
1      សកមមភាពទិវសិទធិមនុសសអនតរជាតិឆ្ន ាំ២០១៦ 

 គម្រោងសកមមភាពរារពធទិវសិទធិមនុសសអនតរជាតិឆ្ន ាំ ២០១៦ 

គាំរទម្ោយរកុមមិតត១០ធនូ 
 

ល.រ ម្េតត ទីកន្នលង អនកម្រៀបចាំ សកមមភាពម្រគងទុក ម្សនើថវកិា 

១ បន្ទា យមានជ័យ រកុងសិរមី្ោភ័ណ ម្លក កង ណាកន 
តាំណាង IDEA 

០៩២ ៣២៣ ៦៣៧ 
 
ម្លក ចាន់ ប ុន 
តាំណាងសហគមន៍
អូរោវ យ 
០៧៧ ៨៦៨ ៤៤៧ 
០៨៨៦៦៨៨៣៥៦ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ដន្ងែកបួនម្ចញពីរចកទ្វវ រអនតរជាតិរកងុ 
ម្ា៉ោយន្ប៉ោត ឆលងកាត់តាមផលូវជាតិម្លេ៥ ម្ឆ្ព ោះម្ៅ
កាន់ទីរមួម្េតតបន្ទទ យោនជ័យ ម្ដើមបីជួបជុាំគន ម្ៅទី
ធ្លល ោត់សទឹងរពោះពន្ទល  ម្ធវើម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិ
មនុសស។  
 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៦៥០
ន្ទក់ 

 

២ បាត់ដំបង វតតកណាត ល សង្កា ត់
រតនៈ រកងុាត់ដាំបង 

ម្លក ឆ្ន់ មុននី 
តាំណាងសហគមន៍
បឹងរាាំ  
០១៧ ៧៥៧ ៧៧៥ 

 

ម្លក យ៉ោត កាំោនត 
អងគការលីកាដូ 

០១៦ ៥៦៦ ៩០៥ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៨ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ជួបជុាំគន ម្ៅមុេវតតកណាត ល បន្ទទ ប់មក
ដន្ងែកបួនម្ចញពីោព នថមចាស់ កាត់តាមរបូសាំណាក
ម្លកតាដាំបងរកញូង កាត់តាមផលូវជាតិម្លេ៥ មក
ផារណាត់ ផារម្លើ ម្ហើយរតលប់ម្ៅវតតកណាត ល 
វញិម្ដើមបីម្ធវើម្វទិកាសិទធិមនុសស ការបម្ចចញមតិ
ម្ោយតាំណាងសហគមន៍ តាំណាងអងគការសហ
របជាជាតិ និងអងគការមិនរោឋ ភិាល និងបចច ប់កមម
វធីិម្ោយការបម្ង្កែ ោះម្ា៉ោងៗ។ 

 

 



2      សកមមភាពទិវសិទធិមនុសសអនតរជាតិឆ្ន ាំ២០១៦ 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៥០០
ន្ទក់ រមួោនទ្វាំងអងគការមិនន្មនរោឋ ភិាល អងគការ
សហរបជាជាតិ និងសហគមន៍។ 

៣ បាត់ដំបង វតតរពោះម្គ រពោះន្កវ 
ភូមិម្គករកា ឃុាំ
ដូនតា 

ស្សុកម្កាោះរកឡ 

អនកស្សី មីុ សណាត ប់ 

តាំណាងសហគមន៍
ដីធលី 
០៩២ ៦៩៦ ៤៦២ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិមនុសស ការ
បម្ចចញមតិម្ោយតាំណាងសហគមន៍និងអាជាា ធរ 
ការម្លើកម្ឡើងពីបញ្ហែ ដីធលី និងផលប៉ោោះពាល់ម្លើសិទធិ
ម្សរភីាពកនុងការបម្ចចញមតិ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៣០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងអាជាា ធរ និងសហគមន៍។ 

 

៤ កំពង់ឆ្ន ំង សហគមន៍ឡពាង ឃុាំ
តាម្ជស ស្សុកកាំពង់
រតឡាច 

អនកស្សី អ ុ ៊ុំ សុភី 

តាំណាងសហគមន៍
ឡពាង 

០៧៨ ៧០៥ ៩៣៦ 

 

