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១. សេចក្តីស្តើម 

កាលពីថ្ងៃទី៩ ដែកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ អនក្នពំាក្យគ្រក្េួងការងារនិងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ សោក្ សហង េរួ បាន 
សលីក្ស ងីថា សរាងចគ្រក្មួយចំនួនអាចនឹងពយួរការងាររបេ់ក្មមក្រនិសោជិតសដ្ឋយសារដតក្ងវោះវតថុធាតុសែីមដែល 
បងកសដ្ឋយការបិទទាវ រសរាងចគ្រក្សៅគ្របសទេចិន ែណៈសពលគ្របសទេសនោះកំ្ពុងទទួលរងនូវ្លប ោះពាល់ថ្នការរកី្ 
រាលដ្ឋលថ្នជំងឺកូ្វែី-១៩។i ពីរេបាត ហ៍សគ្រកាយមក្ សោក្នយក្រែាមន្តនត ីហ ុន ដេន បានគ្របកាេវធិានការមួយ 
ចំនួនសែីមែ ី “ធានលនឹំងថ្នសេែាកិ្ចា និងេងគម”ii រមួទាងំការ្តល់ ៦០ ភាគ្រយថ្នគ្របាក្ឈ់្នួលអបែបរម្ច (សេមី 
នឹង ១១៤ ែុោា រអាសមរកិ្)  ជូនក្មមក្រនិសោជិតវេិ័យកាតស់ែរ  ដែលគ្រតូវបានពយួរពីការងារេគ្រម្ចបរ់យៈសពល  
៦ដែ សដ្ឋយ ៤០ ភាគ្រយ (៧៦ ែុោា រ) គ្រតូវ ត្ល់សដ្ឋយនិសោជក្និង ២០ ភាគ្រយ (៣៨ ែុោា រ) ្តល់ជូន  
ក្មមក្រនិសោជិតសដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល។   
 
កាលពីថ្ងៃទី១ ដែសមសា ឆ្ន ២ំ០២០ គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បានគ្របកាេថាម្ចនសរាងចគ្រក្ 
៩១ ពយួរការងារសដ្ឋយប ោះពាល់ែល់ការងាររបេ់ក្មមក្រនិសោជិតចំនួន ៦១,៥០០នក្។់iii សគ្រកាយពីម្ចនការ 
សលីក្ស ងីពីេម្ចគ្មនិសោជក្មួយស ម្ ោះេម្ចគ្មសរាងចគ្រក្កាតស់ែរសៅក្មពុជា (GMAC) ថាសរាងចគ្រក្ាម ន 
លទធភាព្តល់ ៤០ ភាគ្រយថ្នគ្របាក្់ឈ្នួលអបែបរម្ចែូចបានកំ្ណត់iv របេ់គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត ល    
វជិាជ ជីវៈបានសចញសេចក្តីដណនសំលែ ០៤៥/២០ ក្.ប/េ.ណ.ន.ែ.ល េតីពីការពយួរកិ្ចាេនាការងារ និងការ 
ផ្អា ក្បង់ភាគ្ទាន ប.េ.េ េគ្រម្ចបស់រាងចគ្រក្ េហគ្រាេ គ្រគឹ្ោះសាថ នក្នុងវេិ័យកាតស់ែរ និងសទេចរណ៍ដែលរង 
ប ោះពាល់ ៃ្ន់្ ៃរសដ្ឋយសារជំងឺកូ្វែី-១៩។ ជាពិសេេសេចក្តីដណនសំនោះបានកំ្ណតនី់តិវ ិ្ ីេគ្រម្ចប់ការសបីក្គ្របាក្់ 
ឧបតថមភជូនក្មមក្រនិសោជិត ដែលបានពយួរពីការងារដ ា្ក្តាមរយៈសពលថ្នការពយួរការងារែូចម្ចនសៅខាងសគ្រកាម៖ 
 

 ចំនួន ២៥ ែុោា រអាសមរកិ្ េគ្រម្ចប់ការពយួរកិ្ចាេនាការងាររយៈសពល ៧ ថ្ងៃ ែល់ ១០ ថ្ងៃ (១០ ែុោា រ 
អាសមរកិ្គ្រតូវសបីក្សដ្ឋយនិសោជក្ និង ១៥ ែុោា រអាសមរកិ្គ្រតូវសបីក្សដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល)។ 

 ចំនួន ៥០ ែុោា រអាសមរកិ្ េគ្រម្ចប់ការពយួរកិ្ចាេនាការងាររយៈសពល ១១ ថ្ងៃ ែល់ ២០ ថ្ងៃ (២០ 
ែុោា រអាសមរកិ្គ្រតូវសបីក្សដ្ឋយនិសោជក្ និង ៣០ ែុោា រអាសមរកិ្គ្រតូវសបីក្សដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល)។ 

 ចំនួន ៧០ ែុោា រអាសមរកិ្ េគ្រម្ចប់ការពយួរកិ្ចាេនាការងាររយៈសពល ២១ ថ្ងៃ ែល់ ១ ដែ (៣០ ែុោា រ 
អាសមរកិ្គ្រតូវសបីក្សដ្ឋយនិសោជក្ និង ៤០ ែុោា រអាសមរកិ្គ្រតូវសបីក្សដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល)។ 
 

សបីសទាោះបីជាក្គ្រមិតគ្របាក្ឧ់បតថមភសនោះ គឺ្តិចជាងចំនួនដែលធាា បប់ានេនាសដ្ឋយសោក្នយក្រែាមន្តនតី គ្របាក្់ 
ឧបតថមភសនោះក្គ៏្រតូវ ត្ល់ជូនក្មមក្រនិសោជិតមួយចំនួនក្នុងវេិ័យសទេចរណ៍្ងដែរ។ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ដែឧេភា 
ឆ្ន ២ំ០២០ គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានសចញសេចក្តីជូនែំណឹងសលីក្ទី១ េតីពីការសបីក្គ្របាក្់ 
ឧបតថមភសនោះ។ ចាបត់ាងំពីសពលសនោះមក្ គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានសចញសេចក្តីជូនែំណឹង 
ចំនួន ៥០ េតីពីការសបីក្គ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ សេចក្តីជូនែំណឹងនីមួយៗគ្របកាេអំពីចំនួនក្មមក្រ
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និសោជិតេរុបដែលបានទទួលគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល គ្រពមទាងំស ម្ ោះេហគ្រាេដែលក្មមក្រ 
និសោជិតទទួលបានគ្របាក្ឧ់បតថមភ។  
 
