សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មា ន
របាយការណ៍ថ្ីឆ
ម ុះបង្ហ
ា ញពីទំនាស់រវាងយយនឌ័រយៅក្្ងយោងចក្ក្កាត់
យេរយៅក្ម្ពនជា
ន្
ន
របាយការណ៍ែមីម្ួយេីរពប្ាងពោងចប្កកាន់ដតប្រពសើរពៅកម្ពុជាផតល្់នូវការយល្់ែឹងអំេីសម្ភាេពយនឌ័រ
និងការផតល្់សិេិអ
ធ ំណាចែល្់ស្រសតីកុ ងឧសាហកម្ម
ន
ជាតិែ៏សំខាន់។

ថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ភ្នំពេញ, ប្រពេសកម្ពជា
ន និងការដែទំប្រួសារ រឺជារញ្ហ
ា
ុ ៖ តុល្យភាេការងារដែល្េេួល្បានប្បាក់ឈ្ួល្

ប្រឈ្ម្ែ៏ចម្បង ម្ួយសប្ារ់ កម្មករនិពោជិតជាស្រសតីពៅកនុងវ ិស័យកាត់ពែរពៅកម្ពុជា រុដនតការយកចិតតេុកដាក់
កនុងការពដាោះស្រសាយរញ្ហ
ា ជាក់ ដសតងពែើម្បីពល្ើកកម្ពស់សម្ភាេពយនឌ័ រ រឺល្ច
អ ំព ោះការងារក៏ែូចជាសប្ារ់
កម្មករ ប្រួសារ និងសហរម្ន៍ររស់េួកពរ។ ទំងពនោះរឺ ជាល្េធផល្រកព ើញ សំខាន់ ៗននរបាយការណ៍ដែល្

ពចញផាយពៅនែៃពនោះពដាយរពប្ាងពោងចប្កកាន់ដតប្រពសើរពៅកម្ពុជា (ILO-BFC) ដែល្ជាកម្មវ ិធី រម្
ួ គ្ននររស់
អងគការេល្កម្មអនតរជាតិរខាងការងារ ននអងគការសហប្រជាជាតិ និងសាជីវកម្មហិរញ្ញ វតថុអនដរជាតិ ដែល្ជា
សាជិកននធនាគ្នរេិភ្េពោក។

ការសិកាស្រសាវប្ជាវម្ួ យដែល្ានចំ ណងពជើងថា “ពែើម្បីព្ពោះពៅរកសម្ភាេពយនឌ័ រ” បានវាយតនម្ៃេិននន័យ
េីពោងចប្កកាត់ ពែរចំនួន៣៩៥ េីដែឧសភា្នំ២០១៦ ែល្់ដែពម្សា្នំ២០១៧ ទក់េងនឹងរញ្ហ
ា ពយនឌ័រដែល្
ទក់េងនឹងការពរ ើសពអើ ង ការេេួល្បានប្បាក់ឈ្ួល្
ន ការដែទំ ការរពញ្េញម្តិ និងភាេជាតំណាង
ភាេជាអនកែឹកនាំ និងការកសាងជំនាញ។ កនុងការសិកាពនោះ បានរកព

ើញថាកម្មករានពប្ចើនជាង៦៥០,០០០

កនុងពនាោះ៨៥ភាររយ រឺជាស្រសតីនាក់ពៅកនុងវ ិស័យកាត់ ពែរកម្ពុ ពហើយេួកពរានតំ ណាង ឬតួនាេីជាអនក
ែឹកនាំតិចតួច ជាម្ួយគ្ននពនោះដែរ េួកពរប្រឈ្ម្នឹងរញ្ហ
ា ការងារពៅកនុងពោងចប្ក ែណៈេួកពរក៏ានតួ នាេី
ម្ួយពេៀតជាអនកផតល្់ការដែទំពៅែល្់សាជិកពៅកនុងប្កុម្ប្រួសារ។

របាយការណ៍ពនោះបានរងាាញេី ម្ូល្ពហតុ ដែល្ទក់េងពៅនឹងរញ្ហ
ា ប្រឈ្ម្នានាននការងារប្រចំនែៃ និងការ
ដែទំកុងប្រួ
ន
សារដែល្រណា
ត ល្ឲ្យស្រសតីានឱកាសតិ ចតួចកនុងការព

