
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទ០ី៨ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦  

អងគការេងគមេ វីិលប្រកាេសរើក្យ ទ្ធនាការ #ស ោះថ្លងអនក្ទាំង៥ ស ើមបគី ាំប្ទ្រ គ្គលកិ្
េមាគ្មអា ហ ក្ និងមន្តនត ីគ្.ជ.រ ថ្ លក្ាំព ងជារ់ឃ ាំក្ន ងពនធនាគរ 

 ព ងីែ្ញជំាអងគការសងគមសញីវលិនិងអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភ្ិបាលខែលមានរា នាមខាងពរកាម ចូលរមួព ីក
 ញទធនាការ #ពដ្ឋោះខលងអនកទងំ៥ ពៅថ្ងៃទ០ី៨  ខែសហីា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពនោះ ពែីមបគីរំទអនកការពារសិទធិមនញសស
ទងំរបានំាក់ខែលកំេញងសថិតពៅកនញងការឃញែំលួន ព ត្ ោះអាសនននិងពរកាមការពសញី អពងេតរ ស់តញលាការពាក់េ័នធ
នឹងការពោទរ កាន់េី ទសូកបា៉ា ន់។ អនកទងំរបារំ ឈមនងឹការពោទរ កាន់ទក់ទងនឹងការផ្តល់រ ឹកា និងការ
ទូទត់ពលកីារចំ្ ថ្ងលអាហារ និងថ្ងលព្វីែំព ីរែល់នារមីាន ក់ខែលរតូវពេពោទថាមានទំនាក់ទំនងពសនហា
ជាមួ ពលាក កឹម សញខា អនញរ ធានេ  កសជទំស់។ ការពោទរ កាន់ទងំអស់ពនាោះេឺព្វីព ងីពរកាមពេតញ
ផ្លនពោបា ខែលពនោះេឺជាការោ តីាមផ្លូវចា ់។  ចចញ បននពនោះអនកការពារសិទធមិនញសសទងំរបានំាក់បាន
ជា ់ឃញកំនញងេនធនាគរអស់រ ៈពេលជាង ១០០ ថ្ងៃពេ ី (មកទល់នឹងថ្ងៃទី០៨ ខែសហីាពនោះ េអឺស់រ ៈពេល 
១០២ ថ្ងៃ ពេ ី)។ 

 ជាខផ្នកមួ ថ្ន ញទធនាការ ព ងីែ្ញសូំមអំពាវនាវែល់រ ជាេលរែាខែលោ ់អារមម ៍ចូលរមួកនញង ញទធនា
ការពនោះពែីមប ីង្ហា ញការគរំទែល់អនកទងំរបាតំាមរ ៈពផ្្ីសារពៅពលកីាត ៉ាូសាត ល់ជូនអនកការពារសិទធិមនញសស
ទងំរបានំាក់ ខែលសារទងំពនាោះព ងីនឹងរ មូល ពេ ីនា ំកពៅជូនអនកជា ់ឃញទំងំរបានំាក់រេូតទល់ខត
េួកគត់រតូវបានពដ្ឋោះខលង។ ជាងពនោះពៅពទៀត  ព ងីែ្ញ ំនឹងពចញផ្ា នូវករមង ័ ណេ័ត៌មានជាពទៀងទត់ពៅ
ពល ី ត្ ញផ្សេវផ្ា សងគមពេវស  ញក និង ្វីតទ័រ ពដ្ឋ ដ្ឋក់សញ្ញា ហាសខងក #ពដ្ឋោះខលងអនកទងំ៥ ។  ញទធ
នាការពនោះេឺជាកិចចការ ខនថមពទៀតពៅពលីកិចចការតស ូមតខិែលបានព្វីព ងីពៅថាន ក់ជាត ិថាន ក់តំ ន់ និងអនតរ
ជាត។ិ ពែីមបខីសវង ល់េ័ត៌មាន ខនថមអំេ ីញទធនាការពនោះនិងេីរព ៀ ចូលរមួ សូមពមលី www.freethe5kh.net  

