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ថ្ក្រើន្នាក់ដែលបាន្ថ្្វើបាត កមម 
 

ថ្លៃវី៦ ថ្ែកុ្ឣភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សឤើងែ្ុាំ ជារក្ុឣេងគឣេីុឧឦិថ្ែឦមាឞរាឤនាឣែូចខាងសរកាឣ េូឣសកោ ឦសោេយ៉ាងខាល ាំង
ចាំស ោះអាំសឡើហិងាកាឦឡីរឡឹក្ឣិញសឞោះ ថ្ែឦររូឧបាឞរសរឡឹរតិស ើងសោឤេមាជិក្េមាគឣឥសួឥឣួគ្នន
សែើឣបីអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣពុជា (CCDA) សៅសឦើអនក្សសើក្សឥឥលឤឞតរក្ងុ ឞិងអនក្គ្នាំរវអនក្សសើក្សឥោាំងសនាោះថ្ែឦ
ក្ាំឡុងរវ៉ា សហើឤក៏្មាឞកាឥសោក្ោត ឤហងថ្ែឥចាំស ោះឞគឥបាឦថ្ែឦឣិឞបាឞសឆលើឤរសឲ្យបាឞរគស់
រគ្នឞ់ សែើឣបីសសៀស អេអាំសឡើហិងាសឞោះយ សឤើងែ្ុាំេូឣអាំ ឧនាឧឲ្យមាឞកាឥសោោះថ្ឦងសុឥេឡីឥនាក់្ ថ្ែឦ
ររូឧបាឞចាស់ែលួឞសោឤឣិឞររឹឣររឧូ ឞិងោឣោឥឲ្យមាឞកាឥសេុើសអសងោរសឦើអាំសឡើហិងាសឞោះយ 

 

អាំសឡើហិងាយ៉ាងឝៃឞ់ឝៃឥសឞោះ បាឞសក្ើរស ើងសៅសឡឦមាឞកាឥរវ៉ាឣួឤឥសេ់អនក្សសើក្សឥឥលឤឞត
រក្ងុជាសរចើឞនាក់្ឣក្ឡីេហឡ័ឞធេហជីឡក្ឣមក្ឥឧេ័ិឤែឹក្ជៀសូ ឞក្ឣពុជា ឞិងអនក្គ្នាំរវអនក្ោាំងសនាោះ 
ថ្ែឦឣក្ឡីេមាគឣសេែឋកិ្ចចសរៅរសឡ័ឞធក្ឣពុជាយ រឡឹរតិកាឥណ៍សឞោះ សណ្តត ឦឲ្យឣឞុេសចាំឞួឞ ១៤នាក់្ 
ឥងឥសួេ ឥឣួមាឞអនក្សសើក្សឥឥលឤឞតរក្ងុថ្ែឦជាអនក្រវ៉ាឞិងអនក្គ្នាំរវអនក្ោាំងសនាោះជាសរចើឞនាក់្ អនក្ឃ្ល ាំ
សឣើឦេិវិធឣឞុេស ១នាក់្ ឞិងឣន្តឞតីឞគឥបាឦ ១នាក់្យ ក្នុងសនាោះមាឞមាន ក់្បាឞឥងឥសួេបាក់្ថ្ែ ឞិងជា
សរចើឞនាក់្សហសងសវៀរ ឥងឥសួេឣុែឞិងក្ាឦយ 

 

សៅសឧលាសមា៉ាងរសមាណ ៩ ឞិង៤០នាវី រឡឹក្ អនក្រវ៉ាឣួឤចាំឞួឞក្នុងចាំសណ្តឣអនក្រវ៉ា ៥០នាក់្ 
ថ្ែឦបាឞរវ៉ាសៅថ្ក្បឥកាឥយិឦ័ឤរក្ឣុហ ុឞឥលឤឞតរក្ុងកាឡីរូឦ សៅក្នុងរាជធាឞីអនាំសឡញ តាំងឡីសមា៉ាង 
៨រឡឹក្ បាឞឡាយឣរារាាំងឥលឤឞតរក្ងុឣួឤ សោឤឣិឞឲ្យចាក្សចញឡីោា ឞីឤ៍យ អនក្គ្នាំរវរសមាណ ៥០
នាក់្ ឣក្ឡីេមាគឣឥសួឥឣួគ្នន សែើឣបីអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣពុជា ថ្ែឦភាគសរចើឞបាឞសេលអក្េាំសឦៀក្សាំ ក់្ឡណ៌សមម  
ឞិង ក់្ឣួក្េុឧរាិភាឡ បាឞសែើឥសៅ “កាឥ ឥឥលឤឞតរក្ុង” សហើឤអាំសឡើហិងាបាឞចាស់សហតើឣស ើងយ ភាល ឣៗ
សនាា ស់ឡីសនាោះ េមាជិក្ឣួឤចាំឞួឞថ្ឞេមាគឣឥសួឥឣួគ្នន សែើឣបីអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣពុជា បាឞកាឞ់ញញួឥ ឞិងែាំសង
ថ្ែក្ វឤសៅសឦើរក្ឣុឣឞុេស សោឤបាឞវឤែាំ ឞិងោរ់ធាក់្យ៉ាងខាល ាំងសៅសឦើអនក្រវ៉ាឞិងអនក្គ្នាំរវោាំង
សនាោះយ ឞគឥបាឦសន្តរោ សបារុក្ឣមឣួឤចាំឞួឞ បាឞចូឦឥឣួក្នុងកាឥវឤែាំសឞោះហងថ្ែឥ សៅសឡឦថ្ែឦ
េមាជិក្េមាគឣឥសួឥឣួគ្នន សែើឣបីអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣពុជា                                    
                    



