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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
ថ្ងៃទី ០២ ខែ មនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

សសចរតីថ្លែងការណ៍ 
បណាត ញជនជាតិស ើម្ភាគតិច និងព្ព្រស ើ  

 

 យ ើងែ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន ជាបណ្តា ញជនជាតិយ ើមភាគតិច និងថ្រៃយ ើចាំនួន២៧អងគការ សូមសខមាងនូវ
អាំណរសាទរចាំយ ោះ   ចាំណ្តតក់ាររបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពញជា ខ លបានបយងកើតគណៈកមមការជាតិ ទបស់ាក ត ់
និងបង្ក្រក បបទយលមើសថ្រៃយ ើ       យៅយៃលខ លសាា នភាៃថ្នការកាបប់ាំផ្លា ញ និងការ ឹកជញ្ជូ នយ ើ កាំៃញង
ខតមានសកមមភាៃយ៉ា ងខ្ា ាំងកាា  ។   

ចាំណ្តតក់ារ យ៏តា គគញករបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពញជានាយៃលបចចញបបននយនោះ បានបរា ញយ៉ា ងចាស់អាំៃី
ឆនទៈ និងវធិានការមញ៉ឺងមា៉ា តរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពញជាកនញងការទបស់ាក ត ់ និងបង្ក្រក បបទយលមើសថ្រៃយ ើនាាំ
យចញយៅរបយទសយវៀតណ្តម។ យទោះជាយ៉ា ងណ្តកយ៏ដ្ឋ  យ ើងមានការយសាកសាា    ចាំយ ោះ នាការផ្ាូវ
ចាបខ់ លមានរសាប ់ ខ លអាចឲ្យយ ើងយ្វើការឆាញោះបញ្ច ាំងៃីការររកនាងមកចាំយ ោះបទយលមើសថ្រៃយ ើយៅទូ
ទាំងរបយទសកមពញជា។ 

ទនទឹមនឹងយនោះផ្ងខ រ យ ើងែ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន ជាបណ្តា ញជនជាតិយ ើមភាគតិច និងថ្រៃយ ើ មានការ
រៃួ បារមភយ៉ា ងខ្ា ាំង ចាំយ ោះខែសសរវ កថ់្នការផ្គតផ់្ាងយ់ ើខ ល មនិមានទិននន ័ចាស់លាស់បញ្ជ កៃ់ី
បរមិាណយ ើនាាំយចញមកៃីរបភៃយផ្សងៗរមួមានៃី សហគមនថ៍្រៃយ ើចមាក រយ ើ និង ីឯកជន គយរមាង
អាជីវកមមខរ ៉ា ទាំនបវ់ារអីគកសិនី ជាៃិយសសៃីសមបទន ីយស ាកិចច ខ ល កៃ់ន័ធកនញងការរបមូលទិញយ ើៃី
សាំណ្តក ់មួញយ ើែញសចាបយ់ៅជញាំវញិតាំបនស់មបទន។ កត្តា ទាំងអស់យនោះនឹងបណ្តា លឲ្យថ្រៃយ ើយៅកមពញ
ជាបាតប់ងក់នញងរ ៈយៃល ែ៏ាី របសិនយបើៃញាំមានអនារាគមនយ៍ដ្ឋោះរសា ទនយ់ៃលយវលាយទ នឹងយ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់
 ល់កមមវ ិ្ សីាា រគរមបថ្រៃយ ើ កមមវ ិ្ ីឥណទនកាបូន ប៉ាោះ ល់ ល់ការជួ  រកាលាំនឹងទឹកយរកាម ី ជា
ៃិយសសប៉ាោះ ល់យ៉ា ងខ្ា ាំង ល់ជីវភាៃរបជាសហគមនម៍ូលដ្ឋា នខ លៃឹងអារស័ ផ្ល អនញផ្លថ្រៃយ ើ 
យ ើមបផី្គតផ់្គងជ់ីវភាៃរស់យៅរបចាំថ្ងៃ។ 
   

