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េសចក�ែីថ�ងករណ៍រមួ 
អជា� ធរ្រត�វប�្ឈប់ករេធ�ទុីក�បុកេម�ញេទេលសីមាជកិសហជីពណាហ� េវលីដ៏ជា�ស� ីែដលកពុំងេធ�កូីដកម�េដយសន�វិធិ ី

 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទ២ី៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២២ 
 

េយងីខ�ុ ំ ជាអង�ករសង�មសុីវលិ និងសហជីព មានរយនាមដូចខងេ្រកម សូមសែម�ងករេសកស� យយ៉ាងខ� ងំ 
ចំេពះេហតុករណ៍ថ�ីៗេនះ ទក់ទងនឹងអេំពហីងិ្សោែដលបង�េឡងីេដយអជា� ធររដ� ែដលរមួមានករេបៀតេបៀនផ�ូវេភទេទ
េលី�ស�ីមួយចំនួន ែដលចូលរមួក�ុងករជបួជំុ នងិេធ�ីកូដកម�េដយសន�ិវធិី ។ ជាពិេសស សមាជកិសហជីព្រទ្រទង់សិទិ�
ករងរបុគ�លកិកម�ករែខ�រៃន្រក�មហុ៊នណាហ� េវលីដ៏ (LRSU) ែដលភាគេ្រចីនជា�ស�ី បានទទួលរងនូវអំេពីហងិ្សោ ករចប់
ដក់ពន�នាគារ និងករអនុវត�វធិានករកូវដី១៩ េដយមនិ្រតឹម្រត�វ ក�ុងករេឆ�ីយតបេទនឹងករេធ�កូីដកម�េដយសន�ិវធិី
របស់អ�កទងំេនាះ ចប់តងំពែីខធ�ូ ឆា� ២ំ០២១ មក ។ 

 

កលពីៃថ�ទី២២ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២២ អជា� ធរបានចប់រុញ ទញ នងិែសង កូដករអហងិ្សោទងំេនាះ េដយបង�ំឱ្យ
ចូលេទក�ុងរថយន�្រក�ងមុនេពលប��ូ នពួកេគ េទមណ� លេធ�ីចត� ឡស័ីកជងំឺកូវដី១៩ មយួកែន�ង េនខណ� ែ្រពកេព�  រជ
ធានីភ�ំេពញ ។ សមត�កិច�ជាបុរសមា� ក់ បានចប់និង្រចបាច់េដះរបស់�ស�ីមា� ក់ ខណៈេពលែដល នាង្រត�វបានបង�ំឱ្យចូល
េទក�ុងរថយន�្រក�ង ។ ្រសេដៀងគា� េនះែដរ េនៃថ�២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២១ អជា� ធររដ�បានេ្របីភាសអស្រគាមបពំរបំពនផ�ូវ
េភទមិនសមរម្យេទេលីកូដករ។ េយងីបានកត់សមា� ល់ថា ទេង�ីៃនករេបៀតេបៀនផ�ូវេភទ្រសេដៀងគា� េនះ ក៏ធា� ប់េកតីមាន
ចំេពះ�ស�ីវយ័េក�ងែដលជាសកម�ជនបរសិ� នកន�ងមកែដរ ។ 

 

កូដករជា�ស�ីជាេ្រចីន ្រត�វបានអជា� ធរដក់េគាលេដជាបន�បនា� ប់េដយមិនសម្រសប ក�ុងករបំែបកករតវ៉ នងិ
ករេធ�ីកូដកម�េដយសន�ិវធិី ។ អំឡុងែខមករ កូដករែដលភាគេ្រចនីជា�ស�ី ែដលក�ុងេនាះមាន�ស�ីមានៃផ�េពះមយួចនំនួ 
្រត�វបានេគហមឃាត់ក�ុងករេ្របី្របាស់បន�ប់ទកឹេនជិតកែន�ងេធ�ីកូដកម�េដយមិនសមេហតុផល ទងំែដលបន�ប់ទឹកទងំ
េនាះ េនេបកីឱ្យេ្របី្របាស់េឡងីវញិជាេរៀងរល់ៃថ� េ្រកយេពលែដលកូដករទងំអស់វលិ្រតឡប់េទផ�ះវញិ ។ អជា� ធរ ក៏
បានររងំកូដករជា�ស�ី េដយមិនឱ្យអ�កទងំេនាះ្រតឡប់េទផ�ះរហូតដល់យប់ជាេ្រចីនដង េហយីេពលខ�ះតមដនអ�ក
ទងំេនាះេនេពលែដលពួកេគ្រត�វបានអនុញាតឱ្យ្រតឡប់េទផ�ះវញិ។ 

 

