
សេចក្ដថី្លែងការណ៍រមួ 
 

ការសេ ៊ើបអសងេតឯក្រាជ្យជាមសយោបាយដ៏េខំាន់មួយ ថ្ដលអាចផ្ដលយ់ តតិយមច៌ំស ោះេណំ ំ សរឿង
ឃាតក្មមសោក្បណឌិ ត ថ្ក្ម ឡ ី

 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៧ 
 

អស់រយៈពេលមួយឆ្ន ំបន្ទា ប់េីឃាតកមមពលើពោកបណ្ឌិ ត ខកម ឡី ពយើងែ្ញំជាក្កុមសងគមសញីវលិមាន
រាយន្ទមដូចខាងពក្ោម ពជឿជាក់ថា យញតតិធម៌ពៅមិនទាន់មានពៅពឡើយពទសក្មាប់អតីតអនកវភិាគនពោបាយ
ឯករាជយរបូពនេះ រមួទំាងក្កមុក្គួសារ មិតតភ្កដិនិងសហោររីបស់ពោក។ 

 

អនកវភិាគសងគមនិងនពោបាយដ៏មានក្បជាក្បិយភាេ និងជាអនកពធវើយញទធន្ទោរក្បឆំ្ងអំពេើេញករលួយ 
ក្តូវបានឃាតករបាញ់សមាា ប់ពៅថ្ងៃទី១០ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៦ ែណ្ៈពេលខដលពោកកំេញងេិសារោពហវ
ពៅកនញងហាងលក់ទំនិញថ្នបរពិវណ្សាា នីយ៍ពក្បងឥនធនៈោល់តិច ពៅខកងសដញបបូកពោកនញងរាជធានីភ្នំពេញ។ 
ោរពសញើបអពងកតថ្នករណី្ឃាតកមមពនេះ ពៅមិនទាន់មានតមាា ភាេពៅពឡើយពទ ពហើយមនាិលសងស័យជាពក្ចើន
កនញងសំណ្ញំ ពរឿងពនេះ ក៏ពៅមិនទាន់មានោរបកស្រសាយផងខដរ។  

 

ពទាេះបីជាមានវពីដអូភ្សដញតាងខដលអាចបញ្ជា ក់ថា មានអនកសមគំនិតជាប់ពាក់េ័នធក៏ពដាយ ក៏ប ញខនត
មានជនសងស័យខតមាន ក់ប ញព ណ្ េះ ខដលក្តូវបានតញោោរពោទក្បោន់ និងផដន្ទា ពទាស ពៅកនញងសវន្ទោរ
ខដលពៅមានចពន្ទា េះែវេះខាតកនញងោរជជីកសួរពដញពដាលសាកស ីឬពសញើបអពងកតឲ្យបានសញីជពក្ៅជាងពនេះអំេី 
ពហតញខដលនំ្ទឲ្យឃាតករក្បក្េឹតតអំពេើឃាតកមមពនេះ។ និទាណ្ឌ ភាេចំពពាេះជនខដលពាក់េ័នធថ្នអំពេើឃាតកមមពនេះ 
អាចនឹងពធវើឲ្យក្បជាេលរដឋបាត់បង់ទំនញកចិតតពលើក្បេ័នធយញតតិធម៌ពៅកមពញជា។ 

 

ពយើងែ្ញំ ជាក្កុមសងគមសញីវលិមានរាយន្ទមដូចខាងពក្ោម សូមសំណូ្មេរឲ្យមានោរពសញើបអពងកត
ឯករាជយពដាយចូលរមួេីសំ្ក់អនកជំន្ទញអនតរជាតិ កនញងសំណ្ញំ ពរឿងពោកបណ្ឌិ ត ខកម ឡី ខដលកំេញង
មានលកខណ្ៈពសៃៀមសាៃ ត់ពនេះ។ ឃាតកមមរបស់ពោកបាននំ្ទឲ្យក្បជាេលរដឋរាប់ខសនន្ទក់មានោរពសាក
សាដ យោ ងខាា ំង ពដាយអនកទំាងពន្ទេះបានពចញមកតាមដងផាូវន្ទន្ទ ពដើមបចូីលរមួដខងែសេរបស់ពោក។ 
ដូចោន នឹង ក្កុមក្គួសារ សហោរ ីនិងមិតតភ្កដិរបស់ពោកបណ្ឌិ ត ខកម ឡី ខដរ ក្បជាេលរដឋទំាងពន្ទេះ ក៏ចង់
ទទួលបានយញតតិធម៌ផងខដរ។ 

