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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 
ទម្លា ក់ចោលការចោទប្រកាន់ និងច ោះលលង  

ចោក ឆន ផោា  សកម្មជនការពារព្ប្ៃច ើ ចេត្តរត្នៈគិរ ី 
 

ថ្លៃព្រហេបតិ៍ ៩សក្តី ថ្ែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្ែូវ ព្តីេ័ក្ រ.េ ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្លៃទី១០ ថ្ែកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ស ងីែុ្ាំទាំងអេ់ ជាព្ក្ុមអងគការេងគមេុីវលិ េហជីរ េហគមន៍ថ្ែលមានរា នាមែូចខាង
សព្កាម េូមេថ្មដងការសោក្ោា   និងព្រួ បារមភយ៉ា ងខាែ ាំងការចាំស ោះការេសព្មចសេចក្ាីផ្ានាា សទេ
សោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  ឱ្យជាប់រនធនាគារ ៈសរល៥(ព្បាាំ)ឆ្ន ាំ តាមអាំណាចោលព្ក្មព្រហមទណឌ កាលរីថ្លៃទី
១០ ថ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ របេ់ោោែាំបូង សែតារតនគិរ ីបនាា ប់រីេវនាការជាោធារណៈ សៅថ្លៃទី២៩ ថ្ែ
ក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១។ ក្នុងសរលេវនាការ តាំណាងអ យការបានបាូរបទសោទសលីសោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  រីបទ កាប់
គាេ់រកុ្រាន ឆ្ា រែុត និងឈូេឆ្ ែីថ្ព្រ ក្ស វ្ជីាក្មមេទិធិ  តាមមាព្តា ៦២ ថ្នចាប់េដីរីតាំបន់ការ រ
្នធាន្មមជាតិ មក្បទសោទ កាប់រានែីថ្ព្រ ឈូេឆ្  និងហ ាំរ័ទធកាន់កាប់ែីថ្ព្រ តាមបញ្ាតាិមាព្តា៩៧ ចាំ
នុច៦ ចាប់េាីរីថ្ព្រសឈ ីទាំងមិនមានភេាុតាងរងឹមាាំក្នុងការដាក់្បនាុក្ទល់ថ្តសោោះ ។ ការបាូរបទសោទសនោះ 
បានបាំ នេិទធិទទលួបានការជាំនុាំជព្មោះសដា  ុតាិ្ម៌របេ់សោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  សដា ស វ្ីឱ្យប៉ាោះ ល់ែល់េិទធិ
មានសរលសវោព្គប់ព្គាន់សរៀបចាំការ រក្ដីរបេ់គាត់ ។ ផ្ាុ សៅវញិថ្បរជាតុោការេសព្មចសេចក្ាីដាក់្
សទេសោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  ឲ្យជាប់រនធនាគាររ ៈសរលព្បាាំឆ្ន ាំរីបទសោទលមី ។ សៅសរលេវនការសោក្ ឆ្ន ផ្
ោែ  មានោក្សជីាសព្ចីននាក់្បានបញ្ញា ក់្យ៉ា ងចាេ់ថា សោក្មិនបានសៅកាប់គាេ់ រុក្រាន ឆ្ា រែុត និង
ឈូេឆ្ ែីថ្ព្រ ក្ស វ្ីជាក្មមេិទធិអវីសនាោះសទ សោក្ក៏្បញ្ញា ក់្ផ្ទា ល់ផ្ងថ្ែរថា សោក្មិនមានែីេូមបថី្ត
