
សង�មសុវីិលេថា លេេសសេរេេរងឡេសនកិបនកតបំភស�សសរិិមេសុិ 
 

ៃថ�ទី១០ ែខឧសភ  ឆ ា២០១៦ 
 

្រក�សសង�សសីី វិ លបា េិរាកេសៃថ�ាប�េ ះថឃាតខ�ួបអឆរះថរថ បវសសរ�កមបសវទវទ

�បសស្សាបួប្លាបីរត ះិ់ី�្វិ�វ្ ាធ�េឲ្យបះថប�រ តិព តិាសថភី់ៃបះថ្ប�រិមូសា�ឆ  បវស

ាសថភី់ៃបះថបាបេ្�ាវាិរឆសស្បាទសរ�ទសកម ះថឃាតខ�ួបាាសាប� ែពិលបារេាាកេសបន បត់ី

យបះថសាខ�ួបបាបូ�ាសបឆថសត�ាសីះថា េិអឆរាធ�េះថសវទវទ�បសស្បួបរត បវស�នបូីៃបនិងរយក

ធវះថកាវាថេបសាះថាល�ា ឆ ាយឆ រតះិ់ីសលូា��សប លបបង ្់ីះថារេបាកេសសនួថឲ្្់្យ

លថ�មៃបយសទទះថសសសា្ះយថបសតាកជ ធថថពរ រឆសសះថបារវាបារ័យសសង�សសីី វិ ម 
 

�បសស្្លា�ួយរត រឆសសសាាប��បសស្ាាស្លាបីរត ែពិ្ានី លបបនថលិឃាតខ�ួបះិ

់ី�្វិ�វ្ ្ានី លបឃាតខ�ួប ាិា់ិែពិអឆរាាសា�់ះ�ាធ�េពាា េិ ថបេសា្�សាង្ប�រិមូសា

�ឆ ាិ�សខ់បទ�ថ�១ បវស�២ ាិៃ្់សម ះថាតាប� នឺក្ េ់ាូវះថ �ិ ទី�ួយៃបយសទទះថ “ៃថ�ស័បន

់ិ៌ាខក ” ែពិអឆរសរិថ�ួបេសាស��រសាាិេរបាររត់ិ៌ាខក  ាពេ�អីារីីសសាឲ្យបះថាយ�ែិស

អឆរះថរថសវទវទ�បសស្្លារតម 
 

ាិាីវាយស្បយិ ៨ បវស ១៥ទី ្ េ់រ ាវរ អសី ីថស ា យរ្បាវបាូវៃបសយន�មស

ាតឆ ា បវសាវរ េី នី�ីប យរថសែមឆរាសផរ�ាវៃបអសងះថ ិីះពរ ្ានី លបឃាតខ�ួប ាិា់ិ

ែពិអឆរាាស់ីថ់ះ�សរិថ�ួះថ្ប�រិមូសា�ឆ ម បន បត់ី្ានី លបឃាត�វបឲ្ាធ�េពាា េិ ថាិ�សខទី

តាសបវទម�រី អឆរាាស់ីថ លប់ះ�សថ�ថាពេ�ឲី្ាសបបូពាា េិ ថាង�សខលប �សបា់ិអឆរាាស់ីថ

្ានីលបបនថលិីវលមមបីឃាតខ�ួបាិា់ិយបីាូយបថបសតអរវលិថសខ រិ ពាង� ម អឆរ

ាាស់ីថ ្ានីលបបនថលិខ រិ ពាង� ីរសួថ ថារាព តិាយស ៦វ� ស �្វិ�វ្ ក�ួយបេសអឆរអសី 

ស សផប សរ�កមបពីធ�ី�រ់ីសាន�ប�បរថរីីឡ ែពិអឆរអសី ្ានីលប�បតខ�ួបភ� �ភបន បត់ី�បសស្

ាាស់ីថរត្ានីលបានឃាតខ�ួបម 
 

បិី ់ីកររ យវះអសងះថ ិីះពរ លបយប្បីសប�េ្ “ះថឃាតខ�ួបាប� នឺកះថា្បេ

្លសត្ប់័បទយសាូវធ�៌្់ាកទ រិ ែពិ�វប្ាេ�្ានី �ួយាម្សាទេា ាពេ�បីារវាបារ័យា េិសយមវរសសង�

សសីី វិ ”ម អឆរស លបបែបន�េ្ “ះថឃាតខ�ួបសរ�កមបពីធ�ី បវសអឆរាធ�េះថសវទវទ�បសស្ាាសាប� នឺក

ី វធីបារវាបារ័យ�ួយ ាពេ�លីលាសសសង�សសីី វិ ់ីះថ្ប�រិមូសា�ឆ រឆសសះថ�ា្ទអឆរះថរថសវទវទ�បសស្ែពិ

្ានីលបសាខ�ួបរឆសស់បទ�ថ”ម 
 



ាិរឆសសា់ិែពិយបបារវាបារ័យាប� សយមវរបីរតៃបសាន�ប�បេសររត (រ��  សសស អសី

វរ អឆរអសី នសត សន  បវសរ��  បរី ាីភស ្ានី លបានលលាស បវស�បតខ�ួបះិ់ី្ េ់រ�្វិ�វ្ ាិ

ា់ិអឆរាាសា�់ះ��រាស្់ីមន�ថបសត់ួរាន ាពេ�ីាងសរិថ�ួ្ប�រិមូសា�ឆ ាិ�សខ់បទ�ថ

ៃ្់សម អឆរាាសា� ្ានី លបឃាតខ�ួបាិបសសូនបនថលិខ រិ ពរបា់្ ាាេយ�វប្ានីលបអបស�� ា

ឲ្ា�មីសីរិមួបា�ាទ ថារាព តិអឆរាាសា�្ានីលបាយ�ែិសះិ់ីាយស្បែាិ ៦វ� សម 
 

ាិា់ិយប�បសស្្បយិ ១០០រត លប្ប�រិមូសា�ឆ ាិ�សខបសសូនបនថលិខ រិ ពាង�  

ាពេ�ីអារីីសសាឲ្យបះថាយ�ែិសអឆរាធ�េះថងថែមឆរសវទវទ�បសស្ បវសសយមវរសាន�ប�ែពិ្ានី

លបឃាតខ�ួប បនថលិលបឃាតខ�ួបបសនង វិរបថាទសថបសតអសងះថ ិីះពរ សាបួប់ីថរត ាាេយបបយរ ប

អឆរាាស់ីថាងះបតអនងយរយរ បអាូ្បាីសប� ករែប�សែពិអឆរាាស់ីថ្ានីលបានឃាតខ�ួបថារា

ព តិាយស ៧ រប�� យបតម អឆរាាស់ីថ ្ានីលបីរសួថអា់ីះថងថថបសត់ួរាន ះថាត បវស�រិាាាស

ែពិអឆរាាស់ីថាស��រសាាិេរបាររត់ិ៌ាខក ម 
 

លមថយរ រវលិ លប�ាតទសរយសទទះថ “ៃថ�ស័បន់ ិ៌ាខក ” េកទ្�សតៃប “សិប�ាលថរឆសស

ាិទី្រកស”ម ាាេយះិ់ី់ីថៃថ��សប ្រសួស�មៃមន លបាស្ាសសរូី្បះស់័ា៌យបាយយ្លបត

ឲ្រសបនថលិ បវសរសលមាីសធាាន បវសាកជ ធថ ាពេ�ាី្ា�� “�ាតី វមបះថ” ាងា េិអឆរររតាី

់ិ៌ាខក ”ម 
 

អឆរស រ៏លបយប្បីសប�េ្ “ាកជ ធថថពរ យបះថរ័យរ� សសាារ�ះថបាបេ្�ាវែបប

្បកធវបាាយ្ ាយយាកជ ធថាាសា�លបបរែ្បសរ�កភ់ា�េក “ះថប�ាលថ” (បវសលបា្បេ

្លសត�រិាាាសាប� ាពេ�បីាបវទាសថភី់ បវសបាបវទសាាិស�ាវថ វ�នបត”ម 
 

សសង�សសីី វិ  ម� បតលបាថេបសា្ េ់ាូវះថ �ិ កា្សេបាិ�សខ់បទ�ថ ាពេ�ី�ា្ទព តិអឆរះថរថ

សវទវទ�បសស្ែពិកបតសាឃាស �បតតាស់ី ឆ ា២០០៦ម ះិ់ី�្វិ�វ្ នឺកា េិរទី�ួយ រឆសសថយង

ា់ិ�ួយទសីា្ប�ាប� ែពិអឆរ�ា្ទ ្ានីលបលលាស់ីះថសរិថ�ួរឆសស្ េ់ាូវះថ �ិ ាប� ាយយះថបវទ

ម�រីបវសះថ់្ងយរសបនថលិកា្សេបម ះថឃាតខ�ួប�្វិ�វ្ លបារេាាកេសបន បត់ីយបះថ

បាែបរាយយាវសងា េិ្រក�អឆរាត�ួយ្រក�ារស ែពិលប្ប�រិមូសា�ឆ �ួយថយងខ�ីាិ�សខទីតាសបវទម�រី

