សី Sisi តំ ង ពិេសសអងគករ
សហ បជជត ិ ទទលួបនទុកជនេភ សខួនេន បេទសៃថ, អងគករ
េលីកែលងេទសអនរជតិ, អងគករសិទធិមនុស បចទីំបអ៊ឺរ ៉ុប, 
េ ក ធន់ យ នយកអងគក ដហុក និងអនក សី បណិត 
Kek Galabru នយកិអងគករលីកដូរជ ទ៌។ សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម ែដលជអងគករមយួេនេ ក បេទស កំពុងករពរ
ផល បេយជនជ៍នជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ប់ ននក់េនេលី
ែដនដីកមពុជេ កម ក៏បននឯំក រចំននួ ៦ ទំព័រ ែដលទក់ទិន
េទនឹងវបបធមិរេំ ភសិទធិមនុស  និងជំេន ពះពុទធ សនែខមរ

េ កម ពីសំ ក់រដអំ ចកុមមុយនិស កង ណូយ ជូនដល់
ម នីសិទធិមនុស អនរជតិ និងអងគករេ ករ ភិបលមយួចំននួ ។ 
 ពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ គណៈកមមករនយក ៃនសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កម ទទលួបនទុកអនរ សន បនមនសងឃដកី 
មទូរស័ពទពីទី កងហ ឺែណវ បប់អនកយកព័ត៌មនថ តំ ង

អងគករសិទធិមនុស អនរជតិ និងម នីអងគករេ ករ ភិបលនន 
ទទលួយករបយករណ៏របសស់ហព័នធ េហយីបនចូលរមួសែមង
ករខកចិត េទេលីរបប គប់ គង កង ណូយ ែដលេ បអំីេពី
ហងិ  និងរេំ ភសិទធិេសរភីព ជំេន សនែខមរ េនកមពុជ
េ កម ។ ពះេតជគុណ ថច ់ បី៊រងគ បនមនសងឃដីកបែនថម
េទ តថ េ ក Peter Splintetr តំ ងអងគករេលីកែលងេទស
អនរជតិ បនទ ប់ពី នរបយករណ៏សហព័នធ េ កបនែថងថ 
“កនុងនមជអងគករេលីកែលងេទសអនរជត ិ ខញុនឹំងខតិខេំរ បចំ
េពលេវ ជំនបួជមយួសហព័នធែខមរកមពុជេ កម កនុងេពលឆប ់ៗ 
ខងមុខេនះ េដីមបីជយួេធីអន គមន៏ ចំេពះករណី ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន និង ពះសងឃ ៥ អងគេផ ងេទ ត ែដលកំពុងជប់
ពនធនគរេនេយ ក ម”។ 
 ចំែណកឯេ ក ថច់ ងុ៉កថច ់ បធន បតិបតសិហព័នធ
ែខមរកមពុជេ កម បនមន ប សន៍ថ “ឆងកត់កិចច បជុំពិនិតយ
េមីលកររេំ ភសិទធិមនុស េនេលី កលេ ក សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម ទទលួបនភពេជគជ័យយ៉ងេ ចីន ជពិេសសបន
េធីរបយករណ៍ និងេលីកេឡងីេរ ងែដល ជញ ធរយនួរេំ ភសិទធិ
មនុស , ចប់ផ ឹក ពះសងឃ, ដុតផទះប៉ុនប៉ងសមប់ែខមរេ កមទងំ
រស់ និងក និទទណភព ែដលកំពុងេកីតមនចំេពះែខមរកមពុជ
េ កមកនុងករកន់កប់របស់ កង ណូយ”។ 
 សូមជំ បជូនថ បតិភូសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម ែដល
និមន និងអេញជ ីញចូលរមួម សននិបតេលីកទ ី ៧ រមួមនេ ក 
ថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិ, ពះេតជគុណថច់ បី៊រងគ ទទលួ
បនទុកអនរ សន, េ កថច ់ េវ ន អនុ បធន បតិបត ិ បចំ
ទីបអ៊ឺរ ៉ុប ៃនសហព័នធ និងេ ក ថយ មក  តំ ងយុវជនែខមរ

េ កម េន បេទសប ងំ ៕                                   សឺង សុជតិ 

ទិដភព បតិភូសហព័នធពិភក  និង បគល់ឯក រជូនអងគករសិទធិមនុស  

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 7 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 សកមមភពរេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន សន 
កនុង បេទសយនួ កលពីឆន  ំ ២០០៧ បនកយជ បវតិ សៃន
ន ៃដរបស់េមដកឹនយំនួ ែដលរមួមនេង ង មិញ ទីត បធនរដ, 

េង ង តឹងយុង នយករដម នី, េង ង ភូ តង បធនរដសភ និង
បងធំ ណុង ឌឹកម៉ញ់ អគគេលខធិករបក  តវបនអងគករឃំ
េមីលសិទធិមនុស  (Human Rights Watch) េចញរបយករណ៍រះិ
គន់យ៉ងចស់ៃដ ។ េដីមបីឲយ ជបចបស់នូវទេងីរេំ ភបំពនសិទធិ
មនុស  និងេសរជំីេន សនទងំកំេ លជរួជតិរបស់រ ភិបល
ឥត សនកុមមុយនិសយនួ “ ពឹតិប តសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម” 
សូមេធីករបកែ បេ កផូវករ អតថបទរបស់អងគករឃេំមីលសទិធិ
មនុស  ែដលមនចំណងេជីងថ “ ពឹតិករណ៍ឆន  ំ ២០០៧ កនុង
បេទសេយ ក ម” ដូចតេទ៖ 

 ឆន  ំ ២០០៧ បនឆុះបញច ងំយ៉ងចបស់ កែឡតអំពីចរតិ
លកខណៈ េ យសកមមភពប ងក បយ៉ងយងឃ់មងមកេលីអនកែខង
េយបល់ និងអនកេសន សនិភពកនុងរយៈេពល ២០ ឆន មំកេនះ ។  
រ ភិបល (េយ ក ម) បនបងញភពក ន េ កយពី
ទទលួ គ ល់ជអនរជតិ និងចូលជសមជិកអងគករពណិជជកមម
ពិភពេ ក WTO កលពីចុងឆន  ំ ២០០៦ េ យែបរកបលមក
គបសងកត់ កមអនក បឆងំនឹងបក កុមមុយនិសេយ ក ម េ យ
សកមមភពចបអ់នក បជធិបេតយយ និងសកមមជនសិទធិមនុស , េម
ដឹកនពំណិជជកមមឯក ជយ, អនកេបះពុមពឯក រលួច ក ់ និង
សមជិក ៃន កម សនែដលមិនេធី មករកណំត់របស់ខួន ។ 
េនះជភពថយេ កយមិនឋតិេថរមយួ ៃនករ ក់ក មិតកនុងឆន  ំ
២០០៦ មុនេពលេយ ក មចូល បេ កខួនកនុងកិចច បជុំកំពូល
សហ បតិបតិេសដកិចច សុីប៉សុីហកិ  េពលែដលសកមមជនឯក-

ជយ និងគណៈបក នេយបយ បឆងំបនេងីបេឡងី ។ 
 អនក បឆងំ បមណ ៤០ នក់ តវបនចប់ខួនបនទ ប់ពី
បនប ងក ប ។ មនុស ជង ២០ នក់ តវបនបញជូ នេទពនធនគរ
កនុងឆន  ំ២០០៧, ភគេ ចីន តវេចទ បកន់ពីបទបំពនចបប់ ពហម
ទណ តង់ម  ៨៨ គឺដឹកនេំឃសន បឆងំនឹងរ ភិបល ។ 
េនកនុងែខេម  បពជិតរ ៉ូមមុងំកតូលិកមយួរូបេឈម ះេង ង ុ ងំ 
លី (Nguyen Van Ly) គឺជអនកបេងកីត កម ៨៤០៦ ៃន កមអនក
បជធិបេតយយ តវរ ភិបលេយ ក មកតេ់ទសឲយជប់ពនធ-
នគរចំននួ ៨ ឆន  ំ ។ កនុងករកត់េទសេនះ រមួមនសកមមជន
សិទធិមនុស  េមធវេីង ង ុ ងំ យ (Nguyen Van Dai), សកមម
ជនករងរ តឹង កុកេហ ង (Tran Quoc Hien) និងយ៉ងេ ច

ស់ក៏មនសមជិកគណៈបក បឆងំចំននួ ៥ នក់េផ ងេទ ត
ែដរ ។ កមសមជិកៃនអនកបំេរ ី សនឯក ជយ ក៏ តវបនបញជូ ន
ចូលពនធនគរផងែដរ ។ េឡ ទេីត (Le Tri Tue) សហជពីកមមករ
ឯក ជយ តវបនបត់ខួនកលពីែខឧសភ បនទ ប់ពីបនអះ ងថ
ែសងរកសិទធិ ជកេកននេយបយ កនុង បេទសកមពុជ េ កមករ
គពំររបស់ឧតមសនងករអងគករសហ បជជត ិ ទទលួបនទុកជន
េភ សខួន (UNHCR) ។ គត់ តវបនេគសននិ នថ តវេគចប់
ព ងត់ េហយីបនបញជូ នមកពនធនគរកនុង បេទសេយ ក ម ។ 
 កលពីែខមិថុន មុនដំេណីរទស នកិចចរបស់េង ង មិញ
ទីត បធនរដេយ ក មេទកន់សហរដ េមរកិ េយ ក ម
បនេ ះែលងអនកនេយបយេង ង វូបិ៊ន (Nguyen Vu Binh) 

ែដល តវជប់ពនធនគរចំននួ ៥ ឆន  ំ និងេមធវ ី េឡ កុកកង (Le 

Quoc Quan) ែដល តវបនេគចប់ខួនកលពីេម  ឆន  ំ ២០០៧ 
េ យេចទ បកន់ពីបទប៉ុនបង៉ផួលរលំំរ ភិបល េ កយពីករ
ចូលរមួជមិតភពេនឯទយជជទនជតិ ស មប់លទធិ បជធបិ- 
េតយយ េនកនុងសហរដ េមរកិ ។ មនុស ចំននួ ៧ នក់ តវជប់
ពនធនគរ េ យេចទ បកនពី់បទបងកអសនសុិខជតិ េហយី តវ
បនេគ យករណ៍ថ បនេ ះែលងកនុងែខតុ  ឆន  ំ២០០៧ ។ 
បុ៉ែនរ ភិបលេយ ក ម មិនបនបងញេឈម ះរបស់ពកួេគជ
ធរណៈេឡយី ។ ថីេបីមនកររេំ ភចបប់យ៉ងេនះកី ករ

សនយរបស់ កមសិទធិមនុស អនរជតិ បនេបះេឆន តេ ជីសេរសី 
បេទសេយ ក មចំននួ ២ ឆន កំនុង ណតិកល េនកនុង កម
បឹក សនិសុខអងគករសហ បជជតិកលពីែខតុ  ។ 

 ករឃុំឃងំមនុស េ យឥតកត់េទស៖ 
 ចបប់េយ ក ម បនឲយពកួ ជញ ធរមនសមតថកិចចឃុំ
ឃងំអនកេទសទងំបំពនេ យមិនចបំច់កត់េទស ។ ករ  

Nguyen Van Ly តវបិទមត់មិនឲយែហកេកររ៌ ភិបលយួន កនុងតុ ករ 

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 8 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

ឃុឃំងំ ែដល គប់ គង មេសចកីសេ មចេលខ 31/CP តវ
បនលុបេចលកនុងឆន  ំ ២០០៧ បុ៉ែនែបរជមនចបប់ជំនសួវញិជ
េ ចីន, ៤៤ បទបញញតិ ពកួ ជញ ធរផស់ទីលំេនជនែដលសង ័យ
ពីបទគំ មកំែហងដល់សនិសុខជតិ េហយី តវបនឃុខួំនកនុងផទះ 
ឬក៏ទទលួករឃុខួំន េ យពុំមនករកត់េទសកនុងមណល
ករពរសងគម, ជំរុបុំននីតិសមបទ ឬមនទីេពទយពយបលអនកជំងឺខរួ
កបល ។ េមធវ ី បូ៊យ ធីគីមថញ់ (Bui Thi Kim Thanh) អនក
ែដលជយួសេ ងគ ះ បជកសិករកនុងករត ៉កមមសិទធិដីធី តវបន
ចប់ខួនកនុងែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៧ និងបញជូ នេទមនទីេពទយពយបល
អនកជំងឺខរួកបលេ យេចតន ។ បុ៉េនេមធវរីបូេនះ តវបនេ ះ
ែលងឲយមនេសរភីពកនុងែខកកក  ឆន  ំ២០០៧ ។ 
 ករជប់ពនធនគរ និងេធទរណុកមម៖ 
 អនកេទសនេយបយ និងអនកែដលកន់ សន ប់រយ
នក់ េនពីេ កយរបងំជិះជន់យ៉ងេឃរេឃ ទូទងំ បេទស 
េយ ក ម ។ អនកេទស តវឃុំ ច់ឆង យពីគន កនុងមនទីឃុឃំងំ 
ងងិតសូនយ, រស់កនុងពនធនគរេ យខះអនមយ័, មនករេធី
ទរុណកមមបងខិតបងខំឲយេធី ក  ី និងេធីបបយ៉ង កក់ កីមក
េលីអនកេទសនេយបយ កនុងេនះរមួមនទងំករបងត់ រ 
និងេ បីែខ េភីងឆក់យ៉ង េ ច ធមមរកទីបំផុតគម ន ។ អនក
េទសកុលសមពន័ធភនំមុ៉ង ញ៉មយួចំននួ ថីតបិតែត តវបនេ ះ
ែលង និងបនេទកន់ បេទសទីបី បុ៉ែនពកួេគទងំេនះ តវបន
ប់មយួរេំពច បនទ ប់ពីករេ ះែលង ពីេ ពះបនកំណត់ជំងឺ
ក់កំហតិយ៉ងេឃរេឃ និងករេធីបបេនកនុងពនធនគរ ។ 

 េសរភីពបេញចញមតិ ព័ត៌មន និងករជបួជំុ៖ 
 ល់ប ញផ ពផ យព័ត៌មនេយ ក ម គឺ តវ គប ់
គងេ យរ ភិបល ឬបក កុមមុយនិសេយ ក ម ។ េទស
ឧ កិដ ប រជីវតិ តវបនេគផ ពផ យ, អនកេ បី បស់អី៊នេធី 
ែណត និងេគហទំព័រ ឬែចកចយព័ត៌មន ែដលថ បឆងំនឹង 
រ ភិបល គំ មកំែហងដល់សនិសុខជតិ ឬបរ ិ រេករ ៌ ។ អនក 
ផល់េស កមមអី៊នេធីែណតបរេទស តវបន មឃត់ពីករ បតិ-
បតិករ ។ មច ស់អី៊នេធីែណតកេហ តវបនត មវឲយរបឹអូសយក
អតសញញ ណបណ័ រូបថតរបសអ់តិថិជន េហយី បគល់ជូនេទអនក 
ផល់េស កមមអី៊នេធីែណតជនជតិេយ ក ម ។ អនកផល់េស
កមមអី៊នេធីែណត តវត មវឲយបញចូ លកមមវធីិ Software ម ន 
និងកំណត់អំពីអតសញញ ណអនកេ បី បស់អី៊នេធីែណត និង ល់
សកមមភពេ បី បស់ (Online) របស់អតិថិជន េហយី តវបន
បមូលទុកឯក រទងំេនះជ បចឆំន េំទ តផង ។ រ ភិបល
បន ម ន គប់សកមមភពេ បី បស់ និងបិទេគហទំព័រមយួ
ចំននួែដលឆុះបញច ងំពីសិទធិមនុស , េសរភីព សន, កម បជ
ធិបេតយយ និង ល់ប ញពត៌័មនឯក ជយ ។ មច ស់េគហទព័ំរ

