
យុទនសាស្រ្ថភាពជាដដគូ ្រាបក់ារផ្លល ្់បថូរ 
នៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

ការសកិ្សាពីប្រទេសក្សមពុជា 
ស្តងដ់ារការងារក្នុងស្ងាា ក្ផ់លិតក្ម្មកាតដ់េរ



 

 
 
 

ការសកិ្សាពីប្រទេសក្សមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ស្តងដ់ារការងារក្នុងស្ងាា ក្ផ់លិតក្ម្មកាតដ់េរ 

 
               Jeroen Merk                        

 



 

3 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 
មាតិកា 
១. ន្ចក្ថីនផថើម 5 
២. ពត័ា៌ន្ថីពីរបនទ  ្ 7 

២.១ ពត័ា៌នទូនៅ្ថីពីរបនទ  ្ 7 
២.២ ្ ូចនាក្រន្ដនកិ្ចច 7 
២.៣ ្ ូចនាក្រ្ ងគម ននោបាយ និងអភបិាលកិ្ចច 8 
២.៤ សាទ នភាពទូនៅ្ថីពី្ិទនិមនុ្ស 9 

៣. ភាគីពាក្ព់ន័ន 11 
៣.១ សាទ បន័រដាឌ ភបិាល 11 
៣.២ អងគការនិនោជក្ 11 
៣.៣ ្ ហជីព 11 
៣.៤       NGO                    14 
៣.៥ AFW         14 
៣.៦                             15 
៣.៧                           15 

៤. ឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ 18 
៤.១                           18 

៥. ទំនាក្ទ់ំនងឧ្ាហក្មម 22 
៥.១                           22 
៥.២           (CBAs) 22 
៥.៣                        23 
៥.៤                                    24 

៦.                              26 
ក្.                           27 
ខ.                       27 
គ.                         29 
ឃ.               គ                     30 
ង.                     32 
ច.                     35 
ឆ.                                    36 
ជ.                                    37 

៧. ផ្ផបក្មយួចំនួនផ្ដលរតូវការ “អនថរាគមន”៍ 41 
៧.១               41 
៧.២              43 
៧.៣                         45 

ឧប្មពន័ន-             48 



 

4 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

យុទនសាស្រ្ថភាពជាដដគូ ្រាបក់ារផ្លល ្់បថូរ 
នៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 
១. ទសចក្សតីទ្តើម



 

5 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

១. ទសចក្សតីទ្តើម 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជាននេះរតូវបានអនុវតថ្ រាប ់ CNV Internationaal នៅក្បុងបរបិទដនភាពជាដដគូនដើមផឲី្យានការផ្ក្ផ្រប 
នៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់គតផ់គង។់ ការ្ិក្ាននេះផ្ផែក្នៅនលើការពិនិតយនៅនលើឯក្សារផ្ដលានរសាប ់ និងការរសាវរជាវផ្លធ ល់នៅនលើសាទ ន 
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ជំពូក្ ២ ផថល់ពត័ា៌នទូនៅ ថ្ីពីរបនទ្ ពិពណ៌នាពីសាទ នភាពន្ដឌកិ្ចច ្ងគម ននោបាយ និងអភបិាលកិ្ចច រពមទងំសាទ នភាព
ទូនៅ ថ្ីពី្ិទនមិនុ្សនដាយនរបើរបា្់្ូចនាក្រអនថរជាតិ និងការនរបៀបនធៀបក្មពុជានៅនឹងរបនទ្ផលិត្នមលៀក្បំពាក្ន់ផសងនទៀត
។ 

ជំពូក្ ៣ នរៀបរាបពី់ភាគីពាក្ព់ន័ន្ំខាន់ៗ ផ្ដលានផលប េះពាល់នលើលក្ខខណឍ ការង្វរក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ/វាយនភណឍ  ឬនដើរ
តរួនាទី្ំខានក់្បុងការពិនិតយតាមដានសាទ នភាពក្មមក្រក្បុងឧ្ាហក្មមននេះ។ ជំពូក្ននេះគឺជាឯក្សារនោង ថ្ីពីភាគីពាក្ព់ន័ន នឹង 
រកុ្មហ ុនាច ្់ា ក្ផ្ដលានបំណងចូលរមួ ឬផថល់របឹក្ាដល់ភាគីពាក្ព់ន័នក្បុងរបនទ្នដើមផទីទលួបានពត័ា៌នបផ្នទម ឬជយួ ដល់ 
្ក្មមភាពពាក្ព់ន័នរប្់ពកួ្នគក្បុងរបនទ្ក្មពុជា។ 

ជំពូក្ ៤ បង្វា ញពីខលឹមសារ្នងខបដនសាទ នភាពឧ្ាហក្មមកាតន់ដរក្បុងរបនទ្ក្មពុជាដូចជា ផ្ផបក្្ំខាន់ៗ ដនផលិតក្មម ផលិត 
ផល និងទិ្នៅអនាគត។ 

ជំពូក្ ៥ ពិពណ៌័នាពីសាទ នភាពរមួរប្់្ហជីព និងបញ្ជជ ក្ល់មែតិពីឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ។ ជំពូក្ននេះផថល់ពត័ា៌ន្ំខាន់ៗ នដើមផី
ផ្ វ្ងយល់ពីរប្ិទនិភាពដនការនដាេះរសាយបញ្ជា របឈមក្បុងលក្ខខណឍ ការង្វរតាមរយៈកិ្ចច្នធនា្ងគម។ 

ជំពូក្ ៦ ផថល់ការវាយតដមលនលើការអនុវតថ ថ្ងដ់ានីមយួៗផ្ដលានក្បុងរក្ម ថ្ីពីការអនុវតថការង្វររប្់មលូនិធិ FWF នដាយនោង
តាមចាប ់ និងបទបផញ្ដតថិជាតិ រពមទងំទ្សនៈរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននផសងៗនលើការអនុវតថទងំននាេះ។ នរៅពីននេះ ជំពូក្ននេះបង្វា ញ
ទ្ិតិផលូវការ ថ្ីពីការរបតិបតថិផងផ្ដរ។ 

ជំពូក្ ៧ ពិភាក្ាពីផ្ផបក្មយួចំននួ្រាបក់ារចាបន់ផថើម “គនរាងសាក្លផង” នចញពីការអនុវតថលែពាក្ព់ន័ន នឹងរបាក្ឈ់បួល្មរមយ 
ការកាតប់នទយអំនពើហិងាទក្ទ់ងនឹងនយនឌរ័ និងន្រភីាពបនងកើត្ាគម និង្ិទនិចរចាជា្មហូភាពក្បុងវ ិ្ ័យកាតន់ដររប្់
ក្មពុជា នដាយានកិ្ចច្ហរបតិបតថិការនផសងៗពីអបក្ទមទរ្ិទនិការង្វរ។ 
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២.១ ព័ត៌មានេូទៅសតពីីប្រទេស 
រពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា (នៅកាតថ់ា ក្មពុជា) ទ្ិតនៅភាគខាងតផូងដនឧបទវីបឥណឍូ ចិនក្បុងតំបនអ់ា្ីុអានគបយ។៍ របនទ្ននេះាន
ដផធដី្របុ 181,035 គីឡូផ្ម រតកានរ   និងានរពំផ្ដនជាបរ់បនទ្ដថ នវៀតណាម និងឡាវ។ រពំផ្ដនភាគអានគបយរ៍ប្់ក្មពុជា 
លាត្ននឹងតាមបនណាថ យឈូង្មរុទដថ។ របនទ្ននេះានរបជាជន្របុជាង 15 លាននាក្។់ 

២.២ សចូនាក្សរទសដ្ធកិ្សចច 
ន្ដឌកិ្ចចក្មពុជាានកំ្នណើ នជារបចា ំ និងផ្របកាល យពីរបនទ្ផ្ដលានភាពរកី្រក្បំផុតនៅនដើមទ្វតសរឆ៍្ប  ំ 1990។ នៅចននាល េះឆ្ប ំ
2010 និង 2016 ក្មពុជាានកំ្នណើ ន ផ្្ របចាឆំ្ប រំបាណ 6% - 7%។ នៅឆ្ប  ំ2015 របាក្ច់ំណូលរប្់របជាជនក្មពុជា ាប ក្ ់
គឺ 3.487 ដុលាល  (គិតជាក្ាល ងំទិញ) និង 1.168 ក្បុងរបាក្ចំ់ណូល្រាបម់នុ្សាប ក្់ៗ ។ របាក្ចំ់ណូលរប្់របជាជនក្មពុជា 
ាប ក្ា់នក្រមតិរបហាក្រ់បផ្ហលគ្នប នឹងរបាក្ចំ់ណូលរប្់របជាជនបងក់ាល នដ្ ប ផុ្នថតិចជាងនវៀតណាម និងឥណឍូ នន្ីុ។ របជាជន 
ក្មពុជាភាពនរចើននៅផ្តពឹងផ្ផែក្នលើវ ិ្ ័យក្្ិក្មមនដើមផផី្ វ្ងរក្របាក្ចំ់ណូលនហើយរបជាជនក្មពុជា ជានរចើននៅផ្តរ្់នៅក្បុងភាព 
រកី្រក្។ តនួលខផលូវការថាប ក្ជ់ាតិបង្វា ញថា របជាជនក្មពុជា 17.7% រ្់នៅនរកាមបនាធ តដ់នភាពរកី្រក្។ ចំផ្ណក្អងគការ UNDP បាន 
បា នស់ាម នថា របជាជនក្មពុជាជិត 70% រ្់នៅក្បុង ឬជិតភាពរកី្រក្នរចើនផ្ផបក្ (និយមនយ័ភាពរកី្រក្ផ្ដលានភាពចា្់លា្់ 
នលើ្ពីរង្វវ ្់ភាពរកី្រក្ផ្ដលនផ្លថ តផ្តនលើរបាក្ចំ់ណូល)។ 

ក្មពុជាានក្ាល ងំពលក្មម្របុ 7,974,000 នាក្ ់ ផ្ដលជាក្រមតិទបនៅនឡើយនធៀបនឹងរបនទ្ឥណឍូ នន្ីុ នវៀតណាម និង 
បងក់ាល នដ្។ អរតានិក្មមភាពផលូវការរប្់ក្មពុជាានក្រមតិទបបំផុតរបាណ 0.3%។ របជាជនក្មពុជាជិតពាក្ក់្ណាថ លរបាណ 
48.7% នធវើការក្បុងវ ិ្ ័យក្្ិក្មម ចំផ្ណក្របជាជន 19.9% នធវើការក្ក្បុងវ ិ្ ័យឧ្ាហក្មម នហើយរបជាជន 31.5% នធវើការក្បុង 
ផ្ផបក្ន្វាក្មម។ ក្មមក្រនិនោជិតោ ងនរចើនរបាណ 80% ផ្ដលានអាយុ 15 ឆ្ប នំឡើងនៅនធវើការក្បុងវ ិ្ ័យនរៅរបពន័ននហើយ
ក្មមក្រនិនោជិតរតឹមផ្ត 17.7% ប នុណាត េះផ្ដលនធវើការក្បុងក្ផ្នលងការង្វរផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ី។ ្ាារតស្រ ថ្ីក្បុងការង្វរគឺ 80.8%។ 
ននេះជាក្រមតិដខ៍ព្់មយួនធៀបនឹងរបនទ្នៅអា្ីុនផសងនទៀត។ ោ ងននេះក្ថី ភាគរយក្មមក្រស្រ ថ្ី (70%) ក្បុងការង្វរង្វយរងនរគ្នេះ 
ានអរតាខព្់ជាងបរុ្ (59%)។ 

នដាយសារផ្តក្មពុជាផ្លល ្់បថូរពីន្ដឌកិ្ចចផ្ផនការ នៅជាន្ដឌកិ្ចចទីផារនៅនដើមទ្វតសរ ៍ 1990 របនទ្ននេះបាននរបើរបា្់ 
ឧ្ាហក្មមកាតន់ដរនដើមផពីរងីក្នគ្នលននោបាយនានំចញ។ រកុ្មហ ុនផលិតផ្ដលបណាថ ក្ទុ់នវនិិនោគនរាងចរក្ក្បុងរបនទ្ 
ក្មពុជារមួាន ដតវា ន ់ ្ិងាបរុ ី កូ្នរ   និងា នឡ្ីុ។ រកុ្មហ ុនផលិតទងំននេះបនថរគបរ់គងនលើឧ្ាហក្មមកាតន់ដររប្់ក្មពុជា។ 
នៅឆ្ប  ំ 1998 កិ្ចចរពមនរពៀងពាណិជជក្មមរវាង្ហរដឌអានមរកិ្ និងក្មពុជាបាននធវើឲ្យានកំ្នណើ នកូ្តានាចូំលរបចាឆំ្ប  ំ នដាយរពឹំងថា 
ក្មពុជានឹងផ្ក្លមែលក្ខខណឍ ការង្វររប្់ខលួនកានផ់្តរបន ើ្រនឡើង។ កិ្ចចរពមនរពៀងននេះបានបនងកើតជាអងគការនរាងចរក្កានផ់្តរបន ើ្រ
នៅក្មពុជា ផ្ដលរតួតពិនិតយលក្ខខណឍ ការង្វរក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ នហើយនរាងចរក្ទងំអ្់រតូវចូលជា្ាជិក្នដើមផទីទួលបាន
អាជាញ បណ័ត នានំចញ។ 

រយេះនពលពីរទ្វតសរន៍រកាយមក្ ឧ្ាហក្មមកាតន់ដរនៅផ្តានសារៈ្ំខានក់្បុងឧ្ាហក្មមនានំចញរប្់ក្មពុជា។ នៅផ្ខ មនីា 
ឆ្ប  ំ 2015 ក្មមក្ររបាណ 800,000 នាក្ ់ ផ្ដលក្បុងននាេះ 90% - 95% ជាស្រ ថ្ីវយ័នក្មង (អាយុ 18-35ឆ្ប )ំ បំនពញការង្វរ
ក្បុងនរាងចរក្កាតន់ដរផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ី (ផលូវការ) ចំននួ 640។ ឧ្ាហក្មមននេះានចំផ្ណក្ 16% ដន ផ្្ និង 80% ដនចំណូល 
ពីការនានំចញ។ វ ិ្ ័យ្នមលៀក្បំពាក្ ់ និងផ្្ផក្នជើងានចំផ្ណក្ 77% ដននិនោជិតក្មមនថសាល្របុក្បុងរបនទ្ក្មពុជា។ 
វ ិ្ ័យឧ្ាហក្មមនផសងៗនទៀតរមួាន នទ្ចរណ៍ ្ំណង ់ និងក្្ិក្មម។ ឧ្ាហក្មមផ្្ផក្នជើង ក្មពុជាានកំ្នណើ នោ ង 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

នលឿនក្បុងរយេះនពលប នុាម នឆ្ប ថំមីៗ ននេះ នទេះបីជាវានៅានចំផ្ណក្តូចនធៀបនឹងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរក្ន៍ដាយ។ ក្មពុជាកំ្ពុងពាោម
នរជៀតចូលនៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់គតផ់គង់្ ក្លផ្ដលានតដមលបផ្នទមខព្់ដូចជា នរគឿងបនាល ្់រថយនថ និង្ាា រនអឡិចរតូនិច។ 

 
របូនលខ 1៖ ផ្្ ក្បុងមនុ្សាប ក្ ់(USD) ក្បុងរបនទ្ផលិត្នមលៀក្បំពាក្ម់យួចំននួ 

ផលិតផលក្បុងរ្ុក្្របុរប្់ក្មពុជា (ផ្្) គឺរបហាក្រ់បផ្ហលនឹង ផ្្ រប្់បងក់ាល នដ្ ប ផុ្នថានក្រមតិទបខាល ងំនធៀប 
នឹង ផ្្ រប្់នវៀតណាម និងឥណឍូ នន្ីុ ផ្ដល្ុទនផ្តជារបនទ្នានំចញ្នមលៀក្បពំាក្់្ ំខាន់ៗ  (របូនលខ 1)។ ្នធ្ សន៍
អភវិឌណនម៍នុ្សរប្់ក្មពុជាឆ្ប  ំ 2014 គឺ 0.555 ជាតនួលខអភវិឌណមនុ្សក្រមតិមធយមផ្ដលានចំណាតថ់ាប ក្ន់លខ 143 ក្បុង
ចំនណាមរបនទ្ 188។ ្រាបត់ដមល្នធ្សនអ៍ភវិឌណនម៍នុ្ស ក្មពុជាានលក្ខណៈរ្នដៀងគ្នប ខាល ងំនឹងរបនទ្បងក់ាល នដ្ 
ប ផុ្នថរបនទ្ទងំពីរននេះ ទ្ិតក្បុងសាទ នភាពោ បយឺុ់នខាល ងំជាងរបនទ្ឥណឍូ នន្ីុ និងនវៀតណាម (តារាងទី 1)។ 

តារាងទី 1៖ ្នធ្ សនអ៍ភវិឌណនម៍នុ្សក្បុងរបនទ្ផលិត្នមលៀក្បំពាក្ម់យួចំននួឆ្ប  ំ2014 
របនទ្ ចណំាតថ់ាប ក្ ់ 

្នធ្ សន៍
អភវិឌណនម៍នុ្ស 

តដមល            
្នធ្ សន៍
អភវិឌណនម៍នុ្ស 

អាយុ្ងឃមឹ 
រ្់នពលនក្ើត 

ចនំនួឆ្ប ំ
្ិក្ា
រពឹំងទុក្ 

ចំននួឆ្ប ំ្ ិក្ា 
ជាមធយម 

ចំណូលជាតិ 
្របុក្បុងមនុ្សាប ក្ ់

បងក់ាល នដ្ 142 0.570 71.6 10 5. 1 3,191 
ក្មពុជា 143 0.555 68.4 10.9 4.4 2,949 
ឥណឍូ នន្ីុ 110 0.684 68.9 13 7.6 9,788 
នវៀតណាម 116 0.666 75.8 11.9 7.5 5,092 

 

២.៣ សចូនាក្សរសងគម នទោបាយ និងអភិបាលកិ្សចច 
ក្មពុជាបានរបកានរ់បបរាជានិយមអារ្័យរដឌធមមនុញនៅឆ្ប  ំ 1993 នដាយបនងកើត្ភាតាមរយេះការនបាេះនឆ្ប តនដើមផបីនងកើត
រដាឌ ភបិាល។ រពេះបាទននរាតថម្ីហមនីុជារបមខុរដឌ ប ផុ្នថននេះរគ្ននផ់្តជាតនួាទីតំណាងផ្ដលមនិ្ូវានអំណាចននោបាយ
ប នុណាត េះ។ នាយក្រដឌមស្រនថី ហ ុន ផ្្ន គឺជារបមខុរដាឌ ភបិាល។ គ្នតប់ានរគបរ់គងអំណាចតាងំពីឆ្ប  ំ 1985 និងរតូវបាននរជើ្តាងំ
នឡើងវញិកាលពីផ្ខ ក្ញ្ជដ  ឆ្ប  ំ 2013 ្រាបអ់ាណតថិរយៈនពល 5ឆ្ប នំទៀត។ អបក្្នងកត្ិទនិមនុ្សជានរចើនក្ត់្ ាគ ល់ថានលាក្ 
ហ ុន ផ្្ន “កានផ់្តានអំណាចផ្លថ ចក់ារ តាមរយៈការលួចបនលំ្នលឹក្នឆ្ប ត អំនពើពុក្រលួយ និងការបំភតិបំភយ័នានានដើមផរីក្ា 
អំណាចផ្លថ ចក់ារ”។ ក្បុងអំឡុងការនបាេះនឆ្ប តចុងនរកាយនៅឆ្ប  ំ 2013 របាក្ឈ់បូលបានកាល យជាបញ្ជា ចមផងផ្ដលនធវើឲ្យ្ហជីពធ្លល ក្ ់
ចូលនៅក្បុងការជផ្ជក្នដញនដាលផ្ផបក្ននោបាយ។ នទេះបីជាគណបក្សរបជាជនក្មពុជា (CPP) ផ្ដលជាបក្សកានអ់ំណាចបាន 
បនងកើនរបាក្ឈ់បួលអបផបរារហូតដល់ 150 ដុលាល /ផ្ខ ្រាបក់្មមក្រនិនោជិតកាតន់ដរ និង 250 ដុលាល /ផ្ខ ្រាបម់ស្រនថីរាជការ។ 
លទនផលនបាេះនឆ្ប តបានបងកជាភាពចរមូងចរា្់ខាល ងំ និងបនងកើតជាការតវា រទងរ់ទយធំ និងអ ទ្ិរភាពក្បុងដផធរបនទ្អ្់នពល 
ជានរចើនផ្ខ។ ក្មមក្រនិនោជិតគឺជា្ា្ធ្លតុដច៍មផងដនការតវា នរកាយការនបាេះនឆ្ប ត ជាអំឡុងនពលផ្ដលក្មមក្រកាតន់ដ របាណ 
200,000 នាក្ប់ាននធវើកូ្ដក្មមទូទងំរបនទ្ និងចូលរមួក្បុងការរបមលូផថុ ំរបឆ្ងំ។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

ក្បុងការប នុប ងនដាយបរាជយ័នដើមផលុីបបំបាតក់ារបេះនបារននាេះ គណបក្សកានអំ់ណាចបាននរបើរបា្់ក្ាល ងំបស្រង្វក បដរពដផសនលើហវូង
កូ្ដក្រ និងអបក្តវា  ផ្ដលនធវើឲ្យានមនុ្សសាល ប ់ 5 នាក្ ់ និងរបួ្  40 នាក្ន់ដាយសារការបាញ់របហារពីក្ងក្ាល ងំ្នថិ្ ុខរប្់
ក្មពុជា។ ជនរងនរគ្នេះជានរចើនគឺជាអបក្នធវើការក្បុងនរាងចរក្កាតន់ដរ្រាបស់ាជីវក្មមពហុជាតិ្ំខាន់ៗ ដូចជា H&M, Puma និង 
Adidas។ ជនរងនរគ្នេះ 25 នាក្ក់្បុងចំនណាមជនរងនរគ្នេះជិត 40 នាក្រ់ងរបួ្ នដាយសារការបាញ់របហារ ចំផ្ណក្មនុ្ស 13 
នាក្ន់ផសងនទៀតរតូវបានចាបខ់លួន។ 

ទនធឹមនឹងននេះ រដាឌ ភបិាលមនិបាននបើក្ការន្ុើបអនងកតឲ្យបានរគបរ់ជុងនរជាយ និងតាល ភាពនលើការសាល ប ់របួ្  និងការបាតខ់លួនផ្ដល
នក្ើតនចញពីការបស្រង្វក បនដាយហិងាននេះនឡើយ។ ដូចគ្នប ននេះផ្ដរ ការចាបខ់លួនក្មមក្រកាតន់ដរ របធ្លន្ហជីព និងរពេះ្ងឃជានរចើន
នាក្ ់ បានបនថនធវើនឡើងរហូតដល់ចុងឆ្ប  ំ 2014។ នពលននាេះរកុ្មហ ុនាច ្់ា ក្បាននធវើការនឆលើយតបជាមយួនឹង្ាព ធរមួពី្ហជីព 
និងបងខំឲ្យរដាឌ ភបិាលបនងកើនរបាក្ឈ់បួលរហូតដល់ 128 ដុលាល /ផ្ខ ជាកំ្នណើ នរបាណ 60% នលើ្អរតាមនុការនបាេះនឆ្ប តផ្ដលាន
រតឹមផ្ត 80 ដុលាល /ផ្ខ។ កំ្នណើ នននេះរតូវបាននគចាតទុ់ក្ថាជាកិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងដន៍ជាគជយ័ ផ្ដលក្មមក្រទទលួបាននៅនពល
បចចុបផនប។ ោ ងននេះក្ថីបចចុបផនបពកួ្នគនៅផ្តបនថទមទររបាក្ឈ់បួល្មរមយផ្ដលបំនពញតរមូវការចាបំាច ់ និងន្ចក្ថីដថលថបូររប្់
មនុ្ស។ 

្នធ្សនរ៍ប្ិទនិភាពរដាឌ ភបិាលរប្់ធនាគ្នរពិភពនលាក្នៅឆ្ប  ំ 2014 បានចាតថ់ាប ក្ក់្មពុជានៅក្រមតិ 25.48 នលើ 100 ផ្ដលជា
ក្រមតិខព្់ជាងបងក់ាល នដ្ បនថិច (21.63) ប ផុ្នថទបខាល ងំជាងនវៀតណាម (52.40) និងឥណឍូ នន្ីុ (54.81)។ នរៅពីននេះក្មពុជា
ទទលួបានពិនធុទបក្បុង្នធ្សនរ៍គបរ់គងអំនពើពុក្រលួយ ផ្ដលានរតឹមផ្ត 12.50, ននេះជាអរតាផ្ដលទបជាង បងក់ាល នដ្ 
(18.75) ឥណឍូ នន្ីុ (32.12) និងនវៀតណាម (37.50)។ ចុងនរកាយក្មពុជាានចំណាតថ់ាប ក្ន់លខ 99 ក្បុង្នធ្សននី៍តិរដឌ។ ននេះជា
ចំណាតថ់ាប ក្ផ់្ដលទបជាងបងក់ាល នដ្ (93) នវៀតណាម (64) និងឥណឍូ នន្ីុ (52)។ 

តារាងទី 2៖ ្នធ្ សនរ៍បជាធិបនតយយក្បុងបណាថ របនទ្ផលិត្នមលៀក្បំពាក្ន់ៅអា្ីុ ឆ្ប 2ំ015 
របនទ្ ចណំាតថ់ាប ក្ ់ ពិនធុ ដំនណើ រការ

នបាេះនឆ្ប ត 
ការបនំពញមខុង្វរ ការចូលរមួក្បុង

ននោបាយ 
វបផធមន៌នោបាយ ន្រភីាព

ពលរដឌ 
បងក់ាល នដ្ 86 5.73 7.42 5.07 5.00 4.38 6.76 
ក្មពុជា 113 4.27 3.17 5.71 3.33 5.00 4.12 
ឥណឍូ នន្ីុ 49 7.03 7.75 7.14 6.67 6.25 7.35 
នវៀតណាម 128 3.53 0.00 3.93 3.89 4.38 2.94 

 

២.៤ ស្ថា នភាពេូទៅសតពីីសេិធិមនុសស 
ក្មពុជាានបញ្ជា ្ិទនិមនុ្សនរចើនដូចជា តុលាការផ្ដលរងឥទនិពលននោបាយ និងគ្នម នរប្ិទនិភាព ការរតិតផតិកានផ់្តខាល ងំនលើ
ន្រភីាពបនញ្ចញមតិការរបមលូផថុ ំ និងការបនងកើត្ាគម និងការនរបើរបា្់អំនពើហឹងា និងការគំរាមចាបដ់ាក្ព់នននាគ្ននដើមផី
បំភតិបំភយ័ការរបឆ្ងំនានា។ នលើ្ពីននេះានបញ្ជា ្ិទនមិនុ្សផ្ដលពាក្ព់ន័ននឹងការរនំលាភបំពានអបក្នទ្ ការរតិតផតិនលើ
ន្រភីាពសារពត័ា៌ន ការមនិផថល់លទនភាពន ម្ើភាព និងយុតថិធមដ៌ល់អបក្្ំុ្ិទនិរជក្នកាន អំនពើពុក្រលួយផ្ដលរកី្ធំនឡើង និងការ
ជយួ ដូរមនុ្ស។ នទេះបីជារដាឌ ភបិាលបានផថនាធ នទ្មស្រនថពីីរ បី នាក្ន់ដាយសារបទឧរកិ្ដឌក្ថីក្អំ៍នពើពុក្រលួយ និងការរនំលាភបំពាន
ជានរចើននៅផ្តបនថនក្ើតានឥតឈបឈ់រ។ Freedom House បានចាតទុ់ក្ក្មពុជាថាជារបនទ្ “មនិន្រ”ី ផ្ដលានការរតិតផតិ
ខាល ងំនលើ្ិទននិនោបាយ និងន្រភីាពពលរដឌ និងដាក្ពិ់នធុ 5.5 (1 លែបំផុត, 7 អារក្ក្បំ់ផុត)។ នទេះបីជា្ហពន័ន្ ហជីព
អនថរជាតិទទលួសាគ ល់ថា ានការនគ្នរព្ិទនកិារង្វរជាមលូដាឌ នតាងំពីទ្វតសរឆ៍្ប  ំ 1990 ក្ន៍ដាយ ក្៍្ ហពន័នននេះបានចាតទុ់ក្
ក្មពុជា ជារបនទ្ដអ៍ារក្ក្បំ់ផុតមយួ្រាបក់្មមក្រ។ ក្មពុជាបានផថល់្ចាច បន័នលើអនុ្ញ្ជដ នលខ 87 និង 98 រប្់អងគការ
អនថរជាតិខាងការង្វរ (ILO) ប ផុ្នថគ្នម នការអនុវតថនទៀងទតន់ឡើយ។ រក្្ួងការបរនទ្្ហរដឌអានមរកិ្បានក្ត់្ ាគ ល់ថា 
“ការនរ ើ្ នអើង្ហជីព ការបំភតិបំភយ័ និងការ្ង្ឹក្នដាយនិនោជក្ផ្តងផ្តនធវើនឡើងនដាយគ្នម នការដាក្ន់ទ្។ (ជំពូក្ 6 ផថល់
ពត័ា៌នលមែតិ ថ្ីពីការអនុនលាមតាម ថ្ងដ់ារ ប្ូលរប្់អងគការអនថរជាតិខាងការង្វរនដាយនរាងចរក្កាតន់ដរក្មពុជា)
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យុទនសាស្រ្ថភាពជាដដគូ ្រាបក់ារផ្លល ្់បថូរ 
នៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 
៣. ភាគីពាក្ស់ព័នធ
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

