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ថ្ងៃចន្ទ ៩កកើត ខែអស្សុជ ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្២៥៦៣ 

ត្តូវនឹ្ងថ្ងៃទើ ០៧ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

ក ើងែុ្ាំទាំងអស់្គ្នន ជាស្ហជើព ស្មាគម និ្ងអងគការស្ងគមសុ្ើវលិ ខែលកាំពុងក វ្ើការជាម ួកមម
ករកនុងត្រព័ន្ធ ត្រជាពលរែឋកមពុជាពិកស្ស្កមមករវស័ិ្ កស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ ឬកមមករស្វ័ និ្កោជន៍្
កែើមបើកលើកកមពស់្ស្ិទធិមនុ្ស្ស មុែរររ និ្ងជើវភាពរស់្កៅររស់្រងរអូន្កមមករ កមមការនិ្ើ និ្ងត្រជាពលរែឋ
កនុងត្រកទស្កមពុជាមាន្ការែកចិតតោ៉ា ងខ្ល ាំង ខែលបាន្ក ើញកស្ចកដើជូន្ែាំណឹង កលែ០៣៥ ររស់្
ត្កស្ួងការងារនិ្ងរណដុ ុះរណ្ដដ លវជិាា ជើវៈ ចុុះថ្ងៃទើ៥ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ស្ដើអាំពើ«ការអនុ្ញ្ញា តក ើង
វញិថ្ន្ស្កមមភាពស្វ ័និ្កោជន៍្កោ ជន្ររកទស្» ។ កន្លងមកស្ហជើព ស្មាគម និ្ងអងគការស្ងគម
សុ្ើវលិក ើងមាន្ការសារទរ ចាំក ុះត្រកាស្កលែ ៣៦០ ស្ដើពើការកាំណត់ត្រកេទមុែរររ និ្ងការងារខែរ
ត្តវូហាមឃាត់ចាំក ុះជន្ររកទស្  ខែលកចញផ្សា  កាលពើថ្ងៃទើ២៨ ខែស្ើហា ឆ្ន ាំ ២០១៩ កោ 
ត្កស្ួងការងារនិ្ងរណដុ ុះរណ្ដដ លវជិាា ជើវៈកនុងការធានាបាន្នូ្វការកលើកកមពស់្ស្ិទធិកស្ែឋកិចចររស់្ត្រជា
ពលរែឋកមពុជាកនុងការត្រករមុែរររចិញ្ច ឹមជើវតិកៅតាមជាំនាញររស់្ែលួន្កនុងវស័ិ្ កស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ 
ឬ កមមករស្វ័ និ្កោជន៍្។ 

