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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ទម្លែ ក្់សោលអនុក្ក្ឹត្យេតពីីការបសងកើត្ក្ចក្អុ៊ិនធឺណ៊ិ ត្ថ្ែលសធវើឱ្យប ៉ះពាលែ់លេ់៊ិទធ៊ិ

មនុេសតាមបណ្តត ញអុ៊ិនធឺណ៊ិ ត្សៅក្មពុជា 
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទ១ី៨ ខែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០២១ 

 

ព ងីែ្ុ ំជាអងគការសងគម្សុីវលិជាតិអនតរជាតិនិងសហគម្ន ៍ ខែលមានព ម្ ោះែូចខាងពរកាម្សូម្អំពាវ
នាវែល់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកម្ពុជាឱ្យទមាា ក់ពោលអនុរកឹតយសតេីកីារបពងកីតរចកទ្វា រអុិនធណិឺតជាតិ(“អនុរកឹតយ”)។ 
អនុរកឹតយពនោះបានបំពានកាតេាកិចចសទិធិម្នុសសអនតរជាតិ នងិរែាធម្មនុញ្ញរបស់របពទសកម្ពុជាពដ្ឋ បំពានម្កពលី
សិទធិតាម្បណ្តត ញអុីនពធណិីត និងពរៅរបេន័ធអុីនពធីណិតពៅកម្ពុជា ជាេិពសសសិទធិពសរភីាេកនុងការបពញ្ចញម្តិ 
សិទធិទទលួេត័៌មាននិងសទិធិឯកជនភាេ។ 

អនុរកឹតយពនោះ កណំត់ការបពងកីតនិងរគប់រគងរចកទ្វា រអុិនធណិឺតថ្នន ក់ជាតិ ខែលជាពហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ
តរម្វូពោ មានការរបារស័ ទ្វក់ទងតាម្អុិនធណិឺតនងិចរាចរទិននន័ អុិនធណិឺត ទ្វងំពៅខាងកនុងនងិការ
ចូលម្ករបពទសកម្ពុជា ពដ្ឋ រតូវឆ្ាងកាត់រចកផ្ាូវទ្វា រអុិនធណិឺតថ្នន ក់ជាត។ិ អនុរកឹតយពនោះសរម្បសរម្លួឱ្យមាន
ការឃ្ា ពំម្ីល នងិតាម្ដ្ឋនសកម្មភាេតាម្អុិនធណិឺត ផ្តលស់ិទធិអណំ្តចែល់ការតាម្ដ្ឋន និងការរតួតេិនិតយការ
របារស័ ទ្វកទ់ងតាម្របេ័នធឌីជីងល និងជួ ែល់ការរបមូ្ល រកាទុក នងិខចករខំលកទិននន័ ផ្ទា ល់ែាួន ខែល
ជាមូ្លដ្ឋា ននាឱំ្យមានការគំរាម្កំខហងែល់សទិធិឯកជនភាេ ពសរភីាេខាងការបពញ្ចញម្តិ និងទទួលេត័៌មាន។
អនុរកឹតយពនោះ មានពោលបណំងដ្ឋក់ឲ្យចរាចរអុិនធណិឺតអនតរជាតិទ្វងំអស់ពៅពរកាម្អណំ្តចោជ្ាធរខតម្ួ 
ខែលពធាីឱ្យរដ្ឋា ភ្ិបាលកាត់បនថ សកម្មភាេអុនិធណិឺតកនុងរបពទសខែលម្កេីអនតរជាតិរបកបពដ្ឋ របសិទធភាេ
ខងម្ពទៀត។ 

