
 

 

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 
េមូអាជ្ញា ធរបញ្ឈបក់ារស្បើ្ាេអ់ំស ើហងិា នងិការចាបខ់្ែួនអនក្តវ៉ា សោយេនដវិិធ ី

ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
 

យ ើងែ្ញ ាំ ជាក្រុមសងគមសញីវលិខែលមានរា នាមែូចខាងយក្ោម សូមសខមែងោរយោរោែ  យ៉ា ងខាល ាំង
ចាំយ ោះអាជ្ាធរខែលបានយក្រើក្បាស់អាំយ ើហិងាយៅយលើអនរតវ៉ា យោ សនតិវធិី និងោរចារែ់លួនសរមមជនជាង១០នារ ់
ោល យី លងមីៗយនោះ ។  

 

ោល ីរ៉ាញនាម នសបាែ ហ៍មញន អាជ្ាធរបានយក្រើក្បាស់ោររង្រ្កា រខររហិងាជារនតរនាា រយ់ៅយលើោរតវ៉ា យោ 
សនែិវធិ ី ខែលបានចារយ់្ែើមយរើតយ ើងរនាា រ ់ីោរចារែ់លួននិងោរឃញាំែលួនក្រធានសហជ ី យោរ រ ៉ាញង ឈញន ោរ់
 នធនាគារ ោល ីយែើមខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០យនោះ ។ ចារត់ាំង ីោរចារែ់លួនយោរ រ ៉ាញង ឈញន មនញសសចាំនួន៦នារ់
យទៀត ក្តូវបានចារែ់លួននិងរញ្ជូ នយៅឃញាំែលួនរនញង នធនាគាររយ ែ្ ោះអាសននរងច់ាាំសវនាោរ រនាា រ ់ីអនរទាំងយនាោះ    
តស ូមតទិមទរឱ្យយោោះខលងយោរ រ ៉ាញង ឈញន វញិ ។ អាជ្ាធររប៏ានយក្រើក្បាស់អាំយ ើហិងា និងចារែ់លួនោចញ់ាតិ
ររស់អតីតសមាជរិគណររសជាំទស់ខែលក្តូវបានរ ាំោ ្ងខែរ ែណៈខែល រួគាតភ់ាគយក្ចើនជាង្រ្សតី រាំ ញងតវ៉ា
ក្រឆ្ាំងនឹងោរចារែ់លួនសមាជិរក្រុមក្គោួរររស់ ួរគាត ់។  

 

ោរអាំ វនាវឱ្យសមាជិរក្គួោរររស់អនរមានយសរភីា   ីនធនាគារមរវញិ មនិខមនជារទយលមើសយទ ។ 
ោរសខមែងមតិជាំទស់យៅនឹងោរចារែ់លួនមតិតភរែិររស់អនរ មនិខមនជារទយលមើសយទ ។ ោរឈរយគៀរោម គាន ជាម ួ
មនញសសយៅរនញងសហគមនរ៍រស់អនរ និងោរទមទរររ ញតតិធម ៌រម៌និខមនជារទយលមើសខែរ ។ ក្រជា លរែឋរមពញជា
ក្គររ់រូមានសិទធរិនញងោរតវ៉ា យោ អហិងា ខែលមនិគួរក្តូវក្រឈមជាម ួនងឹោររញញក្ចាន ោរយក្រើក្បាស់អាំយ ើហិងា 
ឬអូសទញ  ីសាំ្រន់គរបាលយទ ។ យ ើងែ្ញ ាំសងឃមឹថា តញោោរនឹងអាចយោោះខលងអនរខែលក្តូវបានចារែ់លួន 
និងទមាល រយ់ចាលោរយចាទក្រោនទ់ាំងអស់យៅយលើ ួរគាតឱ់្យបានឆ្រ ់និងសងឃមឹថា រាជរោឋ ភបិាលនឹងអាចយគារ 
សិទធរិនញងោររយញ្េញមតិ និងសិទធិរនញងោរជួរជញាំររស់ក្រជា លរែឋរមពញជាឱ្យបានយ ញយលញ ។  

