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សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួ 
អាជ្ញា ធរត្រវូដ ោះលែងថ្នា ក់ដកឹន ាំ និងសមាជកីសហជីពណាហ្គា ដវើែដ៏ និងដោរពសទិិិធការងារ

របសន់ិដោជិរ 
 

ថ្លៃទី៤ ថ្ែមក្រា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 

ស ងីែ្ញ ាំទាំងអេ់គ្នន  ជាក្ក្ុមេងគមេញីវលិ េហភាពេហជីព េហព័ន្ធេហជីព ន្ងិេមាគម ដូចមាន្រា នាមខាងសក្កាម 
មាន្ការែក្ចិត្តជាខាែ ាំង ចាំស ោះវធិាន្ការរបេ់េមត្ថក្ិចចថ្ដលដឹក្នាាំសោ េនងការន្គរបាលរាជធាន្ភី្នាំសពញ ថ្ដលបាន្ 
ឃាត់្ែែួន្ថ្នន ក់្ដឹក្នាាំេហជីព ក្បត្ិភូ្ចរចារ ន្ិងេក្មមជន្េហជីពក្ទក្ទង់េទិិធការងារ បញគគលិក្ ក្មមក្រថ្ែមរថ្ន្ក្ក្ុមហ ញន្ណា
ហ្គគ សវលីដ៏ (LRSU) ចាំន្នួ្ ៩ នាក់្ ទាំង ប់ សៅថ្លៃទ ី៣១ ថ្ែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ សហ ីបន្តចាប់ែែួន្យ៉ា ងហងិាមក្សលីអនក្
ដឹក្នាាំេហជីព ក្ញ្ញា  ឈមឹ េញីលរ សៅរសេៀលថ្លៃទី ៤ ថ្ែមក្រា ឆ្ន ាំ ២០២២ ។ ស ងីែ្ញ ាំ េូមអាំ វនាវឱ្យមាន្ការសោោះថ្លង
អនក្ដឹក្នាាំ ន្ិងេមាជកិ្េហជីព ថ្ដលក្ត្ូវបាន្ចាប់ែែួន្ ជាបនាា ន់្ ន្ងិឥត្លក្ខែណឌ  ។  
 

ស ងីែ្ញ ាំទាំងអេ់គ្នន គ្នាំក្ទដល់ការអន្ញវត្តេិទធិសេរភីាពជាមូលោា ន្របេ់បងបអូន្បញគគលកិ្ន្សិយជិត្សៅក្ក្ុមហ ញន្ណា
ហ្គគ សវលីដ៍ក្នញងការសធ្វីកូ្ដក្មមសោ អហងិា ថ្ដលេិទិធសន្ោះក្ត្ូវបាន្ធានាសោ រដាធ្មមន្ញញ ចាប់េតីពីការងារ ចាប់េតីពេីហ
ជីព ន្ងិថ្អអក្តាមលក្ខន្តិក្:របេ់េហជីព ថ្ដលបាន្ចញោះបញ្ជ ីការសៅក្ក្េួងការងារន្ិងបណតញ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ក្នញងនាមជាស្ថថ
ប័ន្វជិាជ ជីវៈ ឯក្រាជយ សដីមបកីារ រេិទធិន្ងិអលក្បសយជន៍្ក្េបចាប់របេ់ក្មមក្រន្ិសយជតិ្សៅក្ថ្ន្ែងការងារ ។  ស ងីែ្ញ ាំមាន្
ការែក្ចិត្តយ៉ា ងខាែ ាំង ចាំស ោះវធិាន្ការរបេ់អាជ្ាធ្រមាន្េមត្ថក្ិចច ថ្ដលមិន្បាន្អន្ញវត្តត្ួនាទី ន្ិងកាត្ពវក្ចិចរបេ់ែែួន្ឱ្យ
ក្េបតាមចាប់ក្នញងការចូលរមួការ រេញវត្ថិភាពក្ក្ុមកូ្ដក្រថ្ដលសធ្វីកូ្ដក្មមសោ អហងិា ប៉ាញថ្ន្តថ្បរជាសធ្វីការចាប់ែែួន្ថ្នន ក់្
ដឹក្នាាំ ន្ងិេមាជិក្េហជីពណាហ្គគ សវលី ទាំងសៅសពល ប់ ន្ិងសចាទក្បកាន់្អនក្ទាំងសនាោះសោ មនិ្ក្ត្ឹមក្ត្ូវសៅវញិ ។ 

