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តំបន់អាស៊បីអាដ្្យ៍ ជាតំបន់ក�លម្នសបជាជនដធវែើចំណាកសសនុកដៅដធវែើការដៅដសរៅសបដទសដសចើនជាងដ្បំផ៊ត
ដៅដលើពិភពដោក។ក្នុងចំដណាមសបដទសទាំងេស់ដៅក្នុងអាស្៊ន ដទសនតាសបដ�សន៍បានបនតាដកើនដ�ើង សសបដពល 
ក�លភា្រយននការដធវែើចំណាកសសនុកដៅក្នុងតំបន់ដៅដលើពិភពដោកសសម្ប់តំបន់�នទដទៀតបានថយច៊ះ។ ពលករ
ចំណាកសសនុកពបីសបដទសកម្ពនុជា ឡា� និងមបីោ៉នម្៉ បានដៅកាន់សបដទសនថដ�ើម្បីដធវែើការង្រក្នុង�ិស័យកសិកម្ម  
ការង្រតាមផ្ទះ �ិស័យសំណង់ និងកផ្កផលិតកម្ម។ ពលករចំណាកសសនុកឥណ្ឌរូ ដណស៊បី បានដៅសបដទសម្៉ដ�ស៊បី 
ដ�ើម្បីដធវែើការង្រកផ្កកសិកម្ម និងការង្រតាមផ្ទះ។ ជនជាតិម្៉ដ�ស៊បីខលារួនឯង បានដៅដធវែើការដៅក្នុងសបដទសសលឹងហាបូ រើ 
ពួកដ្ភា្ដសចើនដធវែើ�ំដណើរដៅមកដរៀងរាល់នថងៃឆលាងកាត់តាមសចករដបៀងផលារូ�ទលឹកតូចមួយភ្ាប់រវងរ�ឋាចូហ័រ (Johor)  
របស់ម្៉ដ�ស៊បីជាមួយនលឹងសបដទសសលឹងហាបូ រើ។ សបដទសម្៉ដ�ស៊បី និងសបដទសនថ ស្ិតក្នុងចំដណាមបណាតា សបដទសកំព៊ង 
េភិ�ឌ្ឍចំនួនពបីរបបី ក�លបានកាលា យជាដគាលដៅសំខាន់សសម្ប់ពលករដទសនតាសបដ�សន៍(ចំណាកសសនុក)។ សបដទស 
សលឹងហាបូ រើ (ជាដគាលដៅសំខាន់មួយដទៀត) និងសបដទសហវែបីលបីពបីន (ស្ិតក្នុងចំដណាមបណាតា សបដទសដ�ើមក�លធំជាង 
ដ្បង្អស់)ម្នសបព័ន្ដទសនតាសបដ�សន៍សបដសើរខ្ពស់។ ដទសនតាសបដ�សន៍ក្នុងតំបន់ដនះ សតរូ�បានដ្រំពលឹងថានលឹងម្នការ 
ដកើនដ�ើង ដោយស្រកតសហ្មន៍ដស�ឋាកិចចាអាស្៊នក�លបានសបកាសចាប់េន៊�តតាដៅឆ្្ំ២០១៥ ម្នដគាលបំណង 
បដងកើនការដធវែើចំណាកសសនុកដោយដសរើសសម្ប់និដោជិកអាជបីព និងកម្មករជំនាញដៅក្នុងតំបន់ដនះ។

ការផ្លា ស់បតារូរទបីលំដៅរបស់សបជាជនទាំងដនះ ្ឺជាផល�ិបាកមួយចំដោះការរើកលូតោស់ននដស�ឋាកិចចា�៏ឆ្ប់រហ័ស 
និងភាពចសមនុះកបបរបស់តំបន់ដនះ ក៏�ូចជាការរួមចំកណកមួយ�ល់ភាពរឹងប៊លឹងជាបនតារបស់តំបន់ដនះផងក�រ។ សបដទស 
ក�លម្នជាងដ្បំផ៊តដៅក្នុងតំបន់ដនះ ្ឺម្នជាងសបដទសសកបីសកបំផ៊ត ចំនួន២៥�ង។ អាយ៊ជាមធ្យមរបស់ 
សបដទសជាសម្ជិកអាស្៊នក�លម្ន�័យចំណាស់ជាងដ្បំផ៊ត ្ឺចាស់ជាងសបដទសជាសម្ជិកថ្មបីបំផ៊តចំនួនជិត  
២�ង។ ដៅក្នុងសបដទសមួយចំនួន កងវែះការង្រដធវែើបានដកើតម្នដ�ើងរួចដហើយ សសបដពលក�លដៅក្នុងសបដទស 
�នទដទៀតកំព៊ងកតតស៊ូសបលឹងកសបងដ�ើម្បីបដងកើតការង្រឲ្យបានស្ប់សគាន់សសម្ប់សបជាពលរ�ឋា�័យដក្មងក�លកំព៊ងដកើន 
ដ�ើងរបស់ខលារួន។ ភាពខ៊សគ្ាដៅក្នុងតំបន់អាស្៊នម្នទំហំធំ៖ សបដទសមួយចំនួន�ូចជា សលឹងហាបូ រើ នថ និងដ�ៀតណាម 
នលឹងសតរូ�សបឈមដៅនលឹងការថយច៊ះននកម្លា ំងពលកម្ម សសបដពលក�លសបដទសកម្ពនុជា ឥណ្ឌរូ ដណស៊បី ឡា� និង 
ហវែ៊ីលបីពបីន សតរូ�បានដ្ដមើលដ�ើញថានលឹងម្នកម្លា ំងពលកម្មដកើនដ�ើងក្នុងកំ�នុងពបីរទស�ត្រ៍ខាងម៊ខដទៀត។ ភាពមិន 
ម្នត៊ល្យភាពគ្ារវងការផ្គត់ផ្គង់ការង្រនិងតសមរូ�ការការង្រ នលឹងជ៊ំរ៊ញឲ្យសបជាពលរ�ឋាក�លស្ិតក្នុង�័យអាចដធវែើការ 
បាន កសវែងរកការង្រដធវែើដៅតាមសបដទសដផ្ងៗក្នុងតំបន់ដនះ។ ពលករដទសនតាសបដ�សន៍ជាដសចើន អាចរកសបាក់ចំណូល 
បានដសចើនជាងម៊នដោយស្រការដធវែើចំណាកសសនុកឆលាងក�ន។ សបាក់កខជាមធ្យមដៅក្នុងសបដទសក�លម្នសបាក់ចំណូល 
ខ្ពស់�ូចជា សបដទសសលឹងហាបូ រើ ្ឺដស្មើនលឹងតិចបំផ៊ត ៥�ងននសបាក់កខដៅក្នុងសបដទសជាសម្ជិកអាស្៊ន�នទដទៀត  
ខណៈក�លពលករចំណាកសសនុកកម្ពនុជាម្្ក់ អាចរកចំណូលបាន ៣�ង ដសចើនជាងដនះ តាមរយៈការដៅដធវែើការ 
ដៅក្នុងសបដទសនថ។ សបាក់ចំណូលក�លពលករចំណាកសសនុកទាំងដនះរកបាន បានជួយដលើកកម្ពស់ជបី�ភាពរស់ដៅ 
របស់សកនុមស្រួស្ររបស់ពួកដ្ដៅឯសសនុកកំដណើត និងបានជួយកាត់បន្យភាយសកបីសកផងក�រ។ ដហើយេ្កចំណាក 
សសនុកដនះ បានយកមក�ិញជា សបាក់ ចំដណះ�លឹងនិងជំនាញ ដៅដពលក�លពួកដ្សត�ប់ដៅសសនុកកំដណើត�ិញ។ 
ដៅសបដទសក�លជាេ្កទទួលយកពលករចំណាកសសនុកកសវែងរកការង្រដធវែើ ពលករចំណាកសសនុកបានជួយដោះសស្យ 
បញ្ហា កងវែះទបីផសារពលកម្ម ជួយបដងកើនផលិតកម្ម និងជួយជំរ៊ញ�ល់ភាពសបកួតសបកជង។

ក៏ប៉៊កនតា របាយការណ៍ដនះបង្ហា ញថា ម្នសកាតា ន៊ពលដធវែើឲ្យម្នការរើកចដសមើនកាន់កតដសចើនដ�ើងសសម្ប់ពលករ 
ចំណាកសសនុក និងសកនុមស្រួស្ររបស់ពួកដ្ផង ក៏�ូចជាសបដទសក�លដ្បានចាកដចញនិងសបដទសក�លពួកដ្ដៅ 



ដធវែើការង្រដៅទបីដនាះ។ ដៅក្នុងតំបន់អាស្៊ន ដគាលនដោបាយក�លមិនសមសសប និងស្្ប័នក�លគា្ម នសបសិទ្ិភាព 
ក្នុងការស្ប់ស្ងដទសនតាសបដ�សន៍ ម្នន័យថា ម្នការបាត់បង់ឱកាស។ ទាំងដនះ ដកើតដចញពបីកតាតា រារាំងកផ្កឥណទាន
ក�លសកនុមស្រួស្រទបីទ័លសកបានជួបសបទះ កងវែះព័ត៌ម្នេំពបីការង្រក�លម្ន និងនថលាចំណាយខ្ពស់សសម្ប់ការ 
ដសជើសដរើសពលករ។ ដគាលនដោបាយដទសនតាសបដ�សន៍តលឹងរឹង និងភាពកដមសាយននសបព័ន្ស្ប់ស្ងដទសនតាសបដ�សន៍ 
្ឺជាបញ្ហា សំខាន់។ ជាលទ្ផល ពលករចំណាកសសនុកក�លម្នសកាតា ន៊ពលជាដសចើន ភា្ដសចើនជាជនទបីទ័លសក  
និងជនង្យរងដសគាះជាងដ្បំផ៊ត ព៊ំម្នលទ្ភាពដធវែើចំណាកសសនុកដទ ដហើយម្នជន�នទដទៀតកំព៊ងកសវែងរក 
បណាតា ញដសរៅផលារូ�ការក�លម្នដសគាះថ្ាក់ដសចើនជាង ដ�ើម្បីដចៀសវងការចំណាយដៅដលើការដសបើសបាស់បណាតា ញ 
ផលារូ�ការម្នស៊�ត្ិភាពជាងដនះ។

