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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមយួនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល។ លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ
ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅ តាមសាខា 
ទូទាងំ ១៣ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស ដែលប្រប្រឹត្ិ មែោយ
្រុគ្គលអលាជ្លាធរ មលើកលាររំមលោភសិទ្ធិបស្រី និងកលាររំមលោភសិទ្ធិកុ�លារៈ 
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្ត នដ្យអាជាញា ្រ ចំនពាះការរនំោភបំពាននលើសស្តី និង 
កុរារ ន�ើយជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាម 
រយៈការន្វើអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តី 
តុោការ។

ជំនួយដ្នែកមេជ្ជសលាបស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរ ចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើល្ន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំ ទទួលបាននូវតំណ្ងដផនាកចបាប។់

កលារប្ររឹក្សលាដ្នែកច្លា្រ់ និងកិច្កលារ្លារដ្នែកច្លា្រ់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ន�ើយចំនពាះ 
ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់ដដលផ្តល់ជូន 
នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិគលំាបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ 
ការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

គលំាបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សប�លា្រ់្័ត៌�លាន្រដនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផះ្នលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីដុមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារ្លារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទ



�លាតិកលា

ហានិភ័យននសំឡេងរិះគន់៖ ការរំឡ�ោភ 
បំពានឡ�ៅឡ�ើអ្នកការពារសិ�ិ្ធមនុស្ស �ំព័រ១

ការបងង្ាបឡ�ៅឡ�ើឡសរីភាពជាមូ�ដ្ាននានា �ំព័រ២

អំឡពើហិង្សាដដ�គាំទ�ឡដោយអាជ្ាធរ �ំព័រ៦

ការរំឡ�ោភបំពានឡដោយទបព័ន្ធតុ�ាការ៖    
ការឡ�ោ�ទបកាន់ទពហ្ម�ណ្ឌឡ�ើអ្នករិះគន់ �ំព័រ៩

ការតវ៉ា និងការតស៊ូឡដោយអហិង្សា៖ ក្តីសង្ឃឹម 
សទមាប់ អនាគត �ំព័រ១៧

អនុសាសន៍ �ំព័រ១៨

របូគំរបមុខ៖ ខាងមុខសាោដំបូងរាជធានីភនានំពញ មថងៃទី១ ដខឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៦

ឧបសម្័ន្ធ៖ ការរំឡ�ោភបំពានឡ�ៅឡ�ើអ្នកការ
ពារសិ�្ធិមនុស្សឡនៅកម្ពុជា (២០១៥-២០១៧)  �ំព័រI



ហានិភ័យននសំឡេងរិះគន់៖
ការរំឡ�ាភបំពានឡ�ៅឡ�ើអ្នកការពារសិ�ិ្ធមនុស្ស

នៅកនាុងដខមថុិោ ឆ្នា ២ំ០១៧ តបនទសកម្ុជាបាននរៀប 
ចំការនបាះនឆ្នា តនតជើសនរ ើសតករុមតបរឹកសាឃុំ/សងាក ត ់ន�ើយការ 
នបាះនឆ្នា តថានា កជ់ាតិនរឹងតតរូវតបតពរឹត្តនៅនៅឆ្នា នំតកាយ។   
លទ្ធផលដដលនរឹងនកើតនចញនៅអ�ុំងនពលពីរឆ្នា ខំាងមុខ 
អាចនរឹងរានឥទិ្ធពលបន្តរយៈនពលរាបសិ់បឆ្នា នំៅមុខ
នទៀត។ ដូចដដលបាននកើតន�ើងនៅតគបក់ារនបាះនឆ្នា ត 
រាបត់ាងំពីឆ្នា  ំ១៩៩៣មក រាជរដ្្ឋ ភបិាលបច្ចុប្ននា រានជំននឿ 
ថានរឹងបន្តកានអ់ំណ្ចនៅមុខនទៀត៖ នៅខណៈដដលការ 
នបាះនឆ្នា តខិតជិតមកដល់ គណបក្សកានអ់ំណ្ច (ដដល
បានកានអ់ំណ្ចនៅកម្ុជាអស់រយៈនពលជាង ៣០ឆ្នា )ំ 
កានដ់តបនងកើនការបន្ថយមតិរះិគន ់ និងសំន�ងបុគ្គលណ្
ដដលមនិយល់តសបនរឹងការអតា្ថ ្ិបបាយរបស់អាជាញា ្រ។

នៅខណៈដដលសា្ថ នភាពសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា 
ហាកដូ់ចជាមនិនដើរនៅមុខ ការនិោយរះិគនន់ៅនលើការ 
រនំោភបំពានរបស់អាជាញា ្រ គឺកានដ់តរានសារសំខានខ់ាលា ងំ 
ន�ើង។ នៅកនាុងរយៈនពលពីរឆ្នា ចុំងនតកាយននះ អនាកការពារ 
សិទិ្ធមនុស្ស បុគ្គលឯករាជ្យ និងបុគ្គលសំខាន់ៗ មយួចំនួន 
នទៀត បានកាលា យជាជនរងនតោះកនាុងចំនណ្មជនរងនតោះ 
ដមទនទៀត នៅកនាុងសា្ថ នភាពននោបាយដផុ៏យតសរួយនៅ 

កម្ុជា។ អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សមយួចំនួន តបឈមមុខនរឹង 
បទនចាទតបកានដ់ដលោ្ម នមូលដ្្ឋ នតតរឹមតតរូវ ជាបឃុ់ំកនាុង 
ពន្ធោោរ ឬតបឈមមុខនរឹងការរនំោភបំពាន ការបំភតិ- 
បំភយ័ និងការតាមដ្នពីជនមនិសា្គ ល់អត្តសញ្ញា ណ។ 
ខណៈតករុមសង្គមសីុវលិបានបង្ាញពីនសចក្តីកាលា ហាននិង
ការតសូ៊ ឥទិ្ធពលអវជិ្ជរានមនហានិភយ័ជានតចើននៅដតរាន 
សតរាបអ់នាកទាងំនោះ និងនៅនលើតគបទ់តមងម់នសំន�ងរះិ
គនន់ៅទូទាងំតបនទស ដដលអាចជាផលបះ៉ពាល់ដល់ការ
នបាះនឆ្នា តខាងមុខ។

នទាះបីជាអាជាញា ្រកានដ់តបង្ាញឆន្ៈកនាុងការដ្ក ់
ទណ្កម្ម នលើការអនុវត្តសិទិ្ធ និងនសរភីាពនដ្យអ�ិងសា 
ដដលអាជាញា ្រសននាិដ្្ឋ នថាជាការគំរាមកំដ�ងដល់សា្ថ បន័ 
តគបត់គងអំណ្ចកន៏ដ្យ កអ៏នាកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅដត
មនិនៅនសងៃៀមកនាុងការទាមទាររកយុត្តិ្មន៌�ើយ។ កនាុងរយៈ 
នពលពីរឆ្នា ចុំងនតកាយននះ អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សមយួ 
ចំនួនបានបន្តនដើរតាមដងផលាូវ ទបទ់ល់នរឹងការគំរាមកំដ�ង 
និងការបំភតិបំភយ័ដដលអាចតបឈមមុខនរឹងការជាបព់ន្ធ-
ោោរ នដើម្ទីាមទារសិទិ្ធរបស់អនាកទាងំនោះ និងនតកាកឈរ 
តវ៉ានដើម្សី�គមននិ៍ងស�ជីពរបស់ពួកនគ។

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស ១



ការបងង្ាបឡ�ៅឡ�ើ
ឡសរើភាពជាម�ូដ្ាននានា 

នៅកនាុងរយៈនពលពីរឆ្នា ចុំងនតកាយននះ ការតបមូលផ្តុ ំ 
នដ្យអ�ិងសាដតងដតតតរូវបានបំដបក ន�ើយអនាកតវ៉ាមយួ 
ចំនួនតតរូវបានឃ្តនិ់ងចាបខ់លាួន។ ម្តងន�ើយម្តងនទៀត ការ
បន្តអនុវត្តសិទិ្ធនសរភីាពកនាុងការតបមូលផ្តុ ំ និងបន ្្ចញមតិ
នដ្យអ�ិងសារបស់អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស តតរូវបានរារាងំ
នដ្យការនតបើតបាស់កងករាលា ងំនតចើននលើសលុបនិងមនិតតរឹម
តតរូវ ន�ើយការបន ្្ចញមតិខលាះតាមតបពន័្ធអិុនន ើ្នណត តតរូវ
បានអាជាញា ្រចាបម់កផ្តោ្នទាស។ នៅខណៈដដលការ
នបាះនឆ្នា តកានដ់តខិតជិតមកដល់ ការគំរាមកដំ�ងកានដ់ត 
នកើនន�ើងតាមរយៈនវាហាសាសស្តពីរាជរដ្្ឋ ភបិាល និងកង 
ករាលា ងំតបដ្បអ់ាវុ្  ដដលតបដូចការតបមូលផ្តុ ំ និងការ       
បន ្្ចញមតិនដ្យអ�ិងសានៅនរឹង“បដិវត្តនព៍ណ៌”។ 

ការតវ៉ាមយួចំនួនដដលជំទាស់នៅនរឹងនោលននោ-
បាយខលាះ របស់អាជាញា ្រ តតរូវបានបសងាក បនិងបំភតិបំភយ័ 
(នពលខលាះរមួទាងំការបសងាក បនដ្យ�ិងសាករ៏ានដដរ) ន�ើយ
និងតតរូវបានរ រឹតត្តិកានដ់តខាលា ងំន�ើងៗ។ ការដ្កព់តងាយ 
កងសន្តិសុខ នគរបាលបសងាក បបាតុកម្ម កងរាជអាវុ្ �ត្ថ 
និងទាហាន នដើម្រីខំានដល់ការតបមូលផ្តុ ំនដ្យអ�ិងសា 
បាននកើតន�ើងនស្ើរដតរាល់នលើក។ អាជាញា ្របន្តនតបើតបាស់ 
ចបាបន់ដ្យមនិតតរឹមតតរូវ នដើម្បីដិនស្ការតបមូលផ្តុ ំ ការ 
តវ៉ា និងបាតុកម្មនផ្សងៗ។

ឧទារ�ណ៍ កាលពីដខ្នាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ អនាកការពារ   
សិទិ្ធមនុស្សនិងពលរដ្ឋជានតចើនោក ់ ដដលបានតបារព្ធទិវា
សិទិ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ តតរូវបានរារាងំនដ្យមនិអនុញ្ញា តឲ្យ
ន្វើការដដង្ក្នួ និងតបមូលផ្តុ ំោនា នៅតំបនជ់ាកោ់កម់យួ 
ចំនួននៅកនាុងរាជធានីភនានំពញនោះនទ ន�ើយតតរូវបានបង្ំឲ្យ 
តបារព្ធនៅកនាុងទីោនតបជា្ិបនតយ្យ នដ្យការដ្ក ់       
ពតងាយនគរបាលបសងាក បបាតុកម្មោ៉ងនតចើនដដលតបដ្ប់
នដ្យដំបង ដខល និងឧបករណ៍បង្ូរទរឹកដភនាក។ នទាះបីជា
នៅកនាុងទីោនតបជា្ិបនតយ្យកន៏ដ្យ កក៏ារតបមូលផ្តុ ំោនា   
តតរូវបាននោមពទ័្ធនដ្យកងនគរបាលរាបរ់យោករ់�ូត 
ដល់កម្មវ ិ្ ីចបស់ពវតគប។់១ ដផនាកមយួដដលជាការនកើនន�ើ
ងមនការរ រឹតត្តិលំ�មននសរភីាព ទីោនតបជា្ិបនតយ្យ 
(ជាទីោនមយួនៅកណ្្ត លរាជធានីភនានំពញ ដដលតតរូវបាន 
បនងកើតន�ើងជាទីតាងំសតរាបក់ារតវ៉ានផ្សងៗ ដដលការតវ៉ា
ទាងំនោះកានដ់តរកី្ំន�ើងៗ រាបច់ាបត់ាងំពីរានការតវ៉ា   
្ំៗរបស់គណបក្សជំទាស់នៅនតកាយការនបាះនឆ្នា តឆ្នា  ំ
២០១៣) តតរូវបានអាជាញា ្រផ្លា ស់ប្ូរនៅកានទី់តាងំថ្មីនៅជា
យរាជធានីភនានំពញ នៅប៉ោុ្ម នដខចុងនតកាយមុនការនបាះ 
នឆ្នា តមកដល់ បោ្បពី់សនម្តចោយករដ្ឋមសន្តីបានរាន 
តបសាសនថ៍ា ការទុកទីោនតបជា្ិបនតយ្យនៅទីតាងំ 
ចាស់នោះ បានបងកនូវ“ភាពអោ្ិបនតយ្យ”។២

១ LICADHO, Celebrating International Human Rights Day Across Cambodia
 (http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=200)
២ Cambodia Daily, Freedom Park May Move North of City, Hun Sen Says (https://www.cambodiadaily.com/subscribe/?level=&status=&id=0&archive=1)

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស២



នវទិកាថានា កស់�គមនម៍យួចំនួន កម៏និតតរូវបាននលើក 
ដលងផងដដរ៖ នៅកនាុងរយៈនពលពីរឆ្នា ចុំងនតកាយននះ សិក្ា 
សាោ និងសកម្មភាពជានតចើន ស្តីពីដី្លាី និងសិទិ្ធបរសិា្ថ ន 
តតរូវបានបិទនដ្យអាជាញា ្រនៅទូទាងំតបនទស។ កាលពីដខ 
មោិ ឆ្នា ២ំ០១៦ តករុមនគរបាលចំរះុជាមយួនរឹងកងរាជ-
អាវុ្ �ត្ថ តតរូវបានដ្កព់តងាយ នដើម្រីារាងំតករុមជនជាតិ
នដើមភាគតិចពីការនរៀបចំសិក្ាសាោបណ្តុ ះបណ្្ត លថានា ក់
ស�គមនន៍ៅកនាុងនខត្តរតនគិរ។ី ន�ើយនៅដខវចិ្ិកា ឆ្នា  ំ
២០១៦ នគរបាលបានបិទការតបជុំមយួដដលនរៀបចំន�ើង
នដ្យអង្គការរាតា្ម្មជាតិ នដើម្ពីិភាកសាអំពីផលបះ៉ពាល់ 
មនការបូមខសាចន់ៅកនាុងនខត្តនកាះកុង។ ការនឆលាើយតបដបប 
ននះនៅនលើការពិភាកសាអំពីផលបះ៉ពាល់មនការអភវិឌ្ឍគឺជា 
ការរនំោភបំពាននៅនលើសិទិ្ធ មនតករុមសង្គមសីុវលិទាងំ 
មូល ន�ើយនផញាើជាសារអវជិ្ជរានដល់អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស
នផ្សងនទៀតដដលនរៀបចំ ឬដរឹកោកំម្មវ ិ្ ីដបបននះ។ 

នៅកនាុងរយៈនពលពីរឆ្នា ចុំងនតកាយននះ អង្គការ 

លីកាដូ បានតសាវតជាវនិងតាមដ្នករណីជាង ១០០ ស្តីពី
ការរារាងំសិទិ្ធនសរភីាពកនាុងការតបមូលផ្តុ ំ ឬនសរភីាពកនាុងការ 
បន ្្ចញមតិ នដ្យបង្ាញថារានការនកើនន�ើងជិតបីដង
នៅកនាុងករណីននះ ចាបពី់ឆ្នា ២ំ០១៥ ដល់ ២០១៦។ នៅ 
កនាុងអ�ុំងនពលបីដខនដើមឆ្នា  ំ ២០១៧ រានបីករណី។ ការ 
បសងាក បដដលបន្តនកើតរាន និងនតកាមរបូភាពជានតចើនោ៉ង
នៅនលើនសរភីាពមនការតបមូលផ្តុ ំនដ្យអ�ិងសា និង ការ 
បន ្្ចញមតិដបបននះ បានលុបបំបាតទ់តមងម់នកិច្ច ពិភាកសា 
និង គំនិតរះិគនដ់ដលសំខាន់ៗ និងតសបចបាបម់យួចំនួន 
ដដលននះជាហានិភយ័នៅកនាុងបរបិទមុនការនបាះនឆ្នា ត មក 
ដល់។ 

កលាររមំលោភ្រំ្លានមលើមសរីភលា្តលា�ប្រ្័ន្ធ 
អិុនមធើមណត

បណ្្ត ញសង្គមជាមន្យោបាយដសំ៏ខានម់យួ 
សតរាបអ់នាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស កនាុងការទាកទ់ងនិងបង្ាញ 

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស ៣

ការតបមូលផ្តុ ំតបារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ នៅទោីនតបជា្ិបនតយ្យ មថងៃទី១០ ដខ្នាូ ឆ្នា ២ំ០១៦



ពីការរនំោភបំពានសិទិ្ធោោជាពិនសសនៅនពលដដល  
ការនតបើតបាស់តបពន័្ធអិុនន ើ្នណតនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា 
កំពុងរានសន្ុះនកើនន�ើងោ៉ងខាលា ងំ។ អវីដដលជាការ         
រនំោភបំពាននដ្យផ្្ល់នៅនលើការបនង្ាះទស្សនៈរះិគន ់
គឺជាអំនពើមនការលួចចូលនៅកនាុងគណនីអីុដមល៉ និងកនាុង 
បណ្្ត ញសង្គមឯកជនរបស់អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សល្ ី
ន ្្ម ះមយួចំនួន នដ្យជនមនិសា្គ ល់អត្តសញ្ញា ណ ចាប់
តាងំពីតតីរាសទីមយួមនឆ្នា ២ំ០១៧។ តពះនតជតពះគុណ 
លួន សុវ៉ាត ជាអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស បាននតបើតបាស់ 
គណនីកនាុងបណ្្ត ញសង្គមន�វសប៊ុកផ្្ល់របស់តពះអង្គ 
នដើម្បីនង្ាះនិងដចកចាយវនីដអូនិងរបូភាពដដលតពះអង្គ 
បានថតនៅនពលរានការតវ៉ាោោ ដដលទទួលបានអនាក 
ោតំទជាង ៦០.០០០ោក។់ បោ្បពី់តតរូវបាននគលួចចូល  
និងតគបត់គងគណនីរបស់តពះអង្គ  គណនីនោះចាបន់ផ្តើម 
បនង្ាះទស្សនៈរះិគនអ់សីល្មជ៌ានតចើននលើគណបក្ស 
សនសងា្គ ះជាតិដដលជាគណបក្សជំទាស់។ នៅសបា្ត �៍នោះ 
ដដរ នចារតបពន័្ធបនច្ចកវទិយោ (hacker) បានចូលលួចយក 
គណនីឯកជនកនាុងបណ្្ត ញទំោកទ់ំនងសង្គមរបស់តករុម
មសន្តីបក្សជំទាស់ អនាកសារពត័រ៌ាន និងសកម្មជនមូយចំនួន 
រមួទាងំអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស នោក ចន្័ ពុទ្ធស័ិក្ត និង 
អនាកតសី បូវ នសាភា ផងដដរ។ ទនងវើននះ បង្ាញថាការវាយ 
តបហារ និងបំភតិបំភយ័តាមតបពន័្ធអិុនន ើ្នណត នរឹងបនងកើត
ឥទ្ធិពលអវជិ្ជរានដល់នសរភីាពកនាុងការបន ្្ចញមតិ។ ការ 
នកើនន�ើងមនបរោិកាសភយ័ខាលា ច អនាកការពារនិងសកម្ម-
ជនសិទ្ធិមនុស្សមយួចំនួន បានស្ថិតនតកាមការតាមដ្ន   

និងបំភតិបំភយ័ពីសំណ្កជ់នមនិសា្គ ល់អត្តសញ្ញា ណ។

ករណីននះដតងដតនកើតន�ើងជានរឿយៗនៅកនាុង 
តបនទសកម្ុជា ជាកដ់ស្តងដូចជាករណីដដលអនាកការពារ 
សិទិ្ធមនុស្សមយួចំនួន ដតងដតបានទទួលទូរស័ព្មនិសា្គ ល់ 
នលខនៅចូល និងតតរូវបានបុរសមនិសា្គ ល់អត្តសញ្ញា ណ
មយួចំនួនជិះម៉ូតូតាមពីនតកាយ (នៅកនាុងរយៈនពលពីរឆ្នា  ំ
ចុងនតកាយ ការតតរួតពិនិត្យតាមដ្នននះ បាននកើនន�ើង 
តាមរយៈមន្យោបាយថ្មីនផ្សងៗ និង្ងៃន់្ ងៃរជាងមុន)។ តករុម 
តគរួសាររបស់អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សដល៏្នី ្្ម ះមយួចំនួន 
បច្ចុប្ននា កំពុងតតរូវបានរងការបំភតិបំភយ័ពីសំណ្កជ់ន 
មនិសា្គ ល់អត្តសញ្ញា ណផងដដរ។ ឥ�ូវននះ ការតតរួតពិនិត្យ 
និង ចាបពិ់រទុ្ធនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សសំខាន់ៗ  កានដ់ត
រានសកម្មភាពញរឹកញាបនិ់ង�ិងសាជាងមុន។

អាជាញា ្រអាចនតបើតបាស់ការគំរាមកំដ�ងនដ្យការ 
ថតសំន�ងតាមទូរស័ព្ ដដលសកម្មភាពននះតតរូវបានន្វើ  
ឲ្យនៅជាតសបចបាបត់ាមរយៈចបាបស់្តីពីទូរគមោគមន ៍     
តបសិននបើសកម្មភាពនោះតតរូវបានអនុញ្ញា តនដ្យ 
“អាជាញា ្រតសបចបាប”់ ដដលមនិបានបញ្្ជ កច់បាស់ោស់
នៅកនាុងចបាប ់ នដើម្បីំភតិបំភយ័អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស។ 
ចាបត់ាងំពីចបាបន់នះចូលជា្ររាន ពត័រ៌ានទទួលបានពី
ការថតសំន�ងតាមទូរស័ព្ តតរូវបាននគនតបើតបាស់នៅកនាុង 
ករណីតព�្មទណ្សំខាន់ៗ មយួចំនួនពាកព់ន័្ធនរឹងននោ- 
បាយ។

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស៤



ការរំឡ�ោភបំពានពតីសំណាក់អាជា្ធរ៖ "យុ�្ធនាការនថងៃ�័ន្ទពណឡ៌្្មៅ"
មិនមានអ្តីដដ�បង្ាញយ៉ាង�្ាស់ឲ្យឡ�ើញពតីការរឹតត្ិតឡសរីភាពជាមូ�ដ្ានជាងសកម្មភាពឡ្លើយតបរបស់អាជា្ធររដ្ឡ�ៅឡ�ើ      

ការឡ្លើយតបរបស់អាជ្ាធរឡ�ៅឡ�ើយុ�្ធនាការអហិង្សា "នថងៃ�័ន្ទពណ៌ឡ្្មៅ" ដដ�ឡរៀប�ំឡេើងឡដោយទកុមសង្គមសុតីវិ� ឡដើម ត្ីអំពាវនាវសូមឲ្យមាន 
ការឡដោះដ�ងអ្នកការពារសិ�ិ្ធមនុស្សដដ�ជាប�់ុំ�ាំងទ្ាំនាក់ កា�ពតីដ្ឧសភា ្្នាំ២០១៦ ឡធ្ើឲ្យប៉ះពា�់ដ�់ឡសរីភាពជាមូ�ដ្ានរបស់ 
ទបជាព�រដ្។

ការអនុវត្ដបបអវិជ្ជមានឡដោយអាជា្ធរ ឡធ្ើឲ្យទកុមមនុស្សមួយ�ំនួនទតូវ្ានរារាំងមិនឲ្យឡសលៀកពាក់ពណឡ៌្្មៅឡនៅក្នពុងយុ�្ធនាការអហិង្សា
"នថងៃ�័ន្ទពណ៌ឡ្្មៅ" ឬបឡង្ោះព័ត៌មានអំពតីយុ�្ធនាការឡនោះឡនៅឡ�ើបណ្ាញសង្គម។ ឡនៅ�ុងដ្ឧសភា រដ្មងន្តីទកសួងការពារជាតិ ្ានទពមាន  
ឡទបើកមលាំង�័ព�ប់ស្ាត់អ្នកដដ�្ាន�ូ�រួមឡនៅក្នពុងយ�ុ្ធនាការអហិង្សា "នថងៃ�័ន្ទពណ៌ឡ្្មៅ" ឡដោយឡ�ោក�ាត់�ុកថាជាយុ�្ធនាការ 
"្ុស�្ាប់"។ 

កា�ពតីយុ�្ធនាការឡ�ើក�តីមួយឡនៅនថងៃ�តី៩ ដ្ឧសភា ្្នាំ២០១៦ អ្នកគាំទ�មួយ�ំនួនទតូវ្ានអាជ្ាធររារាំង ឡដោយមិនអនុញ្ាតឲ្យ  ទប
មូ�ផ្ពុំគ្នាឡនៅមុ្ពន្ធនាគារនទពស ម១ និង ម២ ក្នពុងរាជធានតីភ្នំឡពញ ជាកដនលងដដ�អ្នកការពារសិ�ិ្ធមនុស្សកំពុងជាប�់ុំ។ ទបជាព�រដ្�ំនួន 
ទ្ាំបតីនាក់ រួម�ាំងសកម្មជនដតីធលតី�ំនួនបួននាក់ និងមងន្តីសិ�ិ្ធមនុស្សបួននាក់ (បតីនាក់ជាបុគ្គ�ិកអង្គការ�តីកាដូ) ទតូវ្ាន�ាត់្លលួនឡដោយមិន 
ទតឃឹមទតូវ និងទតូវ្ានសាកសួរអស់ជាឡទ�ើនឡម៉ោង មុនឡព�ឡដោះដ�ងអ្នក�ាំងឡនោះមកវិញឡនៅ�ងៃា�នថងៃដដដ�។ ការទបមូ�ផ្ពុំ ក្នពុងយុ�្ធនាការ 
អហិង្សា "នថងៃ�័ន្ទពណ៌ឡ្្មៅ" ឡទកោយៗមក មិនសូវ្ានឡរៀប�ំជាទពឃឹត្ិការណ៍ធំឡនោះឡ�៖ ស្្ាហ៍ឡទកោយៗមក មានករណតី�ាត់្លលួនមិនទតឃឹមទតូវ
យ៉ាងត�ិ�ំនួន ៣៨ ដង (ភាគឡទ�ើនជនរងឡទគោះជាទស្តីសហគមន៍ដតីធលតី) ឡដោយអ្នក�ាំងឡនោះទគាន់ដតឡសលៀកសំឡ�ៀកបំពាក់ពណ៌ឡ្្មៅ។ 
អ្នកការពារសិ�ិ្ធមនុស្សមួយ�ំនួន ទតូវ្ាន�ាត់្ លលួនអស់រយៈឡព�ជាឡទ�ើនឡម៉ោងឡនៅឡព�ឡនោះ ឡហើយទតូវ្ានឲ្យ�ុះហត្ថឡ�្ាឡ�ើកិ�្ចសន្យា
ឈប់ឡធ្ើការតវ៉ានិងឡសលៀកពាក់ពណឡ៌្្មៅ។ ក្នពុងអំេពុងឡព�យុ�្ធនាការ សូម្តីដតការឡធ្ើការដុតឡ�ៀនឡដោយអហិង្សាក៏ទតូវ្ានអាជ្ាធរតាមដាន 
ឡហើយដថម�ាំង��ួ�រងការបំដបកឡដោយកងសន្ិសុ្្ណ្ឌឡ�ៀតផង។

