
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ក្នងុឱកាេយទុ្ធនាការ១៦ថ្លៃខួបទ្ី៣០ 

សរកាមរបធានបទ្   “ពិភពសោក្ពណ៌ទ្ឹក្រក្ចូ៖ បញ្ឈប់អំសពើហងិាស ើស្តេត ីនិង    
សក្េងរេចីាប់ពីសព សនេះ”  

 

ក្នុងនាមស្ថា បន័ដែលជាតំណាងសហជីពនិងអងគការសងគមសីុវលិដែលកំ្ពុងធ វ្ើការរមួចំដែក្
ធលើក្ក្មពស់សមភាពធេនឌរ័និងសិទ្ធិការងារធៅក្មពុជា ចំនួន៤៧ ដែលមានរាេនាមខាងធរកាម ធេើងខំុ្
សូមធកាតសរធសើរចំធ ោះកិ្ចចខិតខំរបឹងដរបងរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា ជាពិធសស តាមរេៈរក្សួងកិ្ចច
ការនារដីែលបានែឹក្នាកិំ្ចចការងារធលើក្ក្មពស់សិទ្ធិ និងស្ថា នភាពរស់ធៅរបស់ស្តសរី។ ក្នុងធនាោះ រមួមាន
ការតាងំចិតរធ វ្ើឱ្យរបធសើរធ ើងនូវធោលនធោបាេ និងចាបជ់ាតិនានាជាពិធសស ដែនការធ វ្ើវធិស្ថ្ន
ក្មមចាបស់រីពីការទ្បស់្ថរ តអំ់ធពើហិងាក្នុងររួស្ថរនិងកិ្ចចការ រជនរងធរោោះ ដែលធេើងខំុ្សងឃមឹថា
រក្សួងកិ្ចចការនារនឹីងពធនលឿនែំធែើ រការធ វ្ើវធិស្ថ្នក្មមចាបធ់នោះធោេបានឆាបរ់ហ័សនិងមានរបសិទ្ធិ
ភាព ធែើមបជីារបធោជនក៍ារ រសិទ្ធិស្តសរី និងឱ្យរសបតាមបទ្ដ្ឋា នចាបអ់នររជាតិដែលក្មពុជាបានធបរជ្ា
ចិតរក្នុងការអនុវតរ។ ធ ោះោ៉ា ងណា ធេើងសធងេតធ ើញថាក្រែីអំធពើហិងានិងការធបៀតធបៀនែលូវធភទ្ធលើ
ស្តសរីនិងធក្មងរសីបនរធក្ើតមានជាធរៀងរាល់ថ្ងៃ  ងំធៅក្នុងែទោះ ធៅតាមែងែលូវ ស្ថលាធរៀន និងក្ដនលងការងារ 
ដែលធ វ្ើឱ្យប៉ាោះ ល់ែល់សិទ្ធិធសរភីាពជាមូលដ្ឋា នរបស់ស្តសរី។  

