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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 

លខិតិចំហ 
សមូ្គោររជូន  

សគម្េចព្រឡាគហាម្ ស គខង 
ឧបនាយររដ្ឋម្ន្តនេី រដ្ឋម្ន្តនេីព្រសងួម្ហាផ្ទៃ 

 

រម្មវតថ៖ុ ព្នអីនតរាគម្ន៍ព ោះស្រាយវវិាទការងាររប្់ណាហ្គា ពវលីដ៍ នងិព្នឱី្យមានការព ោះខលង នងិទមាា ក់ 
 ការពោទស្របកាន់ពលថី្នន ក់ដកឹនំ្ ហជេី នងិ្កម្មជន្ហជេីទងំ ៨ រូប  ។ 
 

តបតាម្កម្មវតថុខាងពលី ពយងីែ្ុ ំទងំអ្់គ្នន ជា ្ហភាេ្ហជីេ ្ហេ័នធ្ហជីេ ្មាគម្ បណាត ញ្ហ
គម្ន៍ អងាការ្ងាម្្ុីវលិ អនកវភិាគឯករាជយ អនក្កិាស្រាវស្រជាវ នងិអភ្ិវឌ្ឈន៍្ងាម្ ្ កម្មជនបរាិថ ន ដូចមាន
រាយនម្កនុងបញ្ជ ីព ម្ ោះខាងពស្រកាម្ ខដលព្វីការងារខននកពលកីកម្ព្់ នងិការពារ្ទិធិម្នុ្ស និង្ិទធកិារងារ្ិទធិ
ដី្ាី បរាិថ ន ពៅស្រេោះរាជាណាចស្រកកម្ពុជា្ូម្ជស្រមាបជូន សគម្េចព្រឡាគហាម្ ពម្តាត ស្រជាបថ្ន ពយងីែ្ុ ំេិតជា
ពាកាត យយ៉ា ងខាា ងំចំពពាោះអាជ្ា្រខដលបានោប់ឃុែំាួន និងពោទស្របកាន់ពលីថ្នន ក់ដឹកនំ្ ហជេី នងិ្កម្ម
ជន ៨ រូប និងការបនតោប់ែាួនកូដករជាបនតបនា ប់ ព យបំពានពៅពលីស្រកបែ័ណ្ឌ ចាប់កម្ពុជា ព យារខតការ
អនុវតតព្រភីាេខាងការបពងកីត្មាគម្ និងការជបួស្របជុំព យ្នតិវ ិ្ ី ខដល្ិទធិព្រភីាេទងំេីរពនោះស្រតូវបាន
ការពារព យចាប់ជាតិ នងិចាប់អនតរជាត។ិ 
 ការពោទស្របកាន់េីបទញុោះញង់ឱ្យស្របស្រេឹតតបទឧស្រកិដឋពលថី្នន ក់ដឹកនំ្ ហជីេនិង្កម្មជនទងំពនោះជាការ 
បញ្ជូ នារពៅដល់កូដករខដលជាបុគាលិក និពយជតិពៅស្រកុម្ហ ុនណាហ្គា ពវលដ៍ ថ្ន ្ទិធិការងាររប្់េួកពគអាច
ស្រតូវបានរពំោភ្បំពានព យនទិណ្ឌ ភាេ ពស្រពាោះថ្ន្ូម្បសី្រគ្នន់ខតេកួពគពលកីព ងីអេំីការរពំោភ្បពំាន្ទិធិ
ការងារពៅស្រកុម្ហ ុនរប្់ែាួន និងខ្វងរកដំពណាោះស្រាយ ក៏ស្រតូវស្របឈម្មុ្ែនឹងវធិានការនាូវចាប់ខដរ។ ពនោះជា
ករណី្ឧទហរណ៍្ដ៏ពស្រគ្នោះថ្នន ក់ ខដលជំរុញឱ្យនិពយជកម្ិនពអីពេីនឹងការអនុវតតតាម្ស្រកឹតយស្រកម្ថ្នបទ ឋ នការងារ 
ពហយីអាចនពំៅរកការវវិតតងយពស្រកាយថ្នការអនុវតត្ ទិធិការងារពៅស្របពទ្កម្ពុជា។ 

