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នៅសណ្ឋា គារ: អ ៊ិមន ើនរៀល (Imperial Garden Villa and Hotel) 

ថ្ងៃទី២៥ ខែវ ៊ិច្ឆ៊ិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ 



លសច្កដីណលលងអាំណរគុណ 

សន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិប្រចាំឆ្ន ាំនលើកទី៨ សតីពី “ន្វើការរមួគាន ន ើមបីជាំរ ញកាំខែទប្មង់ នលើអ ៊ិបាល
ក៊ិច្ច ី្លី ន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ ប្រករនោយប្រស៊ិទធភាពនៅកមព ជា” ប្តូវបាន្នរៀរច្ាំន ើងនោយមាន្ការគាាំ
ប្ទន្៊ិងជួយនប្ជាមខប្ជងពីស្ថា រ័ន្ជានប្ច្ើន្រមួមាន្៖ NGOF, ADHOC, API, CHRAC, CHRAC, CRRT, 

CVS, DPA, GAD/C, HRTF, ICSO, KYSD, LWD, Star Kampuchea, Vigilance, WVC, YRDP ន្៊ិងUPWD

។ 

នយើងែ្ ាំ សូមខងលងអាំែរគ ែ ល់អនកចូ្លរមួទាំងអស់ ខ លមកពីស្ថា រ័ន្រ ា ថ្ គូរអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ 
អងគការសងគមស ីវ ៊ិល វ ៊ិទាស្ថា ន្ស្រស្ថវប្ជាវ ន្៊ិងសហគមន៍្ខ លបាន្ចូ្លរមួ ន្៊ិងរមួច្ាំខែកកន ងសន្៊ិនស៊ិទ
នន្េះ។ នយើងែ្ ាំក៏សូមខងលងអាំែរគ ែផងខ រ ល់វាគម៊ិន្ខ លបាន្ខច្ករ ាំខលករទព៊ិនស្ថ្ន៍្ ន្៊ិងច្ាំនន្េះ ឹង
  ន្៊ិងន្វើឲ្យការសន្ទនាររស់នយើងកាន់្ខតរស់រនវ ើក ន្៊ិងមាន្អតាន័្យ។ សូមខងលងអាំែរគ ែជាព៊ិនសស 
ន្៊ិង ឹងគ ែនៅ ល់មាច ស់ជាំនួ្យ ន្៊ិងថ្ គូអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ររស់នយើងរមួមាន្៖ អងគការគាាំប្ទសហគមន៍្ជន្
ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ អងគការអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ស្រសតីប្កីប្កកន ងទីប្កុង សមាគមអា ហ ក អងគការទសសន្ៈព៊ិ ពនោក
កមព ជា អងគការអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ន្៊ិងភាពជាថ្ គូកន ងសកមមភាពវ ៊ិទាស្ថា ន្តស ូមត៊ិ ន្៊ិងនគាលន្នោបាយ អងគការ
អ កហ្វវ មអង់នគលស អងគការនយន្ឌ័្រ ន្៊ិងអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ន ើមបីកមព ជា  គែៈកមាម ៊្ិការប្រប្ពឹតត៊ិកមមថ្ន្អងគ
ការសមាគមការពារស៊ិទធ៊ិមន្ សសកមព ជា កមមវ ៊្ិ ីអ ៊ិវឌ្ឍន៍្្ន្ធាន្យ វជន្ អងគការយ វជន្ខែមរ ន្៊ិងការអ ៊ិវ
ឌ្ឍន៍្សងគម  នវទ៊ិកាថ្ន្អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាលសតីពីកមព ជា  អងគការជីវ ៊ិតថ្ងលងនូរ អងគការហវីន្ឆឺ នអ   ស
ម័ពន្ធភាពកមព ជាន ើមបីតមាល ភាពច្ាំែូល្ន្ធាន្សម័ប្គច្៊ិតតន ើមបីសងគម ន្៊ិងអងគការស្ថត រកមព ជា សប្មារ់
ជាំនួ្យហ៊ិរញ្ញវតា  ល់សន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិប្រចាំឆ្ន ាំនលើកទី៨ នន្េះ។  

នយើងែ្ ាំ សូមខងលងអាំែរគ ែ ល់ រ គគល៊ិកររស់នយើង ន្៊ិងម៊ិតតរមួការងារ ខ លមកពី   គែៈ   
កមាម ៊្ិការប្រប្ពឹតត៊ិកមមថ្ន្អងគការសមាគមការពារស៊ិទធ៊ិមន្ សសកមព ជា ន្៊ិងនវទ៊ិកាថ្ន្អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិ
បាលសតីពីកមព ជា ខ លបាន្នរៀរច្ាំ ន្៊ិងគាាំប្ទ ល់ការព៊ិភាកាប្រប្ពឹតតនៅនោយ រលូន្។ នរើគាម ន្ការគាាំប្ទ
ររស់ពួកគាត់នទ សន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិប្រចាំឆ្ន ាំររស់នយើងអាច្នឹ្ងជួរការលាំបាកោ៉ាងនប្ច្ើន្។  



ពាកយរាំប្ពួញ  

- ADHOC  Cambodian Human Rights and Development Association  
   សមាគមអា ហ ក 

- API   Advocacy and Policy Institute      
   វ ៊ិទាស្ថា ន្តស ូមត៊ិ ន្៊ិងនគាលន្នោបាយ  

- CHRAC  Cambodian Human Rights Action Committee    
       គែៈកមាម ៊្ិការប្រប្ពឹតត៊ិកមមថ្ន្អងគការសមាគមការពារស៊ិទធមន្ សសកមព ជា 

- CRRT   Cambodians for Resource Revenue Transparency   
   សម័ពន្ធភាពកមព ជា ន ើមបីតមាល ភាពច្ាំែូល្ន្ធាន្ 

- CSO   Civil Society Organizations       
   អងគការសងគមស ីវ ៊ិល 

- CVS   Cambodian Volunteers for Society      
   សម័ប្គច្៊ិតតន ើមបីសងគម 

- DPA   Development and Partnership in Action    
   អងគការអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ន្៊ិងភាពជាថ្ គូកន ងសកមមភាព 

- FCA   Finn Church Aid       
   អងគការហវីន្ឆឺ នអ  

- GADC   Gender and Development for Cambodia    
   អងគការនយន្ឌ័្រ ន្៊ិងអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ន ើមបីកមព ជា 

- HRTF   Housing Rights Task Force      
   ប្កុមការងារព៊ិនសសស៊ិទធ៊ិលាំនៅឋាន្ 

- ICSO   Indigenous Community Support Organization   
   អងគការគាាំប្ទសហគមន៍្ជន្ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ 

- KYSD   Khmer Youth and Social Development    
   អងគការយ វជន្ខែមរ ន្៊ិងការអ ៊ិវឌ្ឍន៍្សងគម 

- LWD   Life With Dignity       
   អងគការជីវ ៊ិតថ្ងលងនូរ  



- MAFF   Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries    
   ប្កសួងកស៊ិកមម រ កខប្រមាញ់ន្៊ិងនន្ស្ថទ 

- MOE   Ministry of Enviroment       
   ប្កសួងររ ៊ិស្ថា ន្  

- MoEF   Ministry of Economics and Finance     
   ប្កសួងនស ាក៊ិច្ច ន្៊ិងហ៊ិរញ្ញវតា  

- Mol   Ministry of Information       
   ប្កសួងព័ត៌មាន្  

- NGOF   NGO Forum on Cambodia      
   នវទ៊ិកាថ្ន្អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាល សតីពីកមព ជា 

- UNDP   United Nations for Development Program    
   កមមវ ៊្ិ ីអ ៊ិវឌ្ឍន៍្សហប្រជាជាត៊ិ 

- UPWD   Urban Poor Women Development     
   អងគការអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ស្រសតីប្កីប្កកន ងទីប្កុង 

- WVC    World Vision Cambodia      
   ទសសន្ៈព៊ិ ពនោកកមព ជា 

- YRDP   Youth Resource Development Program    
   កមមវ ៊្ិ ីអ ៊ិវឌ្ឍន៍្្ន្ធាន្យ វជន្ 
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លសច្កដីល្ដើម 

 ីន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិជាខផនកមួយ ៏សាំខាន់្សាំររ់ការរស់នៅប្រករនោយន្៊ិរន្តរភាពររស់ប្រជា
ជន្កមព ជា ជាព៊ិនសសសប្មារ់សហគមន៍្ជន្ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ ខ លប្រកររររច្៊ិញ្ច ឹមជីវ ៊ិតនោយ
អាស្រស័យនលើថ្ប្ពន ើ ន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ។ ជាអក សល លទធភាពថ្ន្ការនប្រើប្បាស់្ន្ធាន្ទាំងនន្េះ
ប្តូវបាន្រតឹរែតឹ ងនៅកន ងច្ាំនណ្ឋមសហគមន៍្ជន្រទ ។  

ការស៊ិកាងមីមួយន្វើន ើងនោយ នវទ៊ិកាថ្ន្អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាលសតីពីកមព ជា បាន្កត់ប្តា
ជនមាល េះ ី្លីមាន្ច្ាំនួ្ន្ ៣១១ករែីកន ងឆ្ន ាំ ២០១៣ កន ងននាេះប្រមាែ ២៥% រងកន ើងនោយស្ថរ ីសមប
ទន្នស ាក៊ិច្ច ខ លរ៉ាេះពាល់ ល់ប្គួស្ថរប្រមាែ ១៩៧៤០ ប្គួស្ថរ ឬ ប្រជាជន្៩២៧៧៨ នាក់។ ការ
ស៊ិកានន្េះបាន្រកន ើញថ្នការរ ាំនោ យក ី ន្៊ិងការរនែត ញនច្ញនោយរងខាំ គឺជាការរ ាំនោ ស៊ិទធ៊ិ
មន្ សស ៏្ៃន់្្ៃរនៅកន ងប្រនទសកមព ជា។ ការជខជកព៊ិភាកាប្តង់នៅប្តង់មកកន ងន័្យស្ថា រនា នលើរញ្ហា  
ន្៊ិងកងវល់នានា ក៏ ូច្ជាការខសវងរកនូ្វការយល់គាន ពីប្គរ់ភាគីគឺជាកូន្នស្ថគន្លឹេះកន ងការជាំរ ញកាំខែ
ទប្មង់នលើអ ៊ិបាលក៊ិច្ច ី្លី ន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ ប្រករនោយប្រស៊ិទធភាពនៅកមព ជា។ 

