
 

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

សៅថ្លៃគម្មបរ់យៈសេលមួយឆ្ន ាំថ្ៃការឃ ាំខ្ែួៃយ៉ា ងអយ ត្តិធម៌សលើអនក្ម្េ ីសេេ វៃនី  ថ្ែល
ជាេក្មមជៃែីធែី ៃងិអនក្ការពារេេិធមិៃ េស េងគមេ វីលិសេនើឱ្យស ោះថ្លងអនក្ម្េឱី្យមាៃ

សេរភីាេវិញ  
#ស ោះថ្លងសេេវៃន ី

រាជធានភី្នពំេញ ថ្ងៃទ១ី៤ ខែសហីា ឆ្ន ២ំ០១៧  

 អ្នកស្ស ី ពទេ វននី ខែលជាសកម្មជនែីធ្លី និងអ្នកការពារសិទធមិ្នុសសម្នន ក់កនុងចំពោម្អ្នកការពារសិទធិ
ម្នុសសពលចពធាល ជាពស្ចីនពសសងពទៀតពៅកម្ពុជា នឹងស្តូវជាប់កនុងេនធនាគារអ្ស់រយៈពេល ១ ឆ្ន  ំ ពៅថ្ងៃទ១ី៥ ខែ
សីហា ពោយសារការការពារសហគម្ន៍ និងការអ្នុវតតសិទធិម្នុសសរបស់អ្នកស្ស។ី ពយងីែ្ុ ំ ខែលអ្ងគការសងគម្សុី
វលិម្ននរាយនាម្ខាងពស្កាម្ ែកចិតតចំពពាោះការបនតឃុែំលួនរបស់អ្នកស្សី។ ពយងីែ្ុ ំសូម្ពសនឱី្យអាជ្ាធ្របែិពសធ្   
ពសចកតសីពស្ម្ចសតនាា ពោសពលអី្នកស្សី ស្េម្ោងំទម្នល ក់ពោលរាល់បទពោទខែលម្ននចរតិលកខណៈនពោបាយ 
និងេុមំ្ននភ្សតុតាងជាក់លាក់ោម្ួយ ខែលពកីតម្ននជាបនតបនាា ប់ពលអី្នកស្សី និងពសនីឱ្យពោោះខលងអ្នកស្សីឱ្្
យម្ននពសរភីាេវញិ។  

អ្នកស្សី ពទេ វនន ី បានស្បឹងខស្បងជាខាល ងំពោយគាម នការពនឿយហត់ពែីម្បកីារពារសិទធិរបស់សម្នជិកសហ
គម្ន៍បងឹកក់ បនាា ប់េកីារបពណត ញស្បជាសហគម្ន៍ោងំពនាោះពចញេីសាោះសខម្បងរបស់េួកពគពោយបងខំពៅកនុង
រាជធានភី្នំពេញ។ នាពេលងមីៗពនោះ អ្នកស្សីបានពែីរតួនាទោី៉ា ងសំខាន់កនុងការែឹកនាយុំទធនាការ ខែលពៅថា ‘ថ្ងៃ
ចនាេណ៌ពមម ’ ខែលតវ៉ា ពៅពលីការឃុែំលួនបពោត ោះអាសននតាម្អ្ំពេីចិតតពៅពលអី្នកការពារសិទធមិ្នុសសោងំ៥នាក់ 
រមួ្ម្នន អ្នកស្សី លមឹ្ មុ្ននី   ពលាក នី សុខា ពលាក យ ីសុែសានត ពលាក ថ្ណ វ ៉ាង់ោ និងពលាក នី ចរោិ (ខែល
ស្តូវបានឃុែំលួននាពេលពនាោះ) ។ ពៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ បនាា ប់េកីារោប់ែលួនអ្នកស្សីពៅពេលកំេុង
តវ៉ាោម្ោរឱ្យម្ននការពោោះខលងអ្នកោងំ៥ អ្នកស្សី ស្តូវបានសាលាែំបូងរាជធានីភ្នំពេញសតនាា ពោសេីបទ 
‘ស្បម្នងអ្នករាជការសាធារណៈ’ និងទទលួពោសជាប់េនធនាគាររយៈពេលស្បាមំ្ួយថ្ងៃ។ ប៉ាុខនត ជាជាងការពោោះ
ខលងអ្នកស្សីបនាា ប់េីបានអ្នុវតតពោសរបស់ែលួនរចួ អាជ្ាធ្របានពសីពរ ី នងិែំពណីរការនីតិវធិ្ីព ងីវញិពលីបទ
ពោទខែលេុមំ្ននចំោត់ការយូរម្កពហយីតាងំេីការតវ៉ាអ្ហងិាម្ួយកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ពហយីបានបនតឃុែំលួនអ្នក
ស្សទុីកកនុងេនធនាគារ។ 

