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េសចក�ីែថ�ុករណ៍រកួ  
 ស�រីី  

េសចក�ីេស�វិេសធកកម�ប�ប� �ៃផក��ុ �ធរដ�សភ 
�ធ្រពះរច្កកក្�រ 

 

្ក�មអង�េរសង�មសីុ�លិេរកមកុ� និងអ�កាំនាឯកងា្ ល់េឃដាថ កិច�្ ពមេ្ព�ងដំេណ

្សនេាប េលពីៃថ�ទី ២២ ែរកកងដ េ� ២ំ០១៤ រវងាណបក្្ប�ាកមកុ� និងាណបក្

សេិន� �រិ បនផណល់េលលេរណ� �មូលដ� នមួចំនួន េដដមមនីឲ្ដំេណដ ររដ�សភមន្បសិទ�ិ
ភព និងរម� ភព ្សប�មេលលេរណ� ្ប�វិបេរ្េសរពី�ុបក្ និងរបបសភនិមេរ

កមកុ�។ 

កិច�្ ពមេ្ព�ងដំេណ្សនេាបេនបនប�� កច់្ស់ថ្រត� «សិកិ និងេវ�ដ�េិសវនកម�បទ

ប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ» េដដមមីន ១)ក�ុងេេរៀបចំឲ្មនេរែបងែចកអំណចដចពី់ល�  រវងអំណច 

នីរិបម��រណិ និងអំណចនីរិ្បរិបរណិ េដដមមឲី្សំបន័រដ�សភនចបំេពារួនទីរបស់រ�ួបន្រពម្រ� 

និងេនែ់រមន្បសិទ�ិភព ២)េរេលដកកមកស់រួនទី និងសិទ�ិអំណចរបស់ាណបក្មននសនៈក�ុង 

រដ�សភែដលមនិចូលរមួក�ុងងារដ� ភបិល និង ៣) េរេរៀបចំែបងែចកសិទ�ិ និងអំណចដពកនសំំបន័

រដ�សភ េដែបងែចករួនទីដពកនេំរក�ុងាណៈកម� វិេរអចិៃិនណ�ៃនរដ�សភ �មរូបមនណ ០៧ 

ទល់ ០៦ ែដលាណបក្ដពកនងំារដ� ភបិលមនសមសភព០៧រូប និងាណបក្មនិចូលរមួក�ុងងា

រដ� ភបិល ែដលមននសនៈក�ុងសភ មនសមសភព០៦របូ េរក�ុងាណៈកម� វិេរអចិៃិនណ�។ 

ាណបក្ដពកនងំារដ� ភបិល និងាណបក្មនិចូលរមួក�ុងងារដ� ភបិលែដលមននសនៈក�ុងរដ�

សភមនរួនទីដពកនាំណៈកម�េរាំនាចំនួន០៥េស�ដល� ។  

 

្ក�មអង�េរសង�មសីុ�លិេរកមកុ� និងអ�កាំនាឯកងា្ ល់េឃដាថ កិច�្ ពមេ្ព�ងដំណកេ់ល 

ទី០១ សណីពីេរចរចេវ�ដេសចកណី្ពង�េិសវកម�បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ ៃថ�ទី២៩ ែរកកងដ េ�  ំ       

២០១៤ របស់្ក�មេរនរៃនាណបក្្ប�ានកមកុ� និង ាណបក្សេិន� �រិ មនិទនប់នអនុ�រណ

ចំណុចសំខនយ់ៃនកិច�្ ពម េ្ព�ងៃថ�ទី២២ កកងដ ២០១៤ បយែុនណ្ ក�មេរនរៃនាណបក្ទងំពីរ បន

សន្យោថ និងបនណេរពិភកិេររំណកទី់ពីរ។ 



 

 

្ក�មអង�េរសង�មសីុ�លិេរកមកុ� និងអ�កាំនាឯកងា្ សូមផណល់នូ�អនុសសន�សំខនយ់បែនំមក�ុង

េរេវ�ដ�េិសវនកម�ែកែ្ប ឬេរបែនំមរ�ពមសរម្�ច្បរ់ដ�វម�នុ��  និង្បេរបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�

សភ និងម្�១២០ថ�ីៃនច្បេ់បេេ� រេ្ាដស�ងំរំណងងិសណដូចខងេ្េម៖ 

• រដ�សភ្រត�អនុមរ័បទប�� ៃផ�ក�ុង«ថ�ី» េដមរិពីរភាបីៃនចំននួសមាិករដ�សភទងំមូល។ 

ក�ុងករណីមនិមនបទប�� ៃផ�ក�ុងថ�ី បទប�� ៃផ�ក�ុងៃននណរណិចុងេ្េ្រត�ចូល�វរមន។  

(ម្�៨២ថ�ី ៃនរដ�វម�នុ��  និង្បេរ ៨២ថ�ី ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ) 

• បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ ្រត�ែចងអំពីេរែបងែចកអំណច ដពកនរំដ�សភក�ុងចំេណមាណ

