ថ្ងៃចន្ទ ១ក ើត ខែកេស្ឋ ឆ្នាំ ុរ ឯ ស្័ ព.ស្ ២៥៦៣
រាេធាន្ីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន២
ាំ ០១៩

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រ ួម
អង្គការ សមាគម សហជីព សហគមន៍ និង្ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួន មានការប្ពួយបារម្ភជាខ្លំង្
ចំព

ោះស្ថានភាពនពោបាយ ពសដ្ឋកិចច ពប្កាយពីការពោរពសិទ្ធិមនុស្ស និង្ពោលការណ៍ប្រជាធិរពេយ្យប្េូវ

បានធ្លលក់ចុោះចារ់តំង្ពីការពបាោះពនោេពប្ជើសតំង្េំណាង្រាស្រសត នោំ២០១៨ ពោយប្កុមអ្នកនពោបាយមួយ
ប្កុមខ្ដ្លមានអ្នកគាំទ្រជិ េ
និងការប

ក់ ក ណាា ល ប្រពទ្សពី កា រប

ោះបនោ ត បទ្រើ ស តាំ ង តាំ ណា ងរាស្តសរ នោ ាំ ២ ០១៣

ោះបនោតបទ្រើសពរើសទ្កុម្ទ្រឹកសាឃុាំ/សង្កាត់ នោាំ២០១៧ ប្េូវបានរំលាយ និង្ហាមឃាេ់ពធវើសកមែភាព

នពោបាយមិនឱ្យចូលរួមការពបាោះពនោេ នោ២
ំ ០១៨ រួម្ ទាំ ង ការរិទ្ប្រព័ នធផ្ស ពវ ផ្ា យឯករាជ្យ និ ង្ការពចាទ្
ប្រកាន់ពោយោាន មូល ោា នដ្ល់ អង្គការសង្គ មសុី វិល ថាមាននិន្នោ ការរដ្ិវ េតន៍ព ណ៌។ ទ្រសិនពរើស្ថានភាព
ពនោះពៅខ្េរនត អាចនំឱ្យកមពុជាទ្រឈម្នឹងទ្ណឌកមែពសដ្ឋកិចច អសនតស
ិ ុម និងអពសេរភាព ដ្ូចអេីេកាលជា
មិនខ្ន។
ពោង្តមកិចចប្ពមពប្ពៀង្សនតិភាពទ្ីប្កុង្បា៉ារើសថ្ងៃទ្ី២៣ ខ្មេុលា នោ១
ំ ៩៩១ និង្រដ្ឋធមែនុញ្ញនោំ
១៩៩៣ ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា ប្េូវប្រកាន់ភាារ់នូវពោលការណ៍ប្រជាធិរពេយ្យ ពសរើពុហក្ស និង្ការពោរព
សិទ្ម
ធិ នុស្ស។ ការធ្លលក់ចុោះស្ថានភាពសិទ្ិធមនុស្ស ការគំរាមកំខ្ហង្ដ្ល់សកមែជនសិទ្ិធមនុស្ស និងសកមែជន
នពោបាយកនុង្ពពលងែីៗកនលង្ពៅពនោះ បានរង្ហាញថាស្ថានភាពពនោះកាន់ខ្េធ្លលក់ធៃន់ធៃរពៅៗ ដ្ូចខ្ដ្លអនករាយ
ការណ៍ពិពសសអង្គការសហប្រជាជាេិសរីពីសិរធិម្នុសសសបៅកម្ពុជា សហភាពអឺរុរ និង្ប្រពទ្សហេេពលមីមួយ
ចំនួនពទ្ៀេ បានពសនើពោយទ្ទ្ូចមតង្ពហើយមតង្ពទ្ៀេឱ្យរោាភិបាលកមពុជាស្ថារស្ថានភាពសិទ្ិធមនុស្ស និង្លទ្ធិ
ប្រជាធិរពេយ្យព

