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សេចក្តីប្បកាេព័ត៌មាន 
េតពីីមត ិនិងេសំ ើ របេអ់ងគការេមព័នធេងគមេ វីិល 

សៅសលើសេចក្តីេសប្មចរបេ ់គ ៈក្មាា ធកិារជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត គ.ជ.ប ចំស ោះ
អន សាេន៍សលើ 

សេចក្តីប្ ងបទបញ្ជា  និងនីតិវិធីេប្មាប់ការស ោះសនោ ត 
សប្ជើេតងំតំណាងរាស្រេតអា តតិទី៥ នោ ២ំ០១៣ 

 

 អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ សូមធ្វើការវាយតម្មលខ្ពសចំពធ   គ.ជ.ប ដដលបានធរៀបំពឲ្យមានដពធ ើ រការក្នុង្ការផតលច
មតិធរៀបំពក្ិំចរបជុពពិភាក្ាំពនួនព៊ីរដង្ធៅម្ងៃទ៊ី១៣ និង្ទ៊ី១៥ ដខ្កុ្មភៈ ឆ្ន ព២០១៣ រវាង្សមាជិក្ និង្មន្តនត៊ីគ.ជ.ប
ជាមយួនឹង្ភាគ៊ី ក្ចពនធស័ពខានចៗ  ធៅធលើអនុសាសនរ៍បសចអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ និង្គ បក្សនធោបាយដដលបាន
ដាក្ចជូនធៅគ.ជ.ប សរមាបចធ្វើការដក្លមអធសំក្ត៊ីរ ង្បទបញ្ជា  និង្ន៊ីតិវ ិ្ ៊ីសរមាបចការធបា ធឆ្ន តធរជើសតពង្តពណាង្
រាន្តសតអា តតិទ៊ី៥ ឆ្ន ព២០១៣ធន ។ 
 ធដាយធោង្ធៅតមធសំក្ត៊ីសធរមំរបសចគ.ជ.ប ំុ ម្ងៃទ៊ី១៨ ដខ្កុ្មភៈ ឆ្ន ព២០១៣ ំពធ  អនុសាសនរ៍បសចអង្គ
ការសង្គមសុ៊ីវលិ និង្គ បក្សនធោបាយតមរយៈខុ្មដន្តរវល និង្ការវាយម្មលរបសចមន្តនត៊ីគ.ជ.បថា ៤០%ម្នអនុ
សាសន ៍រតូវបានសធរមំទទលួយក្ធដាយ គ.ជ.បវាជាំព ុំវជិាមានខ្ល សរមាបចដក្លមអរបទបញ្ជច  និង្ន៊ីតិវ ិ្ ៊ី។  
 អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិធ ើញថាធសំក្ត៊ីសធរមំរបសចគ.ជ.ប យលចរពមតមអនុសាសន ៍ ឬការធសនើដក្លមអដដល
មានំព ុំសពខានចមយួំពនយួដូំជា៖ 

 ការហាមមន្តនត៊ីរាជការ មន្តនត៊ីតុលាការ ក្ង្ធោ្ពលធខ្មរភូមិនទ នគរបាលជាតិំូលរមួក្នុ ង្សក្មមភាព
ធោសនាគពរទំពធ  គ បក្សនធោបាយណាមយួក្នុ ង្ធពលធោសនាធបា ធឆ្ន ត។ 

 ការអនុវតតនស៍ពធ ើ ធន អាំនាពមក្នូវការអនុវតតន៍ំ ាបចធបា ធឆ្ន ត ំាបចគ បក្សនធោបាយ និង្ំាបចធផសង្ៗ
ធទៀតបានរតឹមរតូវក្នុង្ការធានាអពារក្ិតយក្ង្ធោ្ពលធខ្មរភូមនិទ នគរបាល មន្តនត៊ីតុលាការ ក្នុង្យុទធនាការ
ធោសនាធបា ធឆ្ន ត។ 

 ការធោសនារបសចគ បក្សនធោបាយអាំធ្វើបានធៅទ៊ីសាធារ ៈដូំជា ទ៊ីផារ។ គ.ជ.ប និង្អាជាា
្ររតូវក្ព តចក្ដនលង្សាធារ ៈ និង្ធ្វើអនតរាគមនធ៍ដើមប៊ីឲ្យគ បក្សនធោបាយអាំធលើក្សាល ក្សញ្ជា
បានតមធគលការ ៍ធសមើភាព។ 

