វវទិកាស្រ្ដថ្ន
ី ា ក់ជាតិ

“បញ្ច ប់ការវរ ើ្វ ើងវលើស្រ្ដក
ី ងវិ
ាុ
្យ
័ នវោបាយ”
ថ្ថៃទី ០៤ ខែធាូ ឆ្ា ាំ២០១៥

ជីវរបវតតិ្វងេប វាគ្មិន និង ាក្រមប្រមួល
វរៀបចាំវោយ៖ គ្ណៈកម្មមធិការវលើក្ទយស្រ្ដ
ក
ី ងវិ
ាុ
្យ
័ នវោបាយ
ួ
គ ាំរទវោយ៖

ងគការ ុកស្វវម

វោជនីយោានទវនលបាស្វក់ ២

១. វោករ្ី ឃិិះ ធីោ នាយិការបតិបតិត ងគការ្ីលការ និងជារបធានគ្ណៈកមមការដឹកនា ាំ គ្ណៈកម្មមធិការវលើក្ទយស្រ្ដ
ី
ួ
កាងវិ
្យ
័ នវោបាយ (គ្.្.ន)
ុ

លោកស្រី ធីោ មានបទពិលោធន៍ លធវើការកនុងរងគមរុីវ ីលចំនួន ៣៥ឆ្នំ ទំងលៅកនុង របលទរកមពុជា

និងលៅរហរដឋអាលមរ ិក។ កនុងតួ នាទី លនេះ លោកស្រីបានទទួលរង្វវន់ ២ លៅរហរដឋអាលមរ ិក កនុងការលធវើ
ការង្វរលៅកនុងរងគម ។ កនុងលពលបចចុបបននលោកស្រី ជានាយិកា និងជាោថបនិកអងគការរីលការ ដដល
បានលធវើការង្វរខាងដផនកបណុត េះបណ្ត
ត លលលើការ លលើកកមពរ់រងគមរុីវ ីល និងស្រីក
ត ុងវ
ន ិរ័យនលោបាយលៅ

កមពុជាតំង ពីឆ្នំ១៩៩៧មក។ កនុងលពលបចចុបបននលោកស្រី ជារបធានគណៈកមមការរគប់រគង ននគណៈ
កមាមធិការលលើករទយស្ររត
ីកុងវ
ន ិរ័យនលោបាយ និង ជារមាជិកោថបនិកគ.រ.នតំងពីឆ្នំ២០០៥មក។
ួ
លោកស្រីបានលរៀប ចំយុទឋោស្ររតជាគនលឹេះ និងបានររមបររមួល ការរហការណ៍រវាងរមាជិកអនុវតតន៍
កមមវ ិធី

កនុងការង្វរលលើកកមពរ់ស្ររតី
កនុងវ ិរ័យនលោបាយកនុងរបលទរ កមពុជា និងការលលើកកមពរ់តួនាទីស្ររតីលៅកនុងរងគម។
លោកស្រី

ធីោ

ជាលរចើ នកនុងឃុំ

ចំនួន១៧៥

ក៏ បានទទួលការលរជើរលរ ើរពីចំលណ្តមអងគការស្ររតី

ជាមួយរដ្ឋឋភិបាលកមពុជា និងជាទី របឹការបរ់គណៈកមាមធិការជាតិ កមពុជាលដើ មបីស្ររតី
APWLD។

ស្រុកចំនួន១៥

និងលេតតចំនួន៩

លធវើការង្វរស្ររតីកុងស្រុ
ន
ក

លធវើជាតំ

ណ្តងដផនកលយនឌ័រ

និងជារមាជិកគណៈកមមការរគប់រគងរបចំតំបន់កុងអងគ
ន
ការ

២. វោករ្ី រ្់ ្ុោព នាយិការបតិបតតិ ថ្ន ងគការវយនឌ័រ និង ភិវឌឍនវដើមប ីកមពជា
និង ជា្ម្មជិកគ្ណៈកមមការដឹកនា ាំ គ្.្.ន
ុ

លោកស្រី រ្់ ្ុោព ជាោថនិក និងជានាយិការបតិបតតិនន អងគការលយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍លដើ មបី
កមពុជា

