
1 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
អងគការេងគមេ វីិលេមូអំពាវនាវរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាស្វើវិសោ្នក្មមចាបេ់តពីីការ

គ្រប់គ្រងគ្បសេេក្ន ងភាពអាេននស ើមបកីារពារេេិធមិន េស 
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ប្រសិនពរគី្មា នការព្វីវពិោ្នកម្ាពៅព ចី្បារ់ងាីសតេីីការប្ររ់ប្រងប្រពទសកនុងភាេអាសននជារន្ទា ន់
ពន្ទោះពទ ច្បារ់ពនោះនងឹផ្ត ់អណំាច្បដ ់រាជរដ្ឋា ភ្បិា កម្ពុជា (“រដ្ឋា ភ្ិបា កម្ពុជា”) កនុងការដ្ឋក់កហំតិពៅព ី
ពសរភីាេមូ្ ដ្ឋា នររស់ប្រជាេ រដាពដ្ឋយគ្មា នខដនកណំត់។ ច្បារ់ខដ បានប្រកាសចូ្ប ជា្រមានន្ទពេ ងាីៗ
ពនោះតាក់ខតងព ងីពដ្ឋយម្ិនមានការេិពប្គ្មោះពោរ ់ប្ររ់ប្គ្មន់ជាម្ួយភារីពាក់េ័នធ។ ែណៈពេ ខដ ពយងីែ្ុ ំ
ទទួ ោា  ់ថារដ្ឋា ភ្ិបា កម្ពុជាបានរង្ហា ញពគ្ម រំណងកនុងការព្វីពសច្បកតីប្ពាងច្បារ់ពនោះ ពដីម្បកីារពារសុែ
ភាេោធារណៈកនុងកំ ុងពេ ការរាតតាតពម្ពរារកូវដី១៩ ពយងីែ្ុ ំជាអងាការសងាម្សុវី ិនិងសហរម្ន៍ខដ 
មានរាយន្ទម្ដូច្បខាងពប្កាម្ សូម្សខម្តងនូវការប្េួយបារម្ភោ៉ា ងខាល ងំច្បំពពាោះច្បារ់ពនោះ ខដ អាច្បផ្ត ់អណំាច្ប
ពដ្ឋយគ្មា នខដនកណំត់ដ ់រដ្ឋា ភ្ិបា កម្ពុជាកនុងការដ្ឋក់កហំតិពៅព ីពសរភីាេមូ្ ដ្ឋា នខដ អាច្បរងកការរំរាម្
កំខហងោ៉ា ង្ៃន់្ៃរដ ់សទិធិម្នុសស។ ពយងីែ្ុសូំម្អពំាវន្ទវដ ់រដ្ឋា ភ្បិា ពអាយមានការេិពប្គ្មោះពោរ ់ជា
រន្ទា ន់    និងប្រករពដ្ឋយអតថន័យជាម្ួយអនកពាក់េ័នធន្ទន្ទ រមួ្ទងំការោិ ័យឧតតម្សនងការទទួ រនាុកសិទធិ   
ម្នុសស ប្េម្ទងំព្វីវពិោ្នកម្ាច្បារ់ពនោះពដីម្បធីាន្ទថាច្បារ់ពនោះពគ្មរេតាម្កាតេវកចិ្បចសទិធិម្នុសសររស់កម្ពុជា។ 

ច្បារ់សតីេកីារប្ររ់ប្រងប្រពទសកនុងភាេអាសនន ប្តូវបានអនុម័្តោ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស ប្សរពេ ខដ មាន 
