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លខិតិចំហជូនចំព ោះ 
សពតេចក្រឡាពោត ស ពខង 

ឧបនាយររដ្ឋតន្តនេី រដ្ឋតន្តនេីក្រសងួតោផ្ទៃ  
ពោរជទំាវបណ្ឌិ ត អ ៊ឹង រនាា ផាវី រដ្ឋតន្តនេីក្រសងួរិចចការនារ ី

ឯរឧតេត ពរើត រទិ្ធ រដ្ឋតន្តនេីក្រសងួយ តេិធត៌  
 

រតមវតា ៖ ស ំណណើ   ំចំណាតក់ារតាមផ្លូវចាបណ់ៅណ ើករណីរប ់ ឧកញ៉ា  ណេង ណ ៀ អតីតឧកញ៉ា  ឌួង 
ឆាយ និង ណោក អ  ក ក    អតីត នងការនគរបា ណេតតកំពងធ់ំ ណ ើករណីអំណពើេិងាកន ងគ្គសួារ ការ
ណបៀតណបៀន និងណគ្បើអំណពើេិងាផ្លូវណេទណ ើស្ត តី។  

  ណ ចកដីដូចបានជគ្ាបជូនកន ងកមមវតថ ខាងណ ើ ណយើងេ្ ំជាគ្បជាព រដឋ និងអងគការ ងគម  ីវ ិ 
កំព ង ណធវើការណដើមបណី ើកកមព ់ ិទធិមន  សរប ់ស្ត តី និង មភាពណយនឌរ័ណៅកមព ជា ដូចានរាយនាម
ខាងណគ្កាម ានការេកចិតតជាខាល ងំដដ សាថ បន័ាន មតថកិចចពាកព់ន័ធមនិបានអន វតតឱ្យបានជាក់
ោក ់ និងានគ្ប ិទធភាពតាមណោ ការណ៍ចាបណ់ៅណ ើករណីេិងា និងការណបៀតណបៀនផ្លូវណេទកនលង
មក។  ណៅកន ងករណីទងំណនេះ ជនរងណគ្ោេះមនិបានទទួ នូវយ តតិធមណ៌ពញណ ញ ដដ ជាណេត បងកឱ្យ
ប៉ាេះពា ់យ៉ា ងខាល ងំ ដ ់គ្ប ិទធភាពននការអន វតតនច៍ាបន់នគ្ពេះរាជាណាចគ្កកមព ជា និងជំរ ញឱ្យាន
ការណកើនណ ើងនូវអំណពើេងិា និងការណបៀតណបៀនផ្លូវណេទ ណ ើស្ត តី និងណកមងគ្ ីជាបនតរបនាា ប។់ ចំណាតក់ារ
កនលងមកកន ងការបញ្ឈបតំ់ដណង និងបនថយឋាននតរ កតិដដ ជាចំណាតក់ាររដឋបា  ឬការសាា តណ់ ាៀម 
ចំណពាេះមស្តនតីដដ ានអំណាច គឺមនិទនជ់ាដំណណាេះគ្សាយពិតគ្បាកដស និងមនិបានផ្ត ់នូវយ តតិធម៌
 គ្ាបស់្ត តីស និងណកមងគ្ ីរងណគ្ោេះណ ើយ ណេើយការណ៍ណនេះបងកបនតវបបធមនិ៌ទណឌ ភាពណៅវញិ។ ការណគ្បើ