ដដលជាអងគការលរៅរដ្ឋឋភិបាលមានជំនាញាខាងកលយនឌ័ រកនុងរបលទរកមពុជា។

លោកស្រីធាលប់

បានបលរមើការង្វរកនុងជួ ររដ្ឋឋភិបាល ោថប័នអភិវឌឍន៍ ជាតិ និងអនតរជាតិ របចំរបលទរកមពុជា ។
លោកស្រី

្ុោព រតូវបានចត់ទុកជារកមមជន អនកដឹកនាំ និងជាអនកតរូមតិលដើមបីរមភាព

លយនឌ័រ និងការផតល់អំណ្តចដល់ស្ររតី។ ចំ ល

េះកមមវ ិធីដដលជាលោលលៅអងគការរបរ់លោកស្រី រតូវបាន

ចត់ទុកជាអងគការឈានមុ េកនុងការកោងរមតថភាពចំល

េះអងគការលរៅរដ្ឋឋភិបាល

ដដលរួមទំងនាយក

ដ្ឋឋន របរ់រដ្ឋឋភិបាល រតីពីការបញ្ជ្រ
ា បលយនឌ័ រលៅកនុងលោលនលោបាយ ការលរៀបចំដផនការ និ ងកមមវ ិធី
រពមទំង

ភាាប់បុររ

និងលកមងរបុរ

លដើមបីឈានលៅដល់ការបញ្ចប់អំលពើហិងា

និងការលរ ើរលអើងរបឆ្ំងស្ររតី

លោកស្រីក៏ជាោថបនិកននគណៈ

កមាមធិការ លលើករទួយស្ររតីកុងវ
ន ិរ័យនលោបាយ ដដលជាបណ្ត
ត ញ ននអងគការស្ររតីថ្ននក់ជាតិ ដដលកំពុងលធវើការរួមោន បញ្ជ្រ
ា បលោលនលោបាយ
កនុងការជរមុញស្ររតីចូលរួមកនុងវ ិរ័យនលោបាយ។ មិនដតបុលណ្តណេះលោកស្រីបានលលើកយក បរ
ា របរ់ស្ររតីកមពុជាលៅ រហគមន៏អនតរជាតិ ផងដដរ
លៅកនុងលវទិកា ថ្ននក់ជាតិ និងអនតរជាតិលផេងៗ បូករួមលវទិកាអងគការរហរបជាជាតិរីព
ត ី អនុររា រុី-ដ លដើមបីទទួល បានការោំរទ ពី ថ្ននក់អនតរជាតិ
និងលធវើរកមមភាពលដើមបីលដ្ឋេះស្ោយបរ
ា រិទិធស្ររតីដដល ជារិទិម
ធ នុ រេកនុងរបលទរកមពុជា។

៣. វោកជាំទាវ ែុង ្ន
ុ វ ង ្ម្មជិការកុមរបឹកាវែតតកាំពង់ចាម
លោកជំទវ ែុង ្ន
ុ វ ង បចចុបបននជារមាជិ ការកុមរបឹកាលេតត និងជារបធានគណៈកមមការពិ លរោេះលោបល់
កិចចការស្ររដី

និងកុមារ

លេតតកំពង់ចម។

លោកជំទវ

ធាលប់ជារគូលៅោោនលោបាយលេតត

កំពង់ចម

និងជារបធានរមាគមនារ ីរយៈលពលបីឆ្នំ។ បនាទប់មក លោកជំទវ រតូវ បានដតងតំងជា អភិបាលស្រុកកំ ពង់ចម
រកុមរបឹការដឋមញ្ជ្នីដរយៈលពលបីឆ្នំ។

