
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

េតពីេីក្មមភាពហងិារបេអ់ាជ្ញា ធរស ើក្ដូក្រថ្ដ ក្ំពុងថ្ែសធវើក្ដូក្មមសៅ 
ក្ក្ុមហ ុន ណាហ្គា ស ើ ដ៏  មីីធែិ 

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទ១ី៥ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 ព ងីែ្ញជំាសហជីេ រមួជាមួ ស្ថា ប័នសិទធិមនញសស ខែលកំេញងព្វីការពែីមបពីលីកកមពស់ សទិធិការងារ សិទធិស្តសរី ជម្មញុឲ្យមាន
ភាេម្បពសីរព ងីនូវសមភាេព នឌ័រ កនញងសងគមកមពញជា។ ព ងីែ្ញ ំសូមពកោ លពោសនូវសកមមភាេបស្តងាោ បរបស់អាជ្ា្រពៅពលីកូែករ
ស្តសរីខែលកេំញងខែព្វីកូែកមម ចំព ោះវវិាទការងាររវាងកមមករនិពោជិែណាហាគ ពវលីែ៍ នងិម្កុមហ ញនណាហាគ ពវលីែ ៍ កនញងពោលបណំង
ោមោរឲ្យម្កមុហ ញនណាហាគ ពវលីែ៍ កែំណាងកមមករនិពោជិែ នងិសមាជិករបស់េួកពេចូលព្វីការងារវញិ ពោ ការបញ្ឈប់ពនោះ 
េឺជាការបញ្ឈប់ពោ ភាេអ ញែរិ្ម។៌  

ចំព ោះសកមមភាេបស្តងាោ បោ៉ា ងថ្ម្េថ្សស ពែីមបរីារាងំមិនឲ្យកូែករ ពៅព្វីកូែកមមពៅខកបររបងម្កុមហ ញនណាហាគ ពវលីែ៍ ពបី
ពោោះជាកូែករ េាោមអងវរសញំឲ្យេួកពេ ពៅឈរព្វីកូែកមមពៅជិែម្កមុហ ញនខែលជាទីកខនែងខែលេួកពេ េួរម្ែូវឈរ និងសខមរង
មែមិ្សបពៅតាមចាប់សរីេកីារងារ។ សទញ ពៅវញិ ពម្កា េីមានការបស្តងាោ បពោ ទពងវីអមនញសស្ម៌ អនកន ំកយស្ថលារាជធានី
ភ្នំពេញ បានពចញពសចករីម្បកាសេ័ែម៌ានពោ ពោទម្បកាន់កជាកមមករនិពោជិែខែលបានពម្បីម្បាស់អំពេហីងិាពៅពលីអាជ្ា្រ 
ពៅវញិ ពនោះជាការបងាា ញនូវការការ រអនកម្បម្េែឹរអំពេហីងិា ពោ មនិបាន កអនកម្បម្េឹែរអំពេហីងិាមកោកទ់ណឌ កមមតាម
ចាប់ពែីមបមី្េមានពនោះព  ី ទពងវីខបបពនោះេ ឺអាជ្ា្របានព្វីឲ្យបរោិកាសកនញងសងគមកមពញជា កាន់ខែមានេម្មូរូបភាេពកនីព ងីនូវ
ការបស្តងាោ បេអីាជ្ា្រ ពៅពេលខែលកមមករនិពោជិែ ពម្បមី្បាស់សិទធជិាមូលោា នរបស់េកួពេ េសឺិទធិព្វកូីែកមម ខែលធានពោ 
អនញសញ្ញា អងគការេលកមមអនររជាែិពលែ ៨៧ នងិ៩៨ ខែលម្េោះរាជាណាចម្កកមពញជាបានសរល់សោា ប័ន។ 

