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េដពីី 
 

ការហាមឃាតព់េីណំាក្់អាជ្ញា ធរចសំ ោះភាពេក្មមរបេប់្បជ្ញពលរដ្ឋ
មូលដ្ឋឋ នប៉ាោះ លយ់៉ា ងខ្ែ ងំដ្លក់ារអភិរក្សព្ប្ពឡង់ 

 

ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
 

យ ើងែ្ុាំ មានរា នាម្ដូចខាងយរោម្ សូម្សខម្ែងោរយោកោែ   និងហួសចិត្តជាខាល ាំង 
ចាំយ ោះោររតឹ្ត្បតិ្របស់អាជ្ាធរកនុងោរហាម្ឃាត់្សមាជិកសហគម្ន៍ ររោះសងឃ និង
សកម្មជនបរោិា នរាប់រ នាក់ ខដលយធវើដាំយ ើ រចូលយៅោន់ត្ាំបន់ោរ រថ្ររឡង់ ោលរី
ចុងសប្ដែ ហ៍មុ្នយនោះ។ ោរយរបើរប្ដស់ម្ន្រនតីឧទានុរកសរបដាប់យដា ោាំយ្លើងរបស់រកសួងបរោិា ន 
យដើម្បីរារាាំងសមាជិកបណ្ដែ ញសហគម្ន៍ថ្ររឡង់ រីោររប្ដររធរិធីបុ យបាំបួសយដើម្យ ើ
របចាំឆ្ន ាំយៅកនុងថ្ររ គឺជាោររតឹ្ត្បិត្មិ្នសម្យហតុ្ផលយៅយលើយសរភីារថ្នោរយដើរយហើរ និង
បង្អា ក់ោរែិត្ែាំរបឹងខរបងអ្ិរកសថ្ររយ ើ។ 

 

បណ្ដែ ញសហគម្ន៍ថ្ររឡង់ ប្ដនបង្អា ញោធារ ជនឱ្យយ ើញថា ជាអនកឃាល ាំយម្ើល 
និងត្ស ូម្តិ្យដា មានរបសិទធភារ និងោល ហានជាងយគ អស់រ ៈយរលជាង២០ឆ្ន ាំចុងយរោ 
យនោះ។ បណ្ដែ ញសហគម្ន៍យនោះមានចរម្រោះនូវសមាជិកសហគម្ន៍ជាយរចើនខដលជីវតិ្ និងជីវភារ
រស់យៅរបស់អនកទាំងយនោះ ផារភាា ប់គ្នន យ៉ាងខាល ាំងជាមួ្ ថ្ររយ ើ យហើ អនកទាំងយនោះរត្ូវោរ
ចូលយៅោន់ត្ាំបន់យនោះយដើម្បីោរ រថ្ររយ ើយដា គ្នម នោររតឹ្ត្បិត្។ យទោះបីជារករម្សហគម្ន៍
ប្ដនជូនដាំ ឹងយៅអាជ្ាធររីបាំ ងកនុងោររប្ដររធរិធីបុ យរបចាំឆ្ន ាំយៅកនុងថ្ររយនោះក៏យដា  
ក៏ម្ន្រនតីរកសួងបរោិា នប្ដនហាម្ឃាត់្សមាជិកសហគម្ន៍ទាំងយនោះមិ្នឱ្យចូលយៅោន់ថ្ររឡង់
យដា មិ្នប្ដនផែល់អាំ ោះអាំណ្ដងផលូវចាប់សម្យហតុ្ផលយឡើ ។  

 

យោក យហឿន សុភារ ត្ាំណ្ដងបណ្ដែ ញសហគម្ន៍ថ្ររឡង់យៅយែត្តកាំរង់ធាំ ប្ដនមាន
របោសន៍ថា៖ “ោលរីមុ្ន យ ើងអាចចូលយៅថ្ររឡង់យដា យសរយីដើម្បីយធវើសកម្មភាររបស់
យ ើងកនុងោរោរ រថ្ររយនោះ”។ យោកប្ដនបនតថា៖ “ប៉ាុខនតងមីៗយនោះ យ ើងមានោរលាំប្ដកោន់ខត្
ខាល ាំងយឡើងៗ យហើ រកសួងរតឹ្ត្បតិ្សកម្មភាររបស់រួកយ ើងយរចើនយឡើងៗផងខដរ”។ 

 



 

 