ក្នុងវស័ិេការងារ ក្នលងមក្មានធរាងចរក្កាតធ់ែរសធមលៀក្បំ ក្ ់ដសបក្ធជើងនិងកាបូបមេួចំនួន
បានកំ្ែតវ់ធិានថ្ែទក្នុង មនិឱ្យមានការធរបើហិងាក្នុងក្ដនលងការងារក្ពិ៏តដមន ប៉ាុដនរតាមរបាេការែ៍
របស់អងគការដ រក្មពុជាឆាន ២ំ០១៧ និងរបាេការែ៍របស់មជឈមែឌ លស្ថមរគីភាពឆាន ២ំ០១៨ ក្មមការនី
ោ៉ា ងធោចមាន ក្ក់្នុងចំធណាម៣នាក្ ់ បានរាេការែ៍ថា ពួក្ោតរ់ងនូវអំធពើហិងានិងការធបៀតធបៀនពី
សំណាក្អ់នក្ររបរ់រង និងអនក្រមួការងារជាមេួ។  ស្ថា នភាពថ្នអំធពើហិងានិងការធបៀតធបៀនធៅក្នុង
ពិភពការងារ រតឹដត ៃ្ន់្ ៃរចំធ ោះក្មមការនីក្នុងវស័ិេធសវាក្មានរ ធទ្សចរែ៍ សិលបៈ រហូតែល់វស័ិេ
ស្ថរពត័ម៌ាន។ ទ្នទឹមនឹងធនោះែងដែរ ែនតរំ់និតសងគមដែលមានលក្ខែៈធរ ើសធអើងធៅធលើស្តសរី របធភទ្
ការងាររបស់ស្តសរី និងវបប្មថ៌្នការបធនាទ សស្តសរីរងធរោោះធៅដតបនរធក្ើតមានពីសំណាក្ម់ស្តនរីអនក្ែរល់ធសវា
ែលូវចាប ់ និងធសវា ក្ព់ន័ធនានា។ ជាញឹក្ញាបធ់ៅធពលដែលស្តសរីរងធរោោះរាេការែ៍ក្រែីរបស់ខលួន 
ោជ្ា្រមេួចំនួនដបរជាបធនាទ សថា ក្រែីធនាោះមនិបានមក្បរឹងភាល មបនាទ បពី់ធក្ើតធហតុ ខែៈោជ្ាេុ
កាលថ្នការបរឹងធៅមនិ នែុ់តធៅធ ើេ។ មានក្រែីខលោះ ោជ្ា្របានបំភេ័ស្តសរីរងធរោោះឱ្យធបាោះបង់
ធោលនូវការដ្ឋក្ ់ក្យបែរឹ ងរពហមទ្ែឌ ធៅវញិ តាមរេៈការបនាល ចស្តសរីរងធរោោះអំពីកាតពវកិ្ចចធ វ្ើរតាប់



ធ ើងវញិ ឬការែរល់ពត័ម៌ានធៅែល់រកុ្មររួស្ថរ ឬោជ្ា្រភូម ុិំ ដែលនឹងធ វ្ើឱ្យដបក្ការសមាៃ តរ់បស់
ស្តសរីជាធែើម។  ទ្ធងវើ ងំធនោះបានជោះែលប៉ាោះ ល់អវជិជមានជាខាល ងំធៅធលើស្តសរីរងធរោោះ ធ វ្ើឱ្យពួក្ធរបាក្់
ទឹ្ក្ចិតរ និងកានដ់តរងធរោោះបដនាមធទ្ៀត។ ក្តារ ដែលធលើក្ធ ើង ងំធនោះក្ជ៏ាធហតុែលដែលរារាងំស្តសរី 
និងធក្មងរសីរងធរោោះក្នុងការរាេការែ៍ពីក្រែីអំធពើហិងាដែលខលួនជួបរបទ្ោះែងដែរ ជាពិធសស
សរមាបក់្មមការនី  ងំខាល ចបាតប់ងក់ារងារែង  ងំមនិមានទំ្នុក្ចិតរធលើរបពន័ធេុតរិ្មែ៌ង។  
 