ើងតំដណង និងការអភ្ិវឌឍជំ នាញររស់

េួកពរ។ ល្េធផល្ពនោះក៏បានរងាាញេីកំរ ិតែពស់ននការអនុពោម្តាម្ចារ់ សីេ
ត ីស្រសតីាននផៃព

ោះ និងការសំោក

ល្ំដហាតុ ភាេ។ របាយការណ៍ក៏បានរូ សរញ្ហ
ា ក់អំេីផល្ល្ំបាកររស់ស្រសតីកុងការេេួ
ន
ល្បានការដែទំ
កុារប្ររ់ប្គ្នន់រនាៃរ់េីវ ិល្ប្ត
លោកស្រី អិ លរតើរ ល

រ់េីការឈ្រ់ សំោកល្ំដហាតុ ភាេ។

ើមិនរ៍ ប្រធានគលប្ោងលោងចប្កកាន់តែប្រលរើរលៅកមពុជាានប្រសាសន៍ ថា៖

“រញ្ហ
ា ទំងពនោះម្ិនប្តឹ ម្ដតទក់េងនឹងការងារររស់ស្រសតីរុ ពណាណោះពេ រុដនតដែម្ទំងសប្ារ់ សុែុាល្ភាេររស់
កូនៗររស់េួកពរពេៀតផង។ ពយើងយល្់ថា វាម្ិនដម្នជារញ្ហ
ា ដតម្ួយ រត់សប្ារ់ប្រពេសកម្ពុជាពេ

រុដនតតាម្រយៈល្េធផល្ននការសិកាពនោះ ពយើងព

ើញថា ការ្រ់ វ ិញប្ត

រ់ចូល្ពធវើការវ ិញពប្កាយពេល្

សប្ាល្កូ ន និងកងវោះខាតសំភារៈដែទំកុារ ានន័យថា ស្រសតីជាញឹកញារ់ម្ិនអាចរំពៅពដាោះកូនររស់េួកពរ
អំ

ុងពេល្ពធវើការពៅកនុងពោងចប្កព

ើយ។”

របាយការណ៍ពនោះគ្នំប្េល្េធផល្ននរបាយការណ៍ែមីៗ ររស់អងគការាតារិតាននកម្មវ ិធីការងារកាន់ ដតប្រពសើរ
(Better Work) ដែល្បានរកព

ើញថា ការរពងកើនចំនួនស្រសតីកុងតំ
ន
ដណងជាអនកែឹកនាំ រឺ អាចជួយកាត់

រនថយរញ្ហ
ា ពរៀតពរៀនផៃូវពភ្េ និងការពរ ើសពអើងពៅកដនៃងពធវើការ។ តំណាងស្រសតីកុងតំ
ន
ដណងជាអនកែឹកនាំក៏
ការចំបាច់ ពៅកនុងតួនាេីសហជីេ ពប្

ោះពម្ែឹកនាំជាស្រសតីពប្ចើនអាចជួ យពដាោះស្រសាយរញ្ហ
ា ជាក់ោក់

ររស់ស្រសតីបាន ពហើយវាក៏រម្
ួ ចំដណកកាត់រនថយនូ វផនត់រំនិតដែល្ថាានដតរុ រសពេដែល្អាចែឹកនាំការងារ
ទំងអស់ពនោះបាន។
របាយការណ៍អនុ ពោម្ពយនឌ័របានកំ ណត់យុេធសាស្រសតពយនឌ័រែមីពៅកម្ពុជាដែល្ជប្ម្ុញយុេធសាស្រសតពយនឌ័រ
ជាសកល្ននប្រពេសទំង៧កនុងការរពងកើតកម្មវ ិធីការងារកាន់ដតប្រពសើរ។ យុេធសាស្រសតពនោះានពគ្នល្រំណង
េប្ងឹងែល្់នែរូ

ក់េ័នធពល្ើ ស័យសាធារណៈ និងឯកជន ពែើម្បីពដាោះស្រសាយរញ្ហ
ា ពយនឌ័រតាម្វ ិធីរួនោង

រឺេី ១) កាត់រនថយការពរ ើសពអើ ង និងការពរៀតពរៀនផៃូវពភ្េ ២) ពល្ើកកម្ពស់សុែភាេរនតេូជ សិេិធ
ការការ

រាតុ ភាេ និងតុល្យភាេរវាងការងារនិងការរស់ពៅ ៣) រពងកើនតំណាងររស់ស្រសតីពៅកនុងរណៈកម្មការ

និពោជិ ត និងនិពោជក អងគការនានានិ ង ៤) ជួយស្រសតីរពងកើតឱកាសការងារឲ្យកាន់ ដតពប្ចើន។
លោកស្រី អិ លរតើរ ល

