
េសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួ 

សមូេដះែលង្របធានសហជពី ក��  ឈមឹ សុថីរ ជាបនា� ន ់

ៃថ�ទី២៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២២ 

េយងខ�ុ ំជា្រក�មសង�មសីុវលិែដលមានរយនាមដូចខងេ្រកម សូមអំពវនាវដល់រជរដ� ភបិាល សូម

េមត� ឈបភ់យ័ខ� ចនូវវត�មាន ភាពក� ហន និងភាពរងឹមារំបស់សីុថរតេទេទៀត ។ េយងខ�ុ ំកសូ៏មអំពវនាវ សូម

អជា� ធររដ�េដះែលង ក��  សីុថរ ជាបនា� ន ់ និងេដយឥតលក�ខណ�  េចញពពីន�នាគារ និងសូមប�្ឈបក់រេ្រប

្របាស់្របពន័�តុលករ េដម្បបីំភតិបភំយ័្របធាន នងិសមាជិកសហជីពតេទេទៀត ។ 
 

ក��  សីុថរ ែដលេទបែតជាបេ់ឆា� តក� យជា្របធានសហជីព្រទ្រទងសិ់ទិ�ករងរ បុគ�លិក កម�ករែខ�រៃន

្រក�មហុ៊នណាហ� េវ លដ ៏ (LRSU) ស្រមាបអ់ណត�ិថ� ី ្រត�វបានអជា� ធរចបខ់�ួនេនក�ុងអកសយានដ� នអន�រជាតិ

ភ�េំពញ កលពី្រពកឹៃថ�េសរ ៍ េនេពលែដលក�� ្រតឡបម់កពីចូលរមួកិច�្របជុំសហពន័�សហជីពអន�រជាតិេនក�ុង

្របេទសអ�ូស� លី ។ 
 

សមាជិកសហជីព្រទ្រទងសិ់ទិ�ករងរ បុគ�លិក កម�ករែខ�រៃន្រក�មហុ៊នណាហ� េវ លដ ៏ជាេ្រចន បានបន�េធ�

កូដកម�អស់រយៈេពលជិតមយួឆា� មំកេហយ ។ េហយអ�ីែដលជាករេឆ�យតបរបស់អជា� ធររដ� គឺជាករវយដ ំករ

ចបខ់�ួន នងិកររេំលភបំពនផ�ូវេភទេលកូដករជា�ស�ីជាេ្រចននាក ់ ។ ករចបខ់�ួនចុងេ្រកយេនះ គឺជាករបន�

យុទ�នាករគាបសង�តរ់បស់អជា� ធររដ� ែដលមនិអចទទលួយកបានេនាះេទ ។ 
 

ក��  សីុថរ ្រត�វបានចបខ់�ួនេលកទីមយួ កលពីែខមករ េ្រកមករេចទ្របកនពី់បទញុះញងឱ់្យ្រប្រពឹត�ិ

បទឧ្រកិដ�ជាអទិ៍ េដយសរសកម�ភាពកូដកម�របស់សហជីពែដលក�� ដឹកនា ំ។ ក��  សីុថរ ្រត�វបានតុលករ

េដះែលងឱ្យេនេ្រកឃំុកលពីែខមនីា េហយ្រត�វបានចបខ់�ួនសរជាថ�ីកលពីៃថ�េសរេ៍នះ  េដយ្រត�វបានអជា�

ធរេចទ្របកនថ់ាក�� បានរេំលភេទនឹងលក�ខណ� ែដលហមឃាតក់�� មនិឱ្យចកេចញពី្របេទស ។ 

 

ទងំ ក��  សីុថរ និងេមធាវកីរពរក�ីឱ្យ ក��  សីុថរ សុទ�ែតមនិបានទទួលករជូនដណឹំងអពីំលក�ខណ�

ក�ុងករេដះែលងឱ្យេនេ្រកឃំុបេណា� ះអសន�េនាះេទ ។ េមធាវរីបស់ក�� បានដកព់ក្យេស�សំុថតសំណំុេរឿង

របស់ក�� េនតុលករ ែដលក�ុងេនាះមានទងំឯកសរលក�ខណ� ៃនករេដះែលងឱ្យេនេ្រកឃំុបេណា� ះអសន�

នានា ប៉ុែន�តុលករមនិទនអ់នុញាតឱ្យថតឯកសរសំណំុេរឿងេនាះេនេឡយ ែដលេនះជាកររេំលភបំពនយ៉ាង

ធ�នធ់�រេទេល្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ ក��  សីុថរ ្រត�វបានអជា� ធរ អេនា� ្របេវសន៍



