
 

 

សេចក្ដថី្លែងការណ៍រមួ 
េដពី ី

ការបញ្ឈបក់ារបង្ក្រា បកានថ់្ែខ្ែ ាំងស ើងៗសៅស ើក្ដូក្រ 
រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 
នាពេលងមីៗពនេះ អាជ្ញា ធរបានបព្កើនការឃាតែ់លួន និ្ ការព្បើ្បាស់អំពេើហិ្ាគួរឱ្យ្េួយបារមភ  ពៅពលើ

សមាជិកសហជីេ ពៅខា្មែុ្កុមហ ុនកាសីុណូណាហ្គា ព ើលដ ៍កដូ៏ចជ្ញការរតឹតបតិខាល ំ្ ព ើ្ចំព េះអនកឃាល ពំមើល
សិទធិមនុសស និ្ អនកសារេត័ម៌ាន ខដលឃាល ពំមើលការបង្ក្រក បកានខ់តអា្កកព់ៅៗេីសំណាកអ់ាជ្ញា ធរ ។ ពយើ្ែាុ ំ ជ្ញ
្កុមស្ាមសីុ លិមានរាយនាមដូចខា្ព្កាម សូមពសនើសំុរាជរដ្ឋា ភ្បិាលឱ្យបញ្ឈបស់ាា នភាេតានតឹ្ ពនេះ ពហើយ
បញ្ឈបក់ារបំភ្តិបភំ្យ័ពលើកូដករមត្ពហើយមត្ពទៀត ខដលរមួមានការដឹកអនកទំ្ ពនាេះពៅកានក់ខនល្ខដលឆ្ៃ យេី
ទី្កុ្ ពហើយទុកេកួពគពោលពៅពេលយបព់្ៅសាៃ ត ់។ 
 

ពយើ្ែាុ ំ ្េួយបារមភចំព េះ ធិានការងមីៗពនេះេីសំណាកអ់ាជ្ញា ធរ ខដលបានរារាំ្ អនកឃាល ពំមើលសិទធិមនុសស 
និ្អនកសារេត័ម៌ាន មនិឱ្យឃាល ពំមើលការបនតព្បើ្បាស់អំពេើហិ្ាពៅពលើកូដករអហិ្ា ខដលភាគព្ចើនជ្ញង្ក្សតី ។ 
ជ្ញព្ចើនពលើកព្ចើនសារ អាជ្ញា ធរបានរារាំ្ អនកឃាល ពំមើលសិទធិមនុសស និ្ អនកសារេត័ម៌ានេីការងតរបូ ឬឈរពៅ
ជិតទីតាំ្ ថ្នការឃាតែ់លួនខបបហិ្ាទំ្ ពនេះ ។ អនកសារេត័ម៌ាន ្ តូ បានគំរាមកំខហ្ោបែ់លួន ពដ្ឋយសារចុេះយក
េត័ម៌ានសដីេីកូដកមម ពហើយជ្ញព្ចើនករណីពទៀត អាជ្ញា ធរបានបពណដ ញអនកឃាល ពំមើល និ្អនកសារេត័ម៌ានពចញឆ្ៃ យ 
ែណៈខដលអាជ្ញា ធរោបខ់ស្កូដករពៅកានរ់ងយនត្កុ្ យ៉ា ្ហិ្ា ។ េួកពគកប៏ានគំរាមឃាតែ់លួនអនកឃាល ពំមើល
ជ្ញមយួកូដករពៅទីតាំ្ ពធវើចតាត  ីស័កកូ ដី-១៩ ផ្ខដរ ។  
 

កនុ្ករណីមយួចំននួ អាជ្ញា ធរបានប្ខំអនកឃាល ពំមើលឱ្យលុបរបូភាេ និ្ ពីដអូ អេំីពហតុការណ៍ ខដលអាច
បរា ញពៅពេលព្កាយថា ការឃាតែ់លួនពដ្ឋយរពំោភ្បំ នទំ្ ពនេះ ជ្ញ្បភ្េថ្នភាេអាមា៉ា ស់ និ្មនិសមពហតុផល 
ខផែកតាមចាបជ់្ញត ិនិ្អនតរជ្ញតិ ។ ្បសិនពបើអនកឃាល ពំមើល ពៅខតបនត្តូ បានរតឹតបតិ ពយើ្ែាុ ំភ្យ័ខាល ចថា ការព្បើ
្បាស់អំពេើហិ្ា និ្ការរពំោភ្បំ ន អាចនឹ្ ពកើនព ើ្ បខនាមពទៀត អំ ុ្ពេលមានការបង្ក្រក បពនេះ ។  

 

