
  
 

 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួរបេអ់ងគការេងគមេ វីិល 
ក្ន ងឱកាេទិវាអន្តរជាតិនារ ី ៨ មីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ខួបទី១១១   

សរកាមរបធាន្បទ៖ “េក្មមភាពថ្លៃសន្េះស ើមបកី្ិចចគ ាំពារេងគមេរាប់ស្តេតអីនក្លក្់ ូរតាម
ផ្ែូវ ន្ិងន្ិរន្តភាពេមភាពសេន្ឌ័រ”  

ទិវាអន្តរជាតនិារ ី ជាទិវាជាសកលដែលមហាសន្នបិាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសជាទិវាររស់អង្គការសហប្រជា
ជាតិសតីពសីិទធិស្តសតីន្ិង្សន្តិភាពពិភពលោកនាឆ្ន ាំ១៩១១។ ជាលរៀង្រាល់ឆ្ន ាំប្រលទសកមពុជាប្បារពធពិធីលន្េះល ងី្ លែីមបរី ាំលកឹ ការត
ស ៊ូររសខ់្លួន្លោយចប្មរេះជាតសិាសន្៍លរីល េះមាន្ ភាសា ពណ៌ សមបុរ វរបធម៌ លសែឋកចិច ន្ិង្ន្លោបាយខុ្សគ្នន ោ៉ា ង្ណាកត ី
លែីមបលីោយមាន្សិទធលសនីភាពគ្នន កនុង្សង្គម។ ទិវាលន្េះលគ្នលរាំណង្លែមីបអីាំពាវនាវ ន្ងិ្ផ្សពវផ្ាយែល់មនុ្សសប្ររ់រ៊ូរ  ាំង្
រុរស ស្តសតី ន្ិង្លភទែទទលទៀត ទរ់សាា ត់ ន្ងិ្លុររាំបាតក់ារលរសីលអីង្ប្ររ់រ៊ូរភាពចាំលពាេះស្តសតី ន្ិង្កុមា។ ប្សរលពលដែលកាំពុង្
សថិតកនុង្កាលៈលទសៈមួយ ដែលលៅដតរន្តលរសីលអសី ការរ ាំលោភសទិធិលសរភីាព ការលរង្ប្រវញ័ដផ្នកលសែឋកិចច អាំលពីហងិ្ារ ន្ិង្
ចារ់ោក់ពន្ធនាគ្នរសប្មារ់ស្តសតី ន្ងិ្ប្រួសារររស់ពកួលរ ជាពិលសសលពលរកីរាលោលទន្ជមងកឺ៊ូវែី-១៩ ចារ់តាំង្ពីចុង្ឆ្ន ាំ 
២០១៩ ។ លប្ៅពកីាររាយការណ៍អាំពកីារធ្លល កចុេះន្៊ូវលសែឋកចិច ល ញីថា ាំង្សិទធិ ន្ិង្លសរភីាពជាម៊ូលោឋ ន្ប្តូវបាន្រារា ាំង្ ន្ងិ្
រតឹតបតិប្ររ់រ៊ូរភាព ជាលហតុលធវីឲ្យសាថ ន្ភាពរស់លៅររស់ស្តសតីកាន្់ដតមាន្ភាពលាំបាករដន្ថមមួយកប្មិតលទៀត។ 

