ស្ថានភាពមិនទទៀងទាត់ននពលករទទសនតរប្រទវសន៍ទៅកនងប្រទទសនថៃៈ
ុ
ការឆលុុះបញ្
ច ង
ំា ពីលំាហូរចចញននពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជានិងចមចរៀនបទពិចោធន៍

ទោយបណ្ត
ត ញទទសនតរប្រទវសន៍ទទនេទមគងគ (MMN)

ឧបតាមទភ ោយៃៈ OPEN SOCIETY FOUNDATION
(បកប្របចរៅផលូវការចោយចលកសួង សុភាព របធានរគប់រគងតំាបន់ បន្ទទយមានជ័ យ
ននអងគការកមពុជាចដើមបីជួយស្តសតីមានវ ិបតតិ-CWCC)
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ទសចក្តតថ្ថេងអំណរគុណ
ចយើងខញំាុសូមប្ថលងអំា ណរគុណចោយចោមុះ

ចំា ច

ុះអនកប្ដលបានយកចពលដ៏ មានតនមលនិងជំាន្ទញ

របស់ខួនកន
ល ុងការចូលរួមចំា ប្ណកដល់ការស្រោវរជាវចនុះ រួមទំាងការសរចសរនិ ងផលិត របាយការណ៍ចនុះ

ចឡើង។ ការចបាុះពុមពផាយចនុះ ក៏មិនអាចចធវើចៅបានប្ដរ ចបើមិនមានការចូលរួមពីបណ្ត
ត អន កទំាងឡាយ
និងអងគការដូចតចៅៅៈ

* ពលករចទសនតររបចវសន៍និងរគួោររបស់ពួកចគ ចៅកនុងរបចទសនថនិ ងរបចទសកមពុជា ប្ដលបាន
ផតល់នូវចពលចវលនិងការយល់ចឃើញកនុងចពលផតល់ការសមាាសន៍

* មន្រនតីរោាភិបាលកមពុជានិ ងនថ ប្ដលបានផតល់ជូននូ វចកខុវ ិស័យ និងជំាន្ទញកនុងចពលផតល់ការសមាាសន៍
* ចលកសួង សុភាព និងរកុមការងារចៅអងគការកមពុជាចដើ មបីជួយស្តសតីមានវ ិបតតិ ប្ដលបានចធវើការ

សមាាសន៍ពលករ ថតរូបភាពចៅតំាបន់រពំាប្ដន និងបកប្របឯកោរសមាាសន៍និងរបាយការណ៍

* ចលកមុំា សុខចារ និ ងរកុមការងារចៅអងគការជំានួយផលូវចាប់ ដល់កុមារនិងស្តសតី ប្ដលបានចធវើការ
សមាាសន៍ពលករនិងបកប្របឯកោរសមាាសន៍

* ចលកឆន នឆយុទធ និងរកុមការងារចៅសមាគមន៍ន្ទរក
ី មពុជាចដើមបីសនតិភាពនិងអភិ វឌឍន៍ និងអនកស្រសី
ចាន់ សុគន្ទធ និងរកុមការងារចៅសមាគមន៍អាដហុក ប្ដលបានចធវើការសមាាសន៍ពលករ

* ចលកសុធិឆ័យ ចរ ើកយំាឌី និងរកុមការងារចៅមូលនិធិហ្វវរ និងបុគល
គ ិ កចៅមូលនិធិមា៉ាប និងបុគគលិក
មូលនិធិរ៉ាក់នថ របចាំាការ ិយល័យចខតតរាត សរមាប់ការសរមបសរមួល និងបកប្របឯកោរ
សមាាសន៍ ជាមួយអាជាញធរមូលោាននិងពលករ

* កញ្ដអុមសុិន បូនចលើត ប្ដលជាមន្រនតីស្រោវរជាវនិ ងតសូមតិននបណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ ទចនលចមគងគ
ប្ដលបានចធវើការសមាាសន៍ចៅកនុងរបចទសនថ និ ងពរងាងរបាយការណ៍

* អនកស្រសីឃុនោ មុនតូយ មន្រនតីតសូមតិនិងព័ត៌មានននបណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ
ប្ដលបានជួយកនុងការវ ិភាគទិននន័យននលទធផលសមាាសន៍

* កញ្ដមា៉ា រ ី ចសលធឺរ ី អនកសម័រគចិតតននបណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ ប្ដលបានជួ យកនុងការ
សរចសរពរងាងរបាយការណ៍

* អនកស្រសីរកូ
ុ ី ហ្វរ ីមា៉ា អនកសរមបសរមួលថ្ននក់ តំាបន់ននបណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ
សរមាប់ការសរមបសរមួលការស្រោវរជាវចនុះ និងពិនិតយប្កសរមួលរបាយការណ៍

* ចខសុី មា៉ា ក់ខាធី អនកសម័រគចិតតចៅមជឈមណឌលពលករអាសុី សរមាប់ ការងារស្រោវរជាវកនុងការជួយ
ដល់របាយការណ៍ចនុះ

* ហ្វគរបីប្យ៉ាល ឃឺតធិស អនកសម័រគចិ តតរបស់បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ កនុងការពិ និតយប្ក
តរមូវរបាយការណ៍

សូមប្ថលងអំាណរគុណផងប្ដរ

ដល់អក
ន ប្ដលមិនបានចរៀបរប់ខាងចលើ

ជំាន្ទញនិងការចងអុលទិសដល់គចរមាងចនុះ។
ជាចុ ងចរកាយ ចយើងខញំាុសូមអរគុ ណចំា ច

ប្ដលបានចូលរួមជាចពលចវល

ុះ ប្ដលបានគំារទដល់ការចបាុះពុ មពចនុះ និ ងប្ដលបានបនតការ

គំារទដល់បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ។
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អកសរកាត់
ADHOC
CMHI
CWCC
CWPD
FAR
FCRCW
IOM
ISOC
LSCW
MAP
MMN
MOLVT
MOU

សមាគមសិទិម
ធ នុសសនិងអភិ វឌឍន៍ ចៅកមពុជា (អាដហុក)
ការធាន្ទរ៉ា ប់រ ៉ាងសុខភាពពលករប្ដលរតូវប្តមាន
អងគការកមពុជាចដើមបីជួយស្តសតីមានវ ិបតតិ

សមាគមនន្ទរ ីកមពុជាចដើមបីសនតិភាពនិងការអភិ វឌឍន៍
មូលនិធិហ្វវរ

មជឈមណឌលសរមបសរមួលសរមាប់ការវ ិលរតលប់ របស់ពលករកមពុជា
អងគការអនតរជាតិសីព
ត ីចទសនតររបចវសន៍

ទីបញ្
ជ ការរបតិបតតិការសនតិសុខនផទកុង
ន

អងគការជំា នួយផលូវចាប់ដល់កុមារនិ ងស្តសតី
កមមវ ិធី ជំានួយពលករចទសនតររបចវសន៍

បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ

រកសួងការងារនិងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៅៈ
អនុោរណៅៈននការចយគយល់គន

NCPO

រកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្ត
ត ប់ធានប់

NV

ការពិចោធន៍សញ្
ជ តិ

OSSC

មជឈមណឌលរចកចចញចូលប្តមួយ

PIBICS

របព័នធរគប់រគងអតតសញ្ដណបុ គគលនិ ងអចន្ទតរបចវសន៍កុងបញ្
ន
ជ ីចមម

SBEZ
US

តំាបន់ចសដាកិចរច ពំាប្ដនពិចសស
សហរដាអាចមរ ិក
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ទសចក្តតសទងេបប្រតិបតិត
ស្ថានភាពមិនទទៀងទាត់ននពលករទទសនតរប្រទវសន៍ទៅកនងប្រទទសនថៃៈ
ុ

ការឆលុុះបញ្
ច ង
ំា ពីលំាហូរចចញននពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជានិ ងចមចរៀនបទពិ ចោធន៍
ចៅកនុងប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ កនុងចពលប្ដលរបព័នធផសពវផាយបានចាប់ ចផតើមចធវើចសចកតីរយការណ៍ អំា ពី
ការឃាត់ខួលន និងការបញ្ូជ នរតលប់ពលករចទសនតររបចវសន៍ ចន្ទុះ ចំា នួនពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា
ប្ដលរតូវបានបញ្ូជ ន ឬចាកចចញពី របចទសនថមានការចកើ នចឡើងយ៉ា ងឆ្ប់ រហ័ស។ ចៅកនុងសភាពនន
បាតុភូតមិនធាលប់មានពីមុនមកចនុះ ទំាងរោាភិបាលនិងអងគការមិនប្មនរោាភិបាល បានរបឹងប្របងចឆលើយ
តបចៅាមតរមូវការរបស់រកុមពលករ

ប្ដលរតលប់ មកកមពុជាវ ិញចន្ទុះ។

ជាការរបចមើលពីការវ ិល

រតលប់ ជាយថ្នចហតុននពលករទំាងចនុះចៅកាន់ របចទសនថវ ិញ រួមផសំានិងការសងឃឹមថ្នពួកចគនឹ ងវ ិល

របលប់ចៅវ ិញាមរបព័នធផូវការ
ល
ទំាងរោាភិបាលនថ និ ងរោាភិ បាលកមពុជា បានោក់ ចចញយ៉ា ងរហ័ស
នូវកំាប្ណទរមង់ចគលនចយបាយមួយចំា នួន ចដើមបីចធវើចអាយរបព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ កាន់ប្ត
អាចទទួលបាន។

បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ និ ងអងគការនដគូ ររបស់ខួនបានចជឿជាក់
ល
ថ្ន

វជាកិចកា
ច រសំាខាន់ចដើមបីធាន្ទថ្ន

ការចឆលើយតបដ៏ឆ្ប់រហ័សចំាច

ុះលំាហូរចចញ

នូវពលករចទសនតរ

របចវសន៍កមពុជាទំាងចនុះ ឆលុុះបញ្
ច ង
ំា ពីសចមលងននពលករចទសនតររបចវសន៍ ក៏ដូចជារគួោររបស់ពួកចគ
បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ ក៏បានសចរមចចិតតចរៀបចំាជាការសមាាសន៍មួយ សរមាប់ គំានិត
យល់ចឃើញចនុះផងប្ដរ។

ការសមាាសន៍បានចរៀបចំាចៅកនុងចខតតបន្ទទយមានជ័ យ ចខតតនរពប្វង ចខតតកំាពង់ ចាម និ ងចខតតកណ្ត
ត ល។
ចោយោរការសមាាសន៍ចធវើចឡើងកនុងតំាបន់ ទំាងចនុះ ោថនភាពមានការប្របរបួលយ៉ា ងឆ្ប់ រហ័ស ចហើយ
ចំានួនដ៏ចរចើនចលើសលុបននពលករប្ដលវ ិលរតលប់

បានចាប់ ចផតើមវ ិលចៅរបចទសនថវ ិញ។

ចទុះជា

យ៉ា ងណ្ត បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ បានសចរមចចិ តក
ត ុងការប្កសរមួ
ន
ល ប្ផនការ របស់ខួន
ល
កនុងចគលបំាណង
ទទួលបាននូវការយល់ដឹងរគប់រជុងចរជាយពីោថនភាព
និងបានចាត់ប្ចងការ
សមាាសន៍ចំាច

ុះអនកប្ដលបានវ ិលរតលប់ ចៅរបចទសនថវ ិញ រួមទំាងនិ ចយជករបស់ពួកចគ និ ងមន្រនតីរោា

ភិបាលមូលោានកនុងរបចទសនថ ផងប្ដរ។ ជាលទធផល មានពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា ចំានួន៦៧
ន្ទក់

ប្ដលចទើ បនឹ ងរតលប់ ចៅកមពុជាវ ិញរតូវបានសមាាសន៍។

រគួោររបស់ពលករកមពុជាប្ដលវ ិល

រតលប់ចៅវ ិញចំានួន៣៨ន្ទក់ ក៏រតូវបានសមាាសន៍ប្ដរ។ ការសមាាសន៍ចនុះ ក៏បានចរៀបចំាសរមាប់ពលករ
ប្ដលបានវ ិល រតលប់ចៅកាន់ របចទសនថវ ិញ ចំា នួន១៣ន្ទក់។ ជាចុងចរកាយ អនកផតល់ព័ត៌មានសំាខាន់

ចំានួន១៨ន្ទក់ ក៏រតូវបានសមាាសន៍ ផងប្ដរ។ ចៅកនុងរបចទសកមពុជា អនកផតល់ព័ត៌មានសំាខាន់រម
ួ មាន
មន្រនតីមនទីរការងារនិងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៅៈ មន្រនតីរកសួងការងារនិ ងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៅៈ មន្រនតីមនទីរ
សងគមកិចច អតីតយុទជ
ធ ននិងោតរនីតិសមបទ ក៏ដូចជាអភិបាលរងរកុងចបា៉ា យប្ប៉ាតផងប្ដរ។ ចំាប្ណកឯ
របចទសនថ រួមមានមន្រនតីមនទីរការងារ មន្រនតីរដាបាលចខតត និងនិចយជករបស់ពលករចទសនតររបចវសន៍។
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លំាហូរចចញដ៏សនធឹកសន្ទធប់ ននពលករកមពុជាពី របចទសនថ

បានចាប់ ចផតើមភាលមៗបន្ទទប់ ពីរដារបហ្វរ

នថងទី២២ ប្ខឧសភា ឆ្នំា២០១៤ ចោយចយធានថ ប្ដលបចងកើតចោយខលួនឯងនូ វអាជាញធររគប់ រគងកនុង
ទរមង់នន

រកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្ត
ត ប់ធានប់។

ចៅនថងទី៣

ប្ខមិថុន្ទ

ឆ្នំា២០១៤

រកុមរបឹកាចនុះ បានចាប់ចផតើម ការចុ ុះឃាត់ខួននិ
ល
ងបញ្ូជ នរតលប់ នូវពលករចទសនតររបចវសន៍ ប្ដលគមន

ឯកោរចចញពីរបចទសនថ។ ចំានួនចនុះ បានចកើនយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សពី ១៦៣ន្ទក់ បញ្ូជ នរតលប់ ចៅនថងទី៣
ប្ខមិថុន្ទ ចៅ២.៩៩៣ន្ទក់ ចៅនថងទី១០ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤។ ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត រហូតដល់នថងទី១១
ប្ខមិ ថុន្ទ រកុមរបឹ កាជាតិបានចចញចសចកតីប្ថលងការណ៍ផ្ទទល់មាត់ទក់ទងនិ ងចគលជំា ហរខលួន ចំា ច
ពលករចទសនតរ របចវសន៍ ប្ដលគមនឯកោរចៅកនុងរបចទសនថ។ អនកន្ទំា
ងា៉ា ថុង

បានប្ថលងថ្ន

ុះ

កយចយធានថ អនកស្រសីសុីរ ីចាន់

"ចាប់ពីចពលចនុះតចៅពលករខុ សចាប់ណ្តមានក់ប្ដលរកចឃើញកនុងរបចទសនថ

នឹងរតូវបានឃាត់ ខួននិ
ល
ងបញ្ូជ នរតលប់"។ អនកស្រសី បញ្
ជ ក់ចទៀតថ្នរោាភិបាលចយធា ពិនិតយចឃើញថ្ន
"ពលករខុសចាប់គឺជាការគំា រមកំា ប្ហង

ចោយោរប្តមានពួ កចគជាចរចើ ន

ចហើយគមនវ ិធានការណ៍

ចាស់លស់កុងការចោុះស្រោយបញ្
ន
ា ចនុះ ប្ដលអាចនឹ ងន្ទំាចៅរកបញ្
ា សងគម"។ ចសចកតីប្ថលងការណ៍

ចនុះ រួមផសំាជាមួយការបញ្ូជ នរតលប់ ដ៏ចរចើ នចលើសលុប បានចធវើចអាយពុុះកចន្រញ្
ជ លនូ វភាពភ័ យខាលច នន
ការចុ ុះបន្រងាកប កនុងចំាចណ្តមពលករចទសនតរ របចវសន៍ចទៀងទត់ និងមិនចទៀងទត់ កុងរបចទសនថ
ន
ចហើយ
បណ្ត
ត លចអាយមានការចាកចចញដ៏ចរចើនសនធឹកសន្ទធប់ននពលករចទសនតររបចវសន៍ កមពុជា។
ចំានួនពលករកមពុជាចាកចចញពី របចទសនថាមរយៅៈការបញ្ូជ នរតលប់និងការចាកចចញចោយខលួនឯង

មានការចកើនចឡើងជាដំាណ្តក់ៗ។ ចៅនថងទី១២ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ ចំានួនពលករ១៦.៥០៨ន្ទក់ រតូវ
បានបញ្ូជ នរតលប់។
កនុងចពលរបចទសនថកំា ពុងប្តបញ្ូជ នរតលប់យ៉ាងសកមម
នូវពលករចទសនតរ
របចវសន៍ចន្ទុះ របចទសនថបានចចញចសចកតីប្ថលងការណ៍ថ្ន ខលួនមិ នបានចធវើចរឿងប្បបចន្ទុះចទ។ ជា
ឧទហរណ៍ ចៅនថងទី១៣ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ ចលកឧតតមចសនីយ៍ចាន់អូចា បានបដិចសធថ្នចយធា

នឹងបន្រងាកបពលករចទសនតររបចវសន៍ គមនឯកោរ កនុងចពលប្ដលរបចទសនថ "ចៅប្តរតូវការពលករគមន
ជំាន្ទញ" ។ អនកន្ទំា កយ រកសួងការបរចទសនថ ចលកចសក វ៉ា ន់ណ្តចមធី ក៏ បដិ ចសធផងប្ដរ ប្ដលថ្ន

ចយធាកំាពុងចធវើការបន្រងាកប ប៉ាុប្នតបានបញ្
ជ ក់ថ្នចយធាកំាពុងចាត់ប្ចង"ការវ ិលរតលប់ ចោយសម័រគចិ តត"។
ចោយមិនគិតអំាពីចសចកតីប្ថលងការណ៍ផលូវការ

ការបញ្ូជ នរតលប់ ពលករចៅប្តបនតជាមួយចំានួនពលករ
៤០.៣៣៩ន្ទក់ រតូវបានបញ្ូជ នចៅវ ិញចៅនថងទី១៣ ប្ខមិថុន្ទ និង២៦.៧៦៣ន្ទក់ចៅនថងទី១៥ ប្ខមិថុន្ទ

។ ចៅនថងទី១៥ ប្ខមិ ថុន្ទ ផងប្ដរ អភិបាលចខតតបន្ទទយមានជ័ យ កនុងរបចទសកមពុជា បានចលើកចឡើងថ្ន
មានរបជាជនកមពុជាចំានួន១៣៥.០០០ន្ទក់ បានចាកចចញពីរបចទសនថថមីៗ ប្ដល២៥.០០០ន្ទក់កុង
ន
ចំាចណ្តមចន្ទុះ បានឆលងប្ដនចៅនថងទី១៥ ប្ខមិថុន្ទ។ គិតរតឹមនថងទី២០ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ ចំានួនសរុប
ននពលករចទសនតររបចវសន៍ កមពុជាប្ដលបានចចញ

ឬបានបញ្ូជ នរតលប់ មកពី របចទសនថ
សបាតហ៍មុន រតូវបានរយការណ៍ថ្នមានចំានួន ២២៦.០០០ន្ទក់។
ិលមកវ ិញ
រោាភិ បាលកមពុជាពាយមចដើ មបីជួយដល់ជនជាតិរបស់ខួនប្ដលវ
ល

កនុងចពលពីរ

ាមរយៅៈផតល់ជូននូវ

មចធាបាយដឹកជញ្ូជ ន ចាប់គិតពី តនមលលិខិតឆលងប្ដនប្ដលបញ្ុច ុះដល់៤ដុលលអាចមរ ិក និងបានបចងកើតនូវ
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មជឈមណឌលរចកចចញចូលប្តមួយ ាមចខតតប្ដលជាប់ជាមួ យរពំា ប្ដន ចៅកនុងកិចចខិតខំា របឹ ងប្របងមួយ
ចដើមបីជួយពលករចទសនតររបចវសន៍ កមពុជាទទួលបាននូ វឯកោរអតតសញ្ដណ
ចៅចពលប្ដលពួ កចគ
វ ិលរតលប់ចៅរបចទសនថវ ិញជាយថ្នចហតុ។

ស្រសបចពលជាមួយគនចនុះប្ដរ

មាចស់អាជី វកមមនិង

និចយជកចៅកនុងរបចទសនថ ជាពិចសសកនុងប្ផនកសំាណង់ ចមាករ និងសហរគសជំា នួញស្រសូវ បានបនលឺនូវ
ភាពមិនសបាយចិតត

និងបានចលើកចឡើងថ្នការចាកចចញននកមាលំាងពលកមមចរៅរបព័នធដល់ថ្ននក់ចនុះ

បានជុះឥទធិពលដល់ការខាតរបចយជន៍ ចំាច

ុះសហរគសរបស់ពួកចគ

បញ្
ា ចនុះបនតចកើតចឡើងរហូតដល់នថងទី២៥

ប្ខមិថុន្ទ

របចទសនថ។

និងសណ្ត
ត ប់ធានប់
ុះ

ចៅចពលប្ដលរកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខ

បានបចងកើតជាជំាហ្វនដ៏ រ ឹងមាំាសំាចៅដល់ការសរមបសរមួលដល់ការវ ិលរតលប់

ននពលករចទសនតររបចវសន៍ កមពុជា។
ចំាច

និងរលោលដល់ចសដាកិចច

"វ ិធានការកនុងចចន្ទលុះចពល

ទំាងចនុះចយងាមចសចកតីបងាគប់ចលខ

៧០/២៥៥៧

ក់ព័នធ

កនុងការចោុះស្រោយបញ្
ា ពលករចទសនតររបចវសន៍ និ ងអំា ចពើជួញ
ដូរមនុសស"។ ចសចកតីបងាគប់បានផសពវផាយថ្ន មជឈមណឌលសរមបសរមួល សរមាប់ការវ ិលរតលប់

ននពលករកមពុជានឹងរតូវបានចរៀបចំា ចឡើងកនុងចខតតចំានួនបួន ចៅនថងបន្ទទប់។ ចសចកតីបងាគប់ចំានួន៥ ចផសង
ចទៀត រតូវបានបចញ្ចញចោយរកុមរបឹកាជាតិ
ក់ព័នចធ ៅនិងការបចងកើតនិងបទបញ្
ជ ននមជឈមណឌល
សរមបសរមួលនិងមជឈមណឌលរចកចចញចូលប្តមួយ ចពញនផទរបចទសចៅចចន្ទលុះពីនថងទី ៧ ប្ខកកកោ
ដល់នថងទី២១ ប្ខកកកោ។ មជឈមណឌលរចកចចញចូលប្តមួយ រតូវបានបចងកើតាមចខតតនីមួយៗ ចហើយ
របតិបតតិករប្ផនកចនោទ

តរមូវចអាយចុុះច្មុះពលករចទសនតររបចវសន៍របស់ពួកចគចៅចលើដីចគក។

ចយងចៅាមការ ិយល័យរដាបាលពលករបរចទសននរកសួងការងារ

មកទល់នថងទី ០៦

ប្ខវ ិចឆិកា

ឆ្នំា២០១៤ ចំានួនសរុបននពលករប្ដលបានចុុះច្មុះមានរហូតដល់ ១.៤៩៣.៧៨១ន្ទក់។ កនុងចំា ចណ្តម
ចន្ទុះ ការប្បងប្ចកាមជនជាតិ មានកមពុជា ៦៨១.៥៧១ន្ទក់ មីយ៉ាន់មា៉ា ៦០០.៨១៦ន្ទក់ និងលវ
២១១.៣៩៤ន្ទក់។

ចគលនចយបាយចុុះច្មុះអចន្ទតរបចវសន៍ថីម

ប្ដលបានអនុម័តចោយរកុមរបឹកាជាតិ

បប្នថមចៅចលើនីតិវ ិធីអចន្ទតរបចវសន៍ ប្ដលមានស្រោប់ ាំាងពី ឆ្នំា២០០៧
ាមរយៅៈអនុោរណៅៈននការចយគយល់គនជាចរចើ ន
របចទសឡាវ

និងសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា។

បានបំាចពញ

ប្ដលរតូវបានចធវើនិយ័តកមម

ប្ដលរបចទសនថមានជាមួយរបចទសកមពុជា

ដំាចណើការចទសនតររបចវសន៍ាមរយៅៈ

អនុោរណៅៈននការ

ចយយល់គន មានតនមលខស
ព ់និងសមុគោមញ ចហើយអាស្រស័យចលើពលករចទសនតររបចវសន៍ ប្ដលកំាពុងមាន
ការលំាបាកស្រោប់កុងការចធវ
ន
ើ ឯកោរ

និ ងការទំាន្ទក់ទំានងចផសងៗចៅចហើយចន្ទុះ។

ជាទូចៅតរមូវចអាយពលករចូលចៅរកចសវពីទីភានក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ
បរ ិមា ៥៣នថង កនុងការចធវើឯកោរចប់ សពវរគប់ ។