ពលើសេីពនេះ នាពេលងមីៗពនេះ អាជ្ញា ធរបានរញុកូដករចូលពៅកនុ្រងយនត្កុ្យ៉ា ្ហិ្ា ពហើយដឹកអនក
ទំ្ ពនាេះពៅកានជ់្ញយ្កុ្ ពហើយទុកេួកពគពោល ពដ្ឋយប្ខំឱ្យេួកពគរកមពធោបាយពធវើដំពណើ រ្ត បម់កផទេះ ញិ
ពដ្ឋយែលួនឯ្ ។ សកមមភាេពនេះ គឺជ្ញសកមមភាេខដលមនិ្តឹម្តូ ទំ្ ្សុ្ និ្ ជ្ញការដ្ឋកទ់ណឌ កមមយ៉ា ្ចាស់
មកពលើ្កុមកូដករថ្នសមាជកិសហជីេណាហ្គា ព ើលដ ៍ ពដ្ឋយមនិមានមូលពហតុ្សបចាបណ់ាមយួ្តូ បានពលើក
ព ើ្ពដ្ឋយអាជ្ញា ធរ ។  

 



 

 

កូដករជ្ញង្ក្សតី មកេីសហជេី្ទ្ទ្សិ់ទធិការររបុគាលិកកមមករខែមរថ្ន្កុមហ ុនណាហ្គា ព ើលដ ៍ ្តូ បាន
ដ្ឋកព់ោលពៅជ្ញមយួអំពេើហិ្ា ការពបៀតពបៀនផលូ ពភ្ទ ការោបដ់្ឋកេ់នធនាោរ និ្ការអនុ តតពដ្ឋយរពំោភ្បំ ន 
ថ្ន ធិានការការ រជំ្ឺកូ ដី-១៩ ពដើមបពី្លើយតបពៅនឹ្កូដកមមអហិ្ារបស់េកួពគ ោបត់ាំ្ េីខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ។ 
កាលេីថ្ងៃទ២ី៩ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ មានពហតុការណ៍ពៅកនុ្ ពីដអូមយួ ខដលអាជ្ញា ធរបានព្បើ្បាស់ភាសា
អាស្ោមពដ្ឋយមនិសមរមយ ពៅពលើកូដករមាន ក ់ ្េមទំ្ បានគំរាមរពំោភ្បំ នផលូ ពភ្ទពលើរបូនា្ផ្ខដរ ។ 
កាលេីថ្ងៃទ២ី២ ខែកុមភៈ បុរសជ្ញអាជ្ញា ធរមាន ក ់បានោប ់ និ្្ចបាច ់ សុដនរ់បស់ង្ក្សតីជ្ញកូដករមាន ក ់ ែណៈខដល
នា្កំេុ្្តូ បានប្ខំឱ្យចូលកនុ្រងយនត្កុ្ ។ កាលេីថ្ងៃទី ២២ ខែមនីា កូដករជ្ញង្ក្សតីមាន ក់្ តូ បានអាជ្ញា ធរដ្ឋល់
ចំខភ្នក ពៅពេលខដលអាជ្ញា ធររញុ្ោនយ៉ា ្ហិ្ាប្ខំឱ្យកូដករចូលកនុ្រងយនត្កុ្ ។ សកមមភាេទំ្ ពនេះ គឺមនិ
អាចទទួលយកបានព ើយ ។  
 

សហជីេ្ទ្ទ្សិ់ទធិការររបុគាលិកកមមករខែមរថ្ន្កុមហ ុនណាហ្គា ព ើលដ ៍ បានពធវើកូដកមមរបស់េួកពគ
ពដ្ឋយសនតិ ធិី និ្កនុ្្កបែណ័ឌ ថ្នចាបជ់្ញតិ និ្ ចាបអ់នតរជ្ញតិ ខដលធានាអំេីសិទធកិនុ្ការជួបជុំ និ្ ្បមូលផដុ ំោន
ពដ្ឋយពសរ ី។ ប៉ាុខនតការព្លើយតបរបស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល ចំព េះកូដកមមពនេះ គឺជ្ញការោបែ់លួនអនកដឹកនា ំសមាជិក និ្
សកមមជនសហជីេចនំួន១១របូពៅ ញិ  កេ់ន័ធនឹ្ បទពោទមនិ្តឹម្តូ  ។ ពបើពទេះជ្ញជិតបីខែព្កាយមក អនក
ទំ្ ពនាេះ ្តូ បានតុោការពដ្ឋេះខល្ឱ្យពៅព្ៅឃំុបពណាត េះអាសននកតី កប៏ទពោទពៅពលើេួកពគមនិទន់្ តូ បាន
ទមាល កព់ោលពៅព ើយពទ ។ អាជ្ញា ធរពៅខតបនតរញុ្ោនប្ខំ និ្ឃាតែ់លួនកូដករថ្នសមាជិកសហជីេណាហ្គា ព ើលដ៍
រាបរ់យនាកព់ៅកនុ រ្ងយនត្កុ្ ពសទើរខតរាល់ថ្ងៃ កដូ៏ចជ្ញដឹកអនកទំ្ ពនាេះពដ្ឋយមនិ្តឹម្តូ ពៅកានម់ណឌ លចតាត  ីស័ក 
ពហើយងមីៗពនេះដកឹយកពៅទុកពោលពៅទីតាំ្ ដ្ឋច់្ សយលមយួកខនល្ពៅជ្ញយរាជធានីភ្នពំេញ ។  
 