បក្មននសនៈក�ុងរដ�សភែដលមនសមសភពបរុស និងិសណី ដូចរបូមនណកិច�្ពមេ្ព�ង

ដំេណ្សនេាបៃថ�ទី២២ ែរកកងដ េ� ២ំ០១៤។ (្បេរ ០២ថ�ី (ពីរ) និង 

១០ថ�ី(ពីរ) ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ) 

• ាណៈកម� វិេរអចិៃិនណ� ឬាណៈកម�េរាំនានីមួយ ៃនរដ�សភ្រត�កំណរេ់ពល ០១ 

(មួ) ៃថ� ក�ុង ០១ (មួ) សបណ �� េដដមមេីវ�ដស�នេរសរណៈ ាែាកេដាេដល េដ

េេេហានពកព់ន័�មកបំភ�េឺលដេសចកណី្ពង និងេសចកណីេស�ដច្ប ់ និង េរអនុ�រណច្ប�់

វរមន។ េទបី�ាយ ងណកកេដ សម័្បាំុស្មបេ់ឆ�ដសំណួរខងេលដេន មនិនច

េបដកលទ�ភពឲ្មនេរេបេេ� រ្បេភទណមួបនេឡដ។ ាណៈកម� វិេរអចិៃិន��

មនអំណចទទួលពិនិរ្បទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�សភ។ (្បេរថ�ីបមែនំមក�ុងាំពូក៣ 

ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ) 

• កំណរេ់�រុទងំអស់ និងឯកសរដៃទេទៀររបស់រដ�សភ ្រត�រកិទុកេរក�ុងអា�េលខវិេរ 

ដ� ន និង �សរណៈ េលដកែលងែរ�កំណរេ់�រុ និងឯកសរទងំឡាណែដលសំេរច

េដាណៈកម� វិេរអចិៃិនណ�ថ នចបយពល់ដល់សនណិសុរ�រិ។ (្បេរ១៨ ៃនបទប��

ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ)។ អា�េលខវិេរដ� ន្រត�េរៀបចំឲ្មនបទប�� រដ�បល េដដមមីនសិទ�ិ
្ប�ពលរដ�ក�ុងេរទទលួបនពរ័តមន និងចូលរមួក�ុង្ពពរណិេរណ� សរណៈរបស់រដ�សភ។( 

្បេរថ�ី ប��ូ លេទក�ុងាំពូកទី ៤)។ 

• ាណៈកម�េរាំនាៃនរដ�សភ ្រត�េេេហអ�ក្ពងច្ប ់ និងអ�កេស�ដច្បម់កសកសួរអំពី

េសចកណីព្នង និងេសចកណីេស�ដរច្ប ់ក�ុងស�នេរសរណៈ។ អ�កែរង្ពងច្ប ់ឬអ�កែរង

េសចកណីេស�ដច្ប ់ មនសិទ�ិចូលងេរណ� ា្មបាណៈកម�េរែដលពិនិរ្េសចកណីេស�ដេន។ 

(្បេរ២៣ ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ) 



 

 

• ចេម�ដយ� ល់មរ ់ ឬឬលកលណ� អក្ររបស់នករដ�មិនណី ឬរដ�មិនណី ្រត�េវ�ដេឡដងក�ុងរៈ 

េពលដប់្ បៃំថ� បន� បពី់ទទួលបនសំណួរ។ ចំេពចេម�ដយ� ល់មររំ់ណងងិសណដកសំ់ណួរ 

និងងារដ� ភបិលមនសិទ�ិទទួលបនេពលេ�ឬេស�ដល� ក�ុងេរាែាកេដាេដល។ ចំេព 

ចេម�ដ�ឬលកលណ� អក្រ រំណងងិសណដកសំ់ណួរមនសិទ�ិេឆ�ដរបក�ុងរដ�សភក�ុងរៈ 

េពលេស�ដល� នពងេរននចេម�ដ�ឬលកលណ� អក្ររបស់ងារដ� ភបិល។ (្បេរ៣២ ៃនបទ

ប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ) 

• ារណិបេន� សងារដ� ភបិល ្រត�បនេលដកេឡដងាូនរដ�សភ េដរំណងងិសណចំនួនសមសិប

ាយ ងរិច េទដបរដ�សភេលដកកមកពិភកិបន។ ្បសិនេបដមនារណិបេន� សសមាិកាណៈ

រដ�មិនណី ឬងារដ� ភបិលពីរដង រដ�សភ្រត�េបដក្បាំុេពាអង�ពិភកិ និងអនុមរ័�សរ

ណៈក�ុងេរទម� កមាិកសមាិកាណៈរដ�មិនណី ឬងារដ� ភបិល។ (្បេរ៣៥ ៃនបទប�� ៃផ�

ក�ុងៃនរដ�សភ) 

