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ិ ព
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ិ អរ់រព
គ្សៀវគ្ៅកប្ម្ សត ព
៊ី ៊ី កមម វធ៊ី
ំ លករគ្ទសនត រប្រគ្វសន៍
និ្គ្ទសនត រប្រគ្វសន៍គ្ដាយសវតត ភា
ិ ព
គាំគ្ោ្ថ្នគេៈកមាមធិការអាស៊ាន កនុ្ការអនវតត គ្ៅគ្លើ
គ្សចកត ៊ីខងល ្ការេ៍អាស៊ាន សត ៊ីព៊ី ការការពារ និ្ការគ្លើក
កាំពស់សិទធិររស់ពលករគ្ទសនត រប្រគ្វសន៍ (ACMW)

គ្ប្កាមការឧរតថ មភព៊ី

គាំគ្ោ្យនត ការកិចចសនទ នាតាំរន់ អាស៊ាន និ្សហ្ភាពអឺររ ការប្គរ់ប្គ្ខផ្សេ កសិទធិមនសេ (READI HRF)

រ
ូ ឧេទិ

ជូន្

សោក រ ូសប៊ាើត្ ឡាហ្គា (ROBERT L. LARGA)
(៣ ធ្នូ ១៩៧០ - ១៨ កកកដា ២០១៧)
អតីតនាយកការ ិយាល័យទី៤
រដ្ឋបាលមុខរបរនៅនរៅរបនទស ហ្វល
ី ព
ី ីន
រកសួងការងារ និងមុខរបរ
នោកបានបំ នពញការងារជានាយកគនរោងននការនរៀបចំនសៀវនៅករមងអាស៊ានសតីពី
កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ និ ងនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព
ការនបតជាាចិ តត និ ងការឧទទិសរបស់គាត់ បាននអាយោនគំ និតចង់ បនងកើត និងបាននធ្វើនអាយនសៀវនៅករមង
ននេះនលចនចញជារូបរាងន

ើង។

បុព្វកថា
ខ្ំុមាន្ទសចកតីទសាម្ន្សសយ៉ា ងខាលំង ចំ ទ

ទបាោះពុ ម្ន
ភ ាយទសៀវទៅកប្ម្ងអាសា៊ាន្

ោះការបាន្បញ្ចប់ ការ

សតីពីកម្មវ ិធីអប់រ ំពលករ

ទេសន្តរប្បទវសន្៍ ន្ិងទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទោយសុវត្ថិភាព ទៅកនុង
ឆ្នំទន្ោះដ លសមាគម្ន្៍ប្បជាជាត្ិ អាសុីអាទគនយ៍

បាន្ប្បារពធខួប

អន្ុ សាវរ ីយ៍ទលើកេី ៥០ របស់ខួន្
ល ន្ិ ងកនុងអំ ឡងទពលប្បទេសហែ
ី
ុ
លីពីន្ទធែើជាប្បធាន្អាសា៊ាន្។ វាកាន្់ ដត្មាន្អត្ថន្័យបដន្ថម្ទេៀត្
ដ លឆ្នំទន្ោះគឺ ជាឆ្នំេី១០ នន្ទសចកតីដលលងការ
ការ

រ

៍ ទសប៊ាូ សតីពីការ

ន្ិងការទលើកកម្ពស់សិេិ រធ បស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍

ដ លប្ត្ូវបាន្ចុ ោះហត្ថទលខាទោយថានក់ ឹកនាំអាសា៊ាន្ កនុងអំ ឡង
ុ
កិ ចប្ច បរុំ កំពូលទលើកេី១២ ឆ្នំ២០០៧ ទៅេីប្កុងទសប៊ាូ។

កម្មវ ិធីអប់រ ំពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ន្ិ ងទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទោយសុវត្ថិភាព គឺ មាន្សារៈសំខាន្់ ខាលំង
ណាស់ ទ ើ ម្បីធានាថា ម្ន្ុ សសដ លដសែងរកឱកាសការងារទៅកនុងបណា
ត ប្បទេស ទប្ៅពីប្បទេសរបស់

ពួ កទគផ្ទាល់ បាន្ ឹ ងអំពីព័ត្៌មាន្ជាក់ ដសតង សតីពីទេសន្តរប្បទវសន្៍ ការងារ។ ពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ប្ត្ូវ
មាន្ការយល់ ឹងយ៉ា ងម្៉ាត្់ចត្់ន្ូវ ំ ទ

ើ រការទប្រើ សទរ ើសពលករ ដ លមាន្ទៅកនុងប្បទេសកំ ទ

ើ ត្របស់

ពួ កទគ, សិេិ ធ ន្ិ ងការេេួ លខុ សប្ត្ូវរបស់ពួកទគ ដ លមាន្ដចងទៅកនុងកិចស
ច ន្ាការងារ ទោយរួម្
បញ្ូច លសិេិ ធ ន្ិ ងការេេួ លខុ សប្ត្ូវរបស់ន្ិទយរករបស់ពួកទគ ប្ពម្ទំង ំ ទណាោះស្រសាយស្រសបចាប់ ន្ិ ង
កម្មវ ិធីរំន្ួយ កនុងករ

ី ចំបាច់ នានាដ លអាចទកើ ត្មាន្។

ទសៀវទៅកប្ម្ងទន្ោះប្ត្ូវបាន្ដបងដចកជាបីដននកសំខាន្់ ៗ ូចជាេប្ម្ង់នន្ការទធែើទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទៅ
កនុងប្បទេសនន្រ ឋជាសមារិ កអាសា៊ាន្ (AMS) ន្ី ម្ួយៗ ករ

ី សិកាអំ ពីសកាតន្ុ ពលទលើការអន្ុ វត្តលអ

ម្ួ យចំន្ួន្ ន្ិងអន្ុ សាសន្៍ដ លន្ឹងបញ្ូច លទៅកនុងការដកេប្ម្ង់ទោលន្ទយបាយ ន្ិ ងការអភិ វឌ្ឍន្៍ កម្មវ ិ
ធី ។

ជាេូ ទៅ កម្មវ ិធី អប់ រ ំពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ន្ិងទេសន្តរប្បទវសន្៍ទោយសុវត្ថិភាព ដ លមាន្ស្រសាប់
ទៅកនុងចំ ទណាម្រ ឋជាសមារិ កអាសា៊ាន្ (AMS) មាន្លកខ

ៈខុ សោនទៅតាម្េំ ហំន្ិងមាត្ិ កា ទោយ

សារដត្ភាពខុ សោននន្សាថន្ភាពទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទៅកនុងប្បទេសន្ីម្ួយៗ ប្កបខ័

ឌ ចាប់ ន្ិ ងរទបៀបវារៈ

ទោលន្ទយបាយទេសន្តរប្បទវសន្៍ ន្ិ ងការងារអាេិ ភាពនានា។ ទហត្ុ ូ ទចនោះ ប្បទេសខលោះមាន្កម្មវ ិធី
ដ

នាំម្ុន្ទពលទធែើការ

ន្ិ ងម្ុ ន្ទពលទចញ ំ ទ

ើរ

ទប្ចើន្ជាងប្បទេស នេទេៀត្

ខ

ៈទពលដ ល

ប្បទេសម្ួ យចំន្ួន្ត្ូ ចបាន្ទផ្ទតត្ទលើកម្មវ ិធីអប់រ ំទប្កាយទពលម្ក ល់។
ការទបាោះពុម្ពនាយទសៀវទៅទន្ោះ មាន្បំ

ងខិត្ខំបដន្ថម្ទេៀត្ទ ើម្បីនតល់ន្ូវភសតតាងអំ
ពីភាពខាលំង
ុ

ន្ិ ងការមាន្កប្ម្ិ ត្នន្កម្មវ ិធី ដ លមាន្ស្រសាប់ទៅកនុង AMS តាម្រយៈករ
ទោលការ

ី សិកា ទោយនតល់ន្ូវការ

នាំន្ិងការបំ នុសគំន្ិត្ម្ួ យចំន្ួន្កនុងការពប្ងឹងសម្ត្ថភាពនន្កម្មវ ិធី ដ លមាន្ស្រសាប់។

៍ដ

ទៅចុ ងបញ្ចប់ នន្ឯកសារទន្ោះ គឺ ជាកប្ម្ងនន្អន្ុ សាសន្៍ ដ លAMS អាចពិ ចរណាអន្ុ វត្តរម្
ួ ោន ឬទោយ
ដឡកៗពី ោនកនុងការបទងកើត្កម្មវ ិធីអប់រ ំពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍

ន្ិ ងទេសន្តរប្បទវសន្៍ សុវត្ថិភាព

ដ ល

កាន្់ ដត្មាន្ការទ្លើយត្បប្បសិេធភាពន្ិងប្បសិេន
ធ ល។
ទន្ោះគឺ ជាបំ

ងប្បាថានទោយទសាមោះប្ត្ង់ របស់ខំុ្ ដ លទសនើទអាយការនតួចទនតើម្ទន្ោះ ទប្កាម្ការ ឹកនាំ

របស់ប្បទេសហែីលីពីន្ដ លជាប្បទេសសប្ម្បសប្ម្ួល ន្ឹងប្ត្ូវបាន្សប្ម្ចទោយទជាគរ័ យ ទហើយថា
ការទប្បើប្បាស់ឯកសារទន្ោះប្ត្ូវបាន្អន្ុ វត្តយ៉ាងទពញទលញ។
ខ្ំុសូម្ដលលងអំ

រគុ

យ៉ា ងប្ជាលទប្ៅចំ ទ

ោះយន្តការកិចចសន្ានាត្ំ បន្់

អាសា៊ាន្

ន្ិងសហភាព

អឺ រប
ុ ៉ា (READI) សប្មាប់ការឧបត្ថម្ភោំប្េ ល់គទប្មាងទន្ោះ។ ខ្ំុក៏សូម្អបអរ ន្ិ ងសូម្ដលលងអំ

រគុ

ល់ប្កុម្ការងារបទចចកទេសប្បទេសហែីលីពីន្, ទលខាធិ ការោឋន្អាសា៊ាន្, ប្កុម្ការងារថានក់ ជាត្ិ ន្ិ ងអនក

ពិ ទប្ោោះទយបល់ថានក់ ជាត្ិម្កពី AMS ន្ិងអនកនតល់ប្បឹ កាប្បចំត្ំបន្់ សប្មាប់ការរួម្ចំ ដ
កិ ចខ
ច ិ ត្ខំ ប្បឹ ងដប្បងប្ត្ួសប្តាយរបស់គ
សតីពីការការ

កទ ើ ម្បីទធែើឱយ

ៈកមាមធិ ការអាសា៊ាន្ ទលើការអន្ុ វត្តទសចកតីដលលងការ

៍ អាសា៊ាន្

រ ន្ិ ងទលើកកម្ពស់សិេិ រធ បស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ (ACMW) បាន្ទលចទចញជារូបរាង

ពិ ត្ប្បាក ។

SILVESTRE H. BELLO III
រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងការងារ ្ិងមុខរបរ សាធារណរដ្ឋហ្វីលីព្
ី

សារ
ទៅឆ្នំទន្ោះ អាសា៊ាន្បាន្ប្បារពធខួបទលើកេី ៥០ របស់ខួន្។
ល
វាក៏

ជាខួ បទលើកេី ១០ នន្ការចុោះហត្ថទលខាទោយទម្ ឹកនាំអាសា៊ាន្ ទលើ
ទសចកតីដលលងការ

៍ អាសា៊ាន្

សតីពីការការ

រន្ិ ងទលើកកម្ពស់សិេិ ធ

របស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ឬទសចកតីដលលងការ

៍ េី ប្កុង Cebu។

ការទបតជា្ចិ ត្ដត លបាន្ោក់ ទចញទៅកនុងទសចកតីដលលងការ

៍ េី ប្កុង

Cebu បាន្បទងកើត្ ន្ិងរំរញ
ុ កិ ចចសហប្បត្ិ បត្តិការថានក់ ត្ំបន្់ សតីពី
សិេិ រធ បស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទៅកនុងេប្ម្ង់ ទនសងៗ។ ទំងទន្ោះ
រួម្មាន្ការបទងកើត្គ

ៈកមាមធិ ការអាសា៊ាន្ សតីពីការអន្ុវត្តទសចកតី

ដលលងការ

សតីពីការការ

៍ អាសា៊ាន្

រ

ន្ិ ងទលើកកម្ពស់សិេិ រធ បស់

ពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ (ACMW)។ ចប់ តាំងពី ការបទងកើត្ទឡើង
ទៅឆ្នំ២០០៨ ម្ក ACMW បាន្អន្ុ វត្តគំន្ិត្នតួចទនតើម្ជាទប្ចើន្រួម្
ទំងការបទងកើត្របាយការ

៍ សទងខប

សតីពីកម្មវ ិធីអប់រ ំ ល់ពលករ

ទេសន្តរប្បទវសន្៍ ន្ិ ងទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទោយសុវត្ថិភាព។

អស់រយៈទពលជាយូរម្កទហើយ ប្បជារន្ទៅកនុងត្ំបន្់ អាសា៊ាន្បាន្ផ្ទលស់បូរេី
ត តាំង ទៅកនុង ន្ិងទប្ៅ

ត្ំ បន្់ ទ ើម្បីដសែងរកឱកាស ន្ិងទ្លើយត្បទៅន្ឹងត្ប្ម្ូវការរបស់ប្បទេសដ លកំ ពុងលូត្លាស់។ ការរួម្
ចំ ដ

ករបស់ពួកទគចំទ

ោះទស ឋកិចច ន្ិងសងគម្ នន្ប្បទេសទ ើ ម្កំ ទ

ើ ត្ ន្ិងបណា
ត ប្បទេសទោលទៅ គឺ

ធំ ទធងណាស់។ ជាម្ួ យន្ឹងការបទងកើត្សហគម្ន្៍ អាសា៊ាន្ ទៅឆ្នំ២០១៥ ទស ក
ឋ ិ ចច ៏ រ ឹងមាំរបស់ត្ំបន្់ទន្ោះ
កំ ពុងប្បទម្ើ លទម្ើ លម្ន្ុ សសកាន្់ ដត្ទប្ចើ ន្ដ លន្ឹ ងដសែងរកឱកាសការងារទៅទប្ៅប្បទេស។
វាជាការចំបាច់ដ លអនកដ លចង់ កាលយជាពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ជាប់

ក់ ព័ន្ធជាម្ួ យការងារ ទហើយន្ឹ ងន្ិ ទយរករបស់ពួកទគ ប្ត្ូវបាន្នតល់ការអប់ រ ំ ន្ិ ងកម្មវ ិធីេូលំេូលាយ
ដ លន្ឹងនតល់ឱយពួកទគ ន្ូវព័ត្៌មាន្ទ ើម្បីធានាឱយមាន្ការទធែើទេសន្តរប្បទវសន្៍ ប្បកបទោយសុវត្ថិភាព។

វាក៏ ចំបាច់ នងដ រ ដ លថាការអប់រ ំ ន្ិងកម្មវ ិធី ដបបទន្ោះអាចរកបាន្ទៅកនុងប្គប់ ំ ណាក់ កាលនន្ការទធែើ
ទេសន្តរប្បទវសន្៍ ចប់ ពីម្ុន្ទពលសទប្ម្ចចិ ត្ប
ត ទប្ម្ើការងារ ទៅ ល់ម្ុន្ទពលទចញ ំ ទ
ម្ក ល់ ន្ិ ងការវ ិលប្ត្ឡប់ ម្កវ ិញ ន្ិ ងការទធែើសមាហរ

កម្ម។

ើ រ, ទប្កាយការ

ទសៀវទៅកប្ម្ងសតីពីកម្មវ ិធីអប់រ ំពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ន្ិ ងទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទោយសុវត្ថិភាព នតល់

ព័ ត្៌មាន្យ៉ា ងេូ លំេូលាយ ដ លនតល់ទោយរ ឋជាសមារិ កអាសា៊ាន្ សតីពីសាថន្ភាពប្បទេស ន្ិ ងកម្មវ ិធី

អប់រ ំ ន្ិងសុវត្ថិភាពទេសន្តប្បទវសន្៍ មាន្ស្រសាប់ ទផ្ទតត្ទលើពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ ន្ិងន្ិទយរក។ ជា
ឯកសារទយងដ លមាន្ប្បទយរន្៍ សប្មាប់អនក

ក់ព័ន្ធនានា

ដ លចូ លរួម្កនុងការទលើកកម្ពស់ការទធែើ

ទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទោយសុវត្ថិភាព ខ្ំុមាន្េំន្ុកចិ ត្ថា
ត
ទសៀវទៅកប្ម្ងទន្ោះន្ឹងរប្ម្ុញ ល់អក
ន ទរៀបចំ ទធែើ
ទោលន្ទយបាយ េី ភានក់ងាររោឋភិ បាល

ក់ព័ន្ធ អងគការទប្ៅរោឋភិ បាល ន្ិ ងអនក

ក់ ព័ន្ធ នេទេៀត្

ទ ើម្បីបន្តពប្ងឹ ងទោលន្ទយបាយ ន្ិងកម្មវ ិធី របស់ពួកទគ ទឆ្ពោះទៅេិ សទៅនន្ការទធែើទេសន្តរប្បទវសន្៍
ទោយសុវត្ថិភាពសប្មាប់ទំងអស់ោន។

LE LUONG MINH
អគ្គលលខាធិការអាសា៊ា្

សារ
ខ្ំុសូម្អបអរសាេរ ACMW សប្មាប់ ការបញ្ចប់ន្ិងការទបាោះ

ពុ ម្ន
ព ាយទសៀវទៅកប្ម្ង សតីពីកម្មវ ិធី អប់ រ ំពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍

ន្ិ ងទេសន្តរប្បទវសន្៍ ទោយសុវត្ថិភាព។ ទយើងមាន្ទមាេន្ភាពណាស់
ដ លបាន្ចូ លរួម្ឧបត្ថម្ោ
ភ ំប្េទលើការទបាោះពុម្ពនាយទន្ោះ ទប្

ោះវា

ស្រសបតាម្ការទបតជា្ចិ ត្តរបស់សហភាពអឺ រប
ុ ៉ា កនុងការោំប្េការការ

រ

ពលករទេសន្តរប្បទវសន្៍ទៅកនុងត្ំ បន្់ អាសា៊ាន្។

វាជាទោលការ

៍ ប្គឹ ោះ ដ លមាន្ដចងកនុងសន្ធិសញ្ញាការទធែើចលនាទោយទសរ ីរបស់ម្ន្ុ សស គឺ មាន្

សារៈសំខាន្់ ខាលំងណាស់សប្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍទស ឋកិចច ន្ិ ងសប្មាប់ ការបទងកើត្សហគម្ន្៍ ម្ួយកនុងចំ ទណាម្
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ុ ៉ា ទហើយវាបាន្រួ យបទងកើត្េីនារដត្ម្ួ យទៅអឺរប
ុ ៉ា
ដ លទយើង ឹងនាសពែនលៃទន្ោះ។

ពលរ អ
ឋ ុឺ រប
ុ ៉ា អាចទធែើចលនាទោយទសរ ី

ូច

ទៅកនុងប្ពំ ដ ន្នន្រ ឋសមារិក

ចំ ន្ួន្២៨ នន្សហភាពអឺរប
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ភ ាយទន្ោះ ន្ឹ ងប្ត្ូវបាន្ទប្បើ
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ករណីសិកាទី ១៥: កមមវ ិធ្ីនរៀបចំ ការសនក់ នៅសរោប់ ពលករបរនទសដដ្លបនរមើ ការងារផ្សទេះ
(សឹងហបុរ ី) ………………………………………………………………...

២១៨

ករណីសិកាទី ១៦: កមមវ ិធ្ីដណនាំតរមង់ទិសនិ នយាជក (សឹងហបុរ ី)…………………

២២១

ករណីសិកាទី ១៧: វគគទក់ ទងនឹងសុវតតិភាព (សឹងហបុរ ី)………………………..…..

២២៣

ករណីសិកាទី ១៨: សិកាឋសោដណនាំតរមង់ ទិសបនាទប់ ពីមកមកដ្ល់(PAOS) សរោប់ ពល
ករហ្វីលីពីននធ្វើការនរៅរបនទស នៅសឹងហបុរ ី (ហ្វីលីពីន) ……..
D. ការវ ិលរត

២២៨

ប់ និងសោហ្រណកមម

ករណីសិកាទី ១៩:

ភូ មិពលករនទសនតររបនវសន៍ (ឥណូឌ ននសុ)ី …………………

២៣០

ករណីសិកាទី ២០: Balik-Pinay, Balik-Hanapbuhay សរោប់ ពលករហ្វីលីពីននធ្វើការនរៅ
បរនទស វ ិលរតលប់ មកវ ិញ (ហ្វីលីពីន) …………………………..

២៣២

ករណីសិកាទី ២១: កមមវ ិធ្ី ជំនួយសុខោលភាព ការងារ ចាប់ និ ងសុខោភាភាព
(WELL) (ហ្វីលីពីន) …………………………………….…………..

ជំពូកទី ៣: ការរកន

ញ
ើ និងអនុសសន៍ ………………………………………….……………..

២៣៧

២៤២

អាររមណ៍កថា
នសៀវនៅករមងអាស៊ានសតីពីកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ និងនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព
រតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយការរួមចំ ដណករួមគានរបស់បុគគលនិ ងសថប័ នជានរចើ ន។ គណៈកោមធ្ិ ការអា

ស៊ានសតីពីការអនុ វតតនសចកតីដលលងការណ៍អាស៊ាន សតីពី កិ ចចការ
នតររបនវសន៍ (ACMW) សូមដលលងអំ ណរគុ ណចំ ន

រនិ ងនលើកកមពស់សិទិ រធ បស់ពលកនទស

េះការចូ លរួមយា៉ា ងសកមមរបស់ពួកនគ កនងការនរៀបចំ
ុ

និ ងសនរមចបាននជាគជ័ យកនុងការនបាេះពុ មផ្ស
ព ាយននេះ:

រកុមនរៀបចំ ហ្ីល
វ ីពីនដដ្លដ្ឹ កនាំនដាយនោក Robert Larga អនកសរមបសរមួលគនរោងនិងសោជិ ក
របស់ខួន
ល - នោកស្រសី Alice Visperas, Maria Teresa Delos Santos, និ ងអនកស្រសី Gean Salvador សរោប់ ការនរៀបចំ យា៉ាងយកចិតតទុកដាក់ នលើគនរោងននេះ ចប់ តាំងពី ការគិតគូ រដ្ំ បូងរហ្ូតបានដ្ល់
នពលបញ្ចប់ ។
នលខ្ធ្ិ ការដាឋនអាស៊ាន ជាពិ នសសនោកស្រសី Mega Irena និ ងនោកស្រសី Pitchanuch Supavanich
និ ងដដ្លរតូវបានជួ យគាំរទនដាយនោកស្រសី Sarah Choirinnisa សរោប់ ការនលើកទឹ កចិ តន
ត ិ ងការគាំរទ
នពញមួ យគំ នរាងននេះ។
រកុមការងារដផ្សនកបនចចកនទសនិងដផ្សនករដ្ឋបាលននយនតការកិ ចចសនទនាតំ បន់ អាស៊ាន - សហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ ននគំ
នរាងសិទិ ម
ធ ិនុសស (READI-HRF) ជាពិ នសសអនកស្រសី Yuyun Wahy uningrum (អតីតរបធានរកុម) នោក
ស្រសី Patricia Waagstein (របធានរកុម) និ ងនោកស្រសី Irene Ester Ronauly Situmorang សរោប់ ការ
បនតនបតជាាចិតតរបស់ពួកនគចំន

េះគនរោងននេះ និ ងសំខ្ន់ ជាងននេះនៅនទៀតនដ្ើ មបីនលើកកមពស់សិទិធមនុ សស

សរោប់ ពលករទំងអស់រួមទំងពលករនទសនតររបនវសន៍នៅកនុងតំបន់ អាស៊ាន។

ACMW សូមសំដដ្ងនសចកតីដ្ឹងគុ ណដ្ល់រកុមការងារពិ នរគាេះនយាបល់ ដដ្លរបសិននបើ គាមនពួ កនគ គាមន
នរណាោនក់ អាចនធ្វើនអាយបានសនរមចនូ វកិ ចកា
ច រននេះនទ។ នោកស្រសី Alcestis (Thetis) Abrera
Mangahas ដដ្លជាអនកពិ នរគាេះនយាបល់របចំតំបន់ សរោប់ ការរតួតពិនិតយនលើតរមូវការបនចចកនទសនន
របាយការណ៍ថ្ននក់ ជាតិ ការនរៀបចំ របាយការណ៍របចំតំបន់ និងការរកន

ើញតាមបណា
ត របនទសដដ្ល

ជាសោជិ ក និ ងការនរៀបចំ អនុ សសន៍ រួម; សូមអរគុ ណដ្ល់ទីរបឹកាជាតិ សរោប់ ការអនុ វតតការនរៀបចំ
ការស្រសវរជាវ ការនធ្វើសំភាសន៍ និ ងការបំ នពញរបាយការណ៍របចំរបនទស និ ងចុងនរកាយអរគុ ណដ្ល់
រកុមការងារ ACMW សរោប់ ការកំ ណត់ អតតសញ្ញាណអនកដដ្លរតូវបានសោភសន៍ សំខ្ន់ ៗ និ ងកមមវ ិធ្ី

ដដ្លបាននរជើ សនរ ើស ដដ្លរតូវដាក់ បញ្ូច លនៅកនុងរបាយការណ៍បូ កសរុប និ ងគាំរទរបាយការណ៍ននេះ
នអាយនចញជារូបរាងន

ើង។

សូមដលលងអំ ណរគុ ណពិ នសសចំ ន

េះនោក Mitchell Duran ចំ ន

េះ "ការបំ នពញចននាលេះទំងអស់" ផ្សតល់

ការដកសរមួលនិ ងការរតួតពិ និតយបនចចកនទសកនុងការនបាេះពុ មពផ្សាយរបស់នសៀវនៅករមងននេះ; និ ងដ្ល់
អនកស្រសី Marielle Espinosa សំរាប់ ការនរៀបចំគរមបនសៀវនៅនិ ងដផ្សនកបូកសរុបនានា។

ម្កុរការងារស

ៀវសៅកម្រង ASEAN Compendium

ម្បធាន្គសម្ម្មង
ទីរបឹកាតំបន់
Ms. Ma. Alcestis (Thetis) Abrera Mangahas
នសដ្ឋវ ិទូ, អនកវ ិទាសស្រសតសងគម
សថនី យ៍អាកាសធាតុ សងគម
អនកសរមបសរមួលនៅPhilippines, គនរោងនសៀវនៅរកំអ ASEAN Compendium Project
Atty. Robert L. Larga
នាយក IV
រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសរបនទសហ្វីលីពីន
នាយកដាឋនពលកមមនិងការងារ
នលខ្ធ្ិ ការរបចំនៅPhilippines
Ms. Alice Q. Visperas
របធានដផ្សនកពលកមមនិងការងារ
មន្រនតីទទួ លបនទុកដផ្សនកអាសុីបា៉ាសុីហ្ិច
វ

ការ ិយាល័យកិ ចចការពលកមមអនតរជាតិ
នាយកដាឋនពលកមម និ ងការងារ
Ms. Charmaine Me M. Dela Cruz
មន្រនតីជាន់ ខពស់ដផ្សនកពលកមម និ ងការងារ
ដផ្សនកអាសុីបា៉ាសុីភិច, ការ ិយាល័យកិ ចចការការងារអនតរជាតិ
នាយកដាឋនពលកមម និ ងការងារ
Ms. Gean Antonette A. Salvador

មន្រនតីការងារនិ ងការងារ I
ដផ្សនកអាសុីបា៉ាសុីភិច, ការ ិយាល័យកិ ចចការការងារអនតរជាតិ
នាយកដាឋនពលកមម និ ងការងារ
នលខ្ធ្ិ ការ ASEAN
Ms. Mega Irena
ជំ នួយការនាយក

របធានដផ្សនកការងារនិងដផ្សនកសុីវ ិល
របធានសតីទីននការលុបបំ បាត់ ភាពរកីរកនិងដផ្សនកនយនឌ្័ រ
នាយកដាឋនសងគម វបបធ្ម៌ - សហ្គមន៍ អាស៊ាន
Ms. Pitchanuch Supavanich
មន្រនតីជាន់ ខពស់
អគគនាយកដាឋនអភិ វឌ្ឍធ្នធានមនុ សស ដផ្សនកការងារនិ ងដផ្សនកសុីវ ិល
នាយកដាឋនសងគម វបបធ្ម៌ - សហ្គមន៍ អាស៊ាន
Ms. Sarah Choirinnisa
មន្រនតីបនចចកនទស
អគគនាយកដាឋនអភិ វឌ្ឍធ្នធានមនុ សស ដផ្សនកការងារនិ ងដផ្សនកសុីវ ិល
នាយកដាឋនសងគម - វបបធ្ម៌ សហ្គមន៍ អាស៊ាន
មន្រនតីរកុមការងារ READI-HRF
Ms. Patricia Waagstein
របធានរកុម
រកុមការងារសិទិ ម
ធ នុ សស យនតរការកិ ចព
ច ិ ភាកាអាស៊ាន សហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ
Ms. Irene Situmorang
ជំ នួយការគនរោង
រកុមការងារសិទិ ម
ធ នុ សស យនតរការកិ ចព
ច ិ ភាកាអាស៊ាន សហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ

ម្កុរការងា ន្ិងេីម្បឹកាជាត្ិ
Brunei Darussalam

Focal Point

Ms. Aemy Azlena binti Azahari
ជំ នួយការសនងការការងារ
ដផ្សនកភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុគគលិកនិ ងសតង់ដារការងារ
រកសួងការងារ និ ងរកសួងមហនផ្សទ

National Consultant

Ms. Nur Judy binti Abdullah
ទី របឹ ការគប់ រគង
នសវាកមមបណុត េះបណា
ត លAl Majaz
Cambodia

Focal Points

Mr. Chuop Narath
អគគនាយករង អគគនាយកដាឋនការងារ

រកសួងការងារ បណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ
Mr. Keo Sovanmony
របធានការ ិយាល័យ ASEAN

រកសួងការងារ បណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ
Mr. Ouk Ravuth
របធានការ ិយាល័យរគប់ រគងពលករ

រកសួងការងារ បណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ

National Consultant

Mr. Khoun Bunny
សថបនិ ក និងអគគនាយក នសវាកមមរបឹ កានយាបល់ MDC
Indonesia

Focal Point

Mr. Soes Hindarno
នាយករគប់ រគងធ្នធានមនុ សសនរៅរបនទស
រកសួងការងារ

National Consultant
Mr. Wirya Adiwena

របធានទំ នាក់ ទំនងអនតរជាតិ
មជឈមណឌល Habibie
Lao PDR

Focal Point

Ms. Bouasy Thammasack
អនុ របធាននាយកដាឋននលើកកមពស់ការងារ
រកសួងការងារ និ ងសុខុោលភាពសងគម

National Consultant

Mr. Somsouk Sananikone

អនកវ ិទាសស្រសតសងគម (PhD នៅកនុងវ ិទាសស្រសតអភិ វឌ្ឍន៍ )
Malaysia

Focal Point

Mr. Muhammad Syamsul Hazry
ជំ នួយការនលខ្ធ្ិ ការដផ្សនកអនតរជាតិ
រកសួងធ្នធានមនុ សសរបនទសោ៉ា ន

National Consultant

សុី

Mr. Munusamy Periasamy

មន្រនតីរាជការសុីវ ីលចូ លនិ វតតន៍
Myanmar

Focal Point

Ms. Khin Khin Htet
មន្រនតីបុគគលិកដផ្សនកពលករនទសនតរបនវសន៍
នាយកដាឋនការងារ
រកសួងការងារនទសនតរបនវសន៍និងរបជាជន

National Consultant
Mr.Win Myint
Philippines

Focal Point

Ms. Maria Teresa D. Delos Santos
OIC, ដផ្សនកអប់ រ ំរបស់បុគគលិក
រដ្ឋបាលរគប់ រគងពលករនៅនរៅរបនទស របនទសហ្វីលីពីន

National Consultant

Mr. Mitchell P. Duran
ទី របឹ កាឯករាជ
Singapore

Focal Point

Ms. Priscilla Goh
របធានទំ នាក់ ទំនងអនតរជាតិ
ដផ្សនកននយាបាយនិ ងយុទធសស្រសតនៅកដនលងនធ្វើការ
រកសួងការងារ

National Consultant
Mr. Bernard Menon

នាយករបតិបតតិ
មជឈមណឌលពលករនទសនតរបនវសន៍
Thailand

Focal Point

Ms. Yada Thongsri

អនកជំ នាញការងារ ករមិ តវ ិជាជជី វៈ
ការ ិយាល័យរដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទស
នាយកដាឋនការងារ
រកសួងការងារ

National Consultant

Mr. Pakorn Amornchewin
Viet Nam

Focal Point

Ms. Tran Thanh Minh
មន្រនតីននកិ ចចសហ្របតិបតតិការអាស៊ាន
នាយកដាឋនសហ្របតិ បតតិការអនតរជាតិ
រកសួងការងារយុទធជនពិ ការនិងសងគមកិចច

National Consultant
Mr. Vu Anh Son

េិដ្ភា
ឋ ពេូសៅ
នទសនតររបនវសន៍ ការងារអនតរជាតិ នៅកនុងសោគមរបជាជាតិ អាសុីអានគនយ៍ (អាស៊ាន) បាននកើ នន

ើង

យា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័សនៅតាមវ ិធ្ី នផ្សសងៗ។ នគបា៉ា ន់របោណថ្នរបជាពលរដ្ឋអាស៊ានចំ នួន 21,3 ោននាក់

កំ ពុងរស់នៅនរៅរបនទសរបស់ពួកនគ ដដ្លកនុងននាេះ 6,8 ោននាក់ ជាជននទសនតររបនវសន៍ កុងតំ
ន
បន់
(ឧទហ្រណ៍អនកដដ្លបានផ្ទលស់បូរពី
ត រដ្ឋសោជិ កអាស៊ានមួ យនៅរដ្ឋសោជិ កអាស៊ានមួ យនទៀត) ។
របនទសបញ្ូជ នកំពូលចំ នួន5 នៅកនុងតំ បន់ អាស៊ានគឺ របនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ាោនចំ នួន 2,02 ោននាក់
របនទសឥណូឌ នណសុី ោនចំ នួន1,2 ោននាក់ របនទសោ៉ា ន

សុី ោនចំ នួន1,0 ោននាក់ របនទសឡាវ

ោនចំ នួន 0,9 ោននាក់ និ ងរបនទសកមពុជា ោនចំ នួន0,8 ោននាក់ ។

ទិ ដ្ឋភាពនសដ្ឋកិចច, សងគមនិ ងននយាបាយនៅទូ ទំងតំ បន់ អាស៊ានោនភាពខុ សគានយា៉ា ងខ្លំង នដាយសរ
ថ្នោនភាពខុ សគានយា៉ា ងរជាលនរៅកនុងចំ នណាមរដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានទក់ ទងនឹ ងផ្សលិតភាព របាក់

ឈ្នួល ការរបកួ តរបដជង និ ងការនរៀន និងឱកាសការងារ។ ភាពខុ សគានទំងននេះបនតជំរុញការនធ្វើនទសនត
ររបនវសន៍ កងតំ
ុន បន់ នហ្ើយជាមួ យនឹ ងការរ ំពឹងទុ កននការពរងីក

ណិជជកមមនិងវ ិនិនយាគកនងតំ
បន់ និ ង
ុ

ដ្ំ នណើរការននយាបាយសោហ្រណកមមកុងតំ
ន
បន់ ដដ្លោនអនុ ភាពជំ រុញចលនាទំងននេះ រតូវបាននគ
នមើ លន

ើញថ្នទំ នងជានឹ ងនកើ នន

គសម្ម្មងស
េិ

ើង ជាជាងលយចុ េះកនុងរយៈនពលឆ្ប់ ៗ និងយូរអដងវងខ្ងមុ ខ។

ៀវសៅកម្រងអាស៊ាន្

សៅ ន្ិងការសរៀបចំអងាការសលខ

នដាយទទួ លសគល់សរៈសំខ្ន់ ននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ កនងតំ
បន់ អាស៊ាន និ ងការផ្សតល់នូវលទធភាព
ុ
ឱយោនការបំ ោស់ទីននអនកោនជំ នាញវ ិជាជជី វៈ និ ងពលករជំ នាញនៅកនុងតំ បន់ នៅកិ ចចរបជុំ នលើកទី ៨
ននគណៈកោមធ្ិ ការអាស៊ានសតីពីការអនុ វតតនសចកតីដលលងការណ៍អាស៊ាន សតីពី កិ ចចការ

រ និ ងការនលើក

កមពស់សិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ (ACMW) នៅនលៃទី 29 ដ្ល់នលៃទី 30 ដខតុ ោឆ្នំ 2015 នៅទី
រកុងគូ ឡាឡាំពួ របនទសោ៉ា ន

សុី បានអនុ ម័តនលើសំនណើរបស់របនទសហ្វីលីពីន នដ្ើ មបីនរៀបចំ នសៀវនៅ

ករមងអាស៊ានសតីពីកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ និង នទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព។

តរមូវការសរោប់ កិចចសហ្របតិបតតិការកាន់ ដតទូ លំទូោយនលើកមមវ ិធ្ី ព័ត៌ោនសរោប់ ពលករនទសនតរ
របនវសន៍ និងនិ នយាជិករបស់ពួកនគរតូវបានបនងកើតន

ើងយា៉ា ងលអ។ ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវការ

ព័ ត៌ោនសតីពីការនរជើ សនរ ើសបុ គគលិក និ ងការអនុ វតតចាប់ និ ងនីតិវ ិធ្ីននរបនទសបញ្ូជ ន បទបញ្ញ
ជ ការងារ

ការរស់នៅ និ ងល័កខខ័ណឌការងារ និ ងបរ ិយាកាសសងគមវបបធ្ម៌ នៅកនុងរបនទសនគាលនៅ និ ងនសវាកមម
នានា រួមនិ ងយនតការចាប់ ដដ្លអាចរកបានសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ និ នយាជកនៅតាមប
ណា
ត របនទសទទួ ល របហក់របដហ្លគានដដ្រ នឹ ងរតូវការការបងាហញភាពខុ សគានននវបបធ្ម៌ នៅវ ិញនៅ

មក នដ្ើមបីរគប់ រគងកោលំងពលកមមបរនទសដដ្រ ដ្ូ ចជាការអនុ វតតការងាររបស់ពួកនគនៅបរនទស ទោលប់
ការងារ និ ងអាកបបកិ រ ិយាកនងសងគ
ម។
ុ

នសៀវនៅករមងអាស៊ានគឺ សរោប់ អក
ន នធ្វើនគាលននយាបាយ មន្រនតីរដាឋភិ បាលសំខ្ន់ ៗ អនករគប់ រគងរដ្ឋ
បាល និ ងអនកអនុ វតតវ ិជាជជី វៈនផ្សសងនទៀតដដ្ល

ក់ ព័នធ សំនៅបនងកើនការដកលំអការយល់ដ្ឹងនលើភាពចំ រុេះ

គានននវបបធ្ម៌ រវាងនិ នយាជក និ ងពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅកនុងអាស៊ាន។ ការយល់ដ្ឹងជាទូ នៅននេះ
គឺ ចំបាច់ នដ្ើ មបីពរងឹ ងនូ វជំ ននឿចិតតនៅវ ិញនៅមក រួមោនទំ នុកចិ តត និងការនគារពគាននៅវ ិញនៅមក -

ដដ្លជាមូ លដាឋននដ្ើ មបីធានាការនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកនិ ងការអនុ វតតនៅកដនលងនធ្វើការរបកបនដាយភាព
សមស្រសបនិ ងយុតិ ធ្
ត ម៌។

វិធីសស្ត

ត ន្ិងដ្ំសណើរការ

គណៈកោមធ្ិ ការនរៀបចំ ហ្ីល
វ ីពីន រួមជាមួ យនលខ្ធ្ិ ការដាឋនអាស៊ាន បាននរៀបចំ រកុមការងារបនចចក
នទស (TWG)នដ្ើ មបីចងរកងនសៀវនៅករមងអាស៊ាន នដាយកនុងននាេះោនការចងអុលបងាហញពី ជនបនងាគល
ផ្សងដដ្រ។ រកុមការងារបនចចកនទស បានជួ បគានយា៉ា ងនហចណាស់ពីរដ្ងនៅកនុងកំ
ននេះ។ កិ ចចរបជុំ នលើកទី មួយនធ្វើន

ងនពលននគនរោង
ុ

ើងនៅនលៃទី 9 ដខកញ្ញា ឆ្នំ 2016 នៅទី រកុងោ៉ា នី ល របនទសហ្វីលីពីន

នដាយបានយល់រពមនៅនលើការរចនា និ ងការនរៀបចំខឹ ម
ល សរ និងរចនាសមព័នធដដ្លបាននសនើន

ើងរបស់

គនរោងនសៀវនៅករមងអាស៊ាន។ រកុមការងារបានអនុ ម័តនលើការនរបើរបាស់ករមងទិននន័យនិ ងឧបករ
ណ៍របមូ លផ្សាំុនផ្សសងៗ នដាយអនកស្រសវរជាវថ្ននក់ តំបន់និងថ្ននក់ ជាតិ ។ កិ ចចរបជុំ នលើកទី 2 នៅនលៃទី 22-23
ដខមី នាឆ្នំ 2017 នៅទី រកុងោ៉ា នី ល របនទសហ្វីលីពីន នដាយបានពិ ចរណា និ ងកំ ណត់ ទុកលទធផ្សល
គនរោង ការនធ្វើឱយោនសុពលភាពនិងអនុម័តនលើការនបាេះពុ មពនសៀវនៅករមងអាស៊ាន។

រកុមការងារ TWG នដាយោនការគាំរទលវ ិកាពី មូលនិ ធ្ិសិទិ ម
ធ នុ សសអាស៊ាន ននយនតការសនទនាកិ ចច
សនទនាតំ បន់ អាស៊ាន និ ងសហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ (READI-HRF) បាននរជើ សនរ ើសរកុមការងារគនរោងសរោប់
ចងរកងការនសៀវនៅករមងអាស៊ាន ដដ្លោនអនករបឹ កាជាន់ខពស់របចំតំបន់ និ ងអនកស្រសវរជាវជាតិ

ចូ លរួមចំ នួន១០របនទស។ រកុមការងាររួមគានននេះបានបនងកើតការរចនា និ ងនរៀបចំវ ិធ្ី សស្រសតស្រសវរជាវ

និ ងរបមូ លទិ ននន័យរបមូ លផ្សតំុ ការវ ិភាគទិ នន
ន ័យ នហ្ើយបានបញ្ចប់ អនុ សសន៍ នដ្ើ មបីនលើកកមពស់ការអប់ រ ំ
ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងកមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតតិភាពកនុងតំបន់ អាស៊ាន។ រកុមនការងារ
បនងាគលននរកុមការងារបនចចកនទស TWG បានជួ យដ្ល់ទីរបឹកាជាតិ កងការរបមូ
លទិននន័យពី អនក
ុន

ក់

ព័ នធនផ្សសងៗ និ ងសំខ្ន់ ជាងននេះនៅនទៀត ជួយកនុងការកំ ណត់ ករណីសិកាដដ្លរតូវដាក់បញ្ូច លនៅកនុង
នសៀវនៅករមងអាស៊ាន។ ការដាក់ នសនើននការរកន

ើញនិ ងលទធផ្សលពី របនទសនី មួយៗ រតូវបាននអាយ

ពិ និតយនិ ងអនុ ម័តនដាយរកុមការងារសនលតាមរបនទសនរៀងៗ
ខលួនមុននពលដាក់ នសនើនៅទី របឹ ការបចំ
ូ
តំ បន់ សរោប់ ដកសរមួលនិងបញ្ចប់ ជាចុ ងនរកាយ។

នដ្ើ មបីរបមូ ល នរៀបចំ សនងខបនិ ងវ ិភាគតាមរបព័ នធដដ្លោនស្រសប់ និងយុទធនាការនទសនតររបនវសន៍
របកបនដាយសុវតថិភាព អនកពិ នរគាេះនយាបល់បាននរបើ សំណុំឧបករណ៍ស្រសវរជាវ និងមគគនទទ
ុ សក៍ សំណួរ
ដដ្លដសវងរកព័ត៌ោនអំ ពី:

•របវតតិ និ ងនិ នានការននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ របស់របនទសនី មួយៗ
•ការពិ ពណ៌នាអំ ពីចាប់ ជាតិ បទបញ្ញ
ជ និ ងបទបញ្ា តិ ស
ត ីព
ត ី និ ររបនវសន៍ និងនទសនតរបនវសន៍
•កំ ណត់ នគាលននយាបាយជាក់ ោក់ និ ងនគាលការណ៍ដណនាំ សតីពីការអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍
•ចុ េះបញ្ជី និ ងកំ ណត់ ទរមង់ កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ។ និង

•ការនសុើបអនងកតនិ ងសិកាសុីជនរៅ ដដ្លពឹងដផ្សអកខ្លំងជាមួ យការសិកាពី ៤ នៅ៨ករណី អំ ពីការអប់ រ ំ
របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងកមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាពកនុងរបនទសនីមួយៗ។

វារតូវបានរពមនរពៀងគានផ្សងដដ្រ នដ្ើ មបីកំណត់ការរគបដ្ណតប់ របស់កមមវ ិធ្ី អប់រ ំរបស់ពលករ នៅកាន់ អនក
ដដ្លរតូវបានដាក់ ពិន័យ និងយល់រពមអនុម័តនដាយរដាឋភិ បាល នដាយយកចិ តតទុកដាក់ នលើការនរៀបចំ
ដចកផ្សាយព័ ត៌ោន និងការរ ីកសយនន "យុទធនាការ" ពត៌ ោននរៅផ្សលូវការជានរចើន ដដ្លរួមោនកមមវ ិធ្ី
តាមទូ រទសសន៍ និងវ ិទយុ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ការនលើកដលងអាចនធ្វើនៅបានសរោប់ ទូរទសសន៍
វ ិទយុ និ ងរបព័នធផ្សសពវផ្សាយ ដដ្លបានដ្ំ នណើរការគួ រឱយកត់ សោគល់ជាយូរអដងវងមកនហ្ើយ នហ្ើយដដ្ល
សមនឹ ងទទួ លបានពិ នសសជាងនគ។

វារតូវបាននគយល់ស្រសបនដ្ើ មបីកំណត់ ចំនួនករណីសិកាននេះជូ នដ្ល់កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍
និ ងនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព ដដ្លទទួ លសគល់ និ ងដាក់ ពិន័យនដាយរដាឋភិ បាល។

ការរកស

ញ
ើ ន្ិងអន្ុស

ន្៍

គនរោងស្រសវរជាវ នសៀវនៅករមងអាស៊ានបានផ្សតល់នូវឱកាសដ្៏ ោនតនមលនដ្ើ មបីពិនិតយនមើលសុីជនរៅ

នៅកនុងកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ របស់របនទស AMS និ ងជានវទិ កាដ្៏ លស
អ រោប់ ដចករ ំដលក

បទពិ នសធ្ន៍ និ ងការយល់ដ្ឹងអំពីទិដ្ឋភាពនននគាលននយាបាយនិ ងការអនុ វតត នទសនតររបនវសន៍ ននេះ។
នៅទូ ទំង AMS ោនការនបតជាាចិ តតយា៉ាងមុ តោំចំន

េះកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លជា

ឧបករណ៍នគាលននយាបាយគនលឹេះនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ដដ្លោនសុវតថិភាព។ កមមវ ិធ្ី ទំងននេះ

បានផ្សតល់ព័ត៌ោនរតឹ មរតូវសរោប់ ការនរជើ សនរ ើស និ ងការងាររបកបនដាយភាពនជាគជ័ យ ផ្សតល់សិទិ ធ
អំ ណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ (និ ងនិនយាជករបស់ពួកនគ) ។ កតាតទំងននេះនាំឱយោនទំ នាក់
ទំ នងរវាងនិនយាជក និងនិ នយាជិតកាន់ ដតរបនសើរន
របនសើរន

ើង នហ្ើយទី បំផ្សុតនាំឱយោនការការ

ើងសរោប់ ពលកររបឆ្ំងនឹ ងការនកងរបវ ័ញ្ច និ ងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស។

រកាន់ ដត

ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវការព័ ត៌ោននៅរគប់ ដ្ំណាក់ កាលទំងអស់ននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
របស់ពួកនគ ចប់ តាំងពី ចំណុចននការសនរមចចិ តតរបស់គាត់ កុងការដសវ
ន
ងរកការងារនៅនរៅរបនទស
ការនរជើ សនរ ើសទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ ការសំនរចចិ តតនលើកិចចសនា ការនរៀបចំ ការងារនធ្វើនៅ

បរនទស ការសរមបខលនជាមួ
យមិ តតរួមការងារបរនទសនិ ងសហ្ការ ី យល់អំពីលកខខណឌការងារ សុខភាព
ួ
និ ងសុវតថិភាពនៅកនុងបរ ិយាកាសការងារ ដលរការកុមរគួសរ និងទីបំផ្សុតនរតៀមខលួនសរោប់ ការរត

ប់

មកវ ិញ និ ងការនធ្វើសោហ្រណកមមនៅកនុងរបនទសកំ នណើត។ នៅកនុងការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំមុ ននពលនធ្វើ
ការ និ ងមុ នការនចញដ្ំនណើរ គឺ ោននរចើនណាស់ នទេះបី ជាការស្រសវរជាវបានបងាហញពី ភាពគួ រឱយភាាក់

នផ្សអើលបដនថមនទៀតនៅនលើទីតាំងការងារនិ ងកមមវ ិធ្ី នរកាយមកដ្ល់របនទសនគាលនៅរួចនហ្ើយ។ ការយក
ចិ តតទុកដាក់នរចើនជាងននេះរតូវផ្សតល់ឱយកមមវ ិធ្ីវ ិលរត

ប់ និងកមមវ ិធ្ី សោហ្រណកមម ដដ្លរតូវបានចង

រកងរួមគាននដាយរបនទស និងរបនទសទទួ លពលករ។

កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍បនងកើតបានដតដផ្សនកមួ យននរបព័នធនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនរបសិទធ
ភាព។ នគាលបំ ណងទំងននេះសនរមចបាននៅកនុងរកបខ័ ណឌអភិ បាលកិ ចចដ្៍ធ្ំទូោយមួយ ដដ្លកំ ណត់
សតង់ដារសរោប់ ការនរជើ សនរ ើស ការនធ្វើការងារ និ ងការនគារពសិទិ ម
ធ នុ សសរបស់ជននទសនតររបនវសន៍
ទំងអស់។

សំ ណើរ

ម្ម្មប់ការសធវសើ អាយម្បស

រើ ស

ង
ើ ជាក់ោក់

ម្ម្មប់ម្បសេ

ន្ីរួយៗ
ទី របឹ កាថ្ននក់ តំបន់ និងថ្ននក់ ជាតិ បានកំ ណត់ អនុ សសន៍ ចំនួនរបាំសរោប់ ដកលមអរបព័ នធជាតិ សីព
ត ី កមមវ ិធ្ី
អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅកនុងវ ិស័យដ្ូ ចខ្ងនរកាមននេះ: (1) រកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយជាតិ

និ ងយនតការអភិ បាលកិ ចច។ (2) ការបា៉ា ន់ របោណនិ ងការវាយតនមល (3) សតង់ដាររបតិ បតតិការសរោប់ ការ
អនុ វតតនិងរតួតពិនិតយ (4) របព័ នទ
ធ ទួ លនិ ងដចកចយ និ ង (5) ភាពជានដ្គូ ។
១. ជំ រុញនគាលននយាបាយជាតិ សីព
ត ី ការអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ និងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
នដាយសុវតថិភាព នដ្ើ មបីសនរមចបាននូវកមមវ ិធ្ីដដ្លោនភាពសុីសងាវក់ គាននិ ងអាចឈាននៅសនរមច

បាន និ ងពរងី កការរគបដ្ណាប់ កាន់ ដតទូ លំទូោយ។ រកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយថ្ននក់ ជាតិ រតូវដតរគប
ដ្ណតប់ នលើដ្ំណាក់ កាលនផ្សសងៗនននទសនតររបនវសន៍ នដាយយកចិ តតទុកដាក់ ជាពិ នសសនៅនលើកមមវ ិធ្ី
វ ិលរត

ប់ និងកមមវ ិធ្ី សោហ្រណកមមន

ើងវ ិញ។

២. នលើកកមពស់ការវាយតនមលនិងបា៉ា ន់ របោណយា៉ា ងហ្មត់ចត់ នលើកមមវ ិធ្ី អប់រ ំដដ្លោនរយៈនពលយូរ។
ជំ ហនទី មួយសំខ្ន់ គឺការបនងកើតសូចនាករការអនុ វតតសតង់ដារនដាយរបសិទធភាពនិ ងរបសិទធផ្សល។ ការ
វ ិភាគនលើផ្សលប៉ា េះ

ល់នឹងផ្សតល់នូវមតិ នយាបល់ដ្៏សំខ្ន់ នលើតនមលនិងការចូ លរួមចំដណកននោតិ កាកមមវ ិធ្ី

បណុត េះបណា
ត ល សោភរៈហ្វឹកហ្វឺន របព័ នធដចកចយខុ សៗគាន និ ងបទដាឋនរបតិបតតិការនផ្សសងៗនទៀត។
បញ្ញ
ហ ននេះគឺ សំខ្ន់ ណាស់កុងការដកលមអ
ន
និ ងពរងឹ ងកមមវ ិធ្ី និងគំ និតផ្សតួចនផ្សតើមលមីៗ។

៣. ពរងឹងនិ ងជំ រុញបទដាឋនរបតិ បតតិការ។ ជាមួ យនឹ ងរបព័ នធខុសៗគានជានរចើនកនុងផ្សតល់កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពល
ករនទសនតររបនវសន៍ វាចំបាច់ រតូវបនងកើតសតង់ដារសនលរួ
មសរោប់ កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍
ូ

នដ្ើ មបីរម
ួ បញ្ូច លលកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ការទទួ លសគល់ ោតិ កាកមមវ ិធ្ី សិកា រយៈនពល លិ រនវោ និ ងតនមលនន
កមមវ ិធ្ី វ ិធ្ី សស្រសតនិងបទដាឋនផ្សសពវផ្សាយ។

៤. ការពរងី កនិងបនងកើនរបព័ នដ្
ធ ឹ កជញ្ូជ ន។ ការខិ តខំ របឹងដរបងបដនថមនទៀតនដ្ើ មបីបាននៅដ្ល់ជននទសនត
ររបនវសន៍ ដដ្លោនសកាតនុ ពលកាន់ ដតនរចើ ន នៅតំ បន់ ជនបទនិ ងតំបន់ ្ង
ល កាត់ រពំដដ្ន គួរដតរតូវបាន

នលើកទឹ កចិតតនិងពរងីកបដនថម។ សោភរៈផ្សសពវផ្សាយតាមអុិ នធ្ឺ ណិតនិ ងបណា
ត ញសងគមោនសកាតនុ ពល
ដ្៏ អសចរយ ប៉ាុ ដនតកិចចការជានរចើនអាចសនរមចបានជាមួ យនឹ ងការនរបើ របាស់យា៉ាងសមញ្ា ននរបព័នធ ផ្សសពវ
ផ្សាយដបបរបនពណី ការផ្សាយ

ណិជជកមមតាមទូ រទសសន៍ វ ិទយុ និ ងយុទធនាការនៅតាមមូលដាឋន។

៥. បនងកើតភាពជានដ្គូ ។ ការផ្សតល់កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ តរមូវឱយោនកិ ចខ
ច ិ តខំ របឹ ងដរបងរួម
គានរបស់អនក

ក់ ព័នធជានរចើន មកពី រដាឋភិ បាល វ ិស័យឯកជន រកុមហ្៊ាុននរជើ សនរ ើសពលករ សហ្គមន៍

មូ លដាឋន និ ងពលករនទសនតររបនវសន៍ និងរកុមរគួសររបស់ពួកនគ។ ជារួម រកុមនផ្សសងៗគានអាចបនងកើត
ទិ សនៅរួមគានមួ យ នដ្ើ មបីធានាថ្នពលកររតូវបានពរងឹ ងអំ ណាចនិងពរងឹ ងជំ នាញ នដ្ើ មបីសនរមចបាននូ វ
នគាលនៅផ្ទទល់ខួននិ
ល
ងរគួសររបស់ពួកនគ នៅកនុងការនៅនធ្វើការងារនរៅរបនទស។

សំ ណើរ

ម្ម្មប់កច
ិ ច

ហម្បត្ិបការថានក់ត្ប
ំ ន្់

កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ របកបនដាយរបសិទធភាព តរមូវឱយោននូវកិ ចចសហ្របតិ បតតិការ
របកបនដាយរបសិទធភាពរវាងរបនទសបញ្ូជ ន និ ងរបនទសទទួ ល។ អាស៊ាន ដដ្លជាសមូ ហ្ភាពតំ បន់
អាចនាំមុខកនុង:

១.ពិ ចរណានលើការអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធ្ី សិកាសតង់ដារអាស៊ាន។ ននេះគឺ ជានគាលនៅដ្៏ សំខ្ន់ មួយសរោប់
ព័ ត៌ោនរួម និ ងសរដដ្លបានផ្សតល់ជូនដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងនិ នយាជករបស់ពួកនគ។ រដ្ឋជា
សោជិ កអាស៊ានអាចតភាជប់ និ ងធានាបនតនូវកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំននរបនទសបញ្ូជ ន និ ងរបនទសទទួល។ ទំង

អស់ននេះនឹ ងនលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងអំ ពីចាប់ នទសនតរបនវសន៍ និ ងការងាររបស់ AMS កាតពវកិចចតាម
កិ ចចសនា និងលកខខណឌការងារ និ ងការរស់នៅ។ នលើសពី ននេះនទៀត ព័ត៌ោនអំ ពីវបបធ្ម៌ និងទំ ននៀម
ទោលប់ កុងជី
ន
វ ិតរបចំនលៃ (ឧ. ការអភិ វឌ្ឍទំ នាក់ទំនងលអជាមួ យនិ នយាជកនិ ងមិតតរួមការងារ និ ងអាកបប

កិ រ ិយានៅកដនលងនធ្វើការ), សុខភាព និ ងអនាម័យ, ឱកាសវ ិនិ នយាគ និ ងព័ ត៌ោនហ្ិរញ្ា វតថុនផ្សសងៗនទៀត។
អាស៊ាននឹ ងទទួ លបានផ្សលរបនយាជន៍ កងការអភិ
វឌ្ឍសោភរៈនសតទសសន៍ រម
ួ គាន និ ងនបាេះពុ មពព័ត៌ោន
ុន

សតីពីការរស់នៅនិ ងការនធ្វើការនៅកនុងរដ្ឋសោជិ កអាស៊ាន នដាយោនព័ ត៌ោនរគប់ រគាន់ ចាស់ោស់។
២. នដាយោនការអំ

វនាវជាបនតបនាទប់ នដ្ើ មបីនលើកកមពស់គុណភាពរគូបណុត េះបណា
ត លនិ ងកមមវ ិធ្ី បណុា េះ

បណា
ា លសរោប់ រគូបនរងៀន អាស៊ានគួ រពិ ចរណានរៀបចំវគគបណុត េះបណា
ត លថ្ននក់ តំបន់ សីព
ត ី ការអប់ រ ំ

របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងយុទធនាការនទសនតររបនវសន៍ របកបនដាយសុវតថិភាព។ វគគបណុត េះប
ណា
ត លដបបបណិឌ តសភា ក៏ អាចពិ ចរណាផ្សងដដ្រអំពីកមមវ ិធ្ី ដដ្លទក់ ទងនឹងនគហ្ទំព័រនដ្ើ មបីភាជប់
ជាមួ យនសៀវនៅដណនាំនិងឯកសរផ្សលិតនៅកនុងរបនទស AMS នី មួយៗ។
៣. កិ ចចសហ្របតិ បតតិការក៏ នកើតោនន

ើងនៅតាមនទវរភាគី និ ងកនុងតំបន់ ផ្សងដដ្រ។ នដាយោនរបនទស

ជានដ្គូ នទវរភាគី ជានរចើនរវាងរដ្ឋសោជិ កអាស៊ាន (របនទសនលជាមួ យកមពុជា ឡាវនិ ងមីយា៉ាន់ ោ៉ា និ ង
របនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ាជាមួ យឥណូឌ នណសុី នដាយដ

កពី គាន) ោនវ ិសលភាពកនុងការបញ្ូច លខលឹមសរននកិចច

សហ្របតិ បតតិការនទវរភាគី នៅនលើកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំនិ នយាជក និងពលករនទសនតររបនវសន៍ រវាងរបនទស
បញ្ូជ ននិ ងរបនទសទទួ ល។

៤. រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានគួ រដតនលើកទឹកចិ តដត លមនទៀត និងគាំរទដ្ល់កិចខ
ច ិ តខំ របឹ ងដរបងរបស់បណា
ត
របនទសនី មួយៗ នដ្ើ មបីពរងឹងកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ របស់ពួកនគ មិ នរតឹ មដតតាមរយៈការ
ដចករ ំដលកព័ ត៌ោនរបនសើរជាងមុ នប៉ាុនណាណេះនទ ដលមទំងតាមរយៈជំនួយបនចចកនទសនិ ងកិចចសហ្
របតិ បតតិការផ្សងដដ្រ។ ការផ្ទលស់បូរព័
ត ត៌ោននិងការសិកា អាចរគបដ្ណតប់ នលើនសវាកមមដផ្សនកចាប់កុង
ន

ការពរងឹ ងរកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយជាតិ ការនរៀបចំ កមមវ ិធ្ី សិកាកនុងការនរបើ របាស់វ ិធ្ីសស្រសតលី ៗ
ម និ ង
កនុងការបណុត េះបណា
ត លរគូបនរងៀន និ ងរគូបនងាគលសរោប់ កមមវ ិធ្ី ទំងននេះ។

ការសរៀបចំសរៀបចំស

ៀវសៅកម្រងអាស៊ាន្

កនុងការចូ លរួមរួមគាននលើគនរោងននេះ រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានបានអេះអាងសរជាលមីនូវការនបតជាាចិ តតរបស់
ខលួនចំ ន

េះនសចកតីដលលងការណ៍អាស៊ានសតីពីការការ

រនិ ងនលើកកមពស់សិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវ

សន៍ នដ្ើ មបីទទួ លខុ សរតូវរួមគានកនងការសំ
នរចចកខុវ ិស័យរួមមួ យសរោប់ សហ្គមន៍ អាស៊ានដដ្លោន
ុ
សនតិសុខ និ ងវ ិបុ លភាព រួមទំងវ ិធានការនានាកនុង ការការ

រនិ ងការនលើកកមពស់សិទិ រធ បស់ពលករ

នទសនតររបនវសន៍ ។

នសៀវនៅករមងអាស៊ានរតូវបាននរៀបចំ ដ្ូចខ្ងនរកាម:


ជំ ពូកទី ១: អាស៊ាននិ ងនទសនតររបនវសន៍ : របាយការណ៍របនទសៈ ជំ ពូកននេះោនរបាយការណ៍
ពី របនទសចំនួន 10 ដដ្លរគបដ្ណតប់នៅនលើរបវតតិននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ របស់របនទស
AMS ចាប់ នានពលបចចបបនន
និងទិដ្ឋភាពទូ នៅននកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍របស់
ុ
របនទសនី មួយៗ។



ជំ ពូកទី ២: កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំនិ នយាជកនិងពលករនទសនតររបនវសន៍ : ករណីសិកាៈ ជំ ពូកននេះរួម
បញ្ូច លករណីសិកាសតីពីការអប់ រ ំ និ ងកមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍របកបនដាយសុវតថិភាពពី រដ្ឋ
សោជិ កអាស៊ាន។ ករណីសិការតូវបាននរៀបចំ ន

ើងស្រសបតាមដ្ំ ណាក់ កាលនផ្សសងៗគាននន

ដ្ំ នណើរការនទសនតររបនវសន៍ និ ងរគបដ្ណតប់នលើរបធានបទកមមវ ិធ្ី សិកា វ ិធ្ី សស្រសតនរជើ សនរ ើស


និ ងបណុត េះបណា
ត លរគូ និងលវ ិកា។
ជំ ពូកទី ៣: ការរកន

ើញនិ ងអនុ សសន៍ ៈ ជំពូកននេះផ្សតល់នូវការវាយតនមលកុងតំ
ន
បន់ និងការ

នរបៀបនធ្ៀបរបព័នធរបស់របនទសនានា នលើការអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍។ របាយការណ៍

ននេះគិ តគូរអំ ពីកមមវ ិធ្ី និងករណីសិការបនទសនផ្សសងៗគាន នហ្ើយវាយតនមលនលើការអនុ វតត វ ិសល
ភាពរគបដ្ណតប់ រចនាសមព័នធ និ ងយនតការអនុ វតត។ ជំ ពូកននេះក៏ នរៀបរាប់ លំអិតអំពីបញ្ញ
ហ របឈ្ម
និ ងការនរៀនសូរតនផ្សសងៗ នហ្ើយនិ ងផ្សតល់អនុសសន៍ នលើវ ិធានការណ៍នានានដ្ើ មបីពរងឹងបដនថម
នទៀត។

នសៀវនៅករមងអាស៊ានសតីពីកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ និង នទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព
នឹ ងរតូវចប់នផ្សតើមនៅដខតុ ោ ឆ្នំ ២០១៧ ជាដផ្សនកមួ យននការរបារពធខួបនលើកទី ៥០ របស់អាស៊ាន។ វា
នឹ ងអាចោនជាការនបាេះពុ មព និ ងជាទំ រង់នអ

ិចរតូនិច។

ពាកយសពជន្៍សម្បើសៅកនងស
ុ

ៀវសៅកម្រង

សរោប់ នគាលបំ ណងនននសៀវនៅននេះ រកុមការងារស្រសវរជាវបាននរបើ

កយបនចចកនទសដដ្លោននិ យម

ន័ យនៅកនុងអនុ សញ្ញាអនតរជាតិ និ ងឧបករណ៍ស្រសនដ្ៀងគាន។ វាជាការសំខ្ន់ ដដ្លរតូវសងកត់ធ្ៃន់ថ្ន

និ យមន័ យកនុងដផ្សនកននេះមិ នចំបាច់ ជានិ យមន័ យដដ្លរតូវបានអនុម័ត ឬនរបើ របាស់នដាយរដ្ឋជាសោជិ ក
អាស៊ាននី មួយៗននាេះនទ។ និ យមន័ យអាស៊ាន រតូវបានបនងកើតន
បករណ៍អាស៊ាន សតីពី ការការ

ើងជាដផ្សនកមួ យនននសចកតីរ

ងលិខិតុ

រនិ ងនលើកកមពស់សិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លនៅកនុងនពល

នបាេះពុ មពផ្សាយនសៀវនៅននេះ លិខិតុបករណ៍ននេះមិ នទន់ រតូវបានបញ្ចប់ នៅន

ើយ។

កិចរច ពមនរពៀងនទវរភាគីសព
ីត ី នទសនតររបនវសន៍ការងារ
យនតការផ្សលូវការនានារតូវបាននធ្វើន
សំខ្ន់ ដដ្ល

ើងរវាងរដ្ឋនានា ដដ្លជាការនបតជាាចិ តត និ ងជាកាតពវកិចផ្ស
ច ូវចាប់
ល

ក់ ព័នធនឹងកិចចសហ្របតិ បតតិការអនតររដ្ឋនលើការនធ្វើ នទសនតររបនវសន៍ ការងារ។

កយ

ននេះក៏ រតូវបាននគនរបើ សរោប់ នរៀបរាប់ ពីការនរៀបចំ ជាផ្សលូវការដ្៍តិចតួច កនុងការនធ្វើនិយ័តកមមចលនាលំ
ហ្ូររបស់ពលកររវាងរបនទស ក៏ដ្ូចជាតួ អងគដ្នទនទៀត ដដ្លរួមបញ្ូច លរកសួងនី មួយៗ និងអងគការ
និ នយាជកផ្សងដដ្រ។

ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ្លងកាត់រពំដដ្ន
ដ្ំ នណើរការននការនធ្វើចលនា្លងកាត់ រពំ ដដ្នអនតរជាតិ
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនឯកសរ
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ឬសោជិ ករគួសររបស់គាត់ រតូវបានអនុ ញ្ញាតឱយចូ លសនក់ នៅនិ ងចូ ល
រួមសកមមភាពដដ្លោនរបាក់ កំនរកនុងសថនភាពការងារស្រសបតាមចាប់ ននរដ្ឋននាេះ និ ងកិ ចចរពម
នរពៀងអនតរជាតិ ដដ្លរដ្ឋននាេះជាភាគី (អនុ សញ្ញាអនតរជាតិ សីព
ត ី ការការ

រសិទិ រធ បស់ពលករនទសនតរ

របនវសន៍ និងសោជិ ករគួសររបស់ពួកនគទំងអស់, ឆ្នំ ១៩៩០) ។

ការនធ្វើនិររបនវសន៍
ទនងវើននការចកនចញ ឬនចញពី រដ្ឋមួយជាមួ យនឹ ងទសសនៈមួ យនដ្ើមបីនៅសនក់ នៅកនុងរដ្ឋមួយនទៀត។

បទដាឋនសិទិធមនុ សសអនតរជាតិ ផ្សតល់ឱយរគប់មនុសសទំងអស់រតូវោននសរ ីភាពកនុងការចកនចញពី

របនទសណាមួ យនដាយរួមបញ្ូច លទំងរបនទសរបស់ខួន
ល នហ្ើយោនដតនៅកនុងកាលៈនទសៈដ្៏ តិច

តួ ចបំ ផ្សុតប៉ាុ នណាណេះ ដដ្លរដ្ឋអាចដាក់ ករមិ តនលើសិទិ រធ បស់បុគគលកនុងការចកនចញពី ទឹកដ្ី របស់ខួន។
ល
អភិបាលកិចនច ទសនតររបនវសន៍
របព័ នធននសថប័ នមួ យ សថប័ នរកបខ័ ណឌចាប់ យនតការ និ ងការអនុ វតតនានាសំនៅរគប់ រគងការនធ្វើ
នទសនតររបនវសន៍ និ ងការ

រជននទសនតររបនវសន៍ ។ វារតូវបាននគនរបើ នសទើរដតោនន័ យដ្ូ ចគាននឹ ង

កយ "ការរគប់ រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ " នទេះបី ជាការរគប់ រគងនលើនទសនតររបនវសន៍ ជួ នកាល
សំនៅនលើសកមមភាពតូ ចចនងអៀតននការរគប់ រគងចលនា្លងកាត់ រពំដដ្ន នៅថ្ននក់ រដ្ឋ។
នទសនតរបនវសន៍
ដ្ំ នណើរការមួ យដដ្លជនមិនដមននដ្ើមកំ នណើតននរបនទស មួ យចូ លនៅកនុងរបនទសមួ យនទៀតនដ្ើមបី
នគាលបំ ណងសនក់ នៅ។

នទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិ
ោនដតកនុងដ្ំ នណើរការដដ្លមនុ សសោនក់ ផ្ទលស់បូរលំ
ត
នៅដាឋនធ្មមតារបស់ខួននៅរបនទសមួ
ល
យដដ្ល
មិ នដមនជារបនទសសនក់ នៅរបស់ពួកនគ (នៅកនុងបរ ិបទនផ្សសងនទៀត អាស្រស័យនលើនិយមន័ យជាក់
ោក់ ដដ្លបាននរបើ របាស់នៅកនុងរបាយការណ៍ននរបនទសនីមួយៗ) ឬមិ នដមនរបនទសកំនណើត
របស់ពួកនគ។ នទសនតររបនវសន៍ ដដ្លបានយល់នៅទី ននេះ គឺ បាននកើ តន

ើងរវាងបណា
ត របនទស

អធ្ិ បនតយយ ឬការ្លងកាត់ រពំ ដដ្នអនតរជាតិ ។
ជននទសនតររបនវសន៍មិនស្រសបចាប់
ជនណាដដ្លមិនោនការអនុ ញ្ញាតនអាយចូល រ ំនោភបំ

នលកខខណឌននការចូ ល ឬផ្សុតកំ ណត់

ទិ ដាឋការរបស់គាត់ ខវេះល័កខខ័ណឌស្រសបចាប់ នៅកនុងរបនទស្លងកាត់ ឬរបនទសោចស់ផ្សទេះ។ និ យម

ន័ យននេះរគបដ្ណតប់ អនកដដ្លបានចូ លកនុងរបនទស្លងកាត់ ឬរបនទសទទួ លនដាយស្រសបចាប់ ប៉ាុដនត
បានបនតសនក់ នៅនដាយហ្ួសកំ ណត់ ។

ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនជំនាញទប
មិ នោននិ យមន័ យជាអនារជាតិននពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនជំ នាញតិ ចឬទបនទ។ ពលករ

ោនជំ នាញតិ ចតួ ចរតូវបាននគចត់ ទុកថ្នជាអនកដដ្លបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លតិ ចតួ ច ឬមិន
បានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លណាមួ យន

ើយ នហ្ើយបាននរបើ របាស់នូវសមតថភាពខលួនកនងការងារ។
ុ

លំហ្រូ របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍
ចំ នួនជននទសនតររបនវសន៍រតូវបានរាប់ ថ្នជាការផ្ទលស់បូរត ឬរតូវបានអនុ ញ្ញាតឱយផ្ទលស់បូរនៅកាន់
ត
ឬ

មកពី របនទសមួ យ នដ្ើមបីចូលនធ្វើការងារ ឬនដ្ើមបីបនងកើតការងារខលួនឯង នៅកនុងរយៈនពលកំណត់ ណា
មួ យ។

សននិធ្ិពលករនទសនតររបនវសន៍
ចំ នួនជននទសនតររបនវសន៍ ដដ្លរស់នៅកនុងរបនទសមួ យ កនុងរយៈនពលជាក់ ោក់ មួយ។
ពលករនទសនតររបនវសន៍
បុ គគលោនក់ ដដ្លរតូវចូ លរួមជាប់

ក់ ព័នធ ឬបានចូ លរួមកនុងសកមមភាពដដ្លោនរបាក់ កំនរនៅកនុងរដ្ឋ

ដដ្លគាត់ មិនដមនជាជនជាតិ នដ្ើ ម។ (ោរតា ២ (១) អនុ សញ្ញាអនតរជាតិ សតីពី ការការ

រសិទិធរបស់

ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងសោជិ ករគួសររបស់ពួកនគទំងអស់, ឆ្នំ១៩៩០)
ជនជាតិ
បុ គគលោនក់ ដដ្លពី កំនណើត ឬនដាយធ្មមជាតិគឺជាសោជិ កននសហ្គមន៍ ននយាបាយ នដាយោនភកតី
ភាពចំ ន

េះសហ្គមន៍ និ ងោនសិទិ ទ
ធ ទួ លបាននូ វសិទិ ធ និងការការ

រសិទិ ស
ធ ុីវ ិល និ ងននយាបាយ

របស់ខួលន ជាសោជិ កននរដ្ឋដដ្លោនសិទិ ធទទួ លបានឯកសិទិ ធទំងអស់របស់ខួន
ល នហ្ើយគឺជាមនុ សស
ដដ្លរ ីករាយនឹ ងសញ្ញ
ជ តិ ននរដ្ឋដដ្លបានផ្សតល់ឱយ។
មិនដមនជនជាតិនដ្ើម
បុ គគលោនក់ មិនដមនជាជនជាតិ នដ្ើ ម ឬជាពលរដ្ឋននរដ្ឋណាមួ យដដ្លខលួនកំ ពុងរស់នៅ។
នរកាយដ្ំ នណើរមកដ្ល់ / នៅទីកដនលងការងារ
កំ

ុងនពលនៅកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅនពលអនកនធ្វើការមកដ្ល់នហ្ើយចប់ នផ្សតើមនធ្វើការនៅ

របនទសននការងាររបស់គាត់ ។ បនាទប់ មក ពលករទមទរព័ ត៌ោនសំខ្ន់ ៗសតីពីចាប់របស់របនទស
ោចស់ផ្សទេះ បទបញ្ា តិ ត ការអនុ វតត នលៃពិធ្ីបុណយ និ ងការអនុ វតតសសនា នសវានានាដដ្លរដាឋភិ បាល

ោចស់ផ្សទេះផ្សតល់ដ្ល់ជននទសនតររបនវសន៍ ព័ ត៌ោនផ្ទទល់ខួននលើ
ល
នសវាកមមធ្នាគារ រូបិយប័ ណណនិងនសវា
នផ្សទររបាក់ និ ងយនតការនានាដដ្លអាចរកបាននដ្ើ មបីនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ វ ិវាទ និងការរ ំនោភបំ

ន

ការងារនផ្សសងនទៀត។
ព័ ត៌ោនបដនថមរួមោនការដណនាំអំពីការបនតលិខិត្លងដដ្ន ការចុ េះនឈាមេះសរោប់ ដ្ំនណើរការនបាេះ
នឆ្នត ការចូ លនៅកាន់ អងគការនិ ងសោគមជាតិ ព័ ត៌ោនទក់ ទងនឹ ងនសវាឯកជននលើរបាក់ បនញ្ា ើ
សច់ របាក់ កញ្ចប់ នសវាកមមការដ្ឹកជញ្ូជ ន និងការតភាជប់ ទំនាក់ ទំនងនផ្សសងៗនទៀត។
មុននពលនចញដ្ំនណើរ
កំ

ច នា
ុងនពលននការនធ្វើដ្ំនណើរនទសនតរបនវសន៍ នៅនពលដដ្លពលករនិ នយាជិ តបានចុ េះកិ ចស

ការងារបរនទស និ ងកំពុងនរៀបចំ ចកនចញ។ ព័ ត៌ោន

ក់ ព័ននធ ៅដ្ំ ណាក់ កាលននេះនឹ ងរួមបញ្ូច ល

ទំងចាប់ និងវបបធ្ម៌ ននរបនទសនគាលនៅ ការដណនាំអំពីបរ ិយាកាសការងារ សុខភាពនិ ងសុវតថិ
ភាពការងារ ការសរមបខលួននៅនឹ ងសថនភាពវ ិបតតិ និងភាពចំបាច់ ននការទំ នាក់ ទំនង និ ងការចុ េះ
នឈាមេះជាមួ យសថនទូ តជាតិ របស់ខួន
ល កនងចំ
នណាមអនកដ្នទនទៀត។
ុ
មុនសនរមចចិតនត ធ្វើការងារ
កំ

ងនពលការនធ្វ
ើ ដ្ំនណើរនទសនតរបនវសន៍ នៅនពលមនុ សសោនក់ កំពុងពិ ចរណានលើការងារនរៅ
ុ

របនទស ប៉ាុ ដនតមិនទន់ បានដាក់

កយសុំចូលនធ្វើការនទ។ សរោប់ នគាលបំ ណងននការអប់ រ ំពលករ

នៅដ្ំ ណាក់ កាលននេះ ពលករនិ នយាជិ តនឹ ងរតូវការព័ ត៌ោនអំពីការងារនៅបរនទស និ ងហនិ ភ័យ
ដដ្លអាចនកើ តោន នហ្ើយនិ ងរបាក់ រងាវន់ នផ្សសងៗ ឱកាសនផ្សសងៗសរោប់ ការដាក់ នអាយនធ្វើការ និ ង
រនបៀបសិកានអាយតនមលនៅនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយស្រសបចាប់ និ ងនដាយសុវតថិភាព។
នៅដ្ំ ណាក់ កាលននេះ និ នយាជកមិនថ្នជាសហ្រគាស ឬរគួសរ កំ ពុងពិ ចរណានលើការនរជើ សនរ ើស
ពលករបរនទសនៅន

ើយ។ គាត់ នឹងរតូវការព័ ត៌ោនអំ ពីចាប់ ការងាររបស់របនទសសរោប់ ពលករ

នទសនតររបនវសន៍ ការនរជើ សនរ ើសទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ កាតពវកិចច និ ងការទទួ លខុសរតូវកនុង

កិ ចចសនាការងារ ភារកិ ចច កិចចសនា និងការទទួ លខុ សរតូវ និងការបា៉ា ន់ របោណនលើនសហ្៊ាុយ និ ង
ការចំ ណាយ។
របនទសទទួល, របនទសនគាលនៅ, រដ្ឋនននគាលនៅ រដ្ឋននកដនលងការងារ។ របនទសដដ្លជានគាលនៅ
សរោប់ លំហ្ូរនទសនតររបនវសន៍ ។

របាក់បនញ្ា ើរ
លុយដដ្លរកបាន ឬទទួ លបាននដាយជនមិនដមនជាជនជាតិ នដ្ើ ម ដដ្លរតូវបាននផ្សទររត
របនទសនដ្ើមរបស់ពួកនគវ ិញ។
ការវ ិលរត

ប់

ជាទូ នៅទនងវើ ឬដ្ំ នណើរការននការវ ិលរត
រត

ប់ នៅរបនទសនដ្ើ មវ ិញ។ វាោនរបនភទនផ្សសងៗននការវ ិល

ប់ មកវ ិញដដ្លអាចរតូវបានពិ ពណ៌នាអំពីវ ិធ្ី ននការរត

ប់ មកវ ិញរតូវបានអនុ វតត ឧទហ្រណ៍

ការវ ិលរត

ប់ នដាយសម័រគចិ តត នដាយចប់ បងខំ នដាយោនជំ នួយ និ ងនដាយខលួនឯង។

ការវ ិលរត

ប់មកវ ិញ និងការនធ្វើសោហ្រណកមម

កំ

ប់ នៅ

ងនពលននការនធ្វ
ើដ្ំនណើរនទសនតរបនវសន៍ នៅនពលដដ្លពលករនិ នយាជិ កនរៀបចំ នរៀបចំ រត
ុ

មកវ ិញ ឬរតូវបានតាំងលំនៅលមីនៅកនុងរបនទសកំ នណើត។ ព័ ត៌ោនដដ្លរតូវការោនរួមបញ្ូច ល

ប់

ជនរមើ សននការនធ្វើសោហ្រណកមមសងគម និ ងនសដ្ឋកិចច ដ្ូចជា ការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញ និ ងឱ
កាសនផ្សសងនទៀតសរោប់ ការចិ ញ្ចឹមជីវ ិត ការរត

ប់ មកបនរមើ ការកដនលងការងារចស់ជាលមី និ ងសហ្

រគិ នភាព ។ល។
ពលករនទសនតររបនវសន៍តាមរដ្ូវ / ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លការងាររបស់ពួកនគឬនទសនតររបនវសន៍ សរោប់ ការងារ គឺ ដដ្លនដាយ
តួ អងគរបស់ខួន
ល អាស្រស័យនលើលកខខណឌតាមរដ្ូ វ នហ្ើយរតូវបានអនុ វតតដតកនុងដផ្សនកខលេះននឆ្នំ។ (ោរតា
២ (២) (ខ), អនុ សញ្ញាអនតរជាតិ សីព
ត ី ការការ

រសិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងសោជិ ក

រគួសររបស់ពួកនគទំងអស់, ឆ្នំ១៩៩០)
អនកននសទសមុរទ
នៅកនុងបរ ិបទនទសនតររបនវសន៍

កយសំនៅនៅនលើពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លនធ្វើការនៅនលើ

នាវា ដដ្លបានចុ េះបញ្ជីនៅកនុងរដ្ឋមួយដដ្លគាត់ មិនដមនជាជនជាតិ នដ្ើម (រួមទំងមនុ សសនៅនលើ
នាវាដ្ឹ កជញ្ូជ ន) ។ (ោរតា ២.២ អនុ សញ្ញាអនតរជាតិ សីព
ត ី ការការ
សន៍ និងសោជិ ករគួសររបស់ពួកនគទំងអស់ ឆ្នំ ១៩៩០)

រសិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវ

របនទសបញ្ូជ ន, របនទសនដ្ើម, រដ្ឋននរបភពនដ្ើម

របនទសដដ្លជារបភពននលំហ្ូរនទសនតររបនវសន៍ ។
ជននទសនតររបនវសន៍ោនជំនាញ

ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនជំ នាញវ ិជាជជី វៈ ឬបទពិ នសធ្ន៍វ ិជាជជី វៈដដ្លទទួ លបានការ
អនុ នរគាេះចំ ន

េះការចូ លនៅរបនទសោចស់ផ្សទេះ (ដ្ូ នចនេះរតូវោនការកំ ណត់តិចតួចទក់ ទងនឹងរយៈ

នពលននការសនក់ នៅ ការផ្ទលស់បូរការងារ
ត
និ ងការជួ បជុំ រកុមរគួសរ) ។
ការជួញដ្ូរមនុសស
ការនរជើ សនរ ើស ការដ្ឹ កជញ្ូជ ន ការនផ្សទរ ការចូលចត ឬការទទួ លជនណាោនក់ នដាយការគំរាមកំ ដហ្ង
ឬការនរបើ របាស់កោលំង ឬទរមង់ នផ្សសងៗនទៀតននការបងខិតបងខំ ការចប់ ពរងត់ ការលួចបនលំ ការនបាក
បនញ្ញ
ឆ ត ការរ ំនោភបំ

នអំ ណាច ឬភាពងាយរងនរគាេះ ឬការផ្សតល់ ឬការទទួ លការបង់ របាក់ ឬអតថ

របនយាជន៍ នដ្ើ មបីទទួ លបានការយល់រពមពីបុគគលដដ្លោនការរគប់ រគងនលើបុគគលោនក់ នទៀតកនង
ុ

នគាលបំ ណងនកងរបវ ័ញ្ច។ (ោរតា ១ (ក) ពិធ្ីសររបស់អងគការសហ្របជាជាតិ នដ្ើ មបីទប់សកត់ ការប
ន្រងាកប និ ងការដាក់ នទសដ្ល់ការជួ ញដ្ូ រមនុសស ជាពិ នសសស្រសតីនិងកុ ោរ អនុ សញ្ញាបដនថមរបស់អងគ
ការសហ្របជាជាតិ របឆ្ំងនឹ ងបទឧរកិ ដ្្
ឋ លងដដ្នរបនទសដដ្លោនការនរៀបចំ ជាអនតរជាតិ ) ការជួ ញ
ដ្ូ រមនុ សសអាចនកើ តន

ើងនៅតាមរពំ ដដ្នននរដ្ឋមួយ ឬអាចោនតួ អងគ្លងដដ្ន។

ជននទសនតររបនវសន៍គាមនឯកសរ
ជាជនមិ នដមនជនជាតិ នដ្ើម ដដ្លចូ ល ឬរស់នៅកនុងរបនទសមួ យនដាយគាមនឯកសររតឹ មរតូវ។ ននេះ
រួមោនកនុងចំ នណាមបុគគលដ្នទនទៀត: បុ គគលោនក់ (ក) ដដ្លគាមនឯកសរស្រសបចាប់ នដ្ើ មបីចូល

របនទសមួ យ ប៉ាុ ដនតបានចូ លនដាយសោៃត់ ។ (ខ) អនកដដ្លចូ ល ឬសនក់ នៅនដាយនរបើ ឯកសរដកលង
កាលយ (គ) អនកដដ្លនរកាយពី បានចូ លនដាយនរបើ ឯកសរស្រសបចាប់ បានសនក់ នៅនលើសពី នពល
នវោដដ្លបានអនុ ញ្ញាត ឬរ ំនោភនលើលកខខណឌននការចូ ល និ ងនៅដតោនវតតោននដាយគាមនការ
អនុ ញ្ញាត។
របភព: របាយការណ៍សតីពីនទសនតររបនវសន៍ របនទសហ្វីលីពីន ឆ្នំ២០១៣ មជឈមណឌលនទសនតរបនវ
សន៍ Scalabrini និ ងអងគការនទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិ ឆ្នំ ២០១៥ ។

អកសរកាត្់
ACMW

គណៈកោមធ្ិ ការអាស៊ានសតីពី ការអនុ វតតនសចកតីដលលងការណ៍អាស៊ានសតីពីការ
ការ

រ និ ងនលើកកមពស់សិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវសន៍

AEC

សហ្គមន៍ នសដ្ឋកិចចអាស៊ាន

AIR

របឆ្ំងការនរជើ សនរ ើសពលករមិនស្រសបចាប់

AMS

រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ាន

ASEAN

សោគមរបជាជាតិ អាសុីអានគនយ៍

ASEM

កិ ចចរបជុំ កំពូលអាសុី អឺ រប
៉ាុ

ATIP

ការរបយុទធរបឆ្ំងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស

ATIPSOM

ចាប់ របឆ្ំងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស និ ងរបឆ្ំងការរត់ ពនធមនុ សស

CAEP

កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំបនតទីផ្ទនក់ ងារ (ហ្វីលីពីន)

CCFWII

គណៈកោមធ្ិ ការគណៈរដ្ឋមន្រនតីនលើពលករបរនទសនិ ងជននទសនតរបនវសន៍ ខុ ស
ចាប់ (ោ៉ា ន

សុី)

CEDAW

គណៈកមមធ្ិការលប់ បំបាត់ ការនរ ើសនអើ ងរបឆ្ំងនារ ីនភទ

CLMV

កមពុជា ឡាវ មុី យា៉ាន់ ោ៉ា នវៀតណាម

COLAB
CPDEP

មជឃមណឌលការងារនរៅរបនទស (នវៀតណាម)
កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរដ្៏ ទូលំទូោយ

CSO

អងគការសងគមសុីវ ីល

DAP

បណិឌ តសភាអភិ វឌ្ឍន៍ ហ្ីល
វ ីពីន

DOLE

រកសួងការងារនិ ងមុ ខរបរ (ហ្វីលីពីន)

DOLAB

នាយកដាឋនការងារនរៅរបនទស (នវៀតណាម)

DOSH

នាយកដាឋនសុវតថិភាព និ ងសុខភាពការងារ (ោ៉ា ន

EOP

កមមវ ិធ្ីតរមង់ ទិសនិ នយាជក (សិងហបុរ ី)

EPS

របព័ នអ
ធ នុ ញ្ញាតការងារ (កូ នរ ៉ា)

ESJC

មណឌលនសវាកមមការងារ (ឡាវ)

EU

សហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ

សុី)

FDI

ការវ ិនិ នយាគនដាយផ្ទទល់ពីបរនទស

FDW

ពលកនធ្វើការផ្សទេះបរនទស (សិងហបុរ ី)

GAP

ដផ្សនការសកមមភាពនយ៉ានឌ្័រ

GDL

អគគនាយកដាឋនការងារ (កមពុជា)

GDP
HSW
IDP
ILO

ផ្សលិតផ្សលសរុបកនុងស្រសុក
ពលករនសវាកមមតាមផ្សទេះ

ជននភៀសសឹកកនងរបនទសកន
ុ
ុងរបនទស
អងគការអនតរជាតិ ខ្ងការងារ

IOM

អងគការអនតរជាតិ ខ្ងនទសនតរបនវសន៍

LGU

ដផ្សនកអភិ បាលកិ ចចមូលដាឋន

MOA

អនុ សសរណៈននកិ ចចរពមនរពៀង

MOHA

រកសួងកិ ចចការោតុ ភូមិ (ោ៉ា ន

សុី)

MOHR

រកសួងធ្នធានមនុ សស (ោ៉ា ន

សុី)

MOLSW

រកសួងការងារ និ ងសុខុោលភាពសងគម (ឡាវ)

MOLIP

រកសួងការងារ នទសនតរបនវសន៍ និ ងរបជាជន (មី យា៉ាន់ ោ៉ា)

MOLISA

រកសួងការងារ យុទធជនពិ ការ និ ងសងគមកិ ចច (នវៀតណាម)

MoLVT
MOM

រកសួងការងារ និ ងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ (កមពុជា)
រកសួងការងារ (សិងហបុរ ី)

MOU

អនុ សសរណៈននការនយាគយល់គាន

MOWA

រកសួងកិ ចចការនារ ី

MRC

មណឌលធ្នធាននទសនតររបនវសន៍

MTOSB

គណៈកោមធ្ិ ការបណុត េះបណា
ត ល និ ងបញ្ូជ នពលករនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស

MTUC
NEP
NGO

(កមពុជា)

សោជសហ្ជី ពោ៉ា ន

សុី

នគាលននយាបាយជាតិ សីព
ត ី មុខរបរ និងការងារ (កមពុជា)
អងគការនរៅរដាឋភិ បាល

NLD

សមព័នធជាតិ នដ្ើ មបីរបជាធ្ិ បនតយយ (មី យា៉ាន់ ោ៉ា)

NRCO

មណឌលសោរណកមមជាតិ សរោប់ ពលករហ្វីលីពីននរៅរបនទស (ហ្វីលីពីន)

NSEDP
OFW
OMWU

ដផ្សនការអភិវឌ្ឍសងគម និ ងនសដ្ឋកិចចជាតិ (កមពុជា)
ពលករហ្វីលីពីននរៅរបនទស

អងគភាពរគប់ រគងការងារនរៅរបនទស (នវៀតណាម)

OWWA
PAOS

រដ្ឋបាលសុខោលភាពពលករនរៅរបនទស (ហ្វីលីពីន)
សិកាខសោដណនាំតរមង់ ទិសនរកាយនពលមកដ្ល់

PDEP

កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំមុ ននចញដ្ំ នណើរ

PDOS

សិកាខសោដណនាំតរមង់ ទិសមុ ននចញដ្ំ នណើរ

PESO

ការ ិយាល័យនសវាកមមការងារសធារណៈ

PEOP

កមមវធ្ី ដណនាំតរមង់ ទិសមុនសនរមចចិ តច
ត ូ លនធ្វើការ

PEOS

សិកាខសោដណនាំតរមង់ ទិសមុ នសនរមចចិតតចូលនធ្វើការ

PIBA

អជាាធ្ររពំ ដដ្ន នទសនតរបនវសន៍ និ ងរបជាជន (នល)

POEA

រដាឋបាលការងារនរៅរបនទសហ្វីលីពីន

PRK

សធារណៈរដ្ឋរបជាោនិ តកមពុជា

READI-HRF
SIP
TESDA

យនតការកិ ចចសនទនាតំ បន់ អាស៊ាន និ ងសហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ - អងគភាពសិទិ ម
ធ នុ សស
កមមវ ិធ្ី នដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ (សឹងហបុរ ី)

អាជាាធ្ម៌ អភិ វឌ្ឍជំ នាញ និ ងអប់ រ ំបនចចកនទស

TOEA

រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសរបស់នល

TOT

បណុត េះបណា
ត លរគូបនងាគល

UNHCR
VAMAS

ឧតតមសនងការសហ្របជាជាតិ នដ្ើ មបីជននភៀសខលួន
សោគមពលករនវៀតណាម

WPH

អនកកាន់ ប័ណឌអនុ ញ្ញាតការងារ (សិងហបុរ ី)

3D Jobs

ការងារកងវក់ នរគាេះថ្ននក់ និ ងពិ បាក

ជំពូកេី ១
អាស៊ាន្ ន្ិងសេ

េិដ្ឋភាពស

ន្តរម្បសវ

ដ្ឋកច
ិ ច

ន្៍ៈ របាយការណ៍ម្បសេ

ងារ ន្ិងន្សោបាយថ្ដ្ល

ន្៍អន្តរជាត្ិ បាន្សដ្ើរត្ួនាេីោង

រ ីកចសម្រើន្ ការអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិង

របរថ្បបសេ
ូ

ខា
ំ ន្់កាន្់ថ្ត្ខាែ ំងស

ខ
ុ ម្មលភាពរប

ន្តរម្បសវ

ង
ើ សៅកនងការ
ុ

ម្់ បជាពលរដ្ឋសៅអា

ីុ

អាសគនយ។
៍
ជំពូកសន្េះ នតលន្
់ វ
ូ ការពិន្ិត្យសោលន្សោបាយសេ
សថប័ន្អភិបាលកិចចសៅកនងរដ្ឋ
ជា
ុ

ិ ទ ំង ១០រប
ម្មជក

សតតត្ការយកចិត្េ
ត ុកោក់ជាពិស
ម្បសវ

ន្៍ ន្ិងករមវិធសី េ

របាយការណ៍ម្បសេ

ទ ំងសន្េះបាន្គូ

សមញនន្ចលនាសេ

ន្តរម្បសវ

ពលរដ្ឋរប

ខ
់ ន្កាន្់
ែួ
ថ្ត្ម្បស

ន្៍ ន្ិង

អា
់ ស៊ាន្ សោយ

សៅសលើការអប់រ ំពលករសេ

ន្តរម្បសវ

ន្ិងកិចចខត្
ិ ខំម្បឹងថ្ម្បងរប

ន្តរម្បសវ

ន្៍សោយ

ន្តរ

វ
ុ ត្ថភា
ិ ព។

បញ្ជ
ា ក់ពីបញ្ជ
ា ម្បឈរដ្៍

គ
មុ
អា
ី ុ សគនយ ៍

ន្៍ការងារ សៅកនងត្ំ
បន្់អា
ុ
ើ ប ីសរៀបចំឱ្យ
រ់ ដ្ឋជា ម្មជិកអាស៊ាន្ សដ្រ
រើ ស

ង
ើ កនងការចូ
លរ ួរកនងេី
នារការងារ
ុ
ុ

ថ្ដ្លកាន្់ថ្ត្ម្មន្លកខណេះសកលភាវូបន្ីយករមខាែ ំងស

ង
ើ ។

ម្បសេ

ម្ប៊ាយ
ុ ណាោរ ូស

សថន្ភាពស
រប៊ាុ យនណដារូស

ដ្ឋកិចច ន្ិង

រ
ឹ
ងារ

ឹមគឺ ជារបនទសតូ ចបំផ្សុតកនុងចំ នណាមរដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានដដ្លោនទី តាំងសថិត

នៅនកាេះបូ នណអូ និ ងដចករពំ ដដ្នជាមួ យោ៉ា ន

សុីខ្ងនកើ ត (សបានិ ងសរា៉ា វា៉ា ក់) និ ងកាលីោ៉ាន់ តាន់ នន

របនទសឥណូឌ ននសុី។ របនទសននេះោនដ្ី ទំហ្ំ 5,765 គី
រូស

ូដម៉ា រត។ នសៀវនៅសថិតិរបចំឆ្នំននរប៊ាុ យនណដា

ឹម នៅឆ្នំ២០១៥ ចំ នួនរបជាជនសរុបរបស់របនទសននេះោនចំនួន 417.200 នាក់ ោន 216.600

នាក់ ជាបុ រស និ ង 200.600 នាក់ ជាស្រសតី។
នសដ្ឋកិចចរបនទសរប៊ាុ យនណដារូស

ឹមរតូវបានរទរទង់ យា៉ាងនរចើននដាយឧសាហ្កមមនរបងនិ ងឧសម័ន។

នសដ្ឋកិចចបចចុបបននរបស់របនទសននេះ បានរគប់រគងផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបខពស់បំផ្សុតលំដាប់ ទីពីរកនង
ុ

ចំ នណាមរដ្ឋសោជិ កអាស៊ានទំងអស់នៅ BND40,979 (របដហ្ល 28,899 ដ្ុ ោលរអានមរ ិក) នៅកនុងឆ្នំ
2014 ដដ្លសថិតនៅពី នរកាយបនាទប់ របនទសសឹងហបុរ ី។ របនទសននេះោននសថរភាពននយាបាយនិ ងនសដ្ឋ
កិ ចចនរកាមការដ្ឹកនាំរបស់នសតចស៊ាុលតង់ និ ងYang Di-Peruan (របមុ ខរដ្ឋ) ននរប៊ាុ យនណដារូស
របវតតិសស្រសតរប៊ាុ យនណដារូស

ឹមោនតាំងពី សតវតសទី ៦ និ ងទី ៧ ។ នៅកនុងអំ

និ ង ១៥ ននរបនទសរប៊ាុ យនណដារូស

ឹម។

ងសតវតសទី
១៤
ុ

ឹម គឺ ជារពេះរាជាណាចរកមូ សីម
ល ដ្៏ ោនឥទធិពលមួយ ដដ្លរគប

ដ្ណតប់ នលើដដ្នដ្ី ទំងមូ លនននកាេះបូ នណអូ និងដផ្សនកខលេះនននកាេះភាគខ្ងតបូងននរបនទសហ្វីលីពីន។ ការ
រកន

ើញនរបងនៅឆ្នំ១៩២៩ បានកត់ សោគល់រពឹ តិ កា
ត រណ៍ននយាបាយ និ ងនសដ្ឋកិចចសងគមនៅកនុង

របវតតិសស្រសតសម័ យទំ ននើ បរបស់របនទសននេះ។ រប៊ាុ យនណដារូស

ឹមបានឈានចូ លដ្ល់ករមិ តនន

ដ្ំ នណើរការផ្ទលស់បូរយា៉ា
ត
ងឆ្ប់ រហ្័ស។
រប៊ាុ យនណដារូស
ពី ការការ

ឹមបានកាលយជារបនទសឯករាជយនពញនលញនៅនលៃទី ១ ដខមករា ឆ្នំ ១៩៨៤ បនាទប់

ររបស់អង់ នគលសជិ ត១០០ ឆ្នំ។ មិនយូរប៉ាុ នាមន រប៊ាុ យនណដារូស

ឹមបានកាលយជាសោជិ ក

ននសោគមអាស៊ាន អងគការសននិសិទធអុីសលម(OIC) ចរកភពអង់ នគលសនិ ងអងគការសហ្របជាជាតិ (UNO)
។ របនទសននេះរតូវបានរគប់ រគងនរកាមមននាគមវ ិជាជផ្សលូវការរបស់នម៉ា ឡាយ៉ាូ អុី សលមបារាហច (MIB) ឬរាជា
ធ្ិ បនតយយម៉ាូ សីម
ល ោ៉ា ឡាយ។

ភាពចរមុងចនរមើនដដ្លរបជាជនរប៊ាុ យនណទទួ លបាន គឺ បានមកពី របាក់ចំណូលដ្៏ នរចើ នដដ្លបានមក
ពី នរបងនិ ងឧសម័ន ដដ្លរទរទង់ កមមវ ិធ្ី សុខុោលភាពដដ្លដ្ឹ កនាំនដាយរដាឋភិ បាល កនុងវ ិស័យអប់ រ ំនិ ង
សុខភាពក៏ ដ្ូចជាការឧបតថមភជានរចើ ននៅនលើមូបអាហរ
ហ
ផ្សទេះសដមបង និងនរបងឥនធនៈ។ យុទធសស្រសា

នសដ្ឋកិចចជាតិ រតូវបានតរមង់ នឆ្ពេះនៅរកការនធ្វើពិពិធ្កមមនៅកនងឧសាហ្កមម
មិនដមននរបង។ វាក៏ ទក់
ុ
ទញការវ ិនិ នយាគផ្ទទល់ពីបរនទសនៅកនុងឧសាហ្កមមនាំនចញលមីៗផ្សងដដ្រ ខណៈដដ្លការគាំរទដ្ល់
អាជី វកមមកងស្រសុ
កនដ្ើមបីបនងកើនសកាតនុ ពលនាំនចញរបស់ពួកនគ និ ងបនងកើនឱកាសការងារសរោប់ អនក
ុន
ស្រសុក។

ភាគនរចើ នននរបជាពលរដ្ឋ និងអនករស់នៅ គឺ ោនការងារនធ្វើនៅកនុងវ ិស័យសធារណៈ នហ្ើយចំ នួន

និ សសិតបញ្ចប់ ការសិកាដដ្លោនបំ ណងចង់ចូលរួមជាមួ យកោលំងពលកមមមិនអាចទទួ លយកបានរគប់

រគាន់ នទ។ ផ្សទុយនៅវ ិញវ ិស័យនរបងនិ ងឧសម័ន ផ្សតល់ការងារតិ ចជាង ៣ភាគរយននកោលំងពលកមម នបើ នទេះ
បី ជាវាោនរបដហ្ល

ក់ កណា
ត លនននសដ្ឋកិចច ជាមួ យនឹ ងចំ ណូលដដ្លបានមកពី ការនាំនចញជាង 90

ភាគរយក៏ នដាយ។
អរតាកំ នណើនបចចុបបននននអរតាគាមនការងារនធ្វើរបស់របនទសននេះោនចំនួន ៦,៩% ។ រកុមរបឹ កានរៀបចំ
ដផ្សនការកោលំងពលកមមមួយរតូវបានបនងកើតន

ើងនានពលលមីៗននេះ នដ្ើមបីតាមដានរតួតពិ និតយ និ ងនធ្វើអនត

រាគមន៍នគាលននយាបាយនដ្ើ មបីជួយកាត់ បនថយភាពអត់ ការងារនធ្វើ។ រដាឋភិ បាលបានអំ

វនាវឱយវ ិស័យ

ឯកជនបនងកើតឱកាសការងារបដនថមសរោប់ របជាជនកនុងស្រសុក និ ងបានចប់ នផ្សតើមការនលើកទឹ កចិ តតជា
នរចើ ននដ្ើ មបីនលើកទឹ កចិតតដ្ល់កំនណើននិ ងការពរងី កសហ្រគាសខ្នតតូ ចនិ ងមធ្យម។

ម៉ា ាងនទៀត ពលករបរនទសបនងកើតកោលំងពលកមមមួយភាគធ្ំ ។ នសទើរដតរគប់ ពលករបរនទសទំងអស់រតូវ
បាននគកត់ រតាស្រសបចាប់ ដដ្លភាគនរចើ នជាអនកបនរមើ ការងារផ្សទេះ កមមករសំណង់ រគូបនរងៀននិ ងអនកឯក
នទសកនុងនសវាកមមរដាឋភិ បាល។
របវតតិនទសនតររបនវសន៍ការងារ
មុ នឆ្នំ ១៩២១ មិ នោនការរតួតពិ និតយជាផ្សលូវការនៅនលើការចូ លមករបស់ជនដដ្លមកតាំងទី លំនៅ និ ង
នធ្វើការនៅកនុងរបនទសននេះន

ើយ។ ឧសាហ្កមមចមបងរបស់របនទសរប៊ាុ យនណដារូស

ឹមនៅនពល

ននាេះ គឺ ការកាត់ លម នៅស៊ាូ និ ងធ្យូងលម នហ្ើយទំងននេះរតូវបាននគចត់ ទុកថ្នមិនទក់ ទញដ្ល់របជាជន

នៅកនុងរបនទសជិ តខ្ងនដ្ើមបីមករកការងារនធ្វើន

ើយ។ ការចុ េះនឈាមេះជនបរនទសរតូវបានអនុ វតតនៅនលៃ

ទី ១ ដខមករាឆ្នំ ១៩២១ នហ្ើយបានកត់ សោគល់ពីការចប់ នផ្សតើមរតួតពិនិតយននការចូ ល និងនចញពី
របនទសរប៊ាុ យនណដារូស

ឹម។

តរមូវការសរោប់ ពលករបរនទសនៅរប៊ាុ យនណដារូស
រតូវបានរកន

ឹមបានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ ១៩២៩ នៅនពលនរបង

ើញ។ ឧសាហ្កមមនរបងបានចប់ នផ្សតើមពរងី កតាំងពីនពលននាេះមក នហ្ើយរតូវការពលករ

បរនទសនដ្ើមបីរុករកវាលនរបងទំងនៅនលើនគាក និ ងនៅឯនាយសមុ រទ។ នៅឆ្នំ ១៩៥៥ នាយកដាឋន
ការងារ រតូវបានបនងកើតន
នណដារូស

ើងនៅកនុងស្រសុកនបលី ដដ្លជាស្រសុកមួ យកនុងចំ នណាមស្រសុកទំងបួ នននរប៊ាុ យ

ឹមដដ្លោនបំ រុងទុ កនរបងនរចើន។ វារគាន់ ដតនៅកនុងឆ្នំ ១៩៥៩ កនុងអំ

ុងនពលននការ

បនងកើតរដ្ឋធ្មមនុញ្ារប៊ាុ យនណដារស
៉ាូ
ឡាម នៅនពលដដ្លរបជាជននៅកនងរបនទសរតូ
វបានដបងដចកភាព
ុ
ខុ សគានរវាងរបជាពលរដ្ឋ អនកតាំងទី លំនៅអចិ នន្រនតយ៍ និ ងអនកតាំងទី លំនៅបនណា
ា េះអាសនន។

ទំ ននើ បភាវូបនី យកមមរបស់របនទសននេះបានចប់ នផ្សតើមបនតិចមតងៗ នៅទសវតសឆ្នំ ១៩៥០ នដាយបានទក់
ទញពលករបរនទសឱយនធ្វើការមិ នរតឹ មដតនៅកនុងឧសាហ្កមមនរបងនិ ងឧសម័ន ដដ្លរ ីកលូតោស់
ប៉ាុ នណាណេះនទ ប៉ាុ ដនតដលមទំងនៅកនុងវ ិស័យសំណង់ ផ្សងដដ្រ នៅនពលរប៊ាុ យនណដារូស

ឹមបានចប់ នផ្សតើម

អភិ វឌ្ឍន៍ នហ្ដាឋរចនាសមព័នធយា៉ាងឆ្ប់ រហ្័ស។ កងវេះខ្តកោលំងពលកមមកុងស្រសុ
ន
កបានជំ រញ
ុ ឱយរដាឋភិ បា
លរប៊ាុ យនណដារូស

ឹមងាកមករកពលករបរនទសមកពីរបនទសជិ តខ្ង និ ងរបនទសដ្នទនទៀត នដ្ើ មបី

បំ នពញបដនថមកោលំងពលកមមរបស់ខួន។
ល
បនាទប់ នរកាយមក ពលករបរនទសបានចប់ នផ្សតើមចូលមកកនុង
របនទសរប៊ាុ យនណ នហ្ើយបានរកការងារនៅកនុងវ ិស័យដ្ូ ចខ្ងនរកាម:
•វ ិស័យកសិកមមរុកាខរបោញ់និងននសទ
•ការជី កយកដរ ៉ានិ ងការគាស់យកលម
•កមមនតសល
•សំណង់
•

ណិជជកមមលក់ ដ្ុំ និងរាយ

•សណា
ឋ គារ និ ងនភាជនី យដាឋន
•ការដ្ឹ កជញ្ូជ ន សតក
ុ និងទូ រគមនាគមន៍
•អនតរការ ីហ្ិរញ្ា វតថុ

•អចលនរទពយ, ជួ ល និ ងនសវាកមមអាជី វកមម
•នសវាកមមសហ្គមន៍ សងគម និ ងផ្ទទល់ខួន
ល

ភាគនរចើ នននពលករបរនទសនធ្វើការនៅកនងវ
ុ ិស័យឯកជនកនុងរបនភទោនជំ នាញ និ ងមិនោនជំ នាញ

ដដ្លោនសកមមភាពជានរចើ ន។ នសវាកមមរបស់ពលករបនរមើ ការងារផ្សទេះ គឺ សិត
ថ នៅកនងតរមូ
វការ នហ្ើយ
ុ
ភាគនរចើ នននពួ កនគ គឺមកពី ហ្ីល
វ ីពីន និងឥណូឌ ននសុី។ ពលករបរនទសដដ្លរតូវបានចត់ ទុកជា "អនក
តាំងទី លំនៅបនណា
ា េះអាសនន" ោនចំ នួន ៥៩.៨៧១ នាក់ (៦៩%) កនុងចំនណាមចំនួន ៨៦.៩០០ នាក់
មកពី រដ្ឋសោជិ កអាស៊ាន។

ពលករបរនទសនៅតាមរបនទសនដ្ើមកំនណើត
នៅកនុងបណា
ត របនទសអាស៊ាន របនទសឥណូឌ ននសុីោនចំ នួនពលករនរចើនបំផ្សុត ដដ្លបំ នរ ើការងារនៅ
កនុងរបនទសរប៊ាុ យនណដារូស

ឹម នហ្ើយបនាទប់ មកគឺ ហ្ីល
វ ីពីន និងោ៉ា ន

សុី។ ននេះគឺ នដាយសរដតភាព

ស្រសនដ្ៀងគាននៅកនុងវបបធ្ម៌ និ ងភាសនិ ងទីតាំងភូ មិសស្រសត។ តារាងទី ១ បងាហញពី សិត
ថ ិ សីព
ត ី ពលករ

បរនទសតាមនភទ និ ងរបនទសនដ្ើមកំ នណើតអាស៊ាន។ តារាងទី ២ បងាហញពី ចំនួនពលករបរនទសមកពី
របនទសជាសោជិ កមិនដមនសោជិ កអាស៊ានទំង ៥ ដដ្លរតូវបាននគជួ លឱយបនរមើ ការងារនៅរប៊ាុ យ
នណដារូស

ឹមផ្សងដដ្រ។

តារាង១
ចំ នួនពលករបរនទស (សនក់ នៅបនណា
ត េះអាសនន) កំ ពុងនធ្វើការកនុងរកុមហ្៊ាុនឯកជន
នដាយរបនទសនដ្ើ មកំ នណើត និ ងនភទ, ទិន័ យ
ន និ នយាជក និងនិ នយាជិក ២០១៥

របនទសASEAN

46,036

កមពុជា

2

ឡាវ

4

ឥណូឌ ននសុី
ោ៉ា ន

សុី

ោ៉ា យា៉ា ន់ ោ៉ា
ហ្វីលីពីន
សិងហបុរ ី
នល
នវៀតណាម

25,106
8,265
281
10,058
225
1,801
294

13,835
4,205
1
2,603
23
6,703
47
220
33

59,871
2
29,311
5
10,868
304
16,761
272
2,021
327

របភព: ទំ រងជំនរឿននននិ នយាជកនិងនិ នយាជិក ២០១៥, ការ ិយាល័យសទង់មតិ និងទិ ន័ យ
ន

នាយកដាឋនការងារ, រកសួងោតុ ភូមិ, Brunei Darussalam
តារាងទី ២
ចំនួនពលករបរនទស (អនកសនក់នៅបនណា
ត េះអាសនន) នធ្វើការនៅរកុមហ្៊ាន
ុ ឯកជន
នដាយរបនទសនដ្ើមកំនណើត និងនយនឌ្័រ, ជំនរឿនសហ្រគាសនិងនិនយាជិក, ឆ្នំ 2015
(របនទសកំ ពូល 5 ដដ្លមិ នដមនអាស៊ាន)

ចិ ន

192

92

284

ឥណា
ឌ

10,136

239

10,375

បា៉ា គី សថន

380

7

387

9,799

21

9,820

435

204

639

បង់ កាលនដ្ស
អង់ នគលស និងនអៀក
ខ្ងនជើ ង

ង់

របភព: ទំ រងជំនរឿននននិ នយាជកនិងនិ នយាជិក ២០១៥, ការ ិយាល័យសទង់មតិ និងទិ ន័ យ
ន
នាយកដាឋនការងារ, រកសួងោតុ ភូមិ, Brunei Darussalam

ចាប់សព
ីត ីនទសនតររបនវសន៍ការងារ
រប៊ាុ យនណដារូស

ក់ព័ន,ធ ចាប់និងបទបញ្ញ
ជ

ឹមបានចប់ នផ្សតើមដផ្សនការអភិ វឌ្ឍន៍ រយៈនពលដវងមួ យដដ្លបានគូ សបញ្ញ
ជ ក់ ពីចកខុវ ិស័

យរប៊ាុ យនណដារស
៉ាូ
ឡាម ២០៣៥ ដដ្លោន នគាលនៅចមបងបី គឺ:

១. ការអភិ វឌ្ឍអនកោនជំ នាញ និ ងោនជំ នាញខពស់ដដ្លរតូវបានវាស់នដាយសតង់ដារជាតិ ខពស់បំផ្សុត។
២. គុ ណភាពននជី វ ិតដដ្លសថិតនៅកនុងចំ នណាមរបនទសកំពូលទំង១០ នៅនលើពិភពនោក។ និ ង
៣. នសដ្ឋកិចចរបកបនដាយនិ រនតរភា
៍ ព និ ងនសថរភាពជាមួ យនឹ ងរបាក់ ចំណូលកនុងមនុ សសោនក់ កនុង
ចំ នណាម របនទសកំ ពូល១០ នៅនលើពិភពនោក។

នគាលនៅចមបងទី មួយគឺ យុទធសស្រសតធ្នធានមនុ សសនដ្ើ មបីបនងកើតរកុមការងារកោលំងពលកមមដដ្លោន
ជំ នាញខពស់ ដដ្លអាចជំ នួសការងារដដ្លពឹ ងដផ្សអកនលើពលករបរនទសដដ្លោនជំ នាញនិ ងវ ិជាជជី វៈ។
នទេះបី ជារបនទសននេះនៅដតពឹងដផ្សអកនលើពលករបរនទសដដ្លោនមុ ខរបរជារកុម ដ្ូ ចជាមុខរបរបឋម

(កមមករនិនយាជិ តតាមផ្សទេះ អនកនបាសសំអាត អនកនបើកបរ អនកកាប់ នមម និ ងកមមករ) វាជានគាលបំ ណង
របស់ "ចកខុវ ិស័យរប៊ាុ យនណ ២០៣៥" នដ្ើ មបីផ្សល
ត ់មុខរបរ និងការងារសមរមយសរោប់ របជាជនរប៊ាុ យ

នណ។ ននេះគឺ ជាភសតតាងនៅកន
ត ី ការងារដដ្លវ ិស័យឯក
ុ
ុងទិ សនៅនគាលននយាបាយនានពលបចចុបបននសីព
ជនរតូវបាននលើកទឹ កចិ តតឱយនធ្វើមូលដាឋនី យកមមនលើកោលំងពលកមមជាពិ នសសសរោប់ ក មមករនិ នយាជិ តរប៊ាុ
យនណ ៨០ ភាគរយនិ ងពលករបរនទស ២០ ភាគរយ។
នដាយសររបនទសរប៊ាុ យនណដារា៉ា ស

ឹមនឹ ងបនតជារបនទសទទួ លបានពលករបរនទស គឺ នរ

េះដត

ចំ នួនរបជាជនដ្៍តូចរបស់ខួន
ល នាយកដាឋនការងារនរកាមឳវាទរកសួងមហនផ្សទោនភារកិ ចក
ច ំ ណត់ ពល
ករបរនទសតាមរយៈការនចញអាជាាប័ ណណនិងប័ ណណការងារសរោប់ ពលករបរនទស។ នបសកកមមរបស់

ខលួនគឺ "សរមួលដ្ល់ការបំ នពញតាមតរមូវការរបស់ពលករនៅកនុងវ ិស័យឯកជននានា តាមរយៈការជួ ល
ពលករបរនទស នដាយមិ ននធ្វើនអាយខូ ចខ្តដ្ល់អាទិ ភាពនិ ងឳកាសការងារដ្ល់របជាជនកនុងស្រសុក
ន

ើយ នដ្ើ មបីជួយដ្ល់ការរ ីកចំ នរ ើន និ ងការអភិ វឌ្ឍរបនទស" ។

កនុងនាមជាសោជិ កសកមមននអាស៊ាន និ ង ASEM រប៊ាុ យនណដារូស

ឹមខិ តខំ អភិ វឌ្ឍបទដាឋនការងារ

និ ងមុ ខរបរ នដាយរួមបញ្ូច លទំងសុខុោលភាពរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ស្រសបតាមនគាលការណ៍
ដណនាំអនតរជាតិ ។ ចាប់

