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     ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ 

លខិិតចំហ 
ព ងីែ្ញ ំទងំអស់គ្នន ជាកសិករ សហគមន៍រងព្គ្នោះដីធីីល ្រជាពនសាទ កមមករ អនក្រករមញែរររពសដឋ

កិច្ចព្ៅ្រេ័នធ ជនជាតិពដីមភាគតិច្ សហជីេ និងសងគមសញីវលិ 
 

ជូនចំព ោះ 
តំណាងននអងគការព្បៀងអាហារ និងក្កិម្មប្រចបំ្រពេ្កម្ពជុា  

 

កមមវតថញ៖ ពសនីសញំព ោះ្សា នូវរញ្ហា ្រឈម កតីកងវល់ និងត្មូវការររស់កសិករ សហគមន៍រងព្គ្នោះដីធីលី្រជា
ពនសាទ កមមករ អនក្រករមញែរររពសដឋកិច្ចព្ៅ្រេ័នធ ជនជាតិពដីមភាគតិច្ សហជីេ និងសងគមសញីវលិពៅ
កនញងកិច្ច្រជញំកំេូលថ្នន ក់ជាតិ និងសកលសតីេី្រេ័នធពសបៀងអាហារររស់អងគការសហ្រជាជាតិ។ 

 
 ពៅខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០២១ ខាងមញែពនោះ អងគការសហ្រជាជាតិនឹងពរៀរចំ្កិច្ច្រជញំកំេូលសតីេី្រេ័នធ
ពសបៀងអាហារ កនញងពគ្នលរំណងរពងកីនចំ្ណីអាហារ និងកសិកមម ពដីមបេីពនលឿនពគ្នលពៅអភិ្វឌ្ឍន៍សហស
វតសន៍្រករព  ចី្រភាេ ពដីមប ី «ផ្លល ស់រតូរ្រេ័នធពសបៀងអាហារ» ពឆ្ព ោះពៅរក «រររអាហារខដលមាន 
សញែញមាលភាេ ចី្រភាេ និងរស់ពៅ្រករព  សញភ្មងគល» និងការពារភ្េខែនដីររស់ព ងី។ 
 
 ពទោះជាយ៉ា ងណា ពគ្នលគំនិត និងដំពណីរការថ្នកិច្ច្រជញំកំេូលររស់អងគការសហ្រជាជាតិ 
កំេញងរង្ហា ញឱ្យព ញីនូវការរនតែសេវែា  និងការខច្កចា នូវរពរៀរវារៈ ខដលជំរញញព  ពវទិកាពសដឋកិច្ច
េិភ្េពោក និងថ្ដគូ្កុមហ ញនសាជីវកមមខដលសនិតជាមួ រ ឋ ភិ្បាល ពហ ីព្រី្បាស់្រេ័នធពសដឋកិច្ចពសរ ី
ភាវូរនី កមមខររងមីខដលជោះឥទិធេលអវជិជមានដល់ដំពណីរការសព្មច្ចិ្តតររស់កសិករ ្ រជាពនសាទ កមមករ 
អនក្រករមញែរររពសដឋកិច្ចព្ៅ្រេ័នធ និងជនជាតិពដីមភាគតិច្។ ពនោះជាគំរូងមី និងដំពណីរការផ្លល ស់រតូរ្រេ័នធ
ពសបៀងអាហារ ពធីវីឱ្យ្កុមហ ញនសាជីវកមមទញ កែលចំ្ពណញ និងអំណាច្ពសដឋកិច្ចជាច្មបង។ កត្តត ទងំ



 

 

ពនោះ រណាត លឱ្យរ៉ាោះពាល់ដល់សិទធិររស់ព ងី អាកាសធាតញររស់ព ងី និងអនាគតររស់ព ងីពៅ្គរ់ទិសទី
កខនលង។ 

 

