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សហព័ន្ធខ្មែរកមពុជាពរកាមច ោះចូលជាមួយន្ងឹយួន្ 

 
វចិារណកថា នៃវទិ្យសំុឡេងកម្ពុជាឡរោម្ (VOKK) 
 
ឡៅឡេលថ្មីៗឡៃេះ មាៃម្ៃុសសម្យួចំៃួៃបាៃឡ ើរឡោសនាលាបេណ៌ថា សហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ បាៃចុេះ 
ចូលជាម្យួៃឹងយួៃ  បាៃឡ្វើឲ្យសមាជិក ៃិងអ្នកគរំទ្សហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្មាៃោរយល់រចេំ ឡហើយ 
បឡងកើតឲ្យមាៃភាេរចបូលរចបល់ខ្លងទុ្កចតិតគន ឡៅវញិឡៅម្ក ។ ោរឡចាទ្របោៃឡ់ៃេះ ឡោយសារេួកឡេបាៃ 
ឡ ើញៃូវលិមិតចំហម្យួចាបខ់្ លអ្្ិបតីសហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ បាៃចុេះហតថឡលខាជាម្យួៃឹងអ្ងគោរ 
សិទ្ធិម្ៃុសសអ្ៃតរជាតិជតិ ៦១ អ្ងគោរ កនុងឡនាេះ មាៃអ្ងគោរសិទ្ធិម្ៃុសសយួៃឡៅឡរៅរសុកម្យួចំៃៃួ ផងខ្ រ 
ឡ ើម្បឡីផញើឡៅរបធាៃរ ឋសភានៃរោឋ ភបិាលបកសកុម្មុយៃិសតឡវៀតណាម្ សខ្ម្ែងអ្ំេីកែីបារម្ភរបស់មលួៃចំឡ េះោរ 
ខ្ លរោឋ ភបិាលឡវៀតណាម្ឡ្វើេរាងចាបស់ែីេីឡសរភីាេ ៃងិជំឡៃឿសាសនាឡៅកនុងរបឡទ្សឡវៀតណាម្ ។ មលមឹ្ 
សារឡៅកនុងលិមិតឡៃេះ អ្ងគោរទងំអ្ស់បាៃសូម្ឲ្យរោឋ ភបិាលឡវៀតណាម្ខ្កលម្អចាបរ់បកបឡោយបទ្ោឋ ៃ 
អ្ៃតរជាតិកនុងោរឡគរេសិទ្ធឡិសរភីាេរបតិបតតិសាសនារបស់េលរ ឋទងំអ្ស់ឡៅកនុងរបឡទ្សឡវៀតណាម្   កនុង 
ឡនាេះមាៃេលរ ឋខ្មមរឡរោម្ឡៅខ្ ៃ ីកម្ពុជាឡរោម្ ផងខ្ រ ឲ្យរសបតាម្ឡសចកែីរបោសជាសកលសែីអ្ំេីសិទ្ធ ិ
ម្ៃុសសនៃអ្ងគោរសហរបជាជាតិខ្ លរបឡទ្សយួៃបាៃចុេះហតថឡលខាជាម្យួអ្ងគោរសហរបជាជាតិ នាឡេល 
កៃលងម្ក ។ 
 
ឡោយឡម្ើលឡ ើញថា សមាជិកសហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ ភាេឡរចើៃម្ៃិបាៃទ្ទ្ួលបាៃៃូវចាបឡ់ ើម្នៃលិមតិ 
ចំហឡៃេះ ៃិងបាៃទ្ទ្ួលខ្ រខ្តម្ៃិសូវចាស់ភាសាអ្ងឡ់េលស  មាៃបុេគលឱោសៃយិម្ម្យួចំៃៃួបាៃឡ ើរ 
ឡោសនាថា សហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ បាៃចុេះចូលជាម្យួៃឹងយួៃឡសរឡីៅឡរៅរបឡទ្ស ។ ឡតើឡហតុអ្វីបាៃជា 
សហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ ចុេះឡហតថឡលខាជាម្យួៃឹងអ្ងគោរទងំឡៃេះ  ៃិង ឡសចកែេីិតនៃលិមិតចំហឡៃេះ មាៃ 
មលឹម្សារយ៉ា ងណា ? ឡយើងមញុ ំ សូម្ឡ្វើោរបករសាយយ៉ា ងឡៃេះ ៖ 
 