សប្មារមុ់ខ្រររលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវជាោជីវកមមែធ៏ាំសលមបមីលៅកនុង្ប្រលទសកមពុជា ភសតុតង្ជាសថិតរិង្ហា ញថាអនកលក់
ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវកនុង្ប្រលទសកមពុជាចាំន្ួន្រហ៊ូតែល់១,៦៧៣,៣៩០នាក់ ឬលសមនី្ឹង្១០% ទន្ចាំន្ួន្ប្រជាពលរែឋសរុរ។ លោង្
តមការសកិាររស់អង្គការ Oxfam(ឆ្ន ាំ២០១៩) រង្ហា ញថាអនកលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវស្តសតី ៧៥% ដែលលសមី១០% ទន្ចាំន្ួន្ប្រជា
ពលរែឋសរុរលៅទីប្ករង្ភនាំលពញ។ ល េះរីជាវសិយ័លន្េះលែីរតនួាទីសាំខាន្់រមួចាំដណករលង្ាីតមុខ្រររ ការអភិវឌ្ឍលសែឋកិចច ន្ិង្
សង្គមក៏លោយ កអ៏នកលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ(ស្តសតី) មិន្ទទួលបាន្ការការពារលោយចារ់ ដែលរលង្ាតីឲ្យមាន្ជាការោយ ី លកង្
ប្រវញ័្ចជារន្តរនាា រ់ ន្ងិ្កង្វេះការទទួលបាន្អតថប្រលោជន្ក៍ិចចគ្នាំពារសង្គមលផ្សង្ៗ។ សាំខាន្់ជាង្លន្េះលទៀតពួកលរក៏កាំពុង្រង្
លប្គ្នេះពីចារ់ ន្ិង្លិខ្ិតរទោឋ ន្រតិយុតតិមួយចាំន្ួន្ មិន្ស៊ូវមាន្អាំលណាយផ្ល ន្ងិ្ដែលរប្មាមកាំដហង្ែលឱ់កាសរលង្ាីត
ប្បាក់ចាំណ៊ូ ល ន្ងិ្ការរលង្ានី្ឯករាជយភាពដផ្នកលសែឋកិចចររស់ពួកលរផ្ង្ដែរ។ កង្វេះទីតាំង្លក់ែ៊ូរសមរមយ បាន្រលង្ាតីឲ្យមាន្
ការរ ាំលោភរាំពាន្ ន្ិង្ការលកង្ប្រវញ័្ចជាប្រព័ន្ធមកលលីអនកលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ (ដែលភារលប្ចីន្ជាស្តសតី) លៅទ៊ូ ាំង្ប្រលទសកមពុ
ជា។ លោង្តមទិន្នន្យ័ប្សាវប្ជាវបាន្រង្ហា ញថា ៤៩.៥៩% រជឺាស្តសតីអនកលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ  ខ្ៈណៈមាន្១៨.៤៤% ជាអនក
លក់ែ៊ូរចល័ត រ៉ាុដន្តមាន្ដតប្រមាណជា ១១.៩៣% ដែលមាន្ទីតាំង្លកែ់៊ូរលៅកនុង្ផ្ារ។ លហយីលែមីបរីកាបាន្ន្៊ូវកដន្លង្លក់
ែ៊ូរ ន្ិង្ការការពារពីោជាា ធរ  អនកលកែ់៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ (ភារលប្ចីន្ជាស្តសតី)  ាំង្លនាេះប្តូវស៊ូកបា៉ា ន្់ន្ររបាល សន្តសុិខ្ផ្ារ ន្ិង្
រុរគល ដែលពាកឯ់កសណាឋ ន្សុីវលិ ន្ិង្មិន្សាគ ល់អតតសញ្ញា ណ។ តមការប្សាវប្ជាវរង្ហា ញថាប្រមាណ ៥៤.១០% បាន្រង្់
ប្បាក់ចលនាល េះពី៥០០ លៅ១,០០០ លរៀលកនុង្មួយទងង។ ឯអនកដែលរង្់ប្បារ់ចលនាល េះព១ី,១០០ លៅ២,០០០លរៀល កនុង្មួយទងង ជា
មធយម មាន្ប្រមាណជា ២២.៩២%។ រញ្ញា មួន្ចាំន្ួន្លទៀតែ៊ូចជា មិន្ទទលួបាន្ប្ររ់ប្គ្នន្់លៅល យីន្៊ូវកចិចគ្នាំពារសង្គម ែ៊ូច
ជាមិន្ទទួលបាន្រណ័ណម៊ូលន្ធិិសមធម៌ រររសន្តិសុខ្សង្គមន្ិង្ចារស់ដីពីរររសន្តិសុខ្សង្គម មនិ្ ន្់បាន្អនុ្វតតន្ក៍នុង្ការ
ផ្ដល់ប្រលោជន្៍មកែលព់ួកលរលៅល យី។ ជាក់ដសតង្កនុង្សាថ ន្ភាពក៊ូវតី-១៩ លន្េះអនកលកែ់៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវទទលួបាន្ការគ្នាំពារ
ពីសង្គមតមរយៈប្រព័ន្ធជាំន្ួយសង្គម កនុង្ការលផ្ារសាច់ប្បាក់ ន្ងិ្ការឧរតថមភលផ្សង្ៗពោីជាា ធរែឋ រ៉ាុដន្តមាន្ចាំន្នួ្តចិត៊ូច



  
 

 
 

