
្រពះរជ្ណណច្ររ 
រាតិ សិ្រពចរណះ្ា 

3 
 

េធ�េនរជធានីភេំេពៃថ�ទា២៦ ែខឧសភពឆីភ២០១៥  
 

េសជណ�ីែថ�ងករណ  រច 
ដំេរ េឆ្ពេេណរតសណចសក្រៃងរិ 

អត ភំពធព េយ ខ�ុ ភទភ ងសស់ីជ្ំពស ងពឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព សពសពសសពធពសសពិ  ឃ ប េយុវធ 

ឃ ប េធជ ពិេេមភគ ពិតពធព ៃ្ំេេ ធព ង �កស �មសុាវ ពល មធេសតចបា្ ពំយបមម�យ  ខ ភ តភេពពស ធ

ភំៃធកកឃសឃភផ េៃ្ំព ស�យ  គភហុចេនឃយុ តុ ធឆីភតុ េ្កយព ែេលជេភេណ មយួេឆា ពេទចវ ពុ សចមត

ៃ្ំព ស េនេំលឆឃស់ ខ មុខេធពនព 
 

េឃេទពឃាជរជ នពបលៃធ្ំពរជ ត្ចចមាុជបធងធុមមិ ត្ឃសសបា ាំ ៃ្ំេេពត្ឃសសបា ាំចពត�់ ភព

ឃ ពស ធ ធព ក្គឃស្ គ ធធជធធមតជ ពិពធព លពខពិឃទជ ធសភខធស់ មយួតភធធួេទៀិពចីុ េ់លឃភណ កពៃ្ំ

េេ ធធជធធមតជ ពិព ធព ឃ ពស ធ�យ   ចេ៉យព ចឃ៉យុែធបសចមតភំកកឃសឃភផ េៃ្ំេេខុសត្ឃសេនែិ

មធព ធព កកឃសេេេ្កមមឃភំៃធកនបលសេាសម្ទធេសេជចពត�ព សម្ទធែ យព សម្ទធស �មចពត�ព ធព 

សម្ទធៃ្ំគឃសន េាសម្ទធទភ េធពបធធព ចភំុ គភរមចភែហ �យ  ធ�ធសធ� េលសៃ្ំេេេនចមាុជព

ជ ពំេសសពក្រៃងរ ែេលជៃ្ំទភុឃតុ េ្កយឃ �សសឃសសចមាុជពធព េនឧឃទ�ាឃឥណ�ម តពធនព 
 

យៈេំលជ ១០ឆីភចធ មចេធព ៃ្ំព ស គឺ្ តិវបធកឃសឃភផ េពធព េមសឆយ ាំសភ ចស្ ចកមហុ៊ធេា
សម្ទធព ធព កសពច្ឃសស្ចកមហុ៊ធុចចែ យ េនចីុ ភិឃធសៃ្ំព សនព ភិឃធសៃ្ំេ្ស រឃសមុធឺហពច្ តិវបធ

កឃសឃភផ េព ធព ភភធសួេយេេមេេស៊មព េភពម មា ធព កេធ�អាវចមតែ យែេចព ធព វិុជិុេេមេនស ់េទៀិនព

េ� មបយកណ៍្សវ្ជវរីចសថុភព ែឃឃឃ ពមណឃសសឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព ស ែេលេតេន្យ

កល ាំែខេមសព ឆីភ២០១៥ព េធពបធឃង េរព េនចីុ ថុភតភធធួ៣៣ព ចីុ ភិឃធសៃ្ំព សព ធព ថុភេនស េទៀិែេល

ជឃស្ ភំ្ឃទលសថុភទភ ៣៣េធព មធ្ចកមហុ៊ធសម្ទធសុឃតភធួធ៥៣្ចកមហុ៊ធព ែេលបធ្ឃ ពិឃិបពកព ធព ចភំុ 

