អង្គការលែើកលែង្លោសអន្តរជាតិ
លសចកតជី ន្ូ ព័តមា៌ ន្
ហាមផ្សពវផ្ាយមុន្លមា៉ោង្០០:០១ លមា៉ោង្សាកែ (ត្តវូ ន្ឹង្លមា៉ោង្កមពុជា ០៧:០១) ថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ថ្ងទៃ ី៤ មិងុនា ២០១៥
កមពុជា ៖ ជន្រង្លត្រោះថ្ន្ការបត្កាបការតវ៉ា ត្តូវបាន្បដិលសធយុតតិធម៌
អង្គការលែើកលែង្លោសអន្តរជាតិបាន្ន្ិយាយលៅកនង្ុ របាយការណ៍ងមីមួយលៅថ្ងៃលន្ោះថាអាជាាធរកមពុជាត្តូវផ្តែ់យុតធតិ ម៌ចំល ោះអនកោំង្ឡាយលដែត្តូវបាន្សមាាប់ លដែបាន្បាត់ខ្ាួន្ ន្ិង្
បាន្រង្របួសអំឡុង្លពែការបត្កាបលែើការតវ៉ា លោយកមាាំង្សន្តិសុខ្
របាយការណ៍ដំលណើរលៅកាន្់ដង្វិងី សរលសរចង្ត្កង្អំពីលហតុដូចលមតចបាន្ជារម ន្ មន្តន្តីណាមានក់ ឬសមាជិកថ្ន្កង្កំលំង្សន្តិសុខ្ណាមានក់លសាោះ ត្តូវបាន្ចាប់ឲ្យទទួែខ្ុសត្តូវ
ចំល ោះការរឹតតបិតយា៉ោ ង្ថ្ត្ពថ្ផ្សជាញឹកញាប់លៅលែើការតវ៉ាលៅកនុង្ត្បលទសកមពុជា រួមោំង្ជុវំ ិញបញ្ហាថ្ន្ការលបាោះលនន ត២០១៣ លដែមាន្ទំនាស់។

លលករ៉ាូល ើត លអពបតុ លដែជានាយកត្សាវត្ជាវរបស់អង្គការលែើកលែង្លោសអន្តរជាតិ ត្បចាំលៅអាសុីអាលននយ៍ន្ិង្អាសុីបា៉ោសុី ិចបាន្មាន្ត្បសាសន្៍ថា៖ “អនកតវ៉ាកនុង្ត្បលទសកមពុជា
ត្តូវលតត្បឈរមុខ្ន្ឹង្ដំបង្ លហើយលពែខ្ាោះត្រប់កាំល ាើង្ លដើមបីបលចេញមតិរបស់ពួកលន។ អំឡុង្ពីរនន ំកន្ាង្លៅ ត្បជាជន្បាន្លធវើដំលណើរលៅកាន្់ដង្វិងីលដើមបីោមោរសិទធិរបស់ខ្ាួន្ លដែ
មិន្ធ្លាប់មាន្ពីមុន្ ប៉ោុលន្តអាជាាធរបាន្ល្ាើយតបជាត្បចាំជាមួយន្ឹង្ការរឹតតបិតលោយហិង្ា”
“របាយការណ៍របស់លយើង្សរលសរចង្ត្កង្អំពីមូែលហតុដូចលមតចជន្រង្លត្រោះថ្ន្ការរំលល សិទមធិ ន្ុសស លោយកង្កមាាំង្សន្តិសុខ្ មិន្ទទួែបាន្យុតតិធម៌ន្ិង្ដំលណាោះត្សាយត្បសិទធភាព
ខ្ណៈលដែអនកទទួែខ្ុសត្តូវរម ន្លោស”
របាយការណ៍លន្ោះ លោយលផ្ែកលែើការត្សាវត្ជាវយា៉ោ ង្លត្ចន្ើ សន្ធឹកសនាធប់លៅកនង្ុ ត្បលទស ពិពណ៌នារយ:លពែលដែកំពុង្មាន្ភាពវឹកវរហិង្ា លដែត្បលហែលនលមើែល ញើ ថាជាបាតុកមម
លដែធំជាង្លនបំផ្ុតកនង្ុ ត្បវតតិសាន្តសត្ត បលទសកមពុជា។ លៅចុង្នន ំ២០១៣ ត្បជាជន្បាន្លធវើដំលណើរលៅកាន្់ដង្វិងីលែើបញ្ហាលបាោះលនន តជាតិលដែមាន្ជលមាាោះ ខ្ណៈលដែកមមករលោង្ចត្កកាត់
លដរបាន្អំ វនាវសុំតំលឡើង្ត្បាក់ឈែនួ អបបរមារបស់ពួកលន
កង្កមាាំង្សន្តិសុខ្បាន្លធវើការចាប់ខ្ន្ាួ តាមអំលពើចិតត ការវយដំយា៉ោង្ធៃន្់ធៃរន្ិង្លពែខ្ាោះការសមាាប់ លដើមបីបន្តកាបការតវ៉ា លដែមាន្ការបាញ់កាំល ាើង្មា៉ោកអាកា៤៧ មកលែើហង្វូ មន្ុសស។
មាន្មន្ុសសយា៉ោ ង្តិចត្បាំមួយនាក់ ត្តូវបាន្បាញ់សមាាប់អឡំ ុង្លពែការតវ៉ាចាប់តាំង្ពីលខ្កញ្ហា ២០១៣

