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េសចកត ីសងខប 
 
លី សុីម បានរបឡងជាប់េតសផលិតភាព និងរតូវបានដំេឡើងជារបធានរកមុ កន ុងែផនក 
កាត់េដរៃនេរាងចរកគាត់កន ុងទីរកងុភន ំេពញ រាជធានីៃនរបេទសកមព ុជា េនៅកន ុងឆាន ំ ២០១២1 ។ 

ប៉ុនាម នែខេរកាយមក សុីម ែដលមានអាយុជិត ៣០ ឆាន ំេហើយ រតវូបានេមើលេឃើញថាមានៃផទេពាះ ។ 
រដឋបាលេរាងចរកបានបញច ុ ះតួនាទី និងបនថយរបាក់ែខ របស់គាត់ ។ េនៅេពលរបូគាត់ និង 
កមមករដៃទេទៀត តវ៉ាេដាយមានជំនួយពីសហជីពេរាងចរក ពួកេគរតវូបានបេណត ញេចាល 
ភាល មមួយរំេពច ។ 
 
េដវមួ ជីវាន់ បានជួយបេងក ើតសហជីពកន ុងេរាងចរកែដលគាត់េធវ ើការ និងរតវូបានជាប់
េឆាន តេធវ ើរបធានេនៅចុងឆាន ំ ២០១៣ ។ កន ុងរយៈេពលបុ៉នាម នៃថង េរកាយពីបានទទួលដំណឹងអំពី
មានេមដឹកនំាសហជីពថមី អនករគប់រគងេរាងចរកបានគាបសងកត់ ជីវមួ ឲយលាែលងពីសហជីព 
និងេសន ើផតល់សណូំកឲយគាត់ ែតគាត់បានបដិេសធ ។ បនាទ ប់មក រដឋបាលបានទិេតៀនអំពីលទធផល
ការងាររបស់េមដឹកនំាសហជីពេទើបជាប់េឆាន តថមី និងបានបេណត ញពួកេគេចាល ។  
 
លអ កួ ថារ ីអាយុរបមាណ ២០ ឆាន ំជាង េធវ ើការកន ុងេរាងចរកកាត់េដរមួយ តាមកិចចសនយារយៈេពលខល ី 
៤ ែខ ែដលអនករគប់រគងបានបនតឲយមតងេហើយមតងេទៀត ។ ៃថងមួយកន ុងែខវចិិឆកា ឆាន ំ ២០១៣ 
នាងេចញឈាមរចមុះយ៉ាងខាល ំង េហើយសុំការអនុញាញ តេលើកែលងមិនេធវ ើការបែនថមេម៉ាង ។ 
េទាះបីអនករគប់រគងនាងបានរបាប់នាងឲយបនតេធវ ើការតេទៅេទៀតក៏េដាយ ក៏នាងេនៅែតបាន
េទៅឲយេពទយពិនិតយ ។ ៃថងបនាទ ប់ នាងបានរតឡប់មក វញិេដាយមានសំបុរតេពទយសុំឈប់េធវ ើការ
េដាយមានជមង ឺ េដើមបីេធវ ើការវះកាត់រចមុះ ។ នាងរតូវបានេដញេចាលភាល ម ។ 
 
កមមករកន ុងេរាងចរកកាត់េដរកមព ុជា ែដលែតងែតផលិតសេមលៀកបំពាក់ម៉ាកលបីៗ ភាគេរចើន 
សរមាប់យកេទៅលក់ជាសំខាន់េនៅសហរដឋអាេមរកិ, សហភាពអឺរុ៉ប និងកាណាដា -បាន
ទទួលការពិេសាធជាញឹកញាប់ លកខ ័ណឌ េធវ ើការងារេរសីេអើង និង ជិះជាន់ ។ ការផគ បួបញច លូគាន
រវាងកិចចសនយារយៈេពលខល ី ែដលេធវ ើឲយងាយរសួលកន ុងការបេណត ញនិងរតួតរតាកមមករ, ភាពទន់
េខសាយៃនអធិការកិចចនិងការអនុវតតេលើការងាររបស់រដាឋ ភិបាល, និងយុទធ វធីិរបទូសរាយរបឆំាង
សហជីពឯករាជយ បានេធវ ើឲយមានការលបំាកដល់កមមករ ែដលភាគេរចើនេលើសលប់ជារសត ីេកមងៗ
េនាះ មានការលំបាកកន ុងការេរបើរបាសសិទិធរបស់ខល នួ ។ 
 
រពឹតត ិការណ៍ថមីៗ កនលងេទៅែដលជាប់ពាក់ព័នធជាមួយសិទិធការងារកន ុងរបេទសកមព ុជា បានទាក់ទាញ
ការយកចិតតទុកដាក់ពីអនត រជាតិ ។ មានឧបកថាមតងេហើយមតងេទៀតៃនការសនលប់កមម
ករកន ុងេពលេធវ ើការ ។ កន ុងែខមករា ឆាន ំ ២០១៤ កងនគរបាល កងអាវុធហតថ និងទាហាន បាន
វាយកំេទចការតវ៉ាទូទាងំេរាងចរកដ៏ធំមួយ េដើមបីទាមទារដំេឡើងរបាក់ែខអបបបរមា។ មយ៉ាងេទៀត
អាជាញ ធរបានបញច លូនីតិវធីិចុះបញជ ិការសហជីពកាន់ែតសម ុ រគសាម ញធងន់ធងរ ។ 
 
ការខវះគណេនយយភាពសរមាប់លកខខ័ណឌ េធវ ើការងារអារកក់អារកី កន ុងេរាងចរកកាត់េដរ 
គឺជាសន លូៃនទំនាក់ទំនងឧសសាហកមមរំេជើបរំជួល កន ុងរបេទសកមព ុជា ។ របាយការណ៍េនះ ឈរ
េលើបទសមាភ សន៍ជាមួយមនុសសជាង ៣៤០ នាក់ រមួមានកមមករកាត់េដរ ២៧០ នាក់ កន ុងេរាង
ចរក ៧៣ កន ុងទីរកងុភន ំេពញ និងកន ុងេខតតជិតៗ, ជាមួយេមដឹកនំាសហជីព, តំណាងរដាឋ ភិបាល, 

                                                 
1 េឈាម ះកមមករទាងំអស់កន ុងរបាយការណ៍េនះ សុទធែតជាេឈាម ះែកលងកាល យ ។ 
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ពួកអនកតស៊ូ មតិសិទធិការងារ, សមាគមឧសសហករកាត់េដរៃនកមព ុជា, និងជាមួយតំណាងម៉ាកសំ
េលៀកបំពាក់អនត រជាតិ-ចងរកងជាឯកសារលកខខ័ណឌ េធវ ើការងារទាងំេនាះ, បានរកឲយេឃើញេសច
កត ីបារមភអំពីសិទិធការងារគនល ឹះ បនល ឺសេមលងេដាយកមមករ និងពួកអនកគំាពារសិទិធការងារ និងលំអិត
អំពីការខកខានរបស់អធិការដាឋ នការងារៃនកមព ុជា េដើមបីអនុវតតការេគារពតាមចបាប់ និងបទ
បញាជ ការងារ ។ 
 
របាយការណ៍ក៏បានពិនិតយេមើលតួនាទីៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរ
េនៅកមព ុជា (Better Factory of Cambodia-BFC)  ែដលជាកមម វធីិតាមដានេរាងចរកមួយ របស់ 
អងគការពលកមមអនត រជាតិ ដាក់េចញេនៅកន ុងឆាន ំ ២០០១ ។ 
 
រដាឋ ភិបាលកមព ុជា ទទួលខុសរតវូជាអាទិ៍កន ុងការធានាឲយមានការអនុវតតចបាប់សិទិធមនុសស
អនត រជាតិ រមួមានសិទិធការងារផងែដរ ។ ក៏ប៉ុែនត  ម៉ាកៃនសេមលៀកបំពាក់និងែសបកេជើងអនត រជាតិ 
មានការទទួលខុសរតវូេដើមបីេលើកតេមក ើងការេគារពសិទិធកមមករពីេដើមដល់ចប់ៃនែខស
រយៈផគត់ផគង់របស់ពួកេគ រមួមានេរាងចរកផគត់ផគង់ផាទ ល់ និងេរាងចរកេម៉ៅការ ។ 
ដូចបានចងរកងកន ុងរបាយការណ៍េនះ  
 

ម៉ាកជាេរចើនមិនបានេធវ ើតាមេដាយេពញេលញេទៅនឹងការទទួលខុសរតវូទាងំ
េនះេទ បណាត លមកពីការខវះតមាល ភាពកន ុងែខសរយៈផគត់ផគង់របស់េគ, 
អវតតមានៃនការការពារអនកផល ុំកែញច  និងការខកខានមិន
បានជួយេរាងចរកែកបញាហ កន ុងសាថ នភាពែដល ទាងំមានលទធភាព
និងេហតុផលរតវូែកផងែដរ ។ ម៉ាកខល ះ េនៅែតគាម នតមាល ភាពអំពីនេយាបាយ 
និងការអនុវតតរបស់ពួកេគ មិនរពមផតល់ព័ត៌មានអំពីបញាហ ៃនការរពួយបារមភេទ 
 រឯីការែដលគួរឲយកត់សំគាល់េនាះ គឺមានម៉ាកដៃទេទៀតផតល់ព័ត៌មាន និងដាក់
ខល នួេដាយសម រគចិតតឲយមានការពិនិតយជាសាធារណៈកាន់ែតធំ 
និងបងាហ ញពីការសនយាែកលំអេគាលនេយាបាយ របស់ខល នួ ។ 

 
*  *  *  

 
ការនំាេចញសេមលៀកបំពាក់ និងវាយនភ័ណឌ  គឺសំខាន់ណាស់សរមាប់េសដឋកិចចៃនរបេទសកមព ុជា ។ 
េនៅឆាន ំ ២០១៣ ការនំាេចញសរុបៃនកមព ុជាបានេកើនេឡើងរហូតដល់ ៦,៤៨០ 
លានដុលាល រសហរដឋអាេមរកិ កន ុងេនះការនំាេចញសេមលៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណឌមាន ៤,៩៦០ 
លានដុលាល រសហរដឋអាេមរកិ, ការនំាេចញែសបកេជើង ៣៥០ លានដុលាល រេផសងេទៀត ។ កន ុងឆាន ំ 
២០១៤ ការនំាេចញសេមលៀកបំពាក់ តាមេសចកត ីរាយការណ៍ថា មានចំនួនទឹករបាក់សរុប ៥,៧ 00 
លានដុលាល រ។ ឧសសា-ហកមមេនះគឺជារបភពសំខាន់មួយៃនការងារមិនែមនកសិកមម 
ជាពិេសសសរមាប់រសីៗ ។ រសត ីេលចេធាល ជាងេគកន ុងេរាងចរកកាត់េដរកមព ុជាមានរបមាណជា ៩០ 
េទៅ ៩២% ៃនកមមកររបមាណ ៧០០,០០០ នាក់ ។ ចំនួនទាងំេនះ  
 
មិនបញច លូចំនួនរសត ីជាេរចើនែដលេធវ ើការងារកាត់េដរតាមផទះតាមរដូវផង ។ 
  
របេទសកមព ុជាបានអនុម័តចបាប់ការងារដ៏ខាល ំងមួយេនៅឆាន ំ ១៩៩៧ ។ ែតការអនុវតតមានករមិត
ទាបជាទីបំផុតេនៅេឡើយ  មួយែផនកធំបណាត លមកពីអធិការកិចចការងាររបស់រដាឋ ភិបាល
គាម នរបសិទិធភាព។ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC)  ែដល
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ជាភាគីតាមដានទី៣ េផាត តជាបឋមេទៅេលើេរាងចរកែដលមានអាជាញ ប័ណណ នំាេចញ ជួយបំេពញ
ចេនាល ះៃនការតាមដានេរាងចរកមានទិសេដៅនំាេចញជាសំខាន់ និងេរាងចរកេម៉ៅការ ែតមិន
អាចជំនួសអធិការកិចចការងារខាល ំងមួយបានេទ ។ ប៉ុែនតលកខខ័ណឌ ខល ះៃនការេធវ ើការងារអារកក់
បំផុតកន ុងរបេទសកមព ុជា គឺេនៅកន ុងេរាងចរកតូចៗ ែដលគាម នអាជាញ ប័ណណ  និងេធវ ើការេម៉ៅការ
សរមាប់េរាងចរកធំៗមានទិសេដៅនំាេចញ ជាសំខាន់ ។ េដាយសារគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) មានអាណតតិតាមដានករមិតេនៅែតតាមេរាងចរកមានទិស
េដៅនំាេចញប៉ុេណាណ ះ េសវាកមមតាមដានពរងីកដល់កែនលងេម៉ៅការែបបេនះលុះរតាែតម៉ាក
បានបេញចញឲយេឃើញពួកេគ និងបានបង់តៃមលឲយគំេរាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងេរាងចរកកមព ុជា 
សរមាប់េសវាកមមេនះ ។ 
 
ការអនុវតតការជួល ក៏មានឥទិធពលេលើការេធវ ើតាមចបាប់ការងារែដរ ។ កន ុងេរាងចរកជាេរចើន 
អនករគប់រគងែតងែតេរបើកិចចសនយារយៈេពលខល ី េលើសពីរយៈេពល ២ ឆាន ំ អនុញាញ តឲយេដាយ
ចបាប់ជាផល វូការសរមាប់រតួតរតាេលើកមមករ មិនេលើកទឹកចិតតឲយបេងក ើតសហជីព ឬការចូលរមួ 
ឬបេញជ ៀសមិនបាច់បង់របាក់អតថរបេយាជន៍េផសងៗ ។ ការអនុវតតេនះបានកាល យជាចំណុចគនល ឹះ 
ៃនការវវិាទគាន ែដលចាក់សំាងឲយមានភាពតឹងែតងកន ុងទំនាក់ទំនងឧសសាហកមម ។ 
 
េរាងចរកខលះ ជាពិេសសពួកេធវ ើការេលើមូលដាឋ នេម៉ៅការសរមាប់េរាងចរកធំៗ ក៏បានេរបើ
កមមកររាប់ជាៃថង ឬេម៉ាង ។ កមមករទាងំេនះរបឈមមុខនឹងរបំាងបែនថម សរមាប់ការបេងក ើតសហ
ជីព និងដាក់ពាកយបណត ឹងអំពីលកខខ័ណឌ េធវ ើការងារ ។ េរាងចរកខលះ ក៏បានេរបើរបភពខាងេរកៅតាម
រដូវជាកមមករេធវ ើការតាមផទះផងែដរ ែដលការងារទាងំេនះេនៅែតខវះការអនុវតតបទបញាជ រតឹមរតវូ 
និងេមើលមិនេឃើញកន ុងកិចចដំេណើរការតាមដាន ។ 
 