រ៉ាុលណាណ េះ។ រញ្ញា មិន្ ន្់មាន្មជឃមណឌ លសប្មារ់លផ្ាីរក៊ូន្ត៊ូចៗររស់ពកួលរ ឬ រកោឋ ន្ មិន្ ន្់មាន្សុវតដិភាពកនុង្ការប្រករ
មុខ្រររោជីវកមម ន្ងិ្ប្រឈមន្ឹង្ការលែញលចញពីកដន្លង្លក់ែ៊ូរជាលែីម។ ការវនិ្ិលោរលែមីបអីភិវឌ្ឍន្៏ រណាដ លលោយបាត់រង្់
កដន្លង្ប្រករមុខ្រររោជីវកមម គ្នម ន្កដន្លង្លកែ់៊ូរសមរមយ គ្នម ន្អនាមយ័ រ៉ាេះពាលសុ់ខ្ភាព ការលប្រីអាំលពីរហងឹ្ារលៅលពលចុេះ
លរៀរចាំសណាត រ់ធ្លន រ់ ន្ិង្ការចារ់ឥវា៉ាន្់ររស់អនកលកែ់៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ ។  

កនុង្លគ្នលរាំណង្លែីមបលីធវីឲ្យប្រលសីរល ងី្ន្៊ូវកិចចគ្នាំពារសង្គមសប្មារ់អនកលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ ន្ិង្ន្ិរន្តភាពសមភាព
លយន្ឌ័្រលៅកមពុជា ប្ករមអង្គការសង្គមសុីវលិ ន្ិង្សមារម ស៊ូមលសនីែល់រាជរោឋ ភិបាលទន្ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា ន្ងិ្ប្កសួង្
ដែលពាក់ព័ន្ធលមតត ពិចារណា ផ្តល់កិចចអន្តរារមន៍្ ន្ិង្ែាំលណាេះប្សាយែ៊ូចខាង្លប្កាម៖ 

កិចចអន្តរារមន៍្ទីមយួ៖ ប្កសងួ្មហាទផ្ា ប្កសងួ្កិចចការនារ ី ប្កសួង្សង្គមកចិច អតីតយុទធជន្ ន្ិង្ យុវន្ីតិសមប  
ប្កសួង្ការង្ហរ ន្ិង្រណតុ េះរណាត លវជិាា ជីវៈ រួរពចិារណាផ្តល់ន្៊ូវកចិចការពារផ្ល៊ូវចារ់ ែល់អនកលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ (ជាពិលសស
ស្តសតី) លែីមបកីារពារពកួលរពកីាររ ាំលោភរាំពាន្ ន្ិង្ការលកង្ប្រវញ័្ចជាលកខណៈប្រព័ន្ធ។ កចិចការពារលន្េះក៏មាន្សារៈសាំខាន្ផ់្ង្ដែរ 
លែីមបសីលប្មចបាន្ន្៊ូវលគ្នលលៅអភិវឌ្ឍន្៍ប្រករលោយចីរភាពររស់កមពុជា ជាពិលសសលគ្នលលៅទ៨ី (ការង្ហរសមរមយ ន្ិង្
កាំលណីន្លសែឋកិចច) ន្ិង្លគ្នលលៅទី១០ (កាត់រន្ថយវសិមភាព)។ 

កិចចអន្តរារមន៍្ទីពីរ៖ ប្កសងួ្កិចចការនារ ី ប្កសួង្សង្គមកចិច អតីតយុទធជន្ ន្ិង្យុវន្តីិសមប  ប្កសងួ្ការង្ហរ ន្ងិ្រ
ណតុ េះរណាត លវជិាា ជីវៈ ប្កសងួ្លសែឋកិចច រួរចាត់ជាោទភិាព ន្ិង្ផ្តល់ការរណតុ េះរណាត លអាំពីសុវតថភិាពចាំណីោហារ ន្ងិ្ការ
លក់ែ៊ូរចាំណីោហារលៅតមែង្ផ្ល៊ូវែលអ់នកលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវលែីមបលីលីកកមពសឲ់្យប្រលសីរន្៊ូវសុវតថិភាពចាំណីោហារ ន្ិង្សុខ្
ភាពសាធ្លរណៈលៅកមពុជា។ ោជាា ធររួរពចិារណាឲ្យមាន្លគ្នលន្លោបាយលលីកទឹកចតិត ន្ិង្រទោឋ ន្ចារ់លែីមបលីលីកទឹកចិតត 
ន្ិង្ជប្មរញឲ្យមាន្ការច៊ូលរមួប្រករលោយប្រសិទធភិាព លសនភីាពគ្នន មិន្ថារុរស ឬស្តសតី។ លប្ៅពីលន្េះចាាំបាចណ់ាស ់កនុង្ការធ្លនា
ឲ្យមាន្ការប្រម៊ូល សាំរាមប្រករលោយប្រសិទធិផ្ល ន្ងិ្ធ្លនាឲ្យអនកលកែ់៊ូរតមចិលញ្ច ីមផ្ល៊ូវមាន្ទកឹសាា តលប្រីប្បាស់ ន្ិង្មាន្
កដន្លង្ទុកោកស់ាំរាមឲ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ។ 