េនក�ុងែខេនះ កូដករទងំអស់បានអនុវត�ជាបន�បនា� ប់តមបទប�� និងករែណនានំានា ក�ុងករេធ�ីេតស�ជំងកូឺវដី 
១៩ ជាេ្រចនីដង និងបានបេំពញតមលក�ខណ� ៃនករេធ�ីចត� ឡស័ីកផងែដរ ។ េទះបជីាបានេធ�ីតមលក�ខណ� ទងំអស់
េនះេហយីក�ី ក៏េនៃថ�ទ២ី១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២២ កូដករចំននួ ៦៤ នាក់ ក�ុងេនាះ�ស�ី ៥៦ នាក់ និងបុរស ៨ នាក់ ្រត�វបាន
នាខំ�ួនេដយបង�ំ េទកន់ទតីងំេធ�ីចត� ឡស័ីកមួយកែន�ង ខណៈែដលពួកេគព្យោយាមេធ�ីកូដកម�បន�េទៀត េហយីរហូតដល់
េពលយប់េទីបពកួេគ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យ្រតឡប់េទផ�ះវញិ ។ េនៃថ�ទ២ី២ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២២ កូដករចនំួន ៣៩នាក់ 
ែដលមាន�ស�ី ៣១ នាក់ និង បុរស ៨ នាក់ ្រត�វបាននាខំ�ួនេដយបង�យំកេទកន់មណ� លចត� ឡស័ីកេនទីតងំដែដល។ 
កូដករ បានរយករណ៍ថា ទីតងំចត� ឡស័ីកេនាះ ពុមំានទឹក្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េ្របី្របាស់និងបរេិភាគ ឬកែន�ងស្រមាប់
ស្រមាក្រគប់្រគាន់េនាះេទ ។ េនៃថ�ទី ២៣ ែខកុម�ៈ កូដករចនំួន ៥១ នាក់បែន�មេទៀត ែដលរមួមាន�ស�ី ៤១ នាក់ នងិបុរស 
១០ នាក់ ្រត�វបានបង�ឱំ្យេទកន់មណ� លចត� ឡស័ីកដែដលេនាះ។ ក�ុងចំេណាមកូដករែដលេនមណ� លចត� ឡស័ីកទងំ
េនាះ មិនមានកូដករណាមា� ក់ ្រត�វបានេដះែលងឱ្យ្រតឡប់េទផ�ះវញិេនេឡយីេទ គិតចប់តងំពីៃថ�អង� រ ៍ ទី ២២ មក
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េម�៉ះ។ មិនែតបុ៉េណា� ះ កូដករែដលជាប់េនមណ� លចត� ឡស័ីកទងំេនាះ នងឹ្រត�វអជា� ធរបង�ំឱ្យបង់្របាក់ពន័ិយចនំួនរហូត
ដល់ ២លនេរៀល (៥០០ ដុល� រ) ក�ុងមា� ក់។ 

 

ជាមួយគា� េនះែដរ សមាជិកនិងថា� ក់ដឹកនាៃំនសហជពី្រទ្រទង់សិទិ�ករងរបុគ�លិកកម�ករែខ�រៃន្រក�មហុ៊នណាហ�  
េវលីដ៏(LRSU) ចំនួន ១១ នាក់ ក�ុងេនាះមាន�ស�ី ៧ នាក់ ្រត�វបានចប់ខ�ួន ចប់តងំពីែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២១ មកេហយី េន
េពលែដលអ�កទងំេនាះអនុវត�េសរភីាពក�ុងករេធ�ីកូដកម�អហងិ្សោ ។ បច�ុប្បន�អ�កទងំ ១១ កំពុងស�តិេនេ្រកមករឃុខំ�ួន
បេណា� ះអសន�រង់ចសំវនាករ ។ �ស�ីទងំ ៧ នាក់េនះ ្រត�វបានេចទ្របកន់ព ីបទញុះញង់ឱ្យ្រប្រពតឹ�បទឧ្រកិដ� ជាអទិ៍ 
ៃន្រកម្រពហ�ទណ� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េហយីពួកេគ្របឈមនងឹករជាប់ពន�នាគាររយៈេពល២ឆា�  ំ ែដលមានសភាព
ចេង��តែណន ្របសិនេបី្រត�វបានផ�នា� េទស ។ 

 

ទេង�ីហងិ្សោ្របឆាងំេទេលី�ស�ី ែដលបង�េដយតួអង�រដ� ករអនុវត�វធិានករកូវដី ១៩ េដយមិន្រតឹម្រត�វ នងិករេ្របី
្របាស់ស� ប័នតុលករេដីម្បបីបំិទេសរភីាពក�ុងករេធ�ីកូដកម�អហងិ្សោ គមឺិនសមេហតុផល និងខុសច្បោប់ េ្រកមច្បោប់ជាត ិ
និងអន�រជាតិ ។ ជាពិេសស ទេង�ីទងំេនះបានរេំលភបពំនេទេលសីិទ�ិែដលមានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��ស�ីពកីរជួបជុ ំ និង
្របមូលផ�ុ ំេដយសន�ិវធិី នងិសិទ�ិនានា ៃនអនុស�� របស់អង�ករសហ្របជាជាតសិ�ពីីករលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករ
េរសីេអីងេលី�ស�ីេភទ (សុី ដ) ដូចែដលបានបក្រសយេនក�ុងអនុសសន៍ទូេទរបស់គណៈកមា� ធិករ សុី ដ េលខ ៣០ និង 
៣៥។  