ក់ ព័ននធ ផ្សសងនទៀតទក់ ទងនឹ ងការងារនិងកោលំងពលកមម សថិតនៅនរកាមការ

រតួតពិនិតយរបស់នាយកដាឋនការងារននរកសួងមហនផ្សទ:
១. នសចកតីបងាគប់សព
ីត ីទីភានក់ងារមុខរបរ, ឆ្នំ ២០០៤
នគាលបំ ណងននចាប់ននេះគឺ នដ្ើ មបីទប់ សកត់ការជួ ញដ្ូ រមនុ សស ការដកលងបនលំឯកសរនិ ងហ្តថនលខ្
និ ងទី ភានក់ ងារមុខរបរ ដដ្លគាមនការទទួ លខុសរតូវនិ ងគាមនចាប់ ។ វានធ្វើនិយ័តកមមសកមមភាពទី
ភានក់ ងារមុ ខរបរនៅកនងរបនទសនដ្ើ
មបីការ
ុ

រទំងនិ នយាជក និងនិ នយាជិត តាមរយៈ:

ក. ការចុ េះបញ្ជី និ ងផ្សតល់អាជាាប័ ណណដ្ល់ទីភានក់ ងារមុ ខរបរទំងអស់
ខ. ការរតួតពិ និតយទី ភានក់ ងារមុខរបរ
គ. ការទទួ ល និ ងនដាេះស្រសយ

កយបណឹត ងពីសធារណជនដដ្ល

ក់ ព័នធនឹង ទី ភានក់ ងារមុខរបរ

. ការនសុើបអនងកតនលើបញ្ញ
ហ របស់ទីភានក់ ងារមុ ខរបរ

ង. ការចត់ វ ិធានការសមស្រសបនៅនពលចំបាច់ នដ្ើ មបីអនុ វតតចាប់
២. នសចកតីបងាគប់សព
ីត ីការងារ, ឆ្នំ 2009
ននេះគឺ ជាចាប់ សំខ្ន់ ដដ្លរគប់ រគងលកខខណឌននការងារនៅកនុងរបនទសរប៊ាុ យនណដារូស

ឹម។ វា

រគបដ្ណតប់នលើមនុ សសទំងអស់ដដ្លោនការងារនៅនរកាមកិ ចចសនានននសវាកមមដដ្លអាចរតូវ

បានសរនសរឬដាក់ បញ្ូច ល ប៉ាុ ដនតមិនរាប់ បញ្ូច លឈ្មួញ អនកបំ នរ ើការងារផ្សទេះ និ ងអនកដដ្លោនមុ ខ
តំ ដណងជាអនករគប់ រគងនាយករបតិបតតិ ឬតួនាទី សោៃត់ ។

មន្រនតីរាជការសុីវ ិល និ ងនិ នយាជិ កទំងអស់ននសថប័ នចាប់ ក៏ រតូវបានដ្កនចញពី ចាប់ ននេះផ្សងដដ្រ។
វាោនដចងនៅកនងដផ្សន
កទី XIII ទក់ ទងនឹងការនរបើ របាស់និនយាជិ តនទសនតរបនវសន៍ និ ងការហម
ុ
ឃាត់ ការបញ្ចប់ ការងាររបស់កមមករកនងស្រសុ
ក នដាយនៅទទួ លយកនិ នយាជិ តនទសនតរបនវសន៍ ។
ុ
ដ្ូ ចគានននេះដដ្រ បទបញ្ា តិនត ៅកនុងដផ្សនកទីXII រគបដ្ណាប់ ការអនុវតតចាប់ ននេះនៅនលើពលករបំ នរ ើ

ការងារផ្សទេះទំងអស់ នដាយរួមបញ្ូជ លបទបបញ្ា តិទូនៅសរោប់ ការនធ្វើការងារ ការនធ្វើោតុ ភូមិនិវតតន៍
និ ងលកខខណឌការងាររបស់ពលករបំ នរ ើការងារផ្សទេះ។

៣. នសចកតីបងាគប់សព
ីត ីសវុ តថិភាព និងសុខភាព នៅទីកដនលងនធ្វើការ, ឆ្នំ ២០០៩
ននេះគឺ ជាបទបញ្ញ
ជ មួ យទក់ ទងនឹងសុវតថិភាព សុខភាព និ ងសុខុោលភាពរបស់អនកនធ្វើការនៅកដនលង
នធ្វើការ និ ងបញ្ញ
ហ នផ្សសងៗនទៀតដដ្ល

ក់ ព័នជា
ធ មួ យនឹ ងវា។

៤. នសចកតីបងាគប់សព
ីត ីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (វ ិនសធ្នកមម)ឆ្នំ ២០១៣
វ ិនសធ្នកមមរតូវបាននធ្វើន

ើងនៅនលើដផ្សនកជាក់ ោក់ ដដ្លបទបញ្ា តិ តនិងនិ យមន័ យ រតូវបាននធ្វើ

បចចុបបននភាពនិ ងពរងីក។ ដ្ូ ចគានននេះដដ្របទបញ្ា តិ ល
ត ីច
ម ំ នួន ៧ សតីពីសុវតថិភាពការងារនិ ងសុខភាព
រតូវបានអនុម័តនៅឆ្នំ ២០១៣ និ ង ២០១៤ ដដ្លោនដ្ូ ចខ្ងនរកាម:

ក. បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី ការជួ យសរមួល ឬការរតួតពិ និតយ ថ្ននក់ ការងារនដាយរបលុ យរបថ្ននសំខ្ន់ ៗឆ្នំ
២០១៣
ខ. បទបញ្ា តិ តទូនៅ, ឆ្នំ ២០១៤
គ. បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី សំណង់ ឆ្នំ ២០១៤
. បទបញ្ា តិ តសីព
ត ីមន្រនតីសុវតថិភាពការងារនិ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ឆ្ន២
ំ ០១៤
ង. បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី គណៈកោមធ្ិ ការសុវតថិភាពនិ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ឆ្នំ២០១៤
ច. បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី របាយការណ៏នរគាេះថ្ននក់ ការងារ ឆ្នំ២០១៤
្. បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី ការរគប់ រគងហនិ ភ័យ ឆ្នំ២០១៤
កមមវ ិធ្ីអប់រ ំពលករនិងនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព

នាយកដាឋនការងារតរមូវឱយោនដណនាំសនងខបជាចំបាច់ សីព
ត ី សិទិ កា
ធ រងារចំ ន

េះពលករបរនទសលមី នៅ

នពលពួ កនគចុ េះហ្តថនលខ្នលើកិចចសនារបស់ខួន
ល នដាយោនវតតោនរបស់មន្រនតីការងារ។ ននេះអាចឱយ
ពលករបរនទសនធ្វើការសកសួរសំណួរបដនថមទក់ ទងនឹ ងខលឹមសរននកិ ចចសនាការងារ។
ព័ ត៌ោនសនងខបសតីពីការមកដ្ល់រតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយរកុមហ្៊ាុននិ ងទី ភានក់ ងារមុខរបរសរោប់ ការជួ ល

ជាបុ គគលោនក់ ៗ និ ងជារកុម។ របាយការណ៍សនងខបភាគនរចើននផ្ទតតនលើកិចចសនា កិ ចចសនាការធានា
រា៉ា ប់ រង សុវតថិភាពនិ ងសុខុោលភាព និ ងនលខទូ រស័ពទសំខ្ន់ ៗនដ្ើមបីទំនាក់ទំនងកនុងនពលោនអាសនន។
ការអនុ វតតយុទធសស្រសតអប់ រ ំពលករនិងយុទធនាការនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព រតូវបានផ្សតួចនផ្សតើម
និ ងរតួតពិ និតយជាពិ នសស នដាយនាយកដាឋនការងារននរកសួងមហនផ្សទ។ ការដបកដចកមុខងារដដ្ល

ជួ យកនុងការផ្សតល់ព័ត៌ោនខលីៗទក់ ទងនឹ ងចាប់ សីព
ត ី ការងាររបស់រប៊ាុ យនណ និ ងយុទធនាការផ្សសពវផ្សាយ
ការយល់ដ្ឹងផ្ស

ក់ ព័នធនឹងការងារោន:

•ដផ្សនកចាប់ និងកាត់ នទស
•ដផ្សនកអនុ វតតការងារ
•ដផ្សនកព័ ត៌ោនវ ិទា និងរបព័ នធព័ត៌ោន
•ដផ្សនកសុខ្ភិ បាល និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ
•ដផ្សនកការងារ និងបទដាឋនការងារ

មា៉ា ងវ ិញនទៀត នាយកដាឋនការងាររតូវបានជួយនដាយទី ភានក់ ងាររដាឋភិ បាលចំ នួនបី នៅកនុងកមមវ ិធ្ី ដណ

នាំតំរង់ ទិសសតីពីសុវតថិភាពការងារនិ ងសុខភាព ឆ្នំ ២០០៩ រួមទំងការអនុវតតបទបញ្ា តិ តទង
ំ របាំពីរនៅ
នរកាមនសចកតីបងាគប់ ននេះ។
បទបញ្ា តិ ទ
ត ំងននេះោនដ្ូ ចខ្ងនរកាម: (ក) បទបញ្ា តិ តទូនៅ (ខ) បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី សំណង់ (គ) បទបញ្ញ
ជ
សតីពីមន្រនតីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (

) បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី គណៈកោមធ្ិ ការសុវតថិភាពនិ ង

សុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ង) បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី របាយការណ៏នរគាេះថ្ននក់ ការងារ (ច) បទបញ្ា តិ តសីព
ត ី ការ
រគប់ រគងហនិ ភ័យ និ ង (្) បទបញ្ា តិ តសីព
ត ីការរគប់ រគងនរគាេះថ្ននក់ ការងារនដាយរបលុ យរបថ្នន។
ភានក់ ងាររដាឋភិ បាលោនតួ នាទី ដ្ូចខ្ងនរកាម:
១. នាយកដាឋនថ្នមពលនិ ងឧសាហ្កមម ការ ិយាល័យនាយករដ្ឋមន្រនតី (EIDPMO) - ជួ យកនុងការអនុ វតត
និ ងពរងឹ ងនៅនលើបញ្ញ
ហ នានាសតីពីសុវតថិភាពនិ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការសរោប់ សកមមភាព

ក់ ព័នធ

នឹ ងឧសាហ្កមមនរបងនិ ងឧសម័ន និ ងឧសាហ្កមមដដ្លទក់ ទងនៅនឹងថ្នមពលនផ្សសងនទៀត។
២. នសវាសុខភាពបរ ិសថនននរកសួងសុខ្ភិបាល - ជួ យកនុងការអនុ វតតនិងពរងឹ ងនៅនលើចាប់ ទក់ ទង

នឹ ងបញ្ញ
ហ សុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ។
៣. នាយកដាឋនសធារណៈការននរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ - ជួ យកនុងការអនុ វតតនិងពរងឹ ងនៅនលើបញ្ញ
ហ សុវតថិ
ភាពនៅកដនលងនធ្វើការ សរោប់ សកមមភាព

ក់ ព័នធនឹងឧសាហ្កមមសំណង់និងអភិ វឌ្ឍន៍ ។

ពិ ព័រណ៍បងាហញផ្សលូវការ ការដណនាំតរមង់ ទិស ការសនងខប និ ងកមមវ ិធ្ិ យុទធនាការនលើកកំ ពស់ការយល់ដ្ឹង
និ ងសកមមភាពផ្សសពវផ្សាយដ្នទនទៀតសតីពីចាប់ ការងារ ដដ្លនធ្វើន

ើងនដាយនាយកដាឋនការងារនៅកនុង

ស្រសុកចំ នួនបួ នននរបនទស។ កាដសតនឃាសនាទំងភាសអង់ នគលស និ ងោ៉ា ន
ផ្សាយនៅកនុងកាដសតកនុងស្រសុកទំងអស់កុងរបនទស
ន
ចប់ ពី
នបាេះពុ មពផ្សាយននេះរតូវបាននធ្វើន

រតូវបាននគនបាេះពុ មភ

ក់ កណា
ត លដខកកកដា ឆ្នំ២០១៦ ។ ការ

ើងជារបចំនហ្ើយនឹ ងជាកិ ចចខិតខំ របឹ ងដរបងបនតរបស់រដាឋភិ បាល។

ព័ ត៌ោនដ្ូ ចគានននេះរតូវបានផ្សសពវផ្សាយនដាយនាយកដាឋនការងារតាមរយៈនវបសយអនឡាញ និ ង
របព័ នផ្ស
ធ សពវផ្សាយសងគម។
ដ្ូ ចគានននេះដដ្រ សុវតថិភាពការងារនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ និ ងបទបញ្ញ
ជ ទំងរបាំពីររបស់វាគឺ សម

ស្រសបសរោប់ របនភទឧសាហ្កមម ឬវ ិស័យការងារនី មួយៗ។ ឧទហ្រណ៏ ឧសាហ្កមមសំណង់ នឹងរតូវ
ការព័ ត៌ោនសតីពីទិដ្ឋភាពបនចចកនទស ដ្ូ ចជានធ្វើការនៅកដនលងខពស់ ការនរបើ របាស់សំភារេះនិ ងឧបករណ៍
និ ងសកមមភាពនានា

ក់ ព័នធនឹងការសងសង់ ។ ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ វ ិស័យនសវាកមមនឹងរតូវការការយល់

ដ្ឹ ងជាមូ លដាឋនអំ ពីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការប៉ាុ នណាណេះ។ ភាគនរចើ នននកមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវ
សន៍ នដាយសុវតថិភាពដដ្លោនស្រសប់ រតូវបាននធ្វើន
បាននធ្វើន

ើងជានរៀងរាល់ឆ្នំ។ ការពនយល់សនងខបពិ នសសរតូវ

ើងនៅនពលោនការនធ្វើវ ិនសធ្នកមមចាប់ដដ្លោនស្រសប់ ដដ្លនឹងប៉ា េះ

ល់ដ្ល់និនយាជក

និ ងនិ នយាជិកដ្ូចគាន។
សថនទូ តននរបនទសហ្វីលីពីន និ ងឥណូឌ នណសុីនៅរប៊ាុ យនណដារូស

ឹម នធ្វើការពនយល់សនងខបជាក់

ោក់ និ ងយុទធនាការនលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងរបស់ខួនសត
ល
ីពីនសវាកមម និងកមមវ ិធ្ី របស់ខួនសរោប់
ល
ជន

ជាតិ របស់ខួន
ល ដដ្លនធ្វើការនៅកនងរបនទសរប៊ា
ុយនណ។ ជាពិ នសស សថនទូ តហ្វីលីពីនបានផ្សតួចនផ្សតើមកមម
ុ

វ ិធ្ី ដណនាំតំរង់ ទិសនៅកនុងរបនទសរប៊ាុ យនណ - មូ រា៉ានិ ងស្រសុកនបឡាយ។ ជនជាតិ ហ្ីល
វ ីពីននៅរប៊ាុ យនណ
ដារូស

ឹម គឺ ជាពលករបរនទសដដ្លមិ នដមនជាមូ សីម
ល ធ្ំ បំផ្សុត។ នសៀវនៅ "មគគុនទសក៏ សរោប់ រកម

រពហ្មទណឌSyariah ឆ្នំ ២០១៣" រតូវបានដចកចយដ្ល់អនកចូ លរួម។
បទដាឋន

បទដាឋនននកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនិងយុទធនាការនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពរតូវបានធានា តាមរយៈ
ការនបាេះពុ មពនសៀវនៅដណនាំដ្ូចជាចាប់ មគគនទទ
ុ សក៍ ចាប់ រពុយនណដដ្លរតូវបាននបាេះពុ មពផ្សាយនលើអុី
នធ្ឺ ណិត។ នគាលបំ ណងចមបងននមគគុនទទសក៍ ននេះគឺ នដ្ើ មបីអប់ រ ំនិ ងនលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងជាសធារ
ណៈអំ ពីចាប់ និងបទបញ្ញ
ជ ការងារនៅរប៊ាុ យនណដារូស

ឹម។ ទនទឹមនឹ ងននេះបទបងាហញ PowerPoint សត

ង់ ដារមួ យអំ ពីនសចកតីបងាគប់ សីព
ត ី សុវតថិភាពការងារនិ ងសុខភាពកដនលងនធ្វើការ និងបទបញ្ា តិនា
ត នា រតូវ
បាននរៀបចំ នដ្ើ មបីធានាឱយបាននូវភាពសុីសងាវក់ គានកនុងអំ

ងការដណនាំ
តរមង់ ទិសសនងខប។
ុ

បចចុបបននននេះ វាមិ នោនមជឈមណឌលទទួ លសគល់ ឬអនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លដដ្លបានទទួ លសគល់
នដាយនាយកដាឋនការងារ នដ្ើ មបីនរៀបចំ យុទធនាការអប់ រ ំនិ ងនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាពនទ។ ការ
ទទួ លខុ សរតូវននេះរតូវបានអនុ វតតនដាយដផ្សនកនផ្សសងៗនៅនរកាមនាយកដាឋនការងារ។
ភាពជានដ្គូ ដដ្លោនស្រសប់ ដតមួ យគត់ ដដ្លរតូវបាននគសគល់គឺការអនុ វតតការដណនាំតរមង់ ទិស
សនងខបអំ ពីសុវតថិភាពការងារនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ដដ្លនាយកដាឋនការងារនធ្វើការជាមួ យ
សោជិ កគណៈកោមធ្ិ ការនានា ដដ្លមកពី រកសួងនដ្គូ នានានៅកនុងរដាឋភិ បាល។

គន្ធន្សិ េទ
១. របវតតិសនងខបរបស់នាយកដាឋនការងារននរកសួងមហនផ្សទ Brunei Darussalam.
២. នសៀវនៅសថិតិរប៊ាុ យនណដារូស

ឹមឆ្នំ 2015, នាយកដាឋនដផ្សនការនសដ្ឋកិចចនិងអភិវឌ្ឍន៍ ,

ការ ិយាល័យនាយករដ្ឋមន្រនតី។
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ត ី ការងាររបស់រប៊ាុ យនណដារូស

ឹម ដដ្លនចញផ្សាយនដាយដផ្សនកនី តិកមម
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ឹម។
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ឹម។

ម្បសេ

ករពជា
ុ

សថន្ភាពស

ដ្ឋកិចច ន្ិង

ងារ

នសដ្ឋកិចចកមពុជាោនកំ នណើនលូតោស់ជាមធ្យម 7 ភាគរយជានរៀងរាល់ឆ្នំពីឆ្នំ 1994 ដ្ល់ឆ្នំ 2004 ។
វាបាននកើ នន

ើងគួ រឱយកត់ សោគល់របចំឆ្នំ 11ភាគរយ នៅចននាលេះឆ្នំ 2004 និ ង 2007 ។ នៅកនុងឆ្នំ

2008 អរតាកំ នណើនអំ នណាយផ្សល បានជួ យរកានិងផ្សតល់ការងារដ្ល់កមមកររបោណ 6,9 ោននាក់ ។
នៅកនុងឆ្នំ 2009 និ ង 2010 វ ិស័យនសដ្ឋកិចចរតូវបានរគបដ្ណតប់ នដាយវ ិបតតិនសដ្ឋកិចចសកល ដដ្លបាន

កាត់ បនថយអរតាកំ នណើនរបចំឆ្នំ 2,5 ភាគរយ និ ង 4 ភាគរយ នផ្សសងគាន។ ខណៈនពលដដ្លផ្សលវ ិបាកពី
វ ិបតតិហ្ិរញ្ា វតថុពិភពនោករតូវបាននគរ ំពឹ ងថ្ននឹ ងអូ សបនាលយកនុងរយៈនពលប៉ាុ នាមនឆ្នំខ្ងមុខននេះ កមពុជា
អាចបនតការរ ីកចនរមើ នរបស់ខួនកន
ល ុងរយៈនពលមធ្យមកនុងអរតារបចំឆ្នំ 7 ភាគរយចប់ ពីឆ្នំ 2011 ដ្ល់
2016 ។

នទេះបី ជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ កំ នណើននសដ្ឋកិចចដ្៏រ ឹងោំមិនោនកំ នណើនការងារនសមើគាននទ។ ខណៈនពល
ដដ្លកំ នណើននសដ្ឋកិចចជាមធ្យម 6,8 ភាគរយ រវាងឆ្នំ 1994 និ ង 2004 ការងារបាននកើ នន

ើងរតឹ មដត

3,3 ភាគរយប៉ាុ នណាណេះ។ ចននាលេះពី ឆ្នំ 2005 ដ្ល់ឆ្នំ 2007 កំ នណើន GDP ជាមធ្យម 10,5% បានរួម
ចំ ដណកដ្ល់កំនណើនការងាររតឹមដត 2% ប៉ាុ នណាណេះ។ នៅកនុងរយៈនពលមធ្យម កំ នណើនទិ នផ្ស
ន ល 1 ភាគ
រយ រតូវបាននគរ ំពឹងថ្ននឹ ងបនងកើតបានដតកំ នណើនការងារ 0,428 ភាគរយប៉ាុ នណាណេះ។

សពវនលៃននេះរបនទសកមពុជា នៅដតជារបនទសមួ យដដ្លោននសដ្ឋកិចច ពឹ ងដផ្សអកខ្លំងនលើទីជនបទ។ ភាគ
នរចើ នននរបជាជន (82%) រស់នៅកនុងតំ បន់ ជនបទ។ GDP 7 ភាគ 10 រតូវបានមកពី នសដ្ឋកិចចជនបទ។
កនុងន័ យការងារ 81 ភាគរយននការផ្សគត់ផ្សគង់ពលកមមគឺនៅកនុងការងារជនបទ។ ធ្នធានដ្៏សមបូរដបបនន
ធ្នធានផ្សលិតកមមរបស់កមពុជា - កោលំងពលកមម ដ្ី ធ្ីន
ល ិ ងធ្នធានធ្មមជាតិ ដ្នទនទៀត - ោនទី តាំងនៅ
តំ បន់ ជនបទ នហ្ើយនៅដតមិ នរតូវបាននរបើ របាស់ ឬការនរបើ របាស់ោនកំ រ ិតទប។

ភាពអត់ ការងារនធ្វើកុងចំ
ន
នណាមយុវវ ័យដដ្លោនអាយុពី 15 នៅ 24 ឆ្នំ កំ ពុងកាលយជាបញ្ញ
ហ សំខ្ន់ ។
ការនធ្វើជំនរឿនរបជាជនឆ្នំ 2008 បានបងាហញថ្ន ភាពអត់ ការងារនធ្វើរបស់យុវវ ័យដដ្លបានកំ ណត់ ជា

ទូ នៅោនចំ នួន 3 ភាគរយ។ នៅតំ បន់ទីរបជុំជន (8%) វាោនបញ្ញ
ហ ធ្ៃន់ធ្ៃរជាងនៅតំបន់ ជនបទ (2%) ។
ភាពមិ នសុីសងាវក់ ននជំ នាញរតូវបាននគន
សរោប់ ការងារដដ្លអាចរកបាននទ។

ញ
ើ ទូ នៅ នហ្ើយយុវជនជានរចើ នមិនោនលកខណៈរគប់ រគាន់

នយាងតាមការនធ្វើជំនរឿនថ្ននក់ ជាតិ ឆ្នំ 2008 របជាជនកមពុជាសរុបោនចំនួន 13,4 ោននាក់ ។ ជាមួ យ

នឹ ងអរតាកំ នណើនរបជាជនរបចំឆ្នំ 1,54 ភាគរយ និ ងអរតាោនកូនដដ្លបានបា៉ា ន់ របោណសរុបោន
ចំ នួន 3,1 ភាគរយរវាងឆ្នំ 1998 និ ង 2008 របជាជនកមពុជារតូវបាននគរ ំពឹ ងថ្ននឹ ងនកើ នន
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ោននាក់ នៅរតឹ មឆ្នំ 2020 ។ ទំងអរតាកំ នណើនរបចំឆ្នំរបស់របជាជន និ ងអរតាននការោនកូ ន 1,2% និ ង 2,2% នរៀងៗខលួន - ខពស់ជាងមធ្យមភាគននបណា
ត របនទសអាសុីអានគនយ៍។ ជាលទធផ្សលនន
កំ នណើនទរកនៅ

ក់ កណា
ត ល - រហ្ូតដ្ល់ចុងទសវតសឆ្នំ 1980 របជាជនកមពុជាោនភាគរយនរចើ នជា

ជនោនវ ័យនកមង នហ្ើយពួ កនគកំពុងចូ លកោលង
ំ ពលកមមកងអរតារបដហ្ល
250.000 នាក់ កុងមួ
ន
យឆ្នំ។
ុន

របជាជន35 ភាគរយននរបជាជនកមពុជារតូវបានបា៉ា ន់ របោណថ្នបានរស់នៅនរកាមដខសបនាទត់ ននភាពរកី
រក។ ភាពរកី រកគឺខពស់ជាងនៅតំ បន់ ជនបទ (39%) នរចើ នជាងតំ បន់ ទីរកុង (5% នៅរាជធានី ភំ នន ពញ និ ង

25% នៅតាមទី រកុង) ។ ភាពរកី រកនៅកមពុជាគឺ ជាបាតុ ភូតជនបទដ្៏នលើសលប់ ។ នៅឆ្នំ 2004 របដហ្ល
91 ភាគរយននជនរកីរក រស់នៅកនុងតំបន់ជនបទ។ អរតាអកខរកមមគឺ 73,6 ភាគរយ។ កំ នណើនរបជាជន
ឆ្ប់ រហ្័សកនុងទសវតសឆ្នំ 1980 និ ង 1990 បាននកើ នន

ើងនទវដ្ង នហ្ើយបានផ្ទលស់បូរយា៉ា
ត
ងខ្លំងនូ វរូប

ភាពរបជាសស្រសត។ សពវនលៃននេះ 60,8 ភាគរយននចំ នួនរបជាជនសរុបោនអាយុចប់ ពី 24 ឆ្នំន

ើងនៅ។

មជឈមណឌលទី រកុងដ្៏ សំខ្ន់ បំផ្សុត គឺ នៅទី រកុងភនំនពញ កំពុងរបឈ្មនឹ ងបញ្ញ
ហ ជានរចើ នជាមួ យនឹ ងការ
នកើ នន

ើងននចំ នួនជននទសនតរបនវសន៍ រកីរកយា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័ស។ (របភព: នគាលននយាបាយសតីពីនទសនតរ

របនវសន៍ ការងារសរោប់ កមពុជា ILO ឆ្នំ 2010)
របវតតិនទសនតររបនវសន៍ការងារ
ការផ្ទលស់ទីលំនៅដ្ំ បូងរបស់មនុ សសនដាយខលួនឯងនៅកមពុជា បាននកើ តន

ើងកំ

ងទសវតសឆ្
ន ំ 1950 និ ង
ុ

1960 នៅនពលជនជាតិ ចិនរតូវបាននគអនុញ្ញាតឱយរស់នៅកនុងតំបន់ ភំន
ន ិ ងដ្ី នគាក និ ងដាំដ្ុេះដ្ី ដដ្លមិ ន

បានបនរបើ របាស់ នបើ មិនដ្ូ នចនេះនទវានឹ ងគាមនរបនយាជន៍ ។ នរកាយឆ្នំ 1970 ជនជាតិ នវៀតណាមរបដហ្ល

200.000 នាក់ ដដ្លកំ ពុងរស់នៅកនងរបនទសកមព
ុ
ុជា រតូវបានបញ្ូជ ននៅរបនទសនវៀតណាមវ ិញ ដដ្លវា

ជាវ ិធានការណ៍សនតិសុខ។ នដាយោនជ័ យជំ នេះនលើការបេះនបារនៅដខនមស ឆ្នំ1975 ភាគនរចើ នននជន
ជាតិ នវៀតណាមដដ្លនៅនសសសល់ រតូវបានរាយការណ៍ថ្នបាននធ្វើនទសនតរបនវសន៍ នៅកាន់ របនទស
នវៀតណាមវ ិញ។ នលើសពី ននេះនទៀត ជននភៀសខលួនដខមររាប់

ន់ នាក់ រួមទំងអតី តមន្រនតី និងបុ គគលិក

នយាធាជានរចើ ន បាននភៀសខលួន្លងកាត់ រពំ ដដ្ននល ឬរតូវបានជនមលៀសនដាយយនតនហេះអានមរ ិក។

រដាឋភិ បាលលមីបានបនងកើតកមមវ ិធ្ី តាំងទី លំនៅលមីមួយទូ ទំងរបនទសដដ្លោនមនុ សសពី 2.5 នៅ 3 ោន
នាក់ រតូវបានផ្ទលស់ទីលំនៅពី ភំ នន ពញ និ ងទី រកុងដ្នទនទៀត នៅជនបទ ដដ្លពួ កនគរតូវបាននគនរៀបចំ នៅ
ជាកងពលតូ ច។ កងវេះមហបអាហរនៅតំ
បន់ ជនបទគឺ ោនតិ ចតួ ចបំផ្សុត តិចជាងនៅតាមទី រកុងនហ្ើយការ
ូ
អត់ ឃាលនដដ្លបានរ ីករាលដាល បាននាំឱយមនុ សសជាងមួ យោននាក់ សលប់ កុងកំ
ន
បនាទប់ ពីការបនងកើតន

ងនពលអនត
រកាល។
ុ

ើងជារបនទសសធារណរដ្ឋរបជាោនិ តកមពុជា (PRK ) នៅដខមករាឆ្នំ 1979 ការ

បនតរបយុទន
ធ ិ ងអសថិរភាពននយាបាយបានបណា
ត លឱយោនជននភៀសខលនលម
ួ ី។ របជាជនកមពុជារបដហ្ល
630.000 នាក់ បានចកនចញពី របនទស កនុងរវាងឆ្នំ 1979 និ ង 1981 ដដ្លកនុងននាេះរបដហ្ល 208.000

នាក់ អាចតាំងទី លំនៅនៅរបនទសដ្នទនទៀត កនុងននាេះោន 136.000 នាក់ នៅសហ្រដ្ឋអានមរ ិក។ ភាគ

នរចើ នបំផ្សុតគឺ នៅសល់ នៅតាមជំ រ ំនៅតាមរពំ ដដ្នជាមួ យរបនទសនល ប៉ាុ ដនតពួកនគរតូវបានបញ្ូជ នមកកមពុ
ជាវ ិញនៅដខឧសភា ឆ្នំ1993 ។

នៅឆ្នំ 1997 ជនោលេះរវាងកងកោលំងរដាឋភិ បាល និ ងកងទ័ពជាតិ កមពុជារបជាធ្ិបនតយយ (ដខមររកហ្ម) បាន
បនណាញរបជាជនជនបទពី លំនៅដាឋនរបស់ពួកនគ។ នៅឆ្នំ 1997 និ ង 1998 អងគការ UNHCR បាន
ជួ យដ្ល់ជននភៀសខលនដខម
រចំ នួន 60.000 នាក់ ដដ្លបានរត់ នគចពី ការរបយុទធគាននៅភូ មិភាគ
ួ
របនទសកមពុជា។ កនុងឆ្នំ 1997 អងគការUNHCR បានជួ យរគួសរអនកននសទនវៀតណាមរាប់

យ័ពយនន
ន់ នាក់ រត

ប់ នៅស្រសុកកំ នណើតវ ិញ បនាទប់ ពីបាននបាេះជំ រុ ំនៅតាមរពំ ដដ្ននវៀតណាម។ បនាទប់ ពីការនដាេះស្រសយ

សនតិភាពរវាងរដាឋភិ បាលកមពុជានិ ងកងកោលំងតស៊ាូរបឆ្ំងនៅកនុងដខធ្នូ ឆ្នំ1998 ការនធ្វើោតុ ភូមិនិវតតន៍នន
ជននភៀសខលនរបដហ្ល
36.000 នាក់ ដដ្លកំពុងរស់នៅកនុងជំរ ំជននភៀសខលួននៅកនុងរបនទសនលរតូវបាន
ួ
អនុ វតតយា៉ាងឆ្ប់រហ្័ស។ នៅដខនមស ឆ្នំ1999 ជំ រុ ំទំងអស់រតូវបានបិទ នហ្ើយនៅដខមិ លុនា ឆ្នំ1999

ជននភៀសខលនរបដហ្ល
47.000 នាក់ បានរតលប់ មកផ្សទេះវ ិញ។ អរតានទសនតរបនវសន៍ របស់កមពុជាកនុងឆ្នំ
ួ
2000 គឺ 0,7 កនុង 1000នាក់ ។ នៅឆ្នំននាេះ ោនរបជាជនមិនដមនពលរដ្ឋកមពុជាចំ នួន 211.000 នាក់
ដដ្លកំ ពុងរស់នៅកនុងរបនទសកមពុជា។ រដាឋភិបាលបានបនតពិនិតយន

ើងវ ិញនដាយបញ្ញ
ជ ក់ថ្នចំ នួនជន

នទសនតរបនវសន៍ ោនកំ រ ិតខពស់។

(របភពៈ Nations Encyclopedia, នទសនតរបនវសន៍ កមពុជា; ទិ ននន័យពិ តពី កមពុជា-នទសណតរបនវសន៍)
និនានការនននទសនតររបរនវសន៍ការងារ
ជាលទធផ្សលននចំ នួនយុវវ ័យដ្៏ នរចើ នចូ លកនុងទីផ្សារការងារកនុងស្រសុក នដាយោនកំ រ ិតឱកាសតិ ចតួ ចនិ ង

របាក់ ឈ្ួលដ្៍
ន
ទក់ ទញ ដដ្លរតូវបានផ្សតល់ឱយនៅបរនទស របជាជនកមពុជាកាន់ ដតនរចើ នកំពុងពិ ចរណា

កនុងការចកនចញពី របនទសនដ្ើមបីដសវងរកការងារនធ្វើនៅនរៅរបនទស។ ោនពលករកមពុជារបោណ 1
ោននាក់ កំ ពុងនធ្វើការនៅរបនទសនលនៅកនុងឆ្នំ 2016 ។

យុទធសស្រសតជាតិ កាត់ បនថយភាពរកី រកឆ្នំ 2003-2005 បានកត់ សោគល់ពីកងវេះឱកាសការងារនៅទី ផ្សារ
កនុងស្រសុកនិងតរមូវការដកលមអជីវភាពរស់នៅ តាមរយៈការបនងកើតរបាក់ ចំណូលនិ ងជំ នាញទទួ លបានពី
ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារមិ នរតូវ
បាននលើកន

ើងនៅកនុងដផ្សនការអភិ វឌ្ឍន៍ សងគម - នសដ្ឋកិចចឆ្នំ 2006-2010នទ។ ការនលើកកមពស់ការ

រគប់ រគងននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារនៅបរនទស តាមរយៈនសវាកមមមុខរបរ និ ងការងារសធារ
ណៈ និ ងឯកជន រតូវបានកំ ណត់ ជាអាទិ ភាពនៅកនុងដផ្សនការយុទធសស្រសតរបស់រកសួងការងារ និ ងប

ណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ (MOLVT) ឆ្នំ 2006-2010 និ ងវ ិធានការណ៍ដ្ូ ចខ្ងនរកាម រតូវបានគូ សបញ្ញ
ជ ក់ :
ការពរងឹ ងការរគប់ រគងការងារបរនទស ពរងីកការការ

រពលករនទសនតររបនវសន៍ កាន់ ដតខ្លំងកាល ការ

សរមបសរមួលអនតររកសួងនិ ងកិ ចចសហ្របតិបតតិការអនតរជាតិ។
នៅដខតុ ោឆ្នំ 2011 នាយករដ្ឋមន្រនតីកមពុជាបានហមឃាត់ ជាបនណា
ត េះអាសននការបញ្ូជ នពលករបនរមើ
ការងារផ្សទេះនៅរបនទសោ៉ា ន

សុី បនាទប់ ពីោនរបាយការណ៍ជានរចើ នអំ ពីការរ ំនោភបំ

របវ ័ញ្ច។ នដ្ើ មបីនលើកកមពស់ការការ

ន និ ងការនកង

រពលករនទសនតររបនវសន៍ អនុ សសរណៈននការនយាគយល់គានរវាង

របនទសទំងពី រ រតូវបានចុ េះហ្តថនលខ្នៅចុ ងឆ្នំ 2015 ។ នដាយសរដតការហមឃាត់ ខ្ងនលើ និ នយា
ជកជានរចើ នបានសវេះដសវងពនាកិចចសនារបស់ពលករបនរមើ ការងារផ្សទេះរបស់ខន
ួល បនាទប់ ពីរយៈនពលពី រ
ឆ្នំរួច។

អនុ សសរណៈននការនយាគយល់ជាមួ យសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា សតីពី ការបញ្ូជ នពលករកមពុជានរកាមរបព័ នធ
អនុ ញ្ញាតមុខរបរ (EPS) ោនមូ លដាឋននលើ: (1) ដ្ំ នណើរការនរជើ សនរ ើសនិ ងដាក់ នអាយនធ្វើការ ដដ្ល

រគប់ រគងនដាយរដាឋភិ បាលទំងពី រ (នគាលននយាបាយរដាឋភិ បាលនៅរដាឋភិ បាល) និ ង (2) ការអនុ វតត
រកបខ័ ណឌសតង់ដារសរោប់ របនទសបញ្ូជ នទំង 15 នដាយរដាឋភិ បាលននសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា ដដ្លោន
នគាលបំ ណងការ

រការរ ំនោភបំ

ននិ ងរកាតោលភាពកនុងដ្ំនណើរការអនុ វតត។ គណៈកោមធ្ិ ការបណុត េះ

បណា
ត លបញ្ូជ នពលករនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស (MTOSB) គឺ ជាទី ភានក់ ងារការងារសធារណៈដដ្ល
ោនភារកិ ចចនរជើ សនរ ើសបណុត េះបណា
ត ល និ ងបញ្ូជ នពលករនៅនធ្វើការនៅសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា។
នគាលននយាបាយសតីពីនទសនតររបនវសន៍ ការងារសរោប់ កមពុជា រតូវបានតាក់ ដតងន
ឆ្នំ២០១០ និ ងរតូវបានដកសរមួលន

ើងកាលពី ដខកកកដា

ើងវ ិញកាលពី ដខធ្នូ ឆ្នំ២០១៤។ នគាលននយាបាយននេះោន

សោសភាគសំខ្ន់ ៗចំ នួន 3 រួមទំង (1) អភិ បាលកិ ចចនននទសនតររបនវសន៍ ការងារ (2) ការការ

រនិ ង

ការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ (3) ការនរបើ របាស់នទសនតររបនវសន៍ ការងារ សរោប់
ការអភិ វឌ្ឍ។ នគាលននយាបាយជាតិ សីព
ត ី មុខរបរនិ ងការងារសរោប់ របនទសកមពុជា 2015-2105 រតូវ

បានបនងកើតន

ើងនៅកនុងដខកញ្ញាឆ្នំ 2015 ដដ្លរួមបញ្ូច លនគាលននយាបាយសតីពីនទសនតររបនវសន៍

ការងារ ជាដផ្សនកមួ យននអភិ បាលកិ ចចទីផ្សារការងារ។
នយនឌ្័រ

របនទសកមពុជាបាននធ្វើវឌ្ឍនភាពសំខ្ន់ ៗនដ្ើមបីឈាននៅរកសមភាពនយនឌ្័ រ ប៉ាុ ដនតបញ្ញ
ហ របឈ្មនៅដត
ោននៅកនុងវ ិស័យនផ្សសងៗ ដ្ូចជាតំ ណាងនារ ីនៅវ ិស័យននយាបាយ ការទទួ លបានការអប់ រ ំ និ ងតួ នាទី
របស់ស្រសតីនៅកនុងទី ផ្សារការងារ។ នៅកនុងរបាយការណ៍គោលតនយនឌ្័ រសកលឆ្នំ 2015 របនទសកមពុជា

ជាប់ ចំណាត់ ថ្ននក់ នលខ 109 កនុងចំ នណាម 145 របនទស។ នដ្ើ មបីន្លើយតបនៅនឹងបញ្ញ
ហ របឈ្មសំខ្ន់ ៗ
ទក់ ទងនឹ ងវ ិសមភាពនយនឌ្័ រ រកសួងកិ ចចការនារ ីននរបនទសកមពុជា (MOWA) បានអនុ ម័តដផ្សនការយុទធ

សស្រសតរយៈនពលរបាំឆ្នំនដ្ើ មបីសមភាពនយនឌ្័ រនិ ងការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ស្រសតី (2014-2018) ដដ្លរួម
ោនទសសនវ ិស័យ នបសកកមមគនលឹេះ នគាលបំ ណង និ ងយុទធសស្រសតនដ្ើ មបីនដាេះស្រសយតរមូវការរបស់ស្រសតី
និ ងកាត់ បនថយគោលតនយនឌ្័ រនៅកមពុជា។

ដផ្សនការននេះរួមបញ្ូច លនូ វរកបខ័ ណឌទូ លំទូោយមួ យសរោប់ ពរងឹ ងរចនាសមព័នធនិងសមតថភាពសថប័ ន

ក៏ ដ្ូចជាវ ិធានការណ៍ជាក់ ោក់ នដ្ើ មបីនលើកកមពស់សមភាពនយនឌ្័ រកនុងកមមវ ិធ្ី តាមវ ិស័យចំ នួនរបាំមួយ:
(1) ការពរងឹ ងអំ ណាចនសដ្ឋកិចច (2) ការអប់ រ ំ (3) សុខភាព (4) ការការ

រដផ្សនកចាប់ ( 5) ការនធ្វើនសចកតី

សនរមចចិ តន
ត ិ ងននយាបាយ និ ង (6) ការដរបរបួលអាកាសធាតុ ។ នលើសពី ននេះនទៀត MOWA បានបនងកើត
និ ងអនុម័តដផ្សនការសកមមភាពវ ិស័យជាក់ ោក់ មួយចំ នួន ដ្ូ ចជាដផ្សនការសកមមភាពបន្រញ្ញ
ជ បនយនឌ្័ រ

កនុងការដរបរបួលអាកាសធាតុ និ ងដផ្សនការសកមមភាពអំ នពើ ហ្ឹងារបឆ្ំងនឹ ងស្រសតី។ ដផ្សនកខលេះរបស់រកសួង

រតូវបាននរៀបចំ យុទធសស្រសតបន្រញ្ញ
ជ បនយនឌ្័ រ និ ងដផ្សនការសកមមភាពនដាយខលួនឯង។ ឧទហ្រណ៍ រកសួង
កសិកមម រុកាខរបោញ់និងននសទ (ោនយុទធសស្រសតបន្រញ្ញ
ជ បនយនឌ្័ រ និ ងដផ្សនការសកមមភាពកនុងវ ិស័យ
កសិកមមសរោប់ ឆ្នំ 2014 ដ្ល់ឆ្នំ 2018 និ ងយុទធសស្រសាបន្រញ្ញ
ជ បនយនឌ្័ រនិងដផ្សនការសកមមភាពកនុងវ ិ
ស័យជលផ្សល)។

ដផ្សនការសកមមភាពនយនឌ្័រលមីទី 2 (សមភាពនយនឌ្័ រនិ ងការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ស្រសតី: ការផ្ទលស់បូរជី
ត វ ិត
រស់នៅរបស់ស្រសតីតាមរយៈទំ នាក់ ទំនងនរៅរបនទសរបស់សហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ ឆ្នំ 2016-2020) រតូវបានអនុ ម័ត
ជាផ្សលូវការនដាយរកុមរបឹ កា កនុងដខតុ ោ ឆ្នំ 2015 ។ ដផ្សនការសកមមភាពននេះោន 4 ចំ ណុចសំខ្ន់ ៗ:

មួ យដផ្សនក សតីពីការផ្ទលស់បូរវបបធ្ម៌
ត
សថប័ ន និងដផ្សនក 3នទៀត គឺ នសចកតីនលលលរភាពសុ
ខុដ្ុមរាងកាយនិ ងផ្សលូវ
ូន
ចិ តតរបស់កុោរ ីនិងស្រសតី សិទិ ស
ធ ីព
ត ី នសដ្ឋកិចចនិងសងគម ការបនញ្ចញមតិ និងការចូ លរួម។ តរមូវការមួ យគឺ

ការវាយតនមលរបចំឆ្នំនលើវឌ្ឍនភាពដដ្លបានអនុ វតតនៅកនងដផ្សនការសកមម
ភាព និ ងនដ្ើ មបីនរៀបចំ យុទធ
ុ
សស្រសតរបស់របនទស និ ង / ឬកមមវ ិធ្ី ជាតិ ដដ្លរតូវបាននរៀបចំ ន

ើងនដាយដផ្សអកនលើការវ ិភាគនយនឌ្័ រ។ វា

ផ្សទុយនឹ ងបរ ិបទននេះដដ្លរបតិភូសហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ នៅកមពុជាបានសំនរចចិ តនត ធ្វើសវនកមមនយនឌ្័ រនៅនលើ ជា
គនរោងនិ ងកមមវ ិធ្ី ននកិ ចចសហ្របតិ បតតិការនទវភាគី ដដ្លកំ ពុងដ្ំ នណើរការ។
របនទសនគាលនៅ
របនទសនគាលនៅចមបងសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ កមពុជាគឺ ជារបនទសនល ដដ្លជារបនទសជិ ត
ខ្ង ប៉ាុ ដនតោនដតមួ យភាគតូ ចតិចជាង 10 ភាគរយ បាននធ្វើនទសនតររបនវសន៍ តាមរយៈបណា
ា ញស្រសប
ចាប់ ដដ្លបានបនងកើតន
បាននកើ នន

ើងនរកាមអនុ សសរណៈននការនយាគយល់គានរវាងរបនទសទំងពីរ។ ចំ នួនននេះ

ើង 173 ភាគរយ កនុងរយៈនពល 5 ឆ្នំ ចប់ ពី 4,116នាក់ កនុងឆ្នំ 2006 ដ្ល់ 11,224នាក់ កនុង

ឆ្នំ 2010 និ ង 16 837 នាក់ (កនុងននាេះ 37 ភាគរយជាស្រសតី) កនុងឆ្នំ 2011 ។ បចចុបបនន វារតូវបានបា៉ា ន់

របោណថ្ន ោនពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លគាមនឯកសរជិ ត១ោននាក់ កំ ពុងនធ្វើការខុ សចាប់ នៅ
កនុងរបនទសនល ខណៈដដ្លមួ យភាគតូ ចរតូវបាននគផ្សតល់ឋានៈស្រសបចាប់ ដ្ូ ចជាលិខិតអនុ ញ្ញាតការងារ
តាមរយៈវ ិញ្ញាបនបរតបញ្ញ
ជ ក់ អតតសញ្ញាណ (CI) ឬកាតពណ៌ផ្ទកឈ្ូក។
ពលករនទសនតររបនវសន៍ មកកាន់ របនទសោ៉ា ន

សុីភាគនរចើ នជាស្រសតីបនរមើ ការងារផ្សទេះ ក៍ ប៉ាុដនតោនកនុងវ ិស័

យការងារនផ្សសងនទៀតដដ្រ ដ្ូចជាការងារសំណង់ ការងារនរាងចរកនិ ងការកំ សនត។ នៅកនុងរបនទសោ៉ា
ន

សុី ដដ្លជាទិ សនៅដ្៏ សំខ្ន់ មួយនទៀតសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ កមពុជា នដាយសរតរមូវ

ការពលករបំ នរ ើការងារផ្សទេះោនការនកើ នន

ើងយា៉ា ងខ្លំង បនាទប់ ពីការហមរបាមរបស់រដាឋភិបាលឥណូឌ

នណសុីនលើការបញ្ូជ នពលករបំ នរ ើការងារផ្សទេះនចញនៅនរៅរបនទសពី ឆ្នំ 2009 ដ្ល់ឆ្នំ 2011 ។ ចំ នួនពល
ករកមពុជាដដ្លបនរមើ ការងារផ្សទេះនៅរបនទសោ៉ា ន

សុីបាននកើ នន

ើងពី 10.165 នាក់ កុងឆ្
ន
ន ំ 2008 មក

៣០១៩៧ កនុងឆ្នំ២០១០ និ ងចំ នួន៣៣៧០៧ កនុងឆ្នំ២០១១។ កនុងឆ្នំ 2009 និ ង 2010 ពលករបនរមើ
ការងារផ្សទេះជាស្រសតីោនចំ នួន 84 និ ង 73 ភាគរយននចំ នួនពលករកមពុជាសរុបដដ្លរតូវបានបញ្ូជ ននៅ
របនទសោ៉ា ន
នទវរដ្ង។

សុី។ កនុងនពលបចចបបនន
ចំ នួនពលករបនរមើ ការងារផ្សទេះកនុងរបនទសោ៉ា ន
ុ

ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅរបនទសជប៉ាុ នរតូវបាននរៀបចំ ន

សុីបាននកើ នន

ើង

ើងតាមរយៈរបព័នធសិកាខកាមដដ្លអនុ ញ្ញាត

ឱយជនជាតិ ដខមរនៅនធ្វើការនៅរបនទសជប៉ាុនកនងរយៈនពលខល
ី និ ងអតិបរោចំ នួនបី ឆ្នំ នដ្ើ មបីទទួ លបាន
ុ

ជំ នាញលមី (ឧ. ផ្សលិតកមម សំណង់ និងនសវាកមម) ដដ្លពួ កនគអាចនរបើ បាន មុននពលវ ិលរត
របនទសកមពុជាវ ិញ នដ្ើមបីទទួ លបានការងារដដ្លោនរបាក់ ចំណូលសមស្រសបវ ិញ។
របនទសនគាលនៅសំខ្ន់ ចំនួនពី រនផ្សសងនទៀតគឺ របនទសោ៉ា ន

ប់ មកកាន់

សុី (ជាពិ នសសសរោប់ ជនជាតិ ភាគតិ ច

ឥសលមកមពុជា, ចម) និ ងសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា។ លមីៗននេះរបនទសកមពុជាបានចុ េះហ្តថនលខ្នលើអនុ សសរណៈ
ននការនយាគយល់ជាមួ យរបនទសគុ យដវ ៉ាត កាតានិ ងជប៉ាុ ន ក៏ដ្ូចជាទី ភានក់ ងារការងារនៅកនុងរបនទស
សិងហបុរ ីផ្សងដដ្រ។ ចំ នួនទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករោនអាជាាប័ ណណបាននកើ នន

ើងពី 18 នៅ 31 កនុង

ចននាលេះពី ឆ្នំ 2008 ដ្ល់ឆ្នំ 2010 ។ កនលងមក ោនទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ ដដ្លោនអាជាាប័

ណណ ចំនួន 39 ដដ្លកនុងននាេះ ោនចំ នួន 25 ជាសោជិ កននសោគមទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករកមពុជា

(ACRA) ។ បចចុបបននននេះ ោនទី ភានក់ ងារនរជើសនរ ើសពលករដដ្លបានចុ េះបញ្ជីចំនួន 71 ដដ្លបានទទួ ល
អាជាាប័ ណណពីរដាឋភិ បាល ដដ្លតំ ណាងនដាយរកសួងការងារនិ ងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ (MoLVT) ។
ករមិតជំនាញ / ព័ត៌ោនវ ិជាជជី វៈ
ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ អនតរជាតិ ជាទូ នៅមិ នោនជំ នាញ នហ្ើយពលករនទសនតររបនវសន៍ភាគនរចើ ន
ចូ លរួមកនុងការងាររបនភទ 3D (កខវក់, នរគាេះថ្ននក់ , ពិ បាក) ។ នទសនតររបនវសន៍ ការងារជាបុ រសនធ្វើការរ
យៈនពលដវង ភាគនរចើននៅរបនទសនលដដ្លពួ កនគនធ្វើ ការងារកនុងវ ិស័យកសិកមម ទូកននសទ ដកនចន

ជលផ្សល សំណង់ នរាងចរកឥដ្ឋ ឬទឹ កកក ការសងសង់ ផ្សទេះសដមបងឯកជន។ ពលករនទសនតររបនវសន៍
កមពុជានធ្វើការនៅកនុងវ ិស័យនផ្សសងៗគានប៉ាុ ដនត រតូវបានចត់ តាំងឱយនធ្វើការងារដដ្លោននរគាេះថ្ននក់ តិច តូ ច
ដ្ូ ចជាការងារដកនចនអាហរ នរាងចរកនិ ងសំណង់ ។

ករមិ តជំ នាញនននទសនតររបនវសន៍ ការងារកមពជាោនករមិ
តណាស់ នដាយសរដតខវេះការបណុត េះបណា
ត
ុ
លធ្នធានមនុ សសពី សថប័នរដាឋភិ បាល។ ភាគនរចើ នននពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លរតូវបានបញ្ូជ ន

នៅនធ្វើការនៅបរនទស មិ នដដ្លទទួ លបានការបណុា េះបណា
ា លជំ នាញរគប់ រគាន់ (ជី វ ិត បនចចកនទសនិ ង

អាជី ព) រួមទំងភាស។ នដាយសរពួ កនគភាគនរចើ នមិ នោនជំ នាញរគប់ រគាន់ នដ្ើមបីបំនពញការងាររបស់
ពួ កនគ ភាគនរចើ នននពួកនគរតូវបាននធ្វើការនៅកនុងការងារនដាយោនរបាក់ ដខតិ ចតួច នហ្ើយរបឈ្មមុ ខ
នឹ ងហនិ ភ័យដផ្សនកសុខភាពនិ ងសុវតថិភាព។

នៅកនុងទសវតសចុ ងនរកាយននេះ ពលករនទសនតររបនវសន៍កមពុជាបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លជាមូ ល

ដាឋនមួ យចំ នួន នដ្ើមបីទទួ លបានចំ នណេះដ្ឹ ងនលើរបធានបទ ដ្ូ ចជាការនជៀសវាងការនកងរបវ ័ញ្ច និ ងការ

ជួ ញដ្ូ រមនុ សស និងរនបៀបដសវងរកការនធ្វើអនតរាគមន៍កុងករណ
ន
ី ោនការរ ំនោភបំ

ននិងការនកង

របវ ័ញ្ច។ វគគបណុត េះបណា
ត លននេះ រួមបញ្ូច លទំងការដណនាំតំរង់ ទិសនលើរបនពណី និ ងវបបធ្ម៌ ចាប់ និង
បទបញ្ញ
ជ និងភាស។

ោនកមមវ ិធ្ីមួយចំ នួនដដ្លរតូវបាននរៀបចំនិងគាំរទនដាយសហ្ភាពអឺ រប
៉ាុ (EU) នដ្ើ មបីនលើកកំ ពស់ករមិត
ជំ នាញរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ "ការកាត់ បនថយភាពរកី រកតាមរយៈការអភិ វឌ្ឍជំនាញសរោប់
ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព និ ងនទៀងទត់ កនងរបនទសកមព
ុ
ុជា ឡាវមី យា៉ាន់ ោ៉ា និ ងនវៀតណា
ម (CLMV)" គឺ ជាគនរោងមួ យដដ្លោននគាលបំ ណងពរងឹ ងទំ នាក់ ទំនងរវាងការអភិ វឌ្ឍជំ នាញ លទធ
ផ្សលននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លទទួ លបាននជាគជ័ យនិ ងការកាត់ បនថយភាពរកី រកសរោប់ ជន
នទសនតររបនវសន៍ ។ ខណៈនពលដដ្លសកាតនុ ពលននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ោនឥទធិពលវ ិជជោននលើ
សថនភាពនសដ្ឋកិចចសងគមនៅកនងរបនទសនដ្ើ
មកំ នណើត និងរបនទសទិ សនៅ រតូវបាននគកត់ រតាយា៉ា ងលអ
ុ
ននាេះ លទធផ្សលវ ិជជោនននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅនលើការកាត់ បនថយភាពរកី រក និ ងការអភិ វឌ្ឍន៍
នសដ្ឋកិចចសងគមនៅកនងរបនទសបញ្
ុ
ូជ ន មិ នរតូវបាននគទទួ លសគល់ជាទូ នៅន

ើយ។

គនរោងអងគការនរៅរដាឋភិ បាលនិ ងអងគការសហ្របជាជាតិ ជានរចើ ននឹ ងផ្សតល់ជូនដ្ល់ជននទសនតររបនវស
ន៍ ជាបុ រសនិ ងស្រសតីននរបនទសCLMV ជាមួ យនឹ ងទី ផ្សារការងារ ជំ នាញវ ិជាជជី វៈនិ ងបំ ណិនជី វ ីត ដដ្ល

តរមង់ នគាលនៅមិ នរតូវគានរវាងដផ្សនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ និងតរមូវការទី ផ្សាការងារជាតិ និងរបនទស។ តាមរយៈការ
កំ ណត់ វ ិស័យនគាលនៅដដ្លោនសកាតនុ ពលអភិ វឌ្ឍន៍ខពស់ គនរោងននេះនឹ ងផ្សតល់លទធភាពដ្ល់ជន
នទសនតររបនវសន៍ នដ្ើ មបីទទួ លបានឱកាសការងារនិ ងលកខខណឌការងារកាន់ ដតរបនសើរន
របនទសនល និ ងនៅនពលរត

ង
ើ ទំងនៅកនុង

ប់ នៅរបនទសនដ្ើ មវ ិញ។ វ ិស័យសកលបងដដ្លបានកំ ណត់ គឺ: សំណង់

បដ្ិ សណា
ឋ រកិ ចច និងការងារផ្សទេះ។ ពលករនទសនតររបនវសន៍ មកពី របនទស CLMV ជាពិ នសសស្រសតីរកី រកោ
នឱកាសនិ ងលកខខណឌការងាររបនសើរជាងមុននៅកនុងរបនទសនល តាមរយៈការបនងកើនជំ នាញនិ ងចំ នណេះ
ដ្ឹ ងននការនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព ដដ្លនាំនៅរកការកាត់ បនថយភាពរកី រកនៅកនងសហ្គមន៍
ុ
ននរបនទសនដ្ើ មកំ នណើត។
ចាប់

ក់ព័នន
ធ ឹងនទសនតររបនវសន៍ការងារ ចាប់ និង បទបញ្ញ
ជ

ការពរងឹ ងកមមវ ិធ្ី ការងារនៅនរៅរបនទសនដ្ើ មបីគាំរទដ្ល់ការបនងកើតការងារ គឺ ជាដផ្សនកមួ យននដផ្សនការ
យុទធសស្រសតអភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នំ 2009-2013 ។ នលើសពី ននេះ នគាលននយាបាយការងាររបស់កមពុជាសំនៅ
នៅនលើភាពចំបាច់ កុងការយកចិ
ន
តតទុកដាក់ ដ្ល់ការអភិ វឌ្ឍន៍ តាមរយៈការផ្សតល់នសវាកមមរត

ប់ មកវ ិញ

និ ងសោហ្រណកមម នហ្ើយអនុ រកឹ តយ 190 បានទទួ លសគល់ពីផ្សលប៉ា េះ

ល់សកាតនុ ពលននការនធ្វើនទសនត

ររបនវសន៍ នៅនលើការកាត់ បនថយភាពរកី រកនិងការអភិ វឌ្ឍន៍ ធ្នធានមនុ សស។

កមមវ ិធ្ី ជាតិ សរោប់ ការងារសមរមយឆ្នំ 2012-2013 រួមោនលទធផ្សលរបាយការណ៍ KHM 129: រដាឋភិ បា
ល និ ងនដ្គូ សងគមបាននរៀបចំ និ ងអនុ វតតនគាលននយាបាយ កនុងការរគប់ រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
ការ

រពលករនទសនតររបនវសន៍ និ ងរបយុទធរបឆ្ំងនឹ ងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស ស្រសបតាមនគាលការណ៍

របស់អងគការអនតរជាតិ ខ្ងការងារ។ សកមមភាពដដ្លសថិតនរកាមលទធផ្សលននេះនឹ ងរតូវបានគាំរទជា
ចមបងនដាយគនរោង GMS TRIANGLE ទក់ ទងនឹងបុគគលិកនិ ងធ្នធាន ជាមួ យនឹ ងការគាំរទពី
ការ ិយាល័យអងគការ ILO របចំរបនទសនល កមពុជានិ ងឡាវ និ ងពី អនកឯកនទសដផ្សនកនទសនតររបនវសន៍
របចំតំបន់ និ ងអនកជំ នាញដផ្សនកបនចចកនទសននការងារសមរមយ។

អភិ បាលកិ ចចននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារ រួមបញ្ូច លទំងបញ្ញ
ហ ទក់ ទងនឹ ងនគាលននយាបាយជាតិ
និ ងកមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ ការងារចាប់និងបទដាឋនកិ ចរច ពមនរពៀងអនតររដ្ឋ និងដ្ំ នណើរការពហ្ុភាគី ។

វាក៏ រួមបញ្ូច លរកបខ័ ណឌសថប័ នអនតរជាតិនិងថ្ននក់ ជាតិ ទក់ ទងនឹ ងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ អភិ បាល
កិ ចចនទសនតររបនវសន៍ទទួ លសគល់ការចូ លរួមរបស់អនក

ក់ ព័នធនផ្សសងៗ និងយកចិ តទ
ត ុ កដាក់ នលើភាព

សមគស
ម ញននទំ ននៀមទំ ោប់ នគាលននយាបាយ និ ងផ្សលវ ិបាករយៈនពលដវងននការបំ ោស់ទីរបស់មនុ
ុ

សស។ របសិទធភាពផ្ទទល់ននអភិ បាលកិ ចចនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ្លុេះបញ្ញ
ច ំងពី របតិ កមមរបស់ជននទស
នតររបនវសន៍ ដដ្លោនសកាតនុ ពលនិ ងសធារណជនចំ ន

េះគុ ណភាពរដ្ឋបាលរបស់រដាឋភិបាលនិ ងការ

នបតជាាចិ តតដផ្សនកននយាបាយរបស់រដាឋភិ បាលនៅកនុងរបនទសនដ្ើ មកំ នណើត។ អភិ បាលកិ ចចលនអ លើការរគប់

រគងនទសនតរបនវសន៍ គឺ សំនៅដ្ល់ការរគប់ រគងការងាររបកបនដាយភាពវ ័យឆ្លត ស្រសបតាមរកបខ័ ណឌ
ននចាប់ នគាលននយាបាយ និ ង សថប័ នរួម។ រចនាសមព័នធសថប័ ន រាប់ បញ្ូជ លទំងសថប័ ន និ ងទី ភានក់ ងារ
រដាឋភិ បាល ដដ្លបានចូ លរួមនដាយផ្ទទល់ ឬនដាយរបនយាលកនុងការរគប់ រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។
សថប័ នទំងននេះទទួ លខុ សរតូវកនងការបនងក
ើតរកបខ័ ណឌចាប់ ចាប់ បទបញ្ញ
ជ និងនគាលននយាបាយ
ុ

សរោប់ ការរគប់ រគងនទសនតររបនវសន៍ ការងារ។ មនធ្ាបាយសំខ្ន់ មួយកនុងការនលើកកមពស់អភិ បាល
កិ ចចគឺការពិ ភាកាសងគមរវាងភានក់ ងាររដាឋភិ បាលនផ្សសងៗ អងគការនដ្គូ សងគម និ ងសងគមសុីវ ិល។ ដ្ូ នចនេះ

អភិ បាលកិ ចចនទសនតររបនវសន៍ ការងារ មិ នដមនជាការទទួ លខុ សរតូវដតមួ យគត់ របស់សថប័នរដាឋភិ បាល
ណាមួ យជាក់ ោក់ ននាេះនទ។ អងគការវ ិស័យឯកជន សហ្ជី ព អងគការសងគមសុីវ ិល និ ងសហ្គមន៍ មូល

ដាឋនក៏ អាចជាកោលំងសងគមដ្៏ ោនឥទធិពលកនុងការបនងកើតទិដ្ឋភាពខុ សៗគានននដ្ំ នណើរការនទសនតររបនវស
ន៍ ការងារនិ ងអភិ បាលកិ ច។
ច

នគាលននយាបាយជាតិសព
ីត ីមុខរបរនិងការងារ ឆ្នំ 2015 (NEP)
នគាលននយាបាយជាតិ សីព
ត ី មុខរបរ និងការងារ (NEP) ឆ្នំ 2015-2025 រតូវបានដាក់ ឱយដ្ំនណើរការជាផ្សលូវ

ការនដាយសនមតច អគគមហនសនាបតីនតនជា ហ្៊ាន
ុ ដសន នាយករដ្ឋមន្រនតីននរពេះរាជាណាចរកកមពជា
ុ នៅនលៃ
ទី 22 ដខតុ ោឆ្នំ 2015 នៅវ ិោនសនតិភាពរាជធានី ភំ នន ពញ នដាយោនវតតោនមន្រនតីជាន់ខស
ព ់ តំ ណាងរ
ដាឋភិ បាល និ នយាជិ ក និ ងតំ ណាងកមមករ និ ងនដ្គូ អភិ វឌ្ឍន៍ នានា។ ការអភិ វឌ្ឍ NEP រតូវបានគាំរទ
នដាយ ILO និ ងជាលទធផ្សលននការពិនរគាេះនយាបល់ទូលំទូោយដដ្លបានរបមូ លផ្សតំុនដាយរកសួងនិ ងទី
ភានក់ ងាររដាឋភិ បាលចំ នួន20 អងគការវ ិជាជជី វៈនននិ នយាជក និ ងកមមករនិ នយាជិ ត និ ងអនក

ក់ ព័នធសំខ្ន់

នផ្សសងៗនទៀត។
NEP ោននគាលនៅយុទធសស្រសតចំនួន 3 គឺ ៈ (1) បនងកើនឱកាសការងារសមរមយនិ ងោនផ្សលិតភាព (2)
បនងកើនជំ នាញនិ ងការអភិ វឌ្ឍធ្នធានមនុ សស និ ង (3) ពរងឹងអភិ បាលកិ ចទ
ច ី ផ្សារការងារ។ ឯកសរននេះ
បងាហញពី យុទធសស្រសតនដ្ើ មបីនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ របឈ្មននការបនងកើតការងាររគប់ រគាន់ នដ្ើមបីន្លើយតបនៅ
នឹ ងតរមូវការននការនកើនន

ើងរបស់របជាពលរដ្ឋវ ័យនកមង និ ងកំពុងនកើ នន

ើងនៅកមពុជា។ វាក៏ សងកត់ធ្ន
ៃ ់

នៅនលើតំរូវការការងារទំងននេះដដ្លសមរមយនិ ង បានរួមបញ្ូច ល។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ NEP ោន

ការយកចិ តតទុកដាក់ ជាចមបងនៅនលើការរួមចំដណកននការអភិវឌ្ឍជំ នាញ ការនលើកកមពសកា
់ រនធ្វើនទសនត
ររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាពនិ ងការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំណាចដ្ល់ពលករ។
ការដាក់ ឱយនរបើ របាស់នូវនគាលននយាបាយជាតិ សីព
ត ី មុខរបរ និ ងការងារគឺ ជាការចំបាច់ មួយ ដដ្លស្រសប
នៅនឹ ងយុទធសស្រសតចតុ នកាណដ្ំ ណាក់ កាលទី 3 ។ នគាលននយាបាយននេះនឹ ងរួមចំ ដណកកនុងការសំនរច

បាននូ វការរ ីកចនរមើ នរបកបនដាយនិ រនតរភា
៍ ព នលើកកមពស់ជីវភាពរស់នៅនិ ងនលើកកមពស់ភាពសុខដ្ុ មរម
នាសងគម តាមរយៈការងារសមរមយ និ ងោនផ្សលិតភាពសរោប់ ទំងអស់គាន។ (សរមង់ តាមរបសសន៍
សនមតច នាយករដ្ឋមន្រនតី ហ្៊ាន
ុ ដសន)។
នគាលននយាបាយជាតិ សីព
ត ី មុខរបរ និងការងារននេះគឺ ជារតនៈវតថុលមីដ្៏ោនតំ នលរបស់របនទសកមពុជា។
នគាលននយាបាយននេះរតូវបានបនងកើតន

ើងនដ្ើ មបីន្លើយតបនៅនឹ ងបញ្ញ
ហ របឈ្មលមីៗនឹងនកើតន

ើងនៅកនុង

ទី ផ្សារការងារនៅកមពុជាកនងដ្ំ
ណាក់ កាលនផ្សសងៗគានននការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិចចសងគមនិ ងការដរបរបួលនន
ុ
សថបតយកមមនសដ្ឋកិច។
ច "(បណិឌ ត អុិត សំនហ្ង រដ្ឋមន្រនតី រកសួងការងារនិ ងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ)។

នគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ឆ្នំ 2014
នគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លរតូវបានអនុ ម័តកនុងឆ្នំ 2014 គឺ នដ្ើមបីបនងកើតរកបខ័ ណឌអភិ បា
លកិ ចចនទសនតររបនវសន៍ ការងារ ដដ្លោនលកខណៈទូ លំទូោយនិ ងោនរបសិទធភាព ដដ្លការ

រនិ ង

ផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ស្រសតីនិងបុរសតាមរយៈវដ្តនននទសនតររបនវសន៍ ធានាថ្នការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ គឺ
ជាជំ នរ ើសដដ្លោនការយល់ដ្ឹង នហ្ើយអាចផ្សតល់នូវបទពិ នសធ្ន៍ វ ិជជោននិងផ្សលចំ នណញដ្ល់បុគគល
កមមករនិ នយាជិ ត រគួសរនិ ងសហ្គមន៍ របស់ពួកនគ ដដ្លរួមចំ ដណកដ្ល់ការអភិ វឌ្ឍរបនទសកមពុជាផ្សង
ដដ្រ។

ការទទួ លសគល់និងន្លើយតបនៅនឹ ងតរមូវការជាក់ ោក់ របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នដាយនគារព

នលើនយនឌ្័ រ វ ិស័យ ចាប់ និ ងលកខណៈបុ គល
គ នផ្សសងៗ គឺ ជាកតាតសំខ្ន់ នននគាលននយាបាយនិ ងការអនុ
វតតរបកបនដាយរបសិទធភាព។ សោជិ កសភា រតូវបាននគផ្សតល់តួនាទី កុងការរចនានិ
ន
ងអភិវឌ្ឍយា៉ា ងជាក់

ោក់ នដ្ើ មបីសនរមចនគាលបំ ណងនគាលននយាបាយទូ នៅននេះ។ នគាលននយាបាយសតីពីនទសនតររបនវស
ន៍ ការងារននេះោននគាលបំ ណងជាក់ ោក់ បី:
១. ការបនងកើតនិងអនុ វតតនគាលននយាបាយនិ ងចាប់ដដ្លដផ្សអកនលើសិទិ ន
ធ ិ ងនគាលននយាបាយ
តាមរយៈការពិ ភាកាសងគមនៅរគប់ករមិត។
២. ការការ

រនិ ងការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នដាយខលួនឯង នដាយមិ ន

គិ តពី សថនភាពរបស់ពួកនគនៅរគប់ដ្ំណាក់កាលទំងអស់នននទសនតររបនវសន៍ ។ និ ង

៣. ទញយកនទសនតររបនវសន៍ ការងារនិ ងការចល័តកោលំងពលកមមនដ្ើ មបីនលើកកមពស់ការ
អភិ វឌ្ឍសងគម និ ងនសដ្ឋកិចចនៅកមពុជា នដាយទទួ លសគល់ថ្នពលករនទសនតររបនវសន៍គឺជា
ភានក់ ងារននការនចនរបឌ្ិតនិងការអភិ វឌ្ឍ។
រកបខ័ណឌចាប់និងបទបញ្ញ
ជ ជាតិ
រកបខ័ ណឌចាប់និងបទបញ្ញ
ជ ជាតិ ដដ្លរគប់ រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារនៅកនុងរបនទសកមពុជាគឺ
ោនលកខណៈតិ ចតួ ចនិ ងោនករមិ ត។ អនុ រកឹតយនលខ 57 សតីពីការបញ្ូជ នពលករដខមរនៅនធ្វើការបរនទស

ដដ្លបាននចញនៅឆ្នំ 1995 គឺ ជារកបខ័ ណឌចាប់ ចមបងដដ្លោននគាលបំ ណងកំ ណត់ការបញ្ូជ នពល
ករកមពុជានៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស។ អនុ រកឹតយននេះទទួ លសគល់ថ្នកងវេះឱកាសការងារនៅទី ផ្សារកនង
ុ

ស្រសុក និ ងតរមូវការដកលមអជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការបនងកើតរបាក់ ចំណូលនិ ងជំ នាញដដ្លទទួ លបាន
ពី ពលករនទសនតររបនវសន៍នរៅរបនទស។
ឯកសរចាប់ ដដ្លោនស្រសប់កុងការផ្សត
ន
ល់និងដ្ឹ កនាំអាណតតិសរោប់ ការអនុ វតតអធ្ិ ការកិចចរតូវបាន
កំ ណត់ ដ្ូចខ្ងនរកាម:

១.រពេះរាជរកឹ តយសតីពីការនរៀបចំនិងការរបរពឹ តនត ៅននរកសួងសងគមកិចច ការងារ បណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ

និ ងយុវនី តិសមបទ នលៃទី 4 ដខតុ ោឆ្នំ 1999 (អនុ រកឹ តយនលខ 87 អនរក។ វារតូវបាននរបើជាមគគុនទសន៍
ដ្ឹ កនាំអាណតតិសំខ្ន់ របស់រកសួងការងារនិ ងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ កនុងការបំ នពញតួនាទី និងការ
ទទួ លខុ សរតូវរបស់ខួន។
ល

២. ចាប់ សីព
ត ី ការងារកមពុជា នចញនៅនលៃទី 17 ដខមករាឆ្នំ 1997 ។ ចាប់ ននេះរតូវបាននរបើ របាស់ជាការ

វាស់ដវងនិ ងជាឧបករណ៍សំខ្ន់ នដ្ើ មបីនលើកកមពស់សិទិ នធ នអាណតតិអងគភាពអធ្ិ ការកិ ចចននរកសួងការងារ
និ ងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ។

៣. ចាប់ សីព
ត ី ការនធ្វើវ ិនសធ្នកមមចាប់ ការងារកមពុជា ោរតា 139 និ ង 144 ចុ េះនលៃទី 20 ដខកកកដា ឆ្នំ

2007 បដនថមតនមលនិងការន្លើយតបយា៉ា ងទូ លំទូោយសរោប់ ចាប់ សីព
ត ី ការងារ នដ្ើ មបីន្លើយតបនៅនឹ ង
តរមូវការពលកមមទំងអស់។
៤. ចាប់ សីព
ត ី របបសនតិសុខសងគម សរោប់ ជនទំងឡាយណាដដ្លសថិតនៅនរកាមបទបញ្ា តិ តននចាប់ សីត
ពី ការងារ នលៃទី 22 ដខកញ្ញា ឆ្នំ 2002 នដ្ើ មបីនធ្វើរបតិបតតិការនិងរបរពឹ តិ នត ៅដ្ូចជាអងគភាពសវយ័ត។
៥. ចាប់ សីព
ា ី រដ្ឋធ្មមនុញ្ាទូនៅននសហ្រគាសសធារណៈចុ េះនលៃទី 28 ដខមិ លុនាឆ្នំ 1996 ។ ចំ ន

េះសហ្

រគាសដដ្លជួ លកមមករនិ នយាជិកនដាយោនលកខខណឌជាក់ ោក់ ។
៦. របកាសនលខ 108 នចញផ្សាយនៅដខឧសភាឆ្នំ 2006 សតីពីការអប់ រ ំនមនរាគនអដ្ស៍ ការនធ្វើនទសនត
របនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព និ ងសិទិ កា
ធ រងារសរោប់ ពលករកមពុជានៅនរៅរបនទស ោននគាលបំ ណង
ជំ រុញការបណុត េះបណា
ត លមុ ននចញដ្ំ នណើរសរោប់ ពលករនទសនតរបនវសន៍ នលើបញ្ញ
ហ សុខភាព ការនធ្វើ
នទសនតរបនវសន៍ សុវតថិភាព និ ងសិទិ កា
ធ រងារនដ្ើ មបីកាត់ បនថយភាពងាយនរគាេះ នឹ ងបញ្ញ
ហ សុខភាព។

៧. អនុ រកឹ តយនលខ 70 ដដ្លបាននចញនៅដខកកកដាឆ្នំ 2006 សតីពីការបនងកើតគណៈកមមការបណុត េះបណា
ត
លនិ ងការបញ្ូជ ននៅនរៅរបនទស (MTOSB) រតូវបាននរៀបចំ ន

ើងជាពិ នសស នដ្ើ មបីកំណត់ការបញ្ូជ ន

ពលករនៅសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា។ MTOSB រតួតពិ និតយការនរជើ សនរ ើសការបណុត េះបណា
ត ល និ ងការបញ្ូជ ន
ពលករនៅកាន់ របនទសកូ នរ ៉ាខ្ងតបូង។

៨. របកាសនលខ 012/2007 បានបនងកើតរកុមការងារនទសនតរបនវសន៍ នដ្ើមបីបនងកើតនិ ងអនុ វតតនគាលននយា
បាយនិ ងដផ្សនការសកមមភាពរួម ទំងការសរមបសរមួលជំ នួយបនចចកនទសកនុងវ ិស័យនទសនតរបនវសន៍ ។
៩. អនុ រកឹតយនលខ 68 ឆ្នំសីព
ត ី ការចំ ណាយនលើលិខិត្លងដដ្នសរោប់ ពលករនទសនតរបនវសន៍ រតូវបាន
នចញនៅឆ្នំ 2009 នហ្ើយការកាត់ បនថយចំ ណាយនលើលិខិត្លងដដ្នជាផ្សលូវការោនចំនួន 20 ដ្ុ ោលរនិ ង
ការនចញលិខិត្លងដដ្នកនងរយៈនពល
20 នលៃ។
ុ

១០. នលើសពី ននេះ អនុ រកឹ តយនលខ 190 (ឆ្នំ 2011) រតូវបានជំ នួសអនុ រកឹតយនលខ 57 និ ងរបកាសចំ នួន 8
(2014) រតូវបានបំ នពញបដនថមនដ្ើ មបីបំនពញតាមសថនភាពនិ ងន្លើយតបនៅនឹ ងតំរូវការពិតរបាកដ្នៅនឹ ង
កដនលង។
កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំចាប់និងអភិ បាលកិ ចចសរោប់ កមមករនៅដតមិនផ្ទលស់បូរ។
ត នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយរបកាស
និ ងបទបញ្ញ
ជ មួ យចំ នួនរតូវបានពិ និតយនិ ងដកសរមួលលមីៗនដ្ើ មបីបំនពញតាមសថនភាពជាក់ ដសតង។ នលើស
ពី ននេះ នសៀវនៅដណនាំតរមង់ទិសមុ នចកនចញដ្ំ នណើររតូវបានពិ និតយន

ើងវ ិញ និងនធ្វើបចចបបនន
ភាពពី
ុ

មួ យនពលនៅមួ យនពល។ ោនការផ្ទលស់បូរដ្៏
ត សំខ្ន់ នៅកនុងកមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសមុ នចកនចញ (PDOS)

ដដ្លោនរបធានបទសំខ្ន់ ៗមួ យចំ នួនរតូវបានរួមបញ្ូច លនដ្ើ មបីនលើកកមពស់គុណភាពននកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំ។
នៅកនុងរកសួងការងារនិ ងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ អគគនាយកដាឋនការងារ (GDL) ទទួ លខុ សរតូវចំ ន

េះ

ការអនុ វតតន៍ចាប់ ការងារ នលើកកំ ពស់និងធានាអនាម័ យ សុខភាព សុវតថិភាព និ ងលកខខណឌការងារលអ
និ ងរតួតពិ និតយនៅតាមនរាងចរកសហ្រគាស ឬអងគភាពអាជី វកមមនានា។ ការអនុ វតតចាប់ការងារនិ ងបទ
បញ្ា តិ តទក់ ទងនឹងលកខខណឌការងារសុវតថិភាពនិ ងសុខភាពការងារនិ ងសុខុោលភាពសងគមទូ នៅរបស់
កមមករនិ នយាជិ ត។
ការអប់រ ំពលករនិងកមមវ ិធ្ីនទសនតររបនវសន៍សវុ តថិភាព

វគគដណនាំតរមង់ទិសមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ (PDOS) គឺ ចំបាច់ ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយអគគនាយក
ដាឋនការងារ (GDL) មិ នបាននរៀបចំ បញ្ជីនផ្សទៀងផ្ទទត់ និងនសៀវនៅដណនាំសរោប់ អនុ វតតជំនួយបនចចកនទស
/ នសវាកមមផ្សតល់របឹ កាសរោប់ ការ ិយាល័យកណា
ត លដដ្លជាមគគុនទសក៍ កុងការផ្សត
ន
ល់នសវា។ បញ្ញ
ហ ននេះ
ទក់ ទងនឹ ងរគឹ េះសថនដដ្លនធ្វើការបណុា េះបណា
ា លមុ ននពលចកនចញសរោប់ កមមករនទសនតរបនវសន៍

ដដ្លោនសកាតនុ ពល នដ្ើ មបីជួយពួ កនគឱយនគារពតាមសតង់ដារការងារ តាមរយៈការបណុត េះបណា
ត លការ

ផ្សតល់ដ្ំបូនាមននិ ងជំ នួយកនុងការនរៀបចំដផ្សនការដកលមអ នដាយោនការពិ នរគាេះនយាបល់យា៉ាងជិ តសនិទធ
ជាមួ យនឹ ងោចស់ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ។

ដ្ូ ចដដ្លបានបងាហញកនុងនសៀវនៅដណនាំតរមង់ ទិស ការបណុត េះបណា
ត ល និ ងការរបឹ កានយាបល់សំនៅ
នៅនលើការនធ្វើសិកាខសោការដណនាំនិងការផ្សតល់របឹ កានិ ងជំនួយ និ ងការតាមដាននដាយបុ គគលិក

រកសួងការងារ និ ងបុ គគលិក / អនករតួតពិ និតយនដ្ើ មបីនរជើ សនរ ើសភានក់ ងារដដ្លបានចូ លរួមកនុងការបញ្ូជ ន
ពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅនរៅរបនទស នដ្ើមបីជួយពួ កនគកនងការនរៀបចំ
កមមវ ិធ្ី អភិ វឌ្ឍនិ ងដកលមអ ឬ
ុ
ផ្សតល់នយាបល់ដ្ល់ពួកនគអំពីបញ្ញ
ហ ចាប់ នដ្ើ មបីនជៀសវាងជនោលេះនៅកនុងអាជី វកមមរបស់ពួកនគ។

រដាឋភិ បាលបានបានបញ្ូជ នរបព័ នធការអនុ ញ្ញាតការងារ (EPS) ដដ្លជាកមមវ ិធ្ី របស់រដាឋភិ បាលនិ ងរដាឋភិ
បាល ដដ្លរតូវបានអនុ ម័តនដាយរកសួងការងារននសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា និ ងរកសួងការងារ និ ងបណុត េះ

បណា
ត លវ ិជាជជី វៈរបស់របនទសកមពុជា។ នដ្ើ មបីនលើកកំ ពស់ការយល់ដ្ឹងជាសធារណៈអំ ពីការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍ ដដ្លោនសុវតថិភាព កិចចពិភកាតុមូលសតីពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព រតូវបាន
នធ្វើន

ើងនៅនលៃទី18 ដខធ្នូ ដដ្លជាទិ វានទសនតររបនវសន៍ អនតរជាតិ ដដ្លរដាឋភិ បាលបានអនុម័ត។ នលើស

ពី ននេះនទៀតោនរពឹតិ កា
ត រណ៍ជានរចើ ន ដ្ូចជាកមមវ ិធ្ី វ ិទយុផ្សាយបនតផ្ទទល់ ជានដ្ើ ម។
បទដាឋន
មិ នោនសតង់ដារណាមួ យរតូវបានបនងកើតន

ង
ើ នៅកនុងកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ

ោនកិ ចចសហ្ការលអជាទូ នៅជាមួ យនដ្គូ អភិ វឌ្ឍន៍ កងការផ្សត
ល់វគគបណុត េះបណា
ត លមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ
ុន
និ ងវគគដណនាំតរមង់ ទិស។ នៅថ្ននក់ ជាតិ GDL គឺ ជាសថប័ នរគប់ រគងសរមបសរមួលដដ្លបនងកើតន
នដាយស្រសបចាប់ ដដ្លទទួ លខុ សរតូវនលើបញ្ញ
ហ

ើង

ក់ ព័នធនឹងការងារទំងអស់។

របដវងនិ ងរយៈនពលននការហ្វឹកហ្វឺនខុ សគានពី មួយនៅមួ យ។ កនុងការអនុ វតតជាទូ នៅវគគតំរង់ទិសដដ្លនធ្វើ
ន

ើងនដាយភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករោនរយៈនពលចប់ ពី 1 នៅ 3 នលៃ។ ការបណុត េះបណា
ត លមួ យ

ចំ នួនរតូវបាននធ្វើន

ើងកនុងរយៈនពលមួ យនលៃឬមួ យនលៃកនលេះ មុននពលពួកនគនរតៀមខលួនបញ្ូជ នពលករនៅ

បរនទស។ ខលឹមសរននវគគការដណនាំោនលកខណៈដ្ូ ចគាននឹ ងបទដាឋនដដ្លរតូវបានដណនាំនដាយរដាឋភិ

បាល។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ខលឹមសរមួ យចំ នួនរតូវបានដាក់បញ្ូច លនៅតាមសថនភាពជាក់ ដសតង

របស់របនទសដដ្លទទួ លបាន។ ជាទូ នៅមុ ខវ ិជាជសំខ្ន់ ៗគឺ : ល័កខខ័ណឌការងារ ចាប់ ននរបនទសទទួ ល
បរ ិយាកាសការងារ របាក់ ដខ និ ងអតថរបនយាជន៍ រួមរបនពណីនិងវបបធ្ម៌និងចាប់

ក់ ព័ននធ ផ្សសងនទៀត។

ការនរជើ សនរ ើសរគូឧនទទសភាគនរចើ នអាស្រស័យនៅនលើចំនួនបុ គគលិកោនសមតថកិចចបនរងៀន ដដ្លពួ កនគ
បាននរជើ សនរ ើស។ នទេះបី ជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយរគូបណុត េះបណា
ត លដដ្លបាននរជើ សនរ ើសរតូវទទួ លបាន

ការបណុា េះបណា
ា លរគូបនងាគល (TOT) នដ្ើ មបីឱយពួ កនគអាចបនតផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លដ្ល់ពលករនទស
នតររបនវសន៍ដដ្លនរគាងចកនចញ។ តរមូវការននកដនលងហ្វឹកហត់ មិនចំបាច់ នទ។ ការបណុត េះបណា
ត ល
អាចរតូវបាននធ្វើនៅនពលោនកដនលងទទួ លនភាៀវនៅការ ិយាល័យរបស់ទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ។
ោននសៀវនៅដណនាំសង
ត ់ ដារដដ្លរតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយរដាឋភិ បាលនដាយោនការរួមចំ ដណកនិ ង

ធ្នធានពី ភានក់ ងារអងគការសហ្របជាជាតិ និងអងគការមិនដមនរដាឋភិ បាល ដដ្លកំ ពុងនធ្វើការនលើបញ្ញ
ហ
នទសនតរបនវសន៍។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ នសៀវនៅដណនាំរតូវបានបនងកើតនិ ងនធ្វើបចចបបនន
ភាពនដាយ
ុ
ទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ នដ្ើមបីបំនពញតាមតរមូវការរបស់អតិ លិជន នដាយអនុ នោមតាមនគាល
ការណ៍ដណនាំនិងការដណនាំពីរដាឋភិ បាល។ ជាទូ នៅ ោនសោភរៈមួ យចំ នួនដដ្លរតូវបានបនងកើតន

ើង

នដាយរដាឋភិ បាលសរោប់ របនទសនគាលនៅនី មួយៗ ដដ្លនបាេះពុ មពនដាយនដ្គូអភិ វឌ្ឍន៍ ដ្ូចជា ILO,
IOM និ ងភានក់ ងារអងគការសហ្របជាជាតិ ។ នលើសពី ននេះនទៀតោនសោភរៈបណុត េះបណា
ត លបដនថមនលើការ

អប់ រ ំរបស់កមមករដដ្លរតូវបានបនងកើតនិ ងផ្សលិតនដាយនដ្គូ រអងគការមិ នដមនរដាឋភិ បាលនិ ងោចស់ជំនួយ។
ោនយនតការរតួតពិ និតយនិងអធ្ិ ការកិចច ដដ្លនធ្វើន

ើងមតងោកលនដាយមន្រនាីចំរុេះមកពី រកសួងការងារ និ ង

រកសួងមហនផ្សទ។ មនធ្ាបាយផ្សលូវចាប់ និងផ្សលូវការសរោប់ រតួតពិ និតយរបព័ នធការអនុវតតរបស់អនកផ្សតល់

នសវាបណុត េះបណា
ត ល និ ងអនកទទួ លផ្សល ជាទូ នៅោនភាពទន់ នខាយនិ ងមិននទៀងទត់ ។ របព័ នធរតួត

ពិ និតយរបស់រដាឋភិ បាលមិ នរតូវបាននគដាក់ ឱយអនុ វតតជានទៀងទត់ នហ្ើយអនកផ្សតល់នសវាបណុត េះបណា
ត រួម
ទំងបុ គគលិកដផ្សនកឯកជននិងទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើស និ ងអងគការនរៅរដាឋភិ បាល ហក់ ដ្ូចជានធ្វើរបព័នធ

ពិ និតយតាមដាន ដដ្លមិ ននទៀងទត់ នដាយខលនឯង
ជាមួ យនិ ងនី តិវ ិធ្ី និ ងនគាលការណ៍ដណនាំគួរឱយ
ួ
សងស័យ។

យនតការសរោប់ ការសនទនាសងគមរវាងមន្រនតី / អធ្ិ ការកិ ចម
ច កពី រកសួងភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកនិ ង
សហ្រគាសនិ ងអងគការនរៅរដាឋភិ បាលរតូវបាននគនមើ លន

ើញថ្នជាដផ្សនកមួ យមិ នទន់ ោន។ អងគការមិន

ដមនរដាឋភិ បាលកំ ពុងនធ្វើការងារជាលកខណៈបុ គគលកនុងការទទួ លបានបុ គគលិកតាមដាន និងអនុ នោម

តាមចាប់ របស់ខួននដ្ើ
ល
មបីដសវងយល់ពីរនបៀបដដ្លរបព័ នធរតួតពិ និតយនិ ងអធ្ិ ការកិ ចដ្
ច ំ នណើរការ។ ប៉ាុ ដនត
ពួ កនគមិ នដដ្លបានបនងកើតនវទិ កាមួ យជាមួ យរគប់ ភាគី

ក់ ព័នធនិងភាគី

ក់ព័នធទំងអស់នទ ដ្ូ នចនេះពួក

នគអាចពិ ភាកាអំ ពីរនបៀបនដ្ើ មបីពរងឹងដផ្សនកតាមដាននិ ងអធ្ិ ការកិ ចចដដ្លជាអងគភាពរគបរគងសតង់ដារ
នដ្ើ មបីរតួតពិនិតយសតង់ដារការងារនៅកនុងរបនទសកមពុជា។
ភាពជានដ្គូ
វាចំបាច់ ណាស់ដដ្លទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករឯកជនទំង អស់រតូវផ្សតល់វគគបណុត េះបណា
ត ល និ ងការ
ដណនាំមុននឹ ងបញ្ូជ នពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស ប៉ាុ ដនតកុងករណ
ន
ី ខលេះពលករ

នទសនតររបនវសន៍ មិនរតូវបានហ្វឹកហ្វឺនមុននពលបញ្ូជ ននៅនធ្វើការនៅរបនទសនល។ កនុងករណីនផ្សសងនទៀត
ដ្ំ នណើរការបញ្ូជ នរតូវបាននគនធ្វើនដាយរបញាប់ របញាល់ នហ្ើយពលករនទសនតររបនវសន៍ ោនសកាតនុ
ពលមួ យចំ នួនមិនរតូវបានបណុត េះបណា
ត លយា៉ា ងហ្មត់ចត់ តាមចាប់ និងបទបញ្ញ
ជ នសចកតីដណនាំនិង
នសៀវនៅដណនាំ ដដ្លរតូវបានរពមនរពៀងនដាយភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសនិ ងរដាឋភិ បាលន

ើយ។

រគប់ មនទីរការងារ និ ងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ រាជធានី នខតតទំងអស់ រតូវបានផ្សតល់សិទិ ផ្ស
ធ ងដដ្រនដ្ើមបី

ផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លដ្ូ ចគាន។ នទេះបី ជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយនដាយសរដតលវ ិការរបស់រដាឋភិ បាលោន
កំ រ ិត រគូបងវឹករតូវបានបង់ នដាយភានក់ ងារនរជើសនរ ើស នហ្ើយគុ ណភាពនិ ងគុ ណភាពននការបណុត េះបណា
ត
លគឺ នៅោនករមិ តណាស់។

នដ្គូ អភិ វឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសុីវ ិលមួ យចំ នួន (សហ្គមអងគការសងគមសុីវ ិល) និ ងសហ្ជី ពមួ យចំ នួនតូច
ក៏ ោនកមមវ ិធ្ី តរមង់ ទិសនិងកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំនដ្ើមបីគាំរទដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ ោនអងគការនរៅរដាឋ
ភិ បាលមួ យចំ នួនដដ្លកំ ពុងទទួ លបានជំ នួយឥតសំណងពី ោចស់ជំនួយអនតរជាតិ នដ្ើ មបីដ្ំនណើរការកមម
វ ិធ្ី ផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ខួននដ្ើ
ល
មបីផ្សតល់ការហ្វឹកហ្វឺនអំ ពីបញ្ញ
ហ នទសនតររបនវសន៍មុននពលនចញដ្ំ នណើរ និ ងសុវតថិ
ភាពសរោប់ រកុមនគាលនៅដដ្លោនសកាានុ ភាពជានរចើ ន ដ្ូ ចជាជននទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនសកាត
នុ ពលនិ ងសោជិ កមួ យចំនួនននរគួសររបស់ពួកនគ។
នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ការហ្វឹកហ្វឺនគឺ នៅោនកំ រ ិតណាស់កុងការនរជើ
ន
សនរ ើសរគូបណុត េះបណា
ត ល

ធ្នធាននិ ងនពលនវោ និ ងខលឹមសរសតីពីការនរជើ សនរ ើសមុ នការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ។ មិ នោនរគូបងវឹក
ផ្សលូវការនិ ងទទួ លសគល់ជាផ្សលូវការនទ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ វគគបណុត េះបណា
ត លរគូបនងាគល (TOT)

រតូវបានផ្សតល់ដ្ល់រគូបនងាគលដដ្លនរជើ សនរ ើស និ ងមន្រនាីរកុមហ្៊ាុននរជើ សនរ ើសពលករ ដដ្លចូលរួមនៅកនុង
ការនរជើ សនរ ើសនិ ងបណុត េះបណា
ត លពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ ចំ ន

េះអងគការនរៅរដាឋភិ បាលដដ្លចូ ល

រួមផ្សងដដ្រកនងការបណ
ា លកមមករនទសនតរបនវសន៍ នទេះជាពួ កនគមិនទទួ លបានការទទួ លសគល់
ុ
ុា េះបណា
ឬោនអាជាាប័ ណណក៏នដាយ ក៏ ពួកនគនៅដតអាចផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លតាមរយៈអនុ សារណៈនយាគ

យល់ជាមួ យរកសួង។ ោនអនកផ្សតល់ការហ្វឹកហ្វឺនពី រកុមហ្៊ាុនធ្នធានមនុ សសឬទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពល
ករនិ ងអងគការនរៅរដាឋភិ បាលដដ្លបានទទួលវ ិញ្ញាបនប័ រតនិ ងទទួ លសគល់គុណភាពអប់ រ ំ នដ្ើ មបីផ្សតល់
នសវាបណុត េះបណា
ត ល។
នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ មិ នោនវ ិធានការនដ្ើ មបីវាស់ដវងវាយតនមលគុណភាពនិ ងសតង់ដារនននសវាកមម
បណុត េះបណា
ត លរបស់ពួកនគនទ នហ្ើយក៏ មិនោនរបព័ នធរតួតពិ និតយដដ្រ។ សំខ្ន់ ជាងននេះនៅនទៀតោន

នសចកតីរបកាសនដាយរកសួងសតីពីការដណនាំតរមង់ទិសនចញដ្ំ នណើរ (PDOS) ។ រដាឋភិ បាលពយួរអាជាា
ប័ ណណអនកផ្សតល់នសវាបណុត េះបណា
ត លដដ្លរកន

ើញនដាយរ ំនោភនលើនគាលការណ៍ដណនាំរបស់ MoLVT

សតីពីការរបរពឹ តតរបស់ PDOS ។
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ម្បសេ

ឥណឌូសន្

សថន្ភាពស

ីុ

ដ្ឋកច
ិ ច ន្ិង

ងារ

របនទសឥណូឌ ននសុីគឺជារបនទសដដ្លធ្ំ ជាងនគទី 4 នៅនលើពិភពនោកដដ្លោនរបជាជន 231,6 ោន
នាក់ កុងឆ្
ន
ន ំ 2007 ។ បចចុបបននកំនណើនរបជាជនោន 1,2 ភាគរយ។ នកាេះជាវកណា
ត លបានឈានដ្ល់ដ្ង់
សុីនតរបជាជនចំនួន 1,000 នាក់ កុងមួ
ន
យគី
លំនឹងបំ ផ្សុតនៅនលើពិភពនោក។

ដម៉ា
ូ រត និ ងជាតំ បន់មួយកនុងចំនណាមតំបន់ ធ្ំៗ ដដ្លោន

ការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ ខ្នតធ្ំ សរោប់ កោលំងពលកមមឬនដាយសរជនោលេះមិ នដមនជាបាតុ ភូតលមីៗននេះនទ
នៅកនុងរបនទសឥណូឌ ននសុី។ នៅឆ្នំ 1931 នៅនពលដដ្លរបនទសឥណូឌ ននសុីសិត
ថ នរកាមជាអាណានិ គម
របស់ហ្ូ

ង់ ដផ្សនកខ្ងនកើ ត។ ោនពលករជាវចំ នួន 172.181 នាក់ នៅនកាេះខ្ងនរៅ។ មនុ សស 153.758

នាក់ នផ្សសងនទៀតមកពីឥណូឌ ចិ នបានផ្ទលស់បូរនៅោ៉ា
ត
ឡាកា(នៅោ៉ា ន
ងាររវាងឆ្នំ 1900 និ ង 1930 ។ កំ

សុីនានពលបចចុបបនន) សរោប់ ការ

ងសន្រងា
គ មនោកនលើកទីពីរ មនុ សស 200.000 នាក់ រតូវបាននកណឌ
ុ

សរោប់ ការងារនរៅពី ចវា៉ា ។ នរកាយមករបជាជន 6 ោននាក់ បានផ្ទលស់បូរទី
ត លំនៅកនុងកំ
ឥណូឌ ននសុី។ កមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍្លងដដ្ន បានផ្ទលស់បូរជនជាតិ
ត
ជាវរាប់
នរៅអំ

ងបដ្ិ
វតតន៍
ុ

ន់ នាក់ នៅកាន់ នកាេះខ្ង

ងសម័
យអាណានិ គមនិ ងនរកាយអាណានិ គម។
ុ

នសដ្ឋកិចចននរបនទសឥណូឌ ននសុីបានបងាហញពី អរតាកំ នណើនគួ រឱយចប់ អារមមណ៍ចប់ ពីឆ្នំ 1965 រហ្ូត
ដ្ល់វ ិបតតិនសដ្ឋកិចចអាសុីបានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ 1997 ។ បនាទប់ មកវាបានធាលក់ចុេះនិ ងបានសតរន

ើងវ ិញ

បនាទប់ ពីឆ្នំ 2000 ។ ផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបរបស់មនុ សសោនក់ ៗបានធាលក់ចុេះពី 1,140 ដ្ុ ោលរនៅឆ្នំ
1995 ដ្ល់ 785 ដ្ុ ោលរកនុងឆ្នំ 2000 ប៉ាុ ដនតនរកាយមកបាននកើ នន

ើង ការវ ិនិ នយាគផ្ទទល់ពីបរនទស (FDI)

នៅកនុងរបនទសឥណូឌ ននសុីបានកាលយជាអវ ិជជោនកនុងឆ្នំ 1998 ប៉ាុ ដនតការវ ិនិ នយាគផ្ទទល់ពីបរនទសបាន
នកើ នន

ើងដ្ល់ 8,9

ន់ ោនដ្ុ ោលរនៅឆ្នំ 2005 ។

ការបនតកំនណើនរបជាជននិងការនងើ បន

ើងវ ិញនសដ្ឋកិចចយឺតៗ បានដាក់ សោពធ្នលើកោលំងពលកមម។

ចប់ ពីឆ្នំ 1995 ដ្ល់ឆ្នំ 2005 ចំ នួនរបជាជនននកោលំងពលកមមវ ័យនកមងដដ្លោនអាយុពី 15 នៅ 39 ឆ្នំ
បាននកើ នន

ើងជាមធ្យមរបចំឆ្នំ 1,3 ភាគរយដដ្លបដនថមជាមធ្យម 1,2 ោននាក់ កុងមួ
ន
យឆ្នំ។ នគបា៉ា ន់

របោណថ្នអរតាកំ នណើនននរបជាជនដដ្លោនអាយុពី 15 នៅ 39 ឆ្នំគឺ 0,6 ភាគរយកនុងមួ យឆ្នំនៅ

ចននាលេះឆ្នំ 2005 និ ងឆ្នំ 2010 ។ នដាយសរដតវ ិបតតិនសដ្ឋកិចន
ច ិ ងការបាត់ បង់ FDI ដដ្លជាលទធផ្សល វ ិស័
យនសដ្ឋកិចចមិនអាចស្រសូបយកកំ នណើនននរបជាជនោនអាយុនធ្វើការបានយា៉ា ងោនរបសិទធភាពននាេះនទ។
ចំ នួនភាគរយននកោលំងពលកមមដដ្លនធ្វើការនៅកនុងឧសាហ្កមមបានធាលក់ ចុេះពី 18,7 ភាគរយ នៅឆ្នំ
1995 ដ្ល់ 16,9 ភាគរយនៅកនុងឆ្នំ 2005 ។ ចំ នួនផ្សលវការននអន
កគាមនការងារនធ្វើបាននកើនន
ូ

ើងពី 9,5

ោននាក់ កុងឆ្
ន
ន ំ 2003 និ ង 10,2 ោននាក់ នៅកនុងឆ្នំ 2004 ដ្ល់ 10,8 ោននាក់ កុងឆ្
ន
ន ំ 2005 ។
របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍
ខណៈនពលឥណូឌ ននសុីបានបញ្ូជ នពលករបនណា
ត េះអាសននខពស់នរៅរបនទស របជាជនឥណូឌ ននសុីតិចតួ ច
ដដ្លកំ ពុងរស់នៅនរៅរបនទសជាជននទសនតររបនវសន៍ , ជាសិសស ឬជាអនកហ្វឹកហ្វឺនអចិ នន្រនតយ៍។ ោន
របជាជនឥណូឌ ននសុី 168.000 នាក់ នៅកនុងរបនទសហ្ូ

ង់ នៅកនុងឆ្នំ 1999 នៅកនុងសហ្គមន៍ មួយ

ដដ្លបានចប់ នផ្សតើមនៅនពលដដ្លរបជាជនឥណូឌ ននសុីជានរចើ នបាននរជើ សនរ ើសការតាំងទីលំនៅនៅទី

ននាេះបនាទប់ ពីរបនទសរបស់ពួកនគបានទទួ លឯករាជយនៅឆ្នំ 1949 ។ នៅឆ្នំ 2001 ោនជនជាតិ ឥណូឌ
នណសុី 72.000 នាក់ ដដ្លកំ ពុងរស់នៅកនុងសហ្រដ្ឋអានមរ ិកនិ ង 47.158 នាក់ ដដ្លកំ ពុងរស់នៅកនុង
របនទសអូ ស្រសតលី ។

ការបានបញ្ូជ នបុ គគលិកកិ ចចសនានរៅរបនទសនៅកាន់ មជឈឹមបូ ៌ ជាពិ នសសអារា៉ា ប់ ប៊ាីសអូ ឌ្ីត បាន
ពរងី កយា៉ា ងឆ្ប់រហ្័សកនុងអំ

ងឆ្
ន ំ 1970 និ ងនដ្ើ មទសវតសឆ្នំ 1980 បនាទប់ ពីការនកើ នន
ុ

ើងននតនមលនរប

ង។ តរមូវការមិ នរតឹ មដតសំរាប់ ពលករសំណង់ របុសប៉ាុ នណាណេះនទ ដលមទំងសរោប់ ស្រសតីបនរមើ តាមផ្សទេះផ្សង
ដដ្រ។ រដាឋភិ បាលបានចប់ នផ្សាើមនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នហ្ើយរហ្ូតដ្ល់ឆ្នំ 1990 បានបាន
បញ្ូជ នជាផ្សលូវការដ្ល់ពលករចំ នួន 86.264 នាក់ ។
ការបញ្ូជ នពលករបាននកើ នន

ើងយា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័សដ្ល់ករមិ តអតិ បរោ ចំ នួន 502 977នាក់ កនុងឆ្នំ 1997

បនាទប់ ពីពួកនគបានធាលក់ ចុេះទបរហ្ូតដ្ល់ឆ្នំ 2006 នៅនពលសថិតិបានផ្សតល់នៅកនុងករមងសំណួររបស់

អងគការ IOM / ESCAP បានបងាហញថ្ន ពួ កនគបានឈានដ្ល់ករមិតខពស់លី ម គឺ ោនចំ នួន 712 160 នាក់
។ សោោរតននស្រសតីកុងចំ
ន
ននាមសរុបកនុងឆ្នំ 2006 គឺ 75,3 ភាគរយ។

ចំ នួនតិចតួចននការដាក់ បញ្ូជ នពលករនៅឆ្នំ 2003 គឺ នដាយសរោនឱកាសតិ ចតួ ចនៅកនុងរបនទសោ៉ា
ន

សុីតរមូវការតឹ ងដតងសរោប់ បញ្ូជ នពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លកាលននាេះបងកបញ្ញ
ហ បនណា
ត េះ

អាសនននលើការបញ្ូជ នពលករនៅរបនទសអារា៉ា ប៊ាី សអូ ឌ្ីតនិ ងនតវា៉ា ន់ននរបនទសចិ ន ជាការផ្សទេះន
ុ

ើងននស

ន្រងាគមនៅមជឈឹមបូ ៌ និ ងការរ ីករាលដាលធ្ៃន់ធ្ៃរ នរាគសញ្ញាផ្សលូវដ្នងហើម (SARS) នៅតាមនគាលនៅជា

នរចើ ននៅអាសុីបូ ៌ និ ងអាសុីអានគនយ៍។ នដាយសរដតពលករដដ្លបានបានបញ្ូជ នជាផ្សលូវការបានសនក់
នៅនរៅរបនទសអស់រយៈនពលជាងមួ យឆ្នំ នហ្ើយនដាយសរដតពលករបរនទសជានរចើ នមិន្លងបាន

កាត់ តាមចរនតជាផ្សលូវការននាេះ ពលករនិ នយាជិតនធ្វើការនៅនរៅរបនទសរបស់ឥណូឌ ននសុី នៅោនចំ នួន
នរចើ នដ្ងននចំ នួនននការបានបញ្ូជ នផ្សលវការ។
នៅឆ្នំ 2007 ធ្នាគារពិ ភពនោកបានបា៉ា ន់ របោណថ្ន
ូ

របនទសឥណូឌ នណសុីោនរបជាជនរបដហ្ល 4,3 ោននាក់ កំពុងនធ្វើការនៅបរនទស។ ការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍ ចំនួនស្រសតីកាន់ ដតោនចំ នួននរចើ នន

ើងៗ និ ងគាមនឯកសរ។

ការបានបញ្ូជ នពលកររបដហ្ល 3,9 ោននាក់ កាលពី ឆ្នំ1996 ដ្ល់ឆ្នំ 2005 នសមើនឹងជាងមួ យភាគបី នន
កំ នណើនរបជាជននៅកនុងកោលំងពលកមមវ ័យនកមងដដ្លោនអាយុពី 15 នៅ 39 ឆ្នំកុងកំ
ន

ងនពលននាេះ។
ុ

ននេះគឺ ជាកតាតដ្៏ សំខ្ន់ មួយកនុងសុខុោលភាពនសដ្ឋកិចចរបស់មនុ សសនពញវ ័យ និ ងរកុមរគួសររបស់ពួក
នគ។ ដ្ូ ចករណីរបនទសនលនិងហ្វីលីពីន របនទសឥណូឌ នណសុីក៏បានបនងកើនសោោរតននពលកររបស់

ពួ កនគដដ្លរតូវបាននគបញ្ូជ ននៅនរៅតំ បន់អាសុី ជាពិ នសសនៅមជឈឹមបូ ៌ ។ ដ្ូ ចដដ្លបានបងាហញនៅ
កនុងតារាងទី 6 សោោរតននការបានបញ្ូជ ននៅអាសុីនិងបា៉ា សុីហ្ិក
វ បានធាលក់ ចុេះពី 70 ភាគរយ នៅឆ្នំ
2000 ដ្ល់ 41 ភាគរយនៅឆ្នំ 2004 ។
និនានការផ្ទលស់បូរការងារ
ត
ទិ ដ្ឋភាពទូ នៅននការបានបញ្ូជ នកោលំងពលកមមពីរបនទសឥណូឌ ននសុីរតូវបានកំ ណត់ យា៉ាងទូ លំទូោយ
នដាយនិ នានការនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន

សុីនិងអារា៉ា ប៊ាី សអ៊ាូ ឌ្ីតដដ្លរួមបញ្ូច លគាននសមើ 86 ភាគរយ ននការ

បានបញ្ូជ នទំងអស់នៅកនុងឆ្នំ 2004 ។ ប៉ាុ ដនតឆ្នំននាេះ គឺ ជាឆ្នំពិនសសមួ យសរោប់ ការដាក់ ទីតាំងនៅកនុង
របនទសនី មួយៗ។ ការបានបញ្ូជ ននៅរបនទសោ៉ា ន

សុីរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយសរដតរបនទសននាេះបាន

បនងកើតការបងកកនរជើ សនរ ើសពលករ ខណៈនពលដដ្លោនការផ្សតល់ការនលើកដលងនទសដ្ល់ជននទសនតរ
របនវសន៍ មិននទៀងទត់ ។ នយាងតាមសថិតិដដ្លបានផ្សតល់ឱយនៅកនុងករមងសំណួររបស់អងគការ IOM /
ESCAP បានបងាហញថ្ន ការវ ិនិ នយាគតាមតំបន់ បានបនតដរបរបួលកនុងឆ្នំ 2005 និ ង 2006 ។ កនុងឆ្នំ

2005 ការបានបញ្ូជ នោនចំ នួន 62,7 ភាគរយនៅអាសុីនិងបា៉ា សុីហ្ិក
វ ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយកនុង
ឆ្នំ 2006 សោោរតបានធាលក់ ចុេះដ្ល់ 46% នហ្ើយភាគនរចើ នបានបញ្ូជ ននៅមជឈឹមបូ ៌ មតងនទៀត។

នតវា៉ា ន់ននរបនទសចិ នបានហមការនរជើ សនរ ើសស្រសតីមកពី របនទសឥណូឌ ននសុីតាំងពី ដខ សីហឆ្នំ 2002

នដាយសរដតោនរបាក់ ដខខពស់ដដ្លរតូវបាននចទរបកាន់ នដាយភានក់ ងារមូ លដាឋន ចំ នួនស្រសតីនភៀសខលួន

នចញពី និនយាជករបស់ពួកនគ និងចំ នួនននឯកសរដកលងកាលយកនុងចំនណាមជននទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ នន
សុី។ ការហមឃាត់ រតូវបានដ្កនចញនៅនលៃទី 17 ដខធ្នូឆ្នំ 2004 នហ្ើយស្រសតីចំនួន 8.093 នាក់ រតូវបាន
នរជើ សនរ ើសពី របនទសឥណូឌ ននសុីនៅ្ោសទី មួយននឆ្នំ 2005 ។

រួមគានជាមួ យរបនទសហ្វីលីពីននិ ងស្រសីលងាក ឥណូឌ នណសុីគឺជារបនទសមួ យកនុងចំ នណាមបណា
ត របនទស

នៅអាសុីដដ្លបានបញ្ូជ ននារ ីនរចើ នជាងបុ រស។ ចំ នួនស្រសតីកុងចំ
ន
ននាមពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លបាន
បងាហញនៅកនុងតារាងទី 6 ោនការដរបរបួល។ វារតូវបានរងឥទធិពលជាចមបងពីចំនួនននការបានបញ្ូជ ន
នៅរបនទសោ៉ា ន

សុីនិងអារា៉ា ប៊ាី សអ៊ាូ ឌ្ីត។ ជាទូ នៅស្រសតីោនចំ នួនរវាង 40% និ ង 50% ននពលករដដ្ល

រតូវបាននគបញ្ូជ ននៅរបនទសោ៉ា ន

សុី ប៉ាុ ដនតជាង 90% ននអនកទំងននាេះរតូវបានបញ្ូជ ននៅរបនទសអារា៉ា

ប៊ាី សអូ ឌ្ីត។ សថិតិចុងនរកាយបងអស់បានបងាហញថ្ន ោនចំ នួន 75,3 ភាគរយននពលករទំងអស់ដដ្ល
បានបានបញ្ូជ ននៅឆ្នំ 2006 និ ង 85,3 ភាគរយននអនកដដ្លនៅមជឈឹមបូ ៌ គឺ ជាស្រសតី។

ពលករនទសនតររបនវសន៍ ភាគនរចើ នមកពី របនទសឥណូឌ ននសុីោនករមិ តការអប់ រ ំទប នហ្ើយនធ្វើការកនុង
ការងារដដ្លោនជំ នាញតិ ចតួ ចឬ

ក់ កណា
ត លជំ នាញ។ បុ រសភាគនរចើ នកំ ពុងនធ្វើការកនងវ
ុ ិស័

យកសិកមម សំណង់ ឬផ្សលិតកមម ខណៈដដ្លស្រសតីភាគនរចើ នជាអនកបនរមើ តាមផ្សទេះឬអនកដលទំ។ រដាឋភិ បា
លឥណូឌ ននសុីបានរបកាសជាផ្សលូវការអំ ពីការដាក់ កំណត់ របាក់ កនរមដដ្លោនតនមលរបហក់ របដហ្លនឹ ង
55 ដ្ុ ោលរសរោប់ កុងរបនទសោ៉ា
ន
ន

សុី និ ងមជឈឹមបូ ៌ និ ងដ្ល់ចំនួនជាង 2000 ដ្ុ ោលរ សរោប់ ហ្ុង

កុ ង ចិ ន និ ងនតវា៉ា ន់ននរបនទសចិ ន។
ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ

ក់ព័នធ ចាប់ និងបទបញ្ាតិនានា

នគាលននយាបាយពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ ននសុីកុងសម័
ន
យសូហរតូ រតូវបានជេះឥទធិពលនដាយ

ការយកចិ តតទុកដាក់ របស់រដាឋភិ បាលនដ្ើ មបីធានាកំ នណើននសដ្ឋកិចច និងការផ្សតល់ការងារដ្ល់របជាពលរដ្ឋ
របស់ខួន។
ល
កនុងអំ

ងនពលននាេះ
នគាលននយាបាយននេះោនទិ សនៅផ្សតល់រកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយ
ុ

និ ងនិ យតកមមដដ្លអនុ ញ្ញាតឱយពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណូឌ ននសុីដសវងរកការងារនៅបរនទស។ វាមិន
ដមនរហ្ូតដ្ល់សម័ យ Reformasi នៅនពលដដ្លរបនទសឥណូឌ នណសុីបានចប់ នផ្សតើមទទួលសគល់ថ្ន
ពលករនទសនទពញរនវសន៍ បានទក់ ទញកដនលងដ្៏ សំខ្ន់ មួយនៅកនុងដផ្សនការសកមមភាពថ្ននក់ ជាតិ
នហ្ើយបានបនតការខិ តខំ របឹងដរបងបដនថមនទៀត នដ្ើ មបីនលើកកមពស់ដ្ល់ការការ

រពលករនទសនតររបនវស

ន៍ ឥណូឌ ននសុី។
ជាពិ នសសរដាឋភិ បាលសូហរតូ បាននចញផ្សាយចាប់ ចំបងចំ នួនពី រនដ្ើមបីរគប់ រគងនទសនតររបនវសន៍ :
១- បទបញ្ញ
ជ របស់រដាឋភិ បាលនលខ 4 ឆ្នំ 1970 អំ ពីការដាក់ ពលករនៅកនងរបនទស
(Antar Kerja Antar
ុ
Daerah / AKAD) និ ងពលករនៅនរៅរបនទស (Antar Kerja Antar Negara / AKAN); និ ង
២- បទបញ្ញ
ជ នលខ 5 ឆ្នំ 1988 សតីពីការបញ្ូជ នពលករនធ្វើការនៅបរនទស។
ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ រជាជកាល BJ Habibie បានផ្ទលស់បូរបដនថ
ត
មនទៀតនៅកនងការពាយាមនដ្ើ
មបីផ្សតល់ការ
ុ
គាំ

រសងគមដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ តាមរយៈចាប់ដ្ូចខ្ងនរកាម:

១- អនុ រកឹតយនលខ 92 ននរដ្ឋមន្រនតីរកសួងការងារឆ្នំ 1998 សតីពីគនរោងធានារា៉ា ប់ រងសងគមសរោប់ ពល
ករនទសនតររបនវសន៍ ។
២- អនុ រកឹ តយនលខ 209 ននរកមរពហ្មទណឌ សតីពី ការបញ្ូជ នពលករនៅបរនទស និ ង

៣- អនុ សញ្ញានលខ 29 ឆ្នំ 1999 សតីពីសថប័ នសំរបសំរួលសរោប់ ការបញ្ូជ នពលករឥណូឌ ននសុី។
នរកាយមក កិ ចចរបឹងដរបងទំងននេះរតូវនធ្វើន
Wahid បាននរៀបចំ ការការ

ើងនដាយរបធានាធ្ិ បតី បនាទប់ ។ រដាឋភិ បាល Abdurrahman

រពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ ននសុីក៏ដ្ូចជារបជាពលរដ្ឋឥណូឌ ននសុីជា

ទូ នៅកនុងនគាលននយាបាយការបរនទសរបស់របនទសឥណូឌ ននសុីតាមរយេះអនុ រកឹ តយនលខ109 ឆ្នំ 2001
អនុ ញ្ញាតឱយបនងកើតអគគនាយកដាឋនននរបជាពលរដ្ឋឥណូឌ ននសុី (WNI) និ ងឥណូឌ ននសុីនីតិបុគគល (BHI)
នៅរកសួងការបរនទស។

នលើសពី ននេះនទៀតរដាឋភិ បាល Megawati Soekarnoputri បាននាំមកនូ វកិ ចខ
ច ិ តខំ របឹ ងដរបងទំងននេះនឆ្ពេះ
នៅកាន់ ជំហនបនាទប់ របស់ខួននដាយបនងក
ល
ើ ត្័ រតស្រសបចាប់មួយនរកាមចាប់ នលខ 39 ឆ្នំ 2004 សតីពី
ការដាក់ និងការ

រពលករនៅនរៅរបនទស។ ទី មួយគួ រដតកត់ សោគល់ថ្ន ចាប់ ឬ Undang សថិតនៅកនុង

ចំ នណាមទរមង់នីតិបបញ្ា តិខ
ត ពស់បំផ្សុតនៅកនុងរបនទសឥណូឌ ននសុី នៅនលើបទបញ្ញ
ជ រដាធភិ បាល និ ងបទ

បញ្ញ
ជ របស់របធានាធ្ិ បតី ដតនរកាមរដ្ឋធ្មមនុញ្ារបនទសឥណូឌ ននសុី ឬUndang Undang Dasar (UUD) ។
ទី ពីរ ខណៈចាប់ ននេះកំ ណត់ ជាចមបងនូវការបញ្ូជ នពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ ននសុីនៅនរៅ
របនទស វាបានការ

រការការ

រពលករនទសនតររបនវសន៍ ជំនួសឱយការដាក់ ចូលនៅកនុងវ ិបតាិនគាល

ននយាបាយនិ ងនគាលននយាបាយឥណូឌ ននសុីជានលើកដ្ំ បូង។ ទី បី ចាប់ រតូវបានអនុ ញ្ញាតឱយបនងកើតរកុម
របឹ កាជាតិ សរោប់ ការបញ្ូជ ននិងការ

រពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ ននសុី (Badan Nasional

Perlindungan and Penempatan TKI / BNP2TKI) ។

រដាឋភិ បាល Susilo Bambang Yudhoyono បាននផ្ទតតនលើការពរងឹ ងរដ្ឋបាលសធារណៈកនុងការន្លើយ
តបនៅនឹ ងបញ្ញ
ហ ពលករនទសនតររបនវសន៍ តាមរយៈចាប់ ជានរចើ នដ្ូចជា:

១-ចាប់ របធានាធ្ិ បតី នលខ81 ឆ្នំ 2006 និ ងអនុ សញ្ញានលខ 2 ឆ្នំ 2007 ដដ្លអនុវតតតាមចាប់ នលខ
39 ឆ្នំ 2004 នដាយបនងកើត BNP2TKI ជាផ្សលូវការ។ និ ង

២- នសចកតីដណនាំសីព
ត ី របធានាធ្ិ បតី ឆ្នំទី 6 ឆ្នំ 2006 សតីពីនគាលននយាបាយកនុងការដកទរមង់ របព័ នធការ
តំ កល់និងការការ

រពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ ននសុី ដដ្លនលើកកមពស់តួនាទីរបស់សថនទូ ត និង

សថនកុ ងស៊ាុលឥណូឌ ននសុីនដ្ើ មបីផ្សតល់ការការ

រដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ ននសុ។
ី

ការវ ិវតតន៍លីៗ
ម បានបងាហញពី សញ្ញាននការនលើកទឹ កចិ តច
ត ំន

េះសកមមភាពរបស់រដាឋភិ បាលនលើបញ្ញ
ហ ននេះ។

នដាយោនសថប័ នកំ ពុងដ្ំ នណើរការនិងរកបខ័ណឌចាប់ រគប់ រគាន់ រដ្ឋបាលលមីរបស់របធានាធ្ិ បតីនោកជូ
កូវ ីដ្ូដ្ូបានដាក់ ការការ

ររបជាពលរដ្ឋឥណូឌ ននសុីនៅបរនទសជាដផ្សនកសំខ្ន់ នននគាលននយាបាយការ

បរនទសរបស់ខន
ហ ទក់ ទង
ួល នហ្ើយននេះបាននលើកកមពស់វ ិធ្ី សស្រសតបដនថមនទៀតកនុងការនដាេះស្រសយបញ្ញ
នឹ ងពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ ននសុី។ ឧទហ្រណ៍របនទសឥណូឌ ននសុីកំពុងចប់ នផ្សតើមវាយតនមលន
វ ិញពី ការដាក់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ របស់ខួននៅរបនទសោ៉ា
ល
ន

សុីកុងនគាលបំ
ន
ណងផ្សតល់នូវគនរោង

នរៀបចំ រចនាសមព័នធនិងវ ិជាជជី វៈបដនថមសរោប់ពលករបនរមើ ការងារតាមផ្សទេះនៅរបនទសោ៉ា ន
ចាប់ រគប់ រគងការការ

ើង

សុី។

រពលករនទសនតរបនវសន៍ ក៏ដ្ូចជាកមមវ ិធ្ី សិកាអប់ រ ំពិ នសសរបស់ខួនរតូ
ល
វបាន

នធ្វើបចចបបនន
ភាពតាមនពលនវោ។ ចាប់ លី ៗ
ម បំផ្សុតរតូវបានបនងកើតន
ុ

ើងកនងឆ្
ន ំ 2004 ពិ នសស បទបញ្ា តិ ត
ុ

ដដ្លទក់ ទងនឹងកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានដាក់ បញ្ូច លនៅកនុងបទបញ្ញ
ជ របស់

រដ្ឋមន្រនតី (Peraturan Menteri) ។ កនុងករណីននេះបទបញ្ា តិប
ត ឋម គឺ បទបញ្ញ
ជ របស់រកសួងមហនផ្សទនលខ 5
និ ង 23 ឆ្នំ 2009 ។

បទបញ្ញ
ជ រដ្ឋមន្រនតី នលខ 23, ឆ្នំ 2009 និ យ័តបញ្ញ
ហ ននេះ នរបើ កងការដដ្លស
ថ ប័ នសហ្ការជាមួ យអាជាាធ្រ
ុន

នដ្ើ មបីផ្សតល់នូវការទទួ លសគល់គុណភាពអប់ រ ំដដ្លជាកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត ននេះគឺ សរោប់ វ ិញ្ញាបនប័ រតសថ
ប័ នវ ិជាជជី វៈ។ លទធផ្សលននការបណុា េះបណា
ា លរតូវបាននគវាយតំ នលនដាយដផ្សអកនលើបទដាឋនបី ខុសៗគាន:

(១) បទដាឋនជាតិ តាមរយៈសតង់ដារសមតថភាពការងារជាតិ (SKKNI); (២) បទដាឋនអនតរជាតិ និ ង (៣) សា
ង់ ដាពិ នសស (sandar khusus) អាចរតូវបានអភិ វឌ្ឍនដាយបុ គគលោនក់ ៗនដាយអនកបងាហត់ បនរងៀន។
ការអប់រ ំពលករនិងកមមវ ិធ្ីនទសនតររបនវសន៍សវុ តថិភាព
រដាឋភិ បាលថ្ននក់ នខតតអាចបនងកើតកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកនគ។ ទនទឹមនឹ ងននេះនរកាមអនុ

សារណៈនយាគយល់គានរវាងរដាឋភិ បាល និ ងរដាឋភិ បាល ឯការដាក់ បញ្ូជ នឱយនធ្វើការនៅរបនទសកូ នរ ៉ា និ ង

ជប៉ាុ នតរមូវឱយោនកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លនផ្សសងៗគាន។ ជាទូ នៅកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករអាចរតូវបានចត់
ថ្ននក់ ជារបាំបួនរបនភទ។
បទដាឋន
កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លចមបងដដ្លបានផ្សតល់ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានផ្សតល់ឱយតាមការ
កំ ណត់ ដ្ូចខ្ងនរកាម:

ក. កមមវ ិធ្ីបណុា េះបណា
ា លរយៈនពល 60នលៃ នបើ នទេះបី កុងការអនុ
ន
វតតនពលនវោអាចដរបរបួលក៏ នដាយ។
ខ. ភាសវបបធ្ម៌ វបបធ្ម៌ ជំ នាញ វ ិជាជជី វៈ និ ងការនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ ជាក់ ដសតង។

រគូបនងាគលបានទទួ លការបណុា េះបណា
ា លដផ្សនកវ ិជាជជី វៈនិងភាស នហ្ើយពួ កនគជាអតី តពលករនទសនតរ

របនវសន៍ មកពី របនទសទទួ ល។ ទី កដនលងហ្វឹកហត់ ជាធ្មមតាសថិតនៅកនុងអគាររដាឋភិ បាល ឬអនកផ្សតល់នស
វាកមមបណុត េះបណា
ត លឯកជន។ ការអនុ វតតយុទធនាការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ោនសុវតថិភាពជានរឿយៗរតូវ
បាននធ្វើន

ើងនៅកនុងអគាររដាឋភិ បាលនៅកនុងភូ មិ កនុងនគាលបំ ណងនដ្ើ មបីផ្សតល់ជូននូវយុទធនាការនធ្វើនទស

នតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពតាមរយៈនសចកតីរបកាសនសវាសធារណៈដដ្លរតូវបានផ្សតល់ជូនតាមរយៈ
របព័ នផ្ស
ធ សពវផ្សាយដ្៏ ធ្ំដ្ូចជាទូ រទសសន៍ ។

រដាឋភិ បាលនឹ ងផ្សតល់ជូននូ វនសៀវនៅដណនាំអំពីការបណុា េះបណា
ា លដដ្លោនលកខណៈសតង់ដាសំរាប់ អនក
ផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត ល។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ អនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លដតងដតដកសរមួល

កមមវ ិធ្ី សិការបស់ពួកនគឱយសមស្រសបនឹ ងរបនទសនគាលនៅ ក៏ ដ្ូចជាកំ រ ិតអប់ រ ំននពលករនទសនតររបនវ
សន៍ ដដ្លនរគាងចកនចញ។ លទធផ្សលននវគគបណុា េះបណា
ា លភាគនរចើ នរតូវបានវាយតនមលនដាយអនកចូ ល
រួមកនុងវគគបណុត េះបណា
ត លនិ ងអនកនរៀបចំ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ រដាឋភិ បាលោនសិទិ វា
ធ យតនមលនលើ

កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ជាពិ នសស BNP2TKI រដាឋភិ បាលថ្ននក់ នខតត និងរ
ដាឋភិ បាលរកុង / ស្រសុក។ ។
ភាពជានដ្គូរ
អនកផ្សតល់នសវាបណុត េះបណា
ត លចមបងគឺ សថប័នរដាឋភិ បាលនិ ងរកុមហ្៊ាុនឯកជន (PPTKIS) ដដ្លរតូវបាន
របគល់សិទិ ជា
ធ ផ្សលូវការឱយកាលយជាអនកផ្សតល់នសវាកមមបណុត េះបណា
ត លសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។

រកសួងការងារោនសិទិ ផ្ទ
ធ ត ច់ យកអាជាាប័ ណណរបស់ PPTKIS ជាភានក់ ងារបញ្ូជ ននៅនធ្វើការនរៅរបនទស ក៏
ដ្ូ ចជាភានក់ ងារជាអនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លផ្សងដដ្រ។ ទំងននេះ ជាធ្មមតារតូវបាននធ្វើបនាទប់ ពីការដាក់
ទណឌកមមនៅសថប័ នដដ្លោនបញ្ញ
ហ ។

គន្ធន្សិ េទ
1. BNP2TKI website (http://www.bnp2tki.go.id).
2. រកសួងធ្នធានមនុ សស Ministry of Manpower website (http://naker.go.id).
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5. អងគការនទសនតរបនវសន៍ អនតរជាតិ (IOM), 2010. នទសនតរបនវសការងារសរោប់ ឥណូឌ ននសុី :

ទិ ដ្ឋភាពទូ នៅននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ របស់ឥណូឌ ននសុីនៅទិ សនៅដដ្លបាននរជើ សនរ ើសនៅអាសុី
និ ងមជឈឹមបូ ៌ ។ Jakarta: IOM.

