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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 

េមូទម្លែ ក្់សោលបទសោទទាំងអេច់ាំស ោះេក្មមជនម្លតាធមមជាតិ នងិស ោះថ្លង            
អនក្ការ រេទិធមិនេុសថ្ែលក្ាំពុងជាបឃ់ុាំក្នងុពនធនាគារ 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

កាលេីថ្ងៃអាទិត្យ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានពោទប្បកានស់មាជិក ៤នាក់ថ្នចលនាបរសិាា ន
មាតាធមមជាត្ ិេីបទរមួគនំិត្កបត្ប់្បឆ្ងំនងឹរដឋ នងិបទប្បមាងចំព ោះអងគប្េោះមហាកសប្ត្ ខដលជាខននកថ្នការនដនាា ពោស
ពោយការោកព់ោលពៅ និងមនិអាចទទួលយកបាន េីសំណាកអ់ាជាា ធរ ពៅពលើអនកការ របរសិាា ន និងសកមមជន
មូលោឋ នជួរមុែ ។ អាជាា ធរ គរួបញ្ឈបក់ារោបយុ់វជនជាសកមមជនរបស់ពយើងោកេ់នធនាោរ និងគួរោបព់នដើមសាដ ប់
មត្ិពោបល់របស់េួកពគ ខដលសាិត្ពៅជួរមុែកនុងការចងប្កងឯកសារេី ហានភិ្យ័ខដលប្បពទសកមពុជាកំេុង
ប្បឈម ចំព ោះការជញ្ជកន់លប្បពោជនេ៍ធីនធានធមមជាត្ិ និងការបំនលចិបំផ្លល ញបរសិាា ន ។ សកមមជនបរសិាា ន
ោងំពនោះ បានពធវើការពោយមនិខ្លល ចពនឿយហត្ ់នងិមនិគិត្េីនលប្បពោជនផ៍្លា ល់ែលួន ពដើមបកីារ រនលប្បពោជន៍
រមួរបស់ជាត្ិ ។  

 

ពយើងែាុ ំ ជាសហគមន ៍នងិសងគមសីុវលិ មានរាយនាមដូចខ្លងពប្កាម សូមពសនើសំុឱ្យពោោះខលង សកមមជន
បរសិាា នខដលប្ត្ូវបានោបែ់លួនឱ្យបានឆ្បរ់ហ័ស ទមាល កព់ោលបទពោទោងំអស់ប្បឆ្ងំេួកពគ និងបញ្ឈបក់ារ
រតឹ្ត្បតិ្ និងការនដនាា ពោសឥត្ឈបឈ់រពៅពលើចលនាបរសិាា ន ។  

 

កញ្ញា  ស ុន រោឋ  ពលាក យីម លាងហីុ នងិពលាក Alejandro Gonzalez-Davidson ប្ត្ូវបានពោទប្បកាន់
េីបទរមួគនំិត្កបត្ ់និងបទប្បមាងចំព ោះអងគប្េោះមហាកសប្ត្ តាមបញ្ាត្តិមាប្តា ៤៥៣ និងមាប្តា ៤៣៧ (សាួន) 
ថ្នប្កមប្េហមទណ្ឌ ថ្នប្េោះរាជាណាចប្កកមពុជា ខដលមានពោសអត្ិបរមានមីយួៗរហូត្ដល់ ១០ឆ្ន  ំ នងិ៥ឆ្ន  ំ ។ 
សកមមជនមាន កព់ទៀត្គឺ ពលាក លី ោនោ់រា៉ា វតុ្ ប្ត្ូវបានពោទប្បកានេ់ីបទរមួគំនតិ្កបត្ ់។  

 

សកមមជនោងំ៣នាក ់ ប្ត្ូវបានបញ្ជូ នពៅឃំុែលួនបពណាដ ោះអាសនន ពៅមណ្ឌ លអបរ់ខំកខប្បទី១ (ម១) នងិ
មណ្ឌ លអបរ់ខំកខប្បទី២ (ម២) ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំេញ ពៅថ្ងៃទី២១ ខែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ ពនោះ ែណ្ៈខដលពលាក 
Alejandro Gonzalez-Davidson កំេុងសាិត្ពៅពប្ៅប្បពទសកមពុជា បនាា ប់េីពលាកប្ត្ូវបានបពណ្ដ ញពចញ 
កាលេឆី្ន ២ំ០១៥ ។  

 

