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េសចកត ីសងខ ប
លី សុីម បានរបឡងជាប់េតសផលិតភាព និងរតូវបានដំេឡើងជារបធានរក ុម កនុងែផន ក
កាត់េដរៃនេរាងចរកគាត់កនុងទីរក ុងភន ំេពញ រាជធានីៃនរបេទសកមពុជា េនៅកនុងឆានំ ២០១២1 ។
ប៉ុនាមនែខេរកាយមក សុីម ែដលមានអាយុជិត ៣០ ឆានំេហើយ រតូវបានេមើលេឃើញថាមានៃផទ េពាះ ។
រដឋ បាលេរាងចរកបានបញចុះតួ នាទី និងបនថ យរបាក់ែខ របស់គាត់ ។ េនៅេពលរ ូបគាត់ និង
កមម ករដៃទេទៀត តវា៉េដាយមានជំនួយពីសហជីពេរាងចរក ពួ កេគរតូវបានបេណតញេចាល
ភាលមមួ យរំេពច ។
េដវ ួម ជីវាន់ បានជួ យបេងក ើតសហជីពកនុងេរាងចរកែដលគាត់េធវ ើការ និងរតូវបានជាប់
េឆានតេធវ ើរបធានេនៅចុងឆានំ ២០១៣ ។ កនុងរយៈេពលប៉ុនាមនៃថង េរកាយពីបានទទួ លដំណឹងអំពី
មានេមដឹកនាំសហជីពថម ី អន ករគប់រគងេរាងចរកបានគាបសងក ត់ ជីវ ួម ឲយលាែលងពីសហជីព
និងេសន ើផតល់សណ
ំ ូ កឲយគាត់ ែតគាត់បានបដិេសធ ។ បនាទប់មក រដឋ បាលបានទិេតៀនអំពីលទធ ផល
ការងាររបស់េមដឹកនាំសហជីពេទើបជាប់េឆានតថម ី និងបានបេណតញពួ កេគេចាល ។
លអក
ួ ថារ ី អាយុរបមាណ ២០ ឆានំជាង េធវ ើការកនុងេរាងចរកកាត់េដរមួ យ តាមកិចចសនយារយៈេពលខល ី
៤ ែខ ែដលអន ករគប់រគងបានបនត ឲយមត ងេហើយមត ងេទៀត ។ ៃថង មួយកនុងែខវ ិចិឆកា ឆានំ ២០១៣
នាងេចញឈាមរចមុះយា៉ងខាលំង េហើយសុំការអនុញាញតេលើកែលងមិនេធវ ើការបែនថ មេមា៉ង ។
េទាះបីអនករគប់រគងនាងបានរបាប់នាងឲយបនត េធវ ើការតេទៅេទៀតក៏េដាយ ក៏នាងេនៅែតបាន
េទៅឲយេពទយពិនិតយ ។ ៃថង បនាទប់ នាងបានរតឡប់មក វ ិញេដាយមានសំបុរតេពទយសុំឈប់េធវ ើការ
េដាយមានជមង ឺ េដើមបីេធវ ើការវះកាត់រចមុះ ។ នាងរតូវបានេដញេចាលភាលម ។
កមម ករកនុងេរាងចរកកាត់េដរកមពុជា ែដលែតងែតផលិតសេមល ៀកបំពាក់មា៉កលបីៗ ភាគេរចើន
សរមាប់យកេទៅលក់ជាសំខាន់េនៅសហរដឋ អាេមរ ិក, សហភាពអឺរ៉ុប និងកាណាដា -បាន
ទទួ លការពិេសាធជាញឹកញាប់ លកខ ័ណឌេធវ ើការងារេរ ីសេអើង និង ជិះជាន់ ។ ការផគ ួបបញចល
ូ គាន
រវាងកិចចសនយារយៈេពលខល ី ែដលេធវ ើឲយងាយរសួ លកនុងការបេណតញនិងរតួ តរតាកមម ករ, ភាពទន់
េខសាយៃនអធិការកិចចនិងការអនុវតត េលើការងាររបស់រដាឋភិបាល, និងយុទធ វ ិធីរបទូ សរាយរបឆាំង
សហជីពឯករាជយ បានេធវ ើឲយមានការលំបាកដល់កមម ករ ែដលភាគេរចើនេលើសលប់ជារសត ីេកម ងៗ
េនាះ មានការលំបាកកនុងការេរបើរបាសសិទធ រិ បស់ខល ួន ។
រពឹតតិការណ៍ថមីៗ កនល ងេទៅែដលជាប់ពាក់ព័នធជាមួ យសិទធ កា
ិ រងារកនុងរបេទសកមពុជា បានទាក់ទាញ
ការយកចិតតទុកដាក់ពីអនត រជាតិ ។ មានឧបកថាមត ងេហើយមត ងេទៀតៃនការសនល ប់កមម
ករកនុងេពលេធវ ើការ ។ កនុងែខមករា ឆានំ ២០១៤ កងនគរបាល កងអាវុធហតថ និងទាហាន បាន
វាយកំេទចការតវា៉ទូ ទា ំងេរាងចរកដ៏ធំមួយ េដើមបីទាមទារដំេឡើងរបាក់ែខអបបបរមា។ មយា៉ ងេទៀត
អាជាញធរបានបញចល
ូ នីតិ វ ិធីចុះបញជ ិការសហជីពកាន់ែតសមុរគសាមញធង ន់ធងរ ។
ការខវ ះគណេនយយភាពសរមាប់លកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារអារកក់អារកី កនុងេរាងចរកកាត់េដរ
គឺជាសនល
ូ ៃនទំនាក់ទំនងឧសសាហកមម រំេជើបរំជួល កនុងរបេទសកមពុជា ។ របាយការណ៍េនះ ឈរ
េលើបទសមាភសន៍ជាមួ យមនុសសជាង ៣៤០ នាក់ រ ួមមានកមម ករកាត់េដរ ២៧០ នាក់ កនុងេរាង
ចរក ៧៣ កនុងទីរក ុងភន ំេពញ និងកនុងេខតត ជិតៗ, ជាមួ យេមដឹកនាំសហជីព, តំណាងរដាឋភិបាល,
1

េឈាមះកមម ករទា ំងអស់កនុងរបាយការណ៍េនះ សុទធែតជាេឈាមះែកល ងកាលយ ។
1

ពួ កអន កតស៊ូ មតិសិទធិការងារ, សមាគមឧសសហករកាត់េដរៃនកមពុជា, និងជាមួ យតំណាងមា៉កសំ
េលៀកបំពាក់អនត រជាតិ-ចងរកងជាឯកសារលកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារទា ំងេនាះ, បានរកឲយេឃើញេសច
កត ីបារមភ អំពីសិទធ កា
ិ រងារគនល ឹះ បនល ឺសេមល ងេដាយកមម ករ និងពួ កអន កគាំពារសិទធ កា
ិ រងារ និងលំអិត
អំពីការខកខានរបស់អធិការដាឋនការងារៃនកមពុជា េដើមបីអនុវតត ការេគារពតាមចបាប់ និងបទ
បញាជការងារ ។
របាយការណ៍ក៏បានពិនិតយេមើលតួ នាទីៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរ
េនៅកមពុជា (Better Factory of Cambodia-BFC) ែដលជាកមម វ ិធីតាមដានេរាងចរកមួ យ របស់
អងគ ការពលកមម អនត រជាតិ ដាក់េចញេនៅកនុងឆានំ ២០០១ ។
រដាឋភិបាលកមពុជា ទទួ លខុសរតូវជាអាទិ៍កនុងការធានាឲយមានការអនុវតត ចបាប់សិទធ ម
ិ នុសស
អនត រជាតិ រ ួមមានសិទធ ិការងារផងែដរ ។ ក៏ប៉ុែនត មា៉កៃនសេមល ៀកបំពាក់និងែសបកេជើងអនត រជាតិ
មានការទទួ លខុសរតូវេដើមបីេលើកតេមក ើងការេគារពសិទធ ក
ិ មម ករពីេដើមដល់ចប់ៃនែខស
រយៈផគ ត់ផគង់របស់ពួកេគ រ ួមមានេរាងចរកផគ ត់ផគង់ផាទល់ និងេរាងចរកេមៅ៉ការ ។
ដូ ចបានចងរកងកនុងរបាយការណ៍េនះ
មា៉កជាេរចើនមិនបានេធវ ើតាមេដាយេពញេលញេទៅនឹងការទទួ លខុសរតូវទា ំង
េនះេទ បណា
ត លមកពីការខវ ះតមាលភាពកនុងែខសរយៈផគ ត់ផគង់របស់េគ,
អវតត មានៃនការការពារអន កផលុំកែញច និងការខកខានមិន
បានជួ យេរាងចរកែកបញាហកនុងសាថនភាពែដល ទា ំងមានលទធ ភាព
និងេហតុផលរតូវែកផងែដរ ។ មា៉កខល ះ េនៅែតគាមនតមាលភាពអំពីនេយាបាយ
និងការអនុវតត របស់ពួកេគ មិនរពមផត ល់ព័ត៌មានអំពីបញាហៃនការរពួ យបារមភ េទ
រ ីឯការែដលគួ រឲយកត់សំគាល់េនាះ គឺមានមា៉កដៃទេទៀតផត ល់ព័ត៌មាន និងដាក់
ខល ួនេដាយសម រគចិតតឲយមានការពិនិតយជាសាធារណៈកាន់ែតធំ
និងបងាហញពីការសនយាែកលំអេគាលនេយាបាយ របស់ខល ួន ។
* * *
ការនាំេចញសេមល ៀកបំពាក់ និងវាយនភ័ណឌ គឺសំខាន់ណាស់សរមាប់េសដឋ កិចចៃនរបេទសកមពុជា ។
េនៅឆានំ ២០១៣ ការនាំេចញសរុបៃនកមពុជាបានេកើនេឡើងរហូ តដល់ ៦,៤៨០
លានដុលាលរសហរដឋ អាេមរ ិក កនុងេនះការនាំេចញសេមល ៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណឌមាន ៤,៩៦០
លានដុលាលរសហរដឋ អាេមរ ិក, ការនាំេចញែសបកេជើង ៣៥០ លានដុលាលរេផសងេទៀត ។ កនុងឆានំ
២០១៤ ការនាំេចញសេមល ៀកបំពាក់ តាមេសចកត ីរាយការណ៍ថា មានចំនួនទឹករបាក់សរុប ៥,៧ 00
លានដុលាលរ។ ឧសសា-ហកមម េនះគឺជារបភពសំខាន់មួយៃនការងារមិនែមនកសិកមម
ជាពិេសសសរមាប់រសីៗ ។ រសត ីេលចេធាលជាងេគកនុងេរាងចរកកាត់េដរកមពុជាមានរបមាណជា ៩០
េទៅ ៩២% ៃនកមម កររបមាណ ៧០០,០០០ នាក់ ។ ចំនួនទា ំងេនះ
មិនបញចល
ូ ចំនួនរសត ីជាេរចើនែដលេធវ ើការងារកាត់េដរតាមផទ ះតាមរដូ វផង ។
របេទសកមពុជាបានអនុម័តចបាប់ការងារដ៏ខាលំងមួ យេនៅឆានំ ១៩៩៧ ។ ែតការអនុវតត មានករមិត
ទាបជាទីបំផុតេនៅេឡើយ មួ យែផន កធំបណា
ត លមកពីអធិការកិចចការងាររបស់រដាឋភិបាល
គាមនរបសិទធ ិភាព។ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ែដល
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ជាភាគីតាមដានទី៣ េផាតតជាបឋមេទៅេលើេរាងចរកែដលមានអាជាញប័ណណនាំេចញ ជួ យបំេពញ
ចេនាលះៃនការតាមដានេរាងចរកមានទិសេដៅនាំេចញជាសំខាន់ និងេរាងចរកេមៅ៉ការ ែតមិន
អាចជំនួសអធិការកិចចការងារខាលំងមួ យបានេទ ។ ប៉ុែនត លកខ ខ័ណឌខល ះៃនការេធវ ើការងារអារកក់
បំផុតកនុងរបេទសកមពុជា គឺេនៅកនុងេរាងចរកតូ ចៗ ែដលគាមនអាជាញប័ណណ និងេធវ ើការេមៅ៉ការ
សរមាប់េរាងចរកធំៗមានទិសេដៅនាំេចញ ជាសំខាន់ ។ េដាយសារគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន ក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) មានអាណតត ិតាមដានករមិតេនៅែតតាមេរាងចរកមានទិស
េដៅនាំេចញប៉ុេណា
ណ ះ េសវាកមម តាមដានពរងីកដល់កែនល ងេមៅ៉ការែបបេនះលុះរតាែតមា៉ក
បានបេញច ញឲយេឃើញពួ កេគ និងបានបង់តៃមល ឲយគំេរាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងេរាងចរកកមពុជា
សរមាប់េសវាកមម េនះ ។
ការអនុវតត ការជួ ល ក៏មានឥទិធពលេលើការេធវ ើតាមចបាប់ការងារែដរ ។ កនុងេរាងចរកជាេរចើន
អន ករគប់រគងែតងែតេរបើកិចចសនយារយៈេពលខល ី េលើសពីរយៈេពល ២ ឆានំ អនុញាញតឲយេដាយ
ចបាប់ជាផល វូ ការសរមាប់រតួ តរតាេលើកមម ករ មិនេលើកទឹកចិតតឲយបេងក ើតសហជីព ឬការចូ លរ ួម
ឬបេញជ ៀសមិនបាច់បង់របាក់អតថ របេយាជន៍េផសងៗ ។ ការអនុវតត េនះបានកាលយជាចំណុចគនល ឹះ
ៃនការវ ិវាទគានែដលចាក់សាំងឲយមានភាពតឹងែតងកនុងទំនាក់ទំនងឧសសាហកមម ។
េរាងចរកខល ះ ជាពិេសសពួ កេធវ ើការេលើមូលដាឋនេមៅ៉ការសរមាប់េរាងចរកធំៗ ក៏បានេរបើ
កមម កររាប់ជាៃថង ឬេមា៉ង ។ កមម ករទា ំងេនះរបឈមមុខនឹងរបាំងបែនថ ម សរមាប់ការបេងក ើតសហ
ជីព និងដាក់ពាកយបណតឹងអំពីលកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារ ។ េរាងចរកខល ះ ក៏បានេរបើរបភពខាងេរកៅតាម
រដូ វជាកមម ករេធវ ើការតាមផទ ះផងែដរ ែដលការងារទា ំងេនះេនៅែតខវ ះការអនុវតត បទបញាជរតឹមរតូវ
និងេមើលមិនេឃើញកនុងកិចចដំេណើរការតាមដាន ។
េទាះបីជាកមម ករកមពុជារយៈេពលយូរ ក៏ដូចជាកមម ករមានរយៈេពលមានកំហិត េធវ ើការេពញេមា៉ង
សរមាប់ពីររយៈេពលបនត បនាទប់ ២១ ៃថង ឬេរចើនជាង មានសិទធ ិតាមចបាប់ទទួ លបានអតថ
របេយាជន៍ េនៅកែនល ងេធវ ើការេលើមូលដាឋនដូ ចគានយា៉ងណាក៏េដាយ កមម ករធមម តា និងពួ កេធវ ើការ
តាមកិចចសនយារយៈេពលខល ី មានហានិភ័យពីការសងសឹកេដាយរសួ លេដាយេរបៀបេធៀប ពី
សំណាក់ការរគប់រគង តាមរយៈការបេណតញេចាល ឬមិនបនត កិចចសនយា ពួ កេគគង់ែតរតូវបាន
បដិេសធមិនឲយទទួ លបានរបាក់អតថ របេយាជន៍េផសងៗ ឬរបឈមមុខនឹងការេរ ីសេអើងដៃទេទៀត
ែតទទួ លបានយនត ការរាយការណ៍ និងការគាំរទសហជីព តិចជាង ។
ផទុយនឹងការអះអាងរបស់សមាគមឧសសាហករកាត់េដរកមពុជា (GMAC) ែដលថាេរាងចរក
េរបើដែដលៗកិចចសនយាមានេថរេវលាខល ី គឺ “មានែតមួ យៗេទ” គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង
ែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) បានរាយការណ៍អំពីេរាងចរកែដលគេរមាងការណ៍
បានពិនិតយ ថាចំនួនែដលេគារពតាមបទបញាជពីរឆានំ េលើកិចចសនយារយៈេពលខល ី (ែដលេនៅកមពុជា
េហៅថា កិចចសនយាមានេថរេវលាមានកំណត់) បានធាលក់ចុះពី ៧៦ % កនុង ២០១១ េទៅ ៦៧ % កនុង
ឆានំ ២០១៣-២០១៤ ។ តាំងពីឆានំ ២០១១ មក គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរ
េនៅកមពុជា (BFC) បានរកេឃើញេដាយជាប់លាប់ថា មួ យភាគបី ៃនេរាងចរកទា ំងអស់
បានេរបើកិចចសនយាការងារមានេថរេវលាមានកំណត់ FDC េដើមបីេគចមិនេបើករបាក់ែខឲយការឈប់
លំែហមាតុភាព និងអតីតភាព ។
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ការរំេលាភសិទធ កា
ិ រងារ
អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសបានចងរកងជាឯកសារនូ វការរំេលាភសិទធ ិការងារ ទា ំងេនៅ
កនុងេរាងចរកមានទិសេដៅនាំេចញជាសំខាន់ ទា ំងកនុងេរាងចរកេមៅ៉ការ។ ទា ំងេនះ រ ួមមានការេធវ ើ
ការបែនថ មេមា៉ងេដាយបងខ ំ និងការសងសឹករបឆាំងពួ កអន កសុំអនុញាញតពិេសសមិនការេធវ ើការ
បែនថ មេមា៉ង កងវ ះេពលសរមាកចេនាលះេមា៉ងេធវ ើការ, ការបដិេសធមិនឲយឈប់សរមាកេពលឈឺ,
ការេរបើអនីតិជនឲយេធវ ើការ, និងការេរបើយុទធសារសត បំែបកសហជីពេដើមបីទប់ទល់ជាមួ យសហជីព
ឯករាជយ។ បែនថ មេលើេនះ កមម កា រ ីនីរបឈមមុខនឹងការេរ ីសេអើងេដាយការមានៃផទ េពាះ,ការ
េធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទ, និងការបដិេសធអតថ របេយាជន៍មាតុភាព ។

