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ពេចកីតខងែងការណ៍រមួ 

េតីេ ី
ការពកោ លពោេ អំពេើបង្រ្កោ បពោយហងិារបេ់កងកម្ែ ងំរាជរោា ភ្បិាលពៅពលើក្កុមបាតុករ 

 
អងគការេងគមេីុវលិម្នការពោកោត យ និងពកោ លពោេយ៉ា ងោចអ់ហកោ រចំព ោះទពងវើរបេ់រាជរោា     

ភ្បិាលខែលពក្បើ ប៉ា៉ូលីេ កងរាជអាវុធហតថ ជាេិពេេពយធា ខែលបានបង្រ្កោ បពោយហិងាែព៏ោរពៅ
ពៅពលើកមមករ កមមការនី និងក្បជាេលរែា បណ្តត លពអាយម្នការោែ ប ់ រងរបេួជាទមៃន ់ និងម្នការចាបែ់ែួន
ពមែឹកនេំហជីេ កមមករ និង ក្េោះេងឃជាពក្ចើនអងគ ក្េមោងំេកមមជនការ រេិទធិលំពៅោា នជាពក្ចើនរ៉ូបពទៀត។ 
កនុងអំឡុងពេល២ថ្ងៃកនែងពៅពនោះ ពៅតំបនព់រាងចក្ក េួនឧេាហកមមកាណ្តឌីយ៉ា  (ផ្ែ៉ូវពវងពក្េង) និងពៅ
តំបនព់េែាកិចចេិពេេភ្នពំេញតាមផ្ែ៉ូវជាតិពលែ៤ ។ កនុងការចាបែ់ែួនពនោះម្នពោក វន ់ ពៅ ក្បធានេម្គម
ក្បជាធិបពតយយឯករាជយ ថ្នពេែាកិចចពក្ៅក្បេន័ធ (IDEA) និងពោក ពងង ោពវឿន អនកេមក្បបេក្មលួ
ថ្នេមពន័ធេហគមនក៍េិករកមពុជា (CCFC)។ 

 

ពយើងយល់ព ើញកប៉ា៉ូលីេ កងរាជអាវុធហតថ ជាេិពេេពយធា ខែលបានពក្បើក្បាេ់អាវុធ ម្នកំពភ្ែើង 
និងខែកបំេងទី់បវាយបង្រ្កោ បមកពលើបាតុករែណៈពេលខែលេួកពគពធវើបាតុកមមអហិងាោមោរក្បាកឈ់្នួលអបបប
រម្និងការបញចុ ោះតថ្មែពក្បងោំង គឺជាការរពំោភ្េិទិធមនុេសយ៉ា ងធៃនធ់ៃរ ខែលទពងវើពនោះផ្ទុយពៅនឹងរែាធមមនុញញ ថ្ន
ក្េោះរាជាណ្តចក្កកមពុជាខែលម្នខចងកនុងម្ក្តា៣១និង៣៧េតីេីការពោរេេិទធិមនុេសនិង េិទធិពធវើក៉ូែកមម និង 
បាតុកមមពោយេនតិវធីិ។ ជាេិពេេការបង្រ្កោ បរបេ់កងកម្ែ ងំពយធា គឺជាទពងវើខែលែុេពៅនឹងខែនេមតថកិចច
របេ់ែែួន ខែលម្នតួនទីជាអនកការ រជាតិ និង ប៉ូរណភាេទឹកែី។  

 
ពយើងេ៉ូមអំ វនវែល់រាជរោា ភ្បិាល គណបកសនពយបាយ និងក្កុម កេ់ន័ធែ៉ូចខាងពក្កាម៖ 
- រោា ភ្បិាល ក្តូវបញឈបជ់ាបនទ នន់៉ូវរាល់អំពេើហិងាោងំឡាយពៅពលើក្កុមបាតុករ និងក្តូវការ រ

េុវតថិភាេក្កុមបាតុករ ជាេិពេេក្តូវទទួលេែុេក្តូវចំព ោះអនកខែលោែ បប់ាតប់ងជី់វតិ និងអនករង
របេួោងំអេ់ ពហើយរោា ភ្បិាលក្តូវពធវើការពេុើបអពងោត និងចាបែ់ែ៉ូនមកផ្តនទ ពោេជាបនទ នត់ាម
ចាបន់៉ូវជនពលមើេខែលបានបាញ់ក្ោបេិ់ត និងពក្បើអំពេើហិងាបងោឲ្យបាតុករោែ បនិ់ងរងរបេួធៃន់
ធៃរជាពក្ចើននក។់  

- ឧតតមក្កុមក្បឹកាការ រជាតិក្តូវចាតវ់ធិានការបនទ នព់ែើមបបីញឈបន់៉ូវការពក្បើកងម្ែ ងំពយធាកនុងការ 
បង្រ្កោ បពៅពលើកមមករ កមមការនី និងក្បេលរែាេែ៉ូតក្តង។់ 

