
 

 

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 
េដពីី 

ការចងចាំសៅសេងសរេង៖ ៨ឆ្ន ាំក្នងុភាពេងប់ស្ងង ត់ ប ុថ្តែគ្មា តយតុែិធម៌ 
 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

ពយើងែ្ញ ំ ជាក្កុមសងគមសញីវលិខែលមានរាយនាមែូចខាងពក្ោម ចូលរមួជាសាមគ្គីភាេជាមយួក្កុម
ក្គួ្សាររបស់ជនរងពក្រោះខែលក្រូវបានបាញ់សមាា ប ់រងរបសួ និងបារែ់ាួន ពៅថ្ងៃពនោះោលេី៨ឆ្ន មំញន កនញង
ពេលខែលកងកមាា ងំសមរថកិចចបានវាយក្បហារពោយក្របោ់ពំភ្ាើង បាញ់ពៅពលើកមមករនពោជិរខែល
កំេញងព្វើកូែកមមពៅពលើមហាវងីិពវងពក្សង កនញងរាជធានីភ្នពំេញ ។ ពយើងែ្ញ ំ បនតពសនើសញំឱ្យមានោរទទលួែញសក្រូវ
ចំព ោះោរបាញ់ក្បហារពនោះ កែូ៏ចជាោរបារែ់ាួនពកមងក្បុសអាយញ ១៥ឆ្ន មំាន កព់ ម្ ោះ ែឹម សញផារ ខែលពៅ
បនតបារែ់ាួនមកទល់សេវថ្ងៃពនោះ ។  

 

ោលេីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៤ កងកមាា ងំសមរថកិចចចក្មុោះរបស់រាជរោា ភ្បិាលបានបាញ់
ក្បហារ និងសមាា បម់នញសសោ៉ា ងរិច៤នាក ់ ក្េមទងំរងរបសួោ៉ា ងរិច ៣៨នាក ់ អំឡញងពេលបង្រ្កា បពៅ
ពលើោរព្វើកូែកមមពោយសនតិវ ិ្ ីពៅពលើមហាវងីិពវងពក្សង ។ កូែកមមរបស់កមមករ-កមមោរនីិោរព់ែរ ខែល
អំ វនាវឱ្យមានក្បាកឈ់្នួលអបបរមាសមរមយ ក្រូវបានរងោរបង្រ្កា បោ៉ា ងពោរពៅ និងមនិសមក្សប ។ 
ោរពសញើបអពងារពក្ោយមកពៅពលើោរបាញ់ក្បហារពនោះ គឺ្ក្រូវបានរាយោរណ៍ថា ព្វើពឡើងក្រឹមរយៈពេល
៣សបាា ហ៍ប៉ាញព ណ្ ោះ ពហើយេញំមាននរ្មាន កក់្រូវបានយកមកផ្ានាា ពទសចំព ោះោរសាា បរ់បស់ ពោក គឹ្ម 
ផាោប ពោក សាម រា៉ា វ ីពោក ោន រទឹធី និងពោកពផ្ង កញសល ពនាោះពទ ។ ផ្ាញយពៅវញិ កមមករនពោជិរ 
និងអនកោរ រសិទធិមនញសសចំនួន ២៣នាក ់ ក្រូវបានចាបែ់ាួន និងពក្ោយមកក្រូវបានផ្ានាា ពទសពៅកនញង
សវនាោរមយួជញំវញិោរពចាទក្បោនេី់ បទហិងាពោយពចរនាមានសាថ នទមៃនព់ទស បទបំផ្ាិចបំផាា ញ
ក្ទេយសមបរតិពោយពចរនាមានសាថ នទមៃនព់ទស បទរារាងំចរាចរណ៍សាធារណៈ និងបទក្បមាង  កេ់ន័ធ
នឹងោររវា៉ា ពនោះ ។  

 

ពកមងក្បុស ែឹម សញផារ អាយញ១៥ឆ្ន  ំពៅខរបនតបារែ់ាួនមកទល់សេវថ្ងៃពនោះ ។ សញផារ ក្រូវបានពគ្
ក្បទោះព ើញពលើកចញងពក្ោយពោយពែកផាា បម់ញែពៅកនញងងាញក្ម បនាា បេី់រងោរបាញ់ក្បហារពោយ
ក្របោ់ពំភ្ាើងចំក្ទូង ខែលបងខំឱ្យអនកែថ្ទររយ់ករចួែាួនពែើមបសីញវរថិភាេរបស់េកួពគ្ ែណៈខែលកមាា ងំ
សមរថកិចចពៅខរបនតបាញ់ក្បហារពៅពលើអនករវា៉ា  ។ ពៅពេលខែលអនករវា៉ា ក្រលបព់ៅទីតងំពែើមវញិ
បនាា បេី់ោរបាញ់ក្បហារក្រូវបានបញ្ឈប ់សញផារ ក្រូវបានបារេី់កខនាងពកើរពហរញខែរ ។ ឧរតមពសនីយក៍្រី 



