
1 

 

ស្ថា នភាពមិនទទៀងទាតន់នពលករទទសនតរប្រទវសនទ៍ៅកនុងប្រទទសនថៃៈ 
ការឆលុុះបញ្ច ំាងពីលំាហូរចចញននពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជានិងចមចរៀនបទពិចោធន៍ 

ទោយបណ្តត ញទទសនតរប្រទវសនទ៍ទនេទមគងគ (MMN) 

ឧបតាមភទោយៃៈ OPEN SOCIETY FOUNDATION 

(បកប្របចរៅផលូ វការចោយចលកសួង សុភាព របធានរគប់រគងតំាបន់បន្ទទ យមានជ័យ 
ននអងគការកមពុជាចដើមបជួីយស្តសតីមានវបិតតិ-CWCC) 



2 

 

ទសចក្តតថ្ថេងអំណរគណុ 
 

ចយើងខញុំាសូមប្ថលងអំាណរគុណចោយចោម ុះ ចំាច ុះអនកប្ដលបានយកចពលដ៏មានតនមលនិងជំាន្ទញ 
របស់ខលួនកនុងការចូលរមួចំាប្ណកដល់ការស្រោវរជាវចនុះ រមួទំាងការសរចសរនិងផលិត របាយការណ៍ចនុះ 
ចឡើង។ ការចបាុះពុមពផាយចនុះ ក៏មិនអាចចធវើចៅបានប្ដរ ចបើមិនមានការចូលរមួពីបណ្តត អនកទំាងឡាយ 
និងអងគការដូចតចៅៅៈ 

 
* ពលករចទសនតររបចវសន៍និងរគួោររបស់ពួកចគ ចៅកនុងរបចទសនថនិងរបចទសកមពុជា ប្ដលបាន 
   ផតល់នូវចពលចវលនិងការយល់ចឃើញកនុងចពលផតល់ការសមាា សន៍ 
* មន្រនតីរោា ភិបាលកមពុជានិងនថ ប្ដលបានផតល់ជូននូវចកខុវស័ិយ និងជំាន្ទញកនុងចពលផតល់ការសមាា សន៍ 
* ចលកសួង សុភាព និងរកុមការងារចៅអងគការកមពុជាចដើមបីជួយស្តសតីមានវបិតតិ ប្ដលបានចធវើការ  
   សមាា សន៍ពលករ ថតរបូភាពចៅតំាបន់រពំាប្ដន និងបកប្របឯកោរសមាា សន៍និងរបាយការណ៍ 
* ចលកមុំា សុខចារ និងរកុមការងារចៅអងគការជំានួយផលូវចាប់ដល់កុមារនិងស្តសតី ប្ដលបានចធវើការ  
   សមាា សន៍ពលករនិងបកប្របឯកោរសមាា សន៍ 
* ចលកឆន នឆយុទធ និងរកុមការងារចៅសមាគមន៍ន្ទរកីមពុជាចដើមបីសនតិភាពនិងអភិវឌឍន៍ និងអនកស្រសី  
   ចាន់ សុគន្ទធ  និងរកុមការងារចៅសមាគមន៍អាដហុក ប្ដលបានចធវើការសមាា សន៍ពលករ 
* ចលកសុធិឆ័យ ចរ ើកយំាឌី និងរកុមការងារចៅមូលនិធិហ្វវ រ និងបុគគលិកចៅមូលនិធិមា៉ាប និងបុគគលិក  
   មូលនិធិរ៉ា ក់នថ របចាំាការយិល័យចខតតរាត សរមាប់ការសរមបសរមលួ និងបកប្របឯកោរ  
   សមាា សន៍ជាមួយអាជាញ ធរមូលោា ននិងពលករ 
* កញ្ដ អុមសិុន ប ូនចលើត ប្ដលជាមន្រនតីស្រោវរជាវនិងតស ូមតិននបណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ  
   ប្ដលបានចធវើការសមាា សន៍ចៅកនុងរបចទសនថ និងពរងាងរបាយការណ៍ 
* អនកស្រសីឃុនោ មុនតូយ មន្រនតីតស ូមតិនិងព័ត៌មានននបណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ  
   ប្ដលបានជួយកនុងការវភិាគទិននន័យននលទធផលសមាា សន៍ 

* កញ្ដ មា៉ា រ ីចសលធឺរ ីអនកសម័រគចិតតននបណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ ប្ដលបានជួយកនុងការ  
   សរចសរពរងាងរបាយការណ៍ 
* អនកស្រសីរុកូី ហ្វរមីា៉ា  អនកសរមបសរមលួថ្នន ក់តំាបន់ននបណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ  
   សរមាប់ការសរមបសរមួលការស្រោវរជាវចនុះ និងពិនិតយប្កសរមលួរបាយការណ៍ 
* ចខសីុ មា៉ា ក់ខាធី អនកសម័រគចិតតចៅមជឈមណឌ លពលករអាសីុ សរមាប់ការងារស្រោវរជាវកនុងការជួយ  
   ដល់របាយការណ៍ចនុះ 
* ហ្វគ រប ីប្យ៉ាល ឃឺតធិស អនកសម័រគចិតតរបស់បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ កនុងការពិនិតយប្ក  
   តរមូវរបាយការណ៍ 
 

សូមប្ថលងអំាណរគុណផងប្ដរ ដល់អនកប្ដលមិនបានចរៀបរប់ខាងចលើ ប្ដលបានចូលរមួជាចពលចវល 
ជំាន្ទញនិងការចងអុលទិសដល់គចរមាងចនុះ។  
 

ជាចុងចរកាយ ចយើងខញុំាសូមអរគុណចំាច ុះ ប្ដលបានគំារទដល់ការចបាុះពុមពចនុះ និងប្ដលបានបនតការ 
គំារទដល់បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ។ 
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អកសរកាត ់
 

ADHOC  សមាគមសិទធិមនុសសនិងអភិវឌឍន៍ចៅកមពុជា (អាដហុក) 
CMHI   ការធាន្ទរ៉ា ប់រ ៉ាងសុខភាពពលករប្ដលរតូវប្តមាន 
CWCC  អងគការកមពុជាចដើមបជួីយស្តសតីមានវបិតតិ 
CWPD សមាគមនន្ទរកីមពុជាចដើមបីសនតិភាពនិងការអភិវឌឍន៍ 
FAR  មូលនិធិហ្វវ រ 
FCRCW មជឈមណឌ លសរមបសរមួលសរមាប់ការវលិរតលប់របស់ពលករកមពុជា 
IOM  អងគការអនតរជាតិសតីពីចទសនតររបចវសន៍ 
ISOC  ទីបញ្ជ ការរបតិបតតិការសនតិសុខនផទកនុង 
LSCW  អងគការជំានួយផលូវចាប់ដល់កុមារនិងស្តសតី 
MAP  កមមវធីិជំានួយពលករចទសនតររបចវសន៍ 
MMN  បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ 
MOLVT រកសួងការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ 
MOU  អនុោរណៅៈននការចយគយល់គន  
NCPO  រកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្តត ប់ធាន ប់ 
NV  ការពិចោធន៍សញ្ជ តិ 
OSSC  មជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយ 
PIBICS របព័នធរគប់រគងអតតសញ្ដ ណបុគគលនិងអចន្ទត របចវសន៍កនុងបញ្ជ ីចមម  
SBEZ  តំាបន់ចសដាកិចចរពំាប្ដនពិចសស 
US  សហរដាអាចមរកិ 
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៣.៩ អនុោសន៍ននពលករកមពុជាប្ដលវលិរតលប់ ........................................................ ៣០ 

៤. ពលរចទសនតររបចវសន៍ចៅចហើយវលិវញិៅៈ ទសសនៅៈវស័ិយពីរបចទសនថ ................................... ៣២ 
 ៤. ១ ចគលនចយបាយចឆលើយតបចៅលំាហូរពលករកមពុជា មកពីរបចទសនថ ..................... ៣២ 
 ៤.២ ចតើមានយនតការអវីខលុះសរមាប់ពលករ កនុងការចធវើចទសនតររបចវសន៍ចៅនថកនុងចពល  
                  បចចុបបននចនុះ? ...................................................................................................... ៣៧ 
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៥. ការឆលុុះបញ្ច ំាង និងអនុោសន៍ពីបណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ ................................... ៤៦ 
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ទសចក្តតសទងេបប្រតិបតិត 
 

ស្ថា នភាពមិនទទៀងទាតន់នពលករទទសនតរប្រទវសនទ៍ៅកនុងប្រទទសនថៃៈ 
ការឆលុុះបញ្ច ំាងពីលំាហូរចចញននពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជានិងចមចរៀនបទពិចោធន៍ 
 

ចៅកនុងប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ កនុងចពលប្ដលរបព័នធផសពវផាយបានចាប់ចផតើមចធវើចសចកតីរយការណ៍ អំាពី 
ការឃាត់ខលួន និងការបញ្ជូ នរតលប់ពលករចទសនតររបចវសន៍ចន្ទុះ ចំានួនពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា 
ប្ដលរតវូបានបញ្ជូ ន ឬចាកចចញពីរបចទសនថមានការចកើនចឡើងយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ចៅកនុងសភាពនន  
បាតុភូតមិនធាល ប់មានពីមុនមកចនុះ ទំាងរោា ភិបាលនិងអងគការមិនប្មនរោា ភិបាល បានរបឹងប្របងចឆលើយ 
តបចៅាមតរមូវការរបស់រកុមពលករ ប្ដលរតលប់មកកមពុជាវញិចន្ទុះ។ ជាការរបចមើលពីការវលិ 
រតលប់ ជាយថ្នចហតុននពលករទំាងចនុះចៅកាន់របចទសនថវញិ រមួផសំានិងការសងឃឹមថ្នពួកចគនឹងវលិ 
របលប់ចៅវញិាមរបព័នធផលូវការ ទំាងរោា ភិបាលនថ និងរោា ភិបាលកមពុជា បានោក់ចចញយ៉ាងរហ័ស 
នូវកំាប្ណទរមង់ចគលនចយបាយមួយចំានួន ចដើមបីចធវើចអាយរបព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ កាន់ប្ត 
អាចទទួលបាន។  បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ និងអងគការនដគូររបស់ខលួនបានចជឿជាក់ថ្ន 
វជាកិចចការសំាខាន់ចដើមបធីាន្ទថ្ន ការចឆលើយតបដ៏ឆ្ប់រហ័សចំាច ុះលំាហូរចចញ នូវពលករចទសនតរ 
របចវសន៍កមពុជាទំាងចនុះ ឆលុុះបញ្ច ំាងពីសចមលងននពលករចទសនតររបចវសន៍ ក៏ដូចជារគួោររបស់ពួកចគ 
បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ ក៏បានសចរមចចិតតចរៀបចំាជាការសមាា សន៍មួយ សរមាប់គំានិត 
យល់ចឃើញចនុះផងប្ដរ។ 
 

ការសមាា សន៍បានចរៀបចំាចៅកនុងចខតតបន្ទទ យមានជ័យ ចខតតនរពប្វង ចខតតកំាពង់ចាម និងចខតតកណ្តត ល។ 
ចោយោរការសមាា សន៍ចធវើចឡើងកនុងតំាបន់ទំាងចនុះ ោថ នភាពមានការប្របរបួលយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស ចហើយ 
ចំានួនដ៏ចរចើនចលើសលុបននពលករប្ដលវលិរតលប់ បានចាប់ចផតើមវលិចៅរបចទសនថវញិ។ ចទុះជា 
យ៉ាងណ្ត បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ បានសចរមចចិតតកនុងការប្កសរមួល ប្ផនការ របស់ខលួន 
កនុងចគលបំាណង ទទួលបាននូវការយល់ដឹងរគប់រជងុចរជាយពីោថ នភាព និងបានចាត់ប្ចងការ 
សមាា សន៍ចំាច ុះអនកប្ដលបានវលិរតលប់ចៅរបចទសនថវញិ រមួទំាងនិចយជករបស់ពួកចគ និងមន្រនតីរោា  
ភិបាលមូលោា នកនុងរបចទសនថ ផងប្ដរ។ ជាលទធផល មានពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា ចំានួន៦៧ 
ន្ទក់ ប្ដលចទើបនឹងរតលប់ចៅកមពុជាវញិរតូវបានសមាា សន៍។ រគោួររបស់ពលករកមពុជាប្ដលវលិ 
រតលប់ចៅវញិចំានួន៣៨ន្ទក់ ក៏រតូវបានសមាា សន៍ប្ដរ។ ការសមាា សន៍ចនុះ ក៏បានចរៀបចំាសរមាប់ពលករ 
ប្ដលបានវលិ រតលប់ចៅកាន់របចទសនថវញិ ចំានួន១៣ន្ទក់។ ជាចុងចរកាយ អនកផតល់ព័ត៌មានសំាខាន់ 
ចំានួន១៨ន្ទក់ ក៏រតូវបានសមាា សន៍ផងប្ដរ។ ចៅកនុងរបចទសកមពុជា អនកផតល់ព័ត៌មានសំាខាន់រមួមាន 
មន្រនតីមនទីរការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ មន្រនតីរកសួងការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ មន្រនតីមនទីរ 
សងគមកិចច អតីតយុទធជននិងោត រនីតិសមបទ ក៏ដូចជាអភិបាលរងរកុងចបា៉ាយប្ប៉ាតផងប្ដរ។ ចំាប្ណកឯ 
របចទសនថ រមួមានមន្រនតីមនទីរការងារ មន្រនតីរដាបាលចខតត និងនិចយជករបស់ពលករចទសនតររបចវសន៍។ 
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លំាហូរចចញដ៏សនធឹកសន្ទធ ប់ននពលករកមពុជាពីរបចទសនថ បានចាប់ចផតើមភាល មៗបន្ទទ ប់ពីរដារបហ្វរ 
នថងទី២២ ប្ខឧសភា ឆ្ន ំា២០១៤ ចោយចយធានថ ប្ដលបចងកើតចោយខលួនឯងនូវអាជាញ ធររគប់រគងកនុង 
ទរមង់នន រកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្តត ប់ធាន ប់។ ចៅនថងទី៣ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ 
រកុមរបឹកាចនុះ បានចាប់ចផតើម ការចុុះឃាត់ខលួននិងបញ្ជូ នរតលប់នូវពលករចទសនតររបចវសន៍ ប្ដលគម ន 
ឯកោរចចញពីរបចទសនថ។ ចំានួនចនុះ បានចកើនយ៉ាងឆ្ប់រហ័សពី១៦៣ន្ទក់ បញ្ជូ នរតលប់ចៅនថងទី៣ 
ប្ខមិថុន្ទ ចៅ២.៩៩៣ន្ទក់ ចៅនថងទី១០ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤។ ចទុះជាយ៉ាងណ្ត រហូតដល់នថងទី១១ 
ប្ខមិថុន្ទ រកុមរបឹកាជាតិបានចចញចសចកតីប្ថលងការណ៍ផ្ទទ ល់មាត់ទក់ទងនិងចគលជំាហរខលួន ចំាច ុះ 
ពលករចទសនតរ របចវសន៍ប្ដលគម នឯកោរចៅកនុងរបចទសនថ។ អនកន្ទំា កយចយធានថ អនកស្រសីសីុរចីាន់ 
ងា៉ា ថុង បានប្ថលងថ្ន "ចាប់ពីចពលចនុះតចៅពលករខុសចាប់ណ្តមាន ក់ប្ដលរកចឃើញកនុងរបចទសនថ 
នឹងរតូវបានឃាត់ខលួននិងបញ្ជូ នរតលប់"។ អនកស្រសី បញ្ជ ក់ចទៀតថ្នរោា ភិបាលចយធា ពិនិតយចឃើញថ្ន 
"ពលករខុសចាប់គឺជាការគំារមកំាប្ហង ចោយោរប្តមានពួកចគជាចរចើន ចហើយគម នវធិានការណ៍ 
ចាស់លស់កនុងការចោុះស្រោយបញ្ា ចនុះ ប្ដលអាចនឹងន្ទំាចៅរកបញ្ា សងគម"។ ចសចកតីប្ថលងការណ៍ 
ចនុះ រមួផសំាជាមួយការបញ្ជូ នរតលប់ដ៏ចរចើនចលើសលុប បានចធវើចអាយពុុះកចន្រញ្ជ លនូវភាពភ័យខាល ច នន 
ការចុុះបន្រងាក ប កនុងចំាចណ្តមពលករចទសនតរ របចវសន៍ចទៀងទត់និងមិនចទៀងទត់កនុងរបចទសនថ ចហើយ 
បណ្តត លចអាយមានការចាកចចញដ៏ចរចើនសនធឹកសន្ទធ ប់ននពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា។ 
 
ចំានួនពលករកមពុជាចាកចចញពីរបចទសនថាមរយៅៈការបញ្ជូ នរតលប់និងការចាកចចញចោយខលួនឯង 
មានការចកើនចឡើងជាដំាណ្តក់ៗ។ ចៅនថងទី១២ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ ចំានួនពលករ១៦.៥០៨ន្ទក់ រតវូ 
បានបញ្ជូ នរតលប់។ កនុងចពលរបចទសនថកំាពុងប្តបញ្ជូ នរតលប់យ៉ាងសកមម នូវពលករចទសនតរ 
របចវសន៍ចន្ទុះ របចទសនថបានចចញចសចកតីប្ថលងការណ៍ថ្ន ខលួនមិនបានចធវើចរឿងប្បបចន្ទុះចទ។ ជា 
ឧទហរណ៍ ចៅនថងទី១៣ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ ចលកឧតតមចសនីយ៍ចាន់អូចា បានបដិចសធថ្នចយធា 
នឹងបន្រងាក បពលករចទសនតររបចវសន៍គម នឯកោរ កនុងចពលប្ដលរបចទសនថ "ចៅប្តរតូវការពលករគម ន 
ជំាន្ទញ" ។ អនកន្ទំា កយ រកសួងការបរចទសនថ ចលកចសក វ៉ាន់ណ្តចមធី ក៏បដិចសធផងប្ដរ ប្ដលថ្ន 
ចយធាកំាពុងចធវើការបន្រងាក ប ប៉ាុប្នតបានបញ្ជ ក់ថ្នចយធាកំាពុងចាត់ប្ចង"ការវលិរតលប់ចោយសម័រគចិតត"។ 
ចោយមិនគិតអំាពីចសចកតីប្ថលងការណ៍ផលូវការ ការបញ្ជូ នរតលប់ពលករចៅប្តបនតជាមួយចំានួនពលករ 
៤០.៣៣៩ន្ទក់ រតូវបានបញ្ជូ នចៅវញិចៅនថងទី១៣ ប្ខមិថុន្ទ និង២៦.៧៦៣ន្ទក់ចៅនថងទី១៥ ប្ខមិថុន្ទ 
។ ចៅនថងទី១៥ ប្ខមិថុន្ទ ផងប្ដរ អភិបាលចខតតបន្ទទ យមានជ័យ កនុងរបចទសកមពុជា បានចលើកចឡើងថ្ន 
មានរបជាជនកមពុជាចំានួន១៣៥.០០០ន្ទក់ បានចាកចចញពីរបចទសនថថមីៗ ប្ដល២៥.០០០ន្ទក់កនុង 
ចំាចណ្តមចន្ទុះ បានឆលងប្ដនចៅនថងទី១៥ ប្ខមិថុន្ទ។ គិតរតឹមនថងទី២០ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ ចំានួនសរបុ 
ននពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជាប្ដលបានចចញ ឬបានបញ្ជូ នរតលប់មកពីរបចទសនថ កនុងចពលពីរ 
សបាត ហ៍មុន រតូវបានរយការណ៍ថ្នមានចំានួន ២២៦.០០០ន្ទក់។ 
 

រោា ភិបាលកមពុជាពាយមចដើមបជួីយដល់ជនជាតិរបស់ខលួនប្ដលវលិមកវញិ ាមរយៅៈផតល់ជូននូវ 
មចធាបាយដឹកជញ្ជូ ន ចាប់គិតពីតនមលលិខិតឆលងប្ដនប្ដលបញ្ចុ ុះដល់៤ដុលល អាចមរកិ និងបានបចងកើតនូវ 
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មជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយ ាមចខតតប្ដលជាប់ជាមួយរពំាប្ដន ចៅកនុងកិចចខិតខំារបឹងប្របងមួយ 
ចដើមបីជួយពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជាទទួលបាននូវឯកោរអតតសញ្ដ ណ ចៅចពលប្ដលពួកចគ 
វលិរតលប់ចៅរបចទសនថវញិជាយថ្នចហតុ។ ស្រសបចពលជាមួយគន ចនុះប្ដរ មាច ស់អាជីវកមមនិង 
និចយជកចៅកនុងរបចទសនថ ជាពិចសសកនុងប្ផនកសំាណង់ ចមាក រ និងសហរគសជំានួញស្រសូវ បានបនលឺនូវ 
ភាពមិនសបាយចិតត និងបានចលើកចឡើងថ្នការចាកចចញននកមាល ំាងពលកមមចរៅរបព័នធដល់ថ្នន ក់ចនុះ 
បានជុះឥទធិពលដល់ការខាតរបចយជន៍ចំាច ុះសហរគសរបស់ពួកចគ និងរលោលដល់ចសដាកិចច 
របចទសនថ។ 
 

បញ្ា ចនុះបនតចកើតចឡើងរហូតដល់នថងទី២៥ ប្ខមិថុន្ទ ចៅចពលប្ដលរកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខ 
និងសណ្តត ប់ធាន ប់ បានបចងកើតជាជំាហ្វ នដ៏រងឹមាំាសំាចៅដល់ការសរមបសរមួលដល់ការវលិរតលប់ 
ននពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា។ ទំាងចនុះចយងាមចសចកតីបងាគ ប់ចលខ ៧០/២៥៥៧  ក់ព័នធ 
ចំាច ុះ "វធិានការកនុងចចន្ទល ុះចពល កនុងការចោុះស្រោយបញ្ា ពលករចទសនតររបចវសន៍ និងអំាចពើជួញ 
ដូរមនុសស"។ ចសចកតីបងាគ ប់បានផសពវផាយថ្ន មជឈមណឌ លសរមបសរមួល សរមាប់ការវលិរតលប់ 
ននពលករកមពុជានឹងរតូវបានចរៀបចំាចឡើងកនុងចខតតចំានួនបួន ចៅនថងបន្ទទ ប់។ ចសចកតីបងាគ ប់ចំានួន៥ ចផសង 
ចទៀត រតូវបានបចញ្ចញចោយរកុមរបឹកាជាតិ  ក់ព័នធចៅនិងការបចងកើតនិងបទបញ្ជ ននមជឈមណឌ ល 
សរមបសរមលួនិងមជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយ ចពញនផទរបចទសចៅចចន្ទល ុះពីនថងទី៧ ប្ខកកកោ 
ដល់នថងទី២១ ប្ខកកកោ។ មជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយ រតូវបានបចងកើតាមចខតតនីមួយៗ ចហើយ 
របតិបតតិករប្ផនកចនោទ តរមូវចអាយចុុះច ម្ ុះពលករចទសនតររបចវសន៍របស់ពួកចគចៅចលើដីចគក។ 
ចយងចៅាមការយិល័យរដាបាលពលករបរចទសននរកសួងការងារ មកទល់នថងទី០៦ ប្ខវចិឆិកា 
ឆ្ន ំា២០១៤ ចំានួនសរបុននពលករប្ដលបានចុុះច ម្ ុះមានរហូតដល់ ១.៤៩៣.៧៨១ន្ទក់។ កនុងចំាចណ្តម 
ចន្ទុះ ការប្បងប្ចកាមជនជាតិ មានកមពុជា ៦៨១.៥៧១ន្ទក់ មីយ៉ា ន់មា៉ា  ៦០០.៨១៦ន្ទក់ និងលវ 
២១១.៣៩៤ន្ទក់។ 
 

ចគលនចយបាយចុុះច ម្ ុះអចន្ទត របចវសន៍ថមី ប្ដលបានអនុម័តចោយរកុមរបឹកាជាតិ បានបំាចពញ 
បប្នថមចៅចលើនីតិវធីិអចន្ទត របចវសន៍ប្ដលមានស្រោប់ាំាងពីឆ្ន ំា២០០៧ ប្ដលរតូវបានចធវើនិយ័តកមម 
ាមរយៅៈអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន ជាចរចើន ប្ដលរបចទសនថមានជាមួយរបចទសកមពុជា 
របចទសឡាវ និងសហភាពមីយ៉ា ន់មា៉ា។ ដំាចណើ ការចទសនតររបចវសន៍ាមរយៅៈ អនុោរណៅៈននការ 
ចយយល់គន  មានតនមលខពស់និងសមុគោម ញ ចហើយអាស្រស័យចលើពលករចទសនតររបចវសន៍ ប្ដលកំាពុងមាន 
ការលំាបាកស្រោប់កនុងការចធវើឯកោរ និងការទំាន្ទក់ទំានងចផសងៗចៅចហើយចន្ទុះ។ ដំាចណើ រការចនុះ 
ជាទូចៅតរមូវចអាយពលករចូលចៅរកចសវពីទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ប្ដលរតូវចរបើចពលជាអបប 
បរមិា ៥៣នថង កនុងការចធវើឯកោរចប់សពវរគប់។ 
 