របាយការណ៍ដនះ ក៏បានបង្ហា ញេំពបី�ំដណាះសស្យដគាលនដោបាយដ�ើម្បីកាត់បន្យឧបស្្គទាំងដនះក�រ 
ដសោះវល្អសសម្ប់ទាំងសបដទសក�លបញ្រូនពលករដៅ និងល្អទាំងសបដទសក�លទទួលពលករឲ្យដធវែើការ។ ឧបស្្គ 
ទាំងដនះរួមម្នការផតាល់ព័ត៌ម្នដៅឲ្យពលករចំណាកសសនុកេំពបីឱកាសម្នការង្រដធវែើ ការផតាល់កម្ម �ិធបីកណនាំេំពបីការ
ដធវែើចំណាកសសនុកដ�ើម្បីកកលម្អបទពិដស្ធន៍ការង្រដៅបរដទស និងការតភ្ាប់សបព័ន្ស៊ំដធវែើចំណាកសសនុកដៅកាន់តសមរូ� 
ការទបីផសារការង្រ។ ជារួម របាយការណ៍ដនះ បាននិោយថា សបដទសក�លជាដគាលដៅនានា ្ួរកតដធវែើការដឆ្្ព ះ 
ដៅរកសបព័ន្ដធវែើចំណាកសសនុកទាំងឡាយណាក�លដឆលាើយតបដៅនលឹងតសមរូ�ការដស�ឋាកិចចារបស់ខលារួន និងសសបជាមួយនលឹង 
ដគាលនដោបាយក្នុងសសនុក។ ម៉យាងដទៀត បណាតា សបដទសក�លបញ្រូនពលករដចញ្ួរកតដធវែើការដ�ើម្បីថលាលឹងកថលាងរវងការ 
ការោរកម្មករចំណាកសសនុកនិងតសមរូ�ការក្នុងការសទសទង់កំដណើនដស�ឋាកិចចា។

របាយការណ៍ដនះបង្ហា ញថាដនះ្ឺជាដពលដ�ោសសម្ប់បណាតា សបដទសដៅក្នុងតំបន់អាស៊បីអាដ្្យ៍ដ�ើម្បីធានាថា 
ដគាលនដោបាយចំណាកសសនុករបស់សបដទសទាំងដនះស៊បីគ្ាបានល្អសបដសើរជាមួយនលឹងតសមរូ�ការដស�ឋាកិចចាក�លកំព៊ង 
ម្នការ�ិ�តតាដៅក្នុងតំបន់ដនះ។ ការចាប់ដផតាើមននសហ្មន៍ដស�ឋាកិចចាអាស្៊នឆ្្ំ ២០១៥ ្ឺជាជំហា៊ន�៏សំខាន់មួយ 
ដឆ្្ព ះដៅរកការដធវែើសម្ហរណកម្មតំបន់កាន់កតស៊បីជដសរៅ និងបានោក់បញចារូលនូ��ិធានការនានាដ�ើម្បីជំរ៊ញការ 
បម្លា ស់ទបីននការង្រដៅក្នុងតំបន់ដនះ។ ក៏ប៉៊កនតា របាយការណ៍ដនះ បង្ហា ញថា ដ្ចាំបាច់សតរូ�ចាត់ �ិធានការឲ្យបានដសចើន 
ជាងដនះបកន្មដទៀតដ�ើម្បីផតាល់េត្សបដោជន៍ឲ្យបានកាន់កតដសចើនបកន្មដទៀតសសម្ប់ជនចំណាកសសនុក សពមទាំង 
សសម្ប់សបដទសរបស់ពួកដ្ និងសបដទសក�លទទួលពួកដ្ឲ្យដធវែើការ។

ស៊៊ដឌៀ ដសតទបី (Sudhir Shetty) ម្៉យដ�ើល រ៊តខូស្គបី (Michal Rutkowski)
សបធានដស�ឋា�ិទូ នាយកជាន់ខ្ពស់
តំបន់អាស៊បីបូោ៌និងបា៉ស៊បីហវែិក កផ្កការោរសង្គមនិងការង្រ
សកនុមធនាគារពិភពដោក សកនុមធនាគារពិភពដោក
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ការកថលាងេំណរ្៊ណ

របាយការណ៍ដនះ សតរូ�បានដរៀបចំដ�ើងដោយសកនុមមួយក�លម្នសម្សភាពមកពបីកផ្កការោរសង្គមនិង 
ការង្រ និងកផ្កោណិជ្កម្មនិងសបព័ន្សបកួតសបកជងស្កលរបស់ធនាគារពិភពដោក។ សកនុមដនះ សតរូ�បាន�លឹកនាំ 
ដោយដោក ម៉រ៉ូ ដតស្តា ដ�ើ� (Mauro Testaverde) និងរួមម្ន កកលា ហ៊លដ�ហ្គ (Claire Hollweg)  
ហារើ ម៉ូរ៉ូហ្៍ (Harry Moroz)និងអាជបីម ស្ម៊ីដលន (Achim Schmillen)។ ដចស �័យដល (Jesse Doyle) 
ខា្ឡា េូដ�ន (Çağlar Özden) ហាវែ ហាន់ ស្ម្៉ណានបី (Farhan Samanani) ម្៉យដ�ើល ទូស៊បីយូ 
(Michele Tuccio) ស៊ូនវ៉ យបី (Soonhwa Yi) និងកលាឌា ហសាំសបា (Claudia Zambra) ជាេ្កផតាល់ទិន្ន័យ។ 
ឯកស្រស្�តារសសម្ប់របាយការណ៍ដនះ សតរូ�បានសរដសរដោយដោក កកលា ហ៊លដ�ហ្គ (Claire Hollweg)  
ហារើ ម៉ូរ៉ូហ្៍ (Harry Moroz) ហាវែ ហាន់ ស្ម្៉ណានបី (Farhan Samanani) ម្៉យដ�ើល ទូស៊បីយូ (Michele 
Tuccio) កលាឌា ហសាំសបា (Claudia Zambra) ដហើយការស្្ទ បស្ទង់មតិសតរូ�បានដធវែើដ�ើងនិង�ិភា្ដោយសកនុម 
មួយក�លស្ប់ស្ងដោយខាល បា៉សទិក ហាន់�នុន (Carl Patrick Hanlon) និងរួមទាំង ស្រ៉៊ន កហវែលដហ្នុើរ 
(Sharon Felzer) នម៉ ធបី ហ៊ង បូ (Mai Thi Hong Bo) លបីវ ប៉៊ន ហវែ៊ីោ៉លហូ (Livia Pontes Fialho) 
ោយអាណា ោ៉ន�៉ឈ៊ង (Diana Ya‑Wai Chung) និង ដចន ហសាំង (Jane Zhang)។