លដ្ឋយលោកជំទវ

្ន
ុ វ ង

ទទួលេុររតូវ

និងលធវើការង្វរ

ក់ព័នធ

ជាលរចើនកនុង ការលលើកកមពរ់ស្ររដី និ ងកុមារ លោកជំទវ រតូវបានដតង តំងជារបធានមនទីរកិចកា
ច រនារ ីលេតតកំពង់ចម
អរ់រយៈលពល ១៤ ឆ្នំ។ បនាទប់មកលទៀត លដ្ឋយមានោននដ លអកុងការអនុ
ន
វតតការង្វរលោកជំទវ រតូវបានដតងតំង
ជា អភិបាលរង លេតតរយៈលពល ៥ឆ្នំ។ លៅឆ្នំ២០១៥ លនេះផងដដរលោកជំទវ បានជាប់លឆ្នតជារបធានបណ្ត
ដ ញ
ស្ររដីលដើមបីអភិវឌឍន៍ ននបណ្ត
ដ ញស្ររដីទំង១០លេតត រួមមាន លេតត កណ្ត
ដ ល រកលចេះ រទឹងដរតង តបូងឃមំុ នរពដវង
មណឌលគិរ ី កំពង់ចម កំពង់ធំ កំពង់ឆ្នំង និងលេតតតដកវ។
៤. វោករ្ី វចង ជិនវណត

គ្គនាយករងថ្ន គ្គនាយកោាន្មោពវយនឌ័រ ថ្នរក្ួងកិចចការនារ ី

កនុងឆ្នំ ២០១២ លោកស្រី ជិនវណត រតូវបានដតងតំង ជាអគគនាយករង ននអគគនាយកដ្ឋឋន

រមភាពលយនឌ័រ

ននរករួងកិចចការនារ ីដដលមានទំនួលេុររតូវកនុងការោំរទ

និ ងតមដ្ឋនការង្វរ

របរ់ស្ររដីដឹកនាំលៅថ្ននក់ លរកាមជាតិ។ លោកស្រី ធាលប់បានលធវើការជាជំនួយការការ ិោល័យ រដឋមញ្ជ្នីដ
ននរករួងកិចកា
ច រនារ ី ពីដេ មិថុនា ឆ្នំ២០០៧ ដល់ ឆ្នំ ២០១១។ លោកស្រី បានដតងតំងជារបធាន
ការ ិោល័យដផនក លោលនលោបាយ នននាយកដ្ឋឋនរមភាពលយនឌ័ រកនុងឆ្នំ២០០៩។
លោកស្រី ជិនវណត បានបញ្ចប់ការរិកាដផនករដឋបាលទូលៅ លៅោោភូ មិនទរដឋបាល កនុងឆ្នំ
២០០៧។ លោកស្រី បានបញ្ចប់ថ្ននក់បរ ិរាបរតដផនកចាប់ ពី រកលវ ិទាល័យភូមិនទនីតិោស្ររដ និងវ ិទា
ោស្ររដលរដឋកិចច កនុងឆ្នំ២០០០។ លោកស្រី ជិនវណត បានចូ លរួមរិកាាោោ រននិរិទ និ ងវគគបណុដ េះ បណ្ត
ដ លជាលរចើនទំងលៅថ្ននក់ជាតិ

និងអនដរជាតិ។ លោកស្រីក៏បានររលររឯកោរ វ ិជាាជី វៈចំនួនពីរ គឺ (១) ករណីរិកា “ តួនាទី របរ់ស្ររដីកុនងវ ិរ័យវាយនភ័ ណឌលៅកមពុជា ១៩៩៨២០០៩” (២) ការវ ិភាគ ចាប់ ឯកជន រដីពី “កិចរ
ច នាដដលអាចលជឿទុ កចិតតបាន” ឆ្នំ២០០៤។
៥. វោក គ្ល់ បញ្ញ
ា នាយករបតិបតិត គ្ណៈកម្មមធិការវដើមប ីការវបាិះវឆ្ាតវោយវ្រ ី និងយុតតិធម៌ វៅកមពជា
(COMFREL)
ុ
លោក គ្ល់ បញ្ញ
ា មានបទពិ លោធន៍លធវើការង្វរកនុងអងគការរងគមរុីវ ិលចំនួន ២៥ឆ្នំទក់ទងនឹង

ការលលើក រទួយរិទិម
ធ នុរេ និ ងរបជាធិបលតយយលៅរបលទរកមពុជា។ បចចុបបនន លោក គ្ល់ បញ្ញ
ា ជានាយក
របតិ បតិនត នគណៈកមាមធិការលដើ មបីការលបាេះលឆ្នតលដ្ឋយលររ ី និ ងយុតិ ធ
ត ម៌ លៅកមពុជា (េុ មដញ្ជ្ហល
វ ) ។ លោក
គ្ល់