អនុ�� តឱ្យចកេចញេទចូលរមួកិច�្របជុំេនាះកលពីេដមែខេនះ ប៉ុែន�ែបរជា្រត�វចបខ់�ួនេនេពលក�� ្រតឡប់

ចូលមក្របេទសេទវញិ ។ 
 

្របសិនេបអជា� ធរទងំេនាះ ចងឱ់្យ ក��  សីុថរ េគារពនូវលក�ខណ� ៃនករេដះែលងទងំេនាះ ពកួេគគួរ

ែតជូនដណឹំងអពីំលក�ខណ� ទងំេនាះឱ្យសមុខី�ួន នងិេមធាវរីបស់សមុខី�ួនបានដងឹ ។ ករដកេ់ទសពលរដ� 

េដយសរខកខនក�ុងករអនុវត�នូវលក�ខណ� ែដលមនិែដលបាន្របាបឱ់្យដឹងមនុ គឺជាភាពអយុត�ិធមប៌ផុំត េហយ

េល�សេទនឹងេគាលករណ៍ជាមូលដ� នៃននីតិរដ� ។ 
 

េលក ឃុន ថារ ៉ូ ្របធានកម�វធិីករងរៃនមជ្ឈមណ� លសម�ន័�ភាពករងរ និងសិទ�មិនុស្ស សង្់រតល់ បាន

មាន្របសសនថ៍ា៖ ្របសិនេបតុលរករឯករជ្យ សុ្រកិត យុត�ិធម ៌ក��  សីុថរ គួរែត្រត�វបានករេលកកម�ស់ នងិ

ករពរេដយច្បាប ់។ ករចបខ់�ួនសកម�ជនសិទ�ិករងរដេ៏លចេធា� រូបេនះ គឺជាកររេំលភសិទ�មិនុស្ស និង សិទ�ិ

ករងរយ៉ាងធ�នធ់�រ េដយករេចទ្របកនរ់បស់តុលរករ មនិបានែផ�កេលមូលដ� នច្បាប ់។  
 

ក��  សីុថរ ្រត�វបានអជា� ធរឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន�ជាថ�ី េនមណ� លអបរ់ែំកែ្របទី ២ (ម២) ជាកែន�ង

ែដលក�� នងឹរងេ្រគាះេដយសរលក�ខណ� អ្រកក់ៗ ជាេ្រចន រមួទងំភាពចេង��តែណនេនក�ុងបន�បព់ន�នាគារ ។ 

ក�� នងឹអចជាបព់ន�នាគារ ្របសិនេបតុលកររកេឃញថានាងមានកហុំស ។ យ៉ាងតចិណាស់មានអ�កដកឹនា ំ

និងសមាជិកសហជីពណាហ� េវ លដច៍ំននួ ៩រូប ែដលធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរចបខ់�ួនជាមយួនឹងសីុថរកលពីេលក

ទី១ កពុំងរងនូវករេចទ្របកនព់ីបទេល�ស្រពហ�ទណ� ជាេ្រចន ខណៈែដលបទេចទថ�ីមយួចនំួន កក៏ំពុង្រត�វបាន

ដកម់កេលកូដករេផ្សងេទៀតផងែដរ ។ 

 

អជា� ធររដ�្រត�វែតប�្ឈបក់រេធ�ទុកបកុេម�ញ និងប�្ឈបក់រចតទុ់ក ក��  សីុថរ សមាជិកសហជីពណា

ហ� េវ លដ ៍កដូ៏ចជា្របធានសហជីពក�ុងេរងច្រកកតេ់ដរ សណា� គារ និងក�ុងវស័ិយេសដ�កិច�េ្រក្របពន័�ដៃទេទៀត 

ថាជាស្រត�វរបស់អជា� ធរ ។ អ�កទងំេនាះជាអ�កតណំាងឱ្យផល្របេយាជន្៍រសបច្បាបរ់បស់កម�ករជាេ្រចននាក ់

ែដលបានអំពវនាវដល់និេយាជក និង្រក�មហុ៊ន ឱ្យេគារពច្បាបក់រងរ និងសិទិ�្រសបច្បាបរ់បស់កម�ករ ។ រជរដ�

