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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម 

េតីព ី

ការស វ្ើវិសោ្នក្មមរដ្ឋ្មមនុញ្ញស ើក្ទ១ី០ 
 

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃពុធ ១៤ រោច ខែអាសាឍ ឆ្ន ខំាល ចត្វា ស័ក េុទ្ធសករាជ ២៥៦៦  
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី្២៧ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 
ព ងីែំុ្ជាអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល សហភាេ សហេ័នធសហជីេ សមាគម និងសហគមន៍ ដូចមានរា 

នាមខាងពត្កាម សូមសខមែងការត្េួ បារមភយ៉ា ងខាល ងំ អំេីការព ា្ីវពិោ្នកមមរដឋ្មមនុញ្ញពលីកទី្១០ បានពសនីពដា 
ោជរដាឋ ភិ្បាល។ អងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល សហភាេ សហេ័នធសហជីេ សមាគម និងសហគមន៍  ល់ព ញី
ថា ការព ា្ីវពិោ្នកមមរៅកនុងកាលៈពទ្សៈពនេះ វាអាចបណ្តែ លឱ្យមានការប៉ាេះពាល់ដល់ស្ថិរភាេអំណ្តចរដឋ 
និងអំណ្តចនីរិត្បរិបរែិ ការពោរេសិទ្ធិពសរភីាេេលរដឋខែមរ ខដលបានចារកិកនុងរដឋ្មមនុញ្ញ ពដា សារខែ ៖ 

1) ការមិនឆលុេះបញ្ច ងំេីឆនទៈរបស់ត្បជាេលរដឋខែមរ ដូចមានចារកិកនុងបុេាកថា ពដា ពហរុថា មិនមានការ
ផ្សេាផ្ា  និងកំណរ់ពៅកនុងពោលនពយបា របស់គណបកសនពយបា ពេលពោសនាពបាេះពឆ្ន រ
កនលងមក ខដលនាឱំ្យេលរដឋខែមរ មិនទាន់បាន ល់ដឹងអំេីគំនិរផ្ែួចពផ្ែីមថ្នវពិោ្នកមមពនេះ ពដា 
ទូ្លំទូ្លា ពៅព  ី។ 

2) ប៉ាេះពាល់ដល់ត្បេ័នធត្បជា្ិបពរ យពសរេីហុបកសកនុងត្បេ័នធសភានិ ម (ខដលហាមពដា មាត្ត្វ 
១៥៥ងមី) ពដា   ពសចកែីត្ពាងពនេះ ពៅខរមានការពបាេះពឆ្ន រជាកញ្ច ប់ ត្េមទាងំបានបពងកីនចំនួន
សមាជិកសភាកនុងការព ា្ីញែតិសែីបពនាទ សដល់រដាឋ ភិ្បាល (បនថ ឱ្កាសព ា្ីញ្ញរែិបពនាទ ស) និងការចារ់
ត្វងំវរៈជនជានា ករដឋមន្រនែី ពដា មិនមានការឯកភាេេីត្បធាន និងអនុត្បធានរដឋសភា ខដលត្បការ
ពនេះ ព ា្ីឱ្យង ចុេះនូវអំណ្តចរបស់រដឋសភា។ 

3) ប៉ាេះពាល់ដល់ោម ររីឯកភាេ និងោមគគីភាេជារិ ពដា ោរខរកាលៈពទ្សៈពនេះ មានការពត្បេះឆ្ខាង
ខផ្នកនពយបា ពៅព  ី (មាត្ត្វ៩២ ខដលហាមរដឋសភាមុនឱ្យអនុម័រចាប់ខដលប៉ាេះពាល់ដល់ឯក
ភាេនពយបា របស់ត្បពទ្សជារិ)។ 

4) និង ត្បេ័នធសភានិ មថ្នត្បជា្ិបពរ យរំណ្តង ត្វមរ ៈរដឋសភា កាលណ្តអំណ្តចរដឋសភាង ចុេះ 
នឹងប៉ាេះពាល់ដល់ជំពនឿទុ្កចិរែពលីត្បេ័នធចាប់ ការអភិ្វឌ្ឍន៍ពសដឋកិចច ពហ ីអនករងពត្ោេះ គឺត្បជាេលរដឋ 
និងត្បពទ្សជារិទាងំមូល។ 
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ព ងីែំុ្ជាអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល សហភាេ សហេ័នធសហជីេ សមាគម និងសហគមន៍  ល់
ព ញីថា ពទាេះបីជាោថ ប័នព ងីែំុ្ មិនមានអាណរែិជារំណ្តងឆនទៈរាន្រសែ ដូចគណបកសនពយបា ក៏ពដា  ក៏
ោថ ប័នព ងីែំុ្ មានពោលបំណងចង់ព ញីត្បពទ្សកមពុជារបស់ែលួន មានរដឋ្មមនុញ្ញរងឹមា ំ ឆលុេះបញ្ច ងំឆនទៈ
ត្បជាេលរដឋខែមរ ដូចចារកិកនុងបុេាកថាថ្នរដឋ្មមនុញ្ញ និងព ញីការឯកភាេជារិខាងនពយបា  រវាងគណ
បកសនពយបា  និងអនកនពយបា ទាងំអស់ និងពសនីសុំរដឋសភាេិចារណ្ត កនុងការផ្អា កនូវការអនុម័រពល ី  
ពសចកែីត្ពាងវពិោ្នកមមរដឋ្មមនុញ្ញពនេះ រហូរដល់គណបកសនពយបា  បានដាក់ែលឹមោរេត្ាងបទ្បញ្ញរែិ
ថ្នមាត្ត្វខដលពសនីសុំវពិោ្នកមមពនេះ ចូលកនុងកមមវ ិ្ ីនពយបា របស់គណបកសែលួន ពហ ីពោសនាេនយល់
ដល់ត្បជាេលរដឋ និងផ្តល់ឱកាស្ឱយពលរដ្ាសខមែងនូវឆនទៈរបស់ែលួន តាមរ ៈការពបាេះពឆ្ន រសិន។ 

