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សេចក្តីថ្លែងការរបេអ់ងគការេងគមេ ីវលិ ថ្ែត លា ២៥៦៦/២០២២ 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបេ់អងគការេងគមេ វីិល 
ក្នុងឱកាេប្រារព្ធទិវាេិទិធលំសៅឋានព្ិភព្សោក្សលើក្ទី៣៧  

សេនើេ ំឱ្យព្សនែឿនការស ោះប្រាយទំនាេ់ដីធ្ែី 
សៅតំបន់ប្រព្ោនយនតស ោះអនតរជាតិ ភនំសព្ញលនី  

ថ្លៃទី០៣ ថ្ែត ោ ឆំ្្២០២២ 
 

 ក្ន ងឱកាេនៃការប្រារព្ធទិវាេិទិធលំសៅឋាៃព្ភិព្សលាក្សលីក្ទី៣៧ នលៃទី០៣ ថ្ែត លា ឆ្ន ២ំ០២២សៃេះ ស ងី
ែ្ ំជាអងគការេងគមេ ីវលិថ្ែលមាៃរា នាមខាងសប្រកាម េូមេថ្មតងៃូវការប្រព្ួ ារមភៃិងេំណូមព្រែល់រាជរដ្ឋា ភាិល
ក្មព ជា េូមជំរ ញឱយមាៃែំស េះប្រា េមរមយសែីមបបីញ្ច ប់វវិាទែីធ្ែែ៏ីរា នំរ ៉ៃរវាងប្រក្ុមហ  ៃ OCIC  ៃិង ប្របជាព្លរែាមាច េ់
ែីសៅតំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ប្រព្លាៃ ៃតស េះអៃតរជាតភិនំសព្ញលម ី«អាកាេយាៃដ្ឋា ៃអៃតរជាតិសតសជាប្រក្ុងតាសមម »។  

ស ងីែ្ ំាៃក្ត់េមាគ ល់ស ញីថា វវិាទសៃេះមាៃភាព្ធ្ៃៃ់ធ្ៃរ សហ ីព្លរែារងផលប៉ៃេះពាល់ជាសប្រចីៃក្ំព្ ងជួបទ ក្ខ
សាក្សដ្ឋ ទទួលរងៃូវការបសណត ញសចញសដ្ឋ បងខំព្ីផទេះេថ្មបង ៃងិែីធ្ែីរបេ់ព្កួ្សេ ៃងិមិៃាៃទទលួៃូវែំស េះ
ប្រា េមរមយជាទីសព្ញចិតតសៅស  ី។ អវីថ្ែលកាៃ់ថ្តធ្ៃៃ់ធ្ៃរជាងសៃេះសៅសទៀតសនាេះេ ឺ ប្របព្លរែាថ្ែលរងផលប៉ៃេះ
ពាល់ាៃរងេមាព ធ្តាមរ ៈបណតឹ ងព្ីត លាការផងថ្ែរ។ ប្របព្លរែាចំៃួៃ៩នាក់្ (ក្ន ងសនាេះមាៃស្រេតីចំៃៃួ៤នាក់្) ក្ន ង
ចំស មប្របជាព្លរែាចំៃៃួ ៣០នាក់្ ប្រតូវាៃចាប់ែែួៃក្ន ងការប៉ៃេះទងគិចគ្នន សដ្ឋ ហងិាប្រទង់ប្រា ធ្ំម ួាៃសក្តីស ងី
សៅនលៃទ១ី២ ថ្ែក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ រវាងប្របជាព្លរែាថ្ែលជាមាច េ់ែី ៃិងក្ងក្មាែ ងំប្របដ្ឋប់អាវ ធ្របេ់រដ្ឋា ភិាលសនាេះ 
សហ ីក្ំព្ ងរងការសចាទប្របកាៃ់ព្ីបទប្រព្ហមទណឌ សៅស  ី។  

