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សទិ្ធិសសរភីាពខាងការជបួប្បជ ុំសោយសន្តវិិធ ី

សសរភីាពខាងការជបួត្បជ ាំសោយសនតវិធិគីជឺាសទិ្ធកិន ងការត្បមូលផ្ ាំជាសាធារណៈ ឬជាឯកជន នងិបង្ហា ញ
ទ្សសនៈរមួ សលកីកមពស់ ធានា នងិការពារផលត្បសោជន៍រមួ កន ងទ្ត្មង់អហងិា។ សទិ្ធិសនេះរមួមានសទិ្ធិចូលរមួកន ង
ការត្បមូលផត ាំ ត្បជ ាំ រវ៉ា  កូដកមម បារ កមម និងការត្បមូលផត ាំជាបស ត្ េះអាសននកន ងសោលបាំណងជាក់លាក់មួយ។ 
សិទ្ធិសនេះត្រូវបានការពារសោយរដឋធមមន ញ្ញកមព ជា (“រដឋធមមន ញ្ញ”) សសចកតីត្បកាសជាសកលសតីពសីិទ្ធិមន សស នងិ
ករិកាសញ្ញញ អនតរជារិសតីពសីទិ្ធិពលរដឋ និងសទិ្ធិនសោបាយ។ មាត្ា៤១ ននរដឋធមមន ញ្ញខចងថា ត្បជាពលរដឋខែមរ
មាន “សសរភីាពខាងការបសញ្េញមររិបស់ែលួន សសរភីាពសារព័រ៌មាន សសរភីាពខាងការសបាេះព មពផាយ នងិសសរភីាព
ខាងការជបួត្បជ ាំ” ែណៈខដលមាត្ា៣១ បញ្ញរតិថាកមព ជាទ្ទ្ួលសាា ល់ និងសោរពសសចកតីត្បកាសជាសកលសតពីី
សិទ្ធិមន សស និងរាល់ករិកាសញ្ញញ  និងអន សញ្ញញ ទាក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិមន សស។1 មាត្ា២១ ននករិកាសញ្ញញ អនតរជារិ

                                                           
1 មាត្ា៤១ ននរដឋធមមន ញ្ញ “ត្បជាពលរដឋខែមរ មានសសរភីាពខាងការបសញ្េញមរិរបសែ់លួន សសរភីាពខាងសារព័រម៌ាន សសរភីាពខាងការ
សបាេះព មពផាយ សសរភីាពខាងការត្បជ ាំ។ ជន្កស៏ោយមិនអាចស ល្ៀរសត្បីសិទ្ធិសនេះសោយរ ាំសលាភនាាំឱ្យប៉ាេះពាលដ់លកិ់រតិយសរបសអ់នក
ដនទ្ ដលទ់្ាំសនៀមទ្មាល បល់អរបស់សងាម ដលស់្្បធ់ាន បស់ាធារណៈ និង ដលស់នតិស ែជារិបានស យី”; មាត្ា៣១ “ត្ពេះរាជា្ចត្ក
កមព ជាទ្ទ្លួសាា ល ់និងសោរពសិទ្ធិមន សស ដូចមានខចងកន ងធមមន ញ្ញននអងាការសហត្បជាជារិ សសចកី្ត្បកាសជាសកលសី្ពីសិទ្ធិមន សស 
និង ករិកាសញ្ញញ  ត្ពមទាាំងអន សញ្ញញ ទាាំងឡាយទាកទ់្ងសៅនឹងសិទ្ធិមន សស សិទ្ធិនារ ីនិង សិទ្ធិក មារ”។ អាចរកបាន រដឋធមមន ញ្ញកមព ជាា
មរយៈ http://www.sithi.org/temp.php?url=law_detail.php&lg=&id=222 សសរភីាពជបួត្បជ ាំធានាសោយមាត្ា២ ននចាប់
សតពីីការសធវបីារ កមមសោយសនតិវធីិ ត្ពេះរាជត្កម ន.ស/.រ.ក.ម/១២០៩/០២៥, ២០០៩ 
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Law_on_peaceful_demonstration-promulgated.pdf [ផលូវការជាភាសាខែមរ] និង
មាត្ា៣២០ ននចាបសី្់ពីការង្ហរ https://bit.ly/33ui7nM  

 

សលាកបប្រព័រម៌ាន្៖ សទិ្ធិសសរភីាពខាងការជបួប្បជ ុំសោយសន្តវិិធី ទាក់ទ្ងន្ងឹទ្ុំនាសដ់ធីលី
សៅកម្ព ជា  

ទ្ដិឋភាពរមួ៖ សិទ្ធិកន ងការជួបត្បជ ាំសោយសនតិវធិីគជឺាធារ ផសាំោ៉ា ងសាំខាន់ននសមរថភាពរបស់ប គាលត្គប់រូបកន ងការធានា 
ការពារ និងរស ូមរិសដីមបសីទិ្ធិរបស់ពកួសគ។ ែណៈខដលសិទ្ធិសនេះត្រូវបានធានាកន ងរដឋធមមន ញ្ញកមព ជា និងចាប់សទិ្ធិ
មន សសអនតរជារ ិខរជាក់ខសតងការអន វរតសិទ្ធិសនេះ ខរងខរត្រូវបានរ ាំសលាភបាំពានសោយមិនសមសហរ សមផល។  ជាញឹក
ញយ ទាក់ទ្ងនឹងទ្ាំនាស់ដីធល ីអាជាា ធរខរងរារា ាំងពលរដឋកន ងការរវ៉ា  សត្បីត្បាស់កមាល ាំងមនិសមាមាត្រចាំសពាេះអនករវ៉ា  ឬក៏
ោក់សទាសពួកសគសោយសារខរការរវ៉ា។ បនាា ប់ពីែលមឹសារននសសរភីាពននការជួបត្បជ ាំសោយសនតិវធិី សលាកបត្រ
ព័រ៌មានសនេះបង្ហា ញពីទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរវងទ្ាំនាស់ដីធល ីនងិសសរភីាពខាងការជួបត្បជ ាំសោយសនតិវធិី។ ជាច ងសត្កាយ សលាក
បត្រព័រ៌មានសនេះបញ្េ ប់សោយអន សាសន៍មួយចាំនួនសសនីស ាំដល់រាជរោឋ ភិបាលកមព ជា (រោឋ ភិបាល) ការពារសិទ្ធជិួប
ត្បជ ាំសោយសនតិវធិីសៅត្បសទ្សកមព ជាត្បកបសោយត្បសិទ្ធភាព។ 