 
អងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល សហភាេ សហេ័នធសហជីេ សមាគម និងសហគមន៍ខដលោតំ្ទ្ពសចកែីខងលងការណ៍ពនេះ ៖ 

១. មជឈមណឌ លត្បជាេលរដឋពដីមបអីភ្ិវឌ្ឍន៍ និងសនែិភាេ (ភ្ឌី្ភី្ី) 
២. សមាគមការពារសិទ្ធមិនុសស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា (អាដហុក) 
៣. មជឈមណឌ លសមព័នធភាេការារ និងសទិ្ធិមនុសស (សង់ត្ត្វល)់ 
៤. គណៈកមាម ្កិារពដីមបកីារពបាេះពឆ្ន រពដា ពសរ ីនិង ុរែិ្មព៌ៅកមពុជា (ែុមខន្រហាល) 
៥. គណៈកមាម ្កិារអេាត្ករឹ និង ុរែិ្ម៌ ពដីមបកីារពបាេះពឆ្ន រ ពដា ពសរ ីនងិត្រឹមត្រូវពៅកមពុជា (និចហាកិ)  
៦. អងគការកមមវ ិ្ ីអភ្ិវឌ្ឍន៍្នធាន ុវជន 
៧. អងគការរមាល ភាេកមពុជា 
៨. អងគការសមពន័ធភាេការពារសិទ្ធមិនុសសកមពុជា 
៩. អងគការមជឈមណឌ លអប់រចំាបស់ត្មាប់សហគមន ៍
១០. អងគការសពន្រាគ េះជនទុ្រគរ និងមនុសសចាស ់
១១. អងគការសម្មក៍មពុជា 
១២. អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍ន្រសែកីនុងទ្ីត្កុង  
១៣. អងគការសទិ្ធិមនុសសពដីមបរីមាល ភាេ និងសនែិភាេ 
១៤. វទិ្ាោថ នត្បជា្ិបពរ យកមពុជា  
១៥. អងគការសមព័នធពដមីបសុីចររិភាេ និងគណពន យភាេសងគម 
១៦. អងគការោព នសនែភិាេ  
១៧. អងគការត្កុមការារពដមីបពីដាេះត្ោ ទ្នំាស់  
១៨. អងគការសមាគមធាងពត្វន រ  
១៩. អងគការសមព័នធគណពន យភាេសងគមកមពុជា (ស.គ.ក) 
២០. អងគការព នឌ្័រ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដីមបកីមពុជា 
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២១. អងគការត្កុមត្បឹកា ុវជនកមពុជា 
២២. អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍សំពលងសហគមន ៍
២៣. អងគការវទិ្ាោថ នរស ូមរិ និងពោលនពយបា   
២៤. មជឃមណឌ លកមពុជាពដមីបតី្បេន័ធផ្សេាផ្ា ឯករាជយ 
២៥. សមាគមត្បជា្បិពរ យឯករាជយថ្នពសដឋកិចចពត្ៅត្បេន័ធ 
២៦. សមាគមសមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជា 
២៧. សមាគមបណ្តែ ញ ុវជនកមពុជា 
២៨. សមាគមមន្រនែីរាជការឯករាជយកមពុជា 
២៩. សមាគមអនកពបកីបររង នែ្ុន្ៃន ់
៣០. សមាគមេត្ងឹងពសដឋកចិចពត្ៅត្បេ័នធកមពុជា 
៣១. សមាគមខែមរកមពុជាពត្កាម ពដីមបសីិទ្ធិមនុសស និងអភ្ិវឌ្ឍន ៍
៣២. សមាគមកមមករកមពុជាពសដឋកចិចពត្ៅត្បេ័នធ 
៣៣. បណ្តែ ញេហុវសិ័  
