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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
 
 

ក្នងុឱកាេនៃទិវាេទិធមិៃេុស អងគការេងគមេុវីិលេមូអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល 
ក្មពុជាសោរពកាតពវក្ចិចេទិធមិៃេុស 
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

ពៅក្នុងឱកាសថ្នទិវាសិទធិមនុសស ព ងីែ្ុ ំជាអងគការសងគមសុីវលិចនំួន៦៧ ដូចរា នាមខាងពរកាម សូម
អំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋា ភ្បិាលក្មពុជា («រដ្ឋា ភ្ិបាល») ពោរេពោលការណ៍លទធិររជាធ្ិរពេ យ និងសទិធិមនុសស
ខដលមានខចងក្នុងពសចក្តីររកាសជាសក្លសតីេសីិទធិមនុសស និងរដាធ្មមនុញ្ញថ្នរេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា («រដា
ធ្មមនុញ្ញ») រេមទងំរំពេញកាេេវក្ចិចសិទធមិនុសសររស់ែលួន។ ព ងីែ្ុ ំក៏្សូមអពំាវនាវឲ្យរដ្ឋា ភ្ិបាលរញ្ឈរ់ជា
រនាា ន់នូវការក្ណំេ់មុែសញ្ញញ ពៅពលីសក្មមជន អនក្ការពារសិទធិមនុសស អនក្សារេ័េ៌មាន អនក្ោរំទគណរក្ស
ជំទស់នងិសំពេងរះិគន់ដថ្ទពទៀេផងខដរ ខដលររការពនះបានពធ្វីឱយសាា នភាេសិទធិមនុសសកាន់ខេមានភាេអារ់
អួរខាល ងំពៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ រេមទងំសូមឲ្យពដ្ឋះខលងសក្មមជន អនក្ការពារសិទិធមនុសស និងអនក្សារេ័េ៌មាន
ខដលរេូវបានឃុែំលួនទងំអស់ពដ្ឋ ោម នលក្ខែណឌ ។ 

សរមារ់ក្មពុជា ឆ្ន ពំនះគឺជាែរួគរមរ់ ២៧ ឆ្ន ថំ្នទិវាសទិធមិនុសស  ខដលទិវាពនះរេូវបានរបារេធពេងីជា
ពរៀងរាល់ឆ្ន ពំៅទូទងំេិភ្េពោក្ពដីមបរីឭំក្ដល់ការអនុម័េពសចក្តីររកាសជាសក្លសតេីីសិទធិមនុសស។ ឆ្ន ពំនះគឺ
ជាពលីក្ដរូំងខដលទិវាសទិធិមនុសសពៅក្មពុជាពនះមិនខមនជាថ្ងៃឈរ់សរមាក្ពៅក្មពុជាពទៀេពទ។ ការដក្ថ្ងៃ
ឈរ់សរមាក្ពនះគឺជាសញ្ញញ ម ួរង្ហា ញេកី្ងវះឆនាៈររស់រដ្ឋា ភ្ិបាលក្នុងការពលកី្ក្មពស់សិទធិមនុសស និងរសរ
ពេលមានខដលមានការពក្ីនពេងីនូវការរង្ក្ង្ហា រសទិធិមនុសស ពសរភីាេមូលដ្ឋា ន និងលទធិររជាធ្ិរ ពេយពៅ    
ក្មពុជាផងខដរ។  

