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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

េតពី ី

ការរសំោភេទិ្ធិការងារ និង សេរភីាពជាមលូដ្ឋា នរបេេ់ហជពីយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរ សៅសាខាក្ក្ុម
ហ ៊ុនណាហ្គា ស ើលដ ៏លមីីធ្តី 

 

 យ ើងខ្ញុំជាតុំណាងសហភាពសហជីព សហព័ន្ធសហជីព សមាគម ន្ិងអងគការសងគមស ីវិលដែលយ្វើការយលើកកមពស់
សិទ្ធិមន្ ស្ស ន្ិងសិទ្ធិការងារយៅកនញងព្ពះរាជាណាចព្កកមពញជាមាន្ការយោកោត្ ជាខ្្ុំងអុំពីយចតនា ន្ិងការប៉ ន្ប៉ងរំលា រចនា
សមព័ន្ធថ្ន្ក់ែឹកនាុំសហជីព ន្ិងគយព្មាងកាត់បន្ថ ប គគលិកជាលកខណៈព្បព័ន្ធយោ មិន្មាន្យហត ផលសមព្សប ន្ិងមិន្អាច
ទ្ទ្ួល កបាន្យៅកនញងយពលមាន្វិបតតិ ជុំងឺកូវីែ-១៩ យៅោខព្ក មហ  ន្ណាហ្គ្យវីលែ៏ លីមី្ីត។ 

 ការជូន្ែុំណឹងបញ្ឈប់ថ្ន្ក់ែឹកនាុំសហជីព ន្ិង សកមមជន្សហជីពកនញងរ ៈយពលច ងយព្កា យន្ះបាន្បងាហ្ញយចតនា
យ ្ងច្ាស់ថ្ព្ក មហ  ន្ណាហ្គ្យវីលែ៍បាន្រំយលាភបុំពាន្យ ្ង្ងន្់្ងរយៅែល់ការអន្ វតតន្៍សិទ្ធិយសរីភាពជាមូលោឋ្ន្របស់អងគការ
វិជាជ្ជីវៈ (សហជីព) ដែលមាន្ដចងយៅកនញងអន្ សញ្ញ្សនូលរបស់អងគការអន្តរជាតិការងារ (អា ទ្្បូ) យលខ ៩៨ សតីពីយសរីភាព
ខងសមាគម ន្ិងសិទ្ធិកនញងការបយងកើតអងគការវិជាជ្ជីវៈ) មាព្ា ១ ដចងថ្៖ កមមករនិ្យយជិត ព្តូវទ្ទ្ួលការការពារយ ្ងយពញ
ទ្ុំហឹងទ្ល់ន្ឹងសកមមភាពនន្ការយរីសយអើងព្បឆុំងនឹ្ងសមាគមយៅកនញងម ខរបររបស់ខលួន្ (ការគាបសងកត់មិន្ឲ្យចូល ឬលាដលងពី
សហជីព ការបញ្ឈប់ពីការងារ ឬការយ្វើឲ្យខូចព្បយយជន្៍ែនទ្យទ្ៀត ។ មាព្ា ២ ដចងថ្៖ អងគការន្ិយយជក ន្ិងអងគការកមមករ
ន្ិយយជិតព្តូវទ្ទ្ួលការការពារយ ្ងយពញទ្ុំហឹងទ្ល់ន្ឹងសកមមភាពយព្ជៀតដព្ជករវាងគាន្ ឬរវាងភាន្ក់ងារ ឬសមាជិកយៅកនញងសហ
ព្គាស ឬក៏រវាង កិចចែុំយណើរការ ឬកិចចការរែឋបាលរបស់ខលួន្ន្ីមួ ៗ។ ជាពិយសស សកមមភាពទុំងទ្្ា ដែលយ្វើយទ្្បើងយែើម្បី
យព្ជាមដព្ជងអងគការកមមករន្ិយយជិត ដែលសថិតយៅយព្កាមការគាបសងកត់របស់ន្ិយយជក ឬអងគការន្ិយយជក ឬយព្ជាមដព្ជង ាម
មយ្្ោបា ជាព្បាក់កាស ឬក៏មយ្្ោបា ែនទ្យទ្ៀត យែើម្បីោក់អងគការកមមករនិ្យយជិត ឲ្យសថិតយៅយព្កាមឥទ្ធិពលន្ិយយជក ឬ
អងគការន្ិយយជក ក៏ព្តូវចាត់ទ្ កជាសកមមភាពយព្ជៀតដព្ជកផងដែរ។  ផទញ យៅវិញខងព្កសួងការងារន្ិងបណ្តះបណាត្លវិជាជ្ជីវៈ 
ដបរជាបាន្ឯកភាពយលើសុំយណើរបស់ព្ក មហ  ន្ស ុំបញ្ឈប់ពួកយគយៅវិញ ។ រីឯព្ក មហ  ន្ជុំរ ញឲ្យោមីខលួន្ ោកសួរមន្តន្តីព្កសួង
ការងារខលួន្ឯងយៅយពលដែលសហជីពទមទររកលិខិតឯកភាពបញ្ឈប់តុំណាងកមមករន្ិយយជិតដែលទ្ទ្ួលបាន្ការការពារ
ពិយសសយន្ះ។ 

