
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  
 

ស្តត រស្តា នភាពេទិ្ធមិនេុសស ើងវិញសៅមុនសពលបសងកើតស្តា ប័នេទិ្ធមិនុេសជាត ិ
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

 ព ងីែ្ញ ំជាអងគការសងគមសញីវលិ សហជពី សមាគម និងសហគមនដូ៍ចមានរា នាមខាងពរកាម មានការ
រេួ បារមភយ៉ា ងខាល ងំអេំីការវវិឌ្ឍនន៍ាពេលងមីៗពនេះ ចំព េះបណំងរបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលក្នញងការបពងកីតស្ថា ប័នសិទធិ
មនញសសជាតិ ែណៈខដលស្ថា នភាេសទិធិមនញសសពៅក្មពញជាពៅខតរបឈមជាបនតបនាា ប។់ ព េះបីជាស្ថា ប័នសិទធិមនញសស
ជាតិមានភាេចបំាច់ខាល ងំពៅរបពទសក្មពញជាយ៉ា ងណាក្ត ី ប៉ាញខនតពបីបពងកតីស្ថា បន័ពនាេះព ងីក្នញងបរយិកាសខបបពនេះ 
នឹងបពងកនីការរេួ បារមភយ៉ា ងខាល ងំជញំវញិរបសិទធភាេនិងទំនញក្ចិតតថ្នស្ថា ប័នពនេះ។ ព ងីែ្ញពំសនីឱ្យរដ្ឋា ភ្ិបាលផ្តល់អាទិ
ភាេពលកីារស្ថត រស្ថា នភាេសទិធិមនញសសពៅក្មពញជាព ងីវញិជាមញនសនិ មញនពេលខដលបពងកីតស្ថា ប័នពនេះព ងីពដមីបី
ធានាថាការបពងកតីស្ថា បន័ពនេះនឹងផ្តលអ់តារបពយជន៍េតិរបាក្ដក្នញងការពលីក្ក្មពសន់ិងការ រសិទធិមនញសស ជាជាង
ការបពងកីតព ងីពដីមបរីាន់ខតបំពេញពៅតាមការអះអាងពបតជ្ាចិតតខផ្នក្សិទធមិនុសសរបស់រដ្ឋា ភ្ិបាលនាពេលក្នលងមក្
ប៉ាញពណាណ េះ។ 

