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អាំពី NGO-CEDAW 

NGO-CEDAW បាតរគរកើត្គ ើរគៅកន រនន ុំ១៩៩៥ រនា រព់ីសកមមជត្សៃីមយួចុំតួតប្ត្ រម់កពីចូលរមួ 
សិតនិសីទពិភពគលាកសៃីពី្សៃី គៅទីប្កុរគរ៉េកាុំរ ប្រគទសចតិ។ NGO-CEDAW បាតច ោះរញ្ជ ីជាផ្លូវការគៅប្កសួរមហាន្រផ្ា 
តាុំរពីន្រងៃទ ី២១ ន្ែ ត្ លា នន ុំ ២០០៩ ន្ដលមាតគលែរញ្ជ ី ២៥៨៧ ។ NGO-CEDAW មាតរទពិគសា្តគ៍ប្ចើតជារ ២០ 
នន ុំ កន រការត្ស ូមត្ិគដើមបសីមភាពគយតឌរ័។ NGO-CEDAW គឺជារណ្ដដ ញអរគការមតិន្មតរដាឋ ភបិាលចុំតួត ៣៧ អរគការ 
កន រប្រគទសកមព ជា គ្វើការោ៉េ រយកចិត្ៃទ កដាកគ់ដើមបភីាពរកីចុំគរ ើតររស់្សៃី។ 

ត្ួនទីចមបរររស់ NGO-CEDAW គឺគ្វើការតាមដាត តិរគលើកកមពស់ការអត វត្ៃអត សញ្ញញ ររស់អរគការសហ-
ប្រជាជាត្ិ សៃីពីការលររ់ុំបាត្រ់ាល់ទប្មរន់្រតការគរ ើសគអើរប្គររ់រូភាពគលើ្សៃី (ស ីដវ) គៅកន រប្រទសកមព ជា តាមរយៈការប្ត្តួ្
តិត្យតាមដាត ការត្ស ូមត្ិ ការរគរកើតការយល់ដរឹ តរិការកសារសមត្ថភាព។ គយើរគឺជាអរគការកមព ជាន្ត្មយួគត្ន់្ដល
បាតគ្វើការគតៃ ត្ជាពិគសសចុំគ ោះការអត វត្ៃអត សញ្ញញ  CEDAW។  

NGO-CEDAW បាតគ្វើការប្សាវប្ជាវ តិរគបាោះព មពជាគទៀរទាត្តូ់វរបាយការណ៍ប្សគមាល គដើមបដីាកជូ់តគៅ    
គណៈកមាម ្ិការន្រតអរគការសហប្រជាជាត្ិទទួលរតា កគលើអត សញ្ញញ  សៃីពីការល ររុំបាត្រ់ាល់ទប្មរន់្រតការគរ ើសគអើរប្គររ់រូ
ភាពគលើ្សៃី (គណៈកមាម ្ិការស ីដវ)។ គយើរកគ៏្វើការត្ស ូមត្ិទាុំរថ្នន កជ់ាត្ិ តរិអតដរជាត្សិប្មារក់ារអត មត័្ ឬគ្វើវគិសា្ត
កមមចារស់ុំខាត់ៗ  គដើមបគីោយមាតការអត វត្ដតាមអត សាសតរ៍រស់គណៈកមាម ្ិការអរគការសហប្រជាជាត្ិគោយបាតលអ
ប្រគសើរ។  

NGO-CEDAW បាតគរៀរចុំវគគរណដ ោះរណ្ដដ លជាគទៀរទាត្ដ់ល់សមាជិក តរិសាធារណៈសដីពអីត សញ្ញញ  ស ីដវ 
តិរសិទិធមត សសររស់្សៃី។ NGO-CEDAW ន្ត្ររគរកើត្គោយមាតកមមវ ិ្ ីជន្ជកពិភាកាតាមវទិយ  ន្ដលបាតផ្ៃល់តូវពត៌្
មាតននដល់សាធារណៈជត គហើយន្ដលពកួគគបាតសុំតូមពរគោយគយើរគៅរតៃរគរកើត្តូវកមមវ ិ្ ងីមីៗគទៀត្។  

រន្តថមជារគតោះគទៀត្ កមមវ ិ្ ីន្រតគសចកដីន្រងលងនូរររស់ NGO-CEDAW គឺគប្រើប្បាស់សិលបៈគដើមបរីញ្ជូ លកន រការរគរកើត
ការយល់ដឹរ តិរការត្ស ូមត្ិគលើការែិត្ែុំប្ររឹន្ប្ររ គដើមបពីប្រឹរតូវការអត វត្ៃចារ ់ប្រនុំរតឹរអុំគពើហិរាន្ផ្អកគលើគយតឌរ័។ 
NGO-CEDAW គ្វើការតាមដាត ពីទសសតៈន្យតឌរ័កន រអុំ  រគពលគបាោះគនន ត្ឃ ុំ សង្កក ត្ ់តិរការគបាោះគនន ត្ជាត្ិ។  

NGO-CEDAW មាតរ គគលិក គពញគមា៉េ រចុំតួត ៣នក ់តិរគប្ៅគមា៉េ រចុំតតួ ២នក។់ ពួកគយើរប្ត្ូវបាតដកឹនុំ
គដាយសមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយច៍ុំតួត ៧ររូ ន្ដលគប្ជើសគរ ើសគដាយការគបាោះគនន ត្ពីសមាជិកគដាយសុំគលរភាគគប្ចើត។ 

 

សប្មារព់ត៌្មាតរន្តថមសូមទាកទ់រ៖ 

គលាកប្សីគវជជ.ព រ ឈវីគកក ប្រធាត NGO-CEDAW ឫអនកប្សី ជឹម ចាតន់រ អគគគលខា្ិការ NGO-CEDAW  

#១៦ ផ្លូវ ៩៩ សង្កក ត្រ់ឹរប្ត្ន្រក ចុំការមត ភនុំគពញ ។ 

អ ីន្ម៉េលៈ ngocedaw.pnh@gmail.com , គគហទុំពរ័ៈ www.ngocedaw.org  

គហវសរ កៈ www.facebook.com/TheCambodianNgoCommitteeOnCedaw  
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សសចកតីថ្លែងអាំណរគុណ 

 

 

 

 

 

 

 

គយើរែ្ ុំសូមសុំន្ដរតូវការដរឹគ ណោ៉េ រប្ជាលគប្ៅ ចុំគ ោះអរគការប្ពោះវហិារដាណឺមា៉េ ក Dan ChurchAid 

(DCA), USAID, Heinrich Böll Stiftung តិរសាថ តទូត្កាណ្ដដា ន្ដលបាតផ្ៃល់តូវងវកិាសប្មារប់្ទប្ទរស់កមមភាព
សនូលដល់ NGO-CEDAW ។ គរើមតិមាតការរុំប្ទគតោះគទ គយើរមតិោចរតៃការែិត្ែុំប្រឹរន្ប្ររកន រការគលើកកុំពស់ការ   
អត វត្ៃអត សញ្ញញ ស ីដវ គៅកន រប្រគទសកមព ជាគោយបាតគពញគលញគ ើយ ។ 

 

គយើរែ្ ុំកសូ៏មអរគ ណដល់សមាជិកររស់ NGO-CEDAW ទាុំរអស់ ជាពិគសសសមាជកិគណៈអចិន្រ្តៃយ ៍ 

តិរគណៈកមាម ្ិការ ទាុំរ ៦ សប្មារក់ារសហការោ៉េ រលអ ។  

 

ជាច រគប្កាយ NGO-CEDAW សូមន្ងលរអុំណរគ ណដល់អនកប្គររ់ន  ន្ដលបាតចូលរមួគៅកន រសកមមភាពនន 
ររស់គយើរែ្ ុំ ន្ដលមាតដូចជាសកមមភាពកន រការទាគកើទាញមត្ិរុំប្ទ វគគរណៃ ោះរណ្ដៃ ល សិកាា សាលាពិគប្រោះគោរល់ តិរ
កមមវ ិ្ ីវទិយ  ។ 

 

ការចូលរមួចុំន្តកររស់អនកទាុំរអស់រន គឺជួយ គោយ NGO-CEDAW សគប្មចបាតតូវការដឹកនុំមយួ ន្ដលគនព ោះ 
គៅរកសមភាពរវារ្សៃី តិររ រស លកាែណ័ឌ ចាុំបាចន់នគដើមបគីោយមាតគសថរភាព តិរភាពស ែដ មរមយនកន រការអភវិឌឍត៍
សរគមគៅកន រប្រគទសកមព ជា ។  
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 សកម្មភាព 

ចារព់ីកុំ  រន្រងៃទ១ី ន្ែមករា នន ុំ២០១៧ រហូត្ដល់ ន្រងៃទី ៣១ ន្ែ្នូ នន ុំ២០១៧ NGO-CEDAW បាតប្រឈម
ជាមយួតឹររញ្ញា ជាគប្ចើត។ NGO-CEDAW បាតជួររញ្ញញ ជាមយួលុំហូរសាចប់្បាក ់ពីគប្ ោះគយើរបាតបាត្រ់រតូ់វប្រភព 
ផ្ដល់ជុំតួយមតូិ្ដិស៏ុំខាត ់គហើយមតិទាតម់ាតការទូទាត្ស់រគដាយមាច ស់ជុំតួយដន្រទគផ្សរគទៀត្គ ើយ ជាពិគសសមាច ស់
ជុំតួយន្ដលបាតសតាថ្នតឹរផ្ដល់ជុំតួយសុំរារគ់គប្មារកមមវ ិ្ ីនន ុំ ២០១៧ ។ រដាឋ ភបិាលកមព ជាបាតចារគ់ផ្ដើមវាយប្រហារ
គលើសាថ រត័លទធិប្រជា្រិគត្យយមយួចុំតួត ជាពិគសសគឺប្រពត័ធផ្សពវផ្ាយពត័្ម៌ាតឯករាជ តិរ អរគការឃ្ល ុំគមើលការគបាោះគនន
ត្។ គទាោះជាោ៉េ រណ្ដកគ៏ដាយ NGO-CEDAW បាតរតៃអត វត្ៃតូវសកមមភាពមយួចុំតតួដូចខារគប្កាម៖ 

១. ការប្រជ ុំគណៈអចនិ្ត្រៃយ ៍

គៅកន រនន ុំ ២០១៧ មាតការតល ស់រៃូរសមាសភាគងមីររស់គណៈអចិន្រ្តៃយម៍យួចុំតួត។ ការតល ស់រៃូរគតោះមាតគសចកដី
ពតយល់ដូចខារគប្កាម៖ 

- គលាក គែរ ពិសិដឋ ប្រធាតអរគការ វទិាសាថ តគរើកទូលាយ (OI) បាតតល ស់គចញពសីមាជិក NGO-CEDAW 
គហើយគដាយសារអរគការគតោះមតិមាតមូលតិ្ ិពីមាច ស់ជុំតួយណ្ដគ ើយ។ ដូគចនោះត្ុំន្ណរគណៈអចិន្រ្តៃយគ៍តោះប្ត្ូវ
បាតទុំគតរ។ 

- គលាកប្សី វរីៈ រ ណ្ដា រត័្ន ត្ុំណ្ដរ CCIM ន្ដលផ្ៃល់សិទធិគដាយ គលាក បា៉េ  រួតគទៀរ នយកប្រត្ិរត្ៃិអរគការ CCIM 
ប្ត្ូវបាតរៃូរជុំតួសគដាយ គលាកប្សី ហ  ក ណ្ដរតិន តិរគលាកប្សី ចាត ់ស មា៉េ លី វញិ ។ 

- គលាក ទួត វចិិប្ត្ នយក អរគការ COSECAM បាតលាឈរព់ីគណៈអចិន្រ្តៃយ ៍ NGO-CEDAW គហើយ
គដាយសារអរគការគលាក មតិមាតមូលតិ្ិប្ទប្ទរប់្គរប់្រតព់ីមាច ស់ជុំតួយ។ ដូគចនោះត្ុំន្ណរគណៈអចិន្រ្តៃយគ៍តោះប្ត្ូវ
បាតទុំគតរ។ 

រចច របតនគតោះ NGO-CEDAW មាតសមាជិក គៅកន រត្ុំន្ណរគណៈអចិន្រ្តៃយ ៍ចុំតួត ៧ ររូ ន្ដលប្សរតាមរដឋ
្មមត ញ្ញ ររស់ NGO-CEDAW ត្ុំរវូគោយមាតសមាជិកចារព់ី ៧ គៅ ៩ររូ ន្រតគណៈអចិន្រ្តៃយ ៍ តិរោប្ស័យគៅតាម
ចុំតួតសមាជកិភាព។ 

