
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 

ពសចរតខីងែងការណ៍រមួ្ 

ក្រុមសង្គមស ៊ីវលិសសនើស ុំឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលនរិាររណ៍អន ក្រឹត្យសត៊ីព៊ីការបសង្កើត្ក្ររទ្វា រ
អ ៊ីនធឺណិត្ជាត្ិ  

ព ងីែំុ្ជាក្រុម្សងគម្សុីវលិដូចមានរា ព ម្ ោះពៅខាងពក្កាម្ មានការក្េួ បារម្ភយ៉ា ងខាែ ងំចំព ោះ
អនុក្រឹត្យសតីេីការបពងកីត្ក្ចរទ្វា រអីុនធឺណិត្ជាតិ្ ខដលក្តូ្វបានក្បកាសឱ្យពក្បី កាលេីថ្ងៃចនទ ទី១៦ ខែរុម្ភៈពនោះ 
និងពសនីសុំឱ្យរាជរដ្ឋា ភិ្បាលនិរារណ៍អនុក្រឹត្យពនោះឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស ។ ពៅពេលខដលក្តូ្វបានអាជ្ាធរដា
អនុវត្ត អនុក្រឹត្យពនោះ នឹងរតឹ្ត្បតិ្ពៅពលីសិទិធពសរភីាេជាមូ្លដ្ឋា នរបស់ក្បជាេលរដា ជាេិពសសសិទិធពសរភីាេ
រនុងការបពចេញម្តិ្ សិទិធរនុងការទទលួបានេ័ត៌្មាន សិទិធពលីឯរជនភាេ ភាេក្បរតួ្ក្បខជងថ្នក្រុម្ហ ុន    
ផ្តល់ពសវាអីុនធឺណិត្ពៅរម្ពុជា ខដលពនោះអាចនឹងប៉ាោះ ល់យ៉ា ងខាែ ងំដល់ការររីចពក្មី្នថ្នពសដារិចេជាតិ្ ។ 

មាក្ាម្ ួចំនួនថ្នអនុក្រឹត្យខាងពលី ជាេិពសសមាក្ា៦ មាក្ា១២ មាក្ា១៣ និងមាក្ា១៤ 
មានែែឹម្សារទូលំទូលា  និងមិ្នសូវចាស់លាស់ និងមានលរខណៈរតឹ្ត្បិត្យ៉ា ងខាែ ងំដល់សិទិធពសរភីាេ
ជាមូ្លដ្ឋា នរបស់េលរដាខដលពក្បីក្បាស់អីុនធឺណិត្ និងភាេក្បរួត្ក្បខជងថ្នក្បតិ្បត្តិររទូរគម្នាគម្ន៍
ពៅរម្ពុជា ។ 

ជារ់ខសតងមាក្ា៦ និងមាក្ា ១២ ថ្នអនុក្រឹត្យពនោះបានដ្ឋរ់រំហតិ្ត្នួាទីដល់ក្បតិ្បត្តិររថ្នក្ចរទ្វា រ
អីុនធឺណិត្ជាតិ្ ឱ្យសហការជាម្ ួក្រសួងថ្ក្បសណី និ៍ងទូរគម្នាគម្ន៍  និងនិ ត័្ររទូរគម្នាគម្ន៍
រម្ពុជា និងក្រសួងសាា ប័នមានសម្ត្ារិចេ រ់េ័នធដថ្ទពទៀត្ រនុងការចាត់្វធិានការទប់សាក ត់្ និងកាត់្ផ្តត ច់
ពចាលរាល់ការត្ភាា ប់បណ្តត ញទ្វំងឡា ខដលប៉ាោះ ល់ដល់ចំណូលជាតិ្ សុវត្ាិភាេ រពបៀបពរៀបរ 
សណ្តត ប់ធាន ប់សងគម្ សីលធម៌្ វបបធម៌្ ក្បថ្េណី និងទំពនៀម្ទមាែ ប់សងគម្។ អត្ាន័ ថ្នមាក្ាពនោះ មានលរខណៈ
ទូលា  និងក្សេិចក្សេិល ខដលអាចក្តូ្វបានអាជ្ាធររដាបរក្សា  និងអនុវត្តពៅពលី សរម្មជនសិទិធម្នុសស 
េលរដាសហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន ឬ េលរដា ឬក្រុម្ម្នុសសទ្វងំឡា ណ្តខដលបពចេញម្តិ្រោិះគន់រាជរដ្ឋា ភិ្បាល
ាម្បណ្តត ញអីុនធឺណិត្ និងបណ្តត ញទំនារ់ទំនងសងគម្ ពដ្ឋ ចាត់្ទុរថាសរម្មភាេរោិះគន់ទ្វងំពនាោះ 
“ប៉ាោះ ល់ដល់រពបៀបពរៀបរ សណ្តត ប់ធាន ប់សងគម្ សីលធម៌្ វបបធម៌្ ក្បថ្េណី និងទំពនៀម្ទំលាប់សងគម្” ។ 

