
  

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ ៖ អងគការេងគមេ វីិល េថ្មដងការមិនសេញចិត្តចំស ោះការ
បដិសេធថ្បបសរ ើេសអើងសលើទទួលបានការថ្លទេំ ខភាេរបេអ់នក្ជាបឃ់ កំ្ន ង

ចំសោម #ស ោះថ្លងអនក្ទងំ៥ 
 
រាជធានភី្នពំេញ ថ្ងៃទ២ី៨ ខែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ ព ងីែ្ុ ំ ដូចមានរា នាមខាងពរោម សូម

សខមែងោរមិនពេញចិត្តចំព ោះោរបដិពសធតាមអំពេីចតិ្ត និងខបបពរសីពអីងចំព ោះោរទទួលបានោរ
ខងទសុំែភាេសរមាប់អនកជាប់ឃុទំងំ៣ កនុងចំពោមអនកជាប់ឃុទំងំ៥ ពៅមណ្ឌ លអប់រខំកខរបទ ី ១ 
ឬ ម.១ (ថ្រេស) ពៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ចុងពរោ ពនោះ ពោក នី សុខា ពោក ថ្ណ្ វង់៉ដា និងពោក 
  ី សុែសានត រត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យទទលួបានោរខងមទេំាបាលេីសំោក់រកុមររពូេទយរបស់អងគោរ
សមព័នធខែែរជំពរឿននិងោរ រសិទធិមនុសស លីោដូ (អងគោរលីោដូ) បនាា ប់េមីានោររតឹ្បនតងឹពលោីរចូល
េិនិត្យសួរសុែទុកខចាប់តាងំេីខែពមសា ឆ្ន ២ំ០១៧។ អនកជាប់ឃុទំងំ ៣ នាក់មានបញ្ញា សុែភាេធាា ក់
ដុនដាប កនុងអំឡុងពេលខដលមានោររតឹ្បនតឹងពនាោះ។ េកួគាត់្រត្ូវបានជាប់ឃុបំពោត ោះអាសននកនុងេនធ
នាគារអស់រ ៈពេល ៤២៦ ថ្ងៃ មកព  ី រមួជាមួ នងឹស ោររីបស់ែាួនខដលពធវោីរពៅសមារម
ោរ រសិទធមិនុសសនិងអភ្ិវឌ្ឍន៍ (អាដ ុក) មានដូចជា អនករស ីលឹម មុនន ីនិងអរគពលខាធិោររងថ្ន     
រណ្ៈកមាែ ធោិរជាត្ពិរៀបចំោរពបាោះពឆ្ន ត្ និងជាអត្ីត្បុរគលកិ អាដ ុក ពោក នី ចរយិា។  

រកុមររូពេទយអងគោរលីោដូអាចចូលពៅេិនិត្យ និងេាបាលអនកោរ រសិទធិមនុសសទងំ៥ 
ខដលកំេុងជាប់ឃុកំនុងេនធនាគារចំនួនបីពសសងគាន ពៅរាជធានីភ្នំពេញ (ម.១, ម.២ និងេនធនាគាររាជ
ធានភី្នំពេញ) ចាប់តាងំេីោរឃុែំាួនរបស់េួកពរ រ ូត្មកទល់ពេលខដលមានោររតឹ្ត្បតិ្ោរពចញចូល
ពៅពមីលអនកទងំបខីដលជាប់ឃុពំៅ ម.១ ចាប់េខីែពមសា។ កនុងរ ៈពេលេីរសបាែ  ៍កនាងមកពនោះ 
ពៅរកមពសុីបសួរ និងនា កេនធនាគារ ម.១ បានអនុញ្ញា ត្ចំព ោះសំពណី្សុំដាច់ពដា ខឡកេគីាន  
ពដីមបចូីលពៅេិនិត្យពមីលអនកជាប់ឃុេំីរនាក់កនុងចំពោមអនកោរ រសិទធិមនុសសទងំប ី ពដា សារខត្
បញ្ញា សុែភាេខដលរួរឲ្យរេួ បារមភរបស់ពោក   ី សុែសានត និងពោក ន ី សុខា។ ពទីបខត្កនុងរ ៈ
ពេលសបាែ  ៍មុនពនោះ ខដលមានោរអនុញ្ញា ត្ឲ្យររូពេទយលីោដូបានចូលពៅេិនតិ្យ និងេាបាលអនក
ទងំពនាោះយ៉ាងពេញពលញ។  

