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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ទិវាសេរភីាពសារពត័ម៌ានពភិពសោក្ 

ការស ើក្ក្មពេ ់និងការពារសេរភីាពសារព័ត៌មានគឺជាការធានានូវពត័ម៌ានថ្ែ          
ជាប្រសោជន៍សាធារណៈ 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី0៣ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ 

ក្នុងឱកាសទិវាពសរភីាេសារេ័ត៌មានេភិ្េពោក្ ព ងីែ្ុ ំជាអងគការសងគមសុីវលិខែលមានរា នាមខាង
ពរកាម សូមពរក្នីរមលឹក្ព ងីវញិថាពសរភីាេខាងការបពចេញមតិ រមួមានសទិធរិបេ័នធផ្សេវផ្ា ខែលពសរនីិងឯក្
រាជយ ក៏្ែូចជាសិទធពិសរភីាេក្នុងការរបកាន់មតិពោ គ្មា នការពរជៀតខរជក្ សទិធិពសរភីាេក្នុងការខសវងរក្ ការទទលួ 
និងការផ្សេវផ្ា េ័ត៌មាន នងិគំនិតនានា។ សារេ័ត៌មានពែីរតួនាទីយ៉ា ងសំខាន់ក្នុងការធានានូវលទធិរបជាធបិ  
ពត យខែលមានវបុិលភាេនងិលអរបពសីរ។ ព ងីែ្ុ ំជាអងគការសងគមសុីវលិមានការរេួ បារមភយ៉ា ងខាល ងំ ចំព ោះ
ការបនតធាល ក់្ចុោះនូវបរយិកាសមិនលអថ្នរបេ័នធផ្សេវផ្ា ពៅក្មពុជា ព  ីព ងីែ្ុ ំសូមជំរុញឱយរាជរោា ភ្បិាល-   
ក្មពុជា (“រោា ភ្ិបាល”) បចឈប់នូវការយ នីានាខែលក្ំេុងបនតពក្តីមានចំព ោះរបេ័នធផ្សេវផ្ា ឯក្រាជយ និង
អនក្សារេ័ត៌មានខែលបានអនុវតតសិទធិមូលោា នចំព ោះពសរភីាេខាងការបពចេញមតិរបស់ែលួន។ ព ងីែ្ុក៏ំ្សូម
ជំរុញឱយរោា ភ្ិបាលពធវីការលុបបំបាត់នូវអំពេីនិទណ្ឌ ភាេរបឆ្ងំនឹងអនក្សារេ័ត៌មាន ខែលរតូវបានវា របហារ 
និងពធវីឃាតផ្ងខែរ។ ព ងីែ្ុសូំមជំរុញឱយរោា ភ្ិបាលលុបពោល នូវចាប់ខែលមានលក្ខណ្ៈគ្មបសងកត់ ខែលពធវី
ឱយប៉ាោះ ល់ែល់ពសរភីាេមូលោា ន ក៏្ែូចជាពសរភីាេសារេ័ត៌មាន ព  ីរតូវធានាថារាល់ការតាក់្ខតងចាប់នានា
ក្នុងពេលខាងមុែនឹងរតូវបានរ ងព ងីឱយរសបតាមកាតេវក្ិចេសិទធមិនុសសរបស់របពទសក្មពុជា របក្បពោ 
តមាល ភាេ និងមានការេិពរគ្មោះពយបល់ជាមួ សងគមសុីវលិ។  

ពសរភីាេសារេ័ត៌មានពៅខតជាការរេំឹងទុក្សរមាប់របេ័នធផ្សេវផ្ា  នងិអនក្សារេ័ត៌មានឯក្រាជយពៅ
ក្នុងរបពទសក្មពុជា ែណ្ៈខែលនិនាន ការថ្នការបបំិទសំព ងរបេ័នធផ្សេវផ្ា  និងអនក្សារេ័ត៌មានឯក្រាជយ     
ពៅខតបនតក្នុងរ ៈពេលប៉ាុនាា នឆ្ន កំ្នលងមក្ពនោះ។ ពយងតាមសនទសសន៍ពសរភីាេសារេ័ត៌មានេិភ្េពោក្           