សកនុមការង្រដនះ សូមកថលាងេំណរ្៊ណ�ល់ដោកសទរូម្៉ន់ កផកខា� (Truman Packard) ក�លបាន 
កណនាំក្នុងកំ�នុង�ំណាក់កាលចាប់ដផតាើមការង្រ�ំបូង និងដោក កមនណូ�រូ អាដបលឡា (Manolo Abella) 
ក�លបានផតាល់នូ�មតិដោបល់�៏ម្នស្រៈសបដោជន៍។ សកនុមការង្រ ក៏សូមកថលាងេំណរ្៊ណផងក�រ�ល់ 
ដោកសសបី ដ�នឌបី ្៊នមបីង ហាំ (Wendy Cunning‑ ham) ក�លបានផតាល់នូ�ដោបល់លម្អិតនិងគាំសទ�ល ់
ការដរៀបចំរបាយការណ៍ដនះ។ អាស្ន់ បាត់ (Ahsan Butt) បានផតាល់នូ�ការគាំសទកផ្កសស្�សជា��៏ល្អសបដសើរ។
របាយការណ៍ដនះ ទទួលបានការគាំសទពបីកិចចាពិភាកសាជាមួយតំណាងជាដសចើនមកពបីេង្គការពលកម្មេនតារជាត ិ
(ILO) និងេង្គការចំណាកសសនុកេនតារជាតិ (IOM) សពមទាំងពបីកិចចាពិដសគាះដោបល់ជាដសចើនជាមួយប៊្្គលិក 
ធនាគារពិភពដោកក្នុងកំ�នុងកិចចាសបជ៊ំមួយក�លបានដធវែើដ�ើងដៅទបីសកនុងដប៉កាំង កាលពបី កខ�ិចិ្កា ឆ្្ំ២០១៥។ 
សកនុមសរដសររបាយការណ៍ដនះ សូមកថលាងេំណរ្៊ណ�ល់សកនុមការង្រសបចាំសបដទសរបស់ធនាគារពិភពដោក
ក�លបានជួយរកទិន្ន័យសំខាន់ចាំបាច់សសម្ប់ដធវែើការសិកសាដនះ។ ក៏សូមកថលាងេំណរ្៊ណផងក�រ�ល់ ដោក 
ដហវែលបីក សលឹមបីឌបីង (Felix Schmieding) (កម្ម �ិធបីេភិ�ឌ្ឍន៍សហសបជាជាត)ិ ក�លបានជួយរកទិន្ន័យសសម្ប់ 
សបដទសមបីោ៉នម្៉។ 
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ក្នុងដពលដរៀបចំរបាយការណ៍ដនះ សកនុមដនះបានទទួលនូ�មតិដោបល់សំខាន់ៗ និងសម្ភា រៈម្នសបដោជន៍ 
ពបី៖ ស្មបីក អា�ហ៊បីការើ (Samik Adhikari) អាន់សោស បូឌ័រ (Andras Bodor) �រឹន បូស្�ើ (Laurent 
Bossavie) យូនយ៊ងចូ (Yoonyoung Cho) ហា្គ ដសបៀល ឌបីម៉៊មប៊ីន (Gabriel Demombynes) អាណា 
ស្តា ស៊បីោ៉ ឌបីនបីសូវ៉ (Anastasiya Denisova) ខាមបីឡា ហ៊លដមម៉ូ (Camilla Holmemo) កមនជូឡា លូរើោ៉ 
(Manjula Luthria) ម្៉ទបីោ៉ ម្៉កូដ�ច (Mattia Makovec) រា៉កហវែល មូណូ ម៉ូដរណូ (Rafael Munoz 
Moreno) ោរាន នណឌូ (Darian Naidoo) ហវែ៊ីលបីប េូ្បីហវែ (Philip O’Keefe) នម៉ដ�ើល កផកខា� 
(Michael Packard) រើ រើន ដពើណាម្៉ស្រើ (Ririn Purnamasari) ដ្វហវែដ�រើកូ ហ្គបីល ស្ន់ឌ័រ (Frederico 
Gil Sander) ដរដបកា លបី ស្មបីត (Rebekah Lee Smith) នបីកូឡា សបា៉តាហវែរូរា៉ (Nikola Spatafora) សបាស៊ូសកា 
ហា្គ ំមបីឡាំង ស៊៊�ចាណា (Brasukra Gumilang Sudjana) ម្៉ឌបីស ក�្ន័រ (Mathis Wagner) ដ�ដ�ន វ៉ង 
(Dewen Wang) ម្៉រើោ៉ ម៉ូនបីកា �ើហា�ចា (Maria Monica Wihardja)។

ការង្រដរៀបចំរបាយការណ៍ដនះ សតរូ�បានដធវែើដ�ើងដសកាមការកណនាំទូដៅរបស់ដោក ស៊៊ដឌៀ ដសតទបី 
(Sudhir Shetty) និងដចហាន់ អារ៊លសបាហា្គ ស្ំ (Jehan Arulpragasam)។ សកនុមដរៀបចំរបាយការណ៍ 
ដនះ ក៏សូមកថលាងេំណរ្៊ណផងក�រ�ល់ប៊្្គលិកននេ្្គដលខាធិការរោឋា នអាស្៊នចំដោះកិចចាពិភាកសា�៏ម្ន 
ស្រៈសបដោជន៍ក្នុងកំ�នុង�ំណាក់កាលដរៀបចំទស្នទានសសម្ប់ការង្រដនះ។ សកនុមការង្រ សូមកថលាងេំណរ្៊ណ 
�ល់េ្កសតរួតពិនិត្យដមើលដ�ើង�ិញពបីរនាក់្ឺ ដោក អាម្៉� អាស្ន់ (Ahmad Ashan) និងដោក  
កមនជូឡា លូរើោ ៉ (Manjula Luthria) ក�លបានជួយផតាល់នូ�ឱវទ�៏ល្អសបដសើរដៅក្នុង�ំណាក់កាលដរៀបច ំ
ទស្នទានសដងខេប និងកថលាងេំណរ្៊ណ�ល់េ្កសតរួតពិនិត្យដមើលដ�ើង�ិញបបីនាក់ដទៀត ្ឺដោកកមនជូឡា 
លូរើោ៉ (Manjula Luthria) ដោក នសដយ� ស្ប៊ីអាលបី ម៉ូហ៊បីប (Saiyed Shabih Ali Mohib)  
និងដោកសសបី ដេលបីហសាដបត រូដពើត បាល់ដមើរ (Elizabeth Ruppert Bulmer) ក�លបានជួយសតរួតពិនិត្យ 
ដមើលច៊ងដសកាយ។ ដយើងសូមកថលាងេំណរ្៊ណ�ល់ដោកសសបី ម្៉ោ៉ រា៉ហសាត់ (Maya Razat) និងដោកសសបី 
ដសស៊បីល �៉ូ�៊ង (Cecile Wodon) ក�លបានជួយផតាល់ការគាំសទកផ្ករ�ឋាបាលោ៉ងល្អសបដសើរ។

ការដរៀបចំរបាយការណ៍ដនះ អាចដធវែើដៅបានដោយស្រម្នជំនួយឧបត្មភាពបី មូលនិធិទំន៊កចិតតាសសម្ប់ 
ោណិជ្កម្មនិងការេភិ�ឌ្ឍ ក�លជាម្ចា ស់ជំនួយពហ៊ភា្បីរបស់ធនាគារពិភពដោក។

ប៊ពវែកថា



xi

េក្រកាត់

ADB  ធនាគារេភិ�ឌ្ឍន៍អាស៊បី
AEC  សហ្មន៍ដស�ឋាកិចចាអាស្៊ន
ASEAN  សម្្មសបជាជាតិអាស៊បីអាដ្្យ៍
EPS  សបព័ន្េន៊ញ្ញា តសិទ្ិដធវែើការ
GDP  ផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុក
ILO  េង្គការពលកម្មេនតារជាតិ
IOM  េង្គការដទសនតាសបដ�សន៍េនតារជាតិ
MOU  េន៊សសារណៈដោ្យល់
OECD  េង្គការកិចចាសហសបតិបតតាិការនិងេភិ�ឌ្ឍន៍ដស�ឋាកិចចា
OWWA  រ�ឋាបាលស៊ខម្លភាពកម្មករដៅដសរៅសបដទស
PEOS  សិកាខេ ស្ោតសមង់ទិសម៊នចូលដធវែើការ
POEA  ទបីភ្ាក់ង្រការង្រដសរៅសបដទសរបស់ហវែ៊ីលបីពបីន
PPP  េំណាចននការបញ្្ទិញក�លម្នតនមលាដស្មើគ្ា
REP  កម្ម �ិធបីបញ្រូនេ្កជំនាញការសត�ប់�ិញ
UN  សហសបជាជាតិ





1

ដសចកតាបីសដងខេប

កម្មករដៅក្នុងតំបន់អាស៊បីអាដ្្យ៍កំព៊ងផ្លា ស់ទបីការង្រ

ការបម្លា ស់ទបីរបស់សបជាពលរ�ឋាដៅក្នុងតំបន់អាស៊បីអាដ្្យ៍ ្ឺជាបញ្ហា មួយក�លកាន់កតសំខាន់ដ�ើង។  
សបដទសដៅក្នុងសម្្មសបជាជាតិអាស៊បីអាដ្្យ៍ (ដៅកាត់ថា អាស្៊ន) បានបញ្រូនពលករចំណាកសសនុកជា
ដសចើនដៅទូទាំងពិភពដោក ក៏ប៉៊កនតាវក៏ជាដគាលដៅសំខាន់សសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកដចញពបីតំបន់ដនះផងក�រ។ 
សបដទសដៅអាស្៊នផ្គត់ផ្គង់បាន ៨ភា្រយននពលករចំណាកសសនុកទាំងេស់របស់ពិភពដោក ្ ឺបានដកើនដ�ើង  
៦ភា្រយ ក្នុងឆ្្ំ១៩៩៥ ក៏ប៉៊កនតា ទទួលយកបានកត៤ភា្រយដទននពលករចំណាកសសនុកទាំងេស់របស់ពិភព 
ដោក។ ដទាះជាោ៉ងដនះកតាបី ចំណាកសសនុកដៅក្នុងតំបន់ដនះ បានដកើនដ�ើងោ៉ងខាលា ំង។ អាស្៊ន្ឺជាតំបន់មួយ 
ក្នុងចំដណាមតំបន់ពបីរបបីដៅដលើពិភពដោក ក�លភា្រយននចំណាកសសនុកដៅដសរៅសបដទសបានដកើនដ�ើងដៅ 
ចដនាលា ះពបីឆ្្ំ១៩៩៥ �ល់ ២០១៥ (រូប០.១)។ បរិបទដនះ បានដធវែើឲ្យសបដទសម្៉ដ�ស៊បី សលឹងហាបូ រើ និងនថ កាលា យ 
ដៅជាទបីកកនលាងសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកដៅក្នុងតំបន់ដនះ (រូប០.២ ផ្្ទ ំង a)។ សបដទសទាំងបបីដនះ  
បចចានុប្ន្ ្ឺជាផ្ទះរបស់ពលករចំណាកសសនុករបស់អាស្៊នចំនួន ៦,៥ោននាក់ ដស្មើនលឹង៩៦ភា្រយននចំនួន 
សរ៊ប។ កម្ពនុជា ឥណ្ឌរូ ដណស៊បី ស្ធារណរ�ឋាសបជាម្និតឡា� ម្៉ដ�ស៊បីនិងមបីោ៉នម្៉ ្ឺជាសបដទសក�លបញ្រូន 
ជនចំណាកសសនុកដសចើនជាងដ្ដៅក្នុងតំបន់ដនះ (រូប០.២ ផ្្ទ ំង b)។