ក្នុងឳកាសដែលក្មពុជាកំ្ពុងចូលរមួរបារពធេុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃធែើមបលុីបបំបាតអំ់ធពើហិងាដែែក្ធលើ
ធេនឌរ័ ឆាន ២ំ០២១ធនោះ ធេើងខំុ្សូមធ វ្ើការធសនើសំុែល់ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា តាមរេៈសភាជាតិ ទី្សរីការ
រែៈរែាមស្តនរី រក្សួងការងារនិងបែុ្ោះបណ្ាលវជិាជ ជីវៈ រក្សួងកិ្ចចការនារ ី រក្សួងមោថ្ែទ អនុវតរ
កាតពវកិ្ចចរបស់រែាធៅតាមធសចក្រីសធងេតសននិដ្ឋា នចុងធរកាេរបស់រែៈក្មាម ្ិការទ្ទួ្លបនទុក្អនុ
សញ្ញា  សីុែ កាលពីឆាន  ំ២០១៩ ក្ថាខែឌ  ៣៧ (ឆ) ធដ្ឋេែរល់សោច បន័ជាោទិ្ភាពធៅធលើអនុសញ្ញា  
១៨៣ សរីពីការការ រមាតុភាព អនុសញ្ញា  ១៨៩ សរីពីការងារសមរមយសរមាបក់្មមក្រការងារតាមែទោះ អនុ
សញ្ញា  ១៩០ សរីពីការលុបបំបាតអំ់ធពើហិងានិងការធបៀតធបៀនធៅក្នុងពិភពការងារ រពម ងំែរល់សោច ប័
នធលើអនុសញ្ញា  ១៤៤ សរីពីការពិធរោោះធោបល់រតីភារីរវាងរែា និធោជក្ និងក្មមក្រនិធោជិត ធែើមបជីា
សក្ខីភាពបញ្ញជ ក្ពី់ការធបរជ្ាចិតរោ៉ា ងខពងខ់ពស់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជាក្នុងការ បញ្ឈបអំ់ធពើហិងាធលើ
ស្តសរីនិងធក្មងរសីោបពី់ធពលធនោះ។ 
 
អនុសញ្ញា  ១៩០ សរីពីការលុបបំបាតអំ់ធពើហិងានិងការធបៀតធបៀនធៅក្នុងពិភពការងារ (ឆាន ២ំ០១៩) 

ក្មពុជាធៅមនិ នម់ានេនរការចាស់លាស់ក្នុងការរាេការែ៍និងធដ្ឋោះរស្ថេក្រែីអំធពើ
ហិងាក្នុងពិភពការងារ និងអនុវតរចាបឱ់្យមានរបសិទ្ធភាពក្នុងការការ រស្តសរីរងធរោោះធដ្ឋេស្ថរអំធពើ
ហិងានិងការធបៀតធបៀនធៅធ ើេធទ្។ ចាបធ់ៅក្មពុជាក្ម៏និ នម់ាននិេមនេ័ចាស់លាស់ អំពីអំធពើ
ហិងានិងការធបៀតធបៀនែលូវធភទ្ធៅក្នុងពិភពការងារ ដែលររបែែរ បពិ់ភពការងារដែលមានវសិ្ថល
ភាពធលើសពីក្ដនលងការងារ ធហើេដែលោចែរល់ការការ រែល់ក្មមក្រនិធោជិតររបរូ់ប ធដ្ឋេមនិ
របកាននូ់វរបធភទ្ការងារ របធភទ្ថ្នកិ្ចចសនាការងារ និងរមួបញ្ចូ ល ងំធពលធវលា និងក្ដនលងសរមាក្
ញាំោោរ ធពលធមា៉ា ងធ វ្ើែំធែើ រធៅធ វ្ើការឬធចញពីធ វ្ើការ ការរបារស័េ ក្ទ់្ង ក្ព់ន័ធនឹងការងារ រមួ
 ងំការងារដែលធ វ្ើធៅតាមទី្ស្ថធារែៈ ឬ ក្ដនលងឯក្ជនែូចជាអនក្លក្ែូ់រតាមែងែលូវ និងអនក្ធ វ្ើការ
តាមែទោះជាធែើម។ ចំធ ោះជនរបរពឹតរ រក្មរពហមទ្ែឌ ធៅក្មពុជាបានដចងរតឹមដតជាអនក្ររបរ់រងឬបុរគល
មានអំណាចប៉ាុធណាណ ោះ ចំដែក្អនក្រមួការងារ បុរគលិក្ ធរកាមឱ្វាទ្ និងអតិងិជនក្រួ៏ររមួបញ្ចូ លែងដែរ។ 