វាម្ៃិមាៃអ្វីេរួឲ្យភាញ កឡ់ផអើលឡទ្ ។ សហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ ជាអ្ងគោរឡរៅរោឋ ភបិាលម្យួខ្ លមាៃម្ូលោឋ ៃ 
ឡៅសហរ ឋអាឡម្រកិ ៃងិមាៃសាខាឡៅជុំវញិេិភេឡលាក ឡ្វើោរតស ូឡោយសៃតិវ ិ្ ី ៃិងអ្ហិងារសបតាម្ 



ចាបជ់ាតិ ៃងិអ្ៃតរជាតិឡ ើម្បតីស ូម្តិខ្សវងរកឡសរភីាេ ៃងិសិទ្ធិម្ៃុសស ជាេិឡសស សិទ្ធសិឡរម្ចវាសនាមលួៃ 
ឡោយមលួៃឯង ជូៃេលរ ឋជៃជាតិឡ ើម្ខ្មមរឡរោម្ ឡៅខ្ ៃ កីម្ពុជាឡរោម្ សេវនថ្ៃ ។ ឡ ើម្បសីឡរម្ចៃូវឡគលឡៅ 
នៃោរតស ូរបស់មលួៃ សហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្បាៃបឡងកើតៃូវឡគលោរណ៍្ំៗចៃំួៃ ៣ េឺ កចិចោរឡៅ     
កម្ពុជាឡរោម្  កចិចោរឡៅរបឡទ្សកម្ពុជា ៃិង កចិចោរអ្ៃតរជាត ិ  ផសជំាម្យួៃឹង កយឡសាល ក “បឡងកើៃម្តិតបៃថយ 
សរតវូ” ឡ្វើោរតាម្ម្ឡ្ោបាយោរទូ្តទកទ់្ងរេបអ់្ងគោរសិទ្ធិម្ៃុសសជាត ិ ៃិងអ្ៃតរជាតិឡៅជុំវញិេភិេ 
ឡលាក ឡ ើម្បជីរម្ុញឲ្យរបឡទ្សកុម្មុយៃិសតយួៃឡគរេសិទ្ធិជៃជាតិឡ ើម្ខ្មមរឡរោម្ឡៅកនុងរសុក ។  
 
វាជាោរម្យួេួរឲ្យឡោតសរឡសើរចំឡ េះ អ្្ិបតីសហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ ឡលាក ថាច ់ឡវៀៃ ៃិង េណៈកម្មោរ 
នាយកសហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ទងំអ្ស់ ខ្ លបាៃមតិមំចំណាយឡេលឡវលាឥតកនរម្របស់មលួៃ រករេប ់
ម្ឡ្ោបាយ ឡ ើម្បបីាៃចុេះឡ ម្ េះ សហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ ឡៅកនុងលិមិតចំហឡៃេះ ជាម្យួៃឹងអ្ងគោរសិទ្ធ ិ
ម្ៃុសសអ្ៃតរជាតិចំៃៃួ ៦១ ឡ្វើឲ្យឡេបាៃសាគ ល់ោៃខ់្តចាស់ខ្ថ្ម្ឡទ្ៀត ៃូវអ្តតសញ្ញា ណអ្ងគោរតំណាងឲ្យរប 
ជាជាតិខ្មមរឡរោម្ ឡៅឡលើឆាកអ្ៃតរជាតិ ។ 
 
ខាងឡរោម្ឡៃេះជាឡសចកែីនៃលិមិតចំហជូៃចំឡ េះរបធាៃរ ឋសភាឡវៀតណាម្ ចុេះនថ្ៃទ្ី ៦ ខ្មតុលា ឆាន  ំ២០១៦ 
ខ្ ល ឡលាក សឺង សឡរម្ច ឧតែម្ទ្ីរបកា ៃិង ជាអ្តីតៈរបធាៃនាយកោឋ ៃេត័ម៌ាៃនៃសហេៃ័ធ ខ្មមរកម្ពុជា 
ឡរោម្ បាៃបកខ្របៃូវលិមិតឡៃេះេីភាសាអ្ងឡ់េលសឡៅជាភាសាខ្មមរ ឡ ើម្បឲី្យសមាជិក សមាជិោ ៃងិថាន ក ់កឹ 
នាសំហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្បាៃរជាប ខ្ លមាៃមលឹម្សារឡ ើម្ទងំរសុង ូចតឡៅ៖  
 

 
 
 
 
 
 
 



លិមតិចហំ 
ចពំ ោះរបធាន្រដ្ឋសភានន្រដ្ឋឋ ភិ្បាលព ៀតណាម 

ចពំ ោះពរាងចាប់សត ីពជីពំន្ឿន្ងិសាសនា 
ឡលាករសី ឡងវៀង ្ ីេមឹ្ ងុងឹ 
របធាៃរ ឋសភានៃរបឡទ្សឡវៀតណាម្ 
ផលួវ ុកេឹប (Doc Lap) , សាក ត ់ហវឹងទ្ៃ័ (Quan Thanh),  
មណឌ  បៃិឌិៃ (Binh Dinh), រ ឋធាៃីហាណូយ (Hanoi) 
 
ឡលាករសី របធាៃរ ឋសភា ឡងវៀង ្ ីេមឹ្ ងុងឹ ជាទ្ីរាបអ់ាៃ! 
 
