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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
រដ្ឋា ភិបាលក្មពជុាត្រវូថ្របញ្ឈបប់ំបទិេសំេងអ្នក្សារពរ័៌មាន ត្បព័នធផ្សពវផ្ាយព័រម៌ាន  
ដ ោះលែងអ្នកដ្វើការកនុងប្រព័ន្ធផ្សពវផ្ាយព័តម៌ាន្លែែប្តូវបាន្ឃាត់ខ្លនួ្ដោយមាន្ដេរីភាពដ ើងវិញ ន្ិងផតែ់

ោជ្ញារណ័្ណដៅប្រព័ន្ធផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្ដ ើងវិញ 
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ព ងីែ្ញ ំជាអងគការសងគមសញីវលិច្ំនួន ៥៧   ខែលមានព ម្ ោះែូច្ខាងពរកាម សូមសខមែងការរេួ បារមភ
អំេីការយា រីបស់រដ្ឋា ភ្បិាលកមពញជាពៅពលីរបេ័នធផ្សេវផ្ា េ័ត៌មានឯករាជយនិងអនកសារេ័ត៌មាន។ រដ្ឋា ភ្ិបាល
គួរខតទមាា ក់ពោលការពោទរបកាន់ពដ្ឋ ពេតញផ្លនពយាបា ពៅពលីអនកសារេ័តម៌ាន ពេ ីពដ្ឋោះខលងេួកពគ
ពដ្ឋ គ្មម នលកខែណ្ឌ ។ ច្ាបខ់ែលមានលកខណ្ៈគ្មបសងកត ់ រារាងំពសរភីាេសារេត័៌មាន និងពសរភីាេកនញងការ
បពចេញមតខិែលមនិសមពេតញផ្លគួររតូវលញបពោលឬខកខរប។ រដ្ឋា ភ្បិាលកគ៏ួរខតបចឈប់ជាបន្ទា ន់នូវការែក
េូតអាជ្ា ប័ណ្ណរបស់បណ្តែ ញផ្សេវផ្ា េ័ត៌មានឯករាជយ ពេ ីនឹងមិនែកេូតអាជ្ាប័ណ្ណពនោះតពៅពទៀតពទ 
ពៅពេល   អន្ទគត។ 

បច្េញបបននពនោះ រដ្ឋា ភ្បិាលកមពញជាកំេញងឃញែំាួនអនកសារេ័តម៌ានច្ំននួ២ ន្ទក់ពដ្ឋ ពោទរបកានេ់ីបទ
ញញ ោះញងឬ់េីបទបរហិារពករ ែ ិ៍ែូច្ជាពោក សញែ ឧតែម ពោក រស់ សញឃតិ ។ អនកកាខសតទី ៣ គឺពោក រា៉ា ត់ រត័ន មញននី
កំេញងជាប់េនធន្ទគ្មររ ៈពេល២ ឆ្ន ពំរកាមបទពោទរបកាន់រសពែៀងគ្មន ។ 

