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រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃេុធ ០៨ព ើត ខែភ្ទ្របរ ឆ្ន ជូំត ពោស័  េ.ស ២៥៦៤ 
 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មានរមួ 
េតពី ី

ការអំពាវនាវឲ្យមានការពសនលឿន និងផ្តលឱ់កាេដលអ់ងគការេងគមេ វីលិរនតចលូរមួ            
ក្ន ងដំស ើ រការ វិសោធនក្មមចារេ់ដពីី េមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល  

ព ើងែ្ុ ំ ជាអងគការសងគមសីុវលិចំនួន ៧៥ ខែលបានចូលរមួសិកាា សាលាថា្ន  ជ់ាតិ សតីេីសំព ើ រវពិសា
ធន មមចាបស់ដីេសីមាគម និងអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាល ខែលទ្បារេធពធវើពៅ សណ្ឋា គារសានព់វ  ៍ ពៅថ្ងៃ    
រី២៥ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ និងបានចូលរមួសិកាា សាលាពៅតាមបណ្ឋត ពែតត  ែូ៏ចជាតំណ្ឋងសមាគម នងិ       
អងគការខែលបានចូលរមួ ចិចទ្បជុំេពិទ្គាោះពោបល់ជាម ួទ្ ុមការងាររាជរដ្ឋា ភ្បិាល ពទ្កាមការែឹ នរំបស់
ទ្ សួងមហាថ្ទៃ សូមសខមតងការសាររចំព ោះ ចិចេិពទ្គាោះពោបល់ សតីេីសំព ើ សំុពធវើវពិសាធន មមចាបស់តី
េីសមាគម និងអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលខែលែឹ នពំដ្ឋ ទ្ សួងមហាថ្ទៃ ខែលបានទតល់ឱកាសឱយសងគមសីុ
វលិប ទ្សា  និងពលើ ព ើងនូវអនុសាសនទ៍្ប បពដ្ឋ ពមទ្តីភាេ នុងន ័ភាេជាថ្ែគូ នលងម ។ 

 ិចចទ្បជុំេិពទ្គាោះពោបល់ខាងពលើ មានចំនួនទ្បាមំ ួ(០៦)ពលើ  ខែលបានអនុញ្ញា តឱយអងគការ
សងគមសីុវលិ បានដ្ឋ ជូ់នសំព ើ ជាទលូវការ និងពលើ ព ើងពដ្ឋ ផ្ទៃ ល់អំេីមតិពោបល់  ែូ៏ចជា ងវល់ពលើ   
មាទ្តាចំននួ១៤ ខែល នុងពនោះពសនើឲ្យមានការខ សំរលួ  យពេជន ៌បខនែម ឬបនែ នូវវា យែ ឌ័ ម ួចំននួពលើ
១២មាទ្តា នងិពសនើលុបពោលោងំទ្សុងចំនួន២មាទ្តា (មាទ្តា២៤ នងិមាទ្តា៣២)។ ពបើពោោះបីជាមាន ចិច   
ទ្បជុំចំននួទ្បាមំ ួ (0៦) ពលើ រចួព ើ  ព៏ដ្ឋ  ខតតំណ្ឋងអងគការសងគមសីុវលិ និងទ្ សួងមហាថ្ទៃពៅមនិ     
ោនប់ានសពទ្មចពលើការទ្េមពទ្េៀងគាន ពលើែលឹមសារសំព ើ វពិសាធន មមពលើមាទ្តាណ្ឋម ួព ើ   នុងចំពណ្ឋម
មាទ្តាោងំ១៤ខែលបានជខជ េិភា ា នុង ចិចទ្បជុំោងំពនោះ។ 