បខនថម្ពលកីាររេួ បារម្ភអំេីបញ្ហា សិទធិម្នុសសជាពរចនីខែលមានខចងកនុងអនុរកឹតយពនោះ កម៏ានការបារម្ភ
ផ្ងខែរថ្នអនុរកឹតយពនោះនងឹផ្តល់លទធភាេជាក់ខសតង ជាេិពសសការបពងកីតពហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធខែលោបំាចស់រមាប់
រចកទ្វា រអុិនធណិឺតជាតិពនោះ។ ការបពងកីតរចកទ្វា រអុិនធណិឺតជាតិពនោះទំនងជាបណ្តត លឱ្យមានការកាត់បនថ 
ពលបឿនអុីនធណិឺតខែលរបការពនោះបានបង្អា ក់ការប៉ុនបង៉របស់រដ្ឋា ភ្ិបាលពផ្សងពទៀត កនុងការបពងកីតរចកទ្វា រអុិនធឺ
ណិតជាតែូិចជាសំពណីរបពងកតីរចកទ្វា រអុនិធណិឺតជាតិរបស់របពទសថ្ងខែលរតូវបានលបពោលពៅឆ្ន ២ំ០១៥ 
។ ការបពងកតីរចកទ្វា រអុិនធណិឺតជាតិ នឹងមានផ្លបោ៉ះពាល់ពសែាកិចច ជាេិពសសពៅពលីទីផ្ារពាណិជជកម្មតាម្
របេ័នធពអឡចិរតូនចិខែលកំេុងរកីចពរម្ីនពៅកម្ពុជា  ពហ ីក៏ពែីរតជួាឧបសគគែល់រកុម្ហ ុនបពចចកវទិានិង
បពងកីតភាេម្ិនចាស់លាស់ខែលោចបណ្តត លឱ្យោជីវកម្មោកពចញេទីីផ្ាររបពទសកម្ពុជាផ្ងខែរ។ របសនិពបី
រកុម្ហ ុនឯកជនរតូវបានបងខំឱ្យោកពចញទបីំផុ្តគឺអតងិិជនខែលជាបង់ថ្ងាពសវាយ៉ងែពស។់  
ការរេួ បារម្ភសំខាន់ៗរបស់ព ងីអំេអីនុរកឹតយពនោះរមួ្មាន៖ 
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១. ការឃ្ា ពំម្ីល៖ អនុរកឹតយពនោះ មានបណំងខសាងរកការបពងកតីពហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធខែលជ ួសរម្ួលែល់
ការឃ្ា ពំម្ីលម្ ួខែលមានវសិាលភាេទូលទូំលា ម្កពលីសកម្មភាេតាម្អុិនធណិឺតនិងទិននន័ ផ្ទា ល់ែាួន
របស់អនកពរបីរបាស់មាន ក់ៗ។ ភាេម្ិនជាក់លាក់ខែលបានកណំត់ពៅកនុងអនុរកឹតយពនោះនឹងពធាីឱ្យមានរបេន័ធ
ម្ួ ខែលមានសម្តថភាេោចឃ្ា ពំម្ីលជាអតិបរមាជាម្ួ នងឹការរតួតេនិិតយអបបបរមា ខែលនាឱំ្យជួ 
េរងឹងអណំ្តចឃ្ា ពំម្ីលពដ្ឋ ម្ិនមានរេំខែនរសាប់របស់រាជរែាភ្ិបាលកម្ពុជាកនុងការរពំលាភ្សទិធិឯកជន
ភាេ។ សទិធិឯកជនភាេខែលមានខចងកនុងរកម្រែាបបពវណីថ្នរបពទសកម្ពុជា នងិកតកិាសញ្ហញ អនតរជាតិសតេីី
សិទិធេលរែានងិសិទិធនពយបា  គឺជាសិទធជិាមូ្លដ្ឋា នរបស់ម្នុសសខែលកំេុងរងការគំរាម្កំខហងកាន់ខត
ខាា ងំពឡងីៗពដ្ឋ សារការឃ្ា ពំម្ីលតាម្របេ័នធឌីជីងល។ ការរតឹតបតិពៅពលសីិទធទិទួលបានឯកជនភាេគួរ
ខតពោរេតាម្ពោលការណ៍ថ្នភាេរសបចាប់ សមាមារតនងិភាេោបំាច់ រមួ្ទ្វងំការបពងកីតរបេន័ធការពារ 
របេ័នធរតួតេិនិតយនិងការពដ្ឋោះរសា ចំពពាោះការរពំលាភ្បពំាន។ អនុរកឹតយពនោះខែលផ្តល់សិទធិរតួតេនិិតយ 
សរមាបអ់ងគភាេរែាប៉ុពណ្តណ ោះ ខែលនឹងម្ិនមានរបសិទធភិាេែលក់ារោពំារនងិជួ តាម្ដ្ឋនពលកីារអនុវតត
របកបពដ្ឋ របសិទធភិាេពនាោះពទ។ នីតិវធិីការពារថ្ផ្ាកនុងោម នរបេ័នធរតួតេិនិតយរងឹមានំងិឯករាជយ បង្អា ញថ្ន
ោម នរបសទិធភាេរបឆ្ងំនងឹការពរជៀតខរជកឯកជនភាេដោយែុសចាប់ ឬដោយបពំាន ជាេិពសសតាម្រ ៈ
ការឃ្ា ពំម្ីលកនុងរបេន័ធឌីជងីល។ 

