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េសចកដីែថលងករណ៍រមួ 

ទមល ក់េចលរលក់រេចទរបកន់ និងេដះែលង  
តំណងសហគមន៍ដីធលី សកមមជនករពរៃរពេឈ ធនធនធមមជតិទងំអស ់

ៃថងចន័ទ១១េកត ែខកតតិក ឆន ឆំលូវ រតីស័ក ព.ស ២៥៦៥ រតូវនឹងៃថងទី១៥  ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ 

 

េយងខញុ ំទងំអស់ ជរកុមអងគករសងគមសីុវលិ សមគម បណដ ញ សមពន័ធ សហជីព សហគមនមូ៍ល

ដឋ នទងំជនជតិេដមភគតិច និងែមនភគតិចែដលមនរយនមដូចខងេរកម សូមសែមដងករេសក

សត យ និងរពួយបរមភយ៉ងខល ងំ ចំេពះករេចទរបកន ់ករចប ់និងឃុំខលួនតំណងសហគមនដី៍ធល ីសកមម

ជនករពរៃរពេឈ និងធនធនធមមជតិ នេពលថមីៗកនលងមកេនះ និងទទូចេសនសំុឱយទមល ករ់ល់កររល់

េចទរបកនេ់ចទរបកនទ់ងំឡយ និងេដះែលងពួកេគទងំេនះឱយមនេសរភីពវញិេដយឥតលកខខ័

ណឌ ។  

កនុងរយៈកលកនលងមកេនះ មនតំណងសហគមនដី៍ធលី សកមមជនករពរៃរពេឈ និងករពរ

ធនធនធមមជតិ ជេរចននករ់តូវបនរងករេចទរបកន ់ និងចបឃុ់ំខលួន យ៉ងអយុតតិធម ៌ េដយពួកគត់

រគនែ់តេរបរបស់សិទធិេសរភីពរសបចបបក់នុងករករពរដីធលី ៃរពេឈ និងធនធនធមមជតិ េដយសនតិវធីិ។ 

េលក ឆន ផលល  ជសកមមជនករពរៃរពេឈដេ៏ឆនមមន ករ់បចេំខតតរតនគិរ ី ែដលបនេធវ
សកមមភពយ៉ងសកមម កនុងករពរៃរពេឈ ដីធល ីរបស់សហគមនជ៍នជតិេដមភគតិច េនឃុំេសដ រសុក

លំផត ់េខតតរតនៈគិរ ីរតូវបនសមតថកិចចចបខ់លួនកលពីៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ តមដីករបងគ បឲ់យ

ចបខ់លួនេលខ០៤/២០២១ ចុះៃថងទី០៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២១ េនេពលរបូេលកេទពិនិតយឯកសរេបះេឆន ត

េនប៉ុសត�នគរបលរដឋបលឃុំេសដ រសុកលំផត ់ េខតតរតនគិរ ី។ េលករតូវបនបញជូ នមកឃុំខលួនបេណត ះ

អសននកនុងពនធនគរេខតតរតនគិរ ី េដយេចទរបកនពី់បទ កបគ់ស់ រុករនដីៃរព ឆក ដុត ឈូសឆយ 

េដមបយីកដីៃរពមកេធវជកមមសិទធិ តមបបញញតតមិរត៦២ ចំណុច១ ចបបស់តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ ។ ករ

េចទរបកនេ់នះ េធវឲយមនករបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់ករលះបងក់មល ងំកយ កមល ងំចិតតរបស់េលក 

និងជករបំបកស់ម រតី េដយេលកែតងែតេចញមុខយ៉ងសកមម កនុងករចូលរមួករពរៃរពេឈ ដីសហ

គមនជ៍នជតិេដមភគតិច និងករពរធនធនធមមជតិ េនកនុងសហគមនឃុ៍ំេសដ រសុកលំផត ់ េខតតរត

នៈគិរ ីេដមបរីកសទុកសរមបអ់នកជំននេ់រកយ ។ 

េនៃថងទី២៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ សលដំបូងេខតតរតគិរបីនេលកយកសំណំុេរឿង របស់េលកឆន 