ឆ្ន ២ំ០២០ ខែលវា តថ្មលេកីារអនុវតតជាទូពៅថ្នពសរភីាេសារេ័ត៌មានតាមបណ្តត របពទស និងតំបន់នានាជុំវញិ
សក្លពោក្ បានោត់ចណំ្តត់ថាន ក់្របពទសក្មពុជាថាមនិលអ ពោ ឈរពៅពលែពរៀងទ១ី៤៤ ក្នុងចំពណ្តម
របពទស១៨០ ។ តួពលែពនោះបានរុញឱយក្មពុជាធាល ក់្១២ ចំណ្តត់ថាន ក់្ ពបីពរបៀបពធៀបពៅឆ្ន ២ំ០១៧ ព  ី
របពទសក្មពុជារតូវបានោត់ទុក្ថាជារបពទស “មិនពសរ”ី។   

របេ័នធផ្សេវផ្ា  នងិអនក្សារេ័ត៌មានឯក្រាជយពៅខតបនតរបឈមនឹងឧបសគគជាពរចីនក្នុងការបំពេញ 
ការងារពោ រសបចាប់របស់ែលួនពោ ពសរ ី នងិពោ គ្មា នការោក់្ក្ ំតិសទិធិរបស់ែលួនឯងជាពែីម។ របា -
ការណ៍្ខែលពចញផ្ា ពោ សមាគមអនក្សារេ័ត៌មានក្នុងរសុក្ នាពេលងាីៗពនោះ បានបងាា ញេឧីបសគគទងំ
ពនោះពោ បានគូសបញ្ជា ក់្ផ្ងខែរថា ក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ មានអនក្កាខសតមិនតិចជាង ៧២ នាក់្ ពនាោះពទ ខែលរតូវ
បានយ តីាមផ្លូវតុោការ ខែលក្នុងពនាោះមានជាង ៤២ នាក់្ រតូវបានឃុែំលួន សាក្សួរ ឬោប់ោក់្េនធនាគ្មរ។ 
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អនក្ទងំពនាោះភាគពរចីនរតូវបានពោទរបកាន់េីបទញុោះញង់តាមមារតា៤៩៤ និង៤៩៥ ថ្នរក្មរេ ាទណ្ឌ ក្មពុជា 
ឧទ រណ៍្ែូចជា ក្រណី្ពោក្ សុែ ឧតតម ខែលជាមាេ ស់សាា នី វទិយុរទិធិខសនក្នុងពែតតក្េំង់ឆ្ន ងំ នងិ           
ពោក្  រស់ សុឃតិ ខែលជាអនក្សារេ័ត៌មាននងិជាអនក្ពបាោះេុមពផ្ា កាខសតជាតិខែារ ព  ីអនក្ទងំេីររតូវបាន
ផ្តនាទ ពទស ោក់្េនធនាគ្មរ។  ជាងពនោះពៅពទៀត ក្រណី្អតតីអនក្ ក្េ័ត៌មានវទិយុអាសុីពសរ ីពោក្ អ នួ ឈនិ និង
ពោក្ យង សុធារនិ ខែលរតូវបានោប់ែលួនកាលេីខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ និងពោទរបកាន់េីបទោរក្មា      និង 
ផ្លិតរូបភាេអាសអាភាសពៅមិនទន់បានពោោះរសា ពៅព  ីពទ។ ពទោះបីជា អនក្ទងំេីររតូវបានពោោះខលង
ឱយពៅពរៅឃុជំាបពណ្តត ោះអាសននតាងំេីខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ព  ីក៏្ពោ  ក្រណី្របស់អនក្ទងំេីររូបពនោះ        
មិនទន់បានបចេ ប់ អស់រ ៈពេលជាង៣ឆ្ន មំក្ពនោះ ពោ មិនទន់មានែំពណ្តោះរសា ជាក់្ោក់្ណ្តមួ          