ពៅពេលបពងកតីស្ថា បន័សទិធិមនញសសជាត ិ រតូវមានការេិចរណាឱ្យបានហមត់ចត់ពៅតាមពាលការណ៍ទីរក្ងុ
បា៉ា រសី ខដលធានាជាសតង់ដ្ឋរអបបបរមាអនតរជាតកិ្នញងការបពងកីតស្ថា បន័សទិធិមនញសសជាតិរបក្បពដ្ឋ ទនំញក្ចតិត និង 
របសិទធភាេ។ ចណំញ ចសំខានប់ំផ្ញតពនាេះគឺលក្ខែណឌ ថ្នឯក្រាជយភាេេីរដ្ឋា ភ្បិាល។ ប៉ាញខនត គួរឱ្យស្ថត  ខដលនាពេល
ក្នលងមក្ មានការបពងកតីស្ថា ប័នឯក្រាជយជាពរចីន ខតទីបផំ្ញតស្ថា ប័ន ងំអស់ពនាេះអសក្មម ឬសាិតពៅពរកាមការរគប់
រគងរបសរ់ដ្ឋា ភ្ិបាល ងំរសងុ ខដលពនេះព្វឱី្យព ងីែ្ញបំារមភថាស្ថា បន័សិទធមិនញសសជាតិខដលនឹងបពងកីតព ងីពនាេះក្៏
មិនែញសេីស្ថា ប័នមញនៗ ងំពនាេះខដរ។ 
 ក្នញងពេលខដលបរយិកាសសទិធិមនញសសពៅខតរបឈមពនាេះ កាន់ខតព្វីឱ្យមានការរេួ បារមភថាការបពងកតីស្ថា
ប័នសិទធមិនញសសជាតិពៅពេលពនេះ អាចនងឹមិនបំពេញតាមពាលបណំងថ្នស្ថា បន័ពនេះចំព េះការការ រនងិការពលកី្
ក្មពសស់ិទធមិនញសស។ ពៅឆ្ន ២ំ០២១ ពនេះ ក្៏មនិែញសាន នឹងឆ្ន មំញនៗខដរ ស្ថា នភាេសិទធមិនញសសមានសភាេធ្លា ក់ចុះ និង
កាន់ខតរបឈមខងមពទៀតពដ្ឋ ស្ថរការរកី្រាលដ្ឋលជាសក្លថ្នជងំឺកូ្វដី-១៩។ ព េះយ៉ា ងណាក្ត ីរដ្ឋា ភ្បិាលពៅខត
បនតដ្ឋក្ក់្ំហតិដត៏ឹងរញងឹពៅពលពីសរភីាេមូលដ្ឋា ន។ លំហពសរភីាេរបស់េលរដាបនតរមួតូចពៅៗេីមួ ថ្ងៃពៅមួ ថ្ងៃ 
ពដ្ឋ អាជ្ា្របាននឹងក្ំេញងពរបីរបាស់វធិានការជាពរចីនពដីមបាីបសងកត់ពៅពលសីំព ងរេិះគន់ ក្នញងពនាេះរមួ ងំការ
ពរបរីបាសរ់បេន័ធតញលាការពដីមបយី ពីៅពលីអនក្ការ រសទិធមិនញសស សមាជិក្គណបក្សជ ំស់ អនក្ស្ថរេ័តម៌ានឯក្
រាជយ និងអនក្មានសំព ងជ ំស់ពផ្សងៗពទៀត។ ពលសីេពីនេះ ការអនញម័តចាបម់ួ ចនំួនខដលមានលក្ខណៈាប



សងកត់ និងការព្វីវពិស្ថ្នក្មមពលចីាប់ជា្រមានមួ ចំនួនបង្ហា ញេីននិាន ការរបស់រដ្ឋា ភ្ិបាលខដលពតត តពៅពលី