ឡយើង ជាហតថឡលមីនៃនៃអ្ងគោរសងគម្សីុវលិ សរឡសរម្កឡៃេះឡ ើម្បសីខ្ម្ែងៃូវោរយកចិតតទុ្កោកច់ំឡ េះឡសច 
កតីឡសនើចាបស់តីេីជំឡៃឿ ៃិងសាសនាឡៅកនុងរបឡទ្សឡយៀកណាម្ ។ េរាងចាបខ់្ លរតូវបាៃទ្ទ្ួលោរ 
េិៃិតយជាឡរចើៃសារ ឡហើយបាៃទ្ទ្ួលៃូវោររេិះេៃយ់៉ា ងខាល ងំោល េីសំណាកស់ហេម្ៃស៍ាសនា ឡ៏រចើៃឡនាេះ 
ឡហើយខ្ លរេំឹងថា ទ្ទ្ួលអ្ៃុម្ត័ឲ្យឡៅជាចាបឡ់ោយរ ឋសភា កនុងសម្យ័របជុំខ្មតុលា-វចិឆិោ ឆាន  ំ២០១៦ ។ 
េរាងចុងឡរោយបំផុតបាៃរតូវឡលើកម្កេិភាកា កនុងសម្យ័របជុំថាន កក់ំេូលនៃរណសិរសមាតុភូម្ឡិវៀតណាម្ 
នានថ្ៃទ្ ី១៧ ខ្មសីហា ឡហើយខ្ លបាៃរតូវខ្ចកផាយតាម្សហេម្ៃស៍ាសនាមលេះ ឡ ើម្បឡី្វើោរបករសាយ ។ 
ោរេិៃិតយឡៅឡលើេរាងចាបខ់្ លបាៃចុេះផាយកនុងឡេហទ្ំេរ័នៃរ ឋសភា បាៃបាា ញថា មារតា ៩នៃេរាង 
ចាបម់ាៃោររកីចំឡរ ើៃមលេះ ប៉ាុខ្ៃតបៃតឡៅឡរោម្ោររតឹតបតិ ត៏ងឹរុងឹ ខ្ លម្ៃិអាចទ្ទ្ួលយកបាៃ ចំឡ េះសិទ្ធ ិ
ឡសរភីាេសាសនាឬជំឡៃឿ ៃិងសិទ្ធិម្ៃុសស នទ្ឡទ្ៀត ។ ជាេិឡសស ោរធានាចំឡ េះសិទ្ធិសាសនាជា 
ម្ូលោឋ ៃ ឬជំឡៃឿរតូវបាៃបៃតឡ្វើឲ្យចុេះឡមាយឡោយតរម្ូវឲ្យមាៃោរចុេះបញ្ជ ី ៃិងោរលូកចូលយ៉ា ងឡរៅេ ី
សំណាករ់ ឋឡៅកនុងកិចចោរនផៃកនុងនៃអ្ងគោរសាសនានានា ។ ជាោរេិតឡហើយ កំខ្ណឡៃេះៃងិកំខ្ណចាបេ់ ី
ម្ុៃបាៃទ្ទ្ួលម្រតកជាវធិាៃ ៃិងបទ្បញ្ញជ ខ្ លមាៃខ្ចងកនុងោររេបរ់េងរបស់រោឋ ភបិាលអ្ំេីជីវតិសាសនា 
ខ្ លផៃុយរសេេះអ្ំេសីាម រត ីៃងិឡគលោរណ៍នៃឡសរភីាេសានាៃ ឬជំឡៃឿ ។ 
 
 ូចខ្ លបាៃឡរៀបរាបម់្កខាងឡលើ េរាងចាបប់ាៃរតូវឡផញើឡចញឡៅោៃស់ហេម្ៃស៍ាសនាមលេះ ឡ ើម្ប ី
ឡ្វើោរបករសាយ ។ ឡទេះជាយ៉ា ងណាកឡ៏ោយ អ្ងគោរសាសនាោតូលិកបាៃជំទស់ៃឹងឡថ្រឡវលា កណំត ់ ៏
មលី េឺេីនថ្ៃទ្ ី១៨ ឡៅនថ្ៃទ្ី ៣០ ខ្មសីហា ឡ ើម្បឡី្លើយតបចឡំ េះេរាងចាប ់។ ឡលើសេឡីនាេះឡៅឡទ្ៀត េណ: 



