
សេចក្តថី្ថែងការណ៍រមួ 

រាជធានីភនំពពញ ថ្ថងទី១៤ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

អងគការេងគមេ វីិលេមូប្បកាេគាំប្ទអងគការមាតាធមមជាតិ និងសកោ លសោេចាំស ោះការ
បង្ក្រោ បសៅសលើអងគការសនោះ 

ជាការពឆលីយតបពៅនឹងបទពោទយ៉ា ងអយុតតិធម៌ចុងពរកាយបងអស់របឆ្ងំពៅពលសីមាជកិបរីូបបខនែម
ពទៀតរបស់អងគការការពារបរសិ្ថែ នព ម្ ោះមាតាធមមជាត ិ ពយងីជាអងគការសងគមសុីវលិដូចមានរាយនាមខាងពរកាម 
សូមរបកាសគរំទអងគការមាតាធមមជាតិ និងសូមពកោ លពោសចំពពាោះចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា (“រ
ដ្ឋា ភិបាល”) កនុងការបង្ក្រោ បពៅពលអីងគការពនោះ និងសងគមសុីវលិទូពៅពៅកមពុជា។  

 សមាជិកអងគការមាតាធមមជាតចិំនួនបីរូប ខដលរតូវបានពោទរបកាន់រមួមាន រពោះសងឃពីរអងគខដលពុំ
មានជាប់ពាក់ព័នធពៅនឹងសកមមភាពរបោថំ្ថង ឬយុទធនាការខដលពរៀបចំពដ្ឋយអងគការមាតាធមមជាត។ិ រពោះសងឃ
ោងំពីរអងគរមួមាន រពោះពតជគុណរពោះនាម សុែ ោន់រតា រពោះជនម ២៤ វសា ជារពោះពៅអធិការវតត អងគគីរ ីសែិត
ពៅកនុងឃុរំបឡាយ (រជលងអាខរ ៉ាង) ពែតតពកាោះកុង និងជាពលខាធិការរបស់អងគការមាតាធមមជាត ិ និងរពោះពតជ
គុណ រពហ្ម ធមមជាត ិជានាយករបតិបតតកិិតតិយសរបស់អងគការមាតាធមមជាត ិ ។ រពោះពតជគុណោងំពីរអងគពនាោះ
គម នអំណាចសពរមចពៅកនុងសកមមភាពការរររបស់អងគការមាតាធមមជាតពិ យី។  

 សមាជិកទីបីរបស់អងគការមាតាធមមជាតិខដលរងការពោទរបកាន់ពនាោះគឺពោក អា ចិហ្សង់រដូ ហ្គុន
ហ្ាព ហ្ស ដ្ឋវដីសុន សញ្ជា តិពអសប៉ាញ ជាស្ថែ បនិក និងជានាយកថ្នអងគការមាតាធមមជាត។ិ បចចុបបននពនោះ 
ពោក អា ចិហ្សង់រដូ កំពុងសែិតពៅកនុងការនិរពទសែលួនខដលរតូវបានបពណត ញពចញពីកមពុជាពដ្ឋយបងខតំាមការ
បញ្ជា របស់ពោកនាយករដាមង្ក្នតី ហ្ ុន ខសន រយៈពពលជិតមួយឆ្ន មំកពហ្យី។ ការបពណេ ញពចញ ពោក អា ចិ
ហ្សង់រដ ូ ជាការសងសឹកពដ្ឋយផ្ទា ល់ចំពពាោះសកមមនយិមកនុងការររបរសិ្ថែ នរបស់ពោកជាយូរណាស់មកពហ្យី
របឆ្ងំនឹងការស្ថងសង់ទំនប់វារអីគគិសនីឆ្យអាខរ ៉ាងពៅកនុងពែតតពកាោះកុង។ ពបីពោោះបជីាបទពោទរបកាន់រតូវ
បានរបកាសជាស្ថធារណៈកាលពីថ្ថងទ៥ី ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ ក៏ពដ្ឋយ ក៏ស្ថោដបូំងពែតតពកាោះកុងមិនោន់
មានការជូនដណឹំងជាផលូវការដល់ជនជាប់ពោទោងំបីអងគ នាក់ ោក់ទិននងឹបទពោទពៅព យីពទ ខដលពនោះជា
ការគំរាមដល់សិទធទិទួលបានការជំនុំជរមោះពដ្ឋយយុតតិធម៌របស់ពួកគត់។ 

