
សេចក្តីថ្ថែងការណ៍រមួ 

រាជធានីភនំពពញ ថ្ថងទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
អងគការេងគមេ វីិលេមូសកោ លសោេចំស ោះសេចក្តេីសរមចថ្ែលរក្ស ើញក 

េក្មមជនតំបន់បឹងក្ក្់ អនក្រេ ីស ៉ោ ម ប ប្ផា  មានក្ំហ េបន្ទា ប់ពី 
សបើក្េវន្ទស ើងវិញ 

 
ពយងីែញុ ំជាអងគការសងគមសុីវលិខដលមានរាយនាមខាងពរកាម សូមពកោ លពោសចំព ោះពសចក្តសីពរមច 

របស់សាលាឧទធរណ៍ខដលពធវីពឡងីកាលពីថ្ថងទ២ី៨ ខែមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៦ មសលិមិញ ពោយរក្ព ញីជាពលីក្ទី
ពីរក សក្មមជនដីធលីតបំន់បងឹក្ក់្គអឺនក្រសី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  មានក្ំហុសពរកាយពីសវនាការសារពឡងីវញិ ក់្ព័នធ
នឹងការពោទរបកាន់កអនក្រសបី្ផនវាយរបហារពលីអនក្រត់ម៉ោូតូឌុបពីរនាក់្កាលពីឆ្ន ២ំ០១២។ សាលាឧទធរណ៍
ប្ផនកាត់ពោសអនក្រសី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  ឱ្យជាប់ពនធធនាគាររយៈពពលបីឆ្ន  ំ ខដលពោសពនោះរតូវអនុវតតរយៈពពលដប់
បួនខែ ដប់រប្ផបំីថ្ថងខដលអនក្រសី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  ប្ផនអនុវតតរចួពហយី ចំខណក្ពោសខដលពៅសល់រតូវពយួរ។  

ពៅថ្ថងទី៤ ខែក្ញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០១២ អនក្រសី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  រតូវប្ផនពោទរបកាន់ពបីទហងិាពោយពចតនា
មានសាា នទមងន់ពោសតាមមារតា ២១៨ ថ្នរក្មរពហមទណឍ ថ្នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ោក់្ទិននឹងការវាយដំ
មួយពៅខក្បរផទោះរបស់អនក្រសីកាលពីថ្ថងទី៧ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១២។  ពោោះបីជាក្ងវោះខាតភសតុតាងជាក់្ខសតងក្នុង
ការភ្ជជ ប់អនក្រសី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  ពៅនឹងអំពពីហងិាដូចខដលប្ផនពោទរបកាន់ក៏្ពោយ អនក្រសីរតូវប្ផនរក្ព ញីក
មានក្ំហុស នងិកាត់ពោសឱ្យជាប់ពនធនាគាររយៈពពលបីឆ្ន ។ំ ការផតនាទ ពោសអនក្រសីរតូវប្ផនបតូរបទពោទពៅជា 
ពផតីមគំនតិឱ្យរបរពឹតតអំពពហីងិា ខដលសាលាឧទធរណ៍តំក្ល់ពសចក្តីសពរមចកាលពីថ្ថងទ១ី៤ ខែមិថុនា ឆ្ន ំ
២០១៣ ពហយីពោសជាប់ពនធនាគារខដលសពរមចពីមុនរតវូប្ផនបនាយពីបឆី្ន មំក្រតមឹពីរឆ្ន វំញិ ចំខណក្ពោស
មួយឆ្ន ពំទៀតរតូវពយួរ។  

