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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 

លខិតិចំហ 
សមូ្គោររជូន  

សគម្េចព្រឡាគហាម្ ស គខង 
ឧបនាយររដ្ឋម្ន្តនេី រដ្ឋម្ន្តនេីព្រសងួម្ហាផ្ទៃ 

 

រម្មវតថ៖ុ ព្នីអនតរាគម្ន៍ព ោះស្រាយវវិាទការងាររប្់ណាហ្គា ពវលីដ៍ និងព្នីឱ្យមានការព ោះខលង និងទមាា ក់ 
 ការពោទស្របកាន់ពលីថ្នន ក់ដឹកនំ្ ហជីេ និង្កម្មជន្ហជីេទងំ ៨ រូប  ។ 
 

តបតាម្កម្មវតថុខាងពលី ពយងីែ្ុ ំទងំអ្់គ្នន ជា ្ហភាេ្ហជីេ ្ហេ័នធ្ហជីេ ្មាគម្ បណាត ញ្ហ
គម្ន ៍អងាការ្ងាម្្ុីវលិ អនកវភិាគឯករាជយ អនក្កិាស្រាវស្រជាវ នងិអភ្ិវឌ្ឈន៍្ងាម្ ្ កម្មជនបរាិថ ន ដូចមាន
រាយនម្កនុងបញ្ជ ីព ម្ ោះខាងពស្រកាម្ ខដលព្វីការងារខននកពលកីកម្ព្ ់នងិការពារ្ទិធិម្នុ្ស និង្ិទធកិារងារ្ិទធិ
ដី្ាី បរាិថ ន ពៅស្រេោះរាជាណាចស្រកកម្ពុជា្ូម្ជស្រមាបជូន សគម្េចព្រឡាគហាម្ ពម្តាត ស្រជាបថ្ន ពយងីែ្ុ ំេិតជា
ពាកាត យយ៉ា ងខាា ងំចំពពាោះអាជ្ា្រខដលបានោប់ឃុែំាួន និងពោទស្របកានព់លីថ្នន កដ់ឹកនំ្ ហជេី នងិ្កម្ម
ជន ៨ រូប និងការបនតោប់ែាួនកូដករជាបនតបនា ប់ ព យបំពានពៅពលីស្រកបែណ័្ឌ ចាបក់ម្ពុជា ព យារខតការ
អនុវតតព្រភីាេខាងការបពងកីត្មាគម្ និងការជបួស្របជុំព យ្នតិវ ិ្ ី ខដល្ិទធិព្រភីាេទងំេីរពនោះស្រតូវបាន
ការពារព យចាប់ជាតិ នងិចាប់អនតរជាត។ិ 
 ការពោទស្របកានេ់ីបទញុោះញង់ឱ្យស្របស្រេឹតតបទឧស្រកិដឋពលថី្នន កដ់ឹកនំ្ ហជីេនិង្កម្មជនទងំពនោះជាការ 
បញ្ជូ នារពៅដល់កូដករខដលជាបុគាលិក និពយជតិពៅស្រកុម្ហ ុនណាហ្គា ពវលដ៍ ថ្ន ្ទិធិការងាររប្េ់ួកពគអាច
ស្រតូវបានរពំោភ្បំពានព យនទិណ្ឌ ភាេ ពស្រពាោះថ្ន្ូម្បសី្រគ្នន់ខតេកួពគពលកីព ងីអេំីការរពំោភ្បពំាន្ទិធិ
ការងារពៅស្រកុម្ហ ុនរប្ែ់ាួន និងខ្វងរកដំពណាោះស្រាយ ក៏ស្រតូវស្របឈម្មុ្ែនឹងវធិានការនាូវចាប់ខដរ។ ពនោះជា
ករណី្ឧទហរណ៍្ដ៏ពស្រគ្នោះថ្នន ក ់ ខដលជំរុញឱ្យនិពយជកម្ិនពអីពេីនឹងការអនុវតតតាម្ស្រកឹតយស្រកម្ថ្នបទ ឋ នការងារ 
ពហយីអាចនពំៅរកការវវិតតងយពស្រកាយថ្នការអនុវតត្ ទិធិការងារពៅស្របពទ្កម្ពុជា។ 

