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សេចក្ដបីភំ្លេឺដ ីអពំ ី
ការដក្សោក្ ថាច់ ង ៉ុក្ ថាច់ ពបី្បធានប្បតិបតតិននេហព័នធខ្មែរក្ម្ពុជាសប្កាម្ 

 

 

 

 

 

អត្ថបទរបស់ វទិយ ុសំឡេងកម្ពជុាឡ្កោម្ (VOKK)  

ឡេញផ្សាយ ថ្ងៃទ ី០៣ ខែកមុ្ភៈ ឆា្ ំ២០១៧ 

 

ឡ ៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៥ ខែម្ករា ឆ្ាំ ២០១៧ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្បា ្បកាសព័ត្៌ម្ា ប ទា ់ 

ម្ួយដកត្ួ ាទីរបស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បត្ិបត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡដោយសារ ឡ ោក 

ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា បំពា ឡ ើ្កម្្បត្ិបត្តិ  ិង កខ តិកៈ របស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ជាប តប ទាប់ ។ ការ

ដកត្ួ ាទីរបស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡ េះ បា ឡធវើឡេើងឡ ៅក្ុងស ្ិបាត្ ្បេាំឆ្ាំ ២០១៦ ថ្ សហព័ ធខែែរ   

កម្ពុជាឡ្កោម្ ខដ បា ្បារពធឡ ៅ ទី្កុង Las Vegas រដឋ Nevada សហរដឋអាឡម្រិក រយៈឡព  ៣ ថ្ងៃ គឺឡ ៅ

ថ្ងៃទី ១៣, ១៤  ិង ១៥ ខែ ម្ករា ឆ្ាំ ២០១៧ ។ 

ឡ្កោយពីការដកត្ួ ាទីរបស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា ឡធវើឲ្យសម្ាជិក សម្ាជិកា ថ្ សហព័ ធខែែរ 

កម្ពុជាឡ្កោម្ម្ួយេំ ួ   ិងបងបអូ ជ រួម្ជាត្ិខែែរ ខដ មិ្ បា ្ជាបេបាស់អំពីឡរឿងរ ាវថ្ផ្ទក្ុងរបស់សហព័ ធ

ខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ម្ា ការឡងឿងឆៃ ់ម្ិ ដឹងងា ែាងណាែុស ែាងណា្ត្ូវ ? ត្ាម្ពិត្ ឡយើងម្ិ េង់យកឡរឿង

ឡ េះម្ក ិយាយខហកឡករតិ៍គ្ាជាសាធារណៈឡ ោេះឡទ ខត្ឡដើម្បីបំបាត្់េម្ៃ ់ វិទយុសំឡេងកម្ពុជាឡ្កោម្ (VOKK) 

បា ្បម្ូ ភសតុត្ាងថ្ ដំឡណើរឡដើម្ទងបញ្ហាខដ បា ឡកើត្ឡេើងម្ុ ឡព ដកឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្កេង

្កងជាអត្ថបទម្ួយ ឡដើម្បីបំភលឺដ ់សាធារណជ បា ្ជាប ។ 

ការដកត្ួ ាទីរបស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡ េះ ជាការអ ុវត្តឡទៅត្ាម្ កខ តិកៈ  ិង្កម្្បត្ិបត្តិរបស់

សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ប ទាប់ពីគណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ម្ិ ទទួ បា ឡជោគជ័យ 

 ិង ទធផ្ ខផ្លផ្កាណាម្ួយកុ្ងការស្ម្បស្ម្ួ ជាមួ្យ ឹងឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡដោយសារឡ ោក ងាេ់   

ង ុក ងាេ់ ម្ិ ្ពម្េូ រួម្្បជុំឡ ៅក្ុងអងគ្បជុំ  ិងទូរស ្ិបាត្ ឡដើម្បីឡដោេះ្សាយបញ្ហាខដ ម្ា េំឡពោេះម្ុែ 

 ិងខសវងរកខផ្ ការប តឡទៅម្ុែឡទៀត្ ស្ម្ាប់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ។ ផ្ទុយពីគណៈកម្ែការ ាយកខដ 

ែិត្ែំអឡញ្ជើញ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ជាឡ្េើ ឡ ើកឡ្េើ សារ ម្ក្បជុំជខជកគ្ាឡដើម្បីខសវងរកដំឡណោេះ្សាយ

បញ្ហា ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្្ាក់ឯង ខបរជាខ ងសដាប់ម្ត្ិ  ិងឡហត្ុផ្ ឡផ្សងៗ ខដ គណៈកម្ែការ ាយក

បា ផ្ដ ់ឡយោប ់ជូ គាត្់ ឡហើយបា យកឡ សឡផ្សងៗ ឡេោទ្បកា ់គណៈកម្ែការ ាយ ថ្ សហព័ ធខែែរ    

កម្ពុជាឡ្កោម្ កា ់ខត្ែលាំងជាងម្ុ  រួេផ្សពវផ្សាយឡរឿងរ ាវថ្ផ្ទក្ុងឡេញជាសាធារណៈ ឡ ៅត្ាម្បណដាញសងគម្        

Facebook  ិងអ ៊ីខម្ ឡទៅវិញ ។ 
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ឡដោយការអត្់ធែត្់ស្ម្បស្ម្ួ ជាម្ួយ ឹង ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ អស់ជាឡ្េើ ខែក លងម្ក ម្ិ ម្ា 

 ទធផ្  គណៈកម្ែការ ាយកបា ពិ ិត្យឡេើងវិញ ូវទឡងវើ  ិងសកម្ែភាព របស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ខដ 

បា ្ប្ពឹត្ត ាឡព ក លងម្ក ឡ ើញងា ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា បំពា ឡ ើ្កម្្បត្ិបត្តិ ឬ េបាប់ថ្ផ្ទក្ុង 

(Code of Conduct) ស្ម្ាប់គណៈកម្ែការ ាយកថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ជាទម្ៃ ់ ិង ឡ ោក ងាេ់     

ង ុក ងាេ់ ម្ិ ្ពម្ឡធវើការជាម្ួយ ឹងគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡដើម្បីខសវងរកភាពរីក

េឡ្ម្ើ ដ ់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡ្ពោេះ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្ា បំណងេង់បឡងកើត្គណៈកម្ែការអវី

ឡផ្សងម្ួយឡទៀត្ ខដ ផ្ទុយពី កខ តិកៈរបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡដើម្បីបំឡរើម្ហិេឆិត្ាផ្ទា ់ែលួ របស់គាត្់

ខត្ប ុឡណ្ោេះ។ 

ែាងឡ្កោម្ឡ េះជាេំណុេម្ួយេំ ួ  ខដ  ាំឲ្យគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា 

ឡបោេះឡឆ្ោត្សឡ្ម្េដកត្ួ ាទីរបស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បត្ិបត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ។ 

ទី ១. បំពានល ើក្រមក្បតបិតត ិឬច្បាប់ផ្ទ ៃរ នងុសក្ាប់គណៈរមមការនាយរសហព័ន ធខ្ម មររមពជុាលក្កាម 
ឡ ៅថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្ាំ ២០១៦ ឡ ៅក្ុងម្ហាស ្ិបាត្សក  ឡ ើកទី ១០ ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជា

ឡ្កោម្ ខដ បា ្ប្ពឹត្តឡទៅឡ ៅទី្កុង San Jose រដឋ California សហរដឋអាឡម្រិក សម្ាជិកគណៈកម្ែការ

 ាយកថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ េំ ួ  ១៣ អងគ  ិង រូប ក្ុងឡ ោេះ ម្ា  ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ផ្ង បា 

ឡធវើសេចា្បណិធា   ិងបា េុេះហត្ថឡ ែាស យាងា  ឹងឡគោរពត្ាម្្កម្្បត្ិបត្តិ ឬេបាប់ថ្ផ្ទក្ុងស្ម្ាប់គណៈ

កម្ែការ ាយកថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ។ ្កម្្បត្ិបត្តិឡ ោេះ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា ឡធវើឡេើង

ឡដើម្បីទុកជាប ទាត្់ឲ្គណៈកម្ែការ ាយកទាំងអស់ ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ជាង្ាក់ដឹក ាំកំពូ យកឡទៅ

អ ុវត្តត្ាម្ ក្ុងឡគោ បំណងរកសាឡសេកដីថ្ងលង្ូរ  ិង ឡ ើកកម្ពស់្បសិទធភាពថ្ េ  ាត្ស ូរបស់សហព័ ធខែែរ

កម្ពុជាឡ្កោម្ ឲ្ម្ា ឡសថរភាព  ិង ិរ តរភាពត្ឡទៅអ ាគត្ ក្ុងដំឡណើរឡឆពោេះឡទៅយក “សិទធសិឡ្ម្េវាស ាែល ួ

ឡដោយែល ួឯង” ។ 

ប ទាប់ពីបា េុេះឡហត្ថឡ ែាឡធវើសេចា្បណិធា ទទួ សគា ់្កម្្បត្ិបត្តិ រួេម្ក ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ 

បា បំពា ឡ ើេំណុេ “ការឡ្បើអាជញា  ងិ ការសម្ៃាត្់” ថ្ ្កម្្បត្ិបត្តិ ឬ េបាប់ថ្ផ្ទក្ុង ឡ េះជាប តប ទាប់ ។  
ក. ការឡ្បើអាជញា  
ឡ ៅក្ុងេំណុេម្ួយថ្  “ការឡ្បើអាជញា” បា ខេងងា គណៈកម្ែការ ាយកម្ិ ្ត្ូវ “ទាកទ់ងជាម្យួគណៈ

កម្ែការសាែា ឡដើម្បបីា  ុយកាកស់្ម្ាបឡ់ធវើសកម្ែភាពឡដោយគែា ការអ ញុ្ញាត្ពីគណៈកម្ែការ ាយក” ឡេើយ 

ប ុខ ត ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា បញ្ជាម្ិ ឲ្គណៈកម្ែការសាែាថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡផ្ញើងវិកាេូ 

ធ ាគារសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ រហូត្ដ ់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ អស់ងវិកាស្ម្ាប់ដំឡណើរការ ឡហើយ

ឈា ដ ់ការសឡ្ម្េបិទធ ាគារ ។ ងវិកាជាឧបករណ៍ម្ួយស្ម្ាប់្ទ្ទង់ដ ់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 

ឲ្ម្ា ដំឡណើរឡទៅម្ុែម្ិ អាេែវេះបា  ប ុខ ត ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ែលួ ឯង ខបរជារារាំងម្ិ ឲ្សម្ាជិក  ិង 

គណៈកម្ែការសាែា  ងិត្បំ ឡ់ផ្ញើងវកិាេ ូធ ាគារសហព័ ធខែែរកម្ពជុាឡ្កោម្ ឡដោយម្ ិបា ពិភាកសាជាម្យួ ងឹ

គណៈកម្ែការ ាយកឡេើយ ។ 

ែាងឡ្កោម្ឡ េះ ជាសំឡេងរបស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ខដ បា ខងលងឡ ៅក្ុងកម្ែវិធីផ្សាយថ្ វិទយុខែែរ 

ឡសេកដីបំភលសឺដីអពំីការដកតួ្ ាទ ីឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 
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ពិភពឡ ោក កា ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែម្ករា ឆ្ាំ ២០១៧ អំពីឡរឿងខដ ឡ ោកបា ទាក់ទងឡទៅគណៈកម្ែការសាែា

សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ម្ិ ឲ្ឡផ្ញើងវិកាេូ ធ ាគាររបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្។ 

ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា ម្ា ្បសាស ៍ងា៖ (សំឡេង) 

“សហព័ ធ វាអស់ ុយឡហើយ…ឡ ៅស ់ខត្ ុយ្បខហ ម្យួពា  ់ ពីរពា  ់ (១០០០$ឬ ២០០០$) អ ៊ី

ហឹ្ង ម្ ុ ងឹបទិហឹ្ង ។ ឡ្ពោេះឥេូវវាអត្ម់្ា រា្សតណាឡផ្ញើហឹ្ងឡ្ពោេះែញុគិំត្គឡ្ម្ោងប  ុែា ឆា្មំ្ក ខដរឡហើយ  
 ុយសម្ាជិកែញុមំ្ ិឲ្ឡផ្ញើេ ូ  បា ម្ ិសូវសបបាយជាម្យួ ងឹែញុំ…ហឺុ…ហឺុ…ហឺុ… ឡយើងដងឹដឡំណើរ  សម្ាជិក

កខ លង មី្យួៗឲ្យទកុ ុយឡរៀងៗែល ួ  ដាកេ់ ូឡទៅវាម្ ិគងដ់ខដ ” ។ 

ែ. ការសម្ៃាត្ ់

ឡ ៅក្ុងេំណុេម្ួយថ្  “ការសម្ៃាត្់” បា ខេងងា គណៈកម្ែការ ាយកមិ្ ្ត្ូវ “បងហាញព័ត្ម៌្ា  សម្ៃាត្់
យ ាងឡធវស្បខហសឡដោយគាប់ជួ  ឬត្ាម្រយ:ការស ទ ាជាសាធរណ:ខដ អាេ ាឲំ្យឮែចរែចាយ ឬ ាឲំ្យម្ា 

ការបក្សាយែុស” ។ ផ្ទយុឡទៅវិញ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា ទម្លាយព័ត្៌ម្ា ថ្ផ្ទក្ុងឡេញជាសាធារណៈឡ ៅ

ត្ាម្បណដាញសងគម្ Facebook  ិងេម្លងជូ ឡទៅត្ាម្អ ៊ីខម្ ដ ់សាធារណជ  ិងភាគីម្ួយឡទៀត្ ខដ មិ្ 

ខម្ ជាសម្ាជិកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា ្ជាប ូវសារខដ សម្ាជិកគណៈកម្ែការ ាយកបា ពិភាកសា 

គ្ាត្ាម្រយៈអ ៊ីខម្  ជាប តប ទាប់។ 

ទី ២. គ្មម នបំណងល្វើការបន តជាមយួនងឹគណៈរមមការនាយរផ្នសហព័ន ធខ្ម មររមពជុាលក្កាម 
ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា បដិឡសធេូ រួម្កិេច្បជុំជាម្ួយ ឹងសម្ាជិកគណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធ

ខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ជាប តប ទាប់ម្ក ប ទាប់ពីសម្ាជិកថ្ គណៈកម្ែការ ាយកបា ឡបោេះឡឆ្ោត្ឲ្ឡ ោក ងាេ់    

ង ុក ងាេ់ ប តត្ួ ាទីជា្បធា ្បត្ិបត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡ ៅក្ុងម្ហាស ្ិបាត្សក ឡ ើកទី ១០ 

ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ខដ បា ឡធវើឡ ៅទី្កុង San Jose រដឋ California សហរដឋអាឡម្រិក កា ពីថ្ងៃ 

ទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្ាំ ២០១៦ ក លងឡទៅឡ េះ ។ 

ែាងឡ្កោម្ឡ េះជាកា បរិេឆទខដ  ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា បដិឡសធេូ រួម្អងគ្បជុំ  ិងកិេច្បជុំ 

ទូរស ្ិបាត្ត្ាម្រយៈថ្សកភិ៍ (Skype) ជាម្ួយ ឹងសម្ាជិកគណៈកម្ែការ ាយកថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 

ជាប តប ទាប់ម្ក ឡដោយ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡ ើកឡហត្ុផ្ ងា កិេច្បជុំត្ាម្រយៈ ថ្សកភិ៍ (Skype)ម្ិ ម្ា 

សុវត្ថិភាពក្ុងការរកសាសម្ៃាត្់ ។  

ឡ ៅថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា ឆ្ាំ ២០១៦ គណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា ឡបើកកិេច្បជុំបិទ

ទវារម្ួយ ាវត្តខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្  ឡ ៅទី្កុង Hamilton ឡែត្ត Ontario ្បឡទសកាណាដា ឡផ្ដោត្ឡ ើរឡបៀបវារៈ

សំែា ់ៗដូេជា៖ 

ទ ី១៖ ពិភាកសាអពីំអភបិា កេិច, ត្ ួាទ ី ងិកាត្ពវកេិចទទ ួែុស្ត្វូរបស់ឡម្ដកឹ ា ំ ។ 
ទ ី ២៖ ពិភាកសាអពីំឡគោ ឡដៅ  ងិ គឡ្ម្ោងខផ្ ការ ខដ អាេអ វុត្តបា ក្ងុរយៈឡព ែល,ី  រយៈឡព  

ម្ធយម្  ងិរយៈឡព យូរអខងវង ។ 
ទ ី៣៖ ពិភាកសាអពីំការឡធវើខផ្ ការ  ងិការអ វុត្តឡ ើខផ្ ការហិរញ្ញវត្ថ ុ។ 
ទ ី ៤៖ ពិភាកសាអពីំគឡ្ម្ោងឡធវើស ្បិាត្្បេាឆំា្ ំ ២០១៦ ឡ ៅទី្ កងុ Atlanta រដឋ Georgia សហរដឋ     

ឡសេកដីបំភលសឺដីអពំីការដកតួ្ ាទ ីឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 
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អាឡម្រកិ ។ 
កិេច្បជុំឡ ោេះគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ទាំងអស់ បា ឡធវើដំឡណើរពីសហរដឋ    

អាឡម្រិកឡទៅ្បឡទសកាណាដា ជាទីខដ ជិត្ផ្ទេះរបស់ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡដើម្បីស្ម្ួ ដ ់ឡ ោក ងាេ់   

ង ុក ងាេ់ បា េូ រួម្្បជុំ ប ុខ ត ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ខបរជាបដិឡសធម្ិ េូ រួម្្បជុំឡដោយម្ិ បា បញ្ជាក់ 

អំពីម្ូ ឡហត្ុ ។ 

ប ទាប់ម្ក ឡ ៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្ាំ ២០១៦ ឡ ោក ងាេ់ ឡវៀ  ជាអធិបត្ី ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជា 

ឡ្កោម្ បា ឡេញ ិែិត្ជាផ្លូវការម្ួយ អឡញ្ជើញ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឲ្េូ រួម្្បជុំទូរស ្ិបាត្ ត្ាម្រយៈ

ថ្សកភិ៍ (Skype) ឡ ៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្ាំ ២០១៦ ឡដើម្បីពិភាកសាអំពីគឡ្ម្ោងឡធវើស ្ិបាត្ ្បេាំឆ្ាំ ២០១៦ 

ឡ ៅទី្កុង Atlanta រដឋ Georgia សហរដឋអាឡម្រិក  ិងខផ្ ការឡផ្សងៗឡទៀត្ ខត្ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា 

បដិឡសធម្ិ េូ ្បជុំជាប តប ទាប់ ឡដោយឡ ោកឡ ើកឡហត្ុផ្ ងា ្បជុំត្ាម្ថ្សកភិ៍ (Skype)  ម្ិ ម្ា សុវត្ថិ

ភាពក្ុងការរកសាសម្ៃាត្់ ។ ទូរស ្ិបាត្ឡ េះ បា ឡធវើេំ ួ  ៥ ឡ ើក ឡហើយ ឡ ោក សឺ  ហ ួរ ជាអគគឡ ែាធិការ 

ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា ឡផ្ញើឡសេកដីអឡញ្ជើញត្ាម្រយៈអ ៊ីខម្ េំឡពោេះគណៈកម្ែការ ាយកទាំងអស់ ឲ្

ម្កេូ រួម្្បជុំ ខត្ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា បដិឡសធម្ិ ្ពម្េូ រួម្្បជុំ្គប់ឡព  ។ 

សូម្បញ្ជាក់ងា សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ជាអងគការដឹក ាំឡដោយសំឡេងពីរភាគបី (២/៣) ថ្ គណៈ 

កម្ែការ ាយក  ិងការសឡ្ម្េរបស់អធិបត្ី ម្ា  ័យងា រា ់គឡ្ម្ោងការទាំងអស់ ខដ សហព័ ធខែែរកម្ពុជា 

ឡ្កោម្ ឡ្គោង ឹងឡធវើ្ត្ូវម្ា ការឡបោេះឡឆ្ោត្រកសំឡេងគាំ្ទពីគណៈកម្ែការ ាយក េំ ួ ពីរភាគបី (២/៣) 

ឡទើបអាេសឡ្ម្េជាការបា  ្បសិ ឡបើម្ា ករណីសំឡេងឡសែើគ្ាវិញអធិបត្ីជាអ្កសឡ្ម្េ ។ 

ទរូស ្បិាត្ត្ាម្រយៈថ្សកភិ៍ទាងំ ៥ ឡ ើកឡ ោេះ រមួ្ម្ា ៖ 

ឡ ើកទី ១ ឡ ៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្ាំ ២០១៦ 

ឡ ើកទី ២ ឡ ៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ ត្ុ ា ឆ្ាំ ២០១៦ 

ឡ ើកទី ៣ ឡ ៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ ត្ុ ា ឆ្ាំ ២០១៦ 

ឡ ើកទី ៤ ឡ ៅថ្ងៃទី ២២ ខែ ត្ុ ា ឆ្ាំ ២០១៦ 

ឡ ើកទី ៥ ឡ ៅថ្ងៃទី ៣០ ខែត្ុ ា ឆ្ាំ ២០១៦ ទូរស ្ិបាត្ ម្ា ការេូ រួម្ពីគណៈកម្ែការ  ាយកទាំង

អស់េំ ួ  ១៣ អងគ  ិងរូប  ិងទី្បឹកសា ២ រូបឡទៀត្  េំខណក ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្ិ ្ពម្េូ រួម្្បជុំ ។ 

ឡ ៅក្ុងទូរស ្ិបាត្ឡ ើកទី ៥ ឡ ោេះឡដោយសឡងកត្ឡ ើញទឡងវើ របស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្ិ ្ពម្េូ រួម្

ពិភាកសាជាម្ួយ ឹងគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡទើបគណៈកម្ែការ ាយក  ិងទី្បឹកសា

សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា ឡបោេះឡឆ្ោត្សឡ្ម្េមិ្ ឡទៅេូ រួម្ស ្ិបាត្្បេាំឆ្ាំ ២០១៦ ឡ ៅទី្កុង

