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និងក្ក្មុអងគការេងគមេ វីលិេមូស្វើការសកោ លសោេចំស ោះការផ្តន្ទា សោេថ្ែលមនិក្រមឹក្រូ

វចំស ោះប គគលកិ្អងគការអាែហ ក្បួនរបូនិងមន្រនតីគ.ជ.បមយួរបូ 

ភ្នពំេញថ្ងៃទ២ី៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ព ងីែ្ញ ំខែលជាសហគមន៍ នងិក្កុមអងគការសងគមសញីវលិខែលមានព ម្ ោះែូចខាងពក្កាម សូមព្វីការពកោ ល
ពោសចំព ោះការផ្តន្ទា ពោសថ្ងៃពនោះពៅពលអីនកការ រសិទធិមនញសសោងំបនួរូបថ្នសមាគមការ រសិទធិមនញសសអាែហញក 
និងមន្រនតគីណៈកមាម ្ិការជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត (គ.ជ.ប) មួ រូបចំព ោះករណីពោទក្បកាន់េបីទសូក ៉ា ន់សាកស ី
និងសមគំនិតសូក ៉ា ន់សាកស។ី 

 ពៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ បញគគលកិជាន់ែពស់របស់សមាគមអាែហញក មានពោកនី សញខា ពោកថ្ណ 
វ ៉ាង់ដា អនកក្សី លមឹ មញនី នងិពោក សីញែសានតក្តូវ នសាោែំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទា ពោសេបីទ
“សូក ៉ា ន់សាកស”ី តាមមាក្តា៥៤៨ ថ្នក្កមក្េហមទណឌ ។ មន្រនតីគ.ជ.ប និងជាអតតីបញគគលិកសមាគមអាែហញកពោក 
នី ចរយិា ក្តូវ នសពក្មចកមានពោស េីបទសមគនំតិតាមមាក្តា២៩ នងិមាក្តា៥៤៨ថ្នក្កមក្េហមទណឌ ។ 
េួកគាត់ក្តូវ នផ្តន្ទា ពោសពដា សាោែំបូងរាជធានីភ្នំពេញដាក់ពោស៥ឆ្ន  ំ ពដា អនញវតតន៍ពោសកនញងេនធន្ទគារ
េីថ្ងៃទ០ី២ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ែល់ថ្ងៃទី២៩ មងិញន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៧ ពហ ីពោសខែលពៅក្តូវេយួរ។  

 ការផ្តន្ទា ពោសពនោះ គ ឺក់េ័នធពៅនឹងការផ្តល់ជនំួ ក្សបចាប់ របស់សមាគមអាែហញកែល់ព ម្ ោះ ែញម 
ោន់តារាទី ពៅក្សីមញំ កនញងឆ្ន ២ំ០១៦ ខែលន្ទងក្តវូ នរងបណតឹ ងពោទក្បកាន់េពី ម្ ោះ ្ី សញវណណក
េីបទបរហិារពករ ត ៍តាមរ ៈការពលចធាា  េ័ត៌មានអំេីទនំ្ទក់ទំនងពសនហារវាងព ម្ ោះ ែញម ោន់តារាទី នងិពោក កមឹ 
សញខាជាពមែឹកន្ទអំតីតគណបកសសពន្រ គ្ ោះជាតិ។ កនញងចពន្ទា ោះេីថ្ងៃទ៩ី ខែមីន្ទ រហូតែល់ថ្ងៃទ២ី២ ខែពមសា 
ឆ្ន ២ំ០១៦ បញគគលិកសមាគមអាែហញក នផ្តល់នូវជំន ួខផ្នកចាប់ និងជំនួ មនញសស្ម៌មួ ចំននួែល់ព ម្ ោះ ែញម 
ោន់តារាទី តាមការពសនីសញំរបស់ន្ទង ខែលជំន ួោងំពនោះជាការអនញវតតន៍តួន្ទទរីបស់េួកពគជាអនកការ រសិទធមិនញសស
កនញងការជួ ែល់ជនរងពក្គាោះបន្ទា ប់េីន្ទងក្តូវ នន្ទ កដាា នក្បឆ្ងំពភ្រវកមម នងិឧក្កិែាកមមឆ្ាងខែនថ្នក្កសួង
មហាថ្ផ្ា ពៅឲ្យចូលបភំ្ាឺកនញងន្ទមជាជនសងស ័តាមបណតឹ ងរបស់ព ម្ ោះ ្ី សញវណណក។  

