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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

 

អងគការេងគមេ វីិលេថ្មតងក្តបីារមភជាខ្ែ ាំងចាំស ោះការយាយថី្នែក្ត លាការសៅសលើអតតី
េមាជកិ្គណបក្សេសគ គ្ ោះជាតិ នងិេាំណូមពរបញ្ឈបេ់ក្មមភាពយាយទីាំងស ោះ 

 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែមងិុនា ឆ្ន២ំ០១៩ 
 
 

 ព ើងែ្ញំជាក្រមុសងគមសុីវលិខែលមានរា នាមខាងពក្ោម សូមសខមែងរែីបារមភជាខា្នំងចំព ោះោរយា ីខននរ
តុលាោរនាពេលងមីៗពនោះពៅពលើអតីតមន្តនែជីាប់ពឆ្នត និងសមាជិរគណបរនសសពន្តគ្នោះជាតតិាមរ ៈោរចាប់ែលួន ពោោះ
ពៅ និងឃុែំលួនពោ គ្មននមលូោឋននចនាស់លាស់ពៅតាមបណ្តនពែតែជាពក្ចើន។ ព ើងែ្ញ ំ ព្វើោរសណំូមែល់រាជរោឋនភ្ិ
បាលរមពញជា សូមបញនឈប់ោរយា ីពនោះ ព ើ សូមចាត់វិធានោរជារល់ារ់ពែើមនបីស្តនរលំ លទធិក្បជា្បិពត នយព ើង
វិញ ព ើ នងិសមូបងកបរិយាោសគ ក្សួលែល់េលរែឋក្គប់រូបរនញងោរអនុវតែសទិធិពសរីភាេខាងោរបពញេញមត ិ
សមាគម ោរជបួក្បជុ ំនិងោរចូលរួមខននរនពយាបា របសែ់លួន។ 

ពៅប ុនាមននសបាតន ៍ពនោះ មានចំណ្ត់ោរនលូវចនាប់ជាពក្ចើនពៅពលើអតតីសមាជិរគណបរនសសពន្តគ្នោះជាតរិនញង
ពែតែបាតែ់បំង រេំង់្ ំរណ្តនល រំេងស់ព ឺរេំង់ឆ្នងំ និងពែតែតនបូងឃមញ។ំ យា នងពោចណ្ស់មានអតីតសមាជិរគណ
បរនសសពន្តគ្នោះជាតនិងិសរមមជនចំនួន ១៤០ រូប បានទទលួែីោពោោះេីស្លាែំបងូពៅតាមបណ្តនពែតែនានាឱនយចលូ
បគហនញែលួនពែើមនបីស្រសួរ ឬ ក្តូវបាននគរបាលមលូោឋននស្រសួរ។ ភាគពក្ចើនថ្នែោីពោោះទំងពនោះេុនំែល់មលូោឋនន
នលូវចនាប់ជារល់ារខ់ែលខនែរតាមោរពចាទក្បោនម់និចនាស់លាសថ់ា អនរទំងពនោះបានរំពលាភ្ពៅពលើពសចរែសីពក្មច
មួ ោលេីខែវិចឆិោ ឆ្ន២ំ០១៧  របសត់ុលាោររេំូលខែលរងោររោិះគន់យា នងពក្ចើន ខែលបានរលំា គណបរនស    
សពន្តគ្នោះជាតិ នងិបានោមក្បាមមន្តនែជីាន់ែពសគ់ណបរនសពនោះចំននួ១១៨ រូប េីោរចូលក្ប រូរនញងសរមមភាេ
នពយាបា សក្មាប់រ ៈពេល ៥ ឆ្ន។ំ អតីតសមាជិរគណបរនសសពន្តគ្នោះជាតិទងំ១៤០ រូប ខែលពទើបខតក្តូវបាន
តុលាោរពោោះពៅទំងពនាោះមនិជាប់ព មនោះរនញងបំរាមព្វើនពយាបា ពនោះព ើ ។ 