ែិ្ឃ ពិឃិបពក គពិ្ តិមតុ ឆីភ២០១៣នព ទភហភេាសម្ទធទភ ងសសគឺ ១សម្ទធេាេសេជចពត�២៣៤,៧៨៤.០៨ 

ហពចពសម្ទធែ យ ២៦៤,៦៩៣.២៣ ហពច សម្ទធៃ្ំេេ៨៨៤.២០ ហពច ធព សម្ទធេាស �មចពត�ព

តភធធួ ៤០០០.០០  ហពចន 
 

ុេំលឃត�ុឃ្ធេីធពេ្េ ាំគេ្ម េាសម្ទធ េយ ខ�ុ ភចេថេរពកកឃសៃ្ំេេេធ�អាវចមតព ធព ក

កឃសរធេាៃ្ំេធ�ចមតសពទ�ពឯចធចភំុ ែិមធកេចធេព �យ  ខ ភ ក  ែេលចីុ េុពសហគមធប៍ធងពអ រព

មធកជឃសពចសំ មធ�ជមយួម�ធបារជ នពបលពធព អជ� ធមមលជ ធមយួតភធធួន ហមិមចេលសេំលេធព េេជ

េ្តធមុធឺែមយ្ ិគមឃ្ តិវបធេតចេតេ ាំ ភិឃធសៃ្ំព ស េេមមេត្ពសហគមធរ៍ឃសសពឃមុធឺេេម្ តិវបធកឃសឃភផ េ 

ៃន�េាៃ្ំរឃសមុធឺហពច្ តិវបធកឃសរធក យជទាវល�យ  ងុធពឃេិយយ េយ ត់ ធកទឃសស ិសំ ាម�ធបាភុេព

ធព អជ� ធពចសំ មធ�េឃមធច៉ិ ពតិតួឃភនុិន តភែណចសហគមធេ៍យេមលេថេេ្់ពមហធបរយៃ្ំព សេមេតពី 



បធធព ចភំុ ខពិខភកពពទឃសស ិសឃទេលតសៃ្ំេេធព កុចរធខុសត្ឃសព ែិ្ តិវបធទទលួ ធមវកគ្មម

សម ឃសពធព កគ្មមចភែហ ុុ ាំសភ ចសងចី្ឃ្ តំិបឃទេលតសពម�ធបាភុេពធព អជ� ធែេធេាមយួតភធធួេទ

វ ពេន 
 

ជេ្តធឆីភមចេហយ ឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព ស យុវធពធព ឃ ប េង �កស �មសុាវ ពលបធចសេិបព 

ពចយឃណបត   ធព េសីសុភងធបរគមធេ៍ទរជ នពបល ធព ស ឃមធភុេ េេម្ាឃេ ិយធបកែនចីត្ឃសកព

ៃ្ំព សពកសហកពធព េធ�កមួ់ីេេម្ាកពធព សហ្គឃស្ គ ៃ្ំេេ្ ឃចឃេយធពធបភំន ជចសែសប 

កល ាំៃថ�ទា២៧ពែខេមសពឆីភ២០១៥ពេធពព ភិ  សហគមធៃ៍្ំព សតភធធួ៣៤ពុចសពបធចសេិបពេសីសុភងធប-  

រគមធ៍ំ ាេជសភព ស ឃមធជ នពបល ធព គណឃចសធេ�បយធភ់ទភ ាំែេលមធអសធៈេនចីុ សភជ ពិ  

ឃយុែធបហមិេលសេំលេធពេនមពធទធសទទលួបធធមវកេឆយិឃ មយួេនេពយន   
 

អត ភំពធព េយ ខ�ុ ភទភ ងសស់ីជ្ំពស ងពឃ ប េសហគមធ៍ៃ្ំព សពសពសសពធពសសពិពឃ ប េ

យុវធពឃ ប េសហគមធៃ៍្ំេេ ឃ ប េធជ ពិេេមភគ ពិតពធព ៃ្ំេេពធព ង �កស �មសុាវ ពល មធក

្ ពំយបមម�យ  ខ ភ េលកបិសឃ សៃ្ំេេ េាៃ្ំេេ ាវត្មកពព ធព ធធជធលនលចីុ យៈេំល�យ  ខា
ខ មុខេធព េឃសពធមពធមធងធបរគមធេ៍ព្សយទធសេំលេវលេទ ធត េធ�ឲយឃយពពលសចមតវ ពធាសប គ្មឃៃ្ំ