ការរង្ក្ង្ហក រនងិការរំរទិសំព ងសងាម្សុីវ ិនិងប្រេ័នធផ្សេវផ្ាយឯករាជយពៅកម្ពុជាម្យួឆ្ន កំនលងម្កពនោះ។ ចារ់
តាងំេីការចារ់ពផ្តីម្ថ្នការរាតតាតជំងឺកូវដី១៩ ម្ក ពរសពងកតព ញីថាមានការរតឹតបតឹកាន់ខតពប្ច្បីនៗព ងីពៅ
ព សីិទធមិ្នុសសជាេិពសសពសរភីាេរពចចញម្តិខដ ប្តូវបានធាន្ទនិងការពារពៅកនុងរដា្ម្ានុចញ។ ការដ្ឋក់
កំហតិពនោះរមួ្រចចូ ទងំ ការចារ់ែលួនម្នុសសច្បំនួន ៤០ ន្ទក់ពដ្ឋយពចាទប្រកាន់ថាខច្បករខំ ក “េ័ត៌មានខកលង
កាល យ” អំេីពម្ពរារកូវដី១៩ ពោងតាម្របាយការណ៍ររស់រ៉ាូ ីស ការចារ់ែលួនពោក សុវណណ រទិធី ខដ ជាអនកោរ
េ័ត៌មាន នងិការដកហូតអាជ្ារ័ណណTVFB និងការរំរាម្ចារ់ែលួនអនកការពារសិទធមិ្នុសសណាខដ ហ៊ា នរោិះរន់ពៅ
ព វីធិានការររស់រដ្ឋា ភ្ិបា កនុងការប្រឆ្ងំនិងទរ់ោក ត់ពម្ពរារកូវដី១៩។ ពយងីែ្ុមំានការប្េួយបារម្ភេីោថ ន
ភាេរំរទិសំព ងពនោះថាអាច្បនឹងកាន់ខត្ៃន់្ៃរតាម្រយៈ ការអនុវតតច្បារ់សតីេីការប្ររ់ប្រងប្រពទសកនុងភាេ 
អាសនន។ 

ការប្រកាសដ្ឋក់ប្រពទសកនុងភាេអាសននម្ិនខម្នមានន័យថាសិទធិម្នុសសទងំប្សុងនឹងប្តូវដកហូតពន្ទោះ
ពទ។  ពោងតាម្ច្បារ់ជាតនិងិអនតរជាតិ ប្រពទសកម្ពុជាអាច្បតាក់ខតងច្បារ់ពនោះពដីម្បបី្ររ់ប្រងរដាកនុងភាេអាសនន 
ពដ្ឋយធាន្ទថាភាេអាសននជាោធារណៈអាច្បប្តូវបានប្ររ់ប្រងប្សរតាម្ច្បារ់ ពហយីរដាជាពប្ច្បីនពៅទូទងំេិភ្េ
ពោកក៏បានអនុម័្តច្បារ់ខររពនោះរចួ្បពហយី។ ការរពងកតីច្បារ់ពនោះ រឺប្សរនឹងមាប្តា ២២ ថ្នរដា្ម្ានុចញ និង
មាប្តា ៤ ថ្នកតិកាសញ្ញញ អនតរជាតិសតេីីសិទធេិ រដានិងសទិធិនពោបាយ ។ ពទោះោ៉ា ងណាក៏ពដ្ឋយកនុងទប្ម្ង់
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រច្បចុរបនន ច្បារ់ពនោះរង្ហា ញេហីនិភ័្យរួរឱ្យប្េួយបារម្ភច្បំពពាោះសទិធិម្នុសសពៅកម្ពុជា ពដ្ឋយោរច្បារ់ពនោះផ្ត ់ឱ្យ 
រដ្ឋា ភ្ិបា កម្ពុជានូវអំណាច្បោ៉ា ងទូ ទូំោយកនុងការអនុវតតវធិានការរតឹតបតិសទិធិម្នុសស ។ 