 

កររេំលភបំពនេទេលសីិទិ�េសរភីាពរបស់�ស� ី េនែតបន�េកីតមានេឡងីេ្រចីនេនក�ុង្របេទស េដយមាន�ស�ីជា
េ្រចីន បានរយករណ៍អពំីអរម�ណ៍ែដលមានេសរភីាព តិចជាងបុរស ក�ុងករេ្របី្របាស់សិទ�ិជាមូលដ� នក�ុងករបេ��ញមត ិ
និងករជួបជុំគា�  ។ �ស�ីក៏បានទទលួរងផលប៉ះពល់ែផ�កេសដ�កិច�យ៉ាងធ�ន់ធ�រ ពីកររកីរលដលៃនជំងឺកូវដី១៩ ផងែដរ 
េដយសរែតឧស្សោហកម�ែដលទទលួរងផលប៉ះពល់ខ� ងំជាងេគរមួមាន វស័ិយេសវកម្សោន�និងបដិសណា� រកិច� មានចំនួន
�ស�ីេ្រចីនជាងវស័ិយេផ្សងៗេទៀត ែដលមានបុគ�លកិភាគេ្រចីនជា�ស�កីំពុងេធ�ីករងរ។ �ស�ីទងំេនាះ ែតងែតទទួលរងេន
អំេពីហងិ្សោេដយែផ�កេលីេភទ។ េនក�ុងស� នភាពេនះ �ស�្ីរត�វែតទទលួបានករករពរ និងគា្ំរទឱ្យកន់ែតេ្រចនីជាងមុន 
េហយី្រក�មសង�មសុីវលិ និងអជា� ធរដ�មិន្រត�វរក្សោភាពេស��មស� ត់ចំេពះទេង�ហីងិ្សោទងំេនាះេទ ជាពិេសសេនេពលែដល
អំេពីហងិ្សោទងំេនាះ ្រត�វបាន្រប្រពឹត�េដយ្រក�មអជា� ធររដ�មយួចំនួន។ 

 

េយងីខ�ុ ំ សូមរឭំកដល់រជរដ� ភិបាល អំពីករេប�ជា� ចតិ�របស់ខ�ួនក�ុងករអនុវត�អនុស��  សុី ដ នងិអនុសសន៍របស់
គណៈកមា� ធកិរចប់ពកីថាខណ� ទី ៩ កលពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៩ ែដលធានាេពញេលញ នូវសទិិ�របស់អ�កករពរសិទិ�
មនុស្សជា�ស�ី អ�កដកឹនាសំហជីព សកម�ជនបរសិ� ននិងដីធ�ី និងសមាជិកគណបក្សជទំស់ ជាពិេសសសទិិ�េសរភីាពក�ុង
ករជួបជុំ ្របមូលផ�ុ ំ នងិបេ��ញមតិ េដយមនិមានកររេំលភបំពន តមដន្រត�តពិនតិ្យចប់ពិរុទ� និងរតឹត្បតិមិន្រតមឹ្រត�វ
នានា ។  េយងីខ�ុ ំសូមអំពវនាវឱ្យអជា� ធរប�្ឈប់កររតឹត្បតិេសរភីាពរបស់�ស� ីេដីម្បឱី្យពួកេគបន�េធ�ីកូដកម�េដយសន�ិវធិ ី
និងេ្របី្របាស់សិទ�ិជាមូលដ� នរបស់ពួកេគេដយគា� នករេរសីេអីង និងសូមអំពវនាវឱ្យមានករេដះែលងជាបនា� ន់និង
េដយឥតលក�ខណ� ចំេពះសមាជិក និងថា� ក់ដកឹនាសំហជីពទងំអស់ែដល្រត�វបានចប់ដក់ពន�នាគារ ្រពមទងំទមា� ក់
េចលបទេចទទងំអស់្របឆាងំនឹងពកួេគ ៕ 
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េសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួេនះ គា្ំរទេដយ៖ 
១. អង�ករអក់សិនេអតកម�ុជា ( ActionAid Cambodia) 
២. សមាគមគាពំរ�ស�ីងយរងេ្រគាះ (ASVW) 
៣. អង�ករបនា� យ្រសី (Banteay Srei) 
៤. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍សំេលងសហគមន៍ (BCV) 
៥. សហភាពករងរកម�ុជា(CLC) 
៦. មជ្ឈមណ� លសិទ�មិនុស្សកម�ុជា (CCHR) 
៧. មជ្ឈមណ� លកម�ុជាេដីម្ប្ីរបព័ន�ផ្សព�ផ្សោយឯករជ្យ (CCIM) 
៨. សហព័ន�សហជីពកម�ករចណីំអហរ និងេសវកម�កម�ុជា (CFSWF) 
៩. សមាគមករពរសទិ�មនុស្ស និងអភិឌ្ឍន៍េនកម�ុជា (ADHOC) 
១០. សម�័ន�ែខ�រជំេរឿននិងករពរសិទ�ិនុស្ស លកីដូ (LICADHO) 
១១. បណា� ញយុវជនកម�ុជា (CYN) 
១២. អង�ករម�ុជាេដមី្បជីួយ�ស�ីមានវបិត�ិ (CWCC) 

