
  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរាប់សហគមន៍ 
នងិបណ្ដឋ ញយុទននាការសមមលៀកបពំាក់ស្អា តសា ំ
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១០ ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា 
 

ការវភិាគវាយតនមលយ៉ា ងម៉ាត់ចត់បំផុត 

 

 
 

និពននមោយ 

Jeroen Merk 

 

សហការណ៍្សរមបសរមលួ 

មមឿន តុលា   
Jeroen Merk 

 
ពិនិតយតកសរមលួមោយ 
Bart Plantenga 

 
រចនាមោយ  
Studio Annelies Vlasblom, 

Amsterdam 

 
របូថតរកបមុខមរកាយ 
Will Baxter 

 
ម ោះពុមពមោយ 
មជឈមណ្ឍ លអបរ់ចំាបស់រាប់សហគមន ៍
និងបណ្ដឋ ញយុទននាការសមមលៀកបំពាកស់្អា តសាំ 

មសចកឋើតថលងអណំ្រគុណ្ 

រ យការណ៍្មនោះ នមកើតមចញជារូបោងមឡើង មរកាមកិចចរបឹងតរបងរបស់
មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាបស់រាបស់ហគមន៍ និងបណ្ដឋ ញយុទននាការសមមលៀក
បំពាកស់្អា តសាំ។  
 
មយើងខញុ ំ សូមតថលងអំណ្រគុណ្ជាពិមសសចំមពាោះអបកចូលរមួផឋលក់ិចចសាា ស
ទងំអសត់ដល នតចករតំលកបទពិមស្អធន៍ និងទសសនៈលាៗ ជាមរចើន។ មលាក 
អាត ់ ធន ់ មលាក គង ់ អាទតិយ, Bob Jeffcott, David John Welsh, 
Dominque Muller, Jill Tucker, Kevin Thomas, Ly Phearak, Lynda 
Yanz, មលាករសើ ម៉ាម ញឹម មលាក រ ៉ាងុ ឈុន មលាក សុើវ សុធា មលាកបណ្ឍិ ត 
វងស សុវណ្ត, Tuomo Poutiainen, និង Ineke Zeldenrust  នចូលរមួផឋល់
គំនិតដ៏ានរបមយជនស៍រាបរ់ យការណ៍្មលើកមុន។ មយើងខញុ ំ សូមតថលង
អំណ្រគុណ្ចំមពាោះអបកចូលរមួទងំអស ់ តដល នចូលរមួផឋលគ់ំនិតរបកប
មោយអតទន័យស្អទ បនាមៅឯកិចចរបជុំតុមូលមៅោជធានើភបំមពញ មដើមផើពិភាកា
មលើលទនផលននរ យការណ៍្មនោះ។ មយើងខញុកំ៏សូម តថលងអំណ្រគុណ្អងគការ
ចលនាកមមករស្អមគគើពិភពមលាក និងសមព័ននសហជើព ACV អនថរជាត ិ
តបលហសុកិតដល នសហការនឹងផឋលក់ារគរំទតផបកហរិញ្ដវតទុ។ 

http://www.anneliesvlasblom.nl/


 
 
 

១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរក
កានត់តរបមសើរមៅកមពុជា 

ការវាយតនមលយ៉ា ងលាតិលាន់ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរាប់សហគមន៍ 
 

នងិបណ្ដឋ ញយុទននាការសមមលៀកបពំាក់ស្អា តសា ំ
 
 

តខសើហា ឆ្ប ២ំ០១២ 



ាតកិា 
 
 
 
 
 
 
 
មសចកឋើមផឋើម        ៥ 

វធិើស្អស្តសថ        ៥ 
 
 
១ របវតថគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា    ៧ 

ការពិនិតយតាមោនមោងចរក      ៧ 
ការមធវើរ យការណ៍្       ៨ 

 
 
២ ការឆលុោះបញ្ច ងំជាវជិជាន នងិបទពមិស្អធន៍     ១១ 

ការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារ      ១១ 
មលើសពើការពិនិតយតាមោន និងសវនកមម                    ១២ 

 
 
៣ ចណុំ្ចសរាប់តកលមា                                                                              ១៥ 

មសរ ើភាពននការបមងកើតសាគមសទតិមរកាមការគំោមកំតហង                                      ១៦ 
មោងចរកម ៉ាការបនថតដលមគចពើការពិនិតយតាមោន                                              ១៩ 
តកលមាមលើការពិនិតយតាមោន                                                                                ១៩ 
ានតាល ភាពតិចតចួ                                                                                           ២០ 
រកមុហ ុនទិញសមមលៀកបំពាកម់លើពិភពមលាកានតនួាទើតិចតចួ                                    ២០ 

 
 
៤ មសចកឋើសនបោិឌ ន នងិអនុស្អសន៍                                                              ២៧ 

ការោកទ់ណ្ឍ កមមចំមពាោះមោងចរកតដលរមំលាភចាបស់ឋើពើការងារ                                  ២៧ 
ការបមងកើនឥទនពិលសហជើព                                                                                   ២៨ 
ពរងើកវសិ្អលភាពរបសខ់លួនមៅមោងចរកម ៉ាការ     ២៨ 
ការតកលមាដំមណ្ើ រការពិនិតយតាមោន                                                                       ២៨ 
តកលមាតាល ភាព                                                                                                 ២៩ 
ការទទលួខុសរតវូយ៉ា ងម៉ាតច់តរ់បសរ់កមុហ ុនបញ្ដ ទិញសមមលៀកបំពាក ់                                    ២៩ 

 
 
កណំ្ត់សាគ ល ់                                                                                           ៣០ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

អតទបទកបុងរបអប ់
 
ស្អរសខំានន់នឧសាហកមមសមមលៀកបពំាក់មៅកមពុជា  

 
 

៩ 

ការងារកាន់តតរបមសើរ   ១៣ 

ការសនលប់រទង់រទយធ ំ ១៧ 

ការចាបខ់លួន នងិសងសកឹសហជើព  ១៨ 

រកមុរបឹកាអាជាញ កណ្ដឋ ល  ១៨ 

កិចចសនាការងារានកំណ្តម់ថរមវលា  ២១ 
ការមធវើរ យការណ៍្បចចុបផនបរបសម់ោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា៖ ការម ោះជំហាន
ថយមរកាយគរួឲ្យអសស់ងឃមឹ 

២២ 

ការមោោះរស្អយបញ្ា សនលបរ់ទងរ់ទយធកំានត់តានតាល ភាព ២៤ 

រកមុហ ុន H&M   ២៤ 

មធវើការបតនទមមា៉ា ងមរចើន នងិរ កឈ់បលួសរាបជ់ើវភាពរសម់ៅ ២៥ 
 

 
 
 

ពាកយបំរពញួ 
 

AC                  រកុ ម របឹ កាអាជាញ កណ្ដឋ ល   
BFC                មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា 
C.CAWDU       សមព័ននសហជើពរបជាធបិមតយយកមមករកាត់មដរកមពុជា  
CCC                យុទននាការសមមលៀកបំពាក់ស្អា តសាំ  
CLC                សហភាពការងារកមពុជា  
CLEC              មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរាប់សហគមន៍  
FDC                កចិចសនាានកណំ្ត់មថរមវលា  
FoA                 មសរ ើភាពននការបមងកើតសាគម  
GMAC             សាគមមោងចរកកាត់មដរកមពុជា  
ILO                  អងគការពលកមមអនថរជាត ិ 
MFA                កិចច រពមមរពៀងពហុភាគើសឋើពើវាយនភ័ណ្ឍ និងសមមលៀកបំពាក់  
MoU                អនុស្អរណ្ៈននការមយគយល់គប   
TATA                កចិចរពមមរពៀងពាណិ្ជជកមមវាយនភ័ណ្ឍ នងិសមមលៀកបពំាក់កមពុជា-សហរដឌអាមមរកិ 
UDC                កចិចសនាការងារានមថរមវលាមនិកណំ្ត់ 

 
 
 
 
 
 
 
 

៣ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រូបថតមោយ៖ Will Baxter 

 
 
 
 
 
 
 

៤        ១០ ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា 



 
 

មសចកឋើមផឋើម 
 
ឆ្ប ២ំ០១១ជាខបួមលើកទើ១០ននគមរាងមោងចរកកាន់តតលារបមសើរមៅកមពុជា របស់អងគការ
ពលកមមអនថរជាតិ។ មគលបំណ្ងរមួរបស់គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាគឺមលើកកមពស់
លកខខណ្ឍ ការងារមៅតាមមោងចរកនានាមៅកមពុជា ជាបមណ្ឋើ រៗ មហើយមៅទើបំផុត បមងកើនការផលតិ
ទំនិញមោយគម នការមកងរបវញ័្ច មញើសឈាមកមមករ១។ 

មគលបំណ្ងរបសម់ោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា គមឺធវើយ៉ា ងណ្ដធានាថា 
មោងចរកកាន់មដរសមមលៀកបំពាកម់ៅកមពុជា មគរពចាបស់ឋើពើការងារទងំចាប់
អនថរជាត ិ និងចាបក់ារងាររបសក់មពុជា។ មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា
ានមហតុផលយ៉ា ងចាសថ់ា ការមគរពចាបក់ានត់តលារបមសើរ អាចជួយដល ់
“កមមករ និមយជក និងរកុមហ ុន រពមទងំអបកមរបើរ សស់មមលៀកបំពាកម់ៅ
បសចិមរបមទស (របមទសមលាកខាងលិច) និងជួយកាត់បនទយភាពរកើរកមៅ
កបុងរបមទសមួយតដលរកើរកបំផុតកបុងចំមណ្ដមរបមទសរកើរកនានា កបុងពិភព
មលាក២។ គមរាងមនោះជំរុញការមគរពចាបត់ាមរយៈ “ការវាយតនមល និងមធវើ
រ យការណ៍្សឋើពើលកខខណ្ឍ ការងារ មៅតាមមោងចរកផលិតសមមលៀកបំពាក់
នានាមៅកមពុជា មោយមយងមៅតាមចាបស់ឋើពើការងារ ទងំចាបជ់ាតិនិង
អនថរជាត ិ មោយមោងចរកទងំមនាោះកបុងការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារ និង
ផលិតភាព និងតាមរយៈមធវើការជាមួយោជរោឌ ភិ លកមពុជា នងិជាមួយរកុម
ហ ុនអនថរជាតិនានាតដលទិញផលិតផលសមមលៀកបំពាកព់ើកមពុជា មដើមផើធានា
ការតកលមា ជារបចារំបកបមោយភាពមុងឺា៉ា ត់ និងានតាល ភាព”។៣ 

 
រ យការណ៍្តដលរតូវ នមរៀបចំមឡើងមោយ មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាបស់រាប់
សហគមន ៍ និងបណ្ដឋ ញយុទននាការសមមលៀកបំពាកស់្អា តសាំមនោះ  នវាយតនមល
មលើកមមវធិើមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា មោយតផាកមលើការពិមរគោះ
មយបលជ់ាមួយរកុមសហជើពកមពុជា អងគការមិនតមនរោឌ ភិ ល អបកជំនាញ
ខាងឧសាហកមមសមមលៀកបំពាក ់អំពើចំណុ្ចខាល ងំ (គុណ្សមផតថិ) និងចំណុ្ច
មខាយ (គុណ្វបិតថិ) របសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា។ 
រ យការណ៍្មនោះរតូវ នតចកមចញជា៤តផបកធំៗគឺ៖ តផបកទើ១ ការពិភាកា
អំពើរបវតថិរបសក់មមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា តផបកទើ២ ការកំណ្ត់
ចំណុ្ចខាល ងំរបសក់មមវធិើមនោះ តផបកទើ៣ ការពិភាការ មំួយចំណុ្ច តដលកមម
វធិើអាចមធវើឲ្យរបមសើរមឡើង និងតផបកទើ៤ តដលជាតផបកចុងមរកាយគមឺសចកឋើសនបិ
ោឌ ន និងការផឋលអ់នុស្អសនម៍ួយចំននួពាកព់័នននឹងតផបកតដលរតូវតកលមា។ 
មយើងមជឿថា ការមោោះរស្អយចំណុ្ចទងំមនាោះ នអាចជួយមធវើឲ្យមបសកកមម
របសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាទទួល នមជាគជ័យ កបុងការ
តកលមាលកខខណ្ឍ ការងារមៅកបុងឧសាហកមមកាត់មដរសមមលៀកបំពាកម់ៅ
កមពុជា។ 

 
វ ើធើស្អស្តសថ 
ការសិការស្អវរជាវរបសម់យើង នមដឋ តមលើកមមករាប ក់ៗ និងសហជើពរបស់
កមមករមដើមផើរបមូលព័ត៌ាន និងលកខខណ្ឍ ការងារ។ អបកដឹកនាសំហព័នន

សហជើព៤រូប៤ អបកជំនាញការចលនាកមមករ៥រូប៥ កមមករកំពុងមធវើការតាម
មោងចរកចំនួន៣១នាក ់ អតើតកមមករមោងចរក៦រូប៦ របធានទើរបឹកាបមចចក
មទស នងិអបកឯកមទសតផបកបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ ល ននគមរាងមោងចរកកាន់តត
របមសើរមៅកមពុជា ក ៏នចូលរមួផឋលក់ិចចសាា សមនោះតដរ មដើមផើធានាថា ាន
គំនិតកាន់របមសើរពាក់ព័ននមោងចរកនានា និងសរាប់ការវភិាគយ៉ា ងលាិតលាន់
អំពើឥទនិពលរបសគ់មរាងមោងចរកកានត់តលារបមសើរមលើលកខខណ្ឍ ការងារ៧។ 
អបកចូលរមួផឋលក់ិចចសាា សទងំអស ់  នយលរ់ពមឲ្យមយើងមរបើមឈាម ោះរបស់
ពួកគត់ មលើកតលងតតាប ក់ប៉ាុមណ្ដត ោះតដលសំុមិនឲ្យបមញ្ចញមឈាម ោះ។ 
 
មគលបំណ្ងននកិចចសាា សជាមួយអបកដឹកនាសំហជើពគឺ មដើមផើចងដ់ឹងអំពើ 
បទពិមស្អធន ៍ និងមតរិបសព់ួកគត់ពាកព់័នននឹងគមរាងមោងចរកកាន់តត
របមសើរមៅកមពុជា។ មរកាយពើ នបញ្ចបក់ិចចសាា សជាមួយពួកគត ់ មយើង
 នសរមសរជាអតទបទ មហើយ នមផញើមៅអបកតដល នផឋលក់ិចចសាា ស
ាប ក់ៗ នងិ នសំុការអនុញ្ដ តមដើមផើមរបើមឈាម ោះ និងព័ត៌ានរបសព់ួកគត ់
មៅកបុងរ យការណ៍្សិការស្អវរជាវមនោះ។ មរកាយពើសមើខលួន នតកតរមូវ
រចួមហើយ មពលមនាោះទិនបន័យមនាោះរតូវ នយកមកវភិាគ និងតចកជាតផបក
មោយតផាកមលើ ស្អប នដ និងចំណុ្ចខវោះខាតរបសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតលា
របមសើរមៅកមពុជា មហើយមរកាយមទៀត តផបកគមរាងការងារននមជឈមណ្ឍ ល
អប់រចំាបស់រាបស់ហគមន៍យកមៅមរបើរ ស ់ មោយានកិចចសហការ
ជាមួយ សមព័ននសហជើពរបជាធបិមតយយកមមករកាត់មដរកមពុជា មដើមផើមរៀបចំជា
អនុស្អសនម៍ួយចំននួសរាប់គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា។ 
 
រ យការណ៍្មលើកមុនននរ យការណ៍្មនោះ រតូវ នមលើកមៅពិភាកាជាមួយ
តំណ្ដងនានា មកពើអងគការសិទនិការងារអនថរជាត ិ នងិការងារកាន់តតរបមសើរ
មៅរកុងវា៉ា សុើនមតាន (នថងទើ២៥ តខតុលា ឆ្ប ២ំ០១១)។ មយើងក៏ នមរៀប
ចំកិចចរបជុតុំមូលមួយតដលានអបកចូលរមួចំននួ៧០នាក់ មដើមផើពិភាកាអំពើ
លទនផល និងមដើមផើរបមូលព័តា៌ននិងគំនិតបតនទមមទៀត។ មៅឯកិចចរបជុតុំ
មូលមនោះ របធានថមើននទើរបឹកាបមចចកមទសរបសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតលា
របមសើរមៅកមពុជា កញ្ដ  Jill Tucker ក៏ដូចជាតំណ្ដងសហជើពសំខាន់ៗ តដរ
 នផឋលម់យបល ់ និងមតរិតឡបម់កវញិយ៉ា ងានរបមយជនត៍ដលរតូវ ន
មរបើរ សស់រាបម់ចញរ យការណ៍្ស្អទ ពរមនោះ។ ចុងមរកាយ រកុមអបករស្អវ
រជាវ នមរបើ ស្អប នដសិការស្អវរជាវមួយចំនួនតដលពាក់ពន័ននឹងគមរាងមោង
ចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា។ 

មសចកឋើមផឋើម           ៥ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កមមករកំពុងមធវើដំមណ្ើ រមៅមោងចរក។ រូបថត៖ មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរាប់សហគមន៍ ( CLEC) 



១ របវតថគិមរាងមោងចរក 
 កានត់តរបមសើរមៅកមពុជា 

កមមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា រតវូ នរបកាសមបើកដំមណ្ើ រការមៅឆ្ប ២ំ០១១ តដលមៅមពល
មនាោះរបព័ននចំននួកំណ្ត់ទំនិញនាមំចញ មៅកំពុងអនុវតថជាធរានមៅមឡើយ មហើយ នបងកលកខណ្ៈកបុង
ការភាជ ប់កំមណ្ើ នលទនភាពចូលទើផារពិភពមលាក មៅនឹងការមលើកកមពស់សទិនកិារងារ។៨ តាមទសសនៈមនោះ
គឺ កាលណ្ដលកខខណ្ឍ ការងារកាន់តតរបមសើរ មពលមនាោះលទនភាពនាទំំនិញមៅកាន់ទើផារអាមមរកិក៏ាន
ទំហកំាន់តតធំតដរ។
មោងចរកនានារតូវតតចូលរមួជាមួយគមរាងមនោះមដើមផើទទួល នអាជាញ ប័ណ្តនាំ
សមមលៀកបំពាកម់ចញ។ អញ្ដ ប័ណ្តមនោះជួយបមងកើត នករមិតននការរបកួតរប
តជងរវាងមោងចរកនិងមោងចរក។ ជាពិមសស កិចចរពមមរពៀងពាណិ្ជជកមម
វាយនភ័ណ្ឍ និងសមមលៀកបំពាកក់មពុជា-សហរដឌអាមមរកិ តដលជាមូលោឌ នផលូវ
ចាបរ់បសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាមនាោះ  នបមងកើតឲ្យាន
ការមលើកទឹកចតិថ (ចំនួនកំណ្តន់ាទំំនញិនាមំចញកានត់តមរចើន) មដើមផើជំរុញ
មលើកកមពសក់ារមគរពសិទនកិារងារ។ របព័ននកំណ្តច់ំននួនាទំំនិញមចញមនោះ 
 នមលើកទឹកចិតថឲ្យានវធិើ "មលើកទឹកចតិថនិងោក់ទណ្ឍ កមម” មដើមផើជំរុញឲ្យ
ានការមគរពសិទនកិមមករ៩។ វធិើមលើកទឹកចិតថមដើមផើជំរុញពាណិ្ជជកមមទងំមនោះ 
ទើបំផុតរតូវ នលុបមចាលមៅវញិ មរកាយពើកិចចរពមមរពៀងពហុភាគើសឋើពើ
វាយនភ័ណ្ឍ និងសមមលៀកបំពាកដ់កមចញជាបមណ្ឋើ រៗមៅឆ្ប ២ំ០០៥។ ឥឡូវមនោះ
គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាមដឋ តកាន់តតខាល ងំមលើ ការងារពរងឹង
សមតទភាព កិចចសហការមៅកតនលងមធវើការ នងិដំមណ្ដោះរស្អយជមាល ោះ ប៉ាុតនថការ
ពិនិតយតាមោនមៅតតបនថដំមណ្ើ រការ ជាសកមមភាពចមផងដតដល។ 

គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ពាយមមធវើយ៉ា ងណ្ដឲ្យរ កដថា 
មោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាកន់ានាមៅកបុងរបមទសកមពុជារបតិបតថតិាមចាប់
សឋើពើការងារ ទងំចាបត់ដលទទួលស្អគ លម់ោយអនថរជាតិ នងិចាបស់ឋើពើការងារ
ននរពោះោជាណ្ដចរកកមពុជា មហើយមគលមៅរមួរបសគ់មរាងមនោះគមឺដើមផើតក
លមា លកខខណ្ឍ ការងារជាបមណ្ឋើ រៗ មៅតាមមោងចរកនានាមៅកមពុជា រពមទងំ
បមងកើនការផលិតសមមលៀកបំពាកម់ោយគម នការមកងរបវញ័្ច មញើសឈាមកមមករ។ 
អងគការពលកមមអនថរជាត ិ រគប់រគងគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា 
ប៉ាុតនថមធវើការយ៉ា ងជិតសបិទនជាមួយ ោជរោឌ ភិ លននរពោះោជាណ្ដចរកកមពុជា 
សាគមមោងចរកកាត់មដរកមពុជា និងសហភាពសហជើពកមមករ។ គមរាងមោង
ចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ក៏មធវើការយ៉ា ងជិតសបិទនតដរជាមួយភាគើពាកព់័នន
មផសងៗមទៀត ដូចជា រកមុហ ុនអនថរជាតិតដលនាមំចញសមមលៀកបំពាកព់ើកមពុជា 
ានន័យថា រកុមហ ុនតដល នចុោះកចិចរពមមរពៀងជាមួយមោងចរកកាតម់ដរ
សមមលៀកបំពាក ់មដើមផើផលិត និងនាមំចញផលិតផលសមមលៀកបំពាកទ់ងំមនាោះ។     

ការពិនិតយតាមោនមោងចរក 
ការពិនិតយតាមោនមោងចរកគឺជាតផបកយ៉ា ងសំខានន់នកមមវធិើមនោះ។ មដើមផើចូល
រមួ ន មោងចរករតូវតតចុោះហតទមលខាមលើអនុសាណ្ៈននការមយគយលគ់ប  
មោយមោងចរករតូវយលរ់ពមអនុញ្ដ តសិទនិយ៉ា ងមពញមលញជូន រកុមពិនិតយ
តាមោនរបសអ់ងគការពលកមមអនថរជាត ិ(ជូនដំណឹ្ង ឬគម នជូនដំណឹ្ងមុន) 

មដើមផើចូលមៅពិនិតយមោងចរក និងឯកស្អរនានា តថមទងំរតូវអនុញ្ដ តឲ្យ
រកុមពិនិតយតាមោនរបសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ាន
មសរ ើភាពកបុងការទំនាកទ់ំនងជាមួយតណំ្ដងកមមករ តណំ្ដងសហជើព និង
កមមករមោងចរក ទងំមៅកបុង និងមរៅបរមិវណ្មោងចរក។ រកមុអបកពិនិតយតាម
ោនរតូវ នមរជើសមរ ើសឲ្យចូលបមរមើការងារមោយ គមរាងមោងចរកកាន់តត
របមសើរមៅកមពុជា មហើយទទួល នការបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លយ៉ា ងលមាិតអំពើចាប់
សឋើពើការងារ ទងំចាបជ់ាតិនិងអនថរជាត ិ និងបមចចកមទសកបុងការពិនិតយតាម
ោន។ ជាធមមតា គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា បញ្ជូ នរកុមអបក
ពិនិតយតាមោនតដលានសាជិកពើរនាក់ ចុោះមៅពិនិតយតាមោនមោងចរក
នើមួយៗ។ 

មគលមៅរមួរបសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាគឺ
មដើមផើតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារជាបមណ្ឋើ រៗ មៅតាមមោងចរក
នានាមៅកមពុជា រពមទងំបមងកើនការផលិតសមមលៀកបពំាក់
មោយគម នការមកងរបវញ័្ច មញើសឈាមកមមករ។ 
សនធសសន៍ននគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ចំមពាោះមសរ ើភាពនន
ការបមងកើតសាគម និងចំមពាោះការចរចាអនុសញ្ដ រមួ យកចិតថទុកោក ់ ជា
ពិមសសមលើ ដំមណ្ើ រការននការមរបើសិទនទិងំមនោះរបសក់មមករមៅកតនលងមធវើការ។ 
រកុមអបកពិនតិយតាមោន អាចមធវើជាស្អកសើកបុងការម ោះមឆ្ប តមរជើសមរ ើស
តំណ្ដងសហជើព តណំ្ដងកមមករ និងកបុងការចរចាអនុសញ្ដ រូម។ រកុមអបក
ពិនិតយតាមោនមនោះ កអ៏ាចនឹងពិចារណ្ដមលើបណ្ឋឹ ងរបសក់មមករអំពើការ
មរជៀតតរជកការងាររបសស់ហជើព ឬសកមមភាពរបឆ្ងំសហជើព តដលជាការ
រមំលាភចាបស់ឋើពើការងារកមពុជា។ ព័តា៌នទងំមនោះរតូវមលើកមៅឆលុោះបញ្ច ងំ
មៅកបុងរ យការណ៍្សឋើពើការពិនិតយតាមោនមោងចរក១០។ ដំមណ្ើ រការននការ
ពិនិតយតាមោនរមួាន ការជួបសាា សជាមួយគណ្ៈរគប់រគង កមមករ 
តំណ្ដងកមមករ នងិអបកដឹកនាសំហជើព ការសមងកតលកខខណ្ឍ មោងចរក (ឬ
ការមដើរពិនិតយមមើលមោងចរក) និងការវភិាគមលើឯកស្អរ (ដូចជា តាោងមបើក
រ ក់ឈបួលនិងតាោងមា៉ា ងមចញចូលមធវើការជាមដើម)។ អំឡុងមពលចុោះពិនិតយ
តាមោន គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា មរបើបញ្ជ ើមផធៀងដធ ត់ធំ
មួយមោយតផាកមលើចាបក់ារងារ ទងំចាប់ជាតិនងិអនថរជាត ិ តដលានជាង
៥០០ារតា។ មនោះរមួានចាបអ់នថរជាតតិដលានបទបញ្ដតថសិឋើពើ ការងារ 

របវតថកិមមវធិើមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា      ៧ 



រកមុហ ុនបញ្ជ ទញិទងំមនាោះរតវូយលរ់ពមនងិគរំទកមម
វធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមនោះ រតវូមបឋជាញ ចតិថរបតបិតថិ
កមមវធិើមនោះ នងិចូលរមួមវទកិាសឋើពើរកមុហ ុនបញ្ជ ទញិ ពើរ
ដងកបុងមយួឆ្ប ។ំ មៅឆ្ប ២ំ០១១ មវទកិាមនោះ ានរកមុ
ហ ុនចនំនួ៣២ ចូលរមួ តដលកបុងមនាោះាន៦០ភាគរយ
ជារកមុហ ុននាសំមមលៀកបពំាក់មចញពើរបមទសកមពុជា។ 

មោយបងខំ ពលកមមកុារ ភាពមរ ើសមអើង មសរ ើភាពននការបមងកើតសាគម នងិ
សិទនិចរចាអនុសញ្ដ រមួ។ គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាក៏
អនុវតថការពិនិតយតាមោនមលើ លកខខណ្ឍ ចាបរ់បសក់មពុជាតដលពាក់ព័នននឹង
រ កឈ់បួល មា៉ា ងមធវើការ កិចចសនាការងារ នថងឈបស់រាក សុវតទិភាព និង
សុខភាពការងារ សុខុាលភាព និងទំនាក់ទំនងការងារតដរ។ ករមិតននកិចច
សហការរបសគ់ណ្ៈរគបរ់គង ក៏រតូវកត់រតាទុកមៅមពលចុោះពិនិតយតាមោន
មនោះតដរ។ មយងតាមអនុសសរណ្ៈននកិចចរពមមរពៀងមនោះ គមរាងមោងចរក
កានត់តរបមសើរមៅកមពុជា រតូវចុោះពិនិតយតាមោនមោងចរកតដលជាសាជិក 
យ៉ា ងតិចបំផុតពើរដងកបុងមួយឆ្ប ១ំ១។ មា៉ាងមទៀត មោងចរកទងំមនាោះអាច
សមរមចចិតថចូលរមួជាមួយ កមមវធិើមសវាកមមពិមរគោះមយបលរ់បសគ់មរាង
មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា។ តាមរយៈមសវាកមមមនោះ គមរាងមោង
ចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាផឋល ់ ការតណ្នាសំឋើពើកិចចរបឹងតរបងសរមប
សរមួលមោោះរស្អយបញ្ា មិនរបតិបតថចិាប់ តដលរតូវ នរកមឃើញមៅ
មពលចុោះពិនិតយតាមោន១២។ ទើរបឹការបសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរ
មៅកមពុជានឹងមធវើការរយៈមពលមួយឆ្ប ជំាមួយសហរគស មដើមផើមរៀបចំតផន
ការតកលមានានាសរាប់មោោះរស្អយបញ្ា មិនរបតិបតថចិាប់ នងិរបព័ននរគប់
រគង ដូចជា បមងកើត គណ្ៈកាម ធិការពិមរគោះមយបលរ់មួទទលួបនធុ កតកលមា
បមំពញការងារ ជាមយួគណ្ៈរគបរ់គងនិងតំណ្ដងសហជើព ឬកមមករ មដើមផើ
រគប់រគងដំមណ្ើ រការ។ ជាតផបកននការងាររបសខ់លួន គមរាងមោងចរកកាន់តត
របមសើរមៅកមពុជាអាចនឹងមបើកវគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ ល និងបងាា តប់មរងៀន ពាក់
ព័នននឹងការតកលមាមោងចរក ឧទហរណ៍្ វគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លសឋើពើជំនាញ
របធានរគបរ់គងតាមតផបក កិចចសហការមៅកតនលងមធវើការ បញ្ា សុវតទិភាព
និងសុខភាពការងារ វគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លធនធានមនុសស និងវគគសឋើពើការ
យលដ់ឹងអំពើតយនឌ័រជាមដើម១៣។  

