
េសចក�ីែថ�ងករណ មួ 

រជធាភ�ំេពញ ៃថ�ទា២៣ ែខកុម�ៈ ឆ� ំ២០១៧ 

 

អ�ក្ស ីេទព វន�ី ្រតវបនផ�នា េទសម�ងេទៀរ ខរៈែដល្កកមសន�ិសខុ 

បនេ្រប្បសាអំេពបហងិ្េទេលបអ�កគំ្ ទអ�ក្ស ី
 

េយងខ�ុំ ជអង�កសង�មសុាវលិែដលមធរយនមដូចខងេ្កម សូមសែម�ងកេេកេ� យ

ជខ ំងចំេពកផ�នា េេសអ�ក�សា េទព វធ�ា ឲ្ជាបពធ�នាេដយអយុត�ិធម៌ ធិងអំេពហិង្

យា ងអ្កកបែដល្ា្ពរត�េដយ្កកមសធ�ិសុខេទេលអ�កាំ្ទាសបអ�ក�សា េនខងេ្រេ

ដំាូងរជធាភ�ំេពញ។ 

 

ន្ពរកេធ សកម�ធដាធា ធិងតំណងសហគមធ៍ារងកកប អ�ក�សា េទព វធ�ា ្តតវបធផ�នា េេស

ពាាទហិង្េដយេចតនែដលមធេ ធទម�ធបេេស េហយ្តតវបធផ�នា េេសឲ្ជាបពធ�នា

យៈេពល ២ឆ� ំកធ ពកបព័ធ�ធរងកតវាមួយ កលពាឆ� ំ២០១៣។ អ�ក�សាក៏្តតវត្មតវឲ្ាងប្បកប

ពិធ័យចំធួធ ៥ធេៀល (្ាែហលជ ១២៥០ ដុ សហដ�អេមកិក ធិងសំណងជ្បកបចំធួធ 

៤ធេៀល (្ាែហលជ ១០០០ ដុ សហដ�អេមកិក ឲ្េទេដមាណ�រ ងទា១ ធិង៥ធេៀល 

ឲ្េទេដមាណ�រ ងទា២ ែដលេដមាណ�រ ងេំងពានកបេធគឺជសធ�ិសុខខណ� ដូធេពញ។ មិធមធ

ភ័ស�ុតងណមួយេដម្ាអអងា�� កបក�ុងកេមេសំណងេំងេនេទ។ 

 