៣. ភាគីពាក្ស់ព័នធ 
ផ្ផបក្ននេះផថល់ខលឹមសារ្នងខប ថ្ីពីភាគីពាក្ព់ន័ន្ំខាន់ៗ ក្បុងឧ្ាហក្មមវាយនភណឍ /កាតន់ដរក្មពុជា។ ផ្ផបក្ននេះនផ្លថ តចមផងនលើភាគី
ពាក្ព់ន័នផ្ដលចូលរមួោ ង្ក្មមក្បុងការបនងកើតលក្ខខណឍ ការង្វរនិង/ឬការពិនិតយតាមដានលក្ខខណឍ នានាក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ។ 

៣.១ ស្ថា រ័នរដ្ឋា ភិបាល 
រក្្ួងការង្វរ និងបណថុ េះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ គឺជាសាទ បន័រដឌដច៍មផងផ្ដលទទលួខុ្រតូវនលើការពិនិតយតាមដាន និងអនុវតថចាប់
ការង្វរ និងផ្ផនការនគ្នលទីមយួឆ្ប  ំ2009 - 2013 ថ្ីពី្ុខភាព និង្ុវតទិភាពការង្វរ។ រក្្ួងននេះក្ទ៍ទលួខុ្រតូវនលើ    ្ុខុ
ាលភាពរប្់ក្មមក្រនិនោជិតក្មពុជាផងផ្ដរ។ 

នាយក្ដាឌ នរគបរ់គងនរគឿងផធុេះ និងអាវធុ និងនរគ្នេះអគគិភយ័ គឺជាអាជាញ ធរចមផងក្បុងរក្្ួងមហាដផធ ផ្ដលទទលួខុ្រតូវនលើការ
អនុវតថចាប់្ ថីពីការទបស់ាក តអ់គគិភយ័ និងការពនលតអ់គគិភយ័ ផ្ដលរគបដណថ បន់លើរាល់បញ្ជា ពាក្ព់ន័ននឹង្ុវតទិភាពអគគិភយ័។ 

៣.២ អងគការនិទោជក្ស 
និនោជក្ផ្ដលចុេះបញ្ជ ីជារកុ្មហ ុនផលិត និងនានំចញ្នមលៀក្បំពាក្ ់ រតូវចូលជា្ាជិក្ និងនធវើជាតំណាងនដាយ្ាគមនរាង
ចរក្កាតន់ដរនៅក្មពុជា (GMAC) ផ្ដលរតូវបានបនងកើតនឡើងនៅឆ្ប  ំ 1996 និងចុេះបញ្ជ ីនៅឆ្ប  ំ 1999។ ្ាគមននេះានតនួាទី
នធវើជាតំណាងឲ្យឧ្ាហក្មមកាតន់ដរនៅក្រមតិរដាឌ ភបិាល និង្ហការជាមយួតអួងគនផសងនទៀតនដើមផកី្សាង្មតទភាពរប្់
្ាជិក្ក្បុងការបនងកើនផលិតភាព ផថល់ពត័ា៌នដល់្ាជិក្ពីបទបផញ្ដតថិថមីៗផ្ដលពាក្ព់ន័ននឹងវ ិ្ ័យននេះ និងបញ្ចុ េះបញ្ចូ ល
រដាឌ ភបិាល។ GMAC គឺជា្ា្ធ្លតុដា៍នឥទនិពលក្បុងឆ្ក្ននោបាយក្មពុជានដាយសារផ្តការរគបដណថ បដ់នឧ្ាហក្មម
វាយនភណឍ ក្បុងវ ិ្ ័យនានំចញ។ (http://www.gmac-cambodia.org/gmac-version2/about_gmac/default.php)  

៣.៣ សហជីព 
ភាគនរចើនដន្ហពន័ន្ហជីពទងំ92 គឺជាផ្ផបក្ដន្ហពន័ន1 ក្បុងចំនណាម្ហពន័ន10 (្ូមនមើលតារាងខាងនរកាម)។ ្ហពន័ន
ភាគនរចើននធវើជាតំណាងឲ្យក្មមក្រនិនោជិតក្បុង្ណាឌ គ្នរ ្ំណង ់ វ ិ្ ័យសាធ្លរណៈ និងនរៅរបពន័ន។ អវីផ្ដលគរួឲ្យក្ត់្ ាគ ល់
ននាេះគឺ ភាគនរចើនដនកំ្នណើ ន្ាជិក្្ហជីពនក្ើតានក្បុង្ហជីពផ្ដលគ្នរំទរដាឌ ភបិាល។ ក្បុងចំនណាម្ហពន័នទងំ10 
្ហពន័ន 8 រតូវបានកំ្ណតថ់ាគ្នរំទរដាឌ ភបិាល (ដូចជា គ្នរំទគណបក្សរបជាជនក្មពុជា)។ ននេះគឺនដាយសារផ្ត្ហពន័នទងំននេះ
្ុទនផ្តយល់រ្បតាមនគ្នលជំហររប្់ CPP និងទទលួបានការគ្នរំទជានរចើនពីរដាឌ ភបិាលដូចជា មលូនិធិ នគ្នលជំហររប្់
រដាឌ ភបិាល និងការអនុនរគ្នេះ។ ្ហពន័នមយួន ម្ េះថា CCU ានទំនាក្ទំ់នងោ ងជិត ប្ិទនជាមយួនឹងគណបក្សរបឆ្ងំ និងបាន
ចូលរមួោ ង្ក្មមក្បុងយុទននាការការង្វរនផសងៗ ក្ដូ៍ចជាបញ្ជា ្ងគមទូនៅដូចជា អំនពើពុក្រលួយ។ របធ្លន្ហជីពគ្នរំទ
រដាឌ ភបិាល និងរបធ្លន្ហជីពគ្នរំទបក្សរបឆ្ងំ្ុទនផ្តានតនួាទីធំៗក្បុងរដាឌ ភបិាល និងក្បុងឋានុរក្មគណបក្សរបឆ្ងំ និងនធវើជា
តំណាងឲ្យបក្សរប្់ខលួនក្បុងយុទននាការនោ្នានបាេះនឆ្ប ត។ 

CLC 

CLC រតូវបាននគចាតទុ់ក្ថាឯក្រាជយ និងអនុនលាមតាម្ហជីពជាតិ និងអនថរជាតិ អងគការមនិផ្មនរដាឌ ភបិាល និងបណាថ ញសាមគគី
។ គណបក្សកានអ់ំណាច CPP ផ្តងចាតទុ់ក្ថា CLC ជា្ហជីពគ្នរំទបក្សរបឆ្ងំ នដាយសារផ្ត្ហជីពននេះមនិរបកានា់គ៌្ន 
CPP។ អពារកឹ្តភាពននោបាយ និង្មពន័នភាពរងឹាុជំាមយួ្ហជីពជាតិ និងអនថរជាតិ និងអងគការ NGO បានផថល់ឥទនិពល្ម
រ្បដល់ CLC ក្បុងការ្នរមចនគ្នលនៅរប្់ខលួន ជាពិន្្ក្បុងអំឡុងនពលដនការនធវើយុទននាការរប្់ខលួន។ ជាញឹក្ញាប ់CLC 
បានដឹក្នាយុំទននាការសាធ្លរណៈផ្ដលនផ្លថ តនលើ្ិទនិការង្វរ និងបញ្ជា រប្់ក្មមក្រនិនោជិតនផសងនទៀតដូចជា របាក្ឈ់បួល និង
អតទរបនោជនន៍ផសងៗ។ 

http://www.gmac-cambodia.org/gmac-version2/about_gmac/default.php
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CCAWDU 

្មពន័ន្ហជីពរបជាធិបនតយយក្មមក្រកាតន់ដរក្មពុជា (CCAWDU) រតូវបានបនងកើតនឡើងកាលពីឆ្ប  ំ 2000 នដាយសារផ្តជនាល េះក្បុង
្ហពន័ន NIFTUC ជាមយួនឹងអងគការ NGO ក្មពុជាផ្ដលនធវើការនលើវ ិ្ ័យការង្វរ ននាេះគឺអងគការការង្វរក្មពុជា (CLO) ផ្ដលបងខំ
ឲ្យ្ាជិក្ខលេះផ្លថ ចខ់លួននចញពី្ហពន័នននេះ។ ្ហជីពននេះអេះអាងថាបចចុបផនបខលួនាន្ាជិក្ជាង 50,000 នាក្ ់ ក្បុង្ហជីព
នរាងចរក្កាតន់ដរក្បុងរបនទ្ជាង 100។ CCAWDU គឺជា្ហជីពជាតិឯក្រាជយដធំ៍ជាងនគរប្់ក្មពុជា។ 

CATU 

្មពន័ន្ហជីពក្មពុជា (CATU) រតូវបានបនងកើតនឡើងនៅឆ្ប  ំ 2014 ក្បុងនាមជា្ហជីពក្មមក្រនរាងចរក្កាតន់ដរផ្ដលជាផ្ផបក្មយួ
ដន្ហភាពថាប ក្ជ់ាតិ ផ្ដលានទំនាក្ទំ់នងនឹងគណបក្សរបឆ្ងំ គឺ្ហភាព្ហជីពក្មពុជា CCU។ CATU អេះអាងថាខលួន
ាន្ាជិក្ 10,000 នាក្ ់ក្បុង្ហជីពមលូដាឌ នរបាណ 20។ ្ហជីពននេះានទំហំតូច ប ផុ្នថបាននធវើ្ក្មមភាពោ ង្ក្មមក្បុង
ការនរៀបចំ និងចូលរមួជាមយួអងគការ្ិទនិការង្វរអនថរជាតិដូចជា CCC និង AFW។ CATU ក្ប៍ានចូលជា្ាជិក្រប្់ 
IndustriALL ផងផ្ដរ។ 

FTUWKC 

                               (FTUWKC) គ                                            
          ។                               1996                                                    
     ។                                                 2004។ 

CUMW 

                        (CUMW)                              2010                         
                   FTUWKC ។                           30,000                          
                  50។ 

     គ   

     គ   (SH)                       2012                            20,000    ។      គ    
                 7  គ                                                                               
                                                                                 15,000    ។ 
គ                                                                          CLC            
                               CLC                                       
                                                 ។ 
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៣.៤       NGO                    
      NGO                                                                                      
                                                                                    
។ ។  គ                                                                            
                                    ។                                                   
                                            ។ 

CENTRAL:                                   

CENTRAL                       2014                                                                
                                                                      គ         
      (www.central-cambodia.org) ។ 

CLEC:                        គ    

CLEC រតូវបានបនងកើតនឡើងនៅឆ្ប  ំ 1996 ក្បុងនាមជាមជឈមណឍ លធនធ្លនចាប ់ ផ្ដលជយួ ពរងឹងនីតិរដឌ យុតថិធម ៌ និង
របជាធិបនតយយនៅក្មពុជា។ ្ក្មមភាពបនងកើន្ិទនិអំណាចផ្ផបក្ចាបរ់ប្់ CLEC រមួាន ការយល់ដឹងពីចាប ់ការបណថុ េះបណាថ ល 
ន្វាជំនយួផ្ផបក្ចាប ់ និងការជយួ ដល់ការត  ្ូមតិ។ ការបណថុ េះបណាថ លរប្់មជឈមណឍ លរតូវបាននរៀបចំនឡើងនដើមផជីយួ ដល់
រក្ុមនគ្នលនៅជានរចើន ដូចជា ្ហគមនម៍លូដាឌ ន និងអងគការ NGO។ CLEC ានផ្ផបក្ក្មមវធីិការង្វរ និងបានគ្នរំទក្មមក្រ
និនោជិតក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ។ ការង្វរបចចុបផនបភាគនរចើនរប្់  LPU  ពាក្ព់ន័ននឹងការបណថុ េះបណាថ លភាគីពាក្ព់ន័ន្ ំខាន់ៗ
ក្បុងវ ិ្ ័យការង្វរក្មពុជា ដូចជា ្ាជិក្្ហជីព ថាប ក្រ់គបរ់គង តំណាងរដាឌ ភបិាល ក្ងក្ាល ងំនគរបាល នមធ្លវ ី និងនៅរក្ម។ 
នលើ្ពីននេះ LPU បានចូលរមួោ ង្ក្មមក្បុងការផលិត  និងផសពវផាយការនបាេះពុមព  និងឯក្សារបណថុ េះបណាថ លជានរចើន ថ្ីពី្ិទនិ
ការង្វរ កាតពវកិ្ចច និងបញ្ជា នផសងនទៀតផ្ដលពាក្ព់ន័ននឹងការង្វរ។ គរួក្ត់្ ាគ ល់ថា ្ាជិក្ន ធ្ើរផ្តទងំអ្់ក្ំពុងនផ្លថ តនលើការ
បំផ្បក្ការង្វរនចញពី CLEC និងការបនងកើត CENTRAL។ នទេះបីជា CLEC ហាក្ក់្ំពុងបនថការង្វររប្់ខលួនក្បុងផ្ផបក្ជានរចើនដូចជា 
ការបណថុ េះបណាថ ល ថ្ីពីការង្វរ និងការគ្នរំទផ្ផបក្ចាបក់្ន៏ដាយ ក្ា៏នចមងល់មយួចំននួពាក្ព់ន័ននឹង្មតទភាពរប្់ CLEC ក្បុងការ
បនថក្មមវធីិ ថ្ីពីការង្វរ នដាយសារផ្តបគុគលិក្ផ្ដលានបទពិនសាធនទ៍ងំអ្់រប្់ខលួនបានង្វក្នៅចូលរមួជាមយួ CENTRAL 
(http://www.clec.org.kh/default.php)។ 

៣.៥ AFW         
AFW គឺជា្មពន័នជា្ក្លរប្់អងគការ NGO និង្ហជីពផ្ដលត  ្ូមតិឲ្យានរបាក្ឈ់បួល្ថងដ់ា  នដាយផ្ផែក្នលើ្មមលូ
ដនក្ាល ងំទិញ  (PPP) ផ្ដលរតវូអនុវតថនៅទូទងំតំបនអ់ា្ីុ។ មក្ទល់បចចុបផនប កិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងរប្់ AFW ក្បុងរបនទ្ក្មពុជា
គឺការបនងកើត ”តុលាការរបជាជន ថ្ីពីរបាក្ឈ់បួល្មរមយអបផបរានិងលក្ខខណឍ ការង្វរ្មរមយ្រាបជ់ា្ិទនិមនុ្សជាមលូដាឌ ន” 
នៅឆ្ប  ំ 2012។ ថមីៗននេះ AFW បានចូលរមួចំផ្ណក្ក្បុងរបាយការណ៍រប្់ H&M។ CENTRAL បានជយួ ្ រមប្រមួល
្ក្មមភាពរប្់ AFW នៅក្មពុជា។ 

AFW នៅក្មពុជា ាន្ា្ភាពអងគការដូចខាងនរកាម ៖ 

 ្ហពន័ន្ហជីពក្មពុជា 
 ្ហពន័នការង្វរក្មពុជា 
 មជឈមណឍ លអបរ់ចំាប់្ រាប់្ ហគមន ៍
 ្ហពន័នជាតិក្មពុជា 
 អងគការចលនាស្រ ថ្ីក្មពុជា 
 ្ភា្មពន័ន្ហជីពជាតិក្មពុជា 

http://www.central-cambodia.org/
http://www.clec.org.kh/default.php
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 ្ហជីព្ហពន័នក្មពុជា 
 មជឈមណឍ លអភវិឌណនក៍្មមក្រក្មពុជា 
 មជឈមណឍ លអានមរកិ្្រាបស់ាមគគីភាពការង្វរអនថរជាតិ  
http://asia.floorwage.org/ 

៣.៦                             
បណាថ ញ្ហជីពស្រ ថ្ី 

បណាថ ញ្ហជីពស្រ ថ្ី    នទើបផ្តរតូវបានបនងកើតនឡើងនៅនពលថមីៗននេះប នុណាត េះ។ បណាថ ញននេះរបមលូផថុ ំស្រ ថ្ីមក្ពី្ហជីពនផសងៗ 
និងជយួ បនងកើនជំនាញដឹក្នារំប្់ស្រ ថ្ី និងនដាេះរសាយបញ្ជា នយនឌរ័ និងបញ្ជា ផ្ដលពាក្ព់ន័ននឹងក្មមការនី។ អងគការននេះនទើបផ្តចាប់
នផថើម្ក្មមភាពរប្់ខលួន   និងគ្នម ន្ក្មមភាពចា្់លា្់នឡើយ  ចំផ្ណក្រចនា្មពន័នរតូវបានរបកា្នឡើងជាយូរមក្នហើយ។ 

មជឈមណឍ លពត័ា៌នក្មមក្រ 

មជឈមណឍ លពត័ា៌នក្មមក្រ (WIC) គឺជា្ាគមក្មមការនីនរាងចរក្កាតន់ដរ។ WIC គ្នរំទក្មមការនីនដាយទមទរ្ិទនិរប្់
ក្មមការនី។ យុទនសាស្រ្ថរយៈនពលផ្វងរប្់ WIC នផ្លថ តនលើការបនងកើត និងពរងឹងចលនារប្់ក្មមក្រនិនោជិតនរាងចរក្ និងការ
បនងកើតថាប ក្ដឹ់ក្នារំបក្បនដាយគណននយយភាព និងរ្បចាបក់្បុងវ ិ្ ័យននេះផ្ដលនឆលើយតបនឹង្ិទនិ និងតរមូវការរប្់ក្មមការ។ី 
WIC ខិតខំបនងកើតឱកា្ដល់ស្រ ថ្ីឲ្យកាល យជានមដឹក្នាកំ្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ និង្ហជីព និងនដើមផឲី្យស្រ ថ្ីអាចបនញ្ចញទ្សនៈ
រប្់ខលួន និងទទលួបានការនឆលើយតបនៅថាប ក្ជ់ាតិ តំបន ់និងអនថរជាតិ។ កិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងរប្់ WIC នផ្លថ តនលើការនរៀបចំ និងការ
បនងកើន្ិទនិអណំាចតាមរយៈការផថល់ឱកា្ឲ្យស្រ ថ្ីជបួពិភាក្ាពីបញ្ជា នៅក្ផ្នលងការង្វរ។ WIC ានមជឈមណឍ លក្មមក្រ (drop-in 
center) ចំននួ 6 ក្បុងទីរកុ្ងភបនំពញ (http://wic.unitedsisterhood.org)។ 

៣.៧                           
្ក្មមភាព កិ្ចច្ ហរបតិបតថកិារ និងការផ្លល ្់បថូរ (ACT) 

ACT   គឺជាគំនិតផថួចនផថើមរប្់   IndustriALL  ផ្ដល្ំនៅបនងកើនរបាក្ឈ់បួលតាមរយៈការជំរញុការចរចាជា្មហូភាពបនងកើន
ផលិតភាព និងនលើក្នឡើងពី្ក្មមភាពបញ្ជជ ទិញ។ ACT នផ្លថ ត្ំខានន់លើការជំរញុអនុ្ញ្ជដ រមួនៅថាប ក្ជ់ាតិក្បុងឧ្ាហក្មម
កាតន់ដរ។ គុណ្មផតថិដនការបនថកិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងនៅថាប ក្ជ់ាតិគឺ អនុ្ញ្ជដ រមួទងំននេះចងកាតពវកិ្ចចផលូវចាប ់និងអាចអនុវតថបាន 
និងការបនងកើនរបាក្ឈ់បួលនលើ្ពីរបាក្ឈ់បួលអបផបរា ផ្ដលផ្តងផ្ត ទ្ិតនរកាមចំណុចនៅរបាក្ឈ់បួល្មរមយ។ ក្នលងមក្ 
រក្ុមហ ុនាច ្់ា ក្ចំននួ 17 ដូចជា Coles, Next, Pentland, C&A, H&M, New Look  ្ុទនផ្តបានចុេះអនុ្សរណៈនោគយល់
ជាមយួ IndustriALL។ 

មលូនិធិ C&A និងកិ្ចច្ ហការជាមយួ GIZ 

មលូនិធិ C&A បាន្ហការជាមយួ GIZ (the Deutsche Gesellschaft fu  r Internationale Zusammenarbeit) នលើក្មមវធីិ
មយួផ្ដល្ំនៅ “បនងកើនផលិតភាព បនងកើនរបាក្ឈ់បួល និងចូលរមួនលើក្ ធ្ួយលក្ខខណឍ ្ងគមលែរបន ើ្រ” ក្បុងនរាងចរក្ផគតផ់គងជ់ា
នរចើន។ គនរាងននេះរគបដណថ បន់លើនរាងចរក្ 13 ផ្ដលានក្មមក្រនិនោជិត្របុ 18,683 ក្បុងរបនទ្ឥណឍូ នន្ីុ ក្មពុជា ឥណាឍ  
និងបងក់ាល នដ្។ កិ្ចច្ហការននេះបាន្នរមចលទនផលជាទីគ្នបចិ់តថ ននាេះគឺ “កំ្នណើ នរបាក្ឈ់បួល្រាបក់្មមក្រនដាយសារផ្ត
របពន័នធនធ្លនមនុ្ស និងផ្ផនការនលើក្ទឹក្ចិតថានភាពរបន ើ្រនឡើង្រាបក់្មមក្រ”។ ប ផុ្នថ គ្នម នតនួលខជាក្ផ់្្ថងបញ្ជជ ក្ពី់ការ
អេះអាងទងំននេះនឡើយ។ 

កិ្ចចរពមនរពៀងរក្បខណឍ ជា្ក្លជាមយួ H&M និង Inditex 

កិ្ចចរពមនរពៀងរក្បខណឍ ជា្ក្ល (GFAs) គឺជាកិ្ចចរពមនរពៀងផ្ដលចុេះហតទនលខានដាយសាជីវក្មមពហុជាតិ និង្ហពន័ន
្ហជីព្ក្លមយួ ឬនរចើនផ្ដល្ំនៅការពារ្ិទនិ និងផលរបនោជនរ៍ប្់ក្មមក្រនិនោជិតផ្ដលបនរមើការង្វរក្បុងរបតិបតថិការ

http://asia.floorwage.org/
http://wic.unitedsisterhood.org/
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

រប្់រក្ុមហ ុន ដូចជា ្ង្វវ ក្ផ់គតផ់គង។់ ឧ្ាហក្មមកាតន់ដរាន GFA ពីរ។  IndustriALL ផ្ដលជា្ហពន័ន្ហជីព្ក្ល
ផ្ដលទទលួខុ្រតូវនលើឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ បានចុេះហតទនលខា GFAs ជាមយួ Inditex (2007) និង H&M (2015) ផ្ដល្ុទនផ្ត
នធវើរបតិបតថិការក្បុងរបនទ្ក្មពុជា (http://www.industriall-union.org/)។ 

H&M – គនរាងទនំាក្ទ់នំងឧ្ាហក្មមរប្់អងគការ ILO 

នៅឆ្ប  ំ 2013 H&M បាន្ហការជាមយួអងគការ ILO នៅរបនទ្ក្មពុជានដើមផផីថល់ការបណថុ េះបណាថ ល និងការអភវិឌណជំនាញ
ក្បុងផ្ផបក្ទំនាក្ទ់ំនងឧ្ាហក្មម និងរបាក្ឈ់បួលក្បុងរក្ុមហ ុនផគតផ់គងរ់ប្់ H&M។ គនរាងននេះ្ំនៅបនងកើនការបំនពញតនួាទីលែ
របន ើ្រដនទំនាក្ទ់ំនងឧ្ាហក្មមក្បុងនរាងចរក្ផគតផ់គង ់ និង “បនងកើននចំននួអនុ្ញ្ជដ រមួនដាយអបរ់កំ្មមក្រនិនោជិត ្ហជីព និង
និនោជក្ ថ្ីពីសារៈ្ំខានដ់នការចរចាផ្ដលនផ្លថ តនលើដំនណាេះរសាយ និង្ុចរតិ”។ គនរាងននេះទទលួបានការគ្នរំទពីទីភាប ក្ង់្វរ
អភវិឌណនអ៍នថរជាតិ  ្ុយផ្អត  (SIDA)  និង្ហជីព  ្ុយផ្អត  IF Metal  នៅរបនទ្ក្មពុជា។ គនរាងននេះបានបញ្ចបន់ៅឆ្ប  ំ
2016 ប ផុ្នថ H&M ក្ំពុងពិចារណានរៀបចំក្មមវធីិបនថ នពាលគឺក្មមវធីិផ្ដលពាក្ព់ន័ននឹងអបក្បញ្ជជ ទិញនផសងនទៀត។ 

H&M-គនរាងរបាក្ឈ់បួលយុតថធិម ៌

H&M ក្ក៏្ំពុងបនងកើតគនរាងរបាក្ឈ់បួលក្បុងរបនទ្ក្មពុជាផងផ្ដរនដើមផគី្នរំទឲ្យនៅផ្ក្នរាងចរក្ “បនងកើតរចនា្មពន័ននបើក្របាក្ន់បៀវ
តសរផ៍្ដលផថល់របាក្ឈ់បួល្មរមយ និងយុតថិធម ៌ ធ្លនានូវការផថល់្ំណង និងការង្វរផ្ថមនា ងរតឹមរតូវនៅតាមការកំ្ណតន់ដាយ
ចាប។់ ចំណុចននេះនឹងរតូវបានគូ្បញ្ជជ ក្ត់ាមរយៈការអនុវតថវធីិសាស្រ ថ្របាក្ឈ់បួលយុតថិធមក៌្បុងនរាងចរក្គំររូប្់នយើង...”។ 
គនរាងននេះបានអនុវតថនៅឆ្ប  ំ 2014 នលើការង្វរក្បុង ”នរាងចរក្គំរ ូ 2” ៖ មយួក្បុងរបនទ្បងក់ាល នដ្ និងមយួនទៀតនៅក្មពុជា។ 
H&M គឺជាអបក្បញ្ជជ ទិញផ្តមយួគតរ់ប្់នរាងចរក្ទងំពីរននេះ។ 
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យុទនសាស្រ្ថភាពជាដដគូ ្រាបក់ារផ្លល ្់បថូរ 
នៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 
៤. ឧសាហក្សមមកាត់ទដ្រ
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៤. ឧសាហក្សមមកាត់ទដ្រ 
ក្មពុជាបានចូលរមួនរកាយនគបនថចិក្បុងផលិតក្មមកាតន់ដរផ្ដលនពារនពញនដាយការរបក្តួរបផ្ជងនដាយសារផ្តភាពវកឹ្វរននោបាយ និង
្ងគម នរកាយការដលួរលំំរបបផ្ខមររក្ហម។ នទេះជាោ ងននេះក្ថ ី វ ិ្ ័យកាតន់ដរជាវ ិ្ ័យឧ្ាហក្មមដធ៏បំផុំតផ្តមយួគត់
រប្់ក្មពុជា។ នៅឆ្ប  ំ2014 វ ិ្ ័យកាតន់ដរានចផំ្ណក្ 79% ដនការនានំចញរប្់ក្មពុជា។ កាលពីពីរបីឆ្ប មំនុ (ឆ្ប  ំ2008) វ ិ្ ័យននេះ
រគបដណថ បន់លើរបាក្ច់នំណញពីការនានំចញរបាណ 90%។ ោ ងននេះក្ថ ី ការពឹងផ្ផែក្ខាល ងំនលើឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ្រាប់
របាក្ចំ់នណញពីការនានំចញ បានបងកជាហានិភយ័ នដាយសារផ្តវានធវើឲ្យក្មពុជាង្វយរងនរគ្នេះនៅនឹងវបិតថខិាងនរៅ។ 

ការង្វរក្បុងវ ិ្ ័យ្នមលៀក្បំពាក្ ់និងផ្្ផក្នជើងបានបនថនក្ើននឡើង។ នៅអំឡុងផ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2015 តនួលខរប្់រដាឌ ភបិាលបង្វា ញថា
ានក្មមក្រនិនោជិតរបាណ 605,100 នាក្ប់នរមើការក្បុងវ ិ្ ័យទងំននេះ។ រប្ិននបើនគរមួបញ្ចូ លវ ិ្ ័យនរៅរបពន័នអបក្ផថល់បទ
្ាា ្នប៍ា នស់ាម នថា តនួលខននេះនឹងនក្ើននឡើងដល់ 800,000 នាក្ោ់ ងង្វយ។ 