កម្មករផ្លា ស់បតារូរទបីលំដៅដៅទូទាំងតំបន់អាស៊បីអាដ្្យ៍ដ�ើម្បីកសវែងរកការង្រដធវែើ។ ចំណាកសសនុកភា្ដសចើន 
ដៅក្នុងតំបន់ដនះ ម្នជនចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញទាបនិងដសចើនកតគា្ម នឯកស្រសតលឹមសតរូ� កសវែងរកការង្រ 
ក�លម្នសបាក់កខខ្ពស់។ ឱកាសទាំងដនះ បានរ៊ញសចានពួកដ្ឲ្យចូលដៅក្នុងស្្នភាពដផ្ងៗជាដសចើន។ កម្ពនុជា 
ម្នដ ្្ម ះល្បីខាងបញ្រូនជនចំណាកសសនុកដៅដសរៅសបដទស ក៏ប៉៊កនតាដ�ៀតណាម ក៏បានបញ្រូនជនចំណាកសសនុក 
របស់ខលារួនឆលាងកាត់សពំក�នកម្ពនុជាដ�ើម្បីមកដធវែើការង្រកផ្កដនស្ទ និងសំណង់ផងក�រ (MMN និងAMC 
ឆ្្ំ២០១៣)។ សបដទសហវែ៊ីលបីពបីន មិនសតលឹមកតជាសបដទសបញ្រូនជនចំណាកសសនុក�៏សំខាន់មួយដៅកាន់តំបន់ 
មជ្លឹមបូោ៌និងសហរ�ឋាអាដមរិកប៉៊ដណា្ណ ះដទ កថមទាំងជាសបដទសសបភពដ�ើមក�លម្នសបជាពលរ�ឋាជាេ្កដ�ើរ 
កបា៉ល់ចំនួនមួយភា្បួនដៅដលើពិភពដោកផងក�រ (IOM ២០១៣)។ កម្មករជនជាតិម្៉ដ�ស៊បី ដធវែើ�ំដណើរដៅ 
មកដរៀងរាល់នថងៃឆលាងកាត់សចករដបៀងផលារូ�ទលឹកតូចមួយដៅក្នុងរ�ឋាចូហ័រដ�ើម្បីដៅដធវែើការដៅសបដទសសលឹងហាបូ រើ។ ដទាះបបីជា 
ចំណាកសសនុកភា្ដសចើនដៅក្នុងតំបន់ដនះ សសម្ប់ពលករក�លម្នជំនាញទាបកតាបី ក៏សបដទសម្៉ដ�ស៊បី និងសលឹងហាបូ រើ 
ម្នកម្ម�ិធបីពិដសសជាដសចើនដ�ើម្បីទាក់ទាញេ្កម្នដទព្យដកាសល្យដៅដលើពិភពដោកក�រ។



2 l ចំណាកសសនុកដ�ើម្បីកសវែងរកឱកាស

របាយការណ៍ដនះ បង្ហា ញេំពបីថាដតើការបម្លា ស់ទបីដនះជះឥទ្ិពលដៅដលើស៊ខម្លភាពរបស់កម្មករោ៉ង�ូចដមតាចខលាះ
កតាតា រារាំងនានាក�លកម្មករជួបសបទះដៅដពលដធវែើចំណាកសសនុកដ�ើម្បីកសវែងរកការង្រក�លល្អជាងម៊ន និង�ំដណាះសស្យ 
នានាដ�ើម្បីកាត់បន្យនូ�កតាតា រារាំងទាំងដនះ។ ភាពចសមនុះកបបននការេភិ�ឌ្ឍដស�ឋាកិចចាដៅក្នុងតំបន់អាស៊បីអាដ្្យ៍ម្ន 
ន័យថា ម្នឱកាសដសចើនសសម្ប់កម្មករដ�ើម្បីកសវែងរកការង្រល្អជាងម៊នក�លទទួលបានសបាក់កខដសចើនជាងម៊ន។ 

រូប ០.១
បកសមបសមរួលននដទសនតាសបដ�សន៍ក្នុងតំបន់របស់ខលារួន ឆំ្្ ១៩៩៥‑២០១៥

សបភព៖ សហសបជាជាតិ ឆ្្ំ២០១៥ a
សម្្គ ល់៖ ASEAN សម្្មសបជាជាតិអាស៊បីអាដ្្យ៍

រូប ០.២ 

ដទសនតាសបដ�សន៍ក្នុងតំបន់អាស្៊ន ឆ្្ំ២០១៥

សបភព៖ សហសបជាជាតិ ២០១៥ a

–30 –20 –10 

Percentage point change

0 10 20

អាស្៊ន

អាស៊បីបូោ៌ និងបា៉ស៊បីហវែិក

មជ្លឹមបូោ៌ និងអា្វហវែិកខាងដជើង

អាដមរិកឡាទបីន និងការើដបៀន

អាដមរិក ខាងដជើង

េឺរ៉៊ប និងអាស៊បីកណាតា ល

េន៊តំបន់អា្វហវែិកស្ហារា៉

អាស៊បីខាងត្រូង

a. តាមសបដទសដគាលដៅ b. តាមសបដទសសបភពដ�ើម

អាស្៊ន

ប្រទ្រសថ្រ (៥៥%)

ប្រទ្រសមីយ៉្រនម៉្រ (៣៣%)

ប្រទ្រសឥណ្ឌូណ្រស៊ី (១៨%)

ប្រទ្រសម៉្រឡ្រស៊ី (១៧%)

ប្រទ្រសឡាវ (១៤%)

ប្រទ្រសកម្ពុជា (១២%)

ប្រទ្រសម៉្រឡ្រស៊ី (២២%)

ប្រទ្រសសឹង្ហបូរី (១៩%)

ប្រ៊យ ណ្រ (១%)
កម្ពុជា  (១%)

ឥណ្ឌូណ្រស៊ី (១%) 
វៀតណាម (១%) 

ឡាវ (០%) 
ហ្វុីលីពីន (០%) 

មីយ៉្រនម៉្រ (០%)

វៀតណាម   (២%)
ប្រទ្រសសឹង្ហបូរី  (២%)
ប្រទ្រសថ្រ (២%) 
ហ្វុីលីពីន (១%) 
ប្រ៊យណ្រ (០%) 

អាស្៊ន
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របាយការណ៍ដនះ បានកត់សតាេំពបីមូលដហត៊ក�លកម្មករជានិចចាជាកាល មិនអាចចាប់យកសបដោជន៍ពបីឱកាសទាំងដនះ 
េំពបីេវែបីក�លបានខាតបង់ដៅដពលក�លពួកដ្មិនអាចចាប់យកឱកាសទាំងដនះបាននិងេំពបីដគាលនដោបាយសកាតា ន៊ពល
នានាក�លនលឹងបដងកើនលទ្ភាពរបស់ពួកដ្ក្នុងការចាប់យកឱកាសទាំងដនះ។

សបធានបទសំខាន់របស់របាយការណ៍ដនះ

១. សបដទសដៅក្នុងអាស្៊ន ្ឺជាសបដទសបញ្រូនពលករចំណាកសសនុកដៅដសរៅសបដទស�៏សំខាន់ដៅដលើ 
ពិភពដោក ក៏ប៉៊កនតា ក៏ជាដគាលដៅ�៏សំខាន់សសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកពបីតំបន់ដនះក�រ។

២. លំហូរននចំណាកសសនុកដៅក្នុងតំបន់អាស្៊នក�លម្នចំនួនដសចើន ្ឺជាលទ្ផលននភាពចសមនុះកបប្ួរឲ្យកត់សម្្គ ល ់
ដៅក្នុងការេភិ�ឌ្ឍដស�ឋាកិចចាដៅក្នុងតំបន់ដនះ។

៣. នថលាចំណាយសំខាន់ៗដលើការបម្លា ស់ទបីពលកម្មដៅដសរៅសបដទសនិងដៅក្នុងសសនុកដៅក្នុងតំបន់អាស្៊ន បានកសមិត
លទ្ភាពរបស់កម្មករក្នុងការផ្លា ស់បតារូរសកនុមហ៊៊ន �ិស័យការង្រ និងទបីតាំង។

៤. ផលប៉ះោល់ននចំណាកសសនុកក្នុងតំបន់ដនះ ្ឺជាទូដៅម្នលកខេណៈ�ិជ្ម្ន ដទាះបបីជាម្នសកនុមខលាះបានបាត់បង់ 
ឱកាស និងដគាលនដោបាយក្នុងសសនុក ដ�ើរតួនាទបីសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្យផលប៉ះោល់ទាំងដនះកតាបី។

៥. ការកាត់បន្យនថលាចំណាយឲ្យកាន់កតតិចដៅសសម្ប់ការផ្លា ស់បតារូរទបីលំដៅដៅចដនាលា ះនិងដៅក្នុងសបដទសអាស្៊ន នលឹង 
ជួយដធវែើឲ្យសបដសើរដ�ើង�ល់ស៊ខម្លភាពរបស់កម្មករដៅក្នុងតំបន់អាស្៊ន។

៦. ភាពដខសាយដៅក្នុងសបព័ន្ចំណាកសសនុក បានដធវែើឲ្យនថលាចំណាយដលើផ្លា ស់ទបីការង្រដៅដសរៅសបដទសដកើនដ�ើងក៏ប៉៊កនតា  
កំកណទសមង់ដគាលនដោបាយ អាចជួយដោះសស្យបញ្ហា ទាំងេស់ដនះបាន។

