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ថ្ងៃអង្គារ ១៤ក ើត ខែមាឃ ឆ្នាំច សាំរឹទ្ធិស័  ព.ស ២៥៦២ 
រាជធានីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទី្១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ 

 
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

ការព្រយួបារមភចំស ោះសេចក្តីេសព្មចជាផ្ែូវការនៃដំសណើ រការ 
ៃីតិវធិីរយរួជាបស ត្ ោះអាេៃននៃព្បរ័ៃធអៃុសព្រោះរៃធ EBA របេេ់ហ

ភារអឺរ  បុ េព្ាប់ព្បសេេក្មពុជា 
 
អង្គការ សមាគម សហជីព សហគមន៍ និង្ប្រជាពលរដ្ឋខែែរមួយចាំនួនមានការកោ ោាយនិង្ប្ពួយ

បារមភយ៉ាង្ខ្លាំង្ចាំក ោះសហភាពអឺរ ៉ុរខដ្លចារ់ក ត្ើមនីតិវិធី នុង្ការព្យួររក ត្ោះអាសនននូវប្រព័នធអន៉ុកប្រោះពនធ 
EBA ពី មពុជា។  

សហភាពអឺរ ៉ុរ បានសខមតង្ការប្ពួយបារមភចាំក ោះការធាល ់ច៉ុោះលទ្ធិប្រជាធិរកតយ្យ និង្សិទ្ធិមន៉ុស្ស 
ខដ្លរួមរញ្ចូលទាំង្ការរង្ក្ង្គារគណរ ្សប្រឆ្ាំង្ ប្រព័នធ្្សពវ្្ាយឯ រាជ្យ និង្លាំហសង្គមស៉ុីវិល នុង្អាំឡុង្
កពលកបាោះកឆ្នតស លនាខែ  កដា ឆ្នាំ២០១៨។ សហភាពអឺរ ៉ុរបានកប្ ើនរំលឹ ជាករឿយៗដ្ល់ មពុជាថាការ
កររពសិទ្ធិកសរីភាពជាមូលដាានររស់ពលរដ្ឋរួមទាំង្សិទ្ធិការង្គរ គឺជាល ខែណឌសាំខ្ន់ នុង្ការទ្ទ្ួលបាន
ប្រព័នធអន៉ុកប្រោះពនធខ្ង្កលើ។ កដ្ើម្បីក្លើយតរនឹង្ការប្ពួយបារមភយ៉ាង្ខ្លាំង្អាំពីការធាល ់ច៉ុោះលទ្ធិប្រជាធិរកតយ្យ 
ការកររពសិទ្ិធមន៉ុស្ស និង្នីតិរដ្ឋកៅ មពុជា កៅខែ  កដា ឆ្នាំ២០១៨ សហភាពអឺរ ៉ុរបានកធវើការវាយតថ្មល
ោានភាពសិទ្ិធមន៉ុស្ស និង្សិទ្ធិការង្គរកៅ នុង្ប្រកទ្ស មពុជា កហើយបានកសនើឱ្យរាជរដាាភ្ិបាល មពុជា រាំកពញ
ល ខែណឌមួយចាំនួនកដ្ើម្បីកធវើឱ្យប្រកសើរកឡើង្វិញនូវលទ្ធិប្រជាធិរកតយ្យ និង្ការកររពសិទ្ធិមន៉ុស្សកៅ នុង្
ប្រកទ្ស។ រនាារ់ម  កៅថ្ងៃទី្១១ ខែ ៉ុមភៈ ឆ្នាំ២០១៩ កដាយបានពិនិត្យ និង្វាយតថ្មលពីភាពររាជ័យររស់
រាជរដាាភ្ិបាល មពុជា នុង្ការរាំកពញកាតពវ ិចចកប្កាម ិចចប្ពមកប្ពៀង្ EBA និង្ការរនតធាល ់ច៉ុោះថ្នោានភាព
សិទ្ធិមន៉ុស្សកៅ មពុជា គណៈ មែការសហភាពអឺរ ៉ុរ បានប្រកាសជា្លូវការអាំពីការចារ់ក្តើមដ្ាំកណើរការព្យួរ   
រក ត្ោះអាសនននូវប្រព័នធអន៉ុកប្រោះពនធ EBA ពីប្រកទ្ស មពុជា។  

