
 
ក្រុមការងារសង្គមសុ៊ីវិលរមពុជាក្ារព្ធទិវាសទិធិមនុសសអនតរជាតិខួបលលើរទ៊ី ៦៧ 

លក្កាមក្បធានបទសត៊ីព្៊ី “លលើររមពសល់សរ ៊ីភាព្ខាង្ការបលចេញមតិ” 
 

 ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ន េះ អង្គការសង្គមស ីវលិនៅកមព ជានរៀបចាំប្រារព្ធទិវាែួបនលីកទី ៦៧ ថ្    នសចកតី
ប្របកាសជាសកលសតីពី្សិទធិម  សស "ស.ស.ស.ម" នប្រកាមប្របធា បទ “នលីកកមពស់នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ” នៅ
រាជធា ីភ្នាំនព្ញ ថ្ ប្រព្េះរាជាណាចប្រកកមព ជា។ 

នប្រៅពី្មា ការចូលរមួពី្សាធារណៈជ  ន ងី្ែ្ ាំា អចជ ីញសនមតចអគ្គមហាព្ញាចប្រកី នេង្ សាំរ ិ ប្របធា 
រដ្ឋសភាជាតិ ឯកឧតតម នែៀវ កាញរទិធិ រដ្ឋមន្ត តីប្រកសួង្ព្ត័៌មា  ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្ ប្របតិភូ្សេភាព្អឺរ   បប្របចាំកមព ជា ឯក
អគ្គរាជទូតជប    ិង្សេរដ្ឋអានមរកិប្របចាំកមព ជា តាំណាង្ប្របចាំប្របនទសថ្ ឧតតមសនង្ការអង្គការសេប្របជាជាតិ
ទទួលប ទ កសិទធិម  សសនៅកមព ជា នដី្មបចូីលរមួកន ង្កមមវធីិ្ដ្ម៏ា សារៈសាំខា ន់ េះ។ 
 នៅកន ង្ថ្ងៃជាប្របវតតិសាន្តសតន េះ សង្គមស ីវលិនៅប្របនទសកមព ជា សូមបង្ហា ញ ូវការដឹ្ង្គ្ ណដ្ល់អនកការពារ
សិទធិម  សស  ិង្សកមមជ សិទធិម  សសទូទាំង្សកលនោក ជាពិ្នសសអនកខដ្លា ចូលរមួ  ិង្ព្ េះពារកន ង្ការការពារ
សិទធិម  សស នេ ីប្រតជវជាប់ព្ ធគារ។ 
 មហាស និាតអង្គការសេប្របជាតិា អ  មត័ ស.ស.ស.ម កាលពី្ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៤៨។ ស.ស.ស
.ម ា កាំណត ូ់វសិទធិមូលដ្ឋឋ    ិង្នសរភីាព្យ ង្ទូោ ដ្ល់ប រស ន្តសតី  ិង្ក មារនៅនលីសកលនោកនដ្ឋ ព្ ាំមា 
ការនរសីនអីង្ពូ្ជសាស  ៍ព្ណ៌សមប រ នភ្ទ ជាតិព្ ធ  សាសគ វបបធ្ម ៌មតិ នយា  ឬមតិ     នសសង្ៗនទៀត នដី្ម
កាំនណីត ជាតិ ឬសង្គម ប្រទព្យសមបតតិ  ិគន ការនភ្ទ  ិង្សាា  ភាព្ដ្ថ្ទនទៀត។ 
 ន ងី្ែ្ ាំជាអង្គការសង្គមស ីវលិ ប្រារព្ធទិវាសិទធិម  សសន េះន ងី្ ប្រសបនព្ល ឹង្ការបង្ហា ញ ូវការាាំប្រទចាំនពាេះ    
ស.ស.ស.ម  ិង្បង្ហា ញ ូវកតីារមភពាកព់្័ ធ ឹង្ការប តរតិតបតិ  ិង្ការបាំពា នលីនសរភីាព្មូលដ្ឋឋ  ខាង្ការជួបប្របជ ាំ 
ខាង្ការបនង្កីតសមាគ្ម  ិង្ខាង្ការបនចេញមតិ។ ន ងី្ែ្ ាំមា បាំណង្ចូលរមួសាមគ្គីាន ជាមួ អនកតស ូមតិខាង្សិទធិ
ម  សស សកមមជ   ិង្សាា ប័ ខដ្លនធ្វីការការពារសិទធិម  សសនៅទូទាំង្ប្របនទសកមព ជា។ 



