សេចក្ដីថ្ថែងការណ៍រ ួម

ការចាប់ និង ឃខ្
ុំ ន
ែួ េក្មមជន បគ្គលក្
ិ អងគការមាតាធមមជាតិ ៣ រ ូប

និង ឃាត់ខ្ន
ែួ បគ្គលក្
ិ អងគការេងគមេវ
ី ិល និងតុំណាងេហគ្មន៍ ១៧ ជាការរ ុំសោភ
េិទម
ធិ នេស

ិ ខែលមានព្មោះែូ ចខាង្ពរកាម
អង្គការសង្គម សុី វល

ភនំពពញ, ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៥
ពកោលពោសចំ ព

ោះសកមមភាពរបស់

អាជ្ញាធរពែត្តពកាោះកុ ង្ ខែលបានឃុំ ែួ លនបុ គ្គលិកអង្គការមាតាធមមជ្ញត្ិ ចំនួន ៣ នាក់ និ ង្ ឃាត្់ ែួលន
ិ និ ង្សហគ្មន៍ ចំនួន ១៧ នាក់ ។
បុ គ្គ លិកអង្គ ការសង្គម សុី វល

កាលពី ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៥ អាជ្ញាធរពែត្តពកាោះកុ ង្ បានចាប់ និង្ឃុំែួនបុ
ល
គ្គលិកអង្គ

ការមាតាធមមជ្ញត្ិ ចំនួន ៣ នាក់ រួមមាន ពោក សាន់ មា៉ា ឡា ពោក រទី សុវ ិគា និ ង្ពោក សុម
ី

សំណាង្ ពោយសាោែំបូង្ពែត្ដពកាោះកុ ង្ ពចាទពីបទ “គ្ំ រាមកំ ខហង្ខែលនឹង្ពធវើពអាយែូ ចខាត្

ពោយភាាប់ នឹង្បញ្ញ
ា អវីមួយ” តាមមារតា៤២៤ ថ្នរកមរពហមទណ្ឌ។ ពរកាយមក ពៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា

ឆ្នំ២០១៥ សមត្ថកិចចពែត្តពកាោះកុ ង្ បានឃាត្់ែួនមនុ
ល
សសចំនួន ១៧ នាក់បខនថមពទៀត្ ខែលកនុង្ពនាោះមាន

បុ គ្គលិកអង្គការសង្គមសុីវ ិលចំ នួន ៧ នាក់ រគ្ូពពទយចំនួន ១ នាក់ និ ង្ត្ំណាង្សហគ្មន៍ ចំ នួន ៩ នាក់ ។
ការចាប់ ែួនពនោះបានពកើ
ល
ត្ពឡើង្ពោយសារខត្ សហគ្មន៍ និ ង្បុគ្គលិកមាតាធមមជ្ញត្ិ ោមោរពោយ

សនតិវ ិធីមិនឲ្យសាឡង្់ បូ មែាច់ពៅកនុង្ខរពកសថិត្កនុង្ឃុំអណ្ូដ ង្ទឹក ស្សុកបូ ទុមសាគ្រ ពែត្តពកាោះកុង្
ខែលសាឡង្់បូមែាច់ពនាោះបានបូ មែាច់ អស់រយៈពពល ៦ ឆ្នំ មកពហើយ។

អង្គការសង្គមសុីវ ិលសពង្ោត្ពឃើញក ការបូ មែាច់ ពោយរកុមហុន Direct Access Co., Ltd

និ ង្រកុមហុន International Rainbow Co., Ltd បានពធវើពអាយប៉ា ោះ

ល់ែល់បរ ិសាថន ែូ ចជ្ញពធវើពអាយ

បាត្់ បង្់ថ្រពពកាង្កាង្ បាត្់ បង្់ជំរករត្ី ែូចទឹ ក និង្បាត្់ បង្់ ជីវចំរោះ
ុ ជ្ញពិ ពសសពៅពទៀត្ពនាោះ ការ
បូ មែាច់ ពនោះ បានពធវើពអាយប៉ា ោះ

ល់ែល់ជីវភាពរបស់របជ្ញពលរែឋ ខែលពធវើពអាយ មានសំពលង្

រ ំខានែល់ការរស់ពៅរបស់អនកស្សុក កុ មារពបាោះបង្់សាោពរៀន មានជំង្ឺរបចាំកាយ និ ង្មានការចំ
ណាកស្សុកខងមពទៀត្ផង្។

ពលើសពីពនោះពៅពទៀត្ការពធវើអាជី កមមបានរ ំពោភអាជ្ញាប័ ណ្ណ

ពលែ

៣១៥ រង.រស.អប របស់រកសួង្ខរ ៉ា និង្កមពល ចុ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៤ ែូចជ្ញ ការបូម
ពលើសជំ ពៅ (កនុង្អាជ្ញាប័ណ្ណកំណ្ត្់ ជំពៅ ២-៥ខម៉ាត្ ខត្ជ្ញក់ ខសតង្ជំ ពៅខែលពរៅជ្ញង្ពគ្ ១៦.៦ខម៉ាត្)
និ ង្គ្ំ ោត្ពីរចាំង្ (កនុង្អាជ្ញាប័ ណ្ណកំណ្ត្់ ជិ ត្ជ្ញង្ពគ្ ៣០ ខម៉ាត្ និង្ឆ្ៃយបំ ផុត្ ២០០ខម៉ា ត្ ខត្ជ្ញក់
ខសតង្គ្ំ ោត្ពី រចាំង្ ១០ខម៉ា ត្) ។