ក្មពុជាាននរាងចរក្ចុេះបញ្ជ ីផលូវការចំននួ 572 គិតរតឹមចុងឆ្ប  ំ 2014។ តនួលខននេះានបនថនក្ើននឡើងរហូតដល់ឆ្ប  ំ 2016។ ផល
ប េះពាល់ដនឧ្ាហក្មមននេះនលើក្មពុជាានទំហធំំនធង 

៤.១                           
ឧ្ាហក្មមកាតន់ដររប្់ក្មពុជា បានក្នក្ើតនឡើនៅពាក្ក់្ណាថ លទ្វតសរឆ៍្ប  ំ 1990 ក្បុងនាមជាផ្ផបក្ដ៏្ ំខានម់យួដនន្ដឌកិ្ចចជាតិ 
និងទីផារការង្វរ។ នៅឆ្ប  ំ 2014 របាក្ចំ់ណូលពីការនានំចញរប្់ក្មពុជាបាននក្ើនដល់ 5.8 ពានល់ានដុលាល ។ ចំណុចខាងនរកាម
បង្វា ញពីលក្ខណៈ្ំខាន់ៗ រប្់ឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ៖ 

ក្. ទីតាងំ 

ឧ្ាហក្មមកាតន់ដររបមលូផថុ ំនៅក្បុង និងជំុវញិរដឌធ្លនីភបនំពញ នទេះបីជាាននរាងចរក្ជានរចើន ទ្ិតនៅរាយបា យតាមបណាថ នខតថ
ក្ន៏ដាយ។ ផលិតផល្នរមចផ្តងរតូវបានដឹក្ជញ្ជូ នតាមរថនភលើងពីទីរកុ្ងភបនំពញនៅកានក់្ំពងផ់្ផរកុ្ងរពេះ្ីហនុ ជាទីផ្ដល
្នមលៀក្បំពាក្រ់តូវបានដឹក្តាមក្បា ល់នៅរបនទ្នផសងនទៀត។ ាននគហទំពរ័មយួ (ផ្ដលហាក្ច់ា្់គំរលឹបនថិច) បង្វា ញផ្ផនទី
ទីតាងំដននរាងចរក្ោ ងតិច 558 ផ្ដលកំ្ពុងនធវើរបតិបតថិការក្បុងរបនទ្ក្មពុជា។ ក្បុងននាេះ នរាងចរក្ 394 ទ្ិតក្បុងទីរកុ្ងភបនំពញ 
នរាងចរក្ 82 ទ្ិតក្បុងនខតថក្ណាថ ល នរាងចរក្ 28 ទ្ិតក្បុងកំ្ពង់្ ពឺ និងនរាងចរក្ 16 ទ្ិតក្បុងនខតថរពេះ្ីហនុ។ នរាងចរក្ 38 
នទៀត ទ្ិតក្បុងនខតថក្ំពងច់ាម កំ្ពងឆ់្ប ងំ ក្ំពត នកាេះកុ្ង ន្ៀមរាប សាវ យនរៀង និងតាផ្ក្វ។ 

ខ. នរាងចរក្ CMT 

ឧ្ាហក្មមកាតន់ដររប្់ក្មពុជា ពឹងផ្ផែក្នលើការផលិតផលិតផលមលូដាឌ នផ្ដលានតដមលនថាក្។ ជាទូនៅ នគនមើលនឃើញថា 
នរាងចរក្កាតន់ដររប្់ក្មពុជាជារបនភទនរាងចរក្ CMT។ នរាងចរក្ CMT មនិានធ្លតុចូលក្បុងផលិតក្មម និងការរចនា្នមលៀក្
បំពាក្ន់ឡើយ នពាលគឺរគ្ននផ់្ត “តភាជ ប/់ផគុ ំ” ផលិតផល ផ្ដលពាក្ព់ន័ននឹងការកាតន់ដរវតទុធ្លតុនដើមនៅតាមការក្ំណតន់ដាយអបក្បញ្ជជ
ទិញប នុណាត េះ។ វតទុធ្លតុនដើម (រក្ណាត)់ និងនរគឿងា ្ីុននរាងចរក្   រតូវបាននាចូំលពីបរនទ្។  ចំណាយនលើធ្លតុចូលក្រមតិ
ក្ណាថ លានទឹក្របាក្រ់បាណ 2,597 លានដុលាល នៅឆ្ប  ំ2014។ 

គ. ផលិតភាពទប 

នរាងចរក្កាតន់ដរក្មពុជា្ុទនផ្តានផលិតភាពទប នធៀបនឹងនរាងចរក្រ្នដៀងគ្នប ក្បុងរបនទ្ចិន បងក់ាល នដ្ នវៀតណាម ឥណាឍ  
និងបា គីសាទ ន។ របាក្ឈ់បួលគឺខព្់ជាងរបនទ្បងក់ាល នដ្ ប ផុ្នថទបជាង (ជាទូនៅ) នវៀតណាម និងឥណឍូ នន្ីុ (្ូមនមើលតារាង
នលខ 3)។ 
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តារាងនលខ 3 ៖ របាក្ឈ់បលួអបផបរារបចាផំ្ខក្បុងរបនទ្មយួចំននួ ផ្ខ មក្រា ឆ្ប  ំ2015 (US$) 
បងក់ាល នដ្ $71 
ក្មពុជា $128 
ឥណឍូ នន្ីុ $92 (អបផបរា) $247 (អតិបរា) 
នវៀតណាម $100 (អបផបរា) $145 (អតិបរា) 
របភព  ILO, ឆ្ប  ំ2015, ទំពរ័ 5 
ឃ. ការកានក់ាបន់ដាយបរនទ្ 

នរាងចរក្ជាង 90% កានក់ាបន់ដាយបរនទ្ ផ្ដលភាគនរចើនជាវនិិនោគិនមក្ពីរបនទ្ចិន ដតវា ន ់្ិងាបរុ ីនិងា នឡ្ីុផ្ដលង្វក្
មក្វនិិនោគក្បុងរបនទ្ក្មពុជាកាលពីអំឡុងទ្វតសរឆ៍្ប  ំ 1990 នដើមផទីញរបនោជនពី៍អរតារបាក្ឈ់បួលក្ាល ងំពលក្មមទប និង
ការមនិកំ្ណតកូ់្តា្រាបក់ារនានំចញនៅទីផារ្ហរដឌអានមរកិ្    និង្ហភាពអឺរ  បុ។ ទនធឹមនឹងននេះ ក្មពុជារគបរ់គងនរាងចរក្
រតឹមផ្ត 7% ប នុណាត េះផ្ដលភាគនរចើនជានរាងចរក្ក្បុងរ្ុក្ខាប តតូច។ នរៅពីននេះ ្ាគមនរាងចរក្កាតន់ដរនៅក្មពុជាបានបា នស់ាម ន
ថា របធ្លនរគបរ់គងថាប ក្ក់្ណាថ លរបាណ 80% ក្បុងនរាងចរក្ក្មពុជាគឺជាជនបរនទ្។      នគនមើលនឃើញថាក្ងវេះបគុគលិក្រតួត
ពិនិតយក្បុងរ្ុក្គឺជាឧប្គគក្បុងផលិតភាព៖ ការនរបើរបា្់របធ្លនរតួតពិនិតយជាជនបរនទ្នរចើននពក្គឺជារបភពដនភាពតានតឹង 
ការយល់ខុ្ និងទំនា្់។ នរៅពីននេះ វាបានរតិតផតិនលើឱកា្ការង្វររប្់ក្មមក្រនិនោជិតក្មពុជា (ធមមតា)។ 

ង. ទហំនំរាងចរក្ 

ទំហំនរាងចរក្ផ្របរបួលនៅចននាល េះពីក្មមក្រនិនោជិតប នុាម ន 100 នាក្រ់ហូតដល់នរាងចរក្ផ្ដលានក្មមក្រនិនោជិតរាប ់1,000 នាក្់
។ នរាងចរក្ទងំននាេះ្ុទនផ្តានអរតាផលចំណូលខព្់ ផ្ដលមយួផ្ផបក្គឺនដាយសារផ្តចាបព់ននដាររប្់ក្មពុជា។ 

ច. អបក្បញ្ជជ ទិញ 

រក្ុមហ ុនាច ្់ា ក្ និងរកុ្មហ ុនលក្រ់ាយ្ំខាន់ៗ ផ្ដលទិញផលិតផលពីក្មពុជា រមួាន H&M, GAP, Walmart, Levi Strauss, 
និង Adidas។  

ឆ. ចំផ្ណក្ទីផារ និងតបំនន់ានំចញ្ំខាន់ៗ  

ក្មពុជាជាបលំ់ដាបទី់ 8 ក្បុងចំនណាមរបនទ្នានំចញ្នមលៀក្បំពាក្ធ់ំៗទងំ 15 ផ្ដលានចំផ្ណក្ទីផារ 1.8% នៅឆ្ប  ំ 2014។ 
ប ផុ្នថនធៀបនឹងនវៀតណាម ឥណឍូ នន្ីុ និងបងក់ាល នដ្ ចំផ្ណក្ទីផាររប្់ក្មពុជានៅានទំហំតូចនៅនឡើយ (្ូមនមើលតារាងនលខ 
4)។ 

តារាងនលខ 4៖ ចំផ្ណក្ទីផាររប្់របនទ្នានំចញ្នមលៀក្បពំាក្ម់យួចនំនួ នៅឆ្ប  ំ 2014 (% ដនការនានំចញផ្្ផក្នជើង និង
្នមលៀក្បពំាក្់្ របុក្បុងរបនទ្ក្ពុំងអភវិឌណនទ៍ងំអ្់) 
បងក់ាល នដ្ 5.5% 
ក្មពុជា 1.8% 
ឥណឍូ នន្ីុ 2.6% 
នវៀតណាម 6.9% 
របភព  ILO, ឆ្ប  ំ2015, ទំពរ័ 1 
តបំនន់ានំចញ្ំខាន់ៗ  

អឺរ  បុគឺជានគ្នលនៅនានំចញ្នមលៀក្បំពាក្ ់ និងផ្្ផក្នជើងដ៏្ ំខានរ់ប្់ក្មពុជា ផ្ដលន ម្ើនឹង 42% ដនការនានំចញ្របុនៅឆ្ប  ំ
2014។ ្ហរដឌអានមរកិ្ទទលួយក្ 34% ចំផ្ណក្ 24% នទៀតរតូវបានដឹក្ជញ្ជូ ននៅរបនទ្នផសងនទៀតដូចជា កាណាដា និង
ជប នុ (្ូមនមើលរបូនលខ 2) ។ 
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របូនលខ 2-របភព  ILO, ឆ្ប  ំ2015 

ជ. ការអនុវតថទិញនដាយគិតពីការចណំាយ 

តដមលតាមនរាងចរក្្រាបរ់កុ្មហ ុនផលិត្នមលៀក្បំពាក្ក់្មពុជា  បានធ្លល ក្ចុ់េះ។ រក្្ួងពាណិជជក្មមរក្នឃើញថា តដមលទូទត់្ រាប់
្នមលៀក្បំពាក្ក់្មពុជាបានធ្លល ក្ចុ់េះក្បុងអំឡុងឆ្ប  ំ2001 – 2014។ នៅចននាល េះឆ្ប  ំ2001 និង 2014 តដមល/្នមលៀក្បំពាក្ ់1 ឡូ ផ្ដល
លក្ឲ់្យទីផារ្ហរដឌអានមរកិ្ធ្លល ក្ចុ់េះ 32% ចំផ្ណក្តដមលមធយមក្បុងទីផារអឺរ  បុធ្លល ក្ចុ់េះ 15%”។ 
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យុទនសាស្រ្ថភាពជាដដគូ ្រាបក់ារផ្លល ្់បថូរ 
នៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 
៥. េាំនាក្ស់េាំនងឧសាហក្សមម
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៥. េាំនាក្ស់េាំនងឧសាហក្សមម 
នទេះបីជាសាទ នភាព្ិទនិការង្វរនៅក្មពុជា ានភាពរបន ើ្រនឡើងតាងំពីនដើមទ្វតសរឆ៍្ប  ំ 1990 ក្ន៏ដាយ ក្ា៏នការរនំលាភបំពាន
្ថងដ់ាការង្វរអនថរជាតិជារបចា។ំ ្នធ្សន៍្ ិទនិជា្ក្លរប្់ ITUC បានចាតទុ់ក្ក្មពុជាជារបនទ្មយួដអ៏ារក្ក្ប់ំផុតក្បុង 
ពិភពនលាក្្រាបក់្មមក្រនិនោជិត។ ITUC បានចាតថ់ាប ក្ន់លខ 5 ្រាបក់្មពុជា (1 = លែបំផុត, 5 = អារក្ក្ប់ំផុត) ផ្ដលាន 
នយ័ថាជានគ្នលននោបាយ្រាបក់្មមក្រនិនោជិតផ្ដលមនិផថល់  “ការធ្លនា្ិទន”ិ ។  ជាទូនៅ រក្្ួងការបរនទ្្ហរដឌ
អានមរកិ្បាននរបើរបា្់ពាក្យ្មរមយជាងននេះ ប ផុ្នថបានរាយការណ៍ថា ការរបតិបតថិរប្់ក្មពុជាពាក្ព់ន័ននឹង “ការអនុវតថ្ ិទនិបនងកើត 
្ាគម ន្រភីាពពីការនរ ើ្ នអើង្ហជីព និង្ិទនិចរចាជា្មហូភាព គ្នម នភាព្ីុ្ង្វវ ក្គ់្នប នឡើយ” ។ ជាទូនៅ ចំណុចននេះ
រមួបញ្ចូ លការនបៀតនបៀន និងការបនណថ ញ្ក្មមជន និងការលុបបំបាត់្ ហជីព ការនរបើរបា្់កិ្ចច្នាានថិរនវលាក្ំណតន់រចើន 
នពក្ និងការរាងំ្ធេះការចុេះបញ្ជ ី្ហជីព។ នរៅពីននេះ របធ្លន្ហជីពបានកាល យនៅជាជនរងនរគ្នេះដនអំនពើហិងា។ ឧ. ក្បុងការ 
បស្រង្វក បហិងាមយួរបឆ្ងំនឹងរបធ្លន្ហជីព និងក្មមក្រនិនោជិតនៅឆ្ប  ំ 2014 ក្ងក្ាល ងំនោធ្ល និងនគរបាលក្មពុជាបានបាញ់
នៅនលើហវូងបាតុក្រ ផ្ដលនធវើបាតុក្រ 5 នាក្ស់ាល ប ់ និងរងរបួ្ ជានរចើននាក្។់ បនាធ បពី់ការតវា ទងំននេះ ្ាគមនរាងចរក្កាតន់ដរ
នៅក្មពុជា (GMAC) បានដាក្ព់ាក្យបណថឹ ងនលើ្ហពន័ន្ហជីពឯក្រាជយចំននួ 6 នដាយនចាទរបកានថ់ា   ្ហពន័ន្ហជីពទងំ
ននាេះបានញុេះញងឲ់្យក្មមក្ររបរពឹតថហិងាក្បុងបាតុក្មម។ របធ្លន្ហជីពផ្ដលរតូវបានជាបន់ចាទក្ំពុង ទ្ិតនរកាមការពយួរនទ្ាន
លក្ខខណឍ  ”ផ្ដលរារាងំពកួ្នគមនិឲ្យចូលរមួ ឬនរៀបចំការតវា ណាមយួ និងតរមូវឲ្យពកួ្នគនធវើរបាយការណ៍នៅតុលាការជានរៀងរាល់
ផ្ខ” ។ 

៥.១                           
ជារមួ ការបនងកើត្ហជីពនៅក្មពុជាានរបាណ 5% ដនក្ាល ងំពលក្មម្ របុ ចំផ្ណក្ក្បុងឧ្សហក្មមកាតន់ដរ ក្មមក្រនិនោជិត
នរាងចរក្កាតន់ដររបាណ 60% ជា្ាជិក្្ហជីព។ ឧ្ាហក្មមកាតន់ដររប្់ក្មពុជាានលក្ខណៈដាចន់ដាយផ្ឡក្ នធៀបនឹង
របនទ្នផសងនទៀតផ្ដលការបនងកើត្ហជីពានរបាណ 1% - 10%  ដនក្មមក្រ។ ានន្ចក្ថីរាយការណ៍ថា ឧ្ាហក្មម្ នមលៀក្ 
បំពាក្ ់ និងផ្្ផក្នជើងក្បុងរបនទ្ក្មពុជា ានអរតាភាគរយខព្់បំផុតដនការចូលជា្ាជិក្្ហជីពក្បុងចំនណាមឧ្ាហក្មម
នានា ក្បុងតំបនអ់ា្ីុ។ ោ ងននេះក្ថី ភាគនរចើនដន្ហជីពទងំននេះមនិ្ូវឯក្រាជយនឡើយ។ ជាក្ផ់្ ថ្ង ្ហជីពភាគនរចើនរតូវបាន 
រគបរ់គងនដាយរដាឌ ភបិាល។ 

៥.២           (CBAs) 
អនុ្ញ្ជដ រមួនៅផ្តជាបាតុភតូថមីក្បុងចំនណាមភាគីពាក្ព់ន័ននផសងៗ។ អនុ្ញ្ជដ រមួជានរចើនរតូវបានចុេះហតទនលខា ជាពិន្្ក្បុង
ឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ និងានតិចតចួក្បុងវ ិ្ ័យ្ណាឌ គ្នរ និងរពលានយនថនហាេះ។ នៅចុងឆ្ប  ំ 2014 រដាឌ ភបិាលបានបង្វា ញថា 
ានអនុ្ញ្ជដ រមួចុេះបញ្ជ ីចំននួ  478  ផ្ដលក្បុងននាេះអនុ្ញ្ជដ រមួ  425 ទ្ិតក្បុងវ ិ្ ័យ្នមលៀក្បំពាក្ ់ និងផ្្ផក្នជើង (90% ដន
អនុ្ញ្ជដ រមួផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ី្របុ) នហើយានអនុ្ញ្ជដ រមួរតឹមផ្ត 18 ប នុណាត េះក្បុងវ ិ្ ័យ្ណាឌ គ្នរ/នទ្ចរណ៍ និងាន
អនុ្ញ្ជដ រមួ 13 នទៀតក្បុងវ ិ្ ័យន្វាក្មម (្ូមនមើលតារាងនលខ 5)។ 

អនុ្ញ្ជដ រមួផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ីភាគនរចើន រតូវបានកំ្ណតរ់តឹមផ្តអវីផ្ដលជាការកំ្ណតជ់ាក្ផ់្្ថងប នុណាត េះ  នពាលគឺមនិ្ូវនលើ្ពីអវី
ផ្ដលានក្បុងចាប់្ ថីពីការង្វរនឡើយ។  ជាទូនៅ អនុ្ញ្ជដ រមួ រមួបញ្ចូ លលក្ខនថិក្ៈមយួផ្ដលរគបដណថ បន់លើភាពញឹក្ញាបដ់នការ
ផថល់របាក្ឈ់បួល។ អនុ្ញ្ជដ រមួលែរបន ើ្រពីរបី រមួបញ្ចូ លវធិ្លនការផ្ដលរគបដណថ បន់លើរបាក្រ់ង្វវ ន ់ ចំននួនា ងនធវើការ បញ្ជា
្ុខភាព និង្ុវតទិភាព និងការង្វរផ្ថមនា ង។ 

ភាគីពាក្ព់ន័នផ្ដលរតូវបាន្ាា ្  បានកំ្ណតប់ញ្ជា របឈមជានរចើនក្បុងអនុ្ញ្ជដ រមួ។ ទីមយួ នគានការលំបាក្បំផុតក្បុងការ
ធ្លនាការអនុនលាមតាមចាប ់ និងបទបផញ្ដតថិផ្ដលរគបដណថ បន់លើ្ិទនិ និងអតទរបនោជនរ៍ប្់ក្មមក្រ។ ទីពីរ ានឧប្គគជានរចើន
ក្បុងការអនុវតថ និងបទបផញ្ដតថផិ្ដលរាងំ្ធេះការចរចាអនុ្ញ្ជដ រមួ។ ឧ. វាជាការលំបាក្ក្បុងការបំនពញតាមារតាចាបផ់្ដលតរមូវ



 

23 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

ឲ្យាន្ាជិក្្ហជីព 51% ក្បុងនរាងចរក្មយួ និងការបងរ់បាក្វ់ភិាគទន្ាជិក្ឲ្យបាន 30%”។ ការរបក្តួរបផ្ជងក្បុង 
ចំនណាម្ហជីពនានា (ផ្ដលជាញឹក្ញាបគ់្នរំទរដាឌ ភបិាល) ក្បុងឧ្ាហក្មមដូចគ្នប ផ្តងផ្តបងកការភន័ថរចលំ ផ្ដលផថល់ឱកា្ឲ្យ 
និនោជក្បនញ្ជ ៀ្ការចរចាទងំរ្ុង។ ការណ៍ននេះ បានបងកការលំបាក្ដល់ការនធវើន្ចក្ថីរពាងកិ្ចចរពមនរពៀងរគបរ់បនភទរវាង
្ហជីព និងនរាងចរក្។ នទេះបីជាចាបអ់នុញ្ជដ តឲ្យាន្ហជីពនរចើនក្បុងដំនណើ រការចរចា ប ផុ្នថចំណុចននេះមនិ្ូវនក្ើតនឡើង
នឡើយ។ 

 តារាងនលខ 5៖ អនុ្ញ្ជដ រមួផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ីជាមយួរក្្ួងការង្វរ តាមឧ្ាហក្មម នងិឆ្ប  ំ
 ្នមលៀក្បំពាក្ ់

និងផ្្ផក្នជើង 
ធនាគ្នរ ្ណាឌ គ្នរ ន្វាក្មម 

បដិ្ណាឌ រ 
ក្ិចច 

ផ្លល ្ធិច 
ការ
នដរបា ក្ ់

ក្មមនថសាល នបាេះពុមព អបរ់ ំ
ចំនួនអនុ្ញ្ជដ  
រមួ្របុ/ឆ្ប  ំ

2003 5                   5 
2004 12 1 1               14 
2005 12   3 1             16 
2006 12   2   1           15 
2007 13   2               15 
2008 20   1 1             22 
2009 113 1 3 2   1 1 4     125 
2010 45 1 2 3     1       52 
2011 62   1 3     1 2   1 70 
2012 73 1 1 2     1 1 1   81 
2013 29 1 2       1       33 
2014 29     1             30 
 
្របុ 425 5 18 13  1 1 5 7 1 1 478 
របភព  រក្្ួងការង្វរ, ឆ្ប  ំ2015 

 

៥.៣                        
ានវវិាទការង្វរពីររបនភទ៖ វវិាទបគុគល និងវវិាទការង្វររមួ។ វវិាទទងំពីររបនភទននេះរតូវបាននដាេះរសាយនដាយរក្្ួងការង្វរ។ 
វវិាទបគុគលពាក្ព់ន័ននឹងនិនោជក្ាប ក្ ់ និងក្មមក្រនិនោជិតាប ក្ ់ឬនរចើន។ វវិាទននេះផ្តងពាក្ព់ន័ននឹង្ិទនិរ្បចាបជ់ាធរាន ផ្ដល
ក្ំណតន់ដាយចាប ់បទបផញ្ដតថ ិឬកិ្ចចរពមនរពៀង។ របនភទមយួនផសងនទៀតដនវវិាទបគុគលពាក្ព់ន័ននឹងការទមទរអតទរបនោជនរ៍ប្់
ក្មមក្រនិនោជិត។ ដំនណើ រការផសេះផារានលក្ខណៈ ម្័រគចិតថ្រាបគូ់ភាគី។  

ទនធឹមនឹងននេះវវិាទការង្វររមួពាក្ព់ន័ននឹងនិនោជក្ាប ក្ ់ ឬនរចើន និងក្មមក្រនិនោជិតជានរចើនផ្ដលនធវើជាតណំាងឲ្យរក្ុម ឬ្ហជីព
មយួ។ វវិាទអាចពាក្ព់ន័ននឹង្ិទនិ ឬផលរបនោជនរ៍ប្់ក្មមក្រនិនោជិត ដូចជា អតទរបនោជន។៍ វវិាទការង្វររមួរតូវដាក្ឲ់្យរក្្ួង
ការង្វរនធវើការ្រមប្រមួលក្បុងរយៈនពល 15 ដថងចាបពី់ការនក្ើតានវវិាទ។ រប្ិននបើមនិអាចនដាេះរសាយបានតាមការ្រមុេះ
្រមួល រតូវាន “អំឡុងនពលបននូរបនទយភាពតានតឹង” ផ្ដលគូភាគីរតូវទទលួអនថរាគមនពី៍រកុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាថ ល្រាបរ់យៈ
នពលោ ងយូរបំផុត30ដថងមនុនពលានការនធវើន្ចក្ថី្នរមចពីអាជាញ ក្ណាថ ល ឬតុលាការពាក្ព់ន័ននឹងការង្វរ។ វាជាក្រណីនលើក្
ផ្លងរប្ិននបើអនុ្ញ្ជដ រមួផ្ដលបានចរចាានារតាផ្ដលរគបដណថ បន់លើដំនណើ រការនដាេះរសាយវវិាទជាជនរមើ្ នផសងនទៀត។ 

រកុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាថ លផ្ដលបនងកើតនឡើងនៅឆ្ប 2ំ003គឺជាសាទ បន័ជាតិរតីភាគីផ្ដលានតនួាទីនដាេះរសាយវវិាទការង្វររមួតាមរយៈ
ការផសេះផារ និងអាជាញ ក្ណាថ ល។ មនុនពលនធវើការផសេះផារ ភាគីនានារតូវ្នរមចថានតើរតូវទទលួបានន្ចក្ថី្នរមចចងកាតពវកិ្ចច 
ឬមនិចងកាតពវកិ្ចច។ ន្ចក្ថី្នរមចមនិចងកាតពវកិ្ចចរតូវបានកំ្ណតក់្បុងក្រណីផ្ដលភាគីណាមយួ្នរមចយក្ជនរមើ្ ននេះ។ 
ភាគីនានាាន្ិទនិដាក្ប់ណថឹ ងឧទនរណ៍នលើន្ចក្ថី្នរមចមនិចងកាតពវកិ្ចច ក្បុងរយៈនពលមនិយូរជាង 8 ដថងនរកាយការនចញ
ន្ចក្ថី្នរមច។ នរៅពីនីតិវធីិនដាេះរសាយវវិាទផលូវការ ្ហជីពឧ្ាហក្មមកាតន់ដរមយួចំននួ អាច្នរមចដាក្ប់ណថឹ ងរប្់ខលួន



 

24 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

នដាយផ្លធ ល់នៅអបក្បញ្ជជ ទិញផ្ដលទិញផលិតផលពីនរាងចរក្ានវវិាទ។ ននេះអាចជាមនធាបាយដន៏ជាគជយ័ នរពាេះនគនមើលនឃើញ
ថា ដំនណើ រការនីតិវធីិក្បុងរ្ុក្ផ្តងចំណាយនពលយូរ គ្នម នរប្ិទនភាព និងមនិអាចទុក្ចិតថបាន។ 

ក្មពុជាគ្នម នរបពន័នតុលាការពិន្្ ថ្ីពីការង្វរនឡើយ និងរតឹមផ្តរតូវបានបំពាក្ប់ំប ននដើមផវីនិិចឆយ័វវិាទបគុគលប នុណាត េះ។ បញ្ជា
្ំខានគឺ់ មនុ្សជានរចើនយល់ថា របពន័នតុលាការទងំមលូពុក្រលួយ លនមែៀង និងគ្នម នតាល ភាព។ 

៥.៤                                    
គណៈក្ាម ធិការរបឹក្ាការង្វរ (LAC) រតីភាគីថាប ក្ជ់ាតិ រតូវបានបនងកើតនឡើងនៅឆ្ប  ំ 1999 និងានតំណាង្ាគមនិនោជក្ 
្ហជីព និងរដាឌ ភបិាល 28 នាក្។់ ្ាជិក្ពាក្ក់្ណាថ លគឺជា្ា្ភាពមស្រនថរីដាឌ ភបិាលមក្ពីរក្្ួងនានា និងទីភាប ក្ង់្វររដឌ។ 
្ាជិក្ 7 នាក្គឺ់ជាតំណាង្ហជីព ចំផ្ណក្្ាជិក្ 7 នាក្ន់ទៀតតណំាងឲ្យនិនោជក្។ រក្្ួងការង្វរគឺជារបធ្លន LAC 
ចំផ្ណក្អនុរបធ្លនរមួានតណំាង្ហជីពមយួរបូ និងតំណាងនិនោជក្មយួរបូ។ 