http://www.sithi.org/temp.php?url=law_detail.php&lg=&id=222
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Law_on_peaceful_demonstration-promulgated.pdf
https://bit.ly/33ui7nM
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សតីពីសទិ្ធិពលរដឋ និងសិទ្ធិនសោបាយសត្ៅពីការទ្ទ្ួលសាា ល់សិទ្ធកិន ងការជបួត្បជ ាំសោយសនតិវធិី ត្ពមទាាំងផតល់នូវ
ការខណនាាំអាំពីសកាត ន ពលននការររឹរបរិចាំសពាេះសសរភីាពខាងការជួបត្បជ ាំ៖ “ោម នការររឹរបរិ្មួយអាចោក់
សៅសលកីារសត្បីត្បាស់សិទ្ធិសនេះសត្ៅពីការសធវីសៅាមកាំណរ់សោយចាប់ខរប៉ា ស ណ្ េះ នងិខដលចាំបាច់កន ងសងាម
ត្បជាធិបសរយយ កន ងផលត្បសោជន៍ននសនតិស ែជារិ ឬស វរថិភាពសាធារណៈ ស ត្ ប់ធាន ប់សារធារណៈ ការ
ការពារស ែភាពសាធារណៈ ឬសីលធម៌ ឬការការពារសទិ្ធិ និងសសរភីាពរបស់អនកដនទ្។ 

ការសប្បើប្ាសក់មាល ុំងកន ងសពលជបួប្បជ ុំសោយសន្តិវិធ ី

បទ្ោឋ នចាប់អនតរជារ ិ កាំណរ់ថា រាល់ការសត្បីត្បាស់កមាល ាំងអាំ  ងសពលជួបត្បជ ាំសោយសនតិវធិីត្រូវខរ
សោរពាមសោលការណ៍ ត្សបចាប់ សោយត្បងុត្បយរ័ន ភាពចាំបាច់ នងិសមាមាត្រ។2 ចាប់ត្រូវខរកាំណរ់សអាយ
ជាក់លាក់កន ងការសត្បីត្បាស់អាវ ធ និងវធិសីាស្តសតសត្បីត្បាស់អាំ  ងសពលជួបត្បជ ាំ រមួទាាំងការរវ៉ា  និង ការអន ញ្ញញ រ
ជាផលូវការ នងិដាំសណីរការោក់ពត្ង្ហយសត្គឿងសពាវ វ ធ និងឧបករណ៍សផសងសទ្ៀរ។3 សលីសពីសនេះសៅសទ្ៀរ សោល
ការណ៍ចាំបាច់ រត្មូវនូវវធិានការខដលផលប៉ាេះពាល់អាចសករីមានរចិរួចបាំផ រកន ងករណីខដលកមាល ាំង អាចត្រូវ
បានសត្បីត្បាស់សទាេះកន ងបរបិទ្្ក៏សោយ។4 សោលការណ៍ត្បងុត្បយរ័ន រត្មូវថាត្គប់ជាំហានខដលអាចសធវីសៅ
បានត្រូវសធវីសៅាមខផនការ ការសរៀបចាំ និងសធវីត្បរិបរតិការខដលទាក់ទ្ងនងឹការជួបត្បជ ាំ ត្រូវសជៀសវងការសត្បី
កមាល ាំង ឬការសត្បីត្បាស់កមាល ាំងមិនអាចសជៀសវងបាន ខរការសត្បីត្បាស់កមាល ាំងសនាេះត្រូវមានភាពរចិរួចបាំផ រ។5 
កមាល ាំងខដលសត្បីគួរខរកាំណរ់សោលសៅសលជីនខដលសត្បីត្បាស់ហងិា ឬការគាំរាមកាំខហងខដលនឹងសកីរស ងី។6 រដឋ
ត្រូវធានាថាមស្តនតអីន វរតចាប់ត្រូវខរទ្ទ្លួការបណត េះប ត្ លាមសពលសវលាកាំណរ់្មួយ និងបានសាក
ហារ់សមសត្បីត្បាស់កមាល ាំងសោយត្សបាមចាប់ នងិការសត្បតី្បាស់អាវ ធខដលត្រូវបានបាំពាក់។7  

ត្កបែ័ណឌ ចាប់កមព ជា ោក់កាំហរិខាល ាំងដល់រដឋកន ងការសត្បីត្បាស់កមាល ាំងសៅសលីការជួបត្បជ ាំ សហយីសៅកន ង
ចាប់គអឺន សលាមាមបទ្ោឋ នចាប់សិទ្ធមិន សសអនតរជារ។ិ ឧទាហរណ៍ មាត្ា២០(២) ននចាប់សតពីីការសធវី
បារ កមមសោយសនតិវធិីខចងថា “កន ងករណីបារ កមមសោយសនតវិធិី បានកាល យជាអាំសពីហងិា អាជាា ធរមានសមរថកិចេ
ត្រូវចរ់វធិានការសមត្សបសដមីបទី្ប់សាា រ់ និងបញ្ឈប់បារ កមមសនេះជាបនាា ន់”។ មាត្ា២៣ ដល់២៧ បញ្ញា ក់
ចាស់ពីរសបៀបខដលអាជាា ធរគរួស្លីយរបកន ងសាថ នភាពខដលបារ កមមឈានដល់ហងិា ឬបារ ករ្ខដលត្បត្ពឹរត

                                                           
2 ត្កុមត្បឹកាសិទ្ធិមន សសអងាការសហត្បជាជារិ, A/HRC/៣១/៦៦ ,“របាយការណ៍រមួរបសអ់នករាយការពិសសសសី្ពីសិទ្ធិសសរភីាពខាងការ
ជបួត្បជ ាំ និងសមាគម និងអនករាយការពិសសសននការសោេះត្សាយសត្ៅត្បពន័ធរ លាការ សសងេប ឬការោកស់ទាសាមអាំសពីចិរតសលី សពាេះការ
ត្គបត់្គងសោយត្រឹមត្រូវននការជបួត្បជ ាំ,” នងៃទី្៤ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦,  វកយែណឌ ទី្ ៥០http://freeassembly.net/wp-