ក ើងែុ្ាំមាន្ការែកចិតតោ៉ា ងខ្ល ាំង ចាំក ុះកស្ចកតើត្រកាស្ស្ដើអាំពើ«ការអនុ្ញ្ញា តក ើងវញិថ្ន្
ស្កមមភាពស្វ ័និ្កោជន៍្កោ ជន្ររកទស្»  ខែលអាចត្រករមុែរររស្វ័ និ្កោជន៍្កៅកនុងត្រកទស្
កមពុជាែូចកមមករ និ្ងត្រជាពលរែឋខែមរទូកៅ ខែលកន្ុះមិន្ខមន្ជាការទក់ទញការវនិិ្កោគររកទស្កទ 
ខតបាន្រងកផ្សលរ៉ាុះ ល់ោ៉ា ង ៃ្ន់្ ៃ្រែល់កមមករ និ្ងត្រជាពលរែឋកមពុជាខែលកាំពុងត្រករមុែរររវស័ិ្ 
កស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ ឬកមមករស្វ័ និ្កោជន៍្កោ កត្រើត្បាស់្លទធភាពែលួន្ឯងត្រករមុែរររចិញ្ច ឹមជើវតិ
ជាលកខណត្គួសារ និ្ងកៅតាមស្ហគមន៍្ររស់្ពួកកគ ែូចជាអនករត់រុ ៉ឺម៉ាក់កទស្ចរណ៍ ម៉ាូតូឌុរ តាក់សុ្ើ 
អនកលក់ែូរតាមែងផ្សលូវ អនកខកស្មផស្ស មា៉ា ស្ា  អនកលក់កត្គឿងចាំណើ អាហារររកិភាគ អនករ៉ាុះកង់ និ្ងអនក
ករើកអាជើវកមមតូចតាចត្គរ់ត្រកេទខែលជាទាំកន្ៀមទាំលារ់កៅទូទាំងត្រកទស្កមពុជា។ កោតាមកស្ចកដើ
ជូន្ែាំណឹងកន្ុះខែលមាន្ការអនុ្ញ្ាតតិឲ្យជន្ររកទស្ត្រករមុែរររស្វ័ និ្កោជន៍្ គ៉ឺជាការករើកឱកាស្
ឲ្យជន្ររកទស្មកក វ្ើការ«ែកណដើ មមុែររររស់្កមមករ និ្ងត្រជាពលរែឋខែមរ» កត្ ុះត្រជាពលរែឋ និ្ងកមម
ករវស័ិ្ កស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ ឬ កមមករស្វ័ និ្កោជន៍្ត្រឈមការបាត់រង់នូ្វត្បាក់ចាំនូ្ល បាត់រង់
អតិងិជន្ បាត់រង់មុែរររ និ្ងក វ្ើឲ្យជើវភាពភាពត្គួសាររស់្កៅទាំងមូលលាំបាកែុន្ោរ កហើ ត្តូវរងខាំ
ចិតតចាំណ្ដកត្ស្ុកែុស្ចារ់កៅកត្ៅត្រកទស្កែើមបើត្រករមុែរររចិញ្ច ឹមជើវតិ។ 

ការអនុ្ញ្ញា តក ើងវញិកៅថ្ន្ស្កមមភាពស្វ ័និ្កោជន៍្កោ ជន្ររកទស្ កន្ុះមិន្ត្ស្រតាម
កគ្នលន្កោបា  ុទធសាស្រស្តចតុកកាណកនុងែាំណ្ដក់កាលទើ៤ ររស់្រោឋ េិបាលកនុងការកាត់រន្ថ ភាព
ត្កើត្កររស់្ត្រជាពលរែឋកនុងត្រកទស្កមពុជា ពិកស្ស្ត្រជាពលរែឋ និ្ងកមមករវស័ិ្ កស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ 



ឬ កមមករស្វ័ និ្កោជន៍្កហើ ហាក់រើែូចជាផ្សទុ កគ្នលន្កោបា ជាតិកិចចគ្នាំ រស្ងគមររស់្រាជរោឋ
េិបាល ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ ខែលធានាកនុងការកលើកមពស់្ជើវភាព មុែរររ និ្ងសុ្ែភាពររស់្ត្រជា
ពលរែឋ និ្ងកមមករវស័ិ្ កស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ ឬ កមមករស្វ័ និ្កោជន៍្។ 

