
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦  

េងគមេ វីិលេមូេថ្មតងការមិនសេញចិត្តចំស ោះការត្មកលស់េចក្តេីសរមចផ្តន្ទា សោេសលើ
សោក្ នី ចរយិា ថ្ែលជាអ្នក្ការ រេទិ្ធមិន េស 

 
 ព ងីែ្ុ ំ ជាអងគការសងគមសុីវលិ ខដលមានរា នាមខាងពរកាម សូមសខមតងការមិនពេញចិត្តជាខាល ងំ
ចំព ោះការត្មកល់ពសចក្តសីពរមចផ្តនាទ ពោសពោ េុំសមពេតុ្ផ្លពៅពលីពោក្ នី ចរយិា អត្ីត្ររធានខផ្នក្សិទធិ
មនុសស និងពសុីរអពងកត្ ថ្នសមាគមការ រសិទធិមនុសស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅក្មពុជា    (“អាដេុក្”) និងរចចុរបនន
ជាអគគពលខាធ្ិការរងថ្នគណៈក្មាម ធ្ិការជាត្ពិរៀរចកំារព ោះពឆ្ន ត្ (“គ.ជ.រ”) ខដលសាោឧទធរណ៍ ន
ររកាសសាលដីការរស់ែលួនពៅថ្ងៃពនោះ។  
 ក្រណីពនោះេុំខមនរត្ឹមខត្ជាគំរមូួ ថ្នភាេអ ុត្តធិ្ម៌ខដលរររេឹត្តពៅពលីរុគគលមាន ក់្រ ុព ណ្ ោះពទ រ ុខនតក៏្
ជាឧោេរណ៍មួ ថ្ននិនាន ការជារមួដ៏គួរឱ្យរេួ  រមភខាល ងំ ខដលនាពេលក្នលងមក្ រាជរោា ភ្ិ លក្មពុជា (“រោា
ភ្ិ ល”)  នពររីរ ស់ររេននធតុ្ោការ រសរពេលខដលរទរបញ្ញត្តមិួ ចំនួនថ្នរក្មរេេមទណឌ ក្មពុជាមានអត្ថ
នន មិនចាស់ោស់ ខដលអាចជាការរ ុនរ ងពោ ពចត្នាពដីមបរីង្រ្កក រពៅពលីសំពេងជំោស់ោងំអស់ពៅមុន
ការព ោះពឆ្ន ត្ខាងមុែ។ អនក្ការ រសិទធមិនុសស ចលនាក្នុងវសិន ការករ និងសក្មមជនសងគមសុីវលិោងំឡា 
ររឈមនឹងររយិាកាសដ៏អារ់អួខាល ងំពេងីៗ ពោ ពេតុ្ថា មានការពោទររកាន់ និងផ្តនាទ ពោសពៅពលីអនក្ពធ្វី
ការករខផ្នក្ការ រសិទធមិនុសស និងខាងការរពញ្ចញមត្ិពោ ពសរតីាមផ្លូវចារ់ ពេ ីមានការោក់្េនធនាគារ
ពលតី្វ ពោ សនតិវធិ្ី រេមោងំមានការរតឹ្ត្បតិ្កាន់ខត្ខាល ងំពេងីពលីលំេររជាធ្ិរពត្ យ។  
 ពោោះរីជាមានការពលីក្ខលងពោសដល់ពោក្ក្ឹម សុខា និងពោក្ សា៊ា ង ខចត្ ក្នុងស ត េ៍ពនោះងមីៗក្ត ីក៏្
សមាជិក្មួ ចំនួនខដលមាននិនាន ការជំោស់ខផ្នក្នពយា  ពៅខត្រនតររឈមនឹងការោរ់ែលួន និងជារ់េនធនា 
គារ ក់្េននធនឹងរទពោទធ្ៃន់ធ្ៃរមួ ចំនួន។ ពោោះរជីាការកាត់្ពោសពនោះ ក់្េននធនឹងការករេីមុនក្នុងនាមជាអនក្
ការ រសិទធមិនុសសក្តី ក៏្ពោក្ នី ចរយិា ខដលរចចុរបននមានត្ួនាទជីាអគគពលខាធ្ិការរងថ្ន គ.ជ.រ ខដលេុំខមន
មក្េីកូ្តាថ្នគណរក្ស្ម ួ រកា ញយា ងចាស់ថា ការកាត់្ពោសពោក្ពនោះ អាចជាការរ ុនរ ងពដីមបពីធ្វីឱ្យ
ឯក្រាជយភាេររស់ គ.ជ.រ ចុោះពែោ ។ ររសិនជាពសចក្តសីពរមចផ្តនាទ ពោសពលីពោក្ នី ចរយិា រត្ូវចូលជា
សាថ េរ (ដូចជាការមិនរតឹងជំោស់ពទៀត្) ពនាោះត្ួនាទរីរស់ពោក្ពៅ គ.ជ.រ នឹងរត្ូវរញ្ច រ់ ខដលជាការវវិត្តដ៏គួរ
ឱ្យរេួ  រមភខាល ងំមួ  ខដលអាចនាឱំ្យមានមនទិលជាខាល ងំថាពត្កីារព ោះពឆ្ន ត្ខាងមុែអាចោត់្ទុក្ថា ពសរ ី
 ុត្តិធ្ម៌ និងរសរចារ់ខដរឬយា ង្។ 
 កាលេថី្ងៃទ២ី២ ខែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ ពោក្ នី ចរយិា រត្ូវ នសាោដំរូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់្ពោស
ោក់្ទងនឹងរទររហិារពក្រ ត ិ៍ជាសាធារណៈតាមមារតា ៣០៥ រទរតឹងររហិាររកក ច់ពក្រ ត ិ៍ តាមមារតា ៣១១  និង
រទផ្សេវផ្ោ នូវការអតាថ ធ្ិរា ពដីមបពីធ្វីសមាព ធ្ពលី ុតាត ធ្ិការតាមមារតា ៥២២ ថ្នរក្មរេេមទណឌ ក្មពុជា។ 
ពោក្រត្ូវ នកាត់្ពោសោក់្េនធនាគាររ ៈពេលរ មំួ ខែ និងេិនន ជារ ក់្ចនំួនរ មំួ ោនពរៀល 
(ររមាណ ១.៥០០ ដុោល រសេរដាអាពមរកិ្)។  ក្យរណតឹ ងដំរូងររឆ្ងំនឹងពោក្  ន ី ចរយិា រត្ូវ នរតងឹ
ពោ ពៅរក្មពសុីរសួរ និងរេោះរាជអាជ្ារងពៅសាោដំរូងពែត្តពសៀមរារ ោក់្ទងនឹងការរោិះគន់ររស់ពោក្