១. ពៅថ្ងៃទ២ី៥ ខែមងិញន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ ការយិាល័ របឆ្ងំឧរកិែាកមមតាមរបេន័ធអញិនធឺណិ្តរបសស់នង
ការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានោប់ែាួនពោក រស់ សញឃតិ ជាអនកពបាោះេញមពកាខសតជាតិខែមរ (ជាតិ
ខែមរ) ពដ្ឋ សារខតការបព ហ្ ោះពៅកនញងទំេ័រពេវសប ញករបស់ពោកច្ំននួេីរែងខែលពលីកព ងីេីខផ្នការ
បនែបន្ទា ប់របស់ពោកន្ទ ករែាមន្តនែីនងិវបិតែិបណំ្ញ លខាន តតូច្ពៅកមពញជា។ អាជ្ាធរបានពោទរបកាន់
ពោកេីបទញញ ោះញង់ឱ្យរបរេតឹែបទឧរកិែា ពេ ីបចជូ នពៅឃញែំាួនបពណ្តែ ោះអាសននពៅេនធន្ទគ្មរថ្រេស 
រាជធានីភ្នំពេញ។ រកសួងេ័តម៌ានខែលបានផ្ែល់អាជ្ាបណ័្ណែល់សារេត័៌មានជាតិខែមរ ពៅខែពមសា ឆ្ន ំ
២០២០ ពនោះបានរបកាសថានឹងេនិិតយព ងីវញិនូវអាជ្ាប័ណ្ណពនោះ ពដ្ឋ ខផ្ែកតាមការពោទរបកាន់
របស់តញោការ។ 
២. ពៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ប៉ាូលសីបានោបែ់ាួនពោក សញែ ឧតែម ជាមាេ ស់សាា នី វ៍ទិយញនិង
ពគេទំេ័រកនញងពែតែកំេងឆ់្ន ងំពដ្ឋ ពោទរបកាន់េីបទញញ ោះញង់ឱ្យរបរេតឹែបទឧរកិែា ពដ្ឋ រា ការណ៍្
អំេីជំពោោះែីធាែូីច្គ្មន ពៅខែនជរមកសតវថ្រេភ្នឱំ្រា៉ាល់ពែតែកេំង់ឆ្ន ងំ ែូច្គ្មន នឹងពោក ខកវ េួរ អនកសារ
េ័ត៌មានតាមពគេទំេ័រពសនហាជាតិខែរ ពេ ីតញោការកប៏ានពោទរបកាន់ពោកេីបទឧរកិែាែូច្គ្មន ផ្ង
ខែរ។ បច្េញបបននពនោះពោក សញែ ឧតែម រតូវបានឃញែំាួនបពណ្តែ ោះអាសននពៅេនធន្ទគ្មរពែតែកំេង់ឆ្ន ងំ។ 
ពោកសញែ ឧតែម ខតងខតបានរា ការណ៍្អេំីជំពោោះែធីាីខែលមានជា ូរមកពេ ីរវាងសេគមន៍
កសិកមមមូលដ្ឋា ននងិមន្តនែី ខែលមានអណំ្តច្។ 

https://khmer.cambojanews.com/%e2%80%8b%e2%80%8b%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%84%e1%9e%a0%e1%9f%92%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%84%e2%80%8b%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9f%82%e1%9e%8f%e2%80%8b%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%80/
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៣. ពៅថ្ងៃទី៧ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ អាជ្ាធរថ្ងបានោប់ែាួនពោក រា៉ា ត់ រត័នមញននី ខែលជាអនកបកខរបពអា 
សារេ័ត៌មានរបស់របពទសរញសសញពី ម្ ោះ រញសសញ ីធូពែ  ពដ្ឋ ខផ្ែកតាមសំពណី្របស់រដ្ឋា ភ្ិបាលកមពញជាខែល
បានពោទរបកាន់ថាពោកបានរបរេឹតែិការញញ ោះញង់ ពៅពេលពធវីការជាម ួរញសសញ ីធូពែ ពលីឯកសារខែល
ប ហ្ ញេីភាេរកីរករបស់រកុមរគួសាររងពរគ្មោះខែលបចជូ នកូនរសីរបស់ែាួនពអា ចូ្លរមួកនញងការជួញែូរ
ផ្ាូវពភ្ទកញមារ។ ពៅថ្ងៃទ១ី២ ខែធនូ គ្មត់រតូវបានបចេូ នមករបពទសកមពញជាពេ ីបចជូ នពៅឃញែំាួនបពណ្តែ ោះ
អាសនន។ កាលេីខែមិងញន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៩ តញោការរកុងភ្នំពេញបានផ្ែន្ទា ពោសគ្មត់េបីទញញ ោះញងឱ់្យមាន
ការពរសីពអីង (មារតា ៤៩៦ ថ្នរកមរេេមទណ្ឌ កមពញជា) និងផ្ែន្ទា ពោសគ្មត់ឱ្យជាប់េនធន្ទគ្មររ ៈពេល 
២ឆ្ន ។ំ ពៅខែមិងញន្ទឆ្ន  ំ ២០២០ តញោការកំេូលបានសពរមច្ឱ្យមានការជនំញំជរមោះកែីព ងីវញិរបស់
ពោក រា៉ាត់ រត័នមញននី ពដ្ឋ រកពឃញីថាការផ្ែន្ទា ពោសរបសគ់្មត់គឺមនិរតឹមរតូវ។ 
ពៅកនញងករណី្េិពសសម ួពផ្សងពទៀត ខែលប ហ្ ញេីការយា ឥីតឈប់ឈររបស់របពទសកមពញជាពៅ