ពយងីែ្ុ ំ្ូម្ព្នីឱ្យមានការព ោះខលងថ្នន ក់ដឹកន ំនងិ្កម្មជនខដលស្រតូវបានអាជ្ា្រោបែ់ាួនទងំ ៨ របូ 
ស្រេម្ទងំទមាា ក់ពោលការពោទស្របកាន់ពលីេួកពគ។ ពយងីែ្ុ ំ្ូម្រឭំករាជរ ឋ ភ្បិាល ថ្ន្កម្មភាេបពស្រម្កីារងារ
្ហជីេម្ិនខម្នជាបទពលមី្ពទ ពហយីស្រតូវនតលក់ិចចការពារដល់ព្រភីាេមូ្ល ឋ នននពទោះបីជាព្រភីាេទងំ
ពនោះស្រតូវបានអនុវតតកនុងមូ្លពហតុខដលរ ឋ ភ្ិបាលម្ិនឯកភាេក៏ព យ។ ពយងីែ្ុកំ៏្ូម្ព្នីដល់រ ឋ ភ្ិបាលពម្តាត
ជំរុញឱ្យស្រកុម្ហ ុនណាហ្គា ពវលីដ៍ចូលរមួ្ការចរោព យភាេពាម ោះស្រតងជ់ាម្ួយ្ហជេីស្រកុម្ហ ុនណាហ្គា ពវលីដ៍ 
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ពៅពេលថ្នន កដ់ឹកនំ្ ហជេីទងំ ៨ រូប ស្រតូវបានព ោះខលងកនុងបណំ្ងខ្វងរកដំពណាោះស្រាយព យស្រតមឹ្ស្រតូវ 
និងយុតតិ្ ម្ច៌ំពពាោះវវិាទការងាររប្់េួកពគ។ 

ម្យ៉ាងពទៀត រ ឋ ភ្ិបាលគបបបីញ្ឈបក់ារពោទស្របកាន់ ឬោបេណ៌្្ហជេី ្ មាគម្ និងអងាការ្ងាម្្ុី
វលិថ្នមានពចតននតួលរម្ារំ ឋ ភ្ិបាលតាម្រយៈ «បដិវតតនេ៍ណ៌្» ពៅពេលេួកពគអនុវតតព្រភីាេមូ្ល ឋ នខដល
ធានព យរដឋ្ម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងបទ ឋ ន្ិទធិម្នុ្សអនតរជាតិខដលស្របពទ្កម្ពុជាបាននតល់្ោច ប័ន ពដីម្បឱី្យ
េួកពគពលកីព ងីនូវកតីបារម្ភ នងិទម្ទរឱ្យមានការពគ្នរេ្ទិធិម្នុ្សបានលអស្របព្ីរ។ រ ឋ ភ្ិបាលគួរណាខតពលកី
ទឹកចិតតដល់អងាការ្ងាម្្ុីវលិខដលបានបំពេញតួនទកីនុងការការពារ្ិទធមិ្នុ្ស និងការពលីកកម្ព្ ់លទធិស្របជា
្ិបពតយយពៅស្របពទ្កម្ពុជា និងធានឱ្យមានបរយិកា្អពំណាយនល្ស្រមាបស់្របជាេលរដឋអាចអនុវតត្ ិទធិព្រ ី
ភាេព យព្រេុីំមានការរតឹតបតិ។  

អាស្រ្័យពហតុពនោះពយងីែ្ុ ំជា្ហេ័នធ្ ហជេី ្មាគម្ និងអងាការ្ងាម្្ុីវលិ ្ូម្ព្នី សគម្េច
ព្រឡាគហាម្ ពម្តាត អនតរាគម្ន៍ឱ្យមានការព ោះខលង និងទមាា ក់ការពោទស្របកាន់ពលីថ្នន ក់ដឹកនំ្ ហជេី និង
្កម្មជន្ហជីេទងំ ៨ រូប និងការព ោះស្រាយ្នពៅរកការបញ្ចប់វវិាទការងារពនោះ។ 

