
	
	

 
េសចក្តីែថ្លងការណ៏រួម 

េថា្កលេទាសរាជរដាភិបាលកម្ពុជា 
ចំេពាះការរំេលាភសិទ្ធិមនុសស នីតិរដ្ឋ និងេគាលការណ៏លទ្ធិ្របជាធិបេតយយ 

និង សូមអំពាវនាវដល់សហគមន៏អន្តរជាតិ 
េដើមបីឲយមានការេដាះែលងេលាក កឹម សុខា ជាបនាន់ សារេទបើងវិញនូវលទ្ធិ្របជាធិបេតយយ 
ធានាឲយមានការេបាះេឆាតេដាយេសរី និងយុត្តិធម៌ និងធានាឲយមានការេផ្ទរអំណាចេដាយ

សន្តិវិធី 
	

កម្ពុជានឹងមិន្រតទបប់េទៅឆំាសូនយេទ 
	 	

 កនុងខណ:េនះ សហគមនអ៏ន្តរជត ិមនិ ចេគចេវសពកីរទទួលខុស្រតូវ របស់ខ្លួនម្តងេហើយម្តងេទៀតបន
េទ េនចំេពះមុខកមពុជ កំពុងធ្ល កក់នុងរេ ្ត ៃន របបផ្ត ចក់រ ។ ករមនិឈឆឺ្អ ល និងករ្រពេងើយកេន្តើយរបស់អនក
នយិមសិទធិេសរភីព បនេធ្វើឲយមនកររកី ល លៃន អំេពើអយុត្តិធម ៌អំេពើផ្ត ចក់រ និងកររេំ ភបំពនចបប ់ពី
្រកុមផ្ត ចក់រ ែដល្រប្រពឹត្តេទេ យគម នញេញើតញេញើម និងគម នករ្របឈមមុខអ្វីទងំអស់ ។ លទធិ្របជធិបេត
យយេ្រកមរបប ហុ៊ន ែសន េទមុខមយួជំ ៊ ន ថយេ្រកយពីរជំ ៊ ន ចប់ ងំករេបះេឆន តែដលេរៀបចំេទបើ
ងេ យ អ៊នុ ក ់ (UNTAC) េនឆន ១ំ៩៩៣ និង បនទ បព់កីរេធ្វើរដ្ឋ្រប របង្ហូរឈម េនឆន ១ំ៩៩៧ របស់ ហុ៊ន 
ែសន ។ ទេង្វើរទងំេនះ េធ្វើឲយេបសកកមមដធំ៏េធងបំផុត របស់អងគករសហ្របជជត ិែដលពិភពេ កដឹងឮថ បន
នេំសចក្តសីងឃមឹ ជូន្របជពលរដ្ឋែខមរ ប់ ននក ់ បននឹងកំពុងរុញកមពុជ ឲយេឆព ះេទរកភពមនិ្របកដ្របជ
េទវញិ ។ ពិភពេ កែដលនមំុខខងេសរភីព យុត្តធិម ៌និងលទធ្ិរបជធិបេតយយ េនែតមនេមទនភព ចំេពះ
ភពេជគជយ័របស់ខ្លួន នងិផ្តល់ឱកសដល់្របេទសនន ឲយចូលរមួចំែណកទទួលផល្របេយជន ៏ពីករេធ្វើជៃដ
គូជសកល ទនំកទ់ំនងជអន្តរជត ិ នងិកិចចសហ្របតិបត្តិករសន្តភិព ។ ប៉ែុន្តេយើងែដលជអនកនិយមសិទធិេសរ ី
ភព មនិ្រតូវផ្តល់ឱកសឲយ្របេទស មយួ ែដលរេំ ភេលើសិទធិជមូល ្ឋ ន និងរេំ ភ េលើសីលធមរ៌បស់
មនុស ជតិ បនផល្របេយជន ៏ពីទំនកទំ់នងទងំេនះេទបើយ ។ 

កនុងនមេយើងជពលរដ្ឋែដលនិយមសិទធិេសរភីព និងជអនកមនក្តីបរមភ េយើងខញុ ំសូមេធ្វើករអពំវនវ េទដល់រ ្ឋ ភិ
បលនន កដូ៏ចជសហគមនព៏ណិជជកមម ែដលពកព់ន័ធ ទទួលយកនូវ េសចក្តីអំពវនវដម៏ន រសំខន ់និង
ចបំចប់ផុំតរបស់េយើង េ យ កេ់ចញ នូវចំ តក់រននជបនទ នេ់ទេលើរបបផ្ត ចក់រ ហុ៊ន ែសន េដើមបបី
េញជ សស្រងគ មសី◌ុវលិ េនកមពុជ ។ េយើងខញុសំងឃមឹថ េសចក្តីអពំវនវេនះ គជឺករ កលបងេលើភពអតធ់មត ់
កនុងករមនិ ចទទួលយកបននូវ អំេពើអយុត្តិធម ៌និងបទឧ្រកិដ្ឋ េនកមពុជ េហើយជពេិសស េយើងខញុសំងឃមឹថ េស
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ចក្តីអំពវនវេនះ នឹងក្ល យជកតព្វកិចចស្រមប្់របេទសទងំអស់ ែដលផ្តល់តៃម្លនិត្តិរដ្ឋ េសចក្តៃីថ្លថ្លូរ និងសិទធិ
មនុស  េ យនគំន ករពរេសរភីព និងលទធិ្របជធិបេតយយ េនកមពុជ ។ 

