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ថ្ងៃចន្ទ ១រោជ ខែពសិាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក ព.ស ២៥៦៦ 

ភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទ១ី៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 

អង្គការសង្គមស ីវលិខែលបាន្សហការណ៍គ្នន ដាកព់ង្រាយអនកសរង្េតការណ៍ រមើលសាា ន្ភាពការរបាោះរឆ្ន ត
រង្រជើសររ ើសង្រកុមង្ររឹកាឃ ាំសាេ តខ់ែលន្ឹង្ង្ររង្រពឹតតរៅរៅថ្ងៃទី៥ ខែមងិ នា ឆ្ន ាំ២០២២ ខាង្ម ែរន្ោះ សូមរ្ាើការង្ររកាស
ថា ការសរង្េតការណ៍រន្ោះ គមឺិនធ្វើការវាយតម្មៃធលើលទ្ធផលម្នដំធ ើរការម្នការធ ោះធ ន្ោតរនាោះរទ។ 

ការសរង្រមចរន្ោះ ឈររលើកាំរតិរកីចរង្រមើន្ថ្ន្ «លក្ខខណ្ឌ អរបររមេប្មារក់ារស ោះសនោ តសប្រើេ
សរ ើេប្ក្ុមប្រកឹ្ាឃុុំ/េង្កា ត់ សោយសេរ ីនងិយតុតធិម៌ក្ោងុនោ ុំ២០២២» ខែលបាន្ង្ររកាសជាសាធារណៈ
កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកកេដា ឆ្ន ាំ២០២១ រដាយអង្គការសង្គមស ីវលិ ចាំន្ួន្ ៦៤សាា រន័្។ លកខែណឌ ទាំង្រន្ោះ រមួមាន្ (១) 
ររយិាកាសន្រយាបាយ (២) សិទធិន្រយាបាយ ន្ងិ្សិទធឈិររ ម្ ោះរបាោះរឆ្ន ត (៣) ឆន្ទៈអនករបាោះរឆ្ន ត ន្ិង្សិទធិរបាោះ
រឆ្ន ត (៤) សមាសភាពគណៈកមាម ្ិការជាតិររៀរចាំការរបាោះរឆ្ន ត (៥) ឯកោជយ ន្ិង្អពាង្រកឹតររស់កង្កមាល ាំង្ង្ររដារ់
អាវ ្ មន្រន្តីោជការ ន្ងិ្ត លាការ ន្ិង្ (៦) តួនាទីររស់អង្គការសង្គមស ីវលិ ន្ិង្ង្ររពន័្ធផ្សពាផ្ាយ។ 

រដាយខែក អង្គការសង្គមស ីវលិមាន្ោយរ ម្ ោះែូចខាង្រង្រកាម ខែលកាំព ង្រ្ាើការពាកព់ន័្ធការារសិទធិ
មន្ សស ង្ររជា្រិរតយយ អភ្បិាលកិចចលអ សិទធិការារ ន្ិង្ការរបាោះរឆ្ន ត បាន្រមើលរឃើញថា លក្ខខ ឌពីរក្នុងចំធោម
លក្ខខ ឌខាងធលើ គ ឺ(១) សិទធិន្រយាបាយ ន្ិង្សិទធិឈររ ម្ ោះរបាោះរឆ្ន ត ន្ិង្ (២) តនួាទីររស់អង្គការសង្គមស ីវលិ 
ន្ិង្ង្ររពន័្ធផ្សពាផ្ាយ ខែល នបំធពញខៃោះៗ។ 

រយើង្សូមរញ្ជា កថ់ា លកខែណឌ អរបររមារនាោះ គឺអន្ រលាមត្វមរគ្នលការណ៍សាំខាន្់ៗ  ថ្ន្ការរបាោះរឆ្ន តពិត
ង្របាកែរដាយរសរ ីន្ិង្យ តតិ្ម ៌ខែលែកង្រសង្រ់ចញពីរែឋ្ មមន្ ញ្ញកមព ជា ចារ ់កតិកាសញ្ជញ អន្តរជាតិ កិចចង្រពមរង្រពៀង្
សន្តិភាពទីង្រកុង្បា៉ា រសី អន្ សាសន្ខ៍ែលផ្តល់រដាយសាា រន័្អង្គការសហង្ររជាជាតិ ន្ងិ្ភាគីពាកព់ន័្ធរផ្សង្ៗរទៀត រមួ
មាន្សតង្ដ់ាអាយភ្យូី (IPU) សតីពីការរបាោះរឆ្ន តរដាយរសរ ីន្ិង្យ តតិ្ម។៌ 