េេ ចមតវ ពធាឥណទធកឃមធ ជ ពំេសសឃយពពលសេលសកយួពច្លភធត ទតច ធព ន�ិ សន� សទតចេទឱយទេធសឃែេល

ឃ ប លឲយមធងិុលយភំលភធត ទតចេ្កមេាន ែេន តុព្ឃសពធេឃៃ្ំព សបិសឃ ស េ ិធត មធង�ាេចិេព 

តភេពពទេធសឃែេលជេឃពេម ឃសស្ឃេទសចមាុជ ឃែធម ាំេលេធពេទៀិធត េធ�ឲយឃយពពលសព  បិសឃ សេលស

្មចសិ�ៃ្ំ ្មច្ ាិំ  ធព មុខឃឃសស្ឃជសហគមធរ៍ឃសមុធឺ្គពសែេល តំ ែន�ចេលកចនលព 

ងធុនលៃ្ំេេព នលេធសទ ជ ពំេសសបិសឃ សធមវ្ឃនំន�ិ សន� សទតចស្មឃសវ ពសមយចសពចមតព ធព េ្ឃ្បសស

្ឃបភៃថ�  ស្មឃស្ ឃជំលេជេនុភវ ពេ ភិឃធសេុពព មពធែិឃយុេ ា ពកបិសឃ សៃ្ំព សមធឥទ�ពំលេលស្ឃជ

េធសទតភធធួព១លធព្បភែសធុចសែេលចភំុ ទទលួនលេយផ� លស ាំទេធសឃ1ន   
 

អត ភំព ធព េយ ខ�ុ ភទភ ងសស់ី មពធ្ឃឆភ តភេពពកងនពវវឌធេ៉ុពេទ ែិសមមេអយងធុវិបេទម

ធា ពិវ ពធាត្ឃសឲយបធ្ តិម្ តិវព ជុបធធមវសមធមមៃធគេ្ម ងនពវវឌធព៍ ធព កិសឃធយនលឃយពពលសឃ ពស ធព ធព 

ស �មេអយបធចីុ ចភ ពិ ងឃ្ឃមន 
 

 

េ� មេសតចបាេមតបធ្មឃមធខ េលអត ភំព េយ ខ�ុ ភទភ ងសស់ីព សមមឃពណ� ប្ិ ធព 

សភណម មំេលសរជ នពបល ្ចសួ ចសពចមតព េជបលៃ្ំេេព ិុលកព ធព ស ឃមធមធសមិចពត�ែេល

ពចសំ មធ� ធមវសភេណ មយួតភធួធេមតខ េ្កម 

 ១. បិសវ ពជធក ធព ងធបរគមធជ៍ឃ �ុ ធសេេម្ាទឃសស ិសឃទេលតសៃ្ េំេចីុ ភិឃធសៃ្ំព សន  

 ២.ងធបរគមធឲ៍យមធកឃង េេសតចបា្ព ងធុ្ចតិយសបា ាំ ភិឃធសៃ្ំកពព ធព ងនពចសាវត្មកពៃ្ំព សព

ធព េឃចតភហក ពំេ្់ពេ�ឃលសជសជណៈជមយួសហគមធៃ៍្ំព សពធព ងចីពចសំ មធ�ន 

                                           
1 New York Time, June 9th, 2014, “Of fish Monsoons, and the Future”.  



៣.ចសឃប�ម លឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព សទភ ឃធួេខិបព ជ ភិឃធសសហ្គឃស្ គ ៃ្ំព សព េយនបលសភំ

្សឃត្ឃស មយៈកចសឃប�ម លសពទ�ព ធព ិួុ ទាឃសសឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព ស ចីុ ងធុ្ចតិយសបា ាំ