ក្នុងខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥ ខដលក្នុងអំេុងពេលសននិសទីសារេនត៌្មានចំនួនេីរពរៀរចំពោ សមាគមអាដេុក្ 
ពដីមបពីសនឱី្យមានការពសុីរអពងកត្ពលភីាេមិនរររក្ត្ខីផ្នក្នីត្វិធិ្ីក្នុងការពោោះរសា ទំនាស់ដធី្លីររស់េួក្ពគ និង
ពសនឱី្យពោោះខលងជនរងពរគាោះក្នុងក្រណីរពំោភ្សិទធដិីធ្លចីំនួនេីរនាក់្ក្នុងជពមាល ោះពនាោះ។ សវនាការពលីរណតឹ ង
ឧទធរណ៍ររស់ពោក្ នពធ្វីពេងីពៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦។  
 ព ងីែ្ុេំិត្ជាែក្ចិត្តយា ងខាល ងំខដលសាោឧទធរណ៍េុំ ន ក្ឱ្កាសពនោះពដីមបអីនុវត្តឯក្រាជយភាេថ្ន
សាថ រននតុ្ោការ និងពធ្វកីារខក្ត្រមូវនូវចំណុចែវោះខាត្ធ្ៃន់ធ្ៃរខផ្នក្នីត្ិវធិ្ ី និងការផ្តល់សមាា ងពេតុ្ររស់សាោ
ដំរូង។ ពៅរក្មសាោដំរូង នេិភាក្ោរ ៈពេលររខេល ១៥ នាទរី ុព ណ្ ោះពៅមុនពេលពធ្វីពសចក្តីសពរមច
ពោទររកាន់ពលពីោក្ ន ី ចរយិា នូវរទពោទោងំរ ី ខដលពនោះពធ្វឱី្យរ ោះ ល់យា ងធ្ៃន់ធ្ៃរដល់សិទធទិទួល ន
ពេលពវោសមរមយ និងការពរត្ៀមការ រែលួនររស់ពោក្ នី ចរយិា   ពោ ពេតុ្ថា អស់រ ៈពេល ២៣០ ថ្ងៃ
ក្នលងពៅពេ ីខដល ពោក្ រមួជាមួ នឹងអត្ីត្សេការរីួនរូរពទៀត្ពៅសមាគមអាដេុក្ នសថិត្ពៅក្នុងការ
ឃុែំលួនតាមអំពេចីិត្តពោ េុំរត្មឹរត្ូវក្នុងក្រណីោច់ពោ ខេក្េគីាន  ពេ ីការពោទររកាន់ោងំអស់ពនាោះជាការ
យា ពីៅពលអីនក្ការ រសិទធមិនុសសពរកាមពេតុ្ផ្លនពយា  ។ 1  រទពោទោងំរីក្រណីពៅពលពីោក្ នី 
ចរយិា ជាការោក់្ទណឌ ក្មមខផ្នក្រេេមទណឌ ពោ េុំរត្ឹមរត្ូវ និងេុំសមាមារត្ រេមោងំពធ្វីឱ្យរ ោះ ល់ដល់ការ
អនុវត្តសិទធពិសរភីាេមូលោា នខាងការរពញ្ចញមត្ ិ ពេ ីពេតុ្ដូពចនោះជាការរពំោភ្ពៅពលកីាត្េវក្ិចចខផ្នក្ចារ់
ររស់ក្មពុជាពរកាមចារ់សិទធមិនុសសអនតរជាត្ិ និងជាត្។ិ ការេិភាក្ោ និងការខងលងខររនពយា  ជុំវញិរញ្ញា
សិទធមិនុសស ដូចជា មត្ពិយារល់ខដលពោក្ នី ចរយិា  នពលីក្ពេងីពនាោះ រត្ូវ នការ រយា ងមុត្មាេំចីារ់
សិទធមិនុសសអនតរជាត្ិ។  