បុរគលររបរ់ូបដែលរបរពឹតរអំធពើហិងារតូវដតទ្ទួ្លខុសរតូវចំធ ោះមុខចាប ់ ធហើេក្រួ៏រែរល់នូវធសវា
របឹក្ា និងវធិានការែ៍ធែេងៗធែើមបទី្បស់្ថេ តកំុ់្ឱ្យជនធនាោះរបរពឹតរអំធពើហិងានិងការធបៀតធបៀនបនរ    
ធទ្ៀត។ ជាងធនោះធៅធទ្ៀត ចាបធ់ៅក្មពុជាក្ធ៏ៅមនិ នកំ់្ែតនូ់វកាតពវកិ្ចចោបំាចរ់បស់និធោជក្ ក្នុង
ការការ រក្មមក្រនិធោជិតពីអំធពើហិងានិងការធបៀតធបៀន ងំធៅក្ដនលងការងារ រហូតែល់ការរិតរូរពី
ែលប៉ាោះ ល់ថ្នអំធពើហិងាក្នុងររួស្ថរែល់ក្មមក្រនិធោជិត និងមនិ នម់ានការធានាបានថាក្មមក្រ
និធោជិតទ្ទួ្លបាននូវែំធណាោះរស្ថេរបក្បធដ្ឋេេុតរិ្មរ៌របរ់ជុងធរជាេធៅធ ើេ។ ក្នុងធនាោះ រមួ
មានែូចជា ការទ្ទួ្លបាននូវសំែង សិទ្ធិក្នុងការចូលធ វ្ើការវញិ  ការទ្ទួ្លបាននូវធសវាពាបាលនិង
របឹក្ាែលូវចិតរ និងការដក្ដរបធោលនធោបាេឬទំ្ធនៀមទ្មាល បអ់វជិជមាននានា។ ធលើសពីធនោះ េនរការ
ចាបធ់ៅក្មពុជា ជាពិធសសធៅធលើែំធែើ រការធដ្ឋោះរស្ថេក្រែីរពហមទ្ែឌ  ក្ព់ន័ធនិងអំធពើហិងាែលូវ
ធភទ្ ក្រួ៏រដតមានការដក្លមែែងដែរ ធដ្ឋេស្ថរការអនុវតរេនរការធនោះក្នលងមក្ បានធ វ្ើការទ្មាល ក្ប់នទុក្
ក្នុងការបរឹងឬបនរបែរឹ ងរពហមទ្ែឌ  និងបនទុក្ក្នុងការបងាា ញនូវភសរុតាងធៅធលើស្តសរី និងធក្មងរសីរងធរោោះ
ធៅវញិ ដែលធនោះជាក្តារ រារាងំោ៉ា ងខាល ងំែល់ស្តសរីនិងធក្មងរសីរងធរោោះក្នុងរាេការែ៍ក្រែីរបស់ពួក្ោ
ត។់  ជារមួ ស្តសរីក្មមក្រនិធោជិត ររបវ់ស័ិេ រតូវការោបំាចណ់ាស់នូវេនរការថ្នការរាេការែ៍និងធដ្ឋោះ
រស្ថេក្រែីអំធពើហិងា ដែលោចធានាសុវតាិភាពការងាររបស់ពួក្ោត ់ ែរល់នូវទំ្នុក្ចិតរ និងការរក្ា
ការសមាៃ តពី់អតរសញ្ញា ែរបស់ស្តសរី។  
 
អនុសញ្ញា ១៨៣ សរីពីការការ រមាតុភាព (ឆាន ២ំ០០០) 

