
 

 

វវទិកាស្រ្ដថី្នា ក់ជាតិ  

 

“បញ្ចប់ការវរ ើ្ វ ើងវលើស្រ្ដកីាងុវិ្យ័នវោបាយ” 

ថ្ថៃទី ០៤ ខែធាូ ឆ្ា ាំ២០១៥ 

 

ជីវរបវតតិ្វងេប វាគ្មិន និង ាក្រមប្រមួល 

វរៀបចាំវោយ៖ គ្ណៈកម្មម ធិការវលើក្ទយួស្រ្ដកីាងុវិ្យ័នវោបាយ 

គាំរទវោយ៖  ងគការ ុកស្វវ ម 

វោជនីយោា នទវនលបាស្វក់ ២ 

 



១. វោករ្ ីឃិិះ  ធីោ នាយកិារបតិបតិត ងគការ្លីការ និងជារបធានគ្ណៈកមមការដឹកនា ាំ គ្ណៈកម្មម ធិការវលើក្ទយួស្រ្ដ ី
កាងុវិ្យ័នវោបាយ (គ្.្.ន) 

លោកស្រី ធីោ មានបទពិលោធន៍លធវើការកនុងរងគមរីុវលីចំនួន ៣៥ឆ្ន ំ ទំងលៅកនុង របលទរកមពុជា 
និងលៅរហរដឋអាលមរកិ។ កនុងតួនាទីលនេះ លោកស្រីបានទទួលរង្វវ ន់២ លៅរហរដឋអាលមរកិ កនុងការលធវើ 
ការង្វរលៅកនុងរងគម ។ កនុងលពលបចចុបបននលោកស្រី ជានាយិកា និងជាោថ បនិកអងគការរីលការ ដដល 

បានលធវើការង្វរខាងដផនកបណតុ េះបណ្តត លលលើការ លលើកកមពរ់រងគមរីុវលី និងស្រីតកនុងវរ័ិយនលោបាយលៅ 

កមពុជាតំង ពីឆ្ន ំ១៩៩៧មក។ កនុងលពលបចចុបបននលោកស្រី ជារបធានគណៈកមមការរគប់រគង ននគណៈ 
កមាម ធិការលលើករទួយស្ររតីកនុងវរ័ិយនលោបាយ  និង ជារមាជិកោថ បនិកគ.រ.នតំងពីឆ្ន ំ២០០៥មក។ 
លោកស្រីបានលរៀប ចំយុទឋោស្ររតជាគនលឹេះ និងបានររមបររមួល ការរហការណ៍រវាងរមាជិកអនុវតតន៍ 

កមមវធីិ ជាលរចើនកនុងឃំុ ចំនួន១៧៥ ស្រុកចំនួន១៥ និងលេតតចំនួន៩ កនុងការង្វរលលើកកមពរ់ស្ររតី
កនុងវរ័ិយនលោបាយកនុងរបលទរ កមពុជា និងការលលើកកមពរ់តួនាទីស្ររតីលៅកនុងរងគម។ 

  
លោកស្រី ធីោ ក៏បានទទួលការលរជើរលរ ើរពីចំលណ្តមអងគការស្ររតី លធវើការង្វរស្ររតីកនុងស្រុក លធវើជាតំ ណ្តងដផនកលយនឌ័រ 

ជាមួយរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា និងជាទីរបឹការបរ់គណៈកមាម ធិការជាតិកមពុជាលដើមបសី្ររតី  និងជារមាជិកគណៈកមមការរគប់រគងរបចំតំបន់កនុងអងគការ 
APWLD។  

 
 

 

 

 



 

២. វោករ្ ីរ្ ់្ោុព នាយកិារបតិបតតិ ថ្ន ងគការវយនឌ័រ នងិ ភិវឌឍនវដើមបកីមពុជា នងិ ជា្ម្មជកិគ្ណៈកមមការដឹកនាាំ គ្.្.ន 

លោកស្រី រ្ ់ ្ោុព ជាោថ និក និងជានាយិការបតិបតតិនន អងគការលយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍លដើមប ី
កមពុជា ដដលជាអងគការលរៅរដ្ឋឋ ភិបាលមានជំនាញាខាងកលយនឌ័រកនុងរបលទរកមពុជា។ លោកស្រីធាល ប់ 
បានបលរមើការង្វរកនុងជួររដ្ឋឋ ភិបាល ោថ ប័នអភិវឌឍន៍ជាតិ និងអនតរជាតិរបចំរបលទរកមពុជា ។ 

