
 

 

សមូបញ្ឈប់ការធ្វើទកុ្ខបុក្ធមេញចំធ ោះតំណាងសហគមន៍ជុំវញិការដាក្់ញតតិធសេើសុំ
ជំនួយ អំឡងុធេលរកី្រាលដាលវីរសុក្វូីដ១៩ 

 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
 

យ ើងខ្ញ ុំ ជាសងគមសញ៊ីវលិមានរា ដូចខាងយរោម សូមសម្មែងោរយោកោា  យ៉ា ងខាល ុំងចុំយ ោះ
ោរយ្វើទញកខបញកយមេញយៅយលើតុំណាងសហគមនម៍កព៊ីយខតា-រាជធាន៊ីយសេងៗទូទុំងរបយទស ោលព៊ីថ្ងៃអង្គគ រ 
ទ៊ី២៨ ម្ខយមោ ឆ្េ ុំ២០២០ ។ តុំណាងសហគមនទ៍ុំងយនោះ រតូវបានឃាតខ់លួនយោ មនិរតឹមរតូវអស់រ ៈ
យពលរបមាណជា៧យមា៉ា ង និងរតូវបានយៅយៅសួរចយមលើ អុំឡញងយពលពាយមោកញ់តាិយសេើសញុំជុំនួ ព៊ី
រាជរោា ភបិាលបម្នែមយទៀតដល់សហគមនង៍្គ រងយររោះ កេញងយពលរបឈមនឹងវបិតាិវ ៊ីរញសកូវ ៊ីដ១៩ ។ 

 

របជាសហគមនជ៍ាង៣០នាកម់កព៊ីយខតា-រាជធាន៊ីយសេងៗទូទុំងរបយទសបានជួបជញុំរេ កេញងរាជធាន៊ី
ភេុំយពញ យដើមប៊ីោកញ់តាិ ម្ដលមានោរយសេើសញុំឱ្យជ ួ រទរទងជ់៊ីវភាពរស់យៅដូចជា សុំណូមពរឱ្យរាជរោា ភ-ិ
បាលជ ួ សែល់ោររុំរទម្សេកសញខាភបិាលចុំយ ោះសហគមនង៍្គ រងយររោះ ោរផ្អា កបុំណញ លរគរោះោែ នម៊ីរកូ
ហិរញ្ញ វតែញនិងអេកសែល់របាកក់មច៊ីឯកជន និងសែល់ជុំនួ យសដាកិចចផ្អា ល់ដូចជា ោរពនាយពលបងថ់្ងលជលួ
សរមាបអ់េករក៊ីរក និងកមមកររបកបរបរកេញងវស័ិ ទុំងកេញងនិងយរៅរបពន័ធ កដូ៏ចជាោរឧបតែមភរបាកអ់ុំឡញង
យពលោេ កយ់ៅសាោះជាយដើម ។  

 

អុំឡញងយពលោកញ់តាិយនោះ តុំណាងសហគមនម៍ ួចុំននួរតូវបានសួរនាុំជាយរចើនយលើកយរចើនោរ ព៊ី
សុំណាកអ់ាជ្ា្រ និងមន្រនា៊ីនគរបាល យោ បានសួរថា៖ អងគោរណាខលោះយៅ “ព៊ីយរោ ” ោរយ្វើញតាិយនោះ? 
អេកណាជាអេកសរយសរញតាិ? យហើ តុំណាងសហគមនក៍រ៏តូវបានសួរនាុំម្ដរថាយតើ ពួករតពិ់តជាជបួ
របឈមនឹងបញ្ហា ម្ដលបានយលើកយឡើងយៅកេញងញតាិពិតម្មនឬយ៉ា ងណា ។ សុំណួរជាយរចើនយផ្អែ តសុំខាន់
យៅយលើបុំណញ លម៊ីរកូហិរញ្ញ វតែញរបស់សមាជិកសហគមន ៍ យហើ តុំណាងសហគមនម៍ ួចុំនួនរតូវបាន
ោកសួរជញុំវញិោែ នភាពហិរញ្ញ វតែញឯកជនរបស់ពកួរត ់ រពមទុំងរតូវតរមូវឱ្យបង្គា ញភសាញតាងបញ្ហា កព់៊ី
បុំណញ លម៊ីរកូហិរញ្ញ វតែញយៅោនអ់ាជ្ា្រខណឌ សងម្ដរ ។ តំណាងសហគមនយ៍៉ា ងតិចណាស់២នាក ់
ត្តូវបានអាជ្ញា ធរ ព ោះពៅពៅសាកសួរ និងពធវើទុកខបុកពមនញបខនែមពទៀត បនាា បេី់អ្នកទងំពនាោះ
ត្តឡបព់ៅដល់ផ្ាោះពៅសហគមនរ៍បស់េកួគាតវ់ញិ ។ 

