
 
ក្រុមការងារសង្គមសុ៊ីវលិរមពុជាក្ារព្ធទិវាសទិធិមនសុសអនតរជាតខិួបលលើរទ៊ី ៦៧ 

លក្កាមក្បធានបទសត៊ីព្៊ី “លលើររមពសល់សរ ៊ីភាព្ខាង្ការបលចេញមតិ” 
 

 ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ន េះ អង្គការសង្គមស ីវលិនៅកមព ជានរៀបចាំប្រារព្ធទិវាែួបនលីកទី ៦៧ ថ្    នសចកតី
ប្របកាសជាសកលសតីព្សីិទធិម  សស "ស.ស.ស.ម" នប្រកាមប្របធា បទ “នលីកកមពស់នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ” នៅរាជ
ធា ីភ្នាំនព្ញ ថ្ ប្រព្េះរាជាណាចប្រកកមព ជា។ 

នប្រៅព្ីមា ការចូលរមួព្សីាធារណៈជ  ន ងី្ែ្ ាំា អចជ ីញសនមតចអគ្គមហាព្ញាចប្រក ី នេង្ សាំរ ិ ប្របធា រដ្ឋ
សភាជាត ិឯកឧតតម នែៀវ កាញរទិធិ រដ្ឋមន្ត តីប្រកសួង្ព័្ត៌មា  ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្ ប្របតិភូ្សេភាព្អឺរ   បប្របចាំកមព ជា ឯកអគ្គរាជ
ទូតជប    ិង្សេរដ្ឋអានមរកិប្របចាំកមព ជា តាំណាង្ប្របចាំប្របនទសថ្ ឧតតមសនង្ការអង្គការសេប្របជាជាតិទទួលប ទ ក
សិទធិម  សសនៅកមព ជា នដ្ីមបចូីលរមួកន ង្កមមវធិ្ដ៏ី្មា សារៈសាំខា ់ន េះ។ 
 នៅកន ង្ថ្ងៃជាប្របវតតិសាន្តសតន េះ សង្គមស ីវលិនៅប្របនទសកមព ជា សូមបង្ហា ញ ូវការដ្ឹង្គ្ ណដ្ល់អនកការពារសិទធិ
ម  សស  ងិ្សកមមជ សទិធមិ  សសទូទាំង្សកលនោក ជាព្និសសអនកខដ្លា ចូលរមួ  ងិ្ព្ េះពារកន ង្ការការពារសទិធិ
ម  សស នេ ីប្រតូវជាប់ព្ ធនាគារ។ 
 មហាស នាិតអង្គការសេប្របជាតិា អ  ម័ត ស.ស.ស.ម កាលព្ីថ្ងៃទ១ី០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៤៨។ ស.ស.ស.ម 
ា កាំណត់ ូវសិទធមូិលដ្ឋឋ    ិង្នសរភីាព្យ ង្ទូោ ដ្ល់ប រស ន្តសត ី  ិង្ក មារនៅនលីសកលនោកនដ្ឋ ព្ ាំមា ការ
នរសីនអីង្ពូ្ជសាស ៍ ព្ណ៌សមប រ នភ្ទ ជាតិព្ ធ  សាសនា វបបធ្ម៌ មត ិនយា  ឬមតិ     នសសង្ៗនទៀត នដ្ីមកាំនណីត 
ជាត ិឬសង្គម ប្រទព្យសមបតតិ  និាន ការនភ្ទ  ងិ្សាា  ភាព្ដ្ថ្ទនទៀត។ 
 ន ងី្ែ្ ាំជាអង្គការសង្គមស ីវលិ ប្រារព្ធទិវាសិទធិម  សសន េះន ងី្ ប្រសបនព្ល ឹង្ការបង្ហា ញ ូវការគាាំប្រទចាំនពាេះ    
ស.ស.ស.ម  ិង្បង្ហា ញ ូវកតាីរមភពាក់ព័្ ធ ឹង្ការប តរតិតបតិ  ិង្ការបាំពា នលីនសរភីាព្មូលដ្ឋឋ  ខាង្ការជបួប្របជ ាំ ខាង្
ការបនង្កីតសមាគ្ម  ិង្ខាង្ការបនចេញមតិ។ ន ងី្ែ្ ាំមា បាំណង្ចូលរមួសាមគ្គីគាន ជាម ួអនកតស ូមតខិាង្សទិធិម  សស 
សកមមជ   ងិ្សាា ប័ ខដ្លនធ្វកីារការពារសិទធមិ  សសនៅទូទាំង្ប្របនទសកមព ជា។ 
 នយង្តាមមាប្រតា១៩ ថ្  ស.ស.ស.ម 1   ិង្មាប្រតា៤១ ថ្ រដ្ឋធ្មម  ចញថ្ ប្រព្េះរាជាណាចប្រកកមព ជាឆ្ន ាំ១៩៩៣ 2     
រដ្ឋឋ ភ្ិាលកមព ជាមា កាតព្វកចិេសលូវចាប់កន ង្ការនគារព្  ងិ្ការពារនសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមត ិ ខដ្លជានសរភីាព្     