លោកស្រី ្ោុព រតូវបានចត់ទុកជារកមមជន អនកដឹកនាំ និងជាអនកតរ ូមតិលដើមបរីមភាព 

លយនឌ័រ និងការផតល់អំណ្តចដល់ស្ររតី។ ចំល េះកមមវធីិដដលជាលោលលៅអងគការរបរ់លោកស្រី រតូវបាន 
ចត់ទុកជាអងគការឈានមុេកនុងការកោងរមតថភាពចំល េះអងគការលរៅរដ្ឋឋ ភិបាល ដដលរមួទំងនាយក 
ដ្ឋឋ ន របរ់រដ្ឋឋ ភិបាល រតីពីការបញ្ជ្រា បលយនឌ័រលៅកនុងលោលនលោបាយ ការលរៀបចំដផនការ និងកមមវធីិ 
រពមទំង ភាា ប់បុររ និងលកមងរបុរ លដើមបឈីានលៅដល់ការបញ្ច ប់អំលពើហិងា និងការលរ ើរលអើងរបឆ្ំងស្ររតី លោកស្រីក៏ជាោថ បនិកននគណៈ 
កមាម ធិការ លលើករទួយស្ររតីកនុងវរ័ិយនលោបាយ ដដលជាបណ្តត ញ ននអងគការស្ររតីថ្នន ក់ជាតិ ដដលកំពុងលធវើការរមួោន  បញ្ជ្រា បលោលនលោបាយ 
កនុងការជរមុញស្ររតីចូលរមួកនុងវរ័ិយនលោបាយ។ មិនដតប ុលណ្តណ េះលោកស្រីបានលលើកយក បរា របរ់ស្ររតីកមពុជាលៅ រហគមន៏អនតរជាតិ ផងដដរ 
លៅកនុងលវទិកា ថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិលផេងៗ បូករួមលវទិកាអងគការរហរបជាជាតិរតីពី អនុររា  រីុ-ដ លដើមបីទទួល បានការោំរទ ពីថ្នន ក់អនតរជាតិ 
និងលធវើរកមមភាពលដើមបីលដ្ឋេះស្ោយបរា រិទិធស្ររតីដដល ជារិទិធមនុរេកនុងរបលទរកមពុជា។ 

 

 

 



៣. វោកជាំទាវ ែុង ្ នុវ ង ្ម្មជិការកុមរបឹកាវែតតកាំពងច់ាម 

លោកជំទវ ែុង ្ នុវ ង បចចុបបននជារមាជិការកមុរបឹកាលេតត និងជារបធានគណៈកមមការពិលរោេះលោបល់ 

កិចចការស្ររដី និងកុមារ លេតតកំពង់ចម។ លោកជំទវ ធាល ប់ជារគលូៅោោនលោបាយលេតត កំពង់ចម 
និងជារបធានរមាគមនាររីយៈលពលបីឆ្ន ំ។ បនាទ ប់មក លោកជំទវ រតវូ បានដតងតំងជា អភិបាលស្រុកកំពង់ចម 
រកុមរបឹការដឋមញ្ជ្នដីរយៈលពលបីឆ្ន ំ។ លដ្ឋយលោកជំទវ ្ នុវ ង ទទួលេុររតូវ និងលធវើការង្វរ ក់ព័នធ 
ជាលរចើនកនុង ការលលើកកមពរ់ស្ររដី និងកុមារ លោកជំទវ រតូវបានដតង តំងជារបធានមនទីរកិចចការនារលីេតតកំពង់ចម 
អរ់រយៈលពល ១៤ ឆ្ន ំ។ បនាទ ប់មកលទៀត លដ្ឋយមានោន នដ លអកនុងការអនុវតតការង្វរលោកជំទវ រតូវបានដតងតំង 
ជា អភិបាលរង លេតតរយៈលពល ៥ឆ្ន ំ។ លៅឆ្ន ំ២០១៥ លនេះផងដដរលោកជំទវ បានជាប់លឆ្ន តជារបធានបណ្តដ ញ 
ស្ររដីលដើមបីអភិវឌឍន៍ ននបណ្តដ ញស្ររដីទំង១០លេតត រមួមាន លេតត កណ្តដ ល រកលចេះ រទឹងដរតង តបូងឃមុំ នរពដវង 

