
 

 

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 

េមូទម្លែ ក្់សោលការសោទប្រកានទ់ ាំងអេច់ាំស ោះសោក្ រ  ៉ុង ឈ៉ុន 
ប្រធានេហជីពថ្ែលប្រូវបានោរខ់្ែួន 

ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

យ ើងែ្ញ ាំ ជាក្រុមសងគមសញីវលិខែលមានរា នាមែូចខាងយក្ោម សូមសខមែងោរយោរោែ  ជា
ខាល ាំងចាំយ ោះោរចាបែ់លួនយោរ រ  ញង ឈញន យៅយេល ប ់និងសងឃមឹថា រាជរដ្ឋា ភបិាល និងោោែាំបូង
រាជធានីភនាំយេញ នឹងអាចទមាល រយ់ចាលោរយចាទក្បោនទ់ាំងអស់និងយដ្ឋោះខលងរូបយោរ េីោរឃញាំែលួន
បយ ែ្ ោះអាសននរងច់ាាំសវនាោរ ឱ្យបានឆ្ប ់។   

 

ក្បធានសហភាេសហជីេរមពញជា យោរ រ  ញង ឈញន ក្រូវបាននគរបាលចាបែ់លួន យៅផ្ទោះរបស់
យោរ ោលេី បថ់្ងៃសញក្រ បនាទ បេី់គណៈរមាា ធិោរចក្មុោះរិចចោរក្េាំខែនរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល បាន
អាំ វនាវជាោធារណៈឱ្យអាជ្ាធរចារវ់ធិានោរចាំយ ោះយោរ រ  ញង ឈញន ខែលបានអត្ថា ធិបា ជញាំវញិទ
សសនៈរិចចរបស់យោរយៅោនក់្េាំខែនរវាងក្បយទសរមពញជា និងក្បយទសយវៀរ្ម ោលេីថ្ងៃទី២០ ខែរ
រកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ ងាីៗយនោះ ។ យោរ រ  ញង ឈញន ខែលជារាំ្ងក្រុមក្បឹរាឃ្ល ាំយមើលរមពញជា បានផ្ែល់បទ
សមាា សនត៍្ថមវទិយញម ួយៅមញនយេលមានោរចាបែ់លួនយោរប ញនាា នយមា ង យដ្ឋ បានបែិយសធយលើោរយចាទ
ក្បោនថ់ា រូបយោរបានខចររ ាំខលរេរ័ម៌ានមនិេិរត្ថមរ ៈ យសចរែីខងលងោរណ៍ជាោធារណៈម ួ 
ោលេីសបាែ ហ៍មញន  រេ់ន័ធនឹងររណីក្បជាេលរែាយលើរយ ើងេីោរបារប់ងែី់សហគមនយ៍ៅត្ថមប
យ ែ្  ក្េាំខែន ។   

 

យោរ រ  ញង ឈញន ក្រូវបាននាាំែលួនយៅោនោ់ោែាំបូងរាជធានីភនាំយេញ ោលេីក្េឹរថ្ងៃយៅរ ៍និង
ក្រូវបានយចាទក្បោនេី់ “បទញញ ោះញង ់បងកឱ្យមានភាេវរឹវរធៃនធ់ៃរែល់សនែិសញែសងគម” ត្ថមបញ្ញរតិមាក្ត្ថ 
៤៩៤ និងមាក្ត្ថ៤៩៥ ថ្នក្រមក្េហាទណឌ  មញនយេលយោរក្រូវបានបញ្ជូ នយៅឃញាំែលួនបយ ែ្ ោះអាសននរង់
ចាាំសវនាោរ យៅមណឌ លអបរ់ ាំខរខក្បទី១ ខែលមានសភាេចយងអៀរខណនខាល ាំង ។ អនរគាំក្ទរាបសិ់បនារ ់
បានជបួជញាំគន យៅខាងមញែរញោោរយៅថ្ងៃចញងសបាែ ហ៍យនោះ យែើមបយីសនើសញាំឱ្យមានោរយដ្ឋោះខលងក្បធានសហ
ជីេរូបយនោះវញិ យទោះបីជារងរមាល ាំងសនែិសញែជាយក្ចើននារ ់បញ្ជជ ឱ្យេួរគរប់ាំខបរោរជបួជញាំគន យនោះវញិរ៏
យដ្ឋ  ។  



