ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

លិខត
ិ ចំហ

សូម្គោររជូន
ឯរឧតតម្ សយ
ុ សសម្ រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួងសរ ៉ែ និងថាម្រល
រម្មវតថុ ៖ អង្គការសង្គមស៊ីវ ិលសសន៊ី ឯរឧតតម្ បំភ្លឺអព
ំ ៊ីការនំខ្សាច់សចញ ។
ស ង្
ំ អង្គការសង្គមស៊ីវ ិលដែលមានរា នមខាង្សរកាម
៊ី ខ្ស្ជា

សូមសសន៊ីឯកឧត្តមសមត្តតសចញសសចកត៊ី

រា បំភ្អ
លឺ ំពកា
ំ ០១៥។ ឯក
៊ី រនំខ្សាច់ព៊ីរបសេសកមពជាសៅកាន់របសេសនន កនង្អំឡង្ឆ្ន ំ ២០០៧ ែល់ ឆ្ន២
1
ឧត្តម ឌិត្ េ៊ីណា រែឋសលខាធកា
ិ រ និង្ជាអនកនំពាកយរកសួង្ដរ ៉ែ និង្ថាមពល រត្ូវបានរសង្់សមត៊ី ដែលសល៊ីកសឡង្
៊ី

ថា បរមាណខ្សាច់
ដែលកមពជានំសចញជាសកលមានចំនួន ១០.៦៦៩.២១២ ដម៉ែរត្គូប 2 ឬសសមន
ិ
៊ី ង្
ឹ (ជាង្១៧
សត្តន) ចាប់ពឆ្
ំ ០០៧ ែល់ឆ្ន២
ំ ០១៥។ ប៉ែដនត េន
៊ី ន ២
ិ នន័ នំសចញទាក់េង្នង្
ឹ ការនំខ្សាច់សៅសរៅរបសេសជាផ្លូវ

ការដែលរដ្ឋឋភ្ិបាលបានសចញមកេល់សពលសនេះមានរបភ្ពមកព៊ីរកសួង្ពាណិជ្ជកមមប៉ែសណាណេះ ដែលបង្ហាញរត្ឹម
ដត្ការនំខ្សាច់សចញសៅកាន់របសេសសិង្ាបរ ៊ី កនង្អំឡង្សពលែូចគ្ននសនេះគមា
ឺ នរបមាណដត្ ២,៨ លានសត្តន។
ប៉ែដនត រដ្ឋឋភ្បា
ិ លពំទាន់បានពនយល់ថាសត្រ៊ី បសេសណាខ្សលេះសេៀត្ដែលកមពជាបាននំខ្សាច់សៅ ឬ ថាសត្ខ្ស
៊ី ាច់ដែលនំ
សចញសៅសនេះលក់កនង្ត្ម្មលបន
៉ែ ម នសនេះសេ។
អារស័ សេត្សនេះ ស ង្
៊ី ខ្ស្ំសូមសសនឯ
៊ី កឧត្តមសមត្តតរា បំភ្លឺនូវសំណួរែូចត្សៅសនេះ ៖ សត្រ៊ី កសួង្ដរ ៉ែ និង្
ថាមពល រកសួង្ពាណិជ្ជកមម ឬអគគន កដ្ឋឋនគ

នង្
ិ រដ្ឋឋករម្នរកសួង្សសែឋកិចចនង្
ិ េរិ ញ្ញវត្ថ នឹង្អាចបង្ហាញ

េិននន័ អំព៊ីរបសេសណាខ្សលេះដែលកមពជាបាននំខ្សាច់សចញសៅចំនួនរបមាណ១៧ លានសត្តន កនង្សនេះរួមទាំង្
ត្ម្មលម្នការនំខ្សាច់សចញសៅរបសេសនម
៊ី ួ

ៗ នង្
ិ កនង្មួ

ការនំខ្សាច់សចញសៅសរៅរបសេសសរប

សត្មា
៊ី នប៉ែនមនភាគរ ម្នខ្សាច់

របឡា

េសនល បឹង្ ជាសែ៊ីម) សេ៊ី ប៉ែនមនភាគរ
សោង្ត្តមេិននន័ ពរ៊ី កសួង្ពាណិជ្ជកមម

ឆ្នៗ
ំ ? េព
៊ី រ៊ី សត្រ៊ី កសួង្ណាមួ អាចបង្ហាញត្ួសលខ្សម្ន
កមកពរ៊ី បភ្ពេក
ឹ ាប

(ែូចជា

3
កមកពស
៊ី មរេ (ឧទាេរណ៍ ព៊ីម្ែសមរេ ជាសែ៊ីម)?

