
មជឈមណឌ លសទិធិមនុសសកមពុជ (ម.ស.ម.ក) សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសទិធមិនសុស 
(លកីដូ)  និង មជឈមណឌ លអប់រចំបបស់រមបស់ហគមន ៍(ម.អ.ច.ស) 

 

េសចកតែីថលងករណ៍  
ភនភំនភំនភំនំេពញ ៃថងទីេពញ ៃថងទីេពញ ៃថងទីេពញ ៃថងទី    ០០០០៩៩៩៩    ែខែខែខែខកញញ  ឆន ំកញញ  ឆន ំកញញ  ឆន ំកញញ  ឆន ំ២០១១២០១១២០១១២០១១    

    

អជញ ធរថន ករ់សុក នងិថន កេ់ខតតមិនអចេនេលចបប់េនះេទ    
        

    ម.ស.ម.ក លីកដូ និង ម.អ.ច.ស សូមេថក លេទសចំេពះករពយយមរបស់មរនតីរសុក
សណត ន់ និងមរនតីេខតតកំពង់ធំ ែដលបនដក់លកខខណឌ េលសកមមភពសិទធិមនុសសហួសករមិត និង
ែដលមិនមនែចងកនុងចបប់។ លកខខណឌ ទំងេនះគឺគម នមូលដឋ នគតិយុតត េហយករបុ៉នប៉ងណមួយ
កនុងករេរបរបស់លកខខណឌ ទំងេនះ គឺជកររេំលភបំពនយ៉ងចបស់លស់មកេលសិទធិមនុសស
របស់របជពលរដឋេខតតកំពង់ធំ ក៏ដូចជរបជពលរដឋដៃទេទៀតែដលបនចូលរមួកនុងសកមមភពេដមបី
េលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសស។  
 កលពីរេសៀល ៃថងទី០៧ ែខកញញ  ឆន ំ ២០១១ អនកតំណងមកពី ម.ស.ម.ក លីកដូ និង 
ម.អ.ច.ស និងតំណងមកពីឧតតមសនងករសហរបជជតិេដមបសិីទធិមនុសសេនកមពុជ បនចូលរមួ
កិចចរបជំុជមួយមរនតីរសុកសណត ន់កនុងេខតតកំពង់ធំ។ កិចចរបជំុែដលរតូវបនេធវេឡង បនទ ប់ពីវគគ 
បណតុ ះបណត លមួយែដលេរគងនឹងេរៀបចំេឡងេដយ ម.ស.ម.ក និង អងគករករពរធនធន
ធមមជតិ (អ.ក.ធ.ធ) រតូវបនររងំេដយមរនតីរដឋ ភិបលអមេដយកមល ំងនគរបលរបដប់អវធុ។  
 មូលេហតុេលកេឡងេដយមរនតីរសុក កនុងករររងំវគគបណតុ ះបណត ល គឺថអនកេរៀបចំកមមវធីិ
មិនបនជូនដំណឹងដល់អជញ ធរថន ក់មូលដឋ នសតីពីវគគបណតុ ះបណត លេនះ េទះជករពិត ចបប់សតី
ពីករេធវបតុកមមេដយសនតិវធីិបនេលកែលងដល់អនកេរៀបចំ “សកមមភពអប់រផំសពវផសយ” េដយ
មិនចំបច់រតូវជូនដំណឹងអំពីសកមមភពទំងេនះ ែដលេរៀបចំេឡងេនកែនលងឯកជន ឬសធរណៈ 
ែតេទះបីជយ៉ងណកតី អនកេរៀបចំក៏បនជូនដំណឹងេទកន់អជញ ធរេខតតជលយលកខណ៍អកសរ
តមករគួរសមផងែដរ។    
 បុ៉ែនត កររពួយបរមភដ៏ចមបងជងេនះ គឺលកខខណឌ ែដលមរនតីរសុកបនកំណត់កនុងកិចចរបជំុ
សរមប់សកមមភពេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុសសកនុងេខតតកំពង់ធំនេពលអនគត ែដល
មនដូចជ អងគករែដលគម នករយិល័យកនុងេខតតកំពង់ធំមិនអចេរៀបចំសកមមភពណមួយេដយ
គម នករអនុញញ តពីអជញ ធរេនះេទ។ របសសន៍របស់មរនតីរសុក បនឆលុះបញច ំងពីទសសនៈរបស់
អភិបលរងេខតតកំពង់ធំ អូ៊ច សំអន កនុងសរព័ត៌មនភនំេពញបុ៉សតwកលពីៃថងមសលិមិញ។ កនុងអតថបទ
េនះ េលកអភិបលរងក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ នឹងមិនអនុញញ តឲយរបជពលរដឋមកពីេខតតដៃទ
ចូលរមួកនុងសកមមភពកនុងេខតតកំពង់ធំេនះេទ។ 

