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បំណុលមី្រក�ហរិ��វត�ុគួរ្រត�វបានព្យរួ និង្របគលប់័ណ� កម�សទិ�ិដីធ�ីជូនមា� ស្់រទព្យវិញ 

អំឡងុេពលរកីរលដលៃនជំងឺកវូីដ១៩ 
 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី២៧ ែខេមស ឆា� ំ២០២០ 
 

 

កររងេ្រគាះរបស់្របជាពលរដ�កម�ុជារប់លននាក់ែដលកំពុង្របឈមមុខនឹងវបិត�ិេសដ�កិច�ពី

កររកីរលដលៃនជំងឺកូវដី១៩ គឺកំពុង្រត�វបានរងេ្រគាះបែន�មេទៀតេដយសរករបន�េកតមាននូវវបិត�ិ

ជំពក់បំណុលេ្រចនេលសលុបេនក�ុង្របេទស ែដលេកតេចញពីកម�ីឥណទន ជាង១០ពន់លន

ដុល� ររបស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមួយចំនួន ។ បច�ុប្បន�េនះ ្របជាពលរដ�កម�ុជាេ្រចនជាង២លន៥

ែសននាក់មានជាប់ជំពក់កម�ីខ� តតូច ជាមួយនឹងអ្រតកម�ីជាមធ្យម ៣៨០០ដុល� រ ែដលជាចំនួនេ្រចន

ជាងេគេនេលពិភពេលក ។ ករណ៍េនះេធ�ឱ្យជីវភាពរស់េន សុខភាព និងសុវត�ិភាពកម�សិទ�ិដីធ�ី

របស់្របជាពលរដ�កម�ុជារប់លននាក់ ្របឈមនឹងហនិភ័យ ។  
 

កន�ងមករជរដ� ភិបាលមានវធិានករមួយចំនួនរចួមកេហយ ។ េយងខ�ុំ សូមសំណូមពរបែន�ម

ដល់រជរដ� ភិបាលក�ុងករពិចរណាេដម្ីបធានាថា ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ឆាប់ផា� កករសង្របាក់កម�ី 

និងករ្របាក់ទំងអស់ យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន៣ែខ និង្របគល់ជូនមា� ស់្រទព្យវញិនូវប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី

រប់លនប�ង់ពក់ព័ន�នឹងកម�ីខ� តតូច ែដលបច�ុប្បន�្រត�វបានដក់ជា្រទព្យធានា (ប�� ំ) េដយ្រគឹះស� ន

មី្រក�ហិរ��វត�ុ ។ វធិានករទំងេនះគឺមានភាពចំបាច់ េដម្ីបធានាថា ្របជាពលរដ�អចបន�រស់េនក�ុង

េពលមានវបិត�ិេនះេដយគា� នហនិភ័យចំេពះសុខភាព ឬលំេនដ� នរបស់អ�កទំងេនាះ និងអចប

េ�� �សពីកម�ីឥណទនមានហនិភ័យ ែដលអចនំាឱ្យេកតមានករណីេធ�ករងរេដះបំណុល ករជួញ

ដូរមនុស្ស និងកររេំលភសិទ�ិមនុស្សដៃទេទៀត ។  
 

កម�ករ-កម�ករនីិរប់លននាក់ក�ុងវស័ិយេទសចរណ៍ កត់េដរ និងសំណង់ កំពុង្របឈមមុខ

នឹងករប�្ឈប់ពីករងរ និងករបាត់បង់្របាក់េបៀវត្សរ ៍។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភិបាលក�ុង

ករជួយផ�ត់ផ�ង់ចំេពះករបាត់បង់ទំងេនះកន�ងមក គឺេនមានភាពខ�ះខតក�ុងករបំេពញត្រម�វករ

មូលដ� នរបស់កម�ករ-កម�ករនីិ ។ បំណុលមី្រក�ហិរ��វត�ុេនកម�ុជាែដលភាគេ្រចនមានប័ណ�កម�សិទ�ិដី

ធ�ីរបស់អ�កខ�ី្របាក់រប់លនប�ង់ដក់ជា្រទព្យធានា បេង�នឱ្យមានហនិភ័យរយៈេពលខ�ីនិងែវងកន់ែត

ខ� ំង ក�ុងេពលមានវបិត�ិេសដ�កិច�េនះ ។ 
 



េយងខ�ុំទទួលស� ល់ពីវធិានករែដលបានដក់េចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងករេលក

ទឹកចិត�ឱ្យ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ េរៀបចំឥណទនេឡងវញិ និងករពន្យោេពលសង្របាក់ េដយែផ�ក

តមករណីជាក់ែស�ងនីមួយៗ េហយករណីេនះ ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុអ្រមឹតបាន្របកសពីករពន្យោ

េពលសងទំងករ្របាក់និង្របាក់េដមរយៈេពល៣ែខ ស្រមាប់អ�កខ�ី្របាក់មួយចំនួនេ្រកយពីមានករ

េស�សំុ ។ េទះបីជាយ៉ាងណាក៏េដយ កម�ុជាមាន្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុជាង៨០ េហយដំេណ រករ

េដះ�សយតមករណីជាក់ែស�ងនីមួយៗនឹងមិនអចេធ�េទបានេលឿនេនាះេទ ស្រមាប់អ�កខ�ី្របាក់

ជាង២លន៦ែសននាក់ែដលកំពុង្រត�វករជួយស្រមាលបន�ុកជាបនា� ន់ ។ វធិានករជាលក�ណៈ្របព័ន�

េលសពីេនះ គឺ្រត�វករជាបនា� ន់ ។ េយងខ�ុំសង្ឹឃមថា ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងរជរដ� ភិបាលេមត�

ពិចរណាេចញបទប�� ចំេពះវស័ិយេនះ េដម្ីបបង� ប់ឱ្យ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ជួយស្រមាលបន�ុក

របស់អ�កខ�ី្របាក់ឱ្យបានឆាប់ ក�ុងេនាះមានករ្របគល់ជូនអ�កខ�ី្របាក់វញិនូវ្រទព្យែដលមានតៃម�ជាងេគ

គឺ ប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី េហយផា� កករសង្របាក់និងករ្របាក់ទំងអស់ស្រមាប់រយៈេពលយ៉ាងតិច៣ែខ 

ែដលអចឱ្យមានករជួយស្រមាលបន�ុករយៈេពលែវង ្របសិនេបវបិតិ�េនះេនបន� ។ 
 

្របជាពលរដ�ទំងអស់រមួទំងអ�កខ�ី្របាក់មី្រក�ហិរ��វត�ុ សកសមនឹងទទួលបានសិទ�ិកន់កប់ប័

ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ីរបស់អ�កទំងេនាះេដយគា� នករររងំតំងពីេដមមក ជាពិេសសក�ុងេពលេនះ ។ េន

បុ៉នា� នែខេ្រកយ ្របជាពលរដ�កម�ុជារប់ែសននាក់អចនឹងបាត់បង់ករងរ ឬ្របាក់េបៀវត្សរ ៍េន្របេទស

ៃថ និង្របេទសកម�ុជា េហយភាគេ្រចនៃនអ�កទំងេនះនឹង្រតឡប់េទ�ស�កកំេណ តវញិេនតមជនបទ 

។ ជាយូរមកេហយ សុវត�ិភាពកម�សិទ�ិដីធ�ីគឺជាេរឿងពិបាកធានាមួយេនកម�ុជា េហយហនិភ័យេកត

េចញពីបំណុលមី្រក�ហិរ��វត�ុគឺជាេរឿងសំខន់មិនអច្រពេងយកេន�យបានេទ ។ វធិានករជាបនា� ន់គួរ

្រត�វបានពិចរណាយកមកអនុវត� េដម្ីបធានាថា គា� នអ�កណាមា� ក់្រត�វបានបង�ំឱ្យលក់ដីស្រមាប់សង

បំណុល អំឡុងេពលមានវបិត�ិេសដ�កិច�េនះ ។ មេធ្យោយបាយល�បំផុត េដម្ីបេជៀសវងពីប�� េនះ គឺ

ករ្របគល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ីជូនេទមា� ស់្រទព្យែដលមានសិទ�ិេពលេលញវញិ និងផា� កករសង្របាក់ ។ 
 

េលសពីេនះ បំណុល្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុេធ�ឱ្យប៉ះពល់េដយមិនសមាមា្រតចំេពះ�ស�ី 

ទំង៧៥%ៃនអ�កខ�ី្របាក់សរបុពី្រគឺះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុេនកម�ុជា ។ វបិត�ិជំងឺកូវដី១៩បានេធ�ឱ្យធា� ក់ចុះ