៣៤. សមព័នធសហជេីត្បជា្បិពរ យកមមករការ់ពដរកមពុជា 
៣៥. សហភាេសហជេីកមពុជា 
៣៦. សហេ័នធសហជេី កមមករចណីំអាហារនិង ពសវាកមម កមពុជា 
៣៧. សហភាេការារកមពុជា 
៣៨. សហេនធស័ហជេី កមពុជាឯករាជយ 
៣៩. សហេន័ធសហជេីឯករាជយ 
៤០. សហេន័ធសហជេីពសរឯីករាជយ 
៤១. សហេន័ធសហជេីកមមករនិពយជិកវសិ ័ពទ្សចរណ៍កមពុជា 
៤២. សមព័នធសហជេីពសរនី្រសែីការ់ពដរ 
៤៣. សហេ័នធសហជេីកមមករសណំង់ និងថ្ត្េព កីមពុជា 
៤៤. សហភាេផ្ទេះោមគគ ី
៤៥. សហជីេត្ទ្ត្ទ្ងស់ិទ្ធិការារបុគគលិកកមមករខែមរថ្នត្កុមហ ុនកាសុណូី ណ្តហាគ ពវលីដ ៍
៤៦. សហេន័ធសហជេីកមពុជា  
៤៧. សហគមន៍ថ្ត្េព ថី្ត្េពា   
៤៨. សហគមន៍ថ្ត្េព េូីទុ្ងេូហុង 
៤៩. សហគមន៍ ពៅេីរ (៩២) 
៥០. សហគមន៍ឧរែមខត្សេស ់
៥១. សហគមន៍ថ្ត្េព  ីមុតំ្សករងលុកឫសស ី
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៥២. សហគមន៍ោមគគីត្រពាងំទ្នទមឹ 
៥៣. សហគមន៍ភ្នំត្េេះលាន 
៥៤. សហគមន៍រស ូ 
៥៥. សហគមន៍ជនជារិពដមីភាគរចិកួ ពត្បសីកាក 
៥៦. សហគមន៍បុសស 
៥៧. សហគមន៍រុនត្វឯក 
៥៨. សហគមន៍សលិាខែមរ 
៥៩. សហគមន៍ថ្ត្េពា  
៦០. សហគមន៍ភ្នំពត្វន រ 
៦១. សហគមន៍ខត្េកពត្វន រ 
៦២. សហគមន៍ោព នពត្វន រ 
៦៣. សហគមន៍ខរបងលិច 
៦៤. សហគមន៍ចានស់ 
៦៥. សហគមន៍ទ្លួត្គួស 
៦៦. សហគមន៍ពោកកឋនិ 
៦៧. សហគមន៍ផ្អគ  ំ
៦៨. សហគមន៍បនាទ  ឆ្ម រ 
៦៩. សហគមន៍ោា  ពល ី
៧០. សហគមន៍ត្វពបៀម 
៧១. សហគមន៍ត្វផូ្ 
៧២. សហគមន៍ទ្ឹកពជា 
២៣. សហគមន៍ងមពោល 
៧៤. សហគមន៍ត្វន ី
៧៥. សហគមន៍កាលទ្ពនាង 
៧៦. សហគមន៍កែិបងម 
៧៧. សហគមន៍បឹងមាលា 
៧៨. សហគមន៍ថ្ត្េរកា 
៧៩. សហគមន៍សំពរាង 
៨០. សហគមន៍ខាន រសណ្តែ   
៨១. សហគមន៍ចំបក់ពពាេះ 
៨២. សហគមន៍ពពា្ ិ
៨៣. សហគមន៍ោមគគីសខងកេីរ 
៨៤. សហគមន៍បឹងទ្ពនលពត្មច 
៨៥. សហគមន៍ទ្ឹកត្កហម 
៨៦. សហគមន៍ងនល់បរ ់
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៨៧. សហគមន៍រំបូកែពស ់
៨៨. សហគមន៍ត្រពាងំត្បិ  ៍
៨៩. សហគមន៍ផ្អា វ 
៩០. សហគមន៍ត្រពាងំត្វវ 
៩១. សហគមន៍ពោកមន 
៩២. សហគមន៍អនលង់ខវង 
៩៣. សហគមន៍បាកអ់នលូង 
៩៤. សហគមន៍ថាល រ 
៩៥. សហគមន៍ពោកែពស ់
៩៦. សហគមន៍ពបង 
៩៧. សហគមន៍បនា រាក ់
៩៨. សហគមន៍ត្េេះត្បឡា  
៩៩. សហគមន៍លទំ្ង 
១០០. សហគមន៍េត្ង 
១០១. សហគមន៍ទ្ំនប់ដាច ់
១០២. សហគមន៍សំពរាង 
១០៣. សហគមន៍ពនោទ្ខត្េកលួង 
១០៤. សហគមន៍ពនោទ្ខត្េកនរនិទ 

 


