
េសចក�ី ែថ�ង��រណ៍ រួម   

 សូម ទ���ក់ េ��ល បទេ��ទ ��ំងអស់ ចំេ��ះ សកម�ជន ���� ធម���តិ    និង េ��ះែលង    
អ�ក��រ��រ សិទ�ិមនុស� ែដល កំពុង ��ប់ឃុំ ក��ង ពន�����រ    

��ជ��នី ភ�ំេពញ    ៃថ�ទី២២    ែខមិថុ��    ���ំ២០២១    
  

��លពី ៃថ���ទិត�   ���� ដំបូង ��ជ��នី ភ�ំេពញ   ��ន េ��ទ�ប��ន់ ស��ជិក   ៤��ក់ ៃន ចល�� បរ����ន      
 ���� ធម���តិ   ពី បទរួមគំនិត ក�ត់ �ប��ំង នឹងរដ�   និង បទ�ប��ថ ចំេ��ះ អង� �ពះម��ក��ត   ែដល ��ែផ�ក ៃន��រ      

ផ����េ��ស េ��យ ��រ��ក់ េ��លេ��   និង មិន��ច ទទួល យក��ន   ពី សំ��ក់ �����ធរ   េ��េលើ អ�ក��រ��រ បរ����ន       
និង សកម�ជន មូល���ន ជួរមុខ  ។   �����ធរ   គួរ ប��ប់ ��រ��ប់ យុវជន ��សកម�ជន របស់ េយើង ��ក់ ពន�����រ       

និង គួរ ��ប់េផ�ើម ���ប់ មតិេ��បល់ របស់ ពួកេគ   ែដល ស�ិតេ�� ជួរមុខ ក��ង��រ ចង�កង ឯក��រ ពី  ��និភ័យ ែដល     
 �បេទស កម���� កំពុង �បឈម   ចំេ��ះ ��រជ��ក់ ផល�បេ��ជន៍ពី ធន��ន ធម���តិ   និង ��របំផ�ិច បំ���ញ បរ����ន  ។       

សកម�ជន បរ����ន ��ំងេនះ   ��ន េធ�ើ��រ េ��យ មិន���ច េនឿយហត់   និង មិនគិត ពី ផល�បេ��ជន៍ ���ល់ខ��ន      
េដើម�ី ��រ��រ ផល�បេ��ជន៍ រួម របស់ ��តិ   ។        

  

េយើងខ��ំ   �� សហគមន៍   និង សង�មសុីវ�ល   ��ន ��យ��ម ដូច ��ងេ���ម   សូម េស�ើសុំ ឱ� េ��ះែលង សកម�ជន       

 បរ����ន ែដល �តូវ��ន ��ប់ខ��ន ឱ� ��ន ��ប់រហ័ស ទ���ក់េ��ល បទេ��ទ ��ំងអស់ �ប��ំង ពួកេគ   និង ប��ប់    
 ��ររ�តត�ិត    និង ��រផ����េ��ស ឥតឈប់ឈរ េ��េលើ ចល�� បរ����ន   ។      

  

ក���   ស៊ុន  រ���   េ��ក   យីម   ��ងហុី   និង េ��ក   Alejandro  Gonzalez-Davidson   �តូវ��ន េ��ទ�ប��ន់            
 ពី បទរួម គំនិតក�ត់   និង បទ�ប��ថ ចំេ��ះ អង� �ពះម��ក��ត   ��មប��ត�ិ �����   ៤៥៣   និង �����   ៤៣៧   (ស��ន)          

ៃន �កម�ពហ�ទណ� ៃន �ពះ���� ��ច�ក កម����   ែដល  ��ន  េ��ស  អតិបរ�� នីមួយៗ   រហូត  ដល់   ១០���ំ   និង  ៥���ំ  ។         
សកម�ជន ���ក់េទៀត គឺ    េ��ក   លី    ��ន់����ាវុត    �តូវ��ន េ��ទ�ប��ន់    ពីបទ រួមគំនិតក�ត់   ។      

  

សកម�ជន ��ំង៣��ក់   �តូវ��ន ប���ន េ��ឃុំខ��ន បេណ�ោះ ��សន�   េ�� មណ�ល អប់រ� ែកែ�បទី១   (ម១)       

និង មណ�ល អប់រ� ែកែ�បទី២   (ម២)   េ�� ក��ង ��ជ��នី ភ�ំេពញ  េ��ៃថ�ទី២១   ែខមិថុ��   ���ំ២០២១   េនះ         
 ខណៈែដល េ��ក   Alejandro  Gonzalez-Davidson   កំពុង ស�ិតេ�� េ����បេទសកម����   ប���ប់ពី េ��ក�តូវ��ន       