1. េយើងខញុេំសនើសំុដល់្របេទសេ កេសរ ី េ្រកកឈរេទបើងេដើមបកីរពរេសរភីព និងលទធ្ិរបជធបិេតយយេន
កមពុជ េ យ កេ់ចញនូវចំ តក់រជចបំច់ មយួ េទដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ឲយេដាះែលង
េលាក កឹម សុខា ជាបនាន់ ធានាឲយមានការេបាះេឆាត ្របកបេដាយេសរី និងយុត្តិធម៌ និងធានាឲយមានការ
េផ្ទរអំណាចេដាយសន្តិវិធី ស្រមាប់ការេបាះេឆាត ឆំា២០១៨ ខងមុខេនះ ។ 

2. េយើងខញុេំសនើសំុដល់រ ្ឋ ភបិលសហរដ្ឋ េមរកិ េ្របើ្របស់យន្តករៃនចបប ់Global Magnitsky Act េ យ
កទ់ណ្ឌ កមមជចបំច ់សមរមយ មយួ មែត ចេធ្វើេទបន និង កទ់ណ្ឌ កមមពណិជជកមម េទេលើក

របប ហុ៊ន ែសន និង ៃដគូ ែដលជករបែនថមេលើករ មឃតៃ់នករផ្តល់ទិ ្ឋ ករចេំពះសមជកិៃន គណ
បក កនអំ់ ច ។ សហរដ្ឋអាេមរិក ជាៃដគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា តាមរយៈតួេលខៃនការនំា
ចូលទំនិញ ែដលមានតៃម្លជាង ២០០០ លានដុលារ កាលពីឆំាមុន។ ្រគួសារ្រតកូល ហុ៊ន ទទួលផល
ចំេណញរាប់រយលានដុលារ ពីការេធ្វើវិនិេយាគទុន និង ពាណិជ្ជកម្មទំាងេនះ ែដលសហរដ្ឋ េមរកិ ជអនក
គ្ំរទអស់រយៈេពលជយូរមកេហើយ។ 

3. េយើងខញុេំសនើសំុដល់សហភពអ◌ុឺរ ៉ុប កទ់ណ្ឌ កមមពណិជជកមម េទេលើរបប ហុ៊ន ែសន ផងែដរ ែដលសហ
ភពអ◌ុឺរ ៉ុប ជវនិិេយគិនដធំ៏ េនកមពុជ។ កមពុជ ទទួលផល្របេយជនជ៏ធំេធង ពីភពៃដគូពណិជជកមម 
ជមយួសហភពអឺ◌ុរ ៉ុប មរយ:េគលនេយបយ «អ្វីទងំអស់េលើកែលងែតសពវុធ្វ» របស់សហភព
អឺរ ៉ុប ែដលេបើកឱកសដល់កមពុជ នផំលិតផលចូលទផី រអឺរ ៉ុប េ យគម ពនធ រ ។ តាមតួេលខកាលពីឆំា
២០១៦ កម្ពុជា បាននំាេចញេទៅទីផសោរអឺរុ៉ប មានរហូតេទៅដល់ ៥ រយពាន់លានដុលារអាេ◌មរិក េហើយ
បានេធ្វើឲយ្រតកូល ហុ៊ន ទទួលផលរាប់ពាន់លានដុលារអាេមរិក ។ ដូចេ ក េដវឌី េ្រពដ ៃនអងគករអភវិឌ
នអ៏ន្តរជតិរមួ េលើកេទបើងថ សហភពអឺរ ៉ុបរក ភពសងប់ ង ត ់ េហើយបេ ្ត យឲយ្រកុមហុ៊នឧ្រកិដ្ឋកមម
នន េនកមពុជ បន្តចូលកនុងទីផ រអឺរ ៉ុប ។ 

4. េយើងខញុេំសនើសំុដល់្របេទស ជបុ៉ន ពយួរជំនួយននមកមពុជ ។ ជប៉ុន បនផ្តល់ជំនួយមនុស ធមដ៌ល់កមពុជ 
មរយ:គេ្រមង ងសងេ់ទបើងវញិនូវ េហ ្ឋ រចនសម័ពនធេនកមពុជ ្រពមទងំគេ្រមងេផ ងៗេទៀតដូចជ 