ើមិនរ៍ ប្រធានគលប្ោងលោងចប្កកាន់តែប្រលរើរលៅកមពុជាបានរញ្ហ
ា ក់ថា៖

“រេេិពសាធជាង១៥ ្នំររស់ពយើងដែល្ពធវើការពៅកនុងវ ិស័យឧសាហកម្មកាត់ ពែរពៅកម្ពុជា បានរងាាញថា
ពៅពេល្រុ រស និងស្រសតីប្តូវបានេេួល្ការយកចិតតេុកដាក់ ែូចៗ គ្ននពៅកដនៃង ពធវើការ រឺ វាម្ិនប្តឹម្ដតផតល្់

អតថប្រពោជន៍ោងពប្ចើនែល្់ស្រសតីនិងប្រួសារររស់េួកពររុពណាណោះពេ រុ ដនតក៏ជួយជំរុញែល្់សងាវក់ផល្ិតកម្ម
ររស់ពោងចប្ក និងប្បាក់ចំពណញបានោងពប្ចើនផងដែរ ។ ែូពចនោះរបាយការណ៍ពនោះនឹ ងផតល្់ជាម្ូ ល្ដាាន
ែល្់រដាាភ្ិ បាល្ និពោជិក និងកម្មករពែើ ម្បីពធវើ ការផ្លៃស់រូរទំ
ត
ងពៅកនុងពគ្នល្នពោបាយ និងពៅតាម្
ពោងចប្កដែល្នឹងអនុញ្ហញតឱយស្រសតីឈាន ែល្់សកាតនុេល្ពេញពល្ញររស់េួកពរ។ "

កំណត់ចំណាំសប្ារ់និេនធនាយក

រពប្ាងពោងចប្កកាន់ដតប្រពសើរពៅកម្ពុជា រឺជារពប្ាងប្រចំននកម្មវ ិធី ការងារកាន់ ដតពប្រើ ពសើរ (Better Work)
ដែល្ជាកិចេសហការរវាងអងគការ េល្កម្មអនតរជាតិខាងការងារររស់ អងគការសហប្រជាជាតិ

និងសាជីវកម្មហិរញ្ញ វតថុអនដរជាតិ ដែល្ជាសាជិកននធនាគ្នរេិភ្េពោក។ កម្មវ ិធី ការងារកាន់ ដតប្រពសើរ
(Better Work) ពធវើការរួម្គ្ននជាម្ួយនែរូ

ក់េ័នធប្ររ់កប្ម្ិ តកនុងវ ិស័យឧសាហកម្មកាត់ ពែរ ពែើម្បីពល្ើកកម្ពស់

ល្កខែណឌការងារ និងរពងកើនការប្រកួតប្រដជងពៅកនុងវ ិស័យម្ួយពនោះ។ រចេុរបនន ពយើងកំេុងអនុវតតកម្មវ ិធីររស់

ពយើងពៅកនុងប្រពេសចំ នួន៧ដែល្ានកម្មករជាង២ោននាក់។ ពហើយកម្មវ ិធី ររស់ពយើងបានពងកើតការផ្លៃស់រូរត
យូរអដងវងតាម្រយៈការចុោះប្តួតេិនិតយ ល្កខែណឌការងារ ការផតល្់វរគរណុត ោះ រណា
ត ល្ការតសូម្តិ
និងការសិកាស្រសាវប្ជាវ។

សាកល្វ ិេាល្័យ Tufts រឺជាសាថរ័នស្រសាវប្ជាវឯកោជយររស់កម្មវ ិធី ការងារកាន់ ដតប្រពសើរ បានរងាាញកម្មវ ិធី
ជាសកល្ ដែល្កនុងពនាោះរាៃតប្បាក់ឈ្ូនយល្ររស់រុរស និងស្រសតីានការ ធាៃក់ចុោះចំ នួន ១៧ភាររយ ករណី
ពរៀតពរៀនផៃូវពភ្េចំនួន១៨ភាររយ និងកំ ពណើនចំនួនររស់ស្រសតីកុងការដែទំ
ន
ម្ុនពេល្សប្ាល្កូ នាន
២៦ភាររយ។ របាយការណ៍ ក៏បានរងាាញផងដែរថា កដនៃងពធវើការពដាយគ្នមនការពរៀតពរៀនផៃូវពភ្េនាំ

ឱយានប្បាក់ចំណូល្ែពស់ ពហើយការងារ ដែល្ានរុណភាេសប្ារ់ស្រសតី បានរួម្ចំ ដណកពធវើឲ្យេួកពរាន
សុែភាេល្អ ជី វភាេរស់ពៅនន សាជិកប្រួសារ និងការសិការរស់កូនេួកពរកាន់ដតប្រពសើរព

សប្ារ់េ័ត៌ានរដនថម្សូម្េំនាក់េំនង៖
ពេង សំរូរ ជំ នួយការដផនកេំ នាក់េំនាក់េំនង

ើង។

