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សេចក្តីថ្ថែងការណ៍រមួ  
រាជធានីភបំពពញ ថ្ងៃទី១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៧  

អងគការេងគមេ វីិលសេនើឱ្យស ោះថ្លងសោក្ ហ  ន វណណ ៈ និងសោក្ ឌមឹ គ នឌ ីជាេក្មមជន
អងគការមាតាធមមជាតសិៅក្មព ជា 

 

 ពយងីែញុជំាអងគការសងគមសុីវលិជាតិ នងិអនថរជាត ិ ខដលមានរាយនាមខាងពរកាម ពសបីអាជាញ ធរឱ្យព ោះខលង
ពោក ហ ុន វណ្តៈ និងពោក ឌឹម គុនឌ ី ជាសកមមជនបរសិ្ថទ នខដលមានសមព័ននភាពជាមួយអងគការមាតាធមមជាតិ
ខដលពទីបខតរតូវបានលុបព ម្ ោះពចញពីបញ្ជ ីនាពពលងមីៗពនោះ ខដលពកួគាត់រតូវបានឃុែំលួនពុំសមពហតុផលអស់រយៈ
ពពលជាងពីរខែមកពហយីទាក់ទិននឹងបទពោទគាម នមូល ឌ នចាស់ោស់។ ពយងីែញុ ំមានការរពួយបារមភយ៉ា ងខាល ងំ
ចំព ោះការោប់ែលួនតាមអំពពីចតិថ នងិការឃុែំលួនពួកគាត់ជាបព ថ្ ោះអាសនប ខដលទំនងជាការប៉ាុនប៉ាងពដីមផបីំបិទ និង
 ក់ទណ្ឍ កមមពៅពលីការងាររសបចាប់របស់ពកួគាត់កបុងនាមជាអបកការ រសិទនិមនុសសខផបកបរសិ្ថទ ន។ 
 ពោក ហ ុន វណ្តៈ និងពោក ឌឹម គុនឌ ី រតូវបានោប់ែលួនពៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៧ ែណ្ៈកំពុង
ងត កបា៉ា ល់ធំៗចំននួពីរពរគឿងខដលបានពបាោះយុថ្កា ពៅពឆបរសមុរទពៅរសុកខរពកែាច់ ពែតថពកាោះកុង ខដលពួកគាត់
សងសយ័ថ្កកំពុងដឹកែាច់នាពំចញែុសចាប់។ មានពសចកថរីាយការណ៍្ថ្កការោប់ែលួនពួកគាត់ពធវីពឡងីព យខផែកពលី
បណ្ថឹ ងពោទថ្កបានរពំោភពលីសិទនខិាងរូបភាពថ្នបុគគល និងញុោះញង់របស់ពោក លី យ៉ាុងផាត់ ជាអបកជំនួញមាប ក់ដ៏
មានឥទនិពលបផុំត និងមានទំនាក់ទំនងសបិទនជាមួយអបកមានអំ្ចពៅកមពុជា។ ពោក លី យ៉ាុងផាត់ ជាមាា ស់រកុម
ហ ុនអុិលវ៉ាយភ ី រគបុ និងជាសមាជកិរពឹទនសភាមកពីគណ្បកសរបជាជនកមពុជាខដលជាគណ្បកសកាន់អំ្ ច។ 
អបកទាងំពីររតូវបានរពោះរាជអាជាញ អមស្ថោដំបូងពែតថពកាោះកុងស្ថកសួរព យពុំមានវតថមានពមធាវ ី និងបនាធ ប់មករតូវ
