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សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួ 
អាជ្ញា ធរត្រវូបញ្ឈប់ការសធវទុីក្ខបុក្សមេញសៅស េីមាជកិ្េហជពីណាហ្គា សវ ីដ៏ជ្ញស្តេត ីថ្ដ ក្ពុំងសធវកូី្ដក្មមសោយេន្តវិធិ ី

 

រាជធាន្ីភ្េំសពញ ថ្លៃទ២ី៤ ថ្ែកុ្មភៈ ឆ្េ ២ំ០២២ 
 

សយងីែាុ ំ ជ្ញអងាការេងាមេុីវ ិ េហគមន៍្មូ ោា ន្ ន្ិងេហជីព មាន្រាយនាមដូចខាងសត្កាម េូមេថ្មែងការ
សោក្ោែ យយ៉ា ងខាែ ងំ ចំស ោះសហរុការណ៍លមីៗសន្ោះ ទាក់្ទងន្ឹងអំសពីហងិាថ្ដ បងកស ងីសោយអាជ្ញា ធររដា ថ្ដ រមួមាន្
ការសបៀរសបៀន្ផ្ែូវសភ្ទសៅស ីស្តេតីមួយចនំ្ួន្ ថ្ដ ចូ រមួក្េុងការជួបជុំ ន្ងិសធវីកូ្ដក្មមសោយេន្តិវធិី ។ ជ្ញពិសេេ េមាជកិ្
េហជីពត្ទត្ទង់េិទិធការងារបុគា ិក្ក្មមក្រថ្ែមរថ្ន្ត្ក្ុមហ ុន្ណាហ្គា សវ ីដ៏ (LRSU) ថ្ដ ភាគសត្ចនី្ជ្ញស្តេតី បាន្ទទ ួរង
នូ្វអំសពីហងិា ការចាប់ោក់្ពន្ធនាគារ ន្ិងការអនុ្វរតវធិាន្ការកូ្វដី១៩ សោយមិន្ត្រមឹត្រូវ ក្េុងការស្ែីយរបសៅន្ឹងការសធវី
កូ្ដក្មមសោយេន្តិវធិីរបេ់អេក្ទាងំសនាោះ ចាប់តងំពីថ្ែធេូ ឆ្េ ២ំ០២១ មក្ ។ 

 

កា ពីថ្លៃទី២២ ថ្ែកុ្មភៈ ឆ្េ ២ំ០២២ អាជ្ញា ធរបាន្ចាប់រញុ ទាញ ន្ងិថ្េង កូ្ដក្រអហងិាទាងំសនាោះ សោយបងខំឱ្យ
ចូ សៅក្េុងរលយន្តត្ក្ុងមុន្សព បញ្ជូ ន្ពួក្សគ សៅមណឌ  សធវីចតត  េ័ីក្ជងំឺកូ្វដី១៩ មយួក្ថ្ន្ែង សៅែណឌ ថ្ត្ពក្សនេ  រាជ
ធាន្ីភ្េំសពញ ។ េមរថក្ិចចជ្ញបុរេមាេ ក់្ បាន្ចាប់ន្ិងត្ចបាច់សោោះរបេ់ស្តេតីមាេ ក់្ ែណៈសព ថ្ដ  នាងត្រូវបាន្បងខំឱ្យចូ 
សៅក្េុងរលយន្តត្ក្ុង ។ ត្េសដៀងគាេ សន្ោះថ្ដរ សៅថ្លៃ២៩ ថ្ែធេូ ឆ្េ ២ំ០២១ អាជ្ញា ធររដាបាន្សត្បីភាោអាេត្គាមប ំរបំ ន្ផ្ែូវ
សភ្ទមិន្េមរមយសៅស ីកូ្ដក្រ។ សយងីបាន្ក្រ់េមាា  ់ថា ទសងវីថ្ន្ការសបៀរសបៀន្ផ្ែូវសភ្ទត្េសដៀងគាេ សន្ោះ ក៏្ធាែ ប់សក្រីមាន្
ចំស ោះស្តេតីវយ័សក្មងថ្ដ ជ្ញេក្មមជន្បរោិថ ន្ក្ន្ែងមក្ថ្ដរ ។ 