អំណាចរបស់ែលួន ជាជាងផ្លរបពយជន៍ នងិសទិធិមនញសសរបស់របជាេលរដា។ 
 ព ងីែ្ញ ំទទលួស្ថគ ល់ថាស្ថា ប័នសិទធិមនញសសជាតេិិតជាមានស្ថរៈសំខាន់ ក្នញងការពសញបីអពងកតពលីក្រណីរពំលាភ្
សិទធិមនញសស ប៉ាញខនត ព ងីែ្ញ ំេតិជាាម នទំនញក្ចិតតថាស្ថា បន័សទិធិមនញសសជាតិខដលរដ្ឋា ភ្ិបាលនឹងបពងកតីព ងីពនេះនឹងមាន
ឯក្រាជយ របសិទធភាេនងិគួរឱ្យទញក្ចិតតបានពនាេះពទ។ ផ្ាញ មក្វញិ ព ងីែ្ញ ំមានការរេួ បារមភថាការបពងកតីស្ថា បន័សិទធិ
មនញសសជាតិពៅក្នញងបរបិទបចចញបបននពនេះ គឺរានខ់តជាវ ិ្ សី្ថស្តសតទំនាក្់ទំនងស្ថធារណៈពដីមបបីញ្ឈបក់ាររេិះគន់ េី
មជឈដ្ឋា នអនតរជាតិពៅពលីរដ្ឋា ភ្ិបាលក្នញងការពារេសិទធិមនញសសខតប៉ាញពណាណ េះ។ 
 មញនឈានពៅដល់ការបពងកីតស្ថា ប័នសិទធិមនញសសជាតិ ព ងីែ្ញ ំពសនីឱ្យរដ្ឋា ភ្បិាលស្ថត រស្ថា នភាេសិទធមិនញសសពៅ
ក្មពញជាព ងីវញិ និងបពងកីតបរយិកាសអំពណា ផ្លសរមាប់ការបំពេញមញែង្ហរថ្នស្ថា ប័នពនេះរបក្បពដ្ឋ រតឹមរតូវ 
និងឯក្រាជយភាេ។ ជាេិពសស ព ងីែ្ញ ំពសនីឱ្យរដ្ឋា ភ្ិបាលប ីកលំហពសរភីាេព ងីវញិ នងិធានាថារបជាេលរដារគប់រូប
អាចអនញវតតពសរភីាេមូលដ្ឋា នពដ្ឋ ពសរកី្នញងពនាេះរមួ ងំ សំព ងជ ំស ់ រេម ងំពដ្ឋេះខលងអនក្ព សមនសិការ
 ងំអសជ់ាបនាា ន់ពដ្ឋ ាម នលក្ខែណឌ  រេម ងំបពងកីតរបេ័នធតញលាការមួ ខដលមានឯក្រាជយេិតរបាក្ដ ពហ ីនិ
រាក្រណ៍ ឬព្វីវពិស្ថ្នក្មមចាប់ ងំឡា ណាខដលមានលក្ខណៈាបសងកត ់ បោយអនញពលាមតាមបទដ្ឋា នសិទធិ
មនញសសអនតរជាត ិបញ្ឈបក់ារបស្តង្ហក បពលីអនក្ការ រសទិធិមនញសស ថាន ក្ដ់ឹក្នាសំហជេី សមាជិក្គណបក្សជំ ស ់អនក្
ស្ថរេ័ត៌មានឯក្រាជយ នងិសពំ ងជំ ស់ពផ្សងៗពទៀត ពហ ីធានាឱ្យមានលំហសរមាប់ការចូលរមួរបក្ួតរបខជង
នពយបា ពដ្ឋ ពសមីភាេពៅមញនការពបាេះពឆ្ន តនាពេលខាងមញែពនេះ។ 