 ព ងីែ្ញ ំសូមសខមតងនូវកតីកងវល់យ៉ា ងខាល ងំចំ្ពពាោះភាេអត់ឃ្លល នខដលអាច្នឹងពកីនព ងីយ៉ា ងពលឿន
ជាងការឆ្លងជំងឺកូវតី១៩។ ត្តមការបា៉ា ន់្រមាណមួ រង្ហា ញថ្ន អាច្នឹងមានែលរ៉ាោះពាល់ដល់អា ញជីវតិ
ព្ចី្នជាងការឆ្លងរកីរាល លថ្នជំងឺរាតតាតពនោះពៅពទៀត។ ជាក់ខសតង ចំ្នួនមនញសសបានជួរ្រទោះនឹងភាេ
អត់ឃ្លល នធីៃន់ធីៃរខដលបានពកីនព ងីពទវដង ពៅឆ្ន ២ំ០២០។ េួកពគចូ្លដំពណកព  គ្នម នអាហារ
ទទួលទនកាន់ខតព្ចី្នព ងីៗ។ វរិតតិពសបៀងអាហារេិភ្េពោកមិនខដលពកីតមាន និងឈានដល់ក្មិត
ែពស់ នាពាក់កណាត លសតវតសរច៍្ញងព្កា ពនោះ។  
 
 ជាការេិត វរិតតិថ្នភាេអត់ឃ្លល នសេវថ្ងៃពនោះ គឺជាលទធែលពកីតពច្ញេី្រេ័នធពសបៀងអាហារ និង
កសិកមមខដលមានលកខណៈែញ ្សួ  ខដលគិតខតេីការរកែលចំ្ពណញ។ ការពធីវីពាណិជជកមមកសិកមម និង
ពសបៀងអាហារកនញង្សុក និងអនតរជាតិ ជាកមាល ងំច្លករ និងជំរញញឱ្យមានការររឹអូស កដីធីលី និងការពកង
្រវញ័្ច ធីនធានធីមមជាតិ។ ការអនញវតត្ករែ័ណឌ ពសរភីាវូរនី កមមងមីកនញងវសិ័ ពនោះអស់ជាព្ចី្នទសវតសរ ៍ខដល
បានរពងកីតឱ្យមានគមាល តដ៏ធំីពធីងរវាងអនកមាន និងអនក្ក ឬ ្រពទសអនកមាន និង្រពទសអនក្ក។ ជា
េិពសស រណាត លឱ្យមានភាេ្កី្កកាន់ខតខាល ងំព ងីៗដល់អនកែលិតពសបៀងអាហារពៅកនញងតំរន់ពោកខាង
តបូង។ ភាេអត់ឃ្លល នបានពកីនព ងីអស់ជាព្ចី្នឆ្ន ជំារ់ៗគ្នន  ែណៈខដលមានកំណត់្ត្តថ្នការ្រមូលែល
កសិកមមបានយ៉ា ងព្ចី្នេីដំណាចំ្មបងៗ, ការដឹកជញ្ជូ នខច្កចា ពសបៀងអាហារកំេញងពកីនព ងី និងមាន
ភាេសមបូរខររថ្នពសបៀងអាហារ។  
 
 ទិដឋភាេជាក់ខសតងមួ ចំ្នួនអំេីភាេអត់ឃ្លល នពៅកមពញជារមួមាន  អសថិរភាេនពយបា បានរមួ
ចំ្ខណកពធីវីឱ្យមានការង ច្ញោះធីនធានធីមមជាតិ, កងវោះអាហារូរតថមភមាន្រមាណ១៥% ខដលពសមីនឹង្រជា
េលរដឋជាង ២ោននាក់, មាន្រជាេលរដឋ្រមាណ ៧៩% រស់ពៅត្តមតំរន់ជនរទេឹងខែែកពលីកិច្ចការ
កសិកមម ជលែល និងថ្្េពឈ ីពដីមបរីស់រានមានជីវតិ។ ជាពរឿ ៗ េួកពគរងការគំរាមកំខហង និង្តូវរងការ
រំផ្លល ញ្រេ័នធពសបៀងអាហារ។ ្គួសារកសិករពៅជនរទ្តូវបានបា៉ា ន់្រមាណថ្នមាន ១,៦ ោន្គួសារ 
ខដលរងកងវោះខាត្សូវត្តមរដូវកាល ពហ ីការច្ំណា ររស់េួកពគ្រមាណ ៣០% កនញង្គួសារនីមួ ៗ 



 

 

