
 
 

 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

េតពីី 

ការប៉៉ុនប៉ងរលំាយេហជីព និងគសរោងកាត់បនថយក្មមក្រនិសោជិតចំនួន១.៣២៩ នាក្់
សៅរក្ុមហ ៉ុនណាហ្គា ស ើលដ៏  

 យ ើងខ្ញ ុំជាតុំណាងសហភាពសហជើព សហព័ន្ធសហជើព សមាគម សហគមន៍្ ន្ងិអងគការសងគមសញើវលិដែលយ្វើការ
យលើកកមពស់សិទ្ធមិន្ញសស ន្ិងសិទ្ធិការងារយៅកនញងព្ពះរាជាណាចព្កកមពញជាមាន្ការយោកោា  ជាខ្ល ុំងអុំពើយចតនា ន្ិងការប ញន្
ប ងរ ុំលា រចនាសមព័ន្ធថ្នន ក់ែកឹនាុំសហជើព ន្ិងគយព្មាងកាត់បន្ថ បញគគលកិជាលកខណៈព្បព័ន្ធយោ មិន្មាន្យហតញផលសម
ព្សប ន្ងិមិន្អាចទ្ទ្លួ កបាន្យៅកនញងយពលមាន្វបិតាិ ជុំងឺកូវ ើែ-១៩។  

 កាលពើថ្ងៃទ្ើ៨ ដខយមោ ឆ្ន ុំ២០២១ តុំណាង ព្កមុហ ញន្ ណាហ្គគ យវ ើលែ៍ លើមើ្ ើត បាន្ព្បកាសគយព្មាងកាត់បន្ថ 
បញគគលិកចុំន្ួន្១.៣២៩នាក់ កនញងចុំយណាមបញគគលិកសរញបព្បមាណជាង៨០០០នាក់ យោ យហតញផលវបិតាិកូវ ើែ-១៩។ យៅចញង
ដខយមោ តុំណាងព្កុមហ ញន្បាន្យ្វើការបញ្ជា ក់ថ្ន ចុំន្ួន្បញគគលិកដែលព្តូវបាន្កាត់យនាះ ព្កុមហ ញន្ន្ឹងយ្វើការបញ្ាូ ន្ោរយៅ
បញគគលិកមាន ក់ៗយោ ផ្ទា ល់ ព្ពមទុំងយកាះយៅឲ្យចូលរមួព្បជញុំផ្ទា ល់យៅអគាររបស់ព្កុមហ ញន្។ 

 យៅថ្ងៃទ្ើ១១ ដខយមោ ឆ្ន ុំ២០២១ សហជើពព្ទ្ព្ទ្ង់សិទ្ធិការងារបញគគលិកកមមករដខមរ ថ្ន្ព្កុមហ ញន្ណាគ យវ ើលែ៍បាន្យរៀបចុំ
ព្បជញុំអន្ឡាញជាព្ទ្ង់ព្ទ ្ុំ យោ មាន្កមមករន្ិយោជិតរាប់ពាន់្នាក់បាន្ចូលរមួ។ កមមករន្ិយោជិតភាគយព្ចើន្យលើសលប់
បាន្យ្វើការបែិយស្មិន្អាចទ្ទ្ួល កគយព្មាងដែលបាន្យលើកយ ើងយោ តុំណាងព្កុមហ ញន្យទ្។ 

 យៅថ្ងៃទ្ើ១២ ដខយមោ ឆ្ន ុំ២០២១ តុំណាងព្កុមហ ញន្បាន្ព្បជញុំជាម ួព្កមុការងារសហជើព ន្ិងព្កមុព្បតិភូបញគគលកិ។  
តុំណាងព្កុមហ ញន្យលើកយ ើងពើចុំន្ួន្បញគគលិក ដែលព្តូវកាត់យៅតាមដផនក កនញងយពលជាមួ គាន ថ្នន ក់ែឹកនាុំសហជើពបាន្
ពាោមយលើកយទ្បើងពើសុំណូមពររបស់បញគគលិក ន្ិងយហតញផលយផសងៗយទ្ៀត ដតតុំណាង ព្កុមហ ញន្មិន្បាន្ទ្ទ្ួល កសុំណូម
ពរទុំងយន្ះយ ើ ។ 