 នុង្នាមជាអន កលើ សទួយ និង្ការ រសិទ្ធិមន៉ុស្សជាមូលដាាននិង្សិទ្ធិការង្គរ កយើង្យល់យ៉ាង្
ច្ាស់អាំពីករលជាំហរ និង្ការសកប្មចររស់សហភាពអឺរ ៉ុរ។ កយើង្មានការប្ពួយបារមភយ៉ាង្ខ្លាំង្កលើការព្យួរ
ប្រព័នធអន៉ុកប្រោះពនធ EBA ខដ្លនឹង្ជោះ្លអវិជជមានកដាយផ្ទាល់និង្ប្រកយលដ្ល់ជីវភាពរស់កៅនិង្
ស៉ុែ៉ុមាលភាពររស់ពលរដ្ឋ និង្ការអភិ្វឌ្ឍកៅ មពុជាទាំង្មូល។ 
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កយើង្កជឿជា ់ថាោានភាពអាប្  ់កនាោះនឹង្កចៀសវាង្បានប្រសិនករើរាជរដាាភិ្បាល មពុជាប្រឹង្ខប្រង្

 នុង្ការរាំកពញកាតពវ ិចចររស់ែលួនចាំក ោះពលរដ្ឋ និង្អន៉ុវតតរដ្ឋធមែន៉ុញ្ញឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និង្ប្តឹមប្តូវ
ដ្ូចខដ្លបានខចង្ នុង្មាប្ា ៣១ “ មពុជាទ្ទ្ួលោាល់ និង្កររពសិទ្ធិមន៉ុស្សដ្ូចខដ្លបានខចង្កៅ នុង្ 
ធមែន៉ុញ្ញថ្នអង្គការសហប្រជាជាតិ កសច ដីប្រកាសជាស លសដីពីសិទ្ធិមន៉ុស្ស និង្សនធិសញ្ញា និង្អន៉ុសញ្ញា
ទាំង្ឡាយខដ្លទ ់ទ្ង្នឹង្សិទ្ធិមន៉ុស្ស សិទ្ធិង្ក្សតី និង្សិទ្ធិ ៉ុមារ ..."  មាប្ា ៤១ និង្មាប្ា ៤២ ខដ្ល
ធានានូវកសរីភាពជាមូលដាានថ្នសមាគម ការរកញ្ចញមតិ និង្ការជួរជ៉ុាំ  ៏ដ្ូចជាមាប្ា ៥២ ខចង្ថា       
"... រដ្ឋយ ចិតតទ្៉ុ ដា ់ដ្ល់ការកលើ  មពស់ជីវភាពរស់កៅ និង្ស៉ុែ៉ុមាលភាពររស់ពលរដ្ឋ"។  

ដ្ូកចនោះកយើង្ជាអង្គការសង្គមស៉ុីវិល សមាគម សហជីព និង្ប្រជាពលរដ្ឋខែែរ សូមអាំ វនាវដ្ល់   
រាជរដាាភិ្បាល មពុជាឱ្យចាត់វិធានការជា ់ខសតង្ និង្ម៉ត់ចត់  នុង្ការោារ ការ រ និង្រាំកពញល ខែណឌសិទ្ធិ
មន៉ុស្ស និង្សិទ្ធិការង្គរ កដ្ើម្បីធានាស៉ុែ៉ុមាលភាព និង្ជីវភាពរស់កៅររស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ 