ការមធវើរ យការណ៍្ 
គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា សរមសររ យការណ៍្សឋើពើមោង
ចរកនើមយួៗផង នងិរ យការណ៍្សំមយគផង។ រ យការណ៍្សឋើពើមោង
ចរកនើមយួៗ អាចមរបើរ ស ់នតតមោងចរកសមើតតប៉ាុមណ្ដត ោះ ប៉ាុតនថមោងចរក
សមើអាចនឹងសមរមចចិតថឲ្យភាគើទើ៣ (ភាគមរចើនគរឺកុមហ ុនចុោះកិចចសនា
នាសំមមលៀកបំពាក់មចញ នងិរកុមហ ុនលកស់មមលៀកបំពាក់)  មរបើរ សរ់ យ
ការណ៍្មនោះ មហតុដូមចបោះមហើយរតូវមធវើឲ្យព័ត៌ានអំពើការរបតបិតថរិបសម់ោង
ចរកានតាល ភាពចំមពាោះរកុមហ ុនធំៗ មៅមលើពភិពតដលនាសំមមលៀកបំពាក់
មចញ រកមុហុនទងំមនាោះានដូចជារកមុហ ុន Nike, Gap និង H&M 
ជាមដើម។ 

ភាគើទើ៣ រតូវបងរ់ ក់មដើមផើានសិទនមិរបើរ ស ់ រ យការណ៍្មនោះ។ តនមល
តដលរតូវបងគ់ឺរតូវ នកំណ្តក់ាលពើឆ្ប ២ំ០១១ កបុងតនមល៧៥០ដុលាល រកបុង
មួយឆ្ប សំរាបរ់ យការណ៍្មោងចរកមួយ១៤។ 

គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាានមហតុផលថា របព័ននមនោះកាត់
បនទយចំនួនននសវនកមមតដលរកុមហ ុនរតូវតតមធវើខានមិន នមនាោះ។ ជាជាង
រតូវសទិតមរកាមការមធវើសវនកមម និងអធកិារកិចចជាមរចើនមោយរកុមហ ុនបញ្ជ
ទិញសមមលៀកបំពាក ់ ឥឡូវមនោះមោងចរករគនត់តបងាា ញរ យការណ៍្សឋើពើការ
ពិនិតយតាមោន មោយគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាមៅរកុម
ហ ុនទងំមនាោះជាការមរសច។ តាមគំនតិមនោះ រកមុហ ុនធំៗមលើពភិពមលាក
តដលនាសំមមលៀកបំពាកម់ចញពើកមពុជា នឹងមរបើរ យការណ៍្ទងំមនោះមដើមផើ
កំណ្តថ់ា មតើរកុមហ ុន ឬមោងចរកផគត់ផគង់របតបិតថចិាបស់ឋើពើសិទនិការងារតដរ
ឬយ៉ា ងណ្ដ របសិនមបើរកុមហ ុន ឬមោងចរកផគតផ់គងម់នាោះមិនរបតបិតថមិទ រតូវ
ជំរុញនិងមលើកទឹកចិតថឲ្យតកលមាលកខខណ្ឍ ទងំមនាោះ។ របសិនមបើ ការតកលមា
មិនទទលួ នលទនផលជាទើមពញចិតថមទ មពលមនាោះរកុមហ ុននាមំចញសមមលៀក
បំពាក ់អាចសមរមចចិតថដឋ ច់ទំនាកទ់ំនងពាណិ្ជជកមមជាមយួរកុមហ ុន ឬមោង
ចរកផគតផ់គងម់នាោះមដើមផើការពារកិតថនិាមរបសខ់លួន។ រកុមហ ុនធំៗមួយចំននួ 
តដលឥឡូវមនោះមិនដឹងថា ានចំននួប៉ាុនាម នឲ្យពតិរ កដមនាោះ ពតិជា ន
បញ្ឈបក់មមវធិើពិនិតយតាមោនរបសខ់លួនដធ លម់ហើយ មហើយតបរមកពឹងតផាក
ទងំរសុងមលើ រ យការណ៍្របសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា
វញិ។ 

រកុមហ ុនបញ្ជ ទិញទងំមនាោះរតូវយលរ់ពម និងគរំទកមមវធិើមោងចរកកានត់ត
របមសើរ រតូវមបឋជាញ ចិតថរបតបិតថកិមមវធិើមនោះ និងចូលរមួមវទិការកុមហ ុនបញ្ជ ទញិ 
ពើរដងកបុងមួយឆ្ប ។ំ មៅឆ្ប ២ំ០១១ មវទកិាមនោះ ានរកុមហ ុនចំននួ៣២ ចូល
រមួ កបុងមនាោះាន៦០ភាគរយជារកុមហ ុននាសំមមលៀកបំពាកម់ចញពើកមពុជា។ 

ទនធមឹគប មនោះតដរ រ យការណ៍្សំមយគ តដលជារ យការណ៍្សមងខបអំពើ
លកខខណ្ឍ ការងារទូមៅមនាោះ រតវូោក់ឲ្យមរបើរ ស ់ ឬអានជាស្អធារណ្ៈ 
មហើយរតូវ នមចញផាយពើរដងកបុងមួយឆ្ប ។ំ ប៉ាុតនថ អបកអានមិនអាចតាមរក
ព័ត៌ានមនាោះពើមោងចរកណ្ដមយួ (មដើមផើរោិះគន ់នមទ។ សូមអានទំព័រ២០ 
សឋើពើ តាល ភាពមៅានករមតិ)។ 

រ យការណ៍្សំមយគគជឺា ស្អប នដសំខាន់បំផុតរបសម់ោងចរកកានត់តរបមសើរ
មៅកមពុជា។ រ យការណ៍្មនោះសំខានណ់្ដស ់ មរពាោះវាជា “នាមបណ័្តសរាប់
របមទសកមពុជា” កបុងការបងាា ញពិភពមលាកថា មតើលកខខណ្ឍ ការងារាន
ដំមណ្ើ រការរ ើកចមរមើន នងិថយមរកាយដលក់រមតិណ្ដ១៥។ កាលពើដំបូង
រ យការណ៍្សំមយគ ានមុខងារជាយនថការឃ្ល មំមើលរបសរ់ោឌ ភ ិល
អាមមរកិ កបុងការពិនិតយតាមោនមលើការរ ើកចមរមើនរបសរ់បមទសកមពុជា មហើយ
ោកម់ចញចំននួកំណ្តផ់លិតផលនាចូំលសហរដឌអាមមរកិ។ បចចុបផនបមនោះ 
រ យការណ៍្មនោះានមុខងារ ជាយនថការមួយតដលផឋលព់័ត៌ានពាក់ពន័ននឹង
ដំមណ្ើ រការវវិឌណននលកខខណ្ឍ ការងារ ប៉ាុតនថតលងានពាកព់័នននងឹចំនួនកំណ្ត់
ផលិតផលនាមំចញមៅសហរដឌអាមមរកិមទៀតមហើយ១៦។ មទោះជាយ៉ា ងមនោះកឋើ 
មោងចរកកាតម់ដរសមមលៀកបំពាកន់ានា មៅតតរតូវការចូលជាសាជកិរបស់
កមមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាដតដល មដើមផើទទលួ នអាជាញ បណ័្ត
នាផំលិតផលសមមលៀកបពំាកម់ចញ។

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៨        ១០ ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា  



 
 

ស្អរសខំាន់ននឧសាហកមមកាត់មដរសមមលៀកបពំាក់ 
សរាប់របមទសកមពុជា 

 
 
វស័ិយកាត់មដរសមមលៀកបពំាក់គជឺាវស័ិយឧសាហកមមធបំផុំតតតមយួគត់របស់របមទសកមពុជា។ ជាការពតិ មៅកបុងឆាសទើ១
ននឆ្ប ២ំ០១០ ផលតិផលនាមំចញរបស់របមទសកមពុជា ពើវស័ិយកាត់មដរសមមលៀកបពំាក់ នមកើនមឡើងរហូតដល់៧០ភាគរយ 
រ ើឯកបុងមពលថមើៗ មនោះ បរាិណ្នាមំចញ នមកើនមឡើងរហូតដល់៩០ភាគរយ១៧។ 
  
 

 

កបុងរយៈមពល១០តខដបូំងននឆ្ប ២ំ០១១ តនំមលផលិតផលនាមំចញសរុប នមកើន
មឡើងជាង ៣,២ ពានល់ានដុលាល រ។ តមួលខមនោះ បងាា ញការមកើនមឡើង៣២ភាគរយ 
មរបៀបមធៀបនងឹរយៈមពលដូចគប កបុងឆ្ប ២ំ០១០ មោយកបុងរយៈមពលមនោះ ទនំញិនាំ
មចញមៅអរឺ ៉ាុបមកើតមឡើង៦០ភាគរយ គជឺាង៨៨៦លានដុលាល រ១៨។ មោងចរកមយួ
ចនំនួមកពើមកាោះនតវា៉ាន ់ របមទសចនិ នងិហុងកុង មៅតតានចនំនួមរចើនមលើសលុប
កបុងឧសាហកមមមនោះ។ តាមការ ៉ា នស់្អម ន នឲ្យដងឹថា របតហល៩០ភាគរយនន
ឧសាហកមមមនោះជារកមុហ ុនបរមទស១៩។ ភាគមរចើនបផុំតននមោងចរកទងំមនាោះជា
មោងចរកដមំឡើង ាននយ័ថា រកមុហ ុនទងំមនាោះមដថ តតតមលើដណំ្ដកក់ាលនន
ដមំណ្ើ រការផលិតកមមគ ឺ កាត ់ មដរ នងិមវចខចបត់តប៉ាុមណ្ដត ោះ មហើយានសមតទភាព
តចិតចួណ្ដសក់បុងការទទលួដមំណ្ើ រការផលិតកមម (តនមលបតនទមខពសជ់ាង) មរចើន
ជាងមនោះ។ មលើសពើមនោះមៅមទៀត ធនធានមសធើរតតទងំអស ់ានចាបព់ើរកណ្ដត ់
រហូតដលា់៉ា សុើន សុទនតតរតវូនាចូំលពើបរមទសទងំអស ់ តដលមនោះបងាា ញភាព
អូសបនាល យយ៉ា ងតវងទងំកបុងដណំ្ដកក់ាលផលិតកមម នងិការរបកតួរបតជង
ទើផារ"២០។ ដមំណ្ើ រការតបបមនោះកប៏ណ្ដឋ លឲ្យរបមទសកមពុជារបឈមនងឹ
វបិតថមិសដឌកចិច នងិការសមរមចចតិថរបសប់រមទស។ 

អបកវភិាគតផបកឧសាហកមមកាតម់ដរសមមលៀកបពំាក ់មលាក មដវ ើដ មប ើនប ូម (David 
Birnbaum)  នកតស់ាគ លថ់ា “មៅមពលស្អទ នភាពមនិលាគមឺៅមពលតដលករម
នងឹានបញ្ជ ទញិ ឱកាសជាយុទនស្អស្តសថលាបផុំតគ ឺ រកមុហ ុនផគតផ់គងន់ងឹសមរមច

ថា គម នការបញ្ជ ទញិណ្ដតដលមថាកមពកមធវើមនិ នមនាោះមឡើយ។ មហើយឥឡូវ
មនោះរកមុហ ុនទងំមនាោះបញ្ជូ នបញ្ជ ទញិទងំអសត់ដលមគទទលួ នមៅរបមទស
ចនិ ជាមហតុបណ្ដឋ លឲ្យស្អខាមោងចរកមៅរបមទសកមពុជាានការងារតចិតចួ ឬ
គម នការងារមធវើតតមឋង”២១។ 

មរកាយវបិតថហិរិញ្ដវតទុឆ្ប ២ំ០០៨ “ផលិតផលសមមលៀកបពំាកន់ាមំចញ នធាល កចុ់ោះ 
២៦ភាគរយ មហើយានមោងចរកចនំនួ៥០ នបទិទវ រ បណ្ដឋ លឲ្យកមមករចនំនួ
៦០.០០០ នាករ់តវូដា កការងារ”២២។ តាមការរស្អវរជាវអពំើផលប៉ាោះពាលម់ោយ
ស្អរវបិតថហិរិញ្ដវតទុមលើកមមករមោងចរកកាតម់ដរសមមលៀកបពំាក ់នបងាា ញឲ្យមឃើញ
អពំើការបនទយរ កឈ់បួល ការមផញើរ កម់ៅរកមុរគសួ្អរកដូ៏មចាប ោះតដរ តដលមនោះមយួ
តផបកគមឺោយស្អរមា៉ា ងមធវើការបតនទមថយចុោះ កានត់តានការលំ កកបុងការមសបើ
សំុចាបឈ់បស់រាក នងិកាតពវកចិចតដលរតវូឈបស់រាក ការមបើករ កឈ់បួល
យតឺ សុខភាព នងិលកខខណ្ឍ មៅកតនលងមធវើការកានត់តមនិលា២៣។ មទោះបើជា
ឧសាហកមមកាតម់ដរសមមលៀកបពំាក ់នមងើបមឡើងវញិមៅឆ្ប ២ំ០១០កម៏ោយ ក៏
ឧសាហកមមមនោះបងាា ញឲ្យមឃើញការពងឹតផាករបកបមោយមរគោះថាប កម់លើ 
"វនិមិយគនិមយួចនំនួតដលមនិទទលួខុសរតវូ"។ មនោះជាមហតុផលមយួតដល 
Arnold នងិ Toh  នជទំសច់មំពាោះទសសនៈថា របមទសកមពុជា ជារបមទស “ាន
មជាគជយ័មរកាយបញ្ចបក់ចិចរពមមរពៀងអនថរភាគើសឋើពើវាយនភណ័្ឍ នងិសមមលៀក
បពំាក”់ តដលកពុំងមដើរមលើ “ផលូវខពស”់ មឆ្ព ោះមៅរកការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបថតមោយ៖ មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរាប់សហគមន៍ 

 
 
 
 
 

របវតថិកមមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា          ៩ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ហា ត គើមហួរ កមមករមោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់ បងាា ញសកខើកមមមៅមវទិកាមហាជនសឋើពើរ ក់ឈបួលសរាប់ជើវភាពរស់មៅ 
(ភបំមពញ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២)។  រូបថតមោយ Michel Cermak 



 
 

 

២ ការឆលុោះបញ្ច ងំជាវជិជាន 
និងបទពិមស្អធនន៍ានា 

ការពនិតិយតាមោនមោងចរករយៈមពល១០ឆ្ប មំោយគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ននាមំកនូវសមទិនផល
ជាមរចើនសរាប់កមមករមោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបពំាក់។ អបកតដល នចូលរមួផឋល់បទសាា សន៍ នពចិារណ្ដមលើ
ចណុំ្ចមយួចនំនួ តដលជាសមទិនផលពើកមមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាសមរមច ន។ 
ការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារ 
របធានសហជើពទងំបើរូបតដល នចូលរមួផឋលក់ិចចសាា សន៍  នបញ្ជ កថ់ា 
គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ានស្អរសំខានណ់្ដសស់រាប់
ឧសាហកមមកាតម់ដរសមមលៀកបំពាកម់ៅកមពុជា និងសរាបក់ារមលើកកមពស់
សិទនិការងារ។ របធានសហជើពមួយរូប នមលើកមឡើងថា “លកខខណ្ឍ ការងារ
មៅតាមមោងចរកកាន់តតរបមសើរមឡើងៗមហើយ"២៤។ របធានសហជើពាប ក់
មទៀតានជំមនឿថា ជាទូមៅ បណ្ដឋ មោងចរកតដលសទិតមរកាមការពិនិតយតាម
ោនរបសអ់ងគការពលកមមអនថរជាត ិ "ានលកខខណ្ឍ ការងារកាន់តតរបមសើរ” 
ជាងបណ្ដឋ មោងចរកតដលមិនចូលរមួកមមវធិើមនោះ២៥។ រ ើឯរបធានសហជើពមួយ
រូបមទៀត នបមញ្ចញមយបលដូ់មចបោះ៖ 

ជាទូមៅ វាមជាគជយ័។ អងគការពលកមមអនថរជាតិ ជរុំញនិមយជក ឲ្យមគរព
ចាបក់ារងារ តាមរយៈការពិនិតយតាមោនលកខខណ្ខ មោងចរក។ មា៉ាងមទៀត 
មទោះបើជា អងគការពលកមមអនថរជាតិ មិនអាចបងខឲំ្យមោងចរកមគរពចាប ់ មៅ
មពលតដលអងគការពលកមមអនថរជាតិ នរកមឃើងថា ានការរមំលាភចាប់
ណ្ដមួយមៅមពលចុោះពិនិតយតាមោនកម៏ោយ កអ៏ងគការមនោះអាចផសពវផាយ
រ យការណ៍្មនាោះមៅមលើវបិស្អយរបសខ់លួ នតដរ។ របសិនមបើរកុមហ ុនទិញ
នានា មឃើញការរមំលាភបំពានចាប ់ដូមចបោះរកុមហ ុនអាចសមរមចចិតថមិនរកសុើ
ជាមួយមោងចរកមនាោះ ២៦។ 

កមមករភាគមរចើនតដល នចូលរមួផឋលប់ទសាា ស មនិ នដឹងអំពើវតថាន
គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា និងអងគការពលកមមអនថរជាតមិទ។ 
មទោះបើជាានកមមករមរចើន  នមឃើញានសកមមភាពចុោះពិនតិយតាមោនក៏
មោយ កព៏ួកគត់មិនដឹងថា រកុមអបកចុោះពិនិតយតាមោនមនាោះជានរណ្ដ
មឡើយ។ មទោះជាយ៉ា ងណ្ដកម៏ោយ កមមករខលោះ នកតស់ាគ លម់ឃើញថា ាន
ការតកលមាមរចើនមរកាយពើរកុមពិនតិយតាមោន  នចុោះមៅពិនតិយមោងចរក។ 
ការតកលមាទងំមនាោះានដូចជា៖ ានរបអបថ់ាម មំពទយសមស្តងាគ ោះបឋម មោងចរក
មបើកទវ រានខយលម់ចញចូល នងិបងគនា់នអនាមយ័ជាមដើម។ នារ ើកមមករាប ក់
 នកត់សាគ លម់ឃើញ ានការតកលមាមយួចំនួនពាកព់័នននឹងចាបរ់គបរ់គង
ការឈបស់រាករបចាឆំ្ប  ំ មរកាយពើកមមករមនាោះ នរអ ូររ ប់រកុមពិនិតយតាម
ោនមកពើគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាថា គណ្ៈរគបរ់គងតតង
តតរមំលាភចាប់មនោះ២៧។ ប៉ាុតនថ មទោះបើជា ានការតកលមាយ៉ា ងមនោះកឋើ កម៏ៅ
កបុងតផបក៣ននរ យការណ៍្មនោះ មយើងនឹងមឃើញានចំណុ្ចជាមរចើនមទៀត
តដលរតូវតកលមា។ 

ការចូលរមួនិងកិតថនិាមរបស់អងគការពលកមមអនថរជាតិ 

គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាជាភាប ក់ងារឯកោជយមយួ តដលាន
កិតថិនាម និងកិតានុភាពខពស ់ តដលខលួន នរកាមោយមនិឲ្យកាល យខលួនជាជន
រងមរគោះរបរពឹតថអំមពើពុករលួយ ឬតកលងបនលំមទ។ ចណុំ្ចមនោះសំខានណ់្ដសម់ៅ
កបុងរបមទសតដលមពារមពញមៅមោយអំមពើពុករលួយ។ “ជាការពតិ” ដូចអបក
ចូលរមួសាា សាប ក ់នមលើកមឡើងថា "គុណ្សមផតថិមយួ កបុងចំមណ្ដមគុណ្
សមផតថនិានាគឺ គមរាងមនោះមិនតមនជាស្អទ បន័រោឌ ភ ិល”២៨។ រ ើឯាប ក់មទៀត
 នឯកភាពដូមចបោះថា “មយើងរតូវការឲ្យានគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរ 
មៅជាមួយមយើង។ របសិនមបើ មយើងពងឹតផាកមលើរោឌ ភិ ល មនាោះរោឌ ភិ លមនិ
ោយការណ៍្រគបយ់៉ា ង ឬរគបល់កខខណ្ឍ មនាោះមទ”។ កិតថនិាមរបសគ់មរាងមោង
ចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ានន័យថា រ យការណ៍្និងខលមឹស្អររបស់
គមរាងមនោះរតូវ នមគរពមៅទូទងំសហគមនអ៍នថរជាត។ិ រកមុហ ុនអនថរជាតិ 
តដលជាអបកបញ្ជ ទញិសមមលៀកបំពាកព់ើកមពុជា ចង ់នមោងចរកមួយតដលរតូវ
 នពិនតិយតាមោនមោយគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា តដល
ានការឯកភាពយលរ់ពមមោយអងគការពលកមមអនថរជាត។ិ វាកសំ៏ខានណ់្ដស់
តដរថា អងគការពលកមមអនថរជាតរិបតបិតថិជាអងគការរតើភាគើ តដលានតួនាទើ
មសមើគប គឺ តនួាទើជា រោឌ ភិ ល កមមករ និងនិមយជក។ មនិដូច កមមវធិើរតួត
ពិនិតយមនិតមនរដឌភាគមរចើនតដលមរចើនតតមិនបញ្ចូ លព័ត៌ាន អំពើសហជើពនងិ
កមមករមនាោះមទ គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាានលកខណ្ៈពិមសស
រតងថ់ា គមរាងមនោះបញ្ចូ លចំណុ្ចទងំមនាោះមៅរគបត់ផបកននរបតបិតថកិាររបស់
ខលួន មរពាោះ "សហជើព នងិកមមករតតងតតផឋលដ់ំណឹ្ងរ ប់គមរាងមោងចរកកាន់
តតរបមសើរ អំពើបញ្ា នានា នងិមសបើសំុព័ត៌ាន នងិមយបលព់ាក់ពន័ននឹងចាប់
ការងារ"២៩។ 

កមមវធិើវស័ិយធំទូលាយ 
ចំណុ្ចខាល ងំមួយមទៀតរបសក់មមវធិើមនោះគ ឺ គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅ
កមពុជារបតិបតថិការមោយតផាកមលើមូលោឌ នវសិយ័ធំទូលាយ។ មោងចរកកាតម់ដរ
សមមលៀកបំពាករ់តូវចូលជាសាជិកកមមវធិើមនោះ មដើមផើទទួល នអាជាញ ប័ណ្តនាំ
ទំនិញមចញ។ រហូតមកនថងទើ៥ តខកកាក ោ ឆ្ប  ំ ២០១១ ានមោងចរកចំនួន 
២៨៤ មោងចរកតដល នចុោះបញ្ជ ើជាមួយគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរ៣០។  

មយើងរតូវការឲ្យាន គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរ 
មៅជាមយួមយើង។ របសិនមបើ មយើងពឹងតផាកមលើរោឌ -
ភិ ល មនាោះរោឌ ភិ លមិនោយការណ៍្រគប់យ៉ា ង ឬ
រគប់លកខខណ្ឍ មនាោះមទ។  

ការឆលុោះបញ្ច ងំជាវជិជាន នងិបទពមិស្អធនន៍ានា    ១១ 



អងគការពលកមមអនថរជាតិ ជំរញុនិមយជកឲ្យ
មគរពចាប់ការងារតាមរយៈការចុោះពិនិតយតាម
ោនលកខខណ្ឍ នានាមៅមោងចរក។ 
មនោះានន័យថា រតូវានលកខណ្ៈសមផតថិមពញមលញចំមពាោះនិនាប ការពិនិតយ
តាមោនជារបព័ននកបុងរយៈមពលតវង ជាមហតុមធវើឲ្យវាអាចានលទនភាព
កំណ្តន់ិងសិកាចំណុ្ចមខាយ ឬបញ្ា នានា មហើយមរៀបចំកមមវធិើនានា
មដើមផើមោោះរស្អយបញ្ា ទងំមនាោះ ជាឧទហរណ៍្ តាមរយៈមរៀបចវំគគបណ្ឋុ ោះ
បណ្ដឋ លសឋើពើការកាតម់ដរតដលមដឋ តមលើសមមលៀកបំពាកជ់ាកល់ាក។់ មោង
ចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ានវធិើអនុវតថវសិយ័ធំទូលាយ និងសុើសងាវ ក់
គប ។ អបកចូលរមួផឋលប់ទសាា ស នទទួលស្អគ លស់្អរសំខានន់នវធិើអនុវតថ
វសិយ័ធំទូលាយមនោះ មោយនិយយថា៖  

គម ននរណ្ដាប ក់ អាចមគចពើការពិនិតយតាមោនរបសគ់មរាងមោងចរក
កាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា នមទ។ ចំមពាោះអបកតដលរមំលាភចាប់ មហើយមិន
រពមតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារមទនឹងានមឈាម ោះមៅកបុ ងរ យការណ៍្
សំមយគលមាិត (តដលខុសពើរ យការណ៍្សមងខប) ៣១។ 

ប៉ាុតនថគួរឲ្យស្អឋ យ របព័ននមនោះមិនអាចធានាទងំរសុងមនាោះមទ មរពាោះមោងចរក
មួយចំនួនមៅតតបនថមរបើកិចចសនាបនថឬម ៉ាការ (មោយខុសចាប់) រ ើឯមោង
ចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាកខ់លោះមទៀតតដលនាសំមមលៀកបំពាកម់ចញ មនិចូល
រមួជាមួយកមមវធិើមនោះមទ។ 

មលើសពើការពិនិតយតាមោន និងសវនកមម 

ខណ្ៈតដលការពិនតិយតាមោនមោងចរកមៅតាមកាលមទសៈរតឹមរតូវ អាច
នាមំៅរកការតកលមាពាកព់័ននបញ្ា រូបវនថ ឬបញ្ា តដលមគអាចមឃើញកានត់ត
ចាសម់នាោះ កា៏នបញ្ា សិទនកិារងារជាមរចើនមទៀត តដលរកុមសវនករមិន
 នដងឹ។ ចំណុ្ចតដលរកុមសវនករមិន នដងឹមនោះានដូចជា នាយក ឬ
របធានរកុមហ ុន ោោងំការអនុវតថមសរ ើភាពននការបមងកើតសាគម នងិ
មសរ ើភាពននការចរចាអនុសញ្ដ រមួ របធានរគបរ់គងកមមករានចរតិរមំលាភ
បំពានមលើកមមករ ការផឋលម់សវាកមមតថទសុំខភាព នងិការឈបស់រាក
មពលានជំងមឺិនរគបរ់គន់ រពមទងំានភាពមរ ើសមអើងកបុងការមរជើសមរ ើស
កមមករ។ គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា យ៉ា ងមហាចណ្ដស ់ន
ទទួលស្អគ លថ់ា កមមវធិើរបសខ់លួនានឥទនិពលគួរចាបអ់ារមមណ៍្មលើពលកមម
កុារ ពលកមមមោយបងខំ នងិបញ្ា សុវតទិភាពនងិសុខភាពការងារ ខណ្ៈ
តដល ឥទនពិលរបសខ់លួនមលើការរមំលាភបពំានតផបកមផសងៗមទៀតមៅាន
ករមតិ នងិមិនគួរឲ្យកតស់ាគ លក់៏មោយ។ កបុងនាមជាអតើតទើរបឹកាតផបក
បមចចកមទសននគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា មលាក Tuomo 
Poutiainen  នមលើកមហតុផលមកពនយលថ់ា៖  

របសិនមបើ មគមមើលរ យការណ៍្សំមយគ មនាោះមគនឹងមឃើញថា ឥឡូវមនោះ
ានចលនាតិចតចួកបុ ងការរបតិបតថិចាបតិ់ ជាងកាលពើ១០ឆ្ប មុំន មរពាោះអវើ
តដលមៅថា ជាមរឿងកំបិុកកំប៉ាុកតដលងាយរសួលកបុងការមោោះរស្អយមនាោះ
តលងរតូវ នមលើកមកនិយយមរចើនដូចមុនមទៀតមឡើយ៣៣។ 

