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េសចកតីែថលងករណ៍រមួ 

អជញ ធររតូវេដះែលងថន ក់ដឹកន ំនិងសមជិកសហជីពណហគ េវលដ៏ និងេគរពសទិិធករងរ
របសនិ់េយជិត 

 

ៃថងទី៤ ែខមករ ឆន  ំ២០២២ 
 

េយងីខញុ ំទងំអស់គន  ជរកុមសងគមសីុវលិ សហភពសហជីព សហព័នធសហជីព និងសមគម ដូចមនរយនមខងេរកម 
មនករខកចិតតជខល ងំ ចំេពះវធិនកររបស់សមតថកិចចែដលដឹកនេំដយសនងករនគរបលរជធនីភនំេពញ ែដលបន 
ឃត់ខលួនថន ក់ដឹកនសំហជីព របតិភូចរចរ និងសកមមជនសហជីពរទរទង់សិទិធករងរ បុគគលិក កមមករែខមរៃនរកុមហុ៊នណ
ហគ េវលីដ៏ (LRSU) ចំនួន ៩ នក់ ទងំយប់ េនៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០២១ េហយីបនតចប់ខលួនយ៉ងហងិសមកេលីអនក
ដឹកនសំហជីព កញញ  ឈមឹ សីុថរ េនរេសៀលៃថងទី ៤ ែខមករ ឆន  ំ២០២២ ។ េយងីខញុ ំ សូមអំពវនវឱយមនករេដះែលង
អនកដឹកន ំនិងសមជិកសហជីព ែដលរតូវបនចប់ខលួន ជបនទ ន់ និងឥតលកខខណឌ  ។  
 

េយងីខញុ ំទងំអស់គន គរំទដល់ករអនុវតតសិទធិេសរភីពជមូលដឋ នរបស់បងបអូនបុគគលិកនិេយជិតេនរកុមហុ៊នណ
ហគ េវលីដ៍កនុងករេធវីកូដកមមេដយអហងិស ែដលសិទិធេនះរតូវបនធនេដយរដឋធមមនុញ ចបប់សតីពីករងរ ចបប់សតីពីសហ
ជីព និងែផអកតមលកខនតិក:របស់សហជីព ែដលបនចុះបញជ ីករេនរកសួងករងរនិងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ កនុងនមជសថ
ប័នវជិជ ជីវៈ ឯករជយ េដីមបកីរពរសិទធិនិងផលរបេយជន៍រសបចបប់របស់កមមករនិេយជិតេនកែនលងករងរ ។  េយងីខញុមំន
ករខកចិតតយ៉ងខល ងំ ចំេពះវធិនកររបស់អជញ ធរមនសមតថកិចច ែដលមិនបនអនុវតតតួនទី និងកតពវកិចចរបស់ខលួនឱយ
រសបតមចបប់កនុងករចូលរមួករពរសុវតថិភពរកុមកូដករែដលេធវីកូដកមមេដយអហងិស បុ៉ែនតែបរជេធវីករចប់ខលួនថន ក់
ដឹកន ំនិងសមជិកសហជីពណហគ េវលី ទងំេនេពលយប់ និងេចទរបកន់អនកទងំេនះេដយមិនរតឹមរតូវេទវញិ ។ 

 

អជញ ធរ រតូវែតបញឈប់ករបំភិតបំភ័យ និងគរមមកំែហងថន ក់ដឹកន ំ និងសមជិកសហជីព េដយបញឈប់ករេរបី
របស់ករេចទរបកន់តមផលូវតុលករ ឬ ករបនទរសរបំភិតបំភ័យតមរយៈសរព័ត៌មនែដលគរំទរជរដឋ ភិបល ។ 
សមជិកសហជីពណហគ េវលី េរបីរបស់សិទធិេសរភីពកនុងករេធវីកូដកមមអហងិសែដលធនេដយចបប់ជតិ និងែដល
សមជិកទងំេនះយល់ថករអនុវតតសិទិធេនះជេរមីសចុងេរកយ េដីមបជំីរុញេអយភគីនិេយជកចូលតុចរចរ កនុងករ
ែសវងរកដំេណះរសយេដយសនតិវធីិ ។ ករេធវីកូដកមមេដយសនតិវធីិមិនែមនជបទេលមីសេនះេទ ។  

 

