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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 
េមូផ្អា ក្ការបង់េងប្រាក្់ក្មចី និងការប្រាក្់បងគរ សដ្ើមបជីួយប្របជាពលរដ្ឋអ្នក្ខ្ចីប្រាក្ ់

ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ម ើងែ្ញ ាំ ជាក្រុេសងគេសញីវលិមានរា នាេដូចខាងមក្ោេ សូេមសនើសញាំឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល ដ្ឋរម់ចញ
ជាវធិានោរខែនាាំដល់ក្ រ្ឹះសាា នេកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញ និងធនាគារទាំងអស់ មៅរនញងក្រមទសរេពញជា មដើេបផី្អា រ
ោររងស់ងក្បាររ់េច ី និងោរក្បាររ់ងគរទាំងអស់ សក្មាររ់ ៈមេលយ៉ា ងតិ្ច ៣ខែ មដើេបផី្ដល់ឱ្យអនរែចី
ក្បារនូ់វឱ្ោសរនញងោរសាន រម់ៅផ្ទឹះ និងររាសញវត្ាិភាេ អាំឡញងមេលផ្ទញឹះមឡើងថ្នវរីញសរូវដី ១៩ ខដលេរួម្
េនិ្រួក្តូ្វភ ័ខាា ចរនញងោរបាត្រ់ងដី់ធាី ឬ ផ្ទឹះសខេបង ក្រសិនមរើេរួម្គាា នលទធភាេសងក្បារវ់ញិមទ
មនាឹះ ។ 

 

វស័ិ ោត្ម់ដរ មទសចរែ៍ មសវារាំសានត និងសាំែង ់រាំេញងក្តូ្វបានរងមក្គាឹះជាខាា ាំងេីោរររីរាលដ្ឋល
ថ្នជាំងឺមនឹះ ។ វស័ិ ទាំងមនឹះផ្ដល់ោរងារដល់ស្រសតីរារខ់សននារ ់ែែៈខដលអក្ាថ្នអនរែចីរេចខីាន ត្តូ្ច្ឺ
មានស្រសតីចាំននួ ៧៥% មានន ័ថា មានររែីជាមក្ចើន ខដលវរិត្តិជាំងឺររីរាលដ្ឋលមនឹះ រ៉ាឹះពាល់យ៉ា ងខាា ាំង
ចាំមពាឹះស្រសតីជាអនរែចីក្បារ ់។ មក្ៅេីមនឹះ រសិររ េលររចាំណារក្សុរ សហ្េនក៍្រីក្រ អនរក្ររររររមសដារិចច
មក្ៅក្រេន័ធ អនរមធវើជាំនួញ អាជីវររ និងអនរលរដូ់រាេដងផ្ាូវ រក៏្រឈេនរងោរធាា រច់ញឹះខាា ាំងថ្នក្បារ់
ចាំែូលផ្ងខដរ ។ មានេនញសសតិ្ចត្ួចណាស់ខដលេនិទទួលរងផ្លរ៉ាឹះពាល់ខផ្នរមសដារិចចេីជាំងឺរូវដី១៩
មនឹះ ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានចាត្វ់ធិានោរេ ួចាំនួនរចួេរមហើ  មដើេបោីត្រ់នា េនញសសេ ួចាំនួនេីោរ
រងមក្គាឹះ ខដលរងកមឡើងមដ្ឋ វរិត្តិមសដារិចចជាងេ ួឆ្ន ាំរនាងេរមនឹះ ។ សាចក់្បារខ់ដលក្តូ្វបានផ្ដល់ឱ្យ
មៅក្រជាេលរដាជាមក្ចើនខដលមានរែ័ណ ក្រីក្រ និងក្បារឧ់រត្ាេភសក្មារក់្បារឈ់នួលររស់រេាររ រេាោរនីិ 
មរាងចក្រ បានផ្ដល់ក្រភេដស៏ាំខានេ់ ួថ្នក្បារច់ាំែូល ដល់ក្រជាេលរដារារខ់សននារ ់ ខដលក្តូ្វោរ
ជាំន ួ ។ ក្រសិនមរើគាា នមគាលនមយបា ទាំងមនឹះមទ ោរធាា រច់ញឹះថ្នមសដារិចចថ្នោរររីរាលដ្ឋលជាសរល
មនឹះ នរងោនខ់ត្មានសាា នភាេអាក្ររខ់ាា ាំងជាងមនឹះ ។  

 

