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េយើងខញុ ំជអងគករសងគមសីុវលិ  សូមសំណូមពរយ៉ងទទូចដល់ ជរ ្ឋ ភបិល   ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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ភពអភរិក  និងករពរធនធនធមមជតិេនតំបន់ ែរង៉បន្តេទៀត។  

  

េ ក េអឡិចហ ង្់រដូ ជជនបរេទសមយួរូប ែដលបននឹងកំពុងចូលរមួសកមមភពែថរក  និងករពរ
ធនធនធមមជតិយ៉ងសកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ។ សកមមភពេនះ ្រតូវបនអងគករសងគមសីុវលិជតិ និងអន្តរជត ិ
្រកុមយុវជនករពរបរ ិ ថ ន ្របជពលរដ្ឋកមពុជមយួចំនួនេនកនុង នងិេ្រក្របេទស ជពេិសស សហគមនតំ៍បន ់
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 េហតុដូេចនះ េយើងខញុ ំទងំអស់គន  េសនើសំុឲយ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជពិេសស ្រកសួងម ៃផទ 
េម ្ត ពិចរ េឡើងវញិ និងអនុញញ តបន្តទិ ្ឋ ករជូនេ ក េអឡិចហ ង្់រដូ ឲយ ន កេ់ន នងិបន្តសកមមភពជួយ  
ករពបរ ិ ថ ន នងិធនធនធមមជតេិន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 
        ជធនីភនេំពញ ៃថងទី ១៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ 
អងគករសងគមសីុវលិ គ្ំរទេសចក្តែីថ្លងករណ៍រមួ៖ 
១. េវទកិៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ (NGO Forum) 
២. គណៈកមម ធិករ្រប្រពតឹ្តិកមមៃនអងគករសមគមនក៍រពរសិទធមិនុស កមពុជ (CHRAC)  
៣. អងគករគ្ំរទសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតចិ (ICSO)  
៤. សមគមនយុ៍វជនជនជតិេដើមភគតចិកមពុជ (CIYA)  
៥. សមពន័ធភពេដើមបអីភរិក ធនធនជលផល (FACT)  
៦. មជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍(CLEC)  
៧. សមគមែថរក បរ ិ ថ ន និងវបបធម ៌(CEPA)  
៨. អងគករភូមខិញុ ំ(MVI)  
៩. ប ្ត ញករពរទេន្លេស ន េសកុងនិងែ្រសពក (3SPN)  
១០. អងគករសម័្រគចិត្តេដើមបសីងគមកមពុជ (CVS)  
១១. អងគករអនុផលៃ្រពេឈើ (NTFP)  
១២. អងគករ កសិនេអក (Action Aid) 
១៣. អងគករសកមមភពេដើមបបីរ ិ ថ ននិងសហគមន ៍(AEC)  
១៤. អងគករអភវិឌ នសំ៍េលងសហគមន ៍(BCV)  
១៥. សមពន័ធជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ (CIPA)  
១៦. អងគករជនជតេិដើមភគតិចកមពុជ (CIPO)  



១៧. ប ្ត ញក ងសន្តិភពសហគមន ៍(CPN)  
១៨. អងគករអភវិឌ ន ៍និងករពរបរ ិ ថ ន (EPDO)  
១៩. សមគមនែ៍ខមរេលើ- រតនៈគិរ ី(HA)  
២០. ប ្ត ញសមជិកសកមមសិទធិជនជតិេដើមភគតចិ (IRAM)  
២១. អងគករម្លបៃ់បតង (Mlup Baitong)  
២២. អងគករជួយ សេ្រងគ ះជនជងរងេ្រគះកមពុជ (SVC) 
២៣. អងគករសកមមភពេដើមបអីភវិឌ ន ៍(AFD) 
២៤. អងគករជំនួយអភវិឌ ន ៍និងសន្តិភព (PDAO) 
២៥. អងគកររចន (RACHANA) 
២៦. អងគករទឹកដីសុវណ្ណ ភូម ិ(TDSP) 
២៧. ្រកុមអភវិឌ នភូ៍ម ិ(KAWP) 
២៨. អងគករអបរ់សំ្តីពីកររស់េនជមយួបរ ិ ថ នេនកមពុជ(Live and Learn) 
២៩. អងគករចំេរ ើនជតិែខមរ (CCK) 
៣០. អងគករសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពកមពុជ (SCW) 
៣១. អងគករសកមមភពេដើមបសុីខមលភព្រស្តីកមពុជ (KWWA) 
៣២. សមពន័ធ្របជេន ទកមពុជ (CCF) 
៣៣. អងគករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចជនបទឦ ន្ត(NRD) 
៣៣. អងគករភូមៃិបតង (Green Village) 
៣៤. អងគករេយនឌរ័ និងករអភវិឌ នស៍្រមបក់មពុជ (GADC) 
៣៥. អងគករអភវិឌ នស៍េម្លងសហគមន ៍(BCV) 
៣៦. អងគករចិត្តធម ៌(CHETTOR) 
៣៧. អងគករេលើកកមពស់ធនធនសហគមនេ៍ដើមបអីភវិឌ ន ៍(CRID) 
៣៨. សមគមនច៍េំរ ើនជតិ (NAPA) 
៣៩. អងគករអភវិឌ ន្៍រសី្ត (AS) 
៤០. ្រគឹៈ ថ នលទធិ្របជធបិេតយយេដើមបអីភវិឌ នជ៍តិ (DND) 
៤១. អងគករអភវិឌ នជ៍នបទភូមភិគឦ ន្ត (NRD) 
៤២. អងគកទស នៈៃបតង (GVO) 
៤៣. ្រកុមអភវិឌ នជ៍នបទកមពុជ (CRDT) 
៤៤. អងគករេគលេ េយើង (OOO) 
៤៥. អងគករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចសហគមន ៍(CED) 
៤៦. មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវេដើមបអីភវិឌ នក៍សិកមម នងិ្របពន័ធចិញច ឹមជីវតិ (CENTDOR) 
៤៧. អងគករបំបន៉វជិជ ជីវៈអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចនងិអភវិឌ នជ៍នបទ (OREDA) 
៤៨. អងគករពន្លកែខមរ (PKH) 
៤៩. អងគករ្រ វ្រជវជតិកមពុជ ខេខត្ត្រពះសីហនុ (CNRO) 
៥០. េវទិកពត័ម៌នកមពុជស្តីពីបរ ិ ថ ន (CMFE) 
៥១. អងគករអភវិឌ នស៍ហគមនក៍មពុជ (CCD) 
៥២. សមគមសុខមលភពែខមរជនបទ (KWRA) 