តារាររញ្ជ ីគ ម្ ោះសមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយទ៍ាុំរ ៧ ររូ 

     

ល.រ គ ម្ ោះ ត្ួនទ ី
ត្ួនទីជាមយួ

NGO-CEDAW 
សាថ រត័ 

1  
គលាកប្សីគវជជ.ព រ ឈវីគកក 

ប្រធាត ប្រធាត 
Cambodian League For The 
Promotion And Defense Of 
Human Rights (LICADHO)  
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2  គលាក សុំ គ នធ ម ី នយក អត ប្រធាត 

Neutral and Impartial 
Committee for Free and Fair 
Elections in Cambodia 
(NICFEC)  

3  គលាកប្សី រ៉េ ក ណណដ ដា  នយក សមាជិក  Women for Prosperity (WfP)  

4  

គលាកប្សី ចាត ់ស មា៉េ លី 

គលាកប្សី ហ ក ណ្ដរតិន 

(អនកទាុំរពីរ ទទួលសិទិធ
ត្ុំណ្ដរគោយ CCIM រ៉េ ន្តៃ
មាតសុំគលរគនន ត្ន្ត្មយួ) 

ប្រពត័ធផ្សពវផ្ាយ 
តិរសប្មរ
សប្មួល
រណ្ដដ ញ  

សមាជិក 

Cambodian Center for 
Independent Media  

(CCIM/VOD)  

5  
គលាកប្សី គហរ ចិនដ  (ទទលួ
សិទិធត្ុំណ្ដរគោយ CLC)  

ប្រធាតគណៈ   
កមាម ្ិការ      
ន្យតឌរ័  

សមាជិក 
Cambodian Labour 
Confederation (CLC)  

6 គលាក វត គៅ ប្រធាត សមាជិក 
Independent Democracy of 
Informal Economy Association 
(IDEA)  

7 គលាកប្សី អ ូ គទពផ្លលីត ប្រធាត  សមាជិក  
Cambodian Food and Service 
Workers Federation (CFSWF)  

 

កន រកុំ  រគពលគ្វើរបាយការណ៍, NGO-CEDAW បាតគរៀរចុំកិចចប្រជ ុំចុំតួត៣ ដរ ជាមយួតឹរសមាជកិគណៈ    
អចិន្រ្តៃយ។៍ កិចចប្រជ ុំគលើកទី១ គ្វើគ ើរគៅន្រងៃទី២៤ ន្ែមករា នន ុំ ២០១៧ ចូលរមួគដាយសមាជិកចុំតតួ ៦នក ់(្សៃី ៤នក)់ 
ពិភាកាពីការចូលរមួជាមយួតរឹរតារស់ាថ តការណ៍ ការង្ករសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្ តរិកាគរៀរចុំសកមមភាពសុំរារ ់ ទិវា
សិទធិនរអីតៃរជាត្ិ។ 

កិចចប្រជ ុំគលើកទី ២ ប្រប្ពឹត្ៃគៅគៅន្រងៃទី ២១ ន្ែគមសា នន ុំ ២០១៧ ចូលរមួគដាយសមាជិកចុំតតួ ៩នក ់ (្សៃី ៤
នក)់។ មាតការគ្វើរទរង្កា ញមយួសដីពីគសចកដពីប្ង្កររបាយការណ៍ន្រតការវាយត្ុំន្រលគគប្មាររយៈគពល ៣នន ុំ ន្ដលគគប្មារ
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គតោះបាតទទួលការឧរត្ថមគដាយ អរគការប្ពោះវហិារដាណឺមា៉េ ក (DCA)។ គណៈអចិន្រ្តៃយប៍ាតផ្ដល់គោរល់ តរិមត្មិយួ
ចុំតួតដល់អនកវាយត្ុំន្រលគគប្មារកន រគរលរុំណរជួយ ន្ករលុំអររបាយការណ៍គនោះ។ គណៈអចិន្រ្តៃយ ៍កប៏ាតយល់ប្ពមកន រ
ការរៃូរត្ួនទី ររស់គលាកប្សី ជឹម ចាតន់រ ពី អនកសប្មរសប្មួល គៅជា អគគគលខា្កិារន្រត NGO-CEDAW ប្សរគៅ
តាមរចនសមពត័ធររស់ NGO-CEDAW។ 

កិចចប្រជ ុំគលើកទី ៣ ប្រប្ពឹត្ៃគៅគៅន្រងៃទី ១៣ ន្ែវចិឆិកា នន ុំ ២០១៧ ចូលរមួគដាយសមាជកិចុំតួត ៦នក ់(្សៃី ៥នក)់។ គ
ណៈអចិន្រ្តៃបាតពិភាកាគលើសាថ តភាពមូតិ្ិររស់ NGO-CEDAW តិរសាថ តភាពន្រតគគប្មារន្ដលកុំព ររតៃ។ 

២. ការប្រជ ុំសមាជកិ 

គៅកន រកុំ  រគពលគតោះ NGO-
CEDAW បាតគរៀរចុំកិចចប្រជ ុំចុំតួត៣ដរ 
ជាមយួសមាជិក តិរមាតគគប្មារប្រជ ុំ២
គៅ៣ ដរជាមយួអរគការន្រដគូរដូចជា UN 
Women, Save the Children តិរ 
GADNet គដើមបសីប្មរសប្មលួការត្ស ូមត្ិ
គលើការគ្វើវគិសា្តកមមចារអ់ុំគពើហិរាកន រ
ប្គួសារ។ 

គៅន្រងៃទី ០៩ ន្ែក មភៈ នន ុំ២០១៧ 
NGO-CEDAW បាតគរៀរចុំកិចចប្រជ ុំ
ជាមយួសមជិកគដើមបបី្រកាសពីការគប្ជើសគរ ើសអនកសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្ឃ ុំ សង្កក ត្។់ សមាជិកទាុំរអស់បាតគសនើស ុំ
ជុំតួយកន រការគប្ជើសគរ ើសអនកសគរកត្ការណ៍។ អនកចូលរមួមាតចុំតួត ២៨នក ់ (្សៃី១៨នក)់។ ទីតាុំរប្រជ ុំគៅការោិល័យ 
NGO-CEDAW។ រនា រព់កីិចចប្រជ ុំបាតរញ្ចរ ់ សមាជិកបាតរញ្ជូ តគ ម្ ោះរ គគលិក តរិប្កុមគរលគៅររស់ពួកគគន្ដល
តឹរសម៍ប្គចតិ្ៃគ្វើជាអនកសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្។  

គៅន្រងៃទី ២៦ ន្ែក មភៈ នន ុំ២០១៧ NGO-CEDAW បាតដកឹនុំការប្រជ ុំការតាមដាតគលើកទី២ ជាមយួសមាជិកពី
ការអត វត្ៃតូវឧរករណ៍តាមដាតររស់អត សញ្ញញ ស ីដវ តិរគរៀរចុំគ្វើរបាយការណ៍ប្សគមាលន្រតអត សញ្ញញ ស ីដវ។ កន រគនោះ
មាតអនកចូលរមួប្រជ ុំចុំតួត ១៧នក ់(ប្សី១៤នក)់។ ទីតាុំរប្រជ ុំគៅការោិល័យ NGO-CEDAW។ 

គៅន្រងៃទី ២៩ ន្ែគមសា នន ុំ២០១៧ NGO-CEDAW បាតដឹកនុំការប្រជ ុំជាមយួសមាជកិជាគលើកទី៣ ន្ដលមាត
អនកចូលរមួចុំតួត ៣០នក ់(ប្សី ២៤នក)់ គៅការោិល័យររស់ NGO-CEDAW។ គរលរុំណរន្រតកាប្រជ ុំគឺការគប្ជើស
គរ ើសតូវរញ្ញា អត្ិភាពសុំរារដ់ាកចូ់លកន ររបាយការប្សគមាល។ អនកចូលរមួមតិប្ត្ឹមន្ត្បាតគ្វើការជាប្កុមគដើមបកីុំណត្យ់ក
រញ្ញា អត្ិភាពសុំរារដ់ាករ់ញ្ជូលកន ររបាយការគទ សមាជិកទាុំរអស់ន្ងមទាុំរបាតផ្ដល់តូវភសៃ តារជាកល់ាកគ់ៅគលើរញ្ញា
សុំខាត់ៗ ទាុំរគនោះផ្រន្ដរ។ 

 



P a g e 8 | 24 

 

 ៣. ការពប្ររឹសម្ត្ថភាពដលអ់រគការន្តដគរូរបស ់NGO-CEDAW 

NGO-CEDAW បាតផ្ដល់រទរង្កា ញការអត វត្ៃអត សញ្ញញ ស ីដវ គៅកន រប្រគទសកមព ជា គៅដល់ប្កុម្សៃីវយ័គកមរ 
(ប្កុមគរលគៅររស់អរគការន្យតឌរ័ តិរការអភវិឌឍតគ៍ៅកមព ជា (GADC)។ រទរង្កា ញមយួគតោះកជ៏ាន្ផ្នកមយួប្ពតឹ្ៃិកាណ៍
គនន ោះគៅរកន្យតឌរ័ តរិ SDG ន្ដលគរៀរចុំគដាយ អរគការ GADC គៅន្រងៃទី ២៧ ដល់ ២៨ ន្ែក មភៈ នន ុំ២០១៧ គៅគភាជ-    
តីយដាឋ ត ន្ែមរសូរតិកន រទីប្កុរភនុំគពញ។ 

គៅន្រងៃទី ២២ ន្ែមនិ នន ុំ ២០១៧ NGO-CEDAW បាតផ្ដល់រទរង្កា ញជាគលើកទី២ សដីពីប្ករែណ័ឌ អត សញ្ញញ -  
ស ីដវ តិររគរៀរន្រតការតាមដាតគៅគលើរញ្ញា ន្ដលទាកទ់រតរឹវសិមភាពន្យតឌរ័ គៅសណ្ដឋ ររសាតគ់វ គរៀរចុំគដាយអរគការ 
GADC។ 

ន្រងៃទី ១៧ ន្ែមនិ នន ុំ ២០១៧ NGO-CEDAW បាតផ្ដល់រទរង្កា ញពីការអត វត្ៃអត សញ្ញញ ស ីដវ គៅកមព ជា តិរ
រញ្ញា ប្រឈមននន្ដលកុំព រគកើត្មាតគៅប្កមុការង្កររគចចកគទសទី 5 គលើគគប្មារសដីពីសិទិធការង្ករររស់កមមករសុំណរ់
ន្ដលជា្សៃី គប្កាមការសប្មរសប្មួលគដាយអរគការ រុំប្ទផ្លូវចារដ់ល់្សៃីតិរក មារ (LSCW) គៅសណ្ដឋ ររសាតគ់វ 
 ភនុំគពញ។ 

ន្រងៃទី ២៥ ន្ែឧសភា នន ុំ ២០១៧ NGO-CEDAW បាតផ្ដល់វគគរណដ ោះរណ្ដដ លសដីពីគរលការប្គឹោះសុំខាត់ៗ ររស់
អត សញ្ញញ ស ីដវ គៅដល់ថ្នន កដ់ឹកនុំសហជីព្សៃី ន្ដលគរៀរចុំគដាយ ACIL។ 

៤. សកិាា សាលាពគិប្រោះគោបលព់កីារគ្វវីិគសា្រក៍ម្មគលីចាបអ់ុំគពហិីរាកន រប្គសួារ 

ន្រងៃទី ០៤ ន្ែឧសភា នន ុំ ២០១៧ NGO-
CEDAW បាតសហការជាមយួ រណ្ដដ ញ 
GADnet តិរ អរគការ Save the Children 
ដឹកនុំសិកាា សាលាប្ពកឹាគោរល់មយួសដីពី ការ
គ្វើវគិសា្តកមមគលើចារអ់ុំគពើហិរាកន រប្គសួារ ។ 
កិចចពិភាកាគតោះបាតគ្វើគៅមជឈមណឌ ល ដាយកូ
ន ប្កុរភនុំគពញ ន្ដលមាតអនកចូលរមួចុំតួត ៨០ 
នក ់ (ប្សី ៥១នក)់ ន្ដលជាសមាជិក តិរន្រដគូរ

