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⁕⁕⁕⁕⁕ 
 

 

 យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នា ជាតុំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្ាញងសហគមនន៍ានាននតុំរនជ់នរទ និងក្ាញងតុំរនប់្ក្ីប្ក្
រាជធានីភ្ាុំយពញ។ 
 

សមូគោរពជូន 
ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិ្គោសលបណ្ឌិ ត្ ប ិន ឈនិ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតីប្បចាំោរ  

ទទួលបនទុកទីសតោីរគណ្ៈរដ្ឋមន្រនតី 
 

គសនើសុាំជួយអនតរាគមន៍ 
បញ្ហា ប្បឈម ោរប្ពួយបារមភ និងសាំណូ្មពររបសប់្បជាសហគមន៍ប្កីប្ករសគ់ៅ

កនងុទីប្កុង និងជនបទជូនដ្លរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាកនងុោរគ ល្ើយត្បគៅនឹងបញ្ហា ននោរ
រកីរាលដ្ឋលជាំងឺកវីូដ្១៩ (COVID-19) 

 

យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នា ជាប្រជាសហគមនរ៍ស់យៅក្នុងរាជធានីភ្ាុំយពញ និងជនរទដូ្ចមានរា នាមខាង
យប្ោម សូមយសាើសញុំដ្ល់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលក្មពញជា ប្ក្សួង-ស្ថា រន័ និងប្កុ្មោរងារពាក្ព់ន័ធនានាររស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល
ដដើម្បជីួយ ដដាោះប្ាយរញ្ហា ក្នុងអំឡុងដេលននការរកី្រាលដាលជំងឺកូ្វដី១៩។ 

 

យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នា  សាិតយៅទីតុំងយសេងៗគ្នា ទូទុំងរាជធានភី្ាុំយពញ និងយៅទូទុំងប្រយទសក្មពញជាដដ្ល 
មានទុំហុំ និងស្ថា នភាពខញសៗគ្នា  យហើ សញទធដតជាប្រជាជនប្ក្ីប្ក្ និងប្តូវោរោរគ្នុំប្ទពីរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល។ 
រចចញរបនាយនេះ សហគមន៍ររស់េួក្យ ើងក្ុំពញងប្រឈមមញខនឹងរញ្ហា ជាយប្ចើន យហើ ដដ្លនឹងោនដ់តធ្ងនធ់្ងរ
យ ើងៗ យដ្ឋ ោរគុំរាមក្ុំដហងននជុំងឺកូ្វដី្១៩ (COVID-19)។ ក្នលងមក្ យរើយទេះរីជាមានដតម្យួសហគមន៍រ ញយណាណ េះ 
ដដ្លមានក្រណីជុំងឺក្ូវដី្១៩ បានយក្ើតយ ើង ក្ស៏ហគមន៍ររស់េួក្ដយើង បានទទួលរងសលរ េះពាល់យដ្ឋ ជុំងឺ
កូ្វដី្១៩ យនេះរួចយប្សចយៅយហើ  ដូ្ចជាការបាតរ់ងប់្បាក្ច់ុំណូល ការបាតរ់ងោ់រងារ និងក្ងវោះដសបៀងអាហារ។ 

 

សហគមនរ៍រស់ពួក្យ ើងភាគយប្ចើនបានទទួលោរសេពវសា អររ់ ុំពីរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល និងអងគោរសងគម្
សីុវលិអុំពីោរគុំរាមក្ុំដហងននជុំងឺកូ្វដី្១៩ យហើ បានប្រោន់ភាា រ់ក្ាញងោរអនញវតតយរៀងៗខលួន យដ្ឋ យ ើងបានទិញ
សមាា រៈរងាា រយសេងៗ យហើ ជាងយនេះយៅយទៀត យ ើងក៏្បានណែនាំសមាជិក្សហគមន៍អុំពីការដ្វើអនាម្យ័លាងនដ  
យចៀសវាងោរជរួជញុំមនញសេយប្ចើន ឬប្តូវរក្ាគមាល តឆ្ងង  ពីគ្នា ជាយដ្ើម។ 

 

យទេះជាយ ងណាក្ដ៏ដាយសមាជិក្សហគម្នរ៍រស់ ពួក្យ ើងយៅដតជាប្ក្ុម្ងា រងយប្គ្នេះ ជាពយិសស
ចុំយពាេះោរគុំរាមក្ុំដហងននជុំងឺកូ្វដី្១៩។ សហគមនរ៍រស់េកួ្យ ើងមានស្ថា នភាពលុំបាក្ខាល ុំង ខែៈពួក្យ ើង
មានប្បាក្ច់ំែូលតិចតចួ ដហើយក្េុ៏ំមានប្បាក្ស់នេុំប្បាក្ស់ប្មារស់ហគម្នផ៍ងណដរ។ ចុំដណក្ក្ញមារ និង
មនញសេចាស់ជាយប្ចើនគឺមានសញខភាពម្និសូវលអប្ារដ់ដាយារាា នភាេ និងររយិាកាសននក្ណនែងរស់ដៅររស់
េួក្ដយើងម្និលអ។ យប្ៅពីយនេះ ោរសតល់យសវាដែទុំសញខភាពយៅក្មពញជាសប្មារ់ពួក្យ ើង គឺមិនសូវបានលអប្រយសើរយទ 