េយងីខញុ ំក៏សេងកតេឃញីថ កនុងចំេណមអនកែដលរតូវបនចប់ខលួន ក៏ដូចជអនកែដលចូលរមួកនុងកូដកមមអហងិស គឺ
ជរសតី ។ េយងតមចបប់ជតិ ក៏ដូចជអនុសញញ អនតរជតិសតីពីសិទិធរសតី បនផតល់សិទិធេសរភីពដល់រសតី កនុងករបេញចញមតិ 
របមូលផតុ ំ និងជួបជំុគន េដយអហងិស េហយីនិងបេងកីតសហជីពរសបចបប់ ។ និេយជិតជរសតីទងំេនះ ជអនកសេរមចចិតត
េដយខលួនឯងថេតីគួរេរកកឈរេឡងីេដីមបសិីទិធកមមកររបស់ពួកេគឬេទ ។ ដូចេនះករេលីកេឡងីថអនកទងំេនះរតូវបន
េគញុះញង់ឱយេធវីសកមមភពទងំេនះ គឺជករមិនេគរពនូវសិទិធសវ័យសេរមច និងភពេសមីគន របស់កមមករនិេយជិតជរសតី
ទងំេនះ ។ 

 

កនុងចំេណមសមជិកសហជីពចំនួន ៩ នក់ ែដលរតូវបនចប់ខលួនទងំេពលយប់ មនសមជិកចំនួន ៨នក់ 
ែដលរមួមន េលករសី ឈមឹ សុខន កញញ  សុន រសីេពជយ អនករសី ៃហ សុភព អនករសី រសុីវណណឌី  អនករសី រនិ ផលល  កញញ  

េអង រសីបូ អនករសី សុ៊ន រសីមំុ និងអនករសី ឃល ងំ សុបិនត រតូវបននគរបលព័ទធចប់ឃត់ខលួនេនទីតងំករយិល័យរបស់
សហជីព េហយី ១នក់ េទៀត េឈម ះ កញញ ទូច សិរមីស រតូវបនឃត់ខលួនេនេពលែដលកញញ ចកេចញពីទីកែនលងេធវី
កូដកមមខងមុខរកុមហុ៊នណហគ េវលីដ៍ ។ ករឃត់ខលួនអនកទងំ ៩នក់ បនេធវីេទបងីេរកយេពលែដលបងបអូនកមមករ
និេយជិតសរុបជិត ពីរពន់នក់ បនេធវីកូដកមមេដយអហងិសអស់រយៈេពល ១៣ ៃថង េដីមបទីមទរឱយរកុមហុ៊នណហគ េវ ី
លដ៏ទទួលយកបុគគលិក រមួទងំថន ក់ដឹកនសំហជីព  និងរបតតិភូបុគគលិក សរុប ៣៦៥ នក់ ចូលេធវីករវញិ ។   
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មួយៃថងបនទ ប់ពីករឃត់អនកទងំេនះ េនៃថងទី ០១ ែខ មករ ឆន  ំ២០២២ សនងករដឋ ននគរបលរជធនីភនំេពញ 
បនេលីកេទបងីថ ករចប់ខលួនរតូវបនេធវីេឡងីេរកយេពលែដលរដឋបលរជធនីភនំេពញបនរបកសជេរចីនដងថ 
សកមមភពតវ៉របស់សហជីពគឺខុសចបប់ ែដលេធវីឲយប៉ះពល់សណត ប់ធន ប់សរធរណៈ និងសុវតថិភពសងគម េហយីករ
ឃត់ខលួនេនះគឺេធវីេទបងីេដយអនុេលមេទតមមរត ៤៩៤ និង ៤៩៥ រកមរពហមទណឌ  ។  

 

បនទ ប់ពីករសកសួរ ថន ក់ដឹកន ំ និងសកមមជនសហជីពចំនួន ៦នក់រមួមន  េលករសី ឈមឹ សុខន អនករសី 
ឃល ងំ សុបិនត អនកនង សុន រសីេពរជ អនករសី រសុីវណណឌី អនករសី ៃហ សុភព និង កញញ ទូច សិរមីស រតូវបនបញជូ នខលួនមក
កន់សលដំបូងរជធនីភនំេពញកលពីេវលេម៉ង ៥ លង ច ៃថងអទិតយ ទី០២ ែខមករ ឆន  ំ២០២២ េដីមបបីនតនីតិវធីិរបស់
តុលករ ។  

 