ជាត្ិ អតៃរជាត្ិររស់ NGO-CEDAW ។ អរគការ Save the Children ន្ដលជាន្រដគូរ NGO-CEDAW បាតផ្លិត្ន្ែសវគីដ
អូឯកសារមយួពីការសិកាប្សាវប្ជាវ ពីអុំគពើហិរាកន រប្គសួារ តរិគហត្ ផ្លន្រតគរលរុំណរកន រការគសនើរគោយមាតការគ្វើ
វគិសា្តកមមគលើចារអ់ុំគពើហិរាកន រប្គសួារ។ GADNet បាតគ្វើរទរង្កា ញពគីគប្មារប្ករែណ័ឌ ចារន់្ដលអត គលាមគៅ
តឹរអត សញ្ញញ ស ីដវ។ NGO-CEDAW គ្វើរទរង្កា ញពី អត សាសតស៍ុំខាត់ៗ  កន រការគ្វើវគិសា្តកមមចារអ់ុំគពើហិរាកន រ
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ប្គួសារ គដើមបអីត គលាមគៅតរឹអត សញ្ញញ ស ីដវ។ NGO-CEDAW បាតទទួលតូវមត្ិន្កលុំអរជាគប្ចើត ពអីនកចូលរមួ (ភាជ រ់
ជូតតូវកុំណត្ប់្តាន្រតកិចចពិភាកា)។ 

 

 

៥. ការប្រជ ុំវិសាម្ញ្ញ  ររិការបគរករីសម្ត្ថភាពដលស់មាជកិ 

ចារព់ីន្រងៃទី ១៥ ដល់ ១៨ ន្ែ្នូ នន ុំ ២០១៧ 
NGO-CEDAW បាតគរៀរចុំកិចចប្រជ ុំវសិាមញ្ញ ប្រចាុំ
នន ុំ តិរវគគសិកាា សាលាគដើមបរីគរកើតសមត្ថភាព
សមាជិកររស់ែលួតគៅកន រគែត្ៃគសៀមរារ។  សិកាា
សាលាគតោះប្ត្ូវបាតគរៀរចុំគ ើរគៅកន រសណ្ដឋ ររ 
គែមរាអរគរ ចារព់ីន្រងៃទី ១៦ ដល់ ១៨ ន្ដលគតៃ ត្គលើ
ប្រធាតរទដូចជា គរលការណ៍ន្រតអត សញ្ញញ ស ីដវ 
ពិ្ីសារតាមជគប្មើស គសចកដសីគរកត្សតនិដាឋ ត អត 
សាសតទូ៍គៅ ររស់គណៈកមាម ្ិការស ីដវ តិរ 
គសចកដីន្កសុំរលួគលើពប្ង្កររបាយការណ៍ប្សគមាល។ សមាជិកចូលរមួមាតចុំតតួ ២៥នក ់(ប្សី២២នក)់ ។ តាមរយៈលទធ-
ផ្លន្រតការគប្រៀរគ្ៀរពីការគ្វើគត្សៃម តវគគតិរគប្កាយវគគ សមាជិកទាុំរអស់បាតរង្កា ញពកីាររកីចុំគរ ើតចុំគតោះដឹរររស់ពួកគគ 
គដាយការគ្វើគត្សៃម តវគគទទលួបាត ៨០%មតិយល់គសាោះ ១៦%មតិយល់ តិរ ៤%្មមតា រ៉េ ន្តៃសុំរារគ់ត្សៃច រវគគ ទទួល
បាតន្ត្ ៧.១៤% មតិយល់គសាោះ ១៤.២៨% មតិយល់ ដូគចនោះគយើរគឃើញថ្ន ២៨.៥៧%លអ តិរ ៥០%លអណ្ដស់ ។  

៦. ការគ្វបីចច របរនភាពប គគលិក 

ក/ រគរកើតសមត្ថភាព 

រ គគលិក NGO-CEDAW បាតចូលរមួវគគរណដ ោះរណ្ដដ ល៖ 

- ន្រងៃទី ១១ ដល់ ១៣ ន្ែកកកដា ២០១៧ អគគៈគលខា្ិការ តរិម្តៃីហិរញ្ញ វត្ថ  បាតចូលរមួសិកាា សាលាសដីពីហិរញ្ញ វត្ថ  
ន្ដលគរៀរចុំគដាយ DCA គៅសណ្ដឋ ររ រ ៉េ ករោូ៉េ ល់ កន រគែត្ៃន្ករ។ 

- ន្រងៃទី ០៩ ដល់ ១០ ន្ែសីហា ២០១៧ អគគៈគលខា្ិការ តរិម្តៃីន្ផ្នកទុំនកទ់ុំតរ បាតចូលរមួសិកាា សាលាសដីព ី
ICT តិររគចចកគទសន្រតការងត្ររូ គរៀរចុំគដាយ DCA គៅគភាជតីយដាឋ ត អគូីគឌ ប្កុរភនុំគពញ។ 

សកមមភាពកន រត្ុំរត៖់ 

- ន្រងៃទី ០៣ ដល់ ០៥ ន្ែ សីហា នន ុំ ២០១៧ ទីប្ពឹការរស់ NGO-CEDAW បាតចូលរមួសិកាា សាលាគរល
តគោបាយចារស់ៃីពីសិទធិគសដឋកិចចររស់្សៃី ន្ដលគរៀរចុំគដាយ IWRAW-AP គៅគែត្ៃគឈៀរន្រម៉េ ប្រគទសន្រង។ 



P a g e 10 | 24 

គៅកន រសិកាា សាលាគនោះសិកាា តាមទាុំរអស់បាតពិតិត្យគលើគសចកដីគប្ពៀរចារ ់ តិរបាតរញ្ជូលប្ករែណ័ន្ដល
អត គលាមតាមអត សញ្ញញ ស ីដវ គដើមបជីាការផ្ដល់មត្ិគលើចារគ់នោះ តិររគរកើត្ន្ផ្តការសកមមភាពរន្តថមសុំរារគ់្វើការ
ត្ស ូមត្។ិ 

ែ/ អនកហាត្ក់ារ 

NGO-CEDAW មាតតិសសទិសម័ប្គចិត្ៃហាត្ក់ារង្ករ ជាជតជាត្ិន្ែមរ ១នក ់តិរជតររគទសចុំតួត ២នក ់កន រនន ុំ 
២០១៧។ អនកទាុំរ៣ បាតចូលមកហាត្ក់ារន្ត្កន រកុំ  រគពលម តតរិគប្កាយគពលគបាោះគនន ត្ឃ ុំសង្កក ត្។់ ពកួគគបាតចូល
រមួកន រសកមមភាពតាមដាតការគបាោះគនន ត្ តិរប្រមូលភសៃ តារសុំរាររ់បាយកាណ៍ប្សគមាល។ 

គ/ ការតល ស់រៃូ ររ គគលិក 

ម្តៃីរដឋបាល តរិហិរញ្ញ វត្ថ ន្រត NGO-CEDAW បាតលាឈរព់ីការង្ករ គដាយតល ស់រៃូររ គគលិកងមី។ មាតការតល ស់
រៃូរត្ិចត្ចួចុំគ ោះការទទួលែ សប្ត្ូវគលើម ែត្ុំន្ណរគតោះ គដាយរៃូរពី ម្តៃីរដឋបាល តរិហិរញ្ញ វត្ថ  គៅជាម្តៃីហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

៧. ការស្សវររកម្តិរុំប្រ ររិការផ្សពវផ្ាយការយលដ់រឹ 

ទិវាសិទិធនរអីតៃរជាត្ ិ

ការសហការសកមមភាពជាមយួសមាជិក តិរអរគការន្រដគូរ 

គៅន្រងៃទី ០៨ ន្ែមនិ នន ុំ ២០១៧ រ គគលិកកមមវ ិ្ ីបាតចូលរមួជាមយួ សហពត័ធការង្ករកមព ជា (CLC) តិរសហជីព
ចុំតួត១០គទៀត្ សរ រប្រមាណ ៣៧៨នក ់ជាកមមករគរារចប្កកាត្គ់ដរ តិរសមាជិកសហជីព (៨០% ជា្សៃី) គដើមបបី្បារពធ
ទិវាសិទិធនរអីតៃរជាត្ិ។ គ្លៀត្កន រឳកាសគនោះ NGO-CEDAW បាតគ្វើការគលើទឹកចិត្ៃដល់នរកីមាម ការតីវយ័គកមរកន រការ
ចូលរមួសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្។ 

NGO-CEDAW កប៏ាតគចញគសចកដីន្ងលរការរមួមយួន្ដលអុំ វនវគោយមាតការន្កន្ប្រចារ ់ការផ្ដល់សចាច រត័
គលើសតធិសញ្ញញ  តិរវធិាតការគផ្សរៗគទៀត្គដើមបនី្កលុំអរសមភាពន្យតឌរ័គៅកមព ជា។គសចកៃីន្ងលរការណ៍រមួររស់គយើរប្ត្វូ
បាតប្គរដណៃ រគ់ដាយប្រពត័ធផ្សពវផ្ាយកន រប្សុក៖ 

ក) Khmer Times article published on Thursday, 9 March 2017: 

http://www.khmertimeskh.com/news/36284/. 

ខ) Radio Free Asia program aired on Wednesday, 8 March 2017: 

http://streamer1.rfaweb.org/stream/KHM/KHM-2017-0308-1230.mp3  

 

NGO-CEDAW កប៏ាតគរៀរចុំការផ្ាយតា ល់ន្រតកមមវ ិ្ ី វទិយ ៖ 

http://www.khmertimeskh.com/news/36284/
http://streamer1.rfaweb.org/stream/KHM/KHM-2017-0308-1230.mp3
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តាមរយៈការសហការជាមយួសមាជិកររស់ែលួតមាត សុំគលរន្រតប្រជា្រិគត្យយ/មជឈមណឌ លសារពត័្ម៌ាតឯករាជ 
(VOD/CCIM) គយើរបាតចាកផ់្ាយជាវគីដអតូា ល់មយួគប្កាមប្រធាតរទ ចារត់រិការន្លរលោះ គៅន្រងៃទី ០៣ ន្ែមនិ នន ុំ 
២០១៧ គមា៉េ រ ៤:០០ ដល់ ៥: ០០ លាៃ ច តរិមាតការចាកគ់ ើរវញិគៅន្រងៃទី ០៣ ន្ែមនិ នន ុំ ២០១៧ គមា៉េ រដន្ដល។ 

តាមរយៈការសហការជាមយួសមាជិកររស់ែលួតគឺមជឈមណឌ លពត័្ម៌ាត្សៃី (WMC) NGO-CEDAW បាតគរៀរចុំ
ផ្ាយតា ល់តូវកិចចពិភាកាត្ មលូគៅន្រងៃទី ០៧ ន្ែមនិ នន ុំ២០១៧ គមា៉េ រ ៩:១០ ដល់ ១០:០០ ប្ពឹក តរិចាកផ់្ាយគ ើរ
វញិគៅន្រងៃទី ០៨ ន្ែមនិ នន ុំ២០១៧ គមា៉េ រ ៩:១០ ដល់ ៩:៣៥ ប្ពឹក។ 

ប្រពត័ធផ្សពវផ្ាយសរគម/ការអភិវឌឍតិរការគប្រើប្បាស់វ ិ្ ីសា្សៃប្រករគដាយភាពន្រចនប្រឌិត្កន រការរញ្ចូ លប្រពត័ធផ្សពវផ្ាយ
គៅកន រសកមមភាពរគរកើតការយល់ដឹរ(គគប្មារគសចកដីន្រងលងនូ រ)។ 

