
 

 

សេចក្តីថ្ថែងការណ៍រមួ  

រាជធានីភនំពពញ ថ្ថៃទី ២៣ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ក្ក្ុមេងគមេ វីលិចំនួន ៥០ ក្រកាេគកំ្ទពហកិារចំស ោះក្ក្ុមហ  នសទេចរណ៍ 

កាពីតលូ រន្ទា រព់ីមានការរង្ក្រា រសៅសលើេក្មមភាពររេេ់ហជីព 
ដ៏សោរសៅបានសក្ើនស ើង 

 

ជាការពឆលីយតបពៅនឹងការវាយរបហារដ៏ពោរពៅពៅពលីការតវា៉ា របស់កមមករកាលពីថ្ថៃទី០៦ ខែកុមភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៦ ពយងីជាសហជីព តំណាងសហគមន៍ និងអងគការសងគមសុីវលិមានរាយនាមខាងពរកាម  (“សងគមសុី
វលិ”) សូមរបកាសគរំទពពញទំហងឹចំព ោះការពធវីពហកិារជាបនតបនាា ប់ចំព ោះរកុមហ ុនកាពីតូល ែូ អិល.ធី.ឌ ី
ខដលពគស្គគ ល់ថាកាពីតូលពទសចរណ៍ និងសូមអំ វនាវដល់ស្គធារណជនទូពៅចូលរមួពហកិាពនោះជាមួយគន  
ពោយស្គរខតរកុមហ ុនបានបពណត ញពចញនិពោជិតរបស់ែលួនពោយពុំរតឹមរតូវ និងបង្ក្រា បពលចីលនារបស់សហ
ជីព។ រកុមហ ុនពទសចរណ៍កាពីតូលបានរពំោភោ៉ា ងបំ នពៅពលសីិទធកិារររ និងពសរភីាពមូលោា នរបស់
និពោជិតែលួន ពហយីពយងីសូមពថាា លពោសចំព ោះទពងវីរបស់រកុមហ ុនពនោះ។ 

មយ៉ាងពទៀត ពយងីសូមរលំឹកស្គរជាថមីនូវការពថាា លពោស1 ចំព ោះហងិាដ៏ពោពៅពកីតពឡងីកាលពីថ្ថៃទី
០៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ ខដលបងាពោយសមាជិករបស់សមាគមរមួគន ពដីមបអីភិវឌឍន៍កមពុជា (“ស.រ.អ.ក”)  
ខដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរកុមហ ុនពទសចរណ៍កាពីតូល រពមោងំភាពអសកមមរបស់នគរបាលខដលមិនបាន
រារាងំបញ្ឈប់អំពពហីងិា។ ពយងីសូមទទូចឲ្យស្គោដំបូងរាជធានីភនំពពញ ពមត្តត ចាត់វធិានការពដីមបធីានាឱ្យអនក
ោងំពនាោះទទួលែុសរតូវចំព ោះអំពពហីងិាពនោះ ពោយអនុពោមត្តមចាប់ និងធានាថារាល់ការពចាទរបកាន់ពៅ
ពលជីនរងពរគោះខដលគម នកហុំស អនកខដលឈរពមីលរពតឹតកិារណ៍ និងពមដកឹនាសំហជពីឯករាជយោងំអស់រតូវ
បានទំោក់ពចាល។ 