 នយង្តាមមាប្រតា១៩ ថ្  ស.ស.ស.ម1  ិង្មាប្រតា៤១ ថ្ រដ្ឋធ្មម  ចញថ្ ប្រព្េះរាជាណាចប្រកកមព ជាឆ្ន ាំ១៩៩៣2     
រដ្ឋឋ ភិ្ាលកមព ជាមា កាតព្វកិចេសលូវចាបក់ន ង្ការនារព្  ិង្ការពារនសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ ខដ្លជានសរភីាព្     
មូលដ្ឋឋ  មួ ទទួលសាគ ល់នដ្ឋ ចាប់ជាតិ  ិង្អ តរជាតិ។ 
 ន ងី្ែ្ ាំទទួលសាគ ល់កិចេប្របឹង្ខប្របង្ជាវជិជមា  របស់រដ្ឋឋ ភិ្ាលកន ង្វសិ័ អភិ្វឌ្ឍ ៍ជានប្រចី (ខសនកអបរ់ ាំ  ស ែ
ភាព្សាធារណៈ ចរ តចាំណូលងវកិាររដ្ឋ  ិង្អភិ្ាលកិចេនៅថ្នន ក់មូលដ្ឋឋ  )  ិង្តួអង្គជានប្រចី  តាមរ ៈការខតង្តាាំង្
អនកគាំពាកយងមីពី្គ្ណបកសជាំទស់នៅរដ្ឋសភា  ិង្ការបនង្កី ប្រាកន់បៀវតសរដ៍្ល់កង្រាជអាវ ធ្េតា មន្ត តីរាជការ  ិង្កមម
ករ        នរាង្ចប្រក។  
 នទេះបីជាយ ង្ណាកន៏ដ្ឋ  ន ងី្ែ្ ាំមា ការប្រពួ្ ារមភជាខាល ាំង្នៅនលីការប តាបសង្កតន់លីនសរភីាព្មូលដ្ ្
ឋា រមួមា នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិទកទ់ង្ ឹង្ការអ  មត័ចាបជ់ានប្រចី គនព្លងមីៗន េះ រមួទាំង្ចាបស់តីពី្
សមាគ្ម  ិង្អង្គការមិ ខម រដ្ឋឋ ភិ្ាល (ចាបអ់ង្គការសមាគ្ម)  ិង្ចាបន់ាេះនឆ្ន ត។ ចាបទ់ាំង្ន េះប្រតជវា អ  ម័
តនដ្ឋ មា ការចូលរមួពិ្នប្រាេះនយបល់ជាមួ សង្គមស ីវលិឬអនកខដ្លពាកព់្ ័ធតិចតួចឬាម  ទល់ខតនសាេះ។ ប្រស
នដ្ៀង្ាន ន េះ ន ងី្ក៏មា ការប្រព្ួ ារមភសង្ខដ្រថ្ន នសចកតីប្រពាង្ចាបស់តីពី្សេជីព្ ឧប្រកិដ្ឋកមមតាមប្របព្ ័ធបនចេកវទិា 
 ិង្ទូរគ្មគគ្ម  ៍ អាច ឹង្ប្រតជវា អ  មត័នដ្ឋ ព្ ាំមា ការពិ្នប្រាេះនយបល់ប្រតឹមប្រតជវ។ ការប្រតួតពិ្ ិតយឲ្យា 
ម តច់ត់បង្ហា ញពី្លទធភាព្របស់ចាប់ទាំង្ន េះ កន ង្ការរតិតបតិនសរភីាព្មូលដ្ឋឋ   រមួមា ទាំង្នសរភីាព្ខាង្ការ
បនចេញមតិ។  
 កិចេការចាំបង្របស់ន ងី្ែ្ ាំកន ង្ការការពារសិទធិម  សស គឺ្ចង្ប្រកង្ឯកសារអាំពី្ការរ ាំនោភ្បាំពា សិទធិម  សស
ខដ្លប តនកីតន ងី្នៅកមព ជា។ បចេ បប នន េះ មា ករណីរ ាំនោភ្បាំពា សិទធិម  សសជានប្រចី នកីតន ងី្នៅទូទាំង្
ប្របនទសកមព ជា រមួបចេូ លទាំង្ការបាំពា នលីរូបកា   ិង្ការបាំពា តាមសលូវត ោការ ចាំនពាេះអនកខដ្លរេិះគ្ រ់ដ្ឋឋ ភិ្ា
ល។ ឧទេរណ៍ ករណីខដ្លនកីតន ងី្គនព្លងមីៗន េះរមួមា ការនប្របីអាំនពី្េងិ្ានៅនលីតាំណាង្រាន្តសតពី្ររូបនៅម ែ
រដ្ឋសភា ការបាំពា នលីសិទធិដី្ធ្លី រមួទាំង្ការរ ាំនោភ្បាំពា សិទធិសមូេភាព្នលីដី្ធ្លី  ិង្ថ្ប្រព្ន រីបស់ជ ជាតិនដី្មភាគ្
តិច កង្វេះខាតកន ង្ការប្របកា ខ់ាជ ប ូ់វសតង្់ដ្ឋរសិទធិទទួលា ការជាំ  ាំជប្រមេះកតីនដ្ឋ   តតិធ្ម ៌  ិង្ការប តបាំពា សិទធិ
ការង្ហរជាប្របព្័ ធ។ 
 ការវវិតតងមីៗ ថ្ សាា  ភាព្ នយា នៅកមព ជា ពាកព់្័ ធ ិង្នសរភីាព្បនចេញមតិហាកប់ង្ហា ញថ្នកមព ជា
កាំព្ ង្ឃ្លល តចកឆ្ៃ  ពី្គ្ លង្ប្របជាធិ្បនត យ ិង្កិចេប្រព្មនប្រព្ៀង្ស តិភាព្ប្រកុង្ា រសីសតីពី្កមព ជា។   

