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េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ  
ស្តពីី 

ជំហរសងគមសុវីិល ជុំវិញ ថ នភពសទិិធមនុស បចចុបបននេនកមពុជពក់ព័នធករ 
ចប់ឃុខំ្លួន េបកខជនជប់េឆន តតំ ង ្រស្ត និងសកមមជននេយបយ 

 

ភនេំពញៃថងទី ២១ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ 
 

 ្រកុមអងគករសងគមសីុវលិ ជអងគករ-សមគម េ្រករ ្ឋ ភបិលមនិេធ្វើនេយបយ និង មនិរក 
កៃ្រមេនកនុង្របេទសកមពុជ ចតទុ់កថ សកមមភពរ ្ឋ ភបិលកមពុជែដលបនចបន់ិងឃុំខ្លួនេបកខជនជប់
េឆន តតំ ង ្រស្តរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ គឺជេចតននេយបយជជងករយកចបបេ់ទអនុវត្តនឲ៍យ
បន្រតឹម្រតូវ  និងបនកំពុងេធ្វើឲយករេគរពសិទិធមនុស ជមូល ្ឋ ននិងលទធិ្របជធិបេតយយ េនកមពុជេដើរ
ថយេ្រកយ។ 

ចប់ ងំពីៃថងទី១៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ ដល់ ៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ យ៉ងេ ចសកមមជន
របស់គណបក សេ្រងគ ះជត ិ ចំនួន០៨នក ់ ្រតូវបនចប ់ និងឃុំខ្លួន កនុងេនះមន០៧នក ់ ជេបកខជន
ជបេ់ឆន តតំ ង ្រស្ត និងមន កេ់ទៀតជសកមមជន។ ពត័ម៌នបនបង្ហ ញថ េនមនអញញត្តិជនមយួចំននួ
េទៀតែដលកំពុង មែស្វងរកចបខ់្លួនផងែដរ។ េបកខជនជបេ់ឆន តតំ ង ្រស្តទងំេនះ្រតូវបនេគ កេ់ខន ះ
ៃដេទេ្រកយ េហើយនយំកេទ កព់នធនគរ េនខណៈេពលែដលពួកគតេ់្របើតួនទីរបស់ខ្លួនកនុងនមជ
តំ ង ្រស្ត េ យ្រគនែ់តេ្របើយន្តករសែម្ដងមតិ ឬេលើកេយបល់េសនើសំុទមទរឲយេបើកទី ន្របជធិប
េតយយ េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋបនេ្របើ្របស់េឡើងវញិែតប៉ុេ ្ណ ះ។  

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិ េមើលេឃើញថ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កំពុងគំ មកំែហងករេ្របើ្របស់
សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករជួបជុំ ែដលជែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នេគលករណ៍សិទធិមនុស
ដូចែដលបនែចងេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ  ែដលជចបបក់ំពូល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតងម់្រ  ៣១។ 
សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងជួប្របជុំគឺជធតុមយួដសំ៏ខនក់នុង្របេទសែដល្របកនយ់ករបបលទធិ
្របជធិបេតយយដូចជ្របេទសកមពុជេនះឯង។  

កនុងនមរដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពី សិទធិពលរដ្ឋនិងសិទធិនេយបយកមពុជ្រតូវែតអនុវត្ត 
ម្រ ១៩ កថខណ្ឌ ២ ែចងថ «ជន្រគបរូ់បមនសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ សិទធិេនះ ្រតូវ បប់ញចូ ល
ទងំេសរភីព ្រ វ្រជវពត័ម៌នទទួលនិងផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងគំនិតសព្វែបបយ៉ងេ យមនិគិតពី្រពំែដន 
េ យផទ ល់មតឬ់េបះពុមព មទំរងសិ់លបៈក្តី ឬកេ៏ យមេធយបយផ ព្វផ យដៃ៏ទេទៀតក្តី មករេ្រជើស
េរ ើសរបស់ខ្លួន»។ 

អងគករសងគមសីុវលិយល់េឃើញថ ករេគរពសិទិធមនុស  និង លំហរ្របជធិបេតយយកនែ់តរមួតូច
ចេង្អ ត ែដលជករជះឥទធិពលដល់េសរភីពជមូល ្ឋ នរបស់មនុស  ដូចជករេ្របើេសរភីពបេញចញមតិ 
និងសកមមភពជួប្របជុំគន ជេដើម។ ជងេនះេទេទៀត ជរ ្ឋ ភបិលបននិងកំពុងេចញបំ មជេ្រចើនែដល
ជេចតនទប់ ក ត់ ងំ មនិឲយ្របជពលរដ្ឋេ្របើ្របស់សិទិធេសរភីពរបស់ពួកេគឲយបនេពញេលញ ប៉ុែន្តអំេពើ
ហិង ែដលេកើតមនកន្លងមក ដូចជ្រពឹត្តិករណីេនេលើ ព នសទឹងមនជយ័ ព ន កសកបលថនល់ ផ្លូវេវង
េ្រសង និងេ ងច្រកយ៉កជីងជេដើម ជញ ធរកមពុជខកខនកនុងែស្វងរកជន្រប្រពឹត្តិមកផ្តនទ េទស មចបប។់ 
ជមយួេនះែដរ្រកុមសន្តិសុខសីុឈនួលរបស់ខណ្ឌ ដូនេពញ មនិតិចដងេទែដលបន យពលរដ្ឋ និងអនកកែសត
ឲយរងរបសួ ប៉ុែន្តអនកទងំេនះ មនិ្រតូវបនសមតថកិចចចបខ់្លួនមកផ្ដនទ េទស មចបបេ់ឡើយ។ 

