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សហភាពការងារកម្ពុជា ដែលហៅកាតថ់ា សុ៊ីអិលសុ៊ី បហ្កើតហ ើ្ជាផ្លូវការហៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០០៨ តាម្រយៈលិែិតហលែ ២៦៨ ចុុះថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៨ របស់ក្កសួ្ការងារ និ្បណុ្ុះ 
បណ្្តលវជិាា ជ៊ីវៈ និ្បានចុុះបញ្ា ិការដែលមានសមាគម្ និ្សហពន័ធសហជ៊ីព ចាំននួ០៨ ម្កព៊ីក្គបវ់ស័ិយ 
ែូចជាវស័ិយវាយនភណ័ឌ កាតហ់ែរ និ្ដសែកហជើ្ ហទសចរណ៍ ហសវាកម្ម ឧសាហកម្ម ហសែឋកិចច ហក្ៅក្បពន័ធ 
កសិកម្ម ក្បជាកសិករ សាំណ្ ់ និ្ថ្ក្ពហ ើ។ រហូតម្កែល់បចចុបែនន សហភាពការងារកម្ពុជា មានសមាជិក 
សរុបចាំននួ១១១,៩៤៣នាក ់ដែលក្គបែ់ណ្ប១់៨ រាជធាន៊ី/ហែត។្ 
 សហភាពការងារកម្ពុជា គឺជាសហជ៊ីពឯករាជយ ដែលបានហធ្វើការងារយ៉ា ្សកម្មកនុ្បុពវហហតុ 
ការពារសិទធិ និ្លកខែណឌ ការងារជូនកម្មករនិហយជិត។ ហោយហសចកដ៊ីកាល ហានអ្អ់ាចហ ម្ ុះក្ត្ ់ភាពមុ្ុះមុ្ត 
ឯករាជយភាព និ្បានចូលរមួ្តវា៉ាទាម្ទាការពារសិទធិ និ្ផ្លក្បហយជនជូ៍នសមាជិកជាហក្ចើន ែូចហនុះហហើយ 
បានជាកម្មករនិហយជិត និ្ថ្ែគូរជាតិ អន្រជាតិបនហ្ធ្វើការយ៉ា ្ជិតសនិតជាម្យួសហភាពការងារកម្ពុជា។ 
 ហែើម្ែ៊ីពក្្ឹ្អាំណ្តចអ្គភាព សហភាពការងារកម្ពុជាបានហរៀបចាំក្គបក់្គ្អ្គភាពរបស់ែលួនតាម្ 
ហោលការណ៍ក្បជាធិ្បហតយយ និ្ឱ្យមានការអនុម្ត័ហក្ជើសហរ ើសថាន កែឹ់កនាាំ និ្ដផ្នការយុទធ្ ស្រស្ហៅតាម្ 
អាណត្ិន៊ីម្យួៗ។ 
 ជាកដ់សដ្ ហៅកនុ្ថ្ងៃទ៊ី២៣-២៤ ដែម្៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ហនុះ ហយើ្ែ្ុ ាំបានហរៀបចាំម្ហាសននិបាត អាណត្ិ 
ទ៊ី៤របស់ែលួន ហែើម្ែ៊ីពិនិតយ និ្អនុម្ត័ហលើដផ្នការយុទធ្ ស្រស្រយៈហពល៥ឆ្ន ាំ និ្ហក្ជើសហរ ើសថាន កែឹ់កនាាំហែើម្ែ៊ី 
ែឹកនាាំការងារហៅថ្ងៃអនាគត។់ 
 ហែើម្ែ៊ីចូលរមួ្អបអរ្ទរ កនុ្ថ្ងៃម្ហាសននិបាតហលើកទ៊ី៤ របស់ែលួន កហ៏ែើម្ែ៊ីផ្សពវផ្ាយការងារ 
ហោលការណ៍ សកម្មភាព និ្សម្ទិធផ្លសាំខាន់ៗ  ជូនែល់ថាន កែឹ់កនាាំ សមាជិក កែូ៏ចជាថ្ែគូរឱ្យយល់ែឹ្ 
កានច់ាស់នូវសកម្មភាពរបស់សហភាពការងារកម្ពុជា និ្សហពន័ធសហជ៊ីព សមាគម្ រមួ្ទាា្ំ សកម្មភាព 
សហជ៊ីពតាម្មូ្លោឋ នរបស់ែលួន។ សហភាពការងារកម្ពុជាបានហរៀបចាំហ ើ្នូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាពសហ្ខប 
ហនុះ ដែលមានែលឹម្្រខា្ហក្កាម្។ 
 ហយើ្ែ្ុ ាំសូម្បញ្ជា កថ់ា ការហធ្វើរបាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាពសហ្ខបហនុះ ម្និបានក្គបក់្ជុ្ហក្ជាយហទ។ 
ក្បសិនហបើប្បអូនកម្មករនិហយជិត សមាជិក សមាជិកា រមួ្ទាាំ្ថ្ែគូរមានហយបល់ហផ្ស្ ហម្ត្ាផ្្ល់ហយបល់ 
តាម្ការគួរ។ 
 កនុ្នាម្សហភាពការងារកម្ពុជា កែូ៏ចែលួនែ្ុ ាំផ្ទា ល់ សូម្ហោរពជូនពរឱ្យប្បអូនកម្មករនិហយជិត 
សមាជិក សមាជិកា និ្ថ្ែគូរទាាំ្អស់ ជួបក្បទុះដតហសចកដ៊ីសុែចហក្ម្ើន និ្ហជាគជយ័ក្គបភ់ារៈកិចច។ 

រាជធាន៊ីភនាំហពញ ថ្ងៃទ៊ី២៣ ដែម្៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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 I.អំពីសហភាពការងារកម្ពុជា 
ក. ប្រវត្តិសង្ខេរ 
 បង្កើតង ើ្ងៅនងៃទី០៩ ខែងម្សា ឆ្ន ំា២០០៦ 
 ចុុះបញ្ជ ិកាងៅក្កសួ្ការងារ ងៅនងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ំា២០០៨ 
 ឆ្ន ំា២០០៦ មានសហពន័ធ និ្សមាគម្ ចំាននួ ៤ ជាសមាជិក  
 ឆ្ន ំាំា២០១៩ មានសហពន័ធ និ្សមាគម្ ចំាននួ ៨ ជាសមាជិក   
ខ. សហព័ន្ធ សមាគម្ជាសមាជិក 

ល.រ  សហពន័ធ/សមាគម្  ឆ្ន ំាបង្កើត 
2015 2016 2017 2018 

សមាជកិ  សមាជកិ  សមាជកិ  សមាជកិ  
១ C.CAWDU  31-12-2000 85,000 89,000 113,351 96,053 
២ CTSWF  10-09-2003 2,582 2,344 3,708 1,499 
៣ FAPD  20-10-2007 2,721 2,721 2,721 3,581 
៤ BWTUC  09-11-2009 4,931 5,451 6,556 7,854 
៥ CAWF  29-12-2013 541 541 541 657 
៦ CIWF  01-06-2015 600 739 503 560 
៧ CIWA  06-06-2015 1,824 705 1,580 1,818 
៨ CTWF  23-08-2015 1,260 1,198 1,129  1,195 
៩ CLC 09-04-2006 99,459 102,699 128,960 113,217 
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ម្ហាសន្នបិាត្ 

