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 នងៃព្ពហស្បៃ ៍១៣ក ើត ខែមាឃ ឆ្ន  ុំរ ឯ ស័្  ព.ស្ ២៥៦៣ 
រាជធាៃីភ្នកំពញ, នងៃទ៦ី ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

សេចក្តីថ្លែងការណរ៍មួេដីពីផលប ៉ះពាលន់ៃចាប ់
េដីពីេមាគម ៃិងអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងដំសណីរស្វីវិសោ្ៃកមម 

 
ស្មាគម្ ៃិងអងកការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភ្បិាល ដូចមាៃរាយនាម្ខាងកព្កាម្ ខដល ំពុងព្រតិរតិតការកៅ នុងព្រកទស្ ម្ពុជា ស្

ខម្តងការព្ពួយបារម្ភយ៉ា ងខាល ងំចំក ោះការព្រឈម្នៃចារស់្តីពីស្មាគម្ ៃិងអងគការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភ្បិាល ខដលក្វើឱ្យរ៉ាោះ ល់ដល់
កស្រភីាព នុងការអៃុវតតស្ ម្មភាពររស់្អងគការស្ងគម្សីុ្វលិ។ កយើងកម្ើលកឃើញថា ចារក់ៃោះជាការដ្ឋ ក់ាតពវ ិចច ៃិងរកំោភ្
សិ្ទធិស្វ័យភាពរុគគល ដូចជាការដ្ឋ រ់បាយការណ៍ជូៃព្ សួ្ងម្ហានទៃ ព្ សួ្ងកស្ដា ចិចៃិងហិរញ្ញ វតថុ ព្ សួ្ងការររកទស្ ៃិង
ស្ហព្រតិរតតិការអៃតរជាត ិៃតីិវ ិ្ ីរងព់ៃធដស៏្មុគស្មម ញ ៃិង  យកពចៃខ៍ដលអៃុញ្ញញ តឱ្យម្ន្រៃតីរដាម្យួចំៃៃួក្វើការរ ព្ស្មយ តាម្
កាលៈកទស្ៈ ៃិងតាម្ស្មថ ៃភាពៃកយបាយ រមួ្ទងំការអៃុវតតៃខ៍ដលម្ៃិឆលុោះរញ្ញច ងំពែីលឹម្ស្មរនៃចារជ់ាកដើម្។ល។ 

ការដ្ឋ ក់ាតពវ ិចច ៃិងការរកំោភ្សិ្ទធិស្វ័យភាពរុគគលកៃោះ ជាការអៃុវតតទៃុយៃងឹព្ ម្រដារបកវណីជា្រមាៃ ៃិង តកិារ
ស្ញ្ញញ  អៃុស្ញ្ញញ សិ្ទធមិ្ៃុស្សអៃតរជាតិ ខដលព្រកទស្ ម្ពុជាបាៃទតល់ស្ច្ចច រៃ័រចួកហើយ។   

កដ្ឋយស្មរខតការទទួលរងទលរ៉ាោះ ល់ ៃិងការព្រឈម្ទងំកៃោះកហើយ កទើរអងគការស្ងគម្សីុ្វលិ បាៃក្វើការសិ្ ា 
ពិភា ា ៃិងវភិាគយ៉ា ងសីុ្ជកព្ៅៃូវមាព្តាៃីម្យួៗនៃចារក់ៃោះ ៃិងបាៃដ្ឋ ជូ់ៃដល់ព្ សួ្ងម្ហានទៃរចួកហើយ ៃូវសំ្កណើ ជា
ោយល ខណ៍អ សរខដលច្ចបំាចព់្តូវខ ខព្រ រមួ្មាៃ ១៤មាព្តា ដូចជាមាព្តា១, ៧, ៨, ៩, ១០, ១១, ២០, ២៤, ២៥, ២៦, 
៣០, ៣១,៣២ ៃិងមាព្តា ៣៥។ សូ្ម្រញ្ញា  ថ់ា អៃុស្មស្ៃស៍្ងគម្សីុ្វលិខដលបាៃកស្នើក ើងព្តូវបាៃដ្ឋ រ់ញ្ចូ លគ្នន ច្ចរត់ាងំពី
 ិចចព្រជុំកលើ ទ២ី កៅនងៃទី៣ ខែ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ម្ កម្ល៉ាោះ ក លគឺពុំមាៃសំ្កណើ កទសងគ្នន  ឬម្ៃិព្តូវគ្នន ណាម្យួកនាោះក ើយ។ 

ស្មាគម្ ៃិងអងគការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភ្បិាល កស្នើសំុ្យ៉ា ងទទូចចំក ោះព្ ុម្ការងាររាជរដ្ឋា ភ្បិាល ដូចខាងកព្កាម្៖ 

១. គួរមាៃខទៃទីរងាា ញទលូវកដ្ឋយ ំណតក់ពលកវោជា ោ់ ក់ៅ នុងដំកណើ រការនៃការក្វើវកិស្ម្ៃ ម្មចារស់្តីពី
ស្មាគម្ ៃិងអងគការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភ្បិាលកៃោះ។  

២. ទទួលយ សំ្កណើ ររស់្ព្ ុម្ស្មាគម្ ៃងិអងគការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភ្បិាល ៃិងពកៃលឿៃការក្វើវកិស្ម្ៃ ម្មចារឲ់្យបាៃ
ឆ្ររ់ហ័ស្ កដើម្បធីានាសិ្ទធ ិៃិងកស្រភីាពកពញកលញររស់្អងគការស្ងគម្សីុ្វលិ  នុងការចូលរមួ្ចំខណ អភ្វិឌ្ឍៃព៍្រកទស្ជាតិ ។  