ពលើសេីពនោះ ពលារ គង ់ មា នស់ អតីតសមាជរិមា្នរ់ថ្នគណបរនសសពន្តគ្នោះជាតរិនញងពែតែស្វន ពរៀង ក្តូវបាន
ចាបន់ិងបញជូនែលនួពៅឃុំឃងំជាបពណ្តនោះអាសននរនញងខែមររាឆ្ន២ំ០១៩ េីបទ “ក្បមាង” និង “ញញោះញងឱ់នយក្បក្េតឹែ
បទឧក្រែិឋ” (មាក្តា៥០២ នងិមាក្តា៤៩៥ ថ្នក្រមក្េ មទណឌថ្នក្េោះរាជាណ្ចក្ររមពញជា) ទរ់ទងនឹងោរបពគហនោះ
ស្រពៅពលើបណ្តនញព វសប រុ។ សំពណើសុំពៅពក្ៅឃុំរបស់ពលារក្តូវបានតលុាោររំេលូបែិពស្រនញងខែឧសភា ឆ្នំ
២០១៩។ រនញងខែមីនា ឆ្នំ២០១៩ អតីតសមាជិរជាន់ែពសគ់ណបរនសសពន្តគ្នោះជាតិខែលរេំុងសថិតពៅរនញងោរ
និរពទសែលនួចំននួ ៨ រូប ក្តវូបានតុលាោរពចញែីោបគ្នប់ឱនយនាំែលួនេីបទ “រួមគនំិតរនបត”់ និងបទ “ញញោះញងឱ់នយ
ក្បក្េឹតែបទឧក្រិែឋ” (មាក្តា ៤៥៣ មាក្តា ៤៩៤ នងិមាក្តា ៤៩៥ ថ្នក្រមក្េ មទណឌ) ទរ់ទងពៅនឹងោរពរៀបចំ

https://www.voacambodia.com/a/ex-opposition-members-summoned-by-courts-rights-group/4930060.html
https://www.voacambodia.com/a/ex-opposition-members-summoned-by-courts-rights-group/4930060.html
https://www.phnompenhpost.com/national-politics/supreme-court-hears-cnrp-activists-bail-request
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រិចេក្បជុពំៅពក្ៅក្បពទសរបសេ់ួរគ្តរ់នញងខែមររា ឆ្ន២ំ០១៩។ រនញងខែពមស្ ពលារ ទិត រ៉ន ជារូនក្បុសរបស់
អតីតសមាជិរក្រុមក្បរឹនាឃុគំណបរនសសពន្តគ្នោះជាតិ ក្តវូបានចាបែ់លនួោរេ់នធនាគ្ររនញងពែតែរេំង់ចាមតាមែោី
បគ្នប់របស់តុលាោរទរ់ទងនឹងបទបងករបសួស្្នមពោ ពចតនា។ ពទោះបីជាលរខនែរិៈរណំត់ពលើោរនែនាទនពទស
បានរនលងនុតពៅព ើ រែ ី រ៏ពលារ រ៉ន ក្តូវបានោរ់េនធនាគ្រនិងបានស្្នប់រនញងរ ៈពេល ៧២ ពមា នង បនាទនប់េីោរ
ចាបែ់លួនពលារ ពោ ខននរពលើរូបងតរបស់ស្រសេខែលក្តូវបានពគពឃើញមានស្្នមជាំព ម្នពៅពលើរាងោ របស់
ពលារនងខែរ។  
 ចំណ្ត់ោរនលូវចនាប់ពៅពលើអតីតសមាជិរគណបរនសសពន្តគ្នោះជាតពិនោះបគហនញយា នងចនាសេ់ីោរអនុវតែចនាប់
ពោ េុទំនក់្តឹមក្តូវពេញពលញ ពែើមនបរីណំតប់ុគគលជារល់ារ់ ព្វើទរុខបុរពមនញ នងិយា ីពៅពលើបគុគលទងំពនាោះ
ខែលក្គ្នខ់តអនុវតែពសរីភាេមូលោឋននរបស់ែលនួ។ េលរែឋែថ្ទពទៀតខែលពលើរព ើងមតជិំទស់រ៏ក្បឈមនឹងោររឹត
តនបិត និងបានែរ តូសទិធិខាងោរបពញេញមត ិជាេិពសសពៅពលើបណ្តនញននសេវននា េ័តម៌ានសងគម និងពវទិោពៅ
ពលើអ ៊ីន្ណឺតិ។ េួរគ្ត់រងោរគំរាមរំខ ង ោរព្វើទរុខបរុពមនញ ឬក្បឈមនឹងោរពចាទក្បោនេ់បីទក្េ មទណឌ
ចំព ោះោរបពញេញមតជិំទស ់ រនញងពនាោះរួមទំងោរពក្បើក្បាស់បទបនបញញតែកិ្បមាងចំព ោះអងគក្េោះមោរនសក្តថ្នក្រម
ក្េ មទណឌខែលក្បោសឱនយអនុវតែរ ៈពេលជាងមួ ឆ្នំមរព ើ ពនាោះនងខែរ។  

