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ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្ពះម្ហារសព្ត 

                                                                       រាជធានភីនពំពញ, ថ្ថៃទ១ី៨  ខែកកកដា  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

លខិិតចំហ សតពី ីការពិភារា 
អំពីសទិ្ធិព្សបចាប់រនងុការសហការរបសដ់ៃគូអងគការសងគម្សុវីលិ  

រនងុសរម្មភាពសង្ងេតការណ៍ង្ ះង្នន ត 
 

ជូនចំង្ ះ  
សង្ម្តចព្រឡាង្ហាម្ ស ង្ខង  

ឧបនាយររៃឋម្ន្តនតី រៃឋម្ន្តនតីព្រសងួម្ហាដផៃ 

 ពយើងែ្ុ ំមកពគីណៈកម្មា ធិការព ើមបកីារព ោះពឆ្ន តពដាយពេរ ី និងយុតតិធមព៌ៅកមពុជា (ែុមខ្រែល) និងគណៈ  
កម្មា ធិការអពាក្កតឹយ យុតតិធម ៌ ព ើមបកីារព ោះពឆ្ន តពដាយពេរ ីនិងក្តឹមក្តូវពៅកមពុជា (និករែិច) ពដាយម្មនការគកំ្ទ
ពីអងគការមនិខមនរដាា ភ ិលពផេងៗពទៀត ពចញលិែតិចរំពនោះ ព ើមបជីក្ម្មបពីពគលបំណងចងជ់បួពិភាកាផ្ទា ល់ជា
មយួេពមតចក្កឡាពោម ឬតំណាងក្កេួងមោថ្ផា នងិកព៏ ើមបមី្មនឱកាេបកក្ាយអំពីការយល់ព ើញ េតីពេិីទធិ
ក្េបចាបរ់បេ់ែលួន និងតំរវូការថ្នកិចចេរការគន របេ់អងគការមនិខមនរដាា ភ ិលចូលរមួកនុងេកមាភាពព ោះពឆ្ន ត។ 
អងគការែុមខ្រែល និងអងគការនិករែិច  នពេនើេំុជួបពិភាកាជាមយួេពមតចក្កឡាពោម តាមរយៈលិែិតរមួគន អំពី
ការបកក្ាយអំពីពគលបណំង នងិេកមាភាពរបេ់គពក្ម្មងខ លម្មនព ា្ ោះថា បនាបា់ា នការណ៍េក្ម្មបក់ារព ោះ
ពឆ្ន ត ខ លចុោះថ្ថៃទី០៣ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧។ ពក្កាយមយួថ្ថៃ គឺថ្ថៃទ០ី៤ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ អងគការែុមខ្រែល 
និងអងគការនចិរែិច នទទលួ និងអរគុណលិែិតរបេ់េពមតចក្កឡាពោម ចុោះពលែ១០១៥ េ.ជ.ណ និង១០១៦ 
េ.ជ.ណ ថ្នក្កេួងមោថ្ផា  េតីអំពីករណីបនាបា់ា នការណ៍ េតីពីការព ោះពឆ្ន តពក្ជើេពរ ើេក្កុមក្បឹកា ំុេង្កក តឆ់្ន ំ
២០១៧ ខ លពផ្ើជូនពយើងែ្ុ។ំ ព ោះបយី៉ា ងពនោះកតី ពយើងែ្ុ ំយល់ថា េម្មគម និងអងគការេងគមេីុវលិម្មនេិទធិក្េប
ចាបក់នុងការចូលរមួយ៉ា ងេកមាកនុងជីវភាពេងគមនពយ យ ពេរភីាពថ្នការបពចចញមតរិបេ់ែលួន និងការក្បជុ ំក្ពម
 ងំការបពងកើតេម្មគម និងេិទធិចូលរមួកនុងអងគការមោជនជួយ គន ពៅវញិពៅមក ខ លម្មនខចងកនុងរ ាធមានុចញ  កនុង
ម្មក្តា៣៥ ម្មក្តា៤១ និងម្មក្តា៤២ ក ូ៏ចជាម្មនខចងពៅកនុងម្មក្តា១៩ ម្មក្តា២១ ម្មក្តា២២ និងម្មក្តា២៥ ថ្ន
កតិកាេញ្ញញ អនតរជាត ិ េតីពេិីទធិពលរ ា និងេិទធិនពយ យ ខ លក្បពទេកមពុជាជារ ាភាគីផងខ រ។ ពដាយខែក 
ម្មក្តា២១ ថ្នចាប ់េតីពីេម្មគម នងិអងគការមនិខមនរដាា ភ ិលខចងថា េម្មគម ឬអងគការមនិខមនរដាា ភ ិលខ ល
 នចុោះបចជ ី ឬចុោះអនុេេរណៈម្មន «េិទធិចុោះកិចចេនាេរក្បតិបតតិការជាមយួថ្ គូកនុងការអនុវតតន ៍   គំពរាងេកមា
ភាព» ក្េបតាមចាបជ់ាធរម្មនថ្នក្ពោះរាជាណាចក្កកមពុជា។ ចាប ់េតីពីការព ោះពឆ្ន តខចងថា េម្មគម  និងអងគការ
មនិខមនរដាា ភ ិលម្មនេិទធចូិលរមួកនុងឋានៈជាអនកេពងកតការណ៍កនុង ំពណើ រការព ោះពឆ្ន ត។ 