ពលីពសរភីាេសារេ័ត៌មានពន្ទោះគឺ កាលេីថ្ងៃទ៥ី ខែតញោ សាោែំបូងរាជធានភី្នំពេញបានកាត់ពោសអនកសារ
េ័ត៌មានពោក សញវណ្ណ រទិធីន្ទ កសាា ន ីទូរទសសន៍ TVFB េីបទញញ ោះញង់នងិផ្ែន្ទា ពោសឲ្យជាប់េនធន្ទគ្មររ ៈ
ពេល ១៨ ខែ។ រ ៈពេល ៥ ខែនិង២៨ ថ្ងៃខែលគ្មតប់ានជាប់ពៅកនញងការឃញែំាួនបពណ្តែ ោះអាសននរតូវបានកាត់
កង ពេ ីតញោការសពរមច្េយួរពោសច្ំននួថ្ងៃខែលពៅពសសសល់។ បន្ទា បម់ក គ្មត់រតូវបានពគពដ្ឋោះខលងេី
េនធន្ទគ្មរពៅថ្ងៃែខែល។ ពៅថ្ងៃទី៧ ខែពមសា ឆ្ន ២ំ០២០ នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានោប់ែាួនពោក សញវណ្ណ 
រទិធី ពដ្ឋ ខផ្ែកពលីការពោទរបកាន់ថាពោកបានញញ ោះញងឱ់្យមានភាេវកឹវរ តាមរ ៈការែករសង់ពាកយពេច្ន៍
ពច្ញេីសញនារកថារបស់ពោកន្ទ ករែាមន្តនែី េ ញន ខសន ពៅថ្ងៃទី៧ ខែពមសា ពៅពលីទេំ័រពេ វសបញករបសែ់ាួនអេំី
ផ្លប៉ាោះពាលខ់ាងពសែាកិច្េពដ្ឋ សារជំងឺរាតតាតកូវែី១៩ថា៖ “របសិនពបីអនករត់ម៉ាូតូឌញប អនកពបីកបរតាក់សញី
កស ័ធន លក់ម៉ាូតូរបសអ់នកោ សិនពៅ។ រដ្ឋា ភ្បិាលមនិមានសមតាភាេជួ ពទ។” 

ពយាងតាមរបា ការណ៍្របសអ់ងគការមិនខមនរដ្ឋា ភ្ិបាលបានប ហ្ ញថាពៅច្ពន្ទា ោះខែមករានិងឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០២០ ប៉ាូលីសនិងអាជ្ាធរ ញតែិធម៌កមពញជាបានពកាោះពៅនិងសាកសួរយា៉ា ងពហាច្ណ្តស់អនកសារេត័៌មាន 
ជាងែប់ន្ទក់ពដ្ឋ សារខតការរា ការណ៍្របស់េួកពគ។ 

អនកសារេត័៌មានឯករាជយរតូវបានអាជ្ាធរយា ជីា ូរមកពេ ី ជាេិពសសពៅពេលរា ការណ៍្អេំី
ការរោិះគន់រដ្ឋា ភ្ិបាល។ អតីតអនកកាខសតវទិយញអាសញីពសរ ីេីររូបគឺពោក  និ សញធារនិា និងពោក អ ួន ឈនិពៅខត
របឈមការពោទរបកានេ់ីបទោរកមមពដ្ឋ ខផ្ែកពលីការពោទរបកាន់ពដ្ឋ គ្មម នភ្សែញតាងថាេួកពគបានឃញបឃតិ
ជាមួ រដ្ឋា ភ្បិាលបរពទស។ អតីតអនកកាខសតពែមបូពឌៀពែលី េីរន្ទកគ់ឺពោក Zsombor Peter និងពោក អូន 
ភាេ របឈមនងឹការកាត់ពោសកំបាងំមញែ ពដ្ឋ ពោទរបកាន់េីបទញញ ោះញង់គ្មម នមូលដ្ឋា ន និងអនក កេត័៌មាន
ទូរទសសន៍ពលែ ៣ គឺពោក ផ្ល ដ្ឋ ំរបឈមនឹងការពោទរបកាន់េីបទញញ ោះញង់ពដ្ឋ គ្មម នមូលដ្ឋា នសរមាប់ការ
រា ការណ៍្អេំីបញ្ហហ ោក់ទងនឹងែីធា។ី 