ខដលេឹងពលីែលិតែល    ្សូវ។ រឯី កញមារកមពញជា្រមាណ ៤០% បានទទួលរងេីកងវោះអាហារូរតថមភ និងជ
មៃឺ្កិនរាញ ថំ្រ ៉ា1។ 
 ពលីសេីពនោះពទៀត ្រមាណ ៤០% ថ្នកសិករ ៩៨ ្គួសារ ពៅកនញងពែតតចំ្នួន៧ រមួមានពែតតកំេង់
ឆ្ន ងំ កំេញងសពឺ ្េោះសីហនញ តបូង មញ ំ្កពច្ោះ និងពែតត្េោះវហិារ ខដលបានសមាភ សន៍មានជំពាក់រំណញ លធីនាគ្នរ 
និង្គឹោះសាថ នមី្កូហរិញ្ាវតថញ ព  សារត្មូវការពលីែលិតកមមកសិកមម ពហ ីេួកពគកំេញង្រឈមនឹងរញ្ហា
កនញងការសងរំណញ លពៅកនញងអំ ញងពេលវរិតិតកូវតី ១៩។ កសិករពធីវីខ្ស ចិ្ញ្ច ឹមសតវ និង ដំំណាកំសិែល    
ពែសងៗពទៀតេឹងខែែកពលីទឹកពភ្លៀង និងធីមមជាតិទងំ្សុង ព  សារខតមិនមាន្រេ័នធទឹកស្មារ់ព្សាច្
្សេ ជាេិពសសពៅរដូវ្បាងំ។ រខ្មរ្មួលអាកាសធាតញ (ភាេរាងំសៃួត និងទឹកជំនន់)និងការផ្លល ស់រតូររររ
ទឹកពភ្លៀងខលង្តូវត្តមរដូវកាល គឺជាឧរសគគយ៉ា ងធំីពធីងស្មារ់កសិករ។ រញ្ហា ទងំពនោះបានរំផ្លល ញកសិ
ែល ពធីវីឲ្យកសិករខាន តតូច្ និងជនជាតិពដីមភាគតិច្មិនមានលទធភាេពឆ្លី តរពៅនឹងវរិតតិធីមមជាតិ និងរ
នាញ ំពៅនឹងរខ្មរ្មួលអាកាសធាតញ ្សរពេលខដលការទទួលែញស្តូវសងគមេីអាជ្ាធីររដឋ ពៅមានភាេែវោះ
ច្ពនាល ោះ។ រខនល ្តី និងសាច់្ភាគព្ចី្ន ្តូវនា ំកពៅលក់ពៅព្ៅ្រពទស ពហ ីការែគត់ែគង់ពសបៀងអាហារ
ពៅមូល ឋ នភាគព្ចី្ន ្តូវបាននាចូំ្លេីព្ៅ្រពទស ខដលជាអាហារមិនមាន្រភ្េច្ាស់ោស់ ឬ ការ
្តួតេិនិតយែលរ៉ាោះពាល់សញែភាេ។ រញ្ហា កងវោះពសបៀងអាហារ រណាត លឱ្យកសិករភាគព្ចី្ន្តូវចំ្ណាក
្សុកពដីមបលីក់កមាល ងំេលកមម ពហ ីសនសំ្ បាក់ស្មារ់ទិញពសបៀងអាហារ និងែគត់ែគង់ត្មូវការចាបំាច់្   
ពែសងៗកនញង្គួសារ។ ដីធីលីស្មារ់កសិកមមររស់កសិករមិនមានសញវតថិភាេ និងង្ហ បាត់រង់ ព  សារការ
រនតរពំោភ្រំពានេីេួកអនកមានអំណាច្ និងគព្មាងអភិ្វឌ្ឍន៍នានាររស់្កុមហ ញនសាជីវកមមកសិឧសាហ៍
កមម ការរញករខរ ៉ា និងការ កដីធីលីពធីវីការអភិ្វឌ្ឍពហ ឋ រច្នាសមព័នធនានាររស់អាជ្ាធីររដឋជាពដីម2។ 
 
 ពហតញែលខាងពលីបានរង្ហា ញយ៉ា ងច្ាស់េី្រេ័នធពសបៀងអាហារខដលមានភាេអ ញតតិធីម៌ វសិម
ភាេ មិនមានសញែញមាលភាេ និងអចី្រភាេ រណាត លមកេីភាេផ្លត ច់្មញែទងំកនញង្រពទស តំរន់ និងពៅពលី
េិភ្េពោក។ ែលិតកមម និងការពធីវីពាណិជជកមមពលីវសិ័ កសិកមមពនោះ បានជំរញញឱ្យមានការររឹអូស កដីធីលី 
និងការរំផ្លល ញររសិាថ ន អស់ជាព្ចី្នទសវតសរ។៍ កត្តត ពនោះ្តូវបានគ្នំ្ ទេីសនធិសញ្ហា  និងកិច្ច្េមព្េៀងនានា