បានឃុែំលួនពៅពនននាគារខរពកស្ថវ យ ពែតថពកាោះកុង។ ពៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៧ ពកួគាត់រតូវបានពោទ
របកាន់ពីបទ “ញុោះញង់ឱ្យរបរពឹតថបទឧរកិដឌ ជាអាទិ៍” (មារតា ៤៩៥ ថ្នរកមរពហមទណ្ឍ ) និងបទ “ប៉ាោះ ល់ដល់
សិទនខិាងរូបភាពថ្នបុគគល” (មារតា ៣០២ ថ្នរកមរពហមទណ្ឍ )។  
 អបកទាងំពីរកំពុងសទិតពៅកបុងការឃុែំលួនពៅពនននាគារពែតថពកាោះកុង ខដលកពុំងរបឈមនឹងការលំបាក
ព យស្ថរខតមានអបកជាប់ឃុជំាពរចីនកកកុញ ស្ថទ នភាពអនាម័យមិនលែ និងកងវោះខាតការផថត់ផគង់ពរគឿងបរពិភាគ 
និងពសវមូល ឌ ន ដូចជា ទឹក អាហារ និងការខងទាសុំែភាព។ ពោក ហ ុន វណ្តៈ និងពោក ឌឹម គុនឌី បានឱ្យដឹង
ថ្ក ពួកគាត់រតូវបានឃុែំលួនកបុងបនធប់ឃុឃំងំដ៏តូចចពងែៀតទំហខំត ៤ ខម៉ារតកាពរ ៉ា ជាមួយជនជាប់ឃុរំមួបនធប់ចំនួន២០
នាក់ពផសងពទៀត។ រហូតមកដល់ពពលពនោះ ពុំទាន់មានការកំណ្ត់កាលបរពិចឆទសរមាប់ការជំនុំជរមោះកថីពៅពឡយីពទ 
ពហយីសំពណី្សុពំៅពរៅឃុរំបស់ពួកគាត់ ខដលបាន ក់ពៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៧ រតូវបានតុោការ
បដិពសធពៅថ្ងៃទ០ី៣ ខែតុោ ឆ្ប ២ំ០១៧។  
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 មារតា ២០៣ ថ្នរកមនីតិវធិីរពហមទណ្ឍ កមពុជា ខចងថ្ក ការអនុវតថការឃុែំលួនបព ថ្ ោះអាសនបអាចពធវីពៅបាន
ខតកបុងករណី្ពិពសសប៉ាុព ត្ ោះ ខដលលកខែណ្ឍ ពឆលីយតបពៅនឹងចាប់សិទនមិនុសសអនថរជាតិ [ជាពិពសស មារតា ៩ 
(៣) ថ្នកតិកាសញ្ញដ អនថរជាតិសថីពសីិទនពិលរដឌ និងសិទននិពយបាយ]។ ពៅរកមពសុីបសួរថ្នស្ថោដំបូងពែតថពកាោះ
កុងបានផថល់សមាែ ងពហតុចំព ោះការឃុែំលួនបព ថ្ ោះអាសនបពនាោះព យខផែកពៅពលីមូល ឌ នថ្ក ការពសុីបអពងាត ‘មិន
ទាន់ចប់សពវរគប់’។ ការផថល់សមាែ ងពហតុពនោះមិនទាន់រសបជាមួយពហតុផល្មយួកបុងចំព្មមូលពហតុទាងំ 
៦ ខដលអាចពធវីការឃុែំលួនបព ថ្ ោះអាសនប ដូចមានខចងកបុងមារតា ២០៥ ថ្នរកមនីតិវធិីរពហមទណ្ឍ ពឡយី។1 ដូពចបោះ 
ករណី្ពនោះបងាា ញថ្ក ការឃុែំលួនបព ថ្ ោះអាសនបពនាោះពធវពីឡងីព យពុំមានការពិោរ្ឱ្យបានដិតដល់ ពហយីអាច
