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សមូដ ោះលែងសកមមជនលែែត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងសមូបញ្ឈបក់ារបង្ក្រា បមកដែើ
ត្កុមយវុជន 

 

ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

យយើងែ្ញ ាំ ជាក្កុមសងគមសញីវលិខែលមានរាយនាមែូចខាងយក្ោម មានោរយោកោា យយ៉ា ងខាល ាំង អាំពី
ោរចាបែ់លួនសកមមជនជាយញវជនយកមងៗចាំននួ ៧នាក ់កនញងរយៈយពលប៉ាញនាម នថ្ងៃចញងយក្ោយយនេះ យ ើយសូមអាំពាវ
នាវ ឱ្យអាជ្ាធរទាំលាកយ់ចាលរាល់បទយចាទក្បោនទ់ាំងអស់ ខែលក្រូវបានយធវើយ ើងចាំយពាេះក្កុមយញវជនទាំង
យនាេះ ។ យយើងែ្ញ ាំ កយ៏សនើសញាំឱ្យអាជ្ាធរបញ្ឈបោ់របាំភរិបាំភយ័ និងបង្ក្រា ប មកយលើក្កុមអនកោរពារសិទិធមនញសស 
និងបរោិា នវយ័យកមង និងោររវ៉ា យោយអ ិងារបស់អនកទាំងយនាេះ យ ើយនិងយសនើសញាំឱ្យអាជ្ាធរធានានូវោរ
យោរពសិទិធយសរភីាពជាមូលោា នរបស់ក្បជាពលរែាខែមរ កនញងោររស ូមរិយោយអ ិងា យែើមបសិីទិធរបស់អនក
ទាំងយនាេះ ក្កុមក្រួោររបស់ពកួយរ និងស រមនខ៍ែលអនកទាំងយនាេះរស់យៅ ។  

 

ោលពីថ្ងៃចន័ទ ទី៧ ខែកញ្ញា  សមាជិកក្កុមយញវជន ខែមរថាវៈ យលាក ថា ឡាវ ីក្រូវបានអាជ្ាធរចាបែ់លួន 
យៅយពលខែលយលាកបាំរញងយចញពីរញ ៉ឺម៉ាកកងបី់ យែើរយៅោនទី់លានក្បជាធិបយរយយ យែើមបចូីលរមួរវ៉ា យោយ
អ ិងាអាំពាវនាវសូមឱ្យមានោរយោេះខលងយមែឹកនាាំស ជីព យលាក រ ៉ាញង ឈញន ។ សមាជិកក្កុមយញវជន ខែមរ 
ថាវៈ មាន កយ់ទៀរ កញ្ញា  យអង មា៉ា ថ្  ក្រូវបាននររបាលតាមោន យក្ោយពីចូលរមួរវ៉ា អ ិងា យ ើយក្រូវបាន
ចាបែ់លួន យក្ោយយពលខែលកញ្ញា ចាកយចញពីោរយិល័យឧរាមសនងោរថ្នអងគោរស ក្បជាជារិទទលួ
បនទញកខននកសិទិធមនញសស (UNOHCHR) ។  

 