យរើយទេះរីជាក្មមវធីិ្អតតសញ្ហា ណប្គួស្ថរប្កី្ប្ក្ប្តូវបានរយងាើតយ ើងសប្មារប់្រជាជនប្កី្ប្ក្ក្យ៏ដ្ឋ ។ រ ញដនត ក្មមវធីិ្ 
យនេះមនិទនម់ានប្រសិទធិភាពយពញយលញយៅយ ើ យទ យហើ មានប្គួស្ថរប្កី្ប្ក្ជាយប្ចើនយៅក្ាញងសហគមនរ៍រស់
យ ើងមនិមានរណ័ណ ប្កី្ប្ក្។  

រចចុរបនន សហគម្នេ៍កួ្ដយើងក្េុំងណតរងដប្រោះដដាយារការាតតាតននជំងកូឺ្វដី១៩ ណដលដ្វើឱ្យេួក្
ដយើងបាតរ់ងប់្បាក្ច់ំែូល និងការងារ ប្េម្ទងំជំពាក្រ់ំែុល្នាររ ប្គឺោះាា នម្បី្ក្ូហិរញ្ញ វតាុ នងិឯក្ជន។ 
ប្រសិនដរើ រាជរដាា ភបិាលអនុវតតវធិានការហាម្ឃាតប់្រជាេលរដាម្និឱ្យដចញេីផទោះនាដេលខាងម្ខុ ក្នុងដរល
រំែងទរា់ា ត់ និងរងាា រននការរកី្រាលដាលននជំងឺកូ្វដី១៩ដនោះ អាចនឹងដ្វើឱ្យេួក្ដយើងកានណ់តមានការ
ប្េួយបារម្ភ    កានណ់តខាែ ងំដឡើងណែម្ដទៀតជាដហតុដ្វើឱ្យមានរញ្ហា ោនដ់តធ្ងនធ់្ងរដ្ល់សហគមនរ៍រស់ពួក្យ ើង។  

 
 

យសចក្តីដូ្ចបានយលើក្យ ើងខាងយលើយនេះ យ ើងខ្ញ ុំសូមយសើាយៅរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលយមតត ជួ  ដ្ល់សហគមន ៍
ឱ្យមានសញវតាិភាព នងិនិរនតរភាពក្ាញងស្ថា នភាពោររកី្រាលដ្ឋលននជុំងកូឺ្វដី្១៩ យនេះសង។  
 

១. ការគាំព្រផ្នែរសខុាភិបាល  
 

ប្រជាេលរដាក្នុងសហគមន៍ម្ូលដាា នបានចុំណា ែវោិរផ្ទា ល់ខលួនយដ្ើមបទិីញអាល់ក្ញល ទឹក្សប្មារ់លាង 
នដ្ោរពារវរីញស ារ ូ និងមា៉ា ស់។ ទនទឹម្នឹងដនោះ ប្រជាេលរដាក្នុងសហគមន៍ម្យួចំននួទទួលបានអាល់ក្ញល ទឹក្លាង
នដ្ោរពារវរីញស និងមា ស់ពីអាជ្ាធ្រមូលដ្ឋឋ នសងដដ្រ។ យទេះជាយ ងណាក្៏យដ្ឋ  មានប្គួស្ថរដដ្លប្ក្ីប្ក្ខាល ុំង 
ក្ាញងសហគមន៍ររស់យ ើងពញុំមានលទធភាពទិញនូវ សមាា រៈោរពារទុំងយនាេះបានយទ។ ដូដចនោះ េួក្ដយើងជាប្រជាសហគម្ន៍ 
ដសនើសំុរាជរដាា ភបិាលជួយ គ្នុំប្ទដសាក្សញខាភិ្បាល និងសមាភ រៈ ដូចជា មា៉ា ស់ អាល់កុ្ល ារ ូ ឬណជលលាងនដ នងិ
ឧរក្រែ៍វាស់ក្ដដៅ ជាដដើម្ ដដ្លជាតប្មូវោរចបំាច់សប្មារេ់ួក្ដយើង ដូ្ចជាអាក្រតម់ ូតូឌញរ រញមឺ ក្យទសចរណ៍ 
អាក្យរ ើសយអតចា  ក្សិក្រ ក្ម្មក្រដរាងចប្ក្ ក្ម្មក្រសំែង់ និងប្គួស្ថរប្កី្ប្ក្ដ្នទយទៀត។ ដរើរម នសមាភ រៈទងំដនោះ
ដទ វរីុសកូ្វដី១៩ ងាយនឹងឆ្ែងដល់សហគម្ន ៍ ដហើយវានឹងងាយរកី្រាលដាលដល់ប្រជាេលរដាជាដប្ចើនដទៀតជា
ម្និខាន។ ការផៅល់ជំនួយសប្មារក់ារពារជំងកូឺ្វដី១៩ណដលដដៅ តសំខានដ់លើអនក្មានរែ័ណ ប្ក្ីប្ក្ណតម្យួម្ុខដនាោះ 
គឺវាម្ិនអាចដឆ្ែើយតរប្គរ់ប្រនដ់ល់ដរលដៅប្គួារប្ក្ីប្ក្ដៅក្នុងសហគម្ន៍ដនាោះដឡើយ។ ដយើងខ្ុ ំសូម្ដសនើ
ដល់រាជរដាា ភបិាលដ្វើការងារដនោះប្រក្រដដាយសម្្ម្ ៌ ដសមើភាេរន ជាម្យួនដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ប្គឹោះាា នឯក្ជន និង
អងគការសងគម្សីុវលិនានាដដើម្បចូីលរមួ្ចំណែក្ក្នុងក្ិចចការងារដនោះ។ 

