
   
 

សន្និសទីថ្នាក់ជាតិសដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើ្ាស់ 
ក្រោមររធានរទ 

ក្ ើកកមពស់ររយិាោសអ្នកក្ររើរាស់ជាចមបងក្ៅកមពុជា - វឌ្ឍនភាពនិងសមិទធិផ  
ទីតាំង៖ សណ្ឋា គារ Raffles ភ្នាំពេញ និងតម Zoom | ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
រក្រៀរវារៈរក្ ដ្ ោះអាសនន 

ក្ោ រំណងននសននិសីទថ្នន ក់ជាតិសតីពីកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ក្នោះ គឺក្ ើមបីក្ ើកកមពស់ោរយ ់
 ឹងអំ្ពីចារ់សដីពីកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ ដ  ានសក្រមចនិងផសពវផាយជាសាធារណៈ ក្ៅនងៃទី
០២ ដែវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០១៩ រពមទំងសកមមភាពចមបងដ  អ្គគនាយកដ្ឋា នោរពារអ្នកក្ររើរាស់ កិចច
ោរររកួតររដែង និង រង្រ្កា រោរដកែងរនែំ (ក.រ.រ) ននរកសួងពាណិែជកមម ានក្្វើក្ ើងក្ ើមបអី្នុវតត
ចារ់ក្នាោះ។ 
 
សននិសីទថ្នន ក់ជាតិក្នោះក្្វើក្ ើងក្ ើមបដីណនំាភាគីពាក់ព័នធទំងអ្ស់ឲ្យយ ់ ឹងអំ្ពីក្ោ ោរណ៍ និង
ែែឹមសារសំខាន់ៗអំ្ពីចារ់សដីពីកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់  ដ  រមួរញ្ចូ   ោរកក្កើតនូវគណៈកម្មម ្ិ
ោរជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ និងកមមវ ិ្ ីជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់។ ោរក្តត តសំខាន់ជាក់លាក់មួយ 
គឺសថិតក្ៅក្ ើោរែំរញុោរទទួ ែុសរតូវ ភាពក្សមើោន  និងរកមសី ្ម៍អាែីវកមម តាមរយៈោរ
ផសពវផាយចារ់ និងវ ិ្ ីសាស្រសតក្ជាគែ័យររស់រកមុហ ុនដ  រតូវានក្រែើសក្រ ើស។ ោរកំណត់
សំខាន់នឹងក្តដ តក្ៅក្ ើោររាស្ស័យទក់ទងោន រវាងអាែីវកមមនិងអ្នកក្ររើរាស់ និងតួនាទីសរមរ
សរមួ ររស់ ក.រ.រ។ 

 

ម្មតិោ ក្ម្ម៉ោង រំនកស្សាយ 
ោរមក  ់ ៨:៣០   ់ ៩:៣០ ោរអ្ក្ញ្ជ ើញមក  ់ននក្្ញៀវកិតតិយស និងោរចុោះក្ ម្ ោះ 
១. ចារ់ក្ផដើម ៩:៣០   ់ ៩:០៥ ោរក្ោរពក្្ែងជាតិ 

៩:០៥   ់ ៩:១០ សនទរកថ្នសាវ គមន៍ និងោរដណនំាអំ្ពីគក្រម្មងកិចចោរពារអ្នក
ក្ររើរាស់កនុងតំរន់អាសា ន (PROTECT) 
• ក្លាក Frank Jattke, ររធានរកុម សម្មហរណកមម

ក្ស ាកិចចកនុងតំរន់នន GIZ  



   
 

៩:១០   ់ ៩:១៥ សនទរកថ្នសាវ គមន៍ អំ្ពីសារៈសំខាន់ននកិចចោរពារអ្នកក្ររើ
រាស់ក្ៅអឺ្រ ៉ោរុ និងវស័ិយឯកែនក្ៅកមពុជា 
• ក្លាក Thomas Hesketh, នាយកររតិរតតិរងននសភា