 កាលពីនងងទ្ី៨ ដខយមោ ឆន្ុំ២០២១ តុំណាង ព្ក មហ  ន្ ណាហ្គ្យវីលែ៍ លីមី្ីត បាន្ព្បកាសគយព្មាងកាត់បន្ថ 
ប គគលិកចុំន្ួន្១.៣២៩នាក់ កនញងចុំយណាមប គគលិកសរ បព្បមាណជាង៨០០០នាក់ យោ យហត ផលវិបតតិកូវីែ-១៩។ យៅច ងដខ
យមោ តុំណាងព្ក មហ  ន្បាន្យ្វើការបញ្ជ្ក់ថ្ ចុំន្ួន្ប គគលិកដែលព្តូវបាន្កាត់យនាះ ព្ក មហ  ន្ន្ឹងយ្វើការបញជូន្ោរយៅប គគលិក
មាន្ក់ៗយោ ផ្ទ្ល់ ព្ពមទុំងយកាះយៅឲ្យចូលរួមព្បជ ុំផ្ទ្ល់យៅអគាររបស់ព្ក មហ  ន្។ 
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 ាមរ ៈសហជីព កមមករន្ិយយជិតភាគយព្ចើន្បាន្ជុំទស់ន្ឹងគយព្មាងកាត់ប គគលិកយន្ះ ន្ិងមិន្អាចទ្ទ្ួល កយហត 
ផលដែលព្ក មហ  ន្យលើកយ ើងយ ើ  យោ ព្ក មហ  ន្មិន្បាន្ព្បឈមន្ឹងការខតបងយ់លើម ខជុំន្ួញរបស់ខលួន្យហើ ជាក់ដសតង
កនញងឆន្ុំ២០២០ ព្ក មហ  ន្ទ្ទ្ួលបាន្ព្បាក់ចុំយណញ ស ទ្ធជាង១០២លាន្ែ លា្្រ ន្ិង គិតព្តឹមរ ៈយពល២ដខប៉ យណា្្ះយៅយែើមឆន្ុំ
២០២១ ព្ក មហ  ន្ទ្ទ្ួល បាន្ព្បាក់ចុំយណញស ទ្ធរហូតែល់ជាង១២៧លាន្ែ លា្្រ (យយងាមរបា ការណ៍របស់ព្ក មហ  ន្) 
ចុំដណកឯប គគលិកវិញ ព្តូវកាត់បន្ថ យមា ្ងការងាររហូតែល់៦០% យែើម្បីកាត់បន្ថ ការចុំណា របស់ ព្ក មហ  ន្ ន្ិង ទ្ទ្ួល
បាន្ព្បាក់ឈនួលយៅាមចុំន្ួន្នងងជាក់ដសតងដែលបាន្យ្វើការ។ 