សាសនាខ្ លម្ៃិបាៃចុេះបញ្ជ ីជាម្យួរោឋ ភបិាល  ូចជា េណ:េុទ្ធសានានៃរបឡទ្សឡវៀតណាម្ (United 
Buddhist Church of Vietnam) ម្ៃិរតូវបាៃទ្ទ្ួលកចិចេិឡរគេះឡទ្ ។  
 
មាៃោរអ្បអ្រសាទ្រចំឡ េះោររកីចំឡរ ើៃមលេះៗចំឡ េះេរាងចាប ់ រាបប់ញ្ចូ លទងំោរខ្ចងចំឡ េះសិទ្ធិកនុងោរ 
បែូរសាសនា ក ូ៏ចជាោរោៃ ់ ៃិងោរម្ៃិោៃស់ាសនាណាម្យួ សិទ្ធិនៃជៃជាបក់នុងម្ៃៃីរ ំុោងំ "កនុងោរ 
អាៃឡសៀវឡៅសាសនា ឡហើយរបតិបតតជិំឡៃឿឬសាសនារបស់ឡេ" ៃិងសិទ្ធកិនុងោរឡរៀបចំអ្ងគោរសាសនា ឡ ើម្ប ី
ចូលរមួ្កនុងសកម្មភាេ  ូចជាោរសិកាអ្បរ់ ំ ោរហវឹកហវៃឺវជិាជ ជីវ: ៃិង ជៃំួយោរខ្ផនក ឡេទ្យ សងគម្ ៃងិ 
ម្ៃុសស្ម្ ៌។ 
 
ឡទេះជាយ៉ា ងណាកឡ៏ោយ ោរផ្ត ឡំផញើខាងឡរោម្ឡៃេះ បាៃផុសឡចញេីោរយកចិតតទុ្កោកជ់ាេិឡសស អ្េំ ី
សំណាកស់ហេម្ៃស៍ាសនានានានៃរបឡទ្សឡវៀតណាម្ ខ្ លរតូវបាៃខ្ចករខំ្លកឡោយអ្ងគោរខ្ លបាៃ 
ចុេះហតថឡលខា ។ 
១. ៃយិម្ៃយ័របស់សាសនាេរួខ្តឡ្វើឡេើងឡោយម្ៃិខ្របរបលួជាម្យួមារតា ១៨ នៃកតកិសញ្ញា អ្ៃតរជាត ិ
សតីអ្េំសិីទ្ធសីុិវលិ ៃងិៃឡយបាយ (កអ្សសៃ=ICCPR) ៖ 
ឡៅកនុងេរាងចាបឡ់ៃេះ អ្ងគោរសាសនាម្យួរតូវបាៃឲ្យៃយិម្ៃយ័ថា "ជាម្ៃុសសម្យួរកុម្… ខ្ លបាៃ 
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ឡោយរោឋ ភបិាល " (ោរបញ្ញជ ករ់បស់ឡយើង) (មារតា  ២.១៣) ។  ូឡចនេះ ឡ្វើឲ្យសមាជិក នៃអ្ងគ 
ោរសាសនាខ្ លម្ៃិអាច ឬសឡរម្ចថាម្ៃិចុេះបញ្ជ ីជាម្យួអាជាញ ្រសថិតឡៅកនុងសភាេម្ៃិរបាក របជា 
ឡោយរសបចាប ់ឡោយគម ៃកិចចោរ រតាម្ផលូវចាប ់ឡ ើម្បរីបតិបតតិសកម្មភាេសាសនា ។ 
 
២. ោរចុេះបញ្ជ ីជាម្យួរោឋ ភបិាលម្ៃិេរួរតវូឡ្វើកនុងខ្បបខ្ផៃតរម្វូជាម្ៃុ កនុងកចិចរបតបិតតឡិសរភីាេសាសនា 
ឬជឡំៃឿ ៖ 
 
ោរចុេះបញ្ជ ី សំ៏ាញុៃំិងម្ៃិេរួឲ្យចូលចិតត តរម្ូវឲ្យមាៃោរយល់រេម្េីអាជាញ ្រ ឡ ើម្បសីកម្មភាេសាសនា 
កិចចរបតបិតតិៃងិឋាៃ:ជាអ្ងគោរ ។ កិចចធានាខ្ លបញ្ញជ កក់នុងមារតា ១៨ នៃកតិោអ្ៃតរជាតសិតីេីសិទ្ធិសាសនា 
ICCPR មាៃឡសរភីាេ ៃិងម្ៃិអាចទ្ទ្ួលលកខមណឌ ចំឡ េះោរជូៃ ណឹំងកនុងរសុក ោរអ្ៃុញ្ញា ត ោរទ្ទ្ួល 
សាគ ល់ ឬ ោរចុេះបញ្ជ ី ។ 
 