បប្នថមចៅចលើដំាចណើ រការចទសនតររបចវសន៍ាមអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន  រកុមរបឹកាជាតិ 
ចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្តត ប់ធាន ប់ បានបចងកើតនូវយនតការចុុះច ម្ ុះចទសនតររបចវសន៍ពីរចផសងចទៀត 
ាមរយៅៈការផតល់ជូននូវចសចកតីបងាគ ប់ជាជចរមើស សតីពីការចុុះច ម្ ុះពលករចទសនតររបចវសន៍។ យនតការ 



9 

 

ថមីដំាបូងចគ គឺមជឈមណឌ លសរមបសរមួល។ ការចបើកមជឈមណឌ លចនុះ មានបំាណងចបើកជាលកខណៅៈ 
បចណ្តត ុះអាសននប៉ាុចណ្តណ ុះ គឺសរមាប់ប្តជនជាតិកមពុជាប្ដលមានបំាណងរតលប់ចៅរបចទសនថវញិ 
ចដើមបីចធវើការងារាមរយៅៈ មជឈមណឌ លទំាងចនុះ ប្ដលរតូវបានរ ំាពឹងថ្ននឹងចុុះច ម្ ុះរតឹមនថងទី២៥ 
ប្ខកកកោ ឆ្ន ំា២០១៤។ បន្ទទ ប់មកចទៀត ពលកររតវូប្តចធវើចទសនតររបចវសន៍ ចៅាមវធីិរតឹមរតវូជា 
ធមមា។ មជឈមណឌ លទំាងចនុះ បានផតល់ជូននូវការអនុញ្ដ តិការងាររយៅៈចពល៦០នថង ដល់ពលករ 
ចទសនតររបចវសន៍ណ្ត ប្ដលមានលិខិតឆលងប្ដន ឬប័ណណរពំាប្ដន។ 
 

យនតការថមីទីពីរបចងកើតចឡើងចោយរកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្តត ប់ធាន ប់ គឺមជឈមណឌ លរចក 
ចចញចូលប្តមួយ។ មជឈមណឌ លចនុះ រតូវបានបចងកើតចដើមបីផតល់ចសវដល់រកុមពលករចទសនតររបចវសន៍ 
បីរបចភទនិងមនុសសចៅកនុងបនទុករបស់ពួកចគប្ដលមានអាយុចរកាម១៥ឆ្ន ំា៖ ១)សរមាប់ពលករប្ដល 
បានចុុះច ម្ ុះពីមុនចរកាមចសចកតីសចរមចរបស់គណៅៈរដាមន្រនតីចុុះនថងទី៦ ប្ខសីហ្វ ឆ្ន ំា២០១៣ និង 
សុពលភាពឯកោរអនុញ្ដ តិការងាររបស់ពួកចគរតូវផុតចៅនថងទី១១ ប្ខសីហ្វ ឆ្ន ំា២០១៤ ២)សរមាប់ 
ពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជាប្ដលបានចុុះច ម្ ុះរចួចហើយចៅមជឈមណឌ លសរមបសរមួល និង 
៣)សរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍ប្ដលគម នឯកោរមកពីកមពុជា មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងឡាវ កំាពុងចៅកនុង 
របចទសនថរចួចហើយ។ ពលករប្ដលបានចុុះច ម្ ុះ រតូវបានអនុញ្ដ តិចអាយចធវើការរហូតដល់នថងទី៣១ 
ប្ខមីន្ទ ឆ្ន ំា២០១៥ និងសរមាប់ប្តចធវើការចអាយនិចយជកប្ដលបានធាន្ទពួកចគចៅកប្នលងចធវើការ ដូច 
ប្ដលបានបញ្ជ ក់ ចៅចលើឯកោរអនុញ្ដ តចអាយចធវើការ។ 
 

របចទសកមពុជាក៏បានពាយមកនុងការចាត់ប្ចងដំាចណើ រការចទសនតររបចវសន៍ាមអនុោរណៅៈននការ
ចយគយល់គន ប្ដរ ាមរយៅៈការបចងកើតមជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយចៅកនុងរបចទសកមពុជា។ 
ទិសចៅជាបឋមរបស់មជឈមណឌ ល គឺសរមបសរមួលដល់ដំាចណើ រការចសនើសុំាលិខិតឆលងប្ដន សរមាប់ 
ពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជាពីររបចភទ៖ ១)ពលករប្ដលចៅកនុងរបចទសកមពុជាប្ដលមានបំាណង 
ចធវើចទសនតររបចវសន៍ាមរយៅៈដំាចណើ រការននអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន  និង ២)ពលករចទសនតរ 
របចវសន៍កមពុជាប្ដលកំាពុងចៅកនុងរបចទសនថ ប៉ាុប្នតសរមាប់អនកណ្តប្ដលមានបំាណងទទួលបាន 
ឯកោរអតតសញ្ដ ណជាតិ ចដើមបីអនុញ្ដ តិចអាយពួកចគកាល យជាពលករមានឯកោររតឹមរតូវ។ 
មជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយរបស់កមពុជា អនុញ្ដ តិចអាយជនជាតិកមពុជាអាចបំាចពញប្បបបទ 
ាមតរមូវការាមដំាចណើ រការននអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន  បានកាន់ប្តឆ្ប់រហ័ស ចោយ 
ពលករខលួនឯងផ្ទទ ល់ ឬក៏ាមរយៅៈទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ។  
 

ចោយប្ផអកចលើពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា៦៧ន្ទក់ ប្ដលបានវលិរតលប់ ប្ដលរកមុអនកស្រោវរជាវ 
របស់បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ បានសមាា សន៍ចៅកនុងរបចទសកមពុជាចន្ទុះ និន្ទន ការដូច 
តចៅចនុះរតូវបានរកចឃើញ។ ភាគចរចើនននពលករវលិរតលប់ចៅកមពុជាប្ដលបានសមាា សន៍ បានប្ថលង 
ថ្នពួកចគមិនរតូវបានបងខំាចអាយចចញពីរបចទសនថចោយសំាអាងចលើការឃាត់ខលួននិងបញ្ជូ នរតលប់ចន្ទុះ
ចទ ប៉ាុប្នតពួកចគបានវលិរតលប់ចៅកមពុជាវញិ ចោយោរប្តពួកចគបានឮសូរថ្នអាជាញ ធរបានកំាពុងប្ត 
បន្រងាក បចៅចលើពលករចទសនតររបចវសន៍ប្ដលគម នឯកោរ ដូចចនុះចហើយពួកចគមានការភ័យខាល ច និង 
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បានសចរមចចិតតចាកចចញ។ ការវលិរតលប់ភាល មៗចនុះ បានបណ្តត លចអាយមានឧបសគគហិរញ្ដវតថុ 
ចំាច ុះពលករជាចរចើន ចោយោរថ្នចដើមបីចំាណ្តយចលើការចាកចចញរបស់ពួកចគ ពលករជាចរចើន 
រតូវខចីលុយចគ និងបានបចងកើតចៅជាបំាណុលហិរញ្ដវតថុ។ ចលើសពីចនុះចទៀត ចរចើនជាង ក់កណ្តត ល 
ននអនកផតល់ការសមាា សន៍បានប្ថលងថ្នពួកចគរតូវការជំានួយហិរញ្ដវតថុ។ ចោយោរប្តតរមូវការហិរញ្ដវតថុ 
ចន្ទុះ ពលករវលិរតលប់៨០,៦%និយយថ្នពួកគត់ចង់ចធវើចទសនតររបចវសន៍ចៅរបចទសនថវញិមតងចទៀត 
និង៥១,៨% មានគចរមាងការរចួចហើយកនុងការចធវើចទសនតររបចវសន៍ចៅនថមតងចទៀត។ 
 

កនុងចគលបំាណងយល់ដឹង ពីរចបៀបប្ដលពលករចទសនតររបចវសន៍ វលិរតលប់ចៅរបចទសនថវញិ     
បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ បានចធវើការសមាា សន៍ចៅកនុងរបចទសនថ ជាមួយនិងពលករ 
ចទសនតររបចវសន៍កមពុជាចំានួន១៣ន្ទក់ ប្ដលធាល ប់បានចគចពីរបចទសនថកនុងកំាឡុងចពលលំាហូរចចញ 
ដ៏ចរចើនននពលករកមពុជា ប៉ាុប្នតចពលចនុះពួកចគបានវលិរតលប់ចៅនថវញិចហើយ។ អាស្រស័យចលើចចមលើយ 
របស់អនកផតល់សមាា សន៍ចំានួន ៤៦,២% ចឆលើយថ្នចហតុផលចំាបងបំាផុតប្ដលពួកគត់បាន ចរជើសចរ ើស 
ការវលិចៅរបចទសនថវញិ គឺចោយោរប្តកងខុះឧិកាសការងារកនុងរបចទសកមពុជា ។ មូលចហតុចផសងៗ 
ចទៀតរមួមាន និចយជករបស់ពួកគត់ចៅកនុងរបចទសនថសុំាចអាយពួកគត់រតលប់មកចធវើការវញិ ឬ 
ចោយោរពួកគត់បានឮសូរថ្នរកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្តត ប់ធាន ប់បានចបើកមជឈមណឌ ល
ចុុះច ម្ ុះពលករចទសនតររបចវសន៍។ អរាខពស់បំាផុត គឺ៣៨,៥% ននអនកផតល់ការសមាា សន៍ មិនបាន 
ចូលរបចទសនថាមរយៅៈដំាចណើ រការផលូវការណ្តមួយចទ។ ពួកគត់បានប្ថលងថ្ន ពួកគត់ចរ ើសយករចបៀប 
ចូលរបចទសនថប្បបចនុះ ចោយោរប្តពួកគត់មិនមានឯកោរចធវើដំាចណើ រ ប្តពួកគត់បានោគ ល់អនកន្ទំា 
ផលូវ ប្ដលចធវើចអាយពួកគត់មានសុវតថិភាពនិងអស់របាក់តិចជាងការចធវើលិខិតឆលងប្ដន។ ចំាប្ណកឯ 
៣០,៨% ចផសងចទៀត បានឆលងរពំាប្ដនាមវធីិមិនផលូវការ រចួចហើយចទើបចៅកាន់ មជឈមណឌ លសរមប 
សរមួល។ ចហតុផលោមញ្ដចំាច ុះការចធវើប្បបចនុះ ក៏ចោយោរប្តពលករទទួលោគ ល់ថ្ន ចនុះគឺជា 
វធីិមួយ ប្ដលនឹងចធវើចអាយពួកគត់អាចវលិចៅចធវើការវញិចោយឆ្ប់រហ័ស។ ចទុះបីជាអនកផតល់ការ 
សមាា សន៍ជាចរចើន មិនបានវលិចូលចៅរបចទសនថវញិាមបណ្តត ញរតឹមរតូវក៏ចោយ ៩២,៣% បាន 
និយយថ្នពួកគត់មានគចរមាងចូលរមួកនុងដំាចណើ រការចុុះច ម្ ុះកនុងចពលបចចុបបននចនុះ។ 
 

បន្ទទ ប់ពីឆលុុះបញ្ច ំាងចលើការសមាា សន៍ជាមួយពលករចទសនតររបចវសន៍ រគួោររបស់ពួកគត់ មន្រនតី 
សំាខាន់ៗ រចួមក បណ្តត ញចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ បានចងរកងជាអនុោសន៍ ោក់ជូនចៅ 
រោា ភិបាលកមពុជា រោា ភិបាលនថ និងអាោ ន ប្ដលអនុោសន៍មួយចំានួនកនុងចំាចណ្តមចន្ទុះ រតវូបាន 
ចរជើសចរ ើសមកបងាា ញដូចខាងចរកាម។ 
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សប្មាបរ់ោា ភិបាលកមពុជា ទ ើមបី៖ 
 ពិនិតយចឡើងវញិនូវចគលនចយបាយថ្នន ក់ជាតិប្ដលមាន ចដើមបីបចងកើតការងារសមរមយចោយមាន 

របាក់ឈនួលចិញ្ច ឹមជីវតិបានសមរមយ និងចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវសតង់ោរររស់ចៅ សរមាប់ 
របជាជនរបស់ខលួន។ 

 

សប្មាបរ់ោា ភិបាលនថ ទ ើមបី៖ 
 ចរៀបចំាការវយតនមលចអាយបានដិតដល់មួយ អំាពីផលប៉ាុះ ល់ននចគលនចយបាយ អចន្ទត  

របចវសន៍របស់ខលួន។ 
 ធាន្ទថ្នពលករទំាងអស់ ទទួលបាននូវរបាក់ឈនួលអបបបរមិាប្ដលពួកចគរតូវទទួលបាន និង 

ចធវើកិចចការចឆ្ព ុះចៅរកការផតល់នូវរបាក់ឈនួលចិញ្ច ឹមជីវតិសមរមយសរមាប់ទំាងអស់គន ។ និង 
 ពិនិតយចឡើងវញិនូវចគលនចយបាយ ប្ដលបចងកើនបញ្ា របឈមសរមាប់ ពលករចទសនតរ 

របចវសន៍ ប្ដលនឹងកាល យចៅជាពលករគម នឯកោរ ចហើយប្ដលនឹងចធវើចអាយពួកចគរបឈម 
ចៅនិងការឃាត់ខលួននិងការបញ្ជូ នរតលប់។ 
 

សប្មាបរ់ោា ភិបាលនថ និងរ ាភិបាលកមពជុា ទ ើមបី៖ 
 ពិនិតយចឡើងវញិនូវយនតការចទសនតររបចវសន៍បចចុបបនន កនុងចគលបំាណងចធវើចអាយមាន លកខណៅៈ 

កាន់ប្តងាយស្រសួល កាន់ប្តឆ្ប់រហ័ស កាន់ប្តតនមលទប និងកាន់ប្តងាយស្រសួលទទួលបាន 
សរមាប់ពលករធមមា។ 

 

សប្មាបអ់ាស្ថ៊ា ន ទ ើមបី៖ 
 បញ្ជ ក់ចអាយចាស់ពីទំាហ ំានន ចសចកតីប្ថលងការអាោ នសតីពីការការ រនិងចលើកកមពស់សិទធិ 

ពលករចទសនតររបចវសន៍ និងជរមញុចអាយរដាសមាជិក ចធវើការពិនិតយចឡើងវញិនូវ ចគល 
នចយបាយចទសនតររបចវសន៍ចរៀងៗខលួន ចដើមបីចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវជីវតិននពលករចទសនតរ 
របចវសន៍ ចៅាមសហរគសន្ទន្ទ។ 

 

ពលករចទសនតររបចវសន៍ គឺជាឆអឹងខនងននសងគមនិងចសដាកិចចចៅកនុងតំាបន់ ចហើយការធាន្ទនូវសុវតថិភាព 
និងភាពនថលថនូររបស់ពួកចគ គឺជារបការសំាខាន់ចៅកនុងការអភិវឌឍន៍ និងសុខមាលភាពចៅកនុងតំាបន់។ 
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ថ្ផនទីននប្រទទសនថ និងប្រទទសកមពុជា 
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១.ទោលបំណង និង វិធីស្ថស្តសត 
 

ចៅចដើមប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ របព័នធផសពវផាយបានចាប់ចផតើមរយការណ៍ពីការចាប់និងបញ្ជូ នរតលប់នូវ 
ពលករចទសនតររបចវសន៍ពីរបចទសនថ ចហើយចំានួនពលករប្ដលបញ្ជូ នរតលប់ ឬចាកចចញពីរបចទស 
ចោយោរភាពភ័យខាល ច ចាប់ចផតើមចរចើនចឡើងៗយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ចំានួនពលករកមពុជាប្ដលបញ្ជូ ន 
រតលប់ ឬវលិមកវលិរតវូបានរយការណ៍ថ្នចកើនដល់ជាង ២២០.០០០ន្ទក់ កនុងរយៅៈចពលប្ត២សបាត ហ៍ 
ប៉ាុចណ្តណ ុះ ប្ដលចនុះគឺជាចលន្ទដ៏ធំាបំាផុតននមនុសសកនុងតំាបន់អាសីុអាចគនយ៍ចាប់ាំាងពីទសសវតសន៍ទី៧០ 
មក។ ចំាច ុះមុខននបាតុភូតមិនធាល ប់មានពីមុនមកប្បបចនុះ ទំាងអងគភាពរោា ភិបាលនិងមិនប្មនរោា  
ភិបាលបានខិតខំាចឆលើយតបាមតរមូវការរបស់អនកទំាងចន្ទុះប្ដលរតលប់មកកមពុជាវញិភាល មៗប្បបចនុះ 
និងរតូវការរតលប់ចៅលំាចៅោា នដ៏កំាសត់របស់ពួកចគចៅាមចខតតចផសងៗ។ សមាជិកខលុះននបណ្តត ញ 
ចទសនតររបចវសន៍ទចនលចមគងគ បានចៅឯជួរមុខកនុងការប្ចកចាយជំានួយបន្ទទ ន់ដល់អនកប្ដលវលិរតលប់ 
ទំាងចន្ទុះ។ ចោយោរប្តបញ្ា ចនុះរតូវការចអាយមានការចឆលើយតបអនតររពំាប្ដន សមាជិក MMN ប្ដល 
មានមូលោា នចៅកនុងរបចទសនថ និងរបចទសកមពុជាបានប្ចករ ំាប្លកព័ត៌មានគន ជារបចាំា កនុងការប្សវង 
រកដំាចណ្តុះស្រោយលអបំាផុត។ 
 

ចៅនថងទី២៤ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ MMN បានចរៀបចំាការរបជុំាបន្ទទ ន់មួយចៅភនំាចពញ។ ចៅកនុងការរបជុំា 
អងគការប្ដលជាសមាជិក MMN ប្ដលបានចធវើការផតល់ជំានួយដល់ពលករវលិរតលប់ចៅាមបណ្តត ចខតត 
បានប្ចករ ំាប្លកពីការសចងកតជំាហ្វ នដំាបូងរបស់ពួកចគដូចតចៅ៖ ១) ពលករបានរតលប់មកវញិកនុង 
លកខណៅៈចរមុុះ ាមរយៅៈការចាប់និងការបញ្ជូ នរតលប់។ ពួកចគចាកចចញពីកប្នលងប្ដលមានការភ័យ 
ខាល ច ឬអាចចោយោរប្តនិចយជក ឬរកុមរគោួររបស់ពួកចគសុំាចអាយចាកចចញ។ ពលករមួយចំានួន 
ចៅបងាា ញខលួននចៅកប្នលងោថ នីយ៍ប៉ាូលីស ចដើមបីទទួលបានការវលិរតលប់ចោយសុវតថិភាពចៅកាន់ 
រពំាប្ដន និងបន្ទទ ប់មករតូវបានបញ្ជូ នរតលប់ កនុងចពលប្ដលពលករមួយចំានួនចទៀតបានពាយមរកវធីិ 
វលិរតលប់ចោយខលួនឯង ២) ខលុះចទៀតបង់របាក់ចអាយអនកន្ទំាផលូវពី២០០០ចៅ៣០០០បាត ចដើមបនី្ទំាពួក 
គត់រតលប់ ប៉ាុប្នតមិនរតវូបានន្ទំាឆលងកាត់រពំាប្ដនចន្ទុះចទ ចហើយចរកាយមករតូវបានឃាត់ខលួននិងបញ្ជូ ន 
រតលប់ចោយមន្រនតីនថ ៣) កនុងចពលចន្ទុះចៅឯរចកអនតរជាតិចបា៉ាយប្ប៉ាត(ចខតតបន្ទទ យមានជ័យ) ចឃើញថ្ន 
មានចំានួនពលករចរចើនជាងចគបំាផុតរតូវបានបញ្ជូ នរតលប់ចៅកមពុជា ចហើយចំានួនពលករតិចជាងចនុះ 
រតូវបានបញ្ជូ នចៅកមពុជាាមរចកទវ រអនតរជាតិចៅកនុងចខតតឧតតរមានជ័យ បាត់ដំាបង នប៉ាលិននិងចកាុះ 
កុង ៤) បន្ទទ ប់ពីឆលងកាត់រពំាប្ដន ពលករភាគចរចើនបំាផុតរតូវរតលប់ចៅស្រសុកកំាចណើ ត។ CWPD បានកត់ 
សមាគ ល់ថ្នយ៉ាងតិចមានពលករ១០.០០០ន្ទក់ បានវលិរតលប់ចៅចខតតនរពប្វងប្តមួយ។ 
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ការសចងកតជាជំាហ្វ នដំាបូងចោយអងគការជាសមាជិករបស់ MMN បានកំាណត់ពីតរមូវការកនុងការចសុើប 
សួរជាបនតចទៀតាមរយៅៈការសមាា សន៍ជាមួយពលករ ចដើមបីរកចអាយចឃើញពីរចបៀបប្ដលបញ្ា រតូវ 
បានរកីរលោល។ បញ្ា ប្ដលកំាណត់ចឃើញរមួមាន៖ ១)របាក់ឈនួលប្ដលមិនទន់បានបង់ ២)ទីជរមក 
៣)អាហ្វរ ៤)ការខាតបង់ប្ផនកជីវភាព (ប៉ាុះ ល់ដល់ពលករវលិរតលប់ផងនិងសមាជិករគួោររបស់ 
ពួកចគផង) ៥)កងវុះខាតននការបណតុ ុះបណ្តត លជំាន្ទញ (ពលករវលិរតលប់ជាចរចើនន្ទក់ គម នជំាន្ទញ 
ប្ដលចាំាបាច់សរមាប់ទីផារការងារបចចុបបននចៅកមពុជា) ៦)បំាណុលៅៈ ពលករភាគចរចើនបានខចីលុយចគ 
ចហើយបានលក់ដីធលីនិងរទពយសមបតតិចផសងៗចទៀតចដើមបីបង់ចៅចអាយអនកន្ទំាផលូវ កនុងការជួយពួកគត់ 
ចធវើចទសនតររបចវសន៍ ឬន្ទំាពួកគត់ចៅកាន់របចទសនថ។ ពលករជាចរចើនទទួលបានរបាក់ឈនួលទប 
ចៅកនុងរបចទសនថ និងមិនមានលទធភាពកនុងការសងបំាណុល ៧)ការប្ថរកាសុខភាព ៨)បញ្ា របឈម 
ននការចធវើចទសនតររបចវសន៍រតលប់ចៅរបចទសនថវញិចោយស្រសបចាប់ ប្ដលពលករជាចរចើនមាន 
បំាណងវលិចៅនថវញិ ចៅចពលប្ដលោថ នភាពវលិចៅរកធមមាវញិ។ 
 

រោា ភិបាលកមពុជាបានបនថយតនមលលិខិតឆលងប្ដនចៅរតឹមប្ត ៤ដុលល អាចមរកិ ចដើមបជីរមញុចអាយជន 
ជាតិរបស់ខលួនចធវើចទសនតររបចវសន៍ាមរបព័នធផលូវការ។ ចទុះជាយ៉ាងណ្ត ចៅប្តមានរបាំាងជាចរចើន 
របឈមមុខសរមាប់ពលករធមមា ចំាច ុះដំាចណើ រការចទសនតររបចវសន៍ាមរបព័នធផលូវការ ប្ដលមាន 
ភាពសមុគោម ញនិងចំាណ្តយចពលយូរ។ ពលករជាចរចើន ហ្វក់ដូចជាចៅប្តចំាណ្តយលុយចៅចអាយ 
អនកន្ទំាផលូវ/ភាន ក់ងារ ចដើមបចីធវើចទសនតររបចវសន៍មិនផលូវការ ប្ដលអាចន្ទំាចៅរកការចកើនចឡើងនូវបំាណុល។ 
 

កនុងចគលបំាណងយល់ដឹងចអាយកាន់ប្តចាស់ពីបញ្ា  និងការបចងកើតជាអនុោសន៍ចដើមបីចធវើចអាយ 
របចសើរចឡើងនូវោថ នភាព MMN បានសចរមចចិតតចធវើការចរៀបចំាជាការសមាា សន៍ជាមួយពលករនិងរកមុ 
រគួោររបស់ពួកចគ។ 
 