 

 

ពែង ទីរូ អនកនា ំកយថ្នកងរាជអាវញ្ហរថពលើថ្ផ្ាក្បពទស បានបញ្ជា កព់ៅប៉ាញនាម នសបាា ហ៍បនាា បេី់ថ្ងៃពកើរ
ពហរញថា សញផារ មនិសថិរកនញងចំព្មមនញសសខែលក្រូវបានចាបែ់ាួនពទ ។  

 

ោលេីខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ បញរស២នាក ់បានរកព ើញបំខណកឆ្អឹង និងសំណល់េីោរែញរកងឡ់ាន
ពៅឯមូលោា នកងេលរូចពលែ ៧០ កនញងពែរតកំេងស់ពឺ ខែលព្វើឱ្យមានោរសងសយ័ថា ជាបំខណកឆ្អឹងថ្ន
សាកសេរបស់ ែឹម សញផារ ។ អាជ្ា្របានបែិពស្មិនទទួលសាគ ល់បំខណកឆ្អឹងទំងពនោះជារបស់
សញផារ ប៉ាញខនតោរពសញើបអពងារពោយហមរច់រ ់ឯករាជយ ឥរលំពអៀង ឬពោយក្បសិទធភាេ មនិក្រូវបានព្វើពឡើង 
ែូចខែលមានខចងពៅកនញងចាបព់នាោះពទ ។ អាជ្ា្រកម៏និបានផ្ាល់េរ័ម៌ានឱ្យក្គួ្សាររបស់ជនរងពក្រោះ 
 កេ់ន័ធនឹងវធិានោរពសញើបអពងារ និងោរវវិរតនថ៍្នោរោរក្រោងោរេិរចំព ោះអវីខែលបានពកើរពឡើង
ពៅពលើកូនក្បុសរបស់េកួពគ្ខែរ ។  

 

អនកក្សី អញីន លកខិ្ មាា យរបស់ ែឹម សញផារ ក្រូវបានបនសល់ទញកក្រឹមខរសំណួរជាពក្ចើនខរ
ប៉ាញព ណ្ ោះ ។ អនកក្សីបានមានក្បសាសនថ៍ា “ពបើពទោះជាវាក្រូវបានពគ្បាញ់សាា ប ់កគ៏្រួទញកសាកសេពែើមបី
ព្វើបញណយផ្ង ។ ពបើវាក្រូវបានពគ្បាញ់សាា បព់ហើយ យកសាកសេពៅពទៀរ មនិទញកឱ្យែ្ញ ំបានព្វើបញណយ” ។ 
អនកក្សីបានបនតថា “ែ្ញ ំព្វើបញណយឱ្យកូនរាល់ឆ្ន  ំពៅក្សុក ពោយមនិមានសាកសេកូន មនិែឹងកូនសាា ប ់ឬ
ពៅរស់។” ។ អនកក្សីបានអំ វនាវឱ្យភាគី្ កេ់ន័ធទងំអស់ ជយួ  “រកយញរតិ្មែ៌ល់កូនែ្ញ ំផ្ង” ។  

 

ក្បពទសកមពញជាបានផ្ាល់សចាច បន័ ពៅពលើអនញសញ្ជា អនតរជារិ សាីេី ោរោរ រជនក្គ្បរូ់បេីោរ
បារែ់ាួនពោយបងខំ មញនពេល សញផារ ក្រូវបានបារែ់ាួន ពហើយែូពចនោះកមពញជាគឺ្មានោរេវកិចចកនញងោរចារ់
វធិានោរសមក្សប ពែើមបខីសវងរក សញផារ ពែើមបឱី្យក្គួ្សាររបស់ពគ្ទទួលបានេរ័ម៌ានអំេីោរបារែ់ាួន
របស់ពគ្ និងពែើមបផី្ាល់សំណងែូចខារ “ក្គ្បក់្រន ់និងយញរតិ្ម”៌ ។ 
 

ពៅថ្ងៃែបួថ្នោរបារែ់ាួន ែឹម សញផារ ពយើងែ្ញ ំសូមសំណូមេរពោយទទូចែល់រាជរោា ភ្បិាល 
ពែើមប៖ី 