 កទ់ិននងឹការក្បកានជ់ំររអពាក្កឹតយចំព ោះក្គបគ់ណបកេនពយ យខ លខចងកនុងម្មក្តា២៤ ថ្នចាប់
េតីពីេម្មគម នងិអងគការមនិខមនរដាា ភ ិល អងគការែុមខ្រែល និងអងគការនកិរែិចជាមយួនឹងេម្មគម និងអងគការ
េងគមេីុវលិ  នដាកអ់នកេពងកតការណ៍ពៅកនុងការព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៧ ពដាយទទួលាគ ល់ពដាយគណៈកម្មា ធិការ
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ជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត(គ.ជ.ប) ខ លម្មនេិទធិរបេ់ែលួនកនុងការពធែើរ យការណ៍អំពកីាររពំោភចាប ់បទបញ្ញជ  នតីិ
វធិី និងភាពមនិក្បក្កត ី ពយងតាមក្កមេីលធមអ៌នកេពងកតការណ៍ពចញពដាយគណៈកម្មា ធិការជាតិពរៀបចំការព ោះ
ពឆ្ន ត។ ជាការអនុវតតន ៍ ពយើងែ្ុ ំ នពធែើរ យការណ៍ការេពងកត និងពចញពេចកតខីថលងការណ៍េតីពីការវាយតថ្មលការ
ព ោះពឆ្ន តខ លពក្បើវធិីា្េត និងនយិមជាតិ នងិអនតរជាតិ1 យ៉ា ងចាេ់ោេ់ ពដាយមនិឆលុោះបញ្ញច ងំពីទេេនៈ ឬ
បពក្មើឲ្យគណបកេនពយ យណាមយួពែើយ។ ការវាយតថ្មលក្តូវ នពធែើពែើង ព ើមបខីេែងរកចំណុចវជិជម្មន ឬ/និង
អវជិជម្មនពលើ០៩កតាត រមួម្មន៖ ក្កបែណ័ឌ ចាបព់ ោះពឆ្ន ត ចាបេ់តីពីវពិាធនកមាចាបគ់ណបកេនពយ យ ក្ពំ
ក្បទល់មណឌ ល នងិការខបងខចកអាេនៈ ឯករាជយ អពាក្កឹតយ តម្មល ភាព វជិាជ ជីវៈថ្នគណៈកម្មា ធិការជាតិពរៀបចំការ
ព ោះពឆ្ន ត ការចុោះព ា្ ោះ និងបចជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ការចុោះបចជ ីគណបកេ និងពបកខជនគណបកេនពយ យ យុទធនា
ការពោេនាព ោះពឆ្ន ត  ំពណើ រការព ោះ និងរាបេ់នលកឹពឆ្ន ត និងថ្ថៃព ោះពឆ្ន ត និងការពដាោះក្ាយទំនាេ់ព ោះពឆ្ន
ត។ បខនាមពលើពនោះ អពាក្កតឹយភាព  េម្មជិកថ្នអងគការ េម្មគមមនិខមនរាជរដាា ភ ិល និងអនកេពងកតការណ៍ ក៏
អនុវតតពគលការណ៍ក្េបតាមចាប ់ គណៈកម្មា ធិការជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត ខ លម្មនលកខែណឌ មនិខមនជាេម្ម
ជិក ឬេកមាជនថ្នគណបកេនពយ យណាមយួពែើយ។ 

ពយើងែ្ុ ំម្មនជំពនឿថា ការម្មនឱកាេជួបពិភាកាកអ៏ាចទទួល នការផតល់ពយបល់ ឬការខណនាពំដាយេពមតច 
ក្កឡាពោម ឬក្កេួងមោថ្ផាកនុងការពលើកេាួយ និងការពក្ងឹងការពគរពេិទធិក្េបចាបេ់តីពីការេរការ  និងេំរប 
េំរលួរបេ់អងគការេម្មគមមនិខមនរដាា ភ ិល កនុងេកមាភាពេពងកតការណ៍ព ោះពឆ្ន តពៅពពលខាងមុែពទៀត។ 

ចមលងជូន៖ គណៈកម្មា ធកិារជាតពិរៀបចកំារព ោះពឆ្ន ត (គ.ជ.ប) 

តណំាងអងគការែុមខ្រែល និងអងគការនិករែិច៖ 
1.ពោក គល់ បញ្ញញ  នាយកក្បតិបតតិ COMFREL  ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
2.ពោក េំ គនាធ ម ី នាយកក្បតិបតតិ NICFEC  ០១២ ៨២ ២២ ៧៣ 

