
េសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួ 
ស�ពីី 

ករចងចេំនេវងេ្រសង៖ ៨ឆា� កំ�ងុភាពស�បស់� ត់ ប៉ុែន�គា� នយតុ�ិធម៌ 
 

រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទី០៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០២២ 
 

េយងខ�ុ ំ ជា្រក�មសង�មសីុវលិែដលមានរយនាមដូចខងេ្រកម ចូលរមួជាសមគ�ីភាពជាមយួ្រក�ម

្រគ�សររបស់ជនរងេ្រគាះែដល្រត�វបានបាញ់សមា� ប ់រងរបសួ និងបាតខ់�ួន េនៃថ�េនះកលពី៨ឆា� មុំន ក�ុង

េពលែដលកងកមា� ងំសមត�កិច�បានវយ្របហរេដយ្រគាបក់េំភ�ង បាញ់េទេលកម�ករនេយាជិតែដល

កំពុងេធ�កូដកម�េនេលមហវថីិេវងេ្រសង ក�ុងរជធានីភ�េំពញ ។ េយងខ�ុ ំ បន�េស�សំុឱ្យមានករទទលួខុស្រត�វ

ចំេពះករបាញ់្របហរេនះ កដូ៏ចជាករបាតខ់�ួនេក�ង្រប�សអយុ ១៥ឆា� មំា� កេ់ឈ� ះ ខឹម សុផាត ែដលេន

បន�បាតខ់�ួនមកទល់សព�ៃថ�េនះ ។  
 

កលពីៃថ�ទី០៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៤ កងកមា� ងំសមត�កិច�ច្រម�ះរបស់រជរដ� ភបិាលបានបាញ់

្របហរ និងសមា� បម់នុស្សយ៉ាងតិច៤នាក ់ ្រពមទងំរងរបសួយ៉ាងតិច ៣៨នាក ់ អំឡុងេពលប�ង� បេទ

េលករេធ�កូដកម�េដយសន�ិវធីិេនេលមហវថីិេវងេ្រសង ។ កូដកម�របស់កម�ករ-កម�ករនីិកតេ់ដរ ែដល

អំពវនាវឱ្យមាន្របាកឈ់�ួលអប្បរមាសមរម្យ ្រត�វបានរងករប�ង� បយ៉ាងេឃារេឃ និងមនិសម្រសប ។ 

ករេសុបអេង�តេ្រកយមកេទេលករបាញ់្របហរេនះ គឺ្រត�វបានរយករណ៍ថា េធ�េឡង្រតឹមរយៈេពល

៣សបា� ហ៍ប៉ុេណា� ះ េហយពំុមាននរណាមា� ក្់រត�វបានយកមកផ�នា� េទសចំេពះករស� បរ់បស់ េលក គឹម 

ផាលប េលក សម រ៉វ ីេលក យាន រទឹ�ី និងេលកេផង កុសល េនាះេទ ។ ផ�ុយេទវញិ កម�ករនេយាជិត 

និងអ�កករពរសិទ�ិមនុស្សចំនួន ២៣នាក ់ ្រត�វបានចបខ់�ួន និងេ្រកយមក្រត�វបានផ�នា� េទសេនក�ុង

សវនាករមយួជំុវញិករេចទ្របកនពី់ បទហិង្សោេដយេចតនាមានស� នទម�នេ់ទស បទបំផ�ិចបំផា� ញ

្រទព្យសម្បត�ិេដយេចតនាមានស� នទម�នេ់ទស បទររងំចរចរណ៍សធារណៈ និងបទ្របមាថ ពកព់ន័�

នឹងករតវ៉េនះ ។  
 

េក�ង្រប�ស ខឹម សុផាត អយុ១៥ឆា�  ំេនែតបន�បាតខ់�ួនមកទល់សព�ៃថ�េនះ ។ សុផាត ្រត�វបានេគ

្របទះេឃញេលកចុងេ្រកយេដយេដកផា� បមុ់ខេនក�ុងថ�ុកឈម បនា� បពី់រងករបាញ់្របហរេដយ

្រគាបក់េំភ�ងចំ្រទ�ង ែដលបង�ំឱ្យអ�កដៃទរតយ់ករចួខ�ួនេដម្បសុីវត�ិភាពរបស់ពកួេគ ខណៈែដលកមា� ងំ