ពយងីែ្ុ ំ្ូម្ព្នីឱ្យមានការព ោះខលងថ្នន ក់ដឹកន ំនងិ្កម្មជនខដលស្រតូវបានអាជ្ា្រោប់ែាួនទងំ ៨ របូ 
ស្រេម្ទងំទមាា ក់ពោលការពោទស្របកាន់ពលីេួកពគ។ ពយងីែ្ុ ំ្ូម្រឭំករាជរ ឋ ភ្បិាល ថ្ន្កម្មភាេបពស្រម្កីារងារ
្ហជីេម្ិនខម្នជាបទពលមី្ពទ ពហយីស្រតូវនតល់កិចចការពារដល់ព្រភីាេមូ្ល ឋ នននពទោះបីជាព្រភីាេទងំ
ពនោះស្រតូវបានអនុវតតកនុងមូ្លពហតុខដលរ ឋ ភ្ិបាលម្ិនឯកភាេក៏ព យ។ ពយងីែ្ុក៏ំ្ូម្ព្នីដល់រ ឋ ភ្ិបាលពម្តាត
ជំរុញឱ្យស្រកុម្ហ ុនណាហ្គា ពវលីដ៍ចូលរមួ្ការចរោព យភាេពាម ោះស្រតង់ជាម្ួយ្ហជេីស្រកុម្ហ ុនណាហ្គា ពវលីដ៍ 
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ពៅពេលថ្នន ក់ដឹកនំ្ ហជេីទងំ ៨ រូប ស្រតូវបានព ោះខលងកនុងបណំ្ងខ្វងរកដំពណាោះស្រាយព យស្រតមឹ្ស្រតូវ 
និងយុតតិ្ ម៌្ចំពពាោះវវិាទការងាររប្់េួកពគ។ 

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

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

្ូម្ សគម្េចព្រឡាគហាម្ ទទួលនូវពគ្នរេដ៏ែពង់ែព្ ់អំេពីយងីែ្ុ ំ។  
 

សហភាពសហជពី សហព័ន្ធសហជីព សមាគម អង្គការសង្គមស ីវលិ អនកវភិាគឯករាជយ អនក្ិកាស្រាវស្រជាវ នងិ
អភ្ិវឌ្ឈន៍្ងាម្ ្កម្មជនបរាិថ ន ដែលគាំទ្រលិខិតចាំហនន្េះមាន្រាយនាមែូចខាង្នទ្កាម៖  

1. ហ  ន្ វណ្ណៈ (ដខែរថាវរៈ) 

2. ន ឿន្ ដារា៉ា វ ី(ដខែរថាវរៈ) 

3. នអង្ មា៉ា ឡៃ (ដខែរថាវរៈ) 

4. នអង្ វ៉ា ន់្ឌី (ដខែរថាវរៈ) 

5. ស្វា យ សាំណាង្ (ដខែរថាវរៈ) 

6. បណ្ឌិ ត នៅ ម៉ា ង្ឡហ 

7. បណ្ឌិ ត នសង្ ស្វរ ី 

8. សហគមន៍្ែីធ្ល ី១៩៧ (នកាេះក ង្) 

9. អង្គការអាក់សិន្នអតកមព ជា  

10. សហគមន៍្ែីធ្លអីណ្តូ ង្ទ្តដបក (ស្វា យនរៀង្) 

11. សហគមន៍្ជន្ជាតិនែមីភាគតចិអាដរ ៉ាង្ (នកាេះក ង្) 

12. សហគមន៍្ប សសនស្វោ រ (តបូង្ឃែ ាំ) 

13. សហគមន៍្បឹង្ទ្រាំ (រត់ែាំបង្) 
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14. សហព័ន្ធសហជពីកមែករសាំណ្ង់្ ន្ិង្ឡទ្ពន កីមព ជា (BWTUC)  
15. សមព័ន្ធសហជពីកមព ជា (CATU) 
16. សហព័ន្ធសហជពី កមែករចាំណី្អាហារ ន្ិង្នសវកមែកមព ជា (CFSWF) 