                                                        
1  ខដ្លខចង្ថា“ម  សសប្រគ្បរ់ូបមា សិទធិនសរភីាព្កន ង្ការមា មតិ  ិង្ការសខមតង្មតិ។ សិទធិន េះរាបប់ចេូ លទាំង្នសរភីាព្កន ង្ការប្របកា ់មតិនដ្ឋ 
គាម  ការនប្រជៀតខប្រជក  ិង្នសរភីាព្កន ង្ការខសវង្រកការទទួល  ិង្ការនសសព្វសា ព្ត័ម៌ា   ិង្គ្ាំ ិតនានានដ្ឋ គាម  ប្រព្ាំខដ្  នទេះតាមរ ៈ
មនធ្ោា សខមតង្មតិណាម ួកតី។” 
2 ខដ្លខចង្ថា”ប្របជាព្លរដ្ឋខែមរមា នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិរបសែ់លួ   នសរភីាព្ខាង្សារព្តម៌ា  នសរភីាព្ខាង្ការនាេះព្ មភសា  នសរភីាព្
ខាង្ការប្របជ ាំ។ ជ ណាកន៏ដ្ឋ មិ អាចន ល្ៀតនប្របីសិទធិន េះ នដ្ឋ រ ាំនោភ្នាាំឲ្យមា ប េះពាលដ់្ល់កិតតិ សរបសអ់នកដ្ថ្ទ ដ្ល់ទាំន ៀមទាំោប់លអរបស់
សង្គម ដ្ល់សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ   ិង្ដ្ល់ស តិស ែជាតិា ន ី ។” 