ភិឃធសៃ្ំកពពធព ងនពចសាវត្មកពៃ្ំព សន  

 ៤.ងធបរគមធេ៍ទម�ធបាជ នពបល្គឃសលភឃសរីចស េេម្ាតុពេសុឃងេ ិ េន ភិឃធសៃ្ំព ស ធព ភុេឲយមធ

្ឃសពទ�ភំតភេពពកងធុវិបត្ឃសពចសំ មធ�ធព វ ពសមយៃ្ំេេ កវយិៃមេហិុឃយពពលសឃ ពស ធពកនបលស

សម្ទធេាស �មចពត�ពធព កទ� �ុ ធេា ាំធតភ ច្សកចខុសត្ឃសន 

 ៥.បិសវ ពជធកមនមវត្ឃសេលសម�ធបាព ធព អជ� ធែេធេាទភ ឡយែេលពចសំ មធ�ធត កេធ�អាវចមតេេ 

ធព កកឃសឃភផ េេេចីុ ភិឃធសៃ្ំព សេយខុសត្ឃសន 

៦.សមមឲយឃប�ឃស្ គឃសមឃភំគ្មមចភែហ  ាំ្ឃំមធ�ិ ុលក ធព ច ចម ភ មធសមិចពត�តភេពព

សចមតធៃ្ំព សន 

៧.សមមច្ទុច ភិឃធសៃ្ំព ស ជ ភិឃធសសពច្្សវ្ជវងឃស ភស្មឃសឃណបុ ពឃ ប លធធជធមធុសសព ចីុ 

កេលចស�ួយវ ពសមយងឃស ភែនចីឃ ពស ធ ធធជធធមតជ ពិពធព េងចមេទសតណ៍ន 

៨. ពំធពិយេមលេព វ ពេធមវកេ្ឃ្បសស យធប េអយបធសម្សឃេទមធព ពិវ ពធាត្ឃសេមតែត ចីុ 

ត្ឃសៃ្ំេេភ មំចទា១៣ពសបា ាំវ ពជធក្គឃស្ គ សចមតភំៃ្ំេេពម្៧០ នព្ឃសពធេឃក្គឃស្ គ 

មពធមធ្ឃសពទ�ភំពសមមផ� ច ឃប�ឃសេអយមធកុភតមល យធបមចចីុ ្ឃេទសចមាុជន  

៩. សមមែឃ ែតចចប�ឃសថវ ពកជ ពិេេម្ាចពត�កពៃ្ំព សន 

១០. សមមចសឃប�ម ល ភិឃធសៃ្ំព សេទចីុ ចមតវ ពធាេេឃមចរីចសជ ពិន 

 

 

Uំមិ មមធឃែធមសមមទភុ ចសទភធ  
១. េលចពិតចពវ ា រយ   ុយច្ឃិពឃិបពេវទពកៃធង �កមពធជ នពបលសបាំាចមាុជ ០១២ព៧៩៣ព៤៨៩ 

២. េលចពេស ពសុខេហ  ងីចស្មឃស្មពលេលខធពកជ ធពCDPS-CPN  ០៩២ព៣២៤ព៦៦៨ 

៣. េលចពទតមពមយ ៃព  ្ឃជធឃ ប េយុវធចមាុជ    ០១៧ព៩៩០ព៦៨៩ 

៤. េលចពេេពវណា សា  ុយច្ឃិពឃិបពង �ក់ភ្ ទសហគមធ៍ធជិពេេមភគ ពិត ០១២ព៨១៣ព៧៤៤ 

៥. េលចពយសពភ ា  ្ឃជធង �កងនពវវឌេសេជចពត�សហគមធ ៍  ០១២ព៦០០ព៨៣០ 

៦. េលច្សាពមុភពសគាធ  សមពចឃ ប េចស សធបពភំសហគមធ ៍ ០៨៩ព៩៤២ព១៥៩ 

៧. េលចពេហហធពសុភំ  សមពចឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព សេខិបចភំ សធភ  ០១២ព៣៧៣ព៤៤១ 

៨. េលចពសសពឡត  សមពចឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព សេខិបស�ត ែ្ិ   ០៩៧ព៥៥៨ព៥៩០៦ 

៩. េលចពៃន ឃ៊ុធល   សមពចឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព សេខិប្ចេតព  ០៩៧ព៨០២៨ព៤១១ 

១០. េលច្សាពេភគ ហុ  សមពចឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព សេខិប្ំពវ ពិ    ០១២ព៩៤៨ព៦៨២ 

 

 

 



 
 

ឃ ប េពធព ង �កស �មសុាវ ពលពែេល់ភ្ ទេលេសតចបាែថ កណ៍  
១. ឃ ប េសហគមធៃ៍្ំព សព(PLCN) 

២. ឃ ប េចស សធបពភំសហគមធព៍(CPN) 

៣. េវទពកង �កមពធែមធជ នពបលពសបាំាចមាុជព(NGOF) 

៤. ង �កងនពវវឌធស៍ហគមធេ៍េម្ាសធបពភំពធព ធពធបភំ (CDPS)  

៥. ឃ ប េយុវធចមាុជព(CYN) 

៦. ង �កំធចែខតព(PKH) 