កមពជាបាននំខ្សាច់សចញកនង្បរមាណសរ
បចំនួនរបមាណ
ិ

២,៨ លាន សត្តន កនង្ត្ម្មល ៥,៥ លានែលាលសេរែឋអាសមរកិ សៅកាន់របសេសសង្
ល េះឆ្ន២
ំ ០០៧ នង្
ិ ាបរសៅចសន
៊ី
ិ
1

វ ិេយអាសស៊ី សរ ៊ី ម្ងៃេ២
ំ ០១៦ ត្តមរ
៊ី ៤ ដខ្សកញ្ញញ ឆ្ន២

ត្តមរ
2
3

ៈ http://rfi.my/2f2G5RU។

ៈ http://bit.ly/2epNEQr នង្
ំ ០១៦
ិ វ ិេយបារា ំង្អនតរជាត្ិ ម្ងៃេ០
៊ី ៩ ដខ្សត្លា ឆ្ន២

ត្ួសលខ្សសរបម្នការនំខ្សាច់សចញព៊ីរបសេសកមពជាសៅបណា
ត របសេសសផ្េង្២សេៀត្ចាប់ត្តង្
ំ ពឆ្
ំ ០០៧។
៊ី ន ២
ម្ែសមរេសៅត្តមសណា
ត

សននរម្នសខ្សត្តសកាេះកង្ ដែលរត្ូវបានរដ្ឋឋភ្ិបាល និង្សេគមន៍មូលដ្ឋឋនចាត្់េកថាជា «េឹកសមរេ» ព៊ីសរពាេះ

មានបរមាណេ
ិ
ឹកម្របសរច៊ីនជាង្េឹកាប។

4

ឆ្ន២
ំ ០១៥។ ប៉ែដនត សោង្ត្តមរបព័នេ
ធ ិននន័ សថត្
ិ ពា
ិ ណិជ្ជកមមសលេ
៊ី ំនិញរបស់អង្គការសេរបជាជាត្ិ
បង្ហាញេិននន័

របស់ន កដ្ឋឋនសថិត្ពា
ា រ5៊ី បង្ហាញត្ួសលខ្ស ៧២,៨ លានសត្តនម្ន
ិ ណិជ្ជកមមរបស់រដ្ឋឋភ្ិបាលសង្
ិ ប

ការនំខ្សាច់ពរ៊ី បសេសកមពជាចូលមកសង្
ិ ាបរ។៊ី ែូសចនេះសេ៊ី
ន កដ្ឋឋនគ

ដែល

សត្រ៊ី កសួង្ដរន៉ែ ង្
ិ ថាមពល រកសួង្ពាណិជ្ជកមម ឬអគគ

នង្
ិ រដ្ឋឋករម្នរកសួង្េរិ ញ្ញវត្ថ អាចសធវកា
៊ី រពនយល់អំពម
៊ី ូលសេត្ដែលនំឱ្យមានគមាលត្គ្ននែល់សៅ