17. សមាគមការពារសិរធមិន្ សស ន្ិង្អភិវឌឍន៍្នៅកមព ជា (ADHOC) 
18. មជឈមណ្ឌ លសិរធិមន្ សសកមព ជា (CCHR) 
19. វរិាស្វា ន្ទ្បជាធ្ិបនតយយកមព ជា (CID) 
20. សមាគមពទ្ង្ឹង្នសែឋកចិចនទ្ៅទ្បព័ន្ធកមព ជា (CIERA) 
21. សមាគមមន្តន្តីរាជការឯករាជយកមព ជា (CICA) 
22. សមាគមកមែករកមព ជានសែឋកចិចនទ្ៅទ្បព័ន្ធ (CIWA-CLC) 
23. អង្គការសមព័ន្ធភាពការពារសរិធមន្ សសកមព ជា (CHRAC) 
24. សមព័ន្ធដខែរជាំនរឿន្ ន្ិង្ការពារសិរធិមន្ សស លកីាែូ (LICADHO) 
25. សហព័ន្ធសហជពីកមែករន្ិនោជិតវស័ិយនរសចរណ៍្កមព ជា (CTWUF) 
26. បណាត ញយ វជន្កមព ជា (CYN) 
27. មជឈមណ្ឌ លសមព័ន្ធភាពការងារ ន្ិង្សរិធិមន្ សស (CENTRAL) 

28. សហគមន៍្ែីធ្លជីីខនទ្កាម (នកាេះក ង្) 

29. សមព័ន្ធសហជពីទ្បជាធ្បិនតយយកមែករកាត់នែរកមព ជា (C.CAWDU) 

30. សហភាពការងារកមព ជា (CLC) 

31. សមព័ន្ធសហគមន៍្កសិករកមព ជា (CCFC) 

32. សមព័ន្ធសហជពីនសរនី្តសតីកាត់នែរ (CFTUWT) 

33. គណ្ៈកមាែ ធ្កិារនែីមបកីារនរេះននោ តនដាយនសរ ីន្ិង្យ តតិធ្ម៌នៅកមព ជា (COMFREL) 

34. មជឈមណ្ឌ លអប់រ ាំចាប់សទ្មាប់សហគមន៍្ (CLEC) 

35. សហគមន៍្ទ្រទ្រង់្ធ្មែជាតិ (នពាធ្ិ៍ស្វត់) 

36. សហគមន៍្ែកពរ (កាំពង់្សពឺ) 

37. អង្គការសមធ្ម៌កមព ជា (EC) 

38. សហព័ន្ធសហជពីនសរកីមែករឡន្ទ្ពេះរាជាណាចទ្កកមព ជា (FTUWKC) 

39. សហព័ន្ធសហជពីនសរឯីករាជយ (FUFI) 

40. អង្គការនយន្ឌ័រ ន្ិង្អភិវឌឍន៍្នែីមបកីមព ជា (GADC) 

41. សមាគមទ្បជាធ្បិនតយយឯករាជយឡន្នសែឋកិចចនទ្ៅទ្បព័ន្ធ (IDEA) 

42. សហព័ន្ធសហជពីឯករាជយ (INTUFE) 

43. សហគមន៍្ជន្ជាតិនែមីភាគតចិឃ ាំទ្បនមរ នខតតទ្ពេះវហិារ  

44. សមាគមដខែរកមព ជានទ្កាមនែីមបសីិរធិមន្ សស ន្ងិ្អភិវឌឍន៍្ (KKKHRDA) 



 
 

4 

 

45. សហគមន៍្ឃ្ល ាំង្រឹក៧៨ (នសៀមរាប) 

46. សហគមន៍្នន្ស្វរនកាេះទ្សនៅ (នកាេះក ង្) 

47. សហគមន៍្ជន្ជាតិភាគតិចគយួ (ទ្ពេះវហិារ) 

48. សហជីពទ្រទ្រង់្សិរធិការងារប គគលិកកមែករដខែរឡន្ទ្កុមហ  ន្កាស ណូី្ ណាហាគ នវលី 

49. សហគមន៍្ែីធ្លីនខតតឡប៉ាលិន្ 

50. សហគមន៍្មាន្ជ័យ (ស្វា យនរៀង្) 

51. សហគមន៍្អូរចាំទ្សីទ្តែក់ពង្ (កាំពង់្ធ្ាំ) 

52. សហគមន៍្អូរវលលិ៍នទ្ពង្ (រត់ែាំបង្) 

53. សហគមន៍្ពាមរស់ (កាំពង់្សព)ឺ 

54. សហគមន៍្ែីធ្លភូីមសិិលាដខែរ (បនាា យមាន្ជ័យ) 