content/uploads/2016/02/A.HRC_.31.66_E_with_addendum.pdf (“នងៃទី្៤ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ របាយការណ៍រមួរបសអ់នករាយ
ការណ៍ពិសសសអងាការសហត្បជាជារិ”)។ 
3 នងៃទី្៤ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ របាយការណ៍រមួរបសអ់នករាយការណ៍ពិសសសអងាការសហត្បជាជារិវកយែណឌ ទី្ ៥១ 
4 នងៃទី្៤ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ របាយការណ៍រមួរបសអ់នករាយការណ៍ពិសសសអងាការសហត្បជាជារិវកយែណឌ ទី្ ៥៧ 
5 នងៃទី្៤ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ របាយការណ៍រមួរបសអ់នករាយការណ៍ពិសសសអងាការសហត្បជាជារិវកយែណឌ ទី្ ៥២ 
6 នងៃទី្៤ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ របាយការណ៍រមួរបសអ់នករាយការណ៍ពិសសសអងាការសហត្បជាជារិវកយែណឌ ទី្ ៥៧ 
7 នងៃទី្៤ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ របាយការណ៍រមួរបសអ់នករាយការណ៍ពិសសសអងាការសហត្បជាជារិវកយែណឌ ទី្ ៥២ 

http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/02/A.HRC_.31.66_E_with_addendum.pdf
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/02/A.HRC_.31.66_E_with_addendum.pdf
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/02/A.HRC_.31.66_E_with_addendum.pdf
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បទ្សលមសី។ កត្មិរននការស្លយីរបចប់ពីការដកហូរអាវ ធ រហូរដល់ការឃារ់ែលួនបស ត្ េះអាសនន នងិឈាន
ដល់ការអន វរតចាប់ត្ពហមទ្ណឌ ។ ចាប់មិនបានខចងពីការសត្បីត្បាស់កមាល ាំងរបស់អាជាា ធរសនាេះសទ្ ប៉ា ខនតក៏មិនបាន
បញ្ញា ក់ពីការហាមឃារ់ខដរ។ ដូសចនេះអន សលាមាមបទ្ោឋ នអនតរជារិខដលរត្មូវឱ្យមស្តនតីអន វរតចាប់ ររឹបនតឹងការ
សត្បីត្បាស់អាវ ធអាំ  ងសពលជបួត្បជ ាំ សហយីសជៀសវង ឬការ់បនថយការសត្បីត្បាស់កមាល ាំងជាអបបរមាាមខដលអាច
សធវីសៅបាន។ 

ចាំណ ចបាំភលឺ ៣-៦-៤ ននសសៀវសៅខណនាាំការអន វរតចាប់សតពីកីារសធវបីារ កមមសោយសនតវិធិ ីបានខចងបខនថម
ថា “ការសធវបីារ កមម គរួត្រវូបានបាំខបកលាកឹ្ខរោម នជសត្មសីសផសងសទ្ៀរប៉ា ស ណ្ េះ”។ អាជាា ធរក៏ត្រូវបានរត្មូវផង
ខដរឱ្យពាោមយកអនកបងាបញ្ញា ខដលសត្បី “ពាកយសមតីមិនគួរគបប”ី និងមានលកេណៈហងិា ោក់ឱ្យសៅោច់
សោយខ ក សដីមបបីសញ្េ ៀសការបាំខបកបារ កមមទាាំងត្សុង។ ត្សសដៀងោន សនេះខដរ អនតរាគមន៍របស់នគរបាលត្រវូស
មាមាត្រនងឹសាថ នការណ៍ សហយីត្រវូសធវតី្រមឹខរកន ងវសិាលភាពមយួខដលចាំបាច់ សដមីបសីរៀបចាំ     ស ត្ ប់ធាន ប់ស ងី
វញិឱ្យបានឆ្ប់រហ័សខរប៉ា ស ណ្ េះ (ចាំណ ចបាំភល ឺ ៣-៦-៥)។ បញ្ញរតិសនេះត្សបសៅនងឹការរត្មូវនូវមសធាបាយនន
ផលប៉ាេះពាល់អាចសកីរមានរចិរួចបាំផ រ កន ងករណីខដលកមាល ាំងអាចត្រូវបានសត្បីត្បាស់ សទាេះបីកន ងបរបិទ្្ក៏
សោយ ដូសចនេះវធិានការទាាំងសនេះអន សលាមសៅនងឹសោលការណ៍សមាមាត្រ និងភាពចាំបាច់។   

សទាេះជាោ៉ា ង្ក៏សោយទាាំងចាប់សតីពកីារសធវីបារ កមមសោយសនតិវធិី ទាាំងសសៀវសៅខណនាាំការអន វរត
សនេះ រត្មូវឱ្យមានសពលសវលាបណត េះប ត្ លស្ីពីការសត្បីត្បាស់កមាល ាំងត្សបចាប់ សៅដល់កងកមាល ាំងសនតសិ ែ
ខដលទ្ទ្លួែ សត្រូវរកាស ត្ ប់ធាន ប់ននការជបួត្បជ ាំ ខដលមានសារៈសាំខាន់សដីមបធីានាថាអាជាា ធរសាធារណៈ
ទ្ទ្ួលបនា ករកាសនតិស ែ នងិស ត្ ប់ធាន ប់កន ងអាំ  ងសពលកាំព ងជួបត្បជ ាំសោយសនតិវធិទីាាំងសនាេះ ត្បត្ពិរតិសោយ
ត្រឹមត្រូវ។ សាំខាន់ជាងសគបាំផ រសនាេះគឺ បទ្ោឋ នខដលោក់សចញខាងសលី និងរត្មូវការពិសសសននភាពចាំបាច់និង
សមាមាត្រ គួរខរត្រូវបានយកមកអន វរត។ 

ការរ ុំសលាភសទិ្ធិារ កម្មសោយសន្តិវធិី ន្ងិសប្បើប្ាសប់្បព័ន្ធរ លាការយាយអី្នករវ៉ា  

សទាេះបីជាត្កបែណឌ ចាប់រងឹមាាំក៏សោយ ក៏សិទ្ធជិួបត្បជ ាំសោយសនតិវធិីខរងត្រូវបានត្បឈមនឹងការបាំពាន
សៅកន ងត្បសទ្សកមព ជា។ ជាឧទាហរណ៍ ចប់ពខីែសមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ដល់ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ គសត្មាងឃាល ាំសមលី
សសរភីាពមូលោឋ ននន ម.ស.ម.ក បានករ់ត្ានូវសហរ ការណ៍ចាំនួន ៩៩ ករណីខដលទាក់ទ្ងនងឹការរ ាំសលាភសសរ ី
ភាពជបួត្បជ ាំសោយសនតវិធិី8  ខដលបង្ហា ញឱ្យស ញីពកីារមនិអន វរតជាត្បព័នធនូវចាប់សតពីបីារ កមមសោយសនតវិធិ។ី 