កនុង្ឧបបតតិលហតុអាត្កក់បំផ្ុត កាែពីថ្ងៃទី៣ មកោ ២០១៤ កំលំង្សន្តសិ ុខ្បាន្បាញ់មកលែើកមមករកាត់លដរលដែកំពុង្តវ៉ា លៅឯបាតុកមមមួយលដែបាន្កាាយជាហិង្ាលៅជាយត្កុង្
នំលពញ បាន្លធវើឲ្យបុរសវ័យលកមង្បួន្នាក់សាាប់ លដែមាន្អាយុចលនាាោះ២២នន ំ ន្ិង្២៥នន ំ នឺមាន្ ឹម ផាលែៀប សម ោ៉ាវី លយឿន្បាទធី ន្ិង្លផ្ង្
កុសែ។ មាន្លត្ចើន្
នាក់លទៀតបាន្រង្របួស

លៅកលន្ាង្បាតុកមមដលដែ មឹ សុផាត ជាកមមករលោង្ចត្កកាត់លដរអាយុ១៦នន ំមានក់ លដែលនបាន្ល ើញរត់ត្តូវរបួសត្រប់កាំល ាើង្ចំលដើមត្ទូង្របស់រត់។ រត់លៅបាត់ខ្ាួន្លៅលឡើយ
លដែលនបាន្សន្មត់ថាសាា ប់ លហើយត្នួសាររបស់រត់មិន្បាន្ទទួែព័ត៌មាន្សតពី ីចំណាត់ការវិធ្លន្ការយា៉ោ ង្ណាលដើមបីលសុើបអលង្ាតការបាត់ខ្ាួន្លោយបង្ខំរបស់រត់លៅលឡើយ។

លលករ៉ាូល ើត លអពបតុ បាន្មាន្ត្បសាសន្៍ថា៖ “ការលត្បើត្បាស់កមាាំង្ត្ជុែហួសលហតុរបស់កង្កំលំង្សន្តិសុខ្លៅទីកលន្ាង្តវ៉ា បាន្បំផ្ាិចបំផាាញជីវតិ របស់ជន្រង្លត្រោះន្ិង្ត្កុមត្នួសារ
របស់ពួកលន។ កនង្ុ ករណីខ្ាោះ វចាស់ណាស់ថាអនកណាជាអនក ទទួែខ្ុសត្តូវ ន្ិង្កនុង្ករណីជាលត្ចើន្លផ្សង្លទៀត វពិតជាកយត្សួែកនុង្ការលសវង្រកណាស់ ប៉ោុលន្តរមន្អនកណាមានក់ត្តូវ
បាន្ចាប់ឲ្យទទួែខ្ុសត្តូវលឡើយ”

ចំល ោះបុនគែោំង្ឡាយលដែជាប់ ក់ព័ន្ធកនុង្ការលត្បកើ មាាង្ំ ត្ជែុ ហួសលហតុមកលែើអនកតវ៉ា រួមមាន្ន្នរបាែ ោជអាវុធហតថន្ិង្លយាធ្ល ត្ពមោំង្“កមាាំង្ត្បជាការ រខ្ណឌ ”លដែជាកំ
លំង្ជំន្ួយ លដែអង្គការលែើកលែង្លោសអន្តរជាតិសុំឲ្យកមាាំង្ោំង្អស់បចឈប់លធវើការែាតតាមោន្ការត្បជុំរន