គដើមបជីាន្ផ្នកមយួន្រតការប្បារពវទិវានរអីតៃរជាត្ិ ៨មនិ រ គគលិកររស់ NGO-CEDAW បាតគ្វើការជាមយួទីប្ពឹកា
ន្ផ្នកសិលបៈ គដើមបផី្លិត្ជាវគីដអូែលីមយួសដីពីអុំគពើហិរាកន រប្គួសារ។ លកាណៈពិគសសររស់វគីដអូគតោះគឺមាតការចូលរមួ
សន្មដរគដាយត្ួរប្សីន្ដលមាតប្រជាប្រិយភាពខាល ុំរកន ររណ្ដដ ញសរគមគហវសរ  ក កន រការគលើកកុំពស់សិទិធនរ ីន្ដលមាតអនក
ចូលគមើលរហូត្ដល់ ៤២៩,៦១១ នក។់ វគីដអូែលីគតោះកប៏ាតរគង្កា ោះគៅគលើទុំពរ័តារាលប ីៗ  តិរបាតផ្សពវផ្ាយគៅគលើទុំពរ័គហវ
សរ  កន្រតគសចកដីន្រងលងនូរ។ វាពិត្ជាមាតប្រជាប្រិយភាពខាល ុំរណ្ដស់ សាធារណៈជតជាគប្ចើតបាតចូលរមួគដាយការន្ចករ ុំន្លក
តូវរទពិគសា្តត៍ា ល់ តរិគសចកដីសគប្មចចិត្ៃររស់ពួកគគទាកទ់រតរឹអុំគពើហិរាកន រប្គសួារ។ គយើរទទួលបាត ១៥,០០០
like ៥,៣០០shares ៥៣០,០០០ views តិរ ១៤០ comments។  

https://www.facebook.com/djnanatv/videos/588913351315260/ 

យ ទធនការ១៦ន្រងៃ 

 

កន រអុំ  រគពលយ ទធនការ១៦ន្រងៃ ប្រនុំរតរឹអុំគពើហិរាន្ផ្អកគលើន្យតឌរ័ ន្ដលគិត្ចារព់នី្រងៃទី ២៥ ន្ែវចិឆិកា រហូត្ដល់ 
ន្រងៃទី ១០ ន្ែ្នូ នន ុំ២០១៧ NGO-CEDAW បាតគ្វើកមមវ ិ្ ជីន្ជកពិភាកាតាមវទិយ  ចុំតតួ៤ដរ តិរមាតចាកជ់ាវគីដអូគប្កាម
ប្រធាតរទ អុំគពើហិរាកន រប្គសួារ តរិចារអ់ុំគពើហិរាកន រប្គួសាររចច របតន គដាយមាតការជួយ សប្មរសប្មួលពីសមាជិក

https://www.facebook.com/djnanatv/videos/588913351315260/
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ររស់ែលួតដូចជា សុំគលរន្រតប្រជា្ិរគត្យយ/មជឈមណឌ លសារពត័្ម៌ាតឯករាជ (VOD/CCIM) តិរ មជឈមណឌ លពត័្ម៌ាត្សៃី 
(WMC)។ការផ្ាយតា ល់១ដរ មាតរយៈគពល ៥០នទ។ី កមមវ ិ្ ីប្ត្ូវបាតន្កសុំរលួគៅគពលគប្កាយសុំរារក់ារចាកផ់្ាយ
គ ើរវញិ។ គ្លើយត្រគៅតឹរកមមវ ិ្ ីររស់ VOD៖ 

- ន្រងៃទី ០៤ ន្ែ្នូ នន ុំ២០១៧ កមមវ ិ្ ីផ្ាយរតៃតា ល់តាមទូរទសសតអ៍តឡាញគលើកទពីី ចារគ់ផ្ដើមពីគមា៉េ រ ៩ ដល់ ១០ 
ប្ពឹក (៥០នទ)ី គដាយទទួលបាត ១១,០០០ likes, ១១៤ shares តិរ ១២,០០០views តិរមាតការចូលរមួ
គដាយវាគមិតជុំនញ២ររូ។(https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1698558300195985/)  

កមមវ ិ្ ីផ្ាយរយៈគពល ៥០នទី ប្ត្ូវបាតន្កសុំរលួគោយគៅប្ត្ឹម ២៥នទី តិរបាតរគង្កា ោះគៅកន រទុំពរ័គហវសរ  ក 
បាតរយៈគពល ២ដរ តាមរយៈការគ្លើយត្រដូចខារគប្កាម៖  
▪ ន្រងៃទី១០ ន្ែ្នូ នន ុំ២០១៧ ទទលួបាត ១៤៦ likes, ១២ shares តិរ ៣,៦០០ views. 

(https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1698814070170408/)  and; 

 

▪  ន្រងៃទី១២ ន្ែ្នូ នន ុំ២០១៧ ទទួលបាត ១៣៩ likes, ១១ shares តិរ ៣,០០០ views 

(https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1707259629325852/).  

 

- ន្រងៃទ២ី៩ ន្ែវចិឆិកា នន ុំ២០១៧ កមមវ ិ្ ីផ្ាយរតៃតា ល់តាមទូរទសសតអ៍តឡាញគលើកទី១ ទទួលបាត ៥៦៥ 
likes, ៤៧ shares តិរ ១០,០០០ views ។
(https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1692865677431914/)  តិរចាកផ់្ាយគ ើរវញិគៅ
ន្រងៃទ០ី១ ន្ែ្នូ នន ុំ២០១៧ គដាយទទួលបាត ៧៨ likes, ២ shares តរិ ២,៤០០ views 

(https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1694112043973944/)។ 

៨. ការតាម្ដារអរ សញ្ញញ  ស ដីវ/ ការសរគសររបាយកាណប៍្សគមាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1698558300195985/
https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1698814070170408/
https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1707259629325852/
https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1692865677431914/
https://www.facebook.com/VODkhmer/videos/1694112043973944/
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រយៈគពល១នន ុំ ២០១៧ NGO-CEDAW ប្រមូលបាតភសៃ តារន្រតរញ្ញា សុំខាត់ៗ ទាកទ់រតរឹសិទធិមត សសររស់
្សៃីសុំរារដ់ាករ់ញ្ជូ លគៅកន ររបាយការប្សគមាលន្ដលតឹរប្ត្ូវរញ្ជូ តគៅគណៈកមាម ្ិការអរគការសហប្រជាជាត្ទិទួល
រតា កន្ផ្នក ស ីដវ។ ទតិនយ័ភាគគប្ចើតន្ដលមាតគៅកន ររបាយការគតោះន្ផ្អកគលើការអត វត្ៃតាមរយៈឧរករណ៍តាមដាតន្រតអត 
សញ្ញញ ស ីដវ។ឧរករណ៍តាមដាតគតោះមាតការន្រណនុំពីរគរៀរប្រមូលភសៃ តារ តិរការរចនសុំតួរោ៉េ រទូលុំទូលាយគដើមប ី
ប្រមូលពត័្ម៌ាតរមួរន គដាយភាជ ររ់ន រវារមាប្តាជាកល់ាករ់រស់អត សញ្ញញ ស ីដវ តរិប្រធាតរទសុំខាត់ៗ ទាុំរ១៥ ទាកទ់រសិ
ទិធនរ។ី NGO-CEDAW បាតគ្វើការរណដ ោះរណ្ដដ លជាគប្ចើតវគគដល់សមាជិកតរិរ គគលិកររស់ែលួតពីការគប្រើប្បាស់
ឧរករណ៍តាមដាតគតោះ កន ររយៈគពលជាគប្ចើតនន ុំកតលរគៅគតោះ។ ឧរករណ៍តាមដាតគតោះប្ត្ូវបាតគរៀរចុំតាកន់្ត្រគដាយន្ផ្អក
គៅតាមការន្ណនុំតរិរទពិគសា្តរ៍រស់សមាជិក។ឧរករណ៍តាមដាតគលើច រគប្កាយប្ត្ូវបាតអត វត្ៃគដាយ NGO-
CEDAW សមាជិកទាុំរ៣៧អរគការគទៀត្ តិររណ្ដដ ញន្ដល កព់ត័ធ គដើមបគី្វើការសាា រសារម់ត្ោិ៉េ រលុំអតិ្ពីរញ្ញា
ប្រឈមន្ដលកុំព រជួរប្រទោះគដាយ្សៃីកមព ជា តិរជាមគ្ាបាយដម៏ាតសកាៃ ត ពលកន រការកាត្រ់តថយរញ្ញា ប្រឈមទាុំរ
គនោះ។ អរគការអតៃរជាត្ចិុំតួត ១៧ អរគការ គៅកមព ជាន្ដលមតិន្មតជាសមាជិក តិរអរគភាពររស់រដាឋ ភបិាលមយួចុំតតួប្ត្ូវ
បាតគ្វើរទសមាភ សតស៍ុំរាររ់បាយកាណ៍គតោះផ្រន្ដរ។ 

NGO-CEDAW កប៏ាតទទលួការអគញ្ជ ើញពីគណៈ
កមាម ការជាត្ិគដើមប ី្សៃី (CNCW) គដាយមាតអនកត្ុំណ្ដរ
ចុំតួត១០នកព់ីសមាជកិ NGO-CEDAW គដើមបចូីលរមួ 
កមមវ ិ្ ីប្ពកឹាគោរល់គសចកដីគប្ពៀររបាយការណ៍ររស់រដឋភាគី
ម តគពលដាកជូ់តគៅគណៈកមាម ្ិការ CEDAW ។ NGO-
CEDAW តិរសមាជិកររស់ែលួតបាតអគញ្ជ ើញគៅចូលរមួគៅ
កន រប្ពឹត្ៃិការណ៍គនោះគៅន្រងៃទី ១៣ ន្ែត្ លា នន ុំ២០១៧។  

NGO-CEDAW កប៏ាតគរៀរចុំសិកាា សាលាប្ពកឹាគោរល់
រវារអរគការសរគមស ីវលិគៅន្រងៃទី ១៦ ន្ែវចិឆិកា នន ុំ២០១៧ 
ដាករ់ង្កា ញពីគសចកដីពគប្រៀររបាយការណ៍ប្សគមាល តរិ
ប្រមូលតូវមត្ិន្កលុំអរពីអនកចូលរមួ។ កមមវ ិ្ ីគតោះគ្វើ 
គៅមជឈមណឌ ល Dikonia ទីប្កុរភនុំគពញ ន្ដលមាតអនកចូល
រមួសរ រ ៦៣នក ់ (ប្សី៥១នក ់ ប្រុសន្ត្រែលួតជាប្សី៣នក ់
តិរប្សីន្ត្រែលួតជាប្រុស ១នក)់ ន្ដលជាសមាជិក NGO-
CEDAW  តិរមតិន្មតជាសមជិក តិរប្កុមតិសិសត្ផ្រន្ដរ។ 

ទីប្រឹកាបាតគ្វើរទរង្កា ញពីគសចកដីពគប្រៀររបាយការណ៍គនោះ រនា រអ់នកចូលរមួបាតមកគ្វើការជាប្កុមគដើមបផី្ដល់មត្ិ
គោរល់សុំខាត់ៗ គលើប្រធាតរទន្ដលមាតតិោយគៅកន ររបាយការណ៍គនោះ។តាមរយៈសកមមភាពគតោះ របាយការណ៍
ប្សគមាលមាតភាពប្រគសើរជារម តគដាយមាតការរញ្ជូលរន្តថមតូវពត័្ម៌ាតពអីនកចូលរមួជាលកាណៈរ គគល តិរ ត្ុំណ្ដរ
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អរគការ  ជតជាត្ិគដើមភាគត្ចិ ជតង្កយររគប្រោះ ជតពកិារ អនកគ្វើការចុំណ្ដកប្សុកអនកប្រករររររកស ីផ្លូវគភទ ប្កមុអនក
ប្សលាញ់គភទដូចរន  តរិ្សៃីជតរទ។ NGO-CEDAW  បាតរញ្ជូលពត័្ម៌ាតរមួរន ពសីមាជិក តិរអរគការន្រដគូរ ដាកចូ់ល
កន ររបាយការណ៍ប្សគមាល របាយការណ៍គតោះប្ត្ូវបាតន្កសុំរលួគៅច រន្ែ្នូគដើមបគី្លើយត្រជាមយួរញ្ញា ែលោះន្ដលមាតគៅកន រ
របាយការណ៍រដាឋ ភបិាល ( RGC's report)។ 

 

៩. ការតាម្ដារគលីការគបាោះគនន ត្ឃ ុំ សង្កក ត្ ់

ការគបាោះគនន ត្កន រត្ុំរតគ់ៅប្គរឃ់ ុំ សង្កក ត្ក់ន រប្រគទសកមព ជា គ្វើគ ើរគៅន្រងៃទ ី០៤ ន្ែមងិ ន នន ុំ២០១៧។ NGO-
CEDAW បាតគ្វើការសប្មរសប្មួលតូវសកមមភាពសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្ជាមយួតឹរប្កុមសរគមស ីវលិដន្រទគទៀត្តាម      
រយៈការចូលរមួជាប្រចាុំជាមយួតឹរសកមមភាពប្រជ ុំររស់រតា កសាថ តការណ៍។ រយៈគពលគពញ១ន្ែន្រតការ្តចូលកន រ
ប្ពឹត្ៃិការណ៍គតោះ NGO-CEDAW បាតគប្ជើសគរ ើសអនកសម័ប្គចិត្ៃសគរកត្ការណ៍រយៈគពលែលនី្ដលតឹរប្ត្ូវគ្វើការសគរកត្គៅន្រងៃ
គបាោះគនន ត្បាតចុំតតួជារ ៥០០នក ់តិរ ៥០នកគ់ទៀត្គឺជាអនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្។ 