េទាះបីជាកមមករកមព ុជារយៈេពលយូរ ក៏ដូចជាកមមករមានរយៈេពលមានកំហិត េធវ ើការេពញេម៉ាង 
សរមាប់ពីររយៈេពលបនតបនាទ ប់ ២១ ៃថង ឬេរចើនជាង មានសិទិធតាមចបាប់ទទួលបានអតថ
របេយាជន៍ េនៅកែនលងេធវ ើការេលើមូលដាឋ នដូចគាន យ៉ាងណាក៏េដាយ កមមករធមមតា និងពួកេធវ ើការ
តាមកិចចសនយារយៈេពលខល ី មានហានិភ័យពីការសងសឹកេដាយរសួលេដាយេរបៀបេធៀប ពី
សំណាក់ការរគប់រគង តាមរយៈការបេណត ញេចាល ឬមិនបនតកិចចសនយា ពួកេគគង់ែតរតវូបាន
បដិេសធមិនឲយទទួលបានរបាក់អតថរបេយាជន៍េផសងៗ ឬរបឈមមុខនឹងការេរសីេអើងដៃទេទៀត 
ែតទទួលបានយនតការរាយការណ៍ និងការគំារទសហជីព តិចជាង ។ 
 
ផទ ុយនឹងការអះអាងរបស់សមាគមឧសសាហករកាត់េដរកមព ុជា (GMAC) ែដលថាេរាងចរក
េរបើដែដលៗកិចចសនយាមានេថរេវលាខល ី គឺ “មានែតមួយៗេទ” គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង
ែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) បានរាយការណ៍អំពីេរាងចរកែដលគេរមាងការណ៍
បានពិនិតយ ថាចំនួនែដលេគារពតាមបទបញាជ ពីរឆាន ំ េលើកិចចសនយារយៈេពលខល ី (ែដលេនៅកមព ុជា
េហៅថា កិចចសនយាមានេថរេវលាមានកំណត់) បានធាល ក់ចុះពី ៧៦ % កន ុង ២០១១ េទៅ ៦៧ % កន ុង
ឆាន ំ ២០១៣-២០១៤ ។ តំាងពីឆាន ំ ២០១១ មក គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរ
េនៅកមព ុជា (BFC) បានរកេឃើញេដាយជាប់លាប់ថា មួយភាគបី ៃនេរាងចរកទាងំអស់ 
បានេរបើកិចចសនយាការងារមានេថរេវលាមានកំណត់ FDC េដើមបីេគចមិនេបើករបាក់ែខឲយការឈប់
លំែហមាតុភាព និងអតីតភាព ។ 
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ការរំេលាភសិទិធការងារ 
អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានចងរកងជាឯកសារនូវការរំេលាភសិទិធការងារ ទាងំេនៅ
កន ុងេរាងចរកមានទិសេដៅនំាេចញជាសំខាន់ ទាងំកន ុងេរាងចរកេម៉ៅការ។ ទាងំេនះ រមួមានការេធវ ើ
ការបែនថមេម៉ាងេដាយបងខ ំ និងការសងសឹករបឆំាងពួកអនកសុំអនុញាញ តពិេសសមិនការេធវ ើការ
បែនថមេម៉ាង កងវះេពលសរមាកចេនាល ះេម៉ាងេធវ ើការ, ការបដិេសធមិនឲយឈប់សរមាកេពលឈឺ, 
ការេរបើអនីតិជនឲយេធវ ើការ, និងការេរបើយុទធសារសត បំែបកសហជីពេដើមបីទប់ទល់ជាមួយសហជីព
ឯករាជយ។ បែនថមេលើេនះ កមមការនីីរបឈមមុខនឹងការេរសីេអើងេដាយការមានៃផទេពាះ,ការ
េធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទ, និងការបដិេសធអតថរបេយាជន៍មាតុភាព ។  
 

ការេធវ ើការងារបែនថមេម៉ាងេដាយបងខ  ំ
អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានពិភាកសាេសចកត ីរពួយបារមភ អំពីការេធវ ើការបែនថមេម៉ាង 
ជាមួយកមមករកន ុងេរាងចរកចំនួន ៤៨ ។ ចបាប់ការងារកមព ុជាកំណត់របចំាអាទិតយ (េលើសពី ៤៨ 
េម៉ាង) ឲយេធវ ើការបែនថមេម៉ាង ១២ េម៉ាង (េពាលគឺ មួយៃថង ២ េម៉ាង) ។ ជាទូេទៅកមមករនិយមចូល
ចិតតេធវ ើការបែនថមេម៉ាងខល ះ េដើមបីបេងក ើនចំណូលពួកេគ ែតតអ ញូែតអរថាអនករគប់រគងេរាងចរក 
បានគរមាមកំែហងពួកេគមិនបនតកិចចសនយា ឬបេណត ញេចាល េបើពួកេគសុំអនុញាញ តពិេសសមិន
េធវ ើការបែនថមេម៉ាង ែដលេគទាមទារឲយេធវ ើ ។ កមមករភាគេរចើនែដលេយើងបានសមាភ សន៍ បានេធវ ើ
ការបែនថមេម៉ាងេលើសពី ១២ េម៉ាងយ៉ាងេរចើន ែដលបានកំណត់ឲយេធវ ើែត ១២ េម៉ាងេនាះ ។ 
  
េរាងចរកយ៉ាងេហាចចំនួន ១៤ កន ុងចំេណាមេរាងចរក ៤៨ ែដលអងគការឃាល ំេមើលសិទិធ
មនុសសបានចងរកងជាឯកសារ សត ីពីឧទាហរណ៍ថមីៗ ៃនការសងសឹករបស់អនករគប់រគងរបឆំាង
កមមករែដលមិនចង់េធវ ើការបែនថមេម៉ាង រមួមានការបេណត ញេចាល ការកាត់បនថយរបាក់ឈន លួ 
និងការដាក់ទណឌ កមមេផទរកមមករពីសុីរបាក់អបបបរមារបចំាែខ េទៅសុីរបាក់ឈន លួតាមអរតាការងារ
ែដលខល នួេធវ ើបាន ែដលចំណូលអារស័យេលើចំនួនេខាអាវែដលបុគគលមាន ក់ៗផលិតបាន ។ 
ឧទាហរណ៍ កន ុងែខវចិិឆកា ឆាន ំ ២០១៣ េរាងចរកមួយបានបេណត ញកមមករ ៤០ នាក់េចាល េដាយ
សារបដិេសធមិនេធវ ើការបែនថមេម៉ាងរហូតដល់េម៉ាង ៩ យប់ ។ បនាទ ប់មក េគបានឲយចូលេធវ ើការ
 វញិែតពាក់បណាដ ល ែតេនៅេរកាយពីមានការតវ៉ា និងចរចាគាន ជាមួយសហជីពកមមករឯករាជយ ។ 
  
តាមធមមតា េរាងចរកតរមូវឲយកមមករេរាងចរកកំណត់េគាលេដៅផលិតរបចំាៃថង ។ កមមករ
ជាេរចើនពីេរាងចរកធំៗែដលផគត់ផគង់ម៉ាកអនត រជាតិេដាយផាទ ល់ និងេរាងចរកតូចៗ គឺេរាងចរក
េម៉ៅការ បានតអ ញូតអែតរថាអនករគប់រគងបានគាបសងកត់ឲយពួកេគសំេរចេគាលេដៅផលិតឲយបាន 
ែដលប៉ះពាល់ដល់លទធភាពពួកេគឈប់សរមាកចេនាល ះេម៉ាងេធវ ើការ េដើមបីេទៅបនទប់ទឹក សរមាក 
ឬផឹកទឹក ។ កមមករខល ះ ក៏បានរំលឹកផងែដរអំពីរេបៀបែដលអនករគប់រគងេរាងចរកសនយាឲយរបាក់
បនត ិចបនត ចួ ពី ៥០០ េទៅ ៣០០០ េរៀល (០.១២ េទៅ ០.៧៥ ដុលាល រ) កន ុងមួយៃថង េដើមបីឲយពួកេគ
មានកមាល ំងចិតតសេរមចបានេគាលេដៅៃនការផលិត 
ែតជួនកាលពួកេគមិនបានទទួលរបាក់កៃរមែដលបានសនយាេនះេទ ។ កន ុងករណីដៃទេទៀត 
ពួកេគបានែកែរបេគាលេដៅឲយខពស់ េដើមបីប៉ះប៉ូ វសរមាប់ការបេងក ើនរបាក់ឈន លួផល វូការតាមចបាប់ ។   
 

េសចកត ីរពួយបារមភជាគនលះឹសរមាប់កមមការនី ី
ការេរសីេអើងទាក់ទងនឹងការមានៃផទេពាះ និងការេធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទ កន ុងកែនលងេធវ ើការ 
គឺជាេសចកត ីរពួយបារមភគនល ឺះ ២ សរមាប់កមមការនីីកន ុងរបេទសកមព ុជា ។ 
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ការេរសីេអើងរបឆំាងកមមការនីីមានៃផទេពាះ មានរបូភាពេផសងៗពីគាន  កន ុងដំណាក់កាល
េផសងៗៃនកិចចដំេណើរការៃនការងារ  រមួមាន កន ុងេពលជួល,េពលតេមល ើងថាន ក់, និងេពលបេណត ញ
េចាល, និងេដាយរមួបញច លូការខកខានមិនបានេធវ ើឲយមានការេរៀបចំកែនលងេធវ ើការសមរមយេដើមបី
េដាះរសាយេសចកត ីរតវូការរបស់កមមការនីីមានៃផទេពាះ ។ អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានចង
រកងជាឯកសារនូវបញាហ ទាងំេនះចំនួន ១ ឬេរចើនជាង េនៅកន ុងេរាងចរកយ៉ាងេហាចណាស់ចំនួន 
៣០ ។ រដឋធមមនុញញ កមព ុជា និងចបាប់ការងារ ហាមមិនឲយបេណត ញេចាលេលើមូលដាឋ នៃនការមាន
ៃផទេពាះេទ ។ ចបាប់ការងារ ក៏បានធានាផងែដរថា កមមការនីីមានៃផទេពាះទាងំអស់ទទួលបានការ
ឈប់លំែហមាតុភាពបីែខ េដាយមិនគិតដល់រយៈេពលៃនេសវាកមម និងទទួលបានរបាក់ែខ
មាតុភាពសរមាប់កមមការនីីណាែដលបានេធវ ើការបានមួយឆាន ំជាប់េដាយគាម នអាក់ ។ 
 
កមមករបាននិយាយថា អនករគប់រគងេរាងចរកបានបដិេសធមិនជួលកមមការនីីណាែដល 
េមើលេឃើញថាមានៃផទេពាះេទ បំពងសេមលងពីការរកេឃើញពីរបាយការណ៍របស់អងគការពលកមម
អនត រជាតិ ឆាន ំ ២០១២ សត ីពីសមភាពយិុនឌ័រ កន ុងេរាងចរកកាត់េដរ ។ រសត ីមានៃផទេពាះែដលមាន
កិចចសនយារយៈេពលខល ី មុខជាមិនរតវូបានបនតកិចចសនយាឲយេទ ែដលជាការអនុញាញ តឲយអនករគប់
រគងេគចមិនផតល់អតថរបេយាជន៍មាតុភាព ។ 
 
អនករគប់រគងេរាងចរក ក៏ែតងែតខកខានផងែដរ មិនផតល់ដំេណាះរសាយសមេហតុសមផល
សរមាប់កមមកា រនីីមានៃផទេពាះ ដូចជាឲយអាចេទៅបនទប់ទឹកញឹកញាប់ និងឲយេធវ ើការងារ
រសាលៗេដាយមិនបាត់បង់របាក់ឈន លួ ។ ការនីីមានៃផទេពាះជាេរចើន េមើលេឃើញថាមានការ
លំបាកកន ុងការេធវ ើការយូរេម៉ាង បូករមួទាងំការងារបែនថមេម៉ាងផង េដាយគាម នឱកាសរគប់រគាន់ 
េដើមបីឈប់សរមាក ឬេរបើបនទប់ទឹក ។ ពួកអនកផតល់បទសមាភ សន៍ជាេរចើន បាននិយាយថាកមមកា
 រនីីែតងែតលាឈប់េធវ ើការ េនៅេពលៃផទេពាះកាន់ែតធំ េដាយសារអនករគប់រគងេធវ ើទុកខបុកេមនញ
ពួកគាត់ចេពាះការេធវ ើការងារ “យឺត” និង “ផលិតមិនបានេរចើន” ។ 
 
ផទ ុយនឹងេសចកត ីសេរមចរបស់រកមុរបឹកសាអាជាញ បណាត ល ែដលជាេវទិកាេដាះរសាយជេមាល ះកមមករ 
មកពីេរាងចរកខលះេឃើញថាមានការលំបាកកន ុងការឈប់សរមាកេដាយជមង ឺបញាជ ក់េដាយេពទយ 
េហើយរតវូបានបដិេសធមិនឲយរងាវ ន់េពញមួយែខ ១០ ដុលាល រ ចំេពាះការខកខានមិនបានេធវ ើការ
ែតប៉ុនាម នេម៉ាង ឬែតមួយៃថង ។ រងាវ ន់វតតមានគឺជាែផនកមួយសំខាន់ៃនចំណូលរបស់កមមករ 
េហើយកមមករែដលអវតតមានកន ុងការងារ ដូចបានបញាជ ក់េដាយេវជជបណឌ ិតអាជីពេហើយេនាះ 
មានសិទធទទួលបានចំែណកៃនរងាវ ន់តាមចំនួន ។ ការេនះប៉ះពាល់ជាពិេសសេទៅ 
េលើកមមការនីីមានៃផទេពាះ ែដលមានអារមមណ៍ថាគាម ននលទធភាពេដើមបីឈប់សរមាកេដាយជមង ឺ។ 
 
បញាហ មួយេទៀតែដលប៉ះពាល់ដល់រសត ី គឺការេធវ ើទុកបុកេមនញផល វូេភទកន ុងកែនលងេធវ ើការ ។ កមមការនីី 
តំណាងសហជីពឯករាជយ និង សកមមជនសិទិធការងារ បាននិយាយថាការេធវ ើទុកខបុក 
េមនញផល វូេភទកន ុងេរាងចរកកាត់េដរ គឺេកើតមានជាទូេទៅ ។ របាយការណ៍របស់អងគការពលកមម 
អនតរជាតិ (ILO) ឆាន ំ ២០១២ រកេឃើញថារសត ីមាន ក់កន ុងរបំានាក់ែដលបានសទ ង់មតិ បានរាយការណ៍
ថាការេធវ ើ ទុកខបុកេមនញផល វូេភទនំាឲយមានការគរមាមកំែហងដល់បរសិាថ នការងារ ។ 
 
របូភាពៃនការេធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទ ែដលរសត ីបានបរយិាយរមួមាន ការនិយាយនិង
ការជរមញុេទៅមុខខាងេភទ ការប៉ះពាល់មិនសមរមយ កត ិច និងការប៉ះពាល់េលើខល នួរបាណ ។ កមម
ការនីី បានតអ ញូែតអរថាទាងំអនករគប់រគង ទាងំកមមកររបសុេធវ ើការជាមួយគាន  ។ 
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ចបាប់ការងារកមព ុជា ហាមមិនឲយមានការេធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទ ែតមិនបានផតល់និយមន័យេទ 
។ ដូចជាការមិនផតល់និយមន័យៃនពាកយការេធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទកន ុងកែនលងេធវ ើការ មិនផតល់
នូវចំណុចសំខាន់ៗអំពីនីតិវធីិដាក់ពាកយបណត ឹង និងមិនបេងក ើតជាវធីិសរមាប់កមមកា រនីីេដើមបី
ធានាបរសិាថ នេធវ ើការងារសុវតថ ិភាព ។ 
 