សមត�កិច�េនែតបន�បាញ់្របហរេទេលអ�កតវ៉ ។ េនេពលែដលអ�កតវ៉្រតលបេ់ទទីតងំេដមវញិ

បនា� បពី់ករបាញ់្របហរ្រត�វបានប�្ឈប ់សុផាត ្រត�វបានបាតពី់កែន�ងេកតេហតុែដរ ។ ឧត�មេសនីយ្៍រតី 



េខង ទីតូ អ�កនាពំក្យៃនកងរជអវុធហត�េលៃផ�្របេទស បានប�� កេ់នប៉ុនា� នសបា� ហ៍បនា� បពី់ៃថ�េកត

េហតុថា សុផាត មនិស�ិតក�ុងចំេណាមមនុស្សែដល្រត�វបានចបខ់�ួនេទ ។  
 

កលពីែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៤ បុរស២នាក ់បានរកេឃញបំែណកឆ�ឹង និងសំណល់ពីករដុតកងឡ់ាន

េនឯមូលដ� នកងពលតូចេលខ ៧០ ក�ុងេខត�កំពងស់�ឺ ែដលេធ�ឱ្យមានករសង្សយ័ថា ជាបំែណកឆ�ឹងៃន

សកសពរបស់ ខឹម សុផាត ។ អជា� ធរបានបដិេសធមិនទទួលស� ល់បំែណកឆ�ឹងទំងេនះជារបស់

សុផាត ប៉ុែន�ករេសុបអេង�តេដយហ�តច់ត ់ឯករជ្យ ឥតលំេអៀង ឬេដយ្របសិទ�ភាព មនិ្រត�វបានេធ�េឡង 

ដូចែដលមានែចងេនក�ុងច្បោបេ់នាះេទ ។ អជា� ធរកម៏និបានផ�ល់ពត័ម៌ានឱ្យ្រគ�សររបស់ជនរងេ្រគាះ 

ពកព់ន័�នឹងវធិានករេសុបអេង�ត និងករវវិត�នៃ៍នករលត្រតដងករពិតចំេពះអ�ីែដលបានេកតេឡង

េទេលកូន្រប�សរបស់ពកួេគែដរ ។  
 

អ�ក្រសី អីុន លក�ិណា មា� យរបស់ ខឹម សុផាត ្រត�វបានបន្សល់ទុក្រតឹមែតសំណួរជាេ្រចនែត

ប៉ុេណា� ះ ។ អ�ក្រសីបានមាន្របសសនថ៍ា “េបេទះជាវ្រត�វបានេគបាញ់ស� ប ់ កគ៏រួទុកសកសពេដម្បី
េធ�បុណ្យផង ។ េបវ្រត�វបានេគបាញ់ស� បេ់ហយ យកសកសពេទេទៀត មនិទុកឱ្យខ�ុ ំបានេធ�បុណ្យ” ។ 

អ�ក្រសីបានបន�ថា “ខ�ុ ំេធ�បុណ្យឱ្យកូនរល់ឆា�  ំេន្រស�ក េដយមនិមានសកសពកូន មនិដឹងកូនស� ប ់ឬ

េនរស់។” ។ អ�ក្រសីបានអំពវនាវឱ្យភាគីពកព់ន័�ទងំអស់ ជយួ  “រកយុត�ិធមដ៌ល់កូនខ�ុ ំផង” ។  
 

្របេទសកម�ុជាបានផ�ល់សច� បន័ េទេលអនុស�� អន�រជាតិ ស�ីពី ករករពរជន្រគបរូ់បពីករ

បាតខ់�ួនេដយបង�ំ មុនេពល សុផាត ្រត�វបានបាតខ់�ួន េហយដូេច�ះកម�ុជាគឺមានកតព�កិច�ក�ុងករចត់

វធិានករសម្រសប េដម្បែីស�ងរក សុផាត េដម្បឱី្យ្រគ�សររបស់េគទទួលបានពត័ម៌ានអំពីករបាតខ់�ួន