ានា ាបពាសវនកាសបអ�ក�សា េទព វធ�ា ្តតវបធផា កអសបយៈេពលិត៣សប� ហ៍ សវនក

ាសបអ�ក�សា ្តតវបធាធ�ំធំុ្មេន្ពរកេធ ាាុែធ�មិធមធភ័ស�ុតងណមួយ្តតវបធេលកមក

ាង ញពាកេចទ្ាកធបអ�ក�សា ឬា�� កបពាអំេពហិង្ែដលអ�ក�សាេធ�េទេល្កកមសធ�ិសុខ

េនេទ។ កតវាេនេពលេនបធា�� ាបេទជមួយធរងកា�ង ាយា ងហិង្ជងេគក�ុង

ចំេណមកា�ង ាេផ្ងងេទៀតពាសំណកប ធគបល កម ំង្ាដាបអវុធ ធិង្កកមសធ�ិសុខ 

េទេលសហគមធ៍ ែដលាណ� លឲ្មធុស្៥នកបងាួស េដយក�ុងេនមធអ�កខបធបកបឆារង

ផងែដ។ េំងេក្ាដកបាធាុកធិងេដមេចទ មិធបធាង ញខួធេដម្ាា�� កបអអងេនក�ុងសវនក

េំងពាាសបអ�ក�សា េទព វធ�ា េនេទ ែដលនំឲ្េមជវ ាកពក�ាាសបអ�ក�សា ា� ធឱកសេដម្ា

សួេដញេដលបធ។ ផាុយេទវញិ ្កកា�� ា្ាធបែតបធអធកំណតបេហតុ ែដលអអងថ

បធសេសេដយ េក្ាដកបាធាុកធិងេដមេចទែតាាុេណា ។   េេាាជយាងណក៏េដយ 

ានា ាបពាបធពិភក្យា ងខា េច្កមំធំុ្ម េក ឡុង េកសភម  ្េនែតអចសេ្មចផ�នា េេស



អ�ក�សា េទព វធ�ា ឲ្ជាបពធ�នា។ ានា ាបពាក្ាកសេល្កម ធគបលា�ង ាបតុកម� 

បធចូលេទក�ុងអាតុក ធិងបធររងំ�ស�ាារងកកបមួយចំធួធែដលបធាង ញខួធក�ុងនម

ជេក្ាកពចុងេចទ មិធឲ្ែ�សកតវាេនក�ុងអាតុក។  

 

េធគឺជសំណំុេឿងមួយក�ុងចំេណមសំណំុេឿងាាាសបអ�ក�សា េទព វធ�ា ែដល្តតវបធ

េសេ ឲ្ដំេណ កេជថ�ា េនក�ុងែខសាហ ឆ� ំ២០១៦ អំឡុងេពលអ�ក�សាកំពុង្តតវបធឃំុខួធ

ងបចំសវនក ពកបព័ធ�ធរងកតវាក�ុងយុទ�នកអហិង្ៃថ�ច័ធាពណ៌េខ� ។ មកទលបេពលេធ 

អ�ក�សា្តតវបធឃំុខួធយៈេពល១៩២ ៃថ�េហយ ានា ាបពា្តតវបធចាបខួធ កលពាៃថ�ទា១៥ ែខសាហ 

ឆ� ំ២០១៦។ 

 

អ�កនង ណលា ពាឡូក នយិកងែផ�កតសូ៊មតិៃធសម�័ធ�ែខ�ំេឿធធិងកពសិទ�ិមធុស្លាកដូ 

បធមធ្ាេសធ៍ថា “ជថ�ាម�ងេទៀត ទេង�ាសបអជ� ធែដលកំពុងែតដកបេេសអ�ក�សា េទព 

វធ�ា េដយេភពសកម�ាសបអ�ក�សា គឺជេមួយសា�� កបយា ងចចសប េទកធបអ�កែដល

ក ហធហ៊ធិគធបរដ� ភិបលថ សំេឡងំេសបមិធ្តតវអតបឱធឲ្េទេនក�ុង្ាេទសកម�ុជ”។ 

 

ចាបតំងពាេមា ង ៨ធិង៣០នទា ្ពរកេធ ្ាជពលដ�្ាមណជ៦០នកប បធ្ាមូលផ�ុំ

ា� េនខងេ្រតុកេដម្ាាង ញកាំ្ទដលបអ�ក�សា េទព វធ�ា។ េនេមា ង្ាែហល ៩ធិង

៣០នទា ្កកមសធ�ិសុខខណ� ៧មករបធេធ�កាំែាកយា ងហិង្េទេល�ស�ាធិងេក�ងង្ាមណ

ជ៣៥នកប ែដលមកពាសហគមធ៍ននក�ុងរជធាភ�ំេពញ ខណៈេពលែដលអ�កេំងេនកំពុង

អង�ុយួាំុា� េដយសធ�ិវធិាេនខងេ្រតុក។ ្កកមសធ�ិសុខបធព្យមុញ្ចធអ�កាំ្ទ

យា ងាង�ំេដម្ាឲ្ចកេចញពាខងមុខតុក។ េនេពលែដលអ�កេំងេនមិធ្ពមចកេចញ

េដយេសកម�ភពហិង្េន ្កកមសធ�ិសុខបធេ្ាអំេពហិង្ ធិងុញ្ចធអ�កេំងេន

ឆងកតបថ�លប ែដលាណ� លឲ្�សា�ាានកបងាួស (�ស�ាពានកបមកពាសហគមធ៍ារងកកប ធិងម� កប

េទៀតមកពាសហគមធ៍ាុ ាកាកក។ 

 