កន ងក៊ិច្ចែ៊ិតែាំប្រឹងខប្រងនោេះស្រស្ថយវ៊ិវាទ ី្លី  សន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិ(NAC) ប្រចាំឆ្ន ាំនលើកទី៨ បាន្
នរៀរច្ាំន ើងនោយប្កុមអងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាល ខ លន្វើការនលើវ ៊ិស័យ ី្លី ន ើមបីកាំែត់រញ្ហា ច្ាំរង 
ន្៊ិង ាំនណ្ឋេះស្រស្ថយ ន្៊ិងនលើកជាអន្ ស្ថសន៍្នលើរញ្ហា ទាំងននាេះ។ ប្រធាន្រទសាំខាន់្កន ងឆ្ន ាំ ២០១៤គឺ “
ន្វើការរមួគាន ន ើមបីជាំរ ញកាំខែទប្មង់ នលើអ ៊ិបាលក៊ិច្ច ី្លី ន្៊ិង ្ន្ធាន្្មមជាត៊ិប្រករនោយប្រស៊ិទធភាព
នៅកមព ជា”  ។ 

លគ្ន លៅ ន្ិងលគ្ន រាំណង 
នគាលរាំែងរមួថ្ន្សន្ន៊ិស៊ិទនន្េះគឺ ន ើមបីពប្ងឹងយន្ដការនោេះស្រស្ថយវ៊ិវាទ ី្លីខ លមាន្ស្រស្ថរ់ 

ន្៊ិងនលើកកមពស់អ ៊ិបាលក៊ិច្ច ី្លី ន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ នោយនដដ តជាសាំខាន់្នលើការនគារពស៊ិទធ៊ិមន្ សស
ន្៊ិងការច្៊ិញ្ច ឹមជីវ ៊ិតប្រករនោយន្៊ិរន្តរភាពកន ងប្រនទសកមព ជា។ 

កមមវតា ច្មបង ២ ថ្ន្អងគសន្ន៊ិស៊ិទគឺ៖ 

១.  ន ើមបីផតល់ឱកាស ល់សហគមន៍្ខ លរងផលរ៉ាេះពាល់ សងគមស ីវ ៊ិល មន្រន្តីរោា  ៊ិបាលតាំណ្ឋង
រស្រសត វ ៊ិស័យឯកជន្ ន្៊ិងថ្ គូអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ជខជកព៊ិភាកាប្តង់នៅប្តង់មកនលើរញ្ហា  ី្លី ន្៊ិងការប្គរ់
ប្គង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិកន ងប្រនទសកមព ជា។ 



២. ន ើមបីរមួគាន រនងកើតអន្ ស្ថសន៍្នគាលន្នោបាយគន្លឹេះ នសនើ ល់រោា  ៊ិបាលកមព ជា តាំណ្ឋងរស្រសត  
អងគការសងគមស ីវ ៊ិល ន្៊ិងសហគមន៍្ ចូ្លរមួនរៀរច្ាំខផន្ការអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ជាត៊ិ ធានាន្៊ិរន្តភាពថ្ន្
អ ៊ិបាលក៊ិច្ច ី្លី ន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ។ 

វិ្ីសាស្រសត ន្ិង ាំលណើ រការ 

 អងគសន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិនលើកទី៨នន្េះ មាន្អនកចូ្លរមួច្ាំនួ្ន្៣៧៥នាក់ ខ លមាន្២៨%ជាស្រសតី   
មកពីអងគការ ន្៊ិងស្ថា រ័ន្នផសងៗ រមួមាន្តាំណ្ឋងសហគមន៍្(ររ់រញ្ជូ លសហគមន៍្ជន្ជាត៊ិន ើមភាគ
ត៊ិច្) អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាល  ថ្ គូអ ៊ិវឌ្ឍន៍្  វ ៊ិស័យឯកជន្  ស៊ិសសន្៊ិសស៊ិត ស្ថស្រស្ថត ចរយ  ស្ថា រ័
ន្ស្រស្ថវប្ជាវ  ប្រព័ន្ធផសពវផាយ ន្៊ិងទីភាន ក់ងារពាក់ព័ន្ធនានា។ សមាសសភាពវាគម៊ិន្សាំខាន់្ៗ ប្តូវបាន្
អនញ្ជ ើញមកពីស្ថា រ័ន្ពាក់ព័ន្ធនានា រមួមាន្តាំណ្ឋងសហគមន៍្ ស្ថា រ័ន្ស្រស្ថវប្ជាវ  គែៈកមាម ៊្ិការស៊ិទធ៊ិ
មន្ សសនៅកមព ជា(CHRAC), នវទ៊ិកាថ្ន្អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាលសតីពីកមព ជា(NGOF) សមាគមអា 
ហ ក(ADHOC) វ ៊ិទាស្ថា ន្តស ូមត៊ិន្៊ិងនគាលន្នោបាយ(API) គែៈកមាម ៊្ិការស៊ិទធ៊ិមន្ សសនៅកមព ជា
(CHRAC), កមព ជាន ើមបីតមាល ភាពច្ាំែូល្ន្ធាន្(RRT), អនកសម័ប្គច្៊ិតតកមព ជាន ើមបីសងគម(CVS) អងគការ
អ ៊ិវឌ្ឍន៍្ន្៊ិងភាពជាថ្ គូកន ងសកមមភាព(DPA) អងគការនយន្ឌ័្រន្៊ិងអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ន ើមបីកមព ជា(GADC), កមម
វ ៊្ិ ីអ ៊ិវឌ្ឍន៍្អងគការសហប្រជាជាត៊ិសប្មារ់(UNDP)  ប្កសួងររ ៊ិស្ថា ន្(MoE), ប្កសួងនស ាក៊ិច្ចន្៊ិង
ហ៊ិរញ្ញវតា (MoEF), ប្កសួងព័ត៌មាន្ (MoI), គែៈកមមការទី៣ ថ្ន្ប្ពឹទធសភា ន្៊ិងទីភាន ក់ងារស្ថធារែៈ
នផសងនទៀតខ លពាក់ព័ន្ធ។ 

កមមវិ្ីលរើក 
កន ងស ន្ទរកថ្នស្ថវ គមន៍្ររស់ នោករែឌ៊ិ ត តឹក វណ្ឋា រ៉ា  នាយកប្រត៊ិរតត៊ិ ថ្ន្នវទ៊ិកាថ្ន្អងគការ

ម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាលសតីពីកមព ជា(NGOF) បាន្ស្ថវ គមន៍្អនកចូ្លរមួទាំងអស់ ន្៊ិងបាន្គូសរញ្ហជ ក់ពីស្ថរៈ
សាំខាន់្ថ្ន្សន្ន៊ិស៊ិទតស ូមត៊ិថ្នន ក់ជាត៊ិនលើកទី៨(NAC) ។ នោកបាន្នលើកន ើងពីផលវ ៊ិបាកខ លរងក
នោយរញ្ហា វ ៊ិវាទ ី្លីនលើជីវភាពរស់នៅររស់ប្រជាជន្កន ងសហគមន៍្ប្កីប្ក។ នប្ៅពីរញ្ហា វ ៊ិវាទ ី្លី 
នោកបាន្សងកត់្ៃន់្ផងខ រនលើ យ ទធនាការរូពែ៌ស១៦ថ្ងៃន ើមបីរញ្ឈរ់អាំនពើហឹងានលើស្រសតី នប្កាម
ប្រធាន្រទ “គាម ន្អាំនពើហ៊ិងា គឺជាការដល ស់រតូរឥរ ៊ិោរទររស់អនក” ខ លនឹ្ងចរ់នផតើមប្បារពវពីថ្ងៃនន្េះ
រហូត ល់ថ្ងៃទី១០ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤។ ស្ថរសាំខាន់្ថ្ន្យ ទធនាការឆ្ន ាំនន្េះគឺ  “ រមួគាន អន្ វតតច្ារ់=គាម ន្អាំនពើ
ហ៊ិងា” ។ 



នោកសួន្ រ  ន្ស័កត៊ិ បាន្កត់សមាគ ល់ថ្ន ីសមបទន្នស ាក៊ិច្ច  ប្តូវបាន្រនងកើតន ើងន ើមបីនលើក
កមពស់ការអ ៊ិវឌ្ឍជន្រទ ន្៊ិងកាត់រន្ាយភាពប្កីប្ក។ នទេះជាោ៉ាងណ្ឋនោកបាន្ទទួលស្ថគ ល់ថ្នផល
រ៉ាេះពាល់អវ ៊ិជជមាន្ពី ីសមបទន្នស ាក៊ិច្ច នៅខតជារញ្ហា  ៏ ា្ំ នលើស៊ិទធ៊ិមន្ សស ន្៊ិងការច្៊ិញ្ច ឹមជីវ ៊ិតររស់
សហគមន៍្នៅតាមជន្រទ ខ លពឹងខផែកនលើ្ន្ធាន្ ី ន្៊ិងថ្ប្ពន ើន ើមបីជីវ ៊ិតរស់នៅររស់ពួកនគ។ នៅ
ច្ ងរញ្ច រ់ នោកបាន្អាំពាវនាវឱយមាន្ការនគារពស៊ិទធ៊ិមន្ សស ការទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ ន្៊ិងប្រព័ន្ធច្ េះរញ្ជ ី
 ី្លីប្រករនោយសម្ម៌។ 

