
កំណែទម្រង់ជាម្រព័ន្ធគួរម្រូវបាន្ធ្វើធ ើង ធែើសពីការធ ោះណែងសករមជន្សទិិធរន្ុសស
ធ យមាន្ែកខខែឌ  

 

ថ្ងៃទី២៤ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

យ ើងែ្ញ ាំជាក្រុមសងគមសញីវលិដូច្មានរា នាមខាងយក្កាម សូមស្វា គមនច៍្ាំយ ោះការយ ោះខលងសរមមជនសិទិធ 
មនញសសយក្ច្ើនជាង ២៧ នារ ់ខដលបានជាបព់នធនាគារ និងក្រូវបានផ្តនាា យោសយ  អ ញរតិធមន៌ាយពលងមីៗ យនោះ និង
ររីរា យៅយពលខដលអនរោាំងយនាោះបានជួបជញាំក្គួស្វររបស់ពួរយគវញិ ។ ប ញខនតភាគយក្ច្ើនថ្នសរមមជនោាំងយនាោះយៅ
បនតក្បឈមមញែនឹងការយោទក្បកានប់ទយលមើសក្ពហ្មទណ្ឌ  ឬយៅបនតសថិរយក្កាមការក្រួរពិនិរយតាមផ្លូវរញលាការ 
ជាម ួលរខែណ្ឌ ដរ៏ឹងរញ ៉ឺងជាយក្ច្ើន យ  ក្គានខ់រអនរោាំងយនាោះអនញវរតសិទធិយសរភីាពរនញងការបយចេញមរិ សិទិធយសរភីាព
រនញងការក្បជញាំ និងការជួបជញាំយ  អហិ្ងាខរប ញយ ណ្ ោះ ។ មនិមានច្ាំ្រក់ារ្ម ួ ក្រវូបានយធាើយ ើង យដើមបយីធាើការ
ខរទក្មងច់្ាបន់ិងក្បពន័ធខដលប ត្ លឱ្យមានការយធាើទញរខបញរយមនញ និងបាំបិទសិទធិយសរភីាព នងិររឹរបរិការចូ្លរមួ
នយោបា របស់ពលរដឋយៅរមពញជាយនាោះយទ ។ 

 

យ  សរមមជនជាយក្ច្ើន ក្រូវបានយ ោះខលងឱ្យយៅយក្ៅឃញាំបយ ត្ ោះអាសនន ឬក្រូវបានរញលាការពយួរយោស
ស្វរលបងរ ៈយពលពីរឬបឆី្ន ាំ អនរោាំងយនាោះមនិអាច្បាំយពញការងាររនញងការការ រសិទធិមនញសស ឬបរសិ្វថ ន ការ
និោ អាំពីភាពអ ញរតិធមរ៌នញងសងគម ឬចូ្លរមួរនញងសរមមភាពនយោបា យ  គាម នការភ ័ខាល ច្នឹងការោបែ់លួន
បានយនាោះយទ ។ ការយ ោះខលងយនោះពញាំបានសបញ្ជា រក់ារពិរខដលសរមមជនោាំងយនាោះក្រូវបានផ្តនាា យោសយ  មនិ
ក្រឹមក្រូវយនាោះយទ និងការពរិខដលថាសរមមជនជាយក្ច្ើននារក់្រូវបានោបឃ់ញាំែលួនអស់រ ៈជាងម ួឆ្ន ាំរនលងមរ យៅ
រនញងពនធនាគារដច៏្យងអៀរខណ្ន យ  រនញងច្ាំយ្មពរួយគមាន រប់ាននោិ ថារខនលងយនាោះជា “ឋាននររ” ។ 