ើង្វិញ ពដ្ើម្បីរពញ្ចៀសការ

ត់រង់ការប ើកល ង និងអ្នុបទ្គោះពនធ។

ពយើង្ម្ុំសូមរំលឹក និង្ោំប្ទ្ទំង្ប្សុង្នូវស្ថារេីថ្នកិចចប្ពមពប្ពៀង្ទ្ីប្កុង្បា៉ារើសបានខ្ចង្ថា ការកស្ថង្
និង្ការអភិវឌ្ឍប្រពទ្សប្េូវខ្េផ្ារភាារ់នឹង្ការពោរពសិទ្ិធមនុស្ស

និង្លទ្ធិប្រជាធិរពេយ្យ ពដ្ើម្បីរង្ការកុំ

ឱ្យប្រវេតិ ស្ថស្រសតអេីេកាលដ្៏ជូរចេ់វិលប្េ រ់មកវិញបាន។ ការអនុវេតពោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិរពេយ្យប្េូវ
ធ្លនឱ្យមានការចូលរួមពោយពសែើភាពពីសាំណាក់ពលរដ្ឋទាំងអ្ស់ និង្គណរក្សនពោបាយននពោយោាន
ការពរើស ពអើង្ពៅកនុង្ដ្ំពណើរការថ្នការពបាោះពនោេ ពោយពសរើ ប្េឹមប្េូវ និង្យុេតិធម៌។ ការពបាោះពនោេពោយពសរើ
ប្េឹមប្េូវ និង្យុេតិធម៌ គឺជាយនតការខ្េមួយគេ់ពដ្ើម្បីធ្លនថាពលរដ្ឋខ្មែរជាមាាស់អំណាច ជាអនកសពប្មចពលើ
ពជាគវាសន

អនគេររស់ប្រពទ្សជាេិ

និង្រពញ្ចៀសនូវការពប្រើប្បាស់មពធ្ោបាយហិង្្ាកនុង្ការប្រខ្ជង្

អំណាចោោ។
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ប្រវេតិស្ថស្រសតប្រពទ្សកម្ពុជា
យុេតិធម៌

នរង្កាញថា កងវោះយនតការថ្នការពបាោះពនោេពោយពសរើ ប្េឹមប្េូវ និង្

នន្នាំឱសយពលរដ្ឋកមពុជារង្ទ្ុកខពវទ្នោ៉ាង្ធៃន់ធៃរ ខ្រកបាក់ប្

ពៅកនុង្សម័យសស្រង្ហាមប្េជាក់។
ប្កុង្បា៉ារើសពនោះពកើេព

េ់ប្បាសទ្គួសារ និង្ស្ថលរ់ពប្ចើនជាង្ពគ

រទ្ពិពស្ថធន៍ដ្៏ជូរចេ់ពនោះពហើយខ្ដ្លពធវើឱ្យមានកិចចប្ពមពប្ពៀង្សនតិភាពទ្ី

ើង្។ ការប្គរ់ប្គង្ និង្ការអភិវឌ្ឍប្រពទ្ស ពោយមិនយកចិេតទ្ុកោក់ការពោរពសិទ្ិធ មនុស្ស

និង្លទ្ធិប្រជាធិរពេយ្យពិេប្បាកដ្ អាចន្នាំឱ្យប្រពទ្សកមពុជា ធ្លលក់ចូលពៅកនុង្ពស្ថកនដ្កមែដ្ូចអេីេេកាល។
បេតុដូប្នោះ ពយើង្ខ្ុាំសូមអំ