កាលព្ីនលៃទី២០ ថ្ែក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ ត ំងអ យការអមាលាែបូំងសែតតក្ ត ល ាៃសចញែកីាសកាេះ
សៅប្របជាព្លរែាមាច េ់ែាីងំ៩នាក់្ខាងសល ី ថ្ែលបចច បបៃនរេ់សៅ   បំឹងែាង ៃងិ  កំ្ស ត ក្ ប្រេុក្ក្ ត លេទងឹ 
សែតតក្ ត ល ៃិង  ពំ្ត់េរ ប្រេុក្ាទីសែតតតាថ្ក្វ សប្រកាមការសចាទប្របកាៃ់ព្ីបទហងិាសដ្ឋ សចតនាៃងិមាៃាា ៃទមៃៃ់
សាេញ េះញង់ឱយប្របប្រព្ឹតតបទឧប្រក្ិែាជាអាទិ៍ ៃងិប្របឆ្ងំៃឹងអនក្រាជការាធារណៈសដ្ឋ មាៃាា ៃទមៃៃ់សាេ ឱយចូល
ែែួៃសៅកាៃ់េវនាការសៅនលៃទ០ី៦ ថ្ែត លា ឆ្ន ២ំ០២២។ អងគការេងគមេ ីវលិេសងេត ៃិង ល់ស ញីថា ការស្ែី តប
របេ់អាជ្ាធ្ររែាថ្បបសៃេះ បសងេីតៃូវាា ៃភាព្មួ  ថ្ែលសធ្វឲី្យប្របជាព្លរែាថ្ែលជាជៃរងសប្រគ្នេះ រេ់សៅក្ន ងេងគមមួ 
សដ្ឋ ភ័ ខាែ ច ាត់បង់សេរភីាព្    ៃិងសេចក្តេីងឃមឹេប្រមាប់អនាេតរបេ់ព្កួ្គ្នត់  ថ្ែលផទ  ៃងឹសគ្នលការណ៍     
េិទិធមៃ េសជាេក្ល  ៃិងលទធិប្របជាធ្ិបសត យ ជាព្ិសេេេឺផទ  ព្ីសគ្នលការណ៍មស្រៃតីរបេ់រែាជាអនក្បសប្រមីរាស្រេត។  

ការតវា៉ៃ របេ់ប្របជាព្លរែាមាច េ់ែីក្ៃែងមក្សៃេះ េឺសដ្ឋ ារថ្តេណំងថ្ែលក្ណំត់សដ្ឋ ប្រក្ុមហ  ៃ OCIC 
ៃិងអាជ្ាធ្រសនាេះមៃិេមរមយ ៃិងមិៃប្រេបតាមតនមែទីផារ ថ្ែលព្ួក្គ្នត់អាចថ្េវងរក្ទញិែីទំហបំ្រប ក់្ប្របថ្ហលគ្នន
ៃឹងែីថ្ែលាៃាត់បង់ សៅតំបៃ់ជ ំវញិេសប្រមាងប្រព្លាៃ ៃតស េះលមីសនាេះាៃ ៃិងព្ ំមាៃភាព្ចាេ់លាេ់ចំសពាេះទហំំ
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សេចក្តីថ្លែងការរបេអ់ងគការេងគមេ ីវលិ ថ្ែត លា ២៥៦៦/២០២២ 
 

ៃិងទីតាងំែីថ្ែលប្រក្ុមហ  ៃ ៃងិអាជ្ាធ្រេៃាៃឹងប្របេល់ឱយសៅប្របជាព្លរែាថ្ែល ល់ប្រព្មសដ្ឋេះែូរែី។ ម ួវញិសទៀត 
ក៏្សៅមិៃាៃ់មាៃភាព្ប្រាក្ែប្របជាចំសពាេះែំស េះប្រា ែ ី ៃិងផទេះចំៃួៃ៦៦ែនង សៅជាប់ប្រក្វា៉ៃ ត់ប្រព្លាៃ ៃតស េះ
សនាេះផងថ្ែរ ថ្ែលជាសគ្នលសៅនៃការរ េះសរសីចញ។ 