អងគការសងគមសញីវលិខដលារំទពសចក្តីខងលងការណ៍ពនេះ មានរា នាមដូចខាងពរកាមៈ  

1 សហគមន៍ដី្ល ី១៩៧ (ពកាេះក្ញង) 
2 អាក្សសនិពអដ ក្មពញជា 
3 អងគការរក្ុមកាង្ហរពដីមបពីដ្ឋេះរស្ថ ទំនាស់ (ក្ដទ) 
4 សហគមន៍អមលាងំ (ក្េំងស់ពឺ) 
5 សហគមន៍ដី្លអីណតូ ងរតខបក្ 
6 សហគមន៍បឹងរបា ំ(បាត់ដបំង) 
7 សហេ័នធសហជេីក្មមក្រសណំង់ និង ថ្រេពឈ ីក្មពញជា 
8 អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍សំពលងសហគមន ៍
9 សមាគមេរងឹងពសដាក្ចិចពរៅរបេ័នធក្មពញជា 

10 សមាគមមស្តនតីរាជការឯក្រាជយក្មពញជា (CICA) 



11 សមព័នធសហជេីក្មពញជា 
12 មជឈមណឌ លសិទធិមនញសសក្មពញជា 
13 មជឈមណឌ លក្មពញជាពដមីបរីបេន័ធផ្សេវផ្ា ឯក្រាជយ (CCIM) 
14 សហេ័នធសហជេីក្មមក្រចណីំអាហារ និង ពសវាក្មម ក្មពញជា 
15 សមាគមការ រសិទធមិនញសស និង អភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅក្មពញជា (អាដហញក្) 
16 សមាគមរគូបពរងៀនក្មពញជាឯក្រាជយ 
17 សមាគមកាមមក្រក្មពញជាពសដាក្ចិច ពរៅរបេ័នធ 
18 សមាគមក្មមក្រក្មពញជាពសដាក្ចិចពរៅរបេ័នធ (CIWA) 
19 វទិាស្ថា នរបជា្ិបពត យក្មពញជា 
20 សមាគមសមពន័ធអនក្ស្ថរេ័ត៌មានក្មពញជា (ពែមបូច) 
21 អងគការសមព័នធខែមរជំពរឿន និងការ រសិទធិនញសស លកីាដូ 
22 សហេ័នធសហជេីក្មមក្រនិពយជិតវសិ័ ពទសចរណ៍ក្មពញជា 
23 សមាគម បណត ញ ញវជនក្មពញជា (ប. .ក្) 
24 សមាគមម ស្តនតីរាជការឯក្រាជក្មពញជា  (សញកីា) 
25 មជឈមណឌ លសមព័នធភាេការង្ហរ និង សទិធិមនញសស (សង់រតាល់) 
26 សហគមន៍ដី្លជីីែពរកាម (ពកាេះក្ញង) 
27 សហគមន៍ដី្លជីីែពល ី(ពកាេះក្ញង) 
28 សហគមន៍ជារំក្ពវៀន (តបូងឃមញ)ំ 
29 សមព័នធពដមីបសីញចរតិភាេ និងគណពន យភាេសងគម 
30 សមព័នធសហគមន៍ក្សិក្រក្មពញជា 
31 សមព័នធពដមីបសីញចរតិភាេ និង គណពន យភាេសងគម (ស.ស.គ) 
32 គណៈក្មាម ្កិារពដីមបកីារពបាេះពឆ្ន តពដ្ឋ ពសរ ីនិង  ញតតិ្ម៌ពៅក្មពញជា (ែញមខស្តហវល) 
33 មជឈមណឌ លអប់រចំាបស់រមាប់សហគមន ៍
34 សហគមន៍រទរទង់្មមជាតិ (ព ្ិ៍ស្ថត់) 
35 សហភាេចលនាក្មមក្រក្មពញជា (CCW) 
36 សហគមន៍ដក្េ់រ (ក្ំេងស់ពឺ) 
37 សហេនាស័ហជេីពសរកី្មមក្រថ្នរេេះរាជាណាចរក្ក្មពញជា (FTUWKC) 



38 សហេ័នធសហជេី ពសរ ីឯក្រាជយ 
39 សមាគមរបជា្បិពត យឯក្រាជយថ្នពសដាក្ិចចពរៅរបេន័ធ 
40 សហេ័នធសហជេីឯក្រាជយ 
41 សហគមន៍ឃ្ល ងំទឹក្៧៨ (ពសៀមរាប) 
42 សហគមន៍ពនស្ថទពកាេះរសពៅ (ពកាេះក្ញង) 
43 សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគ ួ (រេេះវហិារ) 
44 សហជីេ រទ រទងស់ិទធបិញគគលកិ្ ក្មមក្រ និងពយជិត ថ្នរក្ុមហ ញនណាហាគ ពវលីដ ៍
45 សហគមន៍ដី្លីពែតតថ្ប៉ាលិន 
46 សហគមន៍  ង (ក្ំេងឆ់្ន ងំ) 
47 សហគមន៍អូរវលលិ៍ពរេង (បាតដ់ំបង) 
48 សហគមន៍ មរស់ (ក្ំេងស់ព)ឺ 
49 មជឈមណឌ លរបជាេលរដាពដីមបអីភ្ិវឌ្ឍន៍នងិសនតិភាេ (ភ្ឌី្ភី្ី) 
50 សហគមន៍ភ្នំពរកាម (ពសៀមរាប) 
51 អងគការេនលក្ខែមរ 
52 សហគមន៍ថ្រេ ង ់(សាឹងខរតង) 
53 សហគមន៍ដី្លីថ្រេ   (ក្ំេត) 
54 សហគមន៍រសមីស្ថមគគី (ក្េំងស់ពឺ) 
55 អងគការសមាគមធាងពតាន ត 
56 សហភាេផ្ាេះស្ថមគគ ី
57 សហគមន៍ខរសរបាងំ (តបូងឃមញ)ំ 
58 សហគមន៍ដី្លតីានូន (ពកាេះក្ញង) 
59 អងគការសមព័នធគណពន យភាេសងគមក្មពញជា (ស.គ.ក្) 
60 សហគមន៍រត ងំពជា (ក្ំេងស់ពឺ) 
61 អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍្នធាន ញវជន (ក្អ្ ) 

 