កញ្ញា  រោឋ  និងពលាក ោនោ់រា៉ា វតុ្ ប្ត្ូវបានោបែ់លួន ពៅតាមមាត្ទ់ពនលកនុងរាជធានីភ្នពំេញ រមួជាមយួពលាក 
សិដឋ ឈវីលីពម៉ាង ខដលពប្កាយមកពលាកប្ត្ូវបានពោោះខលងវញិ ។ ពេលពនាោះ អនកោងំ៣ កំេុងចងប្កងឯកសារេី
ការបងហូរទឹកសអុយចូលពៅកនុងទពនល ។ កនុងពេលពនាោះខដរ អាជាា ធរប្សុកពកាោះធំ ពែត្តកណាដ ល បានពកាោះពៅ ពលាក 
យីម លាងហីុ សកមមជនបរសិាា ន ពដើមបពីធវើការសាកសួរ និងោបែ់លួនពលាក ពោយពប្កាយមក ពលាកប្ត្ូវបានបញ្ជូ ន



2 
 

មករាជធានភី្នពំេញ ។ ទីតាងំរបស់អនកោងំ៤ ប្ត្ូវបានលាកក់ារសមាៃ ត្អ់ស់រយៈពេលោ៉ា ងត្ចិ ២៤ពមា៉ា ង បនាា បេ់ី
ការោបែ់លួនេួកពគ ខដលបានពធវើឱ្យប៉ាោះ ល់នលូវចតិ្តប្កុមប្គសួាររបស់េួកពគោ៉ា ងខ្លល ងំ កដូ៏ចជាដកហូត្សិទធិរបស់
េួកពគកនុងការទទួលបានការប្បឹកានលូវចាបក់នុងពេលោបែ់លួន ។  

 

ពប្កាយមក សកមមជនបរសិាា នោងំ៣នាក ់ ប្ត្ូវបានបញ្ជូ នែលួនពៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នពំេញ និង
សាកសួរពោយប្េោះរាជអាជាា  ពៅថ្ងៃទី១៩ នងិប្ត្ូវបានពោទប្បកានព់ៅថ្ងៃទី២០ ខែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២១ េី បទរមួ
គំនិត្កបត្ ់និងបទប្បមាងចំព ោះអងគប្េោះមហាកសប្ត្ ខដលប្ត្ូវបានទមាល យពៅកានប់្បេន័ធនសេវនាយោបំ្ទរោឋ ភ្បិាល 
មុនពេលពមធាវអីនកោងំពនាោះទទួលបានេត័្ម៌ានេបីទពោទោងំពនោះ ។ សកមមភាេពនោះ បានពធវើឱ្យប៉ាោះ ល់ដល់
សិទធរិបស់សកមមជនបរសិាា នោងំពនោះ កនុងការទទួលបានការជំនុំជប្មោះកដីពោយយុត្តធិម ៌។ 

 

ពលាក លាងហីុ អាយុ ៣២ ឆ្ន  ំ គឺជានិសសតិ្កេុំងសិកាថ្នន កប់រញិ្ញា បប្ត្ជានែ់ពស់ ពៅវទិាសាា នភាសា
បរពទសថ្នសាកលវទិាល័យភ្ូមនិាភ្នពំេញ តាមរយៈកមមវធិីអាហារបូករណ៍្ ។ កញ្ញា  រោឋ  អាយុ ២៦ ឆ្ន  ំ គឺជា
គណ្ពនយយករ ខដលពទើបបញ្ច ប់ការសិកាេីសាកលវទិាល័យកមពុជា ខដលកញ្ញា បានសិកាតាមរយៈកមមវធិី
អាហារូបករណ៍្នងខដរ ។ ពលាក ោន់ោរា៉ា វុត្ អាយុ ២២ ឆ្ន  ំគឺជានិសសតិ្ឆ្ន ទីំ៤ ជំនាញនីត្ិសាស្រសត ថ្នសាកល
វទិាល័យភ្ូមនិានីត្សិាស្រសត នងិវទិាសាស្រសតពសដឋកចិច ។ 

 