                                                     ឞិង
         អនក្សសើក្សឥមាន ក់្ ឞិងអនក្សសើក្ឥុឣឺ៉ាក្ក្ង់សីមាន ក់្ឣក្ឡីេហភាឡកាឥរឥក្ឣពុជាយ ឣិឞមាឞ
េមាជិក្ឣក្ឡីេមាគឣឥសួឥឣួគ្នន សែើឣបីអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣពុជាណ្តមាន ក់្ ររឧូបាឞចាស់ែលួឞសនាោះសវ សោោះជា
េមាជិក្ឥសួឥឣួគ្នន សែើឣបីអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣពុជា វឤែាំសោឤសរសើញញួឥ ឞិងែាំសងថ្ែក្ឣក្សឦើអនក្សសើក្សឥឥលឤឞត
រក្ងុឞិងអនក្គ្នាំរវអនក្ោាំងសនាោះ ក៏្សោឤយ 

 

សនាា ស់ឡីមាឞអាំសឡើហិងា អនក្សសើក្សឥឥលឤឞតរក្ងុ ឞិងអនក្គ្នាំរវអនក្ោាំងសនាោះ បាឞសែើឥក្បួឞសៅ
កាឞ់ស៉ាុេតិ៍ឞគឥបាឦ ឞិងអឝិកាឥោឋ ឞឞគឥបាឦ សែើឣបីោក់្ ក្យសណតឹ ងអាំឡីអាំសឡើហិងាសឞោះយ រចក្ចូឦ
ស៉ាុេតិ៍ឞគឥបាឦ ឞិងអឝិកាឥោឋ ឞឞគឥបាឦោាំងឡីឥក្ថ្ឞលងររូឧបាឞសិវ សហើឤឞគឥបាឦថ្ែឦសៅវីសនាោះ 
បាឞសែិសេឝវវួឦឤក្ ក្យសណតឹ ងអនក្ោាំងសនាោះយ សនាា ស់ឣក្សវៀរ ឞគឥបាឦសន្តរោ សបារុក្ឣមបាឞ
ឣក្ែឦ់ សហើឤសាំថ្សក្អនក្រវ៉ាោាំងសនាោះយ 

 

សលាក្ អាំ េាំអារ អនក្េរឣសេរឣួឦសសចចក្សវេសេុើសអសងោរថ្ឞអងគកាឥ ឦីកាែូ បាឞមាឞ
រសោេឞ៍ក៖ “ឣឞុេសជាសរចើឞ ររូឧបាឞរក្ឣុអនក្សេលអក្ ក់្េីុឧឦិជាសរចើឞនាក់្រសោស់សោឤអាឧឝុ
បាឞវឤែាំ កាឦឡីរឡឹក្សឞោះ សហើឤឞគឥបាឦឣិឞបាឞែិរែាំរសឹងថ្រសងរគស់រគ្នឞ់សែើឣបសីៀឈស់អាំសឡើសឞោះ
សនាោះសវ”យ សលាក្ បាឞសឞតសវៀរក៖ “ឣិឞមាឞឞឥណ្តមាន ក់្ថ្ែឦវវួឦែុេររូឧចាំស ោះកាឥវឤរសហាឥនា
ថ្លៃសឞោះ ររូឧបាឞចាស់ែលួឞសនាោះសវ ោក់្វងឞឹងអាំសឡើហិងាថ្ែឦសងោស ើងសោឤរក្ុឣអនក្សេលអក្ ក់្េីុឧឦិ 
សហើឤឞិងឞគឥបាឦសន្តរោ សបារុក្ឣម”យ  

 