 គយព្មាងកាត់បន្ថ កមមករន្ិយយជិតយន្ះ ព្ក មហ  ន្មិន្បាន្ពិភាក្ាពីនី្តិវិ្ីនន្ការយរៀបចុំឲ្យព្សបាមច្ាប់សតីពីការងារ
មាព្ា៩៥ ន្ិងបងាហ្ញពពី្បយភទ្កមមករន្ិយយជិតដែលន្ឹងប៉ះពាល់កនញងគយព្មាងយ ើ  ប៉ ដន្តយៅយពលជូន្ែុំណឹងយៅកមមករ
ន្ិយយជិត គឺប៉ះចុំដតកមមករន្ិយយជិតដែលមាន្អតីតភាពការងារ ូរឆន្ុំ ជាពិយសសអនកទុំងយនាះគឺជាព្ក មថ្ន្ក់ែឹកនាុំសហជីព 
ព្បតិភូប គគលិក សកមមជន្សហជីព ន្ិងភាគយព្ចើន្បុំផ តជាសមាជិក សមាជិការបស់សហជីពដតមតងរហូតែល់យៅជាង១១០០
នាក់ យសមើន្ឹង (៨២%) កនញងចុំយណាមប គគលិក១៣២៩នាក់ ដែលព្តូវបាន្កាត់។ 

 កមមករនិ្យយជិតភាគយព្ចើន្ដែលបាន្ទ្ទ្ួលការជូន្ែុំណឹងពីព្ក មហ  ន្ ព្តូវបងខុំចិតតឈប់ពីការងារយោ មិន្ហ្ ្ន្បន្ត
ការតវា ្ជាមួ ព្ក មហ  ន្ យទះជាែឹងថ្ ខលួន្កុំព ងរងភាពអ  តតិ្ម៌ យទះបីជាព្ក មហ  ន្បាន្ផតល់ព្បាក់បញចប់កិចចសន្្ោការងារ
មិន្ព្តឹមព្តូវាមច្ាប់ការងារក៏យោ ។ កនញងចុំយណាមកមមករន្ិយយជិតចុំន្ួន្១៣២៩នាក់ មាន្កមមករន្ិយយជិតចុំន្ួន្៣៧៣
នាក់ បាន្ជុំទស់មិន្ព្ពមទ្ទ្ួល កការបញចប់កិចចសន្្ោការងារ យោ ទមទរឲ្យព្ក មហ  ន្អន្ វតតន្៍ាមច្ាប់សតីពីការងារ ន្ិង
ទ្ទ្ួល កពួកគាត់ចូលបយព្មើការងារយៅកដន្លងយែើមវិញ។ 

 បនាទ្ប់ពីការចរចាគាម្ន្ែុំយណាះព្ោ ជាយព្ចើន្យលើកនាយពលកន្លងមក កមមករនិ្យយជិតបាន្សព្មចចិតតបតឹងយៅព្កសួង
ការងារ ន្ិងបណ្តះបណាត្លវិជាជ្ជីវៈយៅដខមិង នា យហើ បាន្បន្តន្ីតិវិ្ីយៅព្ក មព្បឹក្ាអាជាញ្កណាត្លយៅយែើម្បីដខកកកោ ឆន្ុំ
២០២១។ យសចកតីបងាគ្ប់ព្ក មព្បឹក្ាអាជាញ្កណាត្លយលខ១២/២១ យចញយៅនងងទ្ី១០ ដខកញ្ញ្ ឆន្ុំ២០២១ មិន្បាន្ពិចារណា
យលើការទមទររបស់កមមករន្ិយយជិតចុំន្ួន្៣៧៣នាក់ ឲ្យព្ក មហ  ន្ទ្ទ្ួល កចូលយ្វើការវិញ យោ ព្ក មព្បឹក្ាអាជាញ្កណាត្ល
ដបរជាយយងយលើយហត ផលរបស់ព្ក មហ  ន្ ប៉ ដន្តមិន្យយងយៅាមច្ាប់ សតីពីការងារដែលដចងពីតួនាទ្ីព្ក មព្បឹក្ាអាជាញ្កណាត្ល
ព្តូវកាត់យសចកតីរាល់វិវាទ្ដែលបាន្បញជូន្យោ រែឋមន្តន្តីព្កសួងការងារ ន្ិងរ ញន្ីតិវិ្ពី្ត ប់យព្កា វិញយោ ថ្ការទមទរ
កុំព ងសថិតយៅយព្កាមសមតថកិចចរបស់អ្ិការកិចចការងារ នន្ព្កសួងការងារន្ិងបណ្តះបណាត្លវិជាជ្ជីវៈ។ 