ក្នលងមក្ធនោះ ធេើងសធងេតធ ើញធៅក្នុងវស័ិេកាតធ់ែរសធមលៀក្បំ ក្ ់ ដសបក្ធជើង និងកាបូប 
មានភាពរបធសើរធ ើង មេួចំនួន ែូចជាក្មមក្រមានថ្ែទធ ោះមានសិទ្ធិធចញមុនធមា៉ា ងសរមាក្ ១០ឬ២០
នាទី្ មានធពលសរមាក្ក្នុងធមា៉ា ងការងារ ទ្ទួ្លបានជំនួេពីរាជរដ្ឋា ភបិាល អតារបធោជនពី៍របបសនរិ
សុខសងគម (បសស) និងការសរមាក្មាតុភាព។ ធដ្ឋេដ ក្ក្មមការនីធៅក្នុងវស័ិេការងារធរៅរបពន័ធ 
រមួមានខាងសំែង ់  ឥែា ធសវាក្មានរ ការងារតាមែទោះ ដែនក្ធសវាក្មមតាមរកុ្មហ ុនសនរិសុខជាធែើម 
មនិរតឹមដតមនិបានទ្ទួ្លអតារបធោជនម៍ាតុភាព ដងម ងំរតូវរបឈមនឹងការបាតប់ងក់ារងារ របាក្់
ចំែូលក្នុងររួស្ថរធាល ក្ចុ់ោះ ដែល ងំធនោះោចជាក្តារ ោនិភេ័ជរមុញឱ្យមានអំធពើហិងាក្នុងររួស្ថរ
ធក្ើនធ ើង។ ធដ្ឋេដ ក្ ចាបធ់ៅក្មពុជាមនិ នម់ានដចងចាស់លាស់ពីការពិនិតយសុខភាពថ្ែទធ ោះជា
របោធំៅធ ើេ។  
 
 



អនុសញ្ញា  ១៨៩ សរីពីការងារសមរមយសរមាបក់្មមក្រការងារតាមែទោះ (ឆាន ២ំ០១១) 
ធេើងខំុ្សូមស្ថទ្រចំធ ោះ រក្សួងការងារ ដែលកាលពីឆាន ២ំ០១៨ បានដ្ឋក្ធ់ចញនូវធសចក្រី

របកាសធលខ២៣៥ សរីពីលក្ខខែឌ ការងារសរមាបក់្មមក្រការងារតាមែទោះ ោមឃាតនូ់វ សភាពការងារ
និងពលក្មមកុ្មារ ជរមុញឱ្យមាច ស់ែទោះែរល់នូវ លក្ខខែឌ ការងារសមរមយនិងអតារបធោជនក៍ារងាររមួ ងំ
ោោរ ការស្ថន ក្ធ់ៅ សុខភាព ធរោោះថាន ក្ក់ារងារ ការឈបស់រមាក្ តាមរេៈកិ្ចចសនាការងារ។ ដតធ ោះ
ោ៉ា ងណា ក្ធ៏ៅមនិ នម់ានការអនុវតរឱ្យមានរបសិទ្ធភាពនូវធសចក្រីរបកាសធនោះធៅធ ើេ។ ក្មមក្រ
ការងារតាមែទោះដែលភារធរចើនជាស្តសរីនិងធក្មងរសីធៅដតមនិ នទ់្ទួ្លបាននូវការធោរពសិទ្ធិ ការែរល់នូវ
អតារបធោជនក៍ារងារ និងការការ រ រមួ ងំការការ រមាតុភាព ការរចួែុតពីអំធពើហិងានិងការ
ធបៀតធបៀនធៅធ ើេ។  ពត័ម៌ានសរីពីសិទ្ធិការងារសមរមយរបស់ក្មមក្រធ វ្ើការងារ តាមែទោះធៅមនិ នម់ាន
ការដចក្រដំលក្ឱ្យបានទូ្លំទូ្លាេធទ្ ធហើេរបពនធថ័្នការរាេការែ៍ធែើមបទី្ទួ្លបានកិ្ចចអនររារមនពី៍
ភាន ក្ង់ារ ក្ព់នធ ័ក្ធ៏ៅមានក្រមតិធៅធ ើេ។ 
 