ម្លក ប ុត ទូច 

០៩៦៨៥៣១៨៤៧ 

 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៤ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្ធវើការជួបជុាំគន ម្ៅមុេោលបូលីណូ 
នឹងចាប់ម្ផតើមដន្ងែកបួនតាមបម្ណាត យផលូវជាតិម្លេ៥ 
ម្ោយោនការសន្មតងរាាំថ្ឆយុាំ ម្ឆ្ព ោះម្ៅកាន់សហ
គមន៍ឡពាងម្ដើមបចីាប់ម្ផតើមម្វទិកាោធ្លរណៈ ស
ន្មតងធម៌ម្ទសន្ទ រ ាំលឹកវញិ្ហា ណកខនធសម្មតចសីហនុ 
ម្ធវើម្សចកតីន្ថលងការណ៍ពីរបវតតិសិទធិមនុសស និងការ
ម្លើកម្ឡើងពីបញ្ហែ  និងទុកកងវល់របស់របជាពលរ
ដឋ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៥០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងតាំណាងអងគការសហរបជាជាតិ 
តាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 



3      សកមមភាពទិវសិទធិមនុសសអនតរជាតិឆ្ន ាំ២០១៦ 

៥ កំពង់ឆ្ន ំង កាលោព នេាច់ស 
ឃុាំម្ពរជចង្កវ រ ស្សុក
បរបូិរណ៍ 

ម្លក យិន បិុច 
តាំណាងសហគមន៍
បណាត ញភនាំគុក 

០១២ ៣១៤ ៧៥៧ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិមនុសស ការ
បម្ចចញមតិម្ោយតាំណាងសហគមន៍ អាជាា ធរ និង
បចច ប់កមមវធីិម្ោយម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៨០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 

៦ កំពង់ស្ពឺ ោលបឋមសិកា
រ ាំម្ចក ភូមិរ ាំម្ចក ឃុាំ
យអងគ ស្សុកថពង 

ម្លក កង ម្គឿន 
តាំណាងសហគមន៍
យ៉ោអងគ 
០៩២ ២២៣ ៥៣៨ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិមនុសស ការ
សន្មតងមតិម្ោយតាំណាងសហគមន៍ ការផសពវផាយ
ចាំម្ណោះដឹងន្ផនកសិទធិមនុសសដល់របជាពលរដឋ ការ
ម្លើកម្ឡើងពីទុកខកងវល់របស់របជាពលរដឋ និងម្វទិកា
សាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៥០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 

៧ កំពង់ធំ ភូមិងន ឃុាំងន ស្សកុ
សណាត ន់ 

ម្លក គង់ ម្ឈៀង 
តាំណាងសហគមន៍
ការពារធមមជាតិជាាំ
ធលក 

០៩៧៦០២៦៥៨៥ 

 

ម្លក ោម្មឿន 

តាំណាង LICADHO 

០៧៨ ៨៨៨ ៦៧០ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៩ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ដន្ងែកបួន និងម្វទិកាោធ្លរណៈម្ដើមបី
ឲ្យតាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរកនុងស្សុកម្ឡើង 
បម្ចចញមតិសតីពីសិទធិមនុសស។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ២០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងតាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 



4      សកមមភាពទិវសិទធិមនុសសអនតរជាតិឆ្ន ាំ២០១៦ 

៨ កំពត ឃុាំបឹងទូក ស្សុកទឹក
ឈូ 

ម្លក តុង រ៉ោ   
តាំណាង IDEA 

០៩៦៧៨៩៩៩២៨ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិមនុសស ការ
សន្មតងមតិម្ោយតាំណាងសហគមន៍ អាជាា ធរកនុង
តាំបន់ អងគការលីកាដូ និងភាគីន្ដលពាក់ព័នធ និង
ម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៥០ន្ទក់
រមួោនទ្វាំងតាំណាងសហគមន៍ អងគការលីកាដូ 
អាជាា ធរ និងភាគីពាក់ព័នធ។ 

 