 ការអនុវតតនស៍ពធ ើ ធន អាំបធង្កើនភាពរតឹមរតូវក្នុង្ការធោសនាធបា ធឆ្ន តធដាយគ បក្សនធោបាយ។ 
 សាល ក្សញ្ជា របសចគ បក្សនធោបាយ និង្សមាភ រៈធោសនារបសចគ បក្សនធោបាយមិនរតូវសថិត

ធៅក្នុ ង្បរធិវ  ឬធលើអាគរ ឬការោិល័យរបសចរដឋ។ 
 ការអនុវតតនស៍ពធ ើ ធន នាពមក្ការពរង្ឹង្ំាបច ការអនុវតតន៍ំ ាបចំ .ប.ត.រ និង្ំាបចធផសង្ៗធទៀតក្នុង្ការធរបើ
របាសចអាគររបសចរដឋ។ 

 ការហាមការធរបើរបាសចមធ្ាបាយដឹក្ជញ្ាូ នដដលមិនមានសាល ក្ធលខ្ ឬសាល ក្ធលខ្ដក្លង្កាល យក្នុ ង្ធពល
ធោសនាធបា ធឆ្ន ត។ 



2 
 

 ការអនុវតតនស៍ពធ ើ ធន អាំបនថយការបនលពក្នុង្ ការធរបើរបាសចមធ្ាបាយដឹក្ជញ្ចូ នរបសចរដឋក្នុង្ធោសនាធបា 
ធឆ្ន តឲ្យគ បក្សនធោបាយណាមយួ។ 

 ការធរជើសធរ ើសមន្តនត៊ីធរៀបំពការធបា ធឆ្ន តដដលរតូវបនថយល័ក្ខខ្ ឌ័ បធំចក្ធទសទាក្ចទិនធៅនឹង្បទ
ពិធសា្នធ៍បា ធឆ្ន ត និង្បដនថមល័ក្ខខ្ ័ឌ បញ្ឈបចការធរជើសធរ ើសធំញព៊ីសាំចញាតិបធង្កើត ឬបត៊ីរបពនធក្នុ ង្ 
គ ៈក្មមការដតមយួ។ 

 ការអនុវតតនស៍ពធ ើ ធន អាំនាពមក្នូវការធរជើសធរ ើសមន្តនត៊ីធរៀបំពការធបា ធឆ្ន តដូំជា ន្តសត៊ី យុវជន និង្ជនពិការ
បានធរំើន និង្បនថយទពនាសចផលរបធោជនម៍្នបុគគលិក្ក្នុង្គ ៈក្មមការដតមយួ។ 
 

 ធទា ប៊ីជាោ៉ា ង្ណាក្ធ៍ដាយ អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិមានការខ្ក្ំិតត និង្រពួយបារមភអពព៊ីភាពធជឿបានម្ន
ភាពសុ៊ីសង្វវ ក្ចគន របសច គ.ជ.ប ក្នុង្ការអនុវតតន៍ំ ាបចដដលមានជា្រមាន ធគលការ ៍ធបា ធឆ្ន តធដាយធសរ ៊ី និង្
យុតតិ្ម ៌ និង្ធគលការ ៍ការ រសិទធិអនក្ធបា ធឆ្ន ត មន្តនត៊ីរាជការ ក្ង្ក្ពលាពង្របដាបចអាវុ្  នងិ្អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ
មនិដមនរដាឋ ភបិាល។ 
 ធពលខ្ល ធដើមប៊ីបធង្កើនសិទធិអនក្ធបា ធឆ្ន ត គ.ជ.ប រក្ាទុក្ឲ្យធម ុព ធៅសង្វក តចធំញលិខ្ិតបញ្ជា ក្ចអតតសញ្ជា  
សរមាបចបធរមើឲ្យការធបា ធឆ្ន ត ធរកាយធពលំុ ធ ម្  ធបា ធឆ្ន ត ធបើធទា ប៊ីគម នមារតណាមយួម្ន ំ.ប.ត.រ ំង្អុល
បង្វា ញ នងិ្ធទា ប៊ីមានការធោទរបកានចអពព៊ីការបនលពធំញលិខ្ិតធន ព៊ីគ បក្សនធោបាយក្ធ៍ដាយ។ ធគលបព ង្ 
ដូំគន ធដើមប៊ីជួយ បធង្កើនសិទធិអនក្ធបា ធឆ្ន តដដដលធៅធពលអនុសាសនថ៍ា ឲ្យគ.ជ.បអនុវតតសមតថក្ិំចរបសចខ្លួនដូំមាន
ដំង្ក្នុង្មារត៧៤ម្ន ំ.ប.ត.រ ធដើមប៊ីធសនើធៅរាជរដាឋ ភបិាល និង្រក្សួង្ពត័ម៌ានបធង្កើនធមា៉ា ង្ម្នវទិយុ និង្ទូរទសសនរ៍ដឋ
ធដើមប៊ីផាយ និង្អបចរ ពដលចអនក្ធបា ធឆ្ន ត ផទុយធៅវញិ គ.ជ.ប បានបដិធស្ធដាយមនិទានចដាក្ចសពធ ើ ធៅរាជរដាឋ ភបិា
ល។ 
 
 អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិធសនើសុពទាមទារធដាយទទូំធៅគ.ជ.ប សូមធ្វើការពិោរណាធ ើង្វញិធលើការបដិធស្អនុ
អនុសាសនរ៍បសចអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ (គ.ជ.ប មនិទានចយលចរពម) ព៊ីធរ  ក្នុង្ំព ុំទាពង្ធនា គឺសុទធសឹង្ដតជាធាតុ
ោ៉ា ង្សពខានចក្នុង្ការធ្វើឲ្យមានការអនុវតតធគលការ ៍ធជឿទុក្ំិតតព៊ីសពណាក្ចអនក្ ក្ចពន័ធ ពិធសសគ បក្ស
នធោបាយរបក្ួតរបដជង្ក្នុង្ការធបា ធឆ្ន តធៅក្មពុជា មានដូំជា៖ 

 បធង្កើតគ ៈក្មមការធរជើសធរ ើស និង្រតួតពិនិតយការដតង្តពង្សមាជិក្ គ្/ខ្ប គ /សប និង្គបក្/គក្រ 
ធដាយមានការំូលរមួព៊ីគ បក្សនធោបាយដដលមានអាសនៈក្នុ ង្រដឋសភា។  

 គ.ជ.ប ពនយលចមូលធរតុម្នការរក្ាទុក្ដូំខ្លឹមសារម្នធសំក្ត៊ីរ ង្បទបញ្ជា  និង្ន៊ីតវិ ិ្ ៊ីធដាយធោង្មារត១២
ងម៊ីថា គ.ជ.ប ជាអង្គការឯក្រាជយ និង្អពារក្ិតយ។ ប៉ាុដនតសាម រត៊ីម្នធសំក្ត៊ីរ ង្បទបញ្ជា  និង្ន៊ីតិវ ិ្ ៊ីរបសច គ.ជ.ប បាន
បញ្ជា ក្ចថា អពារក្តិយ នងិ្ឯក្រាជយម្ន គ.ជ.ប និោយធោង្ធៅតពណាង្ទសសនៈរក្មុទាពង្អសចម្នសង្គមរមួមាន មន្តនត៊ី
រាជការ គ បក្សនធោបាយ នងិ្សង្គមសុ៊ីវលិ។ គ បក្សនធោបាយំូលរមួក្នុង្ការផតលចធោបលចអពព៊ីការធរជើស
ធរ ើស និង្រតួតពិនិតយការដាក្ចសពធ ើ ធដាយគ្/ខ្ប និង្ការដតង្តពង្ធដាយគ.ជ.បដដលមនិប៉ា  លចដលចឯក្រាជយ និង្អ
ពារក្ិតយ ក្នុង្ការអនុវតតនក៍ារង្វរ។ ធរើយន៊ីតិវ ិ្ ៊ីម្នការដតង្តពង្រតូវសថិតធៅក្នុង្សមតថក្ិំចរបសច គ.ជ.ប ធរើយគ្/



3 
 

ខ្ប ក្រ៍តូវអនុវតតសមតថក្ិំចក្នុង្ការបញ្ាូ នសពធ ើ ធបក្ខជនសរមាបចសមាជិក្ គ /សប និង្គក្រ/គក្រ ដូំមានធៅក្នុង្ំ.
ប.ត.រ   ដដដល។ 
 ល័ក្ខខ្ ័ឌ ម្នការធរជើសធរ ើស បទបញ្ជា ម្ផទក្នុង្ នងិ្រក្មស៊ីល្មស៌រមាបចសមាជិក្គ ៈក្មមការធរៀបំពការធបា 
ធឆ្ន តរគបចលពដាបចថាន ក្ចនងឹ្រតូវបានអនុវតតធដើមប៊ីពរង្ងឹ្ឯក្រាជយ និង្អពារក្ិតយរបសចសមាជិក្ទាពង្ធនា  ក្នុង្សមតថក្ិំច 
និង្ការអនុវតតនក៍ារង្វរធបា ធឆ្ន ត។ 