អនុសញ្ញា  ១៤៤ សរីពីការពិធរោោះធោបល់រតីភារីរវាងរែា និធោជក្ និងក្មមក្រនិធោជិត (ឆាន ១ំ៩៧៦) 

សមាសភាពចូលរមួពីភារី ក្ព់ន័ធ ក្នុងការពិធរោោះធោបល់រតីភារី តួោ៉ា ងក្នុងរែៈក្មមការ
រកុ្មរបឹក្ាការងារជាធែើម ធៅមនិ នម់ានតុលយភាព ងំចំនួន និងអំណាច ដែលធ វ្ើឱ្យេនរការធបាោះ
ធឆាន តរក្សធមលងោរំទ្ពីភារី ក្ព់ន័ធ និងពិភាក្ាសធរមចធលើចាបន់ានាឬអំពីរបាក្ឈ់នួលជាធែើម មាន
ភាពលធមែៀងនិងមនិបានធឆលើេតបធៅនឹងតរមូវការនិងការ រអតារបធោជនរ៍បស់ក្មមក្រនិធោជិត។ 
ចំធ ោះការពិធរោោះធោបល់ធទ្វរភារីវញិ ក្ពំុ៏ នម់ានេនរការចាស់លាស់និងមានតមាល ភាពដែលោច
ជួេ កាតប់នាេទំ្នាស់ធៅធ ើេដែរ។ ក្នលងមក្  ការពិធរោោះធោបល់ធទ្វរភារី ធៅតាមធរាងចរក្កាត់
ធែរសធមលៀក្បំ ក្ ់ ដសបក្ធជើង និងកាបូប ដតងធ វ្ើធ ើងក្នុងទ្រមងដ់ែលមនិ នស់មរសប ឬមានភាពរ
រមាមរំដហងែល់ក្មមក្រ ក្មមការនី។  
  

ជាចុងធរកាេ ស្ថា បន័ធេើងខំុ្ធរតៀមខលួនជាធរសចធែើមបចូីលរមួសហការជាបធចចក្ធទ្ស និងែរល់
នូវធាតុចូលដែលរតូវការោបំាចធ់ៅក្នុងែំធែើ រការថ្នការែរល់សោច បន័ធៅធលើអនុសញ្ញា  ងំ៤ខាង
ធលើ។ 
 

 



ចូលរមួោរំទ្ធសចក្រីដងលងការែ៍ធនោះធដ្ឋេ៖ 

1. សមពនធស័ហជីពក្មពុជា (CATU) 
2. សហភាពការងារក្មពុជា (CLC) 
3. សមពនធស័ហជីពរបជា្ិបធតេយក្មមក្រកាតធ់ែរក្មពុជា (C.CAWDU) 
4. សហពន័ធសហជីពក្មមក្រសំែង ់និងថ្រពធឈើក្មពុជា (BWTUC) 
5. សហភាពចលនាក្មមក្រក្មពុជា (CCW) 
6. សហពន័ធសហជីពចលនាក្មមក្រ (CUMW) 
7. សហពន័ធសហជីពក្មមក្រចំែីោោរនិងធសវាក្មមក្មពុជា (CFSWF) 
8. សមារមនរ៏បជា្ិបធតេយឯក្រាជយថ្នធសែាកិ្ចចធរៅរបពនធ ័(IDEA) 
9. សហពន័ធសហជីពធសរសី្តសរីកាតធ់ែរ (CFTUWT) 
10. សហពន័ធសហជីពធែើមបកី្មមក្រ (TUFW) 
11. សហពន័ធសហជីពជាតិថ្នឧសាហក្មមវាេនភែឌ័ កាតធ់ែរក្មពុជា  (NIFTUC) 
12. សហជីពធសរកី្មមក្រថ្នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា (FTUWKC) 
13. សហពន័ធសហជីពមតិរភាពក្មមក្រ (WFUF) 
14. សហពន័ធសហជីពឯក្រាជយ (INTUFE) 
15. សហពន័ធសហជីពក្មមក្រនិធោជិតោស្ថ ន (UFATE) 
16. សហជីពការងារធសវាក្មមក្មពុជាថ្នរកុ្មហ ុនសនរិសុខធសសោគ ែ (SSC) 
17. សមពនធស័ហជីពក្មមក្រធែើមបកីារងារ (UCL) 
18. សហពន័ធសហជីពការងារស្តសរីក្មពូជា (CWLUF) 
19. អងគការធេនឌរ័ និងអភវិឌឍន ៍ធែើមបកី្មពុជា (GADC) 
20. អងគការោក្សិ់នធអតក្មពុជា (ActionAid) 
21. សុខ លំាង, អនក្រស្ថវរជាវនិងបែរុ ោះបណារ លដែនក្សងគមវទិ្ានិងធេនឌរ័ 
22. រែៈក្មាម ្ិការថ្នអងគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា ធែើមបអីនុសញ្ញា លុបបំបាតរ់ាល់