ការវវិឌ្ឍចារ់ខដលគួរឱយរេួ បារមភមួ ចនំួនពៅក្នុងឆ្ន ពំនះ ពធ្វីពេងីក្នុងពោលរំណងកាេ់រនា រនតចិ         
មតងៗនូវការអនុវេតពសរភីាេររស់ររជាេលរដាទងំពៅពលី នងិពរៅរណាត ញអុីនធ្ឺណិេ។ ក្នុងពនាះរមួមាន ចារ់
សតីេីការរគរ់រគងររពទសជាេិសាិេក្នុ ងភាេអាសនន រេូវបានររកាសឱយអនុវេតក្នុងខែពមសា ខដលផតល់អំណាច
ដល់រដ្ឋា ភ្បិាលក្នុងការរេឹេបេិការអនុវេតពសរភីាេមូលដ្ឋា នររស់សាធារណជន ពដ្ឋ េុមំានការក្ណំេ់ក្នុងរោ
ររពទសជាេិសាិេក្នុងភាេអាសនន។ រខនាមពលីពនះ ការពធ្វវីពិសាធ្នក្មមមារាម ួចំននួថ្នចារ់សតេីីសហជីេពៅ
ក្នុងខែមក្រា េុំបានពដ្ឋះរសា នូវភាេចពនាល ះររពោងថ្នចារ់ពេ ី ខដលនាឱំយចារ់ពនាះពៅខេរេឹេបេិធ្ៃន់ធ្ៃរ
ពលលីទធភាេររស់ក្មមក្រនិពោជិេក្នុងការចូលជាសមាជកិ្ និងរពងាីេសហជីេ។ ពលសីេីពនះពទៀេ ពសចក្តីរពាង
ចារ់ និងអនុរក្ឹេយចនំួន ៣ នឹងពធ្វីឱយរ ះពាល់ខងមពទៀេពលីសិទធមិនុសស គឺ ចារ់សតីេីសណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ 
ពសចក្តីរពាងអនុរកឹ្េយសតីអេីំការរពងាីេរចក្ទវ រអីុនធឺ្ណិេជាេិ       និងពសចក្តីរពាងចារ់សតីេីឧរកិ្ដាក្មមររេ័នធ 
រពចចក្វទិា។ ររសិនពរីរេូវបានអនុម័េ ចារ់និងអនុរក្េឹយពនះនឹងដ្ឋក់្ពទសរេហមទណឌ ពលីសក្មមភាេររចថំ្ងៃ
ររស់សាធារណជនទងំពៅក្នុងនិងពរៅរណាត ញអុីនធ្ណិឺេពដ្ឋ អនុញ្ញញ េឱយមានការរគរ់រគងពៅពលជីពរមីស
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ថ្នការពសលៀក្ពាក់្ ការផតល់សទិធិឱយមានការឃ្ល ពំមីលមោជន និងការចរ់េិរុទធពលីររេ័នធអុីនធ្ណិឺេជាពដីម ខដល
ររការពនះនងឹពធ្វីឱយធាល ក់្ចុះខាល ងំនូវពសរភីាេមូលដ្ឋា ន។ 

រខនាមពលកីារវវិឌ្ឍខផនក្ចារ់ពនះ ឆ្ន ២ំ០២០ ក៏្បានរង្ហា ញនូវការរពំោភ្រពំានធ្ៃន់ធ្ៃរផងខដរពលីពសរ ី
ភាេមូលដ្ឋា នដូចជាការរពញ្ចញមេិ ការជួរររជុំពដ្ឋ សនតិវធិ្ី នងិចងរក្ងសមាគម  ខដលទញការចរ់
អារមមណ៍ោ ងខាល ងំេីសហគមន៍អនតរជាេមិក្ពលីររពទសក្មពុជា ពដ្ឋ សារការរង្ក្ង្ហា រររស់រដ្ឋា ភ្ិបាលពលសីក្មម
ជន អនក្ការពារសិទធិមនុសស និងសំពេងជំទស់ខដលពលីក្ពេងីេីរញ្ញា ររឈមសាធារណៈាមរ ៈការអនុវេត
ពសរភីាេមូលដ្ឋា នររស់េកួ្ពគ។ រហូេមក្ទល់ពេលពនះ មនុសសជាង ១២០ នាក់្រេូវបានចរ់ែលួនពដ្ឋ សារខេ
ការអនុវេតពសរភីាេមូលដ្ឋា នររស់ែលួន។  