េនរេសៀលៃថងច័នទ ទី ០៣ ែខមករ រពះរជអជញ អមសលដំបូងរជធនីភនំេពញ េសង ហ៊ង សេរមចេចទរបកន់
ពីបទ "ញុះញង់បងកឱយមនភពវកឹវរធងន់ធងរដល់សនតិសុខសងគម" េយងតមមរត ៤៩៤ និង ៤៩៥ ៃនរកមរពហមទណឌ  េទ
េលីថន ក់ដឹកន ំ និងសមជិកសហជីពចំនួន ៩នក់ ែដលរមួមនអនកទងំ ៦ ែដលកំពុងសកសួរេនសលដំបូងរជធនី
ភនំេពញ និងថន ក់ដឹកនសំហជីព ៣នក់ េផសងេទៀត គឺកញញ  ឈមឹ សីុថរ េលក សុខ ណរទិធ និងេលក សុខ គងគ  ។ អនក
ទងំ ៦ រតូវបនតុលករឃុខំលួនបេណត ះអសននរង់ចសំវនករ េនពនធនគរ ម២ កលពីលង ចៃថងច័នទ េហយីអនកដឹកនំ
សហជីពចំនួន ៣នក់េទៀត រតូវបនចប់ខលួនេនៃថងទី៤ ែខមករ ។   របសិនេបីរតូវបនតុលករផតនទ េទស អនកទងំេនះ
អចនឹងរបឈមមុខជប់ពនធនគរពី ៦ែខ ដល់ ២ឆន  ំ។  

 

េនរេសៀលៃថងច័នទេនះ ខណៈែដលថន ក់ដឹកន ំ និងសមជិកសហជីពទងំ ៦ នក់ កំពុងរតូវបនសកសួរេន
សលដំបូងរជធនីភនំេពញ សមជិកសហជីពរបមណ ៤០០ នក់ បនបនតេធវីកូដកមមអហងិសេនមុខណហគ េវលីដ៏ទីពីរ 
េហយីសមជិកចំនួន ១៧ នក់ (របុស ១នក់ និងរសី ១៦នក់) បែនថមេទៀត រតូវបនឃត់ខលួន និងបញជូ នខលួនេទកន់សនង
ករដឋ ននគរបលរជធនីភនំេពញ ជទីកែនលងែដលសមជិកជរសតីមនៃផទេពះបីែខមន ក់រតូវបនេដះែលងវញិេនេពល
េរកយមក ។ 

 

 េយងីខញុ ំជរកុមសងគមសីុវលិ សូមេសនីសំុដល់អជញ ធរមនសមតថកិចច សូមេមតត ទមល ក់េចលបទេចទ និងេដះែលង
ថន ក់ដឹកន ំ និងសមជិកសហជីពទងំ ៦នក់ និងេរបីរបស់តួនទីជមរនតីរជករសធរណៈរបកបេដយវជិជ ជីវៈ ករ
ទទួលខុសរតូវខពស់ អពយរកិត និងមិនលំេអៀងេទរកភគីណមួយេនកនុងតំេណីរករែសវងរកដំេណះរសយករណីវវិទ
ករងរមួយេនះ ។ ទទទឹមនិងេនះែដរេយងីខញុ ំទងំអស់គន េសនសំុីដល់សលដំបូងរជធនីភនំេពញ សូមលុបេចលដីកសេរមច
ចត់ែចងជបេណត ះអសននរបស់សលដំបូងរជធនីភនំេពញ ចុះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ ែដលបនរបកសថកូដកមម
េនះគឺជកូដកមមខុសចបប់ ។  
 