េសចក្តី្របកសពត័ម៌នៃថងទី២៣ កញញ  ២០១៣ បនបញជ កថ់ កនុងនមជ្រពឹទធបុរសៃនរដ្ឋសភ 
សេម្តចពញច្រកី េហង សំរនិ បន្របកសផ្តល់សុពលភពតំ ង ្រស្ត េបកខជនជបេ់ឆន ត១២៣រូប  
ដូចេនះ ករចបឃុ់ំខ្លួនអនកទងំ ០៧ រូប នេពលេនះ គឺរេំ ភរដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ  ៨០ រដ្ឋធមមនុញញ  
(អំពីអភយ័ឯកសិទិធអនកតំ ង ្រស្ត) កនុងសកមមភពសែម្តងមតិ េលើកជេយបល់កនុងករបំេពញមុខងរ
របស់អនកតំ ង ្រស្តមនិែមនជមូលេហតុៃនករេចទ្របកនច់បខ់្លួន ឬ ឃុំ ខ្លួនេឡើយ។ 



2 
  

 អងគករសងគមសីុវលិសូមអំពវនវដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ សូមេ ះែលងេបកខជនជបេ់ឆន ត តំ ង
្រស្ត ទងំអស់ឲយមនេសរភីពេឡើងវញិជបនទ ន ់និងេ យគម នល័កខណ្ឌ  និងសូមបញឈប ់ ករ មចបខ់្លួន 

អនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត  និងសូមឲយមនករេសុើបអេងកត្រ វ្រជវជុំវញិបទេលមើសែដលបនេកើតមនកន្លងមក 
្រពមទងំេសនើឲយមនករេបើកេ្របើ្របស់ទី ន្របជធិបេតយយេឡើងវញិ។ ្រសបេពលជមយួគន េនះ អងគករ
សងគមសីុវលិសូមឲយគណបក នេយបយជបេ់ឆន តទងំពីរ បន្តករចរចេ យឈរេលើជំហផល្របេយជន៍
្របជជតិជធំ េដើមបេី ះ្រ យវបិត្តិនេយបយនេពលបចចុបបនន និង ្ត រេឡើងវញិនូវ ករេគរពសិទធិមនុស
ជមូល ្ឋ ន និងលទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ។ 

ពតម៌នបែនថមសូមទកទ់ងៈ 
-េ ក នី ចរយិ ្របធនែផនកសិទធិមនុស  និងចបប ់ADHOC     011 27 49 59 
-េ ក គល់ បញញ     នយក្របតិបត្តCិOMFREL   012 49 20 17 
-េ ក សួន ប៊នុស័ក្តិ ្របធនេលខធកិរ ្ឋ ន CHRAC  092 34 43 57 
-េ ក យង ់គិមេអង    ្របធន PDP-Center   016 82 82 11 
-េ ក េសៀ ភរមយ  ្របធនេលខធកិរ ្ឋ នៃន HRTF   012 85 23 25 
 

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិគ្ំរទ៖ 
1. សមគម ដហុក (ADHOC) 
2. គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង យុត្តិធមេ៌នកមពុជ (ខុមែ្រហ្វល) 
3. គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមម ៃនអងគករ-សមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ (CHRAC) 
4. េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ (NGO Forum) 
5. គណៈកមម ធិករសហ្របតបិត្តិករេដើមបកីមពុជ (CCC) 
6. ្រកុមករងរពិេសសសិទធិលំេន ្ឋ ន (HRTF) 
7. អងគករ និចហ្វិក 
8. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជ CCFC 
9. សមគមម្រន្តី ជករឯក ជយកមពុជ CICA  
10. ប ្ដ ញយុវជនកមពុជ CYN 
11. សមគម្របជធិបេតយយឯក ជយៃនេសដ្ឋេ្រក្របពនធ IDEA  
12. សហពន័ធសហជីពកមមករចំណី រ និងេស កមម CFSWF  
13. អងគករ KYSD 
14. អងគករ YRDP 
15. សមគមយុវជនែខមរ KYA 
16. អងគករខ ៉ មកមពូជ (CARAM Cambodia) 
17. សមគមឥ្រនទេទវ ី(IDA) 
18. មជឈមណ្ឌ លកមពុជេដើមបកីរពរសិទធិកុមរ (CCPCR) 
19. អងគករអភវិឌ នសំ៍េលងសហគមន ៍(BCV) 
20. វទិយ ថ នែខមរសំ បអ់ភវិឌ នជ៍តិ(KIND)     
21. អងគករ GADC 
22. អងគករ CDP 
23. អងគករ PDP 
24. អងគករ KKKHRDA 
25. អងគករ LAC 
26. អងគករ CWCC 
27. អងគករ VIGILANCE 
28. អងគករ PJJ 
29. អងគករ GENEROUS 
30. អងគករ CHHRA 