ប្ដលរតូវចរបើចពលជាអបប

បប្នថមចៅចលើដំាចណើរការចទសនតររបចវសន៍ាមអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន
ចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្ត
ត ប់ធានប់

ដំាចណើរការចនុះ

រកុមរបឹកាជាតិ

បានបចងកើតនូវយនតការចុុះច្មុះចទសនតររបចវសន៍ពីរចផសងចទៀត

ាមរយៅៈការផតល់ជូននូវចសចកតីបងាគប់ជាជចរមើស សតីពីការចុុះច្មុះពលករចទសនតររបចវសន៍។ យនតការ
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ថមីដំាបូងចគ

គឺមជឈមណឌលសរមបសរមួល។ ការចបើកមជឈមណឌលចនុះ មានបំាណងចបើកជាលកខណៅៈ

គឺ សរមាប់ ប្តជនជាតិ កមពុជាប្ដលមានបំាណងរតលប់ ចៅរបចទសនថវ ិញ

បចណ្ត
ត ុះអាសននប៉ាុចណ្តណុះ

ចដើមបីចធវើការងារាមរយៅៈ
ប្ខកកកោ
ធមមា។

ឆ្នំា២០១៤។

មជឈមណឌលទំាងចនុះ

បន្ទទប់មកចទៀត

មជឈមណឌលទំាងចនុះ

ប្ដលរតូវបានរ ំាពឹងថ្ននឹងចុុះច្មុះរតឹមនថងទី ២៥
ចៅាមវ ិធី រតឹមរតូវជា

ពលកររតូវប្តចធវើចទសនតររបចវសន៍

បានផតល់ជូននូវការអនុញ្ដតិការងាររយៅៈចពល៦០នថង

ចទសនតររបចវសន៍ណ្ត ប្ដលមានលិខិតឆលងប្ដន ឬប័ណណរពំាប្ដន។

យនតការថមីទីពីរបចងកើតចឡើងចោយរកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្ត
ត ប់ធានប់

ដល់ពលករ

គឺមជឈមណឌលរចក

ចចញចូលប្តមួយ។ មជឈមណឌលចនុះ រតូវបានបចងកើតចដើមបីផតល់ចសវដល់រកុមពលករចទសនតររបចវសន៍
បីរបចភទនិងមនុសសចៅកនុងបនទុករបស់ពួកចគប្ដលមានអាយុចរកាម១៥ឆ្នំា៖
បានចុុះច្មុះពីមុនចរកាមចសចកតីសចរមចរបស់គណៅៈរដាមន្រនតីចុុះនថងទី៦

១)សរមាប់ពលករប្ដល

ប្ខសីហ្វ

ឆ្នំា២០១៣

និង

សុពលភាពឯកោរអនុញ្ដតិ ការងាររបស់ពួកចគរតូវផុតចៅនថងទី១១ ប្ខសីហ្វ ឆ្នំា២០១៤ ២)សរមាប់
ពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជាប្ដលបានចុ ុះច្មុះរួចចហើយចៅមជឈមណឌលសរមបសរមួល

និ ង

៣)សរមាប់ ពលករចទសនតររបចវសន៍ ប្ដលគមនឯកោរមកពី កមពុជា មីយ៉ាន់ មា៉ា និ ងឡាវ កំា ពុងចៅកនុង

របចទសនថរួចចហើយ។ ពលករប្ដលបានចុុះច្មុះ រតូវបានអនុញ្ដតិចអាយចធវើការរហូតដល់នថងទី ៣១
ប្ខមីន្ទ ឆ្នំា២០១៥ និងសរមាប់ប្តចធវើការចអាយនិចយជកប្ដលបានធាន្ទពួកចគចៅកប្នលងចធវើការ ដូច
ប្ដលបានបញ្
ជ ក់ ចៅចលើឯកោរអនុញ្ដតចអាយចធវើការ។

របចទសកមពុជាក៏បានពាយមកនុងការចាត់ ប្ចងដំា ចណើរការចទសនតររបចវសន៍ ាមអនុ ោរណៅៈននការ
ចយគយល់គនប្ដរ
ាមរយៅៈការបចងកើតមជឈមណឌលរចកចចញចូ លប្តមួ យចៅកនុងរបចទសកមពុជា។
ទិសចៅជាបឋមរបស់មជឈមណឌល

គឺសរមបសរមួលដល់ដំាចណើរការចសនើសុំាលិខិតឆលងប្ដន

ពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជាពីររបចភទ៖

សរមាប់

១)ពលករប្ដលចៅកនុងរបចទសកមពុជាប្ដលមានបំា ណង
ចធវើចទសនតររបចវសន៍ាមរយៅៈដំាចណើរការននអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន និង ២)ពលករចទសនតរ
របចវសន៍កមពុជាប្ដលកំា ពុងចៅកនុងរបចទសនថ
ឯកោរអតតសញ្ដណជាតិ

ប៉ាុ ប្នតសរមាប់ អក
ន ណ្តប្ដលមានបំា ណងទទួ លបាន

ចដើមបីអនុញ្ដតិចអាយពួកចគកាលយជាពលករមានឯកោររតឹមរតូវ។

មជឈមណឌលរចកចចញចូលប្តមួយរបស់កមពុជា

អនុ ញ្ដតិ ចអាយជនជាតិ កមពុជាអាចបំា ចពញប្បបបទ

ាមតរមូវការាមដំាចណើរការននអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន
ពលករខលួនឯងផ្ទទល់ ឬក៏ាមរយៅៈទីភានក់ ងារចរជើសចរ ើសពលករ។

បានកាន់ប្តឆ្ប់រហ័ស

ចោយ

ចោយប្ផអកចលើពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា៦៧ន្ទក់ ប្ដលបានវ ិលរតលប់ ប្ដលរកុមអនកស្រោវរជាវ
របស់បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ

បានសមាាសន៍ចៅកនុងរបចទសកមពុជាចន្ទុះ

និ ន្ទនការដូច

តចៅចនុះរតូវបានរកចឃើញ។ ភាគចរចើនននពលករវ ិលរតលប់ ចៅកមពុជាប្ដលបានសមាាសន៍ បានប្ថលង
ថ្នពួ កចគមិនរតូវបានបងខំាចអាយចចញពី របចទសនថចោយសំាអាងចលើការឃាត់ ខួននិ
ល
ងបញ្ូជ នរតលប់ ចន្ទុះ
ចទ

ប៉ាុប្នតពួកចគបានវ ិលរតលប់ ចៅកមពុជាវ ិញ

ចោយោរប្តពួកចគបានឮសូរថ្នអាជាញធរបានកំា ពុងប្ត

បន្រងាកបចៅចលើពលករចទសនតររបចវសន៍ ប្ដលគមនឯកោរ

ដូចចនុះចហើយពួកចគមានការភ័យខាលច

និង
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បានសចរមចចិតតចាកចចញ។
ចំាច

ុះពលករជាចរចើន

រតូវខចីលុយចគ

ការវ ិលរតលប់ភាលមៗចនុះ

បានបណ្ត
ត លចអាយមានឧបសគគហិរញ្ដ វតថុ

ចោយោរថ្នចដើមបីចំាណ្តយចលើការចាកចចញរបស់ពួកចគ

និងបានបចងកើតចៅជាបំា ណុលហិរញ្ដ វតថុ។

ចលើសពី ចនុះចទៀត

ននអនកផតល់ការសមាាសន៍បានប្ថលងថ្នពួកចគរតូវការជំា នួយហិរញ្ដ វតថុ។

ពលករជាចរចើន

ចរចើ នជាង

ក់កណ្ត
ត ល

ចោយោរប្តតរមូវការហិរញ្ដ វតថុ

ចន្ទុះ ពលករវ ិលរតលប់៨០,៦%និ យយថ្នពួ កគត់ ចង់ចធវើចទសនតររបចវសន៍ ចៅរបចទសនថវ ិញមតងចទៀត
និង៥១,៨% មានគចរមាងការរួចចហើយកនុងការចធវើចទសនតររបចវសន៍ ចៅនថមតងចទៀត។

កនុងចគលបំាណងយល់ដឹង
ពី រចបៀបប្ដលពលករចទសនតររបចវសន៍
វ ិលរតលប់ ចៅរបចទសនថវ ិញ
បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ ទចនលចមគងគ
បានចធវើការសមាាសន៍ ចៅកនុងរបចទសនថ
ជាមួ យនិ ងពលករ
ចទសនតររបចវសន៍កមពុជាចំានួន១៣ន្ទក់

ប្ដលធាលប់បានចគចពី របចទសនថកនុងកំា ឡុងចពលលំាហូរចចញ

ដ៏ចរចើ នននពលករកមពុជា ប៉ាុ ប្នតចពលចនុះពួកចគបានវ ិលរតលប់ ចៅនថវ ិញចហើយ។ អាស្រស័យចលើចចមលើយ

របស់អក
ន ផតល់សមាាសន៍ចំានួន ៤៦,២% ចឆលើយថ្នចហតុផលចំាបងបំាផុតប្ដលពួកគត់បាន ចរជើសចរ ើស
ការវ ិលចៅរបចទសនថវ ិញ គឺ ចោយោរប្តកងខុះឧិកាសការងារកនុងរបចទសកមពុជា ។ មូ លចហតុចផសងៗ
ចទៀតរួមមាន

និ ចយជករបស់ពួកគត់ ចៅកនុងរបចទសនថសុំាចអាយពួកគត់ រតលប់ មកចធវើការវ ិញ

ឬ

ចោយោរពួកគត់បានឮសូរថ្នរកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្ត
ត ប់ធានប់បានចបើកមជឈមណឌល

ចុុះច្មុះពលករចទសនតររបចវសន៍។ អរាខពស់បំាផុត គឺ ៣៨,៥% ននអនកផតល់ការសមាាសន៍ មិនបាន

ចូលរបចទសនថាមរយៅៈដំា ចណើរការផលូវការណ្តមួ យចទ។ ពួ កគត់បានប្ថលងថ្ន ពួកគត់ចរ ើសយករចបៀប
ចូលរបចទសនថប្បបចនុះ ចោយោរប្តពួកគត់មិនមានឯកោរចធវើដំាចណើរ ប្តពួកគត់បានោគល់អក
ន ន្ទំា

ផលូវ
ប្ដលចធវើចអាយពួកគត់មានសុវតថិភាពនិងអស់របាក់តិចជាងការចធវើលិខិតឆលងប្ដន។
ចំាប្ណកឯ
៣០,៨% ចផសងចទៀត បានឆលងរពំា ប្ដនាមវ ិធី មិនផលូវការ រួចចហើយចទើ បចៅកាន់ មជឈមណឌលសរមប
សរមួល។ ចហតុផលោមញ្ដ ចំាច
វ ិធីមួយ

ុះការចធវើប្បបចនុះ ក៏ចោយោរប្តពលករទទួលោគល់ថ្ន ចនុះគឺជា

ប្ដលនឹងចធវើចអាយពួកគត់អាចវ ិលចៅចធវើការវ ិញចោយឆ្ប់ រហ័ស។

ចទុះបីជាអនកផតល់ការ

សមាាសន៍ជាចរចើ ន មិនបានវ ិលចូ លចៅរបចទសនថវ ិញាមបណ្ត
ត ញរតឹ មរតូវក៏ ចោយ ៩២,៣% បាន
និយយថ្នពួកគត់មានគចរមាងចូលរួមកនុងដំា ចណើរការចុ ុះច្មុះកនុងចពលបចចុបបននចនុះ។
បន្ទទប់ពីឆុុះបញ្
ល
ច ង
ំា ចលើការសមាាសន៍ជាមួយពលករចទសនតររបចវសន៍
សំាខាន់ៗ

រួចមក

បណ្ត
ត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ

រគួោររបស់ពួកគត់

បានចងរកងជាអនុោសន៍

មន្រនតី

ោក់ជូនចៅ

រោាភិ បាលកមពុជា រោាភិបាលនថ និងអាោន ប្ដលអនុ ោសន៍ មួយចំា នួនកនុងចំា ចណ្តមចន្ទុះ រតូវបាន
ចរជើសចរ ើសមកបងាាញដូចខាងចរកាម។

10

សប្មាប់រោាភិបាលកមពជា
ទ ើមបី៖
ុ


ពិនិតយចឡើងវ ិញនូ វចគលនចយបាយថ្ននក់ ជាតិ ប្ដលមាន ចដើមបីបចងកើតការងារសមរមយចោយមាន
របាក់ឈួលចិ
ន
ញ្ចឹមជីវ ិតបានសមរមយ

និងចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវសតង់ោរររស់ចៅ

របជាជនរបស់ខួន។
ល

សប្មាប់រោាភិបាលនថ ទ ើមបី៖




ចរៀបចំាការវយតនមលចអាយបានដិតដល់មួយ
របចវសន៍របស់ខួន។
ល

ធាន្ទថ្នពលករទំាងអស់

អំាពីផលប៉ាុះ

សរមាប់

ល់ននចគលនចយបាយ

អចន្ទត

ទទួ លបាននូ វរបាក់ឈួលអបបបរ
ន
ិមាប្ដលពួកចគរតូវទទួ លបាន

ចធវើកិចកា
ច រចឆ្ពុះចៅរកការផតល់នូវរបាក់ ឈួលចិ
ន
ញ្ចឹមជី វ ិតសមរមយសរមាប់ទំាងអស់គន។ និង
ពិនិតយចឡើងវ ិញនូ វចគលនចយបាយ
របចវសន៍

ប្ដលបចងកើនបញ្
ា របឈមសរមាប់

ប្ដលនឹងកាលយចៅជាពលករគមនឯកោរ

ចៅនិងការឃាត់ ខួននិ
ល
ងការបញ្ូជ នរតលប់ ។

និង

ពលករចទសនតរ

ចហើយប្ដលនឹងចធវើចអាយពួកចគរបឈម

សប្មាប់រោាភិបាលនថ និងរ ភិ
ា បាលកមពជា
ទ ើមបី៖
ុ


ពិនិតយចឡើងវ ិញនូ វយនតការចទសនតររបចវសន៍ បចចុបបនន កនុងចគលបំា ណងចធវើចអាយមាន លកខណៅៈ
កាន់ប្តងាយស្រសួល កាន់ប្តឆ្ប់រហ័ស កាន់ប្តតនមលទប និងកាន់ប្តងាយស្រសួលទទួលបាន
សរមាប់ពលករធមមា។

សប្មាប់អាស្ថ៊ាន ទ ើមបី៖


បញ្
ជ ក់ចអាយចាស់ពីទំាហំានន
ពលករចទសនតររបចវសន៍

ចសចកតីប្ថលងការអាោនសតីពីការការ

និ ងជរមុញចអាយរដាសមាជិក

នចយបាយចទសនតររបចវសន៍ចរៀងៗខលួន
របចវសន៍ ចៅាមសហរគសន្ទន្ទ។

រនិ ងចលើកកមពស់សិទិធ

ចធវើការពិ និតយចឡើងវ ិញនូ វ

ចគល

ចដើ មបីចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូ វជី វ ិតននពលករចទសនតរ

ពលករចទសនតររបចវសន៍ គឺ ជាឆអឹងខនងននសងគមនិងចសដាកិចចចៅកនុងតំាបន់ ចហើយការធាន្ទនូវសុវតថិភាព
និងភាពនថលថូររបស់
ន
ពួកចគ គឺ ជារបការសំាខាន់ ចៅកនុងការអភិ វឌឍន៍ និ ងសុខមាលភាពចៅកនុងតំា បន់។
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ថ្ផនទីននប្រទទសនថ និងប្រទទសកមពជា
ុ
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១.ទោលបំណង និង វិធីស្ថស្តសត
ចៅចដើមប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ របព័នធផសពវផាយបានចាប់ចផតើមរយការណ៍ពី ការចាប់និងបញ្ូជ នរតលប់ នូវ
ពលករចទសនតររបចវសន៍ពីរបចទសនថ
ចោយោរភាពភ័យខាលច

ចហើយចំានួនពលករប្ដលបញ្ូជ នរតលប់

ចាប់ចផតើមចរចើនចឡើងៗយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។

ឬចាកចចញពី របចទស

ចំា នួនពលករកមពុជាប្ដលបញ្ូជ ន

រតលប់ ឬវ ិលមកវ ិលរតូវបានរយការណ៍ថ្នចកើ នដល់ជាង ២២០.០០០ន្ទក់ កនុងរយៅៈចពលប្ត២សបាតហ៍
ប៉ាុចណ្តណុះ
មក។

ចំាច

ប្ដលចនុះគឺជាចលន្ទដ៏ ធំាបំាផុតននមនុ សសកនុងតំា បន់អាសុីអាចគនយ៍ចាប់ ាំាងពី ទសសវតសន៍ ទី៧០
ុះមុខននបាតុភូតមិនធាលប់មានពី មុនមកប្បបចនុះ

ទំាងអងគភាពរោាភិបាលនិងមិនប្មនរោា

ភិបាលបានខិតខំាចឆលើយតបាមតរមូវការរបស់អនកទំាងចន្ទុះប្ដលរតលប់មកកមពុជាវ ិញភាលមៗប្បបចនុះ
និងរតូវការរតលប់ចៅលំាចៅោានដ៏កំាសត់របស់ពួកចគចៅាមចខតតចផសងៗ។
ចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ

សមាជិកខលុះននបណ្ត
ត ញ

បានចៅឯជួ រមុ ខកនុងការប្ចកចាយជំានួយបន្ទទន់ ដល់អនកប្ដលវ ិលរតលប់

ទំាងចន្ទុះ។ ចោយោរប្តបញ្
ា ចនុះរតូវការចអាយមានការចឆលើយតបអនតររពំាប្ដន សមាជិក MMN ប្ដល
មានមូលោានចៅកនុងរបចទសនថ
រកដំាចណ្តុះស្រោយលអបំាផុត។

និ ងរបចទសកមពុជាបានប្ចករ ំាប្លកព័ ត៌មានគនជារបចាំា

កនុងការប្សវង

ចៅនថងទី២៤ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ MMN បានចរៀបចំា ការរបជុំាបន្ទទន់មួយចៅភនំាចពញ។ ចៅកនុងការរបជុំា

អងគការប្ដលជាសមាជិក MMN ប្ដលបានចធវើការផតល់ជំានួយដល់ពលករវ ិលរតលប់ចៅាមបណ្ត
ត ចខតត
បានប្ចករ ំាប្លកពីការសចងកតជំាហ្វនដំាបូងរបស់ពួកចគដូចតចៅ៖

១)

ពលករបានរតលប់មកវ ិញកនុង

លកខណៅៈចរមុុះ ាមរយៅៈការចាប់និងការបញ្ូជ នរតលប់ ។ ពួ កចគចាកចចញពីកប្នលងប្ដលមានការភ័យ
ខាលច ឬអាចចោយោរប្តនិចយជក ឬរកុមរគួោររបស់ពួកចគសុំាចអាយចាកចចញ។ ពលករមួយចំានួន
ចៅបងាាញខលួននចៅកប្នលងោថនី យ៍ប៉ាូលីស

ចដើ មបីទទួលបានការវ ិលរតលប់ ចោយសុវតថិភាពចៅកាន់

រពំាប្ដន និងបន្ទទប់មករតូវបានបញ្ូជ នរតលប់ កនុងចពលប្ដលពលករមួ យចំា នួនចទៀតបានពាយមរកវ ិធី

វ ិលរតលប់ចោយខលួនឯង ២) ខលុះចទៀតបង់របាក់ ចអាយអនកន្ទំាផូវពី
ល ២០០០ចៅ៣០០០បាត ចដើមបីន្ទំាពួក
គត់រតលប់ ប៉ាុប្នតមិនរតូវបានន្ទំាឆលងកាត់ រពំា ប្ដនចន្ទុះចទ ចហើយចរកាយមករតូវបានឃាត់ ខួននិ
ល
ងបញ្ូជ ន
រតលប់ចោយមន្រនតីនថ ៣) កនុងចពលចន្ទុះចៅឯរចកអនតរជាតិ ចបា៉ា យប្ប៉ាត(ចខតតបន្ទទយមានជ័យ) ចឃើញថ្ន
មានចំានួនពលករចរចើ នជាងចគបំា ផុតរតូវបានបញ្ូជ នរតលប់ ចៅកមពុជា

ចហើយចំា នួនពលករតិចជាងចនុះ

រតូវបានបញ្ូជ នចៅកមពុជាាមរចកទវរអនតរជាតិ ចៅកនុងចខតតឧតតរមានជ័ យ បាត់ ដំាបង នប៉ា លិននិងចកាុះ
កុង ៤) បន្ទទប់ពីឆលងកាត់រពំាប្ដន ពលករភាគចរចើនបំាផុតរតូវរតលប់ចៅស្រសុកកំាចណើត។ CWPD បានកត់
សមាគល់ថ្នយ៉ា ងតិចមានពលករ១០.០០០ន្ទក់ បានវ ិលរតលប់ចៅចខតតនរពប្វងប្តមួយ។
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ការសចងកតជាជំាហ្វនដំាបូងចោយអងគការជាសមាជិករបស់ MMN បានកំា ណត់ ពីតរមូវការកនុងការចសុើប
សួរជាបនតចទៀតាមរយៅៈការសមាាសន៍ជាមួយពលករ

ចដើមបីរកចអាយចឃើញពីរចបៀបប្ដលបញ្
ា រតូវ

បានរ ីករលោល។ បញ្
ា ប្ដលកំាណត់ចឃើញរួមមាន៖ ១)របាក់ ឈួលប្ដលមិ
ន
នទន់បានបង់ ២)ទីជរមក
ល់ដល់ពលករវ ិលរតលប់ផងនិងសមាជិករគួោររបស់

៣)អាហ្វរ ៤)ការខាតបង់ ប្ផនកជី វភាព (ប៉ា ុះ

ពួកចគផង) ៥)កងវុះខាតននការបណុត ុះបណ្ត
ត លជំា ន្ទញ (ពលករវ ិលរតលប់ ជាចរចើ នន្ទក់ គមនជំា ន្ទញ
ប្ដលចាំាបាច់សរមាប់ទីផារការងារបចចុបបននចៅកមពុជា)

៦)បំាណុលៅៈ

ពលករភាគចរចើនបានខចីលុយចគ

ចហើយបានលក់ដីធីន
ល ិងរទពយសមបតតិចផសងៗចទៀតចដើ មបីបង់ ចៅចអាយអនកន្ទំាផូលវ
ចធវើចទសនតររបចវសន៍

ឬន្ទំាពួកគត់ចៅកាន់របចទសនថ។

កនុងការជួយពួ កគត់

ពលករជាចរចើ នទទួលបានរបាក់ឈួលទប
ន

ចៅកនុងរបចទសនថ និ ងមិ នមានលទធភាពកនុងការសងបំា ណុល ៧)ការប្ថរកាសុខភាព ៨)បញ្
ា របឈម
ននការចធវើចទសនតររបចវសន៍ រតលប់ ចៅរបចទសនថវ ិញចោយស្រសបចាប់

ប្ដលពលករជាចរចើ នមាន

បំាណងវ ិលចៅនថវ ិញ ចៅចពលប្ដលោថនភាពវ ិលចៅរកធមមាវ ិញ។
រោាភិ បាលកមពុជាបានបនថយតនមលលិខិតឆលងប្ដនចៅរតឹមប្ត
ជាតិ របស់ខួនចធវ
ល
ើចទសនតររបចវសន៍ ាមរបព័ នផ
ធ ូវការ។
ល
របឈមមុខសរមាប់ពលករធមមា

ចំាច

ភាពសមគោ
ម ញនិ ងចំាណ្តយចពលយូរ។
ុ

៤ដុលលអាចមរ ិក

ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត

ចដើមបីជរមុញចអាយជន
ចៅប្តមានរបាំាងជាចរចើន

ុះដំា ចណើរការចទសនតររបចវសន៍ ាមរបព័ នធផូវការ
ល

ពលករជាចរចើ ន

ប្ដលមាន

ហ្វក់ ដូចជាចៅប្តចំា ណ្តយលុយចៅចអាយ

អនកន្ទំាផូវ/ភា
ល ន ក់ ងារ ចដើមបីចធវើចទសនតររបចវសន៍មិនផលូវការ ប្ដលអាចន្ទំាចៅរកការចកើនចឡើងនូ វបំា ណុល។
កនុងចគលបំាណងយល់ដឹងចអាយកាន់ ប្តចាស់ពីបញ្
ា

និ ងការបចងកើតជាអនុោសន៍ចដើមបីចធវើចអាយ

របចសើរចឡើងនូវោថនភាព MMN បានសចរមចចិតតចធវើការចរៀបចំាជាការសមាាសន៍ជាមួយពលករនិងរកុម
រគួោររបស់ពួកចគ។
រកុមការងារបានសចរមចចិ តតថ្ន

