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Ю₤ş ŉ̋БЯℓų₣Łũ‗чũУņ 

សូមេដាះែលងអ្នកភូមិឡពាង និងេដាះ្រសាយប ដីធ្ល ី

      ភនេំពញ ៃថងទី ១៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១៤ 

 

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិសូមអំពវនវឲយមនករេ ះែលងអនកភូមឡិពង ចំនួន ៥ នក ់ ែដល្រតូវ

បន ជញ ធរេខត្តកំពងឆ់ន ងំចប ់ និងឃុំខ្លួនជបន្តបនទ ប ់ េ យ របញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីជមយួនឹង្រកុមហុ៊ន 

េខ.ឌី.សីុ (KDC) របស់អនក្រសី ជ េខង ្រតូវជភរយិរបស់ឯកឧត្តម សុ៊យ ែសម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉

និង មពល និងសូមឲយមនករេ ះ្រ យដីធ្លីរបស់ពួកគតឲ់យបនឆប។់ 

កលពីៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ អនកភូមឡិពង ឃុំ េជស ្រសុកកំពង្់រត ច េខត្តកំពងឆ់ន ងំ 

ចំនួន ២ នក ់ ្រតូវបន្រកុមសមតថកិចចេខត្តកំពងឆ់ន ងំចបខ់្លួនពីភូមរិបស់ពួកគត ់ េហើយ្របជពលរដ្ឋ ចំនួន ៣ 

នក ់ េផ ងេទៀត្រតូវបនចបខ់្លួនកលពីៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៤ ខណៈែដលពួកគតេ់ធ្វើដំេណើ រេ យ

េថមើេជើងមកកន់ ជធនីភនេំពញ េដើមប ី កញ់ញ ត្តិេទ ថ បន័ជតិឲយជួយ េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លីរបស់ពួកគត ់ និង

បនេកើតមនេឡើងនូវអំេពើហិង  េ យ្រកុមសមតថកិចច បរ់យនក ់បន ទ កដ់ំេណើ រពួកគត ់ យដំ ឆក ់ែដល

ប ្ត លឲយមនុស ចំនួន ៨ នក ់ រងរបសួ និងសន្លប ់ ្រពមទងំបនបំផ្ល ញសមភ រៈនិងេសប ង ររបស់ពួក

គតេ់ចលគម នសល់។ ជងេនះេទេទៀត ជញ ធរ ជធនីភនេំពញ បនបន្តករេធ្វើទុកខបុកេមនញពួកគត ់ ងំ 

ឃតដ់ំេណើ រេន មផ្លូវមនិឲយពួកគតចូ់លមកកន់ ជធនីភនេំពញ ែដលប ្ត លឲយពួកគតដ់ួលសន្លប ់ ៥ 

នកប់ែនថមេទៀត។ 

សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃនរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ធ្ល បម់ន្រប សន៍

កលពីៃថងទី១៥ ែខមនី ឆន ២ំ០០៦ ថ សេម្តចនឹងមនិឲយមនករចបខ់្លួន្របជពលរដ្ឋ ែដលជបព់កព់ន័ធនឹង

ករណីដីធ្លីេទៀតេទ។ ចំេពះករចបខ់្លួនតំ ង្របជពលរដ្ឋពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទដីធ្លី សេម្តចបន្របកសសំុឲយមន

ករេ ះែលង។ រឯីករចបខ់្លួនអនកភូមឡិពង គឺេចញពីរសឹគល់ៃនបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីសុទធ ធ។ 

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិយល់េឃើញថ ករចបខ់្លួន និងករេចញដីកេកះេ តំ ង្របជពលរដ្ឋ

ជបន្តបនទ ប ់្រពមទងំករេធ្វើទុកខបុកេមនញ គឺជករគំ មកំែហង គបសងកតព់ួកគតឲ់យបញឈបក់រត ៉  និងយល់

្រពម្របគល់ដីធ្លីេទឲយ្រកុមហុ៊នរបស់េ ក្រសី ជ េខង ែដលេនះគឺជកររេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងធងនធ់ងរ េហើយ

ទេង្វើទងំេនះ្រតូវបន្រកុមអងគករសងគមសីុវលិេមើលេឃើញថ សមតថកិចចទងំេនះកំពុងែតរណបពួកឈមួញ និង