បញ្ញ
ា
ទទួលេុររតូវលលើការរគប់រគងរាល់រកមមភាពរបរ់េុមដញ្ជ្ហល
វ រគបដណតប់លៅលលើការង្វរ

តរូមតិ ររមាប់កំដណទរមង់ការលបាេះលឆ្នត រូមទំងយុទនា
ធ ការតមរបព័នផ
ធ េពវផាយ រលងេតការណ៍ការ
លបាេះលឆ្នត

ការអលងេតតមដ្ឋនការរបរពឹ តិលត ៅននរដឋរភាជាតិ

និងការបំពញតមកមមវ ិធី នលោបាយរបរ់

គណបកេជាប់លឆ្នត រពមទំងការអប់រ ំរបជាពលរដឋផងដដរ។
លោក គ្ល់ បញ្ញ
ា ក៏ជាអនុរបធាន ននបណ្ត
ដ ញអាោន លដើមបីការលបាេះលឆ្នតលដ្ឋយលររ ី (ANFREL) ដដលមានទីតំងលៅរបលទរនថ។ លោក
គ្ល់

បញ្ញ
ា

បានបញ្ចប់ការរិកាដផនករិទិម
ធ នុរេលៅរបលទរអូស្រោដលី

និ ងហូឡង់

និងចូលរួមកនុងចលនាលលើកកមពរ់រិទិម
ធ នុរេជាមួ យ

រមាគមអាដហុកតំងពីលដើមឆ្នំ ១៩៩០។ លោក គ្ល់ បញ្ញ
ា បានបញ្ចប់អនុបណិ ឌ តដផនកការផ្លលរ់បូរការអភិ
ដ
វឌឍនលោបាយ ពី វ ិទាោថនរិកា
រងគមលៅ ហាហគូ របលទរហូឡង់ ។ លោក គ្ល់ បញ្ញ
ា បានទទួល
MAGSAYSAY

AWARD)

នរង្វវន់រនតិភាព « រាមុន លមេនរនរ ឆ្នំ២០១១»

ពីរបលទរហវីលីពីនលដ្ឋយទទួលោគល់ការលបដជាារបរ់លោក

គ្ល់

បញ្ញ
ា

និងភាពជាអនកដឹកនាំ

(2011 RAMON
អង់អាច

កាលហាន

ហានរបឈមនឹងការលំបាក និងលរោេះថ្ននក់ជាលរចើ នកនុងរកមមភាពទមទររិទិ ធ លររ ីភាពតមដបបរបជាធិ បលតយយ លដើមបីកោងពនលឺ លរៀបចំ និ ងការ
តមដ្ឋន ដដលនឹ ងនូវការលបាេះលឆ្នតលដ្ឋយលររ ី និ ងរតឹមរតូវ រពមទំងទមទរឲ្យមានការទទួលេុ ររតូវ អភិ បាលកិចចលដ្ឋយមញ្ជ្នីជា
ដ ប់ លឆ្នតកនុង
របលទរកមពុជា។

៦. វោករ្ី

រ ុណ រ្មី នាយិការបតិបតតិ

លោកស្រី

ងគការស្រ្តខី ែមរ

រ ុណ រ្មី ទទួលបានររាបរតជាន់េពរ់ ដផនកទំនាក់ទំនងអនតរជាតិ លៅោកល

វ ិទាល័យកមពុជា កនុងឆ្នំ២០១៤ ។ លោកស្រីមានបទពិ លោធន៍ លធវើជាអនកររមប ររមួលកមមវ ិធី លៅរមាគមយុវជនរបជាធិ បលតយយដេមរ វ ិទាោថនភាពជាអនកដឹកនាំរហជីព និ ងជា របធានកមមវ ិធីននអងគការមាោ៌
ស្ររតី អរ់រយៈលពល ៥ឆ្នំ ។ បចចុបបនន លោកស្រីជានាយិការបតិ បតតិ អងគការស្ររតីដេមរ ដដលលធវើការជាមួយស្ររតី
លៅថ្ននក់មូលដ្ឋឋន លដើមបីរបមូ លចំ លណេះដឹ ង និងលធវើការតរូមតិ ជុំ វ ិញបរ
ា រិទិធស្ររតី ដដលជារិទិ ម
ធ នុរេ
ផាភាាប់ស្ររតីកុងភាពជាអន
ន
កដឹ កនាំ និ ងការចូលរួមរបរ់ ស្ររតីកុងវ
ន ិរ័យនលោបាយ ។ លោកស្រី ក៏បាន
លធវើការរហការោងជិ តរនិទធ ជាមួយនឹ ងបណ្ត
ត ញ ស្ររតីលផេងៗ អងគការរងគមរុីវ ិល និ ងរមព័នលធ ដើ មបីយុតិ ធ
ត ម៌
រងគមមួយចំនួនផងដដរ កនុងលោលបំ ណង ជរមុញ លលើកកមពរ់ រពមទំងផតល់អំណ្តចដល់ស្ររតីលអាយទទួល
បាននូវយុតិតធម៌ និងរមភាព ពិតរបាកដ ។
៧. វោករ្ី ចាន់ គ្នាា