បរមាណខ្សាច់
ចន
ំ ួន ជាង្ ៦៩,៩ លានសត្តន កនង្ត្ម្មល ៧៤៦,៥ លានែលាលសេរែឋអាសមរក
ិ
ិ រវាង្បរមាណខ្សាច់
ិ
ដែលរដ្ឋឋភ្ិបាលរា ការណ៍ថាបាននំសចញសៅកាន់របសេសសិង្ប
ា រ ៊ី និង្បរមាណខ្សាច់
ដែល រដ្ឋឋភ្ិបាលសិង្ាបរ ៊ី
ិ
រា ការណ៍ថាបាននំមកព៊ីរបសេសកមពជា?
សោង្ត្តមលខ្ស
ំ ០១៦ 6 ឯកឧត្តមបានដងលង្ាវគមន៍ចំសពាេះសំសណ៊ីនន
ិ ត្
ិ ចេះម្ងៃេ១
៊ី ៧ ដខ្សមង
ិ ន ឆ្ន២
របស់ាធារណជ្នដែលមានបំណង្ចង្់បានឯការពាក់ព័នធនឹង្ការបូមខ្សាច់កនង្សខ្សត្តសកាេះកង្ ែូចជា របា
ការណ៍អំព៊ីការវា ត្ម្មលសេត្ប៉ែេះពាល់បរា
ិ ថ ន និង្របា ការណ៍អំព៊ីេំនប់វារអគគ
៊ី ិសន៊ីជាសែ៊ីម ។ ស ង្
៊ី ខ្ស្ំសូមសកាត្
សរសស៊ីរែល់ការសបតជា្ចត្
ិ រត បស់ឯកឧត្តមចំសពាេះការបង្ហាញនូវត្មាលភាពសនេះ
ព័ត្៌មានត្តមការសបតជា្សនេះត្តមរ

ៈការផ្តល់ព័ត្៌មាន

សេ៊ី សូមឯកឧត្តមសមត្តតផ្តល់

ឱ្យបានសពញសលញត្តមការសសនស
៊ី ំរបស់ស ង្
៊ី ខ្ស្ំកនង្លខ្ស
ិ ត្
ិ

សនេះ។ មយ៉ែង្សេៀត្ នោ
ជាេូសៅ ស ង្
ិ
៊ី ខ្ស្ំសូមសសន៊ីឯកឧត្តម សចញផ្ា របា ការណ៍អំពកា
៊ី រវា ត្ម្មលសេត្ប៉ែេះ
ពាល់បរា
ិ ថ ន និង្េំនប់វារអគគ
៊ី ិសនទា
៊ី ក់េិនសៅនឹង្ការបូមខ្សាច់ជាាធារណៈឱ្យបានឆ្ប់រេ័ សត្តមដែលអាច
សធវ៊ីសៅបាន សែ៊ីមបា
៊ី ធារណជ្ន សេគមន៍ដែលរង្ការប៉ែេះពាល់និង្សង្គមស៊ីវ ិលអាចដសវង្រកបាន ។ ជាពិសសស
ស ង្
ំ ូមសសនរ៊ី កសួង្ដរ ៉ែ នង្
៊ី ខ្ស្ស
ិ ថាមពល សមត្តតដ្ឋក់ឯការទាំង្សនេះសៅសលស៊ី គេេំព័ររបស់រកសួង្ផ្ទាល់ដត្មតង្ ឬ
សប៊ីពែ
ំ ូសចានេះសេ សូមរកសួង្បំដលង្របា ការណ៍ទាំង្សនេះឱ្យសៅជាេន
ិ នន័ ត្តមដបបសអឡច
ិ រត្ូនច
ិ សេ៊ី សផ្្ស៊ី ៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវ ិលដែលមានរា នមខាង្សរកាមសដ្ឋ អនសរគ្នេះ។

ស ង្
៊ី ខ្ស្ំសជ្ឿជាក់ថា

ការសធវដ៊ី បបសនេះនឹង្

បង្ហាញពកា
៊ី រសបតជា្ចិត្តរបស់រដ្ឋឋភ្ិបាលចំសពាេះការអភ្ិវឌឍសដ្ឋ ចរ៊ី ភាព និង្មានការចូលរួមរគប់រជ្ុង្សរជា

ែូច

មានគូសបញ្ញជក់សៅកនង្រសបៀបវារៈម្នការអភ្ិវឌឍរបកបសដ្ឋ និរនតរភាពឆ្ន២
ំ ០៣០។
ការបូមខ្សាច់ សបស៊ី ទាេះជាសធវស៊ី ឡង្
់ ៃរសៅសលស
៊ី កនង្សចត្នលអកត៊ី ក៏អាចមានផ្លប៉ែេះពាល់ធៃនធ
៊ី េគមន៍មូល
7
ដ្ឋឋន និង្បរា
ំ នការរពួ បារមភជាខាលង្
ំ ថា របរចិញ្ចឹមជ្៊ីវ ិត្ និង្សិេម
ធិ នសេរបស់សេ
ិ ថ នធមមជាត្ិដែរ។ ស ង្
៊ី ខ្ស្មា