រ៉ាញខនតរាជរដ្ឋា ភបិាលេនិទនប់ានចាត្វ់ធិានោរក្សមដៀងគាន មនឹះ មដើេបជី ួ សក្មាលរនទញរដល់អនរ
ែចីក្បារេី់ក្ រ្ឹះសាា នេកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញមៅមឡើ មទ ។ ោរមសនើសញាំររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលោលេីឆ្ន ាំេញន មដើេបី
ឱ្យក្ រ្ឹះសាា នេកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញ និងធនាគារ អនញវត្តោរសក្មាលរនទញរដល់វស័ិ ជារល់ារេ់ ួចាំននួ មដ្ឋ 
គាា នមគាលោរែ៍ខែនាាំចាស់លាស់ថាមត្ើអនរែចីក្បារណ់ាែាឹះខដលមានលរខែៈសេបត្តិក្្រក់្គាន ់ ឬ 
ក្រមភទថ្នោរជ ួ សក្មាលរនទញរអវីសក្មារផ់្ដល់មនាឹះ បានអនញញ្ញញ ត្ឱ្យវស័ិ េកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញរាំែត្ម់គាលោរែ៍
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ែាួនឯងយ៉ា ងមានក្រសិទធភាេរនញងោរមរៀរចាំឥែទនមឡើងវញិ ។ មនឹះមានន ័ថា មសទើរខត្ក្្ររ់រែី
ខដលម ើងែ្ញ ាំបានាេដ្ឋន ធនាគារ និងក្ រ្ឹះសាា នេកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញ រាំេញងខត្ផ្អា រោររងក់្បារម់ដើេ រ៉ាញខនតមៅ
ខត្រនតក្រេូល រោររងថ់្ងាោរក្បារ ់ ក្េេទាំង្ែនាោរក្បារម់លើឥែទនទាំងមនឹះ ។ ោរែ៍មនឹះ 
បាននាាំឱ្យមានរាំែត្ក់្ាក្បារច់ាំមែញែពស់សក្មារអ់នរផ្ដល់រេចឥីែទនខាន ត្តូ្ចេ ួចាំនួន ែែៈ
ខដលក្បារច់ាំែូលមៅរនញងក្្ួសាររនតធាា រច់ញឹះ មដ្ឋ សារខត្វរិត្តិររីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺរូវដី១៩ និងរនទញរ
រាំែញ លោនខ់ត្ធាំសក្មារអ់នរែចីក្បារ ់រនាទ រេី់រញ្ចរោ់រមរៀរចាំឥែទនមឡើងវញិ ។ ោរអនញវត្តខររមនឹះ
េនិខេនជាោរសក្មាលរនទញរេិត្ក្បារដមនាឹះមទ ។  

 

ែែៈខដលក្រមទសរេពញជាមេលមនឹះរាំេញងក្រឈេនរងោរឆ្ាងររីរាលដ្ឋលជាសហ្េន ៍ និងោរ
ទទលួេរែភាេជារនតរនាទ រ ់មដ្ឋ សារជាំងឺរូវដី១៩ ោរអនញវត្តរនញងោរជួ  សក្មាលរនទញររាំែញ លខររ
ទូលាំទូលា ្ឺក្តូ្វោរជាចាាំបាច ់ ។ ោរមរៀរចាំឥែទនមឡើងវញិេនិមេញមលញសក្មាររ់េចឥីែទន
ខាន ត្តូ្ចក្រមាែជា ១០% ខដលក្តូ្វបានរា ោរែ៍មដ្ឋ វស័ិ េកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញ ្ឺេនិក្្រក់្គាន ់ មដើេបី
មដ្ឋឹះក្សា ជាេ ួទាំហាំថ្នវរិត្តិមនឹះមទ ។ ម ើងែ្ញ ាំ សូេមសនើសញាំជាងាីេដងមទៀត្ នូវសាំមែើ ខដលបានមសនើសញាំ
ដាំរូងោលេីជិត្េ ួឆ្ន ាំេញន  សូេឱ្យផ្អា រោររងស់ងរេចទីាំងអស់ រេួទាំងក្បារម់ដើេ និងោរក្បារ ់រដូ៏ចជា
ោរក្បាររ់ងគរ (ោរក្បារខ់ដលក្តូ្វបានរត្ក់្ាទញរនិងក្តូ្វទូទត្ម់ៅមេលមក្ោ ) សក្មាររ់ ៈមេល
យ៉ា ងតិ្ច ៣ខែ ។  

 

ោររនតររីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺរូវដី១៩រនញង “ក្េរត្តិោរែ៍២០រញេភៈ”  បានអូសរនាា  មេលជាងេ ួ
ខែេរមហើ  និងរាំេញងរនតរ៉ាឹះពាល់យ៉ា ងខាា ាំងដល់ជីវភាេរស់មៅររស់ក្រជាេលរដាជាមក្ចើន ។ របា ោរែ៍
េីោរមធវើអត្តឃាត្មដ្ឋ សាររញ្ញា រាំែញ លរាំេញងរនតមរើត្មានមឡើង ។ ក្សមដៀងគាន មនឹះខដរ របា ោរែ៍
ោរមក្រើក្បាស់អាំមេើហិងារនញងក្្ួសារ រេួមានឃាត្រេាផ្ងខដរមនឹះ ររ៏ាំេញងមរើត្មានមឡើងរនញងរររិទថ្នោរ
ានត្រងផ្ាូវចិត្តមដ្ឋ សាររញ្ញា រាំែញ ល និងវរិត្តិហិរញ្ញ វត្ាញ ។ រញ្ញា ទាំងមនឹះបានោា  ជាោរអាំពាវនាវជា
រនាទ នេី់ក្រជាេលរដា ឬក្រុេេនញសសេរេីេជឈដ្ឋា នមផ្សងៗគាន  សូេឱ្យមានោរជ ួ សក្មាលរនទញររាំែញ ល 
រដូ៏ចជាោរចាត្វ់ធិានោរេីសាំណាររ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ។  ញវជនចាំនួន៦នារ ់ក្តូ្វបានចារែ់ាួនោលេីមេល
ងាីៗមនឹះ និងក្តូ្វបានឃាត្ែ់ាួនឆ្ាង រផ់្ងខដរ រនាទ រេី់ខចរចា ញត្តិអាំពាវនាវឱ្យមានោរផ្អា រោររង់
សងក្បារម់ៅក្ រ្ឹះសាា នេកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញ និងធនាគារ រដូ៏ចជាវធិានោរជ ួ សក្េួលរនទញរមសដចរិចចមផ្សង
មទៀត្ ។ ែែៈខដលេនញសសជាមក្ចើនភ ័ខាា ចបាត្រ់ងដី់ធាី ឬ ផ្ទឹះសខេបងររស់េរួម្ មដ្ឋ សារោររង់
ក្បារ ់តឺ្ រេាវធីិមរៀរចាំឥែទនាេររែីជារខ់សដង ្ឺេនិក្្រក់្គានម់នាឹះមទ ។  
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សមាព ធរណាដ លេរេីរេចឥីែទនខាន ត្តូ្ចររស់ក្ រ្ឹះសាា នេកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញ និងធនាគារ បានរាំេញង
មធវើឱ្យរ៉ាឹះពាល់ដល់សញែភាេសាធារែៈ និងសញវត្ាិភាេរេាសិទធិដីធាី ។ ោលេីមេលងាីៗ រដាេស្រនតីក្រសួង
េត័្ម៌ានបានរមងាា ឹះសារមៅមលើរណាដ ញទាំនារទ់ាំនងសងគេមហវសរ ញរ និងមក្ោ េរបានលញរសារមនឹះ
វញិ មដ្ឋ មានមរៀររារថ់ា ក្រសិនមរើអនរចងោ់ត្រ់នា ោរររីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺរូវដី១៩ វធីីទីេ ួ្ឺក្តូ្វ
ឱ្យធនាគារផ្អា រោររងស់ងក្បាររ់េច ី ។ ងាីៗមនឹះផ្ងខដរ អនរនាាំពារយថ្នអ្គនា រដ្ឋា នេនធនាគារ បាន
ខែនាាំក្រជាេលរដារញាំឱ្យក្ចខែននរងអនរមទស ខដលេរួម្េនិក្តូ្វភ ័ខាា ចក្ រ្ឹះសាា នេកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញ ឬ
ធនាគារ រ ររអូស រផ្ទឹះសខេបងររស់េួរម្ ។ ោររមញ្ចញមយរល់មនឹះ ្ឺជាោរមេើលរ ាំលងភាេភ ័ខាា ច
ខដលក្រឈេមដ្ឋ អនរមទសអាំឡញងមេលមានវរិត្តិមនឹះ រដូ៏ចជារងាា ញជាទូមៅថា អនរែចីក្បារអ់ាចនរង
បាត្រ់ងដី់ធាី មដ្ឋ សាររញ្ញា រាំែញ ល ។  

 

