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ថ្ងៃពុធ ១៥រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំខាល ចត្វាសក័ ព.ស ២៥៦៦ 

ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទ២ី៣ ខែវិចឆិកា ឆ្នាំ២០២២ 
 

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់អងគការេងគមេ ីវិល 
សលើសេចក្តីេសរមចផ្ដន្ទាសោេអនក្ការពារេិទ្ធិមន េាស 

 

 អង្គការមិនខមនរដ្ឋាភ្ិបាល សមាគម និង្សហជីពខែលរធវើការរលើកកមពស់សិទធិមនុស្ស និង្លទធិប្រជាធិររត្យ្យ
រៅកមពុជា ប្ពមទាំង្សហគមន៍មូលដ្ឋាន មានការប្ពួយបារមមណ៍យ៉ាង្ខាលាំង្រលើការកាត្់  រសចកតីយ៉ាង្អយុត្តិធម៌មករលើ
អនកការពារសិទធិមនុស្ស រប្កាយពីរយើង្បានត្វមដ្ឋនយ៉ាង្យកចិត្តទុកដ្ឋក់រៅរលើការកាត្់រសចកតីររស់ត្ុលាការទាំង្
០៣ថ្ននក់មករលើរុគគលិកសមាគមការពារសិទធិមនុស្ស និង្អភ្ិវឌ្ឍន៍រៅកមពុជា រៅកាត្វ់ថ្ន អាែហុក ប្ពមទាំង្អង្គការ
សិទធិមនុស្សរៅកមពុជា។  
 
 ការសរប្មចររស់ត្ុលាការកាំពូល រៅប្ពឹកថ្ងៃ១៨ ខែវិចឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រនេះរដ្ឋយបានសរប្មចត្មកល់សាលែីការ
សាលាឧទធររលែៈ ៦២ប្កVI “សស” ចុេះថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ និង្សាលប្កមប្ពហមទណឌររស់សាលាែាំរូង្
ោជធានីភ្ន ាំរពញរលែ ៧៣០ប្ក៦”ង” ចុេះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ខែលសរប្មចផ្ដន្ទារទសរៅរលើរុគគលិក
សមាគមអាែហុក ០៣រូរ រួមមាន រលាក នី សុខា រលាកប្សី លឹម មុនី រលាក យី សុែសានត និង្ អត្ីត្រុគគលិកសមាគម 
ចាំនួន ០២រូរ រផ្្សង្រទៀត្ គឺរលាក ថ្ណ វ៉ង្់ដ្ឋ និង្ រលាក នី ចរិយ ដ្ឋក់ពនធន្ទគារកាំណត្់កនុង្មានក់ៗចាំនួន ៥ឆ្នាំ រដ្ឋយ
អនុវត្តកនុង្ពនធន្ទគារចាំនួន ១៤ខែ ០១ ថ្ងៃ  ចាំខណករទសខែលរៅសល់ប្ត្ូវព្យួរធមមត្វពីរទ សូកបា៉ានស់ាកស្ ីនិង្សមគាំនតិ្កនុង្
អាំរពើសកូបា៉ានស់ាកស្ ីត្វមរទរញ្ញត្តិមាប្ត្វ២៩ និង្មាប្ត្វ៥៤៨ ប្កមប្ពហមទណឌ ថ្នប្ពេះោជាណាចប្កកមពុជា ខែលជារស
ចកតីសប្មចខែលរិទផ្លូវត្វ៉ា។ រយើង្ែ្ុាំជាអង្គការសង្គមសុីវិល មានការបារមភថ្ន រសចកតីសរប្មចរនេះអាចរ េះែល់សកមមភាព
ររស់អង្គការសង្គមសុីវិល ែូចជារគាលនរគាលការណ៍ជួយឧរត្ថមភែល់ជនរង្រប្គាេះែលេះ ខែលអាចកាលយរៅជាមានរទស
ប្ពហមទណឌពីរទសូកបា៉ាន់សាក្សីែូចការសរប្មចររស់ត្ុលាការខរររនេះរៅវិញ។  
 