តាមរយៈននការទទលួស្អគ លប់ញ្ា ទងំមនោះ គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរ
មៅកមពុជា ក ៏នពាយមមោោះរស្អយចំណុ្ចមខាយមួយចំនួនតដរ។ 
ឧទហរណ៍្ មដើមផើរកឲ្យមឃើញថា មតើបញ្ា ននការយយើបំពានផលូវមភទមិនទន់
 នោយការណ៍្ ានករមតិណ្ដមនាោះ គមរាងមនោះ នជួលភាប កង់ារមធវើការ
សិកាអំពើបញ្ា តយនឌ័រមលើកមមករមោងចរកកាតម់ដរសមមលៀកបពំាកច់ំននួមួយ
ពានន់ាក ់ មហើយ នរកមឃើញថា កមមការនិើចំននួ៥ភាគរយធាល បរ់តូវមគយយើ
រខំានផលូវមភទ កបុងរូបភាពដូចជា ការលួចស្អធ បជាមដើម ចំតណ្កឯកមមការនិើ
២៥ភាគរយមទៀតធាល ប់ទទលួរងពាកយសមឋើរបាថមមើលងាយពើសំណ្ដកថ់ាប ក់
រគបរ់គង។ តាមរយៈការចុោះមសុើបអមងកតជាក់តសឋងមលើបញ្ា ទងំមនោះ នងិតាម
រយៈការពាយមចងត់សវងយលថ់ា មតើមហតុអវើ នជាបញ្ា តបបមនោះមកើតាន
មនាោះ គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា  នមធវើកិចចការមរចើនជាង 
កិចចរបឹងតរបងកបុងការពិនតិយតាមោនផថួចមផឋើមភាគមរចើន តដលមរចើនតតខក
ខានមនិ នឆលុោះបញ្ច ងំអំពើមូលមហតុននបញ្ា សិទនិចមផងៗរបសក់មមករ តដល
តតងតត នឆលងផុតពើការពិនតិយតាមោនរបសស់វនករ មោយមិន នដឹង
ជាកត់សឋង។ ជាមរចើនឆ្ប កំនលងមៅមនោះ សកមមជនសិទនិការងារមួយចំននួ  ន
រោិះគនម់លើការមជឿជាករ់ជុលមពកមលើសវនកមមសងគម កបុងការពិនិតយតាមោន
លកខខណ្ឍ ការងារ៣៤។ 

គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា កា៏នមឈាម ោះលផើលាញខុសពើ
អងគការពិនិតយតាមោននានាតដរ មោយស្អរតតកិចចរបឹងតរបងកបុងការបណ្ឋុ ោះ
បណ្ដឋ លនិងការបរងងឹសមតទភាព នងិកិចចរបឹងតរបងរបសខ់លួនមដើមផើបមងកើន 
និងសរមបសរមួលកិចចចរចាសងគម ទងំមៅករមតិមោងចរក នងិឧសាហកមម
ធំទូលំទូលាយ។ ការបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ ល និងអប់រគំជឺាលកខខណ្ឍ ជំហានដំបូង
តដលរតូវតតានសរាបក់ារបមងកើតបរយិកាសមួយតដលកមមករ កមមការនិើ
តតងតតដឹងជារបចាអំំពើសិទនិរបសខ់លួន រពមទងំអាចបងាា ញកឋើកងវលរ់បសខ់លួន
មោយងាយរសួលនិងានរបសិទនភាព។ គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅ
កមពុជា តដល នផឋលឱ់កាស ឬមបើកវគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លជាមរចើនដលក់មមករ 
កមមការនិើ នងិអបកដឹកនាជំាមរចើនមៅតាមមោងចរកនានាមៅកបុងរបមទសកមពុជា
មួយរយៈមកមហើយមនាោះ  នអប់រកំមមករ របធានសហជើព នងិអបករគប់រគង 
តដលជាកិចចរបងឹតរបងកបុងការបងកឲ្យានលកខខណ្ឍ ការងារ នងិបរសិ្អទ នការ
ងារកានត់តរបមសើរ។ មៅឆ្ប ២ំ០១១ គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅ
កមពុជា  នមរៀបចកំាលវភិាគសរាបក់ារបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លមរចើននថង តដលាន
របធានបទនានាជាមរចើន។ វគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លមនោះានមគលបំណ្ង ជា
ពិមសស កបុងការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារ បមងកើនផលិតភាព នងិបមងកើតឲ្យ
ានកិចចសហការមៅកតនលងមធវើការ។ កនលងមៅមនោះ វគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លទទលួ
 នមជាគជ័យណ្ដស ់ ជាមហតុនាឲំ្យអបកសិការស្អវរជាវខលោះចាតទុ់កការ
បណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លថា ពតិជាសំខានជ់ាងសកមមភាពពិនិតយតាមោនមៅមទៀត៣៥

។ មលើសពើមនោះមៅមទៀត គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា  ន
បមងកើត “ឯកស្អរសឋើពើការអនុវតថលា" និងមសៀវមៅមរឿងកំតបលងតដលានរបធាន
បទជាមរចើន ដូចជា សុខភាពនិងសុវតទិភាពការងារ នថងឈបស់រាបម់ពលាន
ជំងជឺាមដើម តដលឯកស្អរទងំអសម់នោះរតូវ នផលិតមឡើងកបុងមគលបំណ្ង
អប់រកំមមករ អំពើសិទនិ និងការទទួលខុសរតូវរបសខ់លួន។  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១២      ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា  



 
 

ការងារកានត់តរបមសើរ 
មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ជាកមមវធិើពនិតិយតាមោនមោងចរកដបូំងបផុំតរបស់អងគការពលកមមអនថរជាត។ិ 
កមមវធិើរសមដៀងគប មនោះ នចាប់មផឋើមដមំណ្ើ រការមៅរបមទសមវៀតណ្ដម ហស  កោនើ នងិនហទើ មៅឆ្ប ២ំ០០៨ 
មរកាមគមរាងការងារកាន់តតរបមសើរ។ 
  
មោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ជាកមមវធិើពនិតិយតាមោនមោងចរក
ដបូំងបផុំតរបសអ់ងគការពលកមមអនថរជាត។ិ កមមវធិើរសមដៀងគប មនោះ  ន
ចាបម់ផឋើមដមំណ្ើ រការមៅរបមទសមវៀតណ្ដម ហស  កោនើ នងិនហទើ មៅឆ្ប ំ
២០០៨ មរកាមគមរាងការងារកានត់តរបមសើរ។ កមមវធិើមនោះ នបនថ
ពរងើកមៅកានរ់បមទសនានា ដូចជា របមទសមឡសូតូ ឥណ្ឍូ មណ្សុើ នងិ
របមទស នើកាោ៉ាហាគ ។ អបកចូលរមួផឋលក់ចិចសាា សនក៍បុងរ យការណ៍្មនោះ 
សុទនតតមជឿថា មនោះជាការរ ើកចមរមើនមយួគរួឲ្យចាបអ់ារមមណ៍្ពើមរពាោះ វា 
ជយួតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារទូទងំតបំនអ់ាសុើអាមគបយ ៍ នងិអាចជយួ
ទបស់្អក តរ់កមុហ ុននានាកុឲំ្យម ោះបងម់ោងចរកមៅកមពុជា មៅគរំទមោង
ចរកនានាសទតិមៅកបុងតបំនត់ដលគម នរបពន័នពនិតិយតាមោនជាធរាន។ 
រកមុនមិយជក នសតមឋងកឋើរពយួ រមាអពំើការរបកតួរបតជងថាប កត់បំន់
កបុងវសិយ័មនោះ មហើយ នមរបើមហតុផលមនោះសរាបក់ារគបសងកតសិ់ទនិ
របសក់មមករ កមមការនិើជារបចា។ំ តណំ្ដងសហពន័នសហជើពជាតនិន
ឧសាហកមមវាយនភណ័្ឍ កាតម់ដរកមពុជា នមលើកមឡើងថា៖ 

គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា គបផើរតវូពរងើកមៅរបមទសមផសងៗ
មទៀត និងថា របសិនមបើ គមរាងមនោះរតវូ នពរងើក ដូមចបោះគមរាងមនោះគបផើ
រតវូានអណំ្ដចកបុ ងការោកទ់ណ្ឍ កមមមោងចរកនានាតដលមិនមគរពចាប ់
មោយផសពវផាយរ យការណ៍្មោយានមឈាម ោះមោងចរកតដលរមំលាភចាប់
មនាោះផង (មរកាយពើមរគោះមយបលព់ើរឬបើដងមិន នមជាគជយ័)៣៦។ 
មា៉ាងមទៀត ការពរងើកកមមវធិើការងារកានត់តរបមសើររបសអ់ងគការពលកមម
អនថរជាត ិ កាតប់នទយការមលើកទកឹចតិថចមំពាោះរកមុហ ុននាសំមមលៀកបពំាក ់
នងិមោងចរកនានា កបុងការដល សប់ឋូរទើតាងំ មោយតសវងរករបមទសតដលាន
បទោឌ នចាបទ់បបផុំត។ ពត័ា៌នបតនទមសូមចូលមមើល៖ 
 www.betterwork.org/EN/Pages/newhome.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

កម្មករកម្មការនីិចេញពីចោងេក្ក។ 

របូថតចោយ៖ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លអប់រេំាប់សក្ាប់សហគម្ន៍ 

 

 

 
 
 
 
 

ការឆលុោះបញ្ច ងំជាវជិជាននងិបទពមិស្អធនន៍ានា        ១៣ 
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សន ោប កម្មការនីិ អាយុ២៣ឆ្ន ំឈរចៅផ្ផនកខាងចក្កាយរថយនតដឹកកម្មករ ចៅ

ផ្កែរឧទានឧសាហកម្មវឌ្ឍនៈ មុ្នចពលចេញដំចណ្ើ រចៅផទះចៅចេតតកណ្ដា ល 

ចក្កាយពីបញ្ច ប់ការងាររយៈ១១ចា៉ង។ 

រូបថតចោយ៖ Will Baxter 



៣ ចណុំ្ចសរាបត់កលមា    
 

មទោះបើជា អបកចូលរមួផឋល់បទសាា សន៍ជាមរចើន នទទលួស្អគ ល់អំពើ ផលរបមយជន៍ននគមរាងមោងចរក
កាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាក៏មោយ ក៏ពកួគត់ នបមញ្ចញមតិរោិះគន់យ៉ា ងានរបមយជន៍មយួចំននួ។ 
លកខខណ្ឍ ការងារមៅតាមមោងចរកមៅតតមិនទន់លារបមសើរមៅមឡើយ។ 

 

រ ក់ឈបួលរតូវ នមគកត់សាគ លម់ឃើញថា មិនមឆលើយតបតរមូវការរបចានំថង
ជាមូលោឌ នមនាោះមទ រ ើឯរយៈមពលមធវើការមៅតតមរចើនមា៉ា ង ឬយូរដតដល។ 
សហជើពតតងតតរបឈមការលំ កជាមរចើន កបុងការបំមពញការងារមដើមផើការ
ពារផលរបមយជន៍កមមករ មៅតាមមោងចរក។ សហជើពតតងតតរបឈមមុខ
ចំមពាោះការបញ្ឈប់ពើការងារ ការយយើ និងអំមពើហងិា។ សហជើព នបងាា ញ
ថា និមយជកនានា មរបើរ សក់ិចចសនាការងារានកំណ្តម់ថរមវលាកាន់តត
មរចើនមៅ  ៗ មដើមផើមគចពើការផឋលរ់ ក់ាតុភាពជូនកមមការនិើភាគមរចើនបំផុត
មនាោះឬបំ ក់ស្អម រតើឬោោងំកមមករមិនឲ្យចូលរមួជាមួយសហជើព៣៧។ រកសួង
ការងារនិងបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លវជិាជ ជើវៈ នរកមឃើញថា រគន់តតឆ្ប ២ំ០១១ ាន
កមមករ១.៩០០នាក់  នសនលប់មៅតាមមោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់និង
តសផកមជើងចំនួន១២មោងចរក៣៨។ 

និយយជារមួ មទោះបើជាអងគការសិទនិការងារ ចាត់ទុកជាទូមៅថា មោងចរក
កាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ានការរ ើកចមរមើនក៏មោយ ក៏ជាការពិតគួរឲ្យមស្អក
ស្អឋ យតដលលកខខណ្ឍ ការងារមៅកមពុជា មៅតតមិនទន់រគប់រគន់មៅមឡើយ។ 
មៅកបុងតផបកមនោះ មយើងនឹងមលើកមកពិភាកាអំពើ៦ចំណុ្ចតដលមយើងយលថ់ា 
រតូវតកលមាគមរាងមោងចរកកាន់តតលារបមសើរមៅកមពុជា។ មទោះជាយ៉ា ងមនោះកឋើ 
មគលបំណ្ងរបស់មយើង គដូឺចមលាក អាត់ ធន់ របធានសមពនសហភាព
ការងារកមពុជា នមលើកមឡើង មិនតមន “មដើមផើបំដល ញគមរាងមោងចរកកាន់
តតរបមសើរមៅកមពុជារបស់អងគការពលកមមអនថរជាតិមនាោះមទ” ប៉ាុតនថ “មដើមផើជា
ការផឋលអ់នុស្អសនក៍បុងន័យស្អទ បនាជូន គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅ
កមពុជា មដើមផើបងកលទនភាពឲ្យគមរាងមនោះដំមណ្ើ រការកានតតានរបសិទនភាព
តថមមទៀត។ មយើង នមធវើការជាមួយកមមវធិើមនោះយ៉ា ងជិតសបិទន មហើយាន
មសចកឋើរ ើកោយចូលរមួសហការបតនទមមទៀត មដើមផើបងាា ញស្អទ នភាព និងបញ្ា
របឈមជាក់តសឋងមៅកបុងវសិយ័មនោះ”។ មៅកបុងមសចកឋើសនបិោឌ នននរ យ
ការណ៍្មនោះ មយើងនឹងោក់មចញអនុស្អសន៍មួយចំនួនសរាប់ការតកលមា
គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា។ 

គម នអំណ្ដចបងខតិបងខឲំ្យអនុវតថចាប់  

រកុមអបកពិនតិយតាមោនននគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា មិន
ដូចរកុមអធកិារកិចចការងាររបសរ់កសួងការងារមទ។ រកុមពិនិតយតាមោន
របសគ់មរាងមនោះគម នអំណ្ដចបងខតិបងខឲំ្យអនុវតថចាបម់ទ។ ការងាររបស់
រកុមមនោះ គឺមដើមផើមផធៀងដធ ត់លកខខណ្ឍ ការងារមៅតាមមោងចរកនានាតដល
ជាសមជិករបសគ់មរាងមនោះ មធវើរ យការណ៍្អំពើលកខខណ្ឍ ទងំមនាោះ 
និងផឋលព់័ត៌ាន នងិអនុស្អសនស៍ឋើពើការបមងកើនការរបតិបតថចិាប់។ មនោះ
ានន័យថា “មោោះរស្អយវវិាទ ឬការបងខិតបងខឲំ្យអនុវតថចាបក់ារងារមិន
តមនជាអំណ្ដចរបសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា មនាោះ

មទ”៤០។ ការខវោះអណំ្ដចបងខកំារអនុវតថចាបម់នោះ ានមពលខលោះអាចមធវើឲ្យ
សហជើព និងកមមករតដល នោយការណ៍្អំពើបញ្ា រមំលាភសិទនិកមមករ មៅ
រកុមអបកពិនតិយតាមោនរបសគ់មរាងកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ានការ
ខកចតិថយ៉ា ងខាល ងំ។ ជាការពិត អងគការសិទនិការងារខលោះ នសតមឋងការខក
ចិតថរបសខ់លួនចំមពាោះការខវោះចណំ្ដតក់ារទូមៅតបបមនោះ។ ានអងគការសិទនិ
ការងារមួយ  នោយការណ៍្រ ប់អងគការពលកមមអនថរជាតិផង នងិ 
គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាផង អំពើការបញ្ឈបក់មមករមោង
ចរក មហើយមៅទើបំផុត នខកចិតថយ៉ា ងខាល ងំ មោយស្អរគម នចំណ្ដត់
ការ។ មយើងតលង "ោយការណ៍្មៅគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅ
កមពុជាមនោះមទៀតមហើយ ពើមរពាោះគមរាងមនោះ មិនអាចមធវើអវើ នមទ"៤១។ 
អបកចូលរមួផឋលក់ិចចសាា សាប ក់មទៀត នសតមឋងអារមមណ៍្ថា មោងចរក
កាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា មនិ នមោោះរស្អយបណ្ឋឹ ងនើមួយៗរបសក់មមករ 
និងសហជើព នលទនផលគួរជាទើគបច់តិថមទ។ កមមករាប ក់ នរ ប់
មយើងថា នាងានការខកចតិថមៅមពលតដល នដឹងថា គម នដំមណ្ដោះ
រស្អយអវើមឡើយ មរកាយពើនាង នបឋឹងអពំើនិមយជកតដល នរមំលាភបទ
បញ្ដតថសិឋើពើរ កឈ់បួលជាមូលោឌ ន៤២។ 

ការបងខឲំ្យអនុវតថចាប់ការងារគឺជា ភារកិចចរបសរ់កុមអធិការកិចចរកសួង
ការងារ។ ប៉ាុតនថ ានអបកចូលរមួផឋលក់ិចចសាា សខលោះ នមលើកមឡើងអំពើការ
មនធិលសងសយ័យ៉ា ងខាល ងំចំមពាោះរកសួងមនោះ ជាពិមសសគមឺោយស្អរពួក
គត ់រមាថា រកុមអធិការកិចចការងារ មិនមរបើអំណ្ដចរបសខ់លួនកបុងការ
បំមពញភារកិចចមនោះមទ តដលជាមរឿយៗ មោយស្អររកុមអធិការកិចចការងារ
ទងំនមនាោះ របរពតឹថអំមពើពុករលួយ រតូវមោងចរកសូក ៉ា នយ់៉ា ងងាយ។ 

មគលបំណ្ងរបស់មយើង គឺមិនតមន “មដើមផើបំដល ញ
គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា របស់
អងគការពលកមមអនថរជាតិមនាោះមទ” ប៉ាុតនថ “មដើមផើផឋល់
អនុស្អសន៍កបុងន័យស្អទ បនាជូនគមរាងមោងចរក
កាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា មដើមផើបងកលទនភាពឲ្យ
គមរាងមនោះដំមណ្ើ រការកាន់តត ានរបសទិនភាព
តថមមទៀត។ មយើង នមធវើការជាមយួកមមវធិើមនោះ
យ៉ា ងជិតសបទិន មហើយានមសចកឋើរ ើកោយចូលរមួ
សហការបតនទមមទៀត មដើមផើបងាា ញស្អទ នភាព និង
បញ្ា របឈមជាក់តសឋងមៅកបុងវស័ិយមនោះ”។ 

 

ចណុំ្ចសរាបត់កលមា        ១៥ 



ការសងសកឹ នកាល យជាលកខណ្ៈសាគ ល់ ពិមសស 
ននទំនាក់ទំនងរវាងគណ្ៈរគប់រគងនិងកមមករ មៅ
កមពុជា រមួទងំការមធវើឃ្តរបធានសហជើព ការមចាទ
របកាន់មរឿងរពហមទណ្ឍ មលើសកមមជន សហជើព ការ
គំោមកំតហង និងការបញ្ឈប់ការងាររបធានសហជើព 
និងអបកគរំទសហជើពមោយអយុតថធិម៌ផង។ 
អបកចូលរមួផឋលក់ិចចសាា សាប ក ់នកតស់ាគ លថ់ា វាានមហតុផលតិចតួច
ណ្ដសស់រាប់អងគការការងារតដលតរមូវឲ្យរោឌ ភិ លចូលពាក់ពន័ន មរពាោះ
សហជើពគម នឥទនិពលមៅមលើរោឌ ភិ ល កបុងការជំរុញឲ្យានការដល សប់ឋូរ
មទ”៤៣។ អបកផឋលក់ិចចសាា សមនោះ និយយបនថមទៀតថា របសិនមបើ “រកសួង
ការងារបញ្ជូ នរកុមអធិការរបសខ់លួនមៅមសុើបអមងកតលកខខណ្ឍ មោងចរក ករ៏កុម
អធិការទងំមនាោះ មិនោយការណ៍្អំពើអំមពើរមំលាភចាបម់ឡើយ”៤៤។ សកមមជន
សហជើពាប ក់មទៀត ននិយយបតនទមមទៀតថា សូមផើតតមៅមពលតដល
រកសួងការងារពិតជាចាប់បងខកំារអនុវតថចាបក់៏មោយ កជ៏ាទូមៅ “ការដក
ពិន័យានករមតិតចិតួច តដលពួកមគ (មោងចរកទងំមនាោះ) អាចបងរ់ ក់
ពិន័យមនាោះមោយគម នការដល សប់ឋូរ ឬតលងរមំលាភចាបម់ឡើយ"៤៥។ កញ្ដ  Jill 
Tucker របធានទើរបឹកាបមចចកមទសរបសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរ
មៅកមពុជាននអងគការពលកមមអនថរជាត ិ  នទទួលស្អគ លថ់ា មោងចរកកាន់តត
របមសើរមៅកមពុជា គម នអំណ្ដចបងខកំារអនុវតថចាបម់ទ ប៉ាុតនថគមរាងមនោះ មៅ
តតបនថតសវងរកការគរំទមតមិធវើឲ្យានការដល សប់ឋូរ៤៦។ 

អាចនិយយ នថា គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ផឋលឱ់កាស
ឲ្យកមមករ និយយមរឿងោ៉ា វរ បម់ោយគម នអារមមណ៍្ភ័យខាល ចការគំោមពើសំ
ណ្ដកអ់បករគប់រគង ឬមោយគម នការភ័យខាល ចការសងសឹកពើសំណ្ដករ់ោឌ
ភិ ល កប៏៉ាុតនថរបសិនមបើ ការមោោះរស្អយបញ្ា មនាោះមួយភាគធំទុកឲ្យអបកផគត់
ផគង ់ ឬមោងចរកជាអបកមោោះរស្អយ មពលមនាោះានសងឃមឹតិចតចួណ្ដសថ់ា 
នឹងានការដល សប់ឋូរ។ របធានសហជើពខលោះនិយយថា របធានមោងចរកនានា
 នមរៀបរយមោងចរកជាមរសចមហើយ មៅមពលតដលរកុមពិនិតយតាមោន
របសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ចុោះមៅមោងចរក ប៉ាុតនថថា ការ
មធវើរមបៀបមនាោះរបសម់ោងចរកមិនទទួលផលយូរអតងវងមទ៤៧។ ពាកព់័នននឹង
មរឿងតដលថា ទងំរកសួងការងារ ទងំនមិយជកមិនញមញើតអងគការពលកមម
អនថរជាត ិ យកលាអងគការពលកមមអនថរជាតគិបផើរតូវតកលមាទំនាកទ់ំនងរបស់
ខលួនជាមួយរកុមហ ុនទិញសមមលៀកបំពាក ់ និងសហជើពឲ្យ នលា។ សកមមជន
សហជើពាប ក ់ននិយយបញ្ជ ក់ថា៖ 

និមយជកទងំមនាោះ ខាល ចរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញសមមលៀកបំពាកប់ំផុត មរពាោះរកុម
ហ ុនទងំមនាោះ អាចសមរមចចិតថមិនទិញ ឬឈបប់ញ្ជ ទញិសមមលៀកបំពាកព់ើ
មោងចរក។ និមយជកទងំមនាោះ ក៏ខាល ចសហជើពតដរ មរពាោះសហជើពអាចមធវើ
 តុកមម។ អងគការពលកមមអនថរជាតិ ក៏គបផើរតូវបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លកមមករអពំើ
ចាបក់ារងារតដរ។ រ ើឯគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា គបផើពរងើក
ទំនាក់ទនំងរបសខ់លួនជាមួយអងគការមិនតមនរោឌ ភិ ល ភាគើពាកព់័នន និង
រកុមហ ុននានាឲ្យ នកាន់តតមរចើន មដើមផើខលួនអាចានឥទនពិលមលើការបងខំ
ការអនុវតថចាប់ មទោះបើជាខលួនមិនតមនជាភាប ក់ងារពរងងឹការអនុវតថចាបក់៏
មោយ។ មា៉ាងមទៀត គមរាងមនោះគបផើរតូវមលើកមឡើងអពំើមឈាម ោះមោងចរកមៅ
កបុងរ យការណ៍្របសខ់លួន៤៨។

មសរ ើភាពននការបមងកើតសាគមសទតិមរកាមការគំោម
កំតហង 

របធានសហជើពសទិតកបុងស្អទ នភាពមួយខុសតបលកពើមគ មរពាោះរបធានសហជើព 
អាចានលទនភាពជួបទងំមោងចរក ទងំកមមករតដល នផឋលគ់ំនតិជាមរចើន 
ពាក់ព័នននឹងលកខខណ្ឍ ជាក់តសឋងរបសម់ោងចរក។ មសរ ើភាពននការបមងកើត
សាគមានស្អរសំខាន់ណ្ដសច់ំមពាោះការចរចាអនុសញ្ដ រមួ តដលឆលុោះ
បញ្ច ងំសិទនិរបសក់មមករយ៉ា ងពិតរ កដ។ តាមសកមមជនសហជើពាប ក ់ន
មលើកមឡើងថា “សហជើពជាមបោះដូងរបសក់មមករ។ មយើងរតូវការសហជើពលា 
មដើមផើមលើកកមពសល់កខខណ្ឍ ការងារ” ៥២។ រកុមអបកសិការស្អវរជាវតដល ន
ចូលរមួការងារកបុងគមរាងមនោះ មជឿជាកថ់ា កមមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរ
មៅកមពុជា នផឋលរ់បមយជនម៍រចើនមៅសហជើពមៅកមពុជា។ មទោះយ៉ា ងមនោះ
កឋើ កម៏ៅានបញ្ា ធំៗជាមរចើនពាក់ពន័ននឹងមសរ ើភាពននការបមងកើតសាគម
មនោះតដរ។ កមមករមៅតតរតូវមគោកទ់ណ្ឍ កមមយ៉ា ងអយុតថិធម៌ សកមមភាព
សហជើពកបុងការការពារកមមករ មៅតតរតូវោោងំជារបចា ំ មហើយសហជើពតតង
តតទទួលរងការគំោមកំតហង។ មៅកមពុជា ានសហជើពគរំទរកុមហ ុន ឬ
របរពឹតថអំមពើពុករលួយមរចើន តដលតតងតតរបតជង ឬមធវើសកមមភាពរបឆ្ងំ
សហជើពឯកោជយនានា៥៣។ របធានសហជើពាប ក ់នមលើកមហតុផលមក
ពនយលថ់ា មៅមពលតដល មោងចរកជាសាជិកននសាគមមោងចរកកាត់មដរ
កមពុជា ានលកខខណ្ឍ ការងារមិនលា មនាោះគឺមោយស្អរសហជើពមៅកបុ ងមោង
ចរកមនាោះ រតូវ នមរៀបចំបមងកើតមឡើងមោយនិមយជក តដលជាមហតុនាឲំ្យ
អងគការពលកមមអនថរជាតិ មិនអាចដឹងអំពើលកខខណ្ឍ ជាក់តសឋងមៅកបុ ងមោង
ចរកមនាោះមទ៥៤។ 

ការមរបើរ សក់ិចចសនាការងារានកំណ្ត់មថរមវលា (រយ́មពលខលើ) មនិតមន
រគន់តតនាឲំ្យអសនថិសុខ និងអសទិរភាពការងារប៉ាុមណ្ដត ោះមទ ប៉ាុតនថតថមទងំរតូវ
មរបើរ សម់ដើមផើោោងំកមមករមិនឲ្យចូលរមួជាមួយសហជើព ឬចូលជាសាជិក
តថមមទៀតផង (សូមមមើល៖ កចិចសនាការងារានកណំ្តម់ថរមវលា, ទំព័រ
២១)៥៥។ ានការកត់សាគ លម់ឃើញថា ជួនកាល កមមករតដលានកិចច
សនាការងារានកំណ្តម់ថរមវលា ានការលំ កណ្ដសក់បុងការចូលរមួជា
មួយសហជើពឯកោជយ ដូចជា សមពននសហជើពរបជាធិបមតយយកមមករកាត់មដរ
កមពុជា ជាមដើម ពើមរពាោះកិចចសនាការងាររបសក់មមករទងំមនាោះ មរចើនតតមិន
រតូវ នបនថ ឬមធវើស្អជាថមើមទ។ បញ្ា មួយយ៉ា ងសំខានគ់ឺសហជើពកមមករ
គម នអណំ្ដចទូមៅ និងគម នឥទនិពលកបុងការការពារសិទនិកមមករមទ។ មទោះបើជា
សហជើពានអរតាខពសក់៏មោយ កស៏ហជើពមៅតតមិនទនទ់ទួល នមជាគ
ជ័យកបុងការចរចាអនុញ្ដ រមួ មដើមផើសំុដំមឡើងរ ក់ឈបួលឲ្យរបមសើរជាងរ ក់
តខអបផបរាដូចចាបក់ំណ្តម់ៅមឡើយ។ កចិចចរចាអនុញ្ដ រមួទងំអស ់ សុទន
តតចមលងទងំដុលពើចាបក់ារងារជាធរាន។ ទនធឹមគប មនាោះតដរ ការបញ្ឈប់
ការងាររបសរ់បធានសហជើព និងសកមមជនយ៉ា ងមរចើនោបរ់យនាក់ មរកាយ
ការមធវើ តុកមមកាលពើតខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១០ ជាសញ្ដ បងាា ញយ៉ា ងចាសថ់ា 
មៅានចំណុ្ចខវោះខាតមរចើនរតូវតកលមា។ (សូមមមើល៖ ការចាបខ់លួន នងិការ
សងសឹកសហជើព, ទំព័រ១៨)។ 

ស្អទ នភាពននការគំោមកំតហង និងការយយើមនោះ ក៏
រតវូ នមរបើរ ស់ មដើមផើោោងំបតនទមមទៀតចំមពាោះ
ចលនាកមមករតដរ។   

 
 