អងគការមជឈមណឌ លេមពន័ធភាពការងារ និងេទិធមិនុេស (េងគ់្រតាល)់ បានគ្របមូលសេចក្តីជូនែំណឹងទាងំអេ់ 
សហយីបានស វ្ីការវភិាគ្សៅសលីទិនននយ័ ដែលបងាា ញពីការប ោះពាល់ែ៏ ៃ្ន់្ ៃរថ្នការរាតតាតេក្លថ្នជំងឺកូ្វែី-
១៩ សៅសលីវេិ័យេំខាន់ៗ បំ្ុតសៅក្នុងគ្របសទេក្មពុជា។    
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២. ការរក្ស ើញ 
 
គិ្តគ្រតឹមែល់ចុងដែមក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ គ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសបីក្ជូនក្មមក្រនិសោជិតបសគ្រមីការងារ 
សៅេហគ្រាេចំនួន ៦១៣ សដ្ឋយម្ចនេហគ្រាេ 
២០៣ េថិតក្នុងវេិ័យសទេចរណ៍ និងេហគ្រាេ ៤១០ 
េថិតក្នុងវេិ័យកាតស់ែរ។ គួ្របញ្ជជ ក្់្ងដែរថា េគ្រម្ចប់
គ្របាក្ឧ់បតថមភសនោះ គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត ល 
វជិាជ ជីវៈសគ្របីគ្របាេ់ពាក្យ “វេិយ័កាតស់ែរ” សែីមែេីំសៅសៅ
សលីវេិ័យ្លិតក្មមមួយចំនួនែូចជា៖ វេិ័យវាយនភណឌ
ដេែក្សជីង និងកាបូប រមួទាងំេហគ្រាេមួយចំនួនតូច
ក្នុងវេិ័យផ្អា េទីក្  និង្លិតគ្របដ្ឋបគ់្របដ្ឋសក្មងសលង។ 
គ្រេសែៀងាន សនោះដែរ “វេិយ័សទេចរណ៍” រមួបញ្ាូ ល
េណ្តា ារ ្ទោះេំណ្តក្ ់ សភាជនីយដ្ឋា ន និងភាន ក្ង់ារ
សទេចរណ៍។ លទធ្លលមាិតថ្នេហគ្រាេដែលបាន
ទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលតាមវេិ័យ គ្រតូវ
បានកំ្ណតក់្នុងតារាងសលែ ២.១ សៅខាងសាត ។ំ កាលពី
ដែកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈ បានគ្របកាេថាម្ចនសរាងចគ្រក្ “វេិយ័កាតស់ែរ” 
ចំនួន ១,២០៩ ក្នុងគ្របសទេក្មពុជាv។ វាមិនចាេ់ថា
ពាក្យ “វេិយ័កាតស់ែរ” ម្ចនអតថន័យែូចាន សៅនឹងនិយម
នយ័ក្នុងសេចក្តីដណនសំលែ ០៤៥/២០ ប ុដនតសបីេិនជា
ពាក្យ “វេិយ័កាតស់ែរ” ក្នុងរបាយការណ៍របេ់គ្រក្េួង
ការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ សហយីនិងពាក្យ        
“វេិយ័កាតស់ែរ” ក្នុងសេចក្តីជូនែំណឹងសលីក្ ០៤៥/២០ 
ម្ចនអតថនយ័ែដែល វាម្ចនន័យថា ៣៤ ភាគ្រយថ្នេហគ្រាេក្នុងវេិ័យកាត់សែរ ដែលបានទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភ
ពីរាជរដ្ឋា ភិបាលគិ្តចាប់ពីដែឧេភា ឆ្ន  ំ២០២០ រហូតែល់ដែមក្រា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
ប ុដនតចំនួនេហគ្រាេសនោះមិនឆាុោះបញ្ជា ងំសៅសលីចំនួនេរុបថ្នេហគ្រាេវេិ័យកាតស់ែរ និងវេិ័យសទេចរណ៍ 
ដែលបានពយួរការងារក្នុងកំ្ ុងសពលម្ចនជំងឺរាតតាតកូ្វែី-១៩សទ សដ្ឋយសារគ្រកុ្មហ ុនែាោះបានពយួរការងារមុន 
ការសចញសេចក្តីដណនសំលែ ០៤៥/២០។ ឧទារហណ៍កាលពីដែមិន ឆ្ន ២ំ០២០ អនក្នពំាក្យគ្រក្េួងការងារ 

តារាង ២.១ ៖ ចនំនួេហគ្រាេដែលក្មមក្រ
និសោជិតទទួលបានគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេរ់ាជរដ្ឋា ភិ
បាល ចាបពី់ថ្ងៃទី២៦ ដែឧេភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
វេិយ័* សលែ 
កាបូប ៧១ 
កាេុីណូ ២ 
សេវាក្មមដ្នក្អាហារ និងសភេជជៈ ៨ 
ដេែក្សជីង ៥៤ 
សគ្រគ្ឿងេងាា រមឹ ២ 
កាតស់ែរ ២៥០ 
េណ្តា ារ/្ទោះេំណ្តក្់ ១១៣ 
ផ្អា េទីក្ ៩ 
សភាជនីយដ្ឋា ន/បារ ៣៤ 
វាយនភណ័ឌ  ២០ 
សទេចរណ៍ (ស្សងៗ) ១៣ 
គ្របដ្ឋប់គ្របដ្ឋសក្មងសលង ៣ 
ភាន ក្ង់ារសទេចរណ៍/មគ្គុសទេក្៍
សទេចរណ៍ ៣៣ 
ឆគ័្រត ១ 
ចនំនួបូក្េរបុ ៦១៣ 
*សោងតាមេក្មមភាពរបេ់គ្រក្ុមហ ុនដែលបាន
ចុោះស ម្ ោះជាមួយគ្រក្េួងពាណិជជក្មមនិង
េក្មមភាពអាជីវក្មមសាធារណៈបចាុបែននរបេ់
គ្រក្ុមហ ុន ។ 
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និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ សោក្ សហង េរួ បានគ្របកាេថាសរាងចគ្រក្ចំនួន ៥០ បានពយួរការងារសដ្ឋយ 
ប ោះពាល់ែល់ក្មមក្រនិសោជិត ២០,៩៤០នក្ ់ សគ្រកាយពីម្ចនការក្ងវោះខាតវតថុធាតុសែីមដែលបងកសដ្ឋយការរកី្ 
រាលដ្ឋលថ្នជំងឺកូ្វែី-១៩សៅក្នុងគ្របសទេចិន។vi គិ្តគ្រតឹមដតចុងដែសមសា ចំនួនសរាងចគ្រក្ពយួរការងារបានសកី្ន 
ស ងីែល់ ១៣០ េហគ្រាេ សដ្ឋយប ោះពាល់ែល់ក្មមក្រនិសោជិត ១០ មឺុននក្់ជាងសគ្រកាយពីម្ចនការរកី្រាល 
ដ្ឋលថ្នជំងឺកូ្វែី-១៩សៅទូទាងំអឺរ  ុប និងេហរែាអាសមរកិ្ដែលជាទី្ារចមែងេគ្រម្ចប់ការនសំចញរបេ់គ្របសទេ 
ក្មពុជាក្នុងវេិ័យកាត់សែរ។vii កាលពីដែ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ អនក្នពំាក្យគ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
សោក្ សហង េរួ បានគ្របកាេថាចាប់ពីដែកុ្មភៈ រហូតែល់ថ្ងៃទី៣០ ដែក្ញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០២០ ម្ចនសរាងចគ្រក្ចំនួន 
៥០៦ ពយួរការងារសដ្ឋយប ោះពាល់ែល់ក្មមក្រនិសោជិត ៣២៣,២០៨ នក្់viii ដែលចំនួនសនោះែពេ់ជាងចំនួនេរុប 
ថ្នេហគ្រាេវេិ័យកាតស់ែរ ដែលក្មមក្រនិសោជិតបានទទួលគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល (៤១០)។   
 
