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ឱកាសសប្ារយ់វុជន ការប្រកតួពានរង្វា នយ់វុជនគាំប្រសរិធមិនសុស 

ត ើយុវជនសតកេ ត ើញមានបញ្ហា  ឬក្តីព្រួយបារម្ភចំត ោះអ្វីម្យួ តៅក្នុកសហគម្ន ៍ឬសកគម្របស់ខ្លួនដែរ 

ឬតេ?  

ត ើយុវជន យុវ ីតយើកចកឲ់្យស្ថា បន័រែឋ ឬអ្នក្ដែល ក្រ់ន័ធជួយ អ្នតរាគម្ន ៍ឬត ោះព្ស្ថយ 

ចំនុចដែលយុវជនសតកេ ត ើញមានបញ្ហា  ឬមានក្តីព្រួយបារម្ភតនោះដែរ ឬតេ? 

ត ើយុវជនមានគំនិ ក្នុកការត្វើការជាម្យួ ឬជព្មុ្ញឲ្យស្ថា បន័នតោបាយ ស្ថា បន័រែឋនានា ឬអាជាា  

្រមូ្ល ឋ ន ឬជា ិ ត ោះព្ស្ថយបញ្ហា  ឬក្តីព្រួយបារម្ភ ដែលខ្លួនត ើញមានតៅសហគម្នរ៍បស់ខ្លួន ឬតៅក្នុក

សកគម្ ឬតេ?  

ត ើយុវជនចកអ់្នុវ តនូវគំនិ របស់ខ្លួនដែលបានគិ  ឬព្សមម្តនាោះដែរ ឬតេ? 
 

នៅចាំអនីរៀត 

ការោិល័យឧ តម្សនកការអ្កគការសហព្បជាជា ិេេលួបនទុក្សិេធមិ្នុសសព្បច ំក្ម្ពុជា (UNOHCHR) 

សហការជាម្យួ សមាគម្យុវជនជនជា ិតែើម្ភាគ ិចក្ម្ពុជា (CIYA) អ្កគការសម្ពន័ធសិេធកុិ្មារក្ម្ពុជា (CRC-

Cambodia) អ្កគការសម័ព្គចិ ត តែើម្បសីកគម្ (CVS) សមាគម្បណ្តត ញយុវជនក្ម្ពុជា (CYN) អ្កគការព្ក្មុ្

ព្បឹក្ាយុវជនក្ម្ពុជា (YCC) តព្កាម្ការឧប ាម្ភមូ្លនិ្ិត យ សហភារអឺ្រ  បុ សហការតរៀបចំ ការប្រកតួ

ពានរង្វា នយ់វុជនគាំប្រសរិធិមនសុស តែើម្បបីង្ហា ញការេេួលស្ថគ ល់ចំត ោះយុវជនដែលបាន ឬនឹកតលើក្

ក្ម្ពស់ការតោររសិេធិម្នុសស តាម្រយៈសក្ម្មភារ ឬយុេធនាការនានា ដែលជព្មុ្ញ ឬត្វើការជាម្យួស្ថា ប័

ននតោបាយ ស្ថា បន័រែឋនានា ឬអាជាា ្រមូ្ល ឋ ន ឬជា ិ ឲ្យត ោះព្ស្ថយបញ្ហា  ក្តីក្កវល់ ឬបតកេើ តោល

នតោបាយនានា តៅក្នុកសហគម្ន ៍ឬសកគម្។ 

ព្បសិនតបើយុវជនចបអ់ារម្មណ៍ក្នុកការចូលរមួ្ក្នុកការព្បក្ ួព្បដជកតនោះ សូម្អានរ ័ម៌ានអំ្រីការ

ព្បក្ ួព្បដជកតនោះ តហើយបំតរញេព្ម្កព់្បក្ួ ព្បដជកដែលមានភាា បម់្ក្ជាម្យួ និកត្ាើម្ក្កានអីុ់្ដម្ល 

psok@ohchr.org  ឬតហវសប ុក្៖ @OHCHRCambodia ។ 

សព្មាបរ់ ័ម៌ានបដនាម្ សូម្េំនាក្េំ់នកអីុ្ដម្ល៖ psok@ohchr.org ឬតហវសប ុក្៖ 

@OHCHRCambodia ឬេូរស័រទ៖ ០១៧ ៦០៤២៦០ 

បេបង្ហា ញជាស្ថធារណៈ តែើម្បរីនយល់បដនាម្ទាក្េ់កចម្ងល់ ឬសំណួរនឹកព្ ូវត្វើត ើកចំនួនរីរែក គឺ