ពក្ៅេីពនោះ ែែឹម្សារដ៏ទូលំទូលា ពៅរនុងមាក្ាពនោះ រ៏នឹងផ្តល់អំណ្តចឱ្យអាជ្ាធរមានសម្ត្ារិចេ
ងា ក្សួលរនុងការចាត់្វធិានការរតឹ្ត្បិត្ពលីការទទួលបានេ័ត៌្មានពៅពលីបណ្តត ញអីុនធឺណិត្ ឬបិទ



ពគហទំេ័រ ឬបណ្តត ញសងគម្ណ្ត ខដលអាជ្ាធររដា ល់ថាមានគំនិត្ផ្ទុ  ឬរោិះគន់រាជរដ្ឋា ភិ្បាល 
ពទ្វោះជាពគហទំេ័រ ឬបណ្តត ញសងគម្ទ្វងំពនាោះ បានផ្តល់េ័ត៌្មានខដលសាធារណៈម្តិ្ ល់ថាជាេ័ត៌្មាន
ឯររាជយរ៏ពដ្ឋ  ។ វធិានការាម្រ ៈអនុក្រឹត្យពនោះ អាចនឹងរពំលាភ្ពៅពលីសិទិធរនុងការទទលួបានេ័ត៌្មាន 
ខដលរាជរដ្ឋា ភិ្បាលធាែ ប់បានបងាា ញឆនទៈថា នឹងពោរេាម្រ ៈពសចរតីពក្ ងចាប់សតីេីការទទលួបាន
េ័ត៌្មាន និងពវទិកាេិពក្ោោះពយបល់ជាពក្ចីនពលីរពក្ចីនសារពៅពលីពសចរតីក្ ងចាប់ពនាោះរនែងម្រពហ ី ។ 

ពលីសេីពនោះ មាក្ា១៤ បានត្ក្មូ្វឱ្យក្បតិ្បត្តិររថ្នក្ចរទ្វា រអីុនធឺណិត្ជាតិ្ររាទុររំណត់្ក្ា
បពចេរពទស និងារាងខបងខចរការផ្ដល់អាស ដ្ឋា នអា ភី្ និងការរំណត់្ផ្ែូវថ្នក្ាហា ិរឆែងកាត់្ពៅ   
ក្ចរទ្វា រអីុនធឺណិត្ជាតិ្សក្មាប់រ ៈពេល១២ខែ ។  ពនោះមានន័ ថា ក្បតិ្បត្តិររថ្នក្ចរទ្វា រអីុនធឺណិត្ជាតិ្
អាចដឹងអំេីសរម្មភាេរបស់ម្នុសសក្គប់ោន  ខដលពក្បីក្បាស់អីុនធឺណិត្ពៅរនុងក្បពទសរម្ពុជា  រមួ្ទ្វងំក្បវត្តិ
េ័ត៌្មានខដលេួរពគខសាងររ ពហ ីនិងពគហទំេ័រខដលមិ្នមានរូដនី រម្ម (unencrypted search 
history) ខដលេរួពគចូលពមី្ល រហូត្ដល់ម្ ួឆ្ន ពំេញ ។ ការររាទុររ ៈពេល ូរហសួពហតុ្ពនោះ នឹង
រពំលាភ្ពៅពលីសិទិធពលីឯរជនភាេរបស់ក្បជាេលរដាខដលជាអនរពក្បីក្បាស់អីុនធឺណិត្ និងបណ្តត ញសងគម្
ពៅរម្ពុជា ។  