អំណពើេិងាកន ងគ្គួសារ  ការណបៀតណបៀនផ្លូវណេទ និងប៉ា នប៉ាងរណំោេណ ព នថវៈ ជាបទណ មើ ឧគ្កិដឋ ដដ 
ជនណ មើ គួរដតគ្តូវបានផ្តនាា ណទ ណៅតាមចាប។់ ជាការ ណងវគណា ់ណៅណេើយ ដដ ស្ត តីរងណគ្ោេះ
គ្តូវរ ់ណៅជាមយួនឹងអតីតកា ដអ៏ាគ្កកណ់នេះអ ់មយួជីវតិរប ់ោត ់ ណៅណព ដដ ស្ត តីេំជមនេះ
និយយណចញមកនូវរបូភាព និងបទពិណសាធនដ៍ឈ៏ចឺាបណ់នេះ កន ងណោ បំណងដតមយួគតគឺ់ណដើមបទីទួ 
បានយ តតិធម ៌គ្ាបពួ់កោត។់ ណព ណនេះគ្បជាព រដឋ បាន ដមតងណចញនូវការ អបណ់េពើមចំណពាេះអំណពើ
េិងាណ ើស្ត តី និងកំព ងរងច់ាតំាមដានចំណាតក់ាររប ់រាជរដាឋ េបិា ស ជាពិណ  សាថ បន័ាន មតថ
កិចចណៅណ ើករណីរប ់ ឧកញ៉ា  ណេង ណ ៀ កដូ៏ចជាករណី ណោក ឌួងឆាយ និង ណោក អ  ក ក    ផ្ង
ដដរ េណៈករណីណផ្សងៗណទៀតដដ មនិគ្តូវទទួ បានការចាបអ់ារមមណ៍ឬគ្តូវបានដឹងឮ ណដាយសារដត
ជនរងណគ្ោេះជាណគ្ចើន មនិអាចទាល យនូវណរឿងរា៉ា វ ដដ បានណកើតណ ើងចំណពាេះពួកោតណ់ដាយសារកតាត ជា
ណគ្ចើន រមួទងំកតាត  ងគមវបបធមផ៌្ងដដរ។ ចំណាតក់ារដគ៏្តឹមគ្តូវ និងយ តតិធមរ៌ប ់គ្ក ួងាន មតថ
កិចចពាកព់ន័ធ ណៅណព ណនេះានសារៈ ំខានណ់ា ់កន ងការណផ្្ើសារណៅស្ត តីជាណគ្ចើនណទៀតដដ កំព ងរង
ណគ្ោេះឱ្យានទំន កចិតត និងណជឿជាកណ់ ើងវញិណ ើគ្បពន័ធយ តតិធមណ៌ៅកមព ជា និងជាសារណៅដ ់ ងគម
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ទងំមូ ថាកមព ជាពិតជាមនិអតឱ់្នជាដាចខ់ាតចំណពាេះអំណពើេិងាណ ើស្ត តី ណេើយអនកគ្បគ្ពឹតតគ្តូវទទួ 
េ  គ្តូវចំណពាេះម េចាប ់ដូចដដ រាជរដាឋ េបិា កមព ជាបានណបតជ្ាទទួ សាគ  ់ណ ើ ិេិតតូបករណ៍ និង 
វធិានការ  បបំបាតេ់ិងាណ ើស្ត តីនិងណកមងគ្ ី ទងំកន ងចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ។   