រកុមការងារបានសចរមចចិតតថ្ន អនកប្ដលនឹងរតូវបានសមាា សន៍រមួមាន ពលករកមពុជាប្ដលចទើបនិង 
បានរតលប់មកវញិ ឬក៏រតូវបានបញ្ជូ នរតលប់មកកមពុជាវញិ និងរគួោររបស់ពួកចគផងប្ដរ ប្ដលការ 
សមាា សន៍និងរតូវចធវើកនុងចខតតបួនចផសងគន  គឺបន្ទទ យមានជ័យ នរពប្វង កំាពង់ចាម និងកណ្តត ល ចោយ 
ចរបើករមងសំាណួរប្បប ក់កណ្តត លសតង់ោរ។ រកុមការងារក៏បានរពមចរពៀងគន ថ្ន អនកផតល់ព័ត៌មាន 
សំាខាន់មួយចំានួន រមួមានមន្រនតីរោា ភិបាល ចៅកនុងតំាបន់ាមចខតតទំាងចន្ទុះ និងរតូវសមាា សន៍ប្ដរ។ 
ការសមាា សន៍កនុងចខតតបន្ទទ យមានជ័យ ចធវើចោយអងគការ CWCC ចៅចខតតនរពប្វងចធវើចោយអងគការ 
LSCW ចៅចខតតកំាពង់ចាមចធវើចោយ CWPD និងចៅចខតតកណ្តត លចធវើចោយសមាគមអាដហុក។ 
 



15 

 

ចោយោរការសមាា សន៍រតូវបានចធវើចៅកនុងតំាបន់ទំាងចនុះ ោថ នភាពបានប្កប្របយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស ចហើយ 
ចំានួនដ៏ចរចើនននពលករវលិរតលប់ បានចាប់ចផតើមចៅកាន់របចទសនថវញិ។ យ៉ាងណ្តមិញ MMN បាន 
សចរមចចិតតប្កសរមលួចឡើងវញិនូវប្ផនការការងារ កនុងចគលបំាណងទទួលបាននូវការយល់ដឹងរគប់ 
រជុងចរជាយពីោថ នភាព និងបានសមាា សន៍ជាមួយពលករប្ដលបានវលិចៅរបចទសនថវញិ ចហើយក៏ 
សមាា សន៍ជាមួយនិចយជកនថ និងជាមួយមន្រនតីរោា ភិបាលថ្នន ក់ចរកាមជាតិចៅកនុងរបចទសនថ។ កនុង 
របចទសនថ ការសមាា សន៍បានចធវើចៅកនុងចខតតរ៉ា ក់យ៉ាង ចខតតរាត និងចខតតស្រសុះប្កវ។ 
 

ពលករកមពុជាចំានួន៦៧ន្ទក់ ប្ដលបានវលិចៅកមពុជាវញិកាលពីចពលថមីៗ និងសមាជិករគួោររបស់ 
ពួកគត់ចំានួន៣៨ន្ទក់ រតូវបានសមាា សន៍។ ពលករកមពុជាចំានួន១៣ន្ទក់ ប្ដលបានវលិចៅកមពុជាកាល 
ពីចពលថមីៗ ចហើយបនតិចចរកាយមកបានវលិមករបចទសនថវញិ រតូវបានសមាា សន៍កនុងរបចទសនថ។ ជា 
ចុងចរកាយអនកសំាខាន់ចំានួន១៨ន្ទក់ ចៅកនុងរបចទសនថ និងរបចទសកមពុជារតូវបានសមាា សន៍។ ចៅកនុង 
របចទសកមពុជាជនសំាខាន់ប្ដលបានសមាា សន៍រមួមាន មន្រនតីមនទីរការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ មន្រនតី 
មនទីរសងគមកិចច អភិបាលរងរកុងចបា៉ាយប្ប៉ាត ចមភូមិ និងចមឃុំា។ ចៅកនុងរបចទសនថ ជនសំាខាន់ប្ដលបាន 
សមាា សន៍រមួមានមន្រនតីមនទីរការងារ មន្រនតីរោា បាលោលចខតត មន្រនតីសុខាភិបាលចខតត និងនិចយជក 
ននពលករ។ ការសមាា សន៍ និងបកប្របចោយរកមុអនកស្រោវរជាវរបស់ MMN។ 
 

ចៅនថងទី១១ និង១២ ប្ខកញ្ដ  ឆ្ន ំា២០១៤ នដគូរគចរមាងប្ដលបានចធវើការសមាា សន៍ និងតំាណ្តងអងគការ 
ជាសមាជិក MMN ចៅកនុងរបចទសនថ បានចធវើការរបជុំាកនុងចគលបំាណងដូចតចៅ៖ 

i) ចដើមបីប្ចករ ំាប្លកពីការរកចឃើញកនុងការសិកាស្រោវរជាវចៅកនុងរបចទសកមពុជា និងចៅ 
របចទសនថ ទក់ទងនិងលំាហូរពលករកមពុជា និងរមួគន វភិាគទិននន័យ 

ii) ចដើមបីប្ចករ ំាប្លកពីការរកចឃើញកនុងការសិកាស្រោវរជាវចៅកនុងរបចទសនថ ពីរបព័នធ/យនត 
ការចផសងៗទក់ទងនិងការរគប់រគងចទសនតររបចវសន៍ ឧ.មជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្ត 
មួយ និងរមួគន វភិាគពីផលប៉ាុះ ល់ចំាច ុះពលករ 

iii) ចដើមបីប្សវងយល់ពីបចចុបបននភាពននចគលនចយបាយនថ ទក់ទងចទសនតររបចវសន៍ និង 
រមួគន វភិាគពីផលវបិាក 

iv) ចដើមបីបចងកើតការសចងកតរមួគន របស់ MMN ពីការចរៀនសូរតពីបទពិចោធន៍ននលំាហូរ 
ពលករកមពុជា ក៏ដូចជាចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍បចចុបបនន និង 

v) ចដើមបីរមួគន បចងកើតអនុោសន៍ 
 

អងគការប្ដលបានចូលរមួការរបជុំា សុទធប្តបានចធវើការយ៉ាងជិតសនិតជាមួយសហគមន៍ពលករ ចៅកនុង 
ទីាំាងជាចរចើន និងបានាមោនចមើលពីការផ្ទល ស់បតូរចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍ និងផលប៉ាុះ  
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 ល់ចំាច ុះពលករ កនុងប៉ាុន្ទម នឆ្ន ំាចនុះ។ ដូចចនុះ មតិចយបល់ពីអងគការទំាងចនុះ បចងកើននូវជចរៅនិងភាព 
ទក់ទងចំាច ុះឯកោរចនុះយ៉ាងខាល ំាង ជាពិចសសចៅកនុងប្ផនកអនុោសន៍។ 
 

កនុងចពលប្ដលចំានួនពលករប្ដលបានសមាា សន៍កនុងគចរមាងចនុះ គឺតិចតួច ចបើចរបៀបចធៀបចៅចំានួន 
សរបុននពលករកមពុជាប្ដលបានវលិរតលប់ចៅកនុងប្ខមិថុន្ទ បំាណងននគចរមាងគឺចដើមបីបចងកើតជាការ 
ឆលុុះបងាា ញពីបទពិចោធន៍ និងការយល់ចឃើញរបស់ពលករផ្ទទ ល់ប្ដលមាន ចំាច ុះរពឹតតិការប្ដលចកើត 
ចឡើងនិងពីចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍ប្ដលប៉ាុះ ល់ដល់ពួកគត់។ សមាជិករកុមអនកស្រោវ 
រជាវក៏មានការ ក់ ក់ផងប្ដរចំាច ុះការផតល់ជំានួយចៅដល់ពលករវលិរតលប់ ប្ដលបានកកសទុះ 
ចរកាយចពលឆលងប្ដន ឬរតូវការចាំាបាច់នូវជំានួយបន្ទទ ន់បន្ទទ ប់ពីចៅដល់ចខតតកំាចណើ តរបស់ពួកចគវញិ។ 
ទំាងចនុះជាសមតថភាពប្ដលរកមុស្រោវរជាវ អាច្នចៅដល់កនុងសហគមន៍ និងផតល់ការវភិាគរមួគន  
សរមាប់របាយការណ៍ចុងចរកាយ។ 
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២. សវតារ 
 
២. ១ ការពិនិតយចមើលចៅចលើចគលនចយបាយនថ ចំាច ុះពលករមកពីរបចទសកមពុជា មីយ៉ាន់មា៉ា /ភូមា 
និងរបចទសឡាវ មុនចពលការបចងកើតរកមុរបឹកាជាតិចដើមបសីនតិសុខនិងសណ្តត ប់ធាន ប់ ចៅរបចទសនថ 
 

ពលករចទសនតររបចវសន៍ប្ដលគម នឯកោរពីរបចទសជិតខាង ប្ដលមានកមពុជា មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងឡាវ 
មានការរមួចំាប្ណកយ៉ាងចរចើនដល់ចសដាកិចចនថ ចាប់ាំាងពីទសសវតសរទី៍៨០មកចម៉ាលុះ។ 
 

ការរបឹងប្របងជាដំាបូងននរោា ភិបាលនថចដើមបីចោុះស្រោយបញ្ា  គឺចៅកនុងឆ្ន ំា១៩៩២ ចៅចពលប្ដល 
ពលករប្ដលគម នឯកោរមកពីមីយ៉ា ន់មា៉ា  រតូវបានផតល់ការអនុញ្ដ តចអាយចធវើការាមមុខរបរជាក់លក់ 
មួយចំានួន និងាមចខតតប្ដលបានកំាណត់។ 
 

ចៅឆ្ន ំា១៩៩៦ រោា ភិបាលនថ បានអនុវតតកមមវធីិមួយអនុញ្ដ តចអាយនិចយជក អាចោក់ កយសរមាប់ 
កូាពលករចទសនតររបចវសន៍ពីកមពុជា មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងឡាវ។ មានពលកររបមាណជា ៣០០.០០០ន្ទក់ 
ចរចើនជាងចគបំាផុតមកពីមីយ៉ា ន់មា៉ា  បានចុុះច ម្ ុះកនុងកមមវធីិចនុះ ប៉ាុប្នតមានការចជឿជាក់ថ្នចំានួនពលករ 
ចទសនតររបចវសន៍ចៅកនុងរបចទសនថ ប្ដលមិនមានឯកោរចៅប្តមានចំានួនចរចើនណ្តស់១។ 
 

កនុងប្ខតុល ឆ្ន ំា២០០២ ប្ខឧសភា ឆ្ន ំា២០០៣ និងប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០០៣ របចទសនថបានចុុះហតថចលខា 
ចលើអនុោរណៅៈននការចយគយល់គន  ពីកិចចសហការកនុងការចធវើការងាររបស់ពលករពីរបចទសឡាវ 
កមពុជា និងមីយ៉ា ន់មា៉ា  ចោយប្ឡកៗ។ អនុោរណៅៈ មានបំាណងចធវើចអាយរតឹមរតូវាមចាប់នូវចទសនតរ 
របចវសន៍ការងារចៅកនុងរបចទសនថ។ 
 

ចគលនចយបាយចុុះច ម្ ុះពលករ ប្ដលចបើកទូលយបំាផុតចៅរបចទសនថ គឺចៅឆ្ន ំា២០០៤ ប្ដល 
ពលករអាចចុុះច ម្ ុះទទួលបាននូវប័ណណសំាគល់ខលួនពលករបចណ្តត ុះអាសននរយៅៈចពល១ឆ្ន ំា (ថរ៣៨/១) 
ចោយមិនយករបាក់ ចហើយមិនពឹងអាស្រស័យចលើនិចយជក។ ពលកររតូវបានអនុញ្ដ តចអាយចធវើការបតូរថមី 
នូវការអនុញ្ដ តការងារ១ឆ្ន ំា និងទិញចសវរ៉ា ប់រ ៉ាងសុខភាព។ ឯកោរទំាងចនុះផតល់ជូននូវពលករនូវ 
ភាពចជឿជាក់ និងការការងារសិទធិជាក់លក់មួយចំានួន និងបានផ្ទត ច់ការពឹង ក់ចៅចលើនិចយកជក 
សរមាប់ការទទួលបាននូវភាពស្រសបចាប់ចនុះ។ សរបុពលករប្ដលបានចុុះច ម្ ុះមាន ១.២៨៤.៩២០ 
កនុងចន្ទុះ ៧០%មកពីមីយ៉ា ន់មា៉ា  ១៥%មកពីកមពុជា និង១៥%មកពីឡាវ។ កនុងចំាចណ្តមអនកចុុះច ម្ ុះ 
៨៤៩.៥៥២ន្ទក់ បានចុុះច ម្ ុះសរមាប់ការអនុញ្ដ តការងារ។ ចទុះជាយ៉ាងណ្តលកខណៅៈននពលករ 
ចទសនតររបចវសន៍ប្ដលមានប័ណណសំាគល់ខលួនបចណ្តត ុះអាសនន និងការអនុញ្ដ តការងារ រតូវបានចាត់ទុក  
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ថ្នមានភាពស្រសបចាប់ប្ត ក់កណ្តត ល ចហើយរតូវបានចាត់ថ្នន ក់ថ្ន "ចូលមិនស្រសបចាប់មកចធវើការ 
កនុងចពលរង់ចាំាការបញ្ជូ នរតលប់"។ ឆ្ន ំាបន្ទទ ប់មកចទៀតននការចុច ម្ ុះរតូវបានបិទ ដូចចនុះគឺបានទទួល 
ការអនុញ្ដ តរតឹមប្តផ្ទល ស់បតូរថមី ចហើយរោា ភិបាលនថោរជាថមីមតងចទៀតបានអនុវតតនូវការបន្រងាក បប្ផនក 
អចន្ទត របចវសន៍។ 
 

ឆ្ន ំាបនតបន្ទទ ប់មកបានចឃើញថ្នមានការផ្ទល ស់បតូរចៅចគលនចយបាយចោយគម នភាពចាស់លស់ ឬ 
ប្ដលមានទសសនវស័ិយយូរអប្ងវង។ បប្នថមពីចលើចនុះចទៀត ចគលនចយបាយបានកំាណត់នូវអវីៗប្ដល 
ធាល ប់ចកើតមានពីមុន គឺថ្នការអនុញ្ដ តការងារផារភាជ ប់ចៅនិងនិចយជកជាក់លក់ ចហើយប្ដលពលករ 
មិនរតូវបានអនុញ្ដ តចអាយចធវើការចៅប្ផនកចផសងពីអនកប្ដលពួកគត់បានចុុះច ម្ ុះថ្នបចរមើការជាមួយ 
ពីចដើមដំាបូង។ និចយជិតអាចបតូរការងារចោយមានការអនុញ្ដ តពីនិចយជក និងមនទីរការងារ។ ការ 
ផ្ទល ស់បតូរទីាំាងក៏រតូវបានកំាហិតយ៉ាងម៉ាត់ចត់ ចហើយប្ដលពលកររតូវបានកំាណត់រពំាប្ដនប្តកនុងតំាបន់ 
ប្ដលពួកគត់រតូវបានចុុះច ម្ ុះ។ 
 

កនុងចពលប្តមួយ កនុងបំាណងចធវើចអាយរតឹមរតូវាមចាប់ចំាច ុះពលករ ចយងាមអនុោរណៅៈននការ 
ចយគយល់គន ប្ដលបានច លខាងចលើ របចទសនថបានចាប់ចផតើមអនុវតតចរគងការណ៍ពិចោធន៍ 
សញ្ជ តិ សរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍ ប្ដលកំាពុងចធវើការចៅកនុងរបចទសនថ។ អំាឡុងចពលបាន 
បញ្ច ប់ការពិចោធន៍សញ្ជ តិ ោថ នភាពពលកររតូវបានបតូរពី"ការចូលខុសចាប់ចហើយចធវើការ កនុងចពល 
រង់ចាំាការបញ្ជូ នរតលប់" ចៅជា "ការចូលមកចោយស្រសបចាប់"។ ពលករទំាងអស់ប្ដលចុុះច ម្ ុះចដើមប ី
ទទួលបាននូវការអនុញ្ដ តការងារ រតូវប្តចូលាមដំាចណើ រការពិចោធន៍សញ្ជ តិ។ ការពិចោធន៍ 
សញ្ជ តិសរមាប់ជនជាតិកមពុជានិងលវ បានចាប់ចផតើមចៅឆ្ន ំា២០០៦ និងសរមាប់ជនជាតិមីយ៉ា ន់មា៉ា  
បានចាប់ចផតើមចៅឆ្ន ំា២០០៩។ ការចរជើសចរ ើសថមីៗនូវពលករពីកមពុជា មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងឡាវ ាមរយៅៈទីភាន ក់ 
ងារចរជើសចរ ើសពលករចទើបប្តបានបចងកើតថមីៗ ចៅកនុងរបចទសទំាងចនុះ ក៏បានចាប់ចផតើមចឡើងប្ដរ។ 
 

ពលករប្ដលបានបញ្ច ប់ការពិចោធន៍សញ្ជ តិ ចហើយបានចធវើចអាយស្រសបចាប់នូវោថ នភាពរបស់ពួក 
គត់ចោយចពញចលញ ក៏ដូចជាពលករប្ដលបានចធវើចទសនតររបចវសន៍មករបចទសនថាមទីភាន ក់ងារ 
ចរជើសចរ ើសពលករចយងចៅាមដំាចណើ រការអនុោរណៅៈ ("ពលករាមអនុោរណៅៈ") បានទទួលសិទធិ 
កនុងការចូលរមួកមមវធីិជាតិប្ផនកសុវតថិភាពសងគម ប្ដលបានផតល់ជូនផលរបចយជន៍រគប់រជុងចរជាយ 
ជាង CMHI ប្ដលពលករមករបចទសនថពីមុនបានចូលរមួអញ្ច ឹងប្ដរ។ 
 

២.២ ចគលនចយបាយចឆលើយតបជំាហ្វ នដំាបូងចំាច ុះចទសនតររបចវសន៍ចោយចយធានថ បន្ទទ ប់ពី 
រដារបហ្វរកនុងរបចទសនថ 
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ចយលចៅាមរដារបហ្វរនថងទី២២ ប្ខឧសភា ឆ្ន ំា២០១៤ ចោយចយធានថ រោា ភិបាលចយធាបាន 
បចងកើតខលួនឯងជាអាជាញ ធររគប់រគងចៅកនុងទរមង់ជា រកុមរបឹកាជាតិចដើមបីសនតិសុខនិងសណ្តត ប់ធាន ប់។ 
នថងទី៣ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ NCPO បានចាប់ចផតើមចាប់ខលួននិងបញ្ជូ នរតលប់ពលករមិនមានឯកោរ 
ចចញពីរបចទសនថi។ ចំានួនបានចាប់ចផតើមចកើនចឡើងយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស ចោយការបញ្ជូ នរតលប់ពលករ 
កមពុជា៨០ន្ទក់ii និងពលករភូមា១៦៣ន្ទក់iii ចៅនថងទី៣ ប្ខមិថុន្ទ ចៅដល់ ២.៩៩៣ន្ទក់ចៅនថងទី១០ 
ប្ខមិថុន្ទiv។ 
 

រហូតដល់នថងទី១១ ប្ខមិថុន្ទ ប្ដលចុងចរកាយ NCPO បានចធវើការប្ថលងការផ្ទទ ល់មាត់ចំាច ុះចគលជំាហរ 
របស់ខលួនសរមាប់ពលករមិនមានឯកោរចៅកនុងរបចទសនថ។ អនកន្ទំា កយទហ្វ ននថ សិរចិាន់ ងា៉ា ថុង 
បានប្ថលងថ្ន ចាប់ពីចំានុចចនុះតចៅមុខ ពលករចទសនតររបចវសន៍ខុសចាប់ណ្តមាន ក់ប្ដលបានរកចឃើញ 
ចៅរបចទសនថ "និងរតវូបានចាប់ខលួននិងបញ្ជូ នរតលប់"។ អនកស្រសីបប្នថមចទៀតថ្ន រោា ភិបាលចយធា 
ចមើលចឃើញថ្ន "ពលករខុសចាប់គឺជាការគំារមកំាប្ហង ចោយោរប្តមានពួកចគចរចើនណ្តស់ ចហើយ 
គម នវធិានការចាស់លស់កនុងការរគប់រគង ប្ដលអាចន្ទំាចៅរកបញ្ា សងគម"។ ប៉ាុសតិទូរទសសន៍របស់ 
រោា ភិបាលនថ បានរបកាសថ្នចនុះគឺជាប្ផនកមួយនន របតិបតតិការ "សំាអាតបរយិកាស" បានអនុវតតចឡើង 
ចដើមបីោងសងគមជាតិ "រកីរយ"មួយix។ ចសចកតីប្ថលងការណ៍ចនុះ រតឹមប្តបចងកើតភាពភ័យខាល ចចំាច ុះការ 
បន្រងាក បកនុងចំាចណ្តមពលករធមមានិងពលករមិនធមមាកនុងរបចទសនថ និងញុុះញ៉ាង់ចអាយមានការចាក 
ចចញដ៏ចរចើនចលើសលុបននពលករកមពុជា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពលករកមពុជាប្ដលបានបញ្ជូ នរតលប់ មកដល់មណឌ លទទួលចៅចបា៉ាយប្ប៉ាត របចទសកមពុជា 
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៣. ការឆេុុះបញ្ច ំងពីលំហរូននពលករកមពុជាទៅកនុងថ្ែមិថនុា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 

៣.១ ការពិនិតយចមើលចៅចលើរពឹតតិការ ការបន្រងាក ប ភាពភ័យខាល ច ភាពសលន់ចោល  និងការចចញពីរបចទសនថ 
 

នថងទី៣០ ប្ខឧសភា  ឆ្ន ំា២០១៤ ឧតតមចសនីយ៍ចាន់អូចា របធាននន NCPO បានប្ថលងកនុងការបកស្រោយ 
ាមទូរទសសន៍ថ្ន គត់មានបំាណងដឹកន្ទំាចអាយចៅមុខនូវការបចងកើតតំាបន់ចសដាកិចចពិចសសចៅរពំាប្ដន 
ចដើមបីទប់ោក ត់ "ពលករខុសចាប់ពីការឆលងចូលចៅកនុងចខតតចផសងៗននរបចទសនថ ប្ដលដូចចាន ុះនិងផតល់ 
ឳកាសការងារកាន់ប្តចរចើនដល់ជនជាតិនថ"x។ ការប្ថលងការចនុះ បចងកើតជាសចមលងមួយជាបនតចទៀត 
ចោយការប្ថលងការជាផលូវការនិងមិនផលូវការទក់ទងនិងពលករ ប្ដលនិយយដប្ដលៗចំាច ុះ  "បញ្ា  
ពលករចទសនតររបចវសន៍"xi ប្ដលជាបញ្ា មួយប្ដលពួកចគខិតខំាចោុះស្រោយ។ 
 

ការបន្រងាក បចៅចលើពលករប្ដលមិនមានឯកោរបានចាប់ចផតើមពីនថងទី៣ មិថុន្ទ ចៅចពលប្ដលអាជាញ ធរ 
នថបានចាប់និងបញ្ជូ នរតលប់ពលករភូមា១៦៣ន្ទក់ កនុងការចុុះឆមក់ចូលចៅបានសុងគវី ស្រសុកចមសតxii 

កងកំាលំាងសនតិសុខនថបន្ទទ ប់មកចទៀតបានបិទតំាបន់រចកឆលងកាត់ខុសចាប់ចៅរពំាប្ដនភូមា ចធវើចអាយ 
កកសទុះដល់អនកប្ដលប្តងប្តចចញចូលចដើមបចីធវើការចៅរបចទសនថxiii។ 
 

ចំានួនពលករប្ដលរតូវបានបញ្ជូ នរតលប់បានចកើនចឡើងពី១៣៦ន្ទក់ ចៅនថងទី៥ មិថុន្ទxiv ចៅ២.១៦០ 
ន្ទក់ ចៅនថងទី៩ មិថុន្ទxv ចយងាមសិថតិផលូវការពីមជឈមណឌ លសំាចតចបា៉ាយប្ប៉ាតxiv។ ចំានួនផលូវការនន 
ពលករបានបញ្ជូ នចៅនថងទី១០ មិថុន្ទ គឺ២.៩៩៣ន្ទក់ (១.៦៣៥ជាបុរស ១.០៥៨ជាស្តសតី និងកុមារ៣០០ 
ន្ទក់)។ ចៅនថងទី១១ មិថុន្ទ ចយងចៅាមអគគកុងស ុលកមពុជាចៅចខតតស្រសុះប្កវរពំាប្ដននថ យ៉ាងតិច 
ជនជាតិកមពុជា១០.០០០ន្ទក់ បានឆលងរពំាប្ដនាំាងពីមានរដារបហ្វរមក ចហើយចំានួនគិតថ្ននឹងចកើនប្ថម 
ចទៀតស្រសបាមចសចកតីប្ថលងការរបស់ NCPO កនុងនថងប្តមួយប្ដលថ្ន ពលករខុសចាប់នឹងរតូវបានចាប់ 
ខលួននិងបញ្ជូ នរតលប់xvii។ 
 