របស់េគ និងេដម្បផី�ល់សំណងខូចខត “្រគប្់រគាន ់និងយុត�ិធម”៌ ។ 
 

េនៃថ�ខបួៃនករបាតខ់�ួន ខឹម សុផាត េយងខ�ុ ំសូមសំណូមពរេដយទទូចដល់រជរដ� ភបិាល 

េដម្ប៖ី 

- ជយួ ្រគ�សររបស់េក�ង្រប�សែដលបានបាតខ់�ួន ឱ្យស�បចិ់ត� េដយចតវ់ធិានករជាកល់កជ់ា

បនា� ន ់េដម្បេីសុបអេង�តេទេលករបាតខ់�ួនរបស់ ខឹម សុផាត រហូតដល់េពលែដលេជាគវសនា

របស់េគ ្រត�វបានកំណតថ់ាស� បឬ់េនរស់ េដយរមួប��ូ លទងំករកំណតអ់ត�ស�� ណ និង

សមា� សេដយមាន្របសិទ�ភាព ចំេពះកងកមា� ងំសមត�កិច� និងទហនទងំអស់ ែដលមាន

វត�មានេនទីតងំបាតខ់�ួន ។  



- ចតវ់ធិានករផ�ូវច្បោបឱ់្យភាគីពកព់ន័�ទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករបាតខ់�ួនរបស់ ខឹម សុផាត និង

ករបាញ់្របហរេទេល េលក ខឹម សុផាត េលក គឹម ផាលប េលក សម រ៉វ ីេលក យាន 

រទឹ�ី និងេលកេផង កុសល និងេធ�ករេចទ្របកនឱ់្យបាន្រតឹម្រត�វ េដម្បឱី្យមានករផ�នា� េទស

មយួដហ៏�តច់ត ់ឯករជ្យ ឥតលំេអៀង និងមាន្របសិទ�ភាព ។  

- ែចករែំលកពីដំេណ រករ និងលទ�ផលៃនករេសុបអេង�តមកទល់បច�ុប្បន�េនះ និងបន�េទមុខ

េទៀត ជាមយួ្រក�ម្រគ�សររបស់ខឹម សុផាត រមួមានករេធ�េកសល្យវចិយ័ែបបវទិ្យោស�ស� េទ

េលបំែបកឆ�ឹងែដល្រត�វបានរកេឃញកលពីែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៤ េនមូលដ� នកងពលតូច

េលខ៧០ និងរេបៀបៃនករកំណតអ់ត�ស�� ណែដលបានអះអងថា បំែណកឆ�ឹងទងំេនាះ មនិ

ែមនជារបស់ខឹម សុផាត ។  

- េគារព និង្របគល់បំែណកឆ�ឹងេនេសសសល់ ែដល្រត�វបានកំណតអ់ត�ស�� ណរចួ ្រតលបេ់ទ

្រគ�សររបស់ខឹម សុផាត វញិ និងផ�ល់ឱ្យពកួេគនូវករគា្ំរទេពញេលញក�ុងករទមទររក

សំណងខូចខត ៕ 
 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ គា្ំរទេដយ៖ 

1. សហគមនដី៍ធ�ី ១៩៧ (េកះកុង) 

2. សហគមនអ៍មលំង (កំពងស់�ឺ) 

3. សកម�ភាពេដម្បបីរសិ� ន និងសហគមន ៍(AEC) 

4. សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចអែរង៉ (េកះកុង) 

5. សហគមនបុ៍ស្សេស� រ (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

6. សហគមនបឹ៍ង្របា ំ(បាតដំ់បង) 

7. សហពន័�សហជីពកម�ករសំណង ់និងៃ្រពេឈកម�ុជា(BWTUC) 

8. សម�ន័�សហជីពកម�ុជា (CATU) 

9. សហភាពករងរកម�ុជា (CLC) 

10. សហពន័�សហជីព កម�ករចំណីអហរ និងេសវកម�កម�ុជា (CFSWF) 

11. សមាគមករពរសិទ�ិមនុស្ស និងអភវិឌ្ឍនេ៍នកម�ុជា (ADHOC) 

12. មជ្ឈមណ� លសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា (CCHR) 

13. សមាគមម�ន�ីរជករឯករជ្យកម�ុជា (CICA) 

14. សមាគម្រគ�បេ្រង�នកម�ុជាឯករជ្យ (CITA) 



15. សមាគមកម�ករកម�ុជាេសដ�កិច�េ្រក្របពន័� (CIWA-CLC) 