អ្នកតវ៉ាកទមទតូវ្ានអាជា្ធរឡ�ោ�ទបកាន់តាមផលលូវ�្ាប់ (ក្នពុង�ំឡណោមការ�ាត់្លលួន�ំនួន ៣៨ ឡ�ើក �ាប់តាំងពតីការ�ាប់ឡផ្ើមយុ�្ធនា- 
ការ មានដតពតីរករណតីដដ�ទតូវ្ានអាជា្ធរឡ�ោ�ទបកាន់ ឡបើកសវនាការ និងផ្ន្ទាឡ�ោស) ប៉ដុន្វិធតីសាទស្បំភិតបំភ័យនិងបដំបកការទបមូ�ផ្ពុំ 
�ាំងឡនះ គឺជាការព្យាយាមរារាំងអ្នកការពារសិ�្ធមិនុស្សមិនឲ្យឡ�ញមកតាមផលលូវ ឡដើម្តីឲ្យសាធារណៈជន្ានឡ�ើញ។

អនាកោតំទយុទ្ធោការមថងៃចន្័ពណ៌ន ្្ម  បោ្បពី់តតរូវបាននដ្ះដលងពីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរាជធានីភនានំពញ 
មថងៃទី១៥ ដខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៦



អំឡពើហិង្សា
ដដ�គាំទ�ឡដាយអាជ្ាធរ

នគរបាល កងសន្តិសុខ និងទាហាន ជាញរឹកញយ  
តតរូវបានដ្កព់តងាយនដើម្រីារាងំការតបមូលផ្តុ ំនដ្យ អ�ិ-
ងសា និងបដំបក អនាកតវ៉ា ន�ើយអាចភា្ជ បជ់ាមយួនូវសកម្មភាព 
�ិងសានដ្យមនិនរ ើសមុខ និងដ្កន់ោលនៅនលើបុគ្គលជាក ់
ោក ់ អាចន្វើឲ្យរងរបសួនៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស 
សកម្មជននិង ស�ជីពមយួចំនួន។ 

កងសន្តិសុខ បាននចញមុខម្តងន�ើយម្តងនទៀត នៅ
នពលរានការតបមូលផ្តុ ំបន ្្ចញមតិណ្មយួជំទាស់នរឹង 
អាជាញា ្រ។ កងសន្តិសុខដដលតបដ្ប ់នដ្យដំបង អាចតតរូវ
បានអាជាញា ្រនតបើតបាស់នដើម្បីំដបក នដ្យ�ិងសានលើការតវ៉ា 
ោោ ន�ើយនតចើនដតដ្កន់ោលនៅ ជាកោ់កន់លើនមដរឹកោ ំ
ស�ជីព និងតករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន។ នទាះជាកងសន្តិសុខ
នតបើសកម្មភាព�ិងសាមកនលើអនាកតវ៉ាអ�ិងសាកន៏ដ្យ កម៏និ 
ទានរ់ានកងសន្តិសុខណ្រានា កត់តរូវបាននគនចាទតបកាន់
នៅន�ើយនទ។ មនិដតប៉ុនណ្ណ ះ កងសន្តិសុខទាងំនោះនៅ
ដតអាចតបតពរឹត្តិអំនពើ�ិងសានដ្យោ្ម នការផ្ោ្នទាសនទៀត
ផង នទាះបីជារាននគរបាលនៅដក្រទីនោះកន៏ដ្យ។

ឧទារ�ណ៍ កាលពីមថងៃទី៤ ដខនមសា ឆ្នា ២ំ០១៦ 
សរាជិកស�ជីពោ៉ងតិចពីរោក ់ បានរងរបសួនៅនពល 
រានការតបមូលផ្តុ ំោនា នៅដក្រវរិានរដ្ឋសភាជាតិ នដើម្តីវ៉ា 
នរឹងការអនុមត័ចបាបស់្តីពីស�ជីព ដដលតតរូវបានសភា 
អនុមត័ោមថងៃនោះ។ ការតបមូលផ្តុ នំោះតតរូវបានបំដបកនដ្យ 

�ិងសាពីសំណ្កក់ងសន្តិសុខ ន�ើយនគរបាលដដលឈរ 
ដក្រនោះ មនិបានអន្តរាគមនន៍ដើម្បីពា្ឈបអ់ំនពើ�ិងសារបស់
កងសន្តិសុខនៅនលើស�ជីពនទ។

នដ្យសារខាលា ចបះ៉ពាល់ដល់ផលតបនោជនឯ៍ក-
ជន  នគរបាលអន្តរាគមន ៍មនិរានវត្តរាននោះនទនៅនពល 
អនាកតបតពរឹត្តអំនពើ�ិងសា បានវាយដំនលើអនាកការពារសិទិ្ធ 
មនុស្ស។ ជាកដ់ស្តង នៅដខកុមភាៈ ឆ្នា ២ំ០១៦ ជនរាលា ះរវាង 
និនោជិតដដលនទើបដតបានចូលស�ជីព ន�ើយតតរូវបាន 
បនណ្ត ញនចញពីការងារ ជាមយួនរឹងនៅដកតករុម�ុ៊នរថយន្ត 
នទសចរណ៍កាពីតូល បានកាលា យជាអំនពើ�ិងសា នៅនពល 
ដដលការតវ៉ាអ�ិងសា របស់តករុមនិនោជិតនៅមុខតករុម�ុ៊ន 
តតរូវបានបំដបកនដ្យ �ិងសា នដ្យតករុមសរាជិកសរាគម
អភវិឌ្ឍនសដ្ឋកិច្ចកម្ុជា (CCDA)។ មនិរានសរាជិក 
ណ្រានា កម់នសរាគមនោះ តតរូវបានចាបខ់លាួននតកាយនពល 
តបតពរឹត្តិអនំពើ�ិងសានោះនទ (សរាជិកមយួចំនួនតបដ្ប ់
នដ្យដំបងដដកនិងញញួរ) ប៉ុដន្តជនរងនតោះពីរោកដ់បរជា
តតរូវបានអាជាញា ្រចាបខ់លាួននៅវញិ ន�ើយតតរូវបានតុោការ
នចាទតបកានន់ិងឃុំខលាួនជិតពីរដខកនាុងពន្ធោោរ  មុននពល
រានការនដ្ះដលងឲ្យនៅនតរៅឃុំបនណ្្ត ះអាសននា។ ការវាយ 
តបហារននះ គឺបង្ាញពីការវវិឌ្ឍដគ៏ួរឲ្យតពរួយបារមភាមយួ       
នតពាះដតតករុមអនាកតបតពរឹត្ត�ិងសានលើតករុមអនាកជំទាស់ និង 
តករុមសង្គមសីុវលិោោ ទទួលបាននិទ្ណ្ភាពនស្ើរដតទាងំ 
តសរុង។

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស៦

http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=52&khmer
http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=63&khmer


អំឡពើហិង្សាឡដោយមានឡគោ�ឡដៅ៖ ឡ�ោក អំ សំអាត និង �័ន្ទ ព�ុ្ធិស័ក
ឧ�ាហរណ៍អវិជ្ជមានមួយក្នពុង�ំឡណោមឧ�ាហរណ៍អវិជ្ជមានមួយ�ំនួនឡ�ៀតគឺ ឡនៅឡព�ដដ�អ្នកឡធ្ើការដផ្នកសិ�ិ្ធមនុស្សដ�៏្តីឡឈ្មោះ 

ដដ�ជាអ្នកទគប់ទគងដផ្នក�លាំឡមើ� និងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ �តីកាដូ ឡ�ោក អំ សំអាត និងតំណាងសហគមន៍បឃឹងកក់ ឡ�ោក �័ន្ទ 
ពុ�្ធិស័ក កំពុង�លាំឡមើ�ក្លួនដដង្ឡដោយអហិង្សាឡដើម ត្ីទ្ារព្ធ�ិវាសិ�ិ្ធ�ំឡនៅដ្ានពិភពឡ�ោក អ្នក�ាំងពតីរទតូវ្ានកងសន្ិសុ្្ណ្ឌវាយដំឲ្យ 
របួសឡនៅកណ្ា�រាជធានតីភ្នំឡពញ។

អំេពុងឡព�ដហក្លួនអហិង្សាឡនៅក្នពុងរាជធានតីភ្នំឡពញឡ�ៅកាន់�តី�ានទបជាធិបឡតយ្យ កា�ពតីនថងៃ�តី១០ ដ្ត�ុា ្្នាំ២០១៦ កងសន្ិសុ្
្ានរារាំងការឡដើរក្លួនឡនះ និងបង្អឡំពើហិង្សាយ៉ាងធងៃន់ធងៃរមកឡ�ើឡ�ោក ពុ�្ធិស័ក ដដ�កំពុងថតសកម្មភាពឡដើរក្លួន។ បន្ទាប់មក ឡ�ោក អំ 
សំអាត ្ានព្យាយាមបញ្ឈប់អឡំពើហិង្សាឡទកោមអាណត្ិការងាររបស់ឡ�ោកជាអ្នក�លាំឡមើ�ការរំឡ�ោភសិ�ិ្ធមនុស្សមួយរូប។ ភលាមៗឡនោះ 
កងសន្ិសុ្ស្ទពុះឡ�ៅហ៊ុមព័�្ធឡ�ោក ឡហើយ្ាន�ាប់ឡផ្ើមទបទពឃឹត្ិអឡំពើហិង្សាឡ�ៅឡ�ើរូបឡ�ោក ឡដោយដា�់មុ្ឡ�ោក និងវាយទតង់ករបស់ 
ឡ�ោកជាឡទ�ើននដ។ អ្នក�ាំងពតីរ្ានរងរបួសហូរឈាម និងទតូវ្ាននាំឡ�ៅព្យា្ា�។

បតីដ្ឡទកោយមក ជនរងឡទគោះ�ាំងពតីរទតូវ្ានត�ុាការឡកោះឡហៅឲ្យ�ូ�បំភលឺឡនៅមុ្ទពះរាជអាជា្សា�ាដំបូងរាជធានតីភ្នំឡពញ កា�ពតី 
នថងៃ�តី ៨ ដ្កុម្ៈ ក្នពុងនាមជាជនសង្ស័យននប�ឡ�្មើស "ហិង្សាឡដោយឡ�តនា" ដដ�អា�មានឡ�ោសជាប់ពន្ធនាគារពតីមួយ្្នាំដ�់បតី្្នាំ។ 

ឡ�ោះជា��ួ�្ានពាក្យបណ្ឃឹងជាផលលូវការមួយ�ំនួនក៏ឡដោយ នគរ្ា�ឡនៅដតមិន�ាន់�ាត់វិធានការណាមួយឡ�ៅឡ�ើកងសន្ិសុ្     
ដដ�្ានបង្ហិង្សានិងដដ�ឡគស្គា�់អត្សញ្ាណឡនោះឡនៅឡេើយ។ អង្គការ�តីកាដូនិងសារព័ត៌មានជាតិមួយ�ំនួន មានរូបភាពវឡីដអូ្លតីៗ 
ជាភស្ពុតាង និងមានសាក្សតីមួយ�ំនួន្ានឡ�ើញអឡំពើហិង្សាឡនោះផងដដរ។

កងសន្តិសុខខណ្វាយតបហារនលើនោក ចន្័ ពុទ្ធិស័ក នៅមថងៃទ្ារព្ធ�ិវាសិ�ិ្ធ�ំឡនៅឋានអន្រជាតិ 
ក្នពុងរាជធានតីភ្នំឡពញ នថងៃ�តី១០ ដ្តុ�ា ្្នាំ២០១៦



ហិង្សាទ�ៅទ�ើអ្នកគសាំទ� 
ទ�ោយសន្ិវិធីអំឡុងទេ� 
សវនសាកសារអ្នកទសី ទ�េ វន្នី

ទនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នសាំ២០១៧ អំឡុង
ទេ�សវនសាកសារទ�ើសំណុំទរឿងអ្នកទសី 
ទ�េ វន្នី ជសាអ្នកកសារេសារសិ�ិ្ធមនុស្ 
មួយរូប កងសន្ិសុែបសានបំខបកទ�ោយ
ហិង្សាទ�ើទកុមទស្ីនិងកុមសារសហគមន៍
�ីធ្ីទបមសាណ ៣៥នសាក់ ខ��កំេុង 
អង្ុយទនៅទទកៅសសា�សា�ំបូងរសាជធសានី 
ភ្នំទេញ។ កងសន្ិសុែបសានេ្សាយសាម
�សាញទ�ោយហិង្សាយកអ្នកគសាំទ��សំាង
ទនោះទេញេីមុែតុ�សាកសារ។ ទនៅទេ�
ខ��អ្នក�សាំងទនោះប�ិទសធទ�ោយមិន
េសាកទេញ កងសន្ិសុែបសានវសាយ�ំទ�ើ
អ្នក�សាំងទនោះនិងអូសេួកទគទេញ 
ខ��បណ្សា�ឲ្ទស្ីបីនសាក់រងរបួស 
(ទស្ីេីរនសាក់មកេីសហគមន៍បឹងកក់  
និងទស្ីម្នសាក់ទ�ៀតមកេីសហគមន៍បុរី
កីឡសា)។

េ�រ�្ឋជសាទទេើននសាក់បសានខទសក
�សាក់កងសន្ិសុែ ទ�ោយទបសាប់ឲ្  
បញ្ឈប់អំទេើហិង្សាទ�ើទស្ី�សាំងទនោះ។ 
សកម្មជនគណបក្សទ្ង្ោះជសាតិម្នសាក់ 
ទ�ោក ទម៉ៅ សុជសាតិ ទតូវបសានកងសន្ិ-
សុែតសាមេូ�ទ�ៅវសាយ��់ក្នុងផ្សារ 
�ំទនើបទនៅ��់មុែតុ�សាកសារ (ជសាទ�ើក
�ំបូងខ��កងសន្ិសុែបសានបង្កអទំេើ
ហិង្សាទនៅក្នុង�ីតសាំងឯកជន)។ 
ទនៅក្នុងផ្សារ�ំទនើបទនោះ កងសន្ិសុែ 
បសានេ័�្ធទ�ោកទនៅខកបែរហសាង�ក់   
�ំនិញ ទហើយធសាក់និង�សា�់ទ�ោកជសា 
ទទេើន�ងទ�ើផផទៃមុែនិងកបែសា�។ 

អ្នកគាំទ�កាន់បដារូប អ្នកទសតី ឡ�ព វន្នតី ឡនៅមុ្សា�ាដំបូង 
រាជធានតីភ្នំឡពញ នថងៃ�តី៩ ដ្សតីហា ្្នាំ២០១៦



ការរំឡ�ាភបំពានឡដាយទបព័ន្ធតុ�ាការ៖
ការឡ�ា�ទបកានទ់ពហ្ម�ណ្ឌ ឡ�ើអ្នករិះគន់

កាលពីឆ្នា មំុន រានករណីអវជិ្ជរានមយួចំនួននៅនលើ 
អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស នដ្យអាជាញា ្រកានដ់តន្វើការរនំោភ 
បំពាននលើអនាករះិគន ់ តាមរយៈការនតបើតបាស់តបពន័្ធយុតា្ត - 
្ិការតព�្មទណ្។ ោ៉ងតិចណ្ស់ រានអនាកការពារសិទិ្ធ- 
មនុស្សចំនួន១២ោក ់តតរូវបានអាជាញា ្រចាបដ់្កព់ន្ធោោរ
នដ្យមនិតតរឹមតតរូវកនាុងរយៈនពលពីរឆ្នា ចុំងនតកាយ តាមរយៈ
ការនតបើតបាស់តុោការដដលមនិឯករាជ្យ នដើម្ោីបសងកត ់
និងដ្កទ់ណ្កម្មដល់អនាកដដលហ៊ាននិោយជាសាធារ-
ណៈអំពីបញ្្សិទិ្ធមនុស្ស។ នៅដខឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៧ 
ោ៉ងតិចរានពលរដ្ឋចំនួន ៧ោក ់កំពុងជាបព់ន្ធោោរ។

អាជាញា ្របានបន្តនតបើតបាស់រាតតាមយួចំនួនមនតកម 
តព�្មទណ្នដ្យមនិតតរឹមតតរូវ នដើម្បីំបិទរាតអ់នាកការពារ
សិទិ្ធមនុស្សមយួចំនួន រាបត់ាងំពីការបកតសាយមនិតតរឹម-  
តតរូវនលើភាពតសបចបាប ់ មនការងារសិទិ្ធមនុស្សថាជាអនំពើ 
“សូកប៉ានស់ាក្ស”ី រ�ូតដល់ការនចាទតបកាន ់ និងផ្តោ្- 
នទាសដ្កព់ន្ធោោរ នលើអនាកដដលហ៊ាននិោយរះិគន ់ 
នដ្យដផ្អកនលើការនចាទតបកានពី់បទញុះញង ់ ឬបរហិា- 
នករ ្តិ៍។ ការនតបើតបាស់នដ្យមនិតតរឹមតតរូវននះ បង្ាញពីទំោក់
ទំនងោ៉ងជិតសនាិទ្ធរវាងសា្ថ បន័រដ្ឋ និងគណបក្សកាន ់
អំណ្ច ន�ើយនរឹងអាចជាការបន្តនតបើតបាស់សា្ថ បន័ទាងំ
ននះជាឧបករណ៍ នដើម្បីំភតិបំភយ័និងរារាងំសកម្មភាព 
របស់តករុមសង្គមសីុវលិ។

នៅដខកុមភាៈ ឆ្នា ២ំ០១៦ នមដរឹកោសំ�ជីព និងអនាក
ការពារសិទិ្ធមនុស្សដល៏្នី ្្ម ះបនួរបូ រាននោក អាត ់
្ន ់ តបធានស�ពន័្ធការងារកម្ុជា CLC  នោក គង ់

អាទិត្យ អគ្គនលខា្ិការស�ពន័្ធការងារកម្ុជា នោក 
សុខ ឈុននអឿង តបធានសរាគមកម្មករនសដ្ឋកិច្ចនតរៅ 
តបពន័្ធកម្ុជា និង នោក នអៀន គីម�ុង នលខា្ិការស�
ពន័្ធកម្មករដរឹកជ ្្ជូ នកម្ុជា តតរូវបានអាជាញា ្រនចាទតបកាន់
ពីបទ�ិងសានដ្យនចតោ រារាងំមសន្តីសាធារណៈ និងន្វើឲ្យ 
កកស្ះចរាចរណ៍ ពាកព់ន័្ធនរឹងការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកតករុម 
�ុ៊ន កាពីតូល ដដលតតរូវបានតករុមមនុស្សមនិសា្គ ល់អត្ត-
សញ្ញា ណវាយឲ្យរងរបសួ។ បទនចាទតបកានទ់ាងំននះមនិ  
តតរឹម ដតន្វើន�ើងនដ្យោ្ម នមូលដ្្ឋ នតតរឹមតតរូវប៉នុណ្ណ ះនទ   
ប៉ុដន្ត មនុស្សបីោកក់នាុងចនំណ្មអនាកទាងំបនួដដលតតរូវបាន
នចាទតបកានម់និបានរានវត្តរាន នៅនពលនកើតរានអំនពើ 
�ិងសានោះនទៀតផង។ មនិដតប៉ុនណ្ណ ះ អនាកទាងំនោះនៅដត
ជាបប់ទនចាទននះរ�ូតមក។ ដផ្អកតាមចបាបស់្តីពីស�ជីព 
ការផ្តោ្នទាសននះ អាចនរឹងតតរូវបាននគនតបើតបាស់នដើម្រីារាងំ 
អនាកទាងំបនួពីការដរឹកោសំ�ជីពនៅមថងៃអោគត។ ននះ  
អាចជានិោនា ការថ្មីមយួ មនការនតបើតបាស់តបពន័្ធយុតា្ត ្ិការ 
តព�្មទណ្ នដើម្បីំបិទចលោកម្មករ នដ្យដ្កន់ោលនៅ 
និង នចាទតបកានន់ដ្យមនិតតរឹមតតរូវមកនលើនមដរឹកោសំំ-
ខាន់ៗ ។

បទនចាទមយួចំនួន កានដ់តតតរូវបានអាជាញា ្រនតបើ- 
តបាស់នដ្យមនិតតរឹមតតរូវ នដើម្នីចាទតបកានជ់ាបទតព�្ម-
ទណ្នលើការនិោយរះិគនន់លើអាជាញា ្រ។ ការនចាទតបកាន ់
ទាងំននះ រានឥទ្ធិពលអវជិ្ជរានមកនលើសិទិ្ធជាមូលដ្្ឋ នមន 
នសរភីាពកនាុងការបន ្្ចញមតិ។ ទាងំននះជាការរនំោភចបាប ់
អន្តរជាតិ ដដលតតមរូវឲ្យរានការអត់្ ្មតក់នាុងកតមតិមយួនៅ
នលើការបន ្្ចញមតិ។

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស ៩



នៅដខតុោ ឆ្នា ២ំ០១៦ អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស 
នោក នី ចរោិ (កំពុងជាបព់ន្ធោោរបនណ្្ត ះអាសននារង់
ចាសំវោការពីបទសូកប៉ានស់ាក្ស)ី តតរូវបានផ្តោ្នទាសជា
បព់ន្ធោោរតបាមំូយដខពីបទ “បរហិារនករ ្តិ៍ជាសាធារណៈ 
ប្រឹងបរហិារបងាក ចន់ករ ្តិ៍ និងផ្សពវផសាយនូវការអតា្ថ ្ិបបាយ 
នដើម្នី្វើសរ្ា្នលើយុតា្ត ្ិការ” តាមរាតតា ៣០៥ ៣១១ 
និង៥២២ មនតកមតព�្មទណ្កម្ុជា។ បទនចាទតបកានទ់ាងំ 
ននះ នកើតនចញពីការរះិគនរ់បស់នោក ចរោិ អំពីរនបៀប  
ដដលអាជាញា ្រ និងសាោដំបូងនខត្តនសៀមរាបនដ្ះតសាយ
ជនរាលា ះដី្ លាីមយួ កាលពីឆ្នា ២ំ០១៥។ នោកបានអំពាវោវ 
ឲ្យរានការនសើុបអនងកតនលើការឃុំខលាួននដ្យមនិតបតកតី និង
នដ្ះដលងជនរងនតោះមនការរនំោភសិទិ្ធដី្លាី (អនាកដដលតុ
ោការបានដ្កឲ់្យជាបព់ន្ធោោរ)។ 

ការគំរាមកំដ�ងតាមផលាូវចបាប ់ នៅនលើសកម្មជនដី្លាី
បានបង្ាញពីយុទ្ធសាសស្តដដ៏វងអោលា យមយួ៖ កាលពី ដខ 

មោី ឆ្នា ២ំ០១៥ សកម្មជនដី្លាីពីររបូគឺ អនាកតសី �ង្ស ចិោ្ត  
និងអនាកតសី �ង្ស សុភាព ដដលជាតំណ្ងតបជាពលរដ្ឋ 
២៤តគរួសារ ជាបព់ាកព់ន័្ធនរឹងករណីជនរាលា ះដី្លាីមយួតាងំពី 
ឆ្នា ១ំ៩៩៦ តតរូវបានតពះរាជអាជាញា នខត្តតពះសី�នុនកាះនៅ
នៅបំភលា ឺខណៈដដលអនាកទាងំនោះកំពុងបន្តយុទ្ធោការទាម
ទារដី្លាីមកវញិ។ អនាកទាងំពីរតតរូវបាននចាទតបកានពី់បទបះ៉
ពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជន នោងតាមរាតតា២៤៨ និងរាតតា 
២៥៣ មនចបាបភ់ូមបិាលមនតពះរាជាណ្ចតក កម្ុជា។

ការនតបើតបាស់សា្ថ បន័យុត្តិ្មរ៌បស់កម្ុជា នដើម្ ី 
នចាទតបកានប់ទតព�្មទណ្នលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស មនិ
តតរឹមដតបងា្អ កក់ារន្វើសកម្មភាពកនាុងការការពារសិទិ្ធមនុស្ស
នដ្យតសបចបាបប់៉ុនណ្ណ ះនទ គឺដថមទាងំបំបាកភ់ាពជាអនាក
ដរឹកោដំដលស�គមនង៍ាយរងនតោះតតរូវការជាចាបំាចន់ិង
ោឲំ្យរានការស្តីបនោ្សទរាលា កក់�ុំសនលើខលាួនឯងនទៀត
ផង។

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស១០

សកម្មជនដតីធលតី អ្នកទសតី ហង្ស �ិន្ា ្ាន�ូ�រួមសិក្ខាសា�ា ឡនៅទកុង្ា�ុង 
ឡ្ត្រតនគតីរី នថងៃ�តី៣ ដ្មតីនា ្្នាំ២០១៥



ការឡ�ោ�ទបកាន់ទពហ្ម�ណ្ឌឡ�ើអ្នកឡធ្ើការងារស�ិិ្ធមនុស្ស៖ 
”មងន្តីអាដហុក�ាំង៥”

"េយើងទាំងអសគ់�ាេនៅែតជាអ�កការពារសទិ�ិមនសុ�។ ការងារដំបូងែដលខ��ំនឹងេធ�ើ 
នឹងបន�ការងារសិទ�ិមនុស�របស់ខ��ំ។"

(េលោក យី សុខសាន� េនៅៃថ�ែដល�តូវ�ាេនេគ េដោះែលង ពីពន�នាគារ  
ក��ងែខមិថុនា ឆ�ាំ២០១៧)

កា�ពតីដ្ឡមសា្្នាំមុន អ្នកការពារសិ�ិ្ធមនុស្ស�ាំងទ្ាំនាក់ ទតូវ្ានអាជ្ាធរ�ុំ្លលួនក្នពុង 
ពន្ធនាគារ ឡនៅឡព�ដដ�ការងារសិ�ិ្ធមនុស្សទសប�្ាប់របស់អ្នក�ាំងឡនោះ ទតូវ្ានអាជ្ាធរឡទបើទ្ាស
ជាមូ�ឡហតុ ឡដើម ត្ីឡ�ោ�ទបកាន់ឡដោយមិនទតឃឹមទតូវឡ�ើពួកឡគពតីប�ឡ�្មើសសូក្៉ាន់សាក្សតី។ 