ផលល  មកេធវករជំនំុជរមះជសធរណៈ និងរបកសសលរកម េនរពឹកៃថងទី១០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ 

េដយសេរមចឲយរបូេលករតូវផតនទ េទសជបព់នធនគររយៈេពល៥ឆន  ំ េដយមនិមនពិនយ័ជរបក ់តម

មរត៩៧ ចំណុច៦ ចបបស់តីពីៃរពេឈ ។ 
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ចំែណកករណីេលក ផុន សុផល តំណងសហគមនដី៍ធលីឃុំជរំកេវៀន រសុកេមមត៉ េខតតតបងូឃមុ ំរតូវ

បនសមតថកិចចចបខ់លួនរបូេលក េនចំនុចរចកចូលរកុមហុ៊ន យិះេជៀ សថិតេនឃុំរម រសុកៃរពនប ់េខតតរពះ

សីហនុ កលពីរពឹកៃថងពុធ ទី៣០ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ បនទ បពី់របូេលក រតលបពី់ចូលរមួកិចចរបជំុឆលុះបញជ ំង

សកមមភពករងររបចឆំន ២ំ០២០ ជមយួសមគមសមពន័ធកសិករកមពុជ ែដលេធវេឡងេនសហគមនថ៍មធំ

ែរពករតែបក ភូមអិណតូ ងរតែបក ឃុំរម រសុកៃរពនប ់េខតតរពះសីហនុ ។ ករចបខ់លួនេនះេធវេឡងតមរយៈ

ដីកបងគ បឲ់យចបខ់លួនេលខ០៣ ចុះៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ េដយេចទរបកនពី់បទសមគំនិតកនុងអំេព
ញុះញងឲ់យរបរពឹតត អំេពបងកឲយមនភពវកឹវរធងនធ់ងរដល់សនតិសុខសងគម តមបបញញតតិមរត៤៩៤ មរត

៤៩៥ ៃនរកមរពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមកពុជ ែដលរបរពឹតតតមបណត ញសងគមេហវសប៊កុ កនុងភូមិ
សរសតេខតតតបងូឃមុ ំ កលពីៃថងទី២២ ែខសីហ ដល់ៃថងទី២២ ែខតុល ឆន ២ំ០២០។ េលករតូវបននខំលួនពី

េខតតរពះសីហនុ មកឃុំខលួនបេណត ះអសនន កនុងពនធនគរេខតតតបងូឃមុ ំ កលពីរេសៀលៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ

២០២០ េដយមនិបនផតល់ពត័ម៌នដល់រកុមរគួសររបស់គត ់ ឱយរសបេទតមនីតិវធីិេឡយ េរកយមក

េទបរកុមរគួសរបនដឹងពត័ម៌នតមរយៈ មរនតីពនធនគរែដលបនទកទ់ងេទពួកគត ់។  

សំណំុេរឿងរបស់េលក ផុន សផុល រតូវបនសលដំបូងេខតតតបងូឃមុ ំ េបកសវនករជសធរ

ណៈកលពីៃថងទី១៩ ែខមករ ឆន ២ំ០២១ េដយសេរមចផតនទ េទស ដកព់នធនគររយះេពល១(មយួ)ឆន  ំ

និងពិនយ័ជរបកចំ់នួន២លនេរៀល។ េដយមនិសុខចិតតនិងេសចកតីសេរមច របស់សលដំបូងេខតត

តបងូឃមុ ំ េទបរបូេលករបគល់ជូនេមធវកីនុងករេធវបណតឹ ងឧទធរណ៍មកសលឧទធរណ៍េខតតតបងូឃមុ ំបនត េហយ