អ្នកស្សី ពទេ វននី ម្ននស្បសាសន៍ថា “ទពងវីរបស់អាជ្ាធ្រខែលពស្បីស្បាស់តុលាការពែីម្បីបនតឃុែំលួ នែ្ុ ំពនោះ គឺ
ជាពចតនាោ៉ា ងចាស់ថា អាជ្ាធ្រចងប់បិំទសិទធិពសរភីាេកនុ ងការបពចេញម្តិរបស់ែ្ុ ំ និងបំបាក់សាម រតីែ្ុ ំ។ េួកពគ
ចងប់ចឈប់ែ្ុ កុំំឲ្យពធ្វីការតស ូម្តិោម្ោរែពំោោះស្សាយជូនេលរែឋបឹងកក់ខែលពៅពសសសល់ និងតស ូម្តិកនុ ង
យុទធនាការពសសងពទៀតពែីម្បីោម្ោរយុតតិធ្ម៌្ពៅកនុ ងសងគម្របស់ពយីង។” 



 

 

 
 ពៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦ អ្នកស្សី ពទេ វននី ជាម្ួយនឹងសកម្មជនបឹងកក់េីរនាក់ពសសងពទៀត ស្តូវ
បានសាលាែំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ពោសឱ្យជាប់េនធនាគារម្នន ក់ៗស្បាមំ្ួយខែេីបទ ‘ស្បម្នង និងបទស្បឆ្ងំនឹង
អ្នករាជការសាធារណៈម្ននសាា នទម្ៃន់ពោស’ ខែលជាករណីពសីពរពី ងីវញិ ោក់ទងពៅនឹងការតវ៉ា ពោយសនតិវធិ្ី
ម្ួយកនុងឆ្ន ២ំ០១១ ពោយោម្ោរឲ្យម្ននែំពោោះស្សាយកនុងទំនាស់ែីធ្លីពៅតំបន់បឹងកក់ ពបីពោោះជាគាម នភ្សតុ
តាងោក់បនាុកជាក់លាក់ោម្ួយកតី។ ការកាត់ពោសពនោះ ស្តូវបានតម្កល់ពោយសាលាឧទធរណ៍ ពៅថ្ងៃទ២ី៧ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧។ ពៅថ្ងៃទ២ី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ បនាា ប់េែីំពណីរការនីតិវធិ្ខីែលេុំបានអ្នុពលាម្តាម្
បទោឋ នការជំនុំជស្ម្ោះពោយយុតតិធ្ម៌្1 ពនាោះម្ក អ្នកស្សី ពទេ វននី ស្តូវបានសាលាែំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ពោស
េីបទ ‘អ្ំពេហីងិាពោយពចតនាម្ននសាា នទម្ៃន់ពោស’ នឹងស្តូវបានោក់េនធនាគាររយៈពេល ៣០ ខែ បនតពទៀត 
និងេិន័យជាស្បាក់ចំនួនជាង ១៤ លានពរៀល (ស្បម្នណ ៣.៥០០ ែុលាល រអាពម្រកិ ឬ ពសមនីឹងចំននួេីរែងថ្នស្បាក់
ឈ្នួលអ្បបបរម្នស្បោឆំ្ន ពំៅកម្ពុជា) ពោយសារខតបានចូលរមួ្តវ៉ា ពោយសនតិវធិ្កីនុងការកនុងបាតុកម្ម អ្ំពាវនាវឱ្យ
ពោោះខលងអ្នកស្សី ពោ៉ា ម្ បុបាា  ខែលជាសកម្មជនែូចគាន  កាលេឆី្ន ២ំ០១៣ពនាោះ។  