- ជយួ ក្គួ្សាររបស់ពកមងក្បុសខែលបានបារែ់ាួន ឱ្យសៃបចិ់រត ពោយចារវ់ធិានោរជាកោ់កជ់ា
បនាា ន ់ពែើមបពីសញើបអពងារពៅពលើោរបារែ់ាួនរបស់ ែឹម សញផារ រហូរែល់ពេលខែលពជាគ្វាសនា
របស់ពគ្ ក្រូវបានកំណរថ់ាសាា បឬ់ពៅរស់ ពោយរមួបញ្ចូ លទងំោរកំណរអ់រតសញ្ជា ណ និង
សមាា សពោយមានក្បសិទធភាេ ចំព ោះកងកមាា ងំសមរថកិចច និងទហានទងំអស់ ខែលមាន
វរតមានពៅទីតងំបារែ់ាួន ។  



 

 

- ចារវ់ធិានោរផ្ាូវចាបឱ់្យភាគី្ កេ់ន័ធទទួលែញសក្រូវ ចំព ោះោរបារែ់ាួនរបស់ ែឹម សញផារ និង
ោរបាញ់ក្បហារពៅពលើ ពោក ែឹម សញផារ ពោក គឹ្ម ផាោប ពោក សាម រា៉ា វ ីពោក ោន 
រទឹធី និងពោកពផ្ង កញសល និងព្វើោរពចាទក្បោនឱ់្យបានក្រឹមក្រូវ ពែើមបឱី្យមានោរផ្ានាា ពទស
មយួែហ៏មរច់រ ់ឯករាជយ ឥរលំពអៀង និងមានក្បសិទធភាេ ។  

- ខចករខំលកេីែំពណើ រោរ និងលទធផ្លថ្នោរពសញើបអពងារមកទល់បចចញបបននពនោះ និងបនតពៅមញែ
ពទៀរ ជាមយួក្កុមក្គួ្សាររបស់ែឹម សញផារ រមួមានោរព្វើពោសលយវចិយ័ខបបវទិាសាង្រ្សត ពៅ
ពលើបំខបកឆ្អឹងខែលក្រូវបានរកព ើញោលេីខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ ពៅមូលោា នកងេលរូច
ពលែ៧០ និងរពបៀបថ្នោរកំណរអ់រតសញ្ជា ណខែលបានអោះអាងថា បំខណកឆ្អឹងទងំពនាោះ មនិ
ខមនជារបស់ែឹម សញផារ ។  

- ពររេ និងក្បគ្ល់បំខណកឆ្អឹងពៅពសសសល់ ខែលក្រូវបានកំណរអ់រតសញ្ជា ណរចួ ក្រលបព់ៅ
ក្គួ្សាររបស់ែឹម សញផារ វញិ និងផ្ាល់ឱ្យេកួពគ្នូវោររកំ្ទពេញពលញកនញងោរទមទររក
សំណងែូចខារ ៕ 

 

ពសចកាីខងាងោរណ៍ពនោះ រកំ្ទពោយ៖ 

1. សហគមនដី៍ធ្លី ១៩៧ (ក ោះកុង) 
2. សហគមនអ៍មលាំង (កាំពងស់ពឺ) 
3. សកមមភាពកដើមបបីរសិ្ថា ន និងសហគមន ៍(AEC) 
4. សហគមនជ៍នជាតិកដើមភាគតិចអាររ ៉ែង (ក ោះកុង) 
5. សហគមនបុ៍សសកស្ថោ រ (តបូងឃមុ ាំ) 
6. សហគមនបឹ៍ងប្រាំ (រតដ់ាំបង) 
7. សហពន័ធសហជីពកមមករសាំណង ់និងព្ប្ពក ើកមពុជា(BWTUC) 
8. សមពន័ធសហជីពកមពុជា (CATU) 
9. សហភាព រងារកមពុជា (CLC) 

10. សហពន័ធសហជីព កមមករចាំណីអាហារ និងកសវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
11. សមាគម រពារសិទ្ធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍនក៍ៅកមពុជា (ADHOC) 
12. មជឈមណឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 
13. សមាគមមន្តនរីរាជ រឯករាជយកមពុជា (CICA) 
14. សមាគមប្គូបកប្ងៀនកមពុជាឯករាជយ (CITA) 



 

 