ចបំច់ តវបនរ ភិបលយល់ ពមជមុន ៗ នឹងបេងះ ម
បព័នធអី៊នេធីែណត ។ 

 អនកេ បី បស់អី៊នេធីែណតដូចជេឈម ះ េ ទ ង កុកហី
(Truong QuocHuy) ែដលករកត់េទសរបស់គត់ តវបនេគ
រពឹំងថនឹងបញច ប់កនុងឆន េំនះ ។ គត់ តវជប់ពនធនគរេ យេចទ
បកន់ពីបទឧ កិដបងកអសនិសុខសងគមខសុចបប់ េ កយពីបន
ចូលរមួសននិបតពិភក ជមយួអនក បជធិបេតយយនិយម ឬេ បី
បស់អី៊នេធីែណតេដីមបីសែមងទស នៈ និងបងញពីអីែដលខួន
មិនេពញចិតចំេពះរ ភិបលេយ ក ម ។ 
 កនុងែខកុមភៈ បូ៉លសិបនឃត់ខួន និងសួរចំេលីយបពជិក
រ ៉ូមមុងំកតុលិកចន ទីន (Chan Tin) និងផន ុ ងំេលយី (Phan 

Van Loi) អនកេបះពុមពផ យេសចកីែថងករណ៍េសរ ី។ េនកនុងែខ
េម  បូ៉លិសបនចប់ខួន តឹង ខយថញ់ធុយ (Tran Khai 

Thanh Thuy) អនកេបះពុមពផ យ ពឹតិប ត បឆងំមតុ បេទស ។ 
កនុងែខកញញ  រ ភិបលបនបញជ រឲយបិទ បពន័ធផ ពផ យ សុី
មយួ  ែដលមច ស់េគហទំព័រគឺជជនជតិអូ លី េនទី កង
ណូយ េ យេចទ បកនថ់ បនែចកចយ និងផ ពផ យ

សមភ រៈ បតិកិរយិ ។ 
 កិតយេលខ ៣៨ មមនករជបួ បជុំគន េនខងមុខទី
កែនងរបស់រ ភិបល, គណបក  និងកែនងែដលអងគម សនន ិ
បត តវបន បរពធេឡងី និងត មវឲយអនកេរ បចំេដីមបីទទលួបន
ករអនុញញតពីរ ភិបលយ៉ងេល នបំផុត ។ កនុងែខកកក  បូ៉លសិ
បនបំែបក កមអនកត ៉េ យសនិវធីិ ែដលត ៉អស់រយៈេពលជតិ
មយួែខ េ យកសិករ ប់រយនក់ ែដលភគេ ចីនពកួគត់ជ សី 
វយ័ចំ ស់ បឆងំនឹងទេងីរ ភិបល ែដលបនរបឹអូសយកដី

របស់ពកួគត់ ។ 
 អំពី សន៖ 
 រដធមមនុញញេយ ក ម ត មវឲយ ល់ កម សនទងំ
អស់ចុះេឈម ះនឹងរ ភិបល េហយីបនបំ ម ល់សកមមភព    
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សនទងំេនះ េ យយល់េឃញីថ សនបងកអេសថរភព
ធរណៈ គំ មកំែហងដលស់និសុខសងគម ឬ ប ពសករ

បំែបកបំបក់ ។ 
 អំឡុងឆន  ំ២០០៧ និកយ Minh Ly េនឯេយ ក ម
ខងតបូង និងភគីរ ភិបលនិយមមយួចំននួ ៃន ពះវ ិ រ Men-

nonite េនេយ ក មបនទទលួ គ ល់ចុះេឈម ះេ យ សប
ចបប់ ។ ចំែណក Mennonite េផ ងេទ តេនកនុង បេទសេយ ក

ម ែដលជប់ទក់ទងនឹងេង ង ហុងកង (Nguyen Hong 

Quang) េនទី កងៃ ពនគរ, អតីតអនកេទសមនសិករក៏បនទទលួ
រងករយយ ីរុកគនួផងែដរ ។ 
 ខណៈេពល ពះសងឃរ ៉ូមមុងំកតុលិកជេ ចីនអងគ ែដល 
េគរព សនពកួេគ ែដលទងំេនះបងញពីករគំ ទនេយបយ 
និងសិទធិសុីវលិ េហយី តវបនេគយយ,ី ចប់ ក់ពនធនគរ ឬ
គំ មកំែហងចប់ខួន ពះសងឃ ពះវ ិ រពុទធ សនប ងបប ងម
ជតិេយ ក ម ែដលរមួបញចូ លទងំេមដឹកនសំងឃ ធិត េហ ង
កង (Thich Huyen Quang) និងធិត កងដូ (Thich Quang 

Do) តវបនេគឃុឃំងំេនកនុងវត ពះអងគ ។ េ កយ ពះសងឃ ធិត 
កងដូ បនមនសងឃដីកេទកន់កសិករែដលេធីបតុកមមេនទី
កងៃ ពនគរ កលពីែខកកក  ថរ ភិបលបនរតឹបនឹងករឃំ
េមីល និងកររកុគនួ ពះវ ិ រពុទធ សនប ងបប ងមជតិេយ ក

ម ។ េនកនុងែខមីន ពះសងឃ ពះវ ិ រពុទធ សនប ងប
ប ងមជតិេយ ក មធិត ធីងមីង(Thich Thien Mien) ែដល
បនបេងកីតសមគមមយួ ៃនអតីតអនកេទស សន និង
នេយបយ តវបនេ ះែលងកលពីឆន  ំ ២០០៥ បនទ ប់ពីជប់
ពនធនគរ និងសួរចំេលីយអសរ់យៈេពល ២៦ ឆន កំនុងពនធនគរ 
េ យប៉ូលិស សំ ប់សកមមភពកររះិគន់ បឆងំនឹងរ - 
ភិបល ។ ពះសងឃ  វ (Hoa Hao) ចំននួ ៤ អងគេនកនុង
េខតដុង ថប (Dong Thap) តវេគកត់េទសឲយជប់ពនធនគរព ី
៤ េទ ៦ ឆន  ំ េចទ បកន់ពីករណីបងកអសថិរភព ធរណៈ 
េ កយពីករត ៉ ៃនករចប់សមជិកសងឃ  វ ក់ពនធន-

គរកនុងឆន  ំ២០០៦ ។ 
 កនុងែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ពះសងឃជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ កម ប់រយអងគេនកនុងេខតឃងំ បតុកមមត ៉េ យសនិវធីិ 
េដីមបីេសរភីព សន ។ បូ៉លិសបនបំែបកហូងបតុកមម េហយី
ចប់ខួន ពះសងឃដឹកនតំ ៉ ែដលេ កយមកមន ពះសងឃចនំនួ 
៥ អងគ តវផ ឹកនឹងកត់េទសឲយជប់ពនធនគរពី ២ េទ ៤ ឆន  ំ ពី
បទបងកអេសថរភព ធរណៈ ។ ពះេតជគុណ ទឹម ខន ពះ
សងឃេដីមកំេណីតែខមរកមពុជេ កម រស់េនកមពុជ តវបនចប់ផ កឹ 
និងនិរេទសខួនេទកន់េយ ក ម កលពចុីងែខមិថុន េ យ
ជញ ធរកមពុជ េហយី តវបនេគកត់េទសឲយជប់ពនធនគរមយួ

ឆន េំនឯតុ ករេយ ក មកនុងែខវចិឆិក េ យេចទ បកន់ពី
បទបំែបកបំបកចំ់ណង មគគភីពរ ងកមពុជ-េយ ក ម ។ 
 ជនជតិភគតិចៃន គឹះ សន ែដលជមច ស់ៃន ពះ
វ ិ រឯក ជយមយួ តវទទលួរងករយយ ីគបសងកត់ េដីមបីឲយចូល
រមួជមយួនឹង ពះវ ិ រៃន ជញ ធររ ភិបល េហយីេ កយមក តវ
ចប់ខួន ។ កមសហធមមចរែីដលបនពយយមចុះបញជ ីរយ៉ង
សបចបប់ តវបនបដិេសធន ៍ និងទទលួករធន ៉ប់រង ។ 
ចំែណកេនឯេខតភូ េអ ង (Phu Yen) ពះវ ិ រៃនលទធិ ពះេយស៉៊ូ
មយួ ែដលបនទទលួ គ ល់េ យរ ភិបលេយ ក ម បន
យករណ៍ថ មនជនជតិេអេដ (Ede) ៃន គឹះ សនមន ក់
ប់កលពីែខេម  ឆន  ំ២០០៧ េ កយពី តវប៉ូលិសឃុខួំន និង

បងត់ រ េ យ រមិន ពមេបះបង់េចលករេគរព សន
របស់គត់ ។ កនុងែខកកក  កងកមងំប៉ូលិស និងទ នបន 
បេណញជនជតិភគតិចេសទ ង (Stieng) ៃន គឹះ សនេចញពី
ដីែ សចំករពកួគត់េនកនុងេខតបិ៊ញ េភ ក (Binh Phuoc) េលីស
ពីេនះបន យេធីបបអនកភូមិមយួចំននួ និងបនឈូលឆយ
ដំ  ំផទះសែមបងពកួគត់េទ តផង ។ 
 កនុងរបយករណ៍ឯក ជយមយួ ែដលស មលេ យឧតម
សនងករអងគករសហ បជជតទិទលួបនទុកជនេភ សខួន េ កត់
ថ UNHCR េនកនុងឆន  ំ២០០៧ បនរកេឃញី “ទំរង់រតឹបនឹងមូល
ន សន ស មប់ កទ់ណកមម ល់សកមមភព” បឆងំ
សន គឹះកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ េនតបំន់ខពង់ ប ។ កនុង

អំឡុងឆន  ំ ២០០៧ យ៉ងេ ច ស់ជនជតភិគតិចកុលសមព័នធ
ភនំមុ៉ង ញ៉ ១៣ នក ់ តវកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ េ យ
េចទ បកន់ពីបទរមួផ ំគំនិត នឹងពកួអនកេទសកុលសមព័នធភនជំង 
៣៥០ នកេ់ផ ងេទ ត ែដលបនបងកអនិសុខសងគមចប់ ងំពីឆន  ំ
២០០១ េ យសកមមភពបតុកមមេ យសនវិធីិ, សកមមភព
សន ឬក៏បនពយយមែសងរកសិទធិ ជកេកនកនុង បេទស 

កមពុជ ។ អនកែសងរកសិទធិ ជកេកនម៉ុង ញ៉ េនែតរត់េភ សខួន
េទ បេទសកមពុជមិនេចះ ច់ បុ៉ែនពកួេគែតង តវបនកមងំ  

ពះេតជគុណ ទឹម ខន ែដល តវ ជញ ធរែខមរផ ឹក និងជប់គុកេន សកយួន 

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 10 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

រដអំ ច ៃន ជញ ធរមនសមតថកិចចកមពុជ ម ចក ពែំដន 
បងខំឲយពកួេគវលិ តឡប់េទទីលំេនេរ ង ៗ ខួនវញិ ។ ល់បញ
ទងំ យបនបន ល់េនលកខ័ណ ៃនករ បមថេមីលងយេទ
េលីពកួកុលសមពន័ធភនំេនតំបន់ខពង់ បេ យឥតបងក់ គឺេ កយពី
អងគករ UNHCR បនេទេធីទស នកិចចេនេខត ក់ ក់ (Dak 

Lak) កលពីែខមិថុន បូ៉លសិបនឃត់ខួន និងបងត់ រជន
ជតិភគតិចកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉មយួរូប ែដលបនជយួេធីករ
បកែ ប ជយួស មលករងរគណៈ បតិភូអងគករ UNHCR ។ 
 អំពីករងរ៖ 
 សមជិកៃនសហព័នធពណិជជកមមឯក ជយជេ ចនីរូប តវ
បនចប់ខួន និងយយ ីជមយួនឹងសមជិកអងគករសមព័នធកសិករ 
និងកមមករយ៉ងតិច ៦ រូប តវបនចប់ខួនកលពីឆន  ំ២០០៦ ។ 
 េនឆន  ំ២០០៧ រ ភិបលបន បកសថ ខួននងឹតេមីង
អបបបរម ៃន បក់ បចែំខស មប់កមមករេនកនុង កមហុ៊នបរេទស 
ស មប់េលីកដបូំងកនុងរយៈកល ៦ ឆន  ំ ។ េទះបីមនេសចកី
បកសដូេចនះក ី ពំុមន ទភិព មយួសំ ប់កមមករភគេ ចីន
េនឯកូេរខ៉ងតបូង, ជប៉ុន, យ ៉ន់ និងសងបូរ ីបនករចប់េផីម
េធីកូដកមមេដីមបទីទលួបន បកេ់ប រវត ខពស់ និងលកខ័ណករងរ។ 
 េសចកី ពងចបប់មយួនឹងបនេធីេឡងី ថនឹងផក
ពិន័យកមមករ គប់រូប ែដលចូលរមួកូដកមមខសុចបប់ េ យពុំមន
ករយល់ ពមពបីក កុមមុយនិសេយ ក ម ែដលបន គប់ គង 
សមព័នធសហជីព ។ កិតយចុះេនឆន  ំ២០០៧ បនបងគ ប់ឲយម នមូីល
នបងខំពកួកមមករកូដកមមចូលេទេធីករវញិ េហយីបនបំ មករ

េធីកូដកមម គប់របូភព រមួបញចូ លទងំទីកែនងប៉ុស៌រដបល, ផូវរថ
េភីង, ព នយនេ ះ, បិសណិយ,៍ ទីកែនងេ បងឥនទនៈ, 
គ សយ ៍និងទកីែនង រំុកខ សេផ ង ៗ េទ ត ។ 

 ចំេពះ សីេភទ ៖  
 ខណៈេពលែដលរដសភេយ ក ម មនតំ ង សី
សមម តខពសបំ់ផុត កនុងចំេ ម បេទសទងំ យេន ៊ ន 
ចបប់ មឃតក់រេរសីេអីងមនុស េភទ ជញួដូរមនុស  និងករ
បងខំអនក កី កឲយចកេចញទងំកេំ ល ែដលេធីឲយ សីជេ ចីន
បត់បង់ទំនុកចតិ េហយី តវ ក់ឲយឋតិកនុងអំេពហីងិ កនុង គ រ, 
ជញួដូរ, ករបត់បង់ដីធី, ឆង ល លជំងឺ HIV/AIDS និងពុំ
មនតំៃលកនុងករអប់រេំន ម  ។ 
 បេទសេយ ក ម គឺជ បភព ៃនករឆងកត់ សី និង
ជញួដូរកុមរស មប់បងខំឲយេធីេពសយចរ, ពរហ៍ពិពរហ៍ែកង
កយ និងេសវគតិភពមូល នេទ បេទសចិន, កមពុជ, យ ៉ន់ 
ម៉េឡសុី និងកូេរខ៉ងតបូង ។ អនកជញួដូរផូវេភទ, ជញួដូរជនរង
េ គះ និងពកួម នីៃនអនកេដីរលក់ឥ ៉ន់ មផូវ តវបនចតជ់

កមេ យរ ភិបល ដូចជ “សងគមសុីវលិ” តវបនចត់ ងំឲយ
េដីរ មទំ ប ់ េហយីមនខះក៏ តវចប់ឃតខួ់នេ យពុំចបំច់
មនដីក េនកនុងមជឈ នបុននីតិសមបទ ទីកែនងែដលពកួេគ
គិតថជ បធនបទែដល តវេគ យធក់ និងរេំ ភេសពសនថវៈ។ 
 ដូចែដលេសចកី យករណ៍ខងេលីេនះ ល់ បេទស 
ផល់ជំនយួដល់េយ ក ម ប់បញចូ លទងំធនគរពិភពេ ក, 
ធនគរអភិវឌ ន៍ ៊ ន និង បេទសជប៉ុន ែដលបនសនយផល់ 
៤.៤ េកដិដុ សហរដ េមរកិស មប់ឆន  ំ ២០០៧ ែដលមន 
១៥ ភគរយ េសមីរនឹងចំណូលថវកិជតិ ចូរនយិយអំពីបញសិទធិ
មនុស នឹងេយ ក ម ។ ជពិេសសគឺៃដគូរពណិជជកមមធំបំផុត
របស់េយ ក ម ែដលមន បេទសចិន, ជប៉ុន,  សហរដ 
េមរកិ និងសងបូរ ី។ 