 បេណ�ញេចញ    ��លពី ���ំ២០១៥    ។      
  

ក���  រ���   និង េ��ក   ��ន់����ាវុត   �តូវ��ន ��ប់ខ��ន   េ����ម ��ត់ទេន� ក��ង  ��ជ��នី ភ�ំេពញ   រួម ��មួយ េ��ក         

 សិដ�   ឈីវលីេម៉ង   ែដលេ���យ មក េ��ក �តូវ��ន េ��ះែលង វ�ញ  ។  េពលេ��ះ   អ�ក��ំង៣        
កំពុង ចង�កង ឯក��រ ពី��រ បង��រ ទឹកស��យ ចូលេ��ក��ង ទេន�  ។   ក��ង េពលេ��ះែដរ   �����ធរ �សុក េ��ះធំ      

 េខត�កណ�ាល   ��ន េ��ះេ��   េ��ក   យីម  ��ងហុី   សកម�ជន បរ����ន   េដើម�ី េធ�ើ��រ ��កសួរ   និង ��ប់ខ��ន េ��ក          
 េ��យ េ���យមក   េ��ក �តូវ��ន ប���ន មក ��ជ��នី ភ�ំេពញ  ។   ទី��ំង របស់ អ�ក��ំង៤   �តូវ��ន ��ក់��រ ស���ត់       
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 អស់ រយៈេពល �៉�ងតិច   ២៤េ�៉�ង   ប���ប់ពី ��រ��ប់ខ��ន ពួកេគ   ែដល��ន េធ�ើឱ� ប៉ះ��ល់ផ��វចិត� �កុម�គួ��រ      

 របស់ ពួកេគ �៉�ង���ំង    ក៏ដូច�� ដកហូត សិទ�ិ របស់ ពួកេគ ក��ង��រ ទទួល ��ន ��រ�បឹក� ផ��វច�ប់ ក��ងេពល ��ប់ខ��ន   ។      
  

េ���យមក   សកម�ជន បរ����ន ��ំង៣��ក់   �តូវ��ន ប���នខ��ន េ�� ���� ដំបូង ��ជ��នី ភ�ំេពញ     
 និង��កសួរ េ��យ �ពះ��ជ�����   េ��ៃថ�ទី១៩   និង �តូវ��ន េ��ទ�ប��ន់ េ��ៃថ�ទី២០   ែខមិថុ��   ���ំ២០២១   ពី         

បទរួមគំនិតក�ត់   និង បទ�ប��ថ ចំេ��ះ អង��ពះម��ក��ត   ែដល �តូវ��ន ទ���យ េ����ន់ �បព័ន� ផ�ព�ផ�យ      
��ំ�ទ រ���ភិ��ល មុនេពល េម��វ� អ�ក��ំងេ��ះ ទទួល��ន ព័ត៌��ន ពីបទេ��ទ ��ំងេនះ  ។   សកម���ព េនះ     

 ��ន េធ�ើ ឱ�ប៉ះ��ល់ ដល់សិទ�ិ របស់ សកម�ជន បរ����ន ��ំងេនះ    ក��ង��រ ទទួល��ន ��រជំនុំជ�មះ ក�ី េ��យ យុត�ិធម៌   ។    
  

េ��ក   ��ងហុី   ��យុ  ៣២  ���ំ    គឺ��និស�ិត កំពុងសិក� ���ក់បរ����ប�ត ��ន់ខ�ស់         
េ��វ�ទ����ន ����បរេទស ៃន��កល វ�ទ�ល័យ ភូមិន�ភ�ំេពញ   ��មរយៈ កម�វ�ធី ����រូបករណ៍  ។   ក���   រ���   ��យុ        

 ២៦  ���ំ    គឺ��គណេនយ�ករ   ែដល េទើបប��ប់ ��រសិក� ពី��កលវ�ទ�ល័យ កម����   ែដល ក��� ��នសិក�       
 ��មរយៈ កម�វ�ធី ����រូបករណ៍ ផងែដរ  ។   េ��ក   ��ន់����ាវុត  ��យុ   ២២  ���ំ   គឺ��និស�ិត���ំទី៤          

 ជំ��ញ នីតិ���ស�    ៃន��កល វ�ទ�ល័យ ភូមិន�នីតិ���ស�    និងវ�ទ����ស� េសដ�កិច�   ។    
  

��រ��ប់ខ��ន ពួកេគ គឺ មិន សមេហតុផល   និង បទេ��ទ �ប��ំង ពួកេគ គឺ ���ន មូល���ន ច�ស់��ស់    