 កាលេីលាៃ ចថ្ងៃទ១ី១ ខែសហីា ឆ្ន ២ំ០២២ រែាបាលរាជធានីភ្នំពេញបានពចញពសចករីម្បកាសេែ័៌មានពោ ពោទម្បកាន់
កពហែញការណ៍ពនោះបានពកែីព ងីពោ ស្ថរខែកមមករនិពោជិែបាន ‹‹ព្វីការបញកទមែញ ោះបា៉ា រាស និងបងោអំពេីហិងាមកពលីសមែា
កិចា›› ពហ ីក៏បានេំរាមកំខហងក ‹‹អាជ្ា្រមានសមែាកិចានឹងចងម្កងកស្ថងសណំញំ ពរឿងបញ្ជូ នពៅស្ថា ប័នែញលាការ ពែីមបីនជំន
ថ្ែែល់មកសរនទ ពោសតាមចាប់នូវសកមមភាេបំសែិចបំផ្លែ ញម្ទេយសមបែរិស្ថធារណៈ ពម្បីអំពេីហិងាមកពលីអាជ្ា្រមានសមែាកិចា 
ក៏ែូចជាម្បមាងមកពលីមស្តនរីរាជការកំេញងបំពេញភារកិចា។ ›› ព ងីែ្ញ ំសូមបញ្ញជ ក់កពនោះមិនខមនពលីកទមីួ ពនោះពទខែលកមមករ
និពោជិែ ជួបម្បទោះនូវអំពេហីងិាេីអាជ្ា្រ ពហ ីពរៀងរាល់ពេលខែលពកីែមានព ងី ស្ថលារាជធានភី្នំពេញពចញលិែិែម្បកាស
េ័ែ៌មាន ការ រអនកម្បម្េឹែរ ពហ ីពោទម្បកាន់មកពលីកូែករខែលព្វកូីែកមមពោ សនរិវ ិ្ ី។ សកមមភាេបស្តងាោ បពៅថ្ងៃទី១១ ខែ
សីហា ឆ្ន ២ំ០២២ មានកូែករស្តសរីោ៉ា ងែចិចំននួ១៧ នក់បានរងរបសួ ោងំមញែោងំម្ចមញោះ និងស្តសរីេីរនក់ពទៀែបានែួលសនែប ់
បនទ ប់េីអាជ្ា្រម ួម្កុម្បំានពម្បីម្បាសហ់ងិាពលីកមមករនពិោជិែខែលកំេញងខែព្វីកូែកមម។ កនញងនមជាអនកែណំាងកមមករ
និពោជិែកនញងវសិ័ ការងារ រមួជាមួ ស្ថា ប័នសិទធិមនញសស ខែលកំេញងព្វីការពែមីបពីលីកកមពស់ សិទធិការងារ សទិធិស្តសរ ី ជរំញញឲ្យមាន
ភាេម្បពសីរព ងីនូវសមភាេព នឌ័រ កនញងសងគមកមពញជា ព ងីែ្ញ ំោងំអស់ោន ពកោ លពោសរាលក់រណីថ្នអំពេីហងិាពៅពលីកមមករនិពោជែិ 
និង ផ្តន្ទា ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទៅទលើជនដែលប្បប្រឹត្តអំទរើរហងិាមកទលើស្រសតើកូែករ ទែើមបើទលើកកមពស់នូវការបញ្ឈប់អំទរើហងិាទលើស្រសតើ 
និង ជាគប្មូភារសប្ាប់ការអនុវត្តច្បាប។់ 

កូែកមមរ ៈពេល៨ខែកនែងមកពនោះ កមមករនិពោជែិជួបម្បទោះនូវសកមមភាេមានជាអាទិ៍ ៖ ទោះកំពសែៀង ោែ់ ោប់អូស 
ពបាោះ ពជរម្បមាង ពបៀែពបៀនរាងកា េីអាជ្ា្រ និង ករណីរលូែកូនក៏មានសងខែរ។ ការពម្បីម្បាស់អំពេហីងិាពៅពលីស្តសរីខែល    
អនញវែរសទិធិមូលោា នរបស់ែែួនេឺជាទពងវីម ួខែលមិនម្សបតាមពោលការណ៍មូលោា នថ្នសងគមម្បជា្ិបពែ យព  ី។ 



 រាជរោា ភ្ិបាលមានកចិាសនាសងគមចំព ោះេលរែាែែួន “ មិនទញកនរណាមាន ក់ពោល ” និងការ រអនករងពម្ោោះពោ មនិម្ែូវ
បនរឲ្យមាននូវការរពំលាភ្បំ នសិទធិជាមូលោា ន និងភាេអ ញែរិ្មច៌ំព ោះជនរងពម្ោោះពនោះព  ី ។ រោា ភ្ិបាលម្ែូវបំពេញកាែេវ
កិចាសិទធមិនញសសរបសែ់ែួន េឺ ពោរេ ការ រ នងិបំពេញ សទិធិោងំឡា ខែលសរល់ពោ រែា្មមនញញ្ា ចាប់ជាែិនងិចាបស់ិទធិមនញសស
អនររជាែិ និងមនិម្ែូវរពំលាភ្ប ំនជាោចខ់ាែ។ 