អនក្សសើក្សឥឥលឤឞតរក្ងុ កាឡីរូឦ បាឞសឝវើកាឥរវ៉ាអេ់ឥឤៈសឡឦរសថ្ហឦ ២ថ្ែឣក្សហើឤ សនាា ស់
ឡីមាឞកាឥសៀឈស់អនក្សសើក្សឥឥលឤឞតរក្ងុ ៤៥នាក់្ ថ្ែឦអនក្ោាំងសនាោះបាឞអោះអាងកែលួឞររឧូបាឞសគ
សៀឈស់ឡីកាឥរឥសោឤោឥអនក្ោាំងសនាោះបាឞឡាយឣសសងោើរេហជីឡឣួឤយ សរកាឤឡីមាឞកាឥសេនើេុាំ
ឡីោលារាជធាឞីអនាំសឡញ ឲ្យរក្ឣុហ ុឞឥលឤឞតរក្ុងសឞោះឡិចាឥណ្តវវួឦឤក្អនក្សសើក្សឥោាំងសនាោះឧញិ 
រក្ឣុអនក្រវ៉ាបាឞផ្អា ក្កាឥរវ៉ាជាសសណ្តត ោះអាេឞនកាឦឡីថ្លៃវី២៦ ថ្ែឣក្រា សហើឤបាឞចាស់សហតើឣរវ៉ាជាលមី
កាឦឡីថ្លៃវី១ ថ្ែកុ្ឣភៈ សនាា ស់ឡីរក្ឣុហ ុឞឥលឤឞតរក្ងុសឞោះ ឣិឞសអើសឡើឞឹងេាំសណើ ឥសេ់ោលារាជធាឞីយ 

 

េមាគឣឥសួឥឣួគ្នន សែើឣបីអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣពុជា ថ្ែឦជាេមាគឣរូចឣួឤថ្ឞអនក្ឥរ់ឣ៉ាូរូឌុ្សឞិងឥុឣឺ៉ាក្ក្ង់
សីបាឞអោះអាងក កាឥរវ៉ាឥសេ់អនក្សសើក្សឥឥលឤឞតរក្ងុោាំងសឞោះ បាឞឥ ាំខាឞែឦ់អាជីឧក្ឣមអនក្សសើក្ឥុឣឺ៉ាក្ក្ង់
សីថ្ែឦសៅជុាំឧញិោា ឞីឤ៍យ េមាគឣសឞោះ ឣិឞរាំណ្តងឲ្យអនក្សសើក្សឥឥលឤឞតរក្ុងសនាោះសវ សហើឤក៏្ឣិឞ
មាឞវាំនាក់្វាំឞងហលូឧកាឥណ្តឣួឤសៅក្នុងជសមាល ោះសឞោះថ្ែឥយ កាឦឡីថ្ែក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ អនក្ចូឦឥឣួឡីឥនាក់្



សៅក្នុងកាឥរវ៉ាសៅសឡឦសនាោះឥសេ់េមាគឣឥសួឥឣួគ្នន សែើឣបីអអិឧឌ្ឍឞ៍ក្ឣពុជាបាឞរាឤកាឥណ៍ែឦ់ោឥ
ឡ័រ៌មាឞក អនក្ោាំងសនាោះររូឧបាឞសគេឞាហតឦ់របាក់្សែើឣបីចូឦឥឣួក្នុងកាឥរវ៉ា សហើឤឣិឞបាឞែឹងកសរើ
សគរវ៉ាអាំឡីអវីសនាោះសវយ 

 

សលាក្ សឣឿឞ រុលា នាឤក្រសរិសរតិមជឈមណ្ឌ លសមព័ន្ធភាពការងារនិ្ងសិទ្ធិមនុ្សស បាឞមាឞ
រសោេឞ៍ក៖ “អាំសឡើហិងាយ៉ាងឝៃឞ់ឝៃឥនាថ្លៃសឞោះ សរា ញកឡឦឥែឋឣិឞឞឹងអាចចូឦឥឣួក្នុងកាឥរវ៉ាជា
ោធាឥណៈនានាសោឤឣិឞឥងឞូឧកាឥចាស់ែលួសនាោះសវ (ឬគរមាឣក្ាំថ្ហងែឦ់អាឤុជីឧរិអនក្ោាំងសនាោះសនាោះ
សវ)យ សឞោះក៏្ជាអេតុតងសថ្ឞាឣថ្ឞកាឥសរសើរបាេ់អាំសឡើហិងាថ្ែឦឣិឞមាឞភាឡសេមើគ្នន ឥសេ់អាជ្ាឝឥសោឤ
មាឞឞិវណឌ ភាឡោាំងស្េុង សែើឣបសីាំអិរសាំអ័ឤ ឞិងសាំថ្សក្ក្ឣមក្ឥថ្ែឦក្ាំឡុងរវ៉ា”យ 

 