ពោងតាម្ច្បារ់អនតរជាតិ ប្រសិនពរីមានវធិានការដកហូតកាតេវកចិ្បចពគ្មរេសទិធិម្នុសសេរីដ្ឋា ភ្ិបា កនុង
ពេ មានអាសនន វធិានការពន្ទោះប្តូវព្វីព ងីពដ្ឋយភាេចាបំាច់្បនិងសមាមាប្តពៅនឹង “ោថ នភាេ” ជាក់ខសតង។ 
ពនោះមានន័យថារដ្ឋា ភ្ិបា ប្តូវខតធាន្ទនូវច្បរតិ កខណៈ និងវោិ ភាេថ្នអំណាច្បឲ្យអនុវតតសម្ប្សរពៅនឹង
ភាេ្ៃន់្ៃរនិងប្រពភ្ទថ្នភាេអាសនននមី្ួយៗ។ ព ីសេីពនោះពទៀត ប្តូវខតអនុវតតតាម្ច្បារ់អនតរជាតិដថ្ទពទៀត
ពហយីម្ិនប្តូវពរសីពអីងពដ្ឋយខផ្ែកព ីេូជោសន៍ េណ៌សម្បុរ ពភ្ទ ភាោ ោសន្ទ ឬោថ នភាេសងាម្ដថ្ទពទៀត
ព យី។ តប្ម្ូវការខផ្នកច្បារ់ខដ បានយកពច្បញេីកតិកាសញ្ញញ អនតរជាតិសតេីីសិទធេិ រដានិងសទិធិនពោបាយ 
មានខច្បងកនុងរដា្ម្ានុចញររស់កម្ពុជា ប្េម្ទងំអាច្បអនុវតតបានពៅកនុងច្បារ់ជាតផិ្ងខដរ។ ពទោះរីជារដ្ឋា ភ្ិបា 
បានរញ្ញា ក់ពៅកនុងពសច្បកតីខងលងការណ៍ងាីៗពនោះររស់ែលួន ពៅកាន់ការោិ ័យឧតតម្សនងការទទួ រនាុកសទិធ ិ     
ម្នុសសថា ពៅពេ ខដ ច្បារ់ពនោះប្តូវបានអនុវតត នឹងប្តូវយកអនុវតតពដ្ឋយប្រុងប្រយត័ននិងខផ្ែកព ីពគ្ម ការណ៍
ន្ទន្ទពៅកនុងកតិកាសញ្ញញ អនតរជាតិសតីេសីិទធេិ រដានិងសទិធនិពោបាយក៏ពដ្ឋយ កហំតិខររពនោះរួរប្តូវបានខច្បង
ជាោយ កខណ៍អកសរពៅកនុងច្បារ់ផ្ងខដរ ពដមី្បរីពចា ៀសការអនុវតតផ្ាុយឬការរពំោភ្រពំានន្ទន្ទ។ រទរបចញតតិ
ម្ួយច្បំននួពៅកនុងច្បារ់សតេីីការប្ររ់ប្រងប្រពទសកនុងភាេអាសនន ម្ិនបានអនុពោម្តាម្រទដ្ឋា នអនតរជាតទិងំ
ពនោះពទ។ ខាងពប្កាម្ពនោះរឺជាច្បំណុច្បរួរឲ្យប្េយួបារម្ភ៖ 

១. មាប្តា ៥ - អំណាច្បខដ បានផ្ត ់ឱ្យរដ្ឋា ភ្ិបា តាម្មាប្តា ៥ ររឺួរពអាយប្េួយបារម្ភខាល ងំណាស់។ 
ច្បារ់ពនោះខច្បងអំេអីំណាច្បដ៏ព ី  រ់ និងគ្មា នការតាម្ដ្ឋនដ ់រដ្ឋា ភ្ិបា  ពដមី្បអីនុវតតវធិានការកនុងពេ មាន
អាសនន កនុងពន្ទោះរមួ្មានការដ្ឋក់កប្ម្ិតឬហម្ឃាត់ការព្វដីំពណីរ ការនិោយពដ្ឋយពសរ ី និងសកម្ាភាេអាជីវ
កម្ា ការរទិទីោធារណៈនិងឯកជន ការឈ្លរោត រ់ការសនាន្ទ ក៏ដូច្បជាការតាម្ដ្ឋននងិការប្តួតេនិិតយពៅព ី