១៣. មជ្ឈមណ� លសម�ន័�ភាពករងរ និងសិទ�ិមនុស្ស (សង់្រតល់) 

១៤. សមាគមសម�ន័�សហគមន៍កសិករកម�ុជា (CCFC) 
១៥. គណៈកមា� ធិករេដីម្បកីរេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនងិយុត�ិធម៌េនកម�ុជា (ខុមែ�ហ�ល) 
១៦. អង�ករេយនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៍េដីម្បកីម�ុជា (GADC) 
១៧. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យ ៃនេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� (IDEA) 
១៨. សហព័ន�សហជពីឯករជ្យ (INTUFE) 
១៩. អង�ករក� ហន (Klahaan) 
២០. គណៈកមា� ធិករអព្យោ្រកឹត និងយុត�ិធម៌េដីម្បកីរេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិង្រតឹម្រត�វ (និកហ�កិ) 
២១. អង�ករសមាគមធាងេត� ត (STT) 
២២. គណៈកមា� ធិករៃនអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលកម�ុជា េដីម្បអីនុស�� លុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃន ករេរសីេអងីេលី

�ស�ី (NGO-CEDAW) 
២៣. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍�ស�ី្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង (UPWD) 
២៤. អង�ករនារេីដីម្បសីន�ិភាព (WPM) 

២៥. អង�ករកម�វធិ ីអភវិឌ្ឍន ៍ធនធានយុវជន )YRDP) 

២៦. សហគមនដ៍ីធ�ី ១៩៧ )េកះកុង(  

២៧. សហគមនអ៍មលំង )កពំងស់�ឺ(  

២៨. សហគមនដ៍ីធ�ីអណ�ូ ង្រតែបក (ស� យេរៀង) 

២៩. សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចអែរង៉ (េកះកុង) 

៣០. សហគមនប៍ងឹ្របា ំ(បាតដ់ំបង) 

៣១. សហគមនប៍សុ្សេស� រ (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 
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៣២. សហគមនដ៍ធី�ីជីខេល (េកះកុង) 

៣៣. សហគមន្៍រទ្រទងធ់ម�ជាតិ (េពធិ៍សត)់ 

៣៤. សហគមនដ៍កព់រ (កំពងស់�ឺ) 

៣៥. បណា� ញេយនឌរ័ និងអភវិឌ្ឍនេ៍ដម្បកីម�ុជា (GADNet) 

៣៦. សហគមនក៍េំ្រពស (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

៣៧. សហគមនឃ៍ា� ងំទឹក៧៨ (េសៀមរប) 

៣៨. សហគមនជ៍នជាតិភាគតិចគយួ (្រពះវហិរ) 

៣៩. សហគមនដ៍ធី�ីេខត�ៃបលិ៉ន 

៤០. សហគមនអ៍ូរវល�ិ៍េ្រពង (បាតដ់បំង) 

៤១. សហគមនព៍មរស់ (កពំងស់�ឺ) 

៤២. សហគមនដ៍ីធ�ីភមូសិិលែខ�រ (បនា� យមានជយ័) 

៤៣. សហគមនៃ៍្រពឡង ់(កពំងធ់)ំ 

៤៤. សហគមនដ៍ីធ�ីៃ្រពពយ (កំពត) 

៤៥. សហគមនរ៍ស�ីសមគ�ី (កំពងស់�ឺ) 

៤៦. សហគមនៃ៍្រពេឈេទសចរណ៍ទឹកធា� កែ់្រសអំពិល (កំពងឆ់ា� ងំ) 

៤៧. សហគមនែ៍្រស្របាងំ (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

៤៨. សហគមនដ៍ីធ�ីតនូន (េកះកុង) 

៤៩. សហគមនថ៍�ដ (េពធិ៍សត)់ 

៥០. សហគមនទ៍ន�ូង (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

៥១. សហគមន្៍រតពងំ្រពីង (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

 