៣. សំុ្ឱ្យមាៃការជខជ ដ្ឋចក់ដ្ឋយខ  ពីគ្នន ជាម្យួព្ មុ្កទសងៗ ខដលបាៃដ្ឋ សំ់្កណើ សំុ្ក្វើវកិស្ម្ៃ ម្មចារស់្តីពី
ស្មាគម្ ៃិងអងគការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភ្បិាល កដើម្បងីាយព្សួ្ល នុងការពិភា ា។  

ពត័ម៌ាៃរខៃថម្សូ្ម្ទ ទ់ង៖ 

១. កោ  យង់ គីមអេង ព្រធាៃម្ជឈម្ណឌ ល ភ្ឌី្ីភ្ ីកលែទូរស័្ពៃ៖ ០១៦ ៨២៨ ២១១ 

២. កោ  សុ៊ឹង សសនករណុា អន នា ំ យស្មាគម្អាដហុ  កលែទូរស័្ពៃ៖ ០៨៦ ៣២៤ ៦៦៦ 

៣. កោ  កន សាវាងស អន ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលខទន អកងកត ៃិងតស្ ូម្តិអងគការែុម្ខន្រហវល កលែទូរស័្ពៃ៖ ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 
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ក ម្ ោះស្មាគម្ ៃងិអងគការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភ្បិាល គ្នពំ្ទកស្ច តខីងលងការណ៍កៃោះ៖ 
១. គណៈ មាម ្ិការកដើម្បកីារកបាោះកឆ្ន តកដ្ឋយកស្រ ីៃិងយុតតិ្ម្ ៍កៅ ម្ពុជា (COMFREL) 
២. ស្មាគម្ការ រសិ្ទធិម្ៃុស្ស ៃិងអភ្វិឌ្ឍៃក៏ៅ ម្ពុជា (ADHOC) 
៣. ម្ជឈម្ណឌ លព្រជាពលរដាកដើម្បអីភ្វិឌ្ឍៃៃ៍ិងស្ៃតិភាព (PDP-Center) 
៤. អងគការ ម្មវ ិ្ ី អភ្វិឌ្ឍៃ ៍្ៃធាៃយុវជៃ (YRDP) 
៥. ម្ជឈម្ណឌ លស្ម្ពៃ័ធភាពការងារ ៃិងសិ្ទធិម្ៃុស្ស (CENTRAL) 
៦. ស្ហពៃ័ធស្ហជពី ម្ម រចំណីអាហារ ៃិងកស្វា ម្ម ម្ពុជា (CFSWF) 
៧. ម្ជឈម្ណឌ ល ម្ពុជាកដើម្បពី្រពៃ័ធទសពវទាយឯ រាជយ (CCIM)  
៨. ស្ម្ពៃ័ធស្ហគម្ៃ ៍សិ្ រ ម្ពុជា (CCFC) 
៩. ស្មាគម្ព្រជា្រិកតយយឯ រាជយនៃកស្ដា ចិចកព្ៅព្រពៃ័ធ (IDEA) 
១០. អងគការស្ម្ពៃ័ធភាពការ រសិ្ទធិម្ៃុស្ស ម្ពុជា (CHRAC) 
១១. ស្ម្ពៃ័ធគណកៃយយភាពស្ងគម្  ម្ពុជា (ANSA) 
១២. ស្មាគម្ខែមរ ម្ពុជាកព្កាម្ កដើម្បសិី្ទធិម្ៃុស្ស ៃិងអភ្វិឌ្ឍៃ ៍(KKKHRDA) 
១៣. អងគការស្ម័ព្គចិតតកដើម្បសី្ងគម្ (CVS) 
១៤. ស្មាគម្យុវជៃខែមរ (KYA) 
១៥. ស្ម្ពៃ័ធកដើម្បសុី្ចរតិភាព ៃិងគណកៃយយភាពស្ងគម្ (CISA) 
១៦. អងគការស្ម្ពៃ័ធយុវជៃកដើម្បឯី ភាព ៃងិអភ្វិឌ្ឍៃ ៍(YCUD) 
១៧. អងគការព្ ុម្ការងារកដើម្បកីដ្ឋោះព្ស្មយទំនាស់្ (ACT) 
១៨. ស្ម្ពៃ័ធស្ហជីពព្រជា្រិកតយយ ម្ម រកាតក់ដរ ម្ពុជា (C.CAWDU) 
១៩. អងគការស្មព ៃស្ៃតិភាព (PBO) 
២០. អងគការតមាល ភាព ម្ពុជា (TIC) 
២១. ស្ហពៃ័ធស្ហជីព ម្ពុជា (CATU) 
២២. គណៈ មាម ្ិការអពាព្ ឹត ៃិងយុតតិ្ម្ ៌កដើម្បកីារកបាោះកឆ្ន ត កដ្ឋយកស្រ ីៃិងព្តឹម្ព្តូវកៅ ម្ពុជា (ៃ ិហវិ -NICFEC) 
២៣. ស្មាគម្ធាងកតាន ត (STT) 
២៤. ស្មាគម្ម្ន្រៃតីរាជការឯ រាជយ ម្ពុជា (CICA) 
២៥. វទិាស្មថ ៃព្រជា្រិកតយយ ម្ពុជា (CID) 
២៦. រណាត ញពហុវស័ិ្យ (CGCN) 
២៧. អងគការព្ ុម្ព្រ ឹាយុវជៃ ម្ពុជា (YCC) 
២៨. រណាត ញយុវជៃ ម្ពុជា (CYN) 