៩ កំពត សហគមន៍កសិករ 
អងគោវ យ ភូមិអងគ
ោវ យ ឃុាំោនជ័យ 
ស្សុកឈូក 

ម្លក របុស ណាន 

តាំណាង CCFC 

០៩៣ ៨៧៥ ០៣០ 

 

ម្លក ញិល ភាព 

តាំណាង CCFC 

០៨៧ ៥៧៧ ០០៤ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៩ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈមួយម្ោយ
រកុមការង្កររបស់ CCFC. 
 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៣៣០
ន្ទក់។ 

 

១០ កំពត វតតរបោទថមពួក ឃុាំ
រតពាាំងបី ស្សុកទឹក
ឈូ 

ម្លក អ ុ ៊ុំ ោមិតត 
តាំណាងសហគមន៍
ភូមិពាយ 

០៩២ ៦៤៤ ៦០៧ 

 

ម្លក អ ុ ៊ុំ សាំអាត 

០១៦ ២៩០ ៥០៤ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ដន្ងែកបួនម្ោយម៉ោូតូចោង យ៦០គ.ម 
ម្ចញពីន្រពកម្តាន ត ម្ៅកាន់ឃុាំលា ង ម្ដើមបីម្រៀបចាំ
ម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតងមតិម្ោយសហគមន៍ 
អាជាា ធរ និងម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៥៥០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងតាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 
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១១ កណ្តា ល ភូមិថ្រពតាថុក ឃុាំថ្រព
ន្សលង ស្សកុកណាត ល
សទឹង 

ម្លក គួន សាំអាត 

តាំណាងសហគមន៍
ម្លើកសទួយសិទធិ
មនុសស 
០៨៨៧៨៨៧៩៤៤ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៧ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីបញ្ហែ សិទធិ
មនុសស បញ្ហែ ដីធលី និងបញ្ហែ សុវតថិភាពមូលោឋ ន។ 
តាំណាងសហគមន៍នឹងម្ធវើការសន្មតងមតិទ្វក់ទង
នឹងទុកខកងវល់របស់អនកទ្វាំងម្ន្ទោះ និងម្សរភីាពកនុង
ការបម្ចចញមតិ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ១៥០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងតាំណាងសហគមន៍ តាំណាងអងគការ
សហរបជាជាតិ និងអាជាា ធរ។ 

 

១២ ក ោះកុង វតតជីេ ភូមិជីេ ឃុាំជី
េម្លើ ស្សកុន្ស្ស
អាំបិល 

ម្លក យិន ម្ជៀវ 
តាំណាងសហគមន៍ 
ជីេម្លើ 
០៩៧៦២៤០២៦៥ 

០៩៦៨៩៩៤៣១៦ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈម្ៅវតតជីេ 
ម្ោយោនការចាក់ផាយពីរបវតតិសិទធិមនុសសតាម  
រយៈឧបករណ៍បាំពងសាំម្ឡង ការម្លើកម្ឡើងពីទុកខ
លាំាកពាក់ព័នធនឹងបញ្ហែ ដីធលី និងការម្សនើសុាំឲ្យ 
អាជាា ធរន្សវងរកដាំម្ណាោះស្ោយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៣០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងតាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 

១៣ ក ោះកុង វតតដងន្ពង  
ភូមិតាធង ឃុាំដងម្ពង 

ស្សុកន្ស្សអាំបិល 

អនកស្សី ផាវ ម្ញើង 

តាំណាងសហគមន៍ 

ជីេម្រកាម 

០៧៧ ៥៣៧ ៦៥២ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈម្ដើមបីផសពវផាយពី
របវតតិទិវសិទធិមនុសសដល់របជាពលរដឋ ការសន្មតង
មតិ និងអានោរសតីពីសិទធិមនុសស។ 
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អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា ៨០
ន្ទក់។ 

១៤ ភ្នំកពញ រកុមរបឹកាអភិវឌឍន៍
កមពុជា 

អនកស្សី អ ូ ម្ទព 

ផលលីន 

តាំណាងផទោះោមគគី 
០១១ ៩៨៤ ៨៨៣ 

 

អនកស្សី ឈន សុខា 

តាំណាង CENTRAL 

០៩៣ ៥៥៦ ៦៣៩ 

 