 

ខញ ុ ំអងគ ុយ ១១ េម៉ាង េហើយមានអារមមណ៍ថាដូចជាគូថកំពុងអងគ ុយេលើេភល ើងអីចឹង 
។ េយើងមិនអាចេទៅបនទប់ទឹកបានេទ ។  
- កឺ រសីលកខណ៍ (េឈាម ះែកលង) កមមករេរាងចរក សមាភ សន៍ជារកមុៃនេរាងចរក ៦០  
ភន ំេពញ  ៃថងទី ៧ ែខធន  ូឆាន ំ ២០១៣ ។ 
 
មិនថាអនកមានៃផទេពាះឬអត់ មិនថាឈឺឬអត់េទ អនករតូវែតអងគ ុយនិងេធវ ើការ ។ 
េបើអនកសរមាក ការងារកាន់ែតគរេនៅេលើម៉ាសុីន េហើយអនករតួតពិនិតយនឹងមក
េហើយគំហ៊កឲយ ។ េហើយេបើសិនជាកមមករមានៃផទេពាះមាន ក់ 
រតវូបានេមើលេឃើញថាេធវ ើការ“យឺត” កិចចសនយារបស់ អនកនឹងមិនរតវូ
បានបនតឲយេទ។ 
- អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានសមាភ សន៍ ប៉ូ  េពៅ (េឈាម ះែកលង) កមមករ 
េរាងចរកេលខ ៣ ភន ំេពញ ៃថងទី ២២ ែខវចិិឆកា ឆាន ំ ២០១៣ ។ 
 
កមមការនីីមាន ក់កន ុងរកមុខញ ុ ំចង់េចញមុនេម៉ាងបនត ិច ។ 
េយើងរតូវេធវ ើការបែនថមេម៉ាងរហូតដល់េម៉ាង ៩ យប់េរៀងរាល់ៃថង ។ គាត់មករដូវ 
និងចុកេពាះយ៉ាងខាល ំង េហើយបានសុំេគេធវ ើការបែនថមេម៉ាងរតឹមេម៉ាង ៦ ។ 
ពួកេគែរសកគំហ៊កឲយ េហើយនិយាយថា េគនឹងកាត់លុយ ៧ ដុលាល រ 
ពីរបាក់ែខនាង និងមិនបនតកិចចសនយាឲយេទៀតេទ ។ ដូេចនះ 
នាងមិនបានចាកេចញេទៅេទ និងបនតេធវ ើការតេទៅេទៀត។  
- អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានសមាភ សន៍ជាមួយ គង់ ចនាថ  (េឈាម ះែកលង) 
កមមការនីីេរាងចរកេលខ ៩ ភន ំេពញ ៃថងទី ៣០ ែខវចិិឆកា ឆាន ំ ២០១៣ ។ 
 
មានកមមកររបសុមាន ក់ែដលបានេធវ ើទុកខបុកេមនញខញ ុ ំញឹកញាប់ណាស់ ។ មួយៃថងៗ 
មានអវ ីែផលកជានិចច ។ ៃថងមួយេគនិយាយថា “អូ 
ៃថងេនះេដាះអនកដូចជាធំជាងធមមតា” ។ ៃថងមួយេទៀត េគ បាននិយាយថា 
“អនកសាអ តណាស់ េសល ៀកពាក់ែបបេនះ  អនករតូវេសល ៀកពាក់ដូចេនះញឹកញាប់េទៅ 
េដើមបីឲយខញ ុ ំេមើលអនក” ។ មានអនកេផសងេទៀត េដើរប៉ះេយើងេដាយេចតនា ឬ 
កត ិចគូថេយើងេពលកំពុងេដើរ ។ េពលខលះ ខញ ុ ំមានអារមមណ៍ថាចង់បត ឹង ។ 
ខញ ុ ំមិនចូលចិតតរេបៀបេនះេសាះ ។ ែតេតើខញ ុ ំេទៅបត ឹងអនកណា?  
- អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានសមាភ សន៍ជាមួយ កឺ េសាភាន់ (េឈាម ះែកលង) 
កមមកា រនីី េរាងចរកេលខ ១៨, ភន ំេពញ, ៃថងទី ៥ ែខធន  ូឆាន ំ ២០១៣ ។ 
 
េបើសិនេយើងឈប់សរមាក់េដាយជមង ឺ ៣ ៃថង ពួកេគកាត់លុយខញ ុ ំ ២០ ដុលាល រ 
ពីអវ ីែដលខញ ុ ំ ទទួលបាន។ ពួកេគរបាប់េយើងថា 
“េបើអនកឯងចង់បានលុយេនាះេទៅវញិ រតវូេធវ ើការែថមេទៀត”។ 
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េយើងរគាន់ែតបានឲយសំបុរតេពទយេទៅឲយេគប៉ុេណាណ ះ ពីេរពាះេយើងគិតថា 
ពួកេគនឹងែរសកដាក់េយើងតិចជាង ។ 
- អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានសមាភ សន៍ជាមួយ ឆូ សាន (េឈាម ះែកលង) 
កមមការនីី េរាងចរកេលខ ១៥, ភន ំេពញ, ៃថងទី ២៤ ែខកញាញ  ឆាន ំ ២០១៤ ។ 

 
 

ការេរសីេអើងរបឆាំងសហជីព  
កន ុងការរសាវរជាវសរមាប់របាយការណ៍េនះ អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានរកេឃើញភសត ុ
តាងៃនការេធវ ើឲយសកមមភាពរបស់សហជីពដួលរលំ េនៅកន ុងេរាងចរកយ៉ាងេហាចណាស់ចំ នួន ៣៥ 
កន ុងរបេទសកមព ុជាចាប់តំាងពីឆាន ំ ២០១២ មក ។ ការអនុវតតពាក់ព័នធ  រមួមានទុកកមមករ
មានកិចចសនយារយៈេពលែវង ឲយមានកិចចសនយារយៈេពលខល ី េដើមបីឲយេនឿយណាយនឹងចូលរមួ 
សកមមភាពរបស់សហជីព, បំរពួញឲយខល ីកិចចសនយារបស់កមមកររបសុ, េដញេចាល ឬេធវ ើទុកខបុក 
េមនញតំណាងសហជីពេទើបជាប់េឆាន តថមី េដើមបីទប់ទល់កំុឲយសហជីពឯករាជយបាន និងេលើកទឹក 
ចិតតឲយបេងក ើតសហជីពលំេអៀងេទៅខាងការរគប់រគង ។ 
 
សហជីពទាងំអស់ែដលបានសមាភ សន៍សរមាប់សរេសររបាយការណ៍េនះ មាន សហ
ព័នធសហជីពរបជាធិបេតយយកមមករកាត់េដរកមព ុជា (CCAWDU), សហព័នធសហជីពជាតិៃនឧសសា
ហកមមវាយនភ័ណឌកាត់េដរកមព ុជា (NIFTUC),  សហព័នធសហជីពចលនាកមមករ(CUMW), 
សហព័នធសហជីពកមព ុជា  (CATU), បាននិយាយថា ភាល មៗ បនាទ ប់ពីកមមករេផតើមគំនិតេធវ ើនីតិវធីិ 
បេងក ើតសហជីព អនករគប់រគងេរាងចរកនឹងបេណត ញអនកកាន់កាប់ការយិាល័យសហជីពេចាល 
ឬគំរាមកំែហង ឬសូកេគឲយឈប់ ទប់សាក ត់មិនឲយបេងក ើតសហជីពបាន ។ 
 
  

កមមករបានបេងក ើតសហជីពមួយជាសាខារបស់ សុីខាវឌូ 
និងបានជូនដំណឹងដល់អនករគប់រគងេរាងចរក េនៅចុងឆាន ំ ២០១៣ ។ 
ភាល មៗបនាទ ប់ពីជូនដំណឹង អនករគប់រគងបានេហៅតំណាងជាប់េឆាន ត 
និងបានដាក់បងាហ ញពួកេគជាមួយជេរមើស លាែលងពីតួនាទីកន ុងសហជីពពួកេគ 
បត រូនឹងការតេមល ើងឋានៈនិងការតេមល ើងរបាក់ែខ ។ េនៅេពលរបធាន 
និងអនុរបធាន បដិ-េសធមិនទទួលយកការផតល់អវ ីែដលផតល់ឲយ េហើយរតវូបាន
បេណត ញេចញ។ សុីខាវឌូ បានគំារទកមមករពីរនាក់េនះ និងបានេលើកជេមាល ះេនះេនៅ
ចំេពាះមុខរកមុរបឹកសាអាជាញ កណាត ល ែដលជាអងគការេដាះរសាយជេមាល ះ 
ែដលបានវនិិចឆ ័យឲយេរបៀបេទៅខាងកមមករ េនៅកន ុងែខធន  ូឆាន ំ ២០១៣ ។ 
េនៅេពលសរេសររបាយការណ៍េនះ  េរាងចរកមិនទាន់
េគារពតាមដំេណាះរសាយេនះេទ ។ 

 
 
មរនត ីកមព ុជា រមួជាមួយរកសួងការងារនិងបណត ុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ (រកសួងការងារ) ក៏
បានដាក់បញច លូផងែដរនូវឧបសគគដល់ការបេងក ើតសហជីពេនះ ។ ពួកេគបានពនយារេពលការ 
ផតល់អជាញ ប័ណណ អស់ជាេរចើនែខ តំាងពីែខធន  ូឆាន ំ ២០១៣ មក ។ ឥឡូវពួកេគក៏បានតរមូវឲយេមដឹក
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នំាសហជីព សុំវញិាញ បនប័រត មួយពីរកសួងយុតត ិធ៌ម ែចងថាកមមកររបូេនះ មិនែដលរតវូបានផតនាទ
េទាសពីបទរពហមទ័ណឌណា មួយេទ ។ េមដឹកនំាសហជីពឯករាជយ បានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធ
មនុសសថា ការផាល ស់បត រូទាងំេនះនឹងពនយាេរពលកិចចដំេណើរការចុះបញជ ិការ ផតល់ដល់អនករគប់
រគងេរាងចរកនូវេពលេវលា ែថមេទៀតេដើមបីចាត់វធិានការសងសឹក របឆំាងកមមករដឹកនំាបេណាត ះ
អាសននៃនសហជីព។  
 
េមដឹកនំាមកពីសហព័នធសហជីពឯករាជយទាងំឡាយ បានេចាទថាមរនត ីរកសួងការងារ 
ថាបានបំេពញមុខងាររបស់ខល នួេដាយមិនឈរេលើចបាប់ របឆំាងសហព័នធសហជីព េដាយបដិេសធ
ការដាក់ពាកយសុំរបស់ពួកេគ េដាយេលើកេឡើងថាមានកំហុសអកខរាវរុិទធែដលមិនសំខាន់ ជាេដើម។ 
ការរបរពឹតតែបបេនះ រំេលាភេលើកាតពវកិចចអនត រជាតិរបស់របេទសកមព ុជា កន ុងការេគារព 
និងការពារេសរភីាពៃនការេធវ ើសមាគម និងសិទិធរបួរមួគាន ជាអងគការ ។ 
 
កន ុងឆាន ំ ២០១៤ រកសួងការងារ ក៏បានេធវ ើឲយរស់េឡើងវញិ េសចកត ីរពាងចបាប់ពាណិជជកមមពីមុន  
េលើកេឡើងថា ចំនួនសហជីពេរចើន និងថាមាន “សហជីពែកលងកាល យ”  ថាជាបញាហ ែដល
រដាឋ ភិបាលរតូវេដាះរសាយ ។ េសចកត ីរពាងចបាប់ទប់ទល់េសរភីាពរបស់កមមករកន ុងការបេងក ើត
សហជីព េដាយដាក់បញច លូេនៅេពលចាប់េផតើម នូវចំនួនកមមករអបបបរមាខពស់ចំាបាច់ េដើមបីគំារទ
ការបេងក ើតសហជីពកមមករ និងផតល់អំណាចខពស់េពកដល់រកសួងការងារ េដើមបីពយួ រការចុះបញជ ិការ
សហជីព េដាយពំុមានការពិនិតយេឡើងវញិេដាយតុលាការេទ ។ 
 

រកមុហុ៊នេម៉ៅការ និងតួនាទីរបស់ម៉ាក 
េសចកត ីបារមភអំពីសិទធិការងារ ការអនុវតតការេរសីេអើងរបឆំាងរសត ី និងសកមមភាពេធវ ើឲយសហជីពរលំ  
េរៀបរាប់ខាងេរកាមេនះេឃើញមានជាពិេសស េនៅកន ុងេរាងចរកេម៉ៅការ ។ េរាងចរកជា
េរចើនផគត់ផគង់ផាទ ល់ដល់ម៉ាកអនត រជាតិ បានេម៉ៅការេទៅឲយអនកដៃទេទៀត ជាទូេទៅតូចៗជាង 
ែដលជាេរាងចរកមានការតាមដាន និងពិនិតយពិចច ័យ តិចតួចឬអត់មានទាល់ែតេសាះ ។  
យ៉ាងេហាចណាស់មានេរាងចរកេម៉ៅការចំនួនពី ១៤ កន ុងចំនួន ២៥ ែដលអងគការឃាល ំេមើលសិទិធ
មនុសសបានពិនិតយ ហាក់បីដូចជាមិនរតវូបានពិនិតយេដាយគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយ
នភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC)េទ - េទាះបីជាកំពុងរបតិបតត ិការ និងផលិតសរមាប់ម៉ាកអនត រ
ជាតិ អស់រយៈេពលជាេរចើនឆាន ំមកេហើយក៏េដាយ មិនេឃើញមានេនៅកន ុងបញជ ីតាមដានេរាងចរក
ែខមករា ឆាន ំ ២០១៥ របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា(BFC) 
កន ុងបញជ ីតាមដានេរាងចរកេទ ។ 
  