 

អាជ្ាធ្រ ក្ត្ូវថ្ត្បញ្ឈប់ការបាំភ្តិ្បាំភ័្  ន្ិងគក្មាមក្ាំថ្ហងថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ ន្ងិេមាជិក្េហជីព សោ បញ្ឈប់ការសក្បី
ក្បាេ់ការសចាទក្បកាន់្តាមអែូវត្ញលាការ ឬ ការបន្ារស្ថរបាំភ្ិត្បាំភ័្ តាមរ ៈស្ថរព័ត៌្មាន្ថ្ដលគ្នាំក្ទរាជរោា ភ្បិាល ។ 
េមាជិក្េហជពីណាហ្គគ សវលី សក្បីក្បាេ់េិទធិសេរភីាពក្នញងការសធ្វីកូ្ដក្មមអហងិាថ្ដលធានាសោ ចាប់ជាត្ិ ន្ងិថ្ដល
េមាជិក្ទាំងសនាោះ ល់ថ្នការអន្ញវត្តេទិិធសនាោះជសក្មីេចញងសក្កា  សដីមបជីាំរញញសអា ភាគនី្ិសយជក្ចូលត្ញចរចារ ក្នញងការ
ថ្េវងរក្ដាំសណាោះក្ស្ថ សោ េន្តិវធិ្ី ។ ការសធ្វកូី្ដក្មមសោ េន្តិវធិ្មីិន្ថ្មន្ជាបទសលមេីសនាោះសទ ។  

 

ស ងីែ្ញ ាំក៏្េសងេត្ស ញីថ្ន ក្នញងចាំសណាមអនក្ថ្ដលក្ត្ូវបាន្ចាប់ែែួន្ ក៏្ដូចជាអនក្ថ្ដលចូលរមួក្នញងកូ្ដក្មមអហងិា គឺ
ជាស្តេតី ។ សយងតាមចាប់ជាត្ ិក៏្ដូចជាអន្ញេញ្ញា អន្តរជាត្េិតីពីេទិិធស្តេត ីបាន្អតល់េទិិធសេរភីាពដល់ស្តេត ីក្នញងការបសញ្ចញមត្ិ 
ក្បមូលអតញ ាំ ន្ិងជបួជញាំគ្នន សោ អហងិា សហ ីន្ិងបសងេីត្េហជីពក្េបចាប់ ។ ន្ិសយជិត្ជាស្តេតីទាំងសនាោះ ជាអនក្េសក្មចចិត្ត
សោ ែែួន្ឯងថ្នសត្គីួរសក្កាក្ឈរស ងីសដីមបេីិទិធក្មមក្ររបេ់ពួក្សគឬសទ ។ ដូចសន្ោះការសលីក្ស ងីថ្នអនក្ទាំងសនាោះក្ត្វូបាន្
សគញញ ោះញង់ឱ្យសធ្វីេក្មមភាពទាំងសនាោះ គឺជាការមិន្សគ្នរពនូ្វេិទិធេវ័ េសក្មច ន្ិងភាពសេមីគ្នន របេ់ក្មមក្រន្ិសយជតិ្ជាស្តេតី
ទាំងសនាោះ ។ 

 