េនៃថងទី១១ ែខតុល ឆន ២ំ០២១ រតូវបនសលឧទធរណ៍េលកយកសំណំុេរឿងេនះមកបក់សវនកជស

ធរណៈនិងបនរបកសសលដីកេនរពឹកៃថងទី២៦ ែខតុល ឆន ២ំ០២១ េដយសេរមចតមកល់សលរកម

សលដំបូងេខតតតបងូឃមុ  ំ ទុកេនដែដល ។ េលក ផុនសុផល ជតំណងសហគមនដី៍ធលជីរំកេវៀន េខតត

តបងូឃមុ ំ ែតងែតេធវសកមមភព កនុងករជួយ េរជមែរជងករពរសិទធិដីធលីជូនរបជពលរដឋកនុងសហគមន ៍ និង

ែតងែតឈឆឺអ លចូលរមួតសូ៊មតិេដយអហិងស ពីបញហ អយុតតិធមស៌ងគម និងរពឹតតិកណ៍សងគមនន រសប

តមចបបសិ់ទធិមនុសសជតិ និងអនតរជតិ ។  

សំណំុេរឿងរបស់េលក ចន់ េធឿន រតូវបនេចទរបកនពី់បទប៉ុនបង៉មនុសសឃត ពីជនេលមស

កបេ់ឈ ប៉ក យ៉ងគួ គឺជកូនេមបញជ កររងកងរជអវធុហតថេខតតកំពងធំ់ និងជឈមួញរកសីុេឈដុះែសល 

េនកនុងតំបនៃ់រពឡង ់បនដកព់កយបណដឹ ងេលសមជិកសកមមរបស់បណត ញសហគមនៃ៍រពឡង។់េដយ

មនិសុខចិតតនិងេសចកតីសេរមច របស់សលដំបូងេខតតកំពងធំ់ េទបរបូេលករបគល់ជូនេមធវកីនុងករេធវប

ណតឹ ងឧទធរណ៍មកសលឧទធរណ៍េខតតកំពងធំ់បនតេទៀត។ េលក ចន ់ េធឿន ជសមជិកសកមមរបស់

បណដ ញសហគមនៃ៍រពឡង ់ េខតដកំពងធំ់ គតប់នចូលរមួសកមមភពករពរៃរពេឈ ជពិេសសករឃល ំ

េមលសថ នភពៃរពេឈកនុងតំបនៃ់រពឡង ់និងសហគមនៃ៍រពេឈ។ 
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សំណំុេរឿងរបស់េលក េខម សឃុ ី និងេលក ស ូថល ់ជសមជិកបណដ ញសហគមនៃ៍រព

ឡង ់ េខតដរពះវហិរ រតូវបនសលដំបូងេខតតរពះវហិរ េបកសវនករជសធរណៈ េដយសេរមចផតនទ

េទស ដកព់នធនគររយះេពល ៦ែខ(របមំយួ)ែខ និងពិនយ័ជរបកចំ់នួន ៤លនេរៀល។ េដយមនិសុខ

ចិតតនិងេសចកតីសេរមច របស់សលដំបូងេខតតរពះវហិរ េទបរបូេលករបគល់ជូនេមធវកីនុងករេធវបណតឹ ង

មកសលឧទធរណ៍េខតតតបងូឃមុ ំបនត េទបរតូវបនសលឧទធរណ៍េលកយកសំណំុេរឿងេនះមកសវនកជ

សធរណៈ និងបនរបកសសលដីក េដយសេរមចតមកល់សលរកមសលដំបូងេខតតរពះវហិរទុក

េនដែដល និងបនដបដឹងេទតុលករកំពូលបនដេទៀត។ េលក េខម សុឃី និងេលក សូ ថល់ គឺជសមជិក

សកមមរបស់បណដ ញសហគនៃ៍រពឡងេ់ខតដរពះវហិរ បនចូលរមួករពរធនធនធមមជតិ និងៃរពេឈេន

តំបនៃ់រពឡង។់ 

េរកពីករណីខងេលេនះ រកុមយុវជនសកមមកនុងករចូលរមួករពរបរសិថ ន ែដលរតូវបនេដះែលង

នេពលថមីៗកនលងមកេនះ រមួមនេលក ថុន រដឋ  កញញ  ឡុង គនធ  កញញ  ភនួ ែកវរសមី េលក លី ចន័ទតរវធុ 