រកុមហ ុនពទសចរណ៍កាពីតូលបានបដិពសធោច់ខាតកនុងការអនុញ្ញា តឱ្យនិពោជិតរបស់ែលួនបពងាីត
សហជីព ពបីពោោះជាពួកពគមានសិទធិរសបចាប់កនុងការបពងាីតសហជីពក៏ពោយ។ មកដល់ថ្ថៃទ០ី៨ ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៥ រកុមហ ុនពទសចរណ៍កាពីតូលបានបពណត ញអនកពបីកបរចំនួន ៤៥ នាក់ បនាា ប់ពីអនកោងំពនាោះបានគំ
រទ នងិពយោមបពងាីតសហជីពពដីមបោីមោរលកខែណឌ ការររលអរបពសីរ។ ពបីពោោះបីជារកុមរបឹកាអាជាា កណាត
លបានពចញ ពសចកតីបញ្ញា កាលពថី្ថៃទី២៩ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៥ ឲ្យរកមុហ ុនអនុញ្ញា តឲ្យកមមករចូលធវីការវញិ 
និងដីការសពរមចរកាការ ររបស់ស្គោដំបូងរាជធានភីនំពពញចុោះថ្ថៃទី៣១ ខែ កកាោ ឆ្ន ២ំ០១៥ ឲ្យកមមករ
ចូលពធធីការវញិកនុងរយៈពពល៤៨ពមា៉ា ងក៏ពោយ ក៏ភាគីរកមុហ ុនមិនអនុវតតត្តមនីតិវធិចីាប់  ពហយីបានបនតោយី
ដល់អតីតអនកពបីកបរោងំពនាោះខដលពយោមអនុវតតសិទធិការររ និងពសរភីាពមូលោា នរបស់ែលួន។ ការបពណត ញ

                                                           
1
 ពនោះជាការពោងពៅពលីពសចកតីខថលងការណ៍រមួពចញពោយអងគការសងគមសីុវលិកាលពីថ្ថៃទី៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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អតីតអនកពបីកបររថយនតោងំពនោះ និងការបង្ក្រា បពៅពលសីកមមជនពផេងពទៀតបាននាឱំ្យមានការតវា៉ាជាបនតបនាា ប់
នឹងរកុមហ ុនពទសចរណ៍កាពីតូល។   

រពឹតតិការណ៍ហងិានាពពលថមីៗបានពកីតពឡងីពៅថ្ថៃទី០៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ ពៅខាងពរៅទីស្គន ក់ការ
រកុមហ ុនពទសចរណ៍កាពីតូលកនុងែណឌ ៧មករា រាជធានីភនំពពញ កនុងអំឡុងពពលការតវា៉ា ពោយសនតវិធិីរបស់អតីត
រកុមអនកពបីកបររថយនតរបមាណចំនួន ៥០ នាក់និងអនកគរំទពួកពគ។ អនកពបីកបររុមឺ៉ាកពទសចរណ៍មួយរកមុមាន
គន របខហលចំនួន៥០ នាក់បានវាយនឹងដំបង របាខដក នងិញញួរ និងស្គន ប់ថ្ដោ៉ា ងដណំំពៅពលីអនកតវា៉ា ខដល
បានពធវឱី្យមនុសេចំនួន ១៤ នាក់រងរបួស។ រពឹតតិការណ៍ោងំមូលរតូវបានអនកោល ពំមលីសិទធិមនុសេថតបានជាវ ី
ពដអូឃ្លបី ។2 ពបីពោោះជាមានអំពពីហងិាពោរពៅពនោះកត ីនគរបាលមិនបានអនតរាគមន៍ និងមានការពលីកពឡងីថា
មាននគរបាលមួយចំនួនបានចូលរមួកនុងអំពពីហងិាពនាោះពទៀតផង។3 អនកបងាអំពពីហងិាោងំពនាោះមិនរតូវបាន
ចាប់ែលួនពឡយី ចំខណកឯជនរងពរគោះចំនួនពីរនាក់រតូវបានចាប់ែលួនកនុងអំឡុងពពលតវា៉ា ពនាោះ ពហយីរតូវបាន
ពចាទរបកាន់ពៅថ្ថៃទ០ី៨ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ ពីបទរារាងំអជាា ធរស្គធារណៈនិងរារាងំចរាចរណ៍។4 ពៅថ្ថៃ
ដខដល ពមដឹកនាសំហជីពពលចពធាល ចំនួនបួននាក់ រមួមាន ពោក អាត់ ធន់ របធានសហភាពការររកមពុជា 
ពោកគង់ អាទិតយ អគគពលខាធិការសហភាពការររកមពុជាពោក សុែ ឈុនពអឿង របធានសមាគមពសដាកចិច
ពរៅរបព័នធកមពុជា នងិពោក ពអៀន គឹមហ ុន ពលខាធិការថ្នសហព័នធសហជីពកមមករវស័ិយដឹកជញ្ាូ នកមពុជា ក៏
រតូវបានពចាទរបកាន់ពីបទពលមីសចំនួនបីដូចគន ផងខដរ ពបីពោោះបីជាពួកគត់មិនមានវតតមានពៅកនុងរពឹតតិការណ៍
កាលពីថ្ថៃទ០ី៦ កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ ពនាោះក៏ពោយ ។5  