 អនុញ្ជា តឲ្យភាន ក្ចង្វរគ បក្សនធោបាយ «ឈរព៊ីធរកាយធលខា្ិការម្នការោិល័យធបា ធឆ្ន ត ដដល
អាំធមើលធ ើញំាសច ធរើយមានសិទធិធសនើការធផទៀង្ផ្ទទ តចទិនននយ័អនក្ធបា ធឆ្ន ត ធៅក្នុ ង្បញ្ា៊ី ធបា ធឆ្ន ត
ជាមយួនឹង្ឯក្សារដដលយក្មក្ធបា ធឆ្ន ត»។ធគលការ ៍ធន រតូវបានដាក្ចបញ្ចូ លក្នុ ង្ន៊ីតិវ ិ្ ៊ី  និង្
ធសៀវធៅដ នាពធដាយបង្វា ញរបូភាពផង្។ 

 គ.ជ.បពនយលចមូលធរតុម្នការរក្ាទុក្ដូំធសំក្ត៊ីរ ង្ថា តពណាង្គ បក្សនធោបាយមានសិទធិតវា៉ា  ឬជពទា
សច។ ការធសនើធន មនិសពធៅធៅធលើការតវា៉ា  ឬជពទាសចធទ ប៉ាុដនតឲ្យភាន ក្ចង្វរគ បក្សនធោបាយឈរព៊ីធរកាយធលខា។ 
ធគលការ ៍”ធផទៀង្ផ្ទទ តច”ទិនននយ័អនក្ធបា ធឆ្ន តក្នុង្បញ្ា ៊ីធបា ធឆ្ន តជាមយួនឹង្ឯក្សារបសចអនក្ធបា ធឆ្ន តធន មាន
លក្ខ ៈដូំដពធ ើ រការធផទៀង្ផ្ទទ តចរាបចសនលកឹ្ធឆ្ន តដរ ដដលភាន ក្ចង្វរគ បក្សនធោបាយធសនើឲ្យសមាជិក្ម្ន គ.ក្.ប/
គ.ក្.រ បង្វា ញសនលឹក្ធឆ្ន ត ឬអានឲ្យខាល ពង្ៗធ ើង្វញិ ធៅធពលភាន ក្ចង្វរគ បក្សនធោបាយធមើល ឬសាត បចមនិទានច។ 
ធគលការ ៍ម្នការធផទៀង្ផ្ទទ តចធន មនិដមនធសនើការបតឹង្ធនា ធទ ប៉ាុដនតវារគនចដតធសនើឲ្យមានការពិនិតយធ ើង្វញិ ធដើមប៊ី
ភាពធជឿទុក្ំិតតគន ក្នុង្ការធបា ធឆ្ន ត។ 

 រតូវយក្របាយការ ៍ំព ូល ំពណាយរបសចគ បក្សនធោបាយក្នុ ង្ធពលធោសនាធបា ធឆ្ន តធដើមប៊ី
បង្វា ញដលចសាធារ ជន។  

 គ.ជ.ប បានរក្ាជពរររបសចខ្លួនធដាយធោង្មារត៨២ ក្ថាខ្ ័ឌ ទ៊ី២ម្នំ.ប.ត.រ ធដើមប៊ីរក្ាបញ្ាតតិម្នធសំក្ត៊ី
រ ង្បទបញ្ជា  និង្ន៊ីតិវ ិ្ ៊ីថា គ.ជ.ប អាំរតួតពនិិតយធសៀវធៅគ ន៊ីធន ធៅធពលមាន «ការោពបាំច» ធដើមប៊ីរក្ាទុក្
ដដដលដូំធសំក្ត៊ីរ ង្។ 
ប៉ាុដនត «ការោពបាំច» អាំរតូវបានពនយលចថា គ.ជ.ប រតូវពរង្ឹង្តមាល ភាព និង្ការអនុវតតនម៍ារត៨២ និង្៨៣ម្ន ំ.ប.ត
.រ ឲ្យមានរបសិទធិភាព។ «ការោពបាំច» មនិដមននោិយរតឹមដតវធិានការរតួពពិនិតយធៅធពលមានភាពមនិរបរក្ត៊ី ឬ
បញ្ជា បានធក្ើតធនា ធទ ប៉ាុដនតការោពបាំចក្រ៍តូវនោិយធៅដលចវធិានការធដើមប៊ី ទបចសាក តច បញ្ជា  ឬភាពមនិរបរក្ត៊ីផង្ដដរ 
ធ លគឺមានភាពោពបាំចធដើមប៊ីទបចសាត តចបញ្ជា  ឬភាពមនិរបរក្ត៊ីម្នការធបា ធឆ្ន ត។ 