ែណៈខែលអ្នកការពារសិទធមិ្នុសសោងំ៥ ស្តូវបានពោោះខលងឱ្យសាិតពៅពស្ៅឃុពំៅថ្ងៃទី២៩ ខែម្ិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ បនាា ប់េីបានចំោយពេលចំននួ ៤២៧ ថ្ងៃថ្នការឃុែំលួនតាម្អ្ំពេចីិតត2 អ្នកស្សី ពទេ វននី ពៅខតសាិត
ពៅកនុងេនធនាគារពៅព យី។ បចេុបបននពនោះ អ្នកស្សីកំេុងរង់ោកំារជំនុំជស្ម្ោះ កនុងបទពោទស្បកាន់ទីបីខែលស្តូវ
បានពសីពរេីីបទ ‘ពជរស្បម្នងជាសាធារណៈ’ នងិបទ ‘គំរាម្សម្នល ប់’ ខែលបានបតឹងពោយសម្នជកិម្នន ក់ពទៀតកនុង
សហគម្ន៍បឹងកក់ពសសងពទៀត ងវីពបីពែីម្បណដឹ ងបានែកពាកយបណដឹ ងពៅពហយីពនាោះ។3  ពៅថ្ងៃទ ី៨ ខែសីហា ឆ្ន ំ
២០១៧ សាលាឧទធរណ៍រាជធានភី្នំពេញ បានតម្កល់ការសតនាា ពោសរបស់អ្នកស្សី ខែលស្តូវបានសាលាែំបូងរាជ
ធានីភ្នំពេញស្បកាសកាលេីខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
 អ្នកការពារសិទធមិ្នុសស ក៏ែូចជាបុគគលែថ្ទខែរ ខែលស្តូវទទួលបានសិទធ ិ និងពសរភីាេជាមូ្លោឋ នោងំ
អ្ស់ ខែលស្តូវបានធានាពោយចាប់សិទធមិ្នុសសអ្នតរជាតនិានា និងរែឋធ្ម្មនុចាថ្នស្េោះរាជាោចស្កកម្ពុជា។ សិទធិ
ពនោះ រមួ្ម្នន សិទធិពសរភីាេខាងការបពចេញម្ត ិការស្បមូ្លសតុ ំពោយសនតិវធិ្ ីនិងសម្នគម្ ខែលធានាពោយកតិកា
សញ្ញា អ្នតរជាតសិដីេីសិទធេិលរែឋ និងសិទធនិពោបាយ ខែលកម្ពុជាជារែឋភាគី។ ពសចកតសី្បកាសសតីេីអ្នកការពារ

                                                 
1 ពសចកតីខងលងការណ៍រមួ្របសស់្កុម្អ្ងគការសងគម្សីុវលិ “អ្នកស្សី ពទេ វននី ស្តូវបានសដនាា ពោសម្ដងពទៀត ែណៈខែលស្កុម្សនដិសុែ បានពស្បី
ស្បាសអំ់្ពេីហងិាពៅពលីអ្នកគាសំ្ទអ្នកស្សី” (ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) http://bit.ly/2ts0bfa  
2 ពសចកតីខងលងការណ៍របសយុ់ទធនាការ #ពោោះខលងអ្នកោងំ៥ សាវ គម្ន៍ការពោោះខលងេកួពគ និងពសនឱី្យទម្នល កព់ោលការពោទស្បកាន់ោងំ
អ្ស ់(ថ្ងៃទី៣០ ខែមិ្ងុនា ឆ្ន ២ំ០១៧) http://bit.ly/2thSwjq   
3 ពសចកដីខងលងការណ៍រមួ្ “កម្ពុជា ៖ ទម្នល កប់ទពោទស្បកានព់ៅពលីអ្នកការពារសិទធិែីធ្លី” (ថ្ងៃទី១៤ ខែកកកោ ឆ្ន ២០១៧) 
http://bit.ly/2uzdXgb  

http://bit.ly/2ts0bfa
http://bit.ly/2thSwjq
http://bit.ly/2uzdXgb


 

 