ម ើងែ្ញ ាំ មសនើសញាំយ៉ា ងទទូចឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល ជួ  ក្រជាេលរដារារល់ាននារម់ដ្ឋ ដ្ឋរម់ចញវធិានោរ
ខែនាាំឱ្យវស័ិ េកី្រូហិរញ្ញ វត្ាញខដលររក្បារច់ាំមែញ មដើេបជីួ  ទទួលរនទញរមសដារិចចែាឹះររស់អនរែចីក្បារ ់។ 
អនរែចីក្បារេ់ ួចាំននួរាំេញងក្តូ្វបាត្រ់ងដី់ធាីររស់េរួម្ េនិទទលួបានោរខងទាំសញែភាេ និងក្រឈេនរង
ហានិភ ័ថ្នសញែភាេ និងសញវត្ាិភាេររស់េរួម្ អាំឡញងមេលមានវរិត្តិជាំងឺមនឹះ មដើេបទីញរលទធភាេរង់
សងរាំែញ លទាំងមនឹះ ។ ោរផ្អា រោររងស់ងក្បាររ់ ៈមេលរីខែ ជាេ ួលរខែែឌ ខដលអាចរនតោរ
ផ្អា រមនឹះរនតមទៀត្ នរងជួ  អនរែចីក្បារឱ់្យសាន រម់ៅផ្ទឹះ ររាសញវត្ាិភាេ និងេក្ងរងសាា នភាេទូមៅមៅរនញង
ក្រមទសវញិ ៕  
 
