
 

 
ចេញផ្សាយជាបន្ទា ន់ 
 

អង្គការអន្តរជាតិជាច្រើន្អំពាវនាវ សមូឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួន្អនក
ការពារសទិិិធមន្ុសសចោយមិន្្តឹម្តូវចៅកមពុជា 

 
ទីក្រុងញូវយ៉រ ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤៖ បណ្តា ញអនារជាតិសក្ាប់សិទិធចសដ្ឋរិេច សងគម

រិេច និងវបបធ្ម៌ (ESCR-Net) បានចផ្សញើលិែិតមួយេាប់េ ុះថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ ចៅកាន់សចមាេ
ន្ទយររដ្ឋមន្តនាីថ្នក្បចទសរមព ជា ចដ្ើមបបីង្ហា ញការក្រយួបារមភជាខ្ល ាំងចៅចលើការចាប់ែលួន និងការ
ផ្សាន្ទា ចោសងមីៗចនុះមរចលើសរមមជនសិទិធដី្ធ្លីជាស្តសាីេាំនួន ៧ន្ទរ់ ខដ្លបានរាយាមការពារសិ
ទិធមន សស និងសិទិធរបស់ក្រុមក្រួសារន្ទន្ទខដ្លរស់ចៅរន ងតាំបន់បឹងររ់ ខដ្លជាតាំបន់ដ៏្ធ្ាំមួយ
ចៅរន ងរាជធានីភ្នាំចរញថ្នក្បចទសរមព ជា។ 
 

ស្តសាីោាំងចន្ទុះ ក្តូវបានចររាយការណ៍ថាក្តូវបានចាប់ែលួនកាលរីថ្ងៃទី១០ ខែវេិឆិកា ចៅ
ចរលខដ្លរាំរ ងតវ៉សូមឲ្យានការចាប់អារមមណ៍ ចលើទឹរជន់លិេចៅរន ងតាំបន់របស់អនរោាំង
ចន្ទុះកាលរីខែងមីៗរនលងចៅ។ ចក្កាយមរន្ទថ្ងៃដ្ខដ្ល ជនជាប់ចចាទោាំង ៧ន្ទរ់ ក្តវូបានជាំន ាំ
ជក្មុះ និងផ្សាន្ទា ចោសនូវចោសជាប់រនធន្ទគារអតិបរាដ្ល់ចៅ ១ឆ្ន ាំ និងរិន័យជាក្បារ់ ២លាន
ចរៀលរន ងាន រ់ៗ។ 
 

ចៅថ្ងៃបន្ទា ប់ អនរការពារសិទិធមន សសេាំនួន ៤ន្ទរ់ចផ្សសងចទៀត ក្តូវបានឃ ាំែលួនបនាបន្ទា ប់ 
ចៅែណៈខដ្លរាំរ ងតវ៉អហិងាចៅចក្ៅសាលាដ្ាំបូងរាជធានីភ្នាំចរញ ចដ្ើមបអីាំពាវន្ទវសូមឲ្យ
ានការច ុះខលងស្តសាីោាំង ៧ន្ទរ់។ ចៅថ្ងៃបន្ទា ប់ ជនជាប់ចចាទនីមួយៗ ក្តូវបានផ្សាន្ទា ចោស
ជាប់រនធន្ទគារ ១ឆ្ន ាំ។ ចៅចរលខដ្លានក្បជារលរដ្ឋជាចក្េើនក្បមូលផ្សា ាំគាន តវ៉ការចាប់ស្តសាីជា
អនរការពារសិទិធមន សសោាំងចន្ទុះ រ់រនធន្ទគារ អនរោាំងចន្ទុះរ៏ក្តវូបានឃ ាំែលួនផ្សងខដ្រ។ 
បេច បបននចនុះជាសរ ប មន សសេាំនួន ១៩ ន្ទរ់ ក្តវូបានឃ ាំែលួន។ 
 

សរមមជនសិទិធមន សស និងរលរដ្ឋជាចក្េើន បានបចន្ទា សការលិេលង់ មររីការចារ់
បាំចរញថ្ផ្សាបឹង បន្ទា ប់រីទឹរបឹងក្តូវបានបូមចេញចដ្ើមបីយរដី្ចធ្វើអាជីវរមមអភិ្វឌ្ឍវស័ិយអេលន
វតថ  ខដ្លក្តវូបានចធ្វើច ើងច យក្រមុហ  ន ស ូការូ អ ីន ជាក្រុមហ  នសាងសង់របស់សាជិរ



ក្រឹទធសភា ចលារ ចៅ ចម៉ងឃីន។ 
 

អនរតវ៉ជាចក្េើន អុះអាងថាបន្ទា ប់រីក្តូវបានបចណា ញចេញច យបងខាំក្បជារលរដ្ឋជិត 
២០.០០០ ន្ទរ់ រីតាំបន់ចន្ទុះ ច យសាលារាជធានីភ្នាំចរញចៅឆ្ន ាំ ២០០៨ ទឹរជាំនន់យ៉ាងអាក្ររ់
ចៅជ ាំវញិសហរមន៍ បានចធ្វើឲ្យានផ្សលប៉ុះពាល់យ៉ាងចក្េើនដ្ល់ស ែភារ ផ្សាុះសខមបង និងម ែ
របររបស់ក្រួសារអនរោាំងចន្ទុះ។ 
 