16. សម�ន័�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិទ�ិមនុស្ស លីកដូ (LICADHO) 

17. សហពន័�សហជីពកម�ករនិេយាជិតវស័ិយេទសចរណ៍កម�ុជា (CTWUF) 

18. បណា� ញយុវជនកម�ុជា (CYN) 

19. មជ្ឈមណ� លសម�ន័�ភាពករងរ និងសិទ�ិមនុស្ស (CENTRAL) 

20. សហគមនដី៍ធ�ីជីខេ្រកម (េកះកុង) 

21. សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច ចរ៉យ (រតនគិរ)ី 

22. សម�ន័�េដម្បសុីចរតិភាព និងគណេនយ្យភាពសង�ម (CISA) 

23. សម�ន័�សហគមនក៍សិករកម�ុជា (CCFC) 

24. បណា� ញកសងសន�ិភាពសហគមន ៍(CPN) 

25. សហគមន្៍រទ្រទងធ់ម�ជាតិ (េពធិ៍សត)់ 

26. សហគមនដ៍កពរ (កំពងស់�ឺ) 

27. អង�ករសមធមក៌ម�ុជា (EC) 

28. អង�ករេយនឌរ័ និងអភវិឌ្ឍនេ៍ដម្បកីម�ុជា (GADC) 

29. សហគមនេ៍ហងសំណំ (កំពងស់�ឺ) 

30. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រក្របពន័� (IDEA) 

31. សហពន័�សហជីពឯករជ្យ (INTUFE) 

32. សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចឃុំ្របេមរុេខត�្រពះវហិរ  

33. សមាគមែខ�រកម�ុជាេ្រកមេដម្បសិីទ�ិមនុស្ស និងអភវិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 

34. សហគមនេ៍នសទេកះ្រសេឡ (េកះកុង) 

35. សហគមនជ៍នជាតិភាគតិចគយួ (្រពះវហិរ) 

36. សហជីព្រទ្រទងសិ់ទ�ិករងរបុគ�លិកកម�ករែខ�រៃន្រក�មហុ៊នកសីុណូ ណាហ� េវ ល 

37. សហគមនដី៍ធ�ីេខត�ៃបលិ៉ន 

38. សហគមនឡ៍ពង (កំពងឆ់ា� ងំ) 

39. សហគមនម៍ានជយ័ (ស� យេរៀង) 

40. សហគមនអូ៍រដំែដក (កំពងធំ់) 

41. អង�ករស� នសន�ិភាព (PBO) 

42. សហគមនព៍មរស់ (កំពងស់�ឺ) 



43. សហគមនដី៍ធ�ីភូមសិិលែខ�រ (បនា� យមានជយ័) 

44. សហគមនភ៍�េំត� ត (កំពត) 

45. អង�ករពន�កែខ�រ (PKH)  

46. សហគមនៃ៍្រពឡង ់(កំពងធំ់) 

47. សហគមនដី៍ធ�ីៃ្រពពយ (កំពត) 

48. សហគមនៃ៍្រពេឈេព្រជចង� រល�េឆត (កំពងឆ់ា� ងំ) 

49. សហគមនរ៍ស�ីសមគ�ី (កំពងស់�ឺ) 

50. អង�ករសមាគមធាងេត� ត (សធត) 

51. សហគមនស៍មគ�ីេចកមាស (ស� យេរៀង) 

52. សហគមនស៍មគ�ីសែង�ពីរមានរទិ�ិ (្រពះវហិរ) 

53. សហគមនៃ៍្រពេឈេទសចរណ៍ទឹកធា� កែ់្រសអំពិល (កំពងឆ់ា� ងំ) 

54. សហគមនែ៍្រស្របាងំ (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

55. សហគមនដី៍ធ�ីតនី (េសៀមរប) 

56. សហគមនដី៍ធ�ីតនូន 

57. គណៈកមា� ធិករៃនអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលកម�ុជា េដម្បអីនុស�� លុបបំបាតរ់ល់ទំរងៃ់នករ

េរ សេអងេល�ស�ីេភទ (NGO-CEDAW) 

58. អង�ករតមា� ភាពកម�ុជា (TI) 

59. កម�វធីិអភវិឌ្ឍនធ៍នធានយុវជន (YRDP) 

 