េលោកនី សុខា េលោក ៃណ វ�ង់ដា េលោក យី សុខសាន� និងអ�ក�សី លឹម មុន�  ី
ជាបុគ�លិកសមាគមការពារសទិ�ិមនសុ� និងអភិវឌ�ន៍េនៅកម��ជា (អាដហុក) និងេលោក នី ចរ�យា 
ជាអគ�េលខាធិការរងៃនគណៈកម�ាធិការជាតេិរៀបចំការេ�ោះេឆ�ោត និងជាអតីតបគុ�លិកអង�ការ 
អាដហុក ផងែដរ �តូវ�ានអាជ�ាធរសួរចេម�ើយ និងឃុខំ��ន បន�ាប់ពីមាន “ការសុីបអេង�ត” 
េដោយអង�ភាព�បឆាំងអេំពើពុករលួយ ពាក់ពន័�នឹង េរឿងក�ី អតីតអន�ុបធានគណៈបក�ជំទាស់ 
ឯកឧត�ម កឹម សុខា។ 

ទីបំផុតអ�កទាំង��ាំ�តូវ�ានតុលាកាេរេដោះែលងឲ�េេនៅេ�េកៅឃុំេបណ�ោះអាសន�រង់ចាំសវនាការ 
ក��ងែខមិថុនា ឆ�ាំ២០១៧ បន�ាប់ពី�ានជាប់ឃុំឃាំងក��ងពន�នាគារអស់រយៈេពលជាងមួយឆ�ាំ។ 
អ�កទាំងេនោះេេនៅែតរង់ចាំការេបើកសវនាការេលើសំណុំេេរឿងរបស់ពួកេគទាក់ទងនឹងបទេចោទ�បកាន ់
ជាេ�ចើន ែដល�តូវ�ានថ�ោលេទោសពីសំណាក់សាធារណជន ជាតិ និងអន�រជាតិ អ�កការទូត 
និងអង�ការសហ�បជាជាតិ។

ឡនៅក្នពុងការឡសើុបអឡង្តបឋមក្នពុងឡរឿងក្តីឡនះ ការ�ូ�រួមរបស់នគរ្ា�ទប្ាំងឡភរវកម្មអា� 
បង្ាញពតីការឡកើនឡេើងននការភ្ជាប់សកម្មភាពការពារស�ិិ្ធមនុស្ស ឡ�ៅនឃឹងសកម្មភាពគំរាមកដំហងដ�់
សន្ិសុ្ជាតិ និងអាជ្ាធរ។ កា�ពតីដ្ឡមសា ្្នាំ២០១៧ ទកសួងការបរឡ�សកម្ពុជា ្ានឡ�ញផ្សាយ 
�ិ្ិតមួយកទមាស់ ១១ �ំព័រ ដដ�មាន�ំណងឡជើងថា "បកទសាយការពិត" ដដ�ជាការឡ្លើយតបឡ�ៅ 
ឡ�ើការរិះគន់ក្នពុងទសុកនិងអន្រជាតិ ឡ�ើស្ថានភាពស�ិិ្ធមនុស្សឡនៅកម្ពុជា ថាជា "យុ�្ធនាការមួយបង្
ឡេើងឡដោយអង្គការនិងរដ្ាភិ្ា�បរឡ�ស ឡដើម្តី�ង់ឲ្យមានការផលាស់ប្លូររបបឡនៅកម្ពុជា" ឡដោយ្ាន 
អះអាងថាយុ�្ធនាការឡនះ គឺ "បឡញឆះឡដោយដកដទបការពិត ការភូតកុហក បឡំ្៉ោងព័ត៌មាន" ឡដើម្តី 
"បន្ទាប និងបឡន្ទោសឡ�ើស្ថាប័នទសប�្ាប់ និងដដ�មានទសាប់"។៣ ការ�ាត់�ុកសកម្មភាពស�ិិ្ធ-
មនុស្សទសប�្ាប់ ថាជាអំឡពើទពហ្ម�ណ្ឌដបបឡនះ ្ានផ្�់ផ�វិ្ាកជាឡទ�ើន មិនទតឃឹមដតដ�់អ្នក 
ការពារសិ�ិ្ធមនុស្សប៉ុឡណណោះឡ� ប៉ុដន្ដថម�ាំងក៏អា�ប៉ះពា�់ដ�់ទបព័ន្ធនតីតិរដ្ឡនៅកម្ពុជាផងដដរ។ 

អ្នក�ាំងទ្ាំនាក់ ្ានជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងសមាជិកកងអង្គរក្សរបស់សឡម្�នាយករដ្មងន្តី
ឡ�ៅឡ�ៀត។ កងអង្គរក្ស�ាំងឡនោះទតូវ្ានផ្ន្ទាឡ�ោសពតីប�ហិង្សាឡដោយឡ�តនា ដដ�្ានទបទពឃឹត្ឡ�ើ 
តំណាងរាទស្គណបក្សជំ�ាស់ពតីររូប ឡនៅឡទកៅរបងវិមានរដ្សភាជាតិ អេំពុងឡព�មានការតវ៉ាទប្ាំង 
ឡ�ោក កឃឹម សុ្ា កា�ពតីដ្តុ�ា ្្នាំ២០១៥។ កងអង្គរក្ស�ាំងឡនោះ ទតូវ្ានត�ុាការផ្ន្ទាឡ�ោសឲ្យ
ជាប់ពន្ធនាគាររយៈឡព�បួន្្នាំ ប៉ុដន្បតីភាគបួនននឡ�ោសរបស់អ្នក�ាំងឡនោះទតូវ្ានព្យលួរ ឡហើយឥេលូវ 
អ្នក�ាំងឡនោះ្ានឡ�ញពតីពន្ធនាគារឡហើយ ឡទកោយអនុវត្ឡ�ោស្ានរយៈឡព�មួយ្្នាំ។

៣   Cambodian Ministry of Foreign Affairs, ‘Cambodia, Democracy and Human Rights: To Tell the Truth
’ https://www.mfaic.gov.kh/site/detail/9842

ឡ�ោក នតី �រិយា ្ណៈឡព�ជួបជាមួយកូនទសតីរបស់ឡ�ោក 
ឡនៅតុ�ាការកំពូ� នថងៃ�តី៣០ ដ្វិ�ឆកិា ្្នាំ២០១៦



ការច�ោទប្រកាន់ប្រហ្មទណ្ឌច�ើអ្នក 
តវ៉ាអហិង្ា៖ ការច�ោទប្រកាន់ តាម 
រយៈ ប្រ្រ័ន្ធតុ�ាការ ច�ើអ្នកប្រី ចទ្រ
វន្នរី ច�ោយគ្មានមូ��្ាន �្ា្់�ា្់
"យ�ើងមិនខ្លាចយេគុកចចវលាក់។ យ�ើងធ្លាប់ជលាប់ពីមុនមក 

យ�ើ�។ ប៉ុននតែយ�ើងច្រូវកលារយេរីភលាព ដរូចយនះ 
យ�ើងយនៅន្បនតែ្េ៊រូយដើម្ី�ុ្តែិធម៌"

(យដោ�អ្នកចេី យេព វន្នី ថ្ងៃេី២៨ នខមីនលា 
ឆ្នលាំ២០១៧)

ជាការច្លើយត្រចទៅនឹងការជា្់រ្រន្ធនាគាររ្រ្់  
អ្នកការ្រារ្ិទិ្ធមនុ្្ទាំងប្ាំនាក់ បកុម្ង្គម ្ុរីវិ� 
្ានចរៀ្រ�ំយុទ្ធនាការអហិង្ា "ថ្ងៃ�័ន្ទ្រណ៌ ច្្មៅ" ច�ើម រ្ី
អំ្រាវនាវឲ្យមានការច�ោះល�ងអ្នកទាំងចនោះ។ �ា្រ់តាំង 
្ររីការ�ា្រ់ច្តើមមក អាជ្ាធរ្ានចធវើការ្រងង្ា្រច�ោយមិន 
បតឹមបតូវមកច�ើយុន្ធនាការ អហិង្ាចនះ។ កា�្ររីថ្ងៃទរី 
១៥ ល្្រីហា អ្នកប្រី ចទ្រ វន្នរី និងអ្នកប្រី ្រូវ ច្ោភា 
មក្ររី្ហគមន៍្រឹង កក់ បតូវ្ាន�ា្រ់្លលួនអំឡុងច្រ�
ចរៀ្រ�ំយុទ្ធនាការ អហិង្ា "ថ្ងៃ�័ន្ទ្រណ៌ច ្្មៅ" ចនៅក្នុង 
្ហគមន៍រ្រ្់ អ្នកទាំង្ររីរ។ រូ្រភា្រ វីច�អូ ្រងា្ញ្ា
អ្នកទាំង្ររីរបតូវ្ាន�ាក់ចគោ�ច�ៅ និង�ា្់រ្លលួនច�ោយកង 
្នតិ្ុ្្ណ្ឌ។ ក្នុងរយៈច្រ�មួយ្្តាហ៍ អ្នកទាំង្ររីរ 
បតូវ្ាន្តន្ទាចទោ្្ររី្រទ "ចជរប្រមា្" តាមមាបតា៥០២ 
ថនបកមប្រហ្មទណ្ឌកម្ុជា និង្តន្ទាចទោ្ឲ្យជា្់រ្រន្ធនា-
គាររយៈច្រ�ប្ាំមួយថ្ងៃ ្រន្ទា្រ់្ររី្ានច្រើក្វនាការ   
មួយល��រចំ�ោភច�ើ្ិទិ្ធមួយ�ំនួនក្នុងការទទ�ួ្ាន
យុតតិធម៌។ 

ចនះបគាន់លតជាច�្ថនការ�ា្់រច្តើមការ្រងង្ា្រ 
រ្រ្់អាជ្ាធរចទៅច�ើ្កម្មជន�រីធលរី និងជាអ្នកការ្រារ 
្ិទិ្ធមនុ្្� រ្ីច្្មោះ អ្នកប្រី ចទ្រ វន្នរី លត្ុ៉រចណណោះ។ 
កា�្ររីថ្ងៃទរី ១៩ ល្្រីហា ចនៅច្រ�  អ្នកប្រីកំ្រុងជា្រ់
្រន្ធនាគារ្រចណតោះអា្ន្នរង់�ាំ ្វនាការ ្ំណុំចរឿង្ររីរ
ច្្ងចទៀត្រាក្់រ័ន្ធនឹងការ តវ៉ារ្រ្់្ហគមន្ឹ៍រងកក់ 
កា�្ររី្្នាំ២០១១ និង ្្នាំ២០១៣ បតូវ្ានត�ុាការច�ើ
កយកមកជំនុំជបមះចឡើងវិញ ច�ើម្រី ្្ដន្ទាចទោ្ច�ើអ្នក 
ប្រី្រលនថែមចទៀត។

ចនៅល្តុ�ា ្្នាំ២០១៦ អ្នកប្រី វន្នរី រួមជាមួយ 
តំណាង្ហគមន៍្រឹងកក់្ររីនាកច់្្ងចទៀត បតូវ្ាន 
តុ�ាការច្រើក្វនាការ និង្តន្ទាចទោ្្ររី្រទរារាំងមងនតរី 
រាជការ្ាធារណៈច�ោយមាន្ថែានទមងៃនច់ទោ្ ចនៅក្នុង
្ំណុំចរឿងការតវ៉ា�រីធលរីរ្រ្់្ហគមន្៍រឹងកក់ កា�្ររី្្នាំ 
២០១១។ អ្នកទាំង្រួន បតូវ្ានតុ�ាការ្តន្ទាចទោ្ឲ្យ
ជា្រ់្រន្ធនាគាររយៈច្រ� ៦ល្។ កា�្ររីល្កុមៈ្ ្្នាំ 
២០១៧ ្រន្ទា្រ់្ររីជា្រ់ឃុំ ្រចណតោះអា្ន្នរយៈច្រ� ៦ល្ 
អ្នកប្រី វន្នរី ក៏បតវូ្ានតុ�ាការច្រើក្វនាការច�ើ្ំណុំ
ចរឿងល��ចនៅ្�់មួយចទៀត្ររី្រទ "ហិង្ាច�ោយច�តនា 
មាន្ថែានទមងៃន់ចទោ្" ្រាក្់រ័ន្ធនឹងការតវ៉ា្ុំឲ្យច�ោះ
ល�ងតំណាង្ហគមន៍្ឹរងកក់ អ្នកប្រី ចយ៉ោម ្រុ្្ា 
កា�្ររី្្នាំ២០១៣។ ្ររី្្តាហ៍ចបកោយមក អ្នកប្រី បតវូ
្ានតុ�ាការប្រកា្្ា�បកម្តន្ទាចទោ្្ររី្រទហិង្ា
ច�ោយច�តនាមាន្ថែានទមងៃន់ចទោ្ និង�ាក់ឲ្យជា្រ់្រន្ធ
នាគាររយៈច្រ�្ររីរ្្នាំនិងប្ាំមួយល្។ អ្នកប្រី មិន្ាន
�ូ�រួមការច្ោះច្្នោតចបជើ្ចរើ្បកុមប្រឹក្ាឃុំ/្ង្ាត់ 
ចនោះចទ ចហើយអ្នកប្រីអា�បតវូជា្់រក្នុង្រន្ធនាគាររហូត 
��់ចបកោយការច្ោះច្្នោត្្នាក់ជាតិ្ ្នាំ២០១៨

អ្នកទសតី ឡ�ព វន្នតី មុនឡព�គាត់ទតូវ្ាន�ាប់្លលួន           
នថងៃ�តី១៥ ដ្សតីហា ្្នាំ២០១៦



ច្លា្រ់ថ្មរីដែល�លានលក្ខណៈរឹតត្ិត

អាជាញា ្រអាចបង្ាញនូវបំណង និងអំណ្ចកនាុងការនតបើតបាស់នដ្យមនិតតរឹមតតរូវនូវចបាបដ់ដលរានតសាប ់ នដើម្នីចាទ   
តបកានន់លើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស។ ប៉ដុន្តនៅរយៈនពលពីរឆ្នា ចុំងនតកាយននះ ចបាបថ់្មីមយួចំនួនដដលរានលក្ណៈរ រឹតត្តិ 
តតរូវបានសភាអនុមត័ និងវនិសា្នកម្មចបាបច់ាស់តតរូវបានន្វើន�ើង នដើម្ដី្កន់ោលនៅនៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស។ 
បរោិកាសសតរាប ់ សង្គមសីុវលិ សិទិ្ធមនុស្ស និងតបជាពលរដ្ឋ តតរូវបានរ រឹតត្តិ ខណៈនពលដដលអាជាញា ្រកំពុងពតងរឹង 
អំណ្ច នៅកនាុងបរបិទសាធារណៈ និងឯកជន ដដលននះអាចោឲំ្យរានការតពរួយបារមភា នៅមុនការនបាះនឆ្នា តនតជើសនរ ើសតករុម
តបរឹកសាឃុំសងាក ត ់និងការនបាះនឆ្នា តថានា កជ់ាតិខាងមុខ។ 

នៅកនាុងចបាបថ់្មមីយួចំនួន រានដចងនូវរាតតាជានតចើនដដលរានលក្ណៈបំភតិបំភយ័និងគំរាមកដំ�ងដល់បុគ្គល និង 
តករុមការពារសិទិ្ធមនុស្ស ដដលហ៊ានបន ្្ចញមតិ។

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស ១៣

ច្លា្រ់ស្រី្រីកលារមរៀ្រចំអង្គកលារតុលលាកលារ 
ច្លា្រ់ស្រី្រីកលារមរៀ្រចំ និងប្រប្រឹត្ិមទៅថនឧត្�បកុ� 
ប្ររឹក្សលាថនអង្គមចៅបក� និងច្លា្រ់ស្រី្រី លក្ខន្ិកៈ 
មចៅបក� និងប្លះរលាជអលាជ្លា 
ទតូវ្ានអនុម័តកា�ពតី្្នាំ២០១៤ ឡដោយផ្ដ�់សិ�្ធិ 
ទសប�្ាប់ និងពទងឃឹងការទគប់ទគងននអំណា�នតីតិ 
ទបតិបត្ិមកឡ�ើអង្គតុ�ាការនិងអយ្យការ ដដ� 
មិនទសបពតីឡគោ�ការណ៍នតីតិរដ្ ជាពិឡសសឡនៅក្នពុង
សំណុំឡរឿងអ្នកការពារសិ�ិ្ធមនុស្ស ដដ�អា�មាន
�ក្ខណៈជាប់ពាក់ព័ន្ធនឃឹងនឡយោ្ាយ។

ច្លា្រ់ស្រី្រីអង្គកលារស�លាគ� និងអង្គកលារ�ិនដ�ន 
រែ្ឋលាភិបលាល ទតូវ្ានអនុម័តកា�ពតី្្នាំ២០១៥   
ឡដោយមានមាទតាមួយ�ំនួនមាន�ក្ខណៈគំរាម 
កំដហងដ�់ទកុមសង្គមសុតីវិ�។ �្ាប់ឡនះ អា�នឃឹង 
ទតូវ្ានឡគឡទបើទ្ាស់ក្នពុងឡគោ�បំណងព្យាយាម 
បំភិតបំភ័យអង្គការសង្គមសុតីវិ�មួយ�ំនួន ឡដើម្តី
រារាំងសកម្មភាពអង្គការ�ាំងឡនោះពតីការអនុវត្   
ការងារសិ�ិ្ធមនុស្សឡដោយទសប�្ាប់។ កា�ពតីដ្ 
ឡមសា ្្នាំ២០១៧ ទកសួងមហានផ្ទ្ានដាក់ពាក្យ
បណ្ឃឹងមួយពាក់ព័ន្ធនឃឹងសហជតីពឯករាជ្យឡ�� 
ឡធលោមួយគឺ សមាគមទគូបឡទងៀនឯករាជ្យ (CITA) 
ឡដោយ្ានអះអាងថាការឡធ្ើវិឡសោធនកម្មប�បញ្ជា
នផ្ទក្នពុងរបស់សមាគមឡនះ គឺផ្ទពុយពតី�្ាប់ស្តីពតី 
សមាគម និងអង្គការមិនដមនរដ្ាភិ្ា�។ 

ច្លា្រ់ស្រី្រីសហជរី្ ្ានផ្ដ�់ស�ិ្ធិឲ្យអាជ្ាធរដ្ 
មានអំណា�ទគប់ទគងឡ�ើអត្ថិភាព និងឯករាជ្យ-
ភាពរបស់សហជតីព។  �្ាប់ឡនះ  ក៏អនុញ្ាតឲ្យឡធ្ើ
ការកត់ទតា�ូ�បញ្ជតីឡ្្មៅនូវសហជតីពណា  ដដ� 
��ួ�្ានការផ្ន្ទាឡ�ោសពតីប�ឡ�្មើសទពហ្ម�ណ្ឌ
ដដ�អា�មាន�ក្ខណៈនឡយោ្ាយ រួម�ាំងអ្នក 
ការពារស�ិិ្ធមនុស្សមួយ�ំនួន ដដ�ទតូវ្ានអាជ្ា
ធរដាក់ឡគោ�ឡដៅឡដោយសារការងារសហជតីពរបស់
អ្នក�ាំងឡនោះ។

ច្លា្រ់ស្រី្រីកលារមបោលះមឆនែោតមបជើសមរើសតំណលាងរលាបស ្     
ទតូវ្ានសភាជាតិឡធ្ើវឡិសោធនកម្មកា�ពតី្្នាំ 
២០១៥។ វិឡសោធនកម្ម�្ាប់ឡនះ ទតូវ្ានឡធ្ើឡេើង
ជាដផ្នកមួយននកិ�្ច�រ�ានឡយោ្ាយរវាងគណ-
បក្សធំពតីរ ដដ�មានការពិន័យជាទ្ាក់ និងហាម
�ាត់អង្គការមិនដមនរដ្ាភិ្ា�ណាដដ�រិះគន់ 
គណបក្សនឡយោ្ាយអេំពុងឡព�យុ�្ធនាការ 
ឡ�ោសនាឡ្ោះឡ្្នោតរយៈឡព� ២១នថងៃ។ ជាងឡនះ 
ឡ�ៅឡ�ៀត �្ាប់ឡនះ្ានហាម�ាត់ការ�ូ�រួម   
របស់ទកុមសង្គមសុតីវ�ិក្នពុងដំឡណើរការននការឡ្ោះ
ឡ្្នោត ដដ�ឡនះជាភាពអន់ថយមួយនន��្ធិទបជា-
ធិបឡតយ្យឡនៅក្នពុងទបឡ�សកម្ពុជា។ ការឡធ្ើវិឡសោធ-
នកម្មដូ�គ្នាឡនះ ទតូវ្ានឡធ្ើឡេើង�ំឡពោះ�្ាប់ស្តីពតី
ការឡ្ោះឡ្្នោតឡទជើសឡរើសទកុមទបឃឹក្សា�ំុ/សង្ាត់ផង 
ដដរ។



ចបាបទ់ាងំអស់ននះ នរឹងន្វើឲ្យរានការរ រឹតត្តិោ៉ងខាលា ងំនដ្យមនិតតរឹមតតរូវនលើសិទិ្ធនសរភីាពបន ្្ចញមតិ និងការជួបជំុ 
នដ្យសន្តិវ ិ្ ី។ តបសិននបើចបាបទ់ាងំននះមនិតតរូវបាននិរាករណ៍នទ ចបាបទ់ាងំននះអាចនរឹងបំបិទសំន�ងអនាកន្វើការងារ អនាកន្វើ 
យុទ្ធោការ នមធាវ ីអនាកសារពត័រ៌ាន ស�ជីព នមដរឹកោសំ�គមនជ៍នបទនិងទីតករុង និងតបជាពលរដ្ឋ។ 

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស១៤

ច្លា្រ់ស្រី្រីប្រ្័ន្ធទូរគ�នលាគ�ន៍ ដដ�ទតូវ្ាន 
អនុម័តកា�ពតី្្នាំ២០១៦ អនុញ្ាតឲ្យអាជ្ាធរ 
ធម្មានុរូបអា�ទតួតពិនិត្យ�ាប់ពិរុ�្ធជាសាក�   
និងឡធ្ើការដាក់ឡ�ោសឡ�ើការបឡញ្ចញមតិឡដោយ
ឡសរី ទបសិនឡបើអាជ្ាធរគិតថាសកម្មភាពឡនោះជា
ការគំរាមកំដហងដ�់ពួកឡគ។ បឡ�្ចកវិ�្យា�ូរគម-
នាគមន៍ ្ានបឡង្ើនសំឡេងអ្នកការពារសិ�ិ្ធ-
មនុស្ស និងជួយដ�់អ្នក�ាំងឡនោះក្នពុងការ 
បង្ាញអំពតីការរំឡ�ោភសិ�ិ្ធមនុស្ស ប៉ុដន្�្ាប់ឡនះ
អា�នឃឹងទតូវ្ានអាជ្ាធរឡទបើទ្ាស់ ឡដើម្តីឡទជៀត 
ដទជកឡ�ើសកម្មភាពរបស់អ្នកការពារសិ�ិ្ធមនុស្ស 
ក្នពុងការ�ាក់�ងគ្នាឡដោយសុវត្ថិភាព និងការ   
បង្ាញឲ្យដឃឹងឮអំពតីការរំឡ�ោភសិ�ិ្ធមនុស្ស។ ការ
ឡ�ោ�ទបកាន់ពតីប�ទពហ្ម�ណ្ឌឡ�ើការបឡញ្ចញ 
មតិតាមទបព័ន្ធអ៊ិនឡធើឡណត�ាំងឡនះ ឡដោយដផអែក 
ឡ�ើពាក្យ "សន្ិសុ្ជាតិ" ដដ�មានន័យមិន 
�្ាស់�ាស់ អា�នឃឹងទតូវ្ានបកទសាយមិន 
ទតឃឹមទតូវ ឡដោយទបព័ន្ធយុតា្ធិការដដ�អា�មាន
�ក្ខណៈនឡយោ្ាយឡនៅក្នពុងទបឡ�សកម្ពុជា។

េសចក��ីពាងច�ាប់ែដលមានលក�ណៈរ�តត�ិត
មួយចំនួនេទៀត កំពុង�តូវ�ានេធ�ើេឡើង ប៉ែុន�មិន 
ទាន់�ានអនុម័តេនៅេឡើយេទ។

ច្លា្រ់ស្រី្រីបបលាក់ឈនែនួលអ្រ្្ររ�លា ដដ�នឃឹងទតូវ 
ទពាងបញ្ចប់ឡនៅ�ុង្្នាំ២០១៧ អា�ផ្�់អំណា� 
ឲ្យអាជ្ាធរ ដដ�នឃឹងផ្�់ផ�វិ្ ាកជាឡទ�ើនដ�់
ឡសរីភាពក្នពុងការបឡញ្ចញមតិ ការទបមូ�ផ្ពុំ និង 
ការជួបជុំរបស់សហជតីព កម្មករ អង្គការមិនដមន 
រដ្ាភិ្ា� និងទបជាព�រដ្ដដ�តស៊ូមតិឡដើម្តី
��ួ�្ានទ្ាក់ឈ្នលួ�អប្បរមាសមរម្យ។   
ឡស�ក្តីទពាង�្ាប់មួយ�ំនួនឡ�ៀតដដ�ពាក់ព័ន្ធ
នឃឹងការងារ ដូ�ជាឡស�ក្តីទពាង�្ាប់ស្តីពតីការឡដោះ 
ទសាយវិវា�ការងារ អា�គំរាមកំដហងដ�់អង្គការ 
របស់កម្មករដដ�ឯករាជ្យ ឡហើយអា�ពទងឃឹង    
អំណា�នឡយោ្ាយឡ�ៅឡ�ើការឡដោះទសាយវិវា�
ការងារ។ 
ច្លា្រ់ស្រី្រីកលារបគ្រ់បគងែរីកសិក�្ម មាន�ក្ខណៈ 
គាបសង្ត់ នឃឹងបឡង្ើតឲ្យមានរបបដតីសម្�ាន
ឡសដ្កិ�្ចដដ�អា�មាន�ក្ខណៈអវិជ្ជមាន    
ឡហើយរបប�ណ្ឌកម្មរដ្្ា�របស�់្ាប់ឡនះ ក៏
អា�នឃឹងទតូវ្ានអនុវត្ឡដើម្តីដាក់�ណ្ឌកម្មដ�់
ជនរងឡទគោះពតីការរំឡ�ោភសិ�ិ្ធដតីធលតី ឡដោយការបក 
ទសាយមិនទតឃឹមទតូវនូវមាទតាមួយ�ំនួនដដ�ដ�ង
មិន�្ាស់�ាស់។ 
ច្លា្រ់ស្រី្រីឧបកិែ្ឋក�្ម្័ត៌�លានេិទ្លា ដដ�មាន 
�ក្ខណៈរឹតត្ិតក៏នឃឹងទតូវអនុម័តផងដដរ។