មណឌ លគិរ ីកំពង់ចម កំពង់ធំ កំពង់ឆ្ន ំង និងលេតតតដកវ។ 

៤. វោករ្ ីវចង ជិនវណត  គ្គនាយករងថ្ន គ្គនាយកោា ន្មោពវយនឌ័រ ថ្នរក្ងួកិចចការនារ ី
កនុងឆ្ន ំ ២០១២ លោកស្រី ជិនវណត រតូវបានដតងតំង ជាអគគនាយករង ននអគគនាយកដ្ឋឋ ន 

រមភាពលយនឌ័រ ននរករួងកិចចការនារដីដលមានទំនួលេុររតូវកនុងការោំរទ និងតមដ្ឋនការង្វរ 
របរ់ស្ររដីដឹកនំាលៅថ្នន ក់ លរកាមជាតិ។ លោកស្រី ធាល ប់បានលធវើការជាជំនួយការការោិល័យ រដឋមញ្ជ្នដី 
ននរករួងកិចចការនារ ី ពីដេ មិថុនា ឆ្ន ំ២០០៧ ដល់ ឆ្ន ំ ២០១១។ លោកស្រី បានដតងតំងជារបធាន 
ការោិល័យដផនក លោលនលោបាយ នននាយកដ្ឋឋ នរមភាពលយនឌ័រកនុងឆ្ន ំ២០០៩។  

 លោកស្រី ជិនវណត បានបញ្ច ប់ការរិកាដផនករដឋបាលទូលៅ លៅោោភូមិនទរដឋបាល កនុងឆ្ន ំ 
២០០៧។ លោកស្រី បានបញ្ច ប់ថ្នន ក់បររិា បរតដផនកចាប់ ពីរកលវទិាល័យភូមិនទនីតិោស្ររដ និងវទិា 
ោស្ររដលរដឋកិចច កនុងឆ្ន ំ២០០០។ លោកស្រី ជិនវណត បានចូលរមួរិកាា ោោ រននិរិទ និងវគគបណដុ េះ បណ្តដ លជាលរចើនទំងលៅថ្នន ក់ជាតិ 



និងអនដរជាតិ។ លោកស្រីក៏បានររលររឯកោរ វជិាា ជីវៈចំនួនពីរ គឺ (១) ករណីរិកា “ តួនាទីរបរ់ស្ររដីកនុងវរ័ិយវាយនភ័ណឌ លៅកមពុជា ១៩៩៨-
២០០៩” (២) ការវភិាគ ចាប់ឯកជន រដីពី “កិចចរនាដដលអាចលជឿទុកចិតតបាន” ឆ្ន ំ២០០៤។ 

៥. វោក គ្ល ់បញ្ញា  នាយករបតិបតិត គ្ណៈកម្មម ធិការវដើមបកីារវបាិះវឆ្ា តវោយវ្រ ីនិងយតុតិធម ៌វៅកមពុជា (COMFREL)  

លោក គ្ល ់ បញ្ញា  មានបទពិលោធន៍លធវើការង្វរកនុងអងគការរងគមរីុវលិចំនួន ២៥ឆ្ន ំទក់ទងនឹង 
ការលលើក រទួយរិទធិមនុរេ និងរបជាធិបលតយយលៅរបលទរកមពុជា។ បចចុបបនន លោក គ្ល ់បញ្ញា  ជានាយក 
របតិបតិតននគណៈកមាម ធិការលដើមបីការលបាេះលឆ្ន តលដ្ឋយលររ ី និងយុតតិធម៌ លៅកមពុជា (េុមដញ្ជ្ហវល) ។  លោក 
គ្ល ់  បញ្ញា  ទទួលេុររតូវលលើការរគប់រគងរាល់រកមមភាពរបរ់េុមដញ្ជ្ហវលរគបដណត ប់លៅលលើការង្វរ 
តរ ូមតិ ររមាប់កំដណទរមង់ការលបាេះលឆ្ន ត រូមទំងយុទធនាការតមរបព័នធផេពវផាយ រលងេតការណ៍ការ 
លបាេះលឆ្ន ត ការអលងេតតមដ្ឋនការរបរពឹតិតលៅននរដឋរភាជាតិ និងការបំពញតមកមមវធីិនលោបាយរបរ់ 
គណបកេជាប់លឆ្ន ត រពមទំងការអប់ររំបជាពលរដឋផងដដរ។  