ាក្រមប្រមួលថ្នាក់តាំបន់ថ្ន ងគការ Jass របចា ាំតាំបន់អា្ុអា
ី វគ្ាឃ ៍
លោកស្រី

ចាន់ គ្នាា គឺជាអនកររមបររមួលថ្ននក់តំបន់នន

អងគការ JASS របចំតំបន់អារុីអាលគនយ៍

ចប់ពីឆ្នំ២០១២ រហូតមកដល់ បចចុបបនន ដដលអងគការកំ ពុងលធវើកិចកា
ច រលផ្លតត លៅលលើការពរងឹងភាពជា អនកដឹកនាំ
ដល់ស្ររតីវ ័យលកមង ស្ររតីដដលមកពី រហគមន៍រ ឺរកុមលផេងៗ
លដើមបីកោងអំ ណ្តចរបមូលផតំុរបរ់ស្ររតី កនុងការ
ទមទររកភាពយុតិធ
ត ម៌ ររមាប់ជីវ ិតរបរ់ពួកលគ ក៏ ដូចជារហគមន៏ ទំងមូល។
លោកស្រី

ក៏ធាលប់ជាអនកររមបររមួលកមមវ ិធី របរ់គណៈកមាមធិការលលើករទយស្ររត
ីកុងវ
ន ិរ័យនលោបាយ
ួ

(គរន) អរ់រយៈលពល ៦ឆ្នំ ។ លោកស្រី គ្នាា គឺជាោថបនិ កមួ យរូបកនុងចំ លណ្តមោថបនិ កលផេងៗ លទៀតរបរ់

បណ្ត
ត ញពរងឹង រិទិអ
ធ ំណ្តចស្ររតីវ ័យលកមង(CYWEN)ដដលបលងេើតលឡើងកនុងឆ្នំ២០១០ និងលៅបនតរកមមភាពរហូត
មកដល់បចចុបបនន។

៨. កញ្ញ
ា នាង ្ុវា៉ាតនា ពិធីការណីព័ត៌ម្មនវៅទូរទ្សន៍បណ្ដ
ដ ញជាតិរបជាជន (PNN)
ករា
របជាជន

នាង

(PNN)

្ុវា៉ាតនា

អាយុ២៨

រពវនថៃករាជា

និងជាមាចរ់ហាងលក់លខាអាវផងដដរ។

ពិធីការនីពត៍មានលៅទូរទរេន៏បណ្ត
ត ញជាតិ

ករាចប់ លផតើមរបឡូក

ការង្វររងគមចប់តំងពី

អាយុ១៥ឆ្នំ ជាអនកផលិតកមមវ ិធីវ ិទយុ ជាពិធីករវ ិទយុ និ ងទូ រទរេន៏ អនករាយការណ៏ព័តមាន អនកបកដរបភាោ
អង់លគលរ ។ ករាជាយុវជនលឆនើមដដលដតងដតលលើកយករបធានបទដដលពិបាកលដ្ឋេះស្ោយ មកពិភាកាលដើមបី
កាត់បនថយ គំនាបរបនពណីលលើស្ររតី និងលកមងស្រីលៅរបលទរកមពុជា ។ ្ុវា៉ាតនា មានលគហទំព័រផ្លទល់េួនគឺ
ល
www.nanatips.com និង ទំព័របណ្ត
ត ញរងគម nanaonlineshop (facebook page).
៩. វោករ្ី ចាន់ វស្វភណឌ័ របធានកមមវិធីថ្ន ងគការបនាទយរ្ី
លោកស្រី ចាន់ វស្វភណឌ័ គឺជារបធានកមមវ ិធី ននអងគការបនាទយស្រី ពី ដេមិថុនា ឆ្នំ២០១៥
នាលពលបចចុបបនន

