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េសចកតីែថលងករណ៍រមួ 

សតពីីករេធវកដូកមមរបសក់មមករនិេយជិតរកុមហ៊ុនណហគ េវលដ ៍

 
ៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ 

 េយងីខញុទំងំអស់គន  ជតំណងអងគករសងគមសីុវលិ សហភពសហជីព សហព័នធសហជីព និងសមគមែដលេធវី
ករេដីមបេីលីកកមពស់សិទធិករងរ និងសិទធិមនុសសេនកនុងរបេទសកមពុជ សូមបងហ ញពីសមគគីភពរងឹមជំមួយកមមករ

និេយជិតែដលកំពុងែតេធវីកូដកមមេនរកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ លីមីធីត ែដលកំពុងេរបីរបស់សិទធិជមូលដឋ នកនុងករេធវី
កូដកមមេដយសនតិវធីិរសបតមចបប់សតីពីករងរ ចបប់សតីពីសហជីព និងែផអកតមលកខនតិក:របស់សហជីពែដលបនចុះ

បញជ ិករេនរកសួងករងរនិងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ។ េយងីមនករខកចិតតយ៉ខល ងំចំេពះដីកសេរមចចត់ែចងជប

េណត ះអសននរបស់សលដំបូងរជធនីភនំេពញ ចុះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ ែដលបនរបកសថកូដកមមេនះគឺជកូដកមម

ខុសចបប់។ េយងីអំពវនវដល់រកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ឱយជួបចរចជមួយកមមករនិេយជិត និងតំណងរបស់កមមករ

និេយជិតេដយផទ ល់ របកបេដយភពេសម ះរតង់ និងវជិជ ជីវៈេដីមបេីដះរសយវវិទេនះ។  

 កលពីៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ កមមករនិេយជិតរបស់រកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ លីមីធីត ជង ១៣០០ នក់ រពម

ទងំសមជិករបស់សហជីពរទរទង់សិទធិករងរបុគគលិកកមមករែខមរៃនរកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ បនចប់េផតីមេធវីកូដកមមេដីមបី
ទមទរឱយរកុមហុ៊នទទួលយកកមមករនិេយជិតចំនួន៣៦៥នក់ ែដលបនបញឈប់ពីករងរកនុងចំេណមកមមករ

និេយជិត១៣២៩នក់ ែដលបនបញឈប់ពីករងររមួគន េដយបងខតំងំពីែខេមស ឆន ២ំ០២១។ កនុងចំេណមកមមករ

និេយជិត៣៦៥នក់េនះ ក៏មនថន ក់ដឹកនទំងំអស់របស់សហជីពមូលដឋ ន រមួទងំរបធនសហជីពគឺកញញ  ឈមឹ សីុថរ 

និងរបតិភូបុគគលិក។ បនទ ប់ពីកូដកមមេនះបនចប់េផតីមរចួេហយី អនកតំណងសលដំបូងរជធនីភនំេពញបនអនដីក

សេរមចចត់ែចងជបេណត ះអសននចុះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ េដយរបកសថកូដកមមេនះគឺជកូដកមមខុសចបប់ 

េដយបនបងគ ប់ឱយកូដករចូលេធវីករងរវញិ។ េបីេយងតមដីកសេរមចេនះ កូដករណមួយែដលមិនចូលេធវីករងរវញិ

រតូវចត់ទុកថបនរបរពឹតតកំហុសធងន់ ែដលេបីកផលូវឱយរកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៏បញឈប់ពួកគត់ពីករងរផងែដរ។ ភគីសហ

ជីពមិនបនទទួលដំណឹងអំពីេសចកតីសេរមចរបស់តុលកររហូតដល់េម៉ងរបែហល ៩ និង៣០នទី ៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ំ

២០២១។ ដីកសេរមចចត់ែចងជបេណត ះអសននេនះបនេចញេដយភគីសហជីពគម នឱកសេឆលីយតបេទនឹង

សំេណីររបស់ភគីរកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ឱយហមឃត់កូដកមមមុនេពលតុលករបនេធវីេសចកតីសេរមចេទ។ េបីេយងតម