ពាណិែជកមមអឹ្រ ៉ោរុក្ៅកមពុជា 
៩:១៥   ់ ១០:០០ សនទរកថ្នក្រើក និងរទរកា ញអំ្ពីរចចុរបននភាពននោរអ្នុវតត

ចារ់សដីពីកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ - វឌ្ឍនភាពក្ោ និង
សមិទធិផ  
• ក្លាកឯកឧតតម តន អូ្ន ររតិ្ូរាែរដ្ឋា ្ិា កមពុជា

ទទួ រនទុកជាអ្គគនាយកនន អ្គគនាយកដ្ឋា ន ោរពារអ្នក
ក្ររើរាស់ កិចចោរររកួតររដែង និង រង្រ្កា រោរដកែងរនែំ 
(ក.រ.រ) ននរកសួងពាណិែជកមម 

(៣០នាទី រនាទ រ់ពីវគគសំណួរចក្មែើយរយៈក្ព ១៥នាទី ដ  
សរមរសរមួ ក្ដ្ឋយរកុមោរករសភាពាណិែជកមមអឺ្រ ៉ោរុក្ៅ
កមពុជា) 

សរម្មក ១០:០០   ់ ១០:២០ ោរសរម្មកអាហារសរមន់ 
២. គ.ែ.ក.រ. /  
ែ.ក.រ.រ 

១០:២០   ់ ១០:៤០ សនទរកថ្នដណនំា អំ្ពីគណៈកម្មម ្ិោរជាតិោរពារអ្នកក្ររើ
រាស់ និងោរកក្កើតក្ ើងនូវកមមវ ិ្ ីជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ 
• កញ្ញា  សុែ វណណសិោ ន គូរគរ់រគងននោរយិា ័យ

ក្មធាវសិីដ្ឋា  ័យ ដ  កញ្ញា នឹងក្្វើោរពនយ ់អំ្ពីភាព
ែុសោន រវាងគណៈកម្មម ្ិោរជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ 
និង កមមវ ិ្ ីជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ និងទំនាក់ទំនងនន
រកមែ័ណឌ ទំងពីរ 

១០:៤០   ់ ១១:៤០ អ្ងគពិ្ីកិចចពិភាកា អំ្ពីោរកក្កើតក្ ើងនូវគណៈកម្មម ្ិោរ
ជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ (គ.ែ.ក.រ) ក្ៅនងៃទី២៥ ដែវចិឆិោ 
ឆ្ន ំ២០២០ 
 
អ្នុរកឹតយសតីពីោរក្រៀរចំ និងោររររពឹតតក្ៅននគណៈកម្មម ្ិ
ោរជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ រតូវានសក្រមចក្ដ្ឋយររមុែ
រាែរដ្ឋា ្ិា កមពុជាក្ៅនងៃទី២៧ ដែសីហា ឆ្ន ំ២០២០ រមួ
ជាមួយនឹងក្សចកតីសក្រមចននោរដតងតំាងសម្មសភាពននគ
ណៈកម្មម ្ិោរជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ក្ៅនងៃទី១៣ ដែ



   
 

តុលា ឆ្ន ំ២០២០។ អ្គគពិ្ីក្នោះនឹងក្្វើោរពិព័ណ៍នាអំ្ពីក្ោ 
រំណង និងសមិទិធផ នន គ.ែ.ក.រ រញ្ញា ររឈមដ  នឹង
អាចក្កើតម្មនក្ ើង និងែំហានរនាទ រ់។ 

• អ្នកសរមរសរមួ ៖ កញ្ញា  សុែ វណណសិោ ន គូរគរ់រគង
ននោរយិា ័យក្មធាវសិីដ្ឋា  ័យ 

• ដផនកហិរញ្ាវតថុ៖ ក្លាក ក្ហង រ ុនមករា អ្គគនាយករង
ទទួ រនទុករតួតពិនិតយ្នាោរនន្នាោរជាតិននកមពុជា 