លកខខ័ណឌ េធវ ើការងារកន ុងេរាងចរកេម៉ៅការ ែដលេយើងបានេសុើបអេងកត ធមមតាអារកក់ជាង
េនៅកន ុងេរាងចរកធំជាង ។ ពួកទី ១ មានលទធភាពជួលេដាយការសរមបសរមួលធមមតា និង
ផតល់នូវកិចចសនយាការងារមានេថរេវលាខល ីជាបនតបនាទ ប់ ។ េដាយសារេរាងចរកទាងំេនះជាេរចើន 
មានទំហំតូចនិងគាម នផាល កយីេហា-និងជាទូេទៅមិនរតវូបានតាមដានេដាយរបការណាមួយេនាះ-
េមដឹកនំាសហជីពឯករាជយ បាននិយាយថា មានការលំបាកកាន់ែតខាល ំងេដើមបីេរៀបចំបេងក ើតសហ
ជីព េដាយសារភ័យខាល ចេរាងចរកទាងំេនាះអាចនឹងផាអ ករបតិបតិតការមួយរយៈេពល េដាយ
បញឈប់កមមករទាងំអស់កន ុងកិចចដំេណើរការ ។ រសត ីកន ុងេរាងចរកទាងំេនះ ែតងែតនិយាយថាពួកេគ
រតវូបានបដិេសធមិនឲយទទួលអតថរបេយាជន៍ រមួមានការឈប់លំែហមាតុភាព និងរបាក់ឈន លួ
មាតុភាព ។  
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ម៉ាកសេមលៀកបំពាក់អនត រជាតិតិចតួចបំផុត របកាសឲយដឹងអំពីេឈាម ះ និងទីកែនលង ៃនអងគ
ភាពផលិតរបស់ពួកេគ -អនកផគត់ផគង់ និងអនកេម៉ៅការ- េទាះបីជាការរបកាសឲយដឹងអាចជួយដល់
កមមករ និងពួកអនកតស៊ូ មតិខាងការងារ េដើមបីករនាត ក់អារមមណ៍ម៉ាកអំពីការរំេលាភសិទិធការងារ 
ក៏េដាយ។ ការរបកាសឲយដឹងែខសរយៈផគត់ផគង់ គឺមិនែមនមិនអាចេធវ ើបាន ឬៃថលហួសរបមាណ
េនាះេទ និងវាហាក់ដូចជាពំុមានេហតុផលរតឹមរតវូេទសរមាប់ម៉ាកលាក់កន ុងការព័ត៌មានេនះ ។ 
ឧទាហរណ៍ អាឌីដាស (Adidas) បានសរេសរេទៅអងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា ខល នួបានចាប់
េផតើមេលើកទី ១ របកាសឲយដឹងជាឯកជន បញជ េីឈាម ះអនកផគត់ផគង់របស់ខល នួ ឲយពួកអនកសិកសារសាវ
រជាវ និងអងគការេរកៅរដាឋ ភិបាល កន ុងឆាន ំ ២០១១ េហើយបានផាល ស់េទៅឲយរបព័នធ របកាសឲយដឹងជា
សាធារណៈេនៅកន ុងឆាន ំ ២០០៧ ។ កន ុងឆាន ំ ២០១៤ អាឌីដាស បានផាល ស់េទៅេធវ ើការរបកាសឲយដឹង
រាល់ពីរឆាន ំមតង ។ H&M បានចាប់េផតើមរបកាសឲយដឹងជាសាធា-រណៈ អំពីបញជ ីអនកផគត់ផគង់របស់ខល នួ 
េនៅឆាន ំ ២០១៣ និងេធវ ើបចច ុបបននភាពរបចំាឆាន ំ ។   
 
ម៉ាកដៃទេទៀត របតិបតត ិការេនៅកន ុងរបេទសកមព ុជា រមួមាន Gap, Marks and Spencer, and Joe 
Fresh មិនបានរបកាសឲយដឹងអនកផគត់ផគង់ពួកេគជាសាធារណៈេទ ។ Marks and Spencer សរ 
េសរេទៅអងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស េដាយរបកាសថា ម៉ាកនឹងេធវ ើបញជ ីអនកផគត់ផគង់សកលជា
សាធារណៈរបស់ខល នួ េនៅកន ុងឆាន ំ ២០១៦ ។ កន ុងែខតុលា ឆាន ំ ២០១៤ តំណាងរបស់ Gap មាន ក់
បានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា ម៉ាកនឹងពិនិតយអំពីការប៉ះពាល់ៃនការរបកាសែបប
េនះចំេពាះការរកសុីរបស់ខល នួ ។ ឡបឡវ (េថៅែក Joe Fresh) និង អារម៉ានី មិនបានរបកាសឲយ 
ដឹងអំពីបញជ ីអនកផគត់ផគង់សកលរបស់ពួកេគ និងមិនេឆល ើយេទៅនឹងសំណួររបស់អងគឃាល ំេមើលសិទិធ 
មនុសស កន ុងរបធានបទេនះេទ ។ 
 
ពួកអនកផគត់ផគង់ខល ះ អាចបណាត ក់ការងាររបស់ពួកេគឲយពួកអនកេម៉ៅការេធវ ើ េដាយពំុមានការ
អនុញាញ តពីម៉ាក ។ ទាក់ទងជាមួយអនកេម៉ៅការគាម នការអនុញាញ ត គឺសម ុ រគសាម ញ ។ ែត ម៉ាក
សេមលៀកបំពាក់អនត រជាតិ អាចេធវ ើបានេរចើនជាងឆាង យណាស់ េដើមបីជួយេដាះរសាយការរំេលាភសិទិធ
ការងាររបស់អងគភាពផលិតគាម នការអនុញាញ ត ែដលបាននំាមកឲយខល នួដឹង ។ 
 
សូមបីែតម៉ាកពឹងែផអកេលើកមមករនិងេលើសហជីពឯករាជយ េដើមបីពញាញ ក់ពួកេគឲយដឹងពី
ពួកអនកេម៉ៅការគាម នការអនុញាញ ត េនៅកន ុងែខសផគត់ផគង់របស់ខល នួ ពំុមានម៉ាកណាមួយ េលើកែលង
ែត អាឌីដាស ប៉ុេណាណ ះ ែដលបានផតល់ដល់អងគការឃាល េមើលសិទិធមនុសសឲយដឹងនូវភសត ុតាងៃន
កិចចដំេណើរការមួយ ការពារអនកផល ុំកែញច  បនធ រូលទធភាពៃនការសងសឹករបស់ការរគប់រគង របឆំាង
កមមករែដលេលើកអំពីេសចកត ីរពួយបារមភរបស់ពួកេគ ។ េនៅែខតុលា ឆាន ំ ២០១៤ អាឌីដាស បាន
បញច លូរបេយាគរបឆំាងការសងសឹកជាលាយលកខអកសរ កន ុងរបព័នធរាយការណ៍អំពីការឈឺចាប់
របស់ខល នួែដលកមមករអាចេរបើរបាសេដើមបីរាយការណ៍ពីការសងសឹក េដើមបីេសន ើឲយមានការេសុើប
អេងកត និងទទួលបានការេដាះរសាយ ។  
 
មានតរមូវការឲយមានការការពារមានរបសិទិធភាពែថមេទៀតដល់អនកផល ុំបែញច ឲយកមមករកន ុងេរាង
ចរក ។ ឧទាហរណ៍ កមមករបានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា េរកាយពីពួកេគបានផតល់ព័ត៌
មានសត ីអំពីអនកេម៉ៅការដល់អនកតាមដានខាងេរកៅ េនៅពាក់កណាត លឆាន ំ ២០១២ មក អនករគប់
រគងេរាងចរក បានដាក់ពាកយបត ឹងមិនពិតអំពីេចារកមមេចាទរបកាន់េទៅេលើកមមករមាន ក់ និងបងខ ំ
អនកដៃទឲយេធវ ើសាកសីរបឆំាងកមមករមាន ក់េនាះ េដាយគរមាមថានឹងេដញេចាលេបើពួកេគមិន
េគារពេទេនាះ - កមមករមួយចំនួនរតវូបានេណត ញេចាល ។ 
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េពលខលះ ម៉ាក ក៏បានេចញបញាជ ឲយឈប់ផលិតភាល មៗ េនៅេពលកិចចសនយាេម៉ៅការគាម នការអនុ
ញាញ តរតវូបានបញជ នូដល់ខល នួ េទាះបីជាេនៅកន ុងសាថ នភាព ែដលការែកលំអបានភាល មៗេដាយេរាង
ចរកេម៉ៅការេនៅអាចេធវ ើបានក៏េដាយ ។ ការេនះេធវ ើឲយប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់កមមករ
កន ុងេរាងចរកេម៉ៅការែដលមានការប៉ះពាល់ បេងក ើតជាការសាទ ក់េសទ ើរកន ុងចិតតដល់កមមករេដើមបី
រាយការណ៍អំពីសាថ នភាពៃនការរំេលាភ ។ 
 
ដូចបានកំណត់េនៅកន ុងេគាលការណ៍ែណនំាអំពីការរកសុីនិងសិទិធមនុសស រកមុហ៊ុនមាន 
ការទទួទលខុសរតវូេធវ ើអបបបរមាណភាពៃនការរំេលាភសិទិធមនុសស កន ុងែខសផគត់ផគង់របស់ពួកេគ 
េដាយមិនគិតដល់ថាេតើពួកេគបានរមួចំែណកេដាយផាទ ល់កន ុងការរំេលាភ េហើយនិងេដើមបីឲយមាន
ដំេណាះរសាយរគប់រគាន់ចំេពាះការរំេលាភណាមួយែដលេកើតេឡើង។ េដើមបីេលើកទឹកចិតត កមមករ 
ឲយរាយការណ៍អំពីសាថ នភាពៃនការរំេលាភ និងេដើមបីេជៀសវាងការប៉ះទងគ ិចអវជិជមានដល់ការងារ 
និងរបាក់ែខរបស់កមមករ អងគការឃាល ំេមើលសិទធមនុសសសូមផតល់អនុសាសន៍ថា េនៅ
េពលណាែដលអាចេធវ ើបាននិងសមរសប ម៉ាកអនត រជាតិនានា គួរផតល់ដល់អនកផគត់ផគង់កមព ុជានូវ
ឱកាសរគប់រគាន់ េដើមបីេដាះរសាយបញាហ មុនបញចប់ទំនាក់ទំនងកន ុងការរកសុីរបស់ពួកេគ ។ 
 

ករណីសិកសាអំពី H&M 
េរាងចរកេលខ ១ ជាអនកផគត់ផគង់ផាទ ល់ឲយ H&M េម៉ៅការឲយេរាងចរកតូចៗជាេរចើន។ មាន
ការេចាទរបកាន់ថារបធានរកមុកន ុងេរាងចរកេលខ ១ បានរបាប់កមមករថាពួកេគគួរេធវ ើការៃថងអា
ទិតយ ែដលជាៃថងឈប់សរមាកេនៅកែនលងេម៉ៅការគាម នការអនុញាញ ត េដើមបីជួយសេរមចទិសេដៅ
ផលិតកមម និងបែនថមចំណូលរបស់ពួកេគ ពីេរពាះេរាងចរកេលខ ១ នឹងមិនបានផតល់ឲយពួកេគ
នូវឱកាសេធវ ើការបែនថមេម៉ាងេទ ។ ការេធវ ើការៃថងអាទិតយនិងៃថងឈប់សរមាកសាធារណៈរបស់ពួក
េគ ជាមួយអនកេម៉ៅការគាម នការអនុញាញ ត គឺពួកេគេធវ ើការបែនថមេម៉ាងឲយេរាងចរក H&M ែត
េដាយគាម នរបាក់បែនថមេម៉ាង ។ េដាយបេញចញការងារេទៅឲយអនកេម៉ៅការេរកៅេធវ ើ េរាងចរកេលខ ១ 
មានលទធភាពអាចបែងវងផល វូពីបញញតត ិចបាប់ការងាររគប់រគងរបាក់េធវ ើការបែនថមេម៉ាង និងបទ
បញញតត ិែដលថារតវូបែនថមៃថងឈប់មួយឲយកមមករជាការការប៉ះប៉ូ វ សរមាប់កមមករេធវ ើការយប់ ឬ
ៃថងអាទិតយ ។ 
 
អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសក៏បាននិយាយជាមួយ កមមករ ៥ នាក់ មកពីេរាងចរកេម៉ៅការផគត់ផគង់
េរាងចរកេលខ ១ ។ ពួកេគបានដឹងថាេរាងចរកពួកេគជា “អនករមួចំែណករកសុី” និង
ផលិតសរមាប់ H&M ពីេរពាះពួកអនករគប់រគងបានពិភាកសាគាន អំពីេឈាម ះម៉ាក និងរចនាមូ៉តជា
មួយពួកេគ ។ េនៅេពលពួកេគទទួលបញាជ របញ៉ាប់ កមមករបានរាយការណ៍ថា ពួកខល នួមិនរតវូ
បានេគអនុញាញ តឲយបដិេសធការេធវ ើការបែនថមេម៉ាងេរចើនហួសេហតុេទ រមួទាងំៃថងអាទិតយនិងៃថង
ឈប់សរមាកសាធារណៈផង និងមិនរតវូបានផតល់របាក់បែនថមេម៉ាងតាមអរតាេទ ។ 
 
កមមករកន ុងេរាងចរកេម៉ៅការ បានពិចារណាេរៀបចំសហជីពមួយ ែតខាល ចការសងសឹក េបើ 
សិនជាពួកេធវ ើដូេចនះ ។ ពួកេគក៏បានរាយការណ៍ថា េរាងចរកបានេរបើកូនេកមងខលះេរកាមអាយុអនុ
ញាញ តេដាយចបាប់ េពាលគឺ ១៥ ឆាន ំ និងថាកុមារទាងំេនាះ រតូវបានេរបើឲយេធវ ើការធងន់ ដូច
មនុសសចាស់ែដរ ។    
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ករណីសិកសាអំពី Marks និង Spencer  
េរាងចរកេលខ ៥ គឺជាេរាងចរកេម៉ៅការតូចមួយ ែដលផលិតសរមាប់ Marks និង Spencer និង
បានទទួលបញាជ ជាេទៀងទាត់ពីអនកផគត់ផគង់ ១ ឬ ២ យ៉ាងេហាចណាស់រហូតដល់ែខវចិិឆកា ឆាន ំ 
២០១៣ េនៅេពលេយើងបាននិយាយជាមួយកមមករទីេនាះ ។ 
 
កមមករបានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស ថាពួកេគបានទទួលកិចចសនយាការងារមានេថរេវលា
កំណត់បីែខ ែដលរតវូបានបនតេលើសពីពីរឆាន ំ ។ អនករគប់រគងេរាងចរករតវូបាន
េចាទរបកាន់ថាបានបេណក ញកមមករ ែដលបានេលើកអំពីការបារមភអំពីលកខខ័ណឌការងារ ឬេរជើស
យកមិនបនតកិចចសនយារបស់ពួកេគ ។ បញាហ បានេលើកេឡើងេដាយកមមករែដលេយើងបានសមាភ សន៍ 
កន ុងេនះរមួមានការេរសីេអើងចំេពាះកមមការនីីមានៃផទេពាះ គាម នការឈប់សរមាកេដាយមានជមង ឺ 
ការបងខ ំឲយេធវ ើការបែនថមេម៉ាង និងគរមាមរបឆំាងការេធវ ើសហជីពកមមករ ។ 
 

ករណីសិកសាអំពី Joe Fresh 
កន ុងឆាន ំ ២០១៣ េរាងចរកេលខ ៤ ផលិតសរមាប់ Marks និង Spencer, Joe Fresh និង 
ម៉ាកអនតរជាតិដៃទេទៀត និងយូៗមតងបានេម៉ៅការការងារេទៅឲយេរាងចរកដៃទេទៀត ។  
 