Atlanta រដឋ Georgia សហរដឋអាឡម្រិក ខដ ឡរៀបេំឡេើងឡដោយ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ខត្ម្្ាក់ឯង ឡដោយ

គែា ការឯកភាពពីគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡហើយគណៈកម្ែការ ាយក ក៏បា ឯក

ភាពគ្ាសឡ្ម្េឡរៀបេំស ្ិបាត្្បេាំឆ្ាំ ២០១៦  ាថ្ងៃទី ១៣, ១៤  ិង១៥ ខែ ម្ករា ឆ្ាំ ២០១៧ ឡ ៅ     

ទី្កុង Las Vegas រដឋ Nevada សហរដឋអាឡម្រិកវិញ ។ 

ម្ូ ឡហត្ុខដ  ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡេេះខត្ឡគេឡវេះ ម្ិ ្ពម្េូ រួម្្បជុំជាម្ួយ ឹងគណៈកម្ែការ 

 ាយកថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡ ោេះ ឡ្ពោេះ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្ា បំណងេង់បឡងកើត្គណៈ កម្ែការងែី

ឡសេកដីបំភលសឺដីអពំីការដកតួ្ ាទ ីឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 
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ម្ួយឡ ៅឡ្កៅេបាប់ ខដ  ឹង្គប់្គងឡដោយែលួ ឡ ោកផ្ទា ់ ក្ុងឡគោ បំណងផ្ដាេ់ែលួ ឡេញពីគណៈកម្ែការ

 ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្សពវថ្ងៃ ។ សូម្បញ្ជាក់ងា គណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្

សពវថ្ងៃ ជាគណៈកម្ែការម្ួយ ឡកើត្ឡេញពីការឡបោេះឡឆ្ោត្្សបេបាប់ ឡ ៅក្ុងម្ហាស ្ិបាត្សក ឡ ើកទី ១០ 

ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ខដ បា ឡធវើឡ ៅទី្កុង San Jose រដឋ California សហរដឋអាឡម្រិក កា ពីខែ

ឧសភា ឆ្ាំ ២០១៦ ក លងឡទៅឡ េះ ។ 

ឡយោងត្ាម្បទសម្ភាស ៍ម្ួយខដ  ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា  ិយាយជាម្ួយ ឹង វិទយុខែែរពិភពឡ ោក 

ឡ ៅថ្ងៃទី ៦ ខែម្ករា ឆ្ាំ ២០១៧ ក លងឡទៅឡ េះ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា បញ្ជាក់ងា ឡ ោក ឹងរំ ាយ ូវ

សម្ាជិកគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ សពវថ្ងៃ ឡេោ ទាំងអស់ ឡហើយឡ ោក ឹងឡ្ជើស

ឡរើសយកម្ ុសសងែី ខដ ម្ា សញ្ញាប័្ត្ម្កឡធវើការជាម្ួយ ឹងឡ ោកវិញ ឡដោយ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡេោទ   

គណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្សពវថ្ងៃងាជា “កឡម្ទេម្ សុស”  ិង “គែា ឡគោ ការណ៍
េបាស់ ាស់” ។ 

ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា ម្ា ្បសាស ៍ងា៖ (សំឡេង) 
“វា្គបទ់ាងំអស់ ។ ម្ ិងាអងគការខែែរឡ្កោម្ អងគការខែែរឡទ េេុះឡេើង េេុះឡេើង ម្ា្ក់ៗ សុទធខត្យ ាប់ ។ 

ដ ់អាឡ ោេះឲ្យ ុបប តេិប តេួម្ក ៍ អាឡ ោេះទញិអាឡ េះ អាឡ ោេះទញិអាឡ ោេះឡទៅ វាឡ្គោេះង្ាក ់ ។ ម្ សុសគែា 
ជំហរ អាហឹ្ងឡទៅឡហើយអាហឹ្ង ។ វាអត្ម់្ា  Principle អ ៊ីឡសោេះ” ។ 

“ឡបើសដារទា ់ខត្ឡយើងយកសម្ាជិកហឹ្ងសងកត្ ់ឡដើម្បកីុឲំ្យពួកហឹ្ងឡធវើត្ាម្ខត្អឡំពើេតិ្ត ។ សងកត្ហឹ្់ង ្ត្វូ
ខត្ឡគោរពឡេើងវញិ វូអាវ ិយ័ អាពយរួ អាណាែុសទាស់អ ៊ីប  ុែា  ទា ់ខត្ យិាយ អតិ្ប តេិ ។ អាឡ្កោយហឹ្ង អ

វញិឡទ…ហឺុ…ហឺុ…ហឺុ…។អាឡ្កោយហឹ្ងឡយើងអស់ម្ា កឡម្ទសម្ សុសឡហើយ ឡយើងយកអ៍ក្ម្ា េឡំណេះដងឹ្ត្មឹ្

្ត្វូ ឡហើយម្ា សញ្ញាប្ត្ សញ្ញាអ ៊្ី ត្មឹ្្ត្វូឡ ៅបរឡទស ឡ ៅអាឡម្រកិឡ ៅកាណាដា ឡ ៅអ ៊ីហឹ្ងបណដាយ ឡ្បើអក្

ម្ា សញ្ញាប្ត្្ត្មឹ្្ត្វូបឡណដោយ” ។ 

ឡ ៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ាំ ២០១៧ ែាងម្ុែឡ េះ  ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់  ិងសាែាសហព័ ធខែែរកម្ពុជា 

ឡ្កោម្ ្បេាំ ទី្កុង Atlanta រដឋ Georgia  ឹងឡបើកកិេច្បជុំម្ួយឡទៀត្ ឡដើម្បីបឡងកើត្អវីមួ្យ ខដ រឡបៀបវារៈ

ថ្ កិេច្បជុំឡ ោេះបា បញ្ជាក់ងា ពួកគាត្់ ឹងបឡងកើត្ “គណៈកម្ែការបឡណដោេះអាស ្” ម្ួយ ឡដើម្បីជួយដ ់សហ

ព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ។ 

ទឡងវើឡ េះបញ្ជាក់ឲ្ឡ ើញងា ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡធវើអវីត្ាម្ខត្េិត្តែលួ ម្្ាក់ឯង ឡដោយម្ិ ម្ា ការ   

អ ុម្័ត្សំឡេងពីរភាគបី (២/៣) ពីគណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ្សបត្ាម្ កខ តិកៈ ថ្ 

សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡេើយ ។ ឡដោយសារខត្ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ េង់ផ្ដាេ់ែលួ ឡេញយ ាងឡ េះឡហើយ  

ឡទើបគណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ែំ្បឹងអឡញ្ជើញឡ ោកម្កស្ម្បស្ម្ួ គ្ាយ ាងណាក៏

ឡដោយ ក៏ឡ ៅខត្គែា  ទធផ្ អវីខដរ ។ 

ទី ៣. លាបពណ៌ និងលោទគណៈរមមការនាយរលោយគ្មមនការពតិ 
សារអ ៊ីខម្ សម្ៃាត្់ខដ គណៈកម្ែការ ាយកជខជកគ្ាអំពីការងាររបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ្ត្ូវ 

ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ េម្លងជូ ឡទៅកា ់ម្ ុសសជាឡ្េើ   ិងភាគីឡផ្សងឡទៀត្ ខដ ម្ិ ខម្ សម្ាជិកសហព័ ធ