តាមរ ៈ ិចចទ្បជុំចនំួនទ្បាមំ ួពលើ  នលងម  សំព ើ វពិសាធន មមជាទលូវការ និងសិកាា សាលាេិពទ្គាោះ
ពោបល់ខែលពរៀបចំពដ្ឋ អងគការសងគមសីុវលិ ពៅថា្ន  ជ់ាតិនពេលពនោះ និងពៅតាមបណ្ឋត ពែតតនពេល      
 នលងម  បានបញ្ញា  ជូ់នទ្ ុមការងារខែលែឹ នពំដ្ឋ ទ្ សួងមហាថ្ទៃេីការទ្េួ បារមភពដ្ឋ សពងាបជារមួែូ
ចខាងពទ្កាម៖ 

• ការវនិិចឆ ័រុ ជាមុន អំេីការពធវើឲ្យប ោះ ល់ែល់សនតិសុែជាតិ ពសែរភាេ សណ្ឋត បធ់ាន បស់ាធារ ៈ 
វបបធម ៌ និងទ្បថ្េ ី រំពនៀមរមាល បល់អរបស់សងគម មពុជា សទ្មាបប់ពងកើតពៅជាមូលដ្ឋា នពលើ 
ការបែិពសធការចុោះបញ្ា ីរបស់អងគការ សមាគម។  

• ការ ំ តក់ាតេវ ិចចទតល់េត័ម៌ានគ នីធានគារ ខែលរពំលាភ្ពលើសិរធិសវ័ ភាេនិងឯ ជនភាេ 
របស់នីតិបុគគល។  

• ការតទ្មូវឱយចុោះបញ្ា ីសទ្មាបទ់្ ុមនីតបិុគគលខែលពធវើការងារជាទ្ ុមពលើការងារចំព ោះ ិចចជារមួរបស់
េួ ពគ ខែលមានរ ៈពេលមនិអចិថ្្នត  ៍និងគាម នអងគការពលែោតត់ាងំចាស់លាស់។ 

• ការតទ្មូវឱយទ្បកានជ់ំ រអេាទ្ ឹតយចំព ោះទ្គបគ់ ប សនពោបា ។ ទ្បការពនោះមានភាេអវជិាមាន
ោ ងខាល ងំចំព ោះការអនុវតតការងាររបស់អងគការសងគមសីុវលិ ពទ្ ោះ  យ«អេាទ្ ឹតយ» ពនោះអាចទតល់ឱ
កាសឱយម្នតីរដ្ឋា ភ្បិាលពធវើការប ទ្សា តាមកាលៈពរសៈ ឬតាមសាែ នភាេនពោបា ។ 
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• ការតទ្មូវពដ្ឋ រែាបាលថា្ន  ព់ទ្កាមជាតិននឲ្យអងគការសងគមសីុវលិដ្ឋ រ់បា ការ ៍បខនែម 
គឺជាការអនុវតត  ួសេីកាតេវ ិចចខែលមានខចង នុងចាប។់  

• ការតទ្មូវពដ្ឋ អាជ្ាធរឲ្យជូនែំ ឹង ឬសំុចាបេ់ីអាជ្ាធរសាធារ ៈមានសមតែ ិចចជាមុន អំេី
ការពធវើស មមភាេនន ប ុខនតពៅ នុងចាបស់ដីេីសមាគម និងអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលភ្បិាល គាម ន
បរបបញ្ាតតិណ្ឋម ួខចងអេំកីាតេវ ិចចពនោះព ើ  ព ើ ស.ជ. . ពលែ២០០៦ របស់ទ្ សួងមហា
ថ្ទៃ  ម៏និតទ្មូវឲ្យសមាគម នងិអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលសំុចាបជ់ាមនុខែរ ។ 

• ការ ំ តល់ ាែ ឌ កានខ់តតឹងខតងសទ្មាបស់មាគម នងិអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលបរពរស ពែើមបី
ររួលបាន និងបនតសុេលភាេថ្នរអនុសារ ៈពោគ ល់ ពដ្ឋ ពរ ើសពអើងពៅពលើទ្បភ្េពែើម
ថ្នមូលនិធិ នងិការវនិិចឆ ័ពៅពលើចរតិល ា ៈថ្នស មមភាេរបស់េួគពគ ។ល។ 