្ូម្ សគម្េចព្រឡាគហាម្ ទទួលនូវពគ្នរេដែ៏ពង់ែព្ ់អំេពីយងីែ្ុ ំ។  
 

្ហភាេ្ហជេី ្ហេន័ធ្ ហជីេ ្មាគម្ អងាការ្ងាម្្ុីវលិ អនកវភិាគឯករាជយ អនក្ិកាស្រាវស្រជាវ នងិ
អភ្ិវឌ្ឈន៍្ ងាម្ ្កម្មជនបរាិថ ន ខដលគ្នសំ្រទលិែិតចំហពនោះមានរាយនម្ដូចខាងពស្រកាម្៖  

1. ហ ុន វណ្ណៈ (ខែមរថ្នវរៈ) 

2. ពឈឿន  រា៉ា វ ី(ខែមរថ្នវរៈ) 

3. ពអង មា៉ា ថ្  (ខែមរថ្នវរៈ) 

4. ពអង វា៉ាន់ឌ្ី (ខែមរថ្នវរៈ) 

5. ាវ យ ្ណំាង (ខែមរថ្នវរៈ) 

6. បណ្ឌិ ត ពៅ ម្៉ាុងថ្ហ 

7. បណ្ឌិ ត ព្ង ារ ី 

8. ្ហគម្ន៍ដី្ា ី១៩៧ (ពកាោះកុង) 

9. អងាការអាក់្ ិនពអតកម្ពុជា  

10. ្ហគម្ន៍ដី្ាអីណ្តូ ងស្រតខបក (ាវ យពរៀង) 

11. ្ហគម្ន៍ជនជាតិពដមី្ភាគតចិអាខរ ៉ាង (ពកាោះកុង) 

12. ្ហគម្ន៍បុ្សពាន រ (តបូងឃមុ)ំ 

13. ្ហគម្ន៍បឹងស្របា ំ(បាត់ដបំង) 
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14. ្ហេ័នធ្ ហជេីកម្មករ្ណំ្ង់ និងថ្ស្រេពឈកីម្ពុជា (BWTUC)  
15. ្ម្ព័នធ្ ហជេីកម្ពុជា (CATU) 
16. ្ហេ័នធ្ ហជេី កម្មករចណីំ្អាហ្គរ និងព្វាកម្មកម្ពុជា (CFSWF) 

17. ្មាគម្ការពារ្ិទធមិ្នុ្ស និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកម្ពុជា (ADHOC) 
18. ម្ជឈម្ណ្ឌ ល្ិទធិម្នុ្សកម្ពុជា (CCHR) 
19. វទិយាថ នស្របជា្ិបពតយយកម្ពុជា (CID) 
20. ្មាគម្េស្រងឹងព្ដឋកចិចពស្រៅស្របេ័នធកម្ពុជា (CIERA) 
21. ្មាគម្ម្ន្តនតីរាជការឯករាជយកម្ពុជា (CICA) 
22. ្មាគម្កម្មករកម្ពុជាព្ដឋកចិចពស្រៅស្របេ័នធ (CIWA-CLC) 
23. អងាការ្ម្ព័នធភាេការពារ្ទិធម្នុ្សកម្ពុជា (CHRAC) 
24. ្ម្ព័នធខែមរជំពរឿន និងការពារ្ិទធិម្នុ្ស លកីាដូ (LICADHO) 
25. ្ហេ័នធ្ ហជេីកម្មករនិពយជិតវ ិ្ ័យពទ្ចរណ៍្កម្ពុជា (CTWUF) 
26. បណាត ញយុវជនកម្ពុជា (CYN) 
27. ម្ជឈម្ណ្ឌ ល្ម្ព័នធភាេការងារ និង្ទិធិម្នុ្ស (CENTRAL) 

28. ្ហគម្ន៍ដី្ាជីីែពស្រកាម្ (ពកាោះកុង) 

29. ្ម្ព័នធ្ ហជេីស្របជា្បិពតយយកម្មករកាត់ពដរកម្ពុជា (C.CAWDU) 