 

យោរ រ ៉ាញង ឈញន ក្តូវបានចារែ់លួនយៅ្ាោះររស់យោរទាំង រ ់និងរាំ ញងសថិតយៅយក្ោមោរឃញាំែលួនរយ ែ្ ោះ
អាសននរងច់ាាំសវនាោរ រនាា រ ់ីយោរបានអតថ ធរិា អាំ ីរញ្ហា ររស់ក្រជា លរែឋយៅតមរយ ែ្     ក្ ាំខែន
ជាម ួក្រយទសយវៀត្ម ។ មញនយ លចារែ់លួនយោរ រីរីថ្ងៃ យោរបានចូលរមួោរតវ៉ាជាម ួរមមររ រមមោរនិី
យរាងចក្រោតយ់ែររាររ់ នារ ់ រនាា រ ់ីយរាងចក្រខែល រួគាតយ់ធវើោរក្តូវបានរិទែាំយណើ រោរ យោ ោររញ្ហា           
រូវែី១៩ ។  

 

ោល ីោៃ ចថ្ងៃក្ ហសបតិ៍ សរមមជនចាំនួន៦នារ ់ ក្តូវបានចារែ់លួនយៅរនញងរាជធានភីនាំយ ញ រនាា រ ់ី      
 ួរគាតប់ានអាំ វនាវមែងយហើ មែងយទៀតឱ្យយោោះខលងយោរ រ ៉ាញង ឈញន វញិ ។ អាំ ញងយ លតវ៉ា យោ អហិងា  ញវត ី    



 

 

យឈឿន ោរា៉ា វ ីខែលបានរមួចាំខណរជាយក្ចើនរនញងោរករ ញតតិធមស៌ងគម និងររោិថ ន ក្តូវបានយបាចសរអ់ូសចូលរនញង
រង នត រនាា រ ់ីរងសនែិសញែែណឌ បានែរហូត រោរូរលញ ររស់នាងយ៉ា ងរយក្មាល ។ យក្ោ មរ សរមមជន  
ររោិថ ន យោរ ហ ញន វណណ ៈ ក្តូវបានចារែ់លួនយោ អាជ្ាធរយសលៀរ រស់ញីវលិ ែណៈខែលយោររាំ ញង្ា ផ្ទា ល់ 
(live) តមយហវសរ ញរ (Facebook) រយណែើ រ នងិយែើរយៅ្ាោះរយណែើ រ រនាា រ ់ចូីលរមួោរតវ៉ា  ។   

 

សរមមជនទាំង ីរនារ ់ ក្តូវបានយចាទក្រោន ់ី “រទញញ ោះញងឱ់្យក្រក្ ឹតតរទឧក្រិែឋ ជាអាទិ៍” តមមាក្ត
៤៩៤ និងមាក្ត៤៩៥ ថ្នក្រមក្ ហមទណឌ  យោ ក្រឈមនឹងោរជារ ់នធនាគាររហូតែល់២ឆ្ន ាំ ។ យោរ វណណ ៈ
រាំ ញងក្តូវបានឃញាំែលួនយៅមណឌ លអររ់ ាំខរខក្រទី១ (ម១) រនញងរាជធានភីនាំយ ញ ែណៈខែល ោរា៉ា វ ី ក្តូវឃញាំែលួនយៅ
មណឌ លអររ់ ាំខរខក្រទី២ (ម២) ។ សរមមជន៤នារយ់ទៀត ក្តូវបានយោោះខលង ីោរឃញាំឃាំងវញិ រនាា រ ់ីបានទទួល
រងសមាព ធឱ្យចញោះហតថយលខាយលើរិចេក្ មយក្ ៀងយោ សនាថា នឹងមនិចូលរមួោរតវ៉ា ក្សយែៀងគាន យនោះយទៀត ។  

 

