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លតខតាជំហ 

ចូេគារពូូ  

ឯណឧា�ច ៊រយ ែច ាដ�ច�ូ�ី្ណសួ ែា រ ូតួថចរល 
 

ណច�វា�រ ៖ អង�កសង�មសុីវលិេស�ី ឯណឧា�ច បំភ�ឺអពំីករខំ្សោេសេ ។  

 

េយងីខ�ុ ំជអង�កសង�មសុីវលិែដលមារយរមខងេ្កម សូមេស�ីឯកឧត�មេមត� េសេេសសក�ី

្រយបំភ�អឺំពកីរខំ្សោពី្បេេសកម�ុជេទកាោ្បេេសររ ក�ុងអំឡុងឆ�  ំ ២០០៧ ដលោ ឆ� ២ំ០១៥។  

ឯកឧត�ម ឌិត េីណ ដ�េលខធិក ាិងជអ�ករពំកក្កសសងែ ៉ាិងថមពល ្តតវវា្សងោសម�ី0 1 ែដលវា

មា្បរសាថ បមិាខ្សោែដលកម�ុជរេំសេជសកលមាសំាសា ១០.៦៦៩.២១២ ែម៉្តគូប1

2 ឬេស�ី

ាឹង (ជង១៧លាេតា) ចបោពីឆ� ២ំ០០៧ ដលោឆ� ២ំ០១៥។ ប៉ុែា�េិា�ា័យពកោពា័នាឹងករខំ្សោេសេេទ

េ្រ្បេេសជផ�ូវកែដលដ� ភិវលវាេសេមកេលោេពលេាះមា្បភពមកពី្កសសងពាិិជកម�ប៉ុេណណ ះ 

ែដលបង េ្តឹមែតករខំ្សោេសេេទកាោ្បេេសសិងបុកី�ុងអំឡុងេពលដូសគ� េាះគឺមា្បមាែត ២,៨ 

លាេតា។  ប៉ុែា�ដ� ភិវលពុំទាោវាពាកលោថេតី្បេេសណខ�ះេេៀតែដលកម�ុជវារខំ្សោេទ ឬ ថ

េតីខ្សោែដលរេំសេេទេរះលកោក�ុងតៃម�ប៉ុរ� ាេរះេេ។  
 

អ្ស័យេហតុេាះ េយងីខ�ុ ំសូមេស�ីឯកឧត�មេមត� ្រយបំភ�ាូឺវសំាស ដូសតេទេាះ ៖ េតី្កសសងែ ៉ាិង

ថមពល ្កសសងពាិិជកម� ឬអគ�រយកដ� ាគយាិងដ� កៃា្កសសងេសដ�កសិ�ាងិហិ��វត�ុ ាឹងអសបង េ

េិា�ា័យអំពី្បេេសណខ�ះែដលកម�ុជវារខំ្សោេសេេទសំាសា្បមា១៧ លាេតា ក�ុងេរះសមទងំ

តៃម�ៃាករខំ្សោេសេេទ្បេេសាីមសយៗ ាិងក�ុងមសយឆ� ំៗ ? េីពី េតី្កសសងណមសយអសបង េតសេលខៃា

ករខំ្សោេសេេទេ្រ្បេេសសុប េតីមាប៉ុរ� ាភគយៃាខ្សោយកមកពី្បភពេឹករប (ដូសជ 

្បបយ េេា� បឹង ជេដីម) េហយីប៉ុរ� ាភគយយកមកពសីមុ្េ2

3 (ឧទហា  ពីៃដសមុ្េ ជេដីម)?    

                                                             

1 វេិកុអសុីេស ីៃថ�េី២៤ ែខក��  ឆ� ២ំ០១៦ តមយយ http://bit.ly/2epNEQr ាិង វេិកុវរងំអា�ជតិ ៃថ�េី០៩ ែខតុល ឆ� ២ំ០១៦ 
តមយយ http://rfi.my/2f2G5RU។  
2 តសេលខសបុៃាករខំ្សោេសេពី្ បេេសកម�ុជេទបណ� ្បេេសេផផង២េេៀតចបោតងំពីឆ� ២ំ០០៧។  
3  ៃដសមុ្េេេតមេណ� យេឆ�ៃាេខត�េកះកុង ែដល្តតវវាដ� ភិវល ាិងសហគមាមូលដ� ាចតោេុកថជ «េឹកសមុ្េ» ពីេ្ពះ    