 ដផន្ការយកាះយៅបញគគលិកព្តូវយ្វើយ ើងយៅចញងដខយមោ ដតយោ មាន្ការបិទ្ខាប់រាជធាន្ើភនុំយពញកនញងអុំ ញងយពលថ្ន្
ការរ ើករាលោលថ្ន្ជុំងឺ កូវ ើែ-១៩  តុំណាងព្កុមហ ញន្ណាហ្គគ យវ ើលែ៏បាន្ចាប់យផាើមយកាះយៅបញគគលិកយៅថ្ងៃទ្ើ១៧ ដខឧសភា ឲ្យ
យៅជួបខលួន្ យៅកនញងបរយិវណអគាររបស់ព្កុមហ ញន្ យែើមបើពន្យល់ដណនាុំសាើពើការបញ្ច ប់កចិចសន្ាការងារ។ កមមករន្ិយោជិតភាគ
យព្ចើន្មិន្ព្ពមយៅតាមការយកាះយៅយទ្ យហើ បញគគលិកមួ ចុំន្ួន្តូច ដែលបាន្ចូលព្បជញុំជាមួ ព្កុមហ ញន្ ព្តូវបងខុំចិតាទ្ទ្ួល
 កការបញ្ឈប់យន្ះ យោ តុំណាងព្កុមហ ញន្បាន្ដណនាុំឲ្យកមមករន្ិយោជិតទុំងយនាះ សរយសរលិខិតសញុំលាដលងពើការងារ
យោ ខលួន្ឯង មញន្ន្ឹងទ្ទ្ួលបាន្ព្បាក់សុំណងពើព្កុមហ ញន្។ 

 តាមរ ៈការជូន្ែុំណឹងសាើពើគយព្មាងបញ្ច ប់ការងារជាព្កុមយន្ះ យ ើងយ ើញថ្នបញគគលិកដែលកុំពញងសព្មាកលុំដហ
មាតញភាព បញគគលិកកុំពញងយសនើសញុំសព្មាកលុំដហមាតញភាព ន្ងិបញគគលិកកុំពញងមាន្ថ្ផាយពាះ ក៏ព្តូវព្កុមហ ញន្ជូន្ែុំណឹងបញ្ច ប់កិចច
សន្ាការងារផងដែរ។ យលើសពើយន្ះយទ្ៀត អនកតុំណាងកាលមា សញើន្សហជើពទុំងអស់ មាន្ព្បធាន្ អន្ញព្បធាន្ ន្ិង
យលខ្្ិការ របស់សហជើព ព្ពមទុំងសកមមជន្សហជើពភាគយព្ចើន្បុំផញត យៅព្គប់ដផនកថ្ន្ព្កុមហ ញន្ ក៏ព្តូវបាន្ជូន្ែុំណឹង
បញ្ឈប់ពើការងារែូចគាន ដែរ។ 

 ទុំងយន្ះបញ្ជា ក់ឲ្យយ ើញថ្ន យៅពើយព្កា យហតញផលគយព្មាងកាត់បន្ថ បញគគលិកយៅព្កុមហ ញន្ណាហ្គគ យវ ើលែ៍ គឺជា
យចតនាគាស់រ ុំយលើងសហជើពមនិ្ឲ្យមាន្វតាមាន្យៅកនញងព្កុមហ ញន្ ដែលព្កុមហ ញន្យន្ះធាល ប់បាន្យ្វើយលើព្កុមអតើតថ្នន ក់ែឹកនាុំសហ



 
 

 
 

