“ព្រះសង្ឃ ព្រជារលរដ្ឋជាចព្រើនពាន់នាក់ ចដ្ើរហែកបន
ូ ព្ាររធទិវាសិទិធ
មនុសសអនតរជាតិចៅព្រចទសកមពជា
ុ ”

ភនំពពញ ថ្ងងទី២៩ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៣៖ រពះសងឃ និងរបជាពលរដ្ឌ
ចំនួន៥០០ អងគ នាក់ពរៀបចំកបួនដ្ខងែធមមយារា-សិទិធយារាចាប់ពីថ្ងងទី១ រហូត

ដ្ល់ថ្ងងទី១០ ខែធនូ ពដ្ើមបីរារពធទិវាសិទិធមនុ សសអនតរជាតិ (IHRD) រួមទំងរពះ

សងឃ និងរបជាពលរដ្ឌមួយចំ នួនពទៀត នឹងចូ លរួមរារពធទិវាបុណ្យសិទិធមនុសស
ពនះខដ្រ។
ពៅឆ្នំ២០១៣ ខដ្លជាែួបពលើកទី៦៥ ថ្នទិវាសិទិធមនុ សសអនតរជាតិ បណ្ដ
ឋ ញរពះសងឃឯករាជ្យពដ្ើមបី

យុតិតធម៌សងគម សហគមន៍ សមាគម បណ្ដ
ឋ ញ សហព័ នធ សហជ្ីព និងអងគការសងគមសុីវ ិលនឹងពរៀបចំកបួនដ្ខងែ

ធមមយារា-សិទិធយារាពដ្ើមបីផសពវផាយអប់រ ំអំពីសិទិធមនុ សស។ ធមមយារា-សិទិធយារាពនះនឹងចាប់ពផឋើមពីថ្ងងទី១
ដ្ល់ថ្ងងទី១០ ខែធនូ ពោយមានពរៀបចំកមមវ ិធីមួយចំនួន ដ្ូចជា (១) ធមមពទសនាសឋីពីពុទធសាសនា និងសិទិធមនុ សស
(២)សំណ្ួរ-ចពមលើយសឋីពីសិទិធមនុសស ខលបងលបងរាជាញ និ ងសូរតកំ ណ្ដពយពផសងៗ។

កបួនដ្ខងែធមមយារា-សិទិធយារាពនះ រតូវពចញដ្ំពណ្ើរពីភូមិ ឃុំ ស្សុក ពែតត/រកុង ពោយពធវើដ្ំពណ្ើរាម

ផលូវជាតិចំនួនរាំ រហូតដ្ល់ខាងមុែវ ិមានរដ្ឌសភាជាតិ រាជ្ធានីភំពន ពញ។






ផលូវជាតិពលែ១៖ ចាប់ពផឋើមពីចំណ្ុចទីរម
ួ ស្សុកចន្ទ្នាា ពែតតសាវយពរៀង
ផលូវជាតិពលែ៣៖ ចាប់ពផឋើមពចញពីចំណ្ុចរកុងកំពត ពែតតកំពត

ផលូវជាតិពលែ៤៖ ចាប់ពផឋើមពចញពីឃុំអមលំង ស្សុកងពង ពែតតកំពង់សឺព
ផលូវជាតិពលែ៥៖ ចាប់ពផឋើមពចញពីរកុងពោធិ៍សាត់ ពែតតពោធិ៍សាត់
ផលូវជាតិពលែ៦៖ ចាប់ពផឋើមពចញពីរកុងកំ ពង់ធំ ពែតតកំពង់ ធំ

ការដ្ខងែមកកាន់រដ្ឌសភាជាតិ ជារពឹតិតការណ្៍ចុ ងពរកាយថ្នកបួនដ្ខងែរ ខដ្លរតូវានពរៀបចំពឡើង ពដ្ើមបី

បង្ហែញមូ លបទថ្នទិវាសិទិធមនុសសអនតរជាតិនាឆ្នំពនះ “មានយុតិតធម៌ មានសនតិភាព!”។ អនកពរៀបចំកមមវ ិធី ពរោង
បង្ហែញសារពនះ ពៅតំ ណ្ដងរាស្តសតជាប់ពឆ្នតអំពីសាានភាពសិទិធមនុសសជាកិចចបញ្ចប់ពិធីបុណ្យសិទិធមនុសស។
រពះពតជ្គុណ្ ប៊ុត ប៊ុនតិញ របធានបណ្ដ
ត ញរពះសងឃឯករាជ្យពដ្ើមបីយុតិតធម៌ សងគម (IMNSJ) មានសងឃ
ដ្ីកាថា "អាាមយល់ពឃើញថាទិវាបុណ្យសិទិធមនុ សសអនតរជាតិ (IHRD) ជារពឹតិតការណ្៍ពឆ្ពះពៅរកមាោ៌សិនិតភាព
និងយុតិតធម៌ សរមាប់មនុ សសពលករគប់រូបទូទំងសកលពលក។
ភាព

រពះពុទធបពរងៀនមនុសសពអាយពចះកសាងសនតិ

ពយើងរតូវខតពចះខសវងយុតិតធម៌ជាមុនសិនាមរយៈពធវើអំពពើលអជាមួ យមនុសសរគប់ សហគមន៍ ពៅទូទំងពិ ភព

ពលក។"
ពលក ទឹម មា៉ ថ្ឡ របធានបណ្ដ
ត ញយុវជ្នកមពុជា (CYN) ាននិយាយថា៖ “ទិវាបុណ្យសិទិធមនុសស