កនញងរ ៈពេលមួ ថ្ងៃថ្នសវន្ទការ ពៅថ្ងៃទី១៨ខែកញ្ញា ឆ្ន ២ំ១០៨សាកសកី្ នំ្ទក់ នអវតតមានកនញងពន្ទោះ
ក៏មានព ម្ ោះ ែញម ោន់តារាទី និងព ម្ ោះ ក្ទ ី ឈួន ខែលជាសាកសែ៏ីសំខាន់បផំ្ញតផ្ងខែរ។មានខត 
ពសចកតីខងាងការណ៍របស់សាកសេីីរន្ទក់ពនោះប៉ាញព ណ្ ោះខែលក្តូវ នអានខាា ងំៗពហ ីខែលការអានពនោះេញំមានការពោទ
សួរពឆ្ាី េីពមធាវកីារ រកតីពន្ទោះពទ។េញំមានភ្សតញតាងខែលគួរឲ្យពជឿទញកចតិត្មួ ក្តូវ នដាក់ប ា្ ញពដា 



តំ្ងអ យការពទ ខែលពនោះេញំក្សបពៅតាមបទដាា នថ្នការប ា្ ញភ្សតញតាងខែលោ ំច់ ពែីមបនី្ទពំៅែល់
ការផ្តន្ទា ពោសព  ី។ តំ្ ងអ យការក៏ែកខានកនញងការអោះអាងក ពតីែញម ោន់តារាទី គឺជាជនសងស ័ ឬជា
សាកស ី ឲ្យ នេតិក្ កែ ពៅកនញងអំ ញងពេលថ្នការពោទក្បកាន់អំេបីទសូក ៉ា ន់សាកសពីន្ទោះខែរ។ ការផ្តន្ទា ពោស
ថ្ងៃពនោះ វាហាក់ែូចជាប ា្ ញយា៉ា ងចាស់ក ជាការដាក់សំ ្យា៉ា ង្ៃន់្ៃរពៅពលសីកមមភាេការ្រសទិធិមនញសស
ក្សបចាប់របស់េកួពគ។  

 សិទធិក្តូវសនមតទញកជាមញនកគាម នពោសរបស់េួកពគក្តូវ នរពំោភ្បំ ន ោប់េីថ្ងៃទ២ី៨ ខែពមសា 
ឆ្ន ២ំ០១៦ រហូតែល់ថ្ងៃទ២ី៩ ខែមិងញន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៧បញគគលកិសមាគមអាែហញក៤ន្ទក់ នងិមន្រនតគី.ជ.ប 
ក្តូវ នឃញែំាួនអស់រ ៈពេល៤២៧ថ្ងៃ ខែលជាការឃញែំាួនបព ដ្ ោះអាសននតាមអំពេចីិតតពហ ីការឃញែំាួនតាមអំពេីចិតត
ពនោះ ក៍ក្តូវ នសពក្មចពដា ក្កុមការ្រអងគការសហក្បជាជាតសិតីេីការឃញែំាួនតាមអំពេីចតិតពនោះកនញងខែវចិឆកិា 
ឆ្ន ២ំ០១៦។ ពបីពោោះបីជាមានការពដាោះខលងបព ត្ ោះអាសននក៏ពដា ក៏បញគគលិកអងគការអាែហញកោងំ៤រូប មិនអាច
បនតព្វីការពដា គាម នការភ័្ ខាា ច ឬគាម នការរតិតបតិពន្ទោះពទ ពដា សារខតមានការគំរាមគំខហងជាក្បោកំ េួក
ពគនឹងអាចក្តូវោប់បញ្ជូ នក្ត ប់ពៅឃញែំាួនវញិ ខែលពនោះបនតនូវការពរសីពអីងជាពរឿ ៗ ចំព ោះការ្ររបស់េកួពគ
ក្បឈមកនញងន្ទមជាអនកការ រសិទធិមនញសស។ 