 និង ��ឧ��ហរណ៍ មួយេទៀត ៃន�����ធរ កម����   និង �បព័ន� យុត�ិធម៌   ក��ង��រ េ�បើ���ស់ បទេ��ទ មិន�តឹម�តូវ      
េដើម�ី ��ប់ អ�ក��រ��រ សិទ�ិ មនុស� វ័យេក�ង   ��ក់ ពន�����រ  ។   ��រតស៊ូមតិ ស���ប់ សិទ�ិមនុស�   និង ��រ��ម��រ       

 ឱ� �����ធរ ��រ��របរ����ន   មិនែមន �� បទេល�ើស េ��ះេទ   េហើយ ��រ��ប់ខ��ន អ�ក��រ��រ បរ����ន ែដល �� យុវជន     
 ជំ��ន់ េ���យ របស់ �បេទស��តិ    ��ក់ ពន�����រ    គឺ េធ�ើឱ� ��ន េ���ះ���ក់ ដល់ េយើង ��ំងអស់���   ។      

  

��រ��ប់ ខ��នេនះ   េកើតេឡើង តិច��ង   ២ែខ   ប���ប់ពី សកម�ជន ���� ធម���តិ ចំនួន   ៣��ក់        

�តូវ��ន ផ����េ��ស   ��លពី ែខឧស��   ���ំ២០២១   ��ក់ព័ន� នឹង បទញ�ះញង់ ែដល ���ន មូល���ន ច�ស់��ស់  ។        
េ��ក   ថុន  រ���   ក���   ភួន  ែកវរស�ី   និង ក���   ឡ�ង  គ���   �តូវ��ន ផ����េ��ស   និង ��ក់េ��ស ឱ���ប់ ពន�����រ              

ចេ���ះពី   ១៨ែខ   េ��  ២០ែខ   ��ក់ព័ន� នឹង គេ���ង េរៀបចំ ��រេដើរត��ា េ��យ �ស�ី���ក់    េ��ក��ង ��ជ��នី ភ�ំេពញ        
 េដើម�ី តស៊ូមតិ �ប��ំង នឹង ��រលុប បឹង��េ��ក   ែដល �តូវ��ន ែបងែចក ��ចំែណក តូចៗ ស���ប់ ផល�បេ��ជន៍     

បុគ�ល ឯកជន   និង ���ប័នរដ�  ។   េ��ក   Alejandro  Gonzalez-Davidson   និង សកម�ជន ���ក់េទៀត   គឺក���   ��  គន�ីន             
�តូវ��ន ផ����េ��ស    េ��យកំ��ំងមុខ   ។      

  

ក��ង���ំ២០២០   �����ធរ ��ន ��ប់ខ��ន   សកម�ជន ��យុវជន �៉�ងតិច   ១៦��ក់   េ��យ��រ       
 ��រត��ា �ប��ំង នឹង ��រឃុំខ��ន   េ��ក   រ�ុង  ឈុន   �ប��ន សហជីព   ែដល �តូវ��ន ��ប់ខ��ន   និង េ��ទ�ប��ន់          

ពីបទ ញ�ះញង់    ជុំវ�ញ េសចក�ី អធិប�យ របស់ េ��ក អំពី ប��� �ពំែដន �បេទស កម����    និង េវៀត��ម   ។      
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ខណៈែដល ពន�����រ ��ន ស��ព ចេង��ត ែណន ���ំង េ��ទូ��ំង �បេទស   កំពុង ជួប��រ លំ��ក ចំេ��ះ     

��រផ��ះេឡើង ៃន ��ររ�ក��ល��ល ជំងឺ កូវ�ដ១៩   ����រណជន ��ចយល់��   �����ធរ ��ក់ដូច�� ��ន េចត��      
ក��ង��រ ��ប់ខ��ន អ�ក�� ែដល បេ��ញ មតិ រ�ះគន់   ឬត��ា េ��យ សន�ិវ�ធី   ។   តុ����រ   ��ន ប���ញ េចត�� តិចតួច       

 ក��ង��រ េ��ះែលង មុនេពល កំណត់ ចំេ��ះ ពិរុទ�ជន    ែដល��ន �ប�ពឹត� បទេល�ើស អហិង�   ឬេ��ះែលង អ�ក��ំងេ��ះ     
 ឱ� េ��េ���ឃុំ ��បេណ�ោះ ��សន�   ប៉ុែន� ផ��យេ��វ�ញ   េ��ែត បន���ប់ខ��ន សកម�ជន អហិង� ��ក់ពន�����រ      