 

ោរសួរចយមលើ ទុំងយនោះគរកុំពញងម្តប៉ាោះ ល់យ៉ា ងខាល ុំង និងបង្គា ញព៊ីោរមនិទញកចិតាចុំយ ោះោរ
បយញ្ចញមតិរបស់សហគមន ៍ ម្ដលមានភាពសកមមកេញងោរយរបើរបាស់សិទធិរបស់ពកួរត ់ យដើមប៊ីសម្មែងមតិ
យោ យសរ ៊ី ។ អាជ្ា្រមនិយអើយពើចុំយ ោះភាពរបាកដនិ ម ម្ដលសហគមនឯ៍ករាជយយៅទូទុំងរបយទស 



 

 

បាននិងកុំពញងតស ូមតិទមទរសិទធិរបស់ពកួរត ់អស់រ ៈយពលជាយរចើនទសេវតេមកយហើ  ជាពិយសស
 កព់ន័ធនឹងបញ្ហា សុំខាន់ៗ ដូចជា សិទធិដ៊ី្ល៊ី ។ ោរយ្វើទញកខបញកយមេញយនោះគរអ ញតាិ្ម ៌ និងមនិគរួយកើតមាន
យឡើ  ជាពិយសសយៅយពលម្ដលរកសួងមហាថ្សាបានអោះអាងមែងយហើ មែងយទៀតថា សហគមនមូ៍លោា ន
មានសិទធកិេញងោរយ្វើសកមមភាពយពញយលញយោ រម នោររ ុំខាន និងយោ ម្សាកតាមចាប ់។ 

 

យៅរពឹកថ្ងៃទ៊ី២៨ ម្ខយមោ ឆ្េ ុំ២០២០ តុំណាងសហគមនជ៍ាយរចើនបានជបួជញុំរេ កេញងរាជធាន៊ី
ភេុំយពញ ប៉ាញម្នារតូវបានបដិយស្មនិឱ្យោកញ់តាិយៅទ៊ីសែ៊ីោរគណៈរដាមន្រនា៊ី ។ ពកួរតរ់តូវបានម្ណនាុំ
យោ ផ្អា ល់ព៊ីសុំណាកអ់ាជ្ា្រ ឱ្យយ្វើោរោកញ់តាិយៅខញទាោល័ សយមែចនា ករដាមន្រនា៊ីជុំនសួវញិ ប៉ាញម្នា
មន្រនា៊ីយៅទ៊ីយនាោះបដិយស្មនិទទួល កញតាិដម្ដល យោ ោរញតាិយនោះសរយសរថា ជូនចុំយ ោះ ទ៊ីសែ៊ីោរ  
គណៈរដាមន្រនា៊ី ។ យសចកែ៊ីចមលងញតាិដម្ដលយនោះ រតូវបានោកជូ់នយៅតុំណាងរកសួងសញខាភបិាល និង
រកសួងយសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតែញ បានយោ យជាគជ ័ ។ 

 

ញតាិយនោះរតូវបានរុំរទយោ សហគមនច៍ុំនួន១៤១យៅទូទុំងរបយទស យដើមប៊ីយសេើសញុំឱ្យជ ួ យោោះ-
រោ បញ្ហា ម្សេកសញខាភបិាលនិងយសដាកិចច យកើតយចញព៊ីវ ៊ីរញសកូវ ៊ីដ១៩ ម្ដលយ្វើឱ្យប៉ាោះ ល់្ៃន់្ ៃរចុំយ ោះ
សហគមនង៍្គ រងយររោះយៅតុំបនជ់នបទ និងយៅរាជធាន៊ីភេុំយពញ ។ គរួបញ្ហា កស់ងម្ដរថា កមមវ ិ្ ៊ីរបស់
រាជរោា ភបិាលដូចជា បណ័ណ រក៊ីរក គរយៅមនិទនម់ានលកខណៈទូលុំទូលា  ឬរបសិទធភាពយពញយលញយៅ
យឡើ យទ យហើ យនោះទមទរឱ្យរាជរោា ភបិាលមានវ ិ្ ៊ីោន្រសារមួម ួបម្នែមយទៀត យដើមប៊ីរប ញទធរបឆ្ុំងនឹង
សលប៉ាោះ ល់ម្សេកយសដាកិចចយកើតយចញព៊ីវ ៊ីរញសយនោះ ។ ញតាិយនោះកម៏ានរមួបញ្ចូ លសុំណូមពរឱ្យបញ្ឈបជ់ា
បនាា ននូ់វរាល់ោរបយណែ ញយចញព៊ីលុំយៅោា នអុំឡញងយពលមានវបិតាិវ ៊ីរញសកូវ ៊ីដ១៩ យដើមប៊ីោរ រសមាជិក
សហគមននិ៍ងអាជ្ា្រព៊ីជុំងរយនោះ ។ 