លោោះបីមាន្ កយបណត ង្ឹ បទឧត្កិដឋជន្លដែបតឹង្លោយអនកោំង្ឡាយលដែរង្លត្រោះលោយសារកណាតប់ថ្ដរបស់កល
ំ ង្ំ សន្តិសុខ្ក៏លោយ វបបធម៌ន្ិទណឌ ភាពលដែនួរឲ្យខ្លាច មាន្អតថន្័យថាពុំ
មាន្អនកណាមានក់ត្តូវបាន្ចាប់ឲ្យទទួែខ្ុសត្តូវចំល ោះការរំលល សិទធិមន្ុសសយា៉ោ ង្ធៃន្់ធៃរោំង្លន្ោះលឡើយ
ពុំមាន្យុតតិធម៌ចំល ោះហុឹមចាន្់ អាយុ២៦ ជាន្ិសសិតសាកែវិទាែ័យមានក់ លដែជាអនកឈរលកបរ បាន្ត្តូវត្រប់កាំល ាើង្លៅកលន្ាង្បាតុកមមមួយលៅ នំលពញ លៅថ្ងៃទ១ី ២ វិចឆិកា
២០១៣។ រត់កំលរីកខ្ាួន្លែង្បាន្ចាប់ពីចលង្ាោះចុោះមកលត្កាម លត្កាយលពែ មន្តន្តីន្នរបាែមានក់បាន្បាញ់មន្ិ លរីសមុខ្លៅលែើបាតុករន្ិង្អនកឈរលកបរ លហើយត្រប់កាំល ាើង្មួយត្រប់
បាន្លធវើឲ្យខ្ូចធៃន្់ធៃរសរថ្ស្ែង្ឹ ខ្នង្

លៅថ្ងៃទី២ ឧសភា ២០១៤ “កមាាំង្ត្បជាការ រខ្ណឌ ” បាន្លឡាមព័ទធ ោែ់ ោត់ធ្លក់ វយមកលែើឡាយ សាលមៀន្ លដែជាអនកយកព័ត៌មាន្មានក់អាយុ២៧នន ំ។ ពួកលនបាន្លត្បើ
ដំបង្ លត្កាយលពែរត់បាន្ពាយាមងតលខ្សវីលដអូពួកលនកំពុង្វយត្បហារត្ពោះសង្ឃែួន្ សុវ៉ាតលៅកលន្ាង្តវ៉ាមួយលៅោជធ្លន្ី នំលពញ។ ឡាយ សាលមៀន្បាន្សន្ាប់បាត់សាមរតី ន្ិង្បាក់
្ែឹង្លសៀតផាាលដែត្តូវការវោះកាត់។ ន្ិលយាជករបស់រត់បាន្ោក់ កយបណត ឹង្ ប៉ោុលន្តតល
ុ ការបាន្ត្ចាន្លចាែករណីលន្ោះលៅចុង្នន ំ២០១៤ លោយរម ន្ផ្តែ់លហតុផ្ែ

មាន្ករណីមួយលទៀតនឺ សកមមជន្សិទធិែំលៅឋាន្ លៅ ត្សីត្សស់ បាន្ោក់ កយ

បណត ឹង្ លត្កាយលពែរែូតកូន្លោយសារនាង្រង្ការោត់ធ្លក់លោយន្នរបាែលៅកលន្ាង្តវ៉ា

មួយលៅកនុង្ោជធ្លន្ីកាែពីថ្ងៃទី២៧ មិងុនា ២០១២។ មន្តន្តីន្នរបាែលជើង្ចាស់មានក់បាន្ល្ាយើ ថា៖ “ត្បសិន្លបើនាង្ចង្់បាន្កូន្ត្តឡប់មកវិញ ខ្ាុំលៅលកមង្”។ នាង្បាន្ោក់ កយបណ្
តឹង្មួយលផ្សង្លទៀត ប៉ោុលន្តនាង្មិន្ឮដំណឹង្អវីពីតល
ុ ការលសាោះ
លលករ៉ាូល ើត លអពបតុ បាន្មាន្ត្បសាសន្៍ថា៖ “អាជាាធរកមពុជាត្តូវលតកំណត់ ន្ិង្បចឈប់ការរំលល សិទធិមន្ុសសន្ិង្ន្ិទណឌ ភាពកុំឲ្យលកើតលឡើង្សារជាងមីដលដែៗ លោយនាំលៅតុលការ
កាត់លោសចំល ោះជន្ោំង្ឡាយលដែទទួែខ្ុសត្តូវលដែបង្ារការសាា ប់ន្ិង្របួសសាន ម។ ត្បសិន្ពួកលនមិន្ត្ពមលទ ការរំលល ន្ឹង្លកើតលឡើង្មតង្លហើយមតង្លទៀតជាក់ជាមិន្ខ្លន្”

