
រជធានីភ�ំេ ៃថ�ទា៣០ ែខតុល  ីភ២០១៥ 

េសចក�ីែថ�ងករណ  រួ ស�ីី អំី  

ករកតអែរង េលកកកឹួ កសខុក ប៉ ះពរអេរេ កក រ្រ េតធិក

នរងសរទ�រេសភីំ េេ��ួតរ 

សមាគ  អង�កសអងគសុាុវីគធីែគធកនរ ន�ីវ�បាគេុ មវុ�ា េល �ករាតភែែអ �លា ាគឹ 

សុខ តភណអររស�គែម វ�ខត�ាភំអងុគ ធីអ ធុាអជធាែអាាស�របង ្ត ី�េំា ធុាអជធទា១ ៃធកររ

សភ ាគអប្ ះវុរវុរភ�ែ ក�កាអ្ីអ�តមិ�បាីុអកររសភំងុអាា ធីអសីទ្ី�សក ាភំអ� េិេគតីកអសុ

តភណអររស� ែរវសីទ្គីមវនរ ធៃធសីទ្ីគធុសា ធអីអ�អ� តភំគធីាអាាតាៃធ�ករាលីារុាឹកភកររសភែអ

ាីុអកររ្គ�ធុ �ិ ។ 

�លា ាឹគ សុខ   ធុាអជធទា១ ៃធកររសភ គាំាអាាស�របង ្តី ាតតុ�ធរាតភែែអ �នម�ក

��្� ីត�ភាទំាតភណអររស�ភធ�ធ៦៨កមអ គា ាំាែអាាាអធាគេុាីុអាីេាអុភ�ំេ អង�វ ាទា៥ៃធកររ

សភ ែរវ ុត�មធតភណអររស�គា ាំាែអាាស�របង ្តីទភអ៥៥កមអ។ �កាអុភ ធុគតុរាតភែែអ �លា 

ាឹគ សុខ ំា ធុាអជធទា១ ៃធកររសភក�ំេ�ធ្ �្� �ឡ អ�យអងគេត�ីកអសុាាកគតភណអររស�ាអមែ៦០

កមអ គា ាំាែអាាាអធាគេុ ែរវតភណអ�នម �លា ែអបធ អប�  ាអជធាែនាគ��ក ធីអមុត�ី្គម ធអី 

�លា គ �មេអ ាអជធាែនាគ��ក�សររាីេ ងីក �ិ ុតតុ ្ក�ក ធីអសុធាគ� ៃធកររសភ ធីអ ធីអ�ា�មំា

មធ�តុាគ�កអសុ ីា�ភាទាែអាាាអធាគេុ�បរជធានីភ�ំេ ធអីងគអណ� �ខត�គ�មភធ�ធ ទគទក

រាតភែែអ ធុាអជធទា១ ំា �លា ាឹគ សុខ  ធុាអជធាែអាាស�របង ្តី។ េត�ីទគទកទភអ�ក្�វ ា

�ឡ អល �លា ាឹគ សុខ ែតអែត�ឆ��ត�ំវ�ាអ សីទ្ី ធុាអជធទា១ៃធកររសភ ក ភ�លន�វ កររ្គ�ធុ �ិ  អទ

អប� ៃផ�ាីុអៃធកររសភធីអ្អុ្កមធ�ផាអង�ទេត �រ គ្ា វមាអរក �កាអមថ គា�វ ាែអាាធីអលីាុ

រឹាកភាែអាាាអធាគេុ ធីអេុ្េអអុប� ាំភែរធ ាំគទភអអ� �ិ ្ធមុាភធុភតីិសធស គ�មាអ�ទស

ីតខអ អអ�ឲិមធលវែរវ�្� ឲិអប្ ះវុរវុទភ�ធេគទម� អវុ�កអសុសអងគ រវុសណ� អជីុអុិ ជកែន 

ធីអរវុសធ�ីសុខតី ផ�ុមធឹអ��វ�កែស ៃធុអ្្គមសធ�កកវអាែអាាទភអំាក។ �ទ្អាយប អ�ធ្ា�ា 

សមាគ  អង�កសអងគសុាុវីគធីែគធកនរ ន�ីវ�បាគេុមវុ�ា េល �ករារភែែអ ធុាអជធទា១ៃធកររ



សភ ំា �លា ាឹគ សុខ ែរវ ធុាអជធាែអាាស�របង ្តីក�ំវ�ធ្ ាគឆ�ុ្អបេ ភអធមុ�តក

ធ�យ�ម�ា ធអ។ 

កររ្គ�ធុ �ិ  ធីអអទអប� ៃផ�ាីុអៃធកររសភគធីមធែអអ �ិតី�មាងណគ�ម ភ ាំធាតីុ ី្ ាៃធ�ករាតភែែអ