30. ្ ហភាេការងារកម្ពុជា (CLC) 

31. ្ម្ព័នធ្ ហគម្ន៍ក្ិករកម្ពុជា (CCFC) 

32. ្ម្ព័នធ្ ហជេីព្រនី្ត្តីកាត់ពដរ (CFTUWT) 

33. គណ្ៈកមាម ្កិារពដីម្បកីារពបាោះពឆ្ន តព យព្រ ីនិងយុតតិ្ម្ព៌ៅកម្ពុជា (COMFREL) 

34. ម្ជឈម្ណ្ឌ លអប់រចំាប់្ ស្រមាប់្ហគម្ន៍ (CLEC) 

35. ្ហគម្ន៍ស្រទស្រទង់្ម្មជាតិ (ពពា្ិ៍ាត់) 

36. ្ហគម្ន៍ដកេរ (កំេង់្ ពឺ) 

37. អងាការ្ម្្ម្ក៌ម្ពុជា (EC) 

38. ្ហេ័នធ្ ហជេីព្រកីម្មករថ្នស្រេោះរាជាណាចស្រកកម្ពុជា (FTUWKC) 

39. ្ហេ័នធ្ ហជេីព្រឯីករាជយ (FUFI) 

40. អងាការពយនឌ្័រ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដីម្បកីម្ពុជា (GADC) 

41. ្មាគម្ស្របជា្បិពតយយឯករាជយថ្នព្ដឋកិចចពស្រៅស្របេន័ធ (IDEA) 

42. ្ហេ័នធ្ ហជេីឯករាជយ (INTUFE) 

43. ្ហគម្ន៍ជនជាតិពដមី្ភាគតចិឃុសំ្របពម្រុពែតតស្រេោះវហិ្គរ  

44. ្មាគម្ខែមរកម្ពុជាពស្រកាម្ពដីម្បី្ ិទធិម្នុ្ស នងិអភ្ិវឌ្ឍន៍ (KKKHRDA) 
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45. ្ហគម្ន៍ឃ្ា ងំទឹក៧៨ (ព្ៀម្រាប) 

46. ្ហគម្ន៍ពនាទពកាោះស្រ្ពៅ (ពកាោះកុង) 

47. ្ហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិចគយួ (ស្រេោះវហិ្គរ) 

48. ្ហជីេស្រទស្រទង់្ ិទធិការងារបុគាលិកកម្មករខែមរថ្នស្រកុម្ហ ុនកា្ុណូី្ ណាហ្គា ពវលី 

49. ្ហគម្ន៍ដី្ាីពែតតថ្ប៉ាលិន 

50. ្ ហគម្ន៍មានជ័យ (ាវ យពរៀង) 

51. ្ហគម្ន៍អូរោសំ្រ្ីស្រតដកេ់ង (កំេង់្ំ) 

52. ្ហគម្ន៍អូរវលាិ៍ពស្រេង (បាតដ់ំបង) 

53. ្ហគម្ន៍ពាម្រ្់ (កំេង់្ ព)ឺ 

54. ្ហគម្ន៍ដី្ាភូី្ម្ិ្ ិោខែមរ (បនា យមានជយ័) 

55. ្ហគម្ន៍ភ្នំពស្រកាម្ (ព្ៀម្រាប) 

56. ្ហគម្ន៍ដី្ាីខស្រេកែាច់ (ពកាោះកុង) 

57. ្ហគម្ន៍ថ្ស្រេ ង ់(កំេង់្ )ំ 

58. ្ហគម្ន៍ដី្ាីថ្ស្រេពាយ (កំេត) 

59. ្ហគម្ន៍ថ្ស្រេពឈពីេស្រជចងាវ រលអព ីត (កេំង់ឆ្ន ងំ) 

60. ្ហគម្ន៍រ្មីាម្គាី (កេំង់្ ពឺ) 

61. អងាការ្មាគម្ធាងពតាន ត (្្ត) 

62. ្ហគម្ន៍ាម្គាីពចកមា្ (ាវ យពរៀង) 