តលើក្េី១ តៅមងងេី២១ និកតលើក្េី២ តៅមងងេី២៧ ដខ្ក្ក្េ  ឆ្ន ២ំ០១៩ តៅការោិល័យ OHCHR។ អ្នក្ចប់

អារម្មណ៍ចូលរមួ្ក្នុកក្ម្មវ ិ្ ីតនោះ សូម្តម្តាត ចុោះត ម្ ោះជាមុ្ន តាម្ ំណរតនោះ៖ 

https://www.surveymonkey.com/r/WFVCZ79 

mailto:psok@ohchr.org
https://www.surveymonkey.com/r/WFVCZ79
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  ១. អាំពកីារប្រកតួប្រជជង 

ការោិល័យឧ តម្សនកការអ្កគការសហព្បជាជា ិេេលួបនទុក្សិេធមិ្នុសសព្បច ំក្ម្ពុជា (UNOHCHR) 

សហការជាម្យួ សមាគម្យុវជនជនជា ិតែើម្ភាគ ិចក្ម្ពុជា (CIYA) អ្កគការសម្ពន័ធសិេធកុិ្មារក្ម្ពុជា (CRC-

Cambodia) អ្កគការសម័ព្គចិ ត តែើម្បសីកគម្ (CVS) សមាគម្បណ្តត ញយុវជនក្ម្ពុជា (CYN) អ្កគការព្ក្មុ្

ព្បឹក្ាយុវជនក្ម្ពុជា (YCC) តព្កាម្ការឧប ាម្ភមូ្លនិ្ិត យ សហភារអឺ្រ  បុ សហការតរៀបចំការព្បក្ួ ការ

ព្បក្ ួ នរង្ហវ នយុ់វជនោពំ្េសិេធិម្នុសស តែើម្បបីង្ហា ញការេេួលស្ថគ ល់ចំត ោះយុវជនដែលបាន ឬនឹកតលើក្

ក្ម្ពស់ការតោររសិេធិម្នុសស តាម្រយៈសក្ម្មភារចូលរមួ្តៅក្នុកសហគម្ន ៍ឬសកគម្របស់ខ្លួន។ 

ការព្បក្ ួព្បដជកតនោះនឹកត្វើឲ្យយុវជន អាចបង្ហា ញជាស្ថធារណៈ អំ្រីគំនិ ្តួចត្តើម្ សក្ម្មភារ ឬ

យុេធនាការរបស់ខ្លួន និកភារតជាគជយ័របស់រកួ្តគជាស្ថធារណៈ។ 

២. នគលរាំណង 

 តែើម្បបីង្ហា ញការេេួលស្ថគ ល់ការចូលរមួ្របស់យុវជនក្នុកការតលើក្ក្ម្ពស់សិេធិម្នុសសតៅក្ម្ពុជា 

 តែើម្បបីតកេើនការយល់ែឹករបស់ស្ថធារណៈជន ជារិតសសយុវជនអំ្រីសិេធិរបស់រកួ្តគក្នុកការចូល

រមួ្កិ្ចចការស្ថធារណៈរបស់រែឋ (តៅក្ព្ម្ ិមូ្ល ឋ ន ឬជា ិ) 

៣. លកខខណឌ សប្ារក់ារចលូរមួប្រកតួប្រជជង 

 តបក្ខជនព្ ូវដ ជារលរែឋក្ម្ពុជា 

 តបក្ខជនដែល ក្ ់ក្យព្បក្ ួព្បដជកព្ ូវដ ត្វើត ើកជាព្កុ្ម្ (ោ ក ិចមានសមាជិក្២រូប) 

 តបក្ខជនទាកំអ្ស់ព្ ូវមានអាយុចតនាល ោះរី១៥ ឆ្ន  ំតៅ ៣០ ឆ្ន  ំ(តក្ើ ចតនាល ោះឆ្ន ១ំ៩៨៩ ែល់ឆ្ន ំ

២០០៤) 

 សក្ម្មភារ ឬយុេធនាការ ព្ ូវដ ត្វើត ើកតៅរាជធានីភ្នតំរញ 

 សក្ម្មភារ ឬយុេធនាការគឺ ចខ់ា ត្វើត ើក តែើម្បតី្វើការជាម្យួ ឬជព្មុ្ញឲ្យស្ថា បន័នតោបាយ 