ទនធឹមនឹងននេះ ក្ា៏នទីក្ផ្នលងនរៅផលូវការនផសងនទៀត្រាបជំ់រញុកិ្ចច្នធនាផងផ្ដរ។ ភាគនរចើន ទីក្ផ្នលងទងំននេះគឺ្ហជីពជាតិ 
និងអងគការគ្នរំទវ ិ្ ័យការង្វរ។ ឧ. GMAC និងនពលខលេះរដាឌ ភបិាល នឹងអនញ្ជ ើញភាគីពាក្ព់ន័នឲ្យចូលរមួក្បុងនវទិកានទវរ ឬពហុភាគី
នដើមផពិីភាក្ាពីរបធ្លនបទផ្ដលផថល់ផលរបនោជនឲ៍្យគ្នប នៅវញិនៅមក្។ នរៅពីននេះ អងគការ ILO បាននរៀបចំនវទិកាជារបចាផំ្ដល
ផថល់ឱកា្ដល់ដដគូ្ងគមក្បុងការផ្លល ្់បថូរនោបល់និងនលើក្ទឡាីក្រណ៍។ ឧ. ក្បុងដំណាក្ក់ាលរពាងចាប់្ ថីពី្ហជីព រក្្ួង
ការង្វរផ្ដលទទលួបានជំនយួបនចចក្នទ្ និងហិរញ្ដ វតទុពីអងគការ ILO បាននរៀបចំក្រមង្ិកាខ សាលារបចាឆំ្ប ចំាបត់ាងំពីឆ្ប  ំ 2010 
ផ្ដលរបមលូផថុភំាគីពាក្ព់ន័ននដើមផពិីភាក្ាពីន្ចក្ថីរពាងចុងនរកាយដនបទបផញ្ដតថិ ថ្ីពី្ហជីព។ 

អងគការគ្នរំទវ ិ្ ័យការង្វរនផសងនទៀតដូចជា ACILS, CLEC, CENTRAL និង FES ក្ប៏ាននរៀបចំ្ិកាខ សាលា វគគបណថុ េះបណាថ ល 
និងវគគផ្ចក្រផំ្លក្ពត័ា៌ននផសងនទៀតផ្ដលានការចូលរមួនដាយតំណាងមក្ពីភាគីទងំបី។ ោ ងននេះក្ថី គរួក្ត់្ ាគ ល់ថាឱកា្
ទងំននេះផ្តងផ្តានលក្ខណៈបនណាថ េះអា្នប មនិនទៀងទតន់រៅផលូវការ និងមនិអំនណាយផលដល់ការចរចាជាក្ផ់្្ថង។ 

នពលខលេះ ្ហជីពនានា ជាពិន្្ CLC បានអនញ្ជ ើញតំណាងរដាឌ ភបិាល ្មភាគី្ហជីពរប្់ខលួន និនោជក្ និងអងគការ 
NGO ពាក្ព់ន័នឲ្យចូលរមួពិភាក្ាពីនគ្នលជំហររប្់ខលួន ថ្ីពីបញ្ជា ការង្វរនផសងៗ។ ឧ. ក្បុងអំឡុងនពលយុទននាការទមទររបាក្់
ឈបួលកាលពីឆ្ប  ំ2010 និង 2013 CLC បានបង្វា ញពីតរមូវការ និងទឡាីក្រណ៍រប្់ខលួន ថ្ីពីការតំនឡើងរបាក្ឈ់បួលក្បុងនវទិកាផ្ដល
នរៀបចំ្រាបន់គ្នលបំណងននាេះ។ ទនធឹមនឹងននេះ ្ហជីពគ្នរំទរដាឌ ភបិាលផ្ដលាន្ា្ភាពនរចើនក្បុង្ហជីពក្មពុជា ផ្តងផ្ត
ានតនួាទី្ំខានក់្បុងរក្បខណឍ រតីភាគីផលូវការ មនិ្ូវពាក្ព់ន័នក្បុងយុទននាការសាធ្លរណៈ និងផ្តងផ្តរបឆ្ងំនឹង្ក្មមភាពផ្ដល
ផថួចនផថើមនឡើងនដាយ្ហជីពឯក្រាជយ។ 
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យុទនសាស្រ្ថភាពជាដដគូ ្រាបក់ារផ្លល ្់បថូរ 
នៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 
៦. ការអនុ                       
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៦.                              
ក្បុងជំពូក្ននេះ នយើងនផ្លថ តនលើការអនុវតថរគបផ់្ផបក្ដនរក្ម ថ្ីពីការអនុវតថការង្វររប្់មលូនិធិ FWF (បណាថ ញ) នដាយពិនិតយនមើល
ទ្ិតិផលូវការ ថ្ីពីការរបតិបតថិ (ក្បុងក្រណី្មរ្ប) ចាប ់ និងបទបផញ្ដតថ ិ និងទ្សនៈរប្់ភាគីនផសងៗ និងវភិាគនលើការអនុវតថ។   

ផ្ផបក្នីមយួៗ  ្ុទនផ្តានការដក្រ្ងពី់រក្ម ថ្ីពីការអនុវតថការង្វររប្់មលូនិធិ FWF ។ 

នដាយសារផ្តមលូនិធិ FWF មនិ្ូវពាក្ព់ន័នខាល ងំនឹង្ក្មមភាពពិនិតយតាមដាននៅក្មពុជា ទិនបនយ័ននេះផ្ផែក្នលើគនរាងនរាងចរក្
កានផ់្តរបន ើ្រនៅក្មពុជា (BFC) និងបទ្ាា ្នជ៍ាមយួតំណាងមក្ពី្ហជីពការង្វរក្មពុជា និងអងគការ NGO ផ្ដលនផ្លថ តនលើ
ស្រ ថ្ី។ 

BFC គឺជាដដគូ្ហការរប្់អងគការអនថរជាតិខាងការង្វរ (ILO) និងសាជីវក្មមហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ (IFC)។ BFC បាន និងកំ្ពុង
នធវើការវាយតដមលឯក្រាជយ ថ្ីពីលក្ខខណឍ ការង្វរនរាងចរក្កាតន់ដរនៅក្មពុជាតាងំពីឆ្ប  ំ 2001។ ការវាយតដមលននេះនឹងបនងកើតមលូដាឌ នដន
ការអនុវតថការង្វរផ្ដលនរាងចរក្ពាក្ព់ន័នអាចយក្ជានគ្នល នៅនពល្ហការជាមយួ BFC នដើមផធី្លនាលក្ខខណឍ ការង្វរកានផ់្តលែ
របន ើ្រ។ ក្មមវធីិននេះានលក្ខណៈពិន្្ នរពាេះវាផថល់ការរគបដណថ បឧ់្ាហក្មមទូលំទូលាយ នដាយសារផ្តការចូលរមួគឺជា
លក្ខខណឍ តរមូវ្រាបន់រាងចរក្ផ្ដលនានំចញ្នមលៀក្បំពាក្ ់ និងផ្្ផក្នជើង។ BFC រាយការណ៍ពី្ិទនិជាមលូដាឌ នក្បុងក្ផ្នលង
ការង្វរ នពាលគឺ្ិទនិផ្ដលរគបដណថ បន់លើពលក្មមកុ្ារ ការនរ ើ្ នអើង ការង្វរនដាយបងខំ និងន្រភីាពបនងកើត្ាគម និងការចរចា
ជា្មហូភាព។ ខុ្ពី FWF វាមនិរមួបញ្ចូ លរបាក្ឈ់បួល្មរមយ្ថងដ់ានឡើយ និងក្រមតិរតឹមការពិនិតយតាមដានរបាក្ឈ់បួល
អបផបរាកំ្ណតន់ដាយចាប។់ 
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ក្ស.                           

 

ក្មពុជាបានចុេះហតទនលខានលើអនុ្ញ្ជដ ទងំពីរននេះ (្ូមនមើលឧប្មពន័ន 1) និងគ្នម នភាពខវេះចននាល េះនរចើននលើបទបផញ្ដតថិ្ ថីពីការង្វរ
នដាយបងខំនឡើយ។ របាយការណ៍រប្់ BFC មនិបានបង្វា ញពីការរនំលាភបំពានណាមយួក្បុងផ្ផបក្ននេះនឡើយក្បុងរយៈនពលប នុាម នឆ្ប ំ
ក្នលងមក្។ ការង្វរនដាយបងខជំាអំនពើខុ្ចាបន់ៅក្មពុជា។ ក្មមក្រទងំអ្់ ដូចជា អបក្នធវើការតាមផធេះ រគួសារ និងក្្ិក្មម ាន្ិទនិ 
និងន្រភីាពផ្លល ្់បថូរការង្វរនៅតាមបំណងរប្់ខលួន។ 

ចាប ់និងបទបផញ្ដតថ ិ

 ារតា 15 ដនចាប់្ ថីពីការង្វររប្់ក្មពុជាបានផ្ចងថា “ការង្វរនដាយបងខំ ឬជាកាតពវកិ្ចច រតូវហាមោតដ់ាចខ់ាត នដាយ
អនុនលាមតាមអនុ្ញ្ជដ អនថរជាតិនលខ 29 ថ្ីពីការង្វរនដាយបងខំ ឬកាតពវកិ្ចច”។ 

 អបក្របរពឹតថនលមើ្នឹងចាប់្ ថីពីការង្វររតូវផថនាធ នទ្ពិនយ័ជារបាក្ពី់ 61 ដថងនៅ 90 ដថងដនរបាក្ឈ់បួលនោងរបចាដំថង ឬរតូវ
ផថនាធ នទ្ដាក្ព់នននាគ្នរពី 6 ដថង នៅ 1 ផ្ខ (ារតា 369)។ ារតា 16 ផ្ចងថា ការជលួមនុ្សឲ្យនធវើការនដើមផកីាតជំ់ពាក្រ់តូវ
ហាមោត។់ 

ទ្សនៈ និងការវភិាគរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននលើការអនុវតថ 

នគមនិទនន់ឃើញានក្រណីដនការង្វរនដាយបងខំក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរក្មពុជានឡើយ នទេះបីជាពលក្រនទ្នថររបនវ្នរ៍ប្់
ក្មពុជានៅបរនទ្របឈមនឹងបញ្ជា ទងំននេះក្បុងរបនទ្មយួចំននួដូចជា  ដថ  និងា នឡ្ីុ ផ្ដលានការរាយការណ៍ថាានវ ិ្ ័យ
កាតន់ដរនរៅរបពន័ន ផ្ដលានរបាណ 25% - 30% ក្ន៏ដាយ។ វ ិ្ ័យននេះមនិរតូវបានរតួតពិនិតយនឡើយ។ ដូនចបេះនគមនិ្ូវាន
ពត័ា៌ន ថ្ីពីការអនុវតថ និងលក្ខខណឍ ការង្វរននាេះនទ។ 

ខ.                       

 

 
 

ចាប ់និងបទបផញ្ដតថ ិ

 ារតា 31 ក្បុងរដឌធមមនុញ្ដ ដនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជាផ្ចងពីបទបផញ្ដតថទូិនៅមយួផ្ដលការពាររបជាពលរដឌផ្ខមរពីការនរ ើ្ នអើង
នានា។ 

 ារតា 12 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរហាមោតក់ារនរ ើ្ នអើងនដាយផ្ផែក្នលើពូជសា្ន ៍ ពណ៌្ំបរុ នភទ ជំននឿ សា្នា គំនិត
ននោបាយ ជាតិកំ្នណើ ត នដើមកំ្នណើ ត្ងគម ការចូលជា្ាជិក្្ហជីពក្មមក្រនិនោជិតឬការនធវើ្ ក្មមភាពក្បុង្ហជីព
នដើមផជីានល្នធវើន្ចក្ថី្នរមចអំពីការជលួ ការក្ំណត ់ និងការផ្បងផ្ចក្ការង្វរ ការបណថុ េះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ ការតនមលើងថាប ក្ ់
ការតនមលើងឋាននថរ្ក្ថិ ការផថល់ក្ដរម ការផថល់អតទរបនោជន៍្ ងគម វនិយ័ ឬការផ្លថ ចកិ់្ចច្នាការង្វរ។ 

 និនោជក្រតូវផថល់អាទិភាពដល់នខមរៈជន នៅនពលជលួពកួ្នគឲ្យបនរមើការង្វរ (ចាប់្ ថីពីការង្វរ ារតា 263)។ ក្មមក្រ
និនោជិតផ្ដលរតូវបានផ្លតន់ចញពីចាប់្ ថីពីការង្វររមួាន មស្រនថីរាជការ អបក្នធវើការតាមផធេះ និងនគរបាល ក្ងទព័ តុលាការ 
បគុគលិក្នធវើការតាមផលូវអាកា្ និងនាវា្មរុទ។ 

គ្នម នការបងខិតបងខ ំដូចជា ការង្វរឃំុោងំ ឬពនននាគ្នរនឡើយ។ 
(អនុ្ញ្ជដ នលខ 29 និង 105 រប្់អងគការ ILO) 

ក្បុ ងការនរជើ្នរ ើ្ បគុគលិក្ នគ្នលននោបាយ ថ្ី ពីរបាក្ឈ់បួល ការទទលួឲ្យចូលរមួក្បុ ងក្មមវធីិបណថុ េះបណាថ ល 
នគ្នលននោបាយ ថ្ី ពីការដនំឡើងតំផ្ណងនិនោជិត នគ្នលននោបាយ ថ្ី ពីការបញ្ឈបពី់ការង្វរ ការចូល
និវតថន ៍និងទិដឌភាពនផសងនទៀតដនទំនាក្ទ់ំនងការង្វរ រតូវផ្ផែក្នលើ នគ្នលការណ៍ឱកា្ន ម្ើភាព នដាយមិនគិតពី
ជាតិសា្ន ៍ ពណ៌្ំបរុ នភទ សា្នា ទនំាក្ទ់ំនងននោបាយ ្ាជិក្ភាពក្បុ ង្ហជីព ្ញ្ជជ តិ នដើម
កំ្នណើ ត្ងគម វកិារៈ ឬពិការភាពនឡើយ។ (អនុ្ញ្ជដ អងគការ ILO នលខ 100 និង 111) 



 

28 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 ចាប់្ ថីពីការង្វរ ារតា106 ផ្ចងថា រតូវផថល់របាក្ឈ់បួលន ម្ើគ្នប ្រាបក់្មមក្រនិនោជិតទងំអ្់ផ្ដល ទ្ិតនៅនរកាមឱវាទ
ចាបន់នេះ នដាយមនិគិតពីនដើមកំ្នណើ ត នភទ ឬអាយុ្រាបក់ារង្វរផ្ដលានលក្ខខណឍ ន ម្ើគ្នប  ភាពបុិនរប្បខ់ាងវជិាជ ជីវៈ និង
ផលផ្ដលនធវើបានន ម្ើគ្នប ។ 

 ចាប់្ ថីពីការង្វរ ារតា 182 ផ្ចងថា ស្រ ថ្ីរគបរ់បូផ្ដលនធវើការក្បុង្ហរគ្ន្ផ្ដល ទ្ិតនរកាមឱវាទដនចាបន់នេះាន្ិទនិឈ
ប់្ រាក្លំផ្ហរាតុភាព។ អបក្បនរមើការង្វរតាមផធេះរតូវបានផ្លតន់ចញ (ារតា1)។ និនោជក្រតូវបានហាមោតម់និឲ្យបញ្ឈប់
ការង្វរស្រ ថ្ីផ្ដលឈប់្ រាក្លំផ្ហរាតុភាព។ 

ទ្សនៈ និងការវភិាគរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននលើការអនុវតថ 

របាយការណ៍ថមីបំផុតរប្់ BFC (2015) រក្នឃើញថា នរាងចរក្ 13% ានការនរ ើ្ នអើង ផ្ដលបង្វា ញពីការថយចុេះោ ងនរចើនពី
របាយការណ៍មនុៗផ្ដលក្ត់្ ាគ ល់ពីការរនំលាភបំពានក្បុងផ្ផបក្ននេះផ្ដលានជិត 20%។ ទរមងន់ផសងៗដនការនរ ើ្ នអើងផ្ដល
រក្នឃើញរមួាន៖ 

 ការនរ ើ្ នអើងក្បុងនពលជលួបនរមើការង្វរ (10.6% ដននរាងចរក្ផ្ដលមនិរបតិបតថិតាមក្បុងរបាយការណ៍) 
 ការនរ ើ្ នអើងពាក្ព់ន័ននឹងការង្វរ និងការបញ្ឈបពី់ការង្វរនដាយផ្ផែក្នលើនភទ (អរតានរាងចរក្ផ្ដលមនិរបតិបតថតិាមគឺ 2.4%) 
 ការនរ ើ្ នអើងផ្ដលនផ្លថ តនលើ្ាជិក្្ហជីព (នរាងចរក្ 2.4% មនិរបតិបតថតិាម) និង 
 ការនរ ើ្ នអើងស្រ ថ្ីានដផធនពាេះ (1.93%)។ 

ទិនបនយ័ខលេះក្បុងចំនណាមននេះ ហាក្ប់ង្វា ញពីក្រណីដនក្ងវេះការរាយការណ៍ពីការរនំលាភបំពាន។ ឧ. របាយការណ៍រប្់អងគការ 
Human Right Watch (2015) បង្វា ញថា ក្មមក្រនិនោជិតជិត 50% រាយការណ៍ពីការនរ ើ្ នអើងស្រ ថ្ីានដផធនពាេះក្បុងចំនណាម
នរាងចរក្ 70 ផ្ដលរតូវបានន្ុើបអនងកត។ ភាគនរចើនដននរាងចរក្ទងំននេះមនិបានផថល់អតទរបនោជន៍្ រាក្លំផ្ហរាតុភាពខលេះ ឬ
ទងំអ្់ដល់ស្រ ថ្ីនឡើយ។ ចំណុចននេះរតូវបានបញ្ជជ ក្ក់្បុងការរតួតពិនិតយរប្់ BFC ផ្ដលរក្នឃើញថា ាននរាងចរក្ផ្ត 54% 
ប នុណាត េះផ្ដលបានផថល់អតទរបនោជន៍្ រាក្លំផ្ហរាតុភាពខលេះ ឬទងំអ្់ដល់ស្រ ថ្ី។ នលើ្ពីននេះ សាទ នភាពននេះហាក្់
កានផ់្តអារក្ក្ន់ឡើង នរពាេះវាបង្វា ញពីអរតាកំ្នណើ ន 11% ពីអំឡុងនពល 6 ផ្ខមនុ និងអរតាកំ្នណើ ន 20% ក្បុងរយៈនពលរតឹមផ្ត 1 
ឆ្ប ។ំ នលើ្ពីននេះ ាននរាងចរក្តិចតចួប នុណាត េះផ្ដលអនុនលាមតាមលក្ខខណឍ តរមូវឲ្យបនងកើតមណឍ លផ្ថទកុំ្ារ ឬផថល់ទីតាងំ
្រាបស់្រ ថ្ីបំនៅនដាេះកូ្ន នទេះបីជាចាប់្ ថីពីការង្វរបញ្ជជ ក្ថ់ា ក្មមក្រនិនោជិតាន្ិទនិបំនៅនដាេះកូ្នរយៈនពល 30 នាទី ពីរដង 
្រាបរ់យៈនពល 1 ឆ្ប ដំំបងូនរកាយការ្រាល និងការផ្ថទកុំ្ារក្បុងនរាងចរក្ផ្ដលានក្មមការនីនលើ្ពី 100 នាក្ក់្ន៏ដាយ។ 
ចាប់្ ថីពីការង្វរអនុញ្ជដ តឲ្យានការផថល់ឧបតទមាធនជារបាក្ជំ់នួ្ ឲ្យការផ្ថទកុំ្ារ។ ជាទូនៅ ក្មមក្រនិនោជិតានការលំបាក្
ខាល ងំក្បុងការរក្ាតុលយភាពជីវតិរគួសារ និងការង្វរនរាងចរក្កាតន់ដរ។ ជាញឹក្ញាប ់ កុ្ាររតូវបានចិញ្ច ឹមបីបាចក់្បុងតំបនជ់នបទ
នដាយ្ាជិក្រគួសារធំ ដូចជា ោយតា។ 

ពាក្ព់ន័ននឹងដំនណើ រការជលួបនរមើការង្វរ បរុ្ និងស្រ ថ្ីរតូវបានជលួបនរមើការ្រាបក់ារង្វរនផសងៗ។  បរុ្ផ្តងរតូវបានជួល
ឲ្យនធវើការង្វរផ្ផបក្អ តុកាត ់ ្ងកតោ់ល ងំ និង្នថិ្ុខ ប ផុ្នថក្រមរតូវបានជលួឲ្យនធវើការផ្ផបក្នដរបា ក្ណ់ា្់។ ទនធឹមនឹងននេះ 
ស្រ ថ្ីនរចើននលើ្លបរ់តូវបានជលួឲ្យនធវើការផ្ផបក្នដរបា ក្ ់ និងានឱកា្តិចតចួក្បុងការទទលួបានមខុង្វរនផសងនទៀតក្បុងនរាងចរក្។ 
នទេះបីជារកុ្មហ ុនផលិតមនិបានកំ្ណតអ់ាយុ និង/ឬនភទក្បុងការរបកា្រក្បគុគលិក្ក្ន៏ដាយ ក្ជ៏ាក្ផ់្្ថងពកួ្នគផ្តងផ្តជលួបគុគលិក្
នដាយក្ំណតត់ាមនភទ។ ការផ្បងផ្ចក្ការង្វរតាមជាតិពននុក្ំណតល់ក្ខណៈនរាងចរក្ផ្ដលជាទូនៅ ថាប ក្រ់គបរ់គងគឺជាជនបរនទ្ 
(ចិន)។ ចំណុចននេះបងកជាបញ្ជា ទំនាក្ទំ់នង និងាននយ័ថា ក្មមក្រនិនោជិតក្មពុជាគ្នម នឱកា្កានត់នួាទីរគបរ់គង។ 

នទេះបីជាបចចុបផនបននេះ គ្នម នពលក្រនទ្នថររបនវ្ក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរក្មពុជា ប ផុ្នថានការនធវើចំណាក្រ្ុក្ពីជនបទមក្ទីរកុ្ង 
(ពលក្រចំណាក្រ្ុក្ក្បុងរបនទ្)។ ក្មមក្រនិនោជិតទងំននេះបានោល តឆ្ង យពីរគួសារ និងភមូកំិ្នណើ តរប្់ខលួន និងង្វយរងនរគ្នេះ
នៅនឹងការរនំលាភបំពាន និងការនក្ងរបវញ័្ច។ បចចុបផនប គ្នម នក្រណីដនការនរ ើ្ នអើងនដាយសារសា្នានឡើយ។ 

ោ ងននេះក្ថី ានការនរ ើ្ នអើងជានរចើននលើ្ាជិក្្ហជីព។ ពាក្ព់ន័ននឹងការង្វរ និងការជលួបនរមើការ ភាគីពាក្ព់ន័នក្ត់្ ាគ ល់ថា 
្ក្មមជន្ហជីពនលចនធ្លល រផ្តងផ្តានការលំបាក្ក្បុងការផ្ វ្ងរក្ការង្វរ នដាយសារផ្តនិនោជក្ផ្តងផ្តចុេះន ម្ េះពកួ្នគក្បុង
បញ្ជ ីនមម ។ នៅឆ្ប  ំ 2010 និង 2013 នៅនពលផ្ដលានការបនណថ ញនចញពីការង្វរនរកាយបាតុក្មមទមទរឲ្យានការតំនឡើង



 

29 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

របាក្ឈ់បួលអបផបរាទូទងំរបនទ្ ក្មមក្រនិនោជិតផ្ដលរតូវបានបនណថ ញនចញ ានការលំបាក្បំផុតក្បុងការផ្ វ្ងរក្ការង្វរថមី
ក្បុងនរាងចរក្ដផ្ដល ឬនរាងចរក្នផសងនទៀត។ នរាងចរក្ហាក្ប់ានផ្លល ្់បថូរពត័ា៌ន ថ្ីពី្ក្មមជន្ហជីពផ្ដលបងកបញ្ជា ។ ការ
នរបើរបា្់កិ្ចច្ នាានថិរនវលាកំ្ណត ់(FDCs) កានផ់្តនរចើនាននយ័ថា កិ្ចច្នារប្់្ាជិក្្ហជីពផ្ដល្ក្មមមនិ្ូវជា
រតូវបាននធវើនឡើងជាថមីនឡើយ។ ភាគីពាក្ព់ន័នគូ្បញ្ជជ ក្ថ់ា BFC រក្នឃើញថា នគានការលំបាក្ក្បុងការកំ្ណតរ់បនភទបញ្ជា ទងំននេះ
។ 

ោ ងននេះក្ថី ានការដាក្ប់ណថឹ ងតិចតចួ ថ្ីពីការនរ ើ្ នអើងនៅកានរ់កុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាថ ល។ 

គ.                         
 

 

 
 

ន្ចក្ថនីផថើម 

ក្មពុជាបានចុេះហតទនលខានលើអនុ្ញ្ជដ នលខ 138 និង 182  រប្់អងគការILO នហើយនោងតាមចាបក់្មពុជា កុ្ាររតូវបានអនុញ្ជដ ត
ឲ្យនធវើការ (ក្បុងឧ្ាហក្មមធុនរសាល) ្រាបរ់យៈនពលអតិបរា 3 នា ង/ដថង ក្បុងលក្ខខណឍ ផ្ដលមនិរខំានដល់ការ្ិក្ា ឬ
ការអភវិឌណផ្ផបក្រាងកាយ របាជាញ សាម រតី ឬ្ីលធមរ៌ប្់ពកួ្នគ។ BFC រាយការណ៍ថា ាននរាងចរក្ 3% ផ្ដលបញ្ជជ ក្ថ់ាាន
ក្មមក្រនិនោជិតមនិរគបអ់ាយុ (ផ្ខ មថុិនា ឆ្ប  ំ 2015) ។  ក្បុងអំឡុងនពលចននាល េះផ្ខ ឧ្ភា ឆ្ប  ំ 2014 និង ផ្ខ មថុិនា ឆ្ប  ំ 2015 
BFC រក្នឃើញក្រណី 28 ផ្ដលកុ្ារអាយុនរកាម 15 ឆ្ប  ំ នធវើការក្បុងនរាងចរក្កាតន់ដរ។ ភាគីពាក្ព់ន័នគូ្បញ្ជជ ក្ថ់ា ចនំនួក្មមក្រ
កុ្ារានអរតាខព្់ជាងននេះក្បុងនរាងចរក្ផ្ដលមនិបានចុេះបញ្ជ ី និងមនិរតូវបានរតួតពិនិតយនដាយ BFC។ 

ចាប ់និងបទបផញ្ដតថ ិ

 អាយុនធវើការអបផបរាក្ំណតន់ដាយចាបក់្បុងនរាងចរក្នៅក្មពុជាគឺ 15 ឆ្ប  ំចំផ្ណក្កុ្ារផ្ដលានអាយុ 15-17 ឆ្ប មំនិរតូវនធវើការ
ផ្ថមនា ង ឬនធវើការង្វរធងនន់ឡើយ។ នរៅពីននេះ ពកួ្នគរតូវទទលួបានការយល់រពមពីអាណាពាបាល (ចាប់្ ថីពីការង្វរ ារតា 
181)។ 

 ានក្រណីនលើក្ផ្លងក្បុងការង្វរធុនរសាល៖ ក្មមក្រនិនោជិតផ្ដលានអាយុ 12-15 ឆ្ប រំតូវបានហាមោតម់និឲ្យបំនពញ
ការង្វរផ្ដលអាចរខំានដល់ការ្ិក្ារប្់ពកួ្នគ ក្បុងចំនណាមបទបផញ្ដតថិនផសងនទៀត (ចាប់្ ថីពីការង្វរ ារតា 177 (4))។ 

 កុ្ារអាយុនរកាម 12 ឆ្ប រំតូវបានហាមោតទ់ងំរ្ុងមនិឲ្យនធវើការ។ កុ្ាររតូវ្ិក្ាឲ្យបានោ ងតិចរតឹមថាប ក្ទី់ 9 ចំផ្ណក្ការ
្ិក្ានៅថាប ក្ប់ឋម្ិក្ា និងអនុវទិាល័យគឺមនិគិតរបាក្ក់្ដរមនឡើយ។ និនោជក្រតូវក្តរ់តាអនីតិជនទងំអ្់ផ្ដលបនរមើការ
ក្បុងនរាងចរក្ និងរតូវានភ ថ្ុតាងផលូវចាប់្ រាបនិ់នោជិតទងំអ្់ដូចជា អតថ្ញ្ជដ ណបណ័ត  ្ំបរុតកំ្នណើ ត ្ំបុរត
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ន្ៀវនៅរគួសារ បណ័ត ការង្វរ ្ញ្ជដ បរត បណ័ត ចុេះន ម្ េះនបាេះនឆ្ប ត ឬឯក្សារ្មមលូ (ចាប់្ ថីពីការង្វរ 
ារតា 170, ន្ចក្ថីជូនដំណឹងនលខ 11/03)។ 

ទ្សនៈ និងការវភិាគរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននលើការអនុវតថ 

បចចុបផនបននេះ ភាគីពាក្ព់ន័ននជឿជាក្ថ់ា ពលក្មមកុ្ារមនិផ្មនជាបញ្ជា ចមផងក្បុងនរាងចរក្ផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ីនឡើយ នទេះបីជាការ
នរបើរបា្់អតថ្ ញ្ជដ ណបណ័ត ផ្ក្លងកាល យោ ងនរចើនាននយ័ថា បញ្ជា ននេះមនិរតូវបានរាយការណ៍នពញនលញក្ន៏ដាយ។ ភាគីពាក្ព់ន័ន
នផសងនទៀតគូ្បញ្ជជ ក្ថ់ា ជាទូនៅ ការហាមោតក់ារង្វរផ្ថមនា ង្រាបកុ់្ារអាយុ 15-17 ឆ្ប មំនិរតូវបានអនុវតថតឹងរុងឹនឡើយ។ 
នៅឆ្ប  ំ 2013 ក្មមក្រអាយុ 13 ឆ្ប ាំប ក្ប់ានសាល បន់ៅនពលានការបាក្ធ់្លល ក្ពិ់តាននរាងចរក្ Wing Star Shoes ។ ភាគីពាក្ព់ន័ន

មិនរតូវានការនរបើរបា្់ពលក្មមកុ្ារនឡើយ។ អាយុទទលួឲ្យនធវើការមិនរតូវតិចជាងអាយុបញ្ចបក់ារ្ិក្ា
ជាកាតពវកិ្ចចនឡើយ នហើយក្បុ ងក្រណីណាក្ន៏ដាយ មិនរតូវតិចជាង 15 ឆ្ប នំឡើយ (អនុ្ញ្ជដ នលខ 138 រប្់
អងគការ ILO)។ មិនរតូវានទរមងទ់្ភាព ឬការអនុវតថផ្ដលរ្នដៀងគ្នប នឹងទ្ភាព ដូចជា ការលក្ ់
និងជញួដូរកុ្ារ ការជពំាក្ប់ំណុល និងការង្វរនដាេះបំណុល និងការង្វរនដាយបងខ ំ ឬជាកាតពវកិ្ចចនឡើយ...។ 
កុ្ារ (នរកាមអាយុ 18 ឆ្ប )ំ មិនរតូវបំនពញការង្វរផ្ដល លក្ខណៈ ឬសាទ នភាពដនការបំនពញការង្វរ នឹង
បងកនរគ្នេះថាប ក្ដ់ល់្ុខភាព និង្ុវតទិភាព ឬ្ីលធម ៌(អនុ្ញ្ជដ នលខ 182 រប្់អងគការ ILO)។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

ខលេះនជឿថា ានក្មមក្រនិនោជិតមនិរគបអ់ាយុនរចើនជាងននេះក្បុងនរាងចរក្ផ្ដលមនិបានចុេះបញ្ជ ី ប ផុ្នថក្ងវេះទិនបនយ័ផ្ដលអាចនជឿជាក្់
បាន នធវើឲ្យនគពិបាក្នផធៀងផ្លធ តន់លើការអេះអាងទងំននេះ។ 

ឃ.                                     