�ាតកម្មឡ�ើបណ្ឌិត ដកម េតី
"ជូនទរឹកដភនែក រួច្រន្ែំមណើរមទៅ�ុខមទៀត"

ឡនៅ្ណៈដដ�មានការឡកើនឡេើងនូវការរឹតត្ិតពតីអាជ្ាធរឡ�ើអ្នករិះគន់ បុគ្គ�ម្នាក់្ាន      
�ំណាយតនមលមួយដដ�មិនអា�កាត់នថល្ាន ក្នពុងការបឡញ្ចញមតិរិះគន់របសឡ់�ោក។ កា�ពតី 
នថងៃ�តី ១០ ដ្កក្ដា អ្នកវិភាគសង្គមនិងនឡយោ្ាយដឡ៏��ឡធលោ ឡ�ោកបណ្ឌិត ដកម េតី ទតូវ្ាន
ឡគ្ាញ់សមលាប់ឡនៅកណ្ា�នថងៃទតង់និងឡនៅកណ្ា�រាជធានតីភ្នំឡពញ ្ណៈដដ�ឡ�ោកកំពុង   
ពិសារកាឡហ្ឡនៅក្នពុងហាងដក្រស្ថានតីយឡ៍ទបងឥន្ធនៈមួយកដនលង។ 

មរណៈភាពរបស់ឡ�ោកឡធ្ើឲ្យមានការភា្ក់ឡផអែើ�ឡពញមួយទបឡ�ស។ ភលាមៗននអំឡពើ 
�ាតកម្ម �ំនួនទបជាព�រដ្ទបមូ�ផ្ពុំគ្នា្ានឡកើនឡេើងភលាមៗឡនៅស្ថានតីយ៍ឡទបងឥន្ធនៈ ជាកដនលង
ដដ�សាកសពរបស់ឡ�ោកស្ថិតឡនៅបន្ទាប់ពតីការ្ាញ់ទបហារឡនោះ។ ប៉ុន្មានឡម៉ោងឡទកោយមក       
ទបជាព�រដ្រាប់ពាន់នាក់្ ាន�ាប់ឡផ្ើមដដង្សពរបសឡ់�ោកឡ�ៅកាន់វត្�ាស់ឡនៅក្នពុងរាជធានតី 
ភ្នំឡពញ។ ឡនៅឡព�ទបជាព�រដ្ឡ�ៅដ�់វត្�មងៃាយទបមាណជាទ្ាំពតីគតីេលូដម៉ត ក្លួន្ានរីកធំ 
ឡ�ៅៗរហូតដ�់ទបមាណ ៥.០០០នាក់ រួមមាន�ាំងទពះសង្ និងសមាជិកសហគមន៍នានាក្នពុង
�តីទកុង។ ឡនៅពតីរស្្ាហ៍ឡទកោយមក ទបជាព�រដ្រាប់រយពាន់នាក់្ាន�ូ�រួមដដង្សពរបស់
ឡ�ោក។

ជនសង្សយ័ម្នាក់ដដ�ទតវូ្ានឡគស្គា�់ថា "ជួបសមលាប់" ទតូវ្ាន�ាប់្លលួនភលាមៗ បន្ទាប់ 
ពតី�ាតកម្មឡ�ើឡ�ោកបណ្ឌិត ដកម េតី។ ជនឡនោះ្ានសារភាពថា ្លលួនជាអ្នក្ាញ់សមលាបឡ់�ោក 
បណ្ឌិត ឡដោយសារឡ�ោកបណ្ឌិតជំពាកទ់្ាក់ ៣០០០ដ�ុលារ។ ការអះអាងឡនះទតូវ្ានទ�ាន 
ឡ�ោ�ឡដោយសារធារណៈជន ឡទពោះ ការអះអាងឡនះមិនសមឡហតុផ�។ ឡ�ោះបតីជាមាន�ឡនលោះ   
ទបឡហោងមួយ�ំនួនឡនៅក្នពុងសំណុំឡរឿងឡនះ រួម�ាំងទតូវ្ានមតិជាតិនិងអន្រជាតិអះអាងថា មិន
�ាន់្ានឡធ្ើការឡសើុបអឡងត្ឡពញឡ�ញឡ�ើអង្គឡហតុ អ្នកសមគំនិត និងស្ថានភាពជុំវិញការ�ាប់
្លលួនជនឡនោះក៏ឡដោយ ក៏ឡ�ោក ជួប សមលាប់ ឡឈ្មោះពិត ឡអឿត អាង ទតូវ្ានតុ�ាការផ្ន្ទាឡ�ោសពតី
ប�មនុស្ស�ាតគិត�ុកជាមុនកា�ពតីដ្កុមៈ្ ្្នាំ២០១៧។

ពិធតីដដង្សពឡ�ោកបណ្ឌិត ដកម េតី នថងៃ�តី២៤ ដ្កក្ដា ្្នាំ២០១៦



កលារ្រំ្រិទសំមេងអនែករលិះគន់

តសបនពលដដលរានការរះិគនថ់ា អាជាញា ្រមនិបាន 
ខិតខំន្វើការនសើុបអនងកតឲ្យនពញនលញនលើសំណំុនរឿងឃ្ត
កម្មនលើនោកបណិ្ត ដកម �ី អាជាញា ្រកដ៏តងដតបំបិទការ 
និោយ និងការបន ្្ចញមតិពាកព់ន័្ធនរឹងសំណំុនរឿងននះ
ដដរ។ នោក គរឹម សុខ អនាកវភិាគននោបាយជំោនន់តកាយ
មយួរបូនទៀត កំពុងស្ថិតនៅកនាុងការឃុំខលាួនបនណ្្ត ះអាសននា 
រងច់ាសំវោការ នតកាមបទនចាទបរហិារនករ ្តិ៍ និងញុះញង ់  
ចំនពាះសកម្មភាពរបស់នោក កនាុងការន្វើបទអ្ិបបាយកនាុង
កិច្ចសរាភា សនម៍យួ ជាមយួវទិ្យអុាសីុនសរពីាកព់ន័្ធនរឹងសំណំុ 
នរឿងឃ្តកម្មនលើនោកបណិ្ត ដកម �ី នោះ។ 

កាលពីមថងៃទី ១២ ដខមោិ យុវជនបនួោក ់ តតរូវបាន
នគចាបខ់លាួននិងឃ្តខ់លាួនរយៈនពលខលាី នៅនពលដដលនគរ
បាលនិងកងសន្តិសុខខណ្តបរាណ ៤០ោក ់បានហាម

ឃ្តន់ដ្យមនិឲ្យចាកប់ញ្្ច ំងវនីដអូឯកសារឃ្តកម្ម នលើ 
នោកបណិ្ត ដកម �ី របស់សារពត័រ៌ានបរនទស Al 
Jazeera ជាលក្ណៈឯកជន  ដដលវនីដអូននះតតរូវបាននគ
ផ្សពវផសាយជាសាធារណៈនៅនលើតបពន័្ធអិុនន ើ្នណត តាងំ 
ពីប៉ុោ្ម នដខមុនមកមលាន៉ះ។ ការចាកប់ញ្្ច ំងននះ នតោងនរឹងតតរូវ
បានន្វើន�ើងនៅកនាុងការោិល័យឯកជន របស់សរាគម 
សម្ន័្ធបញ្ញា វន័្តនិស្សតិកម្ុជា។ យុវជនទាងំអស់ តតរូវបាន
នដ្ះដលងមកវញិនៅបីនរ៉ាងនតកាយមក បោ្បពី់បានចុះ
�ត្ថនលខានលើកិច្ចសនយោថា នរឹងមនិចាកប់ញ្្ច ំងឯកសារ
ននះនទៀតនបើមនិរានការអនុញ្ញា តពីអាជាញា ្រនោះនទ។ 

សកម្មភាពទាងំននះ បងកជាការតពរួយបារមភាជាខាលា ងំ  
ចំនពាះបុគ្គលដដលចងអ់នុវត្តសិទិ្ធនសរភីាពរបស់ខលាួន កនាុង 
ការសដម្ងមតិ គំនិត ការតបមូលផ្តុ ំ និងការជួបជំុនដ្យ 
អ�ិងសា នៅអំ�ុងនពលមនការនបាះនឆ្នា ត។ 

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស១៦

សហគមន�៍ូ�រួមទ្ារព្ធ�ិវាសិ�ិ្ធ�ំឡនៅឋានអន្រជាតិ ឡនៅរាជធានតីភ្នំឡពញ នថងៃ�តី១០ ដ្ត�ុា ្្នាំ២០១៦



ការតវ៉ា និងការតស៊ូឡដាយអហិង្សា៖ 
ក្ើសង្ឃឹមសទមាប់អនាគត

តបនទសកម្ុជាបច្ចុប្ននា កំពុងស្ថិតនៅចំណុចសំខាន ់
មយួមនដំនណើ រវវិឌ្ឍនរ៍បស់ខលាួន។ នទាះបីជារានតពរឹត្តិការណ៍
តកស់លាុតមនឃ្តកម្មនោកបណិ្ត ដកម �ី កន៏ដ្យ កន៏ៅ
នឃើញរានតបជាពលរដ្ឋរាបរ់យពានោ់ក ់ នចញមកចូលរមួ
ដដង្ក្នួទាមទារឲ្យដសវងរកយុត្តិ្ម ៌ ដល់សពនោក 
បណិ្ត ផងដដរ។ ននះសបញ្្ជ កនូ់វសញ្ញា មនភាពតសូ៊ 
អ�ិងសា និងវត្តរានោ៉ងសវិតសាវ ញមនតករុមសង្គមសីុវលិ
កម្ុជា និងអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សោោ កនាុងការតបឈម 
មុខនរឹងការបំភតិបំភយ័ ការជាបព់ន្ធោោរ និងអំនពើ�ិងសា 
មយួចំនួន។ 

នៅមុននពលការនបាះនឆ្នា តនតជើសនរ ើសតករុមតបរឹកសាឃុំ/
សងាក ត ់អាជាញា ្របានបនងកើនសកម្មភាពអវជិ្ជរាននៅនលើការ 
អនុវត្តសិទិ្ធ និងនសរភីាពអ�ិងសាោោរបស់សង្គមសុីវលិ ។ 
កនាុងរយៈនពលពីរឆ្នា ចុំងនតកាយននះ អនាកដដលហ៊ាននចញតវ៉ា
នដើម្សិីទិ្ធមនុស្ស អាចតបឈមមុខនរឹងចបាបដ់ដលរាន 
លក្ណៈរ រឹតត្តិ ការបំភតិបំភយ័នដ្យតបពន័្ធចបាប ់និងបះ៉ 
ពាល់នលើការអនុវត្តនសរភីាពជាមូលដ្្ឋ ន កនាុងនោលបំណង 
បនងកើតឲ្យរានបរោិកាសភយ័ខាលា ច និងសងៃបស់ាងៃ ត ់ នដ្យ 
កាតប់ន្ថយសំន�ងរះិគនោ់ោ។ ការតបមូលផ្តុ ំនដ្យសន្តិ- 
វ ិ្ ី មយួចំនួន តតរូវបានចាតទុ់កថាជា បដិវត្តន ៍និងតតរូវបាន 
ហាមឃ្ត ់ន�ើយដតងដតតតរូវបានបសងាក បនដ្យ�ិងសា។ 

ប៉ុដន្តសកម្មភាពទាងំននះ មនិបានបពា្ឈបក់ារតវ៉ា 
ដដលនកើតន�ើងនស្ើរដតរាល់មថងៃនោះនទ មនិថានៅកនាុងទីតករុង
ឬនៅតាមបណ្្ត នខត្តនទ តបជាពលរដ្ឋមនិដដលនបាះបង់
នចាលការតវ៉ាទាមទារនដ្យអ�ិងសាឲ្យនោរពសិទិ្ធដី្ លាី ឬ 
សិទិ្ធននោបាយរបស់អនាកទាងំនោះន�ើយ។ នទាះបីជាអា-

ជាញា ្រពយោោមបន្ថយសំន�ងរបស់តបជាពលរដ្ឋទាងំនោះ
កន៏ដ្យ កត៏បជាពលរដ្ឋកម្ុជានៅដតបន្តទាមទារនដ្យ 
អ�ិងសាឲ្យអាជាញា ្រដរឹងឮនូវបញ្្របស់ពួកនគដដដល។ 

នៅខណៈដដលការនបាះនឆ្នា តជាតិខិតជិតមកដល់ 
ការងាររបស់អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សមកពីតគបវ់ស័ិយកនាុង
សង្គមនរឹងកានដ់តរានសារសំខានដ់ថមនទៀត។ នទាះបីជា 
អាជាញា ្រ អាចមនិបន្តនោរពសិទិ្ធនសរភីាពរបស់តបជាពល 
រដ្ឋនៅកនាុងការនបាះនឆ្នា តខាងមុខកន៏ដ្យ កន៏ៅដតរានការ 
តសូ៊ សាមគ្គភីាព និងការអំពាវោវសារជាថ្មីឲ្យរានភាព
យុត្តិ្មស៌តរាបអ់នាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស និងអនាកដដលហ៊ាន 
នតកាកឈរតវ៉ានផ្សងៗនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា។

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស ១៧

សហគមន៍អំពាវនាវឲ្យមានការឡដោះដ�ងសកម្មជនមាតា
ធម្មជាតិ ដដ�កំពុងជាប�់ុំ ក្នពុងឡ្ត្ឡកោះកុង នថងៃ�តី២៥ 

ដ្សតីហា ្្នាំ២០១៥



អនុសលាសន៍

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉្ងមុតមាំថា រាជរដ្ឋ្ភិបាលនិងអាជ្ញ្ធរកម្ពុជ លោកនឹង៖ 

►► នដ្ះដលងអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សទាងំអស់ដដលកំពុងជាបព់ន្ធោោរនដ្យមនិរានលក្ខណ្ កនាុងនពលឆ្ប់ៗ ខាង 
មុខននះ។ 

►► ន្វើការនសើុបអនងកតនដ្យឯករាជ្យ មត៉ច់ត ់និងឆ្បរ់�័ស នៅនលើការគំរាមកំដ�ង និងការរនំោភបំពាននផ្សងៗ នលើអនាក 
ការពារសិទិ្ធមនុស្ស និងន្វើការនចាទតបកានន់លើជននល្មើសទាងំអស់នដ្យតតរឹមតតរូវនៅតាមចបាប។់ 

►► បពា្ឈបក់ារបសងាក បនដ្យមនិតតរឹមតតរូវមកនលើតបជាពលរដ្ឋដដលអនុវត្តសិទិ្ធនសរភីាពតបមូលផ្តុ  ំ និងបន ្្ចញមតិនដ្យ 
អ�ិងសា។ បពា្ឈបក់ារនតបើតបាស់កងករាលា ងំសន្តិសុខ នដើម្បីសងាក បនលើការតវ៉ានិងបាតុកម្មអ�ិងសាោោ។ 

►► ពិនិត្យន�ើងវញិនូវតកមតព�្មទណ្ នដើម្ធីាោថា ចបាបន់នះតសបតាមរដ្ឋ្ម្មនុ ញ្ា មនតពះរាជាណ្ចតកកម្ុជា និងកាតពវ
កិច្ចរបស់ខលាួនតាមសន្ធិសញ្ញា អន្តរជាតិស្តីពីសិទិ្ធមនុស្សដដលតបនទសកម្ុជាបានចុះ�ត្ថនលខាទទួលសា្គ ល់។ ជាពិនសស 
រាតតាមយួចំនួនដដលរានលក្ណៈតសពិចតសពិលនិងរាននយ័ទូោយ ដូចជាបទនល្មើសញុះញង ់ ន�ើយនិងរាតតានផ្សង
នទៀតដដលបះ៉ពាល់ដល់នសរភីាពសារពត័រ៌ាននិងការបន ្្ចញមតិ ដូចជា ការបរហិានករ ្តិ៍និងនជរតបរាថ គួរតតរូវបានពិនិត្យន�ើង 
វញិ នដើម្ធីាោថា រាតតាទាងំនោះនរឹងមនិរនំោភនលើនសរភីាពសារពត័រ៌ាននិងការបន ្្ចញមតិ និងមនិអនុញ្ញា តឲ្យរានការ
ចាបខ់លាួននដ្យមនិតតរឹមតតរូវមកនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សនោះនទ។ 

►► ពិនិត្យន�ើងវញិនូវចបាបស់្តីពីការន្វើបាតុកម្មនដ្យសន្ិវ ិ្ ី នដើម្ធីាោថា រាតតាមនចបាបន់នះតសបតាមរដ្ឋ្ម្មនុ ញ្ា  ពាក់
ពន័្ធនរឹងនសរភីាពកនាុងការតបមូលផ្តុ ំ ជាពិនសសរាតតាមយួចំនួនដដលទាមទារឲ្យរានការអនុញ្ញា តជាមុនពីអាជាញា ្រ មុននពល
ន្វើការតបមូលផ្តុ ំជាសាធារណៈោោ។ ផ្តល់ការដណោពំន្យល់ឲ្យបានចបាស់ោស់អំពីនសរភីាពមនការជួបជំុ និងការបន ្្ចញ 
មតិ។ 

►► អនុវត្តនូវអនុសាសនោ៍ោរបស់អនាករាយការណ៍ពិនសស មនអង្គការស�តបជាជាតិស្តីពីសិទិ្ធមនុស្សនៅកនាុងតបនទស 
កម្ុជា នដ្យការពតងរឹងនោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងតបពន័្ធយុត្តិ្ម។៌ ននះ រមួទាងំការចាតវ់ធិានការន្វើឲ្យតបនសើរន�ើងនូវឯករាជ្យ
ភាព និងអពយោតករឹតភាពមនតបពន័្ធយុតា្ត ្ិការ។ អំពាវោវដល់មសន្តីតុោការ សូមនមតា្ត នោរពនោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់ 
តុោការនៅតគបសំ់ណំុនរឿង រមួទាងំសំណំុនរឿងដដលពាកព់ន័្ធនរឹងអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស។

េយីងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជតិ នឹង៖

►► បន្តអំពាវោវ នៅកនាុងកិច្ចសន្ោនទវភាគីជាមយួអាជាញា ្រកម្ុជា រដ្ឋ និងសា្ថ បន័អន្តរជាតិោោ សូមឲ្យអាជាញា ្រកម្ុជា 
បពា្ឈបក់ាររនំោភបំពាននលើតករុមសង្គមសីុវលិ និងអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស។

►► អនាកតំណ្ងតបនទស និងព�ុសា្ថ បន័ោោ គួរនសនាើសំុចូលជួបសួរសុខទុក្អនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សដដលកំពុងជាបឃុ់ំ    
និងចូលរមួសនងកតការណ៍សវោការនិងតពរឹត្តិការណ៍សំខានន់ផ្សងៗ ដដលពាកព់ន័្ធនរឹងអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្សនិងសកម្មជន 
ននោបាយ។

►►  បន្តន្វើស�តបតិបត្តិការ និងតាមដ្នជាមយួតបនទសសរាជិកអង្គការស�តបជាជាតិមយួចំនួនដដលបាននលើកន�ើង
ពីបញ្្សិទិ្ធមនុស្សកម្ុជា នៅកនាុងកិច្ចតបជំុតករុមតបរឹកសាសិទិ្ធមនុស្សមនអង្គការស�តបជាជាតិកាលពីដខកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៦    
នដើម្ជីួយ�អន្តរាគមន ៍   តបសិននបើអាជាញា ្រកម្ុជាមនិបពា្ឈបក់ាររនំោភសិទិ្ធមនុស្សនិងសង្គមសីុវលិ និងនដ្ះដលងអនាកការ 
ពារសិទិ្ធមនុស្សដដលកំពុងជាបឃុ់ំនោះនទ។

ហានិភយ័មនសំន�ងរះិគន៖់ ការរនំោភបំពាននៅនលើអនាកការពារសិទិ្ធមនុស្ស១៨



Iហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

ឧបសម្ព័ន្ធ: ការរលំោភបំពានលៅល�ើអ្នកការពារសទ្ធធិមនុស្សលៅកម្ុជា (២០១៥ - ២០១៧)

១ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ PP016THI15

២ ដបន �ខុហ៊ា ន “�មាជកិ�ហជពីតបាមួំយនាកដ់ដលត្រូវបានចាប់ខ ្នួពីបទញុះញង ់ត្រូវបានសោះដលងសៅតករុងបាវិ្” កាដ�្សខមបូឌា សដល ីថ្ងៃទ០ី៥ ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៥ https://www.cambo-

diadaily.com/news/six-unionists-arrested-released-in-bavet-city-over-incitement-77403/

៣ ម៉របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ SV009LG15

៤ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “តករុម�ង្គម�ុវិីលសោកោ្យការមិនបនទ្ោិឋា ការដល�់កម្មជនដ ៏ល្ីស ្្ម ះមានា ក”់ ថ្ងៃទ១ី៧ ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.

php?perm=373

ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្្ន ២ំ០១៥ សមាជធិកសហជីពទទួ�ការគំរាមកំខហង១

ករណីទី១ រាជធានីភ្នលំពញ
ការគម្មាមកំខហង/ច្បាប់

• សមាជធិកសហជីពច្ំនួន បីនាកម់្្រូវបានលកាះលៅល�ើម្សីាកសួរលោយលៅម្កមលសើុបសួរ
រាជធានីភ្នលំពញ បនាទា បពី់លរាងច្ម្ក ជីន វនី បានោកព់ាក្យបណ្តឹ ងលោទម្បកានព់ួកលគទាងំ 
បីនាកព់ីបទញុះញងឲ់្យកម្មករលរាងច្ម្កកា្ល់�រល្វើការ្វ៉ា ែុសច្បាប ់។

ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន  ំ២០១៥ សមាជធិកសហជីពម្្រូវបានឃា្ែ់្ួន២ 
ករណីទី២ ម្ករុងបាវ ធ្ិ  លែ្្សាវ យលរៀង  

(សូមមមើលករណីទី២៦)	 	ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• សមាជធិកម្បាមំយួនាក ់ ថនសម្ព័ន្ធសហជីពច្�នាកម្មករម្្រូវបានោបែ់្ួនលោយនគរបា�
ថនអ ធ្ិការោឋា ននគរបា�ម្ករុងបាវ ធ្ិ  ខ���តឹកនាលំោយ លោក ខកវ គង ់លៅលព�ខ��ពួកលគ
ខច្កែធិ្បព័ណ្ណ គាមំ្ទម្បធានសហជីពលោក បា៉ា វ សីុណា លៅ្ំបនល់ស�ឋាកធិច្្ចពធិលសស។ អ្នក
ទាងំលនាះម្្រូវបានលោះខ�ងវ ធិញ បនាទា បពី់បានចុ្ះហ្្ថល�ខាលោយសនយាថានតឹងឈបខ់ច្ក
ោយែធិ្បព័ណ្ណ ឲ្យលៅកម្មករលទៀ្ ម្បសធិនលបើគា្ម នការអនុញ្ញា ្។

 ថ្ងៃទី២៧ ខែមនីា ឆ្្ន ២ំ០១៥ ្ំណាងសហគមនម៍្្រូវបានលកាះលៅ៣

ករណីទី ៣ សង្កា ្ល់�ែ៣ ម្ករុងម្ពះសីហនុ លែ្្ម្ពះសីហនុ
ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• សកម្មជន�ី្្ីពីររបូគឺ អ្នកម្សី ហង្ស ច្ធិន្ា នធិងអ្នកម្សី ហង្ស សុភាព ខ��ជា្ំណាង
ម្បជាព�រ�ឋា២៤ម្គរួសារ ជាបព់ាកព់ព័ន្ធនតឹងករណីជលម្ាះមយួតាងំពីឆ្្ន ១ំ៩៩៦ ម្្រូវបានម្ពះ
រាជអាជាញា លែ្្ម្ពះសីហនុលកាះលៅលៅល្្ើយបំភ្ ឺ ែណភៈខ��អ្នកទាងំលនាះកំពុងបន្យុទ្ធ-
នាការអហធិងសាល�ើម្ទីាមទារ�ី្្ីមកវ ធិញ។ អ្នកទាងំពីរម្្រូវបានលោទម្បកានពី់បទប៉ាះពា�់
កម្មសធិទ្ធធិឯកជន លោងតាមមាម្តា២៤៨ នធិងមាម្តា២៥៣ថនច្បាបភ់ូមធិបា�ថនម្ពះរាជា
ណាច្ម្កកម្ុជា។

 ថ្ងៃទី០២ ខែលមសា ឆ្្ន ២ំ០១៥ សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នម្្រូវបាននធិរលទស៤

ករណីទី៤  រាជធានីភ្នលំពញ
   ការគំរាមកំខហង - ផ្ូវច្បាប ់

• សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ ន នធិងសា្ថ បនធិកអង្គការមាតា្ម្មជា ធ្ិ លោក អាឡធិច្ហ្សងម់្�រូ
ហ្គនហ់សាលឡហ្ស ល�វ ធ្ិ សធិន សញ្ជា ្ធិលអសបាញ ម្្រូវបានោបែ់្ួន នធិងបញជាូ នលច្ញពីម្បលទស
លោយអគ្គនាយកោឋា ននគរបា�អលន្ាម្បលវសនខ៍���តឹកនាលំោយអគ្គនាយករង លោក 
លៅ �ក្ខណា លៅលព�ខ��លោកបានសា្ន កល់ៅម្បលទសកម្ុជាល�ើសច្ំនួនថ្ងៃកំណ្ ់
បនាទា បពី់អាជាញា ្រកម្ុជាប�ធិលស្ការបន្ទធិោឋា ការរបស់លោក លោយសារខ្ភាពសកម្មជន
នធិយមរបស់លោកម្បឆ្ងំនតឹងគលម្មាងសាងសងទ់ំនបវ់រអីគ្គធិសនី ខ��មានផ�ប៉ាះពា�់
ខ្ាងំលៅក្នុង្ំបនអ់ាខរ ៉ាង។

 (សូមលមើ�ករណីទី ៥ ៦ ១១
១៣ ១៧)



II ហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

៥ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ KK011OFEA15

៦ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រប�ម់ជ្ឈមណ្ឌល�ទិ ្មិន�ុ្សកម្ុជា “�កម្មជនអង្គការមាតាធម្មជា្តិ្រូវបានចាប់ខ ្នួក នាងុទតីករុងភនាំសពញ ខណភៈ ដដលបុ៉នប៉ងសធវើការ្វ៉តបឆ្ងំនងឹ�កម្មភាពបូមខសាេក់ នាងុសខ្ស្កាះកងុ” ថ្ងៃទ២ី៥ 

ដខមិ្នុា ឆ្នា ២ំ០១៥  http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=61&id=5