 េនកនុងែខមីន ឆន  ំ២០០៧ មន បេទសចំននួ ៣៣ បន
េធីសំេណីរេទកន់រ ភិបលេយ ក ម សែមងករ ពយបរមភ
អំពី សនរបស់ បជនុ ស ។  េនកនុងែខឧសភ សភអឺរ ៉ុប បន
អំពវនវឲយេធកីរេ ះែលង ល់សកមមជននេយបយអហងិ  
េហយីសភអឺរ ៉ុបបនសែមងករ ពយបរមភពីករប ងក ប េនកនុងែខ
កកក ផងែដរ ។ 
 ពក់ព័នធនឹងសហរដ េមរកិ បនផល់ភពកក់េកដល់
បេទសេយ ក ម ែដលផល់ឲយេយ ក មចូលជសមជិក
ទំនក់ទំនងពណិជជកមមអចិៃ នយ ៍ កលពីចុងឆន  ំ ២០០៦ េហយី
បនលុប បេទសេយ ក ម េចញពីបញជ ី េមរកិចំេពះអំេពី
រេំ ភេសរភីព សន ។ បុ៉ែនេទះជយ៉ង កី បធន- 
ធិបតីសហរដ េមរកិ េ ក បូ៊ស បនេលីកេឡងីពីករ ពយ
បរមភអំពី ថ នភពសិទធិមនុស  ជមយួនឹង បធនរដកុមមុយនិស
េយ ក ម េឈម ះ ទីត កនុងអំឡុងទស នកិចចរបស់គត់េនឯ
េសតវមិន កលពីែខមិថុន ឆន  ំ២០០៧ ៕             

 

  េច មុនីេខម  

កមកុលសមព័នធភនំទមទរឲយ ជញ ធរយួនេ ះែលងអនកេទសេសន ជត ិ

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 11 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 “ជនជតិេដីម គប់រូប មនសិទធសិេ មច សនខួនេ យ
ខួនឯង ។ េ យេយង មគុណធមិដ៏ តឹម តវេនះ ពកួេគមន
សិទធិេសរភីពកណំត់ ថ នភពនេយបយ និងេសរភីពបេងកតីករ
អភិវឌ ន៍ េសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធមិផទ លខួ់នរបស់ពកួេគ” ។ 
េនះជម  ៣ ៃនេសចកី បកសសកលចបបជ់នជតិេដីម របស់
អងគករសហ បជជតិ ែដល តវបនអនុម័តកលពីៃថងទី ១៣ 
កញញ  ឆន  ំ២០០៧ រមួមន  ៤៦ ម  ។ កនុងេនះមន បេទស
ចំននួ ១៤៣ េបះេឆន តគំ ទ, អនុប ទចំននួ ១១ បេទស និង
មន ០៤ បេទសេបះេឆន តជទំស់ (អូ ល,ី ក , ញូវសុី
ែឡន និងសហរដ េមរកិ) ។ 
 យ៉ងេ ច ស់មន បជពលរដែខមរ ប់រយនក់ េទ
ពីប កង រដ និង បេទសនន ក៏ដូចជេមដឹកនសំហពន័ធែខមរ
កមពុជេ កមពិភពេ ក តំ ងឲយជនជតិេដមីែខមរកមពុជេ កម 
បនជបួជុំគន កលពីៃថងទី ០១-០២ ែខធនូ េនរដហី េដ លេហ ល 
សហរដ េមរកិ េដីមបី បរពធអបអរ ទរេសចកីអនុម័តចបប់ជន
ជតិេដីម ែដល តវបន បេទសជសមជិករបស់អងគករសហ-
បជជតិេបះេឆន តអនុម័ត ។ 

 េនកនុងពិធីជបួជុជំមយួសមជិក សមជិក និងបងបូន
ែខមរ ប់រយនក់េនះ េ កបណិត Joshua Cooper នយកវទិយ
ថ នសិទធិមនុស រដ ៉យ សហរដ េមរកិ និងជសកមមជនេន

ពីេ កយករតស៊ូមតិរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនមន
ប សន៍ថ ចំណុចសំខន់ ៗ កនុងករតស៊ូមតេិនះ គឺសិទធិសយ័
សេ មច សនខួន ។ េ កបណិត Joshua Cooper បនបញជ ក់
ថ “េយង មេសចកីអនុម័តចបប់ជនជតិេដីម របស់សហ បជ
ជតិ ចំណុចសខំន់ ៗ កំណត់ យុជីវតិរបស់ជនជតិេដីមេនះ 
គឺ តង់ម  ៣ ែដលនិយយអំពីសិទធិស័យសេ មច សនរបស់
ជនជតិេដីម ។ េពលគឺជសិទធេិ ជីសេរសីៃនរបប គប់ គង ែដល
េគរពនូវតំៃលរស់េន រក បៃពណីវបបធមិ ជំេន សន និង 
អតសញញ ណជតិរបស់ខួន ។ េហយីេលីសពីេនះេទេទ ត ម

នីមយួ ៗ ៃនេសចកី បកសជអនរជតិមយួេនះ ផល់ករគំ ទឲយ
រស់ នមនជីវតិៃនវបបធមិរបសជ់នជតិេដីមេទ តផង”។  
 ប ម ទងំ យ ៃនេសចកី បកសរបស់អងគករ
សហ បជជតិ កលពីែខកញញ េនះ ក៏ដូចជ តង់ម  ៣ គឺសី
អំពីសិទធិសេ មច សនខួនេ យខួនឯងរបសជ់នជតិេដីម េហយី
ក៏ជបុពបទយ៉ងសំខន់ស មប់ែខមរកមពុជេ កម កនុងករតស៊ូ
េ យអហងិ  សប មចបប់អនរជតិ េដមីបីេគលេ ៃនសិទធិ
ស័យសេ មច សន េនេលមីតុភូមិកំេណីតរបស់ខួន ។ េ ពះ
េសចកី បកសេនះបនែចងយ៉ងចបស់ អំពីអំ ច សទិធិេសរ ី
ភពកនុងករ គប់ គងខួនេ យខួនឯង ៃនមច ស់ទឹកមច ស់ដី ។ 
 េនកនុងពិធីជបួជុេំនះែដរ េ ក ថច់ ងុ៉កថច ់នយក
បតិបតិសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម បនេឡងីែថងអបអរ ទរ
ចំេពះករជបួជុរំបស់បងបូនែខមរ ឯកអគគរដទូតចំននួ ៤ បេទស 
និងតំ ងជនជតិេដីមជេ ចនីេទ ត េដីមបអីបអរ ទរេសចកី
សេ មចរបស់អងគករសហ បជជតិ ។ េ កក៏បនសែមងករ
ដឹងគុណដល់សបបុរសជន ទងំជតិ និងអនរជតិ ែដលបនចូល
រមួកនុងករតស៊ូយ៉ងសិត ញ េដីមបីបុពេហតុៃនសិទធិមនុស ដ៏ធំ
របស់ជនជតិេដមី គប់រូប ។ 
 សូមរលំឹកថ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម គឺជអងគករមយួ
ែដលមនមគ៌តស៊ូេ យអហងិ  សប មចបប់អងគករសហ-

បជតិ េដីមបសីិទធិស័យសេ មច សនខួន ជូន បជពលរដែខមរ
កមពុជេ កម ប់ ននក់ ែដលកំពុងរស់េនេ កមគំនបៃន

និគមថមយីនួ ណូយ ។  សពៃថង បជពលរដែខមរេ កម 
ទងំ ពះសងឃ និង គហសថ ែតងទទលួរងករជះិជន់ និងទុកខបុក
េមនញពីសំ ក់ ជញ ធរកុមមុយនសិយនួ ។ លស់កមមភពរេំ ភ
សិទធិមនុស ទងំកំេ ល ែតង តវបនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ពំ
ន ំ និងេធីរបយករណ៍ជូនអងគករសិទធិមនុស អនរជតិ ែដល
សកមមភពទងំេនះ ខសុគន សឡះពីអីែដលរ ភិបលយនួេធីមក
េលីែខមរេ កម េហយីគម ននរ ដឹងឮ ៕                      VOKK 

 កលពីថមី ៗ កនងេទេនះ យ៉ងេ ច សម់នបង
បូនជនរមួជតិែខមរជង ៧០០ នក់ បនជបួជុំគន កនុងពិធីជបួជុំៃរ
អងគ សថវកិ េដីមបីគំ ទកិចចសហ បតិបតិកររបស់សហព័នធែខមរ
កមពុជេ កម េនឯទី កងម៉ុងេ ត ល់ បេទសក  បនទ ប់ពី

អងគករមយួេនះទទលួបនលទធផលយ៉ង តចះ តចង់ កនុងមគ៌
ែសងរកសិទធិសយ័សេ មច សន ជូនជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ កម ប់ ននក់ ែដលកំពុងរស់េនេលីទឹកដីកមពុជេ កម 
មរយៈធមមនុញញថមី របសអ់ងគករសហ បជជតិសីអំពីសទិធិ  



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 12 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

របស់ជនជតេិដីមមច ស់ទឹកដ ី ែដលេទីបនឹងបនអនុម័តកលពី
ៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៥ ។ 
 កនុងពិធីេនះ េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កម បនជ មបជូនជនរមួជតែិខមរ និងប ញ
ផ ពផ យព័ត៌មនននឲយដឹងថ បែនថមេលីករអនុវតែផនករ 
បនេ គងទុកពមុីនេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក 
នឹងមនគេ មងថមីេទ ត ស មប់ឆន  ំ ២០០៩ ែដលជឆន ំ បេទស
យនួ តវ កម បកឹ សិទធិមនុស អងគករសហ បជជតិ េធីករ តត
ពិនិតយ េដញេ លអំពី ថ នភពរេំ ភសិទធមិនុស កនុង បេទស
របស់ខួន ។ ជពិេសស គឺទក់ទិនេទនឹង បជពលរដែខមរកមពុជ
េ កម េនឯភគខងតបូង បេទសយនួ ែដលកពុំង តវបនរ ភិ-
បលយនួ កង ណូយជិះជន់ េធីទុកខបុកេមនញរេំ ភេសរជំីេន
សនយ៉ងគេឃនី េហយីក៏ តវនឹងឆន ខំបួគ មប់ទី ៦០ ៃនទឹក

ដីកមពុជេ កម តវសថិតេ កមករ គប់ គងរបស់រ ភិបលយនួ
ណូយផងែដរ ។ 

 សថិតកនុងឱកសដ៏មេ រកឹ និងទទលួបនករគំ ទ
យ៉ងេពញទំហងឹពីជនរមួឈមែខមរជង ៧០០ នក់ នទី កងម៉ុង
េ ត ល់ ែដលមិនធប់មនពីមុនមកេនះ េ ក ថច់ ងុ៉កថច់
បនមន ប សន៍ ជ មបជូនបងបូនជនរមួឈមែខមរនូវែផនករ
ឆន  ំ ២០០៨ ែដលសហព័នធែខមរកមពុជេ កម មនគេ មងនឹងេធី
រហូតដល់ឆន  ំ២០០៩ ។ េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បនមន ប សន៍
បនថ ឆន  ំ២០០៩ ខងមុខេនះ គឺជឆន ែំដលត មវឲយរ ភិបល 
យនួ តវែតេទបក យនូវបញសិទធិមនុស េនកនុង បេទសយនួ 
ជូនអងគករសហ បជជត ិ ជពេិសសគឺេនេលទឹីកដីកមពុជេ កម 
េតីរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ បនេធីអីខះមកេលីបងបូនែខមរ
េ កម ។ ខណៈេពលែដលរ ភិបលយនួេទេធីករបក យ
េនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ក៏នឹងមនរបយ
ករណ៍ៃនករជិះជន់សងកត់សងកនិ និងរេំ ភបំពនសិទធិមនុស
របស់រ ភិបលយនួែដរ ។ ពិេសសជងេនះេទេទ ត សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ កមមនគេ មងេធពិីធីខបួមយួដ៏ធំេនកនុងឆន  ំ២០០៩ 
ជខបួគ មប់ទី ៦០ ឆន  ំ ែដល និគមប ងំបន បគលទឹ់ក
ដីកមពុជេ កម េទឲយរ ភិបលយនួេធី នគិមជបនេលីទឹក
ដីកមពុជេ កម ។ 
 ពិធីជបួជុំេនះ តវបន ប ពឹតេទយ៉ងកក់េក ពិេសស
បងបូនជនរមួជតិែខមរទងំអស ់ បនសែមងករគំ ទទងំកមងំ
កយ កមងំចតិ និងកមងំថវកិ ។ េ ក ថច ់ ងុ៉កថច ់បន
មន ប សនប៍ញជ ក់ថ “េ កយពីជយួជសំបុ ត ែដលមន
កៃ មកនុងេនះេហយី បនជយួថវកិេរ ង ៗ ខួនយ៉ងេ ចីនេទ ត
ដល់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម េ កពីហនងឹេនមនអនកចេ ម ងដ៏

លបី ៗ មកពី បេទសកមពុជ និងបងបូនអនកចេ ម ងេនទីេនះ (ក

) បនេ ច ងកំដរបរយិកសែថមេទ ត ។ េយងីេឃញីថ
ករជបួជុំែបបេនះជេលីកទីមយួេហយី ែដលសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម មនបងបូនែខមរចូលរមួដល់េទ ៧០០-៨០០ នក ់ េហយី
េនះគឺជករជ មញទឹកចិត និងគំ ទមគ៌តស៊ូេ យអហងិ  
េដីមបីសិទធិស័យសេ មច សនជូនបងបូនែខមរកមពុជេ កម កំពុង
រស់េនកនុង សក” ។  
 េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ បនបនថ “េយងីខញុេំ តកអរ និង
េជ ជក់កនុងករេធីកិចចករហនងឹជូនជតិ េហយីក៏ជេរ ងមយួែដល
ចឲយបងបូនែខមរេយងីេនជុំវញិពិភពេ ក មិន ពេងីយកេនីយ

ចំេពះបងបូនែខមរេយងី េទះបីេន បេទសកមពុជកី េនឯកមពុជ
េ កមកី គឺថបងបូនេយងីេនទេីនះ មនករចប់ រមមណ៍ជនចិច 
និងយកចិតទុក ក់ចំេពះេសចកីសុខ ទុកខ របស់បងបូនេយងីេន
ទីេនះជនិចច” ។ 
 កនុងពិធីជបួជុំ ែដលមនមនុស ចូលរមួជិតមយួពន់នក់ 
និងមនអនកចេ ម ងលបី ៗ ចូលរមួផងេនះ បនេធីឲយមនករ
ភញ ក់េផីលយ៉ងខងំ ។ េឆីយតបេទនឹងសនំរួអនកយកព័ត៌មន 
“ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ថមូលេហតុអីបនជជន
ជតិែខមរទងំេនះ េទជបួជុំគន កកកុញ េហយីផល់ករគំ ទសនធកឹ
សនធ ប់ដូេចនះ ។ េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ មន ប សនព៍នយល់
ដូេចនះថ “ពកួគត់មនជំេន េ យ រកនងមក សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម បនជ មបបងបូនេហយីេយងីបនអនុវតនូវែផនករ
របស់េយងីបនហនងឹ េឃញីថអស់េ ក ម នេហយីមនករ
សបបយចិត ជពិេសសេ យបនព័ត៌មនពី ថ នីយវ៍ទិយុ សុី
េសរកីី, វទិយុសំេឡងសហរដ េមរកិកី, វទិយុសំេឡងកមពុជេ កម
ពី រព័ត៌មនែផនកខងសំបុកឃមុកីំ និង រព័ត៌មនទូេទ បន
និយយជ មបនូវសកមមភពរបស់េយងី និង បវតិ សពីបញ
ែខមរកមពុជេ កម ។ ជពិេសសអស់េ កមយួចំននួបនអរគុណ
នូវ បព័នធផ ពផ យវទិយុ សុីេសរ ី កនុងេនះមនេ ក កឹម សុស 
ែដលបនសមភ សន៍េ កបណឹត េកង ៉ន់ ក់ បក យយ៉ង
េកបះកបយនូវបញៃនករបត់បង់ទឹកដីកមពុជេ កម ។ ពកួគត់
ចង់ឲយករជ មបជូននូវបញទឹកដីកមពុជេ កម ឲយបនេ ចីន    