 

 

ោរយចាទក្បោនខ់ែលយធវើឱ្យយោរ រ  ញង ឈញន ក្បឈមនឹងោរជាបេ់នធនាគររហូរែល់ ២ឆ្ន ាំ គឺជា 
ោររ ាំយោភសិទធ ិនិងយសរភីាេរបស់យោររនញងោរសខមែងមរិ ខែលក្រូវបានធានាយដ្ឋ រែាធមានញញ្ញ ថ្នក្េោះ
រាជា្ចក្ររមពញជា ។  

 

យោរ រ  ញង ឈញន គឺជាអនររស ូមរិែោ៏ល ហានម ួរូប រនញងោរោរ រសិទធិរមាររយៅរនញងក្បយទស
រមពញជា អស់រ ៈយេលរាបទ់សវរសរម៍រយហើ  ។ ោលេីមញន យោររធ៏ាល បយ់ធវើជាក្បធានសមាគមក្គូ
បយក្ងៀនឯររាជយ មញនយេលយោរោល  ជាសមាជិរគណៈរមាា ធិោរជារិយរៀបចាំោរយបាោះយឆ្ន រ ។  

 

ោលេីថ្ងៃេញធ យោរ រ  ញង ឈញន រប៏ានចូលរមួជាម ួរមាររ រមាោរនីិ ោរយ់ែរ ជាង ២០០នារ ់
ខែលបានជួបជញាំគន ដ្ឋរញ់រតិយៅខាងយក្ៅយគហដ្ឋា ន សយមែចនា ររែាមន្តនតី យែើមបយីសនើសញាំអនតរាគមនជ៍ញាំវញិ
ោរបិទយរាងចក្រ ខែលបងកយ ើងយដ្ឋ បញ្ជា ររីរាលដ្ឋលថ្នវរីញសរូវែិ១៩ ។  

 

យនោះមនិខមនជាយលើរទីម ួយទ ខែលយោរ រ  ញង ឈញន ក្រូវបានចាបែ់លួន យដ្ឋ ោរភាេសរមា
របស់យោរ ។ ោលេីខែរញោ ឆ្ន ាំ២០០៥  យោរក្រូវបានឃញាំែលួនបយ ែ្ ោះអាសននរនញងេនធនាគររ ៈ
យេល៣ខែ  រេ់ន័ធនឹងោរយចាទក្បោនេី់ “បទបរហិារយររ តិ៍” និង “បទញញ ោះញង”់ បនាទ បេី់យោរបានអត្ថា ធិ
បា អាំេីសនធិសញ្ជញ បាំយេញបខនាមក្េាំខែនរមពញជា យវៀរ្ម ។  

 

ោលេីខែមររា ឆ្ន ាំ២០១៤ យោរក្រូវបានឃ្រែ់លួនមែងយទៀរជាម ួអនរោរ រសិទធិមនញសស១០
នារយ់ផ្សងយទៀរ ែណៈខែលអនរទាំងយនាោះរាំេញងអាំ វនាវជាោធារណៈ សូមឱ្យយដ្ឋោះខលងអនររវា ជិរ
២០នារ ់ខែលក្រូវបានចាបែ់លួន អាំ ញងយេលខែលមានោររវា ជាយក្ចើន បនាទ បេី់ោរយបាោះយឆ្ន រយក្ជើសត្ថាំង
រាំ្ងរាន្តសតឆ្ន ាំ២០១៣ ។  

 

