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ភ្នពំេញ, ថ្ងៃទី០៤ ខែពេសា ឆ្ន ២ំ០១៦      

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ  
េដពី ី

ការក្ំណតក់ាលបរសិចេទនៃការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តលមី នោ ២ំ០១៦ ៃិង 
 ការស ុះសនោ តស្រើេសរ ើេ្ក្ុម្បកឹ្ាឃ /ំេង្កា ត់  

 
 ព ើង ក្រុេអងគការ សមាគេថ្ៃសេពៃ័ធរំខែទក្េងក់ារព ោះពឆ្ន តពៅរេពុជា ពៅកាតថ់ា អឺរ៉ា  (ERA) ៃិងអងគការ 
សមាគេេៃិខេៃរដ្ឋា ភ្ ិល ខែលមាៃព ម្ ោះែូចខាងពក្កាេ សូេអំពាវនាវ ៃិងពសនើឲ្យ៖ 

 គែៈរមាម ធិការជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត (គ.ជ.ប) រំែតក់្បតិទិៃថ្ៃការចុោះព ម្ ោះព ោះពឆ្ន តងមី ពដ្ឋ ពេតុ
ថា បចចុបបៃនពៃោះ គ.ជ.ប  ៃពធវើ ៃិងពរៀបចំរចួរល់ពេើ ៃូវបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសំរបក់ារចុោះព ម្ ោះព ោះពឆ្ន ត ពែើេបី
ពរៀបចំបញ្ា ីព ោះពឆ្ន តងមី ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

 នា ររែាេន្រៃតីថ្ៃក្េោះរជាណាចក្ររេពុជា ក្តូវរំែតក់ាលបរពិចេទថ្ៃព ោះពឆ្ន តពក្ជើសពរ ើសក្រុេក្បឹរាឃំុ/
សង្កា ត ់ ខែលៃឹងក្បក្េឹតតពៅពៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៧ខាងេុែ ពែើេបបីងាភាេង្ក ក្សួលែល់ការង្ករអបរ់ ំ ផ្សេវផ្ា ែល់រ ំ
 ុវជៃ ខែលៃឹងក្តូវក្គបអ់ា ុសក្មាបក់ារព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៧ ៃិងពែើេបឲី្យេួរពគពក្តៀេលរខែៈរចួរល់ រនុងការ
ពៅចូលរេួចុោះព ម្ ោះព ោះពឆ្ន តនាពេលខាងេុែ។ ។  

 ភាគីមាច ស់ជំៃួ សក្មាបក់ារព ោះពឆ្ន ត ៃិងរំខែទក្េងក់ារព ោះពឆ្ន ត រេួមាៃ ក្បពទសជប៉ាៃុ ៃិងសេភាេ
អឺរ ៉ាុបផ្តល់ជំៃួ ឧបររែ៍ ៃិងសមាា ររៈបពចចរពទស ៃិងេូលៃិធិខែលៃឹងក្តូវពក្បើក្ ស់សក្មាប ់ការព ោះពឆ្ន តឲ្យទាៃ់
ពេលក្បតិទិៃថ្ៃគ.ជ.ប ៃិងក្សបពៅតាេខផ្ៃការថ្ៃការចុោះព ម្ ោះព ោះពឆ្ន ត ពែើេបពីរៀបចំបញ្ា ីព ោះពឆ្ន តងមី។ 

 រជរដ្ឋា ភ្ ិលរេពុជាក្តូវពរៀបចំ ៃិងផ្តល់ងវកិាជាតិែល់គែៈរមាម ធិការជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត ឲ្យ ៃក្គប់
ក្ាៃ ់ ៃិងទាៃព់េលពវលា ពែើេបសីាា បៃ័ជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន តេ ួពៃោះ អាចក្បតិបតតិការការង្ករចុោះព ម្ ោះព ោះ
ពឆ្ន ត ៃិងពរៀបចំការព ោះពឆ្ន តរបស់ែលួៃពដ្ឋ រលូៃ ៃិងមាៃក្បសិទធភាេែពស់។   

 ព ើង ក្រុេអងគការ សមាគេេៃិខេៃរដ្ឋា ភ្ ិល ៃិងក្រុេអងគការ សមាគេថ្ៃសេពៃ័ធរំខែទក្េងក់ារព ោះពឆ្ន ត
 ៃពក្តៀេលរខែៈសេបតតិ ៃិងមាៃខផ្ៃការរនុងការចូលរេួអពងាតការែ៍ការចុោះព ម្ ោះព ោះពឆ្ន ត ៃិងការព ោះពឆ្ន ត 
ៃិងក្េេទាងំការអបរ់អំនរព ោះពឆ្ន ត ។ 
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អងគការថ្ែលគំ្ ទ ៃិងព័ត៌មាៃបថ្ៃែមេមូទាក្់ទង៖ 

១.  សមាគេ ADHOC                  ក្បធាៃ ពលារ ធៃ សារ  ០១៦ ៤៤០ ០៤៤ 
២.   អងគការ CDPO      នា រក្បិតបតតិ ពលារ ងិៃ ពៅរែា ០១២ ៨៥១ ៨៤១ 
៣.  អងគការៃិរេវិច          នា រសតីទី ពលារ សេ គនាធ េ ី ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 
៤. អងគការ CCC                           នា រក្បតិបតត ិពលារ ពសឿង សាពរឿៃ ០១៦ ៩០០ ៥០៣ 
៥. អគគពលខាធិការថ្ៃ CHRAC      ក្បធាៃ ពលារ សួៃ ប ុៃស័រតិ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 
៦. អងគការ CLEC                         នា រក្បតិបតតិ ពលារ ញឹរ សារៃិ ០១២ ៨០០៥៦១ 
៧. េជឈេែឌ លសិទធិេៃុសសរេពុជា    នា ិការ ពលារក្សី ចរ ់សុភាេ ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 
៨. អងគការ PDP-Center               នា រក្បតិបតតិ ពលារ  ៉ាង ់គិេពអង ០១៦ ៨២៨ ២១១ 
៩. អងគការ YRDP                         នា រក្បតិបតតិពលារ ជាង សុខា ០១២ ៣៦០ ៤៦៤ 
១០. ក្រុេការង្ករសិទធិលំពៅដ្ឋា ៃ         នា រក្បតិបតត ិពលារ ពសៀ ភារេយ ០១២ ៨៥២ ៣២៥ 
១១. អងគការែុេខន្រេវល                     នា រក្បតិបតត ពលារ គល់ បញ្ជា  ០១២ ៩៤២ ០១៧ 
១២.  អងគការ CISA      នា រក្បតិបតតិពលារ េឹុេ  ៃត ០១៦ ៣៦២ ២០៩ 

 