                                                           
8 ភាពែ សោន រវងការររឹរបរឹ និងការរ ាំសលាភសិទ្ធិ គឺការររឹរបរឹអាចអន ញ្ញញ រិសោយត្សបចាបប់ានសត្កាមកាលៈសទ្សៈជាកល់ាក ់ែណៈ
សពលខដលប ពវសហរ ននការរ ាំសលាភបាំពានផា យសៅនឹងបទ្ោឋ នចាបអ់នតរជារិ។ សូមសមីល ចាំន ចគនលឺេះទី្ពីរនន “គសត្មាងឃាល ាំសមីលសសរភីាព
មូលោឋ ន៖ របាយការណ៍ត្បចាំឆ្ន ាំទី្បី” ម.ស.ម.ក មជឈមណឌ លសាមគាីភាព និងអាដហ ក ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៩ (របាយការណ៍ត្បចាំឆ្ន ាំទី្
បី ននគសត្មាងឃាល ាំសមីលសសរភីាពមូលោឋ ន) 
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ជាការករ់សមាា ល់ ៣០ ភាគរយ ននសហរ ការណ៍ពាក់ព័នធនងឹទ្ាំនាស់ដធីលទីាាំងអស់ខដលបានករ់ត្ាពខីែ
សមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ដល់ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ ប ត្ លឱ្យមានការរ ាំសលាភសសរភីាពមូលោឋ ន9 រមួមានទាាំងការសត្បី
ត្បាស់កងកមាល ាំង នងិការោយាីមត្បព័នធរ លាការ។ មានករណីមយួត្រូវបានករ់ត្ាពី ការសត្បីត្បាស់កងកមាល ាំង
របស់រដឋទាក់ទ្ងនឹងការរវ៉ាបញ្ញា ដីធល ី  សោយមិនបានអន វរតត្សបសៅាមបទ្ោឋ នអនតរជារិស យី។10 កន ង
ចាំស្មចា្ំ រ់ការផលូវចាប់ជាសត្ចីនត្រូវបានករ់ត្ាដូចជា៖ មានមន សសចាំនួន ១៩នាក់ត្រូវបានចប់ែលួន ១៥
នាក់ត្រូវបានសកាេះសៅ ២១នាក់ត្រូវបាន  ាំែលួន និង ៤៥នាក់ត្រូវបានសាកសួរ និង ៥នាក់ត្រូវបានផតនាា សទាស
ពាក់ព័នធនឹងទ្ាំនាស់ដធីលី។11 ការោយខីដលសករីស ងីជាទូ្សៅកន ងត្បសទ្សកមព ជារមួមាន៖ 

- បត្មាមជួបត្បជ ាំសោយសនតិវធិ ី
- ការបាំខបកសចញពីទ្កីខនលងជបួត្បជ ាំសោយសនតិវធិីពសីាំ្ក់កមាល ាំងសនតសិ ែ 
- ការគាំរាមកាំខហងសោយវធិានការផលូវចាប់ 
- ការគាំរាមចប់ែលួន 
- ការវយដាំ 
- ការចប់ែលួន 
- វធិានការផលូវចាប់ននបទ្ត្ពហមទ្ណឌ ជាធមមាត្រូវបានសត្បីត្បាស់ត្បឆ្ាំងនឹងអនកការពារសទិ្ធមិន សស ដូចជា  

បទ្ត្បមាងអនករាជការសាធារណៈ ឬបទ្បាំផលិចបាំផ្លល ញត្ទ្ពយសមបរតិសាធារណៈ ឬបទ្ញ េះញង់ឱ្យមាន
អាំសពីហងិា។ 

ឧទាហរណ៍៖ កន ងទ្ាំនាស់ដីធលរីវងត្កុមហ  នផ្លនអ ីម ចិនិងត្បជាពលរដឋសៅប រកីីឡា កន ងរាជធានីភនាំសពញ
ខដលបានបនតសករីមានាាំងពឆី្ន ាំ ២០១២ ។ កន ងខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ ត្បជាពលរដឋប រកីឡីាពីរនាក់ត្រូវបានកមាល ាំង
សនតិស ែចប់ទាញសចញ ែណៈសពលខដលពកួសគបត្មងុយកញារតិសៅោក់ជូនសលាកនាយករដឋមស្តនតី ហ  ន         
ខសន។12 កន ងខែដខដលសនេះខដរ អាជាា ធរត្កុងភនាំសពញបានគាំរាមចរ់វធិានការាមផលូវចាប់ ត្បសិនសបពីួកសគសៅ
បនតការរវ៉ា សនេះរសៅសទ្ៀរ។13 កន ងខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ អាជាា ធរត្កុងភនាំសពញ បានត្ពមានអនកភូមិថាពួកសគអាចនងឹ
                                                           
9 ១៣៩ ននករណីសហរ ការណ៍ជសមាល េះដីធលីខដលបានករត់្ា មាន ៤២ ករណីជាការរ ាំសលាភសសរភីាពមូលោឋ ន។ សមីលចាំណ ចគនលឹេះទី្ពីរ នន
របាយការណ៍ត្បចាំឆ្ន ាំទី្បីននគសត្មាងឃាល ាំសមីលសសរភីាពមូលោឋ ន។ 
10 សបីសត្បៀបសធៀបពីខែសមសាឆ្ន ាំ ២០១៧ ដល ់ខែមីនាឆ្ន ាំ ២០១៨ មាន៧ករណី ននការសត្បីត្បាសក់ងកមាល ាំងរបសរ់ដឋពាកព់ន័ធនឹងការរវ៉ា ដី
ធលីខដលត្រូវបានករត់្ាទ្ កកន ងកាំ  ងសពលខរមយួ សហយីោម នករណី្មយួខដលបានសោរពសៅាមបទ្ោឋ នអនតរជារិស យី។ របាយ
ការណ៍ត្បចាំឆ្ន ាំទី្២ របសគ់សត្មាងឃាល ាំសមីលសសរភីាពមូលោឋ ន។ 

