“កេដរែហក្ួនធម
�យា - សិទិ�យា្ែដលដឹកន ាំេដយ្រពះសង្ឃ េ ដ
ប
្របារព�ទិវសិទិ�មនុស្សអន�រជាតិេន្របេ”

រជធា នភ�ី ំេព ញ ថ
ៃ � ២ ែខធូ� ឆា�២០១៤៖ សកម�ជនសិទិ�

មនុ ស្្របមាណជ៦០០ នាក ់ ែដល្រត�វបា នដឹកនាំេដយ្រ
នឹងេធ�ករេដរែហក្បធម�យា្-សិទិ�យា្រ េលដងផ�ុវជាតិចំនួន ៦

េឆា�ះមកកន់រជធានីភ�ំ េពញ ចប់ពី៥ ដល់ៃថ�ទី១០ ែខធូ� ឆា�
២០១៤

េដ ម្បី្របារព�ខួបេល៦៦

ៃនទិ វសិទិ�មនុស្សអន�រជា

(IHRD)។ សហគមន៍ មួយចំនួនែដលទទួលរងេ្រគាះពីជេមា�ះដីធ�ី
សមាគមន៍ ប
ណា សហជីព និងអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលនានា កអ�កភូ មិេនក�ុសហគមន៍ េន
ទីជនបទ និ ងទី ្របជុំជនេនតមដងផ�ូវជាតិ ចូ លរួមជាមួយអ�កទំងេនាះផងែ
េនតមដងផ�ូវ បែន�មពីករតស៊ូមតិសិទិ�មនុស្ស អ�កចូលរួមនឹងចូលរួមេនករផ�ល់នូវពុ
និ ងសិទិ�មនុ ស្ស វគ�សំនួរចេម�យ សំនួរល្បង្របាជា� និងកំ
្រពះេតជគុណ លួន សុវ បានមានសង្ឃដីក “្រពះពុទ�សសនា  គឺជាសសនាែ
សិទិ�មនុ ស្ស តមរយៈេគាលករណ៍សន�ិភាព េសរីភាព និ ងយុត�ិធម៌ សង�ម។ ស្រមាបសមា�សម�ុទ
ក៏ជាអ�កករពរសិទិ�មនុស្សមួយអែដរ េហយខ�ំុសូមេធ�ករេស�សំពី
ុ ្រគប់្រពះសង្ឃទំង អស់ ឲ្

ឈរេឡងចងជាធ�ង់មួយ ជាមួយសកម�ជនសិទិ�មនុស្សដៃទេទៀត េដម្បីយុត�ិធម៌ស”

េនៃថ�ទ១០ ែខធ�ូ ្រគប់អ�កេដរែហក្បួនតមផ�ូវជាតិទំងអស់ នឹងមកជួបជុំគា�េនរជធា

និ ងបង�ញញត�ិរបស់អ�កទំងេនាះេទដល់រដ�ស ក៏ដូចជាបេង�ះេ បា៉ងេបា៉ង និងេ្រច�ងបទេភ
ផងែដរ េដម្បីជូនជាដំ ណឹងដល់អ�កតំណាងរ�ស�ទំងអស់អំពីសរៃនសិទិ�មនុស្សអន�រជាត

គឺ

“កេគារពសិទិ�មនុស្សនាំមកនូវសន�ិ”
ក៏ជាែផ�កមួយៃន្រពឹត�ិករណ៍សិទិ�មនុស្សអន�រជាតិនាឆា�ំេនះ សមាជិកសហគមន៍ជភា
តិ ច្របមា ៣០០ នាក់ េនេខត�រតនគិរី រួមជាមួយ្រពះសង្ឃ យុវជន និងអង�កររដ�ភិបា
េ្រចន ក៏នឹងចូលរួមេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍ធម�-សិទិ�យា្រត ជាេលកដំបូងេនទីេនាះ
េលក ម៉ង វិចិ្រត ជំនួយករនាយិកសមាគមែខ (Highlander Association) បានម
្របសន៍ ថា៖ “េយងមានអរម�ណ៍រំេភបឥតឧបមា ក�ុចូ លរួមរបស់សហគមន៍ ជនជាតិេដមភាគត
ទំងអសមកពីេខត�រតនគិ រី េនក�ុងករេដរែហរក្បួនធម�-សិទិ�យា្រត នាឆា�” េលក បានប

េទៀតថា៖“្រពឹត�ិករណ៍េនះ នឹងចប់េផ�មេនៃ៣ ែខធូ� េន�ស�កអូរជុំ ជាកែន�ងែដលសហគមន៍ជតិ

េដមភាគតិច នឹងសែម�ងរបាំ្របៃពណីរបស់អ�កទំងេនាះ និងែចករំែេរឿងរ៉វអំពីជេមា�ះដីធ�ី េហ
និ ងប�
�រំេលភសិទិ�មនុស្សេផ្សងៗេទៀត ែដលេកតមានេនក�ុងសហគមន៍របស់អ�កទ”
បនា�ប់ពី្រពឹត�ិករណ៍េនៃ៣ ែខធូ� ្រគប់អ�កចូលរួមទំងអស់ែដលមកពីេខត�រតនគិរី នឹងេធ�រ