ម្បសេ

ឡាវ

សថន្ភាពស

ដ្ឋកច
ិ ច ន្ិង

ងារ

សធារណរដ្ឋរបជាធ្ិ បនតយយរបជាោនិ តឡាវកំ ពុងជួ បរបទេះនូ វអរតាននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ដដ្ល
កំ ពុងនកើ នន

ើងជាបនតបនាទប់ ចប់ តាំងពី ការចប់ នផ្សតើមយនតការនសដ្ឋកិចល
ច ី នម ៅឆ្នំ 1986 ទំងននេះគឺ នដាយ

សរឥទធិពលននការនធ្វើសកលភាវូបនី យកមម និ ងតំ បន់ នននសដ្ឋកិចព
ច ិ ភពនោកជាទូ នៅ និងនដាយជាក់
ោក់ ជាក់ ោក់ ។ ការផ្ទលស់បូរនៅករមិ
ត
តោ៉ា រកូ ន

លគឺ វ ិបតតិហ្ិរញ្ា វតថុកនុងតំ បន់ ឬអនតរជាតិ នរគាេះមហ្នត

រាយធ្មមជាតិ ដដ្លទក់ ទងនៅនឹ ងការដរបរបួលអាកាសធាតុ ការរ ីកចនរមើ នយា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័សននរបជាជន
នៅកនុងចំ នណាមបណា
ត របនទសកំ ពុងអភិ វឌ្ឍន៍ ឬកងវេះខ្តការផ្សគត់ផ្សគង់ពលកមមកងចំ
នណាមរបនទស
ុន
ឧសាហ្កមម។

នយាងតាមការសទង់មតិ មួយនៅឆ្នំ 2006 របដហ្ល 7 ភាគរយននរបជាពលរដ្ឋសរុប 5,6 ោន នាក់ នន
របនទសឡាវគឺ ជាអនកនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ នហ្ើយភាគនរចើ នននពលករនទសនតររបនវសន៍គឺោនអាយុ
ចននាលេះពី 18 ឆ្នំនៅ 35 ឆ្នំ។ ជាមួ យនឹ ងការតភាជប់ តំបន់ ខពស់បណា
ត លមកពី បនចចកវ ិទាដដ្លរបនសើរ និ ង
ការបំ ោស់ទីនរចើ នននរបជាពលរដ្ឋនៅកនងរបនទសទំ
ងអស់កុងតំ
ន
បន់ ក៏ ដ្ូចជាកំ នណើនននរបនទស
ុ
បញ្ូជ ន ឬទទួ ល វាបាននធ្វើនអាយទទួ លរងផ្សលប៉ា េះ

ល់ននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ នៅករមិ តជាក់ ោក់

និ ងោនកំ រ ិតអាំងតង់ សុីនតខពស់។ របជាជនរតូវបានជរមុញឱយនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅកដនលងលមីនដាយកតី
សងឃឹមកនុងការដសវងរកឱកាសកាន់ ដតរបនសើរនដ្ើ មបីរកការងារសមរមយ។

របវតតិនននទសនតររបនវសន៍
ជាមួ យនឹ ងការបនងកើតសហ្គមន៍ នសដ្ឋកិចចអាស៊ាននានពលលមីៗននេះ អាស៊ានបានកាលយនៅជាទី ផ្សារមូ ល
ដាឋននិ ងមូ លដាឋនផ្សលិតកមម នដ្ើ មបីរបកួ តរបដជងកនុងដ្ំ ណាក់ កាលអនុ តំបន់ និងអនតរជាតិ។ AEC បាន

បនងកើតនូ វឱកាសដតមួ យគត់ សរោប់ ការអភិ វឌ្ឍនសដ្ឋកិចនច សមើគាន និ ងកំ នណើនសរោប់ រដ្ឋជាសោជិ កអា
ស៊ាននដាយជួ យសរមួលដ្ល់ការផ្ទលស់បូរទំ
ត និញវ ិនិ នយាគ និ ងនសវាកមមនដាយឥតគិតនលល និងចលនាដ្ឹ ក
ជញ្ូជ នរបស់ពលករនដាយោនជំ នាញវ ិជាជជី វៈទប ឬជំ នាញនៅកនុងរបនភទពលកមមជំនាញការងារ នៅ

កនុងវ ិស័យវ ិជាជជី វៈចំ នួន 7 រតូវបានគាំរទជាផ្សលូវការនរកាមគំ និតផ្សតួចនផ្សតើមទីផ្សារការងារនសរ ីរបស់អាស៊ាន

(ឧ. វ ិសវកមម នសវាដលទំ នសវាកមម សថបតយកមម ការសទង់មតិ គុណវុឌ្ឍិ នសវាគណននយយ អនកជំ នាញនធ្មញ
និ ងអនកអនុ វតតនវជជសស្រសត) បនងកើតនអាយោនបញ្ញ
ហ របឈ្មនិងឱកាសសរោប់ កំនណើននសដ្ឋកិចចនិងការ
អភិ វឌ្ឍ។
ទក់ ទងនឹ ងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ចូលមកោនការនកើ នន

ើងននពលករនទសនតររបនវសន៍ បរនទសនៅ

កនុងរបនទសឡាវចប់ តាំងពី ោនការអនុ វតតន៍នគាលននយាបាយនសដ្ឋកិចចនបើ កចំ ហ្នៅឆ្នំ 1986 ដដ្ល
អនុ ញ្ញាតឱយោនការនធ្វើ

ណិជជកមមបរនទសនិងការវ ិនិ នយាគនៅកនុងវ ិស័យនផ្សសងៗនននសដ្ឋកិចច។ ជាលទធ

ផ្សលរកុមហ្៊ាុន គនរោងនិ ងកមមវ ិធ្ី ចំបាច់ ជានរចើ ន បានជួ យផ្សតល់ការងារដ្ល់ពលករបរនទសដដ្លោន

ជំ នាញវ ិជាជជី វៈជាក់ ោក់ ។ សរោប់ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅនរៅរបនទស វាោនទំងកតាតជំ រុញនិ ង
អូ សទញ នហ្ើយជននទសនតររបនវសន៍ ដដ្លនធ្វើដ្ំនណើរនៅរបនទសនផ្សសងនទៀតដតងដតោនជំ នាញតិ ចតួ
ច។
កតាតជំ រុញសរោប់ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅរបនទសនលរួមោនភាពរកី រក កងវេះអាហរ ភាពអត់
ការងារនធ្វើ ឬរបាក់ ចំណូលមិ នរគប់ រគាន់ បំណុលរគួសរ បរ ិសថនការងារ នរគាេះមហ្នតរាយធ្មមជាតិ
ចំ នួនកុ ោរនរចើ ននៅកនុងរគួសរ បំ ណងរបាថ្ននកនុងការនលើកកមពស់គុណភាពជី វ ិតនិ ងរបនពណីវបបធ្ម៌ ។
កតាតអូ សទញបានរួមោន ការយល់ដ្ឹងអំ ពីរបាក់ ដខខពស់ និ ងបរ ិសថនការងារដដ្លោនសុវតថិភាពខពស់

សតង់ដារនិ ងលកខខណឌរស់នៅលអរបនសើរ ការរកបានការងារគួ រនអាយចប់ អារមមណ៍ លទធភាពទទួ លបាន
ការអប់ រ ំនិ ងរបព័នធសុខ្ភិ បាលរបនសើរន
លមី និ ងការយល់ន

ើង ឱកាសនដ្ើ មបីទទួ លបានចំ នណេះដ្ឹង និ ងបទពិនសធ្ន៍ ជីវ ិត

ើញពី ទំននើ បកមមនិងអារយធ្ម៌ ។

សថិតិលី ៗ
ម មួ យចំ នួនពី MOLSW បានបងាហញថ្ន នៅចននាលេះឆ្នំ 2010 និ ង 2011 ជននទសនតររបនវសន៍
សរុបចំ នួន 33.588 នាក់ បាននៅនធ្វើការកនុងរបនទសនល ដដ្លចំ នួនសរុបននេះរបដហ្ល 47 ភាគរយគឺ ជា
ស្រសតី។ នៅឆ្នំ 2014 និ ង 2015 ពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅកាន់ របនទសនលបាននកើនន

ើងដ្ល់ 50,712

នាក់ ។ របដហ្ល 54 ភាគរយគឺ ជាស្រសតី។
ចប់ ពីឆ្នំ 2005 ដ្ល់ឆ្នំ 2015 ោនការផ្ទលស់បូររចនាសមព
ា
័ នធយា៉ាងឆ្ប់ រហ្័ស ដដ្លោនការងារកនុងវ ិស័

យសំខ្ន់ ៗទំងបី ននវ ិស័យនសដ្ឋកិចច ដ្ូ ចជាកសិកមម ឧសាហ្កមម និងនសវាកមម។ ទក់ ទងនឹ ងបរ ិោណ
ពលកមមការងារនៅកនុងវ ិស័យកសិកមម ភាគរយននកោលំងពលកមមដដ្លបាននរបើ របាស់នៅកនុងវ ិស័យននេះ

បានលយចុ េះជាលំដាប់ ពី 78,5 ភាគរយនៅឆ្នំ 2005 ដ្ល់ 65,3 ភាគរយកនុងឆ្នំ 2015 ។ ននេះ្លុេះបញ្ញ
ច ំងពី
កំ ដណទរមង់ រចនាសមព័នធបាននរគាងទុ កពីរនបៀបអនុ វតតកសិកមមតាមដបបសងគមនិ យម នៅនឹ ងសថនភាព
ឧសាហ្កមមដដ្លោនមូ លដាឋននលើផ្សលិតកមមវ ិញ។
ទិ សនៅនគាលននយាបាយសតីពីការផ្ទលស់បូររចនាសមព
ា
័ នធការងារននេះក៏ បងាហញផ្សងដដ្រនៅកនងនិ
នានការនកើ ន
ុ
ន

ើងននសោសភាពការនរបើ របាស់កោលំងពលកមមនៅកនុងវ ិស័យឧសាហ្កមម និ ងនសវាកមម។ ការន្លើយ

តបនៅនឹ ងរយៈនពលដ្ូ ចគាន 10 ឆ្នំដ្ូចគាន (2005 ដ្ល់ឆ្នំ 2015) បងាហញថ្នោនការនកើ នន

ើងននសោស

ភាពការងារពលកមមនៅកនុងវ ិស័យឧសាហ្កមមពី 4,8% នៅ 11,4% ។ ដ្ូ ចគានននេះដដ្រោនការនកើ នន

ើង

នូ វការងារនធ្វើចប់ ពី 16,7% ដ្ល់ 23,3% នៅកនុងវ ិស័យនសវាកមម។ កំ នណើនការនរបើរបាស់កោលំងពលកមម
នៅកនុងវ ិស័យនសដ្ឋកិចចទំងពី រននេះ បងាហញពី បាតុ ភូតននការរ ីកចនរមើ នយា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័សនៅកនុងរបនទស

ឡាវជាពិ នសសនៅកនុងឧសាហ្កមមនសវាកមម។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ការសនរមចបាននពញនលញ
ននផ្សលប៉ា េះ
ន

ល់ជាវ ិជជោនននកំ នណើននៅកនងវ
ុ ិស័យលូតោស់ឆ្ប់ រហ្័សទំងននេះមិ នទន់ បានដ្ឹ ងនៅ

ើយនទ។ កនុងការបនងកើតការងារបដនថមសរោប់ របជាពលរដ្ឋនៅកនុងរបនទស ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍

នដ្ើ មបីការងារ បនតបងាហញពី ជនរមើ សជី វភាពសំខ្ន់ មួយសរោប់ កោលំងពលកមមឡាវ។
នដាយសរកំ នណើននសដ្ឋកិចចយា៉ាងឆ្ប់ រហ្័សរបស់របនទស និ នានការនកើ នន

ើងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍

កោលំងពលកមមនៅថ្ននក់ មូលដាឋនជាតិ ឬថ្ននក់តំបន់ និងបញ្ញ
ហ របឈ្មដដ្លរតូវបានបងកន

ង
ើ នដាយការ

ផ្ទលស់បូររចនាសមព
ត
័ នធពីនសដ្ឋកិចដច ផ្សអកនលើកសិកមមនៅសងគមដដ្លោនមូ លដាឋននលើឧសាហ្កមម ឬនសវា
កមម។ នលើសពី ននេះ រដាឋភិ បាលឡាវោនបំ ណងសរមបសរមួលខលួននៅតាមរកបខ័ ណឌអនតរជាតិ នផ្សសងៗ
សតីពីនសវាកមមការងារដ្ូ ចជាអនុ សញ្ញារបស់អងគការ ILO សតីពីនសវាកមមការងារឆ្នំ 1948 និ ងនលខ 88

របស់អងគការសហ្របជាជាតិ សីព
ត ី ការងារអភិ វឌ្ឍន៍ និងកំ នណើននសដ្ឋកិច។
ច ។ ជាងននេះនៅនទៀត នដាយ
ដផ្សអកនលើ AEC ជាពិ នសសការផ្ទលស់បូរពលកមម
ត
ជំនាញនៅទូ ទំងអាស៊ាន MOLSW បានទទួ លយកនូ វ

នសចកតីដលលងការណ៍នបសកកមមរបស់ខួននដ្ើ
ល
មបីជំរុញការផ្ទលស់បូរនចញពី
ត
របនទសដដ្លោនការអភិ វឌ្ឍន៍
តិ ចជាងមុ ននៅឆ្នំ 2030 ។ នសចកតីដលលងការណ៍នបសកកមមរបស់ MOLSW នផ្ទតតនៅនលើការអភិ វឌ្ឍនន
កោលំងពលកមមដដ្លោនគុ ណភាពនិ ងធានារគប់ រគាន់ ។ ការងារនដ្ើ មបីបំនពញតរមូវការទីផ្សារ បនងកើន
ជំ នាញជំ នាញកោលំងពលកមមរបស់ខួនឱយនសម
ល
ើគានជាមួ យករមិ តដដ្លទទួ លយកជាអនតរជាតិ និ ងនលើក
កមពស់ពលករនដ្ើមបីដសវងរកការងារដដ្លោននិ រនតរភាព។

ទនទឹមនឹងននេះ និ នានការនកើនន

ើងននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ កោលំងពលកមមនៅថ្ននក់ មូលដាឋនថ្ននក់ ជាតិ ឬ

ថ្ននក់ តំបន់ និ ងបញ្ញ
ហ របឈ្មដដ្លរតូវបានបងកន

ើងនដាយភាពដរបរបួលពី រចនាសមព័នធពីនសដ្ឋកិចចដដ្ល

ដផ្សអកនលើកសិកមមនៅសងគមដដ្លោនមូ លដាឋននលើវ ិស័យនសវាកមម MOLSW ក៏ ោននគាលបំ ណងនចញ
ការ

រផ្សងដដ្រនូវសិទិ ស្រធ សបចាប់ ជននទសនតររបនវសន៍ ទំងអស់ នឹ ងនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនតររបនវស

ន៍ ដដ្លោនសុវតថិភាពនិ ងការងាររបកបនដាយគុ ណភាពសរោប់ សងគមទំងមូ ល និ ងនដ្ើមបីបនងកើតឱយ
ោនតុ លយភាពរវាងតរមូវការនិងការផ្សគត់ផ្សង
គ ់ កោលំងពលកមមនៅកនុងរបនទសកនងចំ
នណាមរដ្ឋសោជិ ក
ុ

អាស៊ានឬនៅកនុងតំ បន់ អាសុីបា៉ាសុីហ្ិក
វ ។ MOLSW បានបនងកើតចាប់ និងចាប់ ជាក់ ោក់ នហ្ើយបាន
កំ ពុងអនុ វតតអនុ សសរណៈននការនយាគយល់គាននិ ងឧបករណ៍អនតរជាតិ នានា។

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ

ក់ព័នច
ធ ាប់និងបទបញ្ញ
ជ

ខ្ងនរកាមគឺ ជាបញ្ជីចាប់ សំខ្ន់ ៗ នគាលននយាបាយនិ ងបទបញ្ា តិ ត

ក់ ព័នធ នឹ ងការការ

រសិទិ រធ បស់

ពលករនទសនតររបនវសន៍ :
១. នសចកតីរបកាសអាស៊ានសតីពីការការ

រនិ ងនលើកកមពស់សិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវសន៍

២. ចាប់ សីព
ត ី ការងារ (ដកដរបឆ្នំ 2013)
៣. ចាប់ សនតិសុខសងគម (អនុ ម័ត 2013)
៤. ចកខុវ ិស័យ MOLSW 2030 ដផ្សនការយុទធសស្រសតរបស់ MOLSW សរោប់ ការអភិ វឌ្ឍពលកមមនិងសនតិ
សុខសងគម 2016-2025 និ ងដផ្សនការការងាររយៈនពល 5 ឆ្នំ MOLSW 2016-2020

៥. អនុ រកឹតយនលខ 68 របស់នាយករដ្ឋមន្រនតី សាីពី ការបញ្ូជ នពលករឡាវនៅនធ្វើការនៅបរនទស (នលៃទី 28
ដខឧសភាឆ្នំ 2002)

៦. នសចកតីដណនាំនលខ 2417 / MOLSW សាីពីការអនុ វតតអនុ រកឹ តយនលខ 68 / PM
៧. កិ ចចរពមនរពៀងរកសួងនលខ 043 / MOLSW សតីពីការនរៀបចំ និងការរតួតពិ និតយទី ភានក់ងារនរជើ សនរ ើស
ពលករ

៨. អនុ សសរណៈនយាគយល់គានរវាងនលនិងឡាវ សតីពី កិ ចចសហ្របតិ បតតិការការងារ (រតូវបាននធ្វើវ ិនសធ្ន
កមមនលៃទី 6 ដខកកកដាឆ្នំ 2016)
៩. កំ ណត់ រតាពិ ភាការវាងឡាវនិងជប៉ាុន

កមមវ ិធ្ីអបរ ំពលករ និងនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតតិភាព
ទំងចាប់ ការងារនិ ងអនុ រកឹ តយនលខ 68 / នាយករដ្ឋមន្រនតីតរមូវឱយពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវបាននគ
ជូ នដ្ំ ណឹងអំ ពីសិទិ ន
ធ ិងការទទួ លខុ សរតូវរបស់ពួកនគមុននពលនធ្វើការនៅបរនទស។ ដ្ូ នចនេះទី ភានក់ ងារ
នរជើ សនរ ើសពលករទំងអស់រតូវដតផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ សរោប់ ពលករនទស

នតររបនវសន៍។ បចចុបបននននេះោនទី ភានក់ ងារនរជើសនរ ើសពលករចំ នួន 18 នៅកនុងរបនទសឡាវដដ្លបានចុ េះ

នឈាមេះជាផ្សលូវការជាមួ យ MOLSW ។ កនុងចំ នណាមទី ភានក់ ងារទំង 18 ននេះោនភានក់ ងារចំ នួន 15 រតូវបាន
ផ្សគត់ផ្សគង់ដ្ល់ពលករទំងនៅនលើទីផ្សារការងារកនុងស្រសុកនិងទី ផ្សារការងារនៅបរនទស។ ទី ភានក់ ងារនរជើ ស
នរ ើសពលករចំ នួនបី កំពុងបានបញ្ូជ នពលករដតនៅកនុងរបនទស។

នៅចុ ងឆ្នំ 2015 ននេះោនទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកចំ នួន 12 បានទទួ លវគគបណុា េះបណា
ា លសតីពីការ
នរៀបចំមុនការចកនចញដ្ំ នណើរ ដដ្លរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយ MOLSW នដាយោនការគាំរទដផ្សនកបនចចក

នទសនិ ងហ្ិរញ្ា វតថុពី ILO ។ បណុត េះបណា
ត លមួ យចំ នួននសៀវនៅដណនាំនិងសោភរៈធ្នធាននលើការនធ្វើ
នទសនតរបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព រតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយ MOLSW នដាយសហ្ការជាមួ យអងគការ

ពលកមមអនតរជាតិ ។ សោភរៈ ធ្នធានសំខ្ន់ ៗមួ យចំ នួន គឺ នសៀវនៅដណនាំអំពីការបណុត េះបណា
ត លមុ ន
ចកនចញដ្ំ នណើរ (សរោប់ អនកសរមបសរមួលឬរគូឧនទទស) នសៀវនៅដណនាំអំពីការបណុត េះបណា
ត ល
មុ ននចញដ្ំ នណើរ (សរោប់ អនកចូ លរួម) នសៀវនៅដណនាំសីព
ត ី ការការ

រ និ ងការរគប់ រគងពលករនទសនត

ររបនវសន៍ សរោប់ រកសួងចំនួនបី ននរបនទសឡាវ ោនរកសួងការងារ (MOLSW), រកសួងមហនផ្សទ និ ង
រកសួងសនតិសុខសធារណៈ និ ងនសៀវនៅដណនាំរបតិ បតតិការរបស់មជឈមណឌលធ្នធាននទសនតររបនវ
សន៍ និ ងមគគនទទ
ុ សក៍ តាមដាន និ ងវាយតនមលសរោប់ មជឈមណឌលធ្នធាននទសនតររបនវសន៍ ។

នសៀវនៅសាង់ដារនិ ងមគគុនទទសក៍ ទំងននេះ រតូវបាននរជើ សនរ ើសនដាយទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលកររបស់
ពួ កនគមុ ននពលចកនចញដ្ំ នណើរនៅនធ្វើការនៅបរនទស។ គាមនទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកទំង 15
ដដ្លនាំនចញពលករបានបនងកើតកូ ននសៀវនៅសរោប់ បនរងៀនមុ ននពលនចញដ្ំ នណើររបស់ខួនន
ល

ើយ។

ទំងអស់រតូវបាននគនរបើ នសៀវនៅនដ្សតង់ដារពី រកំ ដណដដ្លផ្សតល់នដាយ MOLSW ។ សរោប់ ទំហ្ំនសដ្ឋ
កិ ចច រគប់ ទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករទំងអស់បាននរបើ របាស់នូវរគូបណុត េះបណា
ត ល "ផ្ទទល់ខួន"
ល ផ្ទទល់

របស់ពួកនគ។ លកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ឬសតង់ដារសរោប់ នរជើ សនរ ើសរគូបនងាគលអាជី ព រតូវបានកំណត់ នដាយ
ភានក់ ងារបុ គគល ឬនដាយឧសាហ្កមមទំងមូ ល រួមជាមួ យការគាំរទបនចចកនទសពី MOLSW ។
ការការ

រពលករនទសនតររបនវសន៍

នយាងនៅតាមចាប់ សីព
ត ី ការងារ ទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករោនកាតពវកិចស្រច សបចាប់ កងការតាម
ុន

ដាននិ ងតាមដានជាមួ យពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅរបនទសនគាលនៅ។ នយាងតាមចាប់ ការងារនិ ង
អនុ រកឹតយនលខ 68 / របស់នាយករដ្ឋមន្រនតី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលកររតូវផ្សតល់ដ្ំណឹងដ្ល់ជននទសនតរ
របនវសន៍ ជារបចំ (ឧ. បញ្ូជ នបញ្ជីនឈាមេះជននទសនតររបនវសន៍នធ្វើការនរកាមកិចចសនារបស់ខួនជាមួ
ល
យ
MOLSW) ។

ការអនុ វតតនិងការផ្សតល់នសវាននទី ភានក់ ងារនរជើសនរ ើសពលកររតូវបានវាយតនមល និ ងនធ្វើអធ្ិការកិ ចចនដាយ
MOLSW ។ កនុងករណីោនអាសនន បុ គគលិកនពទយនៅសថនទូតសធារណរដ្ឋរបជាធ្ិ បនតយយរបជាោនិ ត
ឡាវនឹ ងនធ្វើការទក់ ទងនដ្ើមបីជួយអនាតគមន៍ ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។
ការនលើកកំពស់សុវតថិភាពនទសនតររបនវសន៍
ោនមជឈមណឌលធ្នធាននទសនតររបនវសន៍ ចំនួនបី នៅកនងរបនទសឡាវ
(MRC) - មជឈមណឌលចំ នួនពី រ
ុ
សថិតនៅនរកាមការរតួតពិ និតយនដាយផ្ទទល់របស់ MOLSW (មជឈមណឌលចំ បា៉ាសក់ និងសយយា៉ា បារ ី)

និ ងមួ យនទៀតជាមួ យសហ្ភាពសហ្ព័ នធឡាវ (មជឈមណឌលសវវណណ នខត) ។ តួ នាទីនិងមុខងាររបស់
MRC គឺ នដ្ើ មបីជួយដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ កុងការទទួ
ន
លបានព័ ត៌ោនសតីពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
ោនសុវតថិភាពនិ ងឱកាសការងារោនគុ ណភាព នដ្ើ មបីផ្សសពវផ្សាយ និ ងបាននរតៀមសោភរៈធ្នធានរតូវ

ចំ ណាយនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ទទួ លបានការផ្សតល់នសវារបឹ កានយាបល់ការបញ្ូជ នបញ្ញ
ហ និ ងការ

ទទួ លខុ សរតូវ ការដបងដចកនិ ងផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត ល និ ងនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ដដ្ល
ោនសុវតថិភាព។

បុ គគលិកននMRCទំងបី បានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លពី MOLSW នហ្ើយនសៀវនៅដណនាំសីព
ត ី របតិ បតតិ

ការរបស់MRC រតូវបានអនុ ម័តនដាយមជឈមណឌលទំងបី ។ នរៅពី MRCទំងបី ោនមជឈមណឌលការងារ
ចំ នួនរបាំបួន ោនភារកិ ចចនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍របកបនដាយសុវតថិភាព និ ងការងារោន
គុ ណភាព។ មន្រនតីចំនួនរបាំបួនការងារមកពី ESJCs រតូវបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លអំពីការនរៀបចំ
មុ នចកនចញដ្ំ នណើរ នដាយដផ្សអកនលើការបណុត េះបណា
ត លអនុ វតតតាមសតង់ដាររបស់ MOLSW ។

យុទធនាការជានរចើ នសតីពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ោនសុវតថិភាពនិ ងការងារោនគុ ណភាព រតូវបាននធ្វើ
ន

ើងជានរៀងរាល់ឆ្នំ កនុងអំ

ងនពលរបារពធ
ទិវាពលករនទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិ។ ប័ ណណព័ត៌ោន និ ង
ុ

ពិ ព័រណ៍ការងារជាតិ និ ងប័ ណណព័ត៌ោន សតីពី ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ោនសុវតថិភាព និ ងការងារោន
គុ ណភាពរតូវបានផ្សសពវផ្សាយនៅកនុងរពឹ តិ កា
ត រណ៍ទំងននេះ។

ម្បសេ

ម្មស

សថន្ភាពស

ីុ
ដ្ឋកច
ិ ច ន្ិង

ងារ

នទេះបី ជាកំ នណើនរបជាជននៅដតោនករមិតខពស់នៅកនុងរបនទសោ៉ា ន

សុីក៏នដាយ កំ នណើននសដ្ឋកិចច

យា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័សការបនងកើនចំ នួនអនកមករស់នៅកនុងទី រកុង និ ងករមិតទបននការចូ លរួមកោលំងពលកមម

កនុងចំ នណាមស្រសតីនៅដតបនតបនងកើតនូ វតរមូវការដ្៏ ធ្ំសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ ការបា៉ា ន់ របោណ

ភាគនរចើ នបានបងាហញថ្ន ោនជននទសនតរបនវសន៍ 3-4 ោននាក់ បចចបបនន
កំពុងនធ្វើការនៅកនុងរបនទស
ុ
ោ៉ា ន

សុីដដ្លនឹ ងបនងកើតបានជាតួ រនលខរបដហ្ល 20 នៅ 30 ភាគរយននកោលំងពលកមមរបស់របនទស។

នដាយោនការងារនពញនលញចប់ តាំងពី ឆ្នំ 1990 និ ងោនការអប់ រ ំខពស់កងចំ
នណាមរបជាពលរដ្ឋ និ ង
ុន
ពលករនទសនតររបនវសន៍ អស់រយៈនពលនរចើ នឆ្នំ បានបំ នពញកងវេះខ្តយា៉ា ងនរចើនកនុងការផ្សគត់ផ្សគង់ពល
កមមោនជំ នាញទបសរោប់ វ ិស័យនសដ្ឋកិចចសំខ្ន់ ៗ។

ោនរបដហ្ល 1 ភាគ 3 ននកោលំងពលកមមកសិកមម និ ងផ្សលិតកមមគឺជាពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លជា
ឧសាហ្កមមនិងបានរួមចំ ដណកសរុបចំ នួន 297
ផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបរបស់ោ៉ាន

ន់ ោនដ្ុ ោលរ (68

ន់ ោនដ្ុ ោលរ) ឬ 35,7% នន

សុីកុងឆ្
ន
ន ំ 2014 (រកសួងហ្ិរញ្ា វតថុឆ្នំ 2015) ។ សូមបីដតអរតាខពស់

ននការងារតាមវ ិស័យរបស់ជននទសនតររបនវសន៍ រតូវបាននគដ្ឹ ងថ្ន មិ នោនភាពពិតរបាកដ្នដាយសរ
ដតពួ កនគមិនរាប់បញ្ូច លពលករនទសនតររបនវសន៍ មិននទៀងទត់ ។ នគាលននយាបាយរគប់ រគងការបំ

ោស់ទីពលកមមជាទូ នៅនៅដតោនលកខណៈពិ នសសនដាយសរដតពួ កនគរតូវបានដណនាំជានលើកដ្ំ បូង
ថ្នជា "ដ្ំ នណាេះស្រសយបនណា
ា េះអាសនន" នដ្ើ មបីបំនពញកងវេះកោលំងពលកមមជាងពី រទសវតសរ ៍កនលងនៅ
ននេះ។
លកខណៈសំខ្ន់ ៗននរកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយបានរួមបញ្ូច លរបព័ នធកូតាយា៉ា ងលំអិតសរោប់ ការ
បញ្ូច លពលករនទសនតររបនវសន៍ និ ងកិ ចចខិតខំ របឹ ងដរបងកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ឱយបានរតឹ មរតូវ
តាមរយៈការនលើកដលងនទសបនណា
ត េះអាសនន។ វ ិធានការទំងននេះ ជានរឿយៗរតូវបានហមឃាត់
ចំ ន

េះការចូ លលមីនិងសកមមភាពអនុ វតតចាប់រទង់ រទយធ្ំ នដ្ើ មបី

ុំឃាំងនិ ងបញ្ូជ នជននទសនតររបនវសន៍

ដដ្លមិ នចុ េះនឈាមេះជាមួ យអាជាាធ្រ។ លកខណៈសំខ្ន់ ៗននរកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយ បានរួមបញ្ូច ល

របព័ នក
ធ ូ តាយា៉ា ងលំអិតសរោប់ ការបញ្ូច លពលករនទសនតររបនវសន៍ និ ងកិ ចចខិតខំ របឹ ងដរបងកនុងការនធ្វើ

នទសនតររបនវសន៍ ឱយបានរតឹ មរតូវតាមរយៈការនលើកដលងនទសបនណា
ត េះអាសនន។ លវីនបើ ការផ្ទលស់បូរជា
ត
ញឹកញាប់ រតូវបាននធ្វើន
ចំ ន

ើងក៏ នដាយ ក៏ នគាលននយាបាយទំងននេះោនភាពសុីសងាវក់ គានកនុងការនគារព

េះពលករនទសនតររបនវសន៍ កងនគាលបំ
ណងបំ នពញតរមូវការការងារភាលមៗរបស់និនយាជក ជាជាង
ុន

អនុ ញ្ញាតឱយោនដ្ំ នណាេះស្រសយរយៈនពលដវង។

នទេះបី ជាោនភាពរុងនរឿងនៅកនុងទី ផ្សារការងារក៏ នដាយ រដាឋភិ បាលោ៉ា ន

សុីមិនបានទទួលយកភាលមៗ

នូ វតួ នាទី ដដ្លពលករនទសនតររបនវសន៍ នដ្ើ រតួកុងការបំ
ន
នពញតំរូវការសរោប់ ពលករជំ នាញទប

(ជាមួ យនឹ ងករណីនលើកដលងដផ្សនកមួ យចំ នួនគួ រឱយកត់ សោគល់ដ្ូចជាការងារកនុងផ្សទេះ) ។ នគាលនៅបាន
កំ ណត់ អស់រយៈនពលជានរចើ នឆ្នំ នហ្ើយនគាលននយាបាយដណនាំឱយកាត់ បនថយចំ នួនរបនទសោន
ការងារនធ្វើនដ្ើ មបីនលើកទឹ កចិតតឱយោនការនរៀបចំ រចនាសមព័នធនសដ្ឋកិចចន
គំ រូនសដ្ឋកិចល
ច ី រម បស់របនទសោ៉ា ន

ើងវ ិញ។

សុីកុងឆ្
ន
ន ំ 2010 និ ងឯកសរនគាលននយាបាយនផ្សសងៗនទៀតបាន

ពាយាមកាត់ បនថយការពឹ ងដផ្សអកនលើពលករនទសនតររបនវសន៍ តាមរយៈយុទធសស្រសតជានរចើនរួមោនការ
គិ តកនរមសរោប់ ការងាររបស់ពួកនគ ការដណនាំរបាក់ ឈ្ួលអបបបរោ
ន
បនងកើនអាយុចូលនិ វតតន៍ និង

បនងកើនចំ នួនស្រសតីចូលនៅការងារដដ្លោនរបាក់ កំនរ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ការផ្ទលស់បូរសោស
ត
ភាពកោលំងពលកមមរបស់ខនបានបងា
ហ ញថ្ន ោនការលំបាកកនុងការសំនរចបាន នដាយនិ នយាជកបាន
ួល

តអូញដតអរពី កងវេះខ្តយា៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃរនៅកនុងឧសាហ្កមមមួយចំ នួន នៅនពលនគាលននយាបាយរ ឹតតបិតរតូវ
បានអនុ វតត។

ន្លើយតបនៅនឹ ងការរពួយបារមភនកើ នន

ើង នហ្ើយដដ្លបាននលើកន

ើងនដាយសហ្គមន៍ អនតរជាតិ និង

រកុមអនកនរបើរបាស់ោនការផ្ទលស់បូរដ្៏
ា សំខ្ន់ មួយចំ នួនកនងការនធ្វ
ើ នទសនតររបនវសន៍ និ ងការងាររបឆ្ំង
ុ
នឹ ងការជួ ញដ្ូ រកនងប៉ា
ម ននេះ។ ជាពិ នសសវ ិធានការជានរចើ នដដ្លបានរបកាសនៅកនុងដផ្សនការ
ុ ុ នាមនឆ្នំលី ៗ
Eleventh Malaysia នដ្ើ មបីអាចបនងកើននូ វការការ

រដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅរបនទសោ៉ា ន

សុី

ដដ្លវាបានបងាហញពី វឌ្ឍនភាពនឆ្ពេះនៅរករកបខ័ ណឌអភិ បាលកិ ចចោនភាពសមគស
ម ញនិ ងោនមូ លដាឋន
ុ
នលើសិទិ ។
ធ នលើសពី ននេះនទៀត នដាយការចូ លរួមកនុងភាពជានដ្គូ ្លងកាត់ បា៉ាសុីហ្ិក
វ លមី (TPP) ោ៉ា ន

សុី

បាននបតជាាចិ តតកងការនលើ
កកមពស់សង
ត ់ ដារការងារស្រសបតាមនសចកតីរបកាសរបស់អងគការILOសតីពីនគាល
ុន

ការណ៍រគឹ េះនិ ងសិទិ នធ ៅកដនលងនធ្វើការ។ ការពិ និតយនមើ លនគាលននយាបាយននេះ និ ងនធ្វើការវាយតំ នលនលើបំ

ោស់បូរសំ
ត
ខ្ន់ លី ៗ
ម ដដ្លបាននធ្វើន

ើងនិងរនបៀបដដ្លវារតូវបានអនុ វតត នដ្ើ មបីផ្សតល់នូវអនុសសន៍ នដ្ើ មបី

ពរងឹ ងអភិ បាលកិ ចចនទសនតរបនវសន៍ ការងារនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន

សុី។

របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍
ការអភិ វឌ្ឍន៍ នសដ្ឋកិចដ្
ច ៏ ឆ្ប់ រហ្័សរបស់ោ៉ាន

សុីចប់ នផ្សតើមនៅទសវតសឆ្នំ 1970 បាននធ្វើឱយោនការខវេះ

ខ្តការងារ ជាពិ នសសនៅកនុងការងារដដ្លោនជំ នាញតិ ចតួ ចនៅកនុងវ ិស័យនសដ្ឋកិចចសំខ្ន់ ៗមួ យ
ចំ នួននននសដ្ឋកិចចរបស់របនទសោ៉ា ន

សុី ោនដ្ូ ចជាវ ិស័យផ្សលិតកមម វ ិស័យនសវាកមម វ ិស័យដាំដ្ុេះ និ ង

ឧសាហ្កមមកសិកមមឧសាហ្កមមសំណង់ ។ ដ្ូ នចនេះរបនទសោ៉ា ន

សុីគឺជារបនទសដដ្លទទួ លបានពល

កមមដដ្លមកពី របនទសសោជិ កអាស៊ានជិ តខ្ងរបស់ខួន។
ល
អងគការ MTUC និ ងអងគការសងគមសុីវ ិលនានាដ្ូ ចជាអងគការ Tenaganita រកុមរបឹ កាគណៈនមធាវ ី និ ង
មជឈមណឌលធ្នធាននទសនតរបនវសន៍ (MRC) បានរួមចំ ដណកកនងការនរៀបចំ
ពលករនទសនតររបនវសន៍
ុ

ចូ លរួមនដ្ើ មបីដសវងរកដ្ំ នណាេះស្រសយន្លើយតបបញ្ញ
ហ របឈ្មនឹ ងបញ្ញ
ហ លមីៗនៅកនុងបរ ិយាកាសលមី។ មជឈ
មណឌលធ្នធាននទសនតររបនវសន៍ សហ្ការជាមួ យ MTUC និ ងសហ្ព័ នធនិនយាជកោ៉ា ន

សុី (MEF)

បាននរៀបចំកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំជានរចើ ន នដ្ើ មបីបនងកើតការយល់ដ្ឹងកនុងចំ នណាមពលករនទសនតររបនវសន៍ អំ ពី

បញ្ញ
ហ នរគាេះថ្ននក់ ការងារ សិទិ កា
ធ រងារ និ ងនគាលននយាបាយការងាររបស់របនទសទទួ ល។ តាមរយៈកមម
វ ិធ្ី នលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងទំងននេះ ពលករនទសនតររបនវសន៍ មួ យចំ នួនដដ្លរតូវបាននរជើសនរ ើសនអា
យបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លនដ្ើ មបីនធ្វើជាអនកផ្សតល់នយាបល់ពីមិតតភកតិនដ្ើ មបីជួយដ្ល់ពលករោនប
ញ្ញ
ហ ។

ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2012 មកអងគការ ILO និ ងរកុមរបឹ កាគណៈនមធាវ ីោ៉ា ន

សុី នដាយសហ្ការជាមួ យ

រកសួងធ្នធានមនុ សស (MOHR) និ ងរកសួងមហនផ្សទ បានគាំរទកិ ចព
ច ិ នរគាេះនយាបល់ជាបនតបនាទប់
ជាមួ យមន្រនតីការទូ តនិងមន្រនតីកុងស៊ាុលមកពី របនទសដដ្លោនមូ លដាឋននៅរបនទសោ៉ា ន

សុី។ ការ

ពិ នរគាេះនយាបល់ជាមួ យអនុ ព័នធការងារនិ ងមន្រនតីកុងស៊ាុល បានសរមបសរមួលឱយោនការយល់ដ្ឹង
កាន់ ដតរបនសើរអំពីចាប់ និងនី តិវ ិធ្ី របស់ោ៉ាន

សុី។ ពត៌ ោនននេះរតូវបានដចករ ំដលកបនតកាន៉ា ដតទូ លំ

ទូ ោយ នដាយអនុ ព័នធការងារនិ ងមន្រនតីកុងស៊ាល
ុ ដ្ល់ចំនួនពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ នលើសពី ននេះ
រកដាសព័ ត៌ោនរតូវបាននរៀបចំនិងដចកចយដ្ល់មន្រនតីទំងននេះ និងដចកជូ នពលករនទសនតររបនវសន៍ ។
ម៉ា ាងនទៀត នគាលការណ៍ដណនាំ ផ្ទទំងរូបភាព និ ងខិតប័ ណណ រតូវបានដចកចយយា៉ា ងទូ លទ
ំ ូ ោយជា

ពិ នសសកនុងអំ

ងនពលដដ្លោនការចូ
លរួមជាមួ យអនុ ព័នធការងារ។ កមមវ ិធ្ី ទំងននេះតរមូវឱយសោជិ ក
ុ

រកុមការងារនិ ងរកុមរបឹ កាការងារនធ្វើការផ្សសពវផ្សាយព័ ត៌ោន

ក់ ព័នធនឹងសិទិរធ បស់ ពលករនៅកដនលងនធ្វើ

ការ ក៏ ដ្ូចជាផ្សលរបនយាជន៍របស់ពលករនផ្សសងនទៀត។
មជឈមណឌលធ្នធាននទសនតរបនវសន៍ បី (MRC) បានរួមចំ ដណកនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ ដដ្លពលករនទសនតរ
របនវសន៍ បានជួបរបទេះ។ នៅនពលសិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានរ ំនោភ MRCបាន
ពិ នរគាេះនយាបល់ជាមួ យ MEF និ ង MTUC នដ្ើ មបីនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ ទំងននាេះ។ MRCដដ្លោនទី តាំង
នៅតំ បន់ កណា
ត លទី រកុងគូ ឡាឡាំពួ ោនការពិ ភាកានិ ងបនតពិភាកាជាមួ យនឹ ងអនុ របធានការងារនិ ង
សោជិ ករកុមរបឹកានដ្ើ មបីធានាព័ ត៌ោនរតឹ មរតូវនៅដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍។

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ

ក់ព័នធ ចាប់ និងបទបញ្ញ
ជ

រកសួងសំខ្ន់ ៗរបស់រាជរដាឋភិ បាល
របនវសន៍ នៅកនុងរបនទសោ៉ា ន

ក់ ព័នក
ធ ុងការអភិ
ន
វឌ្ឍន៍និងរគប់ រគងនគាលននយាបាយនទសនតរ

សុីគឺ MOHR និ ង MOHA ។ ការទទួ លខុ សរតូវ មិ នរតូវបានដបងដចក

នដាយនសមើភាពរវាងសថប័ នទំងពី រនទ ខណៈរកសួងមហនផ្សទបាននាំមុខកនុងការបនងកើតនគាលននយាបាយ
និ ងការអនុ វតតជានរចើ នឆ្នំ។ ជាលទធផ្សល នគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ របស់របនទសោ៉ា ន

សុីរតូវ

បានតរមង់ទិសយា៉ា ងខ្លំងនឆ្ពេះនៅរកការធានាសនតិសុខជាតិ ។ ការអនុ ម័តវ ិធានការនដ្ើមបីពរងី ក ឬចុ េះ
កិ ចចសនានលើចំនួនពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅកនុងរបនទស និងកាត់ បនថយការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ មិន
នទៀងទត់ គឺ ជាកងវល់នគាលននយាបាយចមបងៗបំ ផ្សុត បដនថមនលើការរគប់រគងផ្សលប៉ា េះ
នទសនតររបនវសន៍ នៅនលើការអភិ វឌ្ឍនសដ្ឋកិចច និ ងសងគមជាតិ ឬការ

ល់ននការនធ្វើ

រសិទិ រធ បស់ពលករ។

សថប័ នរតួតពិ និតយនមើ លនគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ នៅរបនទសោ៉ា ន

សុី រតូវបាននគនៅថ្នជា

គណៈកោមធ្ិ ការគណៈរដ្ឋមន្រនតីសីព
ត ី ពលករបរនទស និ ងនទសនតររបនវសន៍ ខុសចាប់ (CCFWII) ។
រកសួងមហនផ្សទោនមុខងារជានលខ្ធ្ិ ការដាឋនសរោប់ CCFWII ដដ្លរតូវបានដ្ឹ កនាំនដាយឧបនាយក
រដ្ឋមន្រនតីនិងោនតំ ណាងមកពី រកសួងចំ នួន 13 ។ គណៈកោមធ្ិ ការននេះ រតូវបានកំ ណត់ ជាដ្ំ បូងកនងការ
ុ

បនងកើតនគាលននយាបាយទក់ ទងនឹ ងនទសនតររបនវសន៍ ការងារ ប៉ាុ ដនតនបសកកមមរបស់ខួនរតូ
ល
វបានពរងី ក
នៅឆ្នំ 2005 នដ្ើ មបីរម
ួ បញ្ូច លបញ្ញ
ហ នទសនតររបនវសន៍ ខុសចាប់ ។

បចចុបបននននេះគាមនបទបញ្ា តិ តដផ្សនករដ្ឋធ្មមនុញ្ា ឬរដ្ឋបាលដដ្លរគប់ រគងនលើការការ
កនុងរបនទសោ៉ា ន

រជននភៀសខលួននៅ

សុីនទ។ "ជននទសនតរបនវសន៍ ខុសចាប់ " គឺ ជារកុមមិ នោនការនរ ើសនអើង ដដ្លរួមោន

ពលករនទសនតររបនវសន៍ គាមនឯកសរ និ ងអនកដសវងរកសិទិ រធ ជកនកាននៅកនងរបនទស។
ុ
តារាង១
ពលករនទសនតររបនវសន៍កំពុងនធ្វើការនៅរបនទសោ៉ា ន

(តួ រនលខនលៃ ៣១ ធ្នូ ២០១៦)

DOMESTIC HELPERS
NO.

សុី តាមវ ិស័យ

CONSTRUCTION

MANUFACTURING

NATIONALITY
F

TOTAL

1

CAMBODIA

4

M

2,191

2,195

136

34

170

828

1,334

2,162

2

INDONESIA

533

92,142

92,675

190,353

16,505

206,858

37,424

88,703

126,127

3

LAO PDR

0

18

18

1

0

1

7

7

14

4

MYANMAR

10

93

103

16,407

740

17,147

80,983

19,020

100,003

5

PHILIPPINES

101

36,491

36,592

3,371

118

3,489

3,719

525

4,244

6

THAILAND

13

312

325

586

11

597

266

63

329

7

VIET NAM

5

517

522

3,562

213

3,775

10,319

16,026

26,345

666

131,764

132,430

214,416

17,621

232,037

133,546

125,678

259,224

TOTAL

F

TOTAL

M

SERVICES
NO.

M

F

FARMING

TOTAL

AGRICULTURE

NATIONALITY

TOTAL
M

1

CAMBODIA

92

F
928

2

INDONESIA

23,804

17,392

41,196

179,593

33,773

213,366

64,153

14,112

78,265

758,487

3

LAO PDR

0

1

1

0

1

1

2

0

2

37

4

MYANMAR

13,313

1,783

15,096

1,341

266

1,607

3,833

703

4,536

138,492

5

PHILIPPINES

3,780

1,787

5,567

3,223

1,149

4,372

3,154

948

4,102

58,366

6

THAILAND

4,521

4,379

8,900

289

171

460

1,172

591

1,763

12,374

7

VIET NAM

673

767

1,440

28

28

56

209

202

411

32,549

46,183

27,037

73,220

184,575

35,468

220,043

72,714

16,632

89,346

1,006,300

TOTAL

TOTAL
1,020

FEMALE (F)
MALE (M)
Total

Source: Immigration Department of Malaysia.

M
101

F
80

354,200
652,100
1,006,300

TOTAL
181

M
191

35.2%
64.8%
100%

F
76

TOTAL
267

5,995

ោនការចងអុលបងាហញខលេះៗថ្ននគាលននយាបាយនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ អាចរតូវបានផ្សារភាជប់ យា៉ាងជិ ត
សនិទធនៅនឹ ងនគាលនៅអភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ និ ងផ្សតលកា
់ រការ

រកាន់ ដតរបនសើរន

នឆ្ពេះនៅមុ ខ។ នៅកនុងរកបខ័ ណឌដផ្សនការសកមមភាពទី 11 ននរបនទសោ៉ា ន

ើងសរោប់ ពលករនិ នយាជិត
សុី វារតូវបាននគបញ្ញ
ជ ក់

ចាស់ថ្ន "នគាលននយាបាយនទសនតរបនវសន៍ និងនគាលននយាបាយការងារដ្៏ ទូលំទូោយ សរោប់
ពលករបរនទស នឹ ងរតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយយកចិ តតទុកដាក់ នលើតរមូវការននឧសាហ្កមមនិង

សុខុោលភាពរបស់ពលករបរនទស ... រកសួងមហនផ្សទនឹងនដ្ើរតួ នាទី នាំមុខនៅកនងនគាលននយាបាយ
ុ
បនងកើតការរគប់ រគងពលករបរនទស "។ (រដាឋភិ បាលោ៉ា ន

សុីឆ្នំ 2015 ទំ ព័រ 5-18) ។ ននេះហក់ ជា

ជំ ហនវ ិជជោននឆ្ពេះនៅសនរមចបាននូ វភាពសមគស
ម ញកាន់ ដតខ្លំងន
ុ

ើងនលើអភិ បាលកិ ចចនទសនតររបនវ

សន៍ ការងារ។

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ 1959
ចាប់ សីអ
ត ំ ពីនទសនតររបនវសន៍ ផ្សតល់នូវចាប់ សរោប់ ការចូ លនិ ងសនក់ នៅរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍
នៅកនុងរបនទសោ៉ា ន

សុី នហ្ើយការអនុ វតតចាប់ រតូវបានរបគល់ឱយនាយកដាឋននទសនតររបនវសន៍ រកសួង

មហនផ្សទ។ នដ្ើ មបីន្លើយតបនៅនឹ ងការនកើ នន

ង
ើ យា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័សននចំ នួនជននទសនតររបនវសន៍ គាមនឯក

សរដដ្លនធ្វើការនៅកនុងរពំដដ្នរបស់ខួន
ល ចាប់ ននេះរតូវបាននធ្វើវ ិនសធ្នកមមនៅដខសីហឆ្នំ 2002 កនុង
នគាលបំ ណងរតួតពិ និតយលំហ្ូរននជននទសនតររបនវសន៍ មិននទៀងទត់ ។ ចាប់ វ ិនសធ្នកមមបទនលមើស
រពហ្មទណឌជននទសនតររបនវសន៍ ដដ្លមិ ននគារពតាមនគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ោ៉ាន

សុី

ដដ្លទក់ ទងនឹងការចូ លសនក់ នៅនិ ងនធ្វើការ ដដ្លនធ្វើឱយពួ កនគអាចរតូវបានចប់ ខន
ួល របសិននបើ រក
ន

ើញនដាយអាជាាធ្រ ឬអងគភាពសម័រគចិ តតរបស់របជាជន (RELA) ។

វាក៏ បងាហញពី ការផ្សតនាទនទសយា៉ា ងតឹ ងរុ ឹងផ្សងដដ្រ សរោប់ ទំងនិ នយាជកដដ្លជួ លជននទសនតររបនវសន៍
គាមនឯកសរនិ ងជននទសនតររបនវសន៍ មិនរបរកតី នដាយខលួនឯង រួមទំងការផ្ទកពិ ន័យរហ្ូតដ្ល់10

ន់ MYR (2 280 ដ្ុ ោលរអានមរ ិក) ការកាត់ នទសជាប់ ពនធនាគាររហ្ូតដ្ល់ 5ឆ្នំ ការកត់ រតាចូ លកនុង

បញ្ជីរនមម និ ងការនិ រនទសយា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័ស។ ការអនុ វតតតាមលកខណៈវ ិន័ យននចាប់ រតូវបាននគដ្ឹងថ្ន
ោនភាពមិ ននសមើគានយា៉ា ងខ្លំងរវាងនិ នយាជកនិ ងជននទសនតររបនវសន៍ នហ្ើយមិ នោនផ្សលប៉ា េះ

ល់

ចាស់ោស់នលើការកាត់ បនថយចំ នួនជននទសនតររបនវសន៍ មិននទៀងទត់ ដដ្លកំពុងនធ្វើការនៅកនុង
របនទសោ៉ា ន

សុី។ នៅឆ្នំ 2006 រដាឋភិ បាលោ៉ា ន

សុីបានចប់ នផ្សតើមដ្ំ នណើរការតុ ោការនទសនតររបនវស

ន៍ នៅកនុងមណឌល

ុំឃាំងមួ យចំ នួនរបស់ខួន។
ល
ទំងននេះរតូវបានបនងកើតន

ើងកនុងនគាលបំ ណងសរមួល

ដ្ំ នណើរការនិ រនទសនដាយនរបើ មជឈមណឌល

ុំឃាំងជាមជឈមណឌលមួ យដដ្លជននទសនតររបនវសន៍ រតូវ

បានឃាត់ ខួន
ល ពិ ន័យ និងដាក់ ទណឌកមមចំន

េះការចូ លនិ ងសនក់ នៅខុ សចាប់។

ចាប់កាងារឆ្ន១
ំ ៩៥៥ និងរកបខ័ណឌចាប់

ក់ព័ននធ ផ្សសងៗ

លកខខណឌការងារសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានរគប់ រគងនដាយចាប់ ការងារ ដដ្លរកសួង
មហនផ្សទរតូវបាននគរបគល់ភារកិ ចចឱយនធ្វើជាអភិ បាល។ ចាប់ ការងារនផ្សសងៗដលមនទៀតដ្ូចជា ចាប់ សីព
ត ី
សុវតថិភាពនិ ងសុខភាពការងារ ចាប់ សំណងពលកមមពលករ ចាប់ទំនាក់ ទំនងវ ិជាជជី វៈនិងសហ្ជី ព ក៏
រតូវអនុវតតផ្សងដដ្រចំ ន

េះពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ ជានគាលការណ៍រកបខ័ ណឌននចាប់ ការងារននេះ ផ្សតល់

នូ វសមភាពននការពាបាលសរោប់ ជននទសនតររបនវសន៍ដដ្លបានចុ េះបញ្ជីជាមួ យរបជាពលរដ្ឋនៅកនុង
លកខខណឌននរបាក់ ឈ្ួល
ន នោ៉ា ងនធ្វើការ នលៃឈ្ប់ សរោក ការបញ្ចប់ ការមិ ននរ ើសនអើ ងនសរ ីភាពននការចូ ល
រួម ការទទួ លបានយនតការ

កយបណឹត ង និ ងការការ

រនផ្សសងៗនទៀត។ នទេះយា៉ា ងណាក៏ នដាយនៅកនុង

ការអនុ វតតចាប់ ចាប់ ការងារជានរឿយៗមិ នរតូវបានអនុ វតតសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ នទ។
ចាប់ទីភានក់ងារនធ្វើការងារឯកជន 1981

នី តិវ ិធ្ីបទបញ្ា តិ តសរោប់ ការនរជើ សនរ ើសពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានផ្សតល់នដាយភានក់ ងារទី ភានក់ ងារ
ការងារឯកជនឆ្នំ 1981 ។ ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ រតូវបានតរមូវឱយទទួ លបាននូ វអាជាាប័ ណណនដ្ើ មបី
របតិ បតតិការនដាយអនុ ញ្ញាតិ ពីរកសួងធ្នធានមនុ សស (MOHR) នហ្ើយោនការយល់រពមបដនថមនទៀត
សរោប់ ការបញ្ូជ នពលករនៅនរៅរបនទស។ នដាយសរដតចាប់ ននេះរតូវបានបនងកើតន

ើងដ្ំ បូងនដាយ

ោននចតនានិ យ័តកមមទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករដដ្លផ្សតល់នសវាកមមសរោប់ ការងារកនុងស្រសុកនិ ងការ
បញ្ូជ នពលករោ៉ា ន

សុីនៅបរនទស វាបានកាលយនៅជាហ្ួសសម័ យសរោប់ បរ ិបទបចចបបនន
ដដ្លការ
ុ

នរជើ សនរ ើសពលករនទសនតររបនវសន៍ចូលមកកនុងរបនទសកំ ពុងោននរចើន។

ចាប់ ននេះរតូវបាននគរ ំពឹងថ្ននឹ ងរតូវដាក់ បញ្ូច លនដាយភានក់ ងារភានក់ ងាររកការងារឯកជន ដដ្លនសចកតី
រ

ងចាប់មួយរតូវបានដចករ ំដលកជាសធារណៈនៅឆ្នំ 2014 ប៉ាុ ដនតហក់ ដ្ូចជាបានបញ្ឈប់ ដ្ំនណើរការ

នី តិបបញ្ា តិ។
ត រកសួងមហនផ្សទបាននិ យាយថ្ន ចាប់ លីនម នេះនឹ ងពរងីកដ្ល់ការនរជើ សនរ ើសពលករបរនទស

និ ងនលើកកមពស់ការអនុ វតតចាប់ ជាពិ នសសសរោប់ ការនរជើ សនរ ើសពលករបនរមើ ការងារតាមផ្សទេះ ប៉ាុ ដនតនឹង
មិ ននដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ ននទី ភានក់ ងារកោលំងពលកមមនទ។
ចាប់របឆ្ំងការជួញដ្ូរមនុសសឆ្នំ 2007
ចាប់ របឆ្ំងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស កំ រ ិតរកមរពហ្មទណឌដ្ល់ការជួ ញដ្ូ រមនុ សសសរោប់ នគាលបំ ណងនន
ការនកងរបវ ័ញ្ចកោលំងពលកមម ស្រសបតាមសតង់ដារអនតរជាតិ ដដ្លបានបនងកើតន

ើងនរកាមពិ ធ្ីសរននអងគ

ការសហ្របជាជាតិ (Palermo Protocols) ។ វារតូវបាននធ្វើវ ិនសធ្នកមម នដ្ើ មបីកាលយជាការរបឆ្ំងការ
ជួ ញដ្ូ រមនុ សសនិងការរត់ ពនធជននទសនតរបនវសន៍ កុងឆ្
ន
ន ំ 2010 (ATIPSOM) ដដ្លបានពរងី កនិ យមន័ យ
ននការជួ ញដ្ូ រមនុ សសនដ្ើ មបីរួមបញ្ូច លសកមមភាពទំងអស់ដដ្ល

ក់ ព័នធនឹងការទទួ ល ឬដលរកាកោលំង

ពលកមម ឬនសវាកមមរបស់មនុ សសតាមរយៈការបងខិតបងខំ។

ចាប់ ននេះោនលកខណៈទូ លំទូោយកនុងការដាក់ នទសរពហ្មទណឌរគប់ ទិដ្ឋភាពទំងអស់ននការជួ ញដ្ូ រ

និ ងបនងកើតការដាក់ ទណឌកមមយា៉ាងតឹ ងរុ ឹងរហ្ូតដ្ល់ការដាក់ ពនធនាគារោនរហ្ូតដ្ល់ 20 ឆ្នំនិងពិ ន័យជា
របាក់ ចំន

េះអនកដដ្លរតូវបានផ្សតនាទនទស។ នៅនពលដដ្ល

កយបណឹត ងរតូវបានដាក់ សូមបីដតការបំ នពញ

ជំ ហនដ្ំ បូងកនុងការកំ ណត់ អតតសញ្ញាណនិ នយាជកដដ្លទទួ លខុ សរតូវតាមផ្សលូវចាប់ ជានរឿយៗបងាហញ
ពី ភារកិ ចចដ្៏គួរឱយភ័ យខ្លចនដាយសរដតការអនុ វតតជាទូ នៅននកោលំងពលកមម និងយកនៅនៅ៉ាការបនត។
ការយល់ដ្ឹងពី សរៈសំខ្ន់ ននការការ
របដជងចំ ន

រសិទិ រធ បស់ពលករទំងអស់ នដ្ើមបីបាននជៀសវាងការរបណាំ ង

េះលកខខណឌការងារពលករកមមការ ិនី នធ្វើនទសនតរបនវសន៍ អាចចូ លរួមសហ្ជីព និ ងផ្សតល់ឱយ

ពួ កនគនូ វជំនួយដផ្សនកចាប់ សរោប់ ករណីរ ំនោភបំ
ន

ន។ បនាទប់ ពីការអនុ វតតចាប់ ននេះ រដាឋភិ បាលោ៉ា

សុីបានចប់ នផ្សតើមដផ្សនការសកមមភាពជាតិ រយៈនពល 5 ឆ្នំ (2010-2015) សំនៅបនងកើនវ ិធានការបងាករ

ការការ

រនិ ងការយល់ដ្ឹងពី សងគម។ នៅកនុងដខវ ិចឆិកាឆ្នំ 2013 រដាឋភិ បាលោ៉ា ន

សុីបានដាក់ ដ្ំនណើរ

ការនី តិវ ិធ្ី របតិ បតតិការសតង់ដារសរោប់ ការនសុើបអនងកតនិ ងការកាត់ នទសបទនលមើសជួ ញដ្ូ រនិ ងដផ្សនការ
សកមមភាពតាមដានសរោប់ ឆ្នំ 2016-2020 កំ ពុងរតូវបានបនងកើតន

ើង។

រកុមរបឹការបឆ្ំងការជួ ញដ្ូ រមនុ សសនិ ងការរត់ ពនធជននទសនតរបនវសន៍ (MAPO) ទទួ លខុសរតូវនលើការ
រតួតពិនិតយការអនុ វតតគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមទំងននេះ ដដ្លរួមោនអនកតំ ណាងមកពី រកសួងជានរចើ ននហ្ើយរតូវ
បានដ្ឹ កនាំនដាយរកសួងមហនផ្សទ។ អងគភាពរបឆ្ំងការជួ ញដ្ូ រមនុ សសរតូវបានបនងកើតន

ើងនរកាមការ

រគប់ រគងរបស់នគរបាលជាតិ ោ៉ាន
បានបនងកើតន

សុីនដ្ើ មបីនសុើបអនងកតពី បទនលមើសជួ ញដ្ូ រនិ ងមុខតំ ដណងជំ នាញរតូវ

ើងនៅនាយកដាឋននទសនតររបនវសន៍ និងអងគជំនុំជរមេះអគគនមធាវ ី។ កិ ចចខិតខំ របឹ ងដរបង

របស់រាជរដាឋភិ បាលកនុងការរបយុទធរបឆ្ំងនឹងការជួ ញដ្ូ រក៏ រាប់ បញ្ូច លផ្សងដដ្រអាជាាធ្រអាជាាកណា
ត ល

នៅកនុងវ ិធ្ី សស្រសតពហ្ុជំនាញនដ្ើ មបីអនុ វតតចាប់ រួមទំងការបនងកើតអងគភាពរបឆ្ំងការជួ ញដ្ូ រមនុ សសកនង
ុ

រកសួងសុខ្ភិ បាល និ ងការផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លដ្ល់អនករតួតពិនិតយនលើទំហ្ំការងារននការជួ ញដ្ូ រ។
ភាពជានដ្គូ
របនទសោ៉ា ន

សុីបានចរចអនុ សសរណៈនយាគយល់នទវភាគី នដ្ើ មបីរគប់ រគងការនធ្វើ នទសនតររបនវសន៍

ការងារ ចប់ ពីឆ្នំ 1984 ។ លមីៗននេះអនុ សសរណៈននការនយាគយល់រតូវបានចុ េះហ្តថនលខ្ជាមួ យ
របនទសស្រសីលងាក ចិ ន នល បង់ កាលនដ្ស បា៉ា គីសថន ឥណា
ឌ នវៀតណាម និ ងឥណូឌ នណសុី។ កនុងករណីជា
នរចើ នបញ្ញ
ហ ជាមួ យការរ ំនោភបំ

ននិ ងការនបាករបាស់ 14 នៅដតបនតនកើ តោន នបើ នទេះបី ជាោន

ដ្ំ នណើរការផ្សលូវការសរោប់ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារដដ្លរួមចំ ដណកដ្ល់ភាពតានតឹងដផ្សនកការទូត
និ ងការផ្ទអកការបញ្ូជ នពលករ។ ការនកងរបវ ័ញ្ចពលករបនរមើ ការតាមផ្សទេះ គឺ ជាបញ្ញ
ហ ចំបងមួយដដ្លអនុ

សសរណៈននការនយាគយល់គានបានពាយាមនដាេះស្រសយជាមួ យរបនទសហ្វីលីពីន ឥណូឌ នណសុី និ ងកមពុ
ជា ដដ្លកនលងមករតូវបានបញ្ឈប់ ការបញ្ូជ នពលករ នដាយសរនហ្តុ ផ្សលននបញ្ញ
ហ មួ យចំនួន។
ខណៈនពលោនការបនងកើនការការ
ោ៉ា ន

សុី បញ្ញ
ហ ជាចមបងមួ យចំ ន

រសរោប់ រកុមពលករបំ នរ ើការងារតាមផ្សទេះមួ យចំ នួននៅកនុងរបនទស

េះការនរបើ របាស់កិចចរពមនរពៀងទំងននេះជាឧបករណ៍នដ្ើមបីផ្ទលស់បូរត គឺ

ពួ កនគអនុ វតតតាមមូ លដាឋនសញ្ញ
ជ តិ ជាជាងសរោប់ វ ិស័យទំងមូ ល។ ដ្ូ នចនេះពួកនគអាចនធ្វើឱយោនឥទធិ
ពលនដាយនចដ្នយកនុងការបនងកើតឱយោនការនរ ើសនអើ ងចំ ន
ជាងការនធ្វើឱយរបនសើរន

េះជាតិ សសន៍ ននពលករនធ្វើការតាមផ្សទេះ ជា

ើងនូ វសមភាពដដ្លអាចសនរមចបានតាមរយៈចាប់ ជាតិ ។

ពលករបនរមើ ការតាមផ្សទេះរបស់របនទសហ្វីលីពីន ជាទូ នៅរតូវបានចត់ ទុកថ្នោនសិទិ ធ និ ងរបាក់ នបៀវតស
ខពស់បំផ្សុតដដ្លជាលទធផ្សលននការចរចរយា៉ា ងរ ឹងោំរបស់រដាឋភិ បាលរបស់ពួកនគនៅនពលចុ េះហ្តថនលខ្
នលើអនុ សសរណៈ។ ពួ កនគតំ ណាងឱយពលករភាគតិ ចនធ្វើការនៅកនុងវ ិស័យននេះនរ

េះ 71 ភាគរយននអនក

នធ្វើការតាមផ្សទេះដដ្លបានចុ េះបញ្ជីមកពី របនទសជិ តខ្ងឥណូឌ នណសុី នៅកនុងឆ្នំ 2013 ។ និ នានការនៅកនុង
ប៉ាុ នាមនឆ្នំលី ៗ
ម ននេះ បាននឆ្ពេះនៅរកការនធ្វើពិពិធ្កមមថ្ននក់ ជាតិ កងការនរជើ
សនរ ើសពលករបនរមើ ការតាមផ្សទេះ
ុន
នដាយសរដតការផ្ទអករបស់រដាឋភិ បាល។ និ ងការផ្សតល់សចចប័ នននកិ ចចរពមនរពៀងនទវភាគី បដនថមនទៀត។

គន្ធន្សិ េទ
1. វគគបណុត េះបណា
ត លសរោប់ ពលករបរនទសដដ្លនធ្វើការនៅរបនទសោ៉ា ន

សុី -សិកាខសោនធ្វើ

នៅរបនទសបញ្ូជ នៈ សោភរៈសិកានដ្ើ មបីទទួលបានវ ិញ្ញាបនបរតននភាពោនសិទិ ទ
ធ ទួ លបាន ។

2. នគាលការណ៍ដណនាំនដ្ើ មបីជួលអនកបនរមើ ការងារតាមផ្សទេះ

3. ការពិ នរគាេះនយាបល់ជាមួ យអនុ ព័នធការងារនិងមន្រនតីការងារកុងស៊ាុលនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន
សតីពីការការ

សុី

រពលករនទសនតរបនវសន៍

4. បទដាឋនការងារអនតរជាតិ សីព
ត ី សិទិ រធ បស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ នគាលការណ៍ដណនាំសរោប់
អនកនរៀបចំ នគាលននយាបាយ និ ងអនកអនុ វតត

5. នគាលននយាបាយ និ តិវ ិធ្ី និ ងលកខ័ណឌនដ្ើ មបីជួលពលករបរនទស
6. នសៀវនៅសរោប់ ពលករបរនទសនធ្វើការកនងរបនទសោ៉ា
ន
ុ

សុី

7. ការពិ និតយនគាលននយាបាយសតីពីការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ពលកមមនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន

សុី /

សកមមភាពរតី គុណនដ្ើមបីនលើកកមពស់ការរួមចំដណកននការនធ្វើ នទសនតរបនវសន៍ នៅកាន់ កំនណើន
នសដ្ឋកិចចនិងការអភិ វឌ្ឍនៅកនុងអាស៊ាន (គនរោង TRIANGLE II) ។ ការ ិយាល័យរបចំតំបន់
អងគការILO សរោប់ អាសុីនិងបា៉ា សុីហ្ិក
វ ។ ទី រកុងបាងកក :ILO ឆ្នំ 2016

ម្បសេ

រីោន្់ម្ម

សថន្ភាពស
នដាយនងើ បន

ដ្ឋកច
ិ ច ន្ិង

ងារ

ើងវ ិញពី ភាពឯកនកាដផ្សនកនសដ្ឋកិចចនិងននយាបាយជានរចើ នទសវតសមកនហ្ើយ របនទសមី

យា៉ា ន់ ោ៉ាកំ ពុងខិតខំ របឹងដរបងនដ្ើ មបីកំនណើននសដ្ឋកិចចសរោប់ ទំងអស់គាននិ ងការកាត់ បនថយភាពរកី រក។
របនទសននេះោនសកាតនុ ពលខ្លំងកាលសរោប់ ការពរងី កនសដ្ឋកិចចទូលំទូោយដដ្លោនធ្នធានធ្មមជាតិ
នរចើ នសមបូរដបប ជាទី តាំងយុទធសស្រសតនៅផ្សលូវបំ ដបកននទវីបអាសុី នដាយោនរបជាជនវ ័យនកមង និ ងទី ផ្សារ
ដ្៏ ធ្ំនធ្ដដ្លអាចផ្សតល់ឱកាសវ ិនិ នយាគទូ លំទូោយ។ ការនបាេះនឆ្នតជាតិ របកបនដាយនជាគជ័ យដដ្ល
បានរបារពធន

ើងនៅដខវ ិចឆិកាឆ្នំ 2015 គឺ ជារពឹ តិ កា
ត រណ៍សំខ្ន់ មួយនៅកនុងការផ្ទលស់បូររបស់
ត
មីយា៉ាន់ ោ៉ា។

រដាឋភិ បាលដ្ឹ កនាំនដាយសមព័នធភាពជាតិ នដ្ើ មបីលទធិរបជាធ្ិ បនតយយ (NLD) បានន

ើងកាន់ អំណាចនៅដខ

នមសឆ្នំ 2016 នៅកនុងរបនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ា ជារដាឋភិ បាលសុីវ ិលដ្ំ បូងនគកនងរយៈនពលជានរចើ
នទសវតស
ុ
រ ៍។ រដាឋភិ បាលលមីបានចប់ នផ្សតើមនគាលននយាបាយនសដ្ឋកិចចលី ៗ
ម និ ងបនងកើនកិ ចខ
ច ិ តខំ របឹ ងដរបងសរោប់

ដ្ំ នណើរការសនតិភាពនរកាមការដ្ឹ កនាំរបស់ទីរបឹ ការដ្ឋ គឺ នោកស្រសី Daw Aung San Suu Kyi ។ នៅនលៃ
ទី 31 ដខសីហ ឆ្នំ 2016 សននិសីទសនាិភាពបា៉ា ង

ង
ុ សតវតសទី 21 បានរបមូ លផ្សតំត
ុ ំ ណាងរដាឋភិ បាល

មន្រនតីនយាធា រកុមជនជាតិ ភាគតិចរបដាប់ អាវុធ្ និ ងអនក

ក់ ព័នដ្
ធ នទនទៀតនៅកនុងរដ្ឋធានី ណាយពី ដាវ។

ឥលូវននេះ វាោនឱកាសនធ្វើឱយកាន់ ដតសុីជនរៅនូ វកំ ដណទរមង់ បនងកើតភាពចរមុងចនរមើនរួមគានសរោប់
ទំងអស់គាន និ ងនដ្ើ មបីឱយរបនទសននេះអាចបនតឋានៈជាកដនលងនសដ្ឋកិចចរបស់ខននៅកន
ួល
ុងរបនទសអាសុី។
កនុងនាមជារបនទសដដ្លធ្ំ ជាងនគនៅកនុងអាសុីអានគនយ៍ ដ្ី នគាករបនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ាោនដ្ង់ សុីនតរបជា
ជនមួ យកនុងចំ នណាមដ្ង់ សុីនតរបជាជនទបបំ ផ្សុតនៅកនងតំ
បន់ នដាយោនដ្ី ោនជី ជាតិ ោនសកាតនុ
ុ

ពលសំខ្ន់ កុងការបនងក
ន
ើ នផ្សលិតភាព ទិ ននផ្សល និ ងរបាក់ ចំនណញ នៅកនុងវ ិស័យកសិកមមនិងសមបទន
ោនធ្នធានធ្មមជាតិដ្៏សមបូរដបប។ ទី តាំងភូមិសស្រសតរបស់ខួននៅចំ
ល
ណុចរបសពវននរបនទសចិ ន និ ង

ឥណា
ឌ ដដ្លជារបនទសពី រដដ្លោននសដ្ឋកិចរច ឹងោំបំផ្សុតនៅនលើពិភពនោក នធ្វើឱយខលួនោនជំ ហ្ររ ឹងោំ
នដ្ើ មបីបនតតួនាទី របនពណីរបស់ខួនជាមជឈមណ
ល
ឌល

សរធាតុ ដរ ៉ា ឧសម័នធ្មមជាតិ និងផ្សលិតផ្សលកសិកមម។

ណិជជកមមកុងតំ
ន
បន់ និងជាអនកផ្សគត់ផ្សគង់ដ្៏សំខ្ន់ នន

កំ នណើននសដ្ឋកិចចរបស់របនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ាបានធាលក់ ចុេះមករតឹ ម 7 ភាគរយនៅឆ្នំ 2015 ដ្ល់ឆ្នំ 2016
នដាយសរដតការរាំងសទេះការផ្សគត់ផ្សគង់ នដាយសរទឹ កជំ នន់ ធ្ន
ៃ ់ ធ្ៃរ ការធាលក់ ចុេះននលំហ្ូរវ ិនិ នយាគលមី និ ង
បរ ិយាកាសខ្ងនរៅដដ្លោនការរបកួ តរបដជង។ ទឹ កជំនន់ ដ្៏ធ្ៃន់ធ្រៃ នៅដខកកកដាឆ្នំ 2015 បានប៉ា េះ
ល់ដ្ល់របជាជនរកី រកនិងងាយរងនរគាេះបំផ្សុតនៅកនុងរបនទស នហ្ើយបណា
ត លឱយោនសោពធ្អតិ ផ្សរ

ណា។ បចចុបបននកំនណើននសដ្ឋកិចម
ច ធ្យម រតូវបានពាករថ្ននឹងោនជាមធ្យម 8,2 ភាគរយកនុងមួ យឆ្នំ។

ភាពរកី រកនៅមី យា៉ាន់ ោ៉ារតូវបានរបមូ លផ្សតំនុ ៅតាមតំ បន់ ជនបទដដ្លរបជាជនរកី រកពឹ ងដផ្សអកនលើការងារ
កសិកមមនិងការងារធ្មមតាសរោប់ ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកនគ។ របជាពលរដ្ឋជានរចើនោនជី វភាពដកបរ

ដខសបនាទត់ ននភាពរកី រកនិ ងងាយទទួ លរងនូ វវ ិបតាិនសដ្ឋកិចចទំងមូ ល។ អនករកភាគនរចើ នចូលរួមកនុងវ ិស័
យកសិកមមតូចៗ ពួ កនគអាចរតូវបានការ
រកុងទំនងជាទទួ លរងផ្សលប៉ា េះ

រពី សោពធ្អតិ ផ្សរណានានពលលមីៗននេះ ប៉ាុ ដនតអនករកី រកនៅទី

ល់យា៉ាងខ្លំងនដាយសរការន

លមីៗននេះ។

ើងនលលអតិ ផ្សរណាតនមលមូបអាហរនានពល
ហ

កនុងចំ នណាមរដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ាន របជាជនមី យា៉ាន់ ោ៉ាោនអាយុកាលមធ្យមទបបំ ផ្សុត និ ងជាអរតា

ខពស់បំផ្សុតទី 2 ននអរតាមរណភាពកុ ោរនិ ងទរក។ របជាជនរតឹ មដត 1 ភាគ 3 ប៉ាុ នណាណេះដដ្លោនរបព័ នធ
អគគិសនី និ ងដ្ង់ សុីនតផ្សលូវលនល់នៅទប កំ រ ិតនៅ 219,8 គី

ដម៉ា
ដ្ីទំហ្ំ 1.000 គី
ូ រតកនងនផ្សទ
ុ

ដម៉ា
ូ រតរកឡា។

ជាមួ យនឹ ងការនធ្វើនសរ ីភាវូបនី យកមមននវ ិស័យទូ រគមនាគមន៍ កងឆ្
ន ំ 2013 ការនរបើ របាស់ទូរស័ពទចល័ត
ុន
និ ងអុិ នធ្ឺ នណតបាននកើ នន

ើងយា៉ា ងខ្លំងពី ោនតិ ចជាង 20% និ ង 10% នៅកនុងឆ្នំ 2014 ដ្ល់ 60% និ ង

25% នរៀងគាន។ ការបនងកើតនគាលននយាបាយ និ ងបរ ិយាកាសបទបញ្ា តិគ
ត ួ រឱយទុ កចិតត និ ងស្រសបចាប់ នៅ
កនុងវ ិស័យទូ រគមនាគមន៍ អាចជួ យធានានូ វការវ ិនិ នយាគឯកជន និ ងការរ ីកចំ នរ ើននជឿននលឿនជារបចំ។
របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍
សពវនលៃននេះ ចលនារបជាជនពីរបនទសមួ យនៅរបនទសមួ យនទៀតកាលយជាការអនុ វតតន៍ទូនៅដដ្លរតូវ

បាននគសគល់យា៉ាងទូ លំទូោយថ្នជាការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ មនុ សសកាន់ ដតនរចើនោនទំ ននារនៅរស់
នៅជាមួ យកតីសងឃឹមសរោប់ ឱកាសការងារនិ ងជី វភាពរបនសើរជាងមុ ន។ ជាមួ យនឹ ងការផ្ទលស់បូរនស
ត

ណារ ីយ៉ាូនសដ្ឋកិចចពិភពនោក និងជាមួ យករមិ តមិ ននសមើគានននការអភិ វឌ្ឍនសដ្ឋកិចរច បស់បណា
ត របនទស
មួ យចំ នួន បានកាលយនៅជារបនទសអភិ វឌ្ឍន៍នហ្ើយរបនទសខលេះមិ នោននទ។ របនទសមួ យចំ នួនរបឈ្ម

នឹ ងឱកាសការងារខវេះខ្ត ករមិ តរបាក់ ឈ្ួលអបបរោ
ន
និ ងនរគាេះធ្មមជាតិ និ ងជនោលេះរបដាប់ អាវុធ្។ ទំង
ននេះគឺ ជាកតាតជំ រុញបងខំឱយរបជាជននធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅកាន់ របនទសដដ្លនមមោនពណ៌នបតង។

កនុងករណីរបនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ា វាគឺ ជាការអនុវតតដ្៏ដវងឆ្ៃយមួ យដដ្លមនុ សសជានរចើននរបើ ការនធ្វើ នទសនតរ
របនវសន៍ ្ង
ល កាត់ រពំ ដដ្ននដ្ើ មបីនៅនធ្វើការនៅបរនទស។ រដាឋភិ បាលមី យា៉ាន់ ោ៉ាបាននបតជាាចិ តតចំន

េះករណី

ពលករនទសនតររបនវសន៍ ចប់ តាំងពី ឆ្ន1
ំ 990មក កនុងនគាលបំ ណងនធ្វើឱយោនរបព័នធជាលិកាននពលករមី
យា៉ា ន់ ោ៉ានៅនរៅរបនទស តាមរយៈការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ជារបចំ។ ដ្ូ នចនេះនហ្ើយ ចាប់ ទក់ ទងនឹ ង
ការងារនរៅរបនទសរតូវបានអនុ ម័តនៅឆ្នំ 1999 ។
នយាងតាមកំ ណត់ រតាផ្សលូវការរបស់នាយកដាឋនការងារ (DOL) នរកាមរកសួងការងារ នទសនតររបនវសន៍
និ ងរបជាជន (MOLIP) បណា
ត របនទសសំខ្ន់ ៗ គឺ របនទសនល ោ៉ា ន

សុី សធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា សិងហបុរ ី និ ងជ

ប៉ាុ ន។ ឧសាហ្កមមសំខ្ន់ ៗនរបើ របាស់កោលំងពលកមមទូនៅគឺ ផ្សលិតកមម សំណង់ កសិកមម និ ងនសវាក
មម។ របនទសនអមីរា៉ាតអារា៉ា ប់ រម
ួ ក៏ ជារបនទសទទួ លបានពលករមី យា៉ាន់ ោ៉ា កនុងការផ្សតល់នសវាកមម
សណា
ឋ គារនិ ងអាកាសចរណ៍ផ្សងដដ្រ។

របជាពលរដ្ឋមីយា៉ាន់ ោ៉ាបាននរបើរបាស់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ជាយុទធសស្រសតកុងការរស់
ន
រានោនជី វ ិត

យូរអដងវងសរោប់ សុវតថិភាពនិងការចិ ញ្ចឹមជី វ ិត។ អនកដដ្លបាននធ្វើនទសនតររបនវសន៍ មិ នរតឹ មដតឧបតថមភ
ខលួនប៉ាុ នណាណេះនទ ប៉ាុ ដនតក៏ពាយាមនផ្សាើររបាក់ ឱយបានរគប់ រគាន់ នដ្ើ មបីឱយរគួសរ និងសហ្គមន៍ របស់ពួកនគ
អាចរគប់ រគងបាន។ មនុ សសភាគនរចើនមកពី របនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ានធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយឯកឯង

នដាយការនរបើ ឈ្ួញកណា
ម
ត ល ឬនមខយល់ សរោប់ រចកផ្សលូវលមី ឬនរគាេះថ្ននក់ ។ ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2009 មក មី

យា៉ា ន់ ោ៉ាបាននបើ កឱយោនជននទសនតររបនវសន៍ នធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ជាមួ យការងារដដ្លោនការនរៀបចំ
ជាមុ ននិ ងឯកសរចំបាច់ ។ យា៉ា ងណាក៏ នដាយ ភាគនរចើ នននជននទសនតរបនវសន៍មកពី របនទសមី យា៉ាន់
ោ៉ា នៅដតបនតជាជននទសនតររបនវសន៍ដដ្លចកនចញពី របនទសនដាយមិ ន្លងកាត់ តាមបណា
ត ញទំង
ននាេះ។
នយាងតាមការនធ្វើជំនរឿនរបជាជនមី យា៉ាន់ ោ៉ាឆ្នំ 2014 ោន70,2 ភាគរយននជននទសនតររបនវសន៍ ទំង
អស់សិត
ថ នៅកនុងរបនទសនល។ ចំ នួនជននទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនចំ នួនតិ ចតួ ចប៉ាុដនតនៅដតោនចំ នួន
នរចើ នកំពុងនធ្វើការនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន

សុី ចិ ន និ ងសិងហបុរ ី។ របនទសនផ្សសងនទៀតនននគាលនៅមិ នបាន

បញ្ញ
ជ ក់ នៅកនុងការនធ្វើជំនរឿនននេះរួមោនកូ នរ ៉ាខ្ងតបូង ជប៉ាុ ន កាតា អារា៉ា ប៊ាី សអូ ឌ្ីត និងអារា៉ា ប់ រួម។ ការនធ្វើ

នទសនតររបនវសន៍ ជារបចំមិនទន់ អាចធានាដ្ល់ជននទសនតររបនវសន៍នូវសិទិ នធ សរ ីភាពរបស់ពួកនគពី
ការនកងរបវ ័ញ្ចអំនពើ ពុករលួយការបនលំនិងដកលងបនលំន

ើយ។

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារចាប់និងបទបញ្ញ
ជ នផ្សសងៗ
ចាប់ ដដ្លោនស្រសប់ ទក់ ទងនឹ ងការងារនរៅរបនទសឆ្នំ 1999 គឺ ខវេះខ្តកនងបទបញ្ា
តិច
ត ាស់ោស់
ុ

ដដ្លទក់ ទងនឹងកមមវ ិធ្ី ការងារខ្ងនលើ។ នយាងនៅតាមនសចកតីជូនដ្ំ ណឹងននេះ នសចកាីដណនាំសរោប់
ភានក់ ងារផ្សតល់ការងារនៅនរៅរបនទសដដ្លោនអាជាាប័ ណណ និ ងសំរាប់ ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករនៅ
ភូ ោរតូវបាននចញឱយរតឹ មរតូវ។
ខ្ងនរកាមននេះគឺ ជាការដណនាំទក់ ទងនឹ ងការបណុត េះបណា
ត ល:

១- ធានាថ្នពលករនឹ ងចូ លរួមវគគហ្ឹក
វ ហ្វឺនមុននចញដ្ំ នណើរនៅកាន់ របនទសទទួ ល។
២- ផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លដ្ល់ពលករអំ ពីលកខខណឌននកិ ចចសនាការងារ វ ិធានការការ

រសរោប់

ពលករនទសនតររបនវសន៍ ភាសមូ លដាឋនននរបនទសទទួ ល វបបធ្ម៌និងទំ ននៀមទោលប់ ពត៌ោនទក់ ទង
នឹ ងចាប់ ការងារ ការយល់ដ្ឹងពី ការនផ្សទររបាក់តាមរគួសរតាមរយៈរបព័នធធ្នាគារ អាសយដាឋនទំ នាក់
ទំ នងសំខ្ន់ ៗ ននអងគការនិងនលខទូ រស័ពទ និងអាសយដាឋនអុី ដម៉ា ល។ ល។ និ ងផ្សតល់ព័ត៌ោន
យនតការបណឹត ង និ ងការនគារពចំ ន
នធ្វើការ។

ក់ ព័នធនឹង

េះអវីគួនធ្វើ និ ងអវីមិនរតូវនធ្វើ នៅកនុងរបនទសដដ្លទទួ លនិ ងនៅកដនលង

៣- ទទួ លខុ សរតូវទំងស្រសុងនដាយភានក់ ងារនរជើ សនរ ើស សំរាប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លចប់ នផ្សតើមពី
ការចកនចញរបស់ពួកនគនៅដ្ល់របនទសជានគាលនៅ និ ងរហ្ូតដ្ល់ការវ ិលរត

ប់ របស់ពួកនគមក

របនទសកំ នណើតបនាទប់ ពីកិចចសនាការងារផ្សុតកំ ណត់ ។
នលើសពី ននេះនទៀតរកមសីលធ្ម៌ សរោប់ សោជិ កសហ្ព័ នធភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករនៅភូ ោរតូវបាន
នរៀបចំ ន

ើងនដាយោនការគាំរទពី គំនរាង ILO GMS Triangle នរកាមការរតួតពិនិតយរបស់ MOLIP ស្រសប

តាមនសចកតីដលលងការណ៍របស់អាស៊ាន សតីពី ការការ

រនិ ងការនលើកកមពស់សិទិ រធ បស់ពលករនទសនត

របនវសន៍ ឆ្នំ 2007 ។ អនុ សញ្ញានលខ 181 របស់អងគការពលកមមអនតរជាតិ និងបទដាឋនការងារអនតរជាតិ
សរោប់ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ។ វារតូវបានផ្សសពវផ្សាយនដាយរកសួងមហនផ្សទរួចនហ្ើយនដាយោនការ
ចូ លរួមអនងកតពី រកុមសោជិ ករបស់ខួននដាយសម
ល
័រគចិ តតផ្សងដដ្រ។

ដផ្សនកនទសនតររបនវសន៍ នន DOL រតូវបានចូ លរួមនៅកនុងការអនុម័ត និ ងការរតួតពិ និតយកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករ

និ ងការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ របកបនដាយសុវតថិភាព។ ទនទឹមនឹ ងននេះដដ្រ វគគបណុត េះបណា
ត លមុ ន
នពលនធ្វើការនិ ងមុ ននពលនចញដ្ំ នណើររតូវបាននធ្វើន

ើងនៅទី រកុងយា៉ា នហ្គន នរកាមការរតួតពិ និតយពី ដផ្សនក

ក់ ព័នធខ្ងនលើ។ រាល់ការហ្វឹកហ្វឺនមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរគឺ ជាការចំបាច់ ។ កមមវ ិធ្ី សិកាសរោប់ ការ
បណុា េះបណា
ា លមុ នពលនចញដ្ំ នណើដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នរកាមរបព័ នអ
ធ នុ ញ្ញាតការងារ (EPS)
កនុងការបញ្ូជ នពលករនៅរបនទសកូ នរ ៉ា រតូវនធ្វើន
បចចុបបននននេះ នាយកដាឋន

ើងតាមការនរៀបចំ ផ្ទទល់នដាយ HRD-Korea ។

ក់ ព័នធបាននរៀបចំ វគគបណុា េះបណា
ា លមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរសរោប់ ពលករ

នទសនតររបនវសន៍ រតូវបានបញ្ូជ ននៅរបនទសកូ នរ ៉ា និ ងោ៉ា ន

សុី នដាយដផ្សអកនលើកមមវ ិធ្ី សិកាសតង់ដារ

ជាមួ យរគូបនរងៀនដដ្លរតូវបានដតងតាំង។ រាល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លចកនចញនៅបរនទស
រតូវដតចុ េះបញ្ជីជាសថពរសរោប់ អតតសញ្ញាណប័ ណណបរនទស។ កាតននេះរតូវបាននចញឱយអនកដដ្លបាន
បញ្ចប់ សិកាខសោបណុត េះបណា
ត លមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ។
នាយកននមជឈមណឌលហ្វឹកហ្វឺន Yankin អនុវតតកមមវ ិធ្ី រយៈនពលកនលេះនលៃសរោប់ ការសនងខបមុ ននពល
នចញដ្ំ នណើរសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានបញ្ូជ ននៅរបនទសសិងហបុរ ី ជប៉ាុ ន និងអារា៉ា ប់ រួម។
មា៉ា ងវ ិញនទៀត ភានក់ ងារការងារនរៅរបនទសោនអាជាាប័ ណណ កំ ពុងនធ្វើឱយោនការសនងខបមុននពលនចញ

ដ្ំ នណើរអំ ពីការនរៀបចំ ផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកនគសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ ចកនចញនៅរបនទសនល។
នៅរបនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ា ចាប់ ទក់ទងនឹ ងការងារនរៅរបនទស រតូវបានអនុ ម័តនៅនលៃទី 9 ដខកកកដា ឆ្នំ
1999 នដ្ើ មបីរគប់ រគងបញ្ញ
ហ ទក់ ទងនឹ ងការងារនៅបរនទស។ នគាលបំ ណងសំខ្ន់ ននចាប់ននេះគឺ នដ្ើមបី:
ក. នបើ កលទធភាពនរបើ របាស់ធ្នធានមនុ សសរបកបនដាយអតថរបនយាជន៍និងជារបព័ នធននរដ្ឋ នដ្ើ មបីសង
សង់ រដ្ឋទំននើបនិងអភិ វឌ្ឍន៍។
ខ. អនុ ញ្ញាតឱយអនកដដ្លដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស នដ្ើ មបីទទួ លបានឱកាសការងារនិ ងនដ្ើមបី
ទទួ លបានការងារដបបននេះតាមរបព័ ន។
ធ
គ. ធានាថ្នមិ នោនការបាត់ បង់ សិទិ ធ និ ងបុ ពស
វ ិទិ រធ បស់ពលករនិ នយាជិតនទ នហ្ើយថ្នពួ កនគទទួ លបាន
សិទិ ដធ ដ្លពួ កនគោនសិទិ។
ធ និ ង
. អនុ ញ្ញាតឱយការនរបើ របាស់ជារបព័ នធនៅកនងរបនទស
នូវចំ នណេះដ្ឹ ងបទពិនសធ្និងជំ នាញដដ្លបាន
ុ

ទទួ លនៅបរនទស នយាងតាមរបនភទននការងារនរៅរបនទសដដ្លបានអនុ វតត។

DOL ទទួ លខុ សរតូវកនងការនចញការបនត
និងដ្កអាជាាប័ ណណសរោប់ ការងារនៅនរៅរបនទសនិ ងសរោប់
ុ
ការរតួតពិ និតយពី ភានក់ ងារោនអាជាាប័ ណណ និ ងទទួ លបនទុកដ្ឹ កនាំវគគបណុត េះបណា
ត លការងារមុ នសរោប់
អនកដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស និ ងការបណុត េះបណា
ត លមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ សរោប់ ពលករ
នទសនតររបនវសន៍ មុននពលចកនចញ។

រដាឋភិ បាលមី យា៉ាន់ ោ៉ាបានបនងកើតគណៈកោមធ្ិការរតួតពិ និតយការងារនរៅរបនទសនៅនលៃទី 27 ដខឧសភា
ឆ្នំ 2011 នដាយោនការចូ លរួមពី សំណាក់ រដ្ឋមន្រនតីរកសួងការងារ នដ្ើ មបីជារបនយាជន៍ ដ្ល់សហ្ភាពនិ ង
របជាពលរដ្ឋរបស់ខួនស្រសបតាមស
ល
ថ នភាពផ្ទលស់បូររបស់
ត
របនទស។ គណៈកោមធ្ិ ការននេះ ោនភារកិ ចច
ការ

រពលករនទសនតរបនវសន៍ ទក់ទងនៅនឹងការបញ្ូជ ន ការសរមបសរមួល ការរតួតពិនិតយ និ ងការ

ពិ និតយន

ើងវ ិញដដ្លចំបាច់ ។

គណៈកោមធ្ិ ការរគប់ រគងននេះរតូវបាននគនរៀបចំ ន

ើងវ ិញជាមួ យរដ្ឋមន្រនតីសហ្ព័ នធ MOLIP កនុងឋានៈជា

របធាន និ ងនលខ្ធ្ិ ការអចិ នន្រនតយ៍ផ្សង សរោប់ ការងារជានលខ្ធ្ិ ការរពមទំងោនមន្រនតីជាន់ ខពស់មកពី
រកសួង

ក់ ព័នធ ដ្ូចជា ដផ្សនកកិ ចចការរពំ ដដ្ន កិ ចចការោតុ ភូមិ ការដ្ឹកជញ្ូជ ននិងគមនាគមន៍ ដផ្សនការ និង

ហ្ិរញ្ា វតថុ និ ងសុខុោលភាពសងគម ការសនន្រងាគេះនិ ងការតាំងលំនៅលមី នហ្ើយនិ ងការ ិយាល័យអគគសវន
កមមសហ្ជី ពនៅនលៃទី 29 ដខកញ្ញាឆ្នំ 2016 ។

នគាលននយាបាយនដ្ើ មបីជួយសរមួលដ្ល់ដ្ំនណើរការនទសនតររបនវសន៍ និងនីតិវ ិធ្ី រតូវបានកំ ណត់ ទំង
សំរាប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍មីយា៉ាន់ ោ៉ាដដ្លបចចុបបននកំពុងនធ្វើការនៅនរៅរបនទស និងសរោប់ ពល
ករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនសកាតនុ ពល។ ទំងននេះគឺ នដ្ើមបី:

ក. នធ្វើឱយោនភាពងាយស្រសួលកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លអនុ ញ្ញាតឱយជនជាតិមីយា៉ាន់ ោ៉ាដសវងរក
ការងារនធ្វើនៅបរនទស។

ខ. ធានាថ្នសិទិ ជា
ធ មូ លដាឋនរបស់ជននទសនតររបនវសន៍ រតូវបានទទួ លសគល់និងការ

រ។

គ. កាត់ បនថយនលលនដ្ើម នដ្ើ មបីទប់ សកត់ ការជួញដ្ូ រដដ្លទក់ ទងនឹងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ។
. នលើកកមពស់សថនភាពនសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ជននទសនតររបនវសន៍ និងរគួសររបស់ពួកនគ
ង. អនុ ញ្ញាតឱយជននទសនតររបនវសន៍ ទទួ លបានបទពិ នសធ្ន៍ វ ិជជោនពី ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដ្ើ មបី
ទទួ លបាននូ វចំ នណេះដ្ឹងនិ ងបទពិ នសធ្ន៍ នៅនរៅរបនទស និ ងដចករ ំដលកបទពិ នសធ្ន៍ទំងននេះ
បនាទប់ ពីវ ិលរត

ប់ មកមី យា៉ាន់ ោ៉ាវ ិញ។

ច. នដ្ើ មបីនធ្វើឱយការចល័តកំ ោំងពលកមមជាដផ្សនកសំខ្ន់ ននយុទធសស្រសតអភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។
្. សហ្ការជាមួ យអងគការអនារជាតិ និងសងគមសុីវ ិល (ទំងកនុងរបនទសនិ ងអនតរជាតិ ) អំពីបញ្ញ
ហ

ក់ ព័នធ

នឹ ងពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ និ ង

ជ. សរមួលដ្ល់ការរបមូ លទិ ននន័យការរគប់ រគងព័ ត៌ោន និ ងការស្រសវរជាវ និងការវ ិភាគនគាលននយា
បាយ។
MOLIP បានផ្សតួចនផ្សតើមដផ្សនការសកមមភាពថ្ននក់ជាតិ រយៈនពល 5 ឆ្នំនដាយសហ្ការជាមួ យ IOM នដ្ើ មបី
ការ

រយា៉ា ងោនរបសិទធភាពនិ ងការរគប់រគងរបកបនដាយរបសិទធភាពននពលករនទសនតររបនវសន៍ មី

យា៉ា ន់ ោ៉ា ស្រសបតាមនគាលននយាបាយការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ កមមវ ិធ្ី ការងារននដផ្សនការរយៈនពល 5
ឆ្នំទក់ ទងនឹ ងបញ្ញ
ហ សំខ្ន់ ៗ បញ្ញ
ហ របឈ្មនគាលននយាបាយនិ ងសកមមភាពដដ្ល

ក់ ព័នធ។ ពួ កនគរួម

បញ្ូច លដផ្សនកបួ នដ្ូ ចខ្ងនរកាម:
១. អភិ បាលកិ ចចនទសនតររបនវសន៍ ការងារ
២. ការការ

រ និ ងពរងឹ ងអំ ណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍

៣. ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ និងការអភិ វឌ្ឍ និ ង
៤. ការរបមូ លទិ ន័ យ
ន និ ងរគប់ រគង

នរកាមដផ្សនកសាីពីការការ

រនិ ងការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ោនបួ នដ្ំ ណាក់ កាល

ជាមួ យនឹ ងជនរមើ សនគាលននយាបាយ

ក់ ព័នធដ្ូចតនៅ:

១. សរោប់ ដ្ំណាក់ កាលនរជើ សនរស
ើ ពលករោនជនរមើ សនគាលននយាបាយចំ នួនពី រ:
ក. ដកសរមួលរបព័នធនរជើ សនរ ើសពលករនដាយដផ្សនកឯកជននិង
ខ. ពរងឹ ងសមតថភាពរបស់រកសួងការងារ នដ្ើមបីគាំរទដ្ល់ការនរជើ សនរ ើសពលករ នៅមូ លដាឋន និ ងរាជ
ធានី នខតត។
២. សរោប់ ដ្ំណាក់ កាលមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរោនជនរមើ សនគាលននយាបាយចំ នួនបី គឺ:
ក. អភិ វឌ្ឍឧបករណ៍សរោប់ ការនរៀបចំ នធ្វើនទសនតររបនវសន៍ និ ងនរៀបចំ ការបណុត េះបណា
ត ល មុ ននពល

នចញដ្ំ នណើរ រគបដ្ណតប់ បរ ិសថនការងារនិ ងការរស់នៅនរៅរបនទស ការរគប់ រគងហ្ិរញ្ា វតថុផ្ទទល់ខួន
ល
និ ងការនផ្សាើរបាក់បនញ្ា ើ។

ខ. បនងកើតសតង់ដារអបបបរោសរោប់ ជំនាញចំបាច់ សរោប់ វ ិស័យការងារសំខ្ន់ ៗនៅបរនទស។ និ ង

គ. បនងកើនការយល់ដ្ឹងអំពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាពនៅកនុងសហ្គមន៍ របនទសបញ្ូជ ន
ជននទសនតររបនវសន៍។

៣. សរោប់ ដ្ំណាក់ កាលការងារនៅនរៅរបនទសោនជនរមើ សនគាលននយាបាយមួ យ:
បនងកើនការការ

រពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅកនុងរបនទសទទួ ល។

៤. សរោប់ ដ្ំណាក់ កាលវ ិលរត

ប់ និងការនធ្វើសោហ្រណកមមវ ិញ ោនជនរមើ សនគាលននយាបាយ

របាំមួយដ្ូ ចខ្ងនរកាមៈ
ក. ដាក់

កយបណឹត ងនៅនពលរត

របវ ័ញ្ច / ការរ ំនោភបំ

ប់ មកវ ិញ ករណីននការបញ្ចប់ កិចចសនាខុ សចាប់ ការងារ ការនកង

ន។

ខ. សរមបសរមួលការសងសំណងហ្ិរញ្ា វតថុរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍
គ. សរមបសរមួលការនធ្វើសោហ្រណកមមពលករនទសនតររបនវសន៍ រត

ប់មកវ ិញ

. បនងកើតរបព័នធទទួ លសគល់ជំនាញនដ្ើ មបីបនងកើននទពនកាសលយ និ ងជំ នាញដដ្លទទួ លបានពី ពលករ
នទសនតររបនវសន៍ រត

ប់ មកវ ិញ។

ង. តាមដាននិ ងសរមួលដ្ល់ការវ ិលរត

ប់ របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ជាពិ នសសស្រសតីកុងការ
ន

សរមបសរមួលជាមួ យបណា
ត របនទសទទួ ល។ និ ង
ច. ធានាថ្នពលករនទសនតររបនវសន៍ វ ិលរត

ប់ មកវ ិញោនសុខភាពលអ និ ងសមស្រសបកនងការនធ្វ
ើ សោ
ុ

ហ្រណកមមនៅកនុងផ្សទេះសហ្គមន៍ របស់ពួកនគ។
MOLIP បានកំ ពុងពិនិតយន

ើងវ ិញនូវចាប់ សីព
ត ី ការងារនៅនរៅរបនទសឆ្នំ 1999 និ ងដផ្សនការសកមមភាព

ជាតិ រយៈនពលរបាំឆ្នំសរោប់ ការរគប់ រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិ (ឆ្នំ2013-2017) ។ ការ
ពិ ភាកាចំបាច់ រតូវនធ្វើជាមួ យអងគការពលកមមអនតរជាតិ អងគការ IOM និ ងអងគការ

ក់ ព័នធដ្នទនទៀត បាន

ចប់ នផ្សតើមអនុ វតតចាប់លី ជ
ម ំ នួស ដដ្លរគបដ្ណាប់ រគប់ ទិដ្ឋភាពននដ្ំ នណើរការនិ ងនិ តិវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍
ស្រសបតាមនពលនវោនិ ងសថនភាពទូនៅ។
ការអប់រ ំពលករនិងកមមវ ិធ្ីនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព
នាយកដាឋនការងារ (DOL) បានផ្សាួចនផ្សាើមសិកាខសោសតីពីការនរតៀមនរៀបចំ ការងារមុននលៃទី 9 ដខមករា

ឆ្នំ 2017 នៅឯមជឈមណឌលបណុត េះបណា
ត ល នរកាម DOL នៅទី រកុងយាុំងនហគន និ ងនៅទីរកុងោ៉ា ន់ ដា

ឡាយសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនសកាតនុ ពល។ ទំងននេះកំ ពុងរតូវបាននធ្វើន

ើងពី រដ្ង

កនុងមួ យសបាតហ្៍។ សិកាខសោនី មួយៗោនរយៈនពល 3 នលៃ នដាយោនចំ នួន 7 នោ៉ា ងកនុងមួ យនលៃ។
ជាមួ យគានននេះដដ្រ MOLIP បាននរៀបចំ វគគបណុត េះបណា
ត លរយៈនពលរបាំនលៃសរោប់ រគូបនងាគល (TOT)

សរោប់ មន្រនតី DOL នៅកនុងកិចចសហ្របតិ បតតិការជាមួ យអងគការពលកមមអនតរជាតិ។ វគគបណុត េះបណា
ត ល
ននេះរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយឥតគិតនលល។ អនកចូលរួមរតូវបានផ្សតល់វ ិញ្ញាបនប័ រត បនាទប់ ពីបានបញ្ចប់ វគគប

ណុត េះបណា
ត ល។ កនុងករណីអនកចូ លរួមមិនរតូវបាននគបញ្ូជ ននធ្វើការកនងមួ
យឆ្នំ បនាទប់ ពីបញ្ចប់ សិកាខ
ុ
សោរួចនទ នគរតូវ្លងកាត់ វគគបណុត េះបណា
ត លជាលមីមតងនទៀត។

របធានបទខ្ងនរកាមរតូវបានរគបដ្ណតប់ នៅកនុងវគគបណុត េះបណា
ត ល:

១. ព័ ត៌ោនសតីពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ស្រសបចាប់និងដ្ំ នណើរការនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព។
២. ពត៌ ោនទូនៅអំ ពីការយល់ដ្ឹងភូ មិសស្រសត របនពណី និ ងវបបធ្ម៌ ននរបនទសនគាលនៅ។
៣. សុវតថិភាពនិ ងសុខភាពការងារ
៤. ព័ ត៌ោនទក់ ទងនៅនឹ ងចាប់ ការងារនៅតាមបណា
ត របនទសនគាលនៅ។
៥. លកខខ័ណឌទូ នៅននកិ ចចសនាការងារ
៦. ចំ នណេះដ្ឹ ងអំពីការនផ្សាើរបាក់ តាមរគួសរតាមរយៈរបព័នធធ្នាគារជាផ្សលូវការ និ ង
៧. អាស័យដាឋនទំ នាក់ ទំនងនិ ងព័ ត៌ោនសំខ្ន់ ៗរបស់អងគការ

ក់ ព័នធ។

ម្បសេ

ហវលី
ី ពន្
ី

សថន្ភាពស

ដ្ឋកច
ិ ច ន្ិង

ងារ

កមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ កោលំងពលកមមរបស់ហ្ីល
វ ីពីនរតូវបានចប់ នផ្សតើមនៅទសវតសឆ្នំ 1970 វារតូវបាន
នគចត់ ទុកថ្នជាវ ិធានការបនណា
ា េះអាសនននដ្ើមបីបនធូរបនថយនូ វការលំបាកដផ្សនកនសដ្ឋកិចដច ដ្លរបនទស

ននេះបានជួ បរបទេះនៅរគាននាេះ។ ចប់ តាំងពី នពលននាេះមក តំ រូវការដ្៏ រ ឹងោំបញ្ញ
ហ នសដ្ឋកិចចកំពុងបនតនកើ ន
ន

ើងតួ នាទី កាន់ ដតខ្លំងន

ើងននឧសាហ្កមមនទសនតររបនវសន៍ ការបនងកើនការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍

កោលំងពលកមម សរៈសំខ្ន់ ននបណា
ត ញសងគមនិ ងសងគម និ ងការអភិ វឌ្ឍវបបធ្ម៌ ននការនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍ ទំងអស់បានរួមចំ ដណកដ្ល់ការផ្ទលស់ទីលំនៅ ។
នទេះបី ជាទទួ លសគល់ការរួមចំ ដណកដ្៏ សំខ្ន់ របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ហ្ីល
វ ីពីននៅកនុងនសដ្ឋកិចច
ជាតិ តាមរយៈការនផ្សទររបាក់ បនញ្ា ើបរនទសក៏ នដាយ ក៏ រដាឋភិ បាលហ្វីលីពីនមិ ននលើកកមពសកា
់ រងារនធ្វើនៅ
នរៅរបនទសថ្នជាមនធ្ាបាយនដ្ើ មបីរទរទង់ កំនណើននសដ្ឋកិចន
ច ិ ងសនរមចបាននូ វការអភិ វឌ្ឍជាតិ នទ។
អតថិភាពននកមមវ ិធ្ី ការងារនៅនរៅរបនទសពឹ ងដផ្សអកដតនៅនលើការធានាថ្ន នសចកតីនលលលូរន និងសិទិ ម
ធ នុ សស
គឺ ជាមូ លដាឋនរបស់របជាពលរដ្ឋហ្ីល
វ ីពីន មិនរតូវបានរ ំនោភ ឬរ ំនោភបំ