                                                
1 Emma Benson, 5 facts about hunger in Cambodia, June 30, 2020. 
2 ថ្ងៃទ២ី០ ដល់ ២៣ ខែកកក  ឆ្ន ២ំ០២១ របា ការណ៍សិកា្សាវ្ជាវជាមួ កសិករពលី្រេ័នធពសបៀងអាហារពៅកមពញជា     
រច្ចញរបនន។ 
 



 

 

ពៅព្កាមអងគការពាណិជជកមមេិភ្េពោក និង្កុមហ ញនអនតរជាតិដថ្ទពទៀត។ េួកដពខខ ធំីៗ្គរ់្គងដីធីលី និង
ពាណិជជកមមពលីវសិ័ កសិកមម ែណៈខដលអនកែលិតពសបៀងអាហារតូច្ត្តច្ ្រជាពនសាទ កមមករ អនក
្រករមញែរររពសដឋកិច្ចព្ៅ្រេ័នធ ជនជាតិពដីមភាគតិច្ និង្រជាេលរដឋពៅជនរទ បានរពងកីនការ
ចំ្ណា  ពហ ីបានធាល ក់ពៅកនញងវរិតតិរំណញ ល និងភាេអត់ឃ្លល ន។  
 
 ជាច្ញងព្កា  សិទធិររស់កសិករចំ្ពពាោះការកាន់ការ់ដីធីលី និងការព្រី្បាស់ធីនធាន សិទធិកសិករ
ចំ្ពពាោះការអភិ្វឌ្ឍ និងការសព្មច្ចិ្តតព  ែលួនឯង ពៅខតអវតតមាន និងមិន្តូវបានពគរពំលច្ព ងីពៅកនញង
ឯកសារកិច្ច្រជញំកំេូលនានា។ ្រសិនពរី ត្មូវការររស់កសិករតូច្ត្តច្ ្រជាពនសាទ កមមករ អនក្រករមញែ
រររពសដឋកិច្ចព្ៅ្រេ័នធ និងជនជាតិពដីមភាគតិច្ មិន្តូវបាន កចិ្តត ក់រញ្ចូ លពៅកនញងកិច្ច្រជញំកំេូល
ថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ េួកព ងីនឹងមិនអាច្ទទួលបាន ញតតិធីម៌ សមធីម៌ សញែញមាលភាេ និងចី្រភាេថ្ន
្រេ័នធពសបៀងអាហារព  ី។ 
 
 ដូពច្នោះ ការសាត រព ងីវញិនូវ្រេ័នធពសបៀងអាហារ្រករព   ញតតិធីម៌ សមធីម៌ សញែញមាលភាេ និង
ចី្រភាេ ្តូវការផ្លល ស់រតូរយ៉ា ងធំីពធីង ពដីមបរីព្មីពសច្កតី្តូវការររស់្រជាេលរដឋ និងពសច្កតីរ៉ាង្បាថ្នន  ្េម
ទងំពឆ្លី តរពៅនឹងរខ្មរ្មួលអាកាសធាតញ។ ព ងីែ្ញ ំសូមពសនីដល់អងគការពសបៀងអាហារ និងកសិកមមថ្ន
អងគការសហ្រជាជាតិ្រចាពំៅកមពញជា និងអនតរជាតិខដលដឹកនាកិំច្ច្រជញំកំេូលសតីេី្រេ័នធពសបៀងអាហារ
ររស់អងគការសហ្រជាជាតិនាពេលខាងមញែ ព  សូមពលីកជូននូវដំពណាោះ្សា ចាបំាច់្មួ ចំ្នួនដូច្
ខាងព្កាម៖ 
 
 អនញសាសន៍ជូនចំ្ពពាោះកិច្ច្រជញំកំេូលសតីេី្រេ័នធពសបៀងអាហារររស់អងគការសហ្រជាជាតិ៖  
១. រដិពសធីចំ្ពពាោះការព្ជៀតខ្ជកឥទធិេលររស់្កុមហ ញនសាជីវកមមពៅកនញងកិច្ច្រជញំកំេូលសតីេី្រេ័នធ
ពសបៀងអាហារ នាខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០២១។ 