រូបថតអនុស វរយីថ៍ន ក់ដឹកនសំហព័នធ និងបងបូនែខមរនពិធជីួបជុំ  េនក  

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 13 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 កលពីេដីមែខមនី កនងេទេនះ សហរដ េមរកិ បន
អេញជ ីញគណៈ បតិភូ ៃនរ ភិបលយនួ ១០ កមេផ ង ៗ គន េទ
ពីែដនដីតំបន់ខពង់ ប េដីមបីេធីទស នកិចចេនសហរដ េមរកិ អស់
រយៈេពលពីរៃថង គឺចប់ ងំពីៃថងទី ៣-៤ ែខមីន ឆន  ំ២០០៨ ែដល
បធនបទសំខន់ គឺេផតេទេលីករ ងំទីលំេនរបស់កុលសមព័នធ
ភនំ េនឯទី កង Greensboro, NC  េហយីេ កយមកគណៈតិភូ
យនួ បនេឆព ះេទកន់តំបន់ឈូងសមុ ទ San Francisco ។ 
 មុនករេទដលទី់ កង Greensboro, NC របស់គណៈ
បតិភូយនួ េនៃថងទី ២ ែខមនី, េ ក កុក សរ បធនមូលនធិិ
កុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ តវបនអេញជ ីញចូលរមួអងគ បជុំេ យ កម
បឹក កមមនុស បីនក់ ែដលសនិទធេជីងភនំស មប់េភញ វអនរជតិ 

(PTCIV: Piedmont Triad Council for International Visi-

tors ) ផងែដរ ។ េនកនុងកិចច បជុំេនះ េ ក កុក សរ តវបនេគ
េសនីេឡងីពណ៌នអំពី ថ នភពពកួកុលសមព័នធភន ំ ែដល តវបនេធី
បបេ យរ ភិបលសហរដ េមរកិ និងករបញជូ នត ពកួ
កុលសមព័នធភន ំ ែដលជកី ពយបរមភមយួេនកនុង បេទសេយ ក 

ម ។ ជអកុលសល េ ក កុក សរ មិន តវបនេគអនុញញ ត
ឲយែថងសុទទរកថរបស់េ ក េនកនុងអងគ បជុំ េហយីក៏គម ននរ
មន ក់និយយ បប់ថ មកពីមូលេហតុអីេនះែដរ ។ េទះជេ ក 
កុក សរ មិន តវបនអនុញញ ត និយយេទកន់អងគ បជុំេនះកី 
បុ៉ែនេគបនសែមងករដឹងគុណយ៉ងខងំចំេពះ PTCIV េ យ 

រ កម បឹក កមមនុស បីនក់ ែដលសនិទធេជីងភនំស មប់េភញ វ
អនរជតិមយួេនះ បនបញចូ លេសចកីែថងករណ៍របស់េ កេទ
កនុងកិចច បជុំ ែដលែចកចយេទដល់មនុស ទងំ យបនចូលរមួ
កនុងអងគ បជុំេនះ ។ េដីមបីឲយ ជបចបស់ ថេតីមូលេហតុអីនិង 
េសចកីែថងករណ៍េនះមនអតថន័យយ៉ង  េទបីប លឲយ
េគបដិេសធ បធនមូលនិធិកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ រូបេនះ ខង
េ កមេនះ គឺជអតថបទទងំ សងែដល “ ពតិឹប តសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម” េធីករបកែ បេ កផូវករ ៖ 
 ជបឋម ខញុសូំមសែមងករអរគុណជអតិបរមិ ចំេពះ
កម បឹក កមមនុស បីនក់ ែដលសនិទធេជីងភនសំ មប់េភញ វ អនរ
ជតិ (PTCIV) ។ ជពិេសស គឺេ ក Ralph Cauthen ែដល  

ពះេតជគុណ ថច់ ប៊ី រងគ និង បធនម៉ុង ញ៉ ទមទរឲយយនួេគរពសិទធ ិ

 

 េ ពះថបងបូនែខមរេយងីបនជបួ បទះនូវស ងគ ម ុ ៃំរ ៉ ងំពីឆន  ំ
១៩៧០ មកេម៉ះ េម៉ះេហយីអនកជំនន់េ កយមិនបនដងឹេរ ង
េ ចីនអំពីករបត់បង់ទឹកដីកមពុជេ កមេនះេទ” ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរថ េ កយពកីរជបួសំេណះសំ ល 
ពិ រេភជនី រ ៃរអងគ សថវកិេនឯទី កង មុ៉ងេ ត ល ់
បេទសក  រចួេហយីេនះ េនឯសហរដ េមរកិ គណៈ
បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងអងគករេ ករ ភិបលែខមរ
ែដលមនទី ន ក់ករ បចេំនសហរដ េមរកិផទ ល់ បន បរពធ 
ពិធីបុណយ សន ់ អុជេទ នេនខងមុខេសតវមិន កង ៉សុនីេ ន
ឌីសុី េដីមបីបងួសួងសុំឲយអតីតសងឃ ទឹម ខន េចអធិករវតភនំ 
ដិនខងេជីងបនេសចកីសុខ និងរចួផុតពីពនធនគរយនួកុមមុយ-
និស បនទ ប់មកគណៈ បតិភូសហព័នធ ក៏បនជបួពិភក ជមយួ
ម នីជន់ខពស់ទទលួបនទុកែផនកអនរ សនចំននួ ៧ រូប, សមជិក
សមជ សី េមរកិចំននួ ៤ រូប និង ពឹទធសភ េមរកិ បចេំនទី

កង ៉សុីេ នឌសុីី េដីមបីេលីកេឡងីពីបញសិទធមិនុស  និងេសរ ី
ភពជំេន សនេនកមពុជេ កម ែដលកំពុង តវបនរ ភិបល
យនួរេំ ភទងំងេងីល ៕                                  

 ថច់ េ ភ័ណ 

គណៈ បតិភូសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម នងិតំ ងសមជិកសមជ សី េមរកិ 

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 14 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

ផល់ឱកសឲយខញុមំនវតមនៃថងេនះ េហយីខញុសូំម គមន៍
ចំេពះគណៈ បតិភូេយ ក មផងែដរ ។ 
 ...ជនេភ សខួនកុលសមព័នធភនំេនសហរដ េមរកិ មន
ជីវភពល ស់ បុ៉ែនេយងីខញុេំនែតមនករ ពយបរមភពី គ រ
របស់េយងីខញុ ំ និងមិតភ័កេយងីខញុ ំ ែដលេយងីខញុបំនបន ល់ពកួគត់
រស់េនឯតំបន់ខពង់ ប ។ 
 ពកួេគ បនេរ ប ប់ បប់េយងីខញុមិំនេចះចប់មិនេចះ
េហយីអំពីទុកខេ ក និងករលំបក ែដលពកួេគស៊ូ ទចំប់ ងំពី
ឆន  ំ ១៩៧៥ េហយីពកួេគបនសំណូមពរេយងីខញុសូំមកុំបំេភចពកួ
េគ េហយីេធីអីមយួមយួ េដីមបជីយួពកួេគ ។ េយងីខញុមំនេសចកី 
េ កេ យ៉ងខងំេ យទុកខលំបករបស់ពកួេគ េហយីភពសុខ
ដមរមនរបស់េយងីខញុេំនសហរដ េមរកិ បន បប់េយងីខញុថំ
មនកំហុស ពីេ ពះបចចុបបននពកួេគកំពុងទទលួរងទុកខេ កែដល
គរួឲយភ័យខច។ េលីសពីេនះ េយងីខញុពិំតជមនេសចកី ពយ
បរមភអំពីមនសកិរពកួេគ ។ 
 ខញុចំង់ បប់េទអស់េ កផងែដរថ  ករនិយយបំេផីស
របស់រ ភិបលេយ ក ម និងមនុស មយួចនំនួ ែដលថមូល
នម៉ុង ញ៉ និងអនកគំ ទមយួចំននួ គឺជេភវនិយម, បំែបករដ, 

បះេបរ...សុទធសឹងែតមិនែមនជករពិត ។ ទងំេនះ គឺជករ
កុហកភូតភរ និងជេលសមយួ េដីមបីបញឈបស់ហគមន៍អនរជតិ
គំ ទេយងីខញុ ំ េហយីេនះគឺជរេប ប រៈមយួ ែដលបំផិចបំផញ
បជជតិេយងីខញុ ំ។ 

 កមកុលសមព័នធភនំភគេ ចីនេគរព ម គឹះ សន ។ 
េយងីខញុមិំនសប់េខពមីជនជតិេយ ក មេនះេទ ពីេ ពះគឺជ
បេភទមនុស ែដលខសុគន ពីេយងីខញុ ំ ។ េយងីខញុសំមងឹេឃញី
ចំណុចេនះដូេចនះ  េហយី បសិនេបីេយងីខញុសំប់េខពមីពកួេគេនះ 
េតី ពះ ទិេទព ស ញ់អនក ? េនះបនន័យថ េយងីខញុ ំ
បឆងំនឹង ពះជមច ស់ ។ េបីដូេចន ះ ពកួខញុមិំនែមនជកូនេចរបស់
ពះ ទិេទពែដលមនអំ ចដ៏ខងំខេនះេទ ។ 

 េយងីខញុចំង់រស់េនកនុងសនិភព និងចុះស មងគន នឹងជន
ជតិេយ ក ម ។ ចូរសមឹងេមីល ល់ឯក រទងំ យរបស់
ម នីប ងំ និង ជធិ ជ បវ យ របស់េយ ក មចុងេ កយ
បំផុត េនឆន  ំ ១៩៥០ ។ ជធិ ជបវ យ បនសរេសរ
ថ“អនុេ មេទ មេគលបណំងែដលបនបងញ េ យអនក
តំ ងដ៏មន បជ បិយរបសមុ៉់ង ញ៉ េនៃថង ២៦ ែខឧសភ 
ឆន  ំ១៩៥០ កនុងេខត កន ទុម (Kontum), ៃថងទី ៥ ែខមិថុន ឆន  ំ
១៩៥០ កនុងេខត ផីគូ (Pleiku), ៃថងទី ១០ ែខមិថុន ឆន  ំ១៩៥០ 
កនុងេខត ក់ ក់ (Dak Lak) និងៃថងទី ២៦ ែខមិថុន ឆន  ំ
១៩៥០ េនឯេ  ដុង យ (Haut-Donnai)” បំណង បថន
របស់កុលសមព័នធភនំ គឺ គន់ែតចង់រមួរស់េនែកបរ បជជនេយ ក

មប៉ុេ ះ ។ 
 េនះគឺជភសុ ង សបចបប់ ែដល បជជតិកុលសមព័នធ
បងញសហគមន៍អនរជតិ ែដលចង់បញជ ក់ថ បជជតិេយងីខញុ ំ
ចង់រស់េនជមយួជនជតិេយ ក ម េហយីចត់ទុកជមនុស
ែតមយួ និងជតិែតមយួ ។ បុ៉ែនជអកុសល រ ភិបលេយ ក 

ម និង បជជតិរបស់ខួន មិនបនបងញពកួកុលសមពន័ធមុ៉ង
ញ៉ ថខួនមនចំណុងចំណូលចិតដូចគន េនះេឡយី ។ 

 បជជតិេយងីខញុ ំមិនចង់ឲយរ ភិបលេយ ក ម និង
បជជតិរបស់េគដកហូត ឬរេំ ភសិទធិមូ នរបស់បង បស បង
សីេយងីខញុេំឡយី េហយីពកួេយងី តវមនសទិធិជជនជតិេដមី ជ
ពិេសសគឺមនសិទធិេ បី បស់ដីធីេករដូន េយងីខញុេំ យេសរ ី។ 
 េ កពីេនះ េយ ក ម បនកយជសមជកិរបស់អងគ
ករសហ បជជតិ ។ េយ ក ម បនចូលជសមជិកអងគករ
ពណិជជកមមពិភពេ ក (WTO) េហយីេយ ក មទទលួបន
សនៈមយួ ែដល បកបេ យកិតយនុភពៃនទីភន ក់ងរអងគករ

សហ បជជតិ និង កម បឹក សនិសុខអងគករសហ បជជតផិង
ែដរ ។ េហយីេយ ក ម ក៏បនផលស់ចច ប័នដល់េសចកី
បកសសីពីសទិធិមនុស េនៃថងទី ២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៨២, កតិក
សញញ អនរជតសិីអំពីេសដកិចច និងឯក រមយួចំននួរបស់អងគករ
សហ បជជតិ ែដលទក់ទឹងនងឹសងគមកិចច និងវបបធមិ ។ េហយី
ចុងេ កយបំផុតេនះ បេទសេយ ក មក៏បនេបះេឆន ត “យល់
ពម” េដីមបីឲយអងគករសហ បជជតិអនុម័ត េសចកី បកសជ
អនរជតិ សីពីសិទធិជនជតិេដមី កលពីៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ
២០០៧ ឬមយួ បេទសេយ ក ម មនេចតនអីេផ ងចំេពះករ
យល់ ពមរបស់េគ? 
 សូមអស់េ ក ម ន រដធមមនុញញរបស់េយ ក ម
េន តង់ជំពូជទី ៥៖ សិទធិមូល ន និងតរួនទីរបស់ បជជន 
 ម  ៥២៖ បជពលរដ គប់រមូមនសិទធិេសមីរគន ចំេពះ
មុខចបប ់ ។                
 ម  ៥៨ កយខណ័ទី ២៖ រដករពរសិទធិទទលួេករ-
មរត និងសទិធិជមច ស់ សបចបប់របស់ បជជន ។  

កុលសមព័នធបងញពកីរេ សកឃនសនភិព និងេសរភីពេនកនុង បេទសយួន 

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 15 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ម  ៦៨៖ បជពលរដមនសិទធិផស់បូរ និង ងំទី
លំេនេ យេសរកីនុង បេទស ។ បជពលរដមនសិទធិេធីដំេណីរ
េទេ ក បេទសេ យេសរ ីនិងវលិ តឡប់មកពី សកេ កវញិ សប
េទ មចបប់អនុញញ ត ។ 
 ម  ៦៩៖ បជពលរដ គបរ់ូប មនសិទធិសែមងមតិ
េ យេសរ ី និងករនិយយសី ។ កនុងេនះរមួមនេសរភីព រ
ព័ត៌មន, សិទធទិទលួបនព័ត៌មន, សិទធិជបួជុំ, បេងកីតសមគម 
និងេរ បចំកបួនបតុកមម សបេទ មចបប់អនុញញ ត ។ 
 ម  ៧០ កយខណ័ទី ១ និងទី ២៖ បជពលរដ គប់
រូបមនសិទធិជំេន  និងេគរព សន ។ ពកួគត់មនសិទធិេគរព
ម សន ឬមិនេគរព ម ។ ល់ សនទងំ យ គឺេសមីរ

ភពគន ចំេពះមុខចបប់ ។ ទីកែនងសកក រៈៃនជេំន  និង សន
ទងំ យ តវបនករពរេ យចបប់ ។ 
 ម  ៧១ កយខណ័ទី ១ និងទី ២៖ បជពលរដ គប់
រូបមនសិទធិបដិេសធករបំពរបពំនេទេលីបុគគលរូប មយួ និង
ករពរេ យចបប់ សបេទ មជីវភព,  សុខភព, កិតិយស និង
តំៃលៃថថនូរ ។ គឺជករបងខំទងំកំេ ល ចំេពះករេ បី បស់របូ
ភពៃនករយយ,ី ករបងខិតបងខំ, ករេធីទរណុកមម និងករេ បី
អំេពីហងិ េធីឲយប៉ះពល់ដល់កិតិយស និងេសចកីៃថថនូរ ែដល
បឆងំនឹង បជពលរដ ។ 