 អង្គការសង្គមសុីវិលសរង្កត្រ ើញថ្នការសរប្មចរសចកតីរនេះ មានចាំណុចវិជជមាន និង្អវិជជមានមួយចាំនួន ែូចជា
ការសរប្មចមិនផ្តន្ទារទសរខនថម និង្ការប្ានរាលរណតឹង្សាទុកខររសអ់គគប្ពេះោជអាជាាសាលាឧទធរណភ៍្នាំរពញ។ រ ុខនត
អង្គការសង្គមសុីវិលមានការែកចិត្ត និង្រសាកសាាយយ៉ាង្ខាលាំង្ចាំរពាេះការសរប្មចរសចកតីររស់ត្ុលាការកាំពូលខែល
សរប្មចត្មកល់សាលែីកាសាលឧទធរណ៍ភ្នាំរពញ និង្សាលប្កមររស់សាលាែាំរូង្ោជធានីភ្នាំរពញ រដ្ឋយការសរប្មចរនេះ
រៅមានចាំណុចែវេះខាត្មួយចាំនួនខែលត្ុលាការមិនបានរាំរពញឱ្យមានប្គរ់ប្ជុង្រប្ជាយរៅត្វមនីត្ិវិធីច្ារ់ែូចជាការ
ែកខានកនុង្ការរកាេះរៅសាក្សីអយ្យការមករង្ហាញភ្សតុត្វង្ចាំរពាេះមុែជនជារ់រាទ។  
 
 រយើង្យល់រ ើញថ្នសកមមភាពររស់រុគគលិកនិង្អត្ីត្រុគគលិកសមាគមអាែហុក គឺជាការរាំរពញការង្ហរប្សរ
រៅត្វមច្ារ់ជាត្ិ និង្ច្ារ់អនតរជាត្ិខែលមានខចង្ជាធរមាន ជាពិរសសរគាលការណ៍សិទធ ិមនុស្ស និង្រគាល
នរយបាយន្ទន្ទរលើការពារ និង្រលើកកមពស់សិទធិមនុស្ស។ មាប្ត្វ ១៥ ភាគទី៣ សតីពីសិទធិមនុស្ស ថ្នកិចចប្ពមរប្ពៀង្សតពីី
ែាំរណាេះប្សាយនរយបាយរួមមួយថ្នជរមាលេះកមពុជា (កិចចប្ពមរប្ពៀង្ទីប្កុង្បា៉ារីស) មានខចង្ពីកមពុជាប្ត្ូវសន្ាធាន្ទការ
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រគារពសិទធិមនុស្ស រហើយគាាំប្ទសិទធិររស់ពលរែឋកមពុជាទាំង្អស់ កនុង្ការរធវើសកមមភាពជប្មុញ និង្ការពារសិទធិមនុស្ស 
និង្រសរីភាពជាមូលដ្ឋាន ។ រខនថមពីរនេះរទៀត្ មាប្ត្វ ៣១ ថ្នរែឋធមមនុញ្ញខចង្ថ្ន “ ប្ពេះោជាណាចប្កកមពុជា ទទួល
សាាល់ និង្ រគារពសិទធិមនុស្ស ែូចមានខចង្កនុង្ធមមនុញ្ញថ្នអង្គការសហប្រជាជាត្ិ រសចកដីប្រកាសជាសកលសដីពីសិទធិ
មនុស្ស និង្ កត្ិកាសញ្ញា ប្ពមទាំង្អនុសញ្ញាទាំង្ឡាយទកទ់ង្រៅនឹង្សិទធិមនុស្ស សិទធិន្ទរី និង្ សិទធិកុមារ។…”  
 