ឆ្ន ២ំ០២០ បានរង្ហា ញនូវក្ពំណីនថ្នការអនុវេតពសរភីាេក្នុងការជរួររជុពំដ្ឋ សនតវិធិ្រីរស់សាធារណ
ជន។    ែណៈក្មមក្រពរាងចរក្ក្ំេុងរងផលរ ះពាល់ពសដាក្ិចចពដ្ឋ សារឥទធិេលថ្នជងំកូឺ្វដី-១៩ ក្នុងររពទស 
ក្មមក្រជាពរចនីបានររមូលផតុោំន េវា កាន់ខេពរចនីពេងីៗពៅាមផលូវ។ សហគមន៍ខដលរងផលរ ះពាល់ពដ្ឋ 
ទំនាស់ដធី្លីបានរនតររមូលផតុោំន ពដីមបខីសវងរក្ដំពណាះរសា េីសណំាក់្អាជ្ាធ្រ រឯីរក្មុខផនក្ររសិាា នក៏្បានេវា 
ជំទស់ពៅនឹងការលក់្រឹងខដលពៅពសសសល់ចុងពរកា មួ ចំននួក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ជាម ួោន ផងខដរ 
មានរក្ុមររជាេលរដានានាបានេស ូមេពិដីមបឱីយមានការពដ្ឋះខលងរុគគលមួ ចនំួនខដលរេូវបានឃុែំលួនពរកាម
ការពចទររកាន់ទក់្ទងនឹងក្រណីនពោបា ។ ជាការគួរឱយបារមភខាល ងំ ក្ំពណីនក្នុងការជួរររជុំទងំពនះបាន
ជួរការរារាងំ និងការរេឹេបេិេសីំណាក់្អាជ្ាធ្រ រេមទងំមានការចរ់ែលួនអនក្េវា ពដ្ឋ សនតិវធិ្ីជាពរចីននាក់្ផង
ខដរ។  ពៅថ្ងៃទី៣១ ខែក្ក្ាដ្ឋ ពោក្ រ  ុង ឈុន ពមដកឹ្នាសំហជីេរេូវបានចរ់ែលួន ពហ ីរនាា រ់មក្មនុសសជាង 
១០ នាក់្ ពផសងពទៀេរេូវបានដ្ឋក់្េនធនាោរពដ្ឋ សារចូលរមួេវា ឱយពដ្ឋះខលងរូរពោក្។ រខនាមេីពនះ ការពររី
របាស់ក្មាល ងំ      រង្ក្ង្ហា រររស់អាជ្ាធ្រពៅពលីអនក្េវា ពដ្ឋ សនតិវធិ្មីានការពក្នីពេងី ពដ្ឋ ោ ងេចិមាន ១៥ 
ក្រណី ក្នុងឆ្ន ២ំ០២០  ខដលបានរា ការណ៍។ ចនំួនពនះបានពក្ីនជេិពទវរដង ពរីពរៀរពធ្ៀរពៅនឹងេួពលែខដល
បានក្េ់រាកាលេឆី្ន មុំន។ ជាេិពសស សក្មមជនជា ុវជននិងអនក្ការពារសទិធិមនុសសជាង្ក្សតីរេូវររឈមនឹងការ
រង្ក្ង្ហា រទងំពនះ។ 