ជាម្ ួោន ពនោះខដរ ព ងីបានេិនិត្យព ញីថាការបពងកីត្អនុក្រឹត្យសតីេីក្ចរទ្វា រអីុនធឺណិត្ជាតិ្នឹង
ជោះឥទធិេលអាក្ររ់ដល់ពសដារិចេ ជាេិពសសពលីភាេក្បរួត្ក្បខជងាម្ក្បេ័នធពអឡិចក្តូ្និរខដលរំេុង
ររីចពក្មី្នពៅរម្ពុជា ។ ការឆែងកាត់្ក្ចរទ្វា រអីុនធឺណិត្ជាតិ្ខត្ម្ ួេីក្គប់ក្បតិ្បត្តិការរបស់ក្រុម្ហ ុនផ្តល់
ពសវាអីុនធឺណិត្ទ្វងំអស់ អាចនឹងពធាីឱ្យប៉ាោះ ល់ដល់ការក្បរតួ្ក្បខជងរនុងការផ្តល់ពសវាអីុនធឺណិត្ពលបឿន
ពលឿនេីក្គប់ក្រុម្ហ ុនផ្តល់ពសវាអីុនធឺណិត្ ដល់ក្បជាេលរដារម្ពុជា ។  

ពលីសេីពនោះពៅពទៀត្ ការបពងកីត្ក្ចរទ្វា រខត្ម្ ួខបបពនោះ រ៏អាចបពងកីត្ឱ្យមានការក្បរតួ្ក្បខជងមិ្ន
ពសាម ោះក្ត្ង់រវាងក្រុម្ហ ុនផ្តល់ពសវាអីុនធឺណិត្ផ្ងខដរ ។ ការបពងកីត្ក្ចរទ្វា រអីុនធឺណិត្ជាតិ្ពនោះ ក្តូ្វបានពគ
ពជឿជារ់ថា អាចផ្តល់សិទិធអំណ្តចដល់អាជ្ាធររដារនុងការអនតរាគម្ន៍ពៅពលីក្បតិ្បត្តិការថ្នការផ្តល់ពសវា    
អីុនធឺណិត្របស់ក្រុម្ហ ុនអីុនធឺណិត្ឯរជន ពដ្ឋ អាចបងកភាេងា ក្សួល ឬអនុញ្ញា ត្ឱ្យក្រុម្ហ ុនផ្តល់
ពសវាអីុនធឺណិត្ណ្តម្ួ ខដលមានទំនារ់ទំនងលអជាម្ ួអាជ្ាធររដា និងអនរមានអំណ្តច ផ្តល់នូវពសវា    
អីុនធឺណិត្ពលបឿនពលឿនជាងក្រុម្ហ ុនពសវាអីុនធឺណិត្ដថ្ទពទៀត្ ។  

ព ងីបារម្ភថាអនុក្រឹត្យពនោះនឹងកាែ  ជាឧបសគគដល់ក្រុម្ហ ុនបពចេរវទិានិងបពងកីត្ភាេមិ្នក្បារដ
ក្បជាខដលអាចបណ្តត លឱ្យអនរវនិិពយគទុនចារពចញេីទីផ្ារបពចេរវទិាពៅរម្ពុជា ។ បខនាម្ពលីពនោះ 