ស្ថា បន័រែឋនានា ឬអាជាា ្រមូ្ល ឋ ន ឬជា ិ ត ោះព្ស្ថយបញ្ហា  ក្តីក្កវល់ ឬតោលនតោបាយតៅ

សហគម្នរ៍បស់ខ្លួន ឬតៅក្នុកសកគម្ 
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៤. ដាំនណើ រការននការប្រកតួប្រជជង នងិពានរង្វា ន ់

 ការព្បក្ ួព្បដជកតនោះ ព្ ូវ្សរវ្ ាយជាស្ថធារណៈ តហើយចបត់្តើម្េេលួ ក្យចបរី់មងងជូន

ែំណឹកតនោះ រហូ ែល់មងងេី១២ ដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ តវលាតមា ក ១៧.០០។ 

 តបក្ខជនដែលចបអ់ារម្មណ៍ ព្ ូវបំតរញ ក្យតសនើសំុការព្បក្ ួព្បដជកដែលមានភាា បជ់ាម្យួ 

តហើយត្ាើរម្ក្កានក់ារោិល័យ OHCHR តាម្រយៈអីុ្ដម្ល៖ psok@ohchr.org ឬតហវសប ុក្៖ 

@OHCHRCambodia។ 

 បេបង្ហា ញជាស្ថធារណៈតែើម្បរីនយល់បដនាម្ទាក្េ់កចម្ងល់ ឬសំណួរនឹកព្ ូវត្វើត ើកចំននួរីរ 

ែក។ តលើក្េី១ តៅមងងេី២១ ដខ្ក្ក្េ  ឆ្ន ២ំ០១៩  និកតលើក្េី២ តៅមងងេី២៧ ដខ្ក្ក្េ  ឆ្ន ំ

២០១៩ តៅការោិល័យ OHCHR។ អ្នក្ចបអ់ារម្មណ៍ចូលរមួ្ក្នុកក្ម្មវ ិ្ ីតនោះ សូម្តម្តាត ចុោះ

ត ម្ ោះជាមុ្នតាម្ ំណរតនោះ៖ https://www.surveymonkey.com/r/WFVCZ79   

 តបក្ខជនដែល ក្ ់ក្យម្ក្ នឹកព្ ូវតព្ជើសតរ ើសដ ១០ព្កុ្ម្ សព្មាបក់ារសមាភ សន ៍តែើម្បតីព្ជើស

តរ ើសយក្៥ ព្កុ្ម្ សព្មាបក់ារព្បក្ ួព្បដជក។ 

 តបក្ខជនដែលព្ ូវបានតព្ជើសតរ ើសសព្មាបក់ារព្បក្ ួព្បដជក នឹកេេួលបានការបណតុ ោះ 

បណ្តត លអំ្រីសិេធិម្នុសស សិេធិក្នុកការចូលរមួ្ ការត្វើយុេធនាការ ការដណនាជំាមូ្ល ឋ នអំ្រី

ែំតណើ រការ្លិ វតីែអូ្។ 

 តបក្ខជនទាកំ៥ ព្កុ្ម្ ដែលព្ ូវបានតព្ជើសតរ ើសសព្មាបក់ារព្បក្ ួព្បដជកនឹកព្ ូវអ្នុវ ត

សក្ម្មភារ/យុេធការរបស់ខ្លួន តហើយសក្ម្មភារ ឬយុេធនាការតនាោះ នឹកព្ ូវង ជាវតីែអូ្ត យ

ព្កុ្ម្ហ ុនវតីែអូ្ឯក្ជន ដែលជលួត យអ្នក្តរៀបចំក្ម្មវ ិ្ ីតនោះ។ តបក្ខជន និកព្កុ្ម្ហ ុន្លិ វតីែអូ្ 

នឹកព្ ូវត្វើការរមួ្ោន  តែើម្បធីានាថា សក្ម្មភារ/យុេធនាការរបស់ខ្លួន និកការង វតីែអូ្ ត្វើតៅ

ត យរលូន។ 

 កិ្ចចការបតចចក្តេសទាក្េ់កនឹកការង វតីែអូ្ ការកា  ់វតីែអូ្។ល។ គឺជាការេេួលខុ្សព្ ូវរបស់