លោក គ្ល ់បញ្ញា  ក៏ជាអនុរបធាន ននបណ្តដ ញអាោ ន លដើមបីការលបាេះលឆ្ន តលដ្ឋយលររ ី(ANFREL) ដដលមានទីតំងលៅរបលទរនថ។ លោក 
គ្ល ់ បញ្ញា  បានបញ្ច ប់ការរិកាដផនករិទធិមនុរេលៅរបលទរអូស្រោដ លី និងហូឡង់ និងចូលរមួកនុងចលនាលលើកកមពរ់រិទធិមនុរេជាមួយ 
រមាគមអាដហុកតំងពីលដើមឆ្ន ំ ១៩៩០។ លោក គ្ល ់ បញ្ញា  បានបញ្ច ប់អនុបណឌិ តដផនកការផ្លល រ់បដូរការអភិវឌឍនលោបាយ ពីវទិាោថ នរិកា 
រងគមលៅ ហាហគូ របលទរហូឡង់។ លោក គ្ល ់ បញ្ញា  បានទទួល នរង្វវ ន់រនតិភាព « រា ម ុន លម េនរនរ ឆ្ន ំ២០១១»  (2011 RAMON 

MAGSAYSAY AWARD) ពីរបលទរហវីលីពីនលដ្ឋយទទួលោគ ល់ការលបដជាា របរ់លោក គ្ល ់ បញ្ញា  និងភាពជាអនកដឹកនាំ អង់អាច កាល ហាន 
ហា នរបឈមនឹងការលំបាក និងលរោេះថ្នន ក់ជាលរចើនកនុងរកមមភាពទមទររិទធិ លររភីាពតមដបបរបជាធិបលតយយ លដើមបីកោងពនលឺ លរៀបចំ និងការ 
តមដ្ឋន ដដលនឹងនូវការលបាេះលឆ្ន តលដ្ឋយលររ ី និងរតឹមរតូវ រពមទំងទមទរឲ្យមានការទទួលេុររតូវ អភិបាលកិចចលដ្ឋយមញ្ជ្នដីជាប់លឆ្ន តកនុង 
របលទរកមពុជា។ 



៦. វោករ្ ី រណុ រ្ម ីនាយកិារបតិបតតិ  ងគការស្រ្តខីែមរ 

លោកស្រី  រណុ រ្ម ី ទទួលបានររា បរតជាន់េពរ់ ដផនកទំនាក់ទំនងអនតរជាតិ លៅោកល 
វទិាល័យកមពុជា កនុងឆ្ន ំ២០១៤ ។ លោកស្រីមានបទពិលោធន៍ លធវើជាអនកររមប ររមួលកមមវធីិ លៅរមា- 
គមយុវជនរបជាធិបលតយយដេមរ វទិាោថ នភាពជាអនកដឹកនាំរហជីព និងជា របធានកមមវធីិននអងគការមាោ៌ 
ស្ររតី អរ់រយៈលពល ៥ឆ្ន ំ ។ បចចុបបនន លោកស្រីជានាយិការបតិបតតិ អងគការស្ររតីដេមរ ដដលលធវើការជាមួយស្ររតី 
លៅថ្នន ក់មូលដ្ឋឋ ន លដើមបីរបមូលចំលណេះដឹង និងលធវើការតរ ូមតិ ជំុវញិបរា រិទិធស្ររតី ដដលជារិទធិមនុរេ 
ផាភាា ប់ស្ររតីកនុងភាពជាអនកដឹកនំា និងការចូលរមួរបរ់ ស្ររតីកនុងវរ័ិយនលោបាយ ។ លោកស្រី ក៏បាន 
លធវើការរហការោ ងជិតរនិទធ ជាមួយនឹងបណ្តត ញ ស្ររតីលផេងៗ អងគការរងគមរីុវលិ និងរមព័នធលដើមបីយុតតិធម៌ 
រងគមមួយចំនួនផងដដរ កនុងលោលបំណង ជរមញុ លលើកកមពរ់ រពមទំងផតល់អំណ្តចដល់ស្ររតីលអាយទទួល 
បាននូវយុតតិធម៌ និងរមភាព ពិតរបាកដ ។  