កំពង់ែផទឹកេ្រជៅ ែដលមានតៃម្ល ២០៩ លានដុលារសហរដ្ឋអាេមរិក និង រថេភ្លើងអាកាស ែដលមានតៃម្ល 
៨០០ លានដុលាសហរដ្ឋអាេមរិក ។ 

5. េយើងខញុេំសនើសំុដល់សមគម ៊ ន ពយួរសមជិកភពរបស់កមពុជ កនុង ៊ ន។ ករឃុបឃិតរបស់នយក
រដ្ឋម្រន្ត ីហុ៊ន ែសន ជាមួយ្របេទស ចិន បានគំរាមកំែហងដល់ពាណិជ្ជកម្ម សន្តិសុខ ស្ថិរភាព និងសន្តិភាព
េនៅតំបន់សមុ្រទចិនខាងតបូង។ ករគំ មកំែហងទងំេនះ ្រតូវែតបញឈប ់ េដើមបទំីនកទំ់នងសន្តភិព េនក
ននុងតំបន ់។ 

6. ជចុងេ្រកយេនះ ជំនួសឲយ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរជិត ១ លាននាក់ ែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបេណ្ដញ
េចញពីលំេនៅដានទំាងខុសចបោប់ ែដល្រប្រពឹត្តិេដាយអ្នកមានអំណាច េនៅកម្ពុជា។ ជពេិសសេនេពលថមីៗ



3 
 

េនះ កូន្រសីនយករដ្ឋម្រន្តហុ៊ីន ែសន ហុ៊ន ម៉  បនបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋ ៤០០ ្រគួ រ ពីដីរបស់ពួក
គតទ់ងំបងខំ ស្រមប់ ងសងេ់ ងច្រកេកសូ៊របស់នង ។ េនចំេពះមុខបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស
ជតិទងំេនះ េយើងេស្នើរសំុ តុលាការឧ្រកិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ពេន្ល នករេសុើបអេងកតរបស់ខ្លួន និងេធ្វើករេចទ
្របកនជ់ផ្លូវករ េទេលើនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ចំេពះករពកព់ន័ធរបស់គត ់ េទេលើកររេំ ភសិទធិ
មនុស ទងំេនះ ។ 

ចប់ ងំពីកិចច្រពមេ្រព ងសន្តភិពទី្រកុងប៉រសី ២៣ តុ  ១៩៩១ ្របេទសេ កេសរ ីបនចំ យ្របក់ ប់
ពន់ នដុ ្ល រ េទកមពុជេ យសងឃមឹថ ្របេទសមយួេនះ ែដលបនឆ្លងកតនូ់វឧ្រកិដ្ឋកមមមនុស ជតិដ៏ ្រកក់
បផុំតកនុងេ ក នឹងេធ្វើខ្លួនឲយ្រជបចូលកនុងសងគមនីតិរដ្ឋមយួ ្របកបេ យែផ្លផក  ប៉ែុន្តក្តសីងឃមឹេនះ បនរ យ

បសូនយ េ យ រ នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន និងគណបក ្របជជនកមពុជ ពយយមបំផ្ល ញ និងកំេទច ល់
ករបេញចញមតិ និងករជំទស់ននេ យសន្តិវធិ ី។ ដំបូង បងខំឲយ េ ក សម រង  ីនិរេទសខ្លួន បនទ បម់កេគៀប
សងកតេ់ទេលើេសរភីព រពតម៌ន និងចុងេ្រកយេនះ ចបខ់្លួន េ ក កឹម សុខ េ យគម នដកីរចបខ់្លួនទងំក
្ត ល ្រធត ទេង្វើេនះេធ្វើឲយអនកែដលចងប់នយុត្តិធម ៌ មនភពខ្ល ចរ រ ត្អូញែត្អរ និងេគចេវស ។ ជ

កតព្វកិចច និងជករទទួលខុស្រតូវរបស់េយើង្រគបរូ់ប ែដលជអនកផ្តល់តៃម្លេសរភីព យុត្តធិម ៌និងលទធ្ិរបជធបិេត
យយ ្រតូវែតេ្រកកឈរ្របឈមមុខនឹងរបបផ្ត ចក់រេនះ ។ ដូេចនះកមពុជ នឹងមនិ្រតទបបេ់ទឆន សូំនយវញិេទ ។ 

 
េធ្វើេនៃថងទី ១៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៧ 
 
(ហតថលខៃនតំ ងអងគករ សមគមែខមរ ពី្របេទសនីមយួៗ មនកនុងឯក រេដើម ជភ អងេ់គ្លស) 