ពសរភីាេក្នុងការរពញ្ចញមេ ិក៏្ទទួលរងផលរ ះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរផងខដរក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ពនះ ខដលសក្មមភាេ
ថ្នការវា ររោរគឺពតត េពៅពលីការរពញ្ចញមេិពៅពលីររេ័នធអុីនធ្ណិឺេ។ ពដ្ឋ ក្នុងពនាះ រុគគលម ួចំននួរេូវ
បានចរ់ែលួន និងដ្ឋក់្េនធនាោរ ដូចជា ស  រសស់ ក្មមការនិីពរាងចរក្ និងជាសក្មមជនសហជេីខដលបានខចក្
រខំលក្សារររស់នាងរង្ហា ញេកី្ងវល់ទក់្ទងនឹងសិទធិការង្ហរពៅពលីរណាត ញពហវសរ ុក្ ពហ ី ោ សុគុណ និង 
េុង េុទធ រា  អនក្ចពរមៀងពរ  រ ខដលរពង្ហា ះរទចពរមៀងររស់ែលួនពលីរណាត ញសងគម។ ពសរភីាេសារេ័េ៌មានក៏្មាន
ការធាល ក់្ចុះផងខដរ ពដ្ឋ មាននិនាន ការរង្ក្ង្ហា រពលអីនក្សារេ័េ៌មានដូចជាការចរ់ែលួន និងការរិទអងគភាេសារ
េ័េ៌មានជាពដីម។ អនក្សារេ័េ៌មានចំននួរីរូររមួមាន សុវណណ រទិធ,ី សុែ ឧេតម និង រស់ សុពក្េ រេូវបានចរ់ែលួន
ក្នុងឆ្ន ពំនះ និងរងការពចទររកាន់េីរទញុះញង់ពរកាមមារា ៤៩៥ ថ្នរក្មរេហមទណឌ ពដ្ឋ សារការរំពេញវជិាា
ជីវៈសារេ័េ៌មានខររពសុីរអពងាេរសរចារ់។ រស់ សុពក្េ និង សុែ ឧេតម ក្ំេុងសាិេក្នុងការឃុែំលួនពហ ីការ
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ររកាសសាលរក្មពល ីសុែ ឧេតម រេូវបានពលកី្ពេលពដ្ឋ េុំមានការរញ្ញា ក់្កាលររពិចេទចាស់ោស់។ ជាមួ 
ោន ពនះ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលក្មពុជាក៏្បានដក្ហូេអាជ្ារ័ណណអងគភាេេ័េ៌មានចំននួ ៤ ផងខដរ ពដ្ឋ អាជ្ារ័ណណចំនួន
៣ ក្នុងចំពណាមពនាះជាក្មមសទិធិររស់អនក្ខដលជារ់ឃុទំងំរនីាក់្ខាងពលី។ 

ជាចុងពរកា  ពសរភីាេក្នុងការចងរក្ងសមាគមកាល  ជាពោលពៅថ្នការរង្ក្ង្ហា រក្នុងឆ្ន ពំនះ។ រក្មុ       
ររសិាា នដូចជា រណាត ញសហគមន៍ថ្រេេង់ នងិចលនាមាាធ្មមជាេ ិ រេមទងំរក្ុមសក្មមជន ុវជនក្នុងពនាះ
រមួទងំ ខែមរថាវរៈ រេូវបានរារាងំសក្មមភាេជាញឹក្ញារ់ពហ ីសមាជិក្ររស់េួក្ពគជាពរចីនរូរររឈមនឹងការ
ចរ់ែលួននិងការោ ាីមររេ័នធេុោការាមរ ៈការជួ សរមួលេីអាជ្ាធ្រ។ រក្មុទងំរីខាងពលីពនះរេូវបាន
រដ្ឋា ភ្ិបាលចេ់ទុក្ថាជារក្ុមែុសចារ់ ពរពាះេុំបានពោរេាមលក្ខែណឌ ថ្នការចុះរញ្ា ីខដលេរមូវពដ្ឋ ចារ់
សតីេីសមាគមនិងអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិ្បាល ខដលជាការរពំោភ្ពលីពសរភីាេក្នុងការចងរក្ងសមាគម។ មា ង
ពទៀេ ពៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ សមាជិក្សហជេីរារ់ពាន់នាក់្ររឈមមុែបាេ់រង់ការង្ហរ ពដ្ឋ មានពសចក្តីរា 
ការណ៍ជាពរចនីពលីក្ពេងីថានិពោជក្បាននឹងក្ំេុងពររជីងំឺកូ្វដី-១៩ ជាពលសរទិបាងំការរញ្ឈរ់សមាជិក្
សហជីេេីរក្ុមហ ុនររស់េួក្ពគ។ សក្មមជនសហជេីជាពរចនីនាក់្បានររឈមនឹងការោ ដូីចជា ទូច កុ្សល 
ររធានសហេ័នធសហជេីក្មមក្រនិពោជិេវស័ិ ពទសចរណ៍ក្មពុជាបានទទលួលិែេិរេមានលុររញ្ា ិកាជាពរចីន
ដងេីរក្សួងការង្ហរនិងរណតុ ះរណាត លវជិាា ជីវៈ ពដ្ឋ សារការោរំទឱយក្មមក្រពធ្វីកូ្ដក្មម។ ជាងពនះពទៀេ ពៅថ្ងៃ
ទី១៦ ខែវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២០ ជាគរមរ់ែរួ ៣ ឆ្ន  ំចរ់ាងំេីការរោំ គណរក្សសពង្ក្ង្ហគ ះជាេិ(“គ.ស.ជ”) មក្
បានរង្ហា ញេីការធាល ក់្ចុះថ្នលទធិររជាធ្ិពេ យពៅក្មពុជា។ អេីេសមាជកិ្ និងអនក្ោរំទ គ.ស.ជ រនតររឈមនងឹ
ការោ  ី ការពធ្វីទុក្ខរុក្ពមនញ និងអំពេីហងិា។ ពៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ មានការពកាះពៅអេីេសមាជិក្ គ.ស.ជ 
ចំនួន ១៣៩ រូរ ក្នុងរទង់រទ ធ្ំ ពដីមបចូីលរមួសវនាការពៅថ្ងៃទី២៦ ខែវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២០ ទក់្ទងនងឹការពចទ
ររកាន់ថា គ.ស.ជ. រ ុនរ ងផតួលរលំំរដ្ឋា ភ្បិាល នងិមានក្រណីវា ររោរជាពរចីនហូរខហពលីសមាជិក្ គ.ស.ជ 
េីភាគីទ៣ី ខដលភាគពរចីនថ្នក្រណីទងំពនាះពៅេុំទន់មានការពសុីរអពងាេពៅពេ ី។  