អនកប្ដលនឹ ងរតូវបានសមាាសន៍ រម
ួ មាន

ពលករកមពុជាប្ដលចទើ បនិង

បានរតលប់មកវ ិញ ឬក៏រតូវបានបញ្ូជ នរតលប់ មកកមពុជាវ ិញ និងរគួោររបស់ពួកចគផងប្ដរ ប្ដលការ
សមាាសន៍និងរតូវចធវើកុងចខតត
ន
បួនចផសងគន គឺ បន្ទទយមានជ័ យ នរពប្វង កំាពង់ ចាម និងកណ្ត
ត ល ចោយ
ចរបើករមងសំាណួរប្បប
សំាខាន់មួយចំានួន

ក់កណ្ត
ត លសតង់ោរ។

រួមមានមន្រនតីរោាភិបាល

ការសមាាសន៍កុងចខតត
ន
បន្ទទយមានជ័ យ

រកុមការងារក៏បានរពមចរពៀងគនថ្ន

ចៅកនុងតំាបន់ ាមចខតតទំាងចន្ទុះ

ចធវើចោយអងគការ

CWCC

អនកផតល់ព័ត៌មាន

និ ងរតូវសមាាសន៍ ប្ដរ។

ចៅចខតតនរពប្វងចធវើចោយអងគការ

LSCW ចៅចខតតកំាពង់ចាមចធវើចោយ CWPD និងចៅចខតតកណ្ត
ត លចធវើចោយសមាគមអាដហុក។
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ចោយោរការសមាាសន៍រតូវបានចធវើចៅកនុងតំាបន់ទំាងចនុះ ោថនភាពបានប្កប្របយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ចហើយ

ចំានួនដ៏ចរចើនននពលករវ ិលរតលប់ បានចាប់ ចផតើមចៅកាន់ របចទសនថវ ិញ។ យ៉ា ងណ្តមិ ញ MMN បាន
សចរមចចិតតប្កសរមួលចឡើងវ ិញនូ វប្ផនការការងារ
រជុងចរជាយពីោថនភាព

កនុងចគលបំា ណងទទួ លបាននូវការយល់ដឹងរគប់

និងបានសមាាសន៍ជាមួ យពលករប្ដលបានវ ិលចៅរបចទសនថវ ិញ

សមាាសន៍ជាមួយនិចយជកនថ

និ ងជាមួយមន្រនតីរោាភិបាលថ្ននក់ ចរកាមជាតិ ចៅកនុងរបចទសនថ។

របចទសនថ ការសមាាសន៍បានចធវើចៅកនុងចខតតរ៉ាក់យ៉ាង ចខតតរាត និងចខតតស្រសុះប្កវ។
ពលករកមពុជាចំា នួន៦៧ន្ទក់

ចហើយក៏

ប្ដលបានវ ិលចៅកមពុជាវ ិញកាលពី ចពលថមីៗ

កនុង

និ ងសមាជិករគួោររបស់

ពួកគត់ចំានួន៣៨ន្ទក់ រតូវបានសមាាសន៍ ។ ពលករកមពុជាចំានួន១៣ន្ទក់ ប្ដលបានវ ិលចៅកមពុជាកាល
ពីចពលថមីៗ ចហើយបនតិចចរកាយមកបានវ ិលមករបចទសនថវ ិញ រតូវបានសមាាសន៍ កុងរបចទសនថ។
ន
ជា

ចុងចរកាយអនកសំាខាន់ចំានួន១៨ន្ទក់ ចៅកនុងរបចទសនថ និ ងរបចទសកមពុជារតូវបានសមាាសន៍ ។ ចៅកនុង

របចទសកមពុជាជនសំាខាន់ ប្ដលបានសមាាសន៍ រម
ួ មាន មន្រនតីមនទីរការងារនិងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៅៈ មន្រនតី
មនទីរសងគមកិចច អភិបាលរងរកុងចបា៉ា យប្ប៉ា ត ចមភូមិ និ ងចមឃុំា។ ចៅកនុងរបចទសនថ ជនសំាខាន់ ប្ដលបាន
សមាាសន៍រម
ួ មានមន្រនតីមនទីរការងារ

មន្រនតីរោាបាលោលចខតត

មន្រនតីសុខាភិបាលចខតត

និងនិចយជក

ននពលករ។ ការសមាាសន៍ និងបកប្របចោយរកុមអនកស្រោវរជាវរបស់ MMN។
ចៅនថងទី១១ និង១២ ប្ខកញ្ដ ឆ្នំា២០១៤ នដគូរគចរមាងប្ដលបានចធវើការសមាាសន៍ និងតំាណ្តងអងគការ
ជាសមាជិក MMN ចៅកនុងរបចទសនថ បានចធវើការរបជុំា កុងចគលបំា
ន
ណងដូចតចៅ៖
i)

ចដើមបីប្ចករ ំាប្លកពីការរកចឃើញកនុងការសិកាស្រោវរជាវចៅកនុងរបចទសកមពុជា

ii)

ចដើមបីប្ចករ ំាប្លកពីការរកចឃើញកនុងការសិកាស្រោវរជាវចៅកនុងរបចទសនថ ពី របព័ នធ/យនត

របចទសនថ ទក់ទងនិងលំាហូរពលករកមពុជា និងរួមគនវ ិភាគទិ នន
ន ័យ
ការចផសងៗទក់ទងនិងការរគប់រគងចទសនតររបចវសន៍
មួយ និងរួមគនវ ិភាគពីផលប៉ាុះ

ល់ចំាច

និងចៅ

ឧ.មជឈមណឌលរចកចចញចូលប្ត

ុះពលករ

iii)

ចដើមបីប្សវងយល់ពីបចចុបបននភាពននចគលនចយបាយនថ ទក់ទងចទសនតររបចវសន៍ និង

iv)

ចដើមបីបចងកើតការសចងកតរួមគនរបស់

v)

រួមគនវ ិភាគពី ផលវ ិបាក

MMN

ពីការចរៀនសូរតពីបទពិចោធន៍ននលំាហូរ

ពលករកមពុជា ក៏ដូចជាចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍ បចចុបបនន និ ង
ចដើមបីរម
ួ គនបចងកើតអនុោសន៍

អងគការប្ដលបានចូលរួមការរបជុំា

សុទធប្តបានចធវើការយ៉ា ងជិ តសនិតជាមួយសហគមន៍ពលករ

ចៅកនុង

ទីាំាងជាចរចើន និងបានាមោនចមើ លពី ការផ្ទលស់បូរចគលនចយបាយចទសនត
ត
ររបចវសន៍ និ ងផលប៉ា ុះ
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ល់ចំាច
ទក់ ទងចំាច

ុះពលករ កនុងប៉ាុ ន្ទមនឆ្នំាចនុះ។ ដូ ចចនុះ មតិ ចយបល់ពីអងគការទំាងចនុះ បចងកើននូ វជចរៅនិងភាព
ុះឯកោរចនុះយ៉ា ងខាលំាង ជាពិ ចសសចៅកនុងប្ផនកអនុ ោសន៍ ។

កនុងចពលប្ដលចំានួនពលករប្ដលបានសមាាសន៍ កុងគចរមាងចនុះ
ន
សរុបននពលករកមពុជាប្ដលបានវ ិលរតលប់ ចៅកនុងប្ខមិ ថុន្ទ

គឺ តិចតួច

ចបើ ចរបៀបចធៀបចៅចំា នួន

បំា ណងននគចរមាងគឺ ចដើមបីបចងកើតជាការ

ឆលុុះបងាាញពីបទពិចោធន៍ និ ងការយល់ចឃើញរបស់ពលករផ្ទទល់ប្ដលមាន ចំាច
ចឡើងនិងពីចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍ប្ដលប៉ាុះ
រជាវក៏មានការ

ក់

ចរកាយចពលឆលងប្ដន

ក់ផងប្ដរចំា ច

ល់ដល់ពួកគត់។

ុះការផតល់ជំានួយចៅដល់ពលករវ ិលរតលប់

ុះរពឹតិកា
ត រប្ដលចកើត

សមាជិករកុមអនកស្រោវ
ប្ដលបានកកសទុះ

ឬរតូវការចាំាបាច់នូវជំានួយបន្ទទន់បន្ទទប់ ពីចៅដល់ចខតតកំាចណើតរបស់ពួកចគវ ិញ។

ទំាងចនុះជាសមតថភាពប្ដលរកុមស្រោវរជាវ អាច្នចៅដល់កុងសហគមន៍
ន
និ ងផតល់ការវ ិភាគរួមគន
សរមាប់របាយការណ៍ចុងចរកាយ។
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២. សវតារ
២. ១ ការពិនិតយចមើលចៅចលើចគលនចយបាយនថ ចំាច

ុះពលករមកពីរបចទសកមពជា
មីយ៉ាន់មា៉ា/ភូមា
ុ

និងរបចទសឡាវ មុនចពលការបចងកើតរកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសខ
ុ និងសណ្ត
ត ប់ធានប់ ចៅរបចទសនថ

ពលករចទសនតររបចវសន៍ប្ដលគមនឯកោរពីរបចទសជិ តខាង ប្ដលមានកមពុជា មី យ៉ាន់ មា៉ា និងឡាវ
មានការរួមចំាប្ណកយ៉ា ងចរចើនដល់ចសដាកិចចនថ ចាប់ាំាងពីទសសវតសរ ៍ទី ៨០មកចម៉ាលុះ។
ការរបឹងប្របងជាដំាបូងននរោាភិបាលនថចដើ មបីចោុះស្រោយបញ្
ា

គឺ ចៅកនុងឆ្នំា១៩៩២

ចៅចពលប្ដល

ពលករប្ដលគមនឯកោរមកពីមីយ៉ាន់មា៉ា រតូវបានផតល់ការអនុញ្ដតចអាយចធវើការាមមុខរបរជាក់លក់
មួយចំានួន និងាមចខតតប្ដលបានកំាណត់។
ចៅឆ្នំា១៩៩៦ រោាភិបាលនថ បានអនុ វតតកមមវ ិធីមួយអនុ ញ្ដតចអាយនិ ចយជក អាចោក់

កយសរមាប់

កូាពលករចទសនតររបចវសន៍ ពីកមពុជា មី យ៉ាន់ មា៉ា និ ងឡាវ។ មានពលកររបមាណជា ៣០០.០០០ន្ទក់

ចរចើនជាងចគបំាផុតមកពីមីយ៉ាន់ មា៉ា បានចុ ុះច្មុះកនុងកមមវ ិធី ចនុះ ប៉ាុ ប្នតមានការចជឿជាក់ថ្នចំា នួនពលករ
ចទសនតររបចវសន៍ចៅកនុងរបចទសនថ ប្ដលមិ នមានឯកោរចៅប្តមានចំា នួនចរចើ នណ្តស់១។

កនុងប្ខតុល ឆ្នំា២០០២ ប្ខឧសភា ឆ្នំា២០០៣ និងប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០០៣ របចទសនថបានចុុះហតថចលខា
ចលើអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន

ពីកិចចសហការកនុងការចធវើការងាររបស់ពលករពី របចទសឡាវ

កមពុជា និងមី យ៉ាន់ មា៉ា ចោយប្ឡកៗ។ អនុ ោរណៅៈ មានបំា ណងចធវើចអាយរតឹ មរតូវាមចាប់ នូវចទសនតរ
របចវសន៍ការងារចៅកនុងរបចទសនថ។
ចគលនចយបាយចុុះច្មុះពលករ

ប្ដលចបើកទូលយបំាផុតចៅរបចទសនថ

គឺចៅឆ្នំា ២០០៤

ប្ដល

ពលករអាចចុ ុះច្មុះទទួលបាននូ វប័ ណណសំាគល់ខួនពលករបចណ្ត
ល
ត ុះអាសននរយៅៈចពល១ឆ្នំា (ថរ៣៨/១)
ចោយមិនយករបាក់ ចហើយមិនពឹ ងអាស្រស័យចលើនិចយជក។ ពលកររតូវបានអនុ ញ្ដតចអាយចធវើការបតូរថមី
នូវការអនុញ្ដតការងារ១ឆ្នំា
ភាពចជឿជាក់

និងទិញចសវរ៉ា ប់រ ៉ាងសុខភាព។

និងការការងារសិទិធជាក់លក់មួយចំានួន

ឯកោរទំាងចនុះផតល់ជូននូវពលករនូវ

និងបានផ្ទតច់ ការពឹង

ក់ ចៅចលើនិចយកជក

សរមាប់ការទទួលបាននូវភាពស្រសបចាប់ចនុះ។ សរុបពលករប្ដលបានចុុះច្មុះមាន ១.២៨៤.៩២០
កនុងចន្ទុះ ៧០%មកពីមីយ៉ាន់មា៉ា ១៥%មកពីកមពុជា និង១៥%មកពីឡាវ។ កនុងចំា ចណ្តមអនកចុ ុះច្មុះ
៨៤៩.៥៥២ន្ទក់

បានចុុះច្មុះសរមាប់ការអនុញ្ដតការងារ។

ចទុះជាយ៉ា ងណ្តលកខណៅៈននពលករ

ចទសនតររបចវសន៍ប្ដលមានប័ ណណសំាគល់ខួនបចណ្ត
ល
ត ុះអាសនន និ ងការអនុ ញ្ដតការងារ រតូវបានចាត់ ទុក
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ថ្នមានភាពស្រសបចាប់ប្ត

ក់កណ្ត
ត ល

ចហើយរតូវបានចាត់ថ្ននក់ថ្ន

"ចូ លមិនស្រសបចាប់មកចធវើការ

កនុងចពលរង់ចាំាការបញ្ូជ នរតលប់"។ ឆ្នំាបន្ទទប់មកចទៀតននការចុ ច្មុះរតូវបានបិ ទ ដូ ចចនុះគឺបានទទួល
ការអនុញ្ដតរតឹមប្តផ្ទលស់បូរថម
ត ី

ចហើយរោាភិបាលនថោរជាថមីមង
ត ចទៀតបានអនុ វតតនូវការបន្រងាកបប្ផនក

អចន្ទតរបចវសន៍។

ឆ្នំាបនតបន្ទទប់មកបានចឃើញថ្នមានការផ្ទលស់បូរចៅចគលនចយបាយចោយគ
ត
ម នភាពចាស់លស់

ឬ

ប្ដលមានទសសនវ ិស័យយូរអប្ងវង។ បប្នថមពីចលើចនុះចទៀត ចគលនចយបាយបានកំាណត់នូវអវីៗប្ដល
ធាលប់ចកើតមានពីមុន គឺថ្នការអនុញ្ដតការងារផារភាជប់ចៅនិងនិចយជកជាក់លក់ ចហើយប្ដលពលករ
មិនរតូវបានអនុញ្ដតចអាយចធវើការចៅប្ផនកចផសងពីអនកប្ដលពួកគត់បានចុុះច្មុះថ្នបចរមើការជាមួយ
ពីចដើ មដំាបូង។

និ ចយជិតអាចបតូរការងារចោយមានការអនុ ញ្ដតពីនិចយជក

ផ្ទលស់បូរទី
ត ាំាងក៏រតូវបានកំា ហិតយ៉ា ងម៉ាត់ចត់

កនុងចពលប្តមួយ កនុងបំាណងចធវើចអាយរតឹមរតូវាមចាប់ចំាច
សញ្
ជ តិ

ការ

ចហើយប្ដលពលកររតូវបានកំា ណត់ រពំាប្ដនប្តកនុងតំា បន់

ប្ដលពួកគត់រតូវបានចុុះច្មុះ។

ចយគយល់គនប្ដលបានច

និ ងមនទីរការងារ។

លខាងចលើ

ុះពលករ ចយងាមអនុោរណៅៈននការ

របចទសនថបានចាប់ចផតើមអនុវតតចរគងការណ៍ពិចោធន៍

សរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍

ប្ដលកំា ពុងចធវើការចៅកនុងរបចទសនថ។

អំា ឡុងចពលបាន

បញ្ចប់ការពិចោធន៍សញ្
ជ តិ ោថនភាពពលកររតូវបានបតូរពី"ការចូ លខុសចាប់ចហើយចធវើការ កនុងចពល
រង់ចាំាការបញ្ូជ នរតលប់" ចៅជា "ការចូ លមកចោយស្រសបចាប់"។ ពលករទំាងអស់ប្ដលចុ ុះច្មុះចដើ មបី
ទទួលបាននូវការអនុញ្ដតការងារ

រតូវប្តចូលាមដំាចណើរការពិចោធន៍សញ្
ជ តិ។

សញ្
ជ តិ សរមាប់ជនជាតិកមពុជានិងលវ

បានចាប់ ចផតើមចៅឆ្នំា២០០៦

ការពិចោធន៍

និងសរមាប់ជនជាតិមីយ៉ាន់មា៉ា

បានចាប់ចផតើមចៅឆ្នំា២០០៩។ ការចរជើសចរ ើសថមីៗនូ វពលករពី កមពុជា មី យ៉ាន់ មា៉ា និ ងឡាវ ាមរយៅៈទីភានក់
ងារចរជើសចរ ើសពលករចទើបប្តបានបចងកើតថមីៗ ចៅកនុងរបចទសទំាងចនុះ ក៏បានចាប់ ចផតើមចឡើងប្ដរ។
ពលករប្ដលបានបញ្ចប់ការពិចោធន៍សញ្
ជ តិ
គត់ចោយចពញចលញ

ចហើយបានចធវើចអាយស្រសបចាប់នូវោថនភាពរបស់ពួក

ក៏ដូចជាពលករប្ដលបានចធវើចទសនតររបចវសន៍មករបចទសនថាមទីភានក់ងារ

ចរជើសចរ ើសពលករចយងចៅាមដំាចណើរការអនុោរណៅៈ ("ពលករាមអនុោរណៅៈ") បានទទួលសិទិធ
កនុងការចូលរួមកមមវ ិធីជាតិប្ផនកសុវតថិភាពសងគម

ប្ដលបានផតល់ជូនផលរបចយជន៍ រគប់រជុងចរជាយ

ជាង CMHI ប្ដលពលករមករបចទសនថពីមុនបានចូលរួមអញ្ចឹងប្ដរ។
២.២

ចគលនចយបាយចឆលើយតបជំាហ្វនដំាបូងចំាច

ុះចទសនតររបចវសន៍ចោយចយធានថ

បន្ទទប់ពី

រដារបហ្វរកនងរបចទសនថ
ុ
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ចយលចៅាមរដារបហ្វរនថងទី២២ ប្ខឧសភា ឆ្នំា២០១៤ ចោយចយធានថ រោាភិបាលចយធាបាន
បចងកើតខលួនឯងជាអាជាញធររគប់ រគងចៅកនុងទរមង់ជា

រកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្ត
ត ប់ធានប់។

នថងទី៣ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ NCPO បានចាប់ចផតើមចាប់ខួននិ
ល
ងបញ្ូជ នរតលប់ ពលករមិ នមានឯកោរ
ចចញពីរបចទសនថi។

ចំា នួនបានចាប់ចផតើមចកើ នចឡើងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស

ចោយការបញ្ូជ នរតលប់ ពលករ

កមពុជា៨០ន្ទក់ii និងពលករភូមា១៦៣ន្ទក់iii ចៅនថងទី៣ ប្ខមិថុន្ទ ចៅដល់ ២.៩៩៣ន្ទក់ចៅនថងទី១០
ប្ខមិថុន្ទiv។

រហូតដល់នថងទី១១ ប្ខមិថុន្ទ ប្ដលចុងចរកាយ NCPO បានចធវើការប្ថលងការផ្ទទល់មាត់ចំាច
របស់ខួនសរមាប់
ល
ពលករមិ នមានឯកោរចៅកនុងរបចទសនថ។ អនកន្ទំា

ុះចគលជំាហរ

កយទហ្វននថ សិរ ិចាន់ ងា៉ា ថុង

បានប្ថលងថ្ន ចាប់ពីចំានុចចនុះតចៅមុខ ពលករចទសនតររបចវសន៍ខុសចាប់ណ្តមានក់ប្ដលបានរកចឃើញ
ចៅរបចទសនថ "និ ងរតូវបានចាប់ ខួននិ
ល
ងបញ្ូជ នរតលប់"។ អនកស្រសីបប្នថមចទៀតថ្ន រោាភិបាលចយធា
ចមើលចឃើញថ្ន "ពលករខុសចាប់គឺជាការគំារមកំាប្ហង ចោយោរប្តមានពួកចគចរចើនណ្តស់ ចហើយ
គមនវ ិធានការចាស់លស់កុងការរគប់
ន
រគង

ប្ដលអាចន្ទំាចៅរកបញ្
ា សងគម"។

ប៉ាុសិទ
ត ូរទសសន៍របស់

រោាភិបាលនថ បានរបកាសថ្នចនុះគឺជាប្ផនកមួយនន របតិបតតិការ "សំាអាតបរ ិយកាស" បានអនុវតតចឡើង
ចដើមបីោងសងគមជាតិ "រ ីករយ"មួយix។ ចសចកតីប្ថលងការណ៍ចនុះ រតឹមប្តបចងកើតភាពភ័យខាលចចំាច

ុះការ

បន្រងាកបកនុងចំាចណ្តមពលករធមមានិ ងពលករមិ នធមមាកនុងរបចទសនថ និងញុុះញ៉ាង់ចអាយមានការចាក

រូបថតដោយ MMN

ចចញដ៏ចរចើនចលើសលុបននពលករកមពុជា។

ពលករកមពុជាប្ដលបានបញ្ជូ នរតលប់ មកដល់មណឌលទទួលចៅចបា៉ា យប្ប៉ាត របចទសកមពុជា
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៣. ការឆេុះបញ្
ច ំងពីលំហ ូរននពលករកមពជាទៅកន
ងថ្ែមិ
ថនា
ុ
ឆ្នំ២០១៤
ុ
ុ
ុ
៣.១ ការពិនិតយចមើលចៅចលើរពឹតិកា
ត រ ការបន្រងាកប ភាពភ័យខាលច ភាពសលន់ចោល និងការចចញពីរបចទសនថ
នថងទី៣០ ប្ខឧសភា ឆ្នំា២០១៤ ឧតតមចសនីយ៍ចាន់អូចា របធាននន NCPO បានប្ថលងកនុងការបកស្រោយ

ាមទូរទសសន៍ថ្ន គត់មានបំាណងដឹកន្ទំាចអាយចៅមុខនូវការបចងកើតតំាបន់ចសដាកិចចពិចសសចៅរពំា ប្ដន
ចដើមបីទប់ោកត់ "ពលករខុ សចាប់ ពីការឆលងចូ លចៅកនុងចខតតចផសងៗននរបចទសនថ ប្ដលដូចចានុះនិងផតល់
ឳកាសការងារកាន់ប្តចរចើនដល់ជនជាតិនថ"x។

ការប្ថលងការចនុះ

បចងកើតជាសចមលងមួយជាបនតចទៀត

ចោយការប្ថលងការជាផលូវការនិ ងមិ នផលូវការទក់ទងនិងពលករ ប្ដលនិយយដប្ដលៗចំាច
ពលករចទសនតររបចវសន៍"xi ប្ដលជាបញ្
ា មួយប្ដលពួកចគខិតខំាចោុះស្រោយ។

ុះ

"បញ្
ា

ការបន្រងាកបចៅចលើពលករប្ដលមិនមានឯកោរបានចាប់ចផតើមពីនថងទី៣ មិ ថុន្ទ ចៅចពលប្ដលអាជាញធរ

នថបានចាប់និងបញ្ូជ នរតលប់ ពលករភូមា១៦៣ន្ទក់ កនុងការចុ ុះឆមក់ចូលចៅបានសុងគវី ស្រសុកចមសតxii
កងកំាលង
ំា សនតិសុខនថបន្ទទប់មកចទៀតបានបិទតំាបន់រចកឆលងកាត់ខុសចាប់ចៅរពំាប្ដនភូមា
កកសទុះដល់អនកប្ដលប្តងប្តចចញចូលចដើមបីចធវើការចៅរបចទសនថxiii។

ចធវើចអាយ

ចំានួនពលករប្ដលរតូវបានបញ្ូជ នរតលប់ បានចកើ នចឡើងពី១៣៦ន្ទក់ ចៅនថងទី៥ មិថុន្ទxiv ចៅ២.១៦០
ន្ទក់ ចៅនថងទី៩ មិថុន្ទxv ចយងាមសិត
ថ ិផូវការពី
ល
មជឈមណឌលសំាចតចបា៉ា យប្ប៉ា តxiv។ ចំា នួនផលូវការនន

ពលករបានបញ្ូជ នចៅនថងទី១០ មិថុន្ទ គឺ ២.៩៩៣ន្ទក់ (១.៦៣៥ជាបុរស ១.០៥៨ជាស្តសតី និងកុមារ៣០០
ន្ទក់)។ ចៅនថងទី១១ មិថុន្ទ ចយងចៅាមអគគកុងសុលកមពុជាចៅចខតតស្រសុះប្កវរពំា ប្ដននថ យ៉ា ងតិច
ជនជាតិកមពុជា១០.០០០ន្ទក់ បានឆលងរពំាប្ដនាំាងពីមានរដារបហ្វរមក ចហើយចំានួនគិតថ្ននឹងចកើនប្ថម
ចទៀតស្រសបាមចសចកតីប្ថលងការរបស់ NCPO កនុងនថងប្តមួ យប្ដលថ្ន ពលករខុសចាប់នឹងរតូវបានចាប់
ខលួននិ ងបញ្ូជ នរតលប់xvii។