ព្កុ្ម្ហ ុនវតីែអូ្។ តទាោះជាោ កណ្តក្ត៏ យ តបក្ខជនព្កុ្ម្នីម្យួៗជាអ្នក្សតព្ម្ចថា ត ើចកប់ាន

រ ័ម៌ាន សក្ម្មភារ រូបវតីែអូ្។ល។ សព្មាបវ់តីែអូ្របស់ព្កុ្ម្ខ្លួន។ 

 បនាទ បរី់ការអ្នុវ តសក្ម្មភារ/យុេធនាការរបស់ខ្លួនចប ់វតីែអូ្មនសក្ម្មភាររបស់ព្កុ្ម្តបក្ខជន

នីម្យួៗនឹកព្ ូវបតង្ហា ោះតលើតហវសប ុក្របស់ការោិល័យ OHCHR តែើម្បឲី្យ 

ស្ថធារណៈជន ត្វើការតបាោះតឆ្ន  ។ ព្កុ្ម្តបក្ខជននីម្យួៗ អាចត្វើយុេធនាការត្សកៗតែើម្បី

្សរវ្ ាយអំ្រីវតីែអូ្របស់ខ្លួន ឬតែើម្បឲី្យស្ថធារណៈជនោពំ្េវតីែអូ្របស់ខ្លួន។ 

mailto:psok@ohchr.org
https://www.surveymonkey.com/r/WFVCZ79
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 អ្នក្តរៀបចំក្ម្មវ ិ្ ីមានការឧប ាម្ភជាសមាភ រៈ (មានកំ្ណ )់ សព្មាបព់្កុ្ម្នីម្យួៗក្នុកការត្វើ

សក្ម្មភាររបស់ខ្លួន។ 

 ការ្តល់រិនទុដចក្ជារីរ៖ ៥០% បានរីការ្តល់រិនទុរីស្ថធារណៈជនតៅតលើវតីែអូ្ដែលបាន្ាយ

តលើតហវសបុក្របស់ការោិល័យ OHCHR (តាម្រយៈ Like, love, etc.) និក៥០% តេៀ  គឺ

សព្មាបរិ់នទុបានរីការព្បលកចំតណោះែឹកសតីរីសិេធិម្នុសស។ 

 លេធ្ លមនជយ័លាភ្តីលខ្១ តលខ្២ និកតលខ្៣ នឹកព្ ូវព្បកាសតៅក្ម្មវ ិ្ ីសិេធិម្នុសសតៅមងង

ណ្តម្យួចតនាល ោះរីមងងេី៧ ែល់១០ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ជយ័លាភ្តីលខ្១ តលខ្២ និកតលខ្៣ និកេេួលបាន ន និករង្ហវ នត់លើក្េឹក្ចិ ត។ ចំដណក្អ្នក្

ចូលរមួ្ទាកំ៥ ព្កុ្ម្ និកេេួលបានលិខិ្ បញ្ហា ក្ក់ារចូលរមួ្ រីអ្នក្តរៀបចំក្ម្មវ ិ្ ី។ 

៥. នពលនវលាននសកមមភាព 

ល.
រ. 

សកមមភាព កាលររនិចេរ នសសង 

១ ការព្បកាសេេលួ ក្យ មងងជូនែំណឹក ែល់មងងេី 
១២ សីហា ២០១៩ 

ឯក្ស្ថរ និក ក្យតសនើ
សំុមានភាា បម់្ក្ជាម្យួ 

២ ការត្វើបេបង្ហា ញអំ្រីការព្បក្ ួព្បដជក ២១ ក្ក្េ  ២០១៩ អ្នក្ចូលរមួ្ព្ ូវចុោះ
ត ម្ ោះជាមុ្ន 

៣ ការត្វើបេបង្ហា ញអំ្រីការព្បក្ ួព្បដជក ២៧ ក្ក្េ  ២០១៩ អ្នក្ចូលរមួ្ព្ ូវចុោះ
ត ម្ ោះជាមុ្ន 