មូលដ្ឋឋ  មួ ទទួលសាគ ល់នដ្ឋ ចាប់ជាតិ  ិង្អ តរជាត។ិ 
 ន ងី្ែ្ ាំទទួលសាគ ល់កិចេប្របឹង្ខប្របង្ជាវជិជមា  របស់រដ្ឋឋ ភ្ិាលកន ង្វស័ិ អភ្ិវឌ្ឍ ៍ជានប្រច ី(ខសនកអប់រ ាំ  ស ែភាព្
សាធារណៈ ចរ តចាំណូលងវកិាររដ្ឋ  ិង្អភ្ិាលកិចេនៅថាន ក់មូលដ្ឋឋ  )  ិង្តួអង្គជានប្រច ី តាមរ ៈការខតង្តាាំង្អនកនាាំ
ពាកយងមីព្ីគ្ណបកសជាំទស់នៅរដ្ឋសភា  ិង្ការបនង្កី ប្រាក់នបៀវតសរដ៍្ល់កង្រាជអាវ ធ្េតា មន្ត តរីាជការ  ិង្កមមករ        
នរាង្ចប្រក។  
 នទេះបីជាយ ង្ណាក៏នដ្ឋ  ន ងី្ែ្ ាំមា ការប្រព្ួ ារមភជាខាល ាំង្នៅនលីការប តគាបសង្កត់នលីនសរភីាព្មូលដ្ឋឋ  
រមួមា នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិទក់ទង្ ងឹ្ការអ  ម័តចាប់ជានប្រចី នានព្លងមីៗ ន េះ រមួទាំង្ចាប់សតីព្សីមាគ្ម 
 ិង្អង្គការមិ ខម រដ្ឋឋ ភ្ិាល (ចាប់អង្គការសមាគ្ម)  ិង្ចាប់នាេះនឆ្ន ត។ ចាប់ទាំង្ន េះប្រតូវា អ  ម័តនដ្ឋ មា 
ការចូលរមួព្ិនប្រគាេះនយបល់ជាមួ សង្គមស ីវលិឬអនកខដ្លពាក់ព័្ ធតិចតចួឬគាម  ទល់ខតនសាេះ។ ប្រសនដ្ៀង្គាន ន េះ ន ងី្
ក៏មា ការប្រព្ ួារមភសង្ខដ្រថា នសចកតីប្រពាង្ចាប់សតីព្សីេជីព្ ឧប្រកិដ្ឋកមមតាមប្របព័្ ធបនចេកវទិោ  ិង្ទូរគ្មនាគ្ម ៍ 
អាច ឹង្ប្រតូវា អ  ម័តនដ្ឋ ព្ ាំមា ការព្ិនប្រគាេះនយបល់ប្រតមឹប្រតូវ។ ការប្រតួតព្ិ តិយឲ្យា ម ត់ចត់បង្ហា ញព្លីទធភាព្
របស់ចាប់ទាំង្ន េះ កន ង្ការរតិតបតិនសរភីាព្មូលដ្ឋឋ   រមួមា ទាំង្នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ។  
 កិចេការចាំបង្របស់ន ងី្ែ្ ាំកន ង្ការការពារសិទធមិ  សស គ្ឺចង្ប្រកង្ឯកសារអាំព្ីការរ ាំនោភ្បាំពា សិទធមិ  សសខដ្ល
ប តនកីតន ងី្នៅកមព ជា។ បចេ បប នន េះ មា ករណីរ ាំនោភ្បាំពា សទិធិម  សសជានប្រចី នកតីន ងី្នៅទូទាំង្ប្របនទសកមព ជា 
រមួបចេូ លទាំង្ការបាំពា នលីរបូកា   ិង្ការបាំពា តាមសលូវត ោការ ចាំនពាេះអនកខដ្លរេិះគ្ ់រដ្ឋឋ ភ្ិាល។ ឧទេរណ៍ 
ករណីខដ្លនកីតន ងី្នានព្លងមីៗន េះរមួមា ការនប្របអីាំនព្ីេងិ្ានៅនលីតាំណាង្រាន្តសតព្ីររូបនៅម ែរដ្ឋសភា ការបាំពា នលី
សិទធិដ្ីធ្ល ី រមួទាំង្ការរ ាំនោភ្បាំពា សទិធិសមូេភាព្នលីដ្ីធ្ល ី  ិង្ថ្ប្រព្ន រីបស់ជ ជាតិនដ្ីមភាគ្តិច កង្វេះខាតកន ង្ការ
ប្របកា ់ខាជ ប់ ូវសតង់្ដ្ឋរសិទធទិទួលា ការជាំ  ាំជប្រមេះកតីនដ្ឋ   តតិធ្ម៌  ិង្ការប តបាំពា សិទធិការង្ហរជាប្របព័្ ធ។ 
 ការវវិតតងមីៗ ថ្ សាា  ភាព្ នយា នៅកមព ជា ពាក់ព័្ ធ ិង្នសរភីាព្បនចេញមតិហាក់បង្ហា ញថាកមព ជាកាំព្ ង្
ឃ្លល តចកឆ្ៃ  ព្ីគ្ លង្ប្របជាធ្បិនត យ ិង្កិចេប្រព្មនប្រព្ៀង្ស តិភាព្ប្រកុង្ា រសីសតីព្កីមព ជា។   