អំឡុងេពលាំែាកយា ងហិង ែ្ដលមធមធុស្ជេ្ចធនកបបធែ�សកេទកធប្កកមសធ�ិសុខ 

សូមឲ្ា�្ាបអំេពហិង េ្ទេល�ស�ាេំងេន េក េមា សុជតិ សកម�ធគណាក្សេ�ង� ជតិ 

បធតបចូលេទកធបផ្ទំេធាសុាធាមាល េនទលបមុខតុក េដយេ្កកមសធ�ិសុខ្ាមណ

ជ៨នកប បធធិយយតមយៈវទិ្ុេកបទង (អយកូមក ឲ្ាក�ពួកេដញតមេក។ ភ មងេន 

្កកមសធ�ិសុខបធហុ៊មព័ទ� េតប ដលបមុខធិងកចលាសបេកជេ្ចធកែធង ែដលេធ�ឲ្មធ



កភ� កបេផាលជខ ំងដលបអ�កេដផ្ ។ សមិកសហគមធ៍មួយចំធួធបធចូលេទេធ�អធ�រគម

េដម្ាកពេក។ ្កកមសធ�ិសុខបធាង�ំអ�កតវាចូលេទក�ុងផ ្ទំេធាេន េហយបធចកបេេ

ឲ្អ�កេំងេនេនខងក�ុង។ 

 

ក��  សុង �សាភ ែដលសិតក�ុងចំេណមអ�កងាួសេដយ្កកមសធ�ិសុខៃថ�េធ បធ

មធ្ាេសធ៍ថា “ម�ងេហយ ម�ងេទៀត! េយងជអ�កងាួសេនេលផូវេដយ្កកមសធ�ិសុខ 

ាាុែធ�អ�ក�សា េទព វធ�ា ែាជ្តតវបធេគេចទេដយមិធ្តរម្តតវថ ជអ�ក្ា្ពរត�អំេពហិង្ធិង

្តតវជាបពធ�នាេទវញិ”។ ក�� ាធ�េទៀតថា “្ាព័ធ�តុកគឺអសមតភពេំង�សកងេហយ 

ក�ុងកផ�លបយុត�ិធម៌ស្មាប្ាជពលដ�”។  

 

ជថ�ាម�ងេទៀត េយងខ�ុំសូមសែម�ងកេេកេ� យចំេពកផ�នា េេសអ�ក�សា េទព វធ�ា 

េដយា� ធមូលដ� ធធិងសូមសំណូមពេដយទទូចឲ្អជ� ធពកបព័ធ�ចតបវជិធកផូវចចាប

ចំេពអ�ក្ា្ពរត�អំេពហិង្េនៃថ�េធ េដម្ាជនយុត�ិធម៌ដលបធងេ្ា។ 

េសចក�ាែថងកណ៍េធាំ្ទេដយសង�មសុាវលិដូចខងេ្កមា 

1. សហគមធ៍េរពា 

2. ្កកមកងេដម្ាេដ�េយទំនសប (ACT)  

3. សហគមធ៍ានា យ�សា  

4. សហគមធ៍ារង្បំ  

5. សហគមធ៍ារងឈូក  

6. សហគមធ៍ារងកកប  

7. សហគមធ៍ារង�សេឡ 

8. សហគមធ៍ារង្តែាក 

9. សហគមធ៍ាុ ាកាក 

10. អង�ក្ពពុទ�េសនស្មាបសធ�ិភព (BPO)  

11. អនគតយុវធកម�ុជអេ៊ធ 

12. សម�័ធ�សហាពកម�ុជ (CATU)  

13. ម្មណ� លសិទ�ិមធុស្កម�ុជ (CCHR)  

14. ម្មណ� លកម�ុជេដម្ា្ាព័ធ�ផ្ព�ផ្យពករ្ (CCIM) 

15. ាណ� ញកម�កកងតមផាកម�ុជ (CDWN)  