លកខខណឌ ទំងពីរេនះ រេំលភេលេគលករណ៍សិទធិមនុសស ែដលធនេដយរដឋធមមនុញញៃន
រពះរជណចរកកមពុជ និង ចបប់អនតរជតិ មនដូចជមរត ៣១ ៃនរដឋធមមនុញញ ជេដម េហយ
លិខិតបទដឋ នទំងេនះ បេងកតបនជែផនកមួយៃនចបប់កមពុជ។ សិទិធទំងេនះរមួមនដូចជ សិទធិ
េសរភីពបេញច ញមតិ (មរត ៤១ ៃនរដឋធមមនុញញ) សិទធិេសរភីពៃនកររបជំុ (មរត ៤២ ៃនរដឋធមម-
នុញញ) សិទធិេសរភីពកនុងករេដរឆង យជិត (មរត ៤០ ៃនរដឋធមមនុញញ) និង សិទធិកនុងចូលរមួយ៉ង 



សកមមេនកនុងជីវភពនេយបយ េសដឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌របស់សងគមជតិ (មរត ៣៥ 
ៃនរដឋធមមនុញញ)។ 

 

    េលក អូ៊ វរីៈ ែដលេលក អូ៊ វរីៈ ែដលេលក អូ៊ វរីៈ ែដលេលក អូ៊ វរីៈ ែដលបនបនបនបនចូលរមួចូលរមួចូលរមួចូលរមួកនុងកនុងកនុងកនុងករករករកររបជំុរបជំុរបជំុរបជំុជមួយជមួយជមួយជមួយនឹងនឹងនឹងនឹងអជញ ធរអជញ ធរអជញ ធរអជញ ធររសុករសុករសុករសុកសណត ន់សណត ន់សណត ន់សណត ន់ផងផងផងផងែដរែដរែដរែដរេនះេនះេនះេនះ    
បនបនបនបនមនមនមនមនរបសសន៍របសសន៍របសសន៍របសសន៍ថថថថ៖ ៖ ៖ ៖     

““““េយងបនពយយមេធវអវីៗរគប់យ៉ងែដលចបប់បនតរមូវឲយេយងេគរពតម កនុងករេរៀបចំ
វគគបណតុ ះបណត លេនះ និង ករងរេផសងេទៀតៗ។ េដមបជីេសចកតីសមគួរ េយងបនសរេសរលិខិត
ជូនដល់អជញ ធរេខតតកលពីែខមុន េដមបជីរមបជូនដល់អជញ ធរ អំពីវគគបណតុ ះបណត ល ែដលនឹង
រតូវេរៀបចំេឡង េបេទះណជចបប់ពំុបនតរមូវឲយេយងេធវករជូនដំណឹងែបបេនះេឡយ ចំេពះ
ករេបកវគគបណតុ ះបណត លសតីពីសិទធិមនុសស។ អវីែដលអជញ ធររសុក និង អជញ ធរេខតតកំពុងែតេលក
េឡងេនះ គឺបងហ ញយ៉ងចបស់ថ ពួកេគគឺេនពីេលចបប់ េហយពួកេគអចដក់លកខខណឌ រគប់ែបប
យ៉ងមកេលរបជពលរដឋ និង អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។” 
 

េដយេដយេដយេដយពិនិតយពិនិតយពិនិតយពិនិតយេទេទេទេទេលេលេលេលករករករករវវិតតន៍វវិតតន៍វវិតតន៍វវិតតន៍ថមថីមថីមថីមីៗៗៗៗ    របឆំងរបឆំងរបឆំងរបឆំងកររកីធំធត់កររកីធំធត់កររកីធំធត់កររកីធំធត់ៃនៃនៃនៃនសថ នភពសថ នភពសថ នភពសថ នភព    របស់របស់របស់របស់    អងគករអងគករអងគករអងគករមិនែមមិនែមមិនែមមិនែមននននរដឋរដឋរដឋរដឋ ----
ភិបលភិបលភិបលភិបលេនកមពុជ នយិកេនកមពុជ នយិកេនកមពុជ នយិកេនកមពុជ នយិក    អងគករអងគករអងគករអងគករលីកដូ េលករសីលីកដូ េលករសីលីកដូ េលករសីលីកដូ េលករសី    Naly PilorgeNaly PilorgeNaly PilorgeNaly Pilorge    បនបនបនបនមនមនមនមនរបសសន៍ថរបសសន៍ថរបសសន៍ថរបសសន៍ថ៖៖៖៖    