 

កូ្ដក្រជ្ញស្តេតជី្ញសត្ចីន្ ត្រូវបាន្អាជ្ញា ធរោក់្សគា សៅជ្ញបន្តបនាា ប់សោយមិន្េមត្េប ក្េុងការបំថ្បក្ការរវ៉ា  ន្ងិ
ការសធវីកូ្ដក្មមសោយេន្តិវធិី ។ អំ ុងថ្ែមក្រា កូ្ដក្រថ្ដ ភាគសត្ចនី្ជ្ញស្តេតី ថ្ដ ក្េុងសនាោះមាន្ស្តេតីមាន្ថ្ផ្ាស ោះមយួចំន្នួ្ 
ត្រូវបាន្សគហ្គមឃារ់ក្េុងការសត្បីត្បាេ់បន្ាប់ទកឹ្សៅជិរក្ថ្ន្ែងសធវីកូ្ដក្មមសោយមិន្េមសហរុផ្  ទាងំថ្ដ បន្ាប់ទឹក្ទាងំ
សនាោះ សៅសបកី្ឱ្យសត្បីត្បាេ់ស ងីវញិជ្ញសរៀងរា ់ថ្លៃ សត្កាយសព ថ្ដ កូ្ដក្រទាងំអេ់វ ិត្រ ប់សៅផ្ាោះវញិ ។ អាជ្ញា ធរ ក៏្
បាន្រារាងំកូ្ដក្រជ្ញស្តេតី សោយមិន្ឱ្យអេក្ទាងំសនាោះត្រ ប់សៅផ្ាោះរហូរដ ់យប់ជ្ញសត្ចនី្ដង សហយីសព ែែោះតមោន្អេក្
ទាងំសនាោះសៅសព ថ្ដ ពួក្សគត្រូវបាន្អនុ្ញារឱ្យត្រ ប់សៅផ្ាោះវញិ។ 

 

សៅក្េុងថ្ែសន្ោះ កូ្ដក្រទាងំអេ់បាន្អនុ្វរតជ្ញបន្តបនាា ប់តមបទបញ្ជជ ន្ិងការថ្ណនានំានា ក្េុងការសធវីសរេតជំងកូឺ្វដី 
១៩ ជ្ញសត្ចនី្ដង ន្ិងបាន្បំសពញតម ក្ខែណឌ ថ្ន្ការសធវីចតត  េ័ីក្ផ្ងថ្ដរ ។ សទាោះបជី្ញបាន្សធវីតម ក្ខែណឌ ទាងំអេ់
សន្ោះសហយីក្តី ក៏្សៅថ្លៃទ២ី១ ថ្ែកុ្មភៈ ឆ្េ ២ំ០២២ កូ្ដក្រចំន្នួ្ ៦៤ នាក់្ ក្េុងសនាោះស្តេតី ៥៦ នាក់្ ន្ិងបុរេ ៨ នាក់្ ត្រូវបាន្
នាែំែួន្សោយបងខំ សៅកាន់្ទតីងំសធវីចតត  េ័ីក្មួយក្ថ្ន្ែង ែណៈថ្ដ ពួក្សគពាយមសធវីកូ្ដក្មមបន្តសទៀរ សហយីរហូរដ ់
សព យប់សទីបពកួ្សគត្រូវបាន្អនុ្ញ្ជា រឱ្យត្រ ប់សៅផ្ាោះវញិ ។ សៅថ្លៃទ២ី២ ថ្ែកុ្មភៈ ឆ្េ ២ំ០២២ កូ្ដក្រចនំ្ួន្ ៣៩នាក់្ 
ថ្ដ មាន្ស្តេតី ៣១ នាក់្ ន្ិង បុរេ ៨ នាក់្ ត្រូវបាន្នាែំែួន្សោយបងខយំក្សៅកាន់្មណឌ  ចតត  េ័ីក្សៅទីតងំដថ្ដ ។ 
កូ្ដក្រ បាន្រាយការណ៍ថា ទីតងំចតត  េ័ីក្សនាោះ ពុមំាន្ទឹក្ត្គប់ត្គាន់្េត្មាប់សត្បីត្បាេ់ន្ិងបរសិភាគ ឬក្ថ្ន្ែងេត្មាប់
េត្មាក្ត្គប់ត្គាន់្សនាោះសទ ។ សៅថ្លៃទី ២៣ ថ្ែកុ្មភៈ កូ្ដក្រចនំ្ួន្ ៥១ នាក់្បថ្ន្ថមសទៀរ ថ្ដ រមួមាន្ស្តេតី ៤១ នាក់្ ន្ងិបុរេ 
១០ នាក់្ ត្រូវបាន្បងខឱំ្យសៅកាន់្មណឌ  ចតត  េ័ីក្ដថ្ដ សនាោះ។ ក្េុងចំសណាមកូ្ដក្រថ្ដ សៅមណឌ  ចតត  េ័ីក្ទាងំ
សនាោះ មិន្មាន្កូ្ដក្រណាមាេ ក់្ ត្រូវបាន្សោោះថ្ ងឱ្យត្រ ប់សៅផ្ាោះវញិសៅស យីសទ គិរចាប់តងំពីថ្លៃអងាា រ ៍ ទី ២២ មក្
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សមែ៉ាោះ។ មិន្ថ្រប៉ាុសណាណ ោះ កូ្ដក្រថ្ដ ជ្ញប់សៅមណឌ  ចតត  េ័ីក្ទាងំសនាោះ ន្ងឹត្រូវអាជ្ញា ធរបងខំឱ្យបង់ត្បាក់្ពន័ិ្យចនំ្ួន្រហូរ
ដ ់ ២លាន្សរៀ  (៥០០ ដុលាែ រ) ក្េុងមាេ ក់្។ 

