េសចក�ីែថ�ងករណរ ួម
ស�ព
ី ី

ំ ញ
ជំហរសង�មសុវ
ី ល
ិ ជុវ
ិ ស�នភាពសិិ
ទ �មនុបច�ុប្បន�េនកម�ពក់ព័ន�រ
ចប់ឃុំខ�ួ េបក�ជនជាប់េឆាតំណាងរ� និងសកម�ជននេយាប

ភ�េំ ពញៃថ�ទី ២១ ែខកក�ដ ឆា២០១៤
្រក�មអង�ករសង�មស ុវិ
ល ជាអង-សមាគម េ្រករដ�ភិបាលមិនេធ�នេយាប
ី

មិនរក

កៃ្រេនក�ុង្របេទសកម� ចត់ទុកថា សកម�រដ�ភិបាលកម�ែដលបានចនិងឃុខ
ំ ួ នេបក�
�
ជនជាប
េឆា�តំណាងរ�សបស់គណបក្សសេ�ង�ះជ គជា
ឺ េចតនេយបាយជាកយកច្បោប់េទអនុវតឲ្
បន្រតឹម្តរ

ថយេ្រក។

និងបានកំពុងេធ�ឲ្យករេគារពសិទិ�មជាមូលដនិងលទ�ិ្របធិបេតយ្យ េនកម�ុេដរ

ចបតំពៃី ថ�ទ១
ី ៥ ែខកក�ដ ឆា�២០១៤ ដល់ ៃថ�ទ២
ី ១ ែខកក�ដ ឆា២០១៤ យា៉ងេហសកម�ជន
របស់គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ចំ០៨នាក់ ្រត�វបានចប់ និងឃុំខ ក�ុងេនាមា០៧នាក ជាេបក�ជ

ជាប់េឆា�តតំណាងរ�ស� និងេទៀតជាសកម�ជ។ ព័តម
៌ ានបានបង�ញថា អ�� ត�ិជនមួយចំនួន
េទៀតែដលកំពុងតែស�ងរកចប់ខ�ួផងែដរ។ េបក�ជនជាបេឆា�តំណារ�សទំងេនាះ្រត�វបដកេខ�

ៃដេទេ្រ េហយនាំយកេទដក់ពន� េនខណៈេពលែដលពួកគាតេ្របតួនាទរបស់ខ�ួនក�ុងនាជ
តំណារ�ស� េដ្រគាន់ែតេ្របយនសែម�ងមតិ ឬេលកេយាបលេស�សុំ ទមទឲ្េបកទីល្របជាធ
េតយ្ េដម្ឲ
ា �ះ
ប ្្របពលរដ�បាេ្រប្របេឡងវិញែតប៉ុេណ
្រក�មអង�ករសង�មស ុវិល េមលេឃ
ី

ររដ�ភិបកម�ុជា កំពុងគំរមកំែហករេ្រ្របា

សិទេ�ិ សរភាពក�ុងករបេ
��ញមតិ និងករជួបជុំ ែដលជាែផ�កមួយដ៏សំខេគាលករ សិទ�ិមនុស្
ី

ដូចែដលបានែចងេនក�ុងរដ�ធម�នុ

ែដលជាច្បោប់កំ ៃន្រពះរជាណាច្រកក ្រតងមា្រ ៣១។

សិទ�ិេសរភាពក�ុងករបេ
��ញមតិ និងជួប្របជុំគឺជាធាតុមួយដ៏សំខ្របេទែដល្របកយករបបលទ�ិ
ី
្របជាធិបេតយ្យដូចជា្របេទសកម�ុជា

ក�ុងនារដ�ភាៃគ នកតិកស��អន�រជាតិ ស�ពី សិទ�ិពល
ដ�និងសិទ�ិនេយ
រ
កម�ុជា្រត�វអនុវត�
ី
មា្១៩ កថាខណ២ ែចងថា «ជន្រគប់រូមានសិទ�ិេសរីភាពក�ុងបេ�� ញមតិ។ សិទ�ិេនះ ្រត�វរប��ូល
ទំងេសរីភាព

្រសវ្រជាវព័ត៌មានទទួលនិងផ្សព�ផ្សោយគំនិតសពែ� បបយា៉េដយមិនគិតពី្រពំែដ

េដយផា�ល់មាត់ឬេបាះពុម�តមទំរង់សិល្បៈក�ី មេធ្យោផ្សព�ផ្សោយដ៏ៃទេទៀតក�ី តេ្រជ
េរសរបស់ខ�ួន»។

ចេង��ត

អង�ករសង�មសុីវិយល់េឃញថ ករេគារពសិទិ�មនុស្ស  លំ ហរ្របជាធិបេតយ្យករួមតូច
ែដលជាករជះឥទ�ិពលដល់េសរីភាពជាមូលដ�នរបស់មនុស្ស ដូចជេសរភាបេ�
� ញមតិ
ី

និងសកម�ភាពជួប្របជុំគា�ជាេ

ជាងេនះេទេទររដ�ភិបបានិងកំពុងេចញបំរមជាេ្រែដល

ជាេចនាទប់ស �ត់ររំង មិនឲពលរដ�េ្រប្របសិទិ�េសរភាពរបសពួ
កេគឲ្យបានេពញេ ប៉ុែន�អំេព
ី

ហង្សោែដលេកតម
ានកន� ដូចជ្រពឹត�ិករ េនេលសស�ឹងមានជ័យ ស�នអកសក្បោលថ�ល់ ផ
ិ
េ្រស និងេរងច្យា៉កជីងជាេដ អជា�ធរកម�ខកខក�ុងែស�ងរកជន្រប្រពឹតមកផ�នា េទតច្បោ។