បនាទ បេី់មានោរយធវើទញរខបញរយមនញេីសាំ្រអ់ាជ្ាធរជាងម ួទសវរសរ ៍ ោរចាបែ់លួនចញងយក្ោ 
ថ្នក្បធានសហជីេខែលគួរឱ្យយោរសរយសើររូបយនោះ គឺជាោរគាំរាមរាំខហងយដ្ឋ ផ្ទទ ល់ចាំយ ោះក្បជាេលរែា
រមពញជាខែលក្គនខ់រយក្បើក្បាស់សិទធិធានាយដ្ឋ រែាធមានញញ្ញ របស់ែលួន រនញងោរសខមែងមរិ ។ សិទធិយនោះមនិ
គរួក្រូវបានក្បឈមនឹងោរភ ័ខាល ចចាំយ ោះោរចាបែ់លួនយៅយេល បេី់សាំ្រន់គរបាល រែូ៏ចជាោរ
ជាបេ់នធនាគរជាយក្ចើនឆ្ន ាំយនាោះយទ ។ យ ើងែ្ញ ាំសងឃមឹថា រាជរដ្ឋា ភបិាល នឹងអាចយគរេោរេវរិចចរបស់ែលួន 
យែើមបធីានាសិទធិរនញងោរបយញ្ចញមរិ ខផ្អរត្ថមរែាធមានញញ្ញ  និងចាបអ់នតរជារិ ។ យ ើងែ្ញ ាំរស៏ងឃមឹថា 
ោោែាំបូងរាជធានីភនាំយេញ នឹងអាចទមាល រយ់ចាលោរយចាទក្បោនទ់ាំងអស់ និងយដ្ឋោះខលងយោរ រ  ញង 
ឈញន ឱ្យមានយសរភីាេវញិឱ្យបានឆ្បផ់្ងខែរ ៕  

 
 



 

 

យសចរែីខងលងោរណ៍យនោះ គាំក្ទយដ្ឋ ៖ 
1.       សហគមនក៍ៅពីរ (ភ្នកំពញ) 
2.       សហគមនដី៍ធ្លី ១៩៧ (ក ោះកុង) 
3. សហគមនដី៍ធ្ល ី២៩៧ (ក ោះកុង) 
4.       សហគមនដី៍ធ្លី ៧៦៦ (ក ោះកុង) 
5.       សហគមនដី៍ធ្លី ៨៤៣ (ក ោះកុង) 
6.       សហគមន១៍៨៥K ទីតាចំបកធំ់្ (កំពងឆ់្ន ងំ) 
7. សមពន័ធគណកនយ្យភាពសងគម កមពុជា (ANSA) 
8.       សកមមភាពកដើមបបីរសិ្ថា ន និងសហគមន ៍(AEC) 
9.       ក្កុម រងារកដើមបកី ោះក្ស្ថយ្ទំនាស់ (ACT) 
10. សហគមនអ៍មលំង (កំពងស់ពឺ) 
11. សហគមនអ៍ណតូ ងថ្ម (ក្ពោះសីហនុ) 
12. សហគមនដី៍ធ្លីអណតូ ងក្របបក (ស្ថា យ្ករៀង) 
13. សហគមនប៍នាា យ្ក្សី (ភ្នកំពញ) 
14. សហគមនប៍ារខ្ាោះ (ក្ពោះសីហនុ) 
15. សហគមនដី៍ធ្លីបឹងកក ់(កំពងឆ់្ន ងំ) 
16. សហគមនបឹ៍ងឈូក (ភ្នកំពញ) 
17. សហគមនបុ៍រកីីឡា (ភ្នកំពញ)  
18. អងគ រក្ពោះពុទធស្ថសនាសក្ាបស់នតិភាព (BPO) 
19. សហពន័ធសហជីពកមមករសំណង ់និងព្ក្ពកឈើកមពុជា(BWTUC) 
20. សមពន័ធសហជីពកមពុជា (CATU) 
21. មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 
22. មជឈមណឌ លកមពុជាកដើមបកី្បពន័ធផ្សពាផ្ាយ្ឯករាជយ (CCIM) 
23. វទិាស្ថា នក្បជាធិ្បករយ្យកមពុជា (CID)  
24. សហពន័ធសហជីព កមមករចំណីអាហារ និងកសវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
25. សាគម រពារសិទធិមនុសស និងអភ្វិឌ្ឍនក៍ៅកមពុជា អាដហុក (ADHOC) 
26. អងគ រសមពន័ធភាព រពារសិទធិមនុសសកមពុជា (CHRAC) 
27. សាគមមន្តនតីរាជ រឯករាជយកមពុជា (CICA) 
28. សមពន័ធកដើមបសុីចររិភាព និងគណកនយ្យភាពសងគម (CISA) 