 ម  ៧២៖ គម នជន មន ក់ តវបនចត់ទុកថមន

កំហុស េហយី តវ ក់ឲយេធទីរុណកមមមុនករកត់េទសរបស់
តុ ករ ែដលទទលួបន បសទិធភពេពញេលញចំេពះមុខចបប់
េឡយី ។ 
 ម  ៧៣ កយខណ័ ៣៖ ករ ប ស័យទក់ទងគន  
េឆីយឆង ម បព័នធទូរស័ពទ និងទូរេលខរបស់ បជជន តវបន
ធន ៉ប់រងេ យសុវតថិភព និងភព ថ៌កំបងំ ។ 
 ទងំេនះគឺជចបប់ពិត បកដ ឬ គន់ែតជករ ងំចិត
ស មប់សំបកខងេ ករបស់ពកួេគ? 
 េយងីខញុបំងួសួង សូមឲយមនៃថង មយួពតិ បកដ
ស មប់ បជជតិកុលសមព័នធ រស់េនេ យេសរពិីត បកដនឹង
េយ ក ម ែដលជទីកែនង បជពលរដេយ ក មេគរពសទិធិ
មូល ន និងសទិធិជនជតិេដីម ។ 
 ជទីបញច ប់ េយងីខញុសូំមែថងអណំរគុណយ៉ង ជលេ ជ
ចំេពះអស់េ ក ែដលបនផល់ឱកសឲយេយងីខញុបំនចូលរមួ បជុំ 
សែមងករ ពយបរមភរបស់េយងីខញុ ំ េហយីជពិេសសបនផល ់
ឱកសឲយេយងីបនជបួពិភក នឹងគន  ដូេចនះេយងីខញុសូំមឲយេយងី
ទងំអស់គន េយគយល់គន ផង ។ េយងីខញុបំងួសួងដល់អំ ចៃន
ពះជមច ស់ សូមឲយពធីិជបួជុំេនះ បកបេ យអតថ បេយជន៍
សំខន់បំផុតសំ ប់ទំនក់ទំនងពកួេយងីេនេពលអនគត ។ សូម
អរគុណ និង ពះជមច ស់ បទនពរដល់អស់េ កអនក ៕ 

េច ភីន ី

 ជករបញច ប់នូវគំនបទុកខេទស និងសម័យកលតស៊ូដ៏
បងូរឈមជេ ចីនទស វត របស់េខតកូសូវ ៉ ូ ែដលភគេ ចីនពកួ
ជនជតិអំបូរ ល់បនី រស់េនេ កមរបប តត របស់ បេទស
ែស៊បប៊ី ៃនសហព័នធយូេ គ វ ី។ កលពីៃថងទី ១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ
២០០៨ កនងេទេនះ េខតកូសូវ ៉ូ បន បកសឯក ជយទងំ សង 
បនទ ប់ពីមនករគំ ទពីសហគមន៍អនរជតិ សហរដ េមរកិ និង
អងគករតំ ងឲយ បេទស ែដលគម នតំ ងរបស់ខួនេនកនុងអងគ
ករសហ បជជតិ ែដលភ អង់េគសេ កត់ថ UNPO ។  
 កូសូវ ៉ូ គឺជេខតមយួរបស់ បេទសែស៊បប៊ី ៃនសហព័នធ 
យូេ គ វ ី ែដលមនទី កងធំេឈម ះ ពីសទី  (Pristina) និង
ៃផទដី បមណ ១០.៨៨៧ គីឡូែម៉ ត ចូលជសមជិកអចិៃ នយ៍
អងគករ UNPO េនៃថងទី ០៦ ែខសី  ឆន  ំ១៩៩១ ។ េយងេទ
មតេួលខៃន បជជនកនុងឆន  ំ ២០០០ េខតកូសូវ ៉ូ មន បជជន
បមណពី ២ េទ ២.២ ននក់ ។ កនុងេនះរមួមនជនជតិ 

Albanians (1,733,600), Serbs (137,900), Muslim Slavs 
(59,100) និង Turks (19,700) ។ បជជនទងំេនះគឺេគេ បី
ភ ល់បនជីផូវករ បុ៉ែនកនុងេនះពកួេគក៏មនេ បី គម 
ភ ចំននួពីរផងែដរ គឺភ  Tosk និង Gheg ។          
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 ករ បកសឯក ជយរបស់េខតកូសូវ ៉កលពៃីថង ទិតយ ទី 
១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨ កនងេទេនះ គឺជ បទីបមយួែដលបន
បំភឺ និងបងួតដល់ជនជតិេដមី គប់រូប កនុងេនះមនែខមរកមពុជ 
េ កម ែដលកំពុងរស់េនេ កម និគមែបបថមី េលីទឹកដីរបស់
ខួន គឺែដនដីសណរទេនេមគងគផងែដរ ។ ែខមរកមពុជេ កម គឺ បជ
ជតិ ែដលមនេដីមកំេណីតេនេលីអតីតទឹកដីកូ ងំសុីន ងំពី
យូរលង់ សម់កេហយី ៗ ពលរដែខមរកមពុជេ កម ក៏មន
បៃពណី វបបធមិ រយធមិ និយយភ ែខមរ និងកន់ ពះពុទធ
សន មិនខសុអីពី បជជនែខមរេនកនុង បេទសកមពុជេឡយី ។ 

កមពុជេ កម មនៃផទដី បមណ ៦៨.៦០០ គីឡូែម៉ ត ក , វត
មជង ៦០០ និងមន បជជន ប់ ននក់ ែដលសពៃថង

កំពុងឋតិេ កមករ តត ជិះជន់េធីទុកខបុកេមនញ និងករបំផិច
បំផញពីសំ ក់ ជញ ធរកុមមុយនិស ណូយ ។ បចចុបបននេនះ 
ែខមរកមពុជេ កម មនអងគករសមគមននេនេ ក បេទស ែដល
មនេគលេ រមួគន កនុងដំេណីរេឆព ះមកកន់មតុភូមិ និងសិទធិ
ស័យសេ មច សនខួន ។ សកមមភពតស៊ូេ យអហងិ េនេលី
ឆកអនរជតិ តវបនសហគមន៍អនរជតិទទលួ គ ល់ថ តស៊ូ
េដីមបីសិទធិស័យសេ មច សនខួន េនេលីទឹកដីកមពុជេ កមេនះ 
គឺសហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ។ សហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម គឺជអងគករមយួតស៊ូេ យអហងិ េលឆីកអនរជតិ សប
េទ មលកខនិកអងគករសហ បជជតិ និងជគណៈកមមករ
នយកៃនអងគករ UNPO ផង ។ េហយីអងគករមយួេនះ ក៏ជកី
សងឃឹមយ៉ងធំមយួ ស មប់ បជជតិែខមរកមពុជេ កម ប់ ន
នក់ ែដលកំពុងសថិតេ កមនឹម និគមែបបថមីយនួ ។ 
 ទក់ទិននឹង ពឹតិករណ៍ដ៏ បវតិ ស របស់េខតកូសូវ ៉ូ 
េនះ ពះសងឃែខមរេ កមមយួអងគ ពះនម ថច់ េព ជ បនមន
សងឃដីកថ ពះអងគផទ ល់សបបយរកី យចំេពះករ បកសឯក-
ជយភពរបស់េខតកូសូវ ៉ូ ជមយួនឹងកី សៃមថ ៃថង មយួែដន
ដីកមពុជេ កម នឹងទទលួបនដូេចនះែដរ ។ ពះេតជគុណ ថច់ 
េព ជ បនេទ តថ មរយៈសហព័នធែខមរកមពុជេ កមតស៊ូេ យ
អហងិ  និង សបេទ មចបបអ់ងគករសហ បជជតិ ជពិេសស
េសចកីសេ មចចបប់របស់អងគករសហ បជជតិ កលពីៃថងទី ១៣ 
ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ កនងេទេនះជសញញ ឆុះបញច ងំឲយេឃញីថ 
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ក៏ដូចជជនជតិេដីមដៃទេទ ត 
ែដលកំពុងរស់េនេលីែដនដីេករដូន របស់ខួន គប់ គងេ យ
ពកួ និគមែបបថមីបរេទស នឹងទទលួបនសិទធិស័យសេ មច
សនខួនជមនិខនេឡយី េនះេបីេយង មម  ៣ ៃនចបប់
ជនជតិេដីម ។ 
 ចំែណកឯនិស តិែខមរេ កមមយួរូប សូមមិនបេញចញ
េឈម ះ សពៃថងកំពុងសិក េនទី កងែ ពកឫស ី បនឲយដងឹថ
បជជតិែខមរេ កមទទលួរងករជិះជន់ គបសងកត់ េមីលងយ 

គំ មកំែហង រេំ ភសទិធិមនុស  និងេសរជំីេន សនពី
សំ ក់ ជញ ធរយនួកុមមុយនិសយ៉ងជរួជតិ “សពៃថងែខមរេ កម
រងទុកខេវទន រស់េនេ យភិតភ័យ េ កមករឃេំមីលពីសំ ក់
ជញ ធរយនួ ។ សូមបីែតករេ បី បស់ បព័នធអី៊នេធីែណត ក៏ តវ
ជញ ធរយនួរតឹបនឹង និង ម នែដរ កំុថអេីទដល់មនទនំក់

ទំនងនឹងអនកេនេ កបរេទស”។ និស ិត កលវទិយល័យទី កង
ែ ពកឫស ីរូបេនះបនថ េទះបីជមនកររតឹបនឹង ឬ ក់គំនបពី
ជញ ធរយនួកី ក៏ពកួេគេនែតចំ យេពលេវ  េដីមបី ម ន

ព័ត៌មនែដលទក់ទិននឹងបញែខមរកមពុជេ កមែដរ “ពកួនគរបល
យនួ និង គបេ ង នកន់ែត ម ពកួខញុកំន់ែតចង់ដឹង ពិេសស
េរ ង ៉វែខមរេ កមែតមង”។ 
 ករជិះជន់គបសងកត់េ យ ជញ ធរយនួ មកេលីជន
ជតិភគតិចកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ និងជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ កម េនកនុង បេទសយនួ បនកយេទជទំ ប់មយួ ជបកនុង
ខរួកបលរបស់េមដឹកនៃំនរ ភិបលយនួ ែដលបចចុបបននមនេង ង 
តឹងយុង ជនយករដម នី ។ ទេងីរបឹអូសយកដីធីទងំកំេ ល
របស់ពកួ ជញ ធរយនួ បនជ មញឲយពលរដែខមរេ កមកនុងេខត
មត់ ជក និងេខតឃងំ ផទុះបតុកមមត ៉ជេរ ង ល់ែខ េដមីបី
ទមទរឲយ ជញ ធរៃនរបបផច់ករកុមមុយនិសមយួេនះ បគលជូ់ន
ដីធីែដលបត់បង់ជូនពកួគត់វញិ ។ បុ៉ែនជញឹកញប់ កមបតុ
ករែតង តវកងកមងំ ប ប់ វធុនគរបលយនួ េ បីអំេពីហងិ
យសំពងប ងក បយ៉ងចស់ៃដ ែដលទេងីេនះសូមបីែតមជឈ ន
ករទូតននក៏ទទលួ គ ល់ថពតិជមនយ៉ងេនះែមន។ 
 គរួរលំឹកថ របប ពយបលប ងំ បនឃុបឃតិចុះ
ហតថេលខ បគល់ទឹកដីកូ ងំសុីន ឲយេទេសចយនួបវ យ តត 
េនៃថងទី ០៤ ែខមិថុន ឆន  ំ១៩៤៩ េ យពុំមនករដឹងឮ ឬ

យល់ ពមពី បជនុ សែខមរកមពុជេ កមទលែ់តេ ះ ។ ពលរដ
ែខមរេ កមទងំអតីតកល និងបចចុបបនន តវរ ភិបលយនួជិះជន់
ឥត ក ន ។ មរយៈករតស៊ូេ យអហងិ របស់សហពន័ធ
ែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែខមរេ កម តវបនអនរជតិដឹងឮ និង
យកចិតទុក កយ៉់ងខងំ ។ េគេនចបំនថ កលពីចុងែខ   
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ទីកែនងរក េខ នវបបធមិរបស់ជនជតិេដមែខមរកមពុជេ កម ែដលែខមរេ កមែតងេ ថជ សកកំេណ ត េហយកជ៏កែនងជនចំណូលថមីយួនកពំុងេធ និគមផងែដរ 

តុ  ឆន  ំ២០០៧ កនងេទេនះ សភ េមរកិទទលួបនទុកអនរ
េសរ ី សន បនដឹកនគំណៈ បតិភូខួនមយួ កមចុះមកទឹកដីក
មពុជេ កម េដមីបីសួរសុខទុកខ ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរកមពុជ
េ កម េន មប វតមយួចនំនួកនុងេខតឃងំ េ កយពីមនករ
េថក លេទសជអនរជតិ ៃនករណីរេំ ភសទិធិមនុស  និងេសរ ី
ជំេន សន របស់ កង ណូយមកេលីពលរដែខមរេ កម ។ 
េហយីថមី ៗ េនះ កង ៉សុីនេ ន ក៏បនរះិគនចំ់េពះ បេទសយនួ
ផងែដរ អំពីបញសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន សន ។ 
 សូមបញជ ក់ថ ែខមរកមពុជេ កមគឺជជនជតិេដីម ៃន
ជតិ សន៍ែខមរ ែដលមនកំេណីតេនេលីទឹកដីកមពុជេ កម ។ 
ទឹកដីកមពុជេ កម គឺជែផនកមយួៃន បេទសេយ ក ម េន តង់

តំបន់ែដនដីសណរទេនេមគងគ ឬេ ថេវ ត មខងតបូង ។ 
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម សពៃថងរស់េ កមរបប និគមថមី

យនួ ណូយ េហយី តវទទលួរងករេរសីេអីងពូជ សនពី៍ជន
ជតិយនួ គប់កលសម័យ ។ បចចុបបនន ែខមរកមពុជេ កមមនសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដលជអងគករកំពូលជយួេ ជម 
ែ ជងេលីឆកអនរជតិ េដីមបទីមទរឲយ ជញ ធរ ៃនរបបកុមមុយ-
និស កង ណូយ េគរពសិទធមិនុស  េសរជំីេន សន និង
បញឈប់ទេងីេរសីេអីង េលីសពីេនះគឺទមទរសិទធិស័យសេ មច
សនខួន ។ បចចុបបននេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក 
គឺជគណៈកមមករនយកកនុងអងគករតំ ងឲយ បជជតិ ែដល
គម ន សនៈរបស់ខួនេនកនុងអងគករសហ បជជតិ ឬភ
អង់េគសេ ថ UNPO ។ សពៃថងអងគករមយួេនះ មនសមជិក
ចំននួ ៦៩ ែដលតំ ងឲយជនជតិេដីម ៦៩ បេទស ។ មកដល់
េពលេនះ មន បេទសជសមជិកចំននួ ៦ របស់អងគករ UNPO 
ទទលួបនឯក ជយបរបូិរណ៍ និងកយេទជសមជិកេពញអងគ
របស់អងគករសហ បជជតិ េ យមនករជយួេ ជមែ ជងពអីងគ

ករធំ ៗ និងសហគមន៍អនរជតិផង ។ ៩ ឆន មុំនេនះ គឺេនៃថងទី 
១៩ ែខឧសភ ឆន  ំ ១៩៩៩ បេទសទីម័រខងេកីត ែដលជ
សមជិកៃនអងគករ UNPO េនះែដរ ដេណីមបនឯក ជយេពញ
េលញ ពីអំ ច និគមេ ចីនរយឆន បំនគន របស់ព័រទុយកល់
និងឥណូេនសុី។ កលពីៃថងទី ១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨ ជនជតិ
េដីមអំបូរ លប់នី ៃនេខតកូសូវ ៉ូ សមជិករបស់អងគករ UNPO ក៏
បកសឯក ជយ ផច់ខួនេចញពីអំ ច និគមេ ចនី 
ទស វត  របស់ បេទសែស៊បប៊ី ៃនសហព័នធយូេ គ វែីដរ ។ ចុះ
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ប់ ននក់ ែដលកំពុងរស់ទងំ
តដរ េលបថម េលបេ គះ និង តវ ជញ ធរយនួគំ មកំែហង ចប់
ក់ពនធនគរ េ យ រែតឧតមគតិេសន ជតិ សែមងមត ិនិង