៧. វោករ្ ីចាន់ គ្នាា   ាក្រមប្រមួលថ្នា ក់តាំបន់ថ្ន ងគការ Jass របចា ាំតាំបន់អា្ុអីាវគ្ាឃ ៍

 

លោកស្រី ចាន់ គ្នាា  គឺជាអនកររមបររមួលថ្នន ក់តំបន់នន អងគការ JASS របចំតំបន់អារីុអាលគនយ៍ 
ចប់ពីឆ្ន ំ២០១២ រហូតមកដល់ បចចុបបនន ដដលអងគការកំពុងលធវើកិចចការលផ្លត ត លៅលលើការពរងឹងភាពជា អនកដឹកនាំ 
ដល់ស្ររតីវយ័លកមង ស្ររតីដដលមកពីរហគមន៍ររឺកមុលផេងៗ  លដើមបីកោងអំណ្តចរបមូលផតុំរបរ់ស្ររតី កនុងការ 
ទមទររកភាពយុតតិធម៌ ររមាប់ជីវតិរបរ់ពួកលគ ក៏ដូចជារហគមន៏ទំងមូល។  

លោកស្រី ក៏ធាល ប់ជាអនកររមបររមួលកមមវធីិរបរ់គណៈកមាម ធិការលលើករទួយស្ររតីកនុងវរ័ិយនលោបាយ 
(គរន) អរ់រយៈលពល ៦ឆ្ន ំ ។ លោកស្រី គ្នាា  គឺជាោថ បនិកមួយរបូកនុងចំលណ្តមោថ បនិកលផេងៗ លទៀតរបរ់ 
បណ្តត ញពរងឹង រិទធិអំណ្តចស្ររតីវយ័លកមង(CYWEN)ដដលបលងេើតលឡើងកនុងឆ្ន ំ២០១០ និងលៅបនតរកមមភាពរហូត 
មកដល់បចចុបបនន។         



៨. កញ្ញា  នាង ្វុា៉ា តនា ពិធីការណីព័ត៌ម្មនវៅទូរទ្សន៍បណ្ដដ ញជាតិរបជាជន (PNN) 

ករា  នាង ្វុា៉ា តនា អាយុ២៨ រពវនថៃករា ជា ពិធីការនីពត៍មានលៅទូរទរេន៏បណ្តត ញជាតិ 

របជាជន (PNN) និងជាមាច រ់ហាងលក់លខាអាវផងដដរ។ ករា ចប់លផតើមរបឡូក ការង្វររងគមចប់តំងពី 

អាយុ១៥ឆ្ន ំ ជាអនកផលិតកមមវធីិវទិយុ ជាពិធីករវទិយុ និងទូរទរេន៏ អនករាយការណ៏ព័តមាន អនកបកដរបភាោ 

អង់លគលរ ។ ករា ជាយុវជនលឆនើមដដលដតងដតលលើកយករបធានបទដដលពិបាកលដ្ឋេះស្ោយ មកពិភាកាលដើមប ី
កាត់បនថយ គំនាបរបនពណីលលើស្ររតី និងលកមងស្រីលៅរបលទរកមពុជា ។ ្វុា៉ា តនា មានលគហទំព័រផ្លទ ល់េលួនគឺ 
www.nanatips.com និង ទំព័របណ្តត ញរងគម nanaonlineshop (facebook page).  