លីារុឹាកភកររសភរម ធុាអជធទា១ៃធកររសភ�ធ្�រ គ �ុេកែវអែត ភំា�កលែវអ ាំគខុរភែែអ ង

ទទ�វ ធីេាគ�ៃធលីារុឹាកភកររសភ។ 

�ក�តអុអតុភែែអ ធុាអជធទា១ ៃធកររសភ កអសុ�លា ាឹគ សុខ គា ាំាែអាាាអ ភអ ែរវ

លីារុឹាកភគ�មកមអៃធកររសភ �ា�គ�ងតុផវអ� េិេគតី ាគ�កាភរគាភែងអយប អ្�ធុ្ �ករវុរភ�ែ កាអ

្ីអ�តមិ ធីអតុវិភំ ភណៃធកអអសភធីមគ ាំគទភអាភរគាភែងអយប អ្�ធុ្ �កែផីា �ិ កតារវុ លីាុ

រឹាកភកររសភ តភណអររស� ធីអាអំវកររទម�រាីុអ�កអភ�ំេភកាីេ ត�កទា ធីអសីទ្ីគមវនរ ធែរវមធ

ែអ�បាីុអកររ្គ�ធុ �ិ  ធីអ្អសីុទរីគធុសា ធ�កតី។ 

សមាគ  អង�កសអងគសុាុវីគធីែគធកនរ ន�ីវ�បាគេុ មធ�កាំ្ម�កគប ភំាាអសីទ្ភំៃធរភ�ែ ក

�កកររសភ ធីអភំងធតអឹ ធីអទភកសុធ�យ�មៃធាែអាា�ធ ុភណ ធីអាែអាាាអ ភអ�បាីុអកររ

សភ �ង ម ភះុកុឲិាែអាាទភអ ាំក �្� �ក�ន្ាិមអប�  �នមក�វ ��វ�កែស ធាតីកររ ��កំ

រវុ��វ�កែស សីទ្ីគធុសា ាំគទភអ តគ�វុផវាអ�យធសតី្ភ។ 

 អង�ក�ភាទ ធីអទភកាទុភធអំតុមមធអែធតគប 

១. �លា ាវុ អប�   កមាាអតីអត�ី អង�កខុគែរង�វ   ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 

២. �លា ធា កយី  ាអជធ�សុ អ �អ�តៃធសមាគ គរងុា  ០១១ ២៧ ៤៩ ៥៩ 

៣. �លាាសា ា ុសុភំ  ាអជធគមគែម វសីទ្ីគធុសាាគេុ  ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 

៤. �លាាសា Naly Piloge  កមាាអតីអត�ី LICADHO   ០១២ ៨០ ៣៦ ៥០ 

៥. �លា �សេ ភកគិ  កមា�វខ្ី�កនរ ធ HRTF   ០១២ ៨៥ ២៣ ២៥ 

៦. �លា មបអ ុាីគ� អ  កមាាអតីអត�ី PDP-Center   ០១៦ ៨២ ៨២ ១១ 

៧.�លា ស�ធ អបធុសុា� ី   ាង�វខ្ី�កៃធ CHRAC   ០៩២ ៣៤ ៤៣ ៥៧ 

៨.�លា �សសអ ិ�កសធ  កមាាអតីអត�ី អង�ក CCC   ០១៦ ៩០ ០៥ ០៣ 

៩.�លា ង�ធ ុធនា  កមាាអតីអត�ីស�ាទាCLEC    ០៩៣ ៣៤៥ ៦០២ 

១០.�លា �ថអ ិ�ុសធ  ាអជធាអតីអត�ីសគេធុសងាគធសាសីាកាគេុ  ០៧៨ ២២ ៥០ ៨៨ 

 