ពៅព  ីពទ។ ព ងីែ្ុសូំមអំ វនាវែល់រោា ភ្ិបាលឱយទមាល ក់្រាល់ការពោទរបកាន់ទងំអស់ពៅពលីក្រណី្         
ពោក្ យង សុធារនិ នងិពោក្ អ នួ ឈនិ និងពោោះខលងពោក្ សុែ ឧតតម នងិពោក្ រស់ សុឃតិ នងិសុំឱយមាន
ការផ្តល់អាជ្ាប័ណ្ណសារេ័ត៌មានែល់អនក្ទងំេីរព ងីវញិ។    

ជាការបារមភផ្ងខែរពៅក្នុងបរបិទថ្នការរាតតាតជំងកូឺ្វែី១៩ អាជ្ាធរបានរតឹបនតឹងនិងមិនអត់ឱន
ចំព ោះសំព ងរោិះគន់ ព  ីអនក្សារេ័ត៌មានកាន់ខតងា រងពរគ្មោះេកីារយ  ី នងិការពោទរបកាន់តាមផ្លូវ
តុោការ ចំព ោះសក្មាភាេរា ការណ៍្េ័ត៌មានរបស់ែលួនពៅពលីរបធានបទ ក់្េ័នធនឹងជំងឺរាតតាត។  រវាង     
ខែមក្រា ែល់ខែពមសា ឆ្ន ២ំ០២១ អនក្កាខសតចំននួបីនាក់្រតូវបានឃាត់ែលួន និងរបេ័នធផ្សេវផ្ា ចំនួន៦ រតូវ
បានរក្សងួេ័ត៌មានែក្អាជ្ាប័ណ្ណពោ សារខតសក្មាភាេរា ការណ៍្េ័ត៌មានទក់្ទងនងឹជំងឺកូ្វែី១៩។ ទងំ
ពនោះបានបងកឱយមានផ្លប៉ាោះ ល់មិនលអចំព ោះអនក្រា ការណ៍្េ័ត៌មានឯក្រាជយ បពងកនីនូវការោប់េិរុទធែលួនឯង 
និងរារាងំែល់ការទទលួបានេ័ត៌មានសខំាន់ៗរបស់េលរែាផ្ងខែរ។ ពៅក្នុងបរបិទពនោះ ព ងីែ្ុ ំសូមពរក្ីនរមលកឹ្ថា 
ការពធវីការរមួគ្មន រវាងរបេ័នធផ្សេវផ្ា និងអាជ្ាធរ អាចនាឱំយមានការផ្សេវផ្ា េ័ត៌មានកាន់ខតទូលទូំោ 
ទក់្ទងនឹងជងំឺកូ្វែី១៩ ែល់សាធារណ្ជនពៅក្នុងរបពទសក្មពុជា។ ែូពចនោះព ងីែ្ុ ំសូមអំ វនាវឱយរោា ភ្ិបាល
ទទួលសាគ ល់េតីួនាទែ៏ីសំខាន់របស់អនក្សារេ័ត៌មានក្នុងពេលមានវបិតដិសុែភាេជាសក្លពនោះ នងិរតូវធានាថា
អនក្សារេ័ត៌មានអាចអនុវតតន៍ការងាររបស់ែលួនពោ គ្មា នការភ័្ ខាល ច។ 

ពរៅេីពនោះ បទពលាសីពលអីនក្សារេ័ត៌មានបានបនតពក្ីតព ងីនិងកាល  ជាអំពេីនិទណ្ឌ ភាេ។ ពៅ           
ឆ្ន ២ំ០២០ យ៉ា ងពហាចណ្តស់មានអនក្សារេ័ត៌មាន ២២ នាក់្ រតូវបានវា របហារ ឬគំរាមក្ំខ ងពោ អំពេី
 ងិាអំ ុងពេលបំពេញភារក្ិចេ ព  ីមានអនក្សារេ័ត៌មានមាន ក់្បានទទលួមរណ្ៈភាេពោ ពរគ្មោះថាន ក់្
ចរាចរណ៍្ ព  ីក្រណី្ពនោះេុមំានការពសុីបអពងកតឱយបានរតមឹរតូវពនាោះពទ។ ពៅថ្ងៃទ២ី៨ ខែក្ញ្ជា      ឆ្ន ២ំ០២០ 
អនក្សារេ័ត៌មានតាមអុីនធណិឺ្តចំនួន៤ នាក់្ រតូវបានជនពសលៀក្ ក់្សុីវលិម ួរក្ុមវា របហារ។ រក្ុមអនក្សារ-
េ័ត៌មានពជឿថា ជនវា របហារទងំពនាោះគជឺារក្ុមឈាួញរក្សុីពឈែុីសចាប់ ខែលមក្សងសឹក្ែល់រក្មុអនក្សារ