គ្រេសែៀងាន សនោះដែរ ចំនួនេរុបថ្នេហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍ដែលក្មមក្រនិសោជិតបានទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភ 
របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល (២០៣) មិនឆាុោះបញ្ជា ងំសៅសលីចំនួនេរុបថ្នេហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍ដែលបានពយួរ 
ការងារសទ សដ្ឋយគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលេគ្រម្ចបក់្មមក្រនិសោជិតវេិ័យសទេចរណ៍នឹងគ្រតូវ្តល់ជូន 
ក្មមក្រនិសោជិតដែលស វ្ីការក្នុងគ្រកុ្មហ ុនេថិតសៅរាជធានីភនំសពញ សែតតសេៀមរាប សែតតគ្រពោះេីហនុ សែតតដក្ប និង 
សែតតកំ្ពតដតប ុសណ្តណ ោះ។ ទ្ុយសៅវញិ កាលពីដែមក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ គ្រក្េួងសទេចរណ៍បានគ្របកាេថាម្ចន 
េណ្តា ារចំនួនជាង ៣០០ និង ទ្ោះេំណ្តក្ចំ់នួនជាង ៣០០ បិទទាវ រក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ សដ្ឋយសារដតការរាតតាត 
េក្លជំងឺកូ្វែី-១៩ សដ្ឋយម្ចនសែតតសាវ យសរៀង សែតតបនទ យម្ចនជ័យ និងសែតតបាត់ែំបងក្នុងចំសណ្តមសែតតដែល 
រងប ោះពាល់ខាា ងំជាងសគ្ សដ្ឋយសែតតទាងំបីសនោះមិនបានរមួបញ្ាូ លក្នុងរបបគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលសទ។ix 
វាហាក្់ែូចជាចាេ់សហយីថា េហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍គ្រតូវការការាគំ្រទបដនថមសទៀតសៅទូទាងំគ្របសទេ មិន
គ្រតឹមដតសៅក្នុងសែតតចំនួនគ្របាដំែលបានដ្ឋក្់បញ្ាូ លក្នុងសេចក្តីដណនសំលែ ០៤៥/២០ សទ។ សហតុែូសចនោះ រាជរដ្ឋា
ភិបាលគួ្រដតពគ្រងីក្ការ ត្ល់គ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជូនក្មមក្រនិសោជិតវេិ័យសទេចរណ៍សៅទូទាងំ
គ្របសទេែូចដែលបានអនុវតតនចំ៍សពាោះវេិ័យកាតស់ែររចួមក្សហយី។  
 
គួ្រក្តេ់ម្ចគ ល់ដែរអំពីភាពស្សងាន រវាងចំនួនេណ្តា ារ និង ទ្ោះេំណ្តក្ដ់ែលបានរាយការណ៍ជាសាធារណៈថា
ការពយួរការងារ និងចំនួនេណ្តា ារ និង ទ្ោះេំណ្តក្ដ់ែលគ្រតូវបានក្មមក្រនិសោជិតរបេ់សគ្បានទទួលគ្របាក្់
ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ឧទាហរណ៍ កាលពីដែមិងុន ឆ្ន ២ំ០២០ មនទីរសទេចរណ៍សែតតសេៀមរាបបានរាយ
ការណ៍ថាម្ចនេណ្តា ារចំនួន ១៧២ ពយួរការងារក្នុងសែតតសេៀមរាប សដ្ឋយម្ចនេណ្តា ារចំនួន ១៨ បិទទាវ រជា
សាថ ពរ្ងដែរ។x ប ុដនតក្នុងចំសណ្តម ១១៣ េណ្តា ារ/្ទោះេំណ្តក្ស់ែលគ្រតូវបានក្មមក្ររបេ់សគ្បានទទួលគ្របាក្់
ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ម្ចនដតេណ្តា ារ/ ទ្ោះេំណ្តក្ ់៨៤ េថិតក្នុងសែតតសេៀមរាបប ុសណ្តណ ោះ។ ជាមួយាន ដែរ 
សៅសពលដែលមនទីរសទេចរណ៍សែតតសេៀមរាបបានរាយការណ៍ថាម្ចនេណ្តា ារ/្ទោះេំណ្តក្ច់ំនួន ១៧២ ពយួរ
ការងារក្នុងសែតតសេៀមរាប ម្ចនក្មមក្រនិសោជិតសៅេហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍ក្នុងសែតតសេៀមរាបចំនួន ៣០ 
ដែលបានទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលដតប ុសណ្តណ ោះ។ វាមិនចាេ់ថាភាពស្សងាន សកី្តសចញពីមូល
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សហតុណ្តសទ ប ុដនតម្ចនការពនយល់ដែលអាចស វ្ីបានជាសគ្រចីន។ ឧទាហរណ៍ េណ្តា ារឬ ទ្ោះេំណ្តក្ែ់ាោះក្នុង
ចំសណ្តម ១៧២ េណ្តា ារ/ ទ្ោះេំណ្តក្ដ់ែលបានពយួរការងារគ្របដហលបានចាបស់បីក្គ្របតិបតតិការស ងីវញិ ឬ
គ្របដហលជាឥ ូវេថិតក្នុងចំសណ្តមរាបរ់យេណ្តា ារ និង ទ្ោះេំណ្តក្ដ់ែលបានបិទទាវ រជាសាថ ពរក្នុងឆ្ន  ំ២០២០
ដែលស វ្ីឱ្យក្មមក្រនិសោជិតរបេ់សគ្ាម នេិទធិក្នុងការទទួលបានគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ សបីសទាោះបីជា
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានស វ្ីការ្សពវ្ាយជាសគ្រចីនអំពីរបបគ្របាក្ឧ់បតថមភសនោះ េណ្តា ារ ឬ្ទោះេំណ្តក្ែ់ាោះៗគ្របដហល
មិនបានែឹងអំពីរបបសនោះ ឬក្នី៏តិវ ិ្ ីសេនីេុំ។ មា ងវញិសទៀត េហគ្រាេែាោះៗគ្របដហលបានពយួរការងារសដ្ឋយមិន
គិ្តពីនីតិវ ិ្ ីដែលបានដចងក្នុងសេចក្តីដណនសំលែ ០៤៥/២០។ ោ ងណ្តក្ស៏ដ្ឋយ នយក្ដ្ឋា នការងារគ្រពមទាងំ
មនទីរការងារគ្របចាសំែតតនីមួយៗ គួ្រដតស វ្ីការសេុីបអសងកតសៅសលីភាពស្សងាន រវាងចំនួនេហគ្រាេពយួរការងារ
ដែលបានរាយការណ៍សដ្ឋយគ្រក្េួងសទេចរណ៍ និងចំនួនេហគ្រាេដែលបានសេនីេុំឱ្យក្មមក្រនិសោជិតរបេ់
សគ្ទទួលបានគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ក្នុងក្រណីដែលេហគ្រាេែាោះៗពិតជាមិនបានែឹងអំពីរបប
គ្របាក្ឧ់បតថមភសនោះ ឬក្នី៏តិវ ិ្ ីសេនីេុំ មន្តនតីរបេ់គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈគួ្រដតដណនឱំ្យេហ
គ្រាេសនោះយល់ែឹងអំពីនីតិវ ិ្ ីសេនីេុំ  សហយីនិង ត្ល់គ្របាក្ឧ់បតថមភសពញសលញដែលមិនបានទូទាត់ជូនក្មមក្រ
និសោជិតក្នាងមក្។ ប ុដនតក្នុងក្រណីដែលមន្តនតីរក្ស ញីថាេហគ្រាេបានអនុវតតន៍្ ទុយ ឬអនុវតតនស៍ដ្ឋយមិន
គិ្តពីបទបញ្ាតតិថ្នសេចក្តដណនសំលែ ០៤៥/២០ ក្នុងការពយួរការងាររបេ់ក្មមក្រនិសោជិត គ្រក្េួងការងារ និង
បណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈគួ្រដតដ្ឋក្ស់ទាេេហគ្រាេសនោះ និងតគ្រមូវឱ្យគ្រកុ្មហ ុនេងរលំឹក្ចំនួនគ្របាក្ឧ់បតថមភសពញ
សលញជូនក្មមក្រនិសោជិតេគ្រម្ចបរ់យៈសពលថ្នការពយួរការងារ ។      
 