កមមករមកពីេរាងចរកេម៉ៅការពីរ ែដលផលិតសរមាប់េរាងចរកេលខ ៤ បានរបាប់អងគការ
ឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា ពួកេគរតូវបានជួលតាមកិចចសនយាមានេថរេវលាខល ី ៣ ែខ បនតជាបនត  
បនាទ ប់រហូតដល់េលើសពីពីរឆាន ំ ។ កមមករបានរាយការណ៍អំពីការរំេលាភចបាប់ការងារមួយចំនួន 
រមួមាន របាក់ែខតិចជាងអបបបរមាតាមចបាប់នាេពលេនាះ គឺ ៨០ ដុលាល រ, ការបងខ ំឲយេធវ ើការ 
បែនថមេម៉ាង េដាយគាម នអរតារបាក់ឈន លួបែនថមេម៉ាង អវតតមានៃនរបាក់មាតុភាពសរមាប់កមម
ការនីីមានសិទិធ និង វសិមមារតភាពៃនការកាត់បនថយៃនរបាក់េលើកទកឹចិតតេម៉ាងការងាររបចំា
ែខរបស់ពួកេគ សរមាប់ការឈប់សរមាកេពលមានជមង ឺមួយៃថង ។ េរាងចរកពំុមានគិលានដាឋ ន
កំណត់េដាយចបាប់េទ េទាះបីជាមានកមមករេលើសពី ៥០ នាក់ កន ុងេរាងចរកនិមួយៗក៏េដាយ  ។ 
កមមករបាននិយាយថា េរាងចរកេម៉ៅការ ក៏បានេរបើេកមងផងែដរ និងបានលាក់ពួកេគេពលមាន
អនកមកេធវ ើទសសនកិចច ។  
 

ករណីសិកសាអំពី Gap 
េរាងចរកេលខ  ៦០ គឺជាេរាងចរកេម៉ៅការតូចមួយ ែដលមតងមាក លផលិតឲយម៉ាក េហគប Gap 
រហូតដល់យ៉ាងេហាចណាស់ែខធន  ូឆាន ំ ២០១៣ េនៅេពលែដលអងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស 
បាននិយាយជាមួយកមមករេនៅទីេនាះ ។ 
 
កមមករេរាងចរកភាគេរចើនែដលេយើងបាននិយាយជាមួយ បានេធវ ើការេនៅទីេនាះ េលើសពីពីរឆាន ំ 
និងទទួលបានកិចចសនយាមានេថរេវលាខល ីមតងេហើយមតងេទៀត ។ ពួកេគមិនបាន ទទួល
របាក់អតថរបេយាជន៍ែដលបានផតល់ឲយដល់កមមកររយៈេពលែវងេទ ។ ពួកេគនិយាយថា អនករគប់
រគងេរាងចរក បានចាត់យកគំនិតជាសរតវូជាមួយសហជីព េហើយកមមករមានការភ័យខាល ច កន ុង
ការបេងក ើតសហជីព ឬេធវ ើសកមមភាពសហជីពជាចំហេនៅកន ុងបរេិវណេរាងចរក ។ 
 
េរាងចរករតវូបានេចាទរបកាន់ថាេរសីេអើងចំេពាះកមមការនីីមានៃផទេពាះ កន ុងការជួល ។ 
កមមករបានរាយការណ៍ថា រសត ីែដលបានសរមាលកូន មិនបានទទួលរបាក់ឈន លួមាតុភាពេទ
េទាះបីជាពួកេគបានេធវ ើការជាងមួយឆាន ំេហើយកត ី ។ កមមករបានេរៀបរាប់ថាបានេឃើញ កមមករមាន
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ឋានៈដូចគាន មាន ក់រតវូបានបេណត ញេចាល េដាយសារបដិេសធមិនេធវ ើការបែនថមេម៉ាង ។ សូមបី
ចំេពាះេរាងចរកេរបើកមមករជាង ៣០០ នាក់ ក៏េនៅែតមិនមានគិលានដាឋ ន ឬគលានុបដាឋ យិកា 
េនៅកន ុងេរាងចរកេទ ។ 
 

បរាជ័យៃនគណេនយយភាពរបស់រដាឋ ភបិាល 
រដាឋ ភិបាលកមព ុជា មានកាតពវកិចចេរកាមចបាប់អនត រជាតិ េដើមបីធានាថាសិទិធរបស់កមមករ 
រតវូបានេគារព និងថាេនៅេពលការរំេលាភេកើតេឡើង ពួកេគរតវូទទួលបានការែកតរមូវវញិ ។ 
មិនថាេតើេរាងចរកជាអនកផគត់ផគង់ផាទ ល់ ឬជាអនកេម៉ៅការឲយអនកទិញអនត រជាតិ លកខខ័ណឌ េធវ ើការងារ 
គួររតូវបានតាមដានេដាយអធិការដាឋ ន ែដលរតវូបានឲយេធវ ើកិចចការអនុវតតចបាប់ការងារ 
និងមាន អំណាចេផតើមេធវ ើសកមមភាពអនុវតតចបាប់ ។ ែតរហូតដល់េពលេនះេហើយ 
អធិការដាឋ នការងារកមព ុជាេនៅែតគាម នរបសិទធភាព និងជាកមមវតថ ុៃនការេចាទរបកាន់អំពីអំេពើ
ពុករលួយជាេរចើន ។ 
 
កន ុងឆាន ំ ២០១៤ រកសួងការងារ បានបេងក ើតរកមុអធិការកិចចការងារចរមះុរមួ េដើមបីេធវ ើឲយ
អធិការកិចចេរាងចរកដំេណើរការបានេលឿននិងងាយរសួល ។ រកសួងសនយាថាខល នួផតល់ដល់
រកមុទាងំេនះ នូវការហវ ឹកហវ ឺនលអជាង (េដាយសហការជាមួយអងគការពលកមមអនត រជាតិ) េដើមបី
េសុើបអេងកត និងរាយការណ៍អំពីលកខខ័ណឌ េធវ ើការងារកន ុងេរាងចរក េដាយេទៀងទាត់ ។ េទាះបី 
ជាជំហានបឋមេនះជាការគួរឲយសាវ គមន៍ក៏េដាយ  វាជាការចបាស់ណាស់ថាវធិានការបែនថមជា
េរចើនតរមូវឲយមានេឡើង េដើមបីែកលំអភាពហម ឺងម៉ាត់របស់រដាឋ ភិបាលកន ុងការតាមដានលកខខ័ណឌ
េធវ ើការងារកន ុងេរាងចរក ។ 
 
អំេពើពុករលួយគឺជាបញាហ គនល ឹះ ែដលប៉ះពាល់ដល់ភាពគួរឲយេជឿទុកចិតតេលើអធិការកិចច ការងារ ។ 
អតីតអធិការការងារពីរនាក់ បាននិយាយរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសេដាយឯករាជយ អំពី 
“របព័នធ េរសាមសំបុរត” ែដលអនករគប់រគងេរាងចរកស៊កបញច លូលុយកន ុងេនាះឲយ
អធិការេពលមកទសសនកិចច េដើមបីបត រូជាមួយរបាយការណ៍អនុេរគាះដល់ពួកខល នួ ។ 
 
ទិនន ន័យផាទ ល់របស់រកសួងការងារ បងាហ ញអំពីការអនុវតតការកត់រតា គឺេខសាយ ។ ឧទា-ហរណ៍ 
ទិនន ន័យផល វូការផតល់ឲយអងគការឃាល ំេមើលសិទធមនុសស បងាហ ញថា ពីឆាន ំ ២០០១ ដល់ែខធន  ូឆាន ំ ២០១៣ 
អាជាញ ធរការងារបានពិន័យេទៅេលើ េរាងចរកែត ១០ ប៉ុេណាណ ះ និងបានេផតើមគំនិត
ដំេណើរការផល វូចបាប់របឆំាង េរាងចរក ៧ ។ កន ុងឆាន ំ ២០១៣ រកសួងបានរកេឃើញថាយ៉ាងេហាច
ណាស់េរាងចរកចំនួន ២៩៥ (មិនែមនេរាងចរកកាត់េដរទាងំអស់េទ) បានរំេលាភចបាប់ការងារ។ 
កន ុងែខធន  ូឆាន ំ ២០១៤ មរនត ីរកសួងការងារបានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា 
ពួកេគបានផាកេរាងចរកចំនួន ២៥ កន ុងរយៈេពល ១១ ែខ តំាងពីេដើមឆាន ំ ២០១៤ មក ។ កន ុង
ែខកុមភៈ ឆាន ំ ២០១៥ សារព័ត៌មានជាភាសាែខមរបានរាយការណ៍ថា កន ុងឆាន ំ ២០១៤ អធិការកិចចការ
ងារបានចាត់វធិានការេទៅេលើេរាងចរក ៥០ េដាយមិនបានបញាជ ក់លអ ិតលអ ន់អំពីវធិានការេនាះេទ 
។ មយ៉ាងេទៀត េទាះបីជាមរនត ីរកសួងបានទទូចថាអនកេសុើបអេងកតរបស់ពួកេគរកេឃើញថា 
ការរំេលាភសិទិធការងារកន ុងេរាងចរកែដលមានការេគារពចបាប់ករមិតទាប ែដលមានេឈាម ះេនៅ
កន ុងទិនន ន័យតមាល ភាពៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) 
ពួកេគមិនអាចផតល់ព័ត៌មានអំពីលទធផលៃនការអនុវតត រសបតាមសារាចរមួយកន ុងឆាន ំ ២០០៥ 
េចញេដាយរដាឋ ភិបាលកមព ុជា ែដលផតល់ឲយរកសួងពាណិជជកមមអាចលប់េចាលអាជាញ ប័ណណ នំាេចញ ។ 
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ពរងឹងគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌ កាត់េដរ
េនៅកមព ុជា (BFC)  
ជាពិេសសេដាយភាពទន់េខសាយៃនអធិការកិចច គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង(BFC) ែផនក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា បំេពញតួនាទីតាមដានដ៏សំខាន់សាល ប់រស់កន ុងេរាងចរកកាត់េដរ
កមព ុជា ។ របាយការណ៍រតួតតពិនិតយេដាយភាគីទី ៣ េធវ ើេនៅថាន ក់េរាងចរករបស់គេរមាងេធវ ើឲយ
របេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា អាចរតវូទិញនិងេរបើរបាស់ េដាយម៉ាកសេមលៀក
បំពាក់អនត រជាតិ សរមាប់េធវ ើសវនកមមរបស់ពួកេគ ។ របាយការណ៍ទាងំេនះ េរកៅពីេរាងចរកមិន
អាចអនកណារកបានេទបីមិនទិញវា ។ េរកាយពីការទិេតៀនអំពីការខវ ះនូវការបងាហ ញជាសាធា-
រណៈៃនការរកេឃើញ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា បានបេងក ើត
ឲយមានមូលដាឋ នទិនន ន័យតមាល ភាពមួយកន ុងែខមីនា ឆាន ំ ២០១៤ េទាះបីជាមានការរបឆំាងកន ុង
ចំនួនមួយគួរឲយសំគាល់ េដាយរដាឋ ភិបាលកមព ុជា និងឧសសាហករែដលមាន ជីម៉ាក់ (GMAC) ជា
តំណាង ។ 
 
សូមបីែតរបាយការណ៍របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា(BFC) 
េធវ ើឲយមានការេជឿទុកចិតតដ៏ទូលំទូលាយជាអនតរជាតិ កមមករកមព ុជាជាេរចើនែដល
េយើងបាននិយាយជាមួយ បានសំែដងនូវការខវ ះការទុកចិតតចំេពាះការតាមដានរបស់គេរមាងេធវ ើ
ឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC)  និងបាននិយាយថាអនករគប់រគងបាន
បងវ ឹក ឬ គរមាមពួកកមមករមុនេពលមានទសសនកិចចមកពីេរកៅ ។ កមមករបានរំលឹកេឡើងវញិ 
អំពី រេបៀបែដលអនករគប់រគងេរាងចរកេធវ ើការជូនដំណឹងេដាយេរបើរបព័នធ ជូនដំណឹងជាធារណៈ 
តាមរយៈរបធានរកមុ ឬេហៅកមមករមករពមានថាកុំឲយពួកេគតអ ញូែតអរអំពីលកខខ័ណឌ េធវ ើការងារ
របាប់េភញៀវ ។ កន ុងករណីមួយ កមមករមាន ក់បាននិយាយថា អនករគប់រគងេរាងចរកមួយេនាះ បានឲយ
លុយកមមករ ែដលផតល់ការរាយការណ៍វជិជមាន ។  
 
បែនថមេលើការបងវ ឹកេនាះ េគបានរបាប់កមមករឲយេរតៀមខល នួេដើមបីទទួល “េភញៀវ” ។ េគ បាន
របប់ពួកេគ ឲយយកគំនរេខាអាវេចញពីេលើម៉ាសុីនេដរលាក់ទុក និងឲយេរសាមៃដ និង ម៉ាស់ឲយ
ពួកេគភាល មៗ មុនេភញៀវមកដល់ ។ េភល ើង និងកងាហ រ ែដលធមមតាបិទេចាល រតូវបានេបើក ធុងទឹក
ផឹករតវូបានបំេពញេឡើងវញិ និងកមមករកុមារអាយុតិចរតូវបានយកេទៅលាក់ ។ 
 
 

មុនអងគការពលកមមអនត រជាតិមកែឆក េរាងចរកបានេរៀបចំអវ ីៗទាងំអស់ ។ 
ពួកេគបនថយ កូតាសរមាប់េយើងេដើមបីឲយេឃើញបំែណកតិចេនៅេលើតុពួកេយើង ។ 
អងគការពលកមមអនត រជាតិ បានមកេនៅៃថងរេសៀល 
េហើយពួកេយើងទាងំអស់គាន បានដឹងេនៅេពលរពឹកថាពួកេគមកនឹងមក។ 
ពួកេគបានរបាប់េយើងឲយយកសមាភ រៈទាងំអស់េចញនិងលាក់កន ុងបនទប់សត ុ ក ។ 
េគបានរបាប់ពួក 
េយើងមិនឲយរបាប់ពួកេគថាេរាងចរកឲយេយើងេធវ ើការបែនថមេម៉ាងេរចើនេទ ។ 
ពួកេគក៏បានរបាប់ពួកេយើងែដរថាេបើ[ពួកេយើង]និយាយអវ ី 
ពួកេយើងនឹងបាត់បង់ការងារ ។ 
 
-រកមុអងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស សមាភ សន៍ជាមួយ នូវ វ៉ាន់នី (េឈាម ះែកលង) និង កឺ 
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េសាភន (េឈាម ះែកលង) េរាងចរកេលខ ១៨, ភន ំេពញ ៃថងទី ៥ ែខធន  ូឆាន ំ ២០១៣ ។ 
ឆាន ំេនះ េរាងចរកេយើងបានចាប់េផតើមេរបើពនល ឺ ។ ភាល មៗ 
េពលសនត ិសុខដឹងថាមានេភញៀវ និងរបាប់អនករគប់រគង 
ជួរអំពូលេភល ើងដ៏ែវងេនៅេរកាមដំបូលនឹងេឆះ ... េហើយេមដឹកនំា
រកមុនឹងចាប់េផតើមរបាប់កមមករទាងំអស់ឲយសំអាតតុពួកេយើង ។ 
េយើងរតូវពាក់ម៉ាស់ ខាទ ល់អតតសញាញ ណប័ណណ ពួកេយើង 
និងមិនអាចនិយាយជាមួយេភញៀវេទ ។ មាន ក់ៗ ដឹងថាេនះគឺជាសញាញ  ។ 
- អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស សមាភ សន៍ជាមួយ េឡង ឆាយ៉ា(េឈាម ះែកលង) េរាងចរក
េលខ ៣២, ភន ំេពញ ៃថងទី ២៩ ែខវចិិឆកា ឆាន ំ ២០១៣ ។     