កិចចែិត្ែុំប្រឹរន្ប្ររន្រតការសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្ររស់ NGO-CEDAW គឺមាតគរលរុំណរ៖ 

- គលើកទឹកចតិ្ៃដល់ការចូលរមួររស់យ វជត តរិ្សៃីកន រលទធិប្រជា្ិរគត្យយតាមរយោះការចូលរមួកន រសកមមភាព
សគរកត្ការណ៍ ។ 

- គលើកកមពស់គណគតយយភាពកន រការគបាោះគនន ត្គដាយសគរកត្គមើលពីដុំគណើ រការន្រតការគបាោះគនន ត្ តិរ 
- ប្រមូលទិតនតយ័គដាយន្ររន្ចកតាមន្យតឌរ័ពីការចូលរមួប្គរក់ុំរតិ្ទាុំរអស់ន្រតដុំគណើ រការគបាោះគនន ត្ជាមូលដាឋ តសុំ

រារប់្រគទសកមព ជា។ 

ក/ វគគរណដ ោះរណ្ដដ លអនកសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្ 

ម តគពលគបាោះគនន ត្ NGO-CEDAW 
បាតគប្ជើសគរ ើសយ វជត តិរជាពិគសស្សៃី ពី
ប្គរ ់ ២៥ គែត្ៃប្កុរ គដាយគ្វើការគប្ជើសយក
ត្ុំណ្ដរ ២នក ់ កន រ១គែត្ៃ។ NGO-
CEDAW បាតផ្ៃល់ការរណដ ោះរណ្ដដ ល
សមត្ថភាពដល់ពួករត្ ់ គដើមបកីាល យគៅជា
អនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្។   
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១/ វគគរណដ ោះរណ្ដដ លគលើទី១ 

វគគរណដ ោះរណ្ដដ លគលើកទ១ីសុំរារអ់នកដឹកនុំអនកសគរកត្ការគ្វើគៅន្រងៃទី ២៥ ដល់ ២៧ ន្ែគមសា នន ុំ២០១៧ គៅមជឍ
មណឌ លដាយកូន កន រទីប្ករុភនុំគពញ។ គរលរុំណរន្រតវគគរណដ ោះរណ្ដដ លគឺគដើមបរីគរកើតសមត្ថភាពដល់អនកដឹកនុំអនក
សគរកត្ការណ៍ន្ដលមកពី ២៥គែត្ៃប្កុរ ពីរទរញ្ញត្ិៃ តិរតីត្ិវ ិ្ ីន្រតការគបាោះគនន ត្។ វគគរណដ ោះណ្ដដ លគតោះមាតការចូលរមួពី
អនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍ទាុំរ២៥គែត្ៃប្ករុចុំតតួ ៥០នក ់ ន្ដល៣៨នកជ់ា្សៃី (៧៦%) តិរ៤៤នកជ់ាយ វជតគប្កាម
ោយ ៣៥នន ុំ (៨៨%)។ ជាលទធផ្លអនកចូលរមួបាតចូលរមួោ៉េ រសកមម ពកួរត្ប់ាតរង្កា ញតូវចុំណ្ដរោ់រមមណ៍រតៃការ
ចូលរមួកន រកមមភាពលទិធប្រជា្ិរគត្យយនគពលអនគត្ រមួទាុំរការសគរកត្ការគបាោះគនន ត្ផ្រន្ដរ។ កន រចុំគនមពួករត្ភ់ាគ
គប្ចើតគឺចារោ់រកមមណ៍កន រការគប្រើប្រពត័ធ Magpi app ។ 

តាមរយៈការគប្រៀរគ្ៀរលទធផ្លគត្សៃម ត តិរគប្កាយវគគ សិកាា កាមបាតទទួលការរកីចុំគរ ើតន្រតការយល់ដឹរររស់ពួកគគ
ពី ៤៣% គត្សតម៍ តវគគ គៅ ៦៥% គត្សតគ៍ប្កាយវគគ។ ៥០%ន្រតសិកាា កាមន្ដលទទួលបាតពិតា  ៦៥% គៅគត្សៃគប្កាយវគគ។ 

២/ វគគរណដ ោះរណ្ដដ លគលើទី២ 

   NGO-CEDAW បាតគរៀរចុំវគគរណដ ោះ
រណ្ដដ លជាគលើកទី២ រយៈគពល៣ន្រងៃ ចារព់ីន្រងៃ
ទី ១៤ ដល់ ១៦ ន្ែឧសភា នន ុំ២០១៧ គៅ
គភាជតីដាឋ តទគតលបាសាក២់/មជឈមណឌ ល
សតនិសីទគៅទីប្ករុភនុំគពញ។វគគរណដ ោះណ្ដដ ល
គតោះមាតការចូលរមួពីអនកដឹកនុំអនកសគរកត្
ការណ៍ទាុំរ២៥គែត្ៃប្កុរចុំតតួ ៤៩នក ់ ន្ដល
៣៥នកជ់ា្សៃី (៧១.៤២%) តិរ៤៥នកជ់ា
យ វជតគប្កាមោយ ៣៥នន ុំ (៩១.៨៣%)។វគគរណៃ ោះរណ្ដៃ លគតោះប្ត្ូវបាតរចនគ ើរគដាយគប្រើវ ិ្ ីសា្សៃន្ដលមាតការចូល
រមួតិរដុំគណើ រការបាតោ៉េ រលអ។សិកាា កាមបាតចូលរមួោ៉េ រសកមមជាមយួសកមមភាពោ៉េ រគពញគលញ។តាមរយៈការ
គប្រៀរគ្ៀរពីគត្សតម៍ តតិរគប្កាយវគគ សិកាា កាមមាតការរកីចុំគរ ើតន្រតការយល់ដរឹររស់ពួកគគពី ១៦%ន្រតពតិា ម្យមសុំរារគ់ត្
សតម៍ តវគគ រហូត្ដល់៦៥%ន្រតពិតា ម្យមសុំរារគ់ត្សតគ៍ប្កាយវគគ។ ៥៦%ន្រតសិកាា កាមន្ដលទទួលបាតពតិា  ៦៥% ន្រតគត្ស
តគ៍ប្កាយវគគ។ 

៣/ វគគរណដ ោះរណ្ដដ លសុំរារអ់នកសគរកត្ការរយៈគពលែលី 

NGO-CEDAW កប៏ាតគរៀរចុំតូវវគគរណដ ោះរណ្ដដ លដល់អនកសគរកត្ការណ៍រយៈគពលែលីចុំតួត១៣វគគ ទូទាុំរ
ប្រគទសកមព ជា។ អនកសគរកត្ការរយៈគពលែលីន្ដលបាតរណដ ោះរណ្ដដ លមាតចុំតតួ ៤៩៧នក ់(២៦០នក ់ឬ៥២.៣១% ជា
ប្សី) តិរ ៤២៨នកជ់ាយ វជតគប្កាមោយ ៣៥នន ុំ (៨៦%)។ 
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ែ/ ការសគរកត្ការគៅន្រងៃគបាោះគនន ត្  

 

ការគបាោះគនន ត្ឃ ុំ សង្កក ត្គ់ៅកន រប្រគទសកមព ជាបាតគ្វើគ ើរគៅន្រងៃទី០៤ ន្ែមងិ ន នន ុំ២០១៧។ NGO-CEDAW 
បាតដាកព់ប្ង្កយអនកសគរកត្ការណ៍ររស់ែលួតចុំតតួ ៥៦៧នក ់គៅតាមការោិល័យគបាោះគនន ត្ចុំតួត ៤៧៦ការោិល័យ ទូ
ទាុំរ២៥គែត្ៃប្ករុន្រតប្រគទសកមព ជា។ 

ការតាមដាតការគបាោះគនន ត្ឃ ុំ សង្កក ត្ ់

- រនា រព់កីារគបាោះគនន ត្ប្ត្ូវបាតរញ្ជរ ់NGO-CEDAW បាតប្រមូលទុំរររ់បាយការពីអនកសគរកត្ការណ៍ ទុំររល់ទធ
ផ្ល តិររញ្ជ ីគផ្ាៀរតា ត្ ់ គៅែណៈគពលន្ដលកចិចការង្កររដឋបាលកុំព រតឹររញ្ជរ។់ កន រចុំគនមអនកសគរកត្ការណ៍
ចុំតួត ៥៦៧នក ់មាត៥០២នកប់ាតរញ្ជូ តទុំរររ់បាយការឬរញ្ជ ីគផ្ាៀរតា ត្ក់ន រន្រងៃគបាោះគនន ត្មកទាតគ់ពលគវលា។ 
សរ រ NGO-CEDAW ប្រមលូរញ្ជ ីគផ្ាៀរតា ត្ក់ន រន្រងៃគបាោះគនន ត្បាត ៤៦៤ទុំររ ់ ភាគគប្ចើតទុំររទ់ាុំរគនោះប្ត្ូវបាត
រញ្ជូ តមកតាមរយៈ ឯកសារជាសតលឹក ១ទុំររគ់ផ្្ើតាម អ ីន្ម៉េល តិរ២៦ទុំររគ់ទៀត្គផ្្ើមកតាមរយៈប្រពត័ធ Magpi (កន រ
ចុំគនម២៦ទុំររគ់នោះ មាត៧ទុំររន់្ដលគផ្្ើមកតាមប្រពត័ធ Magpi ផ្រតរិជាឯកសារសតលឹកផ្រ)។ ចុំតួតរញ្ជ ីគផ្ាៀរ
តា ត្ន់្ដលបាតគផ្្ើរមកមតិទទលួបាតប្គរច់ុំតួតតាមចុំតួតអនកសគរកត្ការណ៍គទ គប្ ោះអនកសគរកត្ការណ៍មយួចុំតតួ
ពួកគគគ្វើការជាន្រដគូរគហើយគផ្្ើមករមួរន ជាទុំរររ់ញ្ជ ីន្ត្មយួ ប្សរគពលន្ដលអនកសគរកត្ការចល័ត្កប៏ាតគផ្្ើរទុំររ់
រញ្ជ ីពិតិត្យគតោះមកគប្ចើតន្ដរ។ 

- NGO-CEDAW កប៏ាតទទលួទុំរររ់បាយការឧរបត្ៃិគហត្ ចុំតួត ៤៩ ទុំររត់ាមរយៈប្រពត័ធ Magpi ចុំតួត ១១ តរិ 
ឯកសារសតលឹកចុំតួត ៣៧ ទុំររ។់ រ គគលិក NGO-CEDAW បាតគ្វើការជាមយួអនកប្រឹកាគោរល់មាន កក់ន រការ     
រញ្ជូ លពត័្ម៌ាតន្ដលប្រមូលបាតពីរញ្ជ ីប្ត្តួ្ពិតតិ្យទាុំរគនោះដាកគ់ៅកន រប្រពត័ធទតិនយ័ន្រតរបាយការណ៍តាមដាត
ការគបាោះគនន ត្។ 
ការរកគឃើញចុំត ចសុំខាត់ៗ ពីការសគរកត្ការគបាោះគនន ត្៖ 

អនកសគរកត្ការគបាោះគនន ត្ន្រត NGO-CEDAW បាតរាយការណ៍មកថ្ន៖ 
- មាតត្ុំណ្ដរជា្សៃីត្ិចត្ចួណ្ដស់កន ររញ្ជ ីគ ម្ ោះអនកគបាោះគនន ត្គៅតាមត្ុំរតន់្ដលបាតប្ត្ួត្ពតិិត្យ។ ៥២% ន្រត
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រញ្ជ ីគ ម្ ោះអនកគបាោះគនន ត្ជា្សៃី ( គប្រៀរតឹរចុំតួតប្រជាជតសរ រ)។ 
- អត្ៃសញ្ញញ ណគភទររស់ប្រជាជតន្ដលបាតមកគបាោះគនន ត្ជាកន់្សៃរ តិរគប្រើប្បាស់រណ័ា ជុំតួសគពលគបាោះគនន ត្គនោះ 