វនវដ្ល់ថាោក់ដ្ឹកនំ មស្រនតីរាជការ ភាគី

ក់ព័នធ និង្ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទ្ូពៅ

ប្គរ់និនោការនពោបាយទំង្អស់ ខ្ដ្លជាមាាស់ពជាគវាសនប្រពទ្សជាេិ ចូលរួមការ

រ និង្ពលើកេពមកើង្នូវ

ស្ថារេីថ្នកិចចប្ពមពប្ពៀង្សនតិភាពទ្ីប្កុង្បា៉ារើស និង្រដ្ឋធមែនុញ្ញថ្នប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា។ ជាង្ពនោះពៅពទ្ៀេ
រោាភិបាល គរ្បីចរចាជាមួយសហភាពអឺរុរ និង្សហគមន៍អនតរជាេិ ពដ្ើម្បីពោោះប្ស្ថយរញ្ហានពោបាយ
និង្ស្ថារលទ្ធិ ប្រជាធិរពេយ្យពៅកមពុជា និង្ពដ្ើម្បីរពញ្ចៀសការបាេ់រង្់ប្រព័នធអនុពប្ោោះពនធ EBA និងទ្រព័នធ
អ្នុបទ្គោះពនធរូបៅ(GSP) ជាគុណប្រពោជន៍សប្មារ់ពលរដ្ឋកមពុជាទំង្មូល៕
ពសចកតខ្ី ងលង្ការណ៍ពនោះោំប្ទ្ពោយ៖
១. ពលាក រណឌិេ មាស នី, ពលរដ្ឋ
២. ពលាក រណឌិេ ពៅ មុង្ថ្ហ, ពលរដ្ឋ
៣. ពលាក សុក សំពអឿន ប្រធ្លនសតីទ្គ
ី ណៈកមែការនយក(មុមខ្ស្រហវល- COMFREL)
៤. សមាគមការ

រសិទ្ធិមនុស្ស និង្អភិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា (សមាគមអាដ្ហុក- ADHOC)

៥. មជ្ឈមណឌលសមព័នធភាពការង្ហរ និង្សិទ្ធិមនុស្ស (សង្់ប្តល់-Central)
៦. គណ:កមាាធកា
ិ រពដ្ើម្បីការពបាោះពនោេពោយពសរើ និង្យុេធ
តិ ម៌ពៅកមពជា
ុ (មុមខ្ស្រហវល- COMFREL)
៧. មជ្ឈមណឌលប្រជាពលរដ្ឋពដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និង្សនតិភាព (PDP-CENTER)
៨. កមែវធ
ិ ីអភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនយុវជន (YRDP)
៩. សមាគមសមព័នស
ធ ហគមន៍កសិករកមពុជា (CCFC-Association)
១០. អង្គការសមព័នធភាពការ រសិទ្ធិមនុស្សកមពជា
ុ (CHRAC)
១១. សមព័នស
ធ ហជីពកមពជា
ុ (CATU)
១២. សមាគមប្រជាធិរពេយ្យឯករាជ្យថ្នពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធ (IDEA)
១៣. រណាាញកមែករពធវើការង្ហរផទោះកមពុជា (CDWN)
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១៤.សហព័នស
ធ ហជីពកមែករចំណីអាហារ និង្ពសវាកមែកមពជា
ុ (CFSWF)
១៥. សមាគម្មស្រនតីរាជការឯករាជ្យកមពុជា (CICA)
១៦. អង្គការពនលកខ្មែរ (PKH)
១៧. អង្គការការ រសិទ្ជ
ធិ នជាេិភាគេិច (MIRO)
១៨. សមាគមរណាាញយុវជនកមពុជា (CYN)
១៩. អង្គការសមព័នធយុវជនពដ្ើម្បីឯកភាព និង្អភិវឌ្ឍន៍ (YCUD)
២០. សមព័នធពដ្ើម្បីសច
ុ រិេភាព និង្គណពនយ្យភាពសង្គម (CISA)
២១. អង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ពដ្ើម្បីសនតិភាព និង្និរនតរភាព (CDPS)
២២. គណៈកមាាធកា
ិ រពដ្ើម្បកា
ី រពបាោះពនោេពោយពសរើ និង្ប្េឹមប្េូវពៅកមពុជា (និកហវិច-NICFEC)
២៣. សហព័នធសហជីពកមែករសំណង្់ និង្ថ្ប្ពព

ក
ើ មពុជា (BWTUC)

២៤. សហព័នធសហជីពកមែករនិពោជិកវិសយ
័ ពទ្សចរណ៍កមពុជា (CTUWF)
២៥. សមព័នស
ធ ហជីពកមែករពដ្ើម្បីការង្ហរ (UCL)
២៦. រណាាញពហុវិស័យ (CGCN)
២៧. អង្គការមូលនិធិខ្កម

ី (KLF)