 

 

ក្មមក្រនរាងចរក្នៅក្មពុជាានន្រភីាពចូលជា្ាជិក្ក្បុង្ហជីព ផ្ដលានអរតាខព្់ក្បុងវ ិ្ ័យកាតន់ដរ (60%) ប ផុ្នថ្ ហជីព
ឯក្រាជយានការលំបាក្ក្បុងការបនងកើតលក្ខខណឍ អំនណាយផល នហើយ្ាជិក្នៅផ្តានការលំបាក្ក្បុងការនធវើរបតិបតថិការនដាយ
ន្រកី្បុងនរាងចរក្។ ការចូលរមួរប្់ក្មមក្រក្បុង្ហជីពឯក្រាជយផ្តងរតូវបានរតិតផតិនដាយថាប ក្រ់គបរ់គងនរាងចរក្។ ្ហជីព
ក្បុងនរាងចរក្ផ្តងរតូវបានផថួចនផថើមនដាយ្ហជីពថាប ក្ជ់ាតិ។ ជាញឹក្ញាបក់្មមក្រពាោមរគបរ់គង្ក្មមភាព្ហជីពក្បុងនរាងចរក្
រប្់ខលួន។ នលើ្ពីននេះ ាន្ហជីពជានរចើនផ្ដលរគបរ់គងនដាយថាប ក្រ់គបរ់គង ឬរដាឌ ភបិាលផ្ដលមនិបាននធវើជាតណំាងជាក្់
ផ្ ថ្ង និងឯក្រាជយនដើមផបីនរមើឲ្យផលរបនោជនរ៍ប្់ក្មមក្រនរាងចរក្។ 

ជាញឹក្ញាប ់្ហជីពឯក្រាជយរបឈមនឹងបញ្ជា ជានរចើននៅនពលពាោមនធវើរបតិបតថិការក្បុងនរាងចរក្។    ពកួ្នគរបឈមនឹងការ
នរ ើ្ នអើងការនបៀតនបៀន  និងការបនណថ ញនចញនដាយខុ្ចាប។់ នៅនពលផ្ដលពកួ្នគរបកា្ពីវតថានក្បុងនរាងចរក្ថាប ក្រ់គបរ់គង
ផ្តងផ្តរបឆ្ងំនដាយបងកជាឧប្គគ នដើមផបីងកការលំបាក្មនិឲ្យ្ហជីពនធវើរបតិបតថិការនដាយរប្ិទនភាពបាន។ ពកួ្នគផ្តងផ្តនធវើឲ្យ
រាងំ ធ្េះដំនណើ រការបនងកើត្ហជីពនដាយបនណថ ញ្ាជិក្្ហជីពផ្ដលបាននរជើ្នរ ើ្  និងបញ្ចុ េះបញ្ចូ លមនិឲ្យក្មមក្រចូលរមួក្បុង
្ហជីព។ ចំណុចននេះបានបនងកើតជាបញ្ជា ្រាប់្ ហជីពឯក្រាជយ និងក្មមក្រផ្ដលជា្ាជិក្។ របធ្លន្ហជីពរបឈមនឹងការ
របរពឹតថចំនពាេះមនិ្មរ្ប។ 

ចាប ់និងបទបផញ្ដតថ ិ

 ក្មពុជាបានផថល់្ចាច បន័អនុ្ញ្ជដ នលខ 87 និង 98។ 
 ចាបរ់ប្់ក្មពុជាការពារន្រភីាពបនងកើត្ាគម។ ារតា 22 (1) ផ្ចងពី្ិទនិន្រភីាពបនងកើត្ាគម ដូចជា ្ហជីព។ 

ារតា 36 ផ្ចងថា របជាពលរដឌផ្ខមរាន្ិទនិ “បនងកើត និងកាល យជា្ាជិក្្ហជីព”។ 
 ចាបប់ានហាមោតថ់ាប ក្រ់គបរ់គងមនិឲ្យនធវើអនថរាគមន ៍ ក្បុង្ក្មមភាពរប្់្ហជីព (ចាប់្ ថីពីការង្វរ ារតា 280) ឬ

គំរាមក្ំផ្ហង ឬផថល់នរគឿងនលើក្ទឹក្ចិតថនដើមផរីារាងំនិនោជិតមនិឲ្យចូលរមួក្បុង្ហជីព (ារតា 271)។  
 ថាប ក្រ់គបរ់គងរតូវបានហាមោតម់និឲ្យយក្ការចូលរមួក្បុង្ហជីព  នដើមផនីធវើការ្នរមចចិតថក្បុងការនរជើ្នរ ើ្ ឲ្យចូលនធវើការ 

តំនឡើងថាប ក្ ់ឬបនណថ ញក្មមក្រនិនោជិតនចញនឡើយ (ចាប់្ ថីពីការង្វរ ារតា 279)។ 
 ្ិទននិធវើបាតុក្មមរតូវបានធ្លនានដាយរដឌធមមនុញ្ដ ដនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា (ារតា 37) និងនដាយចាប់្ ថីពីការង្វរ (ារតា 

319)។ ប ផុ្នថនិនោជិតអាចនរបើរបា្់្ិទនិននេះបានបនាធ បពី់បានសាក្លផងមនធាបាយនដាេះរសាយវវិាទនផសងនទៀត ដូចជា ចរចា 
ផសេះផារ និងអាជាញ ក្ណាថ ល (ចាប់្ ថីពីការង្វរ ារតា 320)។ ការនធវើបាតុក្មមនដើមផបីងខំឲ្យនិនោជក្ផ្ក្្រមួលអនុ្ញ្ជដ រមួ  
(CBA) ផ្ដលបានរពមនរពៀង ឬដំនណាេះរសាយរប្់អាជាញ ក្ណាថ លផ្ដលនៅជាធរាន គឺជា្ក្មមភាពខុ្ចាប ់ (ចាប់្ ថីពី
ការង្វរ ារតា 321)។ 

 អនុ្ញ្ជដ រមួក្ំពុងរតូវបានក្ណំតន់ដាយចាប់្ ថីពីការង្វរ និងរបកា្ពាក្ព់ន័ន និងន្ចក្ថី្នរមចរប្់អាជាញ ក្ណាថ ល។ ការ
ចរចា ផសេះផារ អាជាញ ក្ណាថ ល និងតុលាការការង្វរ្ុទនផ្តានផ្ចងក្បុងចាប។់ ប ផុ្នថតុលាការននេះមនិទនរ់តូវបានបនងកើតនឡើង
ននាេះនទ។ រក្្ួងការង្វរក្ំពុងទទលួខុ្រតូវនលើការនដាេះរសាយវវិាទការង្វររមួ រប្ិននបើភាគីនានាមនិរពមនរពៀងនលើនីតិវធីិ
នផសងនទៀត (ារតា 302-308 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ របកា្នលខ 317/01)។  

 ការដាក្វ់វិាទនៅរកុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាថ លគឺជាកាតពវកិ្ចច នៅនពលការផសេះផារបរាជយ័ (ារតា 309 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ 

រតូវានការទទលួសាគ ល់្ិទនិរប្់ក្មមក្រនិនោជិតទងំអ្ក្បុ ងការបនងកើត និងចូលរមួក្បុ ង្ហជីព និង
ការចរចាជា្មហូភាព (អនុ្ញ្ជដ នលខ 87 និង 98 រប្់អងគការ ILO)។ តំណាងរប្់ក្មមក្រនិនោជិត
មិនរតូវរបឈមនឹងការនរ ើ្ នអើង និងរតូវានលទនភាពនធវើការក្បុ ងរគបក់្ផ្នលងការង្វរទងំអ្់ នដើមផីបំនពញ
មខុង្វរនធវើជាតំណាងរប្់ខលួ ន (អនុ្ញ្ជដ នលខ 135 និងអនុសា្នន៍លខ 143 រប្់អងគការ ILO)។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

របកា្នលខ 099/04)។ 
 ចាប់្ ថីពីការង្វរផ្លតន់ចញនៅរក្ម និងរបនភទមស្រនថីរាជការនផសងនទៀត ដូចជា រគូបនរងៀនពីវសិាលភាពរប្់ខលួន។ មស្រនថីរាជការ

ទងំននេះក្ម៏និទទលួបាន្ិទនចិរចាជា្មហូភាពនរកាមចាបន់ផសងនទៀតផងផ្ដរ។ 
ទ្សនៈ និងការវភិាគរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននលើការអនុវតថ 

ការរតួតពិនិតយរប្់ BFC រក្នឃើញថា នរាងចរក្ 11% បាននរជៀតផ្រជក្តាមវធីិមយួចំននួនលើ FoA ចំផ្ណក្នរាងចរក្ 3% 
ពាក្ព់ន័ននឹងការនរ ើ្ នអើង្ហជីព។ ប ផុ្នថភាគីពាក្ព់ន័នបញ្ជជ ក្ថ់ា តនួលខអាចនឹងខព្់ជាងននេះ។ ពកួ្នគបានគូ្បញ្ជជ ក្ក់្បុង
ចំនណាមចំណុចនផសងនទៀតថា ការនរបើរបា្់កិ្ចច្នាានថិរនវលាកំ្ណតោ់ ងទូលំទូលាយ បានរាងំ្ធេះ្ហជីពមនិឲ្យនធវើ
្ក្មមភាពរប្់ខលួន។ ចាបត់រមូវឲ្យក្មមក្រនិនោជិតផថល់ដំណឹងដល់ថាប ក្រ់គបរ់គងពីការនរជើ្តាងំ្ហជីពផ្ដលនឹងនធវើនឡើង តាម
រយៈការផថល់បញ្ជ ីន ម្ េះនបក្ខជន្រាប់្ ហជីព។ ជាញឹក្ញាប ់ នគនរបើរបា្់វធីិននេះនដើមផគីំរាមក្ំផ្ហង នបៀតនបៀន ្ូក្បា ន ់ ឬ
បនណថ ញរបធ្លន្ហជីព។ នលើ្ពីននេះ ្ហជីពជានរចើនបានអេះអាងថា ជាញឹក្ញាបក់ារដាក្ព់ាក្យ្ំុចុេះបញ្ជ ី្ហជីពរតូវបាន
រារាងំ ឬពនារនពលនដាយទីភាប ក្ង់្វររដាឌ ភបិាល។ ផធុយនៅវញិ្ហជីពផ្ដលគ្នរំទរដាឌ ភបិាលឬគ្នរំទថាប ក្ដឹ់ក្នានំរាងចរក្ មនិ
ផ្ដលរបឈមនឹងបញ្ជា ទងំននេះនឡើយ។ 

ការចរចាជា្មហូភាពនៅផ្តមនិានលក្ខណៈទូនៅជាពិន្្រប្ិននបើនគពិចារណាពីចំននួអនុ្ញ្ជដ រមួ ផ្ដលរគបដណថ បន់លើ្
ពីលក្ខខណឍ ចាបអ់បផបរា។  ្ហជីពានបទពិនសាធន ៍និង្មតទភាពតិចតចួនដើមផចូីលរមួក្បុងការចរចារបក្បនដាយរប្ិទនភាព 
ចំផ្ណក្និនោជក្ផ្តងផ្តជំទ្់មនិចូលរមួក្បុងការចរចា។ ជាញឹក្ញាប ់ និនោជក្នរបើរបា្់អតទភិាពរប្់្ហជីពជានរចើន
នដើមផជីានល្នគចនវ្ពីការចរចា។ នរៅពីននេះ ានអនុ្សរណៈផ្ដលបានចរចា ផ្ដលរគបដណថ បន់លើបញ្ជា ជាក្ល់ាក្ម់យួ។ 

នលើ្ពីននេះ ានរបាយការណ៍ ថ្ីពីក្រណីផ្ដលនិនោជក្នរជៀតផ្រជក្នលើ្ិទនិនធវើកូ្ដក្មមរប្់្ហជីព។ ដូចការគូ្បញ្ជជ ក្ខ់ាង
នលើក្មមក្រនិនោជិតរតូវផថល់ការជូនដំណឹងរយៈនពល 7 ដថងនរកាយការចរចាបរាជយ័ មនុនពលនធវើបាតុក្មម នហើយបរាជយ័ដនការចរចា 
រតូវបានកំ្ណតជ់ាន្ចក្ថីផ្ថលងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្ដលចុេះហតទនលខានដាយគូភាគីនដាយនោងតាមរបការននេះ ឬការ
បដិន្ធរប្់និនោជក្មនិជបួចរចានរកាយពីទទលួបាន្ំនណើ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ2ចាបក់្បុងរយៈនពល14 ដថង។ របាយការណ៍
មយួរប្់ ACILS ក្ត់្ ាគ ល់ថា និនោជក្ផ្តងផ្តពនារនពលដំនណើ រការននេះ នដាយបដិន្ធមនិចុេះហតទនលខានលើន្ចក្ថីផ្ថលង
ការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្ដលបង្វា ញថា ការចរចាបរាជយ័។ ការណ៍ននេះបងខំឲ្យ្ហជីពរតូវរងច់ារំយៈនពល 7 ្បាថ ហ៍បផ្នទម
នទៀតមនុនពលពកួ្នគអាចនធវើកូ្ដក្មមនដាយរ្បចាបប់ាន។ សាទ នភាពទងំននេះ បាននធវើឲ្យ្ហជីពរង្ាព ធដផធក្បុងខាល ងំនដាយបងខំ
ឲ្យ្ហជីពរគបរ់គង្ាជិក្ ឬពាក្ព់ន័នក្បុងបាតុក្មមខុ្ចាប ់ ផ្ដលនធវើឲ្យ្ហជីពរបឈមនឹងទណឍ ក្មមផលូវចាបផ់្ដលអាចគំរាម
ក្ំផ្ហងដល់អតទភិាព្ហជីព និងនធវើឲ្យ្ាជិក្រងការគំរាមក្ផំ្ហងពីនគរបាល។ 

ITUC រាយការណ៍ថា ចាប់្ ថីពី្ហជីពផ្ដលនទើបរតូវបានអនុមត័ បានដាក្ប់នធុក្រដឌបាល និងផលូវចាបផ់្ដលមនិអាចទទលួយក្
បាននលើ្ហជីព រាងំ ធ្េះដល់ដំនណើ រការបនងកើត្ហជីព អាចឲ្យានការរលំាយ្ហជីពរប្ិននបើមស្រនថី្ ហជីពនលមើ្ចាប ់ និង
ដាក្ក់ាររតិតផតិជានរចើននលើ្ិទនិនធវើកូ្ដក្មម។ បទបផញ្ដតថិនផសងនទៀតរមួបញ្ចូ លការពិនយ័ជារបាក្់្ រាប់្ ហជីពផ្ដលរក្នឃើញថា
បានបំពានចាប ់ ផ្ដលានក្រមតិខព្់រហូតអាច្នដល់ការរលំាយ្ហជីព ការរគបរ់គងផ្ដលានលក្ខណៈបំពាននដាយ
រដាឌ ភបិាលនលើហិរញ្ដ វតទុរប្់្ហជីព និងការរតិតផតិមនិ្មរ្បនលើអបក្ផ្ដលអាចនរជើ្ នរ ើ្ ជាមស្រនថី្ ហជីព។ ខណៈផ្ដល
ចាបក់្ំណតថ់ារតូវបញ្ឈបក់ារនរជៀតផ្រជក្រប្់និនោជក្នលើ្ហជីព គ្នម នការរតិតផតិដូនចបេះនលើភាគីរដាឌ ភបិាល និងភាគី
ននោបាយផ្ដលរខំាន្ហជីពនឡើយ។ ននេះជាបញ្ជា ដច៏មផងមយួនៅក្មពុជា។ 
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ក្មមក្រនិនោជិតកាតន់ដរក្មពុជាទទលួបានរបាក្ឈ់បួលអបផបរា ផ្ដលមនិបំនពញលក្ខខណឍ តរមូវការរបាក្ឈ់បួល្មរមយ។ របាក្់
ឈបួលអបផបរារតូវបានកំ្ណតរ់ាល់ឆ្ប  ំ (តាងំពីឆ្ប  ំ 2014)។ ានការចរចាជា្មហូភាព ថ្ីពីរបាក្ឈ់បួលក្បុងក្ផ្នលងនធវើការតិចតួច
បំផុត។ ដូនចបេះរបាក្ឈ់បួលអបផបរាានរសាបប់ានកាល យជាអរតាខព្់បំផុតជាក្ផ់្ ថ្ង។ គ្នម នទិនបនយ័ផលូវការ ថ្ីពីរបាក្ឈ់បួលទូនៅ
នឡើយ។ 

BFC បានរតឹមផ្តរតួតពិនិតយការអនុវតថពាក្ព់ន័ននឹងរបាក្ឈ់បួលអបផបរានិងមនិបានវាយតដមលនលើអតទនយ័ដនរបាក្ឈ់បួល្មរមយ
នឡើយ។ ការវាយតដមលចុងនរកាយរប្់ BFC បង្វា ញថា នរាងចរក្ភាគនរចើន (របាណ 98%) ផថល់របាក្ឈ់បួលអបផបរាក្ំណត់
នដាយចាបដ់ល់ក្មមក្រនិនោជិត  ចំផ្ណក្ការង្វរផ្ថមនា ងរតូវបានទូទតោ់ ងរតឹមរតូវ។ 

ខណៈផ្ដលរបាក្ឈ់បួលអបផបរាបាននក្ើននឡើងោ ងខាល ងំក្បុងរយៈនពល 5 ឆ្ប ចុំងនរកាយ ការ្ិក្ាមយួនដាយអងគការភាពជាដដគូ
ថ្ីពី្ិទនិរប្់ក្មមក្រនិនោជិត (WRC) បង្វា ញថា របាក្ឈ់បួល្រាបក់្មមក្រនិនោជិតនរាងចរក្នៅក្មពុជាបានធ្លល ក្ចុ់េះនៅអំឡុង

ឆ្ប  ំ2001-2011។ 

ចាប ់និងបទបផញ្ដតថ ិ

 ារតា 104-109 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ (1997) ានបទបផញ្ដតថិ ថ្ីពីរបាក្ឈ់បួលអបផបរា។ ារតា 104 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ
ផ្ចងថា របាក្ឈ់បួលអបផបរារតូវធ្លនារា បរ់ងក្មមក្រនិនោជិតរគបរ់បូ ឲ្យានក្មព្់ជីវភាព្មរមយនៅតាមន្ចក្ថីដថលថបូររប្់
មនុ្ស។ 

 បចចុបផនបរបាក្ឈ់បួលអបផបរា រតូវបានកំ្ណតផ់្ត្រាបវ់ ិ្ ័យ្នមលៀក្បំពាក្ ់ និងផ្្ផក្នជើងប នុណាត េះ   នទេះបីជាចាប់្ ថីពី
ការង្វរបានផ្ចងពីរបាក្ឈ់បួលអបផបរាទូទងំរបនទ្ក្ន៏ដាយ។ ្ហជីពនផសងនទៀតដូចជា ្ហជីពក្មមក្រ្ំណងក់្ពុំងនធវើ
យុទននាការទមទររបាក្ឈ់បួលអបផបរាថាប ក្ជ់ាតិក្បុងវ ិ្ ័យរប្់ខលួន។ 

 វសិាលភាព  របាក្ឈ់បួលអបផបរារតូវបានអនុវតថទូទងំរបនទ្ នទេះបីជាចាប់្ ថីពីការង្វរ ផថល់លទនភាពឲ្យានការផ្ក្ផ្រប
ក្រមតិរបាក្ឈ់បួលអបផបរាតាមភមូភិាគក្ន៏ដាយ (ារតា 107 (1) ក្បុងជំពូក្ 6 (ខ))។ របាក្ឈ់បួលអបផបរារតូវបាននបើក្ជា
នរៀងរាល់ផ្ខ និងរគបដណថ បន់លើក្មមក្រទងំអ្់ (ឧ. ក្មមក្រនទៀងទត ់សាក្លផងការង្វរ និងការង្វរគិតតាមបងុ)។ របាក្ឈ់បួល
អបផបរា រតូវបានផ្បងផ្ចក្្រាបក់្មមក្រនទៀងទត ់សាក្លផងការង្វរ និងហវឹក្ហាតក់ារង្វរ (្ូមនមើលតារាងទី 6)។ 

តារាងទ ី6 ៖ របាក្ឈ់បួលអបផបរា្រាបឧ់្ាហក្មម្ នមលៀក្បពំាក្ ់នងិផ្្ផក្នជើងនៅក្មពុជា (2016) 
1. ហវឹក្ហាតក់ារង្វរ 120,000.00 
2. សាក្លផងការង្វរ 540, 000.00 
3. នទៀងទត ់ 560,000.00 (140 USD) 
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 របាក្រ់ង្វវ ន ់ និងអតទរបនោជន៖៍  របាក្រ់ង្វវ ន ់   និងអតទរបនោជនជ៍ានរចើនផ្ដលផថល់ឲ្យអាចបនងកើនរបាក្ច់ំណូលរប្់ក្មមក្រ 
(តារាងទី 7)។ នរៅពីននេះ ក្មមក្រាន្ិទនិទទលួបានរបាក្អ់តីតភាពការង្វរ នរកាយបំនពញការង្វរមយួឆ្ប  ំ ផ្ដលានរបាណ 
2-11 ដុលាល /ផ្ខ ផ្ដលន ម្ើនឹងរយៈនពលនធវើការមយួឆ្ប  ំ នលើក្ផ្លងផ្តក្មមក្រនិនោជិតផ្ដលនធវើការនលើ្ 11 ឆ្ប ។ំ ពកួ្នគទទលួ

“របាក្ឈ់បួល   និងអតទរបនោជន៍្ រាបរ់យៈនពលនធវើការមយួ្បាថ ហ៍្ថងដ់ារតូវបានបំនពញោ ងនហាច
ណា្់្ថងដ់ាអបផបរាឧ្ាហក្មម ឬផលូ វចាប ់ និងរតូវានលក្ខណៈរគបរ់គ្ននក់្បុ ងការបំនពញតរមូវការ
មលូដាឌ នរប្់ក្មមក្រនិនោជិត និងរគួសាររប្់ពកួ្នគ និងផថល់របាក្ច់ណូំលដក្ពននមយួចំននួ” (អនុ្ញ្ជដ
នលខ 26 និង 131 រប្់អងគការ ILO, ន្ចក្ថីរបកា្ជា្ក្ល ថ្ី ពី្ិទនិមនុ្ស ារតា 23 (3) និងារតា 
25 (1)។ “ការកាតន់ចញពីរបាក្ឈ់បួល្រាបវ់ធិ្លនការខាងវនិយ័មិនរតូវអនុញ្ជដ តនឡើយ និងមិនរតូវអនុញ្ជដ ត
ឲ្យានការកាតន់ចញរបាក្ឈ់បួលផ្ដលបានក្ំណតក់្បុ ងចាបជ់ាតិននាេះនទ។ការកាតន់ចញមិនរតូវនធវើឲ្យនិនោជិត
ទទលួបានរបាក្ឈ់បួលតិចជាងរបាក្ឈ់បួលអបផបរានឡើយ។ និនោជិតរតូវទទលួបានពត័ា៌នរគបរ់គ្នន ់ និង
ចា្់លា្់ ថ្ី ពីលក្ខណឍ លមែិតដនរបាក្ឈ់បួលរប្់ខលួ នដូចជា អរតារបាក្ឈ់បួល និងអំឡុងនពលទូទត”់។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

បានរបាក្អ់តីតភាពការង្វរផ្ដលន ម្ើនឹងឆ្ប ទីំ 11 ដូចជា 11 ដុលាល /ផ្ខ។ របាក្រ់ង្វវ នន់ផសងនទៀតរមួបញ្ចូ លរបាក្រ់ង្វវ នវ់តថានលែ 
(មនិធ្លល បឈ់ប)់ របាក្ឧ់បតទមានលើការផ្ថទំ្ ុខភាព និងរបាក្ឧ់បតទមានលើការសាប ក្ន់ៅ/នធវើដំនណើ រ។ 

តារាងទ ី7៖ របាក្រ់ង្វវ ន ់នងិអតទរបនោជន ៍
 របាក្រ់ង្វវ ន ់នងិអតទរបនោជន ៍ គិតជា USD អរតាបថូររបាក្ ់ គិតជានរៀល 
1 វតថាន 10 4000 40,000 

2 អតីតភាពការង្វរ 2 – 11 4000 8000 – 44,000  

3 របាក្ឧ់បតទមាការសាប ក្ន់ៅ និងនធវើដនំណើ រ 7 4000 28,000 

4 អាហារ្រាបក់ារង្វរផ្ថមនា ង
ម្័រគចិតថ/ដថង 

0.50 4000 2000 
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 ការផ្ក្្រមួលរបាក្ឈ់បួល៖ ារតា 107 ផ្ចងថា របាក្ឈ់បួលអបផបរាគរួរតូវបានផ្ក្្រមលួជារបចា។ំ នៅចននាល េះឆ្ប  ំ1997 និង 

2013 របាក្ឈ់បួលមធយមននេះរតូវបានផ្ក្្រមលួនរៀងរាល់ 3-4 ឆ្ប ។ំ ប ផុ្នថចាបត់ាងំពីឆ្ប  ំ2014 ានន្ចក្ថី្ នរមចឲ្យផ្ក្្រមួល
របាក្ឈ់បួលនរៀងរាល់ឆ្ប នំដាយផ្ផែក្នលើការចរចា និងការវភិាគទិនបនយ័្ងគម និងន្ដឌកិ្ចចពាក្ព់ន័ន។ រក្បខណឍ សាទ បន័្រាប់
ការផ្ក្្រមួលរបាក្ឈ់បួលននេះ រតូវបាននគនមើលនឃើញថាជាជំហានដ៏្ ំខានន់ឆ្ព េះនៅរក្ការអនុវតថនគ្នលននោបាយរបាក្ឈ់បួល
ផ្ផែក្នលើភ ថ្ុតាង។ តារាងទី 8 បង្វា ញថា របាក្ឈ់បួលបាននក្ើននឡើងោ ងនរចើនចាបត់ាងំពីឆ្ប  ំ2013។ 