េ សកឃនេសរភីព េសរជំីេន សន ជពេិសសគឺសិទធិសយ័
សេ មច សនខួន ែដលបចចុបបននមនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម
ពិភពេ ក ជគណៈកមមករនយកកនុងអងគករ UNPO តំ ង
ឲយពលរដែខមរេ កមកំពុងឋតិេ កម និគមែបបថមីយនួ អស់
ជេ ចីនទស វត វញិេនះ េតសីហគមន៍អនរជតិគិតយ៉ង

ែដរ? ៕                                                         េច មុនីេខម   

ពះវិ រវតរដំួលទលួសុរភី ម េ ជីេកងេ កម សក យទង េខតមត់ ជក 

 



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 18 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 េ យ រមនករណីរេំ ភបពំនសិទធិមនុស  និង

េសរជីេំន សនននរបស់ជនជតេិដម េទបប លឲយអងគ

ករជេ ចន ែដលតំ ងជនជតេិដមទូទងំពិភពេ ក េធ

ករត យ៉៉ងសិត ញ ។ េ កយមកក៏មន ពឹតកិរណ៍ បច ំ

ឆន  ំ គេឺវទិកអចៃិ នយ៍អងគករសហ បជជត ិ សីពីបញជនជតិ

េដម េនទី កងញូ៉វយក៉ សហរដ មរកិ កនុងែខឧសភជេរ ង

ល់ឆន  ំ (ឆន េំនះេធេនែខេម ) ។ េ យែឡក កលពីៃថងទី 

១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ កនងេទេនះ ម សននិបតអងគករ

សហ បជជត ិ បនអនុម័តផល់សុពលភពឲយក មងចបប់ជន

ជតេិដម ែដលមនចនួំន ៤៦ ម ចូលជធរមន ែដលកនុង

េនះមនសេមងគ ំ ទចនួំន ១៤៣ បេទស, សេមងអនុប ទ

ចនួំន ១១ បេទស និងជទំស់ចនួំន ០៤ បេទស គតឺ មវឲយ

បេទសននេលសកលេ ក តវេគរពនូវសិទធិមូល នរបស់

ជនជតេិដម ជមច ស់ទឹកមច ស់ដ ី។ េដមបឲីយបន ជបនូវេសចកី

បកសជសកលេនះ “ ពឹតបិ តសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម” 

មនេសចកេី មនស  េធករចុះផ យក មងចបប់ជនជតិ

េដមេនះទងំ សង ដូចែដលមនេសចកែី បស មលេ កផូវករ

េ យ ពះេតជគុណ ហ៊ុល ភិរុមយ និងេ ក េច មុនីេខម ៖ 

ម  ១ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិ គប់ គន់កនុងកមមវធិី

កម នរបស់ខួន េទះេធេឡងជ កម ឬជបុគគលផទ ល់ខួន 

សប មសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមូល ន គះឹ ដូចែដល

បនទទួល គ ល់កនុងជពូំកចបប់របស់អងគសហ បជជត ិ េសច-

កី បកសជសកលសីពីសិទធិមនុស  និងចបប់សិទធិមនុស អនរ-

ជត ិ។ 

ម  ២ 

 ជនជតេិដម គប់រូបមនសិទធិេសរភីព និងសមភព

េសមគន េទនឹងមនុស  និងបុគគល គប់រូប េហយមនសិទធិេសរភីព

រួចផុតពីករេរ សេអង គប់រូបភពទងំអស់ កនុងករអនុវតសិទធិ

របស់ពួកគត់ ។ ជពិេសសេផតេទេលេដមកេំណ ត និងអត-

សញញ ណរបស់ពួកេគផទ ល់ ។ 

ម  ៣ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិសេ មច សនខួន

េ យខួនឯង ។ េយង មគុណធម៌របស់ខួនល តមឹ តវេនះ 

ពួកេគមនសិទធិេសរភីពកណំត់ ថ នភពនេយបយ និងសិទធិ

េសរភីពបេងកត, ករអភវិឌឈន៍េសដកចិច, សងគម និងវបបធម៌ផទ ល់

របស់ពួកគត់ ។ 

ម  ៤ 

 កនុងករអនុវតសិទធិស័យសេ មច សនខួន របស់ពួក

គត់ ជនជតេិដម គប់រូបមនសិទធិស័យឯក ជយ ឬមនរ ភ-ិ

បលខួនឯង កនុងបញែដលកពុំងពក់ព័នធេទនឹងកចិចករៃផទកនុង 

និង មតបំន់រស់េនរបស់ពួកគត់ ដូចជយុទធ សៃនករ

បេងកតហិរញញបបទន មមុខងរស័យឯក ជយរបស់ពួកគត់ ។ 

ម  ៥ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិែថរក ករពរ និង

ព ងងឹ ថ ប័ននេយបលេផ ង ៗ សបចបប់ េសដកចិច សងគម 

និងវបបធម៌ កឡុំងេពលមនករទប់ ក ត់នូវសិទធិរបស់ពួកគត់ 

កនុងករចូលរួមកនុងជវីតិនេយបយ េសដកចិច សងគម និងវបបធម៌

របស់ បេទស ពួកគត់ ចេ ជសេរ សបន ។ 

ម  ៦ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិទទួលសញជ ត ិ។ 

ម  ៧ 

 កយខណ័ទី ១ ៖ ជនជតេិដម គប់រូបមនសិទធិរស់េន 

មជវីភពរបស់ខួន មនសិទធិ បណិប័តន៍ សិទធិេសរភីព និង 

សនិសុខេលរូប ងកយ និងគនិំតចេំពះបុគគល មួយ ។                         

 កយខណ័ទី ២ ៖ ជនជតេិដម គប់រូបមនសិទធិ បមូល

ផុគំន េដមបរីស់េនកនុងេសរភីព សនិភព និងសនិសុខ មែបប

ជនជតេិដមេផ ង ៗ គន  និងមនិ តវបនរុញ ចនចូលេទកនុង

ចលន បល័យពូជ សន៏ ឬក៏ចលនែដលេ ប បស់អេំព

ហិង មួយេឡយ ប់បញចូ លទងំករជេន សកុមរេចញពី

កមមួយេទឲយ កមមួយេផ ងផងែដរ ។ 

ម  ៨ 

 កយខណ័ទី ១ ៖ ជនជតេិដម គប់រូបមនសិទធិ

បដេិសធនឹងជន មន ក់ែដលបងខខួំនេធឲយមនភពវកឹវរ ឬកី
វនិសអន យេទដល់វបបធម៌របស់ខួន ។                     
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 កយខណ័ទី ២ ៖ គប់រដទងំអស់គួរផល់េ គ ងយន

ទេំនបេដមបកីរពរ និងឲយដេំណ រករ ៖ 

 ក. សកមមភព មួយែដលមនបណំង ឬមនផល

បះ៉ពល់ដល់ករខូចខតៃនភពៃថថនូ រ តៃមវបបធម៌ ឬក៏អត-

សញញ ណជតពិនធុ របស់ពួកគត់ ។                                                                                       

 ខ. សកមមភព មួយែដលមនបណំង និងបះ៉ពល់

ដល់ករដកហូត ទពយសមបត,ិ ដធី,ី បូរណភពទឹកដ ី ឬក៏

ធនធនេផ ង ៗ របស់ពួកគត់ ។                                                                                                     

 គ. ករបេងកតសថិតិ បជជនទងំបងខ ំ េធឲយមនករ

ផស់បូរ ែដលមនបណំង និងបះ៉ពល់ េធឲយមនអេំពហិង  ឬ

ក៏ឈនេទដល់កររេំ ភសិទធិ មួយរបស់ពួកគត់ ។ 

 ឃ. ករបេងកតទ មង់សមនកមម ឬក៏បូរណកមមទងំបងខំ

មួយ ។ 

 ង. ទ មង់ៃនេឃសនករបន ត់ែតងេឡង ឬបេងកត 

េឡងេដមបឲីយញុះញង់ឲយមនករេរ សេអងជតិ សន៏ ឬជតិ
ពនធុ ែដល បឆងំពួកគត់េ យផទ ល់ ។ 

ម  ៩                                                                                                                                                                                              

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិមនកមមសិទធិេនកនុង

សហគមន៏ ឬជតិ សន៏ជេដម សប ម បៃពណី និង

ទេំន មទំ ប់របស់សហគមន៏ និងជតិ សន៏ ែដលបន

ទទួលករ ពយបរមភ ។ គម នករេរ សេអង បេភទ មួយ ច

េកតមនេចញពីករអនុវតន៏សិទធិែបបេនះេឡយ ។ 

ម  ១០                                                                                                                                                                  

 ជនជតេិដម គប់រូប មនិ តវបនបងខឲំយេចញពីដធី ី ឬ

បូរណភពទឹកដរីបស់ពួកេគេឡយ ។ គម នករ ងំលេំនថមី

មួយ េកតមនេឡងេ យគម នករយល់ ពម េ យេសរ ី និង

មតចិហំររបស់ជនជតេិដម ែដលមនទុកខកងល់េនះេឡយ និង

បនទ ប់ពីករ ពមេ ព ងគន មក តវមនសណំងសម សប ែដល

ចទទួលយកបន ឬក៏ តវេ ជសេរ សករវលិ តឡប់មកវញិ ។ 

ម  ១១                                                                                                                                                                         

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិអនុវត 

និងសេ ងគ ះ បៃពណី និងទេំន មទំ ប់ វបបធម៌ននរបស់ពួក 

េគ ។ សិទធិេនះ ប់បញចូ លទងំករែថរក , គពំរ និងអភវិឌ ន៍ 

សិទធិសែមងមតិ ទងំកនុងអតតីកល បចចុបបនន និងេទអនគតៃន

វបបធម៌របស់ពួកេគផងែដរ ដូចជទី ថ ន បុ ណវទិយ និង

បវតិ ស, សិលបៈ, គនូំរ, កមមវធិបុីណយ, បេចចទវទិយ, េ ខ ន

គប់រូបភព និងអក រ ស មែបបបូ ណនិង បវតិ ស ។                                                                                                                    

កយខណ័ទី ២៖ រដ គួរផល់េសចកតី មវករែកែ ប

ខងេ គ ងយនទេំនប ែដល ច ប់បញជូ លឲយរក េនដូចេដម

វញិ និងអភវិឌឈឲយមនករជួបជុគំន ជមួយជនជតេិដម េ យ

ផ ភជ ប់នឹងករេគរពដល់វបបធម៌, បញញ វន័, សន និងផូវ

ចតិរបស់ពួកេគ  ែដល ចទទួលយកបន េ យករយល់ ពម

ពុំមនករបងខតិបងខ ំ រតឹតបតិ ឬក៏េ បអេំពហិង មួយ បឆងំ

នឹងចបប់ បៃពណី និង ទេំន មទំ ប់របស់ពួកេគេឡយ ។ 

ម  ១២                                                                                             

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិសែមង

មត,ិ អនុវត, អភវិឌឈន៍ និងបងត់បេ ង ននូវ បៃពណីទេំន ម 

ទំ ប់ និងកមមវធិបុីណយនន មែបបជេំន សន ។ មន

សិទធិែថរក  ករពរ និងដេំណ រឈនេទរកភពឯកជន ៃនករ

បតបិតិ សន និងវបបធម៌របស់ពួកេគ ។ មនសិទធិកនុងករេ ប

បស់ និងករ តតពិនិតយកមមវធិបុីណយ បៃពណីរបស់ពួកេគ 

េហយមនសិទធិេធមតុភូមនិិវតន៏ មែបបមនុស ជត ិ។                             

             កយខណ័ទី ២៖ រដគួរែសងរកវធិ ី េដមបញុីងំឲយមន

ដេំណ រករ មករែដល ចេធេទបន ឬករេធមតុភូមនិិ- 

វតន៏ មវធិៃីនវតថុបណំង និងមនុស ជតៃិនវធិនិីយម ប ពឹតនូិវ

ករកន់កប់ សមភ រៈទេំនប ៃថថ និងតមភពែដលបនអភ-ិ 

វឌឈន៍ ស នកមមេទនឹងជនជតេិដម ។ 

ម  ១៣                                                                                              

 កយខណ័ទី ១៖  ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិរស់ ន

មនជវីតិ, សិទធិេ ប បស់, អភវិឌឈ និងសិទធិអប់រឲំយកូនេចជនំន់

េ កយបនដងឹឮពី បវតិ ស, ភ , បៃពណី, ទស នវជិជ  

រេប បរបប, សរេសរអក រ និងអក រ សរបស់ពួកេគ េហយ

មនសិទធិេ ជសេរ ស និងបដេិសធនូវេឈម ះស មប់សហគមន៏ ទី

កែនង និងបុគគលផទ ល់ខួនពួកេគ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ រដគួរចត់វធិនករជក់ែសង េដមប ី
ធនឲយបននូវសិទធិេនះ គឺ តវករពរ  េហយ តវធនឲយបន

ថ ជនជតេិដម គប់រូប ចយល់ដងឹ និង តវបនយល់ដឹងកនុង

ដេំណ រករនេយបយ, ចបប់ និងរដបល ែដលមន រៈ

សខំន់ តវបនផល់ឲយ មរយៈករបក យភ  ឬស័កសម

មែដល ចទទួលយកបន ។ 

ម  ១៤                                                                                              

 កយខណ័ទី ១៖  ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិបេងកត 

និង តតពិនិតយ បព័នធអប់រ ំ និងវទិយ ថ នផល់ករអប់រ ំ មែបប

ភ កេំណ តរបស់ពួកេគ មលកខណៈសមរមយៃនវធិី ស 

បងត់បេ ង ន និងសិក សបនឹងវបបធម៌ពួកេគ ។                                     

 កយខណ័ទី ២៖ បុគគលជនជតេិដម ល់រូប ជ

ពិេសសកុមរ មនសិទធទទួលករអប់រេំសម ៗ គន េន មរដនន 

េ យមនិ តវបនេរ សេអងេឡយ ។                                             



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 20 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 កយខណ័ទី ៣៖ កនុងករេធស នកមមជមួយជន

ជតេិដម ល់រដទងំអស់ គួរចត់វធិនករណ៍ឲយមន បសិទធ

ភព ស មបបុ់គគលជជនជតេិដម ល់គន  ជពិេសសកុមរ 

ប់បញចូ លទងំអនកែដលកពុំងរស់េនេ កសហគមន៏ផង ឲយ

ទទួលបនករអប់រវំបបធម៌ និងបនផល់ឲយមនករទនំក់ទនំង 

មភ សផទ ល់របស់ពួកេគ ។ 

ម  ១៥ 

 កយខណ័ទី ១៖  ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិទទួល

បនភពៃថថូរ និងភពេផ ង ៗ គន មវបបធម៌ បៃពណី 

ទេំន មទំ ប់ បវតិ ស និងេសចកី បថន ននរបស់ពួកេគ 

ែដលនឹង តវបនផល់ជូនយ៉ងសមរមយ កនុងវស័ិយអប់រ ំ និង រ

ព័ត៌មនជ ធរណៈ ។                                                                    

 កយខណ័ទី ២៖ រដគួរចត់វធិនករឲយមន បសិទធ

ភព កនុងករពិេ គះសុេំយបល់ និងសហ បតបិតកិរជមួយ

ជនជតេិដមពីកងល់របស់ពួកេគ េដមប ី បយុទធ បឆងំនឹងករ

បកន់ពូជ សន៏ លុបបបំត់ករេរ សេអងពូជ សន៏ និងេចះ

អត់ឱនដល់គន  ករេយគយល់គន  និងករទនំក់ទនំងលរ ង

ជនជតេិដម និងែផនកេផ ង ៗ ទងំអស់េនកនុងសងគម ។ 

ម  ១៦                                                                                                                                                                                                 

កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិបេងកត

បព័នធផ ពផ យព័ត៌មនជភ កេំណ តរបស់ខួន េហយមន

សិទធិដេំណ រករ ៃន បព័នធផ ពផ យេទដល់មនុស គប់រូប 

ែដលមនិែមនជជនជតេិដម េ យគម នករេរ សេអង ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ រដគួរចត់វធិនករឲយមន បសិទធ