បនាិចសៅតាំបន់សនាោះ ។   

សោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  ជាេក្មមជនការ រថ្ព្រសឈ ីនិង្នធាន្មមជាតិ ជាង១០ឆ្ន ាំមក្សហ ី សៅឃុាំ
សេដា ព្េុក្លាំផ្ទត់ សែតារតនគិរ ី ។ សោក្ថ្តងថ្តស វ្ីេក្មមភារឃ្ែ ាំសមីល និងតាមដានជនែិលែូច ស វ្ី
េក្មមភារបាំផ្ែិចបាំផ្ទែ ញថ្ព្រសឈ ី និង្នធាន្មមជាតិ និងព្បមូលរ័ត៌មានចងព្ក្ងសរៀបចាំដាក់្ ក្យបណាឹ ង 
បាឹងបរហិារជាម ួតាំណាងេហគមន៍សផ្សងសទៀត ព្បឆ្ាំងនឹងមន្តនាីអាជ្ា្រមានេមតថកិ្ចច ថ្ែលមិនបានអនុ
វតាតនួាទីរបេ់ែែួន ក្នុងការការ រ្នធាន្មមជាតិ និងថ្ព្រសឈ ី សហ ីបថ្ណា តបសណាា  ឲ្យជនែិលែូច
ទាំងសនាោះបាំផ្ែិចបាំផ្ទែ ញថ្ព្រសឈ ី និង្នធាន្មមជាតិថ្ែលផ្ាុ រីចាប់េាីរីថ្ព្រសឈ ី និងចាប់េាីរីតាំបន់
ការ រ្នធាន្មមជាតិ ។ សដា ោរភារេក្មមរបេ់សោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  ក្នុងការការ រថ្ព្រសឈ ីនិង្នធាន
្មមជាតិសនោះសហ ី សទីបសោក្ព្តូវបានព្កុ្មមនុេសថ្ែលេនិទធនឹងអាជ្ា្រព្រួតគាន បងាហងិាសលីរូបសោក្ 
កាលរីថ្លៃទី៨ ថ្ែក្ក្ាដា ឆ្ន ាំ២០២០ ក្នុងែណៈសរលសោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  ចូលរមួបសញ្ចញមតិក្នុងការការ រ
ថ្ព្រសឈ ី និង្នធាន្មមជាតិសៅសវទិកាម ួថ្ែលសរៀបចាំសដា អាជ្ា្រ សៅោោឃុាំសេដា ព្េុក្លាំផ្ទត់ 
សែតារតនគិរ ី ។ ក្រណីវា ែាំហងិាមក្សលីសោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  សនោះ សោក្បានដាក់្ ក្យបណាឹ ងសៅោោ
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ែាំបូងសែតារតនៈគិរតីាមចាប់រចួសហ ី ប៉ាុថ្នាមក្ទល់សរលសនោះមិនទន់សឃញីមានចាំណាត់ការណាម ួ
ចាំស ោះជនេងស ័ព្បព្រឹតាិហងិាមក្សលីរូបសោក្សៅស  ីសទ ។ 

បចចុបបននសនោះសោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  ព្តូវបានឃុាំែែួនសៅរនធនាគារសែតារតនគិរ ីអេ់រ ៈសរលជាងបនួថ្ែ
មក្សហ ី បនាា ប់រីសោក្ព្តូវបានេមតថកិ្ចចនគរបាលោប់ែែួនសៅថ្លៃទី២០ ថ្ែក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ សៅប៉ាុេាិ៍
នគរបាលរែឋបាលែណៈសរលរូបសោក្សៅរិនិតយសមីលបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆ្ន តសៅឃុាំសេដា ព្េុក្លាំផ្ទត់ 