កថខណឌ ទី៤ ៃនមរត៥៤៨ ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណីតរមូវឱយតុលករឆលងកត់កលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេដយ

ផទ ល់មត់ ឬតមកលបរេិចឆទៃនករសួរមុនេពលេចញដីកសេរមចចត់ែចងជបេណត ះអសនន។ កនុងកលៈេទសៈែដល

តុលករបនេចញដីកសេរមចចត់ែចងជបេណត ះអសននមុនេពលកូដកមមបនេកីតេឡងី តុលករគួរែតេកះេហភគី

សហជីពសរមប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ ឬករករបំភលឺណមួយមុនេពលេធវីេសចកតីសេរមច។ 

 ទនទឹមេនះែដរ េនេពលរេសៀល ៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ រដឋបលរជធនីភនំេពញបនេចញលិខិតជូនថន ក់ដឹកនំ

សហជីពរទរទង់សិទធិករងរបុគគលិកែខមរៃនរកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ េដយបងគ ប់ឱយពួកគត់បញច ប់នូវ “បតុកមម” េដយ

េចទរបកន់ថភគីសហជីពមិនបនអនុវតតរតឹមរតូវតមមរត៥ ៃនចបប់សតីពីករេធវីបតុកមមេដយសនតិវធីិ។ បុ៉ែនតេបីេយង

តមចំណុច ៣-១-២ ៃនែផនកទី១ ៃនេសៀវេភែណនអំនុវតតចបប់សតីពីករេធវីបតុកមមេដយសនតវិធីិ ែដលបនេចញផសយ

េដយរកសួងមហៃផទតមរយៈេសចកតីសេរមចេលខ ២៣៣៧/១០ បនែចងឱយបនចបស់ថ ចបប់សតីពីករេធវីបតុកមម

េដយសនតិវធីិមិនអចអនុវតតចំេពះកររបមូលផតុ ំទក់ទងនឹងវវិទករងរែដលេធវីេឡងីេនខងេរក ឬែអបរបបរបងសហ
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រគសបនេឡយី។ ដូេចនះ រដឋបលរជធនីភនំេពញមិនគួរពយយមរលំយកូដកមមេដយេយងេទេលីចបប់ែដលមិនអច

អនុវតតចំេពះករណីេនះបនេទ។ 

 កូដកមមេនះបនេធវេីឡងីបនទ ប់ពីរកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍មិនបនចូលរមួចរចជមួយសហជីព ឬកមមករនិេយជិត 

េដយភពេសម ះរតង់ រពមទងំករបរជ័យរបស់រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងសលរជធនីភនំេពញកនុង

ករ ផតល់ដំេណះរសយជូនកមមករនិេយជិត។ សិទធិកនុងករចរចជសមូលហភព និងសិទធិកនុងករេធវីកូដកមមរតូវបនធន

េដយរដឋធមមនុញញរបស់រពះរជណចរកកមពុជ និងអនុសញញ សនូលអនតរជតិេលខ ៨៧ និង ៩៨ របស់អងគករពលកមមអនតរ

ជតិ ែដលរបេទសកមពុជបនផតល់សចច ប័នរចួេហយី។ រកុមរបឹកសធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជធល ប់បនសេរមចចិតត

ថសនធិសញញ អនតរជតិែដលបនផតល់សចច ប័ន និងទទួលសគ ល់េដយរបេទសកមពុជអចអនុវតតបនចំេពះចបប់របស់រពះរជ

ណចរកកមពុជ។ 

 េយងីសូមរលឹំកផងែដរថ កលពីែខមករ ឆន ២ំ០២០ កមមករនិេយជិតរបស់រកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍បនេធវី

កូដកមមទមទរឱយរកុមហុ៊នដំេឡងីរបក់ឈនួលរបស់ពួកគត់ និងទទួលយករបធនសហជីពកញញ  ឈមឹ សីុថរ ចូលេធវី
ករងរវញិ។ េនេពលេនះ រកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍បនេឆលីយតបេទកូដកមមេនះេដយេសនីសំុឱយសលដំបូងរជធនី