 យៅនងងទ្ី២៣ ដខកញ្ញ្ ឆន្ុំ២០២១ សហជីពបាន្យផ្ើលិខិតយសនើស ុំនា កោឋ្ន្អ្ិការកិចចការងារបញ្ជ្ឲ្យព្ក មហ  ន្ណា
ហ្គ្យវីលែ៍ទ្ទ្ួល កកមមករន្ិយយជិតទុំង៣៧៣នាក់ ចូលបយព្មើការងារវិញបនាទ្ប់ពពី្ក មហ  ន្ណាហ្គ្យវីលែ៍បាន្ោក់សុំយណើ
បញ្ឈប់កមមករន្ិយយជិតយៅនា កោឋ្ន្អ្ិការកិចចការងារ ច ះនងងទ្ី០៦ ដខសីហ្ ឆន្ុំ២០២១ ដែលសុំយណើយនាះគាម្ន្ស ពលភាព
ាមផលូវច្ាប់។  

 យៅនងងទ្ី២៣ ដខកញ្ញ្ ឆន្ុំ២០២១ សហជីពបាន្យផ្ើលិខិតយៅព្ក មហ  ន្ណាហ្គ្យវីលែ៍ យសនើយរៀបចុំយវន្ការងារឲ្យកមមករ
ន្ិយយជិតទុំង៣៧៣នាក់ ែូចកមមករន្ិយយជិតយផ្សងៗយទ្ៀត។ 

 យៅនងងទ្ី១៨ ដខត លា ឆន្ុំ២០២១ សហជីពបាន្យផ្ើលិខិតជូន្ឯកឧតតមរែឋមន្តន្តីព្កសួងការងារ ន្ិងបណ្តះបណាត្លវិជាជ្ជី
វៈស ុំជួបរា ការណ៍ពីវិវាទ្ដែលបាន្យកើតយ ើង ន្ិងការមិន្អន្ វតតន្៍ច្ាប់សតីពីការងារយៅព្ក មហ  ន្ណាហ្គ្យវីលែ៍បនាទ្ប់ពីមិន្
ទ្ទ្ួលបាន្ការយ្លើ តបពីអ្ិការកិចចការងារ ក៏ប៉ ដន្តរហូតមកែល់យពលយន្ះ រែឋមន្តន្តីព្កសួងការងារន្ិងបណ្តះបណាត្លវិជាជ្ជីវៈក៏
មិន្ទន់្បាន្យ្លើ តបន្ឹងការយសនើស ុំជួបរបស់តុំណាងកមមករន្ិយយជិតែូចគាន្។ 
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 សហជីពបាន្ខិតខុំព្បឹងដព្បងព្ោយមដសវងរកែុំយណាះព្ោ ជាមួ ព្ក មហ  ន្យោ សន្តិវិ្ី ដតភាគីខងព្ក មហ  ន្
មិន្យអើយពើន្ឹងការយសនើស ុំជួបរបស់សហជីពយនាះយទ្ ដតផទញ យៅវិញភាគីខងព្ក មហ  ន្មាន្ដតព្ោយមបញចញះបញចូលកមមករ
ន្ិយយជិតដែលមាន្វតតមាន្យៅកដន្លងការងារឲ្យយរៀបចុំព្ក មចរចាបញ្ហ្យផ្សងៗជាមួ ខលួន្ ដែលយន្ះដសតងឲ្យយ ើញពីយចតនា
របស់ព្ក មហ  ន្កនញងការយរីសយអើងសហជីព ន្ិងមិន្មាន្ោម្រតីកនញងការយលើកកមពស់ទ្ុំនាក់ទ្ុំន្ងវិជាជ្ជីវៈយៅកដន្លងការងារជាមួ 
សហជីព។ 