អំពពីហងិាពនោះបានរបរពឹតតពោយផ្ទា ល់ពសីំណាក់រកុមអនកពបកីបររុមឺ៉ាកពទសចរណ៍ខដលមានទំនាក់
ទំនងជាមួយស.រ.អ.ក ខដលមានរបវតតិតវា៉ា របឆ្ងំនងឹរកុមអងគការសងគមសុីវលិឯករាជយ។ ស.រ.អ.ក មានទំនាក់
ទំនងោ៉ា ងជិតសនិទធជាមួយនឹងរោា ភិបាល នងិស្គោរាជធានីភនំពពញ ខដលបានជួយឱ្យរកុមពនោះចុោះកិចចសនយ
ជាមួយរកុមហ ុនជាពរចនីកនុងពនាោះរមួមានរកុមហ ុនពទសចរណ៍កាពតូីល និងផារទំពនបីអុីអនផងខដរ។ នាពពល
កនលងមក ស.រ.អ.ក បានពធវបីាតុកមមពៅខាងមុែការោិល័យសងគមសុីវលិមួយចំននួជាការពឆលីយតបពៅនឹងការ
គរំទរបស់ពគដល់សកមមជនដធីលីពៅសហគមន៍បឹងកក់ ខដលបានជាប់ពនធនាគរ គឺពោករសី ពោ៉ា ម បុបាផ ។6  
ពយងីពជឿជាក់ថា សកមមភាពខដលពធវីពឡងីពោយ សមាជិក ស.រ.អ.ក កាលពីថ្ថៃទ០ី៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ មនិ

                                                           
2
 លីកាដូ អនកពបីកបររថយនតកាពីតូលរតូវបានមនុសេពសលៀក កសីុ់វលិវាយដំ វាយដំ យូធូប (ថ្ថៃទី០៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦) សូមចូល
ពៅកានតំ់ណ៖ http://bit.ly/1Q2mv2j ពដីមបទីសេនាវពីដអូឃ្លបី។ 
3 លីកាដូ “សងគមសីុវលិពថាា លពោសោ៉ា ងធៃន់ធៃរចំព ោះអំពពីហងិាពៅពលីអតីតអនកពបីកបររថយនតកាពីតូល” (ថ្ថៃទី០៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៦) http://bit.ly/1LukE0P 
4 នឹម ពឆង “ អតីតអនកពបីកបររថយនតរកុងកាពីតូលរតូវបានពចាទរបកានពី់បទរបរពឹតតអំពពីវាយតបគ់ន ” ស្គរពត័ម៌ានភនំពពញប៉ាុសតិ៍ (ថ្ថៃទី
០៩ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
5 ពសក ឧតតម “របធានសហជីពរោិះគនក់ារពចាទរបកានជំុ់វញិការតវា៉ា របឆ្ងំនឹងរកុមហ ុនពទចរណ៍កាពីតូល” ស្គរពត័ម៌ានពែមបូឌា ពដលី 
(ថ្ថៃទី១០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១២) http://bit.ly/1KXtoS1  
6
 ផ្ទក ស្គ ងលី ”អនករតម់៉ាូតូឌុបពធវីការតវា៉ា ពៅមុែអងគការលីកាដូ” ស្គរពត័៌មានភនំពពញប៉ាុសតិ៍ ថ្ថៃទី១៣ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ 

http://goo.gl/vPvDEX 

http://bit.ly/1Q2mv2j
http://bit.ly/1LukE0P
http://bit.ly/1KXtoS1


 

 

បរា ញអំពឆីនាៈភាគពរចីនរបស់សមាជិក ស.រ.អ.ក ពនាោះពទ ដូពចនោះពយងីអំ វនាវឲ្យសមាជិក ស.រ.អ.ក ពថាា ល
ពោសអំពពីហងិាពនោះ និងពអាយថាន ក់ដឹកនារំបស់ ស.រ.អ.ក ទទួលែុសរតូវពៅពលីការវាយរបហារពនោះ។  