គណៈកម្មការនាយក 

គណៈកម្មការប្រត្រិត្ត ិ

គ. រចនាសម្ព័ន្ធសហភាពការងារកម្ពុជា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឃ. ប្រវត្តិនន្ការង្រៀរចំម្ហាសន្និបាត្ 
 ម្ហាសននិបាតងលើកទី១ ងៅនងៃទី០៩ ខែងម្សា ឆ្ន ំា២០០៦ ភ្នំាងពញ 
 ម្ហាសននិបាតងលើកទី២ ងៅនងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ន ំា២០០៨ ភ្នំាងពញ 
 ម្ហាសននិបាតងលើកទី៣ ងៅនងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្ន ំា២០១៣ ភ្នំាងពញ 
 ម្ហាសននិបាតងលើកទី៤ ងៅនងៃទី២៤ ខែម្នីា ឆ្ន ំា២០១៩ ភ្នំាងពញ  
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ខ.ទសសន្វិសយ័ 
កម្មករនិងោជិតក្គបវ់ស័ិយងៅកនុ្ក្បងទសកម្ពុជា ទទួលបានលកខែណឌ ការងារលអក្បងសើរ 

ជីវភាពរស់ងៅសម្រម្យ និ្នងៃងនូរ មានសិទធិងសមើគ្នន ចំាង ុះមុ្ែចាបទ់ំ្ា បុរស និ្ស្រសតី។  
 

ច.ង្រសកកម្ម 
− ងធ្វើការសិកាក្សាវក្ជាវអំាពីសាា នភាពការងារងសដ្ឋកិចច និ្ស្គម្ ងដ្ើម្បកីារ រងលើកកម្ពស់សិទធិ 

និ្ផលក្បងោជនក៍្សបចាបរ់បស់កម្មករនិងោជិត។ 
− បក្្ួបបក្្ួម្ចលនាសហជីពទំា្អស់ឱ្យមានសំាង ្ខតម្ួយ និ្ជំារុញឱ្យមានសហជីព 

ឯករាជយ និ្ក្បជាធិ្បងតយយដ្ធ៏្ំាម្យួខដ្លតំាណា្ឱ្យកម្មករភាគងក្ចើន និ្ក្គបវ់ស័ិយងៅកនុ្ក្បងទស។ 
− ងធ្វើជាតំាណា្របស់កម្មករនិងោជិតងោយមានវជិាជ ជីវៈចាស់លាស់ មានឥទធិពលខ្ៃ ំ្ា កាៃ  និ្ 

ងធ្វើការចចារងោុះក្សាយតស ូម្តិជាម្យួតំាណា្រាជរោឋ ភ្បិាល និ្តំាណា្និងោជក ងដ្ើម្បកីារ រ 
សិទធិងសរភីាពជូនកម្មករនិងោជិតឱ្យបានកានខ់តក្បងសើរង ើ្។  

 

ឆ.ង្ោលរំណខ 
− មានសហជីព សមាគម្ និ្តំាណា្របស់ែៃូនងៅតាម្បណាត លងរា្ចក្ក សហក្គ្នស និ្

តំាបនង់គ្នលងៅក្គបក់ខនៃ្ ងៅកម្ពុជា។  
− កម្មករនិងោជិតទំ្ា អស់ចូលជាសមាជិក និ្ប្ក់្បាកភ់ាគទនឱ្យបានងទៀ្ទត ់ងដ្ើម្បងីធ្វើឱ្យ

មានងសារភាពខផនកហិរញ្ញ វតាុ។  
−  សហពន័ធសហជីព សមាគម្ និ្ក្កុម្ងគ្នលងៅទំ្ា អស់ងៅកនុ្ក្បងទស ចូលរមួ្ជាម្យួនឹ្

សហភាពការងារកម្ពុជា។  
−  មានឥទធិពល និ្អំាណាចរបស់ែៃួនងៅកនុ្សាា បន័ក្តីភាគីថ្នន កជ់ាតិ កនុ្ការពិភាកាជាម្យួ

នដ្គូស្គម្ទំ្ា ថ្នន កជ់ាតិ និ្អនតរជាតិ។  
 

ជ. ង្ោលការណ៍ 
 យុតតិធ្ម្ក៌ារងារ 

− ឯករាជយ 
− ក្បជាធិ្បងតយយ 
− សាម្គគីភាព និ្មានភាពជាតំាណា្  

 សកម្មភាព 
− ការបណតុ ុះបណាត ល 
− ការច្ក្ក្ 
− ផតល់ងសវាងោុះក្សាយវវិាទការងារ។ 
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II. ការប្គរ់ប្គខការងារផ្ននកខាខកនខុ 
១. ការយិាលយ័រដ្ឋបាល ន្ិខធន្ធាន្ម្ន្ុសស 

 ក្គបក់្គ្បុគគលិក 
 ក្គបក់្គ្ក្បពន័ធរកាឯកសារ 
 ការក្គបក់្គ្ង់លើការបញ្ជជ ទិញ 
 ការងារទំានាកទ់ំាន្ 
 ការក្គបក់្គ្ក់្ទពយសម្បតតិសារងពើភ្ណ័ឌ  និ្តខម្ែទំា 
 សក្ម្បសក្មួ្លថ្នន កដឹ់្កនាំាបុគគលិកងធ្វើងបសកកម្មងៅងក្ៅក្បងទស 
 សក្ម្បសក្មួ្លកម្មវធីិ្ ឬកិចចក្បជុំាងផេ្ៗ។  ២. ការយិាលយ័ហរិញ្ញវត្ថុ 
 ក្គបក់្គ្លំាហូរសាចក់្បាកពី់មាច ស់ជំានយួ 
 ក្គបក់្គ្ក្បាកភ់ាគទនពីសមាជិក  
 ក្គបក់្គ្ក្បពន័ធគណងនយយ 
 ងធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុក្បចាំាឆ្ន ំា 
 ខប្ខចក និ្សង្ខបពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតាុពីក្បតិបតតិការណ៍ទំ្ា អស់តាម្លំាោបស់ក្មាប ់
សវនកម្ម និ្មាច ស់ជំានយួ។ 

៣. ការយិាលយ័គង្ប្មាខ 
 ងរៀបចំាខផនការយុទធសាស្រសតគងក្មា្ 
 អនុវតតខផនការសកម្មភាព 
 ពិនិតយតាម្ោន វាយតនម្ៃ និ្ខកសក្មួ្លការអនុវតតនគ៍ងក្មា្ 
 ទំានាកទ់ំាន្ការងារបងចចកងទសជាម្យួថ្នន កដឹ់្កនាំា និ្មាច ស់ជំានយួ 
 ងរៀបចំារបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់គងក្មា្ ងៅមាច ស់ជំានយួ 
 ងរៀបចំាខប្ខបកធ្នធាន និ្ងោុះក្សាយបញ្ជែ  កនុ្ការអនុវតតគងក្មា្ 
 បណុ្ុះបណ្ាលដ្ល់អនក កព់ន័ធពីងគ្នលការណ៍ក្គបក់្គ្គងក្មា្  
 ផល់្ជូនងគ្នលការណ៍គំារូដ្ល់សហពន័ធ សមាគម្ និ្សមាជិក។ 