៤ ឈបេ់េលួ ក្យ ១២ សីហា ២០១៩  
៥ ជូនែំណឹកែល់ព្កុ្ម្តបក្ខជនដែលព្ ូវ

ម្ក្សមាភ សន ៍
១៩ សីហា ២០១៩  

៦ ការសមាភ សនព៍្កុ្ម្តបក្ខជនទាកំ១០
ព្កុ្ម្ 

២២ែល់ ២៣ សីហា 
២០១៩ 

ម្យួព្កុ្ម្សមាភ សន៤៍៥ 
នាេី 

៧ ជូនែំណឹកែល់ព្កុ្ម្តជាគជយ័ទាកំ៥
ព្កុ្ម្ 

២៦ សីហា ២០១៩  

៨ ការបណតុ ោះបណ្តត លែល់ព្កុ្ម្ទាកំ៥ 
អំ្រីសិេធិម្នុសស ការចូលរមួ្ និកការត្វើ
យុេធនាការ 

៣០ ែល់៣១ សីហា 
២០១៩ 

រយៈតរល ២ មងង 

៩ ការបណតុ ោះបណ្តត លែល់ព្កុ្ម្ទាកំ៥អំ្រី
មូ្ល ឋ នមនែំតណើ រការ្លិ វតីែអូ្ 

១ ក្ញ្ហា  ២០១៩ ម្យួមងង 

១០ តបក្ខជនទាកំ៥ ព្កុ្ម្ បញ្ាូ នដ្នការ
សក្ម្មភារ និកកាលបរតិចេេ

៥ ក្ញ្ហា  ២០១៩  



កា
រប្រ

កតួ
ពា

នរ
ង្វា

នយ់
វុជ

នគ
ាំប្រ

ស
រិធមិ

នុស
ស 

ចាស់លាស់ (ក្នុកក្រណីមានការផ្លល ស់
បតូរ) ម្ក្កានអ់្នក្តរៀបចំក្ម្មវ ិ្ ី 

១១ តបក្ខជនទាកំ៥ ព្កុ្ម្ ជួយ ជាម្យួព្កុ្ម្
ហ ុន្លិ វតីែអូ្ តែើម្បរិីភាក្ា 
សតព្ម្ចតៅតលើការង វតីែអូ្របស់ព្កុ្ម្
នីម្យួៗ 

៨ ក្ញ្ហា  ២០១៩ (តមា ក 
៩.០០ែល់១២.០០) 

ម្យួព្រឹក្ 

១២ តបក្ខជនទាកំ៥ ព្កុ្ម្ ចបត់្តើម្អ្នុវ ត
សក្ម្មភារ/យុេធនាការរបស់ខ្លួន 

ចតនាល ោះរីមងងេី ០៩ ក្ញ្ហា  
ែល់ ២០  ុលា 
២០១៩ 

ព្គបស់ក្ម្មភារ ឬ
យុេធនាការនានា ព្ ូវ
បញ្ចបព់្ ឹម្មងងេី២០ 
 ុលា ២០១៩ 

១៣ ការជបួជាម្យួព្កុ្ម្តបក្ខជនជាម្យួអ្នក្
តរៀបចំក្ម្មវ ិ្ ី តែើម្បដីចក្រដំលក្រីការរកី្
ចតព្ម្ើន ឬការព្បឈម្នានា 

២០ ក្ញ្ហា  ២០១៩ 
តមា ក ៩.០០ ែល់
១២.០០ 

ការជបួតលើក្េី១ 

១៤ ការជបួជាម្យួព្កុ្ម្តបក្ខជនជាម្យួអ្នក្
តរៀបចំក្ម្មវ ិ្ ី តែើម្បដីចក្រដំលក្រីការរកី្
ចតព្ម្ើន ឬការព្បឈម្នានា 

០៤  ុលា ២០១៩ 
តមា ក ៩.០០ ែល់
១២.០០ 

ការជបួតលើក្េី២ 

១៥ ការ្ុសវតីែអូ្របស់ព្កុ្ម្តបក្ខជនតៅតលើ
តហវសប ុក្របស់ការោិល័យ OHCHR 

១៥ ែល់ ២៩ វចិេិកា 
២០១៩ 

 

១៦ ការត្វើយុេធនាការរបស់ព្កុ្ម្តបក្ខជនតៅ
តលើវតីែអូ្របស់ខ្លួន តែើម្បឲី្យមានការោំ
ព្េរីស្ថធារណៈជន 

១៥ ែល់ ២៩ វចិេិកា 
២០១៩ 

 

១៧ ការព្បលកចំតណោះែឹកទាក្េ់កសិេធិ
ម្នុសសសព្មាបត់បក្ខជនទាកំ៥ ព្កុ្ម្
តៅការោិល័យ OHCHR 