េ��យ ឱ�ពួកេគ �បឈម នឹង ��និភ័យ ចំេ��ះ ប���សុខ��ព   ។      
  

េយើងខ��ំ   សូមេស�ើសុំ ឱ� េ��ះែលង សកម�ជន បរ����ន ៃនចល�� ����ធម���តិ ��ំងេនះ   ក៏ដូច�� សកម�ជន      
��រ��របរ����ន    និង សកម�ជន សិទ�ិមនុស� ដៃទេទៀត ែដល កំពុង ��ប់ឃុំ ក��ងពន�����រ   ឱ���ន ��ប់រហ័ស      

�ពម��ំង ទ���ក់ េ��ល បទេ��ទ ��ំងអស់ ចំេ��ះ អ�ក��ំងេ��ះ េ��យ ���ន លក�ខណ�   ៕      
  

េសចក�ី ែថ�ង��រណ៍ េនះ    ��ំ�ទ េ��យ៖    
1. សហគមន៍ដីធ�ី   ១៩៧   (េ��ះកុង)   

2. សហគមន៍អម��ំង   (កំពង់ស�ឺ)   
3. សម�័ន�គណេនយ���ពសង�ម   កម����   (ANSA)   

4. សហគមន៍ដីធ�ីអណ��ង�តែបក   (���យេរៀង)   
5. �កុម��រ��រេដើម�ីេ��ះ���យទំ��ស់    (ACT)   
6. សកម���ពេដើម�ីបរ����ន   និងសហគមន៍   (AEC)   

7. អង���រអភិវឌ�ន៍សំេលងសហគមន៍   (BCV)   
8. សម�័ន�សហជីពកម����   (CATU)   

9. សហ��ព ��រ��រ កម����    (CLC)   
10. សហព័ន�សហជីព   កម�ករចំណី����រ   និងេស��កម�កម����   (CFSWF)   

11. ស��គម��រ��រសិទ�ិមនុស�   និងអភិវឌ�ន៍េ��កម����   (ADHOC)   
12. មជ�មណ�លសិទ�ិមនុស�កម����   (CCHR)   

13. ស��គមអភិវឌ�ន៍ជីវ��ពពលរដ�កម����   (CDPLA)   
14. ស��គមម�ន�ី��ជ��រឯក��ជ�កម����   (CICA)   

15. ស��គម�គូបេ�ងៀនកម����ឯក��ជ�   (CITA)   
16. ស��គមកម�ករកម����េសដ�កិច�េ����បព័ន�   (CIWA-CLC)   

17. សម�័ន�ែខ�រជំេរឿន   និង��រ��រសិទ�ិមនុស�   លី��ដូ   (LICADHO)   
18. សហព័ន�សហជីពកម�ករនិេ��ជិតវ�ស័យេទសចរណ៍កម����   (CTWUF)   

19. បណ�ាញយុវជនកម����   (CYN)   
20. មជ�មណ�លសម�័ន���ព��រ��រ   និងសិទ�ិមនុស�   (CENTRAL)   

21. សហគមន៍ដីធ�ីច�កី   (ប���យ��នជ័យ)   
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22. សហគមន៍ដីធ�ីជីខេ���ម   (េ��ះកុង)   

23. សហគមន៍ដីធ�ីជីខេលើ   (េ��ះកុង)   
24. សហគមន៍ជន��តិេដើម��គតិច   ����ាយ   (រតនគិរ�)   

25. សហគមន៍��ំ�កេវៀន   (ត��ងឃ��ំ)   
26. សម�័ន�េដើម�ីសុចរ�ត��ព   និងគណេនយ���ពសង�ម   (CISA)   

27. សម�័ន�សហគមន៍កសិករកម����   (CCFC)   
28. គណៈក���ធិ��រេដើម�ី��រេ��ះេ���តេ��យេសរ�   និងយុត�ិធម៌េ��កម����   (COMFREL)  

29. បណ�ាញក��ងសន�ិ��ពសហគមន៍   (CPN)   
30. សហគមន៍�ទ�ទង់ធម���តិ   (េ��ធ���ត់)   

31. សហគមន៍ដកពរ   (កំពង់ស�ឺ)   
32. អង���រសមធម៌កម����   (EC)   

33. សហព័ន�សហជីពេសរ�កម�ករៃន�ពះ������ច�កកម����   (FTUWKC)   
34. សហជីពកម�ករនិេ��ជិត�កុមហ៊ុន   េអច.សុី.សុី.�គុប   