យ ើងែ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន  មនិរបឆ្ាំងចាំយ ោះការអភវិឌ្ឍនយ៏នាោះយទ ខតសូមឱ្យអនញវតាយៅត្តមនីតិវ ិ្ ីចាបឲ់្យ
បានរតឹមរតូវ ធានាបាននូវសម្មថ៌្នគយរមាងអភវិឌ្ឍន ៍ និងកាតប់នា ផ្លប៉ាោះ ល់បរសិាា ន និងសងគមឱ្យ
បានកនញងករមតិអបបបរមា ។ 
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យយងត្តមយសចកាី ូចបានជរមាបជូនខ្ងយលើ យ ើងែ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន   សាំណូមៃរ ល់គណៈកមមការជាតិទប់
សាក ត ់និងបង្ក្រក បបទយលមើសថ្រៃយ ើ រាជរដ្ឋា ភបិាល រកសួងកសិកមម រញកាា របមាញ់ និងយនសាទ រកសួងបរសិាា ន 
រ ាបាលថ្រៃយ ើ តញលាការ និងសាា បន័មានសមតាកចិចខ ល កៃ់ន័ធនូវសាំយណើ ម ួចាំនួន ូចខ្ងយរកាម៖ 

១. សូមឱ្យគណៈកមមការជាតិទបស់ាក ត ់និងបង្ក្រក បបទយលមើសថ្រៃយ ើ ចតវ់ធិានការ និងអនារាគមនជ៍ា
បនាទ ន ់យ ើមបទីបស់ាក តប់ទយលមើសថ្រៃយ ើយៅទូទាំងរបយទសកមពញជា ។ 

២. បរា ញៃីតមាា ភាៃចាំយ ោះលទធផ្លថ្នការបង្ក្រក បយនោះ ល់សាធារណជនបាន ឹង ទាំងបរមិាណយ ើ
ខ លបានចប ់ជនយលមើស កៃ់ន័ធ រៃមទាំងចតក់ារជនយលមើសខ លលួច ញតយ ើ ។ 

៣. យ ើមបឲី្យមាន ាំយណ្តោះរសា  ូរអខងវង រតូវៃរងងឹការអនញវតាចាប ់របស់មង្ក្នាីអនញវតាចាបទ់ាំងអស់ឲ្យ
ខ្ា ាំងកាា  និងមានរបសិទិធភាៃ ត្តមរ ៈការនាាំែាួនយមយខ្ា ង និងអនកសមគាំនិត  កមកកាតយ់ទសរសបយៅត្តម
ចាបខ់ លមានជា្រមាន ។ 

៤. សូមឲ្យបញ្ឈបរ់គបរ់ូបភាៃគរមាមកាំខហង ៃីរបៃន័ធតញលាការ និងកងកមាា ាំងមានសមតាកិចចចាំយ ោះសកមម
ជនការ រថ្រៃយ ើ ។  
៥. ផ្ាល់សិទិធអាំណ្តចបខនាមយទៀតចាំយ ោះកិចចការ រថ្រៃយ ើ ល់របជាសហគមនម៍ូលដ្ឋា ន ។ 

៦. ៃយនាឿនការទទួលសាគ ល់រសបចាបច់ាំយ ោះសហគមនខ៍ លមានរសាប ់ ូចជាសហគមនថ៍្រៃយ ើ សហ
គមនត៍ាំបនក់ារ រ សហគមនយ៍នសាទ និងការចញោះបញ្ជ ី ីសមូហភាៃជនជាតិយ ើមភាគតិច រៃមទាំងផ្ាល់កញ្ចប់
ងវកិាជាតិសមរសប យ ើមបឲី្យៃួកគ្នតម់ានលទធភាៃកនញងការចូលរមួទបស់ាក តប់ទយលមើស រគបរ់គង យរបើរបាស់ 
និងខងរកា្នធានថ្រៃយ ើ ក ូ៏ចជា្នធាន្មមជាតិយៅកនញងតាំបនរ់បស់ៃួកគ្នត។់ 

៧. បទៃិយសា្នខ៍ លទទួលបានៃីវធិានការយតា យនោះ គួរ កយៅឆាញោះបញ្ច ាំងយៅនឹងយគ្នលនយយបា  
ចាប ់ និងលិែិតបទដ្ឋា នគតិ ញតាខ លមានរសាបយ់ ើមបយី្វើវយិសា្នកមម ខកលមអឲ្យលអរបយសើរ ឧទហរណ៍ ូច
ជាបញ្ឍបក់ារផ្ាល់សមបទន ីយស ាកិចចបនាយទៀតជាយ ើមយរ ោះវាជាយ ើមចមសាំខ្នថ់្នការបាតប់ងថ់្រៃយ ើ។ 

សម្រាប់ព័ត៌ានលម្អតិ សូម្ទាក់ទង សាជិក និងគណៈកម្មការបណ្តាញជនជាតិដ ើម្ភាគតិច និងព្ម្រពដ ើ៖ 
 
