
 

 

េសចកដីែថលងករណ៍រមួ 

សដពីី 

ករបញឈប់ករបរងក បកន់ែតខល ងំេឡងៗេទេលកដូករ 
រជធនីភនេំពញ ៃថងទី២៥ ែខមនី ឆន ២ំ០២២ 

 

នេពលថមីៗេនះ អជញ ធរបនបេងកនករឃតខ់លួន និងករេរបរបស់អំេពហិងសគួរឱយរពួយបរមភ  េទេល
សមជិកសហជីព េនខងមុខរកុមហុ៊នកសីុណូណហគ េវ លដ ៍ កដូ៏ចជកររតឹតបតិខល ងំេឡងចំេពះអនកឃល េំមល

សិទធិមនុសស និងអនកសរពត័ម៌ន ែដលឃល េំមលករបរងក បកនែ់តអរកកេ់ទៗពីសំណកអ់ជញ ធរ ។ េយងខញុ ំ ជ

រកុមសងគមសីុវលិមនរយនមដូចខងេរកម សូមេសនសំុរជរដឋ ភបិលឱយបញឈបស់ថ នភពតនតឹងេនះ េហយ

បញឈបក់របំភតិបំភយ័េលកូដករមតងេហយមតងេទៀត ែដលរមួមនករដឹកអនកទងំេនះេទកនក់ែនលងែដលឆង យពីទី

រកុង េហយទុកពួកេគេចលេនេពលយបេ់រជសង ត ់។ 
 

េយងខញុ ំ រពួយបរមភចំេពះវធិនករថមីៗេនះពីសំណកអ់ជញ ធរ ែដលបនររងំអនកឃល េំមលសិទធិមនុសស និង

អនកសរពត័ម៌ន មនិឱយឃល េំមលករបនតេរបរបស់អំេពហិងសេទេលកូដករអហិងស ែដលភគេរចនជរសតី ។ ជេរចន

េលកេរចនសរ អជញ ធរបនររងំអនកឃល េំមលសិទធិមនុសស និងអនកសរពត័ម៌នពីករថតរបូ ឬឈរេនជិតទីតងំៃន

ករឃតខ់លួនែបបហិងសទងំេនះ ។ អនកសរពត័ម៌ន រតូវបនគំរមកំែហងចបខ់លួន េដយសរចុះយកពត័ម៌នសដីពី

កូដកមម េហយជេរចនករណីេទៀត អជញ ធរបនបេណដ ញអនកឃល េំមល និងអនកសរពត័ម៌នេចញឆង យ ខណៈែដល

អជញ ធរចបែ់សងកូដករេទកនរ់ថយនតរកុងយ៉ងហិងស ។ ពួកេគកប៏នគំរមឃតខ់លួនអនកឃល េំមលជមយួកូដករ

េនទីតងំេធវចតត ឡីស័កកូវដី-១៩ ផងែដរ ។  
 

កនុងករណីមយួចំនួន អជញ ធរបនបងខំអនកឃល េំមលឱយលុបរបូភព និងវេីដអូ អំពីេហតុករណ៍ ែដលអច

បងហ ញេនេពលេរកយថ ករឃតខ់លួនេដយរេំលភបំពនទងំេនះ ជរបភពៃនភពអម៉ស់ និងមនិសមេហតុផល 

ែផអកតមចបបជ់តិ និងអនតរជតិ ។ របសិនេបអនកឃល េំមល េនែតបនតរតូវបនរតឹតបតិ េយងខញុ ំភយ័ខល ចថ ករេរប
របស់អំេពហិងស និងកររេំលភបំពន អចនឹងេកនេឡងបែនថមេទៀត អំឡុងេពលមនករបរងក បេនះ ។  

 

េលសពីេនះ នេពលថមីៗេនះ អជញ ធរបនរញុកូដករចូលេទកនុងរថយនតរកុងយ៉ងហិងស េហយដឹកអនកទងំ

េនះេទកនជ់យរកុង េហយទុកពួកេគេចល េដយបងខំឱយពួកេគរកមេធយបយេធវដំេណ ររតឡបម់កផទះវញិេដយ

ខលួនឯង ។ សកមមភពេនះ គឺជសកមមភពែដលមនិរតឹមរតូវទងំរសុង និងជករដកទ់ណឌ កមមយ៉ងចបស់មកេល
រកុមកូដករៃនសមជិកសហជីពណហគ េវ លដ ៍ េដយមនិមនមូលេហតុរសបចបបណ់មយួរតូវបនេលកេឡង

េដយអជញ ធរ ។  
 



 

 

កូដករជរសតី មកពីសហជីពរទរទងសិ់ទធិករងរបុគគលិកកមមករែខមរៃនរកុមហុ៊នណហគ េវ លដ ៍ រតូវបនដក់

េគលេដជមយួអំេពហិងស ករេបៀតេបៀនផលូវេភទ ករចបដ់កព់នធនគរ និងករអនុវតតេដយរេំលភបំពន ៃន

វធិនករករពរជំងឺកូវដី-១៩ េដមបេីឆលយតបេទនឹងកូដកមមអហិងសរបស់ពួកេគ ចបត់ងំពីែខធនូ ឆន ២ំ០២១ ។ កល

ពីៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ មនេហតុករណ៍េនកនុងវេីដអូមយួ ែដលអជញ ធរបនេរបរបស់ភសអសរគមេដយ

មនិសមរមយ េទេលកូដករមន ក ់ រពមទងំបនគំរមរេំលភបំពនផលូវេភទេលរបូនងផងែដរ ។ កលពីៃថងទី២២ ែខ

កុមភៈ បុរសជអជញ ធរមន ក ់បនចប ់និងរចបច ់សុដនរ់បស់រសតីជកូដករមន ក ់ខណៈែដលនងកំពុងរតូវបនបងខំឱយ

ចូលកនុងរថយនតរកុង ។ កលពីៃថងទី ២២ ែខមនី កូដករជរសតីមន ករ់តូវបនអជញ ធរដល់ចំែភនក េនេពលែដលអជញ

ធររញុរចនយ៉ងហិងសបងខំឱយកូដករចូលកនុងរថយនតរកុង ។ សកមមភពទងំេនះ គឺមនិអចទទួលយកបនេឡយ ។  
 

សហជីពរទរទងសិ់ទធិករងរបុគគលិកកមមករែខមរៃនរកុមហុ៊នណហគ េវ លដ ៍បនេធវកូដកមមរបស់ពួកេគេដយ

សនតិវធីិ និងកនុងរកបខណ័ឌ ៃនចបបជ់តិ និងចបបអ់នតរជតិ ែដលធនអំពីសិទធិកនុងករជួបជំុ និងរបមូលផដុ ំគន េដយ

េសរ ី។ ប៉ុែនតករេឆលយតបរបស់រជរដឋ ភបិល ចំេពះកូដកមមេនះ គឺជករចបខ់លួនអនកដឹកន ំសមជិក និងសកមមជន

សហជីពចំនួន១១របូេទវញិ ពកព់ន័ធនឹងបទេចទមនិរតឹមរតូវ ។ េបេទះជជិតបីែខេរកយមក អនកទងំេនះ រតូវ

បនតុលករេដះែលងឱយេនេរកឃំុបេណត ះអសននកតី កប៏ទេចទេទេលពួកេគមនិទនរ់តូវបនទមល កេ់ចលេន

េឡយេទ ។ អជញ ធរេនែតបនតរញុរចនបងខំ និងឃតខ់លួនកូដករៃនសមជិកសហជីពណហគ េវ លដរ៍បរ់យនកេ់ទកនុង

រថយនតរកុងេសទរែតរល់ៃថង កដូ៏ចជដឹកអនកទងំេនះេដយមនិរតឹមរតូវេទកនម់ណឌ លចតត ឡីស័ក េហយថមីៗេនះដឹក

យកេទទុកេចលេនទីតងំដចរ់សយលមយួកែនលងេនជយរជធនីភនេំពញ ។  
 

េយងខញុ ំ សូមសំណូមពរេដយទទូចឱយរជរដឋ ភបិល ចបេ់ផដមបញឈបស់ថ នភពតនតឹងេនះ និងចតវ់ធិន

ករចបស់លស់ េដមបេីដះរសយវវិទករងរេនះ ែដលរមួមនករធនឱយរកុមហុ៊នណហគ េវ លដចូ៍លរមួចរច

េដយភពេសម ះរតង ់និងេគរពចបបជ់តិជធរមន ៕  
 

េសចកដីែថលងករណ៍េនះ គរំទេដយ៖ 

1. សហគមនដី៍ធលី ១៩៧ (េកះកុង) 

2. សមពន័ធគណេនយយភពសងគម កមពុជ (ANSA) 

3. រកុមករងរេដមបេីដះរសយទំនស់ (ACT) 

4. សហគមនអ៍មលំង (កំពងស់ពឺ) 

5. សហគមនដី៍ធលីអណតូ ងរតែបក (សវ យេរៀង) 

6. សហគមនជ៍នជតិេដមភគតិចអែរង៉ (េកះកុង) 

7. សមគមអនកបេរមករងរតមផទះ (ADW) 

8. សហពន័ធសហជីពកមមករសំណង ់និងៃរពេឈកមពុជ(BWTUC) 



 

 

9. សហគមនបឹ៍ងរប ំ(បតដំ់បង) 

10. សហគមនបុ៍សសេសន រ (តបងូឃមុ ំ) 

11. សមពន័ធសហជីពកមពុជ (CATU) 

12. មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (CCHR) 

13. មជឈមណឌ លកមពុជេដមបរីបពន័ធផសពវផសយឯករជយ (CCIM) 

14. សហពន័ធសហជីព កមមករចំណីអហរ និងេសវកមមកមពុជ (CFSWF) 

15. មជឈមណឌ លសមពន័ធភពករងរ និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 

16. សមគមករពរសិទធិមនុសស និងអភវិឌឍនេ៍នកមពុជ (ADHOC) 

