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សេចក្ដីថ្ថែងការណ៍រមួ 
ការចាប់ នងិ ឃ ុំខ្ែនួ េក្មមជន ប គ្គលកិ្អងគការមាតាធមមជាតិ ៣ របូ 

និង ឃាត់ខ្ែនួ ប គ្គលកិ្អងគការេងគមេ វីិល នងិតុំណាងេហគ្មន៍ ១៧ ជាការរ ុំសោភ
េទិធមិន េស 

 ភនំពពញ, ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥  
 

 អង្គការសង្គមសីុវលិខែលមានព ម្ ោះែូចខាង្ពរកាម ពកោ លពោសចំព ោះសកមមភាពរបស់ 
អាជ្ញា ធរពែត្តពកាោះកុង្ខែលបានឃំុែលួនបុគ្គលិកអង្គការមាតាធមមជ្ញតិ្ចំនួន ៣ នាក់ និង្ឃាត់្ែលួន
បុគ្គលិកអង្គការសង្គមសីុវលិ និង្សហគ្មន៍ចំនួន ១៧ នាក់។ 

 កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ អាជ្ញា ធរពែត្តពកាោះកុង្ បានចាប់ និង្ឃំុែលួនបុគ្គលិកអង្គ
ការមាតាធមមជ្ញតិ្ ចំនួន ៣ នាក់ រមួមាន ពោក សាន់ មា៉ាឡា ពោក រទី សុវគិា និង្ពោក សីុម 
សំណាង្ ពោយសាោែំបូង្ពែត្ដពកាោះកុង្ ពចាទពីបទ “គំ្រាមកំខហង្ខែលនឹង្ពធវើពអាយែូចខាត្
ពោយភាា ប់នឹង្បញ្ញា អវីមួយ” តាមមារតា៤២៤ ថ្នរកមរពហមទណ្ឌ ។ ពរកាយមក ពៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា  
ឆ្ន ំ២០១៥ សមត្ថកិចចពែត្តពកាោះកុង្ បានឃាត់្ែលួនមនុសសចំនួន ១៧ នាក់បខនថមពទៀត្ ខែលកនុង្ពនាោះមាន 
បុគ្គលិកអង្គការសង្គមសីុវលិចំនួន ៧ នាក់ រគ្ូពពទយចំនួន ១ នាក់ និង្តំ្ណាង្សហគ្មន៍ ចំនួន ៩ នាក់។ 
ការចាប់ែលួនពនោះបានពកើត្ពឡើង្ពោយសារខត្ សហគ្មន៍ និង្បុគ្គលិកមាតាធមមជ្ញតិ្ោមោរពោយ 
សនតិវធីិមិនឲ្យសាឡង់្ បូមែាច់ពៅកនុង្ខរពកសថិត្កនុង្ឃំុអណ្ដូ ង្ទឹក ស្សុកបូទុមសាគ្រ ពែត្តពកាោះកុង្ 
ខែលសាឡង់្បូមែាច់ពនាោះបានបូមែាច់ អស់រយៈពពល ៦ ឆ្ន ំ មកពហើយ។  

 អង្គការសង្គមសីុវលិសពង្ោត្ពឃើញក ការបូមែាច់ ពោយរកុមហ ុន Direct Access Co., Ltd 
និង្រកមុហ ុន International Rainbow Co., Ltd បានពធវើពអាយប៉ាោះ ល់ែល់បរសិាថ ន ែូចជ្ញពធវើពអាយ
បាត់្បង់្ថ្រពពកាង្កាង្ បាត់្បង់្ជំរករតី្ ែូចទឹក និង្បាត់្បង់្ជីវចំរោុះ ជ្ញពិពសសពៅពទៀត្ពនាោះ ការ
បូមែាច់ពនោះ បានពធវើពអាយប៉ាោះ ល់ែល់ជីវភាពរបស់របជ្ញពលរែឋ ខែលពធវើពអាយ មានសំពលង្ 
រខំានែល់ការរស់ពៅរបស់អនកស្សុក កុមារពបាោះបង់្សាោពរៀន មានជំងឺ្របចំាកាយ និង្មានការចំ
ណាកស្សុកខងមពទៀត្ផង្។ ពលើសពីពនោះពៅពទៀត្ការពធវើអាជីកមមបានរពំោភអាជ្ញា ប័ណ្ណ ពលែ 
៣១៥ រង.រស.អប របស់រកសួង្ខរ ៉ា និង្កមពល ចុោះថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ ែូចជ្ញ ការបូម
ពលើសជំពៅ (កនុង្អាជ្ញា ប័ណ្ណកំណ្ត់្ជំពៅ ២-៥ខម៉ាត្ ខត្ជ្ញក់ខសតង្ជំពៅខែលពរៅជ្ញង្ពគ្ ១៦.៦ខម៉ាត្)  
និង្គំ្ោត្ពីរចំាង្ (កនុង្អាជ្ញា ប័ណ្ណកំណ្ត់្ ជិត្ជ្ញង្ពគ្ ៣០ ខម៉ាត្ និង្ឆ្ៃ យបំផុត្ ២០០ខម៉ាត្ ខត្ជ្ញក់
ខសតង្គំ្ោត្ពីរចំាង្ ១០ខម៉ាត្) ។ 

