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េសច ែថងករណរ៍មួ 

សងគមសុ លជំរញុឲយ ជញ ធរបងកលកខណៈងយ សលដល់ ជពលរដកនុងករ 

េធបតកុមមេ យសន ធ 
 

ភនំេពញ ៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣ 
 
េយងជអងគករសងគមសីុវលិចំនួន៣៤ េធករកនុងវស័ិយសិទធិមនុស  បជធិបេតយយ 

អភិបលកិចច អភិវឌ ន៍សនិភព និង នីតិរដកនុង បេទសកមពុជសូមសែមងករអបអរ ទរ 
ចំេពះករេធបតុកមមេ យសនិវធីិ ពមទំងមនករអត់ធមត់េ យបតុករ និង ជញ ធររដ 
ែដលកំពុងែត ប ពឹតេទនៃថងេនះ ទី១៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣ េនទី ន បជធិបេតយយ និងករ 
ែហរកបួនមួយចំនួនកនុង ជធនីភនំេពញ។ កនុងេពលជមួយគន េនះែដរ អងគករសងគមសីុវលិ ក៏មន 
ករេ ក យ៉ងៃ កែលងចំេពះទេងមួយចំនួនរបស់ ជញ ធររដ ែដលបនបងកករ ងំសទះ 
ដល់ករេធដំេណ ររបស់ បជពលរដ កនុងករចូលរមួេធបតុកមមេ យសនិវធីិេនះ រមួទំងករ 
េ ប បស់ឧបករណ៍បំែបកហូងមនុស  ដូចជករបញ់ឧសម័នបងូរទឹកែភនក និងបញ់ទឹក ក់ 
ពលរដមួយ កមសថិតេនចំណុចមុខវតឧ េ ម ជធនីភនំេពញ។ 
 
 មករសេងកតរបស់អងគករសងគមសីុវលិ េឃញថ ជញ ធររដបនបងកករ ងំ សទះដល់ 
ករចូលរមួរបស់ បជពលរដ េនកនុងករេធបតុកមមេ យសនិវធីិេនះ មរបូភព និង េហតុ 
ផលេផ ងៗដូចជ៖ ករ ក់បុ៉ស តតពិនិតយ វធុជតិផទុះ ករ តតពិនិតយឯក រយនយន 
និងករ ក់បនលួសេន មដងវថីិសំខន់ៗមួយចំនួន។ ទេងរបស់ ជញ ធររដែបបេនះនំឲយ 
ប៉ះពល់ដល់េសរភីពៃនករេធដំេណ រ ករជួប បជំុ ករបេញចញមតិរបស់ បជពលរដជេដម 
។ល។ 
  
 េឆយតបនឹង ថ នភពេនះ េ ក សុក សំេអ ន បធនស មបស មលគណៈកមម ធិករ 
ប ពឹតិកមម និងជ បធន កមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ មន ប សន៍ថ «េសរភីពជួប បជំុ 
េធបតុកមម គឺជសិទធិមនុស ែដល តវបនធនេ យចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ និងជមូល 

ន គឹះដ៏សំខន់របស់ បជពលរដកនុងសងគម បជធិបេតយយ ែដល ជញ ធររដមនកតពកិចច 
េលកសទួយសិទធិេនះ»។ ជមួយគន េនះែដរេ ក យង់ គិមេអង បធនមជឈមណល បជពលរដ 
េដមបីអភិវឌ ន៍ និងសនិភព ក៏បនេលកេឡងថ « បេទសកមពុជគឺជហតថេលខី ៃនសនធិសញញ  
សិទធិមនុស ជេ ចន ដូចេនះរ ភិបលកមពុជ តវអនុវតកតពកិចចសិទធិមនុស ឲយបនមឺុងម៉ត់»។ 
េនកនុង ថ នភពដ៏ សច ល់េនះេ ក សន ជ័យ ជតំ ងប ញគណេនយយ ភព 
សងគម សីុបូព៌ និងប៉សីុហិក បនទទូចថ «រ ភិបល តវែតធនឲយបននូវករេលកកមពស់ 
េសរភីពកនុងករជួបជំុ បេញចញមតិ ែដលជចំនុចសនូលកនុងករេលកកមពស់ដំេណ រករ និងតៃម 
ៃនលទធិ បជធិបេតយយ»។ 
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េដមបីេលកកមពស់លទធិ បជធិបេតយយ សិទធិមនុស  និងនីតិរដេនកមពុជ អងគករសងគម 
សីុវលិសូមអំពវនវដល់បតុករ សូមេម បនភពអត់ធមត់ជបនេទេទ ត កនុងករេធបតុកមម 
េ យសនិវធីិ និងសូមអំពវនវដល់ ជញ ធររដបនករអត់ធមត់ និងស មបស មលដល់ បជ 
ពលរដកនុងករសែមងមតិ។ 

ពត័ម៌នបែនថមរបស់តំ ងអងគករគំ ទេសចកែីថងករណ៍រមួ 
 
១. េ ក សុក សំេអ ន បធនសំរបសំរលួគណៈកមម ធិករ ប ពឹតិកមម(CHRAC) Tel: 012 901 199 

២. េ ក នី ចរយិ បធនែផនកេសបអេងកតសមគម ដហុក(ADHOC)   Tel: 011 274 959 

៣. េ ក គល់ បញញ  នយក បតិបតិខុមែ ហល (COMFREL)    Tel: 012 942 017 

៤. េ ក ហង  ពុទធ      នយក បតិបតិ និកហិច(NICFEC)     Tel: 012 959 666 

៥. េ កយង់ គិមេអង បធនសមគម  PDP-Center     Tel: 016 828 211 

៦. េ ក សន ជ័យ តំ ង  ANSA       Tel: 012 445 642 

៧. េ ក ហឹុម យន់ អនកស មបស មល CISA      Tel: 012 947 022 

៨. េ ក សួន បុ៊នស័កខិ េលខធិក ន បតិបតិ CHRAC     Tel: 092 344 357 
 
 