ការេធវ ើការងារបែនថ មេមា៉ងេដាយបងខ ំ
អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសស បានពិភាកសាេសចកត ីរពួ យបារមភ អំពីការេធវ ើការបែនថ មេមា៉ង
ជាមួ យកមម ករកនុងេរាងចរកចំនួន ៤៨ ។ ចបាប់ការងារកមពុជាកំណត់របចាំអាទិតយ (េលើសពី ៤៨
េមា៉ង) ឲយេធវ ើការបែនថ មេមា៉ង ១២ េមា៉ង (េពាលគឺ មួ យៃថង ២ េមា៉ង) ។ ជាទូ េទៅកមម ករនិយមចូ ល
ចិតតេធវ ើការបែនថ មេមា៉ងខល ះ េដើមបីបេងក ើនចំណូលពួ កេគ ែតតអ ូញែតអ រថាអន ករគប់រគងេរាងចរក
បានគរមាមកំែហងពួ កេគមិនបនត កិចចសនយា ឬបេណតញេចាល េបើពួកេគសុំអនុញាញតពិេសសមិន
េធវ ើការបែនថ មេមា៉ង ែដលេគទាមទារឲយេធវ ើ ។ កមម ករភាគេរចើនែដលេយើងបានសមាភសន៍ បានេធវ ើ
ការបែនថ មេមា៉ងេលើសពី ១២ េមា៉ងយា៉ងេរចើន ែដលបានកំណត់ឲយេធវ ើែត ១២ េមា៉ងេនាះ ។
េរាងចរកយា៉ងេហាចចំនួន ១៤ កនុងចំេណាមេរាងចរក ៤៨ ែដលអងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ិ
មនុសសបានចងរកងជាឯកសារ សត ីពីឧទាហរណ៍ថមីៗ ៃនការសងសឹករបស់អនករគប់រគងរបឆាំង
កមម ករែដលមិនចង់េធវ ើការបែនថ មេមា៉ង រ ួមមានការបេណតញេចាល ការកាត់បនថ យរបាក់ឈន ួល
និងការដាក់ទណឌកមម េផទ រកមម ករពីសុីរបាក់អបបបរមារបចាំែខ េទៅសុីរបាក់ឈន ួលតាមអរតាការងារ
ែដលខល ួនេធវ ើបាន ែដលចំណូលអារស័យេលើចំនួនេខាអាវែដលបុគគលមានក់ៗផលិតបាន ។
ឧទាហរណ៍ កនុងែខវ ិចិឆកា ឆានំ ២០១៣ េរាងចរកមួ យបានបេណតញកមម ករ ៤០ នាក់េចាល េដាយ
សារបដិេសធមិនេធវ ើការបែនថ មេមា៉ងរហូ តដល់េមា៉ង ៩ យប់ ។ បនាទប់មក េគបានឲយចូ លេធវ ើការ
វ ិញែតពាក់បណា
ដ ល ែតេនៅេរកាយពីមានការតវា៉ និងចរចាគានជាមួ យសហជីពកមម ករឯករាជយ ។
តាមធមម តា េរាងចរកតរមូវឲយកមម ករេរាងចរកកំណត់េគាលេដៅផលិតរបចាំៃថង ។ កមម ករ
ជាេរចើនពីេរាងចរកធំៗែដលផគ ត់ផគង់មា៉កអនត រជាតិេដាយផាទល់ និងេរាងចរកតូ ចៗ គឺេរាងចរក
េមៅ៉ការ បានតអ ូញតអ ែតរថាអន ករគប់រគងបានគាបសងក ត់ឲយពួ កេគសំេរចេគាលេដៅផលិតឲយបាន
ែដលប៉ះពាល់ដល់លទធ ភាពពួ កេគឈប់សរមាកចេនាលះេមា៉ងេធវ ើការ េដើមបីេទៅបនទ ប់ទឹក សរមាក
ឬផឹកទឹក ។ កមម ករខល ះ ក៏បានរំលឹកផងែដរអំពីរេបៀបែដលអន ករគប់រគងេរាងចរកសនយាឲយរបាក់
បនត ិចបនត ួច ពី ៥០០ េទៅ ៣០០០ េរៀល (០.១២ េទៅ ០.៧៥ ដុលាលរ) កនុងមួ យៃថង េដើមបីឲយពួ កេគ
មានកមាលំងចិតតសេរមចបានេគាលេដៅៃនការផលិត
ែតជួ នកាលពួ កេគមិនបានទទួ លរបាក់កៃរមែដលបានសនយាេនះេទ ។ កនុងករណីដៃទេទៀត
ពួ កេគបានែកែរបេគាលេដៅឲយខព ស់ េដើមបីប៉ះប៉ូ វសរមាប់ការបេងក ើនរបាក់ឈន ួលផល វូ ការតាមចបាប់ ។

េសចកត ីរពួ យបារមភ ជាគនល ះឹ សរមាប់កមម កា រ ីនី
ការេរ ីសេអើងទាក់ទងនឹងការមានៃផទ េពាះ និងការេធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទ កនុងកែនល ងេធវ ើការ
គឺជាេសចកត ីរពួ យបារមភ គនល ឺះ ២ សរមាប់កមម កា រ ីនីកនុងរបេទសកមពុជា ។
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ការេរ ីសេអើងរបឆាំងកមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះ មានរ ូបភាពេផសងៗពីគាន កនុងដំណាក់កាល
េផសងៗៃនកិចចដំេណើរការៃនការងារ រ ួមមាន កនុងេពលជួ ល,េពលតេមល ើងថានក់, និងេពលបេណតញ
េចាល, និងេដាយរ ួមបញចល
ូ ការខកខានមិនបានេធវ ើឲយមានការេរៀបចំកែនល ងេធវ ើការសមរមយេដើមបី
េដាះរសាយេសចកត ីរតូវការរបស់កមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះ ។ អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ិមនុសស បានចង
រកងជាឯកសារនូ វបញាហទា ំងេនះចំនួន ១ ឬេរចើនជាង េនៅកនុងេរាងចរកយា៉ងេហាចណាស់ចំនួន
៣០ ។ រដឋ ធមម នុញញកមពុជា និងចបាប់ការងារ ហាមមិនឲយបេណតញេចាលេលើមូលដាឋនៃនការមាន
ៃផទ េពាះេទ ។ ចបាប់ការងារ ក៏បានធានាផងែដរថា កមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះទា ំងអស់ទទួ លបានការ
ឈប់លំែហមាតុភាពបីែខ េដាយមិនគិតដល់រយៈេពលៃនេសវាកមម និងទទួ លបានរបាក់ែខ
មាតុភាពសរមាប់កមម កា រ ីនីណាែដលបានេធវ ើការបានមួ យឆានំជាប់េដាយគាមនអាក់ ។
កមម ករបាននិយាយថា អន ករគប់រគងេរាងចរកបានបដិេសធមិនជួ លកមម កា រ ីនីណាែដល
េមើលេឃើញថាមានៃផទ េពាះេទ បំពងសេមល ងពីការរកេឃើញពីរបាយការណ៍របស់អងគ ការពលកមម
អនត រជាតិ ឆានំ ២០១២ សត ីពីសមភាពយុិនឌ័រ កនុងេរាងចរកកាត់េដរ ។ រសត ីមានៃផទ េពាះែដលមាន
កិចចសនយារយៈេពលខល ី មុខជាមិនរតូវបានបនត កិចចសនយាឲយេទ ែដលជាការអនុញាញតឲយអន ករគប់
រគងេគចមិនផត ល់អតថ របេយាជន៍មាតុភាព ។
អន ករគប់រគងេរាងចរក ក៏ែតងែតខកខានផងែដរ មិនផត ល់ដំេណាះរសាយសមេហតុសមផល
សរមាប់កមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះ ដូ ចជាឲយអាចេទៅបនទ ប់ទឹកញឹកញាប់ និងឲយេធវ ើការងារ
រសាលៗេដាយមិនបាត់បង់របាក់ឈន ួល ។ ការ ីនីមានៃផទ េពាះជាេរចើន េមើលេឃើញថាមានការ
លំបាកកនុងការេធវ ើការយូរេមា៉ង បូ ករ ួមទា ំងការងារបែនថ មេមា៉ងផង េដាយគាមនឱកាសរគប់រគាន់
េដើមបីឈប់សរមាក ឬេរបើបនទ ប់ទឹក ។ ពួ កអន កផត ល់បទសមាភសន៍ជាេរចើន បាននិយាយថាកមម កា
រ ីនីែតងែតលាឈប់េធវ ើការ េនៅេពលៃផទ េពាះកាន់ែតធំ េដាយសារអន ករគប់រគងេធវ ើទុកខបុកេមន ញ
ពួ កគាត់ចេពាះការេធវ ើការងារ “យឺត” និង “ផលិតមិនបានេរចើន” ។
ផទុយនឹងេសចកត ីសេរមចរបស់រក ុមរបឹកសាអាជាញបណា
ត ល ែដលជាេវទិកាេដាះរសាយជេមាលះកមម ករ
មកពីេរាងចរកខល ះេឃើញថាមានការលំបាកកនុងការឈប់សរមាកេដាយជមង ឺបញាជក់េដាយេពទយ
េហើយរតូវបានបដិេសធមិនឲយរងាវន់េពញមួ យែខ ១០ ដុលាលរ ចំេពាះការខកខានមិនបានេធវ ើការ
ែតប៉ុនាមនេមា៉ង ឬែតមួ យៃថង ។ រងាវន់វតត មានគឺជាែផន កមួ យសំខាន់ៃនចំណូលរបស់កមម ករ
េហើយកមម ករែដលអវតត មានកនុងការងារ ដូ ចបានបញាជក់េដាយេវជជ បណឌិតអាជីពេហើយេនាះ
មានសិទធទទួ លបានចំែណកៃនរងាវន់តាមចំនួន ។ ការេនះប៉ះពាល់ជាពិេសសេទៅ
េលើកមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះ ែដលមានអារមម ណ៍ថាគាមននលទធ ភាពេដើមបីឈប់សរមាកេដាយជមង ឺ។
បញាហមួ យេទៀតែដលប៉ះពាល់ដល់រសត ី គឺការេធវ ើទុកបុកេមន ញផល វូ េភទកនុងកែនល ងេធវ ើការ ។ កមម កា រ ីនី
តំណាងសហជីពឯករាជយ និង សកមម ជនសិទធ កា
ិ រងារ បាននិយាយថាការេធវ ើទុកខបុក
េមន ញផល វូ េភទកនុងេរាងចរកកាត់េដរ គឺេកើតមានជាទូ េទៅ ។ របាយការណ៍របស់អងគ ការពលកមម
អនត រជាតិ (ILO) ឆានំ ២០១២ រកេឃើញថារសត ីមានក់កនុងរបាំនាក់ែដលបានសទ ង់មតិ បានរាយការណ៍
ថាការេធវ ើ ទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទនាំឲយមានការគរមាមកំែហងដល់ប រ ិសាថនការងារ ។
រ ូបភាពៃនការេធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទ ែដលរសត ីបានបរ ិយាយរ ួមមាន ការនិយាយនិង
ការជរម ុញេទៅមុខខាងេភទ ការប៉ះពាល់មិនសមរមយ កត ិច និងការប៉ះពាល់េលើខល ួនរបាណ ។ កមម
ការ ីនី បានតអ ូញែតអ រថាទា ំងអន ករគប់រគង ទា ំងកមម កររប ុសេធវ ើការជាមួ យគាន ។
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ចបាប់ការងារកមពុជា ហាមមិនឲយមានការេធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទ ែតមិនបានផត ល់និយមន័យេទ
។ ដូ ចជាការមិនផត ល់និយមន័យៃនពាកយការេធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទកនុងកែនល ងេធវ ើការ មិនផត ល់
នូ វចំណុចសំខាន់ៗអំពីនីតិ វ ិធីដាក់ពាកយបណតឹង និងមិនបេងក ើតជាវ ិធីសរមាប់កមម កា រ ីនីេដើមបី
ធានាបរ ិសាថនេធវ ើការងារសុវតថ ិភាព ។