ោល ីសបាែ ហ៍មញនម ួយទៀត សរមមជន៤នារយ់្សងយទៀតខែលមានទាំនារទ់ាំនងជាម ួគណររសជាំទស់
ខែលក្តូវបានរ ាំោ  ក្តូវបានចារែ់លួនយៅរនញងរាជធានីភនាំយ ញ រនាា រ ់ីបានចូលរមួោរតវ៉ា  យែើមបអីាំ វនាវឱ្យ    
យោោះខលងយោរ រ ៉ាញង ឈញន ។ រនញងយនាោះមាន២នារគ់ឺយោរ ឈួ យ្ង នងិយោរ ជញាំ  ញទធី រក៏្តូវបានយចាទក្រោន ់ី
រទញញ ោះញង ់ នងិរាំ ញងក្តូវបានឃញាំែលួនយៅមណឌ លអររ់ ាំខរខក្រទី១្ងខែរ ។ ក្ ោះសងឃចាំនួន៨អងគ ខែលបានយធវើ
ែាំយណើ រមរ ីយែតតបាតែ់ាំរង យែើមបចូីលរមួោរតវ៉ា  ក្តូវបាននគរបាលហាមឃត ់និងរងខាំឱ្យនិមនតក្ត រយ់ៅវតតខែល 
   ក្ ោះអងគគងយ់ៅវញិ ។ សរមមជនមាន រយ់ទៀតគឺ  ញវត ីស រននិោ ក្តូវបានចារែ់លួន នងិយចាទក្រោន ់ីរទញញ ោះញង ់   
ែូចគាន  រនាា រ ់ីបានចូលរមួោរតវ៉ា ឱ្យយោោះខលងយោរ រ ៉ាញង ឈញន ោល ីថ្ងៃទ៧ី ខែសីហា និងក្តូវបានរញ្ជូ នយៅ 
ឃញាំែលួនយៅមណឌ លអររ់ ាំខរខក្រទី២ ។  

 

ោល ីថ្ងៃសញក្រសបាែ ហ៍មញន ក្រធានគណររសខែមរឈនោះ យោរ សួង សញភណ័ឌ  ក្តូវបានចារែ់លួន និង      
យចាទក្រោន ់ីរទញញ ោះញង ់។ រចេញរបនន យោរសថិតយៅយក្ោមោរឃញាំែលួនយៅមណឌ លអររ់ ាំខរខក្រទី១ ។ យោរ សញភណ័ឌ  
បានអាំ វនាវជាោធារណៈឱ្យយោោះខលងយោរ រ ៉ាញង ឈញន យហើ យក្ោ មរយោររក៏្តូវបានចារែ់លួន រនាា រ ់ ី   
ចញោះយៅ ិនិតយយមើលរយកគ លក្ ាំខែនរមពញជា-យវៀត្ម ខែលយោរ រ ៉ាញង ឈញន បាន និិតយយមើល មញនយ លខែលយោរ
ក្តូវបានចារែ់លួន ។  

 

យនោះជាយលើរទី៣យហើ  ខែលយោរ ហ ញន វណណ ៈ ក្តូវបានចារែ់លួន យោ ោរភា សរមមររស់យោរ យៅ
រ៉ាញនាម នឆ្ន ាំចញងយក្ោ យនោះ ។ យោរក្តូវបានជារ ់នធនាគារ៥ខែ យៅចយនាល ោះឆ្ន ាំ២០១៧ និងឆ្ន ាំ២០១៨  រ ់ន័ធនឹង
ោរចងក្រងឯរោរខែលសងស ័ថាមានោររូមែាចែ់ញសចារ ់។ ោល ីខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០យនោះ យោរក្តូវបាន
ឃតែ់លួនជាយក្ចើនយមា៉ា ង រនាា រ ់ីតវ៉ា ឱ្យមានោរសក្មាលរនាញររាំណញ ល ីសាំ្រធ់នាគារ និងក្គឹោះោថ នមកី្រូហិរញ្ញ វតថញ 
អាំ ញងយ លមានវរិតតិជាសរលថ្នវរីញសរូវែី១៩យនោះ ។  