  
អង្គការសង្គមសុីវលិសមូអាំពាវន្ទវែល់សាារ័នត្លុាការនងិ្សាារ័នពាក់ព័នធឱ្យ៖  
 

1. រធវើការខកលមអនិង្ពប្ង្ឹង្ការអនុវត្តប្រព័នធច្ារ់រៅកមពុជាឱ្យមានយុត្តិធម៌រពញរលញ និង្ប្សរត្វមរគាលការណ៍នីត្ិ
រែឋខែលមានខចង្រៅកនុង្រែឋធមមនុញ្ញថ្នប្ពេះោជាចប្កកមពុជា និង្កនុង្ឋានៈកមពុជាជាសមាជិកថ្នអង្គការសហប្រជាជាត្ិ
ផ្ង្ខែរ។ ជាមួយគានរនេះខែរ សូមរែឋសភា ខែលត្ាំណាង្ឱ្យប្រជាពលរែឋខែមរ ពិនិត្្យច្ារ់រ ើង្វិញ និង្ប្ត្ូវរធវើ
វិរសាធនកមម រចៀសវង្សកមមភាព និង្ការគាាំប្ទមនុស្សធម៌ចាំរពាេះជនរង្រប្គាេះសិទធិមនុស្សរដ្ឋយសុឆនទៈ ខរររៅជា
មានរទសប្ពហមទណឌរៅវិញ ខែលអាចរ េះពាល់ែល់កិចចការសររង្ហាេះប្រជាពលរែឋសលូត្ប្ត្ង្់ជារប្ចើន និង្រែើម្បីធាន្ទ
ែល់សិទធិរសរីភាពប្រជាពលរែឋខែលធាន្ទរដ្ឋយរែឋធមមនុញ្ញ។ 
 

2. ធាន្ទការរលើកមពស់សកមមភាពការពារសិទធិមនុស្ស និង្អនកការពារសិទធិមនុស្សកនុង្ប្ររទសកមពុជាប្សរត្វមរែឋធមមនុញ្ញ 
និង្កិចចប្ពមរប្ពៀង្សនតភិាពទីប្កុង្បា៉ារសី ខែលកមពជុាបានសន្ាជាអនតរជាត្ិ និង្ជាកាត្ពវកិចចររស់ែលួន។ សូមរដ្ឋាភ្ិ
បាលរញ្្ឈរ់ការរធវើទុកខរុករមនញែល់អនកការពារសិទធិមនុស្ស អង្គការសង្គមសុីវិល ត្វមរយៈការរប្រើប្បាស់យនតការ
ត្ុលាការ ការគាំោមកាំខហង្រាំបាក់សាារត្ី ត្វមរយៈការរាទប្រកាន់ ារ់ែលួន ដ្ឋក់រទសទណឌទាំង្រាំពានចាំរពាេះសកមម
ជនអនកការពាសិទធិមនុស្ស ផ្ទុយរៅវិញោជរដ្ឋាភ្ិបាលប្ត្ូវែិត្ែាំររង្កើត្យនតការរធវើយ៉ាង្ណា រែើម្បីធាន្ទឱ្យមានប្រសិទធិ
ភាពែពស់ែល់អនកការពារសិទធិមនុស្ស ៕ 

   
 