តាមសគ្នលការណ៍េិទធិមៃ េសអៃតរជាតិការបសណត ញសចញសដ្ឋ បងខំ ប្រតូវាៃអៃ ញ្ញា តថ្តសៅក្ន ងកាលៈសទេៈ
ជាក់្លាក់្ៃងិមាៃក្ណំត់អបបបរមា សហ ីប្រតវូថ្តមាៃ  តតធិ្ម៌សព្ញសលញថ្ែលអៃ ញ្ញា តសដ្ឋ ចាប់ ៃងិប្រតវូសគ្នរព្តាម
វធិាៃេទិិធមៃ េសអៃតរជាត ិៃងិការសដ្ឋេះប្រា តាមផែូវចាប់សព្ញសលញប្រតវូថ្តមាៃចសំពាេះអនក្រងផលប៉ៃេះពាល់។1 

សគ្នលការណ៍ថ្ណនារំបេ់អងគការេហប្របជាជាតិេតពី្ីធ្ រក្ចិចៃិងេិទធមិៃ េស ាៃផតល់ការថ្ណនាែំល់រែាាងំ 
ឡា ឱយធានាចំសពាេះេណសៃ យភាព្ាជីវក្មម ថ្ែលក្ំព្ ងប្របតិតបតតិការក្ន ងរែារបេ់ែែួៃ សដ្ឋ សតត តសៅសលីេេរេតមភ
េំខាៃ់ៗចៃំួៃបេី ឺការការពារ ការសគ្នរព្ ៃងិែសំ េះប្រា ។ េេរេតមភាងំបីរបេ់សគ្នលការណ៍សៃេះ ាៃអំពាវនាវ
ឱយមាៃេណសៃ យភាព្ាជីវក្មម សដ្ឋ រែា ៃិងវេ័ិ ឯក្ជៃ ប្រតូវផតល់ជូៃជៃរងសប្រគ្នេះសដ្ឋ ារការបំពាៃសលេីិទធិ
មៃ េសសដ្ឋ ធ្ រក្ិចចៃូវលទធភាព្ក្ន ងការទទួលាៃែំស េះប្រា សដ្ឋ ប្របេិទធភាព្។2 

រែាធ្មមៃ ញ្ានៃប្រព្េះរាជា ចប្រក្ក្មព ជាាៃធានាែល់ប្របជាព្លរែាក្មព ជាប្រេប់រូបមាៃេទិធិសព្ញសលញ ព្ិសេេ
សយាងតាមមាប្រតា៤៤ ាៃថ្ចងថា ជៃ ក៏្សដ្ឋ  សាេះជាប េេលក្តី ជាេមូហភាព្ក្តី មាៃេិទធជិាមាច េ់ក្មមេទិធិ...។ 
ក្មមេិទធឯិក្ជៃប្រេបចាប់ េាតិសៅសប្រកាមការគ្នពំារនៃចាប់ សហ ីថ្ែលៃឹងែក្ហូតក្មមេិទធិព្ីជៃ មួ សនាេះ ល េះ
ប្រតាថ្តប្របសយាជៃ៍ាធារណៈប្រតូវាៃសធ្វី ក្ន ងក្រណីថ្ែលចាប់ាៃបញ្ាតិតទ ក្ សហ ីប្រតូវផតល់េណំងជាម ៃសដ្ឋ េម
រមយ ៃិង  តតិធ្ម៌។  មា៉ៃងសទៀតសយាងតាមមាប្រតា ២២ នៃចាប់អេាមិក្រណ៍ ាៃថ្ចងថា ប្រាក់្េណំងថ្ែលប្រតូវផតល់
ឲ្យមាច េ់អចលៃវតា  ៃងិ/ឬ មាច េ់ក្មមេិទធ ិ ប្រតូវេិតតាមតនមែទីផារ ឬ នលែជំៃួេសៅកាលបរសិចេទនៃការសចញសេចក្ត ី
ប្របកាេេតអីំព្ីេសប្រមាងអេាមិក្រណ៍។ ព្ិសេេជាងសៃេះសៅសទៀត េណំងប្រតូវទូាត់ជាាច់ប្រាក់្ ជាប្រទព្យ ឬ ជាេទិធិ
ជំៃួេសៅតាមភាព្ជាក់្ថ្េតងសដ្ឋ មាៃការ ល់ប្រព្មព្ីមាច េ់អចលៃវតា  ៃងិ/ឬ មាច េ់ក្មមេិទធិៃងិព្ីេណៈក្មមការ
អេាមកិ្រណ៍ (មាប្រតា២៤នៃចាប់ែថ្ែល)។ 