63. ្ហគម្ន៍ាម្គាីរមា្ខហក (ាវ យពរៀង) 

64. ្ហគម្ន៍ាម្គាី្ខងកេីរមានរទិធិ (ស្រេោះវហិ្គរ) 

65. នាោះាម្គាី (SH) 

66. ្ហគម្ន៍ថ្ស្រេពឈពីទ្ចរណ៍្ទកឹធាា ក់ខស្រ្អំេលិ (កំេង់ឆ្ន ងំ) 

67. ្ហគម្ន៍ខស្រ្ស្របាងំ (តបូងឃមុ)ំ 

68. ្ហគម្ន៍្នធានថ្ស្រេពឈី្ ាងឹែាច់្ (កេំង់ឆ្ន ងំ) 

69. ្ហគម្ន៍ដី្ាតីានូន (ពកាោះកុង) 

70. ្ហភាេ្ហជេីកម្ពុជា (CCU) 

71. គណ្ៈកមាម ្កិារថ្នអងាការម្ិនខម្នរ ឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា ពដីម្បអីនុ្ញ្ញលុបបំបាត់រាល់ទំរង់ថ្នការពរ ី្ ពអីងពលី
ន្ត្តីពភ្ទ (NGO-CEDAW) 
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72. ្ហគម្ន៍ងម  (ពពា្ិ៍ាត់) 

73. ្ហគម្ន៍ទនាូង (តបូងឃមុ)ំ 

74. អងាការតមាា ភាេកម្ពុជា (TI) 

75. ្ហជីេឯករាជយកោំងំាម្ាកីម្មករ (WSSIU) 

76. កម្មវ ិ្ ីអភ្ិវឌ្ឍន៍្នធានយុវជន (YRDP) 

77. ្ហគម្ន៍ចងកុទំី១ (តបូងឃមុ)ំ 

78. ្ហគម្ន៍ែនងស្រកពេីលចិ (តបូងឃមុ)ំ 

79. ្ហគម្ន៍ក្ិករមូ្ល ឋ ន (តបូងឃមុ)ំ 

80. ្ហគម្ន៍ពយងីែ្ុ ំ (តបូងឃមុ)ំ 

81. ្ហគម្ន៍ចងាុកំណាត ល (តបូងឃមុ)ំ 

82. ្ហគម្ន៍កំពស្របី្  (តបូងឃមុ)ំ 

83. ្ហគម្ន៍ស្រតពាងំស្រេីង (តបូងឃមុ)ំ 

84. ្ហគម្ន៍ស្របព ោះ (តបូងឃមុ)ំ 

85. ្ហគម្ន៍ស្របមា៉ា របួរមួ្ (ស្រកពចោះ)  

86. ្ហគម្ន៍្បុំក (ស្រកពចោះ) 

87. បណាា ញស្រកមុ្ន្ត្តីពដមី្បី្ ហគម្ន៍ស្រតពាងំស្រេីង (តបូងឃមុ)ំ 

88. បណាា ញ្ហគម្ន៍ស្រ្ីតជនបទរមា្ខហក (ាវ យពរៀង) 

89. បណាា ញ្ហគម្ន៍ស្រ្ីតពចកមា្ (ាវ យពរៀង) 

90. ្ហគម្ន៍ស្រកុម្ន្ត្តីដកេរ (តាខកវ)  

91. ្ហគម្ន៍ស្រកុម្ន្ត្តីពជាគជយ័ (តាខកវ) 

92. ស្រកុម្ន្ត្តីរមួ្គ្នន ពដីម្បនី្ត្តាីព នព ោះ (ស្រេោះ្ីហនុ) 

93. ្ម្ព័នធចលនស្រកមុ្ន្ត្ត៨ី៤៣ (ពកាោះកុង) 

94. ្ម្ព័នធយុវក្ិករជនបទ ពកាោះកុង) 

95. ស្រកុម្យុវក្ិករស្រេោះវហិ្គរ (ស្រេោះវហិ្គរ)  

96. បណាា ញយុវជនតំខបមានជយ័ (តបូងឃមុ)ំ 

97. ្ហគម្ន៍អភ្ិរកសថ្ស្រេកំេង់អេំិល (ាវ យពរៀង) 