២. រញ្ច រ់ការ្តួត្ត្តររស់្កុមហ ញនសាជីវកមមពលីខែនកកសិកមម និង្រេ័នធពសបៀងអាហារ ត្តមរ ៈការ
រញ្ឈរភ់ាេជាថ្ដគូរវាងកិច្ច្រជញំកំេូលសតីេី្រេ័នធពសបៀងអាហារ ជាមួ ពវទិការពសដឋកិច្ចេិភ្េ   
ពោក។ 

៣. ពលីកកមពស់អធិីរពត យពសបៀងអាហារររស់កសិករ ្ រជាពនសាទ កមមករ អនក្រករមញែរររពសដឋកិច្ច
ព្ៅ្រេ័នធ និងជនជាតិពដីមភាគតិច្ ជាជាងការែតល់ឱ្កាសឱ្យ្កុមហ ញនសាជីវកមម។ 



 

 

 
 អនញសាសន៍ជូនចំ្ពពាោះអងគការពសបៀងអាហារ និងកសិកមមថ្នអងគការសហ្រជាជាតិ្រចាពំៅកមពញជា 

១. សាត រ និងកសាង្រេ័នធធារាសាស្តសតខាន តតូច្ និងមធីយមសម្សរខដលមិនរ៉ាោះពាល់ររសិាថ នធីមមជា
តិ។ កត្តត ពនោះ្តូវការចំ្បាច់្ និងរនាា ន់ស្មារ់ព ោះ្សា កងវោះខាតទឹកព្សាច្្សេកសិកមមពៅ
ត្តមសហគមន៍ ពដីមបឱី្យកសិករមានលទធភាេរងករពងកីនែល ការែលិតពសបៀងអាហារ និងការ
អភិ្វឌ្ឍសហគមន៍្រករព  ចី្រភាេ។  

២. ងវីតបតិ ្រពទសកមពញជាពរីកចំ្ហពជីងពម ពសដឋកិច្ចត្តម នតការពសរភីាវូរនី កមម ខត្តូវខតមាន
ការ្តួតេិនិតយ្តឹម្តូវ ្រករព  តមាល ភាេ ពដីមបីកញំឱ្យមានការនាចូំ្លែលិតែលពសបៀងខដល
គ្នម នគញណភាេរណាត លឱ្យរ៉ាោះពាល់ដល់សញែភាេ និងែលិតែលអាហារខដលគ្នម ន្រពយជន៍ខែនក
អាហាររូរតថមភ។ េ្ងឹងសមតថភាេ និងែដល់ររយិកាសសម្សរឱ្យកសិករអាច្ែលិត និងទទួល
បានអាហារ្រករព  គញណភាេ និងអាហាររូរតថមភែពស់ ព  ្តូវចូ្លរមួគ្នំ្ ទដល់ការេ្ងឹងែ
លិតកសិែល និងការលក់ដូរកនញងមូល ឋ ន ពដីមបរីព្មីពសច្កតី្តូវការររស់សហគមន៍ជា   ច្មបង។ 

៣. កាត់រនថ ការគ្នំ្ ទដល់្កុមហ ញនសាជីវកមមកសិឧសាហ៍កមមធំីៗ ខដលរពងកីតវរបធីម៌ ដំញោះកសិ-    
ឧសាហ៍កមមមួ មញែ ពហ ីមិនអាច្រព្មីដល់វសិ័ ពសបៀងអាហារ និងអាហារូរតថមភស្មារ់្រជា
េលរដឋ ្េមទងំរំផ្លល ញររសិាថ នធីមមជាតិ ធីនធានទឹក និងកាត់រនថ គ្មរថ្្េពឈធីីមមជាតិយ៉ា ង
ធីៃន់ធីៃរសេវថ្ងៃពនោះ។ ត្តមរ ៈពនោះ ្តូវេ្ងីកការែសេវែា អំេីការខងរកា្គ្នរ់េូជ្រថ្េណី និង
ពលីកកមពស់ការខច្ករខំលក្គ្នរ់េូជ្រថ្េណី និងចំ្ពណោះដឹងរវាងសហគមន៍ និងសហគមន៍។ 