 

 

២. ការសងបាំណុលទៅព្ រ្ះសាា នមី្ព្រូហរិញ្ញវតាុ ធនាគរ និងឯកជន 
ប្រជាសហគមន៍ប្ពួ បារមាពីលទធភាពសងរុំណញ លមិនទន់ោលក្ុំណត់ ឬមិនបានសងប្ត រ់នូវប្បាក់្ 

ក្មចរីរស់ពួក្យគ។ ោរបារមាយនេះ ដដាយារណតោរបាតរ់ងម់ញខរររ  ឬវធិានោរននការម្និឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយចញ
ពីសាេះនាយពលខាងមញខ និងយដ្ឋ ប្បាក់្ចុំណូលប្តូវបានែ ចញេះ។ ដហតុដូដចនោះ ដយើងខ្ុសូំម្ដសនើដៅរាជរដាា ភបិាល 
ដម្ត្តត ជួយ យក្ចិតតទុក្ដាក្ដ់ដាោះប្ាយជាម្ួយប្គឹោះាា នម្ីប្ក្ូហិរញ្ញ វតាុ និង្នាររេនារដេលក្នុងការសង
រំែុលក្នុងាា នភាេននការរកី្រាលដាលជំងឺកូ្វដី១៩ ណដលបានជោះឥទធិេលដល់សុវតាិភាេម្ុខរររទូទងំប្រដទស
ដនោះផង។ ម្៉ាាងវញិដទៀត ដយើងសូម្ដសនើឱ្យដចញនូវដសចក្តីណែែងការែ៍ជាាធារែៈររស់អនក្ផតល់ប្បាក្ក់្ម្ចទីងំ
ដនាោះ ដលើរញ្ហា េនារការប្រម្ូលប្បាក្រ់ំែុលក្នុងាា នភាេលំបាក្ដនោះ។  

 



៣. ការសព្មួ្លឱ្យមានការជួលបនត និងការពនារោរបង់នលលជួលទីត ាំងប្បកបរបរអាជីវកមម  
ប្រជាសហគមន៍ជាយប្ចើនមានកូ្នដៅជាក្ម្មក្រក្ំេុងប្រក្ររររក្នុងវស័ិយដសដាក្ិចចទំងក្នុង និងដប្ៅ

ប្រេន័ធគឺជាអាក្ជួលរនារ ់ ឬសាេះយគរស់យៅ យហើ ក្ជ៏ាអាក្ជួលដ្ីដគសប្មារប់្រក្រមញខរររសងដដ្រ។ យដ្ឋ ស្ថរ
ជីវភាពរស់យៅក្ុំពញងសាិតយប្ោមោរគុំរាមក្ុំដហងយដ្ឋ ស្ថរដតវរីញសកូ្វដី្១៩ យ ើងខ្ុសូំមយសាើរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលឱ្យ
ចាតវ់ធិានោរផ្ទអ ក្រាល់ោររង់នែលជួលក្ាញងអុំ ញងយពលដដ្លជំងកឺ្ូវដី្១៩ បានរ េះពាល់ដ្ល់សញវតាិភាពោរងារ
យៅក្ាញងប្រយទស។ ដលើសេីដនោះដៅដទៀត ការរងន់ែែជួលណាម្យួណដលទក្ទ់ងនឹងប្រតរិតតិការអាជីវក្ម្មណដលអនក្
ប្ក្ីប្ក្ នងិដ្វើការងារក្នុងវស័ិយដប្ៅប្រេន័ធរចចុរបននក្គ៏ួរណតប្តូវេនារផងណដរ។ 
 

៤. ឧបតាម្ភព្បារ់អាំឡងុទរលសាែ រ់ទៅនទះ និងផ្អា កយកត្នមលទឹក-គភលើង 
សហគមនដ៍យើងខ្ុំបាននិងក្ុំពញងប្រឈមមញខនឹងសលរ េះពាល់ធ្ងនធ់្ងររចួយៅយហើ យដ្ឋ ស្ថរោរបាត់

រងោ់រងារ និងោរែ ចញេះប្បាក្់ចុំណូលដដ្លរណាត លមក្ពីរញ្ហា វរីញសកូ្វដី្១៩។ យលើសពីយនេះ ក្ាញងស្ថា នភាព
យនេះ ពួក្យ ើងដ្ងឹថារាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលក្ុំពញងពិចារណាយលើលទធភាពននវធិានោរណ៍ម្និឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយចញពីសាេះ ដូ្ច 
ប្រយទសដ្នទយទៀត យហើ ទីរុំសញតនឹងនាុំឱ្យសហគមន៍ររស់យ ើងបាត់រង់ប្បាក់្ចុំណូល។ យដ្ឋ ស្ថរប្រជាសហគមន៍ 
ប្កី្ប្ក្មិនមានប្កុ្មសនេុំ ឬោរសនេុំប្បាក់្យទ ដូ្យចាេះ ពួក្យ ើងយសាើសញុំរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលឧរតាមាប្បាក់្ដ្ល់ប្រជាសហគមន៍ 
យៅក្នុងអុំ ញងយពលយៅសាេះ យដ្ើមបធីានាថាប្រជាសហគមនម៍ានសញវតាិភាព យប្ពាេះោរឧរតាមាយនាេះអាចជួ  សប្មួល 
ដ្ល់ជីវភាពរស់យៅប្រចាុំនែងររស់ពួក្យ ើង នងិជ ួ រងាា រោរខចីប្បាក្រ់ដនាមយទៀត ឬពកួ្យ ើងប្តូវចាក្យចញពីសាេះ 
យៅយធ្វើោរយដ្ើមបរីក្ប្បាក្ច់ំែូលដដ្លយនេះអាចយធ្វើឱ្យពួក្យ ើងោន់ដតមានហានិភ្័ ខពស់។ 
 