សែតារតនគិរ ី។ ការេសព្មចសេចក្ាីរបេ់ោោែាំបូងសែតារតនគិរ ីយ៉ា ងអ ុតាិ្ម៌សលីសោក្ ឆ្ន ផ្ោែ  គឺជា
ការសព្បីព្បាេ់ព្បរ័នធតុោការក្នុងសគាលបាំណងគព្មាមក្ាំថ្ហង បាំភិតបាំភ័  និងបាំបាក់្ោម រតីរបេ់សោក្ ក៏្
ែូចជាេក្មមជនបរោិថ នសផ្សងសទៀត ថ្ែលេក្មមក្នុងការចូលរមួការ រថ្ព្រសឈ ីនិង្នធាន្មមជាតិ ។  

ស ងីែុ្ាំសេនីេុាំឲ្យោថ ប័នតុោការ និងោថ ប័ន ក់្រ័នធទាំងអេ់ ឱ្យទមាែ ក់្សោលបទសោទព្បកាន់សលី
សោក្ ឆ្ន ផ្ោែ   និងសដាោះថ្លងសោក្ឲ្យមានសេរភីារសដា ឥតលក្ខែណឌ  ។ ស ងីែុ្ាំទាំងអេ់គាន ក៏្េងឃមឹ
ថ្ែរថា រាជរដាឋ ភិបាលនឹងចងោាំកាតរវកិ្ចចរបេ់ែែួនក្នុងការការ របរោិថ ន និង្នធាន្មមជាតិក្មពុជា និង
ធានាេិទធសិេរភីាររបេ់ព្បជារលរែឋក្នុងការចូលរមួក្នុងជីវភារេងគមជាតិ ៕  
 

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍សនោះ គាាំព្ទសដា ៖ 
1. អងគការេមព័នធថ្ែមរជាំសរឿន និងការ រេិទធិមនុេស (LICADHO) 
2. មជឈមណឌ លេិទធិមនុេសក្មពុជា (CCHR) 
3. េមាគមការ រេិទធិមនុេស និង អភិវឌ្ឍន៍សៅក្មពុជា (ADHOC) 
4. គណ:ក្មាម ្ិការសែីមបកីារសបាោះសឆ្ន តសដា សេរ ីនិង ុតាិ្ម៌សៅក្មពុជា (COMFREL) 
5. មជឍមណឌ លេមព័នធភារការងារ និងេិទធិមនុេស (CENTRAL) 
6. ព្កុ្មការងារសែីមបសីដាោះព្ោ ទាំនាេ់ (ACT) 
7. េមាគមេមព័នធេហគមន៍ក្េិក្រក្មពុជា (CCFC) 
8. អងគការក្មមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍្នធាន ុវជន(YRDP) 
9. អងគការោព នេនាិភារ (PBO) 

10. អងគការវទិាោថ នព្បជា្ិបសត យក្មពុជា (CID)   
11. មជឈមណឌ លព្បជារលរែឋសែីមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងេនាិភារ (PDP Center)  
12. េមព័នធសែីមបេុីចរតិភារ និងគណសន យភារេងគម (CISA) 
13. េមាគមមន្តនាីរាជការឯក្រាជយក្មពុជា (CICA) 
14. បណាា ញ ុវជនក្មពុជា (CYN) 
15. េមាគមធាងសតាន ត (STT) 
16. េមព័នធគណសន យភារេងគម ក្មពុជា (ANSA) 
17. េហគមន៍បឹងព្បាាំ (បាត់ែាំបង) 
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18. េហគមន៍អូរវលែិ៍សព្រង (បាត់ែាំបង) 
19. េហគមន៍ែី ែ្ីសែតាថ្ប៉ាលិន 
20. េហគមន៍ែី ែ្ីចព្កី្ (បនាា  មានជ័ ) 
21. េហគមន៍ែី ែ្ីភូមិេិោថ្ែមរ (បនាា  មានជ័ ) 
22. េហគមន៍ព្ទព្ទង់្មមជាតិ (ស ិ្៍ោត់) 
23. េហគមន៍លមដា (ស ិ្៍ោត់) 
