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ភាណិ ស់, ាថ�បស០២ ចខ មិេ ឆា ណ ២០១៤ 

េសចក�ីែថ�ងករណ  រួ  

  ស�ពីី  

សចែរែណសសប្ សធានដ�សភួិន្សសបួ្កសបខរណ ចចសប 

និងេគាករណ ្សសិិ ទិភព តម� ភព និង្សបជិសេតយ្ 

្រក�មអង�កអង�មសុវីិលរ�មម�វជិយល់េ សរកចរែណាសសសចពពពប�កទកាសសស

គរៈរ���កែែានកៃនដ រមះាថ�បស១២ ចខរ��  ឆា ណ២០១៤ ិរ់ិដ�្ពរនកៃនដ �នី្ព 

ា�ិគវ�ករណ ្ពមបីពិិ�េ ិមា ដស ្ពីបទីដស  នីអកៃនប��នម��  នីអពបព�� ាផ�រាមអានកៃនដ 

ចៃវមនរណរម រណំនជនៃៗរំអិ្��្ 

 រណរម របស១្ កៃនប��នម��  នីអពបព�� ាផ�រាមអដ �នីមនចរអម្ា្�ត�ផាវជមណ្រ

ឲេ្ពរនដិរ់ «សរក ឬពបព�� ឯរិាភៗិ» ិៃល�្សរណរិជីបទីមណ្រ នីអចពពពប�កទក

ាផ�រាមអកពជគរៈរ���កជណែ់ែែានកៃនដ។ ិទះពសមម្ា៨៧ វរេខយរ័បស០១ ានកៃនប��នម��

បនចរអេ ្ពរនកៃនដ ពជកអ�កមនមុិានណពបព�� ាផ�រាមអកៃនដ ិហល�ពបព�� ាផ�រាមអកៃនដ

្ព�ក៨ រណរម រ រ បនរណរិជសសិតែបស្ពរនកៃនដ រាមអ�កករក�កោក ា្ ពជរា ពជរាមអកៃនដ 

រាមអនយ�ិនះ �កករក�កោក ា្ ពជរា ពជកៃនដ គឺណិដិេិវល�កករក ា្ ពជរា ពជានរីរ�្ពជមណ

ិស់មអង នីអគរៈរម� បី�កមរីា�នា�ណានកៃនដ ពមចនា�នីច�ន�កទកកៃនបវ ឬ�កទកមគងិ វំ

បី�កដន និែះិប។ 

រណរម របស២្  សរកចរែណកពជ្ពរនកៃនដិនះះ ៃរីបទីគរៈរ���កជណែ់កពជ

កៃនដ ចៃវចរអេ «គរៈរ���កសមណ្ តិុមិ�� ល់អង�មសុវី ឬសរករជន�ររៗវកត�្ពជមណកពជ

ខាតនិឡល�» ។ សរកិនះបណនអមពរ្ស�្ព�ក ១២ ានពបព�� ាផ�រាមអានកៃនដចរអេ គរៈ

រ���កនស�ត�នអរិាលមណ្ពរនកៃនដសិជាណអមារជណែ់រៗវកត� «ិប�ល�ក» បន។ �ករៗវកត�«ិប�ល

�ក» �នីមននយ�ៃៗរ�ករៗវកត�«្ពជមណ»ម�ត�គរៈរ���កជណែ់ិប។ 
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 រណរម របស៣្ សរកចរែណកពជ្ពរនកៃនដបនចរអេ រាមអ�ក្ពជមណមណ�កពណភាជឺមណុ ី់ �ក