បខនថម្េីពលីការរពំលាភ្ពលីសទិធិឯកជនភាេ ការឃ្ា ពំម្លីរបស់រដ្ឋា ភ្បិាលបានបពងកីតបរយិកាសថ្នការ
ភ្័ ខាា ច បពងកតីការពលីកទកឹចិតតបខនថម្ពទៀតសរមាបក់ារដ្ឋក់កំហតិនិងោប់េិរុទធែាួនឯង រេម្ទ្វងំពធាឱី្យ
មានផ្លប៉ោះពាលជាអវជិជមានែល់សម្តថភាេរបសអ់នកសារេ័ត៌មាននិងអនកការពារសទិធិម្នុសសកនុងការ
បំពេញការង្អររបស់ែាួនផ្ងខែរ។ ែូពចនោះការគំរាម្កំខហងពដ្ឋ សារការឃ្ា ពំម្លី បានរារាងំែល់សទិធិខែល
រតូវបានការពារម្ ួចំននួពទៀត រមួ្មានពសរភីាេកនុងការបពញ្ចញម្តិនងិសទិធិទទលួបានេត័៌មាន។ 

២. ការរតតួេិនតិយ៖ មារតា ៦ ថ្នអនុរកឹតយពនោះ ផ្តល់សិទធអិណំ្តចឱ្យទប់សាក ត់ ការតភាជ បប់ណ្តត ញ ឬែាមឹ្
សារណ្តខែលោត់ទុកថ្ន«បោ៉ះពាល់ែល់ចណូំលជាតិ សុវតថភិាេ រពបៀបពរៀបរ សណ្តត បធ់ាន ប់សងគម្ សលី
ធម្ ៌វបបធម្៌ របថ្េណី និងទំពនៀម្ទមាា ប់»។ ការម្និបានកណំតឱ់្យជាកល់ាក់នូវមូ្លពហតុសរមាបរ់តួតេនិិតយ
ែាឹម្សារ ផ្តល់អណំ្តចទូលទូំលា ែល់រដ្ឋា ភ្ិបាលកនុងតាម្ដ្ឋន នងិរតួតេិនិតយែាឹម្សារតាម្អុនិធណិឺត 
ពដ្ឋ អនុរកតឹសដីេកីារបពងកីតរចកទ្វា រអុិនធណិឺតជាតិ ពនោះផ្តល់នូវសិទធិកនុងការចូលពម្ីល និងរតួតរតារាល់
ែំពណីរការផ្ទា ស់បតូរទនិនន័ ពៅកនុងរបពទស។ បទបញ្ញតតិពនោះផ្ាុ េីសទិធិពសរភីាេកនុងការបពញ្ចញម្តែូិចមាន
ខចងកនុងមារតា៤១ ថ្នរែាធម្មនុញ្ញថ្នរេោះរាជាណ្តចរកកម្ពុជា និងមារតា១៩ ថ្ន ក.ស.អ.ស.េ.ន ពរពាោះវា
ហួសេីការរតឹតបតឹខែលោចពធាីពៅបានចំពពាោះពសរភីាេខាងការបពញ្ចញម្តិ។ បខនថម្េីពនាោះពៅពទៀត ការ
ខចងម្ិនចាស់លាស់រតងម់ារតា៦ ថ្នពតីពគោចរារាងំែាឹម្សារណ្តម្ួ មុ្នការពបាោះេុម្ភផ្ស  (ជាទរម្ង់ម្ ួ
ថ្នការរតួតេនិិតយជាមុ្ន)ខែរឬពទ ខែលោចជាការរតឹតបតិយ៉ងធៃន់ធៃរពៅពលីពសរភីាេថ្នការបពញ្ចញម្តិ។ 
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ការផ្តលស់ទិធិអណំ្តចរតតួេិនតិយពៅកនុងអនុរកឹតយពនោះគឺជាហានិភ្័ ែធ៏ៃន់ធៃរ ខែលពគោចពរបីរបាស់អនុ
រកឹតយពែីម្បបីទិ ឬដ្ឋក់ទណឌ កម្មពលីម្តិជំទ្វស់តាម្បណ្តត ញអុិនធណិឺត ខែលជាការរពំលាភ្ពលីចាប់សិទធិ
ម្នុសសអនតរជាត។ិ ការរោិះគន ់ និងការបពញ្ចញម្តិពផ្សងពទៀតខែលរដ្ឋា ភ្ិបាលកំណត់ថ្នម្និោចទទួល ក
បាន នងឹរតូវបំបទិម្ដងពហ ីម្ដងពទៀត ដ្ឋក់ទណឌ កម្ម និងែកហូតភាេរសបចាប់ ខែលបទដ្ឋា នគត ុិតតិងមី
ពនោះនឹងរតូវបានពរបីរបាស់ពែីម្បហីាម្ឃ្ត់ការរោិះគន់ពៅពលីរដ្ឋា ភ្ិបាល សាថ បន័រែា និងអងគពាកេ់័នធនងឹរែា
ពផ្សងពទៀត ពដ្ឋ រារាងំនូវគណពន យភាេ នងិចូលរមួ្ចំខណកឱ្យរដ្ឋា ភ្ិបាលបង្រ្ង្អក បកាន់ខតទូលទូំលា ពៅ
ពលីម្តជិទំ្វស។់ 