55. សហគមន៍្ភោាំនទ្កាម (នសៀមរាប) 

56. សហគមន៍្ែីធ្លីដទ្ពកខាច់ (នកាេះក ង្) 

57. សហគមន៍្ឡទ្ពៃង់្ (កាំពង់្ធ្ាំ) 

58. សហគមន៍្ែីធ្លីឡទ្ពពាយ (កាំពត) 

59. សហគមន៍្ឡទ្ពន នីពទ្ជចងាា រលអន ីត (កាំពង់្នោ ាំង្) 

60. សហគមន៍្រសែីស្វមគគី (កាំពង់្សពឺ) 

61. អង្គការសមាគមធាង្ននោ ត (សធ្ត) 

62. សហគមន៍្ស្វមគគីនចកមាស (ស្វា យនរៀង្) 

63. សហគមន៍្ស្វមគគីរមាសដហក (ស្វា យនរៀង្) 

64. សហគមន៍្ស្វមគគីសដង្ែពីរមាន្ររិធិ (ទ្ពេះវហិារ) 

65. ផ្ាេះស្វមគគី (SH) 

66. សហគមន៍្ឡទ្ពន នីរសចរណ៍្រកឹធាល ក់ដទ្សអាំពលិ (កាំពង់្នោ ាំង្) 

67. សហគមន៍្ដទ្សទ្រាំង្ (តបូង្ឃែ ាំ) 

68. សហគមន៍្ធ្ន្ធាន្ឡទ្ពន សីាងឹ្ខាច់ស (កាំពង់្នោ ាំង្) 

69. សហគមន៍្ែីធ្លនីនូ្ន្ (នកាេះក ង្) 

70. សហភាពសហជពីកមព ជា (CCU) 

71. គណ្ៈកមាែ ធ្កិារឡន្អង្គការមិន្ដមន្រដាឋ ភិរលកមព ជា នែីមបអីន្ សញ្ញល បបាំរត់រាល់រាំរង់្ឡន្ការនរសីនអីង្

នលីន្តសតីនភរ (NGO-CEDAW) 
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72. សហគមន៍្ថ្ែដា (នពាធ្ិ៍ស្វត់) 

73. សហគមន៍្រន្លូង្ (តបូង្ឃែ ាំ) 

74. អង្គការតមាល ភាពកមព ជា (TI) 

75. សហជីពឯករាជយកាំលាាំង្ស្វមគកីមែករ (WSSIU) 

76. កមែវធិ្ីអភិវឌឍន៍្ធ្ន្ធាន្យ វជន្ (YRDP) 

77. សហគមន៍្ចង្ែ ាំរី១ (តបូង្ឃែ ាំ) 

78. សហគមន៍្ខោង្ទ្កនពីលចិ (តបូង្ឃែ ាំ) 

79. សហគមន៍្កសិករមូលដាឋ ន្ (តបូង្ឃែ ាំ) 

80. សហគមន៍្នយងី្ខ្ ាំ (តបូង្ឃែ ាំ) 

81. សហគមន៍្ចង្គ ាំកណាត ល (តបូង្ឃែ ាំ) 

82. សហគមន៍្កាំនទ្បសី (តបូង្ឃែ ាំ) 

83. សហគមន៍្ទ្តពាាំង្ទ្ពីង្ (តបូង្ឃែ ាំ) 

84. សហគមន៍្ទ្បន េះ (តបូង្ឃែ ាំ) 

85. សហគមន៍្ទ្បមា៉ា របួរមួ (ទ្កនចេះ)  

86. សហគមន៍្សាំប ក (ទ្កនចេះ) 

87. បណាា ញទ្កមុន្តសតីនែមីបសីហគមន៍្ទ្តពាាំង្ទ្ពីង្ (តបូង្ឃែ ាំ) 

88. បណាា ញសហគមន៍្ទ្សីតជន្បររមាសដហក (ស្វា យនរៀង្) 

89. បណាា ញសហគមន៍្ទ្សីតនចកមាស (ស្វា យនរៀង្) 

90. សហគមន៍្ទ្កុមន្តសតីែកពរ (នដកវ)  

91. សហគមន៍្ទ្កុមន្តសតីនជាគជ័យ (នដកវ) 