https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=128&id=5&lang=k
hm 
11 វកយែណឌ ទី្ ១០  ចាំណ ចគនលឹេះទី្ពីរ ននរបាយការត្បចាំឆ្ន ាំទី្បី គសត្មាងឃាល ាំសមីលសសរភីាពមូលោឋ ន 
12 ហ  ន ខសន សត្បីត្បាស ់“នងៃជយ័ជាំនេះសលីរបបត្បលយ័ពូជសាសន”៍ សផ្លត រសៅសលី “បដិវរតន៍ពណ៌” សារពរម៌ានភនាំសពញប៉ា សតិ៍ នងៃទី្០៨ ខែ
មករា ឆ្ន ាំ២០១៨ https://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-uses-victory-over-genocide-day-focus-

colour-revolutions 
13 “ោម នដាំស្េះត្សាយសត្មាបស់ហគមនប៍ រកីីឡា” វទិ្យ អាស ីសសរ ីនងៃទី្១០ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
https://www.rfa.org/khmer/news/land/no-result-for-borey-keila-01102018103814.html 

https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=128&id=5&lang=khm
https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=128&id=5&lang=khm
https://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-uses-victory-over-genocide-day-focus-colour-revolutions
https://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-uses-victory-over-genocide-day-focus-colour-revolutions
https://www.rfa.org/khmer/news/land/no-result-for-borey-keila-01102018103814.html
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ត្រូវចប់ែលួន ត្បសិនសបីបនតការរវ៉ា  និងចរ់ទ្ កការរវ៉ា សនាេះថាមិនត្សបចាប់ និងបនាា ប់មកសទ្ៀរកន ងខែដខដល
សនាេះ សនតសិ ែែណឌ បានវយសៅសលីពលរដឋ ែណៈពួកសគបនតការរវ៉ា។14 សៅខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ សកមមជនប រ ី
កីឡា២នាក់ បានរងការគាំរាមកាំខហងចរ់វធិានការផលូវចាប់សបីពួគោរ់សៅខរបនតការរស ូមរិសនេះសទ្ៀរ។15  

 ការរារា ាំង ឬការរ ាំខានការរវ៉ា សោយសនតិវធិី សលីសទិ្ធិដីធលីសៅខរជាបញ្ញា សៅកមព ជា សោយអនកសរៀបចាំការ
ជួបត្បជ ាំ និងត្កុមអនករវ៉ាជាសត្ចីន ត្រូវបានកងកមាល ាំងសនតសិ ែចប់ែលួន សួរចសមលីយ និងបងារបួស។ កតីបារមភមួយ គឺ
សៅសពលមានការសោេះខលងអនករវ៉ា  គឺត្រូវខរសធវីាមលកេែណឌ សោយការច េះហរថសលខា សលីកិចេសនាខដលពួកសគ
ត្រូវត្ពមសត្ពៀងថានឹងមនិអន វរតសិទ្ធិសសរភីាពខាងការត្បមូលផត ាំសោយសនតិវធិីសនេះបនតសទ្ៀរស យី។  

 កាលពីខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សៅ  ាំពីរធនូ ត្សុកសនួល សែរតត្កសចេះ អនកភូមិពីរនាក់ត្រូវបានចប់ែលួន និង  ាំ
ែលួនបនាា ប់ពីបានរវ៉ា ត្បឆ្ាំងនងឹការវស់ខវងត្ពាំត្បទ្ល់ដីសមបទានសសដឋកិចេ របស់ត្កុមហ  នចាំការសៅស ូ
សមមរ់។ បនាា ប់មក ពកួោរ់ត្រូវបានសោេះខលងឱ្យមានសសរភីាពវញិ សត្កាយពីបានច េះហរថសលខាសលឯីក
សារយល់ត្ពមថាឈប់សធវីការរវ៉ា សនេះសទ្ៀរ។16 សៅខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ ទាក់ទ្ងនឹងបញ្ញា ដខដលសនេះ 
មានអនករវ៉ា៤នាក់សទ្ៀរត្រូវបានចប់ែលួននិងសោេះខលងវញិភាល មៗសត្កាយសពលច េះហរថសលខាសលីកិចេ
សនាបញ្ឈប់ការរវ៉ា សនេះ។17 

 កាលពីនងៃទ្ី០៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  អនកភូមិចាំននួ ៤នាក់18 សៅសហគមន៍កាំសពញចស់ សៅកន ងសង្ហា រ់
សលែ៣ សែរតត្ពេះសីហន  ត្រវូបានចប់ែលួន មួយនងៃម នសពលខដលការរវ៉ាទ្ប់សាា រ់ត្កុមហ  នចិនឈូស
ឆ្យដីរបស់ពួកោរ់។ អនកភូមិត្រូវបានសោេះខលងវញិ បនាា ប់ពីត្រូវបានបងេាំឱ្យច េះហរថសលខាសលីឯកសារ
ត្ពមសត្ពៀងមយួខដលបញ្ញា ក់ថាពួកសគនងឹមិនរវ៉ាមតងសទ្ៀរសៅសលីដីមានទ្ាំនាស់ សហយីឯកសារសនាេះក៏
បានបញ្ញា ក់ផងខដរថាការរវ៉ា្មួយត្រូវខរមានការអន ញ្ញញ រសោយអាជាា ធរជាម ន ដូសចនេះអនកភូមិទាាំង
សនេះត្រូវខរសធវែីលួនជា “ពលរដឋគាំរ”ូ។  
ជាទូ្សៅសគសសងារស ញីពកីារសត្បតី្បាស់កងកមាល ាំងហួសត្បមាណត្បឆ្ាំងនងឹអនករវ៉ាជាញឹកញាប់  

 អាំ  ងនងៃ៨ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ ការរវ៉ាពីត្កុមត្បជាពលរដឋត្បឆ្ាំងនងឹត្កុមហ  នចាំការសៅស ូសមមរ់។ 
មានការបាញ់កាាំសភលីងត្ោប់ពិរសៅសលីត្កុមអនករវ៉ា  ខដលនាាំឲ្យមន សសបនួនាក់រងរបួស។  

 សៅនងៃទ្ី២៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ សៅភូមិ គគីរ ត្កងុត្ពេះសីហន  កងកមាល ាំងសនតិស ែបានបាញ់កាាំសភលងី
ត្ោប់ពិររាប់សិបត្ោប់សៅសលអីាកាស និងសៅសលតី្កុមមន សសខដលកាំព ងរវ៉ាទាក់ទ្ងនងឹទ្ាំនាស់ដធីល ី   