 

 

29. សមពន័ធសហជីពក្បជាធិ្បករយ្យកមមករ រក់ដរកមពុជា (C.CAWDU) 
30. សមពន័ធសហជីពកសរនី្តសតី រក់ដរ (CFTUWT) 
31. សាគមក្គូបកក្ងៀនកមពុជាឯករាជយ (CITA) 
32. សាគមពក្ងឹងកសដឋកិចចកក្ៅក្បពន័ធកមពុជា (CIERA) 
33. សាគមកមមករកមពុជាកសដឋកិចចកក្ៅក្បពន័ធ (CIWA) 
34. សហភាព រងារកមពុជា (CLC) 
35. សមពន័ធបខ្មរជំករឿន និង រពារសិទធិមនុសស លី ដូ (LICADHO) 
36. សហពន័ធសហជីពកមមករនិកោជិរវស័ិយ្កទសចរណ៍កមពុជា (CTWUF) 
37. សហពន័ធសហជីពវស័ិយ្កទសចរណ៍កសវាកមមកមពុជា (CTSWF) 
38. បណ្តត ញក្ពោះសងឃយុ្វជនកមពុជា (CYMN) 
39. បណ្តត ញយុ្វជនកមពុជា (CYN) 
40. មជឈមណឌ លសមពន័ធភាព រងារ និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 
41. សហគមនដី៍ធ្លីចក្កី (បនាា យ្ានជយ័្) 
42. សហគមនចំ៍បកក់្តាង (កំពងស់ពឺ) 
43. សហគមនស៍្ថមគគីកចកាស (ស្ថា យ្ករៀង) 
44. សហគមនក៍ជើងព្ក្ព (កំពងច់ាម) 
45. សហគមនដី៍ធ្លីជីខ្កក្ ម (ក ោះកុង) 
46. សហគមនជ៍ាកំ្កកវៀន (របូងឃមុ ំ) 
47. សហគមនជ៍នជារិកដើមភាគរិច ចារា៉ាយ្ (ររនគិរ)ី 
48. សហគមនក៍ស អីុ ក្បា ំ(ក្ពោះសីហនុ) 
49. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជា (CCFC) 
50. គណៈកាម ធិ្ រកដើមប ីរកបាោះកឆ្ន រក យ្កសរ ីនិងយុ្រតិធ្មក៌ៅកមពុជា (COMFREL) 
51. បណ្តត ញកស្ថងសនតិភាពសហគមន ៍(CPN) 
52. សហគមនក៍្ទក្ទងធ់្មមជារិ (កពាធ្ិ៍ស្ថរ)់ 
53. សហជីពក្បជាធិ្បករយ្យកមមករព្នក្កុមហ ុនក្ស្ថកបៀរអងគរ  
54. សហគមនដ៍កព់រ (កំពងស់ពឺ) 
55. សហគមនរំ៍បបរ (របូងឃមុ )ំ 
56. អងគ រសមធ្ម ៌(EC) 
57. សហពន័ធសហជីពកសរឯីករាជយ (FUFI) 



 

 