- ក្តូវពោោះខលងជាបនទ នន់៉ូវមនុេសខែលក្តូវបានកងកំោំងចាបែ់ែួនោងំអេ់ពោយឥតល័កខែណ័ឌ  ។ 



- គណបកសនពយបាយោងំអេ់ក្តូវក្បកានព់ោលជំហរអហិងាកនុងការពោោះក្ោយបញ្ហា ននខែល
ពកើតម្ន។ 

- េម្ជិកេហជីេ និងបាតុករោងំអេ់ក្តូវខតក្បកានអ់ហិងាកនុងការេំខែងមតិោមោរអវីមយួ ។  
េត័ម៌្នបខនថមេ៉ូមោកទ់ង៖ 
១. ពោក េុក េំពអឿន   ក្បធានេមពន័ធ CISA ០១២ ៩០១ ១៩៩ 
២. ពោក ក្ ប កុល  នយកក្បតិបតតិអងគការតម្ែ ភាេកមពុជា (TIC)០១២ ៨៧៧ ៨៣៣   
៣. ពោក េន ជយ័   តំណ្តងក្បចាកំ្បពទេកមពុជាថ្នេមពន័ធគណពនយយេងគមអាេីុប៉ូ ៌ និង 
    បា៉ា េីុហវិក (ANSA) ០១២ ៤៤៥ ៦៤២ 
៤. ពោក េួន ប នុេកត ិ ពលខាធិការក្បតិបតតិថ្នគណកម្ម ធិការក្បក្េឹតតិកមមការ រេិទិធមនុេសកមពុជា  

(CHRAC) ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 
៥. ពោក ពេង ឫទីធ   នយកក្បតិបតតិថ្នវទិាោថ នខែមរេក្ម្បអ់ភ្វិឌឍនជ៍ាតិ(KIND) 

០១៧៦៨១ ៨៨០ 
៦. កញ្ហញ  េុែ េុធា  អនកេក្មបេក្មួលគណៈកម្ម ពលើកេទួយក្េីតកនុងវេ័ិយនពយបាយ(CPWP) 

០៧៧ ៥២៩២៦២ 
៧. ពោក ម៉ាក ់េុខា  ពលខាធិការបណ្តត ញបុរេកមពុជា (CMN) ០១២ ៩៤៨ ៧៨៦ 
៨. ពោកក្េី រេ់ េុភាេ នយកិាក្បតិបតតិអងគការពយនឌរ័ និងអភ្វិឌឍនព៍ែើមបកីមពុជា(GADC) និងជា 

តំណ្តងរបេ់បណ្តត ញពយនឌរ័ និងអភ្វិឌឍន(៍GADNet) ០១២៦២៧៨៥៧ 
១១. ពោកក្េី ធីតា ោិះ នយកិាក្បតិបតតិអងគការ េីលការ ០១២៨៣៨៤៦៤  
១២. ពោកក្េី ក្បុក វណណ នី TTT WGP ០១២ ៥៣៨ ២០១ 
១៣. ពោក ញឹុក ោរនិ ទីក្បឹកា អងគការោត រកមពុជា ០១២៣៣៨២ 

១៤. លោក ខាន់ សំបូររតនា មន្រនតីទំនាក់ទំនង អងគការ CCC ០៧៨ ៦១៦ ២៦៨ 

១៥. លោកស្សី ប ៉ុក ប ៉ុណ្ណា   SM CCRPC ០១២៧៣១ ៧៩៣ 

១៦. លោក ផាន់ ស៉ុថីាន ប្បធានកមមវិ ធី ីីីីលី នធង ីីវិាព  ០៧៧ ៧១៧ ៧៩៧ 

១៧. លោក តឹក ស៉ុភប្ក័ GAT Manager Caritas Cambodia ០១២៦១០ ៨៣០  
១៨. លោក រ៉ុន សារាយ នាយកប្បតធបតតធអងគការ LAC ០១២ ៨៣៨ ៣៤១  
១៩. លោក អ ូច លេង ប្បធាន HRTF ០១៦ ៧០៥ ៥៦៧ 

២០. លោក ជាង ស៉ុខា នាយកប្បតធបតតធ អងគការ YRDP ០១២ ៣៦០ ៤៦៤ 

២២. លោក នី ចរ ធយា ប្បធានលស៉ុ៊ើបអលងេតជាន់ខ្ពស់ អងគការ ADHOC  ០១១ ២៧ ៤៩៥៩ 

២៣. លោក តារា បញទឋធ មន្រនតីកមមវិ ធី ី អងគការ DPA ០១៧ ៦៦២ ៦១៦ 

២៤. លោក ផា ស៉ុធា នាយកប្រប់ប្រង អងគការ ប្ងឹងយ៉ុវិីនលៅកមព៉ុជា ០៩៧ ៨៨៩ ៧៨៨៩ 

២៥. លោក លោក សំោ ត  មន្រនតីកមមវិ ធី ី មីឈមណ្ឌ ល PDP-Center  ០៩០២២៩ ៩៤៤   