98. ្ហគម្ន៍្ទិធិស្របខស្រ្ (ថ្ស្រេខវង)  

99. ្ហគម្ន៍ដី្ាចុីងអេំិល (ថ្ស្រេខវង) 
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100. ្ហគម្ន៍ា ងឃ្វ ង (ថ្ស្រេខវង) 

101. ្ហគម្ន៍ក្ិករថ្ស្រជព ងី (ថ្ស្រេខវង) 

102. ្ហគម្ន៍ភូ្ម្ែិ្ុ ំ (កណាា ល)  

103. ្ហគម្ន៍ងម្អំណ្ាូ ងទកឹខស្រេកស្រតខបក (ស្រេោះ្ីហនុ) 

104. ្ហគម្ន៍អូរកម្ពុជា (ស្រេោះ្ហីនុ)  

105. ្ហគម្ន៍កាលហុងទកឹ (ស្រេោះ្ហីនុ) 

106. ្ហគម្ន៍ខស្រេកខស្រតង (ស្រេោះ្ីហនុ) 

107. ្ហគម្ន៍េស្រងក់ (កំេត)  

108. ្ហគម្ន៍វាលខវង (កេំត) 

109. ្ហគម្ន៍ក្ិករអងា់វ យ (កំេត) 

110. ្ហគម្ន៍ក្ិករការពារ្ិទធដិី្ាី ១២៩ (ពកាោះកុង)  

111. ្ហគម្ន៍ក្ិករការពារ្ិទធដិី្ាី៨៤៣ (ពកាោះកុង)  

112. ្ហគម្ន៍ក្ិករស្រកីស្រក៧៦៦ (ពកាោះកុង)  

113. ្ហគម្ន៍ក្ិករការពារ្ិទធដិី្ាីនេិ្ ស ី(ពកាោះកុង) 

114. ្ហគម្ន៍ក្ិករការពារ្ិទធដិី្ាីចំបកស្រតាង (កេំង់្ព)ឺ  

115. ្ហគម្ន៍ក្ិករការពារដីថ្ស្រេពឈឧីតតម្ខស្រ្ែព្ ់ (កំេង់្ ពឺ) 

116. ្ហគម្ន៍ដី្ាីពលីក្ាួយ្ទិធម្នុ្ស (កណាា ល)  

117. ្ហគម្ន៍ពស្រតីយាា  ពែតតកណាា ល  

118. ្ហគម្ន៍តទល់ (កណាា ល) 

119. ្ហគម្ន៍អំពៅថ្ស្រេ (កណាា ល) 

120. ្ហគម្ន៍កុតាពរៀ (តាខកវ) 

121. ្ហគម្ន៍ាម្គាី (តាខកវ) 

122. ្ហគម្ន៍ភូ្ម្កិណាត ល (តាខកវ) 

123. ្ហគម្ន៍ស្រតពាងំស្រកាងំ (តាខកវ) 

124. ្ហគម្ន៍កខនាងខាា  (តាខកវ)  

125. ្ហគម្ន៍្បូំរ (ស្រេោះវហិ្គរ)  

126. ្ហគម្ន៍ឬ្សសី្រ្ុក (ស្រេោះវហិ្គរ) 

127. ្ហគម្ន៍ពជាគជ័យ (ស្រេោះវហិ្គរ)  
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128. ្ហគម្ន៍កាព ត (ស្រេោះវហិ្គរ)  

129. ្ហគម្ន៍ដី្ាអូីររដំួល (ស្រេោះវហិ្គរ) 

130. ្ហគម្ន៍ភ្នំពករ ត ិ៍ាម្គាី (ស្រេោះវហិ្គរ) 

131. ្ហគម្ន៍បុ្ស (ស្រេោះវហិ្គរ)  

132. ្ហគម្ន៍ត្ ូមានរទិធ (ស្រេោះវហិ្គរ) 

133. ្ហគម្ន៍ស្រតពាងំរលួ្ (ថ្ស្រេខវង) 

 