 



 

 

ែណៈខែលមានោរចារែ់លួនជារនតរនាា ររ់ ែ្ លមរ ោីរឃញាំែលួនយោរ រ ៉ាញង ឈញន រងរមាល ាំងនគរបាល 
និងសនែិសញែបានរយងាើនោរយក្រើក្បាស់អាំយ ើហិងា យែើមបរីង្រ្កា រោរជួរជញាំខររសនែិវធិីទាំងយនោះ ។ យៅរ៉ាញនាម នសបាែ ហ៍មញន 
ោចញ់ាតរិរស់អតីតសមាជរិគណររសជាំទស់រាំ ញងជារឃ់ញាំរនញង នធនាគារ ខែលបានអាំ វនាវជាោធារណៈឱ្យ
យោោះខលងក្រុមក្គួោរររស់ រួគាតវ់ញិ ក្តូវបានរញញក្ចាន ទតធ់ារ ់ នងិអូសទញឆ្លង្លូវយធវើែាំយណើ រ ីសាំ្រ ់ 
រងសនែិសញែក្រោរយ់ោ អាវញធ ។  

 

អាជ្ាធររប៏ានរយងាើនោរយក្រើក្បាស់មយធាបា ជាយក្ចើនរនញងោររារាាំងអនរតវ៉ាតមែង្លូវ ។ ោល ីថ្ងៃទី០៣ 
ខែសីហា អនរនាាំ រយក្រសួង ញតតិធម ៌ បានយចញយសចរែីក្រោស ត័ម៌ានរនញងយចតនា ហាមឃតរ់ាល់ោរតវ៉ា
ទាំងឡា ្ ខែលមានោរសខមែងមតិអាំ ីយរឿងរែីយៅខាងមញែតញោោរ ។ យសចរែីក្រោស ត័ម៌ានយនោះបាន  
គាំរាមរាំខហងអាំ ីោរចាតវ់ធិានោរ្លូវចារក់្រឆ្ាំងនឹងអនរតវ៉ា  ខែលអាំ វនាវឱ្យមានោរយោោះខលងយោរ រ ៉ាញង ឈញន 
យោ បានយចាទក្រោនោ់រតវ៉ា យោ សនែិវធិីររស់អនរទាំងយនាោះថាជា ទយងវើោរស់មាព ធយលើោថ រន័តញោោរ ខែល
អាចក្តូវ្ែនាា យទសឱ្យជារ ់នធនាគាររហូតែល់៦ខែ តមមាក្ត៥២២ ថ្នក្រមក្ ហមទណឌ  ។ យៅថ្ងៃែខែលយនាោះ 
ោោរាជធានភីនាំយ ញ បានយចញយសចរែីខណនាាំយោ ក្រោសថា ោរតវ៉ាទាំងយនោះគបឺានអនញវតត្ាញ  ីវធិានោរ 
រនញងោរទរោ់ា តវ់រីញសរូវែី១៩ ខែលយនោះជាមយធាបា យ្សងម ួយទៀតយែើមបរីារាាំងោរតវ៉ា យ្សងៗ ។  

 

យ ើងែ្ញ ាំសងឃមឹថា រាជរោឋ ភបិាលនិងតញោោរ អាចយោោះខលងអនរឃញាំរនញង នធនាគារខែលក្គានខ់តយក្រើក្បាស់
សិទធិធានាយោ រែឋធមមនញញ្ញ ររស់ែលួន ក្ មទាំងទមាល រយ់ចាលោរយចាទក្រោនទ់ាំងអស់យៅយលើ ួរគាត ់ និងរញ្ឈរ់
ោរយក្រើក្បាស់អាំយ ើហិងាក្រឆ្ាំងនឹងអនរតវ៉ា យ្សងៗយទៀត ៕  
 