មាបមិាេឹកៃ្បេ្សីាជងេឹករប។ 

http://bit.ly/2epNEQr
http://rfi.my/2f2G5RU


េយងតមេិា�ា័យពី្កសសងពាិិជកម� កម�ុជវារខំ្សោេសេក�ុងបមិាសុបសំាសា្បមា 

២,៨ លាេតា ក�ុងតៃម� ៥,៥ លាដុល� សហដ�អេមកិ េទកាោ្បេេសសិងបុេីេសេរ� ះឆ� ២ំ០០៧ ាិង

ឆ� ២ំ០១៥។ ប៉ុែា�េយងតម្បព័ានេិា�ា័យស�តិិពាិិជកម�េលេីំាិេបសោអង�កសហ្បជជតិ3 4  ែដល

បង េេិា�ា័យបសោរយកដ� ាស�ិតពិាិិជកម�បសោដ� ភិវលសិងបុ ី4 5បង េតសេលខ ៧២,៨ លាេតាៃា

ករខំ្សោពី្បេេសកម�ុជសូលមកសងិបុ។ី ដូេស�ះេហយី េតី្កសសងែា៉ិងថមពល ្កសសងពាិិជកម� ឬអគ�

រយកដ� ាគយាងិដ� កៃា្កសសងហិ��វត�ុ អសេធធីកពាកលោអំពមូីលេហតុែដលរឱំកមាគម� តគ� ដលោេទ

បមិាខ្សោសាំសា ជង ៦៩,៩ លាេតា ក�ុងតៃម� ៧៤៦,៥ លាដុល� សហដ�អេមកិ វងបមិា

ខ្សោែដលដ� ភិវលរយកា ថវារេំសេេទកាោ្បេេសសិងបុ ី ាិងបមិាខ្សោែដលដ� ភិវល

សិងបុរីយកា ថវារមំកពី្ បេេសកម�ុជ?  
 

េយងតមលិខិតសុះៃថ�េី១៧ ែខមិថុរ ឆ� ២ំ០១៦5

6  ឯកឧត�មវាែថ�ងរធ គមាសំេពះសំេាីររ

បសោរាិាែដលមាបំាងសងោវាឯករពកោពា័នាឹងកបូមខ្សោក�ុងេខត�េកះកុងដូសជ វយ-

កា អំពីកវយតៃម�េហតុប៉ះពលោបរិ� ា ាិងវយកា អំពេីំាបោវអីគ�ិសាីជេដមី។ េយងីខ�ុ ំសូមេកត

សេសីដលោកេប�ជ� សិត�បសោឯកឧត�មសំេពះកបង េាូវតម� ភពេាះ េហយីសូមឯកឧត�មេមត� ផ�លោ

ព័ត៌មាតមកេប�ជ� េាះតមយយកផ�លោពត័៌មាឱកវាេពេេលេតមកេស�ីសុំបសោេយងីខ�ុកំ�ុងលិខិត

េាះ។ ម្ង៉េេៀត ាិយយជេូេទ េយងីខ�ុ ំសូមេស�ីឯកឧត�ម េសេផ្យវយកា អំពកីវយតៃម�ផលប៉ះ

ពលោបរិ� ា ាិងេំាបោវអីគ�ិសាទីកោេិាេទាឹងកបូមខ្សោជរាយឱកវាឆបោហ័សតមែដលអស

េធធីេទវា េដីម្រីាិា សហគមាែដលងផលបះ៉ពលោាិងសង�មសុីវលិអសែសធងកវា។ ជពិេសស 

េយងីខ�ុ ំសូមេស�ី្កសសងែ ៉ ាិងថមពល េមត� ដកោឯករទងំេាះេេេលីេគហេំព័បសោ្កសសងផា លោែតម�ង ឬ

េបីពុំដូេស�ះេេ សូម្កសសងបំែលងវយកា ទងំេាះឱកេទជេិា�ា័យតមែបបេអឡសិ្តតាិស េហយីេផ�ីេទ

អង�កសង�មសុីវលិែដលមារយរមខងេ្កមេដយអាុេ្គះ។ េយងីខ�ុ ំេិឿជកោថ កេធធីែបបេាះាឹង

បង េពកីេប�ជ� សិត�បសោដ� ភិវលសំេពះកអភិវឌ្េដយសីភព ាិងមាកសូលសម្គបោ្ ិជងេ្ជយ ដូស

មាគូសប�ជ កោេេក�ុងេបៀបវយៃាកអភិវឌ្្បកបេដយាិា�ភពឆ� ២ំ០៣០។ 

 