 ពយងីជាអងគការសងគមសុីវលិ សូមសំខដងការគរំទយ៉ា ងពពញទំហ្ងឹចំពពាោះការោមោររបស់ពោក អា
 ចិហ្សង់រដ ូ នូវសិទធកិារពារែលួនពដ្ឋយផ្ទា ល់ដូចខដលបានធានាតាមមារតា ៣៨ ថ្នរដាធមមនុញ្ញថ្នរពោះរាជាណា
ចរកកមពុជា និង មារតា ១៤ ថ្នកតិកាសញ្ជញ អនតរជាតសិេីពសីិទធពិលរដា និងសិទធនិពយបាយ។  ការតរមូវឲ្យជន
រតូវពោទបរា ញែលួនពៅចំពពាោះមុែតុោការរតូវបានតរមូវបខនែមតាមមារតា ៣០០ ថ្នរកមនីតិវធិរីពហ្មទណឌ ។ 
បចចុបបននពនោះ ពោក អា ចិហ្សង់រដូ រតូវបានហាមរបាមចូលមករបពទសកមពុជារហូ្តោល់ខតមានការអនុញ្ជញ តពី
រកសួងមហាថ្ផា ឬក៏រកសួងការបរពទស និងសហ្របតិបតតិការអនតរជាត។ិ ជាងពនោះពៅពទៀត ពយងីសូមអំពាវនាវ



ឲ្យមានការជូនដណឹំងជាផលូវការជាបនាា ន់ោក់ទងនឹងបទពោទពៅពលីជនជាប់ពោទោងំបអីងគ នាក់ ពដីមបធីានា
ឲ្យមានសិទធិទទលួបានការជំនុជំរមោះពដ្ឋយយុតតិធម៌។ 

បុគគលោងំបីអងគ នាក់ ជាប់ពោទពីបទសមគំនិត ពរកាមមារតា ២៩ ថ្នរកមរពហ្មទណឌ នងិបទពលមសី 
ពរកាមមារតា ៤២៤ ពបីទ “គំរាមកំខហ្ងកនឹងពធវីឱ្យែូចខាតខដលភាា ប់មកនូវបញ្ជា អវីមួយ” ខដលអាចនឹងរតូវ
ផេនាា ពោសជាប់ពនធនាគររហូ្តដល់ពៅ ២ ឆ្ន  ំ ។ ការពោទរបកាន់ោងំពនោះគដូឺចគន ពៅនឹងបទពោទរបឆ្ងំនឹង
សកមមជនរបស់អងគការមាតាធមមជាតចិំនួនបីរូបគឺ ពោក រទី សុវគិ ពោក ស ុន មា៉ា ឡា និងពោក សុឹម សណំាង
ខដរ ខដលរតូវបានឃុែំលួនកនុងពនធនាគរពែតតពកាោះកុងោប់តាងំពថី្ថងទី ១៧ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៥ និងពោទរបកាន់
តាមមារតា ៤២៤។ សកមមជនខដលជាប់ពនធនាគរោងំបីរូបពនាោះបានចូលរមួកនុងការតវា៉ា របឆ្ងំពៅនឹងការបូម
ែាច់ខដលរតូវបានពោទកជាការបូមែុសចបប់កនុងរសុកបទុមស្ថគរ ពែតតពកាោះកុង។ សរមាប់ព័ត៌មានបខនែមពី
ស្ថវតារអងគការមាតាធមមជាតនិិងការបង្ក្រោ បនាពពលថមីៗរបឆ្ងំនឹងសកមមជនោងំពនាោះ សូមពមីលសោកប័រត
ព័ត៌មានខដលបានពចញផាយនាពពលថមីៗពដ្ឋយមជឈមណឌ លសិទធមិនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”)។  