ពយើ្ែាុ ំ សូមសំណូមេរពដ្ឋយទទូចឱ្យរាជរដ្ឋា ភ្បិាល ោបព់ផដើមបញ្ឈបស់ាា នភាេតានតឹ្ពនេះ និ្ ោត់
 ធិានការចាស់ោស់ ពដើមបពីដ្ឋេះ្សាយ វិាទការររពនេះ ខដលរមួមានការធានាឱ្យ្កុមហ ុនណាហ្គា ព ើលដចូ៍លរមួ
ចរោពដ្ឋយភាេពសាម េះ្ត្ ់និ្ ពោរេចាបជ់្ញតិជ្ញធរមាន ៕  
 

ពសចកដខីងល្ ការណ៍ពនេះ ោំ្ ទពដ្ឋយ៖ 
1. សហគមនដ៍ធីលី ១៩៧ (ពកាេះកុ្) 
2. សមពន័ធគណពនយយភាេស្ាម កមពុជ្ញ (ANSA) 
3. ្កុមការររពដើមបពីដ្ឋេះ្សាយទំនាស់ (ACT) 
4. សហគមនអ៍មោំ្ (កំេ្ស់ពឺ) 
5. សហគមនដ៍ធីលីអណតូ ្្តខបក (សាវ យពរៀ្) 
6. សហគមនជ៍នជ្ញតិពដើមភាគតិចអាខរ ៉្ា  (ពកាេះកុ្) 
7. សមាគមអនកបព្មើការររតាមផទេះ (ADW) 



 

 

8. សហេន័ធសហជីេកមមករសំណ្ ់និ្ ថ្្េពឈើកមពុជ្ញ(BWTUC) 
9. សហគមនប៍ឹ្ ្បា ំ(បាតដ់ំប្) 
10. សហគមនប៍ុសសពសាន រ (តបូ្ឃមុ ំ) 
11. សមពន័ធសហជីេកមពុជ្ញ (CATU) 
12. មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ្ញ (CCHR) 
13. មជឈមណឌ លកមពុជ្ញពដើមបី្ បេន័ធផសេវផាយឯករាជយ (CCIM) 
14. សហេន័ធសហជីេ កមមករចណីំអាហ្គរ និ្ ពសវាកមមកមពុជ្ញ (CFSWF) 
15. មជឈមណឌ លសមពន័ធភាេការររ និ្សិទធិមនុសស (CENTRAL) 
16. សមាគមការ រសិទធិមនុសស និ្អភ្ ិឌ្ឍនព៍ៅកមពុជ្ញ (ADHOC) 
17. សមាគមមង្ក្នតីរាជការឯករាជយកមពុជ្ញ (CICA) 
18. សមាគមកមមករកមពុជ្ញពសដាកចិចព្ៅ្បេន័ធ (CIWA-CLC) 
19. សហភាេការររកមពុជ្ញ (CLC) 
20. សហេន័ធសហជីេកមមករនិពយជិត ស័ិយពទសចរណ៍កមពុជ្ញ (CTWUF) 
21. សមពន័ធអនកសារេត័ម៌ានកមពុជ្ញ (CamboJA) 
22. សហគមនដ៍ធីលីជីែព្កាម (ពកាេះកុ្) 
23. សហគមនដ៍ធីលីជីែពលើ (ពកាេះកុ្) 
24. សមពន័ធពដើមបសុីចរតិភាេ និ្គណពនយយភាេស្ាម (CISA) 
25. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជ្ញ (CCFC) 
26. សហគមន៍្ ទ្ទ្ធ់មមជ្ញតិ (ព ធិ៍សាត)់ 
27. គណៈកមាម ធិការពដើមបកីារពបាេះពឆ្ន តពដ្ឋយពសរ ីនិ្យុតតិធមព៌ៅកមពុជ្ញ (COMFREL) 
28. បណាត ញយុ ជនកមពុជ្ញ (CYN) 
29. សហគមនដ៍កេ់រ (កំេ្ស់ពឺ) 
30. អ្ាការសមធមក៌មពុជ្ញ (EC) 
31. អ្ាការពយនឌ្រ័ និ្អភ្ ិឌ្ឍនព៍ដើមបកីមពុជ្ញ (GADC) 
32. សហគមនព៍ហ្គ្សំណំ (កេំ្ស់ពឺ) 
33. សមាគម្បជ្ញធិបពតយយឯករាជយថ្នពសដាកិចចព្ៅ្បេន័ធ (IDEA) 
34. សហេន័ធសហជីេឯករាជយ (INTUFE) 