តណំាងអងគការគកំ្ទលិែតិចរំ៖ 
1. ពោក យង ់គិមពអង នាយកក្បតិបតតិ PDP-Center  ០១៦ ៨២ ៨២ ១១ 
2. ពោក ជាង េុខា នាយកក្បតិបតតអិងគការ YRDP  ០១២ ៣៦ ០៤ ៦៤ 
3. ពោកក្េី ចក ់េុភាព នាយិកាក្បតិបតតិ CCHR  ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 
4. ពោកក្េី មុ ីេមផេេ អគគពលខាធិការ YCUD  ០៨១ ៣២ ៤៦ ៩១ 
5. ពោក េ ម៉ារូា៉ា  ក្បធានេរពន័ធ CFSWF  ០១៦ ៥២ ៥៧ ៨១ 
6. ពោក ខប៉ាន េុមុន ី ក្បធាន CVS  ០១២ ៧០ ៨០ ៩៣ 
7. ពោក ពេឿង ាពរឿន នាយកក្បតិបតតិ CCC  ០១៦ ៩០ ០៥ ០៣ 
8. ពោក េឹុង ខេនករណុា ម្នតីពេុើបអពងកតជានែ់ពេ់ ADHOC  ០៨៩ ៦៦ ៦៣ ១២ 
9. ពោក ឱម ាវា៉ា ត នាយកក្បតិបតតិ FACT  ០១២ ៨៥ ៨៤ ២០ 

                                           
1
 រ ាធមានុចញ ថ្នក្ពោះរាជាណាចក្កកមពុជា ពេចកតីក្បកាេជាេកលរបេ់អងគការេរក្បជាជាតិ េតីអំពីេិទធិមនុេេ កតិកាេញ្ញញ អនតរជាតិ េតីពី
េិទធិពលរ ា និងេិទធិនពយ យ កិចចក្ពមពក្ពៀងទីក្កុង ៉ា រេី េតីអំពីកមពុជា ចាបេ់តីពីការពរៀបចំ និងក្បក្ពឹតតពៅថ្នគ.ជ.ប ចាបព់ ោះពឆ្ន ត    
ពេច ក្បកាេ េតីការព ោះពឆ្ន តពដាយពេរ ី និងយុតតិធម ៌ ពៅទីក្កុង ងកក ពេចកតីខថលងការណ៍ថ្នការព ោះពឆ្ន តពដាយពេរ ី និងយុតតិធមរ៌បេ់
េរភាពអនតរេភា(IPU) េនាេេថ្នការព ោះពឆ្ន តពដាយពេរ ី និងយុតតិធម ៌ ពៅទីក្កុងឌីលី ក្បពទេទីមរ័ខាងពកើត ពេចកតីខថលងការណ៍ជាេ
កលេក្ម្មបអ់នកេពងកតការណ៍ជាតិ (DOGP) និងក្កមេីលធមរ៌បេ់អនកេពងកតការណ៍។ 
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10. ពោក អុឹម េុធ ី នាយកក្បតិបតតិ YCC  ០៧៧ ៧២ ៣២ ៦៧ 
11. ពោក េន ជយ័ នាយកក្បតិបតតិ ANSA  ០១២ ៤៤ ៥៦ ៤២ 
12. ពោក ង្ក៉ា ច ាមនី ក្បធាន CIYA     ០៩៩ ៩៤ ៨៤ ៧៧ 
13. ពោក ែុង ខែត នាយកក្បតិបតតិ YFP    ០១២ ៤០ ២៨ ៨០ 
14. ពោក ពៅ កុេល ក្បធានកមាវធិីបពចចកពទេ STT   ០១៧ ៥៥ ៥៨ ៨៧ 
15. ពោក ពមឿន តុោ នាយកក្បតិបតតិ Central   ០៩៣ ៥៥ ៦៦ ៤៣ 
16. ពោក ពថង ាពវឿន អគគពលខាធិការ CCFC    ០៧៨ ២២ ៥០ ៨៨ 
17. ពោក  ៉ា  ងនួពទៀង នាយកក្បតិបតតិ CCIM    ០៦០ ៤០ ៩៩ ៩៩ 
18. ពោក ទឹម ម្ម៉ា ថ្ែ ក្បធាន CYN     ០១៧ ៩៩ ០៦ ៩០ 
19. ពោក ពេៀ ភារមយ  នាយកក្បតិបតតិ HRTF    ០១២ ៨៥ ២៣ ២៥ 
20. ពោក វន ់ពៅ ក្បធានេម្មគម IDEA    ០៩៣ ៦២ ៩២ ៩៨ 
21. ពោក អាត ់ធន ់ ក្បធាន C.CAWDU    ០១២ ៩៩ ៨៩ ០៦ 
22. ពោក ថាវ គឹមាន នាយកក្បតិបតតិ LICADHO  ០១២ ៨០ ៧៧ ៦៣ 

 