ចៅនថងទី១១ មិថុន្ទ ផងប្ដរ មានប៉ាូលីសសណ្តត ប់ធាន ប់នថជាង១០០ន្ទក់ បានឆមក់ចូលកប្នលងរបមូលផតុំា 
ពលករភូមាចៅចខតតចឈៀងនម៉ា ជិតវតតបា៉ាបា៉ា វ និងបានបងាខ ំាងពួកចគកនុងឡានរទុងប្ដលចពញចៅចោយ 
ពលករចទសនតររបចវសន៍xviii។ សរបុពលករ ៧.៦៨៦ន្ទក់ រតូវបានបញ្ជូ នរតលប់ចៅនថងទី១១មិថុន្ទ។ 
នថងទី១២ មិថុន្ទ ចយងាមការចាប់ខលួនពលករមិនមានឯកោរជាង១០០ពីសហគមន៍មូសលីមចៅ 
ស្រសុកចមសត វរៅៈចសនីយ៍នគរបាល ពុងញ៉ាខន បានប្ថលងថ្នការដកចចញនូវពលករចទសនតររបចវសន៍គឺ 
"លអសរមាប់សនតិសុខជាតិ"xix។ នថងដប្ដលចឃើញថ្នមានពលករកមពុជា ៦០០ន្ទក់ ប្ដលមានបំាណងចង់ 
ចចញពីរបចទសនថាមចខតតសុរនិទ រតូវបានចាប់ខលូននិងបញ្ជូ នរតលប់ ចហើយ១៦.៥០៨ន្ទក់រតូវបាន 
បញ្ជូ នរតលប់ជាសរបុ។ 
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កនុងការចឆលើយតបចៅនិងការចកើនចឡើងនូវកតីបារមាពីប្ផនកអាជីវកមម អំាពីការបាត់បង់កំាលំាងការងារ ចៅនថង 
ទី១៣ មិថុន្ទ ឧតតមចសនីយ៍ចាន់អូចា បានបដិចសធប្ដលថ្នទហ្វ ននឹងបន្រងាក បចៅចលើពលករប្ដល 
មិនមានឯកោរ ចោយោរប្តរបចទសនថ "ចៅប្តរតូវការពលករគម នជំាន្ទញ"xx។ អនកន្ទំា កយរកសួង 
ការងារនថ ចសក វណ្តណ ចមធី ក៏បានបដិចសធផងប្ដរប្ដលថ្នចយធាកំាពុងចធវើការបន្រងាក ប ប៉ាុប្នតបាន 
បញ្ជ ក់ថ្នចយធាកំាពុងសរមបសរមលួជនជាតិកមពុជាប្ដល "សម័រគចិតត" វលិចៅវញិxxi។ ចលកវណ្តណ ចមធី 
បានបនតនិយយថ្ន "អាជាញ ធរនថបានដឹងពីោរៅៈសំាខាន់ននពលករចទសនតររបចវសន៍ពីរបចទសជិតខាង 
ប្ដលជួយរញុចសដាកិចចនថចៅមុខ...។ជាលទធផល ចយើងចង់ផ្ទល ស់បតូរទរមង់និងរមួបញ្ជូ លនូវរបព័នធរគប់ 
រគង ក៏ដូចជាបចញ្ជ ៀសការចកងរបវញ័្ច ពីជនរត់ពនធ កនុងការទទួលបានមួយចដើមបទីប់ោក ត់ការរ ំាចលភ 
បំា នពលករ និងបញ្ា អំាចពើជួញដូរមនុសស"xxii។ 
 

ពលកររប់សិប ន់ន្ទក់បានបនតចាកចចញពីរបចទសនថរបចាំានថង ចហើយប្ដលមានចំានួនរបប្ហលជា 
៤៥.០០០ន្ទក់ រគន់ប្តកនុងនថងទី១៤ មិថុន្ទ។ កនុងនថងជាមួយគន  មានពលករកមពុជាមិនមានឯកោរ៦ 
ន្ទក់និងអនកចបើកបរបានោល ប់កនុងចរគុះថ្នន ក់រថយនតចៅាមផលូវចៅរពំាប្ដន ប្ដលចធវើចអាយឧបបទទវចហតុ 
ចនុះកាល យជាការខូចខាតដំាបូង កនុងការវលិរតលប់ដ៏គំាហុកចៅរបចទសកមពុជា ចាប់ាំាងពីរដារបហ្វរ 
ចយធាxxiii។ ជាង ក់កណ្តត លននពលករប្ដលវលិចៅកមពុជាវញិ គឺស្តសតីនិងកុមារ ចហើយពលករជាចរចើន 
អត់មានមចធាបាយចធវើដំាចណើ រជាបនតបន្ទទ ប់ពីឆលងកាត់រពំាប្ដន។ ចរៅពីយនជំានិុះ ពួកគត់ចលើកពីតរមវូ 
ការចកើនចឡើងប្ផនកអាហ្វរ ទឹក សុខភាព និងទីជរមក។ 
 

នថងទី១៥ មិថុន្ទ ឯកឧតតមចគស ុ៊ុំ ោចរឿត អភិបាលចខតតបន្ទទ យមានជ័យ របចទសកមពុជា បានបចងាើបថ្ន 
រថយនតចយធានិងរថយនតរកុង ៣០០ចរគឿង បានបញ្ឈរចាំាដឹកពលករចៅស្រសកុកំាចណើ តវញិចោយមិន 
គិតចោហ ុយ ចហើយអាជាញ ធរមូលោា ននិងអងគការមនុសសធម៌បានផតល់ដល់អនកវលិមកវញិ នូវអាហ្វរ 
និងទឹកហូប។ អងគការ IOM បានបា៉ា ន់ោម នថ្នមានជនជាតិកមពុជា ១២០.០០០ បានរតលប់មកវញិចាប់ 
ាំាងពីរដារបហ្វរចយធានថងទី២២ ឧសភា។ 
 
 
 
 
 
 

 

ពលករវលិរតលប់រង់ចាំារតលប់ចៅផទុះវញិ (ចបា៉ាយប្ប៉ាត កមពុជា) 
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ចៅនថងទី១៦ មិថុន្ទ ោរជាថមីមតងចទៀត NCPO បានបដិចសធថ្នមិនមានចគលនចយបាយ "ចបាស និង 
សំាអាត" ប្ដលរញុរចានពលករបរចទសមិនមានឯកោរចចញពីរបចទស ប៉ាុប្នតប្បជានិយយថ្ន មន្រនតី 
របស់ខលួន "និងចុុះចមើលតំាបន់ប្ដលមានពលករខុសចាប់ ចដើមបសិីកាពីបញ្ា ពិតរបាកដប្ដលមានរហូត 
មកបងកមកពីការកងវុះការរគប់រគងយូរមកចហើយចំាច ុះពលករមកពីចរៅស្រសុក" រមួទំាងពលកមមកុមារ 
អំាចពើជួញដូរមនុសស និងអំាចពើពុករលួយ ក់ព័នធនិងមន្រនតីនិងភាន ក់ងារការងារxxiv។ អនកន្ទំា កយ NCPO 
វនីនថ ស ូវ៉ារ ី បនតប្ថលងថ្ន "ចយើងសួរថ្នអនកប្ដលជួលពលករបរចទស បនតសកមមភាពរបស់ពួកចគាម 
ធមមា និងរកាសណ្តត ប់ធាន ប់លអ"xxv។ 
 

ចៅនថងទី១៦ មិថុន្ទ អនកជំានួញនថ បានចាប់ចផតើមចបើកចំាហរជាោធារណៅៈពីភាពភ័យខាល ចកងវុះពលកមម 
និង ផលប៉ាុះ ល់ននការខូចរបចយជន៍ដល់ចសដាកិចចនថ ប្ដលអាចបណ្តត លមកពីការចៅបាត់ននពលករ 
ចទសនតររបចវសន៍។ របាចសើត ប្តឌុលឡាយ៉ាោទីត ជារបធានននសមាគមខុនដូនថ បានទសសទយ 
ថ្នកងវុះពលកមមនឹងពនយតឺការចបើកគចរមាង និងការសង់លំាចៅោា ន។ អតីតរដាមន្រនតីរកសួងហិរញ្ដវតថុ 
ធីរ៉ា នឆ ភូវ៉ាណ្តត់ណ្តរ៉ានូបាឡា ក៏បានរពមានផងប្ដរពីតរមូវការ កនុងការទក់ទញពលករកមពុជាប្ដល 
ចចញចៅចន្ទុះ ចអាយរតលប់មកនថវញិ ចដើមបីបចញ្ជ ៀសការខូចខាតដល់ចសដាកិចចxxvi។ 
 

ចៅនថងទី១៧ មិថុន្ទ ឧតតមចសនីយ៍ចាន់អូចា បានរបកាសដល់និចយជកនថកនុងការចុុះច ម្ ុះពលករ 
បរចទស និងបានគរមាមោក់ទណឌ កមមមន្រនតីណ្ត ប្ដល ក់ព័នធអំាចពើជួញដូរមនុសស និងចទសនតររបចវសន៍ 
ខុសចាប់xxvii។ NCPO បានបចងកើតចលខរបចាំាការសរមាប់ទក់ទងចលើបញ្ា ពលកមម បន្ទទ ប់ពីពលករ 
កមពុជាវលិចៅកមពុជាវញិយ៉ាងចរចើនដល់ចៅ ២០០.០០០ និង "បានជរមញុចអាយពលករទំាងចន្ទុះ ប្ដល 
រតូវបានបញ្ជូ នរតលប់ាំាងពីនថងទី១ មិថុន្ទ សុំាចអាយវលិមកនថវញិជាមួយឯកោរស្រសបចាប់"xxvi។  
 

ភាពធងន់ធងរននកងវុះពលកមមរតូវបានចមើលចឃើញយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស កនុងរបចទសនថ ចហើយចៅនថងទី១៩ 
មិថុន្ទ រកសួងការងារបានជរមុញចអាយរបតិបតិតករអាជីវកមម ប្ដលកំាពុងរបឈមមុខនិងកងវុះពលកមម 
ចោយោរប្តលំាហូរចចញដ៏គំាហុកននពលករកមពុជា មករយការណ៍ពីតរមូវការកមាល ំាងពលកមមរបស់ខលួន 
ចដើមបីអាចចអាយរកសួងការងារជួយបំាចពញចចន្ទល ុះខវុះខាតចនុះxxx។  
 

នថងទី២០ មិថុន្ទ ចយធានថបានបញ្ជូ នពលករកមពុជាប្ដលគម នឯកោរ ១.៣០០ន្ទក់ចៅផទុះវញិ ន្ទំា 
ចអាយចំានួនសរបុននពលករកមពុជាប្ដលបញ្ជូ នរតលប់ ឬចគចចចញពីរបចទសនថចកើនដល់ ២២៦.០០០ 
ន្ទក់គិតចាប់ពី២សបាត ហ៍មុនxxx។  
 

ចទុះជាយ៉ាងណ្ត កនុងអំាឡុងចពលចនុះ លំាហូរពលករកមពុជាហ្វក់ដូចជាចាប់ចផតើមមានលំាហូរបន្រញ្ច ស  



23 

 

ឬក៏ចៅគំាងចសងៀម។ ចយងាមវរៅៈចសនីយ៍ ភីជិត មីឃុនស ុត ចមបញ្ជ ការននបញ្ជ ការោា នកងកមាល ំាង 
ពិចសស ចរកាមការរគប់រគងរបស់ចយធភូមិភាគទី១២ បានបចងាើបថ្នមានពលករកមពុជាជាង១០០ន្ទក់ 
បានចូលទឹកដីនថាមស្រសុកអារញ្ដរបាចថត ននចខតតស្រសុះប្កវ ពីរកងុចបា៉ាយប្ប៉ាត ចៅនថងទី២០ មិថុន្ទxxxi។ 
ឯកអគគរជទូតកមពុជារបចាំារបចទសនថ ឯកឧតតម កុយ គួង មានរបោសន៍ចៅនថងទី២០ មិថុន្ទថ្ន 
រកសួងការបរចទសកមពុជា បានចុុះច ម្ ុះពលករកមពុជា ៥០.០០០ន្ទក់ ចដើមបីចធវើការស្រសបចាប់ចៅ 
របចទសនថ កនុងចន្ទុះមានរបប្ហល ២០.០០០ន្ទក់ បានវលិមកនថវញិរចួចហើយxxxii។ 
 

៣.២. ោវារននពលករប្ដលបានវលិរតលប់មកកមពុជា 
 

រកុមស្រោវរជាវរបស់ MMN បានចធវើការសមាា សន៍ចចន្ទល ុះពីប្ខកកកោ ដល់ប្ខសីហ្វ ២០១៤។ ជាសរបុ 
MMN បានសមាា សន៍ពលករកមពុជា ៦៧ន្ទក់ ចៅកនុងរបចទសកមពុជា ប្ដលចទើបប្តបានរតលប់ចៅពី 
របចទសនថ។ ចភទរបស់ពលករបានប្ញកចចញជា ៥២.២%ជារបុស និង៤៧.៨%ជាស្រសី។ ភាគរយនន 
ពលករប្ដលចរចើនជាងចគ(៤៩.៣%) គឺចចន្ទល ុះពីអាយុ១៩ ដល់៣០ឆ្ន ំា។ ភាគចរចើនននអាយុរបចភទទី២ 
គឺចចន្ទល ុះពីអាយុ៣១ដល់៤០ឆ្ន ំា (២៩.៩%)។ ភាគចរចើនននអនកផតល់ព័ត៌មាន (៨០.៦%) គម នឯកោរអវី 
ទំាងអស់ចៅចពលប្ដលពួកគត់ចធវើការចៅកនុងរបចទសនថ កនុងចពលប្ដល ៧.៥% ចធវើចទសនតររបចវសន៍ 
ចោយស្រសបចាប់ាមរយៅៈទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ប៉ាុប្នតការអនុញ្ដ តការងារបានផុតកំាណត់។ 
 

អនកផតល់ព័ត៌មានធាល ប់បានចធវើការកនុងចខតតជាចរចើនកនុងទឹកដីនថ ប៉ាុប្នតភាគធំាបំាផុតននពលករទំាងចន្ទុះ 
គឺចៅកនុងចខតតឈុនបូរុ ី(៣៤.៣%) និងបាងកក (២២.៤%)។ ប្ផនកប្ដលពួកគត់ចធវើការធំាបំាផុតគឺ សំាណង់ 
(៥២.២%) និងចរងចរក (២២.៤%)។ គួរចអាយចាប់អារមមណ៍ផងប្ដរ គឺប្ផនកដ៏ធំាននអនកប្ដលបានផតល់ 
ព័ត៌មានបានចៅកនុងរបចទសនថប្តពីរបីប្ខប៉ាុចណ្តណ ុះ មុនចពលវលិរតលប់ចៅកមពុជាវញិ៖ ៣២.៨%ចៅ 
របចទសនថតិចជាង៣ប្ខ ២០.៩%ចៅចចន្ទល ុះពី៣ចៅ៦ប្ខ ១៤.៩%ចៅចចន្ទល ុះពី១ចៅ២ឆ្ន ំា និង១១.៩% 
ចៅចចន្ទល ុះពី៦ប្ខចៅ១ឆ្ន ំា។ ចទុះបីជាទំាងចនុះហួសពីទំាហ ំាននការស្រោវរជាវ អាចចៅរចួប្ដលថ្នពលករ 
រយៅៈចពលប្វងកនុងរបចទសនថ អាចនិងចៅរង់ចាំាចមើលសិនថ្នចតើោថ នភាពប្របរបលួយ៉ាងណ្ត មុនចពល 
សចរមចចិតតកនុងការវលិរតលប់។ 
 

កនុងចំាចណ្តមអនកផតល់ព័ត៌មាន១៣ន្ទក់ រតូវបានសួរសំាណួបប្នថមអំាពីោថ នភាពរគួោរ និងកមមសិទធិដីធលី 
ប្ដលបានបប្នថមចៅចលើករមងសំាណួរ បន្ទទ ប់ពីការស្រោវរជាវបានចាប់ចផតើម។ កនុងចំាចណ្តម១៣ន្ទក់ចនុះ 
១០ន្ទក់បានចរៀបការនិង៣ន្ទក់ចៅលីវ។ ៨ន្ទក់មានកូន។ មានប្តមាន ក់គត់ប្ដលមានដីខលួនឯង ចហើយ 
៩ន្ទក់ចទៀតរគួោររបស់ពួកគត់មានដីធលីជាកមមសិទធិ។ 
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កាបូបោក់ឥវ៉ាន់របស់ពលករមកដល់ចបា៉ាយប្ប៉ាត របចទសកមពុជា 
៣.៣. មូលចហតុអវី និងពួកគត់ចាកចចញពីរបចទសនថចោយរចបៀបណ្ត? 
 

ពលករបានរតលប់ចៅរបចទសកមពុជាាមមចធាបាយចផសងៗគន  និងមានមូលចហតុជាចរចើន។ ពលករ 
ភាគចរចើនប្ដលវលិចៅកមពុជាវញិ មិនរតូវបានបងខំាចអាយចចញពីរបចទសនថចោយោរប្តការចាប់ខលួន 
និងបញ្ជូ នរតលប់ចន្ទុះចទ គឺមានប្ត ១០.៤%ននអនកផតល់ព័ត៌មានប៉ាុចណ្តណ ុះប្ដលមានបទពិចោធន៍ប្បប 
ចន្ទុះ។ ៤៤.៨%ននអនកប្ដលបានសមាា សន៍បានវលិចៅវញិចោយោរប្តពួកគត់បានឮសូរថ្ន អាជាញ ធរ 
កំាពុងចធវើការបន្រងាក បចៅចលើពលករមិនមានឯកោរ ដូចចាន ុះពួកគត់មានការភ័យខាល ចនិងបានសចរមច 
ចិតតកនុងការចាកចចញ។ មូលចហតុធំាទីពីរននការចាកចចញពីរបចទសនថគឺ រគួោរពលករចៅកមពុជាមាន 
ការបារមា និងបានសុំាចអាយពួកគត់រតលប់ចៅវញិសិន(១៧.៩%)។ មូលចហតុចផសងៗចទៀតននការវលិ 
រតលប់ចៅកមពុជាវញិគឺចោយោរនិចយជករបស់ពួកគត់ភិតភ័យនិងសុំាចអាយពួកគត់ចាកចចញ(៩%) 
ចៅវញិចដើមបីចធវើឬបនតលិខិតឆលងប្ដន(៤.៥%) រគួោររបស់ពួកចគសុំាចអាយរតលប់ចៅវញិសិនចោយ 
មូលចហតុចផសងៗ(៤.៥%) ពលករផ្ទទ ល់ឬរគួោរពួកគត់មានជមងឺ(៣%) ឬចោយោរប្តពួកគត់អត់ 
មានការងារចធវើចៅរបចទសនថ (៣%)។ 
 

កនុងចំាចណ្តមអនកផតល់ព័ត៌មាន៧ន្ទក់ប្ដលបានរយការណ៍ថ្នរតូវបានបញ្ជូ នរតលប់ ៤ន្ទក់រតូវបានចាប់ 
ខលួនចោយប៉ាូលីសចៅកប្នលងចធវើការចរងរចកនិងសំាណង់។ ២ន្ទក់ចទៀតបានរបាប់ថ្នពួកគត់បានរបគល់ 
ខលួនចអាយប៉ាូលីស ចោយោរពួកគត់មិនអាចមានលទធភាពចចញពីរបចទសនថចោយខលួនឯង។ អនកផតល់ 
ព័ត៌មានចុងចរកាយចគ បាននិយយថ្នគត់រតូវបានចាប់ខលួនចៅាមផលូវរតលប់ចៅកមពុជាវញិ។ ៤ន្ទក់ 
កនុងចំាចណ្តម៧ន្ទក់ចន្ទុះ ពួកគត់រតូវបង់នថលកនុងដំាចណើ រការបញ្ជូ នរតលប់។ 
 

៣.៤. ចតើការវលិរតលប់ភាល មៗចនុះ ជុះឥទធិពលដល់ពលករនិងរគោួរយ៉ាងណ្តខលុះ? 
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"ខញុ ំាមានការបារមាណ្តស់ចោយោរកូនរបស់ខញុ ំាគម នរបាក់ចំាណូល។ 
កូនខញុ ំានឹងរតូវចំាណ្តយលុយចដើមបរីតលប់ចៅរបចទសនថវញិ។"  
(មាត យមាន ក់កនុងវយ័៥០ឆ្ន ំាបាល យ ប្ដលកូនគត់មានអាយុជាង២០ឆ្ន ំាចទើបនិង 
រតលប់មកដល់កមពុជា។ កូនរបស់គត់ធាល ប់ចធវើការប្ផនកកសិកមមចៅនថ ប៉ាុប្នតគត់ 
មិនដឹងថ្នកូនគត់ចធវើការចៅកប្នលងណ្តពិតរបាកដចន្ទុះចទ។ បានសមាា សន៍ចៅ 
ចបា៉ាយប្ប៉ាត ប្ខកកកោ ២០១៤) 
 

ការវលិរតលប់ភាល មៗ បណ្តត លចអាយមានបញ្ា ថវកិាដល់ពលករជាចរចើន ពីចរ ុះពលករជាចរចើនរតវូ 
ខចីលុយចគចដើមបីផគត់ផគង់ដល់ការចាកចចញរបស់ពួកគត់ ចធវើចអាយចកើតមាននូវបំាណុលថវកិា។ ការចាក 
ចចញពីរបចទសនថដ៏ចលឿនចនុះ បណ្តត លចអាយអនកផតល់ព័ត៌មាន ៥៣.៧% ជាប់បំាណុល និងកនុង 
ចំាចណ្តមចន្ទុះ ៤៤.៤% បានរយការណ៍ថ្នពួកគត់បានសងបំាណុលចោយខលួនឯង ឬសមាជិករគួោរ 
ពួកគត់បានចអាយខចីលុយសិនចដើមបីចៅសងចគ។ ភាគចរចើនននពលករប្ដលចៅជាប់បំាណុល បងាា ញពី 
កតីបារមាពីកំាចណើ នបំាណុលចោយោរការរបាក់ ឬបារមាពីការបាត់បង់ផទុះ ប្ដលពួកគត់បានយកចៅោក់ 
ធាន្ទកនុងការទទួលបាននូវឥណទន។ 
 

មានអនកផតល់ព័ត៌មានប្ត ២២.៧%ប៉ាុចណ្តណ ុះ ប្ដលបានចលើកចឡើងថ្ននិចយជកនថរបស់ពួកគត់ចៅ 
ជំា ក់របាក់ឈនួលពួកគត់។ ចទុះជាយ៉ាងណ្ត កនុងចំាចណ្តមអនកប្ដលនិចយជកចៅជំា ក់របាក់ឈនួល 
ចន្ទុះ មានការប្បងប្ចករវងអនកប្ដលចង់ឬមិនចង់ទររបាក់ជំា ក់ចន្ទុះ៖ ៤៦.៦%ចង់ទររបាក់ជំា ក់ 
មកវញិ ប៉ាុប្នត៥៣.៣%ចទៀតមិនចង់ទរមកវញិចទ។ 
 

៣.៥. ចតើពលករវលិរតលប់រតវូចោុះស្រោយចោយរចបៀបណ្ត? 
 