យយើងខ្ុុំ សូមយ្វើការយកោ លយោសជាថ្មីយ៉ាងខ្ល ុំងចុំយ ោះអុំយពើហិងា អុំ វនាវឲ្យមាន្ការយ ោះ
លលងជន្រងយររោះលដលររវូបាន្ចាប់ខលួន្យ យមិន្ររឹមររូវ និ្ងោមោរឲ្យមាន្ការយសុើបអយងោរឲ្យបាន្
ឆាប់រហ័ស មាន្រមាល ភាព និ្ងឯករាជយភាព យៅយលើរពឹរតិការណ៍្នាថ្ថ្ងយន្ោះ។ 

 
 

សរមាប់ព័រ៌មាន្បលន្ែម សូមោក់ទ្ង៖ 
 សលាក្ សឣឿឞ រុលា, នាឤក្រសរិសរតិមជឈមណ្ឌ លសមព័ន្ធភាពការងារនិ្ងសិទ្ធិមនុ្សស, ទូ្រស័ពទយលខ
៖ ០៦៦ ៧៧៧ ០៥៦ 

 យោក អុំ សុំអារ, អនក្េរឣសេរឣួឦសសចចក្សវេសេុើសអសងោរថ្ឞអងគកាឥ ឦីកាែូ, វូឥេ័ឡាសឦែ៖ 
០១២ ៣២៧ ៧៧០ 

 
 
 
១. សហគមន៍្បឹងកក់ (BKL) 

២. សហព័ន្ធសហជីពកមមករសុំណ្ង់ និ្ងថ្រពយឈើកមពុជា (BWTUC) 

៣. អងគការអនាគរយុវជន្អាស៊ា ន្ (CamASEAN) 

៤. សហភាពសហជីពកមពុជា (CATU) 

៥. មជឈមណ្ឌ លកមពុជាយដើមបីរបព័ន្ធផ្សពវផ្ាយឯករាជយ (CCIM)  

៦. គណ្ៈកមាម ្ិការស្តសតីកមពុជា (CAMBOW)  

៧. បណ្តត ញកមមករយ្វើការងារតាមផ្ទោះកមពុជា (CDWN) 

៨. សហព័ន្ធសហជីព កមមករចុំណី្អាហារ និ្ងយសវាកមម (CFSWF)  

៩. គណ្ៈកមាម ្ិការរបរពឹរតិកមម ថ្ន្អងគការ សមាគមការ រសិទ្ធិមនុ្សសកមពុជា (CHRAC) 



១០. សមាគមការ រសិទិ្ធមនុ្សស និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្យៅកមពុជា (ADHOC) 

១១. របធាន្សមាគមរគបូយរងៀន្ឯករាជយ (CITA) 

១២. សហភាពការងារកមពុជា (CLC) 

១៣. សមព័ន្ធលខមរជុំយរឿន្និ្ងការ រសិទិ្ធមនុ្សស លីកាដូ (LICADHO)  

១៤. សហព័ន្ធសហជីពវស័ិយយទ្សចរណ៍្យសវាកមមកមពុជា (CTSWF)  

១៥. បណ្តត ញយុវជន្កមពុជា (CYN) 

១៦. មជឈមណ្ឌ លសមព័ន្ធភាពការងារនិ្ងសិទ្ធិមនុ្សស (CENTRAL) 

១៧. សហគមន៍្យឆកូ 

១៨. មជឈមណ្ឌ លអប់រ ុំចាប់សរមាប់សហគមន៍្ (CLEC) 

១៩. សមព័ន្ធសហជីពរបជា្ិបយរយយកមមករការ់យដរកមពុជា (C.CAWDU) 

២០. សមព័ន្ធសហគមន៍្កសិករកមពុជា (CCFC)  

២១. អងគការសម្ម៌កមពុជា (EC)  

២២. សមាគមកសិករយដើមបីសន្តិភាព និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ (FAPD) 

២៣. អងគការយយន្ឌ័្រ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្សរមាប់កមពុជា (GADC) 

២៤. សមាគមលខមរយលើ (HA) 

២៥. សមាគមរបជា្ិបយរយយឯករាជយថ្ន្យសដឋកិចចយរៅរបព័ន្ធ (IDEA) 

២៦. បណ្តត ញរពោះសងឃឯករាជយយដើមបយុីរតិ្ម៌សងគម (IMNSJ) 

២៧. សហគមន៍្ភនុំបារ 

២៨. សហគមន៍្លរពកតាគង់ 

២៩. សហគមន៍្លរពកតានូ្ 

៣០. សហគមន៍្ថ្រពសោថ្មី 
៣១. សមាគមធាងយតាន រ (STT) 

៣២. សហគមន៍្ ៩២ 

៣៣. េហឡ័ឞធេហជីឡក្ឣមក្ឥឧេ័ិឤែឹក្ជៀសូ ឞក្ឣពុជា (CTWF) 
៣៤. េមាគឣសេែឋកិ្ចចសរៅរសឡ័ឞធក្ឣពុជា (CIWA) 