ក្នុងចំសណ្តមេហគ្រាេដែលគ្រតូវបានក្មមក្រនិសោជិតរបេ់សគ្បានទទួលគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ម្ចន
េហគ្រាេ ៨០ ភាគ្រយដែលជាគ្រកុ្មហ ុនគ្រគ្បគ់្រគ្ងសដ្ឋយឬវនិិសោគ្សដ្ឋយបរសទេ។ គ្រកាហវសលែ ២.១ សៅ
ទំពរ័មុនបងាា ញពីទិនននយ័លមាិត ។ គ្រកុ្មហ ុនបរសទេភាគ្សគ្រចីនេថិតក្នុងវេិ័យកាត់សែរសដ្ឋយក្នុង ៩៨ ភាគ្រយថ្ន
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គ្រកាហវ ២.១ ៖ ចំនួនម្ចា េ់េហគ្រាេក្នុងគ្រេុក្ និងសគ្រៅគ្រេុក្ដែលក្មមក្រនិសោជិតទទួល
បានគ្របាក្់ ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលចាបព់ីថ្ងៃទី២៦ ដែឧេភា ឆ្ន ២ំ០២០

វេ័ិយកាត់សែរ វេ័ិយសទេចរណ៍
*សោងតាមជនជាតិម្ចា េ់គ្រកុ្មហ ុនដែលបានចុោះស ម្ ោះជាមយួគ្រក្េួងពាណិជជក្មមនិងព័ត៌ម្ចន 
សាធារណៈស្សងៗអំពីម្ចា េ់គ្រកុ្មហ ុន ។  
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េហគ្រាេជាគ្រក្ុមហ ុនគ្រគ្ប់គ្រគ្ង ឬវនិិសោគ្សដ្ឋយបរសទេ។ ទ្ុយសៅវញិជាង ៦១ ភាគ្រយថ្នេហគ្រាេក្នុង 
វេិ័យសទេចរណ៍ជាគ្រកុ្មហ ុនគ្រគ្បគ់្រគ្ងសដ្ឋយជនជាតិដែមរ ។  
 
ក្មមក្រនិសោជិតស វ្ីការសៅេហគ្រាេក្នុងរាជធានីភនំសពញ និងសែតតសេៀមរាបបានទទួលគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់     
រាជរដ្ឋា ភិបាលសគ្រចីនជាងសគ្សដ្ឋយម្ចន ៣៩ ភាគ្រយថ្នចំនួនេហគ្រាេេរុបេថិតក្នុងរាជធានីភនំសពញ និង២១ 
ភាគ្រយេថិតក្នុងសែតតសេៀមរាប។ ក្ប៏ ុដនតេហគ្រាេមួយក្នុងចំសណ្តមេហគ្រាេទាងំអេ់ក្នុងសែតតសេៀមរាប
េថិតក្នុងវេិ័យសទេចរណ៍។ ចំសពាោះវេិ័យកាតស់ែរ ១៩ ភាគ្រយថ្នចំនួនេហគ្រាេេរុបេថិតក្នុង សែតតក្ណ្តត ល 
និង១៤ ភាគ្រយេថិតក្នុងសែតតកំ្ពងេ់ពឺ។ គ្រកាហវសលែ ២.២ និង ២.៣ ខាងសគ្រកាមបងាា ញពីទិននន័យលមាិតអំពីទី
ក្ដនាងេហគ្រាេ ដែលក្មមក្រនិសោជិតរបេ់សគ្បានទទួលគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 
 
ទិនននយ័អំពីការសបីក្គ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ក្ប៏ងាា ញអំពី្លប ោះពាល់បំ ា្ិចបំផ្អា ញថ្នការរកី្រាលដ្ឋល
ថ្នជំងឺកូ្វែី-១៩ែល់ទាងំក្មមក្រនិសោជិត និងសេែាកិ្ចាជាតិ។ គិ្តគ្រតឹមែល់សពលេរសេររបាយការណ៍សនោះ ការ
ទូទាត់ជាលក្ខណៈបុគ្គលេរុបចំនួន ៥៦៦,៩២៩ គ្រតូវបាន ត្ល់ជូនក្មមក្រនិសោជិត។     គ្ួរក្តេ់ម្ចគ ល់ថាសលែ 

 