េដ រែហរក្បួនធម�យា-សិទិ�យា្ េទកន់ទី្រក�ងបានលុងៃនេខត�រតន េនៃថ�ទ៤ ែខធូ� េហយបន�

ដំេណរេទទីរួម�ស�កកូនមុ េនៃថ�ទ៥ ែខធូ� មុនេពលែដលអ�កទំងេនាះជួបជុំជាមួយ្រក�មេដរែហរក្

មួយ្រក�មេទៀតេនេលផ�ូវជាតិេ ៦ េនៃថ�ទ៦ ែខធូ។ ជាចុេ្រក
�
អ�កទំងេនាះ នឹង្របមូលផ�ុំគ

វ ិមានរដ�សភាជាតិេនៃ១០ ែខធ�ូ េដ ម្បីដក់ញតេទកន់អ�កតំណាងរ�ស�ទំងអស់ស�ីពីសិទិ�រ
ជាតិេដមភាគតិ

េនក�ុងករ្របេមលេមលនូវ្រពឹត�ិករណ៍នាឆា�ំេនះ ្រព ែកវ  សុមាល បានអំពវសូម
ឲ្រជរដ�ភិបាល េមត េគាពនូវសិទិម
� នុ ស្សរបស់្របជាពលរដ�កម�ុជា។ ្រពះអង�មា នថា៖
“អ�កករពរសិ ទិ�មនុស្សជាេ្រចនេនទូទំង្របេទសកម�ុជា កំពុង្របឈមមុខនឹងអំេពហិង្សោ ក
និ ងករក្រមាមកំែហងកន់ែតេ្រចនេឡងៗ ពីអជា �ធររដ� េហយសកម�ភាពេនះ

្រត�វែតប�្ឈប

េទៀត អត�ភសូមអំពវនាវដល់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា សូមេលកេនូ វច្បោរបស់សសនា ន
សិទិ�មនុ ស្ស េដម្បីធានាឲ្យមាននូវយុ ត�ិធម៌ េសរីភាព និងសន�ិភាពេនក�ុង្រ”
ករេដរែហក្បួនធម�យ-សិទិ�យា្រត ជាេ្រច នៃថ� នាឆា�ំេនះ នឹង្រត�វបាន្រប្រពឹត�

េចញជា៦្រក�មធំៗ េទេលផ�ូវជាតិចំន៧ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ក្បួនធម-សិទិ�យា្រត នឹង
េផ�មចប់ពីចំនុចមួយចំនួនតមបណា�េខត�ដូចខងេ
•
•
•
•
•
•

ផ�ូវជាតិេលខ១៖

�ស�កកំពង់្រតែបក េខត�ៃ្រពែ

ផ�ូវជាតិេលខ២៖

វត�េសម �ស�កគិរីវង្ស េខត�ត

ផ�ូវជាតិេលខ៤៖

វត�ភ�ំេពជ្យនិល ឃុំៃ្រត្រតយឹង �ស�កភ�ំ�ស�ច េខត�កំពង់

ផ�ូវជាតិេលខ៦/៧៖

វត�្រតពំង្រពះ �ស�កៃ្រពឈរ េខត�ក ំព

ផ�ូវជាតិេលខ៣៖

វត�ដី្រកហម ភូមិដី្រកហម ឃុំបឹងនិមល �ស�កឈូក េខត�កំ

ផ�ូវជាតិេខ ៥៖

វត�ឧទុមពរ �ស�ករេលៀេប�� េខត�កំពង់ឆា�ំ

្រគប់អ�កសរព័ត៌មានទំងអស់ នឹង្រត�វបានអេ��ញឲ្យចូលរួមក�ុង្រពឹត�ិក-សិទិ�
យា្រតនាឆា�

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក
•

ផ�ូវជាតិេលខ១៖

្រពះភិក� អុិន ពុ ទី ,�  វត�ស�ឹងមានជ័យ, ទូរស័ព�េលខ៖០១០ ២៥៨ ៦៩០
•

ផ�ូវជាតិេលខ២៖

្រពះភិក� ែកវ សុមា៉ល ,បណា�ញ្រពះសង្ឃឯក០៧០ទូ រស័ព�េលខ៖ , ៧៧០ ៥៧៥
•

ផ�ូវជាតិេលខ៣៖

្រពះភិក� ណា ចន់េថ ,បណា�ញ្រពះសង្ឃឯក ទូ រស័ព�េលខ៖ ,០៩៦ ៦៨៦៩ ៦៨៦
•

ផ�ូវជាតិេលខ៤៖

្រពះភិក� ពិ សិដ� េចែសន្យរ ០៦៨ទូ រស័ព�េលខ៖ ,វត�ច�ង�នត្រពហ�ស�ឹងមា , ៩៨១ ៩៩៩
•

ផ�ូវជាតិេលខ៥៖

្រពះភិក� ថង ណារិទ� ,វត�នាគវ័ន ទូ រស័ព�េលខ៖ ,០៩៣ ៥៤៦ ២៥៨
•

ផ�ូវជាតិេលខ៦ ៖៧/

េល ស៊ុម មា៉ែណ ,សម�័ន�សហគមន៍កសិករកមុជា)CCFC)
�
៖ទូ រស័ព�េលខ ,០១២ ៤៦៥ ៧០៨
•

ផ�ូវជាតិេលខ៧ ៖(េខត�រតនគិរី)


្រពះភិក�ុ ងីម េសរិ៍សំ
,អង�ករធម�ទនសង / ៧៩២ ៤៧៤ ០៩៨ទូ រស័ព�េលខ៖ ,០១៧ ៤៩៤
៣២៤

•

រជធានភ�ី ំេព
្រពះភិក� ថង ណារិទ� ,វត�នាគវ័ន ទូ រស័ព�េលខ៖ ,០៩៣ ៥៤៦ ២៥៨

•

គណកមា�ករមុខរដ�សភាជ
អ�ក�សី ប៊ូ វ េស ទូ រស័ព�េលខ៖ ,សហគមន៍ បឹងកក់ ,០៨៥ ៤៦២ ២២២