នោកស្រសី Anu Riikonen តាំណ្ឋង Fin Church Aid ប្រចាំនៅកមព ជា បាន្រយការែ៍ពី       
ផលរ៉ាេះពាល់ថ្ន្កាំនែើ ន្នស ាក៊ិច្ច នៅកន ងទសវតសរក៍ន្លងនៅនៅកន ងប្រនទសកមព ជា។ នោកស្រសីបាន្
នដដ តសាំខាន់្នលើសម្ម៌កន ងច្ាំនណ្ឋមប្រជាពលរ ា ជាព៊ិនសសនៅកន ងសហគមន៍្ជន្រទ គមាល តប្បាក់
ច្ាំែូល ន្៊ិងឱកាសការងារ នៅខតជារញ្ហា ប្រ មនៅកមព ជា។ ប្រជាជន្នៅជន្រទ ជាប្កុមខ លងាយ
រងនប្គាេះ ន្៊ិងប្រ មច្ាំនពាេះភាពប្កីប្កខាល ាំងជាងនគ។ ការប្រករច្៊ិញ្ច ឹមជីវ ៊ិតររស់ពួកនគ អាស្រស័យនលើ
កស៊ិកមម ន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិនានា។ នរើគាម ន្ ីន្វើកស៊ិកមម ននាេះភាពប្កីប្កនៅជន្រទនឹ្ងនកើតមាន្ន ើង
កាន់្ខតនប្ច្ើន្។ នោកស្រសីក៏បាន្នលើកន ើងផងខ រថ្ននៅប្គរ់កាលៈនទសៈទាំងអស់ ស្រសតីបាន្ន ើរតួនាទី
ោ៉ាងសាំខាន់្កន ងការកាត់រន្ាយអសន្ដ៊ិស ែនសបៀង ន្៊ិងការកាត់រន្ាយភាពប្កីប្ក។ រ៉ា ខន្តពួកនគខររជាម៊ិន្
មាន្ស៊ិទធ៊ិនលើនហោា រច្នាសមព័ន្ធ ស ែភាព សងគម ច្ារ់ ន្៊ិងនសវាកមមហ៊ិរញ្ញវតា ។ កតាត ទាំងនន្េះបាន្ន្វើ
នអាយស្រសតីកាល យប្កុមខ លងាយរងនប្គាេះរាំផ តកន ងវ ៊ិវាទ ី្លី។ នោយនដត តនលើរញ្ហា ប្រ ម ខ លបាន្
នលើកន ើង ច្កខ វ ៊ិស័យររស់ FCA គឺនដត តសាំខាន់្នលើការផតល់ស៊ិទធ៊ិ អាំណ្ឋច្នស ាក៊ិច្ច ល់ស្រសតី។ នោក
ស្រសីបាន្រខន្ាមនទៀតថ្នតាមរយៈFCA ស្រសតីបាន្ទទួលការរែត េះរណ្ឋត លនលើជាំនាញជានប្ច្ើន្  ូច្ជាអកខរ
កមម ភាពជាអនក ឹកនាាំ ន្៊ិងជាំនាញហ៊ិរញ្ញវតា ។ ជាច្ ងនប្កាយនោកស្រសីបាន្អាំពាវនាវ ល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់រមួទាំងតាំណ្ឋងសហគមន៍្ សងគមស ីវ ៊ិល រោា  ៊ិបាល ន្៊ិងតាំណ្ឋងរស្រសតន្វើការរមួគាន ន ើមបីការ
ដល ស់រតូរវ ៊ិជជមាន្នៅកន ងប្រនទសកមព ជា។ 
 

នោកស្រសី Sandra Stajka បាន្ន្៊ិោយពីនគាលនៅ ៏សាំខាន់្ររស់ USAID ខ លនដដ តនលើការ
ពប្ងឹងសងគមស ីវ ៊ិល នលើកកមពស់លទធ៊ិប្រជា ៊្ិរនតយយ គែនន្យយភាពររស់រោា  ៊ិបាល ន្៊ិងស៊ិទធ៊ិ          
មន្ សស។ USAIDមាន្រាំែងនលើកទឹកច្៊ិតត ល់សកមមភាពទាំងនន្េះនោយនដដ តនលើកមមវតា រួន្គឺ៖ នលើក
កមពស់ន្៊ិងការពារស៊ិទធ៊ិមន្ សស ពប្ងឹង ន្៊ិងការពារស៊ិទធ៊ិ សងគម វរប្ម៌ ន្៊ិងនស ាក៊ិច្ច ពប្ងីកលទធភាព
ទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ ន្៊ិងការន្វើសមាហរែកមមនគាលការែ៍ប្រជា ៊្ិរនតយយ ន្៊ិងតមាល ភាពនៅកន ង     
ម ែងារនគាលនៅអ ៊ិបាលក៊ិច្ច។ នៅច្ ងរញ្ច រ់ថ្ន្សន្ទរកថ្ន នោកស្រសីបាន្ជូន្ពរ ល់សន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់



ជាត៊ិ   នលើកទី៨ នឹ្ងនាាំមកនូ្វ ាំនណ្ឋេះស្រស្ថយគន្លឹេះ ល់អនកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ន ើមបីន្វើការរមួគាន សប្មារ់
ប្រជាជន្កមព ជា។ 
 

នៅកន ងស ន្ទរកថ្ននរើក ឯកឧតតមរែឌ៊ិ តម៉ា ង ឫទធី បាន្ស្ថវ គមន៍្ ល់អនកចូ្លរមួទាំងអស់កន ងសន្ន៊ិ
ស៊ិទតស ូមត៊ិថ្នន ក់ជាត៊ិនលើកទី៨នន្េះ។ ឯកឧតតមរែឌ៊ិ តបាន្ខងលងអាំែរគ ែ ល់ CHRAC ន្៊ិងNGOF 
សប្មារ់ការនរៀរច្ាំ នវទ៊ិកន្៊ិងក៊ិច្ចព៊ិភាកានន្េះន ើងកន ងច្ាំនណ្ឋមភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ឯកឧតតមបាន្នលើកន ើង
ផងខ រពីនគាលនៅសាំខាន់្ររស់រជរោា  ៊ិបាលកមព ជា កន ងអាំ  ងនី្ត៊ិកាលទីរី ថ្ន្ប្ពឹទធសភា ខ លនដដ ត
នលើការកស្ថងសងគមកមព ជានអាយបាន្ប្រនសើរន ើងតាមរយៈការពប្ងឹងសន្ត៊ិភាព សា៊ិរភាព ន្៊ិងសណ្ឋត រ់
ធាន រ់សងគម ការពប្ងឹងលទធ៊ិប្រជា ៊្ិរនតយយ ការនលើកកមពស់ស៊ិទធ៊ិ ន្៊ិងនសច្កតីថ្ងលងនូរររស់មន្ សស។ 
រច្ច របន្នរជរោា  ៊ិបាលកាំព ង នលើកកមពស់ការអ ៊ិវឌ្ឍប្រករនោយន្៊ិរន្តរភាព ន្៊ិងសម្ម៌ ប្ពមជាមួយ 
ការអ ៊ិវឌ្ឍសងគម ន ើមបីធានានអាយបាន្នូ្វ ការអរ់រ ាំ ៏មាន្គ ែភាព   វរប្ម៌រ ងនរឿង ល់ប្រជាជន្    
កមព ជា រស់នៅកន ងជីវភាពមួយថ្ងលងនូរ ន្៊ិងស ែ  មកន ងប្គួស្ថរ ។ នោកបាន្គូសរញ្ហជ ក់ថ្ន អវីខ លគែៈ
កមាម ៊្ិការកាំព ងន្វើ ន្៊ិង សកមមភាពររស់CHRAC ន្៊ិងNGOF កាំព ងន្វើនានពលរច្ច របន្ននន្េះ គឺស្រសរ
ជាមួយខផន្ការយ ទធស្ថស្រសតកាំខែទប្មង់ររស់រោា  ៊ិបាល។ ឯកឧតតមបាន្រញ្ហជ ក់ថ្នងមីៗនន្េះ រោា  ៊ិបាល 
នទើរនឹ្ងនរើក នវទ៊ិកាស្ថធារែៈ ូច្គាន នន្េះខ រ។ នហត នន្េះរោា  ៊ិបាលគាាំប្ទនពញទាំហឹង ន្៊ិងនលើកទឹក
ច្៊ិតតឱយសងគមស ីវ ៊ិល ឱយរនងកើត នវទ៊ិកា ន្៊ិងក៊ិច្ចព៊ិភាការវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ នប្ៅពីនន្េះនោកក៏បាន្
នរៀរររ់អាំពីជនមាល េះ ី្លីនៅកន ងប្រនទសកមព ជាផងខ រ។ នោកបាន្ន្៊ិោយថ្នជនមាល េះ ី្លីនកើតន ើង ជា
ញឹកញារ់នោយមាន្ការយល់ប្ច្ ាំពីគាន  ។ នោករញ្ហជ ក់ថ្ន រញ្ហា ខ លបាន្នកើតន ើងគឺនោយស្ថរខត
អនកវ ៊ិន្៊ិនោគមួយច្ាំនួ្ន្ ម៊ិន្យល់ច្ាស់ពីតួនាទីររស់ែលួន្។ ច្ាំខែកឯប្រជាជន្ែលេះក៏ែ សខ រ  
នោយស្ថរខតពួកនគទទួលបាន្ ីពីរ ា នហើយយក ីននាេះនៅលក់វ ៊ិញ។ ច្ ងរញ្ច រ់នោកបាន្នសនើភាគី
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងរោា  ៊ិបាល  សហគមន៍្ខ លរងការរ៉ាេះពាល់  សងគមស ីវ ៊ិល ន្៊ិងវ ៊ិស័យឯកជន្ 
ពាោមខសវងយល់ ន្៊ិងន្វើការរមួគាន ន ើមបីនោេះស្រស្ថយជនមាល េះ ី្លី។ 