ខញុំអងគុយ ១១ េមា៉ង េហើយមានអារមម ណ៍ថាដូ ចជាគូ ថកំពុងអងគុយេលើេភល ើងអីចឹង
។ េយើងមិនអាចេទៅបនទ ប់ទឹកបានេទ ។
- កឺ រសីលកខ ណ៍ (េឈាមះែកល ង) កមម ករេរាងចរក សមាភសន៍ជារក ុមៃនេរាងចរក ៦០
ភន ំេពញ ៃថង ទី ៧ ែខធន ូ ឆានំ ២០១៣ ។
មិនថាអន កមានៃផទ េពាះឬអត់ មិនថាឈឺឬអត់េទ អន ករតូវែតអងគុយនិងេធវ ើការ ។
េបើអនកសរមាក ការងារកាន់ែតគរេនៅេលើមា៉សុីន េហើយអន ករតួ តពិនិតយនឹងមក
េហើយគំហ៊កឲយ ។ េហើយេបើសិនជាកមម ករមានៃផទ េពាះមានក់
រតូវបានេមើលេឃើញថាេធវ ើការ“យឺត” កិចចសនយារបស់ អន កនឹងមិនរតូវ
បានបនត ឲយេទ។
- អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសបានសមាភសន៍ ប៉ូ េពៅ (េឈាមះែកល ង) កមម ករ
េរាងចរកេលខ ៣ ភន ំេពញ ៃថង ទី ២២ ែខវ ិចិឆកា ឆានំ ២០១៣ ។
កមម កា រ ីនីមានក់កនុងរក ុមខញុំចង់េចញមុនេមា៉ងបនត ិច ។
េយើងរតូវេធវ ើការបែនថ មេមា៉ងរហូ តដល់េមា៉ង ៩ យប់េរៀងរាល់ៃថង ។ គាត់មករដូ វ
និងចុកេពាះយា៉ងខាលំង េហើយបានសុំេគេធវ ើការបែនថ មេមា៉ងរតឹមេមា៉ង ៦ ។
ពួ កេគែរសកគំហ៊កឲយ េហើយនិយាយថា េគនឹងកាត់លុយ ៧ ដុលាលរ
ពីរបាក់ែខនាង និងមិនបនត កិចចសនយាឲយេទៀតេទ ។ ដូ េចន ះ
នាងមិនបានចាកេចញេទៅេទ និងបនត េធវ ើការតេទៅេទៀត។
- អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសបានសមាភសន៍ជាមួ យ គង់ ចនាថ (េឈាមះែកល ង)
កមម កា រ ីនីេរាងចរកេលខ ៩ ភន ំេពញ ៃថង ទី ៣០ ែខវ ិចិឆកា ឆានំ ២០១៣ ។
មានកមម កររប ុសមានក់ែដលបានេធវ ើទុកខបុកេមន ញខញុំញឹកញាប់ណាស់ ។ មួ យៃថង ៗ
មានអវ ីែផល កជានិចច ។ ៃថង មួយេគនិយាយថា “អូ
ៃថង េនះេដាះអន កដូ ចជាធំជាងធមម តា” ។ ៃថង មួយេទៀត េគ បាននិយាយថា
“អន កសាអតណាស់ េសល ៀកពាក់ែបបេនះ អន ករតូវេសល ៀកពាក់ដូចេនះញឹកញាប់េទៅ
េដើមបីឲយខញុំេមើលអន ក” ។ មានអន កេផសងេទៀត េដើរប៉ះេយើងេដាយេចតនា ឬ
កត ិចគូ ថេយើងេពលកំពុងេដើរ ។ េពលខល ះ ខញុំមានអារមម ណ៍ថាចង់បតឹង ។
ខញុំមិនចូ លចិតតរេបៀបេនះេសាះ ។ ែតេតើខញុំេទៅបត ឹងអន កណា?
- អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសស បានសមាភសន៍ជាមួ យ កឺ េសាភាន់ (េឈាមះែកល ង)
កមម កា រ ីនី េរាងចរកេលខ ១៨, ភន ំេពញ, ៃថង ទី ៥ ែខធន ូ ឆានំ ២០១៣ ។
េបើសិនេយើងឈប់សរមាក់េដាយជមង ឺ ៣ ៃថង ពួ កេគកាត់លុយខញុំ ២០ ដុលាលរ
ពីអវីែដលខញុំ ទទួ លបាន។ ពួ កេគរបាប់េយើងថា
“េបើអនកឯងចង់បានលុយេនាះេទៅវ ិញ រតូវេធវ ើការែថមេទៀត”។
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េយើងរគាន់ែតបានឲយសំបុរតេពទយេទៅឲយេគប៉ុេណា
ណ ះ ពីេរពាះេយើងគិតថា
ពួ កេគនឹងែរសកដាក់េយើងតិចជាង ។
- អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសស បានសមាភសន៍ជាមួ យ ឆូ សាន (េឈាមះែកល ង)
កមម កា រ ីនី េរាងចរកេលខ ១៥, ភន ំេពញ, ៃថង ទី ២៤ ែខកញាញ ឆានំ ២០១៤ ។

ការេរ ីសេអើងរបឆាំងសហជីព
កនុងការរសាវរជាវសរមាប់របាយការណ៍េនះ អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ិមនុសស បានរកេឃើញភសតុ
តាងៃនការេធវ ើឲយសកមម ភាពរបស់សហជីពដួ លរលំ េនៅកនុងេរាងចរកយា៉ងេហាចណាស់ចំ នួ ន ៣៥
កនុងរបេទសកមពុជាចាប់តាំងពីឆានំ ២០១២ មក ។ ការអនុវតត ពាក់ព័នធ រ ួមមានទុកកមម ករ
មានកិចចសនយារយៈេពលែវង ឲយមានកិចចសនយារយៈេពលខល ី េដើមបីឲយេនឿយណាយនឹងចូ លរ ួម
សកមម ភាពរបស់សហជីព, បំរពួ ញឲយខល ីកិចចសនយារបស់កមម កររប ុស, េដញេចាល ឬេធវ ើទុកខបុក
េមន ញតំណាងសហជីពេទើបជាប់េឆានតថម ី េដើមបីទប់ទល់កុំឲយសហជីពឯករាជយបាន និងេលើកទឹក
ចិតតឲយបេងក ើតសហជីពលំេអៀងេទៅខាងការរគប់រគង ។
សហជីពទា ំងអស់ែដលបានសមាភសន៍សរមាប់សរេសររបាយការណ៍េនះ មាន សហ
ព័នធសហជីពរបជាធិបេតយយកមម ករកាត់េដរកមពុជា (CCAWDU), សហព័នធសហជីពជាតិៃនឧសសា
ហកមម វាយនភ័ណឌកាត់េដរកមពុជា (NIFTUC), សហព័នធសហជីពចលនាកមម ករ(CUMW),
សហព័នធសហជីពកមពុជា (CATU), បាននិយាយថា ភាលមៗ បនាទប់ពីកមម ករេផត ើមគំនិតេធវ ើនីតិ វ ិធី
បេងក ើតសហជីព អន ករគប់រគងេរាងចរកនឹងបេណតញអន កកាន់កាប់កា រ ិយាល័យសហជីពេចាល
ឬគំរាមកំែហង ឬសូ កេគឲយឈប់ ទប់សាកត់មិនឲយបេងក ើតសហជីពបាន ។

កមម ករបានបេងក ើតសហជីពមួ យជាសាខារបស់ សុីខាវឌូ
និងបានជូ នដំណឹងដល់អនករគប់រគងេរាងចរក េនៅចុងឆានំ ២០១៣ ។
ភាលមៗបនាទប់ពីជូនដំណឹង អន ករគប់រគងបានេហៅតំណាងជាប់េឆានត
និងបានដាក់បងាហញពួ កេគជាមួ យជេរមើស លាែលងពីតួនាទីកនុងសហជីពពួ កេគ
បតរនឹ
ូ ងការតេមល ើងឋានៈនិងការតេមល ើងរបាក់ែខ ។ េនៅេពលរបធាន
និងអនុរបធាន បដិ-េសធមិនទទួ លយកការផត ល់អវីែដលផត ល់ឲយ េហើយរតូវបាន
បេណតញេចញ។ សុីខាវឌូ បានគាំរទកមម ករពីរនាក់េនះ និងបានេលើកជេមាលះេនះេនៅ
ចំេពាះមុខរក ុមរបឹកសាអាជាញកណា
ត ល ែដលជាអងគ ការេដាះរសាយជេមាលះ
ិនិ
ែដលបានវ ចឆ័យឲយេរបៀបេទៅខាងកមម ករ េនៅកនុងែខធន ូ ឆានំ ២០១៣ ។
េនៅេពលសរេសររបាយការណ៍េនះ េរាងចរកមិនទាន់
េគារពតាមដំេណាះរសាយេនះេទ ។

មរនត ីកមពុជា រ ួមជាមួ យរកសួ ងការងារនិងបណតុះបណា
ត លវ ិជាជជីវៈ (រកសួ ងការងារ) ក៏
បានដាក់បញចល
ូ ផងែដរនូ វឧបសគគ ដល់ការបេងក ើតសហជីពេនះ ។ ពួ កេគបានពនយារេពលការ
ផត ល់អជាញប័ណណអស់ជាេរចើនែខ តាំងពីែខធន ូ ឆានំ ២០១៣ មក ។ ឥឡូវពួ កេគក៏បានតរមូវឲយេមដឹក
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នាំសហជីព សុំ វ ិញាញបនប័រត មួ យពីរកសួ ងយុតតិធ៌ម ែចងថាកមម កររ ូបេនះ មិនែដលរតូវបានផត នាទ
េទាសពីបទរពហម ទ័ណឌណា មួ យេទ ។ េមដឹកនាំសហជីពឯករាជយ បានរបាប់អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ិ
មនុសសថា ការផាលស់បតរទា
ូ ំងេនះនឹងពនយាេរពលកិចចដំេណើរការចុះបញជ ិការ ផត ល់ដល់អនករគប់
រគងេរាងចរកនូ វេពលេវលា ែថមេទៀតេដើមបីចាត់ វ ិធានការសងសឹក របឆាំងកមម ករដឹកនាំបេណា
ត ះ
ី
អាសនន ៃនសហជព។
េមដឹកនាំមកពីសហព័នធសហជីពឯករាជយទា ំងឡាយ បានេចាទថាមរនត ីរកសួ ងការងារ
ថាបានបំេពញមុខងាររបស់ខល ួនេដាយមិនឈរេលើចបាប់ របឆាំងសហព័នធសហជីព េដាយបដិេសធ
ការដាក់ពាកយសុំរបស់ពួកេគ េដាយេលើកេឡើងថាមានកំហុសអកខ រាវ ិរុទធែដលមិនសំខាន់ ជាេដើម។
ការរបរពឹតតែបបេនះ រំេលាភេលើកាតពវ កិចចអនត រជាតិរបស់របេទសកមពុជា កនុងការេគារព
និងការពារេសរ ីភាពៃនការេធវ ើសមាគម និងសិទធ ិរ ួបរ ួមគានជាអងគ ការ ។
កនុងឆានំ ២០១៤ រកសួ ងការងារ ក៏បានេធវ ើឲយរស់េឡើង វ ិញ េសចកត ីរពាងចបាប់ពាណិជជកមម ពីមុន
េលើកេឡើងថា ចំនួនសហជីពេរចើន និងថាមាន “សហជីពែកល ងកាលយ” ថាជាបញាហែដល
រដាឋភិបាលរតូវេដាះរសាយ ។ េសចកត ីរពាងចបាប់ទប់ទល់េសរ ីភាពរបស់កមម ករកនុងការបេងក ើត
សហជីព េដាយដាក់បញចល
ូ េនៅេពលចាប់េផត ើម នូ វចំនួនកមម ករអបបបរមាខព ស់ចាំបាច់ េដើមបីគាំរទ
ការបេងក ើតសហជីពកមម ករ និងផត ល់អំណាចខព ស់េពកដល់រកសួ ងការងារ េដើមបីពួ យរការចុះបញជ ិការ
សហជីព េដាយពុំមានការពិនិតយេឡើង វ ិញេដាយតុលាការេទ ។