ពហតុការណ៍នាពពលថមីៗពនោះបរា ញពីការវវិតតគួរឱ្យរពួយបារមភមួយចំននួដូចជា ការបញ្ឈប់បុគគលិក
ខដលមានបណំងអនុវតតសទិធិរសបចាប់របស់ែលួនកនុងការបពងាីតសហជីព ការពរបីរកមុមនុសេពដមីបរីបរពឹតតអំពពី
ហងិាដ៏ពោរពៅជួសមុែឱ្យរកុមហ ុន ការបខណែ តបពណាែ យរបស់អាជាា ធរចំព ោះអំពពីហងិាពោយបរាជ័យកនុង
ការពធវីអនតរាគមន៍ នងិការមិនពគរពត្តមពសចកតីសពរមចរបស់រកុមរបកឹាអាជាា កណាែ ល។ ការោយតី្តមរបព័នធ
តុោការមកពលីថាន ក់ដឹកនាសំហជីពោងំ៤ នាក់គបឺរា ញពីការបង្ក្រា បជារបព័នធរបស់រោា ភិបាលពៅពលីចលនា
សហជីពោងំមូលផងខដរ។ របការពនោះកំពុងខតពធវឱី្យមានការរពួយបាមភោ៉ា ងខាល ងំ ជាពពិសសោក់ទងនឹងមារត្ត 
២៩ ថ្នពសចកតពីសនចីាប់សតីពសីហជីពខដលផែល់សទិធិឱ្យពធវកីាររោំយសហជីពមយួបានចំព ោះ “ការរបរពតឹតមិន
រតឹមរតូវ” របស់ថាន ក់ដកឹនាណំាមាន ក់។  

ពយងីសូមោមោរឱ្យរកមុហ ុនពទសចរណ៍កាពតូីលទទួលែុសរតូវត្តមផលូវចាប់ចំព ោះការរពំោភបំ ន
សិទធិការររ នងិពសរភីាពមូលោា នរបស់និពោជិតែលួន។ ពយងីក៏សូមពសនីឱ្យស្គោដបូំងរាជធានភីនំពពញចាត់
វធិានការពដីមបធីានាថា រកមុហ ុនពទសចរណ៍កាពីតូលមិនទទួលនិទណឌ ភាពចំព ោះទពងវរីបស់ែលួន និងធានាថា
សិទធិរបស់ជនរងពរគោះរតូវបានពគរពរតឹមរតូវរសបត្តមវធិាននីតិរដា។ របសិនពបមីិនទទលួបានត្តមលកខែណឌ
ោមោរខាងពរកាមពនោះពទ ពយងីពៅខតអំ វនាវឱ្យស្គធារណជនចូលរមួពធវពីហកិារពរបីរបាស់ពសវារកមុហ ុន
ពទសចរណ៍កាពតូីល ៖  

១. ទមាល ក់ពចាលបទពចាទរបឆ្ងំនឹងអនកតវា៉ា  និងថាន ក់ដកឹនាសំហជីពោងំរបាមំួយនាក់ជាបនាា ន់ 

២. ពចាទរបកាន់ដល់ជនខដលរបរពឹតតអំពពីហងិាមកពលីអនកតវា៉ា  

៣. ទទួលយកអតីតអនកពបីកបរោងំ ៤៥ នាក់ខដលរតូវបានបញ្ឈប់ឱ្យចូលបពរមីការររពៅរកុម
ហ ុនកាពីតូលវញិ និងគតិរបាក់រលំឹកគតិចាប់ពីថ្ថៃបញ្ឈប់រហូតដល់ថ្ថៃចូលពធវីការវញិ។ 

ជាងពនោះពៅពទៀត ពយងីសូមអំ វនាវដល់ស្គធារណជនចូលរមួពហកិារពដីមបគីរំទបុគគលិកោងំ ៤៥ 
ខដលរតូវបានបពណត ញពចញពរីកុមហ ុនកាពីតូល ខដលជាជនរងពរគោះថ្នអំពពីពោរពៅកាលពីថ្ថៃទ០ី៦ ខែកុមភៈ
និងចលនាសហជីពោងំមូល។ 