បនាា ប់រីប្ដនបដិយសធមិ្នឱ្យសមាជិកសហគម្ន៍ចូលថ្ររ រកសួងបរោិា នប្ដនសរយសរ
បយង្អា ោះោរយៅយលើបណ្ដែ ញទាំនាក់ទាំនងយហវសប ុកថា មារា១១ថ្នចាប់សែីរីត្ាំបន់ោរ រ
ធម្មជាតិ្ ហាម្ឃាត់្មិ្នឱ្យអនកណ្ដយចញចូលត្ាំបន់ោរ រធម្មជាតិ្យដា គ្នម នោរអនុញ្ញា ត្យទ។ 
មារា១១យនោះ សាំយៅយលើត្ាំបន់ខដលប្ដនកាំ ត់្និងខបងខចករចួ យហើ មានខត្ត្ាំបន់សនូល
ប៉ាុយណ្ដណ ោះខដលជាត្ាំបន់ោរ រខាល ាំងជាងយគកនុងចាំយណ្ដម្ត្ាំបន់ទាំងបួន ខដលត្រម្ូវឱ្យមានោរ
អនុញ្ញា ត្រីរកសួងមុ្នយរលចូលយៅោន់ត្ាំបន់ោរ រធម្មជាតិ្។ ប៉ាុខនតយរចើនឆ្ន ាំបនាា ប់រីអនុម័្ត្
ចាប់យនោះកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ មិ្នទន់មានោរកាំ ត់្ និងខបងខចកត្ាំបន់ថ្ររឡង់យៅយឡើ យទ 
យទោះបីជាោរកាំ ត់្និងខបងខចកត្ាំបន់ោរ រយនោះរត្ូវប្ដនយលើកទឹកចិត្តយដា រករម្អនកអ្ិរកស
បរោិា នក៏យដា  យដា ោរវាជាកិចចោរ របខនាម្របឆ្ាំងនឹងោរោប់បាំផ្លល ញថ្ររយ ើ។  

 

ោររបស់រកសួងក៏សាំយៅយលើ ចាប់សែីរីសមាគម្ និងអងគោរមិ្នខម្នរដាា ្ិប្ដល 
ខដលជាកងវល់យលើកយឡើងយដា សហគម្ន៍និងអងគោរសងគម្សីុវលិជាង១០០ោា ប័ន ោលរី
យដើម្ខែយនោះ យៅកនុងយសចកែីខងលងោរ ៍មួ្ យដើម្បីជាំរញុឱ្យអាជ្ាធរនិរាករ ៍ចាប់យនោះ
ទាំងស្សរងយដា ោរខត្ភារមិ្នចាស់ោស់ និងជាឧបករ ៍យរបើសរមាប់រ ាំយោ្បាំ ន។ 
យទោះបីជាមានោរធានារីរកសួងម្ហាថ្ផាថា ចាប់សែីរីសមាគម្ និងអងគោរមិ្នខម្នរដាា ្ិប្ដល 
នឹងមិ្នរត្ូវប្ដនយរបើសរមាប់រតឹ្ត្បិត្សកម្មភាររបស់រករម្សហគម្ន៍មូ្លដាា នក៏យដា  
ក៏រកសួងបរោិា នប្ដនយរបើរប្ដស់ចាប់យនោះជាយហតុ្ផល យដើម្បីរារាាំងសកម្មភារអ្ិរកសថ្ររយ ើ
ស្សបចាប់របស់បណ្ដែ ញសហគម្ន៍ថ្ររឡង់។ ោរយរបើរប្ដស់ចាប់សែីរីសមាគម្ និងអងគោរ
មិ្នខម្នរដាា ្ិប្ដល យដើម្បីហាម្ឃាត់្សមាជិកសហគម្ន៍រីោរយធវើរិធីបុ យបាំបួសយដើម្យ ើ 
យៅត្ាំបន់ថ្ររោរ រ បង្អា ញជាងមីម្ែងយទៀត្រីផលប៉ាោះ ល់ថ្នចាប់យនោះកនុងទរម្ង់បចចុបបនន។ 

 

យោក អាំ សាំអាត្ នា ករងកម្មវធីិឃាល ាំយម្ើលសិទធិម្នុសសថ្នអងគោរលីោដូ ប្ដនមាន
របោសន៍ថា៖ “ោរយរបើរប្ដស់ចាប់សែីរីសមាគម្ និងអងគោរមិ្នខម្នរដាា ្ិប្ដលចាំយ ោះ
បណ្ដែ ញសហគម្ន៍ថ្ររឡង់ គឺជាោររតឹ្ត្បិត្យ៉ាងខាល ាំង និងមិ្នសម្ស្សបាម្ចាប់”។ 
យោកប្ដនបខនាម្ថា៖ “បណ្ដែ ញសហគម្ន៍យនោះគួររត្ូវប្ដនអនុញ្ញា ត្ យដើម្បយីធវើសកម្មភារ
អ្ិរកសរបស់ែលួនយដា គ្នម នោរយធវើទុកខបុកយម្នញនិងគាំរាម្កាំខហង”។ 