 ទធ្ គន្លលឹះសន្និសទិ 

វគគសន្ទនា១៖ ការវ ៊ិន្៊ិនោគវ ៊ិស័យកស៊ិកមម ន្៊ិង ស៊ិទធ៊ិមន្ សស 

នោករែឌ៊ិ ត នសៀក សូដត តាំណ្ឋងស្ថកលវ ៊ិទាល័យ ូម៊ិន្ទ នាំនពញ ន្៊ិងជាប្រធាន្ន បា៉ា តឺម៉ាង់
ប្គរ់ប្គង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ បាន្រងាា ញការស្រស្ថវប្ជាវនលើ្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ ន្៊ិងរញ្ហា ប្រ មមួយច្ាំនួ្ន្
ខ លមាន្ ូច្ជា៖ 



- ្ន្ធាន្្មមជាត៊ិមាន្ស្ថរៈសាំខាន់្សប្មារ់ការអ ៊ិវឌ្ឍនស ាក៊ិច្ច ន្៊ិងការច្៊ិញ្ច ឹមជីវ ៊ិតនៅជន្រទ
នោយ ៨០% ថ្ន្ច្ាំនួ្ន្ប្រជាជន្កមព ជា ជាអនករស់នៅជន្រទ 
- នសច្កតីសនប្មច្នោយរជរោា  ៊ិបាលកមព ជា កន ងការអ ៊ិរកស្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ គឺខផែកនលើផល
ច្ាំនែញសប្មារ់ប្រនទស  ូច្ជាធានា ល់សន្ដ៊ិស ែនសបៀង ន្៊ិងការអ ៊ិវឌ្ឍនស ាក៊ិច្ច 
- អនករនងកើតនគាលន្នោបាយ ន្៊ិងច្ារ់ររស់រជរោា  ៊ិបាលកមព ជាម៊ិន្បាន្យកច្៊ិតតទ កោក់នលើ
លទធផលថ្ន្ការស្រស្ថវប្ជាវវ ៊ិទាស្ថស្រសត។  ពួកនគរនងកើតច្ារ់ទាំងននាេះន ើង នៅនលើមូលោា ន្ កា
លៈទសៈ 
- សហគមន៍្បាន្រងផលរ៉ាេះពាល់ នោយគនប្មាងអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ មាន្ការចូ្លរមួត៊ិច្តួច្នៅកន ងការន្វើ
នសច្កដីសនប្មច្នានា នោយរមួរញ្ចូ លទាំងការន្វើខផន្ការ, ការវាយតថ្មល 
- ព័ត៌មាន្ ន្៊ិងទ៊ិន្នន័្យ នលើគនប្មាងអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ ម៊ិន្បាន្នរើកច្ាំហជាស្ថធារែៈ ខ លនន្េះជាកតាត
នាាំឱយមាន្ភាពម៊ិន្ច្ាស់ោស់ ន្៊ិងការផដល់នោរល់ពីអងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាលអងគការសងគម
ស ីវ ៊ិលមាច ស់ជាំនួ្យសហគមន៍្។ 

នោកស្រសីគាត រូផល តាំណ្ឋងមកពី ការ ៊ិោល័យអងគការសហប្រជាជាត៊ិសតីពីស៊ិទធ៊ិមន្ សស 
ររស់ឧតតមសនងការស៊ិទ៊ិធមន្ សស បាន្រងាា ញពី ការវ ៊ិន្៊ិនោគ ន្៊ិងស៊ិទធ៊ិមន្ សសកន ងប្រនទសកមព ជា។ នោក
ស្រសីបាន្ន្វើរទរងាា ញពី ការវ ៊ិន្៊ិនោគ ន្៊ិងស៊ិទ៊ិធមន្ សសខ លសាំនៅនៅនលើការទទួលែ សប្តូវររស់              
រោា  ៊ិបាល ន ើមបីទរ់ស្ថក ត់ការរ ាំនោ រាំពាន្ខ លទក់ទងនៅនឹ្ងសកមមភាពអាជីវកមម ន្៊ិងតួនាទីខ ល
អាជីវកមមមាន្នៅកន ងការនោេះស្រស្ថយផលរ៉ាេះពាល់ស៊ិទ៊ិធមន្ សសថ្ន្ប្រត៊ិរតត៊ិការររស់ពួកនគ។សហប្គាស
ពាែ៊ិ ជជកមម គឺជាផលូវ ៏សាំខាន់្មួយ នៅទូទាំងព៊ិ ពនោក សប្មារ់ស៊ិទធ៊ិមន្ សស។ វាមាន្តួនាទីោ៉ាង
សាំខាន់្កន ងការគាាំប្ទ ល់សហគមន៍្កន ងការន្វើការសនប្មច្ច្៊ិតតខ លរ៉ាេះពាល់ ល់ពួកនគ។  

នវទ៊ិការសាំនួ្រច្នមលើយ 
សាំែួរន្៊ិងនោរល់៖ 

- នតើរោា  ៊ិបាលអាច្ព៊ិន្៊ិតយលទធភាពកន ងការផតល់ ីសមបទន្សងគមក៊ិច្ចមួយច្ាំនួ្ន្ ល់យ វជន្
រនងកើន្ជាំនាញអាជីវកមមររស់ពួកនគបាន្នទ? 
- រវាងច្ារ់ន្៊ិងរទរញ្ហជ មួយណ្ឋសាំខាន់្ជាង? 
- រោា  ៊ិបាលគួរខតផតល់ ីសមបទន្សងគមរខន្ាមនទៀត ល់សហគមន៍្មូលោា ន្ន្វើកស៊ិកមម។ 
-នតើរបាយការែ៍ថ្ន្ការរ ាំនោ រាំពាន្ស៊ិទធ៊ិមន្ សសនៅកន ងប្រនទសកមព ជាខ លប្តូវបាន្រញ្ជូ ន្
នៅការ ៊ិោល័យស៊ិទធ៊ិមន្ សសអងគការសហប្រជាជាត៊ិមាន្ការរកីច្ាំនរ ើន្អវីែលេះ? 
- នតើមាន្យន្តការអវីែលេះន ើមបីន្វើនអាយអនកវ ៊ិនោគនគារពស៊ិទធ៊ិមន្ សស? 



ច្នមលើយ៖ 
- ឯកឧតតមរែឌ៊ិ តម៉ា ង ឫទធីបាន្សនងខរទ៊ិ ាភាពទូនៅថ្ន្ប្ករែ័ែឌ ច្ារ់សតីពី ការវ ៊ិន្៊ិនោគ        
កស៊ិកមម។ នោកក៏បាន្រងាា ញឱកាសសប្មារ់យ វជន្ន ើមបីនរៀន្ន្៊ិងន្វើកមមស៊ិកានៅកន ងប្កុម
ហ  ន្ររស់នោក  នរើពួកនគច្ង់នរៀន្ពីរនរៀរន្វើអាជីវកមមកស៊ិកមម ន្៊ិងអន្ វតតដទ ល់។  
- ច្ារ់ ា្ំជាងរទរញ្ហជ ។ ឯកឧតតមរែឌ៊ិ តបាន្រងាា ញពីទ កខលាំបាកររស់ប្រជាពលរ ាខ លបាន្
បាត់រង់ ី្លីររស់ពួកនគ។ 
- ការ៊ិោល័យររស់អងគការសហប្រជាជាត៊ិសតីពីស៊ិទធ៊ិមន្ សស ររស់ឧតតមសនងការស៊ិទ៊ិធមន្ សស 
កមព ជាមាន្នគាលរាំែងនលើកកាំពស់ការការពារន្៊ិងអន្ វតតស៊ិទធ៊ិមន្ សស។ រនាទ រ់ពីទទួលបាន្
ពាកយរែតឹ ង UNHRC ទាំនាក់ទាំន្ងរោា  ៊ិបាល កន ងការផតល់នូ្វការនឆលើយតរជាវ ៊ិជជមាន្ ល់ជន្
រងនប្គាេះន្៊ិងរបាយការែ៍ជាញឹកញារ់នៅកាន់្គែៈកមមការស៊ិទធ៊ិមន្ សស។ ច្ាំនពាេះជនមាល េះនៅ
ថ្នន ក់ជាត៊ិវាជាការទទួលែ សប្តូវររស់រោា  ៊ិបាល។ UNHRC គាម ន្ស៊ិទធ៊ិកន ងការ វ ៊ិន្៊ិច្ឆ័យប្តូវឬ
ែ សននាេះនទ។ UNHRC ទទួលែ សប្តូវកន ងការន្វើរបាយការែ៍នៅកាន់្ឧតតមសនងការស៊ិ
ទ៊ិធមន្ សស ន្៊ិងនសនើស ាំឱយរោា  ៊ិបាលនឆលើយតរ ល់ជន្រងនប្គាេះ។ 
- រោា  ៊ិបាលមាន្តួនាទីោ៉ាងសាំខាន់្ន ើមបីន្វើឱយប្កុមហ  ន្ឬអនកវ ៊ិន្៊ិនោគនគារពស៊ិទធ៊ិមន្ សស។ 

វគគសន្ទនា ២៖ សតីពីជន្ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ 

នោកស្រសីខវ ៉ាន្ ស្ថមីន្ តាំណ្ឋងពីសហគមន៍្ជន្ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ សួយ ពីនែតតកាំពង់សពឺបាន្
រងាា ញពីរញ្ហា ប្រ ម ន្៊ិងសាំែូមពរររស់សហគមន៍្ ូច្ខាងនប្កាម៖ 
រញ្ហា ប្រ ម៖ 