នន

ើយ។ (ដផ្សនកទី 2. ក

ចាប់ សធារណរដ្ឋនលខ 8042) ដ្ូ នចនេះរដាឋភិបាលបនតសរមួលដ្ល់ការបនងកើតការងារកនុងតំបន់ នដ្ើមបីទប់
សកត់ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយបងខំ ដដ្លនធ្វើឱយការងារនៅនរៅរបនទសកាលយជាជនរមើ សជាជាង
ភាពចំបាច់ ។
នៅកនុងទសវតសរ ៍ចុ ងនរកាយននេះ រដ្ឋបានផ្ទលស់បូរនឆ្
ត
ព េះនៅរកទសសនៈននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ សរោប់
ការងារជាដផ្សនកននសកលភាវូបនី យកមម។ ខណៈនពលដដ្លរបនទសននេះបានពាយាមនរៀបចំ បញ្ូជ លគាន
ជាមួ យការនលើកកមពស់ ឬការសរមបសរមួលននការផ្ទលស់បូរពលកមម
ត
ជាមួ យនឹ ងការការ

រពលករ ការ

បញ្ូជ ននៅដតជាចំ ណុចសនលនៅកន
ូ
ុងនគាលននយាបាយ និ ងការអនុ វតតការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដ្ើ មបីការ
ងាររបស់ហ្ីល
វ ីពីន។

របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍

ពី អាណានិ គមនអសា៉ា ញនៅអានមរ ិច និ ងការរតួតរតារបស់ជប៉ាុ ន ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ របស់របជា
ជនហ្វីលីពីនសរោប់ បទពិនសធ្ន៍ ការងារបានកាលយជាលកខណៈពិ នសសមួ យកនុងរបវតតិសស្រសតហ្ីល
វ ីពី
ន។ ការចកនចញជានលើកដ្ំ បូងរបស់ជននភៀសខលួនហ្វីលីពីនគឺ នៅនពលដដ្លរបនទសសថិតនៅនរកាម
ការរគប់ រគងរបស់នអសា៉ា ញនៅសតវតសទី 16 ។ នៅនពលននាេះទី រកុងោ៉ា នី លោន

ណិជជកមម កាសុីណូ

ជាមួ យរកុមហ្៊ាុន Acapulco ។ បុ រសហ្វីលីពីនរតូវបាននគនរជើ សនរ ើសជាអនកសំដដ្ងកំ សនត, ចុ ងនៅ និ ង
នកមងរត់ ការតូ ចតាច។
រលកទី ពីរននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានសោគល់នដាយការមកដ្ល់ននពលករចោករអំ នៅ Ilocano
និ ង Visayan នៅហនវ ៉ានៅ

ក់ កណា
ត លទសវតសឆ្នំ 1900 ។ នរកាយោនការសតរន

ើងវ ិញនៅនរកាយ

សន្រងាគម បាននាំឱយោនជននទសនតររបនវសន៍ហ្ីល
វ ីពីនចូ លរួមកនុងវ ិស័យនយាធា អប់ រ ំ និ ងវ ិសវកមម។
រលកទី បីបានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ 1960 នៅនពលនគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ របស់អានម៉ា រ ិករតូវបាន
នគនធ្វើឱយរបនសើរន

ើងវ ិញ នដាយផ្សតល់នូវការបរងួបបរងួមរកុមរគួសរ និ ងតរមូវការទី ផ្សារការងារជាស

រសរសតមភននការចូ លនៅសហ្រដ្ឋអានមរ ិក។ អាសុីអានគនយ៍និងដផ្សនកខលេះននតំ បន់ បា៉ាសុីហ្ិក
វ រតូវបាននគផ្សតល់
ជូ ននូ វជំ នរ ើសកនុងការរស់នៅកនុងសហ្រដ្ឋអានមរ ិក បនាទប់ ពីការបំ នពញកាតពវកិចរច បស់ពួកនគ។ វ ិសវករហ្វី
លីពីន និ ងរគូនពទយ រតូវបាននគនរជើ សនរ ើសនដ្ើមបីនធ្វើការនៅកនុងរបនទសនីនហ្សរ ីយា៉ា ។ នរកាយមករគូ

បនរងៀនក៏ រតូវបានជួ លផ្សងដដ្រ។ លំហ្ូរនចញស្រសនដ្ៀងគាននៅរបនទសអូ ស្រសតលី និ ងកាណាដា ក៏ រតូវបាន
កត់ រតាផ្សងដដ្រ។
រលកទី បួនរតូវបានបងកន

ើងនៅនពលរបនទសននេះបានជួ បរបទេះនូ វភាពអត់ ការងារនធ្វើធ្ន
ៃ ់ ធ្ៃររហ្ូតដ្ល់

ទសវតសរ ៍ឆ្នំ 1970 ។ ការរ ីកចំ នរ ើននរបងនៅមជឈឹមបូ ៌ បាននាំឱយោនការនកើ នន

ើងននគនរោងនហ្ដាឋ

រចនាសមព័នធកុងចំ
ន
នណាមរបនទសឈ្ូងសមុ រទ ដដ្លនបើ កផ្សលូវសរោប់ ការនរជើ សនរ ើសបុ គគលក
ិ សំណង់ និង
ជួ សជុ លនៅហ្វីលីពីន ក៏ ដ្ូចជាអនកនៅ៉ាការការងារ។ ការនកើ នន

ើងនននសដ្ឋកិចរច បស់ខ្លនៅអាសុី កនុង

ទសវតសរ ៍ឆ្នំ 1980 បាននាំឱយោនការធាលក់ ចុេះននពលករទក់ ទងនឹ ងការសងសង់។ ទី ផ្សារការងារបាន
ពរងី កដ្ល់ការងារនធ្វើការកនុងផ្សទេះ ការដលទំសុខភាព ការលក់ ដ្ូរនិ ងនសវាកមម។ របនទសនគាលនៅលមីៗ
បានផ្សុ សន

ើង រួមោននតវា៉ា ន់ ហ្ុងកុ ង សិងប
ហ ុ រ ី និ ងកូ នរ ៉ាខ្ងតបូង។

ទសវតសឆ្នំ 1900 បាននាំមុខនគកនុងការបានបញ្ូជ នពលករជំ នាញ និ ងជំ នាញខពស់ដដ្លរតូវបានសោគល់
នដាយការបនងកើនពលករជាស្រសតី ដ្ូ ចជាការដលទំនិងវ ិជាជជី វៈខ្ងនវជជសស្រសត ការបនរងៀន ការទំ នាក់ ទំនង

និ ងព័ ត៌ោនវ ិទា។ សិលបករ សិលបការ ិនី និ ងអនកនធ្វើការងារផ្សទេះនៅនរៅរបនទស ក៏ ោនករមិ តខពស់ដដ្រ។
ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2000 រហ្ូតមកដ្ល់បចចុបបនន ហ្វីលីពីនជាប់ ចំណាត់ ថ្ននក់ ជារបនទសបញ្ូជ ននទសនតររបនវស
ន៍ ធ្ំជាងនគលំដាប់ នលខ 3 នៅនលើពិភពនោក។ ននេះនបើ នយាងតាមអងគការអនតរជាតិ ខ្ងនទសនតររបនវ
សន៍ (IOM) ។
ព័ត៌ោនអំពីពលករនទសនតររបនវសន៍
នយាងតាមសថិតិោនលមីៗបំផ្សុត ចំ នួនសរុបននពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទសសរុបចំនួន 2,3 ោននាក់
(OFWs) រតូវបានចងរកងជាឯកសរនៅតាមបណា
ត របនទសនគាលនៅចំ នួន 192 នៅកនុងឆ្នំ 2015 ដដ្ល
ជាការកត់ រតាខពស់បំផ្សុតនដាយរដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសហ្វីលីពីន (POEA) និ ងបានរួមចំ ដណកសរុប
ចំ នួន 25,6

ន់ ោនដ្ុ ោលរ គិ តជារបាក់ នផ្សាើនចញនលើសពី 24,6

ន់ ោនដ្ុ ោលរអានមរ ិកកាលពី ឆ្នំមុ

ន។
កនុងចំ នណាមតួ នលខននេះ 77,8 ភាគរយ (1.823.715 នាក់ ) គឺ ជាពលករដដ្លនធ្វើការនៅនលើដ្ី ខណៈ

ដដ្លពលករចំ នួន 519.977 (22.2%) គឺ ជាពលករដដ្លនធ្វើការជាអនកននសទ។ កនុងចំ នណាមពលករ

ដដ្លនធ្វើការនៅនលើដ្ីសរុប វាោនចំ នួន 33,7% ឬ 614 748 នាក់ គឺជាពលករដដ្លរតូវាបាននគជួ លលមី ខ
ណៈនពលដដ្លពលករចំ នួន 66,3% ឬ 1,208 967 គឺ រតូវបាននគជួ លន
ដ្ំ នណើរការសរោប់ ពលករននសទោនការនកើ នន

ើងវ ិញ។ ចំ នួនកិចចសនាបាន

ើងបនតិចបនតួច ០.39 ភាគរយ នកើ នន

ើងពី 517.972

នាក់ នៅកនុងឆ្នំ 2014 ដ្ល់ 519.977នាក់ នៅកនុងឆ្នំ 2015 ។
ការនកើ នន

ើងចំនួន 1,17 ភាគរយននពលករននសទ រតូវបានកត់ សោគល់នៅឆ្នំ 2015 (406.531 នាក់ )

ពី 401.826 នាក់ កុងឆ្
ន
ន ំ 2014 ។ ននេះអាចរតូវបាននគសនមត់ថ្ន ោនការនកើ នន

ើងនូវតរមូវការសរោប់

អនកននសទហ្វីលីពីន លវីនបើ ោនការរបកួ តរបដជងយា៉ា ងខ្លំងកាលពី បណា
ត របនទសបញ្ូជ នពលករននសទ
កនុងទវីបអាសុី និ ងអឺ រប
៉ាុ ក៏ នដាយ។

ពលករននសទហ្វីលីពីននៅដតបនតរគបដ្ណាប់ នលើឧសាហ្កមមសមុ រទដដ្លោន 25% ននកោលំងពល
កមមតាមសមុ រទរបស់ពិភពនោក។ ទិ ន័ យ
ន ននេះរតូវបានបងាហញរបាប់ ថ្ន ោនអនកននសទរបដហ្ល 1,5
ោននាក់ នៅទូ ទំងពិ ភពនោក។ ភាគនរចើ នននអនកននសទតាមកបា៉ា ល់ 406,531 នាក់ រតូវបាននគកត់
រតានៅកនុងឆ្នំ 2015 គឺ ជាបុ រស និ ងបានបញ្ូជ ននៅនលើនាវាដ្ឹ កទំ និញធ្ំ ៗ (4,668 ឬ 23,28%) នាវាដ្ឹ ក

អនកដ្ំ នណើរ (80,795 ឬ 19,87%), កុ ងតឺ ន័រ (46,372 ឬ 11,40%), រកុមហ្៊ាុនដ្ឹ កជញ្ូជ នផ្សលិតផ្សលនរបង
កាត (27,500 ឬ 6,76% %) និ ងរលនរកាេះ (22.013 ឬ 5.41%) ។

ភាគនរចើ នអនកទំងននាេះគឺ មិនដមនជាទហ៊ាននជើ ងទឹក និ ងជាអនកនធ្វើការនៅកនុងកបា៉ា ល់ (161 480 នាក់ )

ចំ ណាត់ ថ្ននក់ បនាទប់ គឺ (148.283) និ ងមន្រនតី (93.992 នាក់ ) ។ ទង់ ជាតិ របនទសកំ ពូលទំង10 បានចុ េះបញ្ជី
រួមោន បា៉ា ណាោ៉ា (69,502) បាហោ៉ា ស (50,272) លីនបរ ីយា៉ា (37,537) នកាេះ Marshall (36,057) ោ៉ា ល់
តា (25,547) សិងហបុរ ី (24,011) ប៊ាឺ មូដា (17,324) អុី តាលី (12,960) ន័ រដវស (11,724) និ ងហ្ូ

ង់

(10,657)។
ចំ ន

េះពលករដដ្លនធ្វើការនៅនលើដ្ីចំនួន 1.437.875 នាក់ រតូវបាននគបញ្ូជ ននចញ កនុងចំនណាមអនកដដ្ល

ោនកិ ចចសនា 1.823.715 នៅឆ្នំ 2015 ។ 35.83 ភាគរយននអនកដដ្លបានបញ្ូជ នគឺ ជាអនកជួ លលមី

(515.217 នាក់ ) ។ នដាយរកុមវ ិជាជជី វៈសំខ្ន់ កុងចំ
ន
នណាមពលករដដ្លបានបញ្ូជ ន គឺ ពលករដផ្សនកនសវា
កមមនិងលក់ដ្ូរ បានសថិតនៅកនុងបញ្ជីកំពូលននអនកជួ លលមីចំនួន 168.702 នាក់ បនាទប់ មកគឺពលករកនុង
រកុមវ ិជាជជី វៈបឋមោន162,887 នាក់ ។ រកុមការងារនផ្សសងនទៀតគឺ អនកជំ នាញវ ិជាជជី វៈ អនកបនចចកនទស
និ ងពលករដ្នទនទៀត (67.570 នាក់ ) ។ សិបបករនិ ងអនកជំនួញ

ក់ ព័នធ (55.059); របតិ បតតិករោ៉ា សុីន

និ ងអនកបងគំុោ៉ាសុីន (21,893); ពលករលក់ (8,402 នាក់ ); ការងារនសមៀន (8,293); បុ គគលិកដផ្សនករដ្ឋបាល
និ ងរគប់ រគង (2,918 នាក់ ) ។ ពលករដផ្សនកកសិកមម រុកាខរបោញ់ និ ងននសទ ោន (1,262នាក់ ) ។

មុ ខរបរកំ ពូលលមីចំនួន 10 រតូវបានបញ្ូជ នពលករលមីនៅឆ្នំ 2015 គឺ : អនកបនរមើ នសវាកមមរគួសរ (194.835
នាក់ ) ។ កមមករនរាងចរក (41.038នាក់ ); អនកជំ នាញគិ ោនុ បដាឋយិកា (22.175 នាក់ ); អនករត់ តុ និង
ការងារ

ក់ ព័នធ (18.352នាក់ ) ។ អនាម័ យនិងអនកជួ យនៅតាមការ ិយាល័យសណា
ឋ គារ និងអនកនធ្វើការ

ក់ ព័នធនផ្សសងនទៀត (14.116នាក់ ) ។ អនកដលទំនៅតាមផ្សទេះ (10.181នាក់ ); អនកនបាកគក់ និ ងអនកកាប់នភលើង
(8.156នាក់ ); ពលករនិងជំ នួយការវ ិសវកមមសវុី ិល (7.286នាក់ ); ជាងសំណ និ ងបំ ពង់ បងហូរទឹ ក
(6.629នាក់ ); និ ងពលករសំណង់ អគារ (5.870នាក់ ) ។

នៅជុំ វ ិញតំ បន់ ពិភពនោក ពលករហ្វីលីពីន 92 ភាគរយននពលករនធ្វើការនៅបរនទស OFWs គឺ នធ្វើការ
នៅមជឈឹមបូ ៌ និងអាសុី។ មជឈឹមបូ ៌ បានជួលពលករហ្វីលីពីន 913.958នាក់ ឬ 64% ននចំ នួនពលករ
ដដ្លនធ្វើការនៅនលើដ្ីសរុប កនុងឆ្នំ 2015 ។ ទវីបអាសុីបានទទួ ល 399.361នាក់ ឬ 28% ននចំ នួនពលករ

ដដ្លនធ្វើការនៅនលើដ្ីសរុប។ នៅសល់គឺ នៅអឺ រប
៉ាុ (29.029នាក់ ) អានមរ ិច (17.723នាក់ ) អាន្រហ្វិក
(18.226នាក់ ) អូ នសអានី (18.850នាក់ ) និ ងដដ្នដ្ី ទុកចិតត (4.777នាក់ ) ។
នយាងតាមទិ ននន័យជំ នរឿនឆ្នំ 2015 របជាជនហ្វីលីពីនោនចំ នួន 103.753.764 នាក់ ។ នរៅពី ជនជាតិ ហ្ីវ
លីពីនជាង 100 ោននាក់ ដដ្លរស់នៅកនុងរបនទសហ្វីលីពីន របជាជនហ្វីលីពីនរបោណ 10,2 ោន

នាក់ រស់នៅនរៅរបនទស។ មនុ សសជានរចើ នបានផ្ទលស់ទីលំនៅបនណា
ត េះអាសនន នដ្ើ មបីរកការងារនធ្វើ ប៉ាុ ដនត
អនកនផ្សសងនទៀតបានតាំងលំនៅនៅបរនទសជាអចិ នន្រនតយ៍។
នដាយោនចំ ណងជិ តសនិទធជាមួ យអានមរ ិច ជារបនទសធ្ំ ជាងនគបំផ្សុតនៅនលើពិភពនោក វាមិ នដមនជា
នរឿងគួ រឱយភាាក់ នផ្សអើលនទដដ្លសហ្រដ្ឋអានមរ ិកគឺ ជាផ្សទេះរបស់ហ្ីល
វ ីពីន ដដ្លោនជាង 3,5 ោននាក់ ។
ោនរបជាជនហ្វីលីពីនជានរចើ ននៅមជឈឹមបូ ៌ (1 ោននាក់ នៅអារា៉ា ប៊ាី សអូ ឌ្ីត 822.000នាក់ នៅនអមី រា៉ា
តអារា៉ា ប់ រួម និ ង 204.000នាក់ នៅកាតា) ។ ខណៈោនចំ នួនអនកនផ្សសងនទៀត ោននៅរបនទសោ៉ា ន

សុី

(793.000នាក់ ) ជប៉ាុ ន (182.000នាក់ ) និ ងអូ ស្រសតលី (397.000នាក់ ) ។
នយនឌ្័រ
ទិ ននន័យបានរកន

ើញនដាយវ ិធ្ី សស្រសតសិកាតាមនភទ នៅនលើពលករហ្វីលីពីននធ្វើការនៅបរនទស បាន

បងាហញថ្ន នៅកនុងឆ្នំ 2014 កនុងចំ នណាមពលករ 340,279 នាក់ រតូវបានបញ្ូជ ន ោនស្រសតីចំនួន 185,601
នាក់ និ ង 154,674 នាក់ ជាបុ រស ដដ្លបងាហញពី ការនកើ នន
របនទស។ ចំ ន

ើងននពលករជាស្រសតីនៅនធ្វើការនៅនរៅ

េះពលករដផ្សនកនសវាកមម ោនចំ នួន135.168នាក់ ជាស្រសតី និ ង ចំ នួន19.367នាក់ ជាបុ រស។

អនកជំ នួយការផ្សទេះនិងអនកផ្សតល់នសវាកមមផ្សទេះ
ក់ ។ អនកបំ នរ ើការងារផ្សទេះសដមបងនិ ងនសវាកមម

ក់ ព័ន-ធ ជាស្រសតីចំនួន94.880នាក់ និ ងជាបុ រសចំនួន1.703នា
ក់ ព័នធ ជាស្រសតីចំនួន 5.354 នាក់ និ ងជាបុ រសចំ នួណ 964

នាក់ ។ អនកជំ នាញដលទំនិងបុ គគលិក - ជាស្រសតីចំនួន 10.578 នាក់ និ ងជាបុ រសចំ នួន 1.913 នាក់ ។ ចំ នួន
ពលករនៅតាមសមុ រទ នៅដតរតូវបានរគប់រគងនដាយបុ រស។
ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ

ក់ព័នធ ចាប់និងបទបញ្ញ
ជ

១. នៅឆ្នំ 1995 ចាប់ សធារណរដ្ឋនលខ (R.A.) 8042 (ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងចាប់ ជននភៀស
ខលួនហ្វីលីពីនឆ្នំ 1995) រតូវបានអនុ ម័តជាចាប់ នដ្ើមបីបនងកើតនគាលននយាបាយការងារនរៅរបនទស និ ង

បនងកើតសតង់ដារការ

រ និ ងនលើកកមពស់សុខុោលភាពរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ រគួសរ និ ងជន

ជាតិ ហ្ីល
វ ីពីននៅនរៅរបនទស ដដ្លោនបញ្ញ
ហ ។
នរកាម R.A. នលខ 8042 រដាឋភិ បាលផ្សតល់ការការ

រនពញនលញដ្ល់ពលករទំងកនុងនិ ងនរៅរបនទស

ដដ្លរតូវបាននរៀបចំ និងមិ នោនការនរៀបចំ នហ្ើយនលើកកមពស់ការងារនពញនលញ និ ងសមភាពននឱ

កាសការងារសរោប់ ទំងអស់គាន។ នឆ្ពេះនៅរកនគាលនៅននេះ វាបានផ្សតល់នូវនសវាសងគមនសដ្ឋកិចចនិង
ចាប់ ទន់ នពលនវោដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ហ្ីល
វ ីពីន។ របកាស R.A. នលខ 8042 ក៏ បានបនងកើត
យនតការដ្៏ ោនរបសិទិ ភា
ធ ពនដ្ើ មបីធានាថ្នសិទិ ធនិងផ្សលរបនយាជន៍ របស់ជនជាតិ ហ្ីល
វ ីពីន ដដ្លោនការ
រពួយបារមភជាទូ នៅ នហ្ើយពលករនទសនតររបនវសន៍ ហ្ីល
វ ីពីន ជាពិ នសសដដ្លោនឯកសរ ឬគាមនឯក
សរ រតូវបានការ

រ និ ងការ

រឱយបានរគប់រគាន់ ។

រដាឋភិ បាលទទួ លសគល់ថ្នការការ

រខ្លំងបំ ផ្សុតដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ទំងអស់គឺការោន

ជំ នាញវ ិជាជជី វៈ។ ដ្ូ នចនេះវាបានបញ្ូជ ន និ ង / ឬអនុ ញ្ញាតិ នអាយបញ្ូជ ន ដតពលករហ្វីលីពីនោនជំ នាញ
ប៉ាុ នណាណេះ។ យា៉ា ងណាក៏ នដាយ វានលើកទឹ កចិ តដ្
ត ល់ការបញ្ូជ នពលករហ្វីលីពីននៅនធ្វើការនៅបរនទស
នទេះបី ជានៅនលើដ្ី ឬនលើសមុ រទ នដាយអនកនៅ៉ាការនសវាកមម និ ងទី ភានក់ ងារផ្សគត់ផ្សគង់នសវាកមម។

២. នៅឆ្នំ 2007 ចាប់ សធារណរដ្ឋ 9422 បានដកសរមួល R.A នលខ 8042 នដ្ើ មបីពរងឹងមុ ខងារនិ យ័ត
កមមរបស់រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសហ្វីលីពីន (POEA) នលើវ ិស័យឯកជនកនុងការនរជើ សនរ ើសនិ ងដាក់

ពលករ នដាយបនងកើតរបព័ នផ្ស
ធ តល់អាជាាប័ ណណនិងចុ េះនឈាមេះ។ POEA ោនភារកិ ចចកុងការបនងក
ន
ើ ត និ ងអនុ វតត
របព័ នម
ធ ួ យនដ្ើ មបីនលើកកមពស់និងតាមដានការងារនៅនរៅរបនទសរបស់ពលករហ្វីលីពីន នដាយយកចិ តត
ទុ កដាក់ នលើសុខុោលភាពរបស់ពួកនគ ក៏ ដ្ូចជាតរមូវការននកោលំងពលកមមកងស្រសុ
ក។
ុន
នលើសពី ននេះនទៀត POEA ោនភារកិ ចចកុងការរាយការណ
ន
៍ ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ មិនរតឹ មដតសិទិ ធ
របស់ពួកនគជាពលករនទ ប៉ាុ ដនតដលមទំងសិទិ រធ បស់ពួកនគកនុងនាមជាមនុ សស និងដណនាំពួកនគពី រនបៀប
នដ្ើ មបីអេះអាងសិទិ រធ បស់ពួកនគ និ ងផ្សតល់នូវយនតការដដ្លអាចរកបាននដ្ើមបីនដាេះស្រសយការរ ំនោភបំ

ន

សិទិ រធ បស់ពួកនគ។
ទនទឹមនឹងននេះកនុងការនរជើ សនរ ើសនិងដាក់ បុគល
គ ិកដដ្លោនការបណុត េះបណា
ត លនិ ងោនជំនាញ រដាឋភិ បា
លរតូវធានាថ្នការបញ្ូជ នននេះនឹ ងរតូវបានអនុវតតចំន

េះដតរបនទសនានា ដដ្លរបនទសននេះបានសំនរច

កិ ចចរពមនរពៀង ឬការនរៀបចំ ការងារនទវភាគី។ របនទសទទួ ល ឬរបនទសនគាលនៅរតូវធានាការ

រសិទិ ធ

របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ហ្ីល
វ ីពីន និងសនងកត និ ងនគារពតាមចាប់និងបទដាឋនអនតរជាតិ សរោប់
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។
៣. នៅឆ្នំ 2010 ចាប់ សធារណរដ្ឋនលខ 10022 បានដកដរបបដនថម R.A នលខ 8042 ។ វាបានបនទរពី
ការរុញរចនរបស់ R.A នលខ 9422 ថ្នការបញ្ូជ នពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទសនឹ ងោននៅកនុង
របនទស ដដ្លសិទិ រធ បស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ហ្ីល
វ ីពីនរតូវបានការ

រ។ រដាឋភិ បាលក៏ បានទទួ ល

សគល់ដ្ូចខ្ងនរកាមននេះជាការធានានៅនលើដផ្សនកមួ យននរបនទសទទួ ល សរោប់ ការការ

រសិទិ រធ បស់

ពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស ដដ្លរបនទសទទួ លននាេះ:
ក. ោនចាប់ ការងារនិ ងចាប់ សងគម ដដ្លការ

រសិទិ រធ បស់ពលករ រួមទំងពលករនទសនតរ

របនវសន៍ ។
ខ. ជាហ្តថនលខី និង / ឬបានផ្សតល់សចចប័ ននលើអនុ សញ្ញាពហ្ុភាគី ការរបកាស ឬដ្ំ នណាេះ
ស្រសយទក់ ទងនឹ ងការការ

រពលកររួមទំងពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ និ ង

គ. បានបញ្ចប់ កិចចរពមនរពៀងនទវភាគី ឬការនរៀបចំ ជាមួ យរដាឋភិ បាលហ្វីលីពីន នដ្ើ មបីការ

រសិទិ ធ

របស់ពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស (OFW) ។
ដ្ូ ចគានននេះដដ្រ របនទសទទួ ល/របនទសនគាលនៅ គួ រដតោនវ ិធានការវ ិជជោន នដ្ើ មបីការ

រសិទិ រធ បស់

ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ របសិននបើមិនោនការធានាដ្ូ ចខ្ងនលើនទ គាមនការអនុ ញ្ញាតសរោប់ ការ
បញ្ូជ នពលករដដ្លរតូវនចញនដាយ POEA នទ។
៤. នដ្ើ មបីការ

រនអាយបាននពញនលញដ្ល់កោលំងពលកមម កនងស្រសុ
កនិ ងនរៅរបនទស នរៀបចំ និងមិ ន
ុ

នរៀបចំ និ ងនលើកកមពស់ឳកាសការងារនពញនលញសរោប់ ទំងអស់គាន ចាប់ សធារណរដ្ឋ 10801 រតូវ
បានអនុ ម័តកនុងដខឧសភាឆ្នំ 2016 នដ្ើ មបីរគប់ រគងនលើរបតិ បតតិការននរដ្ឋបាលសុខុោលភាពពលករនៅ
នរៅរបនទស (OWWA) ។ វាបានផ្សតល់ឱយ OWWA នូ វអាណតតិនដ្ើមបីអភិវឌ្ឍនិ ងអនុ វតតកមមវ ិធ្ី សុខុោល
ភាព និ ងនសវាកមមដដ្លន្លើយតបនៅនឹ ងតរមូវការរបស់សោជិ ករបស់ពួកនគ OFWs និ ងរកុមរគួសរ
របស់ពួកនគ។

កនុងនាមជាសថប័ នរបស់រដាឋភិ បាល OWWA ោនអំ ណាចរគប់ រគងមូ លនិ ធ្ិទុកចិតត (Trust Fund) នៅ
ថ្នមូ លនិ ធ្ិ OWWA ។ OWWA គឺ ជាភានក់ ងារដដ្លបានភាជប់ ជាមួ យរកសួងការងារនិ ងពលកមម។ កនុង
ចំ នណាមមុខងារនផ្សសងនទៀត OWWA រតូវបានរបគល់សិទិ ឱ
ធ យ:
ក. ការ

រផ្សលរបនយាជន៍ និ ងនលើកកមពសស
់ ុខុោលភាពននសោជិ ករបស់ OFWs នៅរគប់

ដ្ំ ណាក់ កាលននការងារនៅបរនទស។
ខ. ផ្សតល់ជំនួយដផ្សនកចាប់ដ្ល់សោជិ ក OFWs
គ. ផ្សតល់ជូនកមមវ ិធ្ី និងនសវាកមមសងគមនិងសុខុោលភាពដ្ល់សោជិ ករបស់ OFWs រួមទំង
ជំ នួយសងគម ការអប់ រ ំនិ ងបណុត េះបណា
ត ល នសវាវបបធ្ម៌ ការរគប់ រគងហ្ិរញ្ា វតថុ ការនធ្វើសោហ្រ
ណកមម និ ងនសវាកមមអភិ វឌ្ឍន៍ សហ្រគិ ន។

. ផ្សតល់ការន្លើយតបភាលមៗនិងសមស្រសបនៅនឹ ងភាពអាសននសកល ឬសថនភាពវ ិបតតិ ដដ្លជេះ
ឥទធិពលដ្ល់សហ្គមន៍ និងរគួសររបស់ពួកនគ។
ង. បនងកើតការគាំរទនិ ងហ្ិរញ្ា បបទន គនរោងជាក់ ោក់ សរោប់ សុខុោលភាពរបស់សោជិ ក OFWs និ ងរគួសររបស់ពួកនគ។ និ ង
ច. ធានានូ វការអនុ វតតចាប់ ទំងអស់និងអនុសញ្ញាអនតរជាតិ ដដ្លបានផ្សតល់សចចប័ នកនុងដដ្ន
សមតថកិចចរបស់ខួន។
ល

៥. កនុងនាមជាដផ្សនកមួ យដ្៏ សំខ្ន់ ននរកបខ័ណឌសថប័ ននននគាលននយាបាយរបស់រដាឋភិ បាលសតីពីការនធ្វើ
នទសនតររបនវសន៍ សរោប់ ការងារននាេះ រកសួងការបរនទស (DFA) គឺ សិត
ថ នៅកនុងជួ រមុ ខកនងការបនងក
ើត
ុ
មូ លដាឋនសរោប់ នគាលននយាបាយការបរនទសរបស់របនទស ជាពិ នសសកនុងការការ

រជននភៀសខលួន

ហ្វីលីពីននៅបរនទស។ ជំ នួយនៅនឹ ងកដនលងរបស់ DFA គឺ ជាលកខណៈសំខ្ន់ មួយនននគាលននយាបាយ
នទសនតររបនវសន៍ ។
នរកាម R.A. នលខ 8042 វ ិធ្ី សស្រសត "រកុមរបនទសដតមួ យ" ជរមុញមន្រនតីនិងតំ ណាងរដាឋភិបាលទំងអស់
ដដ្លបានឈ្រនជើ ងនៅនរៅរបនទស នដាយមិ នគិ តពី ភានក់ ងារនដ្ើ មរបស់ពួកនគ នដ្ើ មបីនធ្វើជារកុមរបនទស
មួ យ នរកាមការដ្ឹ កនាំរបស់ឯកអគគរដ្ឋទូត នដ្ើមបីការ

រសិទិ រធ បស់ OFWs ។ នរៅពី សថនទូតហ្វីលីពីន

បុ គគលិកនិ ងសថនកុ ងស៊ាុលហ្វីលីពីន ោនការ ិយាល័យការងារនៅនរៅរបនទសរបស់ហ្ីល
វ ីពីន រគប់រគង
នដាយអនុ ព័នធការងារនិ ងសុខុោលភាព ដដ្លគាំរទដ្ល់នសវាការបរនទសហ្វីលីពីនតាមរយៈនសវាកមម
ដផ្សនកចាប់ និងសងគមរបស់ពួកនគ។

តាមរយៈកមមវ ិធ្ីជំនួយដ្ល់របជាពលរដ្ឋ DFA នដ្ើ រតួ ជាទី ភានក់ ងាររដាឋភិ បាលជួ រមុ ខ នៅកនងការផ្សត
ល់
ុ

ជំ នួយភាលមៗ រួមទំងការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍ននជននភៀសខលនហ្វ
ីលីពីននៅនរៅរបនទស ជាពិនសសកនុង
ួ
អំ

ងសន្រងា
គ ម នសកនាដ្កមម និងភាពទល់រចកនផ្សសងនទៀត។
ុ

R.A. នលខ 8042 ក៏ បានផ្សតល់ជូនផ្សងដដ្រសរោប់ ការបនងកើតការ ិយាល័យជំ នួយដផ្សនកចាប់សរោប់ កិចចការ
ពលករនទសនតររបនវសន៍ (OLAMWA) ដដ្លសថិតនៅនរកាម DFA និ ងោនភារកិ ចចកងការផ្សត
ល់ និ ងជួ យ
ុន
សរមបសរមួលនសវាកមមជំនួយដផ្សនកចាប់ ទង
ំ អស់ដ្ល់ពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស ជាពិ នសស
អនកោនទុ កខលំបាក។ នៅឆ្នំ 2002 កមមវ ិធ្ី DFAបានផ្ទលស់បូរត OLAMWA នៅកាន់ ការ ិយាល័យអនុ រដ្ឋ

មន្រនតី ទទួ លបនទុកកិ ចចការពលករនទសនតររបនវសន៍ (OUMWA) នដ្ើ មបីបនតពរងី កអាណតតិរបស់ខួន
ល នដ្ើ មបី

រគបដ្ណតប់និងនដាេះស្រសយរាល់បញ្ញ
ហ និ ងកងវល់ រួមទំងជំ នួយដផ្សនកចាប់ កុងការនលើ
ន
កកមពស់សិទិ រធ បស់
OFWs ។

ការអប់រ ំពលករ និងកមមវ ិធ្ីនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតតិភាព
កមមវ ិធ្ីដណនាំតរមង់ទិសមុននធ្វើការ
កមមវ ិធ្ី ដណនាំតរមង់ ទិសមុននធ្វើការ (PEOP) រតូវបាននរៀបចំ ជាការន្លើយតបយា៉ា ងសកមមនដាយរដាឋភិ បា
ល ចំ ន

េះតរមូវការរបស់អនកនធ្វើការនៅនរៅរបនទស នដ្ើ មបីឱយោនកមមវ ិធ្ីព័ត៌ោនដដ្លអាចនជឿជាក់ បា

ន។ សោសធាតុ សំខ្ន់ នន PEOP គឺ ជាសិកាខសោតំ ដរតំ រង់ ទិសការងារ (PEOS) គឺ ជាពត៌ ោននិ ងកមម
វ ិធ្ី អប់ រ ំសរោប់ សធារណជនទូ នៅជាពិ នសសសរោប់ អនកដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស ឬជាពល
ករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស (OFWs) ។ វាគឺជាកមមវ ិធ្ី សំខ្ន់ របស់រដាឋភិ បាលនៅកនុងយុទធនាការរបស់
ខលួនរបឆ្ំងនឹ ងការនរជើ សនរ ើសមនុ សសខុ សចាប់ និងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស។

វារតូវបាននគចត់ ទុកថ្នជាយុទធសស្រសតសរោប់ ការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ ពលករ នដាយផ្សតល់នូវព័ ត៌ោន
គួ រនអាយទុ កចិ តតសីព
ត ី ការងារនៅនរៅរបនទស គុ ណសមបតតិនិងគុ ណវ ិបតតិរបស់វា នី តិវ ិធ្ី ស្រសបចាប់ កង
ុន
ការដាក់

កយសុំការងារនៅបរនទសនិ ងតរមូវការឯកសរ។ វាក៏ ជូនដ្ំ ណឹងជាសធារណៈដ្ល់សធារ

ណជនអំ ពីនសវាកមមរបស់រដាឋភិ បាលដដ្លោន សំរាប់ អនកដាក់

កយសុំការងារនៅនរៅរបនទស។

ការអនុ វតតន៍របស់ PEOS គឺ ស្រសបនឹងដផ្សនកទី 6 ននវ ិធាននិ ងបទបញ្ញ
ជ អនុ វតតចាប់ សធារណរដ្ឋនលខ
8042 (ពលករនទសនតររបនវសន៍និងចាប់ជននភៀសខលួនហ្វីលីពីននៅឆ្នំ 1995) ដដ្លដចងថ្ន "POEA

អាចអនុ វតតកមមវ ិធ្ី ឬនរបើ វ ិធ្ី សស្រសតនផ្សសងនទៀត និ ងយុទធនាការផ្សសពវផ្សាយដ្ូ ចជា ការនរៀបចំយុទធនាការ
ផ្សសពវផ្សាយព័ ត៌ោន ដ្ូ ចជាការនរៀបចំ សិកាខសោតំ រង់ ទិសមុ ននធ្វើការ នអាយោនលកខណៈទូ លំទូោយ
និ ងយូរអដងវង។ "
នដ្ើ មន

ើយ PEOS គឺ ជាកមមវ ិធ្ី ស័រម គចិ តតនហ្ើយរតូវបាននធ្វើន

គិ តនលល ។ នៅដខមិលុនាឆ្នំ 2016 វារតូវបានបនងកើតន

ើងតាមរយៈការពិ នរគាេះនយាបល់នដាយមិ ន

ើងតាមអុិនធ្័ រដណត និ ងចំបាច់ សរោប់ ពលករនធ្វើ

ការោនមូ លដាឋននលើដ្ី ដដ្លនទើ បដតរតូវបានជួ លលមីទំងអស់ នដាយសរដត សរាចរនលខ 2 ននPOEA
Memorandum ដដ្លបានអនុ ញ្ញានអាយោនការចូ លនរបើ របាស់និងការចុ េះនឈាមេះនៅនលើទំព័រអុិ នធ្ឺ រដណ
ត គឺ មិនគិ តនលលដ្ល់សធារណជននទ។
PEOS នដ្ើ រតួ យា៉ាងសំខ្ន់ នៅកនុងយុទធនាការអងគការនរៅរដាឋភិ បាល ធានាមិ នោនការនរស
ើ នអើ ងនដាយ

ខុ សចាប់ (យុទធនាការស្រសូបយកនដាយគាមនការអនុ ញ្ញាត) នដាយនហ្តុ ថ្ន វាកាលយជាមនធ្ាបាយឈាន
ដ្ល់សោជិ កននរាជធានី នខតតរកុងនិងរកុងនផ្សសងៗនដ្ើមបីកាត់ បនថយ ឬលុបបំ បាត់ ការនរជើ សនរ ើសពលករ
ខុ សចាប់ នៅករមិ តមូ លដាឋន។
ភាពជានដ្គូ
នឆ្ពេះនៅរកនគាលនៅននេះ POEA បនតនធ្វើការជានដ្គូ ជាមួ យ LGUs នៅទូ ទំងរបនទសនដាយបនងកើតជា
អនុ សារណៈនយាគយល់គានជាផ្សលូវការ។ ការ ិយាល័យនសវាកមមការងារសធារណៈ LGUs (PESOs)

នដ្ើ រតួ យា៉ាងសំខ្ន់ នៅកនុងកិ ចចការននេះ។ នលើសពី ននេះនទៀត POEA នគាេះនដ្គូ សងគមនដ្ើ មបីចូលរួមចំ ដណក
ដ្ល់ភាពនជាគជ័ យននកមមវ ិធ្ី ព័ត៌ោន PEOS ។ ទំងននេះរួមោនសោជិ កននសថប័ នសិកា រកុមអនុ វតត
ចាប់ រកុមអងគការនរៅរដាឋភិ បាល អងគការសសនានិ ងវ ិជាជជី វៈ។ POEA ទទួ លសគល់ជាផ្សលូវការរគូ

បណុត េះបណា
ត ល អងគភាពរដាឋភិ បាលនៅថ្ននក់ មូលដាឋន ការ ិយាល័យនសវាការងារសធារណៈ (PESO)
អងគការមិ នដមនរដាឋភិ បាល អងគការសងគមសុីវ ិល និ ងអងគការវ ិជាជជី វៈ។
កមមវ ិធ្ី PEOS ដដ្លបានទទួលសគល់

ដផ្សនកដ្៏ សំខ្ន់ នន PEOS គឺ ដផ្សនកអប់រព
ំ លករ (WED) ដដ្លសថិតនៅនរកាមសខ្របយុទធរបឆ្ំងការនរជើ ស
នរ ើសខុ សចាប់ (AIRB) ។ ការ ិយាល័យអាជាាប័ ណណនិងការរតួតពិ និតយ រតួតពិ និតយនមើ លការងារ WED
និ ង AIRB ។ PEOS រតូវបាននធ្វើន


ើងជានទៀងទត់ នៅកដនលងនិ ងនវទិ កានផ្សសងៗដ្ូចខ្ងនរកាម:

PEOS នៅកនុងសោនរៀន / សកលវ ិទាល័យ - នដ្ើ មបីបន្រញ្ញ
ជ បចូ លនៅកនុងសិកាខសោនរកាម
ការដណនាំពីអាជី ព ជាពិ នសសនិ សសិតបញ្ចប់ ការសិកានៅវ ិទាល័យ និ ងមហវ ិទាល័យនៅទូ
ទំងរបនទស។ POEA ក៏ បានបញ្ូច លនៅកនុងអនុ សសរណៈនយាគយល់ជាមួ យសថប័ នអប់ រ ំនានា
សតីពីការរបរពឹ តិ រត បស់ PEOS ។ ទី របឹ កាសោនិ ងអនក
ជួ នកាល PEOS រតូវបាននធ្វើន

ក់ព័នធដ្នទនទៀតរតូវ្លងកាត់ CET ។

ើងនដាយភាជប់ ជាមួ យនិ ងកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំការងារសរោប់ រកុមសិសស

បញ្ចប់ ថ្ននក់ បរ ិញ្ញាប័ រតផ្សងដដ្រ។


PEOS on AIR - យុទធសស្រសតននការនរបើ របាស់រគប់ ទរមង់ ននរបព័នធផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោនកនងការ
ុ

ផ្សសពវផ្សាយគំ និតរបស់ PEO ។ ការនរៀបចំខួននិ
ល
ងការបងាហញនៅកនុងកមមវ ិធ្ី ទូរទសសន៍ និងវ ិទយុជា
ពិ នសសកមមវ ិធ្ី នសវាសធារណៈសតីពីការរពួយបារមភរបស់ OFW ។


PEOS នៅកនុងការ ិយាល័យភូ មិភាគ - POEA នធ្វើសកមមភាព PEOS ជានទៀងទត់ នៅកនុងតំបន់
របស់ពួកនគនរៀងៗខលួន។



PEOS នៅកនុងសហ្គម - ស្រសបតាមការអនុ វតាន៍យុទធនាការ IR-Free LGUs និ ងការទទួ ល

សគល់នូវតំ រូវការនដ្ើ មបីឈានដ្ល់ចំនួនរបជាជនដ្៏ នរចើ នបំ ផ្សុត ជាពិ នសសនៅថ្ននក់ មូលដាឋន
PESO អនុ វតត PEOS នៅថ្ននក់ ស្រសុក ទូ ទំងរបនទស នៅកនុងតំបន់ ណាដដ្លជាកដនលង PEOS
រតូវបានបនងកើតជាសថប័ នននេះន
ផ្សសពវផ្សាយព័ ត៌ោន។


ើង។ PESO ក៏ ជួយកនុងការដចកចយ / ផ្សលិតន

ើងវ ិញ និ ងការ

PEOS នៅកនុងរបព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម - របព័ នធផ្សសពវផ្សាយសងគមដដ្លរតូវបាននគនិ យមនរបើ

របាស់និងនរបើ របាស់យា៉ាងទូ លំទូោយសរោប់ ការដចករ ំដលកព័ ត៌ោន PEOS រតូវបាននធ្វើនៅ
កនុងនហ្វសប៊ាុ ក និ ងTwitter ។


PEOS តាមរយៈកមមវ ិធ្ីទូរស័ពទចល័ត - នដ្ើ មបីពរងី កសកាតនុ ពលននបនចចកវ ិទាកនុងការផ្សសពវផ្សាយ
ព័ ត៌ោន ការអនុ វតត POEA Mobile រតូវបានបនងកើតន

ើងជាឧបករណ៍មួ យនទៀត នដ្ើមបីការ

រ

សធារណជន ជាពិ នសសនផ្ទតតនលើពលករនទសនតរបនវសន៍ របឈ្មនឹងការនរជើ សនរ ើសមនុ សស
ខុ សចាប់ និងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស។



PEOS Online - របព័នធនរៀនតាមកុំ ពយូទ័ រ នដាយនរបើ កុំពយូទ័ រដដ្លោនម៉ាូឌ្ុល PEOS ។ វាផ្សតល់ជូន
នូ វព័ ត៌ោនងាយស្រសួលនិ ងអាចទុ កចិតតបាន និ ងោនគុ ណភាពនៅនលើការងារនរៅរបនទស។ វា
គឺ ជាឧបករណ៍ដដ្លរតូវបាននរបើ សរោប់ ការអនុ វតតនន PEOS ចំបាច់ ។

បទដាឋន
POEA ន្លើយតបនៅនឹ ងសំណូមពរនិ ងការអនញ្ជើញពី សធារណជនទូ នៅ ជាពិ នសស LGUs សថប័
នសិកា អងគការដដ្លោនជំ ននឿនលើសសនា នដ្ើ មបីនរៀបចំ PEOS សរោប់ សោជិ ករបស់ខួន
ល ។ PEOS
រតូវបាននរៀបចំ ន

ើងនៅកនងកដនល
ងជានរចើន ដ្ូចជាសោនរៀន សលមនហស្រសព កី ឡាបាល់នបាេះ រពេះ
ុ

វ ិហរ និ ង Barangay Halls ជានដ្ើ ម។ តរមូវការដផ្សនកភសតភាដដ្លផ្សត
ល់នដាយ POEA ឬអងគការនដ្គូ រួម
ុ
ោន ឧបករណ៍សនមលងជាមូ លដាឋន ដ្ូ ចជា ោ៉ា សុីនបញ្ញ
ច ំងពហ្ុនមនឌ្ៀកុំ ពយូទ័ រនលើតុ / ោ៉ា សុីនកុំ ពយូរទ័រ

ោ៉ា សុីននបាេះពុ មព របព័ នធសនមលង នអរកង់ បញ្ញ
ច ង
ំ ព័ ត៌ោននបាេះពុ មព និ ងសោភរៈបណុត េះបណា
ត ល សោភរៈ
សិកា និ ងសោភរៈនផ្សសងៗ ។

នដ្ើ មបីរកាចំនួនអនកគាំរទអនុ វតត PEOS វគគបណុត េះបណា
ត លនលើកកមពស់សមតថភាព (CETs) ក៏ រតូវបាន
អនុ វតតផ្សងដដ្រ។ CETs រតូវបានអនុ វតតនៅទូទំងរបនទសសរោប់ នដ្គូកមមវ ិធ្ី ពីអងគការរដាឋភិ បាល និ ង

អងគការនរៅរដាឋភិ បាលនផ្សសងៗកនុងការបំ នពញនគាលបំ ណងននកមមវ ិធ្ី ននេះ នដ្ើមបីឈាននៅដ្ល់មូលដាឋន
នទេះបី ជាោនផ្សលប៉ា េះ

ល់ជានរចើ ន។ ការនធ្វើលំហត់ ហ្ឹក
វ ហ្វឺនតាមដានជានទៀងទត់ ក៏ រតូវបានអនុ វតត

ផ្សងដដ្រ នដ្ើ មបីនធ្វើបចចុបបននភាពនដ្គូ រនៅនលើការផ្ទលស់បូរនី
ត តិវ ិធ្ីចុងនរកាយបំ ផ្សុតនិ ងការរបកាសរដ្ឋបាល។
ការរតួតពិ និតយការអនុវតតរតូវបាននធ្វើន

ើងរបចំដខនដាយPOEA សរោប់ អនកផ្សតល់នសវា PEOS ទំងអស់

របស់ខួន
ល ដដ្លបានបញ្ូជ នរបាយការណ៍ទំងននេះឱយបាននទៀងទត់ ដ្ល់ POEA ។
កមមវ ិធ្ីអប់រ ំមុននចញដ្ំ នណើរ
កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំមុ ននចញដ្ំ នណើររបស់ការ ិយាល័យសុខោលភាពពលករនៅនរៅរបនទស (OWWA) ោន
សិកាខសោដណនាំតំរង់ ទិសមុ ននចញដ្ំ នណើរ (PDOS) ដដ្លរតូវបាននផ្សទរនៅកាន់ OWWA កាលពី នលៃទី
9 ដខសីហឆ្នំ 2002 នយាងតាមសរាចរនលខ 05 ។ កមមវ ិធ្ី អប់រ ំ PDOS ជាដផ្សនកសំខ្ន់ មួយននកមមវ ិធ្ី
អប់ រ ំនិងព័ ត៌ោនរបស់ OWWA និ ងជាដផ្សនកសំខ្ន់ ននកមមវ ិធ្ីទូនៅរបស់រដាឋភិ បាលសរោប់ ការ

រនិ ង

ធានាសុខុោលភាពរបស់ OFWs ។ PDOS រយៈនពលមួ យនលៃ គឺ ជាការដណនាំចំបាច់ សរោប់ OFWs

ដដ្លរតូវបានជួ លជានលើកដ្ំ បូង ឬរតូវបានជួលន

ើងវ ិញនៅកនុងរគប់ របនភទការងារទំងអស់។ វារតូវ

បាននគនធ្វើរបតិ បតិ តការនៅឆ្នំ 1983 នដ្ើ មបីនដាេះស្រសយភាពលំបាកនន OFWs កនុងការសរមបខលួននៅនឹង
ការដកសរមួលបរ ិយាកាសការងារ ក៏ ដ្ូចជាវបបធ្ម៌ ននរបនទសនគាលនៅរបស់ពួកនគ។ PDOS រតូវបាន
នធ្វើន

ើងនដាយឥតគិ តនលលដ្ល់ OFWs ។

វានិ យាយអំ ពីតរមូវការជាមូ លដាឋនរបស់ OFWs សរោប់ ការដណនាំតំរង់ ទិសដតប៉ាុ នណាណេះ នហ្ើយមិ នផ្សត
ល់ឱយ OFW ជាមួ យនឹ ងព័ ត៌ោននរចើននពកនទ។ ការនផ្ទាតការយកចិ តតទុកដាក់គឺនដ្ើមបីឱយ OFWs នធ្វើការ
នដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ លំបាកដដ្លជាទូ នៅោនបទពិ នសធ្ន៍ កងរយៈនពល
6 ដខដ្ំ បូងននការងារនធ្វើការនៅ
ុន
នរៅរបនទស។ PDOS គឺ ជាកមមវ ិធ្ី នៅតាមរបនទសជាក់ ោក់ មួយ និ ងកនុងករណីខលេះ ផ្សតល់ជំនាញជាក់
ោក់ នដ្ើ មបីផ្សតល់ជូននូ វ OFWs នូ វព័ត៌ោនដដ្ល

ក់ ព័នធនិងរតឹ មរតូវដដ្លអាចនធ្វើនៅបាននដ្ើ មបីពននលឿន

ការនធ្វើសោហ្រណកមមរបស់ពួកនគនៅកនងបរ
ិសថនការងាររបស់ពួកនគ។
ុ
សិកាខសោដណនាំតំរង់ ទិសមុ ននចញដ្ំ នណើរ (PDOS) រតូវបានបនងកើតន

ើងស្រសបតាមការអនុ វតតអនុ

សសរណៈសរាចរ (MCs) និ ងអនុ សរណៈននការដណនាំ (MoIs) ដ្ូ ចខ្ងនរកាម:


POEA MC No. 3, Series of 1983- នគាលននយាបាយអនុ វតាដដ្លបាននធ្វើឱយ PDOS ជា
លកខខណឌតរមូវសរោប់ រគប់ ពលករដដ្លរតូវនចញដ្ំ នណើរទំងអស់



POEA MC No. 2, Series of 1992- ផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់អងគការនរៅរដាឋភិ បាលនដ្ើ មបីនធ្វើ
PDOS សរោប់ ពលករកិ ចចសនា ដដ្លជួ បការលំបាក។



សរាចរ POEA-OWWA នលខ 04, ករមងឯកសរឆ្នំ 2002 និ ងនលខកថ្នខណឌនលខ 2502 ននឆ្នំ 2002 - ការនផ្សទរ PDOS ពី POEA នៅ OWWA;



អនុ សសរណៈននការដណនាំនលខ 13 ឆ្នំ 2003 កំ ណត់ នគាលននយាបាយនិ ងនគាលការណ៍
ដណនាំសរោប់ ការនរៀបចំ សិកាខសោដណនាំតំរង់ ទិសមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ។



សរាចរ POEA-OWWA នលខ 01 ឆ្នំ 2011 - ការនផ្សទរ PDOS សរោប់ ពលករដដ្លោន
នឈាមេះជាអនកជួ លនិ ងដាក់ នអាយនធ្វើការនដាយរដាឋភិ បាល ពី POEA នៅ OWWA ។

PDOS រតូវបានពរងី កនដាយការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរនដាយរគប់ រជុងនរជាយ
(CPDEP) សរោប់ អនកបនរមើ ការងារតាមផ្សទេះ (HSWs) នៅឆ្នំ 2007 ។ CPDEP ោននគាលបំ ណងបនងកើត
PDOS សរោប់ HSWs ដដ្លន្លើយតបនៅនឹងតរមូវការដផ្សនកសុខុោលភាពនិ ងការការ

រកនុងវ ិស័យ

ដដ្លងាយរងនរគាេះននេះ និ ងនរៀបចំ HSWs នដ្ើ មបីនដាេះស្រសយលកខខណឌការងារនិ ងនស្រសតសនៅកនុង
រគួសរបរនទស។
CPDEP នដ្ើ មន

ើយជាវគគភាសនិ ងការយល់ដ្ឹងវបបធ្ម៌ ដដ្លបានចប់ នផ្សតើមនៅកនងដខមករាឆ្
ន ំ 2007
ុ

នដាយភាសអារា៉ា ប់ ជាការផ្សតល់ជូននូ វសិកាខសោសតីពីភាសដតមួ យគត់ ។ នដ្ើ មបីបានឈាននៅរកពល
ករបដនថមនទៀត និងបំ នពញតរមូវការរបស់រកុមជនងាយរងនរគាេះ ជាពិ នសសគឺ បុគគលិកបនរមើ ការតាមផ្សទេះ
(HSWs) សិកាខសោសតីពីភាសរតូវបានពរងី កនៅដខមី នា ឆ្នំ2009 (នលខ DOE នលខ 95) និ ងបញ្ូច ល
PDOS រយៈនពលមួ យនលៃ។ ការបណុត េះបណា
ត លភាស និ ងវបបធ្ម៌ និងសិកាខសោសតីពីការរគប់ រគង
ភាពតានតឹ ងផ្សលូវចិ តត បញ្ូច លនៅកនុងការអប់ រ ំដតមួ យសរោប់ HSWs ។ បចចុបបនន CPDEP បានផ្សតល់នូវ

សិកាខសោសតីពីភាសដ្ូ ចខ្ងនរកាម: ភាសអារា៉ា ប់ (បី នលៃ); ចិ នកាតាំង (បី នលៃ) នហ្របឺ (បី នលៃ) អុី តាលី
(បី នលៃ) និ ងភាសចិ នកុកងឺ (រយៈនពលរបាំមួយនលៃ) ។
ម៉ា ាងនទៀតសិកាខសោសតីពីការរគប់ រគងភាពតានតឹ ង ផ្សលវចិ
ូ តត នៅនរកាម CPDEP ោននគាលបំ ណង
បនងកើនករមិតននការយល់ដ្ឹងរបស់ HSWs នៅនលើមូលនហ្តុ ននភាពតានតឹ ងនិ ងផ្សលប៉ា េះ

ល់របស់វា

នរៀបចំ សរមួលអារមមណ៍និងសមរតី នដ្ើមបីរបឈ្មមុ ខនឹងបញ្ញ
ហ របឈ្មននការនធ្វើការនៅបរនទស និ ង
បញ្ញ
ជ ក់ ពីយុទធសស្រសតនដាេះស្រសយរបស់ពលករ និ ងបនងកើតយនតការនដាេះស្រសយលមី។
ការទទួលសគល់អក
ន ផ្សតលន់ សវាបណុត េះបណា
ត ល
OWWA នធ្វើ PDOS សរោប់ ពលករជំ នាញតាមរយៈការ ិយាល័យរបចំតំបន់ របស់ខួន
ល និងសរោប់ ពល

ករដដ្លបានបញ្ូជ ននៅរបនទសកាណាដា ក៏ ដ្ូចជាអនកហត់ ការសរោប់ ការបានបញ្ូជ ននៅជប៉ាុ ន នរកាម
កមមវ ិធ្ី JITCO ។ នៅដខកុមភៈ ឆ្នំ 2012 OWWA បានចប់ នផ្សតើមបនងកើត PDOS សរោប់ ពលករកិ ចចសនា
ដដ្លជួ លនិ ងដាក់ នអាយនធ្វើការនដាយរដាឋភិ បាល។ នៅដខតុ ោ ឆ្នំ2012 OWWA បានចប់ នផ្សតើមបនងកើត
PDOS រយៈនពលពី រនលៃសរោប់ ពលករបនរមើការតាមផ្សទេះ (HSWs) ដដ្លរតូវនៅនធ្វើការនៅរពេះរាជាណា
ចរកអារា៉ា ប៊ាី សអ៊ាូឌ្ីត។ នៅកនុងដខវ ិចឆិកា ឆ្នំ2013 OWWA បានចប់ នផ្សតើមកមមវ ិធ្ី PDOS របស់ខួនសរោប់
ល
អនកនធ្វើការដផ្សនកសុខ្ភិ បាល ដដ្លនៅនធ្វើការនៅអាលលឺម៉ាង់។
សិកាខសោ PDOS ដ្ូ ចតនៅននេះកំពុងរតូវបាននធ្វើន
អិ នអុី ស្រសតូរៈទី រកុងោ៉ា នី ល:

ើងនៅឯមជឈមណឌលអភិ វឌ្ឍន៍ OWWA កនុងរកុង

• PDOS មួ យនលៃសរោប់ ពលករដដ្លរតូវនៅនធ្វើការនៅរបនទសកាណាដា - នគាលបំ ណង
ចមបងគឺ នដ្ើមបីនរៀបចំ OFWs ដដ្លរតូវនៅនធ្វើការនៅរបនទសកាណាដា កនុងការនធ្វើសោហ្រណ
កមមនដាយរលូនចូ លនៅកនុងសងគមកាណាដា។ ននេះគឺ សរោប់ អនកជំ នាញហ្វីលីពីននិ ងពលករ
ជំ នាញដដ្លចកនចញនៅរបនទសកាណាដាសរោប់ ទិដាឋការការងារ។

• PDOS រយៈនពល 1 នលៃសំរាប់ អនកហ្វឹកហត់ បនចចកនទសនៅនធ្វើការនៅរបនទសជប៉ាុ ននរកាមកមម
វ ិធ្ី JITCO សរោប់ អនកហត់ ការបនចចកនទស នហ្ើយបចចុបបននននេះរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយអងគភាព

OWWA PDOS ។

• PDOS សំរាប់ ពលករដដ្លរតូវបានជួ លនិងដាក់ នអាយនធ្វើការនដាយរដាឋភិ បាល - ម៉ាូ ឌ្ុលននេះ
រតូវបាននផ្សទរពី POEA នៅ OWWA ។
• PDOS មួ យនលៃសរោប់ គិោនុ បដាឋយិកានៅនធ្វើការនៅអាលលឺម៉ាង់ - ននេះគឺ ជាដផ្សនកមួ យននកិ ចច
រពមនរពៀងរវាងរដាឋភិ បាលនិ ងរដាឋភិ បាល ទក់ ទងការបញ្ូជ នអនកជំ នាញសុខភាពហ្វីលីពីននៅ
នធ្វើការនៅរបនទសអាលលឺម៉ាង់។

• PDOS សំរាប់ អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះ (HSWs) ដដ្លបានបញ្ូជ ននៅរបនទសអារា៉ា ប៊ាី សអ៊ាូ ឌ្ីត - ននេះ
គឺ ជាកិ ចចសហ្របតិ បតតិការជាមួ យទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ។ របធានបទរគប់ រគងនដាយ
OWWA រួមោន: ទិ សនៅវបបធ្ម៌, កិ ចចសនាការងារធ្មមតា, នគាលការណ៍ដណនាំតនមល, ការ
រគប់ រគងភាពតានតឹ ង, កមមវ ិធ្ី និ ងនសវាកមមរបស់រដាឋភិ បាល និ ងភាសអារា៉ា ប់ (ជាមូ លដាឋន)។
ខណៈនពលដដ្លរបធានបទរគប់ រគងនដាយ PRAs ោនដ្ូ ចជា ការរគប់ រគងហ្ិរញ្ា វតថុ សុខ
ភាពនិ ងសុវតថិភាព និ ងព័ ត៌ោនដផ្សនកជំនួយនៅអាកាសយានដាឋន។
PDOS ក៏ កំពុងរតូវបាននធ្វើន

ើងនៅកនុងផ្សទេះ នៅកនុងការ ិយាល័យសុខុោលភាពតំ បន់ OWWA ដ្ូ ចខ្ង

នរកាម: CAR - Baguio City; តំ បន់ ទី 1 - សន់ ហ្័រវ ដ្ូ ននា, ឡាយូនីស; តំ បន់ ទី 3 - សន់ Fernando,
Pampanga - តំ បន់ 4-A - Calamba, Laguna; តំ បន់ ទី 5 - ទី រកុង Legazpi; តំ បន់ 6 - ទី រកុង Iloilo;

តំ បន់ ទី 7 ទី រកុងសុីប៊ាូ; តំ បន់ 8- ទី រកុងតាកលណាន
តំ បន់ទី 9 ទី រកុងហ្ាំបា៊ាំងហគន តំ បន់ 10- ទី រកុង
ូ
Cagayan De Oro; តំ បន់ 11- ទី រកុងដាវា៉ា វ និងតំ បន់ Caraga - Butuan ។
OWWA បានទទួ លសគល់អនកផ្សតល់នសវា PDOS ដដ្លរួមោន:
•សោគមទី ភានក់ ងារ - រតូវបាននធ្វើសរោប់ បុគគលិកជំ នាញបនចចកនទសនិ ងវ ិជាជជី វៈរបស់ទី
ភានក់ ងារ - សោជិ ករបស់ខួន។
ល
គិ តរតឹមនលៃទី 11 ដខនមស ឆ្នំ 2014 ោនសោគមឧសាហ្កមម

ចំ នួនរបាំមួយរតូវបានទទួ លសគល់ជាផ្សលូវការនដ្ើ មបីនរៀបចំ PDOS ។

•របនទសជាក់ ោក់ - គិ តរតឹ មនលៃទី 11 ដខនមស ឆ្នំ 2014 ោនទី ភានក់ ងារពី ររតូវបានទទួល
សគល់ជាផ្សលូវការនដ្ើ មបីនធ្វើ PDOS ។

•ទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ - សរោប់ ទំងរកុមហ្៊ាុនដដ្លោនមូ លដាឋននលើសមុ រទឬដ្ី
សរោប់ ពលករជំ នាញផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកនគ។ គិ តរតឹ មនលៃទី11 ដខនមស ឆ្នំ 2014 ោនទី

ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ នធ្វើការនលើដ្ីចំនួន 53 និ ង នធ្វើការនលើសមុ រទចំនួន 234 រតូវបាន
ទទួ លសគល់ជាផ្សលូវការ កនុងការនធ្វើ PDOS សរោប់ ពលកររបស់ខួន។
ល
•អងគការនរៅរដាឋភិ បាល - សរោប់ HSWs សិលបករសិលបការ ិនី បរនទស និ ងពលករដដ្លជា
រកុមងាយរងនរគាេះ។ គិ តរតឹ មនលៃទី 11 ដខនមស ឆ្នំ 2014 ោនអងគការនរៅរដាឋភិ បាលចំ នួន 14
រតូវបាននគទទួ លសគល់ថ្នជាអនកដ្ឹ កនាំកមមវ ិធ្ី PDOS ។
• PDOS បដនថម - គិ តរតឹមនលៃទី 11 ដខនមស ឆ្នំ 2014 ននេះោនទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករហ្វី
លីពីនចំ នួន 223 រតូវបានអនុ ញ្ញាតឱយនធ្វើ PDOS បដនថម។
បទដាឋន
បនាទប់ ពីការតាមដាន PDOS ទរមង់ ននការហ្វឹកហត់ PDOS រតូវដតនគារពនៅតាមតរមូវការ
អបបបរោដ្ូចខ្ងនរកាម:
•ថ្ននក់ នរៀនទូ លំទូោយ (មិ នោនមនុ សសនរចើន) ោនទំ ននារនៅនឹ ងការនរៀនសូរត
•សោោរត 1: 1 នននៅអី អងគុយនៅនិ ងចំ នួនអនកចូ លរួម PDOS
•នរគឿងបរ ិកាខរអូឌ្ីយ៉ាូមូលដាឋន - កុំ ពយូទ័ រនអ

ិចរតូនិចនិ ងោ៉ា សុីនបញ្ញ
ច ំង មី រកូហ្ន។
ល។
ូវ

•លតចមលងសោភរៈព័ត៌ោន PDOS ដដ្លបាននបាេះពុ មពរគប់ រគាន់

•បាននធ្វើបចចុបបននភាពនសៀវនៅរគូឧនទទសនាម PDOS Trainor's Handbook
ខលឹមសរសិកាឋសោ PDOS រតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយសកលវ ិទាល័យហ្វីលីពីននៅឆ្នំ 2006 និ ង

បាននធ្វើបចចបបនន
ភាពនដាយបណិឌ តយសភាអភិ វឌ្ឍន៍ ននរបនទសហ្វីលីពីន (DAP) នៅកនុងឆ្នំ 2008 នដាយ
ុ
សហ្ការជាមួ យអនកផ្សតល់នសវាកមម PDOS ពី អងគការនរៅរដាឋភិ បាល - ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ,
សោគមឧសាហ្កមម, អតី ត OFWs និ ង OWWA ោនមូ លដាឋននលើដ្ីនិងសមុ រទ ។

នសៀវនៅមគគុនទទសក៍ របស់ PDOS រតូវបានដកសរមួលនដាយអងគភាពអភិ វឌ្ឍន៍ និងរតួតពិ និតយ OWWAPDOS (PDMU) នៅដខមី នាឆ្នំ 2015 នដាយោនការពិ នរគាេះនយាបល់ជាមួ យអនក

ក់ ព័នធ និ ងអងគការ

អនតរជាតិ ខ្ងនទសនតរបនវសន៍ (IOM) នហ្ើយរតូវបាននបាេះពុ មពនដាយ IOM នៅឆ្នំ 2015 ។ តំ រូវការរបស់
ពលករសំរាប់ ព័ត៌ោនលមីៗនិ ងនពញនលញ។
ម៉ាូ ឌ្ុលដកសំរួលសរោប់ ពលករនធ្វើការនៅតាមសមុ រទ និងនសៀវនៅដណនាំរបស់គរុនកាសលយរតូវបាន
បនងកើតន

ើងរួមគាន នដាយអងគភាពអភិ វឌ្ឍន៍និងរតួតពិ និតយ OWWA-PDOS (PDMU) និ ងរកុម Joint

Manning Group (JMG) នៅកនុងដខកញ្ញាឆ្នំ 2016 ។
នគាលបំ ណងចមបងរបស់ PDOS គឺ នដ្ើ មបីផ្សល
ត ់ជូនដ្ល់ OFWs នូ វមនធ្ាបាយនដ្ើ មបីនដាេះស្រសយបរ ិសថន
ការងារលមីរបស់ពួកនគ ជាពិ នសសកនុងអំ

ងនពលពី
របី ដខដ្ំ បូងននការនធ្វើការនៅបរនទស។ PDOS មួ យ
ុ

នលៃរតូវបានចូ លរួមនដាយពលករទំងអស់ (រគប់ ជំនាញ / របនភទការងារ) មុ ននពលរតូវបានបញ្ូជ ននៅ
បរនទស។ ម៉ាូ ឌ្ុល PDOS ោនដ្ូ ចខ្ងនរកាម:

•នធ្វើការនរៅរបនទស - ការយល់ដ្ឹងខ្ងវបបធ្ម៌ និងរកមវ ិន័ យនន OFWs
•កិ ចចសនាការងារ - សិទិ ន
ធ ិ ងការទទួ លខុ សរតូវរបស់ OFWs កនុងកិ ចចសនាអវីដដ្លរតូវនធ្វើកុង
ន
ករណីោនការរ ំនោភកិ ចចសនា

•កមមវ ិធ្ី និងនសវាកមមរបស់រដាឋភិ បាល - នៅកនុងរបនទសនិងនរៅរបនទស ទី ភានក់ ងាររដាឋភិ បាល
ដ្នទនទៀត

ក់ ព័នធនឹងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍

•ការរ ំលឹកដ្៏ សំខ្ន់ - ព័ ត៌ោនជំ នួយសុខភាព, ដផ្សនការហ្ិរញ្ា វតថុ, ព័ ត៌ោនជំនួយការនធ្វើដ្ំនណើរ
•ការរគប់ រគងហ្ិរញ្ា វតថុ - ដផ្សនការហ្ិរញ្ា វតថុ និ ងសរៈសំខ្ន់ ននការសនសំ និ ងការវ ិនិ នយាគ
•នដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ ការងារ និ ងជី វភាពរស់នៅ - នោ៉ា ងនធ្វើការ, បរ ិសថនពហ្ុវបបធ្ម៌
យនតការរតួតពិនិតយ
ស្រសបតាមនសចកតីរបកាសដណនាំរបស់ PDOS នលខ 5 (នចញនលៃទី 12 ដខនមសឆ្នំ 2010) អនកផ្សតល់នស
វា PDOS ទំងអស់រតូវបាននគតរមូវឱយដាក់ របាយការណ៍ PDOS របចំដខរបស់ខួន
ល (PDOS ទំ រង់ រតួត
ពិ និតយ 1) កនុងរយៈនពល 15 នលៃននដខបនាទប់ ។

ការទទួ លសគល់គុណភាពអប់ រ ំរបស់អនកផ្សតល់ PDOS នឹ ងរតូវបានលុបនចលនដាយ OWWA នដាយ
សវ័យរបវតតិ របសិននបើ រកន

ើញថ្នោនការរ ំនោភបំ

នដ្ូ ចខ្ងនរកាម:



ការនចញលិខិតបញ្ញ
ជ ក់ ពីការចូ លរួមរបស់ OFWs នដាយគាមនវតតោន។



ផ្សតល់របាក់ បងវិលរត

ប់ មកវ ិញ នលលឈ្ួល
ន កំ នរនជើ ងសរ និង / ឬការនរៀបចំ ស្រសនដ្ៀងនឹ ងទី

ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករឬតំ ណាងរបស់ពួកនគ។

កនុងនគាលបំ ណងនដ្ើ មបីធានានូ វការផ្សតល់នសវារបកបនដាយរបសិទធភាពខពស់ដ្ល់កមមវ ិធ្ី PDOS អងគភាព
អភិ វឌ្ឍន៍ និងរតួតពិ និតយ PDOS (PDMU) រតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយអនុ សសរណៈននការដណនាំ នលខ

7 ចុ េះនលៃទី 23 ដខកកកដា ឆ្នំ 2014 ។ ដ្ូ ចននេះ PDMU ោនភារកិ ចចនដ្ើ មបី:


បនងកើតនិ ងពិនិតយន

ើងវ ិញនូ វនគាលននយាបាយ សរោប់ ការដកលមអរបព័ នធនិងនី តិវ ិធ្ី ននការ

អភិ វឌ្ឍសិកាខសោនិ ងការកសងសមតថភាព។ និ ង


រតួតពិនិតយនិ ងអធ្ិ ការកិ ចុច អនកផ្សតល់ PDOS ដដ្លរតូវបានទទួ លសគល់ជាផ្សលូវការ។

កមមវ ិធ្ីអប់រ ំបនតសរោប់ទីភានក់ងារនរជើសនរ ើសនិងទីភានក់ងារផ្សគត់ផ្សង
គ ់
កនុងឆ្នំ 2010 POEAបានដណនាំកមមវ ិធ្ី អប់រ ំបនតរបស់ទីភានក់ ងារ (CAEP) ដដ្លោននគាលបំ ណងនដ្ើ មបី
នលើកកំ ពស់សមតថភាពជំ នាញបនចចកនទសនិងតនមលសីលធ្ម៌ របស់មន្រនតីនិងបុគគលិកនដ្ើមបី ឱយពួ កនគ
រគប់ រគងនិងរបតិ បតតិកាន់ ដតរបនសើរន
ភាព និ ងោនការងារនធ្វើ។

ើង និងធានាឱយបាននូ វការបានបញ្ូជ នពលករនដាយោនសុវតថិ

ចប់ តាំងពី ការអនុ វតតនៅដខសីហ ឆ្នំ2010 រហ្ូតដ្ល់ដខធ្នូ ឆ្នំ2015 POEA តាមរយៈការ ិយាល័យផ្សតល់
អាជាាប័ ណណនិងបទបញ្ា តិ ត បាននធ្វើសិកាខសោចំ នួន131ដ្ង ដដ្លរតូវបានចូ លរួមនដាយបុ គគលិក

រគប់ រគងនិងបនចចកនទសរបដហ្ល 11.913 នាក់ ននទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុគគលិក។ សិកាខសោននេះ វា
គឺ ជានវទិ កាសរោប់ របធានបទនផ្សសងៗដដ្លប៉ាេះ

ល់ដ្ល់របតិ បតតិការរបស់ទីភានក់ ងារដដ្លោនអាជាា

ប័ ណណ ក៏ ដ្ូចជានវទិ កាសរោប់ ការសនទនាអំ ពីកងវល់របស់ពួកនគ។

គន្ធន្សិ េទ
1. រគប់ គងនទសនតររបនវសន៍: បទពិ នសធ្ន៍ របនទសហ្វីលីពីន,” មណឌលនទសនតររបនវសន៍
Scalabrini ោ៉ា នី ឡា, Philippines, 2011.
2. (Infographic): “ដសវងយល់ពីពលករនធ្វើការនៅបរនទស OFWs,” Rappler, 29 June 2014.
3. http://www.rappler.com/move-ph/61808-profile-overseas-filipino-workers
4. នគហ្ទំ ព័រ រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទស ហ្វីលីពីន (http://poea.gov.ph)
5. របាយការណ៍របចំឆ្នំ 2014: http://poea.gov.ph/annualreports/annualreports.html
6. ទិ ន័ យ
ន ការបានបញ្ូជ នកំ ោំងពលកមម តាមនភទ:

http://poea.gov.ph/ofwstat/deppercountry/2010.pdf

7. ដផ្សនទី សកលននពលករបនរមើ ការងារនៅបរនទស OFWs:
http://cfo.gov.ph/downloads/statistics/830-global-mapping-of-overseas-filipinos.html
8. ទិ ន័ យ
ន ការងាររបស់ពលករបនរមើ ការងារនៅបរនទស:
http://poea.gov.ph/ofwstat/compendium/2014.pdf
9. នគហ្ទំ ព័រ រដ្ឋបាលរគប់ រគងសុខោលភាពពលករនៅបរនទស (http://owwa.gov.ph)
10. ចាប់ សធារណៈរដ្ឋ No. 8042 (ចាប់ រគប់ រគងពលករហ្វីលីពីននធ្វើការនៅបរនទស និ ងពលករ
នទសនតររបនវសន៍ 1995)
11. ចាប់ សធារណៈរដ្ឋ No. 9422 (ការពរងឹ ងតួនាទី និយ័តកមម របស់ POEA)
12. ចាប់ សធារណៈរដ្ឋ No. 10022 (ការកែករែ R.A. លេខ 8042, កែេម្អស្ង
ត ់ ដារនៃការការពារៃិ ង
លេើែែម្ពស្់ស្ុខុមាេភាពរែស្់ពេែរលេស្ៃតររែលេស្ៃ៍, ររួសាររែស្់ពួែលរ ៃិងរែជាជៃហ្វី
េីពីៃលៅលរៅរែលេស្កែេមាៃេុ ែខេំបាែ)
13. ចាប់ សធារណៈរដ្ឋ No. 10801 (ចាប់រដ្ឋបាលរគប់ រគងសុខោលភាពពលករនៅបរនទស)
14. របាក់ បនញ្ា ើហ្ីល
វ ីពីននៅនរៅរបនទស, Bangko Sentral ng Pilipinas.
http://www.bsp.gov.ph/statistics/keystat/ofw.htm
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ដ្ឋកច
ិ ច

ងារ

របនទសសឹងហបូរ ី ជារដ្ឋទីរកុងនកាេះ បានរគប់ រគងការអភិ វឌ្ឍន៍នសដ្ឋកិចន
ច ិ ងសងគមរបស់ខួនយា៉ា
ល
ងោន
របសិទិ ភា
ធ ព ចប់ តាំងពី សម័ យមុ នឯករាជយភាពនពញនលញរបស់ខួននៅឆ្
ល
ន ំ1965 នហ្ើយនគាល
ននយាបាយការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ របស់ខួន
ល គឺ ជាដផ្សនកសំខ្ន់ ននដផ្សនការអភិ វឌ្ឍន៍របនទស។
នៅនពលោ៉ា ន
ោ៉ា ន

យា៉ា អង់ នគលសទទួ លបានឯករាជយនៅដខកញ្ញា ឆ្នំ1963 សឹងហបូរ ីជារដ្ឋមួយនៅកនុងសហ្ព័ នធ

សុី ប៉ាុ ដនតវាបានបំ ដបកនចញពី សហ្ព័ នធនៅឆ្នំ 1965 ។ នៅនពលននាេះ ការរ ំពឹ ងទុ ករបស់ខួនទទួ
ល
ល

បាននូ វភាពនរកៀមរកំ។ របនទសននេះោនឧសាហ្កមមតិចតួ ចប៉ាុ នណាណេះ។
GDP របស់មនុ សសោនក់ ៗបាននកើនន

ើង 66 ភាគរយកនុងរយៈនពល 5 ឆ្នំដ្ំបូងននឯករាជយភាព នហ្ើយ

ឈានដ្ល់ចំនួន 4.470 ដ្ុ ោលរអានមរ ិកកនុងឆ្នំ 1970 ។ កំ នណើននសដ្ឋកិចនច ៅដតោនការចប់ អារមមណ៍

ចប់ តាំងពី នពលននាេះមក នដាយោនផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបនកើ នដ្ល់ 4.900 ដ្ុ ោលរកនុង ឆ្នំ1980 និ ង
11.900ដ្ុ ោលរ កនុងឆ្នំ1990 ចំ នួន 23.700 ដ្ុ ោលរ កនុងឆ្នំ2000 ចំ នួន 46.600ដ្ុ ោលរ កនុងឆ្នំ2010 និ ង

52.900ដ្ុ ោលរ កនុងឆ្នំ2015 ។ (សថិតិរបស់ធ្នាគារពិ ភពនោក) កំ នណើននសដ្ឋកិចរច តូវបានអមនដាយការ

អភិ វឌ្ឍន៍ សងគមដ្៏ រ ឹងោំ។ នៅឆ្នំ 2015 អាយុកាលជាមធ្យមរបស់របជាជន គឺ 89ឆ្នំសំរាប់ នារ ី និ ង 80ឆ្នំ
សរោប់ បុរស។ អរតាមរណៈរបស់ទរកដដ្លបានកត់ រតានៅកនុងអរតាឆ្នំ 2016 ោនរតឹ មដត 2.3 កនុង
1000 កំ នណើតរស់ប៉ាុនណាណេះ។ (នាយកដាឋនសថិតិសិងហបុរ ី)
របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍
នៅកនុងរបនទសមួ យដដ្លោនសោោរតខពស់ននជននទសនតររបនវសន៍ នហ្ើយដដ្លរតូវបានរួមបញ្ូច ល

យា៉ា ងរ ឹងោំនៅកនុងនសដ្ឋកិចចពិភពនោកននាេះ ការនចញនរៅរបនទសដ្៏ សំខ្ន់ ក៏នឹងរតូវនគរ ំពឹ ងផ្សងដដ្រ។
របនទសសឹងហបុរ ីពឹ ងដផ្សអកនលើជនបរនទសនដ្ើ មបីបដនថមកោលំងពលកមមរបស់ខួននដាយោនពលករបរនទស
ល

ោនចំ នួននរចើ នជាងមួ យភាគបួនននរបជាជនខលួនឯង និ ង 30% ននកោលំងពលកមម។ កនុងចំ នណាមបណា
ត
របនទសនៅអាសុីបូ ៌ និ ងអានគនយ៍ របនទសសឹងហបុរ ីោនការរបុងរបយ័តនខពស់បំផ្សុតកនុងការនធ្វើចំណាក

ស្រសុក ននេះនដាយនយាងតាមរបភពននសញ្ញ
ជ តិ នដ្ើ ម ករមិ តអប់ រ ំ និងសថនភាពនសដ្ឋកិចចបចចបបនន
។ ទិ ស
ុ
នៅនគាលននយាបាយរតូវបានបនងកើតន

ើងនៅករមិ តខពស់បំផ្សុត នដាយនាយករដ្ឋមន្រនតីរបកាសនៅកនុង

សុនទរកថ្នទិ វាជាតិ ឆ្នំ 2006 របស់ខួនថ្ន
ល
ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ របស់អនកជំ នាញនិ ងអនកោននទព

នកាសលយ គឺ ជាយុទធសស្រសតចំបាច់ ោនសរៈសំខ្ន់ ដ្ល់ការរ ីកចនរមើ ននិ ងវ ិបុ លភាពរយៈនពលដវង
របស់សឹងហបុរ ី។ ជាលទធផ្សលនននគាលននយាបាយទំងននាេះ ចំ នួនអនករស់នៅអចិ នន្រនតយ៍នៅសឹងហបុរ ីបាន
នកើ នន

ើង142 ភាគរយ។

របនទសសឹងហបូរ ីបានអនុ ម័តការងារដដ្លបាន្លងកាត់ ពីរកបខ័ ណឌោនភាពខុ សពី គាន និ ងបានផ្សតល់កំរ ិត
ននកិ តិ យ
ត ស និ ងការរគប់ រគងនៅតាមរបនភទជំ នាញដដ្លោន។ ជាទូ នៅ ោនការងារបី របនភទសរោប់
ពលករបរនទសនៅសឹងហបុរ ីោនដ្ូ ចតនៅ:
១. ការផ្សតល់ការងារសរោប់ អនកឯកនទសបរនទសនិ ងអនករគប់រគង (PMEs) ។
២. S Pass សរោប់ ពលករជំ នាញករមិ តមធ្យម និ ង
៣. ការអនុ ញ្ញាតការងារសរោប់ ពលករជំ នាញ

ក់ កណា
ត ល។

អនកកាន់ ប័ណណការងារ និ ង S Pass នឹ ងរតូវោនករមិតននរបាក់ដខ និងោនលកខណៈសមបតតិរគប់ រគាន់
ស្រសបនពលដដ្លកូ តាករមិតមធ្យម និងការនលើកដលងពនធរតូវបានដាក់ នលើអនកកាន់ ប័ណណ S Pass និ ង
Work Permit Holders (WPHs) ។ កូ តានិ ងពនធ នឹ ងដរបរបួលអាស្រស័យនលើករមិ តជំ នាញរបស់ពលករ
បរនទស និ ងវ ិស័យដដ្លពួ កនគរតូវបានបញ្ូជ ន។
នរៅពី កូតានិ ងការយកពនធ អនកកាន់ ប័ណណការងាររតូវសថិតនរកាមការរ ឹតបនតឹងនលើនិនយាជក និ ងរបនភទ
ននមុ ខងារការងារ (ឧ. FDW រតូវបានអនុ ញ្ញាតនអាយនធ្វើការនៅសឹងហបុរ ីនរកាមនិ នយាជកដដ្លោនដចង
នៅកនុងកិ ចចសនារបស់ខួន
ល នហ្ើយោនដតនធ្វើការងារផ្សទេះប៉ាុ នណាណេះ) ។ ព័ ត៌ោនលមអិតអាចរកបាននៅនគ
ហ្ទំ ព័រ www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker ។

នលើសពី ននេះ និ នយាជកននអនកដដ្លោនប័ ណណអនុ ញ្ញាតការងារ រតូវដាក់ របាក់ ធានាសនាិសុខសងគមចំ នួន
5.000ដ្ុ ោលរសឹងហបុរ ី កនុងោនក់ សរោប់ ពលករដដ្លមិ នដមនជនជាតិ ោ៉ាន

សុី នដ្ើ មបីធានាថ្នទំង

និ នយាជកនិងពលកររតូវនគារពតាមលកខខណឌននការអនុ ញ្ញាតការងារ។ និ នយាជកមិ នអាចនសនើសុំឱយ
ពលកររបស់ខួនបង់
ល
នលលរបាក់ ធានាននាេះនទ។ នលើសពី ននេះនទៀត និ នយាជករតូវបាននគតរមូវឱយបង់ របាក់

ធានារា៉ា ប់ រងនរគាេះថ្ននក់ ផ្ទទល់ខួនយា៉ា
ល
ងនហចណាស់ 40.000 ដ្ុ ោលរសឹងហបុរ ី សរោប់ ពលករបនរមើ ការ
តាមផ្សទេះោនក់ ដដ្លពួ កនគជួ ល។
ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ

ក់ព័នធ ចាប់និងបទបញ្ញ
ជ

MOM នមើ លនៅនលើការរគប់ រគងរតឹមរតូវរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅសឹងហបុរ ី។ រកសួងនធ្វើដ្ូនចនេះ
តាមរយៈវ ិធ្ី សស្រសតពីរ - ការអនុ វតតចាប់និងការអប់ រ ំអំ ពីសិទិន
ធ ិ ងកាតពវកិ ចចរបស់ពលករនទសនតររបនវស
ន៍ និងនិនយាជក។ សរោប់ នគាលបំ ណងនននសៀវនៅករមងននេះ ការនផ្ទតតអារមមណ៍នឹ ងរតូវបានដាក់ នលើ
ពលករបរនទសោនជំ នាញ

ក់ កណា
ត ល (ឧទហ្រណ៍អនកោនការអនុ ញ្ញាតការងារ) ។

WPHs ទំងអស់រតូវបានផ្សតល់ការការ
ទណឌរបស់ខួន។
ល
ចាប់

រដ្ូ ចគាននឹ ងរបជាពលរដ្ឋសឹងហបុរ ី នៅនរកាមចាប់សុីវ ិលនិ ងរពហ្ម

ក់ព័នធរម
ួ ោន: (ក) ចាប់ ការងារ (ខ) ចាប់ សីព
ត ី សុវតថិភាពនិ ងសុខភាពនៅ

កដនលងនធ្វើការ (គ) ចាប់ សីព
ត ី សំណងរបួ សការងារ និ ង (

) ចាប់ សីព
ត ី ភានក់ ងារការងារ។ នលើសពី ននេះ

ចាប់ ក៏រតូវបានផ្សតល់ជូនជាពិ នសសដ្ល់ពលករបរនទសដ្ូ ចជា: (ក) ចាប់ សីព
ត ី ការនរបើរបាស់ពលករ
បរនទស (EFMA) ដដ្លរគបដ្ណតប់ នលើវ ិស័យនានាទក់ ទងនឹ ងការទទួ លខុ សរតូវរបស់និនយាជកនិង
ពលករ ទក់ ទងនឹងការងារដដ្លរួមោន ការនសនើសុំការលុបនចលការធានារា៉ា ប់ រងសុខភាព ការយកពនធ
និ ងការនធ្វើោតុ ភូមិនិវតតន៍ និ ង(ខ) ចាប់ សីព
ត ីការសនក់ នៅរបស់និនយាជកបរនទស ដដ្លបានបំ នពញ
បដនថម EFMA នដាយធានាថ្នរបតិ បតតិករអននតវាសិកដាឋនជនបរនទសនៅតាមបរ ិនវណស្រសបតាមបទដាឋន
សតីពីសុវតថិភាពរាងកាយ និ ងរចនាសមព័នធការនរបើ របាស់ដ្ីធ្ី អ
ល នាម័ យនិ ងអនាម័ យ។
តារាងទី១

វ ិសភាពរគបដ្ណតប់ននចាប់សព
ីត ីការងារ (ោនរបសិទិភា
ធ ពពី នលៃទី១ ដខនមស ឆ្ន២
ំ ០១៤)
វ ិសលភាព
ចាប់សព
ីត ីការងារ

និនយាជិតទំងអស់ នលើក

លកខ័ណ


ក់ព័នធ

ចំណាយរបាក់ដខ

ដលង:



កិចស
ច នាសុវី ីល



ពលករតាមសមុរទ



ការគាំ



ពលករការងារតាមផ្សទេះ



លកខ័ណជួលសំខ្ន់ៗ និងការ



មន្រនតីសធារណៈ



អនករគប់រគង និងតួនាទី

រោតុភាពនិងផ្សរបនយាជន៍

ចំណាយ Pay Slips


ឈ្ប់សរោកសរធារណៈ

ដ្ឹកនាំរបតិបតតិ ោន



ឈ្ប់សរោកនពលោនជំងឺ

រគប់អក
ន នធ្វើការោន



ការងារផ្សទេះ

ចំណូលនរចើនជាង



នលៃឈ្ប់សរា
ំ ក

$4,500 កនងរបាក់
ដខមូល
ុ



សរោករបចំឆ្នំ



របាក់បដនថម

 អនកមិនដមននិយជកPME



ផ្សលរបនយាជន៍ដ្កហ្ូត

នរកាមចំណូល EA នរចើន



ផ្សលរបនយាជន៍ចូលនិវតតន៍

ចំណូលនរចើនជាង 4,500
ជាមូលដាឋនរបចំដខ
ដផ្សនកទី IV ននចាប់
សតព
ី ីការងារ



ដាឋនរបចំដខ

ជាង $2,500 កនងរបាក់
ុ
មូលដាឋនរបចំដខ

ចាប់សព
ីត ីការងារ (EA)
EA គឺ ជាចាប់ ការងារសំខ្ន់ របស់សឹងហបុរ ី។ វាបញ្ញ
ជ ក់ លកខខណឌការងារជាមូ លដាឋន ក៏ ដ្ូចជាសិទិ ន
ធ ិង
កាតពវកិចចរបស់និនយាជកនិ ងនិនយាជិ ត។ ចាប់ ននេះ បចចុបបននរគបដ្ណតប់ របដហ្ល 70 ភាគរយននកោលំង
ពលកមម និ ងផ្សតល់នូវសិទិ កា
ធ រងារជាមូ លដាឋន ដ្ូ ចជា ការការ
ការនរបើ របាស់សរោប់ ការនដាេះស្រសយវ ិវាទដដ្ល

ររបាក់ ដខ លកខខណឌការងារអបបរោនិ ង

ក់ ព័នធ។ វាក៏ នធ្វើនិយ័តកមមលកខខណឌការងារដ្ូ ចជា

នោ៉ា ងនធ្វើការ និ ងការបង់ របាក់ នោ៉ា ងបដនថម។
ចាប់សព
ីត ីសវុ តថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ
ចាប់ សីព
ត ី សុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ដសវងរកវ ិធ្ី សស្រសាដលរកាសុវតថិភាព និងសុខភាពលអ
និ ងបនងកើតវបបធ្ម៌ សុខភាពនិ ងសុវតថិភាពសុខភាពដ្៏ រ ឹងោំនៅកដនលងនធ្វើការ។ ចាប់ WSH ោននគាល
ការណ៍ដណនាំបីយា៉ាង: (1) លុបបំ បាត់ និងបនថយហនិ ភ័យនៅរបភពនដ្ើ ម (2) ការដាក់ ភារកិ ចចនៅនលើ
មនុ សសដដ្លបនងកើតនិងរគប់ រគងនលើហនិ ភ័យ WSH នដ្ើ មបីបនងកើនភាពជាោចស់ និ ង (3) បនងកើនការពិន័យ
នដ្ើ មបីទប់ សកត់ ឥរ ិយាបលរបលុ យរបថ្នន និង្លុេះបញ្ញ
ច ំងពី ការចំ ណាយពិ តរបាកដ្ននការរគប់ រគងនខា
យ។ ភាគី

ក់ ព័នធទំងអស់រួមទំងនិ នយាជក អនកកាន់ កាប់ និ ងអនកផ្សគត់ផ្សគង់ រតូវបានតរមូវឱយចត់ វ ិធាន

ការសមស្រសបនដ្ើ មបីនគារពតាមចាប់ សីព
ត ី សុវតថិភាព និ ងសុខភាពនៅកដនលងការងារ ជាពិ នសសចំ ន

េះ

អាជី ព និ ងមុខរបរដដ្លោនការងារនរចើ នសរោប់ បុគគលិករបស់ពួកនគ។
ចាប់សព
ីត ីសណ
ំ ងនរគាេះថ្ននក់ការងារ
ចាប់ សីព
ត ី សំណងនរគាេះថ្ននក់ ការងារ (WICA) អនុ ញ្ញាតឱយនិ នយាជិ តនធ្វើការទមទរសំណង របសិននបើ
ពួ កនគរងរបួ ស ឬ្លងជំងឺនដាយសរលទធផ្សលការងារ។ WICA រគបដ្ណតប់ នលើបុគគលិកទំងអស់ នលើក
ដលងដតអនកនៅ៉ាការឯករាជយ និ ងអនកនធ្វើការងារខលួនឯង អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះ និ ងបុ គគលិកឯកសណា
ឋ ន
ន

លគឺ សោជិ កននកងកោលំងរបដាប់ អាវុធ្សឹងហបុរ ី កងកោលំងប៉ាូ លីសសឹងហបុរ ី កងកោលំងការ

រសុីវ ិល

សឹងហបុរ ី ការ ិយាល័យនរគឿងនញៀនកណា
ត ល និ ងនសវាកមមពនធនាគារសឹងហបុរ ី។
ចាប់សព
ីត ីភានក់ងារមុខរបរ
ចាប់ ទីភានក់ ងារមុ ខរបរ (EAA) ផ្សតល់ជូននូ វរកបខ័ ណឌបទបញ្ា តិ ស
ត រោប់ ឧសាហ្កមមទីភានក់ងារមុ ខរបរ
នដ្ើ មបីធានាថ្នបុ គគលិកទី ភានក់ ងារមុ ខរបររតូវោនគុ ណវុឌ្ឍិកាន់ ដតោនជំ នាញវ ិជាជជី វៈនិ ងរបសិទធភាពកនុង
ការផ្សគូផ្សគងនិ នយាជកនិងពលករ។ រកបខ័ ណឌគតិ យុតិ ក
ត ៏ រតូវបាននលើកកមពស់នដ្ើមបីបំបាត់ ទីភានក់ ងារមុ ខរបរ
ដដ្លគាមនអាជាាប័ ណណ។ នៅនរកាម EAA ទី ភានក់ ងារមុ ខរបរសឹងហបុរ ីរតូវបានអនុ ញ្ញាតឱយគិ តរបាក់ អតិ បរ
ោចំ នួនមួ យដខសរោប់ រយៈនពលមួ យឆ្នំននការងាររហ្ូតដ្ល់ពីរដខ។ នលើសពី ននេះ ទី ភានក់ ងារមុ ខរបរ
រតូវបានទមទរឱយសងរបាក់ 50% នននលលនសវាណាមួ យដដ្លបានគិ តនលល របសិននបើ ការងាររបស់ពល
កររតូវបានបញ្ឈប់ នដាយនិ នយាជកកនងរយៈនពលរបាំ
មួយដខពី ការងារ។
ុ
ចាប់សព
ីត ីការនរបើរបាស់ហ្តថកមមបរនទស
ចាប់ សីព
ត ី ការនរបើ របាស់ហ្តថកមមបរនទស (EFMA) បានកំ ណត់ ជាពិ នសសនលើការងាររបស់ពលករ
បរនទសទំងអស់ និ ងពលករបំ នរ ើការងារតាមផ្សទេះ (FDWs) ។ EFMA ោនបទបញ្ញ
ជ កនុងការកំ ចត់ របាក់
សំណងរបស់និនយាជិ ត និ ងឯកសរដកលងកាលយជាបទនលមើសរពហ្មទណឌ និ ងផ្សតល់ការដាក់ ទណឌកមម
ចំ ន

េះនិ នយាជកដដ្លពាយាមដសវងរករបាក់ កនរមការជួ លពី ពលកររបស់ពួកនគ។ វាោនបទបញ្ា តិផ្ស
ត ង

ដដ្រ ដដ្លតរមូវឱយនិ នយាជកទូ ទត់ របាក់ ដខទន់ នពលនវោ និ ងផ្សតល់ការដលទំដ្ល់ពលកររហ្ូតដ្ល់ការ
នធ្វើោតុ ភូមិនិវតតន៍។

វ ិធានការការ

រមួ យចំ នួនសរោប់ ពលករបរនទសដដ្លរតូវបានដាក់ នៅកនុង EFMA រួមបញ្ូច លទំងការ

បង់ របាក់ ដខជាបនាទន់ និ ងអនុ ញ្ញាតឱយោនជនរមើ សសរោប់ ការនផ្សទររបាក់ នដាយផ្ទទល់នៅកនុងគណនី
ធ្នាគាររបស់ពលករ នដ្ើ មបីទទួ លរបាក់ ដខ។ និ នយាជកក៏រតូវបានតរមូវឱយទទួ លខុ សរតូវនលើការ
ចំ ណាយនលលពាបាលសំរាប់ ពលករបរនទសដដ្លោនប័ ណណការងារ។

នៅនរកាម EFMA និ នយាជកទំងអស់នន FDWs ដដ្លប័ ណណអនុ ញ្ញាតការងាររតូវបាននចញ ឬរតូវបាន
បនតន

ើងវ ិញ ចប់ ពីនលៃទី 1 ដខមករា ឆ្នំ 2013 រតូវបាននគតរមូវឱយផ្សតល់នូវនលៃសំរាករបចំសបាតហ្៍

សរោប់ FDWs ។ ននេះគឺ នដ្ើមបីធានាថ្ន FDW ទទួ លបានការសរោករាងកាយ និ ងខួ រកាល បានរគប់
រគាន់ ដដ្លជាការនលើកកំ ពស់សុវតថិភាព និ ងផ្សលិតភាពរបស់នាងនៅកដនលងនធ្វើការ។ ចាប់ បានតរមូវឱយ
និ នយាជកទូ ទត់ សំណងដ្ល់ FDW របស់ពួកនគនដាយរបាក់ ឈ្ួលបដនថ
ន
មកនងអរតាអបបបរោននរបាក់
ុ

ឈ្នួលមួ យនលៃឬនលៃសំរាកជំនួសកនុងដខដ្ដដ្ល របសិននបើ FDW នរជើ សនរ ើសមិ នយកនលៃសំរាករបស់នាង។
ចាប់សព
ីត ីអននតវាសិកដាឋនសរោប់កមមករនិនយាជិតបរនទស
ចាប់ សីព
ត ី អននតវាសិកដាឋនសរោប់ កមមករនិ នយាជិ តបរនទស (FEDA) នធ្វើនិយ័តកមមបទដាឋនននអននតវាសិក
ដាឋនកាន់ ដតធ្ំ ជាង សរោប់ នអាយនិ នយាជិ តបរនទសសនក់ នៅ។ អននតវាសិកដាឋនធ្ំ ៗ ដដ្លោនកមមករ
និ នយាជិ តបរនទស 1.000 នាក់ ឬនរចើ នជាង រតូវបានតរមូវឱយទទួ លបានអាជាាប័ ណណពី MOM នហ្ើយ
របតិ បតតិករអននតវាសិកដាឋន នឹ ងរតូវបាននគតរមូវឱយធានាថ្នអននតវាសិកដាឋនបានបំ នពញតាមតរមូវការ
ទក់ ទងនៅនឹ ងសុខភាពនិងសុវតថិភាពសធារណៈ និ ងធានានូ វការផ្សតល់និងដលរកាសោភរៈបរ ិកាខរ
សងគម និ ង

ណិជជកមម និ ងនសវាកមម។

ការអប់រ ំពលករនិងកមមវ ិធ្ីនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព
មុននពលមកដ្ល់
នដ្ើ មបីធានាថ្នពលករបរនទសដ្ឹងពី សិទិ រធ បស់ពួកនគ និ ងកាតពវកិចចរបស់និនយាជក មុននពលពួ កនគមក
ដ្ល់របនទសសឹងហបុរ ី និ នយាជករតូវបាននគតរមូវឱយនផ្សាើលិខិតអនុ ញ្ញាតចូ លនធ្វើការងារ (IPA) ដ្ល់ពលករ
បរនទសរបស់ពួកនគមុននពលពួកនគចកនចញនៅរបនទសសឹងហបុរ ី។ IPA ោនលកខខណឌការងារយា៉ា ងសំ
ខ្ន់ ៗ ដ្ូ ចជា របាក់ ដខរបចំដខជាមូ លដាឋន (ដដ្លបានរបកាសនដាយនិ នយាជក) និ ងនលលចំណាយដដ្ល
និ នយាជកទទួ លខុ សរតូវកនងការបង់
របាក់។ ចំ ណុចននេះ រារាំងភានក់ ងារនរៅស្រសុកពី ការសនារបាក់ ដខ
ុ

ខពស់ចំន

េះពលករ ឬទទួ លបានការបង់របាក់ នដាយគាមនការអនុ ញ្ញាត នដាយយកនលសថ្នបង់ របាក់ នៅ

ឱយអាជាាធ្រសឹងហបុរ ី។
នពលមកដ្ល់
ពលករបរនទសទំងអស់រតូវបានផ្សតល់ជូននូ វចាប់ ចមលងននមគគុនទទសក៍ អក
ន ឯកនទសបរនទសនៅនពលពួ ក
នគចុ េះនឈាមេះសរោប់ ប័ណណការងាររបស់ពួកនគនៅ MOM ។ មគគុនទទសក៍ ននេះ ផ្សតល់នូវព័ត៌ោនដដ្លោន
របនយាជន៍ ទក់ទងនឹងចាប់ សីព
ត ី ការងារ និ ងបទបញ្ញ
ជ សិទិ ធ និ ងការទទួ លខុ សរតូវរបស់ពួកនគ នៅ

នពលនធ្វើការនៅរបនទសសឹងហបុរ ី ចាប់ទូនៅ និ ងបទបញ្ញ
ជ នផ្សសងៗ ដដ្លពួ កនគរតូវដ្ឹ ងនិងនគារព និ ងប
ណា
ត ញនានា នដ្ើ មបីដសវងរកជំ នួយផ្សងដដ្រ។
ពលករបរនទសនៅកនុងឧសាហ្កមមសងសង់ សមុ រទ និ ងនោហ្ៈធាតុ រតូវបាននគតរមូវឱយទទួ លយក
ការដណនាំតំរង់ ទិសសតីពីសុវតថិភាពកនុងរយៈនពលពី រសបាតហ្៍ បនាទប់ ពីការមកដ្ល់របស់ពួកនគនៅកនុង

របនទសសឹងហបុរ ី។ និ នយាជកទទួ លខុ សរតូវកនងការធានាថ្នពលករបរនទសរបស់
ពួកនគបាននធ្វើនតសតជា
ុ
ប់ ។ ពលករបរនទសរតូវ្លងកាត់ សិកាខសោកនុងរយៈនពលបី ដខននការមកដ្ល់របស់ពួកនគ។ នបើ មិន
ដ្ូ នចនេះននាេះនទ ប័ ណណការងាររបស់ពួកនគនឹងរតូវបានដ្កហ្ូតវ ិញ។

កនុងរយៈនពលបី នលៃដ្ំបូងបនាទប់ពីការមកដ្ល់របនទសសឹងហបុរ ី FDW ជានលើកដ្ំ បូងរតូវបានតរមូវឱយនរៀន
កមមវ ិធ្ី នដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ (SIP) ដដ្លនធ្វើន

ើងនដាយអនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត ល និ ងដដ្លទទួ លសគល់

នដាយ MOM ។ SIP គឺ ជាសិកាខសោមួ យនលៃដដ្លចំបាច់ នដ្ើ មបីដណនាំ FDW ពី រនបៀបនធ្វើការនៅ
របនទសសឹងហបុរ ី។

កមមវ ិធ្ី ននេះរួមបញ្ូច លទំងព័ ត៌ោនសតីអំពីសិទិរធ បស់ពួកនគនិ ងការសរមបខលួនកនុងការរស់នៅនិ ងនធ្វើការនៅ
កនុងរបនទសសឹងហបុរ ី ជំ រុញទំ នាក់ទំនងការងារលអកុងរគួ
ន
សរ រគប់ រគងភាពតានតឹ ង និងវ ិធ្ីដសវងរកជំ នួយ
នៅនពលរតូវការ។

កមមវ ិធ្ី ននេះក៏ ោនសោសធាតុ ជាក់ ដសតងនដ្ើ មបីអប់ រ ំនិងបណុត េះបណា
ត ល FDW អំ ពីរនបៀបនធ្វើការនដាយ
សុវតថិភាពនៅផ្សទេះ ដ្ូ ចជាសំអាតបងអួច និ ងនបាកគក់ នដាយសុវតថិភាព។ ននេះគឺ ោនសរៈសំខ្ន់ ជា

ពិ នសស នដាយសរដតោនភាពនលចនធាលខពស់ននលំនៅដាឋនសធារណៈខពស់ៗនៅសឹងហបុរ ី។ រាល់
FDWs ចូ លរួមកនុង SIP នឹ ងរតូវបានផ្សតល់នូវចាប់ ចមលងនននសៀវនៅនដ្ FDW Handy Guide ដដ្លជាប័

ណណ បញ្ញ
ជ ក់ សរសំខ្ន់ ៗនិ ងជំនួយ និ ងកាតបនរងៀនពី រនបៀបនដ្ើ មបីជំរុញទំ នាក់ ទំនងលអជាមួ យ
និ នយាជករបស់ពួកនគ។
រយៈនពលននការសនក់នៅ
MOM នធ្វើបទសោភសន៍ នដាយផ្ទទល់ជាមួ យ FDWs ដដ្លនរជើ សនរ ើសនដាយនចដ្នយ សរោប់ ការមកនធ្វើ
ការជានលើកដ្ំ បូងកនុងរបនទសសឹងហបុរ ី កនុងអំ

ងនពលដខដ្ំ
បូងននការងាររបស់ពួកនគ។ បទសោភសន៍
ុ

ទំងននេះអនុ ញ្ញាតឱយ MOM តាមដានពី រនបៀបដដ្ល FDWs នទើ បដតមកដ្ល់លី ៗ
ម សរមបខលននៅកន
ួ
ុងការនធ្វើ
ការ និ ងការសនក់ នៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ ី ក៏ដ្ូចជាផ្សាល់ដ្ំបូនាមនជាក់ ោក់ និងជំ នួយរបសិននបើ ចំបាច់ ។
ចំ ន

េះនិ នយាជក អនកដដ្លនឹ ងរតូវកាលយជានិ នយាជកជានលើកដ្ំ បូង រតូវបានតរមូវឱយចូ លរួមកមមវ ិធ្ី

ដណនាំតរមង់ ទិសនិ នយាជក (EOP) អំ ពីសិទិន
ធ ិ ងការទទួ លខុ សរតូវរបស់ពួកនគ មុននពលដាក់

កយនសនើ

សុំនរបើ របាស់ FDW ។ MOM ក៏ នធ្វើការតាមដាននិ នយាជកដដ្លផ្ទលស់បូរត FDWs របស់ពួកនគជាញឹក

ញាប់ នហ្ើយតរមូវឱយពួកនគចូ លរួម EOP នដាយផ្ទទល់ មុ ននពលពួ កនគរតូវបានអនុ ញ្ញាតនអាយដាក់
កយសុំនផ្សសងនទៀតសរោប់ FDW ។ មគគុនទទសក៍ និនយាជកនៅនលើ FDW ដដ្លរគបដ្ណតប់ ព័ត៌ោនដ្ូច

ជានលៃឈ្ប់ សំរាក នគាលការណ៍ដណនាំរបាក់ ដខ និ ងសុខុោលភាព រតូវបានដចកចយដ្ល់និនយាជក
ដដ្លចូ លរួមកនុង EOP ខណៈដដ្លចាប់ ចមលងនអ

ិចរតូនិចក៏ អាចទញយកបានដដ្រនដាយនិ នយាជក

ពី អុីនធ្ឺដណត។
កនុងអំ

ងនពលស
ន ក់ នៅរបស់ FDW នៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ ី MOM បានទក់ ទង FDWs ជានទៀងទត់
ុ

តាមកដនលងជួ បជុំ និ ងកមមវ ិធ្ី នផ្សសងៗ។ ទំងននេះរួមបញ្ូច លទំងការចូ លរួមកនុងការសំដដ្ងតាមផ្សលូវរបស់

FDW ក៏ ដ្ូចជាទិ វាពលករកនុងស្រសុករបចំឆ្នំ។ សោភរៈអប់ រ ំដ្ូ ចជា រពឹ តិប
ត រតព័ ត៌ោនជាភាសកំ នណើត

របស់ FDWs និ ងកមមវ ិធ្ី នផ្សសងៗ ដដ្លោនសរដណនាំរបស់ MOM នដ្ើ មបីជួយដ្ល់ FDWs ដ្ឹ ងនូ វបញ្ញ
ហ
ដដ្លទក់ ទងនឹងការងាររបស់ពួកនគ ក៏ រតូវបានដចកចយផ្សងដដ្រ។ ។
ចំ ន

េះពលករបរនទស MOM នធ្វើការសដមតងនៅឯមជឈមណឌលកំ សនតរបស់ពលករបរនទស។ នលើសពី

ននេះនៅនទៀត MOM ក៏ បាននរបើ បនចចកវ ិជាជផ្សងដដ្រនដ្ើមបីអនុ ញ្ញាតិ ឱយពលករបរនទស និ ងសធារណៈជន
នធ្វើការរាយការណ៍ពី បទនលមើសសុវតថិភាពកដនលងការងារឱយកាន់ ដតងាយស្រសួល។ ទំងននេះរួមបញ្ូច លការ

អនុ វតតកមមវ ិធ្ី ទូរស័ពទដដ្លអនុ ញ្ញាតឱយរាយការណ៍កំ ហ្ុសតាមរយៈការលតរូប និ ងការបនងាហេះរូបភាពនន
ការអនុ វតតការងារដដ្លគាមនសុវតថិភាព និ ងបញ្ូជ នរូបភាពទំងននាេះនដាយផ្ទទល់នៅ MOM ។

MOM ក៏ អប់ រ ំដ្ល់និនយាជក និ ងសធារណជនទូ នៅផ្សងដដ្រ តាមរយៈការនចញផ្សាយព័ត៌ោន, កូ ន
នសៀវនៅ / ខិ តតប័ណណ និ ងអុី ដម៉ា លផ្ទទល់ (EDMs) ។ ការនចញផ្សាយតាមរបព័នធផ្សសពវផ្សាយនលើករណីកាត់
នទស រតូវបាននចញជានទៀងទត់ នដ្ើ មបីបញ្ញ
ជ ក់ ពីសកមមភាពអនុវតតរបឆ្ំងនឹ ងនិ នយាជកខុ ស្គង
ពាយាមនដ្ើមបីបងាអក់អនកដ្នទពី ការរបរពឹតតបទនលមើសស្រសនដ្ៀងគាន។ MOM ក៏ បានចប់ នផ្សតើមនផ្សាើរ EDMs
នៅឱយនិ នយាជក FDW បចចុបបនន នដ្ើ មបីគូសបញ្ញ
ជ ក់ ពីបញ្ញ
ហ សំខ្ន់ ៗ។ ទំងននេះគឺ រួមបញ្ូច លការដសវងរក
សញ្ញាននភាពតានតឹ ងនៅកនុង FDWs របស់ពួកនគ វ ិធ្ីកុងការរបាស្រស័
ន
យទក់ ទង និ ងការនលើកកមពស់

ទំ នាក់ ទំនងលអរវាងនិ នយាជក និ ង FDW រពមទំងការរ ំលឹកសុវតថិភាពនលើការោងសំអាត ឬការនរបើ
របាស់ោ៉ាសុីននបាកគក់ ផ្សងដដ្រ។
សិកាខសោសរោប់ទីភានក់ងារមុខរបរ
MOM បាននរៀបចំ សិកាខសោរយៈនពលកនលេះនលៃសរោប់ ទីភានក់ ងារមុ ខរបរ (EAs) ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2012 ។
សិកាខសោទំងននេះអាចឱយ MOM ផ្សតល់ព័ត៌ោនសនងខបជូ នដ្ល់ EA អំ ពីគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមលមីៗ ក៏ ដ្ូចជា

ផ្សតល់ការបញ្ញ
ជ ក់ ដ្ល់ឧសាហ្កមមននេះនលើនគាលននយាបាយពលករបរនទសលមី និ ង/ឬដដ្លោនស្រសប់ ។
MOM ក៏ នរបើ ឱកាសននេះ នដ្ើ មបីបញ្ញ
ជ ក់ ពីទំនាក់ ទំនងរបស់ខួលនជាមួ យឧសាហ្កមម EA នដាយរ ំលឹកន

ើង

វ ិញនូ វសរៈសំខ្ន់ នន EAs ជាអនតរការ ី ដដ្លនឹ ងជួ យអនកដសវងរកការងារនធ្វើ និ ងនិ នយាជកឱយយល់ពី
ការទទួ លខុ សរតូវ និ ងចាប់ ការងារ។
សិកាខសោរួមោន: (ក) បទបងាហញសតីពីគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមលមីៗនិង (ខ) ការពិ ភាកានលើសំនួរនិ ងចំ នលើយ
ដដ្លរតូវបានដ្ឹកនាំនដាយមន្រនតី MOM។ របធានបទននសិកាខសោរួមោន ការធានារា៉ា ប់ រងសុខភាព

សរោប់ FWs Trustmark (នរគាងការណ៍កំណត់ កំរ ិតចំបាច់ សរោប់ EAs ដដ្លដាក់ FDWs និ ងការ
ពិ និតយន

ើងវ ិញនលើរកបខ័ ណឌ Demerit Point Framework) ។ ភានក់ ងាររដាឋភិ បាលដ្នទនទៀតដ្ូ ចជា

គណៈកមមការការ

រទិ ននន័យផ្ទទល់ខួនបានបងា
ល
ហ ញផ្សងដដ្រនៅកនុងសិកាខសោទំងននេះ ដ្ូ ចជាសលយ

និ ងកមមវ ិធ្ី នផ្សសងៗ រតូវបានផ្សតល់នដាយ MOM និ ងភានក់ ងាររបស់រាជរដាឋភិ បាល

ក់ ព័នធនានា។ អនកចូ ល

រួមរតូវបានផ្សតល់នូវឯកសរមួ យចាប់។
បនាទប់ ពីសិកាខសោនី មួយៗ អនកចូ លរួមទំងអស់រតូវបាននសនើសុំឱយផ្សតល់មតិ រត

ប់ នដាយបញ្ចប់ ការ

សទង់មតិ នរកាយរពឹ តិ កា
ត រណ៍។ តាមរយៈការសទង់មតិ ទំងននេះ MOM នឹ ងដកដរបសិកាខសោននេះនដ្ើ មបី
នអាយោនការចូ លរួមនអាយកាន់ ដតរបនសើរន

ើងនៅកនុងសិកាខសោនានពលអនាគត។ អនកនធ្វើបទ

បងាហញទំងអស់និងអនកនរៀបចំ គឺ ជាមន្រនតី MOM ។ សិកាខសោននេះរតូវបាននរៀបចំន

ើងនដាយ MOM

សរោប់ ការរគប់ រគងកមមករនិ នយាជិតបរនទស។
សិកាខសោននេះរតូវបានផ្សតល់មូលនិ ធ្ិយា៉ាងនពញនលញនដាយ MOM នហ្ើយរតូវបានចូ លរួមនដាយ
បុ គគលិក 400 នាក់ នៅ 700 នាក់ នៅកនុងសិកាខសោនី មួយៗ។ សិកាខសោននេះនធ្វើន

ើងជានរៀងរាល់

ឆ្នំ។

គន្ធន្សិ េទ
1. http://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview
2. http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers/population/
3. www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker
4. នាយកដាឋនទិ ន័ យ
ន , សិងហបុរ ី

ម្បសេ

នល

សថន្ភាពស

ដ្ឋកច
ិ ច ន្ិង

ងារ

របនទសនល្លុេះបញ្ញ
ជ ំងនូ វទំ នាក់ ទំនងជានរចើនរវាងការអភិវឌ្ឍសងគមនិ ងនសដ្ឋកិចច និងការនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍ អនតរជាតិ ។ របនទសននេះបានផ្សតល់ទីជរមកដ្ល់អនកដសវងរកសិទិ រធ ជកនកានជាង 1,2 ោននាក់ និ ង
ជននភៀសខលនកន
ងរយៈនពល
32 ឆ្នំកនលងមកននេះ។ វាបានបញ្ូជ នជាផ្សលូវការនូ វចំ នួនពលករជានរចើ ននាក់
ួ
ុ

ដ្ំ បូងនៅមជឈឹមបូ ៌ និ ងលមីៗននេះនៅកនុងតំ បន់អាសុីបូ ៌ និ ងអាសុីអានគនយ៍។ បចចុបបននរបនទសននេះ ផ្សតល់
ការងារដ្ល់ពលករបរនទសជាង 1 ោននាក់ ទំងស្រសបចាប់ និងមិ នស្រសបចាប់ ។ របនទសននេះគឺ ជា
ចំ ណុច្លងកាត់ សរោប់ ការនធ្វើដ្ំនណើរអនតរជាតិ និ ងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ រវាងបណា
ត របនទសដ្នទ
នទៀត។ ជនជាតិ របស់ខួលនជានរចើនកំ ពុងសិកានៅនរៅរបនទស ប៉ាុ ដនតរបនទសនលទក់ ទញចំ នួនសិសស

វ ិទាល័យ និ ងឧតតមសិកា។ កតាតជានរចើ នដដ្លបណា
ត លឱយោនការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ខ្នតធ្ំ នៅកាន់
និ ងមកពី របនទសនល បានបណា
ត លឱយោនការជួ ញដ្ូ រមនុ សសផ្សងដដ្រ។
នសដ្ឋកិចចចរមុេះននរបនទសនលទទួ លបានអតថរបនយាជន៍ ពីការនាំនចញផ្សលិតផ្សលកសិកមម និ ងផ្សលិតផ្សល
នរាងចរក តបូង និ ងនរគឿងអលងាករ។ នទេះជាយា៉ា ងណា បចចុបបននននេះ ចំ ណូលធ្ំ បំផ្សុតននការផ្ទលស់បូរបរ
ត
នទស គឺ វ ិស័យនទសចរណ៍។ ការនាំនចញរបស់របនទសនល បាននកើនន