ក្ន ងឱកាេប្រារព្ធទិវាេិទិធលំសៅឋាៃព្ិភព្សលាក្សលីក្ទី៣៧ នលៃទ០ី៣ ថ្ែត លា ឆ្ន ២ំ០២២ សៃេះ ស ងីែ្ ំ
េំណូមព្រែល់រាជរដ្ឋា ភាិលក្មព ជា ប្រក្ុមហ  ៃ ៃងិអនក្ពាក់្ព័្ៃធ េូមធានាថាមាៃការសគ្នរព្ៃូវេទិធិលំសៅឋាៃ េិទធិ
កាៃ់កាប់ ៃិងភាព្ជាមាច ល់សលីេមបតតិឯក្ជៃប្រេបតាមចាប់ជាតិ ៃងិចាប់េិទិធមៃ េសអៃតរជាតិឲ្យាៃសព្ញសលញ 
ប្រេប់ទីក្ថ្ៃែង ៃងិប្រេប់ព្លរែាថ្ែលពាក់្ព័្ៃធ។ ចំសពាេះក្រណីទំនាេ់ែធី្ែីសៅតំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ប្រព្លាៃ ៃតស េះលមីសៃេះ 
ស ងីែ្ ំជាអងគការេងគមេ ីវលិ េូមសេនេី ែូំចតសៅ ៖ 

                                                           
1  ក.អ.ស.ស.ស.វ ‘យោបលទូ់យៅយលខ៧ សតីពីសិទិធមានលំយៅឋានសមរមយ៖ កាបយតត ញយេញយោយបង្ំ់’ (ក.អ.ស.ស.ស.វ ១៩៩៧) អ.ស.ប ឯកសារ អ /ី
១៩៩៨/២២ កថាខ័តឌ ១១ 
2 “យោលការត៍ណតនរំបសអ់ងគការសហប្បជាជាតិសតពីីធ រកេិចនងិសិទិធមន សស ២៥-៣១” (OHCHR ឆ្ន ២ំ០១១) 

https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
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១.  េូមឲ្យត លាការទមាែ ក់្ការសចាទប្របកាៃ់សៅសលបី្របជាព្លរែាាងំ៩នាក់្ ថ្ែលាៃសរៀបរាប់ខាងសល។ី 
២.  េូមឲ្យរាជរដ្ឋា ភាិលក្មព ជា ៃងិប្រក្មុហ  ៃសដ្ឋេះប្រា ែថី្ប្រេរបេ់ព្កួ្គ្នត់ថ្ែលប៉ៃេះពាល់តាមតនមែទផីារ។ 
៣. ចសំពាេះែ ីៃងិផទេះាងំឡា  ថ្ែលព្កួ្គ្នត់ ល់ប្រព្មសដ្ឋេះែូរ េ ឲំ្យអាជ្ាធ្រ ៃងិប្រក្មុហ  ៃសចញប័ណណក្មម 
     េទិធសិដ្ឋ បញ្ញា ក់្ទតីាងំចាេ់លាេ់ជាម ៃ។  
៤.  េូមឲ្យអាជ្ាធ្រ ៃងិប្រក្មុហ  ៃសដ្ឋេះប្រា េណំងតាមតនមែទផីារចសំពាេះែ ីៃងិផទេះរបេ់ព្កួ្គ្នត់ថ្ែលប៉ៃេះពាល់ 
     ចៃំៃួ៦៦ែនង សៅជាប់ប្រក្វា៉ៃ ត់ប្រព្លាៃ ៃតស េះថ្ែលអាជ្ាធ្រក្ពំ្ ងវាេ់ថ្វង ៃងិជាសគ្នលសៅនៃការរ េះសរ។ី   