គមន៍ដែលរង្ការប៉ែេះពាល់បនតរង្ផ្លប៉ែេះពាល់ធៃន់ធៃរសដ្ឋ ារការបូមខ្សាច់សៅកនង្របសេសកមពជា។
សេៀត្ ស ង្
៊ី ខ្ស្ំបារមភអំពផ្
៊ី លប៉ែេះពាល់រ

ជាង្សនេះ

ៈសពលដវង្ម្នការបូមខ្សាច់សៅសល៊ីបរា
ិ ថ នធមមជាត្រិ បស់របសេសកមពជា។

ស ង្
ំ ត្់សមាគល់ថា ការសសរមចរបស់រដ្ឋឋភ្បា
៊ី ខ្ស្ក
ិ លរបសេសសវៀត្ណាម ឥណូ ឌ សនស៊ី នង្
ិ មា៉ែសឡសក
៊ី នង្ការហាម
របាម ឬ រត្បនត
ង្
ឹ
ឹ ការនំខ្សាច់សចញសៅរបសេសសង្
ិ ាបរ ៊ី គឺសដ្ឋ ារដត្ការបារមភពប
៊ី រា
ិ ថ ន ែូសចនេះសេ៊ី
4
5
6

របព័នធេន
ិ នន័ សថត្
ិ ិពាណិជ្ជកមមសល៊ីេំនញ
ិ របស់អង្គការសេរបជាជាត្ិ អាចរកបានត្តមរ

េន
ិ នន័ របស់ន កដ្ឋឋនសថត្
ិ ិពាណិជ្ជកមមរបស់រដ្ឋឋភ្បា
ិ លសង្
ិ ាបរ ៊ី អាចរកបានត្តមរ
លខ្ស
ិ ត្
ិ របស់រកសួង្ដរ ៉ែ នង្
ិ ថាមពល ឯកឧត្តម ស

ៈ http://comtrade.un.org/data/។

ៈ http://bit.ly/2dH7Eiz។

ដសម សលខ្ស០៩៤៩ រចអធរ ម្ងៃេ១
ំ ០១៦។
៊ី ៧ ដខ្សមង
ិ ន ឆ្ន២

7 សរមាប់ពត្
័ មា
៌ នបដនថម សូមសម៊ីល ៖ កំណត្់រត្តសសង្េបរបស់ ម.ស.ម.ក «ផ្លប៉ែេះពាល់សិេធិមនសេសដ្ឋ

ដខ្សកញ្ញញ ឆ្ន២
ំ ០១៦ អាចរកបានត្តមរ

ៈhttp://bit.ly/2epSPQC។

ស ង្
៊ី ខ្ស្ំ

ារការបូមខ្សាច់សៅកមពជា»

សូមសសនឯ
៊ី កឧត្តមពិចារណាដ្ឋក់សចញបរមាម

ឬការរត្បនត
ង្
ឹ
ឹ រសសែៀង្គ្ននសនេះសៅកនង្របសេសកមពជា

របសោជ្ន៍ម្នការអភ្ិវឌឍរបកបសដ្ឋ និរនតរភាពសរមាប់រ

សែ៊ីមបផ្
៊ី ល

ៈសពលដវង្របស់របសេសកមពជា។

ស ង្
៊ី ខ្ស្ំ សៅដត្របកាន់ជ្ំេ និង្មានននាៈសេការជាមួ រដ្ឋឋភ្ិបាលកនង្ែំសណ៊ីរការអភ្ិរកេធនធានធមម
ជាត្រិ បស់របសេសកមពជាឱ្យរកចសរម
៊ី
៊ីនបនតសេៀត្ និង្កនង្ការបនតែំសណ៊ីរសឆ្ពេះសៅការអភ្ិវឌឍរបកបសដ្ឋ