ប្រេ័នធផ្សេវផ្ាយសងាម្។ ប្រសិនពរីភាេអាសននពនោះប្តូវបានប្រកាស វធិានការទងំពនោះមានសកាត នុេ កនុងការ
រតឹតបតិសទិធិពសរភីាេមូ្ ដ្ឋា នរមួ្មានពសរភីាេខាងរពងកីតសមារម្ ពសរភីាេខាងការប្រមូ្ ផ្តុ ំ ការទទ ួបាន
េ័ត៌មាន ការព្វីដំពណីរ ក៏ដូច្បជាសិទធិកនុងការព្វីការ និងសិទធកិនុងការកាន់ការ់ប្ទេយសម្បតត ិជាពដីម្។ មាប្តា ៥ ថ្ន
ច្បារ់ពនោះម្ិនមានខច្បងេីខដនកំណត់ ពដីម្បហីម្ឃាត់វធិានការទងំពនោះឲ្យសម្ប្សរពៅតាម្ច្បារ់សិទធិម្នុសស
ពន្ទោះពទ ពនោះមានន័យថាច្បារ់ពនោះអាច្បប្តូវបានអនុវតតោ៉ា ងង្ហយប្ស ួពដ្ឋយម្និអនុពោម្តាម្ពគ្ម ការណ៍
សិទធិម្នុសស ប្េម្ទងំពតត តពៅព ីអងាពគ្ម ពៅជារុរា  អងាការសងាម្សុីវ ិឬប្រេ័នធផ្សេវផ្ាយពសរផី្ងខដរ។ 
មាប្តា៥ ប្តវូខតព្វវីពិោ្នកម្ាពដមី្បដី្ឋក់រចចូ ខដនកណំត់ នងិ កខែ័ណឌ  កនុងការកណំត់ោ៉ា ងតងឹរុងឹច្បពំពាោះ
អណំាច្បខដ បានផ្ត ់ពៅឲ្យរដ្ឋា ភ្ិបា ពដីម្បធីាន្ទដ ់ការពគ្មរេសិទធមិ្នុសស កនុងពេ ព្លីយតរពៅនឹងភាេ
អាសនន និងធាន្ទថាច្បារ់ពនោះម្ិនប្តូវបានពប្រីពដីម្បរីរំិទសំព ង ឬរំភ្ិតរំភ័្យសំព ងខដ ម្ិនប្សរនឹងរដ្ឋា ភ្ិ
បា ពន្ទោះ។ 
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២. រទព ាីសប្េហាទណឌ កនុ ងមាប្តា ៧, ៨ និង ៩ ៖ សកាត នុេ ថ្នការពប្រីប្បាស់ច្បារ់ពនោះពដីម្បតីប្ម្ង់
ពគ្ម ពៅពៅព អីនកការពារសិទធិម្នុសស សងាម្សុីវ ិ ប្រេ័នធផ្សេវផ្ាយ ក៏ដូច្បជាប្រជាេ រដាទូពៅរឺកាន់ខតមាន
សភាេ្ៃន់្ៃរ ពដ្ឋយោរខតការដ្ឋក់នូវរទព ាសីប្េហាទណឌ ខដ មានសភាេ្ៃន់្ៃរច្បំពពាោះការម្និពគ្មរេតាម្
វធិានការសប្មារ់ទងំរុរា នងិនីតិរុរា ។ រដ្ឋា ភ្បិា ររួខតេនិតិយព ងីវញិនូវពាកយខដ ម្និច្បាស់ោស់ខដ 
ខច្បងកនុងមាប្តា ៧, ៨ នងិ ៩ ពដមី្បធីាន្ទថារដ្ឋា ភ្បិា ប្រកាន់នូវពគ្ម ការណ៍នតិានុកូ ភាេនងិសមាមាប្ត ប្េម្