- ការច្ េះរញ្ជ ី ីជាលកខែៈរ គគល ន្៊ិងសមូហភាពររស់សហគមន៍្គឺមាន្ ាំនែើ រការយឺតោ៉ា វ 
- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្ន្ ីសមបទន្នៅនលើ ីថ្ប្ពអារកស 
- សហគមន៍្ម៊ិន្អាច្ទទួលបាន្ ីសហគមន៍្ជន្ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ 

សាំែូមពរ៖ 
- រោា  ៊ិបាលគួរនលើកកមពស់ស៊ិទ៊ិធជន្ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ 
- រោា  ៊ិបាលន្៊ិងអងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាលគួរខតខរងខច្កការគាាំប្ទងវ ៊ិកា ល់សហគមន៍្ជន្
ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ 
- រញ្ឈរ់ការរនែត ញនច្ញនោយរងខាំ 



នោនកាល ស ែ តាំណ្ឋងសហគមន៍្មកពីមែឌ លគ៊ិរក៏ីបាន្រងាា ញពីរញ្ហា ប្រ ម ន្៊ិងសាំនែើ
សាំខាន់្មួយច្ាំនួ្ន្ពីសហគមន៍្ររស់គាត់។ 
រញ្ហា ប្រ ម៖ 

- រោា  ៊ិបាលបាន្ផតល់ ីសមបទន្នស ាក៊ិច្ច ល់ប្កុមហ  ន្វ ៊ិន្៊ិនោគ នោយម៊ិន្មាន្ការស៊ិកាពី
ផលរ៉ាេះពាល់ររស់វា ល់សហគមន៍្កន ងតាំរន់្ររ ៊ិស្ថា ន្ 
- ប្កុមហ  ន្វ ៊ិន្៊ិនោគ ម៊ិន្បាន្រងាា ញខផន្ទី ីសមបទន្ររស់ពួកនគនៅសហគមន៍្ 
-  ីសមបទន្បាន្រ៉ាេះពាល់ ល់ថ្ប្ពអារកស 
- អាជ្ា្ររងខាំឱយប្រជាជន្ច្ េះហតានលខា ទទួលយកសាំនែើ រររស់ប្កុមហ  ន្ 
- ត ោការ ន្៊ិងអាជ្ា្រម៊ិន្ែវល់អាំពីពាកយរែតឹ ងររស់សហគមន៍្ររស់នយើង 

សាំែូមពរ៖ 
- រោា  ៊ិបាលប្តូវខតរញ្ឈរ់ ីសមបទន្ខ លរងកឱយមាន្ជនមាល េះ ី្លី 
-  ក ីសមបទន្ប្រគល់ឱយសហគមន៍្មូលោា ន្វ ៊ិញ 
-ពន្លឺន្ការច្ េះរញ្ជ ី ី្លី 
- ោក់នទស ល់ជន្ណ្ឋខ លបាន្រាំពាន្កមមស៊ិទធ ី្លី។ 
- អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាលគួរផតល់ការគាាំប្ទខផនកច្ារ់  ល់សហគមន៍្ររស់នយើងន ើមបីរតឹង
ប្កុមហ  ន្ 

នឆលើយតរនៅនឹ្ងសាំនែើ ររស់តាំណ្ឋងសហគមន៍្នោក សួន្ ស ខា តាំណ្ឋងប្កសួង នរៀរច្ាំខ ន្
 ីន្គររូនី្យកមមន្៊ិងសាំែង់ជាំររជូន្អនកចូ្លរមួអាំពី ាំនែើ រការច្ េះរញ្ជ ី ី្លីនៅកន ងប្រនទសកមព ជានហើយ
ក៏បាន្អាំពាវនាវឱយមាន្ការចូ្លរមួន្៊ិងក៊ិច្ចសហប្រត៊ិរតត៊ិការពីសហគមន៍្ន្៊ិងអនកពាក់ព័ន្ធនៅកន ង ាំនែើ រ
ការច្ េះរញ្ជ ី។ 

នោកស នែង នូ្វ ៊ិន្ តាំណ្ឋង ប្កសួងររ ៊ិស្ថា ន្ នាយកឧទាន្ជាត៊ិខងលងអាំពីយន្តការពាកយរែតឹ ង
ន្៊ិងបាន្ខងលងអាំែរគ ែ ល់អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាលន្៊ិងអងគការសងគមស ីវ ៊ិលខ លគាាំប្ទរោា  ៊ិបាល
នៅកន ងការព៊ិន្៊ិតយន្៊ិងតាមោន្សមបទន្ ីនស ាក៊ិច្ច។ 
 

នោកឡាត់់ គី តាំណ្ឋងសមាគមអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ស៊ិទធ៊ិមន្ សសកមព ជា បាន្រញ្ហជ ក់ពីនគាលរាំែង ៏
សាំខាន់្ថ្ន្កមមវ ៊្ិ ីអងគការររស់នោក។ នរសកកមមររស់សមាគមអា ហ ក គឺពាាំនាាំជនមាល េះ ី្លី ល់រោា    
 ៊ិបាលភាគីពាក់ព័ន្ធ ន្៊ិងការន្វើឱយប្រនសើរន ើងនូ្វការទទួលបាន្យ តត៊ិ្ម៌។ 



នវទ៊ិការសាំនួ្រច្នមលើយ 
សាំែួរ: 

- នហត អវីបាន្ជាការច្ េះរញ្ជ ី ី្លីកន ងរជធានី្ នាំនពញយឺតោវ? 
- នតើមូលោា ន្ថ្ន្ការផដល់ ីសមបទន្នស ាក៊ិច្ចខផែកនលើប្រន ទ  ី ន្៊ិងនលើលកខែែឌ អវីែលេះ? 

ច្នមលើយ: 
- ការច្ េះរញ្ជ ី ី្លីនៅរជធានី្ នាំនពញម៊ិន្អាច្ឆ្រ់រហ័សនោយស្ថរខតរញ្ហា រនច្ចកនទសនពល
នវោន្៊ិង្ន្ធាន្។ 
- ម ន្នឹ្ងផតល់ ីសមបទន្ គនប្មាង វ ៊ិន្៊ិនោគប្តូវបាន្នគស៊ិកាោ៉ាងច្ាស់ោស់។  

វគគស ន្ទនា៣៖ សតីពី រញ្ហា ខរ ៉ា ន្៊ិង ទាំន្រ់វារអីគគីសនី្ 

នោក សល់ ស ដត តាំណ្ឋងសហគមន៍្មកពីនែតតរតន្ៈគីរបីាន្ន្៊ិោយអាំពីរញ្ហា ប្រ មមួយ
ច្ាំនួ្ន្ ូច្ខាងនប្កាម៖ 

រញ្ហា ប្រ ម៖ 
- ការការ់រាំដល ញថ្ប្ពន ើ 
- ការបាត់រង់ ីថ្ប្ពអារកសនោយស្ថរការផដល់ ីសមបទន្នស ាក៊ិច្ច ន្៊ិងការចរ់យក ី 

នោកគង់ ច្ន្ធី តាំណ្ឋងសហគមន៍្មកពីនែតតសទឹងខប្តងបាន្រងាា ញរញ្ហា ប្រ មន្៊ិងសាំែូមពរ
ខាងនប្កាម៖ 
រញ្ហា ប្រ ម៖ 

- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្ន្ការស្ថងសង់ទាំន្រ់វារអីគគ៊ិសនី្  ូច្ជាវារអីគគ៊ិសនី្នសស្ថន្នលើជីវភាពរស់នៅ
ររស់ប្រជាពលរ ាខ លរស់នៅខកបរតាំរន់្ននាេះ។ 

សាំែូមពរ៖ 
- ការវាយតថ្មលផលរ៉ាេះពាល់ររ ៊ិស្ថា ន្នអាយបាន្ប្តឹមប្តូវ 
- ផតល់ព័ត៌មាន្ពីទាំន្រ់វារអីគគ៊ិសនី្ ល់សហគមន៍្ខ លរងផលរ៉ាេះពាល់ 
- ផតល់សាំែងសមរមយ ល់សហគមន៍្ខ លរងផលរ៉ាេះពាល់ 
- រញ្ឈរ់ការស្ថងសង់ទាំន្រ់វារអីគគ៊ិសនី្ 

នវទ៊ិការសាំែួរន្៊ិងច្នមលើយ 
សាំែួរ: នតើរោា  ៊ិបាលមាន្យន្តការប្តួតព៊ិន្៊ិតយផលរ៉ាេះពាល់ថ្ន្ការវ ៊ិន្៊ិនោគនលើ្ន្ធាន្្មមជាត៊ិនទ? 



