
សេចក្ដថី្លែងការណ៍រមួ 
ភ្នពំេញ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

អងគការេងគមេ វីិលេមូអំពាវនាវឱ្យទម្លែ ក្ស់ោលបទសោទចំសពាោះថ្នា ក្ដ់ឹក្នាអំងគការ
មិនថ្មនរដ្ឋា ភិបាល និងបញ្ឈបក់ារយាយថី្ដលបនដសក្ើតម្លនសៅសលើេងគមេ វីលិ 

 
ព ងីែ្ញជំាអងគការសងគមសញីវលិ (“សងគមសញីវលិ”) ខែលមានរា នាមខាងពរកាម សូមអំពាវនាវឱ្យទមាា ក់

ពោលនូវបទពោទចំពពាោះថ្នន ក់ែឹកនាអំងគការសញីវលិកមពញជាែ៏ពលចពលា ចំនួនបីរូប គឺពោក ប៉ា  ងួនពទៀង រេោះពេជ
គញណ ប ញេ ប ញនពេញ និងពោក ពមឿន េញោ។1 ការពោទរបកាន់ខែលគ្មា នមូលដ្ឋា នខបបពនោះបនបង្ហា ញយ៉ា ង
ចាស់េកីារគំរាមកំខែង និងយ  ីពែីមបបីំបិទសំពេងសងគមសញីវលិកមពញជានិងអនកការពារសិទធិមនញសស។  

ពោក ប៉ា  ងួនពទៀង រេោះពេជគញណ ប ញេ ប ញនពេញ និងពោក ពមឿន េញោ រេូវបនសាោែំបូងរាជលនី
ភ្នំពេញពោទរបកាន់េីបទ “ការរពំោភ្ពលីពសចកដទីញកចិេត” កាលេីថ្ងៃទ៤ី ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៨ ពយងតាមមារតា 
៣៩១ នងិមារតា ៣៩២ ថ្នរកមរេែាទណឌ ថ្នរេោះរាជាណាចរកកមពញជា ពដ្ឋ បនពោទរបកាន់ថ្នេួកពោក
បនលួចបនា ំ មូលនិធថិ្នេិធបីញណយសេអនកវភិាគនពយប  ពោកបណឌិ េ ខកម េ។ី2 ការពោទរបកាន់ពនោះពធវី
ពេងីតាមពាកយបណដឹ ងរបស់ពោក ពេរជ រសស់ របលនគណបកស ញវជនកមពញជា កាលេីថ្ងៃទ៨ី ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០១៧ ពោទសមាជិកគណៈកមាការទងំពនោះថ្នបនលួចបនាមូំលនិធិបញណយសេ។ របសិនពបីសពរមចថ្នមាន
ពទស អនកការពារសិទធិមនញសសទងំបរីូបរបឈមមញែនឹងការជាប់េនធនាគ្មរេីរបមំួ ខែ ពៅ បឆី្ន  ំ និងេិន័ ជា
របក់រែូេែល់របមំួ ោនពរៀល។3  

ពរកា េមីរណៈភាេរបស់ពោក ខកម េី4 គណៈកមាការបញណយសេម ួរេូវបនបពងកីេពេងី កនញងពនាោះ
រមួមានថ្នន ក់ែឹកនាទំងំបីរូបជាសមាជិកផងខែរ។ គណៈកមាការពនោះទទួលែញសរេូវទូពៅ រមួទងំការពរៀបចំេិធី
បញណយសេ នងិកមាវធិពីផសងៗខែលជាពាក់េ័នធ។ ថ្នន ក់ែឹកនាទំងំបីរូប បនបញ្ញា ក់ថ្នេនួាទរីបស់េួកពគមិនជាប់
ពាក់េ័នធនឹងការរគប់រគងការចូលបចច័ បញណយសេ និងមូលនិធែិថ្ទពទៀេពេ ី។ ការពោទរបកាន់ទងំពនោះខផែក
ពៅពលីខេពាកយបណដឹ ងខែលគ្មា នភ្សតញតាងរបស់ពោក ពេរជ រសស់ ខេប៉ាញពណាណ ោះ។ ពោក ពេរជ រសស់ លា ប់ដ្ឋក់
                                                      