 

បនាា បព់៊ីជបួរបជញុំជាម ួអាជ្ា្រ និងមន្រនា៊ីនគរបាលយៅខញទាោល័ សយមែចនា ករដាមន្រនា៊ីរចួមក 
តុំណាងសហគមនច៍ុំននួ៩រូប រតូវបានអាជ្ា្រោកសួរ យដើមប៊ីពិភាកាបនាយទៀតអុំព៊ីញតាិយៅោលាខណឌ
ដូនយពញ យៅយវលាយមា៉ា ង៣រយសៀល ។ ពកួរតរ់តូវបានឃាតខ់លួនយៅទ៊ីយនាោះអស់រ ៈយពលជាង៧យមា៉ា ង 
និងមនិរតូវបានអនញញ្ហញ តឱ្យចាកយចញ ឬទទួលបានោរពនយល់យហតញសលសលូវចាបច់ុំយ ោះោរឃាតខ់លួនពកួ
រតយ់ទ ។ អុំឡញងយពលឃាតខ់លួន ពកួរតរ់តូវបានអាជ្ា្រសួរចយមលើ  រហូតដល់យមា៉ា ង១០ ប ់។ តុំណាង
សហគមនខ៍លោះរតូវបានបុំម្បកយចញ និងសួរចយមលើ ោចយ់ោ ម្ឡកព៊ីតុំណាងសហគមនដ៍ថ្ទយទៀត បនាា ប់
មកចយមលើ របស់ពកួរតទ់ុំងអស់រតូវបាន កមកយរបៀបយ្ៀបរេ  ម្ដលជាវ ិ្ ៊ីោន្រសាសួរចយមលើ យរបើ



 

 

របាស់ជាទូយៅសរមាបប់ទយលមើសរពហមទណឌ  មនិម្មនសរមាបអ់េកោកញ់តាិយោ សនែិវ ិ្ ៊ីម្បបយនោះយទ ។ 
តុំណាងសហគមនខ៍លោះយទៀត រតូវបានបញ្ហា រឱ្យយោោះយោរយអរកងទូ់រស័ពា និងរបគល់ទូរស័ពារបស់ពកួរត់
យៅអាជ្ា្រ និងរតូវបានោកសួរមែងយហើ មែងយទៀតថាយតើ អេកណាជាអេកសរយសរញតាិ កដូ៏ចជាទុំនាក់
ទុំនងហិរញ្ញ វតែញឯកជនរបស់ពកួរតជ់ាម ួរគឹោះោែ នម៊ីរកូហិរញ្ញ វតែញជាយដើម ។  

 

យៅចញងបញ្ចបថ់្នោរសួរចយមលើ  តុំណាងសហគនរ៍តូវបានបងខុំឱ្យសែិតយមថ្ដយលើឯកោរម្ដលមាន
លកខណៈរតិតបតឹសិទធ ិកេញងោរបនាសកមមភាពតស ូមតិកេញងនាមសហគមនរ៍បស់ពួករត ់មញនយពលពកួរត់
រតូវបានអនញញ្ហញ តឱ្យចាកយចញព៊ីោលាខណឌ វញិ ។ 

 