 អនកោងំ៥មានក្បវតតិជាអនកពលកីសាួ សិទធិមនញសសពៅកមពញជា ូរអខងវង្ស់មកពហ ី។ មាន ក់ៗ ន
ចំ្ ពេលជាពក្ចនីឆ្ន ពំែីមបពី្វីការតាមអណតតកិារ្ររបស់សមាគមអាែហញក ខែលជាអងគការសទិធិមនញសសែ៏
មានវ ័ចំ្ ស់ម ួពៅកមពញជា។ េួកពគ នព្វីការពែមីបគីាកំ្ទជនរងពក្គាោះថ្នការរពំោភ្សទិធិេលរែា នងិសទិធិ
នពយា   ការរពំោភ្ែី្ាី ការបពណត ញពចញពដា បងខំ ក៏ែូចជាជនរងពក្គាោះថ្នការរពំោភ្បំ នផ្ាូវពភ្ទ ពដា 
សនតិវ ិ្  ី និងគាម នការពរសីពអងី កនញងពគាលពៅខតម ួគត់គឺពែីមបកីារគា ំរ និងការ រសទិធិមនញសស។ សារៈសំខាន់
ថ្នការ្ររបស់េួកពគក្តូវ នទទួលសាគ ល់ពៅកនញងឆ្ន ២ំ០១៧ គឺពៅពេលខែលេកួគាត់ក្តូវ នពក្ជីសពរសីជា 
ពបកខជនជ័ ោភ្ីសក្មាប់ នរ វ្ ន់ មា៉ា ទីន ខអនណល សក្មាប់អនកការ រសិទធមិនញសស។  

 ព ងីែ្ញ ំសូមអំ វន្ទវឲ្យអាជ្ា្រ ទមាា ក់ពោលការពោទក្បកាន់ោងំពនោះ ជាបន្ទា ន់ និងពដា ឥតលកខែណឌ  
ពហ ីអនញញ្ញា តឲ្យបញគគលិកអាែហញកោងំ៤រូប និងមន្រនតីគ.ជ.ប មួ រូប អាចព្វីការ្រក្សបចាប់របស់េកួពគពែីមបី
បពក្មីក្បជាេលរែាកមពញជា ពដា គាម នការគំរាមគំខហង នងិពដា គាម នការដាក់ពោសទណឌ ។ េួកពគគួរខតក្តូវ នផ្តល់
នូវសណំងសមរមយ ពដា ពយាងតាមបទដាា នអនតរជាតសិក្មាប់ការឃញែំាួនរ ៈពេល៤២៧ថ្ងៃ ខែលជាការឃញែំាួន
បព ដ្ ោះអាសននតាមអំពេចីិតត។ ព ងីែ្ញសូំមអំ វន្ទវឲ្យរដាា ភ្ិ លកមពញជា ធាន្ទនូវមជឈដាា នការ្រក្សបចាប់
របស់អនកការ រសិទធមិនញសស និងអងគការសងគមសញីវលិ ខែលកនញងពន្ទោះសទិធិពសរភីាេជាមូលដាា នក្តូវ នពគារេ នងិ
ពលីកតពមោងីយា៉ា ងពេញពលញ ។ 
 



ឈ ម្ ោះអង្គការ សមាគម និង្សហគមនដ៍ែលគាំទ្រឈលើឈសចក្តីដលែង្ការរមួ 

១. សហគមន៍២៤ក្គសួារ (ក្េោះសហីនញ) 

២. សហគមន៍ពៅេី (ភ្នំពេញ) 

៣. សហគមន៍ែី្ា២ី៩៧ (ពកាោះកញង) 

៤. សហគមន៍អណតូ ងងម (ក្េោះសីហនញ) 

៥. សហគមន៍អណតូ ងកនតួត ( ត់ែំបង) 

៦. សហគមន៍ែី្ ាីអណតូ ងក្តខបក (សាវ  ពរៀង) 

៧. សហគមន៍អនាង់រញន ( ត់ែំបង) 

៨. សហគមន៍បន្ទា  ក្សី (ភ្នពំេញ) 

៩. សហគមន៍ តែាោះ (ក្េោះសីហនញ) 

១០. សហគមន៍បឹងក្  ំ( ត់ែំបង) 

១១. សហគមន៍បញរកីីឡា (ភ្នំពេញ) 

១២. សហគមន៍បញសសសអំ ( ត់ែំបង) 

១៣. សហគមន៍ែី្ ាីប ូជប៉ាញន (ពកាោះកញង) 