ោររំពលាភ្បំ នពៅពលើសិទធមិនុសនស នងិពសរីភាេមូលោឋននទំងពនោះបានពរើតព ើងែណំ្លគ្្នជាមួ នងឹ
ោរបន្តគរនប្ៃន់្ៃរពៅពលើអងគោរសងគមសុីវិល និងស្ថនប័នស្រេ័ត៌មានឯររាជនយមួ ចំននួ។ ោរធា្នរ់ែនុោបថ្នស្ថនន
ភាេសិទធមិនសុនសពនោះបាននាំឱនយស ភាេអ ៊ឺរ៉ុប បានចាប់ែំពណើរោរនតីិវិ្នីលូវោររនញងខែរមុភៈ ឆ្ន២ំ០១៩ ខែលអាចនំា
ពៅររោរេនយួរជាបពណ្តនោះអាសនននូវោរទទលួបានោរអនុពក្គ្ោះេនធខននរ ណិជជរមមរបសរ់មពញជាពក្ោមរមមវិ្ទីំនិញ
សេវស្រពេើ ពលើរខលងខតស វនវុ្ (EBA)។ ស ភាេអ ៊ឺរ៉ុបបានគសូបញ្ជនរ់អំេសីិទធនិពយាបា  ោរគ្បសងកត់
ខននរក្បេ័នធ ុតែិ្ ម៌ពៅពលើគណបរនសជំទស់ ោររួមតូចថ្នលំ ពសរីភាេសងគមសុីវលិ បញ្ហនចមនបងៗទរ់ទងនឹងសិទធិ
ោរគរ ក្េមទំងរែបីារមភនានាអំេសីមនបទនែីពសែឋរចិេ។ 

ព ើងែ្ញសំមូសណំូមេរែល់រាជរោឋនភ្ិបាលរមពញជា សូមបញនឈបោ់រយា ីខននរចនាប់ពៅពលើអតតីសមាជិរ
គណបរនសជំទស ់ និងបុគគលពននសងៗពទៀតខែលរំេងុអនុវតែសិទធិជាមលូោឋននរបស់ែលនួ ក្េមទំងព្វើោរពសុើបអពងកត
ពោ  មតច់ត់ នងិឯររាជនយពៅរនញងររណីខែលមាន ិងនាពលើរាងោ ។ ររណីទងំពនោះចាំបាចគ់ួរខតមានវិធានោរ
ជារ់លារព់ែើមនបីស្តនរព ើងវិញនូវបរិយាោសនពយាបា  លំ ក្បជា្ិបពត នយ ពែើមនបធីានាែលោ់រពគ្រេសទិធិរបស់
ក្បជាេលរែឋក្គប់រូបនិងបងកបរយិាោសគ ក្សួលនិងពោ ពសរសីក្មាបស់ងគមសុីវិល។ 