ណៅកន ងណ ចកតី ណងកត ននិដាឋ នច ងណគ្កាយរប ់គណៈកាម ធិការ ននអងគការ េគ្បជាជាតិ
ទទួ បនា ក ណ ើអន  ញ្ញា   ីដ  គ្ាបគ់្បណទ កមព ជា កា ពីនងាទី ១២ ដេវចិឆិកា ឆាន ២ំ០១៩ កនលងណៅ 
គ្តងក់ថាេណឌ  ១១(ង) និង កថាេណឌ  ៣៧(ឃ)  បានដចងតគ្មូវណអាយរដឋ "ចាតវ់ធិានការជាកដ់ តង 
ណដើមបពីគ្ងឹងឯករាជយភាព និងភាពមិន ណមអៀងននគ្បពន័ធយ តតិធម ៌និងធានាថាករណីណរ ើ ណអើងដផ្អកណ ើ ណយ
នឌរ័ និងអំណពើេិងាណ ើស្ត តី  គ្តូវបានណ  ើបអណងកតណពញណ ញ ណដាយជនណ មើ គ្តូវបានកាតណ់ទ  និង
ទទួ ទណឌ កមម ណេើយជនរងណគ្ោេះទទួ បានដណំណាេះគ្សាយគ្គបគ់្ោន"់ និង "អន មត័ និងអន វតតនូវ
 ិេិតបទដាឋ នគតិយ តតទូ ំទូោយ ណដើមបទីបស់ាក ត ់និងណ ល្ើយតបនឹងអំណពើេិងា និងការណបៀតណបៀនណៅ
កដនលងណធវើការ ណដាយរមួបញ្ចូ  ទងំការណបៀតណបៀនផ្លូ វណេទ គ្ពមទងំបណងកើតនូវយនតការទទួ បណតឹ ងឯក
រាជយមយួ ណដើមបធីានាថា ជនរងណគ្ោេះអាចទទួ បាននូវដណំណាេះ គ្សាយគ្បកបណដាយគ្ប ិទធភាព និង
ធានាថា ជនណ មើ គ្តូវបានផ្តនាា ណទ ចំណពាេះទណងវើរប ់េលួ ន" ។ 
  ទនាឹមនឹងការធានាដ ់យ តតិធមចំ៌ណពាេះជនរងណគ្ោេះ ជាការចាបំាចបំ់ផ្ តដដ អាជ្ាធរពាកព់ន័ធក៏
គ្តូវធានាដ ់  វតថិភាព   េភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិតតដ ់ជនរងណគ្ោេះ និងគ្កុមគ្គួសាររប ់ពួកណគ។  
ការចូ រមួទងំអ ់ោន ពីសាថ បន័ាន មតថកិចចសគ្ពមទងំសាធារណជនទងំអ ់កន ងការ  បបំបាតនូ់វ
វបបធម ៌តីបណនាា  ណ ើជនរងណគ្ោេះកជ៏ាកតាត  ំខានដ់ដរ ណគ្ពាេះវាបានបងកជាឧប គគរាងំ ាេះដ ់ការ វេះ
ដ វងរកយ តតិធម ៌គ្ពមទងំណធវើឱ្យស្ត តីរងណគ្ោេះកានដ់តរងណគ្ោេះបដនថមណទៀត។ ដ ់ណព ណវោដដ ណយើងគ្តូវ
  បបំបាតវ់បបធមនិ៌ទណឌ ភាពសនិងវបបធម ៌តីបណនាា  ជនរងណគ្ោេះ ណេើយគ្តូវបណងកើនការោគំ្ទ និងោពំារ
ដ ់ស្ត តីសនិងណកមងគ្ ីណដើមបទីទួ បាននូវយ តតិធម ៌គ្ាបពួ់កោតនិ់ង ងគមជាតិផ្ងដដរ។   

  អាគ្ ័យណេត ណនេះ ណយើងេ្ ំទងំអ ់ោន   ងឃមឹណជឿជាកថ់ា ស ណមតចគ្កហណោមស ណោកជំទវ
បណឌិ តនិង សឯកឧតតមនឹងអនតរាគមន ៍ ណ ើករណីទងំបីខាងណ ើគ្បកបណដាយគ្ប ិទធភាពណៅតាមនីតិវធីិ
ចាប ់ ណដើមបណី ើក ាួយសាថ នភាពគ្បណ ើរណ ើងនន ិទធិមន  សរប ់ស្ត តីកមព ជា និងឈានណៅ  បបំបាត់
រា ់ទគ្មងន់នការណរ ើ ណអើង និងការណគ្បើអំណពើេិងា គ្គបរ់បូភាពណ ើស្ត តីនិងណកមងគ្ ី។ 