៧ ឆ្យ េន័្ទនោី “បុរ�មានា កដ់ដលចាប់ខ ្នួក នាងុសរឿងជសម្ាះដធី ្តី្រូវបានសោះដលងវិញ” កាដ�្ ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ ថ្ងៃទ០ី៩ ដខកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.phnompenhpost.com/national/

land-disputant-freed-bail-b-meanchey

៨ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ PP071IAD15

  ថ្ងៃទី០៩ ខែលមសា ឆ្្ន ២ំ០១៥ បុគ្គ�ធិកអង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា�ម្្រួវបានរារាងំមធិនឱ្យម្បាប ់អ្នកភូមធិអំពីការបូមែសាច្៥់

ករណីទី៥ ឃុំលម្ជាយម្បស់ ម្សរុកលកាះកុង លែ្្លកាះកុង 
  	ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	មផសេងៗ	

• បុគ្គ�ធិកអង្គការមាតា្ម្មជា ធ្ិលោក សាន ់ មា៉ា ឡា ម្្រូវបានរារាងំមធិនឱ្យម្បាបអ់្នកភូមធិលកាះម្សលៅ
អំពី ផ�ប៉ាះពា�់អវ ធិជជាមានថនការបូមែសាច្ ់ នធិងហាមមធិនឲ្យល្វើសកម្មភាពរារាងំ��់ការបូមែសាច្់
លោយម្បធានម្ករុមម្បតឹកសាឃុលំម្ជាយម្បស់។

ថ្ងៃទី២៥ ខែមធ្ិ ុនា ឆ្្ន ២ំ០១៥ សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នម្្រូវបានឃា្ែ់្ួន៦ 
ករណីទី៦  សង្កា ្ទ់លន្បាសាក ់ែណ្ឌ ច្ំការមន រាជធានីភ្នលំពញ

   ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នថនអង្គការមាតា្ម្មជា ធ្ិច្ំនួនបីរបូរមួមានលោក លច្ក លនម្តា លោកឌតឹម
គុណឌី លោក សន ោនោ់រា ម្ពមទាងំមនន្ីខផ្នកម្បពព័ន្ធផ្សពវផសាយថនសមាគមអា�ហុក លោក
ឌធិ្ សុ្ី ម្្រូវបានឃា្ែ់្ួនលោយែុសច្បាប ់លោយកងកម្ាងំច្ម្មរុះថនសន្ធិសុែ នធិងនគរបា�ែណ្ឌ
ច្ំការមនច្ំនួន ១០នាក ់ ែណភៈខ��ជនរងលម្គាះបានម្បមូ�ផ្ុ ំគា្ន លៅមុែរ�ឋាសភាល�ើម្លី្វើការ្វ៉ា
ជំទាស់នតឹងការបូមែសាច្ល់ៅក្នុងលែ្្លកាះកុង។ ពួកលគទាងំបនួរបូលនះម្្រូវបានលោះខ�ងលៅម្ពតឹក
ថ្ងៃ�ខ�� បនាទា បពី់បុគ្គ�ធិករបស់អង្គការមាតា្ម្មជា្ធិទាងំបីនាកប់ានចុ្ះហ្្ថល�ខាល�ើកធិច្្ចម្ពម
លម្ពៀងមធិនល្វើការ្វ៉ា លទៀ្ ។

ថ្ងៃទី០៤ ខែកកកាោ ឆ្្ន ២ំ០១៥ ្ំណាងសហគមនម៍្្រូវបានឃា្ែ់្ួន៧

ករណីទី៧  ឃុំអូរបីជាន ់ម្សរុកអូរលម្រៅ លែ្្បនាទា យមានជព័យ
	ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់	

• ្ំណាងសហគមនល៍ោក លសៀន វ ី ម្្រូវបានឃា្ែ់្ួនលៅស្នងការោឋា ននគរបា�លែ្្បនាទា យមាន
ជព័យរយភៈលព�ពីរថ្ងៃលោយកងរាជអាវុ្ ហ្្ថនធិងអាជាញា ្រមូ�ោឋា នបនាទា បពី់លោកបាន�តឹកនាមំ្បជា-
ព�រ�ឋាច្ំនួន ២០ម្គរួសារ ល�ើម្លី្វើការ្វ៉ាពាកព់ព័ន្ធនតឹងជលម្ាះ�ី្្ីមយួ ។ លៅថ្ងៃទី០៧ ខែកកកាោ
លោកម្្រូវបានលោទម្បកានព់ីបទ“ប៉ាះពា�់កម្មសធិទ្ធធិឯកជន” តាមមាម្តា២៤៨ នធិងមាម្តា២៥៣
ថនច្បាបភ់ូមធិបា� ប៉ាុខន្លម្កាយមកម្្រូវបានលោះខ�ងឲ្យលៅលម្រៅឃុំវ ធិញ។ ករណីបណ្តឹ ងល�ើរបូលោក
លនះលៅមធិនទានល់ោះម្សាយលៅលឡើយលទ ។

ថ្ងៃទី១៣ ខែកកកាោ ឆ្្ន ២ំ០១៥  សកម្មជនជំទាស់នតឹងលសច្ក្ីម្ពាងច្បាបស់្ីពីសមាគម នធិង អង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា�             
ករណីទី៨ ម្្រូវបានឃា្ែ់្ួន៨

សង្កា ្ទ់លន្បាសាក ់ែណ្ឌ ច្ំការមន រាជធានីភ្នលំពញ 
(សូមមមើលករណីទី៩	១០)		 	ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប់

• ព�រ�ឋាច្ំនួនម្បាមំយួនាកម់្្រូវបានោបែ់្ួនពីសំណាកក់ងសន្ធិសុែ នធិងនគរបា� ខ���តឹកនាំ
លោយអភធិបា�រងរាជធានីភ្នលំពញឯកឧ្្ម ឃួន លម្សង នធិងស្នងការរងនគរបា�រាជធានីភ្នលំពញ
លោក អ៊ុច្ សុែុន បនាទា បពី់ល្វើការ្វ៉ាជំទាស់នតឹងលសច្ក្ីម្ពាងច្បាបស់្ីពីសមាគម នធិងអង្គការ
មធិនខមនរោឋា ភធិបា� លៅមុែរ�ឋាសភា។

 (សូមលមើ�ករណីទី ៤ ៦ ១១
១៣ ១៧)

 (សូមលមើ�ករណីទី ៤ ៥ ១១ 
១៣ ១៧)



IIIហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

៩  អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“�កម្មជនតបានំាកត់្រូវបានឃា្ខ់ ្នួបនា្ទ ប់ពីបានដេកខ ិ្ ប័ណ ្ណជទំា�ន់ងឹេបាប់�្ពីី�មាគម នងិអង្គការមិនដមនរោឋា ភិបាល” ថ្ងៃទ១ី៨ ដខកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licad-

ho-cambodia.org/flashnews.php?perm=132

១០ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“មន�ុ្សតបាមួំយនាកត់្រូវបានចាប់ខ ្នួសៅមុខវិមានរដ ឋា�ភាជា្សិពល្វ៉ជទំា�េ់បាប់�មាគម នងិអង្គការ” ថ្ងៃទ២ី៦ ដខកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licadho-cambodia.

org/flashnews.php?perm=136

១១ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“អនាកគាតំទ�កម្មជនអង្គការមាតាធម្មជា្បីិនាកត់្រូវបានសគ រារាំងពីការេលូកនាងុតករុងសខមរភូមិន្ទសខ្ស្កាះកងុ” ថ្ងៃទ១ី៩ ដខ�ហី ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licadho-cambodia.

org/flashnews.php?perm=142

១២ បិុេ �ធុារ ី“ន�ិ្ិស្មានា កត់្រូវចាប់ឃុ ំបនា្ទ ប់ពីតបកា�សធវើបដវិ្ន្ព៍ណ៌” កាដ�្ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ ថ្ងៃទ២ី៤ ដខ�ហី ឆ្នា ២ំ០១៥១៣ ឃួ្  �ភ័ុកកេ្រយិា, “ស� ្ ីនងិនគរបាលប៉ះទង្គេិគានា ពាកព័់នន្ងឹការ្វ៉សរឿងដធី ្”ី, 

ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍, ថ្ងៃទ២ី៣ ដខសមោ ឆ្នា ២ំ០១៣,  http://www.phnompenhpost.com/national/women-cops-clash-land-protest

ថ្ងៃទី១៨ ខែកកកាោ ឆ្្ន ២ំ០១៥  សកម្មជន�ី្្ីម្្រូវបានឃា្ែ់្ួន៩

ករណីទី៩ សង្កា ្អ់ូរឬស្ស ី២ ែណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នលំពញ  
(សូមមមើលករណីទី	៨	១០)	 ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំគ្្	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• ្ំណាងសហគមនច៍្ំនួនម្បានំាក ់ រមួមានអ្នកម្សីលទព វន្នី អ្នកម្សី ឆ្យ គតឹមហ៊ន អ្នកម្សី ប៊ូវ 
លសាភា អ្នកម្សី គង ់ច្នា្ថ  នធិងអ្នកម្សីសុង ម្សីោភ ម្្រូវបានឃា្ែ់្ួនលៅប៉ាុស្ិ៍នគរបា�សង្កា ្ ់
អូរឬស្ស២ី នធិងអ ធ្ិការោឋា ននគរបា�ែណ្ឌ ៧មករា ខ���តឹកនាលំោយអភធិបា�ែណ្ឌ ៧មករា    
បនាទា បពី់ពួកលគខច្កែធិ្បព័ណ្ណ ជំទាស់នតឹងលសច្ក្ីម្ពាងច្បាបស់្ីពីសមាគម នធិងអង្គការមធិនខមនរោឋា -  
ភធិបា� នធិងប៉ាុនប៉ាងល្វើការល�ើរក្នួលៅជំុវ ធិញផសារជាមយួនតឹងអ្នកចូ្�រមួម្បមាណ ៥០នាកល់ទៀ្។  
ពួកលគម្្រូវបានលោះខ�ងវ ធិញ បនាទា បពី់បានចុ្ះហ្្ថល�ខាល�ើកធិច្្ចម្ពមលម្ពៀងថានតឹងបពា្ឈបស់កម្ម-
ភាពរបស់ពួកលគ ។ 

ថ្ងៃទី២៦ ខែកកកាោ ឆ្្ន ២ំ០១៥ អ្នក្វ៉ាជំទាស់ច្បាបស់្ីពីសមាគម នធិងអង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា�ម្្រូវបានោបែ់្ួនបខន្ថមលទៀ្ 
ករណីទី១០  រាជធានីភ្នលំពញ១០

(សូមមមើលករណីទី	៨	៩)		 ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• យុវជនម្បានំាក ់នធិងយុវ្ីមា្ន កម់កពីម្ករុមយុវជនលៅលែ្្ម្ពះវ ធិហារ នធិងរាជធានីភ្នលំពញ ម្្រូវបានោប់
ែ្ួន បនាទា បពី់អ្នកទាងំលនាះបានម្បមូ�ផ្ុ ំគា្ន ល�ើម្ ី្ វ៉ា ជំទាស់នតឹងច្បាបស់្ីពីសមាគម នធិងអង្គការមធិន
ខមនរោឋា ភធិបា�លៅមុែរ�ឋាសភា ។ យុវជនម្បាមំយួនាកល់នះខ��រមួមាន ជំុ ហួរ នធិងជំុ ហួ្ មកពី 
ម្ករុមយុវជនខែ្មរមហានគរ លវឿន រ្នា មងួ សូនី នធិងសួន វសនា មកពីសមាគមសម្ព័ន្ធនធិស្ស ធ្ិ  
បញញា វន្ខែ្មរ នធិងមាស �ក្ខធិណា មកពីច្�នានស្ីគណបក្សសលនង្្គ ះជា្ធិែណ្ឌ លម្ជាយច្ង្វ រ ម្្រូវ   
បានឃា្ែ់្ួនអស់រយភៈលព�ជាលម្ច្ើនលមា៉ា ងលៅសាោែណ្ឌ ច្ំការមន ក្នុងរាជធានីភ្នលំពញ។

 ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្្ន ២ំ០១៥ សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នម្្រូវបានោបែ់្ួន១១

ករណីទី១១ ឃុំកណ្ា� ម្សរុកបូទុមសាគរ លែ្្លកាះកុង
  ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• សកម្មជនបីនាកម់កពីអង្គការមាតា្ម្មជា្ធិរមួមាន ម្ទី សុវ ធិគា អាយុ ២៣ឆ្្ន  ំសាន ់មា៉ា ឡា អាយុ
២៣ឆ្្ន  ំនធិងសីុម សំណាង អាយុ ២៨ឆ្្ន  ំម្្រូវបានោបែ់្ួនលៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា អំឡុងលព�ពួក
លគល្វើយុទ្ធនាការ្វ៉ាឱ្យបពា្ឈបក់ារបូមែសាច្ខ់��លគអះអាងថាល្វើលឡើងលោយែុសច្បាប់ ់ ក្នុងលែ្្
លកាះកុង។ ពួកលគម្្រូវបានលោទម្បកានល់ោងតាមមាម្តា ៤២៤ ថនម្កមម្ពហ្មទណ្ឌ ពីបទគំរាម-
កំខហងថានតឹងល្វើឱ្យែូច្ខា្ខ��ភាជា បនូ់វបទបញ្ជា អវីមយួ នធិងម្្រូវបានបញជាូ នលៅឃុំែ្ួនលៅពន្ធ-
នាគារលែ្្លកាះកុង ។

ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្្ន ២ំ០១៥  នធិសធិ្ស្មា្ន កម់្្រូវបានោបែ់្ួនលោយសារការសរលសរល�ើបណ្ាញសង្គមលហវសប៊ុក១២

ករណីទី១២ សង្កា ្ភ់្នលំពញ្្មី ែណ្ឌ ខសនសុែ រាជធានីភ្នលំពញ
	ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• នធិសធិ្ស្សាក�វ ធិទយា�ព័យលែមរភៈនធិងជាម្បធានបណ្ាញនធិស្ស ធ្ិ កម្ុជា គង ់ថរ ៉ាោ៉ា  អាយុ ២៥ឆ្្ន  ំម្្រូវ
បានោបែ់្ួនលោយនគរបា�ម្បមាណជា ១០នាក ់ ខ��មកពីនាយកោឋា នសន្ធិសុែថនម្កសួង
មហាថផទា បនាទា បពី់របូែ្ួនបានអំពាវនាវតាមបណ្ាញសង្គមលហវកប៊ុករបស់ែ្ួនឱ្យមានការល្វើប�ធិវ្្
នព៍ណ៌លៅកម្ុជា ។

 (សូមលមើ�ករណីទី ៤ ៥ ៦ 
១៣ ១៧)



IV ហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

១៣ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម  “�មាគមអាដហកុ អង្គការលកីាដ ូ នងិមជ្ឈមណ្ឌលអប់រេំបាប់�តមាប់�ហគមន ៍ �មូអំពាវនាវឱ្យមានការសោះដលង�កម្មជន នងិអនាកឃ្ាសំមើលទាងំ ១៧នាក ់ ជាបនា្ទ ន”់ ថ្ងៃទ០ី២ 

ដខកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=391

១៤ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“�កម្មជនដដលរងរបួ�អំឡងុសពល្វ៉សរឿងដធី ្តី្រូវបានផ្ន្ា្ទ សទា�ោកព់នន្ាគាររយភៈសពល ពីរឆ្នា ”ំ ថ្ងៃទ១ី០ ដខកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licadho-cambodia.org/

flashnews.php?perm=143

១៥ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“អនាកដកឹនា�ំហគមនត៍្រូវបានជនំុជំតមះពីបទឈ�ូឆ្យដថីតពរប�រ់ដ ឋា” ថ្ងៃទ១ី៦ ដខកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=144

១៦ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ “អនាក្ណំាង�ហគមន៍្ បំនអ់ាដរង៉ត្រូវបានចាប់ នងិឃុខំ ្នួ ក នាងុពនន្ាគារ” ថ្ងៃទ០ី៧ ដខ្លុា ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.

php?perm=147

ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា  ឆ្្ន ២ំ០១៥ អ្នក្វ៉ានធិងអ្នកឃ្ាលំមើ�សធិទ្ធធិមនុស្សម្្រូវបានឃា្ែ់្ួន១៣

ករណីទី១៣  ឃុំកណ្ា� ម្សរុកបូទុមសាគរ លែ្្លកាះកុង
  	ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំគ្្	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• អ្នក្វ៉ា  នធិងសកម្មជនច្ំនួន ១៧នាក ់ ខ��រមួមានអ្នកឃ្ាលំមើ�សធិទ្ធធិមនុស្សអង្គការ�ីកា�ូ
នធិងសមាគមអា�ហុកច្ំនួនម្បានំាក ់បុគ្គ�ធិកលពទ្យមា្ន ក ់នធិងអ្នកសារពព្័ ម៌ានច្ំនួនពីរនាកម់្្រូវបាន
ឃា្ែ់្ួន នធិងបញជាូ នលៅកានស់្នងការនគរបា�លែ្្លកាះកុងលោយម្ករុមនគរបា�នធិងកងរាជអាវុ្
ហ្្ថច្ំនួន ៦០នាក ់ ខ���តឹកនាលំោយស្នងការរងនគរបា�លែ្្លកាះកុង លោក គង ់ ោ៉ា ន
លៅលព�ខ��អ្នកភូមធិ នធិងសកម្មជនច្ំនួន ៩០នាក ់ល្វើការ្វ៉ា លោយសន្ធិវ ធ្ិ ីទាមទារឱ្យលោះខ�ង
សកម្មជនអង្គការមាតា្ម្មជា ធ្ិ បីនាកខ់��កំពុងជាបព់ន្ធនាគារ នធិងអំពាវនាវឲ្យមាន�ំលណាះ
ម្សាយលៅល�ើទំនាស់�ី្្ីរបស់សហគមន។៍ អ្នក្វ៉ា  នធិងសកម្មជនទាងំលនះម្្រូវបានលោះខ�ងវ ធិញ 
បនាទា បពី់ការឃា្ែ់្ួនអស់រយភៈលព�ម្បាបីំលមា៉ា ង។

ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្្ន ២ំ០១៥ សកម្មជនខ��រងរបសួអំឡុងលព�្វ៉ា លរឿង�ី្្ីម្្រូវបានផ្នាទា លទាសោកព់ន្ធនាគាររយភៈលព�ពីរឆ្្ន ១ំ៤ 
ករណីទី១៤  រាជធានីភ្នលំពញ

	ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• សកម្មជន អ៊ុក លពម្ជសំណាង ម្្រូវបានផ្នាទា លទាសឲ្យជាបល់ទាសពីបទលម្បើម្បាស់អលំពើហធិងសាលោយ
លច្្នា នធិងរារាងំសម្្ថកធិច្្ច លទាះបីជាមានសក្ខីកម្មផទាុយ នធិងកងវះខា្ភស្ុតាងកល៏ោយ នធិងម្្រូវ
បានោកឱ់្យជាបព់ន្ធនាគារច្ំនួន ពីរឆ្្ន បំខន្ថមពីល�ើលទាសជាបព់ន្ធនាគារ៧ឆ្្ន ថំនការផ្នាទា លទាសពី
មុនខ��លោកកំពុងអនុវ្្លទាស។

ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្្ន ២ំ០១៥ អ្នក�តឹកនាសំហគមនម៍្្រូវបានជំនំុជម្មះពីបទឈូសឆ្យ�ីថម្ព របស់រ�ឋា១៥

ករណីទី១៥  លែ្្សាវ យលរៀង
 ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• បុរសពីរនាកម់កពីសហគមនអ៍ណូ្ងម្្ខបក ម្្រូវបានជំនំុជម្មះក្ីលោយ្ុោការលែ្្សាវ យលរៀងពី
បទឈូសឆ្យ�ីថម្ពរបស់រ�ឋា ។ លោក សួន សីហា នធិងលោក សួន ហុង�ី ម្្រូវបាន លោទម្បកាន់
លោងតាមមាម្តា ៩៧ ថនច្បាបស់្ីពីថម្ពលឈើឆ្្ន  ំ២០១២ ខ��ការលោទម្បកាន ់លនះគឺជាវ ធ្ិ ីសានស្
គំរាមកំខហង��់សហគមនអ៍ណូ្ងម្្ខបក ខ��ខ្ងខ្្វ៉ាពីការរលំោភបំពាន�ី្្ីជាលម្ច្ើនលោយ
អាជាញា ្រមូ�ោឋា នខ��លគបានអះអាងថារមួមានទាងំមនន្ីរ�ឋាបា�ថម្ពលឈើផងខ�រ ោបត់ាងំពីឆ្្ន ំ
២០០៨ មក។

 ថ្ងៃទី០៧ ខែ្ុោ ឆ្្ន ២ំ០១៥ សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នម្្រូវបានោបន់ធិងឃា្ែ់្ួន១៦

ករណីទី១៦  ឃុំជំនាប ់ម្សរុក្្មបាងំ លែ្្លកាះកុង
	ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• ្ំណាងសហគមន៍្ ំបនអ់ាខរ ៉ាងនធិងជាម្ករុមម្បតឹកសាឃុំមកពីគណបក្សម្បជាជនកម្ុជា លោក ខវ ៉ាន វន
ម្្រូវបានោបែ់្ួនពីបទល�្មើសពាកព់ព័ន្ធនតឹងភាពសកម្មនធិយមរបស់លោក នធិងម្្រូវបានបញជាូ នលៅឃុំ 
ែ្ួនលៅពន្ធនាគារលែ្្លកាះកុង។ លោកគឺជាអ្នកសកម្មជាងលគលៅក្នុងយុទ្ធនាការអហធិងសារបស់
សហគមន៍្ ំបនអ់ាខរ ៉ាង ល�ើម្បីពា្ឈបក់ារកសាងទំនបវ់រអីគ្គធិសនី�ច៏្ម្មរូងច្ម្មាសរបស់ម្ករុមហុ៊ន
ភាពីមុធិច្ ខ��ជាម្ករុមហុ៊នរបស់សមាជធិកម្ពតឹទ្ធសភាគណបក្សកានអ់ំណាច្ លោក លៅ លម៉ាងឃីន
នធិងម្ករុមហុ៊នច្ធិន សីុណូហាយម្�រូ ជាថ�គូ។ លោកម្្រូវបានលោទម្បកាន ់ នធិងផ្នាទា លទាសលោង
តាមមាម្តា ៩៨ ថនច្បាបស់្ីពីថម្ពលឈើ នធិងមាម្តា ៥៣៣ ថនម្កមម្ពហ្មទណ្ឌ លោយសារលោកបាន
�តឹកនាកំារសាងសងក់ខន្ងម្បជំុ្ូច្មយួលៅក្នុងឃុំ ខ��ជាកខន្ងសាងសងល់ោយសហគមន៍
្ំបនអ់ាខរ ៉ាងសម្មាបជ់ួយ���់សកម្មភាពរបស់ពួកលគ។

• 

 (សូមលមើ�ករណីទី ៤ ៥ ៦ 
១១ ១៧)



Vហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

១៧ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ KK018OFEA15

១៨ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ KT048LG15

១៩ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ “អនាក្ណំាង�ហគមនស៍ៅសខ្រ្្នគរិតី្រូវបានោកព់នន្ាគារបនា្ទ ប់ពីមានការផ្ន្ា្ទ សទា�សោយមិនយុ្ ្ធិម៌” ថ្ងៃទ០ី២ ដខធនា ូ ឆ្នា ២ំ០១៥, http://www.licadho-cambodia.

org/flashnews.php?perm=151

២០ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ KK021IAD15

 ថ្ងៃទី២៣ ខែ្ុោ ឆ្្ន ២ំ០១៥ នធិសធិ្ស្ នធិងបុគ្គ�ធិកអង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា�ម្្រូវបានគំរាមកំខហងលោយកំលភ្ើង១៧

ករណីទី១៧  ឃុំអណូ្ងទតឹក ម្សរុកបូទុមសាគរ លែ្្លកាះកុង
  ការគំរាមកំហែង	-	ែិងសា		

• នធិសធិ្ស្សាក�វ ធិទយា�ព័យ នធិងបុគ្គ�ធិកអង្គការមាតា្ម្មជា ធ្ិច្ំនួន ម្បាពីំរនាក ់ម្្រូវបានរារាងំ ពីការ
លរៀបច្ំសធិកា្ខ សាោស្ីពីសធិទ្ធធិមនុស្ស នធិង�ទ្ធធិម្បជា្ធិបល្យ្យ លោយមនន្ីនគរបា�ឃុំអណូ្ងទតឹក
ច្ំនួន បីនាក ់ខ��មានម្បោបល់ោយកាលំភ្ើង ។ ការរារាងំលនះម្្រូវបាន�តឹកនាលំោយនាយនគរបា�
នធិងលមឃំុអណូ្ងទតឹក។

ថ្ងៃទី២៨ ខែវ ធិច្្ធិកា ឆ្្ន ២ំ០១៥ អ្នក្ំណាង�ី្្ីម្្រូវបានឃា្ែ់្ួន១៨

ករណីទី១៨  ឃុំម្កោ ម្សរុកសនទាុក លែ្្កំពង់្ ំ 
ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំគ្្	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• ែណភៈខ��ម្គរួសារច្ំនួន ២១ ពាកព់ព័ន្ធនតឹងទំនាស់�ី្្ីបានល្វើការ្វ៉ាជំទាស់នតឹងការឈូសឆ្យ�ី
របស់ពួកលគ ្ំណាងសហគមន ៍ ពីររបូម្្រូវបានឃា្ែ់្ួនអស់រយភៈលព�ជាលម្ច្ើនលមា៉ា ងលោយម្ករុម
នគរបា� នធិងទាហានច្ំនួន ១០នាក ់ ខ���តឹកនាលំោយ នាយសង្កា ្រ់�ឋាបា�ថម្ពលឈើ សនទាុក
លោក ទតឹប ញីតា ខ��បានោបប់ង្ខំឱ្យជនរងលម្គាះទាងំពីរនាកផ់្ធិ្លមថ�សនយានតឹងបពា្ឈបក់ារោក់
បណ្តឹ ងលរឿងការឈូសឆ្យ�ី។

ថ្ងៃទី០២ ខែ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៥ អ្នក្ំណាងសហគមនល៍ៅលែ្្រ្នគធិរមី្្រូវបានោកព់ន្ធនាគារបនាទា បពី់មានការផ្នាទា លទាសលោយមធិន
ករណីទី១៩ យុ្្ធិ្ម១៌៩