ដដលអងគការកំ ពុងលធវើកិចកា
ច រលផ្លតតលៅលលើការពរងឹងអំណ្តច

របរ់ស្ររតីង្វយរង

លរោេះ និងរគួោរោត់អាចអនុវតតន៍រិទិធនលោបាយ រិទិធលរដឋកិចច និង រិទិធរងគមកិចច តមរយៈការ
ចងរកងរហគមន៍លដើមបីការអភិវឌឍន៍លដ្ឋយចិរភាព ការតរូមតិ លដើមបីយុតិតធម៌លយនឌ័រ និងផារ
ភាាប់បុររកនុងការង្វររមភាពលយនឌ័ រ។ អងគការបនាទយស្រី បានលធវើការពរងឹ ង តំ ណ្តងរហគមន៍
៣២៨ ដដលមានស្ររតី២៥៤មានភាពអង់អាច ទំនុកចិតត ចំលនេះដឹង និ ងជំ នាញ កនុងការអនុវតតរិទិធ
រួមទំងស្ររតី ង្វយរងលរោេះ និងស្ររតីរកីរក។ លោកស្រី ក៏ធាលប់ជាបុគល
គ ិក គណៈកមមការលលើករទយ
ួ
ស្ររតីកុងវ
ន ិរ័យ នលោបាយ២ឆ្នំ និងជាអនកររមបររមួលកមម វ ិធី ស្ររតីកុងវ
ន ិរ័យនលោបាយននអងគការរីលការ៣ឆ្នំ។ បដនថមលលើរពីលនេះ លោកស្រី
ធាលប់ជា របធានរបរ់បណ្ត
ត ញពរងឹ ងរិទិ អ
ធ ំ ណ្តចស្ររតីវ ័យលកមង (CYWEN) បាន រយៈលពល១អណតតិ២ឆ្នំ(២០១២-២០១៣) ដដលបលងេើតលឡើងកនុងឆ្នំ
២០១០ និងលៅបនតរកមមភាពរហូតមកដល់បចចុបបនន ដតលោកស្រីបានបនតការង្វររមរគ័ចិតត ជាអនករបឹកាដល់បណ្ត
ត ញពរងឹ ងរិទិ អ
ធ ំ ណ្តចស្ររតីវ ័យ
លកមង។

១០. កញ្ញ
ា ខ្ម ចិនាដ ទីរបឹកាវគលនវោបាយវយនឌ័រ ថ្នគ្ណៈកម្មមធិការជាតិ្រម្មប់ការ ភិវឌឍតាមខបបរបជាធិបវតយយ
វៅថ្នាក់វរកាមជាតិ(គ្ជ ប)
ករា ខ្ម ចិនាដ បចចុបបននជា ទី របឹ កាលោលនលោបាយលយនឌ័ រ ននគណៈកមាមធិ ការជាតិ ររមាប់ការ
អភិវឌឍតមដបបរបជាធិបលតយយលៅថ្ននក់លរកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)។ ករា ចិនាដ មានតួនាទី និងភារៈកិចច
លលើការកោងរមតថភាព ររមបររមួលកិចកា
ច រង្វរជាមួយបណ្ត
ដ ញ និងនដគូ
និ ងផដល់ជំនួយបលចចកលទរកនុងការអនុ វតតវ ិធានការបញ្ជ្រ
ា បលយនឌ័ រ