សិទធមិ្នុសសរបស់អ្ងគការសហស្បជាជាតិ4  បញ្ញា ក់ោ៉ា ងចាស់បខនាម្េីសិទធកិនុងការពលីកកម្ពស់ នងិការស្បឹងខស្បង
ពែីម្បកីារការពារ និងការទទលួសាគ ល់សិទធមិ្នុសស និងពសរភីាេមូ្លោឋ ន ស្េម្ោងំជាតួនាទរីបស់រែឋោងំអ្ស់
ពែីម្បអី្នុញ្ញា តឲ្យអ្នកការពារសិទធមិ្នុសសោងំពនាោះ ពធ្វីការពោយសនតិវធិ្ ី និងម្ននសុវតាភិាេ និងពែីម្បកីារពារេួក
ពគេកីារោប់ែលួន អ្ំពេីហងិា ការគំរាម្កំខហង ការេាបាទ និងការពរសីពអ្ីងោម្យួ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ម្ហា    
សននបិាតអ្ងគការសហស្បជាជាតិបានទទួលសាគ ល់ោ៉ា ងចាស់លាស់េគុីណតថ្ម្លថ្នការងាររបស់ស្តសតកីារពារសិទធិ
ម្នុសស និងការពរសីពអ្ីង ពហយីនិងអ្ំពេីហងិាខែលម្ននលកខណៈជាស្បេ័នធ និងរចនាសម្ព័នធខែលេួកពគស្បឈ្ម្ 
ស្េម្ោងំបានអ្ំពាវនាវែល់រែឋនានាធានាឱ្យស្តសតីអាចបំពេញតួនាទីសខំាន់របស់ែលួន។5 
 អ្នកការពារសិទធមិ្នុសសជាពរឿយៗ ស្បឈ្ម្ពៅនឹងការោយតីាម្រយៈការពស្បីស្បាស់ស្បេ័នធតុលាការពៅ
កម្ពុជា។ កនុងចំពោម្ពនាោះ វធិ្ីសាស្តសតខែលពស្ចីនពស្បីជាទូពៅម្ួយ គកឺារអ្នុវតតការេយួរពោស និងការពសីពរេីបីទ
ពោទខែលឥតោត់ការយូរម្កពហយីតាម្អ្ំពេចីិតត ខែលស្តូវបានពស្បីស្បាស់ពែីម្បបីំភ្ិតបំភ័្យែល់អ្នកការពារសិទធិ
ម្នុសស និងរារាងំេួកពគកុំឲ្យអ្នុវតតសកម្មភាេពសសងៗនាពេលអ្នាគត។ ការឃុែំលួននាពេលបចេុបបននពៅពលីអ្នក
ស្ស ី ពទេ វននី គហឺាក់ែូចជាសកម្មភាេជាបនតបនាា ប់ថ្នការោយកីនុងពគាលបណំងបំបិទសំព ងអ្នកស្សី។ វធិាន
ការពនោះរមួ្ចំខណកបពងកីតបានជាបរោិកាសភ័្យខាល ចែល់អ្នកការពារសិទធិម្នុសស នងិបុគគលែថ្ទពទៀតពៅ
ស្បពទសកម្ពុជា។ ជាលទធសលថ្នការោក់េនធនាគារ អ្នកស្សី ពទេ វនន ី ស្តូវបានរារាងំកនុងការបំពេញការងារពោយ
សនតិវធិ្ ី និងម្ននតថ្ម្លរបស់ែលួនកនុងនាម្ជាអ្នកការពារសិទធមិ្នុសសជាស្តសតី។ ការតវ៉ា ពោយសនតិវធិ្ ី និងការបពចេញ
ម្តជិំោស់េុំខម្នជាបទពលមីសពនាោះពទ ពហយីអ្នកការពារសិទធមិ្នុសសម្ិនស្តវូរងការសតនាា ពោសស្េហមទណឌ ពោយ
សារការអ្នុវតតសិទធមិ្នុសសរបស់ែលួនព យី។   

កញ្ញា  សុង ស្សីលាភ្ សម្នជិកសហគម្ន៍បឹងកក់ម្ននស្បសាសន៍ថា “ពទេ វននី ជាស្តសតីខែលសាា តសា ំ
ពហីយគាត់ជាស្តសតីខែលលោះបងែ់ម៏្ហិម្នកនុ ងការបំពេញតួនាទីជាេលរែឋ ប៉ាុខនតខបជាស្តូវជាប់េនធនាគាររហូតែល់
ពៅបីែង ពោយសារខតស្បេ័នធយុតតិធ្ម៌្ពៅកម្ពុជា។ពទេ វននី ជាសកម្មជនស្តសតីខតម្នន ក់កនុ ងស្បពទសកម្ពុជា ខែលជាប់
េនធធ្នាគារពស្ចីនែង និងការោប់ឃុែំលួ នជាញឹកញាប់។ វជាពរឿងអ្យុតតិធ្ម៌្បំសុតសស្ម្នប់គាត់ កូនរបស់គាត់
កាល យជាកូនកំស្ពាម្នដ យអ្ស់រយៈពេលម្យួឆ្ន ។ំ ប៉ាុខនតពោោះរងការគំរាម្គំខហងោ៉ា ងោក៏មិ្នអាចផ្លល ស់បដូ រឆនាៈ
អ្នកស្សីបានព ីយ។”  