១៦      ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា 
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កមមករសនលប់រទង់រទយធ ំ
កមមករសនលប់ រទង់រទយធ ំនមកើតមឡើងជាទូមៅមៅតាមបណ្ដឋ មោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបពំាក់ នងិតសផកមជើង មៅ
កមពុជា។ កបុងរពតឹថកិារណ៍្តបបមនោះ ានកមមករសនលប់ចាប់ពើោប់សបិនាក់ រហូតដល់ោប់រយនាក់ ដូច នមលើកមឡើងពើ
ខាងមដើមរចួមហើយថា រគន់តតមៅឆ្ប ២ំ០១១ ានកមមករសនលប់រហូតដល់ ២.៤០០ នាក់។  

 

តាមការបងាា ញមៅកបុងមសចកឋើតថលងការណ៍្របសស់មពននសហជើពរបជាធបិ
មតយយកមមករកាតម់ដរកមពុជា នឲ្យដងឹថា ការដលួសនលបរ់ទងរ់ទយធតំបប
មនោះមនិតមនរគនត់តបងាា ញថា លកខខណ្ឍ ការងារមៅមនិទនរ់បមសើរតត
ប៉ាុមណ្ដត ោះមទ ប៉ាុតនថតថមទងំបងាា ញថា គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅ
កមពុជាកម៏ៅ “មនិទនា់នរបសិទនភាពមលើតផបកសុវតទភិាពនងិសុខភាព
ការងារមៅមឡើយ”៣៩។ ការរស្អវរជាវតដលមធវើមឡើងមោយគមរាងមោងចរក
កានត់តរបមសើរមៅកមពុជា នងិអងគការនានា មៅមនិទនរ់កមឃើញមូលមហតុ
ចមផងតដលបណ្ដឋ លឲ្យាន តុភូតដលួសនលបរ់ទងរ់ទយធមំនោះមៅ
មឡើយ។ តាមការរស្អវរជាវ នងិមសចកឋើតថលងការណ៍្នានាមោយរកមុហ ុន 
 នបងាា ញការសនបោិឌ នជាមរចើនពាកព់ន័ននងឹកតាថ តដលនាឲំ្យកមមករដលួ
សនលបត់បបមនាោះ។ មគ នមលើកមឡើងកតាថ ជាមរចើនតដលានដូចជា៖ 

 ខយលម់ចញចូលមនិរគបរ់គន ់
 ស្អរធាតុគើមើានជាតពុិល 
 ករមតិជាតសិកមៅកបុងឈាមទប 
 កងវោះអាហារបបំ៉ាន 
 កងវោះជាតទិកឹ 
 ានជាតពុិលមៅកបុងចណំ្ើ អាហារ 
 មធវើការយូរ 
 នងិការរជំលួចតិថរទងរ់ទយធ។ំ 

មទោះបើជាមពលថមើៗ មនោះ គម នកមមករណ្ដាប កា់នមរគោះថាប កធ់ងនម់ោយស្អរ
ការដលួសនលបម់នោះកម៏ោយ កវ៏ាជាននិាប ការមយួគរួឲ្យរពយួ រមា តដលជា
ស្អទ នភាពមនិលាចមំពាោះ មុខាតស់្អធារណ្ៈផង នងិរបសិទនភាពរបស់
គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា។ 

គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា នចាបម់ផឋើមានតនួាទើកានត់ត
សកមមមៅកបុងបញ្ា មនោះ។ កាលពើនថងទើ៧ តខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១១ គមរាងមនោះ
 នរបកាសថា នងឹមធវើការជាមយួរកមុហ ុនអនថរជាតចិនំនួ២៤រកមុហ ុន 
នងិចុោះមសុើបអមងកតយ៉ា ងលាតិលាន ់ មដើមផើរកមូលមហតុជាកល់ាកត់ដល
បណ្ដឋ លឲ្យកមមករមោងចរកទងំមនាោះដលួសនលប។់ មលាក Tuomo 
Poutiainen មកពើគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា  នមលើក
មឡើងដូចខាងមរកាម៖ 

“ចា ំចរ់តវូានការរស្អវរជាវបតនទមមទៀតជាបនាធ នម់ដើមផើរកឲ្យមឃើញ
មូលមហតុថមើៗ មដើមផើពនយលអ់ពំើ តុភូតននការសនលបម់នាោះ កដូ៏ចជាមដើមផើ
ប ំតអ់វើៗ តដលមយើង នដងឹ ដូចជាមៅកបុងតផបកសុវតទភិាពនងិសុខភាព
ការងារ នងិអាហារូបតទមាជាមដើម។ មោងចរកកានរ់បមសើរ នងឹមធវើយ៉ា ងណ្ដឲ្យ
រ កដថា ភាគើពាកព់ន័នទងំអសរ់តវូចូលរមួ មហើយរតវូបមងកើនចណំ្ដតក់ារ
តដលចា ំច”់។ 

មៅនថងទើ៩ តខធបូឆ្ប ២ំ០១១ គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរ  នមធវើ
សនបសិើទកាតសតមយួ មដើមផើរបកាសអពំើលទនផលតដលខលួន នរកមឃើញ។ 
គមរាងមនោះ នមលើកមឡើងជាថមើមទៀតថា គម នសញ្ដណ្ដមយួតដលបងាា ញ
អពំើមូលមហតុតដលបណ្ដឋ លឲ្យានការដលួសនលបម់នោះមទ មហើយ នចាប់
មផឋើមយុទននាការមយួសឋើពើសុខភាព នងិអនាមយ័ ជាមមធា យមដើមផើកាត់
បនទយបញ្ា របឈមនានា។ គមរាងមនោះ នមសបើមឡើងនូវវធិើជាមរចើនថា  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបថត៖ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លអប់រេំាប់សក្ាប់សហគម្ន៍ 

បញ្ា អាហារូបតទមារបសក់មមករមោងចរកអាចតកលមា ន ដូចជា បមងកើតឲ្យ
ានអាហារោឌ នមៅតាមមោងចរក នងិផឋលក់ារមលើកទកឹចតិថដលម់ោងចរក
តដលចូលរមួកមមវធិើមនោះ។ វាានស្អរសំខានខ់ាល ងំណ្ដសត់ដល គមរាង
មោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាមធវើយ៉ា ងណ្ដធានាថា ការមសុើបអមងកតមៅ
មពលអនាគតរតវូមធវើមឡើងមោយឯកោជយ នងិានជនំាញចាសល់ាសម់ដើមផើ
ធានា ននូវភាពឥតលមមាៀង។ គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរកគ៏បផើ
បមញ្ច ៀសកុឲំ្យមគមធវើការសនបោិឌ នថា កតាថ ចតិថស្អស្តសថ ដូចជាថា “ជងំចឺតិថ
ស្អស្តសថរទងរ់ទយធ”ំ ខលោះជាមហតុបណ្ដឋ លឲ្យមកើតាន តុភូតតបបមនាោះ។  

ការសនបោិឌ នតបបមនោះ ជាទូមៅមរចើនតតមធវើមឡើងមោយមនុសសតដលគម ន
ជនំាញខាងសុខភាពផលូវចតិថ មហើយជាមនុសសតដលមនិអាច ឬគម នឆនធៈ
ទទលួស្អគ លថ់ា អាចានមូលមហតុរូបវនថ ឬចតិថស្អស្តសថតដលបណ្ដឋ លឲ្យ
មកើតាន តុភូតមនាោះមឡើង ដូចជា ខយលម់ចញចូលមនិលាជាមដើម។ មា៉ាង
មទៀត មៅកបុងមសចកឋើោយការណ៍្របសរ់បពន័នផសពវផាយពាកព់ន័ននងឹការ
មសុើបអមងកតទងំមនោះ ហាកដូ់ចជា ានននិាប ការមរបើពាកយខុសកាលមទសៈ 
ដូចជាពាកយ "រជំលួចតិថរទងរ់ទយធ"ំ កបុងការពណ៌្នាអពំើ តុភូតមនាោះ 
តដលការពតិជាពាកយាននយ័បងាា ប ់ មហើយអាចបតងវររកមុអធកិារកចិច នងិ
អបកយកពត័ា៌នមនិឲ្យបនថមសុើបអមងកតរកកតាថ តដលជាមហតុបណ្ដឋ លឲ្យ
ានភាពតានតងឹ កម ឋ  កងវោះអារូបតទមា នងិមា៉ា ងមធវើការខុសចាប ់ តដលជា
របមភទននកតាថ តដលគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរទទលួ នការបណ្ឋុ ោះ
បណ្ដឋ លមដើមផើមោោះរស្អយ នងិផឋលក់ារតកលមាស្អទ នភាពទងំមនាោះ។  

ចំណុ្ចសរាបត់កលមា         ១៧   



 

ការចាបខ់លួនសហជើពនិងការសងសឹក 
 
សហជើពមៅកមពុជាានចំននួមរចើន ប៉ាុតនថមៅទើមនោះមៅមពលតដលសហជើពទងំមនាោះពាយមមរបើ
សមតទភាពរមួមដើមផើជំរញុឲ្យានការចរចាអនុសញ្ដ រមួ សហជើពទងំមនាោះតតងតតរបឈមនឹងការជំទស់
គរួឲ្យចាប់អារមមណ៍្ពើសណំ្ដក់និមយជក។   

 

 
 

មរឿងមនោះពតិជាមកើតាន។ ជាឧទហរណ៍្ មៅមពលតដលកមមករមៅមោងចរក 
Goldfame Enterprises International Knitters ជាមោងចរករបសរ់កមុហ ុន
ហុងកុង តដលជលួកមមករជតិ៧.០០០នាក ់  នមធវើ តុកមមថាប កជ់ាតយិ៉ា ង
ធមំយួរយៈមពលបើនថង មដើមផើទមទររ កឈ់បួលអបផបរា មៅតខកញ្ដ  ឆ្ប ំ
២០១០។  មរកាយពើរោឌ ភ ិល នយលរ់ពមមបើកការចរចាមឡើងវញិ នងិ
មរកាយពើអបកមរៀបចសំហជើព សមរមចចតិថចូលមធវើការវញិ គណ្ៈរគបរ់គង ន 
សងសឹកមលើរកមុកមមករ នងិសហជើពទងំមនាោះមោយដា កការងារកមមករតដល
ជាសកមមជននងិសាជកិសហជើពចនំនួ១៦៨នាក។់ ជាការមឆលើយតបចមំពាោះ
ការដា កការងារមនាោះ កមមករ ននាគំប មធវើ តុកមមមឋងមទៀត តដលមលើកមនោះ
ានរយៈមពលពើរនថង មដើមផើទមទរឲ្យគណ្ៈរគបរ់គងអនុញ្ដ តឲ្យកមមករទងំ
មនាោះចូលមធវើការវញិ។ ការមធវើ តុកមមមលើកមនោះ នឈានមៅរកការប៉ាោះទងគចិ
គប រវាងកមមករនងិនគរ លរបឆ្ងំ តុកមម មហើយ នបណ្ដឋ លឲ្យកមមករ
ានរបសួជាមរចើននាក។់ មហតុការណ៍្មនោះ  នបណ្ដឋ លឲ្យមរបើរយៈមពល
ជាមរចើនតខមដើមផើចរចា រវាងសហជើព នងិគណ្ៈរគបរ់គង រមួទងំរកមុហ ុន
បញ្ជ ទញិមលើពភិពមលាកជាមរចើន (ដូចជា រកមុហ ុន H&M ជាមដើម) មុននងឹ
មោងចរកអនុញ្ដ តឲ្យកមមករចាបម់ផឋើមមធវើការវញិ។ មទោះជាយ៉ា ងមនោះកឋើ ក៏
តណំ្ដងសហជើពជាមរចើននាក ់នអោះអាងថា ទនំាកទ់នំងកមមករនងិគណ្ៈ
រគបរ់គងមៅតតបនថោោងំមុខតតំណ្ងរបសរ់បធានសហជើពដតដល។ មនោះមនិ
តមនជារពតឹថកិារណ៍្តដលមកើតមឡើងតតឯងមនាោះមទ។  

ការសងសឹក នកាល យជាលកខណ្ៈសាគ លព់មិសស ននទនំាកទ់នំងរវាង
គណ្ៈរគបរ់គង នងិកមមករមៅកមពុជា រមួទងំការមធវើឃ្តរបធានសហជើព ការ
មចាទរបកានម់រឿងរពហមទណ្ឍ មលើសកមមជនសហជើព ការគោំមកតំហង នងិការ
បញ្ឈបក់ារងាររបធានសហជើព នងិអបកគរំទសហជើពមោយអយុតថធិមផ៌ង។ 
ស្អទ នភាពននការគោំមកតំហង នងិការយយើមនោះ ករ៏តវូ នមរបើរ សម់ដើមផើ
ោោងំបតនទមមទៀតចមំពាោះចលនាកមមករតដរ។ ការភយ័ខាល ចពាកព់ន័ននងឹការ
របកតួរបតជងទើផារថាប កត់បំន ់ រតវូ នមរបើជាមលសសរាបក់ារគបសងកត់
សិទនកិមមករតដរ។ ទនធមឹគប មនាោះ ការចណំ្ដយខពសម់លើអមំពើពុករលួយ មធវើឲ្យ
ាច សម់ោងចរកានអណំ្ោះអណំ្ដងថា មោងចរកមនិអាចដមំឡើងរ កឈ់បួល
 នមទ។ 
 

 

រកុមរបឹកាអាជាញ កណ្ដឋ ល  
 
 

រកមុរបឹកាអាជាញ កណ្ដឋ ល រតវូ នបមងកើតមឡើង
មៅឆ្ប ២ំ០០៣ មោយានការគរំទពើរកសងួ
ការងារ និមយជក និងសហជើព។ រកមុរបឹកាមនោះ
ានមុខងារជាស្អទ ប័នឯកោជយ កបុងការមោោះ
រស្អយវវិាទនានា តាមរយៈការផសោះផារ និង
សរមោុះសរមលួ។  
 
រកមុរបកឹាអាជាញ កណ្ដឋ លផឋលម់វទកិាសរាបក់មមករ នងិនមិយជកមដើមផើតសវង
រកដមំណ្ដោះរស្អយមោយយុតថធិម ៌ នងិសមធមច៌មំពាោះវវិាទការងារ។ មោយ
ស្អរមៅកមពុជា គម នតុលាការការងារ ដូមចបោះរកមុរបកឹាអាជាញ កណ្ដឋ ល មដើរតួ
ជនំសួយ៉ា ងានរបសិទនភាព។ រកមុរបកឹាមនោះ មោោះរស្អយវវិាទទងំមនោះ 
ទនម់ពលនងិានតាល ភាព មោយជនុំជំរមោះវវិាទនងិមចញមសចកឋើសមរមច
មោយគម នលមមាៀង ានមហតុផលនងិរតមឹរតវូ មោយតផាកមលើចាប។់ មទោះបើ
ជា រកមុរបកឹាមនោះ ទទលួ នការមគរពយ៉ា ងមរចើនកម៏ោយ កក៏ារសមរមច
របសខ់លួន មនិតមនជាកាតពវកចិចមឡើយ។ មនោះាននយ័ថា នមិយជកនានា
តដលានកហុំសពាកព់ន័ននងឹការមរ ើសមអើងចមំពាោះសហជើព តតងតតបនថបឋងឹ 
មៅស្អលាដបូំងមខតថ៤៩។ មោយស្អរតត ចាប ់នងិតុលាការតតងតតរតវូមគមរបើ
រ សជ់ាឧបករណ៍្របឆ្ងំសកមមជនសហជើព នងិកមមករតខមរ៥០ មហតុដូមចបោះ
មហើយ វាហាកដូ់ចជាានលទនភាពកបុងការតសវងរកយុតថធិមច៌មំពាោះការរមំលាភ
បពំានមនាោះតចិតចួបផុំត។ មលើសពើមនោះមៅមទៀត មោយស្អរតត មស្តនថើ
រោឌ ភ ិល តតងតតានទនំាកទ់នំងយ៉ា ងជតិសបទិនជាមយួនមិយជក ឬ
រកមុហ ុន៥១ ដូមចបោះផលវ ិកចមំពាោះរកមុហ ុន ឬនមិយជកតដលរមំលាភចាប ់
ានតចិតចួណ្ដស។់  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១៨        ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា
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មោងចរកម ៉ាការបនថតដលមគចពើការពនិតិយ
តាមោន  
វសិ្អលភាពននការពិនិតយតាមោនរបសម់ោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាគឺ
មធវើ នតតចំមពាោះបណ្ដឋ មោងចរកតដល នចុោះបញ្ជ ើពាណិ្ជជកមមមៅសាគម
មោងចរកកាត់មដរកមពុជា នងិមៅរកសួងពាណិ្ជជកមមតតប៉ាុមណ្ដត ោះ។ មោងចរក
នានាតដលចង់ចូលរមួសកមមភាពនាផំលិតផលមចញរតូវតត ចុោះបញ្ជ ើ។ មទោះ
បើជា ការចុោះបញ្ជ ើរគបដណ្ឋ បម់លើវសិយ័ទងំមូលក៏មោយ ក៏អបកតដល ន
ចូលរមួផឋលក់ិចចសាា ស នចងាុលបងាា ញចំណុ្ចមខាយពើរដូចតមៅ៖ ទើ១ 
មោងចរកមរចើនតតមរបើ មោងចរកម ៉ាការបនថមដើមផើមគចពើការពិនិតយតាមោន។ 
ខណ្ៈតដលមៅតាមមោងចរកទងំមនាោះគម នសហជើព ជាទូមៅលកខខណ្ឍ
ការងារមរចើនតតអារកកជ់ាងមៅតាមមោងចរកតដលចុោះបញ្ជ ើ។ មទោះបើជា មោង
ចរកទទួលម ៉ាការ ផគតផ់គងផ់លិតផលមោងចរកតដលរតូវនាសំមមលៀកបំពាក់
មចញក៏មោយ តាមលកខណ្ៈបមចចកមទស “មនិសទិតមរកាមការពិនិតយតាម
ោនរបសម់ោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាមទ"៥៦ មៅកបុងការអនុវតថជាក់
តសឋង មោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា “មនិពិនិតយមលើការរមំលាភចាប ់
តដលមកើតមឡើងមៅតាមមោងចរកតូចៗ តដលទទួលម ៉ាការបនថពើមោងចរក
ធំៗមនាោះមទ”៥៧។ ការមរបើរ សម់ោងចរកម ៉ាការបនថ ានបញ្ា កានត់តមរចើន
មឡើងៗ មទោះបើជាការ ៉ា នស់្អម នអំពើចំននួពិតរ កដខុសគប  (ពើ៣០០ មៅ
៣.០០០ មោងចរក) ក៏មោយ កគ៏មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា
មជឿថា ចំនួនមនាោះានរហូតដលោ់បរ់យ មទោះបើជា មមើលមៅហាក់ដូចជា 
តូចជាងបណ្ដឋ មោងចរកតដលចុោះបញ្ជ ើក៏មោយ។ មោងចរកខលោះ ានមោងចរក
ម ៉ាការបនថរហូតដល១់២មោងចរក។ ទើ២ គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរ
មៅកមពុជា មិនរគបដណ្ឋ បម់លើមោងចរកកាតម់ដរសមមលៀកបំពាកត់ដលផគតផ់គង់
ទើផារកបុងរសុក និងមិនពាក់ព័ននសកមមភាពនាផំលិតផលមចញមទ។ 
គមរាងមនោះ ទទួលស្អគ លប់ញ្ា ទងំមនោះ មហើយ នមបឋជាញ ចិតថមោោះរស្អយ
បញ្ា ទងំមនាោះ មទោះបើជាគមរាងមៅមិនទនច់ាសថ់ា រតូវមោោះរស្អយ
បញ្ា មនាោះមោយរមបៀបណ្ដក៏មោយ៥៨។ 

ការតកលមាមលើការពិនិតយតាមោន 

ការពនិិតយតាមោនមោងចរកជាតផបកមយួយ៉ា ងសំខានន់នគមរាងមោងចរកកាន់
តតរបមសើរមៅកមពុជា។ តាមរយៈការរស្អវរជាវ និងកិចចសាា ស មយើងអាច
សនបិោឌ ន នបើតផបកសរាបក់ារតកលមាគ៖ឺ ក) ការចុោះពិនិតយតាមោនមោយ
ជូនដំណឹ្ងឬមិនជូនដំណឹ្ងមុន, ខ) ចនំនួននការចុោះពិនតិយតាមោន, និង គ) 
រមបៀបជួបសាា សជាមួយកមមករ។ 

ក) ការចុោះពនិតិយតាមោនមោយជូនដណឹំ្ងឬមនិជូនដណឹំ្ងមុន 

គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា អាចចុោះពិនិតយតាមោនមោយជូន
ដំណឹ្ង ឬមនិជូនដំណឹ្ងមុន។ អបកដកឹនាសំហជើព និងកមមករ នោយការណ៍្
ថា គណ្ៈរគបរ់គងមោងចរកតតងតត “ដងឹមុនអំពើការចុោះពិនិតយតាមោនរបស់
អងគការពលកមមអនថរជាត"ិ៥៩។ ចំណុ្ចមនោះានបញ្ា មោយមហតុផលបើយ៉ា ងគ ឺ
ទើ១ នាឲំ្យគណ្ៈរគបរ់គងានឱកាសមរៀបរយមោងចរក នងិលាក ់ងំអំមពើ
រមំលាភចាបម់ួយចំនួន។ ឧទហរណ៍្ សហជើពមួយ នមលើកមឡើងថា មោយ
ស្អរតតនិមយជកដឹង អពំើមពលមវលា តដលរកុមពិនិតយតាមោនរតូវចុោះមៅ
ពិនិតយមោងចរក ដូមចបោះ គណ្ៈរគបរ់គងអាច “លាកក់មមករមិនរគបអ់ាយុ និង
ស្តសថើតដលរតូវឈបស់រាកាតុភាព”៦០។ ឧទហរណ៍្ របធានសហជើព  ន
មធវើការកតស់ាគ លថ់ា មោងចរកលាកក់មមករមនិរគបអ់ាយុមៅកបុងបនធបទ់ឹក 
មពលរកុមពិនិតយតាមោនចុោះមៅពិនិតយមោងចរក៦១។ ទើ២ នាឲំ្យគណ្ៈរគប់

រគងានឱកាសតណ្នា ំនិងបងាា តក់មមករ ឲ្យនិយយអវើតដលរតូវនិយយរ ប់
រកុមអបកពិនិតយតាមោន។ ចុងមរកាយ នាឲំ្យានភាពខុសគប រវាងអវើតដល ន
មលើកមឡើងមៅកបុង រ យការណ៍្របសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅ
កមពុជា នងិលកខខណ្ឍ ជាកត់សឋងមៅមោងចរកនើមយួៗ។ អបកចូលរមួផឋលក់ិចច
សាា សសុទនតតមជឿថា ការចុោះមធវើអធកិារកិចចមោយមិនជូនដំណឹ្ងមុន ាន
របសិទនភាពជាង មហើយគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាគបផើរតូវ
របកាន់ខាជ បក់ារអនុវតថតបបមនោះ មហើយានតតវធិើមនោះមទ៦២។ 

មោយស្អរកមមករានវតថាន ជារបចាមំៅកតនលង
ផលតិកមម ដូមចបោះពកួមគានបទពិមស្អធដធ ល់អំពើ
លកខខណ្ឍ ការងារ។ 
ខ) ចនំនួចុោះមធវើអធកិារកចិច 

គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ានមគលបំណ្ងពិនិតយតាមោន
មោងចរកនើមយួៗពើរដងកបុងមយួឆ្ប ។ំ ចាបត់ាងំពើមចញរ យការណ៍្ចុង
មរកាយ គមរាងមនោះ នចុោះមធវើអធកិារកចិចរបតហលជា៥៤ភាគរយមលើមោងចរក
តដល នចុោះបញ្ជ ើកបុងរយៈមពល៦តខ៦៣។ 

មៅកបុងដំណ្ដក់កាលមនាោះ គមរាងមនោះទើបផុំត នចុោះពនិិតយតាមោនមោង
ចរកនើមយួៗតតមឋងប៉ាុមណ្ដត ោះកបុងមួយឆ្ប ។ំ របសិនមបើ គមរាងមនោះចងត់សវង
យលឲ់្យ នលាិតលាន ់ អំពើលកខខណ្ឍ ការងារមៅតាមមោងចរកទងំមនាោះ 
គមរាងគបផើរតូវចុោះពិនិតយតាមោនឲ្យ នកាន់តតមរចើន។ ការរមំលាភបំពាន
ជាមរចើនតដលគមរាងមនោះចងព់ិនិតយតាមោន ពិ កនឹងរកមឃើញណ្ដស។់ 
ការបមងកើនចំនួនចុោះពិនតិយតាមោន អាចអនុញ្ដ តឲ្យគមរាងជួបសាា ស ន
កាន់តតមរចើន សមងកតមលើការរ រសយ័ទកទ់ងគប  នងិទទលួ នទសសនៈ
ទូមៅអពំើមោងចរកនើមួយៗកាន់តតរបមសើរ។ វាពតិជាលំ កណ្ដស ់ របសិនមបើ 
មិនអាចានការយលដ់ងឹលាិតលានអ់ំពើរចនាសមពន័នសមុគស្អម ញនន មោងចរក 
តដលានកមមករោបរ់យនាក ់ឬអាចោបព់ាន់នាក ់ មោយការចុោះពិនិតយតាមោន
តតមឋង ឬពើរដងកបុងមួយឆ្ប តំបបមនោះ។ មហតុដូមចបោះមហើយ អបកតដល នចូលរមួ
ផឋលក់ិចចសាា ស នមសបើថា គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាគបផើ
បមងកើនចំនួនចុោះពិនតិយតាមោន។ 

គ) ការសាា សកមមករ 

មោយស្អរកមមករានវតថានជារបចាមំៅកតនលងមធវើការ ដូមចបោះពួកគតា់ន
បទពិមស្អធដធ លអ់ំពើលកខខណ្ឍ ការងារ។ មហតុដូមចបោះមហើយ ការជួបសាា ស
កមមករជាតផបកមួយយ៉ា ងសំខាន ់ កបុងដំមណ្ើ រការពិនិតយតាមោនរបសគ់មរាង
មនោះ។ ការសាា សកមមករ រតូវតតអនុវតថមោយរបុងរបយត័ប មរពាោះថា នាយកឬ
របធានមោងចរកអាចម ករ សស់វនករសងគម មោយបងាា ត់កមមករមុនមពល
សាា ស មដើមផើរ បព់័ត៌ានមនិពតិ ឬមនិរគបរ់គន ់ ឬមរពាោះកមមករ រមាខាល ច
 តប់ងក់ារងារ របសិនមបើពួកមគនិយយការពិតអំពើលកខខណ្ឍ ការងារជាក់
តសឋងតដលពួកគត ់នមឃើញ ឬដងឹ។ មហតុដូមចបោះមហើយ វាជាការសំខាន់
ណ្ដសត់ដលអបកចូលរមួផឋលក់ិចចសាា សមនាោះានអារមមណ៍្ថា ានសុវតទិភាព 
តាមតតអាចមធវើ នមោយធានាអំពើភាពអនាមកិរបសព់ួកគត។់ 

តាមរយៈកិចចសាា សរបសម់យើងជាមយួកមមករ មយើង នដឹងថា កមមករភាគ
មរចើនមិនដឹងថា អងគការពលកមមអនថរជាត ិ នងិគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរ
មៅកមពុជា ជានរណ្ដឬជាអវើមឡើយ រ ើឯកមមករមផសងមទៀតអាចពនយលអ់ំពើអងគការ
ពលកមមអនថរជាតិ នងិគមរាងមនោះតចិតួចណ្ដស។់ មទោះជាយ៉ា ងមនោះកឋើ កា៏ន
កមមករពើរបើនាក ់នរ បម់យើងថា ពួកគត់រតូវ នជបួសាា សមោយគមរាង
មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ឬ នចូលរមួវគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លសឋើពើចាប ់

ចំណុ្ចសរាបត់កលមា         ១៩   



 

 

រ យការណ៍្ទងំមនាោះានលកខណ្ៈទូមៅមពក មិន
 ននិយយជាក់លាក់ចំមពាោះមោងចរកណ្ដមយួមទ។  
គណ្ៈរគប់រគងមិន រមាមទ។  
 
ការងារតដលមរៀបចំមឡើងមោយគមរាងមោងចរកកានត់តលារបមសើរមៅកមពុជា។ ពួក
គតក់ ៏នរ បម់យើងតដរថា ការសាា សជាមយួកមមករ មរចើនតតរបរពឹតថមៅមៅ
កតនលងមធវើការ។ ពួកគត ់ននិយយថា ាច ស់មោងចរក នឲ្យបញ្ជ ើកមមករមៅ
អងគការពលកមមអនថរជាតិ មហើយបនាធ បម់កអងគការមនោះ នចុចមឈាម ោះកមមករមចញពើ
បញ្ជ ើមនាោះមដើមផើសាា ស។ មគ នសាា សកមមករមៅកបុងមោងចរក មៅមពល និងកបុង
បនធបត់តមួយ។ ថវើតផតិថា កមមករតដល នផឋលកិ់ចចសាា សនិយយថា ពកួគត់
ានអារមមណ៍្ថា ានមសរ ើភាពកបុងការនិយយជាមយួរកុមពិនិតយតាមោនរបស់
គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាកម៏ោយ កព៏កួគតម់ជឿថា កមមករមផសងៗ
មទៀត ានអារមមណ៍្ភយ័ខាល ច តប់ងក់ារងារ របសនិមបើពួកគតនិ់យយការពិត។ 