92. ទ្កុមន្តសតីរមួគោ នែីមបនី្តសតសី្វព ន្ន េះ (ទ្ពេះសីហន្ ) 

93. សមព័ន្ធចលនាទ្កមុន្តសត៨ី៤៣ (នកាេះក ង្) 

94. សមព័ន្ធយ វកសិករជន្បរ នកាេះក ង្) 

95. ទ្កុមយ វកសិករទ្ពេះវហិារ (ទ្ពេះវហិារ)  

96. បណាា ញយ វជន្តាំដបមាន្ជ័យ (តបូង្ឃែ ាំ) 

97. សហគមន៍្អភិរកសឡទ្ពកាំពង់្អាំពិល (ស្វា យនរៀង្) 

98. សហគមន៍្សរិធិទ្បដទ្ស (ឡទ្ពដវង្)  

99. សហគមន៍្ែីធ្លចី ង្អាំពិល (ឡទ្ពដវង្) 
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100. សហគមន៍្ស្វ ង្ឃ្ា ង្ (ឡទ្ពដវង្) 

101. សហគមន៍្កសិករឡទ្ជនៃងី្ (ឡទ្ពដវង្) 

102. សហគមន៍្ភូមខិ្ ាំ (កណាា ល)  

103. សហគមន៍្ថ្ែធ្ាំអណ្ាូ ង្រកឹដទ្ពកទ្តដបក (ទ្ពេះសីហន្ ) 

104. សហគមន៍្អូរកមព ជា (ទ្ពេះសហីន្ )  

105. សហគមន៍្កាលហ ង្រកឹ (ទ្ពេះសហីន្ ) 

106. សហគមន៍្ដទ្ពកដទ្តង្ (ទ្ពេះសីហន្ ) 

107. សហគមន៍្ពទ្ង្ក់ (កាំពត)  

108. សហគមន៍្វលដវង្ (កាំពត) 

109. សហគមន៍្កសិករអង់្ស្វា យ (កាំពត) 

110. សហគមន៍្កសិករការពារសិរធែិីធ្លី ១២៩ (នកាេះក ង្)  

111. សហគមន៍្កសិករការពារសិរធែិីធ្លី៨៤៣ (នកាេះក ង្)  

112. សហគមន៍្កសិករទ្កីទ្ក៧៦៦ (នកាេះក ង្)  

113. សហគមន៍្កសិករការពារសិរធែិីធ្លីនាពសិស ី(នកាេះក ង្) 

114. សហគមន៍្កសិករការពារសិរធែិីធ្លីចាំបកទ្នង្ (កាំពង់្សពឺ)  

115. សហគមន៍្កសិករការពារែីឡទ្ពន ឧីតតមដទ្សខពស់ (កាំពង់្សពឺ) 

116. សហគមន៍្ែីធ្លីនលីកសាួយសរិធមន្ សស (កណាា ល)  

117. សហគមន៍្នទ្តីយស្វល  នខតតកណាា ល  

118. សហគមន៍្តរល់ (កណាា ល) 

119. សហគមន៍្អាំនៅឡទ្ព (កណាា ល) 

120. សហគមន៍្ក ននរៀ (នដកវ) 

121. សហគមន៍្ស្វមគគី (នដកវ) 

122. សហគមន៍្ភូមកិណាត ល (នដកវ) 

123. សហគមន៍្ទ្តពាាំង្ទ្កស្វាំង្ (នដកវ) 

124. សហគមន៍្កដន្លង្ខាល  (នដកវ)  

125. សហគមន៍្សាំបូរ (ទ្ពេះវហិារ)  

126. សហគមន៍្ឬសសទី្សុក (ទ្ពេះវហិារ) 

127. សហគមន៍្នជាគជ័យ (ទ្ពេះវហិារ)  
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128. សហគមន៍្កាន ត (ទ្ពេះវហិារ)  

129. សហគមន៍្ែីធ្លអូីររ ាំែួល (ទ្ពេះវហិារ) 

130. សហគមន៍្ភោាំនករ ត ិ៍ស្វមគគី (ទ្ពេះវហិារ) 

131. សហគមន៍្ប សស (ទ្ពេះវហិារ)  

132. សហគមន៍្តស ូមាន្ររិធ (ទ្ពេះវហិារ) 

133. សហគមន៍្ទ្តពាាំង្រលួស (ឡទ្ពដវង្) 

 