សេចក្តីថ្លែងការសនេះគាំរទ្សោយ៖ 
 

1. សហភាពការង្ហរកមពុជា (CLC) 
2. សមព័នធភាពការពារសទិធិមនសុ្សកមពុជា (CHRAC) 
3. សមាគមប្រជាធរិរត្យ្យឯកោជ្យថ្នរសែឋកិចចរប្ៅប្រពន័ធ (IDEA) 
4. សហជីពប្ទប្ទង់្សិទធិការង្ហររុគគលិកកមមករខែមរថ្នប្កុមហ ុនណាហ្គារវីលែ៏ ( LRSU ) 
5. អង្គការគណៈកមាាធិការរែើម្បីការរបាេះរឆ្នត្រដ្ឋយរសរីនិង្យុត្តិធម៍រៅកមពុជា (COMFREL) 
6. សមាគមសមព័នធនិស្សិត្រញ្ញវនតខែមរ (KSILA) 
7. សមាគមសិទធមិនុស្ស និង្អភ្ិវឌ្ឍន៍រៅកមពជុា (ADHOC) 
8. អង្គការសង់្ប្ត្វល់ (CENTRAL) 
9. សមាគមសមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជា ( CCFC ) 
10. អង្គការត្មាលភាពកមពុជា (TI-Cambodia) 
11. អង្គការសមាគមធាង្រត្វនត្ (STT) 
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12. សមាគមកមមករកមពុជារសែឋកចិចរប្ៅប្រព័នធ (CIWA) 
13. សហព័នធសហជពីកមពជុា (CATU) 
14. សហព័នធសហជពីឯកោជ្យ (INTUFE) 
15. អង្គការកមមវិធីអភិ្វឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន (YRDP) 
16. សហព័នធ សហជីព រសរីឯកោជ្យ (FUFI) 
17. សហព័នធសហជីពកមមករនិរយជិត្វិស័យរទសចរ (CTWUF) 
18. សហព័នធសហជីព កមមករចាំណីអាហ្គរ និង្រសវកមមកមពុជា (CFSWF) 
19. អង្គការរយនឌ័រ និង្អភិ្វឌ្ឍន៍រែើម្បីកមពុជា (GADC) 
20. អង្គការមជ្ឈមមណឌលប្រជាពលរែឋរែើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ និង្សនតិភាព (PDP-Center) 
21. អង្គការសីលាការ (SILAKA) 
22. អង្គការវិទ្ាសាានប្រជាធិររត្យ្យ (CID) 
23. អង្គការមជ្ឈមណឌលអរ់រំច្ារ់សហគមន៍ (CLEC) 
24. អង្គការសាានសនតិភាព (PBO) 
25. សហព័នធសហជីពរសរីកមមករថ្នប្ពេះោជាណាចប្កកមពុជា (FTUWKC) 
26.  អង្គការមជ្ឈមណឌលកមពុជារែើម្បីប្រព័នធផ្្សពវផ្្ាយឯកោជ្យ (CCIM) 
27. សមព័នធភាពរែើម្បីការអភិ្វឌ្ឍន៍ត្វមខររប្រជាធិររត្យ្យ (CPDD) 
28.  អង្គការអន្ទគត្យុវជនកមពុជាអាសា៊ាន (Cam-ASEAN) 
29. សមាគម ខែមរកមពុជារប្កាមរែើម្បីសិទធិមនុស្ស និង្អភិ្វឌ្ឍន៍ (KKKHRDA) 
30. សមាគមរណាាញយុវជនកមពុជា (CYN) 
31. អង្គការសមធម៌កមពុជា (EC) 
32. អង្គការសកមមភាពរែើម្បីកិចចប្ពមរប្ពៀង្សនតិភាពទីប្កុង្បា៉ារីស (APPA) 
33. សមព័នធសហជីពរសរីរសតីកាត្់រែរ (CFTUWT) 
34. សហគមន៍ែីធលីថ្ប្ពពាយ 
35. សហគមន៍ពូទុង្ហ ួង្ណាាំហ្គាំ 
36. សហគមន៍ែ្ាច់រមាសប្សុកររវល 
37. សហគមន៍រឹង្ប្ពីង្ប្សុកងមរគាល 
38. សហគមន៍ ុាំថ្ប្ជ ប្សុករមា៉ាង្ឬស្សី 
39. សហគមន៍ប្ត្រ់ 
40. សហគមន៍ត្វាំង្ប្កសាាំង្ 
41. សហគមន៍ោយបា៉ាយ 
42. សហគមន៍ថ្ប្ពារ 
43. សហគមន៍សូទិព 
44. សហគមន៍រគាគកាឋិន 