ការោបែ់លួនេួកពគគឺមនិសមពហតុ្នល និងបទពោទប្បឆ្ងំេួកពគគឺោម នមូលោឋ នចាស់លាស់ និងជា
ឧោហរណ៍្មយួពទៀត្ថ្នអាជាា ធរកមពុជា នងិប្បេន័ធយុត្តិធម ៌ កនុងការពប្បើប្បាស់បទពោទមនិប្ត្ឹមប្ត្ូវ ពដើមបោីបអ់នក
ការ រសិទធិមនុសសវយ័ពកមង ោកេ់នធនាោរ ។ ការត្ស ូមត្ិសប្មាបសិ់ទធិមនុសស និងការោមោរឱ្យអាជាា ធរការ រ
បរសិាា ន មនិខមនជាបទពលមើសពនាោះពទ ពហើយការោបែ់លួនអនកការ របរសិាា នខដលជាយុវជនជំនានព់ប្កាយរបស់
ប្បពទសជាត្ ិោកេ់នធនាោរ គឺពធវើឱ្យមានពប្ោោះថ្នន កដ់ល់ពយើងោងំអស់ោន  ។  

 

ការោបែ់លួនពនោះ ពកើត្ព ើងត្ចិជាង ២ខែ បនាា បេ់ីសកមមជនមាតាធមមជាត្ិចំនួន ៣នាក ់ប្ត្ូវបាននដនាា ពោស 
កាលេខីែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១  កេ់ន័ធនឹងបទញុោះញងខ់ដលោម នមូលោឋ នចាស់លាស់ ។ ពលាក ងុន រោឋ  កញ្ញា  ភ្នួ 
ខកវរសមី នងិកញ្ញា   ុង គនាធ  ប្ត្ូវបាននដនាា ពោស នងិោកព់ោសឱ្យជាបេ់នធនាោរចពនាល ោះេី ១៨ខែ ពៅ ២០ខែ  កេ់ន័ធ
នឹងគពប្មាងពរៀបចំការពដើរត្វ៉ា ពោយស្រសតីមាន ក ់ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំេញ ពដើមបតី្ស ូមត្ិប្បឆ្ងំនឹងការលុបបងឹតាពមាក 
ខដលប្ត្ូវបានខបងខចកជាចំខណ្កតូ្ចៗសប្មាបន់លប្បពោជនប៍ុគគលឯកជន និងសាា បន័រដឋ ។ ពលាក Alejandro 
Gonzalez-Davidson និងសកមមជនមាន កព់ទៀត្ គឺកញ្ញា  ជា គនធីន ប្ត្ូវបាននដនាា ពោស ពោយកំបាងំមុែ ។  

 

កនុងឆ្ន ២ំ០២០ អាជាា ធរបានោបែ់លួន សកមមជនជាយុវជនោ៉ា ងត្ចិ ១៦នាក ់ ពោយសារការត្វ៉ា ប្បឆ្ងំ
នឹងការឃំុែលួន ពលាក រ ៉ាងុ ឈុន ប្បធានសហជេី ខដលប្ត្ូវបានោបែ់លួន និងពោទប្បកានេ់ីបទញុោះញង ់ ជុំវញិ
ពសចកដអីធិបាយរបស់ពលាកអំេីបញ្ញហ ប្េំខដនប្បពទសកមពុជា និងពវៀត្ណាម ។  
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ែណ្ៈខដលេនធនាោរមានសភាេចពងអៀត្ខណ្នខ្លល ងំពៅទូោងំប្បពទស កេុំងជបួការលំបាកចំព ោះការនាុោះ
ព ើងថ្នការរកីរាលោលជំងកូឺវដី១៩ សាធារណ្ជនអាចយល់ថ្ន អាជាា ធរហាកដូ់ចជាមានពចត្នាកនុងការោបែ់លួន 
អនកណាខដលបពញ្ចញមត្ិរោិះគន ់ឬត្វ៉ា ពោយសនដិវធិី ។ តុ្លាការ បានបង្ហហ ញពចត្នាត្ចិត្ួចកនុងការពោោះខលងមុន
ពេលកំណ្ត្ច់ំព ោះេិរទុធជន ខដលបានប្បប្េឹត្តបទពលមើសអហិងា ឬពោោះខលងអនកោងំពនាោះឱ្យពៅពប្ៅឃំុជា
បពណាដ ោះអាសនន ប៉ាុខនតនាុយពៅវញិ ពៅខត្បនតោបែ់លួនសកមមជនអហិងាោកេ់នធនាោរ ពោយឱ្យេួកពគប្បឈមនឹង
ហានិភ្យ័ចំព ោះបញ្ញហ សុែភាេ ។  

 