៥. បញ្ហា ការផ្លា សរី់លាំទៅ និងការបទណត ញទចញ 
សហគមនប៍ានរងាា ញោរភ្័ ខាល ចចុំយពាេះោររយណត ញយចញ និងោរផ្ទល ស់រតូរទីលុំយៅអាចនឹងរនត 

យក្ើតមានក្ាញងអុំ ញងយពលមានវរិតតយិនេះ។ ខណៈដដ្លសហគមនម៍ ួចុំននួក្ុំពញងរងច់ាុំដ្ុំយណើ ោរននការផ្ទល ស់រតូរ  
លុំយៅឋានររស់ពួក្ដយើង យហើ មនិមានរុំណងចងឱ់្យដ្ុំយណើ រោរយនេះប្តូវបានពនារយពល ឬយបាេះរងយ់ចាល    
យនាេះយទ។  យ ើងសុំណូមពរឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលជួ  អនតរាគមនដ៍្ល់ប្ក្សួងពាក្ព់ន័ធ និងអាជ្ាធ្រររស់ខលួនជួរប្រជញុំ 
និងជដជក្ពិភាក្ាជាមួ សហគមន៍យដ្ើមបឱី្យមានភាពចាស់លាស់ និងក្ិចចសហោរណ៍ពីគ្នា យៅវញិយៅមក្ 
យហើ យធ្វើយសចក្តីសនាិដ្ឋឋ នថាយតើស្ថា នភាពសហគមននី៍ម ួៗនឹងដ្ុំយណើ រោរយ ងដូ្ចយមតច ប្រសិនយរើោរផ្ទល ស់រតូរ
ទីលុំយៅ និងោររយណត ញយចញយៅដតរនត។ 

 

៦. បញ្ហា រងវះរុនបទចេរទរសព្បរបមុ្ខរបរសព្មាប់ចិញ្េ រម្ជីវិត 
 សហគមនរ៍រស់យ ើងខ្ញ ុំយៅតមជនរទ និងទបី្ក្ងុជាយប្ចើនក្ុំពញងប្រឈមម្ុខននោរបាតរ់ងរ់ររចញិ្ច ឹម
ជីវតិ ពិយសសគឺោរបាតរ់ងប់្បាក្ច់ុំណូលយដ្ើមបយីលើក្ក្មពស់យសដ្ឋកិ្ចចប្គួស្ថរ។ ក្ាញងយពលរចចញរបនាយនេះប្កុ្មក្សិក្រ 
ប្រជាពលរដ្ឋយៅតមសហគមនយ៍ ើងខ្ញ ុំក្ុំពញងប្រឈមខាល ុំងយលើោរក្ងវេះខាតទញន រយចចក្យទសដ្ឋុំដ្ញេះ រយចចក្យទស
ចិញ្ច ឹមសតវ ក្ាញងវស័ិ ក្សិក្មមយដ្ឋ គួរសេុំជាម ួរញ្ហា វវិាទដ្ីធ្លីដដ្លបានអូសរនាល  អស់រ :យពល ូរឆ្ងា ុំ
មនិទនប់្តូវបានយដ្ឋេះប្ស្ថ ចរយ់ៅយ ើ  ពីសុំណាក្រ់ាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលយដ្ើមបឱី្យយ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នា ជាជនរងយប្គ្នេះ 
យប្រើប្បាស់ដ្ីធ្លីតចិតចួយនេះក្ាញងោរដ្ឋុំដ្ញេះ យធ្វើក្សិក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិ និងជួ  យលើក្ក្មពស់យសដ្ឋក្ចិចប្រយទសក្មពញជា។ 
យ ើងខ្ញ ុំយសាើរដ្ល់រាជរដាា ភបិាលផតល់ប្បាក្ឧ់រតាម្ភ្ នដល់ក្សិក្រ ប្រជាពលរដ្ឋប្រក្ររររខាន តតូច និងម្្យម្ 