ចៅនថងទី១១ មិថុន្ទ ផងប្ដរ មានប៉ាូលីសសណ្ត
ត ប់ធានប់នថជាង១០០ន្ទក់ បានឆមក់ចូលកប្នលងរបមូលផតំាុ
ពលករភូមាចៅចខតតចឈៀងនម៉ា ជិ តវតតបា៉ាបា៉ា វ និ ងបានបងាខំាងពួកចគកនុងឡានរទុងប្ដលចពញចៅចោយ

ពលករចទសនតររបចវសន៍ xviii។ សរុបពលករ ៧.៦៨៦ន្ទក់ រតូវបានបញ្ូជ នរតលប់ ចៅនថងទី១១មិថុន្ទ។
នថងទី១២

មិថុន្ទ

ចយងាមការចាប់ ខួនពលករមិ
ល
នមានឯកោរជាង១០០ពីសហគមន៍មូសីម
ល ចៅ

ស្រសុកចមសត វរៅៈចសនីយ៍នគរបាល ពុងញ៉ា ខន បានប្ថលងថ្នការដកចចញនូវពលករចទសនតររបចវសន៍គឺ

"លអសរមាប់សនតិសុខជាតិ"xix។ នថងដប្ដលចឃើញថ្នមានពលករកមពុជា ៦០០ន្ទក់ ប្ដលមានបំាណងចង់
ចចញពីរបចទសនថាមចខតតសុរ ិនទ
បញ្ូជ នរតលប់ជាសរុប។

រតូវបានចាប់ ខូននិ
ល
ងបញ្ូជ នរតលប់

ចហើយ១៦.៥០៨ន្ទក់រតូវបាន
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កនុងការចឆលើយតបចៅនិងការចកើ នចឡើងនូ វកតីបារមាពីប្ផនកអាជី វកមម អំា ពីការបាត់ បង់កំាលង
ំា ការងារ ចៅនថង
ទី ១៣ មិថុន្ទ ឧតតមចសនីយ៍ចាន់ អូចា បានបដិចសធប្ដលថ្នទហ្វននឹងបន្រងាកបចៅចលើពលករប្ដល
មិនមានឯកោរ ចោយោរប្តរបចទសនថ "ចៅប្តរតូវការពលករគមនជំាន្ទញ"xx។ អនកន្ទំា
ការងារនថ

ចសក

វណ្តណចមធី

ក៏បានបដិចសធផងប្ដរប្ដលថ្នចយធាកំាពុងចធវើការបន្រងាកប

កយរកសួង
ប៉ាុប្នតបាន

បញ្
ជ ក់ ថ្នចយធាកំាពុងសរមបសរមួលជនជាតិកមពុជាប្ដល "សម័រគចិ ត"ត វ ិលចៅវ ិញxxi។ ចលកវណ្តណចមធី
បានបនតនិយយថ្ន

"អាជាញធរនថបានដឹងពីោរៅៈសំាខាន់ននពលករចទសនតររបចវសន៍ពីរបចទសជិតខាង

ប្ដលជួយរុញចសដាកិចចនថចៅមុខ...។ជាលទធផល
រគង
បំា

ក៏ដូចជាបចញ្ជៀសការចកងរបវ ័ញ្ចពីជនរត់ ពនធ

ចយើងចង់ផ្ទលស់បូរទរមង់
ត
និងរួមបញ្ូជ លនូ វរបព័ នធរគប់

នពលករ និងបញ្
ា អំាចពើជួញដូរមនុសស"xxii។

ពលកររប់សិប

កនុងការទទួលបានមួយចដើមបីទប់ោកត់ការរ ំាចលភ

ន់ន្ទក់បានបនតចាកចចញពីរបចទសនថរបចាំានថង

ចហើយប្ដលមានចំានួនរបប្ហលជា

៤៥.០០០ន្ទក់ រគន់ប្តកនុងនថងទី១៤ មិថុន្ទ។ កនុងនថងជាមួយគន មានពលករកមពុជាមិនមានឯកោរ៦
ន្ទក់និងអនកចបើកបរបានោលប់ កុងចរគុះថ្ន
ន
ន ក់ រថយនតចៅាមផលូវចៅរពំា ប្ដន
ចនុះកាលយជាការខូចខាតដំា បូង
ចយធាxxiii។ ជាង

ប្ដលចធវើចអាយឧបបទទវចហតុ

កនុងការវ ិលរតលប់ ដ៏គំាហុកចៅរបចទសកមពុជា

ចាប់ាំាងពីរដារបហ្វរ

ក់កណ្ត
ត លននពលករប្ដលវ ិលចៅកមពុជាវ ិញ គឺ ស្តសតីនិងកុ មារ ចហើយពលករជាចរចើ ន

អត់មានមចធាបាយចធវើដំាចណើរជាបនតបន្ទទប់ពីឆលងកាត់រពំាប្ដន។ ចរៅពីយនជំានិុះ ពួកគត់ចលើកពីតរមូវ
ការចកើនចឡើងប្ផនកអាហ្វរ ទឹក សុខភាព និងទីជរមក។

នថងទី១៥ មិថុន្ទ ឯកឧតតមចគសុ៊ុំ ោចរឿត អភិបាលចខតតបន្ទទយមានជ័យ របចទសកមពុជា បានបចងាើបថ្ន

រថយនតចយធានិងរថយនតរកុង ៣០០ចរគឿង បានបញ្ឈរចាំាដឹកពលករចៅស្រសុកកំាចណើតវ ិញចោយមិន
គិតចោហុយ

ចហើយអាជាញធរមូ លោាននិងអងគការមនុសសធម៌បានផតល់ដល់អនកវ ិលមកវ ិញ

នូវអាហ្វរ

និងទឹកហូប។ អងគការ IOM បានបា៉ា ន់ោមនថ្នមានជនជាតិ កមពុជា ១២០.០០០ បានរតលប់ មកវ ិញចាប់

រូបថតផ្តល់ដោយ CWCC

ាំាងពីរដារបហ្វរចយធានថងទី២២ ឧសភា។

ពលករវ ិលរតលប់រង់ចាំារតលប់ចៅផទុះវ ិញ (ចបា៉ា យប្ប៉ាត កមពុជា)
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ចៅនថងទី១៦ មិថុន្ទ ោរជាថមីមង
ត ចទៀត NCPO បានបដិចសធថ្នមិនមានចគលនចយបាយ "ចបាស និង
សំាអាត" ប្ដលរុញរចានពលករបរចទសមិនមានឯកោរចចញពីរបចទស ប៉ាុប្នតប្បជានិយយថ្ន មន្រនតី
របស់ខួន
ល "និងចុុះចមើលតំាបន់ប្ដលមានពលករខុសចាប់ ចដើមបីសិកាពីបញ្
ា ពិតរបាកដប្ដលមានរហូត
មកបងកមកពីការកងវុះការរគប់រគងយូរមកចហើយចំាច
អំាចពើជួញដូរមនុសស និងអំាចពើពុករលួយ

ុះពលករមកពីចរៅស្រសុក"

រួមទំាងពលកមមកុមារ

ក់ព័នន
ធ ិងមន្រនតីនិងភានក់ងារការងារxxiv។ អនកន្ទំា

កយ NCPO

វ ីននថ សូវ៉ារ ី បនតប្ថលងថ្ន "ចយើងសួរថ្នអនកប្ដលជួ លពលករបរចទស បនតសកមមភាពរបស់ពួកចគាម
ធមមា និងរកាសណ្ត
ត ប់ធានប់ល"អ xxv។

ចៅនថងទី១៦ មិថុន្ទ អនកជំានួញនថ បានចាប់ចផតើមចបើកចំាហរជាោធារណៅៈពីភាពភ័យខាលចកងវុះពលកមម
និង ផលប៉ាុះ

ល់ននការខូចរបចយជន៍ដល់ចសដាកិចចនថ ប្ដលអាចបណ្ត
ត លមកពីការចៅបាត់ននពលករ

ចទសនតររបចវសន៍។ របាចសើត ប្តឌុលឡាយ៉ា ោទីត ជារបធានននសមាគមខុនដូនថ បានទសសទយ
ថ្នកងវុះពលកមមនឹងពនយឺតការចបើកគចរមាង

និងការសង់ លំាចៅោាន។

អតី តរដាមន្រនតីរកសួងហិរញ្ដ វតថុ

ធីរ៉ានឆ ភូវ៉ាណ្តត់ណ្តរ៉ា នូបាឡា ក៏ បានរពមានផងប្ដរពី តរមូវការ កនុងការទក់ទញពលករកមពុជាប្ដល
ចចញចៅចន្ទុះ ចអាយរតលប់ មកនថវ ិញ ចដើ មបីបចញ្ជៀសការខូ ចខាតដល់ចសដាកិចxxvi
ច ។

ចៅនថងទី១៧ មិថុន្ទ ឧតតមចសនីយ៍ចាន់ អូចា បានរបកាសដល់និចយជកនថកនុងការចុ ុះច្មុះពលករ
បរចទស និងបានគរមាមោក់ទណឌកមមមន្រនតីណ្ត ប្ដល

ក់ព័នធអំាចពើជួញដូរមនុសស និងចទសនតររបចវសន៍

ខុសចាប់xxvii។ NCPO បានបចងកើតចលខរបចាំាការសរមាប់ទក់ទងចលើបញ្
ា ពលកមម បន្ទទប់ពីពលករ
កមពុជាវ ិលចៅកមពុជាវ ិញយ៉ា ងចរចើ នដល់ចៅ ២០០.០០០ និង "បានជរមុញចអាយពលករទំាងចន្ទុះ ប្ដល
រតូវបានបញ្ូជ នរតលប់ាំាងពី នថងទី១ មិ ថុន្ទ សុំាចអាយវ ិលមកនថវ ិញជាមួ យឯកោរស្រសបចាប់"xxvi។
ភាពធងន់ធងរននកងវុះពលកមមរតូវបានចមើលចឃើញយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស

កនុងរបចទសនថ

ចហើយចៅនថងទី១៩

មិ ថុន្ទ រកសួងការងារបានជរមុញចអាយរបតិបតិតករអាជីវកមម ប្ដលកំាពុងរបឈមមុខនិងកងវុះពលកមម
ចោយោរប្តលំាហូរចចញដ៏ គំាហុកននពលករកមពុជា មករយការណ៍ពី តរមូវការកមាលំាងពលកមមរបស់ខួន
ល
ចដើមបីអាចចអាយរកសួងការងារជួយបំាចពញចចន្ទលុះខវុះខាតចនុះxxx។

នថងទី២០ មិថុន្ទ ចយធានថបានបញ្ូជ នពលករកមពុជាប្ដលគមនឯកោរ ១.៣០០ន្ទក់ ចៅផទុះវ ិញ ន្ទំា

ចអាយចំានួនសរុបននពលករកមពុជាប្ដលបញ្ូជ នរតលប់ ឬចគចចចញពីរបចទសនថចកើ នដល់ ២២៦.០០០
ន្ទក់គិតចាប់ពី២សបាតហ៍មុនxxx។

ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត កនុងអំាឡុងចពលចនុះ លំាហូរពលករកមពុជាហ្វក់ ដូចជាចាប់ ចផតើមមានលំាហូរបន្រញ្
ច ស
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ឬក៏ចៅគំាងចសងៀម។ ចយងាមវរៅៈចសនីយ៍ ភីជិត មីឃុនសុត ចមបញ្
ជ ការននបញ្
ជ ការោានកងកមាលំាង
ពិចសស ចរកាមការរគប់រគងរបស់ចយធភូមិភាគទី ១២ បានបចងាើបថ្នមានពលករកមពុជាជាង១០០ន្ទក់

បានចូលទឹកដីនថាមស្រសុកអារញ្ដ របាចថត ននចខតតស្រសុះប្កវ ពីរកុងចបា៉ា យប្ប៉ាត ចៅនថងទី ២០ មិថុន្ទxxxi។
ឯកអគគរជទូតកមពុជារបចាំារបចទសនថ ឯកឧតតម កុយ គួង មានរបោសន៍ចៅនថងទី២០ មិថុន្ទថ្ន
រកសួងការបរចទសកមពុជា

បានចុ ុះច្មុះពលករកមពុជា

៥០.០០០ន្ទក់

ចដើមបីចធវើការស្រសបចាប់ចៅ

របចទសនថ កនុងចន្ទុះមានរបប្ហល ២០.០០០ន្ទក់ បានវ ិលមកនថវ ិញរួចចហើយxxxii។
៣.២. ោវារននពលករប្ដលបានវ ិលរតលប់មកកមពជា
ុ

រកុមស្រោវរជាវរបស់ MMN បានចធវើការសមាាសន៍ចចន្ទលុះពីប្ខកកកោ ដល់ប្ខសីហ្វ ២០១៤។ ជាសរុប
MMN បានសមាាសន៍ពលករកមពុជា ៦៧ន្ទក់ ចៅកនុងរបចទសកមពុជា ប្ដលចទើបប្តបានរតលប់ចៅពី

របចទសនថ។ ចភទរបស់ពលករបានប្ញកចចញជា ៥២.២%ជារបុស និង៤៧.៨%ជាស្រសី។ ភាគរយនន
ពលករប្ដលចរចើនជាងចគ(៤៩.៣%) គឺចចន្ទលុះពីអាយុ១៩ ដល់៣០ឆ្នំា។ ភាគចរចើនននអាយុរបចភទទី ២
គឺចចន្ទលុះពីអាយុ៣១ដល់៤០ឆ្នំា (២៩.៩%)។ ភាគចរចើនននអនកផតល់ព័ត៌មាន (៨០.៦%) គមនឯកោរអវី
ទំាងអស់ចៅចពលប្ដលពួកគត់ចធវើការចៅកនុងរបចទសនថ កនុងចពលប្ដល ៧.៥% ចធវើចទសនតររបចវសន៍
ចោយស្រសបចាប់ ាមរយៅៈទីភានក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ប៉ាុប្នតការអនុញ្ដតការងារបានផុតកំាណត់។
អនកផតល់ព័ត៌មានធាលប់ បានចធវើការកនុងចខតតជាចរចើ នកនុងទឹ កដី នថ

ប៉ាុ ប្នតភាគធំា បំាផុតននពលករទំាងចន្ទុះ

គឺចៅកនុងចខតតឈុនបូ រុ ី (៣៤.៣%) និងបាងកក (២២.៤%)។ ប្ផនកប្ដលពួកគត់ចធវើការធំាបំាផុតគឺ សំាណង់

(៥២.២%) និងចរងចរក (២២.៤%)។ គួរចអាយចាប់អារមមណ៍ផងប្ដរ គឺប្ផនកដ៏ធំាននអនកប្ដលបានផតល់
ព័ត៌មានបានចៅកនុងរបចទសនថប្តពី របីប្ខប៉ាុ ចណ្តណុះ

មុ នចពលវ ិលរតលប់ចៅកមពុជាវ ិញ៖

៣២.៨%ចៅ

របចទសនថតិចជាង៣ប្ខ ២០.៩%ចៅចចន្ទលុះពី ៣ចៅ៦ប្ខ ១៤.៩%ចៅចចន្ទលុះពី ១ចៅ២ឆ្នំា និង១១.៩%

ចៅចចន្ទលុះពី ៦ប្ខចៅ១ឆ្នំា។ ចទុះបី ជាទំាងចនុះហួសពីទំាហំាននការស្រោវរជាវ អាចចៅរួចប្ដលថ្នពលករ
រយៅៈចពលប្វងកនុងរបចទសនថ អាចនិ ងចៅរង់ ចាំាចមើ លសិនថ្នចតើ ោថនភាពប្របរបួលយ៉ា ងណ្ត មុនចពល
ិលរតលប់ ។
សចរមចចិតតកុងការវ
ន

កនុងចំា ចណ្តមអនកផតល់ព័ត៌មាន១៣ន្ទក់ រតូវបានសួរសំាណួបប្នថមអំាពីោថនភាពរគួោរ និងកមមសិទិធដីធីល

ប្ដលបានបប្នថមចៅចលើករមងសំាណួរ បន្ទទប់ពីការស្រោវរជាវបានចាប់ ចផតើម។ កនុងចំា ចណ្តម១៣ន្ទក់ចនុះ
១០ន្ទក់បានចរៀបការនិង៣ន្ទក់ចៅលីវ។ ៨ន្ទក់មានកូ ន។ មានប្តមានក់គត់ ប្ដលមានដី ខួនឯង
ល
ចហើយ
៩ន្ទក់ចទៀតរគួោររបស់ពួកគត់មានដីធីលជាកមមសិទិធ។
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កាបូបោក់ឥវ៉ា ន់របស់ពលករមកដល់ចបា៉ា យប្ប៉ាត របចទសកមពុជា

៣.៣. មូលចហតុអីវ និងពួកគត់ចាកចចញពីរបចទសនថចោយរចបៀបណ្ត?

ពលករបានរតលប់ចៅរបចទសកមពុជាាមមចធាបាយចផសងៗគន និ ងមានមូ លចហតុ ជាចរចើ ន។ ពលករ
ភាគចរចើនប្ដលវ ិលចៅកមពុជាវ ិញ

មិ នរតូវបានបងខំាចអាយចចញពី របចទសនថចោយោរប្តការចាប់ ខួន
ល

និងបញ្ូជ នរតលប់ចន្ទុះចទ គឺ មានប្ត ១០.៤%ននអនកផតល់ព័ត៌មានប៉ាុចណ្តណុះប្ដលមានបទពិចោធន៍ ប្បប
ចន្ទុះ។ ៤៤.៨%ននអនកប្ដលបានសមាាសន៍បានវ ិលចៅវ ិញចោយោរប្តពួ កគត់បានឮសូរថ្ន អាជាញធរ
កំាពុងចធវើការបន្រងាកបចៅចលើពលករមិនមានឯកោរ

ដូចចានុះពួកគត់មានការភ័យខាលចនិងបានសចរមច

ចិតតកុងការចាកចចញ។
ន
មូ លចហតុ ធំាទីពីរននការចាកចចញពី របចទសនថគឺ រគួោរពលករចៅកមពុជាមាន

ការបារមា និ ងបានសុំាចអាយពួកគត់ រតលប់ ចៅវ ិញសិន(១៧.៩%)។ មូលចហតុចផសងៗចទៀតននការវ ិល
រតលប់ចៅកមពុជាវ ិញគឺ ចោយោរនិចយជករបស់ពួកគត់ភិតភ័យនិងសុំាចអាយពួកគត់ចាកចចញ(៩%)
ចៅវ ិញចដើមបីចធវើឬបនតលិខិតឆលងប្ដន(៤.៥%)
មូលចហតុចផសងៗ(៤.៥%)

រគួោររបស់ពួកចគសុំាចអាយរតលប់ ចៅវ ិញសិនចោយ

ពលករផ្ទទល់ឬរគួោរពួកគត់មានជមងឺ(៣%)

ឬចោយោរប្តពួកគត់អត់

មានការងារចធវើចៅរបចទសនថ (៣%)។
កនុងចំា ចណ្តមអនកផតល់ព័ត៌មាន៧ន្ទក់ ប្ដលបានរយការណ៍ថ្នរតូវបានបញ្ូជ នរតលប់ ៤ន្ទក់រតូវបានចាប់

ខលួនចោយប៉ាូលីសចៅកប្នលងចធវើការចរងរចកនិ ងសំាណង់ ។ ២ន្ទក់ចទៀតបានរបាប់ថ្នពួកគត់បានរបគល់

ខលួនចអាយប៉ាូលីស ចោយោរពួកគត់មិនអាចមានលទធភាពចចញពី របចទសនថចោយខលួនឯង។ អនកផតល់
ព័ត៌មានចុងចរកាយចគ បាននិ យយថ្នគត់រតូវបានចាប់ ខួនចៅាមផល
ល
ូវរតលប់ ចៅកមពុជាវ ិញ។ ៤ន្ទក់
កនុងចំា ចណ្តម៧ន្ទក់ ចន្ទុះ ពួកគត់ រតូវបង់ នថលកុងដំា
ន
ចណើរការបញ្ូជ នរតលប់ ។

៣.៤. ចតើការវ ិលរតលប់ភាលមៗចនុះ ជុះឥទធិពលដល់ពលករនិងរគួោរយ៉ា ងណ្តខលុះ?
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"ខញុំាមានការបារមាណ្តស់ចោយោរកូនរបស់ខុ ំាគ
ញ ម នរបាក់ចំាណូល។
កូនខញុំានឹងរតូវចំាណ្តយលុយចដើមបីរតលប់ចៅរបចទសនថវ ិញ។"

(មាតយមានក់កុ ងវ
ន ័យ៥០ឆ្នំាបាលយ ប្ដលកូនគត់មានអាយុជាង២០ឆ្នំាចទើបនិង

រតលប់មកដល់កមពុជា។ កូនរបស់គត់ធាលប់ចធវើការប្ផនកកសិ កមមចៅនថ ប៉ាុប្នតគត់

មិនដឹងថ្នកូនគត់ចធវើការចៅកប្នលងណ្តពិតរបាកដចន្ទុះចទ។ បានសមាាសន៍ចៅ
ចបា៉ា យប្ប៉ាត ប្ខកកកោ ២០១៤)

ការវ ិលរតលប់ភាលមៗ បណ្ត
ត លចអាយមានបញ្
ា ថវ ិកាដល់ពលករជាចរចើន ពីចរ

ុះពលករជាចរចើនរតូវ

ខចីលុយចគចដើមបីផគត់ផគង់ដល់ការចាកចចញរបស់ពួកគត់ ចធវើចអាយចកើតមាននូវបំា ណុលថវ ិកា។ ការចាក
ចចញពីរបចទសនថដ៏ចលឿនចនុះ

បណ្ត
ត លចអាយអនកផតល់ព័ត៌មាន

៥៣.៧%

ជាប់ បំាណុល

និងកនុង

ចំាចណ្តមចន្ទុះ ៤៤.៤% បានរយការណ៍ថ្នពួ កគត់ បានសងបំា ណុលចោយខលួនឯង ឬសមាជិករគួោរ
ពួកគត់បានចអាយខចីលុយសិនចដើមបីចៅសងចគ។ ភាគចរចើនននពលករប្ដលចៅជាប់បំាណុល បងាាញពី

កតីបារមាពីកំាចណើនបំាណុលចោយោរការរបាក់ ឬបារមាពីការបាត់បង់ផទុះ ប្ដលពួកគត់បានយកចៅោក់
ធាន្ទកនុងការទទួលបាននូវឥណទន។
មានអនកផតល់ព័ត៌មានប្ត
ជំា

២២.៧%ប៉ាុចណ្តណុះ

ប្ដលបានចលើកចឡើងថ្ននិចយជកនថរបស់ពួកគត់ចៅ

ក់របាក់ឈួលពួ
ន
កគត់ ។ ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត កនុងចំា ចណ្តមអនកប្ដលនិ ចយជកចៅជំា

ចន្ទុះ មានការប្បងប្ចករវងអនកប្ដលចង់ឬមិនចង់ទររបាក់ជំា
មកវ ិញ ប៉ាុប្នត៥៣.៣%ចទៀតមិនចង់ ទរមកវ ិញចទ។

ក់ របាក់ឈួល
ន

ក់ចន្ទុះ៖ ៤៦.៦%ចង់ទររបាក់ជំា

ក់

៣.៥. ចតើពលករវ ិលរតលប់រតូវចោុះស្រោយចោយរចបៀបណ្ត?
មានការចឆលើយតបជាចរចើន

ចំាច

ុះសំាណួរអំាពីរចបៀបប្ដលពួកគត់មានប្ផនការចោុះស្រោយចំាច

ុះការ

វ ិលរតលប់ភាលមៗរបស់ពួកគត់។ ភាគចរចើនននអនកចឆលើយ (៤៤.៨%) មានគចរមាងរតលប់ចៅស្រសុកកំាចនើត

ិលចៅនថវ ិញ។ ១៩.៤% ចទៀតបាននិយយថ្នពួកគត់នឹង
វ ិញ និងរង់ចាំារហូតដល់មានចពលលអកុងការវ
ន
រតលប់ចៅស្រសុកកំាចណើតចហើយរកការងារចធវើចៅទីចន្ទុះ។

ភាគរយសំាខាន់មួយចទៀត

១៦.៤%បាន

និយយថ្ន ពួកគត់មិនដឹងថ្នរតូវចធវើអីចវ ន្ទុះចទ ចៅចពលចនុះ។
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អងគការមិនប្មនរោាភិបាលផតល់ជំានួយបន្ទទន់ដល់ពលករ

កនុងលកខណៅៈននតរមូវការថវ ិកាបន្ទទន់ អនកផតល់ព័ត៌មាន ៥៦.៧% បានបងាាញពីតរមូវការចង់បានជំានួយ

រយៅៈចពលខលី។ ចចមលើយប្ដលបានមកពីរគួោរននពលករប្ដលចទើ បប្តរតលប់ មកវ ិញ បានប្បងប្ចកថ្ន
ចតើពួកគត់បានទទួលជំានួយរយៅៈចពលខលីប្ដរឬចទ។