កិចចអន្តរារមន៍្ទរីី៖ សាោរាជធ្លន្ីលខ្តតប្ករង្ ស៊ូមពិចារណាផ្តលន់្៊ូវទីតាំង្លកែ់៊ូរែ៏សមរមយែលអ់នកលក់ស្តសតីអនកលក់
ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវលៅតមទីប្រជុាំជន្ ឬតាំរន្់លទសចរណ៍ ោជាា ធររួរពចិារណារលគ្នលន្លោបាយលាៗ មយួចាំន្នួ្លៅរណាត
ប្រលទសជតិខាង្ លោយសារដតប្រលទស ាំង្លនាេះមាន្រញ្ញា ប្រឈម ដែលមាន្លកខណៈែ៊ូចគ្នន លៅន្ឹង្ប្រលទសកមពុជា ក់ទង្
ន្ឹង្ការលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ។ វធិីសាស្តសតែល៏ាលនាេះ រឺរលប្មាង្សាកលបង្លោយការលរៀរចាំទីតាំង្ជាកោ់ក់ ឬយកផ្ល៊ូវណាមួយ 
សប្មារ់ឲ្យអនកលក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវប្រកររររររស់ខ្លួន្។ រលប្មាង្សាកលបង្លន្េះន្ឹង្ផ្តលែ់ល់ោជាា ធរន្៊ូវឱកាសកនុង្ការវាយតទមល
ពីផ្លរ៉ាេះពាល់ ន្ិង្កាត់រន្ថយហាន្ិភ័យ ដែលរង្ាលោយរាំន្ិតផ្តួចលផ្តីមលន្េះ ន្ិង្ការអនុ្វតតលគ្នលន្លោបាយកនុង្ប្ទង្់ប្ យ
ធាំ។ មាន្ទកីដន្លង្លក់ដកបររលប្មាង្ការវនិ្ិលោរអភិវឌ្ឍន្ធ៏ាំៗ ន្ិង្ធ្លនាកុាំលោយបាត់រង្់ កដន្លង្ប្រករមុខ្រររោជីវកមមពួកលរ។ 

កិចចអន្តរារមន៍្ទីរនួ្៖ ប្កសងួ្មហាទផ្ា ស៊ូមពនិ្ិតយលមលីល ងី្វញិន្៊ូវលសចកតីប្ពាង្ចារ់សតពីីសណាត រ់ធ្លន រស់ាធ្លរណៈ 
លែីមបធី្លនាថា ពប្ង្ហង្ចារ់លន្េះ ប្តូវបាន្តក់ដតង្ល ងី្លែីមបកីារពារផ្លប្រលោជន្ ៍ន្ិង្ពប្ង្ឹង្សិទធអិាំណាចររស់ប្រជាពលរែឋ
ង្ហយរង្លប្គ្នេះ ន្ិង្ទន្់លខ្ាយររស់អនកលកែ់៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ ជាពិលសសស្តសតី កុមារ ន្ិង្ជន្ពិការ។ រោឋ ភិបាលតមរយៈប្កសួង្
មហាទផ្ារួរដតពិចារណឲ្យមាន្ការពិលប្គ្នេះលោរល់ប្រករលោយអតថន្័យ ន្ិង្ការផ្សពវផ្ាយជាសាធ្លរណៈលែមីបកីសាង្ជាំលន្ឿ
ចិតតពីសាធ្លរណៈជន្ការលគ្នរពគ្នន លៅវញិលៅមក ន្ងិ្ធ្លនាន្៊ូវការច៊ូលរមួែ៏សកមមពី(ស្តសតី)អនកលកែ់៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ ដែលជាឆ្ាឹង្
ខ្នង្ែ៏សាំខាន្់ទន្លសែឋកចិចររសប់្រលទសជាតិ។ 