ទងំពដីម្បធីាន្ទថា ច្បារ់ពនោះនឹងម្ិនប្តូវយកម្កពប្រីប្បាស់សប្មារ់រង្ក្ង្ហក រពៅព ីពសរភីាេេ រដា ប្រេ័នធ
ផ្សេវផ្ាយពសរ ីនិងសំព ងជទំស់។ 

៣. កងវោះរណពនយយភាេ ៖ ពទោះរីជាមានការផ្ត ់អណំាច្បដ ់រដ្ឋា ភ្បិា ដ៏ព ីស រ់ក៏ពដ្ឋយ ក៏ច្បារ់
ពនោះមានខច្បងតចិ្បតួច្បទក់ទងនឹងយនតការប្តួតេនិិតយនងិតុ យភាេអណំាច្ប។ មាប្តា ៣ ខច្បងថាពសច្បកតសីពប្ម្ច្ប
ររស់រដាសភាឬប្េទឹធសភាពដីម្បរីចច រ់ភាេអាសនន ប្តូវព្វពី ងីពដ្ឋយប្េោះរាជប្កឹតយតាម្សំពណីររស់ន្ទយករដា    
ម្ង្ក្នតី។ កនុងមាប្តាពនោះខច្បងេីការពផ្ារអណំាច្បប្តួតេិនិតយពដីម្បរីចច រ់ភាេអាសននេីរដាសភា និងប្េឹទធសភាពៅ
ន្ទយករដាម្ង្ក្នតខីដ ពនោះរពំានព ីមាប្តា៨៦ នងិ ១០២ ថ្នរដា្ម្ានុចញកម្ពុជា។ មាប្តា ៦ មានពគ្ម រណំងដ្ឋក់
ពច្បញនូវកប្ម្តិថ្នការប្តតួេិនតិយនិងរណពនយយភាេ ខដ ពៅខតម្ិនប្ររ់ប្ជុងពប្ជាយពដីម្បកីារពារដ ់ការអនុវតត
ច្បារ់ពនោះពទ។ រដ្ឋា ភ្បិា បានខងលងពៅកនុងពសច្បកតីខងលងការណ៍ររស់ែលួនពៅកាន់ការោិ ័យឧតតម្សនងការទទ ួ
រនាុកសទិធមិ្នុសស ថាការអនុវតតរទរបចញតតិថ្នច្បារ់ពនោះប្សរតាម្ច្បារ់សិទធមិ្នុសសនិង “ពរតជ្ាច្បំពពាោះកាតេវកិច្បច
ររស់ែលួ នប្សរតាម្មាប្តា ៤ ថ្នកតិកាសញ្ញញ អនតរជាតិសតីេីសិទធិេ រដា និងសិទធិនពោបាយ” រ៉ាុខនត ច្បារ់ពនោះម្និ
មានខច្បងេរីទរបចញតតណិាម្យួពដីម្បអីនុវតតវធិានការពនោះពទ។ ពដ្ឋយោខតម្ិនមានការខច្បងប្ររ់ប្គ្មន់ខររពនោះ 
ច្បារ់ពនោះប្តូវខតខក ម្ែពដីម្បខីណន្ទយំនតការប្តតួេនិតិយពអាយបានប្ររ់ប្គ្មន់នងិឯករាជយពដីម្បកីារពារេីការ
រពំោភ្រំពាននិងអនុវតតម្និប្តមឹ្ប្តូវ។ ពរីគ្មា នរណពនយយភាេពទ អំណាច្បប្រតរិតតិនងឹអនុវតតពដ្ឋយគ្មា នខដន
កំណត់។ 

កនុងពេ មានវរិតតិនិងភាេអាសននោធារណៈរឺជាពេ ខដ សំខាន់ជាងពេ ណាៗទងំអស់ សប្មារ់
រដ្ឋា ភ្ិបា កនុងការអនុវតតតាម្កាតេវកចិ្បចសិទធមិ្នុសសររស់រដា ពហយីការពគ្មរេពនោះចាបំាច់្បប្តូវរចចូ ពៅកនុងការ