ជាការពសាក្សាត  ខាល ងំខដលការរពំោភ្រំពានសិទធមិនុសសទងំពនះេុំខមនជាពរឿងចខមលក្ ខេជាលំអានគួរ
ឱយរេួ បារមភពៅរ ៈពេលេីររីឆ្ន ចុំងពរកា ពនះ។ ររការពនះមានឥទធិេលរ ះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរដល់សងគមក្មពុជា ជា
ការរនាច់រង្ហា ក់្រុគគលនានាក្នុងការចូលរមួក្ិចចការសាធារណៈ និងជំរុញឱយមានវរបធ្ម៌ភ័្ ខាល ច ការជិនណា 
ក្នុងនពោបា  នងិការដ្ឋក់្គនំារែលួនឯង។ ពដមីបឱីយសងគមមួ មានការអភ្ិវឌ្ឍរកី្ចពរមីន និងមានសនតិភាេ ជា
ការចបំាច់ខដលមនុសសរគរ់ររូអាចអនុវេតសទិធពិសរភីាេមូលដ្ឋា នររស់ែលួនពដីមបចូីលរមួក្នុងជីវភាេសាធារណៈ
និងលទធិររជាធ្រិពេ យ។ 

រដ្ឋា ភ្ិបាលរេូវពរតជ្ាចិេតក្នុងការពលីក្ក្មពស់សទិធិមនុសស នងិេថ្មលថ្នលទធិររជាធ្ិរពេ យខដលមានខចង
ក្នុងពសចក្តីររកាសជាសក្លសតីេីសទិធិមនុសស និងអនុសញ្ញញ សនូលសិទធិមនុសសពផសងៗ ខដលែលមឹសារសខំាន់ថ្ន
លិែិេូរក្រណ៍ទងំពនះមានខចងពៅក្នុងរដាធ្មមនុញ្ញ។ ពៅក្នុងឱកាសថ្នទវិាសទិធមិនុសស ព ងីែ្ុសូំមអពំាវនាវឲ្យ  រ
ដ្ឋា ភ្បិាលពោរេការពរតជ្ាចេិតសទិធមិនុសសររស់ែលួន ពដ្ឋ រញ្ឈរ់ជារនាា ន់នូវការរនតការវា ររោរពៅពលី
សពំេងជទំស់ទងំអស់ពៅក្នុងររពទស នងិពដ្ឋះខលងរុគគលខដលរេវូបានឃុែំលួនពដ្ឋ សារការអនុវេតពសរភីាេ
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មូលដ្ឋា នររស់េកួ្ពគ។ ព ងីែ្ុក៏ំ្សូមពសនោី ងទទូចដល់រដ្ឋា ភ្បិាលរេវូខេធានាចារ់ងមីៗ  នងិចារ់ក្េុំងធ្រមាន
ទងំអស់អនុពោមាមរទដ្ឋា នសទិធមិនុសសអនតរជាេ ិ នងិរពំេញាមកាេេវក្ចិចសទិធមិនុសសខដលរដ្ឋា ភ្បិាលបាន
ពរតជ្ាក្នុងអេុំងពេលការរេេួេនិេិយជាសក្លាមកាលក្ណំេ់ ( ូភ្អី)។  