១៤. សហេ័នធសហជេីកមមករសំណង់ នងិថ្ក្េពឈកីមពញជា (BWTUC) 

១៥. សហគមន៍ខចកមាស (សាវ  ពរៀង) 

១៦. សហគមន៍ែី្ាជីីែពក្កាម (ពកាោះកញង) 

១៧. សហគមន៍ែី្ាជីីែពល ី(ពកាោះកញង) 

១៨. សហគមន៍ជាកំ្កពវៀន (កំេង់ោម) 

១៩. សហគមន៍ពស អញ ីក្  ំ(ក្េោះសហីនញ) 

២០. សហគមន៍ពនសាទ (កេំត) 

២១. សហគមន៍អភ្ិរកសថ្ក្េពឈជីីវៈចំរញោះ (សាវ  ពរៀង) 



២២. សហជីេពសរកីមមករថ្នក្េោះរាជា្ចក្កកមពញជា (FTUWKC) 

២៣. សហគមន៍កំេង់សាមគគ ី(កំេត) 

២៤. សហគមន៍ពគៀនទកឹ (ពកាោះកញង) 

២៥. សហគមន៍ពកាោះែាច់ (ពកាោះកញង) 

២៦. សហគមន៍ពកាោះក្សពៅ (ពកាោះកញង) 

២៧. សហគមន៍ែី្ាី  ង (កំេង់ឆ្ន ងំ) 

២៨. អងគការមាប់ក្េហមវហិារ្ម៌ (ពកាោះកញង) 

២៩. សហគមន៍ែី្ាីមញនឺជ័  (សាវ  ពរៀង) 

៣០. សហគមន៍អូរពឈោីល (ក្េោះសីហនញ) 

៣១. សហគមន៍អូែំរ ី(ក្េោះសីហនញ) 

៣២. សហគមន៍អូរែាច់ (ក្េោះសហីនញ) 

៣៣. សហគមន៍អូរក្តជាក់ចតិត (ក្េោះសហីនញ) 

៣៤. សហគមន៍អូរវលាិ៍ពក្េង ( ត់ែំបង) 

៣៥. សហគមន៍ភូ្ម២ិ២ (ភ្នំពេញ) 

៣៦. សហគមន៍ភូ្ម២ិ៣ (ភ្នពំេញ) 

៣៧. សហគមន៍ភូ្មិអូរសាវ   (បន្ទា  មានជ័ ) 

៣៨. សហគមន៍ែី្ ាីភូ្មសិោិខែមរ (បន្ទា  មានជ័ ) 

៣៩. សហគមន៍ភ្នសំាឹក ( ត់ែំបង) 

៤០. សហគមន៍ក្ សាក់ ( ត់ែំបង) 

៤១. សហគមន៍ខក្េកកញ  (កំេង់ោម) 

៤២. សហគមន៍ែី្ាីខក្េកែាច់ (ពកាោះកញង) 

៤៣. សហគមន៍ខក្េកតាគង់ (ភ្នំពេញ) 

៤៤. សហគមន៍ខក្េកតានូ (ភ្នំពេញ) 



៤៥. សហគមន៍ខក្េកខក្ត (ក្េោះសហីនញ) 

៤៦. សហគមន៍ថ្ក្េពឈពីេក្ជស វ្ រលអពឆ្តី (កំេង់ឆ្ន ងំ) 

៤៧. សហគមន៍ពនសាទថ្ក្េ   (កំេត) 

៤៨. សហគមន៍ែី្ាផី្ារក ត្ ល (បន្ទា  មានជ័ ) 

៤៩.សហគមន៍រសមីសាមគគី (កំេង់សពឺ) 

៥០. សហគមន៍ែី្ាីរខំចក (ពសៀមរាប) 

៥១. សហគមន៍ែី្ាភូី្មិរ ៉ាញន (បន្ទា  មានជ័ ) 

៥២. សហគមន៍ែី្ាីសាមគគីរមាសខហក (សាវ  ពរៀង) 

៥៣. សហគមន៍ពនសាទសតីពក្កាម ( ត់ែបំង) 

៥៤. សហគមន៍ែី្ាសីគន់ (ពសៀមរាប) 

៥៥. សហគមន៍ពនសាទសក្ម់ពកាោះពសតច (ពកាោះកញង) 