ការពោទរបកាន់ថមីៗោងំពនោះគឺជាករណីចុងពរកាយបងអស់កនុងចំពណាមករណីោប់ែលួន នងិរពឹតតិការណ៍
នានាជាពរចីនខដលអាជាា ធរបានពធវទុីកបុកពមនញមេងពហ្យីមេងពទៀត និងមានពចតនាបង្ក្រោ បពៅពលីចលនាមាតា
ធមមជាតោិងំរសុង។ ពរកាយពកីារបពណេ ញពោក អា ចិហ្សង់រដ ូពចញពដ្ឋយពជាគជ័យកនុងខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
អាជាា ធរបានោប់ែលួនសមាជិកអងគការជាពរចីននាក់ពទៀត ពដ្ឋយស្ថរពួកពគជាប់ពាក់ព័នធកនុងការពធវីបាតុកមម 
សកមមនយិម និងសកមមភាពអប់រពំផសងៗ។ ការគបសងោត់ពៅពលកីិចចរបឹងខរបងកនុងការការពារបរសិ្ថែ នរបស់អងគ
ការមាតាធមមជាតគិឺបរា ញឱ្យពឃញីពីការបង្ក្រោ បកាន់ខតធំៗ ពៅពលសីងគមសុីវលិពៅកនុងរបពទសកមពុជា នងិភាព
មិនអត់ឱ្នរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលចំពពាោះសកមមនិយមពដ្ឋយសនតិវធិរីសបតាមចបប់។   

ការបនតដ្ឋក់ពោក អា ចិហ្សង់រដូ កនុងបញ្ា ីពមម  និងការកាត់ពោស និងដ្ឋក់ពោសពោកកំបាងំមុែនឹង
បងោការរពំោភបំពានយ៉ា ងធងន់ធងរដល់សិទធជិំនុជំរមោះពដ្ឋយយុតតិធម៌របស់ពោក។ ពោក អា ចិហ្សង់រដ ូ ោម
ោរសិទធកិារពារែលួនពោក នងិសិទធពិឆលីយតបរាល់ការពោទរបកាន់ពៅចំពពាោះមុែពៅរកម មិនកមានផលវបិាកអវី
ក៏ពដ្ឋយ។ ពយងីែាុសូំមគរំទយ៉ា ងពពញទំហ្ងឹចំពពាោះការោមោររត ប់មកវញិរបស់ពោកអា ចិហ្សង់រដ។ូ 

 ស្ថែ បនកិអងគការមាតាធមមជាតិ ពោក អា ចិហ្សង់រដូ ហ្គុនហ្ាព ស ពដវដីសុន មានរបស្ថសន៍ក ៖  

“ែាុ ំោមោរសិទធិរបស់ែាុ ពំដីមបីការពារែលួ នពៅកនុ ងតុោការតទល់នឹងការពោទរបកាន់គម នមូលដ្ឋា នោងំពនោះ ខដល
ោងំពនោះគម នអវីពរៅខតពីការសងសឹកមកពលីរូបែាុ ំ និងសកមមជនដថ្ទពទៀតពនាោះពទ ពដ្ឋយស្ថរយុទធនាការដម៏ាន
របសិទធិភាពរបស់ពយីងកនុ ងការបញ្ឈប់ការបំផ្ទល ញធមមជាតិពៅកមពុជា។ វាជាតួនាទីរបស់ែាុ ំខដលរតូវពធវីនូវអវីខដលែាុ ំ
អាចពធវីបាន ពៅខកបរពួកពគ ពហី្យោមោរឱ្យផតល់នូវយុតតិធម៌ដល់ពយីងែាុ ំរគប់គន  មិនកមានបញ្ជា លំបាកយ៉ា ង
ណាពៅកនុ ងរបព័នធយុតតិធម៌បចចុ បបននពនាោះពទ។” 

 ពយងីជាអងគការសងគមសុីវលិដូចមានរាយនាមខាងពរកាម សូមពសនដីល់រពោះរាជអជាា ពមតាត ទមាល ក់ពោល
ការពោទរបកាន់ពដ្ឋយអយុតតធិម៌ពីបទញុោះញង់នងិគំរាមកំខហ្ងកនឹងពធវឱី្យែូចខាតរទពយសមបតត ិ ពៅពលី

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=67&id=5&lang=khm
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=67&id=5&lang=khm


សមាជិកអងគការមាតាធមមជាតោិងំរបាមំួយនាក់ ពហ្យីសូមធានាការពារឱ្យបានរតឹមរតូវដល់សកមមជនបរសិ្ថែ ន 
និងអនកការពារសិទធិមនុសសោងំឡាយខដលរបឹងខរបងកនុងការការពារធនធានធមមជាតពិៅកមពុជាខដលជារទពយ
សមបតតរិតឹមរតូវតាមចបប់របស់ពលរដាកមពុជា។  