 

ជ្ញមួយគាេ សន្ោះថ្ដរ េមាជិក្ន្ិងថាេ ក់្ដឹក្នាថំ្ន្េហជពីត្ទត្ទង់េិទិធការងារបុគា ិក្ក្មមក្រថ្ែមរថ្ន្ត្ក្ុមហ ុន្ណាហ្គា  
សវ ីដ៏(LRSU) ចំន្ួន្ ១១ នាក់្ ក្េុងសនាោះមាន្ស្តេតី ៧ នាក់្ ត្រូវបាន្ចាប់ែែួន្ ចាប់តងំពីថ្ែធេូ ឆ្េ ២ំ០២១ មក្សហយី សៅ
សព ថ្ដ អេក្ទាងំសនាោះអនុ្វរតសេរភីាពក្េុងការសធវីកូ្ដក្មមអហងិា ។ បចចុបបន្េអេក្ទាងំ ១១ ក្ំពុងេថរិសៅសត្កាមការឃុែំែួន្
បសណាែ ោះអាេន្េរង់ចាេំវនាការ ។ ស្តេតីទាងំ ៧ នាក់្សន្ោះ ត្រវូបាន្សចាទត្បកាន់្ព ីបទញុោះញង់ឱ្យត្បត្ពរឹតបទឧត្ក្ិដា ជ្ញអាទិ៍ 
ថ្ន្ត្ក្មត្ពហមទណឌ ថ្ន្ត្ពោះរាជ្ញណាចត្ក្ក្មពុជ្ញ សហយីពួក្សគត្បឈមន្ងឹការជ្ញប់ពន្ធនាគាររយៈសព ២ឆ្េ  ំ ថ្ដ មាន្េភាព
ចសងអៀរថ្ណន្ ត្បេិន្សបីត្រូវបាន្ផ្តនាា សទាេ ។ 

 