៤. ពលីកកមពស់ការពគ្នរេសិទធិកសិករខាន តតូច្ ្រជាពនសាទ កមមករ អនក្រករមញែរររពសដឋកិច្ចព្ៅ
្រេ័នធ និងជនជាតិពដីមភាគតិច្ ខដលជាអនកែលិតពសបៀងអាហារ ព  េ្ងឹងរពច្ចកវទិា
ែលិតកមមកសិកមមសម្សរ, កសិកមម្រករព  ចី្រភាេមិនព្រី្បាស់ជីគីមី និងថ្នន េំញលកសិកមម 
និងកសិកមមអភិ្រកស (កសិកមមខររពកស្តររសិាថ ន) ខដលធានាដល់ការការពារធីនធានធីមមជាតិ និង
ររសិាថ នធីមមជាតិ ្េមទងំេ្ងឹង្រេ័នធពសបៀងអាហារខដលមាន ញតតិធីម៌ សមធីម៌ សញែញមាលភាេ 
និងចី្រភាេស្មារ់សងគមកមពញជាទងំមូល។ 

 
ព ងីែ្ញ ំទងំអស់គ្នន រកីរា សហការណ៍កនញងការែដល់េត័ម៌ានលំអិត និងែលឹមសារទងំឡា ខដល 

មានខច្ងកនញងលិែិតខាពលីពនោះ។ ពដីមបទីទួលបានេត័ម៌ានលំអិតរខនថម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់្ កុមការង្ហរពរៀរចំ្៖  
 រញឹក ពសាភ័្ណ នា ក្រតិរតតិថ្នអងគការេនលកខែមរ  
ទូរស័េាពលែ៖ ០១៥ ៦៣៨ ១៧១  



 

 

 ខកវ ចាន់រា៉ា  ពលខាធិីការថ្នសមពន័ធ្រជាេលរដឋពដីមបអីធិីរពត យពសបៀងអាហារ្រចាពំៅតំរនអ់ាសញី 
 ទូរស័េាពលែ៖ ០៧៧ ៥៥៣ ២១១ 

 ទឹម មា៉ា ថ្  អនកស្មរស្មួលថ្នែាោះសាមគគី  
ទូរស័េាពលែ៖ ០១៧ ៩៩០ ៦៨៩ 

 អ ញល វា៉ា ន់ ្រធានសមាគមរណាត ញ ញវជនកមពញជា  
ទូរស័េាពលែ៖ ០៩៣ ៩១៣ ០១១ 

 
សូមភាជ រ់ជាមួ នូវរញ្ជ ីរា នាមសាថ រ័នខដលចូ្លរមួគ្នំ្ ទ៖  
 

១. កមមវធីិីសរបញរសធីម៌កមពញជា        (ក.ស.ក) 

២. កលឹមមិតតអនកអាន         (FRC) 

៣. រណាត ញសហគមន៍ថ្្េពឈ ី      ពែតត្េោះវហិារ 
៤. រណាត ញសហគមន៍ជនជាតិពដីមភាគតិច្     ពែតត្េោះវហិារ 
៥. រណាត ញមលូថ្្េ (សករអំពៅ)       ពែតត្េោះវហិារ 
៦. រណាត ញ ញវជន និងរណាត ញសងគម      ពែតត្េោះវហិារ 
៧. រណាត ញសហគមន៍ពដីមបសីកមមភាេ      ពែតត្េោះវហិារ 
៨. រណាត ញសហគមន៍ថ្្េ្េោះរកា      ពែតត្េោះវហិារ 
៩. រណាត ញសហគមន៍កសិកមម្រតិរតតិលែ     ពែតត្េោះវហិារ 
១០. មជឍមណឌ លសមព័នធភាេការង្ហរ និង សិទធិមនញសស     (សង់្ត្តល់)  
១១. មជឍមណឌ ល្រជាេលរដឋពដីមបអីភិ្វឌ្ឍន៍ និងសនតិភាេ    (ភី្ឌី្ភី្) 
១២. មជឈមណឌ លសិទិធមនញសសកមពញជា       (CCHR)  