 
កសច តខីងលង្ការណ៍កនោះ រាំប្ទ្កដាយ៖  
១. សមាគមការ រសិទ្ធិមន៉ុស្ស និង្អភិ្វឌ្ឍន៍កៅ មពុជា (សមាគមអាដ្ហ៉ុ - ADHOC) 
២. កោ  ស៉ុ  សាំកអឿន ប្រធានសតីទ្ីគណៈ មែការនាយ (ែ៉ុមខង្ក្ហវល- COMFREL) 
៣. កោ  រណឌិត មាស នី, ពលរដ្ឋ  
៤. កោ  រណឌិត កៅ ម៉៉ុង្ថ្ហ, ពលរដ្ឋ  
៥. មជ្ឈមណឌលប្រជាពលរដ្ឋកដ្ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ និង្សនតិភាព (PDP-CENTER)  
៦. សមាគមសមព័នធសហគមន៍ សិ រ មពុជា (CCFC-Association)  
៧.  មែវិធីអភិ្វឌ្ឍន៍ធនធានយ៉ុវជន (YRDP)  
៨. មជ្ឈមណឌល មពុជាកដ្ើម្បីប្រព័នធ្្សពវ្្ាយឯ រាជ្យ (CCIM)  
៩. គណ: មែការកដ្ើម្បីការកបាោះកឆ្នតកសរី និង្យ៉ុតតិធម៌កៅ មពុជា (ែ៉ុមខង្ក្ហវល- COMFREL)  
១០.សហព័នធសហជីព មែ រចាំណីអាហារ និង្កសវា មែ មពុជា (CFSWF)  
១១. អង្គការសមព័នធភាពការ រសិទ្ធិមន៉ុស្ស មពុជា (CHRAC) 
១២. អង្គការជនជាតិកដ្ើមភាគតិច មពុជា (CIPO) 
១៣. អង្គការយ៉ុវជនជនជាតិកដ្ើមភាគតិច មពុជា (CIYA) 
១៤. អង្គការពនល ខែែរ (PKH)  
១៥. អង្គការសមាគមខែែរកលើ (HA) 
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១៦. មជ្ឈមណឌលសមព័នធភាពការង្គរ និង្សិទ្ធិមន៉ុស្ស (សង់្ប្ាល់-Central) 
១៧. អង្គការការ រសិទ្ធិជនជាតិភាគតិច (MIRO) 
១៨. សមាគមមង្ក្នតីរាជការឯ រាជ្យ មពុជា (CICA) 
១៩. សមាគមរ ត្ញយ៉ុវជន មពុជា (CYN) 
២០. សមព័នធកដ្ើម្បីស៉ុចរិតភាព និង្គណកនយ្យភាពសង្គម (CISA) 
២១. អង្គការអភិ្វឌ្ឍសហគមន៍កដ្ើម្បីសនតិភាព និង្និរនតរភាព (CDPS) 
២២. គណៈ មាាធិការកដ្ើម្បីការកបាោះកឆ្នតកដាយកសរី និង្ប្តឹមប្តូវកៅ មពុជា (និ ហវិច-NICFEC) 
២៣. អង្គការមូលនិធិខ មឡី 
២៤. សមព័នធសហជីព មពុជា (CATU)  
២៥. សមព័នធសហជីព មែ រកដ្ើម្បីការង្គរ (UCL) 
២៦. សហព័នធសហជីព មែ រសាំណង់្ និង្ថ្ប្ពក ើ មពុជា (BWTUC) 
២៧. សមាគមប្រជាធិរកតយ្យឯ រាជ្យថ្នកសដ្ឋ ិចចកប្ៅប្រព័នធ (IDEA) 
២៨. សហជីពកសរី មែ រថ្នប្ពោះរាជា្ចប្  មពុជា (FTUWKC) 
២៩. សហព័នធសហជីព មែ រនិកយជិតវិស័យកទ្សចរណ៍ មពុជា (CTUWF) 
៣០. សហព័នធសហជីពឯ រាជ្យ (INTUFE) 
៣១. សហព័នធសហជីព មែ រដឹ្ ជញ្ជូន មពុជា (CTWF) 
៣២. រ ត្ញ មែ រកធវើការង្គរ្ទោះ មពុជា (CDWN) 
៣៣. សមពន័ធសហជីពកសរីនារីកាត់កដ្រ (CFTUWT) 
៣៤. សហព័នធសហជីពជាតិថ្នឧស្ាហ មែវាយនភ័្ណឌកាត់ (NIFTUC) 
៣៥. សមាគមប្គូរកប្ង្ៀនឯ រាជ្យ មពុជា (CITA) 
៣៦.សហជីពប្ទ្ប្ទ្ង់្សិទ្ធិការង្គររ៉ុគគលិ  មែ រថ្នប្ ៉ុមហ ៉ុន្ហាាកវីលដ្៍ (L.R.S.U) 
៣៧. សហគមន៍ សិ រោមគគីកច មាស កែតតោាយករៀង្  
៣៨. សហគមន៍ោមគគីកសអ ៊ីប្បាាំ កែតតប្ពោះសីហន៉ុ  
៣៩. សហគមន៍ដី្ធលីអូរ មពុជា កែតតប្ពោះសីហន៉ុ  
៤០. សហគមន៍ខប្ព ប្តខរ ងែធាំ កែតតប្ពោះសីហន៉ុ  
៤១. សហគមន៍ដី្ធលីអូរដ្ាំរី កែតតប្ពោះសីហន៉ុ 
៤២. សហគមន៍ោមគគីរមាសខហ  កែតតោាយករៀង្ 
៤៣. សហគមន៍ សិ រទ្នលូង្ ប្ស៉ុ កមមត់ កែតតត្បូង្ឃែុាំ 