តុំណាងសហគមនទ៍ុំងយនោះគរួរតូវបានោវ គមនយ៍ោ អាជ្ា្រ និងទទួលបានោរយររពយោ 
យសចកែ៊ីថ្ងលងេូរ ខណៈម្ដលពកួរតប់ានម្ចករ ុំម្លកកងវល់រតឹមរតូវរបស់សមាជិកសហគមនរ៍ាបម់ញរននាក់
យៅទូទុំងរបយទស ។ តុំណាងសហគមនម៍ានយរលបុំណងកេញងោរជូនដុំណឹងដល់រាជរោា ភបិាលអុំព៊ី
បញ្ហា ម្ដលយកើតមានយៅកេញងសហគមនរ៍បស់ពកួរត ់ និងមនិម្ដលទមទរអវ៊ីយរៅព៊ីសុំណូមពរឱ្យសុំយណើ
របស់ពកួរតអ់ាចរតូវបានពិចារណា កេញងោរយ្លើ តបរបស់រាជរោា ភបិាល យដើមប៊ីរប ញទធរបឆ្ុំងនឹងវ ៊ីរញស
កូវ ៊ីដ១៩ ។ យ ើងខ្ញ ុំ សូមសម្មែងោរយោកោែ  យ៉ា ងខាល ុំង ចុំយ ោះោរយ្វើទញកខបញកយមេញរបស់អាជ្ា្រ ៕ 

 

យសចកែ៊ីម្ងលងោរណ៍យនោះរុំរទយោ ៖  
១. សហគមនយ៍ៅព៊ីរ (ភេុំយពញ) 
២. សហគមន ៍១០៤ (ភេុំយពញ) 
៣. សហគមន១៍០៥ (ភេុំយពញ) 
៤. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ី ១៩៧ (យោោះកញង) 
៥. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ី២៩៧ (យោោះកញង) 
៦. សហគមន១៍៨៥K ទ៊ីតាចុំបក់្ ុំ (កុំពងឆ់្េ ុំង) 
៧. រកុមោរង្គរយដើមប៊ីយោោះរោ ទុំនាស់ (ACT) 
៨. សហគមនអ៍នលងរ់ញន (បាតដ់ុំបង) 
៩. សហគមនអ៍ណាូ ងងម (រពោះស៊ីហនញ) 
១០. សហគមនអ៍ងគោវ   (កុំពត) 
១១. សហគមនអ៍ភវិឌ្ឍនង៍ម៊ី (ភេុំយពញ) 
១២. សហគមនជ៍នជាតិយដើមភាគតិចអាម្រ ៉ាង (យោោះកញង) 
១៣. សមាគមអេកបយរមើោរង្គរតាមសាោះ (AWD) 
១៤. សមាគមរុំ រន្រសា៊ីង្គ រងយររោះ (ASVW) 
១៥. សហគមនប៍ាតខាោះ (រពោះស៊ីហនញ) 



 

 

១៦. សហគមនប៍នាា  រស៊ី (ភេុំយពញ) 
១៧. អងគោរបនាា  រស៊ី  
១៨. សហគមនប៍លញកោនវ់៉ា ងម៊ី (ភេុំយពញ) 
១៩. សហគមនប៍ងឹឈូក (ភេុំយពញ) 
២០. សហគមនប៍ឹងឈូក A (ភេុំយពញ) 
២១. សហគមនប៍ឹងឈូកមានជ ័ងម៊ី១ (ភេុំយពញ) 
២២. សហគមនប៍ឹងឈូកនិយរា្ (ភេុំយពញ) 
២៣. សហគមនប៍ងឹកក ់(កុំពងឆ់្េ ុំង) 
២៤. សហគមនប៍ឹងរបាុំ (បាតដ់ុំបង) 
២៥. សហគមនប៍ញសេសាុំ (បាតដ់ុំបង) 
២៦. សហគមនប៍ញសេយោេ  (កុំពងច់ាម) 
២៧. សហគមនប៍ញរ ៊ីក៊ីឡា (ភេុំយពញ) 
២៨. សហគមនប៍ញរ ៊ីសនាិភាព (ភេុំយពញ) 
២៩. សហគមនរ៍បខត្ស (ថ្រពម្វង) 
៣០. អងគោររពោះពញទធោសនាសរមាបស់នាិភាព (BPO) 
៣១. អងគោរអភវិឌ្ឍនស៍យមលងសហគមន ៍(BCV) 
៣២. សហពន័ធសហជ៊ីពកមមករសុំណង ់នងិថ្រពយឈើកមពញជា(BWTUC) 
៣៣. សមពន័ធសហជ៊ីពកមពញជា (CATU) 
៣៤. មជឈមណឌ លសិទធិមនញសេកមពញជា (CCHR) 
៣៥. អនាគត ញវជនកមពញជាអាោ ន (CamASEAN) 
៣៦. បណាា ញកមមករយ្វើោរតាមសាោះកមពញជា (CDWN) 
៣៧. សហពន័ធសហជ៊ីព កមមករចុំណ៊ី អាហារ និងយសវកមមកមពញជា (CFSWF) 
៣៨. សមាគមោរ រសិទធិមនញសេ និងអភវិឌ្ឍនយ៍ៅកមពញជា អាដហញក (ADHOC) 
៣៩. សមាគមមន្រនា៊ីរាជោរឯករាជយកមពញជា (CICA) 
៤០. សមាគមកមមករកមពញជាយសដាកិចចយរៅរបពន័ធ (CIWA) 
៤១. សមាគមរគូបយរងៀនកមពញជាឯករាជយ (CITA) 
៤២. សហភាពោរង្គរកមពញជា (CLC) 
៤៣. សមពន័ធម្ខមរជុំយរឿន និងោរ រសិទធិមនញសេ ល៊ីោដូ (LICADHO) 
៤៤. សហពន័ធសហជ៊ីពវស័ិ យទសចរណ៍យសវកមមកមពញជា (CTSWF) 
៤៥. សហពន័ធសហជ៊ីពកមមករនិយយជិតវស័ិ យទសចរណ៍កមពញជា (CTWUF) 
៤៦. បណាា ញរពោះសងឃ ញវជនកមពញជា (CYMN) 
៤៧. បណាា ញ ញវជនកមពញជា (CYN) 