៩. វោករ្ ីចាន់ វស្វភណឌ័  របធានកមមវិធីថ្ន ងគការបនាទ យរ្ ី

លោកស្រី ចាន់ វស្វភណឌ័  គឺជារបធានកមមវធីិននអងគការបនាទ យស្រី ពីដេមិថុនា ឆ្ន ំ២០១៥ 
នាលពលបចចុបបនន ដដលអងគការកំពុងលធវើកិចចការលផ្លត តលៅលលើការពរងឹងអំណ្តច របរ់ស្ររតីង្វយរង 
លរោេះ និងរគួោរោត់អាចអនុវតតន៍រិទធិនលោបាយ រិទធិលរដឋកិចច និង រិទធិរងគមកិចចតមរយៈការ 
ចងរកងរហគមន៍លដើមបកីារអភិវឌឍន៍លដ្ឋយចិរភាព ការតរ ូមតិ លដើមបយុីតតិធម៌លយនឌ័រ និងផារ 
ភាា ប់បុររកនុងការង្វររមភាពលយនឌ័រ។ អងគការបនាទ យស្រី បានលធវើការពរងឹង តំណ្តងរហគមន៍ 
៣២៨ ដដលមានស្ររតី២៥៤មានភាពអង់អាច ទំនុកចិតត ចំលនេះដឹង និងជំនាញ កនុងការអនុវតតរិទធិ 
រមួទំងស្ររតី ង្វយរងលរោេះ និងស្ររតីរកីរក។ លោកស្រី ក៏ធាល ប់ជាបុគគលិក គណៈកមមការលលើករទួយ 
ស្ររតីកនុងវរ័ិយ នលោបាយ២ឆ្ន ំ និងជាអនកររមបររមលួកមម វធីិស្ររតីកនុងវរ័ិយនលោបាយននអងគការរីលការ៣ឆ្ន ំ។ បដនថមលលើរពីលនេះ លោកស្រី 
ធាល ប់ជា របធានរបរ់បណ្តត ញពរងឹងរិទធិអំណ្តចស្ររតីវយ័លកមង (CYWEN) បាន រយៈលពល១អណតតិ២ឆ្ន ំ(២០១២-២០១៣) ដដលបលងេើតលឡើងកនុងឆ្ន ំ 
២០១០ និងលៅបនតរកមមភាពរហូតមកដល់បចចុបបនន ដតលោកស្រីបានបនតការង្វររមរគ័ចិតត ជាអនករបឹកាដល់បណ្តត ញពរងឹងរិទធិអំណ្តចស្ររតីវយ័
លកមង។ 



 

១០. កញ្ញា  ខ្ម ចិនាដ  ទីរបឹកាវគលនវោបាយវយនឌ័រ ថ្នគ្ណៈកម្មម ធិការជាតិ្រម្មប់ការ ភិវឌឍតាមខបបរបជាធិបវតយយ 
វៅថ្នា ក់វរកាមជាតិ(គ្ជ ប) 

ករា  ខ្ម ចិនាដ  បចចុបបននជា ទីរបឹកាលោលនលោបាយលយនឌ័រ ននគណៈកមាម ធិការជាតិររមាប់ការ 
អភិវឌឍតមដបបរបជាធិបលតយយលៅថ្នន ក់លរកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)។ ករា  ចិនាដ  មានតួនាទី និងភារៈកិចច 
លលើការកោងរមតថភាព ររមបររមលួកិចចការង្វរជាមួយបណ្តដ ញ និងនដគូ ក់ព័នធលផេង ការតរ ូមតិ 
និងផដល់ជំនួយបលចចកលទរកនុងការអនុវតតវធិានការបញ្ជ្រា បលយនឌ័រ និងលធវើការង្វរជាមយយស្ររដីលៅថ្នន ក់ 
លរកាមជាតិ រហូតដល់ថ្នន ក់ជាតិ។  

 លៅឆ្ន ំ ២០១២-២០១៣ ករា  ចិនាដ  ជាអនកររមបររមលួកមមវធីិយុតតិធម៌លយនឌ័រ ននអងគការ 
អុកោវ ម។ ឆ្ន ំ ២០១០ ដល់ ២០១១ ករា  មានតួនាទីជារបធានកមមវធីិដផនកតរ ូមតិលយនឌ័រ និងបណ្តដ ញ លៅអងគការលយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍លដើមប ី
កមពុជា។ ករា  បានបញ្ច ប់ការរិកាបររិា បរត ជំនាញ ភាោអង់លគលរររមាប់ទំនាក់ទណង ពីោកលវ ិ ទាល័យ លវលរទើន កនុងឆ្ន ំ២០០៨ 
និងបានបញ្ច ប់បររិា បរតជាន់េពរ់ ជំនាញការរិការដីពីការអភិវឌឍ ពីរកលវទិាល័យកមពុជា លៅឆ្ន ំ ២០១២។  