 យៅនងងទ្ី០៥ ដខវិចឆិកា ឆន្ុំ២០២១ ដផនក្ន្ធាន្មន្ ស្សនន្ព្ក មហ  ន្យន្ះ បាន្យចញយសចកតីជូន្ែុំណឹងបញចប់កិចចសន្្ោ
ការងារព្ក មថ្ន្ក់ែឹកនាុំសហជីព ន្ិងព្បតិភូប គគលិក។ 

 ទ្ កខយវទ្នា ន្ិងការរងអុំយពើអ  តតិ្ម៌ របស់កមមករនិ្យយជិតយៅកនញងព្ក មហ  ន្ណាហ្គ្យវីលែ៍ គឺជាការ្លញះបញ្្្ុំងពីការអន្ 
វតតន្៍ច្ាប់យៅកនញងព្បយទ្សកមពញជា យហើ វាក៏ជាគុំរូអាព្កក់យៅែល់ន្ិយយជកយផ្សងយទ្ៀតអន្ វតតន៏្ាមបទ្ពិយោ្ន្៏របស់ព្ក មហ  ន្
ណាហ្គ្យវីលែ៍ែូចគាន្។ យ ើងខ្ញុំជាតុំណាងសហភាពសហជីព សហព័ន្ធសហជីព សមាគម ន្ិងអងគការសងគមស ីវិលដែលយ្វើការ
យលើកកមពស់សិទ្ធិមន្ ស្ស ន្ិងសិទ្ធិការងារយៅកនញងព្ពះរាជាណាចព្កកមពញជា ន្ឹងបន្តាមោន្យលើករណីយន្ះយោ  កចិតតទ្ កោក់ 
ន្ិង អុំពាវនាវែល់ព្កសួងការងារ ន្ិងបណ្តះបណាត្លវិជាជ្ជីវៈ យមាត្ពិន្ិត្យយ ើងវិញយលើការយសនើស ុំបញចប់កិចចសន្្ោការងារកមមករ
ន្ិយយជិត ដែលព្ក មហ  ន្មិន្បាន្អន្ វតតន្៍ព្តឹមព្តូវាមច្ាប់សតីពីការងារ ន្ិងយ្វើអ្ិការកិចចឲ្យបាន្ព្តឹមព្តូវ យោ ឈរយលើយគាល
ការណ៍ច្ាប់ជា្ុំ យែើម្បីពព្ងឹងន្ីតិរែឋកនញងព្បយទ្សកមពញជា ។ ម៉្ោងវិញយទ្ៀត ការព្ពយងើ កយន្តើ  មិន្យអើយពើ អន្ វតតន្៍ច្ាប់របស់ព្ក ម
ហ  ន្ខន្ត ក្សមួ យន្ះន្ឹងជាគុំរូរអាព្កក់ែល់អនកវិន្ិយយគទ្ ន្យផ្សងៗយទ្ៀត កតព្មាប់ាម យ្វើឲ្យកមមករនិ្យយជិត រងអុំយពើ
អ  តតិ្ម៌កាន្់ដតយព្ចើន្ ព្ពមទុំងយ្វើឲ្យប៉ះពាល់ែល់ម ខមាត់រាជរោឋ្ភិបាលយលើឆកអន្តរជាតិយទ្ៀតផង។ 

យ ើងខ្ញុំយសនើស ុំឱ្យរាជរោឋ្ភិបាលពិន្ិត្យ ន្ិងជួ អន្តរាគមន្៍ផដល់ែុំយណាះព្ោ សមព្សបយលើករណីយន្ះ។ យ ើងក៏យសនើស ុំ
ឲ្យថ្ន្ក់ព្គប់ព្គងព្ក មហ  ន្ណាហ្គ្យវីលែ៍ យ្វើការចរចាជាមួ តុំណាងសហជីព យែើម្បីដសវងរកែុំយណាះព្ោ សមព្សបណាមួ 
ដែលអាចទ្ទ្ួល កបាន្យោ ភាគីទុំងសងខង ព្បកបយោ យសចកតីយោម្ះព្តង់ ន្ិងបយងកើតទ្ុំនាក់ទ្ុំន្ងវិជាជ្ជីវៈលអជាមួ សហ
ជីពយៅកដន្លងការងារ ជាពិយសសគឺការទ្ទ្ួល កកមមករន្ិយយជិតទុំង ៣៧៣នាក់ចូលបយព្មើការងារវិញ ក៏ែូចជាបញ្ឈប់រាល់
ការយរីសយអើង ន្ិងការយ្វើទ្ កខប កយមនញយផ្សងៗយៅយលើសហជីព ៕     

