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ភ្នពំេញ, ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  
េតពី ីសោលការណ៍អប្បប្រមា ស ើមបសី ោះស្រាយការចាត់ថ្ចង 

ការស ោះសនោ ត ស យយតុតធិម ៌
 

ព ើង សម្ពន័្ធកំខែទម្ម្ងក់ារព ោះពឆ្ន ត និ្ងអងគការសងគម្ស ីវលិ  ន្ព ើញការែិតែំេិភាការបស់     គែបកស
ម្បជាជន្កម្ព ជា និ្ងគែបកសសពគ គ្ ោះជាតិ និ្ងលទធផលកិច្ចម្បជ ំថ្ន្ថ្នន កដឹ់កនគំែបកស ទងំេីរ ពៅថ្ងៃទី២៨ ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៤ ពដើម្បជំីរ ញការអន្ វតតន្កំ៍ខែទម្ម្ងក់ារព ោះពឆ្ន ត ។ គែបកសន្ពោ  ទងំេីរ គរួពធ្វើការេិភាកាពោ 
ពបើកចំ្ហ ពហើ ពោ មាន្ការចូ្លរមួ្េីអងគការ សងគម្ស ីវលិនិ្ងអនកជំនញការពដើម្បធីានថ្ន លទធផលថ្ន្កំខែ
ទម្ម្ង ់ន្ម្បពសើរ។ 

 សម្ពន័្ធកំខែទម្ម្ងក់ារព ោះពឆ្ន ត និ្ងអងគការសងគម្ស ីវលិ គមំ្ទ និ្ងជំរ ញគែបកសន្ពោ  ទងំេីរ គែ
បកសម្បជាជន្កម្ព ជា និ្ងគែបកសសពគ គ្ ោះជាតិ ឱ្យអន្ ម្ត័ច្ាប ់ សតីេីការពរៀបចំ្ និ្ងការម្បម្េឹតតិពៅថ្ន្គែៈកមាា ធិ្
ការជាតិពរៀបចំ្ការព ោះពឆ្ន ត និ្ងបពងកើតគែៈកមាា ធិ្ការជាតិពរៀបចំ្ការព ោះពឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ងាីម្ ួ ម្តឹម្ខែក ម្ភៈ ឆ្ន ំ
២០១៥ ឱ្យខាន្ខត ន្ ពោ គា ន្ការ កពលសមូ្លពហត ណាបន្ត គ.ជ.ប បច្ច បបន្នពទ។ គែបកសទងំេីរ កគ៏រួ
ទទលួ កពគលការែ៍បទោា ន្អបបបរមា សម្មាបោ់កប់ញ្ចូ លកន ងច្ាប ់សតីេីកាពរៀបចំ្ និ្ងការម្បម្េឹតតិពៅថ្ន្គែៈ
កមាា ធិ្ការជាតិពរៀបចំ្ការព ោះពឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ឱ្យមាន្ភាេឯករាជយ សវ ត័ តមាា ភាេ និ្ងម្បសិទធភាេថ្ន្សម្តថកិច្ច
របស់ស្ថថ បន័្គែៈកមាា ធិ្ការជាតិពរៀបចំ្ការព ោះពឆ្ន តងាីពន្ោះដូច្ខាងពម្កាម្៖ 

១.  ពដើម្បបីន្ថ ឥទធិេលរោា ភ្ ិល និ្ងគែបកសន្ពោ   បពងកើន្ម្បសិទធិភាេ និ្ងេម្ងឹងសវ ត័ គ.ជ.ប ងា ីម្តូវ
មាន្អំណាច្ ពដើម្បពីម្ជើសពរ ើសម្បធាន្ និ្ងអន្ ម្បធាន្របស់ែាួន្ និ្ងអគគពលខាធិ្ការ (អគគពលខាធិ្ការរង)  និ្ង
ប គគលិក និ្ងេិនិ្តយពសើពរ ើបទបញ្ជា  និ្ងនី្តិវធីិ្  និ្ងពដើម្បពីធ្វើបទបញ្ជា សម្មាបក់ារពរៀបចំ្ការម្បម្បម្េឹតតពៅ និ្ង
រច្នសម្ពន័្ធថ្ន្អគគពលខាធិ្ការោា ន្។ 

២.  ពដើម្បេីម្ងឹងម្បសិទធភាេថ្ន្សម្តថកិច្ច និ្ងតនួទី គ.ជ.ប ម្តូវមាន្តនួទី ម្តួតេិនិ្តយ និ្ង សម្តថកិច្ច កន ងការពធ្វើ
បញ្ា ីព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន ត និ្ងកន ងការបពងកើត ន្តការម្ ួចំ្ន្នួ្ឯករាជយ ពដើម្បពីោោះម្ស្ថ វវិាទព ោះពឆ្ន ត ម្តួត
េិនិ្តយម្បេន័្ធផសេវផា របស់រដា និ្ងម្តួតេិនិ្តយសន្តិស ែពៅកន ងអំឡ ងពេលព ោះពឆ្ន ត។ 