កោ ខ កស្ត្មារ់ការទក់ទញការវនិិ្កោគគ៉ឺស្ាំកៅែល់ជន្ររកទស្ខែលវនិិ្កោគកៅកលើ
ត្កុមហ ុន្ ា្ំៗែូចជាវស័ិ្ កាត់កែរស្កមលៀករាំ ក់និ្ងកែរខស្បកកជើង ស្ណ្ដឋ គ្នរ អាកាស្ចរណ៍ ឧស្ហ
កមមស្ាំណង់ និ្ងអនកជាំនាញជាន់្ែពស់្ទាំងអស់្កន្ុះគ៉ឺក ើងសាវ គមន៍្ រ៉ាុខន្តក ើងែុ្ាំមិន្សាវ គមន៍្ចាំក ុះការ
ផ្សដល់ឱកាស្កអា ជន្ររកទស្ជន្ស្វ័ និ្កោជន៍្ ឬជារុគគលខែលត្រករមុែរររកោ ែលួន្ឯងកនុង
ត្រកទស្កមពុជាកនាុះកទ។  
        ែូកចនុះក ើងែុ្ាំទាំងអស់្គ្នន ជាស្ហជើព ស្មាគម និ្ងអងគការស្ងគមសុ្ើវលិកលើកទឹកចិតតកអា រោឋ េិ
បាលក៏ែូចជាត្កស្ួង ក់ព័ន្ធសូ្មពិចារណ្ដ និ្ងលុរកចាលកលើកស្ចកដើជូន្ែាំណឹងម ួកន្ុះកហើ ងាក
មកក វ្ើការអនុ្វតតន៍្កៅតាមត្រកាស្កលែ ៣៦០ ស្ដើពើការកាំណត់ត្រកេទមុែរររ និ្ងការងារខែរត្តវូហាម
ឃាត់ចាំក ុះជន្ររកទស្  ខែលកចញផ្សា កាលពើថ្ងៃទើ២៨ ខែស្ើហា ឆ្ន ាំ ២០១៩ កែើមបើធានាការកលើក
កមពស់្ជើវភាព និ្ងត្រករមុែរររកោ និ្រន្តភាពររស់្ត្រជាពលរែឋ និ្ងកមមករវស័ិ្ កស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ 
ឬកមមករស្វ័ និ្កោជន៍្។  

ក ើងែុ្ាំក៏គ្នាំត្ទ រាល់កគ្នលន្កោបា រោឋ េិបាល កនុងការវនិិ្កោគទុន្ ា្ំៗកនុងការវនិិ្កោគកនុង
ត្រកទស្កមពុជាកត្ៅពើមុែរររស្វ័ និ្កោជន៍្ម ួកន្ុះកោ នាាំមកនូ្វអតតត្រកោជន៍្ស្ត្មារ់ កមមករ កមម
ការនិ្ើ ត្រជាពលរែឋ និ្ងស្ងគមជាតិទាំងមូល។ 
 
ក ម្ ុះស្ហជើព ស្មាគម ស្ហគមន៍្ និ្ងអងគការស្ងគមសុ្ើវលិគ្នាំត្ទកស្ចកដើខងលងការណ៍កន្ុះ 
១- ស្មាគមត្រជា្ិរកត យឯករាជយថ្ន្កស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ(IDEA) 
២- ស្មាគមស្មព័ន្ធស្ហគមន៍្កស្ិករកមពុជា (CCFC)  
៣- ស្ហព័ន្ធស្ហជើពកមមករចាំណើ អាហារ និ្ងកស្វាកមមកមពុជា(CFSWF) 
៤- ស្មាគមរណ្ដដ ញ ុវជន្កមពុជា(CYN)  
៥- ស្មាគមមស្រន្តើរាជការឯករាជយកមពុជា(CICA) 
៦- ស្ហព័ន្ធសាមគគើចលនាកមមករចាំណ្ដក់ត្ស្ុកកមពុជា(CMA) 
៧- ស្មាគមកមមករកមពុជាកស្ែឋកិចចកត្ៅត្រព័ន្ធ(CIWA) 
៨- ស្ហព័ន្ធស្ហជើពឯករាជយ(INTUFE) 
៩- ស្ហជើពត្ទត្ទងស្ិទធិការងាររុគគលិកកមមករខែមរត្កុមហ ុន្ណ្ដហាគ កវ ើលែ៍ 
១០- ស្មាគមត្គូរកត្ងៀន្កមពុជាឯករាជយ (CITA) 
១១- ស្មាគមស្មព័ន្ធនិ្ស្ិតសរញ្ញា វន័្តខែមរ (SLIKA) 
១២- អងគការត្កុមការងារពិកស្ស្ការ រស្ិទធិមនុ្ស្សកមពុជា(CHRTF) 
១៣- ស្ហព័ន្ធស្ហជើពកមមករវស័ិ្ ែឹកជញ្ាូ ន្កមពុជា(CTWF) 
១៤- វទិាសាថ ន្តស្ ូមតិ និ្ងកគ្នលន្កោបា (API) 
១៥- អងគការគ្នាំត្ទរកចចកវទិាកៅជន្រទកនុងត្រកទស្កមពុជា(RCTSO) 
១៦- អងគការស្មព័ន្ធការ រស្ិទធិមនុ្ស្សកមពុជា (CHRAC) 