• ាណបក្ែដលមនិចូលរមួក�ុងងារដ� ភបិលនិងមននសនៈេ្ចដន�ងេរក�ុងរដ�សភ ្រត�បន 

ទទលួស� ល់ េ�ដមនសិទ�ិបេងងដរអ�កនពំក្ក�ុងេរ្រករពិនិរ្េរនររបស់ងារដ� ភបិល 

េ�ដ នចេស�ដសំុឲ្មនកិច�ពិភកិរទល់េលដេលលនេាបរបស់រដ� ភបិល និង មន

សិទ�ិេឆ�ដរប េដយ� ល់មរ ់ ឬ �ឬលកលណ� អក្រេទនពងចេម�ដរបស់ងារដ� ភបិល

េទនពងសំណួររបស់រំណងងិសណ។ (្បេរថ�ី ប��ូ លេទក�ុងាំពូកទី ៩) 

• សមាិករដ�សភ ្រត�បរប់ងស់មាិកភពរបស់រ�ួន េដសរសមរី�ួនសំុឬលប�់ឬ

លកលណ� អក្រពីសមាិករដ�សភ េ�ដប�� កពី់មលូេ�រុ និងផ្ព�ផិ�សរណៈ។ 

សមរី�ួនបរប់ងស់មាិកភពពីាណបក្នេាបរបស់រ�ួន ែដលមនេរសេ្មច�ឬ

លកលណ� អក្រ ែរមនិែមនមលូេ�រុេដសរេរបេ��ាមរិរុសឆ�ង។ (ម្� ១២០ថ�ី 

ៃនច្បេ់បេេ� រេ្ាដស�ងំរំណងងិសណ) 

• ាយ ងូរបី(០៣)ៃថ�េ្េេពលេរ្បេសលទ�ផលេបេេ� រេ្ាដស�ងំរំណងងិសណ�សំ

ពរ ាណៈកម� វិេរ�រិស្មបេ់រេបេេ� រ ្រត�េរៀបចំប�� ីសមាិករំណងងិសណែដលមន

ាយ ងរិច១២០រូបថ� ្ពមមក្្រ។ (ម្�ថ�ី ៃនាំពូកអំពីាណៈកម� វិេរ�រិេរៀបចំ

េរេបេេ� រ ៃនរដ�វម�នុ�� ) 

• ាណៈបក្នេាបមននសនៈក�ុងរដ�សភរិច�ងដប ់ មនសិទ�ិបេងងដរ្ក�មរបស់រ�ួនចំនួន

មួ(០១) ្ក�ម។ (្បេរ៤៨ថ�ី (ពីរ) បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ) 

 



 

 

្ក�មអង�េរសង�មសីុ�លិ និងអ�កាំនាឯកងា្ បនេរៀបចំេសចកណីេស�ដ�េិសនកម�រដ�វម�នុ��  បទប��

ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ និងម្�១២០ថ�ី ៃនច្បេ់បេេ� រេ្ាដស�ងំរំណងងិសណ ដូចែដលមនភ� ប�់ 

មួេសចកណីែថ�ងេរណ� េន។ ្ក�មអង�េរសង�មសីុ�លិ និងអ�កាំនាឯកងា្េ្រ�មរចួ�េ្សចក�ុង

េរចូលរមួបក្ស េសចកណីេស�ដ�េិសវនកម�ទងំេន េទ្ក�មេរនរាណបក្នេាបទងំពីរ 

ឬ្ក�មសមាិករំណងងិសណ ឬ្ក�មេបកលាន�បេ់េ� ររំណងងិសណ ្បសិនេបដាណបក្ទងំពីរផណល់ 

ឱេសឲ្្ក�មអង�េរសង�មសីុ�លិ និងអ�កឯកងា្។ 

 

ទំនកទំ់នងពរ័តមនបែនមំ៖ 

• េឬកបណណិ រ ែកមឡី  អ�ក្ស�្��សង�មឯកងា្  ០១២ ៧៨ ៧០ ៨៤ 

• េឬក អអូ �រីៈ   ្បន្ក�ម្បពកិភបិល CCHR ០១២ ៤០ ៤០ ៥១ 

• េឬក នី ចរាិ  ្បនែផ�កេសុដបអេងងរADHOC ០១១ ២៧ ៤៩ ៥៩ 

• េឬក ាល់ ប��   នក្បរិបរណិអង�េររុមែិ��ល ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 

• េឬក្សី រស់ សុភព  នេិអង�េរ GADC   ០១២ ៦២ ៧៨ ៥៧ 

អង�េរលំ្ ទ៖ 

1. សមាមនដ�ុក ADHOC 

2. េ�ទិេៃនអង�េរមនិែមនរដ� ភបិល សណីពីកមកុ� (NGO Forum) 

3. មា្មណណ លសិទ�ិមនុស្កមកុ� (CCHR) 

4. អង�េរ រុមែិ��ល (COMFREL) 

5. �ទិ្យោសំនរសអូមរិ និងេលលនេាប(API) 

6. មា្មណណ លអបរ់ចំ្បស់្មបស់�ាមន� (CLEC) 

7. អង�េរ GADC 

8. អង�េរ និក��ិច 

9. អា�េលខវិេរដ� ន CHRAC 

10. មា្មណណ ល PDP-Center 

11. ្ ក�ម្បពកិុ�ានកមកុ� (YCC) 

12. អង�េរ KYSD 

13.  សមកន័� CISA 

 