ពយើងែាុ ំ សូមពសនើសំុឱ្យពោោះខលងសកមមជនបរសិាា នថ្នចលនាមាតាធមមជាត្ិោងំពនោះ កដូ៏ចជាសកមមជន
ការ របរសិាា ន និងសកមមជនសិទធិមនុសសដថ្ទពទៀត្ខដលកំេុងជាបឃំុ់កនុងេនធនាោរ ឱ្យបានឆ្បរ់ហ័ស ប្េមោងំ
ទមាល កព់ោលបទពោទោងំអស់ចំព ោះអនកោងំពនាោះពោយោម នលកខែណ្ឌ  ៕  
 

ពសចកដខីងលងការណ៍្ពនោះ ោបំ្ទពោយ៖ 
1. សហគមនដ៍ធី្លី ១៩៧ (ក ោះកុង) 
2. សហគមនអ៍មលាំង (កាំពងស់ពឺ) 
3. សមពន័ធគណកនយ្យភាពសងគម កមពុជា (ANSA) 
4. សហគមនដ៍ធី្លីអណតូ ងត្របែក (ស្វា យ្ក ៀង) 
5. ត្កុម  ងា កដើមបកី ោះត្ស្វយ្ទាំនាស់ (ACT) 
6. សកមមភាពកដើមបែី សិ្វា ន នងិសហគមន ៍(AEC) 
7. អងគ  អភវិឌ្ឍនស៍ាំកេងសហគមន ៍(BCV) 
8. សមពន័ធសហជីពកមពុជា (CATU) 
9. សហភាព  ងា កមពុជា (CLC) 
10. សហពន័ធសហជីព កមមក ចាំណីអាហា  នងិកសវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
11. សមាគម  ពា សិទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍនក៍ៅកមពុជា (ADHOC) 
12. មជឈមណឌ េសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 
13. សមាគមអភវិឌ្ឍនជ៍ីវភាពពេ ដឋកមពុជា (CDPLA) 
14. សមាគមមន្តនតីរាជ  ឯករាជយកមពុជា (CICA) 
15. សមាគមត្គូែកត្ងៀនកមពុជាឯករាជយ (CITA) 
16. សមាគមកមមក កមពុជាកសដឋកចិចកត្ៅត្ែពន័ធ (CIWA-CLC) 
17. សមពន័ធបមម ជាំក ឿន និង  ពា សិទធិមនុសស េី ដូ (LICADHO) 
18. សហពន័ធសហជីពកមមក និកោជិរវស័ិយ្កទសច ណ៍កមពុជា (CTWUF) 
19. ែណ្តត ញយុ្វជនកមពុជា (CYN) 
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20. មជឈមណឌ េសមពន័ធភាព  ងា  និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 
21. សហគមនដ៍ធី្លីចត្កី (ែនាា យ្មានជយ័្) 
22. សហគមនដ៍ធី្លីជីមកត្ ម (ក ោះកុង) 
23. សហគមនដ៍ធី្លីជីមកេើ (ក ោះកុង) 
24. សហគមនជ៍នជារិកដើមភាគរិច ចារា៉ាយ្ ( រនគិ )ី 
25. សហគមនជ៍ាាំត្កកវៀន (របូងឃមុ ាំ) 
26. សមពន័ធកដើមបសុីច រិភាព និងគណកនយ្យភាពសងគម (CISA) 
27. សមពន័ធសហគមនក៍សិក កមពុជា (CCFC) 
28. គណៈកមាម ធ្ិ  កដើមប ី ក ោះកនោ រក យ្កស  ីនិងយុ្រតិធ្មក៌ៅកមពុជា (COMFREL) 
29. ែណ្តត ញកស្វងសនតិភាពសហគមន ៍(CPN) 
30. សហគមនត៍្ទត្ទងធ់្មមជារិ (កពាធ្ិ៍ស្វរ)់ 
31. សហគមនដ៍កព  (កាំពងស់ពឺ) 
32. អងគ  សមធ្មក៌មពុជា (EC) 
33. សហពន័ធសហជីពកស កីមមក ននត្ពោះរាជាណ្តចត្កកមពុជា (FTUWKC) 
34. សហជីពកមមក និកោជរិត្កមុហ ុន កអច.សីុ.សីុ.ត្គុែ 