  
យលើសពីយនោះយៅយទៀរ មនញសសយក្ច្ើនជាង ៦០នារយ់ផ្សងយទៀរ ខដលរមួមាន អនរស្វរពរ័ម៌ាន សរមមជន

នយោបា  អនរយក្បើក្បាស់ប ត្ ញសងគម នងិសរមមជនដីធលីជាង ១០នារយ់ទៀរយនាោះ រាំពញងខរជាបព់នធនាគារ
យ  ស្វរការងារ និងភាពសរមមនិ មរបស់ពួរយគ ។ ការយោទក្បកានព់ីបទញញ ោះញង ់និងបទរមួគាំនិររបរយ់ៅខរ
ក្រូវបានយគយក្បើក្បាស់ យៅយលើជន្ខដលហ៊ា ននោិ រវ  ឬរោិះគនយ់ៅយលើអាជ្ាធររដឋ យហ្ើ ភាពញឹរញាបថ់្ន
ការយក្បើក្បាស់វធិីស្វស្តសតខាងយលើនិងការយរើនយ ើងថ្នការក្រួរពិនិរយោបព់ិរញទធែលួនឯង គ៉ឺជាការគាំរាមរាំខហ្ងម ួ
ខដលរាំពញងយរើនយ ើង ។ 

 

ការយ ោះខលងោាំងយនោះមនិអាច្ជាំនួសរាំខណ្ទក្មងជ់ាមូល ឋ នយៅយលើច្ាប ់ នងិស្វថ បន័នានាយៅក្បយទស
រមពញជាយនាោះយទ ។ ក្បជាពលរដឋរមពញជាយៅខរបនតក្បឈមនងឹការររឹរបរិជាបនតបនាា ប ់ យៅយលើសិទធិយសរភីាពរនញងការ
ចូ្លរមួយ  យសររីនញងជីវរិនយោបា  និងការយក្ជើសយរ ើសអនរដឹរនាាំរបស់ពួរយគ ។ គណ្បរសសយស្តងាគ ោះជារិក្រូវ
បានយគរ ាំលា  គណ្បរសដថ្ទយទៀរក្រូវបានយគបដិយសធសិទធិរនញងការបយងកើរ យហ្ើ គណ្បរសោាំងអស់ក្រូវសថិរ



យក្កាមការសយក្មច្ច្ិរតរបស់រញលាការ និងក្រសួងមហថ្ផ្ាខដលមានសិទិធអាំ្ច្ក្រួរពិនិរយនិងសយក្មច្ថាយរើ 
គណ្បរសោាំងយនាោះអាច្ក្បររួក្បខជងរនញងការយបាោះយឆ្ន រនាយពលខាងមញែយនោះបានឬយទ ។ 

 

សិទធិមនញសសរនញងក្បយទសរមពញជា យៅខរបនតសិថរយក្កាមការគាំរាមគាំខហ្ងឥរឈបឈ់រពីក្បពន័ធរញលាការខដល
លយមអៀងខផ្នរនយោបា  នងិច្ាបខ់ដលមានលរខណ្ៈគាបសងគរ ់។ ច្ាបោ់ាំងយនោះរមួមានវយិស្វធនរមមរដឋធមមនញចញ
ច្ញងយក្កា  វយិស្វធនរមមច្ាបស់តីពីគណ្បរសនយោបា និងច្ាបស់តីពីការយបាោះយឆ្ន រ រដូ៏ច្ជាច្ាបស់ហ្ជពី ច្ាប់
សមាគម និងអងគការមនិខមនរ ឋ ភបិាល ច្ាបស់តីពីការការ រជាំង៉ឺរូវរី-១៩ ច្ាបស់តីពីទូរគមនាគមន ៍និងអនញក្រឹរយ
សតីពីការបយងកើរក្ច្រោា រអញីនធ៉ឺណិ្រជារិ ។ វយិស្វធនរមមច្ាប ់និងច្ាបង់មីៗោាំងយនោះ គួរខរបានលញបយោលយដើមបសី្វត រ
លាំហ្យសរភីាពរបស់ពលរដឋ និងយសរភីាពនយោបា យៅរនញងក្បយទសយ ើងវញិ ។ 

 