រក ុមហ៊ុនេមៅ៉ការ និងតួ នាទីរបស់មា៉ក
េសចកត ីបារមភ អំពីសិទធិការងារ ការអនុវតត ការេរ ីសេអើងរបឆាំងរសត ី និងសកមម ភាពេធវ ើឲយសហជីពរលំ
េរៀបរាប់ខាងេរកាមេនះេឃើញមានជាពិេសស េនៅកនុងេរាងចរកេមៅ៉ការ ។ េរាងចរកជា
េរចើនផគ ត់ផគង់ផាទល់ដល់មា៉កអនត រជាតិ បានេមៅ៉ការេទៅឲយអន កដៃទេទៀត ជាទូ េទៅតូ ចៗជាង
ែដលជាេរាងចរកមានការតាមដាន និងពិនិតយពិចច័យ តិចតួ ចឬអត់មានទាល់ែតេសាះ ។
យា៉ងេហាចណាស់មានេរាងចរកេមៅ៉ការចំនួនពី ១៤ កនុងចំនួន ២៥ ែដលអងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ិ
មនុសសបានពិនិតយ ហាក់បីដូចជាមិនរតូវបានពិនិតយេដាយគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយ
នភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC)េទ - េទាះបីជាកំពុងរបតិបតត ិការ និងផលិតសរមាប់មា៉កអនត រ
ជាតិ អស់រយៈេពលជាេរចើនឆានំមកេហើយក៏េដាយ មិនេឃើញមានេនៅកនុងបញជ ីតាមដានេរាងចរក
ែខមករា ឆានំ ២០១៥ របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា(BFC)
កនុងបញជ ីតាមដានេរាងចរកេទ ។
លកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារកនុងេរាងចរកេមៅ៉ការ ែដលេយើងបានេសុើបអេងក ត ធមម តាអារកក់ជាង
េនៅកនុងេរាងចរកធំជាង ។ ពួ កទី ១ មានលទធ ភាពជួ លេដាយការសរមបសរមួ លធមម តា និង
ផត ល់នូវកិចចសនយាការងារមានេថរេវលាខល ីជាបនត បនាទប់ ។ េដាយសារេរាងចរកទា ំងេនះជាេរចើន
មានទំហំតូចនិងគាមនផាលកយីេហា-និងជាទូ េទៅមិនរតូវបានតាមដានេដាយរបការណាមួ យេនាះេមដឹកនាំសហជីពឯករាជយ បាននិយាយថា មានការលំបាកកាន់ែតខាលំងេដើមបីេរៀបចំបេងក ើតសហ
ជីព េដាយសារភ័យខាលចេរាងចរកទា ំងេនាះអាចនឹងផាអករបតិបតិតការមួ យរយៈេពល េដាយ
បញឈប់កមម ករទា ំងអស់កនុងកិចចដំេណើរការ ។ រសត ីកនុងេរាងចរកទា ំងេនះ ែតងែតនិយាយថាពួ កេគ
រតូវបានបដិេសធមិនឲយទទួ លអតថ របេយាជន៍ រ ួមមានការឈប់លំែហមាតុភាព និងរបាក់ឈន ួល
មាតុភាព ។
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មា៉កសេមល ៀកបំពាក់អនត រជាតិតិចតួ ចបំផុត របកាសឲយដឹងអំពីេឈាមះ និងទីកែនល ង ៃនអងគ
ភាពផលិតរបស់ពួកេគ -អន កផគ ត់ផគង់ និងអន កេមៅ៉ការ- េទាះបីជាការរបកាសឲយដឹងអាចជួ យដល់
កមម ករ និងពួ កអន កតស៊ូ មតិខាងការងារ េដើមបីករនាតក់អារមម ណ៍មា៉កអំពីការរំេលាភសិទធ ិការងារ
ក៏េដាយ។ ការរបកាសឲយដឹងែខសរយៈផគ ត់ផគង់ គឺមិនែមនមិនអាចេធវ ើបាន ឬៃថល ហួសរបមាណ
េនាះេទ និងវាហាក់ដូចជាពុំមានេហតុផលរតឹមរតូវេទសរមាប់មា៉កលាក់កនុងការព័ត៌មានេនះ ។
ឧទាហរណ៍ អាឌីដាស (Adidas) បានសរេសរេទៅអងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសថា ខល ួនបានចាប់
េផត ើមេលើកទី ១ របកាសឲយដឹងជាឯកជន បញជ េី ឈាមះអន កផគ ត់ផគង់របស់ខល ួន ឲយពួ កអន កសិកសារសាវ
រជាវ និងអងគ ការេរកៅរដាឋភិបាល កនុងឆានំ ២០១១ េហើយបានផាលស់េទៅឲយរបព័នធរបកាសឲយដឹងជា
សាធារណៈេនៅកនុងឆានំ ២០០៧ ។ កនុងឆានំ ២០១៤ អាឌីដាស បានផាលស់េទៅេធវ ើការរបកាសឲយដឹង
រាល់ពីរឆានំមតង ។ H&M បានចាប់េផត ើមរបកាសឲយដឹងជាសាធា-រណៈ អំពីបញជ ីអនកផគ ត់ផគង់របស់ខល ួន
េនៅឆានំ ២០១៣ និងេធវ ើបចចុបបនន ភាពរបចាំឆានំ ។
មា៉កដៃទេទៀត របតិបតត ិការេនៅកនុងរបេទសកមពុជា រ ួមមាន Gap, Marks and Spencer, and Joe
Fresh មិនបានរបកាសឲយដឹងអន កផគ ត់ផគង់ពួកេគជាសាធារណៈេទ ។ Marks and Spencer សរ
េសរេទៅអងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសស េដាយរបកាសថា មា៉កនឹងេធវ ើបញជ ីអនកផគ ត់ផគង់សកលជា
សាធារណៈរបស់ខល ួន េនៅកនុងឆានំ ២០១៦ ។ កនុងែខតុលា ឆានំ ២០១៤ តំណាងរបស់ Gap មានក់
បានរបាប់អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសថា មា៉កនឹងពិនិតយអំពីការប៉ះពាល់ៃនការរបកាសែបប
េនះចំេពាះការរកសុីរបស់ខល ួន ។ ឡបឡវ (េថៅែក Joe Fresh) និង អារមា៉នី មិនបានរបកាសឲយ
ដឹងអំពីបញជ ីអនកផគ ត់ផគង់សកលរបស់ពួកេគ និងមិនេឆល ើយេទៅនឹងសំណួររបស់អងគ ឃាលំេមើលសិទធ ិ
មនុសស កនុងរបធានបទេនះេទ ។
ពួ កអន កផគ ត់ផគង់ខលះ អាចបណា
ត ក់ការងាររបស់ពួកេគឲយពួ កអន កេមៅ៉ការេធវ ើ េដាយពុំមានការ
អនុញាញតពីមា៉ក ។ ទាក់ទងជាមួ យអន កេមៅ៉ការគាមនការអនុញាញត គឺសមុរគសាមញ ។ ែត មា៉ក
សេមល ៀកបំពាក់អនត រជាតិ អាចេធវ ើបានេរចើនជាងឆាងយណាស់ េដើមបីជួយេដាះរសាយការរំេលាភសិទធ ិ
ការងាររបស់អងគ ភាពផលិតគាមនការអនុញាញត ែដលបាននាំមកឲយខល ួនដឹង ។
សូ មបីែតមា៉កពឹងែផអ កេលើកមម ករនិងេលើសហជីពឯករាជយ េដើមបីពញាញក់ពួកេគឲយដឹងពី
ពួ កអន កេមៅ៉ការគាមនការអនុញាញត េនៅកនុងែខសផគ ត់ផគង់របស់ខល ួន ពុំមានមា៉កណាមួ យ េលើកែលង
ែត អាឌីដាស ប៉ុេណា
ណ ះ ែដលបានផត ល់ដល់អងគ ការឃាលេមើលសិទធ ម
ិ នុសសឲយដឹងនូ វភសតុតាងៃន
កិចចដំេណើរការមួ យ ការពារអន កផលុំកែញច បនធ ូរលទធ ភាពៃនការសងសឹករបស់ការរគប់រគង របឆាំង
កមម ករែដលេលើកអំពីេសចកត ីរពួ យបារមភ របស់ពួកេគ ។ េនៅែខតុលា ឆានំ ២០១៤ អាឌីដាស បាន
បញចល
ូ របេយាគរបឆាំងការសងសឹកជាលាយលកខ អកសរ កនុងរបព័នធរាយការណ៍អំពីការឈឺចាប់
របស់ខល ួនែដលកមម ករអាចេរបើរបាសេដើមបីរាយការណ៍ពីការសងសឹក េដើមបីេសន ើឲយមានការេសុើប
អេងក ត និងទទួ លបានការេដាះរសាយ ។
មានតរមូវការឲយមានការការពារមានរបសិទធ ភា
ិ ពែថមេទៀតដល់អនកផលុំបែញច ឲយកមម ករកនុងេរាង
ចរក ។ ឧទាហរណ៍ កមម ករបានរបាប់អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសថា េរកាយពីពួកេគបានផត ល់ព័ត៌
មានសត ីអំពីអនកេមៅ៉ការដល់អនកតាមដានខាងេរកៅ េនៅពាក់កណា
ត លឆានំ ២០១២ មក អន ករគប់
រគងេរាងចរក បានដាក់ពាកយបត ឹងមិនពិតអំពីេចារកមម េចាទរបកាន់េទៅេលើកមម ករមានក់ និងបងខ ំ
អន កដៃទឲយេធវ ើសាកសីរបឆាំងកមម ករមានក់េនាះ េដាយគរមាមថានឹងេដញេចាលេបើពួកេគមិន
េគារពេទេនាះ - កមម ករមួ យចំនួនរតូវបានេណតញេចាល ។
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េពលខល ះ មា៉ក ក៏បានេចញបញាជឲយឈប់ផលិតភាលមៗ េនៅេពលកិចចសនយាេមៅ៉ការគាមនការអនុ
ញាញតរតូវបានបញជន
ូ ដល់ខល ួន េទាះបីជាេនៅកនុងសាថនភាព ែដលការែកលំអបានភាលមៗេដាយេរាង
ចរកេមៅ៉ការេនៅអាចេធវ ើបានក៏េដាយ ។ ការេនះេធវ ើឲយប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់កមម ករ
កនុងេរាងចរកេមៅ៉ការែដលមានការប៉ះពាល់ បេងក ើតជាការសាទក់េសទ ើរកនុងចិតតដល់កមម ករេដើមបី
រាយការណ៍អំពីសាថនភាពៃនការរំេលាភ ។
ដូ ចបានកំណត់េនៅកនុងេគាលការណ៍ែណនាំអំពីការរកសុីនិងសិទធ ិមនុសស រក ុមហ៊ុនមាន
ការទទួ ទលខុសរតូវេធវ ើអបបបរមាណភាពៃនការរំេលាភសិទធ ម
ិ នុសស កនុងែខសផគ ត់ផគង់របស់ពួកេគ
េដាយមិនគិតដល់ថាេតើពួកេគបានរ ួមចំែណកេដាយផាទល់កនុងការរំេលាភ េហើយនិងេដើមបីឲយមាន
ដំេណាះរសាយរគប់រគាន់ចំេពាះការរំេលាភណាមួ យែដលេកើតេឡើង។ េដើមបីេលើកទឹកចិតត កមម ករ
ឲយរាយការណ៍អំពីសាថនភាពៃនការរំេលាភ និងេដើមបីេជៀសវាងការប៉ះទងគ ិចអវ ិជជ មានដល់ការងារ
និងរបាក់ែខរបស់កមម ករ អងគ ការឃាលំេមើលសិទធមនុសសសូ មផត ល់អនុសាសន៍ថា េនៅ
េពលណាែដលអាចេធវ ើបាននិងសមរសប មា៉កអនត រជាតិនានា គួ រផត ល់ដល់អនកផគ ត់ផគង់កមពុជានូ វ
ឱកាសរគប់រគាន់ េដើមបីេដាះរសាយបញាហមុនបញច ប់ទំនាក់ទំនងកនុងការរកសុីរបស់ពួកេគ ។

ករណីសិកសាអំពី H&M
េរាងចរកេលខ ១ ជាអន កផគ ត់ផគង់ផាទល់ឲយ H&M េមៅ៉ការឲយេរាងចរកតូ ចៗជាេរចើន។ មាន
ការេចាទរបកាន់ថារបធានរក ុមកនុងេរាងចរកេលខ ១ បានរបាប់កមម ករថាពួ កេគគួ រេធវ ើការៃថង អា
ទិតយ ែដលជាៃថង ឈប់សរមាកេនៅកែនល ងេមៅ៉ការគាមនការអនុញាញត េដើមបីជួយសេរមចទិសេដៅ
ផលិតកមម និងបែនថ មចំណូលរបស់ពួកេគ ពីេរពាះេរាងចរកេលខ ១ នឹងមិនបានផត ល់ឲយពួ កេគ
នូ វឱកាសេធវ ើការបែនថ មេមា៉ងេទ ។ ការេធវ ើការៃថង អាទិតយនិងៃថង ឈប់សរមាកសាធារណៈរបស់ពួក
េគ ជាមួ យអន កេមៅ៉ការគាមនការអនុញាញត គឺពួកេគេធវ ើការបែនថ មេមា៉ងឲយេរាងចរក H&M ែត
េដាយគាមនរបាក់បែនថ មេមា៉ង ។ េដាយបេញច ញការងារេទៅឲយអន កេមៅ៉ការេរកៅេធវ ើ េរាងចរកេលខ ១
មានលទធ ភាពអាចបែងវ ងផល វូ ពីបញញ តត ិចបាប់ការងាររគប់រគងរបាក់េធវ ើការបែនថ មេមា៉ង និងបទ
បញញ តត ិែដលថារតូវបែនថ មៃថង ឈប់មួយឲយកមម ករជាការការប៉ះប៉ូ វ សរមាប់កមម ករេធវ ើការយប់ ឬ
ៃថង អាទិតយ ។
អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសក៏បាននិយាយជាមួ យ កមម ករ ៥ នាក់ មកពីេរាងចរកេមៅ៉ការផគ ត់ផគង់
េរាងចរកេលខ ១ ។ ពួ កេគបានដឹងថាេរាងចរកពួ កេគជា “អន ករ ួមចំែណករកសុី” និង
ផលិតសរមាប់ H&M ពីេរពាះពួ កអន ករគប់រគងបានពិភាកសាគានអំពីេឈាមះមា៉ក និងរចនាម៉ូ តជា
មួ យពួ កេគ ។ េនៅេពលពួ កេគទទួ លបញាជរបញា៉ប់ កមម ករបានរាយការណ៍ថា ពួ កខល ួនមិនរតូវ
បានេគអនុញាញតឲយបដិេសធការេធវ ើការបែនថ មេមា៉ងេរចើនហួ សេហតុេទ រ ួមទា ំងៃថង អាទិតយនិងៃថង
ឈប់សរមាកសាធារណៈផង និងមិនរតូវបានផត ល់របាក់បែនថ មេមា៉ងតាមអរតាេទ ។
កមម ករកនុងេរាងចរកេមៅ៉ការ បានពិចារណាេរៀបចំសហជីពមួ យ ែតខាលចការសងសឹក េបើ
សិនជាពួ កេធវ ើដូេចន ះ ។ ពួ កេគក៏បានរាយការណ៍ថា េរាងចរកបានេរបើកូនេកម ងខល ះេរកាមអាយុអនុ
ញាញតេដាយចបាប់ េពាលគឺ ១៥ ឆានំ និងថាកុមារទា ំងេនាះ រតូវបានេរបើឲយេធវ ើការធង ន់ ដូ ច
មនុសសចាស់ែដរ ។
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ករណីសិកសាអំពី Marks និង Spencer
េរាងចរកេលខ ៥ គឺជាេរាងចរកេមៅ៉ការតូ ចមួ យ ែដលផលិតសរមាប់ Marks និង Spencer និង
បានទទួ លបញាជជាេទៀងទាត់ពីអនកផគ ត់ផគង់ ១ ឬ ២ យា៉ងេហាចណាស់រហូ តដល់ែខវ ិចិឆកា ឆានំ
២០១៣ េនៅេពលេយើងបាននិយាយជាមួ យកមម ករទីេនាះ ។
កមម ករបានរបាប់អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ិមនុសស ថាពួ កេគបានទទួ លកិចចសនយាការងារមានេថរេវលា
កំណត់បីែខ ែដលរតូវបានបនត េលើសពីពីរឆានំ ។ អន ករគប់រគងេរាងចរករតូវបាន
េចាទរបកាន់ថាបានបេណកញកមម ករ ែដលបានេលើកអំពីការបារមភ អំពីលកខ ខ័ណឌការងារ ឬេរជើស
យកមិនបនត កិចចសនយារបស់ពួកេគ ។ បញាហបានេលើកេឡើងេដាយកមម ករែដលេយើងបានសមាភសន៍
កនុងេនះរ ួមមានការេរ ីសេអើងចំេពាះកមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះ គាមនការឈប់សរមាកេដាយមានជមង ឺ
ការបងខ ំឲយេធវ ើការបែនថ មេមា៉ង និងគរមាមរបឆាំងការេធវ ើសហជីពកមម ករ ។

ករណីសិកសាអំពី Joe Fresh
កនុងឆានំ ២០១៣ េរាងចរកេលខ ៤ ផលិតសរមាប់ Marks និង Spencer, Joe Fresh និង
មា៉កអនត រជាតិដៃទេទៀត និងយូៗមត ងបានេមៅ៉ការការងារេទៅឲយេរាងចរកដៃទេទៀត ។
កមម ករមកពីេរាងចរកេមៅ៉ការពីរ ែដលផលិតសរមាប់េរាងចរកេលខ ៤ បានរបាប់អងគ ការ
ឃាលំេមើលសិទធ ិមនុសសថា ពួ កេគរតូវបានជួ លតាមកិចចសនយាមានេថរេវលាខល ី ៣ ែខ បនត ជាបនត
បនាទប់រហូ តដល់េលើសពីពីរឆានំ ។ កមម ករបានរាយការណ៍អំពីការរំេលាភចបាប់ការងារមួ យចំនួន
រ ួមមាន របាក់ែខតិចជាងអបបបរមាតាមចបាប់នាេពលេនាះ គឺ ៨០ ដុលាលរ, ការបងខ ំឲយេធវ ើការ
បែនថ មេមា៉ង េដាយគាមនអរតារបាក់ឈន ួលបែនថ មេមា៉ង អវតត មានៃនរបាក់មាតុភាពសរមាប់កមម
ការ ីនីមានសិទធ ិ និង វ ិសមមារតភាពៃនការកាត់បនថ យៃនរបាក់េលើកទឹកចិតតេមា៉ងការងាររបចាំ
ែខរបស់ពួកេគ សរមាប់ការឈប់សរមាកេពលមានជមង ឺមួយៃថង ។ េរាងចរកពុំមានគិលានដាឋន
កំណត់េដាយចបាប់េទ េទាះបីជាមានកមម ករេលើសពី ៥០ នាក់ កនុងេរាងចរកនិមួយៗក៏េដាយ ។
កមម ករបាននិយាយថា េរាងចរកេមៅ៉ការ ក៏បានេរបើេកម ងផងែដរ និងបានលាក់ពួកេគេពលមាន
អន កមកេធវ ើទសសនកិចច ។