មសចរដីខងាងោរែ៍មនឹះ គាាំក្ទមដ្ឋ ៖  
1. សហគមនដី៍ធ្លី ១៩៧ (ក ោះកុង) 
2. សហគមនអ៍មលាំង (កាំពងស់ពឺ) 
3. សមពន័ធគណកនយ្យភាពសងគម កមពុជា (ANSA) 
4. សហគមនដី៍ធ្លីអណតូ ងត្របែក (ស្វា យ្ក ៀង) 
5. ត្កុម  ងា កដើមបកី ោះត្ស្វយ្ទាំនាស់ (ACT) 
6. សកមមភាពកដើមបែី សិ្វា ន និងសហគមន ៍(AEC) 
7. សហគមនជ៍នជារិកដើមភាគរិចអាប ៉ែង (ក ោះកុង) 
8. សហជីពនិកោជិរកទសច ណ៍អាស្វ៊ា ន ននសណ្ឋា គា  រ៉ែ ហាលឡឺ ៉ែូោ៉ែ ល់ (AEURLH) 
9. សហគមនែឹ៍ងត្រាំ (ររដ់ាំែង) 
10. អងគ  អភវិឌ្ឍនស៍ាំកលងសហគមន ៍(BCV) 
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11. សហពន័ធសហជីពកមមក សាំណង ់និងនត្ពក ើកមពុជា(BWTUC) 
12. អងគ  ត្ពោះពុទធស្វសនាសត្ាែស់នតិភាព (BPO) 
13. សហគមនែុ៍សសកស្វោ   (របូងឃមុ ាំ) 
14. សមពន័ធសហជីពកមពុជា (CATU) 
15. សហភាព  ងា កមពុជា (CLC) 
16. សហពន័ធសហជីព កមមក ចាំណីអាហា  និងកសវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
17. អងគ  សមពន័ធភាព  ពា សិទធិមនុសសកមពុជា (CHRAC) 
18. សាគម  ពា សិទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍនក៍ៅកមពុជា (ADHOC) 
19. មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 
20. សាគមអភវិឌ្ឍនជី៍វភាពពល ដាកមពុជា (CDPLA) 
21. សាគមមន្តនតីរជ  ឯករជយកមពុជា (CICA) 
22. សាគមត្គូែកត្ងៀនកមពុជាឯករជយ (CITA) 
23. សាគមពត្ងឹងកសដាកិចចកត្ៅត្ែពន័ធកមពុជា (CIERA) 
24. សាគមកមមក កមពុជាកសដាកិចចកត្ៅត្ែពន័ធ (CIWA) 
25. សមពន័ធបមម ជាំក ឿន និង  ពា សិទធិមនុសស លី ដូ (LICADHO) 
26. សហពន័ធសហជីពវស័ិយ្កទសច ណ៍កសវាកមមកមពុជា (CTSWF) 
27. សហពន័ធសហជីពកមមក និកោជិរវស័ិយ្កទសច ណ៍កមពុជា (CTWUF) 
28. ែណ្ឋត ញយុ្វជនកមពុជា (CYN) 
29. អនាគរយុ្វជនកមពុជាអាស្វ៊ា ន (CamASEAN) 
30. ែណ្ឋត ញត្ពោះសងឃយុ្វជនកមពុជា (CYMN) 
31. មជឈមណឌ លសមពន័ធភាព  ងា  និងសិទធិមនុសស (CENTRAL) 
32. សហគមនដី៍ធ្លីជីមកត្ ម (ក ោះកុង) 
33. សហគមនដី៍ធ្លីជីមកលើ (ក ោះកុង) 
34. សហគមនជ៍នជារិកដើមភាគរិច ចារ៉ែ យ្ ( រនគិ )ី 
35. សហគមនជ៍ាាំត្កកវៀន (របូងឃមុ ាំ) 
36. សមពន័ធសហជីពត្ែជាធិ្ែករយ្យកមមក  រក់ដ កមពុជា (C.CAWDU) 
37. សមពន័ធកដើមបសុីច រិភាព និងគណកនយ្យភាពសងគម (CISA) 
38. សមពន័ធសហជីពកស នី្តសតី រក់ដ  (CFTUWT) 
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39. សមពន័ធសហគមនក៍សិក កមពុជា (CCFC) 
40. គណៈកាម ធិ្  កដើមប ី ករោះកនោ រក យ្កស  ីនិងយុ្រតិធ្មក៌ៅកមពុជា (COMFREL)  
41. ែណ្ឋត ញកស្វងសនតិភាពសហគមន ៍(CPN) 
42. សហគមនត៍្ទត្ទងធ់្មមជារិ (កពាធ្ិ៍ស្វរ)់ 
43. សហគមនដ៍កព់  (កាំពងស់ពឺ) 
44. សហជីពត្ែជាធិ្ែករយ្យកមមក ននត្កុមហ៊ាុនត្ស្វកែៀ អងគ  
45. អងគ  សមធ្មក៌មពុជា (EC) 
46. សហពន័ធសហជីពកស កីមមក ននត្ពោះរជាណ្ឋចត្កកមពុជា (FFTUWKC) 
47. សហពន័ធសហជីពកស ឯីករជយ (FUFI) 
48. សាគមកសិក កដើមបសីនតិភាព និង  អភវិឌ្ឍន ៍(FAPD) 
49. អងគ  កយ្នឌ្ ័ និងអភវិឌ្ឍនក៍ដើមបកីមពុជា (GADC) 
50. សហជីពកមមក និកោជិរត្កុមហ៊ាុន កអច.សីុ.សីុ.ត្គុែ  
51. សាគមត្ែជាធិ្ែករយ្យឯករជយននកសដាកិចចកត្ៅត្ែពន័ធ (IDEA) 
52. ែណ្ឋត ញត្ពោះសងឃ ឯករជយកដើមបយុី្រតិធ្មស៌ងគម (IMNSJ) 
53. សហពន័ធសហជីពឯករជយ (INTUFE) 
54. សហគមនជ៍នជារិកដើមភាគរិចឃុាំត្ែកម កុមរតត្ពោះវហិា   
55. សាគមបមម កមពុជាកត្ មកដើមបសិីទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 
56. សហគមនឃ៍្ល ាំងទឹក៧៨ (កសៀមរែ) 
57. សហគមនក៍នស្វទក ោះត្សកៅ (ក ោះកុង) 
58. សហគមនជ៍នជារិភាគរិចគយួ្ (ត្ពោះវហិា ) 
59. សហជីពត្ទត្ទងសិ់ទធិ  ងា ែុគគលិកកមមក បមម ននត្កុមហ៊ាុន សីុណូ ណ្ឋហាគ កវ ើល 
60. សហគមនដី៍ធ្លីកមរតនែ៉ែលិន 
61. សហគមនឡ៍ពាង (កាំពងន់ោ ាំង) 
62. សហគមនា៍នជយ័្ (ស្វា យ្ក ៀង) 
63. ាតាធ្មមជារិកមពុជា (MNC) 
64. សហពន័ធសហជីពជារិននឧសាហកមមវាយ្នភណ័ឌ  រក់ដ កមពុជា (NIFTUC) 
65. សហគមនដី៍ធ្លីអូ អាំពិល  (ែនាា យ្ានជយ័្) 
66. សហគមនអូ៍ ដាំបដក (កាំពងធ់្ាំ)  
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67. សហគមនអូ៍ វលលិ៍កត្ពង (ររដ់ាំែង) 
68. អងគ  ស្វព នសនតិភាព (PBO) 
69. មជឈមណឌ លត្ែជាពល ដាកដើមបអីភវិឌ្ឍន ៍និងសនតិភាព (PDP) 
70. សហគមនដី៍ធ្លីភូមសិិលបមម  (ែនាា យ្ានជយ័្) 
71. សហគមនដី៍ធ្លីភូមផិ្សា កណ្ឋត ល (ែនាា យ្ានជយ័្) 
72. សហគមនភ៍ោាំកត្ ម (កសៀមរែ) 
73. សហគមនដី៍ធ្លីបត្ពកមាច ់(ក ោះកុង) 
74. សហគមនន៍ត្ពឡង ់(កាំពងធ់្ាំ) 
75. ែណ្ឋត ញសហគមនន៍ត្ពឡង ់(PLCN) 
76. សហគមនដី៍ធ្លីនត្ពពាយ្ (កាំពរ) 
77. សហគមនន៍ត្ពក ើកពត្ជចងាា  លអក ើរ (កាំពងន់ោ ាំង) 
78. សហគមនន៍ត្ពក ើ រនៈ ុ ា  (ឧរត ានជយ័្) 
79. សហគមន ៍សមីស្វមគគី (កាំពងស់ពឺ) 
80. អងគ  គាាំត្ទែកចចកវទិាកៅជនែទកោុងត្ែកទសកមពុជា (RCTSO)  
81. អងគ  សាគមធាងកតាោ រ (សធ្រ) 
82. សហគមនស៍្វមគគកីចកាស (ស្វា យ្ក ៀង) 
83. សហគមនស៍្វមគគី ាសបហក (ស្វា យ្ក ៀង) 
84. សហគមនស៍្វមគគីសបងែពី ាន ទិធិ (ត្ពោះវហិា ) 
85. សហជីពកមមក និកោជិរវស័ិយ្កទសច ណ៍ននត្កុមហ៊ាុនកអចសីុសីុ ត្ពលនយ្នតកហាោះកមរត