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/cambodia-supreme-court-decides-on-key-cases-against-media-workers.html
https://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=452&khmer
https://www.hrw.org/news/2020/01/19/cambodia-drop-charges-against-2-journalists
https://www.hrw.org/news/2019/12/22/cambodia-drop-charges-against-journalists
https://www.hrw.org/news/2019/12/22/cambodia-drop-charges-against-journalists
https://cambojanews.com/ratanakkiri-journalist-summoned-to-court-for-alleged-incitement/
https://cambojanews.com/ratanakkiri-journalist-summoned-to-court-for-alleged-incitement/
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យា៉ា ងពហាច្ណ្តស់មានករណី្រពំោភ្បំពានពលីអនកសារេ័តម៌ានច្ំននួ ៩ ករណី្ពផ្សងពទៀតរតូវបានកត់រតាោប់
តាងំេីឆ្ន  ំ២០១៩ កនញងពន្ទោះមានករណី្ពោកខកវ េួរ អនកសារេ័ត៌មានតាមពគេទំេ័រ ពសនហាជាតិ ខែលអាជ្ាធ
របានពដ្ឋោះខលង ឲ្យ ពៅពរៅឃញពំដ្ឋ មិនទមាា ក់ការពោទរបកាន់េបីទញញ ោះញង ់ពោក េ ញន សញខា របធានកាបឹអនក
សារេ័ត៌មានឯករាជយ ពោក ខកវ រតន្ទ អនកពបាោះេញមពផ្ា ធីអិនអនឡាញ។ ពោក របាក់ សញវណ្ណ អនកសារ
េ័ត៌មានរសមីកមពញជាពែលី និងពោក សាត ោន់បញរត អនកកាខសតរសមកីមពញជាពែលីនិងទូរទសសន៍អបសរា។ 

ោប់តាងំេកីារផ្ាញោះព ងីថ្នជងំរឺាតតាតកូវែី១៩ មក រដ្ឋា ភ្ិបាលបានែកេូតអាជ្ាបណ័្ណផ្សេវផ្ា 
របេ័នធផ្សេវផ្ា េត័៌មានឯករាជយច្ំនួនបនួគឺពគេទំេ័រេត័ម៌ានអនឡាញCKV TV Online សាា ន ីវ៍ទិយញរទិធខសន
និងពគេទេំ័រេ័តម៌ានអនឡាញ និងពគេទំេ័រេ័ត៌មាន TVFB។ កាលេីខែពមសា រកសងួេ័ត៌មានបានែកេូត
អាជ្ាបណ័្ណរបស់CKV TV Online ពដ្ឋ ពោទរបកាន់ ថាបានរពំោភ្ពលីវជិាជ  ជីវៈសារេត័ម៌ានខែលពធវីឱ្យប៉ាោះពាល់
ែល់សណ្តែ ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ។ រសពែៀងគ្មន ពនោះខែរ រកសងួេ័ត៌មានបានែកេូតអាជ្ាបណ័្ណសាា នី វ៍ទិយញរទិធីខសន
រមួជាមួ នងឹអាជ្ាប័ណ្ណពគេទំេ័រេ័ត៌មានដ្ឋច្់ពដ្ឋ ខ កេីគ្មន  ពដ្ឋ ពោទរបកាន់ពដ្ឋ គ្មម នភ្សែញតាងថាវទិយញ
ពនោះផ្សេវផ្ា េ័តម៌ានខែលជាេ័ត៌មានបំពផ្ាសីមាន ការញញ ោះញង់ឱ្យមានអំពេេីងិា ញញ ោះញង់ឱ្យមានការពរសីពអីង 
និងបងកពេតញ បងកអសនែិសញែសងគមនិងភាេវកឹវរ។ ពលសីេីពនោះពទៀតរកសួងេត័៌មានបានែកេូតអាជ្ាបណ័្ណ
ផ្ា របស់ទូរទសសន ៍ TVFB ពដ្ឋ ពេតញផ្លថាេ័តម៌ានខែលបានផ្សេវផ្ា គឺពែមីបបីពងកីតផ្លប៉ាោះពាល់
អវជិជមានែល់សនែិសញែសណ្តែ ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈនិងសញវតាិភាេសងគម។ 

រដ្ឋា ភ្ិបាលកមពញជាបានពធវីទញកបញកពមនញយា៉ា ងខាា ងំពៅពលីពសរភីាេសារេត័៌មាន និងពសរភីាេថ្នការ
បពចេញមតោិប់តាងំេីពាកក់ណ្តែ លឆ្ន ២ំ០១៧ មក។ រដ្ឋា ភ្ិបាលបានបងខឱំ្យបិទកាខសតឌឹពែមបូពឌៀពែលី 
ខែលជាកាខសតមួ កនញងច្ំពណ្តមកាខសតឯករាជយពច្ញផ្ា របោថំ្ងៃជាភាសាអង់ពគាស ។ កាខសតភ្នំពេញប៉ាញសែិ៍
រតូវបានលក់ពច្ញកាលេីខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨ ពៅពាណិ្ជជករមាន ក់ខែលមានទំន្ទកទ់ំនងជាមួ ពោកន្ទ ក
រែាមន្តនែ ី ពេ ីោប់តាងំេីពេលពន្ទោះមកកាខសតភ្នំពេញប៉ាញសែិ៍បានឆាញោះបញ្ហេ ងំខតេតីួន្ទទីរបស់រដ្ឋា ភ្បិាលពៅកនញង
ការពបាោះេញមពផ្ា របស់ែាួនជាពរច្ីន។ កាលេីខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ អាជ្ាធរកមពញជាបានបញ្ហជ ឱ្យបិទពរបកង់វទិយញ
ពអេវអឹម ច្នំួន ៣២សាា ន ីពៅទូោងំពែតែច្នំួន២០ ខែលជាសាា នី ផ្សេវផ្ា បនែេ័ត៌មានភាសារខែមររបស់
វទិយញអាសញីពសរ ីវទិយញសំព ងសេរែាអាពមរកិ (វអូីពអ)នងិវទិយញសំព ងរបជាធិបពត យ (វអូីឌី)។ វទិយញអាសញីពសរបីាន
បិទការយិាល ័របសែ់ាួនពៅរាជធានីភ្នំពេញកនញងខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៧ បន្ទា ប់េីរបតិបតែកិារអស់រ ៈពេល ២០ 
ឆ្ន ពំៅកមពញជា ពដ្ឋ ខាា ច្មានការគំរាមកំខេងែល់បញគគលកិរបស់ែាួន។ េីរបីថ្ងៃបន្ទា បេ់ីការបិទការយិាល័ វទិយញ
អាសញីពសរ ី រកសួងមហាថ្ផ្ាបានគំរាមអនកកាខសតខែលបានពធវីការឱ្យវទិយញអាសញីពសរ ី ថានឹងមានវធិានការផ្ាូវច្ាប ់
របសិនពបេីួកពគបនែរា ការណ៍្េត័៌មានពៅពអា វទិយញអាសញីពសរបីនែពទៀត។ 

កនញងប៉ាញន្ទម នឆ្ន កំនាងមកពនោះ រដ្ឋា ភ្ិបាលកមពញជាបានអនញម័តច្ាប់ខែលមានលកខណ្ៈរតឹតបតិជាបនែបន្ទា ប់
ខែលជំរញញឱ្យមានការបន្ត ក្ បពៅពលីរបេន័ធផ្សេវផ្ា េ័ត៌មានឯករាជយនងិបណ្តែ ញផ្សេវផ្ា សងគមពេ ីបាន