 ករា  ចិនាដ  ធាល ប់មានបទពិលោធន៍លធវើការង្វរ ក់ព័នធនឹងលយនឌ័រ ជាមួយនឹងអងគការជាតិ និងអនដរជាតិជាលរចើន និងធាល ប់ជាអនករបឹកាឯក 
រាជយផងដដរ។  

 

 

 



 

១១. វោករ្ ី ្នឺវកត ្រិលីកេណ៍  ាក្រមប្រមួលកមមវិធី ប់រ ាំ និង 
វយនឌរថ័្នគ្ណៈកម្មម ធិការវដើមបកីារវបាិះវឆ្ា តវោយវ្រ ី និងយតុតិធម៌ វៅកមពុជា 
(ែុមខស្ររវល) 

លោកស្រី ្នឺវកត ្រិលីកេណ៍ មានបទពិលោធន៍លធវើការកនុងអងគការរងគមរីុវលិ ទក់ទងនឹង 
ការលលើករទួយរបជាធិបលតយយ និងការលបាេះលឆ្ន តរយៈលពល ១៧ឆ្ន ំ ។ បចចុបបនន លោកស្រី ្នឺវកត 
្រិលីកេណ៍ មានតួនាទីជាអនកររមបររមួលកមមវធីិអប់រ ំ និងលយនឌ័រននគណៈកមាម ធិការលដើមបីការលបាេះ 
លឆ្ន តលដ្ឋយលររ ី និងយុតតិធម៌លៅកមពុជា (េុមដញ្ជ្ហវល) ។ លោកស្រី ក៏ជារមាជិកោថ បនិកននគណៈកមាម  
ធិការលលើករទួយស្ររតីកនុងវរ័ិយនលោបាយ (គរន) និងជារមាជិកននបណតុំ ស្ររតីកមពុជារតីពីអាោ ន ។ 

ជាមួយតួនាទីលៅអងគការេុមដញ្ជ្ហវល លោកស្រីទទួលេុររតូវកនុងការរគប់រគងរកមមភាពការង្វរ 
ដផនកអប់រ ំ និងលយនឌ័រ ទំងកមមវធីិអប់រអំនកលបាេះលឆ្ន ត និងវជិាា ពលរដឋ និងកមមវធីិលលើករទួយការចូលរមួ របរ់ស្ររតីកនុងវរ័ិយនលោបាយ ។ 
កនុងតួនាទីលនេះ លោកស្រី បានបលងេើត និងផលិតឯកោរអប់រអំនកលបាេះ លឆ្ន ត រប តអប់រេំលី 
ផតល់វគគបណតុ េះបណ្តត លដល់បណ្តត ញេុមដញ្ជ្ហវលទូទំងរបលទរ និងលបកាជនស្ររតីររមាប់ ការលបាេះលឆ្ន តលរជើរលរ ើររកុមរបឹកាឃំុ រង្វេ ត់ឆ្ន ំ២០០៧ 
និងឆ្ន ំ២០១២ និងស្ររតីជារមាជិករកុមរបឹកាឃំុ រង្វេ ត់ ។ល។ លោកស្រីមានបទ ពិលោធន៍លធវើការ១៣ឆ្ន ំជាមួយកមមវធីិវទិយុ 
«៦០នាទីកនុងការចូលរមួ និងស្ររតីអាចលធវើបាន» ។ បដនថមលលើលនេះលទៀត លោកស្រីទទួលេុររតូវការង្វរ 
អលងេតោថ នភាពស្ររតីចូលរមួកនុងវរ័ិយនលោបាយ និងររលរររបាយការណ៍វភិាគអំពីស្ររតីទំងការលបាេះលឆ្ន តឃំុ និងការលបាេះលឆ្ន តជាតិ ។ លោកស្រី 
ជាជនរកមមមាន ក់កនុងចំលណ្តមជនរកមមលផេងលទៀតកនុងយុទធនាការតរ ូមតិ និងបញ្ចុ េះបញ្ាូ លលដើមបីលលើករទួយតំណ្តងស្ររតីកនុងវរ័ិយនលោបាយ 
ទំងចំនួន និងរលមលងរគប់លំដ្ឋប់ថ្នន ក់ និងធានាបានរមភាពលយនឌ័រជាមួយរកមុការង្វរ    គរន និងរកុមស្ររតីលដើមបីទំងអរ់ោន  ។ 