ករណីសិកសាអំពី Gap
េរាងចរកេលខ ៦០ គឺជាេរាងចរកេមៅ៉ការតូ ចមួ យ ែដលមត ងមាកលផលិតឲយមា៉ក េហគ ប Gap
រហូ តដល់យា៉ងេហាចណាស់ែខធន ូ ឆានំ ២០១៣ េនៅេពលែដលអងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសស
បាននិយាយជាមួ យកមម ករេនៅទីេនាះ ។
កមម ករេរាងចរកភាគេរចើនែដលេយើងបាននិយាយជាមួ យ បានេធវ ើការេនៅទីេនាះ េលើសពីពីរឆានំ
និងទទួ លបានកិចចសនយាមានេថរេវលាខល ីមតងេហើយមត ងេទៀត ។ ពួ កេគមិនបាន ទទួ ល
របាក់អតថ របេយាជន៍ែដលបានផត ល់ឲយដល់កមម កររយៈេពលែវងេទ ។ ពួ កេគនិយាយថា អន ករគប់
រគងេរាងចរក បានចាត់យកគំនិតជាសរតូវជាមួ យសហជីព េហើយកមម ករមានការភ័យខាលច កនុង
ការបេងក ើតសហជីព ឬេធវ ើសកមម ភាពសហជីពជាចំហេនៅកនុងបរ ិេវណេរាងចរក ។
េរាងចរករតូវបានេចាទរបកាន់ថាេរ ីសេអើងចំេពាះកមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះ កនុងការជួ ល ។
កមម ករបានរាយការណ៍ថា រសត ីែដលបានសរមាលកូ ន មិនបានទទួ លរបាក់ឈន ួលមាតុភាពេទ
េទាះបីជាពួ កេគបានេធវ ើការជាងមួ យឆានំេហើយកត ី ។ កមម ករបានេរៀបរាប់ថាបានេឃើញ កមម ករមាន
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ឋានៈដូ ចគានមានក់រតូវបានបេណតញេចាល េដាយសារបដិេសធមិនេធវ ើការបែនថ មេមា៉ង ។ សូ មបី
ចំេពាះេរាងចរកេរបើកមម ករជាង ៣០០ នាក់ ក៏េនៅែតមិនមានគិលានដាឋន ឬគលានុបដាឋយិកា
េនៅកនុងេរាងចរកេទ ។

បរាជ័យៃនគណេនយយភាពរបស់រដាឋភិបាល
រដាឋភិបាលកមពុជា មានកាតពវ កិចចេរកាមចបាប់អនត រជាតិ េដើមបីធានាថាសិទធ រិ បស់កមម ករ
រតូវបានេគារព និងថាេនៅេពលការរំេលាភេកើតេឡើង ពួ កេគរតូវទទួ លបានការែកតរមូវ វ ិញ ។
មិនថាេតើេរាងចរកជាអន កផគ ត់ផគង់ផាទល់ ឬជាអន កេមៅ៉ការឲយអន កទិញអនត រជាតិ លកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារ
គួ ររតូវបានតាមដានេដាយអធិការដាឋន ែដលរតូវបានឲយេធវ ើកិចចការអនុវតត ចបាប់ការងារ
និងមាន អំណាចេផត ើមេធវ ើសកមម ភាពអនុវតត ចបាប់ ។ ែតរហូ តដល់េពលេនះេហើយ
អធិការដាឋនការងារកមពុជាេនៅែតគាមនរបសិទធភាព និងជាកមម វតថុៃនការេចាទរបកាន់អំពីអំេពើ
ពុករលួ យជាេរចើន ។
កនុងឆានំ ២០១៤ រកសួ ងការងារ បានបេងក ើតរក ុមអធិការកិចចការងារចរម ុះរ ួម េដើមបីេធវ ើឲយ
អធិការកិចចេរាងចរកដំេណើរការបានេលឿននិងងាយរសួ ល ។ រកសួ ងសនយាថាខល ួនផត ល់ដល់
រក ុមទា ំងេនះ នូ វការហវ ឹកហវ ឺនលអ ជាង (េដាយសហការជាមួ យអងគ ការពលកមម អនត រជាតិ) េដើមបី
េសុើបអេងក ត និងរាយការណ៍អំពីលកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារកនុងេរាងចរក េដាយេទៀងទាត់ ។ េទាះបី
ជាជំហានបឋមេនះជាការគួ រឲយសាវគមន៍ក៏េដាយ វាជាការចបាស់ណាស់ថា វ ិធានការបែនថ មជា
េរចើនតរមូវឲយមានេឡើង េដើមបីែកលំអភាពហម ឺងមា៉ត់របស់រដាឋភិបាលកនុងការតាមដានលកខ ខ័ណឌ
េធវ ើការងារកនុងេរាងចរក ។
អំេពើពុករលួ យគឺជាបញាហគនល ឹះ ែដលប៉ះពាល់ដល់ភាពគួ រឲយេជឿទុកចិតតេលើអធិការកិចច ការងារ ។
អតីតអធិការការងារពីរនាក់ បាននិយាយរបាប់អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសេដាយឯករាជយ អំពី
“របព័នធេរសាមសំបុរត” ែដលអន ករគប់រគងេរាងចរកស៊កបញចល
ូ លុយកនុងេនាះឲយ
អធិការេពលមកទសសនកិចច េដើមបីបតរជាមួ
ូ
យរបាយការណ៍អនុេរគាះដល់ពួកខល ួន ។
ទិននន័យផាទល់របស់រកសួ ងការងារ បងាហញអំពីការអនុវតត ការកត់រតា គឺេខសាយ ។ ឧទា-ហរណ៍
ទិននន័យផល វូ ការផត ល់ឲយអងគ ការឃាលំេមើលសិទធមនុសស បងាហញថា ពីឆានំ ២០០១ ដល់ែខធន ូ ឆានំ ២០១៣
អាជាញធរការងារបានពិន័យេទៅេលើ េរាងចរកែត ១០ ប៉ុេណា
ណ ះ និងបានេផត ើមគំនិត
ដំេណើរការផល វូ ចបាប់របឆាំង េរាងចរក ៧ ។ កនុងឆានំ ២០១៣ រកសួ ងបានរកេឃើញថាយា៉ងេហាច
ណាស់េរាងចរកចំនួន ២៩៥ (មិនែមនេរាងចរកកាត់េដរទា ំងអស់េទ) បានរំេលាភចបាប់ការងារ។
កនុងែខធន ូ ឆានំ ២០១៤ មរនត ីរកសួ ងការងារបានរបាប់អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសសថា
ពួ កេគបានផាកេរាងចរកចំនួន ២៥ កនុងរយៈេពល ១១ ែខ តាំងពីេដើមឆានំ ២០១៤ មក ។ កនុង
ែខកុមភៈ ឆានំ ២០១៥ សារព័ត៌មានជាភាសាែខម របានរាយការណ៍ថា កនុងឆានំ ២០១៤ អធិការកិចចការ
ងារបានចាត់ វ ិធានការេទៅេលើេរាងចរក ៥០ េដាយមិនបានបញាជក់លអិតលអ ន់អំពី វ ិធានការេនាះេទ
។ មយា៉ ងេទៀត េទាះបីជាមរនត ីរកសួ ងបានទទូ ចថាអន កេសុើបអេងក តរបស់ពួកេគរកេឃើញថា
ការរំេលាភសិទធ កា
ិ រងារកនុងេរាងចរកែដលមានការេគារពចបាប់ករមិតទាប ែដលមានេឈាមះេនៅ
កនុងទិននន័យតមាលភាពៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC)
ពួ កេគមិនអាចផត ល់ព័ត៌មានអំពីលទធ ផលៃនការអនុវតត រសបតាមសារាចរមួ យកនុងឆានំ ២០០៥
េចញេដាយរដាឋភិបាលកមពុជា ែដលផត ល់ឲយរកសួ ងពាណិជជកមម អាចលប់េចាលអាជាញប័ណណនាំេចញ ។
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ពរងឹងគេរមាងេធវ ឲ
ើ យរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរ
េនៅកមពុជា (BFC)
ជាពិេសសេដាយភាពទន់េខសាយៃនអធិការកិចច គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង(BFC) ែផន ក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា បំេពញតួ នាទីតាមដានដ៏សំខាន់សាលប់រស់កនុងេរាងចរកកាត់េដរ
កមពុជា ។ របាយការណ៍រតួ តតពិនិតយេដាយភាគីទី ៣ េធវ ើេនៅថានក់េរាងចរករបស់គេរមាងេធវ ើឲយ
របេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា អាចរតូវទិញនិងេរបើរបាស់ េដាយមា៉កសេមល ៀក
បំពាក់អនត រជាតិ សរមាប់េធវ ើសវនកមម របស់ពួកេគ ។ របាយការណ៍ទា ំងេនះ េរកៅពីេរាងចរកមិន
អាចអន កណារកបានេទបីមិនទិញវា ។ េរកាយពីការទិេតៀនអំពីការខវ ះនូ វការបងាហញជាសាធារណៈៃនការរកេឃើញ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា បានបេងក ើត
ឲយមានមូ លដាឋនទិននន័យតមាលភាពមួ យកនុងែខមីនា ឆានំ ២០១៤ េទាះបីជាមានការរបឆាំងកនុង
ចំនួនមួ យគួ រឲយសំគាល់ េដាយរដាឋភិបាលកមពុជា និងឧសសាហករែដលមាន ជីមា៉ក់ (GMAC) ជា
តំណាង ។
សូ មបីែតរបាយការណ៍របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា(BFC)
េធវ ើឲយមានការេជឿទុកចិតតដ៏ទូលំទូលាយជាអនត រជាតិ កមម ករកមពុជាជាេរចើនែដល
េយើងបាននិយាយជាមួ យ បានសំែដងនូ វការខវ ះការទុកចិតតចំេពាះការតាមដានរបស់គេរមាងេធវ ើ
ឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) និងបាននិយាយថាអន ករគប់រគងបាន
បងវ ឹក ឬ គរមាមពួ កកមម ករមុនេពលមានទសសនកិចចមកពីេរកៅ ។ កមម ករបានរំលឹកេឡើង វ ិញ
អំពី រេបៀបែដលអន ករគប់រគងេរាងចរកេធវ ើការជូ នដំណឹងេដាយេរបើរបព័នធជូ នដំណឹងជាធារណៈ
តាមរយៈរបធានរក ុម ឬេហៅកមម ករមករពមានថាកុំឲយពួ កេគតអ ូញែតអ រអំពីលកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារ
របាប់េភញៀវ ។ កនុងករណីមួយ កមម ករមានក់បាននិយាយថា អន ករគប់រគងេរាងចរកមួ យេនាះ បានឲយ
លុយកមម ករ ែដលផត ល់ការរាយការណ៍ វ ិជជ មាន ។
បែនថ មេលើការបងវ ឹកេនាះ េគបានរបាប់កមម ករឲយេរតៀមខល ួនេដើមបីទទួ ល “េភញៀវ” ។ េគ បាន
របប់ពួកេគ ឲយយកគំនរេខាអាវេចញពីេលើមា៉សុីនេដរលាក់ទុក និងឲយេរសាមៃដ និង មា៉ស់ឲយ
ពួ កេគភាលមៗ មុនេភញៀវមកដល់ ។ េភល ើង និងកងាហរ ែដលធមម តាបិទេចាល រតូវបានេបើក ធុងទឹក
ផឹករតូវបានបំេពញេឡើង វ ិញ និងកមម ករកុមារអាយុតិចរតូវបានយកេទៅលាក់ ។

មុនអងគ ការពលកមម អនត រជាតិមកែឆក េរាងចរកបានេរៀបចំអវីៗទា ំងអស់ ។
ពួ កេគបនថ យ កូ តាសរមាប់េយើងេដើមបីឲយេឃើញបំែណកតិចេនៅេលើតុពួកេយើង ។
អងគ ការពលកមម អនត រជាតិ បានមកេនៅៃថង រេសៀល
េហើយពួ កេយើងទា ំងអស់គានបានដឹងេនៅេពលរពឹកថាពួ កេគមកនឹងមក។
ពួ កេគបានរបាប់េយើងឲយយកសមាភរៈទា ំងអស់េចញនិងលាក់កនុងបនទ ប់សតុក ។
េគបានរបាប់ពួក
េយើងមិនឲយរបាប់ពួកេគថាេរាងចរកឲយេយើងេធវ ើការបែនថ មេមា៉ងេរចើនេទ ។
ពួ កេគក៏បានរបាប់ពួកេយើងែដរថាេបើ[ពួ កេយើង]និយាយអវ ី
ពួ កេយើងនឹងបាត់បង់ការងារ ។
-រក ុមអងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ិមនុសស សមាភសន៍ជាមួ យ នូ វ វា៉ន់នី (េឈាមះែកល ង) និង កឺ

13

េសាភន (េឈាមះែកល ង) េរាងចរកេលខ ១៨, ភន ំេពញ ៃថង ទី ៥ ែខធន ូ ឆានំ ២០១៣ ។
ឆានំេនះ េរាងចរកេយើងបានចាប់េផត ើមេរបើពនល ឺ ។ ភាលមៗ
េពលសនត ិសុខដឹងថាមានេភញៀវ និងរបាប់អនករគប់រគង
ជួ រអំពូលេភល ើងដ៏ែវងេនៅេរកាមដំបូលនឹងេឆះ ... េហើយេមដឹកនាំ
រក ុមនឹងចាប់េផត ើមរបាប់កមម ករទា ំងអស់ឲយសំអាតតុពួកេយើង ។
េយើងរតូវពាក់មា៉ស់ ខាទល់អតត សញាញណប័ណណពួ កេយើង
និងមិនអាចនិយាយជាមួ យេភញៀវេទ ។ មានក់ៗ ដឹងថាេនះគឺជាសញាញ ។
- អងគ ការឃាលំេមើលសិទធ ម
ិ នុសស សមាភសន៍ជាមួ យ េឡង ឆាយា៉(េឈាមះែកល ង) េរាងចរក
េលខ ៣២, ភន ំេពញ ៃថង ទី ២៩ ែខវ ិចិឆកា ឆានំ ២០១៣ ។

គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ថាបានចាត់ វ ិធានការមួ យ
ចំនួន េដើមបីទប់ទល់នឹងការបងវ ឹករបស់ការរគប់រគង ។ វ ិធីតាមដានេរាងចរករបស់គេរមាងេធវ ើឲយ
របេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) រ ួមមានទសសនកិចចេដាយមិនរបកាស រយៈ
េពលកំហិតរតឹម ៣០ នាទី អាចរតូវឲយពួ កអន កតាមដានេនៅរង់ចាំខាងេរកៅេរាងចរកេពលពួ កេគ
មកេដាយមិនរបកាស, ឆនាទនុសិទធ ិរបស់ពួកអន កតាមដានេដើមបីេកាះេហៅរក ុមកមម ករថម ី
េបើរក ុមទីមួយហាក់ដូចជារតូវបានបងវ ឹក, និងសមាភសន៍ជាមួ យកមម ករខល ះេនៅេរកៅបរ ិេវណ ។
យា៉ងណាក៏េដាយ កមម ករបានរបាប់អងគ ការឃាលំេមើលសិទធមនុសស ថាពួ កេគេនៅែតរតូវ
ការឲយមានយនត ការរាយការណ៍អំពីការរំេលាភសិទធ ិការងារផាទល់េទៅ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរ
េឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា(BFC) ។
គុណ វ ិបតត ិគួរឲយកត់សំគាល់ គឺរបាយការណ៍របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយន
ភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) មិនអាចរកបានេដាយកមម ករជាបុគគល ឬសូ មបីែតសហជីព កនុង
ការជាក់ែសត ង េធវ ើឲយកមម ករមិនអាចេផទ ៀងផាទត់ថាេតើរបាយការណ៍របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង
ែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ពីព័ណនាេដាយរតឹមរតូវអំពីលកខ ខ័ណឌការងារជាក់ែសត ង
េនៅេរាងចរកណាមួ យែដរឬេទ ។
េរាងចរកកាត់េដរ េដើរតួ នាទីសំខាន់សាលប់រស់កនុងេសដឋ កិចចរបេទសកមពុជា កនុងេនះរ ួមមាន
ការផត ល់ការងារេធវ ើឲយដល់រសត ីកមពុជាយា៉ងេរចើនផង ។ អនុសាសន៍លំអិតខាងេរកាមេនះ
ចំេពាះរដាឋភិបាលកមពុជា, េរាងចរកកាត់េដរ, មា៉កអនត រជាតិ, គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយ
ី , និងរបេទសផត ល់ជំនួយអនត រជាតិ មានបំណងែក
នភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា(BFC), សហជព
លំអការអនុវតត ការងារ េដើមបីេធវ ើឲយរបេទសកមពុជាអាចជាគំរ ូៃនលកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារលអ សរមាប់
កមម ករកាត់េដរ ។
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អនុសាសន៍
ការទទួ លខុសរតូវជាចំបងេដើមបីែកលំអលកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារ េនៅកនុងេរាងចរកកាត់េដរកមពុជា
គឺសថិតជារបស់រដាឋភិបាល ។ ែតតួ អងគ មួយចំនួនដៃទេទៀត - មា៉ក, គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរ
េឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC), សមាគមេរាងចរកវាយណភ័ណឌកាត់េដរ កមពុជា
(GMAC), និងសហជីព - េដើរតួ នាទីសំខាន់មួយកនុងការធានាថា លកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារកនុង
េរាងចរក របកាន់ខាជប់នូវចបាប់ការងារ និងបទដាឋនអនត រជាតិ។ ទនទ ឹមនឹងការយកចិតតទុកដាក់
េទៅនឹងេសចកត ីរពួ យបារមភ អំពីសិទធ ិការងាររបស់បុគគល បញាហរចនាសមព ័នធែដលជាេដើមចមៃនបញាហ
សិទធ កា
ិ រងារមួ យជមាលស - ការអនុវតត ការជួ ល យុទធសារសត រំលំសហជីព និងការេមៅ៉ការគាមនការ
អនុញាញត - ក៏តរមូវឲយយកចិតតទុកដាក់ជាបនាទន់ផងែដរ ។ កមម ករភាគេរចើនេលើសលប់ជារសត ី
េហើយបញាហប៉ះពាល់ដល់កមម កររសី គឺរតូវយកចិតតទុកដាក់ជាពិេសស ។

ិ ជ ជីវៈ
ជូនចំេពាះរកសួងការងារ និងបណ
ត ុ ះបណា
ត លវជា
សតីពីការអនុវតត ន៍ការជួល
•

ែកលំអបទបញាជ និងការតាមដានការអនុវតត ន៍ការជួ ល៖
 េចញេសចកត ីរបកាស តរមូវឲយេរាងចរកែដលេរបើកមម ករមួ យចំនួនគួ រឲយកត់សមាគល់
តាមកិចចសនយាមានេថរេវលាខល ី (េហៅកិចចសនយាមានេថរេវលាមានកំណត់ ឬFDCs
េនៅកនុងរបេទសកមពុជា) ផត ល់ព័ត៌មានអំពីចំនួនកមម ករបេរមើការងារកនុងមួ យែខៗ
កនុងឆានំកនល ងេទៅ េដើមបីបងាហញថា ចលនាចុះេឡើងទាក់ទងនឹងការរកសុី
នាំឲយមានការេរបើ FDCs ចំនួនេរចើន ។
 េចញេសចកត ីរបកាសបំភលឺបញាជក់ថា កមម ករកាត់េដរេធវ ើការេនៅផទ ះ មានសិទធ ដ
ិ ូ ចគាន
នឹងកមម ករដៃទេទៀត និងមានអាណតត ិតរមូវឲយអន កេមៅ៉ការេចញភសតុតាងបញាជក់ថា
ពួ កេគជាអន កេធវ ើការងារផងែដរ ។
 េចញេសចកត ីរបកាសតរមូវឲយេរាងចរក ផត ល់អតត សញាញណប័ណណការងារឲយកមម ករទា ំង
អស់ ចុះបញជ ីកាលបរ ិេចឆ តចាប់េផត ើមពិតរបាកដ និងេធវ ើបចចុបបនន ភាពេទៀងទាត់ របស់
វា ។

សតីពីសហជីព
•

ពិនិតយេឡើង វ ិញ េដាយរបឹកសាេយាបល់ជាមួ យសហជីពឯករាជយ និងអងគ ការពលកមម អនត រ
ជាតិ (ILO) នូ វនីតិ វ ិធីចុះបញជ ិការទា ំងអស់ និងបំបាត់ការតរមូវមិនចាំបាច់េធវ ើឲយសមុរគ
សាមញ (ដូ ចជា វ ិញាញបនប័រតបញាជក់ពី ការមិនែដលជាប់េទាសពីបទរពហម ទ័ណឌ) ែដល
រំេលាភេលើអនុសញាញ ILO េលខ ៨៧ សត ីពីេសរ ីភាពកនុងការេធវ ើសមាគម។ ជាជំនួសយល់រពម
និងផត ល់ឲយយា៉ងរហ័ស នូ វអាជាញប័ណណសហជីព ែដលបានដាក់ពាកយសុំេហើយ ។

•

បំបាត់ការតរមូវឲយសហជីព ផត ល់ព័ត៌មានឲយេថៅែក នូ វអតត សញាញណរបស់អនកកាន់
តំែណងេទើបជាប់េឆានតថម ី ថាជាការតរមូវឲយមានសរមាប់ការចុះបញជ ិការ ។ របឹកសាេយាបល់ជាមួ យអន កជំនាញការអងគ ការពលកមម អនត រជាតិ និងអភិវឌឍន៍របព័នធការជូ នដំណឹង
ជំនួសមួ យ េដើមបីធានាការការពារផល វូ ចបាប់សរមាប់សហជីព ។ ឧទាហរណ៍ ការជូ ន
ដំណឹងអាចរតូវបានអនុញាញតឲយភាគីទីបីអពយារកិតមួ យ ដូ ចជាអងគ ការពលកមម អនត រជាតិ
ជាេដើម ។
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•

េរៀបចំ េដាយរបឹកសាេយាបល់ជាមួ យសហជីពឯករាជយ និងគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង
ែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) នូ វរបព័នធៃនការចុះបញជ ិការសហជីពេដាយ
តមាលភាព ែដលលកខ នត ិកៈៃនពាកយសុំនិមួយៗ អាចរតូវេធវ ើតាមអន់ឡាញបាន ។

•

ធានាថា ចបាប់សតីពីសហជីពកមម ករអនុម័តេដាយរបេទសកមពុជា បានេគារពេដាយេពញ
លិញេទៅនឹងបទដាឋនអនត រជាតិ និងធានាថាកិចចដំេណើរការេធវ ើេសចកត ីរពាង
មានតមាលភាព និងបញចល
ូ ការរបឹកសាេយាបល់ ជាមួ យសហជីពកមម ករឯករាជយ
និងអន កតស៊ូ មតិសិទធ ិការងារ ។

សតីពីអធិការកិចចការងារ
•

ែកលំអ វ ិធីអធិការកិចចការងារ តាមរយៈការតាមដានរ ួមតាមកាលកំណត់ ជាមួ យ
គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) និងយកចិតតទុក
ដាក់ពិេសសចំេពាះ៖

•

ការេរបើមតងេហើយមត ងេទៀតកិចចសនយាមានេថរេវលាមានកំណត់,
 ការបងខ ំឲយេធវ ើការងារបែនថ មេមា៉ង និង វ ិធានការសងសឹក ចំេពាះការបដិេសធការ
េធវ ើការងារបែនថ មេមា៉ង,
 ការតអ ូញែតអ រអំពីលកខ ខ័ណឌេធវ ើការងារសរមាប់កមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះ រ ួមមានការេរ ីស
េអើងកនុងការជួ ល ការបនត កិចចសនយា ការដំេឡើងថានក់ និងបទបញញ តត ិសតីពីការេរៀបចំ
កែនល ងសំណាក់សមរមយសរមាប់េធវ ើការ,
 ការបដិេសធការឈប់សរមាកេពលមានជមង ឺ និងការកាត់បនថ យេដាយមិនសមមារត
េទៅេលើរងាវន់វតត មាន, ការងារកុមារ, និង
 ការតអ ូញែតអ រអំពីការេរ ីសេអើងរបឆាំងេមដឹកនាំសហជីព ែដលមានអាជាញប័ណណ និង
សហជីពេទើបបេងក ើតថម ី ។

•

ការដាក់បងាហញជាសាធារណៈ និងេទៀងទាត់ (ដូ ចជា ៤ ែខមត ង) ចំនួនៃនេរាងចរកែដល
បានេធវ ើអធិការកិចច, ការរកេឃើញនូ វការរំេលាភសិទធការងារគនល ឹះ, និង វ ិធានការចាត់ឲយ
មានសរមាប់ការអនុវតត ។ លកខ ខ័ណឌៃនការដាក់បងាហញ គួ ររតូវបញច ប់េដាយការរបឹកសា
េយាបល់ជាមួ យតួ អងគ េផសងៗ រ ួមមានអន កតស៊ូ មតិ, សហជីពឯករាជយ, និងគេរមាងេធវ ើឲយ
របេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ។

•

ធានាឲយមានធនធានរគប់រគាន់ដល់អធិការការងារេនៅភន ំេពញ និងតាមេខតត ដៃទេទៀត
និងការដាក់បងាហញេទៀតទាត់ នូ វេសចកត ីរបកាសអំពីការផត ល់ឲយេដាយែឡក និងការចំណាយ រ ួមមានការសងការចាយវាយសរមាប់អធិការេរាងចរកែដលបានចាយលុយផាទល់
របស់ខល ួនជាមុន, េដើមបីទប់ទល់ការសូ កបា៉ន់ ។

អំពីេសចកត ីរពួ យបារមភ ទាក់ទងនឹង េជនឌ័រ
•

េចញេសចកត ីរបកាសមួ យ ឬបទបញាជរកសួ ងសមរមយដៃទេទៀត េរៀបចំការរបឹកសាេយា-បល់
ជាមួ យតួ អងគ េផសងៗ រ ួមមានរកសួ ងកិចចការនារ ី សហជីពឯករាជយ និងពួ កអន កតស៊ូ
មតិសិទធ ិការងារ ែដល៖
 បេងក ើតនិយមន័យរបស់ពាកយ ការេធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទ េនៅកែនល ងេធវ ើការ ែចង
ពី វ ិធានការទប់សាកត់ ែដលេថៅែកគួ រចាត់ឲយមាន, និងកំណត់នីតិ វ ិធីជួសជុលសារទុកខ
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ឯករាជយ ែដលេថៅែកគួ របេងក ើតឲយមាន េដើមបីេសុើបអេងក ត និងេឆល ើយតបេទៅនឹងការ
បត ឺងអំពីការេធវ ើទុកខបុកេមន ញរបស់បុគគល ។
បេងក ើតការការពាររបឆាំងការបេណតញកមម ករេចាលមិនរតឹមរតូវ រសបតាមអនុ
សញាញអងគ ការពលកមម អនត រជាតិ េលខ ១៥៨ សត ីពីការបញឈប់ពីការងារតាមការ
ផតចេផត
ួ
ើមរបស់េថៅែក ឆានំ ១៩៨២ ។
េរៀបចំេធវ ើឲយមានវ ិធានការផត ល់កែនល ងសានក់សរមាប់កមម កា រ ីនីមានៃផទ េពាះ រសបតាម
អនុសញាញ និងអនុសាសន៍ របស់អងគ ការពលកមម អនត រជាតិ សត ីពីការការពារមាតុភាព
ឆានំ ២០០០ ។

អំពីការងារកុមារ
•

េធវ ើការជាមួ យរកសួ ងអប់រំ, អងគ ការពលកមម អនត រជាតិ (ILO), GMAC, អងគ ការេរកៅរដាឋ
ភិបាល, និងអន កេផសងេទៀត េដើមបីេលើកតេមក ើងការអប់រំ និងដំេណាះរសាយេដាយចិរ-ភាព
ចំេពាះមូ លេហតុជាមូ លដាឋន ៃនការងារកុមារ រ ួមមានតាមរយៈកមម វ ិធីគាំរទការេធវ ើ
ការងារ អភិវឌឍន៍ ជំនាញ និងការបណតុះបណា
ត លឱកាសសរមាប់កមម ករវ ័យេកម ង ។

ជូនចំេពាះរកសួងពាណិជក
ជ មម
•

ដាក់បងាហញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ (ដូ ចជា ៦ ែខមត ង) េឈាមះ និងចំនួនកមម
ករកាត់េដរ និងេធវ ើែសបកេជើង ែដលមានចុះបញជ ីេនៅរកសួ ងពាណិជជកមម េដើមបីឲយទា ំងេនះ
អាចេធវ ើការពិនិតយឲយចបាស់លាស់ េដាយរក ុមសិទធិការងារ និងអធិការកិចចរបស់រក
សួ ងការងារ ។

•

ដាក់បងាហញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ (ដូ ចជា ៤ ែខមត ង) អំពីសកមម ភាពផតច
ួ
េផត ើមណាមួ យ របឆាំងេរាងចរកកាត់េដរនិងេធវ ើែសបកេជើង ែដលមិនបានអនុវតត តាម
ចបាប់ការងារកមពុជា ជាពិេសសេរាងចរកែដលមានេឈាមះកនុងមូ លដាឋនទិននន័យតមាលភាព
ៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC)។