 កនញងចំព្មអនកការពារសិទធមិនញសសទងំរបានំាក់ពនាោះ  នួនាក់ជា ញេគលិកជាន់ែពស់រ ស់សមាេមការ
ពារសិទធមិនញសស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកមពញជា (“អាែេញក”)  ខែលរមួមាន ពលាក នី សញខា ពលាក   ីសញែសានត ពលាក 
ថ្  វ ៉ាងដ្ឋ និងអនករសី លឹម មញន ីនិងពលាក នី ចរោិ អេគពលខា្ិការរងថ្នេ ៈកមាម ្កិារជាតពិរៀ ចំការពបាោះ
ពឆ្ន ត (អតតី ញេគលិករ ស់សមាេមអាែេញក)  ខែលរតូវបានឃញែំលួនពៅថ្ងៃទ២ី៨ ខែពមសា ឆ្ន ២ំ០១៦។ ពៅថ្ងៃ
ទី០២ ខែឧសភា  ញេគលិកសមាេមអាែេញកទងំ ួនរូ រតូវបានពោទរ កាន់េី ទសូកបា៉ា ន់សាកស ី ពេ ីពលាក 
នី ចរោិ រតូវបានពោទរ កាន់េ ីទសមេំនិតកនញង ទពលមសីែូចគន ។ ពលាក សឺន សាលី  ញេគលិករ ស់អងគការ
សេរ ជាជាតក៏ិរតូវបានពោទរ កាន់ថាជាអនកសមេំនិតផ្ងខែរ  ៉ាញខនតពលាកពៅមានពសរភីាេពដ្ឋ សារខត
ពលាកមានអភ័្ សិទធជិាមន្តនតអីងគការសេរ ជាជាត។ិ ពៅថ្ងៃែខែលពនាោះពលាក នី ចរោិ រតូវបាន ញ្ជូ នពៅឃញំ
ែលួនពៅេនធនាគររាជធានីភ្នំពេញ ពេ ី ញេគលិកសមាេមអាែេញកទងំ ួនរូ រតូវបាន ញ្ជូ នពៅកាន់េនធនាគរ

https://www.facebook.com/freethe5kh/home?ref=page_internal
https://twitter.com/FreeThe5KH
http://www.freethe5kh.net/


 

ថ្រេស។ សាលាឧទធរ ៍បាន ែិពស្សំព ីសញំពៅពរៅឃញរំ ស់េួកគត់ពៅថ្ងៃទ១ី៣ ខែមិងញនា។   តឹ ងសារ
ទញកខជំទស់ពៅនឹងពសចកតសីពរមចពលីសំព ីសញំពៅពរៅឃញ ំកំេញង នតពៅតញលាការកំេូល។ 

 ញទធនាការ #ពដ្ឋោះខលងអនកទងំ៥ ព្វីព ងីកនញងពគល  ំងរ មូលការគរំទចំពពាោះអនកការពារសិទធិ
មនញសសខែលកំេញងជា ់ឃញទំងំរបានំាក់ពែីមបរីលំឹកេួកគត់ថា សាធារ ជនមិនបាន ំពភ្លចពោលនូវ ញេវពេតញ
ការពារសិទធិមនញសសរ ស់េួកគត់ព  ី និង នតចូលរមួពលីកទឹកចិតតេកួគត់ឱ្យមានសាម រតរីងឹមារំស ពេលខែល
េួកគត់កំេញងសថិតពរកាមការឃញែំលួន។ 
       ពសចកតខីងលងការ ៍រមួពនោះគរំទពដ្ឋ  ៖  