 

 

35. សហគមនក៍ំព្បើស (តបូ្ឃមុ ំ) 
36. សមាគមសមពន័ធនិសសតិបញ្ញ  នតខែមរ (KSILA) 
37. ខែមរថា រៈ 
38. សហគមនឃ៍ាល ំ្ ទកឹ៧៨ (ពសៀមរាប) 
39. សហគមនព៍នសាទពកាេះ្សពៅ (ពកាេះកុ្) 
40. សហគមនជ៍នជ្ញតិភាគតិចគយួ (្េេះ ហិ្គរ) 
41. សហជីេ្ទ្ទ្សិ់ទធិការររបុគាលិកកមមករខែមរថ្ន្កុមហ ុនកាសីុណូ ណាហ្គា ព ើលដ ៍(LRSU) 
42. សហគមន ៍ ្ (កេំ្ឆ់្ន ំ្ ) 
43. សហគមនម៍ានជយ័ (សាវ យពរៀ្) 
44. គណៈកមាម ធិការអេោ្កតឹ និ្ យុតតិធម ៌ពដើមបកីារពបាេះពឆ្ន តពដ្ឋយពសរ ីនិ្្តឹម្តូ ពៅកមពុជ្ញ (NICFEC) 
45. អ្ាការសាព នសនតិភាេ (PBO) 
46. សហគមន ៍មរស់ (កំេ្ស់ពឺ) 
47. មជឈមណឌ ល្បជ្ញេលរដាពដើមបអីភ្ ិឌ្ឍន ៍និ្សនតិភាេ (PDP) 
48. សហគមនភ៍្នពំ្កាម (ពសៀមរាប) 
49. សហគមនភ៍្នពំតាន ត (កេំត) 
50. សហគមនដ៍ធីលីភ្ូមសិិោខែមរ (បនាទ យមានជយ័) 
51. អ្ាការេនលកខែមរ (PKH)  
52. សហគមនដ៍ធីលីខ្េកែាច ់(ពកាេះកុ្) 
53. សហគមនថ៍្្េពឈើពេ្ជចរវ រលែព្ើត (កំេ្ឆ់្ន ំ្ ) 
54. សហគមនថ៍្្េ ្ ់(កំេ្ធ់ំ) 
55. សហគមនថ៍្្េ ្ ់(្េេះ ហិ្គរ) 
56. សហគមនដ៍ធីលីថ្្េ យ (កេំត) 
57. សហគមនអ៍ូរ លលិ៍ព្េ្ (បាតដ់ំប្) 
58. សហគមនរ៍សមីសាមគាី (កំេ្ស់ពឺ) 
59. សហគមនស៍ាមគាីពចកមាស (សាវ យពរៀ្) 
60. សហភាេផទេះសាមគា ី(SH) 
61. អ្ាការសមាគមធា្ពតាន ត (STT) 



 

 

62. សហគមនថ៍្្េពឈើពទសចរណ៍ទឹកធាល កខ់្សអំេិល (កំេ្ឆ់្ន ំ្ ) 
63. សហគមនខ៍្ស្បាំ្  (តបូ្ឃមុ ំ) 
64. សហគមនធ៍នធានថ្្េពឈើសទឹ្ែាចស់ (កេំ្ឆ់្ន ំ្ ) 
65. សហគមនដ៍ធីលីតានី (ពសៀមរាប) 
66. សហគមនដ៍ធីលីតានូន (ពកាេះកុ្) 
67. គណៈកមាម ធិការថ្នអ្ាការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលកមពុជ្ញ ពដើមបអីនុសញ្ញញ លុបបំបាតរ់ាល់ទំរ្ថ់្នការពរ ើសពអើ្

ពលើង្ក្សតីពភ្ទ (NGO-CEDAW) 
68. សហគមនង៍មដ្ឋ (ព ធិ៍សាត)់ 
69. សហគមនទ៍នលូ្ (តបូ្ឃមុ ំ) 
70. អ្ាការតមាល ភាេកមពុជ្ញ (TI) 
71. សហគមន៍្ ត ំ្ ពជ្ញ (កំេ្ស់ពឺ) 
72. កមម ធិីអភ្ ិឌ្ឍនធ៍នធានយុ ជន (YRDP) 
 