ក្នញងចាំសណាមេមាជិក្េហជពីចាំន្ួន្ ៩ នាក់្ ថ្ដលក្ត្ូវបាន្ចាប់ែែួន្ទាំងសពល ប់ មាន្េមាជិក្ចាំន្ួន្ ៨នាក់្ 
ថ្ដលរមួមាន្ សលាក្ក្េ ីឈមឹ េញែន្ ក្ញ្ញា  េញន្ ក្េសីពជយ អនក្ក្េ ីថ្ហ េញភាព អនក្ក្េ ីរេីញវណណឌ ី អនក្ក្េ ីរនិ្ អលាែ  ក្ញ្ញា  សអ
ង ក្េបូី អនក្ក្េ ីេ ញន្ ក្េមីញាំ ន្ងិអនក្ក្េ ីឃាែ ាំង េញបនិ្ត ក្ត្ូវបាន្ន្គរបាលព័ទធចាប់ឃាត់្ែែួន្សៅទីតាាំងការយិល័ របេ់េហ
ជីព សហ ី ១នាក់្ សទៀត្ ស ម្ ោះ ក្ញ្ញា ទូច េរិមីាេ ក្ត្ូវបាន្ឃាត់្ែែួន្សៅសពលថ្ដលក្ញ្ញា ចាក្សចញពទីីក្ថ្ន្ែងសធ្វីកូ្ដក្មមខាង
មញែក្ក្ុមហ ញន្ណាហ្គគ សវលីដ៍ ។ ការឃាត់្ែែួន្អនក្ទាំង ៩នាក់្ បាន្សធ្វីសទបងីសក្កា សពលថ្ដលបងបអូន្ក្មមក្រន្ិសយជតិ្េរញប
ជិត្ ពីរ ន់្នាក់្ បាន្សធ្វកូី្ដក្មមសោ អហងិាអេ់រ ៈសពល ១៣ ថ្លៃ សដីមបទីមទរឱ្យក្ក្ុមហ ញន្ណាហ្គគ សវលីដ៏ទទលួ ក្
បញគគលិក្ រមួទាំងថ្នន ក់្ដកឹ្នាាំេហជីព  ន្ិងក្បត្តភូិ្បញគគលិក្ េរញប ៣៦៥ នាក់្ ចូលសធ្វកីារវញិ ។   
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មួ ថ្លៃបនាា ប់ពីការឃាត់្អនក្ទាំងសនាោះ សៅថ្លៃទី ០១ ថ្ែ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០២២ េនងការោា ន្ន្គរបាលរាជធាន្ីភ្នាំសពញ 
បាន្សលីក្សទបងីថ្ន ការចាប់ែែួន្ក្ត្ូវបាន្សធ្វីស ងីសក្កា សពលថ្ដលរដាបាលរាជធាន្ភី្នាំសពញបាន្ក្បកាេជាសក្ចីន្ដងថ្ន 
េក្មមភាពត្វ៉ា របេ់េហជីពគឺែញេចាប់ ថ្ដលសធ្វីឲ្យប៉ាោះ ល់េណាត ប់ធាន ប់ស្ថរធារណៈ ន្ិងេញវត្ថិភាពេងគម សហ ីការ
ឃាត់្ែែួន្សន្ោះគឺសធ្វីសទបងីសោ អន្ញសលាមសៅតាមមាក្តា ៤៩៤ ន្ិង ៤៩៥ ក្ក្មក្ពហមទណឌ  ។  

 

បនាា ប់ពីការស្ថក្េរួ ថ្នន ក់្ដកឹ្នាាំ ន្ិងេក្មមជន្េហជីពចាំន្ួន្ ៦នាក់្រមួមាន្  សលាក្ក្េី ឈមឹ េញែន្ អនក្ក្េ ី
ឃាែ ាំង េញបនិ្ត អនក្នាង េញន្ ក្េីសពក្ជ អនក្ក្េី រេីញវណណឌី អនក្ក្េី ថ្ហ េញភាព ន្ងិ ក្ញ្ញា ទូច េិរមីាេ ក្ត្ូវបាន្បញ្ជូ ន្ែែួន្មក្
កាន់្ស្ថលាដាំបូងរាជធាន្ីភ្នាំសពញកាលពីសវលាសមា៉ា ង ៥ លាៃ ច ថ្លៃអាទិត្យ ទី០២ ថ្ែមក្រា ឆ្ន ាំ ២០២២ សដីមបបីន្តន្តី្ិវធិ្ីរបេ់
ត្ញលាការ ។  