៥៦. សហគមន៍SOSក្េោន នតពហាោះអនតរជាតភិ្នំពេញ 

៥៧. សហគមន៍សូទេិវ (កំេង់ោម) 

៥៨. សហគមន៍សាព នពឆ្ោះ (ក្េោះសហីនញ) 

៥៩. សហគមន៍ែី្ាសីាឹងបត់ (បន្ទា  មានជ័ ) 

៦០. សហគមន៍ែី្ាភូី្មិសាវ   (បន្ទា  មានជ័ ) 

៦១. សហគមន៍ែី្ាតីានី (ពសៀមរាប) 

៦២. សហគមន៍ែី្ាីតានូន (សាវ  ពរៀង) 

៦៣. សហគមន៍ែី្ ាីភូ្មតិាថ្ក្ត (បន្ទា  មានជ័ ) 

៦៤. សហគមន៍ែី្ាី (កេំង់សពឺ) 

៦៥. សហគមន៍ងម្ំ (ក្េោះសហីនញ) 

៦៦. សហគមន៍ែី្ាភូី្មិងនល់បត់ (បន្ទា  មានជ័ ) 

៦៧. សហគមន៍ែី្ាភូី្មិ្នង់ (ពកាោះកញង) 



៦៨. សហគមន៍ទួលសំពរាង (កំេង់ឆ្ន ងំ) 

៦៩. សហជីេនិពយាជិតវស័ិ ពទសចរណ៍ និងពសវាកមម (បន្ទា  មានជ័ ) 

៧០. សហជីេនិពយាជិតវស័ិ ពទសចរណ៍ (បន្ទា  មានជ័ ) 

៧១. សហគមន៍ក្ត ងំអញ្ញា ញងមី (ភ្នំពេញ) 

៧២. សហគមន៍ក្ត ងំពជារ (កំេង់សពឺ) 

៧៣. សហគមន៍ក្ត ងំសខងោ (កំេត) 

៧៤.សហគមន៍ទំនប់េីរ (ភ្នំពេញ) 

 

អងគការ ថ្ែលគកំ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៏ 

៧៥. សមាគមការ រសទិិធមនញសស នងិអភ្ិវឌ្ឍន៏ពៅកមពញជា (ADHOC) 

៧៦. ក្កមុអនកចាប់ការ រសទិាិកមពញជា (CDP) 

៧៧. មជឃមណឌ លសិទិធមនញសសកមពូជា (CCHR) 

៧៨. គណៈកមាម ្កិារពែីមបកីារព ោះពឆ្ន តពដា ពសរ ីនងិ ញតតិ្ម៌ពៅកមពញជា (COMFREL) 

៧៩. េនាកខែមរ (PKH) 

៨០. សមាគមធាងពតាន ត (STT) 

៨១. អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៏សំពលងសហគមន៏ (BCV) 

៨២. ក្កុមក្បឹកា ញវជនកមពញជា (YCC) 

៨៣.អងគការកមមវ ិ្ ីអភ្ិវឌ្ឍន៏្នធាន ញវជន (YRDP) 

៨៤. សមាគមក្គូបពក្ងៀនកមពញជាឯករាជយ (CITA) 

៨៥. សមព័នធសហគមន៏កសិករកមពញជា (CCFC)) 

៨៦. សមាគមខែមរកមពញជាពក្កាម ពែីមបសីទិិធមនញសស នងិអភ្ិវឌ្ឍន៏ (KKKHRDA) 

៨៧. វទិាសាា នតស ូមតិ និងពគាលនពយា   (API)  

៨៨. អងគការការ រសទិិធជនជាតិពែីមភាគតិច (MIRO) 



៨៩.សមាគម ញវជនខែមរ (KYA) 

៩០. អងគការព នឌ័្រ និងអភ្ឌិ្ឍន៏ពែីមបកីមពញជា (GADC ) 

៩១. អងគការសម័ក្គចិតតពែមីបសីងគម (CVS) 

៩២. សមព័នធគណពន យភាេសងគមកមពញជា (ASNA) 

៩៣. អងគការសម្ម៌កមពញជា (EC) 

៩៤. សមព័នធខែមរជំពរឿននិងការ រសិទិធមនញសស លីកាែូ (LICADHO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