 

 

៤៨. មជឈមណឌ លសមពន័ធភាពោរង្គរ និងសិទធិមនញសេ (CENTRAL) 
៤៩. សហគមនដ៍៊្ី ល៊ីចរក៊ី (បនាា  មានជ ័) 
៥០. សហគមនច៍យរមើន (ភេុំយពញ) 
៥១. សហគមនច៍ងកញម ១ (តបូងឃមញ ុំ)  
៥២. សហគមនច៍ងកញមកណាា ល (តបូងឃមញ ុំ) 
៥៣. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីសាមគគីយចកមាស (ោវ  យរៀង) 
៥៤. សហគមនយ៍្កូ (ភេុំយពញ)  
៥៥. សហគមនយ៍ជើងឯករកុម ៣ (ភេុំយពញ)  
៥៦. សហគមនយ៍ជើងឯករកុម ៤ (ភេុំយពញ) 
៥៧. សហគមនយ៍ជើងថ្រព (កុំពងច់ាម) 
៥៨. សហគមនដ៍៊្ី ល៊ីជ៊ីខយរោម (យោោះកញង) 
៥៩. សហគមនដ៍៊្ី ល៊ីជ៊ីខយលើ (យោោះកញង) 
៦០. សហគមនឈូ៍កស (ភេុំយពញ) 
៦១. សហគមនជ៍ាុំរកយរៀន (កុំពងច់ាម) 
៦២. សហគមនជ៍នជាតិយដើមភាគតិចរចា  (រតនៈគិរ ៊ី) 
៦៣. សហគមនច៍ញងអុំពញល (ថ្រពម្វង) 
៦៤. សមពន័ធសហជ៊ីពរបជា្បិយត យកមមករោតយ់ដរកមពញជា (C.CAWDU) 
៦៥. សហគមន ៍យស អញ៊ី របាុំ (រពោះស៊ីហនញ) 
៦៦. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពញជា (CCFC) 
៦៧. គណៈកមាម ្ិោរយដើមប៊ីោរយបាោះយឆ្េ តយោ យសរ ៊ី និង ញតាិ្មយ៌ៅកមពញជា (COMFREL) 
៦៨. សហគមនរ៍ទរទង់្ នធាន្មមជាតិ (យ ្ិ៍ោត)់ 
៦៩. សហគមនយ៍ដើមមយកលឿ (ភេុំយពញ) 
៧០. សហគមនដ៍កពរ័ (កុំពងស់ពរ) 
៧១. សហគមនត៍ុំម្បរ (តបូងឃមញ ុំ) 
៧២. អងគោរសម្មក៌មពញជា (EC) 
៧៣. សហគមនយ៍នោទ (យោោះកញង) 
៧៤. សហគមនយ៍នោទអភរិកេអភវិឌ្ឍន៍្ នធានជលសលកម្នលងយភ (កុំពងឆ់្េ ុំង) 
៧៥. សហគមនអ៍ភរិកេថ្រពយឈើជ៊ីវៈចុំរញោះ (ោវ  យរៀង) 
៧៦. សហគមនថ៍្រពយឈើ នងិ ្នធាន្មមជាតិ (យ ្ិ៍ោត)់ 
៧៧. សហគមនអ៍ភរិកេអភវិឌ្ឍន៍្ នធានថ្រពយឈើ (កុំពងឆ់្េ ុំង) 
៧៨. សហគមនយ៍ហាងសុំណុំ  (កុំពងស់ពរ) 
៧៩. រកុម ញវជនជនជាតិយដើមភាគតិច (រតនៈគិរ ៊ី) 