លោកស្រីបានបញ្ច ប់ថ្នន ក់ឧតតមរិកាចំនួន២ បររិា ប័រតអកេរោស្ររតមនុរេោស្ររត និងគរលុការលយជាន់េពរ់ដផនកទរេនវជិាា ននោកល 
វទិាល័យភូមិនទភនំលពញ និងវទិាោថ នជាតិអប់រ។ំ 
លោកស្រីក៏បានទទួលវរិា បនប័រតវគគេលីពីរបលទរហវីលីពីន រតីពី ការលធវើឲ្យមានអភិបាលកិចច 
លឆលើយតបនឹងលយនឌ័រ (Making Governance Gender Responsive) ។ 

១២. វោករ្ ី យតិ វស្វភណ័  ជាំនួយការកមមវិធីថ្ន ងគការ Jass 
របចា ាំតាំបន់អា្ុអីាវគ្ាឃ ៍

 លោកស្រី យិត លោភ័ណ ជាជំនួយការកមមវធីិននអងគការ Jass របចំតំបន់អារីុអាលគនឃ៍ 
តំងពីឆ្ន ំ២០១២ លហើយលោកស្រីក៏ ជាអនកររមបររមលួបណ្តដ ញពរងឹងរិទធិអំណ្តចស្ររដីវយ័ 
លកមង (CYWEN)ផងដដរ។ តមរយៈកិចចការង្វរលៅកនុងអងគការ Jass លោកស្រីតំងចិតតេពរ់កនុងការ 
ទមទរឲ្យបានរិទធិស្ររដីលៅរគប់ដផនកទំងអរ់ននជីវតិរបរ់ស្ររដីលៅកដនលងលធវើការ ការអប់រ ំ និងរគ ួ
ោរ។ ជាពិលររការអនុវតតរទឹរដី ស្ររដីនិយម លដើមបីកាល យលៅជារកមមជនពិតរបាកដ។ លោកស្រី លោភ័ណ បានបញ្ច ប់ការរិកាដផនករងគមវទិា 
ននរលកវទិាល័យភូមិនទភនំលពញលៅឆ្ន ំ២០០៩។ លោកស្រី បានលធវើការង្វររម័រគចិតតលៅកនុងអងគការជាលរចើនដូចជា YRDP, CRF, GADC 

និងគ.រ.ន។ ការង្វររម័រគចិតតបានលធវើឲ្យលោកស្រី យល់កាន់ដតចារ់ពីបរា រងគម។ ពីឆ្ន ំ ២០១០ 
ដល់ ២០១១ លោកស្រី មានតួនាទីជាជំនួយការកមមវធីិ ោំ រកុមារ ននអងគការ Save the Children 
និងឆ្ន ំ២០១១ដដដល លោកស្រីបានបំលរ ើការង្វរលៅអងគការ GADC 
កនុងតួនាទីជារគូបណដុ េះបណ្តដ លលយនឌ័រ។ 

១៣. វោករ្ ីបុិច ប៉ាូខែត  ាករគ្បរ់គ្ងកមមវិធីថ្ន ងគការស្រ្តខីែមរ 

លោកស្រី ប៉ាូខែត ជាអនករគប់រគងកមមវធីិននអងគការស្ររតីដេមរ ដដលលធវើការលលើការតរ ូមតិ 



ររមាប់រមភាព ស្ររតី និងលលើករទួយរិទិធស្ររតីរយៈលពល៨ឆ្ន ំ មកលហើយ។   

លោកស្រី ប៉ាូខែត ទទួលេុររតូវលលើការរគប់រគង គលរមាងបូករមួទំងកមមវធីិ រលមលងស្ររតី ជលរមើរស្ររតី រកុមកលឹបអនកោត ប់វទិយុ 
កមមវធីិការផតល់អំណ្តចដផនក លរដឋកិចច វគគបណតុ េះបណ្តត ល និងការ កោងរមតថភាព លលើភាពជាអនកដឹកនាំស្ររតី 
និងភាា ប់ជាមួយវរ័ិយនលោបាយផងដដរ។ 

 

 

  

 