យសចរែខីងលងោរណ៍យនោះ គាាំក្ទយោ ៖  

1. សហគមនដ៍ធី្លី ១៩៧ (ក ោះកុង) 
2. សមពន័ធគណកនយ្យភាពសងគម កមពុជា (ANSA) 
3. ក្កុម រងារកដើមបកី ោះក្ាយ្ទំនាស់ (ACT) 
4. សកមមភាពកដើមបបីរាិា ន នងិសហគមន ៍(AEC) 
5. សហគមនអ៍មលំង (កំពងស់ពឺ) 
6. សហគមនដ៍ធី្លីអណតូ ងក្របបក (ាា យ្ករៀង) 
7. សហគមនប៍ងឹក្រ ំ(ររដ់ំបង( 
8. អងគ រអភវិឌ្ឍនសំ៍កេងសហគមន ៍(BCV) 
9. អងគ រក្ពោះពុទធាសនាសក្ាបស់នតិភាព (BPO) 

10. សមពន័ធសហជីពកមពុជា (CATU) 
11. មជឈមណឌ េសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 



 

 

12. វទិាាា នក្បជាធ្ិបករយ្យកមពុជា (CID)  
13. សហពន័ធសហជីព កមមករចណីំអាហារ នងិកសវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
14. សាគម រពារសិទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍនក៍ៅកមពុជា អាដហុក (ADHOC) 
15. សាគមមន្តនតីរាជ រឯករាជយកមពុជា (CICA) 
16. សមពន័ធកដើមបសុីចររិភាព និងគណកនយ្យភាពសងគម (CISA) 
17. សមពន័ធសហជីពក្បជាធ្ិបករយ្យកមមករ រក់ដរកមពុជា (C.CAWDU) 
18. អងគ រសមពន័ធភាព រពារសិទធិមនុសសកមពុជា (CHRAC) 
19. សាគមក្គូបកក្ងៀនកមពុជាឯករាជយ (CITA) 
20. សាគមកមមករកមពុជាកសដឋកចិចកក្ៅក្បពន័ធ (CIWA) 
21. សហភាព រងារកមពុជា (CLC) 
22. សមពន័ធបមមរជំករឿន និង រពារសិទធិមនុសស េី ដូ (LICADHO) 
23. សហពន័ធសហជីពវស័ិយ្កទសចរណ៍កសវាកមមកមពុជា (CTSWF) 
24. បណ្តត ញក្ពោះសងឃយុ្វជនកមពុជា (CYMN) 
25. បណ្តត ញយុ្វជនកមពុជា (CYN) 
26. មជឈមណឌ េសមពន័ធភាព រងារ និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 
27. សហគមនា៍មគគីកចកាស (ាា យ្ករៀង) 
28. សហគមនដ៍ធី្លីជីមកក្ ម (ក ោះកុង) 
29. សហគមនដ៍ធី្លីជីមកេើ (ក ោះកុង) 
30. សហគមនជ៍ាកំ្កកវៀន (របូងឃមុ ំ) 
31. សហគមនជ៍នជារិកដើមភាគរិច ចារា៉ាយ្ (ររនគិរ)ី 
32. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជា (CCFC) 
33.គណៈកាម ធ្ិ រកដើមប ីរករោះកនោ រក យ្កសរ ីនិងយុ្រតិធ្មក៌ៅកមពុជា (COMFREL) 
34. សហគមនក៍្ទក្ទងធ់្មមជារិ (កពាធ្ិ៍ារ)់ 
35. សហគមនដ៍កព់រ (កំពងស់ពឺ) 
36. អងគ រសមធ្មក៌មពុជា (EC) 
37. អងគ រកយ្នឌ្រ័ និងអភវិឌ្ឍនក៍ដើមបកីមពុជា (GADC) 
38. សហគមនក៍ហាងសំណំ (កពំងស់ពឺ) 
39. យុ្វជនជនជារិកដើមភាគរចិសក្ាបស់ហគមនក៍មរតររនគិរ ី
40. សហគមនជ៍នជារិកដើមភាគរិចឃំុក្បកមរកុមរតក្ពោះវហិារ 



