
 

 

សេចក្ដថី្លែងការណ៍រមួ 
ភ្នពំេញ ថ្ងៃទ០ី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
េងគមេ វីិលេថ្មែងការសោក្ោដ យចំស ោះសេចក្ែីេសរមចរបេត់ លាការក្ំពូលតមកលក់ារ

ផ្ដន្ទា សោេអ្នក្រេ ីសេព វន្នី ថ្ែលរតវូបាន្ជាបឃ់ ែំ៏អ្យ តែិធម ៌ចំន្នួ្ ៥៤១ ថ្លៃ  
#ស ោះថ្លងសេពវន្ន ី

ព ងីែ្ុទំងំអស់គ្នន ជាអងគការសងគម្សុីវលិ និងសហគម្ន៍ដូចមានរា នាម្ខាងពរកាម្ មានការពោក
ោា   ចំព ោះពសចកាសីពរម្ចរបស់តុលាការកំេូលកនុងការតម្កល់ការផ្តនាា ពទសអនករស ី ពទេ វននី ឱ្យជាប់
េនធនាគ្នររ ៈពេល ២ឆ្ន  ំ នងិ៦ខែ ពៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ ពនោះ ទក់ទងនឹងបទពោទ “ហងិាពោ 
ពចតនាមានោា នទម្ៃន់ពទស” ខដលអនករសបីានចូលរមួ្ការតវ៉ា ពោ សនតិវធិអីំ វនាវឱ្យពោោះខលងសកម្មជន
សហគម្ន៍បឹងកក់អនករសី ព ៉ា ម្ បុបាា  កាលេីឆ្ន ២ំ០១៣ ។ ថ្ងៃពនោះជាថ្ងៃទ៥ី៤១ពហ ី ខដលអនករសី ពទេ វនន ី
បានជាប់ឃុកំនុងេនធនាគ្នរពោ ោរខតការការ រសិទធទិទលួបានលំពៅឋានសម្រសបរបស់សហគម្ន៍អនករសី 
និងអនុវតតសិទធិជាមូ្លោា នកនុងការបពចេញម្តិ សិទធខិាងសមាគម្ និងសិទធជិួបរបជុំ។ ព ងីែ្ុសូំម្អំ វនាវដល់
អាជ្ាធរ ក់េ័នធ ពធវកីារេិនិតយោជាងមីម្ាងពទៀតពៅពលកីារផ្តនាា ពទសពផ្េងៗ របឆ្ងំនឹងអនករសី នងិោត់វធិាន
ការសម្រសបខដលោបំាច់ពដីម្បផី្ាល់ ុតតិធម៌្ជូនអនករសី នងិធានាថាអនករសនីឹងរតូវបានពោោះខលង។  

ជាងម្ួ ទសវតេរក៍នលងម្ក អនករស ីពទេ វននី រតូវបានពគទទួលោគ ល់ចំព ោះការងាររបស់គ្នត់។ សកម្ម
និ ម្របស់អនករសបីានជួ ផ្េេវផ្ា េីោា នភាេទុកខលំបាករបស់សហគម្ន៍បឹងកក់ និងរមួ្ចំខែកជំរុញឲ្យ
មានការោក់ពចញនូវដំព ោះរោ សរមាប់សមាជិកសហគម្ន៍បឹងកក់ម្ួ ចនំួនផ្ងខដរ បនាា ប់េីការតស ូម្តិ
ពោ គ្នម នការពនឿ ហត់អស់រ ៈពេលជាពរចីនឆ្ន ។ំ អនករសីបានកាល  ជានិម្ិតតរូបថ្នភាេកាល ហានការតស ូ និង
សកម្មនិ ម្ពោ សនតិវធិ ី ខដលទទលួោគ ល់ទងំថាន ក់ជាតិនងិអនតរជាតិ ពហ ីបានផ្តល់ការគ្នរំទដល់ 
សហគម្ន៍ពផ្េងៗពទៀត ខដលេុោះ រពដីម្បកីារ រសិទធដិីធលរីបស់េួកពគរបឆ្ងំនឹងការរពំលាភ្បំ ន រេម្ទងំ
ចូលរមួ្ការ រសកម្មជនខដលរបឈម្នងឹការ  េីីតុលាការពោ ោរខតការងាររបស់េួកពគផ្ងខដរ។  