៣. ឯកជនភាេថ្នទិននន័ ៖ មារតា ១៤ ថ្នអនុរកឹតយសដីពនោះ បងកហានភិ្័ ែល់ការការពារទិននន័ និង
ការសមាៃ តទ់ិននន័ ខែលតរម្ូវឱ្យមានការរកាទុកនិងខចករខំលកទិននន័ ផ្ទា ល់ែាួន។ បទដ្ឋា នសទិធិម្នុសស
អនតរជាតបិញ្ញតតិថ្នសិទធិឯកជនភាេខែលមានខចងកនុងមារតា ១៧ ថ្ន ក.ស.អ.ស.េ.ន រមួ្មានសទិធិទទលួ
បានការការពារទនិនន័ ផ្ទា លែ់ាួនកនុងចំពណ្តម្សិទធែិថ្ទពទៀត ខែលរារាងំរែាេកីារតរម្ូវឱ្យរកុម្ហ ុនរកាទុក
ទិននន័ ផ្ទា ល់ែាួនយ៉ងពរចនី និងការចូលពរបីរបាសទ់ិននន ័ផ្ទា ល់ែាួនែុសេីលកខែណឌ កណំត់ និងតរម្ូវឱ្យ
ការពារ។ អនុរកឹតយពនោះ ម្ិនបានបង្អា ញឱ្យបានជាក់លាកនូ់វរបពភ្ទេត័៌មាន ឬទិននន ័ខែលោចរតូវរកាទុក 
និងខចកោ ពឡ ី ពហ ីជនំួសម្កវញិពដ្ឋ ដ្ឋក់បញ្ចូលបញ្ញតតិខែលមានភាេម្ិនចាស់លាស់ «េត័៌មាន
ពផ្សងពទៀតតាម្តរម្ូវការ» ខែលរដ្ឋា ភ្ិបាលោចនឹងតរម្ូវឱ្យរកុម្ហ ុនផ្តល់ការចូលពម្លីនូវទិននន័ ផ្ទា ល់ែាួន
ណ្តម្ួ តាម្ការចង់បាន។  

ពលីសេីពនោះពទៀត តាម្រ ៈការតរម្ូវឱ្យរកាទុកទិននន ័ពដ្ឋ ម្ិនតរម្ូវឱ្យមានការការពាររគប់រោន់ពលី
សនតិសុែទិននន័  អនុរកឹតយពនោះបពងកីនហានិភ្័ កានខ់តខាា ងំែល់សនតសុិែទិននន័ េីការពរជៀតខរជកេី
សំណ្តកភ់ាគីទបីី ឬអនកលចួទិននន័ បពចចកវទិាែថ្ទពទៀត។ ការពធាីម្ជឈកម្មចរាចរអុិនធណិឺត និងទនិនន័  
សថិតពរកាម្រចកទ្វា រអុនិធណិឺតជាតិបពងកីតចណុំចកណ្តត លថ្នភាេង្អ រងពរោោះសរមាប់តួអងគខែលរោិះគន់   
ែណៈពេលខែលតរម្ូវការឱ្យមានការរកាទុកទិននន ័ពដ្ឋ ម្ិនោបំាច់ ធានានូវសម្តថភាេរបស់អនកផ្តល់
ពសវាកម្មពែីម្បពីដ្ឋោះរសា ឱ្យបានសម្រម្យនូវការពកីនពឡងីនូវតរម្ូវការសនតិសុែទិននន ័ពធាីឱ្យមានហានិ
ភ្័ កានខ់តែពសព់ឡងីជុំវញិបញ្ហា ពនោះ។  