ជើពកាលពើឆ្ន ុំ២០០៩។ ទ្យងវើទុំងយន្ះបងាា ញពើយចតនាថ្ន្ការយរ ើសយអើងសហជើព ន្ិងរ ុំយលាភបុំពាន្យៅយលើការអន្ញវតាសិទ្ធិជា
មូលោា ន្ដផនកសមាគម ដែលធានាយោ រែា្មមន្ញញ អន្ញសញ្ជា សនូលរបស់អងគការពលកមមអន្ារជាតិដផនកការងារ (អា ទ្បូ)  
ន្ិងចាប់សាើពើការងារយៅកនញងព្ពះរាជាណាចព្កកមពញជា។ 

 ទ្ន្ាមឹន្ឹងយន្ះដែរ យសែាកិចចរបស់ព្កុមហ ញន្ណាហ្គគ យវ ើលែ៍មិន្បាន្ប ះពាល់្ៃន់្្ៃរយោ វបិតាិកូវ ើែ-១៩ យនាះយទ្ យហើ 
ក៏អាចយៅមាន្លទ្ធភាពព្គប់ព្គាន់្យែើមបើរកាទ្ញកកមមករន្ិយោជិតទុំងអស់ឱ្យយៅបន្ាការងារែដែល។ កនញងរ ៈយពល ៥ឆ្ន ុំចញង
យព្កា យន្ះ ព្កុមហ ញន្ ណាហ្គគ យវ ើលែ៏បាន្ទ្ទ្ួលព្បាក់ចុំយណញសញទ្ធជាង០១ពាន់្លាន្ែញលាល រ យោ កនញងឆ្ន ុំ ២០១៩ ព្បាក់
ចុំយណញសញទ្ធកនញង ១ឆ្ន ុំរបស់ព្កុមហ ញន្បាន្យកើន្យ ើងជាង ៥២១ លាន្ែញលាល រ។ យបើយទះបើជាមាន្ការប ះពាល់ពើវបិតាិកូវ ើែ-១៩
ក៏យោ  ក៏ព្កុមហ ញន្ ណាហ្គគ យវ ើលែ៏ យៅដតបាន្ទ្ទ្ួលព្បាក់ចុំយណញសញទ្ធជាង ១០២ លាន្ែញលាល រកនញងឆ្ន ុំ២០២០។ យលើសពើ
យន្ះយទ្ៀត គយព្មាងអភិវឌ្ឍន៍្អគារងមើ ថ្ន្ណាហ្គគ ៣ កុំពញងមាន្ែុំយណើ រការជា្មមតាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលអគារងមើយន្ះន្ឹងព្តវូការ
កមាល ុំងការងារបដន្ថមោ ងតិច ៤០០០នាក់។  

 កាលពើដខមករា ឆ្ន ុំ២០២០ កមមករន្យោជិតថ្ន្សហជើព រាប់ពាន់្នាក់បាន្យ្វើកូែកមមទមទរឱ្យកញ្ជា  ឈមឹ សញើងរ 
បាន្ចូលយ្វើការវញិ បនាា ប់ពើព្តូវបាន្ព្កុមហ ញន្ណាហ្គគ យវ ើលែ៍ផ្ទា កការងារ។ យព្កា មក កញ្ជា  ព្តូវបាន្អន្ញញ្ជា តឱ្យចូលយ្វើការ
វញិយោ យជាគជ័ ។ ប ញនាម ន្ដខយព្កា មក កមមករន្យោជិតថ្ន្សហជើពព្ទ្ព្ទ្ង់សិទ្ធិការងារបញគគលិកកមមករដខមរ ថ្ន្ព្កមុហ ញន្
ណាគ យវ ើលែ៍ រាប់រ នាក់ បាន្យ្វើការតវ  បនាា ប់ពើព្កុមហ ញន្ដែលមាន្មាច ស់ជាជន្ជាតមិា យ សញើយន្ះ បាន្បញ្ឈប់ការផដល់ព្បាក់
ឈនួលកនញងយពលពយួរការងារ អុំ ញងយពលដែលរាជរោា ភិបាលបាន្សយព្មចបិទ្កាសញើណូជាបយណាដ ះអាសន្ន។ ែូយចនះ គយព្មាង
បញ្ឈប់កញ្ជា  ឈមឹ សញើងរ ថ្នន ក់ែឹកនាុំសហជើព ន្ិងកមមករន្យោជិតសរញបចុំន្ួន្១.៣២៩យលើកយន្ះ គឺជាការោក់យគាលយៅវ 
ព្បហ្គរមកយលើសហជើព ដែលព្គាន់្ដតតស ូមតិយោ សន្ដិវ ិ្ ើ យែើមបើសិទ្ធិការងារថ្ន្សមាជិករបស់ខលួន្។  