១៣. សហគមន៍ខ្េកត្តគង់៦០ខម៉ា្ត       ភ្នំពេញ 
១៤. សហគមន៍ ៩២         ភ្នំពេញ 
១៥. សហគមន៍ចំ្ពរនី         ភ្នំពេញ 
១៦. សហគមន៍សមរសានត       ភ្នំពេញ 
១៧. សហគមន៍ឬសសី្ សស ់       ភ្នំពេញ 
១៨. សហគមន៍សាឹងកំរញត       ភ្នំពេញ 
១៩. សហគមន៍ភូ្មិ២៣       ភ្នំពេញ 
២០. សហគមន៍ែលូវរងពភ្លីង       ភ្នំពេញ 



 

 

២១. សហគមន៍ទួលសខងកពអ       ភ្នំពេញ 
២២. សហគមន៍ដីធីលីអណដូ ង្តខរក       ពែតតសាវ  ពរៀង 
២៣. សហគមន៍សាមគគីរមាសខហក       ពែតតសាវ  ពរៀង 
២៤. សហគម៍មានជ័         ពែតតសាវ  ពរៀង 
២៥. សហគមន៍ពច្កមាស        ពែតតសាវ  ពរៀង 
២៦. សហគមន៍អមោងំ        ពែតតកំេង់សពឺ 
២៧. សហគមន៍្តពាងំពជា        ពែតតកំេង់សពឺ 
២៨. សហគមន៍រសមីសាមគគី        ពែតតកំេង់សពឺ 
២៩. សហគមន៍ចំ្រក់្ត្តង        ពែតតកំេង់សពឺ 
៣០. សហគមន៍ដកេរ         ពែតតកំេង់សពឺ 
៣១. សហគមន៍ពាមរស់        ពែតតកំេង់សពឺ 
៣២. សហគមន៍ការពារសិទធិដីធីលី ១៩៧       ពែតតពកាោះកញង 
៣៣. សហគមន៍្កី្ក ៧៦៦       ពែតតពកាោះកញង 
៣៤. សហគមន៍ដីធីលី ១៧៥       ពែតតពកាោះកញង 
៣៥. សហគមន៍ដីធីលី ១២៩       ពែតតពកាោះកញង 
៣៦. សហគមន៍ដីធីលី ១៤៣       ពែតតពកាោះកញង 
៣៧. សហគមន៍ដីធីលីត្តនូន       ពែតតពកាោះកញង 
៣៨. សហគមន៍ជនជាតិពដីមភាគតិច្អាខរ ៉ាង      ពែតតពកាោះកញង 
៣៩. សហគមន៍ដីធីលីជីែព្កាម        ពែតតពកាោះកញង 
៤០. សហគមន៍ដីធីលីជីែពលី        ពែតតពកាោះកញង 
៤១. សហគមន៍ឃ្លល ងំទឹក៧៨        ពែតតពសៀមរារ 
៤២. សហគមន៍ភ្នំព្កាម        ពែតតពសៀមរារ 
៤៣. សហគមន៍ដីធីលី        ពែតតថ្រ៉ាលិន 
៤៤. សហគមន៍អូរវលលិ៍ព្េង        ពែតតបាត់ដំរង 
៤៥. សហគមន៍ដីធីលីថ្្េពា         ពែតតកំេត 
៤៦. សហគមន៍ថ្្េពឈពីេ្ជច្ង្ហវ រលែពឆី្ត      ពែតតកំេង់ឆ្ន ងំ 
៤៧. សហគមន៍ ពាងំ        ពែតតកំេង់ឆ្ន ងំ 
៤៨. សហគមន៍ខ្ស្បាងំ        ពែតតតបូង មញ ំ
៤៩. សហគមន៍ជាំ្ កពវៀន        ពែតតតបូង មញ ំ



 

 