                                                 
4 ពសចកតីសពស្ម្ចរបសម់្ហាសននិបាតអ្ងគការសហស្បជាជាតិ “ ពសចកតីស្បកាសសតីេីសិទធិ និងការទទលួែុសស្តូវរបសបុ់គគល ស្កុម្ និងអ្ងគ
ការសងគម្កនុងការពលីកកម្ពស ់និងការពារសិទធិម្នុសស និងពសរភីាេមូ្លោឋ នខែលស្តូវបានទទលួសាគ លជ់ាសកល” (ថ្ងៃទី០៨ ខែមី្នា ឆ្ន ំ
១៩៩៩) http://bit.ly/19w8LEm  
5 ពសចកតីសពស្ម្ចម្ហាសននិបាតអ្ងគការសហស្បជាជាតិ “ ការពលីកកម្ពស់ពសចកតីស្បកាសសតីេីសិទធិ និងការទទួលែុសស្តូវរបសបុ់គគល ស្កុម្ 
និងអ្ងគការសងគម្ កនុងការពលីកកម្ពស ់និងការពារសិទធិម្នុសស និងពសរភីាេជាមូ្លោឋ នខែលស្តូវបានទទលួសាគ លជ់ាសកល៖ ការការពារ
អ្នកការពារសិទធិម្នុសសជាស្តសតី” (ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៣) http://bit.ly/19w8LEm 

http://bit.ly/19w8LEm
http://bit.ly/19w8LEm


 

 

ពយងីែ្ុសូំម្អ្ំពាវនាវឲ្យអាជ្ាធ្រកម្ពុជាលុបពោលនូវការសតនាា ពោសពលីអ្នកស្ស ីពទេ វននី ពែីម្បពីោោះខលង
អ្នកស្សីេេីនធនាគារ និងបចឈប់រាល់ការោយ ីខែលម្ននែូចជា ការោប់ែលួន ការពោទស្បកាន់ និងការឃុែំលួនម្ក
ពលីអ្នកស្ស ីពទេ វនន ីនិងសម្នជិកថ្នសហគម្ន៍បឹងកក់ែថ្ទពទៀត។ 

អ្ងគការសងគម្សុវីលិខែលគាសំ្ទពសចកតខីងលងការណ៍រមួ្ពនោះម្នន ៖  

១. Adil Soz - International Foundation for Protection of Freedom of Speech 

២. អ្ងគការពលីកខលងពោសអ្នតរជាត ិ

៣. អ្ងគការម្នស្តា ១៩ 

៤. សម្នជកិសភាទទលួបនាុកសិទធិម្នុសសអាសា ន 

៥. Association of Caribbean Media Workers 

៦. សហគម្ន៍បឹងស្បា ំ

៧. សហគម្ន៍បងឹឈូ្ក 

៨. សហគម្ន៍ែធី្លីបឹងកក់ 

៩. សហគម្ន៍បងឹស្តខបក 

១០. អ្នាគតយុវជនកម្ពុជាអាសា ន 

១១. សម្នគម្អ្ភ្ិវឌ្ឈន៍ជីវភាេេលរែឋកម្ពុជា 

១២. សម្នគម្យុវជនជនជាតិពែីម្ភាគតិចកម្ពុជា 

១៣. សម្ព័នធសហជេីកម្ពុជា 

១៤. ម្ជឈម្ណឌ លសិទធិម្នុសសកម្ពុជា 

១៥. បោត ញកម្មករពធ្វីការងារតាម្សាោះកម្ពុជា 

១៦. សហេ័នធសហជេីកម្មករចំណីអាហារ និងពសវកម្ម កម្ពុជា 

១៧. សម្នគម្អាែហុក ការពារសិទធិម្នុសស នងិអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកម្ពុជា 

១៨. សម្នគម្ស្គូបពស្ងៀនកម្ពុជាឯករាជយ 



 

 