ក់ព័នលធ ផេង ការតរូមតិ

និងលធវើការង្វរជាមយយស្ររដីលៅថ្ននក់

លរកាមជាតិ រហូតដល់ថ្ននក់ជាតិ។
លៅឆ្នំ ២០១២-២០១៣ ករា ចិ នាដ ជាអនកររមបររមួលកមមវ ិធី យុតិ ធ
ត ម៌ លយនឌ័រ ននអងគការ
អុកោវម។ ឆ្នំ ២០១០ ដល់ ២០១១ ករា មានតួ នាទីជារបធានកមមវ ិធីដផនកតរូមតិ លយនឌ័រ និងបណ្ត
ដ ញ លៅអងគការលយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍លដើមបី
កមពុជា។ ករា បានបញ្ចប់ការរិកាបរ ិរាបរត ជំ នាញ ភាោអង់លគលរររមាប់ទំនាក់ទណង ពីោកលវ ិ ទាល័យ លវលរទើន កនុងឆ្នំ២០០៨
និងបានបញ្ចប់បរ ិរាបរតជាន់េរ
ព ់ ជំនាញការរិការដីពីការអភិ វឌឍ ពីរកលវ ិទាល័យកមពុជា លៅឆ្នំ ២០១២។
ករា ចិនាដ ធាលប់មានបទពិលោធន៍លធវើការង្វរ
រាជយផងដដរ។

ក់ព័នធនឹងលយនឌ័រ ជាមួយនឹងអងគការជាតិ និងអនដរជាតិជាលរចើន និងធាលប់ជាអនករបឹកាឯក

១១.

វោករ្ី

្ឺនវកត

្ិរ ីលកេណ៍

ាក្រមប្រមួលកមមវិធី ប់រ ាំ

វយនឌរ ័ថ្នគ្ណៈកម្មមធិការវដើមប ីការវបាិះវឆ្ាតវោយវ្រ ី

និងយុតតិធម៌

(ែុមខស្ររវល)

និង

វៅកមពជា
ុ

លោកស្រី ្ឺនវកត ្ិរ ីលកេណ៍ មានបទពិលោធន៍លធវើការកនុងអងគការរងគមរុីវ ិល ទក់ទងនឹ ង

ការលលើករទួយរបជាធិ បលតយយ និងការលបាេះលឆ្នតរយៈលពល ១៧ឆ្នំ ។ បចចុបបនន លោកស្រី ្ឺនវកត
្ិរ ីលកេណ៍ មានតួនាទីជាអនកររមបររមួលកមមវ ិធី អប់ រ ំ និ ងលយនឌ័រននគណៈកមាមធិការលដើមបីការលបាេះ
លឆ្នតលដ្ឋយលររ ី និ ងយុតិតធម៌ លៅកមពុជា (េុ មដញ្ជ្ហល
វ ) ។ លោកស្រី ក៏ជារមាជិកោថបនិកននគណៈកមាម
ធិ ការលលើករទយស្ររត
ីកុងវ
ន ិរ័យនលោបាយ (គរន) និ ងជារមាជិកននបណំុត ស្ររតីកមពុជារតីពីអាោន ។
ួ
ជាមួយតួនាទីលៅអងគការេុមដញ្ជ្ហល
វ
ដផនកអប់រ ំ

និងលយនឌ័រ

កនុងតួនាទី លនេះ

ទំងកមមវ ិធី អប់រ ំអនកលបាេះលឆ្នត
លោកស្រី

និងវ ិជាាពលរដឋ

បានបលងេើត

លោកស្រីទទួលេុ ររតូវកនុងការរគប់ រគងរកមមភាពការង្វរ

និ ងកមមវ ិធី លលើករទយការចូ
លរួម
ួ

និ ងផលិតឯកោរអប់ រ ំអនកលបាេះ

របរ់ស្ររតីកុងវ
ន ិរ័យនលោបាយ
លឆ្នត

។

របតអប់រ ំេលី

ផតល់វគគបណុត េះបណ្ត
ត លដល់បណ្ត
ត ញេុ មដញ្ជ្ហល
វ ទូ ទំងរបលទរ និងលបកាជនស្ររតីររមាប់ ការលបាេះលឆ្នតលរជើរលរ ើររកុមរបឹកាឃុំ រង្វេត់ឆ្នំ២០០៧
និងឆ្នំ២០១២

និងស្ររតីជារមាជិករកុមរបឹកាឃុំ

«៦០នាទីកុងការចូ
ន
លរួម

និ ងស្ររតីអាចលធវើបាន»