“េនះគឺជករវវិតតន៍ថមីេទៀតៃនករគបសងកត់ជបនតបនទ ប់មកេលសកមមភពរបស់អងគករមិន
ែមនរដឋ ភិបលេនកមពុជ។ អវីែដលខញុំបរមភបំផុតេនះ គឺថេសចកតីសេរមចរបស់អជញ ធរែដល
រេំលភបំពនេលសិទធិេសរភីពរបស់របជពលរដឋេដយបំពនែបបេនះ គឺឆលុះបញច ំងឲយេឃញពីឆនទៈ
របស់រដឋ ភិបលកនុងករជរមុញឲយេលបឿនៃនករអនុម័តចបប់សតីពី អងគករ និង សមគម បនេលឿន 
និង គឺជករបងហ ញពីបំណងរបស់រដឋ ភិបលកនុងករគបសងកត់េលសិទធិេសរភីពជមូលដឋ ន។” 
 

េឆលយតបេឆលយតបេឆលយតបេឆលយតបេទនឹងេទនឹងេទនឹងេទនឹងករករករករអតថ ធិបបយអតថ ធិបបយអតថ ធិបបយអតថ ធិបបយរបស់របស់របស់របស់អជញ ធរអជញ ធរអជញ ធរអជញ ធររសុក និង អជញរសុក និង អជញរសុក និង អជញរសុក និង អជញ ធរធរធរធរេខតតេខតតេខតតេខតត    េលកេលកេលកេលក    េយ៉ង វរីៈ េយ៉ង វរីៈ េយ៉ង វរីៈ េយ៉ង វរីៈ 
នយកនយកនយកនយករបតិបតតិរបតិបតតិរបតិបតតិរបតិបតតិ    មមមម....អអអអ....ចចចច....សសសស    បនបនបនបនេលកេឡងេលកេឡងេលកេឡងេលកេឡងថថថថ៖៖៖៖    

“សហគមន៍ទំងេនះ កំពុងែតែសវងរកនូវដំេណះរសយចំេពះកររេំលភបំពនមកេល
សិទធិមនុសសរបស់ពួកេគ។ ម.ស.ម.ក អប់ររំបជពលរដឋកនុងសហគមន៍េដមបេីរបចបប់ជមេធយបយ
កនុងករេដះរសយបញហ របស់ពួកេគេដយសនតិវធីិ។ របសិនេបអជញ ធរមនបំណងចង់េឃញបញហ
ទំងអស់រតូវបនេដះរសយ ពួកេគគួរែតផតល់កិចចសហករជមួយ ម.ស.ម.ក និងអងគករដៃទេទៀត 
ជជងររងំពួកេគអនុវតតនូវសកមមភពរសបចបប់េដមបជួីយដល់សហគមន៍ទំងេនះ។” 
 

ព័ត៌មនបែនថមព័ត៌មនបែនថមព័ត៌មនបែនថមព័ត៌មនបែនថមសូមសូមសូមសូមទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងទំនក់ទំនង៖៖៖៖    
េលក អូ៊ វរីៈ េលក អូ៊ វរីៈ េលក អូ៊ វរីៈ េលក អូ៊ វរីៈ របធន ម.ស.ម.ក តមរយៈទូរស័ពទេលខ ០១២ ៤០ ៤០ ៥១ 
េលករសី េលករសី េលករសី េលករសី Naly PilorgNaly PilorgNaly PilorgNaly Pilorgeeee    នយិក លីកដូ តមរយៈទូរស័ពទេលខ ០១២ ៨០ ៣៦ ៥០ 
េលក េយ៉ង វរីៈ េលក េយ៉ង វរីៈ េលក េយ៉ង វរីៈ េលក េយ៉ង វរីៈ នយករបតិបតតិ ម.អ.ច.ស តមរយៈទូរស័ពទេលខ ០១២ ៨០ ១២ ៣៥ 