េសចកតីែថលងករណ៍រមួេនះគរំទេដយ៖ 
 
1. សហគមន៍ដីធលី ១៩៧ (េកះកុង) 
2. សហគមន៍អមលងំ (កំពង់សពឺ) 
3. សហគមន៍ដីធលីអណតូ ងរតែបក (សវ យេរៀង) 
4. សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចអែរង៉ (េកះកុង) 
5. សហគមន៍បឹងរប ំ(បត់ដំបង) 
6. សហព័នធសហជីពកមមករសំណង់ និងៃរពេឈកីមពុជ(BWTUC) 
7. សមគមកមមករកមពុជេសដឋកិចចេរករបព័នធ (CIWA) 
8. សមព័នធសហជីពកមពុជ (CATU) 
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9. មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (CCHR) 
10. សហព័នធសហជីព កមមករចំណីអហរ និងេសវកមមកមពុជ (CFSWF) 
11. អងគករសមព័នធភពករពរសិទធិមនុសសកមពុជ (CHRAC) 
12. សមគមករពរសិទធិមនុសស និងអភិវឌឍន៍េនកមពុជ អដហុក (ADHOC) 
13. សមគមមរនតីរជករឯករជយកមពុជ (CICA) 
14. សមគមពរងឹងេសដឋកិចចេរករបព័នធកមពុជ (CIERA) 
15. វទិយសថ នរបជធិបេតយយកមពុជ (CID) 
16. សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) 
17. សហព័នធសហជីពកមមករនិេយជិតវស័ិយេទសចរណ៍កមពុជ (CTWUF) 
18. សមគមបណដ ញយុវជនកមពុជ (CYN) 
19. មជឈមណឌ លសមព័នធភពករងរនិងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 
20. សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ចរ៉យ (រតនគិរ)ី 
21. សហគមន៍ដីធលីជីខេលី (េកះកុង) 
22. សមព័នធសហជីពរបជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ (C.CAWDU) 
23. សមគមសមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) 
24. សមព័នធសហជីពេសររីសតីកត់េដរ (CFTUWT) 
25. គណៈកមម ធិករេដីមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងយុតតិធម៌េនកមពុជ (COMFREL) 
26. សហគមន៍រទរទង់ធមមជតិ (េពធ̈សត់) 
27. សហគមន៍ដកពរ (កំពង់សពឺ) 
28. អងគករសមធម៌កមពុជ (EC) 
29. សហព័នធសហជីពេសរកីមមករៃនរពះរជណចរកកមពុជ (FTUWKC) 
30. សហព័នធសហជីពេសរឯីករជយ (FUFI) 
31. សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) 
32. សហព័នធសហជីពឯករជយ (INTUFE) 
33. សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចឃុរំបេមរុេខតតរពះវហិរ  
34. សមគមែខមរកមពុជេរកមេដីមបសិីទធិមនុសស និងអភិវឌឍន៍ (KKKHRDA) 
35. សហគមន៍ឃល ងំទឹក៧៨ (េសៀមរប) 
36. សហគមន៍េនសទេកះរសេឡ (េកះកុង) 
37. សហគមន៍ជនជតិភគតិចគួយ (រពះវហិរ) 
38. សហគមន៍ដីធលីេខតតៃប៉លិន 
39. សហគមន៍អូរដំែដក (កំពង់ធំ) 
40. អងគករសព នសនតិភព (PBO) 
41. សហគមន៍ភនំេរកម (េសៀមរប) 
42. សហគមន៍ភនំេតន ត (កំពត) 
43. សហគមន៍ដីធលីភូមិសិលែខមរ (បនទ យមនជ័យ) 
44. សហគមន៍ៃរពេឈេីពរជចងវ រលអេឆីត (កំពង់ឆន ងំ) 
45. សហគមន៍ៃរពឡង់ (កំពង់ធំ) 
46. សហគមន៍ដីធលីៃរពពយ (កំពត) 
47. សហគមន៍សមគគីេចកមស (សវ យេរៀង) 
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48. សហគមន៍ៃរពេឈេីទសចរណ៍ទឹកធល ក់ែរសអំពិល (កំពង់ឆន ងំ) 
49. អងគករសមគមធងេតន ត (STT) 
50. សហភពផទះសមគគី (SH) 
51. សហគមន៍ែរសរបងំ (តបូងឃមុ)ំ 
52. សហគមន៍ធនធនៃរពេឈសីទឹងខសច់ស (កំពង់ឆន ងំ) 
53. សហគមន៍ដីធលីតនី (េសៀមរប) 
54. សហភពសហជីពកមពុជ (CCU) 
55. សហគមន៍ទនលូង (តបូងឃមុ)ំ 
56. អងគករតមល ភពកមពុជ(TI) 
57. សហជីពឯករជយកំលងំសមគីកមមករ (WSSIU) 
58. កមមវធីិអភិវឌឍន៍ធនធនយុវជន (YRDP) 
59. អងគករកល ហន 
60. អងគករេយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍េដីមបកីមពុជ (GADC) 
61. គណៈកមម ធិករៃនអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកមពុជ េដីមបអីនុសញញលុបបំបត់រល់ទំរង់ៃនករេរសីេអីងេលីរសតី