េលក យឹម លងហី កញញ  សុ៊ន រដឋ  ទងំដកឲ់យសថិតេរកមកររតួតពិនិតយ េដយមនិទនម់នករទមល ក់

េចលរល់ករេចទរបកនេ់នេឡយ និងរមួទងំសកមមជនសហគមនដី៍ធលី ៃរពេឈ ធនធនធមមជតិដូចជ 

សមជិក សកមមជនបណដ ញសហគមនៃ៍រពឡង ់េនតមបណត េខតតននជេរចននកេ់ផសងេទៀត ករ៏តូវរង

ករេចទរបកន ់ និងឃុខំលួនជបនតបនទ ប ់ េដយរគនែ់តចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករអនុវតតនសិ៍ទធិរបស់ពួក

េគេដយអហិងស រសបតមរដឋធមមនុញញ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ និងចបបអ់នតរជតិ ែដលរបេទសកមពុជ

ជហតថេលខី។ 

េយងខញុ ំទងំអស់គន ជអងគករសងគមសីុវលិ សមគម បណដ ញ សមពន័ធ សហជីព សហគមន ៍

សេងកតេឃញថ មនករេធវទុកខបុកេមនញពីសំណកអ់ជញ ធរ ករេចទរបកនពី់សថ បន័តុលករ ករចប់

ខលួនសកមមជនដីធលី បរសិថ ន អនកករពរធនធនធមមជតិ ជេរចននក ់ េដយភគេរចនពួកេគរតូវរងករ

េចទរបកនពី់ បទញុះញងឲ់យរបរពឹតតបទឧរកិដឋជអទ� ញុះញងឲ់យមនភពវកឹវរធងនធ់ងរដល់សនតិសុខ

សងគម និងបទេលមសេផសងៗេទៀត ែដលមនលកខណៈនេយបយ េដមបបំីបិទសំេឡងរះិគនរ់បស់អនកទងំ

េនះ ។  

ចំេពះករករចប ់និងឃុខំលួន សកមមជនសកមមទងំអស់ខងេលេនះ គឺជករគរមមកំែហង បំភតិ

បំភយ័ និងេធវទុកខបុកេមនញេដយផទ ល់ និងរបេយល ចំេពះសកមមជនបេរមកិចចករសងគមទូទងំរបេទស 

ែដលែតងែតជួយ ករពរសិទធិពលរដឋកនុងសហគមន ៍ករពរៃរពេឈ និងធនធនធមមជតិ យ៉ងសកមម ។  

េយងខញុ ំទងំអស់ េសនសំុឱយរជរដឋ ភបិលធនសិទធេិសរភីពជមូលដឋ ន ជពិេសសសិទធិេសរភីព

បេញចញមតិ ករជួបជំុ និងសិទិធេសរភីពជមូលដឋ នេផសងេទៀត ែផអកតមរដឋធមមនុញញ  និងចបបសិ់ទធិមនុសស

អនតរជតិ និងជពិេសសេសនសំុឱយទមល កេ់ចលរល់ករេចទរបកនទ់ងំឡយេដយមនិមនលកខណឌ  េទ
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េលសកមមជនសងគម បរសិថ ន និងដីធលីទងំអស់ ែដលេដះែលងរចួនេពលថមីេនះ និងទទូចេសនសំុឲយមន

ករេដះែលងសកមមជន កំពុងជបឃុ់ែំដលរងករេចទរបកនទ់ងំអស់ នេពលកនលងមកឱយពួកគតម់ន

េសរភីពវញិ េដយមនិមនលកខណឌ ផងែដរ េដមបឱីយពួកគតប់នជួបជំុរកុមរគួសរ និងបនបនត រមួ

ចំែណកបេរមកនុងករជួយ កិចចករងរសងគមបចចុបបនន និងេទអនគត៕  
 

េសចកដីែថលងករណ៍េនះ គរំទេដយ ៖ 

១ សមគមករពរសិទធិមនុសស និងអភវិឌឍនេ៍នកមពុជ អដហុក (ADHOC) 

២ សមគមសមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជ (CCFC)  