តារាងទ ី8 ៖ របាក្ឈ់បួលអបផបរាក្បុងរបនទ្ក្មពុជាតាងំពឆី្ប  ំ1997 
 របាក្ឈ់បួលអបផបរា 
1997 US$40 
2000 US$45 
2006 US$50 
2010 US$61 
2013 US$75 (បូក្ US$5 ្រាបក់ារផ្ថទំ្ ុខភាព) 
2014 US$100 
2015 US$ 128 
2016 US$140 (560,000 នរៀល) 
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 ការកំ្ណតរ់បាក្ឈ់បួល៖ នទេះបីជាារតា 357 ផ្ចងថា គណៈក្មមការរបឹក្ាការង្វររតូវនធវើការរសាវរជាវ ថ្ីពីរបាក្ឈ់បួល
អបផបរា និងផថល់មតិនោបល់ដល់រក្្ួងការង្វរក្ថី ក្ច៏ំណុចននេះមនិរតូវបាននធវើនឡើងនឡើយ។ រក្្ួងការង្វរផ្ដលជារបធ្លន
គណៈក្មមការរបឹក្ាការង្វរ បានបនងកើតរបាក្ឈ់បួលអបផបរាជាក្ផ់្្ថង នដាយមនិានការពនយល់ពីរនបៀបបនងកើតតនួលខននេះ
នឡើយ។ ោ ងណាក្ន៏ដាយ តាងំពីឆ្ប  ំ2014 មក្ គណៈក្មមការននេះបាន្នរមចអនុមត័លក្ខណវនិិចឆយ័ 7 ្រាបក់ារគណនា
របាក្ឈ់បួលអបផបរា (្ូមនមើលរបូនលខ 6.1)។ 

 ការពិនិតយតាមដាន និងការអនុវតថ៖ នោងតាមារតា 344 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរអធិការកិ្ចចការង្វរគរួពរងឹងការអនុវតថ
របាក្ឈ់បួលអបផបរា។ និនោជក្ផ្ដលនលមើ្នឹងបទបផញ្ដតថិននេះរតូវទទលួពិនយ័ ឬជាបព់នននាគ្នរ។ ារតា 369 (ជំពូក្ 16 ៖ 
នទ្បផញ្ដ តិថ) ដនចាប់្ ថីពីការង្វរឆ្ប  ំ 1997 ផ្ចងថាអបក្បំពានបទបផញ្ដតថិ ថ្ីពីរបាក្ឈ់បួលអបផបរារតូវផថនាធ នទ្ពិនយ័ជា
របាក្ពី់ 61 ដថងនៅ 90 ដថងដនរបាក្ឈ់បួលនោងរបចាថំង ឬរតូវផថនាធ នទ្ដាក្ព់នននាគ្នរពី 6 ដថងនៅ 1 ផ្ខ។ ោ ងណាក្ន៏ដាយ 
នៅផ្តានការបំពាននលើបទបផញ្ដតថិននេះ។ 

 កិ្ចច្ នធនា្ងគម៖ រក្្ួងការង្វរទទលួខុ្រតូវនលើការអនងកត បនងកើត និងអនុវតថចាប់្ ថីពីការង្វរទូទងំរបនទ្។  រក្្ួងបាន
បនងកើតសាទ បន័រតីភាគី (គណៈក្មមការរបឹក្ាការង្វរ) ផ្ដលានតំណាង 14 នាក្ម់ក្ពីរក្្ួងការង្វរ តំណាងនិនោជក្ 7 នាក្ ់
និងតំណាង្ហជីព 7 នាក្។់ តនួាទីដ៏្ ំខានរ់ប្់គណៈក្មមការននេះ គឺការផថល់ជាមតិដល់រក្្ួងការង្វរ ថ្ីពីការផ្ក្្រមួល
របាក្ឈ់បួលអបផបរាអតទរបនោជន ៍ការង្វរផ្ថមនា ង និង្ុខភាព និង្ុវតទិភាព។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

ទ្សនៈ និងការវភិាគរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននលើការអនុវតថ 

នទេះបីជារបាក្ឈ់បួលបាននក្ើននឡើងោ ងនរចើនក្បុងរយៈនពលប នុាម នឆ្ប នំនេះក្ថីក្ភ៏ាគីពាក្ព់ន័ននជឿជាក្ថ់ា របាក្ឈ់បួលអបផបរាគឺមនិ
ទនរ់គបរ់គ្ននន់ឡើយនពាលគឺមនិអាចបំនពញតរមូវការរ្់រានរប្់មនុ្សបាននឡើយ។ ននេះជាការពិត្រាបតំ់បនន់ៅក្បុង និង
ជំុវញិទីរកុ្ងភបនំពញ ផ្ដលាននរាងចរក្ភាគនរចើន។ ននេះគឺនដាយសារផ្តដថលរទរទងជី់វភាពានក្រមតិខព្់ជាងតាមបណាថ នខតថ។ 
របាក្ឈ់បួលអបផបរា្រាបក់្មមក្រនរាងចរក្កាតន់ដរនៅក្មពុជា   និងរបាក្ឈ់បួលអបផបរាក្បុងរបនទ្បងក់ាល នដ្ និងមោី នា់  
្ុទនផ្តជាអរតាទបបំផុតនៅអា្ីុ។ 

ការ្ិក្ាជានរចើនបានបង្វា ញថា របាក្ឈ់បួលអបផបរានៅក្មពុជា ទ្ិតនរកាមរបាក្ឈ់បួល្មរមយ។ AFW បានគណនារបាក្ឈ់បួល
្មរមយរបាណ 1,630,045 នរៀល (US$ 401 ) ។ ការអនងកតមយួ ថ្ីពីក្មមក្រនិនោជិតនរាងចរក្្នមលៀក្បំពាក្ ់ និងផ្្ផក្នជើង 
ផ្ដលគ្នរំទនដាយ IndustiALL បានគណនាចំណាយរទរទងជី់វភាពមលូដាឌ នរបាណ US$ 207។ តនួលខននេះទំនងជាតនួលខ
ផ្ដល្ហជីពនឹងនរបើរបា្់នៅដថងខាងមខុនដើមផចីរចារបាក្ឈ់បួលអបផបរា។ 

នៅឆ្ប  ំ 2010 និង 2014 ានការរបមលូផថុកំ្មមក្រនិនោជិតជានរចើននដើមផទីមទរបនងកើនរបាក្ឈ់បួលអបផបរា។ ក្មមក្រនិនោជិត
រាបរ់យពានន់ាក្ប់ានចូលរមួក្បុងកូ្ដក្មមទងំពីរននេះ។ នៅក្រមតិនរាងចរក្ វវិាទពាក្ព់ន័ននឹងរបាក្ឈ់បួល និងអតទរបនោជនន៍ផសងនទៀត
ផ្តងផ្តរតូវបានបញ្ជូ ននៅរកុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាថ ល។ 

្ហជីពឯក្រាជយានការលំបាក្ ក្បុងការជំរញុឲ្យានរបាក្ឈ់បួលអបផបរាខព្ ់ជាងននេះ នដាយសារផ្ត្ា្ភាពក្បុង
គណៈក្មមការរបឹក្ាការង្វរ។ គណៈក្មមការននេះានតំណាងរដាឌ ភបិាល និងអាជីវក្មមចំននួ 21 នាក្ក់្បុងចំនណាម 28 នាក្ ់ចំផ្ណក្
្ាជិក្ 7 នាក្ផ់្ដលជាតំណាង្ហជីពរមួបញ្ចូ ល្ហជីពផ្ដលគ្នរំទរដាឌ ភបិាល និងផ្តងផ្តនបាេះនឆ្ប តគ្នរំទ្ំនណើ រប្់
រដាឌ ភបិាល។ ចំណុចននេះបានផថល់ឱកា្តិចតចួដល់្ហជីពឯក្រាជយនដើមផនីធវើការចរចាក្បុងនវទិកាននេះ នទេះបីជាការរបមលូផថុ ំរប្់
ក្មមក្រនិនោជិតោ ងនរចើននៅឆ្ប  ំ 2014 បានបងកផលប េះពាល់ោ ងខាល ងំនលើន្ចក្ថី្នរមចរប្់រដាឌ ភបិាលក្បុងការតំនឡើងរបាក្់
ឈបួលរបចាផំ្ខរហូតដល់ 128 ដុលាល ក្ន៏ដាយ (ននេះជាកំ្នណើ ន 60% ពីអរតាមនុការនបាេះនឆ្ប តផ្ដលានរតឹមផ្ត 80 ដុលាល /ផ្ខ)។ 

ោ ងននេះក្ថី មនិាន្ក្មមភាពចរចានរចើនពាក្ព់ន័ននឹងរបាក្ឈ់បួលនៅក្រមតិនរាងចរក្នឡើយ។ ខណៈផ្ដល្ហជីពមយួចំនួនអាច
ទទលួបាននជាគជយ័ក្បុងការចរចារបាក្រ់ង្វវ ន ់ និងអតទរបនោជនព៍កួ្នគផ្តងផ្តមនិ្ូវានអំណាចក្បុងការន ប្ើ្ំុរបាក្ឈ់បួលខព្់នៅ
ក្រមតិនរាងចរក្។ នរៅពីននេះ ានមនធិល្ងសយ័ពីក្រមតិផ្ដលនរាងចរក្អាចបនងកើនរបាក្ឈ់បួលជាឯក្នតាភាគី។ នដាយសារ
មលូនហតុននេះ ភាគីពាក្ព់ន័នមយួចំននួយល់ថា អបក្បញ្ជជ ទិញគរួានការពាក្ព់ន័ននរចើនជាងននេះក្បុងការជផ្ជក្នដញនដាល មនិផ្មន
រតឹមផ្តនីតិវធីិក្ំណតរ់បាក្ឈ់បួលអបផបរាននាេះនទ ប ផុ្នថរតូវពាក្ព់ន័ននឹងការចរចានៅក្រមតិនរាងចរក្ផងផ្ដរ។ នទេះបីជារក្ុមហ ុន
ាច ្់ា ក្ធំៗនៅអឺរ  បុជានរចើនបានបង្វា ញការនបថជាញ ចិតថក្បុងការឆលុេះបញ្ជច ងំពីការបនងកើនរបាក្ឈ់បួលក្បុងតដមល FOB រប្់ខលួនក្ថី ក្ក៏ារ
ពិចារណាពីផលិតភាព និងរប្ិទនផល ្ហជីព និងអងគការ NGO នធវើការនលើវ ិ្ ័យការង្វរ បានរបកា្ថា រក្ុមហ ុនាច ្់ា ក្គរួ
បនងកើនកិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងក្បុងការបនងកើតបរោិកា្្រាបជ់នរមើ្ ការចរចានពញនលញ។ 

្ំនណើ មយួ្រាបក់្មមវធីិ BFC៖ វាយតដមលផលប េះពាល់ដនការបញ្ជជ ទិញរប្់រក្ុមហ ុនាច ្់ា ក្ និងអបក្លក្រ់ាយនលើលក្ខខណឍ
ការង្វរ ដូចជា លទនភាពដនការផថល់របាក្ឈ់បួល្មរមយជាក្ផ់្ ថ្ង។ ក្មមវធីិននេះគរួធ្លនាថា ការបញ្ជជ ទិញជំរញុ ជាជាងបំបាក្ទឹ់ក្ចិតថ
រក្ុមហ ុនផថតផ់គងម់និឲ្យកាល យជានិនោជក្លែ។ នរៅពីននេះ ានក្ថីក្ងវល់ ថ្ីពីរនបៀបផ្ដលនិនោជក្នដាេះរសាយនលើការឈប់្ រាក្
នពលានជំងឺ។ ឧ. អងគការ Human Right Watch បានគូ្បញ្ជជ ក្ថ់ា ក្មមក្រនិនោជិតជានរចើនរតូវបានកាតរ់បាក្រ់ង្វវ នវ់តថាន
របចាផំ្ខទងំអ្់ ឬភាគនរចើន រប្ិននបើពកួ្នគឈប់្ រាក្នពលានជំងឺមយួដថងនដាយានការបញ្ជជ ក្ន់ដាយរគូនពទយ។ 
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ចំននួនា ងនធវើការធមមតាគឺ 8 នា ង/ដថង និង 48 នា ង/្បាថ ហ៍ ដូចជា ការង្វរផ្ថមនា ង ចំផ្ណក្ចំននួនា ងនធវើការ្របុមនិរតូវ
នលើ្ពី 10 (ដប)់ នា ង/ដថងនឡើយ។ ោ ងននេះក្ថី ការង្វរផ្ថមនា ងហួ្ ក្រមតិគឺជាបញ្ជា ធងនធ់ងរមយួក្បុងឧ្ាហក្មម្ នមលៀក្បំពាក្ ់
និងផ្្ផក្នជើងរប្់ក្មពុជា។ BFC រាយការណ៍ថា ាននរាងចរក្ផ្ត 6% ប នុណាត េះផ្ដលមនិទមទរការង្វរផ្ថមនា ងហួ្ ក្រមតិ 
ចំផ្ណក្នរាងចរក្ 24% ទមទរឲ្យានការង្វរផ្ថមនា ងតិចជាង 2 នា ង/ដថង។ 

ចាប ់និងបទបផញ្ដតថ ិ

 ការង្វរផ្ថមនា ងរតូវបានអនុញ្ជដ តក្បុងក្រណីនលើក្ផ្លង និងការង្វររបញាបខុ់្ធមមតា (ចាបក់ារង្វរ ារតា 139)។ នា ងនធវើ
ការធមមតាមនិរតូវនលើ្ពី 8 នា ងក្បុងមយួដថងនិង 6 ដថងក្បុងមយួ្បាឋ ហ៍   នពាលគឺ 48 នា ង ក្បុងមយួ្បាឋ ហ៍។ ការង្វរផ្ថម
នា ងរតូវក្រមតិរតឹម 2 នា ងក្បុងមយួដថង នហើយអនុញ្ជដ តផ្តក្បុងក្រណីនលើក្ផ្លង និងការង្វររបញាបខុ់្ធមមតាផ្តប នុណាត េះ។  

 នោងតាមចាប់្ ថីពីការង្វរ ក្មមក្រនិនោជិតរតូវទទលួបានរបាក្ឈ់បួលក្បុងអរតា 50% នលើ្នា ងការង្វរធមមតា (1 នា ង
ក្នលេះ) ឬទទលួបានរបាក្ឈ់បួលក្បុងអរតា 100% នលើ្នា ងការង្វរធមមតា រប្ិនវាជាការង្វរផ្ថមនា ងនពលយប ់ ឬនៅដថង
ឈប់្ រាក្ដូចជា ដថងឈប់្ រាក្ចុង្បាឋ ហ៍ ឬដថងបណុយជាតិ។ អរតាខព្់ដផ្ដលរតូវគណនា និងអនុវតថចំនពាេះអរតាផ្ថម
នា ងគិតតាមបងុរប្់ក្មមក្រនិនោជិត។ 

 ការង្វរផ្ថមនា ងរតូវនធវើនឡើងនដាយ ម្័រគចិតថ នហើយនិនោជក្រតូវទទលួបានការអនុញ្ជដ តជាមនុ។  

ទ្សនៈ និងការវភិាគរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននលើការអនុវតថ 

ការនធវើដូនចបេះគឺជាការបំពាន្ិទនិការង្វរក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ និងផ្្ផក្នជើងនៅក្មពុជា។ របាយការណ៍ BFC បានបង្វា ញ
ជានរចើននលើក្នរចើនសារថា បទបផញ្ដតថិ ថ្ីពីការង្វរផ្ថមនា ងរតូវបានបំពានជារបចា។ំ ្បាឋ ហ៍នធវើការផ្ដលានរយៈនពល 70 នា ង 
គឺជានរឿងទូនៅ។ នដាយសារផ្តរបាក្ឈ់បួលអបផបរាមនិអាចបំនពញតរមូវការមលូដាឌ នបាន ជានរឿយៗ ក្មមក្រនិនោជិតរពមនធវើការ
ផ្ថមនា ងនដើមផបីំនពញបផ្នទមនលើរបាក្ឈ់បួលមនិរគបរ់គ្នន។់ ោ ងណាក្ន៏ដាយ ភាគីពាក្ព់ន័នក្ប៏ាន្ាគ ល់នឃើញថា ការមនិរពម
នធវើការផ្ថមនា ងមនិផ្មនជាជនរមើ្ ពិតរបាក្ដរប្់ក្មមក្រនិនោជិតនឡើយ ប ផុ្នថនបើមនិនធវើដូនចបេះនទ ពកួ្នគនឹងរតូវរបឈមមខុនឹងការ
បាតប់ងក់ារង្វរ។ 

ការង្វរផ្ថមនា ងននេះ បងកផលប េះពាល់ោ ងខាល ងំដល់ក្មមការនីផ្ដលានកូ្នតូច នរពាេះពកួ្គ្នតម់និអាចពឹងផ្ផែក្ផ្តនលើរបាក្ឈ់បួល
អបផបរាបាននឡើយ។ ដូនចបេះ ពកួ្គ្នតរ់តូវបងខចិំតថរ្់នៅឆ្ង យពីកូ្ននដើមផនីធវើការបផ្នទមនា ង។ ការនធវើការនរចើននា ងក្បុងមយួដថងបាន
នធវើឲ្យក្មមក្រនហវហតអ់្់ក្ាល ងំ និងជេះឥទនិពលដល់ដថងនធវើការបនាធ ប។់ ននេះាននយ័ថា ការង្វរផ្ថមនា ងហួ្ ក្រមតិបងកផល
ប េះពាល់អវជិជានដល់្ុខភាពរប្់ក្មមក្រ  និងរតូវបានចាតទុ់ក្ថាជាមលូនហតុមយួផ្ដលនធវើឲ្យក្មមក្រនិនោជិតជានរចើនដលួ្នលប់
។ កាលពីឆ្ប  ំ2012 នរាងចរក្មយួរប្់ H&M ានក្មមក្រនិនោជិត 100 នាក្ ់ដលួ្នលប ់នដាយសារផ្តពកួ្នគតរមូវឲ្យនធវើការផ្ថម
នា ងរហូតដល់ 6 នា ង។  នលើ្ពីននេះ ដថងនធវើការយូរហួ្ នហតុមនិបាននធវើឲ្យានការបនងកើតទំនាក្ទ់ំនងរវាងាឋ យ កូ្ន និងរក្ុម
រគួសារនឡើយ។ ការណ៍ននេះបានបងកផលវបិាក្ដល់ការអបរ់រំប្់កូ្ន ការលូតលា្់ និង្ុខភាពបនថពូជ។ អបក្ទមទរ្ិទនិការង្វរ
បានបង្វា ញថា ការង្វរផ្ថមនា ងហួ្ ក្រមតិអាចនលើក្នឡើងដាចន់ដាយផ្ឡក្ពីបញ្ជា របាក្ឈ់បួល។ 

“ចំននួនា ងនធវើការរតូវអនុនលាមតាមចាបជ់ាធរាន និង្ថងដ់ាឧ្ាហក្មម។ ក្បុ ងកាលៈនទ្ៈណាក្ន៏ដាយ 
ក្មមក្រនិនោជិតមិនរតូវបានតរមូវឲ្យនធវើការនលើ្ពី 48 នា ង/្បាថ ហ៍ជារបចានំឡើយ     និងរតូវទទលួបានការ
ឈប់្ រាក្ោ ងតិចមយួដថង/្បាថ ហ៍។   ការង្វរផ្ថមនា ងរតូវនធវើនឡើងនដាយ ម្័រគចិតថមិនរតូវនលើ្ពី 12 
នា ង/្បាថ ហ៍ មិនរតូវទមទរជារបចា ំ និងរតូវផថល់្ំណងតាមអរតាបពុវលាភ” (អនុ្ញ្ជដ នលខ 1 រប្់
អងគការ ILO)។ 
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្ុវតទិភាព និង្ុខភាពការង្វរគឺជាបញ្ជា ដ៏្ ំខានក់្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរនៅក្មពុជាដូចជា លក្ខខណឍ មនិាន្ុវតទិភាពការដួល
្នលបក់្បុងរទងរ់ទយធំ និងការបាក្រ់្ុតអគ្នរនរាងចរក្។ 

ចាប ់និងបទបផញ្ដតថ ិ

 រគបរ់គឹេះសាទ ន និងទីក្ផ្នលងនធវើការរតូវរក្ាឲ្យបាននូវ្ឋងដ់ាអនាមយ័ និងាន្ុខភាព ផ្ដលចាបំាច់្ រាប់្ ុខភាពរប្់
ក្មមក្រនិនោជិត និងរតូវធ្លនា្ុវតទិភាពរប្់ក្មមក្រនិនោជិត (ារតា 230 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។  

 ារតា 248 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរក្ំណតពី់នរគ្នេះថាប ក្ក់ារង្វរ (នរគ្នេះថាប ក្ ់ឬជំងឺផ្ដលនក្ើតានក្បុងនពលបំនពញការង្វរ ក្បុងអំឡុង
នា ងនធវើការ ឬខណៈនពលនធវើដំនណើ រនៅ ឬរតឡបពី់ក្ផ្នលងនធវើការ)។  

 និនោជក្រគបរ់បូរតូវទទលួខុ្រតូវនលើនរគ្នេះថាប ក្ក់ារង្វរទងំអ្់ (ារតា 249 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។ ក្មមក្រទងំឡាយផ្ដល
នធវើការផ្តឯងជាធមមតាមនិតរមូវឲ្យទទលួខុ្រតូវនលើនរគ្នេះថាប ក្ក់ារង្វរនឡើយ នបើរគ្ននផ់្តទទលួមតិថភក័្ឋិាប ក្ ឬនរចើននាក្ម់ក្
នធវើការជាមយួមឋងាក លននាេះ (ារតា 251 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។  

 ចាប់្ ថីពីការង្វរផ្ចងថា រតូវានរបបទូនៅមយួខាងការរា បរ់ងជាកាតពវកិ្ចច ចំនពាេះនរគ្នេះថាប ក្ក់ារង្វរ។ របបននេះរតូវរបរពឹតថនិៅ
នរកាមការរា បរ់ងរប្់នបឡាជាតិ្នថិ្ុខ្ងគម (ារតា 256 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។ 

 ចាប់្ ថីពីការង្វរបានផ្ចងថា មនិរតូវអនុវតថបទបផញ្ដតថនិនេះចំនពាេះនរាងជាងទងំឡាយណា ផ្ដលាននរបើផ្តនិនោជិតជា
្ាជិក្ដនរគួសារផ្ដល ទ្ិតនៅនរកាមការរគបរ់គងរប្់ឳពុក្ាឋ យឬអបក្អាណាពាបាលប នុណាត េះនលើក្ផ្លងផ្តការង្វររបរពឹតថិ
នៅនដាយឡចហុំយ ឬនរគឿងយនថ ឬអគគិ្នី ឬក្ឧ៏្ាហក្មមននាេះជារគឹេះសាទ នផ្ដលអាចាននរគ្នេះថាប ក្ ់ឬខូច្ុខភាព (ារតា 
228 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។  

ទ្សនៈ និងការវភិាគរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននលើការអនុវតថ 

ានបញ្ជា ក្ងវល់ជានរចើនទក្ទ់ងនឹង្ុខភាព និង្ុវតទិភាពការង្វរក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរនៅក្មពុជា។ វាជារបធ្លនបទផ្ដលទម
ទរការយក្ចិតថទុក្ដាក្ពី់និនោជក្ និងក្មមក្រនិនោជិត។ ក្ផ្នលងការង្វរភាគនរចើននៅឋ  ាន្នមលងរខំាន និងពនលឺមនិរគបរ់គ្នន។់ 
ានខយល់អាកា្តិចតូច មនិានការរគបរ់គង និងការរបកា្ពីការនរបើរបា្់សារធ្លតុគីម ី ហុយធូលី រពមទងំមនិ្ូវានការ
អបរ់ពីំវធីិបង្វក រ និងការទទលួបានឧបក្រណ៍ការង្វរខលួនតិចតចួ។ 

របាយការណ៍នធវើនឡើងនដាយ Better Work និង IFC ឋ្ីពី្ុវតទិភាពអគគិភយ័ អគ្នរ និងហានិភយ័្ុវតទភិាពក្មមក្រនិនោជិត រក្
នឃើញនរគ្នេះថាប ក្ធ់ំៗជានរចើន ដូចជា ្ាា រៈ និងឧបក្រណ៍បងកឲ្យានអគគភិយ័ផ្ដលមនិានការការពារ ្ក្មមភាពបងកឲ្យាន
អគគិភយ័ក្ងវេះរបពន័នពនលតអ់គគិភយ័្វ័យរបវតថ ិ រចក្នគចនចញក្បុងរគ្នអា្នបមនិានលក្ខណៈ្មរ្ប ការជួ្ ជុលផ្ថទកំារបំពាក្់
ឧបក្រណ៍នអឡិចរតូនិចមនិបាន្មរ្ប ក្ងវេះការយល់ដឹង និងការបណឋុ េះបណាឋ លពីនរគ្នេះអា្នប ឧបក្រណ៍ពនលតអ់គគិភយ័មនិ
ានរប្ិទនភាព ្ំណង ់និងការរចនាអគ្នរមនិ្ូវាន ឋ្ងដ់ា និងការជួ្ ជុលផ្ថទអំគ្នរមនិបានលែ។   

មខុ្ញ្ជដ នរគ្នេះថាប ក្ ់3 រតូវបាននលើក្នឡើងកាលពីពីរបីឆ្ប មំនុ។ 

រតូវផឋល់ឲ្យានបរោិកា្ការង្វររបក្បនដាយ្ុវតទិភាព និងអនាមយ័ និងជរំញុការអនុវតថការង្វររបក្ប
នដាយ្ុវតទិភាព និង្ុខភាពលែបំផុត នដាយចងចាពីំចំនណេះដឹងរមួ ឋ្ី ពីឧ្ាហក្មម និងមខុ្ញ្ជដ នរគ្នេះថាប ក្់
មយួចំននួ។ រតូវនផ្លឋ តការយក្ចិតថទុក្ដាក្ន់លើមខុ្ញ្ជដ នរគ្នេះថាប ក្ក់ារង្វរក្បុ ងផ្ផបក្ឧ្ាហក្មមននេះ និងធ្លនា
ឲ្យានបរោិកា្ការង្វររបក្បនដាយ្ុវតទិភាព និងអនាមយ័។ រតូវអនុវតថបទបផញ្ដតថិរបក្បនដាយរប្ិទន
ភាពនដើមផីការពារឧបផទធវនហតុ និងកាតប់នទយហានិភយ័្ុខភាពឲ្យបាននរចើនបំផុត(អនុ្ញ្ជដ នលខ155 រប្់
អងគការ ILO)។ ការបំពានរាងកាយ ការគំរាមបំពានរាងកាយ ការដាក្ទ់ណឍ ក្មម ឬវនិយ័ខុ្របរក្តី ការនបៀត
នបៀនផលូ វនភទ និងការនបៀតនបៀននផសងនទៀតនិងការបំភិតបំភយ័នដាយនិនោជក្រតូវហាមោតជ់ាដាចខ់ាត។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

a. ការបាក្រ់្ុតអគ្នរនរាងចរក្ ៖ កាលពីឆ្ប  ំ 2013 នរាងចរក្ Wing Star ផ្ដលជារក្ុមហ ុនផគតផ់គងរ់ប្់ Asics  បានបាក្រ់្ុត
នដាយផ្ផបក្ផ្ដលនធវើឲ្យក្មមក្រ 2 នាក្ស់ាល ប ់ និងរងរបួ្ ជានរចើននាក្។់ ឧបផទធវនហតុននេះបានបងកការរពួយបារមានលើ្ឋងដ់ាអគ្នរនរាង
ចរក្ ជាពិន្្តាងំពីានឧបផទធវនហតុរ្នដៀងគ្នប ននេះបាននក្ើតនឡើងកាលពី 17 ផ្ខមនុ (ក្មមក្រ 2 នាក្ប់ានសាល ប ់និងជានរចើននាក្់
នទៀតរងរបួ្ ។ 

b. ការដលួ្នលបក់្បុងរទងរ់ទយធ ំ៖ ក្ងវេះអាហារបូតទមា និងលក្ខខណឍ ការង្វរមនិលែរតូវបានចាតទុ់ក្ថាជាមលូនហតុមយួ ផ្ដលនធវើឲ្យ
ានការដលួ្នលបក់្បុងរទងរ់ទយធំ (ដូចជា ការនធវើការផ្ថមនា ងនរចើនហួ្ ក្រមតិ ភាពតានតឹង កំ្នៅ ខយល់អាកា្មនិ
រគបរ់គ្នន)់។ ការដលួ្នលបរ់ប្់ក្មមក្រក្បុងរទងរ់ទយធំ នក្ើតានជារបចាកំ្បុងនរាងចរក្្នមលៀក្បំពាក្ ់ និងនរាងចរក្ផ្្ផក្នជើងនៅ
ក្មពុជា ផ្ដលក្បុងនពលដលួ្នលបម់ឋងៗ ានក្មមក្រពីរាប់្ ិបនាក្ន់ៅរាបរ់យនាក្។់ នហតុការណ៍ននេះនរចើននក្ើតាននៅក្បុងរក្ុមហ ុន
ផគតផ់គងម់យួចំននួរប្់ Puma, Adidas, H&M និង Polo Ralph Lauren។ ការរសាវរជាវនលើក្នឡើងថា មនិផ្មនានមលូនហតុផ្ត
មយួផ្ដលនធវើឲ្យានការដលួ្នលបន់នេះនឡើយ ប ផុ្នថានក្តាថ ្ំខាន់ៗ ជានរចើន ដូចជា ការនឡើងក្ំនៅខាល ងំនៅក្ផ្នលងការង្វរ ក្ងវេះ
អាហារបូតទមា និងការខវេះខាតអាហារផ្ដលានគុណភាព។ របាយការណ៍រប្់ CLEC និង LBL បញ្ជជ ក្ថ់ា ការដលួ្នលបអ់ាចនក្ើត
ាននដាយសាររបបអាហារមនិរគបរ់គ្ននរ់ប្់របជាជនក្មពុជា។ ក្បុងក្រណីជានរចើន ក្មមក្រនរាងចរក្បរនិភាគបានផ្ត 1,600 
កាល់ឡូរកី្បុងមយួដថងប នុណាត េះ   (ោ ងនហាចណា្់ តិចជាង 500 កាល់ឡូរដីនរបបអាហាររបចាដំថង)។ ការ្ិក្ាបានរក្នឃើញថា 
របផ្ហល 1 ភាគ 3 ដនក្មមក្រនរាងចរក្ចណំាយជាមធយមនលើដថលអាហារអ្់ 1,50 ដុលាល /ដថង នហើយតាមក្ផួននវជជសាស្រ ថ្ អាហារ
ទងំននេះខវេះជីជាតិ។ តនួលខ្នធ្សនទ៍មងនរ់ាងកាយបានបង្វា ញថា ក្មមក្រក្មពុជា 33% ខវេះទមងន ់ចំផ្ណក្ក្មមក្រ 25% របឈមនឹង
ហានិភយ័ធងនធ់ងរ (តនួលខទងំននេះរតូវបាននរបើរបា្់នដើមផនីធវើនរាគវនិិចឆយ័ជំងឺមនិោល នអាហារនៅចរក្ភពអងន់គល្) ។ របាយការណ៍
រសាវរជាវមយួនផសងនទៀតបានបង្វា ញថា នរាងចរក្ 67% បានផាភាជ បអ់ាហារបូតទមាមនិលែនៅនឹងផលិតភាពការង្វរទប។ ការ
្ិក្ាននេះក្ប៏ានរក្នឃើញផងផ្ដរថា រក្ុមហ ុនផលិតភាគនរចើននឹងផឋល់អាហារដល់ក្មមក្រ នដាយចំណាយមនិនលើ្ពី 2,000 នរៀល 
(0,36 អឺរ  )ូ ។ 

c. មនធាបាយនធវើដំនណើ រនដាយ្ុវតទភិាព ៖ បញ្ជា មយួនផសងនទៀតគឺមនធាបាយនធវើដំនណើ រផ្ដលក្មមក្ររតូវបងខំចិតថជិេះនៅមក្ក្ផ្នលង
ការង្វរ ដូចជា ឡានដឹក្ទំនិញផ្វង និងរថយនថតូចៗ ផ្ដលបងកជានរគ្នេះថាប ក្ច់រាចរណ៍ោ ងនរចើនជានរៀងរាល់ឆ្ប ។ំ ឧទហរណ៍ កាល
ពីឆ្ប  ំ 2014 ក្មមក្រនរាងចរក្កាតន់ដរ 73 នាក្ ់បានសាល បប់ាតប់ងជីវតិក្បុងនរគ្នេះថាប ក្ច់រាចរណ៍ក្បុងនពលនៅនធវើការ នពាលគឺានការ
នក្ើននឡើង 10% នធៀបនឹងចំននួអបក្សាល ប ់67 នាក្ក់ាលពីឆ្ប  ំ2013។ កាលពីឆ្ប  ំ2015 ចំននួអបក្សាល បប់ាននក្ើននឡើងរហូតដល់ 130 
នាក្ ់និងរងរបួ្  7,000 នាក្។់ ចាបក់្មពុជាចាតទុ់ក្នរគ្នេះថាប ក្ទ់ងំននេះថាជានរគ្នេះថាប ក្ក់ារង្វរ។ 

ជ.                                    