 យហតញផលែូចបាន្យរៀបរាប់ខ្ងយលើ បញ្ជា ក់ឲ្យយ ើញថ្ន គយព្មាងកាត់បន្ថ ចុំន្ួន្បញគគលិកយៅព្កុមហ ញន្ណាហ្គគ យវ ើលែ៍ 
យោ បញ្ជា វបិតាិកូវ ើែ១៩ មិន្ដមន្ជាមូលយហតញពិតព្បាកែរបស់ថ្នន ក់ព្គប់ព្គងព្កុមហ ញន្យទ្។ ព្កុមហ ញន្យន្ះមាន្យចតនាមិន្ចង់
ឲ្យមាន្វតាមាន្សហជើពយៅកនញងព្កុមហ ញន្ យែើមបើជាឱ្កាសរបស់ខលួន្បន្ាយកងព្បវញ័្ច អតថព្បយោជន៍្របស់បញគគលិក យហើ ន្ិង
បយងកើតលកខខណឌ ការងារមិន្លាយៅកដន្លងការងារដែលផាញ ន្ឹងចាប់ជាតិ ន្ិងអន្ារជាតិ។ 

យ ើងខ្ញ ុំជាតុំណាងសហភាពសហជើព សហព័ន្ធសហជើព សមាគម ន្ិងអងគការសងគមសញើវលិដែលយ្វើការយលើកកមពស់សិទ្ធិ
មន្ញសស ន្ិងសិទ្ធិការងារយៅកនញងព្ពះរាជាណាចព្កកមពញជា ន្ឹងបន្ាតាមោន្យលើករណើ យន្ះយោ  កចិតាទ្ញកោក់។ យ ើងយសនើសញុំ
ឱ្យរាជរោា ភិបាលពិន្តិយ ន្ងិតាមោន្ករណើ យន្ះយោ  កចិតាទ្ញកោក់។ យ ើងក៏យសនើសញុំឲ្យថ្នន ក់ព្គប់ព្គងព្កមុហ ញន្ យ្វើការចរចា
ជាមួ តុំណាងសហជើព យែើមបើដសវងរកែុំយណាះព្ោ សមព្សបណាម ួដែលអាចទ្ទ្ួល កបាន្យោ ភាគើទុំងសង 
ខ្ងព្បកបយោ យសចកាើយោម ះព្តង់ ន្ិងបយងកើតទ្ុំនាក់ទ្ុំន្ងវជិាា ជើវៈលាជាមួ សហជើពយៅកដន្លងការងារ៕  

ថ្ងៃ ១ យកើត ដខ បឋមាោឍ ឆ្ន ុំឆ្លូវ ព្តើស័ក ព.ស ២៥៦៥ 

រាជធាន្ើភនុំយពញ ថ្ងៃទ្ើ ១០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២១ 

 

 

 

 



 
 

 
 