ភបិាលគរួែតេកតសរេសរដល់វរីភាពរបស់អ�កទងំេនាះ មនិែមនចបខ់�ួនពកួេគដកព់ន�នាគារេនាះេទ ។ 
 

អ�ក្រសី ឃា� ងំ សុបនិ� អគ�េលខធិករៃនសហជីព្រទ្រទងសិ់ទិ�ករងរ បុគ�លិក កម�ករែខ�រៃន្រក�មហុ៊នណា

ហ� េវ លដ ៏ (LRSU) បានមាន្របសសនថ៍ា៖ “េយងខ�ុ ំអពំវនាវដល់អជា� ធររដ� សូមេលកេមត� ប�្ឈបក់រលប

ពណ៌ នងិចតទុ់កករេធ�កូដកម�របស់សហជីពណាហ� េវ លដ ៍ថាជាករតវ៉ខុសច្បាប”់ ។ អ�ក្រសីបានបន�េទៀតថា



៖ “សកម�ភាពរបស់សហជពី គឺជាករេធ�កូដកម�េដយ្រសបច្បាបរ់បស់កម�ករនិេយាជិត ែដល្រត�វបាន្រក�មហុ៊ន

បរេទសរេំលភបំពនេលសិទិ� និងច្បាបក់រងររបស់្របេទស” ។ 
 

េយងខ�ុ ំកសូ៏មអំពវនាវដល់អជា� ធររដ� សូមេមត� េដះែលង ក��  សីុថរ ឱ្យបានឆាបរ់ហ័ស និងេលក

េចលបទេចទ្របកនទ់ងំអស់ចំេពះ ក��  សីុថរ កដូ៏ចជាេមដឹកនានំងិសមាជិកសហជីពណាហ� េវ លដដ៍ៃទ

េទៀត ។ ប�� កូដកម�របស់សហជីពណាហ� េវ លដ ៍ ្រត�វែតេធ�ករេដះ្រសយេដយែផ�កេលច្បាបក់រងរ េហយ

អជា� ធរ្រត�វែតឈបច់តទុ់កសមាជិកសហជីពជាឧ្រកិដ�ជនខុសច្បាប ់ េដយ្រគានែ់តអ�កទងំេនាះអនុវត�នូវសិទិ� 

និងករងរ្រសបច្បាប ់និងមនិអត� និយម របស់ពួកេគ េដម្បកីរងរសិទិ�្រសបច្បាបរ់បស់អ�កដៃទ ៕ 
 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម សូមទកទ់ង៖ 
 

• អ�ក្រសីឃា� ងំ សុបិន�, អគ�េលខធិករៃនសហជីព្រទ្រទងសិ់ទិ�ករងរ បុគ�លិក កម�ករែខ�រៃន្រក�មហុ៊នណា

ហ� េវ លដ ៏(LRSU), េលខទូរស័ព�៖ ០៨១ ៥២៥ ៤៦១ 

• េលក ឃុន ថារ ៉ូ  ្របធានកម�វធិីករងរ ៃនមជ្ឈមណ� លសម�ន័�ភាពករងរ និងសិទ�មិនុស្ស សង្់រតល់, 

េលខទូរស័ព�៖ ០៩៣ ៥៥៦ ៦៧១ 
 

អង�ករ សមាគម សហជីព សហគមនចូ៍លរមួគា្ំរទេសចក�ីែថ�ងករណ៍៖  
 

1. សហគមនដ៍ធី�ី ១៩៧ (េកះកុង)  

2. ្រក�មករងរេដម្បេីដះ្រសយទំនាស់ (ACT)  

3. សហគមនអ៍មលំង (កំពងស់�ឺ)  

4. សហគមនដ៍ធី�ីអណ�ូ ង្រតែបក (ស� យេរៀង)  

5. សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចអែរង៉ (េកះកុង)  

6. សហពន័�សហជីពកម�ករសំណង ់នងិៃ្រពេឈកម�ុជា(BWTUC)  

7. សហគមនប៍ងឹ្របា ំ(បាតដ់ំបង)  

8. សម�ន័�សហជីពកម�ុជា (CATU)  

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

10. សហពន័�សហជីព កម�ករចណីំអហរ នងិេសវកម�កម�ុជា (CFSWF)  

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

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



13. អង�ករវទិ្យោស� ន្របជាធិបេតយ្យ (CID) 

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

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

16. សមាគមករពរសិទ�ិមនុស្ស និងអភវិឌ្ឍនេ៍នកម�ុជា (ADHOC) 

17. អង�ករសម�ន័�ភាពករពរសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា (CHRAC) 

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

19. សហគមនដ៍ធី�ីជីខេ្រកម (េកះកុង)  