បរបបញ្ាតតិចាប ់ និងការអនុវតតរបស់អាជ្ាធរោងំពនោះពធវើឱយមានប ោះ ល់ោ ងខាល ងំែល់សិរធិ និង    
ពសរភីាេថ្នការបពងកើត សមាគម នងិអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាល  ែូ៏ចជាការអនុវតតស មមភាេ នងិស ទ្បតបិ
តតិការរបស់សងគមសីុវលិពែើមបពីលើ  មពស់ទ្បជាធិបពត យ ការការ រសិរធិមនុសស និងការអភ្វិឌ្ឍពសែា ិចច នងិ
សងគម ពៅ មពុជា។ ពដ្ឋ ខទអ ពលើបញ្ញា ទ្បឈម និងសំព ើ វពិសាធន មមខែលបានដ្ឋ ជូ់ន និងជខជ េិភា
 ាជាម ួទ្ សួងមហាថ្ទៃ នលងម   ជាងមីមំតងពរៀតអងគការសងគមសីុវលិ ពសនើសំុោ ងររូចែល់ទ្ ុមការងារ
រាជរដ្ឋា ភ្បិាលខែលែឹ នពំដ្ឋ ទ្ សួងមហាថ្ទៃែូចខាងពទ្កាម៖ 

១. ពធវើវពិសាធន មមពលើមាទ្តាោងំ១៤ រមួមានមាទ្តា ១, មាទ្តា ៧, មាទ្តា ៨, មាទ្តា ៩, មាទ្តា ១០, 
មាទ្តា ១១, មាទ្តា ២០, មាទ្តា ២៤, មាទ្តា ២៥, មាទ្តា ២៦, មាទ្តា ៣០, មាទ្តា ៣១, មាទ្តា ៣២ 
និងមាទ្តា ៣៥  ជាការទ្េួ បារមភ ខែលបានពលើ ព ើងពសនើសំុពធវើវពិសាធន មមេីទ្ ុមអងគការសងគមសីុវលិ។ 

២. េពនលឿនការតា ខ់តងពសច ដីទ្ ងចាប ់និងការពធវើវពិសាធន មមចាបឱ់យបានឆ្បរ់ ័សបំទុត នងិពដ្ឋ 
មានខទនការចាស់លាស់ ។ 

៣.ទតល់ឱយសងគមសីុវលិបានសិ ាបខនែមពលើែលមឹសារខែលនឹងទ្តូវបានតា ខ់តងពៅ នុងពសច ដីទ្ ងចាបវ់ ិ
ពសាធន មម ថ្នចាបស់តីេីសមាគម និងអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាល។ 

៤.បនដស ការជខជ េិភា ាជាម ួសងគមសីុវលិពលើែលឹមសារជា ខ់សដងថ្នពសច ដីទ្ ងចាបវ់ពិសាធន មម
ពនោះ ទ្ប បពដ្ឋ បរោិបនន នុងែំណ្ឋ ក់ាលជាបនដបនៃ ប ់ រ ូតែល់ពសច ដីទ្ ងចាបវ់ពិសាធន មមោងំមូល
ទ្តូវបានអនុមត័ពដ្ឋ សាែ បន័នីតិបញ្ាតតិ ។  
 
សទ្មាបេ់ត័ម៌ានបខនែម សូមោ រ់ងៈ 
ព ម្ ោះ      រូរស័េៃ: 
១. ពលា  ពសង ររិធី (PDP-Center)   ០១៧ ៦៨១ ៨៨០   
២. ពលា   ន សាវាងស (COMFREL)   ០១១ ៨៨៤ ៨៤០   
៣. ពលា  រ ីសុវណ្ឋា  (CCC)       ០៩៦ ៣៦៩ ៤៨០០    
៤. ពលា   ូ ពភ្ឿន (NGO Forum)   ០១៧ ៥៧៥ ៨០៨   
៥. ពលា ទ្សី   ុន សីុនួន (CRC-Cambodia)  ០៧៧ ៥៨៤ ០០៨  
៦. ពលា  ពងង សាពវឿន (CCFC)   ០៧៨ ២២៥ ០៨៨  
 
 