ព័ត៌មានបន្នែម 

១. រលាកង្រសី ចាន់ រ៉ា មី នាយិកាង្ររតិរតតិថ្ន្អង្គការកមមវ ិ្ ីអភ្វិឌ្ឍន្៍្ ន្ធាន្យ វជន្ ០១២ ៦៦៣ ៩៣៧ 

២. រលាក គមឹ ឈន នាយកង្ររតិរតតអិង្គការែ មខន្រហាល ០១២ ៩៤២ ០១៩ 

៣. រលាក នី េខុា ង្ររធាន្សមាគមការពារសិទធិមន្ សសអាែហ ក ០៨៦ ៣៧៤ ៦៦៦ 

៤. រលាក យ៉ាង គិមសអង នាយកមជឈមណឌ លង្ររជាពលរែឋរែើមបសីន្តិភាពន្ិង្ការអភ្វិឌ្ឍន្ ៍០១៦ ៨២៨ ២១១ 

៥. រលាក សមឿន តលុា នាយកង្ររតិរតតមិជឈមណឌ លសមពន័្ធភាពការារ ន្ិង្សិទធមិន្ ស ្០១២ ៩២១ ៩៦១ 



ទំព័រ 2 នៃ 2 

ស្ថោប័នន្ដលគំទ្ទ្នូវធេចក្តីទ្បកាេធនោះ រួមមាន៖ 

1. គណៈកមាម ្ិការរែើមបកីាររបាោះរឆ្ន តរដាយរសរ ីន្ិង្យ តតិ្ម ៌រៅកមព ជា (ែ មខន្រហាល) 
2. គណៈកមាម ្ិការអពាង្រកតឹ ន្ងិ្យ តតិ្ម ៌រែើមបកីាររបាោះរឆ្ន ត រដាយរសរ ីន្ិង្ង្រតឹមង្រតូវរៅកមព ជា (NICFEC) 
3. មជឈមណឌ លសមពន័្ធភាពការារ ន្ិង្សិទធិមន្ សស (សង្ង់្រត្វល់) 
4. សមាគមការពារសិទធិមន្ សស ន្ិង្អភ្វិឌ្ឍន្រ៍ៅកមព ជា (អាែហ ក) 
5. សមាគមសមពន័្ធសហគមន្ក៍សិករកមព ជា (CCFC-Association) 
6. សមាគមង្ររជា្ិររតយយឯកោជយថ្ន្រសែឋកិចចរង្រៅង្ររពន័្ធ (IDEA) 
7. មជឈមណឌ លង្ររជាពលរែឋរែើមបអីភ្វិឌ្ឍន្ ៍ន្ិង្សន្តិភាព (PDP-CENTER) 
8. សមពន័្ធរែើមបសី ចរតិភាព ន្ិង្គណរន្យយភាពសង្គម (CISA) 
9. អង្គការកមមវ ិ្ ីអភ្វិឌ្ឍន្៍្ ន្ធាន្យ វជន្ (YRDP) 
10. អង្គការសាព ន្សន្តិភាព (PBO) 
11. អង្គការង្រកុមការាររែើមបរីដាោះង្រសាយទាំនាស់(ACT) 
12. សមាគមមន្រន្តីោជការឯកោជយកមព ជា (CICA) 
13. អង្គការរយន្ឌ្រ័ ន្ិង្អភ្វិឌ្ឍន្រ៍ែើមបកីមព ជា (GADC) 
14. រណ្តត ញយ វជន្កមព ជា (CYN) 
15. អង្គការតមាល ភាពកមព ជា (TIC) 
16. អង្គការសមាគមធាង្រត្វន ត (ស្ត-STT) 
17. គណៈកមាម ្ិការសហង្ររតិរតតិការរែើមបកីមព ជា (CCC) 
18. មជឈមណឌ លកមព ជារែើមបងី្ររពន័្ធផ្សពាផ្ាយឯកោជយ (CCIM) 
19. អង្គការសមពន័្ធភាពការពារសិទធិមន្ សសកមព ជា (CHRAC) 

 