20. សហគមនដ៍ធី�ីជីខេល (េកះកុង)  

21. សម�ន័�សហគមនក៍សិករកម�ុជា (CCFC)  

22. សម�ន័�សហជីពេសរ�ីស�ីកតេ់ដរ (CFTUWT) 

23. សហគមន្៍រទ្រទងធ់ម�ជាតិ (េពធិ៍សត)់  

24. បណា� ញយុវជនកម�ុជា (CYN) 

25. សហគមនដ៍កព់រ (កំពងស់�ឺ)  

26. អង�ករសមធមក៌ម�ុជា (EC)  

27.  អង�ករេយនឌរ័ និងអភវិឌ្ឍនេ៍ដម្បកីម�ុជា (GADC) 

28. សហពន័�សហជីពេសរឯីករជ្យ (FUFI) 

29. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រក្របពន័� (IDEA)  

30. សហពន័�សហជីពឯករជ្យ (INTUFE)  

31. សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចឃំុ្របេមរុេខត�្រពះវហិរ  

32. ែខ�រថាវរៈ 

33. អង�ករក� ហន   

34. សហគមនឃ៍ា� ងំទឹក៧៨ (េសៀមរប)  

35. សហគមនេ៍នសទេកះ្រសេឡ (េកះកុង)  

36. សហគមនជ៍នជាតិភាគតិចគយួ (្រពះវហិរ)  

37. សហជីព្រទ្រទងសិ់ទ�ិករងរបុគ�លិកកម�ករែខ�រៃន្រក�មហុ៊នកសីុណូ ណាហ� េវ លដ ៍(LRSU) 

38. សហគមនដ៍ធី�ី (ៃបលិ៉ន)  

39. សហគមនឡ៍ពង (កពំងឆ់ា� ងំ)  

40. សហគមនម៍ានជយ័ (ស� យេរៀង)  

41. សហគមនអ៍រូដំែដក (កពំងធ់)ំ 



42. សហគមនអ៍រូវល�ិ៍េ្រពង (បាតដ់ំបង) 

43. សហគមនព៍មរស់ (កំពងស់�ឺ)  

44. អង�ករស� នសន�ិភាព (PBO) 

45. សហគមនភ៍�េំ្រកម (េសៀមរប)  

46. សហគមនភ៍�ទំទឹង (កពំត)  

47. សហគមនដ៍ធី�ីភូមសិិលែខ�រ (បនា� យមានជយ័)  

48. អង�ករពន�កែខ�រ (PKH)  

49. សហគមនដ៍ធី�ីែ្រពកខ្សោច ់(េកះកុង)  

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

51. សហគមនៃ៍្រពឡង ់(កំពងធ់ំ) 

52. សហគមនដ៍ធី�ីៃ្រព្រពយ (កពំត) 

53. សហគមនៃ៍្រពេឈរតនៈរុក�  (ឧត�រមានជយ័) 

54. សហគមនរ៍ស�ីសមគ�ី (កំពងស់�ឺ) 

55. សហគមនរ៍ស�ីសមគ�ីរមាសែហក (ស� យេរៀង) 

56. សហគមនស៍មគ�ីេចកមាស (ស� យេរៀង) 

57. អង�ករសីលករ  

58. អង�ករសមាគមធាងេត� ត (STT)  

59. សហគមនៃ៍្រពេឈេទសចរណ៍ទឹកធា� កែ់្រសអំពិល (កពំងឆ់ា� ងំ)  

60. សហគមនែ៍្រស្របាងំ (ត្ូបងឃ�ុ ំ)  

61. សហគមនធ៍នធានៃ្រពេឈស�ឹងខ្សោចស់ (កពំងឆ់ា� ងំ)  

62. សហគមនដ៍ធី�ីតនី (េសៀមរប)  

63. សហគមនដ៍ធី�ីតនូន (េកះកុង)  

64. គណៈកមា� ធិករៃនអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលកម�ុជា េដម្បអីនុស�� លុបបំបាតរ់ល់ទំរងៃ់នករេរ សេអងេល

�ស�ីេភទ (NGO-CEDAW)  

65. សហគមនថ៍�ដ (េពធិ៍សត)់  

66. សហគមនទ៍ន�ូង (ត្ូបងឃ�ុ ំ)  

67. សហគមន្៍រតពងំេជា (កំពងស់�ឺ)  

68. កម�វធិីអភវិឌ្ឍនធ៍នធានយុវជន (YRDP) 