ម្លក ទឹម ោ៉ោ ថ្ឡ 

តាំណាង CYN 

០១៧ ៩៩០ ៦៨៩ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ សោជរបជាជន ម្ៅមុេរកមុរបឹកា
អភិវឌឍន៍កមពុជា។ ការសន្មតងមតិម្ោយវគមិនមកពី
ោថ ប័នម្ផសងៗដូចជា តាំណាងសហជីព សហគមន៍
ដីធលី អនកកាន្សត អនកតាំណាងន្ផនកចាប់ អងគការ
សងគមសីុវលិ ម្ដើមបីបកស្ោយពីបញ្ហែ សិទធិមនុសស
ម្ៅកមពុជា និងម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៩០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងកមមករ អនកម្បើកបរតុកតុក  
សហគមន៍ដីធលី និងអនកម្ធវើការន្ផនកម្សវកាំោនត។ 

 

១៥ ភ្នំកពញ សហគមន៍បុរកីីឡា 

អគរទី៥ 
អនកស្សី សរ ស ន 

តាំណាងសហគមន៍
បុរកីីឡា 

០៩៥ ៤៥៣ ៨៣២ 

 

អនកស្សី ណាត ស្សី 
ណាក់ 

០១០ ២៧៦ ៣៤៥ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៨ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈមួយម្ៅកនុង
សហគមន៍បុរកីីឡា ម្ដើមបីម្ធវើការសន្មតងធម៌ម្ទសន្ទ 
និមនតរពោះសងឃសូរតមនត សននិសីទកាន្សត កមមវធីិ
កុោរ និងោក់សាំម្ណើ ម្ៅកាន់អាជាា ធរមូលោឋ ន។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ១០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ចាំនួន៤តាំបន់ម្ផសងៗគន  
និងអាជាា ធរ។ 

 

១៦ ភ្នំកពញ សហគមន៍ថមម្គល 

ជិតអាកាសយនតោឋ ន
ម្លក គង់ ផលល  
តាំណាងសហគមន៍

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៨ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈ និមនតរពោះ
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អនតរជាតិភនាំម្ពញ ថមម្គល 

០៩៧២១៣៤៦៩៣ 

 

អនកស្សី ភួង សុភាព 

០៧១៦៦៤៦៩៦៦ 

សងឃសន្មតងធម៌ម្ទសន្ទ សន្មតងមតិពីសាំណាក់
តាំណាងសហគមន៍ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហែ ដីធលី និងបម្ង្កែ ោះ
ម្ា៉ោងៗ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
២០០ន្ទក់។ 

១៧ ភ្នំកពញ សហគមន៍បឹងឈូក អនកស្សី ម្េៀវ ចិន្ទត  
តាំណាងសហគមន៍
បឹងឈូក 

០៩២ ៥៨២ ៤៩៣ 

 

ម្លក ម្ ៉ោ ម្គឿន 

០៩០ ៨២៦ ៤៩៣ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៤ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈសតីការរ ាំម្លភ
បាំពានសិទធិមនុសស និមនតរពោះសងឃរប់ាត អាន
របវតតិសិទធិមនុសស ការសន្មតងមតិពីសាំណាក់តាំណាង
សហគមន៍ និងម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
២០០ន្ទក់ 

 

១៨ ភ្នំកពញ បុរសីនតិភាព ម្ៅ
តាំណាក់រតយឹង 

អនកស្សី រចាយ នីម 

តាំណាងសហគមន៍ 
ម្អស អូ ម្អស 

០១៦ ៥៣៦ ៩០០ 

 

អនកស្សី អឹុម ស្សីទូច 

០៧០ ៣០៦ ៦០៧ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៤ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈ និមនតរពោះ
សងឃសូរតមនត សន្មតងមតិពាក់ព័នធនឹងបញ្ហែ ដីធលី
របស់សហគមន៍ និងបម្ង្កែ ោះម្ា៉ោងៗ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
១២០ន្ទក់។ 

 