 

ការនរបើរបា្់កិ្ចច្នាានថិរនវលាកំ្ណត ់ (FDCs) កានផ់្តនរចើន បានកាល យជាបញ្ជា ដគ៏រួឲ្យរពួយបារមានៅក្មពុជាកាលពីអំឡុង
ទ្សវតសក្នលងមក្។ FDCs គឺជាកិ្ចច្នាការង្វររយៈនពលខលី ផ្ដលមនិានបញ្ចូ លការការពារក្មមក្រនិនោជិត។ ក្បុង FDC 
និនោជក្អាច្នរមចថារតូវ ឬមនិរតូវនរៀបចំកិ្ចច្នាការង្វរថមីនៅនពលណាមយួនដាយមនិចាបំាចផ់ឋល់នហតុផលអវទីងំអ្់។ 
បផ្នទមពីននេះ និនោជក្ផ្ដលក្ំណត ់ FDC មនិតរមូវឲ្យផឋល់របាក្អ់តីតភាពការង្វរននាេះនទ នហើយបទបផញ្ដតថិ ឋ្ីពីរបាក្ឈ់បួល
អបផបរាក្ម៏និ្ូវបានអនុវតថជាញឹក្ញាបផ់្ដរ។ ជានរឿយៗ និនោជក្នរបើរបា្់ FDC នដើមផនីគៀប្ងកតរ់បាក្ឈ់បួល និងបនណឋ ញ
នចញពីការង្វរ។ តាមរយៈ FDC និនោជក្បនណឋ ញក្មមក្រនចញនដាយសារការចូលរមួក្បុង្ហជីព ការានដផធនពាេះនដាយមនិចង់
បាន និងការមនិរពមនធវើការផ្ថមនា ង។  

ចាប ់និងបទបផញ្ដតថ ិ

 កិ្ចច្នាការង្វទមទរឲ្យានការនរៀបរាបពី់របាក្ឈ់បួល នា ងនធវើការ និងលក្ខខណឍ ការង្វរនផសងនទៀត។ 

“ទំនាក្ទ់ំនងការង្វររតូវចងកាតពវកិ្ចចផលូ វចាប ់ នហើយរតូវនគ្នរពតាមរាល់កាតពវកិ្ចចទងំអ្់រប្់ក្មមក្រ
និនោជិតនរកាមចាប ់និងបទបផញ្ដតថិ ថ្ី ពីការង្វរ ឬ្នថិ្ុខ្ងគម”។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 FDCs និង UDC៖ កិ្ចច្នាការង្វរានពីររបនភទ។ ក្មមក្រអាចរតូវបានជលួឲ្យនធវើការក្បុងថិរនវលាកំ្ណត ់ និងថិរនវលាមនិ
ក្ំណត ់(ារតា 66 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។ កិ្ចច្នាការង្វរានថិរនវលាក្ំណត ់(FDC)  មនិអាចាន    រយៈនពលនលើ្ពីពីរ
ឆ្ប បំាននឡើយ។ កិ្ចច្នាននេះអាចបនថសាជាថមមីឋង ឬនរចើនដងបាន (ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ) ដរាបណាការបនថសាជាថមីននាេះ
ានថិរនវលាអតិបរាមនិនលើ្ពីពីរឆ្ប  ំ (បញ្ជជ ក្ន់ដាយន្ចក្ថី្នរមចនលខ 10/03 រប្់រកុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាឋ ល)។ រប្ិន
នបើមនិានការនគ្នរពតាមបទបផញ្ដតថិទងំននេះនទ កិ្ចច្នាការង្វរននាេះរតូវកាល យជាកិ្ចច្នាផ្ដលគ្នម នក្ំណតថិ់រនវលា
ពិតរបាក្ដ (ារតា 67 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។ នទេះជាោ ងណា ទងំរដាឌ ភបិាល និងអងគការនិនោជក្បានបង្វា ញពីបំណងនធវើ
វនិសាធនក្មមចាបប់ចចុបផនប នដាយបញ្ជជ ក្ោ់ ងចា្់ថា FCD អាចបនថសាជាថមីនដាយមនិាននពលក្ំណត ់ ដរាបណាកិ្ចច
្នានីមយួៗានរយៈនពលមនិនលើ្ពីពីរឆ្ប ។ំ ្ហជីពបាននោងតាមន្ចក្ថី្នរមចរប្់រកុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាឋ លនដាយ
បញ្ជជ ក្ថ់ា FDC អាចរតូវបានបនថសាជាថមីបានផ្តមឋងគត ់ រប្ិននបើរយៈនពល្របុដនការបំនពញការង្វរមនិនលើ្ពីពីរឆ្ប  ំ
នហើយរប្ិននបើានការពនារ ឬបនថ FDC ននាេះ   រយៈនពល្របុដនកិ្ចច្នារតូវនលើ្ពីពីរឆ្ប ។ំ នហតុដូនចបេះ កិ្ចច
្នាការង្វរននាេះនឹងកាល យជាកិ្ចច្នាការង្វរមនិានថិរនវលាក្ំណតន់ដាយ្វ័យរបវតថ ិ(UDC)។  ្ាគមនិនោជក្អេះអាង
ថា FDCs ពិតជាចាបំាចក់្បុងការរក្ាឲ្យានការរបក្តួរបផ្ជងក្បុងឧ្ាហក្មម។ នពលខលេះ ក្មមក្រនពញចិតថ FDC នដាយសារផ្ត
កិ្ចច្នាននេះផឋល់្ំណងដល់ពកួ្នគរបាណ 5% ដនរបាក្ឈ់បួល្របុផ្ដលទទលួបានពីនិនោជក្នៅនពលបញ្ចបកិ់្ចច្ នា
ការង្វរនីមយួៗ។ ្ហជីព និងអងគការ NGOs បានអេះអាងថា ក្មមក្រនិនោជិតមនិនពញចិតថ FDCs នឡើយ នហើយ FDCs 
ផ្ដលានរយៈនពលមនិក្ំណតា់នផលប េះពាល់អវជិជាននលើន្រភីាពបនងកើត្ាគម និង្ិទនិចរចាជា្មហូភាព និង
អតទរបនោជនន៍ផសងនទៀតផ្ដលានផ្ចងក្បុងចាប់្ ថីពីការង្វរ។  

 ក្មមក្រនិនោជិតផ្ដល ទ្ិតក្បុងរយៈនពលសាក្លផងការង្វរ ានបញ្ជជ ក្ោ់ ងចា្់ពីអំឡុងនពលសាក្លផងការង្វរនៅក្បុងកិ្ចច
្នារប្់ពកួ្នគ។    ការចុេះកិ្ចច្នាសាក្លផងការង្វរ មនិអាចានថិរនវលានលើ្ពីបីផ្ខនទចំនពាេះនិនោជិត ពីរផ្ខចំនពាេះ
ក្មមក្រឯក្នទ្ និងមយួផ្ខចំនពាេះក្មមក្រធមមតា (ារតា 68 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។ 

 កូ្នជាងគឺជាបគុគលាប ក្ ់ ផ្ដលទទលួបានការបណឋុ េះបណាឋ លពីនិនោជក្។ កិ្ចច្នាហវឹក្ហវឺនកូ្នជាងានថិរនវលាមនិនលើ្ពី
ពីរឆ្ប នំឡើយ (ារតា 51 ដនចាប់្ ថីពីការង្វរ)។ កិ្ចច្នាហវឹក្ហវឺនកូ្នជាងរតូវនធវើលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ (ារតា 52 ដន
ចាប់្ ថីពីការង្វរ)។ 

របពន័ន្ នថិ្ ុខ្ងគម 

រដឌធមមនុញ្ដបានផ្ចងថា រដឌានកាតពវកិ្ចចនរៀបចំគនរាង្នថិ្ ុខ្ងគម្រាបរ់បជាពលរដឌផ្ខមររគបរ់បូ (ារតា 36, 75) ប ផុ្នថក្នលង
មក្ននេះ រដាឌ ភបិាលបានបនងកើតនបឡាជាតិរបប្នថិ្ុខ្ងគមជាតិ (NSSF) ផ្ដលនផ្លឋ តផ្តនលើការធ្លនារា បរ់ងនលើ្ំណងរប្់
ក្មមក្រនិនោជិតប នុណាត េះ។ របាក្ប់រចិាច គនបឡាជាតិរបប្នថិ្ុខ្ងគមគឺបានពីនិនោជក្ នពាលគឺ 0.8% ដនរបាក្ឈ់បួល្នមត
នដាយផ្ផែក្នលើរបាក្ន់បៀវតសរដុ៍លរបចាផំ្ខរប្់ក្មមក្រនិនោជិត។ ផ្ផនការរតូវបាននរៀបចរំចួជានរ្ចក្បុងការអនុវតថគនរាងធ្លនា
រា បរ់ង្ុខភាព ប ផុ្នថផ្ផនការគនរាងរបាក្ន់សាធននិវតថនរ៍តូវបានជាបគ់្នងំ។  

ទ្សនៈ និងការវភិាគរប្់ភាគីពាក្ព់ន័ននលើការអនុវតថ 

ភាគីពាក្ព់ន័នក្ត់្ ាគ ល់នឃើញថា ការនរបើរបា្់ FDCs នក្ើតានទូនៅក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ។ ពកួ្នគបង្វា ញថា ការនរបើរបា្់ 
FDCs គឺជាឧប្គគក្បុងការបនងកើត្ហជីពរបក្បនដាយនជាគជយ័។ ក្មមក្រផ្តងភយ័ខាល ចថា កិ្ចច្ នាការង្វររប្់ពកួ្នគនឹង
មនិរតូវបានបនថសាជាថមីនឡើយ រប្ិននបើពកួ្នគចូលរមួក្បុង្ហជីព។ របាយការណ៍ Yale បានរក្នឃើញថា “ការនរបើរបា្់ TDCs 
ោ ងទូលំទូលាយបានគំរាមក្ំផ្ហង្ុចរតិភាពជាមលូដាឌ នរប្់ឧ្ាហក្មម នរពាេះវាកាតប់នទយលទនភាពដនការចរចាជា្មូហ
ភាព និងទំនាក្ទំ់នងឧ្ាហក្មមនដាយ្នថិវធីិ និងរតិតផតិលទនភាពរប្់ក្មមក្រក្បុងការទទលួបាន្ិទនិមលូដាឌ ននដាយនោងតាម
ចាបជ់ាតិ  និងអនថរជាតិ” ។ 

បផ្នទមពីននេះ នដាយសារផ្តអ្នថិ្ុខការង្វរ ន ធ្ើរផ្តមនិានការតំនឡើងឋានៈឬចលភាពការង្វរក្បុងរក្ុមហ ុនទងំននេះ។ ជា
លទនផល វានធវើឲ្យានការដាក្ក់្រមតិនលើលទនភាពដនការបនងកើតក្ាល ងំការង្វរផ្ដល ទ្ិត ទ្ិរានជំនាញ និងផលិតភាព។ ភាគី
ពាក្ព់ន័នក្ប៏ានបង្វា ញថា ក្មមក្ររពួយបារមាថា កិ្ចច្នាការង្វររប្់ពកួ្នគអាចមនិរតូវបានបនថសាជាថមី រប្ិននបើពកួ្នគមនិរពម



 

39 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

នធវើការផ្ថមនា ង ឬ្ំុចាបឈ់ប់្ រាក្នពលានជំងឺ។ កិ្ចច្នាការង្វរានថិរនវលាក្ំណតក់្រ៏តូវបាននរបើរបា្់នដើមផកំុី្ឲ្យ
ក្មមការនីនរបើរបា្់្ិទនិរ្បចាបរ់ប្់ខលួនក្បុងការ្រាក្តំផ្ហទាំតុភាពផងផ្ដរ។ ការមនិបនថជាថមីនូវកិ្ចច្ នាការង្វរាន
ថិរនវលាក្ំណតរ់ប្់របធ្លន និង្ក្មមជន្ហជីពបានកាល យជាមលួនហតុចមផងដនវវិាទ និងកូ្ដក្មម។ 

 



 

40 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

យុទនសាស្រ្ថភាពជាដដគូ ្រាបក់ារផ្លល ្់បថូរ 
នៅក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

 
៧. ផ្្នក្សមួយចាំនួនផ្ដ្លប្តូវការ “អនតរាគមន៍” 



 

41 

 
ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

៧. ផ្្នក្សមួយចាំនួនផ្ដ្លប្តូវការ “អនតរាគមន៍” 
នៅក្បុងជំពូក្ននេះ នយើងនឹងពិភាក្ាពីផ្ផបក្មយួចំននួ្រាបក់ារអនុវតថ “គនរាងសាក្លផង” ផ្ដលអាចនធវើឲ្យានការអនុវតថលែ
ពាក្ព់ន័ននឹងរបាក្ឈ់បួល្មរមយ ការកាតប់នទយអំនពើហិងាទក្ទ់ងនឹងនយនឌរ័ និងន្រភីាពបនងកើត្ាគម និងការចរចាជា
្មហូភាពក្បុងវ ិ្ ័យកាតន់ដរនៅក្មពុជា ផ្ដលអាចានការ្ហការពីអបក្ទមទរ្ិទនិការង្វរមយួចំននួផងផ្ដរ។  

បញ្ជ ីន ម្ េះអបក្ផឋល់បទ្ាា ្នា៍ននៅក្បុងឧប្មពន័ន នហើយការវភិាគ SWOT នលើរបធ្លនបទ្ំខាន់ៗ នៅក្បុងជំពូក្ននេះបានមក្ពី
បទ្ាា ្ន ៍ ការពិនិតយនឡើងវញិនលើឯក្សារានរសាប ់ និងការពិភាក្ា្ីុជនរៅជាមយួនលាក្ ននួ វា្នា ផ្ដលជាអបក្ជំនាញ
ផ្ផបក្ទំនាក្ទ់ំនងឧ្ាហក្មមនៅក្មពុជា និងយល់ដឹងនរចើនពីសាទ នភាពរប្់្ហជីព។ 

 

៧.១               
នរាងចរក្កាតន់ដរផឋល់របាក្ឈ់បួលអបផបរា ផ្ដលមនិអាចបំនពញតរមូវការមលូដាឌ នរប្់ក្មមក្រនិនោជិត និងរកុ្មរគួសាររប្់
ពកួ្នគនឡើយ។ របាក្ឈ់បួលគឺជាបញ្ជា ដ៏្ ំខាន់្ រាបក់្មមក្រនិនោជិត នហើយក្នលងមក្ននេះ បញ្ជា របាក្ឈ់បួលបាននធវើឲ្យាន
ការនក្ៀរគរក្មមក្រនិនោជិតក្បុងរទងរ់ទយធំ។ 

ខាងនរកាមននេះគឺជា្ក្មមភាពមយួចំននួផ្ដលអាចជយួ បនងកើត “្នធុេះដនការចរចា”។ នយើងយល់នឃើញថា រតូវបញ្ចូ ល្ក្មមភាព
ទងំននេះនៅក្បុងក្មមវធីិមយួចា្់លា្់ និងពរងឹងឲ្យគ្នប នៅវញិនៅមក្។ ោ ងណាក្ន៏ដាយ រប្ិននបើ្ក្មមភាពទងំននេះមនិ
ពាក្ព់ន័នគ្នប  ននាេះវាក្នឹ៏ងផឋល់ផលរបនោជនផ៍្ដរ ឬអាចបញ្ចូ ល្ក្មមភាពទងំននេះនៅក្បុងក្មមវធីិ និង្ក្មមភាពនផសងនទៀត។  

ការរសាវរជាវ ថ្ីពីដថលរទរទងជី់វភាព (ឬរបាក្ឈ់បួល្មរមយ) 

្ហជីពក្មពុជាានបទពិនសាធនតិ៍ចតចួក្បុងការបនងកើត និងនរបើរបា្់ការរសាវរជាវ ថ្ីពីដថលរទរទងជី់វភាព និង/ឬ របាក្ឈ់បួល
្មរមយ។ ខណៈផ្ដលការរសាវរជាវននេះអាចជយួ ឲ្យ្ហជីពបនងកើតតរមូវការចរចាជា្មហូភាព វាក្អ៏ាចនរបើរបា្់្រាបជ់ា
ពត័ា៌នក្បុងអំឡុងការចរចារបាក្ឈ់បួលអបផបរាថាប ក្ជ់ាតិ។ ្ក្មមភាពទងំននេះគរួានការ្ហការោ ងជិត ប្ិទនជាមយួ្ក្មម
ភាពរប្់តអួងគនផសងៗ ផ្ដលនធវើការរសាវរជាវរ្នដៀងគ្នប  (ឧ. ្ូមនមើលការរសាវរជាវរប្់ IndustriALL ឆ្ប  ំ 2015)។ ការរសាវ
រជាវននេះ បកូ្រមួនឹងការពិភាក្ាពីវធីិសាស្រ ថ្ នគ្នលនៅ លទនផល្នរមច ការបក្រសាយតរមូវការ។ល។ អាចជយួ កំ្ណត ់ បនងកើន 
និងពរងឹងការជផ្ជក្ពិភាក្ាពីរបាក្ឈ់បួលនៅក្មពុជា។ នហតុដូនចបេះ គនរាងននេះគរួានយុទនសាស្រ្ថផសពវផាយចា្់លា្់នដើមផជីេះ
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

ឥទនិពលនលើរដាឌ ភបិាល      និងភាគីនផសងនទៀត (រមួទងំ្ហជីពរគបរ់គងនដាយរដាឌ ភបិាល)។ ការរសាវរជាវននេះអាចផឋល់គុណ
របនោជនត៍ាមរនបៀបបីោ ង ៖ ពរងឹងនគ្នលជំហររប្់្ហជីពនធៀបនឹងរដាឌ ភបិាលក្បុងការចរចារបាក្ឈ់បួលអបផបរា រមួចំផ្ណក្
ក្បុងការក្ំណតច់ំណុចនៅក្បុងការចរចាក្រមតិនរាងចរក្ និងជយួ បនងកើតចំណុចនៅរបាក្ឈ់បួល្មរមយ្រាបរ់កុ្មហ ុនាច ្់ា ក្
ពាក្ព់ន័ន។ 
ការបនងកើត្នធុេះចរចារបាក្ឈ់បលួ្មរមយ 

ដំនណើ រការចរចារបាក្ឈ់បួលរតូវនធវើនឡើងក្បុងបីក្រមតិដូចខាងនរកាម។ 

ក្. ការចរចានៅក្រមតិនរាងចរក្ 

វធីិសាស្រ ថ្លែបំផុតគឺរតូវនផ្លឋ តនលើរបាក្ឈ់បួល្មរមយ នដាយសារផ្តបញ្ជា ននេះនក្ើតានរសាបន់ៅក្ផ្នលងការង្វរផ្ដលាន្ហជីព។ 
ការជំរញុឲ្យានការចរចាកិ្ចចរពមនរពៀងជា្មហូភាពតាមរយៈ្ហជីព និងនិនោជក្គឺជាអាទិភាពជាយូរមក្នហើយពាក្ព់ន័ននឹង
ការដំនឡើងរបាក្ឈ់បួលអបផបរា និងការ្នរមចបានអរតារបាក្ឈ់បួលនលើ្ក្រមតិននាេះ។ 

ខ. ការចរចានៅក្រមតិវ ិ្ ័យ/ACT 

ACT (្ក្មមភាព កិ្ចច្ហរបតិបតថិការ ការផ្លល ្់បថូរ) ្ំនៅបនងកើនរបាក្ឈ់បួលក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរ តាមរយៈការបនងកើត
អនុ្ញ្ជដ រមួក្បុងរបនទ្ផឋល់របភពវាយនភណ័ឍ  និងកាតន់ដរ្ំខាន់ៗ  គ្នរំទនដាយ្ឋងដ់ាផលិតអនថរជាតិ និងការអនុវតថការបញ្ជជ
ទិញរបក្បនដាយការទទលួខុ្រតូវ។ ដំនណើ រការ ACT នទើបផ្តចាបន់ផឋើម និងមនិទន់្ នរមចបានអវី  នហើយក្នលងមក្ននេះ ការគ្នរំទ 
ACT ក្បុងចំនណាមរកុ្មការង្វរនៅក្មពុជាមនិទនា់នលក្ខណៈ្ក្មមនៅនឡើយ។ ឧ. CCAWDU បានបង្វា ញថា ACT គឺជា
ដំនណើ រការពីនលើចុេះនរកាមផ្ដលានធនធ្លនតិចតចួ។ ពកួ្នគយល់ថា វារបផ្ហលជារតូវ “ចំណាយនពល 200 ឆ្ប  ំមនុនពលចាបន់ផឋើម
អនុវតថអវីរគបោ់ ង” នហើយ “បចចុបផនបននេះ ានធនធ្លនតិចតចួណា្់”។ ភាគីពាក្ព់ន័ននផសងនទៀតបានគូ្បញ្ជជ ក្ថ់ា តនួាទីរប្់អបក្
បញ្ជជ ទិញមនិរតូវបាននរៀបរាបច់ា្់លា្់នរកាមរបធ្លនបទ “ការនលើក្នឡើងពី្ក្មមភាពបញ្ជជ ទិញ” នឡើយ។ ោ ងណាក្ន៏ដាយ 
អវី្ំខានរ់តូវចាថំា ្ហជីពភាគនរចើនមនិបានដឹងពីគំនិតផឋួចនផឋើមននេះនឡើយ។ កាលពីផ្ខមថុិនា ACT បាននរៀបចំ្ិកាខ សាលានលើក្
ដំបងូរប្់ខលួននៅរបនទ្ក្មពុជា។ 

បញ្ជា មយួនផសងនទៀតនៅក្បុងវធីិសាស្រ ថ្ននេះ ផ្ដលនផ្លឋ តនលើការចរចាជា្មហូភាពក្រមតិវ ិ្ ័យគឺ ្ាគមនរាងចរក្កាតន់ដរនៅ
ក្មពុជានឹងមនិចូលរមួក្បុងដំនណើ រការចរចាណាមយួនឡើយ។ រក្ុមហ ុនផលិតនឹងអេះអាងថា “របាក្់្ ទិតនៅក្បុងនហានៅ រប្់អបក្
បញ្ជជ ទិញ” (Ken Loo) នហើយរបាក្ឈ់បួលរតូវបានក្ំណតរ់ចួមក្នហើយតាមរយៈការចរចារបាក្ឈ់បួលអបផបរារបចាឆំ្ប ។ំ នហតុ
ដូនចបេះ ពិតជាានហានិភយ័ក្បុងការទទលួបាន “ចនមលើយវលិជំុ” ដូចផ្ដលតំណាងរប្់ ACILS នលើក្នឡើងថារកុ្មហ ុនាច ្់ា ក្
ចងែុលដាក្រ់កុ្មហ ុនផលិត ចំផ្ណក្រកុ្មហ ុនផលិតចងែុលដាក្រ់ក្ុមហ ុនាច ្់ា ក្ ផ្ដលចុងបញ្ចបនឹ់ង្នរមចបានលទនផលតិចតួច
បំផុត។ 

រាល់នជាគជយ័នៅក្បុងផ្ផបក្ននេះ នឹងទមទរឲ្យានការនរៀបចយុំទនសាស្រ្ថោ ងយក្ចិតថទុក្ដាក្ន់ដាយ្ហជីពក្មពុជា និង្មពន័ន
រប្់ពកួ្នគ (ក្រមតិមលូដាឌ ន និងខព្់ជាងក្រមតិមលូដាឌ ន) នដើមផនីដាេះរសាយបញ្ជា ននេះ។ នទេះជាោ ងណា នៅានឱកា្
្រាបឲ់្យ្ហជីពក្មពុជា និង្មពន័នរប្់ពកួ្នគបញ្ចូ លរនបៀបវារៈរប្់ខលួននៅក្បុងដំនណើ រការ ACT និងនរបើរបា្់ “ឱកា្” 
ផ្ដលាន្រាបក់ារជំរញុរនបៀបវារៈផ្ដលនរៀបចំពីថាប ក្ន់រកាម។  