៣.  ពដើម្បតីមាា ភាេ និ្ងជម្ម្ោះម្ន្ទិលសងស ័កន ងការព ោះ និ្ងលទធិផលថ្ន្ការរាបស់ន្ាឹកពឆ្ន ត ការោិល័ ព ោះ និ្ង
រាបស់ន្ាឹកពឆ្ន ត បខន្ថម្ស្ថជិក េីរនក ់ខដលមាន កព់ម្ជើសពរ ើសពោ គែបកសន្ពោ  ដឹកនរំោា ភ្ ិល និ្ង
មាន កព់ទៀតពោ គែបកសន្ពោ   ម្និ្ចូ្លរមួ្ដឹកនរំោា ភ្ ិល ខដលមាន្អាសន្ៈពៅកន ងរដាសភា មាន្
ភារកិច្ចឈរពផទៀងផ្ទទ តព់ ា្ ោះ និ្ងេត័ម៌ាន្អនកព ោះពឆ្ន ត ខដលមាន្ពៅកន ងអតតសញ្ជា ែបែ័ណ ពៅនឹ្ងព ា្ ោះ 
និ្ងេត័ម៌ាន្អនកព ោះពឆ្ន តខដលមាន្ពៅកន ងបញ្ា ីព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន ត និ្ងឈរពផទៀងផ្ទទ តព់ៅកន ងដំពែើ រ ការរាប់
សន្ាឹកពឆ្ន ត។ 
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៤.  ពដើម្បតីមាា ភាេ  សវ ត័ និ្ងម្បតិបតតកិារ្ររម្បសិទធភាេ ងវកិា និ្ងមូ្លនិ្ធិ្របស់ គ.ជ.ប អាច្ម្តូវ ន្ អន្ វតត
ម្បតិបតតិការពម្ៅគែពន្ យរតនគរជាតិ តាម្ការតម្មូ្វរបស់មាច ស់ជំន្ ួ។ ពៅកន ងឆ្ន ខំដលមាន្ការពរៀបចំ្ការ
ព ោះពឆ្ន ត  សភាជាតិម្តូវអន្ វតតងវកិារបស់ គ.ជ.ប ឱ្យប ពរម្បទន្១០០% ។ 

៥.  សមាសភាេថ្ន្ គ.ជ.ប ម្គន្តអីគគពលខាធិ្ការោា ន្ និ្ងសមាសភាេគែៈកម្ាការពរៀបចំ្ការព ោះពឆ្ន តម្គបលំ់
ោបថ់្នន ក ់ម្តូវមាន្គសតី និ្ង  វជន្។ 

សម្ពន័្ធកំខែទម្ម្ងក់ារព ោះពឆ្ន ត និ្ងអងគការសងគម្ស ីវលិ ឱ្យគែបកសន្ពោ  ទងំេីរពធ្វើការេិភាក្សានិ្ង
សពម្ម្ច្ ពឡើងវញិចំ្ែ ច្ខាងពម្កាម្៖ 

៦.  ម្និ្គរួតម្មូ្វលកខែែឌ មាន្ខតសញ្ជា តិខែារខតម្ ួពទ ខតគរួកំែតម់្តឹម្ខតសញ្ជា តិខែារេីកំពែើ ត ពម្រោះថ្ន ម្តូវ
បន្តពគរេតាម្ស្ថា រតីបម្ងួបបម្ងួម្ជាតិ និ្ងបពងកើន្ជពម្ម្ើសធ្ន្ធាន្ម្ន្ សស សម្មាបស់មាសភាេ គ.ជ.ប។  

 សម្ពន័្ធកំខែទម្ម្ងក់ារព ោះពឆ្ន ត និ្ងអងគការសងគម្ស ីវលិពជឿថ្ន កំខែទម្ម្ង ់គ.ជ.ប ន្ម្តឹម្ម្តូវ នឹ្ងនមំ្ក
នូ្វភាេធូ្រម្ស្ថលថ្ន្ភាេតាន្តឹងន្ពោ  បច្ច បបន្នពៅអនគត។ រោា ភ្ ិលអនគតម្ ួ ទទួល ន្និ្តាន្ កូល
ភាេពេញពលញ តាម្រ ៈការចាតខ់ច្ងការព ោះពឆ្ន តម្តឹម្ម្តូវ និ្ងការពជឿទ កចិ្តត ន្។រោា ភ្ ិល មាន្និ្តាន្ កូល
ភាេពេញពលញ នឹ្ងនមំ្កពសថរភាេខាងន្ពោ   និ្ងសន្តិភាេ។ 

 

អងគការ និងអោក្ោ ាំស្ររសេចក្តីថ្លែងការណ៍ 
លរ ស ម្ ោះ អងគការ  សលខរូរេព័ទ  សសេងៗ 
១ ពោកម្សី ធ្ីតា  ិោះ SILIKA 012 838 464  
២ ពោក ធ្ន្ស្ថរា  ADHOC 016 440 044  
៣ ពោក  ង៉ ់គិម្ពអង PDP-Center 016 828 211  
៤ ពោក គល់ បញ្ជា  COMFREL 012 942 017  
៥ ពោក ហងស េ ទធ  NICFEC 012 959 66  
៦ ពោក តិក វណាណ រ៉ា NGO Forum 023 211 429   
៧ ពោគហ ឹម្  ន្ ់ CISA 012 947 022  
៨ ពោក សួន្ ប  ន្ស្ថក ់ CHRAC 092 345 397   
៩ ពោក ព ង៉ វរិៈ CLEC 012 801 235  
១០ ពោក ម្រប ក ល TI/C 012 877 833  
១១ ពោក ស ក សំពអឿន្ CHRAC Chairman 012 901 199  
១២ ពោក ពសឿង ស្ថពរឿន្ CCC 016 900 503/023 214 152  
១៣ ពោក ពសង ឫទធ ី KIND 017 559 122  
១៤ ពោក ជាង ស ខា YRDP 012 360 464  
១៥ ពោក គួ  គឹម្ពរឿន្ YCC 077 555 776  
១៦ ពោក ពន្ប ស ិន្ថ្ង API 023 213 486  
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១៧ ពោកម្សី ច្ក ់ស ភាេ CCHR 023 726 901  

        

     

     

    

     

     