 
 
គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ថាបានចាត់ វធិានការមួយ
ចំនួន េដើមបីទប់ទល់នឹងការបងវ ឹករបស់ការរគប់រគង ។ វធីិតាមដានេរាងចរករបស់គេរមាងេធវ ើឲយ
របេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) រមួមានទសសនកិចចេដាយមិនរបកាស រយៈ
េពលកំហិតរតឹម ៣០ នាទី អាចរតូវឲយពួកអនកតាមដានេនៅរង់ចំាខាងេរកៅេរាងចរកេពលពួកេគ 
មកេដាយមិនរបកាស, ឆនាទ នុសិទិធរបស់ពួកអនកតាមដានេដើមបីេកាះេហៅរកមុកមមករថមី 
េបើរកមុទីមួយហាក់ដូចជារតវូបានបងវ ឹក, និងសមាភ សន៍ជាមួយកមមករខល ះេនៅេរកៅបរេិវណ ។ 
យ៉ាងណាក៏េដាយ កមមករបានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទធមនុសស ថាពួកេគេនៅែតរតវូ
ការឲយមានយនតការរាយការណ៍អំពីការរំេលាភសិទិធការងារផាទ ល់េទៅ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរ
េឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា(BFC) ។  
 
គុណវបិតត ិគួរឲយកត់សំគាល់ គឺរបាយការណ៍របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយន
ភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) មិនអាចរកបានេដាយកមមករជាបុគគល ឬសូមបីែតសហជីព កន ុង
ការជាក់ែសត ង េធវ ើឲយកមមករមិនអាចេផទៀងផាទ ត់ថាេតើរបាយការណ៍របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង
ែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ពីព័ណនាេដាយរតឹមរតូវអំពីលកខខ័ណឌការងារជាក់ែសត ង
េនៅេរាងចរកណាមួយែដរឬេទ ។ 
 
េរាងចរកកាត់េដរ េដើរតួនាទីសំខាន់សាល ប់រស់កន ុងេសដឋកិចចរបេទសកមព ុជា កន ុងេនះរមួមាន 
ការផតល់ការងារេធវ ើឲយដល់រសត ីកមព ុជាយ៉ាងេរចើនផង ។ អនុសាសន៍លំអិតខាងេរកាមេនះ 
ចំេពាះរដាឋ ភិបាលកមព ុជា, េរាងចរកកាត់េដរ, ម៉ាកអនតរជាតិ, គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយ
នភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា(BFC), សហជពី, និងរបេទសផតល់ជំនួយអនតរជាតិ មានបំណងែក
លំអការអនុវតតការងារ េដើមបីេធវ ើឲយរបេទសកមព ុជាអាចជាគំរៃូនលកខខ័ណឌ េធវ ើការងារលអសរមាប់
កមមករកាត់េដរ ។ 
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អនុសាសន៍ 
 
ការទទួលខុសរតវូជាចំបងេដើមបីែកលំអលកខខ័ណឌ េធវ ើការងារ េនៅកន ុងេរាងចរកកាត់េដរកមព ុជា 
គឺសថ ិតជារបស់រដាឋ ភិបាល ។ ែតតួអងគមួយចំនួនដៃទេទៀត - ម៉ាក, គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរ
េឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC), សមាគមេរាងចរកវាយណភ័ណឌកាត់េដរ កមព ុជា 
(GMAC), និងសហជីព - េដើរតួនាទីសំខាន់មួយកន ុងការធានាថា លកខខ័ណឌ េធវ ើការងារកន ុង 
េរាងចរក របកាន់ខាជ ប់នូវចបាប់ការងារ និងបទដាឋ នអនត រជាតិ។ ទនទ ឹមនឹងការយកចិតតទុកដាក់
េទៅនឹងេសចកត ីរពួយបារមភអំពីសិទិធការងាររបស់បុគគល បញាហ រចនាសមព ័នធ ែដលជាេដើមចមៃនបញាហ
សិទិធការងារមួយជមាល ស - ការអនុវតត ការជួល យុទធសារសត រំលំសហជីព និងការេម៉ៅការគាម នការ
អនុញាញ ត - ក៏តរមូវឲយយកចិតតទុកដាក់ជាបនាទ ន់ផងែដរ ។ កមមករភាគេរចើនេលើសលប់ជារសត ី 
េហើយបញាហ ប៉ះពាល់ដល់កមមកររសី គឺរតវូយកចិតតទុកដាក់ជាពិេសស ។ 
 

ជូនចេំពាះរកសួងការងារ និងបណត ុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
សត ីពីការអនុវតតន៍ការជួល 

• ែកលំអបទបញាជ  និងការតាមដានការអនុវតតន៍ការជួល៖ 
 េចញេសចកត ីរបកាស តរមូវឲយេរាងចរកែដលេរបើកមមករមួយចំនួនគួរឲយកត់សមាគ ល់ 

តាមកិចចសនយាមានេថរេវលាខល ី (េហៅកិចចសនយាមានេថរេវលាមានកំណត់ ឬFDCs 
េនៅកន ុងរបេទសកមព ុជា) ផតល់ព័ត៌មានអំពីចំនួនកមមករបេរមើការងារកន ុងមួយែខៗ 
កន ុងឆាន ំកនលងេទៅ េដើមបីបងាហ ញថា ចលនាចុះេឡើងទាក់ទងនឹងការរកសុី 
នំាឲយមានការេរបើ FDCs ចំនួនេរចើន ។ 

 េចញេសចកត ីរបកាសបំភល ឺបញាជ ក់ថា កមមករកាត់េដរេធវ ើការេនៅផទះ មានសិទិធដូចគាន  
នឹងកមមករដៃទេទៀត និងមានអាណតតិតរមូវឲយអនកេម៉ៅការេចញភសត ុតាងបញាជ ក់ថា 
ពួកេគជាអនកេធវ ើការងារផងែដរ ។ 

 េចញេសចកត ីរបកាសតរមូវឲយេរាងចរក ផតល់អតតសញាញ ណប័ណណ ការងារឲយកមមករទាងំ
អស់ ចុះបញជ ីកាលបរេិចឆតចាប់េផតើមពិតរបាកដ និងេធវ ើបចច ុបបននភាពេទៀងទាត់ របស់
វា ។ 

 

សត ីពីសហជីព 

• ពិនិតយេឡើងវញិ េដាយរបឹកសាេយាបល់ជាមួយសហជីពឯករាជយ និងអងគការពលកមមអនត រ
ជាតិ (ILO) នូវនីតិវធីិចុះបញជ ិការទាងំអស់ និងបំបាត់ការតរមូវមិនចំាបាច់េធវ ើឲយសម ុ រគ
សាម ញ (ដូចជា វញិាញ បនប័រតបញាជ ក់ពី ការមិនែដលជាប់េទាសពីបទរពហមទ័ណឌ ) ែដល
រំេលាភេលើអនុសញាញ  ILO េលខ ៨៧ សត ីពីេសរភីាពកន ុងការេធវ ើសមាគម។ ជាជំនួសយល់រពម 
និងផតល់ឲយយ៉ាងរហ័ស នូវអាជាញ ប័ណណ សហជីព ែដលបានដាក់ពាកយសុំេហើយ ។ 

• បំបាត់ការតរមូវឲយសហជីព ផតល់ព័ត៌មានឲយេថៅែក នូវអតតសញាញ ណរបស់អនកកាន់
តំែណងេទើបជាប់េឆាន តថមី ថាជាការតរមូវឲយមានសរមាប់ការចុះបញជ ិការ ។ របឹកសាេយា-
បល់ជាមួយអនកជំនាញការអងគការពលកមមអនត រជាតិ និងអភិវឌឍន៍របព័នធការជូនដំណឹង
ជំនួសមួយ េដើមបីធានាការការពារផល វូចបាប់សរមាប់សហជីព ។ ឧទាហរណ៍ ការជូន
ដំណឹងអាចរតវូបានអនុញាញ តឲយភាគីទីបីអពយារកិតមួយ ដូចជាអងគការពលកមមអនត រជាតិ 
ជាេដើម ។ 
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• េរៀបចំ េដាយរបឹកសាេយាបល់ជាមួយសហជីពឯករាជយ និងគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង
ែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) នូវរបព័នធ ៃនការចុះបញជ ិការសហជីពេដាយ
តមាល ភាព ែដលលកខនត ិកៈៃនពាកយសុំនិមួយៗ អាចរតវូេធវ ើតាមអន់ឡាញបាន ។  

• ធានាថា ចបាប់សត ីពីសហជីពកមមករអនុម័តេដាយរបេទសកមព ុជា បានេគារពេដាយេពញ
លិញេទៅនឹងបទដាឋ នអនត រជាតិ និងធានាថាកិចចដំេណើរការេធវ ើេសចកត ីរពាង 
មានតមាល ភាព និងបញច លូការរបឹកសាេយាបល់ ជាមួយសហជីពកមមករឯករាជយ 
និងអនកតស៊ូ មតិសិទិធការងារ ។ 

 

សត ីពីអធិការកិចចការងារ 
• ែកលំអវធីិអធិការកិចចការងារ តាមរយៈការតាមដានរមួតាមកាលកំណត់ ជាមួយ

គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) និងយកចិតតទុក
ដាក់ពិេសសចំេពាះ៖ 

• ការេរបើមតងេហើយមតងេទៀតកិចចសនយាមានេថរេវលាមានកំណត់, 
 ការបងខ ំឲយេធវ ើការងារបែនថមេម៉ាង និងវធិានការសងសឹក ចំេពាះការបដិេសធការ 

េធវ ើការងារបែនថមេម៉ាង, 
 ការតអ ញូែតអរអំពីលកខខ័ណឌ េធវ ើការងារសរមាប់កមមការនីីមានៃផទេពាះ រមួមានការេរសី 

េអើងកន ុងការជួល ការបនតកិចចសនយា ការដំេឡើងថាន ក់ និងបទបញញតត ិសត ីពីការេរៀបចំ
កែនលងសំណាក់សមរមយសរមាប់េធវ ើការ, 

 ការបដិេសធការឈប់សរមាកេពលមានជមង ឺ និងការកាត់បនថយេដាយមិនសមមារត
េទៅេលើរងាវ ន់វតតមាន, ការងារកុមារ, និង 

 ការតអ ញូែតអរអំពីការេរសីេអើងរបឆំាងេមដឹកនំាសហជីព ែដលមានអាជាញ ប័ណណ  និង
សហជីពេទើបបេងក ើតថមី ។ 

• ការដាក់បងាហ ញជាសាធារណៈ និងេទៀងទាត់ (ដូចជា ៤ ែខមតង) ចំនួនៃនេរាងចរកែដល 
បានេធវ ើអធិការកិចច, ការរកេឃើញនូវការរំេលាភសិទធការងារគនល ឹះ, និងវធិានការចាត់ឲយ 
មានសរមាប់ការអនុវតត ។ លកខខ័ណឌ ៃនការដាក់បងាហ ញ គួររតូវបញចប់េដាយការរបឹកសា
េយាបល់ជាមួយតួអងគេផសងៗ រមួមានអនកតស៊ូ មតិ, សហជីពឯករាជយ, និងគេរមាងេធវ ើឲយ
របេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ។ 

• ធានាឲយមានធនធានរគប់រគាន់ដល់អធិការការងារេនៅភន ំេពញ និងតាមេខតតដៃទេទៀត 
និងការដាក់បងាហ ញេទៀតទាត់ នូវេសចកត ីរបកាសអំពីការផតល់ឲយេដាយែឡក និងការចំ-
ណាយ រមួមានការសងការចាយវាយសរមាប់អធិការេរាងចរកែដលបានចាយលុយផាទ ល់
របស់ខល នួជាមុន, េដើមបីទប់ទល់ការសូកប៉ាន់ ។ 

 

អំពីេសចកត ីរពួយបារមភទាក់ទងនងឹ េជនឌរ័ 
• េចញេសចកត ីរបកាសមួយ ឬបទបញាជ រកសួងសមរមយដៃទេទៀត េរៀបចំការរបឹកសាេយា-បល់ 

ជាមួយតួអងគេផសងៗ រមួមានរកសួងកិចចការនារ ីសហជីពឯករាជយ និងពួកអនកតស៊ូ
មតិសិទិធការងារ ែដល៖ 
 បេងក ើតនិយមន័យរបស់ពាកយ ការេធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទ េនៅកែនលងេធវ ើការ ែចង

ពីវធិានការទប់សាក ត់ ែដលេថៅែកគួរចាត់ឲយមាន, និងកំណត់នីតិវធីិជួសជុលសារទុកខ
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ឯករាជយ ែដលេថៅែកគួរបេងក ើតឲយមាន េដើមបីេសុើបអេងកត និងេឆល ើយតបេទៅនឹងការ
បត ឺងអំពីការេធវ ើទុកខបុកេមនញរបស់បុគគល ។ 

 បេងក ើតការការពាររបឆំាងការបេណត ញកមមករេចាលមិនរតឹមរតវូ រសបតាមអនុ
សញាញ អងគការពលកមមអនត រជាតិ េលខ ១៥៨ សត ីពីការបញឈប់ពីការងារតាមការ
ផត ចួេផតើមរបស់េថៅែក ឆាន ំ ១៩៨២ ។ 

 េរៀបចំេធវ ើឲយមានវធិានការផតល់កែនលងសាន ក់សរមាប់កមមការនីីមានៃផទេពាះ រសបតាម
អនុសញាញ  និងអនុសាសន៍ របស់អងគការពលកមមអនត រជាតិ សត ីពីការការពារមាតុភាព 
ឆាន ំ ២០០០ ។ 

 

អំពីការងារកុមារ 
• េធវ ើការជាមួយរកសួងអប់រំ, អងគការពលកមមអនត រជាតិ (ILO), GMAC,  អងគការេរកៅរដាឋ

ភិបាល, និងអនកេផសងេទៀត េដើមបីេលើកតេមក ើងការអប់រំ និងដំេណាះរសាយេដាយចិរ-ភាព 
ចំេពាះមូលេហតុជាមូលដាឋ ន ៃនការងារកុមារ រមួមានតាមរយៈកមម វធីិគំារទការេធវ ើ
ការងារ អភិវឌឍន៍ ជំនាញ និងការបណត ុ ះបណាត លឱកាសសរមាប់កមមករវយ័េកមង ។ 

 

ជូនចេំពាះរកសួងពាណិជជកមម  
• ដាក់បងាហ ញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ (ដូចជា ៦ ែខមតង) េឈាម ះ និងចំនួនកមម 

ករកាត់េដរ និងេធវ ើែសបកេជើង ែដលមានចុះបញជ ីេនៅរកសួងពាណិជជកមម េដើមបីឲយទាងំេនះ 
អាចេធវ ើការពិនិតយឲយចបាស់លាស់ េដាយរកមុសិទធិការងារ និងអធិការកិចចរបស់រក 
សួងការងារ ។ 