បាតរង្កា ញថ្ន មាតភាពដូចរន គៅតឹររញ្ជ ីគ ម្ ោះអនកគបាោះគនន ត្ (៥២%ជា្សៃី)។ 
- ចុំតួត្សៃីន្ដលជារ គគលិកគរៀរចុំការគបាោះគនន ត្ មាតលកាណៈលអប្រគសើរ (៤៩%) រ៉េ ន្តៃពួករត្ម់តិន្មតជាថ្នន ក់

ដឹកនុំន្រតការោិល័យគបាោះគនន ត្គនោះគទ។ មាតន្ត្្សៃីចុំតួត ២៩% រ៉េ គណ្ដា ោះជាប្រធាត តរិ ៣៩% ជាអត ប្រធាត។ 
- ត្ុំណ្ដរ្សៃីជាភាន កង់្ករគណៈរកសតគោបាយមាតចុំតួតត្ចិ ន្ដលប្ត្ូវបាតរញ្ជូ តគៅតាមដាតការគបាោះគនន ត្

(២៩%ជា្សៃី គដាយរាររ់ញ្ចូលប្គររ់កសតគោបាយទាុំរអស់)។ 
- មាតន្ត្ការោិល័យមយួចុំតតួរ៉េ គណ្ដា ោះ ន្ដលបាតផ្ដល់អត្ិថភាពដល់អនកគបាោះគនន ត្ ដូចជា្សៃីន្ដលមាតន្រផ្ាគ ោះកន រ

ការឈរជាជរួគៅខារម ែ។ ការោិល័យគបាោះគនន ត្ជាគប្ចើតបាតរមួផ្ដ ុំរន ជាប្កុមគៅទីតាុំរន្ត្មយួដូចជាវត្ៃោរាម 
តិរសាលាគរៀត ដូគចនោះមាតមត សសជាគប្ចើតន្ដលមតិោចគដើរចូលគៅកន រររគិវណន្រតការោិល័យគបាោះគនន ត្ររស់ពួក
គគបាត។ គសាើរប្គរទ់ីតាុំរទាុំរគនោះ មាតកាុំជគណៃើ រសុំរារគ់ដើរគៅកាតក់ន្តលរគបាោះគនន ត្។ ជារមួលទធភាពន្រតការគ្វើ
ដុំគណើ រគៅកាតទ់ីកន្តលរគបាោះគនន ត្គួរប្ត្ូវបាតន្កលុំអរគោយមាតភាពប្រគសើរគ ើរ។ 

- ចុំតួត្សៃីជារគ់នន ត្បាតធាល កច់ ោះតាុំរពីគបាោះគនន ត្គលើកម តនន ុំ ២០១២។ ចុំតតួ្សៃីន្ដលជាសមាជិកប្កុមប្រឹកាឃ ុំ 
សង្កក ត្ ់ធាល កច់ ោះពី ១៨% មក ១៧%។ តាមរយោះលទធផ្លគតោះបាតរង្កា ញគោយគឃើញថ្ន រដាឋ ភបិាលមតិប្ត្មឹន្ត្
មតិបាតសគប្មចគរលគៅររស់ែលួត កន រការគរៃជ្ារគរកើតចុំតតួអនកដកឹនុំជា្សៃីគោយបាត២៥% រ៉េ គណ្ដា ោះគទ ន្ត្ន្ររ
ជាគដើរងយគប្កាយគៅវញិ។ 
 

គ- គសចកដីន្ងលរការរមួសដីពីលទធផ្លន្រតការគបាោះគនន ត្ឃ ុំ សង្កក ត្ ់
រនា រព់ីការគបាោះគនន ត្  NGO-CEDAW បាតចូលរមួសហការរន ជាមយួសមាជិកររស់ែលួត តិរអរគការន្រដគូគដើមប ី

អត មត័្គចញតូវគសចកដីន្ងលរការណ៍រមួមយួ ន្ដលមាតសមាជកិចុំតួត៣០ បាតរុំប្ទគៅគលើគសចកដីន្ងលរការណ៍គតោះ។ NGO-
CEDAW បាតផ្ដល់អត សាសតគ៍ោយមាតចាត្វ់ធិាតការពិគសសរគណ្ដដ ោះោសតន គៅម តការគបាោះគនន ត្ជាត្ិ។ វធិាតការគតោះ
រមួរញ្ជូ លទាុំរ ការកុំណត្ប់្រពត័ធកូតា ការទ កគៅអីរុំរ រ ឬការគរៀរនល ស់គភទគៅកន ររញ្ជ ីគរកាជតគណៈរកស គដាយដាក ់ 
គោយមាតគរកាជតជា្សៃី គៅឈរគលែគរៀរខារគលើររអស់ន្រតរញ្ជ ីគ ម្ ោះគរកាជតរកសតមីយួៗចុំតួត៥០%  តិរប្ត្ូវដាក់្ សៃី
គៅឈរគលែគរៀររនា រទ់ី២ កន ររញ្ជ ីគ ម្ ោះន្ដលគៅសល់។ គសចកដីន្ងលរការណ៍គតោះបាតន្ចកជូតគៅសមាជិក NGO-
CEDAW អរគការន្រដគូរ តិរតាមរណ្ដៃ ញសារពត័្ម៌ាតនន។ NGO-CEDAW កប៏ាតដាកជូ់តគសចកដីន្ងលរការណ៍គតោះគៅ  
គណៈកមាម ្ិការជាត្ិគរៀរចុំការគបាោះគនន ត្ (គ.ជ.រ) តិរប្កសួរកិចចការនរ ី(MoWA) ផ្រន្ដរ គៅច រន្ែមងិ ន។ 

គសចកដីន្ងលរការណ៍គតោះប្ត្ូវបាតចាកផ់្ាយគដាយសាពត័្ម៌ាតោ៉េ រគហាចណ្ដស់ចុំតតួ៣ ។ វទិយ ោស ីគសរ ី (RFA) 
វទិយ សុំគលរប្រជា្រិគត្យយ (VOD) តរិវទិយ មណឌ លពត័្ម៌ាត្សៃី (WMC)1។ 

                                                                        

1 See coverage from RFA and WMC at the following links: http://streamer1.rfaweb.org/stream/KHM/KHM-2017-0630-

2230.mp3 

http://streamer1.rfaweb.org/stream/KHM/KHM-2017-0630-2230.mp3
http://streamer1.rfaweb.org/stream/KHM/KHM-2017-0630-2230.mp3
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NGO-CEDAW  ទទួលបាតការគ្លើយត្រពីប្កសួរកិចចការនរតីាមរយៈគសចកដីន្ងលរការណ៍គរើកចុំហរមយួ ន្ដល
បាតទទួលសាគ ល់ថ្នចុំតតួ្សៃីពិត្ជាមាតការធាល កច់ ោះន្មត។ ប្កសួរកចិចការនរបីាតសតាថ្នតឹររតៃការែតិ្ែុំប្ររឹន្ប្ររកន រ
ការន្សវររកតូវមគ្ាបាយគដើមបរីុំប្ទគោយមាតការចូលរមួន្ងមគទៀត្ពី្សៃី។ NGO-CEDAW មតិបាតទទួលការគ្លើយត្រ
អវីពីគណៈកមាម ្ិការជាត្ិគរៀរចុំការគបាោះគនន ត្គ ើយ។  
 

១០. ការផ្សពវផ្ាយបរៃពកីារច ោះបញ្ជ គី ម្ ោះគបាោះគនន ត្ 

 

NGO-CEDAW បាតសហការជាមយួអនកដកឹនុំអនកសគរកត្ការណ៍គដើមបគី្វើការផ្សពវផ្ាយរគរកើតការយល់ដរឹពី
ការច ោះរញ្ជ ីគ ម្ ោះគបាោះគនន ត្គៅតាមគែត្ៃចុំតួត១២គែត្ៃ គៅកន រន្ែត្ លា នន ុំ២០១៧។  

អនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍បាតគ្វើសកមមភាពច ោះផ្សពវផ្ាយការច ោះរញ្ជ ីគ ម្ ោះគនន ត្គតោះសរ បាបាតចុំតួត២៣ ដរគៅកន រ
គែត្ៃចុំតតួ៩ដូចខារគប្កាម៖ 

                                                                        

http://wmc.org.kh/archives/45231 

http://wmc.org.kh/archives/45231
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១. គកាោះក រ៖បាតគរៀរចុំជាកិចចប្រជ ុំប្កុមតូ្ច
គៅន្រងៃទី២៧ ន្ែត្ លា នន ុំ២០១៧ ន្ដលមាតអនក
ចូលរមួចុំតតួ៣៣នក ់(ប្សី ២៣នក ់១៧នកជ់ា
យ វជតន្ដលមាតោយ ចារព់១ី៧ដល់៣៥ នន ុំ)។ 
ការប្រជ ុំគ្វើគៅកន រសាលារឋមសិកាគៅភូមបិ្ពោះ
អរគន្កវ ជ ុំដាុំរគភរ ប្សុកន្ប្សអុំរិល គែត្ៃគកាោះ      
ក រ។ 

២. តាន្កវ៖ គរៀរចុំកិចចប្រជ ុំចុំតតួ២ដរ គៅន្រងៃទ ី
២១ តិរ ២២ ន្ែត្ លា នន ុំ២០១៧ អនកចូលរមួ ៥២
នក ់ (ប្សី២៩នក ់ យ វជត២៣នក)់។ទីតាុំរប្រជ ុំ
គ្វើគៅភូមផិ្ារតាន្កវ ឃ ុំរការកន រ ប្សុកដូតន្កវ គែត្ៃ
តាន្កវ។  

៣. គ ្សិាត្៖់ គៅន្រងៃទី ២២ ន្ែត្ លា នន ុំ
២០១៧ អនកសម័ប្គចតិ្ៃររស់ NGO-CEDAW បាត
គ្វើការផ្សពវផ្ាយតាមរយៈការគប្រើឧរករណ៍រុំពរ
សុំគលរចល័ត្តាមទីសាធារណៈគដាយ្លរកាត្់
ចុំតួត៥ភមូដូិចជា ប្តាុំគសស អូរ រត្ប់្តាច ់ របាុំរ
មាស តិរភូមដូិរ គៅកន រឃ ុំររឹរត្ ់ប្សុកបាកាត។ 

៤. រនា យមាតជយ័៖ ន្រងៃទី ១៤ដល់ ១៤ ន្ែ
ត្ លា នន ុំ២០១៧ អនកសម័ប្គចតិ្ៃបាតផ្សពវផ្ាយតាម
រយៈចាកគ់មប្កូរុំពរសុំគលរចល័ត្គៅតាមទសីា
ធារណៈគដាយ្លរកាត្ច់ុំតួត១៦ភូម ិ គៅកន រឃ ុំទកឹ
ថ្នល  ប្សុកមរគលរ រ ី តិរឃ ុំបាគរ ប្សុកគសរគីសា-      
ភណ័ឌ ។  

៥. គសៀមរារ៖ ការផ្សពវផ្ាយបាតចារគ់ផ្ដើមពី
ន្រងៃទី ២១ ដល់ ២២ ន្ែត្ លា នន ុំ២០១៧ ន្ដលបាតគ្វើគ ើរចុំតួត៤ដរ តាមរយៈការចាកគ់មប្កូរុំពរសុំគលរចល័ត្ជាសា
ធារណៈ គៅកន រឃ ុំចុំតួត២គៅប្កុរប្បាសាទបាគរ តិរកន រឃ ុំជីន្ប្ករ ប្សុកជីន្ប្ករ។  
៦. ប្កគចោះ៖ ចារព់ីន្រងៃទ២ី១ ដល់ ២៤ ន្ែត្ លា នន ុំ២០១៧ អនកសម័ប្គចតិ្ៃបាតគ្វើការផ្សពវផ្ាយតាមរយៈគមប្កចូល័ត្ គដាយ
ន្ររន្ចកសកមមភាពចុំតួត ៥ដរតិរទីតាុំរគផ្សររន  គៅកន រឃ ុំចុំតួត២ គឺឃ ុំអូឬសស ីតិរឃ ុំគកាោះន្ែមរ ប្កុរប្កគចោះ ប្សុកសុំរូរ 