• ដផនកទូរគមនាគមន៍៖ ក្លាកឯកឧតតម គង់ ផ ែៈ អ្នុរ ា
ក្ ខា្ិោររកសួងនររសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និង
ជាសម្មែិកននគណៈកមម្ិោរជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ 

• ដផនកសុខា្ិា ៖ ក្លាករណឌិ ត អាង ហ ុកស្ស ុន អ្គគ
នាយកននអ្គគនាយកដ្ឋា នសុវតថិភាពចំណីអាហារនន
រកសួងសុខា្ិា  

• ក.រ.រ៖ ក្លាកឯកឧតតម តន អូ្ន ររតិ្ូរាែរដ្ឋា ្ិា 
កមពុជាទទួ រនទុកជាអ្គគនាយកនន អ្គគនាយកដ្ឋា ន 
ោរពារអ្នកក្ររើរាស់ កិចចោរររកួតររដែង និង រង្រ្កា រ
ោរដកែងរនែំ (ក.រ.រ) ននរកសួងពាណិែជកមម 

៤០នាទីននអ្ងគពិ្ីកិចចពិភាកា ឹកនំាក្ដ្ឋយអ្នកសរមរ
សរមួ  និងរនតក្ដ្ឋយវគគសំណួរចក្មែើយររស់ទសសនិកែន    
រយៈក្ព ២០នាទី 

ងតររូអ្នុសាវរយ៍ី ១១:៤០   ់ ១១:៥០ កមមវ ិ្ ីងតរូរអ្នុសាវរយ៍ី 
អាហារនងៃរតង់ ១១:៥០   ់ ១៣:០០ សរម្មកអាហារនងៃរតង់ 

 

អ្វបីៅជា គ.ជ.ក.រ? 

គណៈកម្មម ្ិោរជាតិោរពារអ្នកក្ររើរាស់ (គ.ែ.ក.រ) អ្នុវតតភារកិចច ូចខាងក្រោម៖ 

• ក្រៀរចំ និងផសពវផាយក្ោ នក្យាាយនិងដផនោរយុទធសាស្រសតដ  ទក់ទងនឹងកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ 
• ដ្ឋក់ក្សនើនូវោររតួតពិនិតយ និងកំដណដររររស់រាែរដ្ឋា ្ិា ក្ៅក្ ើចារ់ និងរទរបញ្ញា តិតដ  ទក់ទងនឹង

កិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ ររសិនក្រើចំាាច់ 
• ក្សនើសំុ ំរូនាម ន ឬក្សចកដីសក្រមចពីរាែរដ្ឋា ្ិា ក្ៅក្ ើោរអ្នុវតតននចារ់សដីពីកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ 



   
 

• រតួតពិនិតយ និងដសវងរក ំក្្ោះស្សាយកនុងករណីរទរបញ្ញា តិតដ  រតូវានក្រៀរចំក្ដ្ឋយនិយតករម្មន ក់ ផទុយ
នឹងរទរបញ្ញា តិតដ  រតូវានក្រៀរចំក្ដ្ឋយនិយតករ នទក្ទៀត 

• ផដ ់ោរររឹកាក្យារ ់ជាមួយនឹងសម្មគមនិងអ្ងគោរអ្នកក្ររើរាស់នានាដ  ពាក់ព័នធនឹងកិចចោរពារអ្នក
ក្ររើរាស់ 

• រតួតពិនិតយ និងអ្នុម័តវធិានោរ និងនិតិវ ិ្ ីចំាាច់ក្ផសងៗ ក្ ើមបីអ្នុវតតចារ់សដីពីកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ 
• សរមរសរមួ  សហោរ និងចុោះហតថក្ ខាក្ ើកិចចសនាជាមួយនឹងសាថ រ័នក្ផសងៗ ឬនិយតករដ  ម្មន

ចារ់អ្នុញ្ញា តកនុងវស័ិយក្ផសងៗ រពមទំងន គូអ្្ិវឌ្ឍដ  ទក់ទិននឹងកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ ទំងថ្នន ក់
ជាតិ និងថ្នន ក់តំរន់ និងសថិតកនុងរករែណឌ អ្នតរជាតិ 