៣ សមពន័ធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសសលីកដូ (LICADHO) 

៤ មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (CCHR) 

៥ សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបពន័ធ (IDEA) 

៦ អងគករវទិយសថ នរបជធិបេតយយកមពុជ (CID) 

៧ គណ:កមម ធិករេដមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងយុតតិធមេ៌នកមពុជ (COMFREL) 

៨ អងគករកមមវធីិអភវិឌឍនធ៍នធនយុវជន(YRDP) 

៩ មជឍមណឌ លសមពន័ធភពករងរ និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 

១០ សហពន័ធសហជីពកមមករនិេយជិតវស័ិយេទសចរណ៍កមពុជ CTWUF  

១១ សហជីពរទរទងសិ់ទធកិរងរបុគគលិកកមមករែខមរៃនរកុមហុ៊នណហគ េវ លដ ៏(LRSU) 

១២ សហពន័ធសហជីពកមពុជ (CATU)  

១៣ សមគមបណដ ញយុវជនកមពុជ (CYN)  

១៤ អងគករសមគមធងេតន ត (Sahmakum Teang Tnaut- STT) 

១៥ អងគករសមពន័ធភពករពរសិទធិមនុសសកមពុជ ( CHRAC ) 

១៦ អងគករគរំទបេចចកវទិយជនបទកនុងរបេទសកមពុជ(RCTSO) 

១៧ មជឍមណឌ លរបជពលរដឋេដីមបអីភិវឌឍន៍សងកម (PDP CENTER) 

១៨ យុវកសិករេដីមបសីកមមភពសងគម (YPS) 

១៩ សមព័នធភពរបជជនេដីមបអីធិបេតយយភពេសបៀងេនអសីុ (PCFS-ASIA)? 

២០ សមព័នធកសិករអសីុ(APC)  
២១ សមគមសមព័នធយុវជនបទកមពុជ(CYRA) 
២២ អងគករសមធម៌កមពុជ (EC) 

២៣ អងគករពនលកែខមរ (PKH) 
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២៤ សមព័នធេដីមបសុីចរភិព និងគណេនយយភពសងគម (CISA) 

២៥ អងគករតមល ភពកមពុជ (TI Cambodia)  
២៦ សមគមកសិករេដីមបឣីភិវឌឍនជីវភព (FALD) 
២៧ សមគមមរនតីរជករឯករជយកមពុជ(CICA) 
២៨ មជឈមណឌ លអប់រចំបប់សរមប់សហគមន៍ (CLEC)  
២៩ សមព័នធជនជតិេដីមភគតិចកមពុជ (CIPA ) និងសមជិក ៣៧ សថ ប័ន បណដ ញ  