១៧- កមមវ ិ្ ើ អេិវឌឍន៍្្ន្ធាន្ ុវជន្ (YRDP) 
១៨- ស្ហព័ន្ធស្ហជើពកមមករនិ្កោជិតវស័ិ្ កទស្ចរណ៍កមពុជា(CTWUF) 
១៩- អងគការស្មព័ន្ធភាពការងារកមពុជាកែើមបើស្ិទធិមនុ្ស្ស(CENTRAL) 
២០- ស្ហព័ន្ធស្ហជើពជាតិកមពុជា (CATU) 
២១- មជឈមណឌ លស្ិទធិមនុ្ស្សកមពុជា(CCHR) 
២២- ស្ហភាពស្ជើពជាតិកមពុជា (CCU) 
២៣- ស្ហភាពផ្សទុះសាមគគើ (Solidarity House Confederation) 
២៤- ស្ហព័ន្ធស្ហជើពវស័ិ្ ឧស្សហកមមកមពុជា(CIWF) 
២៥- ស្ហភាពការងារកមពុជា (CLC) 
២៦- ស្ហព័ន្ធស្ហជើពកមមករស្ាំណង់និ្ងថ្ត្ពកឈើកមពុជា(BWTUC) 

២៧- ស្ហព័ន្ធស្ហជើពកមមករនិ្កោជិកវស័ិ្ កទស្ចរណ៍ និ្ងកស្វាកមមកមពុជា(CTSWF) 
២៨- អងគការពន្លកខែមរ (PKH) 
២៩- គណុះកមាម ្ិការកែើមបើការកបាុះកឆ្ន តកោ កស្រ ើ និ្ង ុតតតិ្ម៌កៅកមពុជា(COMFREL) 
៣០- អងគការស្មាគមធាងកតាន ត (STT) 

៣១- ស្ហគមន៍្ខត្ស្ត្បាាំ កែតតតបួង មុ ាំ 
៣២- ស្ហគមន៍្កាំកត្រើស្ កែតតតបួង មុ ាំ 
៣៣- ស្ហគមន៍្រុស្សកសាន  កែតតតបួង មុ ាំ 
៣៤- ស្ហគមន៍្ែើ ល្ើ្ណតូ ងត្តខរក កែតតសាវ  ករៀង 
៣៥- ស្ហគមន៍្សាមគគើរមាស្ខហក កែតតសាវ  ករៀង 
៣៦- ស្ហគមន៍្មាន្ជ័  កែតតសាវ  ករៀង 
៣៧- ស្ហគមន៍្សាមគគើកចកមាស្ កែតតសាវ  ករៀង 
៣៨- ស្ហគមន៍្អូរែាច់ កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៣៩- ស្ហគមន៍្ខត្ពកខត្តង កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤០- ស្ហគមន៍្អូរែាំរ ើ កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤១- ស្ហគមន៍្អូរកមពុជា កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤២- ស្ហគមន៍្កាលហុងទឹក កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤៣- ស្ហគមន៍្ងម ា្ំ កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤៤- ស្ហគមន៍្អណដូ ងងម កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤៥- ស្ហគមន៍្បាតែទុះ កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤៦- ស្ហគមន៍្កស្អុើត្បាាំ កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤៧- ស្ហគមន៍្អូរត្តជាក់ចិតត កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤៨- ស្ហគមន៍្សាព ន្ក ុះ កែតតត្ពុះស្ើហនុ្ 
៤៩- ស្ហគមន៍្រស្មើសាមគគើ កែតតកាំពង់ស្ព៉ឺ 
៥០- ស្ហគមន៍្ត្ត ាំងកជា កែតតកាំពង់ស្ព៉ឺ 
៥១- ស្ហគមន៍្អមលាាំង កែតតកាំពង់ស្ព៉ឺ 