េ័ត៌មានបនាទ ប់េេីួក្ពគបានរា ការណ៍្របាប់ប៉ាូលីសថារក្ុមពនោះបានរបរេឹតតបទពលាសីថ្រេពឈ។ី ែូចគ្មន ពនោះខែរ 
កាលពៅថ្ងៃទ២ី០ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០២០ អនក្សារេ័ត៌មាន ២នាក់្ រតូវបានវា របហារ ពៅពេលេួក្ពគក្ំេុងពសុីប

https://cpj.org/2020/12/cambodia-sentences-journalist-sok-oudom-to-20-months-in-prison/
https://www.voacambodia.com/a/cambodian-journalist-sentenced-to-18-months-for-criticizing-hun-sen/5657206.html
https://cambojanews.com/journalists-attacked-after-reporting-forestry-crime/
https://cambojanews.com/timber-traders-attack-journalist-in-stung-treng/
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អពងកតសក្មាភាេែុសចាប់របស់ឈាួញពឈពីៅក្នុងពែតតសទងឹខរតង។ ពទោះបីជាមាន ក្យបណ្តឹ ងោក់្ពៅអាជ្ាធរ
 ក់្េ័នធក៏្ពោ  ខតមក្ទល់ពេលពនោះ  ុតតធិម៌សរមាប់អនក្សារេ័ត៌មានរងពរគ្មោះពៅមិនទន់ទទួលបានពៅ
ព  ីពទ។ បខនាមេីពនោះ ោប់តាងំេីឆ្ន ១ំ៩៩៤ មក្ អនក្សារេ័ត៌មានចនំួន ១៣ នាក់្ រតូវបានសមាល ប់ ពោ សារ
ការរា ការណ៍្របស់េកួ្ពគទក់្ទងនងឹការរបរេតឹតអំពេេុីក្រលួ របស់ឥសសរជនជាពរចីនរូប និងមន្តនតីពយធាជាន់
ែពស់ផ្ងខែរ។ ព ងីែ្ុសូំមទទូចឲ្យរោា ភ្បិាលោត់វធិានការចាស់ោស់ ពែីមបធីានាថាអនក្សារេ័ត៌មានរតូវបាន
ការ រពៅពេលបំពេញតនួាទែ៏ីសំខាន់របស់ែលួន នងិសូមបចេ ប់នូវរាល់អំពេីនិទណ្ឌ ភាេថ្នឧរក្ិែាក្មារបឆ្ងំនឹង
អនក្សារេ័ត៌មាន តាមរ ៈការពធវីការពសុីបអពងកតរបក្បពោ របសិទធភាេ ឯក្រាជយភាេ តមាល ភាេ និងការកាត់
ពទសជនពលាីស ពោ អនុពោមពៅតាមបទោា នសិទធមិនុសសអនតរជាតិ។  

ពរៅេីពនោះ រោា ភ្ិបាលបានជំរញុឱយមានចាប់រតឹតបតិកាន់ខតពរចីនខែលពធវឱីយប៉ាោះ ល់ែល់ពសរភីាេខាង
ការបពចេញមតពិៅតាមអុីនធណិឺ្ត និងពរៅរបេ័នធអុនីធណិឺ្ត។ ពៅខែពមសា ឆ្ន ២ំ០២០ ចាប់សតីេីការរគប់រគង
របពទសជាតិសាិតក្នុ ងភាេអាសនន រតូវបានអនុម័ត។ ចាប់ពនោះបានផ្តល់អំណ្តចពោ ពសរែីល់រោា ភ្ិបាល ក្នុង
ការរតឹតបតិពសរភីាេមូលោា នរមួទងំពសរភីាេសារេ័ត៌មាន។ ងាីៗពនោះ រោា ភ្ិបាលក្មពុជាក៏្បានអនុម័ត អនុរកឹ្តយ
សតីេីការបពងកីតរចក្ទវ រអីុនធឺណិ្តជាតិ ខែលជួ សរមួលែល់ការឃាល ពំមលីនិងរតួតេិនិតយចរាចរណ៍្ពៅតាម