ឡសេកដីបំភលសឺដីអពំីការដកតួ្ ាទ ីឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 
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ខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ភជាប់ជាម្ួយ ឹងពាកយឡេោទ្បកា ់ឡផ្សងៗឡ ើគណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្

ដូេជាឡេោទឡ ោក ងាេ់ ឡវៀ  ជាអធិបត្ី សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ជា ភូឈួយ គង់, ឡេោទគណៈកម្ែការ

 ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្េុេះេូ ជាម្ួយ ឹងយួ ,  ិងបិទធ គារសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ជាឡដើម្ ។ 

ការខដ  ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា ឡេោទ ឡ ោក ងាេ់ ឡវៀ  ជា ភូឈួយ គង់   ិង ឡេោទគណៈកម្ែការ

 ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា េុេះេូ ជាម្ួយ ឹងយួ ឡ ោេះ ឡដោយសារខត្ ឡ ោក ងាេ់ ឡវៀ  បា េុេះ

ឡឈែោេះគាំ្ទឡ ើញត្តិរួម្ម្ួយជាម្ួយ ឹងអងគការអ តរជាត្ិេំ ួ  ៦១ អងគការ ក្ុងឡ ោេះម្ា  អងគការ លាំឡម្ើ 

សិទធិម្ ុសស (Human Rights Watch), អងគការឡ ើកខ កឡទោសអ តរជាត្ិ (Amnesty International), អងគ

ការសហព័ ធសិទធិម្ ុសសអ តរជាត្ិ (FIDH), អងគការ Stefan us Alliance International រួម្ជាម្ួយ ឹងអងគ

ការសិទធិម្ ុសសយួ  ខដ ម្ា ម្ូ ដឋា ឡ ៅឡ ៅឡ្កៅ្បឡទសម្ួយេំ ួ ផ្ងខដរ ឡដើម្បីឡផ្ញើញត្តិឡទៅ្បធា រដឋ

សភាថ្ រដឋាភិបា ឡវៀត្ណាម្ឡស្ើឲ្ឡធវើកំខណទ្ម្ង់េបាប់សដីពី ការឡគោរពសាស ាឡ ៅក្ុង្បឡទសឡវៀត្ណាម្

ខត្ប ុឡណ្ោេះ ខដ វាគែា ែលឹម្សារអវីមួ្យបញ្ជាក់ងា សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ េុេះេូ ជាម្ួយ ឹងយួ ឡេើយ ។ 

េំឡពោេះការបិទធ ាគារសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡ ោេះ ឡដោយសារខត្ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ែលួ ឯងបា ្បាប់

ឡទៅសម្ាជិក  ិងគណៈកម្ែការសាែា ិងត្ំប ់ ីម្ួយៗ ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ម្ិ ឲ្ឡផ្ញើងវិកាេូ ធ ា 

គារសហព័ ធខែែរឡ្កោម្ជាឡ្េើ ឆ្ាំម្កឡហើយ ខដ បា ឡធវើឲ្សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្អស់ងវិកាឡហើយឈា 

ដ ់បិទធ ាគារខត្ម្ដង ។ 

៤. ការបំពានល ើ រខន តិរៈសហព័ន ធខ្ម មររមពជុាលក្កាម 
ឡ ៅក្ុងម្ា្ត្ាទី ៧ ថ្  កខ តិកៈរបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ សដីពី “កេិច្ បជំុ” ្ត្ង ់កងាែណឌ ទី ១ 

(៧.០១) ខេងងា៖“កិេច្ បជំុ្បេាឆំា្រំបស់គណៈកម្ែការ ាយក្ត្វូឡធវើឡេើងជាឡរៀងរា ់ឆា្ ំ។ ឡព ឡវ ា  ងិទី

កខ លងកណំត្ឡ់ដោយគណៈកម្ែការ ាយក។ កេិច្ បជំុ្បេាឆំា្ ំ ្ត្វូម្ា របាយការណ៍ពីអធបិត្ ី ្បធា សភា
្ពទឹធាេារយ សភាត្ណំាង្បធា ្បត្បិត្ត ិ ឡហរញ្ញកិ សថាប ័សារព័ត្ម៌្ា   ងិង្ាកដ់កឹ ា ំ គណៈកម្ែការឡផ្សងៗ 
ខដ ត្្ម្វូឲ្បងហាញពីសកម្ែភាព ឡបើម្ា ការេាបំាេក់៏្ ត្វូរាយការណ៍ផ្ងខដរ ។ កេិច្ បជំុដថ្ទឡទៀត្របស់      
គណៈ កម្ែការ ាយក ្ត្វូបា ឡកោេះឡហៅឡដោយសម្ាជិក សម្ាជិកាគណៈកម្ែការ ាយក ត្ាម្ការឡស្ើសំុម្ា 

េ ំ ួពីរភាគប ី (២/៣) ឡ្កោយពីឡ ោេះ ២០ ថ្ងៃ អគគឡ ែាធកិារ្ត្វូឡបើកកេិច្ បជំុ ” ។ ្ត្ងក់ងាែណឌទ ី ២ 

(៧.០២)សដីពី “ទកីខ លង្បជំុ” ខេងងា៖ “កេិច្ បជំុទាងំអស់របស់គណៈកម្ែការ ាយក ្ត្វូឡធវើឡេើងឡ ៅកខ លង

ខដ កណំត្ឡ់ដោយអធបិត្ ីឬឡដោយគណៈកម្ែការ ាយក ឬត្ាម្ឡសេកតបីញ្ជាកក់្ងុពាកយឡស្ើសំុ” ។       
ឡ ៅថ្ងៃទី ១៦,១៧  ិង ១៨ ខែធ្ូ ឆ្ាំ ២០១៦ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា ឡធវើស ្ិបាត្ ្បេាំ ២០១៦ 

ឡដោយែលួ ឯង ឡ ៅទី្កុង Atlanta រដឋ Georgia សហរដឋអាឡម្រិក ឡដោយម្ិ ម្ា ការឯកភាព ឬ អ ុម្័ត្ ពី

អធិបត្ី ឬ គណៈកម្ែការ ាយកថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡេើយ ។ ម្យ ាងឡទៀត្  គណៈកម្ែការ ាយកបា 

អឡញ្ជើញឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ េូ រួម្្បជុំ  ិងឡធវើទូរស ្ិបាត្ជាឡ្េើ ឡ ើក ឡដើម្បីពិភាកសាអំពីរឡបៀបវារៈ ថ្ 

ស ្ិបាត្្បេាំឆ្ាំ ២០១៦ ខដ  ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡ្គោង ឹងឡរៀបេំឡ ៅ ទី្កុង Atlanta រដឋ Georgia 

ងា ឡត្ើ្ត្ូវឡធវើយ ាងណាែលេះ ខត្ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡ ៅខត្ម្ិ ្ពម្េូ រួម្្បជុំជាម្ួយ ឹងគណៈកម្ែការ

 ាយកឡេើយ ។  

ឡសេកដីបំភលសឺដីអពំីការដកតួ្ ាទ ីឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 



 

7 

៥. អនុវតតតាមច្បាប់ដរ លលារ ថាច់្ប ង ុរ ថាច់្ប លច្បញពកី្បធានក្បតបិតតសិហព័ន ធខ្ម មររមពជុាលក្កាម 
ឡទោេះបី សម្ាជិកគណៈកម្ែការ ាយកម្្ាក់ៗែំ្បឹងស្ម្បស្ម្ួ ជាមួ្យ ឹង ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ 