លែ្្រ្នគធិរ ី
	ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• ្ំណាងសហគមនច៍្ំនួន បីនាកម់្្រូវបាន្ុោរការលែ្្រ្នគធិរផ្ីនាទា លទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគារច្ំនួន
ពីរឆ្្ន ។ំ លោក សួ្ លសឿន លោក ខអម ោន ់នធិងលោក ម្ជតឹក ទូក ម្្រូវបានផ្នាទា លទាសឲ្យជាបល់ទាស
ពីបទរលំោភកានក់ាបអ់ច្�នវ្្ថុអ្នក�ថទ លោងតាមមាម្តា ២៤៧ ២៤៨ នធិង២៥៣ ថនច្បាប់
ភូមធិបា� ។ លទាះបីជាមានការែវះខា្ភស្ុតាង កល៏ោយ អ្នកទាងំបីរបូលនះម្្រូវបានោកល់ទាសឲ្យ
ជាបព់ន្ធនាគារកម្មធ្ិ អ ធ្ិបរមា នធិងម្្រូវបានបញជាូ នលៅកានព់ន្ធនាគារលែ្្រ្នគធិរភ្ីាមៗបនាទា បពី់
ម្្រូវបានផ្នាទា លទាសរចួ្។

 ថ្ងៃទី០៦ ខែ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៥  សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នម្្រូវបានឃា្ែ់្ួន២០

ករណីទី២០ ឃុំតាថ្លម្កាម ម្សរុកលកាះកុង លែ្្លកាះកុង 
  	ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	មផសេងៗ	

• សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នពីរនាកម់កពីអង្គការមាតា្ម្មជា្ធិ អ្នកភូមធិបនួនាកន់ធិងអ្នកសារពព្័ ម៌ាន
ជនជា ធ្ិបរលទសមា្ន ក ់ ម្្រូវបានឃុែំ្ួនលោយែុសច្បាបល់ៅក្នុងផទាះឯកជនមយួកខន្ងអស់រយភៈលព�
ជាលម្ច្ើនលមា៉ា ង លោយបុគ្គ�ធិកម្ករុមហុ៊ន ឧ្្ម សីមា៉ា  បនាទា បពី់អ្នកទាងំលនាះពយាោម្្យករបូ
ភាពនធិងវលី�អូពីសកម្មភាពបូមែសាច្រ់បស់ម្ករុមហុ៊ន។ បុគ្គ�ធិកម្ករុមហុ៊នលនាះកប៏ាន�ុបលោ�របូ
ភាពនធិងវលី�អូទាងំលនាះផងខ�រ។

 (សូមលមើ�ករណីទី ១៣ ២០ 
២៨ ៤៦)

 (សូមលមើ�ករណីទី ១៧ ២០ 
២៨ ៤៦)



VI

ការ�បមូលផ��ំមួយែដល�តូវ�ានេធ�ើេឡើង េដើម�ីរ�លឹកខួបពីរឆ�ាំៃនការប�ង�ាបេទៅេលើ 
�កុម�ាតុករ ជាេ�ចើនេនៅេលើផ��វេវងេ�សង កាលពៃីថ�ទី៣ ែខមករា ឆ�ាំ២០១៦



VIIហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

២១ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ BM068IAD15 នងិ សេង �ខុង “អនាកសរៀបេកំារ្វ៉ដដលមានរូបទងីសមាងត្រូវបានសចាទតបកានពី់បទញុះញង”់, កាដ�្ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ 

ថ្ងៃទ១ី៧ ដខធនា ូឆ្នា ២ំ០១៥

២២ មិុេ ោរ៉ា “អាជាញា ធរបំដបកការតបមូលផ្ ្ុរំឭំកខបួការបាញ�់ម្ាប់កម្មករសៅផ្ ្វូសវងស្�ង” កាដ�្ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ ថ្ងៃទ០ី៤ ដខមករា ឆ្នា ២ំ០១៦ នងិ Frontline Defenders, “ករណី៖ វន ់សៅ” ថ្ងៃទ១ី៣ ដខមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៦d

២៣ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ PP014PA16

ថ្ងៃទី១៤ ខែ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៥ អ្នក្ំណាងសហគមនម៍្្រូវបានោប ់នធិងឃា្ែ់្ួន២១

ករណីទី២១ សង្កា ្ផ់សារកណ្ា� ម្ករុងលបា៉ា យខប៉្ា  លែ្្បនាទា យមានជព័យ 
ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• លោក លឈង ប៊ុនហាក ់ ខ��ជាអ្នក្ំណាងឲ្យម្គរួសារច្ំនួន ៥០ខ��ម្បឈមនតឹងការបា្ប់ង�់ី
�ំលៅោឋា នលោយសារការសាងសងផ់្ូវរ្លភ្ើង ម្្រូវបានោបែ់្ួនលោយម្ករុមនគរបា� បនាទា បពី់
លោកបាន�តឹកនាកំារល�ើរក្នួអហធិងសាលៅក្នុងម្ករុងលបា៉ា យខប៉្ា  ល�ើម្ទីាមទារឲ្យមានការផ្�់សំណង
នធិងការតាងំទី�ំលៅ្្មី។ លោកម្្រូវបានឃុែំ្ួនអស់រយភៈលព�ច្ំនួន បីថ្ងៃ មុនលព�ម្្រូវបានលោះខ�ង
ឲ្យលៅលម្រៅឃុំ ពីបទញុះញងឲ់្យម្បម្ពតឹ្្បទឧម្កធិ�ឋា ជាអាទិ៍ លោងតាមមាម្តា ៤៩៥ ថនម្កម
ម្ពហ្មទណ្ឌ កម្ុជា នធិងពីបទបងកាជាឧបសគ្គ��់ច្រាច្រណ៍ លោងតាមមាម្តា ៨០ ថនច្បាបស់្ីពី
ច្រាច្រណ៍កម្ុជា។ បុគ្គ�ធិកអង្គការ�ីកា�ូ នធិងសមាគមអា�ហុក កម៏្្រូវបានលកាះលៅល�ើម្សីាក
សួរពាកព់ព័ន្ធនតឹងករណីលនះផងខ�រ ។

ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្្ន ២ំ០១៦ ការវយបំខបកការម្បមូ�ផ្ុ ំគា្ន លោយកម្ាងំ២២

ករណីទី២២ រាជធានីភ្នលំពញ 
	ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំគ្្	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• សមាជធិកសហជីព កម្មករកា្ល់�រ ម្ពះសង្ឃ នធិងសកម្មជនសធិទ្ធធិមនុស្សម្បមាណ ៣០០នាក ់បាន
ម្បមូ�ផ្ុ ំគា្ន ល�ើម្រី�ំតឹកែួបល�ើកទីពីរថនការបនង្កា បល�ើ ការ្វ៉ា របស់កម្មករកា្ល់�រខ��បាន
បណ្ា�ឲ្យមានការស្ាបល់ៅផ្ូវ លវង លម្សង។ ម្ករុមអ្នកទាងំលនាះម្្រូវបានកម្ាងំនគរបា�បនង្កា ប
កុបកម្ម កងរាជអាវុ្ ហ្្ថ នធិងសន្ធិសុែច្ំនួន ៥០០នាកខ់��ម្បោបល់ោយ�ំបង នធិងខែ�
បធិទផ្ូវរារាងំ នធិងវយបំខបក។ ស្ថធិ្ក្នុងម្ករុមលនាះកម៏ានម្បធានសមាគមម្បជា្ធិបល្យ្យឯករាជ្យថន
លស�ឋាកធិច្្ចលម្រៅម្បពព័ន្ធ លោក វន ់លៅ ផងខ�រ ខ��លោកម្្រូវបាននាយករ�ឋាមនន្ីល្វើការម្ពមានលៅថ្ងៃ
បនាទា បច់្ំលពាះការចូ្�រមួរបស់លោក។

ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៦ កម្មករកា្ល់�រនធិងសមាជធិកសហជីពម្បាបីំនាកម់្្រូវបានរលំោភបំពាន២៣

ករណីទី២៣ ឃុំវ ធិហារសួគ ៌ម្សរុកែសាច្ក់ណ្ា� លែ្្កណ្ា� 
ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំគ្្	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន	

• កម្មករលរាងច្ម្កកា្ល់�រ នធិងសមាជធិកសហជីពម្បាបីំនាកម់្្រូវបានវយម្បហារលោយបំពងខ�ក
�ំបង នធិងកាបំធិ្លោយបុគ្គ�ធិកនធិងសន្ធិសុែច្ំនួន ៤០នាកខ់��ម្្រូវបានជួ�លោយលរាងច្ម្ក
ស្ារថឡ្ ៍អតឹខភរ ធិ� (Starlight Apparel) ។ ការវយម្បហារលនះបានលកើ្លឡើងលៅលព�ខ��កម្មករ
លរាងច្ម្ក ស្ារថឡ្ ៍ អតឹខភរ ធិ� នធិងសមាជធិកសហជីពច្ំនួន ម្បមាណ ៦០០នាកប់ានម្បម�ូផ្ុ ំគា្ន
្វ៉ាទាមទារឲ្យមាន�ក្ខែណ្ឌ ការង្រ�្អជាងមុន។



VIII

២៤ បិុេ �ធុារ ី“អាជាញា ធរបញូ្នមន�ុ្ស ២នាកក់ នាងុហងិសាដក្រតករុមហ ៊ានុកាពី្លូសៅ្លុាការ” កាដ�្ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ ថ្ងៃទ០ី៨ ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៦ 

២៥ សនៀម សេង “្លុាការឃុខំ ្នួអ្ី្ អនាកសបើកបរដដល�ង្គម�ុវិីលថាជាជនរងសតគាះ” កាដ�្ ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ ថ្ងៃទ០ី៩ ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៦

២៦ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ KS006IAD16

២៧ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ KC010THI16

ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៦ អ្នក្វ៉ា ម្្រូវបានវយ�ំលោយជនពា� នធិងោបែ់្ួន២៤

ករណីទី២៤ សង្កា ្ប់តឹងម្ព�តឹ្ ែណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នលំពញ 
(សូមមមើលករណីទី	២៥	)	 	ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• ការបំពានល�ើលសរភីាពក្នុងការជួបជំុ - ហធិងសា នធិងការោបែ់្ួន ជលម្ាះរវងនធិលោជធិ្ខ��ម្្រូវបាន
បពា្ឈបពី់ការង្រលោយសារពួកលគបាននាគំា្ន បលងកាើ្ជា សហជីព នធិងម្ករុមហុ៊នកាពី្ូ� ជានធិលោ-
ជក  បានឈាន��់អលំពើហធិងសាលៅលព�ខ��ការ្វ៉ា លោយសន្ធិវ ធ្ិ ីលៅ មុែម្ករុមហុ៊នម្្រូវបានវយ
បំខបកោ៉ា ងលឃារលៅ លោយសមាជធិកសមាគមរបួរមួគា្ន ល�ើម្អីភធិវឌ្ឍនក៍ម្ុជាខ��ម្្រូវបានលរៀបច្ំ
លឡើងលោយអាជាញា ្រ  (CCDA)។ សមាជធិកសមាគមរបួរមួគា្ន ល�ើម្អីភធិវឌ្ឍនក៍ម្ុជាបានកាន�ំ់បង
ខ�ក នធិងញញួរ វយ�ំនធិងបងការបសួោ៉ា ង្ងៃន់្ ងៃរ��់អ្នក្វ៉ាមយួច្ំនួន។ មធិនមានសមាជធិកសមា-
គមរបួរមួគា្ន ល�ើម្អីភធិវឌ្ឍនក៍ម្ុជាណាមា្ន កម់្្រូវបានោបែ់្ួនលឡើយបនាទា បពី់មានការវយម្បហារលនះ
ប៉ាុខន្អ្នក្វ៉ាពីរនាកម់្្រូវបានោបែ់្ួននធិងលោទម្បកាន ់ នធិងម្្រូវបានជាបព់ន្ធនាគារអស់រយភៈលព�
ជធិ្ពីរខែ មុនលព�អ្នកទាងំពីរម្្រូវបានលោះខ�ងឲ្យលៅលម្រៅឃុំ។

ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៦ អ្នក�តឹកនាសំហជីពម្្រូវបានផ្នាទា លទាស២៥

ករណីទី២៥ រាជធានីភ្នលំពញ 
(សូមមមើលករណីទី	២៤)	 ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប់

• លម្កាយពីការ្វ៉ាច្ំលពាះម្ករុមហុ៊នកាពី្ូ�ពីរថ្ងៃ អ្នក�តឹកនាសំហជីពល�ច្ធ្ាបនួរបូ រមួមាន ម្បធាន
សហភាពការង្រកម្ុជា (CLC) លោក អា្ ់្ន ់នធិងអគ្គល�ខា ធ្ិការ CLC លោក គង ់អាទធិ្្យ     
ម្បធានសមាគមកម្មករលស�ឋាកធិច្្ចលម្រៅម្បពព័ន្ធកម្ុជា លោក សុែ ឈុនលអឿង នធិងល�ខា្ធិការសហ-
ពព័ន្ធកម្មករ�តឹកជញជាូ នកម្ុជា លោក លអឿន គតឹមហុង ម្្រូវបានលោទម្បកានព់ាកព់ព័ន្ធនតឹងការ្វ៉ា លនះពី 
បទលម្បើហធិងសាលោយលច្្នា ម្បឆ្ងំនតឹងមនន្ីរាជការនធិងបទបងកាជាឧបសគ្គ��់ច្រាច្រណ៍ ក្នុង      
ច្ំលនាមអ្នកទាងំបនួលនះមានខ្មា្ន កប់៉ាុលណា្ណ ះលៅកខន្ងខ��អំលពើហធិងសាលកើ្លឡើង លហើយអ្នកទាងំ 
បនួលនះមធិនបានចូ្�រមួពាកព់ព័ន្ធនតឹងអំលពើហធិងសាលឡើយ។ 

ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៦ សមាជធិកសហជីពម្្រូវបានោបឃ់ា្ែ់្ួន នធិងវយ�ំឲ្យសារភាព២៦

ករណីទី២៦ សង្កា ្រ់ការ្ំ ម្ករុងច្បារមន លែ្្កំពងស់្ឺ 
ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	ការចាប	់និងឃាតខ់្លួន	

• សមាជធិកសហជីពមា្ន កម់្្រូវបានោប ់ នធិងឃា្ែ់្ួនបនាទា បពី់ម្្រូវបានលោទម្បកានព់ីបទញុះញងឲ់្យ
ម្បម្ពតឹ្្បទឧម្កធិ�ឋាជាអាទិ៍ លម្កាយពីមានការល្វើបា្ុកម្មលោយកម្មករលរាងច្ម្ក ខអោ៊យ�៍ លសវ្្ឺ
(Agile Sweater) ខ��ទាមទារឲ្យមានការលោះខ�ងសមាជធិកសម្ព័ន្ធសហជីពច្�នាកម្មករ
ចំនួន ្របានំាក។់ េលក្រត�វបានចបខ់�ួនខណៈែដលេលកកំពុងេបើកបរកតផ់្សោរេខត� កំពងស់�ឺ 
និង្រត�វបានវយដំបង�ំឲ្យផ�ល់ចេម�ើយសរភាពេដយនគរបាល។

ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៦ សកម្មជនក្នុងសហគមនម៍្្រូវបានគំរាមកំខហង២៧

ករណីទី២៧ លែ្្កំពងោ់ម 
	ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	មផសេងៗ	

• អ្នក្ំណាងសហគមនម៍ា្ន កម់្្រូវបានមនន្ីកងរាជអាវុ្ ហ្្ថម្សរុក�ំខប រារាងំមធិនឲ្យខច្កលសៀវលៅ
ពាកព់ព័ន្ធនតឹងទធិវសធិទ្ធធិមនុស្សអន្រជា្ធិ នធិងរបាយការណ៍របស់អង្គការ�ីកា�ូស្ីពីការរលំោភបំពាន
�ី្្ី។ លោកបានលស្នើសំុឯកសារទាងំលនាះបនាទា បពី់បានចូ្�រមួសធិកា្ខ សាោមយួ របស់សមាគម
អា�ហុកស្ីពីសធិទ្ធធិ�ី្្ី។



IXហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

២៨ ស�ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “អង្គការ�ង្គម�ុវិីល�មូតបកា�គាតំទអង្គការមាតាធម្មជា្ ិ នងិសថា្ក លសទា�េសំពាះការបករ្្ក បសៅសលើអង្គការសនះ”, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.

php?perm=399.

២៩ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ RK010OFEA16

៣០ កាដ�្ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ “អនាកការពារថតពឡងត់្រូវអនាកកាប់សឈើលបកាប់” ផាក ់ោ៊ា ងល ីនងិអីុហ ្ករ័ ក�ូ�វូ ថ្ងៃទ២ី៩ ដខមិនា ឆ្នា ២ំ០១៦

៣១ កាដ�្សខមបូឌា សដល ី“ផ្ ្ទះុអំសពើហងិសាសៅសតរៅរដ ឋា�ភាខណភៈ្ណំាងរាស�ក្ពុំងអនម័ុ្េបាប់�ហជពីដេ៏តមរូងេតមា�” គេុ ណាសរន៉ នងិឃនួ ណារមិ ថ្ងៃទ០ី៥ ដខសមោ ឆ្នា ២ំ០១៦ 

ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៦ សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នម្្រូវបានផ្នាទា លទាស២៨

ករណីទី២៨ រាជធានីភ្នលំពញ 
ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• សមាជធិកអង្គការមាតា្ម្មជា ធ្ិច្ំនួន បីរបូ ម្្រូវបានលោទម្បកានព់ីបទសមគំនធិ្ម្បម្ពតឹ្្បទល�្មើស
“គំរាមកំខហងថានតឹងល្វើឲ្យែូច្ខា្ខ��ភាជា បម់កនូវបញ្ជា អវីមយួ” ក្នុងលនាះមានម្ពះសង្ឃ ពីរអង្គ
ម្ពះល្ជគុណ សុែ ោនម់្តា ជាល�ខា្ធិការរបស់អង្គការមាតា្ម្មជា្ធិ នធិងម្ពះល្ជគុណ ម្ពហ្ម 
្ម្មជា ធ្ិ ជានាយកម្ប្ធិប្្ធិកធិ្្ធិយសរបស់អង្គការមាតា្ម្មជា្ធិ។ ម្ពះសង្ឃទាងំពីរអង្គលនាះពំុមាន
ជាបព់ាកព់ព័ន្ធនតឹងសកម្មភាពម្បោថំ្ងៃ ឬយុទ្ធនាការអហធិងសាខ�� លរៀបច្ំលោយអង្គការមាតា្ម្មជា្ធិ
នធិងមធិនមានអំណាច្សលម្មច្សកម្មភាពការង្ររបស់អង្គការមាតា្ម្មជា ធ្ិលឡើយ។ សមាជធិកទីបី
គឺលោក អាឡធិច្ហ្សងម់្�រូ ហ្គនហ់សាលឡហ្ស ល�វ ធ្ិ សធិន សញ្ជា ្ធិលអសបា៉ាញ ជាសា្ថ បនធិក នធិងជានាយក
អង្គការមាតា្ម្មជា្ធិ។ ការលោទម្បកាន ់ពីបទសមគំនធិ្ទាងំលនះគឺ�ូច្គា្ន លៅនតឹងបទលោទម្បកាន់
លៅល�ើសកម្មជនរបស់អង្គការមាតា្ម្មជា្ធិបីនាកល់ទៀ្រមួមានលោក ម្ទ ី សុវ ធិគា លោក សាន់
មា៉ា ឡា នធិងលោក សឺុម សំណាង។

ថ្ងៃទី១៦ ខែមធិនា ឆ្្ន ២ំ០១៦ បុគ្គ�អង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា�ម្្រូវបានរារាងំពីការបណុ្ះបណ្ា�សហគមន ៍
ករណីទី២៩ ជនជា ធ្ិល�ើមភាគ ធ្ិច្២៩

ឃុំកធិះចុ្ង ម្សរុកបរខកវ លែ្្រ្នគធិរ ី
ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	មផសេងៗ	

• បុគ្គ�ធិកសមាគមអា�ហុកម្បោលំែ្្រ្នគធិរ ី ម្្រូវបានរារាងំពីការផ្�់វគ្គបណុ្ះបណ្ា�អំពីសធិទ្ធធិ 
មនុស្ស��់សហគមនជ៍នជា ធ្ិល�ើមភាគ ធ្ិច្ លោយកម្ាងំច្ម្មរុះថននគរបា� នធិងកងរាជអាវុ្
ហ្្ថម្សរុកច្ំនួន ២០នាក។់ កងកម្ាងំលនះម្្រូវបាន�តឹកនាលំោយអភធិបា� ស្ីទីម្សរុកបរខកវ មាស
សាលរ ៉្ា  នធិងលមឃំុកធិះចុ្ង រា៉ា ជំុ ឡាយ ខ��បានអះអាងថាសមាគម អា�ហុកមធិនមានការអនុញ្ញា ្
ពីអាជាញា ្រមូ�ោឋា ន។

ថ្ងៃទី២៧ ខែមធិនា ឆ្្ន ២ំ០១៦ សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ នម្្រូវបានវយម្បហារ៣០

ករណីទី៣០  ្ំបនថ់ម្ពឡង ់លែ្្ម្កលច្ះ 
	ការគំរាមកំហែង	–	ែិងសា	

• សកម្មជនការពារបរ ធិសា្ថ ន ផន សុភព័នក្ មកពីបណ្ាញសហគមនថ៍ម្ពឡងម់្្រូវបានជនមធិនសា្គ �់
អ្្សញ្ញា ណកាបន់តឹងពូលៅ ែណភៈខ��កំពុង�បា្ថម្ពឡងក់្នុងលែ្្ម្កលច្ះ នារ�ំងអម្ធាម្្
ឈានចូ្�ម្ពតឹកថ្ងៃអាទធិ្្យ។ ម្ករុមសកម្មជនរបស់បណ្ាញលនះបានសាកា ្ោ់បប់ានសកម្មភាពកាប់
លឈើជាលម្ច្ើនល�ើកែណភៈលព�ល�ើរ�បា្ថម្ព។ សមាជធិកបណ្ាញថម្ពឡងល់ោក ថផ ប៊ុនោង
លជឿជាកថ់ាការវយម្បហារលនះ គឺជាការសងសតឹករបស់អ្នកកាបល់ឈើខ��ម្្រូវបានម្ករុមសកម្មជន
ោបប់ង្ខឲំ្យចុ្ះហ្្ថល�ខាល�ើកធិច្្ចសនយាឈបម់្បម្ពតឹ្្បទល�្មើសលទៀ្។

ថ្ងៃទី០៤ ខែលមសា ឆ្្ន ២ំ០១៦ មនន្ីសហជីពពីររបូម្្រូវបានវយ�ំ៣១

ករណីទី៣១ រាជធានីភ្នលំពញ 
ការរពំានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• មនន្ីសហជីពពីររបូ បានរងរបសួលៅលព�ខ��ការម្បមូ�ផ្ុ ំលោយសន្ធិវ ធ្ិ ីលៅខក្ររ�ឋាសភាជា្ធិ
ល�ើម្ ី្ វ៉ា ជំទាស់នតឹងលសច្ក្ីម្ពាងច្បាបស់្ីពីសហជីព ខ��នតឹងម្្រូវអនុមព្័ លៅថ្ងៃលនាះ ម្្រូវបាន
បំខបកលោយហធិងសាពីសំណាកអ់ាជាញា ្រ។ កម្ាងំនគរបា�ខ��ឈរលៅខក្រលនាះ មធិនបានល្វើ
អន្រាគមនប៍ពា្ឈបអ់ំលពើហធិងសារបស់ម្ករុមសន្ធិសុែ ខ��មានម្បោបល់ោយ�ំបងមកល�ើមនន្ីសហ-
ជីពលឡើយ ។



X

៣២ កាដ�្ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ “CPP ោកព់ាក្យប្ឹងសលាកអ៊ាូ  វីរភៈ នងិគរំាមប្ឹងអនាកសផ្្សងសទៀ្”  Ananth Baglia នងិមា� �ខុជា ថ្ងៃទ២ី៦ ដខសមោ ឆ្នា ២ំ០១៦ នងិ “សលាកអ៊ាូ  វីរភៈនងឹេលូសៅបំភ្លឺតាមការសកាះសៅរប�់្ ុ

លាការ” Ananth Baliga នងិវង្ស �សុខង ថ្ងៃទ០ី៣ ដខឧ�ភា ឆ្នា ២ំ០១៦

៣៣ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “�ង្គម�ុវិីលអំពាវនាវឲ្យអាជាញា ធរបពា្ឈប់ជាបនា្ទ នន់វូការយាយដីល ់អនាកការពារ�ទិ ្មិន�ុ្ស” ថ្ងៃទ២ី៩ ដខសមោ ឆ្នា ២ំ០១៦, https://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.

php?perm=402

៣៤ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “�ង្គម�ុវិីលសថា្ក លសទា�ការសកើនសឡ ើងថនការបំភិ្បំភ័យអនាកការពារ �ទិ ្មិន�ុ្ស” ថ្ងៃទ១ី០ ដខឧ�ភា ឆ្នា ២ំ០១៦, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.

php?perm=405

ថ្ងៃទី២៥ ខែលមសា ឆ្្ន ២ំ០១៦ អ្នកវ ធិភាគនលោបាយម្្រូវបានប្តឹងពីបទបរ ធិហារលករ ្ិ៍ពាកព់ព័ន្ធនតឹង ម ធ្ិខ��បានបលញ្ចញ32

ករណីទី៣២ រាជធានីភ្នលំពញ
	ការគំរាមកំហែង	–	ផ្ូវច្បាប	់

• អ្នកនាពំាក្យគណបក្សម្បជាជន សុែ ឥសាន បានោកព់ាក្យបណ្តឹ ងពីបទបរ ធិហារលករ ្ិ៍ ជាសាធារណភៈ
លៅល�ើ អ្នកវ ធិភាគនលោបាយ លោក អ៊ូ វរីភៈ។ បណ្តឹ ងលនះបណ្ា�មកពីបទសម្ាសនម៍យួរបស់លោក
អ៊ូ វរីភៈ លៅកានវ់ ធិទ្យអុាសីុលសរ ី ខ��លោកបានអះអាងថាលរឿងអាម្សរូវជុំវ ធិញករណីរបស់ម្បធានស្ីទីថន
គណបក្សសលនង្្គ ះជា្ធិ គឺមានពាកព់ព័ន្ធនតឹងគណបក្សម្បជាជន។ លោក អ៊ូ វរីភៈ ម្្រូវបាន ្ុោការរាជ-
ធានីភ្នលំពញលកាះលៅល�ើម្សួីរនាលំៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា។

បុគ្គ�ធិកបនួនាករ់បស់សមាគមអា�ហុក នធិងមនន្ីមា្ន ករ់បស់គណភៈកមា្ម ធ្ិការជា្ធិលរៀបច្ំការលបាះលឆ្្ន ្ ថ្ងៃទី២៧ ខែលមសា ឆ្្ន ២ំ០១៦ 