 

នាពេលប៉ុនាម នឆ្ន ចុំងពរកា ពនោះ រកបែណ័ឌ ចាប់របពទសកម្ពុជា បានផ្តល់អណំ្តចយ៉ងពលីសលប់ែល់  
រដ្ឋា ភ្ិបាលពែមី្បរីគប់រគងសកម្មភាេនងិរតឹតបតិលំហរបជាធបិពត យតាម្របេ័នធអនឡាញ។ អាីខែលគួរឱ្យរេួ 
បារម្ភពនាោះគកឺារគំរាម្កំខហងពដ្ឋ អនុរកតឹយពនោះ ចំពពាោះការបពញ្ចញម្តតិាម្រ ៈបពចចកវទិាឌីជីងលនិងសទិធិឯក
ជនភាេរតូវបានឡូកឡពំដ្ឋ ចាប់ខែលពកតីពឡងីពផ្សងពទៀត គឺពសចកតីរពាងចាប់សតេីឧីរកិែាកម្មតាម្របេ័នធអុិ
នធណិឺត ខែលមានបទបញ្ញតតមិ្ួ ចំននួទូលទូំលា  ម្ិនរតវូនឹងបទដ្ឋា នអនតរជាតិទ្វក់ទងពៅនឹងពសរភីាេខាង
ការបពញ្ចញម្តិនិងសិទធិឯកជនភាេ។ អនុរកឹតយសដីេីការបពងកីតរចកទ្វា រអុិនធណិឺតជាត ិ ជាម្ួ នឹងចាប់សដីេី
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ទូរគម្នាគម្ន ៍និងរបកាសអនតររកសួងឆ្ន  ំ២០១៨ សតេីីការរគប់រគងការផ្សេាផ្ា តាម្ពគហទំេ័រនងិបណ្តត ញ
សងគម្ខែលែំពណីរការតាម្របេ័នធអុិនធណិឺតពៅរេោះរាជាណ្តចរកកម្ពុជាផ្ដល់អណំ្តចកានខ់តពរចីនពឡងីៗែល់  
រដ្ឋា ភ្ិបាលពែមី្បពីរបីរបាសអុ់ិនធឺណិតជាឧបករណ៍បង្រ្ង្អក បនងិរារាងំែលស់កាក នុេលរបសអុ់ីនធណិឺត ខែលជា
ពវទិកាែស៏ំខាន់សរមាប់ការអនុវតតពសរភីាេមូ្លដ្ឋា ន។  

ព ងីែ្ុ ំសូម្អំពាវនាវែល់រដ្ឋា ភ្ិបាល សូម្ទមាា ក់ពោលអនុរកឹតយសដីេកីារបពងកីតរចកទ្វា រអុនិធណិឺតជាត ិ
រសបតាម្កាតេាកិចចរបស់កម្ពុជាខែលមានខចងកនុងរែាធម្មនុញ្ញ និងចាប់សទិធិម្នុសសអនតរជាតិពដ្ឋ ធានាថ្នសិទធិ
ពសរភីាេខាងការបពញ្ចញម្តនិិងេ័តម៌ាន នងិសទិធិឯកជនភាេរបសបុ់គគលទ្វងំអស់ពៅកម្ពុជារតូវបានការពារ។ 
 