ឡដោយឡធវើការអឡញ្ជើញឡ ោកត្ាម្រយៈ ិែិត្ជាផ្លូវការផ្ង  ត្ាម្រយៈទូរស័ពទជា កខណៈ្គួសារផ្ង ខត្គែា  ទធ

ផ្ អវីឡសោេះ ។ ជាក់ខសដង ឡ ោក ងាេ់ ឡវៀ  ជាអធិបត្ី  ិង ្ពេះឡត្ជ្ពេះគុណ សឺង យុឹង រត្ ា ជា្បធា 

 ាយកដឋា ព័ត្៌ម្ា  បា ឡេញ ិែិត្ជាផ្លូវការសុំឲ្ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្កអងគុយត្ុម្ូ ឡដើម្បីឡដោេះ្សាយ

ជាប ទា ់ ូវបញ្ហាថ្ផ្ទក្ុង  ិង ឡ ោក ងាេ់ ឡស ជា្បធា សភាត្ំណាង, ឡ ោក ឡេៅ ឡរៀប ជា្បធា សភា 

្ពឹទធាេារយ ,  ឡ ោក សឺង សឡ្ម្េ ជាទី្បឹកសា, ្បធា ត្ំប ់, ្បធា សាែា  ិង សម្ាជិក សម្ាជិកា ម្ួយ

េំ ួ ឡទៀត្ ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា ទូរស័ពទផ្ទា ់ឡទៅ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡដើម្បីសុំឲ្ឡ ោកេូ 

្បជុំឡដោេះ្សាយបញ្ហាថ្ផ្ទក្ុង  ិងពិភាកសាខផ្ ការម្ួយេំ ួ ជាម្ួយ ឹងគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរ

កម្ពុជាឡ្កោម្ ខត្គែា  ទធផ្ អវីឡសោេះឡេើយ ។   

ឡដោយសឡងកត្ឡ ើញ្គប់ទឡងវើទាំងអស់របស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ដូេបា ជ្ម្ាបម្កែាងឡ ើ ឡ ោក 

ងាេ់ ឡវៀ  ជាអធិបត្ីថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា ឡេញ ិែិត្ជាផ្លូវការម្ួយេបាប់េុេះថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្ូ ឆ្ាំ 

២០១៦ អឡញ្ជើញ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្កេូ រួម្ស ្ិបាត្ ឆ្ាំ ២០១៦ ថ្ សហព័ ធ ខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ខដ 

បា ឡរៀបេំឡ ៅទី្កុង Las Vegas រដឋ Nevada សហរដឋអាឡម្រិក ឡ ៅថ្ងៃទី ១៣,១៤ ិង ១៥ ខែ ម្ករា ឆ្ាំ 

២០១៧ ឡដើម្បីឲ្យ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡទៅសដាប់ ូវការបក្សាយបញ្ហាឡផ្សងៗពីគណៈកម្ែការ ាយក 

ខដ ឡ ោកបា ឡេោទ  ិងឲ្ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡទៅបក្សាយរា ់បញ្ហារបស់ឡ ោក ខដ បា ឡេោទឡទៅ  

គណៈកម្ែការ ាយកេំឡពោេះម្ុែសម្ាជិកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡ ៅក្ុងអងគស ្ិបាត្ ខត្ឡ ោក ងាេ់ ង ុក 

ងាេ់ ម្ិ ្ពម្េូ រួម្្បជុំត្ាម្ការអឡញ្ជើញរបស់ឡ ោកអធិបត្ីឡេើយ ។ 

ប ទាប់ពីគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បា ពយាយាម្ស្ម្បស្ម្ួ អស់ជាឡ្េើ 

ខែជាម្ួយ ឹង ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ម្ិ ទទួ បា  ទធផ្ អវីឡសោេះឡ ោេះ ឡហើយ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡ ៅខត្

ឡ្ជើសឡរើសយកវិធីវាយ្បហារគណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្  ិង ទម្លាយសារស ទ ាស្ម្ាប់

គណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ជាសាធារណៈឡ ៅត្ាម្បណដាញសងគម្ Facebook  ិង        

អ ៊ីខម្ ឡ ោេះ ឡទើបឡ ៅថ្ងៃទី ១៥ ខែម្ករា ឆ្ាំ ២០១៧ គណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 

បា ឡបោេះឡឆ្ោត្សំឡេងពីរភាគបី (២/៣) ្សបឡទៅត្ាម្ កខ តិកៈរបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្  ិងេបាប់ថ្ផ្ទ

ក្ុងដកត្ួ ាទីរបស់ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡេញពី្បធា ្បត្ិបត្តិសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡដើម្បីកុំឱ្យរាំងសទេះ

ការងាររបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ខដ កំពុងខត្ប តឡបសកកម្ែឡ ើឆាកអ តរជាត្ិ ។ 

៦. រខន តិរៈរបស់សហព័ន ធខ្ម មររមពជុាលក្កាម ទារ់ទងនឹងការល ោះលនន តលក្រើសលរ ើសគណៈរមមការនាយរ នងិការ
ដរតំខ្ណង  

ឡ ៅក្ុងម្ា្ត្ា ៣ ថ្  កខ តិកៈរបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ សដីពីគណៈកម្ែការ ាយក្ត្ង់កងា ែណឌ

ទី ៤ (៣.០៤) ខេងអំពី ការឡបោេះឡឆ្ោត្ ិងអាណត្តិកា របស់គណៈកម្ែការ ាយកងា ការឡបោេះឡឆ្ោត្  ិង

អាណត្តិកា របស់គណៈកម្ែការ ាយក ្ត្ូវបា ឡបោេះឡឆ្ោត្ឡ្ជើសឡរើសឡ ៅក្ុងកិេច្បជុំឡពញអងគ ឡហើយ្ត្ូវ  

បឡ្ម្ើការក្ុង ១ អាណត្តិ ៤ ឆ្ាំ ។ ប ុខ តឡបើគណៈកម្ែការងែីឡ្ជើសឡរើសពំុទា ់បា ឡ ោេះ គណៈកម្ែការេាស់្ត្ូវ

ខត្ប តរហូត្ដ ់ឡព ឡបោេះឡឆ្ោត្ឡ្ជើសឡរើសគណៈកម្ែការ ាយកងែី ។ ការឡបោេះឡឆ្ោត្្ត្ូវឡធវើឡេើងត្ាម្រឡបៀប

ឡសេកដីបំភលសឺដីអពំីការដកតួ្ ាទ ីឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 
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ឡ ើកថ្ដ ឬក៏ឡបោេះឡឆ្ោត្ឡដោយសម្ៃាត្់ ឡយោងឡទៅត្ាម្ភាគឡ្េើ របស់អ្កម្ា សិទធិឡបោេះឡឆ្ោត្ ។ 

ឡ ៅក្ុងម្ា្ត្ាទី ៣ ្ត្ង់កងាែណឌទី ៥ (៣.០៥) សដពីី គណៈកម្ែការ ាយក បា បញ្ជាកង់ាគណៈ      

កម្ែការ ាយក គឺជាឡបកខជ ខដ បា ជាប់ឡឆ្ោត្ឡដោយសម្ាជិកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡបោេះឡឆ្ោត្ជូ  ឡ ៅ

ក្ុងម្ហាស ្ិបាត្សក  ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ខដ ឡធវើឡរៀងរា ់ ៤ ឆ្ាំម្ដង ។ ប ទាប់ពីសម្ាជិកឡបោេះ

ឡឆ្ោត្ឡ្ជើសបា គណៈកម្ែការ ាយករួេឡហើយ គណៈកម្ែការ ាយកទាំងអស់ ្ត្ូវខត្្បជុំគ្ាម្កឡបោេះឡឆ្ោត្គ្ា