នដ្ឋ សារខតការរ ាំនោភ្សិទធិម  សសនៅខតប តនកីតមា  ន ងី្ែ្ ាំសូមអាំពាវនាវឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកមព ជា រដ្ឋសភា
ជាតិ ប្រព្ឹទធសភា  ងិ្ត ោការ ព្ិចរណានៅនលវីធិា ការដូ្ចខាង្នប្រកាម៖  

 
 អាំពាវនាវដ្ល់ថាន ក់ដ្កឹនាាំអាំណាចប្រគ្ប់លាំដ្ឋប់ថាន ក់ នមតាត របួរមួគាន នបីកចិតតទទួល ូវមតិរេិះគ្ ់នដ្ីមបភីាព្រ ង្នរឿង្

ថ្ ជាតិសាស ៍ន ងី្ នាាំគាន នលីកកមពស់នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ ងិ្លទធិប្របជាធ្បិនត យ  ិង្នលីកសទួ   
វបបធ្ម៌ស ទនានៅកមព ជា។ 

 បនង្កីត  តការដ៏្មា ប្របសិទធភិាព្មួ  សប្រមាប់នធ្វីការបញ្ជជ ក់នៅនលចីាប់សតីព្អីង្គការសមាគ្ម នដ្ីមបសីដល់សិទធិ
ប្រគ្ប់ប្រគា ់កន ង្ការអ  វតតនសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមត ិខដ្ល ឹង្សដល់អតាប្របនយជ ៍ដ្ល់សង្គមស ីវលិ  ិង្សង្គម
កមព ជាទាំង្មូល នដ្ឋ មា ការនលីកកមពស់សិទធិម  សសតាមរ ៈវគ្គបណត េះបណាដ ល  ងិ្សិកាា សាោនានា។ 

 នធ្វវីនិសាធ្ កមមចាប់នាេះនឆ្ន តនដ្ីមបធីានាថា នសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមតិ  ិង្ការជបួប្របជ ាំប្រតូវា ការពារ
យ ង្នព្ញនលញ ដ្ល់អង្គការសង្គមស ីវលិឱ្យចូលរមួកន ង្ដ្ាំនណីរការនាេះនឆ្ន ត នដ្ឋ គាម  ការនប្រជៀតខប្រជកព្ី
សាំណាក់អាជ្ាធ្រ។ 

 ទទួល កនយបល់  ិង្ធាត ចូលព្ីសង្គមស ីវលិម  នព្លអ  ម័តចាប់នានា ជាព្ិនសសព្ិ ិតយនមីលចាប់   
សេជីព្ នដ្ីមបធីានា ូវការការពារសិទធរិបស់កមមករ  ិង្បនង្ក ីលកាែណឌ ការង្ហរ  ិង្សតង់្ដ្ឋរស់នៅរបស់ព្ួកនគ្ 
 ិង្ចាប់ឧប្រកិដ្ឋកមមតាមប្របព័្ ធបនចេកវទិោ នដ្ីមបកីារពារនសរភីាព្ខាង្ការបនចេញមត ិ  ិង្សិទធនិលីប្របព័្ ធ           
អ ី ធ្ឺខណត។ 



 បចឈប់ការបាំពា តាមប្របព័្ ធត ោការចាំនពាេះអនកការពារសិទធមិ  សស អនក នយា គ្ណបកសជាំទស់ សេជពី្ 
 ិង្សកមមជ នានា។ 

 នដ្ឋេះខលង្នដ្ឋ គាម  លកាែណឌ ចាំនពាេះសកមមជ ដ្ីធ្លី បរសិាា    ងិ្ នយា   ិង្អនកការពារសិទធិម  សសខដ្ល
កាំព្ ង្ជាប់ព្ ធនាគារនដ្ឋ សារខតសកមម ិ ម  ិង្សកមមភាព្ នយា របស់ព្ួកនគ្។ 

 នាាំ កជ ថ្ដ្ដ្ល់ទាំង្ឡា ខដ្លា នប្របេីងិ្ាមកនលី អនកសារព័្ត៌មា  តាំណាង្រាន្តសតគ្ណបកសប្របឆ្ាំង្   
កមមករនរាង្ចប្រក  ិង្មន្ត តសីេជីព្  ិង្ 

