
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ការស ើក្ក្មពេេ់ទិ្ធិរបេស់្តេតសីៅក្ថ្លែងការងារពិតជាមាលសារៈេខំាលប់ំផុត 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទ១ី១ ខែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

ព ងីែ្ញ ំជាអងគការសងគមសញីវលិខែលមានរា នាមខាងពរកាម មានការែកចិត្តជាខាល ងំពៅពេលខែលបាន
អានពសចកតីរា ការណ៍ទាកទ់ងនឹងមន្តនតីនគរបាលជាន្តសតមីាន ក់ បានររឈមនឹងវធិានការវនិ័ ពោ សារការ
រព ហ្ ោះរូរភាេថ្នការរំពៅពោោះកូនកនញងសំពលៀករំពាក់ឯកសណ្ឋា ននគរបាលពៅពលទីំេរ័គណនីពវេសរ ញកផ្ទា ល់
ែលួនររសគ់ាត្។់ ពរឿងខែលព្េីឱ្យកាន់ខត្ែកចិត្តពៅពទៀត្ពនាោះគកឺរណីពនោះបានពកីត្ព ងីខត្មួ ថ្ងៃរ ញពណ្ឋណ ោះ
រនាា រ់េទីិវានារអីនតរជាត្ ិ ខែលពនោះរ ហ្ ញឱ្យព ញីខងមពទៀត្ថា សទិធិន្តសតីពៅខត្ជារញ្ហហ ររឈមពៅររពទសកមពញ
ជា។ 

ន្តសតីមិនគួររត្ូវបានរងខំឱ្យពរជសីពរសីរវាងការ្រ និងការពមលីខងទាកូំនពនាោះពទ។ ររការខែលន្តសតីជាមាត  
ពវ ីខែលពៅព្េកីារនឹងរត្ូវសតីរពនាា ស ពរីន្តសតីពនាោះព្េទីាងំការ្រនិងភារកចិចពមីលខងទាកូំន ែូចជាករណីពនោះជា
ឧទាវរណ៍រសារ់ ខែលពនោះរ ហ្ ញឲ្យព ញីថារោា ភ្ិបាលែកខានកនញងការការពារសិទធិន្តសតីពៅកខនលងព្េកីារ 
ពទាោះរីជាររពទសកមពញជាបានផ្តល់សច្ចច រ័នពៅពលីអនញសញ្ហា សតីេីការលញររំបាត្់រាល់ទរមង់ថ្នការពរសីពអីង
ររឆ្ងំនឹងន្តសតពីភ្ទ (សញី ែ) ខែលការពារសិទធពិ្េីការ្រពោ មិនមានការពរសីពអីង។ 

ពៅកមពញជា ងេីពរកីមាល ងំេលកមមន្តសតីមានចំនួនររហាក់ររខវលនឹងរញរសកត ី ក៏ចនំួនន្តសតីពៅកនញងត្ំខណងជា
អនកែឹកនាពំៅមានករមិត្ពៅព  ី។ ផ្នត្់គនំិត្មនិពជឿនពលឿន រពវណី និងវរប្ម៌ខែលបានច្ចក់ឫសករ់យ ង
ពរៅពនោះ រនតពកីត្មានខែលជាត្ងភាេមួ ពៅខត្ជាកតីបារមភ។ មយ ងពទៀត្ ររការខែលសាា រ័នការ្រជាពរចីនេញំ
បានផ្តលព់វោា រចនាសមព័នធឬររកិាខ រពមីលខងទាទំារករគរ់រគាន់សរមារ់រញគគលិក ឬកមមករនិពយជិត្ជាមាត   ឬ
ព្លី ត្រនងឹត្រមូវការច្ចបំាចែ់ល់េួកគាត្ ់ គឺជាឧរសគគែ៏្ ំមួ កនញងចំពណ្ឋមឧរសគគជាពរចីនពទៀត្ ខែលរារាងំ
ន្តសតីកនញងការព ងីពៅកានត់្ំខណងជាថាន ក់ែកឹនា។ំ ពែមីបឱី្យន្តសតទីទលួបានសិទធិពៅកខនលងព្េីការ ជាការសំខាន់
រំផ្ញត្គឺរត្ូវផ្តលព់វោា រចនាសមព័នធនិងររកិាខ រពមីលខងទារក ទារកោា ននិងពេលពវលាសរមាកកនញងការរំពៅកូន
ពោ ទទលួបានរបាក់ឈនួលែល់រញគគលិក ឬកមមករនិពយជិត្ រេមទាងំរងកភាេ្ រសួលែល់េួកពគកនញងការ
រនតអាជេីការ្រររស់ែលួន។ 