ើងខពស់ជាងរបនទសឥណា
ឌ ឥណូឌ

នណសុី ឬហ្វីលីពីន។ សថិតិនទសនតររបនវសន៍បានបងាហញថ្ន ជនបរនទសចំ នួន 13,8 ោននាក់ បានចូ ល
កនុងរបនទសននេះកនងឆ្
ន ំ 2005 ។ កំ នណើននសដ្ឋកិចចជាទូ នៅោនភាពរ ឹងោំ ចប់ ពីទសវតសឆ្នំ 1960
ុ
នទេះបី ជាផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបបានធាលក់ចុេះកនុងអំ

ិបតតិនសដ្ឋកិចចអាសុីឆ្នំ 1997-1998 ។
ងនពលវ
ុ

ការចូ លរួមយា៉ា ងសកមមរបស់នលនៅកនុងនសដ្ឋកិចចពិភពនោក បានបណា
ត លឱយោនការផ្ទលស់បូររចនាស
ត
មព័នធកោលំងពលកមម ។ សោោរតននកោលំងពលកមមកុងវ
ន ិស័យកសិកមមបានធាលក់ ចុេះពី 63 ភាគរយនៅឆ្នំ
1990 ដ្ល់ 45 ភាគរយកនុងឆ្នំ 2003។ កនុងអំ
និ ងនសវាកមមបាននកើ នន

ងនពលដ្ូ
ចគានននេះដដ្រ សោោរតនៅកនុងឧសាហ្កមម
ុ

ើងពី 14 ភាគរយនៅ 20 ភាគរយ និ ងពី 23 ភាគរយនៅ 35 ភាគរយ នរៀងគាន។

ចំ នួនជននទសនតររបនវសន៍រយៈនពលដវងពី របនទសនល ោនចំ នួនតិ ចតួ ច។ ហ្៊ាូហ្ូគ (2005) បានគណនា
ថ្នជនជាតិ នលចំនួន 261.626 នាក់ បានរស់នៅកនុងរបនទសអននាតររបនវសន៍ សំខ្ន់ ៗនៅរវាងឆ្នំ 2001
កនុងននាេះោន 142.000 នាក់ នៅសហ្រដ្ឋអានមរ ិក និ ង 82.100 នៅឆ្នំ 1999 នៅអឺ រប
៉ាុ និ ងជប៉ាុ ន។

របនទសនលបានបានបញ្ូជ នពលករជាផ្សលូវការនៅរបនទសនរៅ តាំងពី ទសវតសឆ្នំ 1970 ។ ឆ្នំដ្ំបូងដដ្ល

ោនពលករជាង 100.000 នាក់ រតូវបាននគបានបញ្ូជ នគឺ ឆ្នំ 1982 (108.519 នាក់ ) ។ នៅឆ្នំននាេះពលករ
97 ភាគរយបាននៅមជឈឹមបូ ៌ ដដ្លកនុងននាេះោន 35 ភាគរយ នធ្វើការនៅអារា៉ា ប់ ប៊ាីសអ៊ាូ ឌ្ីត។ ចប់ តាំង
ពី នពលននាេះមក តួ នលខបញ្ូជ នបានដរបរបួល។ ចំ នួនពលករតិចជាង 100.000 នាក់ រតូវបាននគបញ្ូជ ន

នៅឆ្នំ 1983, 1984 និ ង 1985 ប៉ាុ ដនតចំនួនជាង 100.000 នាក់ បានបញ្ូជ ននៅបរនទសពី ឆ្នំ 1986 ដ្ល់ឆ្នំ
1988 ។ ចំ នួនននេះរតូវបាននកើ នន

ើងយា៉ា ងឆ្ប់ រហ្័សកនុងកំ

ងនដ្ើ
មទសវតស1990 ពី ចំនួន 63.200 នាក់
ុ

កនុងឆ្នំ 1990 ដ្ល់ 202.300 នាក់ កុងឆ្
ន
ន ំ1995 ។ ជាទូ នៅ ចំ នួនបញ្ូជ នបានលយចុ េះដ្ល់ 177.709នាក់

នៅឆ្នំ 2000 តិ ចជាងបនតិចនៅឆ្នំ 2003 និ ង 2004 និ ង 139.667នាក់ កនុងឆ្នំ 2005 ។ ប៉ាុ ដនាតួនលខននេះ

បានលយចុ េះកនុងឆ្នំ 2006 និ ង 2007 នដាយោន 160.846 នាក់ និង 161.917 នាក់ រតូវបាននគបានបញ្ូជ ន
នៅបរនទសជាបនតបនាទប់ ។

មិ នដ្ូ ចសថនការណ៍ននបណា
ត របនទសដ្នទនទៀតដដ្លបញ្ូជ នពលករនរចើននាក់ នៅនរៅរបនទស ជនជាតិ
នលមួ យចំ នួនធ្ំ រតូវបាននគបញ្ូជ នននាេះ គឺ ជាបុ រស។ កនុងឆ្នំ 2007 បុ រសចំ នួន 85% ននពលករ 161 917
នាក់ រតូវបានបញ្ូជ ន។ អនកដដ្លនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារ ោនករមិ តអប់ រ ំទប។ កនុងឆ្នំ 2007 ោន

49 ភាគរយននអនកដដ្លបានបញ្ូជ ន ោនការអប់ រ ំរតឹមករមិ តបឋមសិកាដតប៉ាុ នណាណេះ។ ប៉ាុ ដនត ពលករស្រសី

ោនករមិ តអប់ រ ំខពស់ នដាយ 63,5% ននជននទសនតររបនវសន៍ កងឆ្
ន ំ 2007 បានបញ្ចប់ ករមិតការអប់ រ ំខពស់
ុន
ជាងសោបឋមសិកា នបើ នរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងបុ រស 48,5% ប៉ាុ នណាណេះ។

នៅឆ្នំ 2007 ោន20 ភាគរយននពលករ 161.917 នាក់ រតូវបានបញ្ូជ នពីរបនទសនលនៅមជឈឹមបូ ៌

នហ្ើយ 67 ភាគរយនៅអាសុី។ របដហ្ល 32 ភាគរយននអនកនៅមជឈឹមបូ ៌ រតូវបាននគជួ លឱយនធ្វើការនៅ
អុី ស្រសដអល។ 48% ននពលករនលទំងអស់ដដ្លបានបញ្ូជ ននៅអាសុី បាននៅនខតតនតវា៉ា ន់ននរបនទសចិ ន។
នគក៏ បា៉ាន់ សមនផ្សងដដ្រថ្ន និ សសិតនល 66.243 នាក់ កំពុងសិកានៅបរនទសកនងឆ្
ន ំ 2000 ។
ុ

របនទសនលបានផ្សតល់នូវជរមកជារបវតតិសស្រសតដ្ល់រកុមជននភៀសខលនពី
សថនភាពននយាបាយនៅអាសុី
ួ
អានគនយ៍ និ ងភាគខ្ងតបូងរបនទសចិន។ ជួ នកាលជំ រកដបបននេះ រតូវបានផ្សតល់ជូននដាយចំ ហ្រ នហ្ើយ

ជួ នកាលវារតូវបាននគផ្សតល់ឱយនដាយមិ ននពញចិ តត។ របនទសនលបានផ្សតល់សិទិ រធ ជកនកានដ្ល់ជននភៀស
ខលួនជាង 1 ោននាក់ ពី ឥណូឌ ចិ នចប់ ពីឆ្នំ 1975 បនាទប់ ពីការបញ្ចប់ សន្រងាគមសហ្រដ្ឋអានមរ ិក - នវៀត

ណាមនៅដខនមស ឆ្នំ1975 ជនជាតិ នវៀតណាមរបោណ 158.000 នាក់ បាននធ្វើដ្ំនណើរនៅរបនទសនល
ទំងតាមដ្ី នគាក ឬតាមសមុ រទ។
កនុងអំ

ងនពលដ្ូ
ចគាន អនកដសវងរកសិទិធរជកនកានចំ នួន 320.155 នាក់ បានចូ លរបនទសនលពី របនទស
ុ

ឡាវ។ ជននភៀសខលួនជាង 600.000 នាក់ ពីរបនទសកមពុជា បានចូ លនៅរបនទសនលកនុងកំ

ងនពលនិ
ង
ុ

នរកាយរបបដខមររកហ្មចប់ ពីដខនមស ឆ្នំ1975 ដ្ល់ដខមករា ឆ្ន1
ំ 979 ។ រវាងឆ្នំ 1975 និ ង 1992 ជន
នភៀសខលួនកមពុជាជាង 235.000 នាក់ នៅកនុងរបនទសនល រតូវបានតាំងទី លំនៅលមីនៅកនុងរបនទសទី បី រាប់
បញ្ូច លទំង 150.000 នាក់ នៅសហ្រដ្ឋអានមរ ិក។ នៅនពលោននសថរភាព ជននភៀសខលួនជាង 370.000

នាក់ រតូវបានបញ្ូជ នមកកមពុជាវ ិញនៅចុ ងឆ្ន1
ំ 992 និ ងនដ្ើ មឆ្នំ1993 ។ ជននភៀសខលួនរបដហ្ល 140.000
នាក់ មកពី របនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ា បចចបបនន
កំពុងរតូវបានផ្សតល់ជំរកនៅកនុងជំ រុ ំចំ នួន 9 តាមបនណា
ត យរពំ ដដ្ន
ុ

នល - មី យា៉ាន់ ោ៉ា។ ពួ កនគរតូវបានចត់ទុកនដាយរដាឋភិ បាលនលថ្នជាជននភៀសខលួននៅកនងរបនទសរបស់
ុ
ពួ កនគ ដ្ូ នចនេះនហ្ើយពួ កនគរតូវបានផ្សតល់ជរមកបនណា
ត េះអាសនន។

បណា
ត របនទសដ្ូចជាសហ្រដ្ឋអានមរ ិក កាណាដា អូ ស្រសតលី ក៏ ដ្ូចជាបណា
ត របនទសអុឺ រប
៉ាុ ក៏ កំពុងទទួ ល
យកពួ កនគសរោប់ ការតាំងលំនៅលមីផ្សងដដ្រ។ កនុងរយៈនពល 10 ឆ្នំកនលងមកននេះ ចំនួនពលករនទសនតរ
របនវសន៍ បរនទសនៅកនុងរបនទសនលបាននកើ ននលើសពី ចំនួនអនកដសវងរកសិទិធរជកនកាន។ ពលករបរ
នទស នៅកនុងរបនទសនលោនចំ នួន 3 របនភទ ដ្ូ ចជា:

ក. អនកដដ្លចូ លរបនទសនល នដាយោនលិខិត្លងដដ្នរតឹ មរតូវ និ ងទទួ លបានប័ ណណការងារពី
នាយកដាឋនការងារ។
ខ. មនុ សសរបដហ្ល 500.000 នាក់ ដដ្លបានសនក់ នៅហ្ួសកំ ណត់ ទិដាឋការចូ ល នហ្ើយរតូវ
បានសនមត់ថ្នកំ ពុងនធ្វើការ និ ង
គ. ពលករនទសនតររបនវសន៍ ោនជំ នាញទបដដ្លបាន និ ងមិ នបានចុ េះនឈាមេះ មកពីរបនទស
កមពុជា ឡាវ និ ងមី យា៉ាន់ ោ៉ា។
របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍

របនទសនលជារបនទសមួ យននរបនទសបញ្ូជ នកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារ ោនរបវតតិននការនធ្វើ

នទសនតររបនវសន៍ កនលងមកជានរចើ នឆ្នំ។ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ការងារនៅបរនទស គឺ ហក់ ដ្ូចជានរឿង
លមីសរោប់ ពលករនល។ ពលករនលមួ យចំ នួនតូចតាមរយៈមនធ្ាបាយខលួនឯង បាននធ្វើការនៅកនុងរបនទស
អភិ វឌ្ឍន៍ មួយចំនួននៅទសវតសឆ្នំ 1960 ។

បនាទប់ ពីសន្រងាគមនវៀតណាម អនកនៅ៉ាការមួ យចំ នួនដដ្លនធ្វើការជាមួ យពលករនលនៅកនងគនរោងនយាធា
ុ
របស់សហ្រដ្ឋអានមរ ិកនៅរបនទសនល បានចប់ នផ្សតើមបញ្ូជ នពលករមួ យចំនួននៅនធ្វើការនៅកនុងគនរោង
របស់ពួកនគនៅកនុងរបនទសសមបូរនរបងនៅមជឈឹមបូ ៌ ។ មុ ខជំនួញនរជើ សនរ ើសពលករ បាននកើ តន

ើង

តាមនរកាយ និ ងនរកាយមកបានកាលយជាអនកនដ្ើ រតួ សំខ្ន់ កុងលំ
ន
ហ្ូរននពលករនល។

នៅឯចំ ណុចកំ ពូលរបស់ខន
ត របនទស
ួល នលោនពលករចំ នួន 800.000 នាក់ នៅមជឈឹមបូ ៌ និ ងបណា

អាសុីមួយចំ នួន។ រកុមធ្ំ បំផ្សុតគឺ ជាពលករសំណង់ និ ងជានមផ្សទេះ។ បនាទប់ ពីការរ ីកចនរមើនដផ្សនកសំណង់
ខណៈនពលវ ិស័យសំណង់ នៅដតោនការងារសរោប់ ពលករនលមួ យចំ នួនធ្ំ វ ិស័យផ្សលិតកមម កសិកមម
និ ងនសវាកមម បានបនងកើនចំ ដណករបស់ខួននៅកន
ល
ុងទី ផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស។ ការអភិ វឌ្ឍដ្៏ សំខ្ន់
មួ យនទៀតកនុងកំ

ងទសវតសទី
90 គឺ ថ្នចំ នួនអនកបំ នរជា
ើ ស្រសតីនល ដដ្លនធ្វើការនៅកនុងទី ផ្សារមជឈឹមបូ ៌ បាន
ុ

លយចុ េះគួ រនអាយកត់ សោគល់ នហ្ើយបចចុបបននទីផ្សារននេះបានជួ លស្រសាីនលតិចតួ ចប៉ាុ នណាណេះ។ បចចុបបននចំនួន
ពលករនលបា៉ា ន់ សមននៅកនងរបនទសជាង80
គឺ 450.000នាក់ ។ តារាងខ្ងនរកាមបងាហញពី ចំនួនលំហ្ូរ
ុ
នចញននពលករលមីៗននេះ។

តារាងខ្ងនរកាមបងាហញអំ ពីនភទ ករមិ តអប់ រ ំននពលករនៅនរៅរបនទសនិ ងបណា
ត ញនដ្ើ មបីនធ្វើការនៅ
នរៅរបនទស។ តារាងទី 2 បងាហញថ្ន ភាគនរចើ នពលករនទសនតររបនវសន៍ ឆ្នំ 2015 (81,20%) ជាបុ រស
នហ្ើយរកុមធ្ំ បំផ្សុត (82,35%) គឺ ជាសិសសបញ្ចប់ ថ្ននក់ បឋមសិកានិ ងអនុ វ ិទាល័យ។ រកុមធ្ំ ជាងនគគឺ
អនកគាមនជំ នាញ និ ង

ក់ កណា
ត លជំ នាញ (តារាងទី 3) នដាយោនរកុមនិ សសិតបញ្ចប់ ការសិកានៅតាម

មហវ ិទាល័យ និ ងរកុមជំ នាញវ ិជាជជី វៈ។ កមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព បានចប់ នផ្សតើមតាំងពី
នដ្ើ មទសវតសឆ្នំ 1980 បាននផ្ទតតនលើមនុ សសោនការអប់ រ ំទប គាមនជំ នាញ រស់នៅកនុងតំ បន់ ជនបទ ជា
រកុមជនងាយរងនរគាេះចំ ន

េះអនកនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ និងរតូវការជំ នួយនៅកនុងរបនទសនគាលនៅ។

អាទិ ភាពខពស់ផ្សងដដ្រគឺ យុទធនាការសរោប់ ការផ្ទលស់បូរទី
ត លំនៅរបកបនដាយសុវតថិភាពននស្រសតីនមផ្សទេះ។

ភាគនរចើ នននកមមវ ិធ្ី ទំងននេះនៅដតោនជាប់ ទក់ ទងនិ ងមួ យចំ នួននទៀតកំ ពុងរតូវបានអនុវតតនានពលបចចុ
បបនន។

តារាង១
ពលករនលតាមតំបន់ 2012-2015
ឆ្នំ

អាសុី

អាន្រហ្វិក

កណា
ត ល

អាសុី និ ង

អឺ រប
៉ាុ

អាសុីកណា
ត

ទវីបអានម

អូ ស្រសតលី

រ ិក

និ ងតំ បន់

ល

សរុប

សមុ រទ

2012

19,157

5,713

89,185

13,155

3,707

3,244

134,101

2013

20,179

6,476

83,125

15,118

3,453

2,160

130,511

2014

19,908

80,191

11,217

3,235

1,158

119,529

78,239

13,735

2,915

1,140

117,291

3,820
2015

18,483
2,779

របភព: ការងារនរៅរបនទស នាយកដាឋនការងារ
តារាង២

កំរ ិតននការអប់រ ំ និងពលករនទសនតររបនវសន៍តាមនភទ
2015
កំរ ិតននការអប់រ ំ
បឋម
មធ្យម
វ ិជាជជីវៈ បរ ិញ្ញារង
បរ ិញ្ញា
នផ្សសងៗ

2014

របុស

ស្រសី

សរុប

របុស

ស្រសី

សរុប

34,893

5,755

40,648

37,095

6,301

43,396

43,074

10,458

53,532

42,755

10,197

52,952

10,072

2,680

12,572

9,797

2,495

12,292

6,383

3,963

10,346

6,839

4,034

10,837

10

3

13

13

3

16

94,432

22,859

117,291

96,499

23,030

119,529

សរុប

របភព: រដ្ឋបាលការងារនៅនរៅរបនទស នាយកដាឋនការងារ

តារាងទី៣
ពលករនរៅរបនទសននតាមរកុមជំនាញ
ឆ្នំ

រកុមជំនាញធ្ំៗ

មន្រនតីចាប់ជាន់ខស
ព ់ និងអនករគប់រគង
អនកបនចចកនទសជំនាញ និងជំនាញ

ក់ព័នធ

នសមៀន
ពលករនសវាកមម និងអនកលក់កងហងនិ
ងផ្សារ
ុន
ពលករជំនាញននសទនិងកសិកមម
ជាង និងបុគល
គ ិកពលករជំនួញ

ក់ព័នធ

អនកបញ្ញ
ជ រោ៉ា សុីន និងដាំរក
ុ ជា
ខ តិ និងអនកចូលរួម
អនករបកបរបរកំរ ិតបឋម
ពលករដដ្លមិនចត់ថ្ននក់កងមុ
ុន ខរបរ
Total

របភព: រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទស នាយកដាឋនការងារ

2012

2013

2014

2015

848

685

647

612

2,585

2,037

2,162

2,012

3,776

3,411

3,946

3,479

255

268

176

180

3,278

3,293

2,576

2,591

10,753

15,519

12,702

14,739

12,873

11,769

8,462

8,779

39,235

35,427

34,251

33,084

6,025

5,426

3,880

4,188

79,628

78,105

68,802

69,664

តារាង ៤
មនធ្ាបាយននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍

ភានក់ងារនរជើស

នាយកដាឋន

នរ ើស

ការងារ

12,916

38,827

9,708

13,099

5,078

79,628

54,473

134,101

2013

12,975

33,517

14,650

12,614

4,349

78,105

52,406

130,511

2014

11,125

35,760

10,164

6,838

4,915

68,802

50,727

119,529

2015

11,765

33,635

10,870

8,419

4,975

69664

47,627

117,291

ឆ្នំ

នរៀបចំផ្ទទល់ខន
ួល

2012

និនយាជក

និនយាជក ប
ណុត េះបណា
ត ល

សរុប

ចូល
សរលមី

សរុបរួម

របភព: រដ្ឋបាលការងារនៅនរៅរបនទស, នាយកដាឋនការងារ

ពលករនលនៅនរៅរបនទសភាគនរចើ ន រតូវបាននគជួ លឱយនធ្វើកិចចសនារយៈនពលខលីនិងរយៈនពលនលរ ជា
ទូ នៅមួ យឬពី រឆ្នំ នដាយោនល័កខខ័ណឌអាចនធ្វើលី មន

ើងវ ិញបាន នៅនពលភាគី ទំងពី រយល់រពម។ ចំ នួន

ពលករដដ្លចកនចញនៅនធ្វើការងារនៅបរនទស រតូវបានចត់ ថ្ននក់ ថ្នចូ លសរលមីន
ន័ យថ្នរតូវបានជួ លន

ើងវ ិញ ដដ្លោន

ើងវ ិញ ឬជាមួ យការបនតកិចចសនានដាយនិ នយាជកដ្ដដ្ល (តារាងទី 4) ោន

របដហ្ល 40 ភាគរយននពលករទំងអស់ដដ្លចកនចញពី របនទសននេះសរោប់ ការងារនរៅរបនទស។
នដាយសរកិ ចចសនាការងារភាគនរចើ នគឺ រយៈនពលខលី នហ្ើយពលករនិ នយាជិ តរតូវបានជួ លឱយនធ្វើការនលើ
កដនលងសំណង់ ឬគនរោងដដ្លោនពលករនរចើ ននាក់ នធ្វើការនៅនរៅរបនទស ពលករនលភាគនរចើ នរតូវ
បាននគជួ លឱយនធ្វើការកនុងលកខខណឌននពលករដតោនក់ (ចំ ណាំ: រគួសរ មិ នរតូវបានអនុ ញ្ញាតឱយនៅ
ជាមួ យពលករនិ នយាជិ ត នៅកនុងរបនទសោចស់ផ្សទេះនទ) ។

នានពលបចចុបបននរបដហ្ល 40 ភាគរយននពលករនៅនរៅរបនទសរតូវបាននរជើ សនរ ើសនដាយទី ភានក់ ងារ

មុ ខរបរឯកជន។ នៅនដ្ើ មដ្ំបូងននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ កងឆ្
ន ំ 1980 ពលករនសទើរដតទំងអស់រតូវបាន
ុន
នរជើ សនរ ើសនដាយទី ភានក់ ងារមុ ខរបរឯកជន។ ប៉ាុ ដនតនរកាយៗមក រដាឋភិ បាល តាមរយៈកិ ចចរពមនរពៀង

ជាមួ យបណា
ត របនទសទទួ ល បានចប់ នផ្សតើមនរជើ សនរ ើសពលករបដនថមនទៀតសរោប់ ទីផ្សារនរៅរបនទស
នហ្ើយចំ ដណកទី ភានក់ ងារមុ ខរបរឯកជននៅកនងទី
ផ្សារទំងននេះក៍ បានធាលក់ចុេះ។ របនទសកូ នរ ៉ា ជប៉ាុ ន និងអុី
ុ
ស្រសដអល បចចុបបននកំពុងផ្សតល់ការងារដ្ល់ពលករនល តាមរយៈរដាឋភិ បាល ជំ នួសទី ភានក់ ងារមុ ខរបរឯក
ជន។ ចំ ដណកទី ផ្សាររបស់និនយាជកនៅនរៅរបនទសក៏ បាននកើ នន

ើងផ្សងដដ្រ។

នបើ នរបៀបនធ្ៀបនឹងចំ នួនរបជាជនសរុប 67,21ោននាក់ និ ងកោលំងពលកមម 38,55ោននាក់ (ឆ្នំ 2015)
។ ចំ នួនលំហ្ូរពលកររបចំឆ្នំពី 120.000 នៅ 130.000 នាក់ ដដ្លោនការងាររយៈនពលខលី គឺ ដ្ូចជា
ោនចំ នួនតិច។ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ បានផ្សតល់របាក់ ចំណូលរបោណ 2
របនទសននេះជានរៀងរាល់ឆ្នំ ខណៈដដ្លការនាំនចញសរុបោនរបោណ 200
នចញពលកមមនានពលបចចបបនន
ោនផ្សលប៉ា េះ
ុ

ន់ ោនដ្ុ ោលរសរោប់
ន់ ោនដ្ុ ោលរ។ ការនាំ

ល់តិចតួ ចនៅនលើនសដ្ឋកិចចនល នបើ នរបៀបនធ្ៀបនៅនឹ ងទស

វតសឆ្នំ 1980 ទក់ ទងនឹ ងចំ ណូល និ ងចំ នួនកមមករនិ នយាជិ តដដ្លបាននរបើ របាស់។
ខណៈដដ្លការបញ្ូជ នពលកររបដហ្ល 120.000 នាក់ នៅ 130.000 នាក់ នដ្ើ មបីនធ្វើការនៅនរៅរបនទស
ជានរៀងរាល់ឆ្នំ របនទសននេះគឺ ជារបនទសនគាលនៅមួ យ នហ្ើយឥ

វននេះោនពលករបរនទសជានរចើ
ន
ូ

ទំងស្រសបចាប់ និងខុ សចាប់ ជាមួ យនឹ ងការបា៉ា ន់ របោណពី ពលករបរនទសជាង 3 ោននាក់ ។ កនុង
រយៈនពល 15 ឆ្នំចុងនរកាយននេះ ោនការនាំនចញពលករតិ ចសរោប់ ទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស
នៅនពលរបនទសននេះបានកាលយជារបនទសមួយកនុងចំ នណាមរបនទសទទួ លកនុងតំបន់ ននាេះ ។
របាក់ ឈ្ួល
ន ជាពិ នសសរបាក់ ឈ្ួនលអបបបរោរបស់របនទសរតូវបានបនងកើនគួ រឱយកត់ សោគល់។ នៅកនុង
តំ បន់ ខលេះរបាក់ ឈ្ួលរតូ
ន
វបាននកើ នន

ើងនទវរដ្ងកនុងរយៈនពលដត 1ឆ្នំប៉ាុនណាណេះ ខណៈដដ្លអរតាគាមន

ការងារនធ្វើោនករមិ តទបកនុងទសវតសចុ ងនរកាយ។ លមីៗននេះ វាកាន់ ដតោនភាពពិ បាកកនុងការដសវងរក
ពលករោន្នទៈកនុងការចំ ណាយរបាក់ យា៉ាងនរចើ ននដ្ើមបីនរជើ សនរ ើសការងារនរៅរបនទស។ រដាឋភិ បាល

នរជើ សនរ ើសពលករបដនថមនទៀតសរោប់ ទីផ្សារនរៅរបនទស ជាមួ យនឹ ងលកខខណឌរបនសើរជាង ពិ នសស
ការចំ ណាយទប ឬគាមននលលឈ្ួលនរជើ
ន
សនរ ើស នដាយោនរបាក់ ឈ្ួលនិ
ន
ងសុខុោលភាពតាមសតង់ដារ
ទក់ ទញអនកដាក់

កយសុំការងារកាន់ ដតនរចើន។

ការរបកួ តរបដជងជាអនតរជាតិ នៅកនុងចំ នណាមអនកនរជើ សនរ ើសអនតរជាតិ សរោប់ ទីផ្សារការងារនៅនរៅ
របនទស ក៏ ជាដផ្សនកមួ យដ្៏ សំខ្ន់ កុងការកំ
ន
ណត់ អរតារបាក់ ឈ្ួលអតថ
ន
របនយាជន៍ នផ្សសងៗ និងលកខខណឌ

ការងារសរោប់ ពលករនៅនរៅរបនទស ដដ្លកាត់ បនថយដលមនទៀតនូ វការរបកួ តរបដជងរបស់ពលករនល
កាត់ បនថយចំ នួនពលករនរជើ សនរ ើសសរោប់ ទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស នដាយទី ភានក់ ងារមុ ខរបរ
របស់នល។ នលលនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកខពស់ នបើ នរបៀបនធ្ៀបនឹ ងរបាក់ ឈ្ួល
ន និ ងអតថរបនយាជន៍នផ្សសងនទៀត
ដដ្លពលករទទួ លបាន ក៏ មិននធ្វើនអាយកមមករនលមួ យចំ នួនចង់ នៅនធ្វើការងារនៅបរនទសដដ្រ។
ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ

ក់ព័នធ ចាប់និងបទបញ្ញ
ជ

របព័ នធនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាពរបស់របនទសននេះរតូវបានបនងកើតន

ើងនដ្ើមបីដណនាំចាប់ ដដ្ល

សរមួលដ្ល់ការនរជើ សនរ ើសកមមករនលសរោប់ទីផ្សារកំ ពុងរ ីកចនរមើ ននៅនរៅរបនទស ខណៈការនធ្វើនទស
នតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពសរោប់ ពលករ រតូវបានយកចិ តទ
ត ុ កដាក់ ។
វ ិធានការសំខ្ន់ មួយនទៀត គឺ ការបនងកើតវ ិធានការរដ្ឋបាល។ យុទធនាការនផ្ទតតនលើការជូ នដ្ំណឹងដ្ល់
សធារណជនអំ ពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព ដដ្លោនសរៈសំខ្ន់ នៅកនុងឆ្នំដ្ំបូងនន
ការងារនៅបរនទស នៅនពលរបជាជនរតូវការព័ ត៌ោនរតឹមរតូវនិ ងចាស់ោស់អំពីទីផ្សារការងារនៅ

នរៅរបនទស។ យុទធនាការផ្សសពវផ្សាយព័ ត៌ោននៅនរៅរបនទសគឺ ជាភារកិ ចចសំខ្ន់ មួយរបស់ TOEA ។
វាក៏ បានបងាហញពី កំដណទរមង់ រដ្ឋបាលនដ្ើ មបីកសងបណា
ត ញននអងគការដដ្លរគបដ្ណតប់ នៅថ្ននក់ កណា
ត
ល និ ងថ្ននក់ នខតតននរបនទស និ ងបណា
ត របនទសដដ្លោនពលករនលកំ ពុងនធ្វើការ។
ចាប់ ចំបងៗ ទក់ ទងនឹ ងការងារនៅនរៅរបនទស ចាប់ សីព
ត ី ការនរជើ សនរ ើស និងការ
ការងារ ឆ្នំ 1985 ោននគាលបំ ណងការ

រអនកដសវងរក

រពលករពី អក
ន នរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ និងនដ្ើ មបីនរៀបចំ ពលករ

សរោប់ ទីផ្សារការងារនៅបរនទស។ ចាប់ រគប់ រគងទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ រគបដ្ណតប់ ការងារ
មុ ននរជើ សនរ ើស មុនចកនចញ មុ ននពលមកដ្ល់ ឬនៅនឹ ងកដនលង នដាយហមឃាត់ របតិ បតតិការរបស់ទី
ភានក់ ងារគាមនអាជាាប័ ណណ នដាយការដាក់ ពិន័យធ្ៃន់នលើការនរជើ សនរ ើសបុ គគលិក បនងកើតយនតការរដ្ឋបាល
ការងារនៅនរៅរបនទស និ ងមូ លនិ ធ្ិសរោប់ពលករនៅនរៅរបនទស។
តាមរយៈនី តិវ ិធ្ីនិងយនតការទំងននេះ នគរ ំពឹ ងថ្នអនកដសវងរកការងាររតូវបានការ

រ និ ងនធ្វើនទសនតររបនវ

សន៍ នដាយសុវតថិភាព។ ដ្ំ នណើរការននេះចប់ នផ្សតើមនដាយការផ្សតល់អាជាាប័ ណណ និ ងការនរជើ សនរ ើសពលករ។

វាតរមូវឱយអនកោនអាជាាប័ ណណការងារដដ្លចុ េះនឈាមេះ ឬជូ នដ្ំ ណឹងដ្ល់ការចុ េះនឈាមេះជាមុ ន នដ្ើ មបីនសនើសុំ
ការអនុ ញ្ញាតដ្ល់មន្រនតីចុេះបញ្ជី (ោរតា 35) ។ ននេះគឺ ជាវ ិធានការសំខ្ន់ មួយកនុងការរតួតពិនិតយ និងរតួត
ពិ និតយសកមមភាពរបស់ទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើស នដ្ើ មបីទប់ សកត់ ពួកនគពី ការនរជើ សនរ ើសអនកដសវងរកការងារ
កនុងរគាពួ កនគមិនទន់ ោនការងារនធ្វើនៅនរៅរបនទស។
ចាប់ ហមឃាត់ ការផ្សសពវផ្សាយ និ ងចុ េះនឈាមេះចូ លជាអនកដសវងរកការងារនធ្វើ លុេះរតាដតោនការ
អនុ ញ្ញាត (ដផ្សនក 35 និ ង 66) ។ ននេះគឺ ជាការរគប់ រគងដ្៏ សំខ្ន់ មួយនផ្សសងនទៀត នរ

េះវាអាចបញ្ឈប់ អក
ន

នរជើ សនរ ើសពី ការនរជើ សនរ ើសអនកដសវងរកការងារនធ្វើ មុ ននពលពួ កនគោនការងារនៅបរនទស។
ចាប់ ននេះក៏ តរមូវថ្ន កនុងការបញ្ូជ នអនកដសវងរកការងារនធ្វើនៅនរៅរបនទស អនកដដ្លទទួ លបានអាជាាប័
ណណ ការងារនរៅរបនទស រតូវបញ្ូជ នកិចចសនាការងារជាមួ យនឹ ងលកខខណឌជួ លនសវាកមម និងភ័ សតាង
ុត
នផ្សសងនទៀត ដ្ូ ចដដ្លរតូវបានជូ នដ្ំ ណឹងនដាយអគគនាយក នដ្ើ មបីឱយពិ ចរណា និ ងសនរមច មុ ននឹង
បញ្ូជ នអនកដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស (វគគ 36) ។
ការរគប់ រគងនផ្សសងនទៀត គឺ រតូវហមឃាត់ ទីភានក់ ងារមុ ខរបរពី ការទមទរ ឬការទទួ លយកនលលនសវាកមម
ឬការចំ ណាយ មុ ននពលនិ នយាជកបានទទួលអនកដសវងរកការងារនធ្វើជាបុ គគលិក (ដផ្សនកទី 27 និ ងទី 38) ។
សកមមភាពនិ ងការអនុវតតទំងននេះ គឺ ជាសកមមភាពរបចំនលៃជានទៀងទត់ និងសកមមភាពសំខ្ន់ ៗដដ្ល
ចាប់ តរមូវ នដ្ើ មបីជំរុញការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ របកបនដាយសុវតថិភាព។
យុទធនាការនិ ងការបណុា េះបណា
ា លសរោប់ ការនរតៀមនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព មិ នរតូវបាន
តរមូវនដាយចាប់ នទ ប៉ាុដនតរតូវបានអនុវតតជាដផ្សនកមួ យននកិ ចចខិតខំ របឹ ងដរបងដផ្សនករដ្ឋបាល នដ្ើ មបីបនតជួយ

គាំរទការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព ។ កនលងមក ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ គឺ ជាកងវល់ដ្៏ធ្ំមួយ
សរោប់ រដាឋភិ បាល ជាពិ នសសបញ្ញ
ហ ននសកមមភាពខុ សចាប់របស់អនកនរជើ សនរ ើស យុទធនាការតាមរយៈ
របព័ នផ្ស
ធ សពវផ្សាយគឺ ជាសកមមភាពមួ យកនុងចំ នណាមសកមមភាពចមបងនានារបស់នាយកដាឋនការងារ ។

ឧទហ្រណ៍ មន្រនតីជាន់ ខពស់នៅនាយកដាឋន ឬថ្ននក់ រកសួង ជួ បជាមួ យរបព័នធផ្សសពវផ្សាយ និ ងផ្សសពវផ្សាយ
ព័ ត៌ោនជាក់ ោក់ ។ ការផ្សាយ

ណិជជកមមនដាយបង់ របាក់ នលើបញ្ញ
ហ មួ យចំ នួនក៏ ជាយុទនា
ធ ការមួ យផ្សង

ដដ្រ។
ការដចកចយសោភរៈព័ ត៌ោនដ្ល់សធារណជននដាយផ្ទទល់ និ ងតាមរយៈរបព័ នធផ្សសពវផ្សាយរតូវបាន
ដាក់ បញ្ូច លនៅកនុងដផ្សនការសកមមភាពរបស់នាយកដាឋន។ លមីៗននេះ ោនការដាក់ នចញយុទធនាការនផ្ទតត

នលើវ ិស័យជាក់ ោក់ បដនថមនទៀតដដ្លពលករោនបំ ណងនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានអនុ វតត។ ការផ្សតល់
ព័ ត៌ោននៅដ្ល់ផ្សទេះ ព័ ត៌ោនសំខ្ន់ ៗ និងព័ត៌ោនបនងាហេះតាមរយៈនសវាកមមអុីនធ្ឺ នណត ។
យុទធនាការចុ ងនរកាយមួ យគឺ ការចុ េះនឈាមេះអនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ អនកដសវងរកការងារោនចំ ណាប់
អារមមណ៍ ឬដសវងរកការងារនរៅរបនទស រតូវបាននសនើសុំឱយចូ លរួមកនុងកមមវ ិធ្ីននេះ នហ្ើយដាក់

កយសុំ ឬ

ចុ េះនឈាមេះសរោប់ ការងារនៅបរនទសជាមួ យរកសួងការងារ ឬការ ិយាល័យការងារនខតត។ ននេះោនការ
បណុត េះបណា
ត លនិ ងបងាហញព័ ត៌ោនសតីពីការងារនរៅរបនទស កនុងនគាលបំ ណងផ្សតល់ឱយពួកនគនូ វចំ នណេះ

ដ្ឹ ង នដ្ើមបីឱយពួ កនគនរតៀមលកខណៈបានលអរបនសើរសរោប់ នធ្វើការនិ ងរស់នៅឯបរនទស នហ្ើយនចៀសវាង
នូ វការទទួ លបានអតថរបនយាជន៍ ពីអក
ន នរជើ សនរ ើសឯកជនមួ យចំ នួន។ ទី ភានក់ ងារមុ ខរបរឯកជនដដ្លរតូវ
ការពលករ រតូវបាននសនើសុំឱយដាក់

កយមករកសួងនដ្ើ មបីសុំការអនុ ញ្ញាតឱយនរជើ សនរ ើស ។

សកមមភាពសំខ្ន់ បំផ្សុតសរោប់ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព គឺ ការបណុា េះបណា
ា លតរមង់
ទិ សមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ ដដ្លរតូវបានដចងនៅកនុងោរតាទី 36 (4) ននចាប់ និ ងបទបបញ្ា តិ រត បស់

នាយកដាឋនមុ ខរបរ សតីពីការដណនាំតរមង់ទិសមុ ននចញដ្ំ នណើរ (2001) ។ ននេះជាកាតពវកិចចមួយ។ ពល
ករទំងអស់រតូវបានបញ្ូជ ននៅបរនទសនដាយទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើស រតូវចូ លរួមនរៀនវគគអប់ រ ំដណនាំ
តរមង់ទិសមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ។

នរៅពី ព័ត៌ោនសតីពីការរស់នៅនិ ងលកខខណឌការងារ ពលករ នឹ ងទទួ លបានព័ត៌ោនអំ ពីកិចចសនា
ការងារ នហ្ើយនបើ សិនជាលកខខណឌទំងននេះអាចទទួ លយកបាន ពួ កនគរតូវចុ េះហ្តថនលខ្នលើកិចចសនា
នហ្ើយចមលងកិ ចចសនាដដ្លបានចុ េះហ្តថនលខ្ របគល់ជូនដ្ល់ពលករទំងននាេះ។ ននេះគឺជាវគគបណុត េះប
ណា
ត លមួ យនលៃដដ្លោនរយៈនពល 6 នោ៉ា ង នហ្ើយភាគនរចើ នអនកដសវងរកការងារ ចូ លរួមវគគននេះនៅនលៃ
ដ្ដដ្ល ឬពី របី នលៃមុននពលពួ កនគនចញនៅនធ្វើការ។ វាជាយុទធនាការចមបងសរោប់ ការនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍ នដាយសុវតថិភាព ចប់ តាំងពី ការចប់ នផ្សតើម នហ្ើយបាននបើ កដ្ំ នណើរការ មុ នចាប់បចចបបនន
ននេះ។
ុ
សរោប់ រកុមពលករជាក់ ោក់ ដដ្លសថិតនៅនរកាមការនរៀបចំខុសៗគាន ឧទហ្រណ៍ រកុមអនកនបេះដផ្សលប៊ាឺរុ ី
នរពដដ្លរតូវបាននរជើ សនរ ើសកនងចំ
នួនខពស់សរោប់ រយៈនពលខលីននដខរដ្ូ វនៅតនៅរបនទសអឺ រប
៉ាុ មួ យចំ នួន
ុ
ការបណុត េះបណា
ត លរតូវបាននរៀបចំ ន

ើងនៅតាមបណា
ត នខតតពលករភាគនរចើនរស់នៅ និ ងនដ្ើ មបីសរមប

សរមួលនិ ងរកាចំ ណាយទបនលើការនធ្វើដ្ំនណើររបស់ពលករ។ រកុមរគូឧនទទសចល័តមួយនឹ ងរតូវបាន
បញ្ូជ ននៅហ្វឹកហត់ មួយនលៃសរោប់ រកុមពលករនៅកនុងតំបន់ ទំងននាេះ ដដ្លនរតៀមខលនរួ
ន
ួ ចរាល់កុងការ
នធ្វើដ្ំនណើរនៅកដនលងនធ្វើការរបស់ពួកនគ។

គនរោង EPS របស់របនទសកូ នរ ៉ា គនរោងនរជើសនរ ើសពលករកសិកមមអុីស្រសដអល និ ងគនរោងនធ្វើការ
ហ្វឹកហ្វឺននៅរបនទសជប៉ាុ ន ក៏ ោនវគគបណុត េះបណា
ត លជាក់ ោក់ ដដ្លរួមោន ភាស លកខខណឌការរស់

នៅនិ ងការងារ រពមទំងព័ ត៌ោនោនរបនយាជន៍ នានានិ ងចំបាច់ មួយចំ នួនសរោប់ ពលករ។ វគគបណុត េះ
បណា
ត លទំងននេះ រតូវបាននរៀបចំ នដាយនាយកដាឋនការងារនិ ងនាយកដាឋនអភិ វឌ្ឍជំ នាញ។ នៅនពល

ពលករមកដ្ល់របនទសទទួ លពលករ ពួ កនគនឹ ងចូ លរួមវគគបណុត េះបណា
ត លនផ្សសងនទៀតដដ្លនឹ ងនរៀបចំ
នដាយរបនទសោចស់ផ្សទេះ។ ការបណុត េះបណា
ត លទំងននេះ រតូវបានតរមូវនដាយចាប់ ឬនរកាមរយៈនពល
បានបញ្ញ
ជ ក់ នៅកនុងកិចចរពមនរពៀងននរបនទសបញ្ូជ ននិ ងទទួ ល។
យនតការរដ្ឋបាល
រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ ោនដតសកមមភាពពី រ បី នៅនលើកមមវ ិធ្ី មុននពលនចញដ្ំនណើរប៉ាុ នណាណេះ ដដ្លរតូវ
បានអនុ ញ្ញាតនដាយចាប់ និងរតូវបានផ្សតល់ឬទទួ លសគល់នដាយអាជាាធ្រោនសមតថកិចច ឬសថប័ ននផ្សសង
នទៀត ដ្ូចជាការនធ្វើនតសតជំនាញវ ិញ្ញាបនបរតសុខភាព និ ងការបណុត េះបណា
ត លភាសជាក់ ោក់ ។
នរកាមចាប់ សតីពីការនធ្វើនតសតជំនាញ គឺ ជាការទទួ លខុ សរតូវរបស់នាយកដាឋនអភិ វឌ្ឍន៍ ជំនាញ។

នាយកដាឋនននេះ ក៏ រតូវបានផ្សតល់សិទិ ឱ
ធ យមជឈមណឌលនធ្វើនតសតជំនាញឯកជនដដ្លទទួ លសគល់ជាផ្សលូវការ

នដ្ើ មបីនធ្វើនតសតសរោប់ អនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ ការបណុត េះបណា
ត លភាសកូ នរ ៉ាដដ្លជាដផ្សនកមួ យននកមមវ ិធ្ី
EPS របស់កូនរ ៉ា រតូវបានទទួ លសគល់ជាមជឈមណឌលបណុា េះបណា
ា លភាសឯកជនោនគុណភាព។
ការបណុត េះបណា
ត លពលករកសិកមមនៅនរកាមកិ ចចរពមនរពៀងនលនិងអុី ស្រសដអល រតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយ

មហវ ិទាល័យបនចចកនទស នរកាមរកសួងអប់ រ ំ និ ងនដាយោនការសហ្ការពី នាយកដាឋនការងារ។ រាល់
សកមមភាពនផ្សសងនទៀត រតូវបានអនុ វតតនដាយរកសួងការងារ ឬការ ិយាល័យនខតតរបស់ខួន។
ល
វ ិញ្ញាបនប័ រតសុខភាពកំ ពុងរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយអងគការសុខភាពសធារណៈ។ នាយកដាឋនការងារ

នដាយោនការសហ្ការពី រកសួងសុខ្ភិ បាលសធារណៈ ក៏ បានបញ្ញ
ជ ក់ ពីអងគការសុខភាពឯកជនោន
លកខណៈសមបតតិរគប់ រគាន់ នដ្ើ មបីអនុ វតតវ ិញ្ញាបនបរតសុខភាពសរោប់ អនកដសវងរកការងារនធ្វើ។
ចាប់ ចំបង - ការការ

រការនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកនិ ងអនកដសវងរកការងារ, B.E. 1985 រតូវបានបនងកើតន

និ ងអនុម័តនៅអំ

ក់កណា
ា លទសវតសឆ្នំ 1980 នដ្ើ មបីន្លើយតបនៅនឹងបញ្ញ
ហ នកើតនចញពី ទីភានក់ ងារ

ង
ុ

នរជើ សនរ ើសឯកជន និ ងកងវេះខ្តឧបករណ៍និងអងគភាពចាប់ សមស្រសបនដ្ើ មបីរគប់ រគងលំហ្ូរ ពលករ។

ើង

មុ នននេះ របនទសនលនៅមិនទន់ ោនចាប់ ចាស់ោស់ សតីពី ការងារនៅបរនទស។ ចាប់ោនស្រសប់ នៅ
នពលននាេះរតូវបានអនុ ម័តជាវ ិធានការបញ្ឈប់ គោលត នដ្ើមបីកាត់ បនថយបញ្ញ
ហ ទក់ ទងនឹ ងការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍ ។ ចប់ តាំងពី នពលននាេះមក ដផ្សនកមួយចំ នួនននចាប់ននេះ រតូវបានដកសរមួលនដ្ើ មបីអនុ វតតនៅ
តាមសថនភាពផ្ទលស់បូរត ប៉ាុ ដនតមិនោនការផ្ទលស់បូតរជាមូ លដាឋនរតូវបាននធ្វើន

ើងតាំងពី ោនការអនុ ម័ត

អស់រយៈនពលជាង 30 ឆ្នំមកនហ្ើយ។
ចាប់ននេះរតូវបានបនងកើតន
ក. ការ

ង
ើ នដ្ើមបី:

រអនកដសវងរកការងារពី ការអនុ វតតខុសចាប់ និងអយុតិ ធ្
ត ម៌ នដាយបុ គគលឯកជន ឬទី ភានក់ ងារ

នរជើ សនរ ើសឯកជន,
ខ. ការ

រនិ ងរកាសិទិ ធ និងអតថរបនយាជន៍ របស់អនកដសវងរកការងារនធ្វើ ដ្ូ ចោនដចងកនងកិ
ចចសនាការ
ុ

ងារនិ ងចាប់ ននរបនទសបញ្ូជ ននិ ងទទួ ល។

គ. នរៀបចំនីតិវ ិធ្ី និងវ ិធានការសរោប់ ការបញ្ូជ នពលករនទសនតររបនវសន៍ និង

. បនងកើតមូ លនិ ធ្ិសុខុោលភាព និ ងផ្សតល់ជំនួយដ្ល់ពលករនលនៅបរនទស។

ចាប់ ននេះរគបដ្ណតប់ រគប់ ដ្ំណាក់ កាលននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ - មុ ននពលនធ្វើការ មុននពលចក
នចញ និ ងនរកាយការមកដ្ល់ ឬនៅនឹ ងកដនលងនធ្វើការ។ វាក៏ រគបដ្ណតប់ រគប់ រកុមពលករនទសនតររបនវស
ន៍ ទំងអស់ ជាពិ នសសរកុមងាយរងនរគាេះបំ ផ្សុត ដដ្លរតូវបាននរជើ សនរ ើសនដាយទី ភានក់ ងារនរជើ សនរស
ើ
ឯកជន។ នគាលបំ ណងចំ បងននចាប់ននេះគឺការដាក់ ឱយនរបើ របាស់នូវរបព័ នធមួយដដ្លអាចការ
ការ

រពលករ នៅនពលពួ កនគដាក់

រនិ ង

កយសុកា
ំ រងារនៅបរនទស។ តាមរយៈការរតួតពិ និតយ និ ងរតួតពិនិ

តយទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសឯកជន នគសងឃឹមថ្នពលករនឹ ងោនសុវតថិភាព និងទទួ លបានការងារ និ ង
រត

ប់ មករបនទសវ ិញ។

អាជាាប័ណណ
1. ដផ្សនកទី 30- គាមនអនកណាអាចបញ្ូជ នអនកដសវងរកការងារនៅនធ្វើការនៅបរនទសបាននទ នលើកដលងដត
កដនលងដដ្លោនអាជាាប័ ណណ ដដ្លរតូវបានផ្សតល់នដាយអងគភាពចុ េះបញ្ជី។
2. ដផ្សនកទី 31: អនកដាក់

កយសុំរតូវោនរកុមហ្៊ាុនឬរកុមហ្៊ាុនសធារណៈ នហ្ើយរតូវោនលកខណៈសមបតតិ

រគប់ រគាន់ និងមិ នសថិតនៅនរកាមការហមឃាត់ ដ្ូចខ្ងនរកាម:
ក. នដ្ើ មទុនចុ េះបញ្ជីនិងបង់ របាក់រតូវបានកំណត់ នដាយបទបញ្ញ
ជ របស់រកសួង ប៉ាុ ដនតមិនតិចជាងមួ យ

ោនបាត។
ខ. ដាក់ របាក់ នៅឱយមន្រនតីអរតានុ កូលដាឋន នដ្ើមបីធានាការអនុ វតតចាប់ ននេះជាចំនួនទឹករបាក់ រតូវបាន
កំ ណត់ នដាយបទបញ្ញ
ជ របស់រដ្ឋមន្រនតីដដ្លមិ នរតូវតិ ចជាង 500,000 បាត។
នីតិវ ិធ្ីននការនរជើសនរ ើស និងបញ្ូជ នពលករ

1. ដផ្សនកទី 35: អនកដដ្លោនសិទិ ច
ធ ុ េះនឈាមេះចូលនរៀនឬជូនដ្ំ ណឹងដ្ល់អក
ន ដសវងរកការងារនធ្វើជាមុ ន រតូវ
សុំការអនុ ញ្ញាតពី មន្រនតីអរតានុ កូលដាឋន។
2. ដផ្សនកទី 36: កនុងការបញ្ូជ នអនករកការងារនធ្វើឱយនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស អាជាាបណណ ននការងាររតូវអនុ
វតតដ្ូចខ្ងនរកាម:

ក. ដាក់ នសនើមុននពលបញ្ូជ នអនកដសវងរកការងារនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស កិ ចចសនាការងារដដ្លរតូវ

បានបញ្ចប់ នដាយនិ ងរវាងអាជាាបណណ ការងារនៅនរៅរបនទស ឬភានក់ ងាររបស់ខួន
ល និងអនកដសវងរកការ
ងារ រួមជាមួ យលកខខណឌជួ លនសវាកមមដដ្លរតូវបានបញ្ចប់ នដាយនិ នយាជក ឬនិ នយាជកនៅបរនទស
ភានក់ ងារ និ ងអនកដសវងរកការងារ ក៏ ដ្ូចជាភសតតាងនផ្សសងនទៀត
ដ្ូ ចដដ្លបានជូ នដ្ំ ណឹងនដាយអគគ
ុ
នាយក មកឱយអគគនាយកនដ្ើមបីពិចរណា។

ខ. នរៀបចំអនកដសវងរកការងារនធ្វើ ការពិ និតយសុខភាពស្រសបតាមវ ិធាននិ ងនីតិវ ិធ្ី និងនៅគិោនដាឋន
ដ្ូ ចដដ្លបានជូនដ្ំ ណឹងនដាយអគគនាយក។
គ. នរៀបចំអនកដសវងរកការងារនធ្វើនដ្ើមបីនធ្វើនតសតជំនាញស្រសបតាមចាប់ ដ្ូ ចដដ្លបានជូនដ្ំ ណឹងនដាយ
អគគនាយក។
. នរៀបចំអនកដសវងរកការងារបាននរជើ សនរ ើសនដាយ្លងកាត់ ការនធ្វើនតសតជំនាញ នដ្ើ មបីទទួ លបានការ
បងាហត់ បនរងៀននលើចាប់ ទំ ននៀមទោលប់ និ ងរបនពណី របស់របនទសអនកដសវងរកការងារនធ្វើ ោនរួមទំង
ល័កខខ័ណឌការងារនៅការ ិយាល័យចុ េះនឈាមេះ ការងារកណា
ត ល ការ ិយាល័យចុ េះនឈាមេះ ការ ិយាល័យនខតត
ការងារ ឬនផ្សសងនទៀត សថប័ ន ដ្ូ ចដដ្លបានជូ នដ្ំ ណឹងនដាយអគគនាយក។
ង. ដាក់ បញ្ជីបញ្ញ
ជ ក់ ពីនឈាមេះនិ ងទី កដនលងការងាររបស់អនកដសវងរកការងារ រួមជាមួ យចាប់លតចមលងកិចច
សនាការងារជាមួ យមន្រនតីចុេះនឈាមេះការងារកណា
ា លកនុងរយៈនពលរបាំពីរនលៃ គិតចប់ ពីនលៃឈ្ប់ សរោក
ននអនកដសវងរកការងារ។

ច. សូមជូ នដ្ំ ណឹងជាោយលកខណ៍អកសរនិងភាជប់ ជាមួ យនូ វបញ្ជីនឈាមេះនិ ងទីកដនលងការងាររបស់អនក
ដសវងរកការងារនធ្វើ។ ការ ិយាល័យការងារនល នៅរបនទសអនកដសវងរកការងារនធ្វើកំពុងនធ្វើការនដ្ើ មបីទទួ ល
បានព័ ត៌ោនកនុងរយៈនពលដ្ប់ របាំនលៃគិតចប់ពីកាលបរ ិនចឆទមកដ្ល់ននអនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ កនង
ុ

ករណីគាមនការ ិយាល័យពលករនលនៅកនុងរបនទសននាេះ ការជូ នដ្ំ ណឹងដបបននេះរតូវនធ្វើន

ង
ើ នៅកនុងកំ

ងនពលខ្ងនលើ
នៅសថនទូ តនល ឬសថនកុងសននអគគនាយកភូ មិនទនលនៅកនុងរបនទសននាេះ ឬសថន
ុ

ទូ តនល ឬសថនកុ ងសុលនល ឬមនុ សសនផ្សសងនទៀត ដដ្លោនកាតពវកិចចកុងការដលរកាការ
ន

រជនជាតិ នល

នៅកនុងរបនទសដបបននេះ។

្. រាយការណ៍របចំដខដ្ល់មន្រនតីចុេះនឈាមេះការងារកណា
ត ល នៅនលៃទីដ្ប់ ននដខបនាទប់ កនងករណ
ី ោនអនក
ុ
ដសវងរកការងារនធ្វើ មិ នោនលទធភាពនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស នរកាមកិ ចចសនាការងារ។
3. ដផ្សនកទី 66 ការផ្សសពវផ្សាយការងាររតូវនធ្វើតាមបទបញ្ា តិដត ដ្លកំ ណត់ នដាយរដ្ឋមន្រនតី។
នលលនរជើសនរ ើសបុគល
គ ក
ិ
ដផ្សនកទី 26 និង 47:
គាមនអនកដដ្លទទួ លបានអាជាាប័ ណណការងារ មកទមទរឬទទួ លរបាក់ ឬរទពយសមបតតិពីអក
ន ដសវងរក
ការងារនធ្វើ នរៅពី ការគិ តនលលនសវាកមមឬចំ ណាយ។ នលលឈ្ួលឬការចំ
ន
ណាយនសវាកមម រតូវបានទមទរឬ
ទទួ លមិ ននលើសពី អរតាដដ្លបានកំ ណត់នដាយរដ្ឋមន្រនតី។
មនធ្ាបាយននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
ចាប់ ននេះក៏ នធ្វើនិយ័តកមមការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយបណា
ត ញនផ្សសងនទៀត:
1- ដផ្សនកទី 48: អនកដសវងរកការងារនធ្វើចង់ នៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទសនដាយខលួនឯង នដាយគាមនកិ ចចសនា
ការងារជាមួ យនឹ ងអនកទទួ លអាជាាប័ ណណការងារនរៅរបនទស រតូវជូនដ្ំ ណឹងនៅអគគនាយក ឬ មន្រនតី

ដដ្លរតូវបានរបគល់ឱយនធ្វើការនដាយអគគនាយក មិ ននអាយតិ ចជាងដ្ប់ របាំនលៃ មុ នចកនចញនធ្វើដ្ំនណើរ។
2- ដផ្សនកទី 49- គាមននិ នយាជកនៅរបនទសនលរតូវយកនិ នយាជិតនៅនធ្វើការនៅបរនទសនទ នលើកដលងដត
ការអនុ ញ្ញាតពី អគគនាយក។
3- ដផ្សនកទី 50- គាមននិ នយាជកនៅបរនទសឬអនកតំ ណាងរបស់ខួនរតូ
ល
វនរជើ សនរ ើសអនកនធ្វើការនៅរបនទស
នល នដ្ើ មបីនធ្វើការនៅនរៅរបនទស នលើកដលងដតការងារននេះនធ្វើន

ើងនដាយការ ិយាល័យការងារឬរកសួង

ការងារ។
មូលនិធ្ិសខ
ុ ុោលភាពពលករបរនទស
1. ដផ្សនកទី 37- អនកដដ្លទទួ លបានអាជាាប័ ណណការងារនៅបរនទសរតូវនរៀបចំ ជាមួ យនិ នយាជកបរនទស
ដដ្លបញ្ចប់ ការជួ លកិ ចចសនានសវាកមមជាមួយអនកដសវងរកការងារនធ្វើ នដ្ើមបីបញ្ូជ នរបាក់ នៅមូ លនិ ធ្ិ
ដដ្លរតូវបានបនងកើតន

ើងនរកាមដផ្សនកទី 52 សរោប់ អនកដសវងរកការងារនី មួយៗ។

នបើ សិនជាមិ នអាចនរៀបចំ និនយាជកនៅបរនទសឱយនធ្វើដ្ូនចនេះនទ អនកដដ្លទទួ លបានអាជាាប័ ណណរតូវោន
កាតពវកិចចនផ្សាើរបាក់ នៅឱយមូ លនិធ្ិ។ ការនផ្សទររបាក់ នៅមូ លនិ ធ្ិនឹងរតូវអនុ នោមតាមនីតិវ ិធ្ីអំ

ងនពល
ុ

និ ងអរតាដដ្លបានកំ ណត់នដាយបទបញ្ញ
ជ រកសួង។ អរតាដបបននេះអាចនឹ ងដរបរបួលនៅតាមរបនទសឬ
តំ បន់ ដដ្លអនកដសវងរកការងារនធ្វើ រតូវបានបញ្ូជ ននៅ។

2. ដផ្សនកទី 53 មូ លនិ ធ្ិរតូវចំ ណាយនដ្ើ មបីគាំរទដ្ល់កិចចការដ្ូចខ្ងនរកាម:
ក. នរៀបចំអនកដសវងរកការងារនធ្វើ ដដ្លរតូវបាននគនបាេះបង់ នចលនៅបរនទស នដ្ើមបីរត
របនទសនលវ ិញ។

ប់ នៅ

ខ. ជួ យដ្ល់អនកដសវងរកការងារនធ្វើ ដដ្លនធ្វើការ ឬ នឹ ងនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស ឬអនកទទួ ល
បនទុកស្រសបចាប់របស់ពួកនគ;
ការរគប់រគងពលករដដ្លចកនចញ
1. ដផ្សនកទី 62 អនកដសវងរកការងារនធ្វើដដ្លចកនចញពី របនទសនល រតូវ្លងកាត់រចកដ្កន្រអនកដសវងរក
ការងារនធ្វើ នហ្ើយរតូវបញ្ូជ នសំណុំដបបបទនៅមន្រនតីោនសមតថកិចនច ៅរតង់ចំណុចរតួតពិនិតយននាេះ
ដ្ូ ចដដ្លបានជូនដ្ំ ណឹងនដាយអគគនាយក ។

2. ដផ្សនកទី 63- នបើ មន្រនតីោនសមតថកិចចចត់ ទុកថ្ន បុ គគលននាេះគាមនភសតុតាងបញ្ញ
ជ ក់

ក់ ព័នធនឹងការងារឬ

ការបណុា េះបណា
ា លនៅនរៅរបនទសដ្ូ ចបានកំ ណត់ នដាយចាប់ ននេះ មន្រនាីោនសមតថកិចោ
ច នសិទិ ទ
ធ ប់

សកត់ ជនននាេះមិ នឱយនចញពី របនទសនល តាមការចំបាច់ ននសថនភាពននសំណុំនរឿង។ កនុងករណីននេះមន្រនាី
ោនសមតថកិចចរតូវបញ្ញ
ជ ក់ពីមូលនហ្តុ ននការរារាំងដបបននេះនៅកនុងកំ ណត់នហ្តុ ។
វ ិធានការដាក់ទណឌកមម
ចាប់ ននេះដាក់ ពនធនាគារ និ ងពិន័យជារបាក់ សរោប់ ការមិ នអនុ នោមតាមនិ ងការរ ំនោភបំ

ន។

ឧទហ្រណ៍ សកមមភាពនរជើ សនរ ើសពលករខុសចាប់ រតូវដាក់ពិន័យជាប់ ពនធនាគារពី 3 នៅ 10 ឆ្នំ ឬ
ពិ ន័យជារបាក់ រហ្ូតដ្ល់ពីររយ

ន់ បាតឬទំងពី រ។ (ដផ្សនក 73-92) ។

ដផ្សនកទី 52: លវ ិកានឹ ងរតូវបនងកើតន

ើងនៅកនុងនាយកដាឋនការងារដដ្លនៅថ្ន "មូ លនិ ធ្ិសរោប់ អនកដសវង

រកការងារនធ្វើការនៅនរៅរបនទស" ដដ្លរតូវបាននរបើ របាស់សរោប់ កិចចការោនដចងកនុងដផ្សនកទី 53 ។

ការរគប់ រគងនិ ងការរតួតពិនិតយការចំ ណាយរបស់មូលនិ ធ្ិរតូវស្រសបតាមបទបញ្ា តិ តដដ្លកំណត់ នដាយ
រដ្ឋមន្រនតីរកសួងការងារ នដាយោនការឯកភាពពី រដ្ឋមន្រនតីរកសួងហ្ិរញ្ា វតថុ។

នគាលននយាបាយ
នគាលននយាបាយសំខ្ន់ របស់រកសួងការងារគឺ ជាការនលើកកមពស់ការងារនៅកនុងនិ ងនរៅរបនទសដដ្ល
លកខខណឌការងារោនលកខណៈអំ នណាយផ្សល នហ្ើយពលករអាចបនងកើនជំ នាញរបស់ពួកនគ។ រកសួង
ការងារ តាមរយៈនាយកដាឋនមុ ខរបរ និងអងគភាពរដ្ឋបាលនផ្សសងៗនទៀត ក៏ ការ

រអនកដសវងរកការងារនធ្វើ

ពី រគប់ទរមង់ ននសកមមភាពខុ សចាប់ននបុគល
គ ឯកជន ឬទី ភានក់ ងារមុ ខរបរឯកជន។
ខណៈរបនទសនលកំ ពុងរបឈ្មនឹ ងបញ្ញ
ហ កងវេះរបនភទជាក់ ោក់ននពលករ ជាពិ នសសដផ្សនក ននសទ
ផ្សលិតកមម អនកជួ យកិ ចចការផ្សទេះ និ ងអនកផ្សលិតកមម វាមិនោនការរ ឹតបនតឹងនលើចំនួន ឬរបនភទននជំ នាញ
សរោប់ ទីផ្សារនរៅរបនទសនទ។ មិ នោនការផ្ទលស់បូរនគាលននយាបាយសំ
ត
ខ្ន់ ៗទក់ ទងនឹ ងការងារ

នរៅរបនទសនទ ចប់ តាំងពី របនទសនលបានចប់ នផ្សតើមបញ្ូជ នពលករនៅទី ផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស។
ទិ សនៅសំខ្ន់ ននចាប់ ជាបឋមរបស់របនទសននេះ ក៏ មិនរតូវបានផ្ទលស់បូរដដ្រ
ត
ចប់ តាំងពីការចប់ នផ្សតើម

ការងារនៅបរនទស ដដ្លចាប់ ដ្ូចគានកនុងឆ្នំ 1985 នៅដតរតូវបាននរបើរបាស់ដ្ល់សពវនលៃននេះ នដាយោន
ការផ្ទលស់បូរតិ
ត ចតួ ចមួ យចំនួនចប់ តាំងពី ការអនុ ម័តមក។
សថប័នរដ្ឋបាល
1. នាយកដាឋនការងារ ននរកសួងការងារគឺ ជាអងគការសំខ្ន់ ដដ្លទទួ លខុ សរតូវនលើការងារនៅបរនទស។
ក. រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសននរបនទសនល (TOEA) ជាការ ិយាល័យនសវាកមមរួមបញ្ូច លគានឬ
ដតមួ យគត់ ោនភានក់ ងារទំងអស់

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងការងារនរៅរបនទស។ ភារកិ ចចចមបងរបស់វារួម

ោន:
•នសវាកមមការងារនរៅរបនទស (នាយកដាឋនរគប់ រគងការងារនរៅរបនទស, នាយកដាឋន
ការងារ)
•នសវាលិខិត្លងដដ្ន (រកសួងការបរនទស)
•ការពិ និតយនមើ លកំ ណត់ នហ្តុ រពហ្មទណឌ, C.I.D. (ប៉ាូ លីសភូ មិនទនល)
•វ ិញ្ញាបនប័ រតនវជជសស្រសត (រកសួងសុខ្ភិ បាលសធារណៈ)
TOEA ក៏ ដ្ំនណើរការនសនើសុំផ្សសពវផ្សាយនដ្ើ មបីនរជើ សនរ ើសអនកដសវងរកការងារ ការដណនាំ

តរមង់ទិសមុ ននចញដ្ំ នណើរដ្ល់ពលករដដ្លនឹ ងចកនចញ នហ្ើយក៏ នរជើ សនរ ើសពលករ
សរោប់ ទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទសផ្សងដដ្រ។
ខ. ដផ្សនករគប់ រគងការងារនរៅរបនទសដដ្លទទួ លខុ សរតូវនលើ:
ការនលើកកមពស់និងការអភិវឌ្ឍការងារនៅបរនទស
•ការបញ្ូជ នពលករនចញ

•ការ ិយាល័យនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកសំរាប់ និនយាជកបរនទស
•ការអភិ វឌ្ឍន៍ ពលករ / ការដណនាំតំរង់ ទិស
•ការរគប់ រគងមូ លនិធ្ិសំរាប់ សុខុោលភាពពលករ
គ. ដផ្សនលចុ េះនឈាមេះការងារ និ ងការ

រអនកដសវងរកការងារនធ្វើនៅថ្ននក់ កណា
ត ល

ភារកិ ចចរបស់វារួមោននសវាកមមផ្សតល់អាជាាប័ ណណនរជើ សនរ ើសពលករ រតួតពិ និតយទី ភានក់ ងារមុ ខរបរ
ឯកជន នសវាសទុ កខនិងបណឹត ង ការរតួតពិនិតយការងារ (ចំ នុចរតួតពិ និតយ) នៅឯរចកអននាតរ
របនវសន៍ ។
. ការ ិយាល័យការងារនខតតនៅកនុងនខតតទំង 76 ននរបនទស។
រតូវបានរបគល់ភារកិ ចចខលេះៗរបស់ TOEA ជាពិ នសសយុទធនាការនលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងជាស
ធារណៈនដ្ើ មបីការ

រពលករពីអនកនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ និងរតួតពិ និតយនិងរគប់ រគងទី ភានក់ងារ

នរជើ សនរ ើស។
2. ការ ិយាល័យនលខ្ធ្ិ ការអចិ នន្រនតយ៍ននរកសួងការងារ
ការ ិយាល័យការងារនិ ងដផ្សនកពលកមម ោនការ ិយាល័យដ្ប់ បួននៅកនុងរបនទសោចស់ផ្សទេះចំ នួន 13 រួម
ោន: រប៊ាុ យនណដារុយ

ឹម អាលលឺម៉ាង់ ហ្ុងកុ ង អុី ស្រសដអល ជប៉ាុន កូ នរ ៉ា លីប៊ាី ោ៉ា ន

សុី សអ៊ាូ ឌ្ីតអារា៉ា ប់ប៊ាី

នតវា៉ា ន់ (ការ ិយាល័យពី រ) របនទសសវីស និ ងសហ្ភាពអារា៉ា ប់ នអមី រា៉ាត។

ការអប់រ ំពលករនិងកមមវ ិធ្ីនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព
ចប់ តាំងពី ដ្ំណាក់ កាលដ្ំ បូងននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព យុទធនាការនទសនតររបនវសន៍
នដាយសុវតថិភាព និ ងកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លដដ្លរួមបញ្ូច លទំងបទបញ្ញ
ជ និងចាប់ រតូវបានបនងកើតន

ើង

នដាយដផ្សអកនលើព័ត៌ោនដដ្លអនកដសវងរកការងារនធ្វើភាគនរចើ ន ជាអនករស់នៅតំ បន់ជនបទ ដដ្លោនការ
អប់ រ ំតិចតួ ចនហ្ើយោនចំ នណេះដ្ឹ ងតិ ចតួ ច ឬគាមន នៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស។ ពួ កនគខលេះមិ នសូវនធ្វើ
ដ្ំ នណើរនចញនរៅភូ មិរបស់ពួកនគនទ នដាយរគាន់ ដតទទួ លបានព័ ត៌ោនអំ ពីភាពវ ិជជោនននការនធ្វើការនៅ
បរនទសពី អក
ន នរជើ សនរស
ើ និ ងអនកជិ តខ្ងប៉ាុ នណាណេះ។ សកមមភាពខុ សចាប់ របស់បុគគលឯកជន និ ងទី
ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករគឺ ជានរឿងធ្មមតា។
មនុ សសោននិ នានការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ក៏រស់នៅកនុងតំ បន់ ជានរចើនននរបនទសផ្សងដដ្រ ជាពិ នសសនៅ

កនុងតំ បន់ ជនបទនិ ងតំបន់ ដដ្លពិ បាកនៅដ្ល់។ ពួ កនគក៏ ជាមនុ សសដដ្លពិ បាកសំគាល់ និ ងកំ ណត់អតត

សញ្ញាណសរោប់ នគាលបំ ណងននយុទធនាការព័ ត៌ោនសរោប់ អនកដសវងរកការងារនធ្វើ ឬសរោប់ យុទធនា
ការពី ផ្សទេះមួ យនៅផ្សទេះមួ យ។ ធ្មមជាតិ ននអនកជនបទនៅរបនទសនលជាធ្មមតាមិនសូវចប់ អារមមណ៍ដសវងរក
ព័ ត៌ោនរតឹមរតូវមុ ននពលដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទសដទ ដ្ូនចនេះទមទរកមមវ ិធ្ី ដដ្លអាចរគបដ្
ណតប់ នលើដដ្នកំ ណត់ ទំងននេះ។
កមមវ ិធ្ី ននេះក៏ រតូវនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ ននការងារនិ ងជី វភាពនៅនរៅរបនទសរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍
ដដ្លភាគនរចើ នោនគំនិតមិ នចាស់ោស់អំពីបរ ិសថនការងារលមី។ យុទធនាការននេះនផ្ទតតសំខ្ន់ នលើរកុម
ពលករទំងននេះោននគាលបំ ណងនឆ្ពេះនៅរកការការ

រពលករពី សកមមភាពខុ សចាប់ របស់អនកនរជើ ស

នរ ើសនិ ងនដ្ើមបីនរៀបចំ ពួកនគឱយបានលអរបនសើរសរោប់ ទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស។

គន្ធន្សិ េទ
១. នាយកដាឋនការងាររកសួងមហនផ្សទ (1987) ការបញ្ូជ នពលករនលនៅទី ផ្សារការងារនរៅរបនទស: ការ
ពិ តនិ ងបញ្ញ
ហ ។ (ជាភាសនល)

២. Chandravithun, N. និ ង Vause, W.G. (1993) ចាប់ ពលកមម និ ងការងាររបស់របនទសនល: ការនបាេះ
ពុ មពមគគនទទ
ន ដ្ឹ កនាំ។
ុ សក៍ អក

៣. នាយកដាឋនការងារ (1997), ការជំ រុញជនបរនទសទី ផ្សារការងារ។ (ជាភាសនល)
៤. នាយកដាឋនការងាររកសួងការងារជួ លពលករនល។
៥. នាយកដាឋនការងារ (2007), ទិ សនៅមុ ននពលចកនចញ។ (ជាភាសនល)
៦. សកលវ ិទាល័យ Srinakharinwirote (ឆ្នំ 2008) ការអភិ វឌ្ឍន៍របព័នធនផ្សាើពលករនលនៅនរៅរបនទស

នដ្ើ មបីនលើកកមពស់ភាពរបកួតរបដជងនៅកនងទី
ផ្សារការងារពិ ភពនោក (រកដាសស្រសវរជាវ) ។ (ជាភាស
ុ
នលនដាយោននសចកាីសនងខបជាភាសអង់ នគលស)

៧. នាយកដាឋនចាប់ , នាយកដាឋនការងារ (2015), ការនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកនិ ងអនកដសវងរកការងារ
B.E.2528 (1985) ។
៨. នាយកដាឋនការ

រពលកមមនិងសុខុោលភាព (ឆ្នំ 2015) នសៀវនៅរបចំឆ្នំសីព
ត ី ការការ

រការងារ

និ ងសុខុោលភាពសងគម (2015) ។ (ជាភាសនលនដាយោនចំ ណងនជើ ងជាភាសអង់ នគលស)
៩. នសៀវនៅរបចំឆ្នំសីព
ត ី ការការ

រពលកមមនិងសុខុោលភាពសងគម (2015) ។

១០. របាយការណ៍រាជរដាឋភិ បាលនលខ 102 នលខពិ នសសដផ្សនកទី 116 នលៃទី 1 ដខកញ្ញាឆ្នំ 2009 ។
2528 (1985) 2008, Pakorn Nilprapunt, ការ ិយាល័យរកុមរបឹ ការដ្ឋ
(www.krisdika.go.th/wwwlawreform.go.th)

ម្បសេ

សវៀត្ណារ

សថន្ភាពស

ដ្ឋកច
ិ ច ន្ិង

ងារ

កនុងរយៈនពល 30 ឆ្នំកនលងមកននេះរបនទសនវៀតណាមបានទទួ លលទធផ្សលគួ រនអាយនជឿជាក់ កុងដ្ំ
ន
នណើរ
ការអភិ វឌ្ឍន៍ ។ ដ្ំ នណើរការននការដកទរមង់ននយាបាយ និ ងនសដ្ឋកិចក
ច ុងកំ
ន

ងនពលការរគប់
រគងនដាយ
ុ

Doi Moi បានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ 1986 បាននធ្វើឱយរបនទសនវៀតណាមដរបពី របនទសរកី រកបំ ផ្សុតមួ យនៅនលើ
ពិ ភពនោកកាលយជារបនទសោនចំ ណូលមធ្យម។ ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 1990 មក GDP របស់របនទសនវៀត
ណាមកនុងមនុ សសោនក់ ៗបាននកើនន

ើងខពស់បំផ្សុតកនុងពិ ភពនោកដដ្លោនអរតាជាមធ្យម 6,4 ភាគរយ

កនុងមួ យឆ្នំកុងឆ្
ន
ន ំ 2000 ។ នសដ្ឋកិចចរបស់នវៀតណាម បានបនតពរងឹងនៅឆ្នំ 2015 នដាយអរតាកំ នណើន

GDP 6,7% ។ ការលូតោស់ោនភាពនសមើគាន នដាយកាត់ បនថយយា៉ា ងខ្លំងនូ វភាពរកី រកនហ្ើយលទធផ្សល
សងគមបានរបនសើរន

ើងយា៉ា ងខ្លំង។ របាក់ ចំណូលកនុងមនុ សសោនក់ ៗនៅនវៀតណាម បានបនតនកើនន

ើង

ពី របដហ្លចំ នួន 100 ដ្ុ ោលរកនងឆ្
ន ំ 1980 ដ្ល់របដហ្ល 2.100 ដ្ុ ោលរកនុងឆ្នំ 2015 និ ងរបដហ្ល 2.115
ុ
ដ្ុ ោលរកនុងឆ្នំ 2016 ។

សូចនាករសងគមនៅកនុងរបនទសនវៀតណាមោនភាពរបនសើរន

ើងយា៉ា ងខ្លំង នៅកនុងប៉ាុ នាមនទសវតសចុង

នរកាយននេះ ន្លើយតបបានយា៉ា ងរបនសើរជាមួយនគាលនៅអភិ វឌ្ឍន៍ សហ្សសវតសរ ៍ជានរចើ ន (MDGs) បាន
សនរមចជាបនតបនាទប់។ របជាជននវៀតណាម ោនការអប់ រ ំខពស់ជាងមុ ន នហ្ើយសពវនលៃននេះរបជាជនោន
អាយុកាលខពស់ជាងរបនទសភាគនរចើនខលេះដដ្លោនរបាក់ ចំណូលមធ្យមកនុងមនុ សសោនក់ ៗ។ ការទទួ ល
បាននហ្ដាឋរចនាសមព័នធជាមូ លដាឋន ក៏ ោនភាពរបនសើរន
ទំងអស់ នកើ នន
ទំ ននើ បបាននកើ នន

ើងជាង

ើងដដ្រ។ អគគីសនី ោនសរោប់ រគួសរនសទើរដត

ក់ កណា
ត លកនុងឆ្នំ 1993 នហ្ើយការទទួ លបានទឹ កសអត និ ងអនាម័ យដបប

ើងពី 50% ននរគួសរទំងអស់ដ្ល់ជាង 75% ។

នទេះបី ជាោនសមិ ទិ ផ្ស
ធ លកនលងមកកតី ក៏ រនបៀបវារៈភាពរកី រកនៅដតរតូវការការយកចិ តតទុកដាក់ ដ្ដដ្ល។
ការនកើ នន

ើងននភាពរកី រកបងាហញភាពផ្សុ យស្រសួយ នដាយសរដតចំ នួនរបជាជនភាគនរចើននៅោនភាព

ងាយរងនរគាេះរស់នៅជិ តបនាទត់ ភាពរកីរក (មួ យភាគបី ននចំ នួនរបជាជននសមើនឹងរបដហ្ល 30 ោននាក់
បានធាលក់ ចូលកនុងរកុម "រកី រក" ឬ "ជិតនិងភាពរកី រក")។ នលើសពី ននេះនទៀត របនទសនវៀតណាមងាយរង

នរគាេះបំ ផ្សុតចំ ន

េះបំ ដរបំ រួលអាកាសធាតុ និ ងនរគាេះមហ្នតរាយធ្មមជាតិ ដដ្លបងកឱយោនហនិ ភ័យយា៉ា ង

ធ្ៃន់ធ្ៃរដ្ល់ការអភិ វឌ្ឍនិ ងការរ ីកចនរមើ នបដនថមនទៀត។ នរៅពី ននេះ របនទសនវៀតណាមកំ ពុងោនសីតុណហ
ភាពនិ ងករមិ តទឹកសមុ រទនកើ នន

ើង ពយុេះខ្លំង ទឹ កជំ នន់ និងភាពរាំងសៃត។
ោនការខ្តបង់ នសដ្ឋកិចចជា
ួ

មធ្យមោនចំ នួនពី 1 នៅ 1,5 ភាគរយននផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបកនងរយៈនពលពី
រទសវតសរ ៍កនលងមក
ុ
ននេះ។

នដ្ើ មបីជមនេះការលំបាកទំងននេះ រដាឋភិ បាលនវៀតណាមបានបងាហញនូ វការនបតជាាចិ តច
ត ំន

េះកំដណទរមង់។

យុទធសស្រសតអភិ វឌ្ឍន៍ នសដ្ឋកិចចសងគម - នសដ្ឋកិចចឆ្នំ 2011-2020 របស់នវៀតណាម នផ្ទតតការយកចិ តតទុក
ដាក់ នលើកំដណទរមង់ រចនាសមព័នធ និ រនតភាពបរ ិសថន សមធ្ម៌ សងគម និងបញ្ញ
ហ នលចនធាលននសថិរភាពោ៉ា រកូ
នសដ្ឋកិចច។ វារតូវបានកំ ណត់ ជាបី "តំបន់ បំដបក":
(1) ការនលើកកមពស់ធ្នធានមនុ សស / ការអភិវឌ្ឍជំ នាញ (ជាពិ នសសជំ នាញសរោប់ ឧសាហ្កមមទំននើ ប
និ ងការនចនរបឌ្ិ ត) ។ (2) ការនលើកកមពស់សថប័ នទី ផ្សារ។ និ ង (3) ការអភិ វឌ្ឍនហ្ដាឋរចនាសមព័នធ។ បដនថម
ពី នលើការបនងកើតតំ បន់ 3 SEDS របាយការណ៏ដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ នសដ្ឋកិចចសងគមរយៈនពល 5 ឆ្នំ (SEDP)
សរោប់ ឆ្នំ 2011-2015 នផ្ទតតនលើវ ិស័យនរៀបចំ រចនាសមព័នធសំខ្ន់ ៗចំ នួន 3 ោនវ ិស័យធ្នាគារ សហ្
រគាសរដ្ឋ និ ងការវ ិនិ នយាគសធារណៈដដ្លរតូវការនដ្ើ មបីសនរមចនគាលបំ ណងទំងននេះ។
របវតតិការងារនទសនតរបនវសន៍
នវៀតណាមបានចប់ នផ្សតើមនធ្វើការនាំនចញជាផ្សលូវការនៅកនុងទសវតសឆ្នំ 1980 នៅនពលខលួនបានបនងកើតកិ ចច
សហ្របតិ បតតិការពហ្ុភាគី ជាមួ យបណា
ត របនទសអឺ រប
៉ាុ ខ្ងនកើត រួមោន របនទសអាលលឺម៉ាង់ កូ

ំប
ុ ៊ាី ប៊ាុ ល

ហគរ ី និ ងអតីតសហ្ភាពសូនវៀត និ ងកិចចរពមនរពៀងនទវភាគី សរោប់ ការបញ្ូជ នពលករនៅនធ្វើការនៅកនុង

នរាងចរកនៅកនុងរបនទសទំងននេះ។ វតថុតោលភាពចមបងននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ ននេះ គឺ នដ្ើ មបីបាននលើក
កមពស់ជំនាញពលករនវៀតណាមសរោប់ វ ិស័យឧសាហ្ូបនី យកមមនានពលអនាគតរបស់របនទស និ ង
នដ្ើ មបីបនងកើនរបាក់ ចំណូលសរោប់ ដផ្សនកមួ យននកោលំងពលកមមរបស់របនទស។ កនុងកំ

ងនពល
10 ឆ្នំ
ុ

(1980-1990) ពលករ 277.183 នាក់ រតូវបានបញ្ូជ ននៅកាន់ របនទសទំងននេះរួមទំង 112.338 នាក់ នៅ

អតី តសហ្ភាពសូនវៀត 72.786 នាក់ នៅសធារណៈរដ្ឋហ្សកនជៀ 37.659 នៅន្កូ សស
ូល វ គី និ ង 35.099
នៅបុ លហគរ ី។

នរៅពី អតី តសហ្ភាពសូនវៀតនិងបណា
ត របនទសអឺ រប
៉ាុ ខ្ងនកើ ត នវៀតណាមបានពរងីកការនាំនចញកោលំង
ពលកមមនិងអនកជំ នាញការមកកាន់ របនទសមជឈឹមបូ ៌ និងអាន្រហ្វិកមួ យចំ នួន ដ្ូ ចជា អុី រា៉ាក់ អាលនហ្សរ ី
កុ ងនហគ អង់នហគលឡា ជានដ្ើ ម នដាយដាក់ នអាយនធ្វើការកនុងវ ិស័យសំណង់ ការដលទំសុខភាព ការអប់ រ ំ
និ ងកសិកមម។ មកដ្ល់ចុងឆ្នំ 1990 ការនាំនចញកោលំងពលកមមសរុបនៅកាន់ របនទសទំងននេះ គឺ ោន

ចំ នួន 19.301 នាក់ កុងននាេះោនពលករ
ន
14.000 នាក់ បាននៅអុី រា៉ាក់ ។ ពលករនិ ងអនកជំ នាញបាននធ្វើការ
កនុងវ ិស័យឧសាហ្កមមធ្ុនស្រសលជាទូ នៅនលើការកាត់ បនថយ 40 ភាគរយការសងសង់ ខ្ងឧសាហ្
កមម និ ងសំណង់ សុីវ ិល 26 ភាគរយ នមកានិ ច 20 ភាគរយ និ ងអនកនផ្សសងនទៀតោន 14 ភាគរយ។
ការនាំពលករកនុងកំ

ងឆ្
ន ំ 1980 ោនផ្សលវ ិជជោនកនុងការបនងកើតការងារនិ ងការបនងកើនរបាក់ ចំណូល
ុ

សរោប់ ពលករនិ នយាជិ តនិ ងរគួសររបស់ពួកនគ នហ្ើយបានរួមចំ ដណកដ្ល់លវ ិការដ្ឋ ខណៈបានចូ ល
រួមចំ ដណកជួ យរបនទសទទួ លបាននដាេះស្រសយកងវេះពលកមម។
នៅចុ ងឆ្នំ 1989 និ ងនដ្ើ មទសវតសឆ្នំ 1990 សន្រងាគមឈ្ូងសមុ រទនិ ងការផ្ទលស់បូរននយាបាយនៅអតី
ត
ត
សហ្ភាពសូនវៀត និ ងបណា
ត របនទសអឺ រប
៉ាុ ខ្ងនកើ ត បានបញ្ឈប់ នូវនិ នានការនកើ នន

ើងននការនាំនចញ

កោលំងពលកមមពីរបនទសនវៀតណាម។ ជាលទធផ្សល ពលករជានរចើ នមកពីមជឈិមបូ ៌ អឺ រប
៉ាុ ខ្ងនកើ ត និង
អតី តសហ្ភាពសូនវៀត បានរតលប់ នៅផ្សទេះវ ិញមុ ននពលកិ ចចសនារបស់ពួកនគរតូវបានបញ្ចប់ ។ បនាទប់
មកសនធិសញ្ញាការងាររតូវបានទុ កជានោ

ៈ។ រដាឋភិ បាលបាននចញបទបញ្ញ
ជ នលខ 73-CT ចុ េះនលៃទី 13

ដខមី នាឆ្នំ 1990 នដ្ើ មបីដាក់ ឱយដ្ំ នណើរការកមមវ ិធ្ី នាំនចញកោលំងពលកមម។
នទេះបី ជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ពលករមួ យចំ នួននៅអតី តសហ្ភាពសូនវៀត និ ងបណា
ត របនទសអឺ រប
៉ាុ ខ្ង
នកើ តបានបនតសនក់ នៅទី ននាេះ នហ្ើយការនាំនចញកោលំងពលកមមនដាយឯកឯង រតូវបានបនតអនុ វតតនរកាម
ការឧបតថមភនទសនតរបនវសន៍ នដាយសច់ ញាតិ របស់ពួកនគដដ្លបានរស់នៅ ឬកំ ពុងសិកានៅបរនទស
កនុងចំ នណាមអនកដ្នទនទៀត ប៉ាុ ដនតោនទំ ហ្ំតូចជាង។ ចំ នួនពលករកមមការ ិនី នៅនសសសល់កុងរបនទស
ន
ទំងននេះកនុងអំ

ងនពលននេះោនរបដហ្ល
200.000 នាក់ ។
ុ

ចប់ តាំងពី ការចប់ នផ្សតើមននទសវតសឆ្នំ 1990 តាមរយៈកិ ចចរពមនរពៀងនទវភាគី សធារណរដ្ឋកូនរ ៉ានិ ងជប៉ាុន
បានចប់ នផ្សតើមទទួ លពលករនវៀតណាម នរកាមកមមវ ិធ្ី បណុា េះបណា
ា លនៅនលើការងារ នដាយនធ្វើការរួមគាន
ជាមួ យពលករកនុងស្រសុកកនងដខសចងា
វ ក់ ផ្សលិតកមម។ បនាទប់ ពីនិនានការននេះចប់ តាំងពី
ុ

ក់ កណា
ត លទស

វតសឆ្នំ 1990 មកសហ្រគាសពលករនាំនចញបានចូ លរួមផ្សងដដ្រកនងការនាំ
នចញកោលំងពលកមមនៅកាន់
ុ
របនទសរកី រក។

ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2000 ោនពលករនទសនតរបនវសន៍ បានចប់ នផ្សតើមនធ្វើដ្ំនណើរនៅនតវា៉ា ន់នដ្ើមបីនធ្វើការងារផ្សទេះ
និ ងដលរកា។ ចំ នួនពលករនៅនរៅរបនទសបាននកើ នន

ើងគួរឱយកត់ សោគល់ចប់ ពីឆ្នំ 1993-1997 មក

បនាទប់ មកោនការលយចុ េះបនតិចបនតួច នដាយសរវ ិបតតិហ្ិរញ្ា វតថុនៅអាសុី ប៉ាុ ដនតបាននកើ នន

ើងមតងនទៀត

កនុងរយៈនពលមួ យឆ្នំនរកាយមក។

ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2002 មកចំនួនពលករនៅនរៅរបនទសបាននកើ នន
ការងារនៅោ៉ា ន

ើងខពស់ នដាយសរដតការនបើ កទី ផ្សារ

សុី។ នៅឆ្នំននាេះ សហ្រគាសពលករនាំនចញចំ នួន 40 បានបញ្ូជ នពលករជាង 20.000

នាក់ នៅរបនទសោ៉ា ន

សុី។ នលើសពី ននេះនទៀត ោនតរមូវការដ្៏ធ្ំមួយនៅកនុងបណា
ត របនទសមជឈឹមបូ ៌

កាលយជានគាលនៅលមីសរោប់ ពលករនវៀតណាម។
តារាងទិន័យ
ន ១
ចំនួនពលករនៅនរៅរបនទស (ឆ្ន)ំ

របភព: តួ រនលខរបមូ លបានពី សរព័ត៌ោនសធារណៈ កំ
តួ រនលខផ្សតល់ជូននដាយ DOLAB កំ

ងនពលឆ្
ន ំ 991-2000.
ុ

ងនពលឆ្
ន ំ 2001-2007.
ុ

តារាង ១
ចំនួនពលករនរៅរបនទស ចប់ពីឆ្នំ 2008-2015 តាមនភទ

ល

ឆ្នំ

ចំ .ពលករ

ល

សរុប

ស្រសតី

ឆ្នំ

ចំ .ពលករ
សរុប

ស្រសតី

1

2008

86,990

28,598

5

2012

80,320

27,784

2

2009

73,028

17,880

6

2013

88,155

31,769

3

2010

85,546

28,573

7

2014

106,840

40,063

4

2011

88,298

31,990

8

2015

119,530

99,616

របភព DOLAB
កនុងរយៈនពលប៉ាុ នាមនឆ្នំលី ៗ
ម ននេះ ពលករជាង 100.000 នាក់ រតូវបានបញ្ូជ ននៅនរៅរបនទសជានរៀងរាល់ឆ្នំ។

នៅឆ្នំ1995 ោនដត 290.000 នាក់ កំពុងនធ្វើការនៅកនុងរបនទសចំនួន 15 ប៉ាុ នណាណេះ។ រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ
ោនមនុ សសជាង 500.000 នាក់ កំពុងនធ្វើការនៅនរៅរបនទស ជាង 40 របនទស ។ នៅឆ្នំ 2014 ោនមនុ សស
ចំ នួន 106.840 នាក់ នធ្វើការនៅនរៅរបនទស នហ្ើយនៅឆ្នំ 2015 ោនចំ នួន 119.530 នាក់ ។
នទេះបី ជាពលករនវៀតណាមសថិតនៅកនងបណា
ត របនទសនិ ងដដ្នដ្ី ជាង 40 របនទសក៏នដាយ ក៏ ទីតាំងសំខ្ន់ ៗ
ុ
គឺ របនទសោ៉ា ន

កនុងរបនទសោ៉ា ន

សុី នតវា៉ា ន់ កូនរ ៉ាខ្ងតបូង និ ងជប៉ាុ ន។ នៅឆ្នំ 2014 ចំ នួនពលករនវៀតណាមោនជំ នាញនៅ
សុី ោនចំ នួនរបដហ្ល 20.000 នាក់ ។ នដាយដ

កនៅ នតវា៉ា ន់ ោន 139.000នាក់ និ ង

របនទសកូ នរ ៉ាចំ នួន 54,000នាក់ និ ងនៅជប៉ាុនចំ នួន 28.000 នាក់ នធ្វើការហ្វឹកហ្វឺននលើការងារ។
តារាង ២
របនទស/ តំបន់ោនពលករនវៀតណាម ឆ្នំ 2012-2015
ល

របនទស/ តំ បន់

2012

2013

2014

2015

Total
(20122015)

1

នតវា៉ា ន់ (ចិ ន)

30,533

46,368

62,124

6,7621

206,646

2

ជប៉ាុ ន

8,775

9,686

19,766

29,810

68,037

3

ោ៉ា ន

9,298

7,564

5,139

7,454

29,455

4

កូ នរ ៉ា

9,228

5,446

7,242

6,019

27,935

5

សវឌ្ី អារា៉ា ប់ បីយា៉ា

2,360

1,703

4,191

4,125

12,379

6

ឡាវ

6,195

4,860

200

0

11,255

7

កមពុជា

5,215

4,250

50

0

9,515

ោ៉ា កាវ (ចិ ន)

2,304

2,294

2,516

493

7,607

9

សហ្ភាពអារា៉ា ប់ រួម

1,731

2,075

831

286

4,923

10

លីបី

645

1,201

1,005

0

2,851

11

អាល់នជនរៀ

38

158

547

1963

2,706

12

ន្គ

1,699

143

56

43

1,941

13

កាតា

105

205

850

455

1,615

14

នបឡារស
៉ាូ

0

403

774

91

1,268

15

រុសសុី

439

476

253

81

1,249

សរុប១៥របនទស/ តំ បន់

78,565

86,833

105,544

118,441

389,383

ភាគរយ % 15

97,8

98,5

98,8

99,1

98,6

8

សុី

របនទស/ តំ បន់ សរុប
របភព: DOLAB
ពលករនវៀតណាមភាគនរចើននធ្វើការនៅកនងដខសចងា
វ ក់ ផ្សលិតកមមកាត់ នដ្រ ការសងសង់ ការដលរកានគហ្
ុ

ដាឋននិ ងនាវ ិកននសទ។ ភាគនរចើ នននពលករនៅនរៅរបនទសោនការអប់ រ ំទប និងខវេះជំនាញវ ិជាជជី វៈ។
ោនដត 40-45ភាគរយប៉ាុ នណាណេះ បានទទួ លការបណុត េះបណា
ត ល ប៉ាុ ដនតកុងរយៈនពលខល
ន
ី និងករមិ តជំ នាញ។
នៅកនុងទី ផ្សាដដ្លតរមូវឱយោនកំ រ ិតជំ នាញនិ ងភាសខពស់ ដ្ូ ចជា របនទសអូ ស្រសតលី ចំ នួនពលករដដ្ល
អាចបំ នពញតាមតរមូវការននេះគឺ មិននរចើនននាេះនទ។ ជាលទធផ្សលកំ
400 នាក់ ប៉ាុនណាណេះរតូវបាននរជើ សនរ ើស។
តារាង ៣
ពលករជំនាញកនងចំ
ុ រេះុ វ ិស័យ (2000-2005)

ុងឆ្នំ 2013-2015 ោនជាមធ្យមដត

ល

ជំនាញ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1

ផ្សលិតកមម

64

63

50

28

20

73

2

សំណង់

4

8

4

18

2

1

3

កាត់ នដ្រ

7

3

5

3

2

1

4

ការងារផ្សទេះ

11

10

21

40

65

14

5

ការងារនមើ លដល

0.008

0,4

0.4

0.4

0.16

0.8

6

ពលករកបា៉ា ល់

3

3

3

1

2

2

7

ពលករទូ កននសទ

2

4

10

5

4

3.5

8

នផ្សសងៗ

8

9

7

5

4

4.7

9

សរុប

100

100

100

100

100

100

របភព: DOLAB
ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ

ក់ព័នច
ធ ាប់និងបទបញ្ញ
ជ

រដាឋភិ បាលនវៀតណាមបាននចញនសចកតីរបកាសនលខ 370 / HDBT។ សាីពីបទបញ្ា តិ តននការបញ្ូជ នពល

ករនៅបរនទសកនងរយៈនពលជាក់
ោក់ មួយ។ បទបញ្ា តិ តននេះ គឺ ជាការផ្ទលស់បូរគួ
ត រឱយកត់ សោគល់នលើនីតិ
ុ

វ ិធ្ី ននការនាំនចញពលកមមនៅកនងបរ
ិយាកាសនននសដ្ឋកិចចសងគម និ ងទំ នាក់ ទំនងននយាបាយអនតរជាតិ ។
ុ

ចប់ តាំងពី នពលននាេះមក កោលំងពលកមមមិនរតឹ មដតរតូវបានបញ្ូជ ននចញតាមរយៈកិ ចចរពមនរពៀងនទវភាគី
ប៉ាុ នណាណេះនទ ដលមទំងបានចុ េះកិ ចចសនានលើការផ្សតល់កោលំងពលកមមរវាងនវៀតណាម និ ងអងគការនសដ្ឋកិចច
បរនទសនិ ង / ឬជនបរនទស។
រកុមហ្៊ាុនបញ្ូជ នពលករនចញរតូវបានផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាច នដាយរដាឋភិ បាលកនុងការដសវងរកទី ផ្សារការងារ

ចុ េះកិ ចចសនាជាមួ យនដ្គូ បរនទសនលើការផ្សតល់ការងារនរជើ សនរ ើស ការងារបណុា េះបណា
ា លជំ នាញនិ ងការ
បណុា េះបណា
ា លការងារ នដ្ើ មបីបំនពញតាមតរមូវការរបស់និនយាជក។ កាតពវកិចចរបស់រាជរដាឋភិ បាលគឺ

នចញនគាលននយាបាយការរគប់ រគង និ ងរគប់ រគងនសវាកមមននការបញ្ូជ ននចញពលករនៅកនុងរបនទស
ផ្សតល់ការការ

រដ្ល់ពលករនៅនរៅរបនទស និ ងជួ យសរមួលដ្ល់ពលករនិ នយាជិតកនងការរកការងារ
ុ

នធ្វើនៅនពលរត

ប់ នៅផ្សទេះវ ិញ។

នៅនលៃទី 20 ដខកញ្ញាឆ្នំ 1999 រដាឋភិ បាលបាននចញនសចកាីសនរមចនលខ 152/1999 / ND-CP អនុ ញ្ញាត
ឱយសហ្រគាសននអងគការសងគមនិ យមទំងអស់នាំនចញនៅបរនទស។ នៅទូ ទំងរបនទសវ ិញ ោនសហ្
រគាសនាំនចញពលករជានរចើ នរតូវបានបនងកើតន
បរនទសបាននកើ នន

ើង។ ទនទឹមនឹ ងននេះដដ្រ ចំ នួនរបជាជនដដ្លនធ្វើការនៅ

ើងយា៉ា ងខ្លំង។

ជាមួ យនគាលននយាបាយនសដ្ឋកិចចសងគមដកទរមង់ ការនាំនចញកោលំងពលកមម រតូវបាននគទទួ លសគល់
ថ្នជាដ្ំ នណាេះស្រសយមួ យកនុងចំ នណាមដ្ំ នណាេះស្រសយសំខ្ន់ សរោប់ ការបនងកើតការងារ និ ងការបនងកើន

ជំ នាញវ ិជាជជី វៈនិ ងរបាក់ ចំណូលសរោប់ របជាជន។ ននេះស្រសបនៅនឹ ងនសចកតីសនរមចរបស់ការ យា
ិ ល័យ
ននយាបាយនលខ 41-CT-TW ចុ េះនលៃទី 22 ដខកញ្ញាឆ្នំ 1998 សតីពីការនាំនចញពលករ រួមទំងអនកជំ នាញ
បានបញ្ញ
ជ ក់ ថ្ន "ការនាំនចញកោលំងពលកមមនិងអនកជំ នាញ គឺ ជាយុទធសស្រសតមួយដ្៏ សំខ្ន់ និងយូរអដងវង
សរោប់ ការអភិ វឌ្ឍកោលំងពលកមមជំនាញ សរោប់ ការកសងរបនទសកនងសម័
យទំ ននើបភាវូបនី យកមម
ុ
និ ងសម័ យឧសាហ្ូបនី យកមម "។

រពឹ តិ កា
ា រណ៍ដ្៏ គួរឱយកត់ សោគល់បំផ្សុត គឺ នៅនពលោនមហសននិបាត បានផ្សតល់សចចប័ ននលើចាប់ សីព
ត ី
ពលករនវៀតណាមដដ្លកំពុងនធ្វើការនរៅរបនទស នរកាមកិ ចចសនា (ចាប់ ននេះនៅថ្នចាប់ 72) ។ ននេះគឺ
ជាជំ ហនដ្៏ សំខ្ន់ បំផ្សុតកនងការនធ្វ
ើ ឱយស្រសបចាប់ ចាប់ សតីពី ការនាំនចញកោលំងពលកមម។ ដ្ូ នចនេះនហ្ើយ
ុ
រដាឋភិ បាលបានសរមបសរមួលនិ ងធានាផ្សលរបនយាជន៍ ស្រសបចាប់របស់សហ្រគាស និ ងពលករ។ គាំ

រទការពរងីកទី ផ្សារការងារ នលើកទឹ កចិ តតដ្ល់ការនាំពលករនរចើ នតាមដដ្លអាចនធ្វើបាន ជាពិ នសសពល
ករោនជំ នាញនលើទីផ្សារដដ្លោនរបាក់ ចំណូលខពស់ និ ងទទួ លយករបនភទននការនាំពលករនចញ។
នរបៀបនធ្ៀបនៅនឹ ងបទបញ្ញ
ជ កាលពី មុន ចាប់ នលខ 72 បានដកតរមូវការពរងីកដបបបទននការនាំនចញ
ពលករ ដ្ូ ចជា: (1) សហ្រគាសរដ្ឋ និ ងឯកជនរតូវបានអនុ ញ្ញាតនអាយនធ្វើការនាំនចញ និ ង(2) អនកឈ្នេះ
រងាវន់ សហ្រគាសនិ ងបុ គគលនិ ង /ឬវ ិនិ នយាគិននៅនរៅរបនទស រតូវបានអនុ ញ្ញាតនអាយនធ្វើការនាំនចញ
(3) សហ្រគាសោនជាប់

ក់ ព័នធកុងការបញ្
ន
ត លការ
ូជ នពលករនៅនរៅរបនទសសរោប់ ការបណុត េះបណា

ងារនិ ង / ឬការដកលំអជំ នាញ និ ង (4) កិ ចចសនាផ្ទទល់ខួន។
ល

នរៅពី បទបញ្ា តិ តសរោប់ អតថរបនយាជន៍ ដផ្សនកចាប់ របស់ពលករនិ នយាជិត ចាប់ 72 ក៏ ដចងពី ភារកិ ចន
ច ិង
ការទទួ លខុ សរតូវរបស់ពលករផ្សងដដ្រ។ របសិននបើ រតូវបានរ ំនោភបំ
កមមនដាយវ ិធានការរដ្ឋបាល រួមទំងការផ្ទកពិ ន័យ ឬបងខំឱយវ ិលរត

ន ពួកនគនឹ ងរតូវបានដាក់ ទណឌ

ប់ មករបនទសវ ិញ។ ចំ នួនឯកសរ

ដណនាំសរោប់ ការអនុ វតតចាប់នលខ 72 រតូវបាននចញឱយស្រសបតាមចាប់ នលខ 126/2007 /ND-CP ចុ េះ
នលៃទី 1 ដខសីហ ឆ្នំ 2007 ។ នសចកតីជូនដ្ំណឹងសរាចរនលខ 21/2007 / TT-BLDTBXA របស់រកសួង
ការងារ យុទធជនពិ ការ និ ងសងគមកិ ចច សរាចរនលខ 16/2007 / TTLT-BLDTBXH-BTC ចុេះនលៃទី 4 ដខ
កញ្ញា ឆ្នំ 2007 រវាងរកសួងការងារ យុទធជនពិ ការ និ ងសងគមកិចច - រកសួងនសដ្ឋកិចច និ ងហ្ិរញ្ា វតថុ និ ង
រកសួងហ្ិរញ្ា វតថុ សតីពី កនរមនសវាសរោប់ ការនាំពលកមមចុេះកិ ចចសនា រួមនិងសរាចរព័ ត៍ោនរួមរវាង
MOLISA និ ងធ្នាគារជាតិ ននរបនទសនវៀតណាមនលខ 17/2007 / TTLT-BLDTBXH-NHNNVN សតីពី
ការរគប់ រគង និ ងរបាក់ បនញ្ា ើឧបករណ៍នរបើ របាស់របស់សហ្រគាស និ ងអនកនធ្វើការនាំនចញ។
ការអប់រ ំរបស់ពលករ និងកមមវ ិធ្ីនទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព
ល័កខខ័ណឌមួ យកនុងចំ នណាមលកខខណឌចំបាច់ ននសហ្រគាសនាំនចញពលកមមគឺ រតូវោនយនតការជាក់
ោក់ មួយកនុងការផ្សតល់ជូន / នលើកកំ ពស់ជំនាញ / ចំ នណេះដ្ឹ ងចំបាច់ សរោប់ ពលករមុ ននពលនៅបរ

នទសនដាយអនុ នោមតាមចំ ណុចទី 2 ោរតា 9 ននចាប់ 72 និ ងនសចកតីសនរមចនលខ 19/2007 / QD BLĐTBXHចុ េះនលៃទី 18 ដខកកកដា ឆ្នំ 2007 របស់រដ្ឋមន្រនតីរកសួងការងារ យុទធជនពិ ការ និ ងសងគមកិ ចច។
អាស្រស័យនហ្តុ ននេះ មជឈមណឌលបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈគួ រដតរតូវបានបនងកើតន

ើងនិ ងរួមទំង: (ក) ការ

បណុា េះបណា
ា ល និ ង (ខ) ការរគប់ រគងសិកាខកាម។

ដផ្សនកបណុត េះបណា
ត លគួ រោនយា៉ា ងនហចណាស់រគូចំនួនបី នាក់ បំនពញបានតាមលកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ដ្ូ ច
ខ្ងនរកាម:

•ករមិតវ ិទាល័យនិ ង / ឬខពស់ជាងននេះ,
•ជរមេះរបវតតិរូប,
•មិ នោនកំ ណត់ រតាបទនលមើសរពហ្មទណឌ នហ្ើយមិ នសថិតនរកាមភាពជាអនកជំ ងឺកំពុងពាបាល។
•ោនបទពិ នសធ្ និ ងចំ នណេះដ្ឹ ងអំ ពីការនាំនចញកោលំងពលកមមនិង
•ចំ នណេះដ្ឹ ងអំ ពីចាប់ ជាតិ និ ងរបនទសទ
ដផ្សនកបណុត េះបណា
ត លរតូវោនតួ នាទី ដ្ូចខ្ងនរកាម:
•នរៀបចំ ការហ្វឹកហ្វឺននលើជំនាញរតូវការ និ ងចំ នណេះដ្ឹ ងសរោប់ ពលករនិនយាជិ ត។
•ការរគប់ រគងកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លរតូវការរយៈនពលសំរាប់ រគូបនងាគលនិ ងសិកាខកាម,

•អនុ វតតកិចចសនារួមសតីពីការផ្សតល់ជំនាញចំបាច់ ដ្ល់សិកាខកាម,
•ការអភិ វឌ្ឍសោភរៈបនរងៀន និ ង
•នរៀបចំ ការរប

ង និ ងនចញវ ិញ្ញាបនបរតដ្ល់សិកាខកាមចូ លរួម នៅចុ ងបញ្ចប់ ននវគគបណុត េះប

ណា
ត លនី មួយៗ។

នរៅពី ការបណុត េះបណា
ត លទិ សនៅោរតាទី 63 ននចាប់ នលខ 72 ក៏ ដចងផ្សងដដ្រថ្ន សហ្រគាសពលករ
នាំនចញរតូវផ្សតល់វគគបណុត េះបណា
ត លភាសបរនទសជូ នដ្ល់សិកាខកាម។

ោរតា 65 ននចាប់ នលខ 72 ដចងថ្នសហ្រគាសពលករនាំនចញរតូវទទួ លខុ សរតូវចំ ន
បណុត េះបណា
ត លសតីពីជំនាញចំបាច់ ការរប

េះការនរៀបចំ វគគ

ង និ ងការនចញវ ិញ្ញាបនបរតជូ នដ្ល់ពលករ មុ ននឹ ងនៅបរ

នទស។ ខលឹមសរននវគគបណុត េះបណា
ត លគួ ររួមបញ្ូច ល:
១. អតតសញ្ញាណវបបធ្ម៌ និ ងរបនពណីជាតិ
២. ចាប់ ជាមូ លដាឋនទក់ ទងនឹ ងការងារឧរកិដ្ឋកមមផ្ទទល់ខួន
ល និងរដ្ឋបាលរបស់នវៀតណាម និ ង
របនទសទទួ លពលករ។

៣. ោតិ កាននកិ ចចសនារបស់ពលករនិនយាជិត
៤. បទបញ្ញ
ជ ការងារ និ ងសុវតថិភាព និ ងអនាម័យរបស់ខួលននៅកនុងរបនទសទទួ ល។
៥. ទំ ននៀមទំ ោប់ និ ងវបបធ្ម៌ របនពណីរបស់របនទសទទួ ល។
៦. ឥរ ិយាបលការងារ និ ងជី វ ិតរបចំនលៃ
៧. ការដណនាំអំពីការដ្ឹ កជញ្ូជ នសធារណៈ ការនដ្ើ រទិ ញឥវា៉ា ន់ការនរបើ របាស់ឧបករណ៍ និង
ឧបករណ៍របចំនលៃ។

៨. បញ្ញ
ហ នានាទក់ ទងនឹ ងវ ិធានការបងាករកនុងកំ

ងនពលរស់
នៅ និ ងនធ្វើការកនងរបនទសទទួ
ល។
ុ
ុ

បដនថមនលើននេះនទៀត រកសួងការងារ យុទធជនពិ ការ និ ងសងគមកិចច បាននចញនសចកតីសនរមចនលខ 18/
2007 / QD-BLDTBXH នៅនលៃទី 18 ដខកកកដា ឆ្នំ 2007 របគល់ភារកិ ចចដ្ល់នាយកដាឋនពលករនៅនរៅ
របនទស (DOLAB) នដ្ើ មបីអភិវឌ្ឍន៍និងផ្សសពវផ្សាយសោភរៈហ្វឹកហ្វឺន រួមទំងខលឹមសរខ្ងនលើ (1), (2), (5),
(6), (7) និ ង (8) ។ សហ្រគាសនាំនចញពលកមមោនការទទួ លខុ សរតូវនៅកនុងការបនងកើតឯកសរបណុត េះ
បណា
ត លសរោប់ ចំណុច (3) និ ង (4) ។

បទដាឋន
ខលឹមសរននបទបញ្ញ
ជ សាីពីបណុា េះបណា
ា លវ ិជាជជី វៈជាបឋមនធ្វើនដាយរកសួងការងារ យុទធជនពិ ការ និ ង

សងគមកិ ចចនលខ18 / QD-BLDTBXH ចុ េះនលៃទី 18 ដខកកកដា ឆ្នំ 2007 ោនរយៈនពលបនរងៀនចំ នួន 74
ដ្ង (រយៈនពលនី មួយៗោនរយៈនពល 45 នាទី ) កនុងននាេះោនរយៈនពលជាក់ ដសតងចំ នួន 16:
រគូឧនទទស គួ រអនុ វតតតាមលកខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ដ្ូ ចខ្ងនរកាម:
ក. បទពិ នសធ្ន៍ និ ងចំ នណេះដ្ឹ ងសតីពីការនាំនចញកោលំងពលកមម។
ខ. ការយល់ដ្ឹង និ ងចំ នណេះដ្ឹ ងអំពីចាប់ នវៀតណាម និ ងការទទួ លបានទំ ននៀមទោលប់ និងវបប
ធ្ម៌ របស់របនទស។
គ. រតូវបានទទួ លការបណុា េះបណា
ា លនដាយ DOLAB នលើជំនាញ

ក់ ព័នធ។

កដនលងបណុត េះបណា
ត ល គួ រអនុ វតតលកខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ដ្ូ ចខ្ងនរកាម:
ក. បំ

ក់ យា៉ាងនពញនលញជាមួ យនរគឿងផ្សគត់ផ្សគង់ និ ងឧបករណ៍បណុត េះបណា
ត ល

ខ. ទទួ លបានសិកាខកាមចំ នួន 100នាក់ រួមទំងបរ ិនភាគអាហរហ្វឹកហត់ និ ងអននតវាសិកដាឋន។
ល.រ

ោតិ កា

រទឹ សីត

១

របនពណីនី វបបធ្ម៌ ជាតិ និ ងអតតសញ្ញាណ

អនុ វតត

សរុប

4

4

12

12

8

8

ចាប់ ការងារមូ លដាឋន, ចាប់ រពហ្មទណឌ, ចាប់ មន្រនតី
២

រាជការ និ ងបញ្ា តរដ្ឋបាលននរបនទសនវៀតណាម និ ង
របនទសទទួ ល

៣

ខលឹមសរកិ ចចសារវាងអនកនរបើ របាស់កោលំងពលកមម និ ង
ពលករ

៤

បទបញ្ញ
ជ ការងារ សុវតតិភាព និ ងអនាម័ យ

8

8

16

៥

វបបធ្ម៌ និ ងរបនពណីរបស់របនទសទទួ ល

4

4

8

៦

ឥរ ិយាបទជីវ ិត និ ងការងាររបចំនលៃ

8

៧
៨

រនបៀបនរបើ មធ្យបាយដ្ឹ កជញ្ូជ នសធារណៈ ការចូ ល
ផ្សារ ឧបករណ៍ និងសោភរៈនរបើ របាស់របចំនលៃ
មនធ្ាបាយការ

រខលួន កំ

ងនពលរស់
នៅ និ ងនធ្វើការ
ុ

4
6

8
4

8
6

នរៅរបនទស
៩

ពិ និតយន

ើងវ ិញ និ ងនធ្វើការរប

ង នៅចុ ងបញ្ចប់ វគគប

ណុត េះបណា
ត ល
សរុប

4
58

4
16

74

ភាពជានដ្គូ
នដ្ើ មបីបំនពញភារកិ ចចបានកំ ណត់ ននេះ នាយកដាឋនការងារនៅបរនទស បានដកសរមួល និ ងនចញសោភរៈ
អប់ រ ំជាក់ ោក់ សរោប់ របនទសទទួ ល។ រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ សោភរៈបណុត េះបណា
ត លរតូវបានបនងកើត
ន

ើងសរោប់ បណា
ត របនទសមួ យចំ នួនដ្ូចជារបនទសជប៉ាុន នតវា៉ា ន់ (ចិ ន) ោ៉ា ន

សុី កូ នរ ៉ា អារា៉ា ប៊ាី សអ៊ាូ ឌ្ីត

សហ្ភាពអារា៉ា ប់ រួម ោ៉ា កាវ(ចិ ន) ជានដ្ើ ម។ សោភរៈបណុត េះបណា
ត លទំងននេះ រតូវបាននធ្វើបចចុបបននភាពជា
នទៀងទត់ នដាយដផ្សអកនលើតរមូវការលមីននរបនទសទទួ ល។

នលើសពី ននេះនទៀត DOLAB បានសហ្ការជាមួ យនាយកដាឋនសុវតថិភាពការងារ នដ្ើ មបីអភិ វឌ្ឍ និ ងនបាេះ
ពុ មពនសៀវនៅដណនាំសីព
ត ី "សុវតថិភាពការងារ និ ងអនាម័ យ" សរោប់ ពលករោនវ ិជាជជី វៈមួយចំ នួន ដ្ូ ច
ជា វ ិសវករសំណង់ ផ្សារទំ ននើប បនចចកវ ិទា និងអនកននសទរតី។
ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ DOLAB ក៏ បានសហ្ការជាមួ យនាយកដាឋនបណុា េះបណា
ា លវ ិជាជជី វៈ នដ្ើ មបីអភិ វឌ្ឍ និ ង

ផ្សសពវផ្សាយសោភរៈបណុត េះបណា
ត លសរោប់ ពលករនៅនរៅរបនទស នលើសំណង់ ផ្សារទំ ននើបនិ ងឧសាហ្
កមមកាត់ នដ្រ។ រួមជាមួ យនដ្គូ ដដ្លោនការទទួ លខុ សរតូវ DOLAB បានបនងកើតនូ វសោភរៈ បណុត េះបណា
ត
លភាស នដ្ើ មបីបនងកើនជំ នាញភាសសរោប់ ពលករមុ នចកនចញដ្ំ នណើរ។ ភាសននាេះ រួមោន ភាស

អង់ នគលស កូ នរ ៉ា ជប៉ាុន និ ងចិ ន។ បនាទប់ ពីការហ្វឹកហ្វឺន ពលកររតូវបាននគផ្សតល់សោភរៈទំងននេះ នដ្ើ មបីយក
នៅជាមួ យនៅបរនទស។
កនុងរកបខ័ ណឌននគនរោងសកមមភាពរតី ភាគី នដ្ើ មបីការ

រជននទសនតរបនវសន៍ នៅកនុងនិងនរៅអនុ តំបន់

ទននលនមគងគពីការនកងរបវ ័ញ្ចនលើកោលំងពលកមម (GMS TRIANGLE) នៅកនុងឆ្នំ 2011-2015 អនកពិនរគាេះ

នយាបល់របស់អងគការអនតរជាតិ ខ្ងការងារ (ILO) បានសហ្ការជាមួ យ DOLAB នដ្ើ មបីចងរកងឯកសរ
តរមង់ទិសសរោប់ ពលករនវៀតណាមនធ្វើការនៅរបនទសោ៉ា ន

សុី និ ងនតវា៉ា ន់ (ចិ ន )។ ឯកសររតូវបាន

ចងរកងតាមសតង់ដាគរុនកាសលយទំ ននើ ប រួមោន សោភរៈសរោប់ រគូ និ ងសិសស នហ្ើយសោភរៈនី មួយៗ
ោនសុីឌ្ីភាជប់ ជាមួ យផ្សងដដ្រ។