• ដាក់បងាហ ញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ (ដូចជា ៤ ែខមតង) អំពីសកមមភាពផត ចួ
េផតើមណាមួយ របឆំាងេរាងចរកកាត់េដរនិងេធវ ើែសបកេជើង ែដលមិនបានអនុវតតតាម
ចបាប់ការងារកមព ុជា ជាពិេសសេរាងចរកែដលមានេឈាម ះកន ុងមូលដាឋ នទិនន ន័យតមាល ភាព 
ៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC)។ 

• ដាក់បងាហ ញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ (ដូចជា ៦ ែខមតង) េឈាម ះម៉ាកសេមលៀក
បំពាក់ និងែសបកេជើង អនតរជាតិទាងំអស់ មានរបភពមកពីរបេទសកមព ុជា ។ 

 

ជូនចេំពាះរាជរដាឋ ភបិាលកមព ុជា 
• តាមដាន និងេចញរបាយការណ៍អំពីការេជឿនេលឿនេទៅមុខ សត ីពីសកមមភាពៃនការអនុ

វតត ផត ចួេផតើមគំនិតេដាយរកសួងពាណិជជកមម និងរកសួងការងារនិងបណត ុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
របឆំាងេរាងចរកទាងំឡាយែដលមានេឈាម ះជាេរាងចរកអនុវតតករមិតទាបកន ុងមូលដាឋ ន
ទិនន ន័យតមាល ភាព ៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា 
(BFC)។ 

• ពរងីកអាណតត ិរបស់មូលដាឋ នទិនន ន័យតមាល ភាពៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយន
ភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) េដាយដាក់បញច លូេរាងចរកែដលគាម នអាជាញ ប័ណណ នំាេចញ
ផង ។ 
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• អនុវតតចបាប់សត ីពីេសរភីាពៃនការទទួលបានព័ត៌មាន ែដលអនុេលាមតាមបទដាឋ នអនត រ 
ជាតិ, របឹកសាេយាបល់ជាមួយអងគការសិទិធមុនសសជាតិ និងអនត រជាតិ កន ុងការេធវ ើេសចកត ី
រពាងចបាប់ ។ 

• ដាក់បងាហ ញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ (ដូចជា ៦ ែខមតង)  វភិាគទានទទួលបាន
េទៅកន ុងមូលនិធិរដាឋ ភិបាល និងេចញេសចកត ីែណនំា តរមូវឲយរដឋមរនត ី និងអនក
រាជការជាន់ខពស់ របកាសអំពីរបភពៃនចំណូល ផងែដរ ។ 

• បញចប់ការហាមឃាត់េដាយមិនឈរេលើចបាប់ េសរភីាពកន ុងការេធវ ើសមាគមនិងការជួបជុំ 
គាន េដាយសនត ិវធីិ និងពិនិតយេឡើងវញិចបាប់សត ីពីបាតុកមមែដលមានរសាប់ េដើមបីឲយការដាក់
កំហិតណាមួយេលើេសរភីាពទាងំេនះ គឺជាការចំាបាច់ដាច់ខាត សរមាប់សណាត ប់ធាន ប់
សាធារណៈ និងសមមារតេទៅនឹងកាលៈេទសៈ ។ 

• ដាក់ទ័ណឌ កមម ឬផតនាទ េទាស សមរសប េលើសមាជិកៃនកមាល ំងសនត ិសុខទទួលខុសរតវូ
ចំេពាះការេរបើកមាល ំងហួសេហតុ រមួមានការេរបើេដាយគាម នយុតត ិកមមនូវកមាល ំងអាចេធវ ើឲយ
សាល ប់កន ុងរយៈេពលៃនការតវ៉ាកាលពីែខមករា ឆាន ំ ២០១៤ ។ 

• បេងក ើតយនតការេដាះរសាយរបាក់ែខអបបបរមារតីភាគីមួយ េដើមបីពិនិតយេមើលេឡើងវញិ 
តាមកាលកំណត់ និងផតល់អនុសាសន៍ដល់ការែកសរមួលរបាក់ែខអបបបរមា ។ យនតការ
េដាះរសាយរបាក់ែខអបបបរមា គួរបញច លូឲយមានតំណាងកមមករ យកេចញមកពីសហ
ព័នធសហជីពឯការាជយ និងមានភាគីអនកសេងកតការណ៍អពយារកិតទី ៣ េដើមបីរាយការណ៍
អំពីនីតិវធីិ ។  

• ផតល់សចាច ប័ណណ ដល់ អនុសញាញ អងគការពលកមមអនត រជាតិេលខ ១៥៨ សត ីពីការបញចប់ការ 
ងារតាមការេផតើមគំនិតរបស់េថៅែក េលខ ១៨៣ សត ីពីការការពារមាតុភាព (ឆាន ំ ២០០០) 
និងេលខ ១៣១ សត ីពីការកំណត់របាក់ែខអបបបរមា (ឆាន ំ ១៩៨៣) ។ 

 

ជូនចេំពាះម៉ាកអនតរជាតិ 
អំពីតមាល ភាព និងដំេណាះរសាយ សរមាប់េរាងចរកេម៉ៅការ 

• ដាក់បងាហ ញជាសាធារណៈអងគភាពផលិតកមមមានការអនុញាញ តទាងំអស់ េលើមូលដាឋ ន 
េទៀងទាត់ (ដូចជាកនលះឆាន ំមតង) បងាហ ញអំពីករមិតផលិតកមម (ឧទាហរណ៍ េតើអងគភាព
េនាះ ជាអនកផគត់ផគង់តូច មធយម ឬធំ) និងដាក់បងាហ ញ េនៅេពលណាអងគភាពរតូវបានេធវ ើ
អធិការកិចចថមីជាងេគបងអស់ េដាយអនកតាមដានឯករាជយ ។ 

• បេងក ើតរបព័នធការពារអនកផល ុំកែញច  សរមាប់កមមករ និងតំណាងសហជីព ែដលពញាញ ក់
សាម រតីរបស់ម៉ាកចំេពាះពួកអនកេម៉ៅការគាម នការអនុញាញ ត ។ របព័នធគួរធានាថាកមមករ 
និងតំណាងសហជីពទាងំអស់ ទទួលបានកិចចការពារសមរមយ សរមាប់រយៈេពលសមេហតុ
សមផល រមួមានតំណាងផល វូចបាប់ េដើមបីការពាររបឆំាងការបត ឹងវាយរបហារេផតសផាត ស 
និងបណត ឹងពីបទរពហមទ័ណឌ  េដាយេរាងចរក, របាក់ែខរមួមានរបាក់ែខអបបបរមា, ការ
ផតល់របាក់ឧបតថមភសមេហតុសមផល និងការបង់ៃថលសរមាប់ការេធវ ើការបែនថមេម៉ាង, និង 
កន ុងករណីកមមកររតវូបេណត ញេចញពីការងារ បនាទ ប់ពីបានរាយការណ៍អំពីកិចចសនយាេម៉ៅ
ការ ឲយេគមានលទធភាពេធវ ើការកែនលងមួយេផសងេនៅែកបៗទីេនាះ ។ 

• ធានាថាេរាងចរកេម៉ៅការគាម នការអនុញាញ ត ែដលម៉ាកបានទទួលដំណឹង និងរតវូរាយ
ការណ៍ឲយេសវាកមមតាមដាន និងផតល់េយាបល់ របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយន
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ភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ។ កន ុងករណីេធវ ើបាន និងសមរសប ម៉ាកគួររមួចំែណក
កន ុងការតាមដាន និងេដាះរសាយែកលំអកន ុងរយៈេពលសមរសបណាមួយ មុននឹង
បញឈប់ផលិតកមម ឬបញចប់ការទាក់ទងពាណិជជកមម ។ 

• ធានាថាេរាងចរកទាងំអស់ ែដលទទួលការងារេម៉ៅការែដលគាម នការអនុញាញ ត សរមាប់
រយៈេពលជាក់លាក់ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ កន ុងមួយឆាន ំកនលងេទៅ) រតវូបានរាយការណ៍េទៅ
េសវាកមមតាមដាន និងផតល់េយាបល់ របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយន-
ភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) និងេសវាកមមទីរបឹកសា មិនថាេតើបចចបបនន េរាងចរកទទួល
ផលិតេម៉ៅការឲយម៉ាកឬេទ ។  

• ធានាថាេរាងចរកេម៉ៅការគាម នការអនុញាញ ត ែដលម៉ាកបានដឹង រតវូបានរាយការណ៍ជា
ផល វូការេទៅរកសួងការងារ េដើមបីតាមដាន និងចាត់វធិានការអនុវតត ។ 

• តស៊ូ មតិជាមួយគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) 
េដើមបីចុះបញជ ីជាសាធារណៈនូវេឈាម ះម៉ាក ែដលមានរបភពមកពីេរាងចរកែដលតាម
ដានេដាយគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) េដើមបី
សរមួលដល់តមាល ភាពកាន់ែតរបេសើរ សរមាប់ែខសផគត់ផគង់របស់ម៉ាក ។ 

• េធវ ើវេិសាធកមមរកមសីលធ៌ម សរមាប់អនកផគត់ផគង់ េដើមបីការពារកមមករកន ុងេរាងចរកេម៉ៅ
ការ ។ 

 

អំពកីារអនុវតតរតឹមរតវូកន ុងេរឿងការងារ 
និងទំនាក់ទំនងឧសសាហកមម 

• ចុះបញជ ីអងគភាពផលិតមានការអនុញាញ តទាងំអស់ជាមួយ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង
ែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) (រមួទាងំពួកគាម នអាជាញ ប័ណណ នំាេចញផង) និង
ែកលំអការទិញ និងការេរបើរបាស នូវេសវាកមមតាមដានេរាងចរក និងផតល់េយាបល់ ៃន
គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ។ 

• ធានាថាកិចចសនយាអំពីតៃមល និងរបភព ឆល ុះបញាច ំងេដាយរគប់រគាន់ និងបញច លូតៃមលែដល
អនកផគត់ផគង់ចាយសរមាប់ការងារ និងការអនុវតតរតឹមរតវូចំេពាះសុខភាព និងសុវតថ ិភាព។ 
ទាងំេនះគួរែតរមួមាន តៃមលៃនរបាក់ែខអបបបរមា, តៃមលការេធវ ើការបែនថមេម៉ាង 
និងរបាក់អតថរបេយាជន៍ ។ កិចចខិតខំទាងំេនះ គួរចាត់ឲយមានេឡើង េដាយរបឹកសា
េយាបល់ជាមួយរកមុសិទិធការងារ និងសហជីពឯករាជយ ។ 

• ពិនិតយេឡើងវញិរកមសីលធ៌មសរមាប់អនកផគត់ផគង់ និង, េបើមិនទាន់រតវូបញាជ ក់កន ុងរកម
េទ, បូកបញច លូបទបញញតត ិដូចខាងេរកាម៖  
 អនុរបេយាគហាមឃាត់មិនឲយេរបើេដាយខុសចបាប់នូវកិចចសនយាេធវ ើការមតងមាក ល 

និងមានេថរេវលាមានកំណត់ (FDCs) និងរមួេដើមបីជាវធិានការេដើមបីបងាវ ងមិន
ឲយមានការការពារការងារ ។ 

 ភាសាកំហិតការេរបើ FDCs េទៅនឹងការងារតាមរដូវ និងបេណាត ះអាសននសរមាប់
កមមករទាងំអស់ និងេធវ ើឲយមានការេលើកទឹកចិតតឲយេរបើរបាស់នូវកិចចសនយាគាម ន
កំណត់មានេថរេវលា ។ ទំនាក់ទំនងផតល់ដំណឹងដល់អនកផគត់ផគង់ទាងំអស់ថា
ការជួលកមមកររបសុ ជាទូេទៅែតតាមកិចចសនយាមានេថរេវលាមានកំណត់ គឺជា
ការេរសីេអើង ។ 
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 អនុរបេយាគែដលគួរឲយេមើលេឃើញនូវ ភាពខុសគាន រវាងេគាលេដៅផលិតកមមសម
េហតុផល និងមិនសមេហតុផល ែដលមិនខវល់នឹងសិទិធកមមករ ។ 

• ធានាថាអនកផគត់ផគង់កំណត់េគាលេដៅផលិតកមមជាមុន ែដលឲយមានការសរមាករគប់
រគាន់កន ុងៃថងេធវ ើការរសបតាមសិទិធមនុសសជាមូលដាឋ ន និងេសចកត ីៃថលថន រូ រមួមានការឈប់
េដើមបីសរមាក, ផឹកទឹក, និងេទៅបងគន់  និងែដលបេងក ើនរបាក់ឈន លួអបបបរមាេដាយមិន
ផតល់ឲយមានការទាមទារឲយកមមករេធវ ើការរបពលវបបកមម និងមិនសមេហតុសមផល ។ 

• េរៀបចំ ឬបេងក ើន កិចចសហរបតិបតត ិការជាមួយអនកមានពាក់ព័នធកន ុងរសកុ េដើមបីបំបាត់
ការងារកុមារកន ុងេរាងចរកកាត់េដរ រមួមានេធវ ើការជាមួយមរនត ីរដាឋ ភិបាល, អងគការពល
កមមអនត រជាតិ, អងគការេរកៅរដាឋ ភិបាល, និងអនកេផសងេទៀត ។ េសចកត ីេផតើមគំនិត 
គួរេផាត តេទៅេលើការទប់សាក ត់ការងារកុមារ 
តាមរយៈការែកលំអការទទួលបានការអប់រំបឋមសិកសា និងមធយមសិកសា 
និងកមម វធីិកសាងមុខជំនាញតាមការេរជើសេរសី ។ 

 

ជូនចេំពាះគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌ កាត់េដរ
េនៅកមព ុជា(BFC)  

• េរៀបចំឲយមានគំរៃូនការផតល់ហិរញញ បបទានជេរមើស និងែផនការចងេពលេវលា េដើមបីែចក
ចាយរបាយការណ៍តាមដានេរាងចរករបស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់
េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ជាមួយសហជីពេរាងចរក ។ កន ុងរយៈេពលចេនាល ះ ផសពវផសាយ
របាយការណ៍ អំពីការរកេឃើញ តាមដានេរាងចរកេទៅដល់សហជីព និងយ៉ាងេហាច
ណាស់េទៅដល់ពួកកមមករ ែដលជាែផនកៃនការពិភាកសាែដលគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) បានេធវ ើកន ុងនិងេរកៅបរេិវណេរាងចរក។ 

• ផសពវផសាយព័ត៌មានបានមកពីបញជ ីេរាងចរក  កន ុងមូលដាឋ នទិនន ន័យតមាល ភាព សត ីពីបញាហ
សំខាន់សាល ប់រស់ េទៅដល់សហជីព និងកមមករ កន ុងរទង់រទាយែដលអាចរកបាន និងសម 
រសប ។ 

• េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនំា េដាយរបឹកសាេយាបល់ជាមួយកមមករ តំណាងសហជីពឯករាជយ 
និងសកមមជនសិទិធការងារ កន ុងបំណងពរងឹងយនតការសរមាប់េធវ ើសមាភ សន៍េរកៅបរេិវណ ជា
មួយកមមករ កន ុងេពលៃនការតាមដានថាន ក់េរាងចរករបស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ។ 