៤. ការយិាលយ័ចខប្កខ ន្ិខង្ ោះប្ាយវិវាទ 
៤.១. ការច្ក្ក្ 

 សហភាពការងារកម្ពុជាមានសមាគម្ សហពន័ធសហជីពចំានួន ០៨ វស័ិយ និ្សហជីព 
មូ្លោឋ នចំាននួ១៨៧ 

  សហភាពការងារកម្ពុជាមានសមាជិកចំាននួ១១១,៩៤៣នាក ់ (គិតក្តឹម្នងៃទី៣១ ខែធ្នូ 
ឆ្ន ំា២០១៨) 

  សហភាពការងារកម្ពុជាទទលួបានភាគទនពីសមាជិក សក្មាបឆ់្ន ំា២០១៨ ចំានួន 
១៧,៣៥១.១៥ ដុ្លាៃ រអាងម្រកិ។  
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 ៤.២. ការពក្្ឹ្ 
 បណតុ ុះបណាត លដ្ល់សមាជិកចំានួន១២០វគគ សិកាខ កាម្ចូលរមួ្ចំានួន៤៨០០នាក ់

ក្គបដ្ណត បទ់ំ្ា ០៨ វស័ិយ 
 ខផនកចាប ់ការច្ក្ក្ ជំានាញចរចា ការចញ្ចុ ុះបញ្ចូ ល និ្ការតស ូម្តិការងោុះក្សាយ 

វវិាទ ...។ល។ 
 ងលាក គ្ ់អាទិតយ អគគងលខ្ធិ្ការននសហភាពការងារកម្ពុជា ជួបក្បជុំាជាម្យួថ្នន កដឹ់្កនាំា និ្សកម្មជន 
វស័ិយឧសាហកម្ម ខដ្លងតត តងលើបញ្ជែ កិចចសនាែៃី ការពក្្ឹ្សមាជិក និ្កិចចសនទនាស្គម្ងៅកខនៃ្  
ការងាររាជធានីភ្នំាងពញ។ 
 

 
 

 

 

 

៤.៣. ការងោុះក្សាយវវិាទ 

 ទទលួបានវវិាទងក្ៅក្បពន័ធតុលាការចំាននួ ៩៤៥ ករណី ងោយមានអនកទទួលផល 
ចំាននួ ១៦៧,២៧០ នាក ់

  ទទួលបានវវិាទកនុ្ក្បពន័ធតុលាការចំាននួ ២៩៥ ករណី ងោយមានអនកទទួលផល 
ចំាននួ ២០,២៧៥ នាក ់ 

  ការងោុះក្សាយវវិាទថ្នន កអ់នតរជាតិ ចំាននួ៣៥ ករណី។  
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៤.៤. ការក្សាវក្ជាវ 

 ក្សាវក្ជាវងៅវស័ិយកាតខ់ដ្រ និ្ងទសរចណ៍ (អនកចូលរមួ្ ៨៨៤នាក)់ 
  ក្សាវក្ជាវពីកិចចសនាការងារងៅវស័ិយកាតង់ដ្រ (អនកចូលរមួ្៤០០នាក)់ 
  ក្សាវក្ជាវពីងបឡាជាតិរបបសនតិសុែស្គម្ ងៅវស័ិយងសដ្ឋកិចចងក្ៅក្បពន័ធ  
(អនកចូលរមួ្២០០នាក)់ 
  ក្សាវក្ជាវពីងបឡាជាតិរបបសនតិសុែស្គម្ ងៅវស័ិយកាតង់ដ្រ  
(អនកចូលរមួ្២១៤នាក)់  

 ៤.៥. ការបញ្ចុ ុះបញ្ចូល និ្ការតស ូម្តិ 

៤.៥.១ ថ្នន កជ់ាតិ 

១. ងធ្វើសកម្មភាពជាម្យួក្កសួ្ការងារ និ្នដ្គូ កព់ន័ធ 
២. ងតត តងលើបញ្ជែ ក្បឈម្ននចាបស់តីពីការងារ ចាបស់តីពីសហជីព ក្បាកឈ់នួល 

អបបបរមា ក្បកាស...។ល។ 
៣. អនកទទលួផលគឺកម្មករនិងោជិតជាសមាជិកម្កពី០៨ វស័ិយ និ្កម្មករ 

និងោជិតទូងៅ 
៤. កម្មករនិងោជិតទទលួបានការដ្ំាង ើ្ក្បាកឈ់នួលអបបបរមាសរុបចំានួនជា្ 

៥០០ លានដុ្លាៃ រ (២០១៥-២០១៩) 
៤.៥.២ ថ្នន កអ់នតរជាតិ 

១. ចូលរមួ្ និ្តៃ ស់បតូរបទពិងសាធ្ជាសម្ពន័ធភាពអនតរជាតិ ដូ្ចជា ITUC, ILO, 
CNV, ACV…។ល។ 

២. ពក្្ឹ្សម្តាភាពការងារបងចចកងទសតាម្ជំានាញដូ្ចជា ការវភិាគចាប ់
ជំានាញចរចា បងចចកងទសងោុះក្សាយវវិាទ...។ល។ 

៣. អនកទទួលផលគឺថ្នន កដឹ់្កនាំាសហជីព ថ្នន កដឹ់្កនាំាសហពន័ធ ថ្នន កដឹ់្កនាំា 
សហភាព បុគគលិក និ្កម្មករនិងោជិតជាសមាជិក...។ល។  

 ៥- ការយិាលយ័ទំនាកទ់ំន្ខ ន្ិខនសពវនាយ 
 ផលិតកម្មវធីិ្សំាង ្សហភាពការងារកម្ពុជា (៤៥ដ្្កនុ្ឆ្ន ំា២០១៨) តាម្រយៈសាា នីយវទិយុ 

សារកិារFM១០៦.៥MHz (VOD)ខដ្លបានផាយក្គបដ្ណ្បត់ាម្បណ្ាងែតត/ក្កុ្ម្យួចំានួនដូ្ចជា៖ 
ភ្នំាងពញ ក្កងចុះ សាវ យងរៀ្ ក្ពុះសីហនុ ងសៀម្រាប ក្ពុះវហិារ ងកាុះកុ្កំាព្ធ់្ំា ក្ពុះវហិារ កណាត ល 
បាតដ់្ំាប្ និ្ងែតតបនាទ យមានជយ័។  

 ផលិតក្ពឹតតិបក្តពត័ម៌ាន និ្ែិតបណ័ណ ផេពវផាយជា្៥មុ្នឺសនៃឹក និ្សទីកឃរ័ជា្១មុ្នឺសនៃឹក  
 ក្គបក់្គ្ងគហទំាពរ័ និ្បណាត ញទំានាកទ់ំាន្ស្គម្ 
 ផេពវផាយក្ពឹតតិការណ៍ងមីៗ  
 ក្គបក់្គ្ក្បពន័ធទិនននយ័ 
 ផលិតឯកសារ និ្វងីដ្អូ។ 
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        កម្មវធិីសងំ្េខសហភាពការងារកម្ពជុា 
 

 
 
 
 
 

 

 

             ង្គហទំព័រររសស់ហភាពការងារកម្ពុជា (www.clccambodia.org) 

 

 

 

 
                 

      Facebook Page ររសស់ហភាពការងារកម្ពជុា 
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ខិត្រណ័ណ នសពវនាយររសស់ហភាពការងារកម្ពជុា 