ភព េដមបធីនឲយបនថ បព័នធផ ពផ យជកមមសិទធិរបស់រដ 

ឆុះបញជ ងំនូវភពេផ ងគន  ៃនវបបធម៌ជនជតេិដមដ៏សមគួរ ។

រដមនិ តវេរ សេអងពូជ សន៍ េហយធនឲយបនេពញេលញ

នូវេសរភីពបេញចញមត ិ ។ រដ តវេចះេលកតេមកង បព័នធផ ព-

ផ យព័ត៌មនឯកជន េដមបឆុីះបញជ ងំនូវភពេផ ងគន ៃនវបប-

ធម៌របស់ជនជតេិដម ។ 

ម  ១៧ 

កយខណទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប និង បជជន

ទងំអស់មនសិទិធយ៉ងេពញេលញ េដមបចូីលរួម គប់សិទិធទងំ

អស់ ែដលបនបេងកតេឡងេ យសថិតេនេ កមករយកចតិ

ទុក ក់ពីចបប់ករងរអនរជត ិនិងចបប់ករងរកនុង បេទស ។ 

 កយខណទី ២៖ រដអំ ចទងំ យ គួរែតេធករ

ពិភក  និងសហ បតបិតកិរណ៍ជមួយជនជតេិដម ចត់

វធិនករចបស់ ស់ េដមបកីរពរកុមរជនជតេិដមេចញពី

ករេកង បវញ័ច ែផនកេសដកចិច និងេចញពីករបេងកតនូវករងរ

មួយែដលទនំងជមនេ គះថន ក់ ឬក៏េ ជ តែ ជកេទនឹង

ករចូលេទកនុងវស័ិយអប់រកុំមរ ឬក៏បងកេ យមនេ គះថន ក់

ដល់ករអភវិឌ ន៍សុខភព ឬក៏ែផនក ងកយ, ផូវចតិ, សតិ

រមមណ៍, សីលធម៌ ឬក៏កនុងសងគមកុមរ ែដល ប់បញចូ លទងំ

ភពងយរងេ គះរបស់ពួកេគ និងភពចបំច់ៃនករផល់

អំ ចចេំពះករសិក អប់រ ំ។ 

 កយខណទី ៣៖ បុគគលជជនជតេិដម គប់រូប មន 

សិទិធ ចនេចលភពេរ សេអងពូជ សន៍កនុងលកខណៈ ៃនករ 

ងរែដលទក់ទងនឹងករែកងបនំេឈម ះ និង បក់ែខ ។ 

ម  ១៨ 

 ល់ជនជតេិដមទងំ គប់រូប មនសិទិធចូលរួមកនុងករ

សេ មចចតិនូវ ល់បញ ែដល ចបះ៉ពល់ដល់សិទិធរបស់ពួក

េគ មរយៈអនកតំ ង ែដលពួកេគេ ជសេរ ស សប មទរំង់

ចបប់ ពមទងំែថរក  និងអភវិឌ ន៍នូវ ថ ប័នទងំ យ ែដល

េធករសេ មចចតិផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគ ។ 

ម  ១៩ 

 រដអំ ចគួរេធករពិេ គះេយគយល់ និងសហ-

បតបិតកិរណ៍កនុងភពៃថថនូ រជមួយ នឹងជនជតេិដម គប់រូប 

ែដល តវបនយកចតិទុក ក់ មរយៈ ថ ប័នអនកតំ ង

ផទ ល់របស់ពួកេគ កនុងេគលបណំងេដមបទីទួលបននូវករ

សេ មចេ យេសរ ីនិងយុតធិម៌ មុនេពលករផល់ដណឹំងមុននូវ

ករសេ មចចតិមួយេ យមនករឯកភពរបស់ពួកេគ ពម

ទងំករអនុវតនីតបិញញត ិ ឬវធិនករៃនករចត់ករ ែដលមន

ករបះ៉ពល់ដល់សិទិធរបស់ពួកេគ ។ 

ម  ២០ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទិធែថរក  

និងអភវិឌ ន៍ បពនធ័ ឬ ថ បន័នេយបយ េសដកចិច និងសងគម 

កនុងករេធឲយមនសនិសុខកនុងកមមវធិកីំ ន ៃនឧតមភព និង

ករអភវិឌ ន៍របស់ពួកេគ និងេដមបចីប់យកសកមមភព បៃពណី 

េសដកចិច េផ ង ៗ របស់ពួកេគេ យេសរ ី។  

 កយខណ័ទី ២៖ ជនជតេិដម គប់រូប ែដល តវបនេគ

ដកហូតឧតមភព និងករអភវិឌ ន៍ តវសងមកវញិេ យេន

ដូចេដម និងែកត មវេ យយុតធិម៌ ។ 

ម  ២១ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទិធេលក

តេមកងករំតិេសដកចិច សងគម េ យគម នករេរ សេអង មួយ

េឡយ រួមមនតបំន់ែដលមនករសិក េរ នសូ ត ទក់ទងនឹង

ករែកងបនំេឈម ះ ករងរ មុខវជិជ ៃនករសិក  និងករវកឹ ត់

េឡងវញិលេំន ន អនម័យ សុខភព និងសនិសុខសងគម ។    



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 21 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

  កយខណ័ទី ២៖ រដអំ ច គួរចត់វធិនករឲយមន

បសិទធភព និងពិេសសេដមបធីនឲយបនថ ករបនករេលក 

កពំស់េនកនុងករំតិេសដកចិច និងសងគមរបស់ពួកេគ ែដលមនទី 

នៈសមរមយ ករយកចតិទុក ក់ពិេសសគួរែត តវបនផល់នូវ

សិទធិ និងតរូំវករចបំច់របស់ជនជតេិដម ែដលមនវយ័ 

ចំ ស់ សី យុវវយ័ កុមរ និងអនកែដលគម នសមតថភព ។ 

ម  ២២                                                                                                                                                                   

កយខណ័ទី ១៖ ករចូលរួមពិេសស មួយ គួរ តវ

បនេគផល់សិទធិជូន និងេសចកតី មវករពិេសសដល់ចស់ជ  

សី យុវជន កុមរ និងអនកដៃទេទ តៃនជនជតេិដម ែដល 

អសមតថភពកនុងករ បតិបតកិរណ៍ៃនេសចកី បកសេនះ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ រដគួរចត់វធិនករ េដមបធីនឲយ សី 

និងកុមរជនជតេិដមចូលរួមករករពរ និងករ ប់រងនន

េពញបរបូិរណ៍តទល់នឹងែបបែផនករហិង  និងករេរ សេអង

មួយ កនុងករេធស នកមមជមួយជនជតេិដម ។  

ម  ២៣ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិសេ មចចតិ សិទធិេលក

តេមកងករនិយយសី និងយុទធ សេផ ង ៗ កនុងករអនុវតន៏

សិទធិអភវិឌឈន៍របស់ពួកេគ ។ ជពិេសសជនជតេិដម គប់រូប 

មនសិទធិចូលរួមករអភវិឌឈន៏ ករេលកតេមកងសុខភព ករ 

ក ងេគហ ន និងកមមវធិេីសដកចិច និងសងគមយ៉ងសកមម  

ែដលកពុំងបះ៉ពល់ដល់សិទិធពួកេគ  េដមប ី គប់ គងឲយមន

បសិទធភពជងមុនដូចជកមមវធិនីន ៃន ថ ប័នផទ ល់របស់ពួក

េគ ។ 

ម  ២៤ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិេ ប
បស់ឱសថ និងែថទសុំខភព មែបប បៃពណីរបស់ពួកេគ 

ប់បញជូ លទងំករអភរិក រុកខជតថិន  ំ សត និងវតថុធតុេដម 

សខំន់ ៗ ។ បុគគលជនជតេិដម គប់រូប មនសិទិធបេងកតេស កមម

សងគម និងសុខភពទងំអស់ េ យមនិមនករេរ សេអង

មួយេឡយ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសមភព

សិទធិេសមគន ចេំពះករចូលរួមកំ ន មក មតិ ៃនសុខភព 

ងគកយ និងផូវចតិែដល ចទទួលយកបនដ៏ខពស់បផុំត ។ រដ

គួរចត់វធិនករចបំច់ ជមួយទស នៈសេ មចករេទជ

លំ ប់នូវសមិទធិកមមៃនសិទធិេនះ ។ 

ម  ២៥ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិករពរ និងព ងងឹករ

ទនំក់ទនំងទងំ ម រត ី និងវធិេីផ ង ៗ ទក់ទិននឹងដធី ី

បូរណភពទឹកដ ី  តបំន់មត់សមុ ទ និងធនធនធមមជតដិៃទ ៗ 

េ ចនេទ ត ជកមមសិទធិ ឬបនកន់កប់ េ ប បស់ជ បៃពណី

របស់ពួកេគ េដមបេីលកកពំស់ករទទួលខុស តវ អនគត សន

កូនេចរបស់ពួកេគ មជេំន របស់ពួកេគ ។ 

ម  ២៦ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប  មនសិទធិកន់

កប់ដធី ី បូរណភពទឹកដ ី និងធនធននន ែដលពួកេគបន

គប់ គង កន់កប់េ ប បស់រស់េន មែបប បៃពណីរបស់ពួក

េគ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិជមច ស់

កមមសិទធិេ ប បស់ អភវិឌឈន៍ និង តតពិនិតយដធី ី បូរណភពទឹក

ដ ី និងធនធនេផ ង ៗ ែដលពួកេគេធជមច ស់េលភពជកមម

សិទធិ បៃពណី និងករ គប់ គងករេ ប បស់ៃនទេំន មទំ ប់

របស់ពួកេគ ក៏ដូចជអី ៗ ែដលពួកេគទទួលបនេលសពីេនះ

េទេទ ត ។  

 កយខណ័ទី ៣៖ រដ តវទទួលករខុស តវ មផូវចបប់ 

និងករពរដធីី បូរណភពទឹកដ ី និងធនធនននទងំេនះ ។ 

ករទទួលខុស តវ គួរ តវេគេធេ យមនេសចកេីគរពេទនឹង

ទេំន មទំ ប់ បៃពណី និង បពនធ័កន់កប់ គប់ គងដធីរីបស់

ជនជតេិដម ែដលមនករយកចតិទុក ក់ ។ 

ម  ២៧ 

រដគួរបេងកត និង បតបិតកិរណ៍េលដេំណ រករ យុតិ-

ធម៌ ឯក ជយ មិនលេំអ ង ជចហំរ និងចបស់ ស់ េហយផល់

េ យមនករទទួលខុស តវ សបចបប់ បៃពណី ទេំន ម 

ទំ ប់ និង បពន័ធដធីរីបស់ជនជតេិដម កនុងស នកមម

ជមួយជនជតេិដម េដមបេី យទទួលខុស តវ និងពិេ គះ

េយគយល់ទក់ទងសិទិធជនជតេិដម ែដលកពុំងមនទនំក់

ទនំងេទនឹងដធី ីបូរណភពទឹកដ ីនិងធនធនននរបស់ពួកេគ 

រួមបញចូ លសិទិធទងំអស់េនះ ែដលពួកេគបនកន់កប់េ ប

បស់េធជកមមសិទិធ មែបប បៃពណី ។ បជជនជនជតេិដម 

គួរមនសិទិធចូលរួមកនុងដេំណ រករេនះ ។ 

ម  ២៨ 

កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទិធែកែ ប

មលំ ន ែដលបូកបញចូ លទងំករេធេ យនូវធតុេដមវញិ

េនេពលែដលមនិ ចទទួលយកបន ឬ តវេ យមនសណំង

មកវញិេ យយុតធិម៌ និងតមភពចេំពះដធី ីបូរណភពទឹកដ ី

និងធនធនននរបស់ពួកេគ ែដលពួកេគបនេធជមច ស់កមម 

សិទិធកន់កប់ ឬក៏េ ប បស់ជលកខណៈ បៃពណី េហយដធីី

ទងំេនះ តវបនេគដកហូត របឹអូស កន់កប់ េ ប បស់ ឬក៏   



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 22 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េធេ យអន យេ យគម នករយល់ ពម េសរ ី ពីមុនរហូត

ដល់មនសកមមភព ។ 

កយខណ័ទី ២៖ លុះ ែតមនករឯកភពយ៉ងេសរ ី

ពី បជជនែដលជជនរងេ គះ សណំងេនះនឹងមនតុលយភព

ដធីបូីរណភពទឹកដ ី និងធនធនទងំ យកនុង ថ នភពែដល

មនទហំំ គុណភព និង សបចបប់ ឬ មសណំងហិរញញវតថុ  ឬ

ករេ ះដូរ មួយេ យសមរមយ ។ 

ម  ២៩ 

កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទិធអភរិក  

និងករពរបរ ិ ថ ន េហយមនសមតថភពចត់ែចងដធី ី បូរណ-

ភពទឹកដ ីនិងធនធនេផ ង ៗ របស់ពួកេគ ។ រដគួរបេងកត និង

បតបិតកិរណ៍េលកមមវធិនីនជជនួំយដល់ជនជតេិដម េដមប ី
អភរិក  និងករករពរទងំអស់េនះេ យគម នករេរ សេអង ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ រដគួរចត់វធិនករេ យមន បសិទធ

ភព េដមបធីនឲយបនថ គម នកររក ទុក ឬក៏ករនយំក

េចញសភំរៈេ គះថន ក់ទងំ យ មួយ ក់កនុងដធីី ឬក៏ 

បូរណភពទឹកដរីបស់ជនជតិេដម េ យគម នករយល់ ពម

ែបបេសរ ីពីមុនរហូតដល់មន បតបិតកិរណ៍េនះ ។ 

ម  ២៩ 

កយខណ័ទី ៣៖ រដគួរចត់វធិនករេ យមន

បសិទធភពផងែដរ េដមបធីន មតរូំវករថ ល់កមមវធិទីងំ

អស់េនះសំ ប់ តតពិនិតយ ែថរក  និងេលកកពំស់សុខភពជន

ជតេិដមដូចជ បជជនភគេ ចនឯេទ តបនអភវិឌ ន៍ និង

បនេធ បតបិតិករណ៍ែដលបនបះ៉ពល់ដល់សិទិធពួកេគ ។ 

ម  ៣០  

កយខណ័ទី ១៖ សកមមភពេយធទងំ យមនិ ច 

ឈនពនចូលកនុងដធី ី និងបូរណភពទឹកដរីបស់ជនជតេិដម 

េឡយ ។ េទះជនិយយេ ះ រ ឬេ យករគំ មគែំហង

ធងន់ធងរេទនឹងផល បេយជន៍ ធរណៈ េលកែលងែតបន

ទទួលករយល់ ពមេ យេសរ ី ឬបនេសនរសុំ មទុកខលបំក

របស់ជនជតេិដម ។ 

កយខណ័ទី ២៖ រដគួរទទួលេធករពិេ គះគន ជមួយ

នឹងជនជតេិដម ែដលមនទុកខ ពយ មរយៈនិតវិធិដ៏ីសមរមយ 

ជពិេសស មរយៈ ថ ប័នតំ ងេ យពួកេគ មុនករេ ប
បស់ដធី ីបូរណភពទឹកដរីបស់ពួកេគសំ ប់ចលនេយធ ។ 

ម  ៣១ 

 កយខណ័ទី ១៖  ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិែថ

រក ,  គប់ គង, ករពរ និងអភវិឌ ន៍នូវ បៃពណី ទេំន ម 

ទំ ប់, វបបធម ិ ៃនេកមរតក និងករេគរពនូវ បៃពណីវបបធមិ

របស់ពួកេគ ដូចជករអនុវតន៍នូវពិធមីន គមន៍, បេចចកវទិយ 

និងវបបធម ិ រួមបញចូ លទងំមនុស ជត,ិ ជតពិនធុ , ករបនពូជ,  

ឱសថ និងករយល់ដងឹចេំណះវជិជ ពីពពួកសត និងពពួកភូត

គមដុះកនុងតបំន់មួយ, ករផ ពផ យពីមត់មួយេទមត់មួយ

អពីំ បៃពណី, អក រ ស, ករេឃសនឲយសុះ យ, កី  

និងែលបង បៃពណីេផ ង ៗ ជពិេសសគែឺបបទរំង់ៃនសិលបៈ

របស់ពួកេគ ។ ពួកេគមនសិទធិែថរក , គប់ គង, ករពរ និង

អភវិឌ ន៍នូវ ទពយសមបតរិបស់ពួកេគ ដូចជករវបបធមទិទួល

ដែំណលេករមរតក ចេំណះដងឹ មែបប បៃពណី និង ករ 

សែមងមតិ មែបប បៃពណីទេំន មទំ ប់របស់ពួកេគ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖  េនកនុងករជួបជុជំមួយជនជតេិដម 