មានការចឆលើយតបជាចរចើន ចំាច ុះសំាណួរអំាពីរចបៀបប្ដលពួកគត់មានប្ផនការចោុះស្រោយចំាច ុះការ 
វលិរតលប់ភាល មៗរបស់ពួកគត់។ ភាគចរចើនននអនកចឆលើយ (៤៤.៨%) មានគចរមាងរតលប់ចៅស្រសុកកំាចនើត 
វញិ និងរង់ចាំារហូតដល់មានចពលលអកនុងការវលិចៅនថវញិ។ ១៩.៤% ចទៀតបាននិយយថ្នពួកគត់នឹង 
រតលប់ចៅស្រសកុកំាចណើ តចហើយរកការងារចធវើចៅទីចន្ទុះ។ ភាគរយសំាខាន់មួយចទៀត ១៦.៤%បាន 
និយយថ្ន ពួកគត់មិនដឹងថ្នរតូវចធវើអវីចន្ទុះចទ ចៅចពលចនុះ។ 
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អងគការមិនប្មនរោា ភិបាលផតល់ជំានួយបន្ទទ ន់ដល់ពលករ 
កនុងលកខណៅៈននតរមូវការថវកិាបន្ទទ ន់ អនកផតល់ព័ត៌មាន ៥៦.៧% បានបងាា ញពីតរមូវការចង់បានជំានួយ 
រយៅៈចពលខលី។ ចចមលើយប្ដលបានមកពីរគួោរននពលករប្ដលចទើបប្តរតលប់មកវញិ បានប្បងប្ចកថ្ន 
ចតើពួកគត់បានទទួលជំានួយរយៅៈចពលខលីប្ដរឬចទ។ ចចមលើយចនុះពិតជាគួរចអាយចាប់អារមមណ៍ណ្តស់ 
ចោយោរប្ត៩២.១% ននសមាជិករគួោរប្ដលផតល់ព័ត៌មាន បាននិយយថ្នសមាជិករគួោរពលករ 
បានចផញើររបាក់ចៅចអាយពួកគត់។ ក៏គួរកត់សមាគ ល់ផងប្ដរថ្ន សមាជិករគួោរពួកគត់ក៏បញ្ជ ក់ពី 
ការយល់ចឃើញចំាច ុះផលប៉ាុះ ល់ដល់ពួកគត់យ៉ាងណ្តចន្ទុះ ចោយោរប្តចពលចនុះគត់ប្លងបាន 
ទទួលរបាក់បចញ្ដើចទៀត។ ខលុះចទៀតតបថ្នមិនមានបញ្ា ចទ ចរ ុះពួកគត់បានសនសំារបាក់ទុក ប្តអនក 
ចផសងចទៀតបាននិយយថ្នពួកគត់បារមាណ្តស់ នឹងមិនមានរបាក់រគប់រគន់រទរទង់ការចំាណ្តយ 
សរមាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិនិងការចរៀនសូរត ខលួនឯងនិងអនកកនុងបនទុក។ អនកផតល់ព័ត៌មាន ៦៨.៤% បាននិយយ 
ថ្នរគួោរជាប់បំាណុពីការបញ្ជូ នសមាជិករគួោរចៅចធវើការចៅចរៅរបចទស ចហើយខលុះកនុងចំាចណ្តមពួក 
គត់និយយថ្នពួកគត់ភិតភ័យខាល ចប្រកងរទពយសមបតតិរបស់ពួកគត់ រតូវបានរបឹអូស អាស្រស័យចោយ 
បំាណុលមិនបានបង់។ 
 

៣.៦. ចតើរោា ភិបាលកមពុជាចឆលើយតបយ៉ាងណ្ត ចំាច ុះការវលិរតលប់ភាល មៗននរបជាជនកមពុជា? 
 

រោា ភិបាលកមពុជាទទួលោគ ល់ថ្ន ពលករវលិមកវញិរប់ ន់ន្ទក់ មានតរមូវការជាក់លក់ប្ដលរតូវ 
ប្តចោុះស្រោយ។ ចយងាមការសមាា សន៍ជាមួយមន្រនតីរោា ភិបាលចៅកនុងរបចទសកមពុជា បានកំាណត់ពី 
តរមូវការបំាផុតរបស់ពលករ គឺមចធាបាយចធវើដំាចណើ រពីរចករពំាប្ដនចៅស្រសុកកំាចណើ ត ឧកិាសការងារ 
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ លិខិតឆលងប្ដន និងមចធាបាយវលិរតលប់ចោយស្រសបចាប់ចៅនថវញិកាន់ប្ត 
ឆ្ប់កាន់ប្តលអ។ អទិភាពននរោា ភិបាលកមពុជា បានឆលុុះបញ្ច ំាងថ្នរោា ភិបាលបានទទួលោគ ល់ពី 
លទធភាព មិនអាចចៅរចួកនុងការផតល់ការងារដល់ពលករវលិមកវញិទំាងអស់ចនុះ ដូចចនុះពួកគត់និងរតូវ  
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ការរតលប់ចៅនថវញិ ចដើមបីឧបតថមាថវកិាដល់រគោួររបស់ពួកចគ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រោា ភិបាលកមពុជាោក់រថយនតទហ្វ នចដើមបនី្ទំាយកពលករចៅចខតតកំាចណើ ត (ចបា៉ាយប្ប៉ាត កមពុជា) 
 

រោា ភិបាលថ្នន ក់ចរកាមជាតិបាននិយយថ្ន ពួកគត់បានចឆលើយតប ចោយការផតល់អាហ្វរដល់ពលករ 
ប្ដលចទើបនិងមកវញិថមីៗ ការដឹកជញ្ជូ នចោយមិនគិតចោហ ុយពីរពំាប្ដនចៅដល់ភូមិកំាចណើ ត និងផគត់ 
ផគង់ថ្នន ំាចពទយ។ ពួកគត់ក៏បានរបឹងប្របងរបប្មរបមូលការឧបតថមាពីអាជីវករកនុងមូលោា ន ចដើមបីជួយ 
ពលករ។ បប្នថមពីចលើចនុះ ពួកគត់បានខិតខំាយ៉ាងខាល ំាង កនុងការផតល់ព័ត៌មានដល់ពលករវលិមកវញិនូវ 
របព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ ឯកោរ និងពីរចបៀបចាត់ប្ចងរបាក់បចញ្ដើមកផទុះ។ ការពិភាកា 
ចយបល់ ជាមួយពលករប្ដលគម នដីធលីបានចរៀបចំាចៅកនុងរកងុមួយ ចដើមបីជួយពលករកនុងការទិញដី 
សរមាប់សង់លំាចៅោា នាមរយៅៈឥណទនធន្ទគរ។ ចៅនថងទី១៦ មិថុន្ទ រដាមន្រនតីរកសួងមហ្វនផទ 
ឯកឧតតម ស ចខង បានបងាា ញពីកតីសងឃឹមថ្នពលករប្ដលវលិមកវញិនឹងរមួចំាប្ណកដល់ចសដាកិចចកមពុជា 
ចោយការចូលរមួ មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លរបស់រោា ភិបាល និងប្សវងរកការងារចៅកនុងរបចទស 
កមពុជា ប្ដលកំាពុងមានការខវុះខាតទីផារពលកមមxxxiii។ រកសួងការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ 
និងមនទីរការងារនិង បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ ក៏បានប្ថលងថ្នបានផតល់ព័ត៌មានជាមូលោា ន ពីការងារកនុង 
របចទសប្ដលចៅទំាចនរ និងវគគបណតុ ុះបណ្តត លជំាន្ទញចោយមិនគិតរបាក់សរមាប់ពលករវលិមកវញិ 
ចៅចខតតនីមួយៗ។ ចទុះជា យ៉ាងណ្តមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លជំាន្ទញ មានការខវុះខាតធនធាន 
និងថវកិា កនុងការផតល់សមាា រៅៈចាំាបាច់ឬបុគគលិកបចរងៀន ចដើមបីបណតុ ុះបណ្តត លពលករ ចអាយបាន 
សមរមយ និងរបាំាងថវកិាចនុះបាន ចធវើចអាយជនជាតិកមពុជាជាចរចើន មិនបានទទួលវគគបណតុ ុះបណ្តត ល 
ចនុះ។ 
 
 
 

រោា ភិបាលកមពុជាក៏បានរបឹងប្របង កនុងការជរមញុចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ចៅរបចទសនថ។ ប្ផនក 
មួយននវធិានការជាចរចើនចន្ទុះ អាជាញ ធរមូលោា នបានខិតខំាបចងកើនចលបឿន ប្ដលអាចផតល់ឯកោរអរានុ  
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កូលោា នដូចជាសំាបុរតកំាចណើ ត និងចសៀវចៅរគោួរ ចដើមបីជួយដល់ពលករវលិរតលប់ទទួលបាននូវ 
ឯកោររបស់ពួកគត់ កនុងការចាកចចញពីរបចទសោរជាថមី។ បនតមកចទៀត ចៅនថងទី២០ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា 
២០១៤ សទមតចទតទជា ហ៊ានុ ថ្សន នាយករ ាមស្តនតី បានចុុះហតថចលខាចលើអនុរកឹតប្ដលបញ្ចុ ុះ 
តនមលធមមាននលិខិតឆលងប្ដនពី១២៤ដុលល  ចៅរតឹមប្ត៤ដុលល  សរមាប់និសសិតនិងពលករចទសនតរ 
របចវសន៍។ 
 

ចៅនថងទី២៤ មិថុន្ទ រកសួងការងារបានជួបជាមួយទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករជាង៤០ ចដើមបីពិភាកា 
ប្កលំាអនិងជរមុញដំាចណើ រការចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់។ ចយងចៅាមរដាមន្រនតីរកសួងការងារ 
ឯកឧតតម អិុត សំាចហង "ទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករនឹងរតូវបានផតល់អំាណ្តច កនុងការជួយសរមលួដល់ 
ពលករប្ដលរតូវបង់នថលសរបុប្ត៤៩ដុលល  សរមាប់លិខិតឆលងប្ដន ការអនុញ្ដ តការងារនិងទិោា ការការ 
ងារនថ រមួជាមួយការដឹកជញ្ជូ ននិងអាហ្វរxxxv។ ទំាងចនុះ នឹងអនុញ្ដ តចអាយទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពល 
ករកនុងការគំារទដល់ពលករ ជាជាងរង់ចាំាចអាយនិចយជកនថចុុះច ម្ ុះសរមាប់ពលករ ដូចប្ដលតរមូវ 
ចៅកនុងអនុោរណៅៈរវងរបចទសកមពុជានិងរបចទសនថ។ 
 

ចៅនថងទី១១ កកកោ រកសួងការបរចទសបានរបកាសចអាយពលករកមពុជាប្ដលគម នឯកោរទំាងអស់ 
ចៅកនុងរបចទសនថចធវើការចុុះច ម្ ុះ ចដើមបីទទួលបាននូវការអនុញ្ដ តការងារស្រសបចាប់ចៅកប្នលងណ្ត 
មួយននមជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយនថ សរមាប់ការចុុះច ម្ ុះពលករចទសនតររបចវសន៍ និងបាន 
ប្ថលងថ្នការយិល័យោខាលិខិតឆលងប្ដនថមី និងចបើកចៅទីាំាងបួនជាប់ាមរពំាប្ដនxxxvi។ រកសួង 
ការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ និង រកសួងមហ្វនផទបានចចញចសចកតីរបកាសរមួគន ចលខ២៥៧៤ 
ចុុះនថងទី១៤ ប្ខកកកោ ឆ្ន ំា២០១៤ សរមលួដល់ការផតល់ជូននូវលិខិតឆលងប្ដនាមមជឈមណឌ លរចកចចញ 
ចូលប្តមួយចៅកមពុជា។ រកសួងការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ ក៏បានចរៀបចំានីតិវធីិផងប្ដរកនុងការ 
ជរមុញចអាយពលករចទសនតររបចវសន៍ចធវើការស្រសបចាប់ចៅកនុងរបចទសនថ ាមមជឈមណឌ លទំាងចនុះ 
ចៅកនុងចខតតបន្ទទ យមានជ័យ(ចបា៉ាយប្ប៉ាត) នប៉ាលិន(រពំា) ឧតតរមានជ័យ(អូរោម ច់)និងចកាុះកុង(ចាំាយម)។ 
 

ចទុះជាយ៉ាងណ្ត រោា ភិបាលកមពុជាបានរបឈមចៅនិងកាត លំាបាកជាចរចើនកនុងការពចនលឿនដំាចណើ រការ 
ផតល់លិខិតឆលងប្ដន និងធាន្ទចអាយបានថ្នពលករចូលចៅកាន់របព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់។ 
ពលករបានចឃើញថ្ននីតិវធីិគឺសមុគោម ញខាល ំាង ចហើយជាទូចៅគម នព័ត៌មានរគប់រគន់ពីចទសនតររបចវសន៍ 
ស្រសបចាប់និងរបកបចោយសុវតថិភាព។ ចដើមបីទទួលបាននូវតនមលលិខិតឆលងប្ដនពិចសសវញិ ជាដំាបូង 
របជាជនកមពុជារតូវប្តបងាា ញភសតុាងពីការបចរមើការងារពីនិចយជកនថ ឬទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ 
ចហើយក៏រតូវចសនើការបញ្ជ ក់ពីរកសួងការងារ ប្ដលបានចធវើចអាយដំាចណើ រការកាន់ប្តសមុគោម ញនិងមាន 
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អនកជាចរចើនរបឈមចៅនិងផលលំាបាកប្ផនកចពលចវលxxxvii។ ចលើសពីចនុះចទៀត ពលករវលិរតលប់ 
កមពុជាខលុះ បានចាកចចញពីសហគមន៍របស់ពួកចគរចួជាចស្រសចចៅរបចទសនថោរជាថមី។  



30 

 

ការវលិមកវញិភាល មៗ ននពលករកមពុជាចរចើនចន្ទុះ បានបណ្តត លចអាយអាជាញ ធរមូលោា នចធវើការវយ 
តនមលចឡើងវញិ ចំាច ុះចគលនចយបាយនិងទិសចៅរបស់ពួកចគ  ក់ព័នធនិងចទសនតររបចវសន៍។ ចគល 
នចយបាយថមីរបស់រោា ភិបាល រតវូបានចផ្ទត តចលើការចលើកកមពស់ចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់បប្នថម 
បចងកើតនីតិវធីិកាន់ប្តមានភាពសកតិសិទធិសរមាប់ចទសនតររបចវសន៍ការងារ និងបចងកើតកមមវធីិសមាហរណ 
កមមសរមាប់ពលករប្ដលវលិមកវញិ។ ចៅចពលប្ដលរោា ភិបាលកំាពុងប្តពាយមសរមបសរមួលដល់ 
ចទសនតររបចវសន៍ អាជាញ ធរមូលោា នខលុះក៏កំាពុងប្តពាយមជរមញុចអាយពលករចទសនតររបចវសន៍ចធវើ 
ការងារចៅកនុងតំាបន់ ចដើមបីបំាចពញចចន្ទល ុះតរមូវការការងារពលកមមចៅកនុងរបចទសកមពុជា។ ប្ផអកចៅាម 
ទីភាន ក់ងារជាតិមុខរបរកមពុជា ចឃើញថ្នមានការងារ ១៦១៤៦កប្នលងចៅទំាចនរ រតឹមនថងទី២៥ ប្ខមិថុន្ទ 
ឆ្ន ំា២០១៤xxxviii។ 
 

៣.៧. ចតើប្ផនកអាជីវកមមនិងនិចយជកមានរបតិកមមអវីប្ដរ? 
 

របតិបតតិករអាជីវកមមនថមានការញប់ញរ ចោយោរលំាហូរចចញដ៏ចលឿន ននពលករចទសនតររបចវសន៍ 
កមពុជា និងភ័យអំាពីកងវុះពលកមម ប្ដលអាចពនយតឺដល់ការអភិវឌឍន៍ និងខូតខាតដល់របចទសនថប្ដល 
បានទន់ចខាយចសដាកិចចរចួស្រោប់ចៅចហើយចន្ទុះ។ តំាណ្តងសហរគសសំាណង់ ោំាដុុះ នង ណិជជកមម 
ស្រសូវ បានប្ថលងរគប់គន ថ្ន ពួកចគធាល ប់មានបទពិចោធន៍កងវុះពលកមមប្ដលបានជុះឥទធិពលខូចខាតដល់ 
សហរគសចរៀងៗខលួនរបស់ពួកចគ។ ដូចប្ដលបានច លខាងចលើ របធានសមាគមខុនដូរបចទសនថ 
របាចសើត ប្តឌុលឡាយ៉ាោទីត បងាា ញពីការយល់ចឃើញថ្ន កងវុះពលកមមនឹងបណ្តត លចអាយមានការ 
យឺតយ៉ា វចផសងៗxxxix ចហើយរបធានកិតតិយសសមាគមអនកន្ទំាអងកចចញរបចទសនថ ឆូចគៀត អូផ្ទវង់សីុ 
បានប្ថលងថ្ន "ចោយោរប្ត៧០%ននពលករ ក់ព័នធនិងការចលើកោក់ស្រសវូចៅឃាល ំាងផទុក និងបញ្ជូ នចៅ 
ចលើកបា៉ា ល់បានចចញពីរបចទស...អាចចធវើចអាយយឺតកនុងការបញ្ជូ នចចញរបប្ហលជា៣សបាត ហ៍x1។ 
 
សហរគសទំាងចនុះ បានចបើកចំាហរការភ័យខាល ចរបស់ពួកចគជាោធារណៅៈយ៉ាងចលឿន ចៅដល់រោា  
ភិបាល និងបានជរមញុចអាយ NCPO បចងកើតនូវចគលនចយបាយពលកមមបរចទសដ៏ចាស់លស់មួយ 
។ ជាការចឆលើយតប រដាចលខាធិការអចិនន្រនតយ៍រកសួងការងារ ជីរ៉ាោក់ ស ុខុនថ្នឆ្ត បានរបកាសថ្ន 
រកសួងការងារនឹងខិតខំារបឹងប្របងចដើមបជួីយរហូតដល់១.៥០០របតិបតតិករអាជីវកមម ចៅចខតតភាគបូ ៌ 
ននរបចទស ចោយោក់ជំានួស"ពលករមកពីតំាបន់ចផសងៗចទៀត ចដើមបីបំាចពញចចន្ទល ុះខវុះខាត ដូចចនុះគឺរកុម 
ហ ុនអាចបនតអាជីវកមមចៅមុខ"x1iគត់បានទទួលដឹងថ្នមានការខវុះកមាល ំាងពលកមមវស័ិយោំាដុុះ ចនោទ 
ចសវកមម និងសហរគស ចោយោរប្តលំាហូរចចញថមីៗននពលករកមពុជា។ គត់បងាគ ប់ចអាយនិចយជក 
ជូនដំាណឹងដល់រកសួង ពីច ម្ ុះរកុមហ ុន និងចំានួនពលករប្ដលរតូវការ ចធវើដូចចាន ុះរកសួងអាចពាយម  
កនុងការោក់ជំានួសនូវពលករសរមាប់ពួកចគ។ 
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៣.៨. ការឆលុុះបញ្ច ំាងចោយពលករកមពុជាប្ដលបានវលិរតលប់ កតីសងឃមឹសរមាប់ចពលខាងមុខ ការឆលុុះ 
បញ្ច ំាងពីដំាចណើ រការចទសនតររបចវសន៍ 
 

ពលករប្ដលបានវលិរតលប់ចំានួន ៨០.៦%ប្ដលបានសមាា សន៍កនុងរបចទសកមពុជា បាននិយយថ្នពួក 
គត់ចង់រតលប់ចៅរបចទសនថវញិ កនុងចពលប្ដល១៧.៩% ថ្នមិនចង់ចៅវញិចទ។ ៥១.៨%បាននិយយ 
ថ្នពួកគត់បានចរៀបចំាប្ផនការរចួចហើយ កនុងការចធវើចទសនតររបចវសន៍ចៅនថវញិចទៀត។ 
 

"ខញុ ំាពិតជាចង់ចធវើចទសនតររបចវសន៍ាមរបព័នធផលូ វការ។ ចទុះជាយ៉ាងណ្តខញុ ំាចមើលចឃើញ 
ថ្ននីតិវធីិពិតជាសមុគោម ញណ្តស់ ចហើយខញុ ំារតូវរង់ចាំាយ៉ាងយូរ។រឯីតនមលក៏ខពស់ប្ដរ" 
(ពលករកមពុជាជាបុរសកនុងវយ័២០ឆ្ន ំាបាល យ ប្ដលធាល ប់ចធវើការប្ផនកសំាណង់ចៅបាងកក 
មុនចពលវលិចៅកមពុជាវញិ។ បានសមាា សន៍ចៅប្ខសីហ្វ ២០១៤) 

 

ពលករក៏បានជួយផងប្ដរដល់ការបំាភលឺអំាពីអទិភាពរបស់ពួកគត់ ចៅចពលចធវើចទសនតររបចវសន៍ កនុងការ 
ចរជើសចរ ើសរវងតនមល ចពលចវលនិងភាពសកតិសិទធិ សុវតថិភាព ភាពស្រសបចាប់ននការចូល និងព័ត៌មាន 
ប្ដលមាន។ អទិភាពខពស់បំាផុតសរមាប់ពលករគឺតនមលថវកិា និងថ្នចតើគួរជាមចធាបាយស្រសបចាប់ឬមិន 
ស្រសបចាប់។ ភាគរយននអនកផតល់ចចមលើយប្ដលបានោក់ចំានុចទំាងអស់ចនុះជាអទិភាពខពស់បំាផុតរបស់ 
ពួកចគ គឺ៣៨.៥%គិតថ្នសុវតថិភាពក៏សំាខាន់ប្ដរសរមាប់ពួកគត់ ជាមួយនិងពលករ៤៦.២% ចាត់ថ្នន ក់ 
ថ្នសុវតថិភាពជាអទិភាពទីពីររបស់ពួកគត់។ បញ្ា ប្ដលពលករចាត់ថ្នន ក់ជាអទិភាពតិចជាងចគចន្ទុះគឺ 
ព័ត៌មានប្ដលមាន ប្ដល៦១.៥%ននពលករចាត់ថ្នន ក់ថ្នជាការបារមាចរកាយចគបំាផុតរបស់ពួកគត់។ 
 

៣.៩. អនុោសន៍ពលករកមពុជាប្ដលវលិរតលប់មកវញិ 
 

កនុងចពលសមាា សន៍ ពលករកមពុជាប្ដលបានវលិរតលប់ រតូវបានោកសួរចដើមបីប្ចករ ំាប្លកអនុោសន៍ 
របស់ពួកគត់សរមាប់រោា ភិបាលរបស់ពួកគត់។ អនុោសន៍បានបងាា ញចោយអនកផតល់ការសមាា សន៍ 
រមួមាន ការបញ្ចុ ុះតនមលលិខិតឆលងប្ដន និងឯកោរស្រសបចាប់ចាំាបាច់ចដើមបីចធវើការចៅកនុងរបចទសនថ 
បចងកើតការងារនិងសហរគស ចៅកនុងរបចទសកមពុជា និងសរមបសរមួលចទសនតររបចវសន៍ចៅកាន់ 
របចទសនថ។ អនកផតល់ការសមាា សន៍រតូវបានោកសួរពីអនុោសន៍របស់ពួកគត់សរមាប់រោា ភិបាលនថ  
ការចឆលើយតបភាគធំាគឺបានចផ្ទត តចៅចលើការរបតិបតតិការរបស់ប៉ាូលីសនិងទហ្វ នចៅចលើពលករ។ ពួក 
គត់បានចសនើសុំាកុំាចអាយរោា ភិបាលនថចាប់ខលួនពលករចទសនតររបចវសន៍ ចហើយរបសិនចបើការចាប់ខលួន 
មិនអាចចគចផុតចទចន្ទុះ សូមចអាយមានការចគរពសិទធិមនុសស ជាពិចសសពីការប្ដលោក់ចអាយពួក 
គត់ោន ក់ចៅ អាហ្វរ និងការដឹកជញ្ជូ ន។ 
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ពលករប្ដលវលិរតលប់ រតូវបានសួរន្ទំាផងប្ដរចដើមបីប្ចករ ំាប្លកពីអនុោសន៍របស់ពួកចគចំាច ុះអងគការ 
មិនប្មនរោា ភិបាល។ អនកផតល់ការសមាា សន៍បានចសនើសុំាផងប្ដរដល់អងគការមិនប្មនរោា ភិបាល កនុងការ 
ផសពវផាយពីបញ្ា សិទធិពលករ កនុងការជួយពលករប្ដលរងនូវការបំា ន និងកនុងការផតល់ជំានួយផលូវចាប់ 
ដល់ពលករប្ដលរតវូបានចគជួញដូរ។ ជាចុងចរកាយ ពលកររតូវបានោកសួរពីអនុោសន៍សរមាប់ 
និចយជកនថ។ ពួកគត់បានចសនើសុំាកុំាចអាយនិចយជកចបាករបាស់ពលករ បចងកើនរបាក់ឈនួល របរពឹតត 
ចំាច ុះពលករកនុងភាពជាមនុសសនិងចគរពសិទធិ និងជួលពលករវញិកាន់ប្តឆ្ប់កាន់ប្តលអ ប្ដលឥលូវ 
ពួកគត់កំាពុងប្តវលិចៅកមពុជាវញិ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

លកខខណឌ ការងារនិងកប្នលងរស់ចៅរបស់ពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា 
កនុងចខតតរ៉ា ក់យ៉ាង របចទសនថ នថងទី១២ ប្ខសីហ្វ ឆ្ន ំា២០១៤ 
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៤. ពលករបានទៅទហីយ និងបានប្តលបម់កវិញ៖ ការយលទ់ ីញពីប្រទទសនថ 
 