 
-ចប ់- 

https://www.reuters.com/article/us-cambodia-king/cambodian-jailed-for-three-years-for-insulting-king-on-facebook-idUSKCN1P31OD
https://cchrcambodia.org/index_old.php?title=CSOs-call-for-outright-rejection-of-draft-amendments-to-the-Constitution-and-Criminal-Code-amid-legislative-assault-on-Cambodian-peoples-rights-and-freedoms&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=688&id=5
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/cambodia/session_32_-_january_2019/js4_upr32_khm_e_main.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-882_en.htm
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អងគោរសងគមសុីវលិខែលគ្ំក្ទពសចរែីខងលងោរណ៍ពនោះ រួមមាន ៖  
១ ស គមន៍អណតូងរនែួត )បាត់ែំបង(  
២ ស គមន៍អាខរ៉ង )ពោោះរងុ(  
៣ សមាជិរសភាអាស្ ននពែើមនបសីិទធិមនសុនស (APHR) 
៤ អងគោរបណ្តនញក្បជា្ិបពត នយអាសុី (ADN) 
៥ ពវទិោអាស្ ននពែើមនបីសទិធិមនសុនសនិងោរអភ្ិវឌនឍ (Forum  Asia) 
៦ ស គមន៍បឹងឈូរ )ភ្នំពេញ(  
៧ ស គមន៍បឹងក្បាំ )បាតែ់ំបង(  
៨ ស គមន៍បសុនសសែំ )បាត់ែំបង(  
៩ អងគោរអភ្ិវឌនឍន៍សំពលងស គមន៍ (BCV) 
១០ ស គមន៍ពសអ ៊ីក្បាំ (ក្េោះស ីនុ) 
១១ សមាគមមន្តនែីរាជោរឯររាជនយរមពញជា (CICA) 
១២ សមព័នធស ជេីរមពញជា (CATU) 
១៣ មជនឈមណឌលសិទធិមនុសនសរមពញជា (CCHR) 
១៤ មជនឈមណឌលរមពញជាពែើមនបសីិទធរិុមារ (CCPCR)  
១៥ បណ្តន រមមររព្វើោរតាមនទោះរមពញជា (CDWN) 
១៦ ស េ័នធស ជេីរមមររចណំអីាោរ និងពសវារមមរមពញជា (CFSWF) 
១៧ សមាគមក្គូបពក្ងៀនរមពញជាឯររាជនយ (CITA) 

១៨ សមាគមរមមរររមពញជាពសែឋរចិេពក្ៅក្បេ័នធ (CIWA) 
១៩ សមព័នធខែមរជំពរឿន នងិោរ រសិទធិមនសុនស លីោែ ូ(LICADHO) 
២០ បណ្តន ក្េោះសងនឃ ុវជនរមពញជា (CMYN) 
២១ បណ្តនញ ុវជនរមពញជា (CYN) 
២២ មជនឈមណឌលសមព័នធភាេោរគរ និងសទិធិមនសុនស (CENTRAL) 
២៣ ស គមន៍ពេរ ូ )ភ្នំពេញ(  
២៤ ស គមន៍ែី្លជីីែពក្ោម )ពោោះរុង(  
២៥ ស គមន៍ែី្លជីីែពលើ )ពោោះរុង(  
២៦ ស គមន៍ជាំក្រពវៀន (រំេងច់ាម) 
២៧ សមព័នធេភិ្េពលារពែើមនបោីរចលូរួមេលរែឋ (CIVICUS)  
២៨ សមព័នធពែើមនបីសុចរតិភាេ និងគណពន នយភាេសងគម (CISA) 
២៩ បណ្តន រស្ងសនែិភាេស គមន៍ (CPN) 
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៣០ ស ភាេចលនារមមរររមពញជា (CCW) 
៣១ អងគោរសម្មរ៌មពញជា (EC) 
៣២ ស ជីេពសរីរមមររថ្នក្េោះរាជាណ្ចក្ររមពញជា (FTUWKC) 
៣៣ អងគោរព នឌ័រ និងអភ្ិវឌនឍន៍ពៅរមពញជា (GADC) 
៣៤ អងគោរឃ្នពំមើលសិទធមិនសុនស (HRW) 
៣៥ សមាគមក្បជា្បិពត នយឯររាជនយថ្នពសែឋរិចេពក្ៅក្បេន័ធ (IDEA) 
៣៦ សមាគមឥន្តនទពទវី (IDA) 