ករណី ទី៣៣ ម្្រូវបានឃា្ែ់្ួនពីបទសូកបា៉ា ន3់3

រាជធានីភ្នលំពញ 
ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

•

្រក�មអ�កករពរសិទិ�មនុស្ស និងសកម�ជនដីធ�ីចំនួន្របាបីំនាក ់្រត�វបានឃាតខ់�ួន៣៤ 

សង� តៃ់្រពស ខណ� ដេង�  រជធានីភ�េំពញ

ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប់		

•
្រក�មអ�កករពរសិទ�ិមនុស្សចំនួន្របាបីំនាក ់រមួមាននាយករងែផ�កតសូ៊មតិៃនអង�ករលីករដូ េលក 
ថាវ គឹមសន រមួជាមយួទី្របឹក្សោបរេទសចំនួនពីររបូ នាយក្របតិបត�ិៃនសមាគមធាងេត� ត េលកអុី 
សរុ ំនិងសកម�ជនដីធ�ីចំនួនបនួនាក ់្រត�វបានឃាតខ់�ួនអស់ជាេ្រចើនេម៉ាង បនា� បពី់កមា� ងំនគរបាល 
្របមាណ ជា៣០០នាក ់បានរងំខ�បក់្បនួដែង�េដយសន�ិវធីិ របស់្រក�ម្របជាពលរដ�។

ករបំែបក េដយេ្របើកមា� ងំេនះ្រត�វបានដឹកនាេំដយស�ងករនគរបាលរជធានីភ�េំពញ េលក ជួន 
សុវណ�  អមេដយ្រពះរជអជា� រងរជធានីភ�េំពញ េលក េសៀង សុខ េនេពល្រក�មអ�កករពរ និង 
សកម�ជនទងំ េនះបានជួបជំុគា�  និងព្យោយាម េធ�ើដំណីរេទកនព់ន�នាគារម១ និងម២ េដើម្បទីមទរ 
ឲ្យមានករេដះែលង អ�កករពរសិទ�ិមនុស្សែដលជាបឃុ់ំចំនួន្របានំាក។់ ករតវ៉េនះគឺជា្រពឹត�ករណ៍ 
ទីមយួៃនយុទ�នាករអហិង្សោ ៃថ�ចន័� ពណ៌េខ� ។

ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្្ន ២ំ០១៦ 
ករណី ទី៣៤ 

 (សូមេមើលករណីទី ៣៣ 
៣៥ ៣៦ ៤០)

អ�កទងំេនាះ ្រត�វបានតុលករេដះែលងឲ្យេនេ្រកឃុំបេណា� ះអសន�រងច់សំវនាករេនក�ុងែខមថុិនា
ឆា� ២ំ០១៧ បនា� បពី់បានជាបឃុ់ំឃាងំក�ុងពន�នាគាររងច់សំវនាករអស់រយៈេពលជាងមយួឆា� ។ំ

សូមេមើលករណីទី 
៣៣ ៣៥ ៣៦ ៤០)

បុគ�លិកបនួនាក ់ របស់សមាគមអដហុក រមួមានេលក ៃណ វង៉ដ់ េលក នី សុខ អ�ក្រសី លឹម 
មុន�ី េលក យី សុខសន� និងអគ�េលខធិកររងៃនគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចកំរបេបាះេឆា� ត និងជា 
អតីតបគុ�លិកសមាគមអដហុក េលកនី ចរយិា ្រត�វបានេកះេហ និងឃាតខ់�ួនេដើម្បសួីរនាអំស់រយៈ 
េពលពីរៃថ� េនអង�ភាព្របឆាងំអេំពើពុករលុយ។ េនៃថ�ទី០២ ែខឧសភា អ�កទងំ្របា្ំរត�វបាន ប��ូ ន 
េទឃុំខ�ួនបេណា� ះអសន�រងច់សំវនាករេដយេច្រកមេសើុបសួរ ធាម ចន័�ពិសិដ� ែដលបានេចទ 
្របកនប់ុគ�លិកទងំបនួនាករ់បស់សមាគមអដហុក ពីបទ សូកប៉ានស់ក្ស ី តមមា្រត ៥៤៨ 
ៃន្រកម្រពហ�ទណ�  និងេចទ្របកនេ់លក នី ចរយិា ពីបទ សមគំនិតសូកប៉ានស់ក្ស ីតមមា្រត២៩ 
និងមា្រត៥៤៨ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�  ពកព់ន័�នឹងសំណំុេរឿងរបស់្របធានស�ីទីរបស់គណបក្ស 
សេ�ង� ះជាតិ េលក កឹម សុខ។ 



XIហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្្ន ២ំ០១៦ ម្បធានសមាគមម្បជា្ធិបល្យ្យឯករាជ្យថនលស�ឋាកធិច្្ចលម្រៅម្បពព័ន្ធម្្រូវបានលកាះលៅល�ើម្សីាកសួរ៣៥

ករណីទី៣៥ សង្កា ្ទ់តឹកថ្ា ែណ្ឌ ខសន សុែ រាជធានីភ្នលំពញ 
 ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់	

• លោក វន ់ លៅ ម្បធានសមាគមម្បជា្ធិបល្យ្យឯករាជ្យថនលស�ឋាកធិច្្ចលម្រៅម្បពព័ន្ធ ម្្រូវបានលកាះលៅ
ល�ើម្សីាកសួរលៅប៉ាុស្ិ៍នគរបា�សង្កា ្ទ់តឹកថ្ាលោយមនន្ីនាយកោឋា នសន្ធិសុែ លោក ម្ពាប បុរ ី
អមលោយស្នងការរងនគរបា�រាជធានីភ្នលំពញ លោក សុតឹម វុ្ ី ខ��បានលោទ ម្បកានល់ោក វន់
លៅថាមានពាកព់ព័ន្ធនតឹងការលបាះពុម្អាវយឺ្ពណ៌ល ្្ម សម្មាបយុ់ទ្ធនាការថ្ងៃច្ព័នទាពណ៌ល ្្ម ។

ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្្ន ២ំ០១៦  សកម្មជនការពារសធិទ្ធធិ�ី្្ីម្្រូវបានឃា្ែ់្ួន៣៦

ករណីទី៣៦ សង្កា ្ស់ទាតឹងមានជព័យ ែណ្ឌ មានជព័យ រាជធានីភ្នលំពញ 
 ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• សកម្មជន�ី្្ីច្ំនួនម្បានំាក ់ ម្្រូវបានរារាងំមធិនឲ្យម្បមូ�ផ្ុ ំល�ើម្លី្វើយុទ្ធនាការអហធិងសាថ្ងៃច្ព័នទាពណ៌
ល ្្ម  នធិងម្្រូវបានឃា្ែ់្ួនលៅអ ធ្ិការោឋា ននគរបា�ែណ្ឌ ទ�ួលគាកល�ើម្សីាកសួរលោយអ្ធិការ
នគរបា�ែណ្ឌ  លោក ហុ៊ន សុ្ី ។ សកម្មជនទាងំលនាះម្្រូវបានលោះខ�ងវ ធិញប៉ាុនា្ម នលមា៉ា ង លម្កាយ
មកបនាទា បពី់បានចុ្ះហ្្ថល�ខាល�ើ “កធិច្្ចសនយា” ថានតឹងបពា្ឈបស់កម្មភាពយុទ្ធនាការរបស់ពួកលគ។
ការឃា្ែ់្ូនលនះលៅខ្លកើ្មានបន្បនាទា បក់្នុងអំឡុងលព�ល្វើយុទ្ធនាការលនះ។ រហូ្��់ចុ្ងឆ្្ន ំ
លគលឃើញមានការឃា្ែ់្ួនច្ំនួន ២៨ �ងខ��បានលកើ្លឡើងលៅថ្ងៃទី០៦ ១៣ នធិង២០ ខែមធ្ិ ុនា
ថ្ងៃទី១៨ ខែកកកាោ នធិងថ្ងៃទី០៨ នធិង១៥ ខែសីហា ឆ្្ន ២ំ០១៦។

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្្ន ២ំ០១៦ អ្នកនាពំាក្យម្កសួងយុ្្ធិ្មម៌្ពមានអង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា� ពាកព់ព័ន្ធនតឹងលគហទំពព័រ៣៧

ករណីទី៣៧ រាជធានីភ្នលំពញ 
ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប់

• អ្នកនាពំាក្យម្កសួងយុ្្ធិ្មប៌ានសរលសរសារលៅល�ើបណ្ាញសង្គមលហវកប៊ុកថា លគហទំពព័រអំពី
របាយការណ៍អ្នកលទាសនលោបាយរបស់អង្គការ�ីកា�ូ បានបំពានមាម្តាថនច្បាបស់្ីពីសមាគម
នធិងអង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា� ពាកព់ព័ន្ធនតឹងអពយាម្កតឹ្ភាពខផ្នកនលោបាយ។

ថ្ងៃទី៣ ខែកកកាោ ឆ្្ន ២ំ០១៦ សមាជធិកសហជីពការង្រច្ំនួនបីរបូម្្រូវបានោបន់ធិងឃា្ែ់្ួន៣៨

ករណីទី៣៨ ឃុំ�ងទង ់ម្សរុក�ងទង ់លែ្្កំព្ 
	ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប់

• ល�ខា្ធិការសហពព័ន្ធសហជីពព�កម្មកម្ុជា យន ់សំបូរ នធិងសមាជធិកសហពព័ន្ធសហជីពព�កម្ម
កម្ុជាច្ំនួន ពីរនាកល់ទៀ្ រមួមាន សូ សីុខ�ន នធិង មាស ្ុក ម្្រូវបានោបន់ធិងឃា្ ់ែ្ួនអស់រយភៈ
លព�ពីរថ្ងៃលោយមនន្ីនគរបា�លែ្្កំព្។ លម្កាមការ�តឹកនារំបស់ស្នងការ នគរបា�លែ្្លោក
ល ៉៉ា  ច្ព័នទាម្ុរ ធិទ្ធ ការោបែ់្ួនលនះបានលកើ្លឡើងបនាទា បម់ានការ្វ៉ាពី កម្មករច្ំនួនម្បមាណ
៤០០នាក ់ ខ��ទាមទារមធិនឲ្យម្ករុមហុ៊នបពា្ឈបក់ម្មករច្ំនួន ១៥នាក ់ ពីការង្រ នធិងទាមទារឲ្យ
មាន�ក្ខែណ្ឌ ការង្រ�្អជាងមុន។

៣៥ កាដ�្សខមបូឌា សដល ី“នគរបាល�រួនាតំបធាន�មាគមពាកព័់នន្ងឹការសបាះពុមអ្ាវយល្ឺ  �តមាប់យទុន្ាការ ‘ថ្ងៃេន័ ្ទពណ៌ស ្្ម ’” ដបន �ខុហ៊ា ន នងិឃ ី�វុឌ្ី ថ្ងៃទ១ី២ ដខឧ�ភា ឆ្នា ២ំ០១៦

៣៦ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ “”យទុន្ាការថ្ងៃេន័ ្ទពណ៌ស ្្ម ”សៅដ្បនស្ទាះបីអនាក្ណំាង�ហគមនមួ៍យេនំនួត្រូវបានឃា្ខ់ ្នួ” ថ្ងៃទ១ី៦ ដខឧ�ភា ឆ្នា ២ំ០១៦, http://www.licadho-cambodia.org/

flashnews.php?perm=173

៣៧ កាដ�្សខមបូឌា សដល ី“មកន្តីក�ងួយុ្ ្ធិម៌តពមានអង្គការលកីាដធូងៃន់ៗ ពាកព័់នទ្ព័ំរ ‘អនាកសទា�នសយាបាយ’” ឃនួ ណារមិ នងិហ ្ចេ រ៉ាយ្ ៍ ថ្ងៃទ២ី០ ដខឧ�ភា ឆ្នា ២ំ០១៦

៣៨ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ KP040OFEA16

 (សូមលមើ�ករណីទី ៣៣ ៣៤ 
៣៦ ៤០)

 (សូមលមើ�ករណីទី ៣៣ ៣៤ 
៣៥ ៤០)



XII

ថ្ងៃទី១០ ខែកកកាោ ឆ្្ន ២ំ០១៦ អ្នកវ ធិភាគនលោបាយម្្រូវបានសម្ាប៣់៩

ករណីទី៣៩ រាជធានីភ្នលំពញ 
  	ឃាតកម្ម

• អ្នកវ ធិភាគនលោបាយ��៏្លីឈា្ម ះលោកបណ្ឌធិ ្ ខកម ឡី ម្្រូវបានបាញ់សម្ាបល់ៅមា៉ា ្សា្ថ នីយ៍
លម្បងឥន្ធនភៈ កា�់្ធិច្ ខ��លពារលពញលោយមនុស្ស នធិងស្ថធិ្លៅកណ្ា�រាជធានីភ្នលំពញ។
ឃា្កម្មលនះលកើ្លឡើងប៉ាុនា្ម នថ្ងៃលម្កាយពី លោក ខកម ឡី បាននធិោយលៅក្នុងកម្មវ ធ្ិ ីលវទធិកាអ្នក
ស្ាបវ់ ធិទ្យអុាសីុលសរអីំពីរបាយការណ៍្្មីៗ ខ��បានលច្ញផសាយលោយអង្គការអន្រជា ធ្ិ គ្ូប�វ�ី
លណស ខ��មានទីសា្ន កក់ារលៅទីម្ករុងឡុង។ លទាះបីជាមានការលបើកសវនាការជំនំុជម្មះជា
សាធារណភៈលៅល�ើខា្ម នក់ាលំភ្ើង លៅថ្ងៃទី០១ ខែមធិនា ឆ្្ន ២ំ០១៧ កល៏ោយ ការលសើុបសួរករណី
ឃា្កម្មលនាះលៅពំុទានម់ាន្ម្ាភាព នធិងភាពគួរឲ្យលជឿជាកម់្គបម់្គានល់ៅលឡើយ។ សវនាការជំនំុ
ជម្មះមានលច្្នាមធិនល្វើការបញ្ជា កព់ីមូ�លហ្ុថនការសម្ាប ់ នធិងល្វើការជំនំុជម្មះខា្ម នក់ាលំភ្ើង 
លោយមធិនពធិនធិ្្យសក្ខីកម្មភាគលម្ច្ើនរបស់ខា្ម នក់ាលំភ្ើងលនាះ។ សា�ម្កមខ��បានលច្ញបីសប្ាហ៍
បនាទា បពី់សវនាការជំនំុជម្មះរយភៈលព�បនួលមា៉ា ងលនាះ បានផ្នាទា លទាស លអឿ្ អាង ខ��លៅលម្រៅថា
ជួប សម្ាប ់ ពីបទមនុស្សឃា្គធិ្ទុកមុន នធិងពីបទកានក់ាបអ់ាវុ្ ែុសច្បាប។់ សា�ម្កមលនះ
បានបងកាជាក្ីបារម្ោ៉ា ងខ្ាងំអំពីភាពលពញល�ញថន�ំលណើ រការម្ពហ្មទណ្ឌ ល�ើករណីលនះ។

ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្្ន ២ំ០១៦ ្ំណាងសហគមនប៍តឹងកកម់្្រូវបានោបែ់្ួន នធិងជាបឃុ់លំៅពន្ធនាគារ៤០

ករណីទី៤០  សង្កា ្ម់្សះច្ក ែណ្ឌ �ូនលពញ រាជធានីភ្នលំពញ
   ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• តំណាងសហគមនបឹ៍ងកក ់អ�ក្រសី េទព វន�ី និងអ�ក្រសី ប៊ូវ េសភា ្រត�វបានចបខ់�ួនអំឡុងេពល 
យុទ�នាករេដយសន�ិវធីិ “ៃថ�ចន័�ពណ៌េខ� ” េនក�ុងសហគមនបឹ៍ងកករ់បស់ពួកេគ។ ក�ុងរយៈេពល 
មយួសបា� ហ៍ អ�កទងំពីរ្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទ្របមាថ តមមា្រត ៥០២ៃន្រកម្រពហ�ទណ� ៃន
ម្ពះរាជាណាច្ម្កកម្ុជា នធិងម្្រូវជាបព់ន្ធនាគាររយភៈលព�ម្បាមំយួថ្ងៃ បនាទា បពី់មានការលបើក
សវនាការ ខ��បានរលំោភល�ើសធិទ្ធធិក្នុងការជំនំុជម្មះលោយលស្នើភាពគា្ន ។

ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្្ន ២ំ០១៦ បុគ្គ�ធិកអង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា�ច្ំនួនបីនាកជ់ាបល់ទាសពីបទបរ ធិហារលករ ្ិ៍៤១

ករណីទី៤១ រាជធានីភ្នលំពញ 
	ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• បុគ្គ�ធិករបស់អង្គការសម្មក៌ម្ុជាច្ំនួន បីរបូ រមួមាន លោក លអៀង វទុ្ធី លោក ឈាង ភា នធិង
លោក ខផន គតឹមសុង ម្្រូវបានលោទម្បកានន់ធិងជាបល់ទាសពីបទបរ ធិហារលករ ្ិ៍ ជាសាធារណភៈលទាះបីជា
ការលោទម្បកានទ់ាងំលនាះស្ថធិ្លៅលម្រៅវ ធិសា�ភាពថនច្បាបម់្ពហ្មទណ្ឌ ថនកម្ុជាកល៏ោយ។ ក្នុង 
អំឡុង លព�ខ្្ងបធិទសវនាការ ម្ពះរាជអាជាញា កប៏ានល�ើកលឡើងលៅកានល់ៅម្កមជំនំុជម្មះផងខ�រថា
មធិនមានភស្ុតាងម្គបម់្គានស់ម្មាបល់្វើការលោទម្បកានពី់បទបរ ធិហារលករ ្ិ៍ជាសាធារណភៈលនាះលទ។

ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា  ឆ្្ន ២ំ០១៦ សកម្មជន�ី្្ីម្បាមំយួនាក ់នធិងអ្នក�កល់ប៉ាងលបា៉ា ងបនួនាកម់្្រូវបានោបែ់្ួន៤២

ករណីទី៤២ សង្កា ្ថ់ម្ពខវង ែណ្ឌ �លង្កា  រាជធានីភ្នលំពញ 
  ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន	

• សកម្មជន�ី្្ីច្ំនួនម្បាមំយួនាករ់មួមានទាងំ លោកោយ ខង៉្ា  ឃុន អាយុ ៧៧ឆ្្ន  ំនធិងអ្នក�ក់
លប៉ាងលបា៉ា ងច្ំនួន បនួនាក ់ម្្រូវបានោប ់នធិងនាែំ្ួនលៅកានអ់ ធ្ិការោឋា ននគរបា�ែណ្ឌ �លង្កា  លោយ
កម្ាងំសន្ធិសុែែណ្ឌ �លង្កា ម្បមាណជា ៥០នាក។់ ការោបែ់្ួនលនះម្្រូវបាន�តឹកនាលំោយអ្ធិការ
នគរបា�ែណ្ឌ �លង្កា  លោក ជតឹម សីុថា លៅលព�ខ��អ្នក្វ៉ា ម្បមាណជា ១០០នាកប់ានម្បម�ូ
ផ្ុ ំលៅមុែពន្ធនាគារថម្ពស ល�ើម្ទីាមទារឲ្យមានការលោះខ�ង្ំណាងសហគមនប៍តឹងកកអ់្នកម្សី
លទព វន្ន ី ខ��កំពុងជាបឃុ់ំ។សកម្មជន�ី្្ីទាងំម្បាមំយួនាកម់្្រូវបានឃា្ែ់្ួន��់រ�ំងអម្ធាម្្
លទើបលោះខ�ងមកវ ធិញ។

៣៩ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “�ង្គម�ុវិីលកម្ុជាសថា្ក លសទា�ការ�ម្ាប់អនាកវិភាគឯករាជ្យ សលាក បណ្ឌិ្ ដកម ឡ”ី ថ្ងៃទ១ី១ ដខកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៦ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=406

៤០ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “�ង្គម�ុវិីលអំពាវនាវ�មូឲ្យមានការសោះដលង�កម្មជនបឹងកកជ់ា បនា្ទ ន”់ ថ្ងៃទ១ី៨ ដខ�ហី ឆ្នា ២ំ០១៦ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=407

៤១ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “�ណំុំសរឿងបណឹ្ងសលើបុគ ្គលកិអង្គការ�មធម៌កម្ុជា” ថ្ងៃទ២ី២ ដខ�ហី ឆ្នា ២ំ០១៦, https://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=408

៤២ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“�កម្មជនដធី ្នីងិអនាកលកស់ប៉ងសបាង៉មួយេនំនួត្រូវបានចាប់ខ ្នួអំឡងុសពលសធវើការ្វ៉សោយ�ន្វិិធសីដ ើម្ីគាតំទ�កម្មជនដដលកពុំងជាប់ឃុ”ំ ថ្ងៃទ០ី៤ ដខកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៦ http://

www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=188

 (សូមលមើ�ករណីទី ៥២ ៥៦)

 (សូមលមើ�ករណីទី ៣៣ ៣៤ 
៣៥ ៣៦)

 (សូមលមើ�ករណីទី៤០ ៤៣ 
៥៣ ៥៤)



XIIIហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

៤៣ កាដ�្ភនាំសពញបុ៉�្ិ៍ “ស� ្�ីកម្មជនបឹងកក៤់នាកត់្រូវបានផ្ន្ា្ទ សទា�ឲ្យជាប់ពនន្ាគារកនាងុមានា ក់ៗ ៦ដខ” Ananth Baglia នងិឡាយ ោមាន ថ្ងៃទ២ី០ ដខកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៦

៤៤ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “�ង្គម�ុវិីលសថា្ក លសទា�េសំពាះការផ្ន្ា្ទ សទា�សលើអនាកការពារ�ទិ ្ ិមន�ុ្ស សលាក ន ីេរយិា” ថ្ងៃទ២ី២ ដខកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៦, https://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.

php?perm=409

៤៥ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “ទវិលសំៅោឋា នពិភពសលាកត្រូវបានរខំានសោយការវយដយំាង៉ធងៃនធ់ ងៃរសលើអនាកការពារ�ទិ ិម្ន�ុ្ស” ថ្ងៃទ១ី០ ដខ្លុា ឆ្នា ២ំ០១៦, https://www.licadho-cambodia.org/pressre-

lease.php?perm=410

៤៦ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ KK029OFEA16

 ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្្ន ២ំ០១៦  សកម្មជន�ី្្ីម្្រូវបានផ្នាទា លទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគារ៤៣

ករណីទី៤៣ រាជធានីភ្នលំពញ 
  ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• ្ំណាងសហគមនប៍តឹងកកច់្ំនួនបនួនាករ់មួមានអ្នកម្សី លទព វន្នី អ្នកម្សី បូ ្វ ីអ្នកម្សី លហង មុំ
នធិងអ្នកម្សីគង ់ ច្នា្ថ  ម្្រូវបានផ្នាទា លទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររយភៈលព�ម្បាំមំយួខែពី “បទម្បមា្“ 
នធិង “រារាងំមនន្ីរាជការសាធារណភៈលោយមានសា្ថ នទមងៃនល់ទាស” តាមមាម្តា៥០២នធិងមាម្តា៥០៤ 
ថនម្កមម្ពហ្មទណ្ឌ  ពាកព់ព័ន្ធលៅនតឹងសំណំុលរឿងការ្វ៉ាករណី�ី្្ីមយួតាងំពីឆ្្ន ២ំ០១១។ លទាសលនះ
នតឹងម្្រូវអនុវ្្លៅលព�បណ្តឹ ងសារទុក្ខម្្រូវបានបញ្ចប។់ 

ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា  ឆ្្ន ២ំ០១៦ អគ្គល�ខា្ធិការរងថនគណភៈកមា្ម ្ធិការជា្ធិលរៀបច្ំការលបាះលឆ្្ន ្ ម្្រូវបានជាបឃុ់ំឃាងំ៤៤

ករណីទី៤៤ រាជធានីភ្នលំពញ 
 ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• លោក នី ច្រ ធិោខ��កំពុងជាបឃុ់ំបលណ្ាះអាសន្នរងោ់សំវនាការទាកទ់ងនតឹងការលោទម្បកានពី់
បទសមគំនធិ្សូកបា៉ា នស់ាក្ស ី ម្្រូវបានផ្នាទា លទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររយភៈលព�ម្បាមំយួខែពីបទ
‘បរ ធិហារលករ ្ិ៍ជាសាធារណភៈ ប្តឹងបរ ធិហារបង្កា ច្ល់ករ ្ិ៍ នធិងផ្សពវផសាយនូវការអតា្ថ ធ្ិបបាយល�ើម្លី្វើសម្ា្
ល�ើយុត្ា ធ្ិការ លោងតាមមាម្តា ៣០៥ ៣១១ នធិង៥២២ ថនម្កមម្ពហ្មទណ្ឌ ថនម្បលទសកម្ុជា។
ការលោទម្បកានទ់ាងំលនះលកើ្លឡើងលោយសារការរ ធិះគនរ់បស់លោក នី ច្រ ធិោ អំពីរលបៀបខ��
អាជាញា ្រនធិងសាោ�ំបូងលែ្្លសៀមរាបលោះម្សាយជលម្ាះ�ី្្ីមយួ កា�ពីឆ្្ន ២ំ០១៥។ លោក
បានលស្នើឲ្យមានការលសើុបអលងកា្ល�ើភាពមធិនម្បម្ក្ីថន�ំលណើ រការជំនំុជម្មះ នធិងបានទាមទារឲ្យមាន
ការលោះខ�ងជនរងលម្គាះថនការរលំោភបំពានសធិទ្ធធិច្ំនួន ពីរនាក ់ខ��្ុោការបាន ផ្នាទា លទាសឲ្យ
ជាបព់ន្ធនាគារ។

ថ្ងៃទី១០ ខែ្ុោ ឆ្្ន ២ំ០១៦ អ្នកការពារសធិទ្ធធិមនុស្សម្្រូវបានវយ�ំលៅលព�ល�ើរក្នួអហធិងសា៤៥

ករណីទី៤៥ រាជធានីភ្នលំពញ 
 ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កងសន្ធិសុែបានវយ�ំោ៉ា ងលឃារលៅលៅល�ើ្ំណាងសហគមនប៍តឹងកកល់ោកច្ព័នទា ពុទ្ធធិសព័កកា នធិង
បុគ្គ�ធិកជានែ់្ស់របស់អង្គការ�ីកា�ូ លោក អំ សំអា្ ែណភៈខ��លោកពយាោមបពា្ឈបអ់លំពើ
ហធិងសាទាងំលនាះលោយសន្ធិវ ធ្ិ ី។ ម្បធានកម្ាងំសន្ធិសុែម្្រូវបានលគលមើ�លឃើញថាបានច្ង្អុ�ជន
រងលម្គាះទាងំពីរមុនលព� ខ��អំលពើហធិងសាបានផទាុះលឡើង។ អំលពើហធិងសាលោយគា្ម នលហ្ុផ�របស់
កម្ាងំសន្ធិសុែលនះ បានលកើ្លឡើងអំឡុងលព�ថនការល�ើរខហក្នួ ល�ើម្មី្បារព្ធទធិវ�ំលៅោឋា ន
ពធិភពលោក នធិងបានបណ្ា�ឲ្យអ្នកឃ្ាលំមើ�សធិទ្ធធិមនុស្ស នធិង្ំណាងសហគមនរ៍ងរបសួោ៉ា ង
្ងៃន់្ ងៃរ ។