ចចមលើយចនុះពិតជាគួរចអាយចាប់អារមមណ៍ណ្តស់

ចោយោរប្ត៩២.១% ននសមាជិករគួោរប្ដលផតល់ព័ត៌មាន បាននិយយថ្នសមាជិករគួោរពលករ
បានចផញើររបាក់ចៅចអាយពួកគត់។
ការយល់ចឃើញចំាច

ុះផលប៉ាុះ

ក៏គួរកត់សមាគល់ផងប្ដរថ្ន

សមាជិករគួោរពួកគត់ក៏បញ្
ជ ក់ពី

ល់ដល់ពួកគត់យ៉ាងណ្តចន្ទុះ ចោយោរប្តចពលចនុះគត់ប្លងបាន

ទទួលរបាក់បចញ្ដើចទៀត។ ខលុះចទៀតតបថ្នមិនមានបញ្
ា ចទ ចរ
ចផសងចទៀតបាននិយយថ្នពួកគត់បារមាណ្តស់

ុះពួកគត់បានសនសំារបាក់ទុក ប្តអនក

នឹងមិនមានរបាក់រគប់រគន់រទរទង់ការចំាណ្តយ

សរមាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិតនិងការចរៀនសូរត ខលួនឯងនិងអនកកនុងបនទុក។ អនកផតល់ព័ត៌មាន ៦៨.៤% បាននិយយ
ថ្នរគួោរជាប់បំាណុពីការបញ្ូជ នសមាជិករគួោរចៅចធវើការចៅចរៅរបចទស ចហើយខលុះកនុងចំាចណ្តមពួ ក
គត់និយយថ្នពួកគត់ភិតភ័យខាលចប្រកងរទពយសមបតតិរបស់ពួកគត់ រតូវបានរ ឹបអូស អាស្រស័យចោយ
បំាណុលមិនបានបង់។
៣.៦. ចតើរោាភិបាលកមពជាចឆល
ើយតបយ៉ា ងណ្ត ចំាច
ុ
រោាភិ បាលកមពុជាទទួលោគល់ថ្ន

ុះការវ ិលរតលប់ភាលមៗននរបជាជនកមពជា?
ុ

ពលករវ ិលមកវ ិញរប់

ន់ ន្ទក់

មានតរមូវការជាក់ លក់ ប្ដលរតូវ

ប្តចោុះស្រោយ។ ចយងាមការសមាាសន៍ជាមួយមន្រនតីរោាភិបាលចៅកនុងរបចទសកមពុជា បានកំាណត់ ពី
តរមូវការបំាផុតរបស់ពលករ

គឺមចធាបាយចធវើដំាចណើរពីរចករពំាប្ដនចៅស្រសុក កំាចណើត

ឧិកាសការងារ

បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៅៈ លិខិតឆលងប្ដន និ ងមចធាបាយវ ិលរតលប់ចោយស្រសបចាប់ ចៅនថវ ិញកាន់ ប្ត
ឆ្ប់កាន់ប្តលអ។

អទិ ភាពននរោាភិបាលកមពុជា

បានឆលុុះបញ្
ច ង
ំា ថ្នរោាភិបាលបានទទួលោគល់ពី

លទធភាព មិនអាចចៅរួចកនុងការផតល់ការងារដល់ពលករវ ិលមកវ ិញទំាងអស់ចនុះ ដូ ចចនុះពួកគត់និងរតូវ
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រូបថតផ្តល់ដោយ CWCC

ការរតលប់ចៅនថវ ិញ ចដើមបីឧបតថមាថវ ិកាដល់រគួោររបស់ពួកចគ។

រោាភិបាលកមពុជាោក់ រថយនតទហ្វនចដើមបីន្ទំាយកពលករចៅចខតតកំាចណើត (ចបា៉ា យប្ប៉ាត កមពុជា)
រោាភិបាលថ្ននក់ចរកាមជាតិ បាននិយយថ្ន

ពួកគត់បានចឆលើយតប

ចោយការផតល់អាហ្វរដល់ពលករ

ប្ដលចទើបនិងមកវ ិញថមីៗ ការដឹកជញ្ូជ នចោយមិនគិ តចោហុយពី រពំាប្ដនចៅដល់ភូមិកំាចណើត និងផគត់
ផគង់ថ្ននំាចពទយ។

ពួកគត់ក៏បានរបឹ ងប្របងរបប្មរបមូ លការឧបតថមាពីអាជី វករកនុងមូលោាន

ចដើ មបីជួយ

ពលករ។ បប្នថមពីចលើចនុះ ពួ កគត់ បានខិ តខំាយ៉ាងខាលំាង កនុងការផតល់ព័ត៌មានដល់ពលករវ ិលមកវ ិញនូវ
របព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់
ចយបល់

ឯកោរ

និងពីរចបៀបចាត់ប្ចងរបាក់បចញ្ដើមកផទុះ។

ជាមួយពលករប្ដលគមនដីធី បា
ល នចរៀបចំា ចៅកនុងរកុងមួ យ

សរមាប់សង់លំាចៅោានាមរយៅៈឥណទនធន្ទគរ។

ចៅនថងទី១៦

ការពិភាកា

ចដើ មបីជួយពលករកនុងការទិ ញដី

មិថុន្ទ

រដាមន្រនតីរកសួងមហ្វនផទ

ឯកឧតតម ស ចខង បានបងាាញពី កី ស
ត ងឃឹមថ្នពលករប្ដលវ ិលមកវ ិញនឹងរួមចំា ប្ណកដល់ចសដាកិចចកមពុជា
ចោយការចូលរួម
កមពុជា

មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លរបស់រោាភិ បាល

ប្ដលកំា ពុងមានការខវុះខាតទី ផារពលកមមxxxiii។

និ ងប្សវងរកការងារចៅកនុងរបចទស

រកសួងការងារនិ ងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៅៈ

និងមនទីរការងារនិ ង បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៅៈ ក៏ បានប្ថលងថ្នបានផតល់ព័ត៌មានជាមូ លោាន ពីការងារកនុង
របចទសប្ដលចៅទំាចនរ

និ ងវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លជំា ន្ទញចោយមិ នគិ តរបាក់ សរមាប់ ពលករវ ិលមកវ ិញ

ចៅចខតតនីមួយៗ។ ចទុះជា យ៉ា ងណ្តមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លជំាន្ទញ មានការខវុះខាតធនធាន
និងថវ ិកា

កនុងការផតល់សមាារៅៈចាំាបាច់ ឬបុគគលិកបចរងៀន

ចដើ មបីបណុត ុះបណ្ត
ត លពលករ

ចអាយបាន

សមរមយ និងរបាំាងថវ ិកាចនុះបាន ចធវើចអាយជនជាតិ កមពុជាជាចរចើន មិ នបានទទួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត ល
ចនុះ។

រោាភិ បាលកមពុជាក៏បានរបឹ ងប្របង

កនុងការជរមុញចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ ចៅរបចទសនថ។

ប្ផនក

មួយននវ ិធានការជាចរចើនចន្ទុះ អាជាញធរមូលោានបានខិតខំាបចងកើនចលបឿន ប្ដលអាចផតល់ឯកោរអរានុ
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កូលោានដូចជាសំាបុរតកំាចណើត

និងចសៀវចៅរគួោរ

ចដើ មបីជួយដល់ពលករវ ិលរតលប់ ទទួលបាននូវ

ឯកោររបស់ពួកគត់ កនុងការចាកចចញពី របចទសោរជាថមី។ បនតមកចទៀត ចៅនថងទី២០ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា
២០១៤

សទមតចទតទជា

ហ៊ាន
ុ

ថ្សន

នាយករ ម
ា ស្តនតី

តនមលធមមាននលិខិតឆលងប្ដនពី ១២៤ដុលល

បានចុ ុះហតថចលខាចលើអនុ រកឹ តប្ដលបញ្ុច ុះ

ចៅរតឹមប្ត៤ដុលល

សរមាប់និសសិតនិងពលករចទសនតរ

របចវសន៍។
ចៅនថងទី២៤ មិថុន្ទ រកសួងការងារបានជួបជាមួយទីភានក់ងារចរជើសចរ ើសពលករជាង៤០ ចដើមបីពិភាកា
ប្កលំាអនិងជរមុញដំាចណើរការចទសនតររបចវសន៍ ស្រសបចាប់។

ចយងចៅាមរដាមន្រនតីរកសួងការងារ

ឯកឧតតម អុិត សំាចហង "ទី ភានក់ងារចរជើសចរ ើសពលករនឹងរតូវបានផតល់អំាណ្តច កនុងការជួយសរមួលដល់

ពលករប្ដលរតូវបង់នថលសរុបប្ត៤៩ដុលល សរមាប់លិខិតឆលងប្ដន ការអនុញ្ដតការងារនិងទិោាការការ

ងារនថ រួមជាមួយការដឹកជញ្ូជ ននិ ងអាហ្វរxxxv។ ទំាងចនុះ នឹងអនុញ្ដតចអាយទីភានក់ងារចរជើសចរ ើសពល

ករកនុងការគំារទដល់ពលករ ជាជាងរង់ ចាំាចអាយនិ ចយជកនថចុ ុះច្មុះសរមាប់ពលករ ដូ ចប្ដលតរមូវ
ចៅកនុងអនុោរណៅៈរវងរបចទសកមពុជានិ ងរបចទសនថ។
ចៅនថងទី១១

កកកោ

រកសួងការបរចទសបានរបកាសចអាយពលករកមពុជាប្ដលគមនឯកោរទំាងអស់

ចៅកនុងរបចទសនថចធវើការចុុះច្មុះ

ចដើមបីទទួលបាននូវការអនុញ្ដតការងារស្រសបចាប់ចៅកប្នលងណ្ត

មួយននមជឈមណឌលរចកចចញចូលប្តមួយនថ សរមាប់ការចុុះច្មុះពលករចទសនតររបចវសន៍ និងបាន
ប្ថលងថ្នការ ិយល័យោខាលិខិតឆលងប្ដនថមី
ការងារនិងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៅៈ

និង

និងចបើកចៅទីាំាងបួនជាប់ាមរពំាប្ដនxxxvi។

រកសួង

រកសួងមហ្វនផទបានចចញចសចកតីរបកាសរួមគនចលខ២៥៧៤

ចុុះនថងទី១៤ ប្ខកកកោ ឆ្នំា២០១៤ សរមួលដល់ការផតល់ជូននូវលិខិតឆលងប្ដនាមមជឈមណឌលរចកចចញ

ចូលប្តមួយចៅកមពុជា។ រកសួងការងារនិ ងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៅៈ ក៏ បានចរៀបចំា នីតិវ ិធីផងប្ដរកនុងការ
ជរមុញចអាយពលករចទសនតររបចវសន៍ចធវើការស្រសបចាប់ ចៅកនុងរបចទសនថ

ាមមជឈមណឌលទំាងចនុះ

ចៅកនុងចខតតបន្ទទយមានជ័យ(ចបា៉ា យប្ប៉ា ត) នប៉ាលិន(រពំា ) ឧតតរមានជ័ យ(អូរោមច់ )និ ងចកាុះកុ ង(ចាំាយម)។
ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត រោាភិ បាលកមពុជាបានរបឈមចៅនិងកាតលំាបាកជាចរចើ នកនុងការពចនលឿនដំា ចណើរការ
ផតល់លិខិតឆលងប្ដន

និងធាន្ទចអាយបានថ្នពលករចូលចៅកាន់របព័នចធ ទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់។

ពលករបានចឃើញថ្ននីតិវ ិធី គឺសគោ
ម ញខាលំាង ចហើយជាទូ ចៅគមនព័ត៌មានរគប់ រគន់ ពីចទសនតររបចវសន៍
ុម
ស្រសបចាប់និងរបកបចោយសុវតថិភាព។

ចដើមបីទទួ លបាននូ វតនមលលិខិតឆលងប្ដនពិចសសវ ិញ

ជាដំា បូង

របជាជនកមពុជារតូវប្តបងាាញភសតុាងពី ការបចរមើ ការងារពី និចយជកនថ ឬទី ភានក់ ងារចរជើ សចរ ើសពលករ
ចហើយក៏រតូវចសនើការបញ្
ជ ក់ ពីរកសួងការងារ

ប្ដលបានចធវើចអាយដំា ចណើរការកាន់ប្តសមគោ
ម ញនិងមាន
ុ

28

អនកជាចរចើនរបឈមចៅនិងផលលំាបាកប្ផនកចពលចវលxxxvii។

ចលើសពីចនុះចទៀត

ពលករវ ិលរតលប់

កមពុជាខលុះ បានចាកចចញពី សហគមន៍ របស់ពួកចគរួចជាចស្រសចចៅរបចទសនថោរជាថមី។
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ការវ ិលមកវ ិញភាលមៗ
តនមលចឡើងវ ិញ ចំាច

ននពលករកមពុជាចរចើនចន្ទុះ

បានបណ្ត
ត លចអាយអាជាញធរមូលោានចធវើការវយ

ុះចគលនចយបាយនិងទិសចៅរបស់ពួកចគ

នចយបាយថមីរបស់រោាភិបាល

ក់ព័នធនិងចទសនតររបចវសន៍។ ចគល

រតូវបានចផ្ទតតចលើ ការចលើកកមពស់ចទសនតររបចវសន៍ ស្រសបចាប់បប្នថម

បចងកើតនីតិវ ិធីកាន់ប្តមានភាពសកតិសិទិស
ធ រមាប់ ចទសនតររបចវសន៍ការងារ និ ងបចងកើតកមមវ ិធី សមាហរណ
កមមសរមាប់ពលករប្ដលវ ិលមកវ ិញ។ ចៅចពលប្ដលរោាភិ បាលកំា ពុងប្តពាយមសរមបសរមួលដល់
ចទសនតររបចវសន៍

អាជាញធរមូលោានខលុះក៏កំាពុងប្តពាយមជរមុញចអាយពលករចទសនតររបចវសន៍ចធវើ

ការងារចៅកនុងតំាបន់ ចដើមបីបំាចពញចចន្ទលុះតរមូវការការងារពលកមមចៅកនុងរបចទសកមពុជា។ ប្ផអកចៅាម

ទីភានក់ងារជាតិមុខរបរកមពុជា ចឃើញថ្នមានការងារ ១៦១៤៦កប្នលងចៅទំាចនរ រតឹមនថងទី២៥ ប្ខមិថុន្ទ
ឆ្នំា២០១៤xxxviii។

៣.៧. ចតើប្ផនកអាជីវកមមនិងនិចយជកមានរបតិកមមអីប្វ ដរ?
របតិបតតិករអាជីវកមមនថមានការញប់ញរ ចោយោរលំាហូរចចញដ៏ចលឿន ននពលករចទសនតររបចវសន៍

កមពុជា និងភ័យអំាពីកងវុះពលកមម ប្ដលអាចពនយឺតដល់ការអភិ វឌឍន៍ និងខូ តខាតដល់របចទសនថប្ដល
បានទន់ចខាយចសដាកិចរច ច
ួ ស្រោប់ចៅចហើយចន្ទុះ។ តំាណ្តងសហរគសសំាណង់ ោំាដុុះ នង

ណិជជកមម

ស្រសូវ បានប្ថលងរគប់គនថ្ន ពួកចគធាលប់មានបទពិចោធន៍កងវុះពលកមមប្ដលបានជុះឥទធិពលខូចខាតដល់
សហរគសចរៀងៗខលួនរបស់ពួកចគ។

ដូ ចប្ដលបានច

លខាងចលើ

របធានសមាគមខុ នដូ របចទសនថ

របាចសើត ប្តឌុលឡាយ៉ា ោទីត បងាាញពីការយល់ចឃើញថ្ន កងវុះពលកមមនឹងបណ្ត
ត លចអាយមានការ

យឺតយ៉ា វចផសងៗxxxix ចហើយរបធានកិតិតយសសមាគមអនកន្ទំាអងកចចញរបចទសនថ ឆូចគៀត អូផ្ទវង់សុី
បានប្ថលងថ្ន "ចោយោរប្ត៧០%ននពលករ

ក់ព័នធនិងការចលើកោក់ស្រសូវចៅឃាលង
ំា ផទុក និ ងបញ្ូជ នចៅ

ចលើកបា៉ា ល់បានចចញពីរបចទស...អាចចធវើចអាយយឺតកនុងការបញ្ូជ នចចញរបប្ហលជា៣សបាតហ៍x1។

សហរគសទំាងចនុះ បានចបើកចំាហរការភ័យខាលចរបស់ពួកចគជាោធារណៅៈយ៉ា ងចលឿន ចៅដល់រោា
ភិបាល និងបានជរមុញចអាយ NCPO បចងកើតនូវចគលនចយបាយពលកមមបរចទសដ៏ចាស់លស់មួយ
។ ជាការចឆលើយតប រដាចលខាធិការអចិនន្រនតយ៍រកសួងការងារ ជីរ៉ាោក់ សុខុនថ្នឆ្ត បានរបកាសថ្ន
រកសួងការងារនឹងខិតខំារបឹងប្របងចដើមបីជួយរហូតដល់ ១.៥០០របតិបតតិករអាជីវកមម

ចៅចខតតភាគបូ ៌

ននរបចទស ចោយោក់ជំានួស"ពលករមកពីតំាបន់ចផសងៗចទៀត ចដើមបីបំាចពញចចន្ទលុះខវុះខាត ដូចចនុះគឺរកុម
ហុនអាចបនតអាជីវកមមចៅមុខ"x1iគត់បានទទួលដឹងថ្នមានការខវុះកមាលំាងពលកមមវ ិស័យោំាដុុះ ចនោទ

ចសវកមម និងសហរគស ចោយោរប្តលំាហូរចចញថមីៗននពលករកមពុជា។ គត់ បងាគប់ ចអាយនិចយជក
ជូនដំាណឹងដល់រកសួង ពីច្មុះរកុមហុន និងចំានួនពលករប្ដលរតូវការ ចធវើដូចចានុះរកសួងអាចពាយម
កនុងការោក់ជំានួសនូវពលករសរមាប់ពួកចគ។
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៣.៨. ការឆលុុះបញ្
ច ង
ំា ចោយពលករកមពុជាប្ដលបានវ ិលរតលប់ កតីសងឃឹមសរមាប់ចពលខាងមុខ ការឆលុះ
ុ
បញ្
ច ង
ំា ពីដំាចណើរការចទសនតររបចវសន៍

ពលករប្ដលបានវ ិលរតលប់ចំានួន ៨០.៦%ប្ដលបានសមាាសន៍កុងរបចទសកមព
ន
ុជា បាននិ យយថ្នពួក

គត់ ចង់រតលប់ចៅរបចទសនថវ ិញ កនុងចពលប្ដល១៧.៩% ថ្នមិនចង់ចៅវ ិញចទ។ ៥១.៨%បាននិយយ
ថ្នពួ កគត់បានចរៀបចំាប្ផនការរួចចហើយ កនុងការចធវើចទសនតររបចវសន៍ ចៅនថវ ិញចទៀត។

"ខញុំាពិតជាចង់ចធវើចទសនតររបចវសន៍ាមរបព័នផ
ធ ូ លវការ។ ចទុះជាយ៉ា ងណ្តខញុំាចមើលចឃើញ
ថ្ននីតិវ ិធីពិតជាសមុគោមញណ្តស់ ចហើយខញុំារតូវរង់ចាំាយ៉ាងយូរ។រ ីឯតនមលក៏ខពស់ប្ដរ"

(ពលករកមពុជាជាបុរសកនុងវ ័យ២០ឆ្នំាបាលយ ប្ដលធាលប់ចធវើការប្ផនកសំាណង់ចៅបាងកក
មុនចពលវ ិលចៅកមពុជាវ ិញ។ បានសមាាសន៍ចៅប្ខសីហ្វ ២០១៤)

ពលករក៏បានជួយផងប្ដរដល់ការបំា ភឺ អ
ល ំាពីអទិភាពរបស់ពួកគត់ ចៅចពលចធវើចទសនតររបចវសន៍ កនុងការ
ចរជើសចរ ើសរវងតនមល ចពលចវលនិងភាពសកតិសិទិធ សុវតថិភាព ភាពស្រសបចាប់ននការចូល និងព័ត៌មាន

ប្ដលមាន។ អទិភាពខពស់បំាផុតសរមាប់ ពលករគឺ តនមលថវ ិកា និ ងថ្នចតើ គួរជាមចធាបាយស្រសបចាប់ ឬមិន
ស្រសបចាប់។

ភាគរយននអនកផតល់ចចមលើយប្ដលបានោក់ចំានុចទំាងអស់ចនុះជាអទិភាពខពស់បំាផុតរបស់

ពួកចគ គឺ ៣៨.៥%គិតថ្នសុវតថិភាពក៏សំាខាន់ប្ដរសរមាប់ពួកគត់ ជាមួយនិងពលករ៤៦.២% ចាត់ថ្ននក់
ថ្នសុវតថិភាពជាអទិភាពទីពីររបស់ពួកគត់។

បញ្
ា ប្ដលពលករចាត់ថ្ននក់ជាអទិភាពតិចជាងចគចន្ទុះគឺ

ព័ត៌មានប្ដលមាន ប្ដល៦១.៥%ននពលករចាត់ថ្ននក់ថ្នជាការបារមាចរកាយចគបំាផុតរបស់ពួកគត់។
ិលរតលប់មកវ ិញ
៣.៩. អនុោសន៍ពលករកមពជាប្ដលវ
ុ
កនុងចពលសមាាសន៍ ពលករកមពុជាប្ដលបានវ ិលរតលប់ រតូវបានោកសួរចដើមបីប្ចករ ំាប្លកអនុោសន៍
របស់ពួកគត់សរមាប់រោាភិបាលរបស់ពួកគត់។ អនុោសន៍បានបងាាញចោយអនកផតល់ការសមាាសន៍
រួមមាន

ការបញ្ុច ុះតនមលលិខិតឆលងប្ដន

បចងកើតការងារនិងសហរគស

និ ងឯកោរស្រសបចាប់ ចាំាបាច់ចដើ មបីចធវើការចៅកនុងរបចទសនថ

ចៅកនុងរបចទសកមពុជា

និងសរមបសរមួលចទសនតររបចវសន៍ចៅកាន់

របចទសនថ។ អនកផតល់ការសមាាសន៍រតូវបានោកសួរពីអនុោសន៍របស់ពួកគត់សរមាប់រោាភិបាលនថ
ការចឆលើយតបភាគធំាគឺបានចផ្ទតតចៅចលើការរបតិបតតិការរបស់ប៉ាូលីសនិងទហ្វនចៅចលើពលករ។
គត់ បានចសនើសុំាកុំាចអាយរោាភិ បាលនថចាប់ ខួនពលករចទសនត
ល
ររបចវសន៍

ពួក

ចហើយរបសិនចបើ ការចាប់ ខួន
ល

មិនអាចចគចផុតចទចន្ទុះ សូមចអាយមានការចគរពសិទិធមនុសស ជាពិចសសពីការប្ដលោក់ចអាយពួក
គត់ ោនក់ចៅ អាហ្វរ និងការដឹកជញ្ូជ ន។
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ពលករប្ដលវ ិលរតលប់ រតូវបានសួរន្ទំាផងប្ដរចដើមបីប្ចករ ំាប្លកពី អនុ ោសន៍ របស់ពួកចគចំា ច

ុះអងគការ

មិនប្មនរោាភិបាល។ អនកផតល់ការសមាាសន៍បានចសនើសុំាផងប្ដរដល់អងគការមិ នប្មនរោាភិបាល កនុងការ
ផសពវផាយពីបញ្
ា សិទិព
ធ លករ កនុងការជួ យពលករប្ដលរងនូ វការបំា
ដល់ពលករប្ដលរតូវបានចគជួញដូរ។

ជាចុងចរកាយ

ន និ ងកនុងការផតល់ជំានួយផលូវចាប់

ពលកររតូវបានោកសួរពីអនុោសន៍សរមាប់

និចយជកនថ។ ពួ កគត់ បានចសនើសុំាកុំាចអាយនិ ចយជកចបាករបាស់ពលករ បចងកើនរបាក់ ឈួល
ន
របរពឹតត
ចំាច

ុះពលករកនុងភាពជាមនុសសនិ ងចគរពសិទិ ធ និ ងជួលពលករវ ិញកាន់ ប្តឆ្ប់ កាន់ ប្តលអ ប្ដលឥលូវ

រូបថតផ្តល់ដោយ MMN

ពួកគត់កំាពុងប្តវ ិលចៅកមពុជាវ ិញ។

លកខខណឌការងារនិងកប្នលងរស់ចៅរបស់ពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា
កនុងចខតតរ៉ាក់យ៉ាង របចទសនថ នថងទី១២ ប្ខសីហ្វ ឆ្នំា២០១៤
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៤. ពលករបានទៅទហីយ និងបានប្តលប់មកវិញ៖ ការយល់ទ
៤.១. ចគលនចយបាយចឆលើយតបចំាច