នដ្ឋ សារខតការរ ាំនោភ្សិទធិម  សសនៅខតប តនកីតមា  ន ងី្ែ្ ាំសូមអាំពាវគវឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភិ្ាលកមព ជា រដ្ឋ
សភាជាតិ ប្រពឹ្ទធសភា  ិង្ត ោការ ពិ្ចរណានៅនលីវធិា ការដូ្ចខាង្នប្រកាម៖  

                                                        
1 ខដ្លខចង្ថ្ន“ម  សសប្រគ្ប់របូមា សិទធិនសរភីាព្កន ង្ការមា មតិ  ិង្ការសខមតង្មតិ។ សិទធិន េះរាប់បចេូ លទាំង្នសរភីាព្កន ង្ការប្របកា ់មតិ
នដ្ឋ ាម  ការនប្រជៀតខប្រជក  ិង្នសរភីាព្កន ង្ការខសវង្រកការទទួល  ិង្ការនសសព្វសា ព័្ត៌មា   ិង្គ្ាំ ិតគគនដ្ឋ ាម  ប្រព្ាំខដ្  នទេះតាមរ ៈ
មនធ្ាា សខមតង្មតិណាមួ កតី។” 
2 ខដ្លខចង្ថ្ន”ប្របជាព្លរដ្ឋខែមរមា នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិរបស់ែលួ   នសរភីាព្ខាង្សារព្ត៌មា  នសរភីាព្ខាង្ការនាេះព្ មភសា  នសរ ី
ភាព្ខាង្ការប្របជ ាំ។ ជ ណាក៏នដ្ឋ មិ អាចន្លៀតនប្របីសិទធិន េះ នដ្ឋ រ ាំនោភ្គាំឲ្យមា ប េះពាល់ដ្ល់កិតតិ សរបស់អនកដ្ថ្ទ ដ្ល់ទាំន ៀមទាំ
ោប់លអរបស់សង្គម ដ្ល់សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ   ិង្ដ្ល់ស តិស ែជាតិា ន ី ។” 