ព ងីែ្ុ ំមានោររេួ បារមភជាខាា ងំពដា បានឮដណឹំ្ងថា អនកជាប់ឃុបំីនាក់មានបញ្ញា សុែ
ភាេធៃន់ធៃរ ជាេិពសសរថឺាោលេីថ្ងៃទ១ី៨ ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៧ ពោក នី សុខា បានដួលសនាប់កនុង
បនាប់ទឹកកនុងេនធនាគារ ខដលព ងីែ្ុ ំពជឿថា សាា នភាេពនោះអាចបោត លមកេោីរេុំបានទទលួពសវា   
េិនិត្យ និងខងទសុំែភាេឲ្យបានជាប់ជារបចាពំដា ររូពេទយ រេមទងំសាា នភាេមិនអំពោ សលពៅ
ម.១។ ោលេីថ្ងៃទ២ី១ ខែមងុិនា ពោក ន ីសុខា ពោក ថ្ណ្ វង់៉ដា ពោក   ីសុែសានត និង អនករស ី
លឹម មុនន ី បានបង្ហា ញមុែពៅតុ្ោោរកំេូល ពដីមបចូីលរមួសវនាោរពលបីណ្ែឹ ងសារទុកខចំព ោះោរ
បដិពសធសំពណី្សុពំៅពរៅឃុរំបស់េួកពរ។ កនុងអំឡុងពេលសវនាោរ ពោក ថ្ណ្ វង់៉ដា បានពសនីសុំ
ពៅសរមាកពៅកនុងបនាប់ខកបរពនាោះពដា សារខត្ពោកមានអារមែណ៍្វលិមុែ ចំខណ្កឯ ពោក នី សុខា 
និង ពោក   ី សុែសានត ក៏រត្ូវបានរា ោរណ៍្ថាមានសភាេទន់ពែោ ពដា សារខត្សុែភាេធាា ក់
ដុនដាបនាពេលងែីៗពនោះ។  



ពោករសី ោល ីភ្ីឡុក នា ោិរងខសនកត្ស ូមត្រិបស់អងគោរលីោដូ បានមានរបសាសន៍ថា 
“យ៉ាងពោចោស់ អាជ្ាធរកមពុជារួរខត្េិចារោេបីញ្ញា សុែភាេរបស់េួកគាត់្ខដលកំេុងខត្ធាា ក់ចុោះ
ពែោ ជាខាា ងំ និងបញ្ឈប់ោរឃុែំាួនបពោែ ោះអាសននអូសបនាា   ូរខដលគាែ នមូលដាា នររប់រគាន់ តាម
រ ៈោរបតឹងជំទស់នឹងោរបដពិសធសំពណី្សុំពៅពរៅឃុ”ំ។  

សិទធទិទួលបានោរខងទសុំែភាេឲ្យបានររប់រគាន់ ខដលមានខចងកនុងមារតា ២៥ ថ្នពសចកែី
របោសជាសាកលសែីេសីិទធមិនុសស រជឺាសិទធិមនុសសសាកលរបស់បុរគលររប់រូប ខដលមិនអាចរត្ូវបាន
ោត់្បនា  ពដា រគាន់ខត្េួកគាត់្រត្ូវជាប់េនធនាគារពនាោះពទ។ ងវីពប ី ម.១ ក៏មានមន្តនតីពេទយេនធនាគារ
សងខដរពនាោះ សាា នភាេពនោះបង្ហា ញថាពសវាេិនិត្យ និងេាបាលបចចុបបននពនោះពៅមិនទន់ររប់រគាន់ពៅ 
ពឡ ី។ ដូពចនោះ ោររារាងំខបបពរសីពអីងនូវលទធភាេទទួលបានោរេិនិត្យ និងេាបាលេីសោំក់រកុមររូ
ពេទយមកេីអងគោរលីោដូ មានន័ ថា អនកជាប់ឃុមំិនទន់ទទលួបានសិទធទិទួលបានោរខងទសុំែ
ភាេឲ្យបានររប់រគាន់ ខដលជាសិទធមិួ ខដលេួកគាត់្រត្ូវទទួលបានតាមចាប់ជាត្ ិ និងចាប់អនតរ 
ជាត្។ិ 1  លកខែណ្ឌ កនុងេនធនាគារ ខដលពៅមិនទន់សមរសបតាមបទដាា នអនតរជាត្រិសាប់ពៅព  ី
ពនាោះ ោន់ខត្មានសាា នភាេមនិលអខងមពទៀត្ ចាប់តាងំេីពេលខដលអាជ្ាធរកមពុជាបានចាប់ពសតីម ុទធនា
ោរបន្តង្ហា បមកពលអីនកពរបីរបាស់ថាន ពំញៀនចាប់េខីែមករា ឆ្ន ២ំ០១៧។ ោរចាប់ែាួនមនុសសជាពរចីន និង
ោរអនុវត្តោរឃុែំាួនបពោែ ោះអាសននពរចនីពេក បានបងាឲ្យេនធនាគារថ្រេសោន់ខត្មានសភាេចពងអៀត្
ខាា ងំ ខដលជាកតាត ពធវីឲ្យមានសលប៉ោះ ល់មិនលអពៅពលសុីែភាេរបស់អនកជាប់ឃុបំខនាមពទៀត្។ 