នដ្ើ មបីផ្សតល់ឱយពលករនទសនតររបនវសន៍ នូវព័ ត៌ោនជាមូ លដាឋនអំ ពីរបនទស ចាប់ នទសនតររបនវសន៍ ចាប់
ការងារ រនបៀបនផ្សទររបាក់ នៅផ្សទេះនដាយសុវតថិភាព។ ល។ DOLAB បានចងរកង និ ងនបាេះពុ មនព សៀវនៅ
នគាលននយាបាយរបនទសនគាលនៅោនចំ ណងនជើ ងថ្ន "អវីអនករតូវដ្ឹង" អំពីទីផ្សាររបនទស ដ្ូ ចខ្ង
នរកាម: របនទសរប៊ាុ យនណ ញ៉ាូសុីដ
របនទសចិ ន) ោ៉ា ន

ន នល អូ ស្រសតលី រុសសុី អង់ នហគឡា អាលលឺម៉ាង់ សិងហបុរ ី ោ៉ា កាវ(នន

សុី សធារណរដ្ឋសុីរបឺ ស ជប៉ាុ ន អុី ស្រសដអល កូ នរ ៉ាខ្ងតបូង និ ងនតវា៉ា ន់ (ចិ ន) ។

នសៀវនៅននេះបានទទួ លការគាំរទពី មូលនិ ធ្ិអភិ វឌ្ឍន៍ របស់ អងគការ ILO។

នលើសពី ននេះ សោគមផ្សគត់ផ្សគង់ពលករនវៀតណាម (VAMAS) នដាយោនការឧបតថមភគាំរទពី Western
Union បានចងរកងនិងនបាេះពុ មពនសៀវនៅមគគនទទ
ុ សក៏ នដ្ើ មបីផ្សតល់ព័ត៌ោនមូ លដាឋន អំ ពីរបនទស របជា

ពលរដ្ឋ ចាប់ ននរបនទសនគាលនៅ និ ងនគាលការណ៍ដណនាំសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅនផ្សទរ
របាក់ នៅផ្សទេះរបស់ពួកនគ។ រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ VAMAS បាននចញផ្សាយនសៀវនៅដណនាំសរោប់
ទី ផ្សារ រួមោនរបនទសជប៉ាុ ន នតវា៉ា ន់ (ចិ ន) ោ៉ា ន

សុី សវឌ្ី អារា៉ា ប់ បី៊ា អារា៉ា ប់ រួម និងលីបី៊ា ។ នសៀវនៅននេះ

ោនការដណនាំអំពីការនិ យាយពី រភាសផ្សងដដ្រ វាោនភាពងាយស្រសួលណាស់សរោប់ ពលករនទើ បដត
បាននធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លចំ នណេះភាសនៅោនកំ រ ិត។
ការការ

រពលករបរនទស

កិ ចចរពមនរពៀងការងារនាំនចញនទវភាគី រតូវបានចុ េះហ្តថនលខ្រវាងសថប័ នរគប់ រគងរដ្ឋដដ្លបានកំ ណត់
របស់នវៀតណាម និ ងទទួ លបានបណា
ត របនទសនានា នដ្ើ មបីបនងកើតរកបខ័ ណឌការ

រសរោប់ ពលករនៅ

នរៅរបនទស។ កិ ចចរពមនរពៀងទំងននេះមិ នរតឹមដតជាការទទួ លខុ សរតូវរបស់សហ្រគាសនាំនចញពល
ករប៉ាុ នណាណេះនទ ប៉ាុ ដនតក៏ជាសថប័ នរគប់ រគងពលករនៅនរៅរបនទសរបស់រដាឋភិ បាល កនុងការការ

រសិទិ ធ

ស្រសបចាប់ របស់ពលករដដ្លោននៅកនុងកិ ចស
ច នារបស់ពួកនគ ជាពិ នសសទក់ ទងលកខខណឌការងារ

របាក់ ដខ របាក់ រងាវន់ របាក់ ឧបតថមភសងគម លកខខណឌរស់នៅក៏ ដ្ូចជា ការរគប់ រគងកិ ចចសនា។ លកខខណឌ
ទំងននេះ រតូវបានបញ្ញ
ជ ក់ យា៉ាងចាស់នៅកនុងោរតា 27 ោរតា 33 ោរតា 38 ោរតា 41 និ ងោរតា 69

ននចាប់ 72 ។ ខ 5 ននសរាចរនលខ 21/2007 / TT-BLDTBXH របស់រកសួងសងគមកិ ចច ចុេះនលៃទី 8 ដខ
តុ ោឆ្នំ 2007 ោនបញ្ញ
ជ ក់ ពីោរតាមួ យចំ នួនននចាប់ 72 និ ងអនុ រកឹ តយនលខ 126/2007 / ND-CP ចុ េះ
នលៃទី 1 ដខសីហ ឆ្នំ 2007 នននសចកតីដណនាំរបស់រដាឋភិ បាលសំរាប់ ការអនុ វតតចាប់ នលខ 72 ។
នដ្ើ មបីទទួ លបានការផ្សតួចនផ្សតើមនិងទន់ នពលនវោននការគាំរទដ្ល់ពលករធ្វលការនៅបរនទស នៅនពល
ពួ កនគជួ បរបទេះបញ្ញ
ហ លំបាក ឬបញ្ញ
ហ របឈ្មដដ្លពួ កនគមិ នអាចនដាេះស្រសយបាននដាយខលួនឯង ប៉ាុ ដនត

រតូវការជំ នួយបនាទន់ ពីរដាឋភិ បាល មូ លនិ ធ្ិសរោប់ ការការ
បានបនងកើតន

ររបជាពលរដ្ឋនវៀតណាមនៅបរនទសរតូវ

ើងនដាយដផ្សអកនលើមន្រនតី នសនើសុំពីរកសួងការបរនទស និ ងបនតនដាយនសចកតីសនរមចរបស់

នាយករដ្ឋមន្រនតីនលខ 119/2007 / QD-TTg ចុ េះនលៃទី 25 ដខកកកដា ឆ្នំ 2007 ។
ចប់ តាំងពី ការបនងកើតមូ លនិ ធ្ិមក ការនធ្វើទសសនកិ ចចជានរចើ នដ្ល់ជនរកី រករតូវបានឃាត់ ខន
ួល នធ្វើនដាយ
របនទសទទួ ល នដាយោននហ្តុ ផ្សលនផ្សសងៗរតូវបាននធ្វើន
ការងារ នដ្ើ មបីការ

ើងនដាយមន្រនតីសថនកុ ងស៊ាុលនិ ង / ឬទី របឹ កា

រសិទិ ស្រធ សបចាប់ របស់ពួកនគ រួមោនរបាក់ ចំណូល ការ

ុំឃាំងខុ សចាប់ និ ងការ

វ ិលរតលប់ មកផ្សទេះវ ិញនដាយសុវតថិភាព អនុ នោមតាមចាប់អនតរជាតិ និ ងចាប់ / បទបញ្ញ
ជ ជាតិ ។
នាយកដាឋនកុ ងស៊ាុលរកសួងមហនផ្សទបានផ្សតល់ភាពស្រសបចាប់ និ ងឯកសររាប់

ន់ ទក់ទងនៅនឹ ងកិ ចច

សនា ឯកសរសុខភាព លិខិតបញ្ញ
ជ ក់ជំនាញ អតតសញ្ញាណផ្ទទល់ខួន
ល ជានដ្ើ ម នដ្ើ មបីធានានូ វមូ លដាឋន
ចាប់ សរោប់ របជាជននវៀតណាម នៅនពលពួ កនគរតូវអនុ វតតតាម នចញប័ ណណការងារនិ ង / ឬទិ ដាឋការ
នៅរបនទសទទួ ល។ នលើសពី ននេះ សថនទូ តនវៀតណាមបាននចញលិខិត្លងដដ្នរាប់

ន់ នៅឱយពលករ

នៅនពលដដ្លឯកសរលិខិត្លងដដ្នរបស់ពួកនគបានបាត់ បង់ ។
នដ្ើ មបីធានានិ ងការ

រសិទិធស្រសបចាប់ របស់ពលករនៅនរៅរបនទស រដាឋភិ បាលននរបនទសនវៀតណាម

បានចុ េះហ្តថនលខ្នលើកិចចរពមនរពៀងមួ យចំនួនជាមួ យបណា
ត របនទសទទួ ល ោនដ្ូ ចជា: ោ៉ា ន

សុី កូ នរ ៉ា

នតវា៉ា ន់ ជប៉ាុ ន ឡាវ កាតា រុសសុី ប៊ាុ លហគរ ី សលវា៉ា
ូ គី អារា៉ា ប់ រួម រដ្ឋននកាណាដា។ ល។ កិ ចចរពមនរពៀង / សនធិ
សញ្ញាទំងននេះកំ ពុងអនុវតត។ ចំ ន

េះបណា
ត របនទសទំងននាេះដដ្លកិ ចចរពមនរពៀងមិនទន់ បានចុ េះហ្តថ

នលខ្ រដាឋភិ បាលបានដណនាំដ្ល់ MOLISA បនងកើតដខសបណា
ត ញសហ្របតិ បតាិការមួ យោនមូ លដាឋន
នលើការពិ តនដ្ើ មបីរគប់ រគង និងការ

រសិទិ រធ បស់ពលករ។

អងគភាពរគប់រគងពលករនៅនរៅរបនទស
ការរគប់ រគងគំ រូននពលករនៅនរៅរបនទសជានរចើ នរតូវបានបនងកើតន

ើងស្រសបតាមចាប់បចចបបនន
និង
ុ

សមស្រសបសរោប់ ទីផ្សារការងារនី មួយៗ។ នៅកនុងរបនទសទទួ លពលករនវៀតណាមជានរចើ ន រដាឋភិ បា

លបានអនុ ញ្ញាតិ ឱយសថប័ នរគប់រគងការងារនរៅរបនទសនធ្វើរបតិ បតតិការនរកាមការរគប់ រគងរបស់សថន
ទូ តនដ្ើមបីការ

រនិ ងគាំរទដ្ល់ពលករ។ រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ OWMU របាំបួនរតូវបានបនងកើតន

ើង

នៅរបនទសោ៉ា ន

សុី ជប៉ាុ ន កូ នរ ៉ា នតវា៉ា ន់ សហ្ភាពអារា៉ា ប់ រួម កាតា លីប៊ាី សធារណរដ្ឋដ្ក និ ងអារា៉ា ប៊ាី

សអ៊ាូ ឌ្ីត។
ការពិ តបានបងាហញថ្ន នៅកដនលងទំងននេះការការ

រនិ ងការគាំរទរតូវបានផ្សតល់ជូនដ្ល់ ពលកររកី រក

នហ្ើយកនុងករណីខលេះ នដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ យូរអដងវង និ ងជនោលេះរវាងពលករនិ នយាជិត និ ងអនកនធ្វើការងារ
ដដ្លសហ្រគាសនាំនចញពលករ

ក់ ព័នធមិនអាចនដាេះស្រសយបានដ្ូ ចជា: កូ ដ្កមមការរ ំនោភបំ

ធ្ៃន់ធ្ៃរនៅនលើសិទិ រធ បស់ពលករនិ នយាជិ ត សន្រងាគម នរគាេះមហ្នតរាយធ្មមជាតិ ធ្ៃន់ធ្ៃរ ការជាប់

ន

ក់ ព័នធ

ននយាបាយ ការខូ ចខ្តទំ នាក់ ទំនងការទូតនទវរភាគី ជានដ្ើ ម។
នៅកនុងទី ផ្សារមួ យោនចំ នួនពលករតិ ច មន្រនតីោនក់ ទទួ លបនទុកខ្ងការងារ រតូវបានចត់ តាំងកនុងការ
តំ ណាងការទូ ត។ ចំ ន

េះការអនុ វតតោរតា 9 ននអនុ រកឹ តយនលខ 126/2007 / ND-CP ននរាជរដាឋភិ បាល

រកសួងមហនផ្សទបានដណនាំដ្ល់តំណាងការទូ តរបស់ខនដដ្លមិ
នោនអងគភាពរគប់ រគងពលករនរៅ
ួល
របនទសនធ្វើការផ្សតចនផ្សត
ើមផ្សតល់ការការ
ួ

រនិ ងការគាំរទដ្ល់ពលករនិ នយាជិតនៅនពលពួ កនគនដ្ើ មបីនសនើសុំ

ជំ នួយ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ការគាំរទនិ ងជំ នួយទំងននេះ នៅោនករមិ តណាស់នដាយសរដតទី
ផ្សារការងារនៅនរៅរបនទសោនករមិ ត ប៉ាុ ដនតរបព័ នធរគប់ រគងនៅនរៅរបនទសនៅោនលកខណៈតូ ចតាច
នហ្ើយខវេះការសហ្ការគានរវាងសហ្រគាសនាំនចញពលកមមនិងតំ ណាងការទូតដដ្លមិនអាចោនវតតោន
នៅរគប់ ទីកដនលង ។ នានពលបចចុបបនន នវៀតណាមបាននបើ កសថនទូ តនានានៅកនុងរបនទសចំ នួន 67 ោន
សថនកុ ងស៊ាុលទូ នៅចំ នួន 23 និ ងសថនកុងស៊ាុលកិ តិ យ
ត សចំ នួន 7 នៅទូ ទំងពិ ភពនោក។
នគាលននយាបាយរបស់រាជរដាឋភិបាលសរោប់ការវ ិលរត
នរៅពី ចាប់ សរោប់ ការផ្សតល់ការគាំរទ និ ងការការ

ប់របស់ពលករ

រការនាំនចញពលករ និ ងពលករនធ្វើការនៅនរៅ

របនទស រដាឋភិ បាលក៏ បាននចញនូ វឯកសរចាប់ និ ងនគាលននយាបាយជាក់ ោក់ មួយចំ នួននដ្ើ មបីជួយ
គាំរទ និ ងសរមបសរមួលការនធ្វើសោហ្រណកមមរពលករវ ិលរត

ប់ មកស្រសុកកំ នណើតវ ិញ។ ចាប់រួម

ោនោរតា 59 និ ងោរតា 60 ននចាប់ នលខ 72 សតីពីការបនងកើតការងារ និ ងការនលើកកមពស់សរោប់ ជន
នភៀសខលួន។ នសចកាីសំនរចចិតតនលខ 144/2007 / QQ-TTg ចុ េះនលៃទី 31 ដខសីហ ឆ្នំ 2007 សតីពីការនរៀប
ចំ និងរគប់ រគងមូ លនិធ្ិឥណទនសរោប់ ពលករនៅនរៅរបនទស រួមោនការឧបតថមភគាំរទដ្ល់ពលករ
នៅបរនទសរតូវវ ិលរត

ប់មករបនទសវ ិញ មុននពលកិ ចចសនារបស់ខួនផ្សុ
ល
តកំ ណត់ នដាយសរដតោន

ជំ ងឺ នរគាេះថ្ននក់ នហ្តុ ផ្សលសុខភាពដដ្លមិ នអនុ ញ្ញាតឱយគាត់បនតកិចចសនា និ ងនសចកតីសនរមចនលខ

71/2009 / QĐ-TTg ចុ េះនលៃទី 29 ដខកកកដា ឆ្នំ 2009 របស់នាយករដ្ឋមន្រនតី សតីពី ការដណនាំ និ ងបនងកើតការ
ងារសរោប់ ពលករនៅបរនទសដដ្លបានចកនចញពី ស្រសុករកី រក និងនពលវ ិលរត

ប់ មកស្រសុកវ ិញ។

ជាងននេះនៅនទៀត នយាងតាមនសចកតីសនរមចនលខ 73 / NQ-CP នៅនលៃទី 26 ដខសីហ ឆ្នំ 2016 នដាយ
រដាឋភិ បាលបានអនុ ម័តនលើនគាលននយាបាយវ ិនិ នយាគនៅកនុងកមមវ ិធ្ី នគាលនៅ រកសួងមហនផ្សទទទួ ល

បនទុកបនងកើតកមមវ ិធ្ី នគាលនៅសតីពីការងារ - បណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ និ ង OSH 2016-2020 ។ នគាលនៅ
កមមវ ិធ្ី រតូវចំ ណាយលវ ិកាមួ យដផ្សនកនដ្ើមបីគាំរទដ្ល់របតិ បតតិការផ្ទលស់បូរការងារសរោប់
ត
អនកវ ិលរតប់ វ ិញ
នរកាយនពលបញ្ចប់ កិចចសនាការងារ។

នគាលននយាបាយសរោប់ការបនងកើតការងារ
នគាលបំ ណងមួ យរបស់រដាឋភិ បាលកនុងការបញ្ូជ នពលករនៅនរៅរបនទសគឺ រតូវោនកោលង
ំ ពលកមម

ជំ នាញដដ្លនឹ ងរួមចំ ដណករបកបនដាយរបសិទធភាពសរោប់ ឧសាហ្ូបនី យកមម និ ងទំននើ បកមមរបស់
របនទសនៅនពលវ ិលរត

ប់ មកស្រសុកកំ នណើតវ ិញ។ ដ្ូ នចនេះនគាលននយាបាយបចចុបបននននេះ គឺ នលើកទឹ ក

ចិ តតឱយរកុមហ្៊ាុន / សហ្រគាសនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកទំងននេះ។ ជាមួ យគានននេះដដ្រ រដាឋភិ បាលបាននសនើសុំ
ឱយ MOLISA និ ងបណា
ត ញទូ ទំងរបនទសផ្សតល់ព័ត៌ោនអំ ពីឱកាសការងារ និ ងដណនាំពួកនគកនុងការចុ េះ
នឈាមេះការងារ។

ដ្ូ ចបាននរៀបរាប់ ខ្ងនលើ ពលករបានចកនចញពី ស្រសុករកី រកនដ្ើ មបីនៅនធ្វើការនៅបរនទស រតូវបានផ្សតល់
អាទិ ភាពជាងអនកបានចកនចញពី តំបន់ ោនលកខខណឌនសដ្ឋកិចចរបនសើរជាងមុ ន នៅនពលវ ិលរត

ប់

មកស្រសុកកំ នណើតវ ិញស្រសបតាមនសចកតីសនរមចនលខ 71/2009 / QD-TTg របស់នាយករដ្ឋមន្រនតីចុេះនលៃទី
29 ដខនមស ឆ្នំ 2009 ។ ពួកនគនឹ ងរតូវបានជួ យកនុងការដសវងរកការងារសមស្រសបកនុងការបនងកើតអាជី វ

កមមផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកនគ និងដណនាំអំពីរនបៀបនរបើ របាស់របាក់ សនសំរបស់ពួកនគពី ការងារនៅបរនទស
របកបនដាយរបសិទធភាព។

ពលករជួ បការលំបាក (ឧ. ជនរងនរគាេះនដាយសរនរគាេះថ្ននក់ ឬអនកដដ្លឈ្ឺនពលនធ្វើការនៅបរនទស
និ ងបងខំឱយរត

ប់ នៅផ្សទេះវ ិញមុ ននពលកិ ចចសនារបស់ពួកនគរតូវបានបញ្ចប់ ) នឹ ងទទួ លបានការគាំរទ

ដផ្សនកហ្ិរញ្ា វតថុពី រដាឋភិ បាល តាមរយៈមូ លនិ ធ្ិឥណទនសរោប់ ពលករបរនទស។
នគាលការណ៍សរោប់ការបនងកើតការងារផ្ទទល់ខនរបស់
ពលករ
ួល

ជនវ ិលរត

ប់ ដដ្លោនធ្នធានហ្ិរញ្ា វតថុផ្ទទល់ ពួ កនគនឹងរតូវបាននលើកទឹ កចិតត និ ងជួ យនដាយរដាឋភិ

បាលនដ្ើ មបីបនងកើតអាជី វកមមផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកនគ។ អនកោនការលំបាកកនុងការបនងកើននដ្ើ មទុនរបស់ខួន
ល
នឹ ងរតូវបានទទួ លជំ នួយនដ្ើ មបីទទួ លបានឥណទនឯកសិទិ នធ ដ្ើ មបីចប់នផ្សតើម។

នរៅពី ការបនងកើតឱកាសសរោប់ បញ្ូជ នពលករនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស នដាយោនការចូ លរួមពី មជឈ

មណឌលនសវាកមមការងារ តាមរយៈការពិ នរគាេះនយាបល់ ការដណនាំអំពីការងារ និ ងការបណុត េះបណា
ត ល

ភាសសរោប់ ពលករ (សំរាប់ ទីផ្សាររបនទសកូ នរ ៉ា និ ងជប៉ាុន) ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2012 មក រកសួងសងគមកិ ចច
បានរបគល់ការងារមជឈមណឌលការងារពលករនរៅរបនទស COLAB នដ្ើ មបីផ្សតល់ការគាំរទដ្ល់ពលករ
នៅនរៅរបនទស កនុងការដសវងរកការងារនៅនពលបញ្ចប់ កិចចសនារបស់ពួកនគ និ ងរតលប់នៅផ្សទេះវ ិញ។
កមមវ ិធ្ី ននេះគឺ ពិនសសសរោប់ ពលករមកពី កូនរ ៉ា (កមមវ ិធ្ី EPS) និ ងជប៉ាុ ន (កមមវ ិធ្ី IM Japan) ។

នដ្ើ មបីអនុ វតតភារកិ ចចននេះ COLAB បានសំរបសំរួលជាមួ យការ ិយាល័យអភិ វឌ្ឍន៍ធ្នធានមនុ សស (HRD)
និ ងការ ិយាល័យរបស់ IM Japan នៅរបនទសនវៀតណាម និ ងការ ិយាល័យ

ក់ ព័នធនផ្សសងៗនទៀត នដ្ើ មបី

នរៀបចំពិព័រណ៍ការងារសរោប់ ពលករនិ នយាជិ តអាចនៅរបនទសកូ នរ ៉ា និ ងជប៉ាុន នដ្ើ មបីបនងកើតការងារនៅ
កនុងរបនទសនវៀតណាម។ រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ COLAB បាននរៀបចំ ពិព័រណ៍ការងារចំ នួនពី រ និងកិ ចច

សនាការងាររបាំមួយដ្ងរួចមកនហ្ើយ ជាមួ យពលករជាង 2.000 នាក់ និ ងសហ្រគាសចំ នួន 254 ចូ ល
រួមកនុងការសោភស និ ងនរជើ សនរ ើស។ ជាលទធផ្សលពលករចំ នួន 414 នាក់ រតូវបាននរជើ សនរ ើសនិ ងជួ ល។
នរៅពី សមិ ទិ ផ្ស
ធ លដ្ំ បូង COLAB ក៏ កំពុងរបឈ្មនឹ ងបញ្ញ
ហ របឈ្មមួ យចំ នួនដដ្រ។ ទី មួយ ជំ នាញនិ ង
ភាសបរនទសរបស់ពលករនៅោនករមិតនៅន

ើយ នហ្ើយជាធ្មមតាមិ នបំ នពញតាមតរមូវការរបស់

និ នយាជកនទ។ ទី ពីរ ពលករនៅនរៅរបនទស ោននបើ ការរត

ប់ មកវ ិញ ជាធ្មមតាដតងដតសុំរបាក់ ដខ

ខពស់ជាងអនកដដ្លនធ្វើការនៅកនងរបនទស
ប៉ាុ ដនតោនករមិតជំ នាញនិ ងសមតថភាពដ្ូចគាន។ ទី បី ពិ ព័រណ៍
ុ

ការងាររតូវបាននរៀបចំ ជានទៀងទត់ ខណៈនពលដដ្លការនរជើ សនរ ើសពលករជាញឹកញាប់ ោនតរមូវការ
នរចើ ន។ ទី បួន ពលករនៅនរៅរបនទសវ ិលរត

ប់ មករស់នៅកនុងតំបន់ នផ្សសងៗគានននរបនទស ខណៈសហ្

រគាសវ ិនិ នយាគទុ ននិង / ឬសហ្រគាសវ ិនិ នយាគទុ នបរនទសជាទូ នៅោនទី តាំងនៅទី រកុងធ្ំ ៗ ឬនៅ

តាមតំ បន់ ទីរកុងកនុងនខតតដតមួ យ។ ទី របាំ មន្រនតីទទួ លបនទកការងារនលើ
កកមពស់ការងារសរោប់ ពលករ
ុ
នៅនរៅរបនទសគឺ មិនរគប់រគាន់ និ ងខវេះបទពិនសធ្ន៍ ។

នរៅពី ការដណនាំការងារនដាយពិ ចរណាថ្នពលករវ ិលរត

ប់ មកវ ិញខវេះជំ នាញ និ ងចំ នណេះដ្ឹ ងនដ្ើ មបី

បំ នពញន្លើយតបតាមតរមូវការរបស់និនយាជក COLAB បាននរៀបចំ វគគបណុត េះបណា
ត លឥតគិ តនលលមួយ

ចំ នួនសរោប់ ពលករបានបញ្ចប់ កិចចសនារបស់ខួននៅកន
ល
ត ល
ុងរបនទសកូ នរ ៉ា។ ខលឹមសរននវគគបណុត េះបណា
រួមោន: ភាសកូ នរ ៉ា ការវាយអកសរ ការរគប់រគងគុ ណភាពផ្សលិតផ្សល និ ងជំ នាញភាពជាអនកដ្ឹ កនាំ។

នៅចុ ងបញ្ចប់ ននវគគបណុា េះបណា
ា ល ពលករនិនយាជិ តរតូវបានដណនាំនដាយឥតគិ តនលលដ្ល់រកុមហ្៊ាុនកូ នរ ៉ា
សរោប់ មុខតំ ដណងមួ យចំនួន ដ្ូ ចជា របធានរកុមការងារ អនកបកដរប ឬបុ គគលិកនសមៀន។

នរៅពី សកមមភាពគាំរទរបស់រដាឋភិ បាល សហ្រគាសនាំនចញការងារក៏ ោននគាលននយាបាយផ្ទទល់ខួន
ល
នដ្ើ មបីផ្សតល់ការគាំរទដ្ល់ការនលើកកមពស់ការងារសរោប់ ពលករនិ នយាជិ តនៅនពលវ ិលរត

ប់ មកវ ិញ។

សហ្រគាសពី របានបងាហញកនុងបទសោភសន៍ ថ្ន វ ិធានការណ៍គាំរទការងារពួ កនគបានអនុ វតតរួមោន:
•នសចកតីនផ្សតើមននកិ ចចសនានាំនចញកោលំងពលកមមលី នម ៅកនុងរបនទសនផ្សសងនទៀត ដដ្លោនរបាក់
ចំ ណូលខពស់។

•ការដណនាំដ្រល់កុមហ្៊ាុនជាតិ ឬសហ្រគាស ោនការចូ លរួមពី FDI រតូវការលកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
ជាក់ ោក់ ដ្ល់អនកវ ិលរតលប់ មកនធ្វើការវ ិញ។

គន្ធន្សិ េទ
១. នសដ្ឋកិចច - ទសសនាវដ្តីពត៌ ោនដផ្សនការនលខ 2/1994
២. ន

លឺ ងកឹកៈ "នាំនចញពលកមម: ផ្សលវរបវតត
ិសស្រសត" ។ ទសសនាវដ្ាីនសដ្ឋកិចចនលខ 302 (7/2003)
ូ

៣. របាយការណ៍នាយកដាឋនការងារនរៅរបនទស

ជំពូក ២
ករមវធ
ិ ីអប់រ ំពលករ ន្ិងន្ិសោជកៈ
ករណី

ក
ិ ា

សៅសពលរដ្ឋជា

ម្មជិកអាស៊ាន្ចាត្់វធា
ិ ន្ការោង

សដ្ើរប ីបសងកត្
ើ លេធនលសេ
អប់រ ំពលករសេ

ន្តរម្បសវ

ន្តរម្បសវ

ន្៍ ការថ្ណនា ំត្ម្រង់េិ

ន្៍កំពុងម្មន្ការសកើន្ស

សោលន្សោបាយជាត្ិ។

ជំពូកសន្េះ បងាាញពីករណី

ករមន្ង
ិ វិជាម្មន្
ន្ិងការ

ង
ើ កនងការអន្ុ
វត្ត
ុ

ក
ិ ាថ្ដ្លបងាាញអំពីករមវធ
ិ ីអប់រ ំជាសម្ចើន្

ម្ម្មប់ន្សិ ោជកន្ិងពលករន្ិសោជិត្សៅដ្ំណាក់កាលសនសងៗោននន្
ដ្ំសណើរការសេ

ន្តរម្បសវ

ន្៍។ បណា
ត រដ្ឋជា

ការយកចិត្េ
ត ុកោក់ជាចរបងសៅសលើ
រុន្សពលសធវើការងារ សម្បៀបសធៀបសៅន្ឹង
សម្កាយការរកដ្ល់ ន្ិងការម្ត្
ខណៈការសធវើសេ
សកើន្ស

ន្តម្បសវ

ម្មជិកអាស៊ាន្ បាន្សតតត្

កា
ិ ខ សោរុន្សចញដ្ំសណើរ ន្ិង
ករមភាពសៅកថ្ន្ែងសធវើការ/

ប់រកវិញ ន្ិងការសធវើ

ម្មហរណករម។

ន្៍ជាអន្តរជាត្ិសៅកនងត្ំ
បន្់អាស៊ាន្ម្មន្ការ
ុ

ង
ើ ការយកចិត្េ
ត ុកោក់កាន្់ថ្ត្សម្ចើន្អាចន្ឹងម្ត្ូវបាន្សតតត្សៅ

សលើករមវធ
ិ ីសម្កាយការរកដ្ល់ ន្ិងការវិលម្ត្

ប់រកវិញ។

ករណី

ក
ិ ាេី ១

ករមវិធីត្ម្រង់េិ

ចំណុច

ពីចាប់ការងារ ន្ិងបេបញ្ញ ត្ពាក់ព័ន្ធ (ម្ប៊ាុយសណ)

ខា
ំ ន្់ៗរប

ក
់ រមវធ
ិ ី

នគាលបំ ណងននកមមវ ិធ្ី តំរង់ ទិសននេះ គឺ នដ្ើ មបីអប់ រ ំសធារណជន ពិ នសសនិ នយាជក សតីពីចាប់ និងបទ
បញ្ញ
ជ ការងារទក់ ទងនឹ ងការងាររបស់របជាជនកនុងស្រសុក និ ងពលករបរនទស។ វាោននគាលបំ ណងកនុង
ការបនងកើនការទទួ លខុ សរតូវ និ ងគណននយយភាព កនុងចំ នណាមអនក

ក់ ព័នធទំងអស់នលើសង
ត ់ ដារ និ ង

លកខខណឌការងារ។ សងឃឹមថ្ននឹ ងរកានិ នយាជកឱយយល់ដ្ឹងចាស់ោស់អំពីតរមូវការនដ្ើមបីអនុ វតតតាម
បទបញ្ា តិ តនានាននចាប់ ការងារ និ ងនគារពសិទិធពលករនៅកនុងនិ ងនរៅរបនទស ដ្ូ ចជានលើរបាក់ នបៀវតស

ដដ្លបានរពមនរពៀង និ ងនោ៉ា ងនធ្វើការនលៃឈ្ប់ សំរាក ការបង់ របាក់ នោ៉ា ងបដនថម និ ងនលៃឈ្ប់ សរោកបាន
របាក់ នបៀរវតសនផ្សសងនទៀត។
រកុមនគាលនៅសំខ្ន់ ននកមមវ ិធ្ីតំរង់ទិស គឺ ជានិ នយាជកនិ ងទី ភានក់ ងារមុ ខរបរ ដដ្លវតតោនរបស់ពួកនគ
គឺ ជាកាតពវកិចច។ លវីនបើកមមវ ិធ្ីននេះនលើកទឹកចិ តដ្
ត ល់ការចូ លរួមពី សធារណជនទូ នៅក៏ នដាយ ពលករ
បរនទសមកពី រកុមវ ិជាជជី វៈដដ្លរតូវបាននរជើសនរ ើសក៏ រតូវបានអនញ្ជើញផ្សងដដ្រ។ កមមវ ិធ្ីតំរង់ ទិសរតូវបាន
ដ្ំ នណើរការជានរៀងរាល់ឆ្នំ ចប់ តាំងពី ដ្ីការការងារ 2009 បានចូ លជាធ្រោន។ ោនកមមវ ិធ្ី អបរ ំ សតីពី
ចាប់ ការងាររបស់របនទសរប៊ាុ យនណ នទេះបី ជាមិ នោនលកខណៈទូ លំទូោយនិ ងោនលកខណៈសតង់ដារ
ក៏ នដាយ។

ោតិកា
កមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសរតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយគណៈកោមធ្ិ ការមួ យ ដដ្លោនតំ ណាងមកពី ដផ្សនកនផ្សសងៗ

សថិតនៅនរកាមរកសួងការងារ។ នសៀវនៅដណនាំពីចាប់ សតីពីការងាររបស់របនទសរពុយនណ ោន
របធានបទសតង់ដារ បានពិ ភាកាកនុងអំ

ងនពលអនុ
វតតកមមវ ិធ្ី ដណនាំ រតូវបាននបាេះពុ មពផ្សាយ ។ វារតូវ
ុ

បានដកសំរួល នហ្ើយការនបាេះពុ មពនលើកទី 2 រតូវបាននបាេះពុ មព នហ្ើយបាននចញផ្សាយតាមអុី ធ្ឺណិតផ្សង
ដដ្រ។
ខលឹមសរននមគគុនទសក៍ សីព
ត ី ចាប់ ការងាររបស់រប៊ាុ យនណ ោនដ្ូ ចខ្ងនរកាម:

•ការដណនាំអំពីការងារ (2009), សំណងរបស់ពលករ (1957), សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាព
(2009)
o នសចកតីដណនាំពីរបកាសសរោប់ ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើស 2004 និ ងចាប់ព័ត៌មនមុខរបរ
(1974)
o កិ ចចសនានននសវាកមមនិងល័កខខ័ណឌការងារ
o ការបញ្ចប់ កិចចសនា
o ការទូ ទត់ របាក់ ដខ និ ងការគណនារបាក់ ដខ
o នោ៉ា ងនធ្វើការនោ៉ា ងការងារ និ ងនលៃសរោក
o នលៃឈ្ប់ សរោកសធារណៈ និ ងការឈ្ប់សំរាករបចំឆ្នំ
•ឈ្ប់ សរោកឈ្ឺ
o សំរាកលំដហ្ោតុ ភាព
o បញ្ជីរតួតពិ និតយការងារមូ លដាឋនសរោប់ និនយាជក
o គំ រូកិចចសនាការងារ
o ការនដាេះស្រសយវ ិវាទ
•នី តិវ ិធ្ី បណឹត ងសំរាប់ និនយាជិត
o បទបញ្ញ
ជ ទី ភានក់ ងារមុ ខរបរ (2004)
o ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ និ ងអាជាាបណណ ទីភានក់ ងារមុ ខរបរ
o ប័ ណណតំណាងអនកតំ ណាងការងារ និ ងនីតិវ ិធ្ី បណឹត ងសំរាប់ទីភានក់ ងារមុ ខរបរ
o បទនលមើសដដ្លសថិតនរកាមបទបញ្ញ
ជ ទី ភានក់ងារមុ ខរបរ (2004)
o ចាប់ សីព
ត ី ការងារព័ ត៌ោន (1974) ជំ ពូក 99
o សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (2009)
o ចាប់ សីព
ត ី សំណងពលករ (1957) ជំ ពូក 74
o នតើ អី ជា
វ របួ ស? នតើ អក
ន ណាគួ រដតបង់របាក់សំណង?
o នតើ នធ្វើដ្ូចនមតចនដ្ើ មបីទមទរសំណងសរោប់ ពលករ?

កមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើន

ើងនៅនលើវគគ

ក់ កណា
ត លនលៃ (នពលរពឹ កនិ ងនពលរនសៀល) រគបដ្ណាប់

ពី រដ្ងកនុងមួ យនលៃ។ ទំងននេះរតូវបាននធ្វើមតងនទៀតកនងអំ
ុ

ងនពលបងា
ហ ញដផ្សនទី ផ្សូវនៅកន
ល
ុ
ុងស្រសុកទំងបួ ន

ននរបនទស។ ចាប់ ចមលងនសៀវនៅបនរងៀន រតូវបាននបាេះផ្សាយ និ ងបានផ្សតល់ជូនដ្ល់អនកចូ លរួម។
នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល
វាគមិនសរោប់ កមមវ ិធ្ី តំរង់ ទិសរតូវបាននរជើ សនរ ើសជាមន្រនតីតំណាងឱយដផ្សនកដដ្ល

ក់ ព័នធទំងអស់នៅ

នរកាមរកសួងការងារ។ តំ ណាងវាគមិនោនតំណាងមកពី :
•ដផ្សនកចាប់ និ ងការវ ិនិច័ ឆយនទស
•ដផ្សនកអនុ វតតការងារ
•ដផ្សនកព័ ត៌ោនវ ិទា និងរបព័ នធព័ត៌ោន
•ដផ្សនកសុខ្ភិ បាល និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ
•ដផ្សនកការងារ និងបទដាឋនការងារ
ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិ និងការសនរមចបាន
ទី ភានក់ ងារមុ ខរបរកនុងស្រសុក និ ងអភិ វឌ្ឍន៏ កោលង
ំ ពលកមម រតូវបាននគអនញ្ជើញឱយនធ្វើជាអនកចូលរួមផ្សងដដ្
រ។ កមមវ ិធ្ី តំរង់ ទិសរតូវបាននធ្វើន
រួមន

ើងនដាយរកសួងការងារនដាយឥតគិ តនលល និ ងមិ នគិ តកនរមអនកពីចូល

ើយ។ កមមវ ិធ្ីននេះរតូវបានផ្សតល់មូលនិ ធ្ិយា៉ាងនពញនលញនដាយរដាឋភិ បាល។

ករណី

ក
ិ ាេី ២

កា
ិ ខ សោថ្ណនា ំត្ម្រង់េិ

តារអន្ឡាញ រុន្ចូលសធវើការងារ (ហវល
ី ព
ី ីន្)

សងខបករមវិធី
សិកាខសោដណនាំតំរង់ ទិស ការងារអនឡាញ មុ នចូ លនធ្វើការងារ (PEOS Online) ផ្សតល់ព័ត៌ោនងាយ
ស្រសួលនិ ងសមស្រសប និ ងអាចនជឿទុ កចិ តតបានសតីពីការងារនរៅរបនទស។ ជាដផ្សនកមួ យដ្៏ សខ្
ំ ន់ ននកមមវ ិធ្ី
អប់រ ំរបស់ប៉ាូលីសនិ ងកមមវ ិធ្ី នរជើ សនរ ើសខុ សចាប់, ម៉ាូ ឌ្ុលPEOS រតូវបានដាក់ ឱយនរបើ របាស់នៅនលើ
បណា
ត ញអនឡាេះ សរោប់ លទធភាពនរបើ របាស់កាន់ ដតទូ លំទូោយ និ ងបាននៅដ្ល់មនុសសជានរចើ ន។
វាគឺ ជារបព័នធសិកាកុំពយូទ័ រ ដដ្លជួ យនដាយរបព័ នធកុំពយូទ័រ ដដ្លោនលកខណៈស្រសបនៅនឹងការជំ រុញ
របស់ POEA នដ្ើ មបីបនតដ្ំនណើរការរបស់ខួន
ល និ ងសរមួលរបព័នធនិងនី តិវ ិធ្ី ។

POEA បានចប់ នផ្សតើមកមមវ ិធ្ី ដណនាំតំរង់ ទិសការងារជាមុ ន (PEOP) នៅកនុងឆ្នំ 1993 គឺ ជាការន្លើយតប
សកមមរបស់រដាឋភិ បាល នៅនឹ ងតរមូវការរបស់អនកដាក់

កយសុំការងារនរៅរបនទស សរោប់ ព័ត៌ោន

អាចទុ កចិ តតបាន។ កនុងចំ នណាមយុទធសស្រសត គឺ ការអនុ វតត PEOS ។ PEOS រតូវបាននគរចនាន

ើងដ្ំ បូង

ជាការអនតរាគមន៍ សុខុោលភាពនដ្ើ មបីបំនពញបដនថមសិកាខសោដណនាំតំរង់ ទិសមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ
(PDOS) សរោប់ ការចកនចញ OFWs ។ នសចកតីរ ំពឹ ងទុ ក OFWs រតូវបានផ្សតល់ជូននៅកនុង PEOS
ជាមួ យនឹ ងព័ ត៌ោន

ក់ ព័នធ ពិ នសសនដ្ើ មបីជួយពួ កនគកនងការសនរមចចិ
តតនដាយរតឹ មរតូវ នដ្ើ មបីដសវងរក
ុ

ការងារនរៅរបនទសពី ការងារនផ្សសងនទៀត / ការចិ ញ្ចឹមជី វ ិតនៅផ្សទេះ។

PEOS Online រតូវបានចប់ នផ្សតើមនធ្វើនៅនលៃទី 15 ដខកកកដា ឆ្នំ 2014 នដ្ើ មបីនលើកកមពស់វ ិធ្ីសស្រសតបណុត េះ
បណា
ត ល PEOS ជាធ្នធានព័ ត៌ោននលើអុីនធ្ឺ ណិត សរោប់ ការដចករ ំដលក និងការផ្ទលស់បូរព័
ត ត៌ោនដ្៏
ធ្ំ ទូលំទូោយសតីពីការងារនរៅរបនទស។ PEOS Online អាចចូ លនមើ លតាមនគហ្ទំ ព័រ:
peos.poea.gov.ph.
នៅដខមិ លុនា ឆ្នំ 2016 PEOS រតូវបាននធ្វើន
ដដ្លដាក់

ើងជាចំបាច់ សរោប់ ពលករោនមូ លដាឋននលើដ្ីទំងអស់

កយនធ្វើការងារនៅបរនទស ជានលើកដ្ំ បូងមិ នោនកំ ណត់ រតាដាក់ បញ្ូជ នពលករមុ ន។ POEA

អុី នធ្ឺ ដណតរតូវបានទទួ លសគល់ជាផ្សលូវការ និងទទួ លយកជាផ្សលូវការ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
អនុ នោមតាមដផ្សនកទី 6 ននចាប់និងបទបញ្ញ
ជ ដដ្លកំ ពុងអនុ វតត R.A ។ នលខ 8042, POEA បានបនងកើត
ខលឹមសរនន PEOS ដដ្លជាមូ លដាឋនជួ យដ្ល់អនកនធ្វើការសនរមចចិ តត នដាយោនព័ ត៌ោនថ្នរតូវបនតនធ្វើ
ការនៅនរៅរបនទសឬអត់។
នគហ្ទំ ព័រ PEOS Online រតូវបានពរងីកពី របាំម៉ាូដឌ្លដ្ំ បូងរបស់ខួន
ល នៅរបាំបីដដ្លរតូវបានរចនាន
ជាឧបករណ៍សរោប់ ការការ

ើង

រ និ ងការផ្សតលស
់ ិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ពលករ។ វាផ្សតល់នូវព័ ត៌ោនទក់ ទងនឹ ង

ទិ ដ្ឋភាពទូ នៅននកមមវ ិធ្ី ការងារនរៅរបនទស នី តិវ ិធ្ី និ ងតរមូវការឯកសរ គុ ណសមបតតិ និងគុ ណវ ិបតតិនន
ការងារនៅនរៅរបនទស ទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករដដ្លទទួ លបានអាជាាប័ ណណពីរបនទសហ្វីលីពីន
សកមមភាពរបតិបតាិននអនកនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ ការរកន
កមមរបស់រដាឋភិ បាលោននៅបរនទស អនកដាក់

ើញសកមមភាពនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ និ ងនសវា

កយសុំការងារ និ ងអនកជួ លពលករ។

នដ្ើ មបីបនងកើនសកាតនុ ពលននទូ រស័ពទឆ្លតកនងការផ្សសពវ
ផ្សាយពត៌ ោន POEA Mobile Application រតូវបាន
ុ
បនងកើតន

ើងជាឧបករណ៍មួ យនទៀតនដ្ើ មបីការ

រសធារណជន ពិ នសសពលករនទសនតររបនវសន៍ ពី ការ

នរជើ សនរ ើសមនុ សសខុ សចាប់ និ ងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស។ សិកាខសោននេះ ោននៅកនុងភាសTagalog
នដ្ើ មបីនលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងកាន់ ដតរបនសើរន
តាម រយៈភាសអង់ នគលស។

ើង និ ងជួ យដ្ល់អនកចូ លចិ តតនរៀនភាសនៅកនុងតំ បន់

នដាយសរននេះជាធ្នធានព័ ត៌ោនអនឡាញ អនកនរបើ PEOS អនឡាញអាចសនរមចចិតតថ្ន នតើ រតូវ
បញ្ចប់ ម៉ាូឌ្ុលសិកាឋសោចំ នួន 8 នៅតាមនលបឿនរបស់ពួកនគផ្ទទល់។ ជាមធ្យមម៉ាូឌ្ុលនីមួយៗអាចរតូវ
បានបញ្ចប់ ពី 20 នៅ 30 នាទី ។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
នគហ្ទំ ព័រ PEOS Online រតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយសហ្ការជាមួ យ WorkAbroad.ph ដដ្លជានដ្គូ

សងគមរបស់ POEA នៅកនុងយុទធនាការរបស់ខួនរបឆ្ំ
ល
ងនឹ ងការនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ ។ វាបានចុ េះកិ ចច
សនាជាមួ យអនកបនងកើតនវបសយរបស់ភាគី ទីបី នដាយមិ នគិ តនលលចំន
នទេះយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ម៉ាូ ដឌ្លចំ នួន 8 រតូវបានបនងកើតន

េះរដាឋភិ បាល។

ើងនដាយ PHP200,000 នដាយនរបើ របាស់មូល

និ ធ្ិរបឆ្ំងនឹ ងការនរជើ សនរ ើសពលករខុ សចាប់ របស់ POEA ។ ដផ្សនកព័ ត៌ោនវ ិទាទំ នាក់ ទំនង រួមនិ ង

បនចចកវ ិជាជ POEA ផ្សតល់នូវការគាំរទដផ្សនកបនចចកនទសជាពិ នសសនៅកនុងការដលទំរបព័ ននធ នមជឈមណឌល
PEOS Online Hub ដដ្លោនមូ លដាឋននៅ POEA ។

ការចុ េះនឈាមេះនៅនលើនគហ្ទំ ព័រ PEOS Online និ ងការចូ លនៅកាន់ ម៉ាូឌ្ុលគឺ មិនគិតនលលនទ។ វានបើកចំ ហ្
ដ្ល់សធារណជនទូ នៅ ជាពិ នសសអនកដសវងរកការងារនធ្វើ និ សសិតនិ ងអនកស្រសវរជាវនៅនរៅរបនទស។
ចប់ តាំងពី នគហ្ទំ ព័រ PEOS រតូវបានចប់ នផ្សតើមនៅដខកកកដា ឆ្នំ 2014 រហ្ូតដ្ល់ដខធ្នូឆ្នំ 2016 វាបាន

បនងកើតអនកចុ េះនឈាមេះចូ លនរបើ របាស់ជិត1,1 ោននាក់ ដដ្លោនចំ នួនជិត 2 ោននាក់ ជាអនកចូ លនៅ
ទសសនា។ វ ិញ្ញាបនប័ រត PEOS រតូវបាននចញបនាទប់ ពីបញ្ចប់ ម៉ាូដឌ្លនលើបណា
ត ញ PEOS ចំ នួនរបាំបី។

ករណី

ក
ិ ាេី ៣

សោលការណ៍ថ្ណនា ំ
ករមវិធី

សងខប

ម្ម្មប់ការោក់ពាកយន្ិងសធវកា
ើ រសម្ៅម្បសេ

(ហវល
ី ព
ី ីន្)

ខា
ំ ន្់ៗ

មគគុនទទសក៍ Basic-Must-Knownable (BMW) សរោប់ អនកដាក់
នៅនរៅរបនទស គឺ ជាការងារដដ្លរតូវបានបនងកើតន

កយសុំការងារនិ ងការងារសធារណៈ

ើងនដាយសោគមឧសាហ្កមមឯកជន ដ្ូ ចជា

សោគមអនកផ្សតល់ការងារនៅរបនទសអូ ស្រសតលី និ ងញ៉ាូសុីដ

ន ននរបនទសហ្វីលីពីន (ANZAEPP) ។

ម៉ាូ ដឌ្លបានដណនាំពីនសៀវនៅមគគុនទទសក៍ BMW រតូវបានទទួ លសគល់និងទទួ លសគល់នដាយរដ្ឋបាល
ការងារនរៅរបនទសរបស់ហ្ីល
វ ីពីន (POEA) គឺ ជាគំ និតផ្សតចនផ្សត
ើមបំ នពញបដនថមចំ ន
ួ

េះការរបតិបតតិនៅទូ

ទំងរបនទសននសិកាខសោតំ រង់ ទិសទូ លំទូោយមុ ននពលសនរមចចិតតនធ្វើការងារ (PEOS) និ ងការ
នរជើ សនរ ើសពលករនដាយខុ សចាប់ (AIR) និ ងយុទធនាការរបឆ្ំងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស (ATIP) ។
ការនរជើ សនរ ើសមនុ សសខុ សចាប់ និងការជួ ញដ្ូ រមនុ សសនៅដតបនតគំរាមកំ ដហ្ងដ្ល់ការបំោស់ទីនន
កោលំងពលកមម និងនធ្វើឱយប៉ា េះ

ល់នៅដ្ល់អភិ បាលកិ ចចនទសនតររបនវសន៍។ កងវេះឬករមិ តទបននការ

យល់ដ្ឹងអំ ពីនីតិវ ិធ្ី អននាតររបនវសន៍ នៅនរៅរបនទសនដាយសុវតិ ថភាព និ ងរនបៀបរបតិ បតិកា
ត រននអនក
នរជើ សនរ ើស និ ងអនកជួ ញដ្ូ រខុ សចាប់ នដាយសធារណៈជន បានរួមចំ ដណកដ្ល់ការតស៊ាូននបញ្ញ
ហ ននេះ។
អនុ នោមតាមអាណតតិរបស់ខននៅនរកាមចាប់
សធារណរដ្ឋនលខ 8042 ដដ្លរតូវបាននគសគល់ថ្នជា
ួល
"ចាប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងជននភៀសខលួនហ្វីលីពីននៅបរនទស ឆ្នំ1995" POEA បាននិ ងកំ ពុង
ដតអនុ វតតយុទធនាការផ្សសពវផ្សាយព័ ត៌ោន និ ងការផ្សសពវផ្សាយនៅនរៅរបនទស។

ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ នសចកតីដលលងការណ៍នបសកកមមរបស់ANZAEPP នឹ ងកាលយជាសងាវក់ ននការនរជើ សនរ ើស
ពលករ ការនលើកកមពស់ឱកាសការងារសរោប់ របជាជនហ្វីលីពីននៅកនងរបនទសអូ
ស្រសតលី និ ងនូ ដវល
ុ
នស

ង់ នហ្ើយនដ្ើ រតួ នាទី កុងនាមរដា
ន
ឋ ភិ បាលកនុងការនលើកកមពស់សុចរ ិតភាពទី ផ្សារ តាមរយៈការផ្សសពវ

ផ្សាយនគាលននយាបាយដដ្លការ

រផ្សលរបនយាជន៍ របស់ភាគី

ក់ ព័នធទំងអស់។ ដ្ូ នចនេះPOEA បាន

ចុ េះហ្តថនលខ្នលើអនុ សសរណៈននការនយាគយល់ (MOU) ជាមួ យ ANZAEPP នៅនលៃទី 14 ដខតុ ោ ឆ្នំ
2014 ជាដផ្សនកមួ យននកិ ចខ
ច ិ តខំ របឹ ងដរបងបនត នដ្ើ មបីបនតនលើកកមពស់យុទធនាការរបស់ខួននៅដ្ល់
ល
វ ិស័យ
និ ងសហ្គមន៍ ដដ្លងាយរងនរគាេះ។

នៅនរកាមអនុ សសរណៈនយាគយល់គានឆ្នំ 2014 POEA និ ង ANZAEPP បានយល់រពមសហ្ការ និ ង
សរមបសរមួលកិ ចចខិតខំ របឹ ងដរបងនដ្ើ មបីអនុ វតតយុទធនាការរបកបនដាយនិ រនតរភាពនិ ងរ ឹងោំ របឆ្ំងនឹ ង
ការនរជើ សនរ ើសពលករនដាយខុ សចាប់ និ ងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស។ នឆ្ពេះនៅរកនគាលនៅននេះ ភាគី ទំងពី រ
បាននលើកកមពស់និងនលើកទឹ កចិតតដ្ល់កិចចសហ្របតិ បតតិការជំ នាញ និ ងបនចចកនទស នដ្ើ មបីអប់ រ ំអនកដសវង
រកការងារនធ្វើអំពីភាពពិ តននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នី តិវ ិធ្ី នធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅនរៅរបនទស និ ង
តរមូវការការងារ។
ការតស៊ាូមតិ ការអប់ រ ំបនត សរោប់ ទំងអនកនរជើ សនរ ើសនគ និ ងអនកដដ្លរតូវនគនរជើ សនរ ើស នដ្ើ មបីជួយដ្ល់
រដាឋភិ បាល នលើកកមពស់នីតិវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាព និ ងរបយុទធរបឆ្ំង នឹងការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍ មិននទៀងទត់ និ ងការនរជើ សនរ ើសខុសចាប់ ANZAEPP បានបនងកើតកមមវ ិធ្ី សរោប់ ទសសនិ ក
ជននគាលនៅចំ នួនពី រ គឺ តំណាងទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ និ ងអនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ (នបកខជន
OFW) ។
មគគុនទទសក៍BMW សរោប់ អនកនធ្វើការនៅនរៅរបនទសដាក់

កយសុំការងារ និ ងសធារណជនទូ នៅ

ដដ្លបនងកើតជាដផ្សនកមួ យននកមមវ ិធ្ី ទទួ លខុ សរតូវសងគមរបស់ ANZAEPP រួមបញ្ូច លទំងរបធានបទនន
ការកសងសមតថភាព ដ្ូ ចជា "ការបនងកើតCVដដ្លអាចទទួ លយកបាន" "ការសំភាសន៍ ការងាររបកប

នដាយរបសិទធភាព" រពមទំងរ ំលឹកតនមលនិងអកខរភាពដផ្សនកហ្ិរញ្ា វតថុ និ ងការដណនាំអំពីនីតិវ ិធ្ី ននការដាក់
កយសុំការងារនៅនរៅរបនទសរបកបនដាយសុវតថិភាព និ ងការពិ តននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ។

កមមវ ិធ្ី សិការបស់ANZAEPP សរោប់ តំណាងភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកោនអាជាាប័ ណណ (ោចស់កមម
ការ ិនី អនកមុខតំ ដណងនិ នយាជិ ក) ោនរបធានបទកសងសមតថភាព ដ្ូ ចជា "ការនមើ ល និ ងនរៀបចំ CV
ដដ្លអាចទទួ លបាន" "ការសរនសរអកសរបនចចកនទស /

ណិជជកមម", " ដណនាំឱយោនការនិ យាយជា

សធារណៈរបកបនដាយរបសិទធភាព "។
របធានបទទំងននេះរតូវបានផ្សតល់ជូននដាយរកុមអប់រ ំផ្ទទល់របស់ ANZAEPP និ ងអនកដដ្លោនបទ
ពិ នសធ្ន៍ នធ្វើការ។ កមមវ ិធ្ី សិកាសរោប់ ទីភានក់ ងារនានា ក៏ រួមបញ្ូច លនូ វការរ ំលឹកអំ ពីនគាលននយាបាយ
នរជើ សនរ ើសពលករនៅនរៅរបនទស និ ងបទបញ្ញ
ជ និ ងរបធានបទ
បងាហញនដាយមន្រនតី POEA ដដ្លអនញ្ជើញចូ លរួម។

ក់ ព័នន
ធ ឹ ង OEP ដដ្លនឹ ងរតូវបាន

កមមវ ិធ្ី BMW របស់កមមវ ិធ្ី ANZAEPP សរោប់ អនកដសវងរកការងារនធ្វើរតូវបានរចនាន

ើងជាចមបងនដ្ើមបី

នលើកកំ ពស់ការយល់ដ្ឹងអំ ពីOFWs ដដ្លអាចនធ្វើការងារនៅនរៅរបនទសតាមរយៈការផ្សតល់ព័ត៌ោន
ព័ នធនៅនឹ ងការពិតននការងារនរៅរបនទស។ ម៉ាូ ឌ្ុលមគគុនទទសក៍ BMW បានបញ្ូច លម៉ាូ ឌ្ុល PEOS

ក់

ក់

ព័ នធរបស់ POEA ផ្សងដដ្រ។

កមមវ ិធ្ី BMW ននេះគឺ ជាគនរោង CSR និ ងនសវាកមមស័រម គចិ តត នដ្ើ មបីជួយដ្ល់ POEA នៅកនុងការផ្សសពវ

ផ្សាយព័ ត៌ោនសធារណៈរបស់ខួន
ល របឆ្ំងនឹ ងការនរជើ សនរ ើសពលករខុ សចាប់ រួមទំងរបតិ បតតិការលមី
ននអនកនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ និ ងវ ិធ្ី នដ្ើមបីនចៀសវាងការកាលយជាជនរងនរគាេះ។ ANZAEPPក៏ ជួយដ្ល់

POEA កនុងការអភិ វឌ្ឍសោភរៈព័ ត៌ោនជាក់ោក់ សរោប់ របនទសហ្វីលីពីនផ្សងដដ្រ ជាពិ នសសសរោប់
រកុមពលករដដ្លជាប់ កិចចសនានៅរបនទសអូ ស្រសតលី និ ងនូ ដវលនស

ង់ ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
មគគុនទទសក៍ BMW សរោប់ ទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ និ ងអនកដសវងរកការងាររតូវបានរចនាន

ើង

នដាយរកុមអនកអប់ រ ំរបស់ANZAEPP ។ ជាពិ នសសម៉ាូ ឌ្ុលសតីពីកមមវ ិធ្ី អប់រ ំ និ ងកមមវ ិធ្ី កសងសមតថភាព
សរោប់ រកុមការងារអនាគត រតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយគណៈកោមធ្ិ ការអប់ រ ំនិ ងអភិ វឌ្ឍន៍ ANZAEPP

នដាយោនការជួ យនដាយគណៈកោមធ្ិ ការ CSR ។ ម៉ាូ ឌ្ុលសិកាខសោគឺ ស្រសបជាមួ យR.A នលខ 8042
ននការផ្សតល់ PEOS ទូ លំទូោយនិ ងោននិ រនតភាព។ សោគមឧសាហ្កមមនរជើ សនរ ើសពលករនរៀបចំ
រតឹ មរតូវមគគនទទ
ុ សក៍ BMW គឺ ជាគនរោងទទួលខុ សរតូវសងគមរបស់រកុមហ្៊ាុនរបស់ ANZAEPP ។
ANZAEPP បនតនធ្វើការជាមួ យរកុមឧសាហ្កមមដ្នទនទៀត និ ងជាមួ យរកុមសងគមសុីវ ិលក៏ ដ្ូចជាអងគការ
ឯកជនកនុងការផ្សតល់នូវទិ សនៅកសងសមតថភាពដ្ល់អនកនរជើ សនរ ើសដដ្លោនបំ ណងដ្ូ ចគានកនុងការបនត
ផ្សសពវផ្សាយព័ ត៌ោននិងការកសងសមតថភាព។

រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ ANZAEPP បាននធ្វើការជាមួ យរកុមឧសាហ្កមមឯកជនចំ នួន 5 នផ្សសងនទៀត ឱយ
ចូ លរួមជាមួ យ POEA និ ង LGUs កនុងការផ្សតល់ទិសនៅការងារមុ នដ្ល់អនកដាក់

កយរបស់ OFW នៅ

តាមនខតតតាមរយៈម៉ាូ ឌ្ុល "BMW Guide" ។

នៅនរកាមអនុ សសរណៈនយាគយល់ឆ្នំ 2014 POEA បានបនតសហ្ការជាមួ យANZAEPP កនុងការនធ្វើ

បចចុបបននភាពម៉ាូ ឌ្ុល PEOS របស់ខួនស្រសបតាមចាប់
ល
លី ម សថនភាពទីផ្សារការងារ និ ងការពិតជាក់ ដសតង

របស់របនទសទទួ លនី មួយៗ។ វាក៏ ផ្សតល់ជូននូវ ANZAEPP ជាមួ យនឹ ងបញ្ជីដដ្លបាននធ្វើបចចុបបននភាពជា
នទៀងទត់ ននទី ភានក់ ងារោនអាជាាប័ ណណ និ ងអងគភាពនានា។ សោភរៈពត៌ ោននៅនលើយុទធនាការរបឆ្ំង

នឹ ងការនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ ដ្ូចជាខិ តតប័ណណ ផ្ទទំងរូបភាព រពមទំងចាប់ចមលងននចាប់ នរជើសនរ ើសពល
ករ របឆ្ំងនឹងការរ ំនោភចាប់ និងបទបញ្ា តិ តសរោប់ ការដចកចយ។
POEA បានផ្សតល់ជូន ANZAEPP ជាមួ យនឹ ងខលឹមសរននម៉ាូ ឌ្ុលនសចកតីសនរមចចិ តព
ត ី កមមវ ិធ្ីសិការបស់
នអបុិ ច សរោប់ ការរួមបញ្ូច លនៅកនុងមគគុនទទសក៍ រលយនត BMW រពមទំងម៉ាូ ឌ្ុលសតីពីរនបៀបផ្សតល់ជំនួយ

ដ្ល់ជនរងនរគាេះននការនរជើ សនរ ើសនដាយខុ សចាប់ ។ មគគុនទទសក៍ BMW សរោប់ អនកដសវងរកការងារនធ្វើ
រតូវបាននធ្វើន

ើងយា៉ា ងនហចណាស់បីនៅបួ នដ្ងកនុងមួ យឆ្នំ ឬនរៀងរាល់រតី ោស។

ម៉ាូ ឌ្ុល BMW នពញនលញ (សរោប់ អនកដសវងរកការងារ) គឺ របដហ្ល 6 នោ៉ា ង។ ការវ ិភាគ: (ក) សម័ យ
BMW-PEOS គឺ របដហ្ល 1-2 នោ៉ា ងរួមោន Q / A; (ខ) របធានបទកសងសមតថភាពរយៈនពល 1-2
នោ៉ា ងមាង រួមោនសំណួរ / ចនមលើយ: និ ង (គ) មគគុនទសក៍ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ រយៈនពល 1,5 នោ៉ា ង (ឬ
15-20 នាទី កុងរបនទសមួ
ន
យ)។ អាស្រស័យនលើភាពជានដ្គូ របស់រកុមហ្៊ាុន LGU និ ងទីកដនលងអាចរកបាន

ANZAEPP ជាធ្មមតាោនកមមវ ិធ្ី BMW នៅនលៃទី 1 និ ងសកមមភាពនរជើ សនរ ើសបុ គគលិក (Fair Jobs) នៅ
នលៃទី 2 ។
កញ្ចប់ បណុត េះបណា
ត ល BMW រតូវបាននធ្វើន

ើងដតនៅកនុងនខតតនានាដដ្លANZAEPP ោននដ្គូ LGU ។

កនុងករណីដដ្លោនដតមួ យនលៃប៉ាុនណាណេះរតូវបាននគដបងដចកោនដផ្សនក BMW-PEOS តនមលអកសរសស្រសត
ហ្ិរញ្ា វតថុ និ ងមគគុនទទសក៍ នទសនតររបនវសន៍ សរោប់ របនទសជាក់ ោក់ រតូវបានបនរងៀនអស់រយៈនពល
របដហ្ល 4 នោ៉ា ង។ កតាតបដនថមននកមមវ ិធ្ី ននេះ គឺ ជាការរបតិ បតតិការងារនៅនពលរនសៀល បនាទប់ ពីការ

របណាំ ងរលយនត BMW នៅនពលរពឹ ក។ បនាទប់ ពីវគគ BMW មក អនកដសវងរកការងារនធ្វើរតូវបាននគសនមត់
ថ្នទទួ លបានចំ នណេះដ្ឹ ងអំ ពីនីតិវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភាពនិ ងការពិ ត។ "BMW សរោប់ អនក
ដសវងរកការងារ នមនរៀនសនងខប" គឺ ជានសៀវនៅដដ្លដចកដ្ល់អនកចូ លរួមសិកាឋសោរបស់ BMW ។ វា
គឺ ជាមគគុនទសក៍ ដដ្លបានសរនសរ និ ងក៏ អាចបនរមើ ជាការរ ំលឹក ឬនរបើ របាស់ជាឯកសរ ។
សរសនលរបស់
កមមវ ិធ្ី ននេះោនដ្ូចខ្ងនរកាម:
ូ
 រតូវោនរបដាប់ របដាពត៌ ោនរតឹ មរតូវអំ ពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅនរៅរបនទស ដដ្លរតូវ
បានជួ យសនន្រងាគេះពី អនកនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់។

 ដ្ឹ ងពី សិទិ រធ បស់អនកជា OFW ។
 ចំ នណេះដ្ឹ ងគឺ ជាអំ ណាច។ រតូវោនអំ ណាចកនងការការ
ុ

រខលួនឯងពីអនកនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ ។

 និ នយាជកដដ្លោនរកមសីលធ្ម៌ ដសវងរកអនករកការងារដដ្លោនសីលធ្ម៌ ។
 សនសំខណៈនពលដដ្លអនករកបាន។ អនកមិនអាចជា OFW ជានរៀងរហ្ូតនទ។

 នដាយោន CV និ ងអាកបបកិ រ ិយាដដ្លអាចទទួ លបាននជាគជ័ យ រួមទំងចនមលើយសំភាសន៍ អាច
ទទួ លបាននជាគជ័ យ អនកដសវងរកការងារនធ្វើទទួ លបានការងារដដ្លរតឹ មរតូវ។
នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

រគូបនរងៀនសរោប់ សិកាខសោរបស់ BMW រតូវបាននរជើ សនរ ើសកនងចំ
នណាមសោជិ ក ANZAEPP
ុ

នដាយខលួនឯង អាស្រស័យនលើសមតថភាពរបស់ពួកនគ និ ង / ឬ ភាពអាចរកបាន។ ភារកិ ចចរបស់ធ្នាគារ

ANZAEPP រួមោន ការរគប់ រគងអាជី វកមម ការរគប់ រគងធ្នធានមនុ សស ការអនុ វតតដ្ំនណើរការអប់ រ ំបនត
ទំ នាក់ ទំនងអតិលិជនរួមគាន។ POEA បានទទួ លសគល់ថ្ន ANZAEPP គឺ ជានដ្គូឧសាហ្កមមមួយនៅ
កនុងការបនតដកលមអសង
ត ់ ដារនៅកនុងឧសាហ្កមមនរជើ សនរ ើសពលករនរៅរបនទស។
រគូបនរងៀនមកពី សោជិ ករបស់ធ្នាគារ ANZAEPP គឺ ជាអនករបកបរបរអាជី ពដដ្លោនបទពិ នសធ្ន៍។
ខណៈនពលពួ កនគរតូវបានដណនាំនដាយកមមវ ិធ្ី ទូនៅ ឬការដណនាំអំពីការសិកាបទពិ នសធ្ន៍ ផ្ទទល់
របស់ពួកនគក៏ បនងកើនខលឹមសរសិកាខសោផ្សងដដ្រ។
ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការនស្រសចបាន
គនរោងការតស៊ាូមតិ របស់ANZAEPP និ ងគនរោងទទួ លខុ សរតូវសងគមរបស់សជី វកមមកមមវ ិធ្ី BMW
រតូវបានឧបតថមភនដាយធ្នធានននសោជិ ករបស់ខួន។
ល
ចប់ តាំងពី ANZAEPP និ ង POEA បានចុ េះហ្តថ
នលខ្នលើអនុ សសរណៈនយាគយល់គាន កនុងឆ្នំ 2014 វគគបណុត េះបណា
ត លរលយនត BMW រតូវបាននគនធ្វើ
ន

ើងសរោប់ អនកចូ លរួមជាង 6.000 នាក់ ។ កមមវ ិធ្ី របស់ANZAEPP បាននរៀបចំ កមមវ ិធ្ី BMW នៅកនុង

នខតតចំនួន 7 គឺ Pangasinan, Zambales, Cavite, Roxas, Bulacan, Cebu និ ង Bohol ។ ANZAEPP

បានសហ្ការជានដ្គូ ជាមួ យអងគភាពរដាឋភិ បាលកនុងនខតតទំងននេះ ក៏ ដ្ូចជានៅកនុងសោនរៀន។ ទំង
ននេះគឺ ជាយុទធសស្រសតនពលនវោននការកាន់ PEOS របស់ខួនជាមួ
ល
យនឹ ងពិព័រណ៍ការងារ។

ករណី

ក
ិ ាេី៤

កា
ិ ខ សោថ្ណនា ំត្ម្រង់េិ

រុន្សចញដ្ំសណើរ (ករពជា)
ុ

ចំណុចសំខ្ន់ៗរបស់កមមវ ិធ្ី
កមមវ ិធ្ី ននេះោនបំ ណងជួ យដ្ល់អក
ន ដសវងរកការងារនធ្វើពីរគួសររកីរក និងមិ នបានទទួ លការអប់ រ ំ ទទួ ល
បានការងារសមរមយ។ ទនទឹមនឹ ងននេះដដ្រ វាកំពុងដសវងរកអនកដដ្លបញ្ឈប់ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយ
ខុ សចាប់ នៅកនងរបនទស។
កមមវ ិធ្ី ននេះផ្សតល់ដ្ំណឹងដ្ល់ពលករោនសកាតនុ ពល អំ ពីសិទិ រធ បស់ពួកនគ
ុ

ចាប់ និងបទបញ្ញ
ជ របស់របនទសនគាលនៅ។ កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករគឺ ោនសរៈសំខ្ន់ កុងការកសងទំ
ន
នុក
ចិ តតនិងការយល់ដ្ឹងរបស់ពលករ កនុងការនធ្វើការងារនៅកនុងបរ ិយាកាសនរៅរបនទស តាមរយៈការ
សនងខបអំ ពីនគាលននយាបាយ និ ងល័កខខ័ណឌការងារ។

កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លននេះបានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ 2002 នដ្ើ មបីជួយអនកអត់ ការងារនធ្វើ។ សរោប់ អនកចង់នៅ
នធ្វើការនៅនរៅរបនទស ពួ កនគរតូវបាននគផ្សតល់ដ្ំណឹងអំ ពីលកខខណឌការងារ និ ងរនបៀបរបឈ្មមុ ខនឹង
បញ្ញ
ហ របឈ្មននការនធ្វើការនៅបរនទស។ ការបណុត េះបណា
ត លចប់ នផ្សតើមមុ នការសនរមចចិតត នហ្ើយបនត
បនាទប់ ពីការសនរមចចិតតរតូវបាននធ្វើន

ើង។ មុខវ ិជាជសំខ្ន់ ៗរួមោន: លកខខណឌការងារ និ ងចាប់។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
ោនករមិ តពី រខុ សគានននការចូ លរួមនៅកនងការនរៀបចំ
កមមវ ិធ្ី និ ងោតិ កាសរោប់ អប់ រ ំពលករ។ ទី មួយ
ុ

រតូវបានផ្សតួចនផ្សតើមនដាយភានក់ ងារអនារជាតិ និងអងគការសហ្របជាជាតិ និ ងនដាយោនការសរមបសរមួល
បនចចកនទសនិ ងការសហ្ការពី រកសួងការងារនិ ងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ (MoLVT)។ ទី ពីរ រតូវបាននធ្វើ
បចចុបបននភាព និ ងនរៀបចំ ន

ើងវ ិញនដាយទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ និ ងផ្សតល់ធាតុ ចូលពីអងគការនរៅ

រដាឋភិ បាល និ ងភានក់ ងារអងគការសហ្របជាជាតិ និ ងរតូវបានគាំរទនដាយរកសួងការងារ និ ងបណុត េះប

ណា
ត លវ ិជាជជី វៈ។ កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលកររតូវបានសរមបសរមួល នដាយទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ នដ្ើ មបី
នដាេះស្រសយសថនភាពជាក់ ដសតង និ ងតរមូវការរបស់ពលករ។ មិ នទន់ ោនវ ិធានការជាផ្សលូវការ នដ្ើ មបីដក
សរមួលការបណុត េះបណា
ត លននាេះនទ ប៉ាុ ដនតទំងននេះទទួ លអនុ វតតបានដផ្សអកនលើការអនុវតតលអ និ ងនមនរៀន
ទទួ លបានពី ភាគី

ក់ ព័នធតាមរយៈការពិ នរគាេះនយាបល់នទៀងទត់ ។

នៅកនុងចំ នណាមទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ អនករគប់ រគងបានបនងកើតកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំសរោប់ពលករ។

ទនទឹមនឹងននេះ មន្រនតីជាន់ ខពស់អងគការមិ នដមនរដាឋភិ បាលនិ ងអងគការសហ្របជាជាតិ បានចូ លរួមចំ ដណក
នរៀបចំខឹ ម
ល សរននកមមវ ិធ្ី ។ កមមវ ិធ្ីអភិ វឌ្ឍន៍ រួមបញ្ូច លនគាលការណ៍ដណនាំចាប់ របស់របនទសអំ ពីការ
នធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ។ នលើសពី ននេះ វាក៍ ោនការនធ្វើបចចុបបននភាព និ ងការដកតរមូវនលើកមមវ ិធ្ី សិកា
នដាយដផ្សអកនលើការពិ នរគាេះនយាបល់ជាមួ យភាគី

ក់ ព័នធ ក៏ ដ្ូចជាការន្លើយតបនៅនឹ ងមតិ នយាបល់ពីអនក

ចូ លរួមផ្សងដដ្រ។
មុ ខវ ិជាជនៅកនុងកមមវ ិធ្ី សិកា រូមោនកិចចសនាការងារ ការយល់ដ្ឹងរបស់ពលករនលើការនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍ នដាយសុវតថិភាព និ ងការនរៀបចំ សរោប់ការដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស ការគាំ

រសិទិ ជា
ធ មូ ល

ដាឋនរបស់ពលករ វបបធ្ម៌ និងរបនពណី និ ងលកខខណឌការងារ ភាសមូ លដាឋនននរបនទសនគាលនៅក៏ រតូវ
បានរួមបញ្ូច លផ្សងដដ្រនៅកនុងកមមវ ិធ្ី ននេះ។
ការបណុត េះបណា
ត លពី ទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករោនលកខណៈខុ សៗពី គាន។ វគគបណុត េះបណា
ត លមួ យ
ចំ នួនរតូវបាននធ្វើន

ើងកនុងរយៈនពលមួ យដខ មួ យសបាតហ្៍ ឬពី របី នលៃមុននពលពលករចកនចញនៅនរៅ

របនទស។ ជាទូ នៅការដណនាំតរមង់ ទិសននេះ ោនកនលេះនលៃ មួ យនលៃ ឬបី នលៃ ឬយូរជាងននេះ របសិននបើ ការ
បណុត េះបណា
ត លជំ នាញគឺ ជារបធានបទបដនថម។ មួ យនលៃ សិកាខកាមរតូវចូ លរួមវគគបណុត េះបណា
ត លរយៈ

នពល 8 នោ៉ា ង។ វាជានទៀងទត់ របាំនលៃកុងមួ
ន
យសបាតហ្៍។ រយៈនពលសំរាប់ វគគបណុត េះបណា
ត លជំ នាញគឺ
ពី 2 នៅ 35 នលៃ។ ោនវគគបណុត េះបណា
ត លរតូវបាននធ្វើន

ើងចប់ ពី 3 នៅ 6 ដខ សរោប់ ពលករោនសកាត

នុ ពលនរតៀមចកនចញដ្ំ នណើរ។

ទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករនរបើ របាស់នសៀវនៅដណនាំបានបនងកើតន

ើងនដាយរកសួង ដ្ូ ចជាសោភរៈ

ព័ ត៌ោនបាននបាេះពុ មពផ្សាយនិ ងការរបគល់ឱយ។ សរគនលឹេះ ដដ្លកមមវ ិធ្ីចង់ បាននដ្ើមបីផ្សតល់នៅកនុងកមមវ ិធ្ី
បណុត េះបណា
ត លនី មួយៗ គឺ សិកាខកាមោនអាកបបកិ រ ិយាការងារជាវ ិជជោន និ ងបនងកើនសមតថភាពរបស់

ពួ កនគ កនុងការបំ នពញមុ ខងារ និ ងការទទួ លខុ សរតូវរបស់ពួកនគឱយបានលអ។ ពលករនិ នយាជិ តរតូវការ
ការយល់ដ្ឹងចាស់ោស់អំពីការនធ្វើការងារនៅនរៅរបនទស នដ្ើ មបីនធ្វើឱយពួ កនគោនការនរៀបចំ យា៉ាងលអ
នៅកនុងបរ ិសថនការងារនៅបរនទស។

សរោប់ អនកោនបំ ណងចង់ នៅនធ្វើការនៅរបនទសជប៉ាុ នវ ិញ វគគបណុត េះបណា
ត លននេះរតូវបានរចនាន

ើង

សរោប់ អនកហត់ ការបនចចកនទស នដ្ើ មបីបនរងៀនភាសជប៉ាុ ន វបបធ្ម៌ និ ងចាប់ សរោប់ របជាជនកមពុជា

ដដ្លនឹ ងនធ្វើការនៅកនុងរបនទសជប៉ាុ នរយៈនពលបី ឆ្នំ។ រយៈនពលសិកាខសោគឺ 6 ដខ។ មុ ខវ ិជាជរួមោន:
• ភាសជប៉ាុ ន
•ការអប់ រ ំខ្ងវបបធ្ម៌ និ ងការយល់ដ្ឹង
•ចាប់ ជួញដ្ូ រ
•ចាប់ ការងារសំខ្ន់ ៗរបស់ជប៉ាុ ន
•កមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លបនចចកនទស
•ការរបុងរបយ័តនសុវតថិភាព

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

រគូរតូវបាននរជើ សនរ ើសនដាយដផ្សអកនលើលកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ការរប

ងនិ ងសកមមភាពមួ យចំ នួននដាយនផ្ទតត

ជាពិ នសសនៅនលើអនកចូ លរួមថ្ននក់ និងឥរ ិយាបលរបស់ពួកនគ។ នលើសពី ននេះនៅនទៀត រគូបនរងៀនទទួ ល
បានការបណុត េះបណា
ត ល នហ្ើយរតូវដតោនសញ្ញាប័ រតពី សកលវ ិទាល័យ។

ោនយនតការរតួតពិ និតយតិចតួ ចណាស់នដ្ើមបីវាយតំ នលការអនុ វតតរបស់រគូ។ ោនវគគបណុា េះបណា
ា លរគូ
(TOT) នធ្វើន

ើងនដាយរកសួងអប់ រ ំយុវជន និងកី ឡា ឬកមមវ ិធ្ី កសងសមតថភាពបដនថមដដ្លគាំរទនដាយ

អងគការមិ នដមនរដាឋភិ បាល ភានក់ ងារអងគការសហ្របជាជាតិ និ ងអនក

ក់ ព័នធនផ្សសងៗនទៀត នឹ ងោនកមមវ ិធ្ី

ហ្វឹកហ្វឺនសរោប់ រគូបនរងៀនផ្សតល់នដាយទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ។ មតិ នយាបល់និងមតិ នយាបល់ពី
សិកាខកាមរតូវបានបញ្ូជ នបនតនៅរកសួងការងារ រតូវបានទក់ ទងនៅទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករនដ្ើ មបី
បនងកើនការផ្សតល់នសវា។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
វគគបណុត េះបណា
ត លផ្សតល់ឱយពលករនទសនតររបនវសន៍ ោនសកាតនុ ពលគឺ មិនគិតនលលននាេះនទ។ ភាគនរចើ ននន

ទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើស ឬរកុមហ្៊ាុនរតូវចំ ណាយផ្សតល់មូលនិ ធ្ិនដាយខលួនឯង។ ការបណុត េះបណា
ត លននេះ រតូវ
បានផ្សតួចនផ្សតើម បនងកើត និ ងរគប់រគងនដាយទី ភានក់ ងារឯកជនទំងននេះ នដាយោនការជួ យសរមបសរមួល

បនចចកនទស និ ងការគាំរទពី រកសួងការងារ និងបណុត េះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ និ ងនដាយោនការពិ នរគាេះ
នយាបល់នដាយរកុមអងគការមិ នដមនរដាឋភិ បាល ទី ភានក់ ងារអងគការសហ្របជាជាតិ និ ងអនក

ក់ ព័នធនផ្សស

ងៗនទៀត។
រកុមនគាលនៅសំខ្ន់ ននកមមវ ិធ្ីដណនាំតរមង់ទិសននេះ ជាអនកគាមនការងារនធ្វើមកពី នខតាជនបទ ដដ្ល
បានចុ េះនឈាមេះជាមួ យទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ។ វាពិ បាកកនងការទទួ
ល បានទិ នន
ន ័ យពី ពលករ
ុ
ដដ្លបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត ល ពី នរ

េះមិ នោនរបព័ នធរគប់ រគងទិននន័យទូ នៅសរោប់ កំណត់ រតា

កនុងMoLVT។ នៅកនុងបទសោភសន៍ ជាក់ ដសតងជាមួ យទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ ោនពលកររបដហ្ល

300 នៅ 400 នាក់ បានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លកនុងរកុមហ្៊ាុនមួ យ នហ្ើយចំ នួនភាគនរចើ នអនកទទួ លការ
បណុត េះបណា
ត លអាចោនដ្ល់នៅ 2.000 នាក់ ។

ករណីេី៥

ការបណតុេះបណា
ត លរុន្សចញដ្ំសណើរ
កមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសមុ ននពលចកនចញននេះ នធ្វើន
កំ ពុងរតូវបាននធ្វើន

ម្ម្មប់ម្បព័ន្ធ EPS (ភូម្ម ហវល
ី ព
ី ីន្ ន្ិងនល)
ើងសរោប់ របព័ នធលិខិតអនុ ញ្ញាតការងាររបស់កូនរ ៉ា (EPS)

ើងកនុងរបនទសកមពុជា ោន ឥណូឌ ននសុី ភូ ោ ហ្វីលីពីន នល និ ងនវៀតណាម។ ករណី

សិកានផ្ទតតនលើការអនុ វតតន៍ ខណៈដដ្លពួកនគកំ ពុងអនុ វតតនៅកនុងរបនទសបី គឺ មី យា៉ាន់ ោ៉ា ហ្វីលីពីន
និ ងនល។

មីយា៉ាន់ោ៉ា
ទី ភានក់ ងារការងារនរៅរបនទសសធារណៈនៅរបនទសមី យា៉ាន់ ោ៉ាបាននរៀបចំ កមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លននេះ

។ កដនលងហ្វឹកហត់ ននេះគឺនៅមជឈមណឌលបណុត េះបណា
ត លជំ នាញ ននរកសួងការងារ (DOL) នៅសងាកត់
នលខ 43 តំ បន់ ភាគខ្ងនជើងឌានហគនកនុងទី រកុងយាុំងនហគន។ ចប់ តាំងពី កមមវ ិធ្ី បានចប់នផ្សតើមនៅកនុង

ឆ្នំ 201 1 រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះសរុបចំ នួន 24,000 ពលករបានចូ លរួមនៅកនុងកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត ល
ផ្ទទល់ខួនននេះ
ល
ដដ្លោនរយៈនពលបណុត េះបណា
ត រយៈនពល 45 នោ៉ា ង។

នៅកនុងវគគបណុត េះបណា
ត លទំងននេះ បញ្ញ
ហ ទក់ ទងនឹង EPS របស់របនទសកូ នរ ៉ា និងទរមង់ការចកនចញ

រតូវបានបនរងៀននដាយមន្រនតីមកពី ទីភានក់ ងារការងារនរៅរបនទសសធារណៈនិ ងរគូបនរងៀនកូ នរ ៉ាដដ្លរតូវ
បានដតងតាំងនដាយHRD-Korea ដដ្លផ្សតល់ការដណនាំនយាងតាមនសៀវនៅសតង់ដារ។ ទីភានក់ ងារការងារ
នរៅរបនទស រតូវដតងតាំងជារគូបងវឹកជនជាតិ កូនរ ៉ាោនក់ នធ្វើការនរៅនោ៉ា ងសរោប់ វគគបណុា េះបណា
ា លននេះ
កនុងនគាលបំ ណងបនងកើននូ វការយល់ដ្ឹងជាសធារណៈ អំ ពី ការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ សុវតថិភាព សោភរៈ

ព័ ត៌ោននផ្សសងៗរតូវបាននរៀបចំ សរោប់ របធានបទដ្ូចខ្ងនរកាម និ ងដចកចយដ្ល់អនកដសវងរកការងារ
ដដ្លោនសកាតនុ ពល: (1) អំ ពីលិខិត្លងដដ្ន និ ង (2) នី តិវ ិធ្ី សរោប់ ការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ សុវតថិភាព
និ ងគុ ណសមបតតិ និ ងគុ ណវ ិបតតិននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ ជានទៀងទត់ និ ងមិននទៀងទត់ កនុងចំ នណាម
របធានបទដ្នទនទៀត។

បចចុបបនន DOL ទទួ លខុ សរតូវចំ ន

េះការហ្វឹកហត់ មុននពលនចញដ្ំ នណើរ សរោប់ ពលករនទសនតរបនវស

ន៍ មកកាន់ របនទសកូ នរ ៉ា។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ភានក់ ងារផ្សតល់ការងារដដ្លោនអាជាាប័ ណណនៅឯនរៅ

របនទសនិ ងអនកផ្សតល់នសវាហ្វឹកហ្វឺនស្រសនដ្ៀងនឹ ងគាននផ្សសងនទៀត នឹ ងនធ្វើការបណុា េះបណា
ា លមុ ននពលចក

នចញដ្ំ នណើរ នដាយសនងកតនៅនលើចាប់ និ ងបទបញ្ញ
ជ ទូ នៅដផ្សអកនលើតរមូវការរបស់ពួកនគ។ មន្រនតីទទួ ល
ខុ សរតូវពី DOL រតួតពិ និតយ និ ងតាមដានការផ្សតល់នសវាបណុត េះបណា
ត លយា៉ា ងនហចបី ដ្ង កនុងមួ យឆ្នំ។
កមមវ ិធ្ី សិកានិ ងកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លសរោប់ EPS របនទសកូ នរ ៉ារតូវបានបនងកើតន

ើងរួមគាននដាយHRD

កូ នរ ៉ានិ ង MOLIP ។ រយៈនពលននការហ្វឹកហ្វឺនមុ ននពលនចញដ្ំនណើរគឺ រតូវនធ្វើចំនួនរបាំមួយនលៃនដាយនធ្វើ
ការរបជុំ មួយសបាតហ្៍។ រគូបនរងៀនននការហ្វក
ឹ ហ្វឺនមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ រតូវបានទទួ លសគល់នដាយ
HRD-Korea ។ រគូបនរងៀនរតូវបានដតងតាំងនដាយHRD កូ នរ ៉ា គឺ ោនលកខណៈមិននពញនោ៉ា ង នហ្ើយោន
រយៈនពលននកិ ចចសនាតិ ចជាងមួ យឆ្នំ។ នៅនពលអាណតតិរបស់គាត់ ផ្សុតកំ ណត់ រគូបនរងៀនោនក់ នទៀត
រតូវបានដតងតាំងនិ ងចត់ តាំងបនត។ ទី ភានក់ ងារការងារនរៅរបនទសសធារណៈក៏ ោនរគូបនរងៀនភាស
កូ នរ ៉ាោនក់ ដដ្លនធ្វើការពីមុនមក សរោប់ បុគគលិកដផ្សនកធ្នធានមនុ សសកូ នរ ៉ា។ មិ នោនយកនលលចំណាយការ
បណុត េះបណា
ត លនទ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ពលករនទសនតរបនវសន៍ ោនក់ៗរតូវដតបង់ នលលចំណាយ
សរោប់ ការចកនចញជាទូ នៅដដ្លរគបដ្ណតប់ នលើនលលឯកសណា
ឋ ន ការ ិយាល័យសោភរៈទំ នាក់ ទំនង
និ ងបញ្ញ
ហ រដ្ឋបាលទូ នៅ។

ហ្វីលព
ី ីន
តាមរយៈអនុ សរណៈនយាគយល់គានដដ្លបានចុ េះហ្តថនលខ្នៅដខនមសឆ្នំ 2004 នដាយរដាឋភិ បាល
ហ្វីលីពីន និ ងកូ នរ ៉ា តាមរយៈរកសួងការងាររបស់ពួកនគនរៀងៗខលួន បាននធ្វើឱយរបនទសហ្វីលីពីនចូ លរួមកនុង

របព័ នធលិខិតអនុ ញ្ញាតការងារ (EPS) ននរបនទសកូ នរ ៉ានដាយនិ យាយថ្ន OFWs នៅរបនទសកូ នរ ៉ាោន សិទិ ធ
និ ងបុ ពវសិទិនធ សមើនឹងសមភាគី កូនរ ៉ារបស់ពួកនគ។ ោនន័ យថ្ន សរោប់ ការការ

របានលអរបនសើរ និ ងរបាក់

ដខខពស់សរោប់ របជាជនហ្វីលីពីននធ្វើការនៅរបនទសកូ នរ។
៉ា
កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំមុ ននពលនចញដ្ំ នណើររបស់អងគការសហ្របជាជាតិ ដដ្លរតូវបាននរៀបចំនដាយកូ នរ ៉ា គឺ ជាដផ្សនក
មួ យននយុទធនាការផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោនសធារណៈសតីពី EPS នហ្ើយនផ្ទតតនលើការជូ នដ្ំ ណឹងអំ ពី OFWs
ដដ្ល

ក់ ព័នធនឹងរបនទសកូ នរ ៉ា រតូវបានផ្សតល់ដ្ំណឹងរតឹ មរតូវអំពីទំននៀមទោលប់ ការអនុ វតតចាប់ ការងារនិ ង

ព័ ត៌ោន

ក់ ព័នរធ បស់របនទសកូ នរ ៉ា សំខ្ន់ នដ្ើ មបីការ

រពួ កនគពី ការរ ំនោភបំ

ន និ ងការនកងរបវ ័ញ្ច។

នៅនលៃទី 24 ដខនមស ឆ្ន2
ំ 004 រដាឋភិ បាលហ្វីលីពីន តាមរយៈរកសួងពលកមម និងការងារ ននសធារណ

រដ្ឋកូនរ ៉ា បានចុ េះហ្តថនលខ្នលើអនុ សសរណៈននការនយាគយល់សីព
ត ី ការបញ្ូជ ននិ ងទទួ លពលករនៅនធ្វើការ
នៅរបនទសកូ នរ ៉ា នរកាមរបព័នធអនុ ញ្ញាតការងារ(EPS ) ។

រដាឋភិ បាលកូ នរ ៉ាបានចុ េះហ្តថនលខ្នលើអនុ សសរណៈននការនយាគយល់ជាមួ យបណា
ត របនទសបញ្ូជ នពល

ករដ្ូ ចជាហ្វីលីពីននដ្ើមបីទប់ សកត់ អំនពើ ពុករលួយ និ ងបនងកើនតោលភាព និ ងរបសិទធភាពកនុងការនរជើ សនរ ើស
កនុងការបញ្ូជ ន និ ងទទួ លបានពលករបរនទស។ ភានក់ ងារឯកជនមិ នបានរាប់ បញ្ូជ លដ្ំ នណើរការននេះនទ។

EPS អនុ ញ្ញាតឱយនិ នយាជកកូ នរ ៉ាដដ្លខកខ្នមិ នជួ លពលករជនជាតិ នដ្ើម ឱយជួ លពលករបរនទសស្រសប
ចាប់ និងជារបព័នធរដាឋភិ បាលកូ នរ ៉ាបានដណនាំនដ្ើ មបីរគប់ រគងពលករបរនទសនៅកនុងរបនទសកូ នរ ៉ានរតៀម

នូ វលកខណៈនរៀបចំ ។ ពលករបរនទសសថិតនៅនរកាម EPS ោនឋានៈជាពលករតាំងពី ដ្ំបូង នហ្ើយោន
សិទិ ជា
ធ មូ លដាឋនរបស់ពួកនគដ្ូចជនជាតិកូនរ ៉ា តាមចាប់ ការងារ

ក់ ព័នធ ដ្ូចជាចាប់ បទដាឋនការងារ។

របដហ្ល40,14 ភាគរយននរបជាជនហ្វីលីពីននៅកនុងរបនទសកូ នរ ៉ា បានចូ លរបនទសនរកាមគនរោង EPS
។ ពលករ EPS របស់ហ្ីល
វ ីពីនភាគនរចើនកំ ពុងសថិតកនុងវ ិស័យផ្សលិតកមម ដ្ូ ចជា អនកផ្សលិតដដ្កដលប អនក

នធ្វើសកមមភាពអនកនៅ៉ាការ អនកជួ សជុ លនរគឿងសងាហរ ឹម នរគឿងបនាលស់រលយនា ជានដ្ើ ម។ ពលករដ្នទនទៀត
កំ ពុងនធ្វើការនៅកនុងវ ិស័យសំណង់ និ ងអនកផ្សលិតឥដ្ឋ ជាងនឈ្ើ ពលករសំណង់ និ ងអនកជួយសងសង់ ។
ននេះជាតរមូវការចំបាច់ សរោប់ OFWs សរោប់ ការបានបញ្ូជ ននៅកាន់ របនទសកូ នរ ៉ា។ ពលករហ្វីលីពីន
ដដ្លសថិតនៅនរកាម EPS ោនសថនភាពជាពលករតាំងពី ដ្ំបូង នហ្ើយោនសិទិ ជា
ធ មូ លដាឋនរបស់នគ

ដ្ូ ចជនជាតិកូនរ ៉ាតាមចាប់ ការងារ ដ្ូ ចជាចាប់ និយតកមមការងារ ជានដ្ើ ម។ ពួ កនគទទួ លបាននូ វការសនក់
នៅនិ ងគាំរទដ្ល់កមមវ ិធ្ី របស់រដាឋភិ បាលកូ នរ ៉ាដ្ូ ចជាការអប់ រ ំភាសកូ នរ ៉ា នសវាបកដរប និ ងនសវារបឹ កា និ ង
បណុត េះបណា
ត ល សតីពី មុ ខងារការងារ មូ លដាឋនជំ នាញ និ ងការចប់ នផ្សាើមអាជី វកមម។ អនុ សសរណៈនយាគ
យល់ឆ្នំ 2014 អនុ ញ្ញាតឱយរដាឋភិ បាលហ្វីលីពីននិ ងកូ នរ ៉ាខ្ងតបូង រតួតពិនិតយភាពខុ សចាប់ និ ងការសន
ក់ នៅរបស់របជាពលរដ្ឋ នហ្ើយោនមូ លដាឋនទិ ននន័យននព័ ត៌ោននរបើ នៅនពលចំបាច់ ។

ពលករហ្វីលីពីនបានបញ្ូជ ននៅនរកាមរបព័ នធ EPS កំ ពុងនធ្វើការនៅកនុងវ ិស័យផ្សលិតកមម (ឧ. អនកផ្សលិត

ដដ្កដលបនោហ្ៈធាតុ ការងារផ្សលិតនរគឿងបនាលស់រលយនា អនកជួ សជុ លនរគឿងសងាហរ ឹម ជានដ្ើ ម) និ ងនៅ
កនុងវ ិស័យសំណង់ (ឧ. អនកនធ្វើឥដ្ឋ, ជាងនឈ្ើ និ ងអនកជួ យសងសង់ ។ ) ។ ចប់ តាំងពី ការបានចុ េះជាអនុ
សសរណៈនយាគយល់កុងឆ្
ន
ន ំ 2004 របដហ្ល 50.000 OFWs បានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លនរកាមកមម

វ ិធ្ី PDOS បនតននេះ។ របដហ្ល 8 ភាគរយ ននការវ ិលរត
TOPIK ឬកុំ ពយូទ័ រ (CBT) សរោប់ ការវ ិលរត

ប់ របស់ OFWs រតូវបាននគនធ្វើនតសតពិនសស

ប់ នដាយសម័រគចិ តត OFW មិ នោនអាយុនលើសពី 38 ឆ្នំ។

នាយកដាឋនពលកមមនិងការងាររបស់ហ្ីល
វ ីពីន (DOLE) បានផ្សតល់អាណតតិដ្ល់ទីភានក់ ងាររបស់ខួននដ្ើ
ល
មបី

នរៀបចំ ការនរៀបចំកមមវ ិធ្ី អប់រ ំបនតសរោប់ សោគម OFWs ោនដ្ូ ចជាភានក់ ងារបញ្ូជ នរបស់កូនរ ៉ា។ អាជាាធ្រ
បនចចកនទសអប់ រ ំនិ ងជំ នាញបនចចកនទស (TESDA) សរោប់ បទបញ្ញ
ជ វគគបណុត េះបណា
ត ល។ មជឈមណឌល
សុវតថិភាព និ ងសុខភាពការងារ (OSHC) សរោប់ សុវតថិភាពឧសាហ្កមម និ ងរដ្ឋបាលសុខុោលភាព

ពលករនរៅរបនទស (OWWA) សរោប់ ម៉ាូឌ្ុលសតីពី PDOS ។ ម៉ាូ ឌ្ុលភាសកូ នរ ៉ារតូវបានផ្សតល់នដាយ HRD
របស់របនទស Korea ។
ម៉ាូ ឌ្ុលសិកាឋសោននកមមវ ិធ្ី PDOS បនតសរោប់ OFWs របស់កូនរ ៉ា រតូវបាននធ្វើបចចុបបននភាពរាល់នពល

អនុ សសរណៈននការនយាគយល់រវាងហ្វីលីពីននិ ងកូ នរ ៉ារតូវបានបនត។ អនុ សសរណៈននការនយាគយល់ននេះ
រតូវបានពនារនពល 4 ដ្ងចប់ តាំងពី ការចុ េះហ្តថនលខ្ជានលើកដ្ំ បូងនៅដខនមសឆ្នំ 2004 ។ អនុ សសរ
ណៈននការនយាគយល់គាននលើកទី 4 រតូវបានចុ េះហ្តថនលខ្នៅនលៃទី 8 ដខនមស ឆ្នំ 2014 ។ នទេះបី ជាវា
បានផ្សុ តកំ ណត់ នៅនលៃទី 8 ដខនមស ឆ្នំ 2016 ការបនតអនុ សសរណៈននការនយាគយល់គាននលើ EPS កំ ពុង
ដ្ំ នណើរការពិ និតយន

ើងវ ិញនហ្ើយ អាចរតូវបានចុ េះហ្តថនលខ្នដាយភាគី ទំងពី រនៅនដ្ើ មឆ្នំ 2017 ។

សរោប់ សិកាឋសោ PEOS និ ង PDOS, គឺ POEA និ ង OWWA អនុ វតតម៉ាូឌ្ុលទំងននេះនៅបនទប់បណុត េះ

បណា
ត ល EPS (អគារ POEA 6 / ទី រកុង Mandaluyong) ។ រកសួងការងាររបនទសកូ នរ ៉ាបានកំ ណត់ នសវា
អភិ វឌ្ឍន៍ ធ្នធានមនុ សសរបស់ខួន
ល (HRDK) ជាទី ភានក់ ងារនធ្វើនតសតនដ្ើ មបីនធ្វើEPS-TOPIK ស្រសបតាមចាប់
ការងារបរនទស ននរបនទសកូ នរ ៉ា។ នលើសពី ននេះ ោនការពិ នរគាេះនយាបល់ជាមួ យ POEA HRDK នដ្ើ មបី

ដតងតាំងភានក់ ងារសធារណៈនៅកនុងរបនទសហ្វីលីពីន នដ្ើ មបីអនុ វតតការងារទក់ ទងនឹ ង EPS TOPIK ។
បចចុបបននននេះវគគភាសនិ ងវបបធ្ម៌កូនរ ៉ា រតូវបានរគប់រគងនដាយ Jung-in Korean Language Foundation

ដដ្លនធ្វើការផ្សតល់បឋកថ្ន និ ងផ្សតល់នូវសោភរៈនយាង និ ងឯកសរជំ នួយ។ ល។ TESDA បានផ្សតល់ជូនការ
បណុត េះបណា
ត លជំ នាញភាសផ្សងដដ្រ។
ការដ្ំ នណើរការ EPS-TOPIK និ ងកនរមនសវារដ្ឋបាលនន PHP500 រតូវបានទទួ លខុ សរតូវនដាយ OFW;
POEA បង់ នលលឈ្ួលននរគូ
ន
បនងាគលភាសស្រសបតាមចាប់ និ ងបទបញ្ា តិ តរបស់រដាឋភិ បាលោនកិ តិ យ
ត ស

ស្រសប់ ។ រកសួងការងាររបស់កូនរ ៉ា នធ្វើការអប់រ ំនរកាយនពលមកដ្ល់ និ ងពិនិតយសុខភាពដ្ល់ពលករមុ ន

នពលពួ កនគចប់នផ្សតើមនធ្វើការ។ MOEL កំ ណត់ អងគការសមស្រសបនដ្ើ មបីនធ្វើទំងការតំ រង់ ទិសនរកាយនពល
មកដ្ល់ ក៏ ដ្ូចជាការពិ និតយសុខភាពផ្សងដដ្រ។

របនទសនល
កមមវ ិធ្ី ននេះរតូវបានបនងកើតន

ើងជាដផ្សនកមួ យននកមមវ ិធ្ី លិខិតអនុ ញ្ញាតការងារ (EPS) នដ្ើ មបីនរៀបចំពលករ

ដដ្លនរជើ សនរ ើសសរោប់ ការងារនៅកនុងរបនទសកូ នរ ៉ា។ ភាសកូ នរ ៉ា គឺ ជាសិកាឋសោសំខ្ន់ មួយននកមម

វ ិធ្ី ននេះ។ កមមវ ិធ្ីននេះរតូវបានទទួ លសគល់ជាមជឈមណឌលបណុត េះបណា
ត លឯកជន ជំ នួសឱយអងគការរដាឋភិ
បាល។ កមមវ ិធ្ី ននេះបានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ 2009 ោនជានគាលបំ ណងចំ បងកនុងការនរៀបចំ ពលករសរោប់

ដសវងរកឱកាសការងារនផ្សសងៗនៅកនងរបនទសកូ
នរ ៉ា។ ននេះគឺ ជាកមមវ ិធ្ី ចំបាច់ មួយសរោប់ អនាគតពលករ
ុ
ដដ្លរតូវបាននរជើ សនរ ើសនដាយនិ នយាជក នដ្ើមបីនធ្វើការនៅកនុងរបនទសកូនរ ៉ា។ ពលករកូ នរ ៉ារបោណ 4000
នាក់ បាន្លងកាត់ កមមវ ិធ្ី ននេះជានរៀងរាល់ឆ្នំ។

HRD កូ នរ ៉ាបាននរៀបចំ ខឹម
ល សរសិកាឋសោននកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លននេះរួម ទំងកមមវ ិធ្ី សក
ិ ា។ វាគឺ ជា

ដផ្សនកមួ យននកមមវ ិធ្ី EPS ។ ោនការដកសរមួលមួ យចំ នួននៅកនុងកមមវ ិធ្ី សិកា ជាពិ នសសកនុងឆ្នំ 2013

ដដ្លជានគាលបំ ណងជាចមបងនដ្ើ មបីដកលមអវា នដ្ើ មបីន្លើយតបនៅនឹងតរមូវការរបស់ពលករ។ វគគបណុត េះ
បណា
ត លរតូវនធ្វើកុងរយៈនពល
ន
7 នលៃ (45 នោ៉ា ង) ។ HRD កូ នរ ៉ា ផ្សលិតនសៀវនៅបណុត េះបណា
ត ល ដដ្លនឹ ង
រតូវបានដចកចយនៅរគប់ មជឈមណឌលបណុត េះបណា
ត ល។

រគូបនរងៀននៅមជឈមណឌលហ្វឹកហ្វឺនរតូវ្លងកាត់ Level 3 S-TOPIK នដ្ើ មបីទទួ លបានការទទួ លសគល់
ជាផ្សលូវការ។ មិ នោនកមមវ ិធ្ី បណុា េះបណា
ា លសំរាប់ រគូបនរងៀននទ។ នទេះជាយា៉ា ងណា ោនដតភាស និ ង
ការវាយតនមលទូនៅប៉ាុ នណាណេះរតូវនរបើ នដ្ើ មបីនរជើសនរ ើសរគូបនរងៀន ។ ការវាយតំ នលនៅនពលបចចុបបននននេះ

រតូវបាននធ្វើតាមរយៈករមងសំណួររបមូ លបានពី ពលករចូ លរួមវគគបណុត េះបណា
ត ល។ ពលករនិ នយាជិក
រតូវបង់របាក់ 4,500 បាតសរោប់ កមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លរយៈនពលរបាំពីរនលៃ។

ករណី

ក
ិ ាេី៦

ករមវិធីបណតុេះបណា
ត លត្ម្រង់េិ

រុន្ចាកសចញ ជាកាត្ពវកិចចា
ច ំបាច់(ឡាវ)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ
ចប់ តាំងពី ការអនុ ម័តអនុ រកឹ តយនលខ 68 របស់នាយករដ្ឋមន្រនតីកុងឆ្
ន
ន ំ 2002 ដដ្លទមទរឱយពលករទំង
អស់ទទួ លបានការដណនាំមុនចកនចញដ្ំ នណើរមុ ននពលពួកនគនធ្វើដ្ំនណើរនៅបរនទស រកសួងមហនផ្សទ

សហ្ការជាមួ យនដ្គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ជានរចើន និ ងជាពិ នសសជាមួ យ ILO បានទទួ លនជាគជ័ យ បានចប់ នផ្សតើម
កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត មុ នការចកនចញមួ យ, បញ្ចប់ ជាមួ យ នឹ ងសំណុំ ននកមមវ ិធ្ី សិកាបណុត េះបណា
ត សតង់
ដាមួ យ។

កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លទិ សនៅមុ នចកនចញដ្ំ នណើររបស់ MOLSW នផ្ទតតសំខ្ន់ នលើការបណុត េះបណា
ត

លរគូ(TOT)សរោប់ ទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ។ រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករ
ទំង15 និ ងមជឈមណឌលនសវាកមមការងារមួយបានបញ្ចប់ យា៉ាងនហចណាស់មួយ TOT សតីពីការតរមង់
ទិ សមុ នចកនចញដ្ំ នណើរ នដាយនលើកកំ ពស់សមតថភាពរបស់ពួកនគ នដ្ើ មបីនធ្វើការដណនាំរបកបនដាយ
របសិទធភាពសរោប់ ពលករនរៅរបនទស។ ពលករឡាវទទួ លបានការដណនាំនៅមជឈមណឌលធ្នធាន
នទសនតរបនវសន៍នៅនខតត NongKhai ននរបនទសនល មុ ននពលបានបញ្ូជ ននៅនធ្វើការ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
នដាយោនការគាំរទដផ្សនកបនចចកនទស និ ងហ្ិរញ្ា វតថុពី អងគការពលកមមអនតរជាតិ (ILO) និ ងនដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍

MOLSW នៅកនុងឆ្នំ 2014 បានបនងកើតកមមវ ិធ្ីសិកាបណុត េះបណា
ត លសតង់ដារសរោប់ កមមវ ិធ្ី ទិសនៅមុ ន

នពលចកនចញ និ ងបានបនងកើតនសៀវនៅដណនាំនដាយនដ្រួមទំងនសៀវនៅដណនាំសរោប់ ពលករនទស
នតរបនវសន៍ ដដ្លោនសកាតនុ ពល។
នសៀវនៅដណនាំអំពីការបណុា េះបណា
ា ល ោនរបធានបទចមបងចំ នួន 6 គឺ ៈ (1) នគាលបំ ណងននការនធ្វើ
ការនៅនរៅរបនទស ផ្សលរបនយាជន៍ និ ងបញ្ញ
ហ របឈ្មដដ្ល

ក់ ព័នធ នឹ ងហនិ ភ័យជាក់ោក់ ដ្ូ ចជា

ពលករនទសនតរបនវសន៍ ។ (2) ការនរៀបចំ សរោប់ នធ្វើដ្ំនណើរ និ ងនធ្វើការនៅបរនទស វបបធ្ម៌ ននរបនទស
នគាលនៅ លកខណៈពិ នសសននរបនទសនគាលនៅ និ ងរបជាជនរបស់ខន
ធ ិ ងការទទួ លខុ សរតូវ
ួល សិទិ ន

របស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ និងរនបៀបនដាេះស្រសយជនោលេះ ឬបញ្ញ
ហ ។ (3) ការនរៀបចំ សរោប់ ការនធ្វើ
ដ្ំ នណើរ រនបៀបនិ ងពី អី វរតូវនរតៀមនរៀបចំ សរោប់ ការនធ្វើដ្ំនណើរ បញ្ជីននធាតុ សំខ្ន់ គួររតូវបានកត់ រតា
រនបៀបនដ្ើ មបីបំនពញទំ រង់ អាកាសយានដាឋន / ទរមង់ ផ្ទទល់ខួនអរតាបត
ល
ូររបាក់ ។ (4) រនបៀបសរមបខលនកន
ួ
ុង

បរ ិយាកាសការងារលមី។ (5) រនបៀបកនុងការរគប់ រគងរបាក់ចំណូលការនផ្សាើរបាក់ យល់ដ្ឹងអំ ពីចាប់ ពនធនិង
ចាប់

ក់ ព័នធ។ និ ង (6) នរតៀមខលនរត
ួ

ប់ នៅវ ិញ នៅនពលបញ្ចប់ កិចចសនាការងារ។

នរជើសនរ ើសរគូ និងបណុត េះបណា
ត ល

ភាគនរចើ នននទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករចំ នួន 15 និ ងមជឈមណឌលនសវាកមមការងារមួ យផ្សតល់ការងារ
ដ្ល់រគូបនងាគលកនុងផ្សទេះ ឬបុ គគលិកបនចចកនទសផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកនគជាអនកបណុត េះបណា
ត ល សរោប់ ការ
បណុត េះបណា
ត លទិ សនៅមុ នចកនចញដ្ំ នណើរ។ ឯលកខខណឌចំបាច់ សរោប់ ការនរជើ សនរ ើសរគូគឺថ្ន រគូ

បងវឹកដដ្លោនសកាតនុ ពលរតូវបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លនដាយ MOLSW យា៉ា ងនហចណាស់មតង

អំ ពីរនបៀបនរបើ នសៀវនៅដណនាំ និ ងការដណនាំមុននពលនចញដ្ំ នណើរ។ គាត់ / នាងគួ រដតដ្ឹ ងអំ ពីខឹ ម
ល សរ
ទំងកនុងនសៀវនៅដណនាំអំពីរគូបនងាគល និ ងនសៀវនៅដណនាំអំពីអនកសិកាខកាម។ លកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ នផ្សសង
នទៀតគឺ ថ្ន អនកបណុត េះបណា
ត លោនសកាតនុ ពលគួ រដតោនការយល់ដ្ឹងលអអំពីគំនិត និ ងបនចចកនទសនន
ការនរៀនសូរតរបស់មនុ សសនពញវ ័យនដ្ើ មបីជរមុញនិ ងជួ យសរមួលដ្ល់ការនរៀនសូរត របកបនៅនដាយ
របសិទធភាព។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិ និងការនស្រសចបាន
ជាទូ នៅ កមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរភាគនរចើ នដដ្លរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយទី ភានក់ ងារ

នរជើ សនរ ើសពលកររតូវបានចំ ណាយមូ លនិ ធ្ិនដាយខលួនឯង។ វគគបណុត េះបណា
ត លនរៀបចំ ន

ើងនដាយទី

ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករោនលកខណៈរគប់រគាន់ នដាយខលួនឯង កនុងការនរបើ របាស់រគូបណុត េះបណា
ត ល
ផ្ទទល់ខួននិ
ល
ងនៅកនុងលវ ិការបស់ពួកនគ។

ករណី

ក
ិ ាេី៧

ករមវិធីបសណា
ត េះបណា
ត លជំនាញ
តារនទេះ (ឥណឌូន្ស

ម្ម្មប់ពលករសេ

ន្តរម្បសវ

ន្៍

ម្ម្មប់ការងារ

)
ីុ

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លននេះ រតូវនធ្វើន

ើងនដាយសោគមភានក់ ងារពលករនទសនតររបនវសន៍(ASPATAKI)។

វាោននគាលបំ ណងផ្សតល់ដ្ល់បុគគលិកនូ វជំ នាញរតូវការចំបាច់ នដ្ើ មបីនរៀបចំ ពួកនគសរោប់ការងារផ្សទេះ
នៅបរនទស ការអភិ វឌ្ឍសីលធ្ម៌ ោនតនមលលអ ក៏ ដ្ូចជាការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ពួកនគនដ្ើមបីការ

រពួ ក

នគនៅកនុងនពលជួ បរបទេះភាពទល់រចកណាមួ យ។ កមមវ ិធ្ី ននេះគូ សបញ្ញ
ជ ក់ពីភាពចំបាច់ សរោប់ ពួកនគ
នដ្ើ មបីនរតៀមខលួនសរោប់ ការវ ិលរត

ប់ របស់ពួកនគនៅឥណូឌ ននសុីវ ិញ បនាទប់ ពីកិចចសនាការងាររបស់

ពួ កនគ។ ជាទូ នៅ វានផ្ទតតនលើការអភិ វឌ្ឍភាស និ ងការផ្សតល់នូវបំ ណិនជីវ ិតជាមូ លដាឋន ដ្ូ ចជាការរគប់
រគងហ្ិរញ្ា វតថុជាមូ លដាឋន។

កមមវ ិធ្ី សិកាសរោប់ កមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លចំបាច់ ននេះរតូវបាននធ្វើនដាយសតង់ដារនដាយរដាឋភិ បាលកនុង
ឆ្នំ 2011 នដាយនផ្ទតតការយកចិ តតទុកដាក់ នលើការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ របកបនដាយសុវតថិភាព។ វារតូវ
បានរចនាន

ើងនដាយរកុមរបឹ កាជាតិ វ ិញ្ញាបនប័ រត និ ងវ ិជាជជី វៈ (BNSP) ។ កមមវ ិធ្ី សិកា នទេះជាយា៉ា ង

ណាក៏ នដាយ រតូវបាននគន្លើយតបតាមតរមូវការជាក់ ោក់ របស់បណា
ត របនទសននទិ សនៅ ជាពិ នសស
នលើចាប់ នទសនតររបនវសន៍និងបទបញ្ញ
ជ នានានៅកនុងរបនទសទំងននេះ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
កនុងរយៈនពលកនលងមក កមមវ ិធ្ី សិកាបានវ ិវតតនដាយនផ្ទតតជាពិ នសសនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នដាយ
សុវតថិភាព នដ្ើ មបីបំបាក់ទឹកចិតតពលករនទសនតររបនវសន៍ ពីការផ្ទលស់ចង់ នៅនធ្វើការងារនផ្សសងនទៀតតាម
រយៈមនធ្ាបាយខុ សចាប់។ កមមវ ិធ្ី សិកាោនរបធានបទមូ លដាឋនដ្ូ ចខ្ងនរកាម:
១. ការបណុត េះបណា
ត លភាស: (ក) មូ លដាឋន: (ខ) ករមិ តមធ្យម: (គ) ករមិតខពស់

២. ការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញជាក់ ដសតង: (ក) មហូបអាហរ (ខ) ការងារតាមផ្សទេះ (គ) ការដលទំមនុ សស
ចស់ជរា និ ង(

) ការដលទំទរក និ ងនមើ លទរក

៣. អាកបបកិ រ ិយាការងារ និ ងសីលធ្ម៌
៤. ចំ នណេះដ្ឹ ងទូ នៅ
ការបណុត េះបណា
ត លតាមឧតាមគតិ សរោប់ រយៈនពល 60 នលៃ នដាយោនវគគហ្ឹក
វ ហត់ របចំនលៃចំនួនរបាំបី
នោ៉ា ង នដាយនយាងតាមនសៀវនៅដណនាំអំពីការបណុា េះបណា
ា ល។ ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ ASPATAKI ក៏ ោន
នសៀវនៅនដ្ហ្វឹកហត់ ផ្ទទល់របស់ខួន
ល នដ្ើ មបីបំនពញបដនថមជំ នាញ និ ងការបណុា េះបណា
ា លភាស។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

រគូបនរងៀនរតូវបាននរជើ សនរ ើសពី កុងចំ
ន
នណាមរគូបនរងៀនោនវ ិជាជជី វៈ (ោនវ ិញ្ញាបនប័ រត ពី រកុមរបឹកា
បញ្ញ
ជ ក់

ក់ ព័នធ) ក៏ ដ្ូចជាអតីតពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លអាចផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លតាមបរ ិបទ

បដនថមនទៀតនៅរបនទសទទួ ល។ សរទូ នៅគឺថ្ន ពលករនទសនតររបនវសន៍ គួ រដតោនការយល់ដ្ឹងលអអំពី
រកមសីលធ្ម៌ វបបធ្ម៌ និ ងការងាររបស់របនទសទទួ ល។ កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លគួ រដតអាចនលើកកំ ពស់

ជំ នាញរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នហ្ើយជួ យពួ កនគឱយនធ្វើការរបកបនដាយវ ិជាជជី វៈនិ ងសុវតថិភាពនៅ
នរៅរបនទស។

ការផ្សតលម
់ ូល និធ្ិនិងការសនរមចបាន
ការចំ ណាយនលើការហ្វឹកហ្វឺនរតូវបានទទួ លខុ សរតូវពី ដ្ំបូងនដាយ ASPATAKI ដដ្លរតូវកាត់ នចញពី
របាក់ ដខរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។

ករណី

ក
ិ ាេី៨

កា
ិ ខ សោត្ម្រង់េិ

រុន្ចាកសចញ

ម្ម្មប់ពលករសធវើការសៅបរសេ

(ហវល
ី ព
ី ីន្)

កមមវធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ
សិកាខសោតំ រង់ ទិសនឆ្ពេះនៅមុ ខសរោប់ ពលករហ្វីលីពីននៅបរនទស (OFWs) គឺ ជាសោសភាគដ្៏
ចមបងមួ យននកមមវ ិធ្ី ព័ត៌ោន និ ងកមមវ ិធ្ី អប់រ ំរបស់ OWWA សរោប់ សោជិ កអនាគត នហ្ើយរតូវបាន
ចត់ ទុកថ្នជាដផ្សនកមួ យដ្៏ សំខ្ន់ ននកមមវ ិធ្ីទូនៅរបស់រដាឋភិ បាល សរោប់ ផ្សតល់ការការការ

រ និ ងគិ តគូ រ

ពី សុខុោលភាពរបស់ OFWs ។
PDOS រតូវបានបនតកុងវ
ន ិធ្ី មួយដដ្ល OFWs នឹ ងនពញចិតតកុងការស
ន
ត ប់ ការចូ លរួមរបស់ពួកនគ ជាកតាត

សំខ្ន់ នដ្ើ មបីនឆ្ពេះនៅរកភាពនជាគជ័ យផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកនគនៅកនងការងារនរៅរបនទស។
អនកអនុវតតន៍
ុ
កមមវ ិធ្ី របស់ខួននឹ
ល
ងនធ្វើឱយរបនសើរន