១ អងគការអាក់សិន ពអតកមពញជា  
២ រកុមការង្ហរពែីមបពីដ្ឋោះរសា ទំនាស់  
៣ អងគការពលីកខលងពទសអនតរជាត ិ
៤  ត្ ញលទធរិ ជា្ិ ពត យអាសញី  
៥ ពវទិកាអាសញពីែីមបសីិទធិមនញសស និងការអភ្ិវឌ្ឍ (FORUM-ASIA) 
៦ តំ្ងរាន្តសតអាសា នពែីមបសីទិធិមនញសស 
៧ សេេមន៍ ត្ ញចតញមញែ 
៨ អងគការេលរែាសពន្តង្ហគ ោះនាវា (Boat People SOS) 
៩ អងគការថ្នភាេជាថ្ែេូភូ្មា (Burma Partnership)  
១០ សេេមន៍ ឹងកក់ 
១១ សេេមន៍ ឹងរតខ ក 
១២ សេេមន៍ ញរកីីឡា 
១៣ អងគការអនាេត ញវជនកមពញជាអាសា ន  
១៤ សមាេម ញវជនជនជាតិពែីមភាេតិចកមពញជា 
១៥ អងគការសម័រេចិតតពែីមបសីងគម 
១៦ មជឈម ឌ លសិទធមិនញសសកមពញជា 
១៧  អងគការសមព័នធភាេការពារសិទធមិនញសសកមពញជា 
១៨ ទីភាន ក់ង្ហរអភ្ិវឌ្ឍន្តសតីកមពញជា 
១៩  ា្ ញ ញវជនកមពញជា  
២០ សមាេមរេ ូពរងៀនកមពញជាឯករាជយ  
២១ អងគការអនកការពារសិទធេិលរែា  
២២ សមព័នធពែីមបសីញចរតិភាេ និងេ ពន យភាេសងគម 
២៣ សមព័នធសេេមន៍កសិករកមពញជា 
២៤ េ ៈកមាម ្កិារ ពែីមបកីារពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋ ពសរ ីនិង ញតតិ្ម៌ពៅកមពញជា 



 

២៥ មជឈម ឌ លអ ់រចំា ់សរមា ់សេេមន៍ 
២៦ េ ៈកមាម ្កិារសេរ តិ តតកិារពែីមបកីមពញជា 
២៧ អងគការសម្ម៌កមពញជា 
២៨ សេេមន៍ ត្ ញអតីតន្តសតី ឹងកក់ 
២៩ អងគការអនកការពារឈានមញែ (Front Line Defender) 
៣០ អងគការព នឌ័្រ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពែីមបកីមពញជា  
៣១ អងគការមូលនិ្ិខេនរចិឆ   ូល (Heinrich Böll Stiftung/Foundation) 
៣២ រកុមការង្ហរេិពសសសិទធលិំពៅឋាន 
៣៣ អងគការឃ្ល ពំមីលសិទធិមនញសស (Human Rights Watch) 
៣៤ សមាេមរ ជា្ ិពត យឯករាជយថ្នពសែាកិចចពរៅរ េ័នធ 
៣៥  ញវជនជនជាតិពែមីភាេតិច ឃញរំ ពមរ រសុកខតបងមានជ័ ពែតតរេោះវហិារ 
៣៦ សមាេមឥន្តនរពទវ ី 
៣៧ សេេ័នធអនតរជាតពិែីមបសីិទធមិនញសស កនញងរក ែ័ ឌ អពងេតពែីមបកីិចចការពារែល់អនកការពារសិទធិ

មនញសស 
៣៨ សេេមន៍ជនជាតពិែីមភាេតិចេួ  ឃញរំ ពមរ ពែតតរេោះវហិារ 
៣៩ សេេមន៍ែី្លី ភូ្មិរេសួ ពែតតបាត់ែំ ង 
៤០ សេេមន៍ែី្លី ភូ្មសិគញន ពែតតពសៀមរា  
៤១ សេេមន៍ែី្លី ភូ្មខិរេកជីក ពែតតពកាោះកញង 
៤២ សេេមន៍ែី្លី ភូ្ម១ិ សង្ហេ ត់៣ ពែតតរេោះសីេនញ 
៤៣ សេេមន៍ែី្លី  ពាង ពែតតកំេង់ឆ្ន ងំ 
៤៤ សេេមន៍ភ្នំបាត  
៤៥ អងគការេនលកខែមរ  
៤៦ សេេមន៍ផ្លូវរងពភ្លីង ទួលសខងេ A  
៤៧ សេេមន៍ SOS រេលាន នតពហាោះអនតរជាតភិ្នំពេញ 
៤៨ សមព័នធសារេ័ត៌មានអាសញីអាពេន  ៍ 
៤៩ អងគការសាត រកមពញជា 
៥០ អងគការន្តសតីខែមរ 
៥១ ជំនួ  រពទសសរមា ់សេជេី (Unoin Aid Abroad-APHEDA) 
៥២ អងគការេិភ្េពលាករ ឆ្ងំនឹងទរញ កមម (OMCT) កនញងរក ែ័ ឌ អពងេតពែីមបកីចិចការពារែល់អនក

ការពារសិទធិមនញសស 
 