 

- ចរ់ – 

 
អងគការសងគមសុវីលិខដលោរំទពសចក្តខីងលងការណ៍ពនះ រមួមាន៖  

1 សមព័នធគណពន យភាេសងគម ក្មពុជា (ANSA) 
2 រក្ុមការង្ហរពដីមបពីដ្ឋះរសា ទំនាស់ (ACT) 
3 សហជីេនិពោជិេពទសចរណ៍អាសា នថ្នសណាា ោរការូំឌ្ីោ ណា 
4 សហជីេនិពោជិេពទសចរណ៍អាសា ន ថ្នសណាា ោរ រា ហវលេរឺ  ូោ ល់ 
5 សហជីេនិពោជិេពទសចរណ៍អាសា ន ថ្នសណាា ោរ សាន់ ពវ ភ្នំពេញ 
6 សហគមន៍រឹងទពនលពរមច ពែេតរេះវោិរ 
7 សហគមន៍រឹងរបា ំ
8 សហគមន៍រឹងឈូក្ ភ្នំពេញ 
9 សហគមន៍រុរកី្ីឡា ភ្នំពេញ 

10 សហគមន៍ រ ូរសា ពែេតមណឌ លគិរ ី
11 អងគការរេះេុទធសាសនាសរមារ់សនតិភាេ (BPO) 
12 សហេ័នធសហជេីក្មមក្រសណំង់និងថ្រេពឈកី្មពុជា (BWTUC) 
13 អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍សំពលងសហគមន៍ (BCV) 
14 សហេ័នធសហជេីក្មពុជា (CATU) 
15 មជឈមណឌ លក្មពុជាពដមីបកីារពារសិទធិកុ្មារ (CCPCR) 
16 សហេ័នធសហជេីក្មមក្រចណីំអាោរ និងពសវាក្មមក្មពុជា (CSFWF) 
17 សមាគមការពារសិទធមិនុសស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅក្មពុជា អាដហុក្ (ADHOC) 
18 មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសក្មពុជា (CCHR) 
19 មជឈមណឌ លក្មពុជាពដមីបរីរេ័នធផសេវផា ឯក្រាជយ (CCIM) 
20 អងគការសមព័នធភាេការពារសទិធមនុសសក្មពុជា (CHRAC) 
21 វទិាសាា នររជាធ្ិរពេ យក្មពុជា (CID) 
22 សហភាេការង្ហរក្មពុជា (CLC) 
23 សមព័នធខែមរជំពរឿន និងការពារសិទធិមនុសស លកីាដូ (LICADHO) 
24 សហេ័នធសហជេីក្មមក្រនិពោជិេវស័ិ ពទសចរណ៍ក្មពុជា (C.T.W.U.F) 
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25 រណាត ញ ុវជនក្មពុជា (CYN) 
26 សមាគមមង្ក្នតីរាជការឯក្រាជយ (CICA) 
27 មជឈមណឌ លសមព័នធភាេការង្ហរនិងសិទធមិនុសស (CENTRAL) 
28 សមព័នធសហជេីពសរងី្ក្សតីកាេ់ពដរ (CFTUWT) 
29 សមព័នធសហជេីររជាធ្រិពេ យក្មមក្រកាេ់ខដរក្មពុជា (C.CAWDU) 
30 សមព័នធសមាគមន៍ក្សិក្រក្មពុជា (CCFC) 
31 គណៈក្មាម ធ្កិារពដីមបកីារពបាះពឆ្ន េពដ្ឋ ពសរ ីនិង ុេតិធ្ម៌ពៅក្មពុជា (COMFREL) 