ើងនូ វការនរបើ របាស់រនបៀបននការនលើកទឹ កចិ តតកងការផ្សត
ល់ PDOS ។
ុន

នលើកទឹ កចិតតឱយ OFWs ទទួ លបានព័ ត៌ោន

ក់ ព័នធជាងមុ ន នៅរបនទសទិ សនៅរបស់ពួកនគ ឬកដនលង

នធ្វើការ។ នហ្ើយរបសិននបើ អាចនធ្វើនៅបានរួមបញ្ូច លសោជិ ករគួសរ OFW នៅកនុង PDOS ។ PDOS
សរោប់ ពលករោនមូ លដាឋននលើដ្ី រតូវបានបនងកើតន

ើងស្រសបតាមបញ្ា តិ អ
ត នុ សរណៈ (MCs) និ ងអនុ

សារណៈននអនុរកឹ តយ (MOI) ដ្ូ ចខ្ងនរកាម:
1. POEA MC នលខ. 3, នស៊ារ ីឆ្នំ 1983 - នគាលននយាបាយអនុ វតាដដ្លបាននធ្វើឱយ PDOS ជា
លកខខណឌតរមូវសរោប់ រគប់ ពលករមុ នចកនចញ។
2. សរាចររួម POEA-OWWA នលខ 04, នស៊ារ ីឆ្នំ 2002 និ ងនលខ DOLE នលខ 25-02 នស៊ារ ីឆ្នំ
2002 - នផ្សទរ PDOS ពី POEA នៅ OWWA ។
រកសួងមហនផ្សទនលខ 13 នស៊ារ ីឆ្នំ 2003 កំ ណត់ នគាលននយាបាយ និ ងនគាលការណ៍ដណនាំ
សរោប់ ការនរៀបចំ សិកាខសោតំ រង់ ទិសនឆ្ពេះនៅមុ ខ។
4. សរាចរ POEA-OWWA នលខ 01 ឆ្នំ 2011 - ការនផ្សទរ PDOS សរោប់ ពលករដដ្លោន
នឈាមេះនិ ងជួ លពី រដាឋភិ បាល ពី POEA នៅ OWWA ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
ម៉ាូ ឌ្ុល PDOS ដ្ំ បូងរតូវបានរចនាន

ើងនដាយ POEA ។ នៅនពលទទួ លបានរបាក់ ចំណូលពី

OWWA ម៉ាូ ឌ្ុលលមីរតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយអងគភាព OWWA ជាមជឈមណឌលអប់ រ ំព័ ត៌ោនពលករ

(WIEC) នដាយោនការសរមបសរមួលជាមួ យអងគការមិ នដមនរដាឋភិ បាល ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសហ្វីលី
ពី ន (ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករហ្វីលីពីន) និងទី ភានក់ ងាររកការងារ។
នៅឆ្នំ 2006 កមមវ ិធ្ី សិការតូវបានដកដរបនដាយសកលវ ិទាល័យហ្វីលីពីនរួមជាមួ យការអភិ វឌ្ឍន៍
នសៀវនៅដណនាំរគូបនងាគល PDOS ជានលើកដ្ំ បូង។ នៅឆ្នំ 2015 នសៀវនៅដណនាំកមមវ ិធ្ីសិកា និ ង
រគូបណុត េះបណា
ត លសរោប់ ពលករនធ្វើការោនមូ លដាឋននៅនលើដ្ី រតូវបាននរៀបចំ ន

ើងវ ិញនដាយអងគ

ភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងរតួតពិ និតយ PDOS (PDMU) ជាអងគភាពលមីរបស់អងគការ OWWA នៅកនុងឆ្នំ 2015
សហ្ការជាមួ យអងគការអនតរជាតិ ខ្ងនទសនតរបនវសន៍ (IOM) នដ្ើ មបីដកលមអគុណភាពនន PDOS ។

នសៀវនៅនដ្ដដ្លបានដកសរមួលននេះ រតូវបាននបាេះពុ មពនដាយោនការគាំរទពី អងគការអនតរជាតិ សតីពី
នទសនតរបនវសន៍ (IOM) ។
កនុងឆ្នំ 2016 ម៉ាូ ឌ្ូលលមីសរោប់ អនកននសទនៅឯនាយសមុ រទ និ ងនសៀវនៅនដ្របស់អនកបណុត េះបណា
ត
លរតូវបានបនងកើតរួមគាននដាយ OWWA-PDMU និ ង Joint Manning Group (JMG) ។ ម៉ាូ ដឌ្លនផ្ទតត
ជាមូ លដាឋននលើការងារនលើដដ្នសមុ រទ នដាយយកចិ តួកដាក់
ត
នលើការងាររបស់អនកននសទ និ ងជីវ
ភាពរស់នៅនលើនាវា ការស្រសវរជាវពលកមមតាមសមុ រទ កិ ចចសនាការងារកំ រ ិតសតង់ដារ POEA ។
ការនរៀបចំ របស់ PDOS សរោប់ ពលករោនមូ លដាឋននលើដ្ី គឺ មិនរតូវនធ្វើតិចជាងរបាំនោ៉ា ងន

ើយ

ដដ្លននេះគឺ មិនរាប់បញ្ូច លនី តិវ ិធ្ី រដ្ឋបាលចំបាច់ ។ ម៉ាូ ឌ្ុល PDOS រតូវនធ្វើនដាយគាមនការរ ំខ្ននដាយ
អយុតិ ធ្
ត ម៌ ។ បញ្ញ
ហ ដដ្លមិ នរតូវបានរគបដ្ណតប់ នដាយ PDOS នឹ ងរតូវបាននលើកយកនៅពិ ភាកា
នៅខ្ងនរៅនពលនវោដដ្លបានដបងដចកទុក។
PDOS កាលវ ិភាគរបស់ OWWA:
• PDOS KSA - នលៃច័នទរពហ្សបតិ៍ និ ងនលៃសុរក
• PDOS កាណាដា - នលៃរពហ្សបតិ៍
• PDOS ជប៉ាុន - នលៃពុធ្
• PDOS អាលលឺម៉ាង់ - នលៃរពហ្សបតិ៍
អនកផ្សតល់ PDOS នផ្សសងនទៀត:

•ទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករឯកជន - កាលវ ិភាគមិ ននទៀងទត់ អាស្រស័យនលើចំនួននបកខជន
ដដ្លរតូវបានកំ ណត់ សរោប់ ការបានបញ្ូជ ន។

•សោគមឧសហ្កមម - ោន IAs ដដ្លអនុ វតនិ ងរបតិ បតតិ PDOS ។ អនកនផ្សសងនទៀតគឺពីរដ្ងកនុង
មួ យដខ។

•ភានក់ ងាររគប់ រគង - អាស្រស័យនលើចំនួនននការបានបញ្ូជ ន។

អងគការនរៅរដាឋភិ បាលភាគនរចើ ននធ្វើ PDOS ជានរៀងរាល់នលៃ 2 ដ្ងកនងមួ
យនលៃ។ អនកនផ្សសងនទៀត
ុ
ដ្ូ ចជាអនកដដ្លោនទី តាំងសថិតនៅទី រកុងនកហ្សុន បាននធ្វើដតបីដ្ងប៉ាុ នណាណេះកនុងមួ យសបាតហ្៍។

OWWA បានបនងកើតោតិ កាសតង់ដារ PDOS សតង់ដារតាមរយៈសិកាខសោពិ នរគាេះនយាបល់និងកិ ចច
របជុំ ជាមួ យអនកផ្សតល់នសវាកមមសរោប់ អងគការនរៅរដាឋភិ បាល PRAs និ ង IAs នដាយោនកិ ចចសហ្
ការជាមួ យ IOM សរោប់ ពលករនធ្វើការោនមូ លដាឋននលើដ្ី និ ងជាមួ យ JMG សរោប់ ពលករនិ នយា
ជិ តនៅសមុ រទ នដ្ើ មបីឱយោនការអនុ វតតរបកបនដាយរបសិទធភាពនន PDOS ដ្ូ ចជា: ម៉ាូ ឌ្ុល PDOS ការបងាហញតាមសលយ PowerPoint: នសៀវនៅនដ្របស់រគូនធ្វើបទបងាហញ - ជាឯកសរនយាងសតង់ដា
ការផ្សតល់ PDOS នដាយនផ្សអកនលើនគាលបំ ណង និ ងនគាលននយាបាយនគាលននយាបាយជាផ្សលូវការ។
•ប័ ណណផ្សសពវផ្សាយ - របនទសជាក់ ោក់ "PDOS គឺ ជាអវី?", PDV 10 ប៊ាី ត និ ងនលខ OFW ននវ ិន័ យ
ដចកចយដ្ល់ OFWs ដដ្លោនព័ ត៌ោនជាមូ លដាឋនអំ ពីរបនទសរបស់ពួកនគ និ ងការងារ។

នរជើសនរ ើសរគូ និងបណុត េះបណា
ត ល

សរោប់ បុគគលដដ្លរតូវបានចុ េះបញ្ជីជាមួ យ OWWA ជារគូបណុត េះបណា
ត ល PDOS សតង់ដារននគុ ណ
សមបតតិដ្ូចខ្ងរកាមរតូវបានបំនពញ:

១. ជានិ សសិតបញ្ចប់ ការសិកានៅមហវ ិទាល័យ។ កងវេះវ ិស័យអប់ រ ំ អាចរតូវបានជំ នួសនដាយការ
បណុត េះបណា
ត ល

ក់ ព័នធ ចំ នួន 36 នោ៉ា ងសរោប់ នរៀងរាល់ឆ្នំ; ឬ 2 ឆ្នំននបទពិ នសធ្

ក់ព័នធនានា

សរោប់ ឆ្នំដដ្លោនកងវេះនោ៉ា ង។
២. ចំ ណាប់ អារមមណ៍ជាមួ យនឹ ងបទពិ នសធ្នៅនឹ ងកដនលងសរោប់ ពលករនធ្វើការោនមូ លដាឋននលើ
ដ្ី ។ កនុងករណីគាមនបទពិ នសធ្ន៏ននេះ គាត់ រតូវចូ លរួមកនុងការបណុត េះបណា
ត លការស្រសវរជាវរដ្ឋបាល
ឬការងារទក់ ទងនឹ ងការងារនៅបរនទសយា៉ា ងនហចណាស់ពីរឆ្នំនៅនពលដាក់

កយនសនើសុំ។

៣. រតូវោនជំ នាញទំ នាក់ ទំនងលអ។ គាត់ រតូវដតសទត់ ជំនាញដផ្សនកភាសអង់ នគលស និ ងហ្វីលីពីន។
៤. រតូវបានបញ្ចប់ នដាយនជាគជ័ យនូ វការបណុត េះបណា
ត លរគូបងវឹករបស់ OWWA សំរាប់ PDOS ។
អនកបណុា េះបណា
ា ល PDOS ដដ្លបានចុ េះនឈាមេះនឹ ងនធ្វើ PDOS សរោប់ ដតកមមវ ិធ្ី នរបើ របាស់ពួកនគ

ប៉ាុ នណាណេះ។ ការងាររនបៀបទី របឹកាមិនអនុ ញ្ញាតនទ។ មន្រនាីទំនាក់ ទំនងទី ភានក់ ងារមិ នរតូវបានអនុ ញ្ញាត
ឱយអនុ វតត ឬនដ្ើ រតួ ជាអនកបណុត េះបណា
ត លបុ គល
គ ិកបនងាគល។ OWWA ដ្ឹ កនាំវគគបណុត េះបណា
ត លនដាយ
ឥតគិ តនលលសរោប់ អនកបណុត េះបណា
ត ល PDOS មតងកនងមួ
យឆ្នំ និ ងនធ្វើការពរងឹ ងជំ នាញរគូបនរងៀន
ុ

ដដ្លបានចុ េះបញ្ជី នដាយរាប់ បញ្ូច លទំងជំ នាញននការនធ្វើបទបងាហញនិ ងការសរមបសរមួល និ ងការ
នធ្វើបចចបបនន
ភាពនលើម៉ាូឌ្ុល PDOS សតង់ដារនី មួយៗនៅនពលោនតរមូវការ។
ុ

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
នគាលននយាបាយោនស្រសប់ គឺថ្ន PDOS គឺ មិនគិ តនលលនលើ OFWs នទ។ នទេះយា៉ា ងណាក៏ នដាយ
សរោប់ អងគការសងគមសុីវ ិល / សោគមឧសាហ្កមមដដ្លោនការទទួ លសគល់ជាមុ នពី តនមលនន
PHP100.00 កនុងមួ យពលករោនក់ រតូវបានបញ្ូជ នសរោប់ PDOS នឹ ងរតូវបានគិតនៅនលើភានក់ ងារ

នរជើ សនរ ើសបុ គគលិកហ្វីលីពីនកំពុងនរបើ របាស់ នដ្ើ មបីរគបដ្ណតប់ នលើការចំ ណាយរបតិ បតតិការ។ មិ ន
ោននលលឈ្ួលនទសំ
ន
រាប់ ពលករនិ នយាជិ តភានក់ងារដដ្លោនការទទួ លសគល់ជាលកខណៈរគួសរ។

PDOS គឺ ោនសរៈសំខ្ន់ សរោប់ ឯកសរពលករហ្វីលីពីននៅបរនទស (OFWs) និ ងអនកននសទ
នៅឯនាយសមុ រទមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរនៅបរនទស។ ពលករនទសនតររបនវសន៍ របដហ្ល780.000
នាក់ បាន្លងកាត់ កមមវ ិធ្ី ននេះជានរៀងរាល់ឆ្នំ។

ករណី

ក
ិ ាេី ៩

ករមវិធីបណតុេះបណា
ត លរុន្ចាកសចញ

ម្ម្មប់ពលករសៅអុីម្សថ្អល (នល)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

កមមវ ិធ្ីបណុា េះបណា
ា លនរកាមកិ ចចសហ្របតិបតាិការនល - អុី ស្រសដអល (TIC) សតីពីការដាក់ អនកនធ្វើការរតូវ

បានបនងកើតរួមគាននដាយនាយកដាឋនការងារ (DOE)។ អងគការអនតរជាតិ ខ្ងនទសនតររបនវសន៍ (IOM) និ ង
មហវ ិទាល័យកសិកមម និ ងបនចចកវ ិទានៅរ ៉ាយនអត នខតតភាគឥសនតននរបនទសនល) នដ្ើ មបីនរៀបចំពលករ
នលសរោប់ ការងារកសិកមមនៅកនុងរបនទសអុី ស្រសដអល។ ននេះគឺ ជាកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លដតមួ យគត់ នៅ

កនុងរបនទសនល។ TIC បានកាត់ បនថយនលលឈ្ួលសរោប់
ន
នរជើ សនរ ើសពលករនល នដ្ើ មបីទទួ លបានប័ ណណការ
ងារ។

កមមវ ិធ្ី នរជើ សនរ ើសពលករននេះបានចប់ នផ្សតើមនៅកនុងឆ្នំ 2012 នៅនពលដដ្លកិ ចចរពមនរពៀងមួ យរតូវបាន
នធ្វើន

ើងនៅកនុងឆ្នំ 2011 នដាយរដាឋភិ បាលននរបនទសនល អុី ស្រសដអល និងអងគការIOM នដ្ើ មបីនរជើ សនរ ើស

បុ គគលិកកសិកមមនលសរោប់ និនយាជកអុី ស្រសដអល។

ពលករនទសនតររបនវសន៍ នលរបោណ 25.000 នាក់ បានផ្សគត់ផ្សគង់ពលករភាគនរចើន សរោប់ វ ិស័យកសិកមម
របស់របនទសអុី ស្រសដអល។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ នយាងតាមអងគការឃាលំនមើ លសិទិធមនុ សស នៅដត
រតូវនធ្វើឱយបាននរចើ នកនងការអនុ
វតតចាប់ សតីពីនោ៉ា ង និ ងលកខខណឌការងារ និ ងការបន្រងាកបនលើនិនយាជក
ុ

ដដ្លរ ំនោភនលើសិទិ រធ បស់ពលករ។ អុី ស្រសដអល គួ រដតពរងឹ ងការរគប់ រគងរបស់ខននលើ
ការអនុ វតតតាម
ួល
និ នយាជកជាមួ យនឹ ងចាប់ និ ងបទបញ្ញ
ជ ការងារោនស្រសប់ និ ងពរងឹ ងការការ

រសិទិ កា
ធ រងាររបស់ពល

ករបរនទស។ នទេះបី ជាពលករនលនៅអុី ស្រសដអលរបឈ្មនឹ ងបញ្ញ
ហ ធ្ៃន់ធ្ៃរក៏ នដាយ ក៏ បញ្ញ
ហ ទំងននេះអាច
រតូវបាននដាេះស្រសយនដាយសររដាឋភិ បាលអុី ស្រសដអល បានរាយការណ៍ថ្នោនចាប់ និងរបព័ នន
ធ ិ យ័ត
កមមនដ្ើមបីការ

រពលករនទសនតររបនវសន៍។

អាជាាធ្ររបជាជននទសនតររបនវសន៍ និងដដ្នដ្ី (PIBA) និ ងរកសួងនសដ្ឋកិចច (អតីតរកសួងឧសាហ្កមម
និ ង

ណិជជកមម) ទទួ លបនទុករគប់ រគងវ ិស័យកសិកមម។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
កមមវ ិធ្ី ននេះរតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយ IOM, DOE និ ងមហវ ិទាល័យកសិកមម និ ងបនចចកវ ិទា។ វគគប

ណុត េះបណា
ត លននេះ មិ នរតូវបានតរមូវនដាយចាប់ នទ ប៉ាុ ដនតរតូវបានបនងកើតជាពិ នសសសរោប់ កមមវ ិធ្ី TIC
។ អនកហ្វឹកហត់ រតូវបញ្ចប់ សិកាឋសោកនុងនពល 7 នលៃ ោនរយៈនពលសរុប 62 នោ៉ា ង។

លវីនបើ មិនោននសៀវនៅដណនាំរតូវបាននរបើកុងការអនុ
ន
វតតកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លក៏ នដាយ ក៏ តារាងនពល
នវោកំ ណត់ ខ្ងនរកាមរតូវបានអនុ វតត ដ្ូ ចខ្ងនរកាម:
• នលៃទី 1:
 នសចកតីដណនាំអំពីការនរៀបចំ និ ងការសនក់ នៅនិ ងកដនលងហ្វឹកហត់
 ពិ និតយនមើ លថ្ននក់ នរៀន
•នលៃ 2:
 នសចកតីដណនាំពីរបនទសអុីស្រសដអល
 ឧបករណ៍កសិកមម និ ងរបតិបតតិការ
•នលៃទី 3:
 នធ្វើការនៅកសិដាឋន
 ភាសអង់ នគលសសរោប់ ការទំ នាក់ ទំនង និ ងការងារកសិកមម
•នលៃទី 4:
 ទសសនកិ ចច និ ងសិកាកសិកមម
 មហវ ិទាល័យកសិកមម និ ងបនចចកវ ិទា
 នរកាយនពលបណុត េះបណា
ត លទំ នាក់ ទំនងភាសអង់ នគលស
•នលៃទី 5: ដ្ី និងជី
 ការការ

ររុកខជាតិ

 រុកខជាតិ ផ្ទក
 ការពិ និតយន

ើងវ ិញនូ វថ្ននក់នរៀន: ការបណុា េះបណា
ា លទំ នាក់ ទំនងភាសអង់ នគលស

•នលៃទី 6: ការចិ ញ្ចឹមសតវ
 ដ្ំ នណើរទសសនកិចចសិកានៅកសិដាឋន

 ការពិ និតយន

ើងវ ិញនូ វថ្ននក់នរៀន: ការបណុា េះបណា
ា លទំ នាក់ ទំនងភាសអង់ នគលស

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

មហវ ិទាល័យកសិកមមនិងបនចចកវ ិទារ ៉ាយនអត - នរជើ សនរ ើសនិ ងបណុត េះបណា
ត លរគូបនរងៀនសរោប់ កមម
វ ិធ្ី ។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិ និងការសនរមចបាន
កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លននេះរតូវបានផ្សតល់មូលនិ ធ្ិយា៉ាងនពញនលញពី រដាឋភិ បាលនល។ មិ នគិតនលលដ្ល់កមម
ករ សិកាខកាមនទ។

វគគបណុត េះបណា
ត លននេះបានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ 2015 នដ្ើ មបីបណុត េះបណា
ត លពលករ ដដ្លបាននរជើ សនរ ើស

សរោប់ ការងារកនុងវ ិស័យកសិកមមនៅអុី ស្រសដអល។ នៅឆ្នំ 2015 ពលករនលសរុបចំ នួន 885 នាក់ បាន
ទទួ លកមមវ ិធ្ី ហ្ឹក
វ ហ្វឺន ខណៈពលករចំ នួន705 នាក់ រតូវបានបណុត េះបណា
ត លនៅកនុងឆ្នំ 2016 (មករា តុ ោ) និ ងពលករ 502 នាក់ នៅឆ្នំ 2017 (ដខមករា ដ្ល់ ដខកុ មភៈ) ។

ករណី

ក
ិ ាេី ១០

ករមវិធីបណតុេះបណា
ត ល

ម្ម្មប់ពលករអនកសបេះថ្នែបឺរ៊ា ីនម្ព(នល)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

អនកនបេះដផ្សលប៊ាឺរ ីជាពលករពិ នសស។ ពួ កនគមិ នរតូវបានជួ លជាបុ គគលិកនទ។ ពួ កនគទទួ លបានចំ ណូលពី
ការលក់ ដផ្សលនឈ្ើ ដដ្លពួ កនគរបមូ លផ្សល។ អនកនរជើ សនរ ើសរបស់ពួកនគបញ្ូជ នពួ កនគនៅនធ្វើការខណៈពួ ក

នគដសវងរកអនកទិ ញរបស់ពួកនគ។ ភាគនរចើ នននពលករទំងននេះភាគនរចើ នមកពី ភាគខ្ងនជើ ងននរបនទស
នល។ កមមវ ិធ្ី ននេះ បាននកើ តន
នរពជនជាតិនលនៅហវំង

ើងនៅនពលោនសោពធ្ការផ្ទលស់បូរស
ត
ថ នភាពស្រសបចាប់ ននអនកនបេះដផ្សលប៊ាឺរ ី

ង់ កំពុងដតនកើ នន

ើង។ ពួ កនគមកនលើទិដាឋការអនកនទសចរ នហ្ើយមិ នរតូវបាន

ជួ លនដាយរកុមហ្៊ាុនដដ្លទិ ញដផ្សលប៊ាឺរ ីននាេះនទ។
ឧបសគគយូរអដងវងននរបនភទននការនរៀបចំ ការងារននេះគឺ ថ្ន អនកនបេះដផ្សលនឈ្ើ ននេះជាញឹកញាប់មិនរករបាក់
ចំ ណូលតាមអវីពួកនគរ ំពឹ ងទុ ក។ ដ្ូ ចនេះការបណណុ េះបណា
ខ លរតូវបាននមើ លន

ើញថ្ន គឺ ជាការនធ្វើអនតរាគមន៍

មួ យនដ្ើ មបីបនងកើនការរកចំ ណូលរបស់ពួកនគ។ គនរោងបណុត េះបណា
ត លបចចុបបនន រតូវបានបនងកើតន

ើងកនង
ុ

ឆ្នំ 2008 នដាយោនការដកសរមួលរបចំឆ្នំ នដាយសរដតការផ្ទលស់បូតរលកខខ័ណឌឧសាហ្កមមលក់ ដ្ូរដផ្សល
ប៊ាឺ រ ី ក៏ ដ្ូចជាល័កខខ័ណឌការងារ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
មន្រនតីបណុត េះបណា
ត លបាននរៀបចំ កមមវ ិធ្ី សិកាតាមបទបញ្ា តិន
ត ិ ងនគាលការណ៍ដណនាំឆ្នំ 2003 ជាមួ យ

នឹ ងព័ ត៌ោនពី របនទសនគាលនៅសរោប់ រដ្ូ វកាលនី មួយៗ។ ចាប់ រគប់ រគងកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លននេះ
គឺ ចាប់ ឆ្នំ 1985 ដដ្លនធ្វើនិយ័តកមមនននរគាងសំខ្ន់ សរោប់ នីតិវ ិធ្ី និ ងោតិ កាទូ នៅននតរមូវការស្រសប
ចាប់ ននការបណុត េះបណា
ត ល។ បទបញ្ញ
ជ ឆ្នំ 2003 របស់រកសួងការងារ ក៏ រតូវបាននរបើ ជានគាលការណ៍
ដណនាំកុងការនរៀបចំ
ន
កមមវ ិធ្ី សិកាផ្សងដដ្រ។

នដាយសរពលករភាគនរចើ នរស់នៅតាមនខតតមួយចំ នួននៅភាគឦសនននរបនទសការហ្វឹកហត់ រតូវ
បាននរៀបចំ ន

ើងនៅកនុងតំបន់ ទំងននេះនដ្ើ មបីសរមបសរមួលពលករ និ ងនដ្ើ មបីសនសំការចំណាយនានា។

នដាយសរលកខខណឌននការងារផ្ទលស់បូរពី
ត មួយរដ្ូ វនៅរដ្ូ វកាល ការសរមបសរមួលននការហ្វឹកហ្វឺនរតូវ
ដតោនការដកតរមូវជានិ ច។
ច

វគគហ្ឹក
វ ហត់ ោនរយៈនពល 6 នោ៉ា ងសរោប់ រកុមនី មួយៗននអនកោនចំ នួនគាននរចើ ន បាននរៀបចំ សរោប់
រយៈនពលមួ យសបាតហ្៍ នៅចុ ងដខមិ លុនា ដ្ល់

ក់ កណា
ត លននដខកកកដា។ នសៀវនៅដណនាំសរោប់ វគគ

បណុា េះបណា
ា លននេះ គឺ នសៀវនៅដណនាំឆ្នំ 2007 ដដ្លជានសៀវនៅដណនាំសរោប់ ពលករបរនទសទូ នៅ
នដាយោនព័ ត៌ោនជាក់ ោក់ អំពីការនរជើ សនរ ើសដផ្សលនឈ្ើ ។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

ោនរគូបនរងៀនពី ររកុម។ រកុមទីមួយរតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយមន្រនតីបណុត េះបណា
ត លដដ្លជារគូបនរងៀន

អចិ នន្រនតយ៍ននមជឈមណឌលបណុត េះបណា
ត ល។ រកុមនផ្សសងនទៀត រតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយបុគគលធ្នធាន

រតូវបានអនញ្ជើញសរោប់ វគគជាក់ ោក់ ។

រគូដដ្លរតូវបានអនញ្ជើញជាមនុ សសធាលប់ នធ្វើការនៅបរនទសដ្ូ ចជាមន្រនតីការងារ ដដ្លរតូវបាននគដាក់ នៅ
ការ ិយាល័យការងារ ឬសថនទូ ត និ ងពលករនទសនតររបនវសន៍មកនធ្វើការនៅបរនទសោនបទពិ នសធ្ន៍
យូរ។ សំណួរគឺ ជារបភពព័ ត៌ោនសំខ្ន់ សរោប់ វាយតនមលរគូ និ ងការបណុត េះបណា
ត ល។
មិ នោនកមមវ ិធ្ី បណុា េះបណា
ា លជាផ្សលូវការសរោប់ រគូនទ។ ការបណុត េះបណា
ត លននេះ រតូវបានឧបតថមភនដាយ

រាជរដាឋភិ បាលនល នហ្ើយការបណុត េះបណា
ត លននេះគឺ មិនគិ តនលលនទ។ ខណៈនពលដដ្លវាសំខ្ន់ បំផ្សុតនដ្ើ មបី
ធានាថ្នអនកនបេះដផ្សលនឈ្ើ ទំងអស់ ពិ នសសអនកលមីយល់ដ្ឹងពី លកខខណឌពិ តននការងារ និ ងកិចរច ពមនរពៀង
ដដ្លបាននធ្វើន

ើងជាមួ យអនកទិ ញ នដ្ើ មបីទប់សកត់ ជនោលេះ ឬ

កយបណឹត ងនានា។ រកុមពលករចំ នួនតិ ច

គឺ ទំនងជានធ្វើនអាយពលកររគប់ គានោនភាពងាយស្រសួលកនុងការទទួ លបានការយល់ដ្ឹងនពញនលញ។

ការផ្សតលម
់ ូល និធ្ិនិងការសនរមចបាន
ការបងាហត់ បនរងៀនននេះ គឺ ជាការចំបាច់ - រគប់ អនកនរជើ សនរ ើសទំងអស់រតូវ្លងកាត់ វគគបណុត េះបណា
ត ល

ននេះនៅមុ ននពលពួកនគរតូវបាននគបានបញ្ូជ ននៅបរនទស។ ចប់ តាំងពី កមមវ ិធ្ី ននេះបានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ

2008 ពី 7000 នៅ 9000 អនកនរជើ សនរ ើសយកនរៀងរាល់ឆ្នំរតូវបាននគបណុត េះបណា
ត លនៅកនងកមម
វ ិធ្ី ននេះ។
ុ
សហ្ជី ពពលករដផ្សលនឈ្ើ និងសមព័នធមិតតហវំង

ង់ គាំរទនគាលនៅនដ្ើ មបីផ្សតល់តនមលដ្ល់អក
ន នបេះដផ្សលបឺរ ីដដ្ល

ជាពលករនិ នយាជិ ក រតូវបានរគបដ្ណតប់ នដាយកិ ចចរពមនរពៀងរួមននឧសាហ្កមមជនសមព័នធមិតត។
នៅរបនទសស៊ាុយដអ៊ា ត អនកនបេះដផ្សលនឈ្ើ ោននដ្ើមកំ នណើតនៅរបនទសនល រតូវបាននគជួ លឱយនធ្វើការតាម

ធ្មមតាតាមរយៈភានក់ ងារការងារ។ នៅឆ្នំ 2013 របនទសស៊ាុយដអ៊ា តបានផ្សតល់ទិដាឋការចំ នួន 6000 ដ្ល់
អនកនបេះដផ្សលប៊ាឺរ ីនរពនៅរបនទសនល។

ករណី

ក
ិ ាេី ១១

ការបណតុេះបណា
ត លរុន្ចាកសចញ

ម្ម្មប់រមករសៅម្បសេ

ជបុន្ (សវៀត្ ណារ)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

របនទសជប៉ាុនបានចប់ នផ្សាើមទទួ លបានពលករបណុា េះបណា
ា លពី របនទសនវៀតណាម តាំងពី ដ្ំបូងនន

ទសវតសរ ៍ឆ្នំ 1990 ។ កនុងនាមជារបនទសអភិវឌ្ឍន៍ មួយោនបនចចកវ ិទាទំ ននើប របនទសជប៉ាុនទមទរឱយ
ោនពលករោនគុ ណភាពខពស់ រួមទំងជំ នាញវ ិជាជជី វៈលអ។ នដ្ើ មបីអាចនធ្វើការនៅកនងរបនទសជប៉ា
ុ នអនក
ុ

នធ្វើការមិ នរតឹ មដតរតូវការជំ នាញវ ិជាជជី វៈប៉ាុនណាណេះនទ ប៉ាុ ដនតក៏រតូវបំ នពញនូ វតរមូវការភាសជប៉ាុ ននិងយល់
ដ្ឹ ងពី ចាប់ ជាតិ ទំ ននៀមទោលប់ និងវបបធ្ម៌ របស់របនទសជប៉ាុ ន។
ដ្ូ នចនេះការបណុត េះបណា
ត លភាសជប៉ាុ ននិ ងការដណនាំរតូវបានចប់ នផ្សតើមភាលមៗនៅនពលការចុ េះហ្តថនលខ្
នលើកិចចរពមនរពៀងរបស់ជប៉ាុ ន នដ្ើ មបីទទួ លយកពលករបណុា េះបណា
ា លនៅនលើការងារ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
នាយកដាឋនការងារនរៅរបនទស (DOLAB) ទទួ លខុ សរតូវចំន

េះការអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លនិ ង

កមមវ ិធ្ី សិកា។ នដាយដផ្សអកនលើសោភរៈបណុត េះបណា
ត លសតង់ដាររបស់ DOLAB សហ្រគាសរតូវទទួ ល

ខុ សរតូវកនុងការដកដរប / ដកសរមួលសោភរៈនដ្ើ មបីបំនពញតាមតរមូវការជាក់ ោក់ និ ងលកខខណឌននទី តាំង
ការងារ។ កមមវ ិធ្ី សិកាភាសជប៉ាុន និ ងវគគបណុត េះបណា
ត ល រតូវបាននធ្វើបចចបបនន
ភាពជានទៀងទត់ នដ្ើ មបី
ុ
បំ នពញតាមតរមូវការរបស់របនទសទទួ ល។

ជាទូ នៅកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លរតូវការរយៈនពលបួ នដខ រួមទំងការអប់ រ ំតរមង់ ទិសដដ្លតរមូវឱយោន
យា៉ា ងនហចណាស់ 74 សិកាឋសោ។ វគគបណុត េះបណា
ត លរតូវបាននធ្វើន

ើងជាញឹកញាប់ នដាយដផ្សអកនលើ

តរមូវការរបស់អក
ន នរបើ។ វគគបណុត េះបណា
ត លនី មួយៗោនសោសភាពពី 15 នៅ 25 សិកាខកាម។ នទេះបី
ជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ វាអាស្រស័យនលើសំណូមពររបស់អនកនរបើកោលំងពលកមម ពី ចំនួនសិកាខកាមកនុងវគគ
នី មួយៗអាចោនទំ ហ្ំតូចជាង។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
នាយកដាឋនការងារនរៅរបនទស (DOLAB) ទទួ លខុ សរតូវចំន

េះការអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លនិ ង

កមមវ ិធ្ី សិកា។ DOLAB សហ្រគាសរតូវទទួ លខុ សរតូវកនុងការដកដរប / ដកសរមួលសោភរៈនដ្ើ មបីបំនពញ

តាមតរមូវការជាក់ ោក់ និ ងលកខខណឌននទីតាំងការងារ។ កមមវ ិធ្ី សិកាភាសជប៉ាុន និ ងសិកាឋសោរតូវ
បាននធ្វើឱយទន់ សម័ យ នដ្ើ មបីបំនពញតាមតរមូវការរបស់របនទសទទួ ល។
វគគបណុត េះបណា
ត លរតូវការរយៈនពលបួនដខ រួមទំងសិកាឋសោដដ្លតរមូវឱយោនយា៉ា ងនហចណាស់
74 សិកាឋសោ។ សិកាឋសោរតូវនធ្វើន

ើងនដាយដផ្សអកនលើតរមូវការរបស់អក
ន នរបើ។ វគគបណុត េះបណា
ត ល

នី មួយៗោនសោសភាពពី 15 នៅ 25 សិកាខកាម។ សិកាខកាមកនុងវគគនីមួយៗអាចោនទំហ្ំតូចជាង។

សោភរៈកមមវ ិធ្ី តំរង់ ទិស បានចំ ណាយនពលនវោនិ ងធ្នធានជានរចើននលើការអភិ វឌ្ឍ និ ងការនធ្វើបចចុបបនន

ភាពនៅកនុងសថប័ នរគប់ រគងរដាឋភិ បាលក៏ ដ្ូចជាសហ្រគាស។ នៅកនុងប៉ាុ នាមនឆ្នំលី ៗ
ម ននេះ រដាឋភិ បាលបាន

នចញនគាលននយាបាយមួ យចំ នួនសរោប់ ការសរមបសរមួលវគគបណុត េះបណា
ត លសរោប់ របជាជនរកី រក
និ ងរគួសរដដ្លោនកងវល់ ពិ នសសនដ្ើ មបីឱយរបជាជនទំងននេះអាចោនឱកាសកាន់ ដតនរចើ ន នដ្ើ មបីចូល
រួមទី ផ្សារការងារដ្៏ លំបាកនៅកនុងរបនទសជប៉ាុន។
នទេះបី ជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ការនរៀបចំ ការបណុា េះបណា
ា លជំ នាញដ្ល់រគូបនងាគលរបស់សហ្រគាសមិ ន
រតូវបានអនុវតតជាញឹកញាប់ នដាយសថប័ នរគប់ រគងរបស់រដាឋភិ បាល ោនដចងកនុងចាប់ នលខ 72. ននេះគឺ
ជាមូ លនហ្តុ មួយកនុងចំ នណាមនហ្តុផ្សលដដ្លសមតថភាពរគូបងវឹករបស់សហ្រគាសនៅោនករមិ តនៅ
ន

ើយ។ គណៈរបតិ ភូននអងគការបណុត េះបណា
ត លនិ ងការនចញវ ិញ្ញាបនបរតដ្ល់ពលករ នដាយគាមនយនត

ការលកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
ភាគនរចើ នននពលករអាចទទួ លបានការឧបតថមភសរោប់ នលលឈ្ួលបណ
ន
ត ល អាស្រស័យនលើនពល
ុត េះបណា
នវោពួ កនគចូ លរួមកនងវគគ
បណុត េះបណា
ត ល។
ុ

កនុងរយៈនពលប៉ាុ នាមនឆ្នំលី ៗ
ម ននេះ ោនពលកររបដហ្ល 20.000 នៅ 30.000 នាក់ បាននៅជប៉ាុ នជានរៀង

រាល់ឆ្នំ ប៉ាុ ដនតចំនួនអនកបានចូ លរួមវគគហ្ឹក
វ ហ្វន
ឺ តំ រង់ទិសរតូវដតខពស់ជាង នដាយសរដតចំ នួនពិ តរបាកដ្
មិ នរតូវបាននរជើ សនរ ើស ឬមិ នបានបញ្ចប់ ការបណុត េះបណា
ត ល នដាយសរដតនហ្តុ ផ្សលផ្ទទល់ខួន។
ល

ករណី

ក
ិ ាេី ១២

ករមវិធីបណតុេះបណា
ត លត្ម្រង់េិ

ម្ម្មប់ពលករសៅម្បសេ

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

នវៀតណាមបានចប់ នផ្សតើមបញ្ូជ នពលករនៅរបនទសោ៉ា ន

ម្មស

ី ុ (សវៀត្ ណារ)

សុី នៅកនុងឆ្នំ1992 ។ កិ ចចរពមនរពៀងនទវរភាគី

(MOU) រវាងរបនទសទំងពី ររតូវបានចុ េះហ្តថនលខ្នៅឆ្នំ 2003 ។ នៅឆ្នំ 2015 អនុ សសរណៈលមីរតូវបាន
ចុ េះហ្តថនលខ្ ជំ នួសឱយអនុ សសរណៈននការនយាគយល់គានឆ្នំ 2003 ។ នទេះយា៉ា ងណាឆ្នំ 2015 មិ នរតូវ
បានអនុ វតតជាផ្សលូវការនទ។ រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ ោនពលករជាង 222.000 នាក់ បានមកពី របនទសនវៀ
តណាមកំ ពុងនធ្វើការនៅកនងរបនទសោ៉ា
ន
ុ

សុី។ របនទសោ៉ា ន

សុី គឺ ជាទី ផ្សារននវ ិជាជជី វៈចរមុេះមួ យ មិ ន

តរមូវឱយោនជំ នាញការងារខពស់ និ ងទមទរនលើការចំ ណាយទប។ ចំ ណុចននេះនឹ ងសរមបសរមួលនិ ង
បនងកើតឱកាសបដនថមនទៀត សរោប់ ពលករនិ នយាជិ តជានរចើ នមកពីតំបន់ជនបទ និ ងរគួសររកី រក។
របនទសនវៀតណាម គឺ ជារបនទសរបភពមួ យកនុងចំ នណាមរបនទសចំ នួន 15 ននពលករបរនទសនៅកនុង
របនទសោ៉ា ន

សុី។ ការនរជើ សនរ ើសពលករនទសនតរបនវសន៍ រតូវបាននធ្វើសរោប់ ពលករទូនៅ (ជំ នាញ

គាមនជំ នាញ) ។ ពលករបរនទសនធ្វើការនៅកនងវ
ុ ិស័យផ្សលិតកមម សំណង់ ចោករ កសិកមម និ ងនសវាកមម។
របាក់ ឈ្ួលអបបបរោនៅកន
ន
ុងរបនទសោ៉ា ន
និ ង 920 រ ីងហ្គីតោ៉ា ន

សុីោនចំ នួន 1,000 រ ីងហ្គីតោ៉ា ន

សុី នៅឧបទវីបោ៉ា ន

សុី

សុីនៅសបានិ ងសរា៉ា វា៉ា ក់។ របាក់ ឧបតថមភនិងរបាក់ រងាវន់ គឺសិត
ថ នៅនលើការសំនរច

របស់និនយាជក។
ការបង់ ពនធពីចំណូលការងារបចចុបបនន ទទួ លរងការខុ សរតូវពី សំណាក់ ពលករនដាយសរដតការអនុ វតតន៍
របាក់ ឈ្ួលអបបបរោ
ន
ប៉ាុ ដនតរតូវបាននគរ ំពឹ ងថ្ន នឹ ងផ្ទលស់បូរនៅជានិ
ត
នយាជក។ ននេះគឺ ជាកមមវតថុនននគាល
ននយាបាយរបស់របនទស។

ការនចទរបកាន់ មួយចំ នួន អាចរតូវបានដាក់នលើពលករដ្ូ ចជាការសនក់ នៅោនការធានារា៉ា ប់ រង។ ល។
សថិតនៅនរកាមនគាលននយាបាយរបស់រដ្ឋដដ្លោនស្រសប់ ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា / ការនរជើសនរ ើសរគូ និងការបណុត េះបណា
ត ល

ោតិ កាកមមវ ិធ្ី សិកានិងការនរជើ សនរ ើសរគូ និងការបណុត េះបណា
ត ល សរោប់ កមមវ ិធ្ី ននេះគឺ ដ្ូចគាននឹ ងករណី

សិកាទី 11 នៅនលើកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លការតំ រង់ ទិសសរោប់ ពលករជប៉ាុ ន។ ភាគនរចើ នននពលករ
បានបញ្ូជ ននៅរបនទសោ៉ា ន

សុីបានទទួ លការគាំរទលវ ិកាសរោប់ ការបណុត េះបណា
ត លទិ សនៅ ដដ្ល

រគបដ្ណតប់នៅនលើនលលនដ្ើ មសរោប់ សោភរៈហ្វឹកហ្វឺនទំងអស់ នដាយមិ នគិ តនលលចំន

េះសិកាខកាម។

ករណី

ក
ិ ាេី ១៣

ករមវិធីត្ម្រង់េិ

សលើ

ខ
ុ ភាព ន្ិង

វ
ុ ត្តិភាពការងារសៅកថ្ន្ែងសធវកា
ើ រ (ម្ប៊ាុយសណ)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

គណៈកោមធ្ិ ការតរមួតសុវតថិភាពនិ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការរតូវបានបនងកើតន
ឆ្នំ 2011 នដ្ើ មបីនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ សុវតថិភាព និ ងសុខភាព នដាយសរដតការនកើ នន
ចរណ៍ ការសលប់ និងជំងឺទក់ ទងនឹ ងការងារ ដដ្លនកើ តន

ើងនៅនលៃទី 9 ដខមិ លុនា
ើងនននរគាេះថ្ននក់ ចរា

ើងនៅកដនលងនធ្វើការ ជាពិ នសសនៅកនុងវ ិស័យ

សំណង់ និងផ្សលិតកមមនៅរប៊ាុ យនណ។ នាយកដាឋនការងារជាអនកទទួ លខុ សរតូវកនងការបនងក
ើ ត និ ងនលើក
ុ
កមពស់សរៈសំខ្ន់ ននសុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ។

កមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសសតីពី "សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅឆ្នំ 2009" និ ង បទបញ្ញ
ជ របាំពីររបស់ខួន
ល រតូវ
បានបនងកើតន

ើងនដ្ើ មបីផ្សតល់ចំនណេះដ្ឹ ង និ ងការយល់ដ្ឹងអំ ពីសរៈសំខ្ន់ ននសុវតថិភាព និងសុខភាពទំង

នៅកនុងបរ ិយាកាសការងារសធារណៈនិ ងឯកជន និងបងាហញពី សរៈសំខ្ន់ ននតួ នាទី និ ងការទទួ ល
ខុ សរតូវរបស់និនយាជក និ ងបុ គគលិក នដ្ើ មបីបនងកើតបរ ិយាកាសការងាររបកបនដាយសុវតថិភាព។

ដ្ូ ចគានននេះដដ្រ កមមវ ិធ្ី តំរង់ ទិសោននគាលនៅនលើកកមពស់ការបញ្ញ
ជ ទិ ញ និ ងបនងកើតការយល់ដ្ឹងជាស
ធារណៈអំ ពីបទនលមើស និ ងការដាក់ ទណឌកមមចំន

េះការមិ នអនុ វតតតាម។ ននេះក៏ ជាការនលើកទឹ កចិតតដ្ល់

និ នយាជកនិងនិ នយាជិត ឱយចត់ វ ិធានការកនុងការបនងកើតរបព័ នរធ គប់ រគងសុវតថិភាពនិ ងសុវតថិភាពការងារ
សមស្រសប ដដ្លរួមបញ្ូច លនគាលននយាបាយដផ្សនការសកមមភាពការអនុវតត និ ងសុវតថិភាពរបស់ពលករ
នដ្ើ មបីនជៀសវាង ឬកាត់ បនថយអរតានរគាេះថ្ននក់ ចរាចរណ៍សលប់ និ ងជំងឺទក់ ទងនឹ ងការងារនៅកដនលងនធ្វើ
ការ ។ កមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើន

ើងនៅកនងការបងា
ហ ញផ្សលូវដដ្លចប់ នផ្សតើមនដាយនាយកដាឋនការងារ
ុ

និ ងនដ្គូ របស់ខននៅកន
ួល
ុងគណៈកោមធ្ិ ការដ្ឹ កនាំចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2013 ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
ការរចនាកមមវ ិធ្ីតំរង់ ទិស រតូវបានសរមបតាមតរមូវការនិ ងតរមូវការរបស់រកុមឧសាហ្កមមនីមួយៗ។
ោតិ កាទូ នៅននកមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសោនដ្ូ ចខ្ងនរកាម:

•សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការឆ្នំ 2009
•សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (2013)
•សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ការរគប់ រគងនរគឿងនញៀន) ចាប់ ឆ្នំ 2013
•បទបញ្ញ
ជ សតីពីសុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្នំ 2014)
•បទបញ្ញ
ជ សតីពីសុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាព (សំណង់ ) នៅកដនលងនធ្វើការឆ្នំ 2014
•សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្នំ 2001)
•សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្នំ 2009)
•បទបញ្ញ
ជ សតីពីសុវតថិភាព និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្នំ 2014)
•បទបញ្ញ
ជ សតីពីសុវតថិភាព និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្នំ 2014)
ោតិ កាននការយល់ដ្ឹងជាមូ លដាឋន សតីពី សុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាព រួមោនរបធានបទខ្ងនរកាម:
•បំ ណងសរោប់ សុវតថិភាពការងារនិ ងសុខភាពលំដាប់ 2009
•សរៈសំខ្ន់ ននសុវតថិភាព និ ងសុខភាពនៅឯការងារ
•ចាប់ សុីវ ិល

ក់ ព័នធ និ ងចាប់រពហ្មទណឌ

•បទបញ្ញ
ជ ដដ្លសថិតនៅនរកាមសុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពឆ្នំ 2009
•អនុ វតតន៍បទបញ្ញ
ជ នៅរដាឋភិ បាល
•ការនលើកដលងមនុ សសនៅកដនលងនធ្វើការ
•មុ ខងារទូនៅនយាងតាមសមតថភាពនផ្សសងគាន
•សុវតថិភាពការងារនិ ងការនរៀបចំ សុខភាព
o ការជូ នដ្ំ ណឹង និ ងការរាយការណ៍ពី នរគាេះថ្ននក់ នរគាេះថ្ននក់ នកើ តន
o ការនសុើបអនងកតឧបបតតិនហ្តុ
•ការអនុ វតតសិទិ អ
ធ ំ ណាច
o ការកំ ណត់ អតតសញ្ញាណរបស់អធ្ិ ការ និ ងមន្រនាីដដ្លោនអំ ណាច
o អំ ណាចរបស់អធ្ិ ការ
o ការ

របុ គគលិក

o សកមមភាពដដ្លរតូវនធ្វើនៅនពលោនការបញ្ញ
ជ ទិ ញ

ើង

•បទនលមើសរពហ្មទ័ណឌនិងពិ ន័យទូ នៅ
o បទនលមើសទក់ ទងនឹ ងការជួ សជុ លនិ ងបញ្ឈប់ ការងារ
o បទនលមើសសំរាប់ ជននលមើសមតងនទៀត
•សុវតលិ ភាពនិងសុខភាពនៅរកុមការងារ
o បញ្ញ
ហ ដដ្លគួ រដតរតូវបានយកនៅកនុងគណនី នៅនពលនធ្វើការ
o សិកាខសោសតីពីការងារ
o ឧបករណ៍ការ

រផ្ទទល់ខួន
ល (PPE)

កមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើរួចរាល់កងរយៈនពលកនល
េះនលៃកុងមួ
ន
យរកុម។ វារតូវបាននធ្វើន
ុន

ើង កនុងអំ

ង
ុ

នពលបងាហញផ្សលូវនិ ងតាមការនសនើសុំ សរោប់ ការសនងខបជាក់ ោក់ កុងស
ន
ថ ប័ននិ ងរកុមហ្៊ាុន។ មិ នោន

នសៀវនៅដណនាំរតូវបាននបាេះពុ មពដចកផ្សាយនទ លវីនបើ សំណុំបទបងាហញតាម PowerPoint សតង់ដាររតូវ
បាននគនរបើ របាស់សរោប់ ជាឯកសរនយាងក៏នដាយ។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

រគូបនរងៀនសរោប់ កមមវ ិធ្ីតំដរតំរង់ គឺ មន្រនាីហ្ក
ឹវ ហ្វឺនសំខ្ន់ ៗមកពីគណៈកោមធ្ិ ការការងារសុវតថិភាព
និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ។ វាគមិនោនចំណុចបនងាគលពី :
•នាយកដាឋនសុខុោលភាព និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ នាយកដាឋនការងារ រកសួងមហនផ្សទ
•នាយកដាឋនថ្នមពល និ ងឧសាហ្កមម នរកាមនាយករដ្ឋមន្រនតី
•នសវាសុខភាពបរ ិសថន និងរកសួងសុខ្ភិបាល
•នាយកដាឋនការងារសធារណៈ នរកាមរកសួងអភិ វឌ្ឍន៍

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
កមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយរកសួងការងារ និ ងនដ្គូរបស់ខួន។
ល
មិ នគិ តកនរមអនកចូ លរួមនទ។

កមមវ ិធ្ី ននេះរតូវបានផ្សតល់មូលនិ ធ្ិយា៉ាងនពញនលញពី រដាឋភិ បាល។

ករណី

ក
ិ ាេី ១៤

ករមវិធីបណតុេះបណា
ត ល

ខ
ុ ភាព ន្ិង

វ
ុ ត្តិភាពពលករឧ

ាហករម(ម្មស

)
ីុ

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ
របនទសោ៉ា ន

សុីបានដណនាំសិកាខសោ អំពី "វគគផ្ទតច់ រព័ រត" នៅឆ្នំ 2004 នដាយនផ្ទតតនលើដ្ំណាក់

កាលនរកាយការមកដ្ល់។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ កមមវ ិធ្ី ននេះរតូវបានផ្ទអកនៅឆ្នំ2007 នដាយសរ
ដតការផ្ទលស់បូរនគាលននយាបាយ
ត
និ ងការចំ ណាយរបតិ បតតិការ។ ការផ្ទលស់បូរនគាលននយាបាយននេះគឺ
ត
ជាលទធផ្សលននការចត់ តាំងភានក់ ងារនាំមុខកនុងការដកសរមួលពលករនទសនតររបនវសន៍ ពី រកសួង
ធ្នធានមនុ សសនៅរកសួងមហនផ្សទ។

ទី ភានក់ ងារមួ យជារកុមរបឹ កាអភិ វឌ្ឃន៍ ឧសាហ្កមមសំណង់ (CIDB) បានបនតនធ្វើបចចុបបននភាពជាមួ យវគគ

បណុត េះបណា
ត លនបើ កបរសរោប់ ពលករទំងអស់របស់ខួលននៅកដនលងសំណង់ សរោប់ ទំងកនុងស្រសុកនិ ង
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ នលើសពី ននេះ និ នយាជកកនុងគំ និតផ្សតួចនផ្សតើមរបស់ពួកនគនរៀបចំសិកាខសោកំ
រ ិតសហ្រគាសនដ្ើ មបីតរមង់ទិសពលករនទសនតររបនវសន៍នៅកនុងបរ ិយាកាសការងារលមី។

វគគបណុត េះបណា
ត លដ្ឹ កនាំនដាយ CIDB សរោប់ ពលករសំណង់ គឺ ជាសិកាខសោរយៈនពល 8 នោ៉ា ង។

នៅចុ ងបញ្ចប់ ននសិកាខសោអនកចូ លរួមរតូវបាននគនចញប័ ណណនបតង (កាតនបតង) ដដ្លជាកាតពវកិចច
នដ្ើ មបីបញ្ូច លសំណង់ ។ 'ប័ ណណនបតង' នដ្ើ រតួជា "របព័ នធលិខិត្លងដដ្នសុវតថិភាព" នដាយនផ្ទតតនលើការ
អនុ នោមតាម OSH ។ កមមវ ិធ្ី សិកាននេះ រតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយ CIDB នដាយការសហ្ការជាមួ យ

នាយកដាឋនសុវតថិភាពនិ ងសុខភាព (DOSH) រកសួងធ្នធានមនុ សស។ កមមវ ិធ្ី សិការតូវបាននធ្វើបចចុបបនន
ភាពមតងកនុងរយៈនពលរបាំមួយដខមតង។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
សហ្ព័ នធនិនយាជកោ៉ា ន

សុី (MEF) បានសងកត់ធ្ៃន់នលើសរៈសំខ្ន់ វគគបណុត េះបណា
ត ល (កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំ)

ដ្ល់ពលករបរនទសដដ្លចូ លរួមកនុងកំ ោំងពលកមមោ៉ាន

សុីជាភាសរតូវបាននរបើ របាស់ជាទូ នៅនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន
កនុងចំ នណាមរបជាជនោ៉ា ន

សុី។ សិកាខសោននេះ បងាហញពី ចាប់ ោ៉ាន
សុី ទំ ននៀមទោលប់ និ ងការអនុ វតតជាទូ នៅ

សុី និ ងបរ ិសថនសងគម និ ងការងារលមី។ កនុងនាមជាសោគមតំណាងរបស់

និ នយាជករកសួងនសដ្ឋកិចច និ ងហ្ិរញ្ា វតថុបាននកាតសរនសើរចំ ន

េះអតថរបនយាជន៍ ដដ្លបាននាំមកនដាយ

វគគបណុត េះបណា
ត ល។

នៅនលើនវទិ ការសតីពីពលករោ៉ា ន

សុី (MTUC) -Migrant Desk សិកាខសោរតូវបានបនងកើតន

ើងសរោប់

ពលករបរនទសរតូវបាននគចត់ទុកថ្នជាធាតុ សំខ្ន់ ននវគគបណុត េះបណា
ត លសរោប់ ពលករបរនទស។

ពលកររតូវដតរបឈ្មនឹ ងបរ ិយាកាសលមីនៅកដនលងនធ្វើការ ជាពិ នសសនលើចាប់ បទបញ្ញ
ជ និ ងការអនុ វតតអី វ
រតូវនធ្វើនិងមិនរតូវនធ្វើ នៅខណៈនពលដដ្លកំពុងនធ្វើការជាមួ យសហ្គមន៍ មូលដាឋន។ នទេះជាយា៉ា ងណា
ក៏ នដាយ វគគបណុត េះបណា
ត លននេះនឹ ងបានបញ្ចប់ នៅឆ្នំ 2007 ។
ចាប់ សីព
ត ី កមមវ ិធ្ីបណុា េះបណា
ា លអប់ រ ំសំរាប់ពលករបរនទសដដ្លចូ លកនុងឧសាហ្កមមសថបនារតូវបាន
ដាក់ បញ្ូច ល កនុងឆ្នំ 2000 ។ កមមវ ិធ្ី អប់រ ំននេះ រតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយវ ិទាសថនជាតិ សុវតថិភាព និ ងសុខ

ភាពការងារ (NIOSH) ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ មុ ខងារននេះរតូវបាននផ្សទរនៅ CIDB កនុងឆ្នំ 2010 ។
CIDB សហ្ការជាមួ យនាយកដាឋនសុវតថិភាព និ ងសុខភាពការងារ (DOSH), បាននរៀបចំកមមវ ិធ្ី សិកា
សរោប់ វគគសុវតថិភាពននេះ។ ននេះគឺ ជាកមមវ ិធ្ីោនលកខណៈសតង់ដារចំបាច់ សរោប់ មនុ សសោនបំ ណងនធ្វើ
ការនៅកដនលងសំណង់ ។ រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះ ពលករសំណង់ រ ំពឹ ងទុ កចំនួន 98.168 នាក់ បានចូ ល
រួមវគគបណុត េះបណា
ត លននេះ។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

រយៈនពលននវគគបណុត េះបណា
ត លគឺ របាំបីនោ៉ា ង នដាយរគូរតូវបាននរជើ សនរ ើសនិ ងទទួ លសគល់នដាយ CIDB
។ អនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លរតូវបានតរមូវឱយទទួ លការបណុត េះបណា
ត លរគូបនងាគល ដដ្លរតូវបាននធ្វើ
ន

ើងនដាយ NIOSH ។ ទី ោនហ្វឹកហត់ រតូវបានកំ ណត់ នដាយរគូបនងាគលទទួ លសគល់នដាយ CIDB ។

ការរតួតពិ និតយការផ្សតល់នសវា គឺ តាមរយៈករមងសំណួររតូវបានបំ នពញនដាយអនកចូ លរួមវគគបណុត េះបណា
ត
លនៅចុ ងបញ្ចប់ ននវគគបណុត េះបណា
ត ល។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
ការបណុត េះបណា
ត លននេះគឺ ជាកាតពវកិចចសរោប់ បុគគលិកទំងអស់ដដ្លនធ្វើការនៅកដនលងសងសង់ ។

តនមលចុេះបញ្ជីដរបរបួលតាមរបនភទ:
ក. ពលករបរនទសដដ្លោនលិខិតអនុ ញ្ញាតតិការងារចំ នួនមួ យឆ្នំ ឬតិ ចជាងននេះគឺ RM25
ខ. ពលករបរនទសដដ្លោនលិខិតអនុ ញ្ញាតការងារនលើសពី មួយឆ្នំគឺ RM50

ករណី

ក
ិ ាេី ១៥

ករមវិធីសោេះម្សយបញ្ជ
ា

ម្ម្មប់ពលករបរសេ

សធវើការងារនទេះ (

ង
ឹ ាបុរ ី)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ
កមមវ ិធ្ី នដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ (SIP) គឺ ជាសិកាខសោមួ យនលៃដដ្លតរមូវឱយនិនយាជិ តនធ្វើការតាមផ្សទេះបរនទស
(FDWs) នធ្វើការនៅសឹងហបុរ ី។ កនុងនមនរៀន វារួមបញ្ូច លទំងព័ ត៌ោន សតីពី សិទិ ន
ធ ិ យ័តកមម និ ងការទទួ ល

ខុ សរតូវរបស់ពួកនគ ការសរមបខលួននៅនឹ ងការរស់នៅ និ ងនធ្វើការនៅកនងរបនទសសិ
ងហបុរ ី និ ងការនលើក
ុ

កមពស់ទំនាក់ ទំនងការងារលអកុងរគួ
ន
សរ។ ការរគប់ រគងភាពតានតឹ ងផ្សលូវចិ តត សុវតិ តភាពការងារ និ ងមនធ្ា
បាយនដ្ើ មបីដសវងរកជំនួយនៅនពលរតូវការចំបាច់ ។ FDWs ដ្ំ បូងទំងអស់រតូវបានទមទរនដ្ើ មបីបញ្ចប់
សិកាឋសោនៅកនុងបី នលៃដ្ំបូងននការមកដ្ល់របស់ពួកនគ នៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ ី។ ការចំ ណាយរបស់
SIP រតូវបានឧបតថមនភ ដាយនិ នយាជករបស់ពួកនគ។

SIP រតូវបានអនុ វតតនៅនលៃទី 1 ដខឧសភាឆ្នំ 2012 ។ វារតូវបាននធ្វើន

ើងជាភាសអង់ នគលស ឬភាស

កំ នណើតរបស់ FDWs ដ្ូ ចជាភាសឥណូឌ ននសុីតាហគលូ ឬភូ ោ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
SIP រតូវបានបញ្ូជ នតាមរយៈការរួមបញ្ូច លគានននការបនរងៀនតាមវ ីនដ្អូ និ ងវគគអនុ វតតជាក់ ដសតង។ នៅ

ចុ ងបញ្ចប់ ននសិកាឋសោ FDWs នឹ ងរតូវន្លើយតបនៅនឹ ងករមងសំណួរនដ្ើមបីធានាថ្ន ពួ កនគបានយល់
និ ងរកាសររតឹមរតូវ និ ងនមនរៀនបានបនរងៀននៅ SIP ។ របធានបទបានដាក់ បញ្ូជ ន និ ងរគបដ្ណតប់
កនុងអំ

ង
ុ SIP រួមោន:

១. នសចកតីដណនាំអំពីសឹងហបុរ ី
២. លកខខណឌននការងារ (ឧ. សិទិ ន
ធ ិ ងការទទួលខុ សរតូវជា FDW) ។
៣. សុវតថិភាពនៅផ្សទេះជាពិ នសសសុវតថិភាពខពស់។
៤. សុវតថិភាពនៅកដនលងនផ្សសងនទៀត និ ង
៥. ទំ នាក់ ទំនង និ ងការរគប់ រគងនស្រសតស។

កមមវ ិធ្ីបណុា េះបណា
ា ល កមមវ ិធ្ី សិកា និ ងសោភរៈជំ នួយការហ្វឹកហត់ ដ្ូ ចជាសលយនិ ងវ ីនដ្អូ រតូវបានផ្សត
ល់នដាយរកសួងមហនផ្សទ (MOM) ។ MOM តាមដានយា៉ា ងដ្ិ តដ្ល់កមមវ ិធ្ី សិកា SIP នហ្ើយនទៀងទត់
នធ្វើឱយរបនសើរន

ើងខលឹមសរ និ ងការដចកចយ នដ្ើ មបីធានានូ វភាព

ក់ ព័នធ និ ងអតថរបនយាជន៍ សរោប់

FDWs ។
វគគននេះ នផ្ទតតការយកចិ តតទុកដាក់ បំផ្សុតនៅនលើសុវតថិភាពការងារនៅផ្សទេះ នដាយសរដតោនលំនៅឋាន
ខពស់នៅសិងហបុរ ី។ ោនសោសធាតុ សំខ្ន់ មួយផ្សងដដ្រ នដ្ើ មបីនរៀនពីរនបៀបនធ្វើការងារផ្សទេះរបកបនដាយ
សុវតថិភាពនៅផ្សទេះ ដ្ូ ចជាការសោអតបងអួច និ ងនបាកគក់ ជានដ្ើ ម។
រគូបណុត េះបណា
ត ល SIP នឹ ងបងាហញវ ិធ្ី រតឹ មរតូវនដ្ើ មបីអនុ វតតការងារដបបននេះ មុ ននពលអនុញ្ញាតឱយ FDWs
អនុ វតត។ រគូឧនទទសនឹ ងសនងកតនមើ លសមតថភាពរបស់ FDW នី មួយៗកនងការអនុ
វតតនូវអវីរតូវបានបនរងៀន
ុ
កនុងអំ

ងនពល
SIP និ ងបងាហញពី ការសនងកតរបស់ពួកនគ កនុងកំ ណត់ សំគាល់ដដ្ល FDWs នឹ ងរបគល់
ុ

នៅឱយនិ នយាជករបស់ពួកនគ។

នលើសពី ននេះ នដ្ើ មបីជួយ FDWs អនុ វតតវ ិធានការសុវតថិភាពនៅកនុងរគួសរនិ នយាជករបស់ពួកនគ FDWs

ទំងអស់នឹងទទួ លបាន: (ក) ទឹ ករ ំអិ លអាចពរងី កបាននដ្ើមបីសោអតកដនលងដដ្លពិ បាកនៅដ្ល់ និ ង (ខ)
ខិ តប័ ណណសុវតថិភាពនលើអី វពួកនគរតូវបានបនរងៀននៅ SIP ។ មគគុនទទសក៍ ងាយស្រសួលនឹ ងរតូវបានផ្សតល់ជូន
ផ្សងដដ្រ។ មគគុនទទសក៍ ននេះ ោនព័ ត៌ោនសំខ្ន់ ដ្ូចជាល័កខខ័ណឌការងារ និ ងនលខទូរស័ពទសំខ្ន់ ៗ ោន
របនយាជន៍។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

នដ្ើ មបីធានាឱយោនភាពសុីសងាវក់ កុងការដចកចយោតិ
ន
កានមនរៀន ស្រសបនពលបំ នពញតាមតរមូវការវគគ

បណុត េះបណា
ត លននាេះ SIP រតូវបានអនុ វតតនដាយអនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត ល ទទួ លសគល់នដាយ MOM
និ ងជាមួ យ (ATP) ។ MOM ទទួ លបានរបតិកមមជានទៀងទត់ពី FDWs នដ្ើ មបីធានាថ្ន សតង់ដារការដចក
ចយសរោប់ SIP រតូវបានន្លើយតប។
១. មជឍមណឌលអប់រ ំ ECON ជំ នាញនមើ លដល (ECTC) និ ង
២. នសវាកមមរគប់ រគង និងរបឹកានយាបល់
(ចំ ណាំ: កនុងភាពជានដ្គូ ជាមួ យសោគមពលករកនុងស្រសុក សរោប់ ការគាំរទ និ ងបណុត េះបណា
ត

លសងគម (FAST) ជាអងគការោនមូ លដាឋននៅរបនទសសិងហបុរផ្ស
ី តល់ការគាំរទដផ្សនកសងគម និ ងការ
បណុត េះបណា
ត លជំ នាញដ្ល់ FDWs នៅរបនទសសិងហបុរ ី។
ព័ ត៌ោនបដនថមអំពី MOM-ATPs អាចរកបាននៅ http: //www.econcareskill/SIP និ ង http://www.
gmcs.com.sg/courses/ministry-of-manpower-approved-courses/foreign-domestic-workers settling-in-program ។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិ និងការសនរមចបាន
SIP ោនតនមល SGD 75 នហ្ើយរតូវបានទទួ លការឧបតថមភនពញទំ ហ្ឹងនដាយនិ នយាជករបស់ FDWs ។

ករណី

ក
ិ ាេី ១៦

ករមវិធីថ្ណនា ំត្ម្រង់េិ

ន្ិសោជក (

ង
ឹ ាបុរ ី)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

កមមវ ិធ្ី ដណនាំតរមង់ ទិសនិនយាជក (EOP) គឺជាសិកាខសោរយៈនពល 3 នោ៉ា ងដដ្លអប់រ ំអំ ពីពលករ
បរនទសនធ្វើការផ្សទេះ (FDW) ដ្ល់និនយាជកសតព
ី ី តួនាទី និងការទទួ លខុ សរតូវកនុងការជួ ល FDW នៅ

របនទសសឹងហបុរ ី។ រាល់និនយាជក FDW ដ្ំ បូង និ ងអនកផ្ទលស់បូរត FDWs ជាញឹកញាប់ រតូវបាននគតរមូវឱយ
ចូ លនរៀនវគគននេះ។ តនមលនន EOP នឹ ងរតូវបានបង់ នដាយនិ នយាជក។

ចប់ ពីនលៃទី 1 ដខនមស ឆ្នំ 2004 និ នយាជកទំងអស់ដដ្លសថិតនៅនរកាមលកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ខ្ងនលើរតូវ
ដតចូ លរួម EOP មុ ននពលពួ កនគអាចដាក់

កយនសនើសុំការងារនដ្ើ មបីជួល FDW ។ និ នយាជកអាចចូ ល

នរៀនសិកាខសោននេះតាមរយៈអុិ នធ្ឺ ដណត ឬចូ លរួមសិកាខសោ ដដ្លោនមូ លដាឋនរគឹេះកនុងការ
បនរងៀននដាយផ្ទទល់។

នទេះយា៉ា ងណាក៏ នដាយ និ នយាជកដដ្លផ្ទលស់បូរត FDWs ជាញឹកញាប់ រតូវបាននគតរមូវឱយចូ លរួមកនុង

EOP ោនមូ លដាឋននលើថ្ននក់ នរៀនដដ្លករណីសិកា និ ងបទពិ នសធ្ផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
នគ នឹ ងរតូវបានដចក
រ ំដលកកនុងអំ

ងនពលសិ
កា រពមទំងផ្សតល់នូវការយល់ដ្ឹងទូ លំទូោយបដនថមអំ ពីការរគប់ រគងទំ នាក់
ុ

ទំ នងរវាងនិនយាជកនិង FDW ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
EOP រតូវបានបញ្ូជ នតាមរយៈសិកាខសោនអ

ិចរតូនិចនលើអុីនធ្ឺ ណិត ឬសិកាខសោោនមូ លដាឋន

នលើការបនរងៀន ដដ្លនឹ ងរគបដ្ណាប់នលើម៉ាូឌ្ុលទំងបួ នដ្ូ ចខ្ងនរកាម:
១. នតើ ោនន័ យថ្ននិ នយាជក FDW ជានរណា?
២. ទំ នួលខុ សរតូវរបស់និនយាជក FDW
៣. ផ្សតល់បរ ិយាកាសការងារោនសុវតថិភាព និ ង
៤. ជំ រុញទំ នាក់ ទំនងការងារលអ និ ងសុខដ្ុ មរមនាជាមួ យ FDW របស់គាត់ ។

នៅចុ ងបញ្ចប់ ននម៉ាូ ឌ្ុលនិ មួយៗ និ នយាជកនឹង្លងកាត់ សកមមភាពសិកា។ នៅចុ ងបញ្ចប់ ននម៉ាូ ឌ្ុលទំង
បួ ន ពួ កនគនឹងរតូវបាននគតរមូវឱយយកករមងសំណួរខលីៗ (សំរាប់ សិកាខសោតាមអុិ នធ្ឺ ដណត) ឬការ
វាយតនមលខីៗ
ល (សរោប់ សិកាខសោោនមូ លដាឋននលើថ្ននក់ ឬកំ រ ិតនផ្សសងគាន) ។
កមមវ ិធ្ី សិកា និ ងជំ នួយការបណុត េះបណា
ត ល ដ្ូ ចជាសលយនិ ងវ ីនដ្អូរតូវបានផ្សតល់នដាយរកសួងមហនផ្សទ

(MOM) ។ MOM តាមដានយា៉ា ងដ្ិ តដ្ល់នូវកមមវ ិធ្ី សិកា EOP នហ្ើយដកដរបោតិ កា និ ងការដ្ឹ កជញ្ូជ ន
នៅនពលចំបាច់ នដ្ើ មបីធានាថ្នភាព

ក់ ព័នធនិងោនរបនយាជន៍ របស់វា។

ជាពិ នសសជាមួ យនឹ ងនគាលបំ ណងរបស់ MOM នដ្ើ មបីធានាសុខោលភាពរបស់ FDWs នៅកនុង

របនទសសឹងហបុរ ី សិកាខសោនផ្ទតតសំខ្ន់ នលើការផ្សតល់ឱយនិ នយាជកនូ វការយល់ដ្ឹងជាមូលដាឋន អំ ពី
កាតពវកិចចចាប់និងនគាលការណ៍ដណនាំទក់ ទងនឹ ងការងាររបស់ FDWs ។ ឧទហ្រណ៍ និ នយាជកនឹង
រតូវបានបនរងៀនថ្ន វាជាការទទួ លខុ សរតូវរបស់ពួកនគកនុងការចំ ណាយសរោប់ ការដលរកាទូ នៅដ្ល់

FDW របស់គាត់ រួមទំងការចំ ណាយនពញនលញននការនធ្វើោតុ ភូមិនិវតតន៍ និងឱយពលករបាននលៃសរោក
របចំសបាតហ្៍។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

នដ្ើ មបីធានាឱយោនភាពសុីសងាវក់ កុនងការដចកចយោតិ កា ខណៈនពលបំ នពញតរមូវការបណុា េះបណា
ា ល
EOP រតូវបានអនុ វតតនដាយអនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លដដ្លទទួ លសគល់នដាយ MOM ពីរ (ATPs) ។
១. ពហ្ុបនចចកនទសសិងហបុរ ី និ ង
២. ការងារជាតិ ទី ភានក់ ងារការងារដដ្លោនមូ លដាឋននៅរបនទសសិងហបុរ ី។
ព័ ត៌ោនបដនថមអំពី MOM-ATPs អាចរកបាននៅកនុងនគហ្ទំ ព័រភាជប់ ទំងននេះ។
ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិ និងការសនរមចបាន
នដ្ើ មបីនលើកទឹ កចិតតដ្ល់និនយាជកោនសិទិ ច
ធ ូលរួមកនុង EOP ដដ្លោនមូ លដាឋននលើថ្ននក់ នរៀនវាោនតនមល
ចននាលេះពី SGD28-34 នបើ នរបៀបនធ្ៀបនៅ SGD46 សរោប់ សិកាខសោោនមូ លដាឋននលើអុីនធ្ឺ ណិត។
ការចំ ណាយរតូវបានបង់ នដាយនិ នយាជក។
EOP ថ្ននក់ នរៀនរតូវបាននធ្វើន

ើងនរៀងរាល់សបាតហ្៍។

ករណី

ក
ិ ាេី ១៧

វគាបណតុេះបណា
ត លទក់េងន្ឹង

វ
ុ ត្ថិភាព (

ង
ិ ាបុរ ី)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

ោនសិកកាខសោទក់ ទងនឹ ងសុវតថិភាពជានរចើ ននៅកនុងរបនទសសឹងហបូរ ីបាននធ្វើន

ើងនៅទូ ទំងពលករ

បរនទស (FW) នៅរបនទសសិងហបុរ ី។ សិកាខសោទំងននេះ ចប់ ពីលិរនវោពី 8 នៅ 135 នោ៉ា ង គឺ ោន
បំ ណងបំ

ក់ ឱយសិសសោនការយល់ដ្ឹងជាមូ លដាឋនអំ ពីការនធ្វើការនដាយសុវតថិភាពនៅរបនទសសិងហបុ

រ ី។ នលើសពី ននេះនទៀត FWs នៅកនុងវ ិស័យឯកនទស ដ្ូ ចជាការសងសង់ សំណង់ សមុ រទនិងដដ្ក រតូវ
បាននគតរមូវឱយ្លងកាត់ សិកាខសោសុវតថិភាព

ណិជជកមមបដនថម និងការនធ្វើនតសតនដ្ើ មបីនរៀបចំ ពួកនគ

សរោប់ ការងារនៅកនុងឧសាហ្កមមជាក់ ោក់ របស់ពួកនគ។
ករណីសិកាននេះនផ្ទតតនលើសិកាខសោទក់ ទងនឹ ងសុវតថិភាពចំ នួន 3 សរោប់ អនកនបើ កបរនៅកនុងវ ិស័យ
សំណង់ ។

វគគ/ ការបញ្ញ
ជ ក់ ជំនាញ

ដ្ំ ណាក់ កាលននវដ្ឋនទសនត
របនវសន៍

ក. ការវាយតនមលចំនណេះដ្ឹ ងជំ នាញ

មុ ន នរជើ សនរ ើសនធ្វើការ

ខ. វគគតរមង់ ទិសសុវតតិភាព

នរកាមមកដ្ល់នគាលនៅ

គ. សិកាខសោយល់ដ្ឹងនិ ងសុវតតិភាព

នធ្វើការកនុងរបនទសសិងហបុរ ី

ក. ការវាយតនមលចំនណេះដ្ឹងជំនាញ
FWs ទំងអស់នៅកនុងវ ិស័យសំណង់ រតូវដត្លងកាត់ និងបញ្ូជ ន SEC (K) ជាការសកលបងនធ្វើ
កមមមួយនធ្វើន

ើងនដាយអាជាាធ្រសំណង់ និ ងការសងសង់ (BCA) នៅសិងហបុរ ី មុ ននពលដាក់

ណិជជ
កយសុំការ

អនុ ញ្ញាតការងារ។ SEC (K) ោននគាលបំ ណងបនងកើនជំ នាញផ្សលិតភាព និ ងសុវតថិភាពសរោប់ ពលករ
ទំងអស់នៅកនុងវ ិស័យសំណង់ ។
នដ្ើ មបីន្លើយតបនៅនឹ ងតរមូវការរបស់ឧសាហ្កមមននេះោនរបនភទ SEC (K) នរចើនរបនភទដដ្លោនក់ ៗ
ោនជំ នួញសំណង់ ជាក់ ោក់ ។ ខណៈវគគវាយតនមលជំនាញរតូវបាននធ្វើន

ើងជាទូ នៅជាភាសអង់ នគលស

មួ យចំ នួនអាចរកបាននៅកនុងភាសកំ នណើតរបស់ FW ដ្ូ ចជាភាសនល នដ្ើ មបីបនងកើនការយល់ដ្ឹងនិ ង
រកាោតិ ការគបដ្ណតប់ នៅកនុងសិកាខសោ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
កមមវ ិធ្ី សិកា SEC (K) រតូវបានផ្សតល់ជូនតាមរយៈការរួមបញ្ូច លគានននការបនរងៀន និ ងការបណុត េះបណា
ត
លជាក់ ដសតង។ ោតិ កាដរបរបួលតាម

ណិជជកមម

ក់ ព័ន។
ធ នៅចុ ងបញ្ចប់ វគគហ្ឹក
វ ហ្វឺន អនកសម័រគចិ តតទំង

អស់រតូវោនការវាយតនមល រួមោន ការនធ្វើនតសតសរនសរ និ ងសោសធាតុ ជាក់ ដសតង។ សោសធាតុ បាន
សរនសរតរមូវឱយ FWs បងាហញការយល់ដ្ឹងអំពីចំនណេះដ្ឹ ង

ណិជជកមមសំខ្ន់ ៗ។ សោសធាតុ ជាក់ ដសត

ងតរមូវឱយរកុមការងារនដ្ើ មបីបងាហញជំ នាញការងារជាក់ ដសតងរបស់ខួន
ល នដ្ើមបីបំនពញតាមសតង់ដារគុ ណ
ភាពសរោប់

ណិជជកមម និ ងសមតថភាពកនងការអនុ
វតតការងាររបកបនដាយសុវតថិភាព។
ុ

ឯកសរសិកានិងឯកសរសកលបងសរោប់

ណិជជកមម

ក់ ព័នធអាចរកបានសរោប់ FWs នៅទី តាំង

សកលបងនផ្សសងៗ និ ងបានបកដរបនៅជាភាសរបស់របនទសនី មួយៗ។
BCA បនតពិនិតយន

ើងវ ិញនូ វតរមូវការននការនធ្វើនតសតបំណិនជីវ ិត និ ងបនងកើនសតង់ដារននការនធ្វើនតសតនដ្ើមបី

បនងកើនគុ ណភាពផ្សលិតភាពនិ ងសុវតថិភាព។ ននេះគឺ នដ្ើ មបីធានាបាននូ វភាពសមស្រសបននសំណុំជំ នាញនិ ង
ថ្នពលកររតូវបានបណុត េះបណា
ត ល និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ស្រសបតាមតរមូវការរបស់គនរោងសតង់ដារគុណភាព និ ង
ការអនុ វតតទីតាំងលអ។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

ការនធ្វើនតសត SEC(K) រតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយ BCA នៅមជឈមណឌលបណុត េះបណា
ត ល និ ងនធ្វើនតសតដដ្ល

រតូវបានអនុម័តនដាយ BCA នៅកនុងស្រសុកនិងនរៅរបនទស នៅមជឈមណឌលសកលបងនរៅរបនទសរតូវ

បានដតងតាំងនដាយ BCA ។ OTC អាចរកបាននៅកនុងបណា
ត របនទសោនរបភព ដ្ូចជារបនទសនលភូ ោ
PRC ឥណា
ឌ បង់ កាលដដ្ស និ ងស្រសីលងាក។ បញ្ជីនពញនលញននមជឈមណឌលនធ្វើនតសតនរៅរបនទសអាចរក
បាននៅ: http://www.bca.gov.sg/otc/otc_main.html ។ ATTCs និ ង OTCs នឹ ងនធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនផ្ទទល់
របស់ពួកនគ នយាងតាមកមមវ ិធ្ី សិការបស់SEC (K) មុ ននពលបញ្ូជ នពលករនធ្វើនតសត។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
កនរមនសវាសកលបង SEC (K) ដរបរបួលពី

ណិជជកមមនៅ

ណិជជកមមរហ្ូតដ្ល់ SGD810 ។

ខ.វគគបណុត េះបណា
ត លអំពីសវុ តថិភាព

វគគននេះក៏ ចំបាច់ ផ្សងដដ្រសរោប់ ពលករកនុងវ ិស័យសមុ រទ និ ងដដ្កដលប នរៅពី ការសងសង់ ។ រាល់អនក
សម័រគចិ តតកងវ
ុន ិស័យសំណង់ រតូវោនសិកាខសោសតីពីសុវតថិភាព (SOC) ពី មួយនលៃ នៅពី រនលៃ កនងរយៈ
ុ
នពល 14 នលៃបនាទប់ ពីការមកដ្ល់ មុ ននពលពួកនគអាចនចញប័ ណណសរនសើរ។ បនាទប់ ពីននាេះ ពួ កនគរតូវ

បានតរមូវឱយទទួ លវ ិញ្ញាបនប័ រតជាលមីមតងនទៀត នរៀងរាល់ពីរ ឬបួ នឆ្នំ របសិននបើពលករនធ្វើការនៅទី ននេះ
នរកាម 6 ឆ្នំឬនលើសពី 6 ឆ្នំ។ នគាលបំ ណងគឺ បនតនធ្វើឱយជំ នាញ

ណិជជកមម និ ងចំ នណេះដ្ឹងរបស់ពួកនគ

បានបនត និ ងពរងីកបដនថម។
វ ិញ្ញាបនបរតទទួ លបាននជាគជ័ យននការបញ្ចប់ នន SOC រតូវបានទមទរសរោប់ ការនចញ WP ឬបនត។
និ នយាជកដដ្លបញ្ូជ នពលករនៅនធ្វើការមុននពលពួ កនគបាន្លងកាត់SOC នឹ ងរតូវនាំយកនៅនធ្វើកិចចការ

នរកាមចាប់ សុវតថិភាព និ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (WSH) ។ និ នយាជកបរាជ័ យនដ្ើមបីធានាថ្នពលករ
របស់ពួកនគ រតូវបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លយា៉ា ងរតឹ មរតូវ អាចរតូវបានរចននចល

កយសុំ WP លមី

របស់ពួកនគឬមិនអាចបនត WPs របស់ពលករោនស្រសប់ ។ SOC ោននគាលបំ ណងផ្សតល់ជូនដ្ល់រកុម
ការងារទទួ លបនទុកដផ្សនកបណុត េះបណា
ត លចំ នណេះដ្ឹ ង និ ងជំ នាញសតីពីសុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាព។
SOCs រតូវបាននធ្វើន

ើងជា 8 ភាសខុ សៗគានដ្ូ ចជា ភាសោ៉ា ន

និ ងនល នដ្ើមបីបនងកើនការយល់ដ្ឹង និ ង

រកាោតិ កាដដ្លរគបដ្ណតប់ នៅកនុង SOCs ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
SOC រតូវបានផ្សតល់ជូនតាមរយៈការរួមបញ្ូច លគានការបនរងៀននិ ងការបណុត េះបណា
ត លជាក់ ដសតងដដ្លវា
រគបដ្ណតប់នលើម៉ាូឌ្ុល ដ្ូ ចជាសិទិ ធ និ ងការទទួ លខុ សរតូវ ដ្ូ ចជាពលករបរនទស FWs និ ងនធ្វើការនៅ

កមពស់និងកដនលងោក់ខួន។
ល
នៅចុ ងបញ្ចប់ ននសិកាខសោ អនកសម័រគចិ តតទំងអស់រតូវបានតរមូវឱយនធ្វើ
ការវាយតំ នលនដាយោនសំណួរនរចើ នរបនភទនិ ងសោសធាតុ ជាក់ ដសតង។ FWs រតូវបាននគតរមូវឱយ
ោនពិ នុយា៉ា
ទ
ងនហចណាស់ 60 ភាគរយ និ ងបងាហញសមតថភាពនលើរគប់ របធានបទ។

កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត ល និ ងជំ នួយបណុត េះបណា
ត លរតូវបានផ្សតល់នដាយ MOM តាមដានយា៉ា ងដ្ិ តដ្ល់នូវ
កមមវ ិធ្ី សិកា SOC និ ងពិនិតយន

ើងវ ិញនូ វខលឹមសរ និ ងការដចកចយនៅនពលចំបាច់ នដ្ើ មបីធានាថ្នភាព

ក់ ព័នធនិងអតថរបនយាជន៍របស់វាចំ ន
នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល
SOC បចចុបបននននេះរតូវបាននធ្វើន

េះអនកទំងននាេះ។

ើងនដាយអនកផ្សតល់នសវាបណុា េះបណា
ា លដដ្លទទួ លសគល់នដាយ MOM

នហ្ើយបានផ្សតល់ជូននៅនរៅរបនទសនៅកនុងរបនទស ដ្ូ ចជា នល មី យា៉ាន់ ោ៉ា ឥណា
ឌ បង់ កាលដដ្ស និ ងចិ ន
នដាយការ ិយាល័យធ្ី សុីនអធ្ី នអ។ បញ្ជីនន OTCs ដដ្លផ្សតល់ជូន CSOC អាចរកបាននៅ:

http://www.bca.gov.sg/otc/csoc_Main.html ។ សតង់ដារការបណុត េះបណា
ត លសរោប់ អនកសម័រគចិ តតនៅ
ដ្ដដ្លនទេះបី ជាការហ្វឹកហ្វឺនននេះរតូវបាននធ្វើន

ើងនៅរបនទសសិងហបុរ ី ឬនៅនរៅរបនទសក៏ នដាយសរ

ដតអនកសម័រគចិ តតទំងអស់នឹងរតូវបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លជាមួ យគនរោងដ្ូ ចគាននិ ងវ ិញ្ញាបនប័រត
នឹ ងរតូវបានដផ្សអកនលើការបញ្ូជ នទំង MCQ និ ងការនធ្វើនតសតជាក់ ដសតង។
ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
តនមលនន SOC រតូវបានកំ ណត់ រតឹ ម SGD120 និ ង SGD150 សរោប់ អនករតូវបាននធ្វើនដាយ ATPs កនុង
ស្រសុកនិ ង OTC នៅបរនទស។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយនលលឈ្ួលននសិ
ន
កាឋសោ / កនរមអាចោន
ករមិ តខុ សគានបនតិចបនតួចពី ATP មួ យនទៀត។

គ. សិកាខសោសតព
ី ីសវុ តថិភាពនិងការយល់ដ្ឹង
ោនសិកាខសោជានរចើ នទក់ ទងនឹងសុវតថិភាពដដ្ល FWs អាចចូ លរួមនដាយសម័រគចិ តតកុងអំ
ន

ងនពល
ុ

នធ្វើការនៅកនុងរបនទសសិងហបុរ ី។ សិកាខសោទំងននេះ ោនលកខណៈខុ សគាននៅនឹ ងតរមូវការរបស់ពល

ករនៅកនុងវ ិស័យជាក់ ោក់ ។ បញ្ជីននសិកាខសោជំ នាញទក់ ទងនៅនឹ ងគុ ណភាពការងារ (WSQ) នឹ ង
WSH អាចទទួ លបានតាមរយៈ: http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/workplacesafety-and-health-training / find-accredited-courses-under-wsq ។
កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា

នដាយសរលកខណៈខុ សគានននសិកាខសោពួ កនគោនរយៈនពលខុ សគាននិ ងកមមវ ិធ្ី សិកា។ ឧទហ្រណ៏
ខណៈនពលសិកាខសោ "អនុ វតតសុវតថិភាពការងារ និ ងសុខភាពកនុងនរាងចរកដ្ំ នណើរការ" រតូវចំ ណាយ
នពលមួ យនលៃនដ្ើមបីបញ្ចប់ "សិកាឋសោ WSQ របតិ បតតិការ Forklift" រតូវចំ ណាយនពលបីនលៃ។ នទេះជា

យា៉ា ងណាក៏ នដាយ ភាគនរចើ នននសិកាឋសោោនរទឹ សីន
ត ិ ងសោសធាតុ ជាក់ ដសតង។ ការោនធាតុ ផ្សសំ
ជាក់ ដសតងនៅកនុងសិកាឋសោ គឺ ជាការចំបាច់ សរោប់ FWs ោនឱកាសនរៀនសូរតពី បទពិ នសធ្ន៍
អាចផ្សតល់នូវការយល់ដ្ឹងកាន់ ដតនរចើនអំ ពីរបធានបទននេះ។

លវីនបើ MOM មិ នបានអនុ វតតសិកាឋសោទក់ ទងនឹ ងសុវតថិភាពទំងននេះ ក៏ វាោនការរគប់ រគងនលើសិកាខ
សោទំងននេះតាមរយៈរបព័ នធ WSQ ។ MOM និ ង ជំ នាញអនាគត សិងហបុរ ីនធ្វើការជិតសនិទធនដ្ើ មបីធានា
ថ្ននគាលបំ ណងននសិកាខសោរតូវបានសនរមចនដ្ើមបីឱយោនសុវតថិភាពនិ ងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ។
នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

សិកាឋសោទក់ ទងនឹ ងសុវតថិភាពនផ្សសងៗរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយ ATPs ជានរចើ នរួមោនអងគការរដាឋភិ

បាលដ្នទនទៀតដ្ូ ចជាបណិឌ តសភា BCA។ បញ្ជីនន ATPs អាចរកបាននៅ: http://www.mom.gov.sg/
workplace-safety-and-health/wsh-service-providers/find-approved-service-providers/findaccredited-training-provider # / ។
ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
តនមលសិកាខសោខុ សគានអាស្រស័យនលើរយៈនពលននសិកាខសោនិ ងអងគការនរៀបចំ សិកាខសោ។ នលល
សិកាទំងអស់រតូវបានបង់ នដាយនិ នយាជកសិងហបុរ ី។

ករណី

ក
ិ ាេី ១៨

កា
ិ ខ សោត្ម្រង់េិ

សម្កាយរកដ្ល់

ម្ម្មប់OFWs កនងម្បសេ
ុ

ង
ឹ ាបុរ ី(ហវល
ី ព
ី ីន្)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ
សិកាខសោតំ រង់ ទិសននការមកដ្ល់មុន

ក់កណា
ត លនលៃ (PAOS) គឺ ជាការតរមូវចំបាច់ សរោប់ រកុម

OFW នៅនពលពួ កនគមកដ្ល់របនទសសិងហបុរ ី។ វានផ្ទតតនលើការរ ំលឹកដ្៏ សំខ្ន់ សរោប់ សោគមកនុងការ

សរមបខលួនឬសរមបខលននៅនឹ
ងបរ ិយាកាសការងារលមីក៏ដ្ូចជាវបបធ្ម៌ ននរបនទសសិងហបុរ ី។ នគាលបំ ណង
ួ
ចមបងរបស់វាគឺ នដ្ើ មបីផ្សតល់ជូន OFWs ជាមួ យមនធ្ាបាយនដ្ើ មបីនដាេះស្រសយបរ ិសថនការងារលមីរបស់ពួក
នគជាពិ នសសកនុងអំ

ងនពលពី
របី ដខដ្ំ បូងននការនធ្វើការនៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ ី។
ុ

នរកាមការរគប់ រគងរបស់ពលករនិ ងសុខុោលភាព ការ ិយាល័យភានក់ ងារការងារនរៅរបនទសហ្វីលីពីន
(POLO) នៅសថនទូ តហ្វីលីពីន នៅសិងហបុរ ីគាំរទដ្ល់នសវានរៅរបនទសហ្វីលីពីន តាមរយៈនសវាកមម
ដផ្សនកចាប់ និងសងគមរបស់ពួកនគ។ កមមវ ិធ្ី ជំនួយរបជាជនជាតិ (ATN) នរកាមការឧបតថមព
ភ ី រកសួងការ
បរនទសដដ្លជាកមមសិទិ រធ បស់ POLO នដ្ើ រតួជានសវាជួ រមុ ខនដ្ើ មបីផ្សតល់ជំនួយភាលមៗដ្ល់របជាជនហ្វីលីពី
ននៅសឹងហបុរ ី។ ននេះរួមបញ្ូច លទំងការនធ្វើោតុ ភូមិនិវតតន៍នន OFWs ោនទុ កខរពួយជាពិ នសសកនុងអំ
នពលសន្រងាគមនរគាេះមហ្នតរាយ និ ងសថនភាពចោចលនផ្សសងនទៀត។

ង
ុ

នដ្ើ មបីបំនពញបដនថមននេះសិងប
ហ ូ រ ី POLO បានចប់ នផ្សតើមនធ្វើសននិសីទកាដសត សតីពី ការមកដ្ល់របស់រកុម
OFWs លមីនៅឆ្នំ 2010 នៅមជឈមណឌល Bayanihan របស់សថនទូ ត នដ្ើមបីផ្សតល់ឱយពួ កនគនូវព័ ត៌ោនទន់
នពលនវោ សតីពី បញ្ញ
ហ

ក់ ព័នធនឹងការងាររបស់ពួកនគ និ ងការសនក់ នៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ ី។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
របធានបទ PAOS នដ្ើ មនផ្ទតតនលើនសវាកុងស៊ាុល, កិ ចចសនាការងារនៅបរនទស, វបបធ្ម៌និងរនបៀបរស់
នៅកនុងរបនទសសិងហបុរ ី, បទបញ្ា តនានានិ ងបទបញ្ញ
ជ របស់ប៉ាូលីស និ ងការនធ្វើនិងការនធ្វើជាក់ ោក់ របស់
របនទសនផ្សសងនទៀត។ PAOS គឺ ជាសោសភាគដ្៏ ចមបងមួ យននកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំនិងព័ ត៌ោនបនតរបស់ POLO
និ ងជាដផ្សនករួមននកមមវ ិធ្ី រួមរបស់រដាឋភិ បាលសរោប់ ការ

រ និ ងសុខុោលភាពរបស់ OFWs ។

អនកចូ លរួមោនវតតោនសំខ្ន់ ៗនៅរបនទសសិងហបុរ ី ជាពិ នសសអនកោនកិ ចចសនាការងារ។ ននេះគឺ ជា
ការចំបាច់ សរោប់ របជាជនសហ្ព័ នធភូោដដ្លនទើ បមកដ្ល់លី ៗ
ម ។

កមមវ ិធ្ីPAOS ជាកំ ដណអកសរកាត់ របស់ PDOS នហ្ើយបងាហញពី ភាពជាក់ ដសតងជាក់ ោក់ របស់របនទស។
មន្រនតីទំងអស់ននសថនទូ តហ្វីលីពីន ជាអនកបងាហញ។ ការនរបើ របាស់ PAOS រតូវបានផ្ទលស់បូរនដាយនផ្ទ
ត
តត
នលើរបធានបទ "សុខភាពនិ ងសុខុោលភាព" នៅកនុងឆ្នំ 2014 បញ្ញ
ហ សុខ្ភិ បាលរបស់ OFWs រួមទំង

ការរគប់ រគងភាពតានតឹ ងរតូវបាននដាេះស្រសយ ជាពិ នសសទក់ ទងនៅនឹ ងជំនួយការងារកនុងផ្សទេះ។ នទេះ
យា៉ា ងណានៅឆ្នំ 2016 វារតូវបានរតលប់ នៅកមមវ ិធ្ី នដ្ើ មវ ិញ។

នរៅពី នសវាកមមកុងស៊ាុល PAOS ពិ ភាកាពី របធានបទដ្ូចខ្ងនរកាម: ការពិ តននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍
របស់សឹងហបុរ ី សិទិ ធនិងការទទួ លខុ សរតូវរបស់OWs ជាអវីរតូវនធ្វើ នៅកនុងករណីោនការរ ំនោភកិ ចចសនា
សុខភាព និ ងសុវតថិភាព អកខរកមមហ្ិរញ្ា វតថុ កមមវ ិធ្ី និងនសវាកមមរបស់រដាឋភិ បាល ដ្ូ ចជា SSS និ ងនសវា
PhilHealth កនុងការរបឹ កានយាបល់ដផ្សនកចិតស
ត ស្រសត និ ងជំ នួយដផ្សនកចាប់ របសិននបើ ចំបាច់ ។
កមមវ ិធ្ី PAOS រយៈ 5 នោ៉ា ងរតូវបាននធ្វើន

ើងជានរៀងរាល់ដខនៅនលៃអាទិតយនៅមជឈមណឌល Bayanihan

ននសថនទូ តហ្វីលីពីនតាមបនណា
ត យផ្សលូវ 20 Nassim នៅរបនទសសឹងហបុរ ី។ មិ នោនការបណុត េះបណា
ត ល

នដាយនដ្នទ។ PAOS នផ្ទតតសំខ្ន់ នៅនលើនសវាកមមកុងស៊ាុលនិ ងការនលើកទឹ កចិតត OFWs នដ្ើ មបីសនងកត
នមើ លទំ ននៀមទោលប់ និងចាប់ សឹងហបុរ ី ខណៈដដ្លធានាដ្ល់ពួកនគនូ វជំនួយរបស់រដាឋភិ បាលកំ

ងនពល
ុ

យថ្នភាពនផ្សសងៗ។ ប័ ណណផ្សសពវផ្សាយដដ្លោននលខទូ រស័ពទបនាទន់ ននមន្រនតីសថនទូត និ ងមន្រនតីប៉ាូលីសរតូវ
បានដចកចយដ្ល់អនកចូ លរួមទំងអស់របស់ PAOS ។
ការនរជើសនរ ើសរគូ
វាគមិនគឺ ជាមន្រនតីមកពី សថនទូ តហ្វីលីពីននិងប៉ាូ

។
ូ

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
PAOS រតូវបានផ្សតល់មូលនិ ធ្ិយា៉ាងនពញនលញពី POLO-Singapore ។
ចប់ តាំងពី ឆ្នំ 2010 មកោនចំនួនរបដហ្ល 180.000 នាក់ បានចូ លរួម PAOS ដដ្លរតូវបានរបារពធនធ្វើ
ន

ើងជានរៀងរាល់ដខ។ អនកចូ លរួមភាគនរចើននន PAOS គឺ ជាពលករជំ នាញ (60%) និ ងអនកបំ នរ ើនសវាកមម

ផ្សទេះសំដបង (40%) ។

ករណី

ក
ិ ាេី ១៩

ភូរិពលករ

ណា
ំ
កម្

ុក (ឥណឌូសន្

)
ីុ

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ
ភូ មិពលករនទសនតរបនវសន៍ របកបនដាយដផ្សលផ្ទក (Desmigratif) គឺ ជាកមមវ ិធ្ី រត

ប់មកវ ិញ/ សតរន

ើងវ ិញ

រតូវបានដ្ឹ កនាំនដាយរកសួងធ្នធានមនុ សសឥណូឌ ននសុី សហ្ការជាមួ យអងគការនទសនតររបនវសន៍ និ ង
អងគការនរៅរដាឋភិ បាលដដ្លដសវងរកការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចផ្សតល់ការការ

រ និ ងដកលមអនសវាកមមជំនួយ

ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណូឌ ននសុី។

រដាឋភិ បាលនផ្ទតតនលើការអភិ វឌ្ឍមណឌលនសវាកមមនទសនតររបនវសន៍ នៅតាមសោនរៀនភូ មិដដ្លោន
ពលករនទសនតររបនវសន៍ អាចទទួ លព័ ត៌ោនអំ ពីការងារនរៅរបនទស។ ព័ ត៌ោនមួ យចំ នួនផ្សតល់ជូនគឺ ទី

ផ្សារការងារការដណនាំវ ិជាជជី វៈនិ ងដ្ំ នណើរការឯកសរ។ រដាឋភិ បាលក៏ គាំរទសហ្រគាសផ្សលិតកមមនដ្ើមបី
អភិ វឌ្ឍជំ នាញពលករនទសនតររបនវសន៍ និងជួ យពួ កនគរកបាននសរ ីភាពហ្ិរញ្ា វតថុតាមរយៈសហ្រគាស
ប់ មកវ ិញ។ សកមមភាពននេះរួមបញ្ូច លទំងការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញ

របស់ពួកនគនៅនពលពួ កនគរត

និ ងជំ នួយអាជី វកមមសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។

ទនទឹមនឹងននេះរដាឋភិ បាលកនុងតំ បន់ បានបនងកើតសហ្គមន៍ ចិញ្ចឹមដលទំកូននដ្ើ មបីជួយដ្ល់ពលករនទសនតរ
របនវសន៍ និងកូ នៗរបស់ពួកនគ។ នៅកនុងសកមមភាពននេះ ោតាបិ តានិ ងបតីរបពនធរបស់ពលករនទសនតរ
របនវសន៍ រតូវបានបនរងៀនអំពីរនបៀបចិ ញ្ចឹមនិងដលរកាកូនៗរបស់ពួកនគ។ កមមវ ិធ្ី ននេះ ផ្សតួចនផ្សតើមបនងកើត

សហ្ករណ៍កនុងតំ បន់ របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នដ្ើ មបីពរងឹងសហ្រគាសផ្សលិតរបស់ពួកនគផ្សងដដ្រ។
ភូ មិ Kuripan នៅកណា
ត ល Java និ ងភូ មិ Kenanga នៅ West Java រតូវបាននរជើ សនរ ើសថ្នជាតំ បន់ ស
កលបង។ នៅកនុងដ្ំ ណាក់ កាលនរៀបចំដផ្សនការ គឺ ការដាក់ នចញនូ វកមមវ ិធ្ី Desmigrative នៅភាគខ្ង
នជើ ង Sumatera, Lampung, Banten, Javaនកើ ត, Kalimantan លិច, Nusa Tenggaraលិច និ ង Nusa
Tenggara នកើ ត។

Desmigratif គឺ ជាកមមវ ិធ្ី មួយដដ្លរតូវបានរចនាន
នលើកកមពស់នសវាកមម និ ងការការ

ើងនៅឯភូ មិកំនណើតននពលករនៅនរៅរបនទសនដ្ើ មបី

រសរោប់ ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ កមមវ ិធ្ី ននេះ ក៏ ោននគាល

បំ ណងនដ្ើ មបីបនងកើនឯករាជយភាពនសដ្ឋកិចច ដ្ូចជាភាពរុងនរឿងសរោប់ រគួសរពលករនទសនតររបនវសន៍
ពិ នសសនៅនលើពលករវ ិលរត

ប់ មកផ្សទេះវ ិញតាមរយៈសកមមភាពសំខ្ន់ ៗចំ នួនបួន:

១. ការបនងកើតមជឈមណឌលនសវាកមមនទសនតររបនវសន៍

២. ការបនងកើតសហ្រគាសអាជី វកមមផ្សលិតភាពសរោប់ រគួសរននពលករនទសនតររបនវសន៍ និ ង
អនករត

ប់មកផ្សទេះវ ិញបនាទប់ពីបញ្ចប់ កិចចសនាការងារ។

៣. ដ្ឹ កនាំការដលរកាកនងសហ្គមន៍
និ ង
ុ

៤. បនងកើតសហ្ករណ៍មួ យនដ្ើមបីពរងឹ ងសហ្រគាសអាជី វកមមោនផ្សលិតភាព។
ការតាមដាននិងវាយតនមល

របធានភូ មិ (ជានាយករបតិ បតតិ) រាយការណ៍ពី ការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី នៅអគគនលខ្ធ្ិ ការ ននរកសួងការងារ
(ជារបធានរកុមរួមនៅថ្ននក់ កណា
ត ល) នដាយោនចាប់ លតចមលងនៅរបធាននាយកដាឋនការងារកនុងតំ បន់
រកុង / ស្រសុក (ជារបធានរកុមរួមនៅថ្ននក់ រកុង / ស្រសុក), នរៀងរាល់បីដខមតង។ ជាលទធផ្សល របធានរកុមការ

ងារនៅថ្ននក់ កណា
ត លរាយការណ៍អំ ពីការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី នៅថ្ននក់ ជាតិ នដ្ើ មបីវាយតនមលការផ្សតល់នសវានិ ងផ្សតល់
អនតរាគមន៍ចំន

េះបញ្ញ
ហ របតិបតតិការ។

លវ ិកា
កមមវ ិធ្ីភូមិផ្សលិតកររបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានផ្សតល់មូលនិ ធ្ិនដាយរដាឋភិ បាលជាតិ នហ្ើយ
លវ ិការរដាឋភិ បាលមូ លដាឋននិ ងនដ្គូ កមមវ ិធ្ីដផ្សនកឯកជននផ្សសងនទៀត។

ករណី

ក
ិ ាេី ២០

Balik-Pinay, Balik-Hanapbuhay

ម្ម្មប់ពលករម្ត្

ប់ពប
ី រសេ

OFWs(ហវល
ី ព
ី ីន្)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

កមមវ ិធ្ី Balik Pinay - Balik Hanapbuhay (BPBH) ននមជឈមណឌលសរមបសរមួលជាតិ សរោប់ ពលករ
ហ្វីលីពីននៅបរនទស (NRCO) គឺ ជាការបណុត េះបណា
ត ល និ ងការនធ្វើអនតរាគមន៍ ផ្សលិតកមម សរោប់ ស្រសតីហ្ីវ
លីពីនដដ្លបានវ ិលរត

ប់ មកនធ្វើការវ ិញ (OFW) នដ្ើ មបីចប់ នផ្សតើមនិងរបតិ បតតិការចិ ញ្ចឹមជី វ ិតនដ្ើ មបីនលើក

កមពស់នសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ពួកនគ។ វាពរងីកឱកាសការងារ និ ងឱកាសនសដ្ឋកិចច និ ងកាត់បនថយភាព
ងាយរងនរគាេះដផ្សនកនសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ពួកនគ។
ការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញវ ិជាជជី វៈជី វភាព និ ងឧបករណ៍ចប់ នផ្សតើមមុ ខរបរ រតូវបានផ្សតល់ជូនដ្ល់ស្រសតីវ ិល

រតលប់ មកវ ិញដដ្លមកពី OFW នដ្ើ មបីឱយពួ កនគអាចចប់ នផ្សតើមការងារនដាយខលួនឯងឬនធ្វើការងាររហ្័ស។
កមមវ ិធ្ី BPBH កំ ពុងរតូវបានអនុ វតតទូទំងរបនទស តាមរយៈការ ិយាល័យតំ បន់ ចំនួន 16 ននរកសួងការ

ងារនិ ងការងារ (DOLE) នដាយ NRCO ជាអនករគប់ រគងកមមវ ិធ្ី ។ មន្រនតីដផ្សនកបរងួបបរងួម NRCO ធានាថ្ន
ការផ្សតល់ជំនួយបនចចកនទសនសវារបឹ កានយាបល់ និ ងការដណនាំដ្ល់អនកទទួ លផ្សលទំងអស់ របស់កមម
វ ិធ្ី រតូវបានបនតយា៉ាងខ្លំងកាល។
កមមវ ិធ្ី BPBH បានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្នំ 2011 នរកាមការឧបតថមភរបស់រដ្ឋបាលសុខុោលភាពពលករនៅនរៅ
របនទស (OWWA) នដ្ើ មបីនរៀបចំ ស្រសីោ
ត នបញ្ញ
ហ ផ្សលូវចិ តត ឱយចូ លរួមកនុងការនធ្វើសោហ្រណកមមរបកបនដាយ
ដផ្សលផ្ទកនៅនពលរត
វ ិវតតលអ នហ្ើយឥ

ប់ នៅរបនទសហ្វីលីពីនវ ិញ។ កនុងរយៈនពលប៉ាុ នាមនឆ្នំននការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី ននេះ វាបាន

វននេះនផ្ទ
ត តសំខ្ន់ នលើសោសភាគបី : (1) អកខរកមមហ្ិរញ្ា វតថុ និ ងការរគប់រគងអាជី វកមម
ូ

ខ្នតតូ ច។ (2) ការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញ និ ងទី 3 ។

នៅនលៃទី 22 ដខសីហឆ្នំ 2013 បទបញ្ញ
ជ រដ្ឋបាលភូ មិភាគនលខ 333 បានដចងថ្នរាល់តរមូវការសរោប់
កមមវ ិធ្ី BPBH ននស្រសតីោនទុ ករខ ពួយរតូវបានបញ្ចប់ នៅនឹ ងកដនលង។ ស្រសីៗ OFWs រតូវបានការ

រនដាយ

POLO នៅមជឈមណឌលពលករនទសនតរបនវសន៍ និ ងមជឈមណឌលធ្នធានជនជាតិ ហ្ីល
វ ីពីន នៅនរៅ
របនទស (MWOFRC) គួ រទទួ លបានការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញជី វភាពនិ ងមូ លដាឋនរគឹេះននភាពជាសហ្

រគិ ននិងដផ្សនការអាជី វកមម។ របមុខនន POLOs រតូវបានទមទរនដ្ើមបីធានាឱយោនវគគបណុត េះបណា
ត លសតី
ពី ជំនាញជី វភាពនៅ MWOFRC ។ នៅឆ្នំ 2014 NRCO បានរគប់ រគងនលើកមមវ ិធ្ី ននេះ។

កមមវ ិធ្ី BPBH ដសវងរកនដ្ើមបីជួយនដាេះស្រសយស្រសតីោនទុករខ ពួយនធ្វើការនរៅរបនទស នដ្ើមបី:
•ោនជំ នាញនរចើ នតាមរយៈការទទួ លបាននសវាបណុា េះបណា
ា ល និ ងជំ នួយពី សថប័នបណុត េះប
ណា
ត លរបស់រដាឋភិ បាល ដ្ូ ចជាអាជាាធ្របនចចកនទសអប់ រ ំ និ ងបនចចកនទស (TESDA) រកសួង

ណិជជកមម និ ងឧសាហ្កមម វ ិទាសថនបណុត េះបណា
ត លកសិកមម (ATI) និ ងសថប័ នបណុត េះបណា
ត

លដដ្លទទួ លសគល់ជាផ្សលូវការ។

•នរៀបចំ ដផ្សនការនរៀបចំ បនងកើតនិងចប់ នផ្សតើមដ្ំ នណើរការការងារចិ ញ្ចឹមជី វ ិត នដាយផ្សតល់ឱយពួ កនគនូ វ
កញ្ចប់ នសវាកមមខួនឯង
ល
ដដ្លនរតៀមខលនរួ
ា ល
ួ ចជានស្រសច នហ្ើយដដ្លោនដ្ូ ចជាការបណុា េះបណា
ឧបករណ៍ចប់ នផ្សតើមអាជី វកមម របឹកានយាបល់អាជី វកមម និងនសវាកមម ជំ នួយបនចចកនទស និងទី
ផ្សារ។
•ផ្សតល់ឱយពួកនគនូ វជំ នាញសមស្រសបោនតំ រូវការខពស់នៅកនុងទី ផ្សារការងារកនងស្រសុ
កនដ្ើមបីបនងកើន
ុ
ឱកាសរបស់ពួកនគកនងការដសវ
ងរកឱកាសការងាររបនសើរជាងមុ ន។
ុ

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
កនុងឆ្នំ 2011 NRCO បាននរៀបចំ បង
ល ់ ធ្ុរកិ ចម
ច ួយដដ្លរតូវបាននរបើ របាស់ជាសោភរៈនយាងសំខ្ន់ សរោប់
ការបណុត េះបណា
ត លដផ្សនកអកខរកមមដផ្សនកហ្ិរញ្ា វតថុនិ ងភាពជាសហ្រគិ ន។ TESDA ោនភារកិចចកុងការនរៀប
ន

ចំ វគគបណុត េះបណា
ត លសតីពីជំនាញជី វភាពរស់នៅនឆ្ពេះនៅទទួ លបានវ ិញ្ញាបនបរតបណុត េះបណា
ត ល (COT)
។ ការនរៀបចំវគគបណុត េះបណា
ត លសរោប់ ម៉ាូឌ្ុលសិកាខសោនី មួយៗរតូវបានបញ្ូជ ននៅ NRCO នដ្ើ មបីនធ្វើ
ការពិ និតយន

•ចំ ន

ើងវ ិញនឆ្ពេះនៅរកការនធ្វើនិយ័តកមម។

េះការបណុា េះបណា
ា លជី វភាពនៅនឹ ងកដនលងអនកដ្ឹ កនាំរបស់ POLO រតូវធានាថ្នការបណុា េះ

បណា
ា លការវាយតនមលនិងការបណុា េះបណា
ា លរតូវបានដ្ឹ កនាំនដាយ TESDA ។ វគគបណុត េះបណា
ត
លរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយរគូបនងាគលោនវ ិញ្ញាបនបរតរគូបនងាគល ដដ្លនចញនដាយ TESDA ។

ពួ កនគក៏ រតូវបានបនងកើតន

ើងផ្សងដដ្រនដ្ើ មបីទទួលបាននូ វវគគ បណុត េះបណា
ត លសតីពីដផ្សនការតាមអុី ន

នធ្ើ ដណត TESDA និ ងវគគបណុត េះបណា
ត លសរមបសរមួល។

•កនុងករណីដដ្ល POLO អាចនធ្វើជានដ្គូ ជាមួយសថប័ នខ្ងនរៅ ឬសថប័ ននៅកនុងរបនទសោចស់
ផ្សទេះ ពួ កនគរតូវដតធានាថ្នកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លដបបននេះនាំឱយទទួ លបានវ ិញ្ញាបនបរតជាតិ ឬ

វ ិញ្ញាបនបរតសមតថភាព (COC) រគប់ រគងនដាយ TESDA ។
•ការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញនៅតាមការ ិយាល័យភូ មិភាគរតូវនធ្វើន

ើងតាមរយៈ TESDA នៅ

តាមបណុា េះបណា
ា លនានាដដ្លបានទទួ លការគាំរទ ក៏ ដ្ូចជាសថប័ នបណុត េះបណា
ត លទទួល
សគល់នដាយ TESDA ។

•សរោប់ សិកាឋសោដផ្សនកមូ លដាឋនរគឹ េះគណននយយហ្ិរញ្ា វតថុ នរៀបចំ សរោប់ វគគបណុត េះបណា
ត
លសតីពីជីវភាពរស់នៅ ដដ្លននេះរួមបញ្ូច លទំងមូ លដាឋនរគឹ េះននសហ្រគិ នភាព និងដផ្សនការ
អាជី វកមម បនាទប់ ពីគំរូរចនាសមពន័ អា
ធ ជី វកមមសមញ្ា នរៀបចំ ន

ើងនដាយ NRCO ។

•ម៉ាូ ឌ្ុលបណុត េះបណា
ត លអំ ពីជីវភាពរស់នៅរួមោនសោភរៈមូ លដាឋនរតូវការសរោប់ ផ្សលិតផ្សល

ជាក់ ោក់ និងរាយនូ វជំ ហន (រនបៀបនៅ) នដ្ើមបីដណនាំអនកចូ លរួមតាមដ្ំ ណាក់ កាលនផ្សសងៗនន
ដ្ំ នណើរការផ្សលិតកមម។
នសចកតីដណនាំសីព
ត ី ការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី BPBH រតូវបានដកសរមួលនៅឆ្នំននេះ (DOLE AO No. 120) នដ្ើ មបី
រួមបញ្ូច លស្រសតីោនការលំបាកនិ ងនភៀសខលួននរៅពី ពលករកនុងស្រសុក។ អនកចូ លរួមកនងវគគ
បណុត េះបណា
ត ល
ុ
ទំងអស់រតូវបានផ្សតល់ជូននូ វចាប់ ចមលងននម៉ាូឌ្ុលបណុត េះបណា
ត លជី វភាព។

សរសនលសំ
ខ្ន់ៗ:
ូ

•កមមវ ិធ្ី BPBH អនុ ញ្ញាតឱយ OFWs និ ងរគួសររបស់ពួកនគបាននធ្វើការ និ ងរស់នៅ ជាមួ យនិ ងផ្សនត់គំនិត
ជាសហ្រគិ ន ជាពិ នសសតាមរយៈការបនងកើតការយល់ដ្ឹងអំ ពីតនមលននការសនសំនិងការផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាច
ដ្ល់ពួកនគកនុងការនធ្វើដផ្សនការសរោប់ ការវ ិនិ នយាគអាជី វកមម ឬការងារកនុងស្រសុក នៅនពលពួ កនគរត

ប់

មកវ ិញ។

កមមវ ិធ្ី BPBH ផ្សតល់នូវជំ នរ ើសដ្ល់ការវ ិលរត

ប់ របស់ស្រសតី OFWs សរោប់ ការនធ្វើសោហ្រណកមមរបកប

នដាយសមធ្ម៌ នៅកនុងសងគមហ្វីលីពីន តាមរយៈកមមវ ិធ្ី បណុា េះបណា
ា លសរោប់ ការផ្ទលស់បូរឧបករណ
ត
៍
និ ងការផ្ទលស់បូរជំ
ត នាញជាលមី។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

រគូបនរងៀននិ ងអនកផ្សតល់នសវា គឺ ជារគូបនរងៀនទទួ លសគល់នដាយ TESDA ។ នរៅពី តរមូវការជាមុ ន

នដ្ើ មបីទទួ លបានវ ិញ្ញាបនបរតសមតថកិចច TESDA ដដ្លបាននចញឱយនហ្ើយននាេះ TESDA ក៏ បានដ្ំ ន

ើង

សិកាខសោយា៉ា ងតិ ចមតងកនុងមួ យឆ្នំ។
ការ ិយាល័យភូ មិភាគរបស់ DOLE តាមរយៈមន្រនតីបរងួបបរងួម NRCO បញ្ូជ នរបាយការណ៍រតួតពិ និតយ

និ ងវាយតនមលនៅការ ិយាល័យកណា
ា លរបស់ NRCO (ទី រកុងោ៉ា នី ល) របចំដខ។ កនុងនាមជារបធានកមម

វ ិធ្ី NRCO បាននធ្វើទសសនកិ ចចជានទៀងទត់ នដ្ើ មបីវាយតំ នលការអនុវតតកមមវ ិធ្ី ក៏ ដ្ូចជាផ្សតលជ
់ ូ ននូ វជំ នួយ
បនចចកនទសដ្ល់អនកអនុ វតតន៍កមមវ ិធ្ី ។
រកុមការវាយតនមលរបស់ DOLE ដដ្លោនសោសភាព NRCO នសវាកមមសវនកមមនផ្សទកុងនសវាកមម
ន
រគប់

រគងហ្ិរញ្ា វតថុនិងនសវាដផ្សនការ នរៀបចំ នធ្វើទសសនៈកិ ចច ការពិ នរគាេះនយាបល់ជាមួ យអនកទទួ លផ្សលកមមវ ិធ្ី
នដ្ើ មបីវាយតនមលផ្សលប៉ា េះ