 

ចុងយរោ យនោះ រកសួងប្ដនយចទរបោន់បណ្ដែ ញសហគម្ន៍ថ្ររឡង់ថាប្ដនរាយម្
យរបើរប្ដស់ “ទិននន័ ខដលមិ្នមានមូ្លដាា នវទិាោស្តសតរតឹ្ម្រត្វូ” និង “ចងរកង
បាំយប្ដ៉ាងរប្ដ ោរ ៍”។ បណ្ដែ ញសហគម្ន៍ថ្ររឡង់ប្ដនយធវើោរស្ោវរជាវជាយទៀងទត់្



 

 

ខផាកយលើ្សែុាងបង្អា ញរីោរោប់បាំផ្លល ញថ្ររយ ើយៅត្ាំបន់ោរ រថ្ររឡង់ ជាអវីខដលរកសួង
បរោិា នគួរខត្អបអរោទរ និង កយៅយរបើរប្ដស់ យហើ មិ្នគួររត្ូវប្ដនរោិះគន់ឬបដិយសធយចល
យនាោះយទ។ 

 

យ ើងែ្ុាំ កចិត្តទុកដាក់ជាខាល ាំងអាំរីថ្ររយ ើរបយទសកម្ពុជា ខដលរត្ូវប្ដនប្ដត់្បង់
ជាបនតបនាា ប់យៅប៉ាុនាម នទសវត្សចុងយរោ យនោះ។ យ ើងែ្ុាំប្ដនដឹងរីបទរិយោធន៍ថា 
ោរលោះបង់ និងោរែិត្ែាំរបឹងខរបងរបស់រករម្សហគម្ន៍មូ្លដាា នដូចជា បណ្ដែ ញសហគម្ន៍
ថ្ររឡង់គឺមានរបសិទធភារជាងយគកនុងោរអ្ិរកសត្ាំបន់ថ្ររោរ រ។ យ ើងែ្ុាំ សូម្យលើកទឹកចិត្ត
ដល់រកសួងបរោិា ន សូម្យម្ាត អនុវត្តយសចកែីអាំ វនាវរបស់រកសួងចាំយ ោះរបជារលរដាយដើម្បី
ោរ រធនធានធម្មជាតិ្ និងសូម្ឱ្យបញ្ឈប់សកម្មភារនានា កនុងោរបដិយសធោរសិកា 
ស្ោវរជាវ និងគាំរាម្កាំខហងសមាជិកបណ្ដែ ញសហគម្ន៍ថ្ររឡង់ត្យៅយទៀត្៕ 

 
យសចកែីខងលងោរ ៍យនោះ គ្នាំរទយដា ៖ 
១. សហគមន៍កៅពីរ (ភ្នំកពញ) 
២. សហគមន៍ដីធ្លី១៩៧ (ក ោះកុង) 
៣. សហគមន៍ដីធ្លី២៩៧ (ក ោះកុង) 
៤. សហគមន៍អណ្តូ ងថ្ម (ព្ពោះសីហនុ) 
៥. សហគមន៍អណ្តូ ងព្របែក (ស្វា យករៀង) 
៦. សហគមន៍បារខ្ទោះ (ព្ពោះសីហនុ) 
៧. សហគមន៍ែឹងឈូក (ភ្នំកពញ) 
៨. សហគមន៍ែឹងព្បំា (បារ់ដំែង) 
៩. សហគមន៍ែុរកីីឡា (ភ្នំកពញ) 
១០. សហគមន៍ែុសសសអំ (បារ់ដំែង) 
១១. សហគមន៍ែុសសកស្វន រ (កំពង់ចាម) 
១២. អងគ រព្ពោះពុទ្ធស្វសនាសព្ាែ់សនតិភាព (BPO) 
១៣. សហគមន៍កស អីុ ព្បំា (ព្ពោះសីហនុ) 
១៤. អនាគរយុវជនកមពុជាអាស្វ៊ា ន (CamASEAN) 
១៥. មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 
១៦. សហព័នធសហជីព កមមករចំណី្អាហារ និងកសវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
១៧. សាគមមន្តនតីរាជ រឯករាជយកមពុជា (CICA) 



 

 