ច្នមលើយ: នៅកន ងនគាលរាំែង ន ើមបីការពារគ ែវ ៊ិរតត៊ិថ្ន្ការវ ៊ិន្៊ិនោគណ្ឋមួយរោា  ៊ិបាលបាន្ែ៊ិតែាំ    
ព៊ិន្៊ិតយន្៊ិងវាយតថ្មលសាំនែើ វ ៊ិន្៊ិនោគម ន្នពលផតល់ ីសមបទន្។ 

 
វគគសន្ទនា ៤: ប្ករែ័ែឌ ច្ារ់ន្៊ិងការទទួលព័ត៌មាន្ 

នោកស ែ ស្ថនមឿន្ នាយក CHRAC ន្៊ិងជានាយកថ្ន្ប្កុមអនកច្ារ់បាន្ពន្យល់អាំពីតួនាទីថ្ន្
ច្ារ់ន្៊ិងការតស ូមត៊ិររស់ែលួន្។ ការតស ូមត៊ិគឺជា ាំនែើ រការថ្ន្ការ រជាមួយរ គគលណ្ឋមាន ក់ខ ល
ជួរការលាំបាកនហើយន្៊ិោយកន ងនាមគាត់កន ងរនរៀរមួយខ លតាំណ្ឋងឱយផលប្រនោជន៍្ ៏លែរាំផ ត
ររស់គាត់។ នោកបាន្នសនើឱយន្វើការតស ូមត៊ិ ខ លមាន្មូលោា ន្នលើ សត តាង។ 

នោកនួ្ន្ ស្ថរ ៊ិន្ខ លជាសមាជ៊ិកប្កុមប្រឹកាស្រសុកនៅកន ងនែតតប្កនច្េះបាន្ន្៊ិោយអាំពីរញ្ហា
ប្រ មនៅកន ងនែតតប្កនច្េះ។ នោកបាន្រយការែ៍ថ្នសហគមន៍្ររស់គាត់ម៊ិន្ទទួលបាន្ព័ត៌មាន្
ប្គរ់ប្គាន់្ពីប្កុមហ  ន្។ ពួកនគប្តូវបាន្នគរងខាំឱយចកនច្ញពីផទេះររស់ពួកនគ។ នហើយគាត់ក៏បាន្នសនើឱយរ
ោា  ៊ិបាលផតល់ព័ត៌មាន្ប្គរ់ប្គាន់្ន្៊ិងនលើកកមពស់ស៊ិទធ៊ិទទួលព័ត៌មាន្។ 

នវទ៊ិការសាំែួរន្៊ិងច្នមលើយ៖ 
សាំែួរ៖នតើស៊ិទធ៊ិទទួលបាន្ពត៌មាន្ជាអវី? 
ច្នមលើយ៖វាគឺជាស៊ិទធ៊ិមូលោា ន្ខ លមន្ សសប្គរ់ររូអាច្ទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ន្៊ិងការរងាា ញពីគាំន្៊ិតររស់
ពួកនគនោយនសរនីោយគាម ន្ការ ័យខាល ច្។ 

វគគសន្ទនា៥៖ រញ្ហា  ី្លី 
នោក នមឿន្ នងតតាំណ្ឋងសហគមន៍្មកពីនែតតកាំពង់សពឺបាន្ន្៊ិោយអាំពីរញ្ហា ប្រ មនានានៅ

កន ងនែតត ូច្ខាងនប្កាម៖ 
- ផលរ៉ាេះពាល់ថ្ន្ ីសមបទន្ខ លបាន្ន្វើឱយប្រជាជន្ប្កីប្ក 
- ការរនែត ញនច្ញនោយរងខាំន្៊ិងការន្វើច្ាំណ្ឋកស្រសុក 
- សាំែង ីម៊ិន្យ ត៊ិ្ម៌ 
- ភាពថ្ប្ពថ្ផសររស់រ៉ាូលីសនៅនលើប្រជាជន្កន ងតាំរន់្ 

សាំែូមពរ: 
- រនងកើន្នលបឿន្ច្ េះរញ្ជ ី ី្លី 
- ព៊ិភាកា/ ព៊ិនប្គាេះនោរល់ជាមួយសហគមន៍្មូលោា ន្ 
 



នោកស្រសីសូ ផោល  តាំណ្ឋងសហគមន៍្មកពីរជធានី្ នាំនពញ បាន្ខច្ករ ាំខលករទព៊ិនស្ថ្   
សហគមន៍្ររស់នោស្រសី៖ 
រញ្ហា ប្រ ម៖ 

- សហគមន៍្ម៊ិន្ទទួលបាន្រ័ែាកមមស៊ិទធ៊ិ ី្លីនៅន ើយនទ 
- រនែត ញនច្ញនោយរងខាំន្៊ិងម៊ិន្ការជូន្ ាំែឹងជាម ន្ 

សាំែូមពរ៖ 
- ផតល់នូ្វជនប្មើសសមស្រសរនៅទីកខន្លង 
- នគារពតាមច្ារ់ ី្លី 
- ត ោការប្តូវខតយ តត៊ិ្ម៌ ល់ភាគីទាំងអស់ 
- ផតល់រ័ែាកមមស៊ិទ៊ិធ ី្លី ល់សហគមន៍្ 
- ព៊ិន្៊ិតយន ើងវ ៊ិញនូ្វការវ ៊ិន្៊ិនោគ ីសមបទន្ 
- ផតល់សាំែងសមរមយ ល់ប្រជាជន្ 

នោកញា៉ាន្ ស ែរញ្ហញ  មកពីប្កសួងនស ាក៊ិច្ច ន្៊ិងហ៊ិរញ្ញវតា  បាន្ពន្យល់ពីយន្តការនោេះស្រស្ថយ
ជនមាល េះ ី្លីនន្េះ។ នោកបាន្រយការែ៍ថ្នមាន្ប្កុមឯករជយន ើមបីស៊ិកាជនមាល េះ ី្លី។ ជានគាលការែ៍ 
នគាលន្នោបាយទាំងអស់ប្តូវខតមាន្យ តត៊ិ្ម៌ន្៊ិងនោយខផែកនលើច្ារ់។ 

នោកនហឿ ច្៊ិនាត  តាំណ្ឋងមកពីប្កសួងនរៀរច្ាំខ ន្ ីន្គររូនី្យកមម ន្៊ិងសាំែង់បាន្ន្៊ិោថ្ន
ប្កសួងបាន្ស្ថត រ់ការនរៀរររ់ពីផលរ៉ាេះពាល់នានា។ មាន្រញ្ហា ជានប្ច្ើន្ ូច្ជាភាពប្កីប្ក ររ ៊ិស្ថា ន្   ន្៊ិង
អនាម័យ នហោា រច្នាសមព័ន្ធន្៊ិងផលូវតូច្។ រោា  ៊ិបាលកាំព ងស៊ិកាវ ៊្ិ ីន ើមបីប្គរ់ប្គងវា។ 

នវទ៊ិការសាំែួរន្៊ិងច្នមលើយ 
សាំែួរ៖នតើប្កសួងររ ៊ិស្ថា ន្គ៊ិតោ៉ាង ូច្នមតច្ច្ាំនពាេះការរនែត ញនច្ញនោយរងខាំន្៊ិងសាំែងម៊ិន្
យ តត៊ិ្ម៌? 

ច្នមលើយ ៖ជានគាលការែ៍ប្កសួងររ ៊ិស្ថា ន្នដត តនៅនលើយន្តការសាំែងនោយខផែកនលើច្ារ់មន្ សស្ម៌
ន្៊ិងសម្ម៌នហើយធានាថ្នប្រជាជន្ទាំងអស់ទទួលសាំែងនោយយ តត៊ិ្ម៌។ 



យន្តការតាមោន្ការងាររន្ត 
នោកខរ៉ាន្ ស ម នី្ នាយកប្រត៊ិរតត៊ិថ្ន្អនកសម័ប្គច្៊ិតតកមព ជាន ើមបី សងគម (CVS) បាន្នសនើស ាំអនកចូ្លរមួ
ទាំងអស់បាន្មកពីអងគការសងគមស ីវ ៊ិលនានាចូ្លរមួ ខច្ករ ាំខលកគាំន្៊ិតជាយន្តការតាមោន្ការងាររន្ត
 ូច្តនៅនន្េះ៖ 

- ជាំរ ញយន្តការខ លរងផលរ៉ាេះពាល់ថ្ន្ការនោេះស្រស្ថយជនមាល េះ ី្លី  ន្៊ិងនលើក កមពស់អ ៊ិបាល
ក៊ិច្ចលែនលើការប្គរ់ប្គង ី្លី  ន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិកន ងការរមួច្ាំខែក ល់ការនគារពស៊ិទធ៊ិមន្ សសន្៊ិងការ
ច្៊ិញ្ច ឹមជីវ ៊ិត ប្រករនោយន្៊ិរន្តរភាពកន ងប្រនទសកមព ជា។ 

- ប្រមូលនរៀរច្ាំអន្ ស្ថសន៍្នគាលន្នោបាយគន្លឹេះ ន្៊ិងនសនើនៅរោា  ៊ិបាល ន្៊ិងតាំណ្ឋងរស្រសត
ខ លជាសងគមស ីវ ៊ិល  ន្៊ិងសហគមន៍្ ន ើមបីរមួច្ាំខែក ល់ខផន្ការអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ជាត៊ិ ន្៊ិង ធានាឱយ មាន្
អ ៊ិបាលក៊ិច្ចលែ នពញនលញនលើរញ្ហា  ី្លី ន្៊ិង្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ។ 
លទធផល 

1. ទាំងអស់ខ លគួរពប្តូវបាន្ខច្កអន្ឡាញ។ 
2. ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងសហគមន៍្ ន្៊ិងប្កុមហ  ន្វ ៊ិន្៊ិនោគប្តូវខតមាន្ភាពច្ាស់ោស់ ន្៊ិង

ទន់្នពលនវោ។ 
3. ប្រជាជន្កន ងតាំរន់្វ ៊ិន្៊ិនោគនី្មួយៗគួរមាន្ច្ាំខែកចូ្លរមួកន ងការស៊ិកាទាំងអស់សតីពី

ផលរ៉ាេះពាល់ថ្ន្ការវ ៊ិន្៊ិនោគននាេះ។ 
4. តាំណ្ឋងរស្រសតមកពីរ ាសភាជាត៊ិ ប្តូវតាមោន្រល់ករែីទាំងអស់ខ លទក់ទងនឹ្ង  ី

សមបទន្ន្៊ិងការខច្ករ ាំខលកលទធផល។ 
5. សន្ន៊ិស៊ិទតស ូមត៊ិថ្នន ក់ជាត៊ិគួរ ប្តូវបាន្នរៀរច្ាំជានរៀងរល់ឆ្ន ាំ។ 

 
ការរូកសររុ ទធ្ នន្សន្និសទិ 
នោកស្រសីថ្ង  រូនែ អន្ ប្រធាន្នាយកកមមវ ៊្ិ ីអងគការ LWD បាន្រូកសរ រ លទធផល ពីការប្រជ ាំន្៊ិងការ 
ព៊ិភាកាការសន្ទនាទាំងអស់។ 
 