ោរឃញាំែលួនយញវជនទាំងយនាេះ ក្រូវបានយធវើយ ើងយក្ោយយពលខែលសកមមជនបរោិា នជាយញវជនចាំននួ ៣
នាក ់ ក្រូវបាននររបាលចាបែ់លួនោលពីថ្ងៃក្ព សបរិ៍ ទី៣ ខែកញ្ញា  ។ ោរចាបែ់លួន ក្រូវបានយធវើយ ើង យៅ
យពលខែលអនកទាំងបី យក្ោងនឹងយរៀបចាំយញទធនាោរមយួ ខែលយញវនារមីាន កក់នញងចាំយោមអនកទាំងបី នឹងយែើរ
យចញពីវរាភនាំយឆ្ព េះយៅោនយ់រ ោា នរបស់សយមាចនាយករែាមង្ក្នាីខកបរវមិានឯករាជយ យែើមបនីសពវនាយអាំពីបញ្ញា
ថ្នោរចាកែី់លញបបឹងតាយមាក ខែលយៅភារខាងយជើងរាជធានី ។ យញវជន/នារទីាំងបីរមួមាន កញ្ញា   ញង រនាធ  
កញ្ញា  ភងួ ខកវរសមី និងយលាក ងញន រោា  ។ ោលពីថ្ងៃអាទិរយ ទី៦ ខែកញ្ញា  អនកទាំងបី ក្រូវបានរញលាោរយចាទ
ក្បោនពី់បទ ញញ េះញងឱ់្យក្បក្ពឹរាបទឧក្កិែាជាអាទិ៍ ឬញញ េះញងឱ់្យមានភាពវកឹវរែល់សងគម យយងតាមមាក្តា 
៤៩៤ និង ៤៩៥ ថ្នក្កមក្ព មទណ្ឌ  ។ អនកទាំងបី ក្រូវបានឃញាំែលួនបយោា េះអាសននរងច់ាាំសវនាោរចាបពី់
យពលយនាេះមក ។ ក្បសិនយបើរញលាោរនានាទ យទសយោយយយងតាមបទយលមើសខាងយលើយនេះ អនកទាំងបី អាច
ក្បឈមមញែនឹងោរជាបព់នធនាោររ ូរែល់ ២ឆ្ន ាំ ។ កនញងចាំយោមអនកទាំងបី កញ្ញា  ភងួ ខកវរសមី យទើបខរមាន
អាយញ ១៩ឆ្ន ាំ ប៉ាញយោណ េះ ។  
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យលើសពីយនេះ យៅថ្ងៃអាទិរយ ទី៦ ខែកញ្ញា  ែខែល ក្ពេះសងឃជាសកមមជនយញវជនក្ពេះនាម យកើរ ោរាយ 
និងអនញក្បធានសមារមសមពន័ធនិសសរិបញ្ញា វន័ាខែមរ យលាក មាន ក្ព មមញននី ក្រូវបាននររបាលចាបែ់លួន/ក្ពេះ
ោយ ពាកព់ន័ធនឹងរយក្មាងក្បមូលនាញ ាំោន រវ៉ា អ ិងាយៅទីលានក្បជាធិបយរយយ យែើមបអីាំពាវនាវសញាំឱ្យមានោរ
យោេះខលងក្បធានស ជីព យលាក រ ៉ាញង ឈញន ក្បធានរណ្បកសខែមរឈនេះ យលាក សួង សញភណ័្ឌ  និងសមាជិក
ក្កុមយញវជនខែមរថាវរៈ យលាក   ញន វណ្ណ ៈ និងអនកនាង យឈឿន ោរា៉ា វ ី។ ក្ពេះយរជរញណ្ យកើរ ោរាយ ក្រូវបាន
ចាបន់សកឹោលពីរយសៀលថ្ងៃចន័ទ យ ើយអនកទាំងពីរក្រូវបានរញលាោរយចាទក្បោនពី់បទញញ េះញងឱ់្យក្បក្ពឹរាបទ
ឧក្កិែាជាអាទិ៍ រចួក្រូវបានបញ្ជូ នែលួនយៅោនព់នធនាោរ ម ១ យែើមបឃីញាំែលួនបយោា េះអាសនន ។  

 