ល់ជាទូ នៅននសកមមភាពជី វភាព និ ងនដ្ើ មបីផ្សតល់អនុ សសន៍ សមស្រសបសរោប់

ការដកលមអ។
រគូបនរងៀនដដ្លទទួ លសគល់និងអនកផ្សតល់នសវារតូវបានទទួ លសគល់ថ្ន រតូវបញ្ូជ នរបាយការណ៍វាយ
តនមលរបចំដខជូ ន NRCO ។ TESDA ក៏ នធ្វើការវាយតំ នលនដាយនចដ្នយ ឬកដនលងននវគគបណុត េះបណា
ត ល
ជំ នាញពិ តរបាកដ្ផ្សងដដ្រ។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
ចំ ណាយនលើការបណុត េះបណា
ត លរាប់ បញ្ូច លទំងនលលឈ្ួលរបស់
ន
រគូបនរងៀងរតូវបានចំ ណាយនដាយមូ ល

និ ធ្ិភារកិ ចន
ច ិ ងសុខុោលភាពការងារដដ្លបានបងាហញនៅកនុងដផ្សនការការងារនិ ងហ្ិរញ្ា វតថរបស់
POLO
ុ
ខណៈមូ លនិ ធ្ិ NRCO ផ្សតល់លវ ិកាដ្ល់ឧបករណ៍ចប់ នផ្សតើម (អតិ បរោចំ នួន 10 មុឺ នPHP) និ ងសំរាប់ ដចក
ចយនៅឱយអនកទទួ ផ្សលកមមវ ិធ្ី ោនលកខណៈសមបតតិរគប់រគាន់ ។
លវ ិកាសរោប់ ការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី BPBH រតូវបានទញយកនៅកាន់ ការ ិយាល័យ DOLE កនុងតំ បន់ នដាយ
ដផ្សអកនលើអនកទទួ លផ្សលនគាលនៅដដ្លបានដាក់ ជូនសរោប់ ឆ្នំសរនពើ ពនធនីមួយៗ។ ការចំ ណាយអតិ
បរោសរោប់ អនកទទួ លផ្សលនីមួយៗ គឺ PHP10,000 ដដ្លោននលលហ្ឹក
វ ហត់ ចំ នួនអតិបរោនន PHP
2,500 និ ងតនមលននឧបករណ៍ចប់ នផ្សតើមសរោប់ អបបបរោ PHP7,000 ។
កនុងករណីដដ្លរគឹ េះសថនបណុត េះបណា
ត លដដ្លផ្សតល់ការហ្វឹកហ្វឺននដាយឥតគិ តនលលរតូវបាននគយកនៅ
នរបើ របាស់ចំនួនទឹ ករបាក់ សរុប PHP10000 រតូវបាននរបើ របាស់នដ្ើ មបីទិញឧបករណ៍ចប់ នផ្សតើម។ ការ

ចំ ណាយនលើការហ្វឹកហ្វឺនរតូវរួមបញ្ូច លទំងនលលថ្នលការផ្សគត់ផ្សគង់និងសោភរៈនិ ងឧបករណ៍បងាហញ។ លវ ិកា

បដនថមចំ នួន 3 ភាគរយននលវ ិកាសរុបរតូវបាននគដបងដចកសរោប់ ការចំ ណាយរដ្ឋបាលសរោប់ ការអនុ
វតតកមមវ ិធ្ី ។
ការហ្វឹកហ្វឺនននេះោនរយៈនពល 8 នោ៉ា ងនហ្ើយរតូវបាននធ្វើន

ើងនៅតាមតំ បន់ ឬការ ិយាល័យភូ មិភាគ។

អតិ លិជនអាទិ ភាព រួមោន ស្រសតីនភៀសខលួននិងOFWs ដដ្លវ ិលរត

ប់ មករបនទសវ ិញ។ ស្រសតីដដ្លោន

ទុ កខលំបាក OFWs រតូវបាននគទុ កនៅមជឈមណឌលពលករនទសនតរបនវសន៍ និ ងមជឈមណឌលធ្នធាន
ជនជាតិ ហ្ីល
វ ីពីននៅឯ OWWA និ ងពលករកនុងស្រសុក។
រហ្ូតមកដ្ល់នពលននេះោនអនកទទួ លផ្សលចំនួន 5,243 នាក់ (បានរត
ដដ្លបានផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញ / នដ្ើ មទុ នចប់នផ្សតើម) ។

ប់ មកវ ិញនូ វស្រសតីននរកុម OFWs

ករណី

ក
ិ ាេី ២១

ំ ួយថ្ននកជីវភាព ចាប់ ការងារ ន្ិង
ករមវធីជន្

ខ
ុ ម្មលភាព(WELL)(ហវល
ី ព
ី ីន្)

កមមវ ិធ្ីសនងខបសំខ្ន់ៗ

ជំ នួយកមមវ ិធ្ី ជួយសនន្រងាគេះគឺ ជាកញ្ចប់ ជំនួយសនន្រងាគេះ / នសវាកមមនដ្ើមបីនដាេះស្រសយតរមូវការននសុខុោល
ភាពការងារចាប់ និ ងជី វភាព (WELL) របស់ពលករហ្វីលីពីន ដដ្លរតូវបានបញ្ូជ នរត
វ ិញ (OFWs) ។ ការបរងួបបរងួមកាន់ ដតខ្លំងន
វ ិធ្ី ជួយសនន្រងាគេះគឺ ជាដផ្សនកមួ យននកមមវ ិធ្ី សតរន

ប់មករបនទស

ើងរបស់ភានក់ ងារ DOLE ដដ្លផ្សតល់កមមវ ិធ្ីជំនួយដ្ល់កមម

ើងវ ិញជាតិ សរោប់ អងគការសងគមសុីវ ិល នផ្ទតតនគាលនៅ

ជាពិ នសសនដ្ើ មបីធានាឱយោនការនធ្វើសោហ្រណកមមនជាគជ័ យរបស់ OFWs រតូវបានបញ្ូជ នរត

ប់ មក

វ ិញពី សថនភាពអាសនន / វ ិបតតិ។

កមមវ ិធ្ីជួយសនន្រងាគេះកមមវ ិធ្ី រតូវបានបនងកើតន

ង
ើ នដាយគុ ណធ្ម៌ ននដ្ី កាបងាគប់នលខ 139 របស់ DOLE

បាននចញកាលពី នលៃទី 21 ដខកកកដាឆ្នំ 2014 នយាងតាមរបព័នធករមិតរបុងរបយ័តនដដ្ល

ក់ ព័នធនដាយ

ភានក់ ងាររដាឋភិ បាលជាតិ ។ នសវាជំ នួយសោសភាគ WELL រួមោន:
•ជំ នួយការដលរកាសុខុោលភាព: (ក) ជំ នួយអាកាសយានដាឋន; កដនលងសនក់នៅបនណា
ត េះ
អាសនន / កដនលងសនក់ នៅនៅ OWWA Hostel; (គ) ជំ នួយដ្ឹ កជញ្ូជ ននៅលំនៅដាឋន (
សនន្រងាគេះបនាទន់ ដផ្សនកនវជជសស្រសត និ ង (ង) ការបងាហញសំ

) ជំ នួយ

ធ្ភាពតានតឹ ង។

•ជំ នួយការងាររគបដ្ណតប់ : (ក) ការដាក់ ឱយនធ្វើការងារ / បញ្ូជ នសរោប់ ការងារកនុងតំ បន់ (ខ)

ការដាក់ ឱយនធ្វើការងារ / បញ្ូជ នសរោប់ ការងារនៅបរនទស និ ង (គ) ការវាយតនមលសមតថភាពនិ ង
វ ិញ្ញាបនប័ រត។

•ជំ នួយការរទរទង់ ជីវភាពរួមោន: (ក) ការបណុា េះបណា
ា លការអភិ វឌ្ឍន៍ សហ្រគិ ន។ (ខ) ការប
ណុត េះបណា
ត លជំ នាញជី វភាព (គ) ការផ្សតល់ដ្ំបូនាមននិ ងការគាំរទដផ្សនកអាជី វកមម។ និ ង (

) ជំ នួយ

ឥណទនអាជី វកមម។

•ជំ នួយដផ្សនកចាប់ រួមោន: (ក) ការផ្សតល់ដ្ំបូនាមនដផ្សនកចាប់ (ខ) ដ្ំ នណើរការនី តិវ ិធ្ី ផ្សសេះផ្សានដ្ើ មបី
ឈានដ្ល់ការនដាេះស្រសយនដាយសនតិភាពរវាង OFW និ ងអនកនរជើ សនរ ើសរបស់គាត់ ។ (គ)
ជំ នួយកនុងការនរៀបចំ និងការដាក់

កយបណឹត ងសរោប់ ការនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ ការបញ្ឈប់

នរជើ សនរ ើសពលករនិ ងករណីចត់ វ ិធានការវ ិន័យ។ និ ង (
នសុើបអនងកតបឋមនិ ងសវនាការនរឿងកាីរពហ្មទណឌចំ ន

) ការរបឹ កានយាបល់កុងអំ
ន

េះការនរជើ សនរ ើសខុ សចាប់ ។

នៅនលៃទី 8 ដខមករាឆ្នំ 2016 DOLE A.O. នលខ 21 រតូវបានបនងកើតន

ងនពល
ុ

ើងការបនងកើតមជឈមណឌលដកនចន

WELL នៅកនុងការ ិយាល័យ DOLE និ ងភានក់ងារ នដ្ើ មបីធានាបាននូ វការផ្សតល់ជំនួយនិ ងការផ្សតល់ជំនួយជា
របព័ នដ្
ធ ល់ការវ ិលរត

ប់ និង / ឬនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍របស់ OFWs ។ វាក៏ បានដាក់ នឈាមេះជាការ ិយាល័យ

របស់ DOLE ជាក់ ោក់ នដ្ើ មបីបនងកើតគណៈកោមធ្ិ ការរគប់ រគងរបស់មជឈមណឌល: POEA ជាអនកដ្ឹ កនាំ;
និ ង OWWA, TESDA, NRCO, BLE, BWSC, ILAB និ ងការ ិយាល័យតំ បន់ 16 DOLE ។ អនករគប់ រគង
POEA ផ្សតល់ការរតួតពិ និតយជាទូ នៅកនុងការធានាឱយោនដ្ំ នណើរការរលូននិ ងរបសិទិ ភា
ធ ពមជឈមណឌល។
មជឈមណឌលនធ្វើការកនងកំ
ុ
បនងកើតន

ងនពលធ្មម
តានិ ងរគាអាសនន។ នៅតំ បន់ រាជធានី ជាតិ មជឈមណឌលរតូវបាន
ុ

ើងនៅ POEA, OWWA និ ង NRCO ។ កនុងករណីរគាអាសនន ឬការគំ រាមកំ ដហ្ងននរគាអាសនន

/ វ ិបតតិដដ្លអាចោនការនធ្វើោតុ ភូមិនិវតតន៍យា៉ាងនហចណាស់នន OFWs ការ ិយាល័យខ្ងនរកាមននេះ
កំ ណត់ និ ងបានបញ្ូជ នបុ គគលិកដ្ល់បុរសមជឈមណឌល: POEA, OWWA, TESDA, NRCO, BLE,
BWSC, ILAB, DOLE Planning Service, និ ង DORE NCR ។

កមមវ ិធ្ី ននេះរតូវបានកំ ណត់ នគាលនៅជាក់ ោក់ នដ្ើ មបីធានាឱយោនការនធ្វើសោហ្រណកមមនជាគជ័ យរបស់
OFWs ដដ្លរតូវបានបញ្ូជ នមកវ ិញពី សថនការណ៍វ ិបតតិ / នរគាេះមហ្នតរាយ។ ននេះគឺ ជាកមមវ ិធ្ី ចំបាច់ មួយ
សរោប់ ទំងវ ិលរត

ប់ និងវ ិលរត

ប់ មកវ ិញរបស់ OFWs ។

កមមវ ិធ្ីសក
ិ ា
ដ្ូ ចោនកំ ណត់ នដាយ DOLE A.O. នលខ 21-16, មជឈមណឌលជួ យដកនចន WELL បានបនងកើតមូ លដាឋន
ទិ ន័ យ
ន សរោប់ ការវ ិលរត
OFWs រត

ប់ របស់ OFWs ពី តំបន់ មជឈឹមបូ ៌ ។ វាបនតអភិវឌ្ឍន៍ មូលដាឋនទិននន័យដដ្ល

ប់ មកពី របនទសដ្នទ។ មូ លដាឋនទិ ននន័យបានបនរមើ ការជាកំ ណត់ រតា នលើការវ ិលរត

ប់

របស់ OFWs ទទួ លបានជំ នួយ / នសវាកមមសនន្រងាគេះ និ ងផ្សតល់ជំនួយដ្ូ ចខ្ងនរកាម ដដ្លរតូវបានផ្សតល់
ជូ ននដាយភានក់ ងារ OFWs អាចនរជើ សនរ ើស / ចូ លចិ តត។
របព័ នធឃាលំនមើ លមូ លដាឋនទិ ននន័យដតមួ យរតូវបានបនងកើតន
បរងួបបរងួមការចុ េះបញ្ជីននការវ ិលរត

ប់ / បញ្ូជ នរត

ើងនៅដខសីហឆ្នំ 2016 នដាយ POEA នដ្ើ មបី

ប់ របស់ OFWs ។ របព័ នធតាមដានតាមនអ

ិច

រតូនិចសំរបសំរួលការផ្សតល់នសវាកមម និ ងការរតួតពិ និតយរបកបនដាយរបសិទធភាពនននសវាកមមជំនួយ
ជំ នួយដដ្លផ្សតល់ជូនពួកនគ (helpwell.poea.gov.ph) ។
អនកនរបើដដ្លោនសិទិ ជ
ធ ំ នួយ - អនកនរបើ WELL អាចសកសួរនិ ងនធ្វើបចចបបនន
ភាពសថនភាពនននសវាកមម
ុ
កមមវ ិធ្ី ដដ្លផ្សតល់នៅឱយ OFWs និ ងបនងកើតរបាយការណ៍ចំបាច់ នៅរគប់ ទីកដនលងនិងរគប់ នពលនវោ។
កនុងចំ នណាមនសវាទំង 4 ននកមមវ ិធ្ី ជំនួយសនន្រងាគេះ ោនដតជំ នួយជី វភាពប៉ាុ នណាណេះ ដដ្លោនសោស
ភាគបណុត េះបណា
ត ល។ ននេះរួមបញ្ូច លទំងការដ្ូ ចខ្ងនរកាម:

ក. ការអភិ វឌ្ឍន៍ សហ្រគិ នបណុត េះបណា
ត លការផ្សតល់វគគបណុត េះបណា
ត លសតីពីការយល់ដ្ឹងដផ្សនក
ហ្ិរញ្ា វតថុការនរៀបចំ ខនឯងសរោប់
តួនាទី សហ្រគិ ន ការនរៀបចំដផ្សនការអាជី វកមម និងការ
ួល
រគប់ រគងអាជី វកមម។

ខ. ជំ នាញបណុា េះបណា
ា លវ ិជាជជី វៈការបណុា េះបណា
ា ល និ ងជំ នាញបណុា េះបណា
ា លជំ នាញ រួម

ទំងការផ្សាល់ចំនណេះដ្ឹ ង និ ងការបណុា េះបណា
ា លជំ នាញសំរាប់ ការងារផ្ទទល់ខួន
ល ននេះរាប់ បញ្ូច ល
ផ្សងដដ្រនូ វជំនួយឥតសំណងសរោប់ ឧបករណ៍រទរទង់ជីវភាពនិ ងផ្សលិតផ្សល។

គ. ផ្សតល់ដ្ំបូនាមននិ ងគាំរទការផ្សតល់ជូននូ វនសវាកមមអភិ វឌ្ឍន៍ អាជី វកមមនៅកនុងទំ រង់ ការពិនរគាេះ
នយាបល់អាជី វកមម និ ងផ្សតល់នយាបល់របឹ កាពី ផ្សលិតភាពនិ ងការគាំរទបណា
ត ញជំ នួញនដ្ើ មបី
រទរទង់និងពរងីកអាជី វកមម។
. នសវារបាក់ កមចីអាជី វកមមផ្សតល់នដាយផ្ទទល់នូវរបាក់ កមចីអាជីវកមមតាមរយៈមូ លនិ ធ្ិកមមវ ិធ្ីសតរ
ន

ើងវ ិញោនរាប់

ន់ ោនដ្ុ ោលរ ឬផ្សតល់នសវាបញ្ូជ ននៅកាន់ សថប័ នផ្សតល់របាក់ កមចីជានដ្គូ។

DOLE A.O. នលខ 21-16 បញ្ញ
ជ ក់ ថ្ន នៅនពលមកដ្ល់មជឈមណឌលជួ យដ្ល់ការជួ យសនន្រងាគេះនន OFW
វ ិលរត

ប់ ឬរត

ប់ មកវ ិញមន្រនតី នឹ ងនធ្វើការវាយតំ នលភាលមៗនូ វតរមូវការរបស់ពលករនិ នយាជិ ត នដាយ

ដផ្សអកនលើមូលដាឋនទិ នន
ន ័ យរបស់គាត់ ។ នដាយដផ្សអកនលើការវាយតនមលដ្ំបូង និ ងនសវាកមមដដ្លអនកនពញ
ចិ តតនឹងរតូវបញ្ូជ ននៅបុ គគលិកជំ នាញនៅមជឈមណឌល។

មន្រនតីបានដតងតាំងនៅនលៃននេះ នឹ ងរតូវជួ យពលករនិ នយាជិ តនដាយដផ្សអកនលើលំហ្ូរដ្ំ នណើរការសតង់ដារ
សរោប់ នសវាកមមពិនសស។ មន្រនតីរតូវកត់ រតាសកមមភាពតាមដានទំងអស់នៅកនុងសំណុំដបបបទតាម

ដានបានកំ ណត់ នដាយបងាហញពី វឌ្ឍនភាពនននសវាកមមជាក់ ោក់ ដដ្លបានផ្សតល់នដាយ OFW ។ របាយ
ការណ៍សតីពីសមិ ទធផ្សលរបចំឆ្នំរួមនលើនសវាកមមនិងជំនួយបដនថមរតូវបានបញ្ូជ ននៅ NRCO សរោប់ ការ
បញ្ូជ នបនតនៅនលខ្ធ្ិ ការដាឋនរកសួងនសដ្ឋកិចច និ ងហ្ិរញ្ា វតថុរបចំសបាតហ្៍។ អនកចូ លរួមទំងអស់រតូវ

បានផ្សតល់ជូននូ វចាប់ចមលងននម៉ាូឌ្ុលបណុត េះបណា
ត លអំ ពីជីវភាពដដ្លរតូវបានអភិ វឌ្ឍនដាយ TESDA
និ ងពិ និតយន

ើងវ ិញ / នធ្វើបទដាឋននដាយ NRCO ។

កមមវ ិធ្ីជួយដ្ល់កមមវ ិធ្ីជួយសនន្រងាគេះបានពិ និតយនមើ លយា៉ា ងនពញទំ ហ្ឹងនូ វតរមូវការននការនធ្វើសោហ្រណ
កមមរបស់ OFWs បនាទប់ ពីការនធ្វើោតុ ភូមិនិវតតន៍របស់ពួកនគជាពិ នសស នដាយសរសថនភាពអាសនន ឬ
វ ិបតតិ។ រដាឋភិ បាលនរតៀមខលួនជានស្រសច នៅរគប់ នពលនវោនដ្ើមបីជួយដ្ល់រគប់ ហ្ឹក
វ ហ្វឺនទំងអស់របស់
ពួ កវាជាពិ នសសកនុងករណីបនាទន់ ។

នរជើសនរ ើសរគូនិងបណុត េះបណា
ត ល

សរោប់ ការអភិ វឌ្ឍន៏ សហ្រគិ ន / ការបណុត េះបណា
ត លជំ នាញជី វភាពអនកដ្ឹ កនាំរបស់ POLO រតូវធានា

ថ្នការបណុា េះបណា
ា លការវាយតនមលនិងវ ិញ្ញាបនប័ រតរតូវបានដ្ឹ កនាំនដាយ TESDA ។ វគគបណុត េះបណា
ត
លរតូវបាននធ្វើន

ើងនដាយរគូបនងាគលដដ្លោនវ ិញ្ញាបនបរតរគូបនងាគលតាមទូ រទសសន៍ ជាតិដដ្លនចញ

នដាយ TESDA ។ ពួ កនគក៏ រតូវបានបនងកើតន

ើងផ្សងដដ្រ នដ្ើ មបីទទួ លបាននូ វវគគបណុត េះបណា
ត ល សតីពី

ដផ្សនការតាមអុី ននធ្ើ ដណត TESDA និ ងវគគបណុត េះបណា
ត លសរមបសរមួល។

បណុត េះបណា
ត លរតូវបានដ្ឹ កនាំនដាយម៉ាូ ឌ្ុលបណុត េះបណា
ត លដដ្លរតូវបានបនងកើតន

ើងនដាយ TESDA

និ ងសតង់ដាបដនថមនទៀតនដាយ NRCO ។ TESDA និ ង NRCO នធ្វើការវាយតនមលជានទៀងទត់ នលើវគគហ្ឹវក
ហ្វឺនជាក់ ដសតងនដ្ើ មបីធានាការផ្សតល់នសវារបកបនដាយគុ ណភាព។

ការផ្សតលម
់ ូលនិធ្ិនិងការសនរមចបាន
កមមវ ិធ្ី ននេះរតូវបានគាំរទយា៉ា ងនពញនលញនដាយមូ លនិ ធ្ិរបស់រដាឋភិ បាល (នាយកដាឋនការងារនិ ងការ
ងារ) និ ងផ្សតល់ជូននដាយឥតបង់ នលលដ្ល់អតិ លិជនដដ្លបានកំ ណត់អតតសញ្ញាណ - វ ិលរត

ប់ ឬនធ្វើោតុ

ភូ មិនិវតតន៍របស់ OFWs ។ ចំ ណាយសរោប់ របតិ បតតិការរបស់មជឈមណឌលរួមទំងឧបករណ៍និ ងសោភរៈ
ការ ិយាល័យរតូវបានយកនចញពី លវ ិកានរៀងៗខលួន របស់ការ ិយាល័យ DOLE ដដ្លចូ លរួមកនុងគនរោង
ដចករ ំដលកចំ ណាយ។ នដ្ើ មបីបំនពញបដនថមកោលំងពលកមម BLE សរមបសរមួលការជួ លបុគគលិកនដ្ើ មបី
ជួ យកនុងការផ្សតល់ការគាំរទដផ្សនករដ្ឋបាល។

រហ្ូតដ្ល់នលៃទី 20 ដខតុ ោឆ្នំ 201 0 16.009 OFWs រតូវបានជួ យតាមរយៈកមមវ ិធ្ី ជំនួយបនចចកនទស។

កនុងចំ នណាមចំ នួនននេះោនស្រសតីចំនួន 6.920 នាក់ ឬ 44.16 ភាគរយ។ ចំ នួនសរុប 701 ឬ 4,38 ភាគរយ

មិ នោនឯកសរ - អារា៉ា ប៊ាី សអូ ឌ្ីត 146 អារា៉ា ប់ រួម 116; ឥណូឌ ននសុី 52; គុ យដវ ៉ាត 52 សិងហបុរ ី 31; នតវា៉ា ន់
30; របនទសជប៉ាុ ន 29; ហ្ុងកុ ង 25; កាតា 23; លីបង់ 21; ោ៉ា ន

សុី 21; បាដរ ៉ាន 13; និ ងអានមរ ិក, 10 ។

របនទសចំ នួន 10 ដដ្លបាននសនើសុំជំនួយពី កមមវ ិធ្ី គឺ: អារា៉ា ប៊ាី សអ៊ាូឌ្ីត - 7703 ។ គុ យនវ ៉ាត-1,521; អារា៉ា ប់
រួម -1304; កាតា-1,127; នតវា៉ា ន់ - 931; ហ្ុងកុ ង -514; សិងហបុរ ី -3,93; ោ៉ា ន
ជប៉ាុ ន -179; អូ ម៉ាង់ -153; លីប៊ាី -143; និ ងហ្ស៊ាកដានី -127 ។

សុី -331; បាដរ ៉ាន -206;

ជំពូក ៣
គំសហើញ ន្ិងអន្ុស
គំសោងស

ន្៍

ៀវសៅកម្រង អាស៊ាន្ បាន្នតលជ
់ ូន្ន្ូវឧកា

សដ្ើរប ីពិន្ត្
ិ យសរើលសអាយ
ការ

ខា
ំ ន្់ៗ

ជ
ី ុ ំសៅ ន្ិងថ្ចករ ំថ្លកបេពិសសធន្៍ រ ួរន្ិង

ក
ិ ាជារួយោន កនងចំ
សណាររដ្ឋ
ុ

អប់រ ំពលករសេ

ដ្៏ម្មន្ត្នរែ

ន្តម្បសវ

ន្៍ ន្ិងសេ

ិ អាស៊ាន្
ម្មជក
ម្ត បសវ

ន្៍

ជំពូកសន្េះ នតលជ
់ ន្
ូ ន្ូវគំសហើញនន្ការចងម្កងស

ព
ី ត ីករមវិធី

វ
ុ ត្តភា
ិ ព។

ៀវសៅ

ម្រង សោយ

អនកម្សវម្ជាវជាត្ិ ន្ិងអនកម្សវម្ជាវត្ំបន្់ សលើថ្ននកខាងសម្ការ៖
១. រចនា

រពន្
័ ធសោលន្សោបាយជាត្ិ ន្ិងយន្តការម្គប់ម្គង

២. បេោឋន្គំរ ូម្បត្ិបត្ការ

ម្ម្មប់អន្ុវត្ត ន្ិងម្ត្ួត្ពិន្ិត្យ

៣. ម្បព័ន្េ
ធ េួល ន្ិងថ្ចកនាយ
៤. ភាពជានដ្គូរ ន្ិង
៥.

ហម្បត្ិបត្ការត្ំបន្់

ិ ដ្ិត្ជារួយ
សោយភាាប់េនា
ំ ក់េំន្ងោងជត្
ម្បសេ

ន្ិងអន្ុស

ើ ប ីពម្ងឹងករមវធ
ន្៍ថានក់ត្ប
ំ ន្់ សដ្រ
ិ ីទ ំងសន្េះ សៅ

នលៃអនាគត្។
ការរកស

ញ
ើ

សំ ណើរជាក់ោក់ម្បចា ំ

ខា
ំ ន្់ៗ ន្ិងអន្ុស

ន្៍

រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានទំងអស់តាមរយៈចាប់ របស់ពួកនគ ការរបកាសនគាលននយាបាយ និ ងកមមវ ិធ្ី
បានសងកត់ធ្ៃន់នៅនលើតនមលននកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករ មុ នទទួ លយកការងារជាពលករនទសនតររបនវសន៍
ដដ្លជាឧបករណ៍នគាលននយាបាយគនលឹេះកនុងការទញយកអតថរបនយាជន៍ ននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
សរោប់ ជននទសនតររបនវសន៍ រគួសរ និ ងរបនទសកំ នណើតរបស់ពួកនគ នអាយោនវ ិសលភាពទូ លំទូ
ោយ។
កមមវ ិធ្ី ទំងននេះ រតូវបាននគនមើ លន

ើញនដ្ើ មបីផ្សតល់សិទិ អ
ធ ំ ណាចដ្ល់ជននទសនតររបនវសន៍ (និ ងនិ នយាជក

របស់ពួកនគ) នដាយផ្សតល់ព័ត៌ោនរតឹ មរតូវសរោប់ ការនរជើ សនរ ើស និ ងការងាររបកបនដាយនជាគជ័ យ។
នៅទី បំផ្សុតកមមវ ិធ្ី ទំងននេះរតូវបាននគរ ំពឹ ងថ្ន នឹ ងធានាបាននូ វទំ នាក់ ទំនងរវាងនិ នយាជិកនិងនិ នយាជក
ដដ្លោនសុខដ្ុ មរ ឹតដតនរចើ ន និ ងផ្សតល់ការការ

រកាន់ ដតរបនសើរន

ើងដ្ល់ពលករ របឆ្ំងនឹ ងការនកង

របវ ័ញ្ចនិ ងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស។
កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ បនងកើតបានដតដផ្សនកមួ យននរបព័ នធនទសនតររបនវសន៍ោនរបសិទធភា
ព។ ពួ កនគសនរមចបាននគាលបំ ណងរបស់ពួកនគ ដតនៅកនុងរកបខ័ ណឌអភិ បាលកិ ចចដដ្លកំ ណត់ នូវសត

ង់ ដារសរោប់ ការនរជើ សនរ ើសការងារ និ ងការផ្សតល់តនមលដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និ ងនលើកកមពស់ការ
នគារពសិទិធមនុ សសរបស់ជននទសនតររបនវសន៍ទំងអស់នៅកនុងបរ ិយាកាសដដ្លសវគមន៍ ចំន

េះការរួម

ចំ ដណកខ្ងនសដ្ឋកិចច និ ងសងគមរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ - នៅកនុងរបនទសទំងពី រននរបនទស
កំ នណើតនដ្ើមនិ ងរបនទសទិ សនៅ។

គនរោងស្រសវរជាវរបស់កមមវ ិធ្ី អាស៊ានសតីពីកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ បានផ្សតលឱ
់ កាសដ្៏ ោន
តនមលនដ្ើមបីពិនិតយឱយបានដ្ិតដ្ល់នូវកមមវ ិធ្ីអប់រ ំជាតិ សតីពី ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ោនសុវតថិភាព និ ង
ដចករ ំដលកបទពិនសធ្ន៍ និ ងនរៀនសូរតជាមួយនិ ងរបនទសកនងចំ
នណាមរដ្ឋសោជិ កអាស៊ាន នលើ
ុ
ទិ ដ្ឋភាពនននគាលននយាបាយ និ ងការអនុ វតតការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ។

ពលករនទសនតររបនវសន៍ នឹងរតូវការព័ ត៌ោននៅរគប់ ដ្ំណាក់ កាលទំងអស់ននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
ពី ចំណុចននការសនរមចចិតតរបស់គាត់ កុងការដសវ
ន
ងរកការងារនៅបរនទស ការនរជើ សនរ ើសទីភានក់ ងារ

នរជើ សនរ ើសពលករ ការនធ្វើការសនរមចចិ តតនលើកិចចសនា ការនរតៀមខលនសរោប់
ការងារនរៅរបនទស ការ
ួ
សរមបខលួនជាមួ យជនបរនទស សហ្នសវ ិក និ ងសហ្នសវ ិកយល់អំពីលកខខណឌការងារ និ ងសុខភាព
និ ងសុវតថិភាពនៅកនុងបរ ិយាកាសការងារដលរការគួសរ នហ្ើយទី បំផ្សុតនរៀបចំ សរោប់ ការរត
និ ងការនធ្វើសោហ្រណកមមនៅកនុងរបនទសកំ នណើត។

ប់ មកវ ិញ

រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានបានរបឈ្មនឹ ងបញ្ញ
ហ របឈ្មននេះ នបើនទេះបី ជាកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតររបនវ
សន៍ បចចុបបននជាទូ នៅនពញចិ តច
ត ំន

េះដ្ំ ណាក់ កាលមុ ននធ្វើការ និ ងមុ ននពលចកនចញ។ បចចុបបននននេះ

ោនកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំបដនថមនទៀតនិ ងនរកាយនពលមកដ្ល់របស់និនយាជិក នដ្ើមបីជួយដ្ល់និនយាជកនិ ងពល
ករនិ នយាជិ តឱយនធ្វើការងារនរៀបចំ ។ ដ្ំ ណាក់ កាលការរត

ប់ មកវ ិញ និ ងការនធ្វើសោហ្រណកមម នៅដត

មិ នទទួ លបានរគប់ រគាន់ ដដ្លរតូវការការយកចិ តតទុកដាក់ ពីរដ្ឋទំងអស់។
ខ្ងនរកាមននេះ គឺ ជាគំ នហ្ើញសំខ្ន់ ៗរបស់រកុមអនកស្រសវរជាវជាតិ និ ងអនតរជាតិ របស់ Compendium
នៅកនុងវ ិស័យទំងននេះ: (1) រកបខណឌនគាលននយាបាយជាតិ និ ងយនតការអភិ បាលកិ ចច។ (2) តាមដាន
ការអនុ វតត។ (3) បទដាឋនរបតិ បតតិការសរោប់ការអនុ វតត និងរតួតពិ និតយ (4) របព័ នធទទួ លនិងដចកចយ
និ ង (5) ភាពជានដ្គូ និងកិ ចចសហ្របតិបតតិការកនុងតំ បន់ ។

យនតការនគាលននយាបាយជាតិនិងយនតការអភិបាលកិចច
ការោននរៀបចំ នគាលននយាបាយជាតិ សតីពី ការអប់ រ ំរបស់ពលករ និ ងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ សុវតថិភាព
ជានរឿយៗ បនងកើតឱយោនកមមវ ិធ្ី សុីសងាវក់ គានកាន់ ដតទូ លំទូោយជាង និ ងោនវ ិសលភាពទូ លំទូោយ
និ ងរគបដ្ណតប់ដ្ល់ការអប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និ ងកមមវ ិធ្ី នទសនតររបនវសន៍ នដាយសុវតថិភា
ព។ រកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយជាតិ កំណត់ នគាលនៅបនងកើតសតង់ដារសរោប់ ការដចកចយ
របកបនដាយរបសិទធភាព និងរបសិទធភាពកំណត់ ខ្នតគំ រូសរោប់ ការអនុ វតតការរតួតពិនិតយ និ ងនរៀបចំ
ន

ើងវ ិញនៅនលើការបនងកើត និ ងការនធ្វើបចចុបបននភាពោតិ កាកមមវ ិធ្ី សរោប់ ភាព

ក់ ព័ន។
ធ

តាមសមរតី រកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយថ្ននក់ ជាតិ គួ ររគបដ្ណតប់ វ ិសលភាពទូ លំទូោយននដ្ំ ណាក់
កាលនផ្សសងៗគានននដ្ំ នណើរការនទសនតររបនវសន៍ ។
រដ្ឋសោជិ កអាស៊ានអនុ វតតកមមវ ិធ្ី អប់រ ំរបស់ពលករតាមវ ិធ្ី នផ្សសងៗគាន។ រប៊ាុ យនណ និ ងនវៀតណាម បាន
នរបើ របាស់របព័ នដ្
ធ ឹ កនាំនដាយការ ិយាល័យកណា
ា លដដ្លការ ិយាល័យរដាឋភិ បាលថ្ននក់ ជាតិ បំនពញមុខ
ងារ: (ក) ការផ្សតល់នូវនគាលននយាបាយទូ នៅ និ ងបទដាឋនអនុ វតានលើកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំសរោប់ ពលករនទសនតរ
របនវសន៍ និង (ខ) ទទួ លខុ សរតូវចំន

េះការអនុ វតត។ នាយកដាឋនការងារនៅរប៊ាុ យនណ នរកាមរកសួង

ការបរនទស និ ងនាយកដាឋនការងារនរៅរបនទសរបស់នវៀតណាម គឺ ជាការ ិយាល័យរតួតពិ និតយរដ្ឋបាល
ទទួ លខុ សរតូវចំន

េះការកំ ណត់ បទដាឋន សតីពីកមមវ ិធ្ី អប់រ ំរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ រតូវបានផ្សតល់ឱយ

នដាយការ ិយាល័យរបស់រដាឋភិ បាល ឬសហ្រគាសទទួ លសគល់នដាយរដ្ឋ។

របនទសឥណូឌ នណសុី មី យា៉ាន់ ោ៉ា ហ្វីលីពីន សឹងហបូរ ី និ ងនល បានបនងកើតការបញ្ូច លគានរវាងអនកផ្សតល់នសវា

សធារណៈនិ ងឯកជន។ អងគការរបស់រដ្ឋបានកំ ណត់ សង
ត ់ ដារសរោប់ ការអនុ វតតកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពល
ករនទសនតរបនវសន៍ ប៉ាុ ដនតបានចកនចញពី របព័ នធអនុវតតជាក់ ដសតងនៅជាសថប័ នអាជី វកមម និ ងសថប័ នមិ ន
ដមនរដាឋភិ បាល។ នៅកនុងរបព័ នច
ធ រមុេះ រដាឋភិបាលដតងដតអនុម័តដ្ំនណើរការដ្៏ តឹងរុ ឹងមួ យ នដ្ើ មបីបិទមជឈ
មណឌលបណុត េះបណា
ត លមិ នរគប់ រជុងនរជាយ និ ងផ្សតល់ការទទួ លសគល់ដ្ល់អងគការ និ ងការ ិយាល័យ។

កនុងករណីដ្៏ករមដដ្លថ្នអងគភាពរដ្ឋនផ្សសងៗនទៀតក៏ នធ្វើកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំរបស់ពលករដដ្រននាេះ ជាទូ នៅសរោប់
អនករតូវបាននរជើ សនរស
ើ នៅនរកាមការនរៀបចំ របស់រដាឋភិ បាល នៅ រដាឋភិ បាល វាទំ នងជាអនកអនុ វតតនលច
នធាលជាងនគ គឺ មកពី ទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុគល
គ ិកឯកជន និ ងអងគការនរៅរដាឋភិ បាល។
របនទសោ៉ា ន

សុី របនទសឡាវ និ ងរបនទសកមពុជា គឺ ជាដផ្សនកមួ យតំ ណាងឱយរបព័នធ Laisesez- Faire

ជំ នួសឱយសនងខបអំ ពីលកខខណឌទិ សនៅរ ំពឹ ងទុក ការ ិយាល័យរដាឋភិ បាលមិ នបាននដ្ើ រតួ នាទីយា៉ាងសំខ្ន់
កនុងការនលើកកមពស់កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតរបនវសន៍ និងបានកាត់ បនថយការទទួ លខុ សរតូវចំ ន

េះអនក

នរជើ សនរ ើសឯកជន និ ងនិ នយាជក ។
ភាពចំបាច់ទល់ នឹងការសមរ័ គចិតត

របនទសឥណូឌ ននសុី ហ្វីលីពីន នល និងនវៀតណាម រតូវការកមមវ ិធ្ី មុននពលនចញដ្ំនណើរ សរោប់ ពលករ
នរៅរបនទសទំងអស់ជាបុ នរលកខខណឌកនងការទទួ
លបានការអនុ ញ្ញាតឱយចកនចញពី របនទសសរោប់
ុ

នគាលបំ ណងការងារ។ ដ្ូ ចគានននេះដដ្រ របនទសសិងហបុរ ីបានបនងកើតវគគបណុត េះបណា
ត លចំបាច់ សរោប់ មុខ
របរជាក់ ោក់ ។ ឧទហ្រណ៍រគប់ FDWs ជានលើកដ្ំ បូងរតូវ្លងកាត់ កមមវ ិធ្ី នដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ នដ្ើ មបីជួយ

ដ្ល់FDWsកនុងការ "នដាេះស្រសយ" នៅកនុងរបនទស។ សិកាឋសោស្រសនដ្ៀងគានននេះ តរមូវឱយោនសរោប់
និ នយាជកដ្ំបូងបងអស់ និ ងអនកដដ្លជានរឿយៗផ្ទលស់បូរត FDWs ។

ម៉ា ាងនទៀត នៅរបនទសកមពុជា ឡាវ និ ងមីយា៉ាន់ ោ៉ា តរមូវឱយោនទី ភានក់ ងារនរជើ សនរស
ើ ពលករដដ្លោន

អាជាាប័ ណណ នដ្ើ មបីផ្សតល់ការអប់ រ ំដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ទំងអស់មុននពលចកនចញ ប៉ាុ ដនតមិនតរមូវ
ឱយោនលិខិតបញ្ញ
ជ ក់ ដដ្លនឹ ងបងាហញពី ភសតតាងននការហ្វ
ឹកហ្វឺនមុ នចកនចញដ្ំ នណើរនទ។ នដាយោន
ុ
ចលនា្លងកាត់ រពំ ដដ្នដ្៏ ទូលំទូោយរបស់របជាពលរដ្ឋខួន
ល និងការងារភាគនរចើ ននរៅផ្សលូវការ របនទស
ទំងននេះរតូវបានជំ ទស់កុងវ
ន ិធានការនានា នដ្ើ មបីធានាដ្ល់ពលកររបស់ខួន្ល
ល
ងកាត់ សិកាខសោមុ ន
ចកនចញ។

ប៊្រុយណេ: អនុវត្តណោលនណោបាយជាត្ិ ស្តីពី ការអ្់រំរ្ស្់ពលករនិងការណ្វើណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្ុវត្ថិភាព
ប៊ស្្តាម្េដ្ឋានអនតរជាត្ិ។ ណនេះអាចជាមូលដ្ឋានស្ប៊ា្់ការ្ណងកើត្ផែនការជាត្ិ ឬប៊ក្ខ័េឌយុេធសាស្តស្ត
ទាក់េងណៅនឹងការអ្់រពំ លករនិងការណ្វើណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្វុ ត្ថិភា ទាាំ ងស្ាំរា្់ពលករកនុងប៊ស្ុក និងណៅ្រ
ណេស្។
កមពុជា: ណោលនណោបាយជាត្ិ (NEP) គួរផត្ប៊ត្ូវបានណរៀ្ចាំ / ពិណប៊ោេះណដ្ឋយការពិណប៊ោេះណោ្ល់ជាមួយដៃគូ
ស្ងគមនិងភាគីពាក់ព័នធ។ ណស្ចកតីផេនាំ ណោលនណោបាយនិងសារាចរពាក់ព័នធផែនកអ្ិការកិចច គួរផត្ប៊ត្ូវបាន
្ញ្ចូលោននិងណ្វើ្ចចុ្បននភាពជាណេៀងទាត្់ ណដ្ឋយណតតត្ជាពិណស្ស្ណលើការអ្់រំ និងផែនការរ្ស្់ពលករ។
សារៈស្ាំខាន់ផៃលណ ៀស្វាង គឺប៊ត្ូវធានកិចចប៊ពមណប៊ពៀង ស្ប៊ម្ស្ប៊មួលសា
ថ ្័នរឹងាាំ កនុងចាំណោមអាជាា្រ
ខុស្ោន។
ប៊្ណេស្ឡាវ: ការអនុវត្តចា្់ការងារ និងអនុប៊កឹត្យណលខ 68 / PM ពិណស្ស្េីភានក់ងារណប៊ ើស្ណរើស្ពលករ
ទាាំ ងអស្់ប៊ត្ូវផត្ែតល់ការ្េតុ េះ្ោតលមុនណពលណចញៃាំណេើរ។
របនទសោ៉ា ន

សុីមុនឆ្នំ 2007 ោនកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ របស់រដ្ឋ។ នទេះជាយា៉ា ង

ណាក៏ នដាយ ចប់ តាំងពី នពលននាេះមក របនទសននេះបានផ្ទលស់បូរនៅជារបព័
ត
នធនស្រសចចិ តត និងសម័រគចិ តត
នដាយបនសល់ទុកនូ វទំនួលខុ សរតូវទំងស្រសុងនៅនលើសោគមនិ នយាជក ដ្ូ ចជា រកុមរបឹ កាអភិ វឌ្ឍន៍

ឧសាហ្កមមសំណង់ និ ងភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសពលករឯកជន។ ផ្សទុយនៅវ ិញ របនទសរប៊ាុ យនណ ោនកមម

វ ិធ្ី ដណនាំទូនៅអំ ពីសង
ត ់ ដារសុខភាព និ ងសុវតថិភាពការងារ សរោប់ បុគគលិកទំងអស់របស់ខួន។
ល
ខណៈ
ដដ្លទំងននេះអាចផ្សតល់នូវមនធ្ាបាយនដ្ើ មបីឱយោនទំ នាក់ ទំនងកាន់ ដតនរចើន ន

ើង ជាមួ យពលករនទស

នតររបនវសន៍ កមមវ ិធ្ី ទំងននេះោនករមិ តនៅដ្ល់ពលករនរៅពី វ ិស័យផ្សលិតកមមផ្សូវការ
ល
ដ្ូចជា ពលករបំ នរ ើ
ការងារតាមផ្សទេះកនុងរគួសរឯកជន។

ការចត់ តាំងការ ិយាល័យរដ្ឋបាលនដ្ើ មបីរតួតពិ និតយកមមវ ិធ្ី អប់រ ំរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ បនងកើតជា
ដផ្សនកមួ យននរកបខណឌនគាលននយាបាយជាតិ ។ ការ ិយាល័យសរមបសរមួលថ្ននក់ ជាតិ ទទួលខុ សរតូវ

នលើការរតួតពិ និតយកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំ ការផ្សតល់សិទិ ដ្
ធ ល់អនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លអាជី វកមម និ ងអងគការមិ ន
ដមនរដាឋភិ បាល និ ងការសរមបសរមួលអនក

ក់ ព័នធនផ្សសងៗកនុងការអនុវតតកមមវ ិធ្ី។ ោនការ ិយាល័យ

ដតងតាំងជាពិ នសស នៅកនុងរដ្ឋបាលសុខុោលភាពពលករបរនទសរបស់ហ្ីល
វ ីពីន នាយកដាឋនពលករ
នរៅរបនទសរបស់រកសួងការងារឥណូឌ នណសុី និ ងរកសួងការងាររបស់របនទសសិងហបុរ ី។
ការរតួតពិនិតយការអនុ វតត
អវតតោនននការវាយតនមល និងការរតួតពិ និតយយា៉ា ងហ្មត៉ាចត់ នៅនលើការបំ នពញការងាររបស់អនកផ្សតល់នសវា
នផ្សសងៗគឺ ជាគោលតធ្ំ បំផ្សុតនៅកនងការអនុ
វតតកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករ ដដ្លនធ្វើឱយោនការលំបាកកនុងការ
ុ
កំ ណត់ ចននាលេះរបនហងនិ ងផ្សតល់នូវដ្ំ នណាេះស្រសយចំ ន

េះបញ្ញ
ហ ដដ្លោនបញ្ញ
ហ ។ ជំ ហនទី មួយសំខ្ន់

គឺ បនងកើតសូចនាករការអនុ វតតសង
ត ់ ដារសរោប់ របសិទធភាព និ ងរបសិទធភាពននកមមវ ិធ្ីបណុា េះបណា
ា ល និ ង
ិ គពី ផ្សលប៉ា េះ
អនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លនផ្សសងៗគាន។ ការវភា

ល់ នឹ ងផ្សតល់នូវមតិនយាបល់សំខ្ន់ ៗនលើ

តនមល និ ងការចូ លរួមចំ ដណកននោតិ កាកមមវ ិធ្ីសិកា សោភរៈហ្វឹកហ្វឺន របព័នធដចកចយនផ្សសងៗ និ ងបទ
ដាឋនរបតិ បតតិការនផ្សសងៗនទៀត។

ប៊្រុយណេៈ ណ្វើការវិភាគនិងវាយត្ដមៃែល្េះពាល់ដនប៊្ស្ិេធិភាពដនកមមវិ្ី និងគាំនិត្ែតួចណែតើម ស្តីពីការអ្់រំ
ពលករនិងយុេធនការណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្ុវត្ថភា
ិ ព ណៃើមបី្នតពប៊ងឹងនិងពប៊ងឹងកមមវិ្ី និងគាំនិត្ែតួចណែតើមផៃល
ានប៊សា្់និងអនគត្។
ណវៀត្ោម: លកខេៈវិនិចឆ័យលកខេៈស្តង់ដ្ឋរណនេះ ួយអនកប៊គ្់ប៊គងវាស្់ស្ទង់រកកាំហុស្ឆ្គងនិងណដ្ឋេះប៊សាយ
ការរំណោភ្ាំពានននផៃលណកើត្ណ ើងណដ្ឋយស្ហប៊ោស្ កនុងអាំ ុងណពលស្កមមភាព្េតុ េះ្ោតល។
ោនរបាយការណ៍ននការវាយតនមលហ្ីល
វ ីពីនកំ ពុងដ្ំ នណើរការ សតីពី កមមវ ិធ្ី មុនចកនចញដ្ំ នណើរសរោប់
ជននទសនតររបនវសន៍អចិ នន្រនតយ៍ (ជននទសនតររបនវសន៍ នៅសហ្រដ្ឋអានមរ ិក កាណាដា និ ងអូ ស្រសតលី) នធ្វើ
ការសទបសទង់នលើជននទសនតររបនវសន៍ 3
កមមវ ិធ្ី បាននកើ តន

ន់ នាក់ និងរគួសររបស់ពួកនគកនងរយៈនពល
2 ឆ្នំបនាទប់ ពី
ុ

ើង។ ការសិកាននេះមិ នទន់ រតូវបានបញ្ចប់នៅន

ើយនទ។

បទដាឋនរបតិបតិកា
ត រ
ការទទួលសគល់អក
ន ផ្សតលកា
់ របណុត េះបណា
ត ល

កនុងករណីរដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានមិ នផ្សតល់កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នដាយផ្ទទល់ រដាឋភិ បា
លដតងដតទទួ លសគល់ពីសថប័ នបណុត េះបណា
ត លនានានដ្ើ មបីផ្សតល់ឱយពួ កនគ។ ជួ នកាលបណា
ត របនទសនា

នាអនុ វតតការរតួតពិ និតយភានក់ ងារនដ្ើ មបីតាមដានការរបកាន់ ខ្ជប់ ចំន

េះបទដាឋនទំងននេះ។ នពលនវោ

នផ្សសងនទៀតការវាយតនមលោននៅនលើការផ្សុ តកំណត់ ននអាជាាប័ ណណរបស់ពួកនគ និ ងសំនណើសុំបនត។ នៅ
កនុងរបនទសហ្វីលីពីន លកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ អបបបរោគឺ : ភាពសមរមយរបស់អងគភាពរតូវបានកំណត់ នដាយ

ចំ នួន និងវគគបណុត េះបណា
ត លរបស់រគូបងវឹក ទំ ហ្ំបនទប់បណុត េះបណា
ត ល និ ងលទធភាពននការនរបើ ឧបករណ៍
បណុត េះបណា
ត ល។

ចំ ណុចចរមូងចរោសមួ យគឺ ថ្ន នតើ ទីភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុ គគលិកឯកជនគួ រដតរតូវបានអនុញ្ញាតឱយផ្សតល់
នូ វកមមវ ិធ្ី តំរង់ ទិសមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរឬនទ។ សងគមសុីវ ិលោនសរៈសំខ្ន់ ណាស់ ដដ្លការនរជើ ស

នរ ើសបុ គគលិកឯកជននិងភានក់ ងារចត់ តាំង ទំនងជាោនទំ នាស់ផ្សលរបនយាជន៍ កងការផ្សត
ល់ព័ត៌ោនអំ ពី
ុន
លកខខណឌការងារ និ ងកិ ចចសនាការងារ។ ទី ភានក់ ងារឯកជនជំ ទស់ថ្ន វាជាចំ ណាប់ អារមមណ៍របស់ពួក

នគកនុងការនរៀបចំបុគគលិកឱយបានលអ។ ដ្ូ នចនេះ ពួ កនគោនឱកាសលអកុងការផ្សត
ន
ល់ការរបឹ កាជូនដ្ល់ពលករ
នទសនតររបនវសន៍ ោនសកាតនុ ពល។ ផ្សទុយនៅវ ិញ ពួ កនគរ ិេះគន់ តួនាទី របស់អងគការមិ នដមនរដាឋភិ បាល

កនុងការផ្សតល់កមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត ល ដ្ូ ចជា អងគការនរៅរដាឋភិ បាលនៅទី បំផ្សុតបានបញ្ចប់ជាសហ្រគាស
ធ្ុ រកិ ចចដដ្លោនរករបាក់ ចំនណញខ្នតតូ ច។

អនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លសរុបចំ នួន 281 នាក់ នៅកនុងរបនទសហ្វីលីពីន គឺ ជាទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើស

ពលករ និ ងសោគមឧសាហ្កមម។ របនទសសឹងហបុរ ីដបងដចកអនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លនរកាយនពល
មកដ្ល់ជួបជាមួ យរកុមហ្៊ាុន និ ងទី ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសឯកជន។

ប៊្រុយណេៈ ប៊កស្ួងការងារអាចពិចារោណលើការេេួលសា
គ ល់អនកែតល់ការ្េតុ េះ្ោតលផៃលកមមវិ្ីែតល់
វិញ្ញា្ន្័ប៊ត្ណនេះអាចប៊ត្ូវបានណគយកណចញ។
នសៀវនៅបណុត េះបណា
ត លសតង់ដារ

នៅរបនទសបញ្ូជ ន កមមវ ិធ្ី សិកាសតង់ដារននការសនងខបមុ ននពលនចញដ្ំ នណើររបស់ពលករនទសនតររបនវ

សន៍ រួមបញ្ូច លទំងមុ ខវ ិជាជ សតីពីកិចចសនាការងារ សិទិ ន
ធ ិ ងការទទួ លខុ សរតូវរបស់ពលករនទសនតររបនវ
សន៍ ការការយល់ដ្ឹងអំ ពីបញ្ញ
ហ នយនឌ្័ រ បញ្ញ
ហ សុខភាពដដ្លពលករនទសនតររបនវសន៍ ជួបរបទេះ វ ិធ្ី នដាេះ
ស្រសយ ភាពនទរទន់ និ ងការនរ ើសនអើ ងនផ្សសងៗគាន និ ងការទទួ លបានយនតការបណឹត ង ដ្ូ ចជា សថនទូ ត

របស់របនទសនៅកនុងរបនទសទទួ ល។ កមមវ ិធ្ីទូលំទូោយបដនថមនទៀត នឹ ងរួមបញ្ូច លការការអប់ រ ំដផ្សនក

ហ្ិរញ្ា វតថុ (ឧទហ្រណ៍របាក់ បនញ្ា ើសនសំការវ ិនិ នយាគជានដ្ើ ម) ការនរៀបចំ វ ិបតតិ (ដ្ូ ចជាបញ្ញ
ហ ផ្ទទល់ខួនដ្ូ
ល
ច

ជាជំ ងឺនិងការយាយីរពមទំងការនរតៀមនរៀបចំ នរគាេះមហ្នតរាយ / សន្រងាគម) បញ្ញ
ហ ផ្សលូវចិ តស
ត ងគម និ ងយនត

ការនដាេះស្រសយ។
នដាយផ្សតល់នូវរយៈនពលខលីននកមមវ ិធ្ី មុននពលនចញដ្ំ នណើរចំបាច់ កិចចរបជុំ ននេះ មិ នអាចផ្សតល់ព័ត៌ោនទូ លំ
ទូ ោយនលើលកខខណឌរស់នៅ និ ងលកខខណឌការងាររបស់របនទសនគាលនៅ។ ជាញឹកញាប់ ោននពល
នវោតិ ចតួច កនុងការបញ្ូច លព័ ត៌ោនសតីពីការនរៀបចំ ហ្ិរញ្ា វតថុ និងធ្នាគារ នសវាកមមអប់ រ ំ និ ងនសវាកមម
រគួសរនផ្សសងនទៀត។ ជាទូ នៅ ការជួ បពិ ភាកានដាយផ្ទទល់ រតូវបាននរៀបចំ ឱយលអនដ្ើមបីបញ្ញ
ជ ក់ ពីរបភព

ព័ ត៌ោនជាពិ នសសនៅនលើរបាក់ ឈ្ួលកិ
ន
ចចសនា និ ងល័កខ
ខ ័ ណឌការងារលទធភាពទទួ លបាន ដផ្សនកចាប់

សុខុោលភាព និ ងនសវាកមមជំនួយកនងរបនទស
ក៏ ដ្ូចជានៅកនុងរបនទសននការងារ និ ងតរមូវឱយធ្នាគារ
ុ
និ ងការនរៀបចំ ហ្ិរញ្ា វតថុនផ្សសងនទៀត សរោប់ រគួសរ និ ងអនកនៅកនុងបនទុកមុ ននពលនចញដ្ំ នណើរ។ ពត៌

ោនលំអិតបដនថមនទៀត រតូវបានផ្សតល់ជូននៅកនុងសោភរៈនបាេះពុ មព ឬនៅកនុងនគហ្ទំ ព័រ ដដ្លអាចភាជប់
ចូ លនៅដ្ល់បាននដ្ើ មបីនមើ លព័័ត៌ោន ជាពិ នសសរតូវបានរចនាន

ើងសរោប់ នរបើ របាស់នដាយពលករ

នទសនតររបនវសន៍ និ ងរគួសររបស់ពួកនគ។
ននេះនធ្វើឱយវាកាន់ ដតោនសរៈសំខ្ន់ កងការបនត
ការសិការបស់ពលករនៅតាមរបនទសទទួ ល និ ងការ
ុន
ភាជប់ ទំនាក់ ទំនងជាមួ យនឹងព័ ត៌ោនសរោប់សិរថ ភាព។ កមមវ ិធ្ី នរកាយរត

ប់ មកវ ិញ នៅកនុងរបនទស

បានទទួ លជំ នួយ ជួ យពរងឹងចំ នណេះដ្ឹងអំ ពីការរស់នៅ និ ងការងារនៅកនុងបរ ិយាកាសលមី នហ្ើយនលើក
ទឹ កចិ តឱ
ត យោនទំ នាក់ទំនងការងារ និ ងការនជឿទុ កចិតតគាននៅវ ិញនៅមក។ ឧទហ្រណ៍កមមវ ិធ្ី សនក់ នៅ

របស់សឹងហបុរ ីដដ្លជាសិកាខសោរយៈនពលមួ យនលៃចំបាច់ សរោប់ FDWs រួមបញ្ូច លទំងព័ ត៌ោន សតី

ពី ការទទួ លខុ សរតូវរបស់ពលករនិ ងលកខខណឌការងារដដ្លនឹ ងជំ រុញទំ នាក់ ទំនងការងារលអរបនសើរនៅ
កនុងរគួសរ ក៏ ដ្ូចជាបនចចកនទសរគប់ រគងភាពតានតឹ ង នដ្ើ មបីជួយដ្ល់ពលករនិ នយាជិ តនដាេះស្រសយ។

កមមវ ិធ្ី ននេះ ោនសោសធាតុ អនុ វតតជាក់ ដសតង នដ្ើ មបីអប់ រ ំ និ ងបណុា េះបណា
ា លពលករបនរមើការតាមផ្សទេះឱយ
នធ្វើការនៅផ្សទេះនដាយសុវតថិភាព ដ្ូ ចជា ការសោអតបងអួច និ ងនបាកគក់ នដាយសុវតថិភាព។

និ នយាជកលអ ជានរឿយៗផ្សតល់ការអប់ រ ំជាបនតបនាទប់ នលើរបធានបទដ្ូចជាលកខខណឌការងារ និ ងការអនុ វតត
ការងារ។ បញ្ូជ ននៅទទួ លការហ្វឹកហត់ ជាក់ ោក់ របស់ឧសាហ្កមម រួមទំងការបណុត េះបណា
ត លសុខ

ភាព និ ងសុវតថិភាពការងារ ជាដផ្សនកមួ យននការតំ រង់ ទិសរបស់ពួកនគ នដ្ើ មបីជួយពលករសរមបខលួននៅនឹ ង
បរ ិយាកាសការងារលមីរបស់ពួកនគ។

ប៊្ណេស្ាណ ស្ុី: ស្ិកាខសាោកប៊មិត្ស្ហប៊ោស្ណ្វើណ ើងណដ្ឋយនិណោ កេាំនងជាានែល្េះពាល់កាន់ផត្
ណប៊ចើនណៅណលើចាំោ្់អារមមេ៍រ្ស្់ពលករណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ ណហើយការ្ងាាត្់្ណប៊ងៀនជា្នត្នទ្់នឹង ួយ
ពួកណគឱ្យ្ណងកើនការយល់ៃឹងរ្ស្់ពួកណគណលើរណ្ៀ្ដនការណ្វើរ្ស្់ប៊្ណេស្ាចស្់ែទេះ។
កមមវ ិធ្ី ចំបាច់ រតូវបានបំ នពញនដាយការបណុា េះបណា
ា ល ផ្សាល់នដាយសថនទូ តបរនទសដដ្លផ្សតល់ព័ត៌ោន

អំ ពីនសវាកមម និ ងវ ិធ្ី បដនថម នដ្ើ មបីទទួ លបានសហ្របជាពលរដ្ឋនៅកនុងរបនទសទទួ ល។ របនទសឥណូឌ នន
សុី និ ងហ្វីលីពីន កំពុងពរងី កនសវាកមមរបស់នបសកកមមបរនទសរបស់ខននៅកន
ួល
ុងរបនទសទិសនៅ នដ្ើ មបី
ផ្សតល់ព័ត៌ោនលមីៗដ្ល់របជាជនរបស់ពួកនគ ទំងពី របនទសបញ្ូជ ននិ ងរបនទសទិ សនៅ។ ជានរឿយៗកមម
វ ិធ្ី ទំងននេះ សុទធសឹងដតសម័រគចិ តត នហ្ើយរតូវបានអនុ វតតកុងអំ
ន

ងនពលឈ្ប់
សរោករបស់ពលករ។ វគគ
ុ

"មកដ្ល់" ទំងននេះ នផ្ទតតនលើវ ិធ្ី សរោប់ ពលករនិ នយាជិតរបឈ្មនឹ ងបញ្ញ
ហ សមរតីននការនធ្វើការនៅនរៅ
របនទស នហ្ើយធានានលើកិចចខិតខំ របឹងដរបងរបស់សហ្គមន៍ ជននទសនតរបនវសន៍ នដ្ើ មបីពរងឹ ងយុទធស
ស្រសតនដាេះស្រសយ និ ងនដាេះស្រសយយនតការរបស់ពលករ។
កមមវ ិធ្ីតាមតរមូវការសរោប់អក
ន ោនជំនាញទប
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ជានរចើនោនជំ នាញទប ដ្ូ ចជា អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះ ពលករសំណង់ និ ងកសិ
កមម ោនកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំបានបនងកើតន

ើងនដាយរដាឋភិ បាល សរោប់ របនភទទំងននេះ នៅកនុងរដ្ឋសោជិ កអា

ស៊ាន។ របនទសហ្វីលីពីន ោនកមមវ ិធ្ី បណុា េះបណា
ា លឯកនទសសរោប់ អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះ ដដ្លរតូវបាន

បញ្ូជ ននៅនឹ ងមជឈិមបូ ៌ ។ របនទសឥណូឌ ននសុី អនុ វតតកមមវ ិធ្ី របស់ពលករ ដដ្លជាការរួមបញ្ូច លគានរវាង
ជំ នាញ និ ងការបណុត េះបណា
ត លភាស សរោប់ របនទសទទួ ល ដ្ូ ចជា របនទសោ៉ា ន

សុី អារា៉ា ប៊ាី សអូ ឌ្ីត

ហ្ុងកុ ង និ ងនកាេះនតវា៉ា ន់។

ដ្ូ ចបាននរៀបរាប់ ខ្ងនលើ របនទសសិងហបុរ ីោន "កមមវ ិធ្ី នដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ " សរោប់ ពលករបំ នរ ើការងារ
តាមផ្សទេះ និ ងកមមវ ិធ្ី ទិសនៅដាច់ នដាយដ
ន

កមួ យសរោប់ និនយាជកពលករនធ្វើការតាមផ្សទេះ។ របនទសោ៉ា

សុីោនវគគបណុត េះបណា
ត លដ្ំ បូងសរោប់ ពលករនិ នយាជិតកនុងផ្សទេះមុ នឆ្នំ 2007 ប៉ាុ ដនតចប់ តាំងពី នពល

ននាេះមករតូវបានផ្ទអក។

កមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត លមុ នចកនចញដ្ំ នណើរននេះ រតូវបាននរៀបចំ ន

ើងនដ្ើ មបីនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ របឈ្ម

កនុងការនធ្វើការនៅកនុងរគួសរបរនទស និ ងរបាក់ ឈ្ួលអបបបរោ
ន
និ ងលកខខណឌការងារ។ កមមវ ិធ្ី ននេះផ្សតល់
សោភរៈបណុា េះបណា
ា លសមស្រសប និ ងទទួ លយកវ ិធ្ី សស្រសតសមស្រសប។

សរោប់ សំណង់ រកុមរបឹ កាសំណង់ឧសាហ្កមម សំណង់ ននរបនទសោ៉ា ន

សុី និ ងអាជាាធ្រសំណង់

និ ងសំណង់ ននរបនទសសឹងហបុរ ី តាមរយៈអនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លឯកជន នគបានផ្សតល់ជូនវគគដណនាំ
អំ ពីសុវតថិភាពកនងកំ
ុ

ងនពលប៉ា
ុ នាមននលៃននការមកដ្ល់របស់ពលករ ដដ្លរតូវបនតនធ្វើជាលមីនរៀងរាល់ពីរបី
ុ

ឆ្នំមតង។ នៅរបនទសសឹងហបុរ ី ោនការនធ្វើនតសត

ណិជជកមម នធ្វើន

ើងនៅឯមជឈមណឌលបណុត េះបណា
ត ល

នៅបរនទសសរោប់ ពលករបរនទសលមី។ វគគបណុត េះបណា
ត លននេះ ផ្សតល់ឱយបុ គគលិកបរនទសនូវជំ នាញមូ ល

ដាឋនចំបាច់ សរោប់ ពួកនគកនុងការនធ្វើការកនុងឧសាហ្កមមននេះ។ វ ិញ្ញាបនបរតននវគគបណុត េះបណា
ត លសតីពី
ការបញ្ចប់ សិកាខសោននេះ គឺ ជាបុ នរលកខខណឌសរោប់ ការនចញលិខិតអនុ ញ្ញាតការងារនៅសឹងហបុរ ី។

ោនភាពនជឿននលឿនសំខ្ន់ ៗកនុងការបនងកើតកមមវ ិធ្ី រម
ួ គានននរបនទសបញ្ូជ ននិងទទួ ល។ ការសិកាករណី
សិការបស់អាស៊ាន រួមោនកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លមុ នចកនចញដ្ំ នណើរសរោប់ របនទសកូ នរ ៉ា (បចចុបបនន
របតិ បតតិការនៅរបនទសកមពុជា មី យា៉ាន់ ោ៉ា នល ហ្វីលីពីន និ ងនវៀតណាម) អុី ស្រសដអល (នល) និ ងហវំង

ង់

និ ងស៊ាុយដអត (នល) ។ កនុងករណីមួ យចំនួន កមមវ ិធ្ី ទំងននេះមុ ននពលនចញដ្ំ នណើររតូវបានបញ្ូច លនៅកនុង
កមមវ ិធ្ីបណុា េះបណា
ា លជំ នាញយូរអដងវង ដ្ូ ចជាបនចចកនទសដាំដ្ុេះ (អុី ស្រសដអល) ភាសកូ នរ ៉ា និ ងនសវា
រគួសរ (មជឈឹមបូ ៌ និ ងហ្ុងកុង) ។ សរោប់ របនទសមួ យចំ នួន ដ្ូ ចជារបនទសកូ នរ ៉ា និងជប៉ាុន ការ្លង

កាត់ ការនធ្វើនតសតសមតថភាពភាស គឺ ជាតរមូវការសរោប់ ការងារ។ កមមវ ិធ្ី តាមតរមូវការទំងននេះោន
សរៈសំខ្ន់ ជាទី បំផ្សុត ចប់ តាំងពី បណា
ត របនទសទទួ លបានអាចផ្សតល់នូវព័ ត៌ោនបចចុបបននភាពអំ ពីការ

រ ំពឹ ងទុករបស់និនយាជក លកខខណឌការងារ និងជី វភាព ក៏ ដ្ូចជាបរ ិយាកាសសងគមននរបនទសរបស់ពួក
នគផ្សងដដ្រ។

ប៊្ណេស្ណវៀត្ោមៈ ភាគណប៊ចើនដនស្ាារៈ្េតុ េះ្ោតល្ចចុ្បននគឺានការស្ិកានិងមិនស្មរមយស្ប៊ា្់ពល
ករផៃលានកប៊មិត្ទា្ដនការអ្់រំនិង ាំនញ។ ៃូណចនេះាត្ិកានិងរយៈណពលដនការ្េតុ េះ្ោតលគួរផត្ប៊ត្ូវ
បានផកស្ប៊មួល។
ប៊្ណេស្ដ ៈ ការេេួលបានព័ត្ានប៊គ្់ប៊ោន់គឺជាផែនកមួយោងស្ាំខាន់ដនណជាគ ័យៈ ស្ប៊ា្់ប៊កមុ ពលករ
្រណេស្ជាពិណស្ស្អនកណៃើរេូក និងេីែារ ្ុនប៊ត្ូវយកចិត្តេុកដ្ឋក់ ជាពិណស្ស្ណដ្ឋយសារណៅាន្ញ្ញាដន
ស្កមមភាពខុស្ចា្់មួយចាំនួន ណហើយពលករមួយចាំនួនប៊ត្ូវបានណគយកមកណប៊្ើប៊បាស្់។
ប៊្ណេស្ាណ ស្ុី: ស្ិកាខសាោកប៊មិត្ស្ហប៊ោស្ផៃលណ្វើណ ើងណដ្ឋយនិណោ ក េាំនងជាអាចាន េះឥេធិពល្ាំ

ណ្ងណៅនឹងចាំោ្់អារមមេ៍រ្ស្់ពលករណេស្នដប៊្ណវស្ន៍ ណហើយការ្ងាាត្់្ណប៊ងៀនជា្នត្នទ្់នឹង ួយ
ពួកណគឱ្យ្ណងកើនការយល់ៃឹងរ្ស្់ពួកណគណលើវិ្ីណ្វើរ្ស្់ប៊្ណេស្ាចស្់ែទេះ។
ប៊្ណេស្ណវៀត្ោម: រដ្ឋាភិបាលនិងស្ហប៊ោស្ គួរានណោលនណោបាយជាក់ផស្តងមួយ ស្តីពកា
ី រងារពលករ
ណៅណប៊ៅប៊្ណេស្ ណៅណពលពួកណគប៊ត្ ្់ណៅែទេះវិញ ណដ្ឋយ្េតុ េះ្ោតលេីែារកនុងប៊ស្ុកស្មប៊ស្្ ណៃើមបី
្ណងកើនព័ត្៌ានសាធារេៈ និងផេនាំ ៃល់អនកណ្វើការងារ។
រយេះនពល
រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានភាគនរចើ នកំ ណត់ រយៈនពលអបបបរោននវគគមុននពលចកនចញ / នរកាយនពល

មកដ្ល់។ កនុងចំ នណាមបណា
ត របនទសបញ្ូជ ននចញ កមមវ ិធ្ី ហ្ឹក
វ ហ្វឺនមុ ននពលនចញដ្ំ នណើររតូវោនរយៈ
នពលអបបបរោ 6 នោ៉ា ង នដ្ើ មបីអនុ វតតតាមកមមវ ិធ្ី សិកាដដ្លបានកំ ណត់។ រកុមអនកស្រសវរជាវជាតិ នន

របនទសទំងននេះយល់ស្រសបថ្ន រយៈនពលននការបណុត េះបណា
ត លមុ នចកនចញដ្ំ នណើរគឺខី ល នហ្ើយផ្សតល់
នពលនវោតិ ចតួចសរោប់ ការសនងខបអំ ពីវបបធ្ម៌ និ ងទំ ននៀមទោលប់ ចំនណេះដ្ឹ ងភាសជាមូ លដាឋន

បញ្ញ
ហ សុវតថិភាព និ ងអាសយដាឋនទំ នាក់ ទំនងរបស់អងគការ និ ងបុ គគលិក ដដ្លអាចផ្សតល់ជាជំ នួយដ្ល់ពួក
នគនៅនពលោនបញ្ញ
ហ នកើ តន

ើង។

បនាទប់ ពីបានបំ នពញតរមូវការអបបបរោរយៈនពល 6 នោ៉ា ង និ នយាជក ជាពិ នសសជួ លនរកាមការនរៀបចំ

របស់រដាឋភិ បាល នៅ រដាឋភិ បាល ោនបានកំ ណត់ រយៈនពលដវងសរោប់ កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករ។ កនុង
ករណីមួ យចំ នួន ដ្ូ ចជា នៅកនុងកមមវ ិធ្ីបនរងៀនពលករនលជាអនកនបេះដផ្សលនឈ្ើ ប៊ាឺរ ីនរព (6 នោ៉ា ង) ឬកមមវ ិធ្ី អុី
ស្រសដអ៊ា ល (62 នោ៉ា ង / 7 នលៃ) ទំងននេះរគាន់ ដតជាដផ្សនកមួ យននកមមវ ិធ្ី ធ្ំៗ រួមបញ្ូច លការបណុត េះបណា
ត ល

ភាសនិ ង / ឬជំ នាញ។ ននេះជាករណីសរោប់ ការបណុត េះបណា
ត លអនកនធ្វើការងារនៅតាមផ្សទេះ សរោប់ នៅ
ហ្ុងកុ ង មជឈឹមបូ ៌ ដដ្លរតូវបានអនុ វតតនដាយរដាឋភិ បាលឥណូឌ ននសុី។ សិកាខសោទំងននេះ គឺ ជាវគគ

បណុត េះបណា
ត លជំ នាញវ ិជាជជី វៈដដ្លោនសោសភាគសរោប់ ការបណុត េះបណា
ត លភាសោនរយៈនពល
12 សបាតហ្៍។ នៅរបនទសសឹងហបុរ ី កមមវ ិធ្ី នរកាយនពលមកដ្ល់សំរាប់ អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះគឺ មួយនោ៉ា ង។

ប៊្ណេស្ដ ៈ ការ្េតុ េះ្ោតលត្ប៊មង់េិស្មុនចាកណចញ ផៃល្ញ្ច្់ប៊ត្ឹម៦ណាងកនុងមួយប៊កុម ានែល្េះពាល់ត្ិចត្ួច។
កមមវិ្ីស្ិកា្េតុ េះ្ោតលពាក់ព័នធនឹងណពលណវោនិង្ញ្ញាជាណប៊ចើនណេៀត្ គួរប៊ត្ូវបានពនយលពីត្ប៊មវការោងចាស្់។
ណទាេះជាោងោក៏ណដ្ឋយ ណនេះានន័យថាដ ៃចាំោយខពស្់កនុងការេេួលបានការងារណៅ្រណេស្។ កមមវិ្ីានត្ុលយភាព

ជាងមុនជាមួយការឧ្ត្ថមា្នរ្ស្់រដ្ឋាភិបាល ជាពិណស្ស្ការណរៀ្ចាំនិងសា
ន ក់អាប៊ស្័យស្ប៊ា្់ពលករកាំពុងណ្វើការងារណៅ
ណប៊ៅប៊្ណេស្ អាចជាផែនការមួយផៃលរដ្ឋាភិបាលគួរផត្ពិចារោ។
សរោប់ សធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា កមមវ ិធ្ីបណុា េះបណា
ា លនរកាយនពលមកដ្ល់ រតូវបានអនុ វតតអស់រយៈនពល 3
នលៃ។ កនុងកំ

ងនពលបណ
ត លននេះ ពលករនទសនតរបនវសន៍ នធ្វើការពិនិតយសុខភាពនហ្ើយ រតូវបាន
ុ
ុត េះបណា

បនរងៀនអំ ពីវបបធ្ម៌ កដនលងការងារចាប់ ការងារ និ ងចាប់ នទសនតរបនវសន៍ ពី ការអនុ វតតធានារា៉ា ប់ រងធានា
រា៉ា ប់រង និ ងបញ្ញ
ហ សុវតថិភាពជានដ្ើម។
វ ិធ្ីសស្រសត

រគប់ អក
ន ផ្សតល់កមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លជានរចើ ន បាននរបើ របាស់វ ិធ្ី សស្រសតគឺចរមុេះ។ ខណៈនពលការនរៀន
សូរតោនអតថន័យកាន់ ដតសំខ្ន់ ន

ើង នៅនពលោនវ ិធ្ី សស្រសតហ្ឹក
វ ហ្វឺន ោនបទពិ នសធ្ន៍ ខពស់ និ ង

ោនការចូ លរួមនរចើ នវគគហ្ឹក
វ ហត់ នានពលបចចុបបនន ភាគនរចើ នោនដតការបនរងៀននិ ងការពិ ភាកាជា

មួ យការនរបើ ជំនួយ នដាយោនឧបករណ៍សនមលង។ សោភរៈការតំ រង់ ទិសមិ នរតូវបានអភិ វឌ្ឍនពញនលញ
ឬបាននធ្វើឱយទន់ សម័ យនៅន

ើយ នហ្ើយក៏ មិនរតូវបានចត់ ទុកថ្នសមរមយសរោប់ ទសសនិកជននគាល

នៅរបស់ពួកនគ។ ោនការតអូញដតអរផ្សងដដ្រថ្ន អនកោនធ្នធានកំ ពុងជំ រុញផ្សលិតផ្សល (ឧទហ្រណ៍នសវា
ធ្នាគារកាតទូ រសពទ័ជានដ្ើ ម) នធ្វើឱយសម័ យទំងននេះកាលយជានវទិ កា

ណិជជកមម។ សោភរៈបានផ្សតល់នដាយ

រដ្ឋនលើរបធានបទសំខ្ន់ ៗ ដ្ូ ចជា កិ ចចសនាការងារ ការនរៀបចំវ ិបតតិ ឬការបងាករនមនរាគនអដ្ស៍ និ ងជំ ងឺ
នអដ្ស៍នៅកនុងចំនណាមអនកដ្នទនឹ ងរតូវបានសវគមន៍ ជាពញរធានបទថ្នោនរបនយាជន៍។

ប៊្ណេស្ណវៀត្ោមៈ ភាគណប៊ចើនដនស្ាារៈ្េតុ េះ្ោតល្ចចុ្បនន គឺានការស្ិកា និងមិនទាន់បានស្មប៊ស្្
ស្ប៊ា្់ពលករានការអ្់រំនិង ាំនញទា្។ ៃូណចនេះាត្ិកា និងរយៈណពលដនការ្េតុ េះ្ោតល គួរផត្ប៊ត្ូវ
បានផកស្ប៊មួល្ផនថមណេៀត្។
ការបនងកើតបរ ិយាកាសសវគមន៍ ដដ្លអនកចូលរួមទំងអស់រតូវបានបងាហញការនគារព ជំ រញ
ុ នអាយោន
អារមមណ៍ធ្ំ នធ្ងកនុងការនធ្វើជាកមមសិទិ ន
ធ ិ ងនលើកកមពស់ការនរៀនសូរត។ កនុងករណីពលករនទសនតរបនវសន៍
ជានរចើ នោនការអប់ រ ំតិ ចតួច ឬគាមនការអប់រ ំ វាជាការចំបាច់ ដដ្លរគូបណុា េះបណា
ា លរតូវចត់ ទុកទំង
ការសិកានិ ងវបបធ្ម៌ ននអនកចូ លរួមរបស់ពួកនគនអាយបាននរចើ ន។ រគូបនរងៀន រតូវដតយកចិ តតទុកដាក់
ពិ នសសចំ ន

េះតរមូវការរបស់ស្រសតីនទសនតរបនវសន៍ នហ្ើយនបើ ចំបាច់ ចំបាច់ រតូវោនវគគដដ្លអាចនដាេះ

ស្រសយបញ្ញ
ហ នរ ើសនអើ ងនិ ងអំ នពើ ហ្ឹងា។
អនកសិកានទសនតរបនវសន៍ ោនលទធភាពនរចើនកនុងការចូ លរួម និ ងទទួ លយកភាពជាោចស់ននការនរៀន

សូរតផ្ទទល់ខួន
ល របសិននបើ ពួកនគរតូវបាននគនគារពនិ ងផ្សតល់តនមលថ្ន ពួ កនគសថិតនៅកនុងបរ ិយាកាសោន
តនមល និ ងនលើកសទយទំ
នុកចិតត។
ួ

ប៊្ណេស្ដ : មិនថាយុេធនការណនេះប៊ត្ូវបានណរៀ្ចាំោងលអោងោណេ អនកផស្វងរកការងារណ្វើខៃួនឯង គឺជា
ធាត្ុែសាំៃ៏ស្ាំខាន់ដនភាពណជាគ ័យឬ្រា ័យចាំណពាេះយុេធនការណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្ុវត្ថិភាព។ អនកផស្វងរក
ការងារផៃលានការប៊្ុងប៊្យ័ត្ននិងណប៊ត្ៀមខៃួនបានលអស្ប៊ា្់េីែារការងារណៅណប៊ៅប៊្ណេស្ ួយ្ណងកើនឱ្
កាស្ណ្វណើ េស្នតប៊្ណវស្ន៍ានស្ុវត្ថិភាព។
ការនរជើសនរ ើសរគូ
ដ្ូ ចកនុងបរ ិយាកាសសិកាណាមួ យដដ្រ គុ ណសមបតតិរបស់រគូបនរងៀន គឺ ជាកតាតកំ ណត់ សំខ្ន់ ននការ

នរៀនសូរតរបស់សិសស។ កនុងកិ ចខ
ច ិ តខំរបឹ ងដរបងនានពលបចចបបនន
នដ្ើ មបីពរងឹ ងការបណុត េះបណា
ត លមុ ន
ុ

ចកនចញដ្ំ នណើរ ហក់ ោនការយកចិ តតទុកដាក់ តិចតួ ចនលើគុណភាពននរគូបងវឹក សរោប់កមមវ ិធ្ីបណុត េះ
បណា
ត ល។

នៅទី ណារដាឋភិ បាលបានបនងកើតរបព័នធរតួតពិនិតយមួ យសរោប់ កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍
នគរតូវចំ ណាយតិ ចតួចនដ្ើមបីនរៀបចំ វគគបណុត េះបណា
ត លដ្ល់រគូ។ បដនថមនលើការយល់ដ្ឹងអំពីោតិ កាននម៉ាូ
ឌ្ុ លនផ្សសងៗននសិកាខសោនផ្សសងៗ រគូឧនទទសរតូវបានទទួ លការបណុត េះបណា
ត លកនុងវ ិធ្ីបនរងៀនរបកប

នដាយការចូ លរួម និ ងនចនរបឌ្ិ ត នដ្ើ មបីជំរុញការបនរងៀនកាន់ដតលអនិងបានចប់ អារមមណ៍។ វាជាការពិ ត
ដដ្លថ្នកងវេះខ្តននរគូបងវឹកដដ្លោនជំ នាញវ ិជាជជី វៈ បាននធ្វើឱយប៉ា េះ

ល់ដ្ល់គុណភាពននកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំ

របស់ពលករ។
ចំ ន

េះរដាឋភិ បាលដដ្លបានបញ្ូជ នវានឹ ងទញរបនយាជន៍ កងការស្រសង់
យកបទពិនសធ្ន៍និងការបងាហញ
ុន

ករណីនលមើសនដ្ើ មបីនរបើរបាស់ និ ងជួ យកនុងកមមវ ិធ្ី បណុត េះបណា
ត លមុ នចកនចញដ្ំ នណើរ។ ពួ កនគអាចរតូវ

បានបញ្ូច លជាធ្នធាន ឬអនកគាំរទនដ្ើមបីដចករ ំដលកបទពិនសធ្ន៍ របស់ពួកនគ និ ងដ្ឹ កនាំកិចចពិភាកា ឬ

វគគសំណួរ-ចនមលើយនៅចុ ងបញ្ចប់ ននវគគបណុត េះបណា
ត លជាផ្សលូវការ។ នៅនពលអាចនធ្វើនៅបាន អនកផ្សតល់ការ
បណុត េះបណា
ត លគួ រដតនរជើ សនរ ើសអនកបណុត េះបណា
ត ល ោនរបវតតិ វបបធ្ម៌ និ ងភាសស្រសនដ្ៀងគាន ដ្ូ ចជា
អនកនធ្វើការងារនទសនតរបនវសន៍។

ប៊្រុយណេៈ ប៊កស្ួងការងារអាចពិចារោណលើការេេួលសា
គ ល់អនកែតល់ការ្េតុ េះ្ោតលផៃលកមមវិ្ីែតល់
វិញ្ញា្ន្័ប៊ត្ណនេះអាចប៊ត្ូវបានណគៃកណចញ។
ប៊្ណេស្កមពុជា: ណោលការេ៍ផេនាំ ស្ប៊ា្់ណប៊ត្ៀមណរៀ្ចាំការអនុវត្តន៍វគគ្េតុ េះ្ោតល (GCPS) ក៏ៃូចជា
ណស្ៀវណៅផេនាំ ស្ប៊ា្់្េតុ េះ្ោតលប៊គូ្ណងាគល(TM-TOT) គឺជាឧ្ករេ៍ៃ៏ានសារៈស្ាំខាន់ណៃើមបីែតល់ឱ្យ
ពួកណគនូវ ាំនញនិងចាំណេេះៃឹង។
ប៊្ណេស្ណវៀត្ោមៈ ការែតល់ព័ត្៌ាន មីៗ្ផនថមទាក់េងនិងការ្េតុ េះ្ោតលស្ប៊ា្់ប៊គូ្ងវឹក មិនប៊ត្ូវបាន
អនុវត្តជាញឹកញា្់ណេ។ ជាណរឿយៗ ស្ហប៊ោស្មិនានប៊គូ្ងវឹកប៊គ្់ប៊ោន់ណេ។ ប៊គូ្ណប៊ងៀនមិនានចាំណេេះ
ៃឹងណពញណលញអាំពី ាំនញវិជាា ីវៈ និងគរុណកាស្លយផៃលអាច្េះពាល់ៃល់គុេភាពដនការ្េតុ េះ្ោតល។
តនមល
សំណួរថ្ននតើ នរណាជាអនកចំ ណាយសរោប់ កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ដតងដតោនភាព
ចរមូងចរោស។ ខណៈការចំ ណាយននការហ្វឹកហ្វឺនគួ រទទួ លខុ សរតូវនដាយនិ នយាជិ កជួល នហ្ើយកនុង

ករណីជានរចើ ន ការបញ្ូជ ននលលចំណាយនៅឱយនិ នយាជកគឺមិនអាចនធ្វើនៅបាន។ នដាយផ្សតល់តនមលសងគមនន
កមមវ ិធ្ី ទំងននេះសរោប់ ទំងរបនទសបញ្ូជ ន និងរបនទសទទួ ល រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានគួ រដតពិ ចរណា

ការឧបតថមធ្
ភ នដ្ល់អក
ន ផ្សតល់នសវា។ នទេះជាយា៉ា ងណា នៅកនុងការអនុ វតត ពលករនទសនតរបនវសន៍ ទទួ ល
បនទុកចំ ណាយនលើកមមវ ិធ្ី ទំងននេះ។
ករណីរបនទសោ៉ា ន

សុី ការពយួរសិកាខសោរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ អាចរតូវបានកំណត់ នដាយ

ការដខវងគំ និតគាន សតីពី ការនរៀបចំចំណាយសរោប់ សិកាឋសោននេះ។ នដ្ើ មបីនដាេះស្រសយការដខវងគំ និត
ទំងននេះ សិកាខសោចប់ នផ្សតើមដ្ំ បូងរតូវបានរបគល់ឱយនៅនិ នយាជក លវីនបើ ោនការយកពនធនៅនលើការ
ងាររបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ដដ្លនិ នយាជកបានបង់ឱយរដាឋភិ បាលក៏ នដាយ។
ការពរងីកសិទិទ
ធ ទួលបាន និងការបញ្ូជ ន
ការបនងកើនលទធភាពទទួ លបានវគគបណុត េះបណា
ត លដផ្សនកពលករនទសនតរបនវសន៍ គឺ ជាបញ្ញ
ហ របឈ្មមួ យ
ដដ្លរបនទសសោជិ កអាស៊ានជានរចើ នកំពុងជួ បរបទេះ។ ោនការនកើ នន

ើងកាន់ ដតនរចើ នដដ្លពលករ

នទសនតរបនវសន៍មកពីដផ្សនកនផ្សសងៗននរបនទសបញ្ូជ ន។ អនករស់នៅតាមតំ បន់ រពំដដ្ន ទំ នងជាអាចផ្ទលស់
ទី លំនៅជាពលករ នហ្ើយទំ នងជាអាចដ្ឹ ងពីការងារ និ ងឱកាសនសដ្ឋកិចចនផ្សសងៗនទៀត នៅកនុងរបនទស

ជិ តខ្ង។ នដាយសរដតនៅជិ តពលករភាគនរចើ នោនមិតតភ័កដត ដ្លជួ យសរមួលដ្ល់ការនធ្វើដ្ំនណើរ និង
ការងារ ដ្ូ នចនេះជនរមើ សសរោប់ ការ្លងកាត់ បណា
ត ញផ្សលូវការោនចំ នួននរចើ ន។
ការពរងីែការចូេលៅែេ់តំែៃ់ម្ៃុស្សលរចើៃ
វាទមទរតរមូវឱយោនវតតោនពលករ នដ្ើ មបីចូលរួមសិកាខសោការដណនាំមុនចកនចញដ្ំ នណើរ ជា
ពិ នសសរបសិននបើ សិកាខសោរតូវបាននរៀបចំ ដតនៅដតទី រកុងននាេះ វាអាចនឹ ងោនលទធផ្សលតិ ចតួ ច។
នដាយោនអនកផ្សតល់ការបណុត េះបណា
ត លភាគនរចើ នរកន

ើញថ្ននធ្វើនៅតាមទី រកុងធ្ំៗ អនកនធ្វើការងារនទស

នតរបនវសន៍ រតូវចំ ណាយនពលនធ្វើដ្ំនណើរឆ្ៃយ និ ងចំ ណាយនធ្វើដ្ំនណើរបដនថមនទៀត នដ្ើមបីបំនពញនូ វតរមូវ
ការរបស់ពួកនគ។ នៅតាមបណា
ត របនទសនៅតាមទននលនមគងគជានរចើន ការទទួ លបានសិកាខសោមុ ន
ចកនចញដ្ំ នណើរ អាចរកបានដតនៅតាមបណា
ត រកុងភាគកណា
ត ល នហ្ើយវាមិ នផ្សតល់ចំណាប់ អារមមណ៍
ដ្ល់ពលករនទសនតរបនវសន៍ នរចើ ននទ។

ប៊្ណេស្មីោន់ា: ណោងតាមរបាយការេ៍ស្ទង់មត្ិប៊្ជា ននិងលាំណៅដ្ឋានឆ្នាំ 2014 និងការស្ទង់មត្ិកាៃាំង
ពលកមមឆ្នាំ 2015 ចាំនួនពលករណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ានចាំនួនណប៊ចើនណៅប៊្ណេស្ដ និងាណ ស្ុី។ ណៅកនុងអត្ថ
ន័យណនេះ ណោល្ាំេងពប៊ងីកការែសពវែាយ គួរផត្ប៊ត្ូវបានណ្វើណ ើងស្ប៊ា្់កមមវិ្ីអ្់រំណៃើមបីឈានណៅៃល់
ត្ាំ្ន់ ន្េដ្ឋច់ប៊ស្ោល។
រដ្ឋបាននដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ ននេះតាមវ ិធ្ី ជានរចើ ន។ POEA របស់ហ្ីល
វ ីពីន បានបនងកើនកិ ចខ
ច ិ តខំ របឹ ងដរបង
របស់ខួននដ្ើ
ល
មបីទទួ លបានអងគភាពរដាឋភិ បាលកនុងតំ បន់ តាមរយៈរកសួងមហនផ្សទ នដ្ើមបីចូលរួមកនុងយុទធ

នាការរបឆ្ំង នឹ ងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស និងរបឆ្ំងនឹ ងការជួ ញដ្ូ រមនុ សស នដាយបនងកើតឱយោនទំ នាក់ ទំនង
ជិ តសនិតរវាងសហ្គមន៍ និ ងនគាលននយាបាយ និ ងកមមវ ិធ្ី នទសនតរបនវសន៍ ជាតិ ។ នៅរបនទសកមពុជា

ឡាវ និ ងមី យា៉ាន់ ោនការរបឹងដរបងរបកបនដាយភាពនចនរបឌ្ិ តជានរចើនកនុងការនរបើ យុទនា
ធ ការព័ ត៌ោន

ភូ មិនដ្ើមបីនលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹង មិ នរតឹ មដតអំ ពីផ្សលវ ិជជោនននការងារបរនទសប៉ាុ នណាណេះនទ ប៉ាុ ដនតដលម
ទំងទប់ សកត់ ហនិ ភ័យននសថនភាពមិ ននទៀងទត់ នៅកនុងការងារនៅបរនទស និ ងការចំណាយសងគម
នផ្សសងៗនទៀតនៅបរនទស។

នៅមី យា៉ាន់ ោ៉ា កមពុជា នវៀតណាម និ ងោ៉ា ន

សុី អងគការអនារជាតិ បានគាំរទដ្ល់ការបនងកើតមជឈមណឌល

ធ្នធាននទសនតរបនវសន៍ ដដ្លជួ យដ្ល់ជននទសនតរបនវសន៍ នៅកនងការសនរមចចិ
តត។ អតថរបនយាជន៍
ុ

បដនថមមួ យនទៀតននកមមវ ិធ្ីតំរង់ទិសវ ិមជឈការគឺ ថ្ន វារតូវបាននធ្វើនដាយនរបើ ភាសកំ នណើតននអនកសិកា។
MRC ទំងននេះរតូវបានរ ំពឹងថ្ន នឹ ងកាលយជាដផ្សនកមួ យននអងគភាពរដាឋភិ បាលកនុងតំបន់ (LGU) ។ នទេះជា
យា៉ា ងណាក៏ នដាយ ដ្ូ ចជាគំ និតផ្សតចនផ្សត
ើមដ្៏ លជា
អ នរចើ ន ការចំ ណាយសរោប់ នសវាកមមទំងននេះអាចខពស់
ួ
នហ្ើយ LGUs ជានរចើ ននឹ ងមិនអាចរទរទង់ សកមមភាពទំងននាេះកនុងរយៈនពលដវងបាននទ។

ប៊្ណេស្ហវីលីពីន: យុេធនការ "រដ្ឋាភិបាលោមនមូលដ្ឋានណប៊ ើស្ណរើស្ពលករមិនប៊ស្្ចា្់" គឺជាមណ្ោបាយ
មួយណៃើមបីឈានៃល់ស្ា ិកដន LGU ណៅកប៊មិត្មូលដ្ឋាន។
ការនរបើរបាស់បនចចកវ ិទា និងការអនុវតតគំនិតផ្សតចនផ្សត
ើមលមី
ួ

បនចចកវ ិទាលមីបាននបើ កឱកាសកាន់ ដតនរចើន នដ្ើ មបីផ្សតល់ព័ត៌ោនតាមរយៈនវបសយ និ ងបណា
ត ញសងគម។
POEA របស់របនទសហ្វីលីពីនលមីៗននេះ បានពរងី កនសវានអ

ិចរតូនិចមុ ននពលការងារ (PEOS) តាមអុី

នធ្ឺ រដណត ជាមួ យនឹ ងការអភិ វឌ្ឍន៍ កមមវ ិធ្ីទូរស័ពទ។ ដ្ូ ចគានននេះផ្សងដដ្រ LGUs រតូវបាននគនលើកទឹ កចិ តត

ឱយបនងកើតនសវាកមមការងារផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកនគនៅតាមបណា
ត ញទំងននាេះ។ នៅកនុងកិ ចចខិតខំ របឹងដរបង
ននេះ វាោនទំ នាក់ ទំនងយា៉ា ងសកមមជាមួ យសថប័ នបណិឌ តយសភា អងគការអនុវតតចាប់ អងគការនរៅរដាឋភិ

បាល អងគការោនមូ លដាឋននលើជំននឿសសនា និ ងអងគការោនជំ នាញវ ិជាជជី វៈកនុងការនលើកកមពស់របព័ នធ
អុី នធ្ឺ រដណត។

ប៊្ណេស្ដ : ចាំនួនេូរស្័ពទចល័ត្ណលើស្ពី 60 ោននក់ផៃលអាចណប៊្ៀ្ណ្ៀ្ណៅនឹងប៊្ជា នស្រុ្រ្ស្់ប៊្ណេ
ស្។ ណស្វាណអ ិចប៊ត្ូនិកជាណប៊ចើន រួមាន ព័ត្៌ានការងារណៅ្រណេស្ ការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំណ្វើការ ឬការចុេះណឈាមេះ
ស្ប៊ា្់ការងារណៅណប៊ៅប៊្ណេស្ និងណស្វាេូរស្័ពទផខស គួរប៊ត្ូវបាន្ណងកើត្ណ ើង ណៃើមបី្ណប៊មើៃល់ត្ប៊មូវការអនក
ផស្វងរកការងារណ្វើ។

នទេះជាយា៉ា ងណាក៏ នដាយ ោនកដនលងរបព័ នអ
ធ ុី នធ្ឺ ដណតអនឡាញមិ នោនលទធភាពអាចរកបាន ឬអាច
រកបាន។ រកុមហ្៊ាុនរបព័ នធផ្សសពវផ្សាយ ជាពិ នសស កមមវ ិធ្ី ទូរទសសន៍ និ ងវ ិទយុ អាចផ្សតល់ព័ត៌ោននទៀងទត់

នៅនលើការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ សុវតថិភាព និងដ្ំ នណើរការនរជើ សនរ ើសពលករស្រសបចាប់ រពមទំងផ្សតល់នូវ
ព័ ត៌ោនដ្ល់អងគការស្រសបចាប់ សរោប់ ការនរជើ សនរ ើស និ ងការបញ្ូជ ន។ នៅនពលចប់ នផ្សតើម របព័ នផ្ស
ធ សពវ

ផ្សាយបានចប់ នផ្សតើមកមមវ ិធ្ី ទំងននេះនដាយសម័រគចិ តត ខណៈទំងននេះអាចោនទរមង់ ននការរបកាសនសវា
សធារណៈនិ ងការផ្សាយ
កមមវ ិធ្ី ននេះបាននកើនន

ណិជជកមមោនរបជារបិ យភាព និ ងតរមូវការសរោប់ របនភទននការសរនសរ

ើងននាេះ ។

នៅហ្វីលីពីន រដាឋភិ បាលកំ ពុងដសវងរកមនធ្ាបាយដណនាំ PEOS នៅកនុងកមមវ ិធ្ី សិកាអប់រ ំ ដ្ូ ចជាកនុង
កមមវ ិធ្ី សននិសីទសរោប់ បញ្ចប់ ការសិកាថ្ននក់វ ិទាល័យ ឬមហវ ិទាល័យ។ ព័ ត៌ោនទូ នៅ ដ្ូ ចជាទំ ហ្ំ
និ ងរបនភទននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ និ ងភាពជាក់ ដសតងទក់ ទងអតថរបនយាជន៍ និ ងនរគាេះថ្ននក់ កំ ពុង
រតូវបានបនរងៀននៅកនុងសោបឋមសិកា និ ងអនុវ ិទាល័យបាននរជើ សនរ ើស ជាដផ្សនកមួយននកមមវ ិធ្ី
សិកាសងគម។

នៅរបនទសសឹងហបូរ ី ោនកមមវ ិធ្ី ផ្សសពវផ្សាយជានរចើ ន ដដ្លរួមបញ្ូច លទំងសោភរៈអប់ រ ំជាភាសកំ នណើត

និ ងយុទធនាការសុវតថិភាពនៅនឹ ងកដនលង ការឈ្ប់ សរោក អាជី វកមម និ ងកដនលងសនក់ នៅរបស់ពលករ។
យុទធនាការជាទូ នៅរតូវបាននធ្វើន

ើងនៅថ្ននក់ ជាតិ ។ ឧទហ្រណ៍សិទិ រធ បស់ពលករោនសុវតថិភាព និ ង

សុខភាពលអ រតូវបានបនងកើនតាមរយៈការនរៀបចំ យុទធនាការ និ ងការផ្សតល់ជារងាវន់ នផ្សសងៗ ដ្ូចជារងាវន់
របចំឆ្នំ សតីពី សុខភាព និ ងសុវតថិភាពការងារ។
សរៈសំខ្ន់ននភាពជានដ្គូ

តាមរយៈរនបៀបអភិ បាលកិ ចចនទសនតរបនវសន៍ខុសៗគាន ោនវ ិធ្ី នផ្សសងៗគានកនុងការផ្សតល់កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំដ្ល់

ពលករនទសនតរបនវសន៍ ។ មិ នថ្នកមមវ ិធ្ី ទំងននេះជាដផ្សនកននរបព័នធរបមូ លផ្សតំុ ឬរចបូ ករចបល់នទ រដាឋភិ បា
លរតូវការកិ ចចសហ្របតិ បតតិការរបស់អនក

ក់ព័នធជានរចើ នកនុងការផ្សតល់កមមវ ិធ្ី។

ជាញឹកញាប់ រដាឋភិ បាលមិ នអាចផ្សតល់ធ្នធានរគប់ រគាន់ សរោប់ ការបណុត េះបណា
ត លមុ ននពលចកនចញ
និ ងមិ នោនសមតថភាពរគប់ រគាន់ ជាមួ យបុ គល
គ ិកខវេះលទធភាពទទួ លបានព័ ត៌ោនទន់ នពលនវោ និ ង
ទន់ នពលនវោសតីពីទីផ្សារពលកមមទូនៅ និ ងសមតថភាពមិ នរគប់ រគាន់ ។
នៅទូ ទំងរបនទសសោជិ កអាស៊ាន ោនកិ ចខ
ច ិ តខំ របឹ ងដរបងសកមមយា៉ាងខ្លំងកាល នដ្ើ មបីឈាននៅដ្ល់
និ ងនធ្វើការយា៉ា ងជិ តសនិទធជាមួ យភាគី

ក់ ព័នធនផ្សសងៗ។

នៅរប៊ាុ យនណ នាយកដាឋនការងារកំ ពុងខិ តខំនធ្វើការយា៉ា ងជិ តសនិទធជាមួ យអនក

ក់ព័នធជានរចើ ន រួមោន

ភានក់ ងារការងារនិ នយាជក / រកុមហ្៊ាុន និ ងនបសកកមមបរនទសAMA នដ្ើ មបីនលើកកមពស់ោតិកា និ ងកមម
សិកាននការបងាហញពី ការតំ រង់ទិសននពលករនទសនតរបនវសន៍។ របនទសកមពុជា បាននធ្វើការពិ នរគាេះ

នយាបល់យា៉ាងទូ លំទូោយ កនុងការបនងកើតនគាលននយាបាយនទសនតរបនវសន៍ របស់ខួន
ល រួមទំងកមមវ ិធ្ី

អប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ជាមួ យសភាភានក់ ងាររដាឋភិ បាល ភានក់ ងារនរជើ សនរ ើសបុគគលិកឯកជន
និ ងអងគការសងគមសុីវ ិលជាតិ ។ រាជរដាឋភិ បាលកមពុជា រតូវការបញ្ញ
ជ ក់ និ ងអនុ វតតវ ិធាននីតិវ ិធ្ី និ ងនី តិវ ិធ្ី

របស់ខួន
ល សរោប់ កមមវ ិធ្ី អប់រ ំរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ។ នៅរបនទសហ្វីលីពីន កំ ពុងបានវ ិនិ នយាគ
យា៉ា ងសំខ្ន់ នៅកនុងរដាឋភិ បាលថ្ននក់ តំបន់ និងថ្ននក់ នខតត និងអងគការថ្ននក់ សហ្គមន៍។ របនទសោ៉ា ន

សុី

កំ ពុងបនតការពិ នរគាេះនយាបល់ជាមួ យសថនទូ តបរនទស តាមរយៈបណា
ត ញអនកការងារោនមូ លដាឋននៅ
កនុងទី រកុង។

ប៊្ណេស្ឥេឌូ ណនស្ុី: ស្ងគមស្ុីវិលណៅកនុងប៊្ណេស្ឥេឌូ ណនស្ុីកាំពុងកាៃ យជាអនកានវិជាា ីវៈនិងណតតត្ការយក
ចិត្តេុកដ្ឋក់ណៅណពលណ្វើការណលើស្ិេិធពលករណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ និងយុេធនការណ្វើណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្ុវត្ថិភាព។
ពួកណគក៏បាន្ងាាញែងផៃរថា ពួកណគអាចណ្វើការោង ិត្ស្និេធជាមួយអងគការាចស្់ ាំនួយ ក៏ៃូចជាការេេួល
ខុស្ប៊ត្ូវស្ងគមរ្ស្់ប៊កុមហរនុ ។ ៃូណចនេះការស្ហការោង ិត្ស្និេធជាមួយភាគីពាក់ព័នធទាាំងណនេះ អាច្ាំណពញ
នូវគាៃត្ណនេះ។
កិ ចចសហ្របតិ បតតិការោនការបនងកើតន

ើងនៅតាមកំ រ ិតនទវភាគី និ ងតំបន់ ។ នដាយោនរបនទសជានដ្គូ

នទវភាគី ជានរចើ នរវាងរដ្ឋសោជិ កអាស៊ាន (របនទសនលជាមួ យ កមពុជា ឡាវ និ ងមី យា៉ាន់ ោ៉ា នដាយដ

ក

និ ងមី យា៉ាន់ ោ៉ា ជាមួ យឥណូឌ ននសុី (ោនសកាតនុ ពលសរោប់ កិចចសហ្របតិ បតតិការកាន់ ដតជិតសនិទធ រវាង
របនទសបញ្ូជ ន និ ងទទួ ល កនងការពរងឹ
ងកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍។ ោនកិ ចចសហ្ការ
ុ

រគប់ រគាន់ ដដ្លរដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ានជានរចើ ន បានចុ េះកិ ចចរពមនរពៀងជាមួ យបណា
ត របនទសនគាលនៅ
ដ្ូ ចជា របនទសកូ នរ ៉ា ជប៉ាុននិ ងអុី ស្រសដអល រួមោនកមមវ ិធ្ីបណុត េះបណា
ត ល និ ងបណុត េះបណា
ត លជំ នាញ
ដ្ល់ពលករ។

ប៊្ណេស្មីោន់ា: ណៅកនុងការចុេះហត្ថណលខាណលើកិចចប៊ពមណប៊ពៀងណេវភាគីរវាងប៊្ណេស្្ញ្ាូននិងេេួល គួរផត្
ានឃ្លៃស្ប៊ា្់ការហវឹកហវឺនមុនណពលចាកណចញ និងការ្េតុ េះ្ោតលណប៊កាយណពលមកៃល់។
ដកលំអភាពទន់ នខាយននភាពចំបាច់ ននព័ ត៌ោន ចំបាច់ នដ្ើ មបីនដាេះស្រសយបញ្ញ
ហ វ ិលរត

ប់ និ ងការនធ្វើ

សោហ្រណកមម។ គួ រដតោនការសរមបសរមួល និ ងសហ្ការគានកនុងចំ នណាមអងគការ

ក់ ព័នធនានា មក

ពី របនទសទំងពីរ។
អនុសសន៍

រកុមអនកស្រសវរជាវនិ ងចងរកង Compendium របចំតំបន់ និងថ្ននក់ ជាតិ កំ ពុងផ្សតល់អនុ សសន៍ វ ិធានការ
ពី រ នដ្ើ មបីបនងកើនគុ ណភាពកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតរបនវសន៍ : (1) ការដកលំអជាក់ ោក់ របស់របនទស
និ ង (2) កិ ចចសហ្របតិបតតិការតំ បន់ ។
សំនណើសរោប់ការដកលំអរបនទសជាក់ោក់
១. ជំ រុញនគាលននយាបាយជាតិ សតីពី ការអប់ រ ំរបស់ពលករ និ ងការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ ោនសុវតថិភាព
នដ្ើ មបីសនរមចបាននូ វកមមវ ិធ្ី ោនភាពសុីសងាវក់ និ ងអាចឈាននៅសនរមចបាន និ ងការរគបដ្ណាប់

កាន់ ដតទូ លំទូោយ។ រកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយថ្ននក់ ជាតិ រតូវដតរគបដ្ណតប់ដ្ំណាក់ កាលនផ្សសងៗ
ននដ្ំ នណើរការនទសនតរបនវសន៍ នដាយយកចិតតទុកដាក់ ពិនសសនៅនលើ កមមវ ិធ្ីរត

ប់ នៅវ ិញ និ ងកមមវ ិធ្ី

សោហ្រណកមម។
២. នលើកកមពស់ការបា៉ា ន់ របោណ និ ងការវាយតនមលយា៉ាងហ្មត់ចត់ នលើកមមវ ិធ្ីអប់ រ ំរយៈនពលដវងរបស់ពល
ករ។ ជំ ហនសំខ្ន់ មួយ គឺ ការបនងកើតសូចនាករការអនុ វតតសង
ត ់ ដានលើរបសិទធផ្សល និ ងរបសិទធភាព។ ការ
វ ិភាគនលើផ្សលប៉ា េះ

ល់ នឹ ងផ្សតល់នូវមតិ នយាបល់ដ្៏សំខ្ន់ នលើតនមល និ ងការចូ លរួមចំដណកននោតិ កាកមម

វ ិធ្ី សិកា សោភរៈហ្វឹកហ្វឺន របព័ នធដចកចយខុ សៗគាន និ ងបទដាឋនរបតិ បតតិការនផ្សសងៗនទៀត។ ទំងននេះ
គឺ វាោនសំខ្ន់ ណាស់កុងការដកលមអ
ន
និ ងពរងឹ ងកមមវ ិធ្ី និ ងគំ និតផ្សតចនផ្សត
ើ មលមីៗ។
ួ
៣. ពរងឹ ង និ ងពរងឹ ងបទដាឋនរបតិ បតតិការ។ ជាមួ យនឹ ងមនធ្ាបាយខុ សៗគានជានរចើ ន សរោប់ ការផ្សតល់

កមមវ ិធ្ីអប់ រ ំពលករនទសនតរបនវសន៍ វាចំបាច់រតូវបនងកើតសតង់ដារសនលរួ
មសរោប់ កមមវ ិធ្ីអប់រ ំដ្ល់ពលករ
ូ
នទសនតរបនវសន៍ នដ្ើ មបីរួមបញ្ូច លលកខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ និ ងការទទួ លសគល់ោតិ កាកមមវ ិធ្ី សិកា កំ
និ ងតនមលននកមមវ ិធ្ី វ ិធ្ី សស្រសតនិងបទដាឋនផ្សសពវផ្សាយ។

ងនពល
ុ

៤. ពរងី កការផ្សសពវផ្សាយនិ ងបនងកើនរបព័នធបញ្ូជ នសរ។ ការខិ តខំ របឹ ងដរបងបដនថមនទៀត នដ្ើ មបីឈាននៅ

ដ្ល់ជននទសនតរបនវសន៍ ោនសកាតនុ ពលកាន់ ដតនរចើ ននៅកនងតំ
បន់ ជនបទនិ ងតំបន់ ្ង
ល កាត់ រពំ ដដ្ន គួ រ
ុ
ដតរតូវបាននលើកទឹ កចិតតនិងពរងី កបដនថម។ អុិនធ្ឺ ណិត និងបណា
ត ញអុិ នធ្ឺ ណិោនសកាតនុពលដ្៏ អសចរយ

ប៉ាុ ដនតនរចើ នអាចរតូវបានសនរមចនដាយការនរបើ របាស់របព័ នធផ្សសពវផ្សាយដបបរបនពណីសមញ្ា នៅកនុងការ
ផ្សាយបានទូ លំទូោយ តាមទូ រទសសន៍ វ ិទយុ និ ងនៅមូ លដាឋន។

បនងកើតភាពជានដ្គូ ។ ការផ្សតល់កមមវ ិធ្ី អប់ រ ំរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ រតូវការការខិ តខំ របឹ ងដរបងរួមគាន
របស់អនក

ក់ ព័នធជានរចើ នពី រដាឋភិ បាល ដ្ូ ចជា វ ិស័យឯកជន រកុមហ្៊ាុននរជើ សនរ ើសបុ គគលក
ិ សហ្គមន៍

មូ លដាឋន និ ងពលករនទសនតរបនវសន៍ និ ងរគួសររបស់ពួកនគ។ នដាយការរួបរួមកិចចការងារទំងអស់គាន
រកុមនផ្សសងគានខលេះៗ អាចបនងកើតទិ សនៅរួមមួ យ នដ្ើ មបីធានាថ្នពលកររតូវបានពរងឹ ង និងពរងឹ ងនដ្ើមបីអាច
សនរមចបាននូ វនគាលនៅផ្ទទល់ខួន
ល និ ងរគួសររបស់ពួកនគនៅកនុងការងារបរនទស។
ស្ំល

ើ ស្រមាែ់ស្ហ្រែតិែតការែងងតំ
ុ ែៃ់

១. ពិ ចរណាបនងកើតកមមវ ិធ្ី សិកាសតង់ដារអាស៊ាន។ ននេះគឺ ជានគាលនៅដ្៏ សំខ្ន់ មួយ សរោប់ ព័ត៌ោន
រួមនិ ងសរដដ្លបានផ្សតល់ជូនដ្ល់ពលករនទសនតរបនវសន៍ និ ងនិ នយាជករបស់ពួកនគ។ រដ្ឋជាសោជិ ក
អាស៊ានអាចភាជប់ និ ងធានាបនតនូវកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំនៅរបនទសបញ្ូជ ន និ ងទទួ ល។ ការនធ្វើដបបននេះ នឹ ងជួ យ

នលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងអំ ពីចាប់ នទសនតរបនវសន៍ និ ងការងាររបស់រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ាន កាតពវកិចច
តាមកិ ចចសនា និ ងលកខខណឌការងារ និ ងការរស់នៅ…។ នលើសពី ននេះ ព័ ត៌ោនអំ ពីវបបធ្ម៌ និ ងទំ ននៀម

ទោលប់ កុងជី
ន
វ ិតរបចំនលៃ (ឧ. ការអភិ វឌ្ឍទំ នាក់ទំនងលអជាមួ យនិ នយាជក និងមិតតរួមការងារអាកបបកិ រ ិយា
នៅកដនលងនធ្វើការ សុខភាព និ ងអនាម័ យ ឱកាសវ ិនិ នយាគ និ ងព័ ត៌ោនហ្ិរញ្ា វតថុនផ្សសងៗនទៀត។ អាស៊ាន
នឹ ងទទួ លបានផ្សលរបនយាជន៍កុងការអភិ
ន
វឌ្ឍសោភរៈនសតទសសន៍ រួមគាន និ ងនបាេះពុ មព
ភ ័ ត៌ោន សតីពី ការ
រស់នៅ និ ងនធ្វើការនៅកនុងរដ្ឋសោជិ កអាស៊ាន នដាយោនព័ ត៌ោនរគប់ រគាន់ និ ងទូ លំទូោយ។
២. នដាយោនការអំ

វនាវជាបនតបនាទប់ កនុងការនលើកកមពស់នូវគុ ណភាពរគូបណុត េះបណា
ត ល និ ងកមមវ ិធ្ី

បណុា េះបណា
ា លសរោប់ រគូ អាស៊ានគួ រពិ ចរណានរៀបចំ វគគបណុត េះបណា
ត លកនុងតំ បន់ សតីពីការអប់ រ ំរបស់

ពលករនទសនតរបនវសន៍ និ ងយុទធនាការនទសនតរបនវសន៍ សុវតថិភាព។ វគគបណុត េះបណា
ត លនធ្វើនដាយ "វ ិទា
សថន" អាចពិ ចរណាអំ ពីកមមវ ិធ្ី ភាជប់ ទំនាក់ ទំនងតាមនគហ្ទំព័រ នដ្ើមបីភាជប់ ជាមួ យនសៀវនៅដណនាំ និ ង
ឯកសរដដ្លផ្សលិតនៅកនងរបនទសសោជិ
កអាស៊ាននី មួយៗ។
ុ

៣. រដ្ឋជាសោជិ កអាស៊ាន គួ រដតនលើកទឹកចិតតដលមនទៀត និ ងគាំរទដ្ល់កិចចខិតខំ របឹ ងដរបងរបស់បណា
ត

របនទសនី មួយៗ នដ្ើ មបីពរងឹងកមមវ ិធ្ី អប់ រ ំពលករនទសនតររបនវសន៍ របស់ខួន
ល មិនរតឹមដតតាមរយៈននការ

ដចករ ំដលកព័ ត៌ោនរបនសើរជាងមុ នប៉ាុនណាណេះនទ ដលមទំងតាមរយៈជំនួយបនចចកនទស និ ងកិ ចចសហ្របតិ
បតតិការផ្សងដដ្រ។ ព័ ត៌ោនននេះនិ ងការផ្ទលស់បូរការសិ
ត
កា អាចរគបដ្ណតប់ នលើនសវាកមមដផ្សនកចាប់ កងការ
ុន
ពរងឹ ងរកបខ័ ណឌនគាលននយាបាយជាតិ ការនរៀបចំ កមមវ ិធ្ី សិកាកនុងការនរបើ របាស់វ ិធ្ី សស្រសតលី ៗ
ម និ ងកនង
ុ
ការបណុត េះបណា
ត លរគូបនរងៀន និ ងរគូបនងាគលសរោប់ កមមវ ិធ្ី ទំងននេះ។

ប៊្ណេស្កមពុជា: គួរផត្ានខានត្គាំរូ ឬគាំរកូ នងការណរៀ្ចាំប៊្ព័នធហវឹកហវឺនមុនណពលចាកណចញ ជា្េដ្ឋានគាំរូផៃល
បានអនុវត្តណជាគ ័យណៅកនុងប៊្ណេស្អាសា
រ ន ៃូចជា ហវីលីពីន ស្ឹងា្ូរើ ាណ ស្ុី ឬដ ជាណៃើម ។ ល។
គន្ធន្សិ េទ
1. របាយការណ៍វ ិភាគសតីពីមូលដាឋនទិ ននន័យសថិតិនទសនតរបនវសន៍ ការងារនៅអាស៊ាន: ការបនងកើន
ការរបមូ លទិ ននន័យសរោប់ នគាលននយាបាយដផ្សអកនលើភសតុតាង។ គនរោងសកមមភាពរតីគុណ
សរោប់ ការ

រនិ ងនលើកកមពស់សិទិ ធពលករនទសនតរបនវសន៍កុងតំ
ន
បន់ អាស៊ាន របស់អាស៊ាន។

ការ ិយាល័យរបចំតំបន់ អងគការអនតរជាតិ ខ្ងការងាររោប់ អាសុីនិងបា៉ា សុីហ្ិក
វ ។ ទី រកុងបាងកក :
ILO, ឆ្នំ 2015 ។

2. Maruja de Asis និ ង Dovelyn Agunias ។ "ពរងឹ ងកមមវ ិធ្ី តំរង់ ទិសមុ នចកនចញដ្ំ នណើរ នៅ
របនទសឥណូឌ នណសុី ននបា៉ា ល់ និ ងហ្វីលីពីន។ " សូចនាករសនងខបនគាលននយាបាយ IOM-MPI

2012 ។ អងគការអនតរជាតិ ខ្ងនទសនតរបនវសន៍ និ ងវ ិទាសថននគាលននយាបាយនទសនតររបនវស
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3. Tasneem Siddiqui, Rozana Rashid និ ងBenjamine Zeitlyn "យុទធនាការព័ ត៌ោន សតីពីការនធ្វើ
នទសនតរបនវសន៍ សុវតថិភាព និ ងការបណុត េះបណា
ត លមុ ននពលចកនចញដ្ំ នណើរ។ " មជឈមណឌល

ស្រសវរជាវសតីពីការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ សកលភាវូបនី យកមម និ ងភាពរកី រក បង់ កាលនដ្ស ដខវ ិចឆិកា
ឆ្នំ 2008
4. របាយការណ៍សថនភាពសតីពីនទសនតរបនវសន៍អនតរជាតិ នៅអាសុីបូ ៌ និ ងអានគនយ៍។ រកុមការងារ
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