 

 

៨០. សមាគមរបជា្ិបយត យឯករាជយ ថ្នយសដាកិចចយរៅរបពន័ធ (IDEA) 
៨១. បណាា ញរពោះសងឃ ឯករាជយយដើមប៊ី ញតាិ្មស៌ងគម (IMNSJ) 
៨២. សហពន័ធសហជ៊ីពឯករាជយ (INTUFE) 
៨៣. សហគមនក៍ុំយរបើស (តបូងឃមញ ុំ) 
៨៤. សហគមនក៍ាលហញងទកឹ (រពោះស៊ីហនញ) 
៨៥. សហគមនថ៍្រពយឈើកាលទហា ន (យ ្ិ៍ោត)់ 
៨៦. សហគមនឃ៍មញ ុំរសករងលញកឬសេ៊ី (កុំពង់្ ុំ) 
៨៧. ម្ខមរថាវរៈ  
៨៨. សហគមនឃ៍ញុំោ (កុំពងច់ាម) 
៨៩. សហគមនខ៍ាវ  (ភេុំយពញ) 
៩០. សហគមនឃ៍ាល ុំងទកឹ៧៨ (យសៀមរាប) 
៩១. សហគមនក៍ញកតាយរៀ (តាម្កវ) 
៩២. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីយោោះយសាច (យោោះកញង) 
៩៣. សហគមនយ៍នោទយោោះរសយៅ (យោោះកញង) 
៩៤. សហគមនរ៍ក៊ីរក (ភេុំយពញ) 
៩៥. សហជ៊ីពរទរទងសិ់ទធិោរង្គរបញគគលិកកមមករម្ខមរថ្នរកមុហ ញនោសញ៊ីណូ ណាហាគ យវ ើល 
៩៦. សហគមនដ៍៊្ី ល៊ី (ថ្ប៉ាលិន) 
៩៧. សហគមនល៍ុំទូក (យសៀមរាប) 
៩៨. សហគមនឡ៍ ង (កុំពងឆ់្េ ុំង) 
៩៩. សហគមនម៍ានជ ័ (ោវ  យរៀង) 
១០០. អងគោរោរ រសិទធិជនជាតិយដើមភាគតិច (MIRO) 
១០១. មាតា្មមជាតិកមពញជា (MNC) 
១០២. បណាា ញអេកោរ រថ្រពឡង ់ឃញុំមានរទិធិ រសុកសណាា ន ់(កុំពង់្ ុំ) 
១០៣. គណៈកមាម ្ិោរអពារកឹត និង ញតាិ្ម ៌យដើមប៊ីោរយបាោះយឆ្េ តយោ យសរ ៊ី និងរតឹមរតូវយៅកមពញជា (NICFEC) 
១០៤. Not 1 More (N1M) 
១០៥. សហគមនអ៍មលាុំង (កុំពងស់ពរ) 
១០៦. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីអូរអុំពលិ (បនាា  មានជ ័) 
១០៧. សហគមនអ៍ូរយឈើទល (រពោះស៊ីហនញ) 
១០៨. សហគមនអ៍ូរដុំរ ៊ី (រពោះស៊ីហនញ) 
១០៩. សហគមនអ៍ូរកមពញជា (រពោះស៊ីហនញ) 
១១០. សហគមនអ៍ូរខាច ់(រពោះស៊ីហនញ) 
១១១. សហគមនអ៍ូររតជាកច់ិតា (រពោះស៊ីហនញ) 



 

 