https://www.khmertimeskh.com/627012/journalists-accused-of-incitement-out-on-bail/
https://www.khmertimeskh.com/627012/journalists-accused-of-incitement-out-on-bail/
https://www.phnompenhpost.com/national/top-court-hears-fake-news-case
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/asia-pacific/article/cambodia-local-journalist-questioned-for-incitement-and-defamation-1.html
https://www.voanews.com/press-freedom/amid-backsliding-press-freedoms-phnom-penh-calls-professional-reporting#:~:text=On%20Monday%2C%20the%20ministry%20revoked,journalism%20that%20affects%20public%20order.%E2%80%9D
https://features.hrw.org/features/failoverpage/index.html
https://www.hrw.org/news/2017/09/02/cambodia-leading-paper-threatened-closure
https://www.licadho-cambodia.org/articles/20170909/148/index.html?khmer
https://www.licadho-cambodia.org/articles/20170909/148/index.html?khmer
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ពរបីបទបបចាតែិពៅកនញងរកមរេេមទណ្ឌ ជាេិពសសមារតា ៤៩៤ និង ៤៩៥ ពែីមបបីបំិទសំព ងពសច្កែីរា ការណ៍្
ខែលមិនរសបនងិបំបទិសំព ងអនក កេ័ត៌មាន។ 

កនញងអំ ញងពេលមានវបិតែិថ្នការរាតតាតជំងកូឺវែី១៩ រដ្ឋា ភ្ិបាលកមពញជាបានអនញម័តច្ាប់ែ៏តឹងរងឹមួ 
សែីេីការរគប់រគងរបពទសកនញងភាេអាសននខែលផ្ែល់ឱ្យពោកន្ទ ករែាមន្តនែីនូវអំណ្តច្ពដ្ឋ គ្មម នកណំ្ត់និង
ទូលំទូោ ពែីមបតីាមដ្ឋនរាល់ការទំន្ទក់ទំនងឯកជន និងការរតឹតបតិការរា ការណ៍្របស់របេន័ធផ្សេវផ្ា 
េ័ត៌មាន។ ព ងីែ្ញកំ៏បានែងឹផ្ងខែរថារដ្ឋា ភ្ិបាលកមពញជាបានពធវីពសច្កែីរពាងអនញរកតឹយអំេីរច្កពច្ញចូ្លអញីនធឺ
ណិ្តខែលមនិោន់រតូវបានអនញម័តពៅព  ី ខែលពនោះនឹងអាច្ជោះឥទធេិលយា៉ា ងធៃនធ់ៃរែល់ពសរភីាេថ្នការ
បពចេញមតនិិងទទួលេ័ត៌មានតាមរបេ័នធអញីនធណិឺ្ត ខែលសរមលួែលក់ារឃ្ា ពំមីលរាល់ការទំន្ទក់ទំនងតាម
របេ័នធអញនីធណិឺ្តនងិអនញញ្ហា តឱ្យអាជ្ាធរអាច្បទិនូវែាឹមសារ មាតកិា របសិនពបីមាតិកាោងំពន្ទោះរតូវបានោត់
ទញកថា“ប៉ាោះពាល់ែល់សញវតាិភាេ ច្ំណូ្លជាត ិ សណ្តែ ប់ធាន ប់សងគម ពសច្កែីថ្ងាងនូរ វបបធម៌របថ្េណី្នងិទំពនៀម
ទមាា ប់” ។ 

របពទសកមពញជាបានទទលួសាគ ល់កតិកាសញ្ហា អនែរជាតសិែីេសីិទិធេលរែានងិសិទិធនពយាបា ពៅឆ្ន ំ
១៩៩២ ខែលរតូវមានកាតេវកិច្េធាន្ទ ការពគ្មរេ និងការពារសិទធិពសរភីាេកនញងការបពចេញមតិនងិគំនតិពដ្ឋ 
គ្មម នការពរជៀតខរជក នងិសិទធកិនញងការខសវងរក ទទួល និងខច្កោ េ័តម៌ាន និងគនំិតតាមរ ៈរបេន័ធផ្សេវផ្ា 
េ័ត៌មានណ្តមួ និងពដ្ឋ មនិគិតេីរេំខែន។ ការរតឹតបតិណ្តមួ ច្ំពពាោះសទិធិោងំពនោះរតូវខតពធវីព ងី
របកបពដ្ឋ  ញតែិធម៌និងរសបច្ាប់កនញងភាេោបំាច្់ និងសមាមារតពដ្ឋ ពគ្មរេពៅតាមពគ្មលបណំ្ងថ្នច្ាប។់ 
រាល់ករណី្ខែលបានពលីកព ងីខាងពល ី គ្មម នករណី្ពោទរបកាន់របឆ្ងំនងឹអនកសារេត័៌មាននងិការពបាោះេញមព
ផ្ា របស់េកួពគអនញពោមតាមពគ្មលការណ៍្ោងំពនោះពទ៖ រាល់ការពោទរបកានោ់ងំពន្ទោះមិនបានអោះអាង ឬ
្នែល់ពគ្មលបណំ្ងរសបច្ាប់ពេ ីកម៍ិនមានភាេោបំាច្់សរមាប់ពគ្មលបណំ្ងខបបពនោះ ខែលន្ទពំអា 
មានការរពំោភ្ពលីសិទធមិនញសសអនែរជាតិនងិកាតេវកិច្េផ្ាូវច្ាប់របស់កមពញជា។ គណ្ៈកមាម ធិការសិទធមិនញសសរបស់
អងគការសេរបជាជាតិបានអពំាវន្ទវឲ្យរបពទសកមពញជា “បចឈប់ការកាត់ពោសែល់អនកសារេ័ត៌មាន ខែលជា
មពធោបា រារាងំឬបបំាក់ទកឹច្ិតែេួកពគកនញងការបពចេញមតិពដ្ឋ ពសរ ី។ 