កផ្ក�នទដទៀតននដសចកតាបីសដងខេបដនះ សតរូ�បានដរៀបចំចងសកង�ូចខាងដសកាម៖ ដសកាយពិភាកសាដលើបញ្ហា នានា ក�ល 
រ�ឋាជាសម្ជិកអាស្៊នបានដធវែើចំណាត់ការ ដ�ើម្បីសសមរួល�ល់ការបម្លា ស់ទបីពលកម្មដៅក្នុងបរិបទម្រណកម្មដស�ឋាកិចចា  
ដសចកតាបីសដងខេបដនះ (១) ម្នពន្យល់េំពបី �ិធបីស្្វសតា ថាដតើការកាត់បន្យរបាំងននការបម្លា ស់ទបីពលកម្ម អាចដធវែើឲ្យសបដសើរ 
ដ�ើង�ល់ស៊ខម្លភាពរបស់កម្មករបានោ៉ង�ូចដមតាច (២) ម្នបង្ហា ញេំពបី �ិធបីស្្វសតាថាដតើភាពរើកចដសមើនទាំងដនះ 
ដកើតម្នដ�ើងចំដោះពួកដ្បានោ៉ង�ូចដមតាច (៣) ម្នពិភាកសាយខលាបីៗេំពបីនិន្ាការដៅក្នុងបម្លា ស់ទបីពលកម្មដៅដសរៅ 
សបដទសដៅក្នុងសបដទសអាស្៊ន និង (៤) ម្នបង្ហា ញេំពបីរបាំងនានាក�លអាចរារាំង�ល់បម្លា ស់ទបីពលកម្ម។ កផ្ក 
ច៊ងដសកាយ នលឹងបញចាប់ដៅដោយកិចចាពិភាកសាេំពបីដគាលនដោបាយនានាដ�ើម្បីកាត់បន្យរបាំងបម្លា ស់ទបីពលកម្មដៅដសរៅ
សបដទស។

បម្លា ស់ទបីពលកម្មរបស់ពលករ ្ឺជាកផ្ក�៏សំខាន់មួយននសម្រណកម្មដស�ឋាកិចចាដៅក្នុងតំបន់អាស្៊ន

តាមរយៈកិចចាសពមដសពៀងមួយចំនួនសតាបីពបីសបធានបទជាដសចើន ម្នតាំងពបីពន្ដលើទំនិញនាំចូល រហូត�ល់ ការដធវែើស៊ក 
�៊មណបីយកម្មបទោឋា នសសម្ប់ទបីផសារតំបន់កតមួយរបស់សហ្មន៍ដស�ឋាកិចចាអាស្៊ន តំបន់ដនះបានបនតារដបៀបវរៈនន 
សម្ហរណកម្ម។ កផ្កមួយក�លជាលទ្ផលននកិចចាសបលឹងកសបងទាំងដនះ ពន្ដលើទំនិញនាំចូលក្នុងតំបន់ បានថយច៊ះ្ួរ 
ឲ្យកត់សម្្គ ល់និងោណិជ្កម្មក្នុងតំបន់ដនះ បានដកើនដ�ើងពបី ១៧ភា្រយននោណិជ្កម្មពិភពដោករបស់តំបន់ដនះដៅ 
ឆ្្ំ ១៩៩០ �ល់សបកហល ២៥ភា្រយនាដពលបចចានុប្ន្ (OECD ២០១៦)។ ក៏ប៉៊កនតា សម្ហរណកម្មក្នុងតំបន់ដនះ 
មិនម្នលកខេណៈដពញដលញដទ។ រនាំងមិនយកពន្ដលើទំនិញនាំចូល ដៅកតជាបញ្ហា �៏សំខាន់មួយ ដហើយទាក់ទងដៅ 
នលឹងោណិជ្កម្មកផ្កដសវកម្ម�ិញ សបដទសអាស្៊ន ហាក់�ូចជាមិនទាន់ដបើកចំហចំដោះគ្ាដៅ�ិញដៅមកបានដសចើនជាង 
សបដទស�នទដទៀតដៅដសរៅតំបន់អាស្៊នដៅដ�ើយ (ដលខាធិការោឋា នអាស្៊ន និងធនាគារពិភពដោក ឆ្្ំ២០១៥។  
OECD ឆ្្ំ ២០១៦)។ តាមពិត ដោងតាមការសស្�សជា�នាដពលថ្មបីៗដនះបានឲ្យ�លឹងថា សម្ហរណកម្មមិនដពញដលញ  
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រូប ០.៣
ចំណាត់ការរបស់អាស្៊នក្នុងការសសមបសសមរួល�ល់បម្លា ស់ទបីពលកម្ម ឆ្្ំ១៩៩៥ ‑ ២០១៥

សម្្គ ល់៖ ASEAN= សម្្មសបជាជាតិអាស៊បីអាដ្្យ៍។ AEC= សហ្មន៍ដស�ឋាកិចចាអាស្៊ន

កំព៊ងកតទាញអាស្៊នឲ្យដ�ើរថយដសកាយ។ ការល៊បបំបាត់របាំងចំដោះការដធវែើសម្ហរណកម្មក�លដៅដសសសល់ នលឹង 
ជួយជំរ៊ញផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុក ការនាំដចញ និងភាពម្នការង្រដធវែើ បានោ៉ងដសចើន ដហើយវនលឹងជួយពដនលាឿនការ 
ផ្លា ស់បតារូររចនាសម្ព័ន្ដៅក្នុងសបដទសជាដសចើន (ILO និង ADB ឆ្្ំ ២០១៤)។

ដតើកម្មករនលឹងទទួលបានេត្សបដោជន៍ប៉៊នា្ម ន ពបីឱកាសជាដសចើនក�លដកើតដចញពបីការដធវែើសម្ហរណកម្មបកន្មនលឹង
ពលឹងកផ្អកមួយកផ្កដលើ�ិធបីស្្វសតា ថាដតើពួកដ្អាចផ្លា ស់បតារូរទបីកកនលាងដធវែើការង្របានដោយដសរើោ៉ង�ូចដមតាច។ កម្មករសតរូ�
កតអាចផ្លា ស់បតារូរទបីកកនលាងរស់ដៅដៅតាមការង្រ តាម�ិស័យ និងដៅតាមសបដទស ដ�ើម្បីចាប់យកេត្សបដោជន៍ពបីឱកាស 
ការង្រថ្មបី។ ក៏ប៉៊កនតា របាំននការបម្លា ស់ទបីពលកម្មដនាះ ្ឺសតរូ�ចំណាយដសចើន។ របាំងទាំងដនះ រួមម្ន ការចំណាយដពល 
ដសចើនដលើការកសវែងរកការង្រថ្មបី។ ម្នការង្រមិនសតរូ�តាមជំនាញ ដៅដពលក�លជំនាញរបស់កម្មករមិនអាចដផ្ទរពបីកផ្កមួយ
ដៅកផ្កមួយបានដៅក្នុងសកនុមហ៊៊ន មិនអាចដផ្ទរម៊ខតំកណងបានឬមិនអាចដផ្ទរដៅកផ្កដផ្ង។ ដគាលនដោបាយ 
ការង្រតលឹងកតង �ូចជា ចបាប់ការោរការង្រ សបព័ន្េដនាតា រសបដ�សតលឹងរឹង និងនថលាចំណាយដលើការដសជើសដរើសពលករ 
ខ្ពស់។ សបសិនដបើគា្ម នរបាំងកបបដនះដទ កម្មករនានានលឹងម្នដសរើភាពក្នុងការផ្លា ស់បតារូរការង្រ ដ�ើម្បីកសវែងរកការង្រក�ល 
ម្នសបាក់កខខ្ពស់។ ជំនួសមក�ិញ ពួកដ្ជាញលឹកញាប់បានបាត់បង់នូ�ឱកាសចាប់យកការង្រក�លម្នសបាក់កខដសចើន 
ដោយស្រកតរបាំងទាំងដនះ (ហ៊៊លដ�្ (Hollweg) និងេ្កដផ្ងដទៀត ឆំ្្២០១៤)។