១៩ ភ្នំកពញ សហគមន៍ស្រសតីឃ្ល ាំង
ោាំង េណឌ ឬសសីន្កវ 

អនកស្សី ម្ចវ ចននី  
តាំណាងសហគមន៍
ស្រសតីឃ្ល ាំងោាំង 

០១១ ៦៦០ ៥៨៩ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៤ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈ និមនតរពោះ
សងឃសូរតមនត សន្មតងមតិពាក់ព័នធនឹងបញ្ហែ ដីធលី
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របស់សហគមន៍។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
១០០ន្ទក់។ 

២០ ភ្នំកពញ សហគមន៍ ទួលសន្ងា 
ប ី េណឌ ឬសសីន្កវ 

ម្លក ឡុង ចាន់ឌី 

តាំណាងសហគមន៍
ទទួលសន្ងា ប ី 
០៩២ ៣៧៤ ០១១ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៤ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈ និមនតរពោះ
សងឃសូរតមនត សន្មតងមតិពាក់ព័នធនឹងបញ្ហែ ដីធលី
របស់សហគមន៍។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
១២០ន្ទក់។ 

 

២១ ព្ពោះសី្ហនុ សួនចារឯករជយ ភូមិ
៣ សង្កា ត់៣ រកុងរពោះ
សីហនុ 

អនកស្សី ហងស ចិន្ទត  
តាំណាងសហគមន៍
ភូមិ១ 

០១២ ៦៨០ ៤៣៥ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៧ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈ និមនតរពោះ
សងឃសន្មតងធម៌ម្ទសន្ទម្ៅវោិនឯករជយរកងុរពោះ
សីហនុ។ 

  
អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៧០០
ន្ទក់រមួោនសហគមន៍ចាំនួន២៥តាំបន់ម្ផសងៗគន ។ 

 

២២ ព្ពោះវហិារ វតតភូមិចាំម្រ ើន ឃុាំរជាច 
ស្សុកជ័យន្សន 

អនកស្សី ភុក ហុង 

តាំណាងសហគមន៍
ថ្រពឡង់ 

០១២ ៩៤៨ ៦៨២ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី២ និងទី៣ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិ
មនុសស និមនតរពោះសងឃសូរតធម៌ បម្ចចញមតិម្ោយ
តាំណាងសហគមន៍និងអាជាា ធរនិងមន្តនតីបរោិថ ន និង
ម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
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៣០០ន្ទក់។ 
២៣ ព្ពោះវហិារ 

 
ឃុាំរហាស ស្សុករវង ម្លក ទិតយ តុង 

តាំណាងសហគមន៍
ភនាំម្ករ តិ៍ោមគគី 
០៩៧៨៨៧៥៩០៥ 

 

អនកស្សី ជុាំ សីុម្ភន 

០៩៧៥៩៩៤៦០៧ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៨ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតង
មតិម្ោយតាំណាងសហគមន៍ អាជាា ធរ ការសន្មតង
សិលបៈ និងោនម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ២០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ អាជាា ធរ និងអងគការ 
NTFT។ 

 

២៤ ព្ព្ពវវង 
 

ភូមិចុងអាំពិល ឃុាំចុង
អាំពិល ស្សុកកម្ន្តចច ៀច 

ម្លក ធូ ធ្ល 

តាំណាង CCFC 

០៩២ ៥០៦ ២៦៥ 

 

ម្លក ហ ុល ដុក 

០៩៦៥៤៤៦២៣៧ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៦ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតងមតិ
ម្ោយតាំណាងសហគមន៍និងអាជាា ធរ និងម្វទិកា
សាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ២៥០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ 

 

២៥ កោធិ៍សាត់ ោលបឋមសិកា
អនលង់ម្តាន ត ឃុាំអនលង់
ម្តាន ត ស្សកុរកគរ 

ម្លក គុជ ម្វង 

តាំណាងសហគមន៍
រកឡាញ់ 

០៨១ ៥០៦ ៦៧៦ 

 

ម្លកម្ម៉ោង ប ុនម្រឿន 

០៨៨៣៦១១១៨៨ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតង
មតិម្ោយតាំណាងសហគមន៍ អាជាា ធរ និងអងគការ
មិនន្មនរោឋ ភិាល និងម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
៤០០ន្ទក់។ 

 