២៨. សហជីពប្ទ្ប្ទ្ង្់សិទ្ធិការង្ហររុគគលក
ិ កមែករខ្មែរថ្នប្កុមហុនណាហាាពវើលដ្៍ (L.R.S.U)
២៩. សហគមន៍ដ្ធ
ី លីពចកមាស ប្សុកស្ថាយប្ជុំ ពមេតស្ថាយពរៀង្
៣០. សហគមន៍ស្ថមគគីពសអប្៊ី បាំ ប្សុកថ្ប្ពនរ់ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៣១. សហគមន៍ខ្ប្ពកប្េខ្រក ងែធំ អណតូង្ទ្ឹក ប្សុកថ្ប្ពនរ់ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៣២. សហគមន៍ដ្ីធលីអូរដ្ំរើ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៣៣. សហគមន៍ស្ថមគគីរមាសខ្ហក ពមេតស្ថយ
ា ពរៀង្
៣៤. សហគមន៍កសិករទ្នលូង្ ប្សុកពមមេ់ ពមេតេ្បូង្ឃែុំ
៣៥. សហគមន៍អូរកមពជា
ុ ប្សុកថ្ប្ពនរ់ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៣៦. សហគមន៍ពលើកសទួយសិទ្ធិមនុស្ស និង្ដ្ីធលី ប្សុកកណាាលសទឹង្ ពមេតកណាាល
៣៧. សហគមន៍កសិករសំពរាង្មានជ័យ ប្សុកស្ថាយប្ជុំ ពមេតស្ថាយពរៀង្
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៣៨. សហគមន៍កសិករខ្ប្សប្បាំង្ ប្សុកេំខ្រ ពមេតេ្បូង្ឃែុំ
៣៩. សហគមន៍ដ្ីធលីក្ាលហុង្ទ្ឹក ប្សុកថ្ប្ពនរ់ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៤០. សហគមន៍ដ្ធ
ី លីអូរម្ាច់ ប្សុកសទង្
ឹ ហាវ ពមេតប្ពសីហនុ
៤១. សហគមន៍ខ្ប្ពកខ្ប្េង្ ប្សុកសទង្
ឹ ហាវ ពមេតប្ពសីហនុ
៤២. សហគមន៍អូរប្េជាក់ចេ
ិ ត ប្សុកថ្ប្ពនរ់ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៤៣. សហគមន៍ដ្ីធលីបាេមទោះ ប្សុកថ្ប្ពនរ់ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៤៤. សហគមន៍អណតង្
ូ ងែ ប្សុកថ្ប្ពនរ់ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៤៥. សហគមន៍ដ្ធ
ី លីស្ថានព ោះ ប្កុង្ប្ពោះសីហនុ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៤៦. សហគមន៍ការ រសិទ្ធិដ្ធ
ី លីអមលាំង្ ប្សុកងពង្ ពមេតកំពង្់សពឺ
៤៧. សហគមន៍ដ្ធ
ី លីប្េ ង្
ំ ពជា ប្សុកឳរា៉ាល់ ពមេតកំពង្់សពឺ
៤៨. សហគមន៍រសែស្ថ
ី មគគី ប្សុកឳរា៉ាល់ ពមេតកំពង្់សពឺ
៤៩. សហគមន៍ដ្ធ
ី លីជាំប្កពវៀន ប្សុកពមមេ់ ពមេតេ្បូង្ឃែុំ
៥០. សហគមន៍ចង្គុំទ្១
ី ប្សុកពមមេ់ ពមេតេ្បង្
ូ ឃែុំ
៥១. សហគមន៍ដ្ធ
ី លីស្ថមគគីអណតូង្ប្េខ្រក ប្សុករមាសខ្ហក ពមេតស្ថាយពរៀង្
៥២. សហគមន៍មានជ័យ ប្សុករំដ្ួល ពមេតស្ថាយពរៀង្
៥៣. សហគមន៍អភិរក្សថ្ប្ពព