រ�ឋាជាសម្ជិកអាស្៊ន បានចាត់�ិធានការដ�ើម្បីកាត់បន្យរបាំងនានាចំដោះការបម្លា ស់ទបីពលកម្ម ក�លជាកផ្ក 
មួយននកិចចាសបលឹងកសបងរបស់ពួកដ្ដ�ើម្បីជំរ៊ញសម្ហរណកម្មតំបន់ឲ្យបានកាន់កតល្អសបដសើរកថមដទៀត (រូប០.៣)។ កិចចា 
សពមដសពៀងសកបខ័ណ្ឌ អាស្៊នឆំ្្១៩៩៥សតាបីពបីដសវកម្ម បានេន៊ញ្ញា តឲ្យប៊្្គលិកជំនាញផ្លា ស់បតារូរការង្រជាបដណាតា ះអាសន្ 
ពបីសបដទសមួយដៅសបដទសមួយបាន។ ការដបតាជាញា ចិតតាក�លទាក់ទងដៅនលឹងការបម្លា ស់ទបីពលកម្ម ដសកាយមកសតរូ�បានោក់
បញចារូលដៅក្នុងកិចចាសពមដសពៀងអាស្៊នសតាបីពបីការផ្លា ស់បតារូរទបីលំដៅរបស់រូប�័នតាប៊្្គល។ សសរសតាមភាមួយក្នុងចំដណាមសសរសតាមភា 
ទាំងសបាំរបស់ AEC ក�លពយាករណ៍ដមើលទបីផសារតំបន់កតមួយ្ត់ ្ឺការេន៊ញ្ញា តឲ្យកម្មករជំនាញផ្លា ស់បតារូរកកនលាង 
ដធវែើការង្រដោយដសរើ សសបជាមួយនលឹងការផ្លា ស់ទបីដោយដសរើនូ�ទំនិញ ដសវកម្ម និង�ិនិដោ្ទ៊ន សពមទាំងលំហូរនន
មូលធនកាន់កតដសរើជាងម៊ន។ ក្នុងការដរៀបចំទស្នៈ�ិស័យសសម្ប់ AEC ដៅក្នុងដសចកតាបីសបកាសននកិចចាសពមដសពៀងទបី
ពបីររបស់អាស្៊នក្នុងឆ្្ំ២០០៣ រ�ឋាជាសម្ជិកអាស្៊ន បានសនយាថានលឹង “ជួយសសមរួល�ល់ការផ្លា ស់ទបីរបស់ធ៊រជននានា  
កម្មករជំនាញនិងេ្កម្នដទពដកាសល្យ” ដ�ើម្បីជំរ៊ញ�ល់ការដធវែើសម្ហរណកម្មដស�ឋាកិចចា។ កផនការរបស់ AEC 
ឆ្្ំ២០០៧ បានោក់ដចញនូ�សកម្មភាពជាក់ោក់ដ�ើម្បីសដសមចដគាលបំណងដនះ រួមទាំងការជួយសសមបសសមរួល�ល់
ការដធវែើទិោឋា ការឲ្យនិងប័ណ្ណសម្្គ ល់ការង្រសពមទាំងការដធវែើការដ�ើម្បីដធវែើស៊ក�៊មណបីយកម្មនិងដធវែើបទោឋា នកសមិត�ប្ធម៌និង 

១៩៩៥ ២០០៣ ២០០៧ ២០០៩ ២០១២ ២០១៥

• កិចចាសពមដសពៀងសកបខ័ណ្ឌ អាស្៊នសតាបីពបីដសវកម្ម 
សតរូ�បានច៊ះហត្ដលខា

• ដសចកតាបីសបកាសននកិចចាសពមដសពៀងអាស្៊ន 
២ សតរូ�បានច៊ះហត្ដលខា

• កផនការ AEC ទបី១
• ដសចកតាបីសបកាសសតាបីពបីការការោរនិងដលើក 
កម្ពស់កម្មករចំណាកសសនុក

• កិចចាសបជ៊ំទបី១ននដ�ទិការអាស្៊នសតាបីពបីការង្រ 
របស់ជនចំណាកសសនុក (AFML)

• កិចចាសពមដសពៀងសតាបីពបី �ិនិដោ្ទ៊នធំដៅអាស្៊ន 
សតរូ�បានច៊ះហត្ដលខា

• កិចចាសពមដសពៀងសតាបីពបីការផ្លា ស់ទបីរបស់រូប�័នតា 
ប៊្្គលសតរូ�បានច៊ះហត្ដលខា

• AEC ចូលជាធរម្ន
• កផនការ AEC ឆំ្្ ២០២៥
• កិចចាសបជ៊ំដលើកទបី៨នន AFML
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បទពិដស្ធន៍ការង្រ។ កផនការរបស់ AEC ឆ្្ំ២០២៥ ពយាករណ៍ដលើការកាត់បន្យនិងដធវែើបទោឋា នលកខេខណ្ឌ តសមរូ�ការ
ឯកស្រ និងកកលម្អការទទួលស្្គ ល់ដៅ�ិញដៅមកដលើកសមិត�ប្ធម៌និងបទពិដស្ធន៍ការង្រជាលកខេណៈ�ិជ្ាជបី�ៈ។

ក៏ប៉៊កនតា ភាពរើកចដសមើនដលើការេន៊�តតាការដបតាជាញា ចិតតាកសមិតតំបន់ទាក់ទិននលឹងការបម្លា ស់ទបីពលកម្មដនះសតរូ�បាន 
កសមិត។ ការដរៀបចំឲ្យម្នការទទួលស្្គ ល់គ្ាដៅ�ិញដៅមក ក�លដៅក្នុងសបដទសជាដសចើន បានឯកភាពគ្ាទទួល 
ស្្គ ល់កសមិត�ប្ធម៌និងបទពិដស្ធន៍ការង្រជាលកខេណៈ�ិជ្ាជបី�ៈ និងសសមបសសមរួល�ល់ផ្លា ស់ទបីរបស់ប៊្្គលិកអាជបីព
ដៅក្នុង�ិស័យទាំងដនាះ ្ ឺជាជំហា៊នសំខាន់ៗក�ល AEC បានេន៊�តតាដៅក្នុងទិសដៅដនះ។ ទំហំននការដរៀបចំដនះ្ឺម្ន 
កសមិត បចចានុប្ន្ ស្ប�ណតា ប់បានកតដៅដលើ ដ�ជ្បណ្ឌ ិត ទនតាដពទ្យ ្ ិោន៊ប្ោ្ក �ិសវែករ ស្្បត្យករ ្ ណដនយ្យករនិង 
ប៊្្គលិកអាជបីពកផ្កដទសចរណ៍ប៉៊ដណា្ណ ះ ក�លដស្មើនលឹងសបកហល ៥ភា្រយននការង្រដៅក្នុងសបដទសអាស្៊ន (បាតា�រូវ៉ 
(Batalova) ស៊បីម៉ូនបីោ៉ក់ (Shymonyak) និងស៊ូហ្គបីោ៉តូ (Sugiyarto) ឆ្្ំ២០១៧)។ កសមិត�ប្ធម៌និងបទពិដស្ធន៍ 
ការង្រក�លដ្មិនដពញចិតតា និង�ំដណើរការននការដផ្ទៀងផ្្ទ ត់ ដៅកតដកើតម្នសសម្ប់់េ្កម្នជំនាញអាជបីព។  
ច៊ងដសកាយ និងសបកហលជាសំខាន់បំផ៊ត នបីតិ �ិធបីននចំណាកសសនុករបស់រ�ឋាជាសម្ជិក ដៅកតជាបញ្ហា សំខាន់ ម្នន័យថា  
ការសដសមចចិតតាទាក់ទិននលឹងថាដតើទិោឋា កាការង្រចំនួនប៉៊នា្ម ននិងសបដភទេវែបីខលាះក�លសតរូ�សប្ល់ឲ្យនិងថាដតើសតរូ�ទទួលយក
ឬក៏សតរូ�ប�ិដសធោក្យដស្ើស៊ំបនតាទិោឋា កា ក�លជាការទទួលខ៊សសតរូ�របស់សបដទសសម្ជិកអាស្៊ននបីមួយៗ។ ជាឧទាហរណ៍ 
សបដទសនថ ហាមឃាត់ជនចំណាកសសនុកមិនឲ្យដធវែើការចំនួន ៣៩ សបដភទ រួមទាំងការង្រកផ្ក�ិសវែកម្ម ្ ណដនយ្យ  
និងស្្បត្យកម្ម ក�លម្នកចងដៅក្នុងកិចចាសពមដសពៀងទទួលស្្គ ល់គ្ាដៅ�ិញដៅមក។ 

ដលើសពបីដនះដទៀត ការដផ្តា តការយកចិតតាទ៊កោក់របស់ AEC ដលើចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញខ្ពស់ មិនដេើដពើ 
ចំដោះជនចំណាកសសនុកភា្ដសចើនរបស់អាស្៊នក�លម្នជំនាញទាប និងគា្ម នឯកស្រ។ AEC គា្ម នកផនការដ�ើម្បី 
សសមបសសមរួល�ល់ការដធវែើចំណាកសសនុករបស់ជនចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញទាប ឬជំនាញកសមិតធម្យមដទ ដទាះបបី 
ជាម្នកិចចាពិភាកសាផ្លា ស់បតារូរដោបល់គ្ាថ្ាក់តំបន់ជ៊ំ �ិញបញ្ហា ដនះកតាបី។ ដៅក្នុងដសចកតាបីសបកាសឆ្្ំ២០០៧សតាបីពបីការការោរ 
និងការដលើកកម្ពស់សិទ្ិរបស់កម្មករចំណាកសសនុក (ដសចកតាបីសបកាស Cebu សតាបីពបីកម្មករចំណាកសសនុក) រ�ឋាជា 
សម្ជិកអាស្៊ន បានឯកភាពគ្ាដលើកកម្ពស់ដសចកតាបីនថលាថ្រូររបស់កម្មករចំណាកសសនុក រួមទាំងកម្មករចំណាកសសនុកទាំង
ឡាយណាក�លមិនបានច៊ះបញ្បី និងដ�ើម្បីបញ្្ក់េំពបីកាតពវែកិចចារបស់សបដទសទទួលយកនិងសបដទសបញ្រូនជនចំណាក 
សសនុក និងរបស់អាស្៊នខលារួនឯងផ្្ទ ល់។ ដ�ទិកាអាស្៊នសតាបីពបីការង្ររបស់ពលករចំណាកសសនុក សតរូ�បានបដងកើតដ�ើង 
ដ�ើម្បីជំរ៊ញការេន៊�តតា និងម្នតំណាងមកពបីរ�ឋាជាសម្ជិក និដោជក កម្មករនិងសង្គមស៊បី �ិល (សកនុមការង្រក�លដផ្តា ត 
ដលើសបធានបទសតាបីពបី RCM អាស៊បីបា៉ស៊បីហវែិកឆ្្ំ២០១៥)។ ក៏ប៉៊កនតា ដសចកតាបីសបកាស Cebu មិនសតរូ�បានឯកភាព ដហើយ
យនតាការដ�ើម្បីការោរកម្មករចំណាកសសនុកក�លដ្បានសបដមើលទ៊ក មិនសតរូ�បានេន៊ម័តដទ (សកនុមការង្រក�លដផ្តា តដលើ 
សបធានបទសតាបីពបី RCM អាស៊បីបា៉ស៊បីហវែិកឆ្្ំ ២០១៥ ម្៉ទបីន (Martin) និងអាដបឡា (Abella) ឆ្្ំ២០១៤)។