 ៦- ការយិាលយ័ង្យន្ឌ័រ 
 ការងារសំាខ្ន់ៗ របស់ការោិល័យងយនឌ្រ័ រមួ្មាន៖  

 ផតល់វគគបណតុ ុះបណាត លក្គូបងងាគ ល  
 វគគបណតុ ុះបណាត លងៅការោិល័យ និ្មូ្លោឋ ន  
 ងរៀបចំាអបអរសាទរទិវាអនតរជាតិនារ ី៨ ម្នីា ជាក្បចាំាឆ្ន ំា  
 ចុុះបស្រញ្ជជ បការងារ និ្បញ្ជែ ងយនឌ្រ័ងៅមូ្លោឋ ន  
 ក្បជុំាតាម្ោនការងាររបស់ការោិល័យងយនឌ្រ័ក្បចាំាក្តីមាស  
 ងោុះក្សាយវវិាទការងាររបស់កម្មករ ពិងសសស្រសតីងៅមូ្លោឋ ន  
 ផតល់ជូនក្បឹកាងោបល់ងលើបញ្ជែ របស់កម្មករ ជាពិងសសបញ្ជែ ស្រសតី 
 ច្ក្ក្ និ្ផលិតងម្ងរៀន ជាងសៀវងៅ និ្វងីដ្អូ  
 ផលិតវងីដ្អូអបរ់ ំា ទកទ់្នឹ្អំាងពើហិ្ាខផអកងលើងយនឌ្រ័  
 ងធ្វើយុទធនាការទម្ទរអនុសញ្ជញ ខ្្ការងារ (ILO) 
 ចុុះច្ក្ក្ និ្បង្កើតបណាត ញស្រសតីតាម្មូ្លោឋ ន។  
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ពិធីប្រគលព់ាន្រងាវ ន្ស់្រសតងី្ឆនើម្ កនខុចលនាសហជីពម្ូល ឋ ន្ 
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៧- ការយិាលយ័យវុជន្ 
 បណតុ ុះបណាត លសមាជិកអំាពីងគ្នលនងោបាយយុវជន 
 ផលិតឯកសារផេពវផាយ 
 ផេពវផាយចំាងណុះដឹ្្សហជីពដ្ល់យុវជន 
 ក្បជុំាងបាុះជំារុ ំា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       យវុជន្សហភាពការងារកម្ពុជា ប្បារពធទិវាយវុជន្អន្តរជាត្ិ ខួរង្លើកទី១៩ 
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៨- ការយិាលយ័ថ្នន ក់ត្ំរន្់ 
 ការោិល័យក្បចាំា ងែតតក្ពុះសីហនុ 
 ការោិល័យក្បចាំា ងែតតងសៀម្រាប 
 ការោិល័យក្បចាំា ងែតតសាវ យងរៀ្ 
 ការោិល័យក្បចាំា ងែតតនក្ពខវ្ 
ការងារសំាខ្ន់ៗ  រមួ្មាន៖ 
  ការច្ក្ក្ 
  ការងោុះក្សាវវវិាទ 
  ការពក្្ឹ្ 
  ការតាម្ោន និ្របាយការណ៍  
  ការទំានាកទ់ំាន្ និ្បង្កើតបណាត ញ 
  ផល់្កិចចសហការជាម្យួអ្គការនដ្គូរ 

III. ការទំនាក់ទនំ្ខនដ្គូរការងារផ្ននកខាខង្ប្ៅ 
១-នដ្គូការងារ 

  
ជាងរៀ្រាល់ឆ្ន ំា ថ្នន កដឹ់្កនាំាសហភាព និ្បុគគលិក ខត្ខតចូលរមួ្កិចចក្បជុំាថ្នន កជ់ាតិ និ្អនតរជាតិ 

កដូ៏្ចជាសិកាតៃ ស់បតូរបទពិងសាធ្នក៍ារងារជាម្យួបណាត លក្បងទសនដ្គូរនានាដូ្ចជា៖ ក្បងទសសវីស 
ក្បងទសខបលហេកិ ក្បងទសជប៉េុន ក្បងទសកូងរ ៉េ ក្បងទសមា៉េ ង សីុ ក្បងទសស្ែបូរ ី ឥណឌូ ងនសីុជាងដ្ើម្។ 
ងបសសកម្មការងាររបស់សហភាពការងារកម្ពុជា គឺបង្កើតទំានាកទ់ំាន្ជាម្យួនដ្គូរកនុ្ក្សុក និ្អនតរជាតិ កនុ្
ការងលើកម្ពស់លកខែណឌ ការងារ ក្បាកឈ់នួល និ្អតាក្បងោជនន៍ានាជូនកម្មករនិងោជិត។ 

អខគភាព 

នតលជ់ំន្ួយ 

អខគការនដ្
គូ  

•ILO,SC, CCHR, 

APHEDA, 

ADHOC,CEDAW, 

CLEC,LSCW,UN, TI, 

EC, WIC, GAD/C,… 

សមាជិក  

សហជីព
ជាតិ្/អន្តរ
ជាតិ្  

•ITUC 
•ITUC-AP 
•ITUC-CC 
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សហភាពការងារកម្ពុជា(CLC) និ្ក្កមុ្ក្បឹកាសហជីពក្បចាំាកម្ពុជា (ITUC-CC) 
ដឹ្កនាំាក្កមុ្ក្បតិភូ្ ជបួជាម្យួតំាណា្សាា នទូតជប៉េុ និ្ក្បតិភូ្សភាជប៉េនុ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
សហភាពការងារកម្ពុជា ដ្កឹនាំាក្បតភិ្ចូូលរមួ្សននសីិទអនតរជាតខិ្្ការងារ ងលើកទ១ី០៧ 

ងៅការោិល័យកណាត លរបស់អ្គការអនតរជាតខិ្្ការងារ ក្បចាំាទកី្កុ្ ហេណូឺវ 
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ថ្នន កដ់្ឹកនាំា និ្ឯកអគគរដ្ឋទូតក្បងទសខប លហេចិ អងញ្ជ ើញទសេនៈកិចចងរា្ចក្កកាតង់ដ្រងៅកម្ពុជា 
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ងលាក អាត្់ ធន្់ អងញ្ជ ើញចូលរមួ្ទសេនៈកិចចសិកា និ្ តៃ ល់បតូរបទពិងសាធ្នក៍ារងារ ងៅអាស្រហវិកខ្្តបូ្ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ងលាក អាត្់ ធន្់ អងញ្ជ ើញចូលរមួ្ម្ហាសននិបាត ងលើកទី៤៩ ននសហជីព CFDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 តំាណា្គណៈក្បតិភូ្ភាគីកម្មករកម្ពុជា ចូលរមួ្សននិសីទអនតរជាតិខ្្ការងារ ងៅក្បងទសសវីស 
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ដ្ំាងណើ រទសេនៈកិចច និ្ចូលរមួ្ម្ហាសននិបាតងលើកទី៤ 
របស់សហជីពពិភ្ពងលាក ITUC ងៅក្បងទសោណឺមា៉េ ក 