  
៧. រត្តៈគរី៖ី ចារព់ីន្រងៃទី ២១ ដល់២៣ ន្ែត្ លា នន ុំ២០១៧ បាតគ្វើការផ្សពវផ្ាយចុំតួត៣ ដរតាមរយៈគមប្កូច
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ចល័ត្គៅតាមទសីាធារណៈគដាយ្លរកាត្ភ់មូចិុំតតួ៥ គៅកន រឃ ុំកក ់ ប្សុករវលិ។ អនកសម័ប្គចិត្ៃកប៏ាតគប្ជើសគរ ើសអនករក
ន្ប្រភាសាជតជាត្ិគដើមភាគត្ចិផ្រន្ដរគដើមបគីោយរត្ជ់ួយ ផ្សពវផ្ាយគដាយគប្រើភាសាគៅតាមត្ុំរត។់ 

៨. កុំពរ់្ ុំ៖ បាតគ្វើការផ្សពវផ្ាយចុំតតួ២ន្រងៃ គឺន្រងៃទី ២០ ដល់ ២១ ន្ែត្ លា នន ុំ២០១៧ តាមរយៈគមប្កូចល័ត្គៅ
តាមទីសាធារណៈ តិរទីប្រជ ុំជត។ 

៩. ប្ពោះសីហត ៖ បាតគ្វើការផ្សពវផ្ាយតាមរយៈគមប្កចូល័ត្សាធារណៈគៅកន រឃ ុំចុំតតួ២ គឺឃ ុំកុំគពញ តរិឃ ុំ
គជើរគរ កន រប្សុកន្រប្ពត រ។  

១១. ការប្រជ ុំតាម្ដារជាម្យួអនកដកឹនុំអនកសគរគត្ការណ ៍
ក. ការប្រជ ុំតាមដាតគលើទ១ី 

រនា រព់ីការគបាោះគនន ត្ប្ត្ូវបាតរញ្ជរ ់ NGO-CEDAW បាតទទួលគជាគជយ័កន រការគរៀរចុំកិចចប្រជ ុំតាមដាត
ជាមយួអនកដកឹនុំអនកសគរកត្ការណ៍គៅន្រងៃទ ី ៣០ ន្ែកកកដា នន ុំ២០១៧។ ទីតាុំរប្រជ ុំគៅគភាជតីដាឋ តទគតលបាសាក២់ អនក
ចូលរមួមាតចុំតួត ៣១នក ់ (ប្សី២១នក ់ អនកប្សលាញ់គភទដូចរន ២នក ់ ជតជាត្ិគដើមភាគត្ិច២នក ់ តិរយ វជត៣០
នក)់។ ការប្រជ ុំគតោះបាតន្ចករ ុំន្លកតិរពិភាកាពីលទធផ្លន្រតការសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្រឋម  ការ្ល ោះរញ្ញជ ុំរពីរទ
ពិគសា្តរ៍រស់អនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍ តិរការយល់គឃើញររស់ពួកគគទាកទ់រតឹរដុំគណើ រការគបាោះគនន ត្ តិរគគប្មារ
គតោះ តិររណដ ោះរណ្ដដ លពកួគគពីពគប្រៀរន្រតតតី្ិវ ិ្ កីន រការច ោះគ ម្ ោះគបាោះគនន ត្ តរិន្ផ្តការគៅកន រសកមមភាពច ោះគ ម្ ោះគបាោះ
គនន ត្ មាតដូចជាការច ោះផ្សពវផ្ាយពត័្ម៌ាតគដាយអនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍គៅតាមសហគមតរ៍រស់ពួគគអុំពីសិទិធររស់
ពួកគគកន រការច ោះគ ម្ ោះគបាោះគនន ត្ ចារព់ីន្រងៃទី០១ កញ្ញញ  រហូត្ដល់ន្រងៃទ ី០៩ វចិឆិកា នន ុំ២០១៧។ 

ខារគប្កាមគតោះជាលទធផ្លសគរារន្រតកចិចពិភាកា៖ 
១/ ការ្ល ោះរញ្ញជ ុំរពីការសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្តរិគគប្មារ 

រាយការណ៍គដាយអនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍ 

- មាតោរមមណ៍គជឿជាកគ់លើែលួតឯរ រនា រព់ីពកួគគទទលួបាតតូវវគគរណដ ោះរណ្ដដ លចុំតួត២ដរតិរោចកន រការ
ផ្សពវផ្ាយរតៃពីចុំគតោះដឹរររស់ពួកគគគៅដល់អនកសគរកត្ការណ៍រយៈគពលែលី។ 

- រកីចុំគរ ើតចុំគតោះដឹរពីដុំគណើ រការន្រតការគបាោះគនន ត្ តីត្ិវ ិ្ ី រទរញ្ញជ ន្រផ្ាកន រររស់គណៈកមាម ការគរៀរចុំការគបាោះគនន ត្ 
តិរប្កមសិល្មរ៌រស់អនកសគរកត្ការណ៍។ 

- រកីចុំគរ ើតទាុំរចុំគតោះដរឹតិរសមត្ថភាពកន រការកាល យគៅជាអនកដឹកនុំ តរិជាអនកសប្មរសប្មួលចុំគ ោះសកមមភាព
ទាកទ់រគៅតរឹការគបាោះគនន ត្។ 

- ពួកគគមាតឳកាសទុំនកទ់ុំតរជាមយួអនកភូម ិ តិរកាល យជាអនកន្ដលយល់ដរឹបាតគប្ចើតកន រសហគមតរ៍រស់ពួក
គគ។ 

- មាតទុំនកទ់ុំតរលអជាមយួតរិម្តៃីគរៀរចុំការគបាោះគនន ត្គៅន្រងៃគបាោះគនន ត្។ 

២/ រញ្ញា ប្រឈម/ ចុំត ចគែាយ 

- អនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍មយួចុំតួតពកួគគមតិធាល រប់ាតចូលរមួកន រដុំគណើ រការគបាោះគនន ត្គទពីម តមក ដូគចនោះពកួ
គគមតិមាតោរមមណ៍គជឿជាកគ់លើែលួតឯរគ ើយ។ 
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- NGO-CEDAW មាតអនកសគរកត្ការណ៍ត្ិចជារអរគការគផ្សរគទៀត្ ដូគចនោះគទើរបាតជាដាកព់ប្ង្កយពួករត្គ់ៅ
តាមត្ុំរតដ់ាចប់្សោល។ ភាគគប្ចើតពកួរត្ម់តិបាតដាកព់ប្ង្កយគោយជួរជ ុំន្រដគូរគ ើយ។ ពួករត្គ់្វើការន្ត្
មាន កឯ់រគហើយមតិបាតកត្ប់្តាពត័្ម៌ាតប្គរប់្ជុរគប្ជាយគ ើយគៅគពលន្ដលពួករត្គ់ចញគៅរតារទ់កឹឬសុំរាក
បាយន្រងៃប្ត្រ។់ ឧទាហរណ៍ ពួករត្ព់ិបាកតឹរទទួលបាតការន្ររន្ចកន្យតឌរ័ន្រតចុំតតួអនកគបាោះគនន ត្ចារត់ាុំរពី
ម្តៃីគបាោះគនន ត្មតិបាតរារច់ុំតតួរ រស ្សៃី ន្ដលបាតគបាោះគនន ត្រចួពិត្ប្បាកដ។ 

- មាតឧរសគគជាមយួតឹរគពលគវលាកន រការទុំនកទ់ុំតរ ការគ្វើរចច របតនភាពពត័្ម៌ាតរវាររ គគលិក NGO-CEDAW 
តិរអនកសគរកត្ការពីការតល ស់រដូររទរញ្ញត្ិៃ ឬរញ្ជ ីពិតតិ្យតាមដាតគដាយគកៀកតឹរន្រងៃគបាោះគនន ត្គពក។ 

- ងវកិាសុំរារឧ់រត្ថមដល់អនកដកឹនុំតិរអនកសគរកត្ការណ៍ចល័ត្មាតចុំតតួត្ិចត្ួចគពក។ 
- ការផ្ដល់របាយការតាមប្រពត័ធ Magpi មាតលកាណៈមតិសូវលអគទគៅន្រងៃគបាោះគនន ត្ គៅត្ុំរតែ់លោះមតិទទួលបាតទុំររ់

របាយការណ៍ន្ដល NGO-CEDAW បាតគ្វើរចច របតនភាពងមីគ ើយ គហើយទុំររង់មីគនោះកប៏ាតរង្កា ញគប្កាយន្រងៃគបាោះ
គនន ត្។ 

- អនកសគរកត្ការណ៍មាន កប់ាតជរួគប្រោះថ្នន កច់រាចរណ៍ គៅកន រគែត្ៃគកាោះក រគប្ ោះរត្ប់្ត្ូវគ្វើដុំគណើ រគៅសគរកត្
ការណ៍គៅការោិល័យមយួកន្តលរគទៀត្ រនា រព់ីរត្គ់បាោះគនន ត្គៅកន រភមូរិត្រ់ចួ។ 

៣/ អត សាសតម៍យួចុំតួតចុំគ ោះរញ្ញា ប្រឈម 

- ដាកព់ប្ង្កយអនកសគរកត្ការរន្តថមគទៀត្គៅគពលគបាោះគនន ត្ជាត្ិ 
- អនកសគរកត្ការរយៈគពលែលីគួរន្ត្ដាកព់ប្ង្កយគោយសគរកត្ការណ៍គៅត្ុំរតន់្ដលពកួគគគបាោះគនន ត្ 
- រាល់សមមភាពទាុំរអស់ប្ត្ូវន្ត្គរៀរចុំន្ផ្តការគោយបាតប្ត្មឹប្ត្ូវតាមគពលគវលាគជៀសវារគប្រោះ្មមជាត្ិ(រដូវគភលៀរ

គៅតាមត្ុំរតែ់លោះប្ត្ូវការគពលគវលាន្ងមគដើមបរីុំគពញការង្ករ) តិរស វត្ថិភាពចុំគ ោះអនកសគរកត្ការណ៍។  
- រគរកើតងវកិាដល់អនកសគរកត្ការចល័ត្រមួទាុំរការទុំនកទ់ុំតរ តិរការគ្វើដុំគណើ រ។ 
- គដាោះប្សាយរញ្ញា រគចចកគទសជាមយួតឹរប្រពត័ធ Magpi 
- ន្កសប្មួលទុំរររ់ញ្ជ ីប្ត្ួត្ពិតិត្យគដើមបរីតថូររតថយដល់ដុំគណើ រការប្រមូលទិតនតយ័ 

៤/ គសចកដីសគរកត្សតនិដាឋ តទូគៅគដើមបដីាករ់ញ្ជូ លកន រការរកគឃើញររស់NGO-CEDAW គៅកន ររបាយការច រគប្កាយ 

- អនកសគរកត្ការជាគប្ចើតយល់ថ្នភាន កង់្កររកសតគោបាយមតិបាតយល់ចាស់គទពរីទរញ្ញត្ិៃ តិរតីត្ិវ ី្ ីន្រតការគបាោះ
គនន ត្។ ឧទាហរណ៍ មាតករណីែលោះបាតគកើត្គ ើរ រ៉េ ន្តៃពកួគគមតិបាតគ្វើការរដឹរត្វា៉េអវីគ ើយ ឬមតិបាតដឹរថ្នមាត
អុំគពើរ ុំគលាភរុំ តកុំព រន្ត្គកើត្មាតគទ។ 

- ម្តៃីគបាោះគនន ត្ែលោះមតិយល់ចាស់លាស់ពីតីត្ិវ ិ្ ីកន រការគបាោះគនន ត្ តិរត្ួនទីររស់ពកួគគគទ។ 
- គៅកន រគែត្ៃរត្តៈគីរកីារយិល័យគបាោះគនន ត្មាតលកាណររតឹ្ មតិមាតការគរៀរចុំប្រពត័ធគភលើរគទ។ វាពិត្ជាររករភាព

លុំបាកដល់អនកគបាោះគនន ត្ជាពិគសសមត សសចាស់។ 
- យ វជត ជាពិគសសអនកគបាោះគនន ត្ងមី ហាកដូ់ចជាមតិយកចិត្ៃទ កដាក ់ កន រការន្សវរយល់ពីពត៌្មាតគផ្សរៗន្រតការ

គបាោះគនន ត្គ ើយ។ 
- អនកគបាោះគនន ត្មាន កគ់ៅគែត្ៃកុំពរ់្ ុំបាតគប្រើអត្ៃសញ្ញញ ណរណ័ា កូតប្សីររស់រត្គ់ៅគបាោះគនន ត្ កន រន្រងៃគបាោះគនន ត្