 

សៅរសេៀលថ្លៃច័ន្ា ទី ០៣ ថ្ែមក្រា ក្ពោះរាជអាជ្ាអមស្ថលាដាំបូងរាជធាន្ីភ្នាំសពញ សេង ហ្គ ង េសក្មចសចាទក្បកាន់្
ពីបទ "ញញ ោះញង់បងេឱ្យមាន្ភាពវកឹ្វរធ្ៃន់្ធ្ៃរដល់េន្តិេញែេងគម" សយងតាមមាក្តា ៤៩៤ ន្ិង ៤៩៥ ថ្ន្ក្ក្មក្ពហមទណឌ  សៅ
សលីថ្នន ក់្ដកឹ្នាាំ ន្ិងេមាជកិ្េហជីពចាំន្ួន្ ៩នាក់្ ថ្ដលរមួមាន្អនក្ទាំង ៦ ថ្ដលក្ាំពញងស្ថក្េួរសៅស្ថលាដាំបូងរាជធាន្ី
ភ្នាំសពញ ន្ិងថ្នន ក់្ដកឹ្នាាំេហជពី ៣នាក់្ សអេងសទៀត្ គឺក្ញ្ញា  ឈមឹ េញីលរ សលាក្ េញែ ណារទិធ ន្ិងសលាក្ េញែ គងាគ  ។ អនក្
ទាំង ៦ ក្ត្ូវបាន្ត្ញលាការ ញាំែែួន្បសណាត ោះអាេន្នរង់ចាាំេវនាការ សៅពន្ធនាគ្នរ ម២ កាលពីលាៃ ចថ្លៃច័ន្ា សហ ីអនក្ដឹក្នាាំ
េហជីពចាំន្ួន្ ៣នាក់្សទៀត្ ក្ត្ូវបាន្ចាប់ែែួន្សៅថ្លៃទី៤ ថ្ែមក្រា ។   ក្បេិន្សបីក្ត្ូវបាន្ត្ញលាការអតនាា សទេ អនក្ទាំងសនាោះ
អាចន្ឹងក្បឈមមញែជាប់ពន្ធនាគ្នរពី ៦ថ្ែ ដល់ ២ឆ្ន ាំ ។  

 

សៅរសេៀលថ្លៃច័ន្ាសន្ោះ ែណៈថ្ដលថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ ន្ិងេមាជកិ្េហជពីទាំង ៦ នាក់្ ក្ាំពញងក្ត្ូវបាន្ស្ថក្េួរសៅ
ស្ថលាដាំបូងរាជធាន្ភី្នាំសពញ េមាជិក្េហជពីក្បមាណ ៤០០ នាក់្ បាន្បន្តសធ្វីកូ្ដក្មមអហងិាសៅមញែណាហ្គគ សវលីដ៏ទីពីរ 
សហ ីេមាជកិ្ចាំន្នួ្ ១៧ នាក់្ (ក្បុេ ១នាក់្ ន្ិងក្េី ១៦នាក់្) បថ្ន្ថមសទៀត្ ក្ត្ូវបាន្ឃាត់្ែែួន្ ន្ងិបញ្ជូ ន្ែែួន្សៅកាន់្េនង
ការោា ន្ន្គរបាលរាជធាន្ីភ្នាំសពញ ជាទីក្ថ្ន្ែងថ្ដលេមាជិក្ជាស្តេតីមាន្ថ្អាស ោះបីថ្ែមាន ក់្ក្ត្ូវបាន្សោោះថ្លងវញិសៅសពល
សក្កា មក្ ។ 

 