១១២. សហគមនអ៍ូរវលលិ៍យរពង (បាតដ់ុំបង)  
១១៣. អងគោរោព នសនាិភាព (PBO) 
១១៤. សហគមន ៍មរស់ (កុំពងស់ពរ) 
១១៥. មជឈមណឌ លរបជាពលរដាយដើមប៊ីអភវិឌ្ឍន ៍និងសនាភិាព (PCDP) 
១១៦. សហគមនភ៍េុំបាត (ភេុំយពញ) 
១១៧. សហគមនភ៍េុំយរោម (យសៀមរាប) 
១១៨. សហគមនភ៍េុំទទឹង (កុំពត) 
១១៩. សហគមនភ៍េុំយតាេ ត (កុំពត) 
១២០. សហគមនភ៍េុំសលឹក (បាតដ់ុំបង) 
១២១. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីភមូសិារកណាា ល (បនាា  មានជ ័) 
១២២. សហគមនភ៍ូម ិ៣ (ភេុំយពញ) 
១២៣. សហគមនភ៍ូម ិ១៧ (ភេុំយពញ)  
១២៤. សហគមនភ៍ូម ិ២១ (ភេុំយពញ) 
១២៥. សហគមនភ៍ូមអិណាូ ង (ភេុំយពញ) 
១២៦. សហគមនភ៍ូមបិាគូ (ភេុំយពញ) 
១២៧. សហគមនភ៍ូមបិរឡ  (រតនៈគិរ ៊ី) 
១២៨. សហគមនភ៍ូមដិ៊ីឆ្េ ុំង (កុំពងស់ពរ) 
១២៩. សហគមនភ៍ូមយិោោះនរា (ភេុំយពញ) 
១៣០. សហគមនភ៍មូមិ្រពកពនាល  (ភេុំយពញ) 
១៣១. សហគមនភ៍មូសិមញរទយរោម (រតនៈគិរ ៊ី) 
១៣២. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីភូមសិិលាម្ខមរ (បនាា  មានជ ័) 
១៣៣. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីភមូអិូរោវ   (បនាា  មានជ ័) 
១៣៤. សហគមនភ៍មូទិឹកថាល  (ភេុំយពញ) 
១៣៥. អងគោរពនលកម្ខមរ (PKH) 
១៣៦. សហគមនដ៍៊្ី ល៊ីម្រពកខាច ់(យោោះកញង) 
១៣៧. សហគមនម៍្រពកតាគង៣់ (ភេុំយពញ) 
១៣៨. សហគមនម៍្រពកតាគង៦់០ម្ម៉ាត (ភេុំយពញ) 
១៣៩. សហគមនម៍្រពកតាងូវ (ភេុំយពញ) 
១៤០. សហគមនម៍្រពកតានូ (ភេុំយពញ) 
១៤១. សហគមនម៍្រពកម្រត (ភេុំយពញ) 
១៤២. សហគមនថ៍្រពយឈើអូរដុំម្ដក (កុំពង់្ ុំ) 
១៤៣. សហគមនថ៍្រពឡង ់(កុំពង់្ ុំ) 



 

 

១៤៤. សហគមនយ៍នោទថ្រព   (កុំពត) 
១៤៥. សហគមនថ៍្រពយឈើយពរជចង្គវ រលាយ្ើត (កុំពងឆ់្េ ុំង) 
១៤៦. សហគមនព៍នលរយខមរា (ភេុំយពញ)  
១៤៧. សហគមនទ៍នលូង (កុំពងច់ាម) 
១៤៨. សហគមនស៍លូវរងយភលើង (ភេុំយពញ) 
១៤៩. សហគមនរ៍សម៊ីោមគគ៊ី (កុំពងស់ពរ) 
១៥០. សហគមនថ៍្រពយឈើរតនៈរញោខ  (ឧតារមានជ ័) 
១៥១. សហគមនរ៍ ៊ីកចយរមើន (ភេុំយពញ) 
១៥២. សហគមនរ៍លួសយជើងឯក (ភេុំយពញ) 
១៥៣. សហគមនរ៍ ុំដួលោវ  យរៀង (ោវ  យរៀង) 
១៥៤. សហគមនរ៍មួមតិា (ភេុំយពញ) 
១៥៥. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីរ ុំយចក (យសៀមរាប) 
១៥៦. អងគោររុំរទបយចចកវទិាយៅជនបទកេញងរបយទសកមពញជា (RCTSO) 
១៥៧. សហគមនឬ៍សេ៊ីរសស់ (ភេុំយពញ) 
១៥៨. សមាគមធាងយតាេ ង (STT) 
១៥៩. សហគមនោ៍មគគ៊ី៤ (ភេុំយពញ) 
១៦០. សហគមនោ៍មគគ៊ីរមាសម្ហក (ោវ  យរៀង) 
១៦១. សហគមនោ៍មគគ៊ីរញងយរឿង (ភេុំយពញ) 
១៦២. អងគោរោមគគ៊ី  
១៦៣. សហគមនស៍ុំយរាងមានជ ័ (ភេុំយពញ) 
១៦៤. សហគមនស៍ុំយរាងតបូង (ភេុំយពញ) 
១៦៥.  សហគមនយ៍នោទសា៊ីយរោម (បាតដ់ុំបង) 
១៦៦. សហគមនោ៍ ង ឃាវ ង (ថ្រពម្វង) 
១៦៧. សហគមនន៍្រសា៊ីឃាល ុំងោុំង (ភេុំយពញ) 
១៦៨. សហគមនម៍្សនរ ៊ីករា  (ភេុំយពញ) 
១៦៩. សហគមនស៍មរោម ន (ភេុំយពញ) 
១៧០. សហគមនយ៍នោទសរមស់យោោះយសាច (យោោះកញង) 
១៧១. សហគមន ៍SOS រពលាន នាយហាោះអនារជាតិភេុំយពញ 
១៧២. សហគមនោ៍ព នយ្ោះ (រពោះស៊ីហនញ) 
១៧៣. សហគមនថ៍្រពយឈើយទសចរណ៍ទកឹធាល កម់្រសអុំពលិ (កុំពងឆ់្េ ុំង) 
១៧៤. សហគមនម៍្រសរបាុំង (តបូងឃមញ ុំ)) 
១៧៥. សហគមនភ៍ូមសិាឹងបត ់(បនាា  មានជ ័) 