៤.១. ចគលនចយបាយចឆលើយតបចំាច ុះលំាហូរចចញននពលករកមពុជាពីរបចទសនថ 
 

ដូចប្ដលបានពនយល់រចួចហើយចៅកនុងប្ផនកទី៣ ចាប់ចផតើមពីនថងទី១៦ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ NCPO បាន 
ចាប់ចផតើមបចងកើតចគលនចយបាយថមីសតីពីពលករចទសនតររបចវសន៍ ចៅកនុងរបចទសនថ។ កនុងចពលចន្ទុះ 
បានបចញ្ចញបទចសចកតីបងាគ ប់ចលខ ៦៧/២៥៥៧ ទក់ទងនិង "វធិានការបចណ្តត ុះអាសននកនុងការចោុះ 
ស្រោយចំាច ុះពលករចទសនតររបចវសន៍"។ កនុងចន្ទុះ បានរបកាសថ្នពួកចគគម នចគលនចយបាយ ចដើមប ី
បន្រងាក បចៅចលើពលករចទសនតររបចវសន៍ចៅកនុងរបចទសនថចន្ទុះចទ។ ចសចកតីបងាគ ប់បនតប្ថលងថ្ន NCPO 
កំាពុងពិចារណ្តចធវើការអនុម័តចលើការផ្ទល ស់បតូរបទបញ្ជ  និងផលូវចាប់ កនុងការរបរពឹតតចំាច ុះពលករចទស 
នតររបចវសន៍ ប៉ាុប្នតមិនមានភាពជាក់លក់ចៅចលើបំាណងរបស់ NCPO ចន្ទុះចទ។ នថងទី១៧ មិថុន្ទ NCPO 
បានបចញ្ចញចសចកតីបងាគ ប់ចលខ ៦៨/២៥៥៧ ទក់ទងនិង "វធិានការចចន្ទល ុះចពលបន្ទទ ន់ កនុងការទប់ 
ោក ត់និងបន្រងាក បអំាពីជួញដូរមនុសស និងចោុះស្រោយបញ្ា  ក់ព័នធដល់ពលករចទសនតររបចវសន៍ ជំាហ្វ ន 
ទី១"។ ចសចកតីបងាគ ប់ សំាចៅចោយមិនចាស់លស់ចៅចសចកតីរតវូការ កនុងការាមោនចមើលពីនីតិវធីិ 
ផលូវចាប់ ចដើមបីធាន្ទថ្នពលករចទសនតររបចវសន៍មានការការ រចៅកប្នលងចធវើការ។ 
 

ចៅនថងទី២១ មិថុន្ទ NCPO បានរបកាសពីប្ផនការកនុងការបចងកើតមជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយ 
ចដើមបីចុុះច ម្ ុះពលករចទសនតររបចវសន៍ ចរកាមវធិានការបន្ទទ ន់ កនុងការចោុះស្រោយបញ្ា យូរចហើយនន 
កមាល ំាងពលកមមអនតរជនជាតិ។ OSSC នឹងពចនលឿននីតិវធីិឯកោរសរមាប់ពលករមកពីរបចទសជិតខាង 
ប្ដលជាចំាប្ណកននវធិានការសនតិសុខ ចដើមបធីាន្ទពីការទទួលបានរបស់ពួកចគចំាច ុះផលរបចយជន៍ 
ប្ផនកសិទធិពលកមម។អាជាញ ធរក៏បានលុបចចាលនូវកំាហិតផលូវចាប់ កនុងការផតល់លទធភាពចអាយពលករ 
ប្ដលបានោន ក់ចៅចលើសកំាណត់ទិោា ការ បានបនតចធវើការងាររបស់ពួកចគ។ 
 

ចៅនថងទី២៥ មិថុន្ទ NCPO បានចចញចសចកតីបងាគ ប់ចលខ៧០/២៥៥៧ ទក់ទងនិង "វធិានការកនុងចចន្ទល ុះ 
ចពលកនុងការចោុះស្រោយបញ្ា ពលករចទសនតររបចវសន៍និងអំាចពើជួញដូរមនុសស"។ ចសចកតីបងាគ ប់បាន 
របកាសថ្នមជឈមណឌ លសរមបសរមលួសរមាប់ការវលិរតលប់ននពលករកមពុជា នឹងរតូវបចងកើតចៅកនុង 
ចខតតស្រសុះប្កវ ចាន់ថ្នបូរ ី រាត និងសុរនិទ ចៅនថងបន្ទទ ប់។ ជនជាតិកមពុជាប្ដលមានបំាណងចង់ចូល 
របចទសនថមកចធវើការអាចចុុះច ម្ ុះ ចហើយមជឈមណឌ លនឹងសរមបសរមួលកិចចការរបស់ពលករចៅ 
កន់្ទនិចយជកប្ដលបានចុុះច ម្ ុះរចួចហើយ ពីចំាណ្តប់អារមមណ៍ចង់បានកមាល ំាងពលកមម ចហើយក៏ផតល់ 
ជូនដល់ពលករផងប្ដរនូវការអនុញ្ដ តចអាយចូលបចណ្តត ុះអាសនន សរមាប់ចគលបំាណងខាងចលើ។ 
បន្ទទ ប់មកចទៀតនិចយជក រតូវប្តបនតចសនើសុំាការអនុញ្ដ តការងារបចណ្តត ុះអាសននសរមាប់និចយជិតរបស់  
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ខលួនពី OSSC កនុងមូលោា ន ប្ដលមានចៅ១កប្នលងចៅកនុងនីមួយៗ។ជនជាតកមពុជាប្ដលមានបំាណងកនុង 
ការចូលមក FCRCW រតូវប្តចុុះច ម្ ុះរតឹមនថងទី២៥ ប្ខកកកោ ឆ្ន ំា២០១៤។ បន្ទទ ប់ពីកាលបរចិចឆទចនុះ 
និងចរៅពីអវីប្ដលបានផតល់ជូនចៅចពលចនុះ ចាប់អចន្ទត របចវសន៍នឹងរតូវអនុវតតយ៉ាងមឺុងមា៉ា ត់ ប្ដលចសនើ 
សុំាការសងកត់ធងន់ចៅចលើចាប់ពលករមិនមានឯកោរ។ 
 

ចទុះជាយ៉ាងណ្ត មិនរតឹមប្តអាជាញ ធរប្ផនកអចន្ទត របចវសន៍និងពលកមមការងារចន្ទុះចទ ប្ដលទក់ទិន 
និងដំាចណើ រការចធវើចអាយរតឹមរតូវាមចាប់ននពលករ។ រ ំាពឹងទុកថ្នចំានួនដ៏ធំាននពលករកមពុជាកនុងការវលិ 
ចូលរបចទសនថវញិ ចៅនថងទី២៦ មិថុន្ទ រកសួងសុខាភិបាលោធារណៅៈ បានរបញប់របញល់បញ្ជូ ន 
រកុមការងារចៅកាន់ចខតតជាប់រពំាប្ដន រមួមានស្រសុះប្កវ រាត សុរនិទ និងសីុោចកត ចដើមបីផតល់ការពិនិតយ 
សុខភាព និងលក់ប័ណណធាន្ទរ៉ាប់រ ៉ាងសុខភាព ចៅដល់ពលករកមពុជាប្ដលវលិមកនថវញិ កនុងអរាតនមល 
មួយបនថយជាងមុនx1ii។ 
 

NCPO បានបនតបដិចសធការចុុះបន្រងាក បពីដំាបូងរបស់ខលួន ចៅកនុងសននិសីទោរព័ត៌មានចៅកនុងចខតតស្រសុះ 
ប្កវចៅនថងទី២៧ មិថុន្ទ។ អភិបាលចខតតស្រសុះប្កវ រផ្ទការ៉ាថន ចទៀននឆ ចៅប្តនិយយថ្នរោា ភិបាលថមី 
មិនបានបន្រងាក បចៅចលើពលករចទសនតររបចវសន៍ចន្ទុះចទ...រោា ភិបាលអុះអាងជាថមីថ្នវធីិប្ដលលអបំាផុតគឺ 
បចងកើតមជឈមណឌ លសរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍ ចដើមបីប្សវងរកការងារប្ដលមានសុវតថិភាពស្រសប 
ាមចាប់រដា និងផតល់ជូននូវរបាក់ឈនួលរបចសើរx1iii។ 
 

ចទសនតររបចវសន៍រតលប់មករបចទសនថវញិ បានចាប់ចផតើមចកើនចឡើងចៅជិតចុងប្ខ ប្ដលពលករកមពុជា 
១.០០០ន្ទក់បានចូលមករបចទសនថជារបចាំានថងាមរចកចបា៉ាយប្ប៉ាត ចៅនថងទី៣០ មិថុន្ទ និងនថងទី១ 
កកកោx1iv។ NCPO បានបនតការរបឹងប្របងថមីរបស់ខលួនកនុងការរគប់រគងកមាល ំាងពលកមមរបស់ពលករ និងចធវើចអាយ 
របចសើរចឡើងនូវមុខមាត់ជាអនតរជាតិរបស់ខលួន  ក់ព័នធនិងអំាចពើជួញដូរមនុសស ចោយបចញ្ចញនូវចសចកតីបងាគ ប់ថមីៗ 
ទក់ទងនិងការបចងកើត OSSC កនុងចខតតចផសងៗបប្នថមចទៀត។ ចៅនថងទី៣ កកកោ NCPO បានរបកាសចសចកតី 
បងាគ ប់ចលខ ៧៧/២៥៥៧ "ការបចងកើត OSSC បប្នថមសរមាប់ការចុុះច ម្ ុះពលករចទសនតររបចវសន៍និងវធិានការ 
រគប់រគងចអាយមានសណ្តត ប់ធាន ប់ននពលករចទសនតររបចវសន៍ ចធវើការចៅចលើកបា៉ា ល់ចនោទ ចៅាមចខតតជាប់ 
សមុរទ"។ បប្នថមពីចលើចនុះ រតឹមនថងទី២១ កកកោ និចយជកននពលករចទសនតររបចវសន៍ចធវើការចលើកបា៉ា ល់ចនោទ 
រតូវបានបងាគ ប់ចអាយចធវើបញ្ជ ីរយច ម្ ុះលំាអិត ជនជាតិ និងចំានួនននពលករចទសនតររបចវសន៍របស់ពួកចគ និង 
ជូនដំាណឹងដល់មនទីរការងារចខតត ប្ដលកបា៉ាល់របស់ពួកចគរតូវបានចុុះបញ្ជ ីចៅទីចន្ទុះ។ រតឹមនថងទី២៦ កកកោ 
ន្ទយកោា នការងារ បានរបកាសថ្នរបតិបតតិការអូសអួនចនោទចំានួន ៣.៣១៥ន្ទក់ (កនុងចំាចណ្តម ១០.០០០ 
ប្ដលកំាពុងរបតិបតតិការ) បានបញ្ជូ នបញ្ជ ីជាមួយច ម្ ុះពលករ ៥៤.៧៨៩ន្ទក់ កនុងចន្ទុះ ៤៤.៣៥៧ន្ទក់មិនមាន 
ឯកោរx1vi។  
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ពលករចនោទចលើកោក់រតីប្ដលចាប់បានចៅកនុងចខតតរាត របចទសនថ  
នថងទី១៤ ប្ខសីហ្វ ឆ្ន ំា២០១៤ 

 
សកមមភាពទំាងឡាយរបស់ NCPO កនុងការចធវើចអាយស្រសបចាប់នូវោថ នភាពរបស់ពលករចទសនតររប 
ចវសន៍ចៅកនុងរបចទសនថ ទទូលបានការគំារទពីរោា ភិបាលកមពុជា មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងឡាវ ចៅនថងទី៧ កកកោ 
ចៅចពលប្ដលឯកអគគរជទូតនិងរដាទូតននរបចទសទំាងបី ចូលរមួជាមួយមន្រនតីនថ កនុងការចុុះអធិការកិចច 
OSSC ចៅកនុងចខតតោមុតរបាកាន។ រជទូតនិងរដាទូតទំាងអស់ បានបងាា ញពីការគំារទដល់បទបញ្ជ  
កមាល ំាងពលកមមននរបចទសនថ ចោយបាននិយយថ្ន នឹងលប់ចចាលនូវបញ្ា ជាចរចើន រពមទំាងការ រ 
ពលករពីការរ ំាចលភបំា នសិទធិមនុសសx1vii។ 
 

នថងបន្ទទ ប់មកចទៀត NCPO ចលើកចឡើងចទៀតថ្ន ចដើមបីទទួលបាននូវការអនុញ្ដ តការងារសរមាប់ពលករ 
នឹងតរមវូចអាយពលកររតូវប្តឆលងកាត់ការពិនិតយសុខភាពសិន ប្ដលមានតនមល១៥ដុលល  និងទិញធាន្ទ 
រ៉ា ប់រ ៉ាងតនមល ១.៦០០បាត។ ចំានុចចនុះមិនប្មនចគលការណ៍ថមីចន្ទុះចទ ប្តចពលចនុះការអនុវតតមានការតឹង 
ប្តងជាងមុនជាខាល ំាង។ រកសួងសុខាភិបាលនថ បងាគ ប់ចអាយពលករចសនើចធវើការអនុញ្ដ តរយៅៈចពល១ឆ្ន ំា 
ចដើមបីពិនិតយចលើអំាចហវាមីន និងជមងឺចំាបងៗចផសងចទៀតរមួមាន ជមងឺោវ យ ជមងឺឃលង់ ជមងឺបណតុំា សរនស 
ាមរយៅៈថតកាំារសមីអិុចរទូង និងជមងឺរចបងx1viii។ អនកណ្តប្ដលរកចឃើញថ្នចរកាមឥទធិពលននអំាចហវាមីន 
ជមងឺោវ យដំាណ្តក់កាលទី៣ ជមងឺផលូវចិតត ចញៀនស្រោ រចបងរុំានរ ៉ា ឃលង់រុំានរ ៉ា ឬសរនសរុំានរ ៉ានឹងរតូវបានបញ្ជូ ន 
រតលប់។ អនកប្ដលរកចឃើញថ្នមានជមងឺរចបង ោវ យ ឃលង់ ឬសរនស ដំាណ្តក់កាលដំាបូងនឹងតរមូវចអាយ 
បនតការពាបាលមុនចពលផតល់នូវការអនុញ្ដ តការងារ។ 
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ពលករមកចធវើការពិនិតយសុខភាពចៅ OSSC កនុ ងចខតតរ៉ា ក់យ៉ាង របចទសនថ 
 
NCPO បានបនតការរបឹងប្របងកនុងការាមចមើល ពីោថ នភាពអចន្ទត របចវសន៍ននពលករចៅកនុងរបចទសនថ 
ចៅនថងទី២០ កកកោ ចោយតរមូវចអាយមាច ស់ផទុះននពលករចទសនតររបចវសន៍កនុងចខតតោមុតោខន កនុង 
ការផតល់នូវបញ្ជ ីច ម្ ុះពលករប្ដលជួលផទុះ ដល់អាជាញ ធរកនុងចពល២៤ចមា៉ាង ឬអាចរបឈមមុខចំាច ុះ 
មុខចាប់ ប្ដលចនុះជាប្ផនកមួយននការរបឹងប្របងចធវើចអាយផលូវការនូវជួលរទពយសមបតតិ។ វរៅៈចសនីយ៍ 
ចាកាវធុ សីុនភូនភុន ជាអនុរបធាន ISOC ចៅចខតតោមុតោខន និងជារបធានរកុមអធិការកិចចផទុះ 
ោន ក់ចៅរបស់ពលករ បាននិយយកនុងការរបជុំាជាមួយមាច ស់ផទុះថ្ន ពួកចគរតូវប្តចធវើកិចចសនាជួល 
សរមាប់ការរតតួពិនិតយ។ មាច ស់ផទុះរតវូបានរបាប់ថ្ន ពួកចគអាចកាល យជាចុងចចាទទីពីរកនុងករណីផលូវចាប់ 
ចបើសិនជាមន្រនតីចាប់ខលួនអនកជួលផទុះរបស់ពួកចគ សរមាប់ការរ ំាចលភចាប់1។ 
 

កនុងប្ខកកកោទំាងមូល NCPO បានបនតចចញនូវចសចកតីបងាគ ប់ជាចរចើនកនុងការបចងកើត OSSC ាម 
បណ្តត ចខតត។ ចសចកតីបងាគ ប់ចុុះនថងទី២១ កកកោ ចលខ១១៧/២៥៥៧ បានរបកាសថ្នកនុងការបចងកើតចៅ 
ដល់៥៣ចខតតបនតចទៀត ចធវើចអាយកាល យចៅជាចសវទូទំាងរបចទស និងពនាការរបតិបតតិការរគប់មជឈ 
មណឌ លរហូតដល់នថងទី៣១ ប្ខមីន្ទ ឆ្ន ំា២០១៥1i។ 
 
ចសចកតីបងាគ ប់ចផសងៗចទៀតចៅនថងចន្ទុះគឺចលខ ១១៨/២៥៥៧ "វធិានការកនុងចចន្ទល ុះចពលបប្នថមចដើមបីទប់ 
ោក ត់និងបន្រងាក បអំាចពើជួញដូរមនុសស និងចោុះស្រោយបញ្ា ទក់ទិននិងពលករចទសនតររបចវសន៍"។ 
ចសចកតីបងាគ ប់ចនុះ បានពនាអំាឡុងចពលចុុះច ម្ ុះសរមាប់ OSSC ក៏ដូចជា FCRCW កនុងចខតតស្រសុះប្កវ 
និងចាន់ថ្នបូរុ ី រហូតដល់នថងទី៣១ ប្ខតុល ឆ្ន ំា២០១៤ ដូចចនុះពលករកមពុជាប្ដលមានបំាណងរតលប់ចៅ 
ចធវើការចៅរបចទសនថ អាចបនតចសនើសុំាាមរយៅៈ FCRCW ។ ចសចកតីបងាគ ប់ ក៏បានពនារយៅៈចពលនន 
សុពលភាពឯកោររបស់ពលករ (ការអនុញ្ដ តការងារ និងប័ណណសំាគល់ខលួនមិនប្មនជាជនជាតិនថ) 
ប្ដលបានផតល់ចោយ OSSC រហូតដល់នថងទី៣១ ប្ខមីន្ទ ឆ្ន ំា២០១៥ និងបនតការតរមូវដល់ពលករ និង 
អនកកនុងបនទុករតូវប្តទិញការធាន្ទរ៉ា ប់រ ៉ាងសុខភាព1ii។ ពីនថងទី៣០ មិថុន្ទ ដល់នថងទី១៥ កកកោ ពលករ 
ជាង ១០០.០០០ន្ទក់ បានទទួលចសវនិងបានទិញប័ណណធាន្ទរ៉ា ប់រ ៉ាង។ 
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ពលករចទសនតររបចវសន៍ចុុះច ម្ ុះចៅ OSSC កនុ ងចខតតរ៉ា ក់យ៉ាង របចទសនថ 
 

NCPO បានចធវើសននិសីទោរព័ត៌មានចៅនថងទី២៩ កកកោ បានរបកាសថ្នរយៅៈចពលប្ដលផតល់ដល់ 
ពលករមិនមានឯកោរពីរបចទសកមពុជា មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងឡាវ កនុងការចុុះច ម្ ុះនិងទទួលការអនុញ្ដ ត 
ការងារបចណ្តត ុះអាសនន កនុងរបចទសនថ នឹងមិនពនាចពលចទៀតចទ។ ពួកគត់បានប្ណន្ទំាដល់ពលករ 
ចធវើការរយការណ៍ចៅ OSSC រតឹមនថងទី៣១ ប្ខតុល ឆ្ន ំា២០១៤ កនុងចគលបំាណងចអាយពួកគត់បាន 
ោន ក់ចៅនិងចធវើការបចណ្តត ុះអាសននកនុងរបចទសនថ។ ពលករប្ដលបានចុុះច ម្ ុះរចួចហើយ នឹងអនុញ្ដ ត 
ចអាយចរបើប័ណណសមាគ ល់ខលួនមិនប្មនជាជនជាតិនថរបស់ពួកគត់ អាចរតលប់ចៅរបចទសកំាចណើ តវញិ 
កនុងការបំាចពញដំាចណើ រការពិចោធន៍សញ្ជ តិ និងចសនើសុំាឯកោរចាំាបាច់ចផសងៗ ចទៀតរតឹមនថងទី៣១ 
ប្ខមីន្ទ ឆ្ន ំា២០១៥1iv។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ពលករចទសនតររបចវសន៍រង់ចាំាចៅ កនុងចខតតរ៉ា ក់យ៉ាង របចទសនថ នថងទី១១ សីហ្វ ២០១៤ 
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ការយិល័យរដាបាលពលករបរចទសននរកសួងការងារ បានបចញ្ចញតួចលខចៅនថងទី៦ ប្ខវចិឆិកា ២០១៤ 
បងាា ញពីចំានួនសរបុននពលករប្ដលបានចុុះច ម្ ុះមានរហូតដល់ ១.៤៩៣.៧៨១ន្ទក់។ កនុងចំាចណ្តម 
ចន្ទុះប្បងប្ចកាមជនជាតិមាន៖ ៦៨១.៥៧១ជាកមពុជា ៦០០.៨១៦ជាភូមា និង២១១.៣៩៤ជាលវ។ 
ចំានួនសរបុននកុមារកនុងបនទុកប្ដលបានចុុះច ម្ ុះមាន៩១.១៥៧ន្ទក់ ប្ដលមានកុមារកមពុជា៤១.៦៩៥ 
កុមារភូមា៤០.៣៨៨ និងកុមារលវ៩.០៧៤ន្ទក់។ OSSC ក៏ចជាគជ័យផងប្ដរកនុងការចុុះច ម្ ុះដល់ 
និចយជក ៣០៩.៦១០ន្ទក់។ ចខតតប្ដលមានចំានួនពលករចុុះច ម្ ុះចរចើនៗជាងចគ គឺបាងកក 
៣០៨.៤៤៧ន្ទក់ ចខតតឈុនបូរ ី ១៤១.៩១៣ន្ទក់ និងចខតតោមុតោខន ៩៨.៣៥៧ន្ទក់។ វស័ិយការ 
ងារចំាបងប្ដលពលករបានចុុះច ម្ ុះគឺ សំាណង់(៤៧៩.២៣៦ន្ទក់) កសិកមម(២១៥.៥៨៥ន្ទក់) និងចសវ 
(១៣៨.៦០១ន្ទក់)1v។ 
 

ចៅនថងទី១១ ប្ខតុល ឆ្ន ំា២០១៤ ចលកសុចមត មា៉ា ហូសុត ជាអគគន្ទយកននអគគន្ទយកោា នការងារនន 
រកសួងការងារនថ បានរបកាសថ្នចាប់ពីនថងទី១៣ ប្ខតុល ឆ្ន ំា២០១៤តចៅ វគគថមីននការពិចោធន៍ 
សញ្ជ តិននពលករប្ដលចុុះច ម្ ុះចំានួន ១.២០០.០០០ន្ទក់ពីកមពុជា មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងឡាវ និងអនកកនុង 
បនទុករបស់ពួកចគនិងចាប់ចផតើម។ រោា ភិបាលកមពុជានឹងបញ្ជូ នរកុមមន្រនតីការងារ៥រកុមមករបចទសនថ កនុង 
ការជួយដល់ដំាចណើ រការពិចោធន៍សញ្ជ តិ ចាប់ចផតើមចៅកនុងចខតតោមុតរបាកាន ចខតតោមុតោខន 
ចខតតឆ្ក់ចឆើងចៅ និងចខតតឈុនបូរ ីចហើយពលកររតូវចំាណ្តយរបមាន ១.៥០០បាតកនុងមាន ក់។ 
 

NCPO បានបញ្ជ ក់ពីជំាហររបស់ខលួនប្ដលថ្នពលករទំាងអស់រតូវប្តចុុះច ម្ ុះរតឹមនថងទី៣១ ប្ខតុល ឆ្ន ំា 
២០១៤។ចៅនថងទី២០ តុល ISOC បាននិយយថ្ន"នឹងចរបើរបាស់វធិានការចាំាបាច់កនុងការបញ្ជូ នរតលប់ 
នូវពលករណ្តប្ដលមិនបានចុុះច ម្ ុះ ចៅរបចទសកំាចណើ តវញិ"1vii។ បប្នថមពីចលើចនុះ រកសួងការងារ 
បានរបកាសថ្ននឹងសំាលឹងចមើលពី "ចរគឿងចលើកទឹកចិតតកនុងការទក់ទញពលករនថប្ថមចទៀត ចដើមបីចធវើ 
ការកនុងវស័ិយចទសចរ និងសហរគសចផសងៗចទៀត" កនុងចគលបំាណងជំានួសចអាយពលករចទសនតររប 
ចវសន៍មិនមានឯកោរ1viii។ 
 

៤.២. ចតើមានយនតការបចចុបបននអវីខលុះ សរមាប់ពលករកនុងការចធវើចទសនតររបចវសន៍ចៅរបចទសនថ? 
 