 នបដជ្ាបាំនព្ញកាតព្វកិចេរបស់កមព ជាកន ង្ការនគារព្សិទធិម  សស  ិង្បនង្កីត  តការសដល់សាំណង្សប្រមាប់ជ រង្
នប្រគាេះនៅនព្លមា អាំនព្េីងិ្ានកីតន ងី្។ 
 

 ន ងី្សូមអាំពាវនាវដ្ល់ប្របជាព្លរដ្ឋទាំង្អស់ ឲ្យរបួរមួគាន កន ង្នាមជាមាេ ស់ប្របនទស អ  វតតសិទធបិនចេញមតខិដ្ល
ប្រតូវា ធានានដ្ឋ រដ្ឋធ្មម  ចញកមព ជា តាមរ ៈការចូលរមួយ ង្សកមម កន ង្ការតាមដ្ឋ អនក នយា ។ ជាច ង្នប្រកា  
ចូលរមួនលកីកមពស់នសរភីាព្បនចេញមតិនៅកន ង្ប្រព្េះរាជាណាចប្រកកមព ជា។ 
 
 

រាជធា ីភ្នាំនព្ញ ថ្ងៃទ១ី០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 

សប្រមាប់ព័្ត៌មា បខ ាម សូមទក់ទង្  
1. នោក ធ្  សារា  ប្របធា គ្ណៈកមាម ធ្ិការប្របប្រព្ឹតតិកមមថ្ អង្គការ សមាគ្មការពារសិទធមិ  សសកមព ជា 

(CHRAC)  ិង្ជាប្របធា សប្រមបសប្រមលួសមាគ្មអាដ្េ ក ទូរស័ព្ទនលែ ០១៦ ៤៤០ ០៤៤ 
2. នោក នសឿង្ សានរឿ  នា កប្របតិបតតិ គ្ណៈកមាម ធ្ិការសេប្របតិបតតកិារនដ្ីមបកីមព ជា 

ទូរស័ព្ទនលែ ០១៦ ៩០០ ៥០៣ 
3. នោក តឹក វណាា រា  នា កប្របតិបតតិ អង្គការមិ ខម រដ្ឋឋ ភ្ិាលសតពី្ីកមព ជា 

ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៧៩៣៤៨៩ 
4. នោក អាត់ ធ្ ់ ប្របធា សេភាព្ការង្ហរកមព ជា ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៩៩៨ ៩០៦ 
5. នោកប្រសី នជត ចរយិ នា កិាប្របតិបតត ិអង្គការសាត រកមព ជា ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៨០២ ៤៦០ 
6. នោក នោក នៅ វណាសី នា កប្របតិបតត ិអង្គការគាាំប្រទសេគ្ម ៍ជ ជាតិនដ្ីមភាគ្តិច 

ទូរស័ព្ទនលែ  ០១២ ៨១៣ ៧៤៤  
7. នោក ខង្ ត ធ្ី នា កប្របតិបតតិ មជឈមណឌ លកមព ជានដ្ីមបសីទិធិក មារ ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៧២៩ ៨៩៥ 
8. នោក ស ួ ប   ស័កតិ ប្របធា នលខាធ្ិការដ្ឋឋ   គ្ណៈកមាម ធ្កិារប្របប្រព្ឹតតិកមម ថ្ អង្គការ សមាគ្មការពារសិទធិ

ម  សសកមព ជា ទូរស័ព្ទនលែ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 
9. នោកប្រសី ចក់ ស ភាព្ នា កិាប្របតិបតត ិមជឈមណឌ លសិទធមិ  សសកមព ជា ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 
10. នោក ង្ិត នៅរត័ន នា កប្របតិបតត ិអង្គការ ជ ព្ិការកមព ជា ទូរស័ព្ទនលែ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧     
11. នោក នសៀរ ភ្ិរមយ នា កប្របតិបតត ិអង្គការ សិទិធលាំនៅដ្ឋឋ   ទូរស័ព្ទនលែ ០១២ ៨៥២ ៣២៥ 