កិចចអន្តរារមន៍្ទីប្បាាំ៖ ប្កសងួ្មហាទផ្ា ប្កសួង្កិចចការនារ ី ប្កសួង្សង្គមកិចច អតីតយុទធជន្ ន្ងិ្ យុវន្តីិសមប  
ប្កសួង្ការង្ហរ ន្ងិ្រណតុ េះរណាត លវជិាា ជីវៈ ស៊ូមពចិារណាពិន្តិយល ងី្វញិន្៊ូវកមមវធិជីាំន្ួយសលស្តង្ហគ េះរនាា ន្់ចាំលពាេះរញ្ញា ក៊ូវែី-
១៩ សប្មារ់អនកលក់ែ៊ូរតមផ្ល៊ូវ (ជាពិលសសស្តសតី)។ រួរពចិារណកចិចអន្តរារមន្ម៍ួយ ដែលលធវីឲ្យមាន្ផ្លរ៉ាេះពាល់ជាវជិាមាន្រ



  
 

 
 

យៈលពលដវង្ ជាជាង្ប្គ្នន្់ដតផ្តល់លសបៀង្ ន្ិង្លប្រឿង្លទស។ លោយដផ្ាកលលីទិន្នន្័យដររររមិាណវសិ័យជាំន្ួយសលស្តង្ហគ េះរនាា ន្់
ដែលចាាំបាច់សប្មារអ់នកលកែ់៊ូរតមចិលញ្ច ីមផ្ល៊ូវ រឺការលលកីដលង្ការរង្់ពន្ធ-ភាសុី ន្ងិ្ទងលការពារនានា (ការ រលុយលលី
កដន្លង្លក់ែ៊ូរតមែង្ផ្ល៊ូវ) រមួ ាំង្ការវភិារ ន្គ្នាំប្ទការរង្់ទងលជួលកដន្លង្សាន ក់លៅររសព់ួកលរជាលែមី ជាពិលសសជប្មរញលោ
យមាន្ការអនុ្វតតល ងី្វញិ ន្៊ូវសារាចររររស់រាជរែឋភិបាល លលខ្១១ ស.រ (សតពីកីាររញ្ឈរក់ារ រភាសុពីអីនកលក់ែ៊ូរជា
ពិលសសលក់ (កដស្តញ្ចង្ កលញ្ា ី លាី )។ 

កិចចអន្តរារមន៍្ទីប្បាាំមយួ៖ ប្ករមប្រឹកាជាតគិ្នាំពារសង្គម ស៊ូមផ្តល់កចិចគ្នាំពារសង្គមតមរយៈការផ្តលន់្៊ូវរណ័ណម៊ូលន្ិធិ
សមធម៌ រររសន្តិសុខ្សង្គម ន្ិង្ធ្លនាថាចារ់សដីពីរររសន្តិសុខ្សង្គម អនុ្វតតន្ក៍នុង្ការផ្ដល់ប្រលោជន្៍ែល់អនកលក់ែ៊ូរតម
ផ្ល៊ូវ (ជាពិលសសស្តសតី) ទទួលបាន្ជាំន្ួយជាសាច់ប្បាក់ ន្ិង្ការឧរតថមភលផ្សង្ៗទុន្ោជីវកមមខាន តត៊ូចប្រួសារ ន្ិង្រួរមាន្មជឃ
មណឌ លសប្មារ់លផ្ាីរក៊ូន្ត៊ូចៗររស់ពួកលរ ឬមជឍមណឌ ល រកោឋ ន្លែីមបឱីយឪពុកមាត យររសព់ួកលរមាន្ឱកាសរកប្បាក់
ចាំណ៊ូ ល ខ្ណៈលពលដែលកុមារកាំពុង្សាន ក់លៅកនុង្មជឃមណឌ លសប្មារ់លផ្ាីរក៊ូន្ត៊ូចៗ។ 

កិចចអន្តរារមន៍្ទីប្បាាំពីរ៖ រាជរោឋ ភិបាលថាន ក់ជាត ិ ន្ិង្ថាន ក់លប្កាមជាត ិ រួរពប្ង្ងឹ្កិចចសហប្រតរិតតិការរដន្ថមលទៀត
ជាមួយធនាគ្នរ ន្ងិ្មីប្កូហរិញ្ាវតថុ លែីមបផី្តល់ប្បាក់កមចីដែលមាន្អប្តការប្បាក់ រ ែល់សហប្គ្នសធុន្ត៊ូច ន្ិង្មធយម។ 
ជាំន្ួយដផ្នកហរិញ្ាវតថុសប្មារស់ហប្គ្នសធុន្ត៊ូច ន្ងិ្មធយម ោចជយួលោេះប្សាយផ្លរ៉ាេះពាល់ ន្ិង្មិន្លធវីលោយោជីវកមមប្តូវ
បាន្រិទ ចាំលពាេះការប្ររែណត រ់ចាាំបាច់ប្តូវរមួរញ្ច៊ូល ាំង្ោជីវកមមដែលបាន្ចុេះរញ្ា ី ន្ិង្មិន្បាន្ចុេះរញ្ា ី។ 