ត្តម្រយៈការរដងាើនននការវភិាជែវកិាជាតិម្ក្ដល់វស័ិយក្សិក្ម្មដដើម្បរីងារលក្ខែៈដល់ក្សិក្រក្នុងការចិញ្ច ឹម្
សតវ និងដាដំំណាំក្សិក្ក្ម្មត្តម្ណរររដចចក្ដទសសម្ប្សរ។ ចុំយពាេះការរបំ្ទរដចចក្ដទសក្នុងការដាដុំោះ ចិញ្ច ឹម្ 
និងរញ្ហា ដី្ធ្លី យ ើងខ្ញ ុំយសាើរដ្ល់រាជរដាា ភបិាល ឬគែៈក្ម្មការណដលដទើរបានរដងាើតដឡើងមានប្ារ ់ចញេះយដ្ឋេះប្ស្ថ  
រញ្ហា ដ្ីធ្លី និងសហការជាម្យួអងគការសងគម្សីុវលិ នដគូរអភវិឌ្ឍន ៍វស័ិយឯក្ជនដ្វើការជួយ ដល់ក្សិក្រដលើការ
ក្ាងសម្តាភាេរដចចក្ដទសដាដុំោះ (េិដសសប្តវូដម្ើលដលើេូជណដល្នដៅនងឹអាកាសធាតុ និងផៅល់ទិននផល
ខពស់) ការចិញ្ច ឹម្ ការដវចខចរក់្នុងការលក្ដ់ៅកានទ់ីផារក្នុងប្សុក្ ឬនាដំៅកានទ់ីផារររដទស។ 
 

៧. បញ្ហា ត្នមលគលើគប្គឿងឧបគោគបរគិោគ 
 ប្សរដេលណដលាា នភាេននការរកី្រាលដាលននជំងឺកូ្វដី១៩ដនោះ ប្រជាេលរដាក្នុងសហគម្នជ៍ាដប្ចើន
បានបាតរ់ងម់្ខុរររ នងិធាែ ក្ចុ់ោះននប្បាក្ច់ំែូលម្យួណផនក្្ំ ដហើយតប្ម្ូវការហូរចុក្ក្នុងប្គួារមានការដក្ើន
ដឡើង ប្េម្ទងំតប្ម្វូការសតុក្ទុក្ក្នុងប្គួារមានទំហំដប្ចើនជាងម្ុន ជាដហតុដ្វើដអាយឈ្មួញ អនក្លក្ដូ់ម្យួ
ចំនួនបានដឆ្ែៀតឱ្កាសរដងាើនតនម្ែទំនិញដូចជា រណនែ ប្តី ាច ់អងារ និងដប្គឿងដទសម្យួចំននួ ណដលជាតប្ម្ូវ
ការប្រចនំែៃររស់ប្រជាេលរដាសហគម្ន។៍ ដូដចនោះដយើងខ្ុ ំទងំអស់រន ដសនើសំុរាជរដាា ភបិាលជួយ អនតរាគម្នក៍្ែំត់
តនម្ែទផីាដអាយបានសម្រម្យ។ 
 
ដ ម្ ោះសហគម្នណ៍ដលរបំ្ទ៖  
1- សហគម្នសំ៍ដរាងមានជយ័ រាជធានីភនដំេញ 
2- សហគម្នស៍មាន រាជធានីភនដំេញ 
3- សហគម្នឫ៍សសបី្សស់ រាជធានីភនដំេញ 
4- សហគម្នា៍ម្គគីរងុដរឿង រាជធានភីនដំេញ 
5- សហគម្នទ៍ួលសណងាដអ រាជធានីភនដំេញ 
6- សហគម្នផ៍ែូវរែដភែើង រាជធានភីនដំេញ 
7- សហគម្នណ៍ប្េក្ត្តគង៣់ រាជធានភីនដំេញ 
8- សហគម្នរ៍ុរសីនតិភាេ រាជធានីភនដំេញ 
9- សហគម្នស៍្តសតីឃាែ ងំាំង រាជធានភីនដំេញ 
10- សហគម្នណ៍សនរកី្រាយ រាជធានីភនដំេញ 
11- សហគម្នប៍ាតខទោះ រាជធានីភនដំេញ 
12- សហគម្នឡ៍ពាង រាជធានីភនដំេញ 
13- សហគម្នណ៍ប្េក្ត្តគង៦់០ណម្៉ាប្ត រាជធានីភនដំេញ 
14- សហគម្នសំ៍ដរាងតបូង រាជធានីភនដំេញ 
15- សហគម្ន២៍៣ រាជធានីភនដំេញ 
16- សហគម្នដ៍ៅេីរ រាជធានីភនដំេញ 
17- សហគម្នរ៍ឹងឈូ្ក្ រាជធានភីនដំេញ 