ីញពីប្រទទសនថ

ុះលំាហូរចចញននពលករកមពុជាពីរបចទសនថ

ដូចប្ដលបានពនយល់រច
ួ ចហើយចៅកនុងប្ផនកទី ៣ ចាប់ចផតើមពីនថងទី១៦ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ NCPO បាន
ចាប់ ចផតើមបចងកើតចគលនចយបាយថមីសីព
ត ី ពលករចទសនតររបចវសន៍ ចៅកនុងរបចទសនថ។ កនុងចពលចន្ទុះ

បានបចញ្ចញបទចសចកតីបងាគប់ចលខ ៦៧/២៥៥៧ ទក់ ទងនិង "វ ិធានការបចណ្ត
ត ុះអាសននកុងការចោុះ
ន
ស្រោយចំាច

ុះពលករចទសនតររបចវសន៍"។ កនុងចន្ទុះ បានរបកាសថ្នពួ កចគគមនចគលនចយបាយ ចដើ មបី

បន្រងាកបចៅចលើពលករចទសនតររបចវសន៍ចៅកនុងរបចទសនថចន្ទុះចទ។ ចសចកតីបងាគប់បនតប្ថលងថ្ន NCPO
កំាពុងពិចារណ្តចធវើការអនុម័តចលើការផ្ទលស់បូរបទបញ្
ត
ជ និ ងផលូវចាប់ កនុងការរបរពឹ តតចំាច

ុះពលករចទស

នតររបចវសន៍ ប៉ាុប្នតមិនមានភាពជាក់លក់ចៅចលើបំាណងរបស់ NCPO ចន្ទុះចទ។ នថងទី១៧ មិថុន្ទ NCPO
បានបចញ្ចញចសចកតីបងាគប់ចលខ ៦៨/២៥៥៧ ទក់ ទងនិ ង "វ ិធានការចចន្ទលុះចពលបន្ទទន់ កនុងការទប់
ោកត់និងបន្រងាកបអំាពីជួញដូរមនុសស និងចោុះស្រោយបញ្
ា

ក់ព័នធដល់ពលករចទសនតររបចវសន៍ ជំាហ្វន

ទី ១"។ ចសចកតីបងាគប់ សំាចៅចោយមិនចាស់លស់ចៅចសចកតីរតូវការ កនុងការាមោនចមើ លពី នីតិវ ិធី
ផលូវចាប់ ចដើមបីធាន្ទថ្នពលករចទសនតររបចវសន៍មានការការ

រចៅកប្នលងចធវើការ។

ចៅនថងទី២១ មិថុន្ទ NCPO បានរបកាសពី ប្ផនការកនុងការបចងកើតមជឈមណឌលរចកចចញចូលប្តមួយ
ចដើ មបីចុុះច្មុះពលករចទសនតររបចវសន៍ ចរកាមវ ិធានការបន្ទទន់ កនុងការចោុះស្រោយបញ្
ា យូរចហើយនន

កមាលំាងពលកមមអនតរជនជាតិ។ OSSC នឹ ងពចនលឿននីតិវ ិធី ឯកោរសរមាប់ ពលករមកពីរបចទសជិតខាង
ប្ដលជាចំាប្ណកននវ ិធានការសនតិសុខ

ចដើ មបីធាន្ទពី ការទទួ លបានរបស់ពួកចគចំាច

ប្ផនកសិទិធពលកមម។អាជាញធរក៏ បានលុបចចាលនូ វកំាហិតផលូវចាប់

ុះផលរបចយជន៍

កនុងការផតល់លទធភាពចអាយពលករ

ប្ដលបានោនក់ចៅចលើសកំាណត់ទិោាការ បានបនតចធវើការងាររបស់ពួកចគ។

ចៅនថងទី២៥ មិថុន្ទ NCPO បានចចញចសចកតីបងាគប់ចលខ៧០/២៥៥៧ ទក់ ទងនិង "វ ិធានការកនុងចចន្ទលុះ
ចពលកនុងការចោុះស្រោយបញ្
ា ពលករចទសនតររបចវសន៍និងអំាចពើជួញដូរមនុសស"។
របកាសថ្នមជឈមណឌលសរមបសរមួលសរមាប់ការវ ិលរតលប់ននពលករកមពុជា

ចសចកតីបងាគប់បាន

នឹ ងរតូវបចងកើតចៅកនុង

ចខតតស្រសុះប្កវ ចាន់ថ្នបូរ ី រាត និ ងសុរ ិនទ ចៅនថងបន្ទទប់ ។ ជនជាតិកមពុជាប្ដលមានបំា ណងចង់ ចូល
របចទសនថមកចធវើការអាចចុុះច្មុះ

ចហើយមជឈមណឌលនឹងសរមបសរមួលកិចចការរបស់ពលករចៅ

កន្ទ់ និចយជកប្ដលបានចុុះច្មុះរួចចហើយ ពីចំាណ្តប់អារមមណ៍ចង់បានកមាលំាងពលកមម ចហើយក៏ផល
ត ់
ជូនដល់ពលករផងប្ដរនូវការអនុញ្ដតចអាយចូលបចណ្ត
ត ុះអាសនន

សរមាប់ចគលបំាណងខាងចលើ។

បន្ទទប់មកចទៀតនិចយជក រតូវប្តបនតចសនើសុំាការអនុញ្ដតការងារបចណ្ត
ត ុះអាសននសរមាប់និចយជិតរបស់
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ខលួនពី OSSC កនុងមូ លោាន ប្ដលមានចៅ១កប្នលងចៅកនុងនី មួយៗ។ជនជាតកមពុជាប្ដលមានបំាណងកនុង
ការចូលមក FCRCW រតូវប្តចុុះច្មុះរតឹមនថងទី២៥ ប្ខកកកោ ឆ្នំា២០១៤។ បន្ទទប់ពីកាលបរ ិចចឆទចនុះ

និងចរៅពីអីវប្ដលបានផតល់ជូនចៅចពលចនុះ ចាប់អចន្ទតរបចវសន៍នឹងរតូវអនុវតតយ៉ាងមុឺង មា៉ា ត់ ប្ដលចសនើ
សុំាការសងកត់ធន
ង ់ចៅចលើចាប់ពលករមិនមានឯកោរ។
ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត

មិនរតឹមប្តអាជាញធរប្ផនកអចន្ទតរបចវសន៍និងពលកមមការងារចន្ទុះចទ

ប្ដលទក់ទិន

និងដំា ចណើរការចធវើចអាយរតឹ មរតូវាមចាប់ ននពលករ។ រ ំាពឹ ងទុកថ្នចំានួនដ៏ធំាននពលករកមពុជាកនុងការវ ិល

ចូលរបចទសនថវ ិញ ចៅនថងទី២៦ មិថុន្ទ រកសួងសុខាភិបាលោធារណៅៈ បានរបញប់ របញល់បញ្ូជ ន
រកុមការងារចៅកាន់ចខតតជាប់រពំាប្ដន រួមមានស្រសុះប្កវ រាត សុរ ិនទ និងសុីោចកត ចដើមបីផល
ត ់ការពិនិតយ

សុខភាព និងលក់ប័ណណធាន្ទរ៉ា ប់រ ៉ាងសុខភាព ចៅដល់ពលករកមពុជាប្ដលវ ិលមកនថវ ិញ កនុងអរាតនមល
មួយបនថយជាងមុនx1ii។

NCPO បានបនតបដិ ចសធការចុ ុះបន្រងាកបពី ដំាបូងរបស់ខួន
ល ចៅកនុងសននិសីទោរព័ ត៌មានចៅកនុងចខតតស្រសុះ

ប្កវចៅនថងទី២៧ មិថុន្ទ។ អភិបាលចខតតស្រសុះប្កវ រផ្ទការ៉ា ថន ចទៀននឆ ចៅប្តនិយយថ្នរោាភិបាលថមី
មិនបានបន្រងាកបចៅចលើពលករចទសនតររបចវសន៍ ចន្ទុះចទ...រោាភិបាលអុះអាងជាថមីថ្នវ ិធីប្ដលលអបំាផុតគឺ
បចងកើតមជឈមណឌលសរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍
ាមចាប់រដា និងផតល់ជូននូ វរបាក់ ឈួលរបចសើ
ន
រx1iii។

ចដើមបីប្សវងរកការងារប្ដលមានសុវតថិភាពស្រសប

ចទសនតររបចវសន៍រតលប់មករបចទសនថវ ិញ បានចាប់ ចផតើមចកើ នចឡើងចៅជិតចុ ងប្ខ ប្ដលពលករកមពុជា

១.០០០ន្ទក់បានចូលមករបចទសនថជារបចាំានថងាមរចកចបា៉ា យប្ប៉ាត ចៅនថងទី៣០ មិថុន្ទ និងនថងទី១

កកកោx1iv។ NCPO បានបនតការរបឹងប្របងថមីរបស់ខួនកន
ល ុងការរគប់ រគងកមាលំាងពលកមមរបស់ពលករ និ ងចធវើចអាយ
របចសើរចឡើងនូ វមុ ខមាត់ ជាអនតរជាតិ របស់ខួន
ល

ក់ព័នធនិងអំាចពើជួញដូ រមនុ សស ចោយបចញ្ចញនូវចសចកតីបងាគប់ ថីៗ
ម

ទក់ ទងនិងការបចងកើត OSSC កនុងចខតតចផសងៗបប្នថមចទៀត។ ចៅនថងទី៣ កកកោ NCPO បានរបកាសចសចកតី
បងាគប់ ចលខ ៧៧/២៥៥៧ "ការបចងកើត OSSC បប្នថមសរមាប់ ការចុ ុះច្មុះពលករចទសនតររបចវសន៍ និងវ ិធានការ
រគប់ រគងចអាយមានសណ្ត
ត ប់ ធានប់ ននពលករចទសនតររបចវសន៍ ចធវើការចៅចលើកបា៉ា ល់ចនោទ ចៅាមចខតតជាប់
សមុ រទ"។ បប្នថមពីចលើចនុះ រតឹ មនថងទី២១ កកកោ និចយជកននពលករចទសនតររបចវសន៍ ចធវើការចលើកបា៉ា ល់ចនោទ
រតូវបានបងាគប់ ចអាយចធវើបញ្ជីរយច្មុះលំាអិត ជនជាតិ និងចំានួនននពលករចទសនតររបចវសន៍ របស់ពួកចគ និង
ជូ នដំា ណឹងដល់មនទីរការងារចខតត

ប្ដលកបា៉ា ល់របស់ពួកចគរតូវបានចុ ុះបញ្ជីចៅទី ចន្ទុះ។

រតឹម នថងទី២៦

កកកោ

ន្ទយកោានការងារ បានរបកាសថ្នរបតិបតតិការអូ សអួ នចនោទចំា នួន ៣.៣១៥ន្ទក់ (កនុងចំា ចណ្តម ១០.០០០
ប្ដលកំាពុងរបតិបតតិការ) បានបញ្ូជ នបញ្ជីជាមួ យច្មុះពលករ ៥៤.៧៨៩ន្ទក់ កនុងចន្ទុះ ៤៤.៣៥៧ន្ទក់ មិនមាន
ឯកោរx1vi។
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ពលករចនោទចលើកោក់រតីប្ដលចាប់បានចៅកនុងចខតតរាត របចទសនថ
នថងទី១៤ ប្ខសីហ្វ ឆ្នំា២០១៤

សកមមភាពទំាងឡាយរបស់ NCPO កនុងការចធវើចអាយស្រសបចាប់នូវោថនភាពរបស់ពលករចទសនតររប

ចវសន៍ចៅកនុងរបចទសនថ ទទូ លបានការគំារទពី រោាភិ បាលកមពុជា មី យ៉ាន់ មា៉ា និ ងឡាវ ចៅនថងទី៧ កកកោ

ចៅចពលប្ដលឯកអគគរជទូតនិងរដាទូតននរបចទសទំាងបី ចូលរួមជាមួយមន្រនតីនថ កនុងការចុ ុះអធិ ការកិចច

OSSC ចៅកនុងចខតតោមុ តរបាកាន។ រជទូតនិងរដាទូតទំាងអស់ បានបងាាញពី ការគំារទដល់បទបញ្
ជ

កមាលំាងពលកមមននរបចទសនថ ចោយបាននិយយថ្ន នឹងលប់ចចាលនូវបញ្
ា ជាចរចើន រពមទំាងការ
ពលករពីការរ ំាចលភបំា

នសិទិធមនុសសx1vii។

រ

នថងបន្ទទប់មកចទៀត NCPO ចលើកចឡើងចទៀតថ្ន ចដើមបីទទួលបាននូវការអនុញ្ដតការងារសរមាប់ពលករ
នឹងតរមូវចអាយពលកររតូវប្តឆលងកាត់ការពិនិតយសុខភាពសិន ប្ដលមានតនមល១៥ដុលល និងទិញធាន្ទ
រ៉ា ប់រ ៉ាងតនមល ១.៦០០បាត។ ចំានុចចនុះមិនប្មនចគលការណ៍ថមីចន្ទុះចទ ប្តចពលចនុះការអនុវតតមានការតឹង
ប្តងជាងមុនជាខាលំាង។ រកសួងសុខាភិបាលនថ បងាគប់ចអាយពលករចសនើចធវើការអនុញ្ដតរយៅៈចពល១ឆ្នំា
ចដើមបីពិនិតយចលើអំាចហវាមីន និ ងជមងឺចំាបងៗចផសងចទៀតរួមមាន ជមងឺោវយ ជមងឺឃង
ល ់ ជមងឺបណំាុត សរនស
ាមរយៅៈថតកាំារសមីអុិចរទូង និងជមងឺរចបងx1viii។ អនកណ្តប្ដលរកចឃើញថ្នចរកាមឥទធិពលននអំាចហវាមីន

ជមងឺោវយដំាណ្តក់កាលទី ៣ ជមងឺផូវចិ
ល តត ចញៀនស្រោ រចបងរុនំា រ ៉ា ឃលង់រុនំា រ ៉ា ឬសរនសរុនំា រ ៉ានឹងរតូវបានបញ្ូជ ន
រតលប់។ អនកប្ដលរកចឃើញថ្នមានជមងឺរចបង ោវយ ឃលង់ ឬសរនស ដំាណ្តក់កាលដំាបូងនឹងតរមូវចអាយ
បនតការពាបាលមុនចពលផតល់នូវការអនុញ្ដតការងារ។
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ពលករមកចធវើការពិនិតយសុខភាពចៅ OSSC កនុងចខតតរ៉ាក់យ៉ាង របចទសនថ
NCPO បានបនតការរបឹ ងប្របងកនុងការាមចមើល ពី ោថនភាពអចន្ទតរបចវសន៍ ននពលករចៅកនុងរបចទសនថ

ចៅនថងទី២០ កកកោ ចោយតរមូវចអាយមាចស់ផទុះននពលករចទសនតររបចវសន៍ កុងចខតត
ន
ោមុ តោខន កនុង
ការផតល់នូវបញ្ជីច្មុះពលករប្ដលជួលផទុះ ដល់អាជាញធរកនុងចពល២៤ចមា៉ា ង ឬអាចរបឈមមុខចំាច ុះ
មុខចាប់

ប្ដលចនុះជាប្ផនកមួ យននការរបឹ ងប្របងចធវើចអាយផលូវការនូ វជួលរទពយសមបតតិ។

វរៅៈចសនីយ៍

ចាកាវុធ សុីនភូនភុន ជាអនុរបធាន ISOC ចៅចខតតោមុតោខន និងជារបធានរកុមអធិការកិចចផទុះ
ោនក់ចៅរបស់ពលករ

បាននិ យយកនុងការរបជុំា ជាមួយមាចស់ផទុះថ្ន

ពួកចគរតូវប្តចធវើកិចស
ច នាជួល

សរមាប់ការរតួតពិនិតយ។ មាចស់ផទុះរតូវបានរបាប់ថ្ន ពួ កចគអាចកាលយជាចុងចចាទទី ពីរកនុងករណីផលូវចាប់
ចបើសិនជាមន្រនតីចាប់ខួនអន
ល
កជួ លផទុះរបស់ពួកចគ សរមាប់ការរ ំាចលភចាប់1។

កនុងប្ខកកកោទំាងមូល NCPO បានបនតចចញនូវចសចកតីបងាគប់ជាចរចើនកនុងការបចងកើត OSSC ាម
បណ្ត
ត ចខតត។ ចសចកតីបងាគប់ចុុះនថងទី២១ កកកោ ចលខ១១៧/២៥៥៧ បានរបកាសថ្នកនុងការបចងកើតចៅ
ដល់៥៣ចខតតបនតចទៀត ចធវើចអាយកាលយចៅជាចសវទូទំាងរបចទស និងពនាការរបតិបតតិការរគប់មជឈ
មណឌលរហូតដល់នថងទី៣១ ប្ខមីន្ទ ឆ្នំា២០១៥1i។

ចសចកតីបងាគប់ចផសងៗចទៀតចៅនថងចន្ទុះគឺចលខ ១១៨/២៥៥៧ "វ ិធានការកនុងចចន្ទលុះចពលបប្នថមចដើមបីទប់
ោកត់និងបន្រងាកបអំាចពើជួញដូរមនុសស

និងចោុះស្រោយបញ្
ា ទក់ទិននិងពលករចទសនតររបចវសន៍"។

ចសចកតីបងាគប់ចនុះ បានពនាអំាឡុងចពលចុ ុះច្មុះសរមាប់ OSSC ក៏ដូចជា FCRCW កនុងចខតតស្រសុះប្កវ
និងចាន់ថ្នបូរុ ី រហូតដល់នថងទី៣១ ប្ខតុល ឆ្នំា២០១៤ ដូចចនុះពលករកមពុជាប្ដលមានបំា ណងរតលប់ ចៅ
ចធវើការចៅរបចទសនថ អាចបនតចសនើសុំាាមរយៅៈ FCRCW ។ ចសចកតីបងាគប់ ក៏បានពនារយៅៈចពលនន
សុពលភាពឯកោររបស់ពលករ

(ការអនុ ញ្ដតការងារ

និ ងប័ ណណសំាគល់ខួនមិ
ល
នប្មនជាជនជាតិ នថ)

ប្ដលបានផតល់ចោយ OSSC រហូតដល់នថងទី៣១ ប្ខមីន្ទ ឆ្នំា២០១៥ និងបនតការតរមូវដល់ពលករ និង

អនកកនុងបនទុករតូវប្តទិញការធាន្ទរ៉ា ប់ រ ៉ាងសុខភាព1ii។ ពីនថងទី៣០ មិថុន្ទ ដល់នថងទី១៥ កកកោ ពលករ
ជាង ១០០.០០០ន្ទក់ បានទទួលចសវនិងបានទិញប័ណណធាន្ទរ៉ា ប់រ ៉ាង។
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រូបថតផ្តល់ដោយ MMN

ពលករចទសនតររបចវសន៍ចុុះច្មុះចៅ OSSC កនុងចខតតរ៉ាក់យ៉ាង របចទសនថ
NCPO

បានចធវើសននិសីទោរព័ត៌មានចៅនថងទី២៩

កកកោ

បានរបកាសថ្នរយៅៈចពលប្ដលផតល់ដល់

ពលករមិនមានឯកោរពី របចទសកមពុជា មី យ៉ាន់ មា៉ា និ ងឡាវ កនុងការចុ ុះច្មុះនិ ងទទួ លការអនុ ញ្ដត

ការងារបចណ្ត
ត ុះអាសនន កនុងរបចទសនថ នឹ ងមិនពនាចពលចទៀតចទ។ ពួកគត់បានប្ណន្ទំាដល់ពលករ
ចធវើការរយការណ៍ចៅ OSSC រតឹមនថងទី៣១ ប្ខតុល ឆ្នំា២០១៤ កនុងចគលបំាណងចអាយពួ កគត់ បាន

ោនក់ចៅនិងចធវើការបចណ្ត
ត ុះអាសននកុងរបចទសនថ។
ន
ពលករប្ដលបានចុ ុះច្មុះរួចចហើយ នឹ ងអនុ ញ្ដត
ចអាយចរបើប័ណណសមាគល់ខួនមិ
ល
នប្មនជាជនជាតិ នថរបស់ពួកគត់
កនុងការបំាចពញដំាចណើរការពិចោធន៍សញ្
ជ តិ

និងចសនើសុំាឯកោរចាំាបាច់ចផសងៗ

ចទៀតរតឹមនថងទី៣១

រូបថតផ្តល់ដោយ MMN

ប្ខមីន្ទ ឆ្នំា២០១៥1iv។

អាចរតលប់ ចៅរបចទសកំា ចណើតវ ិញ

ពលករចទសនតររបចវសន៍រង់ចាំាចៅ កនុងចខតតរ៉ាក់យ៉ាង របចទសនថ នថងទី១១ សីហ្វ ២០១៤
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ការ ិយល័យរដាបាលពលករបរចទសននរកសួងការងារ បានបចញ្ចញតួចលខចៅនថងទី ៦ ប្ខវ ិចឆិកា ២០១៤
បងាាញពីចំានួនសរុបននពលករប្ដលបានចុុះច្មុះមានរហូតដល់ ១.៤៩៣.៧៨១ន្ទក់ ។ កនុងចំា ចណ្តម

ចន្ទុះប្បងប្ចកាមជនជាតិមាន៖ ៦៨១.៥៧១ជាកមពុជា ៦០០.៨១៦ជាភូមា និង២១១.៣៩៤ជាលវ។
ចំានួនសរុបននកុមារកនុងបនទុកប្ដលបានចុ ុះច្មុះមាន៩១.១៥៧ន្ទក់

ប្ដលមានកុ មារកមពុជា៤១.៦៩៥

កុមារភូមា៤០.៣៨៨ និងកុមារលវ៩.០៧៤ន្ទក់។ OSSC ក៏ ចជាគជ័យផងប្ដរកនុងការចុ ុះច្មុះដល់
និចយជក

៣០៩.៦១០ន្ទក់។

ចខតតប្ដលមានចំានួនពលករចុុះច្មុះចរចើនៗជាងចគ

គឺបាងកក

៣០៨.៤៤៧ន្ទក់ ចខតតឈុនបូរ ី ១៤១.៩១៣ន្ទក់ និងចខតតោមុតោខន ៩៨.៣៥៧ន្ទក់។ វ ិស័យការ
ងារចំាបងប្ដលពលករបានចុុះច្មុះគឺ សំាណង់(៤៧៩.២៣៦ន្ទក់) កសិកមម(២១៥.៥៨៥ន្ទក់) និងចសវ
(១៣៨.៦០១ន្ទក់)1v។

ចៅនថងទី១១ ប្ខតុល ឆ្នំា២០១៤ ចលកសុចមត មា៉ា ហូសុត ជាអគគន្ទយកននអគគន្ទយកោានការងារនន
រកសួងការងារនថ

បានរបកាសថ្នចាប់ពីនថងទី១៣

ប្ខតុល

ឆ្នំា២០១៤តចៅ

វគគថីមននការពិចោធន៍

សញ្
ជ តិននពលករប្ដលចុុះច្មុះចំានួន ១.២០០.០០០ន្ទក់ពីកមពុជា មីយ៉ាន់ មា៉ា និងឡាវ និងអនកកនុង
បនទុករបស់ពួកចគនិងចាប់ចផតើម។ រោាភិ បាលកមពុជានឹ ងបញ្ូជ នរកុមមន្រនតីការងារ៥រកុមមករបចទសនថ កនុង
ការជួ យដល់ដំាចណើរការពិចោធន៍ សញ្
ជ តិ

ចាប់ ចផតើមចៅកនុងចខតតោមុតរបាកាន

ចខតតោមុ តោខន

ចខតតឆ្ក់ចឆើងចៅ និងចខតតឈុនបូរ ី ចហើយពលកររតូវចំាណ្តយរបមាន ១.៥០០បាតកនុងមានក់។
NCPO បានបញ្
ជ ក់ ពីជំាហររបស់ខួនប្ដលថ្នពលករទំា
ល
ងអស់រតូវប្តចុ ុះច្មុះរតឹ មនថងទី៣១ ប្ខតុល ឆ្នំា

២០១៤។ចៅនថងទី២០ តុល ISOC បាននិយយថ្ន"នឹងចរបើ របាស់វ ិធានការចាំាបាច់ កុងការបញ្
ន
ូជ នរតលប់

នូវពលករណ្តប្ដលមិនបានចុ ុះច្មុះ ចៅរបចទសកំា ចណើតវ ិញ"1vii។ បប្នថមពីចលើចនុះ រកសួងការងារ
បានរបកាសថ្ននឹងសំាលឹងចមើលពី "ចរគឿងចលើកទឹកចិតតកុងការទក់
ន
ទញពលករនថប្ថមចទៀត ចដើមបីចធវើ
ការកនុងវ ិស័យចទសចរ និងសហរគសចផសងៗចទៀត" កនុងចគលបំា ណងជំា នួសចអាយពលករចទសនតររប
ចវសន៍មិនមានឯកោរ1viii។

៤.២. ចតើមានយនតការបចចបបនន
អីខ
វ ុះ
ល សរមាប់ពលករកនុងការចធវើចទសនតររបចវសន៍ចៅរបចទសនថ?
ុ