 4 

៤៤. សហគមន៍អូរ មពុជា ប្ស៉ុ ថ្ប្ពនរ់ កែតតប្ពោះសីហន៉ុ 
៤៥. សហគមន៍កលើ សទួយសិទ្ធិមន៉ុស្ស និង្ដី្ធលី ប្ស៉ុ  ត្លសទឹង្ កែតត ត្ល 
៤៦. សហគមន៍ សិ រសាំករាង្មានជ័យ ប្ស៉ុ ោាយប្ជ៉ុាំ កែតតោាយករៀង្ 
៤៧. សហគមន៍ សិ រខប្សប្បាាំង្ ប្ស៉ុ តាំខរ កែតតត្បូង្ឃែុាំ 
៤៨. សហគមន៍ដី្ធលី ្ាលហ៉ុង្ទឹ្  ប្ស៉ុ ថ្ប្ពនរ់ កែតតប្ពោះសីហន៉ុ  
៤៩. សហគមន៍ដី្ធលីអូរែ្ាច់ ប្ស៉ុ សទឹង្ហាវ កែតតប្ពសីហន៉ុ  
៥០. សហគមន៍ខប្ព ខប្តង្ ប្ស៉ុ សទឹង្ហាវ កែតតប្ពសហីន៉ុ 
៥១. សហគមន៍អូរប្តជា ់ចិតត ប្ស៉ុ ថ្ប្ពនរ់ កែតតប្ពោះសីហន៉ុ 
៥២. សហគមន៍ដី្ធលីបាតែទោះ ប្ស៉ុ ថ្ប្ពនរ់ កែតតប្ពោះសីហន៉ុ 
៥៣. សហគមន៍អណដូង្ងែ ប្ស៉ុ ថ្ប្ពនរ់ កែតតប្ពោះសីហន៉ុ 
៥៤. សហគមន៍ដី្ធលីោានក្ោះ ប្ ៉ុង្ប្ពោះសីហន៉ុ កែតតប្ពោះសីហន៉ុ 
៥៥. សហគមន៍ដី្ធលីអមោាំង្ ប្ស៉ុ ងពង្ កែតត ាំពង់្សពឺ  
៥៦. សហគមន៍ប្ត ាំង្កជា ប្ស៉ុ ឳរា៉ាល់ កែតត ាំពង់្សពឺ  
៥៧. សហគមន៍រសែីោមគគី ប្ស៉ុ ឳរា៉ាល់ កែតត ាំពង់្សពឺ 
៥៨. រ ត្ញអាោ៊ានសប្មារ់ការកបាោះកឆ្នតកដាយកសរី (អានខង្ក្ហវល-ANFREL) 
៥៩. សហព័នធជាតិចលនាោមគគីភាពប្រជាកនោទ្ប្សីលង្គារ 
៦០. រ ត្ញស មែភាពតស ូកដ្ើម្បីអភិ្រ ្សររិោានអនាគត ប្រកទ្សកាកមរ ូន 
៦១. សមព័នធប្រជាជនកដ្ើម្បីអធិរកតយ្យភាពកស្បៀង្អាហារពិភ្ពកោ  
៦២. សមព័នធចលនា សិ រអាស៉ុី ប្រកទ្សហវីលីពីន 
៦៣. យ៉ុវជនកដ្ើម្បីអធិរកតយ្យភាពកស្បៀង្អាហារ ប្រកទ្សហវីលីពីន 
៦៤. សមព័នធចលនា សិ រតាំរន់កមគង្គ ប្រកទ្សថ្ង 
៦៥. សហព័នធយ៉ុវ សិ រ ប្រកទ្សកនបា៉ាល់ 
៦៦. សមព័នធចលនាប្រជាជនថាន ់ជាតិ ប្រកទ្សឥ ឌ្  
៦៧. សហព័នធ សិ រ  មែ រ វិស័យការង្គរ និង្សិទ្ធិប្រជាជន ប្រកទ្សឥ ឌ្ 
៦៨. ោមគគីថ្នប្រជាជនកដ្ើម្បីសមធម៌ ប្រកទ្សបា៉ាហគីោាន 
៦៩. ប្ ៉ុមប្រឹ ្ាសហជីព មែ រនិកយជិតកសវា មែអាោ៊ាន (ASETUC) 
៧០. សហពនធ័ មែ រសាំណង់្ និង្ ថ្ប្ពក ើអនតរជាតិ (BWI) 
៧១. សហពនធ័ មែ រនិកយជិតវិស័យកសវា មែស ល (UNI Global Union) 