      ៥. េូមរាជរដ្ឋា ភាិលក្មព ជាជរំ ញប្រក្មុហ  ៃព្សៃែឿៃការសដ្ឋេះប្រា បញ្ញា ាងំប៉ៃ នាម ៃរបេ់ប្របជាព្លរែាថ្ែលរង         
          ប៉ៃេះពាល់ាងំអេ់ឱយាៃឆ្ប់ ។ 
 
សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួសៃេះចូលរមួគ្នបំ្រទសដ្ឋ  ៖ 

១. អងគការមជឈមណឌ លេិទធមិៃ េសក្មព ជា (CCHR) 
២. អងគការេមព័ៃធភាព្ការពារេិទធិមៃ េសក្មព ជា (CHRAC) [មាៃ ១៦អងគការេទិធិមៃ េស/ប្របជាធ្ិបសត យ] 
៣. អងគការមជឈមណឌ លអប់រចំាប់េប្រមាប់េហេមៃ៍ (CLEC) 
៤. អងគការេមព័ៃធថ្ែមរជំសរឿៃៃងិការពារេិទិធមៃ េស (LICADHO) 
៥. សវទកិានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិាល េតីព្កី្មព ជា (NGOF) 
៦. េមាេមការពារេទិធិមៃ េស ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សៅក្មព ជា (ADHOC) 
៧. េហព័្ៃធេហភាព្ការងារក្មព ជា (CLC) 
៨. េមាេមេមព័ៃធេហេមៃ៍ក្េិក្រក្មព ជា ( CCFC ) 
៩. េមាេមប ត ញ  វជៃក្មព ជា (CYN) 
១០. េមាេមការពារេេិមាេមប្របជាធ្បិសត យ ឯក្រាជយ នៃសេែាក្ចិចសប្រៅប្របព័្ៃធ ( IDEA ) 
១១. េហព័្ៃធេហជពី្សេរឯីក្រាជយ (FUFI) 
១២. េមាេមេមព័ៃធៃិេិតសបញ្ញា វៃតថ្ែមរ (KSILA) 
១៣. េហជពី្ប្រទប្រទង់េិទធិការងារប េគលកិ្ក្មមក្រថ្ែមរនៃប្រក្ុមហ  ៃ  គ សវលីែ៏ ( LRSU ) 
១៤. មជឈមណឌ លប្របជាព្លរែាសែីមបអីភិវឌ្ឍៃ៍ ៃងិេៃតិភាព្  ( PDP Center ) 
១៥. អងគការេមាេមធាងសតាន ត (STT) 
១៦. អងគការេមធ្ម៌ក្មព ជា (EC) 
១៧. េហព័្ៃធេហជពី្ឯក្រាជយ (INTUFE) 
១៨. េហព័្ៃធេហជពី្ក្មមក្រៃិសយាជិតវេ័ិ សទេចរណ៍ក្មព ជា  (CTWUF) 
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១៩. ប្រក្ុមការងារសែីមបសីដ្ឋេះប្រា ទំនាេ់ (ACT) 
២០. េហព័្ៃធេហជីព្ ក្មមក្រចំណីអា រ ៃងិសេវាក្មមក្មព ជា (CFSWF) 
២១. េមព័ៃធេហជីព្ក្មមក្រសែីមបកីារងា (UCL)  