17. សមគមមរនតីរជករឯករជយកមពុជ (CICA) 

18. សមគមកមមករកមពុជេសដឋកិចចេរករបពន័ធ (CIWA-CLC) 

19. សហភពករងរកមពុជ (CLC) 

20. សហពន័ធសហជីពកមមករនិេយជិតវស័ិយេទសចរណ៍កមពុជ (CTWUF) 

21. សមពន័ធអនកសរពត័ម៌នកមពុជ (CamboJA) 

22. សហគមនដី៍ធលីជីខេរកម (េកះកុង) 

23. សហគមនដី៍ធលីជីខេល (េកះកុង) 

24. សមពន័ធេដមបសុីចរតិភព និងគណេនយយភពសងគម (CISA) 

25. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជ (CCFC) 

26. សហគមនរ៍ទរទងធ់មមជតិ (េពធ¤សត)់ 

27. គណៈកមម ធិករេដមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងយុតតិធមេ៌នកមពុជ (COMFREL) 

28. បណត ញយុវជនកមពុជ (CYN) 

29. សហគមនដ៍កព់រ (កំពងស់ពឺ) 

30. អងគករសមធមក៌មពុជ (EC) 

31. អងគករេយនឌរ័ និងអភវិឌឍនេ៍ដមបកីមពុជ (GADC) 

32. សហគមនេ៍ហងសំណំ (កំពងស់ពឺ) 

33. សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបពន័ធ (IDEA) 

34. សហពន័ធសហជីពឯករជយ (INTUFE) 

35. សហគមនកំ៍េរបស (តបងូឃមុ ំ) 



 

 

36. សមគមសមពន័ធនិសសតិបញញ វនតែខមរ (KSILA) 

37. ែខមរថវរៈ 

38. សហគមនឃ៍ល ងំទឹក៧៨ (េសៀមរប) 

39. សហគមនេ៍នសទេកះរសេឡ (េកះកុង) 

40. សហគមនជ៍នជតិភគតិចគួយ (រពះវហិរ) 

41. សហជីពរទរទងសិ់ទធិករងរបុគគលិកកមមករែខមរៃនរកុមហុ៊នកសីុណូ ណហគ េវ លដ ៍(LRSU) 

42. សហគមនឡ៍ពង (កំពងឆ់ន ងំ) 

43. សហគមនម៍នជយ័ (សវ យេរៀង) 

44. គណៈកមម ធិករអពយរកឹត និងយុតតិធម ៌េដមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងរតឹមរតូវេនកមពុជ (NICFEC) 

45. អងគករសព នសនតិភព (PBO) 

46. សហគមនព៍មរស់ (កំពងស់ពឺ) 

47. មជឈមណឌ លរបជពលរដឋេដមបអីភវិឌឍន ៍និងសនតិភព (PDP) 

48. សហគមនភ៍នេំរកម (េសៀមរប) 

49. សហគមនភ៍នេំតន ត (កំពត) 

50. សហគមនដី៍ធលីភូមសិិលែខមរ (បនទ យមនជយ័) 

51. អងគករពនលកែខមរ (PKH)  

52. សហគមនដី៍ធលីែរពកខសច ់(េកះកុង) 

53. សហគមនៃ៍រពេឈេពរជចងវ រលអេឆត (កំពងឆ់ន ងំ) 

54. សហគមនៃ៍រពឡង ់(កំពងធំ់) 

55. សហគមនៃ៍រពឡង ់(រពះវហិរ) 

56. សហគមនដី៍ធលីៃរពពយ (កំពត) 

57. សហគមនអូ៍រវលល¤េរពង (បតដំ់បង) 

58. សហគមនរ៍សមីសមគគី (កំពងស់ពឺ) 

59. សហគមនស៍មគគីេចកមស (សវ យេរៀង) 

60. សហភពផទះសមគគី (SH) 

61. អងគករសមគមធងេតន ត (STT) 

62. សហគមនៃ៍រពេឈេទសចរណ៍ទឹកធល កែ់រសអំពិល (កំពងឆ់ន ងំ) 



 

 

63. សហគមនែ៍រសរបងំ (តបងូឃមុ ំ) 

64. សហគមនធ៍នធនៃរពេឈសទឹងខសចស់ (កំពងឆ់ន ងំ) 

65. សហគមនដី៍ធលីតនី (េសៀមរប) 

66. សហគមនដី៍ធលីតនូន (េកះកុង) 

67. គណៈកមម ធិករៃនអងគករមនិែមនរដឋ ភបិលកមពុជ េដមបអីនុសញញ លុបបំបតរ់ល់ទំរងៃ់នករេរ សេអងេលរសតី

េភទ (NGO-CEDAW) 

68. សហគមនថ៍មដ (េពធ¤សត)់ 

69. សហគមនទ៍នលូង (តបងូឃមុ ំ) 

70. អងគករតមល ភពកមពុជ (TI) 

71. សហគមនរ៍តពងំេជ (កំពងស់ពឺ) 

72. កមមវធីិអភវិឌឍនធ៍នធនយុវជន (YRDP) 

 