៣.ចាបម់្ៃិរតវូអ្ៃុញ្ញា តឲ្យអាជាញ ្រឡ្វើអ្ៃតរាេម្ៃជ៍ាអាជាញ កណាត លចឡំ េះកចិចោរនផៃកនុង  នៃអ្ងគោរសាសនា ៖ 



 
មខ្ លមាៃខ្ចងកនុងចាបអ់្ៃុញ្ញា តអាជាញ ្រឲ្យឡ្វើអ្ៃតរាេម្ៃយ៍៉ា ងឡរៅ ឡៅកនុងឡសចកតីសឡរម្ចនផៃកនុងោរខ្តង 
តាងំោហវឹកហវឺៃ ោរបឡរងៀៃ ៃិងកម្មវ ិ្ ីនៃអ្ងគោរសាសនា ។ ោរកំរតិចំឡ េះោរបឡញ្ចញឲ្យឡ ើញៃូវសិទ្ធ ិ
សាសនា ឬជឡំៃឿ ម្ៃិរតូវឡលើសេីបំណង ឬទ្ំហំខ្ លបាៃអ្ៃុញ្ញា តឲ្យកនុងមារតា ១៨ (៣) នៃកតិោអ្ៃតរជាត ិ
សតីេីសិទ្ធិសាសនា (ICCPR) ។  ូចជាអ្នករាយោរណ៍េិឡសស នៃអ្ងគោរសហរបជាជាតិទ្ទ្ួលបៃៃុក 
សាសនា ឬ ជំឡៃឿ  ឡលាក បណឌិ ត នហឡៃឿ  ប ឡីយលីខ្ហវលត ៍ (Dr. Heiner Bielefeltd) បាៃៃយិយកនុង 
 ំឡណើ រទ្សសៃកិចចឡៅរបឡទ្សឡវៀតណាម្កនុងឆាន  ំ ២០១៤ ថា៖ "…ោរចុេះបញ្ជ ីេួរខ្តបាៃរតូវផតល់ឲ្យឡោយរ ឋ 
ប៉ាុខ្ៃតម្ៃិរតូវជាោរតរម្ូវតាម្ចាប ់ឡោយខាៃម្ៃិបាៃឡនាេះឡទ្" ។ 
 
៤. ភាសាខ្ លមាៃៃយ័ម្ៃិចាស់លាស់ ៃងិរបកបឡោយសោត ៃុេលឡរ ើសឡអ្ើង េរួខ្តរតវូបាៃ កឡចញ៖  
 
េរាងចាបម់ាៃៃូវភាសាខ្ លមាៃៃយ័ម្ៃិចាស់លាស់ចំឡ េះ"ទ្ំនាម្ទ្មាល បរ់បនេណី ៃិងតនម្លលអ" (មារតា 
១០.១)  ៃិង " សាបឡរ េះោរឡរ ើសឡអ្ើង" (មារតា ៥.៤) ខ្ លអាចៃឹងរតូវឡរបើរបឆាងំៃឹងជៃជាតិភាេតិច ៃងិ 
ជៃជាតិឡ ើម្ភាេតចិ រកុម្ឯករាជ ៃិង អ្នកខ្ លោៃស់ាសនាឬជំឡៃឿ បាៃរតូវឡម្ើលឡ ើញថាជា "បរឡទ្ស" 
(មារតា២.១២) ។ 
៥. ឡសចកតខី្ លខ្ចង េរួខ្តឡ្វើឡេើងរតមឹ្រតវូតាម្របេៃ័ធចាបៃ់ងិយៃតោរ ឡ ើម្បឲី្យរបជាេលរ ឋអាចឡ្វើោរតវា៉ា  
ឡហើយោរតវា៉ា ឡនាេះ បាៃទ្ទ្លួោរឡសុើបអ្ឡងកតឡោយឯករាជ ឡហើយឡោយជាកខ់្សតងកនុងករណី មាៃោរ 
រឡំលាភសិទ្ធ ិចឡំ េះឡសរភីាេសាសនាឬជឡំៃឿ ៖ 
 