ទសងវីហងិាត្បឆ្ងំសៅស ីស្តេតី ថ្ដ បងកសោយរួអងារដា ការអនុ្វរតវធិាន្ការកូ្វដី ១៩ សោយមិន្ត្រឹមត្រូវ ន្ងិការសត្បី
ត្បាេ់ោថ ប័ន្រុលាការសដីមបបីបំិទសេរភីាពក្េុងការសធវីកូ្ដក្មមអហងិា គមឺិន្េមសហរុផ្  ន្ិងែុេចាប់ សត្កាមចាប់ជ្ញរ ិ
ន្ិងអន្តរជ្ញរ ិ ។ ជ្ញពិសេេ ទសងវីទាងំសន្ោះបាន្រសំលាភ្ប ំន្សៅស េីិទធិថ្ដ មាន្ថ្ចងក្េុងរដាធមមនុ្ញ្ាេែីពកីារជួបជុ ំ ន្ិង
ត្បមូ ផ្ែុ ំសោយេន្តិវធិី ន្ងិេិទធិនានា ថ្ន្អនុ្េញ្ជា របេ់អងាការេហត្បជ្ញជ្ញរេិែពីីការ ុបបំបារ់រា ់ទត្មង់ថ្ន្ការ
សរេីសអីងស ីស្តេតីសភ្ទ (េុី ដ) ដូចថ្ដ បាន្បក្ត្ោយសៅក្េុងអនុ្ោេន៍្ទូសៅរបេ់គណៈក្មាម ធិការ េុី ដ ស ែ ៣០ ន្ិង 
៣៥។  

 

ការរសំលាភ្បំ ន្សៅស េីិទិធសេរភីាពរបេ់ស្តេត ី សៅថ្របន្តសក្ីរមាន្ស ងីសត្ចីន្សៅក្េុងត្បសទេ សោយមាន្ស្តេតីជ្ញ
សត្ចីន្ បាន្រាយការណ៍អពំីអារមមណ៍ថ្ដ មាន្សេរភីាព រិចជ្ញងបុរេ ក្េុងការសត្បីត្បាេ់េិទធិជ្ញមូ ោា ន្ក្េុងការបសញ្ចញមរ ិ
ន្ិងការជួបជុំគាេ  ។ ស្តេតីក៏្បាន្ទទួ រងផ្ ប៉ាោះ  ់ថ្ផ្េក្សេដាក្ិចចយ៉ា ងធៃន់្ធៃរ ពីការរកី្រា ោ ថ្ន្ជំងឺកូ្វដី១៩ ផ្ងថ្ដរ 
សោយោរថ្រឧេាហក្មមថ្ដ ទទ ួរងផ្ ប៉ាោះ  ់ខាែ ងំជ្ញងសគរមួមាន្ វេ័ិយសេវក្មាន្តន្ិងបដិេណាា រក្ិចច មាន្ចំន្ួន្
ស្តេតីសត្ចីន្ជ្ញងវេ័ិយសផ្េងៗសទៀរ ថ្ដ មាន្បុគា កិ្ភាគសត្ចីន្ជ្ញស្តេតកី្ំពុងសធវីការងារ។ ស្តេតីទាងំសនាោះ ថ្រងថ្រទទួ រងសៅ
អំសពីហងិាសោយថ្ផ្អក្ស ីសភ្ទ។ សៅក្េុងោថ ន្ភាពសន្ោះ ស្តេតតី្រូវថ្រទទ ួបាន្ការការ រ ន្ិងគាតំ្ទឱ្យកាន់្ថ្រសត្ចនី្ជ្ញងមុន្ 
សហយីត្ក្ុមេងាមេុីវ ិ ន្ិងអាជ្ញា ធរដាមនិ្ត្រូវរក្ាភាពសេៃៀមោៃ រ់ចំស ោះទសងវហីងិាទាងំសនាោះសទ ជ្ញពិសេេសៅសព ថ្ដ 
អំសពីហងិាទាងំសនាោះ ត្រូវបាន្ត្បត្ពឹរតសោយត្ក្ុមអាជ្ញា ធររដាមយួចំន្ួន្។ 

 