 មយ៉ាងពទៀត ពយងីែាុ ំសូមអំពាវនាវដល់រកសួងមហាថ្ផា នងិរកសួងការបរពទស និងសហ្របតិបតតកិារអនតរ
ជាតិពមតាត ពគរពតាម និងធានាដល់សិទធជិំនុជំរមោះពដ្ឋយយុតតិធម៌ ខដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ពៅកន ក់ជាត ិ និង
អនតរជាត ិ ពដ្ឋយអនុញ្ជញ តឱ្យពោក អា ចិហ្សង់រដ ូ បានវលិរត ប់មកកមពុជាវញិពដមីបអីនុវតតសិទធិការពារែលួន    
តទល់នឹងការពោទរបកាន់ោងំពនោះ។ 

អងគការសងគមសុីវលិខដលគរំទពសចកតខីថលងការណ៍ពនោះ រមួមាន ៖  

ល.រ ព ម្ ោះអងគការ សមាគម  ព ម្ ោះអនកទនំាក់ទនំង  ពលែទនំាក់ទនំង 
១ រកុមការររពដីមបីពដ្ឋោះរស្ថយទំនាស់ (ACT) កញ្ជញ  រសី សុធាវ ី 017 990 371 
២ សមព័នធគណពនយយភាពសងគមកមពុជា (ANSA) ពោក សន ជយ័ 012 445 652 
៣ សមព័នធសហ្ជីពកមពុជា (CATU) ពោករសី យ៉ា ង ពស្ថ

ភណឌ  089 33 66 01 

៤ មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) ពោករសី ឆ្យ ឈុនលី 017 528 021 
៥ មជឈមណឌ លកមពុជាពដីមបីរបព័នធផសពវផាយឯករាជយ (CCIM) ពោក បា៉ា  ងនួពទៀង 012 598 066 
៦ សមាគមអាដហុ្ក ការពារសិទធិមនុសស និងអភិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា 

(ADHOC) ពោក ធន់ ស្ថរា៉ាយ 016 440 044 

៧ សហ្ភាពការររកមពុជា (CLC) ពោក អាត ធន់ 012 998 906 
៨ សមព័នធខែមរជពំរឿន និងការពារសិទធិមនុសស  លីកាដូ 

(LICADHO) អនកនាង ណាលី ពី ូក 012 803 650 

៩ សមព័នធពដីមបីសុចរតិភាព និង គណពនយយភាពសងគម (CISA)  ពោក ហឹ្ម យន់ 012 947 022 
១០ បណាេ ញយុវជនកមពុជា (CYN) ពោក ទឹម មា៉ា ថ្  017 990 689 
១១ សមព័នធសហ្គមន៍កសិករកមពុជា (CCFC)  ពោក ពថង ស្ថពវឿន 015 225 088 
១២ អងគការសមធម៌កមពុជា (EC) ពោក ពអៀង វុទធី 012 791 700 
១៣ គណៈកមាម ធិការ ពដីមបីការពបាោះពឆ្ន ត ពដ្ឋយពសរ ីនិងយុតតិធម៌

ពៅកមពុជា (COMFREL) 
ពោក គល់ បញ្ជញ  012 942 017 

១៤ រកុមការររពិពសសសិទធិលំពៅឋាន (HRTF) ពោក ពសៀ ភារមយ 012 852 325 
១៥ សមាគម ឥង្ក្នាពទវ ី (IDA) ពោករសី ឌី្ រដ្ឋា  012 897 161 
១៦ សមាគមរបជាធិបពតយយឯករាជយថ្នពសដាកិចចពរៅរបព័នធ 

(IDEA) ពោក វន់ ពៅ  012 534 796 

១៧ អងគការពយនឌ័្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា (GADC) ពោករសី រស់ សុភាព 012 627 857 
១៨ អងគការមាតាធមមជាតិ ពោក អា ិចហ្សងរ់ដូ  



ហ្គុនហ្ាព ហ្ស  
១៩ អងគការពនលកខែមរ ពោក អាង ជាតិពឡាម 012 517943 
២០ សមាគមធាងពតាន ត (STT) ពោក អីុ ស្ថរុ ំ 012 836 533 
២១ អងគការង្ក្សតីខែមរ  ពោករសី អរុណ រសមី  012 236 653 
២២ អងគការ សីលការ ពោករសី ធីតា ឃឹោះ 012 83 84 64 

 