២៦ រតនគីរ ី ភូមិតងនងឡឹ ឃុាំអូរជុាំ ម្លក កិ ម្មឿន កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
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ស្សុកអូរជុាំ តាំណាងសហគមន៍
ជនជាតិម្ដើមភាគ
តិច 

០៧១៩២៧៤៣៦០ 

 

អនកស្សី វ៉ោស ស្សី
ម្ពរជ 

០៨៨៤៥៦៥៣៣៣ 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិមនុសស និង
សិទធិជនជាតិម្ដើមភាគតិច ការសន្មតងមតិម្ោយរកុម
យុវជននិងអាជាា ធរ និងបម្ង្កែ ោះម្ា៉ោងៗ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
១០០ន្ទក់។ 

២៧ កស្ៀមរាប បរមិ្វណអងគរឃយុងយូ 
សង្កា ត់សាររកាម រកុង
ម្សៀមរប 

ម្លក ម្វឿន ពីម្រ ៉ោន 

តាំណាង IDEA 

០៧៧ ២៧៨ ៦៥៦ 

 

ម្លក ហូន ហុាំ 
តាំណាងសហគមន៍
តានី 

០១២ ៧៣២ ១២០ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៦ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ការន្ហកបួនម្ចញពីសហគមន៍នីមួយៗ
ដូចជាសហគមន៍បន្ទទ យស្សី រជីន្រកង ភនាំម្រកាម មក
ជួបជុាំគន ម្ៅតាំបន់ថ្រពគុយ បន្ទទ ប់មករកមុនឹងបនត
ដាំម្ណើ រទ្វាំងអស់គន ម្ឆ្ព ោះម្ៅកាន់បរមិ្វណអងគរឃយុង
យូ ម្ដើមបីម្រៀបចាំម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិមនុសស។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
៥០០ន្ទក់។ 

 

២៨ សាា យករៀង ភូមិកាំពង់អាំពិល ឃុាំ
កាំពង់អាំពិល ស្សកុ
រ ាំដួល 

ម្លក គង់ ម្ធឿន 

តាំណាងសហគមន៍
កាំពង់អាំពិល 

០៧១៦៨៨៨៥០០ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតងមតិ
ម្ោយតាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ ការន្ថលងោរ
ពីរបវតតិទិវសិទធិមនុសស ការម្លើកម្ឡើងពីផលប៉ោោះ
ពាល់ថ្នការកាប់បាំផាល ញថ្រពម្ឈើ និងម្វទិកាសាំណួរ 
ចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ២០០
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ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 
២៩ សាា យករៀង ភូមិជីកដី ឃុាំអណតូ ង

រតន្បក ស្សុករោស
ន្ហក 

ម្លក ឡូញ ថា 

តាំណាងសហគមន៍
អណតូ ងរតន្បក 

០១០ ៥១៤ ៩៦៥ 

 

ម្លក ឡុក សុផល 

០៩៧២៨៨៧២០១ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៧ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតងមតិ
ម្ោយតាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរតាំបន់។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ២០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ 

 

៣០ សាា យករៀង វតតោល  ភូមិម្ពានកក 
ឃុាំម្ឈើទ្វល ស្សកុ
ោវ យរជុាំ 

អនកស្សី យស់សុភ័ណឌ  
តាំណាងសហគមន៍
ម្ចកោស 

០៦០ ៣៤៩ ៤០០ 

 

ម្លក ឥន្តនត សូរត 

០៩៧៣២២៥២៧៣ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៨ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតងមតិ និង
ការម្លើកម្ឡើងពីទុកខកងវល់របស់សហគមន៍ពាក់ព័នធ
នឹងបញ្ហែ សិទធិមនុសស។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ២៥០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 

៣១ សាា យករៀង ដីភូមិ ឃុាំមឺុនជ័យ 
ស្សុករ ាំដួល 

អនកស្សី ន្ម៉ោន ោវ ី
តាំណាងសហគមន៍
មឺុន ជ័យ 

០៩៧៩៣៨៥២១១ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៧ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតងមតិ និង
ការម្លើកម្ឡើងពីទុកខកងវល់របស់សហគមន៍ពាក់ព័នធ
នឹងបញ្ហែ សិទធិមនុសស។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ២៥០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងតាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 