 

 

41. សាគមក្បជាធ្ិបករយ្យឯករាជយននកសដឋកិចចកក្ៅក្បពន័ធ (IDEA) 
42. បណ្តត ញក្ពោះសងឃ ឯករាជយកដើមបយុី្រតិធ្មស៌ងគម (IMNSJ) 
43. សាគមឥន្តនរកទវ ី(IDA) 
44. សហគមនជ៍នជារិភាគរិចគយួ្ (ក្ពោះវហិារ) 
45. សាគមបមមរកមពុជាកក្ មកដើមបសិីទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 
46. សហគមនឃ៍្ល ងំទកឹ៧៨ (កសៀមរាប) 
47. សហគមនក៍នាទក ោះក្សកៅ )ក ោះកុង) 
48. សហជីពក្ទក្ទងសិ់ទធិ រងារបុគគេិកកមមករបមមរននក្កុមហ ុនណ្តហាគ កវ ើេ 

49. សហគមនដ៍ធី្លី )នប៉ាេិន) 
50. សហគមនឡ៍ពាង (កពំងន់ោ ងំ) 
51. សហគមនា៍នជយ័្ (ាា យ្ករៀង) 
52. អងគ រ រពារសិទធិជនជារិកដើមភាគរចិ (MIRO) 
53. ាតាធ្មមជារិកមពុជា (MNC) 
54. គណៈកាម ធ្ិ រអពាក្ករឹ នងិយុ្រតិធ្ម ៌កដើមប ីរករោះកនោ រក យ្កសរ ីនិងក្រឹមក្រូវកៅកមពុជា 

(NICFEC) 
55. Not 1 More (N1M) 
56. សហគមនអ៍ូរវេលិ៍កក្ពង (ររដ់ំបង) 
57. អងគ រាព នសនតិភាព (PBO) 
58. សហគមនភ៍ោកំក្ ម (កសៀមរាប) 
59. សហគមនដ៍ធី្លីភូមសិិលបមមរ (បនារ យ្ានជយ័្) 
60. សហគមនដ៍ធី្លីភូមផិ្សារកណ្តត េ (បនារ យ្ានជយ័្) 
61. អងគ រពនលកបមមរ (PKH) 
62. សហគមនន៍ក្ពឡង ់(កំពងធ់្ំ) 
63. បណ្តត ញសហគមនន៍ក្ពឡង ់(PLCN) 
64. សហគមនដ៍ធី្លីនក្ពពាយ្ (កពំរ) 
65. សហគមនន៍ក្ពក ើកពក្ជចងាា រេអក ើរ (កំពងន់ោ ងំ( 
66. សហគមនរ៍សមីាមគគី (កំពងស់ពឺ) 
67. សហគមនន៍ក្ពក ើររនៈរ ុា  (ឧរតរានជយ័្) 
68. អងគ រគកំ្ទបកចចកវទិាកៅជនបទកោុងក្បកទសកមពុជា (RCTSO) 



 

 

69. សាគមធាងកតាោ រ (STT) 
70. អងគ រាមគគ ី
71. សហគមនា៍មគគីរាសបហក (ាា យ្ករៀង) 
72. សហគមនន៍ក្ពក ើកទសចរណ៍ទឹកធាល កប់ក្សអំពិេ (កំពងន់ោ ងំ( 
73. សហគមនប៍ក្សក្រងំ (របូងឃមុ ំ( 
74. សហគមនធ៍្នធាននក្ពក ើសរឹងមាចស់ (កពំងន់ោ ងំ( 
75. សហគមនដ៍ធី្លីតានូន (ក ោះកុង( 
76. គណៈកាម ធ្ិ រននអងគ រមនិបមនរ ឋ ភរិេកដើមបេុីបបរំររ់ាេ់ទក្មងក់រ ើសកអើងកេើន្តសតីកភទ )NGO-
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