ៃនត្រម�វករក�ុងវស័ិយកត់េដរ ែដល៨០ភាគរយៃនអ�កេធ�ករក�ុងវស័ិយេនះគឺជា�ស�ី ។ ខណៈែដល

្របជាពលរដ�កម�ុជាជាេ្រចនបារម�ពីប�� អហរបរេិភាគ ឬលទ�ភាពក�ុងករទទួលបានត្រម�វករចំបាច់

ជាមូលដ� នេនសបា� ហ៍ និងែខេ្រកយៗេទៀត អ�កទំងេនាះមិនគួរ្រត�វបារម�ពីករសង្របាក់្របចំែខេទ

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុេទ ជាពិេសសក�ុងករណីែដលមិនបានសង្របាក់ អច្រត�វ្របឈមនឹងករ

បាត់បង់ដីធ�ី ។  
 

េយងខ�ុំយល់ថា ករផា� កករសង្របាក់នឹងមានផលប៉ះពល់អវជិ�មានស្រមាប់្រគឹះស� នមី្រក�

ហិរ��វត�ុ ។ េយងខ�ុំក៏យល់ថា ស� ប័នទំងេនះក៏នឹងមានហនិភ័យបែន�មេទៀត បនា� ប់ពី្របគល់ប័ណ�



កម�សិទ�ិដីធ�ីែដលបានេ្របជា្រទព្យដក់ធានាជូនេទមា� ស់្រទព្យវញិ ។ េទះបីជាយ៉ាងណាក៏េដយ ហ

និភ័យេនះ្រត�វបានអនុវត�ជាទូេទេដយ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុេនក�ុង្របេទសដៃទេទៀត ែដលក្រម

េ្រប្របាស់្រទព្យជាមូលដ� នដូចប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី េធ�ជា្រទព្យធានាកម�ីខ� តតូច ។ េលសពីេនះ វស័ិយមី

្រក�ហិរ��វត�ុេនកម�ុជាគឺអចរក្របាក់ចំេណញបានខ�ស់ និងមានលទ�ភាពេ្រចនខ� ំងក�ុងករទទួលបាន

េដមទុន និងជំនួយ េ្រចនជាង្របជាពលរដ�កម�ុជាក�ុង្រគ�សរគិតជាមធ្យម ។ ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ
ដក់្របាក់បេ��ទំង៧ ែដលកន់កប់ភាគេ្រចនៃនកម�ីមី្រក�ហិរ��វត�ុទំងអស់េនកម�ុជា គឺ្រគប់្រគង

េដយអង�ភាពបរេទស ក�ុងេនាះ្រគឹះស� នខ�ះជាសខៃនស� ប័នមី្រក�ហិរ��វត�ុធំជាងេគេនេលពិភព

េលក និងខ�ះេទៀតជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍្រគប់្រគងេដយរដ�េនអឺរ ៉បុ ។ ខណៈែដល្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��

វត�ុេនកម�ុជា បានអះអងជាយូរមកេហយថា េធ�ករវនិិេយាគេដម្ីបសុខុមាលភាពរបស់ជន្រកី្រកនិង

អ�កងយរងេ្រគាះ វបិត�ិេនះទមទរឱ្យ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុជួយស្រមាលបន�ុកឱ្យបានឆាប់ដល់អ�កខ�ី

្របាក់ ។  
 

េយងខ�ុំ សូមសំណូមពរេដយទទូចឱ្យរជរដ� ភិបាល និង្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ផ�ល់អទិភាព

ដល់សុខភាព និងជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ�កម�ុជាអ�កខ�ី្របាក់ខងេលេនះ េដយផា� កករសង

្របាក់កម�ីមី្រក�ហិរ��វត�ុ និងករ្របាក់ស្រមាប់រយៈេពលយ៉ាងតិច៣ែខ ក៏ដូចជា្របគល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី

ជូនមា� ស់្រទព្យែដលមានសិទ�ិេពញេលញវញិ ៕ 

 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ គំា្រទេដយ៖ 

១. សហគមនេ៍កពីរ (ភ�េំពញ) 

២. សហគមនដី៍ធ�ី ១៩៧ (េកះកុង) 

៣. សហគមនដី៍ធ�ី២៩៧ (េកះកុង) 