សនោះមិនឆាុោះបញ្ជា ងំសៅសលីចំនួនក្មមក្រនិសោជិតេរុប ដែលបានទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលសទ 
សដ្ឋយសារេហគ្រាេភាគ្សគ្រចីនបានពយួរការងារសគ្រចីនជាងមួយែង ម្ចននយ័ថាក្មមក្រនិសោជិតសគ្រចីននក្់បាន
ទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលសគ្រចីនជាងមួយែង្ងដែរ។ កាលពីចុងដែ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ នយក្ែាមន្តនត ី
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ហ ុន ដេន សដ្ឋយនិោយសោងតាមរបាយការណ៍របេ់សោក្ឯក្ឧតតម អិុត េសំហង រែាមន្តនតីគ្រក្េួងការងារ និង
បណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បានគ្របកាេថាសបីគិ្តគ្រតឹមែល់ថ្ងៃទី២៨ ដែ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្មមក្រនិសោជិតចំនួន 
៣២៩,០៩១ នក្ប់ានទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល សដ្ឋយម្ចនតថ្មាគ្របម្ចណ ២០ ោនែុោា រ       
អាសមរកិ្ជាង។xi ការទូទាតគ់្របាក្ឧ់បតថមភសនោះ្នែល់កំ្ពូលក្នុងដែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២០ សដ្ឋយម្ចនការទូទាត់    
ជាលក្ខណៈបុគ្គលចំនួន ២០៧,០០០។ ចំនួនការទូទាតជ់ាលក្ខណៈបុគ្គលបានធាា ក្ចុ់ោះែល់ ៤ មឺុនក្នុងមួយដែ
ចាបពី់ដែេីហា រហូតែល់ដែតុោ ឆ្ន ២ំ០២០ សហយីបនទ បម់ក្បានធាា ក្ចុ់ោះបនតសទៀតែល់ ២ មឺុនក្នុងដែវចិឆិកា
និងដែ ន្ូ សហយីធាា ក្់ចុោះបនតសទៀតែល់ជាង ១៤,០០០ ក្នុងដែមក្រា ឆ្ន ២ំ០២១។ ការធាា ក្ចុ់ោះសនោះឆាុោះបញ្ជា ងំសៅ
សលីរបាយការណ៍របេ់គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈថាគិ្តគ្រតឹមដតថ្ងៃទី២៨ ដែ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្ចន 
សរាងចគ្រក្ចំនួន ៤៣ កំ្ពុងពយួរការងារ សដ្ឋយប ោះពាល់ែល់ក្មមក្រនិសោជិត ១៤,៥៧៨ នក្ ់។xii   

សយងីេងឃមឹថាការធាា ក្ចុ់ោះថ្នចំនួនក្មមក្រនិសោជិត ដែលកំ្ពុងទទួលបានគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រដ្ឋា ភិបាលបងាា ញ
ថាវេិ័យកាតស់ែរកំ្ពុងដតេទុោះសងីបស ងីវញិ ដែលបានជំរុញសដ្ឋយវធិានការេុែភាពគ្របក្បសដ្ឋយសជាគ្ជយ័របេ់ 

 

គ្របសទេក្មពុជាក្នុងកំ្ ុងសពលការរាតតាតេក្លថ្នជំងឺកូ្វែី-១៩ ជាពិសេេសបីសគ្របៀបស្ៀបសៅសលីសាថ នភាព
បចាុបែននសៅគ្របសទេ្លិតេំសលៀក្បំពាក្ស់្សងៗែូចជាគ្របសទេមីោ ន់ម្ច  និងគ្របសទេឥណ្តឌ ជាសែីម។ ការសេទី
សងីបស ងីវញិថ្នវេិ័យកាតស់ែរក្ប៏ានឆាុោះបញ្ជា ងំក្នុងនិនន ការថ្នការនសំចញ្លិត្លវេិ័យកាតស់ែរ ដេែក្សជីង 
វាយនភណ័ឌ  និង្លិត្លស វ្ីែំសណីរ សបីសទាោះបីសៅដតទាបជាងតួសលែក្នុងឆ្ន  ំ២០១៩ ក្ស៏ដ្ឋយ ក្៏ម្ចនការសកី្ន
ស ងីក្នុងដែ ន្ូ ដែលជាសពលបុណយណូដអលសៅអឺរ  ុប និងេហរែាអាសមរកិ្ សដ្ឋយម្ចនតថ្មាទាបជាង ១.៩ ភាគ្រយ
សបីសគ្របៀបស្ៀបនឹងដែ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ប ុដនត ការនសំចញថ្នេំសលៀក្បំពាក្ ់ដេែក្សជីង វាយនភណ័ឌ  និង្លិត្ល
ស វ្ីែំសណីរពីក្មពុជាសៅកាន់ទី្ារពិភពសោក្សគ្រកាមគ្របព័នធអនុសគ្រាោះពាណិជជក្មម (GSP/MFN) បានធាា ក្ចុ់ោះ ១ 
ពានោ់នែុោា រអាសមរកិ្ក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ សបីសគ្របៀបស្ៀបនឹងឆ្ន  ំ២០១៩ ដែលសេមីនឹងការធាា ក្ចុ់ោះ ១១ ភាគ្រយ។ 
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ការរាតតាតេក្លថ្នជំងឺកូ្វែី-១៩ បានសកី្តស ងីសៅសពលែ៏អកុ្េលបំ្ុតេគ្រម្ចបស់េែាកិ្ចាជាតិ ពីសគ្រពាោះថា
ការលុបសចាលថ្នការបញ្ជជ ទិញសដ្ឋយសារដតការរាតតាតេក្លគ្រតូវបានកានដ់តអាគ្រក្ក្ស់ដ្ឋយការបាតប់ងថ់្នការ
បញ្ជជ ទិញសៅកានទី់្ារអឺរ  ុបសគ្រកាយពីការេសគ្រមចចិតតរបេ់គ្ណៈក្មមការអឺរ  ុបក្នុងការែក្ ២០ ភាគ្រយថ្នការនំ
ចូលសដ្ឋយមិនបងព់នធរបេ់គ្របសទេក្មពុជាសៅកាន់ទី្ារអឺរ  ុប ចំសពាោះ្លិត្លេំសលៀក្បំពាក្់ ដេែក្សជីង  
វាយនភណ័ឌ  ្លិត្លស វ្ីែំសណីរ និងេករ។xiii ជាលទធ្ល ការនសំចញថ្ន្លិត្លេំសលៀក្បំពាក្ ់ដេែក្សជីង
វាយនភណ័ឌ  និង្លិត្លស វ្ីែំសណីរពីក្មពុជាសៅកាន់ទី្ារអឺរ  ុបបានធាា ក្ចុ់ោះសដ្ឋយជាង ៣៥ ភាគ្រយក្នុងឆ្ន  ំ
២០២០ សដ្ឋយម្ចនតថ្មាសេមីនឹង ១.៣ ពានោ់ន់ែុោា រអាសមរកិ្។   