សយងីែាុ ំេូមរឭំក្ដ ់រាជរោា ភ្ិបា  អំពីការសបែជ្ញា ចរិតរបេ់ែែួន្ក្េុងការអនុ្វរតអនុ្េញ្ជា  េុី ដ ន្ងិអនុ្ោេន៍្របេ់
គណៈក្មាម ធកិារចាប់ពកី្ថាែណឌ ទី ៩ កា ពីថ្ែវចិឆិកា ឆ្េ ២ំ០១៩ ថ្ដ ធានាសពញស ញ នូ្វេទិិធរបេ់អេក្ការ រេិទិធ
មនុ្េេជ្ញស្តេតី អេក្ដកឹ្នាេំហជីព េក្មមជន្បរោិថ ន្ន្ិងដីធែី ន្ិងេមាជិក្គណបក្េជទំាេ់ ជ្ញពិសេេេទិិធសេរភីាពក្េុង
ការជួបជុំ ត្បមូ ផ្តុ ំ ន្ងិបសញ្ចញមរិ សោយមនិ្មាន្ការរសំលាភ្បំ ន្ តមោន្ត្រួរពនិ្រិយចាប់ពិរុទធ ន្ិងររឹរបរិមិន្ត្រមឹត្រូវ
នានា ។  សយងីែាុ ំេូមអំ វនាវឱ្យអាជ្ញា ធរបញ្ឈប់ការររឹរបរិសេរភីាពរបេ់ស្តេត ី សដីមបឱី្យពួក្សគបន្តសធវីកូ្ដក្មមសោយេន្តិវធិ ី
ន្ិងសត្បីត្បាេ់េិទធិជ្ញមូ ោា ន្របេ់ពួក្សគសោយគាម ន្ការសរេីសអីង ន្ិងេូមអំ វនាវឱ្យមាន្ការសោោះថ្ ងជ្ញបនាា ន់្ន្ិង
សោយឥរ ក្ខែណឌ ចំស ោះេមាជិក្ ន្ិងថាេ ក់្ដកឹ្នាេំហជីពទាងំអេ់ថ្ដ ត្រូវបាន្ចាប់ោក់្ពន្ធនាគារ ត្ពមទាងំទមាែ ក់្
សចា បទសចាទទាងំអេ់ត្បឆ្ងំន្ឹងពកួ្សគ ៕ 
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សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួសន្ោះ គាតំ្ទសោយ៖ 
១. អងាការអាក់្េិន្សអរក្មពុជ្ញ ( ActionAid Cambodia) 
២. េមាគមគា ំរស្តេតីងាយរងសត្គាោះ (ASVW) 
៣. អងាការបនាា យត្េី (Banteay Srei) 
៤. អងាការអភ្ិវឌ្ឍន៍្េំស ងេហគមន៍្ (BCV) 
៥. េហភាពការងារក្មពុជ្ញ(CLC) 
៦. មជឈមណឌ  េិទធមិនុ្េេក្មពុជ្ញ (CCHR) 
៧. មជឈមណឌ  ក្មពុជ្ញសដីមបតី្បព័ន្ធផ្េពវផ្ាយឯក្រាជយ (CCIM) 
៨. េហព័ន្ធេហជីពក្មមក្រចណីំអាហ្គរ ន្ិងសេវក្មមក្មពុជ្ញ (CFSWF) 
៩. េមាគមការ រេទិធមនុ្េេ ន្ិងអភ្ិឌ្ឍន៍្សៅក្មពុជ្ញ (ADHOC) 
១០. េមព័ន្ធថ្ែមរជំសរឿន្ន្ិងការ រេិទធិនុ្េេ  កីាដូ (LICADHO) 
១១. បណាត ញយុវជន្ក្មពុជ្ញ (CYN) 
១២. អងាការមពុជ្ញសដមីបជីួយស្តេតីមាន្វបិរតិ (CWCC) 

១៣. មជឈមណឌ  េមព័ន្ធភាពការងារ ន្ិងេិទធិមនុ្េេ (េង់ត្ត ់) 

១៤. េមាគមេមពន័្ធេហគមន៍្ក្េិក្រក្មពុជ្ញ (CCFC) 
១៥. គណៈក្មាម ធិការសដីមបកីារសបាោះសឆ្េ រសោយសេរ ីន្ងិយុរតិធម៌សៅក្មពុជ្ញ (ែុមថ្ស្តហវ ) 
១៦. អងាការសយន្ឌ័្រន្ិងអភ្ិវឌ្ឍន៍្សដីមបកី្មពុជ្ញ (GADC) 
១៧. េមាគមត្បជ្ញធិបសរយយឯក្រាជយ ថ្ន្សេដាក្ិចចសត្ៅត្បព័ន្ធ (IDEA) 
១៨. េហព័ន្ធេហជពីឯក្រាជយ (INTUFE) 
១៩. អងាការកាែ ហ្គន្ (Klahaan) 
២០. គណៈក្មាម ធិការអពាត្ក្ឹរ ន្ិងយុរតិធម៌សដីមបកីារសបាោះសឆ្េ រសោយសេរ ីន្ិងត្រឹមត្រូវ (ន្ិក្ហវកិ្) 
២១. អងាការេមាគមធាងសតេ រ (STT) 
២២. គណៈក្មាម ធិការថ្ន្អងាការមិន្ថ្មន្រោា ភ្ិបា ក្មពុជ្ញ សដីមបអីនុ្េញ្ជា  ុបបំបារ់រា ់ទត្មង់ថ្ន្ ការសរេីសអងីស ី