15. សមាគមកមមករកមពុជាកសដឋកិចចកប្ៅប្បពន័ធ (CIWA-CLC) 
16. សមពន័ធរមមរជាំករឿន និង រពារសិទ្ធិមនុសស លី ដូ (LICADHO) 
17. សហពន័ធសហជីពកមមករនិកោជិតវស័ិយកទ្សចរណ៍កមពុជា (CTWUF) 
18. បណ្តរ ញយុវជនកមពុជា (CYN) 
19. មជឈមណឌ លសមពន័ធភាព រងារ និងសិទ្ធិមនុសស (CENTRAL) 
20. សហគមនដី៍ធ្លីជីមកប្ ម (ក ោះកុង) 
21. សហគមនជ៍នជាតិកដើមភាគតិច ចារា៉ែយ (រតនគិរ)ី 
22. សមពន័ធកដើមបសុីចរតិភាព និងគណកនយយភាពសងគម (CISA) 
23. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជា (CCFC) 
24. បណ្តរ ញកស្ថងសនរិភាពសហគមន ៍(CPN) 
25. សហគមនប៍្ទ្ប្ទ្ងធ់្មមជាតិ (កពាធ្ិ៍ស្ថត)់ 
26. សហគមនដ៍កពរ (កាំពងស់ពឺ) 
27. អងគ រសមធ្មក៌មពុជា (EC) 
28. អងគ រកយនឌ្រ័ និងអភវិឌ្ឍនក៍ដើមបកីមពុជា (GADC) 
29. សហគមនក៍ហាងសាំណាំ  (កាំពងស់ពឺ) 
30. សមាគមប្បជាធិ្បកតយយឯករាជយព្នកសដឋកិចចកប្ៅប្បពន័ធ (IDEA) 
31. សហពន័ធសហជីពឯករាជយ (INTUFE) 
32. សហគមនជ៍នជាតិកដើមភាគតិចឃុាំប្បកមរុកមតរប្ពោះវហិារ  
33. សមាគមរមមរកមពុជាកប្ មកដើមបសិីទ្ធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 
34. សហគមនក៍នស្ថទ្ក ោះប្សកៅ (ក ោះកុង) 
35. សហគមនជ៍នជាតិភាគតិចគយួ (ប្ពោះវហិារ) 
36. សហជីពប្ទ្ប្ទ្ងសិ់ទ្ធិ រងារបុគគលិកកមមកររមមរព្នប្កុមហ ុន សីុណូ ណ្តហាគ កវ ើល 
37. សហគមនដី៍ធ្លីកមតរព្ប៉ែលិន 
38. សហគមនឡ៍ពាង (កាំពងឆ់្ោ ាំង) 
39. សហគមនម៍ានជយ័ (ស្ថា យករៀង) 
40. សហគមនអូ៍រដាំរដក (កាំពងធ់្ាំ) 
41. អងគ រស្ថព នសនរិភាព (PBO) 
42. សហគមនព៍ាមរស់ (កាំពងស់ពឺ) 



 

 

43. សហគមនដី៍ធ្លីភូមសិិលរមមរ (បន្ទា យមានជយ័) 
44. សហគមនភ៍ោាំកនោ ត (កាំពត) 
45. អងគ រពនលករមមរ (PKH)  
46. សហគមនព៍្ប្ពឡង ់(កាំពងធ់្ាំ) 
47. សហគមនដី៍ធ្លីព្ប្ពពាយ (កាំពត) 
48. សហគមនព៍្ប្ពក ើកពប្ជចងាា រលអក ើត (កាំពងឆ់្ោ ាំង) 
49. សហគមនរ៍សមីស្ថមគគី (កាំពងស់ពឺ) 
50. អងគ រសមាគមធាងកនោ ត (សធ្ត) 
51. សហគមនស៍្ថមគគីកចកមាស (ស្ថា យករៀង) 
52. សហគមនស៍្ថមគគីសរងែពីរមានរទិ្ធិ (ប្ពោះវហិារ) 
53. សហគមនព៍្ប្ពក ើកទ្សចរណ៍ទឹ្កធាល ករ់ប្សអាំពិល (កាំពងឆ់្ោ ាំង) 
54. សហគមនរ៍ប្សប្រាំង (តបូងឃមុ ាំ) 
55. សហគមនដី៍ធ្លីននី (កសៀមរាប) 
56. សហគមនដី៍ធ្លីននូន 
57. គណៈកមាម ធិ្ រព្នអងគ រមនិរមនរដ្ឋឋ ភរិលកមពុជា កដើមបអីនុសញ្ញ លុបបាំរតរ់ាល់ទ្ាំរងព់្ន រ

ករ ើសកអើងកលើន្តសរីកភទ្ (NGO-CEDAW) 
58. អងគ រតមាល ភាពកមពុជា (TI) 
59. កមមវធីិ្អភវិឌ្ឍនធ៍្នធានយុវជន (YRDP) 

 