•

ដាក់បងាហញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ (ដូ ចជា ៦ ែខមត ង) េឈាមះមា៉កសេមល ៀក
បំពាក់ និងែសបកេជើង អនត រជាតិទា ំងអស់ មានរបភពមកពីរបេទសកមពុជា ។

ជូនចំេពាះរាជរដាឋភិបាលកមពុជា
•

តាមដាន និងេចញរបាយការណ៍អំពីការេជឿនេលឿនេទៅមុខ សត ីពីសកមម ភាពៃនការអនុ
វតត ផតចេផត
ួ
ើមគំនិតេដាយរកសួ ងពាណិជជកមម និងរកសួ ងការងារនិងបណតុះបណា
ត លវ ិជាជជីវៈ
របឆាំងេរាងចរកទា ំងឡាយែដលមានេឈាមះជាេរាងចរកអនុវតត ករមិតទាបកនុងមូ លដាឋន
ទិននន័យតមាលភាព ៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា
(BFC)។

•

ពរងីកអាណតត ិរបស់មូលដាឋនទិននន័យតមាលភាពៃនគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយន
ភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) េដាយដាក់បញចល
ូ េរាងចរកែដលគាមនអាជាញប័ណណនាំេចញ
ផង ។
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•

អនុវតត ចបាប់សតីពីេសរ ីភាពៃនការទទួ លបានព័ត៌មាន ែដលអនុេលាមតាមបទដាឋនអនត រ
ជាតិ, របឹកសាេយាបល់ជាមួ យអងគ ការសិទធ ម
ិ ុនសសជាតិ និងអនត រជាតិ កនុងការេធវ ើេសចកត ី
រពាងចបាប់ ។

•

ដាក់បងាហញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ (ដូ ចជា ៦ ែខមត ង) វ ិភាគទានទទួ លបាន
េទៅកនុងមូ លនិធិរដាឋភិបាល និងេចញេសចកត ីែណនាំ តរមូវឲយរដឋ មរនត ី និងអន ក
រាជការជាន់ខពស់ របកាសអំពីរបភពៃនចំណូល ផងែដរ ។

•

បញច ប់ការហាមឃាត់េដាយមិនឈរេលើចបាប់ េសរ ីភាពកនុងការេធវ ើសមាគមនិងការជួ បជុំ
គានេដាយសនត ិ វ ិធី និងពិនិតយេឡើង វ ិញចបាប់សតីពីបាតុកមម ែដលមានរសាប់ េដើមបីឲយការដាក់
កំហិតណាមួ យេលើេសរ ីភាពទា ំងេនះ គឺជាការចាំបាច់ដាច់ខាត សរមាប់សណា
ត ប់ធានប់
សាធារណៈ និងសមមារតេទៅនឹងកាលៈេទសៈ ។

•

ដាក់ទ័ណឌកមម ឬផត នាទេទាស សមរសប េលើសមាជិកៃនកមាលំងសនត ិសុខទទួ លខុសរតូវ
ចំេពាះការេរបើកមាលំងហួ សេហតុ រ ួមមានការេរបើេដាយគាមនយុតតិកមម នូវកមាលំងអាចេធវ ើឲយ
សាលប់កនុងរយៈេពលៃនការតវា៉កាលពីែខមករា ឆានំ ២០១៤ ។

•

បេងក ើតយនត ការេដាះរសាយរបាក់ែខអបបបរមារតីភាគីមួយ េដើមបីពិនិតយេមើលេឡើង វ ិញ
តាមកាលកំណត់ និងផត ល់អនុសាសន៍ដល់ការែកសរមួ លរបាក់ែខអបបបរមា ។ យនត ការ
េដាះរសាយរបាក់ែខអបបបរមា គួ របញចល
ូ ឲយមានតំណាងកមម ករ យកេចញមកពីសហ
ព័នធសហជីពឯការាជយ និងមានភាគីអនកសេងក តការណ៍អពយារកិតទី ៣ េដើមបីរាយការណ៍
អំពីនីតិ វ ិធី ។

•

ផត ល់សចាចប័ណណដល់ អនុសញាញអងគ ការពលកមម អនត រជាតិេលខ ១៥៨ សត ីពីការបញច ប់ការ
ងារតាមការេផត ើមគំនិតរបស់េថៅែក េលខ ១៨៣ សត ីពីការការពារមាតុភាព (ឆានំ ២០០០)
និងេលខ ១៣១ សត ីពីការកំណត់របាក់ែខអបបបរមា (ឆានំ ១៩៨៣) ។

ជូនចំេពាះមា៉កអនត រជាតិ
អំពីតមាលភាព និងដំេណាះរសាយ សរមាប់េរាងចរកេមៅ៉ការ
•

ដាក់បងាហញជាសាធារណៈអងគ ភាពផលិតកមម មានការអនុញាញតទា ំងអស់ េលើមូលដាឋន
េទៀងទាត់ (ដូ ចជាកនល ះឆានំមតង) បងាហញអំពីករមិតផលិតកមម (ឧទាហរណ៍ េតើអងគ ភាព
េនាះ ជាអន កផគ ត់ផគង់តូច មធយម ឬធំ) និងដាក់បងាហញ េនៅេពលណាអងគ ភាពរតូវបានេធវ ើ
អធិការកិចចថមីជាងេគបងអ ស់ េដាយអន កតាមដានឯករាជយ ។

•

ី ែដលពញាញក់
បេងក ើតរបព័នធការពារអន កផលុំកែញច សរមាប់កមម ករ និងតំណាងសហជព
សាមរតីរបស់មា៉កចំេពាះពួ កអន កេមៅ៉ការគាមនការអនុញាញត ។ របព័នធគួ រធានាថាកមម ករ
និងតំណាងសហជីពទា ំងអស់ ទទួ លបានកិចចការពារសមរមយ សរមាប់រយៈេពលសមេហតុ
សមផល រ ួមមានតំណាងផល វូ ចបាប់ េដើមបីការពាររបឆាំងការបត ឹងវាយរបហារេផត សផាតស
និងបណតឹងពីបទរពហម ទ័ណឌ េដាយេរាងចរក, របាក់ែខរ ួមមានរបាក់ែខអបបបរមា, ការ
ផត ល់របាក់ឧបតថ មភសមេហតុសមផល និងការបង់ៃថល សរមាប់ការេធវ ើការបែនថ មេមា៉ង, និង
កនុងករណីកមម កររតូវបេណតញេចញពីការងារ បនាទប់ពីបានរាយការណ៍អំពីកិចចសនយាេមៅ៉
ការ ឲយេគមានលទធ ភាពេធវ ើការកែនល ងមួ យេផសងេនៅែកបៗទីេនាះ ។

•

ធានាថាេរាងចរកេមៅ៉ការគាមនការអនុញាញត ែដលមា៉កបានទទួ លដំណឹង និងរតូវរាយ
ការណ៍ឲយេសវាកមម តាមដាន និងផត ល់េយាបល់ របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយន
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ភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ។ កនុងករណីេធវ ើបាន និងសមរសប មា៉កគួ ររ ួមចំែណក
កនុងការតាមដាន និងេដាះរសាយែកលំអកនុងរយៈេពលសមរសបណាមួ យ មុននឹង
បញឈប់ផលិតកមម ឬបញច ប់ការទាក់ទងពាណិជជកមម ។
•

•

ធានាថាេរាងចរកទា ំងអស់ ែដលទទួ លការងារេមៅ៉ការែដលគាមនការអនុញាញត សរមាប់
រយៈេពលជាក់លាក់ណាមួ យ (ឧទាហរណ៍ កនុងមួ យឆានំកនល ងេទៅ) រតូវបានរាយការណ៍េទៅ
េសវាកមម តាមដាន និងផត ល់េយាបល់ របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) និងេសវាកមម ទីរបឹកសា មិនថាេតើបចច បបនន េរាងចរកទទួ ល
ផលិតេមៅ៉ការឲយមា៉កឬេទ ។
ធានាថាេរាងចរកេមៅ៉ការគាមនការអនុញាញត ែដលមា៉កបានដឹង រតូវបានរាយការណ៍ជា
ផល វូ ការេទៅរកសួ ងការងារ េដើមបីតាមដាន និងចាត់ វ ិធានការអនុវតត ។

•

តស៊ូ មតិជាមួ យគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC)
េដើមបីចុះបញជ ីជាសាធារណៈនូ វេឈាមះមា៉ក ែដលមានរបភពមកពីេរាងចរកែដលតាម
ដានេដាយគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) េដើមបី
សរមួ លដល់តមាលភាពកាន់ែតរបេសើរ សរមាប់ែខសផគ ត់ផគង់របស់មា៉ក ។

•

េធវ ើ វ ិេសាធកមម រកមសីលធ៌ម សរមាប់អនកផគ ត់ផគង់ េដើមបីការពារកមម ករកនុងេរាងចរកេមៅ៉
ការ ។

អំពកា
ី រអនុវតត រតឹមរតូវកនុងេរឿងការងារ
និងទំនាក់ទំនងឧសសាហកមម
•

ចុះបញជ ីអងគ ភាពផលិតមានការអនុញាញតទា ំងអស់ជាមួ យ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើង
ែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) (រ ួមទា ំងពួ កគាមនអាជាញប័ណណនាំេចញផង) និង
ែកលំអការទិញ និងការេរបើរបាស នូ វេសវាកមម តាមដានេរាងចរក និងផត ល់េយាបល់ ៃន
គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ។

•

ធានាថាកិចចសនយាអំពីតៃមល និងរបភព ឆលុះបញាចំងេដាយរគប់រគាន់ និងបញចល
ូ តៃមល ែដល
អន កផគ ត់ផគង់ចាយសរមាប់ការងារ និងការអនុវតត រតឹមរតូវចំេពាះសុខភាព និងសុវតថ ិភាព។
ទា ំងេនះគួ រែតរ ួមមាន តៃមល ៃនរបាក់ែខអបបបរមា, តៃមល ការេធវ ើការបែនថ មេមា៉ង
និងរបាក់អតថ របេយាជន៍ ។ កិចចខិតខំទា ំងេនះ គួ រចាត់ឲយមានេឡើង េដាយរបឹកសា
េយាបល់ជាមួ យរក ុមសិទធ ិការងារ និងសហជីពឯករាជយ ។

•

ពិនិតយេឡើង វ ិញរកមសីលធ៌មសរមាប់អនកផគ ត់ផគង់ និង, េបើមិនទាន់រតូវបញាជក់កនុងរកម
េទ, បូ កបញចល
ូ បទបញញ តត ិដូចខាងេរកាម៖
 អនុរបេយាគហាមឃាត់មិនឲយេរបើេដាយខុសចបាប់នូវកិចចសនយាេធវ ើការមត ងមាកល
និងមានេថរេវលាមានកំណត់ (FDCs) និងរ ួមេដើមបីជា វ ិធានការេដើមបីបងាវងមិន
ឲយមានការការពារការងារ ។
 ភាសាកំហិតការេរបើ FDCs េទៅនឹងការងារតាមរដូ វ និងបេណា
ត ះអាសនន សរមាប់
កមម ករទា ំងអស់ និងេធវ ើឲយមានការេលើកទឹកចិតតឲយេរបើរបាស់នូវកិចចសនយាគាមន
កំណត់មានេថរេវលា ។ ទំនាក់ទំនងផត ល់ដំណឹងដល់អនកផគ ត់ផគង់ទា ំងអស់ថា
ការជួ លកមម កររប ុស ជាទូ េទៅែតតាមកិចចសនយាមានេថរេវលាមានកំណត់ គឺជា
ការេរ ីសេអើង ។
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អនុរបេយាគែដលគួ រឲយេមើលេឃើញនូ វ ភាពខុសគានរវាងេគាលេដៅផលិតកមម សម
េហតុផល និងមិនសមេហតុផល ែដលមិនខវ ល់នឹងសិទធ ក
ិ មម ករ ។

•

ធានាថាអន កផគ ត់ផគង់កំណត់េគាលេដៅផលិតកមម ជាមុន ែដលឲយមានការសរមាករគប់
រគាន់កនុងៃថង េធវ ើការរសបតាមសិទធ ម
ិ នុសសជាមូ លដាឋន និងេសចកត ីៃថល ថនរូ រ ួមមានការឈប់
េដើមបីសរមាក, ផឹកទឹក, និងេទៅបងគ ន់ និងែដលបេងក ើនរបាក់ឈន ួលអបបបរមាេដាយមិន
ផត ល់ឲយមានការទាមទារឲយកមម ករេធវ ើការរបពលវបបកមម និងមិនសមេហតុសមផល ។

•

េរៀបចំ ឬបេងក ើន កិចចសហរបតិបតត ិការជាមួ យអន កមានពាក់ព័នធកនុងរស ុក េដើមបីបំបាត់
ការងារកុមារកនុងេរាងចរកកាត់េដរ រ ួមមានេធវ ើការជាមួ យមរនត ីរដាឋភិបាល, អងគ ការពល
កមម អនត រជាតិ, អងគ ការេរកៅរដាឋភិបាល, និងអន កេផសងេទៀត ។ េសចកត ីេផត ើមគំនិត
គួ រេផាតតេទៅេលើការទប់សាកត់ការងារកុមារ
តាមរយៈការែកលំអការទទួ លបានការអប់រំបឋមសិកសា និងមធយមសិកសា
និងកមម វ ិធីកសាងមុខជំនាញតាមការេរជើសេរ ីស ។

ជូនចំេពាះគេរមាងេធវ ឲ
ើ យរបេសើរេឡើងែផនកវាយនភ័ណឌកាត់េដរ
េនៅកមពុជា(BFC)
•

េរៀបចំឲយមានគំរ ូៃនការផត ល់ហិរញញ បបទានជេរមើស និងែផនការចងេពលេវលា េដើមបីែចក
ចាយរបាយការណ៍តាមដានេរាងចរករបស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់
េដរេនៅកមពុជា (BFC) ជាមួ យសហជីពេរាងចរក ។ កនុងរយៈេពលចេនាលះ ផសពវ ផសាយ
របាយការណ៍ អំពីការរកេឃើញ តាមដានេរាងចរកេទៅដល់សហជីព និងយា៉ងេហាច
ណាស់េទៅដល់ពួកកមម ករ ែដលជាែផន កៃនការពិភាកសាែដលគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន ក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) បានេធវ ើកនុងនិងេរកៅបរ ិេវណេរាងចរក។

•

ផសពវ ផសាយព័ត៌មានបានមកពីបញជ ីេរាងចរក កនុងមូ លដាឋនទិននន័យតមាលភាព សត ីពីបញាហ
សំខាន់សាលប់រស់ េទៅដល់សហជីព និងកមម ករ កនុងរទង់រទាយែដលអាចរកបាន និងសម
រសប ។

•

េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនាំ េដាយរបឹកសាេយាបល់ជាមួ យកមម ករ តំណាងសហជីពឯករាជយ
និងសកមម ជនសិទធ កា
ិ រងារ កនុងបំណងពរងឹងយនត ការសរមាប់េធវ ើសមាភសន៍េរកៅបរ ិេវណ ជា
មួ យកមម ករ កនុងេពលៃនការតាមដានថានក់េរាងចរករបស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន ក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ។

•

ពនយល់ និងអនុវតត ែផនការមានេពលេវលាកំណត់ េដើមបីពរងីកអាណតត ិតាមដាន េទៅ
កាន់េរាងចរកកាត់េដរ និងែសបកេជើងទា ំងអស់ មិនថាពួ កេគមានឬគាមនអាជាញប័ណណនាំ
េចញេទ ។