1 បញគគលទងំបនីាក់ពនោះជាថ្នន កែ់ឹកនាអំងគការសងគមសញីវលិែព៏លចពលា ។ ពោក ប៉ា  ងនួពទៀង ជានា ករបេិបេតថិ្នមជឈមណឌ លកមពញជាពែីមបរីបេ័នធ
ផសេវផា ឯករាជយ, រេោះពេជគញណ ប ញេ ប ញនពេញ គជឺាសាា បនកិថ្នបណាដ ញរេោះសងឃឯករាជយពែីមប ីញេតធិមស៌ងគម និង ពោក ពមឿន េញោ ជានា ក
របេិបេតថិ្នមជឈមណឌ លសមព័នធភាេការង្ហរ និងសិទធិមនញសស  
2 Andrew Nachemson និង ពនៀម ពេង, “េញោការឱ្យោប់ែាួនសមាជិក គណៈកមាការបញណយសេ ពោក ខកម េ ី៣ រូប”, ភ្នពំេញប៉ាញសតិ៍ (១៨ មករា 
២០១៨) http://bit.ly/2rqAgEb. ពមីលពៅ ៖ ឃ ីសញវញទធ ី“សមាជិកគណៈកមាការបញណយសេ ខកម េ ីរេូវបនពោទរបកាន”់ ខែារថ្នមស ៍(១៨ មករា 
២០១៨) http://bit.ly/2DBchaF; “េញោការសពរមចពោទរបកានម់នញសសបីនាកព់ាកេ់័នធពរឿងបចច ័បញណយសេ ខកម េ”ី, ព្ែវសញូ, (១៨ មករា 
២០១៨), http://bit.ly/2Duq9iX. 

3 មារតា ៣៩២ ថ្នរកមរេែាទណឌ ថ្នរេោះរាជាណាចរកកមពញជា 

4 អនកវភិាគនពយប ែ៏លបលីាញ និងជាសកមាជនខផនកសងគម ពោកបណឌិ េ ខកម េ ីរេូវបនបញ់សមាា បព់ៅកនញងរាជលនភី្នពំេញពៅថ្ងៃទ១ី០ ខែកកកដ្ឋ 
ឆ្ន ២ំ០១៦ ។ ការេវ៉ាជាសាលរណៈែធ៏ជំញំវញិការសាា ប់របសព់ោក និងភាេែវោះចពនាា ោះកនញងការពសញីបអពងកេ នងិការកាេ់ពទស នាឱំ្យមានការអំពាវនាវឱ្យ
បពងកីេ គណៈកមាការឯករាជយ ពែីមបពីសញីបអពងកេករណីពនោះបខនាមពទៀេ។ សូមអាន ៖ អា ែវកិ, “ការដ្ឋក់សមាព ធមកពលីកមពញជា មួ ឆ្ន បំនាា ប់េីការសមាា ប់
ពោក ខកម េ”ី ។ អាចទញ កបនពៅ https://www.ifex.org/cambodia/2017/07/10/kem-ley-anniversary-killing/ 

http://bit.ly/2rqAgEb
http://bit.ly/2DBchaF
http://bit.ly/2Duq9iX
https://www.ifex.org/cambodia/2017/07/10/kem-ley-anniversary-killing/


ពាកយបណដឹ ងរបឆ្ងំនងឹគណបកសសព្ង្ហគ ោះជាេិ ខែលបណាដ លឲ្យេញោការកំេូលរោំ គណបកសពនោះ កាលេី
ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧។5 