បខនាមេីពលោីររារាងំលទធភាេរបស់បុរគលិកពេទយចូលពៅេិនិត្យ និងេាបាល ពៅកនុងរ ៈ
ពេលបុ៉នាែ នខែចុងពរោ ពនោះ សំពណី្របស់អងគោរសងគមសុីវលិមួ ចំនួនពសនីចូលពៅសួរសុែទុកខអនក
ោរ រសិទធមិនុសសទងំ៥ និងសកមែជនដីធា ី អនករស ី ពទេ វនន ី ខដលជាអនកោរ រសិទធមិនុសសសងខដរ
រត្ូវបានបដិពសធ ឬក៏េុទំទួលបានោរព្ាី ត្បោមួ ពឡ ី។ ោររតឹ្បនតឹងចំព ោះទំនាក់ទំនងេខីាង
ពរៅបានបងាសលប៉ោះ ល់ជាអវជិជមានមកពលសុីែភាេសាូវចិត្តរបស់អនកោរ រសិទធិមនុសស។ 

                                                        
1  វធិានទី ២៤(១) របស់អងគោរស របជាជាតិ្សែីេីបទដាា នអបបបរមាសរមាបោ់ររបរេឹត្តពៅពលីជនជាបឃុ់ ំ 1  (“វធិាន   
ខណ្លសុន ម៉ាខឌ្ឡា”) ខចងថា ោរសតលោ់រខងទសុំែភាេសរមាប់ជនជាបឃុ់រឺំជាទំនលួែុសរត្ូវរបសរ់ដា ព  ីអនកជាបឃុ់ំ
ររួខត្អាចទទលួបានបទដាា នថ្នោរខងទសុំែភាេដូចោរសែលឲ់្យចំព ោះបុរគលពសសងពទៀត្កនុងស រមនខ៍ដរ។ ោត្េវកិចចពនោះ
ករ៏ត្ូវបាន ា្ុោះបញ្ញច ងំកនុងចាបជ់ាតិ្សងខដរ ៖ មារតា ៣៨ ថ្នចាបស់ែីេីេនធនាគារ ឆ្ន ២ំ០១១ ខចងថា “ជនជាបឃុ់ខំដលមាន
ជំងឺ រត្ូវបានទទលួពសវាខងទសុំែភាេរបចាថំ្ងៃ ពដា មន្តនតីពេទយេនធនាគារ។” មារតា១២ ថ្នកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សតីេីសិទធិ
ពសដាកិចច សងគម និងវបបធម ៌ ខដលរបពទសកមពុជាជារដាភារី ទទលួសាគ លសិ់ទធិរបសបុ់រគលររបរ់ូបមានករមិត្សុែភាេ ទងំ
ខាងរាងោ  និងខាងសាែ រតី្ែពសបំ់សុត្ តាមខដលអាចពធវីពៅបាន។ រដានានាមានោត្េវកិចចមិនរត្វូបដិពសធ ឬរតឹ្ត្បតិ្ោរចូល
ពៅេិនិត្យសរួសុែទុកខបុរគលររបរ់ូប រមួទងំអនកពទស ឬអនកជាបឃុ់ពំដា ឈរពលីភាេពសែីគាន  (រណ្ៈកមាែ ធិោរទទលួបនាុក
ពសដាកិចច សងគម និងវបបធម,៌ ពសចកតីអតាា ធិបា ទូពៅពលែ ១៤ កថាែណ្ឌ ទី៣៤)។ កនុងោលៈពទសៈជាកោ់កម់ ួចំននួ 
ោរបដិពសធោរខងទពំសវាសុែភាេឲ្យបានររបរ់រប់សរមាប់ជនជាបឃុ់អំាចបពងាីត្បានជាោររបរេឹត្តខបបពោរពៅ អមនុសស
ធម៌ និងបពនាា កបនាា ប ខដលអាចជាោររពំោភ្បំ នពលីពសចកែីរបោសជាសាកលសែីេីសិទធិមនុសស និងកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្
សែីេីសិទធិេលរដា និងសិទធិនពយាបា  និងអនុសញ្ញា អនតរជាតិ្សតីេីរបឆ្ងំនឹងោរពធវីទរុណ្កមែ និងោររបរេឹត្តមកពលីែាួន ឬ
ទណ្ឌ កមែឯពទៀត្ ខដលពោរពៅ អមនុសសធម៌ ឬបពនាា កបនាា ប ខដលកមពុជាជារដាភារី។ 