�ួយរឆសសសាាប�ទីតាសាាស្លាបី ាងះបត់បទ�ថម បនថលិ លបថ េបអរសបយែពិអារីីសសាឲ្

យបះថាយ�ែិសអឆរាាស្លា ាាេយបនថលិាាសា�ែថ�ាាសបារវាបារ័យអឆរឃ� ាា�េិសវទវទ

�បសស្�ួយសាបួបែពិរា ស់សាធ�េះថថាថរបាិ�សខ់បទ�ថា� ាយយបសងាឲ្អឆរាាសា�យរយសសីប

ថាទសរម ថស�ឺរតរសតបីសាបួបបីា្នគសែពិកបមាបវ�ថបសត្់�សសងែពិ�រសរិថ�ួ្ប�រិមូសាក�ួយ

អឆរ�ា្ទលបថយរតាម្សាទេា លបបរា្ះយាិា់ិាងព តិរែប�សបនថលិបវទម�រីម 



ាវរ អសី ីថស ា យរ្បាវបាូវៃបសយន�មសាតឆ ា លបយប្បីសប�េ្ “ះថរ័យរ� ស

ថបសតាកជ ធថថពរ�រា េិះថាស��រសាាិេរបាររត់ិ៌ាខក  នឺកះថអសតសាា េិ ស”ម ាវរ លបបបូ

ាទេាេ្ “ាកជ ធថលបយរតា�ិាគ�រា េិាយេស ាយយាយេស្�បតែាររតាី់ិ៌ាខក ាពេ�ីសាែពស

�ាវាយយអាវសងអា់ីះថ�វបា់្សវាថូបសត់ួរាយេសបសាប៉�”ម 
 

សសង�សសីី វិ ាសឆេសសាឲ្យបះថមកថកីេ សវទវទបវសាសថភី់ក�រិយរ បថបសតអឆរះថរថ

សវទវទ�បសស្រឆសសះថអបសីាះូថងថថបសតអឆរាាសា� ្ានីលបអបសីាាូយយាសថ ី ាមេសមសា់ីះថបារវា

បារ័យបវសះថយរតទ រិ រ�ក ាាេយសសង�សសីី វិ  យបះថាីរីូយករ� ាសសាារ�ះថា�ទ្បះបត

ាាសា� ាាេយសរ�សា រិ �់ថា�តូឲ្យបះថាយ�ែិសអឆរាាស្លារតឲ្ាិា្រសាបាបូ�

ាសបឆថសត�ាសីះថម 
 

1. សាន�ប� ៩២  

2. ្រក�ះថងថាពេ�ីាយ�អីយទាសត (ACTស  

3. សាន�ប�ាាបបតាែថ ស (ACស 

4. សាន�ប�បន យអសី  

5. អសងះថបន យអសី  

6. សាន�ប�បេស្លា  

7. អសងះថ់ិថពរថសតាិត�ទររ (Boat People SOSស 

8. សាន�ប�បេសឈររ 

9. សាន�ប�បេសររត  

10. សាន�ប�បេស្ាែបរ  

11. សាន�ប�បរថរីីឡ  

12. អសងះថ្់� ស់ទទីសាពេ�ីសបូវភ់ (BPOស 

13. សា់័បទសាមី់រ�ករថសាិសត បវសៃ្់ាឈេរ�ទសក (BWTUCស 

14. អសងះថអរវីវឌប�សា��សសាន�ប� (BCVស  

15. អសងះថអនាយសីមបា ផី ប (CamASEANស 

16. សយន�អរវីវឌប�មីីភ់់ិថពររ�ទសក  

17. ស�ទ័បទសាមី់រ�ទសក (CATUស  

18. �ម្� រិ ិសវទទវ�បសស្រ�ទសក (CCHRស 

19. បបូ្រ�ករថាធ�េះថងថត�មន�រ�ទសក (CDWNស 

20. សា់័បទសាមី់រ�ករថសាិីាមថ បវសាសតរ�ករ�ទសក (CFSWFស  



21. និងរយក ធវះថ្ប្ េ់ាូវរ�ក ៃបអសងះថ សយន�ះថរថសវទទវ�បសស្រ�ទសក (CHRACស 

22. សយន��នបូីលមះថករលម្រ�ទសក (CICAស  

23. ្បមបសយន�្ននបា្ស�បករលម្ (CITAស  

24. សយន�រ�ករថាសពររវសេា្រ្ប់បរ័រ�ទសក (CIWAស 