៥៣. សមគមនកសិករែខមរ (KFA) 
៥៤. អងគករអភវិឌ ន ៍និងអភរិក កមពុជ (CDCam) 
៥៥. សមគមអភវិឌ នក៍ី  នងិកសិកមម (SADA) 
៥៦. អងគករអនកអភវិឌ នស៍ហគមន ៍(NAS) 
៥៧. អងគករពន្លឺៃនក្តីសងឃមឹ (PNKS) 
៥៨. អងគករនគពន័ធេដើមបអីភវិឌ ន ៍(NoD) 
៥៩. អងគករសហករេដើមបអីភវិឌ នៃ៍នកមពុជ (PADEK) 
៦០. សមពន័ធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធមិនុស  (LICHADO) 
៦១. ប ្ត ញក ងសន្តិភពសហគមន ៌(CPN) 
៦២. អងគករសមធមក៌មពុជ (EC) 
៦៣. ្រកុមករងរសិទធិលំេន ថ ន (HRTF) 
៦៤. សមគមធងេ ន ត (STT) 
៦៥. អងគករម ធមមជតិ 
៦៦. ៃដគូេរៀបចំករអភវិឌ សហគមន ៍(CMDP) 
៦៧. អងគករអភវិឌ ន្៍រស្តី្រក្ីរកកនុងទ្ីរកុង (UPWD) 
៦៨. អងគករកមមវធិីអភវិឌ នធ៏នធនយុវជន (YRDP) 
៦៩. មជឈមណ្ឌ ល្របជពលរដ្ឋេដើមបអីភវិឌ ន ៍និង សន្តិភព (PDP- Center) 
៧០. សមពនធយុ័វជនេដើមបឯីកភព និងអភវិឌ ន ៍(YCUD) 
៧១. អងគករយុវជន និងកុមរេដើមបេីសរភីព (YCFO) 
៧២. សមគមយុវជនែខមរ (KYA) 
៧៣. មជឈមណ្ឌ លអភវិឌ នកុ៍មរ នងិ្រស្តីេនកមពុជ (CWDCC) 
៧៤. អងគករយុវសន្តិភព (YFP) 
៧៥. អងគករេលើកសទួយវបបធមជ៌នជតេិដើមភគតិចកួយ (OPKC) 
៧៦. អងគករ្រពហមវ ិ រធម ៌(PVT) 
៧៧. សមគមនអ៍ភវិឌ នជ៍នបទ(RDA) 
៧៨. អងគករបរ ិ ថ ន សុខភព និងអបរ់ ំ(EHE) 
៧៩. សមគមឥ្រនទេទវ ី(IDA) 
៨០. អងគករកសិករែខមរសហ្របតបិត្តិករេដើមបអីភវិឌ នក៍សិកមម (KFCADO) 
៨១. អងគករយុវជនែខមរ និងករអភវិឌ នស៍ងគម(KYSD) 
៨២. អងគករជំនួយជនបទ (RAO) 
ពត័ម៌នលំអតិ សូមទកទ់ង ៖ 
១.    េ ក តកឹ វ ្ណ ៉  នយក្របតិបត្តិ េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ (NGO Forum) 

ទូរសពទ ័០១២ ៧៩៣ ៤៨៩ 
២.  េ ក សួន ប៊នុស័ក្ត ិ្របធនេលខធិករ ្ឋ ន គណៈកមម ធិករ្រប្រពតឹ្តិកមមៃនអងគករសមគមនក៍រពរ  

សិទធិមនុស កមពុជ (CHRAC)  
ទូរសពទ ័០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 