• ពនយល់ និងអនុវតត ែផនការមានេពលេវលាកំណត់ េដើមបីពរងីកអាណតត ិតាមដាន េទៅ 
កាន់េរាងចរកកាត់េដរ និងែសបកេជើងទាងំអស់ មិនថាពួកេគមានឬគាម នអាជាញ ប័ណណ នំា 
េចញេទ ។ 

• ពរងីកបញជ ីេរាងចរកមានករមិតអនុវតតទាប អំពីមូលដាឋ នទិនន ន័យតមាល ភាព េដើមបី
បញច លូករមិតទាប ២០% ៃនេរាងចរកែដលកំពុងរបរពឹតតមិនបានលអ  ។ 

• ពរងីកព័ត៌មានតាមដានេនៅកន ុងមូលដាឋ នទិនន ន័យ េដើមបីដាក់បញច លូ៖ 
 េឈាម ះរបភពេដើមៃនម៉ាក ។ 
 េតើេរាងចរកបានទិញេសវាកមមផតល់េយាបល់របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនក

វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ឬេទ ។ 
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 េតើគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) បានជូន
ដំណឹងដល់ម៉ាកមានពាក់ព័នធ  ពីការរំេលាភសិទិធការងារ និង, រហូតមកទល់េពល
េនះ, គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) បាន
ទទួលចេមល ើយណាមួយពីម៉ាកែដរឬេទ ។ 

 េតើម៉ាកបានផតល់វភិាគទានហិរញញ វតថ ុ ឲយេរាងចរកទិញេសវាកមមផតល់េយាបល់ 
និងថាប៉ុនាម នភាគរយៃនតៃមលែដលពួកេគរ៉ាប់រង ។ 

 ការរកីចេរមើនៃនការែកឲយលអ  និងវភិាគទានរបស់ម៉ាក ចំេពាះការេនះ ។ 

• បញច លូេឈាម ះម៉ាក ែដលមានរបភពមកពីេរាងចរក ែដលគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) តាមដាន កន ុងបញជ ីសាធារណៈ របស់េរាងចរក 
ែដលគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) តាមដាន ។ 

• បេងក ើតមូលដាឋ នទិនន ន័យតមាល ភាពសរមាប់ម៉ាក ែដលបានេធវ ើបចច ុបបននភាពព័ត៌មាន
េទៀងទាត់តាមកាលកំណត់ ដូចខាងេរកាមេនះ៖  
 ចំនួនៃនរបាយការណ៍តាមដានេដាយគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌ

កាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ែដលម៉ាកបានទិញរបចំាឆាន ំ និងេឈាម ះេរាងចរក
មានពាក់ព័នធ  ។ 

 ចំនួនម៉ាកែដលបានរមួវភិាគទានទិញេសវាកមមផតល់េយាបល់ េដាយអនកផគត់ផគង់ 
ឬេរាងចរកេម៉ៅការ 
និងចំនួនភាគរយៃនតៃមលទាងំអស់ចំណាយេដាយម៉ាកកន ុងករណីនិមួយៗ។ 

 េឈាម ះម៉ាកែដលមិនបានេឆល ើយតបេទៅនឹងការអេញជ ើញរបស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរ
េឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) ឲយទិញជារបចំានូវេសវាកមមតាម
ដានរបស់ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា (BFC) 
ែដលខកខានមិនបានេឆល ើយតបេទៅនឹងេសចកត ីរពួយបារមភ ែដល BFC បានេលើក
េឡើង អំពីេរាងចរកផគត់ផគង់េដាយែឡកនិមួយៗ ។ 

• ដឹកនំាឲយមានសិកសាអំពីការបងខ ំឲយេធវ ើការេរកៅេម៉ាង ការេរបើកូតាផលិតកមម និងជំហាន
របស់េរាងចរកេឆាព ះេទៅផតល់ឲយនូវអរតារបាក់ឈន លួ តាមទំហំការងារែដលបានេធវ ើបនាទ ប់
ពីការតេមល ើងរបាក់ឈន លួអបបបរមា ។ 

 

ជូនចេំពាះសមាគមេរាងចរកកាត់េដរកមព ុជា 
• ដាក់បងាហ ញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ និងអាចរកបាន ពីេគហទំព័ររបស់ស 

មាគមេរាងចរកកាត់េដរកមព ុជា (GMAC) នូវបញជ ីបចច ុបបននភាពៃនសមាជិក GMAC ទាងំ
អស់ រមួមានសមាជិកជាេរាងចរកេម៉ៅការផង ។ 

• អនុម័ត និងេធវ ើេគាលនេយាបាយលាយលកខណ៍អកសរជាសាធារណៈ ហាមមិនឲយេរបើ FDCs 
ខុសចបាប់ និងសកមមភាពេរសីេអើងរបឆំាងកមមករ ដូចជាដាក់វន័ិយ ឬបេណត ញ 
កមមករេដាយឈរេលើការមានៃផទេពាះ ឬជាសមាជិកសហជីព ។ 

• អនុម័ត និងេធវ ើេគាលនេយាបាយលាយលកខណ៍អកសរជាសាធារណៈ លំអិតអំពីេទាសកមម
េធវ ើេដាយ GMAC េទៅេលើសមាជិកមានេនៅកន ុងបញជ ីថាមានការអនុវតតករមិតទាបកន ុង
មូលដាឋ នទិនន ន័យតមាល ភាព កន ុងគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅ
កមព ុជា (BFC) រមួមានការផាកពិន័យ ការបាត់បង់បុពវសិទិធ និងការពយួ រមរនត ីរកមុហ៊ុនពី
ឋានៈជាេមដឹកនំា GMAC និងរកមុហ៊ុនមកពីសមាជិកភាពទូេទៅ ៃន GMAC ។ ការពយួ រ 
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គួររកសាឲយសថ ិតេនៅនឹងកែនលង រហូតដល់រកមុហ៊ុនរតូវបានដកេចញពីកន ុងបញជ ីៃនការ
អនុវតតករមិតទាប ។  

• អនុម័ត និងេធវ ើេគាលនេយាបាយលាយលកខណ៍អកសរជាសាធារណៈ ដាក់ពិន័យេលើ 
រកមុហ៊ុនសមាជិក GMAC ែដលមិនេធវ ើតាមការរកេឃើញរបស់រកមុរបឹកសាអាជាញ កណាត ល 
ែដលរកមុហ៊ុនចូលរមួកន ុងការរបរពឹតតរបឆំាងសហជីព ។ 

• គំារទកមម វធីិការយល់ដឹកន ុងេរាងចរកសមាជិក របឆំាងការេធវ ើទុកបុកេមនញផល វូេភទ និង
របូភាពដៃទេទៀតៃនការេធវ ើទុកខបុកេមនញ េនៅកែនលងេធវ ើការ ។ 

 

ជូនចេំពាះសហជីព 
• េលើកតេមក ើង និងបេងក ើតឱកាសសរមាប់ការចូលរមួេដាយេសម ើភាពរបស់រសត ីកន ុងការដឹកនំា 

សហជីព េនៅថាន ក់េរាងចរក សហព័នធ  និងសមព ័នធ  រមួមានតាមរយៈការអនុម័តេគាល
នេយាបាយរបស់សហជីពថមី ។ 

• បេងក ើតគណកមាម ធិការយិុនឌ័រ េនៅថាន ក់េរាងចរក និងផតល់ការបណត ុ ះបណាត លដល់កមម 
ការនីី អំពីេសចកត ីរពួយបារមភទាក់ទងេដាយជាក់លាក់នឹងយុិនឌ័រកន ុងកែនលងេធវ ើការ រមួ
មានការេធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទ េនៅកែនលងេធវ ើការ ។ 

• េរៀបចំឲយមានយុទធ វធីិេដើមបីអនុញាញ តឲយកមមករេធវ ើការតាមផទះ អាចចូលរមួកន ុងសហជីព 
និងមានតំណាងកន ុងកិចចរពមេរពៀងេចញពីការចរចាជាសមូហភាព ។ 

 

ជូនចេំពាះសហភាពអឺរ៉បុ សហរដឋអាេមរកិ កាណាដា ជបុ៉ន 
និងរបេទសដៃទេទៀត ែដល រកមុហុ៊ន សេមលៀកបំពាក់ 
និងែសបកេជើង មានរបភពកន ុងរបេទសកមព ុជា 

• អនុម័តចបាប់ ឬបទបញាជ  េដើមបីតរមូវឲយអនកទិញសេមលៀកបំពាក់អនត រជាតិរស់េនៅកន ុង
របេទស េដាយឲយដាក់បងាហ ញជាេទៀងទាត់ និងេធវ ើបចច ុបបននភាពេឈាម ះៃនេឈាម ះអនកផគត់
ផគង់ និងអនកេម៉ៅការ ជាសកលរបស់ពួកេគ 
និងសាថ នភាពៃនការេធវ ើអធិការកិចចេដាយអនកតាមដានឯករាជយ 
កន ុងេពលៃនការដាក់បងាហ ញេនាះ ។ 

• អនុម័តេគាលនេយាបាយសត ីពីរបភពមួយ សរមាប់ការទិញេដាយរដាឋ ភិបាល ែដលកន ុង
ចំេណាមអវ ីៗ ទាងំអស់េនាះ តរមូវឲយរកមុហ៊ុនបងាហ ញនិងេធវ ើបចច ុបបននភាព អំពីេឈាម ះៃន
អនកផគត់ផគង់ និងពួកអនកេម៉ៅការ ជាសកលរបស់ពួកេគ និងសាថ នភាពៃនការេធវ ើអធិការ
កិចចេដាយអនកតាមដានឯករាជយ កន ុងេពលៃនការដាក់បងាហ ញេនាះ ។ 

• របេទសៃនសហភាពអឺរុ៉បទាងំអស់ គួរចាត់យកជំហានេដើមបីដាក់បញច លូេសចកត ីែណនំា 
របស់ EU ឆាន ំ ២០១៤ សត ីពីការដាក់បងាហ ញព័ត៌មានមិនហិរញញ វតថ ុ និងពហុគុណេទៅកន ុង
ចបាប់ជាតិជារបញាប់ ។ 

• គំារទេសចកត ីេសន ើេនៅអងគការរគប់រគងអងគការពលកមមអនត រជាតិ ឲយបេងក ើតបទដាឋ នសត ីពី 

“ហឹងសារបឆំាងរសត ី និងបុរស កន ុងពិភពការងារ” ែដលនិយមន័យៃនហឹងសាមានមូលដាឋ ន

ពីយុិនឌ័រ មានបញច លូជាពិេសសការេធវ ើទុកខបុកេមនញ ។ 
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ជូនចេំពាះអងគការពលកមមអនតរជាតិ 
ទីភាន ក់ងារអងគការសហរបជាជាតិ រកមុធនាគារពិភពេលាក 
ធនាគារអភិវឌឍន៍អាសីុ និងរបេទសផតល់ជំនួយពហុភាគី 
និងេទវភាគី ដល់របេទសកមព ុជា ដៃទេទៀត  

• ពិភពេលាក េធវ ើការជាមួយគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមព ុជា 
(BFC) េដើមបីអនុវតតអនុសាសន៍ខាងេលើ និងពិចារណាផតល់ហិរញញ បបទានដល់ការពរងីក 
ជាលំដាប់ៃន BFC េដើមបីធានាថាកមម វធីិតាមដានវា និងេសវាកមមផតល់េយាបល់ ពរងីកេទៅ
ដល់េរាងចរកទាងំអស់  មិនថាេតើវាមានអាជាញ ប័ណណ នំាេចញឬអត់េទ ។ 

• បេងក ើតេដាយរបឹកសាេយាបលជ់ាមួយសកមមជនសិទិធការងារនិងកមមករ កមម វធីិៃនការយល់
ដឹងពិេសស និងេសចកត ីែណនំាបេចចកេទសេដើមបីទប់សាក ត់ និងែសវ ងរកដំេណាះរសាយ 
ចំេពាះ ការេធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទ និងទរមង់ដៃទេទៀតៃនការេធវ ើទុកខបុកេមនញកន ុង
កែនលងេធវ ើការ ។ 

• េលើកទឹកចិតតេដាយសកមមការចូលរមួរបស់រសត ី កន ុងការដឹកនំាសហជីព និងេលើកទឹកចិតត 
ដល់ការបណត ុ ះបណាត ល ការបេងក ើតការយល់ដឹង និងការេរៀបចំយនតការដាក់ពាកយបណត ឹង
ករមិតេរាងចរករបឆំាងការេធវ ើទុកខបុកេមនញផល វូេភទេនៅកែនលងេធវ ើការ ។ 

• ជួយដល់ការខិតខំរបស់អងគការពលកមមអនត រជាតិ េដើមបីពរងឹងសមតថភាព តមាល ភាព 
និង គណេនយយភាព របស់រកសួងការងារនិងបណត ុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ េដើមបីអនុវតតអនុ
សាសន៍ខាងេលើ រមួមានការវាយតៃមលការងារអធិការកិចច តាមរយៈអធិការកិចចរមួ ជា
មួយ BFC ។ 

• ចាត់តំាងតាមកាលកំណត់ឲយមានការសិកសា េដើមបីវភិាគនិនាន ការៃនតៃមលសេមលៀកបំពាក់  
របាក់ែខ  និង តៃមលជីវភាព េនៅកន ុងរបេទសនំាេចញសេមលៀកបំពាក់ធំៗ េដើមបីសរមួលដល់
ការេរបៀបេធៀបតៃមលៃនម៉ាកសេមលៀកបំពាក់អនត រជាតិ និងេដើមបីជរមញុឲយមានការ
របរពឹតតលអ  ។ 

• គំារទការសទ ង់មតិ កមមករកមព ុជាេធវ ើការតាមផទះ រមួមានកមមករកាត់េដរតាមផទះ 
េដើមបីធានាថាកមមកររបេភទេនះ រតូវបានរាប់ចំនួន និងសិទិធការងាររបស់ពួកេគ 
រតវូបានយកចិតតទុកដាក់ ។ 

• ចាត់ឲយមានការយកចិតតទុកដាក់េដាយរតឹមរតូវ េទៅេលើគំេរាងការរបស់រដាឋ ភិបាល និង
ែផនកឯកជន កន ុងរបេទសកមព ុជា េដើមបីធានាថាគំេរាងការ ឬការផតល់ហិរញញ បបទាន មិន
រតវូបានគំារទេដាយផាទ ល់ ឬ េដាយរបេយាល ដល់ការរំេលាភសិទិធការងារ ។ ការេនះ
គួរបញច លូការវាយតៃមលហានិភ័យៃនសិទិធការងារ កន ុងសកមមភាពនិមួយៗ មុនការអនុម័ត
គំេរាងការ និងេពញមួយជីវតិៃនការអនុវតតគំេរាងការ រកឲយេឃើញវធិានការ េដើមបីេជៀស
វាង ឬសរមាលហានិភ័យ  និងរតួតេមើលេដាយសពវមុខគំេរាងការ រមួមានតាមរយៈការ
រាយការណ៍របស់ភាគីទី ៣ ឯករាជយ េនៅេពលហានិភ័យរតវូបានរកេឃើញ ៕ 
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