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45. សហគមន៍សិលាខែមរ 
46. សហគមន៍រន្ទាយឆ្ារ 
47. សហគមន៍ងនល់រត់្ 
48. សហគមន៍ផ្ាាំ 
49. សហគមន៍រុស្បូវ 
50. សហគមន៍ប្ត្ពាាំង្ប្ក ឹង្ 
51. សហគមន៍ជីែរលើ 
52. សហគមន៍ត្វនូន 
53. សហគមន៍ករណាាល 
54. សហគមន៍ជីែរប្កាម 
55. សហគមន៍ជីផ្ត្ 
56. សហគមន៍ខប្ពកែ្ាច់ 
57. សហគមន៍ែង្ខពង្ 
58. សហគមន៍ប្ត្ពាាំង្ាន់ 
59. សហគមន៍រពជចង្ហា 
60. សហគមន៍អញ្ញាញរ៉ូង្ 
61. សហគមន៍រគាករន្ទាយ 
62. សហគមន៍រន្ទាយប្ពាល 
63. សហគមន៍កាំពង់្អុស 
64. សហគមន៍ក្ាលទឹក 
65. សហគមន៍កតុលខសនជ័យ 
66. សហគមន៍ចុង្ផ្លស់ 
67. សហគមន៍រមម ង់្ 
68. សហគមន៍ខប្សឈូក 
69. សហគមន៍ខប្សែទុម 
70. សហគមន៍ខប្សប្ពេះ 
71. សហគមន៍ណង្ ីលិក 
72. សហគមន៍អររួនរលើ 
73. សហគមន៍រយ  
74. សហគមន៍សុែសានត 
75. សហគមន៍ខប្សហ ុយ 
76. សហគមន៍ខប្សសង្គម 
77. សហគមន៍ដ្ឋក់ដ្ឋាំ 
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78. សហគមន៍ខសនមរន្ទរម្យ 
79. សហគមន៍ប្កង់្រត្េះ 
80. សហគមន៍ពូថ្ប្ជ 
81. សហគមខប្សអាំពូម 
82. សហគមន៍រ ូប្សា 
83. សហគមន៍មរន្ទរម្យ 
84. សហគមន៍សុែែុម 
85. សហគមន៍សាានមានជ័យ 
86. សហគមន៍រមន្ទ 
87. គមន៍ទឹករជារ 
88. សហគមន៍ត្វផូ្ 
89. សហគមន៍ប្ត្ពាាំង្ប្ពីង្ 
90. សហគមន៍ដ្ឋ  
91. សហគមន៍ាន់មូល 
92. សហគមន៍ប្ត្ពាាំង្សខង្ក 
93. សហគមន៍ប្ត្ពាាំង្រលក 
94. សហគមន៍ប្ត្ពាាំង្ភាលាំង្ 
95. សហគមន៍ថ្ប្ពរលើ  
96. សហគមន៍រប្មាម 
97. សហគមន៍ប្ត្ពាាំង្ពីង្ 
98. សហគមន៍រ ក់ថ្ញ  
99. សហគមន៍ររខាាំ 
100. សហគមន៍រសដ្ឋ 
101. សហគមន៍ជ័យឧត្តម 
102. សហគមន៍មា៉ាលិក 
103. សហគមន៍ញ ង្  
104. សហគមន៍កាចូន 
105. សហគមន៍ត្វខវង្រប្កាម 
106. សហគមន៍តឺ្ន 
107. សហគមន៍ចុង្ផ្លស់ 
108. សហគមន៍ពូថ្ប្ជ 
109. សហគមន៍ប្ករត្េះ 
110. សហគមន៍ខសនមរន្ទរម្យ 
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111. សហគមន៍ខប្សសង្គម  
112. សហគមន៍ដ្ឋក់ដ្ឋាំ 
113. សហគមន៍រុនត្វឯក 
114. សហគមន៍ាន់ស 
115. សហគមន៍សាំរោង្ 
116. សហគមន៍សាាយរលើ 
117. សហគមន៍ខប្សណូយ 
118. សហគមន៍ខត្្បង្ 
119. សហគមន៍សាានរត្វនត្ 
120. សហគមន៍លាង្ថ្ែ 
121. សហគមន៍ពាក់ខសនង្ 
122. សហគមន៍រឹង្មាលា 
123. សហគមន៍រមប្ពីង្ 
124. សហគមន៍ជាលាសហគមន៍សាំរូរ 
125. សហគមន៍រតា 
126. សហគមន៍ខប្ពកកុយ 
127. សហគមន៍រតាជុាំ 
128. សហគមន៍ច្ារអាំរៅ 
129. សហគមន៍រមប្ពីង្ 
130. សហគមន៍ជាលា 
131. សហគមន៍សាំរូរ 
132. សហគមន៍រតា 
133. សហគមន៍ខប្ពកកុយ 
134. សហគមន៍រតាជុាំ 
135. សហគមន៍ច្ារអាំរៅ 
136. សហគមន៍ប្កាាំសាារ 