                                                             

4 ្បព័ានេិា�ា័យស�ិតពិាិិជកម�េលីេំាិេបសោអង�កសហ្បជជតិ អសកវាតមយយ http://comtrade.un.org/data/។ 
5 េិា�ា័យបសោរយកដ� ាស�ិតពិាិិជកម�បសោដ� ភិវលសិងបុ ីអសកវាតមយយ http://bit.ly/2dH7Eiz។ 
6 លិខិតបសោ្កសសងែ ៉ាិងថមពល ឯកឧត�ម ស៊ុយ ែសម េលខ០៩៤៩ សអធ ៃថ�េី១៧ ែខមិថុរ ឆ� ២ំ០១៦។  

http://comtrade.un.org/data/
http://bit.ly/2dH7Eiz


  កបូមខ្សោ េបីេទះជេធធីេឡងីក�ុងេសតរល�ក� ី កអ៏សមាផលប៉ះពលោធ�ាោធ�េទេលីសហគមា  

មូលដ� ា ាិងបរិ� ាធម�ជតិែដ។6

7 េយងីខ�ុ ំមាក្ពពយវមមជខ� ងំថ បសិ�� ឹមិីវតិ ាិងសិេនមិាុសផបសោ

សហគមាែដលងកប៉ះពលោបា�ងផលប៉ះពលោធ�ាោធ�េដយរកបូមខ្សោេេក�ុង្បេេសកម�ុជ។ជង

េាះេេៀត េយងីខ�ុ ំវមមអំពផីលប៉ះពលោយយេពលែវងៃាកបូមខ្សោេទេលីបរិ� ាធម�ជតិបសោ្ បេេស   

កម�ុជ។ េយងីខ�ុ ំកតោសម� លោថ កសេ្មសបសោដ� ភិវល្បេេសេវៀតណម ឥា�ូ េាសុ ីាិងម៉េឡសុីក�ុងក

ហម្វម ឬ តឹបា�ងឹករខំ្សោេសេេទ្បេេសសិងបុ ី គឺេដយរែតកវមមពបីរិ� ា ដូេស�ះេហយី 

េយងីខ�ុ ំសូមេស�ឯីកឧត�មពិចណដកោេសេប្មម ឬកតឹបា�ឹង្សេដៀងគ� េាះេេក�ុង្បេេសកម�ុជ េដីម្ី

ផល្បេយិាៃាកអភិវឌ្្បកបេដយាិា�ភពស្មបោយយេពលែវងបសោ្បេេសកម�ុជ។ 

 

េយងីខ�ុ ំ េេែត្បកាោិ ំហ ាិងមាឆាាយសហកជមសយដ� ភិវលក�ុងដំេាីកអភិកផធាា  

ធម�ជតិបសោ្បេេសកម�ុជឱកកីសេ្មីាបា�េេៀត ាិងក�ុងកបា�ដំេាីេឆ� ះេទកអភិវឌ្្បកបេដយ  

ាិា�ភពស្មបោ្បេេសកម�ុជ។ េយងីខ�ុ ំសូមែថ�ងអំាគុា ឯកឧត�ម ជអេាកប្កសំេពះកពិចណ

េលីសំេាីបសោេយងីខ�ុ ំ។  

 

សូម ឯណឧា�ច េេសលាូវកេគពរបោអាេដយេរ� ះស�័្គអំពេីយងីខ�ុ ំ។  

 

រិាភី�េំពេពៃថ�េ៣ី១ពែខតុលពឆ� ២ំ០១៦ 

 

អង�កសង�មសុវីលិែដលគំ្ េលខិតិសហំេាះ សមមា៖             

ល. រមអង�កសង�មសុវីលិ រមអ�កសូលសម េលខេរំកោេាំង 

១ សម�័ានគាេាយកភពសង�មកម�ុជ 
(ANSA) 

េលក សា ិយ័ ០១២ ៤៤៥ ៦៤២ 

២ សហគមាបឹងឈូក (ភ�ំេពេ) អ�ក្ស ីេខៀវ សិរ�  ០៩២ ៥៨២ ៤៩៣ 

៣ សហគមាដីធ�បីឹងកកោ (ភ�ំេពេ) េលក ស័ាា ពុេនិសក័� ០១២ ៩១០ ០២៣ 

                                                             