                                                           
14“ពលរដឋប រកីីឡាត្រូវបានបានត្បាប់ឲ្យឈបរ់វ៉ា ” សារពរ័ម៌ានភនាំសពញប៉ា សតិ៍ នងៃទី្០២ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨  
15“ពលរដឋប រកីីឡាត្រូវបានសកាេះសៅសដីមបសីរួចសមលីយ។ សារពរម៌ានភនាំសពញប៉ា សតិ៍ នងៃទី្១៩ ខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
http://www.phnompenhpost.com/national/borei-keila-resident-summoned-questioning 
16“អនកមានជសមាល េះដីជាមយួសវៀរ្ម សចទ្អាជាា ធរថាគាំរាមសមាល ប”់ កាខសរភនាំសពញប៉ា សតិ៍, ១៣ ក មភៈ ២០១៨ 
https://bit.ly/2Rk7huK  
17“ដូចខាងសលី, សូមសមីលផងខដរ “អាជាា ធរបាញត្បហារសលីអនករវ់សរឿងរវ់ដីធលីសោយសត្បីត្បាសក់មាល ាំងត្បោបអ់ាវ ធសត្ចីនសលីសល ប”  
លីកាដូ, ២៦ មករា ២០១៩ https://www.licadho-cambodia.org/articles/20190126/159/index.html?khmer 
18“អាជាា ធរត្កុងត្ពេះសីហន បានចបែ់លួនត្បជាពលរដឋចាំននួ៤នាកខ់ដលបានសធវីការរវ៉ា នឹងត្កុមហ  នចិនខដលបានឈូសឆ្យដីសហគម
ន”៍ , ខែមរខស រ, ០៩ មករា ២០១៩, http://www.khmershare.news/political/article/13268/   មានខរជាភាសាខែមរ 

http://www.phnompenhpost.com/national/borei-keila-resident-summoned-questioning
https://bit.ly/2Rk7huK
https://www.licadho-cambodia.org/articles/20190126/159/index.html?khmer
http://www.khmershare.news/political/article/13268/
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មួយ។19 កមមករសាំណង់អាយ  ២៨ឆ្ន ាំមាន ក់បានរងរបសួធៃន់សោយត្ោប់កាាំសភលីងសៅ្អងឹែនងរបស់ោរ់ 
សោយមានហូរឈាមសៅសលដី ីម នសពលបញ្ាូ នសៅមនាីរសពទ្យ។20 មានខែសវឌីីអូមួយក៏បានបង្ហា ញថាមាន
អនកខដលត្រូវបានសគចងសាល បសសក នងិទារ់ធាក់ពសីាំ្ក់កងរាជអាវ ធហរថ។21 
ែណៈចាប់សទិ្ធិមន សសអនតរជារិអន ញ្ញញ រឱ្យមានបទ្បបញ្ញរតិសលីការជបួត្បជ ាំសដមីបកីារពារចាប់ និង

ស្្ប់ធាន ប់ ដូចខដលបានសរៀបរាប់ខាងសល ី ត្បរកិមម្ មួយចាំសពាេះការគាំរាមកាំខហងខដលបានត្បឈមសនាេះ 
ត្រូវខរសធវីស ងីសោយសមាមាត្រ នងិសោយរងឹរ ងឹបាំផ រ។ ជាពិសសសគឺចាប់ជាក់លាក់ខដលអន វរតចាំសពាេះការសត្បី
ត្បាស់អាវ ធរបស់មស្តនតអីន វរតចាប់៖ 

 អាវ ធអាចសត្បីបានទ្ប់ទ្ល់នឹងការគាំរាមកាំខហងខដលជរិសកីរមានសដីមបកីារពារជីវរិ ឬសដមីបកីារពារពីការ
រងរបួសខដលគាំរាមកាំខហងដល់អាយ ជីវរិ (ការសត្បីកមាល ាំងសោយសមាមាត្រ)។ 

 សលីសពីសនេះសទ្ៀរ មនិត្រូវមានជសត្មីសខដលអាចសធវីបានសផសងសទ្ៀរដូចជាការចប់យកឬការសត្បីត្បាស់
កមាល ាំងមនិប ត្ លឱ្យសាល ប់សដមីបសីោេះត្សាយការគាំរាមកាំខហងដល់អាយ ជីវរិស យី។ (ការសត្បីកមាល ាំង
កន ងករណីចាំបាច់) ។ 

 អាវ ធមិនគួរសត្បីត្បាស់សដមីបបីាំខបកការជួបត្បជ ាំសនាេះស យី។ 
 ការបាញ់សបាេះសោយមិនសរសីម ែចូលកន ងត្កុមមន សសខរងខរែ សចាប់ និង  
 ការសត្បីកមាល ាំងសោយសចរនាគឺត្រឹមត្រូវាមចាប់ខរសៅសពលខដលមិនអាចសជៀសផ រពីការគាំរាមកាំខហង

សដីមបកីារពារដល់ជីវរិអនកដ៏នទ្ពីសត្ោេះថាន ក់ ជួនកាលត្រវូបានសគចរ់ទ្ កថាជាសោលការណ៍ការពារ       
ជីវរិ។22 

ការអ្ន្ វរតន្ស៍ទិ្ធដិីធលីរបសរ់ាជរោា ភិាលកម្ព ជា 
រាជរោឋ ភិបាលកមព ជាបានទ្ទ្លួសាា ល់នូវភាពចាំបាច់កន ងការការពារសិទ្ធដិធីលីពលរដឋនិងការទាមទារ

របស់ពួកសគ។ សៅឆ្ន ាំ ២០១៥ សលាកនាយករដឋមស្តនតហី  នខសនបានមានត្បសាសន៍ថា "ការសសាកសាត យរបស់ែា ាំគឺ
កាំខណទ្ត្មង់ដធីលីយរឺោ៉ា វ នងិការសោេះត្សាយដីធល…ីសយងីគួរខរផតល់កមមសទិ្ិធដីធលឱី្យបានសលឿន ប៉ា ខនតសយងីបាន      
ពនាការផតល់កមមសិទ្ិធដធីលីដល់ត្បជាពលរដឋរយៈសពល១០ឆ្ន ាំសហយី។23 កាលពឆី្ន ាំ២០០៦ នាយករដឋមស្តនតីក៏បាន
ខងលងថា បញ្ញា ទ្ាំនាស់ដធីលីព ាំអន ញ្ញញ រឲ្យមានការចប់  ាំែលួនអនករវ៉ាទាមទារយកដធីលរីបស់ែលួនោក់ពនធនាោរ      