ព្លីយតរខផ្នកច្បារ់។   ពយងីែ្ុ ំទទួ ោា  ់នូវភាេចាបំាច់្បកនុងការដ្ឋក់អាទិភាេព ីការការពារសិទធសុិែភាេកនុង
កំ ុងពេ មានវរិតដពិម្ពរារកូវដី១៩ពនោះ រ៉ាុខនតក៏ប្តូវខតមានតុ យភាេជាម្ួយនឹងការពគ្មរេសិទធិម្នុសសជាទូពៅ
ផ្ងខដរ។  

ពយងីែ្ុសូំម្អពំាវន្ទវដ ់រដ្ឋា ភ្បិា ព្វកីារេពិប្គ្មោះពោរ ់ពអាយបានទូ ទូំោយជាម្យួភារពីាក់េ័នធ
កនុងពគ្ម រណំងព្វវីពិោ្នកម្ាច្បារ់ពនោះ។ ការព្វវីពិោ្នកម្ាទងំពនោះប្តវូរារ់រចចូ ទងំការរដ្ឋក់ខដនកណំត់
ព កីារអនុវតតអណំាច្បររស់រដ្ឋា ភ្បិា ពដមី្បធីាន្ទថាច្បារ់ពនោះម្និង្ហយនងឹប្តវូបានរពំានផ្ាុយេពីគ្ម រណំងថ្ន
ច្បារ់ នងិអនុវតតតាម្កាតេវកចិ្បចសទិធមិ្នុសសររស់ប្រពទសកម្ពុជា៕  
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ពសច្បកតខីងលងការណ៍ពនោះ គ្មបំ្ទពដ្ឋយ៖ 
១ សហគមន៍១៨៥K ទតីាចំបកធ់ំ (កំពង់ឆ្នំង) 
២ សហគមន៍ដីធល ី១៩៧ (ក ោះកុង) 
៣ សហគមន៍កៅពីរ (ភ្នំកពញ) 
៤ អងគ រក្កុម រងារកដើម្បីក ោះក្ាយទំនាស ់
៥ សហគមន៍អណ្តូងថ្ម (ក្ពោះសហីនុ) 
៦ សហគមន៍ដីធលអីណ្តូងក្របបក (ាាយករៀង) 
៧ សហគមន៍បនាាយក្សី (ភ្នំកពញ) 
៨ សហគមន៍បារខ្ទោះ (ក្ពោះសីហនុ) 
៩ សហគមន៍បឹងក្បា ំ(បារដ់ំបង) 
១០ សហគមន៍បឹងឈូក (ភ្នំកពញ) 
១១ សហគមន៍បឹងក្របបក (ភ្នំកពញ) 
១២ សហគមន៍បុរីកីឡា (ភ្នំកពញ) 
១៣ អងគ រអភ្ិវឌ្ឍន៍សំកេងសហគមន ៍
១៤ សហគមន៍ កស អ ៊ី ក្បា ំ(ក្ពោះសីហនុ) 
១៥ សមព័នធសហជពីកមពុជា 
១៦ មជ្ឈមណ្ឌេសិទធិមនុស្សកមពជុា 
១៧ មជ្ឈមណ្ឌេកមពុជាកដើម្បីក្បពន័ធផ្សពវផ្ាយឯករាជ្យ 
១៨ សហព័នធសហជពីកមមករចណំ្អីារហារនិងកសវាកមមកមពជុា 
១៩ សមាគមក្គូបកក្ងៀនកមពុជាឯករាជ្យ 
២០ សមព័នធបខ្មរជំករឿននិង រពារសទិធិមនុស្ស 
២១ បណ្តាញយុវជនកមពុជា 
២២ សហគមន៍ដីធលជីីខ្កក្ ម (ក ោះកុង) 
២៣ សហគមន៍កជើងព្ក្ព (កំពង់ចាម) 
២៤ សហគមន៍ជនជារិកដើមភាគរចិ ក្ចាយ (ររនៈគិរី) 
២៥ សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពជុា 
២៦ សហគមន៍ក្ទក្ទង់ធមមជារិ (កពាធិ៍ារ់) 