“កមមករខលោះនិយយអវើតដលនិមយជករ បឲ់្យនិយយ។ កមមករទងំអសម់នោះ មិន
តដលចូលជា សាជិកសមពននសហជើពរបជាធិបមតយយកមមករកាតម់ដរកមពុជាមទ។ 
សាជិកសមពននសហជើពរបជាធិបមតយយកមមករកាតម់ដរកមពុជា និយយអវើតដលមគ
ចងនិ់យយ"។ 

ចំណុ្ចខាងមលើមនោះ រតវូ នរបធានសហភាពសហពន័នសហជើពជាតិកមពុជា 
បញ្ជ កអ់ោះអាងថា ចំមពាោះ “សហជើព និងសាជិកសហជើពមិនខាល ចកបុងការ
និយយមទ ប៉ាុតនថកមមករតដលមិនតមនជាសាជិកមិនហា នមធវើដូមចបោះមទ"។ មោយ
ស្អរតតកមមករមរចើនមិនតមនជាសាជិករបសស់ហជើព មហតុដូមចបោះមហើយ វាជា
របការលារបសនិមបើ គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាខិតខំបតនទមមទៀត
កបុងការបងកស្អទ នភាពឲ្យកានត់តសមរសប សរាបក់មមករមៅមពលមធវើកិចចសាា ស 
ឧទហរណ៍្ មរៀបចសំាា សជាមយួកមមករមៅខាងមរៅកតនលងមធវើការ។  

ានតាល ភាពតិចតចួ  
មៅមពលបញ្ចបក់ារពិនិតយតាមោនមួយមលើក រកុមពិនិតយតាមោនរតូវចងរកង
ពត័ា៌ន និងសរមសររ យការណ៍្ មហើយមរកាយមកមផញើរ យការណ៍្មនាោះមៅ
នាយក ឬរបធានមោងចរកតដលជាមគលមៅ តដលកបុងរ យការណ៍្មនាោះាន
សំមណ្ើ មួយចំនួនសុឲំ្យមោងចរកមធវើការតកលមា។ ដូចមយើង នមឃើញរស្អបម់ហើយ
ថា មៅកបុងតផបកសឋើពើការសរមសររ យការណ៍្ ទំពរ័ទើ៨ រ យការណ៍្អំពើមោងចរក
នើមួយៗមិនរតូវ នផសពវផាយជាស្អធារណ្ៈមទ ប៉ាុតនថមោងចរកសមើអាចឲ្យភាគើ
ទើ៣មរបើរ ស ់ឬមមើលរ យការណ៍្មនោះ ន (ភាគមរចើនទំនងជា រកមុហ ុនឬអបក
បញ្ជ ទិញ)។ ផធុយមៅវញិ រ យការណ៍្សមំយគរបចាឆំាសរបសគ់មរាងមោង
ចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា តដលអាចផសពវផាយជាស្អធារណ្ៈមនាោះ ាន
បញ្ចូលនិនាប ការននការរបតិបតថចិាបទូ់មៅ តួមលខការងារ និងវឌណនភាពមៅកបុង
របមទសកមពុជា មោយ នមលើកមឈាម ោះមោងចរកជាកល់ាក។់៦៩ មហតុដូមចបោះមហើយ 
ថវើមបើរ យការណ៍្សឋើពើមោងចរកមនាោះរតូវមផញើជូនតតសមើមោងចរក និងចំមពាោះភាគើ
តដលមោងចរកអនុញ្ដ តឲ្យមមើល ឬមរបើរ ស ់ មោយតផាកមលើមូលោឌ នននកិចចរពម
មរពៀងរកាការសាង តក់ម៏ោយ ករ៏ យការណ៍្សំមយគ ជាទូមៅ “គម នពត័ា៌ន
លមាិតមរចើនមទ”៧០។ របធានសហជើពមួយមទៀត ននិយយថា៖ “រ យការណ៍្
ទងំមនាោះានលកខណ្ៈទូមៅមពក មិន ននិយយជាកល់ាកច់ំមពាោះមោងចរកណ្ដ
មួយមទ ដូមចបោះគណ្ៈរគបរ់គងមិន រមាមទ៧១”។ អបកចូលរមួផឋល់កិចចសាា សភាគ
មរចើនមជឿថា គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ចា ំចរ់តូវានតាល ភាព
ជាងមនោះ។  

តាល ភាពអាចជាកតាថ ជំរញុពើខាងមរៅមួយយ៉ា ងសំខាន ់តដលមលើកទឹកចិតថឲ្យានការ
របតិបតថចិាបក់ារងារតដលានរស្អបឲ់្យកានត់តមរចើនមឡើង (សូមមមើលចំណុ្ចសឋើពើ៖ 
ការមធវើរ យការណ៍្ បចចុបផនបរបសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា៖ 
ការម ោះជំហានថយមរកាយគួរឲ្យអសស់ងឃមឹ, ទំពរ័២២) ប៉ាុតនថ វាកអ៏ាចជាកតាថ

ជរំុញខាងកបុ ង មយួតដរ កបុងការបមងកើតលកខខណ្ឍ ការងារសមរមយ។ មដើមផើសមរមច ន
នូវទសសនៈតដលថា អវើកំពុងមកើតានចំមពាោះកមមករមោងចរក ដូមចបោះ រកុមអបកពិនិតយ
តាមោនពឹងតផាកមលើពត័ា៌នពើការសាា សជាមួយកមមករ និងតណំ្ដងសហជើពតដល
មធវើការមៅតាមមោងចរកតដលកំពុងពិនិតយតាមោន មោយកមមករនិងតំណ្ដងទងំមនាោះ
អាចផឋលនូ់វបទពិមស្អធអំពើអវើតដលមកើតមឡើងជាកត់សឋងចំមពាោះកមមករមោងចរក។ ថវើ
តផតិថា ការសាា សជាមយួកមមករ និងតំណ្ដងសហជើពជាកតាថ សខំានប់ំផុតចំមពាោះ
ការវាយតនមលលកខខណ្ឍ ការងារយ៉ា ងរតឹមរតូវកម៏ោយ កា៏នតតគណ្ៈរគបរ់គងតត
ប៉ាុមណ្ដត ោះតដលអាចអានរ យការណ៍្សឋើពើមោងចរក តដលសរមសរមោយគមរាងមោង
ចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា។ 

មនោះមិនតមនអយុតថធិមម៌ោយស្អរតតវាានការល ំកចំមពាោះសហជើពកបុងការតាមោន
អវើតដលមកើតមឡើងចំមពាោះគំនិតតដលសហជើព នផឋល់ជូនតតប៉ាុមណ្ដត ោះមទ ប៉ាុតនថវាតថម
ទងំោោងំដល ់ការសរមុោះសរមលួមោយមជាគជយ័ចំមពាោះបញ្ា មិនរបតិបតថចិាបត់ថម
មទៀតផង។ ខណ្ៈមពល រកុមពិនិតយតាមោនរបសគ់មរាងមនោះអាចចុោះមៅពិនិតយតាម
ោនមោងចរកតតមឋង ឬពើរដងកបុងមួយឆ្ប  ំ រ ើឯកមមករវញិមធវើការមៅទើមនាោះរគបម់ពល។ 
កមមករទងំមនាោះអាចមដើរតួនាទើយ៉ា ងសំខានក់បុងការធានាថា គណ្ៈរគបរ់គងមោោះ
រស្អយោលអ់នុស្អសនត៍ដលផឋល់ជូនមោយគមរាង។ ពិតណ្ដសក់មមករគបផើជាកតាថ
យ៉ា ងសខំានន់នដំមណ្ើ រការ តដលតរមវូឲ្យានសិទនយិ៉ា ងមពញមលញកបុងការមរបើរ ស់
លទនផលននការពិនិតយតាមោន។ ជាលទនផល ការមធវើតបបមនោះ នឹងបមងកើនការរគបរ់គង
មោយកមមករមលើកមមវធិើតដលមដឋ តមលើការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារ។ 

របពន័នរ យការណ៍្បចចុបផនបានភាពលមមាៀងមៅរកាច សម់ោងចរក និងអតិថិជន
របសា់ច សរ់កុមហ ុនទងំមនាោះ ខណ្ៈតដលជនរងមរគោះមោយស្អរការរមំលាភសិទនិ
ការងាររតវូមគបំមភលច។ មនោះជាបញ្ា តដលមទោះជាតាមរូបភាពណ្ដកម៏ោយ មិនរតូវ
បងាខ ងំទុកមៅគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាមនាោះមទ។ វាជាបញ្ា រតាតំរតង
ពិ កមោោះរស្អយចំមពាោះមសធើរតតរគបគំ់និតផឋួចមផឋើមការពិនិតយតាមោន តដលមូលនិធិ
ទងំមនាោះអារសយ័មួយតផបក ឬទងំរសងុមលើហរិញ្ដបផទនរបសត់ួអងគរកុមហ ុន តដល
ានការពាកព់ន័នយ៉ា ងខាល ងំកបុងការរតឹតផតិសិទនទិទលួ នពត័ា៌នជាស្អធារណ្ៈ។ 

ចំមពាោះកិតថិនាមគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ជាកត់សឋង នខិតខំមលើក
កមពសក់ារចូលរមួរបសក់មមករឲ្យកានត់តរបមសើរតាមរយៈការជំរញុឲ្យាន គណ្ៈ
កាម ធិការពិមរគោះមយបល់រមួកបុ ងការតកលមាការបំមពញការងារ៧៥។ មៅកបុងគណ្ៈ
កាម ធិការរមួកមមករ-គណ្ៈរគបរគងមនោះ លទនផលពើដំមណ្ើ រការពិនិតយតាមោនរតូវ
 នតចករតំលកមៅតំណ្ដងកមមករ មហើយតផនការរតូវ នមធវើមឡើងមដើមផើមោោះរស្អយ
បញ្ា មិនរបតិបតថចិាប។់ មទោះជាយ៉ា ងមនោះកឋើ ការចូលរមួកបុងកមមវធិើពិមរគោះមយបល់
របសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ជាការចូលរមួមោយសម័រគចិតថ មហើយ
អាចរបរពឹតថមៅ នតតកបុងករណ្ើ តដល គណ្ៈរគបរ់គងយលរ់ពមបមងកើតកមមវធិើមួយ
មៅកបុងមោងចរករបសខ់លួន។ ចំណុ្ចមនោះអាចានបញ្ា មរពាោះការរមលាភបំពានធងន ់
មរចើនតតអាចរកមឃើញមៅកបុងបណ្ដឋ មោងចរកតដលមិនរពមចលួរមួកបុងគំនិតផឋួចមផឋើម
ទងំមនោះ។ 

រកមុហ ុនបញ្ជ ទិញសមមលៀកបំពាក់មលើពិភពមលាក
ានតនួាទើតិចតចួ 
រកុមហ ុនាច សយ់ើមហា និងរកុមហ ុនលកោ់យសខំានណ់្ដសច់ំមពាោះឧសាហកមមកាត់
មដរសមមលៀកបំពាកម់ៅកមពុជា។ ពកួមគ នបញ្ជ ទិញផលតិផលតដលានបរាិណ្
ជិត៩០ភាគរយននរ កច់ណូំ្លពើការនាផំលតិផលសរបុពើរបមទសកមពុជា។ ប៉ាុតនថ
រកុមហ ុនទងំមនាោះ មដើរតួនាទើតិចតួចណ្ដសក់បុងគមរាងមោងចរកកានត់តលារបមសើរ
មៅកមពុជា។ អបកបញ្ដ ទិញ ជាទូមៅានពាកព់ន័នតតពើរសកមមភាពប៉ាុមណ្ដត ោះ។ ទើ១ 
កបុងការបញ្ជ ទិញសមមលៀកបំពាក ់ មគរពឹំងថា អបកទិញមមើលរ យការណ៍្របស់
គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាពាកព់ន័ននឹងបណ្ដឋ មោងចរកតដលជា
មបកខជន (ផលតិសមមលៀកបំពាក)់ មដើមផើធានាថា មោងចរកមនាោះមគរពចាបក់ារងារ
អនថរជាតិ។ នថល៧៥០ដុលាល រតដលអបកបញ្ជ ទិញបងស់រាប ់......

២០       ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា
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កិចចសនាការងារានកណំ្តម់ថរមវលា 
 

ចាប់សឋើពើការងារននរពោះោជាណ្ដចរកកមពុជាតចកកចិចសនាការងារជាពើររបមភទសខំាន់ៗគ៖ឺ កចិចសនាការងារាន

មថរមវលាមនិកណំ្ត់ នងិកចិចសនាការងារានកណំ្ត់មថរមវលា។ កចិចសនាទើ១ សមំៅកចិចសនាការងារអចនិស្តនថយ ៍

រ ើឯកចិចសនាទើ២ សមំៅកចិចសនាការងាររយៈមពលខលើ (តដលានរយៈមពលចមនាល ោះពើ៣មៅ៦តខ)។ 
មទោះបើជាកចិចសនាការងារានកណំ្តម់ថរមវលាអាចបនថជាថមើមឋង ឬមរចើន
ដងកម៏ោយ ករ៏យៈមពលសរុបមនិអាចមលើស២ឆ្ប មំឡើយ។ ប៉ាុតនថ តាម
រ យការណ៍្របសស់ហជើព កបុងការអនុវតថជាកត់សឋង នមិយជកចងម់របើ
រ សក់ចិចសនាការងារានកណំ្តម់ថរមវលាជាង។
ឧទហរណ៍្ មោងចរក កាតម់ដរ  M&V International Manufacturing Ltd 
 នមបើកដមំណ្ើ រការមៅឆ្ប ២ំ០០២ មៅមខតថកពំងឆ់្ប ងំ តដលានចាង យ
៧០គើឡូតម៉ារតពើរកងុភបមំពញ។ មោងចរកមនោះឈលួកមមករចនំនួ៤.៦៥២
នាក ់ តដលភាគមរចើនជាស្តសថើវយ័មកមងានអាយុពើ១៨ ដល៣់០ឆ្ប ។ំ កបុង
ចមំណ្ដមមនាោះ ានកមមករ៥០ភាគរយានកចិចសនាការងារានកណំ្ត់
មថរមវលារយៈមពលតចិជាង៣តខ រ ើឯកមមករជតិ៤០ភាគរយមទៀត ានកចិច
សនាការងារានកណំ្តម់ថរមវលារយៈមពល៦តខ។ កមមករតត១០ភាគរយ
ប៉ាុមណ្ដត ោះ តដលានកចិចសនាការងារានមថរមវលាមនិកណំ្ត៦់៤។ ការមរបើ
កចិចសនាការងារតបបមនោះានផលប៉ាោះពាលព់ើមរពាោះ៖ ក) កមមករភយ័ខាល ច

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រូបថត៖ Michel Cermak 

ថា មោងចរកមនិបនថកចិចសនាការងាររបសខ់លួនជាថមើ មៅមពលតដលកមមករ
ទងំមនាោះចូលរមួសកមមភាពសហជើព ឬចូលជាសាជកិសហជើព, ខ) 
កមមករទងំមនាោះ រមាថា មោងចរកមនិបនថកចិចសនាការងាររបសខ់លួន របសិន
មបើ ពកួគតប់ដមិសធមនិមធវើការបតនទមមា៉ា ង ឬរបសិនមបើពកួគតឈ់ប់
សរាកមពលានជងំ ឺ ឬករ៏បសិនមបើ ពកួគតម់ធវើអវើមយួតដលបណ្ដឋ លឲ្យ
របធានរគបរ់គងមនិសបាយចតិថ, គ) កមមករទងំមនាោះស្អធ កម់សធើរមនិហា ន
ចូលរមួតស ូតវា៉ាទមទរសិទន ិ ឬផលរបមយជនម៍ផសងៗ ពើមរពាោះពកួគត់
 រមាថា នមិយជកមនិបនថកចិចសនាការងាររបសខ់លួន។ ការមនិបនថកចិចសនា
ានកណំ្តម់ថរមវលារបសអ់បកដកឹនាសំហជើព នងិសកមមជនសហជើពគឺ
បណ្ដឋ លមកពើវវិាទ នងិការមធវើ តុកមម៦៥។ 

ការមរបើរ សក់ចិចសនាការងារានកណំ្តម់ថរមវលា រតវូ នបញ្ជ កម់ផធៀង
ដធ តម់ោយរ យការណ៍្សំមយគតដលោយការណ៍្ថា ការរមំលាភចាបក់បុង
វសិយ័មនោះានករមតិខពសព់ាកព់ន័ននងឹការដល សប់ឋូរអវជិជាន (នយិយមា៉ាង
មទៀតថា ករមតិននការរបបបិតថចិាបប់ចចុបផនប នធាល កចុ់ោះ មបើមរបៀបមធៀប
មៅនងឹករមតិននការរបតបិតថចិាបក់ាលពើ៦តខមុន)។ ការធាល កចុ់ោះតបបមនោះ 
នាឲំ្យឈានមៅរកការមរបើកមមករបមណ្ដឋ ោះអាសនបមៅកតនលងមធវើការជនំសួ
ការងារកចិចសនារយៈមពលមវង តដលានមោងចរកខលោះជលួកមមករមោយតផាក
មលើមូលោឌ នរយៈមពលខលើទងំរសុង។ នមិយជកចូលចតិថមរបើកចិចសនាាន
មថរមវលាកណំ្តជ់ាង “... ពើមរពាោះ នមិយជកទងំមនាោះមជឿថា វាងាយរសួល
កបុងការបញ្ឈបក់មមករ”។ ជាពមិសស ចណុំ្ចមនោះ ពតិណ្ដសច់មំពាោះកមមករ
តដលជាសាជកិសហជើព៦៦។ អបកតដល នចូលរមួផឋលក់ចិចសាា សាប ក់
 នមលើកមឡើងមោយមជឿថា កចិចសនាការងារានមថរមវលាកណំ្ត ់ រតវូមរបើ
រ សជ់ាទូមៅមៅមោងចរកតដល “មនិអាចមោោះរស្អយជាមយួសហជើព”។ 
មោងចរកទងំមនោះឆលងកាតអ់រតាននកមមករមចញនងិមរជើសកមមករថមើខពសណ់្ដស ់
ជាមហតុបណ្ដឋ លឲ្យប៉ាោះពាលក់រមតិននផលិតភាព។ កចិចសនាការងារាន
មថរមវលាមនិកណំ្ត ់ ករ៏តវូ នមរបើរ សត់ដរមដើមផើរចានមចាលសិទនរិសប
ចាបច់មំពាោះការឈបស់រាកាតុភាពរបសក់មមការនិើ (ភាគមរចើនបផុំតនន
កាល ងំកមមករ)។ 

កមមការនិើាប កន់យិយថា៖ 

របសិនមបើនិមយជកដឹងថា កមមការនិើាននផធមពាោះ មនាោះនិមយជកនឹង 
“បញ្ឈប”់ កិចចសនារយៈមពលខលើរបសក់មមការនិើមនាោះ។ មគមិននិយយថា មនោះ
ជាការបញ្ឈបក់ារងារ តដលជាពាកយមយួធងន ់ និងអាចបណ្ដឋ លឲ្យកមមករ
របតិកមមតបតមនាោះមទ។ ចុោះមតើអតទនយ័ននពាកយទងំមនាោះខុសគប  ឬដូច
គប ៦៧? 

មា៉ាងមទៀត កមមករតដលានកចិចសនាានមថរមវលាកណំ្ត ់ មរចើនតតរតវូ
នមិយជកបដមិសធសំមណ្ើ សំុឈបស់រាករបចាឆំ្ប  ំ មហើយតតងតតាន
ការលំ កកបុងការសំុរ កប់តនទមអតើតភាពការងារ (មសធើរតតមនិអាចសំុ ន) 
មហតុដូមចបោះមហើយ ករមតិននរ កឈ់បួលរបសក់មមករ នរតមឹតតរ កឈ់បួល
មគលអបផបរាតតប៉ាុមណ្ដត ោះ។ មោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា អាចតកលមា
ដមំណ្ើ រការននការពនិតិយតាមោនរបសខ់លួន តាមរយៈតរមវូឲ្យមោងចរកនានា 
មធវើរ យការណ៍្តដលមរៀបោបល់មាតិអពំើសាសភាពជាកត់សឋងននកាល ងំ
ការងារ នងិធានាឲ្យានកមមករធមមតា (គ ឺ កមមករទងំអសត់ដលមនិតមនជា 
កមមករតាមរដូវកាល កមមករអតណ្ឋ ត ឬបមណ្ដឋ ោះអាសនប) ានកចិចសនា
ការងារមនិកណំ្តម់ថរមវលា៦៨។ គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ក៏
រតវូពនិតិយតាមោនឲ្យ នម៉ាតច់តត់ដរមលើដមំណ្ើ រការននការបឋូរពើកចិចសនា
ការងារានកណំ្តម់ថរមវលា មៅកចិចសនាការងារានមថរមវលាមនិកណំ្ត ់
នងិធានាថា កចិចសនាការងារានកណំ្តម់ថរមវលាមនិរតវូ នបនថមលើសពើ
រយៈមពលរសបចាប២់ឆ្ប មំឡើយ។ មា៉ាងមទៀត គមរាងមោងចរកកានត់ត
របមសើរមៅកមពុជា គបផើរតវូធានាថា កមមករតដលានកចិចសនាការងារាន
កណំ្តម់ថរមវលាទទលួ នផលរបមយជនត៍ាមផលូវចាប ់ (នថងឈបស់រាក
បុណ្យ ផលរបមយជនត៍ាមផលូវចាបន់ានា...)។  

ចំណុ្ចសរាបត់កលមា         ២១   
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ការមធវើរ យការណ៍្បចចុបផនបរបស់គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា៖ ការម ោះជំហានថយមរកាយ
គរួឲ្យអស់សងឃមឹ 
 
ការមធវើរ យការណ៍្បចចុបផនបរបស់គមរាងមោងចរកកាន់រតរបមសើរមៅកមពុជា ជាការម ោះជហំានថយមរកាយយ៉ា ង
ចាស់ខុសពើករមតិននតាល ភាពតដលគមរាងមនោះ នចាប់មផឋើម។ ចមនាល ោះពើឆ្ប ២ំ០០១ ដល់ឆ្ប ២ំ០០៦ គមរាង
ពតិជា នផសពវផាយរ យការណ៍្ជាស្អធារណ្ៈ ោយការណ៍្មឈាម ោះមោងចរក នងិករមតិននការរបតបិតថចិាប់។  

អឡុំងរយៈមពលមនាោះ មគអាចវភិាគអពំើលទនផលពើការពនិតិយតាមោន 
តដលមធវើឲ្យគមរាងមនោះជាគរូំលផើលាញតផបកតាល ភាព។ តាល ភាពមនោះ
ជាការមលើកទកឹចតិថយ៉ា ងសំខានម់ដើមផើឲ្យមោងចរកតកលមាលកខខណ្ឍ
ការងារតដលមនិលា។ មហតុផលតដលនាឲំ្យគមរាងមនោះមៅជាតលង
ានតាល ភាពគពឺាកព់ន័ននងឹការដកខលួនមចញជាបមណ្ឋើ រៗននកចិចរពម
មរពៀងពហុភាគើសឋើពើវាយនភណ័្ឍ នងិសមមលៀកបពំាកម់ៅឆ្ប ២ំ០០៥ នងិ
ការលុបមចាលចនំនួកណំ្តប់រាិណ្នាផំលិតផលមចញ។ មៅកបុង
សមយ័មរកាយកចិចរពមមរពៀងពហុភាគើសឋើពើវាយនភណ័្ឍ នងិសមមលៀក
បពំាក ់ របមទសកមពុជាតលងទទលួ នផលចមំណ្ញមោយដធ លព់ើ
របពន័នកណំ្តច់នំនួបរាិណ្នាមំចញតាមរយៈការពនិតិយតាមោន
ការងារននគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាមទៀតមហើយ។ 
ការរស្អវរជាវតដលោយការណ៍្មោយគមរាងការងារកានត់តរបមសើរ 
បញ្ជ កថ់ា ការមនិបងាា ញជាស្អធារណ្ៈ ”មធវើឲ្យលទនភាពននការមនិ
របតបិតថចិាបធ់ាល កចុ់ោះ"៧២។ ចមំពាោះមោងចរកនានាតដលរតវូ ន
គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាចុោះពនិតិយតាមោនជាមលើក
ដបូំង “ការមរបើរ សព់ត័ា៌នជាស្អធារណ្ៈ ានរបសិទនភាពយ៉ា ង
ធមំធងគរួឲ្យចាបអ់ារមមណ៍្មលើការសមរមចចតិថតដលកាល យជាការរបតបិតថិ
ចាប"់។ ផធុយមៅវញិ ចាបត់ាងំពើឆ្ប ២ំ០០៦ រហូតដលប់ចចុបផនប 
មរកាយពើ គមរាងតលងផសពវផាយរ យការណ៍្ជាស្អធារណ្ៈ “អរតា  
  

ននការតកលមា នធាល កចុ់ោះរគបម់ោងចរក រមួទងំបណ្ដថ រមោងចរកតដលានអបកទញិ
របកបមោយកតិថនិាមផង"៧៣។ កញ្ដ  Jill Tucker របធានទើរបកឹាបមចចកមទសនន
គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ននអងគការពលកមមអនថរជាត ិ  ន
របកាសថា កមមវធិើមនោះានតផនការតកលមាតាល ភាពរបសខ់លួន មោយ “ភាជ បម់ឈាម ោះ
មោងចរកមៅនងឹការរបតបិតថចិាបរ់បសម់ោងចរកទងំមនាោះ មៅកបុងតផបកមយួចនំនួ។ 
មយើងសងឃមឹថា មធវើតបបមនោះ នងឹមលើកទកឹចតិថបណ្ដឋ មោងចរកនានា មដើមផើពមនលឿន
ការដល សប់ឋូរនានាពាកព់ន័ននងឹលកខខណ្ឍ ការងារទងំមនោះ” ៧៤។ ការមធវើតបបមនោះអាច
ជាជហំានមយួគរួឲ្យស្អវ គមន។៍   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបថត៖ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លអប់រេំាប់សក្ាប់សហគម្ន៍ 

២២        ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា         
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រ យការណ៍្ទងំមនោះ ានករមតិទប មបើមរបៀបមធៀបមៅនឹងតនមលតដល
ពួកមគចណំ្ដយមលើការចុោះពិនតិយតាមោនមោយខលួនឯង ឬមលើការជួល រកមុ
ហ ុនសវនកមមពើខាងមរៅ។ រកមុហ ុនបញ្ជ ទិញភាគមរចើនតតងតត “ពិនិតយ
បញ្ជ កអ់ំពើករមតិននការរបតិបតថចិាបក់ារងារ មុនបញ្ជ ទិញសមមលៀកបំពាក់
ពើមោងចរក"៧៨។ ប៉ាុតនថ ការរស្អវរជាវដតដលមនោះបងាា ញថា មៅមពលតដល
 នបមងកើតទំនាក់ទនំងផគត់ផគងផ់លិតផលមហើយ បញ្ា មិនរបតបិតថចិាប ់
“ករមប៉ាោះពាលម់សចកឋើសមរមចចតិថរបសរ់កមុហ ុនបញ្ជ ទិញណ្ដស”់។ អវើ
តដលមិនធមមតាមៅទើមនោះគ ឺ ពលកមមកុារ នងិពលកមមមោយបងខំ។ មគដឹង
ថា ទំនាកទ់ំនងជាមួយបញ្ា មនោះនឹងានផលប៉ាោះពាលដ់លម់ករ ថ ិ៍មឈាម ោះរបស់
ខលួន។ មទោះបើជា រកមុអបកតស ូមតតិផបកសិទនិការងារ ជាទូមៅមិនគរំទវធិើមយួ
តដលរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញ ដឋ ច់ទំនាក់ទនំងជំនញួមៅមពលានការរមំលាភ
សិទនិការងារតដលានន័យថា មនិមអើមពើនឹងរ យការណ៍្សឋើពើការរមំលាភ
សិទនិរបសក់មមករ តួយ៉ា ងដូចជា បញ្ា ននការមិនរបតបិតថចិាបត់ដលមធវើឲ្យ
របឈមបញ្ា តចិតចួចំមពាោះទំនាកទ់ំនងស្អធារណ្ៈរបសរ់កុមហ ុនក៏មោយ 
ក៏ផធុយមៅវញិមិនតមនជាលទនផលគបរ់បមសើរទលត់តមស្អោះ ។ 

ទើ២ មគរពំឹងថា រកុមហ ុនបញ្ជ ទញិនឹងចូលរមួជាមួយមវទិការកុមហ ុនបញ្ជ
ទិញរបចាឆំ្ប  ំ តដលមៅកបុងមវទិកាមនាោះពួកមគជួបបុគគលិកគមរាងមោងចរក
កាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា នងិតំណ្ដងសហជើពកមមករ។ មទោះបើជាមវទិកាមនោះ
អាចានរបមយជនក៍បុងការតចករតំលកបទពិមស្អធ នងិពិភាកាអំពើតផបកនន
ការមនិរបតិបតថចិាបក់៏មោយ កអ៏បកចូលរមួផឋលប់ទសាា សខលោះ នមលើក
មឡើងថា លទនផលពើមវទិកាមនាោះមរចើនតតគួរឲ្យខកចិតថ មរពាោះថា កិចចរពម
មរពៀងតដលមកើតមចញពើមវទិកាមនោះមិនតមនជាតពវកិចចតដលតរមូវឲ្យតាមោន
ការអនុវតថមនាោះមទ។ ថវើមបើ រកុមហ ុនបញ្ជ ទិញធំៗមួយចំននួមធវើការយ៉ា ង
សកមមជាមយួគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរកបុងការមោោះរស្អយលកខខណ្ឍ
ការងារកម៏ោយ កម៏ៅានបញ្ា តដលថា ានមោងចរកមរចើនណ្ដសគ់ម ន
រកុមហ ុនបញ្ជ ទិញសកមមណ្ដមួយោក់សាព ធមលើមោងចរកទងំមនាោះ ឲ្យតក
លមាលកខខណ្ឍ ការងារមឡើយ។ ានរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញជាមរចើនមិន ន
ចូលរមួមគលការណ៍្មនោះមទ។ ានន័យថា គមរាងមនោះ “គម នព័ត៌ានរគប់
រគនថ់ា មតើរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញណ្ដកំពុងទទលួការផគតផ់គងព់ើមោងចរក
ណ្ដ”៧៩។ 