 

 

១៧៦. សហគមន៍្ នធានថ្រពយឈើសាឹងខាចស់ (កុំពងឆ់្េ ុំង) 
១៧៧. សហគមនស៍ាឹងមានជ ័ (ភេុំយពញ) 
១៧៨. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីតាន៊ី (យសៀមរាប) 
១៧៩. សហគមនដ៍៊ី្ល៊ីតានូន (យោោះកញង) 
១៨០. សហគមនត៍ាយពន (យសៀមរាប) 
១៨១. គណៈកមាម ្ិោរថ្នអងគោរមនិម្មនរោា ភបិាលយដើមប៊ីលញបបុំបាតរ់ាល់ទរមងយ់រ ើសយអើងយលើន្រសា៊ីយភទ  
          (NGO- CEDAW) 
១៨២. សហគមនង៍មោ (យ ្ិ៍ោត)់ 
១៨៣. សហគមនង៍ម្ ុំ (រពោះស៊ីហនញ) 
១៨៤. សហគមនង៍មយរល (ភេុំយពញ) 
១៨៥. សហគមនដ៍៊ី្ល៊្ី េង ់(យោោះកញង) 
១៨៦. សហគមនទ៍ួលរា៉ាោ (ភេុំយពញ) 
១៨៧. សហគមនទ៍ួលសុំបូរអភវិឌ្ឍន ៍(ភេុំយពញ) 
១៨៨. សហគមនទ៍ួលសម្ងក A (ភេុំយពញ) 
១៨៩. សហគមនទ៍ួលសម្ងក B (ភេុំយពញ) 
១៩០. សហគមនរ៍ត ុំងអញ្ហច ញ (ភេុំយពញ) 
១៩១. សហគមនរ៍ត ុំងយជារ (កុំពងស់ពរ) 
១៩២. សហគមនរ៍ត ុំងរកោុំង (យសៀមរាប) 
១៩៣. សហគមនរ៍ត ុំងសម្ងក (ភេុំយពញ) 
១៩៤. សហគមនរ៍ត ុំងរាុំង (ភេុំយពញ) 
១៩៥. សហគមនរ៍ត ុំងរយៅ (កុំពត) 
១៩៦. សហជ៊ីពយសវកមមកមមករនិយយជិតថ្នមជឈមណឌ លមា៉ា សាអាឡាោក  (USWAMC) 
១៩៧. សហជ៊ីពកមមករយសវកមមថ្នរកុមហ ញនយឈហវរ ៉ាញន(យខមបូឌា) ល៊ីម៊ីត្៊ីតយសៀមរាប (USWAMC) 
១៩៨. សហជ៊ីពរបជា្ិបយត យកមមករថ្នរកុមហ ញនរោយបៀរអងគរ 
១៩៩. សហជ៊ីពកមមករចុំណ៊ី អាហារ និងយសវកមមថ្នរកុមហ ញន យខមបូឌា យបយវយរដ ខមបា៉ា ន៊ី ល៊ីម៊ីត្៊ីត 
២០០. សមាគមឥន្រនាយទវ ៊ី (IDA) 
២០១. សកមមភាពយដើមប៊ីបរោិែ ន នងិសហគមន ៍(AEC) 
  
 
 