 អង្គការសង្គមសីុវលិយល់ពឃើញក សកមមភាពោមោរមិនពអាយសាឡង់្បូមែាច់បនតពទៀត្ 
ពីសំណាក់បុគ្គលិកមាតាធមមជ្ញតិ្ និង្របជ្ញពលរែឋពៅកនុង្តំ្បន់ពនាោះ គឺ្ជ្ញការចូលរមួយ៉ាង្សំខាន់
កនុង្ការការ របរសិាថ ន ខែលរត្ូវបានធានាពោយរែឋធមមនុញ្ា និង្ចាប់ជ្ញតិ្ រឯីការចាប់ែលួនពួកពគ្គឺ្
ជ្ញរពំោភសិទធិមនុសសយ៉ាង្ធៃន់ធៃរ។ 

 អង្គការសង្គមសីុវលិ ពសនើសំុពអាយមានការពោោះខលង្ មនុសសោំង្អស់ រមួោំង្សកមមជនមាតាធមម
ជ្ញតិ្ ៣ នាក់ ពោយគាម នលកខែណ្ឌ័  ពហើយរត្ូវសិកា ពីផលប៉ាោះ ល់ បរសិាថ ននិង្សង្គមចំព ោះការបូម
ែាច់ពនោះពឡើង្វញិ។  

ព័ត៌្មានបខនថម សូមទំនាក់ទំនង្: 
ពោក នី ចរយិ របធានខផនកពសុើបអពង្ោត្សិទធិមនុសស ADHOC  Tel: ០១១ ២៧៤ ៩៥៩ 
ពោក ហួន ជុនឌី នាយករបតិ្បត្តិ CLEC     Tel: ០១២ ៩៤២ ៣២៦ 
ពោក សួន ប ុនស័កដិ របធានពលខាធិការោឋ ន CHRAC    Tel: ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 
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ពោក ទឹម មា៉ា ថ្ឡ របធាន បណាដ ញយុវជនកមពុជ្ញ (CYN)   Tel:០១៧ ៩៩០ ៦៨៩ 
ពោក យ៉ាុង្ គឹ្មពអង្ របធាន PDP-Center     Tel: ០១៦ ៨២៨ ២១១ 
ពោក សំ គុ្នធាមី នាយករបតិ្បត្តិ អង្គការនិកហវិច (NICFEC)  Tel:០១២ ៨២២ ២៧៣ 
 
បញ្ា ីព ម្ ោះខែលបានផដល់ការគំារទពសចកដីខងលង្ការណ៍្រមួ៖ 
 
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុសស និងអភិវឌ្ឍន៍នៅកមពុជា (ADHOC) 

គណៈកមាា ធិការប្បប្រឹត្ដិកមា ននអងគការ~សមាគមការពារសិទ្ធិមនុសសកមពុជា (CHRAC) 

អងគការ នៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (DKA) 

បណ្ដដ ញយុវជនកមពុជា (CYN) 

អងគការសិទ្ធិមនុសសនៃើមបតី្មាា ភារ និងសនដិភារ (HROTP) 

គណៈកមាា ធិការសហប្បតិ្បត្ដិការនៃើមបកីមពុជា (CCC) 

មជឈមណឌ លអប់រចំ្បាប់សប្មាប់សហគមន៍ (CLEC) 

មជឈមណឌ លប្បជារលរៃឋនៃើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភារ (PDP-Center) 

អងគការ និកហវិច្ប (NICFEC) 

អងគការយវជនសាប្កចិ្បត្ត (CV) 

អងគការកមាវធីិអភិវឌ្ឍន៍យុវជន (YRDP) 

សមាគមយុវជនខ្មារ (KYA) 

អងគការមាតាធមាជាតិ្ (MN)  

យុវជនខ្មារមហានគរ (KYE) 

សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជា  ( CCFC) 

សមាគមមន្តនតីរាជការឯករាជយកមពុជា  ( CICA) 

សមាគមប្បជាធិបនត្យយឯករាជយនននសៃឋកិច្បចនប្ៅប្បរ័នធ  ( IDEA( 

សហរ័នធសហជីរកមាករចំ្បណីអាហារ និងនសវាកមាកមពុជា (CFSWF) 

គណៈកមាា ធិការនៃើមបីការន ោះននោ ត្នោយនសរ ីនិងយុត្តិធម៌នៅកមពុជា (COMFREL)  

 

 

 