និរនតរភាព

សរមាប់របសេសកមពជា។ ស ង្
៊ី ខ្ស្ំសូមដងលង្អំណរគណ ឯកឧត្តម ជាអសនកបបការចំសពាេះការពចា
ិ រណាសលស
៊ី ំសណ៊ី
របស់ស ង្
ំ
៊ី ខ្ស្។
សូម ឯរឧតតម្ េេួលនូវការសគ្នរពរាប់អានសដ្ឋ សាមេះសម័រគអំពស៊ី ង្
៊ី ខ្ស្ំ។
រាជ្ធាន៊ីភ្នំសពញ ម្ងៃេ៊ី៣១ ដខ្សត្លា ឆ្ន២
ំ ០១៦

អង្គការសង្គមសវ៊ី ិលដែលគ្នំរេលខ្ស
ិ ត្
ិ ចំេសនេះ រួមមាន៖
ល.រ

១

នមអង្គការសង្គមសវ៊ី ិល

សមព័នធគណសន យភាពសង្គមកមពជា
(ANSA)

នមអនកចូលរួម

សលខ្សេំនក់េន
ំ ង្

សលាក សន ជ្័

០១២ ៤៤៥ ៦៤២

២

សេគមន៍បឹង្ឈូក (ភ្នំសពញ)

អនករស៊ី សខ្សៀវ ចិនត

០៩២ ៥៨២ ៤៩៣

៣

សេគមន៍ែ៊ីធ៊ី ប
ល ឹ ង្កក់ (ភ្នំសពញ)

សលាក ច័នា ពេធិស័កក

០១២ ៩១០ ០២៣

៤

សេគមន៍បឹង្រត្ដបក (ភ្នំសពញ)

សលាក ឃត្ បនថាន

០១២ ២១៤ ២៣៧

សេគមន៍បរក
៊ី ៊ី ឡា (ភ្នំសពញ)

អនករស៊ី ឆ្

០១៧ ៥២២ ៣០៣

៥
៦

អនគត្ វជ្នកមពជាអាាន
(CamAsean)

សលាក រសុន រសន

០៩៣ ៦០០ ២៣៤

អនករស៊ី សកន សនង្ឡាង្

០១២ ៣៦៦ ៨៥៩

៧

សមាគមអភ្ិវឌឈន៍ជ្៊ីវភាពពលរែឋកមពជា

៨

អង្គការជ្នជាត្ិសែ៊ីមភាគត្ិចកមពជា (CIPO) អនករស៊ី

៩
១០

សមាគម វជ្នជ្នជាត្ិសែ៊ីមភាគត្ិច
កមពជា (CIYA)
មជ្ឈមណឌលសិេិ ម
ធ នសេកមពជា (CCHR)

គឹមេន

ន
៉ែ មា៉ែសណ

០១២ ៣១៧ ៣៦៨

សលាក ឈឹម ាមត្

០១២ ៩៦០ ៥១៥

សលាក វណណ សូផ្ទត្

០១២ ៩៤១ ២០៦

១១

គណៈកមាមធិការរបរពឹត្ិ ក
ត មម ម្ន អង្គការ~
សមាគមការពារ សិេិ ម
ធ នសេកមពជា

សលាក សអៀង្ សពរជ្

០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧

សលាក អ៊ី ន គ្ន

០១៥ ៨៣៦ ៨៣៨

សលាក ថាវ គឹមាន

០១២ ៨០៧ ៧៦៣

សលាក េឹម មា៉ែម្ឡ

០១៧ ៩៩០ ៦៨៩

សលាក េឹម

០១២ ៩៤៧ ០២២

(CHRAC)

១២

១៣
១៤
១៥
១៦
១៧
១៨

សមាគមអាែេក ការពារសិេិ ម
ធ នសេ និង្
អភ្ិវឌឍន៍សៅកមពជា (ADHOC)
សមព័នធដខ្សមរជ្សំ រឿននិង្ការពារសិេិ ម
ធ នសេ
ល៊ីកាែូ (LICAHDO)
បណា
ា ញ វជ្នកមពជា (CYN)
សមព័នធសែ៊ីមប៊ីសចរត្ភាព
និង្ គណសន យ
ិ
ភាពសង្គម (CISA)
សមព័នស
ធ េគមន៍កសិករកមពជា (CCFC)
មជ្ឈមណឌលអប់រ ំចាប់សរមាប់សេគមន៍
(CLEC)