ស្តេតី (NGO-CEDAW) 
២៣. អងាការអភ្ិវឌ្ឍន៍្ស្តេតីត្ក្ីត្ក្ក្េុងទីត្ក្ុង (UPWD) 
២៤. អងាការនារសីដីមបេីន្តិភាព (WPM) 
២៥. អង្គការកម្មវធិ ីអភវិឌ្ឍន ៍ធនធានយុវជន (YRDP) 
២៦. សហគម្នដ៍ីធលី ១៩៧ (កកាោះកុង្)  
២៧. សហគម្នអ៍ម្លាំង្ (កាំពង្ស់ពឺ)  
២៨. សហគម្នដ៍ីធលីអណ្តូ ង្ត្របែក )ស្វា យករៀង្( 
២៩. សហគម្នជ៍នជារិកដើម្ភាគរិចអាបរ ៉ែង្ )កកាោះកុង្( 
៣០. សហគម្នែ៍ងឹ្ត្រាំ )ររដ់ាំែង្( 
៣១. សហគម្នែ៍ុសសកស្វោ រ )របូង្ឃមុ ាំ( 
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៣២. សហគម្នដ៍ធីលីជីខក ើ (កកាោះកុង្( 
៣៣. សហគម្នត៍្រត្រង្ធ់ម្មជារិ )កោធិ៍ស្វរ(់ 
៣៤. សហគម្នដ៍កព់រ )កាំពង្ស់ពឺ( 
៣៥. ែណ្តត ញកយនឌ្រ័ និង្អភវិឌ្ឍនក៍ដើម្បកីម្ពុជា (GADNet) 
៣៦. សហគម្នក៍ាំកត្ពើស )របូង្ឃមុ ាំ( 
៣៧. សហគម្នឃ៍្ល ាំង្រឹក៧៨ )កសៀម្រាែ( 
៣៨. សហគម្នជ៍នជារិភាគរិចគួយ )ត្ពោះវហិារ( 
៣៩. សហគម្នដ៍ធីលីកខរតបែ៉ែ ិន 
៤០. សហគម្នអ៍ូរវ លិ៍កត្ពង្ )ររដ់ាំែង្( 
៤១. សហគម្នោ៍ម្រស់ )កាំពង្ស់ពឺ( 
៤២. សហគម្នដ៍ីធលីភមូ្សិិលបខមរ (ែន្ទា យមានជយ័( 
៤៣. សហគម្នប៍ត្ពឡង្ ់)កាំពង្ធ់ាំ( 
៤៤. សហគម្នដ៍ីធលីបត្ពោយ )កាំពរ( 
៤៥. សហគម្នរ៍សមីស្វម្គគី )កាំពង្ស់ពឺ( 
៤៦. សហគម្នប៍ត្ពក ើករសចរណ៍្រឹកធាល កប់ត្សអាំពិ  (កាំពង្ឆ់្ោ ាំង្( 
៤៧. សហគម្នប៍ត្សត្រាំង្ )របូង្ឃមុ ាំ( 
៤៨. សហគម្នដ៍ីធលីតានូន (កកាោះកុង្( 
៤៩. សហគម្នថ៍្មដា )កោធិ៍ស្វរ(់ 
៥០. សហគម្នរ៍នលូង្ )របូង្ឃមុ ាំ( 
៥១. សហគម្នត៍្រោាំង្ត្ពីង្ )របូង្ឃមុ ាំ( 
 