របេ័នធអុនីធណិឺ្តទងំអស់នឹងសាិតពៅក្នុងរចក្ទវ រខតមួ  ខែលរោា ភ្បិាលជាអនក្រគប់រគង។ ពលីសេីពនោះពទៀត 
ពៅខែមក្រា ឆ្ន  ំ ២០២១ អគគសនងការោា ននគរបាលជាតិ បានពចញសារាចរណ៍្ខណ្នាែំល់សនងការោា ន
នគរបាលរាជធាន-ីពែតត  ក្នុងការហាមឃាត់រាល់ការងតរបស់អនក្សារេ័ត៌មានចំព ោះការពសុីបអពងកតរបស់ប៉ាូលសី
ពលីសក្មាភាេបទពលាសីពផ្សងៗ ខែលពនោះបានពធវីឱយប៉ាោះ ល់ែល់ពសរភីាេសារេ័ត៌មានផ្ងខែរ។ រោា ភ្ិបាលក៏្
បានពធវីពសចក្តីរ ងចាប់មួ ខែរទក់្ទងនឹងចាប់សតីេីឧរកិ្ែាក្មាតាមរបេ័នធអីុនធឺណិ្ត ខែលមានបទបបចាតតិ
មួ ចំននួអាចកាត់បនា ពសរភីាេការបពចេញមតិតាមអុីនធណិឺ្ត របសនិពបីចាប់ពនាោះរតវូបានអនុម័ត។ ែូពចនោះ
ព ងីែ្ុសូំមអំ វនាវែល់រោា ភ្ិបាលឱយពធវីវពិសាធនក្មា ឬលុបពោលនូវចាប់ទងំឡា ណ្តខែលមានលក្ខណ្ៈ
គ្មបសងកត់ និងរតូវធានាថារាល់ការតាក់្ខតងចាប់នានាក្នុងពេលខាងមុែនងឹរតូវបានរ ងព ងី ឱយរសបតាម
កាតេវក្ចិេសិទធមិនុសសរបស់របពទសក្មពុជារបក្បពោ តមាល ភាេ និងមានការេិពរគ្មោះពយបល់។   

របពទសក្មពុជាមនិអាចសពរមចបាននូវលទធិរបជាធិបពត យពនាោះពទ ពបីគ្មា នសារេ័ត៌មានពសរនីិងឯក្រាជយ 
ខែលអាចទទួលបានេ័ត៌មាន ក៏្ែូចជាតមាល ភាេ និងគណ្ពន យភាេរបស់សាា ប័នរែា។ ែូពចនោះ រោា ភ្ិបាលោបំាច់
រតូវោត់វធិានការជាក់្ខសតង ពែីមបបីងកឱយមានបរយិកាសអំពណ្ត ផ្ល ខែលពសរភីាេសារេ័ត៌មានរតូវបាន
ការ រនិងពលកី្ក្មពស់ ព  ីរបេ័នធផ្សេវផ្ា និងអនក្សារេ័ត៌មានឯក្រាជយអាចបំពេញតួនាទីែ៏សំខាន់របស់
ែលួនបានពោ ពសរនីងិគ្មា នការរបឈមមុែនឹងការយ  ីការសងសកឹ្ ឬរបងុ ជីវតិរបស់ែលួន។ ជាមួ គ្មន ពនោះ
ខែរ អនក្សារេ័ត៌មានក៏្គួរខតបំពេញការងារខបបពសុីបអពងកត និងរា ការណ៍្េ័ត៌មាន របក្បពោ វជិាា ជីវៈ និង
ឯក្រាជយ  ពែីមបធីានាថាេួក្ពគបានផ្តល់េ័ត៌មានរតមឹរតូវ និងអាចទុក្ចតិតបានែល់សាធារណ្ជន ក៏្ែូចជាការ
ចូលរមួចំខណ្ក្ក្នុងការេរងឹងអភ្ិបាលក្ិចេឱយកាន់ខតរបពសីរព ងី។   

https://www.khmertimeskh.com/50806487/journalists-barred-from-filming-or-recording-police-investigations/
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ពសចក្តខីងលងការណ៍្ពនោះ គ្មរំទពោ ៖ 
១.អងគការរក្មុការងារពោោះរសា ទំនាស់ 