 ថ្ងៃទី០៥ ខែវ ធិច្្ធិកា ឆ្្ន ២ំ០១៦ ការជួបម្បជំុម្្រូវបានរារាងំលោយនគរបា�៤៦

ករណីទី៤៦ ឃុំលកាះកាពធិ ម្សរុកលកាះកុង លែ្្លកាះកុង 
   ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	មផសេងៗ	

• សមាជធិកអង្គការមាតា្ម្មជា ធ្ិ សាន ់មា៉ា ឡា នធិងម្បជាព�រ�ឋាច្ំនួន ១៨នាកល់ទៀ្ ម្្រូវបាន រារាងំ
ពីការលរៀបច្ំការម្បជុំលៅក្នុងផទាះឯកជនល�ើម្ពីធិភាកសាអំពីផ�ប៉ាះពា�់ថនការបូមែសាច្។់ ការជួបម្បជំុ
លនះម្្រូវបានបពា្ឈបល់ោយមនន្ីនគរបា�ពីរនាក ់ ខ��បានទទួ�បញ្ជា ពីនាយនគរបា�រ�ឋាបា�
លកាះកាពធិ លោក លែៀវ សំអ៊ាង ខ��បានអះអាងថាជនរងលម្គាះមធិនបានសំុការ អនុញ្ញា ្លរៀបចំ្ការ
ម្បជំុ ។

 (សូមលមើ�ករណីទី ៤០ ៤២ 
៥៣ ៥៤)

 (សូមលមើ�ករណីទី ៥១)

 (សូមលមើ�ករណីទី ១៣ ១៧ 
២០ ២៨)



XIV

៤៧ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រប�អ់ង្គការលកីាដ ូ “�ង្គម�ុវិីលខកេិ្ េ្សំពាះ�កម្មភាពរខំាន រារាំង បរ្អា កស់ៅសលើយទុន្ាការផ្្សពវផ្សាយអំពីការេះុស ្្ម ះសបាះសឆ្នា ្អំឡងុសពលតពះរាជពិធបុីណ្យអំុទកូ បដណ្្តបទបី 

អកអំបុក នងិ�ពំះតពះដខ” ថ្ងៃទ២ី៥ ដខវិេ្កិា ឆ្នា ២ំ០១៦, https://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=412

៤៨ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“តពឹ្ ្កិារណ៍ទវិ�ទិ ្មិន�ុ្សអនរ្ជា្តិ្រូវបានរារាំងពី�ណំាកអ់ាជាញា ធរសខ្”្ ថ្ងៃទ០ី៩ ដខធនា ូឆ្នា ២ំ០១៦, http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=199

៤៩ របាយការណ៍ស�ើបុ�រួរប�អ់ង្គការលកីាដដូដលមិនត្រូវបានសេញផ្សាយ៖ RK004OFEA17

ថ្ងៃទី១៥ ខែវ ធិច្្ធិកា ឆ្្ន ២ំ០១៦ អាជាញា ្ររារាងំការអបរ់អំំពីការចុ្ះលឈា្ម ះលបាះលឆ្្ន ្៤៧

ករណីទី៤៧ រាជធានីភ្នលំពញ 
ការរមំោភបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	ការចាប	់និងឃាតខ់្លួន	

• យុវជនស្មព័ម្គច្ធិ្ជ្ាង ៦០នាក ់រមួមានមកពី មជ្ឈមណ្ឌ �ម្បជាព�រ�ឋាល�ើម្អីភធិវឌ្ឍន ៍នធិងសន្ធិភាព
(PDP-Center) កម្មវ ធ្ិ ីអភធិវឌ្ឍន៍្ នធានយុវជន(YRDP) អង្គការយុវជនខែ្មរ នធិងការអភធិវឌ្ឍសង្គម
(KYSD) គណភៈកមា្ម ្ធិការអពយាម្កតឹ្ នធិងមធិន�ំលអៀងសម្មាបក់ារលបាះលឆ្្ន ្លោយលសរ ី នធិង
យុ្្ធិ្មល៌ៅកម្ុជា (NICFEC) គណភៈកមា្ម ធ្ិការល�ើកសទាួយនស្ីក្នុងវ ធិសព័យនលោបាយ (CPWP)
នធិងម្ករុមយុវជនការពារសង្គម នធិងបរ ធិសា្ថ ន(SEPY) បានជួបនតឹងបញ្ហែ ម្បឈមជាលម្ច្ើនលៅលព�
ខ��ពួកលគពយាោមលរៀបច្ំល្វើសកម្មភាពអបរ់ផំ្សពវផសាយអំពីការចុ្ះលឈា្ម ះ លបាះលឆ្្ន ្ អំឡុងលព�
ម្ពះរាជពធិ្ីបុណ្យអុំទូក។ កងកម្ាងំច្ម្មរុះថននគរបា� នធិងសន្ធិសុែខ�� រកសាសណ្ាបធ់ា្ន ប់
សម្មាបព់ធិ្ីបុណ្យអុំទូកលៅក្នុងរាជធានីភ្នលំពញបានរខំាន នធិងរារាងំយុទ្ធនាការអបរ់ផំ្សពវផសាយលនះ
លទាះបីជាយុវជនស្មព័ម្គច្ធិ្្បានមាន�ធិែធិ្អនុញ្ញា ្ពីសាោរាជធានីភ្នលំពញកល៏ោយ។ លៅថ្ងៃទី
១៥ ខែវ ធិច្្ធិកា កងកម្ាងំនគរបា�បានឃា្ែ់្ួនយុវជនស្មព័ម្គច្ធិ្ ្ច្ំនួនម្បាពីំរនាកអ់ស់រយភៈលព�
បីលមា៉ា ង លហើយលោះខ�ងវ ធិញបនាទា បពី់យុវជនទាងំលនាះយ�់ម្ពមផ្ធិ្លមថ�ល�ើកធិច្្ចសនយាថានតឹង
បពា្ឈបស់កម្មភាពអបរ់ផំ្សពវផសាយអំពីការចុ្ះលឈា្ម ះលបាះលឆ្្ន ្របស់ពួកលគលទៀ្។ ម្ករុមអាជាញា ្រក៏
បាន�កហូ្ទូរសព័ពទាថ�សា្ម ្ហវូនរបស់ លមម្ករុមយុវជន ពីរនាកទុ់ក រហូ្ទា�់ខ្អ្នកទាងំពីរលនាះ
យ�់ម្ពមផ្ធិ្លមថ�ល�ើកធិច្្ចសនយា ថានតឹងបពា្ឈបយុ់ទ្ធនាការអបរ់ផំ្សពវផសាយរបស់ពួកលគ។

ថ្ងៃទី០៩ ខែ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៦ សហគមនម៍្្រូវបានរារាងំពីការម្បារព្ធទធិវសធិទ្ធធិមនុស្ស៤៨

ករណីទី៤៨ ឃុំម្្ពាងំបី ម្សរុកឈូក លែ្្កំព្ 
ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	អែិងសា	

• ការលរៀបច្ំម្ពតឹ្្ធិការណ៍ទធិវសធិទ្ធធិមនុស្សអន្រជា្ធិលៅលែ្្កំព្ម្្រូវបានរារាងំ នធិងបពា្ឈបល់ោយអាជាញា -
្រលែ្្។ ម្បជាព�រ�ឋាសហគមនម៍្បមាណជា ៨០នាកប់ានពយាោមជួបជំុគា្ន ល�ើម្លីរៀបច្ំលវទធិកា
សាធារណភៈស្ីពីសធិទ្ធធិមនុស្ស ក្នុងភូមធិសាវ យអង្គ លែ្្កំព្។ ម្ករុមអាជាញា ្រមូ�ោឋា នខ���តឹកនាំ
លោយមនន្ីរ�ឋាបា�ម្សរុកឈូក បានលច្ញបញ្ជា ឲ្យអ្នកភូមធិផ្្អ កសកម្មភាព នធិងរះុលរ ើលរាងជួបជំុ បនាទា ប់
ពីអភធិបា�លែ្្កំព្បានអះអាងថា ម្បជាព�រ�ឋាោបំាច្ម់្្រូវសំុការអនុញ្ញា ្ល�ើម្លីរៀបច្ំលវទធិកា
លនះ។

ថ្ងៃទី២៦ ខែ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៦ សកម្មជនម្្រូវបានរារាងំមធិនឲ្យខច្កោយែធិ្បព័ណ្ណ ៤៩

ករណីទី៤៩ ឃុំជព័យឧ្្ម ម្សរុក�ំផ្្ ់លែ្្រ្នគធិរ ី
ការបំពានពីអាជ្ញា ធរ	-	មផសេងៗ	

• សកម្មជនសធិទ្ធធិមនុស្ស ម្្រូវបានរារាងំមធិនឲ្យខច្កែធិ្បព័ណ្ណ អំពីសធិទ្ធធិអ្នកលបាះលឆ្្ន ្របស់សមាគម
អា�ហុក លោយលមភូមធិ កង លែៀវ ខ��អមលោយលមឃុំ នធិងលៅសង្កា ្។់ លោកម្្រូវបាន
គំរាមោបែ់្ួន រហូ្ទា�់ខ្អ្នកសម្មបសម្មរួ�ក្នុង្ំបនរ់បស់សមាគមអា�ហុកបានម្បាប ់លមឃុំ
ថាែធិ្បព័ណ្ណ លនាះមធិនខមនជាែធិ្បព័ណ្ណ ម្បឆ្ងំលនាះលឡើយ។ លោក ម្្រូវបាន អាជាញា ្រម្បាបថ់ាលោក
ម្្រូវខ្ជូន�ំណតឹ ង��់អាជាញា ្រមូ�ោឋា នជាមុនសធិន លៅលព�ខ��លោកច្ងខ់ច្កែធិ្បព័ណ្ណ អវីមយួ
ទាកទ់ងនតឹងការលបាះលឆ្្ន ្។



XVហានិភយ័ននសំឡេងរះិគន៖់ ការរឡំោភបំពានឡៅឡ�ើអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស

៥០ កាដ�្សខមបូឌា សដល ី“រដ ឋាមកន្តីក�ងួការរ្រតពមានកានដ់្ខ្ាងំេសំពាះការអះអាងពីពលកម្មកមុារ” ឃនួ ណារមិ ថ្ងៃទ១ី៧ ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៧ នងិ “រដ ឋាមកន្តីពមានអង្គការមិនដមនរោឋា ភិបាលពាកព័់នរ្បាយ-

ការណ៍�បិ្កម្មឥដ ឋា”  ដបន �ហុ៊ា ន ថ្ងៃទ៣ី០ ដខធនា ូឆ្នា ២ំ០១៦

៥១ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“្លុាការសេញដកីាសកាះសៅអនាកការពារ�ទិ ្មិន�ុ្សពីររូប ក នាងុនាមជាជន�ង្ស័យ បនា្ទ ប់ពីអនាកទាងំពីរត្រូវបានតករុម�ន្�ិខុវយដ”ំ ថ្ងៃទ៧ី ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៧, http://

www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=417.

៥២ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ“សលាកគមឹ �ខុ អនាកវិភាគនសយាបាយត្រូវបានសចាទតបកាន ់នងិបញូ្នសៅឃុខំ ្នួបសណ្ាះអា�ននារងច់ា�ំវនាការ” ថ្ងៃទ១ី៧ ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៧ http://www.licadho-cambo-

dia.org/flashnews.php?perm=208

ថ្ងៃទី២៩ ខែ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៦ អង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា�ម្្រូវបានគំរាមកំខហងពាកព់ព័ន្ធនតឹងរបាយការណ៍អំពីការបញ្្ច ំែ្ួន 
ករណីទី៥០ លោះបំណុ� នធិងព�កម្មកុមារ៥០

រាជធានីភ្នលំពញ 
	ការគំរាមកំហែង	–	ផ្ូវច្បាប	់

• រ�ឋាមនន្ីម្កសួងការង្រ អុធិ្ សំលហង បានលោទម្បកានអ់ង្គការ�ីកា�ូពាកព់ព័ន្ធនតឹងការលច្ញផសាយ
របាយការណ៍ស្ីពីការបញ្្ច ំែ្ួនលោះបំណុ� នធិងព�កម្មកុមារក្នុងសធិប្កម្មផ�ធិ្ឥ�ឋាលៅកម្ុជា 
របស់ែ្ួនលោយមធិនខច្កឲ្យម្កសួងជាមុន នធិងម្ពមានថាម្កសួងនតឹងោ្វ់ ធិធានការលបើសធិនជារក
លឃើញថាការអះអាងក្នុងរបាយការណ៍លនះគឺមធិនពធិ្។ រយភៈលព�ជធិ្ ពីរខែលម្កាយ ក្នុងខែកុម្ភៈ
ឆ្្ន ២ំ០១៧ លោករ�ឋាមនន្ីបានគំរាមោ្ច់្ំណា្ក់ារតាមផ្ូវច្បាបម់កល�ើ អង្គការ�ីកា�ូពាកព់ព័ន្ធ
នតឹងរបាយការណ៍�ខ��លនះ លោយលោទម្បកានថ់ាអង្គការ�ីកា�ូ បំលផ្ើសបញ្ហែ  នធិងម្បឌធិ្លសច្ក្ី
អះអាង។

ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៧ អ្នកការពារសធិទ្ធធិមនុស្សម្្រូវបាន្ុោការលកាះលៅឲ្យចូ្�បំភ្កឺ្នុងនាមជាជនសង្ស ព័យ៥១

ករណីទី៥១ រាជធានីភ្នលំពញ
 	ការគំរាមកំហែង	-	ច្បាប់

• អ្នកការពារសធិទ្ធធិមនុស្ស លោក ច្ព័នទា ពុទ្ធធិសព័ក្ នធិងលោក អំ សំអា្ ម្្រូវបានសាកសួរលោយម្ពះរាជ
អាជាញា រងមយួរបូពាកព់ព័ន្ធនតឹងអំលពើហធិងសាខ��បានលកើ្លឡើងកា�ពីខែ្ុោ ឆ្្ន ២ំ០១៦ ែណភៈ
លព�ខ��ម្ករុមសន្ធិសុែបានបំខបកក្នួ�ខងហែអហធិងសាថនទធិវសធិទ្ធធិ�ំលៅោឋា នពធិភពលោក។ ម្បធាន
ខផ្នកឃ្ាលំមើ�នធិងការពារសធិទ្ធធិមនុស្សថនអង្គការ�ីកា�ូ លោក អំ សំអា្ នធិង្ំណាងសហគមន៍
បតឹងកក ់ លោក ច្ព័នទា ពុទ្ធធិសព័ក្ ម្្រូវបានសាកសួររយភៈលព�ជាងមយួលមា៉ា ងកន្ះ ែណភៈខ��ម្បជា-
ព�រ�ឋាជាលម្ច្ើនមកពីសហគមនម៍ូ�ោឋា ន អង្គការមធិនខមនរោឋា ភធិបា� នធិងអ្នកសារពព្័ ម៌ានបាន
ម្បមូ�ផ្ុ ំគា្ន លៅខាងលម្រៅសាោ�ំបូងរាជធានីភ្នលំពញ។

 ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៧ អ្នកវ ធិភាគនលោបាយម្្រូវបានលោទម្បកាន៥់២

ករណីទី៥២ សង្កា ្វ់�វង ់ែណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នលំពញ 
   ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• អ្នកវ ធិភាគនលោបាយលោក គតឹម សុែ ម្្រូវបានលោទម្បកានព់ីបទញុះញង ់ នធិងបរ ធិហារលករ ្ិ៍ជា 
សាធារណភៈ នធិងម្្រូវបានបញជាូ នលៅកានព់ន្ធនាគារថម្ពស ពាកព់ព័ន្ធនតឹងបណ្តឹ ងខ��លទើបខ្ប្តឹងបាន
រយភៈលព�ម្បាថំ្ងៃលោយនាយករ�ឋាមនន្ី។ លោកម្្រូវបានលោទម្បកានន់ធិងបញជាូ នលៅឃុំែ្ួនបលណ្ាះ
អាសន្នរងោ់សំវនាការលោយលៅម្កមលសើុបសួររាជធានីភ្នលំពញ លោក រស់ ពធិសធិ�ឋា បនាទា បពី់មានការ
សាកសួរអស់រយភៈលព�ជាលម្ច្ើនលមា៉ា ងលោយម្ពះរាជអាជាញា រង លោក លសៀង សុែ។ សំណំុលរឿងលនះគឺ
ជាបណ្តឹ ងទីមយួក្នុងច្ំលណាមបណ្តឹ ងច្ំនួនពីរខ��នាយករ�ឋាមនន្ីបានប្តឹងមកល�ើលោក គតឹម សុែ
ពាកព់ព័ន្ធនតឹងការអតា្ថ ្ធិបបាយរបស់លោកអំពីករណីឃា្កម្មល�ើលោក បណ្ឌធិ ្ ខកម ឡី ខ��ម្្រូវ
បានសម្ាបល់ៅក្នុងខែកកកាោ ។ បណ្តឹ ងទីពីរពាកព់ព័ន្ធពីបទបរ ធិហារលករ ្ិ៍ជាសាធារណភៈ �ូច្គា្ន ខ�រ
ម្្រូវបានប្តឹងមកល�ើរបូលោក លៅលព�លោក គតឹម សុែ បានពន្យ�់បកម្សាយតាមវ ធិទ្យអុំពីការ
អតា្ថ ្ធិបបាយរបស់លោកកា�ពីមុន។ ការផ្នាទា លទាសពីបទញុះញង់្ ម្មរូវឲ្យមានការោកល់ទាស
ជាបព់ន្ធនាគារច្លន្ាះពី ម្បាមំយួខែ លៅពីរឆ្្ន ។ំ លោកនាយករ�ឋាមនន្ីកប៏ានទាមទារសំណងពីរបូ
លោកក្នុងបណ្តឹ ងទាងំពីរលនះ សរបុច្ំនួន ៥០២ ៥០០ �ុោ្រអាលមរ ធិច្ផងខ�រ។

 (សូមលមើ�ករណីទី ៤៥)

 (សូមលមើ�ករណីទី៣៨ ៥៦)



XVI

៥៣ ស�េក្ដី្ង្ការណ៍រួម “អនាក្�សីទព វននា ី ត្រូវបានផ្ន្ា្ទ សទា�មង្សទៀ្ខណភៈដដលតករុម�ន្�ិខុបានសតបើតបា�អំ់សពើហងិសាសៅសលើអនាកតគាតំទអនាក្�”ី ថ្ងៃទ២ី៣ ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៧, http://www.licad-

ho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=418

៥៤ ស�ក ឧ្ម្នងិហ ្ចេ រ៉ាយ្“៍�កម្មជន�ទិ ្ដិធី ្តី្រូវបានផ្ន្ា្ទ សទា�ឲ្យជាប់ពនន្ាគារ២ឆ្នា កំនះ្្�បសពលមានការវយដសំលើអនាក្វ៉” កាដ�្សខមបូឌាសដល ីថ្ងៃទ២ី៤ ដខកមុភ្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៧

៥៥ Ben Paviour “ការឃ្ាសំមើលរប�រ់ោឋា ភិបាល” កាដ�្សខមបូឌាសដល ីថ្ងៃទ០ី៧ ដខសមោ ឆ្នា ២ំ០១៧ https://www.cambodiadaily.com/weekend/surveillance-state-127681/

៥៦ អ្្ថបទខ ្រីប�អ់ង្គការលកីាដ ូ “យវុជនត្រូវបានឃា្ខ់ ្នួខណភៈដដលមានការហមចាកប់ញ្្ច ងំវីសដអូឯកោរ” ថ្ងៃទ១ី២ ដខមីនា ឆ្នា ២ំ០១៧, http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.

php?perm=211

 ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៧ សកម្មជនសហគមនម៍្្រូវបានបំពាន៥៣

ករណីទី៥៣ សង្កា ្វ់�វង ់ែណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នលំពញ 
  	ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• ម្ករុមសន្ធិសុែែណ្ឌ ៧មករា បានល្វើការបំខបកោ៉ា ងហធិងសាលៅល�ើនស្ី នធិងកុមារម្បមាណជា
៣៥នាក ់ ខ��មកពីសហគមន�៍ី្្ីនានាក្នុងរាជធានីភ្នលំពញ ែណភៈខ��អ្នកទាងំលនាះអង្គុយជួប
ជុំគា្ន លោយសន្ធិវ ធ្ិ ីលៅខាងលម្រៅ្ុោការ ក្នុងអំឡុងលព�ថនសវនាការជំនំុជម្មះក្ីរបស់អ្នកម្សី
លទព វន្នី។ ម្ករុមសន្ធិសុែបានពយាោមរញុម្ោនអ្នកគាមំ្ទោ៉ា ងបង្ខំ ល�ើម្ឲី្យអ្នកទាងំលនាះោកលច្ញ
ពីមុែ្ុោការ ។ លៅលព�ខ��អ្នកទាងំលនាះមធិនម្ពមោកលច្ញលោយសារសកម្មភាពហធិងសា ម្ករុម
សន្ធិសុែបានលម្បើហធិងសាោបទ់ាញអ្នកទាងំលនាះ្្ងកា្់្ ្ន�់ ខ��បណ្ា�ឲ្យនស្ីបីនាករ់ងរបសួ 
(នស្ីពីរនាកម់កពីសហគមនប៍តឹងកក ់នធិងនស្ីមា្ន កល់ទៀ្មកពីសហគមនប៍ុរកីីឡា)។

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៧ ្ំណាងសហគមនម៍្្រូវបានផ្នាទា លទាសម្ងលទៀ្៥៤

ករណីទី៥៤ រាជធានីភ្នលំពញ
  ការគំរាមកំហែង	-	ផ្ូវច្បាប	់

• ្ុោការរាជធានីភ្នលំពញបានផ្នាទា លទាស្ំណាងសហគមនប៍តឹងកកអ់្នកម្សី លទព វន្នី ឲ្យជាប់
ពន្ធនាគាររយភៈលព�ពីរឆ្្ន កំនះ្ ខ��ម្្រូវបានលគោ្ទុ់កថាជាច្ំណា្ក់ារមានជាបព់ាកព់ព័ន្ធលរឿង
នលោបាយ ពីបទ“ហធិងសាលោយលច្្នាមានសា្ថ នទមងៃនល់ទាស” ពាកព់ព័ន្ធនតឹងការ្វ៉ាកា�ពីឆ្្ន ំ
២០១៣ ខ��អ្នកម្សីម្្រូវបានលោទម្បកានថ់ាលម្បើម្បាស់ហធិងសាលៅល�ើសន្ធិសុែ។

ថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្្ន ២ំ០១៧ គណនីម្បពព័ន្ធលអឡធិច្ម្្រូនធិច្របស់សកម្មជនម្្រូវបាន�ួច្៥៥

ករណីទី៥៥ រាជធានីភ្នលំពញ
	ការគំរាមកំហែង	-	មផសេងៗ	

• គណនីបណ្ាញសង្គម នធិងអុីលម៉ា�របស់អ្នកការពារសធិទ្ធធិមនុស្ស�ល៏�ច្លធ្ា ម្្រូវបានជនអនាមធិក 
�ួច្យកជាលម្ច្ើនល�ើក ោបត់ាងំពីម្្ីមាស�ំបូងថនឆ្្ន ២ំ០១៧។ ជនរងលម្គាះថនការ�ួច្យកទាងំ
លនាះរមួមានម្ពះល្ជគុណ �ួន សុវ៉ា ្ លោក ច្ព័នទា ពុទ្ធធិសព័កកា នធិងអ្នកម្សី ប៊ូវ លសាភា។

ថ្ងៃទី១២ ខែមនីា ឆ្្ន ២ំ០១៧  ម្ករុមយុវជនម្្រូវបានោបែ់្ួនពាកព់ព័ន្ធការោកប់ញ្្ច ំងវលី�អ៥ូ៦

ករណីទី៥៦ សង្កា ្ទ់ួ�សខងកា ែណ្ឌ ឫស្សខីកវ រាជធានីភ្នលំពញ 
  ការបំពានមលើមសរភីាពក្នុងការជលួបជនុំ	-	ែិងសា	និងការចាបខ់្លួន	

• យុវជនច្ំនួនបនួនាកម់្្រូវបានោប ់ នធិងឃា្ែ់្ួនអស់រយភៈលព�បីលមា៉ា ង បនាទា បពី់នគរបា� នធិង
សន្ធិសុែបានហាមឃា្ក់ារោកប់ញ្្ច ំងវលី�អូឯកសាររបស់កាខស្ Al Jazeera ស្ីពីករណី
ឃា្កម្មល�ើអ្នកវ ធិភាគនលោបាយលោកបណ្ឌធិ ្ ខកម ឡី។ ការោកប់ញ្្ច ំងវលី�អូឯកសារលនះម្្រូវ
បានលម្គាងល្វើលឡើងលៅការ ធិោ�ព័យឯកជនមយួរបស់សមគមសម្ព័ន្ធនធិសធិ្ស្បញញា វន្ខែ្មរ ខ��ជា
អង្គការមយួរបស់សកម្មជននធិងអ្នកវ ធិភាគវ ព័យលក្មង។ អ្នកចូ្�រមួម្បមាណជា ១៥នាក ់រងោ់ទំស្សនា
វលី�អូឯកសារលនះ លៅលព�ខ��កងកម្ាងំនគរបា� នធិងសន្ធិសុែម្បមាណជា ៥០នាក ់ ខ��
ម្បោបល់ោយអាវុ្ លឡាមពព័ទ្ធការ ធិោ�ព័យ នធិងោបែ់្ួនយុវជនទាងំបនួនាកល់នាះ។ យុវជន មងួ 
សូនី សូងនាគពព័ន្ធ វ ៉ាន ោនឡូ់្ នធិងលហង សំណាង ខ��ជាសមាជធិករបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនធិសធិ្ស
្បញញា វន្ខែ្មរ ម្្រូវបានលោះខ�ងលៅលមា៉ា ងម្បខហ�ជា ៦ោងៃ ច្ បនាទា បពី់អ្នកទាងំលនាះបានចុ្ះហ ្្ថ-
ល�ខាល�ើកធិច្្ចសនយាថានតឹងឈបោ់កប់ញ្្ច ំងខែ្សវលី�អូលនះលទៀ្ លបើពំុមានការអនុញ្ញា ្ពីអាជាញា ្រ។

 (សូមលមើ�ករណីទី ៤០ ៤២ 
៤៣ ៥៤)

 (សូមលមើ�ករណីទី ៤០ ៤២ 
៤៣ ៥៣)

(សូមលមើ�ករណីទី ៣៨ ៥២)
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