
 

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

រាជធានីភនំពពញ ថ្ងៃទ២ី៨ ខែពមសា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

      េងគមេ វីិលអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញា ធរបញ្ឈប់ជ្ញបនាា ន់នូវការយាយដីល ់  
 អនក្ការពារេទិ្ធិមន េស     

 ពយងីែ្ុ ំ ជាអងគការសងគមសុីវលិខដលមានរាយនាមខាងពរកាម សូមពកោ លពោសចំព ោះការពកាោះពៅ និង
សាកសួរពៅពលីមន្តនតអីងគការសងគមសុីវលិខដលបានព្វីសកមមភាពសមរសប នងិររឹមររូវតាមចាប់កនុងការការ រសិទធិ
មនុសស។ ពនោះជាការអនុវរតពោយបំ នរបស់អងគភាពរបឆ្ងំអំពពីពុករលួយ (“អ.ប.ព”) ខដលររូវបានពរបរីបាស់
ពដីមបគីំរាមកំខែងពៅពលសីងគមសុីវលិ។ 
 មន្តនតអីងគការសងគមសុីវលិចំនួនរបាពំីររូបររូវបាន អ.ប.ព សាកសួរកនុងរយៈពពលពីរថ្ងៃកនលងមកពនោះោក់ទិន
ពៅនឹង កយបណ្តឹ ងមួយបតឹងពោយកញ្ញា  ែុំ ចាន់តារា៉ាទី ពៅរសីមុំ ខដលររូវបានពគពចាទកជានារកីំណាន់របស់
ពោក កមឹ សុខា អនុរបធានគណ្បកសជោំស់។ អនកោងំពនាោះរមួមានបុគគលិករបស់សមាគមអាដែុករបានំាក់ផង
ខដរ ដូចជា ពោក ន ីសុខា (របធានខផនកសិទធមិនុសស) ពោក ថ្ណ្ វ ៉ាង់ោ (អនុរបធានខផនកសិទធិមនុសស) ពោក យ ី
សុែសានត   (មន្តនតីពសុីបអពងោរនិងឃ្ល ពំមីលសទិធិមនុសស) អនករសី រទី ឈួន (ពមធាវ)ី និង អនករសី លឹម មុនី (អនុ
របធានខផនកសិទធនិ្តសតី) រពមោងំពោករស ី្ីតា ឃោឹះ នាយកិាអងគការសីលការ និងពោក នី ចរយិា អគគពលខា្ិការ
រងគណ្ៈកមាម ្ិការជារិពរៀបចកំារពបាោះពឆ្ន រ(នងិជាអររីរបធានខផនកសិទធិមនុសសថ្នសមាគមអាដែុក)។ ពោក 
ពសឿន សាល ី  មន្តនតីការយិាល័យឧរតមសនងការអងគការសែរបជាជារទិទួលបនទុកសិទធមិនុសសរបចាពំៅកមពុជា ក៏ររូវ
បាន អ.ប.ព ពកាោះពៅ ក់ព័នធពៅនឹងករណី្ដូចគ្នន ពនោះខដរ ប៉ាុខនតពោយសារខរពោកមានអភ័យឯកសិទធិជាសមាជិក
មួយរូបរបស់អងគការសែរបជាជារិ ដូពចនោះពោកមិនបានចូលែលួនបង្ហា ញពៅចំព ោះមុែ អ.ប.ព ព យី។ 
 រួនាទីរបស់ អ.ប.ព កនុងការពកាោះពៅមន្តនតអីងគការសងគមសុវីលិ ពដីមបសីាកសួរពោយសារខរព្វីសកមមភាព
រសបចាប់ជាប់ ក់ព័នធនងឹករណី្រពសបីនពយាបាយពនាោះគមឺនិសមពែរុផលព យី ពែយីពនោះគឺជាការគំរាមកំខែង
និងការយាយពីៅពលីអនកការ រសិទធិមនុសស។ មយ៉ាងពទៀរ ចាប់សតីពីការរបយុទធរបឆ្ងំអំពពពុីករលួយររមូវឱ្យ អ.ប
.ព អនុវរតរួនាទីរបស់ែលួនពោយឯករាជយ មិន ក់ព័នធកនុងពរឿងនពយាបាយ។ ប៉ាុខនតពៅពដីមសបាត ែ៍ពនោះ  អនកនា ំកយ
គណ្បកសកាន់អំណាច បានខងលងកជាពរឿង្មមតាសរមាប់រាជរោា ភិបាលកនុងការខរងតាងំបុគគលិកខដលយល់ដឹងពី
គណ្បកសកាន់អំណាចឲ្យចូលព្វីការពៅកនុងអងគភាពរបឆ្ងំអំពពីពុករលួយ។  
 ការអនុវរតកនុងការពសុីបអពងោរពនោះបង្ហា ញក អ.ប.ព មនិបានព្វីការង្ហរជាអាទិភាពកនុងការលុបបំបារ់អំពពី
ពុករលួយជាទូពៅពនាោះព យី ផទុយមកវញិខបរជាបំពពញការង្ហរពំោភពៅពលអីំណាចរបស់ែលួនពៅវញិ តាមរយៈការ
បន្តង្ហោ បពៅពលសីងគមសុីវលិនងិកណំ្រ់មុែសញ្ញា ពៅពលីគណ្បកសជំោស់។ ពនោះជាការអនុវរតមនិររឹមររូវោល់ខរ