 មុនពពលការោប់ែលួន និងផឋនាទ ពោស អនក្រស ី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  ប្ផនពចញមុែពធវីយុទធនាការោមោរឱ្យមាន
ការពោោះខលងសក្មមជនចំនួនដប់បនីាក់្ពផសងពទៀតខដលរតូវប្ផនោប់ែលួន ពោទរបកាន់ នងិផឋនាទ ពោសកាលពខីែ
ឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០១២ ពោយសារតវា៉ោ របឆ្ងំនឹងការបពណឋ ញពចញពោយបងខពំៅតំបន់បឹងក្ក់្ ក្នុងរាជធានភីន ំ    
ពពញ។ ក្ងវោះខាតភសតុតាងខដលធានាដល់ការកាត់ពោសអនក្រស ី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  សក្មមជនមួយរូបខដលពធវីការរោិះ
គន់ឥតសំថ្ចពៅពលីការ យអីនក្ការ រសិទធិមនុសសក្មពុជាតាមផលូវតុលាការ ប្ផនពធវឱី្យរក្ុមសិទធិមនុសសជាតនិិង
អនតរជាតពិជឿជាក់្កក្រណីពនោះជាពរឿងនព ប្ផយ។  

បនាទ ប់ពីការតវា៉ោ ៉ោ ងផុសផុលចំព ោះការផតនាទ ពោសពលីរូបអនក្រសី  តុលាការក្ំពូលប្ផនបង្គគ ប់ឲ្យពោោះ
ខលងអនក្រស ីព ៉ោ ម បុប្ផផ  បពណាឋ ោះអាសននកាលពខីែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ ពហយីបងវិលក្រណីពនោះរតឡប់ពៅសាលា
ឧទធរណ៍ពដីមបពីធវីការពសុីបអពងោត នងិជំនុំជរមោះសារពឡងីវញិ។ សវនាការខដលប្ផនពធវីពឡងីកាលពីថ្ថងច័នទ ទ២ី០ 



ខែមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ក្នលងមក្ក៏្មានវតតមានរបស់អនក្រស ីព ៉ោ ម បុប្ផផ  ផងខដរ។ ពបីពោោះបីជាការពសុីបអពងោតរតវូ
ចំណាយអស់រយៈពពលពីរឆ្ន កំ្នលោះបខនាមពទៀតក៏្ពោយ ក៏្អាជាញ ធរប្ផនែក្ខានសារជាថមីក្នុងការខសវងរក្ភសតុតាង
បញ្ញជ ក់្កអនក្រស ី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  ជាប់ ក់្ព័នធនឹងការវាយរបហារដូចការពោទរបកាន់ពនាោះពទ។ វាបង្គា ញឱ្យព ញី
ចាស់កអនក្រស ី ព ៉ោ ម បុប្ផផ  រតូវប្ផនពៅក្នុងការប៉ោុនប៉ោងបំបិតសំពឡងពោយសារខតសក្មមនយិមរបស់អនក្រសី
ក្នុងការការ រសិទធសិហគមន៍របស់គាត់។  

ប៉ោុខនតពនោះពុំខមនជាក្រណីខតមួយពទ មានក្រណីពផសងពទៀតរមួមាន សក្មមជនដធីលី អនក្ការ រសិទធិមនុសស 
និងសមាជិក្សងគមសុីវលិពផសងពទៀតខដលប្ផនអនុវតតសិទធិពសរភី្ជពបពចចញមតិ ជួបរបជុំ និងសមាគមពោយ
រសបចាប់រតូវប្ផនបនត យ ីនិងបំភិតនិងបំភ័យផងខដរ។  

អងគការសងគមសុីវលិខដលគារំទពសចក្តីខថលងការណ៍រមួពនោះរមួមាន៖  
ល.រ  នាមអងគការសងគមសុវីលិ     នាមអនក្ចូលរមួ       ពលែទនំាក់្ទនំង 
១ សមព័នធគណពនយយភ្ជពសងគមក្មពុជា  