នររបាល កប៏ានចាបែ់លួនយញវជនអាយញ ២២ ឆ្ន ាំ មាន ក ់យ ម្ េះ ោ សញរនធ ខែលជាអនកនិពនធបទចយក្មៀង
យរ ៉ាប យៅយែរាយសៀមរាប ោលពីថ្ងៃសញក្ក ទី៤ ខែកញ្ញា  ។ យលាក ក្រូវបានរញលាោរយចាទក្បោនយ់ៅថ្ងៃបនាទ ប ់
ពីបទ ញញ េះញង ់ពាកព់ន័ធនឹងបទចយក្មៀងយរ ៉ាបមយួបទ ខែលយលាកបាននិពនធ យ ើយនសពវនាយជាោធារណ្ៈ
យៅយលើយរ ទាំពរ័បោា ញសងគម យូធូប ោលពី ៤ខែមញន ខែលមានចាំណ្ងយជើងថា៖ “ែីខែមរ” ។ បទចយក្មៀង
យនេះ មានោរយលើកយ ើងអាំពីបញ្ញា ក្ពាំខែន យ ើយទទួលបានោរចូលទសសនាជាង ១លាន៣ខសន ែង យៅយលើ
យរ ទាំពរ័បោា ញសងគម យូធូប ។ យលាក សញរនធ ក្រូវបានឃញាំែលួនបយោា េះអាសននរងច់ាាំសវនាោរយៅយែរា
យសៀមរាប ។  

 

ោរចាបែ់លួនយនេះ ក្រូវបានយធវើយ ើងយក្ោយពីមនញសសចាំននួ ៦នាក ់យនសងយទៀរ ក្រូវបានចាបែ់លួន និងយចាទ
ក្បោនពី់បទញញ េះញង ់ និងឃញាំែលួនបយោា េះអាសននោលពីខែសីហា នងខែរ ពាកព់ន័ធនឹងោរអាំពាវនាវសញាំឱ្យ
មានោរយោេះខលង យលាក រ ៉ាញង ឈញន ខែលរមួមាន យលាក ជញាំ ពញទធី យលាក ឈួ យនង កញ្ញា  ស កននិោ អនកនាង 
យឈឿន ោរា៉ា វ ីនិងយលាក   ញន វណ្ណ ៈ និងក្បធានរណ្បកសខែមរឈនេះ យលាក សួង សញភណ័្ឌ  ។  

 

ក្កសួងមហាថ្នទ បានយចញយសចកាីខងលងោរណ៍្មយួ ោលពីថ្ងៃចន័ទ ខណ្នាាំឱ្យអាជ្ាធរមូលោា នចារ់
វធិានោរយៅយលើសមាជិកក្កុមយញវជន ខែមរថាវរៈ និងក្កុមយញវជនចលនាមាតាធមមជារិ យោយបានយចាទ
ក្បោនក់្កុមយញវជនទាំងយនាេះថា បានបងាអសនាិសញែសងគម ។ យោយបូកជាមយួនឹងោរចាបែ់លួនយញវជន ថា 
ឡាវ ីនិងកញ្ញា  យអង មា៉ា ថ្  ចាំននួមនញសសខែលក្រូវបានចាបែ់លួន រ៉ឺយ ើងែល់ ១០នាក ់ពាកព់ន័ធនឹងោរចូល
រមួរវ៉ា យោយអ ិងា អាំពាវនាវឱ្យមានោរយោេះខលង យលាក រ ៉ាញង ឈញន ។   
 

យយើងែ្ញ ាំ មានោរយោកោា យ និងក្ពួយបារមភយ៉ា ងខាល ាំងអាំពីោរយក្បើក្បាស់បទយលមើសញញ េះញង ់ យោយ
អាជ្ាធរ យែើមបបីាំបិទសិទិធយសរភីាពរបស់ពលរែាកនញងោរបយញ្េញមរិ និងចូលរមួកនញងោរយោេះក្ោយបញ្ញា
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សងគម ។ យយើងែ្ញ ាំ សូមអាំពាវនាវ ឱ្យអាជ្ាធររែាទាំលាកយ់ចាលបទយចាទក្បោនទ់ាំងយនាេះ និងសូមឱ្យបញ្ឈប់
ោរបាំភរិបាំភយ័ និងបង្ក្រា បយលើក្កុមយញវជនខែលជាសកមមជនសិទិធមនញសស និងបរោិា ន ។  
យសចកាីខងលងោរណ៍្យនេះចូលរមួោាំក្ទយោយ៖ 
 

1. សកមមភាពយែើមបបីរោិា ន នងិស រមន ៍(AEC) 