យសចកាើដងលងការណ៍យន្ះចូលរមួគាុំព្ទ្យោ ៖ 

១. សហគមន៍្ែើ្ លើ ១៩៧ (យកាះកញង) 
២. អងគការ អាក់សនិ្យអែកមពញជា (AAC) 
៣. សមពន័្ធគណយន្ យភាពសងគម កមពញជា (ANSA) 
៤. ព្កុមការងារយែើមបើយោះព្ោ ទ្ុំនាស់ (ACT) 
៥. ៣៧. សហគមន៍្អមលាុំង (កុំពង់សពឺ) 
៦. សហគមន៍្ែើ្ លើអណាូ ងព្តដបក )ោវ  យរៀង(  
៧. សហគមន៍្ជន្ជាតិយែើមភាគតិចអាដរ  ង )យកាះកញង(  
៨. សហគមន៍្បឹងព្បាុំ (បាត់ែុំបង) 
៩. សហព័ន្ធសហជើពកមមករសុំណង់និ្ងថ្ព្ពយឈើកមពញជា (BWTUC) 
១០. សហព័ន្ធសហជើពកមមករនិ្យោជិតវសិ ័យទ្សចរណ៍កមពញជា (CTWUF) 
១១. សហព័ន្ធសហជើពកមមករវសិ័ ែឹកជញ្ាូ ន្កមពញជា (CTWF) 
១២. បណាា ញ ញវជន្កមពញជា (CYN) 
១៣. សហព័ន្ធសហជើពកមពញជា (CATU) 
១៤. មជឈមណឌ លសិទ្ធិមន្ញសសកមពញជា (CCHR) 
១៥. សហព័ន្ធសហជើពកមមករចុំណើ អាហ្គរ និ្ងយសវកមមកមពញជា (CSFWF) 
១៦. អងគការសមព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមន្ញសសកមពញជា (CHRAC)  
១៧. សមាគមការពារសិទ្ធមិន្ញសស និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្យៅកមពញជា អាែហញក (ADHOC) 
១៨. សមាគមកមមករកមពញជាយសែាកិចចយព្ៅព្បព័ន្ធ (CIWA) 
១៩. សមពន័្ធដខមរជុំយរឿន្ និ្ងការពារសិទ្ធមិន្ញសស លើកាែូ (LICADHO) 
២០. សមាគមមន្រន្ាើរាជការឯករាជយ (CICA) 
២១. មជឈមណឌ លសមព័ន្ធភាពការងារនិ្ងសិទ្ធមិន្ញសស (CENTRAL) 
២២. សហគមន៍្ែើ ល្ើជើខយព្កាម (យកាះកញង) 
២៣. សហគមន៍្ែើ្ លើជើខយលើ )យកាះកញង(  
២៤. សហគមន៍្ជាុំព្កយវៀន្ (តបូង មញ ុំ) 
២៥. សហគមន៍្ជន្ជាតិយែើមភាគតិច ចារា   )រតន្គិរ ើ(  
២៦. សមពន័្ធសហជើពយសរ ើន្រសាើកាត់យែរ (CFTUWT) 
២៧. សមព័ន្ធសហជើពព្បជា្ិបយត យកមមករកាត់យែរកមពញជា (C.CAWDU) 
២៨. សមាគមសមព័ន្ធសហគមន៍្កសិករកមពញជា (CCFC) 
២៩. សមពន័្ធសហជើពចលនាកមមករ )សសចក(  
៣០. គណៈកមាម ្ិការយែើមបើការយបាះយឆ្ន តយោ យសរ ើ និ្ង ញតាិ្ ម៌យៅកមពញជា (COMFREL) 
៣១. សហគមន៍្ព្ទ្ព្ទ្ង់្មមជាតិ (យពា្ិ៍ោត)់ 
៣២. សហភាពចលនាកមមករកមពញជា )សចកក(  
៣៣. សហគមន្៍ែក់ពរ (កុំពង់សព)ឺ 
៣៤. អងគការសម្ម៌កមពញជា (EC) 
៣៥. សហព័ន្ធសហជើពយសរ ើឯករាជយ (FUFI) 
៣៦. សហជើពយសរ ើកមមករថ្ន្ព្ពះរាជាណាចព្កកមពញជា (FTUWKC) 



 
 

 
 