 -
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គ្រកាហវ ២.៥ ៖ ការនសំចញ្លិត្លេំសលៀក្បំពាក់្ ដេែក្សជីង វាយនភ័ណឌ  និង្លិត្លស វ្ី 
ែំសណីរពីក្មពុជាសៅកាន់ទី្ារពិភពសោក្សគ្រកាមគ្របព័នធអនុសគ្រាោះពាណិជជក្មម GSP/MFN ឆ្ន ំ

២០១៩ & ២០២០($US)

ការនសំចញឆ្ន ២ំ០១៩ ការនសំចញឆ្ន ២ំ០២០

 -

 100,000,000

 200,000,000

 300,000,000

 400,000,000

 500,000,000

គ្រកាហវ ២.៦ ៖ ការនសំចញ្លិត្លេំសលៀក្បំពាក់្ ដេែក្សជីង វាយនភ័ណឌ  និង្លិត្លស វ្ី 
ែំសណីរពីក្មពុជាសៅកាន់ទី្ារអឺរ  ុបសគ្រកាមគ្របព័នធអនុសគ្រាោះពាណិជជក្មម GSP/MFN ឆ្ន ២ំ០១៩ & 

២០២០ ($)

ការនសំចញឆ្ន ២ំ០១៩ ការនសំចញឆ្ន ២ំ០២០
គ្របភព ៖ គ្រក្េួងពាណិជជក្មម 

គ្របភព ៖ គ្រក្េួងពាណិជជក្មម 
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សបីសទាោះបីជាការធាា ក្ចុ់ោះថ្នការនសំចញ្លិត្លេំសលៀក្បំពាក្ ់ ដេែក្សជីង វាយនភណ័ឌ  និង្លិត្លស វ្ី
ែំសណីរគ្រតូវបានរពឹំងទុក្សគ្រកាយពីម្ចនការេសគ្រមចចិតតរបេ់គ្ណៈក្មមការអឺរ  ុបក្ស៏ដ្ឋយ ក្មិ៏នទានម់្ចនការផ្អា េ់ 
បតូរដែលគ្រតូវាន ថ្នេម្ចម្ចគ្រតថ្នការនសំចញពីក្មពុជាសៅកានទី់្ារអឺរ  ុបស យីសទ។  ឧទាហរណ៍ ចាបពី់ដែមក្រា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ រហូតែល់ដែក្ញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ចន ៤១ ភាគ្រយថ្នការនសំចញ្លិត្លេំសលៀក្បំពាក្ ់
ដេែក្សជីង វាយនភណ័ឌ  និង្លិត្លស វ្ីែំសណីរេរុបបាននសំចញពីក្មពុជាសៅកានទី់្ារអឺរ  ុបសគ្រកាមគ្របពន័ធ
អនុសគ្រាោះពាណិជជក្មម GSP/MFN។xiv ចាប់ពីដែមក្រា ឆ្ន ២ំ០២០ រហូតែល់ដែក្ញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០២០ ការនសំចញថ្ន
្លិត្លទាងំសនោះសៅកាន់ទី្ារអឺរ  ុបបានធាា ក្ចុ់ោះសដ្ឋយជាង ៣៦ ភាគ្រយដែលសេមីនឹងជាង ១ ពានោ់ន
ែុោា រអាសមរកិ្ ប ុដនតេម្ចម្ចគ្រតថ្ន្លិត្លសនោះដែលបាននសំចញសៅកានទី់្ារអឺរ  ុបបានធាា ក្ចុ់ោះសដ្ឋយ ១០ 
ភាគ្រយ ែល់ ៣១ ភាគ្រយដតប ុសណ្តណ ោះ។xv ចាបពី់ដែតុោ ឆ្ន ២ំ០២០ រហូតែល់ដែ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ េម្ចម្ចគ្រត  
ថ្នការនសំចញ្លិត្លេំសលៀក្បំពាក្ ់ ដេែក្សជីង វាយនភណ័ឌ  និង្លិត្លស វ្ីែំសណីរសៅកានទី់្ារអឺរ  ុប
បានធាា ក្ចុ់ោះបនតិចែល់ ៣០.៥ ភាគ្រយ។ ទនទឹមនឹងសនោះដែរ ការនសំចញ្លិត្លទាងំសនោះសៅកានទី់្ារសគ្រៅ
អឺរ  ុបម្ចនសេថរភាពក្នុងឆ្ន  ំ២០២០ សបីសគ្របៀបស្ៀបនឹងឆ្ន  ំ២០១៩។   

 
ោ ងណ្តក្៏សដ្ឋយ សបីសទាោះបីជានិនន ការថ្នការទូទាតគ់្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់      
រាជរដ្ឋា ភិបាលគ្របហាក្គ់្របដហលបងាា ញពីការសងីបស ងីវញិនូវវេិ័យកាតស់ែរ 
ដេែក្សជីង វាយនភណ័ឌ  ្លិត្លស វ្ីែំសណីរក្ស៏ដ្ឋយ និនន ការសនោះក្៏បងាា ញពី
សាថ នភាព ទ្ុយក្នុងវេិ័យសទេចរណ៍។ កាលពីដែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ ចំនួន
េហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍ដែលក្មមក្ររបេ់សគ្បានទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភគ្រតូវ
បានែពេ់ជាងចំនួនេហគ្រាេវេិ័យកាតស់ែរ សដ្ឋយនិនន ការសនោះបានសកី្ន
ស ងីគួ្រឱ្យក្ត់េម្ចគ ល់ចាប់ពីដែ ន្ូ រហូតែល់ដែមក្រា។ និនន ការសនោះគូ្េ
បញ្ជជ ក្់ពីតគ្រមូវការក្នុងការ ត្ល់ការាគំ្រទបដនថមសទៀតជូនវេិ័យសទេចរណ៍ ជា

ពិសេេការពគ្រងីក្របបគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលជូនក្មមក្រនិសោជិត វេិ័យសទេចរណ៍ដែលបានពយួរពី
ការងារសៅទូទាងំគ្របសទេ។ ចំនួនក្មមក្រនិសោជិតេរុបដែលបានទទួលគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន 
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គ្រកាហវ ២.៨ ៖ ការនសំចញ្លិត្លេំសលៀក្បំពាក់្ ដេែក្សជីង វាយនភ័
ណឌ  និង្លិត្លស្វី ែំសណីរពីក្មពុជាសៅកាន់ទី្ារសគ្រៅអឺរ  បុ ឆ្ន ២ំ០១៩

& ២០២០ ($US)

ការនសំចញឆ្ន ២ំ០១៩ ការនសំចញឆ្ន ២ំ០២០
គ្របភព ៖ គ្រក្េួងពាណិជជក្មម 
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ដែមក្រា ឆ្ន ំ
២០១៩ -
ដែក្ញ្ជា ឆ្ន ំ
២០១៩