 



ពៅកនុងខែវចិិឆោ ឆ្ន ២ំ០១៦ រកុមោរង្ហរអងគោរស របជាជាត្ិទទលួបនាុកពលបីញ្ញា ោរឃុែំាួន
តាមអំពេចីិត្ត បានរបោសថា អនកជាប់ឃុទំងំ៥ រត្ូវបានពរសីពអីងពដា សារខត្ោរង្ហរជាអនកោរ រ
សិទធមិនុសសរបស់េួកគាត់្ ខដលោររពំោភ្បំ នសិទធរិបស់អនកទងំ៥កនុងោរទទួលសវនាោរជំនុំជរមោះ
ពដា  ុត្តិធម៌ សិទធមិានពសរភីាេ នងិពសរភីាេខាងសមារម បានពធវឲី្យោរឃុែំាួនពលីអនកទងំ៥ជាោរ
ឃុែំាួន “តាមអំពេីចិត្ត” និងអំ វនាវឲ្យអាជ្ាធរកមពុជាពដាោះខលងអនកទងំ៥ ជាបនាា ន់។2 អស់រ ៈពេល
ជាង ៧ ខែពរោ មក អនកទងំ៥ ពៅខត្បនតសាិត្កនុងេនធនាគារ ពដា រ ៈពេលថ្នឃុែំាួនបពោែ ោះ
អាសននពលីេួកគាត់្រត្ូវបានេនារដល់ពៅ ៦ ខែបខនាមពទៀត្ ោលេីថ្ងៃទ២ី៧ ខែពមសា ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

ោរបនតឃុែំាួនតាមអំពេីចតិ្តពលីពោក ន ីសុខា ពោក ថ្ណ្ វង់៉ដា ពោក   ីសុែសានត អនករស ី
លឹម មុនន ីនិងពោក ន ីចរយិា ជាោររពំោភ្បំ នចាប់អនតរជាត្ ិនិងចាប់ជាត្ ិ ព  ីព ងីែ្ុពំសនីឲ្យ
អាជ្ាធរកមពុជាអនុពោមតាមពសចកែសីពរមចរបស់រកុមោរង្ហរអងគោរស របជាជាត្ទិទួលបនាុកពលី
បញ្ញា ោរឃុែំាួនតាមអំពេីចិត្ត និងពដាោះខលងេួកគាត់្ឲ្យមានពសរភីាេវញិ។ ព ងីែ្ុសូំមអ ំវនាវឲ្យអរគ
នា កដាា នេនធនាគារ ចាត់្វធិានោរពដីមបពីធវីឲ្យដំពណី្រោរថ្នោរទទលួបានោរេិនិត្យ និងខងទសុំែ
ភាេរបកបពដា ត្មាា ភាេ ពដា សារខត្ោររតឹ្បនតឹងតាមអំពេីចិត្ត និងមានលកខណ្ៈសែុរសាែ ញ បាន
ពធវីឲ្យសុែភាេ និងអា ុជីវតិ្របស់អនកជាប់ឃុ ំ រត្ូវរបឈមនឹងពរគាោះថាន ក់។ ព ងីែ្ុ ំក៏សូមអំ វនាវឲ្យ
អាជ្ាធរកមពុជាបនតអនុញ្ញា ត្ឲ្យរកុមររពូេរទ និងអនកោា ពំមលីេនធនាគារទងំឡា អាចចូលពៅេិនិត្យ
សួរសុែទុកខអនកជាប់ឃុទំងំអស់ពដា េុំមានោររតឹ្ត្បតិ្។ 