ទ្រមងថ់្នការធរ ើសធអើងររបរូ់បភាពធលើស្តសរី ( NGO-CEDAW) 
23. រកុ្មសនេរំបាក្ន់ារ ី(LSG)  
24. បណារ ញធេនឌរ័ និងអភវិែឍនធ៍ែើមបកី្មពុជា (GADNet)  



25. អងគការអភវិឌឈនស៌្តសរីរកី្រក្ក្នុងទី្រកុ្ង (UPWD) 
26. សមារមអនក្បធរមើការងារតាមែទោះ (ADW) 
27. អងគការភាន ក្ង់ារអភវិឌឍនស៍្តសរីក្មពុជា (CWDA) 
28. អងគការក្មពុជាធែើមបសុីខភាព និងអបរ់សំហរមន ៍(CHEC) 
29. អងគការនារធីែើមបសីនរិភាព (WPM) 
30. អងគការបនាទ េរសី (BS) 
31. សមារមោស ោសីុោធរនេ ៏(JASS SEA) 
32. មជឈមែឌ លោធមរកិ្កាងំសរមាបស់្ថមរគីភាពការងារអនររជាតិ (ACILS/SC) 
33. បណារ ញស្តសរីអនក្ែឹក្នាវំេ័ធក្មង (YWLN)  
34. អងគការោហវីដ្ឋ (Union Aid Abroad-APHEDA) 
35. អងគការអភវិឌឍនស៍ធមលងសហរមន ៍(BCV) 
36. អងគការសក្មមភាពថ្ែរូសរមាបអ់ភវិឌឍន ៍(PFDA) 
37. មជឈមែឌ លអភវិឌឍនកុ៍្មារនិងស្តសរីធៅក្មពុជា (CWDCC) 
38. អងគការមជឈមែឌ លមលបរ់ពហមវោិរ្ម ៌(MPC) 
39. អងគការសហរមនអ៍ភវិឌឍនម៍តិរជនបទ្ (RFCD)  
40. អងគការសហរបតិបតរិការធែើមបកីាតប់នាេភាពរកី្រក្ (COFAP) 
41. អងគការស្ថមរគី (SAMAKY) 
42. អងគការសធស្តងាគ ោះជនទុ្ររតនិងមនុសេោស់ (HOM) 
43. អងគការដក្ដរបសហរមន ៍(CTO) 
44. អងគការកាល ោន (Klahaan) 
45. អងគការដ រក្មពុជា (CARE) 
46. រែៈក្មាម ្ិការធែើមបកីារធបាោះឆនតធដ្ឋេធសរ ីនិងេុតរិ្មធ៌ៅក្មពុជា (ខុមដស្តហវល/

COMFREL) 
47. អងគការមែឌ ល្នធានស្តសរី (WRC) 