៣០ វចិេិការ ២០១៩ 
តមា ក៩.០០ ែល់ 
១១.០០ 

 

១៨ ការជបួជាម្យួតបក្ខជន តែើម្បតីព្ ៀម្
បង្ហា ញខ្លួន និកេេលួ នរង្ហវ ន ់

០៦ ្នូ ២០១៩ តមា ក 
៩.០០ ែល់១១.០០ 

តៅការោិល័យ 
OHCHR 

១៩ ការព្បកាសលេធ្ ល និកេេលួ ន
រង្ហវ ន ់

ចតនាល ោះរីមងងេី ៧ ែល់
១០ ្នូ 

អាចមងងេី៧ ឬ៨ ឬ៩ 
ឬ១០ ដខ្្នូ 

២០ ការជបួព្បជំុតែើម្បឆីលុោះបញ្ហច ំករីគតព្មាក ២៦ ្នូ ២០១៩  
 



កា
រប្រ

កតួ
ពា

នរ
ង្វា

នយ់
វុជ

នគ
ាំប្រ

ស
រិធមិ

នុស
ស 

៦. ការវាយតនមៃនៅនលើពាកយសុាំប្រកតួប្រជជង 

សក្ម្មភារ/យុេធនាការទាកំឡាយណ្តដែលម្និតឆលើយ បតៅនឹក “លក្ខខ្ណឌ សព្មាបក់ារចូលរមួ្ព្បក្ ួ

ព្បដជក” នឹកម្និព្ វូយក្ម្ក្រិនិ យ និកវាយ មម្លត ើយ។ 
 

ក្. តោលបំណកមនសក្ម្មភារ/គតព្មាក/យុេធនាការ (៣០%) 

 តោលបំណកមនសក្ម្មភារ/យុេធនាការ/គតព្មាកតឆលើយ បតៅនឹកតោលបំណកមនការព្បក្ ួ

ព្បដជក 

 ការសតព្ម្ចបានលេធ្ល/ការផ្លល ស់បតូរ ក្នុកអំ្ ុកតរលត្វើសក្ម្មភារ 

 សក្ម្មភារ/យុេធនាការ/សមាសភារព្កុ្ម្ តឆលើយ បតៅនឹកលក្ខខ្ណឌ ដែលបានកំ្ណ  ់

ខ្. វ ិ្ សី្ថស្រសត/សក្ម្មភារ (៥០%) 

 សក្ម្មភារ/យុេធស្ថស្រសត/យុេធនាការ ដែលនឹកត្វើអាចនាឲំ្យសតព្ម្ចបានតោលបំណក/លេធ្ ល/

ការផ្លល ស់បតូរ 

 ការតក្ៀកគរអ្នក្ែមេតអាយចូលរមួ្ក្នុកសក្ម្មភារ/យុេធនាការតនាោះ 

 សក្ម្មភារ/យុេធនាការមានការតោររ និកជួយ ែល់ការតលើក្ក្ម្ពស់សិេធិម្នុសស 

 សក្ម្មភារដែលត្វើតនាោះ្តល់្លវជិាមានទាកំព្បុស ព្សី ឬតភ្េែមេតេៀ  

 ការបតកេើ  បតកេើន ឬភាា បជ់ាម្យួបណ្តត ញត្សកៗតេៀ ក្នុកការត្វើសក្ម្មភារ ឬយុេធនាការ 

 គំនិ មឆនព្បឌិ ក្នុកការអ្នុវ ត 

គ. សមាសភារព្ក្មុ្ (២០%) 

 ក្នុកព្កុ្ម្មានសមាសភារចព្មុ្ោះតភ្េ តហើយតភ្េនីម្យួៗមានចំននួព្បហាក្ព់្បដហលោន  

 ក្នុកព្កុ្ម្មានសមាសភារត្សកៗែូចជាជនជា ិតែើម្ភាគ ិច ឬជនរិការ 

 ការតាកំចិ តរបស់សមាជិក្ក្នុកព្កុ្ម្ 

 បេរិតស្ថ្នរ៍បស់សមាជិក្ក្នុកព្កុ្ម្សមាជិក្ក្នុកព្កុ្ម្ជាសមាជិក្បណ្តត ញរបស់អ្កគការ  

ឬបណ្តត ញត្សកៗ 
 