រកុមរគួសារពោក ខកម េ ី េញំបនដ្ឋក់ពាកយបណដឹ ងណាមួ របឆ្ងំនឹងការពរបីរបស់មូលនិធពិនោះ
ពេ ី ពែ ីសមាជកិរគួសាររបស់គ្មេ់បនរោនពោលពាកយបណដឹ ងពនោះ ពដ្ឋ ពៅបណដឹ ងពនោះថ្ន "គ្មា នមូល
ដ្ឋា ន”។ ពៅកនញងពាកយបណដឹ ងពែីមរបស់ពោករសស់ គ្មេ់អោះអាងថ្នពោកទទួលបនេ័េ៌មានពចញេីកនញងរគួសារ
របស់ពោក ខកម េ ីថ្នមានការលួចបនាលំញ បញណយសេ។ ពទោះជាែូពចនោះក៏ពដ្ឋ  សមាជិករគួសារមាន ក់ខែលជា
សមាជិកថ្នគណៈកមាការពនាោះខែរ ក៏បនរោនពោលការពោទរបកាន់ពនោះ ពដ្ឋ ខងាងថ្នគ្មេ់ "មិនខែលគ្មរំទ
ពាកយបណដឹ ង” ពែ ីសំខាន់បំផញេពនាោះគឺគណៈកមាការមិនបនសូមបខីេោេ់ខចងបចច័ ទងំពនាោះផង ពរពាោះមូល
និធិទងំពនាោះរេូវបនរគប់រគងពដ្ឋ សាច់ញាេរិបស់ពោក ខកម េ។ី បែូនថ្ងារសរីបស់ពោក ខកម េ ី ក៏បន
រោនពោលពាកយបណដឹ ងពនោះខែរ ពដ្ឋ ខងាងថ្នថ្នន ក់ែឹកនាទំងំបីរូបមិនខែលរគប់រគងមូលនិធពិនាោះពទ។6 ការ
ខងាងពដ្ឋ រកុមរគួសាររបស់ពោក ខកម េ ីទងំពនោះអាចបញ្ញា ក់ថ្នការពោទរបកាន់ពនោះគឺជាពរឿងខែលទក់ទង
នឹងនពយប ។  

ការពោទរបកាន់ពដ្ឋ មិនមានភ្សតញតាងទងំពនោះ ពកីេពេងីចំពេលខែលរដ្ឋា ភ្ិបលប្ង្ហក បយ៉ា ងេឹងរងឹ
មកពលសីំពេងជំទស់ពៅកមពញជា ខែលពធវីឱ្យលំែការង្ហររបស់អនកការពារសិទធមិនញសស នងិសងគមសញីវលិមានការ
រមួេូចកាន់ខេខាា ងំ។ ឧទែរណ៍ ែូចជាការផ្អែ កសកមាភាេរបស់អងគការសមធម៌កមពញជា ការបិទវទិាសាា នជាេិ
របជាធិបពេ យ ការលញបព ា្ ោះអងគការមាតាធមាជាេកិមពញជាពចញេីបញ្ា ី7 ការបិទទងំបងខថំ្នសារេ័េ៌មានឯករាជយ 
រមួមានកាខសេ ឌឹ ពែមបូឌា ពែលី និងការយិល័ វទិយញអាសញីពសរពីៅកមពញជា8 រេមទងំការដ្ឋក់ពទសទណឌ ខបប
នពយប ពលីអនកការពារសទិធិមនញសសែូចជាសកមាជនែីធា ី អនករសី ពទេ វនន ី សកមាជនមាតាធមាជាេកិមពញជា 
ពោក ែ ញន វណណៈ និង ពោក ឌឹម គញណឌី និងអេីេអនកសារេ័េ៌មានវទិយញអាសញីពសរ ីពោក យង សញលរនិ នងិ 
ពោក អួន ឈនិ។9  

                                                      
5 Andrew Nachemson និង សញទធ គឹមពសឿន, “ CNRP កំេញងរបឈមនឹងបកសេីរបដឹងសញំរោំ ពោល” ភ្នំពេញប៉ាញសតិ៍ (៥ េញោ ២០១៧) 
http://bit.ly/2yJPSBj    
6 ពនៀម ពេង នងិ Andrew Nachemson, ‘បែនរបុសពោក ខកម េ ីនិយ ថ្នបណដឹ ងរបឆ្ងំនឹងសកមាជនពរឿងលួចបចច័ បញណយសេគឺគ្មា នមូលដ្ឋា ន’, 

ភ្នំពេញប៉ាញសតិ៍ (២៣ មករា ២០១៨)  http://bit.ly/2nac4QZ. 