--- ចប-់-- 
 
ពសចកតីខងាងការណ៍ពនោះ ោរំទពដ្ឋ ៖  

1 អងគការោកស់ិនពអែកម្ពុជា 
2 វទិាសាថ នតស ូម្តិ និងពោលនពយបា  
3 ពវទិកាោសុីពែមី្បសីិទធមិ្នុសសនិងការអភ្ិវឌឍ (FORUM-ASIA) 
4 សហគម្ន៍ែីធាបីឹងទពនាពរម្ច 
5 សហគម្ន៍បឹងរបា ំ
6 សហគម្ន៍បឹងឈូក 
7 អងគការអភ្ិវឌឍន៍សំពលងសហគម្ន ៍
8 ម្ជឈម្ណឌ លសិទធិម្នុសសកម្ពុជា 
9 ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជាពែមី្បរីបេន័ធផ្សេាផ្ា ឯករាជយ 
10 សហេ័នធសហជេីកម្មករចណីំោហារ និងពសវាកម្មកម្ពុជា 
11 អងគការសម្ព័នធភាេការពារសទិធមិ្នុសសកម្ពុជា 
12 សមាគម្ោែហុកការពារសទិធមិ្នុសសនងិអភ្ិវឌឍន៍ពៅកម្ពុជា 
13 សមាគម្រគូបពរងៀនកម្ពុជាឯករាជយ 
14 អងគការជនជាតិពែមី្ភាគតិចកម្ពុជា 
15 សម្ព័នធអនកសារេត័៌មានកម្ពុជា 
16 ម្ជឈម្ណឌ លពែីម្បចីាប់ និងរបជាធិបពត យ 
17 សម្ព័នធេភិ្េពលាកពែីម្បកីារចូលរមួ្េលរែា (CIVICUS) 
18 សម្ព័នធពែមី្បសុីចរតិភាេ និងគណពន យភាេសងគម្ 
19 អងគការសម្ធម្ក៌ម្ពុជា 
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20 សហគម្ន៍បណ្តត ញអតីតង្រ្សតបីឹងកក ់
21 អងគការព នឌ័រនិងអភ្ិវឌឍន៍ពៅកម្ពុជា 
22 អងគការោ ហាកិ 
23 សមាគម្របជាធបិពត យឯករាជយថ្នពសែាកិចចពរៅរបេន័ធ 
24 សមាគម្ខែមរកម្ពុជាពរកាម្ពែីម្បសីិទធិម្នុសសនិងអភ្ិវឌឍន ៍
25 អងគការកាា ហាន 
26 សហគម្ន៍ែីធាជីីែពរកាម្ ភូ្ម្ិខរេកជីក ឃុជំីែពរកាម្ ពែតតពកាោះកុង 
27 សហគម្ន៍ែីធាីថ្ប៉លិន ពែតតថ្បល៉ិន 
28 សហគម្ន៍ែីធាឡីពាង(កេំងឆ់្ន ងំ) 
29 អងគការមូ្លនិធិ Manushya 
30 សហគម្ន៍ការពារធនធានធម្មជាតិរសុករកគរ ពែតតពពាធិសាត់ 
31 បណ្តត ញអនកការពារថ្រេឡង់ ឃុមំានរទិធិ រសុកសណ្តត ន់ (កេំង់ធំ) 
32 គណៈកមាម ធកិារអេារកតិនិង ុតតិធម្៌ពែមី្បកីារពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋ ពសរនីិងរតឹម្រតូវពៅកម្ពុជា 
33 សហគម្ន៍ភ្នំបាត 
34 សហគម្ន៍ថ្រេពឈភី្នំខែក ចំបក់ពហាោះ 
35 សហគម្ន៍ភ្នំពរកាម្ ពែតតពសៀម្រាប 
36 សហគម្ន៍ភូ្ម្ ិ២៣ 
37 អងគការេនាកខែមរ 
38 សហគម្ន៍ថ្រេពា  ពែតតកេំត 
39 សហគម្ន៍ថ្រេពឈរីតនរុកាខ  ពែតតឧតតរមានជ័  
40 សហគម្ន៍ SOS រេលាន នតពហាោះអនតរជាតិភ្នំពេញ 
41 សហគម្ន៍ភូ្ម្តិាន១ី៩៧ ពែតតពកាោះកុង 
42 សហគម្ន៍ទលួសខងក B 
43 អងគការតមាា ភាេកម្ពុជា 
44 សហគម្ន៍រតពាងំសខងក ពែតតកំេត 
45 អងគការេិភ្េពលាករបឆ្ងំនឹងទ្វរុណកម្ម (OMCT) 

  
 

 