២៧ អងគ រមជ្ឈមណ្ឌេអបរំច្ាបស់ក្មាប់សហគមន ៍
២៨ សហគមន៍ដកពរ (កពំង់សពឺ) 
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២៩ អងគ រ សមធម៌កមពជុា 
៣០ សហគមន៍កនាទ (ក ោះកុង) 
៣១ សហគមន៍អភ្ិរក្សព្ក្ពកឈើជីវៈចំរុោះ (ាាយករៀង) 
៣២ សហគមន៍ព្ក្ពកឈើ និង ធនធានធមមជារិ (កពាធិ៍ារ់) 
៣៣ សហគមន៍អររីបណ្តាញស្រសតបីឹងកក ់(ភ្នំកពញ) 
៣៤ សមាគមក្បជាធបិករយ្យឯករាជ្យព្នកសដឋកិចចកក្ៅក្បពន័ធ 
៣៥ សមាគម បខ្មរកមពុជាកក្ មកដើម្បីសិទធិមនុស្ស និងអភ្ិវឌ្ឍន ៍
៣៦ បខ្មរថាវរៈ 
៣៧ សហគមន៍ឃមុំក្សកុថ្លុក (កំពង់ធំ) 
៣៨ សហគមន៍ឃ្លំងទឹក៧៨ (កសៀមរាប) 
៣៩ សហគមន៍កនាទក ោះក្សកៅ (ក ោះកងុ) 
៤០ សហគមន៍ដីធលភី្ូមិភ្នំក្កិញ (ព្ប៉ៃេិន) 
៤១ Lawyers' Rights Watch Canada 
៤២ សហគមន៍ដីធលឡីពាង (កំពងឆ់្នំង) 
៤៣ សហគមន៍មានជ័យ (ាាយករៀង) 
៤៤ អងគ រ រពារសិទធិជនជារិភាគរិច 
៤៥ សហគមន៍អមលំង (កំពងស់ពឺ) 
៤៦ សហគមន៍អូកឈើទាេ (ក្ពោះសីហនុ) 
៤៧ សហគមន៍ពាមរស់ (កពំង់សព)ឺ 
៤៨ សហគមន៍ភ្នំបារ 
៤៩ សហគមន៍ភ្នំកក្ ម (កសៀមរាប) 
៥០ សហគមន៍ភ្ូម ិ២៣ (ភ្នំកពញ) 
៥១ សហគមន៍ភ្ូមបិរឡយ (ររនៈគិរី) 
៥២ សហគមន៍ភ្ូមបិាអរ (ររនៈគរិី) 
៥៣ សហគមន៍ភ្ូមសិមុក្ទកក្ ម (ររនៈគិរី) 
៥៤ សហគមន៍បក្ពកតាគង ់(ភ្នំកពញ) 
៥៥ សហគមន៍បក្ពកតានូ (ភ្នំកពញ) 
៥៦ សហគមន៍ព្ក្ពកឈើកពក្ជចងាាេអក ើរ (កំពងឆ់្នំង) 
៥៧ សហគមន៍ព្ក្ពឡង ់(កំពង់ធំ) 
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៥៨ សហគមន៍ផលូវរថ្កភ្លើងទេួសបងែ A (ភ្នំកពញ) 
៥៩ សហគមន៍រសមីាមគគ ី(កំពងស់ពឺ) 
៦០ សមាគមធាងកតានរ 
៦១ សហគមន៍ដីធលាីមគគីរមាសបហក (ាាយករៀង) 
៦២ សហគមន៍ SOS ក្ពលនយនតកហាោះអនតរជារិភ្នំកពញ 
៦៣ សហគមន៍បក្សក្បាំង (រ្បូងឃមុ)ំ 
៦៤ សហគមន៍ធនធានព្ក្ពកឈើសទងឹខ្្ាច់ស (កំពង់ឆ្នំង) 
៦៥ សហគមន៍តាន ី១៩៧ ឃុជំីខ្កេើ (ក ោះកុង) 
៦៦ សហគមន៍ទនលងូ (កពំង់ចាម) 

--- ច្បរ់--- 
 
 
 
 