   ២-សមាជិកភាព 
 សហជីពពិភ្ពងលាក (ITUC)  
 សហជីពថ្នន កត់ំាបន ់(ITUC-AP) 
 សហភាពការងារកម្ពុជា (ថ្នន កជ់ាតិ)  
 សហពន័ធ សមាគម្ (៨ វស័ិយ) 
 សហជីពមូ្លោឋ ន (១៨៧ សហជីព)  
 សមាជិក ( ១១១,៩៤៣ នាក ់កនុ្ឆ្ន ំាំា២០១៨) 
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 ៣-ត្ួនាទីកនខុប្កុម្ប្រកឹាប្ត្ីភាគ ី
 គណៈកម្មការក្បឹកាការងារ (LAC)  
 គណៈកម្មការងបឡាជាតិរបបសនតិសុែស្គម្ (NSSF)  
 គណៈកម្មការសុែភាព សុវតាិភាពកខនៃ្ការងារ (OSH)  
 គណៈកម្មការក្បាកឈ់នួលអបបបរមា និ្ងធ្វើចាបស់ហជីព  
 គណៈកម្មការក្ទក្ទ្ ់ACF 
 គណៈកម្មការជាតិអនុវតតអនុសញ្ជញ អនតរជាតិ ILO 
 គណៈកម្មការក្តីភាគីកនុ្កម្មវធីិ្អ្គការ ILOដូ្ចជា BFC，MRC..etc) 
 ក្កុម្ក្បឹកាសហជីពជាតិ NTUC សក្មាបអ់នុវតត (DWCP) 
 ក្កុម្ក្បឹកាសហជីពអនតរជាតិ ក្បចាំាកម្ពុជា (ITUC-CC ) 
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កិចចក្បជុំាក្កមុ្ក្បឹកា ននងបឡាជាតិរបបសនតសុិែស្គម្ 
ងលើកទី០៩ អាណតតទីិ០៤ សតីពីការខកសក្ម្លួកញ្ចបត់ាវកាលិកខងទំាសុែភាព 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

កិចចក្បជុំាគណៈកម្មការជាតិក្តតួពិនិតយ និ្អនុវតតអនុសញ្ជញ អនតរជាតិខ្្ការងារ 
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ពិធី្ផេពវផាយ និ្ោកឱ់្យអនុវតតងគ្នលនងោបាយសតីពីងទសនតរក្បងវសនក៍ារងារសក្មាបក់្បងទសកម្ពុជា 
     
IV. ប្ពតឹ្តិការណ៍សខំាន្់ៗ ររសស់ហភាពការងារកម្ពុជា 
 ១-ទិវាសទិធិនារអីន្តរជាត្ិ ៨ម្ីនា  

 ងលើកកម្ពស់សម្ភាពងយនឌ្រ័ 
 បងញ្ច ៀតសម្ភាពងយនឌ្រ័ក្គបស់កម្មភាព 
 រាល់ងពលមានកិចចក្បជុំា ក្តូវមានស្រសតីចូលរមួ្៧០% 
 ផតល់ការបណតុ ុះបណាត ល (ងយនឌ្រ័ ស្រសតី និ្ភាពជាអនកដឹ្កនាំា...)  
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២-ទិវាពលកម្មអន្តរជាត្ិ ១ឧសភា 
 ការោកញ់្ញតតិទម្ទររបស់សហភាពការងារ ខត្ខតយកនងៃ១ ឧសភាជាងរៀ្រាល់ឆ្ន ំា ដ្ខ្ែញ្ញ តិ 
ោកជូ់នរោឋ ភ្បិាល ងដ្ើម្បងីោុះក្សាយក្វល់ និ្ទុកខលំាបាកនានា ជូនកម្មករនិងោជិតក្គបវ់ស័ិយ។ 

 

 

 

 

 

 
 

សកម្មភាពការដ្ខ្ែកបនួោកញ់្ញ តិងៅរដ្ឋសភាជាតិ ឆ្ន ំា២០១២ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកម្មភាពការដ្ខ្ែកបនួោកញ់្ញ តិងៅរដ្ឋសភាជាតិ ឆ្ន ំា២០១៤ 
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សកម្មភាពការដ្ខ្ែកបនួោកញ់្ញ តិងៅរដ្ឋសភាជាតិ ឆ្ន ំា២០១៥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 សកម្មភាពការដ្ខ្ែកបនួោកញ់្ញ តិងៅរដ្ឋសភាជាតិ ឆ្ន ំា២០១៦ 
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 ៣-ទិវាសទិធមិ្ន្សុសអន្តរជាត្ ិ
 អបអរសាទរ 
  បង្កើនកិចចសហក្បតិបតតិការជាម្យួអ្គការនដ្គូ 
  ោកស់ំាងណើ ងៅរាជរោឋ ភ្បិាល 
  ផេពវផាយងៅដ្ល់សមាជិកឱ្យយល់ពីសិទធិម្នុសេ និ្សិទធិការងារ 

 
  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

សកម្មភាពក្បារពធទិវាសិទធមិ្នុសេអនតរជាតិ ១០ធ្នូ ឆ្ន ំា២០១៨ 



សហភាពការងារកម្ពុជា                                                            Cambodian Labour Confederation 

 

 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននសហភាពការងារកម្ពុជា  
                                                                                   TMB½r 24 én 32 

 

 V. សកម្មភាពសខំាន្់ៗ ររសស់ហភាពការងារកម្ពុជា 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កិចចក្បជុំាបគុគលិកក្បចាំាឆ្ន ំា សតីពីការពិនិតយរបាយការណ៍រកីចងក្ម្ើនរបស់អ្គភាព និ្ខផនការឆ្ន ំាបនាទ ប ់

     

 

 

 

 

 

 
      កិចចក្បជុំាក្បចាំាឆ្ន ំា សតីពីលទធផលបូកសរុបរបាយការណ៍ និ្វាយតនម្ៃបុគគលិក 
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       សិកាខ សាលាសតីពីជំាហា នយុទធសាស្រសតសក្មាបអ់ភ្វិឌ្ឍ                 សិកាខ សាលាសតីពី ការក្គបក់្គ្ ច្ក្ក្ និ្សំាវាទស្គម្ 
           កិចចសនទនាស្គម្កនុ្វស័ិយកាតង់ដ្រងៅកម្ពុជា  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

              សិកាខ សាលាសតីពីម្ូលោឋ នក្គឹុះសហជីព                        ងវទិការ ងសរភីាពសហជីព និ្ការងលើកកម្ពស់សិទធិការងារ 
                      និ្យុទធសាស្រសតការច្ក្ក្ 
  
 
 
 
 
 

 
 

          កិចចក្បជុំាពិភាកាលទធផលការងារ និ្យុទធសាស្រសត                កិចចក្បជុំាគណៈកមាម ធ្ិការនាយកននសហភាពការងារកម្ពុជា 
   សតីពីសំាងណើ ខកខក្បចាប ់ការចរចាក្បាក់ឈនូល និ្ ប.ស.ស             ងដ្ើម្បពីិភាកាគ្នន ងលើវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតសកម្មភាព 
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VI. សម្ិទធនិលសខំាន្់ៗ ររសស់ហភាពការងារកម្ពុជា 
1) សហភាពការងារកម្ពុជាបង្កើតង ើ្  ងោយមានម្ស្រនតីងធ្វើការងពញងមា៉េ ្ក្តឹម្ខត៩នាក ់   មានសមាជិក 