របាំងននបម្លា ស់ទបីពលកម្មកាន់កតទាប នលឹងដធវែើឲ្យកម្មករដៅក្នុងតំបន់ដនះម្នជបី�ភាពកាន់កតធូរធារជាងម៊ន
ការកាត់បន្យរបាំងននកាផ្លា ស់ទបីការង្រដៅក្នុងតំបន់អាស្៊ន នលឹងជួយបដងកើនស៊ខម្លភាពរបស់កម្មករក�លទទួល 

បានពបីសម្ហរណកម្មដស�ឋាកិចចា។ ្ សមរូននសម្ហរណកម្មោណិជ្កម្មតាមកបបសបនពណបី បានសន្មតថា កម្មករនានាអាច 
ផ្លា ស់បតារូរការង្របានដោយគា្ម នកំហ៊សដៅតាមការង្ររបស់ខលារួន ដៅដពលក�លសម្ហរណកម្មបដងកើតនូ�ការង្រថ្មបី។ 
ក៏ប៉៊កនតា កិចចាសបលឹងកសបងរបស់កម្មករដ�ើម្បីកកតសមរូ�ផលប៉ះោល់ដលើោណិជ្កម្ម អាចសតរូ�បានរំខានដោយឧបស្្គជាដសចើន 
(ដោក ហ៊លដ�្ (Hollweg) និងេ្កដផ្ដទៀត ឆ្្ំ២០១៤)។ ការទទួលស្្គ ល់ឧបស្្គទាំងដនះ និងការោក់បញចារូល 
វចូលដៅក្នុង្សមរូននសម្ហរណកម្មោណិជ្កម្ម អាចផតាល់នូ�ទិ�ឋាភាពមួយក�លម្នលកខេណៈកាន់កតទូលំទូោយជាង
ដនះេំពបីថា ដតើកម្មករទំនងជាទទួលរងផលប៉ះោល់ោ៉ង�ូចដមតាចពបីសម្ហរណកម្មដនះ។ ្ សមរូដស�ឋាកិចចាដៅក្នុងរបាយ 
ការណ៍ដនះបង្ហា ញថា សម្ហរណកម្មោណិជ្កម្ម ម្នផលប៉ះោល់�ិជ្ម្នដសចើនសន្លឹកសន្ាប់ដៅទូទាំងស្ប់សបដទស 
អាស្៊នទាំងេស់ ដៅដពលក�លរបាំងបម្លា ស់ទបីពលកម្ម សតរូ�បានកាត់បន្យសសម្ប់កម្មករជំនាញ �ូចក�ល AEC  
បានសបដមើដមើលក្នុងដពលបចចានុប្ន្1។ ដៅទូទាំងតំបន់ដនះស៊ខម្លភាពរបស់កម្មករ នលឹងម្ន ១៤ភា្រយខ្ពស់ជាង 
សបសិនដបើរបាំងទាំងេស់ដនះ សតរូ�បានកាត់បន្យ (រូប ០.៤a)។ ជាមួយនលឹងរបាំងបម្លា ស់ទបីពលកម្មក�លកាន់កតតិច 
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រូប ០.៤
ការបា៉ន់ស្្ម នេំពបីបសមរួលដលើស៊ខម្លភាពដៅដសកាមរូបភាពសម្ហរណកម្មោណិជ្កម្មអាស្៊នតាមសបដទសនបីមួយៗ
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សបភព៖ ហ៊លដ�្ (Hollweg) ២០១៦

ជាងម៊ន កម្មករនលឹងអាចទាញយកេត្សបដោជន៍ពបីការង្រក�លម្នសបាក់កខដសចើនជាងដនះ ពបីឱកាសការង្រថ្មបីៗ និងម្ន 
ជដសមើសកាន់កតដសចើនក្នុងការផ្លា ស់បតារូររកឱកាសការង្រថ្មបី។ ស៊ខម្លភាពកម្មករ នលឹងម្នភាពល្អសបដសើរដ�ើងបកន្មដទៀត 
ដៅទូទាំងសបដទសអាស្៊នទាំងេស់ សបសិនដបើរបាំងបម្លា ស់ទបីពលកម្ម ម្នកសមិតកាន់កតទាបសសម្ប់កម្មករទាំងេស់។ 
ដៅទូទាំងតំបន់ ស៊ខម្លភាពកម្មករ នលឹងម្ន ២៩ភា្រយខ្ពស់ជាង សបសិនដបើរបាំងបម្លា ស់ទបីពលកម្ម សតរូ�បានកាត់
បន្យសសម្ប់កម្មករទាំងេស់ មិនចំដោះកតកម្មករក�លម្នជំនាញខ្ពស់ប៉៊ដណា្ណ ះដទ (រូប ០.៤b)។

កំដណើនស៊ខម្លភាពដកើនដ�ើងដោយខលារួនឯងតាម�ិធបីដផ្ងៗជាដសចើន។ ព័ត៌ម្នជាដសចើនសតាបីពបីផលប៉ះោល់ននចំណាក 
សសនុកដលើឥទ្ិពលទបីផសារពលកម្ម បានផតាល់នូ�ឧទាហរណ៍ជាក់កសតាងជាដសចើនេំពបីថាដតើបម្លា ស់ទបីពលកម្មជះឥទ្ិពលោ៉ង
�ូចដមតាចដៅដលើស៊ខម្លភាពរបស់កម្មករដៅក្នុងសបដទសក�លជាដគាលដៅរបស់ជនចំណាកសសនុក ស៊ខម្លភាពរបស់ 
កម្មករដៅក្នុងសបដទសដ�ើមរបស់ជនចំណាកសសនុកនិងស៊ខម្លភាពរបស់កម្មករចំណាកសសនុកខលារួនឯងផ្្ទ ល់។

ទបីមួយ ចំណាកសសនុក អាចម្នផលប៉ះោល់�ិជ្ម្នដលើការង្រនិងសបាក់កខរបស់កម្មករដៅក្នុងសបដទសដគាលដៅ 
ដទាះបបីជាផលប៉ះោល់ទាំងដនះជាទូដៅម្នទំហំតូចកតាបី។ ភសតានុតាងភា្ដសចើនទទួលបានពបីសបដទសក�លម្នសបាក់ចំណូល 
ខ្ពស់រកដ�ើញថា ចំណាកសសនុកម្នផលប៉ះោល់តូចដលើលទ្ផលទបីផសារការង្ររបស់េ្កដៅក្នុងសសនុក (Docquier,   
Özden, Peri ឆ្្ំ២០១៤) Longhi, Nijkamp, និង Poot ឆ្្ំ២០១០)។ លទ្ផល ជាទូដៅក៏ម្នទំហំតូច 
ក�រដៅក្នុងតំបន់អាស៊បីបូោ៌ ដទាះបបីជាដ្បានរកដ�ើញថាម្នផលប៉ះោល់�ិជ្ម្នដៅក្នុងករណបីមួយចំនួនក៏ដោយ។ 
ដៅក្នុងសបដទសម្៉ដ�ស៊បី ជាឧទាហរណ៍ ពលករេដនាតា សបដ�សន៍ ១០នាក់បកន្ម ក�លរ�ឋាឲ្យស្្ក់ដៅ ្ ឺសតរូ�បានដ្រកដ�ើញ 
ថា បានបដងកើតឲ្យម្នការង្រសសម្ប់ពលករក្នុងសសនុក ៥នាក់បកន្មដទៀត ដៅដពលក�លពលករជាតិម្៉ដ�ស៊បីជាដសចើន 
ផ្លា ស់បតារូរទបីលំដៅដៅរស់ដៅក្នុងរ�ឋាដនាះក�រ (Del Carpio et al. ២០១៥)។ ផលប៉ះោល់ននពលកេដនាតា សបដ�សន៍ 
ដលើសបាក់កខ ម្នទំហំតូច និងម្នលកខេណៈ�ិជ្ម្នសសម្ប់ពលករេដនាតា សបដ�សន៍ ក៏ប៉៊កនតាម្នផលប៉ះោល់ធំ និងម្ន 
លកខេណៈេ�ិជ្ម្នសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកបចចានុប្ន្ (Özden និង Wagner ឆ្្ំ ២០១៦)។ ដៅក្នុងសបដទស 
ម្៉ដ�ស៊បី ពលករេដនាតា សបដ�សន៍ក�លទទួលបានសបាក់កខទាបជាងដ្ ហាក់�ូចជាកាត់បន្យនថលាដ�ើមផលិតបានកាន់កត 
ទាបជាងម៊ន ក�លនាំឲ្យផលិតបានកាន់កតដសចើន និងសតរូ�ការការង្របកន្ម។

a. របាំងននការផ្លា ស់ទបីតិចជាងម៊នសសម្ប់កម្មករក�លម្នជំនាញខ្ពស ់
ដធៀបនលឹងការមិនកាត់ឧបស្្គ