ក្បសិនពបីក្រុម្ហ ុនឯរជនក្តូ្វបានបងខំឱ្យចារពចញខម្ន ពនាោះបនទុរថ្នការបង់ថ្ងែពលីពសវាថ្នការពក្បីក្បាស់
អីុនធឺណិត្នឹងពរីនពឡងី នឹងធាែ រ់ម្រពលីក្បជាេលរដាខដលជាអនរពក្បីក្បាស់ ពហ ីគុណភាេថ្នពសវាអីុនធឺណិត្
នឹងធាែ រ់ចុោះ ។ ព ងីែំុ្ទទូចឱ្យរាជរដ្ឋា ភិ្បាលនិរារណ៍អនុក្រឹត្យពនោះឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស ពដីម្បធីានាថា ពសរភីាេ
មូ្លដ្ឋា ន និងធានាក្បសិទធភាេថ្នការពក្បីក្បាស់អីុនធឺណិត្ក្បរបពដ្ឋ សុវត្ាិភាេសក្មាប់ក្បជាេលរដាខែមរ 
និងបានជាក្បពយជន៍ដល់ពសដារិចេជាតិ្ នឹងក្តូ្វបានពោរេពដ្ឋ ក្សបាម្រដាធម្មនុចាថ្ន          
ក្េោះរាជាណ្តចក្ររម្ពុជា ៕ 

សាា ប័នខដលបានចូលរមួ្មាន៖ 

1. សហគម្ន៍ដធីែី ១៩៧ (ពកាោះរុង( 

2. សរម្មភាេពដីម្បបីរសិាា ន និងសហគម្ន៍ (AEC) 
3. សហគម្ន៍ជនជាត្ិពដមី្ភាគត្ចិអាខរ ៉ាង (ពកាោះរុង( 
4. សហគម្ន៍ដធីែីអណតូ ងក្ត្ខបរ (សាា  ពរៀង( 
5. សហគម្ន៍បងឹក្បា ំ (បាត្ដ់បំង( 
6. អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍សំពលងសហគម្ន៍ (BCV) 
7. អងគការក្េោះេុទធសាសនាសក្មាប់សនតភិាេ  (BPO) 
8. សហេ័នធសហជេី រម្មររចណីំអាហារ និងពសវារម្មរម្ពុជា (CFSWF) 
9. សមាគម្ការ រសិទធិម្នុសស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅរម្ពុជា អាដហុរ (ADHOC) 
10. ម្ជឈម្ណឌ លសទិធិម្នុសសរម្ពុជា (CCHR) 
11. ម្ជឈម្ណឌ លរម្ពុជាពដីម្បកី្បេ័នធផ្សេាផ្ា ឯររាជយ (CCIM) 
12. សមាគម្សម្ពន័ធអនរសារេ័ត្ម៌ានរម្ពុជា (CamboJA) 
13. សម្ព័នធខែមរជំពរឿន និងការ រសិទធិម្នុសស លីកាដូ (LICADHO) 
14. វទិាសាា នក្បជាធិបពត្ យរម្ពុជា (CID) 
15. បណ្តត ញ ុវជនរម្ពុជា (CYN) 
16. បណ្តត ញក្េោះសងឃ ុវជនរម្ពុជា (CYMN) 
17. ម្ជឈម្ណឌ លសម្ព័នធភាេការងារ និងសិទធមិ្នុសស  (CENTRAL) 
18. សហគម្ន៍សាម្គគីពចរមាស (សាា  ពរៀង( 
19. សហគម្ន៍ដធីែីជែីពក្កាម្ (ពកាោះរុង( 
20. សហគម្ន៍ដធីែីជែីពលី (ពកាោះរុង( 