ជា្១០,០០០នាក ់សហជីពចំានួន៣០ និ្មានសហពន័ធ សមាគម្ជាសមាជិកចំាននួ៤ខតប៉េុងណាណ ុះ។ 
បចចុបបននសហភាពមានបុគគលិកងធ្វើការងពញងមា៉េ ្សរុបចំាននួ៦០នាក ់ ងៅការោិល័យភ្នំាងពញ នក្ពខវ្ 
សាវ យងរៀ្ ងសៀម្រាប ងែតតក្ពុះសីហនុ និ្សហពន័ធងផេ្ៗងទៀត។ ការោិល័យសំាខ្ន់ៗ មានចំាននួ៨ 
ងៅកនុ្សហភាព រមួ្មាន៖ ការោិល័យគងក្មា្ ច្ក្ក្ ងោុះក្សាយវវិាទ ហិរញ្ជញ វតាុ  ក្សាវក្ជាវ 
រដ្ឋបាលធ្នធានម្នុសេ យុវជនងយនឌ្រ័ ទំានាកទ់ំាន្ផេពវផាយ និ្ការោិល័យតំាបន។់  

2) សហភាពមានសហពន័ធ សមាគម្ជាសមាជិកចំាននួ៨វស័ិយ មានសមាជិកសរុប១១១,៩៤៣នាក ់
ក្គបដ្ណត ប១់៦ងែតតក្កុ្ មានសហជីព និ្តំាណា្ងៅមូ្លោឋ នចំានួន១៨៧ វស័ិយទំ្ា ៨រមួ្មាន៖ 
វស័ិយកាតង់ដ្រ ងទសចរណ៍ងសវាកម្ម  សំាណ្ន់ក្ពងឈើ  ឧសាហកម្ម  ដឹ្កជញ្ជូ ន  កសិកម្ម និ្ 
ងសដ្ឋកិចចងក្ៅក្បពន័ធ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ងៅឆ្ន ំា២០០៩ សមាជិកប្ភ់ាគទនមានចំានួនក្តឹម្ខត១៧,៣៧៩នាកប់៉េុងណាណ ុះ ប៉េុខនតងៅនាងពល 
បចចុបបននងនុះ មានសមាជិកប្ភ់ាគទនសរុបជា្៥០,០០០នាក ់ទំ្ា ៨វស័ិយ។ 
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4) សហភាពការងារកម្ពុជាបានទទួលបណតឹ ្រាបរ់យបណតឹ ្ពីសមាជិ ម្កពីវស័ិយទំ្ា ៨ កនុ្ងនាុះមាន 
បណតឹ ្ជាងក្ចើនបានងោុះក្សាយងោយងជាគជយ័ ងៅក្កុម្ក្បឹកាអាជាា កណាត ល ក្កសួ្/ម្នទីរការងារ 
និ្សាលាដ្ំាបូ្ងែតតក្កុ្ជាងដ្ើម្។ ងោយបានងោុះក្សាយ និ្ទម្ទរលកខែណឌ ការងារ និ្ឱ្យ 
កម្មករនិងោជិតបានចូលងធ្វើការវញិ និ្ទូរទតស់ំាណ្គិតជាទឹកក្បាករ់ាបខ់សនដុ្លាៃ  ជូនប្បអូន 
កម្មករនិងោជិត។ ជាកខ់សត្កនុ្អាណតតិទី៣ សហភាពសងក្ម្ចបានរមួ្មាន ការងោុះក្សាយវវិាទកនុ្ 
ក្បពន័ធតុលាការចំានួន២៩៥ករណីងោយមានកម្មករនិងោជិត កព់ន័ធនឹ្វវិាទចំានួន២០,២៧៥នាក។់ 
ការងោុះក្សាយវវិាទងក្ៅក្បពន័ធតុលាការចំាននួ៩៤៥ករណី ងោយមានកម្មករនិងោជិត កព់ន័ធនឹ្ 
វវិាទចំាននួ១៦៧,២៧០នាក។់  

5) សហភាពបានជយួ ងោុះក្សាយសក្មាបថ់្នន កដឹ់្កនាំាសហជីព និ្សមាជិកឱ្យរចួពីបណតឹ ្ និ្ងចញ 
ពីពនធនាគ្នរបានចំាននួ២៣នាក។់  

6) សហភាពបានងក្បើក្បាស់យនតការអនតរជាតិ កនុ្ការខសវ្រកដ្ំាងណាុះក្សាយងលើបណតឹ ្របស់សមាជិក 
ងោយបានងលើកយកបណតឹ ្ និ្ករណីវវិាទការងារចំាននួ៣៥ករណី បតឹ្ងៅអ្គការអនតរជាតិខ្្ 
ការងារ អនកបញ្ជជ រទិញ និ្សហជីពនដ្គូអនតរជាតិ។   
 

  

 

 

 

7) សហភាពការងារកម្ពុជា ក្តូវបានងគទទលួសាគ ល់ងៅថ្នន កមូ់្លោឋ ន ថ្នន កជ់ាតិ  និ្អនតរជាតិថ្នជា 
សហភាពឯករាជយពិតក្បាកដ្ ងោយឈរងលើងគ្នលការណ៍ឯករាជយ ក្បជាធិ្បងតយយ និ្អហិ្ា ងធ្វើជា 
តំាណា្ឱ្យកម្មករនិងោជិតខតម្យួគតង់ៅកនុ្ក្បងទសកម្ពុជាកនុ្ការតស ូ  ទម្ទរ និ្ការ រសិទធិ 
ការងារ លកខែណឌ ការងារ ងសរភីាពសហជីព និ្អតាក្បងោជនង៍ផេ្ៗជូនកម្មករនិងោជិត ងោយគ្នម ន 
ការងរ ើសងអើ្។  
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8) ជាងរៀ្រាល់ឆ្ន ំាសហភាពបានចូលរមួ្ោ៉េ ្សកម្ម កនុ្ការចរចាទម្ទរឱ្យមានការដ្ំាង ើ្ក្បាកឈ់នួល 
ងគ្នលសក្មាបវ់ស័ិយកាតង់ដ្រ ខដ្លមានងវកិាក្បខហល៥០០ នល់ានដុ្លាៃ រ ងហើយសហភាពកំាពុ្ 
ខតបនតទម្ទរឱ្យមានការកំាណតក់្បាកឈ់នួលសក្មាបវ់ស័ិយងផេ្ៗងទៀតដូ្ចជា វស័ិយសំាណ្ ់
ងទសចរណ៍ ងសវាកម្ម ឧសាហកម្ម និ្ដឹ្កជញ្ជូ នជាងដ្ើម្។  

  

 

 

 

 

9) សហភាពការងារកម្ពុជា មានតនួាទីសំាខ្ន់ៗ  កនុ្គណៈកម្មការថ្នន កជ់ាតិម្យួចំាននួដូ្ចជា៖  
គណៈកម្មការក្បឹកាការងារ(LAC) ក្កុម្ក្បឹកាភ្បិាលងបឡាជាតិសនតិសុែស្គម្(NSSF) គណៈកម្មការ 
សុែភាពសុវតាិភាពកខនៃ្ ការងារ(OSH) គណៈកម្មការក្បាកឈ់នួលអបបបរមា(Wages) គណៈកម្មការ 
ងធ្វើចាបស់ហជីព គណៈកម្មការងរា្ចក្កកានខ់តក្បងសើរ(ILO-BFC) មូ្លនិធិ្ក្កុម្ក្បឹកាអាជាា  
កណាត ល(ACF) គណៈកម្មការពលករងទសនតរក្បងវសន ៍ គណៈកម្មការក្តួតពិនិតយការអនុវតតន ៍
អនុសញ្ជញ ការងាររបស់ILO ក្កុម្ក្បឹកាសហជីពជាតិ(NTUC) សក្មាប់អនុវតត(DWCP) 
ក្កុម្ក្បឹកាសហជីពអនតរជាតិក្បចាំាកម្ពុជា(ITUC-CC ) និ្គណៈកម្មការសំាខ្ន់ៗ  ម្យួចំាននួងទៀត។  