32 អងគការគណៈក្មាម ធ្ិការសហររេតិរេតកិារពដីមបកី្មពុជា (CCC) 
33 អងគការសមធ្ម៌ក្មពុជា 
34 សហេ័នធសហជេីពសរកី្មមក្រថ្នរេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា (FTUWKC) 
35 សហគមន៍រណាត ញអេីេង្ក្សតរីឹងក្ក់្ 
36 សហេ័នធសហជេីពសរឯីក្រាជយ (FUFI) 
37 អងគការព នឌ័្រ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដីមបកី្មពុជា 
38 សមាគមររជាធ្រិពេ យឯក្រាជយថ្នពសដាក្ិចចពរៅររេ័នធ (IDEA) 
39 សហេ័នធសហជេីឯក្រាជយ (INTUFE) 
40 សមាគមខែមរក្មពុជាពរកាមពដីមបសីិទធិមនុសស នងិអភ្ិវឌ្ឍន៍ (KKKHRDA) 
41 សហគមន៍កូ្នពរគៀល ពែេតឧេតរមានជ័  
42 សហជីេរទរទង់សិទធិការង្ហររុគគលិក្ក្មមក្រខែមរថ្នរក្ុមហ ុនណាោគ ពវលីដ៍ (L.R.S.U) 
43 សហគមន៍ដីធ្លជីីែពរកាម ភូ្មិខរេក្ជីក្ ឃុជំីែពរកាម ពែេតពកាះកុ្ង 
44 សហគមន៍ដីធ្លេីពាង ពែេតក្េំង់ឆ្ន ងំ 
45 សហេ័នធសហជេីជាេិថ្នឧសាហក្មមវា នភ័្ណឌ កាេ់ពដរក្មពុជា (NIFTUC) 
46 សហគមន៍ការពារធ្នធានធ្មមជាេិរសុក្រក្គរ ពែេតពពាធ្ិសាេ់ 
47 រណាត ញអនក្ការពារថ្រេេង់ ពែេតក្ំេង់ធ្ ំ
48 សហគមន៍ដីធ្លីថ្រ លិន ពែេតថ្រ លិន 
49 អងគការសាព នសនតភិាេ 
50 សហគមន៍ភ្នំបាេ 
51 សហគមន៍ភ្នំពរកាម ពែេតពសៀមរារ 
52 សហគមន៍ភូ្ម២ិ៣ ភ្នំពេញ 
53 សហគមន៍ថ្រេពា  ពែេតក្េំេ 
54 សហគមន៍ឃុរំរពមរ ពែេតរេះវោិរ 
55 សហគមន៍ផលូវរងពភ្លងីទលួសខងា A ភ្នំពេញ 
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56 អងគការសមាគមធាងពាន េ (STT) 
57 សហគមន៍សតីពរកាមរោលសងួ ពែេតបាេ់ដំរង 
58 សហគមន៍ SOS រេោន នតពោះអនតរជាេិភ្នំពេញ 
59 សហគមន៍ានី ១៩៧ ឃុជំីែពលី ពែេតពកាះកុ្ង 
60 វទិាសាា នេស ូមេិ និងពោលនពោបា  
61 មជឈមណឌ លក្មពុជាពដមីបកីារពារសិទធិកុ្មារ (CCPCR) 
62 សមព័នធពដមីបសុីចរេិភាេ និងគណពន យភាេសងគម 
63 សហគមន៍ងមដ្ឋ ពែេតពពាធ្សិាេ់ 
64 សហគមន៍ទលួសខងា B ភ្នំពេញ 
65 អងគការេមាល ភាេក្មពុជា 
66 អងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍ង្ក្សតីរក្ីរក្ក្នុងទីរក្ុង 
67 អងគការក្មមវធិ្ីអភ្ិវឌ្ឍន៍ធ្នធាន ុវជន 

 