 

 

ពសាោះសរមាប់សាថ ប័នពនោះកនុងការអនុវរតចាប់រពែមទណ្ឌ ពៅពលីសងគមសុិវលិនិងអនករោិះគន់រោា ភិបាល។ របពទសកមពុ
ជាជាប់ព ម្ ោះជារបពទសពុករលួយបំផុរពៅកនុងរំបន់អាសុី 1 កនុងបរបិទពនោះ អ.ប.ព គួរខរររូវែិរែលុំបបំបារ់អំពពី
ពុករលួយជំនួសវញិ ជាជាងព្វីការ យាយពីៅពលមីន្តនតីអងគការសងគមសុីវលិខដលព្វីការង្ហរពដីមបពីលីកកមពស់សិទធមិនុ
សស។ 
 អ.ប.ព គឺជាសាថ ប័នចុងពរកាយបងគស់កនុងចំពណាមសាថ ប័នជាពរចីនខដលព្វីការពសុបីអពងោរកនុងករណី្ពនោះ។ 
ការអនុវរតរនួាទីមនិររឹមររូវរបស់នគរបាលរបឆ្ងំពភវរកមមកនុងការសួរចពមលីយកញ្ញា  ែុ ំ ចាន់តារា៉ាទ ី ពៅខរសថរិពៅ
កនុងភាពមិនចាស់ោស់ពៅព យី។ កញ្ញា  ររូវបានសួរចពមលីយពោយមនិសមពែរុផលកនុងពពលពសុបីអពងោរពល ី   
បណ្តឹ ងបរហិារពករ ត ិ៍ព្វីព ងីពោយសកមមជននពយាបាយកញ្ញា  ្ី សុវណ្ណក ោក់ទនិពៅនងឹករណី្ពនោះខដលមនិសថិរ
ពៅកនុងខដនសមរថកិចចរបស់អងគភាពរបឆ្ងំពភវរៈកមមោល់ខរពសាោះ។ ករណី្ពនោះព្វីព ងីកនុងអំ ុងពពលយុទធនាការ
របស់រកុមយុវជនរបឆ្ងំនឹងពោក កមឹ សុខា។ 
 ជាការពឆលីយរបពៅនឹងសាថ នភាពដ៏គួរឱ្យរពួយបារមភនាពពលបចចុបបននពនោះ ពោក ្ន សារាយ របធាន
សមាគមអាដែុកបានខងលងក «សមាគមអាដែុកមនិបានព្វីសកមមភាពណាមួយប៉ាោះ ល់ដល់សមរថកិចចរបស់ អ.ប
.ព ព យី ពរ ោះកពរឿងពនោះមិនខមនជាករណី្ពុករលួយ។ សមាគមអាដែុករគ្នន់ខរផតល់ជំនួយនិងការ រជនរង
ពរគ្នោះពកីាររពំោភសិទធមិនុសសខដលមករកជំនយួដល់ការយិាល័យរបស់ែលួនខរប៉ាុពណាណ ោះ។ ពនោះគជឺាសកមមភាពខដល
សមាគមអាដែុកបានព្វី។ សមាគមអាដែុកមិនបានព្វីអវីែុសឆគងព យី»។ 