35. ស��គម�ប��ធិបេតយ�ឯក��ជ�ៃនេសដ�កិច�េ����បព័ន�   (IDEA)   
36. សហព័ន�សហជីពឯក��ជ�   (INTUFE)   

37. សហគមន៍ជន��តិេដើម��គតិចឃុំ�បេមរុេខត��ពះវ���រ     
38. ស��គមែខ�រកម����េ���មេដើម�ីសិទ�ិមនុស�   និងអភិវឌ�ន៍   (KKKHRDA)   

39. សហគមន៍���ំងទឹក៧៨   (េសៀម��ប)   
40. សហគមន៍េន��ទេ��ះ�សេ��   (េ��ះកុង)   

41. សហជីព�ទ�ទង់ សិទ�ិ��រ��រ បុគ�លិក កម�ករ ែខ�រៃន �កុមហ៊ុន ��សុីណ�    �����េវើល   
42. សហគមន៍ដីធ�ីេខត�ៃប៉លិន   

43. សហគមន៍ឡ��ង   (កំពង់���ំង)   
44. សហគមន៍��នជ័យ   (���យេរៀង)   

45. អង���រម�ប់���៉�ង   
46. ����ធម���តិកម����   (MNC)   

47. សហគមន៍អូរដំែដក   (កំពង់ធំ)   
48. សហគមន៍អូរវល��េ�ពង   (��ត់ដំបង)   

49. អង���រ���នសន�ិ��ព   (PBO)   
50. សហគមន៍��មរស់   (កំពង់ស�ឺ)   

51. មជ�មណ�ល�ប��ពលរដ�េដើម�ីអភិវឌ�ន៍   និងសន�ិ��ព   (PDP-Center)   
52. សហគមន៍ដីធ�ីភូមិសិ��ែខ�រ   (ប���យ��នជ័យ)   

53. សហគមន៍ដីធ�ីភូមិផ�រកណ�ាល   (ប���យ��នជ័យ)   
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54. សហគមន៍ភ�ំេ���ម   (េសៀម��ប)   

55. អង���រពន�កែខ�រ    (PKH)     
56. សហគមន៍ដីធ�ីៃ�ព��យ   (កំពត)   

57. សហគមន៍ៃ�ពេឈើេព�ជច���រល�េឆើត   (កំពង់���ំង)   
58. សហគមន៍ៃ�ពេឈើរតនៈរុ���   (ឧត�រ��នជ័យ)   

59. សហគមន៍រស�ី��មគ�ី   (កំពង់ស�ឺ)   
60. អង���រ��ំ�ទបេច�កវ�ទ�េ��ជនបទក��ង�បេទសកម����   (RCTSO)   

61. អង���រស��គម��ងេ���ត   (សធត)   
62. សហគមន៍��មគ�ីេចក��ស   (���យេរៀង)   

63. សហគមន៍��មគ�ីរ��សែហក   (���យេរៀង)   
64. សហជីពកម�ករ និេ��ជិត វ�ស័យ េទសចរណ៍ ៃន�កុមហ៊ុន េអចសុីសុី    �ព��ន យន�េ��ះ េខត�េសៀម��ប   

65. សហជីព��មគ�ីឯក��ជ�ៃនសណ�ា��រសូហ�ីែតលភ�ំេពញភូគី���ភ�ំេពញ   
66. សហគមន៍ែ�ស���ំង   (ត��ងឃ��ំ)   

67. សហគមន៍ដីធ�ី��នី   (េសៀម��ប)   
68. គណៈក���ធិ��រ  ៃនអង���រ  មិនែមន  រ���ភិ��ល  កម����     េដើម�ី  អនុស�� លុប បំ��ត់  ��ល់ទំរង់  ៃន��រេរើសេអើង     

េលើ�ស�ីេភទ     (NGO-CEDAW)   
69. សហគមន៍�ត��ំងេ��   (កំពង់ស�ឺ)   

70. អង���រត�����ពកម����   (TI)   
71. សហជីពនិេ��ជិតវ�ស័យេទសចរណ៍ៃនអឺ��តមុិនេឡហ���ំងឌុយ����ក់   

72. សហជីពកម�ករនិេ��ជិតវ�ស័យេទចរណ៍ៃនសុីន�ទី(េខមបូ��)   
73. សហជីពកម�ករនិេ��ជិតវ�ស័យេទសចរណ៍ៃន�កុមហ៊ុនជីេអស��យ   

74. កម�វ�ធីអភិវឌ�ន៍ធន��នយុវជន   (YRDP)   
75. សហព័ន�សហជីពកម�ករសំណង់   និងៃ�ពេឈើកម����   (BWTUC)   
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