ការកស្ថងទាំន្រ់វារអីគគ៊ិសនី្ ការរ ករកខរ ៉ា  ីសមបទន្ ការការ់រាំដល ញថ្ប្ពន ើ ន្៊ិងការរនែត ញនច្ញ
នោយែ សច្ារ់គឺជាផល រ៉ាេះពាល់ថ្ន្ភាពទន់្នែាយកន ងការទាំនាក់ទាំន្ង ន្៊ិងការខច្កចយព័ត៌មាន្។ 
 
ការវាយតថ្មលផលរ៉ាេះពាល់ររ ៊ិស្ថា ន្  ន្៊ិងសងគម  ការព៊ិនប្គាេះនោរល់កន ងច្ាំនណ្ឋមសហគមន៍្ ន្៊ិងប្កុម



ហ  ន្វ ៊ិន្៊ិនោគ  ការអន្ វតតច្ារ់នលើការខច្កចយថ្ន្គនប្មាងវ ៊ិន្៊ិនោគ ន្៊ិងការចូ្លរមួពីអនករស់នៅកន ង
សហគមន៍្ខ លមាន្ជនមាល េះដទ ល់ន ើមបីនឆលើយតរនៅនឹ្ងជនមាល េះកន ងសហគមន៍្។ 

លសច្កតីសន្និោា ន្ ន្ិងការប្រកាសរិទលវទិកា 
សន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិប្រចាំឆ្ន ាំ នលើកទី៨ សតីពី “ន្វើការរមួគាន ន ើមបីជាំរ ញកាំខែទប្មង់ នលើអ ៊ិបាល

ក៊ិច្ច ី្លី ន្៊ិង ្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ ប្រករនោយប្រស៊ិទធភាពនៅកមព ជា” បាន្ប្រប្ពឹតតនៅោ៉ាងរលូន្ ន្៊ិង
ទទួលបាន្នជាគជ័យតាមនគាលរាំែងររស់ែលួន្។ សន្ន៊ិស៊ិទនន្េះបាន្ព៊ិភាកានលើការវ ៊ិន្៊ិនោគកស៊ិកមម
ន្៊ិងស៊ិទ៊ិធមន្ សស រញ្ហា ជន្ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ ទាំន្រ់វារអីគគ៊ិសនី្ ន្៊ិងការរ ករកខរ ៉ា រញ្ហា  ី្លី ន្៊ិងប្ករែ័ែឌ
ច្ារ់ ន្៊ិងស៊ិទធទទួលបាន្ព័ត៌មាន្។ សន្ន៊ិស៊ិទនន្េះបាន្រកន ើញអន្ ស្ថសន៍្គន្លឹេះមួយច្ាំនួ្ន្ន ើមបីនោេះ
ស្រស្ថយជនមាល េះ ី្លី ូច្ខាងនប្កាម៖ 

១. រនងកើន្ការយល់ ឹងអាំពីច្ារ់ ូម៊ិបាល ន្៊ិងស៊ិទធ៊ិមន្ សស ល់សហគមន៍្នគាលនៅ 
២. ផតល់ព័ត៌មាន្ច្ាស់ ន្៊ិងប្គរ់ប្គាន់្ ល់សហគមន៍្មូលោា ន្ម ន្នពលនផតើមការវ ៊ិន្៊ិនោគ 
៣.ជាំរ ញការចូ្លរមួររស់សហគមន៍្នៅកន ងការស៊ិកានលើផលរ៉ាេះពាល់ថ្ន្ការវ ៊ិន្៊ិនោគនានា 
៤.ប្តួតព៊ិន្៊ិតយ ន្៊ិងតាមោន្ ីសមបទន្នស ាក៊ិច្ចទាំងអស់ 
៥.ដែ កន្៊ិងល រនចល ីសមបទន្នស ាក៊ិច្ចខ លម៊ិន្នគារពតាមច្ារ់ 

នសច្កតីខងលងការែ៍រមួមួយប្តូវបាន្រនងកើតន ើង ន្៊ិងអន្ ម័តនោយអនកចូ្លរមួទាំងអស់។ នសច្កតី
ខងលងការែ៍រមួបាន្ឆល េះរញ្ហច ាំងពីការប្ពួយបារមភររស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ន្៊ិងសហគមន៍្។ តាំណ្ឋងឲ្យ
អងគសន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិទាំងមូលនោក តឹក  វណ្ឋា រ៉ា  បាន្ប្រគល់នសច្កតីខងលងការែ៍រមួគាន នន្េះ  ល់     
ឯកឧតតម រ៉ា ល  ហាំ ប្រធាន្គែៈកមមការទី៣ ថ្ន្រ ាសភា។ 

កន ងស ន្ទរកថ្នរ៊ិទ  ឯកឧតតម រ៉ា ល  ហាំ បាន្ខងលងអាំែរគ ែ ល់អនកចូ្លរមួទាំងអស់  តាំណ្ឋង
សហគមន៍្  ន្៊ិងវាគម៊ិន្ទាំងអស់ ខ លបាន្ចូ្លរមួសន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិរយៈនពលពីរថ្ងៃនន្េះ។    ឯកឧតតម
បាន្មាន្ប្រស្ថសន៏្នទៀតថ្ន នវទ៊ិកានន្េះបាន្រកន ើញយ ទធស្ថស្រសត ន្៊ិងអន្ ស្ថសន៍្  ៏មាន្ស្ថរៈសាំខាន់្
ន ើមបីនោេះស្រស្ថយទាំនាស់ ី្លី។ នោកបាន្ខងលងថ្នគែៈកមមការទី៣ ថ្ន្រ ាសភា បាន្ស្ថដ រ់នោយយក
ច្៊ិតតទ កោក់ន្៊ិងបាន្ឮពីការប្ពួយបារមភទាំងអស់ររស់សហគមន៍្។ កន ងនាមគែៈកមមការទី៣ ថ្ន្រ ា
សភា នោកនឹ្ងយកកតីទ កខកងវល់ទាំងអស់ររស់ប្រជាពលរ ានៅព៊ិចរណ្ឋ នហើយនលើករញ្ហា ទាំងននាេះ
ព៊ិភាកាកន ងសភាជាត៊ិ ន្៊ិងស្ថា រ័ន្រោា  ៊ិបាលពាក់ព័ន្ធ។ នៅនពលជាមួយគាន ននាេះ នោកបាន្ខងលងផង
ខ រថ្ន ទ កខកងវល់ទាំងអស់ររស់សហគមន៍្  គឺជាទីទ កខកងវល់ររស់គែៈកមមការទី ៣ ថ្ន្រ ាសភា។  
នៅច្ ងរញ្ច រ់ នោកក៏បាន្ប្រកាសគាាំប្ទការចរ់នផតើមយ ទធនាការរូពែ៌ស។ 



ឧរសមពន្ធ័១៖ កមមវិ្ ី
រនរៀរវារ: 

សន្ន៊ិស៊ិទថ្នន ក់ជាត៊ិប្រចាំឆ្ន ាំ នលើកទី៨ សតីពី  
“ល្វើការរមួគ្នន ល ើមបជីាំរញុកាំណណទប្មង ់ល ើអភបិា កិច្ច ី្លី ន្ិង ្ន្ធាន្្មមជាត ិ 

ប្រករលោយប្រសទិធភាពលៅកមពជុា” 
ថ្ងៃទី២៥ ខែវ ៊ិច្ឆ៊ិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

នៅសណ្ឋា គារ: អ ៊ិមន ើនរៀល (Imperial Garden Villa and Hotel) 
នមា៉ាង សកមមភាព អនកទទួលរន្ទ ក 

០៧:៣០ - ០៨:០០ ច្ េះន ម្ េះ គែៈកមាម ៊្ិការនរៀរច្ាំ 

០៨:០០ - ០៨:០៥ 
ការប្រកាសថ្ន្សន្ន៊ិស៊ិទ ន្៊ិង នគារព
ន លងជាត៊ិ 

អនកកាន់្កមមវ ៊្ិ ី 

០៨:០៥ - ០៨:១៥ មត៊ិស្ថវ គមន៍្ 
រែឌ៊ិ ត តឹក វណ្ឋា រ៉ា  នាយកប្រត៊ិរតត៊ិ ថ្ន្នវទ៊ិកាថ្ន្អងគការម៊ិន្
ខមន្     រោា  ៊ិបាល សតីពីកមព ជា (NGOF) ន្៊ិងតាំណ្ឋងគែៈក
មាម ៊្ិការនរៀរច្ាំ 

០៨:១៥ - ០៨:២៥ ស ន្ទរកថ្ន 
នោក សួន្ រ  ន្ស័ក នលខា ៊្ិកាប្រត៊ិរតត៊ិ គែៈកមាម ៊្ិការ
ប្រប្ពឹតត៊ិកមមថ្ន្អងគការ-សមាគមការពារស៊ិទធ៊ិមន្ សសកមព ជា 

០៨:២៥ - ០៨:៣៥ ស ន្ទរកថ្ន តាំណ្ឋង Fin Church Aid 
០៨:៣៥ - ០៨:៤៥ ស ន្ទរកថ្ន តាំណ្ឋងសហភាពអឺរ ៉ា រ (EU) 
០៨:៤៥ - ០៨:៥៥ ស ន្ទរកថ្ន តាំណ្ឋងទីភាន ក់ងារអានមរ ៊ិកសប្មារ់អ ៊ិវឌ្ឍន៍្អន្តរជាត៊ិ (USAID) 

០៨:៥៥ - ០៩:១៥ ស ន្ទរកថ្ននរើក  
តាំណ្ឋង ៏ែពស់ែពស់ សនមតច្អគគមហ្វនសនារតីនតនជា ហ  ន្
ខសន្ នាយករ ាមន្រន្តីថ្ន្ប្ពេះរជាណ្ឋច្ប្កកមព ជា 