 មិនរតូវទទួលសាគ លចការធំញលិខិ្តបញ្ជា ក្ចអតតសញ្ជា  សរមាបចបធរមើឲ្យការធបា ធឆ្ន ត ធលើសព៊ីម្ងៃទ៊ី
២៦ ដខ្មិងុនា ឆ្ន ព២០១៣។ ឯក្សារ ក្ចពនធទ័ាពង្ធន រតូវបានរគបចរគង្ធដាយ គ /សប ធរើយរតូវបិទ
ផាយជាសាធារ ៈ។ 

 គ.ជ.ប បានបក្រសាយការរក្ាទុក្ដដដលដូំដពធ ើ រការធលើក្មុន ធដាយពនយលចអពព៊ីមលូធរតុដដលអាំធ្វើឲ្យ
បាតចបង្ចសិទធអិនក្ំុ ធ ម្  ធបា ធឆ្ន ត។ សព ួរធរតុអវ៊ី គ.ជ.ប មនិបនតំ ុ ធ ម្  អនក្ធបា ធឆ្ន តររូតដលចម្ងៃស 
ំធមលើយធរ  ថា ំាបចធបា ធឆ្ន តបានក្ព តចធពលធវលាំុ ធ ម្  ធបា ធឆ្ន ត ំពដ ក្ការធំញលិខ្ិតបញ្ជា ក្ចអតត
សញ្ជា  បធរមើឲ្យការធបា ធឆ្ន តធន  ក្រ៍តូវមានធពលក្ តចំ ាសចលាសច ធដើមប៊ីធានាព៊ីតមាល ភាព និង្ភាពរតមឹរតូវក្នុង្
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ដពធ ើ រការធបា ធឆ្ន ត។ មា៉ាង្ធទៀត គ.ជ.ប អាំជួបហានិភយ័ក្នុង្ការអនុវតតន៍ំ ាបចធៅធពលមានការបតឹង្មន្តនត៊ីអពព៊ីន៊ីតិ
វ ិ្ ៊ីម្នការធំញលិខ្ិតបញ្ជា ក្ចសរមាបចបធរមើឲ្យការធបា ធឆ្ន ត ព៊ីធរ  ថា គម នមារតណាមយួម្ន ំ.ប.ត.រ ដំង្
អនុញ្ជា តឲ្យធម ុព ធៅសង្វក តចធំញលិខ្ិតធន ធរកាយធពលដពធ ើ រការំុ ធ ម្  ធនា ធទ។ 
 ធបើសិនជាគម នការរសុ រសួលរវាង្គ បក្សនធោបាយ នងិ្ គ.ជ.ប ធដើមប៊ី ក្ព តចរយៈធពលំាសចលាសច និង្
ធ្វើឲ្យមានតមាល ភាពក្នុង្ការធំញលិខ្ិតបញ្ជា ក្ចសរមាបចបធរមើឲ្យការធបា ធឆ្ន តធន ធទ ក្នុង្ក្រ ៊ី មានការបនលព និង្ភាព
មនិរបរក្ត៊ីណាមយួ ធនា ការដាក្ចបនទុក្ម្នការធោទរបកានច គ.ជ.ប ំពធ  ន៊ីតិវ ិ្ ៊ីក្នុង្ការធំញលិខ្ិតធន  ដដល
និោយធៅដលចការរ ពធលាភ និង្ការខុ្សំាបច    ំ.ប.ត.រ ទាពង្រសុង្។ 

 រតូវដក្លមអរបការ ៧.១០ និង្របការធផសង្ៗធដាយដក្បទធលមើស «មិនអពារកិ្តយ» របសចអង្គការមិនដមនរដាឋ ភិ
បាល និង្សមាគមក្នុ ង្រសុក្ និង្សមាគម ឬអង្គការអនតរជាតិធលើក្ដលង្អង្គការ សមាគម ំូលរមួសធង្កត
ការ ៍ធបា ធឆ្ន ត ដដលទទលួសាគ លចធដាយ គ.ជ.ប។  