រកមុសងគមសុវីលិខដលគរំទពសចកតខីថលងការណ៍ពនោះ រមួមាន ៖  

ល.រ  នាមអងគការសងគមសុវីលិ   នាមអនកចូលរមួ  ពលែទនំាក់ទនំង 

១ សមព័នធគណពនយយភាពសងគមកមពុជា  

(ANSA Cambodia) 
ពោក សន ជយ័ 012 445 642 

២ រកុមការររពដីមបីពោោះរស្គយទំនាស់ (ACT) កញ្ញា  រសី សុធាវ ី 017 990 371 



 

 

៣ មជឈមណឌ លអាពមរចិកាងំសរមាប់ស្គមគគីភាព
ការររអនតរជាតិ (មជឈមណឌ លស្គមគគីភាព) 

វពីលៀម ែនែលីន 077 222 020 

៤ សហគមន៍បូឌីញ អនករសី ឌី សុផ្ទន់ណាមា៉ា រា៉ា នី 012 216 805 

៥ សហគមន៍ដីធលីបឹងកក់ )ភនំពពញ(  អនករសី ពទព វននី 012 604 648 

៦ សហគមន៍បឹងរតខបក  ពោក ឃុ្ត ប ុនថាន 012 214 237 

៧ សហគមន៍បុរកីីឡា អនករសី ឆ្យ គឹមហ ន 017 522 303 

៨ អងគការអភិវឌឍន៍សំពលងសហគមន៍ (BCV) ពោករសី រពី ផលលីភួង 012 307 027 

៩ សមាគមអភិវឌឍន៍ជីវភាពពលរដាកមពុជា  អនករសី ពកន ពឆងឡាង  012 366 859  

១០ សហព័នធសហជីពកមមករវស័ិយដឹកជញ្ាូ នកមពុជា 
(CTWF) 

ពោក ពអៀន គឹមហ ុន 010 379 253 

១១ សមព័នធសហជីពកមពុជា (CATU) ពោករសី ោ៉ា ង ពស្គភណឌ  089 336 601 

016 930 706 

១២ មជឈមណឌ លសិទធិមនុសេកមពុជា (CCHR)  អនករសី ឆ្យ ឈុនលី ០១៧ ៥២៨ 
០២១ 

១៣ មជឈមណឌ លកមពុជាពដីមបីរបព័នធផេពវផាយឯក
រាជយ (CCIM) 

ពោក បា៉ា  ងនួពទៀង 012 598 066 

១៤ បណាត ញកមមករពធវីការររត្តមផាោះកមពុជា  អនករសី យឹម សុធី 078 711 494 

១៥ សហព័នធសហជីពកមមករចណីំអាហារ និងពសវា
កមម កមពុជា 

ពោក កង រណីា 210 042 020  

១៦ គណៈកមាម ធិការរបរពឹតតិកមម ថ្ន អងគការ~
សមាគមការ រសិទធិមនុសេកមពុជា (CHRAC) 

ពោក សនួ ប ុនស័កតិ 092 344 357 

១៧ សមាគមអាដហុក ការ រសិទធិមនុសេ និង
អភិវឌឍន៍ពៅកមពុជា (ADHOC) 

ពោក ធន់ ស្គរា៉ាយ 016 440 044 

១៨ សមាគមមង្ក្នតីរាជការឯករាជយកមពុជា (CICA) ពោក ឃុ្ន រា៉ា ន់ 016 909 384 

១៩ សមាគមកមមករពសដាកិចចពរៅរបពនា័កមពុជា 
(CIWA) 

ពោក សុែ ឈុនពអឿង 093 716 653 

012 716 653 



 

 

២០ សហភាពការររកមពុជា (CLC) ពោក អាត់ ធន់ 012 998 906 

២១ សមព័នធខែមរជពំរឿន និងការ រសិទធិមនុសេ 

 លីកាដូ (LICADHO) 

អនកនាង ណាលី ពីឡូក 012 803 650 

២២ បណាែ ញយុវជនកមពុជា (CYN) ពោក ទឹម មា៉ា ថ្ឡ 017 990 689 

២៣ សងរ់ត្តល់  (CENTRAL) ពោក ពមឿន តុោ 093 556 643 

២៤ សមព័នធពដីមបីសុចរតិភាព និង គណពនយយភាព
សងគម (CISA)  