េភទ (NGO-CEDAW) 
62. សហគមន៍ចងកុ ំទី១ េខតតតបូងឃមុ ំ  
63. សហគមន៍ខនងរកេពីលិច េខតតតបូងឃមុ ំ  
64. សហគមន៍កសិករមូលដឋ ន េខតតតបូងឃមុ ំ  
65. សហគមន៍េយងីខញុ ំ េខតតតបូងឃមុ ំ  
66. សហគមន៍ចងគុ ំកណត ល េខតតតបូងឃមុ ំ 
67. សហគមន៍កំេរបីស េខតតតបូងឃមុ ំ
68. សហគមន៍រតពងំរពីង េខតតតបូងឃមុ ំ
69. សហគមន៍របេឡះ េខតតតបូងឃមុ ំ
70. សហគមន៍របម៉របួរមួ េខតតរកេចះ 
71. សហគមន៍សំបុក េខតតរកេចះ 
72. បណដ ញរកុមរសតីេដីមបសីហគមន៍រតពងំរពីង េខតតតបូងឃមុ ំ
73. បណដ ញសហគមន៍រសីតជនបទរមសែហក េខតតសវ យេរៀង  
74. បណដ ញសហគមន៍រសីតេចកមស េខតតសវ យេរៀង 
75. រកុមរសតីេដីមបមីនជ័យ េខតតសវ យេរៀង 
76. សហគមន៍រកុមរសតីដកពរ េខតតតែកវ  
77. សហគមន៍រកុមរសតីេជគជ័យ េខតតតែកវ 
78. រកុមរសតីរមួគន េដីមបរីសតីសព នេឆះ រពះសីហនុ  
79. សមព័នធចលនរកុមរសតី៨៤៣ េខតតេកះកុង 
80. សមព័នធយុវកសិករជនបទ េកះកុង  
81. រកុមយុវកសិកររពះវហិរ េខតតរពះវហ៊ិរ 
82. បណដ ញយុវជនតំែបមនជ័យ េខតតតបូងឃមុ ំ 
83. សហគមន៍អភិរកសៃរពកំពង់អំពិល េខតតសវ យេរៀង 
84. សហគមន៍សិទធិរបែរស េខតតៃរពែវង 
85. សហគមន៍ដីធលីចុងអំពិល េខតតៃរពែវង 
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86. សហគមន៍ស៊ងឃវ ង េខតតៃរពែវង 
87. សហគមន៍កសិករៃរជេឡងី េខតតៃរពែវង 
88. សហគមន៍ភូមិខញុ ំ េខតតកណដ ល  
89. សហគមន៍ថមធំអណដូ ងទឹកែរពករតែបក េខតតរពះសីហនុ  
90. សហគមន៍អូរកមពុជ េខតតរពះសីហនុ 
91. សហគមន៍កបលហុងទឹក េខតតរពះសីហនុ 
92. សហគមន៍ែរពកែរតង េខតតរពះសីហនុ 
93. សហគមន៍ពរងក់ េខតតកំពត 
94. សហគមន៍វលែវង េខតតកំពត 
95. សហគមន៍កសិករអង់សវ យ េខតតកំពត 
96. សហគមន៍កសិករករពរសិទធិដីធលី ១២៩ េខតតេកះកុង 
97. សហគមន៍កសិករករពរសិទធិដីធលី៨៤៣ េខតតេកះកុង 
98. សហគមន៍កសិកររកីរក៧៦៦ េខតតេកះកុង 
99. សហគមន៍កសិករករពរសិទធិដីធលីនពិសស ីេខតតេកះកុង 
100. សហគមន៍កសិករករពរសិទធិដីធលីចំបករតង េខតតកំពង់សព ឺ
101. សហគមន៍កសិករករពរដីៃរពេឈឧីតតមែរសខពស់ េខតតកំពង់សព ឺ
102. សហគមន៍ដីធលីេលីកសទួយសិទធមនុសស េខតតកណដ ល 
103. សហគមន៍េរតីយសល  េខតតកណដ ល 
104. សហគមន៍តទល់ េខតតកណដ ល 
105. សហគមន៍អំេពៃរព េខតតកណដ ល 
106. សហគមន៍កុតេរៀ េខតតតែកវ  
107. សហគមន៍សមគគី េខតតតែកវ 
108. សហគមន៍ភូមិកណត ល េខតតតែកវ 
109. សហគមន៍រតពងំរកសងំ េខតតតែកវ 
110. សហគមន៍កែនលងខល  េខតតតែកវ 
111. សហគមន៍សំបូរ េខតតរពះវហិរ 
112. សហគមន៍ឬសសរីសុក េខតតរពះវហិរ 
113. សហគមន៍េជគជ័យ េខេខតតរពះវហិរ 
114. សហគមន៍កេឡត េខតតរពះវហិរ 
115. សហគមន៍ដីធលីអូររដួំល េខតតរពះវហិរ 
116. សហគមន៍ភនំេករ តស̈មគគី េខតតរពះវហិរ 
117. សហគមន៍បុសស េខតតរពះវហិរ 
118. សហគមន៍តសូ៊មនរទិធ េខតតរពះវហិរ 
119. សហគមន៍រតពងំរលួស េខតតៃរពែវង 
 