េឺឡោយម្ូលឡហតុទងំឡៃេះឡហើយ ខ្ លឡយើងរសួរាៃឡ់្វើឡសចកតីឡសនើថា ចាបឡ់នាេះេួរខ្តរតូវបាៃឡសើឡរ ើេិៃិតយ 
ឡេើងវញិ ឡោយមាៃោរេិឡរគេះជាម្យួតំណាងនៃសហេម្ៃស៍ាសនារាបប់ញ្ចូ លទងំអ្ងគោរសាសនាខ្ ល 
ម្ៃិបាៃរតូវទ្ទ្ួលសាគ ល់ ៃងិជាម្យួអ្នកជំនាញោរអ្ៃតរជាតិខ្ផនកសិទ្ធមិ្ៃុសសឡ ើម្បធីានាថា ចាបោ់រ រ 
សិទ្ធិឡសរភីាេសាសនាឬជំឡៃឿ សម្រសបជាម្យួមារតា ១៨ នៃកតិោសញ្ញា អ្ៃតរជាតសិតីេីសិទ្ធិសីុវលិ ៃងិ 
ៃឡយបាយ។ 
 
ឡយើងៃឹងរងច់ាទំ្ទ្ួល ណឹំងេឡីលាកចំឡ េះោរារ សំ៏ខាៃឡ់ៃេះ ។ សូម្ឡម្តាត ឡ្លើយតបចំឡ េះ អ្នកសរម្ប 
សរម្ួល េឺ ឡលាក េណឺីេូប ហវូកឡៃឿ (CVHR  coordinator Penelope Faulkner) តាម្រយៈអ្ុីខ្ម្ល 
penelope.faulkner@gmail.com ឬ អ្នកសរម្បសរម្ួល ឡបឡណឌកី រ ៉ាឡជើ  (CSW coordinator Benedict  
Rogers) តាម្រយៈអ្ុីខ្ម្ល  benedict@csw.org.uk  ។ 
 
ឡោយសនិទ្ធសាន ល 



 
ខាងឡរោម្ឡៃេះជាហតថឡលមីឡ ើម្នៃអ្ងគោរចំៃួៃ ៦១ អ្ងគោរ៖ 
 
Benedict Rogers                       
របធាៃរបចាអំាសីុខាងឡកើត នៃអ្ងគោសាម្េគីភាេរេីសតសាសនាេិភេឡលាក 
វ ៉ា វុាងំ អាយ  
របធាៃេណកម្មោរសិទ្ធិម្ៃុសសនៃរបឡទ្សឡវៀតណាម្ 
ឡរ ៉ាហវៃឹឌ ីចាម្ៃី 
នាយកនៃកម្មវ ិ្ ីរបចាទំ្វបីអាសីុៃិងបា៉ា សីុហវិក នៃអ្ងគោរឡលើកខ្លងឡទសអ្ៃតរជាត ិ
ហវលី រ ៉ាបៃិសុៃ 
នាយករង អ្ងគោរោល ឡំម្ើលសិទ្ធិម្ៃុសស ភូម្ភិាេអាសីុ 
ឌមី្សី្តសតីស រេសីតូហវេូេូស  
នាយក សហេៃ័ធអ្ៃតរជាតិឡ ើម្បសិីទ្ធិម្ៃុសស (FIDH) 
ៃណីា ហស ី
នាយក វជិាជ សាថ ៃហឹ សុៃឡ ើម្បសិីទ្ធិម្ៃុសស 
 
ហាៃ អាក រោវា៉ាអាស់ 
អ្េគឡលខា្ិោរ ឡសតហាវ ៃូស អាលីយ៉ាង ់អ្ៃតរជាត ិ
រ ៉ាបតឺ ហ   
ម្នាយករបតបិតតិ អ្នកោរ រសិទ្ធិជៃសីុវលិ 
ឡងវៀង ឌញិ ថាងំ 
នាយកៃិងជារបធាៃ BPSOS 
 
ហតថឡលមបីខ្ៃថម្ : 
ចូសួរ េូបុ ឺ 
នាយករបយតិបតតិ វជិាជ សាថ ៃសិទ្ធិម្ៃុសសហានវ ៉ា 
រេេះឡតជរេេះេុណ ថ្តិ ថាៃ ់ោវ ង 
របធាៃ នាយករបតិបតតិអ្ងគោររេេះវហិារេុទ្ធសាសនាឡវៀតណាម្ 
ឡេ កុង ោវ 
អ្្ិបតចីលនាយុវេុទ្ធសាសៃិកឡវៀតណាម្ 
រេេះឡតជរេេះេុណ  ថ្តិ ឡហវៀង ឡវៀត 