លិែិតមួយេាប់ចនុះ ខដ្លក្តូវបានគាាំក្ទច យអងគការេាំនួនជាង ២២០ និងប រគលេាំនួន
ជាង ៥០ ន្ទរ់ ចៅរន ងក្បចទសេាំនួន ២០ បានចលើរច ើងនូវការក្រួយបារមភថា ការចាប់ែលួន ការ
ចេញដី្កាចកាុះចៅ និងការចចាទក្បកាន់ រឺជាសរមមភារវយតបវញិចៅចលើអនរខដ្លេង់
ការពារសិទិធមន សស ចហើយសូមអាំពាវន្ទវដ្ល់រាជរ ឋ ភិ្បាលរមព ជា សូមបញ្ឈប់ការផ្សាន្ទា ចោស
ខដ្លានលរខណៈនចយាបាយោាំងអស់មរចលើអនរការពារសិទិធមន សសខដ្លរាំរ ងចធ្វើការចដ្ើមបី
ចលើររាំរស់សិទិធរបស់ក្បជារលរដ្ឋខដ្លរាំរ ងរស់ចៅរន ងតាំបន់បឹងររ់។ 
 

ESCR-Net រ៏សូមអាំពាវន្ទវ សូមឲ្យានការចស ើបអចងេតភាល មៗ ច យឯររាជយ និងាន
ក្បសិទិធភារ ចៅចលើការរ ាំចលាភ្សិទិធមន សសោាំងអស់ខដ្លពារ់រ័នធនឹងការបចណា ញចេញច យ
បងខាំចលើសហរមន៍បឹងររ់ រមួោាំងច ុះស្រសាយបញ្ហា ន្ទន្ទខដ្លពារ់រ័នធនឹងទឹរជាំនន់ ក្បរ័នធបងាូរ
ទឹរ ការផ្សាល់សាំណង និងការសាងសង់ចហ ឋ រេន្ទសមព័នធចៅនឹងរខនលង និងឆ្ៃ យរីរខនលង ខដ្ល
តាំងទីលាំចៅ។ 
 

ជាេ ងចក្កាយ លិែិតចនុះ សាំនូមររដ្ល់រាជរ ឋ ភិ្បាលរមព ជា សូមឲ្យអន វតាចៅការចស ើប
អចងេតភាល មៗ ឯររាជយ និងានក្បសិទិធភារ ចៅចលើការរ ាំចលាភ្សិទិធមន សសោាំងអស់ខដ្លពារ់
រ័នធនឹងសរមមភាររបស់ក្រមុហ  ន ស ូការូ អ ីន ចហើយចាត់វធិានការណ៍សមរមយ ចដ្ើមបីធាន្ទថា 
តមរយៈក្បរ័នធត លាការ រដ្ឋបាល និងេាប់ ឬមចធ្ាបាយដ្ថ្ទចទៀត សហរមន៍ខដ្លរងផ្សលប៉ុះ
ពាល់រីការរ ាំចលាភ្សិទិធមន សសរីក្រុមហ  នោាំងចន្ទុះ ទទួលបានសាំណងដ៏្ានក្បសិទធភារ។ 
 

លិែិតមួយេាប់ចរញ អាេយរបានតមរយៈ៖ http://www.escr-net.org/node/365714 
 
អាំរី ESCR-Net 
 

បណ្តា ញអនារជាតិសក្ាប់សិទិធចសដ្ឋរិេច សងគមរិេច និងវបបធ្ម៌ (ESCR-Net) ាន
ទាំន្ទរ់ទាំនងជាមួយអងគការ េលន្ទសងគម និងសរមមជនជាង ២៧០ មររី ៧០ក្បចទសទូោាំង

http://www.escr-net.org/node/365714


 

រិភ្រចលារ ខដ្លផ្សាល់នូវការផ្លល ស់បាូរយ ទធសាស្តសា និងការតស ូមតិរមួ ចដ្ើមបរីសាងេលន្ទរិភ្រ
ចលារមួយរន ងការចធ្វើឲ្យានរិតនូវសិទិធមន សស និងយ តាិធ្ម៌សងគមសក្ាប់ោាំងអស់គាន ។ 
 
សក្ាប់រ័ត៌ានបខនថម សូមោរ់ទង៖ 
 
ចលារ អ ី សារ ៉ ម (ភាសាអង់ចរលស/ខែមរ) 
ន្ទយរក្បតិបតាិ, សារមធាងចតន ត 
sarom@teangtnaut.org 
 
ចលារ ចអៀង វ ទធី (ភាសាអង់ចរលស/ខែមរ) 
ន្ទយរក្បតិបតាិ, អងគការសមធ្ម៌រមព ជា 
vuthy@equitablecambodia.org  
 
ចលារ Sergio Rozalén (ភាសាអង់ចរលស/ចអសា៉ញ) 
អនរសក្មបសក្មួលខផ្សនរទាំន្ទរ់ទាំនង 
srozalen@escr-net.org  
www.escr-net.org 
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