 ស ងីែ្ញ ាំជាក្ក្មុេងគមេញីវលិ េូមសេនេីញាំដល់អាជ្ាធ្រមាន្េមត្ថក្ចិច េូមសមតាត ទមាែ ក់្សចាលបទសចាទ ន្ិងសោោះថ្លង
ថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ ន្ិងេមាជកិ្េហជីពទាំង ៦នាក់្ ន្ិងសក្បីក្បាេ់ត្ួនាទីជាមស្តន្តីរាជការស្ថធារណៈក្បក្បសោ វជិាជ ជីវៈ ការ
ទទួលែញេក្ត្ូវែពេ់ អពាក្ក្តិ្ ន្ិងមិន្លាំសអៀងសៅរក្ភាគីណាមួ សៅក្នញងត្ាំសណីរការថ្េវងរក្ដាំសណាោះក្ស្ថ ក្រណីវវិទ
ការងារមួ សន្ោះ ។ ទទាឹមន្ិងសន្ោះថ្ដរស ងីែ្ញ ាំទាំងអេ់គ្នន សេនេីញាំដល់ស្ថលាដាំបូងរាជធាន្ីភ្នាំសពញ េូមលញបសចាលដីកាេសក្មច
ចាត់្ថ្ចងជាបសណាត ោះអាេន្នរបេ់ស្ថលាដាំបូងរាជធាន្ភី្នាំសពញ ចញោះថ្លៃទ១ី៦ ថ្ែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ ថ្ដលបាន្ក្បកាេថ្នកូ្ដក្មម
សន្ោះគឺជាកូ្ដក្មមែញេចាប់ ។  
 