មនមុិានណរ្ពជ គរៈរ���កសមណ្ តិុមិ�� ល់អង�មសុវី  ឬមារសកសយិ តមន�រិអេិ �ករណ ិប ិ្ីិ

មនចិកៃន��នាស ឬ ណិ្អជកដន ភបីវចិពមិ ា្ ះចៃវមនដករីរ��រពណភាគឺររម� �ក។ សរក

ិនះ បនណអ�ករៗវកត�ិអងិ �ករណ រាមអ�ក្ពជមណិៃ់ិដវកវអគរៈរ���កជណែ់ានកៃនដ 

នីអកៃន��នាស ឬ ណិ្អជកដន ភបីវ។ ិលាថ�បស១៧ ចខរ��  ឆា ណ ២០១៤ ណិ្អមគ� មអង�កមិី 

នីអមនាកមិីរណនតន០៩ កត�មន្ មគ�្គតពិ្អ្នឯរជេ មអង�កិមា ដសរ�មម ្រក�្ពររក

�មុជនរ�មម UNESCO  UNICEF នីអមអង�ក មគ��ត�រណនតនិផផអិបេិ ចៃវ្ តិុគរៈរម�

�ក មពជក ណ �មុជន រសឡ ប���ក រីរ��កសែ ុព្ប�ត នីអិបរករណ  មិ�� ល់ ា�ក�ៈវីខីិិវខ 

៤៥.គ៧/១៤ រមះាថ�បស ០៨ ចខរ��  ២០១៤ ឲេរៗវកត�សា ពជ នីអិអេិ�ករណ ិវលរីរ�សីដរកច�អ

�វជសសដស�ករណ ានុីយ�មពជក ណ ាសសស�ក្ពវអ�� ព្ិ�បេ�ីរកបមិី�ភៗ� ី ឆា ណីរក

២០១៣-២០១៤ �នី្ តិុបនកៃនដមនម�� ិឲេរៗវកត�សា ពជ នីអិអេិ �ករណ ិឡល�។ រណរម រ

ិនះពទ ់ �នជចិរ្ជេ សរកចរែណិ នះ ិប�លឲេ�កិសបតកិៃ់ិដវ កវអគរៈរម�

�កែែ នីអកៃន��នាស ឬ ណិ្អជកដន ភបីវ�នីមនិមា ដស។ �ក�នីមនម�� ិឲេមារសកសយិ តមន 

ឬមារិអេិ�ករណ កពជមអង�កអង�មសុវីរៗវ�រសយិ តមន ឬិអេិ  រាមអ�កតកិៃ់ិដវិនះ គឺ

សីិមក ណិេភិវលីបទីបបតវសយិ តមនកពជ្ពមសវកៃន។ � ្អុ ី់ ិបេិ វម�កសណបរជ រាមអ�កិអេិ

�កសសៃណិរល ក�កតកិៃ់ិដវ ឬិឆាល�ពណភាកឺវអគរៈរ���ក នីអកៃន��នាស ឬ ណិ្អជកដន ភបីវ 

ិ្ោះវពទ ់សសគរិន�េដសកពជ ណិ្អ�ា នីអជកដន ភបីវៃវជ្ពមសវកៃនមម� ជ

ិឆា ិ។ 

 រណរម របស៤្ ខារ�សកសរកចរែណិ នះ គឺ�នី្ពនរអរីរ�្ ស�ិ្ស្អាសសសៃណិ្ះ្ស� 

និយប��វសសាថ�បស ២២ ចខររេដ ឆា ណ២០១៤ ចៃវគរពរផ្ពមជរ�មម នីអគរពរផិ�ទង ះ 

មិី បន្ស�ិ្ស្អគា េ រែឲេៃណិរល ក�កស ពយនកៃនដមន្ពីបទីដស ិមា ដស្ពា� 

ិគវ�ករណ ្ពមបីពិិ�េិក សសហមពរផ នីអកពពដនី�� នីអិវលររណសជិតែបសគរពរផ្ពឆណអ

រាមអកៃនដ។ គរពរផទណអសសករប៏ន្កះ្្វគា េ ពនាសីដរកៃណ្រជ�វបសសសកិៃល�្សិ ប�លុ ីិស 

បនរ�� នីអចរវណមពបព�� ាផ�រាមអកៃនដ។ 
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� ្អិបេិ មអង�កអង�មសុវី មន�កខររីិារណិោះឥកយីពថ នីអកិពេពកពព�កយីវយ�

បីពិិ�េកពជកៃនបវានកៃនដ នីអមគងិ វំបី�កដន នចៃវគ� ន�កា ជពាៗកាណអសសនសិី�វ�មនន 

រាមអ�កពអេ�កវណបរ�កបណែរជបណនអឯរសក នីអវីខីិែែម�ត� ណិ្អ�ា។ មរជចាអ ្រក�

មអង�កអង�មសុវី �វសសាថ�បស ០៥ ចខរ��  ឆា ណ ២០១៤ បនដរជវីខីិជៗន ណិ្អ�ាទណអ 

១២៣កៗព ពមចនាវីខីិិែះ្ តិុបនពៃីិប រាមអ�កចពអចររិេ�នជិ ណ្អ�ា ិ្��ិហ មិផវេ 

អង�មសុវី្ តិុដរជវីខីិិេមគងិ វំបី�កដន នកៃនដ មណ�កមនម�� ិ្�ព្�្វ�កចពអចរអ

វីខីិម�មនីន។ ខម�ច�ហ�វបនដរជវីខីិរមះាថ�បស១២ ចខរ��  ឆា ណ២០១៤ ិេមគងិ វំ

បី�កដន នកៃនដិៃល�្សិ ាលមណ្�ព្�្វ ព��ៗ នវីខីិទណអិែះិេ�នជិ ណ្អ�ា នីអបនដរជ

វីខីិ�ត�រណនតនិផផអិបេិិេ�នជ្ ពរនកៃនដ ពមចនាកហៗិ�រៃវជិសវិនះ �នីទនជមន�កិឆាល�

ិពរណិោះវីខីិទណអិែះិលិឡល�ិប។ 

 គរៈរ���កជណែ់�ត�រណនតន ៃររែណិ ដ�គរពរផ្ពឆណអ គរពរផិ�ទង ះមិី បនខីិ

ខណិប�លរ��ដស កពជខាតនរាមអ�កិ�ះិះ្ពជមណតកិយពវជ នីអិៃ់ិដវ  ខរៈិសវចៃវ្ពរន

កៃនដ�រសសគរពរផ�នជមណ្រ នីអមគងិវំបី�កដន នហរជមនិរិែ្ិ្ិ្ាិវលគរៈរ���ក

ជណែ់ែែ ា�ក�ៈ�កិរ់សរកិនះ នីអ�កណអកពជកៃនបវ នីអមគងិ វំបី�កដន នមណសស�ក

ទរជបអម�ត� ណិ្អ�ាគរពរផ្ពមជនរ�មម។ 

  ្រក�មអង�កអង�មសុវី ិាលយ អបបៗរឲេស ពយននសិីព�� ិីា�ររីិាបមរដរជខជរណិោះិគវ

�ករណ វបទី្ពមបីិិ�េ ិមា ដស នីអ្ពីបទីដសិលរាមអកៃនដ ិដ�វមពសរកិនះ ិហល�្ តិុ

ឲេកៃនបវ នីអមគងិ វំបី�កដន នកៃនដជត�ះ្�ព្�្វ�កផាវជឯរសក នីអព��ៗ នវីខីិែែ

កពជមអង�កអង�មសុវីិេមារ ណិ្អ�ា។  ្រក�មអង�កអង�មសុវីៗ�ផាវជមនមសនណៃវជះកៃន 

ដ ចៃវគតកិប�ល�កចរវណមពបព�� ាផ�រាមអានកៃនដះិដ�ដរជព��ៗ វនៗុចពពពប�កទកកពជគរៈ

រ���កជណែ់ានកៃនដ ្ពា�ិគវ�ករណ ិមា ដសះ ្ពីបទីដសះ នីអ្ពមបីពិិ�េះ នីអិដ�

មនមុិារីរ�្ ស�ិ្ស្អានគរពរផទណអសសក។ 

្មពជសយិ តមនពចន�្ 

1. ិេរ គវជ ព��    ែ�រ្ពិីពិាីានមអង�កខម�ច�ហ�វ ០១២  ៩៤ ២០ ១៧ 
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2. ិេរះនសះរកយី  ្ពរនិមលពមិអេិានមគ�អៃហមរ ០១១ះ២៧ ៤៩ះ៥៩ 

3. ិេរះមអៗះុ សកៈ   ្ពរន្រក�្ពររកភបីវាន CCHR ០១២ះ៤០ះ៤០ះ៥១ 

4. ិេរះ្ោពះរមវ  ែ�រ្ពិីពិាីមអង�កិមា ដសរ�មម ០១២ះ៨៧ះ៧៨ះ៣៣ះ 

5. ិេរ �អជះគរ�ិមអ  ែ�រ្ពិីពិាីះPDP-Center  ០១៦ះ៨២ះ៨២ះ១១ 

6. ិេរះប ះអតនិបេអ  ែ�រ្ពិីពិាីះCCIM   ០៦០ះ៤០ះ៩៩ះ៩៩ 

7. ិេរះហអផះសមទទ   ែ�រ្ពិីពិាីមអង�កនីរហ�ីរ  ០១២ះ៩៥ះ៩៦ះ៦៦ 

8. ិេរ ហមអ គរ�តន  ្ពរន�យនទCISA   ០១២ ៩៤ ៥៥ ០៥ 

9. ិេរ្សះកជះមដស  ែ��ីមអង�កះGADC   ០១២ះ៦២ះ៧៨ះ៥៧ 

10. ិេរះតនះពអមនយរាី  មគងិ វំបី�កានះCHRAC  ០៩២ះ៣៤ះ៤៣ះ៥៧ 

11. ិេរះមអះមំ  ែ�រ្ពិីពិាីមអង�កះYRDP  ០១២ះ៣៦ះ០៤ះ៦៤ 

12. រ��  មីន សមទទ ក ស  ្ពរនចផារបណែរបណនអានCCC  ០១២ ៧៦ ៩៨ ៣៦ 

13. ិេរ គត� គរ�ិកឿន  ែ�រ្ពិីព ាិីាសបសាន YCC  ០៧៧ ៥៥ ៥៧ ៧៦ 

   