25. សាភ់ះថងថរ�ទសក (CLCស 

26. ស�ទ័បទែខកថមាាថឿប បវសះថរថសវទទវ�បសស្ ិីះពរ (LICADHOស  
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28. សា់័បទសាមី់ី វស័យាទសសថ �ិ ាសតរ�ករ�ទសក (CTSWFស  

29. បបា ្យសីមបរ�ទសក (CYNស  

30. សសត្ត តិ  (CENTRALស  

31. សាន�ប�ាឆររ 

32. សាន�ប�ម័យមាប�  

33. ស�ទ័បទសាមី់្បកធវបាាយ្រ�ករថះាតាពថរ�ទសក (C.CAWDUស 

34. ស�ទ័បទាពេ�ីសសសេថ វាភ់ បវស និាបយ្ភ់សសង� (CISAស  

35. ស�ទ័បទសាន�ប�រសវរថរ�ទសក (CCFCស  

36. ស�ទ័បទសាមី់សិរ�ករថ (CUMWស 

37. និងរយក ធវះថ ាពេ�ីះថាល�ា ឆ ាាយយាសថ ីបវសយសាូវធ�៌ាិរ�ទសក (COMFRELស 

38. �ម្� រិ ិអបតថ ាសចបតស្យបតសាន�ប� (CLECស 

39. បបូ្រីសសបូវភ់សាន�ប� (CPNស 

40. សយន�រសវរថាពេ�ីសបូវភ់ បវសះថអរវីវឌប� (FAPDស  

41.  សាន�ប�បបូ្�សូីអាីាបេសររត  

42. អសងះថាយបវ័ថ បវសអរវីវឌប�ាិរ�ទសក (GADCស  

43. ្រក�ះថងថ វ់ាសសសវទទវ ាិាិំប (HRTFស  

44. សយន�្បកធវបាាយ្ករលម្ៃបាសពររវសេា្រ្ប់័បទ (IDEAស  

45. បបូ្្់�សសងករលម្ាពេ�យីសាូវធ�៌សសង� (IMNSJស 

46. យសីមបមបកាវាពេ�ភនាវស សា្បា� អសករែាសយបម័យាខាូ្់�ី វមថ  

47. សយន�  នបនាទី ី(IDAស  

48. សយន�យសីមបែខកថ (KYAស 

49. សាន�ប�ពីធ�ី ររ�វ១ ាខាូ្ ់�សីាបស  



50. សាន�ប�ពីធ�ី ររ�វែ្់រមីរ ាខាាូះ�រសស  

51. ិីះពរ ះបយ 

52. សាន�ប�ករស ាខាូរា់សត ឆ ាស  

53. អសងះថ យតធ�កកាវ  

54. អសងះថ ទី បសបូវភ់ (PBOស 

55. �ម្� រិ ិ្បក់ិថពរាពេ�ីអរវីវឌប� បវសសបូវភ់ (PDP-Centerស  

56. សាន�ប�រឆាលា  

57. សាន�ប�ររ�វ ២៣ 

58. សាន�ប�ែ្់រតនសត 

59. សាន�ប�ែ្់រតបរ  

60. សាន�ប�ម�រីថាទ�ារ�េស  

61. សាន�ប�ី�នងី ៤  

62. សយន�មសាតឆ ា (STTស  

63. អសងះថធ�កាបសសង� (SDDOស 

64. សាន�ប� SOS ្់វបយបូាម�អបថូកាវរឆាា់្ 

65. អសងះថ Forum Asia 

66. សាន�ប�ថកា�ិ (TKស 

67. សាន�ប�ទរិថះាះ� 

68. សាន�ប�ទួិសែស� A  

69. សាន�ប�ទួិសែស� B  

70. សាន�ប�្ារាសអ�េ ្ថកី 

71. អសងះថអរវីវឌ�សូី្រី្រទី្រកស(UPWDស 

72. បបូ្អសងះថសសង�សសីី វិ ករលម្មបកាវាីេាប� (VICSONស 

73. បបូ្្់�សសងីាូេបត  
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