•

ពរងីកបញជ ីេរាងចរកមានករមិតអនុវតត ទាប អំពីមូលដាឋនទិននន័យតមាលភាព េដើមបី
បញចល
ូ ករមិតទាប ២០% ៃនេរាងចរកែដលកំពុងរបរពឹតតមិនបានលអ ។

•

ពរងីកព័ត៌មានតាមដានេនៅកនុងមូ លដាឋនទិននន័យ េដើមបីដាក់បញចល
ូ ៖
 េឈាមះរបភពេដើមៃនមា៉ក ។
 េតើេរាងចរកបានទិញេសវាកមម ផតល់េយាបល់របស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន ក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ឬេទ ។
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េតើគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) បានជូ ន
ដំណឹងដល់មា៉កមានពាក់ព័នធ ពីការរំេលាភសិទធ ិការងារ និង, រហូ តមកទល់េពល
េនះ, គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) បាន
ទទួ លចេមល ើយណាមួ យពីមា៉កែដរឬេទ ។
េតើមា៉កបានផត ល់ វ ិភាគទានហិរញញ វតថុ ឲយេរាងចរកទិញេសវាកមម ផតល់េយាបល់
និងថាប៉ុនាមនភាគរយៃនតៃមល ែដលពួ កេគរា៉ប់រង ។
ការរ ីកចេរមើនៃនការែកឲយលអ និង វ ិភាគទានរបស់មា៉ក ចំេពាះការេនះ ។

•

បញចល
ូ េឈាមះមា៉ក ែដលមានរបភពមកពីេរាងចរក ែដលគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន ក
វាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) តាមដាន កនុងបញជ ីសាធារណៈ របស់េរាងចរក
ែដលគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) តាមដាន ។

•

បេងក ើតមូ លដាឋនទិននន័យតមាលភាពសរមាប់មា៉ក ែដលបានេធវ ើបចចុបបនន ភាពព័ត៌មាន
េទៀងទាត់តាមកាលកំណត់ ដូ ចខាងេរកាមេនះ៖
 ចំនួនៃនរបាយការណ៍តាមដានេដាយគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌ
កាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ែដលមា៉កបានទិញរបចាំឆានំ និងេឈាមះេរាងចរក
មានពាក់ព័នធ ។
 ចំនួនមា៉កែដលបានរ ួមវ ិភាគទានទិញេសវាកមម ផតល់េយាបល់ េដាយអន កផគ ត់ផគង់
ឬេរាងចរកេមៅ៉ការ
និងចំនួនភាគរយៃនតៃមល ទា ំងអស់ចំណាយេដាយមា៉កកនុងករណីនិមួយៗ។
 េឈាមះមា៉កែដលមិនបានេឆល ើយតបេទៅនឹងការអេញជ ើញរបស់គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរ
េឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC) ឲយទិញជារបចាំនូវេសវាកមម តាម
ដានរបស់ គេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា (BFC)
ែដលខកខានមិនបានេឆល ើយតបេទៅនឹងេសចកត ីរពួ យបារមភ ែដល BFC បានេលើក
េឡើង អំពីេរាងចរកផគ ត់ផគង់េដាយែឡកនិមួយៗ ។

•

ដឹកនាំឲយមានសិកសាអំពីការបងខ ំឲយេធវ ើការេរកៅេមា៉ង ការេរបើកូតាផលិតកមម និងជំហាន
របស់េរាងចរកេឆាពះេទៅផត ល់ឲយនូ វអរតារបាក់ឈន ួល តាមទំហំការងារែដលបានេធវ ើបនាទប់
ពីការតេមល ើងរបាក់ឈន ួលអបបបរមា ។

ជូនចំេពាះសមាគមេរាងចរកកាត់េដរកមពុជា
•

ដាក់បងាហញជាសាធារណៈ និងេដាយេទៀងទាត់ និងអាចរកបាន ពីេគហទំព័ររបស់ស
មាគមេរាងចរកកាត់េដរកមពុជា (GMAC) នូ វបញជ ីបចចុបបនន ភាពៃនសមាជិក GMAC ទា ំង
អស់ រ ួមមានសមាជិកជាេរាងចរកេមៅ៉ការផង ។

•

អនុម័ត និងេធវ ើេគាលនេយាបាយលាយលកខ ណ៍អកសរជាសាធារណៈ ហាមមិនឲយេរបើ FDCs
ខុសចបាប់ និងសកមម ភាពេរ ីសេអើងរបឆាំងកមម ករ ដូ ចជាដាក់ វ ិន័យ ឬបេណតញ
កមម ករេដាយឈរេលើការមានៃផទ េពាះ ឬជាសមាជិកសហជីព ។

•

អនុម័ត និងេធវ ើេគាលនេយាបាយលាយលកខ ណ៍អកសរជាសាធារណៈ លំអិតអំពីេទាសកមម
េធវ ើេដាយ GMAC េទៅេលើសមាជិកមានេនៅកនុងបញជ ីថាមានការអនុវតត ករមិតទាបកនុង
មូ លដាឋនទិននន័យតមាលភាព កនុងគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅ
កមពុជា (BFC) រ ួមមានការផាកពិន័យ ការបាត់បង់បុពវសិទធ ិ និងការពយ
ួ រមរនត ីរក ុមហ៊ុនពី
ឹ
ឋានៈជាេមដកនាំ GMAC និងរក ុមហ៊ុនមកពីសមាជិកភាពទូ េទៅ ៃន GMAC ។ ការពយ
ួ រ
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គួ ររកសាឲយសថ ិតេនៅនឹងកែនល ង រហូ តដល់រក ុមហ៊ុនរតូវបានដកេចញពីកនុងបញជ ីៃនការ
អនុវតត ករមិតទាប ។
•

•

អនុម័ត និងេធវ ើេគាលនេយាបាយលាយលកខ ណ៍អកសរជាសាធារណៈ ដាក់ពិន័យេលើ
រក ុមហ៊ុនសមាជិក GMAC ែដលមិនេធវ ើតាមការរកេឃើញរបស់រក ុមរបឹកសាអាជាញកណា
ត ល
ែដលរក ុមហ៊ុនចូ លរ ួមកនុងការរបរពឹតតរបឆាំងសហជីព ។
គាំរទកមម វ ិធីការយល់ដឹកនុងេរាងចរកសមាជិក របឆាំងការេធវ ើទុកបុកេមន ញផល វូ េភទ និង
រ ូបភាពដៃទេទៀតៃនការេធវ ើទុកខបុកេមន ញ េនៅកែនល ងេធវ ើការ ។

ជូនចំេពាះសហជីព
•

េលើកតេមក ើង និងបេងក ើតឱកាសសរមាប់ការចូ លរ ួមេដាយេសម ើភាពរបស់រសត ីកនុងការដឹកនាំ
សហជីព េនៅថានក់េរាងចរក សហព័នធ និងសមព ័នធ រ ួមមានតាមរយៈការអនុម័តេគាល
នេយាបាយរបស់សហជីពថម ី ។

•

បេងក ើតគណកមាមធិការយុិនឌ័រ េនៅថានក់េរាងចរក និងផត ល់ការបណតុះបណា
ត លដល់កមម
ការ ីនី អំពីេសចកត ីរពួ យបារមភ ទាក់ទងេដាយជាក់លាក់នឹងយុិនឌ័រកនុងកែនល ងេធវ ើការ រ ួម
មានការេធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទ េនៅកែនល ងេធវ ើការ ។

•

េរៀបចំឲយមានយុទធ វ ិធីេដើមបីអនុញាញតឲយកមម ករេធវ ើការតាមផទ ះ អាចចូ លរ ួមកនុងសហជីព
និងមានតំណាងកនុងកិចចរពមេរពៀងេចញពីការចរចាជាសមូ ហភាព ។

ជូនចំេពាះសហភាពអឺរប
៉ុ សហរដឋ អាេមរ ិក កាណាដា ជប៉ុន
និងរបេទសដៃទេទៀត ែដល រក ុមហ៊ុន សេមល ៀកបំពាក់
និងែសបកេជើង មានរបភពកនុងរបេទសកមពុជា
•

អនុម័តចបាប់ ឬបទបញាជ េដើមបីតរមូវឲយអន កទិញសេមល ៀកបំពាក់អនត រជាតិរស់េនៅកនុង
របេទស េដាយឲយដាក់បងាហញជាេទៀងទាត់ និងេធវ ើបចចុបបនន ភាពេឈាមះៃនេឈាមះអន កផគ ត់
ផគ ង់ និងអន កេមៅ៉ការ ជាសកលរបស់ពួកេគ
និងសាថនភាពៃនការេធវ ើអធិការកិចចេដាយអន កតាមដានឯករាជយ
កនុងេពលៃនការដាក់បងាហញេនាះ ។

•

អនុម័តេគាលនេយាបាយសត ីពីរបភពមួ យ សរមាប់ការទិញេដាយរដាឋភិបាល ែដលកនុង
ចំេណាមអវ ីៗ ទា ំងអស់េនាះ តរមូវឲយរក ុមហ៊ុនបងាហញនិងេធវ ើបចចុបបនន ភាព អំពីេឈាមះៃន
អន កផគ ត់ផគង់ និងពួ កអន កេមៅ៉ការ ជាសកលរបស់ពួកេគ និងសាថនភាពៃនការេធវ ើអធិការ
កិចចេដាយអន កតាមដានឯករាជយ កនុងេពលៃនការដាក់បងាហញេនាះ ។

•

របេទសៃនសហភាពអឺរ៉ុបទា ំងអស់ គួ រចាត់យកជំហានេដើមបីដាក់បញចល
ូ េសចកត ីែណនាំ
របស់ EU ឆានំ ២០១៤ សត ីពីការដាក់បងាហញព័ត៌មានមិនហិរញញ វតថុ និងពហុគុណេទៅកនុង
ចបាប់ជាតិជារបញាប់ ។

•

គាំរទេសចកត ីេសន ើេនៅអងគ ការរគប់រគងអងគ ការពលកមម អនត រជាតិ ឲយបេងក ើតបទដាឋនសត ីពី
“ហឹងសារបឆាំងរសត ី និងបុរស កនុងពិភពការងារ” ែដលនិយមន័យៃនហឹងសាមានមូ លដាឋន
ពីយុិនឌ័រ មានបញចល
ូ ជាពិេសសការេធវ ើទុកខបុកេមន ញ ។
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ជូនចំេពាះអងគ ការពលកមម អនត រជាតិ
ទីភានក់ងារអងគ ការសហរបជាជាតិ រក ុមធនាគារពិភពេលាក
ធនាគារអភិវឌឍន៍អាសុី និងរបេទសផតល់ជំនួយពហុភាគី
និងេទវ ភាគី ដល់របេទសកមពុជា ដៃទេទៀត
•

ពិភពេលាក េធវ ើការជាមួ យគេរមាងេធវ ើឲយរបេសើរេឡើងែផន កវាយនភ័ណឌកាត់េដរេនៅកមពុជា
(BFC) េដើមបីអនុវតត អនុសាសន៍ខាងេលើ និងពិចារណាផត ល់ហិរញញ បបទានដល់ការពរងីក
ជាលំដាប់ៃន BFC េដើមបីធានាថាកមម វ ិធីតាមដានវា និងេសវាកមម ផតល់េយាបល់ ពរងីកេទៅ
ដល់េរាងចរកទា ំងអស់ មិនថាេតើវាមានអាជាញប័ណណនាំេចញឬអត់េទ ។

•

បេងក ើតេដាយរបឹកសាេយាបល់ជាមួ យសកមម ជនសិទធ ិការងារនិងកមម ករ កមម វ ិធីៃនការយល់
ដឹងពិេសស និងេសចកត ីែណនាំបេចច កេទសេដើមបីទប់សាកត់ និងែសវ ងរកដំេណាះរសាយ
ចំេពាះ ការេធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទ និងទរមង់ដៃទេទៀតៃនការេធវ ើទុកខបុកេមន ញកនុង
កែនល ងេធវ ើការ ។

•

េលើកទឹកចិតតេដាយសកមម ការចូ លរ ួមរបស់រសត ី កនុងការដឹកនាំសហជីព និងេលើកទឹកចិតត
ដល់ការបណតុះបណា
ត ល ការបេងក ើតការយល់ដឹង និងការេរៀបចំយនត ការដាក់ពាកយបណតឹង
ករមិតេរាងចរករបឆាំងការេធវ ើទុកខបុកេមន ញផល វូ េភទេនៅកែនល ងេធវ ើការ ។
ជួ យដល់ការខិតខំរបស់អងគ ការពលកមម អនត រជាតិ េដើមបីពរងឹងសមតថ ភាព តមាលភាព
និង គណេនយយភាព របស់រកសួ ងការងារនិងបណតុះបណា
ត លវ ិជាជជីវៈ េដើមបីអនុវតត អនុ
សាសន៍ខាងេលើ រ ួមមានការវាយតៃមល ការងារអធិការកិចច តាមរយៈអធិការកិចចរ ួម ជា
មួ យ BFC ។

•

•

ចាត់តាំងតាមកាលកំណត់ឲយមានការសិកសា េដើមបី វ ិភាគនិនានការៃនតៃមល សេមល ៀកបំពាក់
របាក់ែខ និង តៃមល ជវី ភាព េនៅកនុងរបេទសនាំេចញសេមល ៀកបំពាក់ធំៗ េដើមបីសរមួ លដល់
ការេរបៀបេធៀបតៃមល ៃនមា៉កសេមល ៀកបំពាក់អនត រជាតិ និងេដើមបីជរម ុញឲយមានការ
របរពឹតតលអ ។

•

គាំរទការសទ ង់មតិ កមម ករកមពុជាេធវ ើការតាមផទ ះ រ ួមមានកមម ករកាត់េដរតាមផទ ះ
េដើមបីធានាថាកមម កររបេភទេនះ រតូវបានរាប់ចំនួន និងសិទធ ិការងាររបស់ពួកេគ
រតូវបានយកចិតតទុកដាក់ ។

•

ចាត់ឲយមានការយកចិតតទុកដាក់េដាយរតឹមរតូវ េទៅេលើគំេរាងការរបស់រដាឋភិបាល និង
ែផន កឯកជន កនុងរបេទសកមពុជា េដើមបីធានាថាគំេរាងការ ឬការផត ល់ហិរញញ បបទាន មិន
រតូវបានគាំរទេដាយផាទល់ ឬ េដាយរបេយាល ដល់ការរំេលាភសិទធ ិការងារ ។ ការេនះ
គួ របញចល
ូ ការវាយតៃមល ហានិភ័យៃនសិទធ ិការងារ កនុងសកមម ភាពនិមួយៗ មុនការអនុម័ត
គំេរាងការ និងេពញមួ យជី វ ិតៃនការអនុវតត គំេរាងការ រកឲយេឃើញ វ ិធានការ េដើមបីេជៀស
វាង ឬសរមាលហានិភ័យ និងរតួ តេមើលេដាយសពវ មុខគំេរាងការ រ ួមមានតាមរយៈការ
រាយការណ៍របស់ភាគីទី ៣ ឯករាជយ េនៅេពលហានិភ័យរតូវបានរកេឃើញ ៕
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