• រក្ងាើតរកុមោរករក្ ើមបីអ្នុវតតោរករជាក់លាក់្មួយ 
• រតួតពិនិតយនិងក្ដ្ឋោះស្សាយពាកយរណដឹ ងឬករណីក្ផសងៗដ  រតូវានក្ ើកក្ ើងក្ដ្ឋយគ.ែ.ក.រ និងទក់ទង

នឹងកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ 
• ផដ ់វធិានដណនំាក្ៅ  ់ក្លាករ ាមង្រ្នតីរកសួងពាណិែជកមម ក្ ើមបីកំណត់ោរមិនក្សាម ោះរតង់ ោរក្ផញើ ិែិត

រពម្មន និងដ្ឋក់ក្សនើក្ ើមបីឲ្យរាែរដ្ឋា ្ិា កំណត់ោ ររកិ្ចឆទសរម្មរ់ទិវាជាតិននកិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ 
• ផសពវផាយោររពម្មនជាលាយ កខណ៍អ្កសរ 
• ផដ ់ោរររឹកាក្យារ ់ និងសហោរជាមួយអាជាញ ្រម្មនសមតថកិចចក្ ើមបីកំណត់និយមន័យម្មតិោរព័ត៍ម្មន

សរម្មរ់អ្នកក្ររើរាស់ 

ម្មតិោ ក្ម្ម៉ោង រំនកស្សាយ 
៣. ពាណិែជកមមតាម
ររព័នធក្អ្ ិចរតូនិច 

១៣:០០   ់ ១៣:២៥ សនទរកថ្ន អំ្ពីោរយ ់ ឹងនូវសោដ នុព ររស់ពាណិែជកមម
តាមររព័នធក្អ្ ិចរតូនិចក្ៅកមពុជា / ររព័នធក្អ្កូពាណិែជកមម
តាមររព័នធក្អ្ ិចរតូនិចក្ៅកមពុជា 
 
សម័យោ ក្អ្ ិចរតូនិចក្ៅជាមួយក្យើងទំងអ្ស់ោន  
ក្ហើយអ្នកក្ររើរាស់កមពុជាដ  ទិញទំនិញតាមររព័នធក្អ្ ិច
រតូនិចនឹងម្មនោរក្កើនក្ ើងជារនតរនាទ រ់។ វគគក្នោះនឹងពនយ ់
អំ្ពីឱោសកនុងោរក្្វើពាណិែជកមមតាមររព័នធក្អ្ ិចរតូនិច 
និងកតាត ដ  អាចក្្វើក្ៅានក្ ើមបីែំរញុសោដ នុព ដ  
សម័យោ ក្អ្ ិចរតូនិចផដ ់ឲ្យ។ ទនទឹមនឹងក្នោះ ក្យើងក៏នឹង
ក្តដ តក្ៅក្ ើហានិ្័យដ  អ្នកក្ររើរាស់នឹងែួរររទោះ ក្ៅ



   
 

ក្ព ដ  ោរទិញ ូរទំនិញតាមររព័នធក្អ្ ិចរតូនិចម្មន
ភាពសកមមក្ ើង។ 
 
• អ្នកស្សាវរជាវអំ្ពីពាណិែជកមមតាមររព័នធក្អ្ ិចរតនិូច៖ 

ក្លាក Deep Chowdhury សាថ រនិកនិងអ្គគនាយក
រកុមហ ុន Profitence និងជាអ្នកនិពនធអ្តថរទ “ររព័នធក្អ្
កូពាណិែជកមមក្ៅកមពុជា” 

 
សនទរកថ្នរយៈក្ព ១៥នាទី និងរនតក្ដ្ឋយវគគសំណួរចក្មែើយ 
រយៈក្ព ១០នាទី 

១៣:២៥   ់១៣:៣៥ សនទរកថ្ន អំ្ពីតួនាទីររស់រកសួងពាណិែជកមមកនុងោររក្ងាើន
ររសិទធិភាពននររព័នធក្អ្កូពាណិែជកមម 
• រកសួងពាណិែជកមម៖ ក្លាក ក្សាម ចិរតា អ្គគនាយករង