24. េហគមន៍អូរោាំព្េីព្តែក់្រង (ក្ាំរង់ ា្ំ) 
25. េហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគ ួ (ព្រោះវហិារ) 
26. េហគមន៍ មរេ់ (ក្ាំរង់េពឺ) 
27. េហគមន៍ែី ែ្ីថ្ព្រ   (ក្ាំរត) 
28. េហគមន៍ោមគគីេថ្ងារីរមានរទិធិ (ព្រោះវហិារ) 
29. េហគមន៍ថ្ព្រ ង់ (េាឹងថ្ព្តង) 
30. េហគមន៍ែី ែ្ី ១៩៧ (សកាោះកុ្ង) 
31. េហគមន៍ជនជាតិសែីមភាគតិចអាថ្រ ៉ាង (សកាោះកុ្ង) 
32. េហគមន៍ែី ែ្ីជីែសព្កាម (សកាោះកុ្ង) 
33. េហគមន៍សនោទសកាោះព្េសៅ (សកាោះកុ្ង) 
34. េហគមន៍ែី ែ្ីជីែសលី (សកាោះកុ្ង) 
35. េហគមន៍ែី ែ្ីតានូន (សកាោះកុ្ង) 
36. េហគមន៍បុេសសោន រ (តបូងឃមុ ាំ) 
37. េហគមន៍ថ្ព្េព្បាាំង (តបូងឃមុ ាំ) 
38. េហគមន៍ទនែូង (តបូងឃមុ ាំ) 
39. េហគមន៍ថ្ព្រសឈសីទេចរណ៍ទឹក្ធាែ ក់្ថ្ព្េអាំរិល (ក្ាំរង់ឆ្ន ាំង) 
40. េហគមន៍្នធានថ្ព្រសឈេីាឹងែាច់េ (ក្ាំរង់ឆ្ន ាំង) 
41. េហគមន៍ជនជាតិសែីមភាគតិច ោរា៉ា  (រតនគិរ)ី 
42. េហគមន៍អមោាំង (ក្ាំរង់េពឺ) 
43. េហរ័នធេហជីរក្មមក្រេាំណង់ និងថ្ព្រសឈកី្មពុជា (BWTUC)  
44. េមព័នធេហជីរក្មពុជា (CATU) 
45. េហរ័នធេហជីរឯក្រាជយ (INTUFE) 
46. េហរ័នធេហជីរក្មមក្រនិសយជិតវេ័ិ សទេចរណ៍ក្មពុជា (CTWUF) 
47. េហគមន៍ឃ្ែ ាំងទឹក្៧៨ (សេៀមរាប) 
48. េហគមន៍ែី ែ្ីតានី (សេៀមរាប) 
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49. េហគមន៍ែី ែ្ីអណាូ ងព្តថ្បក្ (ោវ  សរៀង) 
50. េហគមន៍ោមគគីសចក្មាេ (ោវ  សរៀង) 
51. េហគមន៍មានជ័  (ោវ  សរៀង) 
52. េហគមន៍ថ្ព្រ ង់ (ក្ាំរង់ ា្ំ) 
53. េហគមន៍រេមីោមគគី (ក្ាំរង់េពឺ) 
54. បណាា ញអនក្ការ រេិទធិមនុេស (ព្ក្សចោះ) 
55. េហគមន៍ព្បមា៉ា របួរមួ (ព្ក្សចោះ) 
56. េហគមន៍េាំបុក្ (ព្ក្សចោះ) 
57. េហគមន៍តាស ៉ា  (ព្ក្សចោះ) 
58. េហគមន៍ដារ (ព្ក្សចោះ) 
59. េហគមន៍ចន្តងាង់ (ព្ក្សចោះ) 
60. េហគមន៍ក្នាួត (ព្ក្សចោះ) 
61. េហគមន៍សោប (ព្ក្សចោះ) 
62. េហគមន៍ព្គញូងថ្េនជ័  (ព្ក្សចោះ) 
63. េហគមន៍ក្ាលែាំរ ី(ព្ក្សចោះ) 
64. េហគមន៍ថ្ព្រក្ោមា៉ា ន់ (ព្ក្សចោះ) 
65. បណាា ញអនក្ការ រេិទធិមនុេស (តបុងឃមុ ាំ) 
66. េហគមន៍ព្បផ្ទត់ (តបុងឃមុ ាំ) 
67. េហគមន៍បីថ្ម៉ាព្ត (តបុងឃមុ ាំ) 
68. េហគមន៍ជាាំព្ក្សវៀន (តបុងឃមុ ាំ) 