 ជាងមមីតងពទៀត្ ព ងីែ្ុ ំជាអងគការសងគមសុីវលិខដលមានរា នាមខាងពរកាម សូមសខមតងការមិនពេញ
ចិត្តចំព ោះការផ្តនាទ ពោសពោ េុរំត្ឹមរត្ូវនិងអ ុត្តិធ្ម៌ និងការរនតឃុែំលួនពៅពលពីោក្ នី ចរយិា។ ព ងីែ្ុ ំសូម
រមលឹក្ជាងមេីីកាត្េវក្ិចចររស់ក្មពុជាពរកាមរដាធ្មមនុញ្ញ និងចារ់សិទធមិនុសសអនតរជាត្ិ និងសូមអំ វនាវឱ្យររេននធ
តុ្ោការក្មពុជាអនុវត្តតាមកាត្េវក្ិចចោងំពនោះពោ រំពេញការករពោ ឯក្រាជយេិត្រ ក្ដ រេមោងំអំ វនាវ
ដល់រោា ភ្ិ លពមតាត រញ្ឈរ់ការពររីរ ស់ររេននធ ុត្តិធ្ម៌រេេមទណឌ ជាឧរក្រណ៍ពដីមបរីរំិទសំពេងអនក្រោិះគន់ 
និងផ្តនាទ ពោសពលីសក្មមភាេខដលរសរតាមចារ់ និងពោ សនតិវធិ្រីរស់អនក្ការ រសិទធិមនុសស។  

ពសចក្តខីងលងការណ៍រមួពនោះ គារំទពោ  ៖  
          ល.រ   ព ម្ ោះអងគការសងគមសុវីលិ                     ព ម្ ោះអនក្ចូលរមួ           ពលែទនំាក់្ទនំង 

 

1 រក្ុមការករពដីមបីពោោះរសា ទំនាស់ (ACT) ក្ញ្ញញ  រសី សុធាវ ី 017 990 371 
2 សេគមន៍រឹងក្ក់្ ពោក្ ោន់ េុទធិសក្តិ 012 910 023 

                                                        
1 រុគគលិក្ជានែ់ពសស់មាគមអាដេុក្ចំននួរនួរូរ រមួមាន ពោក្ នី សុខា ថ្ណ វ  ងោ់   ីសុែសានត និងអនក្រសី លឹម មុនី រត្ូវ នពោទ
ររកានេី់រទសូក្  នស់ាក្ស ី និងសថិត្ក្នុងការឃុែំលួនរព ត្ ោះអាសននោក្់ទងនឹងការផ្តល់ជំន ួខផ្នក្ចារ ់ និងសមាភ រៈខដលរតឹ្មរត្ូវតាម
ចារដ់ល់ង្រ្សតីមាន ក្ខ់ដលពគពោទថាមានទំនាក្់ទំនងពសនហាជាម ួពោក្ កឹ្ម សុខា អនុររធានគណរក្សជំោស។់ ពោក្ នី ចរយិា រត្ូវ
 នពោទររកានជ់ាអនក្សមគំនិត្ក្នុងរទពលមីសដូចគាន ពនោះ។  ុទធនាការ #ពោោះខលងអនក្ោងំ៥ ជា ុទធនាការរមួគាន ររសអ់ងគការសងគមសីុ
វលិ ខដលោរ់ពផ្តីមពេងីពៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពដីមបោីញការោរអ់ារមមណ៍ចំព ោះការរនតឃុែំលួនអនក្ោងំពនាោះ និងអំ វនាវ
ឱ្យពធ្វីការពោោះខលងេកួ្គាត្។់  

http://www.freethe5kh.net/


3 មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសក្មពុជា (CCHR) ពោក្ ឌុ្ច េិសិដា ០12 712 371 
4 អងគការសមពននធភាេការ រសិទធិមនុសសក្មពុជា 