៤. សហគមន១៍៨៥K ទីតចំបកធំ់ (កំពងឆ់ា� ងំ) 

៥. ្រក�មករងរេដម្បេីដះ្រសយទំនាស់ (ACT) 

៦. សហគមនអ៍ន�ងរុ់ន (បាតដំ់បង) 

៧. សហគមនអ៍ណ�ូ ងថ� (្រពះសីហនុ) 

៨. សហគមនបឹ៍ងឈូក (ភ�េំពញ) 

៩. សហគមនបឹ៍ងឈូក A (ភ�េំពញ) 

១០. សហគមនបឹ៍ងឈូកមានជយ័ថ�ី២ (ភ�េំពញ) 

១១. សហគមនបឹ៍ងកក ់(កំពងឆ់ា� ងំ) 

១២. សហគមនបឹ៍ង្របា ំ(បាតដ់ំបង) 

១៣. សហគមនបឹ៍ង្រតែបក៤ (ភ�េំពញ) 

១៤. សហគមនបុ៍ស្សស�ំ (បាតដ់ំបង) 



១៥. សហគមនបុ៍រសីន�ិភាព (ភ�េំពញ) 

១៦. សម�ន័�សហជីពកម�ុជា (CATU) 

១៧. មជ្ឈមណ� លសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា (CCHR) 

១៨. សហពន័�សហជីព កម�ករចំណីអហរ និងេសវកម�កម�ុជា (CFSWF) 

១៩. សមាគមម�ន�ីរជករឯករជ្យកម�ុជា (CICA) 

២០. សមាគមកម�ករកម�ុជាេសដ�កិច�េ្រក្របពន័� (CIWA) 

២១. សមាគម្រគ�បេ្រង�នកម�ុជាឯករជ្យ (CITA) 

២២. សហភាពករងរកម�ុជា (CLC) 

២៣. សម�ន័�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិទ�ិមនុស្ស លីកដូ (LICADHO) 

២៤. សហពន័�សហជីពវស័ិយេទសចរណ៍េសវកម�កម�ុជា (CTSWF) 

២៥. បណា� ញ្រពះសង្ឃយុវជនកម�ុជា (CYMN) 

២៦. បណា� ញយុវជនកម�ុជា (CYN) 

២៧. មជ្ឈមណ� លសម�ន័�ភាពករងរ និងសិទ�ិមនុស្ស (CENTRAL) 

២៨. សហគមនដី៍ធ�ីច្រកី (បនា� យមានជយ័) 

២៩. សហគមនដី៍ធ�ីេចកមាស (ស� យេរៀង) 

៣០. សហគមនដី៍ធ�ីជីខេ្រកម (េកះកុង) 

៣១. សហគមនដី៍ធ�ីជីខេល (េកះកុង) 

៣២. សហគមនេ៍ជងៃ្រព (កំពងច់ម) 

៣៣. សហគមនជ៍ា្ំរកេរៀន (កំពងច់ម) 

៣៤. សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច្រចយ (រតនៈគិរ)ី 

៣៥. សហគមន ៍េស អុី ្របា ំ(្រពះសីហនុ) 

៣៦. សម�ន័�សហជីព្របជាធិបេតយ្យកម�ករកតេ់ដរកម�ុជា (C.CAWDU) 

៣៧. សម�ន័�សហគមនក៍សិករកម�ុជា (CCFC) 

៣៨. បណា� ញកសងសន�ិភាពសហគមន ៍(CPN) 

៣៩. សហគមន្៍រទ្រទងធ់នធានធម�ជាតិ (េពធិ៍សត)់ 

៤០. សហគមនេ៍ដម្រសល់ (ភ�េំពញ) 

៤១. សហគមនដ៍កពរ័ (កំពងស់�ឺ) 

៤២. សហគមនតំ៍ែបរ (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

៤៣. អង�ករសមធមក៌ម�ុជា (EC) 

៤៤. សហគមនេ៍នសទ (េកះកុង) 

៤៥. សហគមនេ៍នសទអភរិក្សអភវិឌ្ឍនធ៍នធានជលផលកែន�ងេភ (កំពងឆ់ា� ងំ) 



៤៦. សហគមនអ៍ភរិក្សៃ្រពេឈជីវៈចំរុះ (ស� យេរៀង) 