18- សហគម្នប៍្តពាងំរា ំរាជធានភីនដំេញ 
19- សហគម្នរ៍ឹងឈូ្ក្ដអ រាជធានីភនដំេញ 
20- សហគម្នែ៍មដរល រាជធានីភនដំេញ 
21- សហគម្នស៍ទឹងមានជយ័ រាជធានភីនដំេញ 
22-  សហគម្នា៍ម្គគីដចក្មាស រាជធានីភនដំេញ 
23- សហគម្នរ៍លួសដជើងឯក្ រាជធានភីនដំេញ 
24- សហគម្នរ៍កី្ចដំរ ើន រាជធានីភនដំេញ 
25- សហគម្នរ៍ឹងប្តណរក្ភមូ្៤ិ រាជធានីភនដំេញ 
26- សហគម្នរ៍ឹងឈូ្ក្មានជយ័ែមី២ រាជធានីភនដំេញ 
27- សហគម្នប៍្ចងំចំដរោះ ប្ក្មុ្ទី៧ រាជធានីភនដំេញ 
28- សហគម្នប៍្ររ៉ាក្ខាងតបូង រាជធានីភនដំេញ 
29- សហគម្នភ៍ូម្បិ្បា ំ(សទឹងមានជយ័) រាជធានីភនដំេញ 
30- សហគម្នភ៍ូម្បិ្បា ំ(អូឡេំចិ) រាជធានីភនដំេញ 
31- សហគម្នអ៍ែៅូ ង៣ រាជធានភីនដំេញ 
32- សហគម្នភ៍ូម្រិឹងប្សឡង រាជធានីភនដំេញ 
33- សហគម្នដ៍ប្ចោះែមី រាជធានីភនដំេញ 
34- សហគម្នណ៍ប្េក្ទល់ រាជធានភីនដំេញ 
35- សហគម្នភ៍ូម្១ិ៧ រាជធានីភនដំេញ 
36- សហគម្នភ៍ូម្២ិ១ រាជធានភីនដំេញ 
37- សហគម្នភ៍ូម្៣ិ រាជធានភីនដំេញ 
38- សហគម្នរ៍ែុក្កានវ់ា៉ា ែមី រាជធានីភនដំេញ 
39- សហគម្នរ៍ឹងឈូ្ក្មានជយ័ែមី១ រាជធានីភនដំេញ 
40- សហគម្នន៍ិដរា្រងឹឈូ្ក្ រាជធានីភនដំេញ 
41- សហគម្នទ៍ួលសំរូរអភវិឌ្ឍន ៍រាជធានភីនដំេញ 
42- សហគម្នផ៍ែូវរែដភែើង រាជធានភីនដំេញ 
43- សហគម្នេ៍នែឺដខម្រា រាជធានភីនដំេញ 
44- សហគម្នប៍្ក្ីប្ក្ (សទឹងមានជយ័) រាជធានីភនដំេញ 
45- សហគម្នភ៍ូម្ណិប្េក្េនាែ  រាជធានភីនដំេញ 
46- សហគម្នដ៍កាោះនរា រាជធានភីនដំេញ 
47- សហគម្នខ៍ាវ  រាជធានីភនដំេញ 
48- សហគម្នភ៍ូម្ទិឹក្ថ្លែ  រាជធានភីនដំេញ 



49- សហគម្នភ៍ូម្បិាគូ រាជធានីភនដំេញ 
50- សហគម្នណ៍ប្េក្ត្តនូ រាជធានភីនដំេញ 
51- សហគម្នណ៍ប្េក្ត្តងូវ រាជធានីភនដំេញ 
52- សហគម្នដ៍ដើម្ម្ដក្ែឿ រាជធានភីនដំេញ 
53- សហគម្នរ៍ឹងក្ក្១់ រាជធានីភនដំេញ 
54- សហគម្នភ៍ូម្២ិ រាជធានីភនដំេញ 
55- សហគម្នភ៍ូម្ដិដើម្ណប្សង រាជធានភីនដំេញ 
56- សហគម្នភ៍ូម្មិ្តិតភាេ រាជធានីភនដំេញ 
57- សហគម្នភ៍ូម្កិ្ រាជធានភីនដំេញ 
58- សហគម្នភ៍ូម្ដិប្កាលដរប្ក្ុម្៣ រាជធានីភនដំេញ 
59- សហគម្នដ៍ជើងឯក្ប្ក្ុម្៣ រាជធានភីនដំេញ 
60- សហគម្នដ៍ជើងឯក្ប្ក្ុម្៤ រាជធានភីនដំេញ 
61- សហគម្នរ៍មួ្ម្តិត រាជធានីភនដំេញ 
62- សហគម្នរ៍ុរកី្ីឡ រាជធានីភនដំេញ 
63- សហគម្នដ៍ឆ្កូ្ រាជធានភីនដំេញ 
64- សហគម្នភ៌ូម្២ិ២ រាជធានីភនដំេញ 
65- សហគម្នឆ៍្ដី្ ែីអម្លំាង ប្សុក្ែពង ដខតតក្ំេងស់ពឺ 
66- សហគម្នដ៍ី្ែីប្តពាងំដជារ ប្សុក្ឳរា៉ាល ក្ំេងស់ពឺ 
67- សហគម្នដ៍ី្ែីរសមីាម្គគី ប្សុក្ឳរា៉ាល ក្ំេងស់ពឺ 
68- សហគម្នដ៍ហាងសំែំ ក្ំេងស់ពឺ 
69- សហគម្នអ៍ម្លំាង ក្ំេងស់ពឺ 
70- សហគម្នភ៍ូម្ដិីឆ្ន ងំ ក្ំេងស់ពឺ 
71- សហគម្នរ៍សមីាម្គគី ក្េំងស់ពឺ 
72- សហគម្នប៍្តពាងំដជារ ក្េំងស់ពឺ 
73- សហគម្នដ៍ី្ែីប្ក្ុម្១៩៧ ដកាោះកុ្ង ប្សុក្ណប្សអរំលិ ដខតតដកាោះកុ្ង 
74- សហគម្នដ៍ី្ែីប្ក្ុម្១៧៥ ដកាោះកុ្ង ប្សុក្ណប្សអរំលិ ដខតតដកាោះកុ្ង 
75- សហគម្នដ៍ី្ែីប្ក្ុម្៧៦៦ ដកាោះកុ្ង ប្សុក្ណប្សអរំលិ ដខតតដកាោះកុ្ង 
76- សហគម្នដ៍ី្ែ៨ី៤៣ដកាោះកុ្ង ប្សុក្រុទុម្ាគរ ដខតតដកាោះកុ្ង 
77- សហគម្នដ៍ី្ែី២៩៧ ដខតតដកាោះកុ្ង 
78- សហគម្នដ៍ី្ែជីីខដប្កាម្ ដខតតដកាោះកុ្ង 
79- សហគម្នដ៍នាទ ដខតតដកាោះកុ្ង 