ជាមួយេនាះែ្រក�សន�ិសុ ខសុី ឈួលរបស់ខណ
�
� ដូនេពញ មិនតិចដងេទែដលបាវពលរដ� និងអ�កកែស

ឲ្រងរបួស ប៉ុែន�អ�កទំងេន មិន្រត�វបសមត�កិច�ចបខ�ួនមកផ�នា�េទតមច្េប ឡយ។

េសចក�ី្របកសព័ត៌មានៃថ២៣ ក�� ២០១៣ បានប��ក់ថា ក�ុងនាមជា្រពឹទ�បរដ�សភា
សេម�ចពញាច្រកី េហង សំរិន បាន្របកសផ�ល់សុពលភាពតំណ េបក�ជនជាបេឆា�១២៣រូប
ដូចេនះ ករចប់ឃុំខ�ួនអ�កទ ០៧ រូប នាេពលេនះ គឺរំេលភរដ�ធម�នុ� មា្ ៨០ រដ�ធម�នុ��

(អំពអ
ី ភ័យឯកសិទិ�អ�កតំណាងរ�ស�) ក�ុងសកម�ភាពសែម�ងមតិ េលកជាេក�ុងកបំេពញមុខង
របស់អ�កតំណារ�ស�មិនែមនជាមូលេហតុៃនករេចទ្របកន់ច ឬ ឃុំ ខ�ួនេឡយ។
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អង�ករសង�មសុីវិលសូមអំពវនាវដល់រជរដ�ភិបាលកម �ុជា សូមេដះែជាប់េឆា តំណា

រ�ស ទំងអសឲ្យមានេសរីេឡងវិញជាបន ា� និងេដយគ ា�នកខណ� និងសូមប�្ឈប ករតមចប់ខ�
អ�កពក់ព័នដៃទេទៀត និងសូមឲ្យមានករេសុបអេង�វ្រជជុំវិញបទេល�សែដលបានេកតមានកន�ង
្រពមទេស�ឲ្យមានករេបកេ្រប្របាស់ទធិបេតយ្េឡងវិញ។ ្រសបេពលជាមួយគា�េនះ អង
សង�មសុី វិលសូមឲ្យគណបក្សនេយាបាយជាប់េឆា�តទ បន�ករចចេដយឈរេជំហផល្របេយាជ
្របជាជជាធ េដម្ បីេដះ្រសយវិបត�ិននេពលបច�ុប្បន� និងស�រេឡងវនូវ ករេគាសិទ�ិមនុស្
ជមូលដ�ន និលទ�ិ្របជាបេតយ្េនកម�ុជា

ពត៌មានបែន�មសូមទក់ទ
-េលកនី ចរិយ

-េលក គល់ ប��

្របធានែផ�កសិទ�ិមនុស្ស និងច្ADHOC

នាយក្របតិបតCOMFREL

011 27 49 59

012 49 20 17

-េលក សួន ប៊ុនស័ក�

្របធានេលខធិក CHRAC

092 34 43 57

-េលក េសៀ ភារម

្របធានេលខធិករដHRTF

012 85 23 25

-េលក យង គិមេអង

្របធាPDP-Center

016 82 82 11

្រក�មអង�ករសង�មស ុវិលគាំ
ី

1. សមាគមអដហ (ADHOC)

2. គណៈកមា�ធិករេដម្បីករេបាះេឆា�តេ និង យុត�ិធមេ៌ នកម�ុ (ខុមែ�ហ�ល)

3. គណៈកមា�ធិករ្រប្រពឹត� ៃនអង�ក-សមាគមករពរសិទ�ិមនុស្សេន (CHRAC)

4. េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលស�ីពីក (NGO Forum)
5. គណៈកមា�ធិករសហ្របតិបត�ិករេដម្បី (CCC)

6. ្រក�មករងរពិេសសសិទ�ិលំេន (HRTF)
7. អង�ក និចហក
�ិ

8. សម�័ន�សហគមន៍កសិករកម�ុជាCCFC

9. សមាគមម�ន�ីរជករឯករជ្យកCICA
10. បណ
ា�ញយុវជនម�ុជាCYN

11. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�េ្រIDEA

12. សហព័ន�សហជីពកម�ករចំណីអហរ និងេសវកCFSWF
13. អង�ក KYSD

14. អង�ក YRDP

15. សមាគយុវជនែខ�រ KYA

16. អង�ករខរកម�ូជ (CARAM Cambodia)

17. សមាគមឥ�ន�េទវ (IDA)

18. មជ្ឈមណ�លកម�ុជាេដម្បីករពរសិទ� (CCPCR)

19. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍សំេលងសហគម (BCV)
20. អង�ក GADC

21. អង�ក CDP

22. អង�ក PDP

23. អង�ក KKKHRDA
24. អង�ក LAC

25. អង�ក CWCC

26. អង�ក VIGILANCE

27. អង�ក PJJ

28. អង�ក GENEROUS

29. អង�ក CHHRA
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