យ ើងែ្ញ ាំសូមអបអរស្វទរយលើការយ ោះខលងសរមមជនោាំងយនោះ ប ញខនតយ ើងែ្ញ ាំសូមបញ្ជា រថ់ា ការយ ោះខលង
យ  មានលរខែណ្ឌ មនិអាច្យ ោះក្ស្វ ភាពអ ញរតធិមជ៌ាក្បពន័ធខដលអនរោាំងយនាោះបានយលើរយ ើងជាស្វធាណ្ៈ 
មញនយពលមានការោបរ់បស់ពរួយគយនាោះយទ យហ្ើ រសូ៏មបញ្ជា រខ់ដរថាយោោះជាពួរយគក្រូវបានយ ោះខលងរយ៏   រ៏
អនរោាំងយនាោះនងិអនរដថ្ទយទៀរយៅខរបនតសថិរយក្កាមការគាំរាមគាំខហ្ងដខដល ។ យ ើងែ្ញ ាំយសនើដល់អាជ្ាធរ យមតាត ោរ់
វធិានការជាក្បពន័ធយដើមបសី្វត រលទធិក្បជាធិបយរ យ និងលាំហ្យសរភីាពរបស់ពលរដឋរនញងក្បយទសយ ើងវញិ យហ្ើ និង
ស្វត រសិទធិមនញសសជាមូល ឋ នរបស់ក្បជាពលរដឋយ ើងវញិោាំងអស់ មញនយពលការឈានមរដល់ថ្នការយបាោះយឆ្ន រ
ខាងមញែ ។ ជាងយនោះយៅយទៀរ យ ើងែ្ញ ាំសូមយសនើដល់អាជ្ាធរ យមតាត យ ោះខលងអនរយោសនយោបា  និងសរមមជន
ោាំងអស់ ខដលក្រូវបានយោទក្បកានយ់  ស្វរការអនញវរតសិទធិមូល ឋ នរបស់ពួរយគ យហ្ើ សូមទមាល រយ់ោលការ
យោទក្បកានោ់ាំងអស់ពីសរមមជនោាំងយនាោះ ៕  
 
អងគការ សមាគម សហ្ជពី សហ្គមន ៍ខដលចូ្លរមួគាាំក្ទយសច្រតខីងលងការណ៍្៖  
1. សហគមនដ៍ធី្លី ១៩៧ (ក ោះកុង) 
2. សហគមនអ៍មលាំង (កាំពងស់ពឺ) 
3. ក្កុម រងារកដើមបកី ោះក្ាយទាំនាស់ (ACT) 
4. សកមមភាពកដើមបបីរាិា ន នងិសហគមន ៍(AEC) 
5. សហគមនជ៍នជាតិកដើមភាគតិចអាររ ៉ែង (ក ោះកុង) 
6. សហគមនប៍ងឹក្រាំ (រតដ់ាំបង) 
7. អងគ រអភវិឌ្ឍនស៍ាំកេងសហគមន ៍(BCV) 
8. អងគ រក្ពោះពុទធាសនាសក្ាបស់នតិភាព (BPO) 
9. សមពន័ធសហជីពកមពុជា (CATU) 
10. សហភាព រងារកមពុជា (CLC) 



11. សហពន័ធសហជីព កមមករចាំណីអាហារ និងកសវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
12. សាគម រពារសិទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍនក៍ៅកមពុជា (ADHOC) 
13. មជឈមណឌ េសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 
14. អងគ រសមពន័ធភាព រពារសិទធិមនុសសកមពុជា (CHRAC) 
15. សាគមមន្តនតីរាជ រឯករាជយកមពុជា (CICA) 
16. សាគមក្គូបកក្ងៀនកមពុជាឯករាជយ (CITA) 
17.  វទិាាា នក្បជាធ្ិបកតយយកមពុជា (CID) 
18. សមពន័ធរមមរជាំករឿន និង រពារសិទធិមនុសស េី ដូ (LICADHO) 
19. សហពន័ធសហជីពកមមករនិកោជិតវស័ិយកទសចរណ៍កមពុជា (CTWUF) 
20. បណ្តត ញយុវជនកមពុជា (CYN) 
21. មជឈមណឌ េសមពន័ធភាព រងារ និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 
22. សហគមនដ៍ធី្លីជីមកក្ ម (ក ោះកុង) 
23. សហគមនដ៍ធី្លីជីមកេើ (ក ោះកុង) 
24. សហគមនជ៍នជាតិកដើមភាគតិច ចារា៉ែយ (រតនគិរ)ី 
25. សហគមនជ៍ាាំក្កកវៀន (តបូងឃមុ ាំ) 
26. សមពន័ធកដើមបសុីចរតិភាព និងគណកនយយភាពសងគម (CISA) 
27. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជា (CCFC) 
28. គណៈកាម ធ្ិ រកដើមប ីរករោះកនោ តក យកសរ ីនិងយុតតិធ្មក៌ៅកមពុជា (COMFREL) 
29. បណ្តត ញកាងសនតិភាពសហគមន ៍(CPN) 
30. សហគមនក៍្ទក្ទងធ់្មមជាតិ (កពាធ្ិ៍ាត)់ 
31. សហគមនដ៍កពរ (កាំពងស់ពឺ) 
32. អងគ រសមធ្មក៌មពុជា (EC) 
33. អងគ រកយនឌ្រ័ និងអភវិឌ្ឍនក៍ដើមបកីមពុជា (GADC) 
34. សាគមក្បជាធ្ិបកតយយឯករាជយននកសដឋកិចចកក្ៅក្បពន័ធ (IDEA) 
35. បណ្តត ញក្ពោះសងឃ ឯករាជយកដើមបយុីតតិធ្មស៌ងគម (IMNSJ) 
36. សាគមរមមរកមពុជាកក្ មកដើមបសិីទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 
37. សហគមនជ៍នជាតិភាគតិចគយួ (ក្ពោះវហិារ) 
38. សហគមនឃ៍្ល ាំងទកឹ៧៨ (កសៀមរាប) 
39. សហគមនក៍នាទក ោះក្សកៅ (ក ោះកុង) 
40. សហជីពក្ទក្ទងសិ់ទធិ រងារបុគគេិកកមមកររមមរននក្កុមហ ុន សីុណូ ណ្តហាគ កវ ើេ 
41. សហគមនដ៍ធី្លីកមតតនប៉ែេិន 