១៨. សាគមព្គូែកព្ងៀនកមពុជាឯករាជយ (CITA) 
១៩. សាគមកមមករកមពុជាកសដឋកិចចកព្ៅព្ែព័នធ (CIWA) 
២០. សាគម រពារសិទ្ធិមនុសស និងអភិ្វឌ្ឍន៍កៅកមពុជា អាដហុក (ADHOC) 
២១. សហភាព រងារកមពុជា (CLC) 
២២. សមព័នធបខ្មរជំករឿន និង រពារសិទ្ធិមនុសស លី ដូ (LICADHO) 
២៣. ែណ្តត ញយុវជនកមពុជា (CYN) 
២៤. មជឈមណ្ឌ លសមព័នធភាព រងារ និងសិទ្ធិមនុសស (CENTRAL) 
២៥. សហគមន៍ដីធ្លីកចកាស (ស្វា យករៀង) 
២៦. សហគមន៍កេកូ (ភ្នំកពញ) 
២៧. សហគមន៍ដីធ្លីជីខ្កព្ ម (ក ោះកុង) 
២៨. សហគមន៍ដីធ្លីជីខ្កលើ (ក ោះកុង) 
២៩. សហគមន៍កជើងព្ព្ព (កំពង់ចាម) 
៣០. សហគមន៍ជំាព្កកវៀន (កំពង់ចាម) 
៣១. សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជា (CCFC) 
៣២. គណ្ៈកាម ធិ្ រកដើមបី រកបាោះកនន រកោយកសរ ីនិងយុរតិធ្ម៌កៅកមពុជា (COMFREL) 
៣៣. ែណ្តត ញសកមមភាពកដើមបសីហគមន៍ (CNA) 
៣៤. សហគមន៍ព្ទ្ព្ទ្ង់ធ្មមជារិ (កពាធ្ិ៍ស្វរ់)  
៣៥. សហគមន៍រំបែរ (របូងឃមុំ) 
៣៦. អងគ រសមធ្ម៌កមពុជា (EC) 
៣៧. សហគមន៍កនស្វទ្អភិ្រកសអភិ្វឌ្ឍន៍ធ្នធានជលផលកបនលងកភ្ (កំពង់នន ំង) 
៣៨. សហគមន៍អភិ្រកសព្ព្ពកឈើជីវៈចំរោុះ (ស្វា យករៀង) 
៣៩. សហគមន៍ព្ព្ពកឈើ (ររនគិរ)ី 
៤០. សហជីពកសរកីមមករព្នព្ពោះរាជាណ្តចព្កកមពុជា (FTUWKC) 
៤១. អងគ រកយនឌ័្រ និងអភិ្វឌ្ឍន៍កដើមបីកមពុជា (GADC) 
៤២. អងគ រទ្សសនៈព្ែរង 
៤៣. សហគមន៍កហាងសំណំ្ (កំពង់សពឺ) 
៤៤. ែណ្តត ញព្ពោះសងឃ ឯករាជយកដើមបយុីរតិធ្ម៌សងគម (IMNSJ) 
៤៥. សាគមព្ែជាធិ្ែករយយឯករាជយ ព្នកសដឋកិចចកព្ៅព្ែព័នធ (IDEA) 
៤៦. យុវជនជានជារិកដើមភាគរិចសព្ាែ់ សហគមន៍កខ្រតររនគិរ ី



 

 