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួសន្ោះគ្នាំក្ទសោ ៖ 
 
1. េហគមន៍្ដីធ្ែ ី១៩៧ (សកាោះក្ញង) 
2. េហគមន៍្អមលាាំង (ក្ាំពង់េពឺ) 
3. េហគមន៍្ដីធ្ែអីណតូ ងក្ត្ថ្បក្ (ស្ថវ  សរៀង) 
4. េហគមន៍្ជន្ជាត្ិសដមីភាគត្ចិអាថ្រ ៉ាង (សកាោះក្ញង) 
5. េហគមន៍្បឹងក្បាាំ (បាត់្ដាំបង) 
6. េហព័ន្ធេហជពីក្មមក្រេាំណង់ ន្ិងថ្ក្ពសឈកី្មពញជា(BWTUC) 
7. េមាគមក្មមក្រក្មពញជាសេដាក្ចិចសក្ៅក្បព័ន្ធ (CIWA) 
8. េមព័ន្ធេហជពីក្មពញជា (CATU) 
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9. មជឈមណឌ លេិទធិមន្ញេេក្មពញជា (CCHR) 
10. េហព័ន្ធេហជពី ក្មមក្រចាំណីអាហ្គរ ន្ិងសេវក្មមក្មពញជា (CFSWF) 
11. អងគការេមព័ន្ធភាពការ រេទិធមិន្ញេេក្មពញជា (CHRAC) 
12. េមាគមការ រេិទធមិន្ញេេ ន្ិងអភ្ិវឌឍន៍្សៅក្មពញជា អាដហញក្ (ADHOC) 
13. េមាគមមស្តន្តីរាជការឯក្រាជយក្មពញជា (CICA) 
14. េមាគមពក្ងឹងសេដាក្ចិចសក្ៅក្បព័ន្ធក្មពញជា (CIERA) 
15. វទិាស្ថថ ន្ក្បជាធ្ិបសត្ យក្មពញជា (CID) 
16. េមព័ន្ធថ្ែមរជាំសរឿន្ ន្ិងការ រេិទធិមន្ញេេ លកីាដូ (LICADHO) 
17. េហព័ន្ធេហជពីក្មមក្រន្ិសយជិត្វេ័ិ សទេចរណ៍ក្មពញជា (CTWUF) 
18. េមាគមបណាា ញ ញវជន្ក្មពញជា (CYN) 
19. មជឈមណឌ លេមព័ន្ធភាពការងារន្ិងេិទធមិន្ញេេ (CENTRAL) 
20. េហគមន៍្ជន្ជាត្ិសដមីភាគត្ចិ ចារា៉ា  (រត្ន្គិរ)ី 
21. េហគមន៍្ដីធ្ែជីីែសល ី(សកាោះក្ញង) 
22. េមព័ន្ធេហជពីក្បជាធ្បិសត្ យក្មមក្រកាត់្សដរក្មពញជា (C.CAWDU) 
23. េមាគមេមព័ន្ធេហគមន៍្ក្េិក្រក្មពញជា (CCFC) 
24. េមព័ន្ធេហជពីសេរសី្តេតីកាត់្សដរ (CFTUWT) 
25. គណៈក្មាម ធ្កិារសដីមបកីារសបាោះសឆ្ន ត្សោ សេរ ីន្ិង ញត្តិធ្ម៌សៅក្មពញជា (COMFREL) 
26. េហគមន៍្ក្ទក្ទង់ធ្មមជាត្ិ (ស ធ្ិ៍ស្ថត់្) 
27. េហគមន៍្ដក្ពរ (ក្ាំពង់េពឺ) 
28. អងគការេមធ្ម៌ក្មពញជា (EC) 
29. េហព័ន្ធេហជពីសេរកី្មមក្រថ្ន្ក្ពោះរាជាណាចក្ក្ក្មពញជា (FTUWKC) 
30. េហព័ន្ធេហជពីសេរឯីក្រាជយ (FUFI) 
31. េមាគមក្បជាធ្បិសត្ យឯក្រាជយថ្ន្សេដាក្ិចចសក្ៅក្បព័ន្ធ (IDEA) 
32. េហព័ន្ធេហជពីឯក្រាជយ (INTUFE) 
33. េហគមន៍្ជន្ជាត្ិសដមីភាគត្ចិ ញាំក្បសមរញសែត្តក្ពោះវហិ្គរ  
34. េមាគមថ្ែមរក្មពញជាសក្កាមសដីមបេីិទធិមន្ញេេ ន្ងិអភ្ិវឌឍន៍្ (KKKHRDA) 
35. េហគមន៍្ឃាែ ាំងទឹក្៧៨ (សេៀមរាប) 
36. េហគមន៍្សន្ស្ថទសកាោះក្េសៅ (សកាោះក្ញង) 
37. េហគមន៍្ជន្ជាត្ិភាគត្ិចគ ួ (ក្ពោះវហិ្គរ) 
38. េហគមន៍្ដីធ្ែីសែត្តថ្ប៉ាលិន្ 
39. េហគមន៍្អូរដាំថ្ដក្ (ក្ាំពង់ធ្ាំ) 
40. អងគការស្ថព ន្េន្តភិាព (PBO) 
41. េហគមន៍្ភ្នាំសក្កាម (សេៀមរាប) 
42. េហគមន៍្ភ្នាំសតាន ត្ (ក្ាំពត្) 
43. េហគមន៍្ដីធ្ែភូី្មេិិលាថ្ែមរ (បនាា  មាន្ជ័ ) 
44. េហគមន៍្ថ្ក្ពសឈសីពក្ជចងាវ រលអស ីត្ (ក្ាំពង់ឆ្ន ាំង) 
45. េហគមន៍្ថ្ក្ព ង់ (ក្ាំពង់ធ្ាំ) 
46. េហគមន៍្ដីធ្ែីថ្ក្ព   (ក្ាំពត្) 
47. េហគមន៍្ស្ថមគគីសចក្មាេ (ស្ថវ  សរៀង) 