   ូម  ណមតចគ្កហណោមសណោកជំទវបណឌិ តសនិងឯកឧតតម ណមតាត ទទួ នូវការណោរពដេ៏ពងេ់ព ់
អំពីណយើងេ្ ំ។ 

 
នងាព ធ ៧ណរាច ដេណជ ឋ ឆាន ំ្ លូវ គ្តី ័ក ព. . ២៥៦៥ 

រាជធានីេនណំពញ, នងាទី១២  ដេឧ ភា ឆាន ២ំ០២១ 
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សាថ បន័ ងគម  ីវ ិ៖ 

១.សគណៈកាម ធិការននអងគការមនិដមនរដាឋ េបិា កមព ជាសណដើមបអីន  ញ្ញា ស  បបំបាតរ់ា ់ទគ្មងន់នការ
ណរ ើ ណអើងណ ើស្ត តីស(NGO-CEDAW) 
២.សមជឈមណឌ   ិទធិមន  សកមព ជា (CCHR)  
៣.សណយនឌរ័សនិងអេវិឌឍនណ៍ដើមបកីមព ជាស(GADC) 
៤.សបណាត ញសណយនឌរ័សនិងអេវិឌឍនក៍មព ជាស(GADnet) 
៥.សអងគការកាល ោន (Klahaan) 
៦.សអងគការសអាក ិ់នណអតកមព ជាស( ActionAid Cambodia) 
៧.ស មពន័ធដេមរជំណរឿន និងការពារ ិទធិន  ស  ីកាដូ (LICADHO) 
៨.សអងគការកមព ជាណដើមប ី េភាពនិងការអបរ់ ំេគមន ៍(CHEC) 
៩.ស ាគមគ្បជាធិបណតយយឯករាជយសននណ ដឋកិចចណគ្ៅគ្បពន័ធស(IDEA) 
១០.សគណៈកាម ធិការអពាគ្កឹតសនិងយ តតិធមណ៌ដើមបកីារណបាេះណឆាន តណដាយណ រសីនិងគ្តឹមគ្តូវស(និកេវិក) 
១១.សCambodian Youth Network (CYN) 
១២.សអងគការនារណីដើមប ីនតិភាពស(WPM) 
១៣.ស ាគមោពំារស្ត តីងាយរងណគ្ោេះស(ASVW) 
១៤.សគណៈកាម ធិការណដើមបកីារណបាេះណឆាន តណដាយណ រសីនិងយ តតិធម៌ណៅកមព ជាស(េ មដស្តេវ ) 
១៥.ស មពន័ធ េជីពកមព ជាស(CATU)  
១៦.ស េភាពការងារកមព ជា(CLC) 
១៧.សសអងគការបនាា យគ្ ីស(Banteay Srei) 
១៨.ស េពន័ធ េជីពសកមមករចំណីអាោរសនិងណ វាកមមកមព ជាស(CFSWF) 
១៩.ស ាគមអនកបណគ្មើការងារតាមផ្ាេះ (ADW) 
២០.ស ាគម មពន័ធ េគមនក៍ ិករកមព ជាស(CCFC) 
២១.សអងគការចំណរ ើនស្ត តីស(WFP) 
២២.សHarpswell Foundation 

២៣.សអងគការធនធានស្ត តីស(WRC) 
២៤.សអងគការតាល ភាពកមព ជាស(TIC) 
២៥.សកតីគ្ ោញ់គឺចគ្មុេះស(Love is Diversity) 

ខាងណគ្កាមណនេះជាសាថ បន័អងគការ ងគម  ីវ ិសនិង េជីពសដដ បានោគំ្ទបនាា បពី់ ិេិតចំេណនេះ
បានណចញផ្ាយ៖ 