បណា
ត ញកាង្សនតិភាពសេគមន៍
(CPN)

ន់

សលាក សងង្ ាសវឿន

០១២ ៧០៧ ៣៨១

សលាក ញឹ ក ារន
ិ

០១២ ៨០០ ៥៦១

សលាក សសង្ សខ្សសេង្

០៩២ ៣២៤ ៦៦៨

១៩

សេគមន៍ែក់ពរ (ត្តដកវ)

សលាក ដសម បនល៊ី

០១៧ ៩៧៥ ៩៦៤

២០

អង្គការសមធម៌កមពជា (EC)

សលាក សអៀង្ វេធ៊ី

០១២ ៧៩១ ៧០០

កញ្ញញ អឹ ម រស៊ីេូច

០៧០ ៣០៦ ៦០៧

សលាក សសៀ ភារមយ

០១២ ៨៥២ ៣២៥

២១

២២

២៣
២៤
២៥

សេគមន៍អត្៊ីត្បណា
ត ញស្រស៊ី ប
ត ឹ ង្កក់
(ភ្នំសពញ)
រកុមការង្ហរពិសសសសិេិ ល
ធ ំសៅឋាន
(HRTF)

បណា
ត ញរពេះសង្ឃឯករាជ្យសែ៊ីមប៊ី ត្តិធម៌
សង្គម (IMNSI)
វជ្នជ្នជាត្ិសែ៊ីមភាគត្ិច (រពេះវ ិហារ)
សមាគមឥស្រនាសេវ ៊ី (IDA)

រពេះសត្ជ្គណ បត្ បនសត្ញ ០១៦ ៦៦៦ ០៤២
សលាក លូត្ ាំង្

០៩៧ ៤៥៦ ៦៤៦៦

អនករស៊ី ឌ៊ី រដ្ឋឋ

០១២ ៨៩៧ ១៦១

២៦

សមាគម វជ្នដខ្សមរ (KYA)

២៧ សេគមន៍ដរពករសសៅ (សកាេះកង្)
២៨

សេគមន៍ជ្នជាត្ិសែ៊ីមភាគត្ិចគួ

ភ្ូមិ

រពេះសមរ (រពេះវ ិហារ)

អនករស៊ី សិេិ ធ េង្សអៀង្

០១៧ ៧៨៨ ៩៥៥

អនករស៊ី នក់ សភាព

០១៥ ៣០៤ ៨១៥

អនករស៊ី នួន ម៉ែន

០៩៧ ៧៧៣ ៧៥៤៩

២៩

សេគមន៍ែ៊ីធ៊ី ភ្
ល ូមិ ១ (រកុង្រពេះស៊ីេន)

អនករស៊ី េង្េ ចិនា

០១២ ៦៨០ ៤៣៥

៣០

សេគមន៍ែ៊ីធ៊ី ល ភ្ូមិដរពកជ្៊ីក (សកាេះកង្)

អនករស៊ី ផ្ទវ ញឺ ង្

០៧៧ ៥៣៧ ៦៥២

៣១

់ ឺ ព)
សេគមន៍ែ៊ីធ៊ី ឃ
ល ដំ រត្ង្រត្ ឹង្ (កំពង្ស

អនករស៊ី ដរម៉ែ ផ្លចាន់ល៊ី

០១០ ៦៦៦ ៩៧៦

៣២ សេគមន៍ែ៊ីធ៊ី ភ្
ល ូមិរកិញ (ម្ប៉ែលិន)

អនករស៊ី សអាម សំអល

០៩៦ ៨៤ ៧០ ៣៣៥

ំ ង្)
៣៣ សេគមន៍ែ៊ីធ៊ី ល ភ្ូមិរគួស (បាត្់ែប

សលាក លន់ ក៊ីឡា

០៧៨ ៧២ ៦៧ ២៣

៣៤

សេគមន៍ែ៊ីធ៊ី ល ភ្ូមិសគន (សសៀមរាប)