៣២ តាវកវ ភូមិវឈនោះ ឃុាំរវង 
ស្សុកសាំម្រង 

ម្លក ថ្ផ ថា 

តាំណាងសហគមន៍
កុក តាម្រៀ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៨ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១០ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈសតីពីសិទធិមនុសស និង
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០៦៩ ៨៤៤ ៩២៩ 

០៩២ ៩១៤ ៦៦១ 

 

ឈឹម កុសលយ 
០៨៧ ៦២២ ៦៤៧ 

សិទធិដីធលី ការសន្មតងមតិម្ោយសហគមន៍ពាក់ព័នធ
នឹងការរ ាំម្លភបាំពានសិទធិមនុសស ការសន្មតងម្រឿងេលី 
និងការចាក់ផាយោរសាំខាន់ៗថ្នទិវសិទធិមនុសស 
ម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ និងបម្ង្កែ ោះម្ា៉ោងៗ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
៣០០ន្ទក់។ 

៣៣ តាវកវ ឃុាំកាំពង់រកោាំង 
ស្សុកបុរជីលោរ 

ម្លក សុនជុាំជួន 
តាំណាងសោគម
ន្េមរកមពុជាម្រកាម 

០១១ ៧២៤ ៥៨៣ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សកមមភាព៖ ការដន្ងែកបួនម្ោយទូកម្ចញពីឃុាំចាំនួន
៣ ម្ដើមបីម្រៀបចាំជាម្វទិកាសតីពីបញ្ហែ ជាម្រចើនដូចជា 
បញ្ហែ សិទធិមនុសស បញ្ហែ ដីធលី បញ្ហែ អប់រ ាំ ការបម្ចចញ
មតិម្ោយរបជាពលរដឋ តាំណាងជនជាតិភាគតិច 
និងអាជាា ធរ និងម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋោនចាំនួនរបោណជា 
២២០ន្ទក់ 

 

៣៤ តបូងឃ្ុំ វតតរតពាាំងរពីង ភូមិ
រតពាាំងរពីង ឃុាំ
រតពាាំងរពីង ស្សកុតាំ
ន្បរ 

អនកស្សី ហន រចឹប 

តាំណាងសហគមន៍
រតពាាំងរពីង 

០៩៥ ៥៣៧ ៧៦៨ 

កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី១០ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតងធម៌
ម្ទសន្ទ ការសន្មតងមតិម្ោយតាំណាងសហគមន៍
និងអាជាា ធរ និងម្វទិកាសាំណួរចម្មលើយ។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ២០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងតាំណាងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 

៣៥ តបូងឃ្ុំ ចាំការម្ៅស ូ ភូមិថ្រជ
ម្ឡើង ឃុាំជាាំរកម្វៀន 

ម្លក ផុន សុផល 

តាំណាងសហគមន៍
កាលបរមិ្ចឆទ៖ ថ្ថងទី៨ ន្េធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
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ស្សុកម្មមត់ ជាាំរកម្វៀន 

០៩៧៦២៥៦៦២៨ 
សកមមភាព៖ ម្វទិកាោធ្លរណៈ ការសន្មតងមតិ
ម្ោយតាំណាងសហគមន៍ទ្វក់ទងនឹងការរ ាំម្លភ
សិទធិមនុសស។ 

 

អនកចូលរមួ៖ របជាពលរដឋចាំនួនរបោណជា ៦០០
ន្ទក់រមួោនទ្វាំងសហគមន៍ និងអាជាា ធរ។ 

 

ចាប់ម្ផតើមពីថ្ថងទី២ ន្េធនូ របជាពលរដឋរបោណជា ១១,៣២០ន្ទក់នឹងចូលរមួរារពធទិវសិទធិមនុសសអនតរជាតិឆ្ន ាំ២០១៦ ទ្វាំង៣៥កន្នលង កនុងទីរមួ
ម្េតតចាំនួន១៧ រមួបចជូ លទ្វាំងការរារពធទិវសិទធិមនុសសម្ៅថ្ថងទី១០ ន្េធនូ កនុងរជធ្លនីភនាំម្ពញ។ 