២២. អងគការស ៃឌ័្រ ៃិងអភវិឌ្ឍៃ៍សែីមបកី្មព ជា (GADC) 
២៣. េមព័ៃធេណសៃ យភាព្េងគម (ANSA) 
២៤. អងគការក្មមវធិ្អីភិវឌ្ឍៃ៍ធ្ៃធាៃ  វជៃ (YRDP) 
២៥. េមព័ៃធសែីមបេី ចរតិភាព្ ៃិងេណសៃ យភាព្េងគម (CISA) 
២៦. អងគការាព ៃេៃតិភាព្ (PBO) 
២៧. អងគការេណៈក្មាម ធ្ិការសែីមបកីារសាេះសឆ្ន តសដ្ឋ សេរ ីៃិង  តតធិ្ម៍សៅក្មព ជា )COMFREL) 
២៨. អងគការេង់ប្រតាល់ (CENTRAL) 
២៩. អងគការវទិាាា ៃប្របជាធ្បិសត យក្មព ជា (CID) 
30. េហេមៃ៍ែធី្ែី ប្រក្ុម១៧៥ (សែតតសកាេះក្ ង) 
៣១. េហេមៃ៍ែធី្ែីប្រក្ុម ៧៦៦ (សែតតសកាេះក្ ង) 
៣២. េហេមៃ៍ែីធ្ែីប្រក្ុម ១៩៧ (សែតតសកាេះក្ ង)  
៣៣. េហេមៃ៍ែីធ្ែីប្រក្មុ ៨៤៣ (សែតតសកាេះក្ ង)  
៣៤. េហេមៃ៍ែធី្ែីប្រក្ុម ១២៩ (សែតតសកាេះក្ ង)  
៣៥. េហេមៃ៍ែធី្ែីប្រក្ុម ៣៣ (សែតតសកាេះក្ ង) 
៣៦. េហេមៃ៍ែធី្ែីប្រក្ុម ២០០ (សែតតសកាេះក្ ង) 
៣៧. េហេមៃ៍ែធី្ែីប រេីីឡា (ភនំសព្ញ) 
៣៨. េហេមៃ៍ែធី្ែីប្រព្លាៃ ៃតស េះ SOS លមសគ្នល (ភនំសព្ញ) 
៣៩. េហេមៃ៍ែធី្ែីផែូវរលសភែងី ភូម២ិ៣ (ភនំសព្ញ) 
៤០. េហេមៃ៍ែីធ្ែបីឹងឈូក្ (ភនំសព្ញ) 
៤១. េហេមៃ៍ែីធ្ែភូីមិេំសរាងតបូង ែណឌ ថ្ប្រព្ក្សនន  (ភនំសព្ញ) 
៤២. េហេមៃ៍ែីធ្ែីភូមិ ពាង (សែតតក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ) 
៤៣. េហេមៃ៍ែធី្ែីភូម១ិ េងាេ ត់៣ (ប្រក្ុងប្រព្េះេ ីហៃ ) 
៤៤. េហេមៃ៍ភូមែិ្ ំ (សែតតក្ ត ល) 
៤៥. េហេមៃ៍ែីធ្ែភូីមិប្រេេួ (សែតតាត់ែបំង) 
៤៦. េហេមៃ៍ែីធ្ែីនប្រព្ពា  (សែតតក្ំព្ត) 
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៤៧. េហេមៃ៍ជៃជាតិសែីមភាេតិចសែតតមណឌ លេិរចីំៃៃួ ៥២ េហេមៃ៍ 
៤៨. េហេមៃ៍លមដ្ឋ (សែតតសពាធ្ិ៍ាត់) 
៤៩. េហេមៃ៍ប្រទប្រទង់ធ្មមជាតិ  (សែតតសពាធ្ិ៍ាត់) 
៥០. េហេមៃ៍ជៃជាតិសែីមភាេតិច ចារា៉ៃ   (សែតតរតៃេិរ)ី 
៥១. េហេមៃ៍ែីធ្ែអីណតូ ងប្រតថ្បក្ (សែតតាវ  សរៀង) 