ពសចករីខងែងការណ៍រមួពនោះចូលរមួោមំ្ទពោ ៖ 

1. សហេ័នធសហជេី កមមករចណីំអាហារ និងពសវាកមមកមពញជា (CFSWF) 
2. សហេ័នធសហជេីកមមករនិពោជិែវសិ័ ពទសចរណ៍កមពញជា (CTWUF) 
3. សហជើរប្រប្រងស់ិរធិការងារបុគគលិកកមមករដមមរ ននប្កុមហ ុនណាហ្គគ ទវ ើលែ៏ (LRSU) 
4. សមាេមមស្តនរីរាជការឯករាជយកមពញជា (CICA) 
5. សហភារច្បលន្ទកមមករកមពុជា(CCW) 
6. សមព័នធសហជើរច្បលន្ទកមមករ(CUMW) 
7. សាគមអភិវឌ្ឍន៍ជើវភាររលរែឋកមពុជា(CDPLA) 
8. សហេ័នធសហជេីឯករាជយ (INTUFE) 
9. សហរ័នធសហជើរកមពុជាឯករាជយ(CITUFED) 
10. សហេ័នធសហជេីពសរឯីករាជយ (FUFI) 
11. សមព័នធសហជើរកមមករទែើមបើការងារ(UCL) 
12. សមព័នធសហជេីម្បជា្បិពែ យកមមករកាែ់ពែរកមពញជា (C.CAWDU) 

13. សហរ័នធសហជើរកមមករវសិយ័ែឹកជញ្ជូ ន (CTWF) 
14. សមាេមម្បជា្បិពែ យឯករាជយថ្នពសែាកិចាពម្ៅម្បេន័ធ (IDEA) 
15. សហរ័នធសហជើរកមមករនិទោជិត្វសិ័យឧសាហកមម (CIWF) 
16. សមព័នធសហជេីកមពញជា (CATU) 
17. សហភាេការងារកមពញជា (CLC) 
18. សហភាេសហជេីកមពញជា (CCU) 
19. សហេ័នធសហជេីកមមករសណំង់ និងថ្ម្េពឈកីមពញជា (BWTUC) 

20. សមព័នធសហេមន៍កសិករកមពញជា (CCFC) 
21. បណារ ញ ញវជនកមពញជា (CYN) 
22. សហភាេសទោះស្ថមេគី (SH) 
23. កមមវ ិ្ ីអភ្ិវឌឍន៍្នធាន ញវជន (YRDP) 

24. មជឈមណឌ លសមព័នធភាេការងារ និងសទិធិមនញសស (CENTRAL) 

25. សមព័នធខែមរជំពរឿន និងការ រសិទធិមនញសស លកីាែូ (LICADHO) 
26. សមាេមការ រសិទធមិនញសស និងអភ្ិវឌឍន៍ពៅកមពញជា (ADHOC) 
27. អងគការសាគមធាងទតាោ ត្(STT) 
28. គណៈកាម ធកិារទែើមបើការទ ោះទនោ ត្ទោយទសរ ើ និង យុត្តិធម៌ទៅកមពុជា (COMFREL) 

29. េណៈកមាម ្កិារអេាម្កែឹ នងិ ញែរិ្ម៌ពែីមបកីារពបាោះពឆ្ន ែពោ ពសរ ីនងិម្ែឹមម្ែូវពៅកមពញជា(NICFEC) 

30. អងគការព នឌ័រ និងអភ្ិវឌឍន៍ពែីមបកីមពញជា (GADC) 



31. អងគការសមព័នធពែមីបសីញចរែិភាេ និងេណពន យភាេសងគម (CISA) 

32. អងគការសលីការ(SILAKA) 

33. អងគការសម្មក៌មពញជា (EC) 

34. វទិាស្ថា នម្បជា្ិបពែ យកមពញជា(CID) 
35. មជឈមណឌ លសិទធិមនញសសកមពញជា (CCHR) 
36. អងគការសមព័នធភាេការ រសទិធមនញសសកមពញជា (CHRAC) 
37. អងគការបនទ  ម្សី (Banteay Srei) 
38. អងគការ ActionAid កមពុជា 

 
 

 

 

 

 