58. សហជីពកសរកីមមករព្នក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពុជា (FTUWKC) 
59. អងគ រកយ្នឌ្រ័ និងអភ្វិឌ្ឍនក៍ដើមបកីមពុជា (GADC) 
60. សហគមនក៍ហាងសំណំ (កំពងស់ពឺ) 
61. យុ្វជនជនជារិកដើមភាគរិចសក្ាបស់ហគមនក៍ខ្រតររនគិរ ី
62. សាគមក្បជាធិ្បករយ្យឯករាជយព្នកសដឋកិចចកក្ៅក្បពន័ធ (IDEA) 
63. បណ្តត ញក្ពោះសងឃ ឯករាជយកដើមបយុី្រតិធ្មស៌ងគម (IMNSJ) 
64. សាគមឥន្តនាកទវ ី(IDA) 
65. សហពន័ធសហជីពឯករាជយ (INTUFE) 
66. សហគមនដី៍ធ្លីកគៀនទឹក (ក ោះកុង) 
67. សាគមមូលនិធិ្ បកម ឡី (KLFA) 
68. សហគមនឃ៍មុ ំក្សករថ្លុកឬសស ី(កំពងធំ់្) 
69. សាគមបខ្មរកមពុជាកក្ មកដើមបសិីទធិមនុសស និងអភ្វិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 
70. បខ្មរថាវរៈ  
71. សហគមនឃុ៍ំកស  (របូងឃមុ)ំ 
72. សហគមនឃ៍្ល ងំទឹក៧៨ (កសៀមរាប) 
73. សហគមនក៍នស្ថទក ោះក្សកៅ (ក ោះកុង) 
74. សហជីពក្ទក្ទងសិ់ទធិ រងារបុគគលិកកមមករបខ្មរព្នក្កុមហ ុន សីុណូ ណ្តហាគ កវ ើល 
75. សហគមនដី៍ធ្លី (ព្ប៉ាលិន) 
76. សហគមនឡ៍ពាង (កំពងឆ់្ន ងំ) 
77. សហគមនា៍នជយ័្ (ស្ថា យ្ករៀង) 
78. ាតាធ្មមជារិកមពុជា (MNC) 
79. គណៈកាម ធិ្ រអពាក្កឹរ និងយុ្រតិធ្ម ៌កដើមប ីរកបាោះកឆ្ន រក យ្កសរ ីនិងក្រឹមក្រូវកៅកមពុជា  

(NICFEC) 
80.  Not 1 More (N1M) 
81. សហគមនអូ៍រកឈើទាល (ក្ពោះសីហនុ) 
82. សហគមនអូ៍រអំពិល (បនាា យ្ានជយ័្) 
83. សហគមនអូ៍រក្រជាកចិ់រត (ក្ពោះសីហនុ) 
84. សហគមនអូ៍រវលលិ៍កក្ពង (បារដំ់បង) 
85. អងគ រស្ថព នសនតិភាព (PBO) 



 

 

86. សហគមនព៍ាមរស់ (កំពងស់ពឺ) 
87. មជឈមណឌ លក្បជាពលរដឋកដើមបអីភ្វិឌ្ឍននិ៍ងសនតិភាព (PDP) 
88. សហគមនភ៍្នកំក្ ម (កសៀមរាប) 
89. សហគមនភ៍្នទំទឹង (កំពរ) 
90. សហគមនភ៍្នកំតាន រ (កំពរ) 
91. សហគមនភូ៍្ម២ិ២ (ភ្នកំពញ) 
92. សហគមនភូ៍្ម ិ២៣ (ភ្នកំពញ) 
93. សហគមនភូ៍្មដីិឆ្ន ងំ (កំពងស់ពឺ) 
94. សហគមនភូ៍្មខិ្វា  (ភ្នកំពញ) 
95. សហគមនដី៍ធ្លីភូ្មសិិលបខ្មរ (បនាា យ្ានជយ័្) 
96. សហគមនដី៍ធ្លីភូ្មផិ្ារកណ្តត ល (បនាា យ្ានជយ័្) 
97. សហគមនដី៍ធ្លីភូ្មកិ្បាស្ថទ (បនាា យ្ានជយ័្) 
98. សហគមនដី៍ធ្លីបក្ពកខ្ាច ់(ក ោះកុង) 
99. សហគមនភ៍្នសំលឹក (បារដំ់បង) 
100. អងគ រពនលកបខ្មរ (PKH) 
101. សហគមនប៍ក្ពកតានូ (ភ្នកំពញ) 
102. សហគមនប៍ក្ពកតាគង ់(ភ្នកំពញ) 
103. សហគមនប៍ក្ពកបក្រ (ក្ពោះសីហនុ) 
104. សហគមនព៍្ក្ពកឈើអូរដំបដក (កំពងធំ់្) 
105. បណ្តត ញសហគមនព៍្ក្ពឡង ់(PLCN) 
106. សហគមនដី៍ធ្លីព្ក្ពពាយ្ (កំពរ) 
107. សហគមនព៍្ក្ពកឈើកពក្ជចងាា រលអក ើរ (កំពងឆ់្ន ងំ) 
108. សហគមនក៍លើកសាួយ្សិទធិមនុសសនិងដីធ្លី  (កខ្រតកណ្តត ល) 
109. សហគមនទ៍នលូង (របូងឃមុ ំ) 
110. សហគមនផ៍្លូវរថ្កភ្លើង (ភ្នកំពញ) 
111. សហគមនរ៍សមីស្ថមគគី (កំពងស់ពឺ) 
112. សហគមនព៍្ក្ពកឈើររនៈរុ ា  (ឧរតរានជយ័្) 
113. អងគ រគកំ្ទបកចចកវទិាកៅជនបទកនុងក្បកទសកមពុជា (RCTSO)  
114. អងគ រសាគមធាងកតាន រ (STT) 