 

ភាា មៗបន្ទា ប់េីឃាតកមមពនេះ អនកជំន្ទញខផនកសិទធិមនញសសថ្នអងគោរសហក្បជាជាតិមួយក្កមុ បាន
អំពាវន្ទវឲ្យមានោរ “ពសញើបអពងកតឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស ម ត់ចត់និងឯករាជយ ពៅពលើករណី្ឃាតកមមពនេះ[....] 
គួរខតពធវើពឡើងពដាយសាា ប័នឯករាជយ”1។ អស់រយៈពេលមួយឆ្ន ំពក្ោយមក ពយើងបានព ើញថា ក្បេ័នធយញតតិធម៌

                                                           

1  ោរោិល័យឧតតមសនងោរអងគោរសហក្បជាជាតិទទួលបនាញកសិទធិមនញសសពៅកមពញជា, "អនកជំន្ទញ
ខផនកសិទធិមនញសសថ្នអងគោរសហក្បជាជាតិពថាក លពទាសឃាតកមមពលើអនកវភិាគនពោបាយកមពញជានិងជា
សកមមជនពោក បណ្ឌិ ត ខកម ឡី” (ថ្ងៃទី១៣ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៦)។ <http://bit.ly/29R6kbG> 

http://bit.ly/29R6kbG


ក្េហមទណ្ឌ មិនទាន់បានោរពារសិទធិរស់រានមានជីវតិរបស់ក្បជាេលរដឋពន្ទេះពទ។ ពដាយសារពៅមានមនាិល
សងស័យជាពក្ចើន ោរពសញើបអពងកតឯករាជយពដាយចូលរមួេីសំ្ក់អនកជំន្ទញអនតរជាតិ  គឺជាមពធោបាយ      
ដ៏សំខាន់មួយ ខដលអាចផដល់ទំនញកចិតតដល់ោរខសវងរកយញតតិធម៌ សក្មាប់ពោកបណ្ឌិ ត ខកម ឡី ក្កមុក្គួសារ 
និងមិតតភ្កដិរបស់ពោកបាន។  

 

ជាងមីមដងពទៀត ពយើងែ្ញំ ជាក្កុមសងគមសញីវលិមានរាយន្ទមដូចខាងពក្ោម មិនពភ្ាចឃាតកមមពលើ
ពោកបណ្ឌិ ត ខកម ឡី ពន្ទេះពទ និងពៅខតរកាសំណូ្មេរពដាយទទូចដូចពលើកមញន សូមឲ្យមានោរពសញើប
អពងកតឯករាជយពដាយចូលរមួេីសំ្ក់អនកជំន្ទញអនតរជាតិ រមួជាមួយនឹងោរផដល់ឲ្យពេញពលញនូវភ្សដញតាង 
រាប់ទំាងវពីដអូថ្នោពមរា សញវតាិភាេរបស់ក្កុមហ ញន CCTV ខដលបង្ហែ ញេីដំពណ្ើ រពរឿងថ្នអំពេើឃាតកមមពន្ទេះ2។ 
ក្បសិនពបើពៅខតោម នោរោត់វធិានោរខាងពលើពនេះពទ ពន្ទេះជំពនឿទញកចិតតរបស់សាធារណ្ៈជនពលើក្បេ័នធ
យញតាត ធិោរ អាចនឹងោន់ខតបាត់បង់ខងមពទៀត ពហើយក្កុមក្គសួារ និងមិតតភ្កដិរបស់ពោកបណ្ឌិ ត ខកម ឡី 
ពៅខតមិនទាន់ទទួលបានយញតតិធម៌ដខដល។ 

 
 