៤៧. អង�ករេយនឌរ័ និងអភវិឌ្ឍនេ៍ដម្បកីម�ុជា (GADC) 

៤៨. សហគមនេ៍ហងសំណំ (កំពងស់�ឺ) 

៤៩. សមាគមឥ�ន�េទវ ី(IDA) 

៥០. ្រក�មយុវជនជនជាតិេដមភាគតិច (រតនៈគិរ)ី 

៥១. សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យ ៃនេសដ�កិច�េ្រក្របពន័� (IDEA) 

៥២. សហគមនៃ៍្រពេឈក្បោលទហ៊ន (េពធិ៍សត)់ 

៥៣. សហគមនដី៍ធ�ីេគៀនទឹក (េកះកុង) 

៥៤. សហគមនឃ៍�ុ ំ្រសករថ�ុកឬស្ស ី(កំពងធំ់) 

៥៥. ែខ�រថាវរៈ  

៥៦. សហគមនឃ៍ា� ងំទឹក៧៨ (េសៀមរប) 

៥៧. សហគមនដី៍ធ�ីេកះេស�ច (េកះកុង) 

៥៨. សហគមនេ៍នសទេកះ្រសេឡ (េកះកុង) 

៥៩. សហគមនលំ៍ទូក (េសៀមរប) 

៦០. សហគមនឡ៍ពង (កំពងឆ់ា� ងំ) 

៦១. សហគមនម៍ានជយ័ (ស� យេរៀង) 

៦២. មាតធម�ជាតិកម�ុជា (MNC) 

៦៣. បណា� ញអ�កករពរៃ្រពឡង ់ឃុំមានរទិ�ិ ្រស�កសណា� ន ់(កំពងធំ់) 

៦៤. គណៈកមា� ធិករអព្យោ្រកឹត និងយុត�ិធម ៌េដម្បកីរេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិង្រតឹម្រត�វេនកម�ុជា (NICFEC) 

៦៥. សហគមនអ៍មលំង (កំពងស់�ឺ) 

 ៦៦. សហគមនដី៍ធ�ីអូរអំពិល (បនា� យមានជយ័) 

៦៧. សហគមនអូ៍រេឈទល (្រពះសីហនុ) 

៦៨. សហគមនអូ៍រខ្សោច ់(្រពះសីហនុ) 

៦៩. សហគមនអូ៍រ្រតជាកចិ់ត� (្រពះសីហនុ) 

៧០. សហគមនអូ៍រវល�ិ៍េ្រពង (បាតដំ់បង)  

៧១. អង�ករស� នសន�ិភាព (PBO) 

៧២. សហគមនភ៍�េំ្រកម (េសៀមរប) 

៧៣. សហគមនភ៍�េំត� ត (កំពត) 

៧៤. សហគមនភ៍�ទំទឹង (កំពត) 

៧៥. សហគមនភ៍�សំ�ឹក (បាតដំ់បង) 

៧៦. សហគមនដី៍ធ�ីភូមផិ្សោរកណា� ល (បនា� យមានជយ័) 



៧៧. សហគមនភូ៍ម២ិ៣ (ភ�េំពញ) 

៧៨. សហគមនភូ៍មបិរឡយ (រតនៈគិរ)ី 

៧៩. សហគមនភូ៍មដីិឆា� ងំ (កំពងស់�ឺ) 

៨០. សហគមនដី៍ធ�ីភូម្ិរបាសទរងំ (បនា� យមានជយ័) 

៨១. សហគមនដី៍ធ�ីភូម្ិរបាសទ (បនា� យមានជយ័) 

៨២. សហគមនដី៍ធ�ីភូមសិិល (បនា� យមានជយ័) 

៨៣. សហគមនដី៍ធ�ីភូមអូិរស� យ (បនា� យមានជយ័) 

៨៤. អង�ករពន�កែខ�រ (PKH) 

៨៥. សហគមនដី៍ធ�ីែ្រពកខ្សោច ់(េកះកុង) 

៨៦. សហគមនែ៍្រពកតគង ់(ភ�េំពញ) 

៨៧. សហគមនែ៍្រពកតគង៣់ (ភ�េំពញ) 

៨៨. សហគមនែ៍្រពកតគង៦់០ែមត៉ (ភ�េំពញ) 

៨៩. សហគមនែ៍្រពកតនូ (ភ�េំពញ) 