គដាយមតិមាតការកត្ស់មាក ល់ពីម្តៃីគបាោះគនន ត្គ ើយ។ 
- ការគប្រើប្បាស់តូវទុំររជ់ុំតួសអត្ៃសញ្ញញ ណរណ័ា  ពិត្ជាមាតភាពរគញ៉េរន្រញ៉េតិរភណ័ឌ ប្ចលុំគប្ចើតគៅកន រន្រងៃគបាោះគនន ត្។ 

ប្រជាជតកាតទ់ុំររ៣់ប្រគភទែ សរន ។ អនកែលោះបាតគបាោះ អនកែលោះមតិបាតគបាោះគទគប្ ោះ សូមបនី្ត្ម្តៃីគរៀរចុំការគបាោះ
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គនន ត្មតិបាតដឹរចាស់ថ្នទុំររប់្រគភទណ្ដន្ដលគណៈកមាម ្ិការជាត្ិគរៀរចុំការគបាោះគនន ត្អត ញ្ញញ ត្គោយគប្រើកន រ
ការគបាោះគនន ត្គ ើយ គប្ ោះទប្មរទ់ាុំរគនោះមតិមាតកន រឯកសារផ្សពវផ្ាយ អររ់ ុំររស់ គ.ជ.រ ម តន្រងៃគបាោះគនន ត្គនោះ
គទ។ 

៥/ ន្ផ្តការ 

គដាយគោរគៅតរឹន្ផ្តការគដើមររស់ NGO-CEDAW អនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការមាន ក់ៗ ប្ត្ូវគរៀរចុំការផ្សពវផ្ាយ
រតៃគៅសហគមតគ៍ៅកន រត្ុំរតរ់រស់ពួកគគតាមរយៈប្រជ ុំជាប្កុម តិរន្ចកែិត្ៃរណ័។ កមមភាពផ្សពវផ្ាយគតោះប្ត្ូវគ្វើគ ើរ
គដាយអនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការចារព់ីន្ែកញ្ញញ  ដល់ន្ែវចិឆិការ នន ុំ២០១៧ សដីពីលទធផ្លន្រតការចូលរមួររស់្សៃីកន រការគបាោះ
គនន ត្ឃ ុំ សង្កក ត្ ់តរិការច ោះគ ម្ ោះអនកគបាោះគនន ត្(អនកគបាោះគនន ត្ងមីបាតទទួលពត័្ម៌ាតពកីារច ោះរញ្ជ ីគ ម្ ោះគបាោះគនន ត្) សុំរារ់
តារារកាលវភិាគន្រតការគបាោះគនន ត្ជាត្ិគៅន្ែកកកដា នន ុំ២០១៨។ 

អនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍ែលោះ បាតផ្ដល់គោរល់ថ្នគទួ កគោយពួករត្គ់រៀរចុំតាកន់្ត្រសកមមភាពែលួតឯរកន រ
ការផ្សពវផ្ាយជាមយួតរឹចុំតតួទឹកប្បាកដ់ន្ដលគដាយរគរកើតការយល់ដឹរជាលកាណចល័ត្ជុំតួសវញិ។វ ិ្ សីា្សៃន្ររគតោះ
គឺោចគ្វើគោយពត័្ម៌ាតប្ជារដល់អនកភមូកិាតន់្ត្ទូលុំទូលាយ ជាពិគសសប្រជាជតន្ដលមតិគចោះោតអកសរ តិរមតិោចគ្វើ
ដុំគណើ រមកប្រជ ុំបាត។ 

ែ. ការប្រជ ុំពតិតិ្យតាមដាតគលើទ២ី 

ការប្រជ ុំតាមដាតគលើកទី២ជាមយួអនកដកឹនុំអនកសគរកត្ការបាតចារគ់ផ្ដើមគ្វើពីន្រងៃទី២៨ ដល់៣០ ន្ែវចិឆិកា នន ុំ
២០១៧។ ទីតាុំរប្រជ ុំគៅរមតយីដាឋ តពិចតចិ គែត្ៃប្ពោះសីហត  ន្ដលមាតអនកចូលរមួចុំតតួ២៤នក ់ (ប្សី១៦នក ់ជតជាត្ិ
គដើមភាគត្ចិ១នក ់ តរិអនកប្សលាញ់គភទដូចរន ៣នក)់ មកពីគែត្ៃចុំតតួ១៤ (គកាោះក រ ប្កគចោះ កុំពរន់ន ុំ កុំពរ់្ ុំ កុំពត្ 
តាន្កវ ត្បរូឃម ុំ រនា យមាតជយ័ គ ្ិសាត្ ់ ប្ពោះសីហត  គសៀមរារ កុំពរច់ាម រត្តៈគីរ ី តិរសាវ យគរៀរ)។ គៅគពលប្រជ ុំ 
NGO-CEDAW បាតជូតដុំណឹរដល់អនកចូលរមួពីការតល ស់រៃូរគគប្មារ តិរពិភាកាពីន្ផ្តការសកមមភាពន្ដលោចគ្វើគៅ
បាតនគពលអនគត្។ អនកដកឹនុំអនកសគរកត្ការណ៍គបាោះគនន ត្កប៏ាតន្ចករ ុំន្លកតូវលទធផ្ល តិររញ្ញា ប្រឈមររស់ពួកគគ
កន រគពលគ្វើសកមមភាពច ោះផ្សពវផ្ាយពីការច ោះគ ម្ ោះគបាោះគនន ត្។ 

គៅកន រគពលប្រជ ុំគតោះន្ដរ អនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍ទាុំរអស់បាតរង្កា ញពីការគរដជ្ាចតិ្ៃោ៉េ រម៉េ ត្មា ុំកន ររតៃការ
សម័ប្គចិត្ៃគ្វើការជាមយួតឹរ NGO-CEDAW តាមរយៈការតាមដាតការគបាោះគនន ត្ជាត្ ិឬគគប្មារគលើគប្កាយគទៀត្។  

១២. ការគបាោះព ម្ព ររិផ្សពវផ្ាយ 

គៅកន រនន ុំ២០១៧ NGO-CEDAW បាតរតៃការន្ចកជូតឯកសារគបាោះព មពគៅសមាជិក អរគការន្រដគូរ ោជ្ា្រ័ អនក
គ្វើការ សហជីព តិរសាធារណៈជត។ 



P a g e 23 | 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៣. រដិឋភាពរគូៅន្តរហិរញ្ញវត្ថ  

រញ្ញា ប្រឈមខាល ុំរជារគគររស់ NGO-CEDAW គឺរញ្ញា លុំហូរហិរញ្ញ វត្ថ  ។ រញ្ញា ប្រឈមទី១ គឺការច ោះហត្ថគលខា
គលើកិចចប្ពមគប្ពៀរអត វត្ៃគុំគរារជាមយួតឹរមាច ស់ជុំតួយមាតការយឺត្ោ៉េ វគៅគដើមនន ុំ គដាយ NGO-CEDAW មតិមាត
គគប្មារន្ដលោចជុំតួសបាតកាលពីនន ុំចាស់។ រញ្ញា ប្រឈមរនា រ ់ គឺគយើរមតិបាតដឹរម តគ ើយថ្នតឹរប្ត្ូវបាត្រ់រ់
ប្រភពជុំតួយោ៉េ រសុំខាតគ់ៅ កក់ណ្ដដ លនន ុំ២០១៧។ មូលតិ្ិមយួគតោះបាតជួយ ឧរត្ថមន្ផ្នកសុំខាត់ៗ គលើការចុំណ្ដយ
ន្ផ្នករដឋបាល កន រែណៈគពលន្ដលមាច ស់មូតិ្ិគផ្សរគទៀត្ភាគគប្ចើតផ្ៃល់ការរុំប្ទន្ត្គលើសកមមភាពជាកល់ាក ់ ជាជារគលើ
ប្បាកន់្ែតិរការចុំណ្ដយគផ្សរៗសុំរារដ់ុំគណើ រការប្រចាុំន្រងៃររស់ NGO-CEDAW គទើរគ្វើគោយ NGO-CEDAW ជួរតូវ
រញ្ញា ប្រឈមសាចប់្បាកខ់ាល ុំរគៅច រនន ុំ។ គទាោះជាោ៉េ ហណ្ដកគ៏ដាយ គយើរបាតគដាោះប្សាយរញ្ញា ប្រឈមគតោះ គដាយរក
បាតមូតិ្រិន្តថមពីមាច ស់ជុំតយួគផ្សរគទៀត្។ 

មាច ស់មតូិ្  ិ ចុំតតួងវកិា 

Dan ChurchAid  US$ 62,081.56 

Heinrich Böll Stiftung US$ 10,000.00 

Canadian Embassy (direct payment to vendors for activities) US$ 15,838.00 

USAID US$ 35,142.45 

ពិពត័្ន៌ ចុំតួត 

គសៀវគៅអត សញ្ញញ  CEDAW  ១០៧០ 

ែិត្ៃរត័ពយល់ពីចារអ់ុំគពើហិរាកន រប្គួសារ  ៥០០ 

គសៀវគៅចារអ់ុំគពើហិរាកន រប្គួសារ ១៥៥០ 

គសៀវគៅចារជ់ួញដូរមត សសតិរោជីវកមមផ្លូវគភទ ៨៥០ 

គសៀវគៅគគប្មារន្រតគសចកដីន្រងលងនូរ ២០ 
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សរ រ US$ 123,062.01 

១៤. បញ្ញា ប្រឈម្/ហារភីយ័ 

ការទុំនកទ់ុំតរជាមយួមាច ស់មូតិ្ិ។ NGO-CEDAW បាតពីការគរៀតសូប្ត្ពីការយឺត្ោ៉េ វន្រតការច ោះហត្ថគលខាក រ
ប្តា តិរដឹរពីរគរៀរន្រតការទុំនកទ់ុំតរជាមយួមាច ស់ជុំតួយគោយមាតប្រសិទិធភាពជារម ត។ ទាុំរអស់គតោះរមួទាុំរយ ទធ-    
សា្សៃន្រតការរកាទុំនកទ់ុំតរលអតិរគ្វើរចច របតនភាពជាប្រចាុំ។ រន្តថមជារគតោះគៅគទៀត្ NGO-CEDAW បាតអភវិឌឍត៍
ចុំគ ោះការរកាទ កឯកសារ តរិរគរៀរកត្ប់្តាកុំណត្គ់ហត្ គផ្សរៗ។ 

យ ទធសា្សៃន្រតការសគរកត្ការគបាោះគនន ត្។ តាមរយៈ NGO-CEDAW គ្វើការជាមយួអនកដឹកនុំអនកសគរកត្ការណ៍ 
តិរសកមមភាព្ល ោះរញ្ញជ ុំរគផ្សរៗ NGO-CEDAW បាតរកគឃើញរញ្ញា ប្រឈមពិគសសគៅកន រការច ោះគ ម្ ោះតិរការរណដ ោះ
រណ្ដដ លអនកសគរកត្ការណ៍ តរិការប្រមូលរបាយការណ៍សគរកត្ការណ៍។  

NGO-CEDAW  បាតតល ស់រដូររ គគលិកគៅកន រនន ុំគតោះ។ NGO-CEDAW មតិមាតគរលតគោបាយចាស់លាស់
សុំរារក់ាររណដ ោះរណ្ដដ លរ គគលិក ដូគចនោះបាតចារគ់ផ្ដើមគដាយការោតឯកសារសុំរាររ់ គគលិកងមី តិរតតី្ិវ ិ្ ីសុំរាររ់ង្កា ញ
ដល់រ គគលិកងមី។ 

NGO-CEDAW បាតរតៃរគ្វើការន្កលុំអរគរលតគោបាយររស់ែលួត គដើមបគីោយដុំគណើ ការមាតភាពប្រគសើរ     
គ ើរ។ ឧទាហរណ៍ NGO-CEDAW បាតជួលរន្តថមតូវរតារន់្ដលមាតលកាណៈ្ុំជារម ត តរិប្រមូលររស់រររ សមាភ រៈ
គផ្សរៗដាកត់ាមកន្តលរន្ដលង្កយប្សួលកន រការរក តិរការោិល័យមាតការគរៀរចុំបាតលអ។ 

១៥. ឯកសារភាជ ប់ 

កុំណត្ប់្តាន្រតកិចចពិគប្រោះគោរល់សដីពីចារអ់ុំគពើហិរាកន រប្គួសារ ន្រងៃទី០៤ ន្ែឧសភា នន ុំ២០១៧។ 

 