១. យលាក អាង ជាតិយោម អងគការៃនាកខែមរ (PKH) ០១២ ៥១៧ ៩៤៣ 
២. យលាក ជនិ ថាវរ ៉ាូ           អងគការគ្នាំរទសហគមនជ៍នជាតិយ ើមភាគតិច (ICSO) ០១៦ ៨៦៤ ៦៥៤ 

៣. យលាក ឯម សញភង័្ក្កា      មជឈមណឌ លអបរ់ ាំចាបស់រមាបស់ហគមន(៍CLEC)  ០១២ ៩៧៨ ៩៣៥ 
៤. យលាករសី ដ្ឋាំ ចនធ ី     អងគការសមាគមខែមរយលើ - យែតារតនគិរ ី(HA)   ០១២ ៤៣៤ ៦៧០ 
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៥. យលាក គមឹ យសរគីិត     អងគការអភវិឌ្ឍន ៍និងភាៃជាថ្ គូរកនញងសកមមភាៃ (DPA)   ០១៧ ២៧៩ ៨៦៨  
៦. យលាករសី  ញន មា៉ា យន   អងគការជនជាតិយ ើមភាគតិចយៅកមពញជា (CIPO)              ០១២ ៣១៧ ៣៦៨  
៧. យលាក  មឹ សាមញត   សមាគមន ៍ញវជនជនជាតិយ ើមភាគតិចយៅកមពញជា (CIYA)  ០១២៩៦០៥១៥ 
៨. យលាក តកឹ វណ្តា រា៉ា  នា ករបតិបតាិយវទិកាថ្នអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលសាីៃីកមពញជា ០១២ ៧៩៣ ៤៨៩ 
   
 
បញ្ជីរាយនាម្ សាជិកបណ្តាញជនជាតិដ ើម្ភាគតិច និងព្ម្រពដ ើ គាំម្រទដលើដសចកតីថ្លែងការណ៍៖  
១. យវទិកាថ្នអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភបិាល សាីៃីកមពញជា (NGOF) 

២. សមាជិកសកមមសិទិធជនជាតិយ ើមភាគតិច (IRAM) 
៣. អងគការអភវិឌ្ឍន ៍និងភាៃជាថ្ គូរកនញងសកមមភាៃ (DPA)  
៤. អងគការគ្នាំរទសហគមនជ៍នជាតិយ ើមភាគតិច(ICSO)  
៥. អងគការ ញវជនខែមរនិងការអភវិឌ្ឍនស៍ងគម (KYSD)  
៦. មជឈមណឌ លអបរ់ ាំចាបស់រមាបស់ហគមន ៍(CLEC) 
៧. អងគការភូមែិ្ញ ាំ (MVi) 
៨. អងគការផ្លា ស់បាូរបទៃិយសា្ន ៍អនញផ្លថ្រៃយ ើ (NTFP-EP) 
៩. អងគការៃនាកខែមរ (PKH) 
១០. អងគការសមាគមនខ៍ែមរយលើ- រតនគិរ ី(HA) 
១១. អងគការជនជាតិយ ើមភាគតិចកមពញជា (CIPO) 
១២. សមាគមន ៍ញវជនជនជាតិយ ើមភាគតិចកមពញជា (CIYA) 
១៣. អងគការអភវិឌ្ឍយស ាកិចចសហគមន ៍(CED) 
១៤. អងគការអភវិឌ្ឍនស៍យមាងសហគមន ៍(BCV) 
១៥. អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ហគមនយ៍ ើមបសីនាិភាៃ និងនិរនារភាៃ (CDPS-CPN) 
១៦. អងគការៃនា៉ឺថ្នកាីសងឃមឹ (PNKS) 
១៧ អងគការសយង្ក្រគ ោះជនរ រងយរគ្នោះកមពញជា (SVC) 
១៨. អងគការមាបថ់្បតង (Mlup Baitong) 
១៩. អងគការអភវិឌ្ឍន ៍និងការ របរសិាា ន( EPDO) 
២០. អងគការរៃហមវហិារ្ម ៍(PVT) 
២១. អងគការសមាគមអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ (RDA) 
២២. អងគការបរសិាា ន សញែភាៃ និងអបរ់ ាំ (EHEO) 
២៤. អងគការអនញផ្លថ្រៃយ ើ (NTFP) 
២៥.អងគការយលើកកមពស់វបប្មជ៌នជាតិកួ  (OPKC) 
២៦. អងគការសកមមភាៃយ ើមបបីរសិាា ន និងសហគមន ៍(AEC) 
២៧. អងគការបយងកើនសមតាភាៃសហគមនយ៍ ើមបអីភវិឌ្ឍន ៍(CCD) 