អង្គការសង្គមសុីវ ិលយល់ពឃើញក សកមមភាពោមោរមិ នពអាយសាឡង្់បូមែាច់ បនតពទៀត្

ពី សំណាក់បុគ្គលិកមាតាធមមជ្ញត្ិ និង្របជ្ញពលរែឋពៅកនុង្ត្ំ បន់ ពនាោះ គ្ឺ ជ្ញការចូ លរួមយ៉ា ង្សំខាន់
កនុង្ការការ របរ ិសាថន ខែលរត្ូវបានធានាពោយរែឋធមមនុញ្ា និ ង្ចាប់ ជ្ញត្ិ រ ីឯការចាប់ ែួនពួ
ល កពគ្គ្ឺ
ជ្ញរ ំពោភសិទិម
ធ នុ សសយ៉ា ង្ធៃន់ធរៃ ។

អង្គការសង្គមសុីវ ិល ពសនើសពុំ អាយមានការពោោះខលង្ មនុ សសោំង្អស់ រួមោំង្សកមមជនមាតាធមម

ជ្ញត្ិ ៣ នាក់ ពោយគាមនលកខែណ្័ឌ ពហើយរត្ូវសិកា ពី ផលប៉ា ោះ
ែាច់ពនោះពឡើង្វ ិញ។

ព័ ត្៌មានបខនថម សូមទំ នាក់ទំនង្:

ល់ បរ ិសាថននិង្សង្គមចំ ព

ោះការបូម

ពោក នី ចរ ិយ របធានខផនកពសុើបអពង្ោត្សិទិម
ធ នុ សស ADHOC

Tel: ០១១ ២៧៤ ៩៥៩

ពោក សួន បុ នស័កិ ដ របធានពលខាធិ ការោឋន CHRAC

Tel: ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧

ពោក ហួន ជុ នឌី នាយករបត្ិបត្តិ CLEC

Tel: ០១២ ៩៤២ ៣២៦
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ពោក ទឹម មា៉ា ថ្ឡ របធាន បណា
ដ ញយុវជនកមពុជ្ញ (CYN)

Tel:០១៧ ៩៩០ ៦៨៩

ពោក សំ គ្ុនធាមី នាយករបត្ិ បត្តិ អង្គការនិកហវិច (NICFEC)

Tel:០១២ ៨២២ ២៧៣

ពោក យ៉ាុង្ គ្ឹ មពអង្ របធាន PDP-Center

Tel: ០១៦ ៨២៨ ២១១

បញ្ាីព្មោះខែលបានផដល់ការគាំរទពសចកដីខងលង្ការណ្៍រួម៖
សមាគមការពារសិទ្ិម
ធ នុសស និងអភិ វឌ្ឍន៍ នៅកមពុជា (ADHOC)

គណៈកមាាធិ ការប្បប្រឹត្ិ ក
ដ មា ននអងគការ~សមាគមការពារសិទ្ិ ម
ធ នុ សសកមពុជា (CHRAC)
អងគការ នៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (DKA)

បណ្ដ
ដ ញយុវជនកមពុជា (CYN)

អងគការសិទ្ិម
ធ នុ សសនៃើ មបីត្មាាភារ និងសនដិភារ (HROTP)
គណៈកមាាធិ ការសហប្បត្ិបត្ដិការនៃើមបីកមពុជា (CCC)
មជឈមណឌលអប់ រ ំច្បាប់ សប្មាប់ សហគមន៍ (CLEC)

មជឈមណឌលប្បជារលរៃឋនៃើ មបីអភិ វឌ្ឍន៍ និងសនដិភារ (PDP-Center)
អងគការ និកហវិច្ប (NICFEC)
អងគការយវជនសាប្កច្បិ ត្ត (CV)
អងគការកមាវ ិធី អភិ វឌ្ឍន៍ យុវជន (YRDP)
សមាគមយុវជនខ្មារ (KYA)
អងគការមាតាធមាជាត្ិ (MN)
យុវជនខ្មារមហានគរ (KYE)
សមព័នធសហគមន៍ កសិករកមពុជា( CCFC)

សមាគមមន្តនតីរាជការឯករាជយកមពុជា( CICA)

សមាគមប្បជាធិ បនត្យយឯករាជយនននសៃឋកិច្បនច ប្ៅប្បរ័ នធ( IDEA(
សហរ័ នធសហជី រកមាករច្បំណីអាហារ និងនសវាកមាកមពុជា (CFSWF)
គណៈកមាាធិ ការនៃើមបីការន

ោះននោត្នោយនសរ ី និងយុត្ិ ធ
ត ម៌ នៅកមពុជា (COMFREL)
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