៤៧. យុវជនជនជារិកដើមភាគរិច ឃំុព្ែកមស្សកុបរបងានជ័យ កខ្រតព្ពោះវហិារ 
៤៨. សាគមឥន្តនទកទ្វ ី 
៤៩. សហគមន៍កំពង់ស្វមគគី (កំពរ) 
៥០. សហគមន៍ដីធ្លីកគៀនទឹ្ក (ក ោះកុង) 
៥១. សហគមន៍ឃ្ល ងំទឹ្ក ៧៨ (កសៀមរាែ)  
៥២. សហគមន៍ដីធ្លីក ោះ កសតច (ក ោះកុង) 
៥៣. សហគមន៍ដីធ្លី (កំពរ) 
៥៤. សហគមន៍ដីធ្លីឡពាង (កំពង់នន ំង) 
៥៥. អងគ រ រពារសិទ្ធិជន ជារិកដើមភាគរិច (MIRO) 
៥៦. អងគ រមលែ់ព្ពហមវហិារធ្ម៌ (ក ោះកុង) 
៥៧. សហគមន៍ដីធ្លីានជ័យ (ស្វា យករៀង) 
៥៨. ចលនាាតាធ្មមជារិ (MN) 
៥៩. សហគមន៍ រពារធ្នធានធ្មមជារិ (កំពង់នន ំង)  
៦០. សហគមន៍អមលងំ (កំពង់សពឺ) 
៦១. សហគមន៍អូរកឈើទាល (ព្ពោះសីហនុ) 
៦២. សហគមន៍អូរព្រជាក់ចិរត (ព្ពោះសីហនុ) 
៦៣. សហគមន៍អូរវលលិ៍កព្ពង (បារ់ដំែង) 
៦៤. អងគ រស្វព នសនតិភាព (PBO) 
៦៥. សហគមន៍ភ្នំបារ (ភ្នំកពញ) 
៦៦. សហគមន៍ភ្នំកព្ ម (កសៀមរាែ) 
៦៧. សហគមន៍ភ្នំទ្ទឹ្ង (កំពរ) 
៦៨. សហគមន៍ភូ្មិដីនន ំង (កំពង់សពឺ) 
៦៩. សហគមន៍ដីធ្លីភូ្មិផារកណ្តត ល (ែនាទ យានជ័យ) 
៧០. សហគមន៍ភូ្មិអូរស្វា យ (ែនាទ យានជ័យ) 
៧១. សហគមន៍ភូ្មិសមុព្ទ្កព្ ម (ររនគិរ)ី 
៧២. សហគមន៍ដីធ្លីភូ្មិសិលបខ្មរ (ែនាទ យានជ័យ) 
៧៣. សហគមន៍ភូ្មិ២២ (ភ្នំកពញ) 
៧៤. អងគ រពនលកបខ្មរ (PKH) 
៧៥. សហគមន៍ព្បាស្វក់ (បារ់ដំែង) 



 

 

៧៦. សហគមន៍ដីធ្លីបព្ពកខ្ាច់ (ក ោះកុង)  
៧៧. សហគមន៍បព្ពក តាគង់ (ភ្នំកពញ) 
៧៨. សហគមន៍បព្ពកតានូ (ភ្នំកពញ) 
៧៩. សហគមន៍ព្ព្ពកឈើអូរដំបដក (កំពង់ធំ្) 
៨០. សហគមន៍ព្ព្ពកឈើកពព្ជ ចងាា រលអកេើរ (កំពង់នន ំង) 
៨១. ែណ្តត ញសហគមន៍ព្ព្ពឡង់ (PLCN) 
៨២. សហគមន៍បព្ពកនរនិទ (បារ់ដំែង)  
៨៣. សហគមន៍ដីធ្លី ព្ព្ពពាយ (កំពរ) 
៨៤. សហគមន៍ផលូវរថ្កភ្លើង (ភ្នំកពញ) 
៨៥. សហគមន៍ដីធ្លីរកំចក (កសៀមរាែ) 
៨៦. អងគ រគំព្ទ្ែកចចកវទិ្ាកៅជនែទ្កនុងព្ែកទ្សកមពុជា (RCTSO)  
៨៧. សហគមន៍ដីធ្លីស្វមគគីរាសបហក (ស្វា យករៀង) 
៨៨. សាគមធាងកតាន រ (STT) 
៨៩. សហគមន៍ដីធ្លីសគន់ (កសៀមរាែ) 
៩០. សហគមន៍កនស្វទ្ សព្មស់ក ោះកសតច (ក ោះកុង) 
៩១. សហគមន៍ SOS ព្ពលនយនតកហាោះអនតរជារិភ្នំកពញ 
៩២. សហគមន៍បស្សព្បំាង (កំពង់ចាម) 
៩៣. សហគមន៍ដីធ្លីសទឹងែរ់ (ែនាទ យានជ័យ) 
៩៤. សហគមន៍ដីធ្លីតានូន (ក ោះកុង) 
៩៥. សហគមន៍ដីធ្លីតានី (កសៀមរាែ) 
៩៦. គណ្ៈកាម ធិ្ រព្នអងគ រមិនបមន រោឋ ភិ្បាលកដើមបលុីែ ែំបារ់រាល់ទ្ព្មង់ ករ ើសកអើង
កលើស្រសតីកភ្ទ្ (NGO-CEDAW) 
៩៧. សហគមន៍ដីធ្លីធ្នង់ (ក ោះកុង) 
៩៨. សហគមន៍ទួ្លរា៉ាោ (ភ្នំកពញ) 
៩៩. សហគមន៍ទួ្លសបងែ (ភ្នំកពញ) 
១០០. សហគមន៍ព្រពំាងសបងែ (កំពរ) 
១០១. សហគមន៍ព្រពំាងកជារ (កំពង់សពឺ) 
១០២. សហគមន៍អភិ្រកសអភិ្វឌ្ឍន៍ធ្នធានព្ព្ពកឈើ (កំពង់នន ំង) 
១០៣. Not1More (N1M) 