ចទសនតររបចវសន៍ាមទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ជាដំាចណើ រការមួយបចងកើតចឡើងស្រសបាមអនុោរណៅៈ 
ននការចយគយល់គន  
 

ចទសនតររបចវសន៍ផលូវការាមទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ប្ដលអនុចលមចៅាមអនុោរណៅៈននការ 
ចយគយល់គន រវងរបចទសកមពុជានិងរបចទសនថ គឺជាដំាចណើ រការសមុគោម ញ។ ពលករប្ដលបានចធវើ  
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ចទសនតររបចវសន៍ចៅរបចទសនថាមរបព័នធផលូវការចនុះ រតូវបានចៅថ្ន "ពលករាមអនុោរណៅៈ"។ 
ចំានួនននពលករកមពុជាាមអនុោរណៅៈ ចៅកនុងរបចទសនថ គិតរតឹមនថងទី១៣ ប្ខកកកោ ឆ្ន ំា២០១៤មាន 
៨៥.៧៣៣ន្ទក់។ ពលករាមអនុោរណៅៈ រតវូបានអនុញ្ដ តចអាយចធវើការកនុងរបចទសនថសរមាប់២ឆ្ន ំា 
ចហើយប្ដលពួកគត់អាចសុំាបនតជាថមីបាន២ឆ្ន ំាមតងចទៀត។ 
 

ដំាចណើ រការាមអនុោរណៅៈចនុះ តរមូវចអាយពលករចសនើសុំាចសវពីទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករចៅកនុង 
របចទសកមពុជា ប្ដលនឹងរតូវទក់ទងផងប្ដរជាមួយនិចយជកនថ ប្ដលប្សវងរកពលករ។ ទីភាន ក់ងារ 
ចរជើសចរ ើសពលករចរៀបចំាប្បបបទកនុងន្ទមពលករសរមាប់ប័ណណពលករចធវើការចៅបរចទសពីរកសួងការ 
ងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈកមពុជា។ 
 

ចៅចពលប្ដលប័ណណពលករចធវើការចៅបរចទសរតូវបានផតល់រចួ ទីភាន ក់ងារអាចោក់ កយចសនើសុំាចធវើលិខិត 
ឆលងប្ដនសរមាប់ពលករ និងចរៀបចំាការអនុម័តយល់រពមចំាច ុះឯកោរចផសងចទៀត ពីអាជាញ ធរនថនិង 
កមពុជា។ ចៅចពលប្ដលការអនុញ្ដ តទំាងអស់រតវូបានផតល់ជូនរចួចហើយ ទីភាន ក់ងារនឹងចធវើការចាត់ប្ចង 
ការដឹកជញ្ជូ នពលករចៅទីាំាងការងារចៅរបចទសនថ។ ចពលចៅដល់ទីចន្ទុះ ពលកររតូវប្តរយការណ៍ 
ចៅអាជាញ ធរអចន្ទត របចវសន៍ចដើមបចុីុះច ម្ ុះ និងទទួលបានការអនុញ្ដ តការងារជាក់ប្សតង។ 
 

មជឈមណឌ លរចកចចញចូលប្តមួយសរមាប់ការចុុះច ម្ ុះពលករចទសនតររបចវសន៍ចៅរបចទសនថ 
 

OSSC រតូវបានបចងកើតចដើមបីបចរមើចសវដល់រកុមពលករនិងអនកកនុងបនទុកពួកគត់ ប្ដលមានអាយុចរកាម 
១៥ឆ្ន ំា បីរបចភទៅៈ សរមាប់អនកប្ដលបានចុុះច ម្ ុះកនុងឆ្ន ំា២០១៣អនុចលមាមចសចកតីសចរមចរបស់ 
គណៅៈរដាមន្រនតីនថ ចុុះនថងទី៦ ប្ខសីហ្វ ឆ្ន ំា២០១៣ ប្ដលបានអនុម័តចអាយពនាមួយឆ្ន ំាចទៀតននចពល 
ចវលកំាណត់សរមាប់ការបញ្ច ប់ដំាចណើ រការចធវើចអាយស្រសបចាប់ ចំាច ុះពលករមិនមានឯកោរកនុង 
របចទសនថ និងពលករណ្តប្ដលការអនុញ្ដ តការងារអស់សុពលភាពរតឹមនថងទី១១ ប្ខសីហ្វ ២០១៤។ 
សរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា ប្ដលបានចុុះច ម្ ុះរចួចហើយចៅ FCRCW និងពលករកមពុជា 
ប្ដលមិនមានឯកោររតវូបានអនុញ្ដ តចអាយចធវើការជាមួយនិចយជកណ្តប្ដលបានធាន្ទពួកគត់ចៅ 
កប្នលងការងារប្ដលមានបញ្ជ ក់ចលើការអនុញ្ដ តការងារ។ ចៅចពលប្ដលបានចុុះច ម្ ុះរចួ ពួកគត់រតវូ 
បានអនុញ្ដ តចអាយោន ក់ចៅនិងចធវើការចៅរបចទសនថរតឹមនថងទី៣១ ប្ខមីន្ទ ឆ្ន ំា២០១៥។ 
 

សរមាប់ពលករប្ដលចុុះច ម្ ុះចៅ ជាដំាបូងនិចយជករបស់ពួកគត់រតូវប្តចរៀបចំាឯកោរប្ដលតរមូវ រមួ 
មានទរមង់ឯកោរមិនប្មនជាជនជាតិនថ ប្ដលបានផតល់ចោយរដាបាលចខតត(រកសួងមហ្វនផទ) ប័ណណ 
សំាគល់ខលួនថតចមលង១ចាប់ និងឯកោរថតចមលងននការចុុះច ម្ ុះរគួោររបស់និចយជក១ចាប់។  
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និចយជករតូវប្តជូនពលកររបស់ពួកចគចៅកាន់ OSSC និង ោក់ឯកោរទំាងអស់ចៅទីចន្ទុះ។ បន្ទទ ប់ 
មក ពលករមាន ក់ៗរតវូទទួលការពិនិតយសុខភាពចៅ OSSC និងជួបជាមួយរដាបាលចខតតចដើមបីកត់រា 
ទុកនូវជីវរបវតតិរបស់ពួកគត់ រមួមានទំាងរបូថតនិងោន មចមនដ។ បន្ទទ ប់មក រដាបាលចខតតនឹងផតល់ 
ឯកោរអនុញ្ដ តចអាយោន ក់ចៅបចណ្តត ុះអាសនន(ថរ៣៨/១)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពលករចទសនតររបចវសន៍ចុុះច ម្ ុះចៅ OSSC ន្ទចខតតរាត របចទសនថ នថងទី១៤ សីហ្វ ២០១៤ 
 

តនមលននការដំាចណើ រការចុុះច ម្ ុះសរមាប់ពលករចទសនតររបចវសន៍សរបុ ៣.០៨០បាត រតឹមនថងទី៣១ 
ប្ខកកកោ ឆ្ន ំា២០១៤។ តនមលរមួមាន ៩០០បាតសរមាប់ការអនុញ្ដ តការងារ៣ប្ខ ៨០បាតសរមាប់ 
ថរ៣៨/១ ៥០០បាតសរមាប់ការពិនិតយសុខភាព និង១.៦០០បាតសរមាប់ធាន្ទរ៉ាប់រ ៉ាងសុខភាព។ 
 

ពលករចទសនតររបចវសន៍នឹងរតូវផតល់ជូននូវប័ណណមិនប្មនជនជាតិនថ ប្ដលមានព័ត៌មានជាបឋម រពម 
ទំាងព័ត៌មានពីការអនុញ្ដ តការងារ និងធាន្ទរ៉ាប់រ ៉ាងសុខភាព។ 
 

OSSC រតូវបានចរៀបចំាមកសរមាប់ចុុះច ម្ ុះពលករប្ដលកំាពុងប្តចៅកនុងរបចទសនថរចួស្រោប់ ប៉ាុប្នត 
ចោយោរប្តដំាចណើ រការចុុះច ម្ ុះ មានភាពចលឿនជាងចទសនតររបចវសន៍ាមរបព័នធអនុោរណៅៈចន្ទុះ 
ពលករប្ដលរតូវបានសមាា សន៍កនុងរបាយការណ៍ចនុះ បាននិយយថ្នពលករកមពុជាជាចរចើនចរជើសចរ ើស 
កនុងការចធវើប័ណណរពំាប្ដនឆលងចៅរបចទសនថ រមួបនតដំាចណើ រចៅទំាាំាងចធវើការ និងចុុះច ម្ ុះចៅ OSSC កនុង 
មូលោា នចន្ទុះ។ 
 

  "ដំាចណើ រការចសវរចកចចញចូលប្តមួយមិនសមុគោម ញចទ ចហើយផតល់លទធភាព 
ចអាយពលករកាន់ប្តចរចើនបានោក់ កយ។ ខញុ ំាគិតថ្នវលអជាងដំាចណើ រការមុនៗ" 
(ស្តសតីជាពលករកមពុជាកនុងវយ័៤០ឆ្ន ំាបាល យ បចរមើការចៅសហរគសប្កចននឆនអាហ្វរ 
សមុរទ។ បានសមាា សន៍កនុងចខតតរ៉ា ក់យ៉ាង នថងទី១២ ប្ខសីហ្វ ឆ្ន ំា២០១៤) 
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"ដំាចណើ រការចនុះកាន់ប្តងាយស្រសួល និងមានឧបសគគចពលចវលតិចតួចជាមុនៗ  
ចោយោរប្តឯកោរអីៗរតូវចធវើចៅប្តមួយកប្នលង" (បុរសជាពលករកមពូជាកនុងវយ័ 
២០ឆ្ន ំាបាល យ បចរមើការចៅចរងចរកប្កនចនអាហ្វរសមុរទ។បានសមាា សន៍កនុង 
ចខតតរ៉ា ក់យ៉ាង នថងទី១២ ប្ខសីហ្វ ឆ្ន ំា២០១៤) 

 

ការចធវើប័ណណរពំាប្ដនអាចមានការពិបាកសរមាប់ជនជាតិកមពុជាជាចរចើន ចោយោរប្តប័ណណចនុះសរមាប់ 
ប្តរបជាជនរស់ចៅកនុងមូលោា នន្ទចខតតជាប់រពំាប្ដន ប្ដលប្តងប្តចធវើដំាចណើ រចៅមកកនុងរបចទសនថ។ 
ប័ណណរពំាប្ដនមានតនមលប្ត ៥ដុលល សរមាប់របជាជនកនុងមូលោា ន និង១៥ដុលល សរមាប់ជនជាតិកមពុជា 
ចផសងចទៀត1ix។ ចលើសពីចនុះចទៀត រតូវចំាណ្តយ៧០បាតកនុងចពលចូលចៅរបចទសនថមតងៗ។ ចោយមិន 
គិតពីតនមលទំាងអស់ចនុះ ដំាចណើ រការចនុះហ្វក់ដូចជាជួយដល់ពលករកមពុជាជាចរចើនចអាយបានរតលប់ 
ចៅចធវើការចៅរបចទសនថវញិបានចលឿន ចហើយប្ដលជាអទិភាពខពស់បំាផុតសរមាប់ពលករជាចរចើន។ 
 

មជឈមណឌ លសរមបសរមលួសរមាប់ទទួលពលករកមពុជា 
 

FCRCW ប្ដលបានបចងកើតចោយ NCPO មានទីាំាងចៅកនុងចខតតស្រសុះប្កវ ចាន់ថ្នបូរុ ី រាតនិងសុរនិទ និង 
ចរកាមការពិនិតយចមើលយ៉ាងដិតដល់ ពីការយិល័យអចន្ទត របចវសន៍ ន្ទយកោា នរដាបាលននរកសួង 
មហ្វនផទ និងន្ទយកោា នការងារននរកសួងការងារ។ 
 
ចទសនតររបចវសន៍ាមរយៅៈ FCRCW ចាប់ចផតើមចៅចពលពលករកមពុជាប្ដលបានចធវើប័ណណរពំាប្ដន ឬ 
លិខិតឆលងប្ដនប្ដលបានផតល់ចោយអាជាញ ធរអចន្ទត របចវសន៍កមពុជា បានោក់ឯកោររបស់ពួកគត់ចៅ 
កប្នលងរតួតពិនិតយអចន្ទត របចវសន៍នថ។ អចន្ទត របចវសន៍នថពិនិតយឯកោរអចន្ទត របចវសន៍របស់ពលករ ាម 
របព័នធអតតសញ្ដ ណបុគគល និងរគប់រគងអចន្ទត របចវសន៍កនុងបញ្ជ ីចមម  និងចអាយពួកគត់ចាប់ចលខរក 
កប្នលងអងគុយចាំាជាជួរ។ ចៅចពលប្ដលពលករង់ចាំាឆលងកាត់រពំាប្ដន អាជាញ ធរនថរបាប់ដល់ពួកគត់ពី 
ចគលនចយបាយរបស់ NCPO ចំាច ុះការរគប់រគងពលករចទសនតររបចវសន៍។ ជាយថ្នចហតុ គឺប៉ាូលីស 
ជូនពលករទំាងចនុះឆលងកាត់រពំាប្ដនចៅកាន់ FCRCW ។ 



42 

 

របូ
ថត

ផ្តល់
ដោ

យ
 M

M
N

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពលករកមពុជាប្ដលវលិរតលប់កំាពុងរង់ចាំាចៅចុុះច ម្ ុះចៅ FCRCW ចខតតស្រសុះប្កវ របចទសនថ  
នថងទី៣ ប្ខកកកោ ឆ្ន ំា២០១៤ 

 
ចៅចពលប្ដលពលករមកដល់ FCRCW សរមាប់ការចុុះច ម្ ុះ ជាដំាបូងមន្រនតីអចន្ទត របចវសន៍ចផទៀងផ្ទទ ត់ 
ឯកោរអចន្ទត របចវសន៍របស់ពលករ។ បនតមកចទៀត ពួកចគបញ្ជូ នឯកោរអនុម័តចៅចអាយមន្រនតីនន 
ន្ទយកោា នរដាបាលចខតត កនុងចគលបំាណងផតល់ជូននូវឯកោរោន ក់ចៅបចណ្តត ុះអាសនន សរមាប់ 
ពលករ។ ចៅជំាហ្វ នចនុះ របូថតនិងោន មរកចៅនដពលករនិងរតូវបានរកាទុកកនុងឯកោររបវតតិរបូ 
របស់ពួកចគ ចហើយពលករនឹងទទួលបានប័ណណសមាគ ល់ខលួនមិនប្មនជាជនជាតិនថ(ប័ណណឆ្ល ត) និងថរ 
៣៨/១ កនុងតនមល៨០បាត។ ពលករចទសនតររបចវសន៍នឹងរតូវផតល់ជូនផងប្ដរនូវលិខិតបញ្ជ ក់ ចដើមប ី
បញ្ជ ក់ពីការអនុញ្ដ តចអាយចចញចូល។ ចទុះជាយ៉ាងណ្ត ទំាងចនុះសរមាប់ប្តពលករណ្តប្ដលការ 
បចរមើការងាររបស់ពួកចគរតូវបានចផទៀងផ្ទទ ត់ ចោយច ម្ ុះរបស់ពួកគត់គឺមានចៅចលើបញ្ជ ីច ម្ ុះអនក 
បចរមើការងារប្ដលបានោក់ជូនអាជាញ ធរចោយនិចយជក ឬពលករប្ដលមានលកខណសមបតតិប្ដលចសនើ 
ចោយនិចយជក នឹងរតូវបានអនុម័តកនុងការវលិចៅចធវើការចៅរបចទសនថ។ 
 
និចយជកនថរបស់ពលករ ក៏មានការតរមូវជាចរចើនប្ដលរតូវបំាចពញផងប្ដរ។ និចយជកណ្តប្ដលមិន 
ធាល ប់ជួលពលករកមពុជាចោយស្រសបចាប់ពីមុនមក រតូវប្តោក់ជូននូវការប្បបបទចសនើសុំាមួយចាប់ដល់ 
ការយិល័យការងារចៅចខតតឬដល់បាងកក ចដើមបីទទួលបាននូវចំានួនននការអនុញ្ដ តកប្នលងចំាច ុះកូា 
រមួននពលករបរចទស ក៏ដូចជាឯកោរចផសងៗចទៀតផងប្ដរ។ និចយជកណ្តប្ដលបានទទួលនូវការ 
ផតល់ជាចំានួនជាក់លក់ននការអនុញ្ដ តកប្នលងននកូារចួចហើយ និងធាល ប់បានជួលពលករកមពុជាពីមុន 
រតូវប្តោក់ជូននូវបញ្ជ ីច ម្ ុះរបស់ពលករ។ ទល់ប្តចៅចពលប្ដលពលករកមពុជាបានទទួលនូវឯកោរ 
ប្ដលផតល់ចោយ FCRCW ចទើបនិចយជនរបស់ពួកគត់រតូវបានអនុញ្ដ តចអាយន្ទំាពួកគត់ចៅកប្នលង 
ចធវើការ។ 
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ជំាហ្វ នចុងចរកាយ កនុងដំាចណើ រការចទសនតររបចវសន៍ាម FCRCW គឺការចសនើសុំាការអនុញ្ដ តការងារ។ 
ចដើមបីបញ្ច ប់ជំាហ្វ នចន្ទុះ និចយជករតូវប្តពលករកមពុជារបស់ពួកចគ ប្ដលបានទទួលឯកោរចចញ 
ចោយ FCRCW រចួចហើយចៅោក់ កយចសនើសុំាការអនុញ្ដ តការងារបចណ្តត ុះអាសននចៅ OSSC ាម 
ចខតតប្ដលកប្នលងការងារមានទីាំាងចៅទីចន្ទុះ។ ការអនុញ្ដ តការងារ នឹងមានសុពលភាពសរមាប់រយៅៈ 
ចពលប្ដលចៅសល់ ននការសុពលភាពរបស់ការអនុញ្ដ តចអាយចូលមកនថ ជាបចណ្តត ុះអាសននរបស់ 
ពួកគត់។ 
 

ការយិល័យរចកចចញចូលប្តមួយចៅកមពុជា 
 

ទិសចៅជាបឋមនន OSSC កនុងរបចទសកមពុជាគឺសរមបសរមួលដំាចណើ រការប្បបបទចធវើលិខិតឆលងប្ដន 
សរមាប់ពលករកមពុជាពីររបចភទៅៈ ពលករណ្តប្ដលចៅរបចទសកមពុជាមានបំាណងចធវើចទសនតររបចវសន៍ 
ាមដំាចណើ រការអនុោរណៅៈ និងពលករណ្តប្ដលចៅកនុងរបចទសនថស្រោប់ចហើយ ប៉ាុប្នតមានបំាណង 
ទទួលបានឯកោរអតតសញ្ដ ណជាតិ ចដើមបអីនុញ្ដ តចអាយពួកគត់កាល យជាពលករមានឯកោររតឹម 
រតូវ។ OSSC របស់កមពុជា ផតល់ដល់ជនជាតិកមពុជានូវការបំាចពញការទមទរ ននដំាចណើ រការាម 
អនុោរណៅៈកាន់ប្តឆ្ប់រហ័ស។ 
 

សរមាប់ពលករប្ដលកំាពុងចៅកនុងរបចទសកមពុជា ប្ដលមានបំាណងចធវើចទសនតររបចវសន៍ មិនាមរយៅៈ 
ទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ពួកគត់អាចចសនើចធវើលិខិតឆលងប្ដនប្ដលបញ្ចុ ុះតនមលរតឹមប្ត៤ដុលល  ាម 
OSSC ចោយមានការបញ្ជ ក់ថ្នមានការងារចធវើពីមុនចៅរបចទសនថ។ ផទុយចៅវញិ ចបើមិនអាចបញ្ជ ក់ថ្ន 
មានការងារចធវើពីមុនចៅកនុងរបចទសនថចទចន្ទុះ ពួកគត់រតូវចុុះកិចចសនាជាមួយទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើស 
ពលករចអាយជួយភាជ ប់ទំាន្ទក់ទំានងពួកចគជាមួយនិចយជកនថ ប្ដលផតល់ការងារដល់ពួកគត់ចធវើ និង 
ឯកោរសំាអាងននការចធវើការងារ។ 
 

ការទទួលចសវពីទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករឯកជន កាន់ប្តកាល យចៅការប្ដលនលលកចធវើចៅបានគិត 
រតឹមនថងទី២៤ ប្ខមិថុន្ទ ឆ្ន ំា២០១៤ ចៅចពលប្ដលរកសួងការងារកមពុជា ចធវើការកំាណត់តនមលជាកញ្ច ប់ 
សរមាប់ទីភាន ក់ងារចរជើសចរ ើសពលករ ចំាច ុះលិខិតឆលងប្ដន ការអនុញ្ដ តការងារ ទិោា ការការងារនថ រមួ 
និងតនមលចធវើដំាចណើ រនិងអាហ្វរ សរបុ គឺ៤៩ដុលល ។ 
 

រកុមពលករកមពុជាចផសងចទៀតប្ដល OSSC មានបំាណងចង់ជួយចន្ទុះគឺរកុមពលករប្ដលកំាពុងរស់ចៅ 
របចទសនថប្ដលមានបំាណងចង់បានឯកោរអតតសញ្ដ ណជាតិ។ OSSC របស់កមពុជាអាចផតល់ជូននូវ 
ប័ណណពលករចធវើការចៅបរចទស ដល់ពលករទំាងចនុះ និងទទួលនូវការចសនើសុំាចធវើលិខិតឆលងប្ដន ប៉ាុប្នត 
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 ទល់ប្តពួកគត់វលិរតលប់ចៅកមពុជាវញិសិន។ ចនុះជាមូលចហតុប្ដលមជឈមណឌ លរតូវបានបចងកើត 
ចៅាមចខតតជាប់រពំាប្ដនជាមួយរបចទសនថ ចដើមបីសរមបសរមួលដំាចណើ រការកាន់ប្តចលឿន សរមាប់ 
ផលរបចយជន៍ននពលករកមពុជា ចធវើដំាចណើ រពីរបចទសនថមក។ 
 

៤.៣. ោថ នភាពននពលករវលិរតលប់ចៅកាន់របចទសនថ 
 

  "ពីមុនខញុ ំាគម នលទធភាពកនុងការបង់នថលចុុះច ម្ ុះចន្ទុះចទ ប៉ាុប្នតខញុ ំាគិតថ្នកាល យជា 
ពលករប្ដលគម នឯកោរ នឹងមិនរបាកដថ្នប៉ាុះ ល់ដល់ជីវតិរបស់ខញុ ំាចៅកនុង 
របចទសនថចន្ទុះចទ។ ចទុះជាយ៉ាងណ្ត ខញុ ំាចទើបនិងដឹងចាស់ថ្ន ចបើខញុ ំាមិនបាន 
ចុុះច ម្ ុះចទចន្ទុះ ទហ្វ ននឹងចាប់ចយើង" 
(បុរសមាន ក់ជាពលករកមពុជាកនុងវយ័ជាង២០ឆ្ន ំា ប្ដលធាល ប់បចរមើការងារសំាណង់ 
ចៅចខតតឆ្ក់ចឈើងចៅ។ បានសមាា សន៍ចៅចខតតស្រសុះប្កវ នថងទី១៨ សីហ្វ ២០១៤) 

 

ចៅចពលប្ដលរោា ភិបាលចរៀងៗខលួន បានចរៀបចំានូវយនតការជាចរចើនសរមាប់ពលករកនុងការវលិចៅនថ 
ាមរបព័នធផលូវការ និង ក់កណ្តត លផលូវការ ដូចប្ដលបានពនយល់ខាងចលើ ពលករបានចាប់ចផតើមវលិចៅ 
នថវលិយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ រកុមអនកស្រោវរជាវរបស់ MMN មានអារមមណ៍ថ្នជាការសំាខាន់កនុងការរកចអាយ 
ចឃើញពីរចបៀបប្ដលពួកគត់ចធវើចទសនតររបចវសន៍រតលប់ចៅនថវញិ និងទសសនៅៈរបស់ពលករថ្នចតើមូល 
ចហតុអវីបានជាពួកគត់ចរ ើសយកវធីិចទសនតររបចវសន៍ាមរបព័នធហនឹង។ ពលករកមពុជាសរបុ ១៣ន្ទក់ 
ប្ដលរតវូបានសមាា សន៍កនុងទឹកដីនថ ពួកគត់ទំាងអស់ធាល ប់បានរស់ចៅនិងចធវើការកនុងទឹកដីនថមុនចពល 
ចចញចៅកមពុជាបចណ្តត ុះអាសននកនុងកំាឡុងចពលលំាហូរពលករថមីៗចនុះ។ កនុងចំាចណ្តមអនកផតល់ព័ត៌មាន 
មានស្រសី៨ន្ទក់និងរបុស៥ន្ទក់។ ៧ន្ទក់មានអាយុចចន្ទល ុះពី១៩ចៅ៣០ឆ្ន ំា ៣ន្ទក់ចចន្ទល ុះពី៣១ចៅ៤០ឆ្ន ំា 
និង៣ន្ទក់ចចន្ទល ុះពី៤១ចៅ៥០ឆ្ន ំា។ 
 