ពោករសី ណាលី ពី ូក នាយកិាអងគការលីកាដូ មានរបសាសន៍ក  «ការអូសោញបុគគលិកអងគការសងគម
សុីវលិខដលមិន ក់ព័នធឱ្យចូលពៅកនុងករណី្ពនោះគជឺាឧោែរណ៍្មយួពផសងពទៀរថ្នភាពចពនាល ោះរបពហាងថ្នរបព័នធ
យុរតិ្ម៌កមពុជា ខដលមនិខមនគ្នបសងោរ់ខរពៅពលីអនករោិះគន់រោា ភិបាលប៉ាុពណាណ ោះពទ ប៉ាុខនតខងមោងំអនកខដលគ្នរំទពកួ
ពគផងខដរ»។  

ពៅថ្ងៃទី២៥ ខែពមសា អនកវភិាគនពយាបាយឯករាជយ ពោក អ ូ វរីៈ ររូវបានកណំ្រ់មុែសញ្ញា ផងខដរ
ពោយសារពោកបានខងលងមរោិក់ទិនពៅនឹងករណី្របស់កញ្ញា ចាន់តារា៉ាទ។ី ជាការពឆលីយរប ពោក សុែ ឥសាន 
អនកនា ំកយ រប.ជ បានោក់ កយបណ្តឹ ងរពែមទណ្ឌ របឆ្ងំនឹងពោក អ ូ វរីៈ ពីបទបរហិាពករ ត ិ៍ជាសាធារណ្ៈ។  កយ
បណ្តឹ ងពនាោះោមោរសណំ្ងជមៃឺចិរតជាទឹករបាក់ចំននួ ៤០០.០០០.០០០ ពរៀល (របមាណ្១០០.០០០ដុោល អាពម
រកិ) ខដលអាចជាប់ពនធនាគ្នររយៈពពល ២ ឆ្ន  ំ កនុងករណី្មិនបង់របាក់តាមការបង្ហគ ប់។  កយបណ្តឹ ងពនាោះព្វីព ងី
ពរកាយពីមានការពលីកព ងីរបស់នាយករដាមន្តនត ីែ ុន ខសន ខដលក រប.ជ នងឹចារ់វធិានការផលូវចាប់របឆ្ងំនងឹអនក
វភិាគនពយាបាយណាខដលបងខូច “ករិតិយស នងិកិរតសិពទ” របស់គណ្បកយកាន់អណំាច។ មរិពយាបល់របស់ពោក 

                                                 
1 ពយាងតាមសនទសសនថ៍្នការយលព់ឃញីពីអំពពីពុករលយួឆ្ន ២ំ០១៥ របសអ់ងគការរមាល ភាពកមពុជា។ 



 

 

អ ូ វរីៈ ព្វីព ងីពៅកនុងវសិាលភាពថ្នការបពចចញមរិខដលធានាពោយរដា្មមនុចាកមពុជា និងមារតា ១៩ ថ្នករកិា 
សញ្ញា អនតរជារិសតពីីសិទធពិលរដានិងសទិធិនពយាបាយ។ 