កសៀមរែ 
86. សហជីពសមគគីឯករជននសណ្ឋា គា សូហាីបរលភោាំកពញភូគីត្តាភោាំកពញ 
87. សហគមនន៍ត្ពក ើកទសច ណ៍ទឹកធាល កប់ត្សអាំពិល (កាំពងន់ោ ាំង) 
88. សហគមនប៍ត្សត្រាំង (របូងឃមុ ាំ) 
89. សហគមនធ៍្នធាននត្ពក ើសាឹងមាចស់ (កាំពងន់ោ ាំង) 
90. សហគមនដី៍ធ្លីតានី (កសៀមរែ) 
91. សហគមនដី៍ធ្លីតានូន (ក ោះកុង) 
92. គណៈកាម ធិ្  ននអងគ  មនិបមន  ា ភរិលកមពុជា កដើមបអីនុសញ្ញ លុែែាំរររ់ល់ទាំ ងន់ន  

ក ើសកអើងកលើន្តសតីកភទ (NGO-CEDAW) 
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93. សហគមនទ៍នលូង (របូងឃមុ ាំ) 
94. សហគមនត៍្រពាាំងកជា (កាំពងស់ពឺ) 
95. អងគ  រាល ភាពកមពុជា (TI) 
96. សហជីពនិកោជិរវស័ិយ្កទសច ណ៍ននអឺផារមុនិកឡហា ាំងឌុ្យ្រស្វក ់
97. សហជីពកមមក និកោជិរវស័ិយ្កទច ណ៍ននសីុនត្ទី(កមមែូឌា) 
98. សហជីពកមមក និកោជិរវស័ិយ្កទសច ណ៍ននត្កុមហ៊ាុនជីកអសអាយ្ 
99. សហជីពកមមក ចាំណីអាហា  និងកសវាកមមននត្កុមហ៊ាុន កមមែូឌា កែកវក ដ មមរ៉ែ នី លីមរីធី្រ 
100. សហជីពកមមក កសវាកមមននត្កុមហ៊ាុនក ហា ៉ែុន(កមមែូឌា) លីមរីធី្រកសៀមរែ (USWCSR)  
101. សហជីពកសវាកមមកមមក និកោជិរននមជឈមណឌ លា៉ែ សាអាឡាស្វែ  (USWAMC)  
102. សហជីពឯករជយកាំលាំងស្វមគគីកមមក  (WSSIU) 
103. កមមវធីិ្អភវិឌ្ឍនធ៍្នធានយុ្វជន (YRDP) 