កនុងចំាចណ្តមពលករទំាងចនុះប្ដលបានរតលប់មកទឹកដីនថវញិថមីៗ ចលើកប្លងប្តមាន ក់គត់ ចរៅពីចន្ទុះ 
មានកូនមួយឬចរចើនន្ទក់។ ចលើសពីចនុះចៅចទៀត ជីវភាពរបស់រគួោរពួកគត់គឺចធវើប្ស្រសចមាក រ ចលើក 
ប្លងប្តពលករមាន ក់ប៉ាុចណ្តណ ុះប្ដលមិនប្មន។ ចនុះគឺបានទក់ទងចៅនិងភាគរយខពស់ននរគួោរអនកផតល់ 
ព័ត៌មានប្ដលមានដីធលីចៅកមពុជា ប្ដលកនុងចន្ទុះមានរហូតដល់១១ន្ទក់។ ចទុះជាយ៉ាងណ្ត មានប្ត៧ 
ន្ទក់ប្ដលផតល់ព័ត៌មានប៉ាុចណ្តណ ុះប្ដលមានដីធលីខលួនឯងចៅកមពុជា។ 
 

មុនចពលប្ដលអនកផតល់ព័ត៌មានចាកចចញកាលពីចពលថមីៗចៅកមពុជា ពួកគត់បានបចរមើការងារចៅ 
សហរគសចនោទ (អនកផតល់ព័ត៌មាន៩ន្ទក់) ចហើយសល់ពីចន្ទុះចធវើការសំាណង់។ មុនចពលចចញពី  
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របចទសនថផងប្ដរ ៧ន្ទក់បានោន ក់ចៅកនុងរបចទសនថប្ត៣ចៅ៦ប្ខប៉ាុចណ្តណ ុះ មាន ក់ចទៀតោន ក់ចៅពី 
៦ប្ខចៅ១ឆ្ន ំា ៤ន្ទក់ចទៀតោន ក់ចៅពី១ចៅ២ឆ្ន ំា និងមាន ក់ចទៀតពី២ចៅ៣ឆ្ន ំា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពលករចនោទកំាពុងហ្វលរតីកនុងចខតតរាត របចទសនថ 
 

មូលចហតុជាចំាបងបំាផុតប្ដលអនកផតល់ព័ត៌មានចរជើសចរ ើសការវលិរតលប់មកទឹកដីនថវញិ ចោយោរប្ត 
កងវុះឳកាសការងារចធវើចៅកមពុជា ប្ដលមាន៦ន្ទក់ចឆលើយដូចចនុះ។ មូលចហតុចំាបងមួយវញិចទៀតគឺថ្ន 
និចយជករបស់ពួកគត់ចៅរបចទសនថ សុំាចអាយពួកគត់រតលប់មកចធវើការវញិ ចនុះចបើាមអនកផតល់ព័ត៌ 
មាន៣ន្ទក់។២ន្ទក់ចទៀតវលិមកនថវញិ ចោយោរពួកគត់បានឮថ្ន NCPO បានចបើកមជឈមណឌ លចុុះ 
ច ម្ ុះពលករចទសនតររបចវសន៍។ 
 

អនកផតល់ព័ត៌មានភាគចរចើន(៥ន្ទក់) មិនបានចូលាមដំាចណើ រការផលូវការណ្តមួយមករបចទសនថចន្ទុះចទ 
ពួកគត់បានប្ថលងថ្នពួកគត់ចរជើសចរ ើសវធីិចនុះកនុងការចូលមក ចោយោរប្តពួកគត់គម នឯកោរចធវើ 
ដំាចណើ រ ចហើយការមកាមអនកន្ទំាផលូវគឺទំាងសុវតថិភាពនិងតនមលទបជាងចធវើលិខិតឆលងប្ដន។ចទុះជាយ៉ាង 
ណ្ត ៤ន្ទក់បានឆលងកាត់រពំាប្ដនមកកាន់របចទសនថ និងបានចៅ FCRCW ។ មូលចហតុចំាបងបំាផុតប្ដល 
ពួកគត់ចរ ើសយកផលូវចនុះ គឺចោយោរពួកគត់ដឹងថ្នវជារចកមួយប្ដលអាចចអាយពួកគត់រតលប់មក 
ចធវើការវញិបានឆ្ប់។ ២ន្ទក់ចទៀតបានចធវើលិខិតឆលងប្ដន និងបានចូលមករបចទសនថចោយចរបើទិោា ការ 
ចទសចរ។ ពួកគត់ចរ ើសយកវធីិចនុះចោយោរពួកគត់មានលិខិតឆលងប្ដន និងអនុញ្ដ តចអាយពួកគត់ 
អាចចធវើដំាចណើ របានកនុងរបចទសនថ។ ចបើចទុះជាអនកផតល់ព័ត៌មានភាគចរចើនមិនបានចូលាមរបព័នធផលូវ 
ការ ប្ត១២ន្ទក់មានប្ផនការចូលរមួដំាចណើ រការចុុះច ម្ ុះកនុងចពលបចចុបបនន។ 
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  "ខញុ ំាគិតថ្នចបើសិនជាពលករចធវើឯកោរ វនឹងចធវើចអាយជីវតិចយើងរបចសើរ។ ចយើង 
អាចចធវើដំាចណើ រចៅផារនិងចៅចលងមិតតភកតិ" (ពលករកមពុជាជាស្តសតីកនុងវយ័៤០ឆ្ន ំា 
បាល យ បចរមើការងារចៅកប្នលងប្កនចនអាហ្វរសមុរទ។បានសមាា សន៍ចៅចខតតរ៉ា ក់យ៉ាង 
នថងទី១២ ប្ខសីហ្វ ឆ្ន ំា២០១៤) 

 

អនកផតល់ព័ត៌មានជាចរចើន បាននិយយថ្ន ដំាចណើ រការចុុះច ម្ ុះថមីចៅកនុងរបចទសនថ កាន់ប្តងាយស្រសួល 
និងមានឧបសគគចពលចវលតិចតួចជាងចពលមុន។ចទុះជាយ៉ាងណ្ត ពួកគត់ចឃើញថ្នតនមលលិខិតឆលង 
ប្ដនកមពុជាចៅប្តមានតនមលខពស់។ ចលើសពីចនុះចទៀត ខលុះបានកត់សមាគ ល់ថ្នពួកគត់នឹងមិនអាចនលលក 
ចំាច ុះតនមលចុុះច ម្ ុះបាន ចៅចពលប្ដលរតូវផតល់ដល់រគួោររបស់ពួកគត់ប្ដរ។ អនកផតល់ព័ត៌មានមាន ក់ 
បានប្ថលងថ្នអំាឡុងចពលចុុះច ម្ ុះគឺខលីណ្តស់ ដូចចនុះពួកគត់មិនអាចសនសំារបាក់កនុងការបង់នថលចធវើការចុុះ 
ច ម្ ុះកនុងចពលចន្ទុះបាន។អនកផតល់ព័ត៌មានមួយចំានួនចទៀត ក៏បាននិយយប្ដរថ្ន ពួកគត់គម នព័ត៌មាន 
ពីដំាចណើ រការចុុះច ម្ ុះចន្ទុះចទ។ 
 

អនកផតល់ព័ត៌មានរតូវបានោកសួរពីអនុោសន៍របស់ពួកគត់ចបើមាន សរមាប់រោា ភិបាលនថនិងកមពុជា 
និងសរមាប់និចយជកនថផងប្ដរ។ ពលរប្ដលបានសមាា សន៍ មានអនុោសន៍៤ប្ផនកធំាៗសរមាប់រោា ភិ 
បាលនថៅៈ អនុញ្ដ តចអាយពលករបានចុុះច ម្ ុះចទៀតទត់(យ៉ាងតិចរបចាំាឆ្ន ំា) អនុវតតរបាក់ឈនួលអបបបរ ិ
មារគប់វស័ិយការងារទំាងអស់និងសរមាប់រគប់ពលករទំាងអស់ បញ្ចុ ុះតនមលការចុុះច ម្ ុះ និងផតល់ជូន 
ដល់ពលករនូវការប្ថរកាសុខភាពចសមើគន ចៅនិងអវីប្ដលជនជាតិនថទទួលបាន។ សំាណូមពររបស់អនក 
ផតល់ព័ត៌មានសរមាប់រោា ភិបាលកមពុជាវញិ រមួមានដូចតចៅៅៈ បចងកើតឳកាសការងារប្ថមចទៀតចៅកមពុជា 
និងផតល់ជំានួយដល់ពលករកមពុជាចៅចរៅរបចទស។ ពួកគត់មានសំាណូមពរ៣ធំាៗដល់និចយជកកនុង 
របចទសនថៅៈតចមលើងរបាក់ឈនួល ផតល់របាក់ចពលសរមាក់ពាបាលជមងឺ និងចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវ 
សុវតថិភាពនិងសុខភាពប្ផនកការងារ។ 
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៥. ការឆេុុះបញ្ច ំង និងអនសុ្ថសនព៍ីបណ្តត ញទទសនតរប្រទវសនទ៍ទនេទមគងគ 
 

ការហូរចូលភាល មៗននពលករកមពុជាពីរបចទសនថថមីៗកនុងឆ្ន ំាចនុះ គឺជាការោស់សតិដល់មនុសសជាចរចើន 
ចអាយមានការយកចិតតទុកោក់ចៅចលើបញ្ា ដូចតចៅ។ 
 

ជាដំាបូង វគឺជាការរ ំាលឹកថ្នចសដាកិចចរបចទសនថរតូវការកមាល ំាងពលករ។ ចនុះជាការពិត ប្ដលដឹងឮជា 
យូរមកចហើយចោយមនុសសជាចរចើន ប៉ាុប្នតករមឮទទួលោគ ល់ជាផលូវការពីរោា ភិបាលមុនចពលមានលំាហូរ 
ពលករកមពុជា។ កនុងប្ខមិថុន្ទ ការជុះឥទធិពលចោយោរអវតតមានននពលករទំាងចនុះ គឺសចមបើមណ្តស់ 
ប្ដលសហរគសនថពឹងប្ផអកចលើកមាល ំាងពលករ ចហើយមានមនុសសជាចរចើនភ័យថ្នមិនយូរចទនឹងជុះ 
ឥទធិពលដល់ការខូចរបចយជន៍ចសដាកិចច។ ោថ នភាពបងខំារោា ភិបាល កនុងការចចញចសចកតីប្ថលងការណ៍ 
សំាចៅចៅ "ោរៅៈសំាខាន់ននពលករចទសនតររបចវសន៍ពីរបចទសជិតខាង ចឆ្ព ុះចៅរកការជរមុញចសដាកិចច 
នថចអាយចៅមុខ"1x។ ថវីចបើមានការពឹងប្ផអកជាយូរមកចហើយចលើកមាល ំាងពលករ កនុងសហរគសជាចរចើន 
ចន្ទុះ ចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍បានបរជ័យកនុងការផតល់ជូននូវការចឆលើយតបរយៅៈចពលប្វង 
និងមាននិរនតភាព ចំាច ុះពលករចទសនតររបចវសន៍រប់លនន្ទក់កំាពុងចធវើការកនុងរបចទស។ ជាលទធផល 
ោថ នភាពពលករចទសនតររបចវសន៍ចៅប្តមិនមានភាពចទៀងទត់ និងពលករជាចរចើនន្ទក់បានឈឺចាប់ 
ចោយោរការរបរពឹតតដ៏អារកក់ និងការចកងរបវញ័្ច ។ 
 

ទីពីរ ថវីចបើមានការផតួចចផតើមធាន្ទរបស់រោា ភិបាលកមពុជា ថ្ននឹងប្សវងរកការងារសរមាប់អនកប្ដលបានរត 
លប់ចៅផទុះវញិចន្ទុះ ចាស់លស់ណ្តស់ប្ដលរបចទសមិនអាចផតល់ដល់ពលករវលិរតលប់ចៅវញិជា 
ចរចើនន្ទក់ ជាមួយនិងឳកាសការងារសមរមយចន្ទុះចទ។ ជាការពិត ប្ដលពលករវលិរតលប់ជាចរចើនន្ទក់ 
ប្ដលរតវូបានសមាា សន៍កនុងគចរមាងស្រោវរជាវចនុះ បានផតល់ចយបល់ថ្ន រោា ភិបាលកមពុជា "បចងកើត 
សហរគស" និង/ឬក៏"បចងកើតឳកាសការងារ" អាចចងអុលបងាា ញថ្នពលករនឹងចរ ើសយកការរស់ចៅកនុង 
របចទសកមពុជា ចបើសិនជាពួកគត់អាចរកការងារសមរមយ។ ចទុះជាយ៉ាងណ្ត តថភាពគឺថ្នមានឳកាស 
ជីវភាពតិចតួចណ្តស់កនុងតំាបន់ជនបទននរបចទសកមពុជា ចហើយមនុសសគឺគម នជចរមើស មានប្តន្ទំាគន ចធវើ 
ចទសនតររបចវសន៍ចដើមបីរកឳកាសការងារ។ អនកប្ដលអាចរកការងារចធវើចៅាមទីរកុងកនុងរបចទសកមពុជា 
ចៅប្តទទួលបានរបាក់ឈនួលទបជាងរបាក់ឈនួលចដើមបរីស់ចៅឆ្ង យណ្តស់។ ដូចចនុះ មនុសសជាចរចើន 
សំាលឹងចមើលចទសនតររបចវសន៍ចៅរបចទសនថ ជាវធីិប្តមួយគត់ចដើមបីរស់រន និងផគត់ផគង់ដល់រគួោរ។ 
កនុងការចធវើចអាយចទសនតររបចវសន៍ជាជចរមើសប្តមួយ ជាជាងយុទធោស្តសតរស់រនមានជីវតិរបាកដនិយម 
ប៉ាុណណឹ ងចន្ទុះ រោា ភិបាលកមពុជារតូវការពិនិតយពិច័យចអាយបានដិតដល់គំារបូចចុបបននននការអភិវឌឈន៍ចសដា 
កិចចរបស់របចទស និងចធវើការចឆ្ព ុះចៅសចរមចបាននូវរបាក់ឈនួលចិញ្ច ឹមជីវតិសរមាប់ពលករទំាងអស់ 
កនុងរបចទសកមពុជា។ 
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ទីបីរ ប្ផអកចៅចលើការសមាា សន៍ ចាស់លស់ណ្តស់ប្ដលថ្នពលករភាគចរចើនប្ដលមានបំាណងចធវើាម 
ចាប់ទមាល ប់ និងចង់បានោថ នភាពស្រសបចាប់ចៅកនុងទឹកដីនថ។ ចទុះជាយ៉ាងណ្ត បចចុបបននពលករ 
ជាចរចើនចៅប្តចឃើញថ្នរបព័នធចទសនតររបចវសន៍ផលូវការចៅប្តមានតនមលខពស់និងមិនទទួលបាន។ភាពមិន 
ទទួលបានចនុះ ប្តងប្តចរ ើខាល ំាងចឡើង ប្ដលជាការពិតពលករមិនបានទទួលរបាក់ឈនួលអបបបរមិានចៅ 
កនុងរបចទសនថ ចហើយពួកគត់មិនបានទទួលរបាក់ឈនួលចពលប្ដលសុំាឈប់សរមាក ប្ដលពួកគត់គួរ 
ប្តទទួលបានាមចាប់ការងារជាតិ ដូចជាចៅចពលសរមាកពាបាលជមងឺជាចដើម។ ដូចចនុះ សមតថភាព 
របស់ពលករកនុងការនលលកចំាណ្តយចលើនថលចាំាបាច់ កនុងការចធវើឯកោរស្រសបចាប់ចន្ទុះគឺទុកមួយប្ឡក 
សិន។ ចនុះជាចពលមួយ ប្ដលរោា ភិបាលរតូវធាន្ទថ្នពលករទំាងអស់ទទួលបានូវរបាក់ឈនួលអបប 
បរមិានិងទទួលរបាក់ឈនួលចពលសរមាកពាបាលជមងឺប្ដលជាចំានុចមួយននសិទធិ។ អនុវតតចាប់ទំាងចនុះ 
គឺរបប្ហលជាអាចជរមញុពលករបប្នថមចទៀត កនុងការចំាណ្តយចពលចវលរបស់ពួកចគ ចដើមបីបនតចៅរក 
របព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ និង/ឬដំាចណើ រការចុុះច ម្ ុះ។ 
 

ជាចុងចរកាយ លំាហូរននពលករកមពុជា បានគូសបញ្ជ ក់ពីការខវុះជំាចនឿចិតតកនុងចំាចណ្តមពលករចំាច ុះ 
អងគភាពអនុវតតចាប់ និងការជុះឥទធិពលប្ដលអាចចកើតមានននចវហ្វរតឹងរុងឹខាល ំាងរបស់អាជាញ ធរ ចំាច ុះ 
ពលករ។ ចរចើនឆ្ន ំាមកចហើយ ពលករកនុងរបចទសនថបានចឃើញថ្នការអនុវតតចាប់ពាយម ចដើមបីរគប់ 
រគងពលករ កនុងចពលប្ដលបានចធវើកិចចការតិចតួចចដើមបកីារ រពួកគត់ ចហើយករមន្ទំាយកនិចយជក 
មករកយុតតិធម៌ ចំាច ុះទចងវើផតល់របាក់ឈនួលចរកាមសតង់ការ របរពឹតតឆ្គ ំាឆគងចលើពលករ និងចកងរបវញ័្ច ចលើ 
ពលកររបស់ខលួន។ទំាងចនុះបានចរ ើខាល ំាងចោយចវហ្វរោស្តសតដប្ដលៗរបស់ NCPO សំាចៅចៅដល់ "បញ្ា  
ពលករចទសនតររបចវសន៍" ប្ដលចធវើចអាយបងកការភិតភ័យកនុងការបន្រងាក បចោយចរបើហិងាចៅចលើពលករ 
ចបើសិនជារបព័នធចទសនតររបចវសន៍ស្រសបចាប់ គឺរតូវជរមញុតចៅមុខចទៀត ជាការសំាខាន់ណ្តស់ប្ដល 
អនក ក់ព័នធទំាងអស់ចធវើការចឆ្ព ុះចៅកោងចឡើងវញិនូវជំាចនឿចិតតរបស់ពលករ ចំាច ុះោថ ប័ណអនុវតត 
ចាប់។ ពួកគត់រតវូការជំាចនឿចិតតប្ដលថ្ន អងគភាពរោា ភិបាលនឹងធាន្ទដល់ពលករចទសនតររបចវសន៍ថ្ន 
នឹងទទួលបានរបាក់ឈនួលអបបបរមិា ចហើយកប្នលងការងាររតវូបានចធវើអធិការកិចចចដើមបធីាន្ទថ្ន មាន 
លកខខណឌ ការងារសុវតថិភាព ប្ដលនិចយជកទំាងអស់នឹងចធវើចអាយមានសុវតថិភាពសងគម សរមាប់ 
និចយជិតរបស់ខលួន ចហើយប្ដលនិចយជកនឹងមិនជំារតិយកឯកោររបស់ពលករ ចហើយប្ដលការ 
រ ំាចលភចៅចលើសិទធិណ្តមួយរបស់ពលកររតវូប្តោក់ចទស។ របសិនចបើជំាចនឿចិតតដូចចាន ុះរតូវបានោត រ 
ចឡើងវញិប្មនចន្ទុះ ការរបឹងប្របងរបស់រោា ភិបាលកនុងការចធវើចអាយស្រសបចាប់នូវោថ នភាពរបស់ពលករ 
នឹងមានរបសិទធិភាព ចហើយរោា ភិបាលនឹងទទួលបាននូវការគំារទពីពលករចទសនតររបចវសន៍ចោយ 
ពួកគត់ផ្ទទ ល់។ 
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ជាមួយនិងការរកចឃើញទំាងចនុះកនុងចិតត ចយើងខញុំាសូមជរមញុចអាយអនក ក់ព័នធទំាងអស់ពិចារណ្តនូវ 
អនុោសន៍ដូចតចៅ។ 
 

សប្មាបរ់ោា ភិបាលកមពជុា ទ ើមប៖ី 
 ពិនិតយចឡើងវញិនូវចគលនចយបាយអភិវឌឍន៍ជាតិ ចដើមបីបចងកើតការងារសមរមយជាមួយរបាក់ 

ឈនួលរស់ចៅសមរមយ និងចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវសតង់ោរននការរស់ចៅសរមាប់របជាជន 
របស់ខលួន។ 

 ពរងឹងអំាណ្តចននរកសួងការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៅៈ ចដើមបីការ រសិទធិជនជាតិរបស់ខលួន 
ប្ដលកំាពុងចធវើការទំាងចៅកនុងរបចទស និងចៅចលើទឹកដីបរចទស។ 

 បចងកើតចគលនចយបាយទក់ទងនិងការងារនិងចទសនតររបចវសន៍ ចោយមានការពិចរគុះ 
ចយបល់ជាមួយពលករ ប្ដលរតវូរងផលប៉ាុះ ល់ពីចគលនចយបាយទំាងចន្ទុះ។ 

 ចរៀបចំាប្ផនការនិងអនុវតតនូវចគលនចយបាយអភិវឌឍន៍ជាតិ ប្ដលរតូវបានចរៀបចំាសរមាប់ការ 
វលិរតលប់ជាយថ្នចហតុននពលករចទសនតររបចវសន៍កមពុជា។ និង 

 ផតល់ជូនដល់ពលករនូវកមចីការរបាក់ទប កនុងចគលបំាណងបចញ្ជ ៀសភាពជាប់បំាណុល ចោយ 
ោរប្តកមចីអរាការរបាក់ខពស់ ប្ដលជាចរឿយៗគឺសរមាប់សរមបសរមួលដល់ការចធវើចទសនតរ 
របចវសន៍។ 

 

សប្មាបរ់ោា ភិបាលនថ ទ ើមប៖ី 
 ចរៀបចំាចធវើការវយតនមលចអាយបានដិតដល់មួយ ននផលប៉ាុះ ល់ពីចគលនចយបាយ ចទសនតរ 

របចវសន៍របស់ខលួន។ 
 ធាន្ទថ្នពលករទំាងអស់ទទួលបាននូវរបាក់ឈនួលអបបបរមិាប្ដលពួកចគរតូវទទួលបាន និង 

ចធវើការចឆ្ព ុះចៅរកការផតល់របាក់ឈនួលរស់ចៅសមរមយសរមាប់ទំាងអស់គន ។ 
 ពិនិតយចមើលចឡើងវញិនូវចគលនចយបាយណ្តប្ដលបចងកើនហ្វនីភ័យដល់ពលករ ប្ដលនឹង 

អាចកាល យចៅជាគម នឯកោរ ន្ទំាចអាយពួកគត់របឈមមុខចៅនិងការចាប់ខលួន និងការបញ្ជូ ន 
រតលប់។ 

 ធាន្ទថ្នការបញ្ជូ នរតូវបានអនុវតតប្តកនុងជចរមើសចុងចរកាយបំាផុត កនុងការចាត់ប្ចងចំាច ុះ 
របជាជនជាពលករគម នឯកោរ។ និង 

 បចងកើតចគលនចយបាយ ក់ព័នធនិងពលករការងារ ចអាយមានមូលោា នយូរអប្ងវង។  
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សប្មាបរ់ោា ភិបាលនថ និងរោា ភិបាលកមពជុាទ ើមប៖ី 
 ពិនិតយចមើលចឡើងវញិនូវយនតការចទសនតររបចវសន៍បចចុបបនន កនុងចគលបំាណងចធវើចអាយវកាន់ប្ត 

ងាយស្រសួល កាន់ប្តចលឿន កាន់ប្តតនមលទប និងកាន់ប្តអាចទទួលបានសរមាប់ពលករធមមា 
 សហការរបតិបតតិការកនុងការធាន្ទថ្ន ការបញ្ជូ នរតលប់ពលកររតូវបានអនុវតតកនុងសភាព 

ប្ដលមានសុវតថិភាពនិងភាពនថលថនូរ និងកនុងទិដាភាពចាប់ កនុងករណីប្ដលការអនុវតតចាប់ដូច 
ចន្ទុះមិនអាចចជៀសវងបាន។ 

 

សប្មាបអ់ាស្ថ៊ា នទ ើមបី៖ 
 បញ្ជ ក់ចអាយចាស់ពីទំាហ ំាននចសចកតីរបកាសអាោ ន សតីពីការការ រនិងចលើកកមពស់សិទធិ 

ពលករចទសនតររបចវសន៍ រពមទំាងជរមុញចអាយរដាសមាជិកចធវើការពិនិតយចមើលចឡើងវញិពី 
ចគលនចយបាយចទសនតររបចវសន៍ចរៀងៗខលួន កនុងការចធវើចអាយរបចសើរចឡើងនូវជីវតិរបស់ 
ពលករចៅាមសហរគស។ និង 

 ជរមុញការវនិិចយគចៅកនុងរបចទសកំាចណើ តរបស់ពលករ ប្ដលមានរកមសីលធម៌ជំានួញលអ និង 
រមួចំាប្ណកកនុងការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុសសចៅទីចន្ទុះ។ 

 
 