 
ពសចកែខីងាងោរណ៍្រមួពនោះគារំទពដា  ៖    
 

១. អងគោរអាក់សិនពអត្កមពុជា 
២. អងគោរពលីកខលងពទសអនតរជាត្ិ  
៣. សមាជិកសភាអាសា នពដីមបសីិទធមិនុសស (APHR)  

៤. ពវទិោអាសុ ីសរមាប់ោរអភ្ិវឌ្ឍន៍សទិធមិនុសស (FORUM-ASIA) 

៥. ស រមន៍បឹងកក់ 
៦. ស រមន៍បឹងរត្ខបក 
៧. សមារម ុវជនជនជាត្ិពដីមភារត្ិចកមពុជា (CIYA) 

៨. មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 

៩. សមារមអាដ ុក ោរ រសិទធិមនុសស នងិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា (ADHOC)  

១០. សមារមររូបពរងៀនកមពុជាឯករាជយ (CITA) 

១១. សមព័នធខែែរជំពរឿន និងោរ រសិទធិមនុសស លីោដូ (LICADHO) 

១២. បោែ ញ ុវជនកមពុជា (CYN) 

                                                        
2 សូមពមីលពសចកតីរបោសេត័្ម៌ានរមួ, “កមពុជា៖ ពសចកតីសពរមចសំខាន់ម ួថ្នសាា បន័អងគោរស របជាជាតិ្បានរបោសថា
ោរឃុែំាួនអនកោរ រសិទធិមនុសសទងំ៥នាករឺ់មិនរតឹ្មរត្ូវ #ពដាោះខលងអនកទងំ៥” (ថ្ងៃទី១៨ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦) 

https://goo.gl/5yfycj   

https://goo.gl/5yfycj


១៣. សមព័នធពដីមបសុីចរតិ្ភាេ និងរណ្ពន យភាេសងគម (CISA)  

១៤. សមព័នធស រមន៍កសិករកមពុជា (CCFC) 

១៥. រណ្ៈកមាែ ធិោរពដីមបោីរពបាោះពឆ្ន ត្ពដា ពសរ ីនងិ ុត្តិធម៌ពៅកមពុជា (COMFREL) 

១៦. មជឈមណ្ឌ លអប់រចំាប់សរមាប់ស រមន៍ (CLEC) 

១៧. អងគោរសមធម៌កមពុជា (EC)  

១៨. អងគោរព នឌ័្រ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដីមបកីមពុជា (GADC)  

១៩. រកុមោរង្ហរេិពសសសិទធលិំពៅឋាន (HRTF) 

២០. អងគោរោា ពំមីលសិទធមិនុសស (HRW)  

២១. សមារមរបជាធិបពត្ យឯករាជយថ្នពសដាកិចចពរៅរបេ័នធ (IDEA) 

២២. ស រមន៍ជនជាត្ពិដីមភារត្ិចឃុរំបពមរ ពែត្តរេោះវោិរ 
២៣. សមារមឥន្តនាពទវ ី(IDA) 

២៤. ស រមន៍ដធីាី ភូ្ម១ិ ពែត្តរេោះសី នុ 
២៥. ស រមន៍ដីធាី ភូ្មិខរេកជីក ពែត្តពោោះកុង 
២៦. ស រមន៍ដីធាី ភូ្មិររសួ ពែត្តបាត់្ដំបង 
២៧. ស រមន៍ដីធាី ភូ្មិសគន់ ពែត្តពសៀមរាប 
២៨. ស រមន៍ដីធាីឡ ង ពែត្តកំេង់ឆ្ន ងំ 
២៩. អងគោរេនាកខែែរ (PKH) 

៣០. ស រមន៍សាូវពភ្ាីង ទួលសខងា A  

៣១. សមព័នធសារេ័ត៌្មានអាសុីអាពរន  ៍(SEAPA) 

៣២. រកុមោរង្ហរពដមីបពីដាោះរសា ទំនាស់ (ACT) 

៣៣. អងគោរេិភ្េពោករបឆ្ងំនឹងទរុណ្កមែ (OMCT) 