អនកមនអំ ច េ យមនិបនគិតពីសុខទុកខរបស់្របជពលរដឋ្្រកី្រកែដលកំពុងបតប់ងដ់ីធ្លីេឡើយ។ 

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិសូមអំពវនវដទ៏ទូចដល់ ជរ ្ឋ ភបិល សមតថកិចច្រគបជ់នថ់ន ក ់និង

ដំបូងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ ពិចរ េឡើងវញិ និងសូមឲយេ ះែលង្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងជបឃុ់ំឃងំ និងបញឈប ់

ករេកះេ  ្រពមទងំករេធ្វើទុកបុកេមនញ្រគបរ់បូភពេទេលើអនកភូមឡិពង និងសូមឲយមនករេ ះ្រ យ

បញ្ហ ដីធ្លីដល់ពួកគតឲ់យបនឆប ់េ្រពះពួកគតក់ំពុងែតរងទុកខេវទន េ យ រែតទំនស់ដីធ្លីដ៏ ៃំរេ៉នះ។ 

ពតម៌នបែនថមសូមទកទ់ងៈ 

-េ ក សុក សំេអឿន  ្របធនស្រមបស្រមួល ៃន CHRAC     Tel: 012 901 199  

-េ ក នី ចរយិ ្របធនែផនកសិទធិមនុស  និងចបប ់ADHOC      Tel: 011 27 49 59 

-េ ក េសៀ ភរមយ  ្របធនេលខធកិរ ្ឋ នៃន HRTF    Tel: 012 85 23 25 
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-េ ក តឹក វ ្ណ ៉     នយក្របតិបត្តិ NGO Forum   Tel: 012 793 489 

-េ ក សួន ប៊នុស័ក្តិ ្របធនេលខធកិរ ្ឋ ន CHRAC   Tel: 092 34 43 57 

-េ ក យង ់គិមេអង    ្របធន PDP-Center    Tel:016 82 82 11 

 

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិគ្ំរទ៖ 

1. គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមម ៃនអងគករ-សមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ (CHRAC) 

2. េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ (NGO Forum)  

3. ្រកុមករងរពិេសសសិទធិលំេន ្ឋ ន (HRTF)  

4. សមគមករពសិទធិមនុស  និង អភវិឌ នេ៍នកមពុជ (ADHOC) 

5. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជ (CCFC) 

6. សមគមម្រន្តី ជករឯក ជយកមពុជ (CICA) 

7. ប ្ដ ញយុវជនកមពុជ (CYN) 

8. សមគម្របជធិបេតយយឯក ជយៃនេសដ្ឋេ្រក្របពន័ធ (IDEA) 

9. អងគករគ្ំរទសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច (ICSO) 

10. អងគករសម័្រគចិត្តេដើមបសីងគម (CVS)  

11. ្រកុមក ងសន្តិភព (WGP) 

12. សហពន័ធសហជីពកមមករចំណី រ និងេស កមម (CFSWF ) 

13. សមគមយុវជនែខមរ (KYA) 

14. អងគករខ ៉ មកមពូជ (CARAM Cambodia) 

15. សមគមឥ្រនទេទវ ី(IDA) 

16. មជឈមណ្ឌ លកមពុជេដើមបកីរពរសិទធិកុមរ (CCPCR) 

17. អងគករអភវិឌ នសំ៍េលងសហគមន ៍(BCV) 

18. វទិយ ថ នែខមរសំ បអ់ភវិឌ នជ៍តិ(KIND)     

19. ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ (CDP) 

20. មជឈមណ្ឌ លពលរដ្ឋេដើមបអីភវិឌ ន ៍និង សន្តិភព  (PDP-Center) 

21. សមគមែខមរកមពុជេ្រកម េដើមបសិីទធិមនុស  និង អភវិឌ ន ៍(KKKHRDA) 

22. ជំនួយ ែផនកចបប ់ៃន កមពុជ (LAC) 

23. អងគកររក ករពរសិទធិមនុស  ៃន កមពុជ  (VIGILANCE) 

24. អងគករករពរយុត្តិធមកុ៌មរ   (PJJ) 

25. េបសកកមមសមពន័ធសបបុរសធមែ៌ខមរ (GENEROUS) 

26. សមពន័ធសិទធិមនុស  និង សុខភពកមពុជ  (CHHRA) 

27. អងគករសិទធិមនុស េដើមបតីម្ល ភព និង សន្តិភព (HROTP) 