៥០. សហគមន៍ងម          ពែតតពពាធីិ៍សាត់ 
៥១. សហគមន៍ថ្្េពឈអូីរកក់       ពែតត្កពច្ោះ  
៥២. សហគមន៍ថ្្េពឈវីាលកខនសង      ពែតត្កពច្ោះ 
៥៣. សហគមន៍ថ្្េពឈភី្នំពសោះ       ពែតត្កពច្ោះ 
៥៤. សហគមន៍ថ្្េពឈភី្នំបាក់       ពែតត្កពច្ោះ 
៥៥. សហគមន៍ជនជាតិពដីមភាគតិច្ ចារា៉ា       ពែតតរតនគិរ ី
៥៦. សហគមន៍្ទ្ទង់ធីមមជាតិ       ពែតតពពាធីិ៍សាត់ 
៥៧. សមាគមរណាត ញ ញវជនកមពញជា       (CYN)  
៥៨. សមាគមសមព័នធសហគមន៍កសិករកមពញជា      (CCFC)  
៥៩. សមាគមមស្តនតីរាជការឯករាជយកមពញជា      (CICA)  
៦០. សមព័នធ្រជាជនពដីមបអីធិីរពត យពសបៀងអាហារ្រចាពំៅតំរន់អាសញី  (PCFS)  
៦១. សមាគម្រជាធិីរពត យឯករាជយថ្នពសដឋកិច្ចព្ៅ្រេ័នធ    (IDEA)  
៦២. សហេ័នធសហជីេកមមករចំ្ណីអាហារ និងពសវាកមមកមពញជា    (CFSWF) 
៦៣. សមាគមការពារសិទធិមនញសស និងអភិ្វឌ្ឍន៍ពៅកមពញជា    (អាដហញក) 
៦៤. សហេ័នធសហជីេឯករាជយ       (អញីនទូហវ)ី 
៦៥. សហជីេ្ទ្ទង់សិទធិការង្ហររញគគលិកកមមករខែមរថ្ន្កុមហ ញនណាហាគ ពវលី  (LRSU) 
៦៦. សហេ័នធសហជីេកមពញជា        (កាទូ) 
៦៧. សហេ័នធសហជីេកមមករនិពយជិតវសិ័ ពទសច្រណ៍កមពញជា   (CTWUF) 
៦៨. សហេ័នធសហជីេកមមករសំណង់ និងថ្្េពឈកីមពញជា    (BWTUC) 
៦៩. សមាគមកមមករកមពញជាពសដឋកិច្ចព្ៅ្រេ័នឋ     (CIWA) 
៧០. សមព័នធខែមរជំពរឿន និងការពារសិទធិមនញសស      (លីកាដូ) 
៧១. សមព័នធ្រជាពនសាទកមពញជា       (CCF) 
៧២. វទិាសាថ ន្រជាធិីរពត យកមពញជា       (CID)  
៧៣. វទិាសាថ នសិកា្សាវ និងអភិ្វឌ្ឍន៍សមតថភាេ    (The CamNature) 
៧៤. អងគការសមធីម៌កមពញជា        (EC) 
៧៥. អងគការសមាគមធាងពត្តន ត       (STT)  
៧៦. អងគការេនលកខែមរ         (PKH)  
៧៧. អងគការេនលឺថ្នកតីសងឃមឹ        (PNKS)  
៧៨. អងគការអនញែលថ្្េពឈ ី       (NTFP)  

https://web.facebook.com/CATUCambodia/


 

 

៧៩. អងគការគណៈកមាម ធិីការពដីមបកីារពបាោះពឆ្ន តព  ពសរ ីនិង ញតតិធីម៌ពៅកមពញជា(ែញមខហវល) 
៨០. អងគការកមមវធីិីអភិ្វឌ្ឍន៍ធីនធាន ញវជន      (YRDP)  
៨១. អងគការសមព័នធគណពន យភាេសងគមកមពញជា     (ANSA) 
៨២. អងគការសាព នសនតិភាេ        (PBO) 
៨៣. អងគការសមព័នធពដីមបសីញច្រតិភាេ និងគណពន យភាេសងគម    (CISA) 
៨៤. អងគការសមព័នធភាេការពារសិទធិមនញសសកមពញជា     (CHRAC)  
៨៥. អងគការសម័្គចិ្តតពដីមបសីងគម       (CVS)  
៨៦. អងគការសមព័នធភាេពដីមបអីភិ្រកសធីនធានជលែល      (FACT) 
៨៧. អងគការ្កុមការង្ហរពដីមបពី ោះ្សា ទំនាស់     (ACT)  
អនកចូ្លរមួគ្នំ្ ទឯកជន៖  
១. អនក្សី ឈមឹ ចាន់នាង   អនកស្មរស្មួលថ្ន NGO-CEDAW 
២. ពោក េញត កញលកា    សកមមជនសងគម  
 
 
 

 

 