ទ្ទ្ួលបៃៃុកកិចចោរវហិារេុទ្ធសាសនានាយសម្ុរទ្ 
ឡងវៀង វា៉ាៃល់ា 
របនេណីសាសនាវា៉ាហាវ 
រតងឹ ង៉ាុក ឡសឿង 
នៃអ្ងគោរសាសនាោវោយ 
ឆាល សាៃចាឡហាគ   
សមាជិកសភា ៃិងជារបធាៃរកុម្នៃសភាទ្ទ្ួលបៃៃុកឡសរភីាេសាសនាអ្ៃតរជាតិ ឬជំឡៃឿ 
សាស្តសាត ចារយ េ  អាលតុៃ លីវេូ័ល 
សមាជិកនៃរកមុ្សភាទ្ទ្ួលបៃៃុកឡសរភីាេសាសនាអ្ៃតរជាតិ នៃចរកភេអ្ងឡ់េលស 
ោៃខី្ញ៉ាល ោលីងឡហាគ   
របធាៃសតីទ្ី រហី ុម្ឡៅស៍ 
ចៃ ឡអ្ ម្ៃិសុៃ 
របធាៃ អាឡហសៀ អាសម្េលី ឡ ើម្បសិីទ្ធិម្ៃុសស 
អាៃ ប វូា៉ា ល់ោ 
របធាៃរបតបិតតិ ជូប លីី ោម្ឡផញ USA 
 
ឡហវស ជ.ហ. មា៉ា ក ូ់ខ្ណល 
នាយក អ្ងគោរឡសរភីាេសាសនា វជិាជ សាថ ៃសាសនាៃិងលិទ្ធិរបជា្ិបឡតយយ 
លីលី េលយី៉ា ទូ្ 
របធាៃៃិងជាសាថ បៃិក អ្ងគោរោល ឡំម្ើលសិទ្ធមិ្ៃុសសៃងិយុតតិ្ម្រ៌បចាអំាសីុអ្ឡេនយ ៍
វលីី ហវូឡរត 
នាយក អ្ងគោរសិទ្ធិម្ៃុសសគម ៃរេំខ្ ៃ 
វ ូកវុក ឌុង 
របធាៃរបតបិតតិ បណាត ញអ្នកោរ រសិទ្ធិម្ៃុសសឡវតូ 
ឡជាសិប ោវ  
អ្តីត:សមាជិករ ឋសភាសហរ ឋអាឡម្រកិ ៃិងជាអ្្ិបតីសម្ពៃ័ធឡ ើម្បឡីវៀតណាម្ឡសរភីាប ៃងិរបជា្ិបឡតយយ 
ចៃ អាឡលស 
នាយករបតិបតតិ អ្ងគោរេឡរមាងជំៃួយម្៉ាងុតាញ៉ា  
តូៃ ីរតងឹ 
អ្្ិបតសីមាេម្សាសនាកូងយ៉ា វ 
ឡម្ ីឡយឿង 



តំណាងខ្ផនកនាយសម្ុរទ្ អ្ងគោរសាសនាោវោយ 
រ ៉ាងុ ណាយ 
អ្្ិបតី អ្ងគោរសិទ្ធិម្ៃុសសម្៉ាងុតាញ៉ា  
បា៉ា សតួរ អា ហាគ  
តំណាង អ្ងគោរសាសនារេសិត ម្៉ាុងតាញ៉ា  
ឡៅ កវុក ង ឺ
អ្េគនាយក អ្ងគោរ ោរ រអ្នកោរ រ 
វញិ ្ុក វ ី
អ្នកសរម្បសរម្ួល អ្ងគោរ ស្តសតីឡវៀតណាម្ឡ ើម្បសិីទ្ធមិ្ៃុសស 
ឡេៃ ីរតងឹ 
អ្្ិបតី អ្ងគោរ ស្តសតីឡ ើម្បសិីទ្ធមិ្ៃុសសនៃឡវៀតណាម្ 
ឡងវៀង បាក ់ឡស្តតវៀង 
អ្ងគោរសមាេម្ម្តិតភាេឡ ើម្បអី្នកឡទសៃឡយបាយៃិងសាសឡៅឡវៀតណាម្ 
មា៉ា ខ្តវ ឡម្៉ាោសីុ 
របធាៃ យុទ្ធនាោរឡោសនាអ្ៃតរជាតិឡ ើម្បរីបឡទ្ស ទ្ីឡប 
បប ហវ ៊ូ 
សាថ បៃកិៃិងជារបធាៃ ជំៃយួចិៃ សិទ្ធិម្ៃុសសឡៅរបឡទ្សចិៃ (HRIC) 
ហាៃ  ុង ឡហវង 
អ្េគនាយក រេឹតតបតតិោរាររបឡទ្សចិៃ 
អ្ុ ីលីង ជូ 
អ្េគឡលខា្ិោរ សមាេម្ឡ ើម្បសិីទ្ធិម្ៃុសសនៃនតវា៉ាៃ ់
អាឌលួី រា៉ាហមា៉ា ៃ ់ខាៃ ់
អ្េគឡលខា្ិោរ អ្ូឌីោ បងឹោល ឡ ស 
អាលវៃី ចាកូបសុៃ 
អ្ងគោរឡលើកខ្លងឡទសអ្ៃតរជាតិរបចាសំហរ ឋអាឡម្រកិ រកមុ្ទ្ី ៥៦ រកុងេិកសីងតុៃ រ ឋមា៉ា សាជូសិត 
ឡម្ ីហឺបស  
អ្ងគោរឡលើខ្លងឡទសអ្ៃតរជាតិរបចាសំហរ ឋអាឡម្រកិ រកមុ្ ៥២៤ រកុង េតីសបរួ រ ឋ ខ្ផៃសីុលឡវៃីញ៉ា  
នម្៉ាកល   ឺ ូរា៉ា  
នាយក ៃឡយបាយសា្រណ: ម្ជឈម្ណឌ លសរមាបោ់រឡសុើបអ្ឡងកត 
សារា៉ា  មម្ 
សហសាថ បៃកិ យុទ្ធនាោរឡ ើម្បលុីបបំបាតអ់្ំឡេើទរណុកម្មឡៅឡវៀតណាម្ 