80- សហគម្នដ៍ី្ែីដគៀនទឹក្ ដខតតដកាោះកុ្ង 
81- សហគម្នដ៍ី្ែីដកាោះដសតច ដខតតដកាោះកុ្ង 
82- សហគម្នដ៍នាទដកាោះប្សដៅ ដខតតដកាោះកុ្ង 
83- សហគម្នដ៍នាទសប្ម្ស់ដកាោះដសតច ដខតតដកាោះកុ្ង 
84- សហគម្នច៍ងគុទំី១ ប្សុក្ដម្ម្ត ់ដខតតតបូងឃមុ ំ
85- សហគម្នច៍ងគុកំ្ណាៅ ល ប្សុក្ដម្ម្ត ់ដខតតតបូងឃមុ ំ 
86- សហគម្នក៍្សិក្ម្មម្ូលដាា ន ប្សុក្ដម្ម្ត ់ដខតតតបូងឃមុ ំ 
87- សហគម្នក៍្ំដប្រើស ប្សុក្តំណររ ដខតតតបូងឃមុ ំ
88- សហគម្នណ៍ប្សប្បាងំ ប្សុក្ តំណររ ដខតតតបូងឃមុ ំ 
89- សហគម្នរ៍ុសសដាន រ ប្សុក្តំណររ ដខតតតបូងឃមុ ំ 
90- សហគម្នជ៍ាបំ្ក្ដវៀន ដខតតក្ំេងច់ម្ 
91- សហគម្នទ៍នែូង ដខតតក្ំេងច់ម្ 
92- សហគម្នដ៍ជើងនប្េ ដខតតក្ំេងច់ម្ 
93- សហគម្នន៍ប្េដឈ្ើដេប្ជចងាវ រលអដឆ្ើត ដខតតក្ំេងឆ់្ន ងំ 
94- សហគម្នដ៍ី្ែីឡពាង ដខតតក្េំងឆ់្ន ងំ 
95- សហគម្នអ៍ភរិក្សអភវិឌ្ឍន៍្ នធាននប្េដឈ្ើ ដខតតក្ំេងឆ់្ន ងំ 
96- សហគម្នដ៍នាទអភរិក្សអភវិឌ្ឍន៍្ នធានជលផលក្ណនែងដភ ដខតតក្េំងឆ់្ន ងំ 
97- សហគម្ន១៍៨៥K ទីត្តចរំក្់្ ំ ដខតតក្ំេងឆ់្ន ងំ 
98- សហគម្នអ៍ូរអេំិល ដខតតរនាទ យមានជយ័ 
99- សហគម្នដ៍ី្ែភីូម្ផិារក្ណាត ល ដខតតរនាទ យមានជយ័ 
100-  សហគម្នភ៍ូម្អិូរាវ យ ដខតតរនាទ យមានជយ័ 
101- សហគម្នដ៍ី្ែភីូម្បិ្បាាទ ដខតតរនាទ យមានជយ័ 
102- សហគម្នដ៍ី្ែភីូម្សិិលាណខមរ ដខតតរនាទ យមានជយ័ 
103- សហគម្នអ៍នែងរ់ុន ដខតតបាតដ់ំរង 
104-  សហគម្នរ៍ុសសសអំ ដខតតបាតដ់ំរង 
105-  សហគម្នដ៍នាទ សតីដប្កាម្ ដខតតបាតដ់រំង 
106- សហគម្នែ៍មដា ដខតតដពា្ិ៍ាត ់
107- សហគម្នន៏ប្េដឈ្ើក្ាលទហា ន ដខតតដពា្ិ៍ាត ់
108- សហគម្នន៍ប្េដឈ្ើ និង ្នធាន្ម្មជាតិ ដខតតដពា្ិ៍ាត ់
109- សហគម្នន៍ប្េឡង ់ដខតតក្ំេង់្  ំ
110- សហគម្នម៍ានជយ័ ប្សុក្រដំួល ដខតតាវ យដរៀង 