2. សមពន័ធរណ្យនយយភាពសងគម កមពញជា (ANSA) 
3. ក្កុមោរររយែើមបយីោេះក្ោយទាំនាស់ (ACT) 
4. ស ពន័ធស ជីពកមមករសាំណ្ង ់នងិថ្ក្ពយឈើកមពញជា(BWTUC) 
5. អងគោរអភវិឌ្ឍនស៍ាំយលងស រមន ៍(BCV) 
6. មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនញសសកមពញជា (CCHR) 
7. ស ពន័ធស ជីព កមមករចាំណី្អាហារ នងិយសវកមមកមពញជា (CFSWF) 
8. សមារមោរពារសិទធិមនញសស និងអភវិឌ្ឍនយ៍ៅកមពញជា អាែ ញក (ADHOC) 
9. វទិាោា នក្បជាធិបយរយយកមពញជា (CID) 

10. សមារមកមមករកមពញជាយសែាកចិេយក្ៅក្បពន័ធ (CIWA) 
11. ស ភាពោរររកមពញជា (CLC) 
12. សមពន័ធខែមរជាំយរឿន និងោរពារសិទធិមនញសស លីោែូ (LICADHO) 
13. ស ពន័ធស ជីពវស័ិយយទសចរណ៍្យសវកមមកមពញជា (CTSWF) 
14. អងគោរស័មក្រចិរាយែើមបសីងគម (CVS) 
15. ស ពន័ធស ជីពកមមករនិយយជិរវស័ិយយទសចរណ៍្កមពញជា (CTWUF) 
16. បោា ញយញវជនកមពញជា (CYN) 
17. បោា ញក្ពេះសងឃយញវជនកមពញជា (CYMN) 
18. មជឈមណ្ឌ លសមពន័ធភាពោរររ និងសិទធិមនញសស (CENTRAL) 
19. សមពន័ធយែើមបសីញចររិភាព និងរណ្យនយយភាពសងគម (CISA) 
20. សមពន័ធស ជីពក្បជាធិបយរយយកមមករោរយ់ែរកមពញជា (C.CAWDU) 
21. សមពន័ធស រមនក៍សិករកមពញជា (CCFC) 
22. រណ្ៈកមាម ធិោរយែើមបោីរយបាេះយឆ្ន រយោយយសរ ីនិងយញរាិធមយ៌ៅកមពញជា (COMFREL) 
23. បោា ញកោងសនាិភាពស រមន ៍(CPN) 

24. ស ជីពយសរកីមមករថ្នក្ពេះរាជាោចក្កកមពញជា (FTUWKC) 

25. អងគោរសមធមក៌មពញជា (EC) 
26. សមារមឥង្ក្នទយទវ ី(IDA) 
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27. សមារមខែមរកមពញជាយក្ោមយែើមបសិីទធិមនញសស និងអភវិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 
28. ស ជីពក្ទក្ទងសិ់ទធិោរររបញរគលិកកមមករខែមរថ្នក្កុម  ញនោសញីណូ្ ោហាគ យវ ើល 
29. រណ្ៈកមាម ធិោរអពាក្ករឹ នងិយញរាិធម ៌យែើមបោីរយបាេះយឆ្ន រយោយយសរ ីនិងក្រឹមក្រូវយៅកមពញជា (NICFEC) 
30. មជឈមណ្ឌ លក្បជាពលរែាយែើមបអីភវិឌ្ឍន ៍និងសនាិភាព (PCDP) 
31. អងគោរពនលកខែមរ (PKH) 
32. អងគោរោាំក្ទបយចេកវទិាយៅជនបទកនញងក្បយទសកមពញជា (RCTSO) 
33. សមារមធាងយតាន រ (STT) 
34. អងគោរសកមមភាពសងគមយែើមបសី រមន ៍និងោរអភវិឌ្ឍន ៍(SACD) 
35. អងគោរមជឈមណ្ឌ លកមពញជា យែើមបោីរពារសិទធិកញមារ (CCPCR) 

 