មរៅពើសកមមភាពជាមូលោឌ នទងំពើរខាងមលើមនោះ រកមុហ ុនបញ្ជ ទញិ ាន
ទំនាកទ់ំនង ឬកាតពវកិចចតចិតចួណ្ដស។់ កមមវធិើននគមរាងមោងចរកកាន់
តតរបមសើរមៅកមពុជា មដឋ តមគលមៅចមផងមលើមោងចរកនានាតដលជា
និមយជកដធ លា់នចំតណ្កយ៉ា ងធំបំផុត កបុងការទទួលខុសរតូវចំមពាោះការ
មគរពសិទនិការងារ។ ប៉ាុតនថរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញមលើពិភពមលាកករ៏តូវានចំ
តណ្កកបុងការទទួលខុសរតូវតដរ មរពាោះរមបៀបបញ្ជ ទិញរបសរ់កុមហ ុនទងំ
មនាោះអាចោោងំយ៉ា ងខាល ងំចំមពាោះលកខខណ្ឍ ការងារសមរមយ។ ឧទហរណ៍្ 
ការរបគលទ់ំនិញ ការបញ្ជ ទិញ នងិបញ្ឈបក់ារបញ្ជ ទិញភាល មៗ នងិការ
បញ្ជ ទិញជាចំតណ្កតិចតចួជាមដើម មរចើនតតមធវើឲ្យានការងារបតនទមមា៉ា ង
មរចើនសរាបក់មមករ។ មលើសពើមនោះមៅមទៀត សាព ធជារបចាកំបុងការកាត់
បនទយចំណ្ដយអាចមធវើឲ្យានការរមំលាភបទោឌ ន រ ក់ឈបួលកាន់តតខាល ងំ 
បមងកើនការមរបើកិចចសនាការងារានកំណ្ត់មថរមវលា និងនាឲំ្យានការ
រមំលាភបំពានមោយគណ្ៈរគបរ់គង។ វធិើអនុវតថបញ្ជ ទញិគម ននិរនថរភាព
តដលតផាកមលើយុទនស្អស្តសថននការដល សប់ឋូរការបញ្ជ ទិញភាល មៗ មធវើឲ្យអបកផគត់
ផគងា់នអារមមណ៍្ថា គម នការមលើកទឹកចតិថ សរាបក់ារតកលមាមនាោះមទ។ 
មនោះមិនតមនជា តុភូតខុសធមមតាមនាោះមទ។ តាមការពិនិតយមោយរកុមហ ុន
នណ្ខ ៍(Nike)  នរកមឃើញថា “បញ្ា មយួកបុងចំមណ្ដមបញ្ា ពើរននការមិន
របតបិតថចិាប ់អាចរតូវរកមឃើញានពាកព់័ននរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញ”៨០។ 

អវើតដលសំខានទ់កទ់ងនឹងបញ្ា ទងំមនោះគឺ តនមលធាល ក់ចុោះមធវើឲ្យផលប៉ាោះពាល់
មលើលកខខណ្ឍ ការងារ៨១។ តនមលធាល កចុ់ោះាននិនាប ការរមួកបុងឧសាហកមមកាត់

មដរសមមលៀកបំពាក់។ រកុមហ ុនបញ្ជ ទញិពាយមោក់បនធុកហានិភ័យទើផារ
មៅមលើមោងចរកផគត់ផគង។់ ពើឆ្ប ២ំ០០៤ ដលឆ់្ប ២ំ០០៨ តនមលមធយមននការ
នាមំចញសមមលៀកបំពាកព់ើរបមទសកមពុជា មៅសហរដឌអាមមរកិធាល កចុ់ោះដល់
២៥ភាគរយ គធឺាល ក់ចុោះពើ៥២ដុលាល រ មៅ៣៩ដុលាល រ កបុងមួយឡូ រ ើឯតនមលជា
មធយមននសមមលៀកបំពាកន់ាមំចញមៅ១៥របមទសមៅអឺរ ៉ាុប  នធាល ក់ចុោះ៧
ភាគរយ គឺធាល ក់ចុោះពើ១៣,៤អឺរ ៉ាូ មៅ១២,៥អឺរ ៉ាូកបុងមួយគើឡូរកាម រវាងពើឆ្ប ំ
២០០៤ ដលឆ់្ប ២ំ០០៨” មនោះមបើតាមការបញ្ជ កម់ៅកបុងរ យការណ៍្របស់
ធនាគរពភិពមលាក៨២។ 

វាហាក់ដូចជាមិនចតមលកមពកមទ តដលមោងចរកជាមរចើនខកចិតថចំមពាោះ
និនាប ការមនោះ។ តាម មលាក Ken Loo មកពើសាគមមោងចរកកាតម់ដរកមពុជា 
 នមលើកមហតុផលមកពនយលថ់ា “មបើពចិារណ្ដឲ្យលាិតលាន់មៅ រកុមហ ុន
បញ្ជ ទញិមិនចាយមរចើនជាងមនាោះសរាបក់ាររបតិបតថចិាបក់ារងារមទ។ វា
ជារបព័ននមជាគជយ័ឬបោជយ័ មហើយជាចំណ្ដយតដលរកុមហ ុនផគតផ់គងរ់តូវ
តតស ូរទ។ំ និយយមា៉ាងមទៀត រកមុហ ុនបញ្ជ ទញិអាចតរមូវឲ្យានការ
របតបិតថចិាបក់ារងារ ប៉ាុតនថចំណ្ដយមលើការអនុវតថជាទូមៅរតូវធាល កម់លើរកុម
ហ ុនផគត់ផគង ់ឬមោងចរក"៨៣។ 

តនមលធាល ក់ចុោះតបបមនោះ មធវើឲ្យកាន់តតានការលំ កកបុងការទមទរ និង
សរមបសរមួលដំមឡើងរ ក់ឈបួល សូមផើតតមៅតាមមោងចរកតដលាន
សហជើពរចួមហើយកឋើ។ និមយជកនងឹមលើកមហតុផលមកពនយលច់ំមពាោះការ
មិនដំមឡើងរ កឈ់បួល មៅតាមការទមទររ កឈ់បួលអបផបរាមនាោះមទ 
មរពាោះការដំមឡើងចំណ្ដយមលើពលកមម ទើបំផុតមធវើឲ្យការរបកួតរបតជងទើផារ
អនថរជាតធិាល កចុ់ោះមខាយ។ រកមុហ ុនាច សយ់ើមហា ជាភាប ក់ងារកណ្ដឋ លយ៉ា ង
សំខាន ់ នងិានអំណ្ដចកបុងតខសចងាវ កផ់គត់ផគងស់មមលៀកបំពាកម់ៅមលើពិភព
មលាក មហើយជាជំហរកបុងការមោោះរស្អយការទមទររ កឈ់បួលសមរមយ
សរាបជ់ើវភាពរសម់ៅ មរពាោះទើបំផុត មគនងឹរក នរ កច់ំមណ្ញមរចើន
សននឹក មហើយគបផើរតូវធានាឧសាហកមមមួយាននិរនថរភាព។ 

មនោះជាមហតុផល តដលមិនតមនតតមោងចរកមទតដលរតូវដល សប់ឋូរឥរយិបថ
របសខ់លួន រកមុហ ុនបញ្ជ ទិញមលើពិភពមលាកក៏រតូវតតានចំតណ្ករតូវចូល
រមួតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារជាមូលោឌ នតដរ។ យ៉ា ងមហាចណ្ដស ់ វធិើបញ្ជ
ទិញរបសរ់កុមហ ុនទងំមនាោះ គបផើបងកភាពងាយរសួលឲ្យនិមយជកមគរព
ចាប ់ ជាជាងោោងំរកុមហ ុនផគត់ផគងម់ិនឲ្យកាល យជារកុមហ ុនានរមបៀបមរៀប
រយ។ 

 

រកមុហ ុនបញ្ជ ទិញ មិនចាយមរចើនជាងមនាោះ 
សរាប់ការរបតិបតថចិាប់ការងារមទ។ វាជារបព័នន
មជាគជ័យឬបោជ័យ មហើយជាចំណ្ដយតដល
រកមុហ ុនផគត់ផគង់រតវូតតស ូរទ។ំ និយយមា៉ាងមទៀត 
រកមុហ ុនបញ្ជ ទិញអាចតរមវូឲ្យានការរបតិបតថិ
ចាប់ការងារ ប៉ាុតនថចំណ្ដយមលើការអនុវតថជាទូមៅ
រតវូធាល ក់មលើរកមុហ ុនផគត់ផគង់។   

ចំណុ្ចសរាបត់កលមា         ២៣   
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ការមោោះរស្អយបញ្ា សនលបរ់ទងរ់ទយធកំានត់តានតាល ភាព 

 
ការបងាា ញមឈាម ោះមោងចរកនងិករមតិននការរបតបិតថចិាប់ជាស្អធារណ្ៈ គួរជាមគលមៅននការពនិតិយតាមោន
មោងចរករគប់មភទ រមួទងំការពនិតិយតាមោនតដលផថួចមផឋើមមោយគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាផង។  
 
មបើមនិ “បងាា ញមឈាម ោះ នងិមធវើឲ្យ កមុ់ខ” មទ មនាោះានលទនភាពតចិតចួ
ណ្ដសក់បុងការបងខមំោងចរកតដលរមំលាភចាបក់ារងារ ឬអតថិិជនតដល
បញ្ជ ទញិសមមលៀកបពំាកព់ើមោងចរក ឲ្យរបតបិតថចិាប។់ មោងចរកទងំមនោះរតវូ
 នពនិតិយតាមោន មហើយគរូំននការមនិរបតបិតថចិាបរ់តវូ នមរៀបចជំា
ឯកស្អរ ប៉ាុតនថគណ្ៈរគបរ់គងគម នចតិថកបុងការមោោះរស្អយបញ្ា រមំលាភចាប់
មនាោះមទ តដលមនោះជាទមងវើតដលមនិអាចមលើកតលង នមទ មរពាោះលកខខណ្ឍ
ទងំមនាោះបណ្ដឋ លឲ្យកមមកររបឈមហានភិយ័សុខភាព នងិសុវតទភិាពខាល ងំ
ណ្ដស។់ 

រតងម់នោះ របតហលជា បងាា ញឲ្យមឃើញយ៉ា ងចាសណ់្ដសម់ៅមពលតដលមយើង
ពនិតិយមលើបញ្ា ននការសនលបរ់ទងរ់ទយធំ (សូមមមើល ការសនលបរ់ទងរ់ទយធំ, 
ទពំរ័១៧)។ រ យការណ៍្សំមយគទើ២៥របសគ់មរាងមោងចរកកានត់ត
របមសើរមៅកមពុជា  នមរៀបោបប់ញ្ា មនិរបតបិតថចិាបជ់ាមរចើន តដលគមរាង
មជឿថា អាចជាមដើមមហតុនាឲំ្យានរពតឹថកិារណ៍្សនលបរ់ទងរ់ទយធមំនោះ៧៦ 
ដូចជា៖ 

 ការងារបតនទមមរចើនហសួមហតុ (៩៥%) 
 សើតុណ្ា ភាពមៅឋ ខាល ងំមពក (៦២%) 
 មរបើរ សទ់កឹផកឹមនិរគបរ់គន់ (មោយស្អរខវោះតពង) (៥៣%) 
 ស្អប ូ នងិទកឹមៅជតិបងគនម់និរគបរ់គន ់(៥២%) 
 ខកខានមនិ នបមងកើតគណ្ៈកាម ធកិាររមួកមមករ-គណ្ៈរគបរ់គង 

សឋើពើសុខភាព នងិសុវតទភិាពការងារ (គម នតមួលខជា%) 
 ខវោះមៅអើសរាបឲ់្យកមមករតដលឈរអាចអងគុយសរាកមឋងាក ល 

(គម នតមួលខជា%) 
 ខកខានមនិ នផឋលា់៉ា សការពារ (គម នតមួលខជា%) នងិ 

 ខកខានមនិ នមធវើឲ្យរ កដថា កមមករ នឆលងកាតក់ារពនិតិយ
សុខភាពមុនមពលជលួឲ្យមធវើការ (គម នតមួលខជា%)៧៧។  

ការបងាា ញជាស្អធារណ្ៈទនំងជាអាចបនទយករមតិននការមនិរបតបិតថចិាប ់
មៅកបុងតផបកទងំមនោះ មហើយអាចបនទយហានភិយ័ននការសនលបរ់ទងរ់ទយ
ធ ំន។ មយើងសូមមសបើថា គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរ ចាបម់ផឋើមផសពវ
ផាយអពំើសនធសសនរ៍បសខ់លួនសឋើពើការរបតបិតថចិាប ់ មៅតាមមោងចរក 
រមួទងំការបងាា ញមឈាម ោះអតថិជិន តដលអាចានពាកព់ន័ននងឹការសនលបរ់ទង់
រទយធមំនោះ។ មនោះជាវធិើតតមយួគតក់បុងការបងខមំោងចរក នងិរកមុហ ុន
បញ្ជ ទញិតដលគម នឆនធៈឲ្យមោោះរស្អយបញ្ា រមំលាភបពំាននានាតដលគោំម
សុខភាពកមមករ។ រតងម់នោះ គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា អាច
យកគរូំតាមកមមវធិើការងារកានត់តរបមសើរ មៅរបមទសនហទើ តដលកពុំង
ផសពវផាយពត័ា៌នលមាតិរបសម់ោងចរកមៅកបុងរ យការណ៍្សំមយគរបស់
ខលួន។

 
 
 

 

រកមុហ ុន H&M 
 

រកមុហ ុនមយួកបុងចមំណ្ដមរកមុហ ុនធបំផុំតតដលនាសំមមលៀកបពំាកម់ចញពើរបមទសកមពុជាគ ឺ រកមុហ ុន H&M។ មៅឆ្ប ំ
២០១០ ផលរបររកមុហ ុន H&M គរឺបតហល ១៤ពានល់ានអរឺ ៉ាូ តដលជតិមសមើពាកក់ណ្ដឋ លននផលិតផលកបុងរសុកសរុប
របសរ់បមទសកមពុជា (របតហល៣២ពានល់ានដុលាល រ)។ មោយរកមុហ ុនមនោះទទលួ នរ កច់មំណ្ញសរាបឆ់្ប ំ
២០១០ រហូតដល២់ពានល់ានអរឺ ៉ាូ ដូមចបោះរកមុហ ុនមនោះ នពរងើករបតបិតថកិាររបសខ់លួនយ៉ា ងរហ័ស កបុងរយៈមពលពើរបើឆ្ប ំ
កនលងមៅមនោះ។ មៅឆ្ប ២ំ០១១ រកមុហ ុន H&M  នមកើនមឡើងរបាណ្១២ភាគរយ មោយមបើកហាងថមើមៅតាមរបមទស
ចនំនួរ  ំ មោយរកមុហ ុនមនោះានហាងសរុបចនំនួ២៦៦ហាងមៅទូទងំពភិពមលាក។ រកមុហ ុន H&M ានរកមុហ ុន
ផគតផ់គងលំ់ោបទ់ើ១ចនំនួ៦៧៥រកមុហ ុនមៅតាមរបមទសចនំនួ៣០របមទស។ ថវើតផតិតត រកមុហ ុន H&M សទតិកបុង
ចមំណ្ដមរកមុហ ុនមយួកបុងចមំណ្ដមរកមុហ ុនបញ្ជ ទញិសកមមជាមរចើនមៅកបុងកមមវធិើមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាក៏
មោយ កក៏បុងចមំណ្ដមរកមុហ ុនតដលផគតផ់គងស់មមលៀកបពំាកម់ៅរកមុហ ុនមនោះ គម នរកមុហ ុន ឬមោងចរកណ្ដមយួអនុវតថ
មគលនមយ យរ កឈ់បួលសមរមយសរាបជ់ើវភាពរសម់ៅមឡើយ។ 

២៤        ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា         
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ដំមណ្ើ រការពិនិតយតាមោនបចចុបផនបរបស ់ គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរ
មៅកមពុជាអាចរតូវ នតកលមាគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍្ មោយពិចារណ្ដមលើតួ
នាទើតដលរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញាន កបុងការបមងកើតលកខខណ្ឍ ការងារជា
មូលោឌ ន។ ឧទហរណ៍្គមរាងមនោះគបផើរតូវរស្អវរជាវអំពើទំនងទំនងរវាង
មា៉ា ងមធវើការបតនទមមរចើនមលើសលុប និងមា៉ា ងមធវើការធមមតា។ ឧទហរណ៍្ 
អងគការ Fair Wear Foundation តដលជាអងគការពហុភាគើ ហុលឡង់
តដលានគំនិតផថួចមផឋើមខាងឧសាហកមមកាតត់ដរសមមលៀកបំពាក ់ តរមូវឲ្យ
សាជិករបសខ់លួនធានា “ថាលកខខណ្ឍ ពាណិ្ជជកមមអនុញ្ដ តឲ្យមោងចរក
អនុវតថរកមរបតិបតថកិារងារ” ៨៤។ គនំិតផថួចមផឋើមមនោះ អនុវតថ “សវនកមម
របព័ននរគបរ់គង” របសរ់កុមហ ុនតដលជាសាជិកគរឺកុមហ ុនបញ្ជ ទិញ 

ជាមរៀងោលឆ់្ប ។ំ ការមធវើសវនកមមមនោះ ានមគលបំណ្ងវាយតនមលថា មតើ
សាជិករបសអ់ងគការ Fair Wear Foundation  នតកសរមួលរបព័នន
រគបរ់គងតដរឬយ៉ា ងណ្ដ រមួទងំវធិើអនុវតថកបុងការបញ្ជ ទញិ មដើមផើឲ្យការ
អនុវតថ បទោឌ នការងារសមរមយរបកបមោយរបសិទនភាពឈានមៅរកការ
ដល សប់ឋូរយ៉ា ងសំខាន់។ មនោះជាអវើតដលមយើងសូមជំរុញឲ្យគមរាងមោងចរក
កានត់តរបមសើរមៅកមពុជា តសវងយលត់ដរ។ មា៉ាងមទៀត គមរាងមនោះ គបផើ
រតូវពិចារណ្ដមលើការបមងកើតយនថការមួយ "តដលតាមរយៈយនថការមនោះ សិទនិ
ទទួល នរ កឈ់បួលសរាបជ់ើវភាពរស់មៅសមរមយ និងលកខខណ្ឍ ការងារ
សមរមយអាចរតូវ នដករសង់មចញពើលកខខណ្ឍ តដលានអំណ្ដចមសដឌកិចច
ផឋលជូ់ន"៨៥។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការមធវើការបតនទមមា៉ា ងមរចើនហសួមហតុ និងរ កឈ់បួល
សរាបជ់ើវភាពរសម់ៅ  

 
 

ការមធវើការបតនទមមា៉ា ងមរចើនហួសមហតុមៅតតជាបញ្ា យ៉ា ងធងន់ធងរមៅកមពុជា។ ានមោងចរកតតរ ំ
ភាគរយប៉ាុមណ្ដត ោះ តដលមិនអនុវតថមគលការណ៍្មធវើការបតនទមមា៉ា ង រ ើឯមោងចរកចំនួន១៦ភាគរយមទៀត 
អនុវតថការមធវើការបតនទមមា៉ា ងតដលានរយៈតិចជាងពើរមា៉ា ងកបុងមួយនថង៨៦។  

 
 

មនោះាននយ័ថា ការមធវើការមលើសមា៉ា ងកបុងមយួស ឋ ហ៍៧០មា៉ា ង ឬមរចើន
ជាងមនោះ មៅតតរតវូ នអនុវតថជាទូមៅមៅមឡើយ។ ការមធវើការមលើសមា៉ា ង
មរចើនកបុងមយួស ឋ ហ៍ៗតបបមនោះផធុយនងឹលកខខណ្ឍ ការងារសមរមយ មរពាោះវា
រខំានដលជ់ើវភាពរសម់ៅកបុងរគសួ្អរ ានផលប៉ាោះពាលម់លើសុខភាព នងិ
ប៉ាោះពាលដ់លក់ារមពញចតិថការងារ។ តាមការមលើកមឡើងមៅកបុងរ យការណ៍្
សំមយគមោយគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា ការមធវើការមលើស
មា៉ា ងមរចើនហសួមហតុភាគមរចើនជាការសមរ័គចតិថ ប៉ាុតនថកមមករទទលួមធវើការ
បតនទមមា៉ា ងគ ឺ មោយស្អររ កឈ់បួលអបផបរារបសព់កួគតម់និរគបរ់គន់
សរាបក់ាររទរទងរ់កមុរគសួ្អរ។ នយិយឲ្យងាយយល ់រ កឈ់បួលមគល គឺ
មនិតមនជារ កស់រាប់រ់សម់ទ។ មនោះបងាា ញថា ានបញ្ា ជាមូលោឌ នកានត់ត
មរចើន តដលគមរាងខកខានមនិ នមោោះរស្អយ ជាឧទហរណ៍្ រ កឈ់បួល
សរាបរ់ទរទងជ់ើវតិ។ រ កឈ់បួលអបផបរា នាមពលបចចុបផនបមនោះគ៦ឺ១
ដុលាល រកបុងមយួតខ តដលមនិអាចធានា នជើវភាពរសម់ៅសមរមយសរាប់
កមមករ នមឡើយ។ ជាលទនផល សូមផើតតកមមករមធវើការបតនទមមា៉ា ងកម៏ោយ  ក៏
ពកួគតម់និអាចានរ កឈ់បួលរគបរ់គនម់ដើមផើបមំពញតរមវូការជាមូលោឌ ន
តដរ តដលទើបផុំតភាគមរចើនននកមមករទងំមនាោះជពំាកប់ណុំ្លាច សផ់ធោះ ឬអបក
ចងការរ កយ់៉ា ងមរចើន។ 

កមមការនិើ ហា ត គើមហួរ  នបងាា ញសកខើកមមមៅឯមវទកិាមហាជន សឋើពើរ ក់

ឈបួលសរាបរ់ទងជ់ើវតិតដល នរបរពតឹថមៅកាលពើតខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២ 
មោយមធវើការកតស់ាគ លថ់ា៖ របសិនមបើខញុ ឈឺំ ខញុ គំម នរ កស់រាបម់មើល
ជងឺំមទ។ ខញុ កំ ៏រមាតដរថា ខញុ គំម នរ កស់រាបឲ់្យកូនខញុ មំៅមរៀនមទ មរពាោះខញុ ំ
គម នរ កស់លស់នស ំនមរចើនមទ មហើយចមំពាោះរ កច់ណូំ្លរបសខ់ញុ  ំ ខញុ មិំន
អាចចាយវាយសរាបត់រមវូការរបចានំថង នមឡើយ។ 

បញ្ា មនោះ មនិតមនានតតអបករសើតតាប កឯ់ងមឡើយ។ ការពតិ រ កឈ់បួលពតិ
រ កដ តដលកមមករទទលួ ន ពតិជាធាល កចុ់ោះ១៤ភាគរយ ចាបត់ាងំពើឆ្ប ំ
២០០០ មោយស្អរតតអរតាអតផិរណ្ដ៨៧។ មា៉ាងមទៀត កមមករមោងចរកកាត់
មដរ  នធាល កក់ានត់តរកមៅៗ ចាបត់ាងំពើគមរាងមោងចរកកានត់តលារបមសើរ
ចាបម់ផឋើមដមំណ្ើ រ។ អបកជនំាញ ាប កម់ជឿថា រ កឈ់បួលតចិតចួ តដលនាឲំ្យខវោះ
អាហារូបតទម គជឺាមដើមមហតុយ៉ា ងសំខានត់ដលបណ្ដឋ លឲ្យានកមមករសនលប់
រទងរ់ទយធ ំ(សូមមមើល៖ ការសនលបរ់ទងរ់ទយធ,ំ ទពំរ័១៧) ៨៨។ មទោះបើជា 
សហជើពតតងតតមលើកមឡើងអពំើបញ្ា មនោះកម៏ោយ កស៏ហជើពទងំមនាោះគម ន
អណំ្ដចរគបរ់គនម់ដើមផើជរុំញឲ្យានការដល សប់ឋូរមៅតាមមោងចរក ន
មឡើយ។ នយិយឲ្យខលើគ ឺគមរាងមនោះ មៅមនិទន ់ “ទទលួ នមជាគជយ័កបុង
ការផឋលសុ់ខុាលភាព នងិមជាគជយ័មលើវសិយ័កាតម់ដរសមមលៀកបពំាក"់ មៅ
មឡើយ៨៩។  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ចៅចា៉ង ៦និង៥៥នាទីក្ពឹក កម្មការនីិចោងេក្កកាត់ចដរ
សចម្លៀកបំពាក់ Shen Zhou ចដើរតាម្េក្កផលូវតូេកនុងចៅចធវើការ។ 

រូបថតចោយ៖ Will Baxter 



Conclusion & Recommendations    27  

៤ ការសនបោិឌ ន នងិ
អនុស្អសន ៍

 

ជាទូមៅគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា នជយួមធវើឲ្យានការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារ
មៅតាមមោងចរក គរួឲ្យចាប់អារមមណ៍្។ ឧសាហកមមកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់ នបមងកើនការងារយ៉ា ង
មរចើនមៅតាមមោងចរក បមងកើនរ ក់ចំណូ្លបរមទស និងជាតផបកយ៉ា ងសខំាន់ននការអភិវឌណមៅ
កមពុជានាមពលបចចុបផនប។  
អបកចូលរមួផឋលកិ់ចចសាា សពាកព់ន័ននឹងរ យការណ៍្មនោះ សុទនតត នទទួលស្អគ ល់
ស្អរសខំានន់នកិចចរបឹងតរបងរបសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា តដល
មិនរគនត់ត នមរៀបចឲំ្យានបទោឌ នខពស ់សរាបក់ារពិនិតយតាមោនមោងចរកតត
ប៉ាុមណ្ដត ោះមទ ប៉ាុតនថមិនដូចគំនិតផឋួចមផឋើមរបស ់ SCR ជាមរចើនមផសងមទៀតមនាោះមទ 
គមរាងមនោះតថមទងំមធវើការមលើសពើការងាររបសខ់លួន កបុងការពិនិតយតាមោនមោង
ចរកមៅមទៀត។ គមរាង នមធវើការយ៉ា ងជិតសបទិនជាមួយសហជើព ចូលរមួមបើក
វគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ ល និងសកមមភាពមផសងៗមទៀតមដើមផើតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារជាក់
តសឋងមៅតាមមោងចរក។ មទោះបើជាគមរាងមនោះានចំណុ្ចខវោះខាតយ៉ា ងណ្ដក៏
មោយ កជ៏ាទូមៅគមរាងមនោះរតូវ នចាតទុ់កថា ជាតផបកមួយយ៉ា ងសខំានប់ំផុត
សរាបទ់ើផារការងារមៅកមពុជានាមពលបចចុបផនបមនោះ។ 

មទោះជាយ៉ា ងមនោះកឋើ សូមបញ្ជ កត់ដរថា កមមវធិើមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាក៏
រតូវតតានការតកលមាតដរ របសិនមបើកមមវធិើមនោះចងឲ់្យានរបសទិនភាពយូរអតងវង។ 
តាមការមលើកមឡើងមួយចំនួនថា គមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា មៅមិន
ទន ់នតរបកាល យកមពុជាឲ្យមៅជា “ជមរមើសននការផគតផ់គងស់មមលៀកបំពាករ់បកប
មោយគុណ្ធម”៌ សរាបរ់កុមហ ុនបញ្ជ ទិញ និងអបកមរបើរ សជ់ាមរចើនមៅកបុង 
ពិភពមលាកមៅមឡើយ៩០។ គួរឲ្យមស្អកស្អឋ យ សហជើពនានាមៅតតបនថរបឈម
ការលំ កកបុងកិចចរបឹងតរបងចរចាអនុសញ្ដ រមួមៅមឡើយ។ រ កឈ់បួលអបផបរា
មិនរតឹមតតានករមិតទបជាងអរតាអតិផរណ្ដបចចុបផនបមនាោះមទ មហើយតថមទងំ
មិន នមឆលើយតបមសចកឋើរតូវការជាមូលោឌ នរបសក់មមករ និងរគសួ្អររបសព់ួកគត់
តថមមទៀតផង។ កមមកររតូវបងខឲំ្យមធវើការបតនទមមា៉ា ងយ៉ា ងមរចើនហួសមហតុ ពួកគត់
របឈមបញ្ា សុខភាព និងសុវតទភិាពការងារយ៉ា ងធងនធ់ងរ តដលអាចមលើកមឡើង ជា 

 

 