 
 អាំពាវគវដ្ល់ថ្នន កដឹ់្កគាំអាំណាចប្រគ្បល់ាំដ្ឋបថ់្នន ក់ នមតាត របួរមួាន នបីកចិតតទទួល ូវមតិរេិះគ្ ន់ដី្មបភីាព្

រ ង្នរឿង្ថ្ ជាតិសាស ន៍ ងី្ គាំាន នលីកកមពស់នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ ិង្លទធិប្របជាធិ្បនត យ  ិង្
នលីកសទួ   វបបធ្មស៌ ទគនៅកមព ជា។ 

 បនង្កីត  តការដ្ម៏ា ប្របសិទធិភាព្មួ  សប្រមាប់នធ្វីការបញ្ជជ ក់នៅនលីចាប់សតីពី្អង្គការសមាគ្ម នដី្មបសីដល់
សិទធិប្រគ្បប់្រា ់កន ង្ការអ  វតតនសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ ខដ្ល ឹង្សដល់អតាប្របនយជ ៍ដ្ល់សង្គមស ីវលិ 
 ិង្សង្គមកមព ជាទាំង្មូល នដ្ឋ មា ការនលីកកមពស់សិទធិម  សសតាមរ ៈវគ្គបណត េះបណាដ ល  ិង្សិកាា
សាោគគ។ 

 នធ្វីវនិសាធ្ កមមចាប់នាេះនឆ្ន តនដី្មបធីាគថ្ន នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ  ិង្ការជួបប្របជ ាំប្រតជវា ការពារ
យ ង្នព្ញនលញ ដ្ល់អង្គការសង្គមស ីវលិឱ្យចូលរមួកន ង្ដ្ាំនណីរការនាេះនឆ្ន ត នដ្ឋ ាម  ការនប្រជៀតខប្រជកពី្
សាំណាក់អាជ្ាធ្រ។ 

 ទទួល កនយបល់  ិង្ធាត ចូលពី្សង្គមស ីវលិម  នព្លអ  ម័តចាប់គគ ជាពិ្នសសពិ្ ិតយនមីលចាប ់  
សេជីព្ នដី្មបធីាគ ូវការការពារសិទធិរបស់កមមករ  ិង្បនង្កី លកាែណឌ ការង្ហរ  ិង្សតង្ដ់្ឋរស់នៅរបស់ព្ួក
នគ្  ិង្ចាប់ឧប្រកិដ្ឋកមមតាមប្របព្ ័ធបនចេកវទិា នដី្មបកីារពារនសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ  ិង្សិទធិនលីប្របព្ ័ធ           
អ ី ធឺ្ខណត។ 

 បចឈប់ការបាំពា តាមប្របព្ ័ធត ោការចាំនពាេះអនកការពារសិទធិម  សស អនក នយា គ្ណបកសជាំទស់ សេ
ជីព្  ិង្សកមមជ គគ។ 

 នដ្ឋេះខលង្នដ្ឋ ាម  លកាែណឌ ចាំនពាេះសកមមជ ដី្ធ្លី បរសិាា    ិង្ នយា   ិង្អនកការពារសិទធិម  សស
ខដ្លកាំព្ ង្ជាបព់្ ធគារនដ្ឋ សារខតសកមម ិ ម  ិង្សកមមភាព្ នយា របស់ព្ួកនគ្។ 

 គាំ កជ ថ្ដ្ដ្ល់ទាំង្ឡា ខដ្លា នប្របីេងិ្ាមកនលី អនកសារព្័តម៌ា  តាំណាង្រាន្តសតគ្ណបកសប្របឆ្ាំង្   
កមមករនរាង្ចប្រក  ិង្មន្ត តីសេជីព្  ិង្ 