       នងង ព ្  ១២ យរាច ដខ កតតកិ ឆន្ុំ ្លវូ ព្តសី័ក ព ទ្ធសករាជ ២៥៦៥ 

       យ្វើយៅភនុំយពញ នងង ទ្ ី០១  ដខ ្ន ូឆន្ុំ២០២១   
   

យសចកតដីងលងការណយ៍ន្ះចលូរមួគាុំព្ទ្យោ ៖ 

១.សមាគមបណាត្ញ  វជន្កមពញជា (CYN)  
២.សមព័ន្ធសហជីពកមពញជា (CATU)  
៣.សហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យ (INTUFE)  
៤.សមាគមសមព័ន្ធសហគមន្៍កសិករកមពញជា (CCFC)  
៥.សហព័ន្ធសហជីពកមមករចុំណីអាហ្រ ន្ិងយសវាកមមកមពញជា (CFSWF)  
៦.សហព័ន្ធសហជីពកមមករសុំណង់ ន្ិងនព្ពយឈើកមពញជា (BWTUC)  
៧.សមាគមព្បជា្ិបយត ្យឯករាជ្យនន្យសែឋកិចចយព្ៅព្បព័ន្ធ (IDEA)  
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៨.សហព័ន្ធសហជីពកមមករន្ិយយជិតវិស័ យទ្សចរណ៍កមពញជា (CTWUF)  
៩.សហព័ន្ធសហជីពយសរីកមមករនន្ព្ពះរាជាណាចព្កកមពញជា (FTUWKC)  
១០.សហព័ន្ធសហជីពយសរីឯករាជ្យ (FUFI) 
១១.សមព័ន្ធសហជីពព្បជា្ិបយត ្យកមមករកាត់យែរកមពញជា (C.CAWDU) 
១២.សមាគមកមមករកមពញជាយសែឋកិចចយព្ៅព្បព័ន្ធ (CIWA) 
១៣.សមព័ន្ធសហជីពយសរីន្តសតីកាត់យែរ (CFTUWT) 
១៤.សហជីពឯករាជ្យកុំលាុំងោមគីកមមករ (WSSIU) 
១៥.សហភាពផទះោមគគី (SH) 
១៦. សមាគមមន្តន្តីរាជការស ីវិលឯករាជ្យ (CICA) 
១៧. សមាគមពព្ងឹងយសែឋកិចចយព្ៅព្បព័ន្ធកមពញជា (CIERA) 
១៨. សមព័ន្ធដខមរជុំយរឿន្ ន្ិងការពារសិទ្ធិមន្ ស្ស លីកាែូ (LICADHO) 
១៩.មជ្ឈមណឌលសមព័ន្ធភាពការងារន្ិងសិទ្ធិមន្ ស្ស (CENTRAL) 
២០.សមាគមការពារសិទ្ធិមន្ ស្ស ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍យៅកមពញជា អាែហ ក (ADHOC) 
២១.គណៈកមាម្្ិការយែើម្បីការយបាះយឆន្តយោ យសរី ន្ិង  តតិ្ម៌យៅកមពញជា (COMFREL) 
២២.មជ្ឈមណឌលសិទ្ធិមន្ ស្សកមពញជា (CCHR) 
២៣. អងគការសមាគមធាងយាន្ត (STT) 
២៤. អងគការសមព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធមន្ ស្សកមពញជា (CHRAC) 
២៥. កមមវិ្ីអភិវឌ្ឍន្៍្ន្ធាន្  វជន្ (YRDP) 
 
 
 

 