ពនាោះគឺជាពរឿងគួរឱ្យអាមា សចំពពាោះការត្រមូវឱ្យមន្តនតីនគរបាលពនាោះរត្ូវសញំពទាស ពរកាមពវត្ញផ្លថាបាន
ព្េីឱ្យរ ោះពាល់ែល់កិត្ត ិសររស់អងគភាេនិងន្តសតីខែមរ ពវ ីត្រមូវឲ្យនាងចញោះកិចចសនយមិនរនតអករបកិរយិខររ
ពនោះពៅពទៀត្។ ពរកា មក រនាា រ់េីការមានការរោិះគន់េសីាធារណៈជន មន្តនតីនគរបាលជាថាន កែ់ឹកនាពំនាោះបាន
ពចញមញែរករសា ថា ពោ ពយងពលីពវត្ញផ្លថាអនករសីនគរបាលរូរពនាោះ េញំបានសញំការអនញញ្ហា ត្ជាមញនកនញង
ការរព ហ្ ោះរូរភាេថ្នការរំពៅពោោះកូនពៅពលីទេំ័រពវេសរ ញក ខែលការេនយល់ពនោះរពងកនីការរេួ បារមភខងមពទៀត្
អំេីពសរភីាេកនញងការរពចចញមត្ិ។ សិទធិពសរភីាេកនញងការសខមតងអេំីអារមមណ៍ផ្ទា ល់ែលួនគឺជាសិទធិខែលមានការ
ទទួលសាគ ល់ជាអនតរជាត្ិខែលមានខចងពៅកនញងរែា្ មមនញចាររស់កមពញជា េញំខមនជារញេេសទិធិេពិសស ពវ ីក៏េញំខមន



ការររទានពោ ការអនញពរគាោះពនាោះខែរ សិទធិពនោះរត្ូវបានរតឹ្ត្បតិ្ខត្កនញងលកខែណឌ ច្ចបំាចរ់ផំ្ញត្ខត្រ ញពណ្ឋណ ោះ ពវ ី
គាម នលកខែណឌណ្ឋមួ កនញងចំពណ្ឋមលកខែណឌ ទាងំពនោះព្ល ីត្រករណីពនោះពនាោះពទ។  

ចំពពាោះករណីខាងពលីពនោះ ព ងីែ្ញ ំពសនីែល់មន្តនតនីគរបាលជាថាន ក់ែឹកនានំ្តសតីនគរបាលរូរពនាោះ គរបពីចញ
មញែសញំអភ្័ ពទាសជាសាធារណៈចំពពាោះឥរយិរងឆ្គ ំ្ គងកនញងការពោោះរសា ករណីពនោះ និងចំពពាោះការព្េឱី្យរ ោះ
ពាល់កិត្ត ិសនងិពសចកតីថ្ងលងនូររស់មន្តនតីពរកាមឱ្វាទររស់ែលួន។ មយ ងវញិពទៀត្ អគគសនងការនគរបាលជាត្គិួរ
មានវធិានការឱ្យខកត្រមូវពែមីបធីានាថាករណីពនោះនឹងេញំពកីត្ព ងីសារជាងម ី និងពែីមបធីានាឱ្យមានសមភាេព ន
ឌ័រពៅកខនលងការ្រផ្ងខែរ។ 
 ព ងីែ្ញ ំសូមពសនីឲ្យរាជរោា ភ្ិបាលកមពញជាមានវធិានការែូចខាងពរកាម ៖  

- ច្ចត្់វធិានការសមរសរពែីមបធីានាថាឪេញកមាត  រគរ់រូរ ខែលរំពេញការ្រទទួលបានការគារំទពៅ
កនញងកខនលងការ្រ ពវ ីសាា រ័នការ្ររត្ូវផ្តល់ររកិាខ រ នងិទីកខនលងពមីលខងទាទំារកខែលជាត្រមូវការ
ច្ចបំាចខ់ាល ងំសរមាររ់ញគគលកិឬកមមករនិពយជិត្ជាមាត   

- ច្ចត្់វធិានការពែមីបធីានាថាសទិធិររស់ន្តសតីពៅកខនលងការ្ររត្ូវបានពគារេនិងពលកីកមពស ់
- អនញវត្តអនញសាសន៍ខែលររពទសកមពញជាបានទទួល កតាមរ ៈ នតការថ្នការេិនតិ្យជាសកលតាម
កាលកណំត្់ ( ូភ្អី) កនញងឆ្ន ២ំ០១៩ កនញងពនាោះមានែូចជារពងកីនកចិចររឹងខររងឱ្យបានខាល ងំកនញងការ
លញររំបាត្់ការពរសីពអងីពលីន្តសតីពភ្ទជាពែីម  