                                                           
19“ប៉ាូលីសសបីកការសស ីបអសងារការប៉ាេះទ្ងាិចសៅត្កុងត្ពេះសីហន ”  ៣១ មករា ២០១៩ 
https://www.khmertimeskh.com/50573950/police-to-probe-sihanoukville-clash/. 
20“ដូចខាងសលី, សូមសមីលផងខដរ “អាជាា ធរបាញត្បហារសលីអនករវ់សរឿងរវ់ដីធលីសោយសត្បីត្បាសក់មាល ាំងត្បោបអ់ាវ ធសត្ចីនសលីសល ប”  
លីកាដូ, ២៦ មករា ២០១៩ https://www.licadho-cambodia.org/articles/20190126/159/index.html?khmer 
21“ប៉ាូលីសសបីកការសស ីបអសងារការប៉ាេះទ្ងាិចសៅត្កុងត្ពេះសីហន ”  ៣១ មករា ២០១៩ 
https://www.khmertimeskh.com/50573950/police-to-probe-sihanoukville-clash/ 
22“នងៃទី្៤ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ របាយការណ៍រមួរបសអ់នករាយការណ៍ពិសសសអងាការសហត្បជាជារិវកយែណឌ ទី្ ៥៩-៦០ 
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/02/A.HRC_.31.66_E_with_addendum.pdf.  
23“ការសសាកសាត យធាំបាំផ ររបសស់លាក ហ  ន ខសន គឺជសមាល េះដីធលី“  វអូីសអ ១៨ កកាោ ២០១៨ 
https://projects.voanews.com/cambodia-election-2018/khmer/hun-sen/hun-sen-interview-part-2-land-
dispute.html 

https://www.khmertimeskh.com/50573950/police-to-probe-sihanoukville-clash/
https://www.licadho-cambodia.org/articles/20190126/159/index.html?khmer
https://www.khmertimeskh.com/50573950/police-to-probe-sihanoukville-clash/
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/02/A.HRC_.31.66_E_with_addendum.pdf
https://projects.voanews.com/cambodia-election-2018/khmer/hun-sen/hun-sen-interview-part-2-land-dispute.html
https://projects.voanews.com/cambodia-election-2018/khmer/hun-sen/hun-sen-interview-part-2-land-dispute.html
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ស យី។ សៅថាន ក់មូលោឋ នហាក់ដូចជាមិនបានសោរពនូវសសចកតីខងលងសនេះសទ្ ខដលនាាំឱ្យមានការចប់ែលួនដូចបាន
សរៀបរាប់សៅកន ងករណីខាងសល។ី24 

 

គួរសមាា ល់ថារាជរោឋ ភបិាលកមព ជាក៏បានសធវីអនតរាគមន៍កន ងករណីមួយចាំនួនខដរ។ ឧទាហរណ៍ ខែមនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ សលាក ហ  ន មា៉ា នរិ និងសលាក ហ  ន មា៉ា នី បានជួយសោេះត្សាយបញ្ញា ដីធលីមួយកខនលងសៅសែរតកាំពង់សព ឺ
សត្កាមការបញ្ញា ពឪីព ករបស់សលាក គឺសលាកនាយករដឋមស្តនតី ហ  ន ខសន។25  កាលពីខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ទាក់ទ្ង
នឹងការសស បីអសងារសៅសលីការរងរបួសខដលបានសករីស ងីអាំ  ងបារ កមមសៅត្កងុត្ពេះសហីន   សលាក ស សែង រដឋ
មស្តនតីត្កសងួមហានផាបានញ្ាូ នសារសៅកាន់អាជាា ធរមូលោឋ ន ថា "សលាកទាាំងអស់ោន មានអាំ្ច សូមក ាំសត្បី
កាាំសភលីង សលាកទាាំងអស់ោន ត្រវូរកដាំស្េះត្សាយសោយសត្បសីិលបៈននការសោេះត្សាយបញ្ញា  ខរសបីអនកឯងសត្ជសី
សរសីការត្បឆ្ាំងនឹងបារ ករ ត្រវូដឹងពីចាប់ សហយីត្រូវឲ្យចាស់ថាមស្តនតីសផសងសទ្ៀរក៏ត្រូវដឹងពីចាប់ខដរ។26 ខែមីនា 
ឆ្ន ាំ២០១៩  ត្កុមការង្ហរមយួត្រូវបានបសងាីរស ងីសដីមបសីោេះត្សាយទ្ាំនាស់ដីធលីសនាេះ សហយីកងរាជអាវ ធហរថ
ចាំនួន៤នាក់ត្រូវទ្ទ្ួលរងពិន័យខផនករដឋបាល។ សៅច ងខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ មស្តនតីកងរាជអាវ ធហរថមាន ក់ និងមស្តនតី
សោធាមាន ក់ត្រូវបានបញ្ាូ នសៅរ លាការជ ាំវញិការវយដាំសៅសលីអនករវ៉ា។27 

សលីសពីសនេះសៅសទ្ៀរ សៅកន ងរបាយការណ៍ថាន ក់ជារិរបស់ែលួន ខដលោក់ជូនម នការត្រួរពនិិរយស ងីវញិ
ជាសកលាមកាលកាំណរ់ ជាសកលសលីកទ្ី៣ របស់រាជរោឋ ភិបាលកមព ជាបាន បង្ហា ញថាែលួននងឹពសនលឿនដាំសណីរ
ការសោេះត្សាយទ្ាំនាស់ដីធល។ី28 
 សសចកតីខងលងការណ៍ទាាំងសនេះមានសចរនា និងជយួោាំត្ទ្ សាវ គមន៍ចាំសពាេះសសរភីាពជួបត្បជ ាំទាក់ទ្ងនងឹ
ទ្ាំនាស់ដធីលី និងទ្ាំនាស់ដ៏នទ្សទ្ៀរ។ កិចេត្បឹងខត្បងទាាំងសនេះអាចត្បសសីរស ងីបានសោយការអន វរតនូវអន សាសន៍
ខដលបានោក់ជូនដូចខាងសត្កាមសនេះ។  

 