ភនំេពញរបកសថកូដកមមេនះគឺជកូដកមមខុសចបប់ និងបងគ ប់ឱយកមមករនិេយជិតចូលេធវីករងរវញិកនុង៤៨ េម៉ងចប់ពី

ៃថងេចញេសចកតីសេរមចេនះតេទ។ កនុងនមជអងគករសងគមសីុវលិ សហជីព និងសមគមែដលេធវីករេដីមបេីលីកកមពស់ 

និងករពរសិទធិករងរ និងសិទធិមនុសសេនកនុងរបេទសកមពុជ េយងីសេងកតេឃញីថ ករេឆលីយតបរបស់រកុមហុ៊នណហគ េវ ី

លដ៍ចំេពះកូដកមមកនុងែខមករ ឆន ២ំ០២០ និងកូដកមមបចចុបបននរគន់ែតជករបុ៉នប៉ងកនុងករបំបិទសំេឡងរមួរបស់សហជីព 

និងកមមករនិេយជិតែតបុ៉េណណ ះ។ សលដំបូងរជធនីភនំេពញមិនគួរទទួលយកនូវសំេណីររបស់រកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ឱយ

េចញដីកសេរមចចត់ែចងជបេណត ះអសននេនះេទ េហយីេសចកតីសេរមចេនះេធវីឱយប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់សិទធិ និង

េសរភីពជមូលដឋ នែដលធនដល់កមមករនិេយជិតរបស់រកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍េដយរដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរក

កមពុជ។ កនុងឆន ២ំ០២១េនះ អងគករពលកមមអនតរជតិក៏បនអំពវនវឱយរដឋ ភិបលកមពុជចត់វធិនករចបំច់េដីមបី
ធននូវករេរបីរបស់សិទធិកនុងករេធវីកូដកមមេដយរសបចបប់ និងរបកបេដយសនតិវធីិែដរ។ 

 េយងីសងឈមឹថសមជិកសហជីពរទរទង់សិទធិករងរបុគគលិកែខមរៃនរកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ នឹងមិនរតូវបនបំបិទ

មត់េដយសរែតចំណត់ករ ឬករបំភិតបំភ័យណមួយយេនះេទ។ វវិទេនះអចេដះរសយបនលុះរតែតរកុមហុ៊ន

ចូលតុចរចជមួយកមមករនិេយជិត និងតំណងរបស់ខលួនេដយភពេសម ះរតង់េដីមបែីសវងរកដំេណះរសយែដលភគីទងំ

សងខងអចទទួលយកបនែតបុ៉េណណ ះ េហយីរបព័នធតុលករមិនគួរេរបីរបស់ជឧបករណ៍េដីមបបំីបិទសំេឡងរបស់ល

កមមករនិេយជិតេទ។ េយងីសូមអំពវនវដល់រកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអជញ

ធរពក់ព័នធទងំអស់ឱយខិតខំរបឹងែរបងជបនទ ន់េដីមបេីដះរសយវវិទេនះេដយសនតិវធីិ។ 

េសចកតីៃថលងករណ៍េនះគរំទេដយ៖ 

១.សមគមបណដ ញយុវជនកមពុជ (CYN)  
២.សមព័នធសហជីពកមពុជ (CATU)  
៣.សហព័នធសហជីពឯករជយ (INTUFE)  
៤.សមគមសមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC)  
៥.សហព័នធសហជីពកមមករចំណីអហរ និងេសវកមមកមពុជ (CFSWF)  
៦.សហព័នធសហជីពកមមករសំណង់ និងៃរពេឈកីមពុជ (BWTUC)  
៧.សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA)  
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៨.សហព័នធសហជីពកមមករនិេយជិតវស័ិយេទសចរណ៍កមពុជ (CTWUF)  
៩.សហព័នធសហជីពេសរកីមមករៃនរពះរជណចរកកមពុជ (FTUWKC)  
១០.សហព័នធសហជីពេសរឯីករជយ (FUFI) 
១១.សមព័នធសហជីពរបជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ (C.CAWDU) 
១២.សមគមកមមករកមពុជេសដឋកិចចេរករបព័នធ (CIWA) 
១៣.សមព័នធសហជីពេសររីសតីកត់េដរ (CFTUWT) 
១៤.សហជីពឯករជយកំលងំសមគីកមមករ (WSSIU) 
១៥.សហភពផទះសមគគី (SH) 
១៦. សមគមមរនតីរជករសីុវលិឯករជយ (CICA) 
១៧. សមគមពរងឹងេសដឋកិចចេរករបព័នធកមពុជ (CIERA) 
១៨. សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) 
១៩.មជឈមណឌ លសមព័នធភពករងរនិងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 
២០.សមគមករពរសិទធិមនុសស និងអភិវឌឍន៍េនកមពុជ អដហុក (ADHOC) 
២១.គណៈកមម ធិករេដីមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងយុតតិធម៌េនកមពុជ (COMFREL) 
២២.មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (CCHR) 
២៣. អងគករសមគមធងេតន ត (STT) 
២៤. អងគករសមព័នធភពករពរសិទធមនុសសកមពុជ (CHRAC) 
២៥. កមមវធីិអភិវឌឍន៍ធនធនយុវជន (YRDP) 
២៦. សហគមន៍ដីធលី ១៩៧ (េកះកុង) 
២៧. សហគមន៍ដីធលីអណតូ ងរតែបក (សវ យេរៀង) 
២៨. សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចអែរង៉ (េកះកុង) 
២៩. សហគមន៍បឹងរប ំ(បត់ដំបង) 
៣០. សហគមន៍បុសសេសន រ (តបូងឃមុ)ំ 
៣១. សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ចរ៉យ (រតនគិរ)ី 
៣២. សហគមន៍ដីធលីជីខេរកម (េកះកុង) 
៣៣. សហគមន៍ដីធលីជីខេលី (េកះកុង) 
៣៤. សហគមន៍រទរទង់ធមមជតិ (េពធ«សត់) 
៣៥. សហគមន៍ដក់ពរ (កំពង់សពឺ) 
៣៦. សហគមន៍េហងសំណំ (កំពង់សពឺ) 
៣៧. សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចឃុរំបេមរុេខតតរពះវហិរ  
៣៨. សហគមន៍ឃល ងំទឹក៧៨ (េសៀមរប) 
៣៩. សហគមន៍េនសទេកះរសេឡ (េកះកុង) 
៤០. សហគមន៍ជនជតិភគតិចគួយ (រពះវហិរ) 
៤១. សហគមន៍ដីធលី (ៃប៉លិន) 
៤២. សហគមន៍ឡពង (កំពង់ឆន ងំ) 
៤៣. សហគមន៍អូរចរំសីរតដក់ពង (កំពង់ធំ) 
៤៤. សហគមន៍អូរដំែដក (កំពង់ធំ)  
៤៥. សហគមន៍អូរវលល«េរពង (បត់ដំបង) 
៤៦. សហគមន៍ពមរស់ (កំពង់សពឺ) 
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៤៧. សហគមន៍ភនំេតន ត (កំពត) 
៤៨. សហគមន៍ៃរពេឈេីពរជចងវ រលអេឆីត (កំពង់ឆន ងំ) 
៤៩. សហគមន៍ៃរពឡង់ (កំពង់ធំ) 
៥០. សហគមន៍ៃរពពយ (កំពត) 
៥១. សហគមន៍សមគគីសែងកពីរមនរទិធិ (រពះវហិរ) 
៥២. សហគមន៍ៃរពេឈេីទសចរណ៍ទឹកធល ក់ែរសអំពិល (កំពង់ឆន ងំ) 
៥៣. សហគមន៍ែរសរបងំ (តបូងឃមុ)ំ 
៥៤. សហគមន៍ធនធនៃរពេឈសីទឹងខសច់ស (កំពង់ឆន ងំ) 
៥៥. សហគមន៍ដីធលីតនី (េសៀមរប) 
៥៦. សហគមន៍ដីធលីតនូន (េកះកុង) 
៥៧. សហគមន៍ថមដ (េពធ«សត់) 
៥៨. សហគមន៍ទនលូង (តបូងឃមុ)ំ 
៥៩. អងគករសមធម៌កមពុជ (EC) 
 

 