 គ.ជ.ប រក្ាបទបញ្ជា  និង្ន៊ីតិវ ិ្ ៊ីរបសចខ្លួនអាំរគបដ ត បចសមតថក្ិំ ចរបសចគ.ជ.ប ក្នុង្ការរគបចរគង្អពារក្តិយ
ភាពរបសចអង្គការមនិដមនរដាឋ ភបិាល សមាគម ក្នុង្រសុក្ និង្សមាគម អង្គការអនតរជាតិទូធៅ។ ប៉ាុដនត ំ.ប.ត.រ បាន
ឲ្យគ.ជ.ប  ក្ចពនធជ័ាមយួអង្គការ និង្សមាគម «ំូលរមួសធង្កតការ ៍ធបា ធឆ្ន តធដាយមានការទទួលសាគ លចព៊ី គ.ជ
.ប ។  គ.ជ.ប រតូវអនុវតតំាបច ំ.ប.ត.រ  ំព ុំទ៊ី៤ ម្នមារត១៦ដតមានំាបចមានជា្រមានប៉ាុធណាណ  »។ មា៉ាង្
ធទៀត គ បក្សនធោបាយ ធដាយដ ក្គ បក្សរបជាជនក្មពុជា ធៅក្នុង្លក្ខនតិក្ៈរបសចខ្លួនមានបកូ្បញ្ចូ លអង្គការ
មហាជនក្នុង្ការធ្វើសក្មមភាពគពរទគ បក្សរបសចខ្លួន។ 
 អង្គការមហាជនគឺជាន៊ីតិបគុគលមនិដមនគ បក្សនធោបាយ និង្មនិដមនជាសាថ បន័រដឋ ដូំធន វាជាន៊ីតបិុគគល 
ឬដផនក្មយួម្នអង្គការ សមាគមមនិដមនរដាឋ ភបិាល ឬសង្គមសុ៊ីវលិ។ 
ក្នុង្ក្រ ៊ី  គ.ជ.ប អនុវតតបទបញ្ជា  និង្ន៊ីតិវ ិ្ ៊ីទាក្ចទិនអពារក្ិតភាពំពធ  អង្គការ សមាគម ឯក្រាជយ ប៉ាុដនតមនិអនុវតត
ំពធ  អង្គការមហាជនរបសចគ បក្សនធោបាយ ដដលនាពឲ្យមានការអនុវតតនម៍និរសបំាបចរមួមាន ការធរ ើសធអើង្ 
និង្មាននោិមព៊ីរ (Double Standards ) ក្នុង្ការអនុវតតនប៍ទបញ្ជា  នងិ្ន៊ីតិវ ិ្ ៊ីធបា ធឆ្ន ត។ 
ការបដិធស្មនិទទួលយក្អនុសាសនទ៍ាពង្ធន  នងឹ្អាំជ ឥទធពិលអវជិាមានដលចគុ ភាពម្នដពធ ើ រការ និង្លទធ
ផលធបា ធឆ្ន ត។ 

  
  
សរមាបចការទពនាក្ចទពនង្បដនថមៈ 
១. ធលាក្ គលច បញ្ជា  នាយក្របតិបតតខុិ្មដន្តរវល ទូរស័ពទធលខ្ៈ ០១២ ៩៤២ ០១៧ 
២. ធលាក្ប ឌិ ត រង្ស ពុទាធ  នាយក្របតិបតតអិង្គការនិក្រវិំ  ទូរស័ពទធលខ្ៈ ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 
៣. ធលាក្ យ៉ាង្ច គមិធអង្ នាយក្របតិបតតមិជឈម ឌ ល PDP-Center ទូរស័ពទធលខ្ៈ ០១៦ ៨២៨ ២១១ 
៤. ធលាក្ សុក្ សពធអឿន នាយក្របតិបតតអិង្គការ CDP ទូរស័ពទធលខ្ៈ ០១២ ៩០១ ១៩៩ 
៥. ធលាក្ ធយ៉ាង្ វរិៈ នាយក្របតិបតតមិជឈម ឌ ល CLEC ទូរស័ពទធលខ្ៈ ០១២ ៨០១ ២៣៥ 
 

 