នាយកដ្ឋា នកិចចោរចារ់ននរកសួងពាណិែជកមម 
សនទរកថ្នរយៈក្ព ១០នាទី 

១៣:៤០   ់១៤:៣០ អ្ងគពិ្ីកិចចពិភាកា អំ្ពីោរយ ់ ឹងននសោដ នុព ររស់
ពាណិែជកមមតាមររព័នធក្អ្ ិចរតូនិចក្ៅកមពុជា និងោររនធូរ
រនថយហានិ្័យអ្នកក្ររើរាស់សរម្មរ់ភាគីពាក់ព័នធ 
 
• អ្នកសរមរសរមួ ៖ ក្លាក Deep Chowdhury 

សាថ រនិកនិងអ្គគនាយករកុមហ ុន Profitence និងជាអ្នក
និពនធអ្តថរទ “ររព័នធក្អ្កូពាណិែជកមមក្ៅកមពុជា” 

• ហានិ្័យននពាណិែជកមមតាមររព័នធក្អ្ ិចរតនិូច និង   
ឱោសរម្មរ់ស្រសតី៖ ក្លាកែំទវ ម៉ោម ដ្ឋតាថ  ីដណត អ្នុ
ររធានកិចចោរនផទកនុងនន សម្មគមសហរគិនស្រសតីកមពុជា 

• រកសួងពាណិែជកមម៖ ក្លាក ក្សាម ចិរតា អ្គគនាយករង
នាយកដ្ឋា នកិចចោរចារ់ននរកសួងពាណិែជកមម 

• ោរផសពវផាយររករក្ដ្ឋយទំនួ ែុសរតូវ៖ កញ្ញា  
Adrienne Ravez នាយកររតិរតតិននភាន ក់ករផសពវផាយ 
QED  



   
 

• ក.រ.រ៖ ក្លាកឯកឧតតម តន អូ្ន ររតិ្ូរាែរដ្ឋា ្ិា 
កមពុជាទទួ រនទុកជាអ្គគនាយកនន អ្គគនាយកដ្ឋា ន 
ោរពារអ្នកក្ររើរាស់ កិចចោរររកួតររដែង និង រង្រ្កា រ
ោរដកែងរនែំ (ក.រ.រ) ននរកសួងពាណិែជកមម 

 
៣០នាទីននអ្ងគពិ្ីកិចចពិភាកា ឹកនំាក្ដ្ឋយអ្នកសរមរ
សរមួ  និងរនតក្ដ្ឋយវគគសំណួរចក្មែើយររស់ទសសនិកែន   
រយៈក្ព ២០នាទី 

សរម្មក ១៤:៣០   ់ ១៤:៤៥ ោរសរម្មកអាហារសរមន់ (អាចោត់ាន) 
ម្មតិោ ក្ម្ម៉ោង រំនកស្សាយ 

៤.  ំក្ណើ រក្ឆ្ព ោះក្ៅ
ោន់សម្មគមអ្នក
ក្ររើរាស់ និង
ោតពវកិចចដផនកចារ់
សរម្មរ់វស័ិយឯក
ែន 

១៤:៤៥   ់ ១៤:៥៥ សនទរកថ្ន អំ្ពីរុពវក្ហតុ និងភាពពាក់ព័នធររស់សម្មគមអ្នក
ក្ររើរាស់ 
• កញ្ញា  Sita Zimpel ររធានគក្រម្មងកិចចោរពារអ្នកក្ររើ

រាស់កនុងតំរន់អាសា ន (PROTECT) 
១៤:៥៥   ់ ១៥:១០ សនទរកថ្ន អំ្ពីរ ដ្ ញអ្នកក្ររើរាស់ែំុវញិរញ្ញា សុវតថិភាព