7 ស្មបោព័ត៌មាបែា�ម សូមេមីល ៖ កំាតោ្តសេង�បបសោ ម.ស.ម.ក «ផលប៉ះពលោសិេនិមាុសផេដយរកបូមខ្សោេេកម�ុជ»           

ែខក��  ឆ� ២ំ០១៦ អសកវាតមយយhttp://bit.ly/2epSPQC។ 

http://bit.ly/2epSPQC


៤ សហគមាបឹង្តែបក (ភ�ំេពេ) េលក ឃុត ប៊ុាថា ០១២ ២១៤ ២៣៧ 

៥ សហគមាបុកីីប (ភ�ំេពេ) អ�ក្ស ីឆយ គឹមហា ០១៧ ៥២២ ៣០៣ 

៦ អរគតយុវិាកម�ុជអរ៊ា 
(CamAsean) 

េលក ្ស៊ជា ្ស៊ា ០៩៣ ៦០០ ២៣៤ 

៧ សមគមអភិវឌឌាិីវភពពលដ�កម�ុជ អ�ក្ស ីេកា េឆងបង ០១២ ៣៦៦ ៨៥៩ 

៨ អង�កិាជតិេដីមភគតិសកម�ុជ (CIPO) អ�ក្ស ីយ៉ុា ម៉េា ០១២ ៣១៧ ៣៦៨ 

៩ 
សមគមយុវិាិាជតិេដីមភគតិស  

កម�ុជ (CIYA) 
េលក ឈមឹ រមុត ០១២ ៩៦០ ៥១៥ 

១០ មិឌមា� លសេិនិមាុសផកម�ុជ (CCHR) េលក វាណ សូផត ០១២ ៩៤១ ២០៦ 

១១ 
គាយកម� ធិក្ប្ពឹត�ិកម� ៃា អង�ក~

សមគមកព សិេនិមាុសផកម�ុជ 
(CHRAC) 

េលក េអៀង េព្ិ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 

១២ 
សមគមអដហុក កពសិេនិមាុសផ ាិង

អភិវឌ្ាេេកម�ុជ (ADHOC) 
េលក អុីា គ ០១៥ ៨៣៦ ៨៣៨ 

១៣ 
សម�័ានែខ�ិេំឿាាិងកពសិេនិមាុសផ  

លីកដូ  (LICAHDO) 
េលក ថវ គឹមរា ០១២ ៨០៧ ៧៦៣ 

១៤ បណា េយុវិាកម�ុជ (CYN) េលក េឹម ម៉ៃឡ ០១៧ ៩៩០ ៦៨៩ 

១៥ 
សម�័ានេដីម្សុីសតិភព ាិង គាេាយក

ភពសង�ម (CISA) 
េលក ហមឹ យាោ ០១២ ៩៤៧ ០២២ 

១៦ សម�័ានសហគមាកសកិកម�ុជ (CCFC) េលក េថង រេវឿា ០១២ ៧០៧ ៣៨១ 

១៧ មិឌមា� លអបោសំចបោស្មបោសហគមា 
(CLEC) 

េលក េឹុក រាិ ០១២ ៨០០ ៥៦១ 

១៨ បណ� េករងសា�ិភពសហគមា 
(CPN) 

េលក េសង សុខេហង ០៩២ ៣២៤ ៦៦៨ 



១៩ សហគមាដកោព (តែកវ) េលក ែសម ប៊ុាល ី ០១៧ ៩៧៥ ៩៦៤ 

២០ អង�កសមធម៌កម�ុជ (EC) េលក េអៀង វុេនី ០១២ ៧៩១ ៧០០ 

២១ 
សហគមាអតតីបណ� េញស�បីឹងកកោ 

(ភ�ំេពេ) 
ក��  អុឹម ្សីេូស ០៧០ ៣០៦ ៦០៧ 

២២ ្កជមកងពិេសសសិេនិលំេេំា 
(HRTF) 