ចទសនតររបចវសន៍ាមទីភានក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ជាដំាចណើរការមួយបចងកើតចឡើងស្រសបាមអនុោរណៅៈ
ននការចយគយល់គន

ចទសនតររបចវសន៍ផូវការាមទី
ល
ភានក់ ងារចរជើសចរ ើសពលករ

ប្ដលអនុ ចលមចៅាមអនុ ោរណៅៈននការ

ចយគយល់គនរវងរបចទសកមពុជានិ ងរបចទសនថ គឺ ជាដំា ចណើរការសមុគោមញ។ ពលករប្ដលបានចធវើ
38

ចទសនតររបចវសន៍ចៅរបចទសនថាមរបព័ នធផូវការចនុះ
ល

រតូវបានចៅថ្ន

"ពលករាមអនុ ោរណៅៈ"។

ចំានួនននពលករកមពុជាាមអនុោរណៅៈ ចៅកនុងរបចទសនថ គិ តរតឹ មនថងទី១៣ ប្ខកកកោ ឆ្នំា២០១៤មាន
៨៥.៧៣៣ន្ទក់។ ពលករាមអនុោរណៅៈ រតូវបានអនុ ញ្ដតចអាយចធវើការកនុងរបចទសនថសរមាប់ ២ឆ្នំា
ចហើយប្ដលពួកគត់អាចសុំាបនតជាថមីបាន២ឆ្នំាមតងចទៀត។

ដំាចណើរការាមអនុោរណៅៈចនុះ តរមូវចអាយពលករចសនើសុំាចសវពីទីភានក់ ងារចរជើ សចរ ើសពលករចៅកនុង

របចទសកមពុជា ប្ដលនឹងរតូវទក់ ទងផងប្ដរជាមួ យនិ ចយជកនថ ប្ដលប្សវងរកពលករ។ ទីភានក់ ងារ
ចរជើសចរ ើសពលករចរៀបចំាប្បបបទកនុងន្ទមពលករសរមាប់ប័ណណពលករចធវើការចៅបរចទសពីរកសួងការ
ងារនិ ងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៅៈកមពុជា។

ចៅចពលប្ដលប័ណណពលករចធវើការចៅបរចទសរតូវបានផតល់រច
ួ ទីភានក់ងារអាចោក់
ឆលងប្ដនសរមាប់ពលករ

និងចរៀបចំាការអនុម័តយល់រពមចំាច

ុះឯកោរចផសងចទៀត

កយចសនើសុំាចធវើលិខិត
ពីអាជាញធរនថនិង

កមពុជា។ ចៅចពលប្ដលការអនុញ្ដតទំាងអស់រតូវបានផតល់ជូនរួចចហើយ ទីភានក់ងារនឹងចធវើការចាត់ប្ចង

ការដឹ កជញ្ូជ នពលករចៅទី ាំាងការងារចៅរបចទសនថ។ ចពលចៅដល់ទីចន្ទុះ ពលកររតូវប្តរយការណ៍
ចៅអាជាញធរអចន្ទតរបចវសន៍ចដើមបីចុុះច្មុះ និងទទួលបានការអនុញ្ដតការងារជាក់ប្សតង។

មជឈមណឌលរចកចចញចូលប្តមួយសរមាប់ការចុុះច្មុះពលករចទសនតររបចវសន៍ចៅរបចទសនថ
OSSC រតូវបានបចងកើតចដើ មបីបចរមើ ចសវដល់រកុមពលករនិ ងអនកកនុងបនទុកពួ កគត់ ប្ដលមានអាយុចរកាម

១៥ឆ្នំា បីរបចភទៅៈ សរមាប់ អនកប្ដលបានចុ ុះច្មុះកនុងឆ្នំា២០១៣អនុចលមាមចសចកតីសចរមចរបស់

គណៅៈរដាមន្រនតីនថ ចុុះនថងទី៦ ប្ខសីហ្វ ឆ្នំា២០១៣ ប្ដលបានអនុម័តចអាយពនាមួយឆ្នំាចទៀតននចពល
ចវលកំា ណត់សរមាប់ការបញ្ចប់ ដំាចណើរការចធវើចអាយស្រសបចាប់

ចំាច

ុះពលករមិ នមានឯកោរកនុង

របចទសនថ និងពលករណ្តប្ដលការអនុញ្ដតការងារអស់សុពលភាពរតឹមនថងទី១១ ប្ខសីហ្វ ២០១៤។
សរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា ប្ដលបានចុ ុះច្មុះរួចចហើយចៅ FCRCW និ ងពលករកមពុជា
ប្ដលមិនមានឯកោររតូវបានអនុញ្ដតចអាយចធវើការជាមួយនិចយជកណ្តប្ដលបានធាន្ទពួកគត់ចៅ

កប្នលងការងារប្ដលមានបញ្
ជ ក់ចលើការអនុញ្ដតការងារ។ ចៅចពលប្ដលបានចុុះច្មុះរួច ពួកគត់រតូវ
បានអនុញ្ដតចអាយោនក់ចៅនិងចធវើការចៅរបចទសនថរតឹមនថងទី ៣១ ប្ខមីន្ទ ឆ្នំា២០១៥។
សរមាប់ពលករប្ដលចុុះច្មុះចៅ ជាដំាបូងនិចយជករបស់ពួកគត់រតូវប្តចរៀបចំាឯកោរប្ដលតរមូវ រួម
មានទរមង់ឯកោរមិនប្មនជាជនជាតិនថ

ប្ដលបានផតល់ចោយរដាបាលចខតត(រកសួងមហ្វនផទ)

ប័ណណ

សំាគល់ខួនថតចមល
ល
ង១ចាប់ និងឯកោរថតចមលងននការចុុះច្មុះរគួោររបស់និចយជក១ចាប់។
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និចយជករតូវប្តជូនពលកររបស់ពួកចគចៅកាន់ OSSC និង ោក់ឯកោរទំាងអស់ចៅទីចន្ទុះ។ បន្ទទប់
មក ពលករមានក់ៗរតូវទទួលការពិនិតយសុខភាពចៅ OSSC និងជួបជាមួយរដាបាលចខតតចដើមបីកត់រា
ទុកនូវជីវរបវតតិរបស់ពួកគត់

រួមមានទំាងរូបថតនិងោនមចមនដ។

បន្ទទប់មក

រដាបាលចខតតនឹងផតល់

រូបថតផ្តល់ដោយ MMN

ឯកោរអនុញ្ដតចអាយោនក់ ចៅបចណ្ត
ត ុះអាសនន(ថរ៣៨/១)។

ពលករចទសនតររបចវសន៍ចុុះច្មុះចៅ OSSC ន្ទចខតតរាត របចទសនថ នថងទី១៤ សីហ្វ ២០១៤
តនមលននការដំាចណើរការចុុះច្មុះសរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍សរុប
ប្ខកកកោ

ឆ្នំា២០១៤។

តនមលរម
ួ មាន

៣.០៨០បាត

៩០០បាតសរមាប់ការអនុញ្ដតការងារ៣ប្ខ

រតឹមនថងទី៣១

៨០បាតសរមាប់

ថរ៣៨/១ ៥០០បាតសរមាប់ការពិនិតយសុខភាព និង១.៦០០បាតសរមាប់ធាន្ទរ៉ា ប់រ ៉ាងសុខភាព។
ពលករចទសនតររបចវសន៍នឹងរតូវផតល់ជូននូវប័ណណមិនប្មនជនជាតិនថ ប្ដលមានព័ត៌មានជាបឋម រពម
ទំាងព័ត៌មានពីការអនុញ្ដតការងារ និងធាន្ទរ៉ា ប់រ ៉ាងសុខភាព។
OSSC

រតូវបានចរៀបចំាមកសរមាប់ចុុះច្មុះពលករប្ដលកំា ពុងប្តចៅកនុងរបចទសនថរួចស្រោប់

ប៉ាុ ប្នត

ចោយោរប្តដំាចណើរការចុុះច្មុះ មានភាពចលឿនជាងចទសនតររបចវសន៍ាមរបព័នធអនុោរណៅៈចន្ទុះ
ពលករប្ដលរតូវបានសមាាសន៍កុងរបាយការណ
ន
៍ ចនុះ បាននិ យយថ្នពលករកមពុជាជាចរចើ នចរជើសចរ ើស

កនុងការចធវើប័ណណរពំា ប្ដនឆលងចៅរបចទសនថ រួមបនតដំាចណើរចៅទំាាំាងចធវើការ និងចុុះច្មុះចៅ OSSC កនុង
មូលោានចន្ទុះ។

"ដំាចណើរការចសវរចកចចញចូលប្តមួយមិនសមុគោមញចទ ចហើយផតល់លទធភាព
ចអាយពលករកាន់ប្តចរចើនបានោក់

កយ។ ខញុំាគិតថ្នវលអជាងដំាចណើរការមុនៗ"

(ស្តសតីជាពលករកមពុជាកនុងវ ័យ៤០ឆ្នំាបាលយ បចរមើការចៅសហរគសប្កចននឆនអាហ្វរ
សមុរទ។ បានសមាាសន៍កុ ងចខតត
ន
រ៉ាក់យ៉ាង នថងទី១២ ប្ខសីហ្វ ឆ្នំា២០១៤)
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"ដំាចណើរការចនុះកាន់ប្តងាយស្រសួល និងមានឧបសគគចពលចវលតិចតួចជាមុនៗ

ចោយោរប្តឯកោរអីៗរតូវចធវើចៅប្តមួយកប្នលង" (បុរសជាពលករកមពូជាកនុងវ ័យ
២០ឆ្នំាបាលយ បចរមើការចៅចរងចរកប្កនចនអាហ្វរសមុរទ។បានសមាាសន៍កុ ង
ន
ចខតតរ៉ាក់យ៉ាង នថងទី១២ ប្ខសីហ្វ ឆ្នំា២០១៤)

ការចធវើប័ណណរពំាប្ដនអាចមានការពិ បាកសរមាប់ ជនជាតិ កមពុជាជាចរចើន ចោយោរប្តប័ណណចនុះសរមាប់
ប្តរបជាជនរស់ចៅកនុងមូលោានន្ទចខតតជាប់ រពំា ប្ដន

ប្ដលប្តងប្តចធវើដំាចណើរចៅមកកនុងរបចទសនថ។

ប័ណណរពំាប្ដនមានតនមលប្ត

៥ដុ លលសរមាប់ របជាជនកនុងមូលោាន

និង១៥ដុ លលសរមាប់ ជនជាតិកមពុជា

គិតពី តនមលទំាងអស់ចនុះ

ដំា ចណើរការចនុះហ្វក់ដូចជាជួយដល់ពលករកមពុជាជាចរចើ នចអាយបានរតលប់

ចផសងចទៀត1ix។ ចលើសពីចនុះចទៀត រតូវចំាណ្តយ៧០បាតកនុងចពលចូលចៅរបចទសនថមតងៗ។ ចោយមិន
ចៅចធវើការចៅរបចទសនថវ ិញបានចលឿន ចហើយប្ដលជាអទិ ភាពខពស់បំាផុតសរមាប់ពលករជាចរចើន។

មជឈមណឌលសរមបសរមួលសរមាប់ទទួលពលករកមពុជា
FCRCW ប្ដលបានបចងកើតចោយ NCPO មានទីាំាងចៅកនុងចខតតស្រសុះប្កវ ចាន់ ថ្នបូរុ ី រាតនិ ងសុរ ិនទ និ ង

ចរកាមការពិនិតយចមើលយ៉ា ងដិតដល់

ពីការ ិយល័យអចន្ទតរបចវសន៍

ន្ទយកោានរដាបាលននរកសួង

មហ្វនផទ និងន្ទយកោានការងារននរកសួងការងារ។
ចទសនតររបចវសន៍ាមរយៅៈ

FCRCW

ចាប់ចផតើមចៅចពលពលករកមពុជាប្ដលបានចធវើប័ណណរពំា ប្ដន

លិខិតឆលងប្ដនប្ដលបានផតល់ចោយអាជាញធរអចន្ទតរបចវសន៍ កមពុជា

ឬ

បានោក់ ឯកោររបស់ពួកគត់ ចៅ

កប្នលងរតួតពិនិតយអចន្ទតរបចវសន៍នថ។ អចន្ទតរបចវសន៍នថពិនិតយឯកោរអចន្ទតរបចវសន៍របស់ពលករ ាម
របព័ នធអតតសញ្ដណបុ គល
គ
កប្នលងអងគុយចាំាជាជួរ។

និ ងរគប់រគងអចន្ទតរបចវសន៍ កុងបញ្
ន
ជ ីចមម

ចៅចពលប្ដលពលករង់ចាំាឆង
ល កាត់រពំាប្ដន

ចគលនចយបាយរបស់ NCPO ចំាច

និ ងចអាយពួ កគត់ចាប់ ចលខរក
អាជាញធរនថរបាប់ដល់ពួកគត់ពី

ុះការរគប់រគងពលករចទសនតររបចវសន៍។ ជាយថ្នចហតុ គឺប៉ាូលីស

ជូនពលករទំាងចនុះឆលងកាត់រពំាប្ដនចៅកាន់ FCRCW ។
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ពលករកមពុជាប្ដលវ ិលរតលប់កំាពុងរង់ចាំាចៅចុុះច្មុះចៅ FCRCW ចខតតស្រសុះប្កវ របចទសនថ
នថងទី៣ ប្ខកកកោ ឆ្នំា២០១៤

ចៅចពលប្ដលពលករមកដល់ FCRCW សរមាប់ការចុុះច្មុះ ជាដំាបូងមន្រនតីអចន្ទតរបចវសន៍ចផទៀងផ្ទទត់
ឯកោរអចន្ទតរបចវសន៍ របស់ពលករ។
ន្ទយកោានរដាបាលចខតត
ពលករ។

ពួ កចគបញ្ូជ នឯកោរអនុ ម័តចៅចអាយមន្រនតីនន

កនុងចគលបំា ណងផតល់ជូននូវឯកោរោនក់ ចៅបចណ្ត
ត ុះអាសនន
សរមាប់
ចៅជំាហ្វនចនុះ រូបថតនិ ងោនមរកចៅនដពលករនិ ងរតូវបានរកាទុកកនុងឯកោររបវតតិរប
ូ

របស់ពួកចគ
៣៨/១

បនតមកចទៀត

ចហើយពលករនឹងទទួលបានប័ណណសមាគល់ខួនមិ
ល
នប្មនជាជនជាតិ នថ(ប័ ណណឆ្លត)

និ ងថរ

កនុងតនមល៨០បាត។ ពលករចទសនតររបចវសន៍នឹងរតូវផតល់ជូនផងប្ដរនូវលិខិតបញ្
ជ ក់ ចដើមបី
បញ្
ជ ក់ពីការអនុញ្ដតចអាយចចញចូល។ ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត ទំាងចនុះសរមាប់ប្តពលករណ្តប្ដលការ
បចរមើការងាររបស់ពួកចគរតូវបានចផទៀងផ្ទទត់

ចោយច្មុះរបស់ពួកគត់គឺមានចៅចលើបញ្ជីច្មុះអនក

បចរមើការងារប្ដលបានោក់ជូនអាជាញធរចោយនិចយជក

ឬពលករប្ដលមានលកខណសមបតតិប្ដលចសនើ

ចោយនិចយជក នឹងរតូវបានអនុម័តកនុងការវ ិលចៅចធវើការចៅរបចទសនថ។

និចយជកនថរបស់ពលករ ក៏មានការតរមូវជាចរចើនប្ដលរតូវបំាចពញផងប្ដរ។ និចយជកណ្តប្ដលមិន
ធាលប់ ជួលពលករកមពុជាចោយស្រសបចាប់ពីមុនមក

រតូវប្តោក់ជូននូវការប្បបបទចសនើសុំាមួយចាប់ដល់

ការ ិយល័យការងារចៅចខតតឬដល់បាងកក ចដើមបីទទួលបាននូវចំានួនននការអនុញ្ដតកប្នលងចំាច
រួមននពលករបរចទស

ក៏ដូចជាឯកោរចផសងៗចទៀតផងប្ដរ។

ផតល់ជាចំានួនជាក់លក់ននការអនុញ្ដតកប្នលងននកូ ារួចចហើយ

ុះកូា

និចយជកណ្តប្ដលបានទទួលនូវការ

និ ងធាលប់បានជួ លពលករកមពុជាពី មុន

រតូវប្តោក់ជូននូវបញ្ជីច្មុះរបស់ពលករ។ ទល់ប្តចៅចពលប្ដលពលករកមពុជាបានទទួ លនូ វឯកោរ
ប្ដលផតល់ចោយ
ចធវើការ។

FCRCW

ចទើបនិចយជនរបស់ពួកគត់រតូវបានអនុញ្ដតចអាយន្ទំាពួកគត់ចៅកប្នលង
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ជំាហ្វនចុងចរកាយ កនុងដំា ចណើរការចទសនតររបចវសន៍ ាម FCRCW គឺការចសនើសុំាការអនុញ្ដតការងារ។
ចដើមបីបញ្ចប់ជំាហ្វនចន្ទុះ

និ ចយជករតូវប្តពលករកមពុជារបស់ពួកចគ

ចោយ FCRCW រួចចហើយចៅោក់

ប្ដលបានទទួលឯកោរចចញ

កយចសនើសុំាការអនុញ្ដតការងារបចណ្ត
ត ុះអាសននចៅ

OSSC

ាម

ចខតតប្ដលកប្នលងការងារមានទីាំាងចៅទីចន្ទុះ។ ការអនុញ្ដតការងារ នឹងមានសុពលភាពសរមាប់រយៅៈ
ចពលប្ដលចៅសល់ ននការសុពលភាពរបស់ការអនុញ្ដតចអាយចូលមកនថ ជាបចណ្ត
ត ុះអាសននរបស់
ពួកគត់។

ការ ិយល័យរចកចចញចូលប្តមួយចៅកមពុជា
ទិសចៅជាបឋមនន

OSSC

កនុងរបចទសកមពុជាគឺ សរមបសរមួលដំាចណើរការប្បបបទចធវើលិខិតឆលងប្ដន

សរមាប់ពលករកមពុជាពីររបចភទៅៈ ពលករណ្តប្ដលចៅរបចទសកមពុជាមានបំាណងចធវើចទសនតររបចវសន៍
ាមដំាចណើរការអនុោរណៅៈ

និ ងពលករណ្តប្ដលចៅកនុងរបចទសនថស្រោប់ ចហើយ

ទទួលបានឯកោរអតតសញ្ដណជាតិ
រតូវ។

OSSC

របស់កមពុជា

ប៉ាុ ប្នតមានបំា ណង

ចដើមបីអនុញ្ដតចអាយពួកគត់កាលយជាពលករមានឯកោររតឹម

ផតល់ដល់ជនជាតិ កមពុជានូ វការបំា ចពញការទមទរ

ននដំា ចណើរការាម

អនុ ោរណៅៈកាន់ប្តឆ្ប់រហ័ស។

សរមាប់ពលករប្ដលកំាពុងចៅកនុងរបចទសកមពុជា ប្ដលមានបំាណងចធវើចទសនតររបចវសន៍ មិនាមរយៅៈ
ទីភានក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ
OSSC

ពួ កគត់ អាចចសនើចធវើលិខិតឆលងប្ដនប្ដលបញ្ុច ុះតនមលរតឹមប្ត៤ដុលល

ាម

ចោយមានការបញ្
ជ ក់ថ្នមានការងារចធវើពីមុនចៅរបចទសនថ។ ផទុយចៅវ ិញ ចបើ មិនអាចបញ្
ជ ក់ថ្ន

មានការងារចធវើពីមុនចៅកនុងរបចទសនថចទចន្ទុះ

ពួ កគត់ រតូវចុ ុះកិ ចស
ច នាជាមួយទីភានក់ ងារចរជើសចរ ើស

ពលករចអាយជួយភាជប់ទំាន្ទក់ទំានងពួកចគជាមួយនិចយជកនថ

ប្ដលផតល់ការងារដល់ពួកគត់ចធវើ

និង

ឯកោរសំាអាងននការចធវើការងារ។
ការទទួលចសវពីទីភានក់ងារចរជើសចរ ើសពលករឯកជន កាន់ ប្តកាលយចៅការប្ដលនលលកចធវើចៅបានគិត
រតឹមនថងទី២៤ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្នំា២០១៤ ចៅចពលប្ដលរកសួងការងារកមពុជា ចធវើការកំា ណត់ តនមលជាកញ្ចប់
សរមាប់ទីភានក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ចំាច

ុះលិខិតឆលងប្ដន ការអនុញ្ដតការងារ ទិោាការការងារនថ រួម

និងតនមលចធវើដំាចណើរនិងអាហ្វរ សរុប គឺ ៤៩ដុលល។
រកុមពលករកមពុជាចផសងចទៀតប្ដល

OSSC

មានបំាណងចង់ជួយចន្ទុះគឺរកុមពលករប្ដលកំាពុងរស់ចៅ

របចទសនថប្ដលមានបំាណងចង់បានឯកោរអតតសញ្ដណជាតិ។ OSSC របស់កមពុជាអាចផតល់ជូននូវ
ប័ណណពលករចធវើការចៅបរចទស ដល់ពលករទំាងចនុះ និងទទួលនូវការចសនើសុំាចធវើលិខិតឆលងប្ដន ប៉ាុប្នត
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ទល់ប្តពួកគត់វ ិលរតលប់ ចៅកមពុជាវ ិញសិន។

ចៅាមចខតតជាប់រពំាប្ដនជាមួយរបចទសនថ

ចនុះជាមូលចហតុប្ដលមជឈមណឌលរតូវបានបចងកើត

ចដើមបីសរមបសរមួលដំាចណើរការកាន់ប្តចលឿន

សរមាប់

ផលរបចយជន៍ននពលករកមពុជា ចធវើដំាចណើរពី របចទសនថមក។
៤.៣. ោថនភាពននពលករវ ិលរតលប់ចៅកាន់របចទសនថ

"ពីមុនខញុំាគមនលទធភាពកនុងការបង់នថលចុុះច្មុះចន្ទុះចទ ប៉ាុប្នតខុ ំាគ
ញ ិតថ្នកាលយជា
ពលករប្ដលគមនឯកោរ នឹងមិនរបាកដថ្នប៉ាុះ

ល់ដល់ជីវ ិតរបស់ខុ ំាចញ ៅកនុង

របចទសនថចន្ទុះចទ។ ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត ខញុំាចទើបនិងដឹងចាស់ថ្ន ចបើខុ ំាម
ញ ិនបាន
ចុុះច្មុះចទចន្ទុះ ទហ្វននឹងចាប់ចយើង"

(បុរសមានក់ជាពលករកមពុជាកនុងវ ័យជាង២០ឆ្នំា ប្ដលធាលប់បចរមើការងារសំាណង់

ចៅចខតតឆ្ក់ចឈើ ងចៅ។ បានសមាាសន៍ចៅចខតតស្រសុះប្កវ នថងទី១៨ សីហ្វ ២០១៤)
ចៅចពលប្ដលរោាភិបាលចរៀងៗខលួន
ាមរបព័នធផូវការ
ល
និង

បានចរៀបចំា នូវយនតការជាចរចើ នសរមាប់ពលករកនុងការវ ិលចៅនថ

ក់ កណ្ត
ត លផលូវការ ដូចប្ដលបានពនយល់ខាងចលើ ពលករបានចាប់ ចផតើមវ ិលចៅ

នថវ ិលយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ រកុមអនកស្រោវរជាវរបស់ MMN មានអារមមណ៍ថ្នជាការសំាខាន់កុងការរកចអាយ
ន
ចឃើញពីរចបៀបប្ដលពួកគត់ ចធវើចទសនតររបចវសន៍រតលប់ ចៅនថវ ិញ និងទសសនៅៈរបស់ពលករថ្នចតើ មូល
ចហតុ អីបា
វ នជាពួកគត់ចរ ើសយកវ ិធី ចទសនតររបចវសន៍ ាមរបព័នធហឹង
ន ។

ពលករកមពុជាសរុប

១៣ន្ទក់

ប្ដលរតូវបានសមាាសន៍កុងទឹ
ន
កដី នថ ពួ កគត់ទំាងអស់ធាលប់បានរស់ចៅនិ ងចធវើការកនុងទឹ កដី នថមុ នចពល
ចចញចៅកមពុជាបចណ្ត
ត ុះអាសននកុងកំា
ន
ឡុងចពលលំាហូរពលករថមីៗចនុះ។

កនុងចំា ចណ្តមអនកផតល់ព័ត៌មាន

មានស្រសី៨ន្ទក់និងរបុស៥ន្ទក់។ ៧ន្ទក់មានអាយុចចន្ទលុះពី១៩ចៅ៣០ឆ្នំា ៣ន្ទក់ចចន្ទលុះពី ៣១ចៅ៤០ឆ្នំា
និង៣ន្ទក់ចចន្ទលុះពី ៤១ចៅ៥០ឆ្នំា។
កនុងចំា ចណ្តមពលករទំាងចនុះប្ដលបានរតលប់ មកទឹ កដី នថវ ិញថមីៗ ចលើកប្លងប្តមានក់គត់ ចរៅពីចន្ទុះ
មានកូនមួយឬចរចើនន្ទក់។ ចលើសពីចនុះចៅចទៀត ជីវភាពរបស់រគួោរពួកគត់គឺចធវើប្ស្រសចមាករ ចលើក