៧. ង កាវ ពិ ៃថថីមព(LWD) 

៨. ង �កងុចស� មព(OXFAM in Cambodia) 

៩. ង �កេេធមុាសសុពធព(DANMISSION) 

១០. ង �កសា ធសធបពភំ (PBO) 

១១. ង �កងនពវវឌេសេជចពត�សហគមធ ៍(CED) 

១២. ង �ក់ភ្ ទសហគមធ៍ធជិពេេមភគិពតព(ICSO) 

១៣. ង �កងឃស ភសុខភំពធព ឃ ពស ធ(EHEO) 

១៤. ង �កេលចចមាសសវឃ្ធមមធជិពេេមភគិពតចួយ (OPKC)  

១៥. ង �កងនពវវឌធស៍េម សហគមធព៍(BCV)  

១៦. ង �កសចមតភំេេម្ាងនពវវឌធ ៍(AFD)  

១៧. ង �កេនចចមាុជព(PACT) 

១៨. គណៈចមត ធពក្ឃ្ំតិបពចមតៃធង �កសមគមធក៍ពសពទ�ពមធុសសចមាុជព(CHRAC)  

១៩. ង �កសចមតភំេេម្ាសុខុមលភំ�សបាចមាុជ (KWWA) 

២០ .សមគមធយុ៍វធធជិពេេមភគិពតចមាុជព(CIYA)  

២១. ្ចកមកងសពទព�លភេនំធព(HRTF) 

២២. ម�មណ� លងឃស ភត្ឃសស្មឃសសហគមធព៍(CLEC)  

២៣.សមាធ�មង �កមពធែមធជ នពបលសបាំាឃ ពស ធពធព កែ្ឃ្ឃពលអកសជិុ(NECA) 

២៤.សមគមងនពវវឌធ៍ធឃទព(RDA) 

២៥. សមគមតភេ ធជិពព(NAPA) 

២៦.ង �កវ ាាេពធ (Vigilance) 

២៧. ង �កងធុនលៃ្ំេេ (NTFP) 

២៨  ង �កងនពវវឌធព៍ធព ភំជៃេគមចីុ សចមតភំ (DPA)  

២៩.្ចកមងនពវវឌធ៍ធឃទចមាុជព(CRDT) 

៣០.មឌមណ� លមឃស្ ំហតវ ពិ ធមមព(MPC) 

៣១.ង �កចសពចែខតសហ្ឃ ពិឃិបពកេេម្ាងនពវវឌធច៍សពចមតព(KFCADO) 

៣២.ង �កងនពវវឌធ ៍ធព កពឃ ពស ធ (EPDO)  

៣៣.សមគមធែ៍ខតេល- ិធគព ា (HA)  

៣៤. ឃ ប េសមពចសចមតសពទ�ពធជិពេេមភគិពត (IRAM)  

៣៥. ង �កមឃសៃឃិ  (Mlup Baitong) 



 

៣៦. ្ចកមងនពវវឌធន៍មមពព(KAWP) 

៣៧. ង �ក្ំពំុទ�សសុេេម្ាសធបពភំ (BPO) 

៣៨. ងីចងនពវវឌធស៍ហគមធព៍(NAS) 

៣៩. ង �កងនពវវឌធ�៍សបាព(AS) 

៤០. ង �កងនពវវឌធេ៍សេជចពត�ធឃទបសធបព(NRD) 

៤១. ង �កសហំមធ�ងនពវវឌធច៍សពចមតត្មកពចមាុជព(FIDAC) 

៤២. សមគមងនពវវឌឃេ ធេសេជចពត�្គពសព(ADIFE) 

៤៣. ង �កភធួយធឃទព(RAO)  

៤៤. ង �កងនពវវឌធ�៍សបា្ចា្ចចីុ ទា្ចក ព(UPWD) 

៤៥. ង �កេ់លេលេយ ព(OOO) 

៤៦. សមគមងនពវវឌធធ៍ធជធេសេជចពត� (DARE) 

៤៧. ង �កធជិពេេមភគិពតចមាុជ  ( CIPO) 

៤៨. សមាមធ�ភំេេម្ាងនពចសធធជធលនលព(FACT) 

៤៩. សមគមែថច្ឃ ពស ធពធព វឃ្ធមម (CEPA) 

 

 

 

 

 