7 ពទោះបីជាការលញបព ា្ ោះរបសអ់ងគការមាតាធមាជាេពិធវពីេងីពដ្ឋ សារ័គចិេតក៏ពដ្ឋ  កស៏ែសាា បនិកមាន កប់នខងាងថ្ន “ការពសនីសញំពនោះរេូវបនជំរញញពដ្ឋ 
ការពធវីទញកខបញកពមនញពលីសែសាា បនិក ២ នាកព់ផសងពទៀេ”។ សូមអាន ៖ មញិច ដ្ឋរា៉ា  និង Ananth Baliga, “អងគការមាតាធមាជាេិ រេូវបនលញបពោល ពរកា 
ោេរេដ្ឋងពរឿងែាច់”, ភ្នំពេញប៉ាញសតិ៍ (១៨ កញ្ញា  ២០១៧) អាចរកបនពៅ ៖ http://bit.ly/2f3Nn50    
8ការបិទការយិល ័វទិយញអាសញីពសរពីៅភ្នំពេញក៏ពធវីពេងីពដ្ឋ សារ័គចិេតផងខែរ ប៉ាញខនតេំណាងវទិយញអាសញីពសរមីាន កខ់ងាងថ្នការប្ង្ហក បពលីរបេន័ធផសេវផា ឯក
រាជយនាពេលងាីៗមិនអាចពធវឱី្យែាួនបនតការង្ហរពៅកនញងរបពទសបន។ សូមអាន ៖ Ananth Baliga, មញិច ដ្ឋរា៉ា  និង ពនៀម ពេង “អាសញីពសរបីិទការយិល ័
ផា ពៅរបពទសកមពញជាែណៈមានការប្ង្ហក បពលីរបេ័នធផសេវផា ”, ភ្នំពេញប៉ាញសតិ៍, ១២ កញ្ញា  ២០១៧, អាចរកបនពៅ ៖ 

http://www.phnompenhpost.com/national/rfa-shuts-down-cambodia-operations-amid-media-crackdown (ភាសាអងព់គាស) 

9 ពសចកតខីងាងការណ៍រមួ, ‘អងគការសងគមសញីវលិសូមណូមេរឱ្យមាន ញេតិធម៌ និងការពគ្មរេសិទធិមនញសស’, (១០ ធនូ ២០១៧), http://bit.ly/2E7qaKY។ សូម
អានផងខែរពៅ ៖ សា  មញនន,ី “សងគមសញីវលិសែរែាអាពមរកិរបប់ឱ្យកមពញជាបញ្ឈបក់ារគ្មបសងកេព់លីពសរភីាេ”, សំពេងសែរែាអាពមរកិ, (២៣ មករា 
២០១៨), http://bit.ly/2DzOnZ8. 

http://bit.ly/2yJPSBj
http://bit.ly/2nac4QZ
http://bit.ly/2f3Nn50
http://www.phnompenhpost.com/national/rfa-shuts-down-cambodia-operations-amid-media-crackdown
http://bit.ly/2E7qaKY
http://bit.ly/2DzOnZ8


ព ងីែ្ញជំាអងគការសងគមសញីវលិ សូមអំពាវនាវឱ្យទមាា ក់ពោលជាបនាា ន់នូវបទពោទខែលគ្មា នមូលដ្ឋា ន
របឆ្ងំពោក ប៉ា  ងួនពទៀង រេោះពេជគញណ ប ញេ ប ញនពេញ និង ពោក ពមឿន េញោ។ ជាងពនោះពទៀេ ព ងីែ្ញ ំអំពាវ
នាវែល់អាជ្ាធរកមពញជាឱ្យបញ្ឈប់ជាបនាា ន់នូវការពធវទីញកខបញកពមនញមកពលអីងគការសងគមសញីវលិ អនកការពារសិទធិ
មនញសស និងសកមាជនខែលកំេញងពធវីការពដ្ឋ រសបចាប់ និងការង្ហរខែលផដល់អេារបពយជន៍យ៉ា ងសំខាន់ែល់
ការអភ្ិវឌឍរបកបពដ្ឋ ចីរភាេរបស់កមពញជា។ ព ងីែ្ញ ំពសនឱី្យរដ្ឋា ភ្ិបលកមពញជាពគ្មរេរែាធមានញញ្ាកមពញជា និងចាប់
សិទធិមនញសសអនតរជាេិ នងិពែីមបពីធវីឱ្យសងគមសញីវលិអាចែំពណីរការពៅមញែពដ្ឋ គ្មា នការរេឹេបេិ និងយ ។ី 