42. សហគមនឡ៍ពាង (កាំពងន់ោ ាំង) 
43. សហគមនា៍នជយ័ (ាា យករៀង) 
44. អងគ រាព នសនតិភាព (PBO) 
45. មជឈមណឌ េក្បជាពេរដឋកដើមបអីភវិឌ្ឍន ៍និងសនតិភាព (PDP-Center) 
46. សហគមនដ៍ធី្លីភូមសិិលរមមរ (បនាា យានជយ័) 
47. អងគ រពនលករមមរ (PKH)  
48. សហគមនដ៍ធី្លីរក្ពកមាច ់(ក ោះកុង) 
49. សហគមនដ៍ធី្លីនក្ពពាយ (កាំពត) 
50. សហគមនន៍ក្ពក ើកពក្ជចងាា រេអក ើត (កាំពងន់ោ ាំង) 
51. សហគមនន៍ក្ពឡង ់(កាំពងធ់្ាំ) 
52. សហគមនន៍ក្ពក ើរតនៈរ ុា  (ឧតតរានជយ័) 
53. អងគ រសាគមធាងកនោ ត (សធ្ត) 
54. សហគមនា៍មគគីកចកាស (ាា យករៀង) 
55. សហគមនា៍មគគីរាសរហក (ាា យករៀង) 
56. សហគមនា៍មគគីសរងែពីរានរទឹធិ (ក្ពោះវហិារ) 
57. សហគមនន៍ក្ពក ើកទសចរណ៍ទឹកធាល ករ់ក្សអាំពិេ (កាំពងន់ោ ាំង) 
58. សហគមនរ៍ក្សក្រាំង (តបូងឃមុ ាំ) 
59. សហគមនធ៍្នធាននក្ពក ើសាឹងមាចស់ (កាំពងន់ោ ាំង) 
60. សហគមនដ៍ធី្លីននី (កសៀមរាប) 
61. សហគមនដ៍ធី្លីននូន (ក ោះកុង) 
62. គណៈកាម ធ្ិ រននអងគ រមនិរមនរ ឋ ភរិេកមពុជា កដើមបអីនុសញ្ញា េុបបាំរតរ់ាេ់ទក្មងន់ន រករ ើសកអើង

កេើន្តសតីកភទ (NGO-CEDAW) 
63. សហគមនទ៍នលូង (តបូងឃមុ ាំ) 
64. សហគមនក៍្តពាាំងកជា (កាំពងស់ពឺ) 
65. អងគ រតាល ភាពកមពុជា (TIC) 
66. កមមវធិ្ីអភវិឌ្ឍនធ៍្នធានយុវជន (YRDP) 

 