111- សហគម្នា៍ម្គគីរមាសណហក្ ប្សុក្រមាសណហក្ ដខតតាវ យដរៀង 
112- សហគម្នដ៍ី្ែអីែៅូ ងប្តណរក្ ប្សុក្រមាសណហក្ ដខតតាវ យដរៀង 
113- សហគម្នដ៍លើក្សទួយសិទធិម្នុសសនិងដី្ ែីប្រាទ ប្សុក្ក្ណាៅ លសទឹង ដខតតក្ណាៅ ល 
114- សហគម្នដ៍ក្េ់រ ប្សុក្សំដរាង ដខតតត្តណក្វ  
115- សហគម្នកុ៍្ក្ត្តដរៀរ ប្សុក្សំដរាង ដខតតត្តណក្វ 
116- សហគម្នភ៍នទំទឹង ក្េំត 
117- សហគម្នដ៍នាទនប្េពាយ ក្ំេត 
118- សហគម្នប៍្តពាងំសណងា ក្ំេត 
119-  សហគម្នជ៍នជាតិដដើម្ភាគតិច ប្ចយ ដខតតរតនៈគិរ ី
120- សហគម្នភ៍ូម្សម្ុប្ទដប្កាម្ ដខតតរតនៈគិរ ី
121- យុវជនជានជាតិដដើម្ភាគតិចសប្មារ ់សហគម្នដ៍ខតតរតនៈគិរ ី
122- សហគម្នភ៍នដំប្កាម្ ដខតតដសៀម្រារ 
123- សហគម្នឃ៍ាែ ងំទឹក្៧៨ ដខតតដសៀម្រារ 
124-  សហគម្នដ៍ី្ែីរដំចក្ ដខតតដសៀម្រារ 
125- សហគម្នដ៍ី្ែីសគន ់ដខតតដសៀម្រារ 
126- សហគម្នដ៍ី្ែីប្តពាងំប្ក្ាំង ដខតតដសៀម្រារ 
127- សហគម្នត៍្តដេន ដខតតដសៀម្រារ 
128- សហគម្នលំ៍ទូក្ ដខតតដសៀម្រារ 
129- សហគម្នម៌្ុនឺជយ័ ដខតតាវ យដរៀង 
130- សហគម្នអ៍ូរប្តជាក្ច់ិតត ដៅឃំុសំរុង ប្សុក្នប្េនរ ់ដខតតប្េោះសីហនុ 
131- សហគម្នប៍ាតខទោះ ឃំុសំរុង ប្សុក្នប្េនរ ់ដខតតប្េោះសីហនុ 
132- សហគម្នអ៍ូរដរំ ីសាិតឃំុអូរដប្តោះ ប្សុក្សទឹងហាវ ដខតតប្េោះសីហនុ 
133- សហគម្នអ៍ូរក្ម្ពុជា សាិតដៅភូម្អិងុ ឃំុរាម្ ប្សុក្នប្េនរ ់ដខតតប្េោះសីហនុ 
134- សហគម្នា៍ព នដឆ្ោះ សាិតសងាា ត៤់ ប្ក្ុងប្េោះសីហនុ ដខតតប្េោះសីហនុ 
135- សហគម្នែ៍ម្ំ សាិតដៅឃំុរាម្ ប្សុក្នប្េនរ ់ដខតតប្េោះសីហនុ 
136- សហគម្ន ៍ក្ាលហុងទកឹ្ សាិតដៅឃំុរ ំប្សុក្នប្េនរ ់ដខតតប្េោះសីហនុ  
137- សហគម្នអ៍ូរខាច ់សាិតដៅឃំុអូរដប្តោះ ប្សុក្សទឹងហាវ ដខតតប្េោះសីហនុ 
138- សហគម្នអ៍ែៅូ ងែម សាិតដៅឃំុអែៅូ ងែម ប្សុក្នប្េនរ ់ដខតតប្េោះសីហនុ  
139- ដសអុីប្បា ំសាិតដៅឃំុរិតប្ត្តងំ ប្សុក្នប្េនរ ់ដខតតប្េោះសីហនុ 
140-  សហគម្នអ៍ូរដឈ្ើទល ដខតតប្េោះសីហនុ 
141- សហគម្នណ៍ប្េក្ណប្តង សាិតដៅឃំុអូរដប្តោះ ប្សុក្សទឹងហាវ ដខតតប្េោះសីហនុ 



 
េត័ម៌ានរណនាម្សូម្ទំនាក្ទ់ំនង៖  
 

១. ដលាក្ប្សី សិុន សីុនួន ០១៧ ៣២៤ ៥៤៦ រាជធានីភនដំេញ 
២. ដលាក្ប្សី ដខៀវ ារ ៉ាុន ០១៧ ៣២១ ៧៨០ ាវ យដរៀង 
៣. ដលាក្ប្សី អ  ំសុភ ី០៧៨ ៧០៥ ៩៣៦ ក្េំងឆ់្ន ងំ 
៤. ដលាក្ យូ វាសនា ០៨១ ២៨២ ០០៧ ប្េោះសីហនុ 
៥. ដលាក្ប្សី នី សដណាត ស ០៨៨ ៦២០ ៨៨០០ រាជធានីភនដំេញ 
៦. ដលាក្ សីុម្ វរីៈ ០៦៩ ៩០៧ ៩៨៣ រាជធានភីនដំេញ 
៧. ដលាក្ប្សី រ ូ សុខុម្ ០៩២ ២៦០ ៨១៤ រាជធានីភនដំេញ 
៨. អនក្ប្សី ដអឿង ារ ី០១០ ៧១៧ ៨៥៨ ដខតតក្ណាៅ ល 
៩. ដលាក្ នផ ថ្ល ០៦៩ ៨៤៤ ៩២៩ ដខតតត្តណក្វ 
១០. ដលាក្ ណសម្ ចំណាន ០៧៧ ៧៣ ៤៥ ៦៦ តបូងឃមុ ំ 
១១. ដលាក្ សឹុង សុខុម្ ០៦៩ ៩០ ២៤ ៩៩ ក្េំងស់ពឺ 
១២. អនក្ប្សី ដៅ ដញើង ០១៧ ៨៥ ៩៥ ០៧ ដកាោះកុ្ង 

 
 
 