ប្លងប្តពលករមានក់ប៉ាុចណ្តណុះប្ដលមិនប្មន។ ចនុះគឺបានទក់ទងចៅនិងភាគរយខពស់ននរគួោរអនកផតល់
ព័ ត៌មានប្ដលមានដីធីចល ៅកមពុជា ប្ដលកនុងចន្ទុះមានរហូតដល់១១ន្ទក់។ ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត មានប្ត៧
ន្ទក់ ប្ដលផតល់ព័ត៌មានប៉ាុចណ្តណុះប្ដលមានដី ធី ខ
ល ួនឯងចៅកមព
ល
ុជា។

មុនចពលប្ដលអនកផតល់ព័ត៌មានចាកចចញកាលពី ចពលថមីៗចៅកមពុជា

ពួ កគត់បានបចរមើការងារចៅ

សហរគសចនោទ (អនកផតល់ព័ត៌មាន៩ន្ទក់) ចហើយសល់ពីចន្ទុះចធវើការសំាណង់។ មុនចពលចចញពី
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របចទសនថផងប្ដរ

៧ន្ទក់បានោនក់ ចៅកនុងរបចទសនថប្ត៣ចៅ៦ប្ខប៉ាុចណ្តណុះ

មានក់ចទៀតោនក់ចៅពី

រូបថតផ្តល់ដោយ MMN

៦ប្ខចៅ១ឆ្នំា ៤ន្ទក់ចទៀតោនក់ចៅពី ១ចៅ២ឆ្នំា និងមានក់ចទៀតពី ២ចៅ៣ឆ្នំា។

ពលករចនោទកំាពុងហ្វលរតីកុ ងចខតត
ន
រាត របចទសនថ
មូលចហតុជាចំាបងបំាផុតប្ដលអនកផតល់ព័ត៌មានចរជើសចរ ើសការវ ិលរតលប់ មកទឹ កដី នថវ ិញ ចោយោរប្ត
កងវុះឳកាសការងារចធវើចៅកមពុជា

ប្ដលមាន៦ន្ទក់ ចឆលើយដូ ចចនុះ។

មូលចហតុចំាបងមួ យវ ិញចទៀតគឺថ្ន

និចយជករបស់ពួកគត់ចៅរបចទសនថ សុំាចអាយពួ កគត់រតលប់ មកចធវើការវ ិញ ចនុះចបើាមអនកផតល់ព័ត៌
មាន៣ន្ទក់។២ន្ទក់ចទៀតវ ិលមកនថវ ិញ ចោយោរពួ កគត់បានឮថ្ន NCPO បានចបើកមជឈមណឌលចុុះ
ច្មុះពលករចទសនតររបចវសន៍។

អនកផតល់ព័ត៌មានភាគចរចើន(៥ន្ទក់) មិ នបានចូលាមដំា ចណើរការផលូវការណ្តមួ យមករបចទសនថចន្ទុះចទ
ពួកគត់បានប្ថលងថ្នពួកគត់ ចរជើសចរ ើសវ ិធី ចនុះកនុងការចូលមក

ចោយោរប្តពួ កគត់ គមនឯកោរចធវើ

ដំាចណើរ ចហើយការមកាមអនកន្ទំាផូវគឺ
ល ទំាងសុវតថិភាពនិងតនមលទបជាងចធវើលិខិតឆលងប្ដន។ចទុះជាយ៉ា ង

ណ្ត ៤ន្ទក់បានឆលងកាត់រពំាប្ដនមកកាន់របចទសនថ និងបានចៅ FCRCW ។ មូលចហតុចំាបងបំាផុតប្ដល
ពួកគត់ចរ ើសយកផលូវចនុះ គឺ ចោយោរពួកគត់ ដឹងថ្នវជារចកមួ យប្ដលអាចចអាយពួ កគត់ រតលប់ មក
ចធវើការវ ិញបានឆ្ប់។ ២ន្ទក់ចទៀតបានចធវើលិខិតឆលងប្ដន និងបានចូលមករបចទសនថចោយចរបើទិោាការ
ចទសចរ។ ពួកគត់ចរ ើសយកវ ិធី ចនុះចោយោរពួកគត់មានលិខិតឆលងប្ដន និ ងអនុ ញ្ដតចអាយពួកគត់
អាចចធវើដំាចណើរបានកនុងរបចទសនថ។

ចបើ ចទុះជាអនកផតល់ព័ត៌មានភាគចរចើ នមិ នបានចូលាមរបព័ នធផូវល

ការ ប្ត១២ន្ទក់មានប្ផនការចូលរួមដំា ចណើរការចុុះច្មុះកនុងចពលបចចុបបនន។
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"ខញុំាគិតថ្នចបើសិនជាពលករចធវើឯកោរ វនឹងចធវើចអាយជីវតិចយើងរបចសើរ។ ចយើង

អាចចធវើដំាចណើរចៅផារនិងចៅចលងមិតភ
ត កតិ" (ពលករកមពុជាជាស្តសតីកុ ងវ
ន ័យ៤០ឆ្នំា

បាលយ បចរមើការងារចៅកប្នលងប្កនចនអាហ្វរសមុរទ។បានសមាាសន៍ចៅចខតតរ៉ាក់យ៉ាង
នថងទី១២ ប្ខសីហ្វ ឆ្នំា២០១៤)

អនកផតល់ព័ត៌មានជាចរចើន បាននិយយថ្ន ដំា ចណើរការចុ ុះច្មុះថមីចៅកនុងរបចទសនថ កាន់ ប្តងាយស្រសួល
និងមានឧបសគគចពលចវលតិចតួចជាងចពលមុន។ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត

ពួកគត់ចឃើញថ្នតនមលលិខិតឆលង

ប្ដនកមពុជាចៅប្តមានតនមលខពស់។ ចលើសពីចនុះចទៀត ខលុះបានកត់ សមាគល់ថ្នពួ កគត់ នឹងមិ នអាចនលលក
ចំាច

ុះតនមលចុុះច្មុះបាន ចៅចពលប្ដលរតូវផតល់ដល់រគួោររបស់ពួកគត់ប្ដរ។ អនកផតល់ព័ត៌មានមានក់

បានប្ថលងថ្នអំាឡុងចពលចុ ុះច្មុះគឺ ខី ណ្ត
ល
ស់ ដូ ចចនុះពួ កគត់ មិនអាចសនសំារបាក់កុងការបង់
ន
នថលចធវើការចុុះ
ច្មុះកនុងចពលចន្ទុះបាន។អនកផតល់ព័ត៌មានមួ យចំា នួនចទៀត ក៏ បាននិ យយប្ដរថ្ន ពួ កគត់ គមនព័ត៌មាន
ពីដំាចណើរការចុុះច្មុះចន្ទុះចទ។

អនកផតល់ព័ត៌មានរតូវបានោកសួរពី អនុ ោសន៍របស់ពួកគត់ ចបើ មាន សរមាប់រោាភិបាលនថនិងកមពុជា
និងសរមាប់និចយជកនថផងប្ដរ។ ពលរប្ដលបានសមាាសន៍ មានអនុោសន៍ ៤ប្ផនកធំាៗសរមាប់រោាភិ

បាលនថៅៈ អនុញ្ដតចអាយពលករបានចុ ុះច្មុះចទៀតទត់ (យ៉ា ងតិ ចរបចាំាឆ្នំា) អនុ វតតរបាក់ ឈួនលអបបបរ ិ
មារគប់វ ិស័យការងារទំាងអស់និងសរមាប់ រគប់ ពលករទំាងអស់ បញ្ុច ុះតនមលការចុ ុះច្មុះ និ ងផតល់ជូន
ដល់ពលករនូវការប្ថរកាសុខភាពចសមើគនចៅនិងអវីប្ដលជនជាតិនថទទួលបាន។

សំាណូមពររបស់អក
ន

ផតល់ព័ត៌មានសរមាប់រោាភិ បាលកមពុជាវ ិញ រួមមានដូ ចតចៅៅៈ បចងកើតឳកាសការងារប្ថមចទៀតចៅកមពុជា
និងផតល់ជំានួយដល់ពលករកមពុជាចៅចរៅរបចទស។
របចទសនថៅៈតចមលើងរបាក់ឈួល
ន

ពួ កគត់ មានសំាណូមពរ៣ធំា ៗដល់និចយជកកនុង

ផតល់របាក់ចពលសរមាក់ ពាបាលជមងឺ

និ ងចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវ

សុវតថិភាពនិងសុខភាពប្ផនកការងារ។
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៥. ការឆេុះបញ្
ច ំង និងអនុស្ថសន៍ពីបណ្ត
ត ញទទសនតរប្រទវសន៍ទទនេទមគងគ
ុ
ការហូរចូលភាលមៗននពលករកមពុជាពី របចទសនថថមីៗកនុងឆ្នំាចនុះ

គឺជាការោស់សតិ ដល់មនុសសជាចរចើន

ចអាយមានការយកចិតតទុកោក់ចៅចលើបញ្
ា ដូចតចៅ។

ជាដំាបូង វគឺជាការរ ំាលឹកថ្នចសដាកិចចរបចទសនថរតូវការកមាលំាងពលករ។ ចនុះជាការពិត ប្ដលដឹងឮជា
យូរមកចហើយចោយមនុសសជាចរចើ ន ប៉ាុ ប្នតករមឮទទួ លោគល់ជាផលូវការពី រោាភិ បាលមុ នចពលមានលំាហូរ
ពលករកមពុជា។ កនុងប្ខមិថុន្ទ ការជុះឥទធិពលចោយោរអវតតមានននពលករទំាងចនុះ គឺសចមបើមណ្តស់
ប្ដលសហរគសនថពឹងប្ផអកចលើកមាលំាងពលករ

ចហើយមានមនុសសជាចរចើនភ័យថ្នមិនយូរចទនឹងជុះ

ឥទធិពលដល់ការខូចរបចយជន៍ចសដាកិចច។ ោថនភាពបងខំារោាភិបាល កនុងការចចញចសចកតីប្ថលងការណ៍
សំាចៅចៅ "ោរៅៈសំាខាន់ននពលករចទសនតររបចវសន៍ពីរបចទសជិតខាង ចឆ្ពុះចៅរកការជរមុញចសដាកិចច

នថចអាយចៅមុខ"1x។ ថវីចបើមានការពឹ ងប្ផអកជាយូរមកចហើយចលើកមាលំាងពលករ កនុងសហរគសជាចរចើន
ចន្ទុះ

ចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍បានបរជ័ យកនុងការផតល់ជូននូវការចឆលើយតបរយៅៈចពលប្វង

និងមាននិរនតភាព ចំាច

ុះពលករចទសនតររបចវសន៍ រប់ លនន្ទក់ កំាពុងចធវើការកនុងរបចទស។ ជាលទធផល

ោថនភាពពលករចទសនតររបចវសន៍ចៅប្តមិនមានភាពចទៀងទត់ និងពលករជាចរចើនន្ទក់បានឈឺចាប់
ចោយោរការរបរពឹតតដ៏អារកក់ និងការចកងរបវ ័ញ្ច។

ទីពីរ ថវីចបើមានការផតួចចផតើមធាន្ទរបស់រោាភិបាលកមពុជា ថ្ននឹងប្សវងរកការងារសរមាប់អក
ន ប្ដលបានរត
លប់ ចៅផទុះវ ិញចន្ទុះ

ចាស់លស់ណ្តស់ប្ដលរបចទសមិ នអាចផតល់ដល់ពលករវ ិលរតលប់ ចៅវ ិញជា

ចរចើនន្ទក់ ជាមួយនិងឳកាសការងារសមរមយចន្ទុះចទ។ ជាការពិ ត ប្ដលពលករវ ិលរតលប់ជាចរចើនន្ទក់
ប្ដលរតូវបានសមាាសន៍កុងគចរមាងស្រោវរជាវចនុះ
ន

បានផតល់ចយបល់ថ្ន

រោាភិ បាលកមពុជា

"បចងកើត

សហរគស" និង/ឬក៏ "បចងកើតឳកាសការងារ" អាចចងអុលបងាាញថ្នពលករនឹងចរ ើសយកការរស់ចៅកនុង
របចទសកមពុជា ចបើសិនជាពួ កគត់ អាចរកការងារសមរមយ។ ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត តថភាពគឺ ថ្នមានឳកាស
ជីវភាពតិចតួចណ្តស់កុងតំា
ន
បន់ជនបទននរបចទសកមពុជា ចហើយមនុសសគឺគមនជចរមើស មានប្តន្ទំាគនចធវើ

ចទសនតររបចវសន៍ចដើមបីរកឳកាសការងារ។ អនកប្ដលអាចរកការងារចធវើចៅាមទី រកុងកនុងរបចទសកមពុជា

ចៅប្តទទួលបានរបាក់ឈួលទបជាងរបាក់
ន
ឈួលចដើ
ន
មបីរស់ចៅឆ្ងយណ្តស់។ ដូ ចចនុះ មនុសសជាចរចើ ន
សំាលឹងចមើលចទសនតររបចវសន៍ ចៅរបចទសនថ ជាវ ិធី ប្តមួ យគត់ចដើមបីរស់រន និងផគត់ផគង់ដល់រគួោរ។

កនុងការចធវើចអាយចទសនតររបចវសន៍ ជាជចរមើ សប្តមួយ ជាជាងយុទធោស្តសតរស់រនមានជី វ ិតរបាកដនិយម
ប៉ាុណឹ ណ ងចន្ទុះ រោាភិបាលកមពុជារតូវការពិ និតយពិច័យចអាយបានដិ តដល់គំារប
ូ ចចុបបននននការអភិ វឌឈន៍ ចសដា
កិចចរបស់របចទស

កនុងរបចទសកមពុជា។

និងចធវើការចឆ្ពុះចៅសចរមចបាននូ វរបាក់ ឈួលចិ
ន
ញ្ចឹមជី វ ិតសរមាប់ពលករទំាងអស់
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ទីបីរ ប្ផអកចៅចលើការសមាាសន៍ ចាស់លស់ណ្តស់ប្ដលថ្នពលករភាគចរចើនប្ដលមានបំាណងចធវើាម
ចាប់ ទមាលប់

និងចង់បានោថនភាពស្រសបចាប់ ចៅកនុងទឹកដី នថ។

ចទុះជាយ៉ា ងណ្ត

បចចុបបននពលករ

ជាចរចើនចៅប្តចឃើញថ្នរបព័ នធចទសនតររបចវសន៍ ផូវការចៅប្តមានតនមល
ល
ខពស់និងមិ នទទួ លបាន។ភាពមិ ន

ទទួលបានចនុះ ប្តងប្តចរ ើខាលំាងចឡើង ប្ដលជាការពិ តពលករមិនបានទទួលរបាក់ ឈួលអបបបរ
ន
ិមានចៅ

កនុងរបចទសនថ ចហើយពួកគត់ មិនបានទទួលរបាក់ ឈួលចពលប្ដលសុ
ន
ំាឈប់ សរមាក ប្ដលពួ កគត់ គួរ

ប្តទទួលបានាមចាប់ការងារជាតិ ដូចជាចៅចពលសរមាកពាបាលជមងឺជាចដើម។ ដូចចនុះ សមតថភាព
របស់ពលករកនុងការនលលកចំា ណ្តយចលើនថលចាំាបាច់ កនុងការចធវើឯកោរស្រសបចាប់ ចន្ទុះគឺ ទុកមួយប្ឡក
សិន។

ចនុះជាចពលមួយ

ប្ដលរោាភិ បាលរតូវធាន្ទថ្នពលករទំាងអស់ទទួលបានូ វរបាក់ ឈួលអបប
ន

បរ ិមានិងទទួលរបាក់ឈួលចពលសរមាកពាបាលជមង
ន
ឺ ប្ដលជាចំា នុចមួយននសិទិ។
ធ អនុវតតចាប់ទំាងចនុះ

គឺរបប្ហលជាអាចជរមុញពលករបប្នថមចទៀត កនុងការចំា ណ្តយចពលចវលរបស់ពួកចគ ចដើ មបីបនតចៅរក
របព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ និង/ឬដំាចណើរការចុុះច្មុះ។
ជាចុ ងចរកាយ

លំាហូរននពលករកមពុជា

បានគូសបញ្
ជ ក់ ពីការខវុះជំា ចនឿចិ តតកុងចំា
ន
ចណ្តមពលករចំា ច

អងគភាពអនុវតតចាប់ និងការជុះឥទធិពលប្ដលអាចចកើតមានននចវហ្វរតឹងរុងខា
ឹ ល ំាងរបស់អាជាញធរ ចំាច

ុះ
ុះ

ពលករ។ ចរចើនឆ្នំាមកចហើយ ពលករកនុងរបចទសនថបានចឃើញថ្នការអនុ វតតចាប់ ពាយម ចដើមបីរគប់
រគងពលករ

កនុងចពលប្ដលបានចធវើកិចចការតិចតួចចដើមបីការ

មករកយុតិតធម៌ ចំា ច

រពួកគត់

ចហើយករមន្ទំាយកនិចយជក

ុះទចងវើផតល់របាក់ ឈួលចរកាមសត
ន
ង់ការ របរពឹ តតឆ្គំាឆគងចលើពលករ និងចកងរបវ ័ញ្ចចលើ

ពលកររបស់ខួន។ទំា
ល
ងចនុះបានចរ ើខាលំាងចោយចវហ្វរោស្តសតដប្ដលៗរបស់ NCPO សំាចៅចៅដល់ "បញ្
ា
ពលករចទសនតររបចវសន៍" ប្ដលចធវើចអាយបងកការភិ តភ័ យកនុងការបន្រងាកបចោយចរបើ ហិងាចៅចលើពលករ
ចបើសិនជារបព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ គឺរតូវជរមុញតចៅមុខចទៀត ជាការសំាខាន់ណ្តស់ប្ដល
អនក

ក់ព័នធទំាងអស់ចធវើការចឆ្ពុះចៅកោងចឡើងវ ិញនូ វជំា ចនឿចិ តតរបស់ពលករ

ចំា ច

ុះោថប័ ណអនុ វតត

ចាប់។ ពួកគត់រតូវការជំាចនឿចិតតប្ដលថ្ន អងគភាពរោាភិបាលនឹងធាន្ទដល់ពលករចទសនតររបចវសន៍ថ្ន
នឹងទទួលបានរបាក់ឈួលអបបបរ
ន
ិមា
លកខខណឌការងារសុវតថិភាព
និចយជិតរបស់ខួន
ល

ចហើយកប្នលងការងាររតូវបានចធវើអធិ ការកិចចចដើ មបីធាន្ទថ្ន

ប្ដលនិចយជកទំាងអស់នឹងចធវើចអាយមានសុវតថិភាពសងគម

ចហើយប្ដលនិ ចយជកនឹ ងមិ នជំា រ ិតយកឯកោររបស់ពលករ

រ ំាចលភចៅចលើសិទិធណ្តមួយរបស់ពលកររតូវប្តោក់ចទស។

មាន

សរមាប់

ចហើយប្ដលការ

របសិនចបើជំាចនឿចិតតដូចចានុះរតូវបានោតរ

ចឡើងវ ិញប្មនចន្ទុះ ការរបឹ ងប្របងរបស់រោាភិបាលកនុងការចធវើចអាយស្រសបចាប់ នូវោថនភាពរបស់ពលករ
នឹងមានរបសិទិធភាព

ចហើយរោាភិបាលនឹងទទួលបាននូវការគំារទពីពលករចទសនតររបចវសន៍ចោយ

ពួកគត់ផ្ទទល់។
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ជាមួ យនិងការរកចឃើញទំាងចនុះកនុងចិ តត
អនុោសន៍ដូចតចៅ។

ចយើងខញំាុសូមជរមុញចអាយអនក

សប្មាប់រោាភិបាលកមពជា
ទ ើមបី៖
ុ



ពិនិតយចឡើងវ ិញនូវចគលនចយបាយអភិវឌឍន៍ជាតិ
ឈនួលរស់ចៅសមរមយ







ចដើមបីបចងកើតការងារសមរមយជាមួយរបាក់

និងចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវសតង់ោរននការរស់ចៅសរមាប់ របជាជន

របស់ខួន។
ល

ពរងឹងអំាណ្តចននរកសួងការងារនិ ងបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៅៈ ចដើមបីការ

រសិទិ ជ
ធ នជាតិ របស់ខួន
ល

បចងកើតចគលនចយបាយទក់ទងនិងការងារនិងចទសនតររបចវសន៍

ចោយមានការពិចរគុះ

ប្ដលកំាពុងចធវើការទំាងចៅកនុងរបចទស និងចៅចលើទឹកដីបរចទស។
ចយបល់ជាមួយពលករ ប្ដលរតូវរងផលប៉ាុះ



ក់ ព័នធទំាងអស់ពិចារណ្តនូ វ

ល់ពីចគលនចយបាយទំាងចន្ទុះ។

ចរៀបចំាប្ផនការនិងអនុវតតនូវចគលនចយបាយអភិវឌឍន៍ជាតិ

ប្ដលរតូវបានចរៀបចំាសរមាប់ការ

វ ិលរតលប់ ជាយថ្នចហតុននពលករចទសនតររបចវសន៍ កមពុជា។ និ ង
ផតល់ជូនដល់ពលករនូ វកមចីការរបាក់ ទប
ោរប្តកមចីអរាការរបាក់ខពស់

កនុងចគលបំា ណងបចញ្ជៀសភាពជាប់ បំាណុល

ចោយ

ប្ដលជាចរឿយៗគឺសរមាប់សរមបសរមួលដល់ការចធវើចទសនតរ

របចវសន៍។
សប្មាប់រោាភិបាលនថ ទ ើមបី៖


ចរៀបចំាចធវើការវយតនមលចអាយបានដិតដល់មួយ

ននផលប៉ាុះ

ល់ពីចគលនចយបាយ

ចទសនតរ

របចវសន៍របស់ខួន។
ល


ធាន្ទថ្នពលករទំាងអស់ទទួ លបាននូ វរបាក់ ឈួលអបបបរ
ន
ិមាប្ដលពួកចគរតូវទទួលបាន
ចធវើការចឆ្ពុះចៅរកការផតល់របាក់ ឈួនលរស់ចៅសមរមយសរមាប់ទំាងអស់គន។



ពិនិតយចមើលចឡើងវ ិញនូវចគលនចយបាយណ្តប្ដលបចងកើនហ្វនី ភ័យដល់ពលករ

និង

ប្ដលនឹង

អាចកាលយចៅជាគមនឯកោរ ន្ទំាចអាយពួ កគត់របឈមមុ ខចៅនិ ងការចាប់ ខួន
ល
និ ងការបញ្ូជ ន
រតលប់។


ធាន្ទថ្នការបញ្ូជ នរតូវបានអនុ វតតប្តកនុងជចរមើសចុងចរកាយបំា ផុត
របជាជនជាពលករគមនឯកោរ។ និង



បចងកើតចគលនចយបាយ

កនុងការចាត់ ប្ចងចំា ច

ុះ

ក់ព័នន
ធ ិងពលករការងារ ចអាយមានមូលោានយូរអប្ងវង។
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សប្មាប់រោាភិបាលនថ និងរោាភិបាលកមពជាទ
ើមបី៖
ុ


ពិនិតយចមើលចឡើងវ ិញនូវយនតការចទសនតររបចវសន៍ បចចុបបនន កនុងចគលបំាណងចធវើចអាយវកាន់ ប្ត
ងាយស្រសួល កាន់ប្តចលឿន កាន់ប្តតនមលទប និងកាន់ប្តអាចទទួលបានសរមាប់ពលករធមមា



សហការរបតិបតតិការកនុងការធាន្ទថ្ន
ប្ដលមានសុវតថិភាពនិ ងភាពនថលថូរន
ចន្ទុះមិនអាចចជៀសវងបាន។

ការបញ្ូជ នរតលប់ពលកររតូវបានអនុវតតកុងសភាព
ន

និងកនុងទិដភា
ា ពចាប់

កនុងករណីប្ដលការអនុ វតតចាប់ដូច

សប្មាប់អាស្ថ៊ានទ ម
ើ បី៖


បញ្
ជ ក់ចអាយចាស់ពីទំាហំាននចសចកតីរបកាសអាោន
ពលករចទសនតររបចវសន៍

រនិ ងចលើកកមពស់សិទិ ធ

រពមទំាងជរមុញចអាយរដាសមាជិ កចធវើការពិ និតយចមើ លចឡើងវ ិញពី

ចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍ ចរៀងៗខលួន
ពលករចៅាមសហរគស។ និង


សតីពីការការ

កនុងការចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវជី វ ិតរបស់

ជរមុញការវ ិនិ ចយគចៅកនុងរបចទសកំាចណើតរបស់ពលករ ប្ដលមានរកមសីលធម៌ជំានួញលអ និង
រួមចំាប្ណកកនុងការអភិ វឌឍន៍ ធនធានមនុសសចៅទី ចន្ទុះ។
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