ចំណីអាហារ និងែំហានរនាទ រ់ក្ឆ្ព ោះក្ៅោន់ោរកក្កើតនូវ
សម្មគមអ្នកក្ររើរាស់ក្ៅកមពុជា 
• ក្លាក រាក់ ក្សរវីឌ្ឍន៍ នាយកននវទិាសាថ នកមពុជា

សរម្មរ់ោរស្សាវរជាវ និង អ្្ិវឌ្ឍែនរទ (CIRD) 
សនទរកថ្នរយៈក្ព ១៥នាទី 

១៥:១០   ់១៥:២០ សនទរកថ្ន អំ្ពីោរអ្នុវតតដ   អរំផុតននសម្មគមអ្នកក្ររើ
រាស់ទូទំងពិ្ពក្លាក និងែំហានរនាទ រ់ដ  កមពុជាអាច
រពឹំងទុក 
• ក្លាករណឌិ ត Paul Selva Raj អ្គគក្ ខា្ិោរននសហ

ព័នធសម្មគមអ្នកក្ររើរាស់ម្ម៉ោ ក្ សីុ (FOMCA) និងជា
នាយកររតិរតិតននមែឈមណឌ  ជាតិោរពាររណដឹ ងអ្នក
ក្ររើរាស់ (NCCC) និងមែឈមណឌ  សរម្មរ់ោរ
ស្សាវរជាវនិង្នធានអ្នកក្ររើរាស់ (CRRC) 

សនទរកថ្នរយៈក្ព ១០នាទី 
១៥:២០   ់១៥:៣៥ វគគសំណួរចក្មែើយអំ្ពីសម្មគមអ្នកក្ររើរាស់ 



   
 

• ក្លាក រាក់ ក្សរវីឌ្ឍន៍ នាយកននវទិាសាថ នកមពុជា
សរម្មរ់ោរស្សាវរជាវ និង អ្្ិវឌ្ឍែនរទ (CIRD) 

• កញ្ញា  Sita Zimpel ររធានគក្រម្មងកិចចោរពារអ្នកក្ររើ
រាស់កនុងតំរន់អាសា ន (PROTECT) 

• ក្លាករណឌិ ត Paul Selva Raj អ្គគក្ ខា្ិោរននសហ
ព័នធសម្មគមអ្នកក្ររើរាស់ម្ម៉ោ ក្ សីុ (FOMCA) និងជា
នាយកររតិរតិតននមែឈមណឌ  ជាតិោរពាររណដឹ ងអ្នក
ក្ររើរាស់ (NCCC) និងមែឈមណឌ  សរម្មរ់ោរ
ស្សាវរជាវនិង្នធានអ្នកក្ររើរាស់ (CRRC) 

សំណួរក្រែើសក្រ ើសកនុង Slido  
១៥:៣៥   ់១៥:៥០ ោតពវកិចចដផនកចារ់ររស់រកុមហ ុនក្ៅកមពុជាក្រោមចារ់សដីពី

កិចចោរពារអ្នកក្ររើរាស់ឆ្ន ំ២០១៩ និងរចចុរបននភាពងមីៗ 
• កញ្ញា  សុែ វណណសិោ ន គូរគរ់រគងននោរយិា ័យ

ក្មធាវសិីដ្ឋា  ័យ 
សនទរកថ្នរយៈក្ព ១០ក្ៅ១៥នាទី 

រញ្ច រ់ ១៥:៥០   ់១៦:០០ សនទរកថ្នរិទ 
• ក្លាកឯកឧតតម តន អូ្ន ររតិ្ូរាែរដ្ឋា ្ិា កមពុជា

ទទួ រនទុកជាអ្គគនាយកនន អ្គគនាយកដ្ឋា នោរពារអ្នក
ក្ររើរាស់ កិចចោរររកួតររដែង និង រង្រ្កា រោរដកែងរនែំ 
(ក.រ.រ) ននរកសួងពាណិែជកមម 

 

 