អនករស ីពទេ វននី បានរងនូវការពោទរបកាន់ខដលគ្នម នភ្សតុតាង និងការផ្តនាា ពទសតាម្អំពេីចិតតជាពរចីន
ពលីកពរចីនោរ កនុងការប៉ាុនប៉ាងតបតពៅនឹងសកម្មនិ ម្របស់អនករសី។  ក់េ័នធនឹងការសពរម្ចរបស់តុលាការ
កំេូលនាថ្ងៃពនោះ អនករស ីពទេ វននី រតូវបានផ្តនាា ពទសជាពលកីដំបូងពៅថ្ងៃទ២ី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ពោ ោរ
ខតការចូលរមួ្តវ៉ា ពោ សនតិវធិី ពដីម្បគី្នរំទឱ្យមានការពោោះខលងសកម្មជនសហគម្ន៍បឹងកក់ អនករស ី ព ៉ា ម្ 
បុបាា  កនុងឆ្ន ២ំ០១៣។ អនករសី រតូវបានពោទេីបទ “ហងិាពោ ពចតនាមានោា នទម្ៃន់ពទស” កនុងនីតិវធីី
តុលាការខដលរងការរោិះគន់ថាម្ិនបានពគ្នរេតាម្បទោា នអនតរជាត ិ ថ្នសិទធទិទលួបានការជំនុំជរម្ោះពោ 



 

 

 ុតតិធម៌្ 1  ខដលកាត់ពទសឱ្យអនករសជីាប់េនធនាគ្នររ ៈពេល ២ឆ្ន  ំ និង ៦ខែ នងិេិន័ ជារបាក់ ១៤ លាន
ពរៀល (របមាែជា ៣.៥០០ ដុលាល រសហរដាអាពម្រកិ)។ ោលាឧទធរែ៍បានតម្កល់ពសចកាសីពរម្ចពនោះកាលេី
ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ ពហ ីម្ាងពទៀតពៅថ្ងៃពនោះ ខដលតុលាការកំេូលតម្កល់ការផ្តនាា ពទស។ 

 ពៅថ្ងៃទ២ី២ ខែសីហា បនាា ប់េីអនករសរីតូវបានោប់ែលួនកនុងបាតុកម្មតវ៉ាទម្ទរឲ្យមានការពោោះខលង
អនកការ រសិទធមិ្នុសេទងំរបា ំអនករស ីពទេ វននី រតូវបានផ្តនាា ពទសេីបទ “របមាងអ្នករាជការោធារែៈ” នងិ
រតូវបានោក់ពទសឲ្យជាប់េនធនាគ្នររយៈពេល ៦ ថ្ងៃ។ បនាា ប់េីចំនួនថ្ងៃពនោះបានផុ្តពៅ អាជ្ាធរបានពសីពរបីទ
ពោទខដលអសកម្មម្ួ   ក់េ័នធនឹងការតវ៉ា របឆ្ងំកាលេីឆ្ន ២ំ០១៣ ខដលប ា លឲ្យមានការបនតឃុែំលួនអនក
រសបីនតពទៀត។ កនុងពរឿងកាីម្ួ ពទៀតខដលរតូវបានពសីពរដូីចគ្នន ពនាោះ អនករស ី ពទេ វននី រតូវបានផ្តនាា ពទសឲ្យជាប់
េនធនាគ្នររយៈពេល ៦ ខែ េីបទ “របមាង និងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការោធារែៈ” ែែៈខដលអនករសចូីលរមួ្
ការតវ៉ា ពោ សនតិវធិ ីក់េ័នធនឹងជពមាល ោះដីធលីឆ្ន  ំ២០១១។ ោលាឧទធរែ៍បានតម្កល់ការផ្តនាា ពទសពនោះ ពៅថ្ងៃទី
២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ពហ ីជាងមមី្ាងពទៀតតុលាការកំេូលក៏បានតម្កល់ការផ្តនាា ពទសពនោះពៅថ្ងៃទ៨ី ខែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ ផ្ងខដរ ងវីពបីគ្នម នភ្សតុតាងសំអាងរគប់រគ្នន់ក៏ពោ ។2 