ឯងម្ដងឡទៀត្ ឡដើម្បីឡ្ជើសឡរើសត្ួ ាទី ីម្ួយៗរបស់គណៈកម្ែការ ាយកម្្ាក់ៗត្ាម្រឡបៀប YES / NO ។ 

ឧទារហរណ៍ ដូេជាការឡ្ជើសឡរើសត្ួ ាទី អធិបត្ី, ្បធា  ្បត្ិបត្តិ, ្បធា សភាត្ំណាង, ្បធា សភា

្ពឹទធាេារយ, អគគឡ ែាធិការ ជាឡដើម្ ។ ្បសិ ឡបើគណៈកម្ែការ ាយករូបណាម្្ាក់បា ទទួ សំឡេងគាំ្ទ 

“YES” ឡ្េើ ជាងឡគពីសម្ាជិកគណៈ កម្ែការ ាយកដថ្ទឡទៀត្ឲ្យឡធវើត្ួ ាទីអវីម្ួយ ត្ួ ាទីឡ ោេះ្ត្ូវបា ឡទៅ  

គណៈកម្ែការ ាយករូបឡ ោេះ ។ ដូេជាឡ ៅក្ុងអាណត្តិឡ េះ ឡ ោក ងាេ់ ឡវៀ  បា សម្ាជិកគណៈកម្ែការ

 ាយក ឡបោេះឡឆ្ោត្ឡបោេះ ឡឆ្ោត្ ឲ្ឡធវើជាអធិបត្ី, ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ឡធវើជា្បធា ្បត្ិបត្តិ ជាឡដើម្ ។  

ឡយោងត្ាម្ ទធផ្ ថ្ ការឡបោេះឡឆ្ោត្ឡ្ជើសឡ្ជើសគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្  

ស្ម្ាប់អាណត្តិកា  ២០១៦-២០២០ ម្ា គណៈកម្ែការ ាយកទាំងអស់េំ ួ  ១៤ អងគ  ិង រូបក្ុងឡ ោេះ ៖ 

ក. គណៈកម្ែការ ាយកខដ បា ជាបឡ់ឆោ្ត្ ម្ា េ ំ ួ ៩ របូគឺ៖ 

ទី ១ ឡ ោក ងាេ ់ឡវៀ                  ជាអធិបត្ី ។ 

ទី ២ ឡ ោក ឡេៅ ឡរៀប                   ជា្បធា សភា្ពឹទធាេារយ ។ 

ទី ៣ ឡ ោក ងាេ ់ឡស                    ជា្បធា សភាត្ំណាង ។ 

 ទី ៤ ឡ ោក ងាេ ់ង កុ ងាេ ់           ជា្បធា ្បត្ិបត្តិ ។ 

ទី ៥ ឡ ោក ្បាក ់សិរវីធុ              ជាអ ុ្បធា ទី ១ ។ 

ទី ៦ ឡ ោក ឡម្ ៅ ម្ ុ ី                    ជាអ ុ្បធា ទី ២ ។ 

ទី ៧ ឡ ោក ្ត្ងឹ ម្ ា រ់ ិទ               ជា ាយកខផ្ ការ ។ 

ទី ៨ ឡ ោក សឺ  ហ រួ                     ជាអគគឡ ែាធិការ ។ 

ទី ៩ ឡ ោក ្ត្ងឹ យ ាប         ជា ាយករដឋបា  ។ 

ែ. គណៈកម្ែការ ាយកឡ្ជើសត្ាងំ ឡដោយគណៈកម្ែការ ាយកជាបឡ់ឆោ្ត្ម្ា  ៥ អងគ ងិរបូគឺ៖ 

ទី ១០ ឡ ោក ឡេៅ ឡសរ ី              ជាអគគឡហរញ្ញិក ។ 

ទី ១១ អ្ក្សី សឺង ធ ីតិ្               ជា ាយកគណៈកម្ែការ្សតី ។ 

ទី ១២ អក្្សី ឡកៀង សុធ ី              ជា្បធា គណៈកម្ែាធិការយុវជ  ។ 

ទី ១៣ ្ពេះឡត្ជ្ពេះគុណ ងាេ ់ឡ្ទឿង ធឡម្ែោ   ជា្បធា គណៈកម្ែការសាស ាអ តរជាត្ិ ។ 

ទី ១៤ ្ពេះឡត្ជ្ពេះគុណ សឺង យឹុង រត្ ា ជា្បធា  ាយកដឋា ព័ត្៌ម្ា  ។ 

ឡយោងត្ាម្ម្ា្ត្ា ៣ ្ត្ងក់ងាែណឌទ ី ៣ (៣.០៧)  សដពីី ការដកហតូ្ត្ខំណង បា បញ្ជាកង់ា៖        

ឡសេកដីបំភលសឺដីអពំីការដកតួ្ ាទ ីឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 
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“គណៈកម្ែការ ាយកអាេឡបោេះឡឆោ្ត្ឡដោយម្ា សំឡេងពីភាគប ី (២/៣) ក្ងុការស្ម្េេតិ្ដដកហូត្ សម្ាជិក 

សម្ាជិកា ណាម្ា្ក ់ ខដ ម្ា សកម្ែភាពម្ ិ្ត្មឹ្្ត្វូ េឡំពោេះសហព័ ធឬឡដោយម្ ូឡហត្ ុ ឡផ្សងឡទៀត្។ ប ខុ ត
សម្ាជិក សម្ាជិកា ្ត្វូទទ ួពាកយ្ពម្ា ជាផ្លវូការជា ាយ កខណ៍អកសរម្ ុ ឡព ្ត្វូដកហូត្ត្ខំណង។” 

ធម្ែត្ា ្បឡទស ីម្ួយៗខត្ងម្ា េបាប់ ្គួសារ ីម្ួយៗខត្ងម្ា វិ ័យ  ិងអងគការ ីម្ួយៗខត្ងម្ា  

 កខ តិកៈ ិងេបាប់ថ្ផ្ទក្ុងស្ម្ាប់ង្ាក់ដឹក ាំ  ិងសម្ាជិករបស់ែលួ អ ុវត្តត្ាម្ ។ ឡដើម្បី្បឡទសជាត្ិ ីម្ួយៗ 

្គួសារ ីម្ួយៗ  ិងអងគការ ឬ សងគម្ ីម្ួយៗ បា គង់វងស  ិងម្ា ភាពរីកេឡ្ម្ើ រុងឡរឿងពី ជំ ា ់ម្ួយឡទៅ

ជំ ា ់ម្ួយឡ ោេះ ង្ាក់ដឹក ាំ ្បជាព រដឋ  ិងសម្ាជិក ថ្ ្បឡទស ្គសួារ  ិង អងគការទាំងឡ ោេះ ្ត្ូវយក

េបាប់ជាធំទាំងអស់គ្ា ។ ផ្ទុយឡទៅវិញ ្បសិ ឡបើ្បជាព រដឋ  ិងសម្ាជិក ឡគោរពេំឡពោេះខត្បុគគ ណាម្្ាក់ 

ឡហើយ ាំគ្ា្បគ ់វាស ា្បឡទសជាត្ិ ឬ អងគការរបស់ែលួ ឡទៅឲ្បុគគ ឡ ោេះម្កដឹក ាំផ្ដាេ់ម្ុែម្្ាក់ឯងឡទ    