ជាការរពំោភបំ នចាប់ជាត ិនិងចាប់អនថរជាតិ។ 
 ពរៅខតពីផថល់ទឡាកីរណ៍្ព យខផែកតាមអងគពហតុ និងអងគចាប់ ការពោទរបកាន់ពនោះទំនងជាការប៉ាុនប៉ាង
របស់អាជាញ ធរកមពុជា និងអបកខដលមានផលរបពយជន៍ខផបក ណិ្ជជកមម ពដីមផបីំបិទសំពឡងសកមមជនវយ័ពកមងទាងំ
ពនោះ រកុមបរសិ្ថទ នដថ្ទពទៀត និងរបជាពលរដឌកមពុជា្ខដលហា ននិយយអំពអីំពពីពុករលួយ ឬការបំផាល ញបរសិ្ថទ ន
។  
 សកមមជនទាងំពីរពនោះបានពលីកពឡងីថ្ក ពួកពគបានងតយករូបភាពកបា៉ា ល់ពៅទីកខនលងពបីកចំហ ពុំខមនពៅ
ពលរីទពយសមផតថឯិកជនពទ ខដលអាចបងាា ញថ្កការពោទរបកាន់ពីបទ “ប៉ាោះ ល់ដល់សិទនខិាងរូបភាពថ្នបុគគល” គឺពុំ
មានមូល ឌ នរតមឹរតូវពឡយី។ មារតា ៣០២ ថ្នរកមរពហមទណ្ឍ តរមូវយ៉ា ងចាស់ថ្ក “អំពពីងតរូបភាពថ្នបុគគលពៅ
កបុងទីកខនលងឯកជន” ពដីមផគីារំទដល់ការពោទរបកាន់ខបបពនោះ។ មយ៉ាងពទៀត សកមមជនទាងំពីរនាក់ពនាោះកំពុងពធវី
សកមមភាពឃល ពំមីលកបុងពគាលបំណ្ងទប់ទល់នឹងសកមមភាពបូមែាច់ែុសចាប់ពៅកបុងតំបន់ ខដលរកសួងខរ ៉ា និងថ្ក
មពលបានពលីកទឹកចិតថយ៉ា ងចាស់ោស់ឱ្យតួអងគសងគមសុីវលិជួយពធវកីារងារមួយពនោះ។ ដូពចបោះ ការពោទរបកាន់ពី
បទ “ញុោះញង់” ខដលជាបទពលមសីរពហមទណ្ឍ ខដលរតូវបានអនុវតថជាពរឿយៗពដីមផបីង្ក្ងាា បពៅពលីភាពសកមមរសប
ចាប់ពៅកបុងរបពទសកមពុជាពនាោះ ក៏ទំនងជាគាម នមូល ឌ នសមពហតុផលពនាោះពឡយី។ ការោប់ និងការឃុែំលួនពនោះ
បានពកីតពឡងីពីរថ្ងៃបនាធ ប់ពអីងគការមាតាធមមជាតិបានពចញផាយជាស្ថធារណ្ៈនូវវពីដអូមួយខដលបងាា ញពីតួពលែ
ែុសគាប កបុងទំហទំឹករបាក់ចំនួន ៣០ ោនដុោល រអាពមរកិ រវងកណំ្ត់រតា ណិ្ជជកមមរបស់របពទសកមពុជា និងថ្តវ៉ា ន់
ទាក់ទងនឹងបរមិាណ្ែាច់របពភទសុលីីកា និងងមពែៀវខដលនាចូំលពីរបពទសកមពុជា។  
 អងគការមាតាធមមជាតមិានរបវតថិពធវីយុទននាការរបឆ្ងំនឹងការបូមែាច់របកបព យពជាគជ័យ។ កបុងខែវចិឆកិា 
ឆ្ប ២ំ០១៦ រាជរ ឌ ភិបាលកមពុជា (រ ឌ ភិបាល) បានពចញបរមាមហាមការបូមែាច់បព ថ្ ោះអាសនប បនាធ ប់ពសីកមម