(ANSA Cambodia) 
ពលាក្ សន ជយ័ 012 445 642 

២ រក្ុមការង្គរពដីមបីពោោះរសាយទំនាស់ (ACT) ក្ញ្ញដ  រសី សុធាវ ី 017 990 371 

៣ សហគមន៍បឹងរតខបក្ ពលាក្  ុត ប ុនកត 012 214 237 

៤ សហគមន៍បុរកីី្ឡា អនក្រសី ឆ្យ គឹមហន 017 522 303 

៥ សមព័នធសហជីពក្មពុជា (CATU) ពលាក្ ថ្ម៉ោ សុភក្ត្កាត  012 351 402 

៦ មជឈមណឍ លសិទធិមនុសសក្មពុជា (CCHR) អនក្រសីឆ្យ ឈុនលី 017 528 021 

៧ អងគការសមព័នធភ្ជពការ រសិទធិមនុសសក្មពុជា 

(CHRAC) 

ពលាក្ សនួ ប ុនស័ក្តិ 092 344 357 

៨ សមព័នធខែមរជពំរឿន និងការ រសិទធិមនុសស លីកាដូ 
(LICADHO) 

អនក្នាង ណាលី ពីឡូក្ 012 803 650 

៩ គណៈក្មាម ធិការ ពដីមបីការពប្ផោះពឆ្ន ត ពោយពសរ ី
និងយុតតិធម៌ពៅក្មពុជា (COMFREL) 

ពលាក្ គល់ បញ្ញដ  012 942 017 

១០ មជឈមណឍ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍ (CLEC) ពលាក្ ញឹក្ សារនិ 012 800 561 

១១ អងគការសមធម៌ក្មពុជា (EC)  ពលាក្ ពអៀង វុទធី  012 791 700 

១២ អងគការពយនឌ័រ និងអភិវឌណន៍ពដីមបីក្មពុជា (GADC) ពលាក្រសី រស់ សុភ្ជព 012 627 857 

១៣ រក្ុមការង្គរពិពសសសិទធិលំពៅឋាន (HRTF) ពលាក្ ពសៀ ភ្ជរមយ 012 852 325 

១៤ សមាគម ឥក្ត្នទពទវ ី (IDA) ពលាក្រសី ឌី រោឌ  012 897 161 

១៥ សមាគមរបជាធិបពតយយឯក្រាជយថ្នពសដឌកិ្ចចពរៅ
របព័នធ (IDEA) 

ពលាក្ វន់ ពៅ  012 534 796 

១៦ បណាត ញរពោះសងឃឯក្រាជយពដីមបីយុតតិធម័សងគម  រពោះពតជគុណ ប ុត ប ុនពតញ 016 666 042 

១៧ យុវជនជនជាតិពដីមភ្ជគតិច  ុរំបពមរ រសុក្ខតបង ពលាក្ លូត សាង 097 456 6466 



មានជយ័ពែតតរពោះវហិារ 
១៨ សហគមន៍ជនជាតិពដីមភ្ជគតិច ុរំបពមរ  

ពែតតរពោះវហិារ 
អនក្រសី នួន ម៉ោុន 097 773 7549 

១៩ សហគមន៍ទំនាស់ដីធលីភូមិរគួស ពែតតប្ផត់ដបំង គុណ កី្ឡា 078 726 723 

២០ សហគមន៍ដីធលី ភូមិ១ សង្គោ ត់៣ ពែតតរពោះសីហនុ អនក្រសី ហងស ចិនាត  012 680 435 

២១ អងគការពនលក្ខែមរ (PK) ពលាក្ អាង ជាតិពឡាម 012 517943 

២២ សហគមន៍ផលូ វពភលីង ទួលសខងោ A  ពលាក្ សឹុម វរីៈ 069 907 983 

២៣ សមាគមធាងពតាន ត (STT) ពលាក្ អីុ សារុ ំ 012 836 533 

២៤ សហគមន៍ SOS រពលានយនតពហាោះអនតរជាតិ
ភនំពពញ 

អនក្រសី រោយ នីម 016 536 900 

២៥ អងគការក្ត្សតីខែមរ (SKO) ពលាក្រសី អរុណ រសមី  012 236 653 

២៦ សមាគមនារអីភិវឌណន៍ អនក្រសី សុរាជ ពសរធីីតា 012 955 105 

 