10)  សហភាពការងារកម្ពុជា គឺជាសមាជិកងពញសិទិធ ននសហជីពពិភ្ពងលាក(ITUC) និ្សហជីព 
ថ្នន កត់ំាបន(់ITUC-AP) Industriall, BWI, ITF, ATUC និ្មាននដ្គូរការងារជាម្យួសាា បន័ 
និ្សហភាព សហជីពអនតរជាតិជាងក្ចើនងទៀតដូ្ចជា ILO, CNV, ACV, WSM, LO-TCO, CFDT, 
GCT, Solidar, ELA, KCTU,RBSI,និ្នដ្គូសហភាព សហពន័ធ សហជីព អ្គការ និ្ 
សមាគម្ថ្នន កជ់ាតិម្យួចំានួនរមួ្មាន៖ CCC, CCU, ATUC, CCHR, ADHOC, CEDAW, CLEC, 
LSCW, SC, Oxfam ជាងដ្ើម្។  
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11) សហភាពការងារកម្ពុជាបានការ រកតីងៅកិចចក្បជុំាILO-ILC ងោយងលើកយកករណីវវិាទការងារ 
ការរ ំាងលាភ្សិទធិការងារ និ្ការរ ំាងលាភ្សិទធិកម្មករជាងដ្ើម្ ខដ្លករណីរ ំាងលាភ្បំា នទំ្ា ងនុះវាផទុយ 
ពីអនុសញ្ជញ អនតរជាតិខ្្ការងារ ខដ្លរាជរោឋ ភ្បិាលបានផតល់សចាច បន័។  

 
 

 

 

 

12) សហភាពការងារកម្ពុជាបានងធ្វើយុទធនាការទម្ទរជាងក្ចើន  ងដ្ើម្បឱី្យមានការដ្ំាង ើ្ក្បាកឈ់នួល 
អបបរមាសក្មាបក់ម្មករនិងោជិតងៅកនុ្វស័ិយកាតង់ដ្រ រហូតទទលួបាន១៨២ដុ្លាៃ រកនុ្ឆ្ន ំា២០១៩ 
បូករមួ្ទំ្ា ក្បាករ់ងាវ នង់ធ្វើការងទៀ្ទតក់្បាកង់សាហ ុយងធ្វើដ្ំាងណើ រ និ្ក្បាកស់ាន កង់ៅ កម្មករនិងោជិត 
អាចទទលួបានងលើសពី១៨២ដុ្លាៃ រ កនុ្១ខែ គឺវាបានងធ្វើឱ្យក្បាកឈ់នួលកម្មករបានក្បងសើរជា្មុ្ន 
សក្មាប ់ក្ទក្ទ្ជី់វភាពក្បចាំានងៃ។  

 
 

 

 

 

13) សហភាពការងារកម្ពុជាបានចរចា និ្ទម្ទរឱ្យមានក្បពន័ធសនតិសុែស្គម្ ងដ្ើម្បកីារ រកម្មករ 
និងោជិតឱ្យរចួផុតពីងក្គ្នុះថ្នន កក់ារងារម្យួចំាននួ រមួ្ទំ្ា កាតប់នាយការចំាណាយរបស់កម្មករ និ្បនត 
ជំារុញឱ្យមានក្បពន័ធធានាស្គម្ក្សបងៅតាម្ងគ្នលការណ៍អនតរជាតិ។ ជាពិងសសរបបខងទំាសុែភាព 
ងក្គ្នុះថ្នន កក់ារងារ ងសាធ្ននិវតតន ៍និ្ក្បពន័ធសុែភាពសុវតាិភាពងៅកខនៃ្ ការងារ។  
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14) សហភាពការងារកម្ពុជា បានបណតុ ុះបណាត ល និ្កសា្សម្តាភាពដ្ល់ថ្នន កដឹ់្កនាំាសហជីព សកម្មជន 
និ្សមាជិកឱ្យមានចំាងណុះដឹ្្ខផនកចាប ់ជំានាញកនុ្ការចរចា ភាពជាអនកដឹ្កនាំា ការងោុះក្សាយវវិាទ 
កិចចសនទនាស្គម្ ការបញ្ចុ ុះបញ្ចូ ល ការចរចាអនុសញ្ជញ រមួ្ ភាពជាតំាណា្បំាផុត ការច្ក្ក្ 
យុទធសាស្រសតងោុះក្សាយបណតឹ ្ ជំានាញតស ូម្តិ និ្ជំានាញជាងក្ចើនងទៀត រហូតសហជីព 
មានសម្តាភាព លទធភាព និ្បទពិងសាធ្ន ៍ ខដ្លបានងធ្វើឱ្យសហជីពងចុះដឹ្កនាំា និ្សក្ម្បសក្មួ្ល 
កិចចសហជីពងោយែៃួនឯ្បានោ៉េ ្លអ។  

15) សហភាពការងារកម្ពុជា បានទម្ទរ និ្តស ូម្តិឱ្យមានការបង្កើតចាប ់ និ្ងធ្វើវងិសាធ្នកម្មចាប ់
នានាឱ្យក្សបតាម្រដ្ឋធ្ម្មនុញ្ញ  និ្អនុសញ្ជញ អនតរជាតិខ្្ការងារដូ្ចជាចាបក់ារងារ ចាបស់ហជីព 
និ្ងផេ្ៗងទៀត ងដ្ើម្បកីារ រសិទធិ និ្ផលក្បងោជនជូ៍នកម្មករ។  

 

 

 

 

 

16) សហភាពការងារកម្ពុជា បានជំារុញឱ្យមានការងលើកកម្ពស់សម្ភាព និ្ថ្នន កដឹ់្កនាំាស្រសតីងៅកក្ម្តិ 
សហភាព សហពន័ធ និ្សហជីពមូ្លោឋ ន។ ជាលទធផលបានងធ្វើឱ្យចំានួនស្រសតីចូលរមួ្កនុ្ចលនា 
សហជីព និ្ងធ្វើជាថ្នន កដឹ់្កនាំាសហជីពមានការងកើនង ើ្ជាលំាោប។់  

 
 

 

 

 

17) សហភាពការងារកម្ពុជា បានចូលរមួ្កនុ្ការលុបបំាបាតក់្គបទ់ក្ម្្ន់នការងរ ើសងអើ្ ការងបៀតងបៀន 
អំាងពើហិ្ា ការជួញដូ្រ និ្អយុតតិធ្ម្ន៌ានាទំ្ា ងៅកនុ្ស្គម្ និ្ងៅកខនៃ្ការងារ ងដ្ើម្បធីានាថ្ន 
កម្មករនិងោជិតមានសិទធិងសរភីាពងពញងលញ ខដ្លធានាងោយចាប។់  
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18) សហភាពការងារកម្ពុជា បានអបរ់ ំាផេពវផាយ អំាពីងទសនតរក្បងវសនក៍ារងារក្បកបងោយសុវតាិភាព និ្ 
ចូលរមួ្កនុ្ងោុះក្សាយវវិាទការងារ និ្ការរ ំាងលាភ្សិទធិការងារងលើពលករងទសនតក្បងវសនប៍ានម្យួ 
ចំាននួជាពិងសសប្បអូនពលករងៅងែតតនក្ពខវ្ និ្ងែតតដ្នទងទៀត។  