“អង្គការលែើកលែង្លោសអន្តរជាតិ សូមអំ វនាវឲ្យមាន្ការលសុើបអលង្ាតលោយតមាាភាពន្ិង្ែែិតែែន្់ លហើយត្បសិន្មាន្ សតុតាង្ត្នប់ត្រន្់ សុំឲ្យលធវកាើ រកាត់លោសចំល ោះអនកលដែទទួែ
ខ្ុសត្តូវលដែបាន្លត្បើត្បាស់កមាាំង្ត្ជែុ ហួសលហតុមកលែើអនកតវ៉ា។ ជន្រង្លត្រោះថ្ន្ការរំលល សិទធិមន្ុសសធៃន្់ធៃរោំង្លន្ោះ ត្តូវលតផ្តែ់លរែការណ៍ដំលណាោះត្សាយត្បកបលោយត្បសិទធភាព
រួមមាន្សំណង្ជាលដើម”

សាវតារ
ត្ពមជាមួយន្ឹង្ការលត្បើត្បាស់កំលំង្ត្ជុែហួសលហតុលោយកង្កមាាំង្សន្តិសុខ្ ន្ិង្ន្ិទណឌ ភាពរបស់ពកួ លនកំពុង្មាន្ ដំលណើរលៅកាន្់ដង្វិងី លតត្តោង្ឲ្យល ើញនំរូថ្ន្ការរំលល សិទធិ
មន្ុសសលផ្សង្លទៀតកនុង្បរិបទលសរីភាពត្បជុំរន រួមមាន្ការោក់កំហិតតាមអំលពើចតិ តមកលែើសិទធិលសរីភាពថ្ន្ការត្បជុំរនលោយសន្តិវិធីតាម រយៈត្កបខ្ណឌ ចាប់យា៉ោង្រឹតតបិតន្ិង្តួនាទី
តុលការ កនុង្ការយាយីអនកលរៀបចំ ន្ិង្ចូែរួមកនុង្ការតវ៉ាលោយសន្តិវិធី

របាយការណ៍១២៤ទំព័រលន្ោះ លធវើលសចកតីសន្និោឋន្ លោយមាន្ការអំ វនាវដែ់អាជាាធរកមពជាុ ឲ្យលររព ការ រ ន្ិង្សត្មមសត្មែួ សិទធិលសរីភាពថ្ន្ការត្បជុំរនលោយសន្តិវិធី។ វផ្តែ់អា
ន្ុសាសន្៍ជាង្៣០ចំន្ុចលោយែមែតិ សុំឲ្យផាាស់បតូរកនុង្ចាប់ លរែន្លយាបាយ ន្ិង្ការអន្ុវតត លដើមបីជួយពួករត់កនុង្ការលធវើកិចេការដូលចនោះ។

លៅកនុង្លខ្ឧសភា ២០១៥ អង្គការលែើកលែង្លោសអន្តរជាតិបាន្ជួបត្បជុំជាមួយ មន្តន្តីជាន្់ខ្ពស់ន្នរបាែជាតិកមពុជាលៅត្កសួង្មហាថ្ផ្ៃ លដើមបីពិភាកាអំពីែទធផ្ែរកល ើញថ្ន្កា
ត្សាវត្ជាវលន្ោះ ន្ិង្ជាមួយមន្តន្ជាតី ន្់ខ្ពស់មួយរូបថ្ន្ត្កសួង្យុតតិធម៌ ប៉ោុលន្តលោោះបីការពាយាមមតង្លហើយមតង្លទៀត នឺមិន្អាចលរៀបចំកិចេត្បជុំជាមួយមន្តន្មាតី ន្សមតថកិចេដថ្ទលទៀតរបស់រោឋ ិបា
ែ។ ព័ត៌មាន្លដែផ្តែ់លោយន្នរបាែជាតិ ត្តូវបាន្បចេូែកនុង្របាយការណ៍លន្ោះ

អង្គការលែើកលែង្លោសអន្តរជាតិបាន្ផ្តែ់ជូន្រោឋ បាិ ែកមពុជាន្ូវរបាយការណ៍លត្ពៀង្ចុង្លត្កាយ លដើមបីសុំបលចេញជាលយាបែ់ ប៉ោុលន្តលៅត្តឹមលពែលវលថ្ន្ការលបាោះពុមពផ្ាយ នឺមិន្បាន្
ទទួែការល្ាើយតបែមែិតណាមួយលនាោះលទ។

កំណត់សមាគែ់ចំល ោះន្ិពន្ធនាយក
សត្មាប់របាយការណ៍លពែមុន្លចញផ្ាយ ឬការលរៀបចំសមាាសន្៍ សូមោក់ទង្

មន្តន្តីព័ត៌មាន្ល្ម ោះ អូឡពវ បាូមវីស អាសុីបា៉ោសុី ិច សត្មាប់ឯកសារសាធ្លរណៈ
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