ពោករសី ចក់ សុភាព នាយកិារបរិបរតិ ម.ស.ម.ក មានរបសាសន៍ក «ការកណំ្រ់មុែសញ្ញា ពៅពលីពោក 
អ ូ វរីៈ រសបពពលជាមយួនឹងការសួរចពមលីយបុគគលកិអងគការសងគមសុីវលិគមឺិនខមនជាពរឿងថ្ចដនយព យី។ សងគមសុី
វលិពៅកនុងរបពទសកមពុជា កំពុងសថិរពៅពរកាមការវាយរបហារយា៉ា ង្ៃន់្ៃរ ពែយីសាថ នការណ៍្ពនោះកំពុងខរយា៉ា ប់យុនឺ
ព ងីពរ ោះការពបាោះពឆ្ន រកាន់ខរែិរជរិមកដល់។ ប៉ាុខនតយុទធសាន្តសតថ្នការបំភរិបំភ័យោងំពនោះនឹងមនិមានរបសិទធ
ភាពពនាោះពទ។ ពយងីរមួសាមគគគី្នន របឈមរទល់ពៅនឹងការគរំាមកំខែងពនោះ»។  

សកមមភាពមិនសមរមយរបស់ អ.ប.ព គឺជាសកមមភាពងមបីំផុរកនុងយុទធនាការខដលពកីរព ងីកនុងការបំបិទ
លំែសងគមសុីវលិពៅមុនការពបាោះពឆ្ន រនាពពលខាងមុែ។ អងគការសងគមសុីវលិនិងបុគគលកិរបស់ែលួនរបឈមនឹងការ
យាយ ី និងអំពពីែងិាជាបនតបនាទ ប់មកពលីពសរភីាពមូលោា នរបស់ពកួពគ ែណ្ៈខដលការអនុម័រចាប់សតពីីសមាគម 
និងអងគការមនិខមនរោា ភិបាលបានវាយរបហារពោយផ្ទទ ល់មកពលីសងគមសុីវលិ។ 

ពយងីែ្ុ ំ សូមអំ វនាវដល់អងគភាពរបឆ្ងំអំពពពុីករលយួឱ្យទមាល ក់ការពសុបីអពងោររបស់ែលួនមកពលមីន្តនតីអងគ
ការសងគមសុីវលិខដលរគ្នន់ខរបំពពញការង្ហររបស់ែលួនពដីមបកីារ រជនរងពរគ្នោះពីការរពំោភបំ នសិទធិមនុសស
ប៉ាុពណាណ ោះ។ ជាងពនោះពៅពទៀរ ពយងីែ្ុ ំសូមអំ វនាវដល់សាោដំបូងរាជធានីភនំពពញ រចានពចាល កយបណ្ដឹ ងរបឆ្ងំ
នឹងពោក អ ូ   វរីៈ រសបតាមការពវកចិចរបស់ែលួនពរកាមរដា្មមនុចាកមពុជានិងចាប់អនតរជារិ។ 

អងគការសងគមសុវីលិខដលគ្នរំទពសចកតខីងលងការណ៍្ពនោះ រមួមាន៖  

ល.រ    នាមអងគការសងគមសុវីលិ   នាមអនកចូលរមួ    ពលែទំនាក់ទំនង 
១ សមព័នធគណ្ពនយយភាពសងគមកមពុជា  

(ANSA Cambodia) ពោក សន ជយ័ 012 445 642 

២ អងគការអភិវឌ្ឍន៍សំពលងសែគមន៍ 
(BCV) 

ពោករសី រពី ផលលីភងួ 012 307 027 

៣ សងរ់តាល់  (CENTRAL) ពោក ពមឿន រុោ 093 556 643 

៤ មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR)
  