ដែមក្រា ឆ្ន ំ
២០២០ -
ដែក្ញ្ជា ឆ្ន ំ
២០២០

ដែតុោ ឆ្ន ំ
២០២០ -
ដែ ន្ូ ឆ្ន ំ
២០២០

គ្រកាហវ ២.៧ ៖ េម្ចម្ចគ្រតថ្ន
្លិត្លេំសលៀក្បំពាក់្ 
ដេែក្សជីង វាយនភ័ណឌ  និង
្លិត្លស្វី ែំសណីរនំ
សចញពីក្មពុជាសៅកាន់ទី្ារ
អឺរ  ុប និងទី្ារសគ្រៅអរឺ  ុប
សគ្រកាមគ្របព័នធអនុសគ្រាោះ
ពាណិជជក្មម GSF/MFN

ការនសំចញសៅកាន់ទី្ារសគ្រៅពីអឺរ  ុប

ការនសំចញសៅកាន់ទី្ារអឺរ  ុប

គ្របភព 
គ្រក្េួង
ពាណិ
ជជក្មម 
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ធាា ក្ចុ់ោះែណៈសពលេម្ចម្ចគ្រតេហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍ ដែលក្មមក្រនិសោជិតរបេ់សគ្ទទួលគ្របាក្ឧ់បតថមភ
របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសកី្នស ងី ដែលឆាុោះបញ្ជា ងំពីចំនួនក្មមក្រតិចតួចក្នុងមួយេហគ្រាេសៅក្នុងវេិ័យ 
សទេចរណ៍សបីសគ្របៀបស្ៀបនឹងេហគ្រាេក្នុងវេិ័យកាត់សែរ។ ែូសចនោះ បនទុក្បដនថមក្នុងការពគ្រងីក្របបគ្របាក្់
ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលជូនក្មមក្រនិសោជិតក្នុងេហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍សៅទូទាងំគ្របសទេ គឺ្ជាបនទុក្
បដនថមដែលរាជរដ្ឋា ភិបាលអាចគ្រគ្បគ់្រគ្ងបានក្នុងកាលៈសទេៈ ដែលចំនួនេហគ្រាេម្ចនចំនួនក្មមក្រនិសោជិត
សគ្រចីនក្នុងវេិ័យកាត់សែរម្ចនចំនួនភាគ្រយតូចជាងមុនថ្នេហគ្រាេដែលកំ្ពុងដតពយួរការងារ។  
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ដែឧេភា ឆ្ន ំ
២០២០

ដែមិងុន ឆ្ន ំ
២០២០

ដែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០២០

ដែេីហា ឆ្ន ំ
២០២០

ដែក្ញ្ជា  ឆ្ន ំ
២០២០

ដែតុោ ឆ្ន ំ
២០២០

ដែវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០២០

ដែ្នូ ឆ្ន ំ
២០២០

ដែមក្រា ឆ្ន ំ
២០២១

គ្រកាហវ ២.៩ ៖ ចំននួេហគ្រាេវេ័ិយកាត់សែរ និងវេ័ិយសទេចរណ៍ដែលក្មមក្រនិសោជិត
ទទលួ បានគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល

វេ័ិយកាត់សែរ វេ័ិយសទេចរណ៍
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៣. សេចក្តេីន្និដ្ឋា ន្ 
សដ្ឋយមិនគិ្តពីបញ្ជា ថាគ្របាក្ឧ់បតថមភ ៧០ ែុោា រដែលបាន ត្ល់ជូនក្មមក្រនិសោជិតតាមរយៈរបបគ្របាក្ឧ់បតថមភ
របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលគ្រគ្ប់គ្រាន ់ឬមិនគ្រគ្ប់គ្រាន ់ការសរៀបចំ និងការ ត្ល់នូវការទូទាត់ជាលក្ខណៈបុគ្គលចំនួនជាង 
៥៦០,០០០ សដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលជូនក្មមក្រនិសោជិតក្នុងកំ្ ុងសពលការរាតតាតេក្ល គឺ្ជាេមិទធិ្លែល៏ា
បំ្ុតមួយ។ ជាពិសេេ ការអនុវតតរបបគ្របាក្ឧ់បតថមភសនោះបានបងាា ញថា គ្របសទេក្មពុជាម្ចនេមតថភាពក្នុង       
ការអនុវតតគ្សគ្រម្ចងជំនួយដ ន្ក្េងគមក្នុងកំ្ ុងសពលម្ចនភាពអាេនន។ ភាពសជាគ្ជយ័ថ្នការអនុវតតរបបគ្របាក្់
ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ក្នុងកំ្ ុងសពលការរាតតាតេក្លកូ្វែី-១៩ អាចនឹងគ្ួរដតយក្ជាគ្ំរូេគ្រម្ចប់
គ្សគ្រម្ចងកិ្ចាាពំារេងគមបដនថមសទៀតសៅក្នុងគ្របសទេក្មពុជា។ ឧទាហរណ៍ របបគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល
បចាុបែននសនោះអាចនឹងផ្អា េ់បតូរពីរបបបសណ្តត ោះអាេននសៅជារបបការការពារជាសាថ ពរ ដែលគ្រគ្បែណត បក់្មមក្រ
និសោជិតស វ្ីការក្នុងវេិ័យទាងំអេ់សៅក្នុងគ្របសទេក្មពុជា។ 

និនន ការបចាុបែននថ្នការបសងកីនេម្ចម្ចគ្រតថ្នចំនួនេហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍ ដែលបានពយួរការងារគូ្េបញ្ជជ ក្់
ពីតគ្រមូវការរបេ់វេិ័យសទេចរណ៍ក្នុងការទទួលការាគំ្រទបដនថមសទៀតពីរាជរដ្ឋា ភិបាល។ សបីសទាោះបីជាដ្នការ
គ្រពាងរបេ់គ្រក្េួងសទេចរណ៍ គឺ្ជាជំហា នែំបូងក្នុងការ ត្ល់ជំនួយបដនថមជូនវេិ័យសទេចរណ៍ រាជរដ្ឋា ភិបាល
គួ្រដតពិចារណ្តអំពីការពគ្រងីក្របបគ្របាក្់ឧបតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជូនក្មមក្រនិសោជិតវេិ័យសទេចរណ៍សៅ 
ទូទាងំគ្របសទេ។ ជាពិសេេ គ្រក្េួងសទេចរណ៍បានទទួលសាគ ល់ថាេហគ្រាេវេិ័យសទេចរណ៍ក្នុងសែតត 
សាវ យសរៀង សែតតបាត់ែំបង និងសែតតបនទ យម្ចនជយ័ បានរងប ោះពាល់ខាា ងំជាងសគ្ក្នុងកំ្ ុងសពលការរាតតាត
េក្លជំងឺកូ្វែី-១៩។  