១៩. សម្នគម្កម្មករពសែឋកចិេពស្ៅស្បេ័នឋកម្ពុជា 

២០. សហភាេការងារកម្ពុជា 

២១. សម្ព័នធខែមរជំពរឿន និងការពារសិទធិម្នុសស លីកាែូ 

២២. Canadian Journalists for Free Expression 

២៣. Cartoonists Rights Network International 

២៤. ម្ជឈម្ណឌ លសម្ព័នធភាេការងារ និងសិទធិម្នុសស 

២៥. Center for Independent Journalism - Romania 

២៦. Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala - CERIGUA 

២៧. Digital Rights Foundation 

២៨. អ្ងគការសម្ធ្ម៌្កម្ពុជា 

២៩. សហេ័នធអ្នតរជាតពិែីម្បសីិទធិម្នុសស (FIDH) កនុងស្កបែ័ណឌ អ្ពងកតពែីម្បកីិចេការពារែល់អ្នកការពារសិទធិ
ម្នុសស 

៣០. Foundation for Press Freedom - FLIP 

៣១. Free Media Movement 

៣២. Freedom Forum 

៣៣. អ្ងគការពយនឌ័្រ និងអ្ភ្វិឌ្ឍន៍ពៅកម្ពុជា 

៣៤. Globe International Center 

៣៥. ស្កុម្ការងារេិពសសសិទធលិំពៅឋាន 

៣៦. Independent Journalism Center - Moldova 

៣៧. បោត ញស្េោះសងឃឯករាជយពែីម្បយុីតតធិ្ម័្សងគម្ 

៣៨. យុវជនជនជាតិពែីម្ភាគតិច ឃុសំ្បពម្ ស្សកុខតបងម្ននជ័យពែតតស្េោះវហិារ 

៣៩. International Commission of Jurists (ICJ)  



 

 

៤០. International Press Centre (IPC) 

៤១. សម្នគម្ ខែមរកម្ពុជាពស្កាម្ពែីម្បសីទិធិម្នុសស និងអ្ភ្ិវឌ្ឌន៍ 

៤២. សហគម្ន៍ជនជាតិពែីម្ភាគតិចគួយ ភូ្ម្ិស្េោះពម្រុ ពែតតស្េោះវហិារ 

៤៣. សហគម្ន៍ែធី្ល ីភូ្ម្ិខស្េកជីក ឃុជំីែពស្កាម្ ពែតតពកាោះកុង 

៤៤. សហគម្ន៍ែីធ្លភូី្ម្ិស្កិញ ពែតតថ្ប៉ាលនិ 

៤៥. សហគម្ន៍ែីធ្ល ីភូ្ម្សិគន ពែតតពសៀម្រាប 

៤៦. សហគម្ន៍ែីធ្ល ីពាង ពែតតកំេង់ឆ្ន ងំ 

៤៧. Media Institute of Southern Africa (MISA) 

៤៨. National Union of Somali Journalists (NUSOJ) 

៤៩. Norwegian PEN 

៥០. PEN American Center 

៥១. PEN Canada 

៥២. អ្ងគការេនលកខែមរ 

៥៣. សហគម្ន៍សលូវរងពភ្លីងទលួសខងក A 

៥៤. សហគម្ន៍ែីធ្លីរាជសីហ៌សាម្គគីភាេ ភូ្ម្ិរពំចក បាត់ែបំង 

៥៥. សម្នគម្ធាងពធាន ត 

៥៦. SFLC.in 

៥៧. សហគម្ន៍ SOS ស្េលានយនតពហាោះអ្នតរជាតិភ្នំពេញ 

៥៨. សម្ព័នធសារេ័ត៌ម្ននអាសុីអាពគនយ ៍

៥៩. ស្កុម្ការងារពែីម្បពីោោះស្សាយទំនាស់ 

៦០. បោដ ញលទធិស្បជាធ្ិបពតយយអាសុ ី

៦១. សហេ័នធសហជេីកម្មករសំណង់និងថ្ស្េពឈ្កីម្ពុជា 



 

 

៦២. Vigilance pour la Démocratie et l’État Civique 

៦៣. World Association of Community Radio Broadcasters - AMARC 

៦៤. អ្ងគការេិភ្េពលាកស្បឆ្ងំនឹងោរុណកម្ម (OMCT) កនុងស្កបែ័ណឌ អ្ពងកតពែីម្បកិីចេការពារែល់អ្នក
ការពារសិទធិម្នុសស 