69. េហគមន៍ព្ត ាំងព្រីង (តបុងឃមុ ាំ) 
70. េហគមន៍ោន់មូល (តបុងឃមុ ាំ) 
71. េហគមន៍ក្ាំសព្បីេ (តបុងឃមុ ាំ) 
72. ព្កុ្មការងារបណាា ញេហគមន៍ជនជាតិសែីមភាគតិច (មណឌ លគិរ)ី 
73. េហគមន៍ែី ែ្ីឃុាំថ្តបង (សេៀមរាប) 
74. េហគមន៍ែី ែ្ីឃុាំខាន រេណាា   (សេៀមរាប) 
75. េហគមន៍ែី ែ្ីឃុាំ ក់្ថ្េនង (សេៀមរាប) 
76. េហគមន៍ែី ែ្ីឃុាំោងថ្ែ (សេៀមរាប) 
77. េហគមន៍ោវ  សលី (សេៀមរាប) 
78. េហគមន៍តាសេៀម (សេៀមរាប) 
79. េហគមន៍បឹងមាោ (សេៀមរាប) 
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80. េហគមន៍េាំសរាង (សេៀមរាប) 
81. េហគមន៍ថ្ព្េណូ  (សេៀមរាប) 
82. េហគមន៍ោព នសតាន ត (សេៀមរាប) 
83. េហគមន៍ោន់ េ (សេៀមរាប) 
84. េហគមន៍តាថ្ ៉ាក្ (សេៀមរាប) 
85. េហគមន៍ឃុាំរមណី  (ព្រោះវហិារ) 
86. េហគមន៍ឃុាំរមទម (ព្រោះវហិារ) 
87. េហគមន៍ឃុាំមែូរថ្ព្រម ួ (ព្រោះវហិារ) 
88. េហគមន៍ឃុាំមែូរថ្ព្ររីរ (ព្រោះវហិារ) 
89. េហគមន៍ឃុាំោា ង (ព្រោះវហិារ) 
90. េហគមន៍ឃុាំតេ ូ (ព្រោះវហិារ) 
91. េហគមន៍ឃុាំេថ្ងាម ួ (ព្រោះវហិារ) 
92. េហគមន៍ឃុាំរក្ា (ព្រោះវហិារ) 
93. េហគមន៍ឃុាំថ្ឆ្បម ួ (ព្រោះវហិារ) 
94. េហគមន៍ឃុាំថ្តបងម ួ (ព្រោះវហិារ) 
95. េហគមន៍ឃុាំថ្តបងរីរ (ព្រោះវហិារ) 
96. េហគមន៍ឃុាំចាំសរនី (ព្រោះវហិារ) 
97. េហគមន៍ឃុាំព្េ ង់ (ព្រោះវហិារ) 
98. េហគមន៍ឃុាំធាម  (ព្រោះវហិារ) 
99. េហគមន៍ឃុាំស ិ្៍ (ព្រោះវហិារ) 
100. េហគមន៍ឃុាំរុន្តទា  (ព្រោះវហិារ) 
101. េហគមន៍ឃុាំរអាង (ព្រោះវហិារ) 
102. បណាា ញអនក្ការ រេិទធិមនុេស (េាឹងថ្ព្តង) 
103. េហគមន៍ឃុាំបុេបូវ (បនាា  មានជ័ ) 
104. េហគមន៍សបា៉ា  ោរ (បនាា  មានជ័ ) 
105. េហគមន៍ឃុាំសរជចងាវ  (ក្ាំរង់ឆ្ន ាំង) 
106. េហគមន៍ឃុាំអញ្ញច ញរូង (ក្ាំរង់ឆ្ន ាំង) 
107. េហគមន៍ឃុាំជាាំេថ្ងា (ក្ាំរង់េពឺ) 
108. េហគមន៍ឃុាំភនាំែី (បនាា  មានជ័ ) 
109. េហគមន៍ឃុាំក្ាលទឹក្ (ក្ាំរង់ឆ្ន ាំង) 
110. េហគមន៍ែី ែ្ីបឹងព្បាាំ (បាត់ែាំបង)  
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111. េហគមន៍សនោទ ែូនព្ទី (បាត់ែាំបង)  
112. េហគមន៍េាីសព្កាមរហាលេួង (បាត់ែាំបង) 
113. អង្គការសម្ព ័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិម្នុ្សសកម្ព ុជា (CHRAC) 

 
 