(CHRAC) 
ពោក្ អា៊ា ង ពេរជ 012 848 124 

5 សមាគមអាដេុក្ ការ រសិទធិមនុសស និងអភិ្វឌ្ឍន៍
ពៅក្មពុជា (ADHOC) 

ក្ញ្ញញ  អាល់មា សស ធឺ្េវីរា  077 552 460 

6 សមាគមរគូរពរងៀនក្មពុជាឯក្រាជយ (CITA) អនក្រសី អ៊ាុក្ ឆ្យា វ ី 092 81 42 83 
7 មជឈមណឌ លសមពននធភាេការករ និងសិទធិមនុសស 
(CENTAL) 

ពោក្ ពមឿន តុ្ោ 093 556 643 

8 សមពននធសេគមន៍ក្សិក្រក្មពុជា (CCFC) ពោក្ ពងង សាពវឿន 015 225 088 
9 គណៈក្មាម ធិ្ការ ពដីមបីការព ោះពឆ្ន ត្ ពោ ពសរ ីនិង
 ុត្តិធ្ម៌ពៅក្មពុជា (COMFREL) 

ពោក្ គល់ រញ្ញញ  012 942 017 

10 រ ត្ ញក្សាងសនតិភាេសេគមន៍ (CPN) ពោក្ ពសង សុែពេង 092 324 668 
11 អងគការររជាធិ្រពត្ យនិងសិទាិមនុសសក្នុ ងររតិ្រត្តិ

ការ (DHRAC) 
ពោក្ ម ុក្ ថ្ម  092 455 807 

12 អងគការសមធ្ម៌ក្មពុជា ពោក្ ពអៀង វុទធី 012 791 700 
13 អងគការព នឌ្នរ និងអភិ្វឌ្ឍន៍ពដីមបីក្មពុជា (GADC) ពោក្រសី រស់ សុភាេ 012 627 857 
14 រក្ុមការករេិពសសសិទធិលំពៅឋាន (HRTF) ពោក្ ពសៀ ភារមយ 012 852 325 
15 សមាគមររជាធិ្រពត្ យឯក្រាជយថ្នពសដាកិ្ចចពរៅ

ររេននធ (IDEA) 
ពោក្ វន់ ពៅ  012 534 796 

16  ុវជនជនជាតិ្ពដីមភាគតិ្ច ឃុរំរពមរ រសុក្ខត្បង
មានជន  ពែត្តរេោះវហិារ 

ពោក្ លូត្ សាង 097 456 6466 

17 សមាគមន៍ ុវជនខែមរ (KYA)  អនក្រសី សិទធិ េុងពអៀង 017 788 955 
18 សេគមន៍ជនជាតិ្ពដីមភាគតិ្ចឃុរំរពមរ ពែត្តរេោះ

វហិារ 
អនក្រសី នួន ម ុន 097 773 7549 

19 សេគមន៍ដីធ្លី ភូ្មិ១ សកក ត់្៣ ពែត្តរេោះសីេនុ អនក្រសី េងស ចិនាត  012 680 435 
20 សេគមន៍ទំនាស់ដីធ្លីភូ្មិរគួស ពែត្ត ត់្ដរំង ពោក្ លុន កី្ឡា 078 726 723 
21 សេគមន៍ដីធ្លីេ ង ពែត្តក្ំេងឆ់្ន ងំ អនក្រសី អ៊ាុ ៊ុំ សុភី្ 078 705 936 
22 អងគការមាតាធ្មមជាតិ្ ពោក្ អាេិចេសងរ់ដ ូ

េគុនេោពេេស ោវដីសុន 
 



23 អងគការេនលក្ខែមរ (PK) ពោក្ អាង ជាតិ្ពឡាម 012 517943 
24 សេគមន៍ផ្លូ វពភ្លីង ទួលសខងក A  ពោក្ សឹុម វរីៈ 069 907 983 
25 សេគមន៍ SOS រេោន នតពហាោះអនតរជាតិ្ភ្នំពេញ អនក្រសី រោ  នីម 016 536 900 
26 អងគការង្រ្សតីខែមរ (SKO) ពោក្រសី អរុណ រសមី  092 952 208 

 