35. សមាគមត្ែជាធ្ិែករយ្យឯករាជយននកសដឋកិចចកត្ៅត្ែពន័ធ (IDEA) 
36. សហពន័ធសហជីពឯករាជយ (INTUFE) 
37. សហគមនជ៍នជារិកដើមភាគរិចឃុាំត្ែកម កុមរតត្ពោះវហិា   
38. សមាគមបមម កមពុជាកត្ មកដើមបសិីទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 
39. សហគមនឃ៍្ល ាំងទកឹ៧៨ (កសៀមរាែ) 
40. សហគមនក៍នស្វទក ោះត្សកៅ (ក ោះកុង) 
41. សហជីពត្ទត្ទងសិ់ទធិ  ងា ែុគគេិកកមមក បមម ននត្កុមហ ុន សីុណូ ណ្តហាគ កវ ើេ 
42. សហគមនដ៍ធី្លីកមរតនែ៉ាេិន 
43. សហគមនឡ៍ពាង (កាំពងន់ោ ាំង) 
44. សហគមនម៍ានជយ័្ (ស្វា យ្ក ៀង) 
45. អងគ  មលែត់ា ៉ា ង 
46. មាតាធ្មមជារិកមពុជា (MNC) 
47. សហគមនអ៍ូ ដាំបដក (កាំពងធ់្ាំ) 
48. សហគមនអ៍ូ វេលិ៍កត្ពង ( រដ់ាំែង) 
49. អងគ  ស្វព នសនតិភាព (PBO) 
50. សហគមនព៍ាម ស់ (កាំពងស់ពឺ) 
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51. មជឈមណឌ េត្ែជាពេ ដឋកដើមបអីភវិឌ្ឍន ៍និងសនតិភាព (PDP-Center) 
52. សហគមនដ៍ធី្លីភូមសិិលបមម  (ែនាា យ្មានជយ័្) 
53. សហគមនដ៍ធី្លីភូមផិ្សា កណ្តត េ (ែនាា យ្មានជយ័្) 
54. សហគមនភ៍ោាំកត្ ម (កសៀមរាែ) 
55. អងគ  ពនលកបមម  (PKH)  
56. សហគមនដ៍ធី្លីនត្ពពាយ្ (កាំពរ) 
57. សហគមនន៍ត្ពក ើកពត្ជចងាា  េអក ើរ (កាំពងន់ោ ាំង) 
58. សហគមនន៍ត្ពក ើ រនៈ  ុា  (ឧរត មានជយ័្) 
59. សហគមន ៍សមីស្វមគគី (កាំពងស់ពឺ) 
60. អងគ  គាំត្ទែកចចកវទិាកៅជនែទកោុងត្ែកទសកមពុជា (RCTSO) 
61. អងគ  សមាគមធាងកតាោ រ (សធ្រ) 
62. សហគមនស៍្វមគគីកចកមាស (ស្វា យ្ក ៀង) 
63. សហគមនស៍្វមគគី មាសបហក (ស្វា យ្ក ៀង) 
64. សហជីពកមមក និកោជរិវស័ិយ្កទសច ណ៍ននត្កុមហ ុនកអចសីុសីុ ត្ពលនយ្នតកហាោះកមរតកសៀមរាែ 
65. សហជីពស្វមគគីឯករាជយននសណ្តឋ គ សូហាីបរេភោាំកពញភូគីត្តាភោាំកពញ 
66. សហគមនប៍ត្សត្ ាំង (របូងឃមុ ាំ) 
67. សហគមនដ៍ធី្លីតានី (កសៀមរាែ) 
68. គណៈកមាម ធ្ិ  ននអងគ  មនិបមន  ឋ ភ ិេកមពុជា កដើមបអីនុសញ្ញ េុែែាំ ររ់ាេ់ទាំ ងន់ន  ក ើសកអើង 

កេើន្តសតីកភទ (NGO-CEDAW) 
69. សហគមនត៍្រពាាំងកជា (កាំពងស់ពឺ) 
70. អងគ  រមាល ភាពកមពុជា (TI) 
71. សហជីពនិកោជិរវស័ិយ្កទសច ណ៍ននអឺផារមុនិកឡហា ាំងឌុ្យ្ ស្វក ់
72. សហជីពកមមក និកោជរិវស័ិយ្កទច ណ៍ននសីុនត្ទ(ីកមមែឌូា) 
73. សហជីពកមមក និកោជរិវស័ិយ្កទសច ណ៍ននត្កុមហ ុនជីកអសអាយ្ 
74. កមមវធិ្ីអភវិឌ្ឍនធ៍្នធានយុ្វជន (YRDP) 
75. សហពន័ធសហជីពកមមក សាំណង ់នងិនត្ពក ើកមពុជា (BWTUC) 