ព ងីែ្ញ ំសូមអំពាវន្ទវែល់រដ្ឋា ភ្ិបាលកមពញជាឱ្យទមាា ក់ការពោទរបកាន់ពដ្ឋ គ្មម នលកខែណ្ឌ  និងពដ្ឋោះ
ខលងអនកសារេ័តម៌ានោងំអស់ខែលជាប់េនធន្ទគ្មរពដ្ឋ សារខតពរបីសិទធិពសរភីាេបពចេញមតិ បចឈប់ការយា ី
ែល់អនកសារេ័តម៌ាននងិរបេន័ធផ្សេវផ្ា េ័ត៌មាន លញបពោលឬខកខរបច្ាប់ខែលមានលកខណ្ៈគ្មបសងកត់ពែីមបី
ពធវីឲ្យរបេ័នធផ្សេវផ្ា េ័ត៌មានអាច្ែំពណី្រការបានពដ្ឋ ពសរ ីអនញពោមពៅតាមកាតេវកិច្េសិទធមិនញសសអនែរជាតិ
របស់របពទសកមពញជា និងបចឈបក់ារែកេូតអាជ្ាប័ណ្ណរបេន័ធផ្សេវផ្ា េ័ត៌មានពែីមបជី ួសរមួលែល់ពសរភីាេ
សារេ័ត៌មាននិងសិទធិពសរភីាេកនញងការបពចេញមតនិិងេត័៌មាន។ 