គ. ការនផ្លឋ តនលើរកុ្មហ ុនាច ្់ា ក្/ H&M 

វធីិសាស្រ ថ្មយួនទៀតផ្ដលរតូវពិចារណា គឺការនលើក្នឡើងក្បុងលិខិតមយួចាបរ់ប្់យុទននាការ AFW នផញើរជូន H&M និងចុេះ
ហតទនលខានដាយ្ហជីពអា្ីុចំននួ 18 រមួាន CATU ផងផ្ដរ។ លិខិតននេះន ប្ើឲ្យ H&M ពិភាក្ាពី “កំ្នណើ នការទូទតជ់ា
ភាគរយផ្ដលអាចចរចាបាន” នៅថា “ការរមួចំផ្ណក្ក្បុងរបាក្ឈ់បួល្មរមយ” ផ្ដលនឆ្ព េះនៅរក្ការ្នរមចបានរបាក្ឈ់បួល
អបផបរា្មរមយក្បុងរយៈនពលផ្ដលបានចរចា”។ កិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងរតូវបាននធវើនឡើងនដើមផបីនងកើតបណាឋ ញក្បុងតំបន ់ (ឆលងផ្ដន
/អា្ីុ) ផ្ដលនផ្លឋ តនលើរបធ្លនបទ ថ្ីពីរបាក្ឈ់បួល។ 
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ជាក្ផ់្ ឋ្ង កិ្ចចការននេះនឹងនធវើឲ្យ “រកុ្មហ ុនបញ្ជជ ទិញ” កាល យជាភាគីដនកិ្ចចរពមនរពៀង។ យុទននាការ្នមលៀក្បំពាក្ស់ាែ ត្ំនៅនលើ 
“កិ្ចចរពមនរពៀងរប្់រក្ុមហ ុនាច ្់ា ក្ផ្ដលអាចអនុវតថ” ចផំ្ណក្ពិធីសារ FoA ឥណឍូ នន្ីុ ឬកិ្ចចរពមនរពៀងបងក់ាល នដ្ ឋ្ីពី
្ុវតទិភាពអគគិភយ័ និងនរគ្នង្ំណងប់ង្វា ញពីគំរ ូ “សាក្លផង”។ អបក្ត  ្ូ្ិទនិការង្វរនៅ្ហរដឌអានមរកិ្មយួចំននួក្ំពុងខិតខំ
តាក្ផ់្តងឯក្សារ “កិ្ចចរពមនរពៀងរកុ្មហ ុននៅ ការ“ ្តវតសរទី៍ 2១ នហើយកិ្ចចរពមនរពៀងអាច្នរមចបាននដាយរកុ្មហ ុនបញ្ជជ ទិញ 
និងបងខំឲ្យ “រក្ុមហ ុននៅ ការទទលួយក្”។ 

ខណៈផ្ដលននេះអាចជាវធីិដល៏ែរប្់រកុ្មនធវើយុទននាការ រកុ្មហ ុនាច ្់ា ក្ហាក្ជំ់ទ្់នឹងគំនិតចូលរមួនដាយផ្លធ ល់ក្បុងយនថការ
ក្ំណតរ់បាក្ឈ់បួល។  

ការនលើក្នឡើងមយួផ្ដលគ្នរំទនដាយ CCAWDU, CATU, WRC និង CENTRAL គឺរតូវនផ្លឋ តនលើរក្ុមហ ុនផគតផ់គង ់ H&M 
តាមរយៈការបនងកើន្មតទភាពចរចានៅក្បុងនរាងចរក្ និងរតូវបនងកើតដំនណើ រការចរចាអនុ្ញ្ជដ រមួផ្ដលនផ្លឋ តនលើរក្មុហ ុនផគតផ់គង់
ចរមុេះ។ CCAWDU ានអណំាចចរចាជាមយួនឹងរកុ្មហ ុនផគតផ់គងរ់ប្់ H&M ជានរចើន នហើយយុទនសាស្រ្ថនគ្នលនៅមយួ
អាចបនងកើនចំននួននេះក្បុងរយៈនពលពីរឆ្ប ។ំ នរៅពីននេះ គឺលទនភាពក្បុងការ្ហការបផ្នទមនៅក្រមតិនរាងចរក្ជាមយួ្ហជីពនផសង
នទៀត នដើមផបីនងកើនការគ្នរំទការចរចា និងភាពជាតំណាងភាគនរចើន។ 

នរៅពីននេះ ការនផ្លឋ តនលើ H&M នឹងផឋល់គុណរបនោជនជ៍ាយុទនសាស្រ្ថ (ក្បុងនាមជាអបក្បញ្ជជ ទិញដធ៏ំបំផុត ផ្ដលបានចូលរមួរចួជា
នរ្ចក្បុងដំនណើ រការទំនាក្ទ់ំនងឧ្ាហក្មម និងទទលួរង្ាព ធឲ្យបង្វា ញពី “វឌណនភាព” ដនរបាក្ឈ់បួល្មរមយ) ប ផុ្នថជនរមើ្
្រាបឲ់្យរកុ្មហ ុនាច ្់ា ក្នផសងនទៀត ចុេះហតទនលខានលើកិ្ចចរពមនរពៀងនៅដំណាក្ក់ាលបនាធ ប ់ នៅផ្តបនថផថល់ជូនដផ្ដល។ 
បទពិនសាធនផ៍្ដលទទលួបានពិធីសារ FOA ឥណឍូ នន្ីុ និងកិ្ចចរពមនរពៀងបងក់ាល នដ្បាននលើក្នឡើងថា ោ ងនហាចណា្់រតូវ
ានរកុ្មហ ុន “្នមខុ” មយួនដើមផដឹីក្នាកំារចាបន់ផថើមដំនណើ រការននេះ។ 

អនុសា្ន ៍

 ការរសាវរជាវ ថ្ីពីដថលរទរទងជី់វភាព (្ហការជាមយួដដគូនផសងនទៀត) 
 ក្សាង្មតទភាពចរចានៅក្រមតិនរាងចរក្ (នផ្លឋ តនលើរក្ុមហ ុនផគតផ់គងរ់ប្់ H&M) 
 បនងកើតយុទនសាស្រ ថ្/្ំនណើ យុទននាការទូទងំវ ិ្ ័យ (ឬចរមុេះនរាងចរក្) ផ្ដលនផ្លឋ តនលើការចរចារបាក្ឈ់បួល តាមរយៈការនរៀបចំ

អតទបទរពាង្រាបកិ់្ចចរពមនរពៀងណាមយួ 
 ្ហការជាមយួតអួងគជាតិ និងអនថរជាតិ (IndustriALL, AFW, CCC, ILO-គនរាង H&M)។ 

៧.២              
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នបើនទេះជាដង់្ ុីនត ្ហជីពក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរក្មពុជាានក្រមតិខព្់បំផុតនធៀបនឹងឧ្ាហក្មមកាតន់ដរនផសងនទៀត នៅ
អា្ីុក្ថី ក្ា៏ន្ហជីពក្រមតិនរាងចរក្ផ្តមយួចំននួតូចប នុណាត េះផ្ដលអាចចរចាអនុ្ញ្ជដ រមួ (នពញនលញ) នហើយាន្ហជីពតិច
តចួបំផុតផ្ដលបានរបតិបតថនិលើ្្ឋងដ់ាអបផរានៅក្បុងចាប់្ ថីពីការង្វរ។  

ឥរោិបថទូនៅរប្់ថាប ក្រ់គបរ់គងនរាងចរក្ផ្ដលរបឆ្ងំ្ហជីព បងកការលំបាក្ដល់ការ្នរមចបានការចរចាជា្មហូភាព។ 
នរៅពីននេះ ្ហជីពជានរចើនបាននលើក្នឡើងពីឧប្គគផ្ដលរាងំ្ធេះការ្នរមចបានភាពជាតំណាងភាគនរចើន នពាលគឺ្ហជីព
រតូវបានរគបដណថ ប ់ឬរងឥទនិពលពីថាប ក្រ់គបរ់គង។ 

ោ ងណាក្ន៏ដាយ ្ហជីពក្រមតិនរាងចរក្ភាគនរចើនមនិ្ូវានបទពិនសាធន ៍និងជំនាញ្ំខាន់ៗ ននាេះនទ។ ការនក្ៀរគរក្មមក្រឲ្យ
ចូលរមួក្បុងកូ្ដក្មមនធវើឲ្យ្ហជីពាននរបៀបបនថិចនលើថាប ក្រ់គបរ់គង ប ុផ្នថចាប់្ ថីពី្ហជីពផ្ដលនទើបរតូវបានអនុមត័នឹងនធវើឲ្យ
្ហជីពកានផ់្តានការលំបាក្ក្បុងការនធវើកូ្ដក្មមនដាយរ្បចាប។់ 

្ហជីពរតូវចូលរមួក្បុងការក្សាង្មតទភាពក្បុងផ្ផបក្មយួចំននួដូចជា ការវភិាគមរីកូ្ និងា រកូ្ន្ដឌកិ្ចច នពាលគឺវសិាលភាព
ន្ដឌកិ្ចចក្បុងនរាងចរក្ និងឧ្ាហក្មម ការបនងកើតនគ្នលននោបាយ (នផ្លឋ តនលើវសិាលភាពចាប ់ និងននោបាយ) និងយុទនសាស្រ្ថ
ត  ្ូមតិ (ចំណុចផ្ដលរតូវនផ្លឋ ត្ំខាន)់។ ដូចគ្នប ននេះផ្ដរ ជំនយួផ្ផបក្ចាប ់ការត  ្ូមតិក្បុង្ំណំុនរឿងផលូវចាប ់និងការការពារនរឿងក្ថី
រពហមទណឍ រប្់ក្មមក្រ និងរបធ្លន្ហជីពក្ជ៏ារបការចាបំាចផ់ងផ្ដរ។  

មលូដាឌ នទិនបនយ័នរាងចរក្ 

ភាគីពាក្ព់ន័នមយួចំននួបាននលើក្នឡើងថា មលូដាឌ នទិនបនយ័ ឋ្ីពីនរាងចរក្កាតន់ដរក្មពុជាអាចផឋល់ផលរបនោជន ៍ នពាលគឺទិនបនយ័
ឋ្ីពី ៖  

- ្ហជីពផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ីក្បុងនរាងចរក្ទងំននាេះ 
- របវតថិរប្់ាច ្់នរាងចរក្ 
- រកុ្មហ ុនាច ្់ា ក្ផ្ដលទទលួបានផលិតផលពីនរាងចរក្ទងំននេះ និង 
- ន្ចក្ថី្នរមចរប្់រកុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាថ ល។ 

មលូដាឌ នទិនបនយ័នឹងជយួ ្ ហជីពក្បុងការនរៀបចំយុទនសាស្រ្ថ និងកិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងនានា។ ានការនលើក្នឡើងថាមលូដាឌ នទិនបនយ័
ននេះគរួនបើក្ឲ្យនរបើរបា្់្រាបរ់គប់្ ហជីពទងំអ្់ (ACILS, CENTRAL, C.CAWDU, CATU)។ 

ទិនបនយ័មយួចំននួក្អ៏ាចានសារៈ្ំខាន់្ រាបរ់ក្ុមហ ុនផងផ្ដរ ដូចជា ទិនបនយ័ ថ្ីពីនរាងចរក្   ផ្ដលមនិបាននគ្នរពតាមន្ចក្ថី
្នរមចរប្់រកុ្មរបឹក្ាអាជាញ ក្ណាថ ល។ ធ្លតុផសចុំងនរកាយននេះគរួរតូវអនុវតថនដាយ BFC។ 

ការក្សាង្មតទភាព្រាប់្ ហជីពនរាងចរក្ 

្ហជីពាន្មតទភាពតិចតចួក្បុងការចរចា នដាយសារផ្តការចងប់ាន្ំនឡងភាគនរចើនរតូវបានរាងំ្ធេះនដាយថាប ក្រ់គបរ់គងនរាង
ចរក្ ដូចជា ការចុេះកិ្ចចរពមនរពៀងជាមយួ្ហជីពពណ៌នលឿង ការចុេះន ម្ េះក្មមក្រថមីនដាយ្វ័យរបវតថិនៅក្បុង្ហជីពពណ៌នលឿង 
ឬរក្្ួងការង្វរ។ល។ ្ហជីពក្ប៏ានទទលួសាគ ល់ថា ពកួ្នគខវេះខាត្មតទភាពក្បុងការចរចា និងគរួបនងកើនធនធ្លនរប្់ខលួនក្បុង
ផ្ផបក្ននេះផងផ្ដរ។ អបក្ផឋល់បទ្ាា ្នភ៍ាគនរចើន បាន្ងកតធ់ងនន់លើតរមូវការការបណឋុ េះបណាឋ លថាប ក្ដឹ់ក្នាំ្ ហជីពក្រមតិនរាង
ចរក្នដើមផចីរចាជាមយួថាប ក្រ់គបរ់គង។ នរៅពីននេះ រកុ្មហ ុនផលិត និងអបក្បញ្ជជ ទិញរតូវចូលរមួក្បុងការ្នរមចបានអនុ្ញ្ជដ រមួ។  

ការក្ណំតរ់នបៀបវារៈ-កិ្ចច្ នធនា្ងគម 

្ហជីពអាច្ហការនលើផ្ផបក្ជានរចើននដើមផបីនងកើតនគ្នលជំហររមួ និង្ំនណើ នគ្នលននោបាយ។ ្ំនណើ ទងំននេះអាចរពាងបាន
ោ ងលែនដាយរកុ្ម្ហជីពមយួចំននួតូចនដាយានពត័ា៌នពីអបក្ជំនាញ។ បនាធ បពី់រពាង្ំនណើ ទងំននេះនហើយ ្ហជីពអាចជួយ 
្ហជីពនផសងនទៀត (រគបរ់គងនដាយរដាឌ ភបិាល)។ ្ក្មមភាពគរួរមួបញ្ចូ លការពិភាក្ា្នរមច និងការ្រមប្រមួល្ហជីព 
ការរសាវរជាវ ការ្ហការជាមយួ្ហជីព្ក្ល ការពិភាក្ាបឋូរនោបល់ជាមយួ្ាគមនរាងចរក្កាតន់ដរនៅក្មពុជា BFC 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

និងរក្្ួងការង្វរ ការបញ្ចុ េះបញ្ចូ ល។ល។ នទេះបីជា្ក្មមភាពទងំននេះមនិ្ូវានការជំទ្់មតិ និងផឋល់ឱកា្ក្បុងការបនងកើត
្មពន័ន ប ផុ្នថ្ ហជីពរតូវានជំហរឯក្រាជយក្បុងការអនុវតថគំនិតផឋួចនផឋើមននេះ។  

ការង្វរទងំននេះអាចរមួាន ៖  

 ការពិនិតយនឡើងវញិនលើចាប់្ ថីពីការង្វរ៖ បនងកើតនគ្នលជំហរ្ហជីពនលើចំណុចមនិចា្់លា្់ក្បុងចាប់្ ថីពីការង្វរ 
(្ហជីពនឹងទទូចឲ្យានការផ្ក្្រមួលផ្ដលផឋល់ផលរបនោជនដ៍ល់ក្មមក្រ/្ហជីព) ប ផុ្នថការខវេះខាតនពលនវលា ធនធ្លន 
និងការនរៀបចំ អាចរាងំ្ធេះដល់កិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងទងំននេះ។ ពកួ្នគគរួបនងកើត្ំនណើ  ផឋួចនផឋើមឲ្យានការពិភាក្ា្នរមច ការ
គ្នរំទការ្រមប្រមួលក្បុងចំនណាម្ហជីព និង្ហការជាមយួ្ហជីព្ក្ល។ល។  កិ្ចច្នាការង្វរ (FDCs/UDCs) 
អាចបនងកើតបានជាចំណុចអាទិភាពមយួ។  

 ្នថិ្ ុខ្ងគម៖ គនរាង្នថិ្ុខ្ងគម (2010) បានរបឈមនឹងបញ្ជា លំបាក្ក្បុងការអនុវតថមយួចំននួ។ កាលពីផ្ខ ឧ្ភា ឆ្ប  ំ
2016 គនរាងគ្នពំារ្ុខភាពរតូវបានអនុវតថ និងានការពិភាក្ាពីគនរាងរបាក្ន់សាធននិវតថនផ៍ងផ្ដរ។ ោ ងណាក្ន៏ដាយ 
្ហជីពបានផឋល់ការរមួចំផ្ណក្តិចតចួចំនពាេះគនរាងទងំននេះ។ ដូនចបេះ រតូវក្សាង្មតទភាព្ហជីពនដើមផបីនងកើតចក្ខុវ ិ្ ័យ 
និងទទទលួយក្ការរចួចំផ្ណក្។ ការនធវើផ្បបននេះនឹងនធវើឲ្យានកិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងក្បុងការលុបបំបាតក់ារវាតអំណាច។ 

 របធ្លនបទនផសងនទៀតអាចរមួបញ្ចូល៖ មនធាបាយនធវើដំនណើ រនៅមក្ក្ផ្នលងការង្វរនដាយ្ុវតទិភាព ក្ផ្នលងរ្់នៅ្មរមយ
្រាបក់្មមក្រ (រមួទងំវធិ្លនការផ្ដលផារភាជ បដ់ថលជលួនៅនឹងអតិផរណា)។ 

អនុសា្ន ៍

- នរៀបចំវគគបណឋុ េះបណាឋ ល និងអភវិឌណជំនាញ្រាបរ់បធ្លន្ហជីពក្រមតិនរាងចរក្ 
- បនងកើន្មតទភាព្ហជីពថាប ក្ជ់ាតិនដើមផគី្នរំទមស្រនថី្ហជីពក្រមតិនរាងចរក្ 
- គ្នរំទ្ហជីពក្បុងការបនងកើតនគ្នលជំហរនលើចាប់្ ថីពីការង្វរ និងរបប្នថិ្ុខ្ងគម។ 

៧.៣                         

 
ក្ផ្នលងការង្វរ 

្ហជីពនដើរតនួាទីោ ង្ំខានក់្បុងការបនងកើន្មភាពនយនឌរ័ និងលុបបំបាតភ់ាពលនមែៀងនយនឌរ័ ជាពិន្្តាមរយៈ្ក្មមភាព
អបរ់រំប្់ខលួន។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

បញ្ជា នៅក្ផ្នលងការង្វរ៖ ្ហជីពរតូវនផ្លឋ តការយក្ចិតថទុក្ដាក្ជ់ាពិន្្នលើបញ្ជា មយួចំននួដូចជា ការផ្ថទកុំ្ារ។ ទនធឹមនឹងននេះ 
ការនបៀតនបៀនផលូវនភទនៅក្មពុជាមនិទនា់នការរាយការណ៍ឲ្យបានទូលំទូលាយនៅនឡើយនទ។ ទងំននេះគឺជាបញ្ជា ពីរនៅក្មពុជា
ផ្ដលទមទរឲ្យានការយក្ចិតថទុក្ដាក្ប់ផ្នទមពី្ហជីព និងភាគីពាក្ព់ន័ននផសងនទៀត។ ដូនចបេះ រតូវបញ្ចូ លគំនិតផឋួចនផឋើមលុបបំបាត់
អំនពើហិងាទក្ទ់ងនឹងនយនឌរ័នៅក្បុងយុទនសាស្រ្ថការង្វររមួ។ 

ចាបឈ់ប់្ រាក្លំផ្ហាតុភាព 

អនុ្ញ្ជដ រមួបញ្ជជ ក្ថ់ា ចាបឈ់ប់្ រាក្លំផ្ហាតុភាពរតូវបានធ្លនានដាយចាប ់ ប ផុ្នថជាទូនៅមនិបាននលើក្នឡើងពីបញ្ជា នផសង
នទៀតពាក្ព់ន័ននឹងក្មមការនីនឡើយ។ចាបត់រមូវឲ្យនិនោជក្ផឋល់ការផ្ថទកុំ្ារ ប ផុ្នថមនិ្ូវានការរបតិបតថិតាមននាេះនទ។ ្ហជីព
រតូវរមួបញ្ចូ លអតទរបនោជនា៍តុភាព ទរក្ដាឌ ន បងគនស់ាែ ត និងលក្ខខណឍ អនាមយ័ និងមនធាបាយនធវើដំនណើ រនដាយ្ុវតទិភាពនៅ
ក្បុងការចរចារមួរប្់ពកួ្នគ។ នរៅពីននេះ ្ហជីពគរួបញ្ចូ ល្ក្មមភាព និងបទបផញ្ដតថផិ្ដលបនងកើតឲ្យានបរសិាទ ន្ុវតទិភាពទងំ
ក្បុង និងនរៅនរាងចរក្នដើមផរីគបរ់គងការនបៀតនបៀនផលូវនភទ។ 

ថាប ក្ដឹ់ក្នាំ្ ហជីព 

អបក្ដឹក្នាំ្ ហជីពភាគនរចើននៅក្មពុជាជាបរុ្ នទេះបីជាានស្រ ថ្ីបនរមើការក្បុងឧ្ាហក្មមកាតន់ដររហូតដល់ 90% ក្ន៏ដាយ។ 
តនួលខបា នស់ាម នដនចំននួអបក្ដឹក្នាជំាស្រ ថ្ីនៅតាមនរាងចរក្ានចននាល េះពី 50% នៅ 65% ចំផ្ណក្ថាប ក្ជ់ាតិ អបក្ដឹក្នាំ្ ហជីព
ភាគនរចើនជាបរុ្ (CATU គឺជាក្រណីនលើក្ផ្លង)។ ្ហជីពរតូវផឋល់អាទិភាពនលើការនរជើ្ នរ ើ្ ថាប ក្ដឹ់ក្នាជំាស្រ ថ្ីឲ្យបាននរចើន។ 

ការង្វរ្ហគមន ៍

ខណៈផ្ដល្ហជីពនផ្លឋ ត្ំខានន់លើលក្ខខណឍ ក្ផ្នលងការង្វរ ានរកុ្មស្រ ថ្ីមយួចំននួបានអេះអាងថា ការវភិាគលក្ខខណឍ នរៅពី
ក្ផ្នលងការង្វរ ដូចជា លក្ខខណឍ រ្់នៅ ្នថិ្ុខក្បុង្ហគមន ៍ ការផ្ថទកុំ្ារ អនាមយ័ ការានទឹក្ និងអគគី្នីនរបើរបា្់ 
ឱកា្អបរ់ ំ មនធាបាយនធវើដំនណើ រនៅនរាងចរក្។ល។ ក្ជ៏ាក្តាថ ្ំខានផ់ងផ្ដរ។ ្ហជីពមនិ្ូវបានយក្ចិតថទុក្ដាក្ន់លើបញ្ជា
ទងំននេះនឡើយ នទេះបីជាក្តាថ ទងំននេះពិតជាានសារៈ្ំខាន់្ រាបក់្មមការនីក្ន៏ដាយ។ ទរមងអ់ារក្ក្ប់ំផុតដនអំនពើហិងាទក្ទ់ង
នឹងនយនឌរ័ ដូចជា ការរនំលាភបកូ្ នរចើននក្ើតាននៅតាម្ហគមន ៍ និងមនិអាចនដាេះរសាយបានទងំរ្ុងនដាយរគ្ននផ់្តនផ្លថ ត
នលើក្ផ្នលងការង្វរននាេះនទ។ ដូនចបេះ ្ហជីពរតូវពរងីក្យុតាថ ធិការរប្់ខលួនតាមរយៈការបញ្ចូ លបញ្ជា ខាងនលើផ្ដលនក្ើតាននៅនរៅ
នរាងចរក្។ ោ ងណាក្ន៏ដាយ ្ហជីពអាចាន្មតទភាពតិចតចួក្បុងការនដាេះរសាយបញ្ជា ទងំននេះ និងគរួ្ហការជាមយួ
អងគការ NGOs ផ្ដលនធវើការនលើបញ្ជា ទងំននេះ។ អងគការ NGOs ទងំននេះានធនធ្លន បទពិនសាធន ៍ និងជំនាញក្បុងការត  ្ូមតិ
នដើមផជីយួ ដល់្ហជីពក្បុងកិ្ចចខិតខំរបឹងផ្របងទងំននេះ។  

អនុសា្ន ៍

- ្ហជីពគរួផ្្វងរក្វធីិានរប្ិទនភាព ក្បុងការបញ្ចូ លបញ្ជា នយនឌរ័នៅក្បុងការចរចាជា្មហូភាពរប្់ខលួន 
- ពិនិតយតាមដាននរាងចរក្នដើមផធី្លនាការអនុនលាមតាមចាប ់ពាក្ព់ន័ននឹងអតទរបនោជនា៍តុភាព 
- បនងកើនថាប ក្ដឹ់ក្នាជំាស្រ ថ្ីក្បុងរចនា្មពន័ន្ហជីព 
- នរៅពីននេះ្ហជីពគរួផ្ វ្ងរក្វធីិរគបដណថ បន់លើផ្ផបក្នានានរៅពីក្ផ្នលងការង្វរផ្ដលបងកក្ថកី្ងវល់ដល់ក្មមការនីដូចជា 

មនធាបាយនធវើដំនណើ រនដាយ្ុវតទិភាព និង្នថិ្ុខក្បុង្ហគមន។៍ 
កិ្ចច្ ហការ 

្ហជីពខលេះអាចផ្ វ្ងរក្ឱកា្្ហការគ្នប នៅក្រមតិនរាងចរក្ ប ផុ្នថក្រមតិននេះខុ្គ្នប នៅតាមនរាងចរក្។ នរៅពីននេះ កិ្ចច្ហការ
រវាង្ហជីពនៅថាប ក្ជ់ាតិគឺជាជនរមើ្ លែរបន ើ្រ្រាប់្ ហជីពខលេះ ប ផុ្នថានលក្ខណៈ ម្ុគសាម ញ្រាប់្ ហជីពនផសងនទៀត។ 
្ហជីពមយួចំននួនៅផ្តាន្មពន័នភាពជិត ប្ិទនជាមយួទីភាប ក្ង់្វររដាឌ ភបិាល និងបក្សននោបាយនានា។ ក្បុងននាេះរបធ្លន្ហជីព
ខលេះក្ា៏នតនួាទី្ំខានក់្បុងរដាឌ ភបិាលផងផ្ដរ។ ្ហជីពទងំននេះមនិអាចរបកានជំ់ហរឯក្រាជយបាននឡើយ។ ទំនាក្ទំ់នងរវាង
្ហជីព និងអងគការ NGOs នធវើការនលើវ ិ្ ័យការង្វរានភាព ម្ុគសាម ញ និងនពលខលេះ ានភាពតានតឹង។ ោ ងននេះក្ថី្ហជីព 
និងអងគការ NGOs បាន្ហការគ្នប ក្បុងយុទននាការនានា។ ្ហជីពផ្តងផ្តទទលួបានជំនយួផ្ផបក្ចាបពី់អងគការ NGOs។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

្ហជីព និងអងគការ NGOs នធវើការនលើវ ិ្ ័យការង្វរនៅក្មពុជារតូវបានរមួបញ្ចូ លនដាយនជាគជយ័នៅក្បុងបណាថ ញ្ហជីព និង
សាមគគីភាពការង្វរឆលងផ្ដន។ ពកួ្នគបានចងជា្មពន័នជាមយួ្ហពន័ន្ហជីព្ក្ល និង/ឬបានចូលរមួក្បុងបណាថ ញនានា ដូចជា 
យុទននាការ្នមលៀក្បំពាក្ស់ាែ ត AFW ។ល។ ខណៈផ្ដលានភាពរតួតគ្នប រវាងអងគការនផសងៗ រតូវានការ្រមប្រមួល និងការ
នធវើ្ាហរណក្មមលែរបន ើ្រ។ 

អនុសា្ន ៍

- ទបស់ាក តភ់ាពរតួតគ្នប ជាមយួគនរាងនផសង ៖ គនរាងការង្វរ្មរមយ របាក្ឈ់បួល្មរមយ ការក្សាង្មតទភាព 
- នដើមផបីនងកើនផលប េះពាល់ នជៀ្វាងការនផ្លឋ តនលើដដគូផ្តមយួ។ គនរាងគរួបញ្ចូ លដដគូចរមុេះ 
បនងកើត “វធិ្លនមលូដាឌ ន” ចា្់លា្់ពាក្ព់ន័ននឹងការផ្បងផ្ចក្ការង្វររវាង្ហជីព និងអងគការ NGOs។ 
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ការ្ិក្ាពីរបនទ្ក្មពុជា-្ថងដ់ារការង្វរក្បុង្ង្វវ ក្ផ់លិតក្មមកាតន់ដរ 

ឧរសមព័នធ-             
តារាងបទ្ាា ្ន ៍

ដថងអង្វគ រ ៍ទី 4 អបក្ហាតក់ាររប្់ CLC  Brigette Mulder 
ដថង្ុរក្ ទី 6 CCC Carin Leffler 
ដថងចន័ធ ទី 9  CENTRAL  Mr. Joel Preston 
ដថងចន័ធ ទី 9 WRC-AC នលាក្ អន ណន 
ដថងអង្វគ រ ៍ទី 10 CCU (CATU) អបក្រ្ី ោ ង ្ុភណ័ឍ  
ដថងអង្វគ រ ៍ទី 10 ACILS Mr. William Conklin 
ដថងពុធ ទី 11 C.CAWDU នលាក្ គង ់អាទិតយ 
ដថងពុធ ទី 11 FTUWKC នលាក្ ជា មនីុ 
ដថងពុធ ទី 11 WIC អបក្រ្ី ា ក្ ចាន់្ ុីថា 
ដថងរពហ្ផតថិ៍ ទី 12 Oxfam អបក្រ្ី លី ភារៈ 
ដថងនៅរ ៍ទី 14 CLEC  
ដថងនៅរ ៍ទី 14 CENTRAL នលាក្ នមឿន តុលា 
ដថងចន័ធ ទី 16 គនរាង ILO-H&M នលាក្ Chhieu Veyara 
ដថងអង្វគ រ ៍ទី 17 H&M អបក្រ្ី សារា  ហបឃីន 
ដថងអង្វគ រ ៍ទី 17 CLC នលាក្ អាត ធន 
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