                                                 
1 មារតា ២០៥ ខចងថ្ក៖ „ការឃុែំលួនបព ថ្ ោះអាសនបអាចរតូវបងាគ ប ់កាល្ការឃុែំលួនបព ថ្ ោះអាសនបពនោះជាការោបំាច៖់ ពដីមផបីញ្ាបប់ទ
ពលមីស ឬបងាា របទពលមីសកំុឱ្យពកីតពឡងីជាងមី ពដីមផរីារាងំកំុឱ្យមានការគាបសងាតព់លីស្ថកស ី ឬជនរងពរគាោះ ឬពដីមផរីារាងំកំុឱ្យមានការរតូវរ ៉ាូវគាប  
រវងជនរតូវពោទ និងអបកសមគំនិត ពដីមផរីកាភសថុតាង ឬតរមុយជាសមាភ រៈ ពដីមផធីានារកាជនរតូវពោទទុកជូនតុោការោតក់ារតាមនីតិវធីិ 
ពដីមផកីារ រសនថិសុែឱ្យជនរតូវពោទ ឬពដីមផរីកាស ថ្ បធ់ាប បស់្ថធារណ្ៈកំុឱ្យមានការរចបូករចបល ់ខដលប ថ្ លមកពីបទពលមីស។‟  

https://www.cambodiadaily.com/news/ministry-asks-ngos-help-monitor-sand-trade-121089/
https://www.cambodiadaily.com/news/ministry-asks-ngos-help-monitor-sand-trade-121089/
https://www.facebook.com/mothernaturecambodia/videos/1458254740923938/
http://www.phnompenhpost.com/national/fresh-sand-fraud-claims-ngo-mother-nature-sand-numbers-between-taiwan-and-government-appear
http://www.phnompenhpost.com/national/fresh-sand-fraud-claims-ngo-mother-nature-sand-numbers-between-taiwan-and-government-appear
http://www.phnompenhpost.com/national/fresh-sand-fraud-claims-ngo-mother-nature-sand-numbers-between-taiwan-and-government-appear
https://www.cambodiadaily.com/news/sand-extraction-koh-kong-province-halted-ministry-says-120637/
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ជនអងគការមាតាធមមជាតិបានបងាា ញពីតួពលែែុសគាប យ៉ា ងែពស់ថ្នរបាយការណ៍្ ណិ្ជជកមមែាច់រវងរបពទសកមពុជា 
និងសិងាបូរ។ី ពរកាយមកពទៀត ពៅថ្ងៃទី១០ ខែកកា  ឆ្ប ២ំ០១៧ រ ឌ ភិបាលបាន ក់ពចញនូវបរមាមជាអចិថ្ង្ក្នថយ៍
ពលីការនាែំាច់ពចញពីពែតថពកាោះកុងសរមាប់ពគាលបំណ្ងស្ថងសង់ និងការោក់បំពពញដនីានា។ របសទិនភាពការ
ងាររបស់សកមមជនទាងំពនោះភាជ ប់ពៅនឹងអងគការមាតាធមមជាតកិបុងការោតរត ងអំពអីំពពពុីករលួយដ៏ធំខបបពនោះ និង
ការពលីកកមពស់ការយល់ដងឹអំពីបញ្ញា បរសិ្ថទ ននានាទំនងជាពហតុផលនាឱំ្យមានការពោទរបកាន់ទាងំពនោះ។  
  ការោប់ែលួនពោក ហ ុន វណ្តៈ និងពោក ឌឹម គុនឌី គជឺាចំ្ត់ការចុងពរកាយកបុងចំព្មចំ្ត់ការ
ផលូវចាប់ជាពរចីនរបឆ្ងំពលសីកមមជនអងគការមាតាធមមជាត ិោប់តាងំពីខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៤។ ពៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញដ  
ឆ្ប ២ំ០១៧ អងគការមាតាធមមជាតរិតូវបានរ ឌ ភិបាលលុបព ម្ ោះជាផលូវការពចញពីបញ្ជ ី បនាធ ប់ពីមានសំពណី្មួយពអីងគ
ការមាតាធមមជាតពិៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា។ សកមមជនអងគការមាតាធមមជាតអិោះអាងថ្កសំពណី្ពនាោះបាន ក់ពៅ
រកសួងមហាថ្ផធ ព យរកុមនាយកថ្នអងគការពនោះខដលទនំងជាពុំខមនពធវីពឡងីព យឯកឯង ព យស្ថរខតរងការ
យយពីីសំ្ ក់អាជាញ ធរអស់ជាពរចីនឆ្ប ។ំ  
  ពយងីែញុសូំមអំ វនាវដល់អាជាញ ធរកមពុជា ពគារពតាមកាតពវកិចារបស់ែលួនកបុងរដឌធមមនុញ្ដ និងសិទនិមនុសសអនថរ
ជាតិនានា តាមរយៈការព ោះខលងពោក ហ ុន វណ្តៈ និងពោក ឌឹម គុនឌី នងិធានាការពគារពពពញពលញចំព ោះការ
សនមតជាមុនថ្កគាម នពទាស នងិសិទនទិទួលបានការជំនុំជរមោះព យយុតថិធម៌ដថ្ទពទៀត។ ពយងីែញុ ំក៏សូមពសបឱី្យទមាល ក់
ពោលការពោទរបកាន់ខដលគាម នមូល ឌ នចាស់ោស់ទាងំពនោះ និងផថល់សណំ្ងសមរមយពៅដល់ពោក ឌឹម គុនឌី 
និងពោក ហ ុន វណ្តៈ ពដីមផជីាការទទលួស្ថគ ល់ចំព ោះការដកហូតពសរភីាពរបស់ពួកគាត់តាមអំពពីចិតថ។  
 