អ្សីាក ់សីុក 
នាយកោរតស ូម្ត ិអ្ងគោរអ្នកយកចិតតទុ្កោកស់ាសនារេីសតអ្ៃតរជាត ិ
ឡហខ្េៃ ឡា៉ា  
អ្្ិបតី េណកម្មោរឡ ើម្បឡីសរភីាេសាសនាឡៅឡវៀតណាម្ 
ឡងវៀង ថាញ់ យុង 
សមាេម្ឡ ើម្បឡីលើកតំឡកើងឡសរភីាេសាសនា ៃិងជំឡៃឿ  
បជម្ ឡអ្ងខ្សលៃ 
អ្េគឡលខា្ិោរ េណកម្មោរនៃអ្ងគោរ ខ្ហលសិៃសគី របឡទ្ស ៃរ័ខ្វស 
ថាច ់ឡវៀៃ 
អ្្ិបតី សហេៃ័ធខ្មមរកម្ពុជាឡរោម្ 
ហតថឡលមគីរំទ្: 
សកត ម្៉ារឡហគៃ 
របធាៃ សហរេៃិ ឥស្តៃៃីរកហម្ 
រេេះឡតជរេេះេុណ ថ្តិ វញិ ឡភឿក 
វតតេុទ្ធសាសនាម្ហាយៃភកួប  ូ
បេវជតិ ស ូហាៃ នថ្ល័រ 
នាយកជាតិកិចចោរសាធារណ: រេេះវហិារនៃកចិចោរវទិ្ោសាស្តសតជាតិ 
ប លី វា៉ាសា 
ឡម្ធាវសិីទ្ធិម្ៃុសស  
 ូ ទូ្ ផ្ៃ ់
អ្នកសរម្បសរម្ួល អ្ងគោរយុវជៃឡៅោណាោ ឡ ើម្បសិីទ្ធមិ្ៃុសសឡៅឡវៀតណាម្ 
 ៃួ វា៉ាៃ ់ឡ ៀៃ 
អ្្ិបតី សមាេម្កសិករ-េលករឡវៀតណាម្ 
រខូ្សសល ឌ ីម្រួ 
របធាៃ េណកម្មោរសិទ្ធសិាសនា អ្ងគោរបាបទ់្ីស ជៃភាេតិចភាេខាងតបងូ 
បណឌិ ត ខ្រេៃ មា៉ា  លួរ 
បញ្ញជ ោរ រកុម្ន េូ 
ឡរេក ម្តីខ្្ល 
អ្ងគោរតុម្ូលឡ ើម្បឡីសរភីាេសាសនា 
រតងឹ វុាៃំ ់ឡ្ឿង 
អ្នក ឹកនាឧំបាសក វហិារេុទ្ធសាសនាម្ហាយៃ ឡវៀតណាម្  



ឡមវៃិ ចម្ា៉ា 
របធាៃអ្េគនាយក ោរយិល័យអ្ៃតរជាតិនៃរបជាជៃចាម្ា៉ា 
អាឡម្រោិងំខ្ លម្ៃិឡជឿថាមាៃអាទ្ិឡទ្េ 
សីុ ណា ឡសត អាហមា៉ា ត ់ 
អ្នកតស ូសិទ្ធសិាសនា 