៣០ សហគមន៍ដីធលីសព នេឆះ េខតតរពះសីហនុ 

៣១ សហគមន៍ដីធលីអូរកមពុជ េខតតរពះសីហនុ 

៣២ សហគមន៍ដីធលែីរពកែរតង េខតតរពះសីហនុ  

៣៣ សហគមន៍ដីធលអីណដូ ងថម េខតតរពះសីហនុ 

៣៤ សហគមន៍ដីធលីអូររតជក់ចិតត េខតតរពះសីហនុ 

៣៥ សហគមន៍ដីធលីកបលហុងទឹក េខតតរពះសីហនុ 

៣៦ សហគមន៍ដីធលីអូរដំរ ីេខតតរពះសីហនុ 

៣៧ សហគមន៍ដីធលីថមធំ េខតតរពះសីហនុ 

៣៨ សហគមន៍ដីធលីអូរខសច់ េខតតរពះសីហនុ 

៣៩ សហគមន៍ដីធលីកសិករអងគសវ យ េខតតកំពត 

៤០ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីរកុម១៧៥ េខតតេកះកុង 

៤១ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីរកុម១៩៧ េខតតេកះកុង 

៤២ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីរកុម៨៤៣ េខតតេកះកុង 

៤៣ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីរកុម១២៩ េខតតេកះកុង 

៤៤ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីតនូន េខតតេកះកុង 

៤៥ សហគមន៍កសិកររកីរករកុម៧៦៦ េខតតេកះកុង 

៤៦ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីរសមីសមគគី េខតតកំពង់សពី 

៤៧ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីចំបក់រតង េខតតកំពង់សព ី

៤៨ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីរតពងំេជរ េខតតកំពង់សព ី 

៤៩ សហគមន៍កសិករកពរសិទធិដីធលីអមលងំ េខតតកំពង់សពី 

៥០ សហគមន៍សមគគីរមសែហក េខតតសវ យេរៀង 

៥១ សហគមន៍សមគគីមនជ័យ េខតតសវ យេរៀង 

៥២ សហគមន៍សមគគី េចសមស េខតតសវ យេរៀង 
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៥៣ សហគមន៍ដីធលីអណដូ ងរតែបក  េខតតសវ យេរៀង 

៥៤ សហគមន៍អភិរកសៃរពេឈកំីពង់អំពិល េខតតសវ យេរៀង 

៥៥ សហគមន៍កសិកររបែរស េខតតៃរពែវង 

៥៦ សហគមន៍កសិករកុកតេរៀ េខតតតែកវ  

៥៧ សហគមន៍កសិករកែនលងខល  េខតតតែកវ 

៥៨ សហគមន៍កសិករភូមិកណត ល េខតតតែកវ 

៥៩ សហគមន៍កសិកររតពងំរកសងំ េខតតតែកវ 

៦០ សហគមន៍កសិករសមគគី េខតតតែកវ 

៦១ សហគមន៍កសិករដក់ពរ េខតតតែកវ 

៦២ សហគមន៍េលីកសទួយសិទធមនុសស និងដីធលី េខតតកណដ ល 

៦៣ សហគមន៍តទល់ េខតតកណដ ល 

៦៤ សហគមន៍េរតីយសល  េខតតកណដ ល 

៦៥ សហគមន៍ភូមិខញុ ំ េខតតកណដ ល 

៦៦ សហគមន៍កសិករដីធលីសមគគីបុសស េខតតរពះវហ៊ិរ 

៦៧ សហគមន៍ដីធលសីមគគីសែងក២មនរទិធ េខតតរពះវហ៊ិរ 

៦៨ សហគមន៍កសិករដីធលីេជគជ័យ េខតតរពះវហ៊ិរ 

៦៩ សហគមន៍ដីធលីអូររដួំល េខតតរពះវហ៊ិរ 

៧០ សហគមន៍របេម េខតតរពះវហ៊ិរ 

៧១ សហគមន៍ករពរដីធលីេរបីសកអក េខតតរពះវហ៊ិរ 

៧២ សហគមន៍ដីធលីសំបូរ េខតតរពះវហ៊ិរ 

៧៣ សហគមន៍ឬសសរីសុក េខតតរពះវហ៊ិរ 

៧៤ សហគមន៍កេឡត េខតតរពះវហ៊ិរ 

៧៥ សហគមន៍ៃរពេឈភីនំេករ ត �សមគគី េខតតរពះវហ៊ិរ 

៧៦ សហគមន៍កសិករមូលដឋ ន េខតតតបូងឃមុ ំ 

៧៧ សហគមន៍េយងីខញុ ំ េខតតតបូងឃមុ ំ

៧៨ សហគមន៍ខនងរកេពីលិច េខតតតបូងឃមុ ំ

៧៩ សហគមន៍កំេរបីស េខតតតបូងឃមុ ំ

៨០ សហគមន៍រតពងំរពីង េខតតតបូងឃមុ ំ

៨១ សហគមន៍បុសសេសន រ េខតតតបូងឃមុ ំ
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៨២ សហគមន៍របេឡះ េខតតតបូងឃមុ ំ

៨៣ សហគមន៍របម៉ េខតតរកេចះ 

៨៤ សហគមន៍សំបុក េខតតរកេចះ 

៨៥ បណដ ញសហគមន៍ៃរពឡង់ទងំបួនេខតត  
 

 