រដគួរចប់វធិនករេដមបទីទួល គ ល់ និងករពរករអនុវតន៍

សិទធិទងំេនះរបស់ពួកេគ ។ 

ម  ៣២ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិស័យ

សេ មចបេញចញមត ិ និងយុទធ សសំ ប់ករអភវិឌ ន៍ ឬេ ប

បស់នូវដធី ី ឬបូរណភព និងធនធនេផ ង ៗ េទ តរបស់ពួក

េគ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ រដ តវពិភក  និងេធសហ បតបិតិ
ករ បកបេ យមនទនុំកចតិ ជមួយទុកខកងល់ជនជតេិដម 

មរយៈតំ ង ថ ប័នផទ ល់របស់ពួកេគ េដមបទីទួលបននូវ

េសរ ីនិងព័ត៌មនជមុន ៗ ករអនុវតគេ មង មួយ ែដលេធ

ឲយបះ៉ពល់ដល់ែដនដ ី ឬបូរណភពទឹកដ ី និងធនធនេផ ង ៗ 

របស់ជនជតេិដមទងំេនះ ។ ជពិេសសកនុងករទនំក់ទនំង

នឹងករអភវិឌ ន៍, ករេ ប បស់ ឬករេកង បវញ័ច នូវវតថុធតុ, ទឹក 

និងធនធនធមមជតរិបស់ពួកេគ ។ 

 កយខណ័ទី ៣៖ រដ តវផល់េ គ ងយនឲយបន តមឹ តវ 

និងយុតធិម ិេដមបែីកត មវ ល់សកមមភព និងយុទធ ស ែដល

នឹង តវបនបនធូ របនថយ ចេំពះករេធបះ៉ទងគចិដល់បរ ិ ថ ន, 

េសដកចិច, សងគម, វបបធម ិនិងផូវចតិ ។ 

ម  ៣៣ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិកណំត់

នូវអតសញញ ណ ឬសមជិក សមជកិរបស់ពួកេគ េ យ

េយងេទ ម បៃពណី និងទេំន មទំ ប់របស់ពួកេគ ។ សិទធិ
េនះ គមឺនិ តវេធឲយឱនថយចេំពះសិទធិរបស់ជនជតេិដមរូប

 េដមបែីថរក អតសញញ ណជពលរដរបស់រដ មួយ 

ែដលពួកេគកពុំងរស់េនេនះេឡយ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិកណំត់

នូវរចនសមព័នធ និងេ ជសេរ ស ឬទទួលយកសមជកិ សម   



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 23 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

ជកិរបស់ ថ ប័នពួកេគ េ យេយងេទ មនីតវិធិីផទ ល់

របស់ពួកេគ ។ 

ម  ៣៤ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិផ ពផ យ ែថរក នូវ

រចនសមព័នធ ថ ប័នរបស់ពួកេគ និងសញញ ស មប់សមគ ល់របស់

ពួកេគ មែបប បៃពណី, អតចរតិ, ទេំន មទំ ប់ មនីតវិធិ,ី 

ករអនុវតន៍ និងេរ ងកី មកែនងែដលពួកេគរស់េន ម

បព័នធតុ ករ ឬ បៃពណី េទ មសង់ សិទធិមនុស អនរ-

ជត ិ។ 

ម  ៣៥ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិសេ មចចតិៃនករទទួល

ខុស តវរបស់ខួន េទ មសហគមន៍របស់ពួកេគ ។ 

ម  ៣៦ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប ជពិេសសកនុង

ករណីែបងែចកទងំេនះ មរយៈ ពំែដនអនរជត ិ គឺ តវមន

សិទធិែថរក , ព ងងឹករទនំក់ទនំង, អភវិឌ ន៍ និងសហ បតបិតិ

ករណ៍ ប់បញចូ លទងំសកមមភពទក់ទិននឹងផូវ រមមណ៍,  

វបបធម,ិ នេយបយ េសដកចិច និងេគលបណំងកនុងសងគម ម

រយៈសមជកិផទ ល់របស់ពួកេគ ដូចជ បជពលរដេផ ង ៗ 

ែដលបនឆងកត់ ពំែដន ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ រដ តវពិេ គះ និងសហ បតបិតិ
ករណ៍ជមួយជនជតេិដម ែដលនឹង តវចត់វធិនករណ៍

េដមបសី មលេនករអនុវត និងធនឲយបននូវករ បតបិតនូិវ

សិទធិទងំេនះ ។ 

ម  ៣៧ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិទទួល

ខុស តវ, សិទធិ បតបិតិ មបទបញញតិ សន សប មសនធិ

សញញ  ករ ពមេ ព ង ករេរ បចេំឡងេផ ង ៗ ែដល សបេទ

នឹងរដ ឬអនកសនងរបស់ពួកេគ េហយមនករគ ំ ទពីរដ និង

េគរព បតបិតដូិចជសនធិសញញ  និងករេរ បចេំដមបឲីយមន

បេយជន៍េផ ង ៗ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ គម នអីឋតិេនកនុងេសចកី បកសេនះ 

ច តវបនេ ជ តែ ជក ដូចជករបងប់បេនថ ក ឬលុបបបំត់

សិទធិជនជតេិដម ែដលបនកណំតកនុងសនធិសញញ , កចិច ពម

េ ព ង និងករេរ បចេំឡងេដមបឲីយមន បេយជន៍េផ ង ៗ ។ 

ម  ៣៨ 

 រដកនុងករពិេ គះេយយល់ និងសហ បតបិតកិរណ៍

ជមួយជនជតេិដមនឹង តវមនយុទធ សដ៏សមរមយរួមបញចូ ល

ទងំយុទធ ស សប មនីតបិញញត ិ និងសេ មចបនេគល

បណំងចុងេ កយៃនេសចកី បកសកនុងក មងចបប់េនះ ។ 

ម  ៣៩ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិកន់កប់នូវហិរញញវតថុ  

និងជនួំយនូវបេចចកេផ ង ៗ ពីរដ និង មសហ បតបិតកិរណ៍

អនរជតសិ មប់ករចូលរួមកំ ន ែដល សបេទនឹងេសចកី
បកសេនះ ។ 

ម  ៤០ 

 ជនជតេិដម គប់រូប មនសិទធិទទួលយកបន និង

សេ មចចតិេទ មែបបែផនដ៏ តមឹ តវ និងយុតធិម ិ ស មប់

ដេំ ះ យនូវ ល់ករបះ៉ទងគចិ និងជេមះជមួយរដ ឬក៏ 

គណៈបក នេយបយេផ ង ៗ ដូចជេដមបផីល បេយជន៍ៃន

ថន ែំកេ គសំ ប់កររេំ ភបពំនេលសិទធិឯកជន រួមទងំសិទធិ

េសរភីពរួមរបស់ពួកេគ ។ ដូេចនះេសចកសីេ មចចតិនឹង តវបន

កណំត់ឲយពិចរ  េដមប ី បៃពណីទេំន មទំ ប់, ចបប់ និង

បព័នធនីតយនុកូលៃនទុកខកងល់របស់ជនជតេិដម និងសិទធិ

មនុស អនរជត ិ។ 

ម  ៤១ 

 បព័នធអងគករ និងភន ក់ងរអនកេធឯកេទសកមមសហ-

បជជត ិ និងអនររ ភបិលនន តវែចកចយនូវ ល់សមទធិ

កមមគ ំ ទនូវេសចកី បកសេនះ មរយៈកែំណទរំង់, ករ

បកសជ កលចេំពះសហ បតបិតកិរណ៍ហិរញញវតថុ  និង

ជនួំយករបេចចកេទស ។ តវរះិរក គប់មេធយបយ េដមបធីន

ករចូលរួមរបស់ជនជតេិដម អពីំបញ បឈមមុន ែដលនឹង

តវបនេកត ។ 

ម  ៤២ 

 សហ បជជត,ិ បេទសជសមជកិ រួមបញចូ លទងំ

េវទិកអចៃិ នយ៍សីពីបញជនជតេិដម និងភន ក់ងរេធឯេទស

កមម បូករួមទងំេលៃផទ បេទស និងរដ តវេគរព និង បតបិតិ

េពញេលញនូវេសចកី បកសេនះ និង តវអនុវតេសចកី
បកសេនះឲយមន បសិទធភពជទីបផុំត ។ 

ម  ៤៣ 

 សិទធិទទួល គ ល់កនុង ថ ប័ន មអបបបរម ៃនសង់  

េដមបជីវីតិរស់េន, តៃំលៃថថនូ រ និងកនុងនមជជនជតេិដមរបស់

ពិភពេ ក ។ 

ម  ៤៤ 

 ល់សិទធិ និងេសរភីព ែដលបនែចងកនុងក មងចបប់

េនះ គឺ តវបនធនយ៉ងយុតធិមបិផុំត ចេំពះបុរស- សី គប់

រូប ែដលជជនជតេិដម ។ 

ម  ៤៥ 

 គម នអីេនកនុងេសចកី បកសជ កលេនះ ច តវ

បនបក យេ យបេនទ សបងប់ ឬែកគន់សិទធិេសរភីព   



អណំរឆន ថំមី ឆន ជូំត សរំទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៥២ ទំព័រទី 24 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 

ទិដភពេនកនុងម សននិបតសីពីសិទធិមនុស អនរជតិ នទី កងហ ឺែណវ បេទសសីស និងគណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ជួបសំេណះសំ លនឹងឥស រៈជនេជ ងចស ់

 

(តមកពីទពំ័រទី ០២) និងចបប់សិទិជនជតេិដមមកេធជយន ជេវទិកតសូ៊ស មប់ែខមរេ កម ។ ដេំណ រករតសូ៊បនជួប បទះនូវករលបំកជ

េ ចន ែតករលបំកទងំេនះមនិេសមរនឹងកររស់េនេ កមនឹម និគម និងមនិេសមរនឹងករបត់បង់េករមត៌កជតេិឡយ ។ 

 សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនពនំទុំកខលបំក បនគស់រេំលងនូវ ថ៌កបំងំៃនលបចិកល់ដ៍ពិសពុលរបស់យួនេលឆកអនរជតិ 

េហយសងឃមឹថ អនគតភពភឺ ងេកតមនជ បកដមនិខន ។ េយង តវែតបនករតសូ៊ បឆងំនឹងរបបអ និគម និងអេំព បល័យពូជ

សន៍ បឆងំនូវ ល់ទេងរេំ ភសិទធិែខមរេ កមមច ស់ សក ។ េ យករ បងឹែ បងលះបង់ បូជជវីតិ កមងំកយ ចតិ បជញ  ថវកិ េដមប ី

បណំង និងេសចកី បថន  មនភកិខុសងឃ និងជនរួមឈមជេ ចនអងគ និងរូប បនទទួលរង់េ គះដល់ ពះជនម និងជវីតិ ខះ តវជប់ពនធនគរ

ហូតដល់បចចុបបនន ។  

 េយងខញុសូំមបួងសួងដល់េទវ ឆន ថំម ីសូមេម បសិទធពរ បវរសិរសួីសី គប់ទិ ត ី និងសូមរលឹំកដងឹគុណ ដល់ម បិ  ពះសងឃ 

និងជនរួមឈមទងំអស់េនះ ទទួលនូវអណំរគុណ អពីំេយងខញុ  ំ និងពលរដែខមរទងំអស់ េ យេគរពដ៍េ ម ះនូវវរីៈភពេនះ ។ សូមសិរសួីសី

ឆន ថំម ី េកតេឡងដល់ កម គ រែខមរទងំកនុង និងេ ក សក ។ សូមេទវ ឆន ថំម ី េម ផល់រសមីៃនករតសូ៊ េដមបសីេ មច សនខួនេ យខួនឯង 

មបណំង បថន ៃនបុពបុរស និងេសចកី តវករៃនកូនេចែខមរជនំន់េ កយ ។ 

 សូមេម ទទួលនូវេសចកេីគរព ប់ នដ៍ខពង់ខពស់អពីំខញុ ំ ពះករុ ខញុបំទ ៕                                                                                       

សហរដ េមរកិ, ៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន  ំ២០០៨ 

                                                                 

                                                                                                                                    ថច ់ង៉កុថច ់

ជនជតេដម ែដលពួកេគមននេពលបចចុបបននេនះ ឬ ចទទួល

បននេពលអនគតេនះេឡយ ។ 

ម  ៤៦ 

 កយខណ័ទី ១៖ គម នអីេនកនុងេសចកី បកសេនះ ច តវ

បនបកែ ប កនុងន័យែថងបញឆិ តចេំពះរដ មួយ, បជពលរដ, 

កម មួយ ឬក៏បុគគល មន ក់ ល់សិទធិេសរភីពគឺ សបេទ ម

សកមមភព ឬេដមបសីែមង បតកិមមទនំស់ មួយ ចេំពះធមមនុញញៃន

េសចកី បកសសកលរបស់សហ បជជត ិ ឬករបក យ ដូចជ 

ផល់ឲយសិទធិ ឬេលកទឹកចតិនូវសកមមភព មួយ ែដលនឹង តវបន

បែំបកេចញ ឬេធឲយអន់ថយ, សរុបទងំ សង ឬែផនក មួយអពីំ

បូរណភពែដនដ ីឬអំ ចនេយបយ េហយនឹងរដឯក ជយ ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ កនុងករអនុវតសិទធិៃនេសចកី បកសេនះ

ែដរ ល់សិទធិមនុស  និងេសរភីពមូល នទងំ យនឹង តវបន

េគរព ។ ករអនុវតសិទធិ ែដលបនអនុម័តកនុងេសចកី បកសេនះ នឹង

គន់ែតជ បធនបទមួយ េដមប ី ក់កណំត់ដូចជ តវបនសេ មច

ចតិ មចបប់ និងកនុងករអនុញញ តជមួយកតពកចិចសិទធិមនុស  

អនរជត ិ ។ ល់ករកណំត់េផ ងេទ ត នឹងមនិ តវមនករេរ សេអង 

េហយចបំច់តងឹែតងស មប់េគលបណំង េធឲយផុតភ័យៃនករ

ទទួល គ ល់េ យសមគួរ និងេគរពចេំពះសិទធិ និងេសរភីពរបស់

អនកដៃទ និងស មប់ករជួបជុដ៏ំសមរមយមួយ ែដលេ ចនេធេឡង ម

ត មវករលទធិ បជធបិេតយយ ។ 

 កយខណ័ទី ៣៖ ករគ ំ ទបេងកតេឡងនូវេសចកី បកស

ជសកលេនះ នឹង តវបនបកែ ប សបេទ មករកណំត់ៃនេគល

ករណ៍យុតធិម,ិ បជធបិេតយយ, េគរពសិទធិមនុស ជត,ិ សមធម,ិ 

គម នករេរ សេអង, អភបិលកចិចល និងសុចចរតិ ៕ 

េច ភីន ី