Page 4 of 5 
 

48. េហគមន៍្ថ្ក្ពសឈសីទេចរណ៍ទកឹ្ធាែ ក់្ថ្ក្េអាំពលិ (ក្ាំពង់ឆ្ន ាំង) 
49. អងគការេមាគមធាងសតាន ត្ (STT) 
50. េហភាពអាោះស្ថមគគី (SH) 
51. េហគមន៍្ថ្ក្េក្បាាំង (ត្បូង មញ ាំ) 
52. េហគមន៍្ធ្ន្ធាន្ថ្ក្ពសឈេីាងឹែាច់េ (ក្ាំពង់ឆ្ន ាំង) 
53. េហគមន៍្ដីធ្ែតីាន្ី (សេៀមរាប) 
54. េហភាពេហជពីក្មពញជា (CCU) 
55. េហគមន៍្ទន្ែូង (ត្បូង មញ ាំ) 
56. អងគការត្មាែ ភាពក្មពញជា(TI) 
57. េហជីពឯក្រាជយក្ាំលាាំងស្ថមគកី្មមក្រ (WSSIU) 
58. ក្មមវធិ្ីអភ្ិវឌឍន៍្ធ្ន្ធាន្ ញវជន្ (YRDP) 
59. អងគការកាែ ហ្គន្ 
60. អងគការស ន្ឌ័រ ន្ិងអភ្ិវឌឍន៍្សដីមបកី្មពញជា (GADC) 
61. គណៈក្មាម ធ្កិារថ្ន្អងគការមិន្ថ្មន្រោា ភ្ិបាលក្មពញជា សដីមបអីន្ញេញ្ាលញបបាំបាត់្រាល់ទាំរង់ថ្ន្ការសរេីសអីងសលីស្តេតី
សភ្ទ (NGO-CEDAW) 
62. េហគមន៍្ចងេញ ាំទ១ី សែត្តត្បូង មញ ាំ   
63. េហគមន៍្ែនងក្ក្សពីលចិ សែត្តត្បូង មញ ាំ   
64. េហគមន៍្ក្េិក្រមូលោា ន្ សែត្តត្បូង មញ ាំ   
65. េហគមន៍្ស ងីែ្ញ ាំ សែត្តត្បូង មញ ាំ   
66. េហគមន៍្ចងគញ ាំក្ណាត ល សែត្តត្បូង មញ ាំ  
67. េហគមន៍្ក្ាំសក្បេី សែត្តត្បូង មញ ាំ 
68. េហគមន៍្ក្ត្ ាំងក្ពីង សែត្តត្បូង មញ ាំ 
69. េហគមន៍្ក្បស ោះ សែត្តត្បូង មញ ាំ 
70. េហគមន៍្ក្បមា៉ា របួរមួ សែត្តក្ក្សចោះ 
71. េហគមន៍្េាំបញក្ សែត្តក្ក្សចោះ 
72. បណាា ញក្ក្មុស្តេតីសដមីបេីហគមន៍្ក្ត្ ាំងក្ពីង សែត្តត្បូង មញ ាំ 
73. បណាា ញេហគមន៍្ក្េីតជន្បទរមាេថ្ហក្ សែត្តស្ថវ  សរៀង  
74. - បណាា ញេហគមន៍្ក្េីតសចក្មាេ សែត្តស្ថវ  សរៀង 
75. ក្ក្ុមស្តេតីសដមីបមីាន្ជ័  សែត្តស្ថវ  សរៀង 
76. េហគមន៍្ក្ក្ុមស្តេតីដក្ពរ សែត្តតាថ្ក្វ  
77. េហគមន៍្ក្ក្ុមស្តេតីសជាគជ័  សែត្តតាថ្ក្វ 
78. ក្ក្ុមស្តេតីរមួគ្នន សដីមបសី្តេតសី្ថព ន្ស ោះ ក្ពោះេីហន្ញ  
79. េមព័ន្ធចលនាក្ក្មុស្តេត៨ី៤៣ សែត្តសកាោះក្ញង 
80. េមព័ន្ធ ញវក្េិក្រជន្បទ សកាោះក្ញង  
81. ក្ក្ុម ញវក្េិក្រក្ពោះវហិ្គរ សែត្តក្ពោះវហិ្គ រ 
82. បណាា ញ ញវជន្ត្ាំថ្បមាន្ជ័  សែត្តត្បូង មញ ាំ  
83. េហគមន៍្អភ្ិរក្េថ្ក្ពក្ាំពង់អាំពិល សែត្តស្ថវ  សរៀង 