16. សហព័ធ�សហាព កម�កចំណា អហ ធិងេសវកម�កម�ុជ (CFSWF)  



17. សមគមអដហុក (ADHOC) 

18. សមគមម�ធ�ារកកម�ុជ (CICA)  

19. សមគម្គតាេ្ង្ធកម�ុជពករ្ (CITA)  

20. សមគមកម�ុជ កម�កេសដ�កិច�េ្រ្ាព័ធ� (CIWA)  

21. សម�័ធ�ែខ�ំេឿធ ធិងកពសិទ�ិមធុស្ លាកដូ (LICADHO) 

22. សហព័ធ�សហាពវស័ិយេទសចណ៍េសវកម�កម�ុជ (CTSWF)  

23. ាណ� ញយុវធកម�ុជ (CYN)   

24. គណៈកម� ធិកៃធអង�កមិធែមធដ� ភិបលេដម្ា លុាាំបតបរលបទ្មងបេ សេអង េល�ស�ាេភទ 

(NGO-CEDAW)  

25. ម្មណ� លសម�័ធ�ភពកង ធិងសិទ�ិមធុស្ (CENTRAL) 

26. សហគមធ៍័យំធ  

27. សម�័ធ�សហគមធ៍កសិកកម�ុជ (CCFC)  

28. សម�័ធ�សហាពចលនកម�ក (CUMW)  

29. គណៈកម� ធិក េដម្ាកេបេឆ� តេដយេស ា ធិងយុត�ិធម៌េនកម�ុជ (COMFREL)  

30. ាណ� ញកេងសធ�ិភព (CPN)  

31. ាណ� ញសហគមធ៍ក�ុងសកម�ភព (សុាអិុធេអក 

32. សមធម៌កម�ុជ (EC)  

33. សមគមកសិកេដម្ាសធ�ិភព ធិងកអភិវអភធ៍ (FAPD)  

34. អង�កេធ�កងេល្ាេទស្កា្ក  

35. ាណ� ញសហគមធ៍អតាត�ស�ាារងកកប 

36. អង�កេយធអ័ ធិងអភិវអភធ៍េដម្ាកម�ុជ (GADC)  

37. ្កកមកងពិេសសសិទ�ិលំេនំធ (HRTF) 

38. សមគម្ាជធិាេតយ្ពករ្ៃធេសដ�កិច�េ្រ្ាព័ធ� (IDEA) 

39. យុវធធជតិេដមភគតិច ឃំុ្ាេម �សកកែត្ងមធ័យ េខត�្ពវហិ 

40. សមគមយុវធែខ� (KYA)  

41. សហគមធ៍ដាធា ភូមិ១ ្កកង្ពសាហធុ  

42. សហគមធ៍ដាធា ភូមិែ្ពកាក េខត�េកកុង 

43. សហគមធ៍ឡពង 

44. អង�កមតធម�ជតិ (MN)  

45. អង�កេ� ធសធ�ិភព (PBO)  

46. សហគមធ៍ភ�ំបត  



47. សហគមធ៍ភូមិ២១ 

48. សហគមធ៍ភូមិ២២ 

49. សហគមធ៍ភូមិ២៣  

50. អង�កពធកែខ�  

51. សហគមធ៍ៃ្ពឡងប 

52. ាណ� ញសហគមធ៍ធជតិេដមភគតិច េខត�្ពវហិ 

53. សហគមធ៍ផូវថេភង  

54. សហគមធ៍េមគ�ា៤ 

55. សមគមជងេត� ត (STT)  

56. សហគមធ៍ SOS ្ពធយធ�េហអធ�ជតិភ�ំេពញ  

57. អង�ក�ស�ាែខ�  

58. សហគមធ៍ថ�េាល  

59. សហគមធ៍ទួលរាដ 

60. សហគមធ៍ទួលសែងB  

61. សហគមធ៍្តពំងអ�� ញថ�ា  

62. សហគមធ៍ទំធាបពា  

63. អង�កកម�វធិាអភិវអភធ៍ធធជធយុវធ (YRDP) 

 

 

 