 នបដជ្ាបាំនព្ញកាតព្វកិចេរបស់កមព ជាកន ង្ការនារព្សិទធិម  សស  ិង្បនង្កីត  តការសដល់សាំណង្សប្រមាប់ជ រង្
នប្រាេះនៅនព្លមា អាំនពី្េងិ្ានកីតន ងី្។ 
 

 ន ងី្សូមអាំពាវគវដ្ល់ប្របជាព្លរដ្ឋទាំង្អស់ ឲ្យរបួរមួាន កន ង្គមជាមាេ ស់ប្របនទស អ  វតតសិទធិបនចេញមតិ
ខដ្លប្រតជវា ធាគនដ្ឋ រដ្ឋធ្មម  ចញកមព ជា តាមរ ៈការចូលរមួយ ង្សកមម កន ង្ការតាមដ្ឋ អនក នយា ។ ជា
ច ង្នប្រកា  ចូលរមួនលីកកមពស់នសរភីាព្បនចេញមតិនៅកន ង្ប្រព្េះរាជាណាចប្រកកមព ជា។ 
 
 

រាជធា ីភ្នាំនព្ញ ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 

សប្រមាបព់្ត័ម៌ា បខ ាម សូមទកទ់ង្  



1. នោក ធ្  សារា  ប្របធា គ្ណៈកមាម ធិ្ការប្របប្រពឹ្តតិកមមថ្ អង្គការ សមាគ្មការពារសិទធមិ  សសកមព ជា 
(CHRAC)  ិង្ជាប្របធា សប្រមបសប្រមួលសមាគ្មអាដ្េ ក ទូរស័ព្ទនលែ ០១៦ ៤៤០ ០៤៤ 

2. នោក នសឿង្ សានរឿ  គ កប្របតិបតតិ គ្ណៈកមាម ធិ្ការសេប្របតិបតតិការនដី្មបកីមព ជា 
ទូរស័ព្ទនលែ ០១៦ ៩០០ ៥០៣ 

3. នោក តឹក វណាា រា  គ កប្របតិបតតិ អង្គការមិ ខម រដ្ឋឋ ភិ្ាលសតីពី្កមព ជា 
ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៧៩៣៤៨៩ 

4. នោក អាត ់ធ្  ់ប្របធា សេភាព្ការង្ហរកមព ជា ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៩៩៨ ៩០៦ 
5. នោកប្រសី នជត ចរយិ គ កិាប្របតិបតតិ អង្គការសាត រកមព ជា ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៨០២ ៤៦០ 
6. នោក នោក នៅ វណាសី គ កប្របតិបតតិ អង្គការាាំប្រទសេគ្ម ៍ជ ជាតិនដី្មភាគ្តិច 

ទូរស័ព្ទនលែ  ០១២ ៨១៣ ៧៤៤  
7. នោក ខង្ ត ធី្ គ កប្របតិបតតិ មជឈមណឌ លកមព ជានដី្មបសីិទធិក មារ ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៧២៩ ៨៩៥ 
8. នោក សួ  ប   ស័កតិ ប្របធា នលខាធិ្ការដ្ឋឋ   គ្ណៈកមាម ធិ្ការប្របប្រពឹ្តតិកមម ថ្ អង្គការ សមាគ្មការពារសិទធិ

ម  សសកមព ជា ទូរស័ព្ទនលែ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 
9. នោកប្រសី ចក ់ស ភាព្ គ កិាប្របតិបតតិ មជឈមណឌ លសិទធិម  សសកមព ជា ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 
10. នោក ងិ្ត នៅរត័ន គ កប្របតិបតតិ អង្គការ ជ ពិ្ការកមព ជា ទូរស័ព្ទនលែ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧     
11. នោក នសៀរ ភិ្រមយ គ កប្របតិបតតិ អង្គការ សិទិធលាំនៅដ្ឋឋ   ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៨៥២ ៣២៥ 

 