ពោក ហីុម យន់ 012 947 022 

២៥ សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជា (CCFC)  ពោក ពថង ស្គពវឿន 015 225 088 

២៦ គណៈកមាម ធិការ ពដីមបីការពបាោះពឆ្ន ត ពោយ
ពសរ ីនិងយុតតិធម៌ពៅកមពុជា (COMFREL) 

ពោក គល់ បញ្ញា  012 942 017 

២៧ មជឈមណឌ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍ 
(CLEC) 

ពោក ញឹក ស្គរនិ 012 800 561 

២៨ DAN Church Aid (DCA)   

២៩ Diakonia អនករសី ពណវា៉ា  ធនួ 012 465 117 

៣០ សហគមន៍បណាត ញអតីតង្ក្សតីបឹងកក់ អនករសី អីុម រសីទូច 070 306 607 

៣១ អងគការពយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍ពៅកមពុជា 
(GADC) 

ពោករសី រស់ សុភាព 012 627 857 

៣២ រកុមការររពិពសសសិទធិលំពៅឋាន (HRTF) ពោក ពសៀ ភារមយ 012 852 325 

៣៣ សមាគមរបជាធិបពតយយឯករាជយថ្នពសដាកិចច
ពរៅរបព័នធ (IDEA) 

ពោក វន់ ពៅ  012 534 796 

៣៤ យុវជនជនជាតិពដីមភាគតិច ឃុ្រំបពម រសកុ
ខតបងមានជយ័ពែតតរពោះវហិារ 

ពោក លូត ស្គង 097 456 6466 

៣៥ សមាគម ឥង្ក្នាពទវ ី (IDA) ពោករសី ឌី រោា  012 897 161 

៣៦ សមាគមយុវជនខែមរ (KYA) ពោករសី សិទធ ហុងពអៀង 017 788 955 

៣៧ សហគមន៍ដីធលីភូមិ ១ រកងុរពោះសីហនុ អនករសី ហងេ ចិនាត   012 680 435 



 

 

៣៨ សហគមន៍ដីធលី ភូមិខរពកជីក ឃុ្ជីំ២ពរកាម ពែតត
ពកាោះកុង 

អនករសី ផ្ទវ ញឹុង 093 456 704 

៣៩ សហគមន៍ដីធលីឡ ង ពែតតកពំងឆ់្ន ងំ អនករសី អ  ំសុភី 078 705 936 

៤០ អងគការមាត្តធមមជាតិ (MN) ពោក អាឡិចហេងរ់ដូ ហគុន
ហាពឡហេ ោវដីសុន 

 

៤១ មជឈមណឌ លរបជាពលរដាពដីមបីអភិវឌឍន៍ និង
សនតិភាព (PDP-Center) 

ពោក យ៉ាង ់គឹមពអង 016 828 211 

៤២ អងគការពនលកខែមរ (Ponlok Khmer) ពោក អាង ជាតិពឡាម 012 517943 

៤៣ សហគមន៍ផលូ វរថពភលីងទលួសខងា A ពោក សីុម វរីៈ 069 907 983 

៤៤ សមាគមធាងពត្តន ត (STT) ពោក អីុ ស្គរុ ំ 012 836 533 

៤៥ សហគមន៍ SOS រពោនយនតពហាោះអនតរជាតិ
ភនំពពញ 

អនករសី រចាយ នីម 016 536 900 

៤៦ ស្គត រកមពុជា (SK) អនករសី ពជត ចរោិ 012 802 460 

៤៧ អងគការង្ក្សតីខែមរ (SKO) ពោករសី អរុណ រសមី  012 236 653 

៤៨ សហព័នធសហជីពកមមករសំណងនិ់ងថ្រពពឈី
កមពុជា (BWTUC)  

ពោក សុែ គីន 012 736 270 

៤៩ សហព័នធបុគគលិកពទសចរកមពុជា (CTSWF) ពោក ម៉ាម រទិធី 012 411 755 

៥០ អងគការកមមវធីិអភិវឌឍន៍ធនធានយុវជន 
(YRDP) 

ពោក ជាង សុខា 011 928 418 

 

 

 