 

 

115. សហគមនស៍្ថមគគី៤ (ភ្នកំពញ) 
116. សហគមនស៍្ថមគគីរាសបហក (ស្ថា យ្ករៀង) 
117. សហគមនសំ៍បុកចាប (ភ្នកំពញ) 
118. សហគមនន៍្តសតីឃ្ល ងំសំ្ថង (ភ្នកំពញ) 
119. សហគមនក៍នស្ថទសក្មស់ក ោះកសតច (ក ោះកុង) 
120. សហគមនក៍នស្ថទសតីកក្ ម (បារដំ់បង) 
121. សីល រ 
122. សហគមនដី៍ធ្លីសគន ់(កសៀមរាប) 
123. សហគមន ៍SOS ក្ពលនយ្នតកហាោះអនតរជារិ (ភ្នកំពញ) 
124. សហគមនស៍្ថព នក ោះ (ក្ពោះសីហនុ) 
125. សហគមនព៍្ក្ពកឈើកទសចរណ៍ទឹកធាល កប់ក្សអំពិល (កំពងឆ់្ន ងំ) 
126. សហគមនប៍ក្សក្បាងំ (របូងឃមុ ំ) 
127. សហគមនធ៍្នធានព្ក្ពកឈើសាឹងខ្ាចស់ (កំពងឆ់្ន ងំ) 
128. សហគមនដី៍ធ្លីសាឹងបរ ់(បនាា យ្ានជយ័្) 
129. សហគមនដី៍ធ្លីតានី (កសៀមរាប) 
130. សហគមនដី៍ធ្លីតានូន (ក ោះកុង) 
131. គណៈកាម ធិ្ រព្នអងគ រមនិបមនរ ឋ ភ្បិាលកដើមបលុីបបំបាររ់ាល់ទក្មងក់រ ើសកអើងកលើន្តសតីកភ្ទ  

(NGO-CEDAW) 
132. សហគមនដី៍ធ្លីធ្នង ់(ក ោះកុង) 
133. សហគមនថ៍្ម  (កពាធ្ិ៍ស្ថរ)់ 
134. សហគមនថ៍្មធំ្ (ក្ពោះសីហនុ) 
135. សហគមនទ៍លួរា៉ា  (ភ្នកំពញ) 
136. សហគមនក៍្រពាងំកជា (កំពងស់ពឺ) 
137. សហគមនក៍្រពាងំរកៅ (កំពរ) 
138. អងគ ររាល ភាពកមពុជា (TI) 
139. សហជីពកសវាកមមកមមករនិកោជិរព្នមជឈមណឌ លា៉ា សាអាឡាស្ថា  (USWAMC)  
140. សហជីពកមមករកសវាកមមព្នក្កុមហ ុនកឈហារ ៉ាុន(កខ្មបូឌា) លីមរីធី្រកសៀមរាប (USWCSR)  
141. សហជីពកមមករចំណីអាហារ និងកសវាកមមព្នក្កុមហ ុន កខ្មបូឌា កបកវករដ ខ្មបា៉ា នី លីមរីធី្រ 
142. អងគ រកមមវធិិ្អភ្វិឌ្ឍនធ៍្នធានយុ្វជន (YRDP) 