េលក េសៀ ភមក ០១២ ៨៥២ ៣២៥ 

២៣ 
បណ� េ្ពះសងសឯករិកេដីម្យុីត�ិធម៌

សង�ម (IMNSI) 
្ពះេតិគុា ប៊ុត ប៊ុាេតេ ០១៦ ៦៦៦ ០៤២ 

២៤ យុវិាិាជតិេដមីភគតិស (្ពះវហិ) េលក លូត រងំ ០៩៧ ៤៥៦ ៦៤៦៦ 

២៥ សមគមឥញាាេេវ ី(IDA) អ�ក្ស ីឌី ដ�  ០១២ ៨៩៧ ១៦១ 

២៦ សមគមយុវិាែខ� (KYA) អ�ក្ស ីសិេនិ ហុងេអៀង ០១៧ ៧៨៨ ៩៥៥ 

២៧ សហគមាែ្ពក្សេស (េកះកុង) អ�ក្ស ីរកោ សុភព ០១៥ ៣០៤ ៨១៥ 

២៨ 
សហគមាិ ាជតិេដីមភគតិសគសយ ភូមិ

្ពះេមុ (្ពះវហិ) 
អ�ក្ស ីាសា ម៉ុា ០៩៧ ៧៧៣ ៧៥៤៩ 

២៩ សហគមាដីធ�ភូីម ិ១ (្កជង្ពះសីហាុ) អ�ក្ស ីហងផ សិរា  ០១២ ៦៨០ ៤៣៥ 

៣០ សហគមាដីធ� ីភូមិែ្ពកិកី  (េកះកុង) អ�ក្ស ីផវ េឺុង ០៧៧ ៥៣៧ ៦៥២ 

៣១ សហគមាដីធ�ីឃុែំ្តង្តយងឹ (កំពងោស�)ឺ អ�ក្ស ីែម៉ ផលចាោល ី ០១០ ៦៦៦ ៩៧៦ 

៣២ សហគមាដីធ�ភូីមិ្កិេ (ៃប៉លិា) អ�ក្ស ីេអម សំអុល ០៩៦ ៨៤ ៧០ ៣៣៥ 

៣៣ សហគមាដីធ� ីភូមិ្គពស (វតោដបំង) េលក លាោ កីប ០៧៨ ៧២ ៦៧ ២៣ 

៣៤ សហគមាដីធ� ីភូមិស�ា (េសៀមរប) េលក វុសី វ ី ០៨៨ ២២៩ ៥២៩៧ 

៣៥ សហគមាដីធ�ីឡពង (កំពងោឆ� ងំ) អ�ក្ស ីអ៊ុ � សុភ ី ០៧៨ ៧០៥ ៩៣៦ 



៣៦ អង�កមតធម�ជត ិ(MN) 
េលក អឡសិ ហ�ុារេឡ

សដវឌីសុា 
០១៥ ៤២៦ ៤០៤ 

៣៧ អិា វា័  អឹម (N1M) អ�ក្ស ីេញហធា បំ្ ប៊ីក ០៩៦ ៥៣៧៤៧៤៣ 

៣៨ អង�កេលីកសាសយ្បជពលដ� (P.I.O) អ�ក្ស ីាសា ភិមា ០១២ ៥៣០ ០៩៣ 

៣៩ សហគមាភ�ំវត(កណ� ល) អ�ក្ស ីេខៀវ ៃឡ ០១១ ២៥ ០០ ៨១ 

៤០ អង�កពា�កែខ� េលក អង ជតិេបម ០១២ ៥១៧ ៩៤៣ 

៤១ 
សហគមាផ�ូវថេភ�ីងេសលសែង� A 

(ភ�ំេពេ) 
េលក សុឹម វីយ ០៦៩ ៩០៧ ៩៨៣ 

៤២ សមគមងេ� ត (STT) េលក េសឿង រា៉  ០១២ ៨៣៦ ៥៣៣ 

៤៣ សីលក  អ�ក្ស ីធីត ឃះឹ ០១២ ៨៣៨ ៤៦៤ 

៤៤ 
សហគមា SOS ្ពលាយា�េហះ       

អា�ជតិភ�ំេពេ 
អ�ក្ស ី្ចយ ាីម ០១៦ ៥៣៦ ៩០០ 

៤៥ អង�កតម� ភពកម�ុជ (TIC) េលក ្ពប កុល ០១២ ៨៧៧ ៨៣៣ 

៤៦ យុវិាសា�ិភព (YFP) េលក ឡុង ែខត ០១២ ៤០២ ៨៨០ 

៤៧ អង�កកម�វធិីអភិវឌ្ាធាាយុវិា 
(YRDP) 

េលក ជង សុខ ០១២ ៣៦០ ៤៦៤ 

 

 

 

   

      

      

    

     

     

  

      

     

     

 