ពសចកដីខងាងការណ៍ពនោះចូលរមួពដ្ឋ  ៖  
 

1. សែគមន៍បឹងកក់ 
2. សែគមន៍បឹងរេខបក 
3. អនាគេ ញវជនកមពញជាអាសា ន 
4. សមាគមអភ្ិវឌឍន៍ជីវភាេេលរែាកមពញជា 
5. មជឈមណឌ លសិទធិមនញសសកមពញជា 
6. មជឈមណឌ លកមពញជាពែមីបរីបេ័នធផសេវផា ឯករាជយ 
7. គណៈកមាា ធកិារសែរបេិបេតកិារពែីមបកីមពញជា 
8. សែេ័នធកមាករពសវកមា និងមាូបអាហារកមពញជា 
9. សមាគមអាែែញក ការពារសទិធិមនញសស និងអភ្ិវឌឍន៍ពៅកមពញជា  
10. សមាគមរគូបពរងៀនកមពញជាឯករាជយ 
11. សមព័នធខែារជំពរឿន និងការពារសិទធិមនញសស លកីាែូ  
12. អងគការសា័រគចិេតពែមីបសីងគម 
13. មជឈមណឌ លកមពញជាពែមីបី្ សតមីានវបិេត ិ
14. បណាដ ញ ញវជនកមពញជា 
15. មជឈមណឌ លសមព័នធភាេការង្ហរ និងសទិធិមនញសស 
16. សមព័នធពែមីបសីញចរេិភាេ និង គណពន យភាេសងគម 
17. គណៈកមាា ធកិារ ពែីមបកីារពបោះពឆ្ន េ ពដ្ឋ ពសរ ីនងិ ញេតិធម៌ពៅកមពញជា 
18. អងគការសមធម៌កមពញជា 
19. អងគការព នឌ័រ និងអភ្ិវឌឍន៍ពៅកមពញជា 
20. សមាគមរបជាធបិពេ យឯករាជយថ្នពសែាកិចចពរៅរបេ័នធ 
21. សែគមន៍ ញវជនជនជាេពិែីមភាគេិចឃញរំបពមរ ពែេតរេោះវហិារ 
22. សមាគមឥ្នាពទវ ី
23. សមាគម ខែារកមពញជាពរកាមពែមីបសីិទធិមនញសស និងអភ្ិវឌឍន៍ 
24. សែគមន៍ជនជាេិពែមីភាគេចិគួ  ភូ្មរបពមរ ពែេតរេោះវហិារ 
25. សែគមន៍ែីធាី ភូ្ម១ិ ពែេតរេោះសីែនញ 



26. សែគមន៍ែីធាី ភូ្មិរកញិ ពែេតថ្ប៉ាលិន 
27. អងគការការពារសិទធិជនជាេិភាគេិច 
28. មាតាធមាជាេ ិ
29. គណៈកមាា ធកិារអេារកេឹ នងិ ញេតធិម៌ ពែីមបកីារពបោះពឆ្ន េពដ្ឋ ពសរ ីនិងរេឹមរេូវពៅកមពញជា 
30. អងគការេនាកខែារ 
31. សែគមន៍ផាូវពភ្ាីង ទួលសខងក A  
32. សមាគមលងពតាន េ  
33. សែគមន៍ SOS រេោន នតពហាោះអនតរជាេភិ្នំពេញ 
34. រកុមការង្ហរពែីមបពីដ្ឋោះរសា ទំនាស់ 
35. រកុមអនកចាប់ការពារសិទធកិមពញជា 