៣៧. សហគមន៍្យហ្គងសុំណុំ  (កុំពង់សពឺ) 
៣៨. សមាគមព្បជា្ិបយត យឯករាជយថ្ន្យសែាកិចចយព្ៅព្បព័ន្ធ (IDEA) 
៣៩. សហព័ន្ធសហជើពឯករាជយ (INTUFE) 
៤០. សហគមន៍្ជន្ជាតិយែើមភាគតិច ញុំព្បយមរញ (ព្ពះវហិ្គរ) 
៤១. អងគការ កាល ហ្គន្ (Klahaan) 
៤២. សហគមន៍្ឃ្ល ុំងទឹ្ក៧៨ )យសៀមរាប(  
៤៣. សហគមន្៍យន្ោទ្យកាះព្សយៅ )យកាះកញង(  
៤៤. សហគមន៍្ជន្ជាតិភាគតិចគួ  )ព្ពះវហិ្គរ(  
៤៥. សហគមន៍្ែើ ល្ើយខតាថ្ប លនិ្ 
៤៦. សហគមន៍្ ពាង (កុំពង់ឆ្ន ុំង) 
៤៧. សហគមន៍្មាន្ជ័  (ោវ  យរៀង) 
៤៨. សហព័ន្ធសហជើពជាតិថ្ន្ឧសាហកមមវ ន្ភណឌ័ កាត់ (NIFTUC)  
៤៩. គណៈកមាម ្ិការអពាព្កឹត និ្ង ញតាិ្ ម៌ យែើមបើការយបាះយឆ្ន ត យោ យសរ ើ និ្ងព្តឹមព្តូវយៅកមពញជា (NICFEC) 
៥០. សហគមន៍្អូរចាុំព្សើព្តែក់ពង )កុំពង់ ុ្ំ(  
៥១. សហគមន៍្អូរែុំដែក )កុំពង់ ុ្ំ(  
៥២. សហគមន៍្អូរវលលិ៍យព្ពង (បាត់ែុំបង) 
៥៣. សហគមន្៍ភនុំយព្កាម (យសៀមរាប) 
៥៤. សហគមន៍្ែើ ល្ើភូមិសលិាដខមរ )បនាា  មាន្ជ័ (  
៥៥. សហគមន៍្ែើ ល្ើដព្ពកខាច់ 
៥៦. សហគមន៍្ថ្ព្ពយឈើយពព្ជចងាវ រលាយឆ្ើត )កុំពង់ឆ្ន ុំង(  
៥៧. សហគមន៍្ថ្ព្ព ង់ (កុំពង់ ុ្ំ) 
៥៨. សហគមន៍្ែើ ល្ើថ្ព្ពពា  )កុំពត(  
៥៩. សហគមន៍្ថ្ព្ពយឈើរតន្ៈរញកាខ  (ឧតារមាន្ជ័ ) 
៦០. សហគមន៍្រសមើោមគគើ (កុំពង់សព)ឺ 
៦១. សមាគមធាងយតាន ត (STT) 
៦២. សហគមន៍្ោមគគើយចកមាស (ោវ  យរៀង) 
៦៣. សហគមន៍្ោមគគើរមាសដហក )ោវ  យរៀង(  
៦៤. សហគមន៍្ោមគគើសដងកពើរមាន្រទិ្ធ ិ )ព្ពះវហិ្គរ(  
៦៥. សហភាពផាះោមគកើ (SH) 
៦៦. សហគមន៍្្ន្ធាន្ថ្ព្ពយឈើសាឹងខាច់ស (កុំពង់ឆ្ន ុំង) 
៦៧. សហគមន៍្ែើ ល្ើតាន្ើ (យសៀមរាប) 
៦៨. សហគមន៍្ែើ ល្ើតានូ្ន្ )យកាះកញង(  
៦៩. សហគមន៍្ទ្ន្លូង (តបូង មញ ុំ) 
៧០. អងគការតមាល ភាពកមពញជា (TI) 
៧១. សហគមន្៍ព្តពាុំងយជា (កុំពង់សពឺ) 
៧២. សមព័ន្ធសហជើពកមមករយែើមបើការងារ (UCL) 
៧៣. កមមវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន៍្្ន្ធាន្ ញវជន្ (YRDP) 