អនតរជាតិ (IHRD) គួរខតជារពឹ តិតការណ្៍សបាយ និងអឹកអធឹកមួយ (រពឹតិតការណ្៍ពនះ ជាការអបអរសាទរអំពីសិទិធ
របស់ពយើង កតីសងឃឹមរបស់ពយើងសរមាប់អនាគត និងទសសនវ ិស័យរបស់ពយើងសរមាប់សងគមជាតិ)”។ ពលកាន
បនតពទៀតថា៖ “ប៉ុ ខនត ពៅពពលជាមួ យោនពនះ ពនះក៏ជាការទញចំ ណ្ដប់អារមមណ្៍ពៅដ្ល់បញ្ហ
ែ ានតឹងមួយ៖ ការ

ពិត គឺសាានភាពសិទិធមនុ សសពៅរបពទសកមពុជា រតូវានពគពធវើឲ្យមានសភាពយា៉ ប់ យុឺនពៅប៉ុ នាមនឆ្នំចុងពរកាយ
ពនះ”។

ពលក

វ ៉ន

ពៅ

របធានសមាគមរបជាធិបពតយយឯករាជ្យថ្នពសដ្ឌកិចចពរៅរបព័នធ

(IDEA)

ានមាន

របសាសន៍ ថា៖ “ដ្ីធីល និងពលកមមានកាលយជាបញ្ហ
ែ សិទិធមនុសសយា៉ ងធងន់ធងរបំផុតពៅកនុងរបពទសកមពុជាសពវថ្ងង”។
ពលកានបនតពទៀតថា៖ “ដ្ី ធីល និងពលកមម ក៏ ជាមូលោឌនរគឹះថ្នការចិ ញ្ចឹមជ្ី វ ិតរស់ពៅរបស់របជាពលរដ្ឌ (អនក
ទំងពនាះ គឺជាសនូលថ្នសងគមជាតិ)។ ពៅពពលខដ្លមិនមានយុតិធ
ត ម៌ពៅកនុងខផនកពនះ ពនាះក៏នឹងមិនមានយុតិតធម៌
ពៅកនុងខផនកដ្ថ្ទពទៀតខដ្រ”។

អនកស្សី ពយា៉ ម បុ ាឆ ានមានរបសាសន៍ ថា៖ “ពិភពពលករតូវការដ្ឹ ងថាសកមមជ្នដ្ីធីល និងអនកការោរ

សិទិធមនុសសពៅកនុងរបពទសកមពុជាកាន់ ខតពរចើនពឡើងៗ កំ ពុងខតកាលយជាជ្នរងពរោះថ្នអំពពើហិងា និងការចាប់

ោក់ពនធនាោរពីសំណ្ដក់ អាជាញធររដ្ឌ។ អំ ឡុងពពលទិវាសិទិធមនុសសអនតរជាតិ របជាពលរដ្ឌនឹងពធវើការពដ្ើរខហកបួន
ពដ្ើមបីបញ្ចប់អំពពើហិងា និងភាពអយុតិតធម៌ពនះ”។

ទិវាបុណ្យសិទិធមនុសសអនតរជាតិ រតូវានពគរារពធពធវើពៅទូ ទំងពិភពពលកជាពរៀងរាល់ឆ្នំ ពៅថ្ងងទី ១០
ខែធនូ ពដ្ើមបីជាការរ ំលឹកដ្ល់ការតស៊ូខផនកសិទិធមនុ សស ខដ្លបនតមានឥទធិពលពលើរបជាពលរដ្ឌទូទំងពិភពពលក។

ទិវាបុណ្យសិទិធមនុសសអនតរជាតិ គឺ ជាការផតល់សាកសី និងការបង្ហែញអំពីការរ ីករាលោនថ្នការរ ំពលភសិទិធមនុ សស
និងជាឱកាសសរមាប់ សងគមសុីវ ិល

រាជ្រោឌភិាលនានា

អងគការអនតរជាតិ

និងរបជាពលរដ្ឌ

កនុងការបង្ហែញ

កិចចែិតែំរបឹងខរបងរបស់ពួកពគពៅកនុងការធានា និងាមោនការពោរពពោលការណ្៍សិទិធមនុសស។

ការរារពធពិធីបុណ្យសិទិធមនុ សសពនះ រតូវានចងភាជប់ ជាមួ យនឹងមូលបទខតមួ យ “មានយុតតធម៌ មានសនតិ
ភាព!” ពហើយសាលកសញ្ហដ ខដ្លមានទង់សាសនា ទង់ ជាតិ និងរកមាពណ្៌ពែៀវតំ ណ្ដងតួនាទីចំបងថ្នអនកការោរ
សិទិធមនុសសពៅកមពុជា។

របព័នធផសពវផាយ រតូវានអពញ្ជ ើញឲ្យចូ លរួមកនុងការរារពធទិវាសិទិធមនុ សសអនតរជាតិពនះ។ សូមទក់ទងអនកពរៀបចំ
កមមវ ិធី ខដ្លមានរាយនាមកនុងបញ្ជ ី សរមាប់ព័ត៌មានបខនាម អំពីធមមយារា-សិទិធយារា ពៅពោលពៅនីមួយៗ ។

សរមាប់ព័ត៌មានបខនាម សូមទក់ទង៖


ពលក ពយ៉ង វ ីរៈ

នាយករបតិបតតិថ្នមជ្ឈមណ្ឍលអប់រ ំចាប់សរមាប់ សហគមន៍ (CLEC)

ទូរស័ពាពលែ៖ ០១២ ៨០១ ២៣៥


ពលក អំ សំអាត

អនករគប់រគងបពចចកពទសពសុើបថ្នអងគការលីកាដ្ូ (LICADHO)

ទូរស័ពាពលែ៖ ០១២ ៣២៧ ៧៧០