២៦.ស ាគមដងទ ំ េភាពគ្គួសារកមព ជា (RHAC) 
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២៧.មជឈមណឌ  កមព ជាណដើមបគី្បពន័ធផ្សពវផ្ាយឯករាជយស(CCIM) 
២៨.ស េជីពគ្ទគ្ទង ិ់ទធិការងារប គគ ិកកមមករដេមរននគ្កុមេ  នណាោគ ណវ ើ ដ ៏
២៩.សអងគការ ី ការស(SILAKA) 
៣០.សបណាដ ញស្ត តីអនកដឹកនាវំយ័ណកមងស(YWLN) 

៣១.ស ាគមមណឌ  ពត័ា៌នកមមករ (WIC) 

៣២.សអងគការបណាត ញការងារស្ត តីរបួរមួោន  (WNU) 

៣៣.ស ាគមតស្តនតីយ វវយ័នាសំារ (MB) 

៣៤.ស កមមភាព ងគមណដើមប ីេគមនស៍និងការអេវិឌឍន ៍(SACD) 

៣៥.សណតត តណ ើពិេពណោកខាងតបងូ/បាងកក (FGSB) 

៣៦.សគ្កុម នសគំ្បាកន់ារសី(LSG) 

៣៧.សគ្កុមការងារណដើមបណីដាេះគ្សាយទំនា ់ស(ACT)  

 

គ្បជាព រដឋ៖ 
1. អនកគ្ ី   ភា ម៉ាូនីតា 
2. អនកគ្ ី ណេៀវ  កសម ី
3. Ms. Sophea Monita 

4. Ms. Bou Chansokha 

5. Ms. Chean Kosalvolak 

6. Ms. Khim Khunnich 

7. Mr. Ros Kuymeng 

8. Mr. Dim Daradorn 

9. Mr. Thach Ngounheng 

10. Mr. Lor Chanveasna 

11. Mr. Ven Saroeut 

12. ណោក តន ់ចានណ់េឿន 
13. អនគ្ ីសេយសនីតា 
14. អនកគ្ ីសឃីស ូេណ័ឌ  
15. Ms. Samnang Chanphavy 

16. Ms. Oeun Samphors 

17. Mr. Tren Channra 

18. Ms. Hun Boramey 

19. Ms. Soue Sambath 

20. Ms. Soth Socheata 

21. Ms. Phay Sary 

22. Ms. Hong Nary 

23. Ms. Tong SreyNich 
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24. Ms. Prum Sineath 
25. អនកគ្ ីសដ មសចិនាត  
26. អនកគ្ ី ងីសថានិត 
27. អនកគ្ ី ណ ៉ា សចនា ័កខិណា 
28. អនកគ្ ី ធូ គីមធា 
29. អនកគ្ ី នងសន ណអៀង 
30. អនកគ្ ី គងស់គ្ ីរតន ័
31. អនកគ្ ី ណ ឿងសវចិារកិា 
32. អនកគ្ ី ដប៉ានសសគ្ ីប៉ា ច 
33. អនកគ្ ី ណបឿស  ភា 
34. អនកគ្ ី ា ស ំណាងវ ិ ទធនា 
35. អនកគ្ ី វា៉ានសគ្ ីណពគ្ជ 
36. អនកគ្ ី ផ្នស  េោីន 
37. អនកគ្ ី ា ស ំណាងកញ្ចនា 
38. អនកគ្ ី ណ បសតីម 
39. អនកគ្ ី  ំណាងសចានត់វ ី
40. អនកគ្ ី ណៅគ្ ីអូន 
41. អនកគ្ ី គ្បាកស់ចន័ាេស័ាដ  
42. អនកគ្ ី ងនស់ណ ៀវម  ី
43. អនកគ្ ីស្នសរា៉ាដា 
44. អនកគ្ ី ណរឿមសចានរ់ា៉ា  
45. Ms. Rina Chhun 

46. Ms. Sreyden Hor 

47. Ms. Em Sam Ath 

48. Ms. Vong Chenda 

49. អនកគ្ ីសជីនសគឹមណគ្ ៀង 
50. អនកគ្ ីសឃឹមសនីណា 
 
 