ទងំចាប់សិទធមិ្នុសេអនតរជាតិ និងរដាធម្មនុចញកម្ពុជា បានធានានូវសិទធកិនុងការបពចេញម្តិ ការចូលរមួ្
តវ៉ា ពោ សនតិវធិ ីនិងការចូលរមួ្សមាគម្ ខដលជាញឹកញាប់សិទធទិងំអស់ពនោះរបស់ អនករសី ពទេ វននី រតូវបានប
ដិពសធ។ កតិកាសញ្ញញ អនតរជាតិសាេីីសិទធេិលរដា និងសិទធិនព បា  ក៏ដូចជា ពសចកាីរបកាសសាីេអីនកការ រ
សិទធមិ្នុសេ បានធានានូវសទិធិរបស់អនករសកីនុងការការ រ និងពលីកកម្ពស់សិទធិម្នុសេ និងពសរភីាេមូ្លោា ន 
និងខចងេកីាតេវកិចេរបស់រដានីម្ួ ៗ ពដីម្បអីនុញ្ញញ តឲ្យអនកការ រសិទធមិ្នុសេពធវីការពោ គ្នម នភាេភ័្ ខាល ចេី
ការោប់ែលួន អំពេីហងិា ការសងសកឹ ឬក៏ការពរសីពអីង ម្ួ ពនាោះព  ី។3 

ងវីពបដូីពចនោះកាី អនកការ រសិទធិម្នុសេរបស់កម្ពុជា ដូចជា អនករស ីពទេ វននី ខតងខតរតូវបានរារាងំេកីារពធវី
ការងាររបស់ែលួនតាម្រ ៈទរម្ង់ថ្នការ  ខីផ្នកចាប់ រមួ្ទងំ ការេយួរពទស និងការពសីពរបីទពោទអសកម្ម
នានាតាម្អំពេចីិតត។ ការបពចេញម្តរិបស់អនករស ី ពទេ វនន ី េកីារម្ិនពេញចិតតពនាោះ ម្និខម្នជាបទពលមសី ឬក៏
បានគំរាម្កំខហងសនតិភាេ នងិសុែុមាលភាេោធារែៈពនាោះពទ។  

                                                 
1 ពសចកាីខងលងការែ៍រមួ្ពោ អងគការសងគម្សីុវលិ ៖ អនករសី ពទេ វននី រតូវបានផ្ានាា ពទសម្ាងពទៀត ែែៈខដលរកុម្សនតិសុែបានពរបី
របាសអំ់ពេីហងិាពៅពលីអនកគ្នរំទអនករសី (២៣ កុម្ភៈ ២០១៧), http://bit.ly/2lcS2TL 
2 ពសចកាីខងលងការែ៍រមួ្ “កម្ពុជា ៖ សូម្ទមាល កប់ទពោទរបឆ្ងំនឹងអនកការ រសិទធមិ្នុសេខផ្នកដីធលី” (១៤ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៧) 
http://bit.ly/2uzdXgb 
3 ពសចកាីសពរម្ចរបសម់្ហាសននិបាតអងគការសហរបជាជាតិ “ពសចការីបកាសសាីេីសិទធិ និងការទទលួែុសរតូវរបសបុ់គគល រកុម្ និងោា ប័
នថ្នសងគម្ ពដីម្បពីលីកកម្ពស ់និងការ រសិទធិម្នុសេ និងពសរីាភាេមូ្លោា នខដលទទលួោគ ល់ជាោកល” (៨ ខែមី្នា ឆ្ន ១ំ៩៩៩) 

http://bit.ly/19w8LEm. 