អងគការសងគមសុីវលិខដលគារំទពសចកថីខងលងការណ៍្ពនោះ រមួមាន ៖ 
 

១.   សមព័ននគណ្ពនយយភាពសងគមកមពុជា 
២.   អងគការពវទិកាអាសុី ពដមីផសីិទនិមនុសស 
៣.  សមាគមអភិវឌណន៍ជីវភាពពលរដឌកមពុជា 
៤.   មជឈមណ្ឍ លសិទនមិនុសសកមពុជា 
៥.   សហជីពកមមករចណីំ្អាហារ និងពសវកមម 
៦.   សមាគមអាដហុក ការ រសទិនិមនុសស និងអភិវឌណន៍ពៅកមពុជា 
៧.   សមាគមរគូបពរងៀនកមពុជាឯករាជយ 
៨.   អងគការជនជាតិពដមីភាគតិចកមពុជា 
៩.   សមព័ននខែមរជំពរឿន និងការ រសិទនិមនុសស លកីាដូ  
១០.   ប ឋ្ ញយុវជនកមពុជា 
១១.   មជឈមណ្ឍ លសមព័ននភាពការងារ និងសទិនិមនុសស 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/sand-07112017155042.html
http://www.phnompenhpost.com/national/activists-detained-koh-kong
http://www.phnompenhpost.com/national/activists-detained-koh-kong
http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/65549-breaking-news-115.html
http://www.phnompenhpost.com/national/breaking-mother-nature-stricken-registry
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១២.   គណ្ៈកមាម ធកិារ ពដីមផកីារពបាោះពឆ្ប ត ព យពសរ ីនងិយុតថិធម៌ពៅកមពុជា 
១៣.   សហព័ទនអនថរជាតិពដីមផមីនុសស (FIDH) កបុងរកបែ័ណ្ឍ អពងាតពដីមផកីិចាការ រដល់អបកការ រសិទនិ

មនុសស 
១៤.   Frontline Defenders 
១៥.   អងគការពយនឌ័រ និងអភិវឌណន៍ពៅកមពុជា 
១៦.   រកុមការងារពិពសសសិទនិលំពៅឋាន 
១៧.   សមាគមរបជាធបិពតយយឯករាជយថ្នពសដឌកិចាពរៅរបព័នន 
១៨.   សមាគមឥង្ក្នធពទវ ី
១៩.   គណ្ៈកមាម ធកិារអពយរកតិ នងិយុតថិធម៌ពដីមផកីារពបាោះពឆ្ប តព យពសរ ីនងិរតឹមរតូវពៅកមពុជា 
២០.   អងគការពនលកខែមរ 
២១.   រកុមអបកចាប់ការ រសទិឌិកមពុជា 
២២.  អងគការពិភពពោករបឆ្ងំនឹងទារុណ្កមម (OMCT) រកមុរកបែ័ណ្ឍ អពងាតពដីមផកីិចាការ រដល់អបក

ការ រសិទនមិនុសស  
 

 

 