 
ពសច្កែីខងាងការណ៍្ពនោះគ្មរំទពដ្ឋ ៖ 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/KHM/CO/2&Lang=En
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១ សេគមន៍ែីធា ី១៩៧ ឃញជំីែពលី ពែតែពកាោះកញង 
២ មូលនិធអិនែរជាតិសរមាប់ការពារពសរភីាេបពចេញមត ិ
៣ អងគការរកុមការ្រពែីមបពីដ្ឋោះរសា ទំន្ទស់(កែទ) 
៤ អងគការពលកីខលងពោសអនែរជាត ិ
៥ អងគការមារតា ១៩ 
៦ អងគការសមាជិកអាសា នសរមាប់សិទធមិនញសស (APHR) 
៧ បណ្តែ ញរបជាធិបពត យអាសញ ី(ADN) 
៨ អងគការពវទិកាអាសញីសរមាប់សទិធិមនញសស និងអភ្ិវឌឃន (FORUM-ASIA) 
៩ បណ្តែ ញអាសញីពែីមបកីារពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋ ពសរ ី(ANFREL) 
១០ សេគមន៍បឹងទពនាពរមច្ ពែតែរេោះវហិារ 
១១ សេគមន៍បឹងរបា ំពែតែបាត់ែបំង 
១២ សេគមន៍បឹងឈូក ភ្នំពេញ 
១៣ សេគមន៍បឹងរតខបក ភ្នំពេញ 
១៤ សេគមន៍បញរកីីឡា ភ្នំពេញ 
១៥ សេគមន៍ប ូរសា ពែតែមណ្ឌ លគិរ ី
១៦ អងគការអភ្ិវឌឍន៍សំពលងសេគមន៍ (BCV) 
១៧ សមព័នសេជេីកមពញជា (CATU) 
១៨ មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនញសសកមពញជា (CCHR) 
១៩ មជឈមណ្ឌ លកមពញជាពែមីបរីបេន័ធផ្សេវផ្ា ឯករាជយ 
២០ សេេ័នធសេជេី កមមករច្ណីំ្អាហារ និងពសវាកមមកមពញជា (CFSWF) 
២១ សមាគមការពារសិទធមិនញសស និងអភ្ិវឌឃន៍ពៅកមពញជា អាែេញក (ADHOC) 
២២ វទិោសាា នរបជាធិបពត យកមពញជា (CID) 
២៣ សមព័នធអនកកាខសតកមពញជា (CamboJA) 
២៤ បណ្តែ ញ ញវជនកមពញជា (CYN) 
២៥ មជឈមណ្ឌ លសមព័នធភាេការ្រ និង សទិធិមនញសស (CENTRAL) 
២៦ សេគមន៍ែីធាជីីែពរកាម ពែតែពកាោះកញង 
២៧ សមព័នធេភិ្េពោកសរមាប់ការចូ្លរមួរបស់េលរែា 
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២៨ អងគការការពារសិទធិេលរែា 
២៩ សមព័នធសេគមន៍កសិករកមពញជា (CCFC) 
៣០ គណ្ៈកមាម ធកិារពែីមបកីារពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋ ពសរ ីនិង ញតែិធមព៌ៅកមពញជា (COMFREL) 
៣១ អងគការសមធមក៌មពញជា (EC) 
៣២ សេគមន៍បណ្តែ ញអតីតន្តសែបីឹងកក់ ភ្នំពេញ 
៣៣ អងគការឃ្ា ពំមលីសិទធមិនញសស 
៣៤ សមាគមរបជាធបិពត យឯករាជយថ្នពសែាកិច្េពរៅរបេន័ធ (IDEA) 
៣៥ គណ្ៈកមមការអនកច្ាបអ់នែរជាតិ (ICJ) 
៣៦ សេេ័នធអនែរជាតិសរមាបស់ទិធិមនញស ្
៣៧ សេេ័នធអនកសារេ័ត៌មានអនែរជាត ិ
៣៨ អងគការអា េវកិ 
៣៩ វទិោសាា នសារេត័៌មានអនែរជាតិ 
៤០ ពសវាកមមអនែរជាតិសរមាប់សទិធិមនញសស 
៤១ សេគមន៍ែីធា ីពាង ពែតែកេំង់ឆ្ន ងំ 
៤២ សេគមន៍ការពារធនធានធមមជាតិរសុករកគរ ពែតែពពាធិសាត់ 
៤៣ សេគមន៍ែីធាីថ្ប៉ាលិន 
៤៤ មូលនិធសិារេ័តម៌ានបា៉ា គីសាា ន 
៤៥ PEN International 
៤៦ សេគមន៍ភ្នំបាត 
៤៧ សេគមន៍ភ្នំពរកាម ពែតែពសៀមរាប 
៤៨ សេគមន៍ភូ្ម២ិ៣ ភ្នំពេញ 
៤៩ សេគមន៍ថ្រេពា  ពែតែកេំត 
៥០ សេគមន៍ជនជាតិពែមីភាគតចិ្ឃញរំបពមរ ពែតែរេោះវហិារ 
៥១ សេគមន៍ផ្ាូវរងពភ្ាងីទលួសខងក A 
៥២ អងគការអនកកាខសតគ្មម នរេំខែន (RSF) 
៥៣ សេគមន៍ SOS រេោន នែពហាោះអនែរជាតិភ្នំពេញ 
៥៤ សេគមន៍ងមដ្ឋ ពែតែពពាធសិាត់ 
៥៥ សេគមន៍ទលួសខងក B 
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៥៦ សេគមន៍រតពាងំសខងក ពែតែកំេត 
៥៧ អងគការេិភ្េពោករបឆ្ងំនឹងោរញណ្កមម (OMCT) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