៣៧ សមាគមខែមររមពញជាពក្ោមពែើមនបីសិទធិមនសុនស នងិអភ្ិវឌឌន៍  (KKKHRDA) 
៣៨ ស គមន៍ពោោះក្សពៅ (ពោោះរុង) 
៣៩ អងគោរោរ រសិទធិជនជាតិភាគតិច (MIRO) 
៤០ គណៈរមាមន្ោិរអេនាក្រតិ នងិ ុតែិ្ម៌ពែើមនបីោរពបាោះពឆ្នតពោ ពសរី និងក្តមឹក្តូវពៅរមពញជា (NICFEC) 
៤១ ស គមន៍អមលាំនង (រំេងឆ់្នំង) 
៤២ ស គមន៍ភ្នសំលឹរ (បាត់ែំបង) 
៤៣ ស គមន៍ភ្នំពតា្នត (រំេត) 
៤៤ ស គមន៍ភ្នំទទឹង (រំេត) 
៤៥ ស គមន៍ែី្លភី្ូមិននាររណ្តនល (បនាទន មានជ ័) 
៤៦ ស គមន៍ភ្ូម២ិ២ (ភ្នំពេញ) 
៤៧ ស គមន៍ភ្ូម២ិ៣ (ភ្នំពេញ) 
៤៨ ស គមន៍ភ្ូមែិីឆ្នំង (រំេងស់ពឺ) 
៤៩ ស គមន៍ែី្លភី្ូមិរែបិងម (បនាទន មានជ ័) 
៥០ ស គមន៍ែី្លភី្ូមិអូរស្វន  (បនាទន មានជ័ ) 
៥១ ស គមន៍ែី្លភី្ូមសិិលាខែមរ (បនាទន មានជ័ ) 
៥២ ស គមន៍ភ្ូមិពតា្នត (រេំត) 
៥៣ អងគោរេនលរខែមរ (PKH) 
៥៤ ស គមន៍ែី្លេី ជប ុន (ពោោះរុង) 
៥៥ ស គមន៍ក្បាស្រ់ (បាតែ់បំង) 
៥៦ ស គមន៍ែី្លីខក្េរែនាច ់(ពោោះរុង) 
៥៧ ស គមន៍ខក្េរតាគង់ (ភ្នំពេញ) 
៥៨ ស គមន៍ខក្េរតានូ (ភ្នំពេញ) 
៥៩ ស គមន៍ថ្ក្េពឈើអូររែី (រេំង់្ំ) 
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៦០ ស គមន៍ពនស្ទថ្ក្េ   (រំេត) 
៦១ ស គមន៍នលូវរងពភ្លើង (ភ្នំពេញ) 
៦២ ស គមន៍ពនស្ទសក្មស់ពោោះពសែច (ពោោះរុង) 
៦៣ ស គមន៍ S OS  ក្េលាន នែពោោះអនែរជាតិភ្នំពេញ )ភ្នំពេញ(  
៦៤ សមព័នធអនរស្រេត័៌មានអាសុអីាពគន ៍ (SEAPA) 
៦៥ ស គមន៍ខក្សក្បាំង (រំេងច់ាម) 
៦៦ ស គមន៍ែី្លភី្ូមិស្វន  (បនាទន មានជ ័) 
៦៧ ស គមន៍ែី្លតីានួន (ពោោះរងុ) 
៦៨ ស គមន៍ែី្លភី្ូមិតាថ្ក្ត (បនាទន មានជ ័) 
៦៩ ក្រុមោរគរពែើមនបីពោោះក្ស្ ទំនាស ់
៧០ ស គមន៍ទលួរា នោ (ភ្នំពេញ) 
៧១ ស គមន៍ទលួសខងក B  (ភ្នំពេញ) 
៧២ ស គមន៍ទំនប់េីរ (ភ្នំពេញ) 
៧៣ អងគោរេិភ្េពលារក្បឆំងនឹងទរុណរមម (OMCT) 
  
  
 
 