តាមការមលើកមឡើងមយួចំននួថា គមរាងមោងចរក
កាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា មៅមិនទន់ នតរបកាល យ
កមពុជាឲ្យមៅជា “ជមរមើសននការផគត់ផគង់សមមលៀក
បំពាក់របកបមោយគុណ្ធម៌” សរាប់រកមុហ ុន
បញ្ជ ទិញ និងអបកមរបើរ ស់ជាមរចើនមៅកបុងពិភព
មលាកមៅមឡើយ។  

ឧទហរណ៍្យ៉ា ងចាសគឺ់  តុភូតសនលបរ់ទងរ់ទយធំ។ ទនធឹមគប មនោះតដរ ាន 
និមយជកជាមរចើនកំពុងតតមរបើរ សកិ់ចចសនាការងារានកំណ្តម់ថរមវលា កានត់ត
មរចើនមៅៗ មដើមផើមគចពើការចំណ្ដយមលើការឈបស់រាកាតុភាពរបសក់មមការនិើ 
(តដលភាគមរចើនមលើសលុប) ឬមដើមផើបំ កទឹ់កចិតថកមមករមិនឲ្យចូលរមួជាមួយ
សហជើព៩១។ សកមមជនសហជើពតតងតតរបឈមការបញ្ឈបព់ើការងារ ការយយើ
រខំាន និងជួនកាលរហូតដលរ់បឈមអំមពើហងិាកា៏ន។ 

មយើង នមលើកមឡើង៦ចណុំ្ចតដលមយើងមជឿថា កមមវធិើមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅ
កមពុជាអាចជំរុញឲ្យានការតកលមា។ មយើងផឋលជូ់នអនុស្អសនម៍ួយចំនួនពាកព់ន័ន
នឹងចណុំ្ចទងំ៦មនោះដូចានខាងមរកាម។ មយើងមជឿថា ការមោោះរស្អយបញ្ា ទងំ
មនោះនឹងជួយគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា សមរមច នមគលបំណ្ង
របសខ់លួន កបុងការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារមៅកបុងឧសាហកមមកាតម់ដរសមមលៀក
បំពាកម់ៅកមពុជា។ 

ការោក់ទណ្ឍ កមមចំមពាោះមោងចរកទងំឡាយណ្ដ
តដលរមំលាភចាប់ការងារ 
រកុមពិនិតយតាមោនននគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា មិនដូចរកុមអធិការ
កិចចការងារននរកសួងការងារមទ។ គមរាងមនោះមិនតមនជាភាប កង់ាររតួតពិនិតយចាប ់
មហើយរកមុអបកពិនិតយតាមោនគម នអំណ្ដចបងខឲំ្យអនុវតថចាបម់ទ។ គមរាងមនោះ រគន់
តតអាចោយការណ៍្អំពើបទមលមើស និងមសបើឲ្យមោងចរកអនុវតថតាមបទោឌ នចាបក់ារងារ
តដលានរស្អបត់តប៉ាុមណ្ដត ោះ។ គមរាងមិនអាចបងខឲំ្យរបតិបតថចិាប ់ តដលជាភារកិចច
របសរ់ោឌ ភិ លមនាោះមទ។ ទមងវើតបបមនោះអាចមធវើឲ្យសហជើពតដល នោយការណ៍្ 
រ បគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជាអំពើការរមំលាភចាប ់ ប៉ាុតនថមិនមឃើញ
ានការតកលមាជាដំកំភួនមនាោះ ានការខកចិតថយ៉ា ងខាល ងំ។ គមរាងមោងចរកកានត់ត
របមសើរមៅកមពុជាគបផើរតវូ៖ 

 អនុវតថមគលជំហររបសខ់លួនតដលជា អងគការអនថរជាតិានកិតថិនាមមដើមផើោក់
សាព ធមលើរោឌ ភិ លកមពុជា ឲ្យបមងកើនការោកទ់ណ្ឍ កមមមោងចរកទងំឡាយ
ណ្ដតដលរមំលាភចាបក់ារងារ ជាពិមសសចាបន់ានាតដលានមគលបណំ្ង
ោកប់ញ្ដតថហិាមរ មការមរ ើសមអើងរបឆ្ងំសហជើព មរពាោះសហជើពសខំាន់
ណ្ដសមិ់នអាចខវោះ នមទចំមពាោះសមតទភាពរបសក់មមករ កបុងការការពារខលួន។ 
របសិនមបើ រោឌ ភិ លោកទ់ណ្ឍ កមមកានត់តតឹងរុងឹចំមពាោះមោងចរកតដលរមំលាភ 
ចាបម់នាោះ អាចជាកតាថ ជំរញុមោងចរកទងំមនាោះឲ្យតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារកាន់
តតមរចើន។   

មសចកឋើសនបិោឌ ននិងអនុស្អសន៍      ២៧   
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ការមផញើរ យការណ៍្មិនរគប់រគន់មទ។ ពាក់ព័នន
នឹងបញ្ា តដលថា រោឌ ភិ ល (រកសងួការងារ) 
និងនិមយជកមិនខាល ចអងគការពលកមមអនថរជាតិ 
មពលមនាោះយកលាអងគការមនោះ រតវូបមងកើតទំនាក់
ទំនងកាន់តតលាជាមយួរកមុហ ុនបញ្ជ ទិញ និង
សហជើព ... 
 មរបើរ យការណ៍្សំមយគរបសខ់លួន និងមមធា យស្អធារណ្ៈ 

មផសងៗ មដើមផើផសពវផាយបណ្ឋឹ ងនើមយួៗតដលទទលួ នមៅមពល
ចុោះពិនិតយតាមោន មនិថា ពើតណំ្ដងសហជើព ឬមនិថា ពើកមមករ
មឡើយ។ មធវើតបបមនោះអនុញ្ដ តឲ្យគមរាងតាមោនរកមឃើញបញ្ា
តដលនាឲំ្យានការរមំលាភបំពានតដលមិនងាយរកមឃើញ មៅមពល
ចុោះមៅមធវើអធកិារកចិចតាមកាលវភិាគកណំ្ត ់ នងិចាបម់ផឋើមជតជកគប
អំពើរមបៀបមោោះរស្អយបញ្ា ទងំមនាោះ។ គមរាងគបផើរតូវមរបើទងំ
បណ្ឋឹ ងពើអបកដឹកនាសំហជើព ទងំបណ្ឋឹ ងពើកមមករាប ក់ៗឲ្យកានត់ត
ានរបសិទនភាព មដើមផើទទួលគំនតិកាន់តតមរចើនពើការអនុវតថរបស់
មោងចរកមួយចំននួ មហើយជាលទនផលានឥទនពិលកានត់តខាល ងំកបុង
ការចរចា។ 

 ទើបំផុត គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា គបផើរតូវពិនិតយ
តាមោនមលើ ការរបតិបតថមិសចកឋើសមរមចរបស ់ រកុមរបកឹាអាជាញ
កណ្ដឋ ល មហើយបញ្ចូ លមោងចរកតដលរមំលាភមសចកឋើសមរមចមនោះ
មៅកបុងរ យការណ៍្សំមយគរបសខ់លួន។ ការមធវើតបបមនោះ អាចជួយ
បមងកើនអំណ្ដចកបុងការបងខកំារអនុវតថចាប។់   

 

បមងកើនឥទនពិលរបស់សហជើព 

មគលបំណ្ងមួយកបុងចំមណ្ដមមគលបំណ្ងនានារបសគ់មរាងមោងចរក
កានត់តរបមសើរមៅកមពុជាគឺ បមងកើនឥទនពិល ឬអំណ្ដចសហជើពកមមករ។ 
មទោះជាយ៉ា ងណ្ដក៏មោយ កមមករតដលចងម់រៀបចំបមងកើតសហជើពតតងតត
របឈមវធិានការរបឆ្ងំសហជើពពើសំណ្ដកម់ោងចរក ដូចជា ការមរ ើស
មអើង ការទាល កមុ់ខតំតណ្ង ឬការបញ្ចបក់ិចចសនាការងាររបសក់មមករ
ជាមដើម។ គមរាងពិតជារតូវការតាមោនអនុស្អសនម៍ួយចំនួនរបសខ់លួន
តដល នោក់មចញ មោយមដឋ តមលើការការពារនិងផឋលភ់ាពមជឿជាកន់ិង
ភាពអង់អាចមៅសហជើព នងិសាជិកសហជើព របសិនមបើ គមរាងពិត
ជាចងម់ោោះរស្អយបញ្ា ជាមរចើន តដលសហជើពមៅតតរបឈមជារបចាំ
មនាោះ។ តាមរយៈននគំនិតមនោះ គមរាងគបផើរតូវ៖ 

 ចាបម់ផឋើមបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លអបកដកឹនាសំហជើពតដល ានសមតទភាព
ឲ្យ នលាិតលាន ់ មដើមផើឲ្យអបកដឹកនាទំងំមនាោះអាចមធវើជាតំណ្ដង
កមមករ នកាន់តតរបមសើរ។ តកលមា វគគបណ្ឋុ ោះបណ្ដឋ លសឋើពើបញ្ា
ពាកព់័ននការងារសរាប់កមមករ។  

 ោក់សាព ធមលើរោឌ ភិ លកមពុជា ឲ្យបមងកើនការោក់ទណ្ឍ កមមមលើ
មោងចរកនានាតដល ានពាកព់័ននកបុងការរបរពឹតថអំមពើរបឆ្ងំ
សហជើព មហើយមលើកទឹកចតិថឲ្យានការអនុវតថចាបស់ឋើពើការងារជា
ធរានតដលពាក់ពន័នសិទនសិហជើព។ 

 ជំរុញនិងមលើកទឹកចិតថឲ្យាន ការចូលរមួផឋលគ់ំនិតកានត់តមរចើនពើ
អបកដកឹនាសំហជើពមៅតាមមោងចរក តដលគមរាងអាចមរបើរ ស់
កបុងការសមរមចចិតថរបសខ់លួន។   

ពរងើកវសិ្អលភាពការងាររបស់ខលួនមៅមោងចរក
ម ៉ាការបនថ 
ការពិនិតយតាមោនរបសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ាន
វសិ្អលភាពរតឹមតតមោងចរកតដល  នចុោះបញ្ជ ើមៅសាគមមោងចរកកាត់
មដរកមពុជា នងិរកសួងពាណិ្ជជកមមតតប៉ាុមណ្ដត ោះ។ ការពិនិតយតាមោនាន
ករមតិតបបមនោះជាបញ្ា  មរពាោះមោងចរកនានាាននិនាប ការមរបើមោងចរក
ម ៉ាការបនថ មដើមផើមគចពើដំមណ្ើ រការននការពិនិតយតាមោន។ ចាសណ់្ដស ់
មោងចរកទងំមនោះ សទិតមៅមរៅរងវងន់នការពិនិតយតាមោនរបសគ់មរាង 
មហតុដូមចបោះមហើយ វាជាយុទនវធិើយ៉ា ងងាយសរាបម់ោងចរកមគចពើរបព័នន
ពិនិតយតាមោនរបសគ់មរាង។ មដើមផើបមងកើនរបសិទនភាពការងាររបសខ់លួន 
គមរាងចា ំចរ់តូវ៖ 
 ពរងើករបតបិតថកិាររបសខ់លួនមៅដលប់ណ្ដឋ មោងចរកតដលមិនចុោះបញ្ជ ើ

មៅសាគមមោងចរកកមពុជា។  
 ខិតខរំបឹងតរបងឲ្យ នម៉ាតច់ត ់ មដើមផើបំ តស់កមមភាពម ៉ាការបនថ

មោយខុសចាប ់ មោយរតូវតសវងយលអ់ំពើសមតទភាពផលិតកមមរបស់
មោងចរក៩២។ មនោះានន័យថា រកមុពិនិតយតាមោនគបផើមសុើបអមងកត
ថា មតើមោងចរកណ្ដមយួានមរបើកិចចសនាម ៉ាការបនថតដរឬមទ មោយ
មរបៀបមធៀបទិនបផលផលិតកមមមៅនងឹ សមតទភាពផលិតកមមរបស់
មោងចរកមនាោះ៩៣។ 

 មធវើមសចកឋើោយការណ៍្អំពើមោងចរកតដលមរបើ កិចចសនាម ៉ាការបនថ។ 
ឧទហរណ៍្ គមរាងអាច “សហការជាមយួរកសួងការងារ នងិ
រកសួងពាណិ្ជជកមមមដើមផើសំុមឈាម ោះបណ្ដឋ មោងចរក (ម ៉ាការបនថ) 
មផសងៗមទៀត”៩៤។  

តកលមាដំមណ្ើ រការពិនិតយតាមោន 

មទោះបើជា វធិើស្អស្តសថននការពិនិតយតាមោនរបសគ់មរាងានលកខណ្ៈ
លារបមសើរ មបើមរបៀបមធៀបមៅនឹងមគលការណ៍្មួយចំនួនរបសរ់កុមហ ុន
ឯកជន ឬរកុមហ ុនតដលពាក់ពន័ននឹងសិទនិការងារកឋើ កគ៏មរាងមនោះមៅ
ានតផបកជាមរចើនរតូវតកលមាតដរ។ មដើមផើតសវងយលអ់ំពើលកខខណ្ឍ មោង
ចរកឲ្យ នកាន់តតពិតរ កដ នងិកាន់តតរបមសើរ គមរាងមោងចរក
កានត់តរបមសើរមៅកមពុជា គបផើរតូវ៖  
 អនុវតថមគលការណ៍្ចុោះពិនិតយតាមោន មោយមិនជូនដំណឹ្ងមុន 

មដើមផើធានាថា គណ្ៈរគបរ់គងមិនអាចមរៀបរយមោងចរករបសខ់លួន 
ឬលាក់ ងំការរមំលាភចាបរ់បសខ់លួនមួយរគ។ 

 បមងកើនចំនួនចុោះពិនិតយតាមោន។ ការចុោះពិនតិយតាមោនបតនទម
មួយមលើកៗតដល បមរមើឲ្យការបមងកើនទសសនៈយលដ់ឹងរបស់
គមរាងមៅមលើមោងចរក មហើយបមរមើផលរបមយជនក៍មមករកាន់
តតរបមសើរ។ 

 បងកបរយិកាសកានត់តងាយរសួលសរាប់កមមករ មៅមពលជួប
សាា ស។ កចិចសាា សជាមរចើនរបសគ់មរាងជាមួយកមមករ មរចើន
តតរបរពឹតថមៅមោយានការមរៀបចំសាា សជារកុម មៅកតនលងមធវើ
ការ។ អបកចូលរមួផឋលក់ិចចសាា ស សរាប់រ យការណ៍្មនោះ 
សុទនតតមជឿថា មធវើតបបមនោះ ជាការោោងំមិនឲ្យកមមករអាចាន
លទនភាពនិយយមចញពើមបោះដូង នមទ។ មា៉ាងមទៀត កចិច
សាា សគបផើរតូវរបរពឹតថមៅមៅមរៅកតនលងមធវើការ ឲ្យ នកានត់ត
មរចើនកាន់តតលា។  

២៨        ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា         
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តកលមាតាល ភាព 
 
រ យការណ៍្សំមយគរបចាឆំាសរបសគ់មរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរ
មៅកមពុជា ានបញ្ចូ លនិនាប ការននការរបតិបតថចិាប់ទូមៅ នងិវឌណនភាព
ពាក់ព័នននឹងការតកលមាលកខខណ្ឍ ការងារ អំឡុងមពលរតូវមធវើរ យការណ៍្ 
មហើយានបញ្ចូ លទសសនៈទូមៅននលកខខណ្ឍ ការងារមៅកមពុជា មោយមិន
 នមលើកមឡើងមឈាម ោះមោងចរកនើមួយៗមនាោះមឡើយ។ ពាកព់័នននឹងបណ្ដឋ
មោងចរកទងំមនាោះចា ំចរ់តូវានតាល ភាពកាន់តតមរចើន រ ើឯរោឌ ភិ ល 
និងរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញអនថរជាតកិ៏ដូមចាប ោះតដរ។ តាល ភាពនឹងជួយមលើក
កមពសក់ិតថិនាមរបសក់មមវធិើ និងឈានមៅរកការរបតិបតថចិាបក់ាន់តត
មកើនមឡើង។ មា៉ាងមទៀត កបុងនាមជាស្អទ ប័នរតើភាគើ គមរាងមនោះរតូវតត
ានតាល ភាពចំមពាោះភាគើទងំបើតដលចូលរមួ មហើយរតូវថលឹងតថលងមោយ
យកចិតថទុកោកច់ំមពាោះផលរបមយជនន៍ានា។ មនោះានន័យថា គមរាង
គបផើរតូវ៖ 

 តចករតំលក ឬផសពផាយរ យការរបសខ់លួន រមួានតផនការតក
លមា មោយានសហជើពចូលរមួ មៅតាមមោងចរកមគលមៅនា
នា។ មធវើតបបមនោះអនុញ្ដ តឲ្យសហជើពានលទនភាពកាន់តតធំមធង
មដើមផើមធវើការពិនិតយតាមោនមោយដធ លម់លើ ការអនុវតថតផនការ
សកមមភាពតកលមា មហើយវាក៏ឈានមៅរកការផឋលទ់ំនុកចិតថនិង
ភាពអង់អាចដលស់ហជើពមៅកបុង ដំមណ្ើ រការជាក់តសឋងននគមរាង
មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា។  

 ផសពវផាយលទនផលរកមឃើញរបសគ់មរាងមនោះ ឲ្យ នកានត់ត
មរចើន មោយរមួបញ្ចូ លមឈាម ោះមោងចរកនានាតដល នរមំលាភចាប់
ការងារននរពោះោជាណ្ដចរកកមពុជា អមមោយព័ត៌ានលមាិតអំពើ
ការរមំលាភចាបជ់ាកល់ាក់។ ការមធវើតបបមនោះជាតផនការដំបូងរបស់
កមមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា មហើយការមធវើឲ្យករមិតនន
តាល ភាពវលិមៅរកស្អទ នភាពដូចមុន នឹងជួយដលក់ិចចរបឹងតរបង
របសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា កបុងការរបយុទននឹង
ការរមំលាភចាបក់ារងារ។ រ យការណ៍្កាន់តតលមាិត កន៏ឹងបមងកើន
សាព ធមលើរោឌ ភិ ល តដលមិនចងម់លើកកមពសល់កខខណ្ឍ ការងារ
តដលពុំទនល់ា ឬតដលរបឈមហានិភ័យននការ ត់បងរ់កុមហ ុន
ឧសាហកមមកាតម់ដរសមមលៀកបំពាកសំ់ខាន់ៗ តដលជាមហតុបងក
ហានិភ័យដលស់ទិរភាពមសដឌកិចចជាតិ។  

 
 

...និមយជក រមាចំមពាោះរកមុហ ុនបញ្ជ ទិញមរពាោះ
ភាគមរចើនរកមុហ ុនបញ្ជ ទិញអាចសមរមចចិតថមិន
បញ្ជ ទិញសមមលៀកបំពាក់ពើមោងចរក។ និមយជកក៏
 រមាចំមពាោះសហជើពតដរ មរពាោះសហជើពអាចមធវើ
 តុកមម៩៥។ 
  
 មដើមផើធានារបសិទនភាពននរ យការណ៍្ គមរាងក៏គបផើផសពវផាយ

បញ្ជ ើមឈាម ោះរកុមហ ុនបញ្ជ ទិញសមមលៀកបំពាក ់ តដលសទិតមរកាមការ
ពិនិតយតាមោនមោយគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ជា
ស្អធារណ្ៈតដរ។ រកុមហ ុនាច សយ់ើមហា ជាតផបកយ៉ា ងធអំារសយ័មលើ
មុខាត ់ តដលរកុមហ ុនទទួល នតាមរយៈការមឃ្សនា ឬការ
ផសពវផាយ និងទសសនៈរបសស់្អធារណ្ជនចំមពាោះរកុមហ ុនាច សយ់ើ
មហាមនាោះ។ មនោះានន័យថា រកុមហ ុនាច សយ់ើមហាជាកតាថ រមសើប

ពិមសសចំមពាោះ ការបងាា ញភាពខាម សមអៀនពាក់ពន័ននឹងលកខខណ្ឍ ការ
ងារមៅតាមមោងចរក “ផគត់ផគងស់មមលៀកបំពាក់”។ ជាលទនផល ការមធវើ
តបបមនោះ នឹងបមងកើនសាព ធមលើមោងចរកនានាឲ្យតកលមាលកខខណ្ឍ ការ
ងារតដលរបឈមការ ត់បង ់ រកុមហ ុនបញ្ជ ទញិធំៗតដល រមាចំ
មពាោះការ ក់មុខាតច់ំមពាោះស្អធារណ្ជន។ ទើបំផុត រោឌ ភិ ល
គបផើ រតូវអនុវតថអនុស្អសនរ៍បសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅ
កមពុជា មោយម៉ាត់ចត ់ មហើយរោឌ ភិ លក៏គបផើរតូវរបកាសអំពើរមបៀប 
ឬមមធា យតដលខលួនរតូវអនុវតថអនុស្អសន៍ទងំមនោះតដរ។ 

 

ការទទលួខុសរតវូយ៉ា ងម៉ាត់ចត់របស់រកមុហ ុនបញ្ជ
ទិញសមមលៀកបំពាក់ 

 

មគលមៅយ៉ា ងចមផងរបសក់មមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា គឺ
មោងចរក។ មទោះបើជា ការចូលរមួរបសរ់កុមហ ុនបញ្ជ ទិញតផាកមលើមគល
ការណ៍្សមរ័គចិតថក៏មោយ កច៏ំណ្ដយមលើការរបតិបតថភិាគមរចើនបំផុតរតូវ
អនុវតថមោយមោងចរក។ ការមធវើរមបៀបមនោះ ានបញ្ា មរចើន មរពាោះការបញ្ជ
ទិញរបសរ់កុមហ ុន និងវធិើតដលខលួនបញ្ជ ទិញ អាចបណ្ដឋ លឲ្យានផល
ប៉ាោះពាលល់កខខណ្ឍ ការងារមោយរកុមហ ុនផគត់ផគងរ់បសខ់លួន។ ឧទហរណ៍្ 
បញ្ា ននការមធវើការមលើសមា៉ា ង ានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងខាល ងំនឹងអរតាននការ
ទូទត ់ (មិនរគប់រគន់) តដលជាលទនផល នាឲំ្យានការលំ កកបុងការ
មោោះរស្អយ របសិនមបើ តនមលតដលរកុមហ ុនាច សយ់ើមហានិងរកុមហ ុនលក់
ោយចណំ្ដយមលើផលិតផលសមមលៀកបំពាក់បនថធាល ក់ចុោះ។ មហតុដូមចបោះ
មហើយ រកុមហ ុនបញ្ជ ទិញរតូវតតចាបម់ផឋើមមដើរតួនាទើកាន់តតធំកបុងកមមវធិើ
របសគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា។ 

 រកុមហ ុនបញ្ជ ទញិរតូវតតមបឋជាញ ចិតថ កបុងការចូលរមួវភិាគទនហរិញ្ដវតទុ
កាន់តតធំមធងមៅកបុងកមមវធិើននគមរាងមនោះ។ រកុមហ ុនទងំមនាោះក៏គបផើ
រតូវគរំទសកមមភាពមផសងៗមទៀតរបសគ់មរាង ដូចជាកមមវធិើបណ្ឋុ ោះ
បណ្ដឋ លមៅតាមមោងចរកជាមដើម។ 

 ជាលទនផល គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា គបផើតបងតចក
ឲ្យោច់ពើគប មោយចំហ រវាងរកុមហ ុនបញ្ជ ទញិតដលកំពុងចូលរមួ
យ៉ា ងសកមម និងបណ្ដឋ រកុមហ ុនតដលានគំនតិផឋួចមផឋើមតិចតួចបំផុត 
ឬមិនមធវើអវើមស្អោះ (ជិោះមសោះតលងនដ)។ 

 មា៉ាងមទៀត កមមវធិើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា គបផើរតូវវាយតនមល
អំពើផលប៉ាោះពាលម់ោយស្អរ រមបៀបបញ្ជ ទិញរបសរ់កុមហ ុនាច សយ់ើ
មហា និងរកុមហ ុនលក់ោយមលើលកខខណ្ឍ ការងារ រមួទងំលទនភាពនន
ការផឋលរ់ កឈ់បួលជាក់តសឋង សរាប់ជើវភាពរសម់ៅសមរមយផង។ 
ចំណុ្ចមនោះគបផើរតូវធានាថា រមបៀបននការបញ្ជ ទិញមនាោះមលើកទឹកចិតថ 
ជាជាងបំ ក់ទកឹចតិថរកុមហ ុនផគត់ផគង ់ មិនឲ្យកាល យជានិមយជកាន
លកខណ្ៈសមផតថសិមរមយ។ 

 ទើបំផុត គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជាគបផើរតូវធានាថា 
រកុមហ ុនបញ្ជ ទញិចាត់ការមោោះរស្អយបញ្ា  តដល នបងាា ញមៅឯ
មវទិកាមហាជនមោយយកចិតថទុកោកប់ំផុត។    

មសចកឋើសនបិោឌ ន នងិអនុស្អសន ៍        ២៩   
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កំណ្ត់សាគ ល់  
 
 

១ សូមមមើលព័ត៌ានខាងមលើ៖ h t t p : / / w w w . b e t t e r f a c t o r i e s . o r g /   ១៥ កិចចសាា ស Tuomo Poutiainen, នថងទើ៧ តខមើនា ឆ្ប ២ំ០១១ 

២ សរមង់ពើវបិស្អយគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា: 
h t t p : / /www. be t t e r f ac t o r i es .  org/ILO/aboutBFC.aspx?z=2&c=1  [ ចូលមមើល
ចុងមរកាយ នថងទើ១៧ តខមមស្អ ឆ្ប ២ំ០១២] 

១៦ ដូចខាងមលើ 

៣  ដូចខាងមលើ ១៧ អតទបទកាតសតភបំមពញប៉ាុសឋិ៍ មោយ O’Toole, James មរកាមចំណ្ងមជើង “Cambodian 
Wages Battle for Competitiveness”, ចុោះផាយនថងទើ១៣ តខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១០ ទំព័រ១០ 

៤ របធានសហជើពទងំ៣ាន មលាកបណ្ឍិ ត វងស សុវណ្ត (CCTU), មលាករសើ ម៉ាម ញឹម 
(NIFTUC), និង មលាក អាត់ ធន់ (C.CAWDU) រតូវជួបសាា សទងំមៅការយិល័យរបស់
គត់ ទងំមៅមរៅកតនលងមធវើការ។ 

១៨ 
 

 

សំណួ្រញឹកញាប់ មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា http://www.betterfacto- 
ries.org/ILO/faq.aspx?z=9&c=1 [ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ៤ តខមកោឆ្ប ២ំ០១២] 

៥ កិចចសាា សជាមួយអបកជំនាញចលនាកមមករបើនាក់កបុងចំមណ្ដមបួននាក់ មលាក តកវ មភឿន(LO-
FTF), លើ ភារៈ (WIC), មលាក David Welsh (Solidarity Group) រតូវ នសាា សមៅ
ការយិលយ័របស់គត់ រ ើឯ ជំនាញទើ៤ សុធា សុើវ (BWI) រតូវ នសាា សមៅការយិល័យរបស់
មយើង។ 

១៩ វទិាស្អទ នសិការស្អវរជាវនិងអភិវឌណន៍កមពុជា (តខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០០៧), “Post-ATC Trends 
in the Textile and Clothing Sector: Policy Response and Options”, អាចមបើក
មមើល នមលើវបិស្អយ៖ http://cids-cambo- 
dia.org/Documents/Publication/FES_Report_Draft%20 (07.15.2007).pdf 
[ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ២៩ តខកកកោ ឆ្ប ២ំ០១០], ទំព័រ៤ 

៦ កមមករមកពើមោងចរកនានាចំនួន៨។ កមមករទងំអស់រតូវ នសាា សមៅមពលសរាក យនថង
រតង់ ឬមរកាយបញ្ច ប់ការងារ មៅអាហារោឌ នតកផរកតនលងមធវើការរបស់ពួកគត់។  

២០ Dasgupta Sukti និង David Williams (ឆ្ប  ំ2010) “ស្តសថើរបឈមមុខវបិតថិមសដឌកិចច-វសិ័យ
កាត់មដរសមមលៀកបំពាក់មៅកមពុជា”, កបុងអតទបទរបស់ Armin Bauer និង Myo Thant (eds.) 
មរកាមចំណ្ងមជើងថា ភាពរកើរក និងការអភិវឌណាននិរនថរភាព កបុ ងផលប៉ាោះពាល់ មៅអាសុើ 
និងវធិានការចំមពាោះវបិតថិមសដឌកិចចពិភពមលាក  រកុងា៉ា នើល ធនាគរពិភពមលាក ទំព័រ ១៥៣ 
ានមៅមលើវបិស្អយ៖ http://www.environmentportal.in/files/  poverty-
sustainable-development-asia.pdf#page=160. [ចូលមមើលចុងមរកាង នថងទើ៣ តខ
តុលា ឆ្ប ២ំ០១១] 

៧ 
 
 
 
 
 

កិចចសាា សចុងមរកាយជាមួយបុគគលិកគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជារបស់អងគការ
ពលកមមអនថរជាតិ Tuomo Poutiainen និង Catherine Vaillancourt-Laflamme ទងំពើរ
នាក់រតូវ នសាា សមៅការយិល័យននគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា។  
 

  

២១ អតទបទរបស់ Birnbaum, David, (នថងទើ២១ តខសើហា ឆ្ប ២ំ០០៩) ចំណ្ងមជើងថា  
“Marginal suppliers need a radical re-think strategy”, មលើ វ ិបស្អយ រ បស់ just-
style.com។ [ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ១ តខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០០៩] 

៨ កិចចរពមមរពៀងពហុភាគើសឋើពើវាយនភ័ណ្ឍ និងសមមលៀកបំពាក់ តដលកំណ្ត់កូតាបរាិណ្
សមមលៀកបំពាក់មោងចរកមៅកបុងរបមទសកំពុងអភិវឌណន៍ អាចនាមំចញមៅរបមទសអភិវឌណន៍។ 

២២ Arnold, Dennis and Han Shih, Toh (2010) “Fair Model of Globalisation? 
Labour and Global Production in Cambodia”, Journal of Contemporary 
Asia, 40: 3, p. 404. 