០៩:១៥ - ០៩:៤៥ សប្មាកព៊ិស្ថអាហ្វរសប្មន់្ គែៈកមាម ៊្ិការនរៀរច្ាំ 
វគគស ន្ទនា: ការវ ៊ិន្៊ិនោគវ ៊ិស័យកស៊ិកមម ន្៊ិង ស៊ិទធ៊ិមន្ សស 
អនកសប្មរសប្មលួៈ នោក សួន្ រ  ន្ស័ក នលខា ៊្ិកាប្រត៊ិរតត៊ិ គែៈកមាម ៊្ិការប្រប្ពឹតត៊ិកមម ថ្ន្អងគការ-សមាគមការពារស៊ិទធ៊ិ
មន្ សសកមព ជា 

០៩:៤៥ – ១០:០៥ 

ទសសន្ៈរមួអាំពីប្ករែ័ែឌ គត៊ិយ តត៊ិ
សតីពីការវ ៊ិន្៊ិនោគ (កស៊ិកមម/
សមបទន្ ីនស ាក៊ិច្ច ខរ ៉ា វារអីគគ៊ិសនី្ 
ន្៊ិង អ ៊ិវឌ្ឍន៍្ទីប្កុង) 

តាំណ្ឋងប្ពឹទធសភា 

១០:០៥ – ១០:២៥ 
ស្ថា ន្ភាពរច្ច របន្នថ្ន្ការប្រត៊ិរតត៊ិ
ច្ារ់នលើអ ៊ិបាលក៊ិច្ច ី្លី ន្៊ិង 

តាំណ្ឋងរ ាបាលថ្ប្ពន ើ 
តាំណ្ឋងស្ថស្រស្ថត ចរយសកលវ ៊ិទាល័យ ូម៊ិន្ទ នាំនពញ 



្ន្ធាន្្មមជាត៊ិ 

១០:២៥ – ១០:៤៥ 
រទរងាា ញពី  ្រៈក៊ិច្ច ន្៊ិងស៊ិទធ៊ិ
មន្ សស  

តាំណ្ឋងការ ៊ិោល័យឧតតមសនងការសហប្រជាជាត៊ិទទួលរន្ទ ក 
ស៊ិទធ៊ិមន្ សសនៅកមព ជា នៅកមព ជា 

១០:៤៥ - ១១:០០ ការខែនាាំអាំពីវគគស ន្ទនា អនកកាន់្កមមវ ៊្ិ ី 

១១:០០ – ១២:០០ 

វគគស ន្ទនា ១: ការស ន្ទនាសតីពីជន្
ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ (សហគមន៍្ថ្ប្ព
ន ើ ការច្ េះរញ្ជ ី ីសមូហភាពជន្
ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិច្ ន្៊ិងសហគមន៍្
តាំរន់្ការពារ) ន្៊ិងរញ្ហា សមបទន្ ី
នស ាក៊ិច្ច 
 
 

អនកសប្មរសប្មួលៈ  
 អងគការគាាំប្ទសហគមន៍្ជន្ជាត៊ិន ើមភាគត៊ិ(ICSO)ន្៊ិង 
 សមាគមអា ហ ក (ADHOC)  
វាគម៊ិន្ៈ  
 តាំណ្ឋងប្កសួងនរៀរច្ាំខ ន្ ី ន្គររូនី្យកមម ន្៊ិង សាំែង់ 
 តាំណ្ឋងប្កសួងររ ៊ិស្ថា ន្ 
 តាំណ្ឋងប្កសួងកស៊ិកមម រ កាខ ប្រមាញ់ ន្៊ិងនន្ស្ថទ 
 តាំណ្ឋងសហគមន៍្ ២ររូ (រ រស ន្៊ិងស្រសតី) 

១២:០០ - ១៣:៣០ សប្មាកអាហ្វរថ្ងៃប្តង់ គែៈកមាម ៊្ិការនរៀរច្ាំ 

១៣:៣០ - ១៤:៣០ 
វគគស ន្ទនា ២: ការស ន្ទនាសតីពី 
រញ្ហា ខរ ៉ា ន្៊ិង ទាំន្រ់វារអីគគីសនី្  

អនកសប្មរសប្មួលៈ  
 អងគការអ ៊ិវឌ្ឍន៍្ ន្៊ិង ភាពជាថ្ គូកន ងសកមមភាព (DPA) ន្៊ិង 
 តាំណ្ឋងសមព័ន្ធទនន្លកមព ជា (RCC) 
វាគម៊ិន្ៈ  
 តាំណ្ឋងប្កសួងខរ ៉ា ន្៊ិង ថ្នមពល  
 តាំណ្ឋងប្កសួងររ ៊ិស្ថា ន្ 
 តាំណ្ឋងប្កសួង្ន្ធាន្ទឹក ន្៊ិង ឧតត ន្៊ិយម 
 តាំណ្ឋងសហគមន៍្ ២ររូ (រ រស ន្៊ិងស្រសតី) 

១៤:៣០ - ១៥:៣០ 

វគគស ន្ទនា ៣: ការស ន្ទនាសតីពី 
រញ្ហា  ី្លី (វ ៊ិវាទ ី្លី, ការរនែត ញ
នច្ញនោយរងខាំ… ។ល។) 
 

អនកសប្មរសប្មួលៈ HRTF ន្៊ិង CMDP/STT 
វាគម៊ិន្ៈ  
 តាំណ្ឋងប្កសួងនរៀរច្ាំខ ន្ ី ន្គររូនី្យកមម ន្៊ិង សាំែង់ 

 (នាកយកោា ន្លាំនៅឋាន្) 
 តាំណ្ឋងប្កសួងនស ាក៊ិច្ច ន្៊ិង ហ៊ិរញ្ញវតា  
 តាំណ្ឋងប្កសួងមហ្វថ្ផទ 
 តាំណ្ឋងសហគមន៍្ ២ររូ (រ រស ន្៊ិងស្រសតី) 

១៥:៣០ - ១៥:៤៥ សប្មាកអាហ្វរសប្មន់្ គែៈកមាម ៊្ិការនរៀរច្ាំ 

១៥:៤៥ - ១៦:៣០ 

វគគស ន្ទនា ៤: ប្ករែ័ែឌ គត៊ិយ តត៊ិ 
(នសច្កតីប្ពាងច្ារ់ៈ ការទទួល
ព័ត៌មាន្ ការប្គរ់ប្គង ីកស៊ិកមម 
សភាសហគមន៍្ ស្រសតីន្៊ិងក មាររង

អនកសប្មរសប្មួលៈ  
 វ ៊ិទាស្ថា ន្តស ូមត៊ិ ន្៊ិង នគាលន្នោបាយ (API)  ន្៊ិង  
 អងគការទសសន្ៈព៊ិ ពនោកកមព ជា (WVC) 
វាគម៊ិន្ៈ  



ផលរ៉ាេះពាល់)  តាំណ្ឋងប្កសួងព័ត៌មាន្ 
 តាំណ្ឋងប្កសួងកស៊ិកមម រ កាខ ប្រមាញ់ ន្៊ិង នន្ស្ថទ  
 តាំណ្ឋងប្កសួងក៊ិច្ចការនារ ី
 តាំណ្ឋងប្កសួងមហ្វថ្ផទ 
 តាំណ្ឋងសហគមន៍្ ២ររូ (រ រស ន្៊ិងស្រសតី) 

១៦:៣០ - ១៦:៤៥ យន្តការតាមោន្ការងាររន្ត 
 នវទ៊ិកាថ្ន្អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាល សតីពីកមព ជា(NGO 

Forum)  
១៦:៤៥ - ១៧:០០ ការរូកសរ រលទធផលថ្ន្សន្ន៊ិស៊ិទ  អងគការជីវ ៊ិតថ្ងលងនូរ (LWD) 

១៧:០០ - ១៧:១៥ 
ច្ាំណ្ឋរ់អារមមែ៍ ន្៊ិង ស ន្ទរកថ្ន
រ៊ិទ 
- នគារពន លងជាត៊ិ 

ឯកឧតតម រ៉ា ល ហាំម ប្រធាន្គែៈកមមការជាំនាញ «ខផន្ការ វ ៊ិន្៊ិ
នោគ កស៊ិកមម អ ៊ិវឌ្ឍន៍្ជន្រទ ររ ៊ិស្ថា ន្ ន្៊ិង្ន្ធាន្ទឹក» ថ្ន្
រ ាសភាជាត៊ិ 

១៧:១៥ - ១៨:០០ សន្ន៊ិស៊ិទកាខសត 
 នវទ៊ិកាថ្ន្អងគការម៊ិន្ខមន្រោា  ៊ិបាល សតីពីកមព ជា(NGO 

Forum) ន្៊ិង 
អងគការ-សមាគមការពារស៊ិទធ៊ិមន្ សសកមព ជា(CHRAC) 

ច្ាំណ្ឋាំ: សូមរកាស៊ិទធ៊ិខកខប្រកមមវ ៊្ិ ីកន ងករែីចាំបាច់្។ 



ឧរសមពន្ធ័២៖ លសច្កដីណលលងការណ៍រមួ 
 

 

 



















 
 
 
 



ឧរសមពន្ធ័៣៖ សនុ្ទរកថ្នលរើកលោយឯកឧតតមរណឌិ ត ម ុង ឬទធី 



 



ឧរសមពន្ធ័៤៖ សនុ្ទរកថ្នសាវ គមន្៍លោយ រណឌិ ត តលក វណ្ណា រ  







 



ឧរសមពន្ធ័៥៖ រទរងាា ញពីសទិធិមន្ុសស ន្ិង្ុរកិច្ច 























 



ឧរសមពន្ធ័៦៖ រទរងាា ញពីការប្គរ់ប្គង្ន្ធាន្្មមជាតិលៅកមពុជា 













 