ពសចកតីខងាងោរណ៍្ពនេះោំក្ទពដាយ៖ 
 
១. សកមមភាេពដើមបបីរសិាា នសហគមន៏  
២. ក្កុមោរង្ហរពដើមបពីដាេះស្រសាយទំន្ទស់ (ACT) 
៣. សហគមន៍បាក់រពទេះ 
៤. សហគមន៍បន្ទា យស្រសី 
៥. សហគមន៍បឹងឈូក 
៦. សហគមន៍ដីធាីបឹងកក់ (ពែតតកំេង់ឆ្ន ំង) 
៧. សហគមន៍បឹងក្បំា 
៨. សហគមន៍បឹងក្តខបក 
៩. សហគមន៍បញរកីីឡា 
១០. សហគមន៍បញសសពសាន រ 
១១. អងគោរក្េេះេញទធសាសន្ទសក្មាប់សនតិភាេ (BPO) 
១២. សហេ័នធសហជីេកមមករសំណ្ង់ និងថ្ក្េពឈើកមពញជា (BWTUC)  
១៣. អងគោរអភិ្វឌ្ឍន៍សំពលងសហគមន៍ (BCV) 
១៤. សហគមន៍ពសអញីក្បំា 
១៥. អន្ទគតយញវជនកមពញជាអាសា ន (CamASEAN) 
១៦. សមាគមអភិ្វឌ្ឍន៍ជីវភាេេលរដឋកមពញជា (CDPLA) 
១៧. សមាគមយញវជនជនជាតិពដើមភាគតិចកមពញជា (CIYA) 
១៨. ប ត្ ញក្េេះសងឃនិងយញវជនកមពញជា (CMYN) 
១៩. សមាគមមន្រនតីរាជោរឯករាជយកមពញជា (CICA)   

                                                           

2  https://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=420 



២០. សមព័នធសហជីេកមពញជា (CATU) 
២១. មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនញសសកមពញជា (CCHR) 
២២. ប ត្ ញកមមករោរង្ហរតាមផាេះកមពញជា (CDWN) 
២៣. សហេ័នធសហជីេ កមមករចំណី្អាហារ និងពសវាកមមកមពញជា (CFSWF)  
២៤. សមាគមោរពារសិទធិមនញសស និងអភិ្វឌ្ឍន៍ពៅកមពញជា (ADHOC) 
២៥. សមាគមកមមករកមពញជាពសដឋកិចចពក្ៅក្បេ័នធ (CIWA) 
២៦. សហភាេោរង្ហរកមពញជា (CLC) 
២៧. សមព័នធខែមរជំពរឿន និងោរពារសិទធិមនញសស លីោដូ (LICADHO) 
២៨. គណ្ៈកមាម ធិោរថ្នអងគោរមិនខមនរដាឋ ភិ្បាលពដើមបលីញបបំបាត់រាល់ទក្មង់ពរ ើសពអើងពលើស្រសតីពភ្ទ 
(NGO-CEDAW)  
២៩. ប ត្ ញយញវជនកមពញជា (CYN) 
៣០. មជឈមណ្ឌ លសមព័នធភាេោរង្ហរ និងសិទធិមនញសស (CENTRAL)   
៣១. សហគមន៍ពេកូ 
៣២. សហគមន៍ជំាក្កពវៀន 
៣៣. សហគមន៍ចំបក់ (ពែតតកំេង់សពឺ) 
៣៤. សហគមន៍ភូ្មិចំបក់ (ពែតតកំេង់ោម) 
៣៥. សហគមន៍ជីក្ទនុ 
៣៦. សហគមន៍ជីែពលើ 
៣៧. សមព័នធពដើមបសីញចរតិភាេ និងគណ្ពនយយភាេសងគម (CISA) 
៣៨. សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពញជា (CCFC) 
៣៩. សមព័នធសហជីេចលន្ទកមមករ (CUMW) 
៤០. ប ត្ ញសហគមន៍កនញងសកមមភាេ 
៤១. ប ត្ ញកសាងសនតិភាេ (CPN) 
៤២. សហគមន៍ ញំដា 
៤៣. អងគោរសមធម៌កមពញជា (EC) 
៤៤. សមាគមកសិករពដើមបីសនតិភាេ និងោរអភិ្វឌ្ឍន៍ (FAPD)   
៤៥. សហគមន៏ថ្ក្េពឈើ 
៤៦. សហគមន៍ថ្ក្េពឈើសាឹងែាច់ស 
៤៧. ប ត្ ញអតីតស្រសតីបឹងកក់ 
៤៨. អងគោរពយនឌ័្រ និងអភិ្វឌ្ឍន៍សក្មាប់កមពញជា (GADC)  
៤៩. អងគោរទសសនៈថ្បតង 
៥០.ក្កមុោរង្ហរេិពសសសិទធិលំពៅដាឋ ន (HRTF)   
៥១. ប ត្ ញក្េេះសងឃឯករាជយពដើមបយីញតតិធម៌សងគម (IMNSJ)  
៥២. យញវជនជនជាតិពដើមភាគតិច  ញំក្បពម ស្រសុកខតបងមានជ័យ ពែតតក្េេះវហិារ 
៥៣. សហគមន៍យញវជនជនជាតិពដើមភាគតិចពែតតរតនគិរ ី
៥៤. សមាគមឥន្រនាពទវ ី(IDA)  