ើកំពង្់អំពល
ិ ប្សុករំដ្ួល ពមេតស្ថាយពរៀង្

៥៤. សហគមន៍ងធ
ែ ំ,អណតង្
ូ ទ្ឹក,ខ្ប្ពកប្េខ្រក ប្សុកថ្ប្ពនរ់ ពមេតប្ពោះសីហនុ
៥៥. សហគមន៍កព
ំ ង្់អព
ំ ិល ប្សុកកពញ្ចៀច ពមេតថ្ប្ពខ្វង្
៥៦. សហគមន៍កសិករស្ថ៊ាង្ឃាាង្ ប្សុកកំចាយមា ពមេតថ្ប្ពខ្វង្
៥៧. សហគមន៍ប្រខ្ប្ស ប្សុកបាភនំ ពមេតថ្ប្ពខ្វង្
៥៨. សហគមន៍កសិករអង្គស្ថាយ ប្សុក

ក
ូ ពមេតកំពេ

៥៩. សហគមន៍កក
ុ តពរៀ ប្សុកសំពរាង្ ពមេតតខ្កវ
៦០. សហគមន៍វាយ

ោះន ប្សុកសំពរាង្ ពមេតតខ្កវ

៦១. ប្កុមកិចចការពិពសសសិទ្ម
ធិ នុស្សកមពុជា
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៦២. សមព័នក
ធ មែករចំណាកប្សុកកមពជា
ុ
៦៣. សមាគមកសិករពដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និង្ជីវភាព (FALD)
៦៤. សហគមន៍កសិករប្េ ង្
ំ ប្ទ ប្សុកសំពរាង្ ពមេតតខ្កវ
៦៥. សហគមន៍កសិករកណាាល ប្សុកសំពរាង្ ពមេតតខ្កវ
៦៦. សហគមន៍កសិករកខ្នលង្ខ្ល ប្សុកបាទ្ី ពមេតតខ្កវ
៦៧. សហគមន៍កសិករដ្កពរ ប្សុកសំពរាង្ ពមេតតខ្កវ
៦៨. សហគមន៍កសិករប្េ ង្
ំ ប្កស្ថំង្ ប្សុកបាទ្ី ពមេតតខ្កវ
៦៩. រណាាញសកមែភាពពដ្ើមប្ ីសហគមន៍ ពមេតប្ពោះវិហារ
៧០. រណាាញសហគមន៍ថ្ប្ពប្ពោះរកា ពមេតប្ពោះវិហារ
៧១. រណាាញសហគមន៍ថ្ប្ពព

ើ ពមេតប្ពោះវិហារ

៧២. រណាាញសហគមន៍ជនជាេិពដ្ើមភាគេិច ពមេតប្ពោះវិហារ
៧៣. រណាាញមលូថ្ប្ព
៧៤. រណាាញសង្គមសុីវិល ពមេតប្ពោះវិហារ
៧៥. រណាាញអាស្ថ៊ានសប្មារ់ការពបាោះពនោេពោយពសរើ (អានខ្ស្រហវល-ANFREL)
៧៦. សហព័នធជាេិចលនស្ថមគគីភាពប្រជាពនស្ថទ្ប្សីលង្ហារ
៧៧. រណាាញសកមែភាពេសូពដ្ើម្បីអភិរក្សររិស្ថន
ា អនគេ ប្រពទ្សកាពមរន
ូ
៧៨. សមព័នធប្រជាជនពដ្ើម្បីអធិរពេយ្យភាពពស្បៀង្អាហារពិភពពលាក
៧៩. សមព័នច
ធ លនកសិករអាសុី ប្រពទ្សហវល
ី ីពីន
៨០. យុវជនពដ្ើម្បីអធិរពេយ្យភាពពស្បៀង្អាហារពិភពពលាក
៨១. សមព័នច
ធ លនកសិករេំរន់ពមគង្គ ប្រពទ្សថ្ង
៨២. សហព័នធយុវកសិករ ប្រពទ្សពនបា៉ាល់
៨៣. សមពន
័ ធចលនប្រជាជនថាោក់ជាេិ ប្រពទ្សឥណាឌ
៨៤. សហព័នធកសិករ កមែករ វិស័យការង្ហរ និង្សិទ្ធិប្រជាជន ប្រពទ្សឥណាឌ
៨៥. ស្ថមគគីថ្នប្រជាជនពដ្ើម្បស
ី មធម៌ ប្រពទ្សបា៉ាហស្ថ
គី ាន
5