៩ អតទបទរបស់ Wells, Don (ឆ្ប ២ំ០០៧) “ការអនុវតថលាបំផុត មៅកបុងការរគប់រគងចាប់
ការងារអនថរជាតិ៖ មមមរៀនពើ កិចចរពមមរពៀងពាណិ្ជជកមមសហរដឌអាមមរកិ-កមពុជា”, 
Comparative Labour Law and Policy Journal, 28, 1, pp. 357-76. 

២៣ Cuq, E., Fitzgibbon, W. and Tinga, J.  (2010) Cambodia: Freedoms of 
Expression, Association and Assembly: A Shrinking Space, International 
Fact-Finding Mission Report, The Observatory for the Protection of Human 
Rights Defenders, September 2010, p.7. 

១០ ឧបសមព័នន១៖ ដំមណ្ើ រការននការពិនិតយតាមោនមោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់ 
មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា ានមៅមលើ វបិស្អយ http://www.betterfac- 
tories.org/content/documents/BFCMoU(en).pdf  [ចូលមមើលចុងមរកាយនថង
ទើ១៣ តខ តុលា ឆ្ប ២ំ០១១] 

២៤ សាា សជាមួយ មលាកបណ្ឍិ ត វងស សុវណ្ត នថងទើ២០ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 
 

១១ ឧបសមព័នន១៖ ដំមណ្ើ រការននការពិនិតយតាមោនមោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់ មោងចរកកាន់តត
របមសើរមៅកមពុជា ានមៅមលើ វបិស្អយ http://www.betterfac- 
tories.org/content/documents/BFCMoU(en).pdf  [ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ១៣ តខ 
តុលា ឆ្ប ២ំ០១១] 

២៥ សាា សជាមួយ មលាករសើ ម៉ាម ញឹមនថងទើ២១ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

១២ មសវាពិមរគោះមយបលគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា (គម នកាលបរមិចឆទ), ឯកស្អរ
ានមៅមលើវបិស្អយ: http://www.betterfactories.org/content/documents/AS%20 
Overview%20(En).pdf [ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ១៥ តខមើនា ឆ្ប ២ំ០១២] 

២៦ សាា សជាមួយ មលាកបណ្ឍិ ត វងស សុវណ្ត នថងទើ២០ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

១៣ មសវាពិមរគោះមយបលគ់មរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា (គម នកាលបរមិចឆទ), ឯកស្អរ
ានមៅមលើវបិស្អយ: http://www.betterfactories.org/content/documents/AS%20 
Overview%20(En).pdf [ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ១៥ តខមើនា ឆ្ប ២ំ០១២] 

២៧ សាា សជាមួយ កមមករ តដលជាសាជិក C.CAWDU មៅមោងចរក មើន ឈាន, Preeya 
Saikia នថងទើ១ តខមើនា ឆ្ប ២ំ០១១។ 

១៤ សំណួ្រញឺកញាប់ មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា: http://www.betterfacto- 
ries.org/ILO/faq.aspx?z=9&c=1  [ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ៤ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១២] 

២៨ កិចចសាា សជាមួយ មៅ មភឿន នថងទើ១២ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

៣០        ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា         

http://www.betterfactories.org/
http://www.betterfactories/
http://www.betterfacto-/
http://cids-cambo-/
http://www.environmentportal.in/files/
http://www.betterfac-/
http://www.betterfac-/
http://www.betterfactories.org/content/documents/AS
http://www.betterfactories.org/content/documents/AS
http://www.betterfacto-/
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២៩ កិចចសាា សជាមួយ Tuomo Poutiainen នថងទើ៧ តខមើនា ឆ្ប ២ំ០១១ ៤០ មោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា, អងគការ ILO, សូមមមើល ឧបសមព័នន ១ មោងចរកមៅកមពុជា 

ានមៅមលើវបិស្អយ៖ http:// 
www.betterfactories.org/content/documents/BFCMoU(en). pdf. 
[ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ១៥ តខមមស្អ ឆ្ប ២ំ០១២] 

៣០ បញ្ជ ើមោងចរកតដលចុោះបញ្ជ ើអាចទញយកពើទើមនោះ៖ 
http://www.betterfactories.org/content/documents/ 
List%20of%20all%20factories%20monitored%20by%20 
BFC%20to%20be%20posted%20on%20website.pdf. [ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ 
២៨ តខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១១]  

៤១ កិចចសាា សជាមួយ លើ ភារៈ នថងទើ១៩ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

៣១ កិចចសាា សជាមួយ មលាក អាត់ ធន់ នថងទើ២៥ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ ៤២ កិចចសាា សជាមួយ កមមករ តដលជាសាជិក C.CAWDU មោងចរក Beiien Fong, Preeya 
Saikia, នថងទើ២ តខ មើនា ឆ្ប ២ំ០១១ 

៣២ សរាបក់ាររោិះគន់យ៉ា ងខាល ងំមលើការពិនិតយបទោឌ នសងគម តដលខកខានមិន នតកលមាលកខខណ្ឍ
ការងារ។ សូមមមើលរ យការណ៍្សឋើពើ យុទននាការសមមលៀកបំពាក់ស្អា តសាំ៖ តសវងរកការតកតរមូវ
ជាបនាធ ន់ៈ មតើមហតុដូចមមឋច នជា ការពិនិតយតាមោន ទុកកមមករមៅស្អទ នភាពមកងរបវញ័្ច តបប
មនោះ។ ានមៅមលើវបិស្អយ៖ http://www.cleanclothes.org/documents/05-quick_fix.pdf.   

៤៣ សាា សជនអនាមិក, នថងទើ១០ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

៣៣ កិចចសាា សជាមួយ Tuomo Poutiainen នថងទើ៧ តខមើនា ឆ្ប ២ំ០១១  
 

៤៤ 
 
៤៥ 

ដូចខាងមលើ 
 
កិចចសាា សជាមួយមលាកបណ្ឍិ ត វងស សុវណ្ត នថងទើ២០ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១។ 

៣៤ ជាឧទហរណ៍្ សូមមមើល រ យការណ៍្សឋើពើ សមមលៀកបំពាក់ស្អា តសា, (ឆ្ប ២ំ០០៥)៖ តសវងរកការ
តកតរមូវជាបនាធ ន់ៈ មតើមហតុដូចមមឋច នជា ការពិនិតយតាមោន ទុកកមមករមៅស្អទ នភាព
មកងរបវញ័្ច តបបមនោះ។ យុទននាការសមមលៀកបំពាក់ស្អា តសាំ, ានមៅមលើវបិស្អយ៖ 
http://www.clean- clothes.org/ftp/05-quick_fix.pdf [ចូលមមើលនថងទើ១៩ តខកុមាៈ ឆ្ប ំ
២០០៨]  

៤៦ កញ្ដ  Jill Tucker  មលើកមឡើងមៅកបុងកមមវធិើជតជកតុមូលននគមរាងមោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា 
នថងទើ១ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២ ភបំមពញ 

៣៥ 

 
 

Brown, Michelle, Stephen Frost, Jolly Cheng, ( ឆ្ប ២ំ០០៨) 
“ការមលើកទឹកចិតថសរាបម់ោងចរកកាន់តតរបមសើរ? មរៀនពើរបមទសកមពុជា” អុកស្អវ ម ហុង
កុង, តខកញ្ដ   

៤៧ មលាកបណ្ឍិ ត វងស សុវណ្ត, មលើកមឡើងមៅកបុងកមមវធិើជតជកតុមូលននគមរាង
មោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា នថងទើ១ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២ ភបំមពញ 

៤៨ កិចចសាា សជាមួយមលាកបណ្ឍិ ត វងស សុវណ្ត នថងទើ២០ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១។ 

៤៩ សមព័ននសហជើពអនថរជាតិ។ ការសិការស្អវរជាវរបចាឆំ្ប ២ំ០០៩ អំពើការរមំលាភសិទនិសហជើព 
មៅកមពុជា, នថងទើ១១ តខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០០៩។ ានមៅមលើវបិស្អយ៖  
http://www.unhcr.org/refworld/ docid/4c52cafa28.html [ចូលមមើល នថងទើ៧ តខធបូ 
ឆ្ប ២ំ០១០]ទំព័រ៥ 

៥០ Cuq, E., et al.,  កមពុជា។ មសរ ើភាពននការបមញ្ចញមតិ, តខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១០, ទំព័រ២៦ ៣៦ កិចចសាា សជាមួយ មលាករសើ ម៉ាម ញឹម នថងទើ២១ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១។  

៣៧ ស្អមគគិពិភពមលាក (ឆ្ប ២ំ០០៩), “កិចចសនារយៈមពលខលើមៅកបុងឧសាហកមមកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់
អាសុើ”, រ យការណ៍្ខលើពើអាសុើ ទើ១ ានមៅមលើ វបិស្អយ៖  
http://www.wddw.org/IMG/pdf/110411_ WSM-brochure-STC-2.pdf [ចូលមមើលនថង
ទើ៩ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១២] 

៥១ ដូចខាងមលើ  

៥២ 
 

 
៥៣ 

មលាក អាត់ ធន់មលើកមឡើងមៅកបុងកមមវធិើជតជកតុមូលននគមរាងមោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា 
នថងទើ១ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២ ភបំមពញ 
 
Arnold និងShih, op cit., ទំ ព័ រ  ៤១៦  

៣៨ ានការ ៉ា ន់ស្អម នខុសៗគប ពាក់ព័នននឹងចំនួនពិតរ កដរបស់កមមករតដលសនលប់។  
តួ មលខមនោះ រតូ វ នមលើកមឡើង មៅកបុ ង រ យការណ៍្ របស់គ មរាងមោងចរក
កាន់ តតរប មសើ រ មៅកមពុ ជា ( នថងទើ៩ តខធបូ  ឆ្ប ំ២០១២) “ភាគើពាក់ ព័នន រប ជំុ
ពិភាកាចំណ្ដត់ការទប់ស្អឋ ក់ការសនល ប់ ” ,  ានមៅមលើ វ បិស្អយ៖  
http://www.betterfactories.org/content/  
documents/events/Fainting%20meeting.pdf [ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ៣១ 
តខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២] 

៥៤ កិចចសាា សជាមួយ មលាករសើ ម៉ាម ញឹម នថងទើ២១ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

៥៥ Arnold និងShih, op cit., ទំ ព័ រ  ៤០២  
៥៦ កិចចសាា ស Tuomo Poutiainen, នថងទើ៧ តខមើនា ឆ្ប ២ំ០១១ 

៥៧ កិចចសាា ស មលាក អាត់ ធន់ នថងទើ២៥ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

៣៩ C.CAWDU នថងទើ១ តខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១១ “មសចកឋើរបកាសអំពើការ រមាចំមពាោះការសនលប់
កមមករោប់ពាន់នាក់មៅតាមមោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់"។ ចាប់តាងំពើតខមិថុនា ឆ្ប ំ
២០១០មក ានឧបទធវមហតុសនលប់កមមកររទង់រទយធំ មោយតឡកៗពើគប ចំនួន៣៤
មលើក មៅតាមមោងចរកចំនួន១៦មោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់ និងតសផកមជើងមៅ
កមពុជា។ សរុបកមមករជិត២៤០០នាក់សនលប់។ 

៥៨ 
 
 

កញ្ដ  Jill Tucker, មលើកមឡើងមៅកបុងកមមវធិើជតជកតុមូលននគមរាងមោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា 
នថងទើ១ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២ ភបំមពញ 
 
 

៥៩ សាា សជាមួយកមមករតដលជាសាជិក C.CAWDU មៅមោងចរក មិន ឈាន Preeya 
Saikia, នថងទើ១ មើនា ឆ្ប ២ំ០១១។ 

កំណ្ត់សាគ ល ់     ៣១   

http://www.betterfactories.org/content/documents/BFCMoU
http://www.betterfactories.org/content/documents/
http://www.cleanclothes.org/documents/05-quick_fix.pdf
http://www.clean-/
http://www.unhcr.org/refworld/
http://www.wddw.org/IMG/pdf/110411_
http://www.betterfactories.org/content/
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៦០  
 

កិចចសាា សជាមួយមលាក អាត់ ធន់ នថងទើ២៥ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 
 

៧២ មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា (ឆ្ប ២ំ០១២) “មតើអវើជាមហតុបណ្ដឋ លឲ្យាន
បណ្ឋឹ ង? លទនផលរកមឃើញពើមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា”, មសចកឋើសមងខប
ការសិការស្អវរជាវការងារកាន់តតរបមសើរ ចាប់ទើ១, អងគការពលកមមអនថរជាតិ និង 
ស្អជើវកមមហរិញ្ដវតទុអនថរជាតិ, ឆ្ប ២ំ០១២, ឯកស្អរមនោះានមៅមលើវបិស្អយ៖ 
http://www.betterwork.org/EN/Publications/Documents/ 
Research%20Brief%201%20-%20What%20Drives%20Compliance.pdf 
[ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ១២ តខមមស្អ ឆ្ប ២ំ០១២] 

៦១ 
 
 

វាគមិនជាមរចើននាក់មៅឯ “កមមវធិើជតជកតុមូលននគមរាងមោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា “ មលើកមឡើងអំពើ
រមបៀបអនុវតថមនោះ,  នថងទើ១ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២ ភបំមពញ 

៦២ បុគគលិកពើគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា មិនឯកភាពចំមពាោះលទនផលមនោះមទ។ 
ពួកគត់ នបញ្ជ ក់រ បម់យើងថា មគលការណ៍្ចុោះពិនិតយតាមោនមោយមិនជូន
ដំណឹ្ងមុនរតូវ នអនុវតថ មហើយអវើតដលអាចមធវើ នរតូវ នអនុវតថមដើមផើធានាថា ការ
ចុោះពិនិតយតាមោនទងំមនាោះ មិនរតូវរបកាសឲ្យមោងគណ្ៈរគប់រគងមោងចរកដឹងមឡើយ។ 

៧៣ ដូចខាងមលើ 

៧៤ កញ្ដ  Jill Tucker, មលើកមឡើងមៅកបុងកមមវធិើជតជកតុមូលននគមរាងមោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា 
នថងទើ១ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២ ភបំមពញ 
 

 ៦៣  មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា (ឆ្ប ២ំ០១១), រ យការណ៍្សំមយគទើ២៥ សឋើពើ
លកខខណ្ឍ ការងារមៅកបុងវសិ័យកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់មៅកមពុជា និងមសចកឋើតថលងការណ៍្
របស់គណ្ៈកាម ធិការពិមរគោះមយបល់គមរាង”, នថងទើ៧ តខមមស្អ ឆ្ប ២ំ០១១, អងគការ
ពលកមមអនថរជាតិ និងស្អជើវកមមហរិញ្ដវតទុអនថរជាតិ, រកុងហសតឺណ្វ។ 

 ៧៥ មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា (គម នកាលបរមិចឆទ) “មសវាពិមរគោះមយបល់”, ឯកស្អរមនោះ
ានមៅមលើវបិស្អយ៖ http://www.betterfactories.org/content/documents/AS%20  
Overview%20(En).pdf [ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ២ តខមមស្អ ឆ្ប ២ំ០១២] 

៦៤ ទទួល នពើការបងាា ញសកខើកមមរបសស់កមមជនសហជើពមួយរូបមៅឯមវទិកាមហាជន៖ រ ក់ឈបួល
សរាប់ជើវភាពរសម់ៅ ជាសិទនិមួយយ៉ា ងសំខាន់របស់កមមករកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់កមពុជា  ភបំមពញ, 
មណ្ឍ លសហរបតិបតថិការកមពុជា -ជប៉ាុន មៅភបំមពញ ពើនថងទើ៥ ដល់នថងទើ៨ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២។ 
ានមៅមលើវបិស្អយ៖ http://afwcam.wordpress. com/2012/02/05/case-2-
short-term-contracts/#more-163 [ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ១៧ តខមមស្អ ឆ្ប ំ
២០១២] 

៧៦ 
 
 
 
៧៧ 

មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា (ឆ្ប ២ំ០១១),  “រ យការណ៍្សំមយគទើ២៥ សឋើពើ
លកខខណ្ឍ ការងារមៅកបុងវសិ័យកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់មៅកមពុជា”, អងគការពលកមមអនថរជាតិ 
និងស្អជើវកមមហរិញ្ដវតទុអនថរជាតិ, រកុងហសតឺណ្វ, ទំព័រ៩-១០ [ចូលមមើលចុងមរកាយនថង
ទើ១៧ តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២] 
ដូចខាងមលើ។  

៧៨ ឯកស្អរមោយ Oka, Chikako (ឆ្ប ២ំ០១១) “មតើការរបតិបតថិចាប់ការងារកាន់តតលារបមសើរ
ជាដំមណ្ដោះរស្អយមទ? ទំនាក់ទំនងការរបតិបតថិចាប់ការងារ និងការរបកួតរបតជងអបក
ផគត់ផគង់”, ឯកស្អរបងាា ញ៖ កមមករ អាជើវកមម និងរោឌ ភិ ល, តសវងយល់អំពើការរបតិបតថិចាប់
ការងារមៅកបុងបណ្ដឋ ញផគត់ផគង់មលើពិភពមលាក នថងទើ២៦-២៨ តខតុលា ឆ្ប ២ំ០១១, 
ស្អជើវកមមហរិញ្ដវតទុអនថរជាតិ, រកុងវា៉ា សុើនមតាន, ទំព័រ១៥, ឯកស្អរមនោះានមៅមលើវបិស្អយ៖  
http://www.betterwork.org/EN/events/  
research2011/Documents/Session%207%20Does%20 
better%20labor%20standard%20compliance%20pay.pdf [ចូលមមើលនថងទើ១៥ 
តខមមស្អ ឆ្ប ២ំ០១២] 
ដូចខាងមលើ, ទំព័រ១០ 

៦៥  
 
 

 

សហព័ននសហជើពអនថរជាតិ, ការសិការស្អវរជាវរបចាឆំ្ប ២ំ០១០ សឋើពើការរមំលាភសិទនិសហជើព 
កមពុជា, នថងទើ៩ តខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១០, ានមៅមលើវបិស្អយ៖ 
http://www.unhcr.org/refworld/ docid/4c4fec89c.html [ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ
២០ តខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១០] 

៦៦ សរាបក់ារពិភាកាយូរជាង៖ ស្អមគគើពិភពមលាក (ឆ្ប ២ំ០០៩), កិចចសនារយៈមពលខលើមៅ
កបុងឧសាហកមមកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់មៅអាសុើ", រ យការណ៍្ខលើពើអាសុើ ចាប់ទើ១, 
ានមៅមលើវបិស្អយ៖ http://www.wdd w. org/IMG/pdf/110411_WSM-brochure-
STC-2.pdf [ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ៩ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១២] 

 
 
 

៧៩ 

៦៧   នមលើកមឡើងមៅកបុង Lieberma Trustlaw, នថងទើ២៩ តខធបូ ឆ្ប ២ំ០១១, “មតើរយៈមពល
ប៉ាុនាម នឆ្ប កំនលងមៅមនោះ ានអវើដល ស់បឋូរសរាប់កមមករមោងចរកកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់មៅ
កមពុជា?” 

៨០ មលើកមឡើងមៅកបុងរ យការណ៍្មោយ Casey, Roseann (ឆ្ប ២ំ០០៦) ានចំណ្ងមជើងថា  
“Raising the Bar in Supply Chain Workplace Standards”, រតូ វ  ន មរៀ ប ចំ
ស រា ប់  John Ruggie, តំណ្ដងពិមសសននអគគមលខាធិការ, សរាបក់ារពិមរគោះមយបល់
សឋើពើ ជំនួញនិងសិទនិមនុសស,  ងកក, របមទសនថ  ពើនថងទើ២៤ ដល់២៦ តខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០០៦ 
ទំព័រ២៤។. 

៦៨  សរាបក់ារពិភាកាលមាិតសឋើពើការមរបើរ ស់ កិចចសនាការងារានកំណ្ត់មថរមវលាមៅ
កមពុជា សូមមមើល៖ រ យការណ៍្ មោយ Lowenstein, Allard K. (ឆ្ប ២ំ០១១) មរកាម
ចំណ្ងមជើងថា “Tearing Apart at the Seams How Widespread Use of Fixed-
Duration Contracts Threatens Cambodian Workers and the Cambodian 
Garment Industry”, International Human Rights Clinic, Yale Law School, 
April. ានមៅមលើវបិស្អយ៖ 
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Intellectual_Life/ Cambodia_Tearing 
Apartatthe Seams.pdf  [ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ២៧ តខមើនា ឆ្ប ២ំ០១២] ទំព័រ៥ 

៨១ Miller និងរបភពមផសងៗ, (ឆ្ប ២ំ០០៧) “ជំនួញ-ជាធមមតា? ការរគប់រគងបណ្ដឋ ញផគត់ផគង់ 
មរកាយដំណ្ដក់កាលដកខលួនពើគមរាងកិចចរពមមរពៀងពហុភាគើវាយនភ័ណ្ឍ និងសមមលៀកបំពាក់
។ ករណ្ើ ននរបមទសកមពុជា”, ការយិល័យអងគការពលកមមអនថរជាតិ រកុងហសតឺណ្វ,  20-1។ 
ឯកស្អរានមៅមលើវបិស្អយ៖ http://library.fes.de/pdf-files/ gurn/00268.pdf 
[ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ១៧ តខមមស្អ ឆ្ប ២ំ០១២]។ 

៦៩ គមរាងមោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា កបុងរយៈមពលប៉ាុនាម នឆ្ប មុំន ធាល ប់ នមចញផាយព័ត៌ាន
ពាក់ព័នននឹងមសចកឋើោយការណ៍្អំពើមឈាម ោះមោងចរកតដរ ប៉ាុតនថ គមរាងឈប់អនុវតថតបបមនាោះមហើយ។ 
អបកចូលរមួផឋល់កិចចសាា សមិន នដឹងថា មកពើមូលមហតុអវើមទ។ 

៧០  អនាមិក, នថងទើ១០ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ ៨២ ធនាគរពិភពមលាក (ឆ្ប ២ំ០១២), “រ ក់ឈបួលរបស់ស្តសថើមៅតាមឧសាហកមមកាត់មដរសមមលៀក
បំពាក់ មរកាយការបញ្ច ប់កិចចរពមមរពៀងពហុភាគើសឋើពើវាយនភ័ណ្ឍ និងសមមលៀកបំពាក់៖ ករណ្ើ
មៅកមពុជា និងរសើលងាក រ”, មោយ  Yevgeniya Savchenko & Gladys Lopez Acevedo, 
ឯកស្អរការងារមគលនមយ យ ៦០៦១, ានមៅមលើវបិស្អយ៖http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContent-
Server/WDSP/IB/2012/05/07/000158349_20120507121436/Rendered/PDF/
WPS6061.pdf  [ចូលមមើលចុងមរកាយនថងទើ១៨ តខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២] 

៧១ មលាក អាត់ ធន់ មលើកមឡើងមៅកបុងកមមវធិើជតជកតុមូលននគមរាងមោងចរកកាន់របមសើរមៅកមពុជា នថងទើ១ 
តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២ ភបំមពញ 

៣២        ១០ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា         

http://www.betterwork.org/EN/Publications/Documents/
http://www.betterfactories.org/content/documents/AS
http://afwcam.wordpress/
http://www.betterwork.org/EN/events/
http://www.unhcr.org/refworld/
http://www.wddw/
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Intellectual_Life/
http://library.fes.de/pdf-files/
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៨៣     មលាក Ken Loo  នមលើកមឡើងមៅកបុង៖ Arnold និង Shih, ការមលើកមឡើងដូចខាងមលើ, ៤២០ 

៨៤     អងគកា រ  Fair Wear Foundation (ឆ្ប ២ំ០០៩), ធមមនុញ្ដអងគការ Fair Wear Foundation, តខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៩, អាមំសធើោ ំ

៨៥     មវទិកាមហាជន៖ រ ក់ឈបួលសរាបជ់ើវភាពរស់មៅសិទនជិាមូលោឌ នរបស់កមមករកាត់មដរ

សមមលៀកបំពាក់មៅកមពុជា, ភបំមពញ, មជឈមណ្ឍ លកមពុជា-ជប៉ាុន, ពើនថងទើ៥-៨តខកុមាៈ ឆ្ប ំ

២០១២។ ាលមៅមលើវបិស្អយ៖ http://afwcam.files. 

wordpress.com/2012/03/verdictcambodialastversion-28_ febbraio1.pdf  

[ចូលមមើលចុងមរកាយ នថងទើ១៧ តខមមស្អ ឆ្ប ២ំ០១២] 

៨៦     គមរាងមោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា, ឆ្ប ២ំ០១១, “រ យការណ៍្សំមយគទើ២៥ 

សឋើពើលកខខណ្ឍ ការងារមៅកបុងវសិ័យកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់មៅកមពុជា", ការយិល័យ

អងគការពលកមមអនថរជាតិ, មោងចរកកាន់តតរបមសើរមៅកមពុជា, រពោះោជាណ្ដចរកកមពុជា, 

រកុងហសតឺណ្វ៖ អងគការពលកមមអនថរជាតិ, ឆ្ប ២ំ០១១ 

៨៧     តួមលខមនោះតផាកមលើតួមលខរបស់មូលនិធិរូបិយវតទុអនថរជាតិ, សូមមមើលឯកស្អររបស់ Gehrt, 

Bent (ឆ្ប ២ំ០១២) “ការសនលប់រទង់រទយធំ និងដំមណ្ើ រវវិតថន៍ននរ ក់ឈបួលមៅកមពុជា", 

បទបងាា ញមៅឯមវទិកាមហាជន៖ រ ក់ឈបួលសរាប់ជើវភាពរស់មៅសិទនជិាមូលោឌ ន

របស់កមមករកាត់មដរសមមលៀកបំពាក់មៅកមពុជា, ភបំមពញ, មជឈមណ្ឍ លកមពុជា-ជប៉ាុន, ពើនថង

ទើ៥-៨តខកុមាៈ ឆ្ប ២ំ០១២។ 

៨៨     ដូចខាងមលើ 

៨៩    កិចចសាា សជាមួយ មលាក លើ ភារៈ, នថងទើ១៩ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

៩០     សូមមមើលឯកស្អររបស់ Polaski, Sandra (ឆ្ប ២ំ០០៤), “បញ្ចូ លកាល ងំពិភពមលាកនិង

មូលោឌ ន៖ ករណ្ើ សិទនិមនុសសមៅកមពុជា”, អភិវឌណន៍ពិភពមលាក, កាលទើ៣៤, មលខ៥ 

៩១     ស្អមគគើពិភពមលាក (ឆ្ប ២ំ០០៩), កិចចសនាការងាររយៈមពលខលើកបុងឧសាហកមមកាត់មដរ

សមមលៀកបំពាក់មៅកមពុជា”, រ យការណ៍្ខលើពើអាសុើមលខ១។ ានមៅមលើវបិស្អយ៖ 

http://www.wddw.org/IMG/pdf/110411_ WSM-brochure-STC-2.pdf [ចូល

មមើលចុងមរកាយនថងទើ៩ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១២] 

៩២     កិចចសាា សជាមួយ មលាក អាត់ ធន់, នថងទើ២៥ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

៩៣     ដូចខាងមលើ 

៩៤     កិចចសាា សជាមួយ មលាករសើ ម៉ាម ញឹម នថងទើ២១ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

៩៥     កិចចសាា សជាមួយ មលាកបណ្ឍិ ត វងស សុវណ្ត នថងទើ២១ តខមកោ ឆ្ប ២ំ០១១ 

កំណ្ត់សាគ ល ់     ៣៣   

http://afwcam.files/
http://www.wddw.org/IMG/pdf/110411_


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សនថិសុខយមមោងចរក។ រូបថតមោយ មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរាប់សហគមន៍ 

 
 
 
 
 
 
 

៣៤      ១០ ឆ្ប នំនគមរាងមោងចរកកានត់តរបមសើរមៅកមពុជា 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរាប់សហគមន៍ 
 

អាសយោឌ ន៖ អគរមលខ២៣៧ ផលូវលំ ភូមិថមើ 
សងាក ត់/ខណ្ឍ ដមងាក  ភបំមពញ, កមពុជា 
របអបសំ់បុរតមលខ៖ P.O. Box 1120 Phnom Penh 
ទូរស័ពធ៖ +៨៥៥-២៣-២១៥ ៥៩០ 
ទូរស្អរ៖ +៨៥៥-២៣-២១១ ៧២៣ 
អុើមម៉ាល៖ admin@clec.org.kh  
វបិស្អយ៖ www.clec.org.kh  

មលខាធិការោឌ ន អនថរជាតិ  
 
Postbus 11584 

1001 GN Amsterdam 

the Netherlands 

T: +31 20 412 27 85 

F: +31 20 412 27 86 

info@cleanclothes.org 

www.cleanclothes.org  
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