៥៥. សហគមន៍កំក្េឹស 
៥៦. សមាគមយញវជនខែមរ (KYA)  
៥៧. សហគមន៍ដីធាី ភូ្មិ១ ក្កងុក្េេះសីហនញ 
៥៨. សហគមន៍ឡពាង 
៥៩. ចលន្ទមាតាធមមជាតិ (MN) 
៦០. សហគមន៍ភ្នំបាត 
៦១. សហគមន៍ភ្នំពក្ោម 
៦២. សហគមន៍ភូ្មិ២១ 
៦៣. សហគមន៍ភូ្មិ២៣ 
៦៤. សហគមន៍ភូ្មិដីឆ្ន ំង 
៦៥. សហគមន៍ដីធាីភូ្មិក្បាសាទរាងំ 
៦៦. សហគមន៍ភូ្មិសមញក្ទពលើ 
៦៧. សហគមន៍ដីធាី ភូ្មិសិោខែមរ 
៦៨. សហគមន៍ភូ្មិងមី តំាងសំពរាង 
៦៩. សហគមន៍ដីធាីេក្ងក 
៧០. អងគោរេនាកខែមរ 
៧១. សហគមន៍ខក្េកតាគង់ 
៧២. សហគមន៍ខក្េកតានូ 
៧៣. សហគមន៍ថ្ក្េពឈើពេក្ជចង្ហវ រលអពេើត 
៧៤. សហគមន៍ថ្ក្េពឈើរមាសខហក 
៧៥. សហគមន៍រសមីសាមគគី 
៧៦. សមាគមធាងពតាន ត 
៧៧. សហគមន៍សាមគគី៤ 
៧៨. សហគមន៍ដីធាីសាមគគីមានជ័យ 
៧៩. សហគមន៏ដីធាីសងគមងមី 
៨០. សមាជិក និង គណ្ៈកមាម ធិោរសហគមន៍ពនសាទសតីពក្ោមរហាលសួង 
៨១. សហគមន៍ពនសាទសក្មស់ពោេះពសតច 
៨២. សហគមន៍ SOS ក្េោនយនតពហាេះអនតរជាតិភ្នំពេញ 
៨៣. សហគមន៍សាព នពេេះ 
៨៤. សហគមន៍ខស្រសក្បំាង 
៨៥. សហគមន៍ដីធាីតានួន 
៨៦. សហគមន៍ងមពោល 
៨៧. សហគមន៍ទួលរា ដា 
៨៨. សហគមន៍ទួលសខងកB 
៨៩. សហជីេកមមករនិពោជិតវស័ិយពទសចរណ៍្ និងពសវាកមមថ្នក្កមុហ ញនខន្រហគនដាយអឹពម នសញីធី 
៩០. សហជីេនិពោជិតវស័ិយពទសចរណ៍្ថ្នក្កុមហ ញនោសញីណូ្ពបា យខប តរសី ត 



៩១. សហគមន៍ក្តពំាងអញ្ជច ញងមី 
៩២. សហគមន៍ទំនប់េីរ 
៩៣. សហគមន៍ទនាូង 
៩៤. អងគោរអភិ្វឌ្ឍស្រសតីក្កីក្កទីក្កងុ 
៩៥. សហគមន៍១៨៥K ធីតាចំបក់ 
៩៦. សហគមន៍២៣ 
៩៧. សហគមន៍២៤ក្គួសារ 
៩៨. សហគមន៍ដីធាី២៩៧ 
៩៩. សហគមន៍ពៅេីរ 
១០០. សហគមន៍បឹងកក់ (BKL) 
១០១. អងគោរបពងកើនសមតាភាេសហគមន៍ពដើមបអីភិ្វឌ្ឍន៍ 
១០២. អងគោរោរពារសិទធិជនជាតិភាគតិច 
១០៣. សមព័នធសហជីេក្បជាធិបពតយយកមមករោត់ពដរកមពញជា (C.CAWDU) 
១០៤. សហជីេពសរកីមមករថ្នក្េេះរាជា្ចក្កកមពញជា 
១០៥. សមាគមក្គូបពក្ងៀនកមពញជាឯករាជយ (CITA) 
១០៦. អងគោរអភិ្វឌ្ឍន៍សពមាងសហគមន៍  (CVDO) 
១០៧. សមាគមក្បជាធិបពតយយឯករាជយថ្នពសដឋកិចចពក្ៅក្បេ័នធ (IDEA) 