 

 

 

 

 

19) សហភាពការងារកម្ពុជា បានអបរ់ ំាផេពវផាយដ្ល់កម្មករនិងោជិត និសេតិ និ្យុវជនឱ្យមានការ 
យល់ដឹ្្ និ្ចូលរមួ្កនុ្ការបនាំាែៃួនងៅនឹ្បំាខរបំារលួបរកិាស ងលើកកម្ពស់បរសិាា ន និ្ការអភ្រិកេ 
ធ្នធានធ្ម្មជាតិ។  
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VII. ផ្នន្ការយទុធាស្រសត៥ឆ្ន រំរសស់ហភាពការងារកម្ពជុា 
          ងៅកនុ្អាណតតិទី០៤ រយៈងពល៥ឆ្ន ំា(២០១៩-២០២៣) សហភាពការងារកម្ពុជាសងក្ម្ចោកង់ចញ 
នូវខផនការ និ្ទិសងៅចំានួន៥ ដូ្ចខ្្ងក្កាម្៖  

1) សហភាពការងារកម្ពុជា បង្កើនសមាជិកងមីឱ្យបាន ៥០,០០០នាក ់  និ្ភាគទន៧០%ក្ពម្ទំ្ា  
បង្កើតវស័ិយងម២ីបខនាម្ងទៀត និ្បង្កើនរចនាសម្ពន័ធតាម្ខបបក្បជាធិ្បងតយយ និ្ធ្នធានម្នុសេឱ្យ 
បានក្គបក់្គ្ននម់ានសម្តាភាព លទធភាពងពញងលញងដ្ើម្បបីំាងពញការងារ និ្ផតល់ងសវាកម្មលអដ្ល់ 
កម្មករនិងោជិត និ្បង្កើនកិចចសហក្បតិបតតិការលអជាម្យួនដ្គូរជាតិ និ្អនតរជាតិឱ្យបានជិតសនិត 
ងដ្ើម្បបីង្កើនឱ្កាស និ្អំាណាចដ្ល់សហភាពកនុ្ការជយួ ការ រសិទធិងសរភីាពជូនសមាជិក។ 

2) ជំារុញឱ្យមានការងធ្វើឱ្យក្បងសើរនូវសិទធិការងារ លកខែណឌ ការងារ និ្ងសរភីាពសហជីពឱ្យក្សបតាម្ 
រដ្ឋធ្ម្មនុញ្ញ  បទោឋ នគតិយុតត និ្ក្កបែណឌ ចាបជ់ាតិ អនតរជាតិ និ្អនុសញ្ជញ អនតរជាតិខ្្ការងារ 
តាម្រយៈកិចចសនទនាស្គម្ និ្ម្ងធ្ាបាយងផេ្ៗ ងដ្ើម្បឱី្យកម្មករនិងោជិតមានសិទធិ ងសរភីាពងពញ 
ងលញកនុ្ការអនុវតតនសិ៍ទធិ ងដ្ើម្បទីម្ទរ និ្ការ រអតាក្បងោជនស៍ក្មាបក់ម្មករនិងោជិតងោយ 
គ្នម នការងរ ើសងអើ្ និ្ភាពភ្យ័ខ្ៃ ច។  

3) ជំារុញឱ្យមានការកំាណតក់្បាកឈ់នួលអបបបរមាចំាននួ២៥០ដុ្លាៃ សក្មាបវ់ស័ិយកាតង់ដ្រ និ្ផលិត 
ខសបកងជើ្ និ្ឱ្យមានកំាណតក់្បាកឈ់នួលងគ្នលសក្មាបវ់ស័ិយងទសចរណ៍ងសវាកម្ម សំាណ្ ់
ដឹ្កជញ្ជូ ន ឧសាហកម្ម និ្វស័ិយងផេ្ៗងទៀត ងដ្ើម្បឱី្យមានការកាតប់នាយការងក្ក្បវញ័្ច ងលើកម្មករ 
និ្ផតល់ផលក្បងោជនជូ៍នកម្មករនិងោជិត និ្ក្កុម្ក្គួសារឱ្យមានជីវភាពរស់ងៅសម្រម្យ និ្នងៃងនូរ 
និ្ចូលរួម្ការ រសិទធិពលករងទសនតរក្បងវសន៍ និ្ងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្្ពីបខក្ម្បក្មួ្ល 
បរោិកាស និ្បរសិាា ន។ 

4) ជំារុញឱ្យងបឡាជាតិរបបសនតិសុែស្គម្ ពក្្ីកការអនុវតតនឱ៍្យបានក្គបដ់្ណត បង់លើកម្មករនិងោជិត 
ក្គបវ់ស័ិយទំ្ា កនុ្ និ្ងក្ៅក្បពន័ធរមួ្ទំ្ា ក្បជាពលរដ្ឋ ម្ស្រនតីរាជការ ក្កមាៃ ំ្ា  និ្កម្មករនិងោជិត។ 
ជក្មុ្ញឱ្យប.ស.ស ក្តូវអនុវតតការងារក្បកបងោយគុណភាព ក្បសិទធភាព គណងនយយភាព តមាៃ ភាព 
និ្ផតល់ងសវាកម្មលអជូនសមាជិកងោយគ្នម នការងរ ើសងអើ្ និ្ទម្ទរឱ្យរាជរោឋ ភ្បិាលោកឱ់្យដ្ំាងណើ រ 
ការរបបងសាធ្ននិវតតនឱ៍្យបានកនុ្ឆ្ន ំា២០១៩ និ្ឱ្យមានតំាណា្សហជីពកម្មករមានសិទធិ និ្តនួាទី 
ចូលរមួ្ងពញងលញកនុ្ក្បពន័ធសនតិសុែស្គម្។ 

5) ងលើកកម្ពស់សម្ភាព និ្សម្ធ្ម្ង៌យនឌ្រ័រវា្បុរស ស្រសតី និ្យុវជនងៅកនុ្វស័ិយការងារ និ្ចលនា 
សហជីព ងដ្ើម្បងីធ្វើឱ្យក្បងសើរង ើ្នូវសិទធិស្រសតី ទទួលសាគ ល់ពីសាន នដ្ស្រសតី និ្បញ្ឈបក់ារងរ ើសងអើ្ 
ការងក្បើក្បាស់អំាងពើហិ្ា និ្ការងបៀតងបៀនក្គបទ់ក្ម្្ម់្កងលើស្រសតី យុវតីវយ័ងកម្ ងៅកខនៃ្ ការងារ 
និ្ឱ្កាសការងារសក្មាបយុ់វជន។ 

VIII.រញ្ជឯីការង្យាខ 
− របាយការណ៍ក្បចាំាឆ្ន ំារបស់សហភាពការងារកម្ពុជា 
− សកម្មភាពសំាខ្ន់ៗ  របស់សហភាព សហពន័ធសហជីព និ្សមាគម្ 
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