                                                           
24“អនកជាបគ់ កសោយសារទ្ាំនាស់ដីធលីសៅសែរតសសៀមរាបមានចាំនួនសត្ចីនជាងសគ, វទិ្យ អាស ីសសរ,ី ១៤ ក មភៈ ២០១០ 
https://www.rfa.org/khmer/indepth/siemreap_landdispute-08142010075154.html សូមសមីលផងខដរ  ត្ពឹរតិបត័្រត្បចា្ំ មាស 
ឆ្ន ាំទី្៦ សលែ ១៣ ខែមករា-មិង នា ២០១០ “ដី និងជីវរិ” អងាការននសវទិ្កាមិនខមនរោឋ ភិបាលសតីពីកមព ជា 
http://ngoforum.org.kh/files/lip_landandlifenewslettervol13upload.pdf 
25“សលាកហ  ន ខសនែកចិរតនឹងរ លាការសែរតកាំពងស់ពឺខដល  ាំែលួនជនរងសត្ោេះដីធលី”  ១៤ មិនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
https://khmer.voanews.com/a/cambodia-hun-sen-disappointed-with-kampong-speu-land-court-
ruling/3235048.html 

26“ក ាំសត្បីទាហានសដីមបបីស្តង្ហា ប” ស សែង ខែមរ ថាម 14 ក មភៈ ២០១៩“ https://www.khmertimeskh.com/50577864/do-not-use-

soldiers-for-crackdowns-sar-kheng/. 
27“ត្កុមការង្ហរត្រូវបានបសងាីរស ងីសដីមបសីោេះត្សាយវវិទ្ដីធលី” ភនាំសពញប៉ា សតិ៍ សៅនងៃទី្១១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩  
https://bit.ly/2XIwBNQ 

មស្តនតតី្បោបអ់ាវ ធសត្បីហងិាសលីពលរដឋសរឿងដីធលី ត្រូវបញ្ាូ នសៅរ លាការ ភនាំសពញប៉ា សតិ៍ ២៥ ក មភៈ ២០១៩ https://bit.ly/2ViTMML  
28“របាយការណ៍ជារិខដលបានោកជូ់នសោយសោងាមកថាែណ័ឌ ៥ ននឧបសមពន័ធរបសស់សចកតីសសត្មចសលែ ១៦/២១ របសត់្កុមត្បឹកា
សិទ្ធិមន សសកមព ជា” នងៃទី្ ១៥ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ វកយែណឌ ទី្ ៨១។ https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/341/00/PDF/G1834100.pdf?OpenElement.  

https://www.rfa.org/khmer/indepth/siemreap_landdispute-08142010075154.html
http://ngoforum.org.kh/files/lip_landandlifenewslettervol13upload.pdf
https://khmer.voanews.com/a/cambodia-hun-sen-disappointed-with-kampong-speu-land-court-ruling/3235048.html
https://khmer.voanews.com/a/cambodia-hun-sen-disappointed-with-kampong-speu-land-court-ruling/3235048.html
https://www.khmertimeskh.com/50577864/do-not-use-soldiers-for-crackdowns-sar-kheng/
https://www.khmertimeskh.com/50577864/do-not-use-soldiers-for-crackdowns-sar-kheng/
https://bit.ly/2XIwBNQ
https://bit.ly/2ViTMML
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/341/00/PDF/G1834100.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/341/00/PDF/G1834100.pdf?OpenElement
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អ្ន្ សាសន្ ៍
  

សដីមបធីានាថាសសរភីាពននការជួបត្បជ ាំត្រូវបានសោរពសៅកមព ជា ជាពិសសសទាក់ទ្ងនឹងទ្ាំនាស់ដីធលី សយងី
សូមផតល់ជាអន សាសន៍សៅរាជរោឋ ភិបាលកមព ជាដូចខាងសត្កាម៖  
១. គួរមានការចូលរមួពសិត្ោេះសោបល់ត្បកបសោយអរថន័យជាមយួសហគមន៍ខដលរងផលប៉ាេះពាល់ នងិ
ស្លីយរបឱ្យបានទាន់សពលម នការរវ៉ា  និងការសសនីស ាំជបួត្បជ ាំនានាម ននងឹមានទ្ាំនាស់ដីធលីសកីរស ងី  
២. ធានាថាការសត្បតី្បាស់កងកមាល ាំងបស្តង្ហា បការជបួត្បជ ាំត្រវូបសញ្េ ៀសជានចិេ នងិសោរពោ៉ា ងខាា ប់ែាួននូវសោល
ការណ៍ននភាពត្សបចាប់ ការត្បងុត្បយរ័ន ភាពចាំបាច់ សមាមាត្រ និងគណសនយយភាព  នងិផតល់ការហវកឹហវនឺដល់
កងកមាល ាំងសនតសិ ែជាសទ្ៀងទារ់ និង ទូ្លាំទូ្លាយ ផារភាា ប់នឹងរួនាទ្ីកន ងការឃាល ាំសមីលសសរភីាពននការជបួត្បជ ាំ 
៣.  សស បីអសងារភាល មៗ និងមនិលាំសអៀង ត្គប់ករណីទាាំងអស់ននការសមាល ប់សត្ៅត្បព័នធរ លាការ ការបារ់ែលួន
សោយបងេាំ និងការសត្បីត្បាស់កមាល ាំងសលីសលប់ខដលបងាសោយកងកមាល ាំងសនតិស ែកន ងអាំ  ងការជួបត្បជ ាំនានា នាាំ
ែលួនជនសលមីសមកការ់សទាស និងផតល់ដាំស្េះត្សាយដល់ជនរងសត្ោេះ។ 
 

៤. បញ្ឈប់ការររឹបនតឹងទាាំងអស់សលីសសរភីាពខាងការជបួត្បជ ាំសោយសនតិវធិីរមួមាន ការគាំរាមកាំខហង បាំភិរ
បាំភ័យ ការោយខីាងរ លាការ និងការរ ាំខានសផសងៗសទ្ៀរ។ 
 

 សាំរាប់ព័រ៌មានបខនថម សូមទ្ាំនាក់ទ្ាំនង សលាក វណណ ស ផ្លរ អនកសត្មបសត្មលួគសត្មាង ធ រកចិេ នងិសទិ្ធិ
មន សសរបស់មជឈមណឌ លសទិ្ធមិន សសកមព ជា ាមរយៈសលែទូ្រស័ពា +៨៥៥ (០) ១២ ៩៤១ ២០៦ ឬអ ខីមល 
vann.sophath@cchrcambodia.org,   ឬ សលាក រស់ សារា៉ា រ់ អនកសត្មបសត្មលួគសត្មាង ការពារសសរភីាពមូល
ោឋ ន របស់មជឈមណឌ លសទិ្ធមិន សសកមព ជាាមរយៈសលែទូ្រស័ពា +៨៥៥ (០) ១៧ ៨៨៦ ៦៩៥ ឬអ ខីមល 
rossarath@cchrcambodia.org 

 

--ចប់--- 
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