ទនទឹមសនោះដែរ ភាពស្សងាន រវាងចំនួនេហគ្រាេដែលគ្រតូវបានរាយការណ៍ថាពយួរការងារ ឬបិទទាវ រ ជាពិសេេ
រវាងចំនួនដែលបានរាយការណ៍សដ្ឋយគ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណត តាលវជិាជ ជីវៈ និងគ្រក្េួងសទេចរណ៍ក្នុង 
វេិ័យសទេចរណ៍គួ្រដតសលីក្ទឹក្ចិតតឱ្យគ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈស វ្ីការសេុីបអសងកតសៅសលី
ក្រណីណ្តមួយដែលេហគ្រាេបានពយួរការងាររបេ់ក្មមក្រនិសោជិតសដ្ឋយមិនគ្រេបតាមបទបែញ្ាតតិថ្នសេចក្តី
ដណនសំលែ ០៤៥/២០។ ចំសពាោះេហគ្រាេដែលពិតជាមិនបានែឹងអំពីនីតិវ ិ្ ីសនោះ មន្តនតីរបេ់គ្រក្េួងការងារ
និងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ គួ្រដតដណនេំហគ្រាេសនោះ សហយី ត្ល់គ្របាក្ឧ់បតថមភសពញសលញជូនក្មមក្រ
និសោជិតេគ្រម្ចបរ់យៈសពលថ្នការពយួរការងារ។ ប ុដនត ចំសពាោះេហគ្រាេដែលបានពយួរការងាររបេ់ក្មមក្រ
និសោជិតសដ្ឋយមិនគិ្តពីបទបែញ្ាតតិថ្នសេចក្តីដណនសំលែ ០៤៥/២០ គ្រក្េួងការងារ និងបណតុ ោះបណ្តត ល 
វជិាជ ជីវៈគួ្រដតដ្ឋក្ស់ទាេឱ្យេហគ្រាេសនោះ សហយីតគ្រមូវឱ្យេហគ្រាេទទួលែុេគ្រតូវចំសពាោះការេងរលំឹក្គ្របាក្់
ឧបតថមភសពញសលញដែលគ្រតូវសបីក្ជូនក្មមក្រនិសោជិតក្នុងរយៈសពលការពយួរការងារសនោះ។  
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៤. អន្សុាេន្ ៍
 ពគ្រងីក្របបគ្របាក្ឧ់បតថមភរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជូនក្មមក្រនិសោជិតវេិ័យសទេចរណ៍សៅទូទាងំគ្របសទេ 

ជាពិសេេពគ្រងីក្ែល់សែតត ដែលគ្រតូវបានគ្រក្េួងសទេចរណ៍ទទួលសាគ ល់ថាបានរង្លប ោះពាល់ខាា ងំ
ជាងសគ្សដ្ឋយសារដតការរាតតាតេក្លជំងឺកូ្វែី-១៩។ 

 ស វ្ីការសេុីបអសងកតសៅសលីក្រណីណ្តមួយដែលេហគ្រាេបានពយួរការងាររបេ់ក្មមក្រនិសោជិត សដ្ឋយ
មិនគ្រេបតាមបទបែញ្ាតតិថ្នសេចក្តីដណនសំលែ ០៤៥/២០ សហយីធានថាក្មមក្រនិសោជិតទទួលបាន
គ្របាក្ឧ់បតថមភសពញសលញដែលគ្រតូវសបីក្ក្នុងរយៈសពលការពយួរការងារសនោះ។  

 ពិចារណ្តអំពីការដក្ដគ្របរបបគ្របាក្ឧ់បតថមភបចាុបែននពីវធិានការបសណ្តត ោះអាេនន សៅជារបបកិ្ចាាពំារ
េងគមជាសាថ ពរដែលគ្រគ្បែ់ណត ប់ក្មមក្រនិសោជិតស វ្ីការក្នុងវេិ័យទាងំអេ់សៅក្នុងគ្របសទេក្មពុជា។  
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៥. ឯក្សារសោង 

i https://www.phnompenhpost.com/national/coronavirus-likely-result-lay-offs-china-factories-close  
ii http://www.moc.gov.kh/Portals/0/Docs/OfficialDocs/1-20200227082859155.pdf 
iii https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-cambodia-garments/cambodia-says-91-garment-
factories-suspend-work-due-to-coronavirus-61500-workers-affected-idUSL4N2BP3KY  
iv https://vodenglish.news/factories-cant-afford-to-pay-suspended-workers-40-percent-gmac/  
v របាយការណ៍េតីពីការបូក្េរុបលទធ្លការងារឆ្ន ២ំ០១៩ និងសលីក្ទេិសៅការងាររបេ់គ្រក្េួងការងារនិងបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជិវៈ ឆ្ន ំ
២០២០ ទំព័រទ៤ី ។ 
vi https://cambojanews.com/50-factories-suspended-operations-amid-coronavirus-driven-supply-shortage/  
vii https://vayofm.com/news/detail/102010-374997980.html  
viii https://dap-news.com/national/2020/12/25/107595/  
ix http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/183760-2021-01-14-09-25-20.html  
xhttps://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%
B6/20200602-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-
%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9-
%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-
%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6  
xihttps://www.postkhmer.com/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E
1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9
8%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9F%84%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9
E%8F%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1
%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%9A-
%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E
%8E%E1%9F%8D%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%91%E1%9E%91%E1%9E%BD%E1%9E%9B%E1
%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B
%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%97%E1%9E
%94%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%91%E1%9F%80%E1%9E%8F-
%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%81%E1%9F%82%E1%9E
%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%99  
xii Ibid. 
xiii https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_229  
xiv គ្រពតឹតិបគ្រតគ្របចាេំបាត ហ៍របេ់គ្រក្េួងពាណិជជក្មម សលែ ៦៦២ (ថ្ងៃទ១ី៥ ដែតុោ ឆ្ន ២ំ០២០) ទំព័រទី ២៣ - ២៥ ។ 
xv Ibid.  

                                                            

https://www.phnompenhpost.com/national/coronavirus-likely-result-lay-offs-china-factories-close
http://www.moc.gov.kh/Portals/0/Docs/OfficialDocs/1-20200227082859155.pdf
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-cambodia-garments/cambodia-says-91-garment-factories-suspend-work-due-to-coronavirus-61500-workers-affected-idUSL4N2BP3KY
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-cambodia-garments/cambodia-says-91-garment-factories-suspend-work-due-to-coronavirus-61500-workers-affected-idUSL4N2BP3KY
https://vodenglish.news/factories-cant-afford-to-pay-suspended-workers-40-percent-gmac/
https://cambojanews.com/50-factories-suspended-operations-amid-coronavirus-driven-supply-shortage/
https://vayofm.com/news/detail/102010-374997980.html
https://dap-news.com/national/2020/12/25/107595/
http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/183760-2021-01-14-09-25-20.html
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https://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200602-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
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