ពោករសី ចក់ សុភាព 011 943 213 

៥ គណ្ៈកមាម ្ិការរបរពឹរតិកមម ថ្ន អងគការ~
សមាគមការ រសិទធិមនុសសកមពុជា 
(CHRAC) 

ពោក សួន ប ុនស័កតិ 092 344 357 



 

 

៦ សែភាពការង្ហរកមពុជា (CLC) ពោក អារ់ ្ន់ 012 998 906 

៧ សមព័នធខែមរជពំរឿន និងការ រសិទធិមនុសស លី
កាដូ (LICADHO) 

អនកនាង ណាលី ពី ូក 012 803 650 

៨ មជឈមណ្ឌ លអប់រចំាប់សរមាប់សែគមន៍ 
(CLEC) 

ពោក ញឹក សារនិ 012 800 561 

៩ សមព័នធពដីមបីសុចររិភាព និង គណ្ពនយយ
ភាពសងគម (CISA)  

ពោក ែីុម យន់ 012 947 022 

១០ សមព័នធសែគមន៍កសិករកមពុជា (CCFC)  ពោក ពងង សាពវឿន 015 225 088 

១១ គណ្ៈកមាម ្ិការ ពដីមបីការពបាោះពឆ្ន រ ពោយ
ពសរ ីនិងយុរតិ្ម៌ពៅកមពុជា (COMFREL) 

ពោក គល់ បញ្ញា  012 942 017 

១២ Diakonia អនករសី ពណ្វា៉ា  ្នួ 012 465 117 

១៣ បណាដ ញយុវជនកមពុជា (CYN)  ពោក ទឹម មា៉ា ថ្  017 990 689 

១៤ អងគការសម្ម៌កមពុជា (EC)  ពោក ពអៀង វុទធី   012 791 700 

១៥ អងគការពយនឌ័្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ពដីមបីកមពុជា 
(GADC) 

ពោករសី រស់ សុភាព 012 627 857 

១៦ រកុមការង្ហរពិពសសសិទធិលំពៅឋាន 
(HRTF) 

ពោក ពសៀ ភារមយ 012 852 325 

១៧ សមាគម ឥន្តនទពទវ ី (IDA) ពោករសី ឌី្ រោា  012 897 161 

១៨ សមាគមរបជា្ិបពរយយឯករាជយថ្នពសដា
កិចចពរៅរបព័នធ (IDEA) 

ពោក វន់ ពៅ  012 534 796 

១៩ ជនំយួខផនកចាប់កមពុជា (LAC)  ពោក រុន សារា៉ាយ 012 838 341 

២០ អងគការមាតា្មមជារិ (MN) Mr. Alejandro Gonzalez-

Davidson. 
NA 

២១ មជឈមណ្ឌ លរបជាពលរដាពដីមបីអភិវឌ្ឍន៍ 
និងសនតិភាព (PDP-Center) 

ពោក យ៉ាង ់គឹមពអង 016 828 211 

២២ សមាគមធាងពតាន រ (STT) ពោក អីុ សារុ ំ 012 836 533 

២៣ អងគការន្តសតីខែមរ (SKO) ពោករសី អរុណ្ រសមី  012 236 653 

២៤ សែព័នធសែជីពកមមករសណំ្ងនិ់ងថ្រព
ពឈីកមពុជា (BWTUC)  

ពោក វា៉ា ន់ ងុល 012 752 617 

២៥ រកុមការង្ហរពដីមបីពោោះរសាយទំនាស់ កញ្ញា  រសី សុធាវ ី 017 990 371 



 

 

(ACT) 
២៦ សែព័នធបុគគលិកពទសចរកមពុជា 

(CTSWF) 
ពោក ម៉ាម រទិធី 012 411 755 

២៧ អងគការអភិវឌ្ឍន៍ន្តសតីរកីរកកនុ ងទីរកុង 
(UPWD)  

ពោករសី ស ុ ៊ុំ សាម៉ាុន 012 646 955 

 