២.បណ្តត ញអាសុីពែីមបកីារពបាោះពឆ្ន តពោ ពសរ ី
៣.អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍សំពលងស គមន៍ 
៤.មជឈមណ្ឌ លសិទធមិនុសសក្មពុជា(ម.ស.ម.ក្) 
៥.មជឈមណ្ឌ លក្មពុជាពែីមបរីបេ័នធផ្សេវផ្ា ឯក្រាជយ 
៦.សមាគមសមពន័ធអនក្សារេ័ត៌មានក្មពុជា (ពែមបូោ) 
៧.សមាគមបណ្តត ញ ុវជនក្មពុជា 
៨.សមាគមការ រសទិធិមនុសស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅក្មពុជា 
៩.មជឈមណ្ឌ លសមព័នធភាេការងារ និងសទិធិមនុសស 
១០.មជឈមណ្ឌ លអប់រចំាប់សរមាប់ស គមន៍ 
១១.គណ្ៈក្មាា ធិការពែមីបកីារពបាោះពឆ្ន តពោ ពសរ ីនិង ុតតិធម៍ពៅក្មពុជា 
១២.សមាគមសមព័នធស គមន៍ក្សិក្រក្មពុជា 
១៣.វទិាសាា នរបជាធិបពត យក្មពុជា 
១៤.សមព័នធពែីមបសុីចរតិភាេនិងគណ្ពន យភាេសងគម 
១៥.អងគការសមព័នធភាេការ រសិទធិមនុសសក្មពុជា 
១៦.សមាគមរគបូពរងៀនក្មពុជាឯក្រាជយ 
១៧.បណ្តត ញក្សាងសនតិភាេស គមន៍ 
១៨.ស ភាេការងារក្មពុជា 
១៩.ស េ័នធស ជេីក្មាក្រចំណី្អាហារ និងពសវាក្មាក្មពុជា 
២០.សមព័នធស ជីេក្មពុជា 
២១.ស គមន៍៩២ ភ្នំពេញ 
២២.សមព័នធខែារជំពរឿន និងការ រសិទធិមនុសស (លកីាែូ) 
២៣.អងគការសមធម៌ក្មពុជា 
២៤.សមាគមរបជាធិបពត យឯក្រាជយថ្នពសែាក្ិចេពរៅរបេ័នធ 
២៥.ស េ័នធអនក្សារេ័ត៌មានអនតរជាត ិ 
២៦.ស េ័នធស ជីេឯក្រាជយ  
២៧.អងគការកាល ហាន 
២៨.ស គមន៍  ង ក្ំេង់ឆ្ន ងំ 
២៩.ស ជីេរទរទង់សទិធិការងារបុគគលកិ្ក្មាក្រថ្នរក្ុម  ុនណ្តហាគ ពវលីែ៍  
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៣០.ស គមន៍មានជ័  សាវ  ពរៀង 
៣១.គណ្ៈក្មាា ធកិារអេារក្តិ និង ុតតិធម៌ពែីមបកីារពបាោះពឆ្ន តពោ ពសរនីិងរតឹមរតូវពៅក្មពុជា 
៣២.មជឈមណ្ឌ លរបជាេលរែាពែីមបអីភ្ិវឌ្ឍន៍នងិសនតភិាេ 
៣៣.អងគការេនលក្ខែារ 
៣៤.ស គមន៍ផ្លូវរងពភ្លីង ភ្នំពេញ 
៣៥.ស គមន៍ខរេក្តាគង់ ៦០ខម៉ារត ភ្នំពេញ 
៣៦.ស គមន៍ឬសសរីសស់ ភ្នំពេញ 
៣៧.អងគការសមាគមធាងពតាន ត 
៣៨.ស គមន៍សាសានត ភ្នំពេញ 
៣៩.ស គមន៍ពចក្មាស សាវ  ពរៀង 
៤០.អងគការតមាល ភាេក្មពុជា 
៤១.ស គមន៍ទូលសខងកពអ ភ្នំពេញ 
៤២.អងគការមណ្ឌ លេ័ត៌មានន្តសតីក្មពុជា 
៤៣.អងគការក្មាវធិីអភ្ិវឌ្ឍន៍ធនធាន ុវជន 
៤៤.អងគការរក្ុមរបកឹ្ា ុវជនក្មពុជា 
៤៥.អងគការ ុវសនតិភាេ 
 