21. សហគម្ន៍ជនជាត្ិពដីម្ភាគត្ិច ចារា៉ា  (រត្នគីរ(ី 
22. បណ្តត ញរសាងសនតិភាេសហគម្ន៍ (CPN) 
23. អងគការសម្ធម្រ៌ម្ពុជា (EC) 
24. សហគម្ន៍ពហាងសំណំ (រេំង់សព(ឺ 
25. សមាគម្ក្បជាធបិពត្ យឯររាជយថ្នពសដារចិេពក្ៅក្បេ័នធ (IDEA) 
26. បណ្តត ញក្េោះសងឃ ឯររាជយពដីម្ប ុីត្តធិម្៌សងគម្ (IMNSJ) 
27. សហគម្នឃ៍្ែ ងំទឹរ៧៨ (ពសៀម្រាប( 
28. សហគម្ន៍ជនជាត្ភិាគត្ចិគួ   (ក្េោះវហិារ( 
29. សហគម្ន៍ដធីែីពែត្តថ្ប៉ាលិន 
30. សហគម្ន៍ឡ ង (រេំង់ឆ្ន ងំ( 
31. សហគម្ន៍មានជ័  (សាា  ពរៀង( 
32. សហគម្ន៍អូរវលែិ៍ពក្េង (បាត្់ដំបង( 
33. អងគការសាព នសនតិភាេ (PBO) 
34. សហគម្ន៍ដធីែីភូ្ម្ិផ្ាររណ្តត ល  (បនាទ  មានជ័ ( 
35. សហគម្ន៍ដធីែីភូ្ម្ិសិលាខែមរ  (បនាទ  មានជ័ ( 
36. អងគការេនែរខែមរ  (PKH) 
37. បណ្តត ញសហគម្ន៍ថ្ក្េឡង ់(PLCN) 
38. អងគការោកំ្ទបពចេរវទិាពៅជនបទរនុងក្បពទសរម្ពុជា (RCTSO)  
39. សមាគម្ធាងពាន ត្ (STT) 
40. សហគម្ន៍ធនធានថ្ក្េព សីទឹងែាច់ស (រេំង់ឆ្ន ងំ( 
41. សហគម្ន៍ដធីែីានូន (ពកាោះរុង( 
42. គណៈរមាម ធិការថ្នអងគការម្និខម្នរដ្ឋា ភ្ិបាលរម្ពុជា ពដមី្បអីនុសចាលុបបំបាត្រ់ាល់ទរំង់ថ្នការ

ពរសីពអីងពលីស្រសតីពភ្ទ (NGO-CEDAW) 
43. អងគការរម្មវធីិអភិ្វឌ្ឍន៍ធនធាន ុវជន (YRDP) 
44. អងគការត្មាែ ភាេរម្ពុជា(TIC) 
45. អងគការអារ់សិនពអត្រម្ពុជា (ActionAid Cambodia)  
46. សមាគម្សម្ព័នធសហគម្ន៍រសិរររម្ពុជា (CCFC) 
47. គណៈរមាម ធិការពដីម្បកីារពបាោះពឆ្ន ត្ពដ្ឋ ពសរ ីនិង ុត្តិធម៍្ពៅរម្ពុជា (COMFREL) 



48.  សម្ព័នធសហជីេរម្ពុជា (CATU) 
49. សហេ័នធសហជីេរម្មររនិពយជិត្វស័ិ ពទសចរណ៍រម្ពុជា (CTWUF) 
50. សហេ័នធសហជីេឯររាជយ (INTUFE) 
51. សហជីេក្ទក្ទង់សិទធិការងារបុគគលិររម្មររខែមរថ្នក្រុម្ហ ុនណ្តហាគ ពវលីដ៍ (LRSU) 
52. សហេ័នធសហជីេពសរឯីររាជយ (FUFI) 
53. សហេនធ័សហជីេរម្មររសំណង់ និងថ្ក្េព រីម្ពុជា (BWTUC) 
54. សហជីេឯររាជយរំលាងំសាម្គគីរម្មររ (WSSIU) 
55. សម្ព័នធសហជីេក្បជាធិបពត្ យរម្មររកាត់្ខដររម្ពុជា (C.CAWDU) 
56. គណៈរមាម ធិការសហក្បតិ្បត្តិការពដីម្បរីម្ពុជា (CCC) 
57. កាែ ហាន (Klahaan) 
58. វទិាសាា នត្ស ូម្តិ្និងពោលនពយបា  (API) 
59. ម្ជឈម្ណឌ លក្បជាេលរដាពដីម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍និងសនតិភាេ (PDP Center) 
60. សហេ័នធអនរសារេ័ត៌្អនតរជាតិ្ (IFJ) 
61. រែឹបអនរសារេ័ត៌្មានបរពទសថ្នរម្ពុជា (OPCC) 
62. ម្ជឈម្ណឌ លអប់រចំាប់សក្មាប់សហគម្ន៍ (CLEC) 

 

 

 

 