៥២. េហេមៃ៍ាមេគីសចក្មាេ (សែតតាវ  សរៀង) 
៥៣. េហេមៃ៍មាៃជ័  (សែតតាវ  សរៀង) 
៥៤. េហេមៃ៍ាមេគីរមាេថ្ហក្ (សែតតាវ  សរៀង) 
៥៥. េហេមៃ៍នប្រព្សឈសីព្ប្រជចងាវ រលអស្តី (សែតតក្ពំ្ង់ឆ្ន ងំ) 
៥៦. េហេមៃ៍ធ្ៃធាៃនប្រព្សឈេីទឹងែាច់េ  (សែតតក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ) 
៥៧. េហេមៃ៍នប្រព្សឈសីទេចរណ៍ទកឹ្ធាែ ក់្ថ្ប្រេអំព្លិ (សែតតក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ) 
៥៨. េហេមៃ៍ែីធ្ែចីប្រក្ី (សែតតបនាទ  មាៃជ័ ) 
៥៩. េហេមៃ៍ែីធ្ែភូីមិេលិាថ្ែមរ (សែតតបនាទ  មាៃជ័ ) 
៦០. េហេមៃ៍ប េសសាន រ (សែតតតបូង ម )ំ 
៦១. េហេមៃ៍ថ្ប្រេប្រាងំ (សែតតតបូង ម )ំ 
៦២. េហេមៃ៍ទៃែូង (សែតតតបូង ម )ំ 
៦៣. េហេមៃ៍ជាបំ្រក្សវៀៃ  (សែតតតបូង ម )ំ 
៦៤. េហេមៃ៍ជា ំ(សែតតតបូង ម )ំ 
៦៥. េហេមៃ៍ក្ំសប្របេី (សែតតតបូង ម )ំ 
៦៦. េហេមៃ៍ភនំសប្រកាម (សែតតសេៀមរាប) 
៦៧. េហេមៃ៍ឃ្ែ ងំទកឹ្៧៨ (សែតតសេៀមរាប) 
៦៨. េហេមៃ៍ែីធ្ែតីាៃី (សែតតសេៀមរាប) 
៦៩. េហេមៃ៍នប្រព្ ង់ (សែតតក្ំព្ង់ធ្ំ) 
៧០. េហេមៃ៍អូរែំថ្ែក្ (សែតតក្ំព្ង់ធ្ំ) 
៧១. េហេមៃ៍នប្រព្ ង់ (សែតតប្រព្េះវ ិរ) 
៧២. េហេមៃ៍ែក់្ព្រ (សែតតក្ំព្ង់េពឺ) 
៧៣. េហេមៃ៍អមលាងំ (សែតតក្ំព្ង់េពឺ) 
៧៤. េហេមៃ៍ពាមរេ់ (សែតតក្ំព្ង់េពឺ) 
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៧៥. េហេមៃ៍ប្រតពាងំសជា (សែតតក្ំព្ង់េពឺ) 
៧៦. េហេមៃ៍រេមីាមេគី (សែតតក្ំព្ង់េពឺ) 
៧៧. េហេមៃ៍ភនំសតាន  (សែតតក្ំព្ត) 
៧៨. េហេមៃ៍ភនំទទឹង (សែតតក្ំព្ត) 
៧៩. េហេមៃ៍ែីធ្ែី ១៩៧ (សែតតសកាេះក្ ង) 
៨០. េហេមៃ៍ែីធ្ែតីាៃូៃ (សែតតសកាេះក្ ង) 
៨១. េហេមៃ៍ែីធ្ែីថ្ប្រព្ក្ែាច់ (សែតតសកាេះក្ ង) 
៨២. េហេមៃ៍ែីធ្ែីជែីសប្រកាម (សែតតសកាេះក្ ង) 
៨៣. េហេមៃ៍ែធី្ែីជីែសលី (សែតតសកាេះក្ ង) 
៨៤. េហេមៃ៍សៃាទសកាេះប្រេសៅ (សែតតសកាេះក្ ង)  

 
 


