
េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ 
ករគំ មកំែហងេទេលើអនកវិភគគឺជករគំ មកំែហងេសរភីពខងករបេញចញមតិ 

េនកមពុជ 
ជធនីភនំេពញ ៃថងទី២១  ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ 

 

េយងីខញុ ំជអងគករសងគមសុីវលិជតិ អន្តរជតិ សហជីព និងសហគមន៍ ែដលមនេឈម ះដូចខងេ្រកមសូម
អំពវនវដល់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ («រ ្ឋ ភិបល») សូមេម ្ត បញឈប់ករបំភិតបំភ័យេលីអនកវភិគបញ្ហ សងគមេន
កមពុជ និងសំេឡងរះិគន់េផ ងេទៀត េ យ្រគន់អនកទងំេនះបេញចញទស នៈនិងករយល់េឃញីស្រមប់ផល
្របេយជន៍ ធរណៈេនកមពុជ និងសូមេម ្ត េគរពសិទិធេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកមពុជ។ 

េនកនុងសុនទរកថែដលបនេធ្វីេឡងីកលពីៃថងទី១៧ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី េ កបន
្រពមនអនកវភិគបញ្ហ សងគមេនកមពុជ ចំេពះករអ ថ ធិបបយេទេលីេគលនេយបយករបរេទសកមពុជ។ ជក់
ែស្ដង េឈម ះរបស់េ កបណ្ឌិ ត មស នី ជអនកវភិគមួយរូបែដលបនេធ្វីអ ថ ធិបបយរះិគន់អំពីេគលនេយបយ
ករបរេទសរបស់កមពុជជមួយ្របេទសចិន ្រតូវបនេលីកេឡងី េហយីេ ករងករ្រពមនថ «កំុ្រពេហនីេពក»។ ស
េម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីក៏បនេលីកេឡងីផងែដរ អំពីករេចញដីកចប់ខ្លួនអនកវភិគមួយរូបេផ ងេទៀតែដលបនបេង្ហ ះ
លកខខណ្ឌ ្របមួំយចំណុចអំពីករបេងកីតរ ្ឋ ភិបលប្រងួបប្រងួមជតិ េនេលីប ្ដ ញសងគមេហ្វសបុ៊ករបស់ខ្លួន។ 
េ្រកយមក អនកវភិគរូបេនះ្រតូវបនបញជ ក់ថជេ កបណ្ឌិ ត េសង រ ីេហយីេ ករងករ្រពមនថ ្របសិនេបី
ករបេង្ហ ះេនះមិន្រតូវបនដកេចញពីេហ្វសបុ៊កេទ េនះសកមមភពខងេលីរបស់េ កនឹង្រតូវបនេគចត់ទុកថជ
បទេលមីសជក់ែស្ដង េហយី ចនឹង្រតូវចប់ខ្លួនេពល ក៏បន។ េ្រកយមក េនៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ ស
េម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីក៏បនបេង្ហ ះ រេនេលីទំព័រេហ្វសបុ៊ករបស់ខ្លួនេ យបញជ ក់ថ ករបក្រ យរបស់េ ក
បណ្ឌិ ត េសង រ ី មនលកខណៈសមេហតុសមផល និង ចទទួលយកបន ្រពមទងំអំពវនវឱយតុ ករ
ពិចរ បញច ប់នីតិវធីិចបប់េទេលីេ កបណ្ឌិ ត េសង រ ីផងែដរ។  

ករគំ មកំែហងេលីអនកវភិគបញ្ហ សងគម និងនេយបយ េ យ្រគន់ែតអនកទងំេនះេ្របី្របស់េសរភីព
ខងករបេញចញមតិ្រសបចបប់ មិនគួរ្រតូវបនេធ្វីេឡងី ងំពីដំបូងមកេម៉្លះ។ ករគំ មកំែហងែបបេនះបងកជេ្រគះ
ថន ក់ធងន់ធងរដល់េសរភីពខងករបេញចញមតិ ែដល្រតូវបនករពរេ យចបប់ជតិនិងចបប់អន្តរជតិ។ េសរភីព
ខងករបេញចញមតិគឺជេសរភីពមូល ្ឋ នរបស់ពលរដ្ឋ្រគប់រូប េ យមិនគួរ្រតូវបនករពរ និងេគរព ែតេនេពល
ែដលេ្របី្របស់េដីមបសីរេសីរ ជរ ្ឋ ភិបលេនះេទ ្រតូវែត្រតូវបន ជញ ធរេគរព និងករពរ្រគប់ករបេញចញមតិ
ទងំអស់។ អនកវភិគបញ្ហ សងគម និងនេយបយគួរែត ចអនុវត្តករងររបស់ខ្លួនេ យ្រសបចបប់ និងផ ព្វផ យ