សលាក វ ៊ីច វ ៊ី

០៨៨ ២២៩ ៥២៩៧

៣៥

់ ន ង្
សេគមន៍ែ៊ីធ៊ី ឡ
ល ពាង្ (កំពង្ឆ្
ំ )

អនករស៊ី អ៊ុំ សភ្៊ី

០៧៨ ៧០៥ ៩៣៦

៣៦

អង្គការមាត្តធមមជាត្ិ (MN)

សលាក អាឡិច េគនាសឡ
សដ្ឋវ ៊ីឌសន

០១៥ ៤២៦ ៤០៤

៣៧ អិន វន័ អឹម (N1M)

អនករស៊ី សស្រេន
វ ឡាំរប៊ីក

០៩៦ ៥៣៧៤៧៤៣

៣៨

អង្គការសល៊ីកសាួ របជាពលរែឋ (P.I.O)

អនករស៊ី នួន ភ្ិមាន

០១២ ៥៣០ ០៩៣

៣៩

សេគមន៍ភ្នំបាត្(កណា
ត ល)

អនករស៊ី សខ្សៀវ ម្ឡ

០១១ ២៥ ០០ ៨១

៤០

អង្គការពនលកដខ្សមរ

សលាក អាង្ ជាត្ិសឡាម

០១២ ៥១៧ ៩៤៣

សលាក សឹ ម វ ៊ីរៈ

០៦៩ ៩០៧ ៩៨៣

៤១

សេគមន៍ផ្ូ វរងសភ្ល
ល
៊ី ង្េួលសដង្ក A
(ភ្នំសពញ)

៤២

សមាគមធាង្សធានត្ (STT)

សលាក សសឿង្ ារន៉ែ

០១២ ៨៣៦ ៥៣៣

៤៣

ស៊ីលការ

អនករស៊ី ធ៊ីត្ត ឃឹេះ

០១២ ៨៣៨ ៤៦៤

៤៤
៤៥

សេគមន៍ SOS រពលាន នតសហាេះ
អនតរជាត្ិភ្នំសពញ
អង្គការត្មាលភាពកមពជា (TIC)

៤៦
៤៧

វជ្នសនតិភាព (YFP)
អង្គការកមមវ ិធ៊ីអភ្ិវឌឍន៍ធនធាន វជ្ន
(YRDP)

អនករស៊ី រចា

០១២ ៨៧៧ ៨៣៣

សលាក ឡង្ ដខ្សត្

០១២ ៤០២ ៨៨០

សលាក ជាង្ សខា

០១២ ៣៦០ ៤៦៤

សលាកជ្ំទាវ និន សាផុន របធានគណៈកមមការាធារណការ ែឹកជ្ញ្ជូ ន
ដែនែ៊ី នគរូបន៊ី

៍ ឧសាេកមម ដរ ៉ែ ថាមពល ពាណិជ្ជកមម សរៀបចំ

កមម និង្សំណង្់ ម្នរែឋសភាជាត្ិ

ឯកឧត្តម ប៉ែន សូរស័រិ ត

រែឋមស្រនត៊ីរកសួង្ពាណិជ្ជកមម

ឯកឧត្តមបណឌិត្ អូន រ័នធម្ុនីរ ័តន សេសរែឋមស្រនត៊ី រែឋមស្រនត៊ីរកសួង្សសែឋកច
ិ ច
នង្
ិ េរិ ញ្ញវត្ថ
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រែឋមស្រនត៊ីរកសួង្បរា
ិ ថន
ឯកឧត្តម វងស ី វិសសត
ុ រែឋសលខាធិការម្នរកសួង្សសែឋកិចច និង្េរិ ញ្ញវត្ថ
ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា រែឋសលខាធកា
ិ ររកសួង្ដរ ៉ែ នង្
ិ ថាមពល

Ka

០១៦ ៥៣៦ ៩០០

សលាក រពាប កល

ចមលង្ជ្ូន ៖
េូរគនគមន៍ ម្របសណ៊ី

ន៊ីម