http://bit.ly/2lcS2TL
http://bit.ly/2uzdXgb
http://bit.ly/19w8LEm


 

 

ព ងីែ្ុសូំម្អំ វនាវឲ្យអាជ្ាធរកម្ពុជាេនិិតយោជាងមី ម្កពលីការផ្តនាា ពទសអនករសី ពទេ វនន ីពដីម្បផី្ាល់
 ុតតិធម៌្ជូនអនករសី នងិពដីម្បធីានាដល់ការពគ្នរេកាតេវកិចេខផ្នកចាប់កនុងការការ រអនកការ រសិទធមិ្នុសេ 
ពោ បចឈប់នូវរាល់ការ  អីនកការ រសិទធមិ្នុសេ តាម្រ ៈ ការោប់ែលួន ផ្តនាា ពទស និងការោក់ពទស។ 

ពសចកាខីងលងការែ៍រមួ្ពនោះរតូវបានគ្នរំទពោ  ៖  

1. សហគម្ន៍បឹងឈូក 
2. សហគម្ន៍បឹងកក់ 
3. សហគម្ន៍បុរកីីឡា 
4. សហគម្ន៍បុរមី្ិតតភាេ 
5. អនាគត ុវជនកម្ពុជាអាោ ន 
6. សមាគម្អភ្ិវឌ្ឈន៍ជីវភាេេលរដាកម្ពុជា 
7. ម្ជឈម្ែឌ លសិទធិម្នុសេកម្ពុជា 
8. រកុម្អនកចាប់ការ រសទិធកិម្ពុជា 
9. សហេ័នធកម្មករពសវកម្ម និងម្ហូបអាហារកម្ពុជា 
10. សមាគម្អាដហុក ការ រសទិធិម្នុសេ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកម្ពុជា 
11. សមាគម្រគូបពរងៀនកម្ពុជាឯករាជយ 
12. អងគការជនជាតិពដីម្ភាគតិចកម្ពុជា 
13. សហគម្ន៍ពរជា ចងាវ រ 
14. សម្ព័នធពដមី្បសុីចរតិភាេ និង គែពន យភាេសងគម្ 
15. សម្ព័នធសហគម្ន៍កសិករកម្ពុជា 
16. គែៈកមាម ធកិារ ពដីម្បកីារពបាោះពឆ្ន ត ពោ ពសរ ីនងិ ុតតិធម៌្ពៅកម្ពុជា 
17. សហគម្ន៍ពលែ ៩២ 
18. អងគការព នឌ័្រ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកម្ពុជា 
19. សមាគម្របជាធបិពត យឯករាជយថ្នពសដាកិចេពរៅរបេ័នធ 
20. សមាគម្ ខែមរកម្ពុជាពរកាម្ពដមី្បសីិទធិម្នុសេ និងអភ្ិវឌ្ឌន៍ 
21. សហគម្ន៍  ង 
22. សហគម្ន៍ភ្នំបាត 
23. អងគការេនលកខែមរ 
24. សហគម្ន៍ផ្លូវរពភ្លីង 
25. សហគម្ន៍កសិករោម្គគីភាេរមាសខហក 
26. សមាគម្ធាងពធាន ត 
27. សហគម្ន៍ោម្គគរីុងពរឿង 
28. អងគការសីលការ 
29. សហគម្ន៍ SOS 



 

 

30. សហគម្ន៍ស្តសតីឃ្ល ងំោងំ 
31. រកុម្ការងារពដីម្បពីោោះរោ ទំនាស់ 
32. សហគម្ន៍ងមពគ្នល 
33. សហគម្ន៍ទំនប់េីរ 
34. អងគការកម្មវធិីអភ្ិវឌ្ឍន៍ធនធាន ុវជន 