រង្វេត់

។ល។
។

លោកស្រីមានបទ
បដនថមលលើលនេះលទៀត

ពិលោធន៍លធវើការ១៣ឆ្នំជាមួយកមមវ ិធី វ ិទយុ
លោកស្រីទទួលេុររតូវការង្វរ

អលងេតោថនភាពស្ររតីចូលរួមកនុងវ ិរ័យនលោបាយ និ ងររលរររបាយការណ៍វ ិភាគអំ ពីស្ររតីទំងការលបាេះលឆ្នតឃុំ និ ងការលបាេះលឆ្នតជាតិ ។ លោកស្រី
ជាជនរកមមមានក់ កុងចំ
ន
លណ្តមជនរកមមលផេងលទៀតកនុងយុទធនាការតរូមតិ

និ ងបញ្ុច េះបញ្ូា លលដើ មបីលលើករទយតំ
ណ្តងស្ររតីកុងវ
ន ិរ័យនលោបាយ
ួ

ទំងចំនួន និងរលមលងរគប់លំដ្ឋប់ថ្ននក់ និងធានាបានរមភាពលយនឌ័រជាមួយរកុមការង្វរ

គរន និងរកុមស្ររតីលដើមបីទំងអរ់ោន ។

លោកស្រីបានបញ្ចប់ថ្ននក់ឧតតមរិកាចំនួន២ បរ ិរាប័ រតអកេរោស្ររតមនុ រេោស្ររត និ ងគរុលការលយជាន់េពរ់ដផនកទរេនវ ិជាាននោកល
វ ិទាល័យភូមិនទភំលន ពញ

និ ងវ ិទាោថនជាតិអប់រ ំ។

លោកស្រីក៏បានទទួលវ ិរាបនប័ រតវគគេី ព
ល ី របលទរហវីលីពីន

រតីពី

ការលធវើឲ្យមានអភិ បាលកិចច

លឆលើយតបនឹងលយនឌ័រ (Making Governance Gender Responsive) ។
១២.

វោករ្ី

យិត

វស្វភ័ណ

ជាំនួយការកមមវិធីថ្ន ងគការ

Jass

របចា ាំតាំបន់អា្ុអា
ី វគ្ាឃ ៍
លោកស្រី យិត លោភ័ណ ជាជំនួយការកមមវ ិធីននអងគការ Jass របចំតំបន់អារុីអាលគនឃ៍
តំងពីឆ្នំ២០១២

លហើយលោកស្រីក៏

ជាអនកររមបររមួលបណ្ត
ដ ញពរងឹ ងរិទិ អ
ធ ំ ណ្តចស្ររដីវ ័យ

លកមង (CYWEN)ផងដដរ។ តមរយៈកិ ចចការង្វរលៅកនុងអងគការ Jass លោកស្រីតំងចិតតេរ
ព ់កុងការ
ន
ទមទរឲ្យបានរិទិស្រធ រដីលៅរគប់ដផនកទំងអរ់ ននជី វ ិតរបរ់ស្ររដីលៅកដនលងលធវើការ ការអប់ រ ំ និងរគួ
ោរ។ ជាពិលររការអនុ វតតរទឹរី ដ ស្ររដីនិយម លដើ មបីកាលយលៅជារកមមជនពិ តរបាកដ។ លោកស្រី លោភ័ ណ បានបញ្ចប់ ការរិកាដផនករងគមវ ិទា
ននរលកវ ិទាល័យភូមិនទភំ លន ពញលៅឆ្នំ២០០៩។

លោកស្រី

បានលធវើការង្វររម័រគចិ តតលៅកនុងអងគការជាលរចើនដូចជា

YRDP,

CRF,

GADC

និងគ.រ.ន។ ការង្វររម័រគចិតបា
ត នលធវើឲ្យលោកស្រី យល់កាន់ដតចារ់ពីបរ
ា រងគម។ ពីឆ្នំ ២០១០
ដល់ ២០១១ លោកស្រី មានតួនាទី ជាជំ នួយការកមមវ ិធី ោំ
និងឆ្នំ២០១១ដដដល

រកុ មារ ននអងគការ Save the Children

លោកស្រីបានបំលរ ើការង្វរលៅអងគការ

GADC

កនុងតួ នាទី ជារគូបណុដ េះបណ្ត
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