84. េហគមន៍្េទិធិក្បថ្ក្េ សែត្តថ្ក្ពថ្វង 
85. េហគមន៍្ដីធ្ែចីញងអាំពិល សែត្តថ្ក្ពថ្វង 
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86. េហគមន៍្ស្ថ ងឃាវ ង សែត្តថ្ក្ពថ្វង 
87. េហគមន៍្ក្េិក្រថ្ក្ជស ងី សែត្តថ្ក្ពថ្វង 
88. េហគមន៍្ភូ្មែិ្ញ ាំ សែត្តក្ណាា ល  
89. េហគមន៍្លមធ្ាំអណាូ ងទកឹ្ថ្ក្ពក្ក្ត្ថ្បក្ សែត្តក្ពោះេីហន្ញ  
90. េហគមន៍្អូរក្មពញជា សែត្តក្ពោះេីហន្ញ 
91. េហគមន៍្ក្ាលហញងទកឹ្ សែត្តក្ពោះេីហន្ញ 
92. េហគមន៍្ថ្ក្ពក្ថ្ក្ត្ង សែត្តក្ពោះេីហន្ញ 
93. េហគមន៍្ពក្ងក់្ សែត្តក្ាំពត្ 
94. េហគមន៍្វលថ្វង សែត្តក្ាំពត្ 
95. េហគមន៍្ក្េិក្រអង់ស្ថវ   សែត្តក្ាំពត្ 
96. េហគមន៍្ក្េិក្រការ រេិទធដិីធ្ែី ១២៩ សែត្តសកាោះក្ញង 
97. េហគមន៍្ក្េិក្រការ រេិទធដិីធ្ែី៨៤៣ សែត្តសកាោះក្ញង 
98. េហគមន៍្ក្េិក្រក្ក្ីក្ក្៧៦៦ សែត្តសកាោះក្ញង 
99. េហគមន៍្ក្េិក្រការ រេិទធដិីធ្ែីនាពេិេ ីសែត្តសកាោះក្ញង 
100. េហគមន៍្ក្េិក្រការ រេិទធដិីធ្ែីចាំបក្ក្តាង សែត្តក្ាំពង់េព ឺ
101. េហគមន៍្ក្េិក្រការ រដីថ្ក្ពសឈឧីត្តមថ្ក្េែពេ់ សែត្តក្ាំពង់េព ឺ
102. េហគមន៍្ដីធ្ែីសលីក្េាួ េទិធមន្ញេេ សែត្តក្ណាា ល 
103. េហគមន៍្សក្ត្ី ស្ថែ  សែត្តក្ណាា ល 
104. េហគមន៍្ត្ទល់ សែត្តក្ណាា ល 
105. េហគមន៍្អាំសៅថ្ក្ព សែត្តក្ណាា ល 
106. េហគមន៍្ក្ញតាសរៀ សែត្តតាថ្ក្វ  
107. េហគមន៍្ស្ថមគគី សែត្តតាថ្ក្វ 
108. េហគមន៍្ភូ្មកិ្ណាត ល សែត្តតាថ្ក្វ 
109. េហគមន៍្ក្ត្ ាំងក្ក្ស្ថាំង សែត្តតាថ្ក្វ 
110. េហគមន៍្ក្ថ្ន្ែងខាែ  សែត្តតាថ្ក្វ 
111. េហគមន៍្េាំបូរ សែត្តក្ពោះវហិ្គរ 
112. េហគមន៍្ឬេេកី្េុក្ សែត្តក្ពោះវហិ្គរ 
113. េហគមន៍្សជាគជ័  សែសែត្តក្ពោះវហិ្គរ 
114. េហគមន៍្កាស ត្ សែត្តក្ពោះវហិ្គរ 
115. េហគមន៍្ដីធ្ែអូីររ ាំដួល សែត្តក្ពោះវហិ្គរ 
116. េហគមន៍្ភ្នាំសក្រ ត ិ៍ស្ថមគគី សែត្តក្ពោះវហិ្គរ 
117. េហគមន៍្បញេេ សែត្តក្ពោះវហិ្គរ 
118. េហគមន៍្ត្េ ូមាន្រទិធ សែត្តក្ពោះវហិ្គរ 
119. េហគមន៍្ក្ត្ ាំងរលួេ សែត្តថ្ក្ពថ្វង 
120. មជឈមណឌ លក្បជាពលរដាសដីមបអីភ្ិវឌឍន៍្ន្ងិេន្តិភាព (PDP Center) 

 
 