នូវអ្វីែដលពួកេគរកេឃញីេ យគម នករគំ មកំែហង ឬករ្រពមន មួយ េទះបីជទស នៈទងំេនះមិនេពញ
ចិត្តចំេពះរ ្ឋ ភិបលក៏េ យ។  

េយងីខញុ ំសូមអំពវនវដល់ ជរ ្ឋ ភិបល សូមេម ្ត បញឈប់ករបំភិតបំភ័យ និង ក់េទសដល់អនកែដលបន
បេញចញមតិែបបរះិគន់ ឬមតិផទុយ េហយីសូម េម ្ត បង្ហ ញពីភពេបីកឆនទៈទូ យកនុងករ ្ត ប់ េហយីេគរពសិទធិ
េសរភីពខងករបេញចញមតិរបស់ពលរដ្ឋែខមរ្រគប់រូប ជពិេសសេទះបីជទស នៈទងំេនះមិន្រសប មគំនិតរបស់
ជញ ធររដ្ឋក៏េ យ៕ 

 
អងគករសងគមសុីវលិែដលគ្ំរទេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួេនះ មន យនមដូចខងេ្រកម៖ 

1 ្រកុមការ រេដើម ីេ ះ្រ យទំ ស់ 

2 អង្គការអភិវឌ ន៍សំេលងសហគមន៍ 

3 ស គមម្រន្តី ជការឯក ជ កម្ពុ   

4 មជ មណ្ឌ លសិទ្ធិមនុស កម្ពុ  

5 មជ មណ្ឌ លកម្ពុ េដើម ី្របព័ន្ធផ ព្វផ យឯក ជ  

6 សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណី រ និងេស កម្មកម្ពុ  

7 អង្គការសម្ព័ន្ធ ពការ រសិទ្ធិមនុស កម្ពុ  

8 ស គមការ រសិទ្ធិមនុស និង អភិវឌ ន៍េ កម្ពុ  (ដហុក) 

9 ស គម្រគបេ្រង នកម្ពុ ឯក ជ 

10 វិទ ្ថ ន្រប ធិបេតយ កម្ពុ  

11 ស គមសម្ព័ន្ធអ្នក រព័ត៌ នកម្ពុ  (េខមបូ ) 

12 អង្គការសម្ព័ន្ធែខ្មរជំេរឿន និងការ រសិទ្ធិមនុស លីកាដូ 

13 ប ្ដ ញយុវជនកម្ពុ  

14 មជ មណ្ឌ លសម្ព័ន្ធ ពការ រ និង សិទ្ធិមនុស (សង់្រ ល់) 

15 សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុ  

16 គណៈក ្ម ធិការេដើម ីការេ ះេ ្ន តេ យេសរ និងយុត្តិធម៍េ កម្ពុ  

17 ប ្ត ញក ងសន្តិ ពសហគមន៍ 

18 អង្គការសមធម៌កម្ពុ  

19 ស គម្រប ធិបេតយ ឯក ជ ៃនេសដ្ឋកិច្ចេ្រ ្របព័ន្ធ 



20 ស គមែខ្មរកម្ពុ េ្រកាម េដើម ីសិទ្ធិមនុស និងការអភិវឌ ន៍ 

21 មូលនិធិ Manushya 

22 គណៈក ្ម ធិការអព ្រកិត និងយុត្តិធម៌េដើម ីការេ ះេ ្ន តេ យេសរ និង្រតឹម្រតវេ កម្ពុ  

23 អង្គការពន្លកែខ្មរ 

24 អង្គការស គម ងេ ្ន ត 

25 វិទ ្ថ នតសូ៊មតិ និង េ លនេ យ 

26 ប ្ត ញ្រប ធិបេតយ សីុ 

27 អង្គការត ្ល ពកម្ពុ  

28 អង្គការអភិវឌ ន៍ធន នយុវជន (កអធយ) 

 

 
 

  