កិចចអន្តរារមន៍្ទីប្បាាំរ៖ី រាជរោឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិ ន្ិង្ថាន ក់លប្កាមជាតិ រួរដតរន្តផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្អាំពីផ្លរ៉ាេះពាល់
ទន្លមលរារក៊ូវែី-១៩ ន្ិង្វធិ្លន្ការរង្ហា រសប្មារ់សហប្គ្នសធុន្ត៊ូច ន្ងិ្មធយម ែល់ប្រជាជន្លៅកនុង្សហរមន្។៍ សាំខាន្់ជាង្
លន្េះលៅលទៀត រួរដតផ្តលព់័តម៌ាន្រដន្ថម ន្ិង្លលកីទឹកចិតតែល់សហប្គ្នសធុន្ត៊ូច ន្ិង្មធយមកនុង្ការចុេះល ម្ េះជាោជីវកមមផ្ល៊ូវ
ការ ែាំលណីរការចុេះរញ្ា ីរួរដតមាន្លកខណៈសាមញ្ា ន្ិង្ង្ហយប្សួល។ 

ោប្ស័យែ៊ូចបាន្លគ្នរពជប្មារជ៊ូន្ខាង្លលី ស៊ូមរាជរោឋ ភិបាលទន្ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ង្ប្កសួង្ដែលពាក់ពន្ធ ័
លមតត ទទលួយកន្៊ូវ ធ្លតុច៊ូលសាំខាន្់ៗររស់អង្គការសង្គមសីុវលិ លែីមបីពិចារណា លោយលសចកតីអនុ្លប្គ្នេះ។ 

ស៊ូមលមតត  ទទលួន្៊ូវលសចកតីលគ្នរពែខ៏្ពស់ខ្ពង្ ់អាំពីលយីង្ខ្ាុ ាំ។                         
                                                                            ទងងអង្ហគ រ ៦លកតី ដខ្ផ្លគុន្ ឆ្ន ាំឆ្ល៊ូវ ប្តីស័ក ព.ស.២៥៦៥

           រាជធ្លន្ភីនាំលពញ ទងងទ៨ី ដខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
តាំណាង្សមារម និ្ង្អង្គការសង្គមសីុវលិ:  
១) សមារមប្រជាធិរលតយយឯករាជយទន្លសែឋកិចចលប្ៅប្រពន័្ធ (IDEA) ២) អង្គការសម័ពន្ធភាពទែរ៊ូលែីមបកីារអភិវឌ្ឍតមដររ
៣) វទិាសាថ ន្តស ៊ូមតិ ន្ងិ្លគ្នលន្លោបាយ (API)                             ប្រជាធិរលតយយ(CPDD) 
៤) អង្គការអភិវឌ្ឍន្ស៍ាំល ង្សហរមន្៍ (BCV)                             ៦) អង្គការប្ទប្ទង្់ស្តសតីដខ្មរ (COWS) 
៥)អង្គការរណតុ េះរណាត លសហរមន្៍លែមីបអីភិវឌ្ឍ (CTOD)              ៧) ខុ្មដស្តហវល  (COMFREL) 
៨) អង្គការសាមរគី (SAMAKY)                                                ១០) ប្ករមប្ទប្ទង្ភ់៊ូមិ (VSG) 
៩) សមពន័្ធរណលន្យយភាពសង្គមកមពុជា (ANSA Cambodia)           ១១) អង្គការយុវសន្តិភាព (YFP) 
១២) អង្គការជាំន្ួយជន្រទ (RAO)                                            ១៣) អង្គការជន្ពិការលខ្តតប្កលចេះ (KDPO) 
១៥) សមារម សាំល ង្ស្តសតី សហរមន្៍ (WCV-FM89.50)              ១៤) អង្គការអភិវឌ្ឍន្៍ស្តសតី (AS)                                           
សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទនំាក់ទំនង៖ 
លោក វន់ លៅ ម្របធានសាគមម្របជាធិបលតយ្យឯករាជ្យននលសដ្ឋកិច្ចលម្រៅម្របព័នធ (IDEA) 
ទូរសពទ៖ ០១២ ៥៣៤ ៧៩៦ / Email: vornpao@gmail.com   
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