- អនញម័ត្កិចចគាពំារពាក់េន័ធនឹងអំ ញងពេលមាត្ញភាេ ខែលអនញពលាមតាមរចាត្តកិនញងអនញសញ្ហា ថ្នអងគការ
េលកមមអនតរជាត្ិពលែ ១៨៣ និង 

- រចឈរ់ការរតឹ្ត្បតិ្ពលីពសរភីាេកនញងការរពចចញមត្ិ៕ 
 

---- ចរ់ ----- 
ពសចកតីខងលងការណ៍រមួពនោះគារំទពោ  ៖  

1 សកម្មភាពដ ើម្្បអីភិវឌ្ឍន ៍
2 អង្គការអាកស់ិនដអតកម្ពជុា 
3 វិទ្្ាស្ថានតស ៊ូម្ត ិនិង្ ដោលនដោបាយ 
4 អង្គការក្កុម្ការងារដ ើម្្បីដ ោះក្ស្ថយទ្ំនាស ់
5 សមាគម្អនកបដក្ម្ើការងារតាម្ផ្ទោះ 
6 សមាគម្ោំពារស្តសរីងាយរង្ដក្ោោះ 
7 សហជីពកម្មករចណំីអាហារនងិ្ដសវាកម្មកម្ពុជា 
8 សហភាពការងារកម្ពុជា 
9 សហព័នធសហជពីកម្មករនិដោជិតវិស័យដទ្សចរណក៍ម្ពជុា 

10 សមាគម្ម្ស្តនររីាជការឯករាជ្យកម្ពុជា 



11 ម្ជ្ឈម្ណឌលសិទ្ធិម្នុស្សកម្ពជុា 
12 ម្ជ្ឈម្ណឌលកម្ពុជាដ ើម្្បីក្បពន័ធផ្្សពផ្្ាយឯករាជ្យ 
13 អង្គការជនពិការកម្ពុជា 
14 អង្គការកម្ពជុាដ ើម្្បីសុខភាពនងិ្ការអប់រសំហគម្ន ៍
15 សមាគម្ការពារសិទ្ធមិ្នសុ្ស និង្អភិវឌ្ឍន៍ដៅកម្ពុជា 
16 អង្គការសម្ព័នធខ្ខមរជំដរឿន នងិ្ការពារសិទ្ធិនសុ្ស លីកា ៊ូ 
17 អង្គការកម្ពជុាដ ើម្្បីជួយស្តសរីមានវិបតរ ិ
18 បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា 
19 ម្ជ្ឈម្ណឌលសម្ព័នធភាពការងារ និង្សិទ្ធិម្នុស្ស 
20 សហគម្ន៏ ជីខដក្កាម្ក្កុម្១៧៥ក្គស្ថរ 
21 សមាគម្សម្ពន័ធសហគម្នក៍សិករកម្ពជុា 
22 ម្ជ្ឈម្ណឌលអប់ច្ាបស់ក្មាបស់ហគម្ន ៍
23 ជំំំនួយរបស់វិហារ ណឺមា៉ាក 
24 អង្គការសម្ធម្ក៌ម្ពុជា 
25 អង្គការដយនឌ័រ នងិ្អភិវឌ្ឍន៍ដ ើម្្បីកម្ពុជា 
26 បណ្តាញដយនឌ័រនងិ្អភិវឌ្ឍនក៍ម្ពុជា 
27 សមាគម្ក្បជាធបិដតយ្យឯករាជ្យ ននដស ឋកិចចដក្ៅក្បព័នធ 
28 អង្គការកាាហាន 
29 ជំនួយផ្លូវច្ាប់ ល ់កមុារ នងិ្ស្តសរី 
30 អង្គការម្លប់នបតង្ 
31 គណៈកមាាធកិារអព្ាក្កតឹ នងិ្យុតរិធម្៌ដ ើម្្បកីារដបាោះដនោតដ យដសរី និង្ក្តមឹ្ក្តូវ 
32 សមាគម្ខ្ែទំសខុភាពក្គសួ្ថរកម្ពុជា 
33 អង្គការសមាគម្ធាង្ដធាោត 
34 អង្គការសលីការ 
35 គណៈកមាាធកិារននអង្គការម្ិនខ្ម្នរ ាភិបាលកម្ពជុា ដ ើម្្បីអនុសញ្ញា លុបបំបាត់រាលទ់្ក្ម្ង្់ននការដរីសដអើង្ដលើស្តសរ ី
36 អង្គការសម្ព័នដ ើម្្បីសុចរិតភាព នងិ្គណដនយ្យភាពសង្គម្ 
37 អង្គការតមាាភាពកម្ពុជា 
38 អង្គការនារីដ ើម្្បីសនរិភាព 
39 អង្គការកម្មវធិីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន 

 