ទីបំផ្ុត្ ្បឡទសជាត្ិ  ងិអងគការរបស់ែលួ ក៏្ត្ូវរ ាយឡទៅ ត្ាម្បុគគ ម្្ាក់ឡ ោេះខដរ ឡ្ពោេះងា ម្ ុសសម្្ាក់ៗ

ម្ិ ខម្ ឡ ៅរស់ជាអម្ត្ៈឡេើយ ។ 

ឡដោយសារខត្ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ បា បំពា ឡ ើ្កម្្បត្ិបត្តិ ឬេបាប់ថ្ផ្ទក្ុងស្ម្ាប់គណៈកម្ែការ

 ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ជាប តប ទាប់ ឡហើយ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ខបកគំ ិត្ េង់បឡងកើត្គណៈកម្ែ

ការងែីរបស់ែលួ  ឡដោយគែា ការសឡ្ម្េពីគណៈកម្ែការ ាយសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ដូេបា ឡរៀបរាប់ម្ក

ែាងឡ ើ ឡទើបគណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្អ ុវត្តត្ាម្ កខ តិកៈ  ិង្កម្្បត្ិបត្តិ ឬេបាប់ថ្ផ្ទ

ក្ុងរបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡបោេះឡឆ្ោត្សឡ្ម្េដកត្ួ ាទី ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បត្ិបត្តិ 

សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ជាសថាពរ ឡដើម្បីព្ងឹងអងគការសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ឲ្ម្ា ឡសថរភាពក្ុងការ   

ត្ស ូម្ត្ិជំរុញឲ្រដឋាភិបា យួ ឡគោរពសិទធិជ ជាត្ិឡដើម្ខែែរឡ្កោម្ ឡ ៅខដ ដីកម្ពុជាឡ្កោម្ សពវថ្ងៃ ៕ 

………………………………………... 

 សូម្ឡម្ើ ព័ត្ម៌្ា   ងិ ឯកសារភជាបម់្កជាម្យួ 

 កំណត់្ឡហតុ្ទូរស ិ្បាត្សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុ្ ា ឆ្ាំ ២០១៦ 

  ិែិត្របស់ ឡ ោក សឺង ហួរ េុេះថ្ងៃទី ២៥ ខែកកកដា ឆ្ាំ ២០១៦ អឡញ្ជើញេូ រួម្កិេច្បជុំរបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡ ៅ្បឡទស កាណាដា ថ្ងៃទី ៣  ិង ៤ ខែកញ្ញា 

ឆ្ាំ ២០១៦ 

  ិែិត្របស់ ឡ ោក ងាេ់ ឡវៀ  េុេះថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្ាំ ២០១៦ អឡញ្ជើញ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ េូ រួម្ទូរស ិ្បាត្ ត្ាម្រយៈថ្សកភិ៍ ឡ ៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្ាំ ២០១៦ 

  ិែិត្របស់ ឡ ោក ងាេ់ ឡវៀ  េុេះថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្ូ ឆ្ាំ ២០១៦ អឡញ្ជើញ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ េូ រមួ្ស ិ្បាត្ ្បឆ្ាំ ២០១៦ ឡ ៅទី្កុង Las Vegas រដឋ Nevada    

សហរដឋអាឡម្រិក 

  ិែិត្របស់ ្ពេះឡត្ជ្ពេះគុណ សឺង យឹុងរត្ ា េុេះថ្ងៃទី ២៩ ខែតុ្ ា ឆ្ាំ ២០១៦ ឡផ្ញើេំឡពោេះ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ សុំឲ្េូ រួម្តុ្ម្ូ  ឡដើម្បីឡដោេះ្សាយប ទា ់អំពីបញ្ហា

ថ្ផ្ទក្ុងរបស់ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 

 បទសម្ភាស ៍ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ជាម្ួយ ឹងវិទយុខែែរពិភពឡ ោក ថ្ងៃទី ៦ ខែម្ករា ឆ្ាំ ២០១៦ 

 ឡសេកដី្បកាសព័ត៌្ម្ា ប ទា ់របស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ដកតួ្ ាទីរបស់ ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិ ថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ េុេះថ្ងៃទី ១៥ ខែ  

ម្ករា ឆ្ាំ ២០១៧ 

 កំណត់្ឡហតុ្ ថ្ងៃទី ៣ ថ្  ម្ហាស ិ្បាត្សក  ឡ ើកទី ១០ របស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ឡ ៅទី្កុង San Jose រដឋ California សហរដឋអាឡម្រិក ថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា 

ឆ្ាំ ២០១៦ 

  កខ តិកៈរបស់សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ខដ បា ្បកាសឲ្យឡ្បើជាផ្លូវការ ឡ ៅថ្ងៃទី ១៧ ខែម្ិងុ ា ឆ្ាំ ២០០៦ 

 ្កម្្បតិ្បត្តិ ឬ េបាប់ថ្ផ្ទក្ុងស្ម្ាប់គណៈកម្ែការ ាយកសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ ទទួ សគា ់ពីគណៈកម្ែការ ាយក ថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្ាំ ២០១៦ 

 វិឡដអូ ឡ ោក សឺង ហួរ ជាអគគឡ ែាធិការសហព័ ធខែែរកម្ពុជា ្បកាសដកតួ្ ាទី ឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ 

 វីឡដអូ បណឌិត្ Cooper ជាទី្បឹកសាសហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ បំភលឺអំពីការេុេះឡឈែោេះគាំ្ទឡ ើញត្តិរួម្ 

  ិែិត្ឡផ្សងៗឡទៀត្ 

ឡសេកដីបំភលសឺដីអពំីការដកតួ្ ាទ ីឡ ោក ងាេ់ ង ុក ងាេ់ ពី្បធា ្បតិ្បត្តិថ្ សហព័ ធខែែរកម្ពុជាឡ្កោម្ 

http://vokk.net/wp-content/uploads/2017/02/Invites_Meeting_BOD_2016_0903.pdf
http://vokk.net/wp-content/uploads/2017/02/Invites_Meeting_BOD_2016_0903.pdf
http://vokk.net/wp-content/uploads/2017/02/20-%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%87%E1%9E%BC%E1%9E%93%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84-%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B-%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80-%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1
http://vokk.net/wp-content/uploads/2017/02/KKF-invites-TNT-to-Las-Vagas-for-2016-meeting.jpg
http://vokk.net/wp-content/uploads/2017/02/KKF-invites-TNT-to-Las-Vagas-for-2016-meeting.jpg
http://vokk.net/wp-content/uploads/2017/02/%E1%9E%9B%E1%9E%B7%E1%9E%81%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99-%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80-%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9F%8B-%E1%9E%84%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%80-%E1%9E%90%E1%9
http://vokk.net/wp-content/uploads/2017/02/%E1%9E%9B%E1%9E%B7%E1%9E%81%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99-%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80-%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9F%8B-%E1%9E%84%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%80-%E1%9E%90%E1%9
http://vokk.net/press-release-regarding-removing-mr-thach-ngoc-thach-from-the-office-of-the-executive-committee/
http://vokk.net/press-release-regarding-removing-mr-thach-ngoc-thach-from-the-office-of-the-executive-committee/
http://vokk.net/note-of10th-universal-the-convention-of-kkf/
http://vokk.net/note-of10th-universal-the-convention-of-kkf/
http://vokk.net/code-of-conduct-for-the-board-of-directors-of-kkf-version-1-_-signed-29-may-2016/
https://www.facebook.com/vokk.net/videos/1485839461434523/
https://www.youtube.com/watch?v=WuyYr3jnIIk