៩០. សហគមនៃ៍្រពេឈអូរដំែដក (កំពងធំ់) 

៩១. សហគមនៃ៍្រពឡង ់(កំពងធំ់) 

៩២. សហគមនេ៍នសទៃ្រពពយ (កំពត) 

៩៣. សហគមនទ៍ន�ូង (កំពងច់ម) 

៩៤.  សហគមនផ៍�ូវរថេភ�ង (ភ�េំពញ) 

៩៥. សហគមនរ៍ស�ីសមគ�ី (កំពងស់�ឺ) 

៩៦. សហគមនរ៍លួសេជងឯក (ភ�េំពញ) 

៩៧. សហគមនរ៍មួមតិ� (ភ�េំពញ) 

៩៨. សហគមនដី៍ធ�ីរេំចក (េសៀមរប) 

៩៩. សហគមនឬ៍ស្ស្ីរសស់ (ភ�េំពញ) 

១០០. សមាគមធាងេត� ង (STT) 

១០១. សហគមនស៍មគ�ី៤ (ភ�េំពញ) 

១០២. សហគមនស៍មគ�ី៣.១ (ភ�េំពញ) 

១០៣. សហគមនស៍មគ�ីរមាសែហក (ស� យេរៀង) 

១០៤. សហគមនស៍មគ�ីរុងេរឿង (ភ�េំពញ) 

១០៥. សហគមនសំ៍េរងមានជយ័ (ភ�េំពញ) 

១០៦. សហគមនសំ៍េរងត្ូបង (ភ�េំពញ) 

១០៧. សហគមនេ៍នសទស�ីេ្រកម (បាតដំ់បង) 



១០៨. សហគមន�៍ស�ីឃា� ងំសំង (ភ�េំពញ) 

១០៩. សហគមនែ៍សនរកីរយ (ភ�េំពញ) 

១១០. សហគមនស៍�រស� ន (ភ�េំពញ) 

១១១. សហគមនដី៍ធ�ីស�ន ់(េសៀមរប) 

១១២. សហគមនេ៍នសទស្រមស់េកះេស�ច (េកះកុង) 

១១៣. សហគមន ៍SOS ្រពលនយន�េហះអន�រជាតិភ�េំពញ 

១១៤. សហគមនស៍� នេឆះ (្រពះសីហនុ) 

១១៥. សហគមនៃ៍្រពេឈេទសចរណ៍ទឹកធា� កែ់្រសអំពិល (កំពងឆ់ា� ងំ) 

១១៦. សហគមនែ៍្រស្របាងំ (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

១១៧. សហគមនភូ៍មសិ�ឹងបត ់(បនា� យមានជយ័) 

១១៨. សហគមនធ៍នធានៃ្រពេឈស�ឹងខ្សោចស់ (កំពងឆ់ា� ងំ) 

១១៩. សហគមនស៍�ឹងមានជយ័ (ភ�េំពញ) 

១២០. សហគមនដី៍ធ�ីតនី (េសៀមរប) 

១២១. សហគមនដី៍ធ�ីតនូន (េកះកុង) 

១២២. គណៈកមា� ធិករៃនអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលេដម្បលុីបបំបាតរ់ល់ទ្រមងេ់រ សេអងេល�ស�ីេភទ (NGO-

CEDAW) 

១២៣. សហគមនថ៍�ដ (េពធិ៍សត)់ 

១២៤. សហគមនថ៍�ធំ (្រពះសីហនុ) 

១២៥. សហគមនដី៍ធ�ីធ�ង ់(េកះកុង) 

១២៦. សហគមនទួ៍លរ៉ដ (ភ�េំពញ) 

១២៧. សហគមនទួ៍លសែង� A (ភ�េំពញ) 

១២៨. សហគមនទួ៍លសែង� B (ភ�េំពញ) 

១២៩. សហគមន្៍រតពងំេជារ (កំពងស់�ឺ) 

១៣០. សហគមន្៍រតពងំ្រកសំង (េសៀមរប) 

១៣១. សហគមន្៍រតពងំសែង� (កំពត) 

១៣២. សហគមន្៍រតពងំរងំ (ភ�េំពញ) 

១៣៣. សហគមន្៍រតពងំរេព (កំពត) 

១៣៤. អង�ករគា្ំរទបេច�កវទិ្យោេនជនបទក�ុង្របេទសកម�ុជា (RCTSO) 