b. របាំងននការផ្លា ស់ទបីទាបជាងម៊នសសម្ប់កម្មករទាំងេស់ដធៀបនលឹងឧបស្្គតិចជាងម៊នសសម្ប់កតកម្មករជំនាញប៉៊ដណា្ណ ះ
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ក៏ប៉៊កនតា សកនុមកម្មករក្នុងសសនុកមួយចំនួនដៅក្នុងសបដទសដគាលដៅ ជាពិដសស សកនុមកម្មករក�លម្នជំនាញទាប អាច
ទទួលរងផលប៉ះោល់េ�ិជ្ម្នពបីពលករេដនាតា សបដ�សន៍ ដទាះបបីជាផលប៉ះោល់ទាំងដនះជាទូដៅម្នទំហំតូច និង 
អាចជាលទ្ផលរបស់ទបីផសារពលកម្មក�លម្នលកខេណៈចដង្អៀតកតាបី។ ជាទូដៅ កម្មករក�លម្នជំនាញទាបក�លម្នជំនាញ 
សបហាក់សបកហលនលឹងពលករចំណាកសសនុក សបឈមនលឹងហានិភ័យកាន់កតខាលា ំងដ�ើងក្នុងការទទួលរងនូ�ផលប៉ះោល់�ិជ្ម្ន 
កាន់កតតិចដៅៗ ឬមួយក៏ផលប៉ះោល់េ�ិជ្ម្នកាន់កតតិចដៅៗ។ ផលប៉ះោល់ននពលករេដនាតា សបដ�សន៍ដលើសបាក់កខ
ដៅក្នុងសបដទសនថ ្ឺម្នភាពេ�ិជ្ម្នមធ្យមសសម្ប់កម្មករក្នុងសសនុកក�លម្នការេប់រំតិចជាងដ្ ក៏ប៉៊កនតាម្នផលជះ
�ិជ្ម្នសសម្ប់កម្មករក្នុងសសនុកក�លម្នការេប់រំដសចើនជាងដ្ (រូប០.៥)។ ដគាលនដោបាយទបីផសារការង្រក្នុងសសនុក 
អាចទទួលខ៊សសតរូ�ចំដោះផលប៉ះោល់េ�ិជ្ម្នដៅដលើកម្មករក្នុងសសនុក។ ទបីផសារពលកម្មក�លម្នលកខេណៈចដង្អៀតក�ល 
កំណត់ដោយចបាប់ការោរការង្រ�៏ រឹងម្ំ �ូចជា ចបាប់នានាទាក់ទងនលឹងការបដណតា ញកម្មករឈប់ឲ្យដធវែើការ ការង្រ 
បដណាតា ះអាសន្ និងការបញ្ប់កម្មករជាសកនុម អាចដធវែើឲ្យកម្មករម្នការលំបាកកាន់កតដសចើនដ�ើងក្នុងការផ្លា ស់បតារូរការង្រ  
ផ្លា ស់បតារូរសកនុមហ៊៊ន និងទបីតាំងភូមិស្្វសតា ដ�ើម្បីសសមបខលារួនដៅតាម និងទាញយកសបដោជន៍ពបី�តតាម្នរបស់ពលករេដនាតា
សបដ�សន៍ (Angrist និង Kugler ឆ្្ំ២០០៣។ D’Amuri និង Peri ឆ្្ំ២០១៤)។

ទបីពបីរ កម្មករមិនកមនចំណាកសសនុក ទទួលបានេត្សបដោជន៍ ពបីដសោះចំណាកសសនុកដៅដសរៅសបដទសទំនងជាជួយ 
បដងកើនសបាក់កខដៅក្នុងសបដទសក�លបញ្រូនពលករដចញ។ ចំណាកសសនុកដចញដសរៅសបដទសក�ល្ួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ អាច 
បណាតា លឲ្យការផ្គត់ផ្គងកម្លា ំងពលកម្មថយច៊ះ ក�លដធវែើឲ្យការសបកួតសបកជងថយច៊ះ និងសបាក់កខកម្មករមិនកមនចំណាក 
សសនុកដកើនដ�ើង។ ដៅក្នុងសបដទសម៊ិកស៊បីកូ ដ្បានរកដ�ើញថា ការថយច៊ះ ១០ភា្រយននកម្មករដៅក្នុងសកនុមម្នជំនាញ 
ក�លជាលទ្ផលននចំណាកសសនុកដចញដសរៅសបដទស បានដធវែើឲ្យសបាក់កខជាមធ្យមដកើនដ�ើងជិតសបកហល ៤ភា្រយ (មបីសរា៉  
ឆ្្ំ២០០៧)។ ផលប៉ះោល់សសដ�ៀងគ្ាដនះក�រ សតរូ�បានដ្រកដ�ើញដៅក្នុងសបដទស ហ៊នឌូរា៉ស ម៉៊ល�ូវ៉ ប៉ូ�រូញ និង 
ដពើតូ រើកូ (មបីសរា៉ឆ្្ំ២០១៤)។

ទបីបបី ពលករចំណាកសសនុកខលារួនឯងផ្្ទ ល់ ទទួលេត្សបដោជន៍ពបីការដធវែើចំណាកសសនុកដនះ ដោយស្រកតភាពខ៊សគ្ា 
រវងសបាក់កខដៅទូទាំងសបដទសអាស្៊ន ក�លបដងកើតនូ�ឱកាសជាដសចើនសសម្ប់កម្មករដៅក្នុងសបដទសក�លផតាល់សបាក់កខ
ទាបជាង តាមរយៈការដធវែើចំណាកសសនុកឆលាងកាត់សពំក�ន (រូប០.៦)។ សបាក់ដបៀ�ត្សបចាំកខជាមធ្យមដៅសបដទសសលឹងហាបូ រើ
ដស្មើនលឹង៣.៦៩៤�៊ោលា រអាដមរិកដៅក្នុងឆំ្្២០១៣្ឺដសចើនជាងសបាក់ដបៀ�ត្សបចាំកខជាមធ្យមដៅកម្ពនុជា៣០�ង។ សបាក់
ដបៀ�ត្សបចាំកខជាមធ្យមដៅសបដទសម្៉ដ�ស៊បី ្ ឺម្នចំនួនដសចើនជាងដៅសបដទសឥណ្ឌរូ ដណស៊បី ហវែ៊ីលបីពបីន និងដ�ៀតណាម ៣�ង។

រូប ០.៥
បកសមបសមរួលដលើសបាក់ដបៀ�ត្របស់កម្មករជនជាតិនថ ក�លបណាតា លមកពបីការដកើនដ�ើងដទវែ�ងននពលករេដនាតា សបដ�សន៍
ដៅក្នុងដខតតាចំនួន៥ក�លសតរូ�ការពលករេដនាតា សបដ�សន៍ដសចើន

–1

–0.8

–0.6

–0.4

–0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

សបភព៖ Lathapipat ឆ្្ំ២០១៤

បក
សម

បស
មរួល

្ិត
ជា

ភា
្រ

យ

ដសកាមបឋមសិកសា ដលើបឋមសិកសា �ិទយាល័យ មហា�ិទយាល័យ



8 l ចំណាកសសនុកដ�ើម្បីកសវែងរកឱកាស

សូមបបីកតសម្ជិករបស់សកនុមស្រួស្រក�លមិនបានដធវែើចំណាកសសនុកក៏ទទួលបានេត្សបដោជន៍ពបីសបាក់ក�លពួកដ្ដផញាើ
មកផ្ទះក�រ ក�លបានជួយបដងកើនថ�ិកានិងកាត់បន្យភាពសកបីសក។ សបាក់ដផញាើដៅផ្ទះសបកហល៦២ោន់ោន�៊ោលា រអាដមរិក  
សតរូ�បានបញ្រូនដៅកាន់បណាតា សបដទសជាសម្ជិកអាស្៊នដៅក្នុងឆំ្្២០១៥។ សបាក់ដផញាើសត�ប់ដៅផ្ទះសរ៊ប ម្នចំនួន 
ដស្មើនលឹង១០ភា្រយននផលិផលសរ៊បក្នុងសសនុករបស់សបដទសហវែ៊ីលបីពបីន ដស្មើ៧ភា្រយននផលិតផលសរ៊បក្នុងរបស់សបដទស 
ដ�ៀតណាម ដស្មើ ៥ភា្រយននផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុករបស់សបដទសមបីោ៉ន់ម្៉ និងដស្មើ ៣ភា្រយននផលិតផលសរ៊ប 
ក្នុងសសនុករបស់សបដទសកម្ពនុជា (រូប ០.៧)។ សបាក់ដផញាើដៅផ្ទះជួយកាត់បន្យភាពសកបីសក។ ការសិកសាដៅដលើសបដទសចំនួន 
៧១ក�លម្នសបាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម ដោកអាោមស៍ (Adams) និងដផច (Page) (ឆ្្ំ២០០៥) បានបា៉ន់ 
ស្្ម នថា កំដណើន ១០ភា្រយននសបាក់ដផញាើដៅផ្ទះ ម្នទំនាក់ទំនងជាមួយនលឹងការថយច៊ះ ៣ភា្រយ ននចំនួនស្រួស្រ 
សកបីសក។ ដៅក្នុងសបដទសហវែ៊ីលបីពបីន ស្រួស្រក�លអាចបញ្រូនសម្ជិកម្្ក់ដៅដធវែើការដៅដសរៅសបដទសម្នលទ្ភាពដសចើន
ជាងពបីរឬបបី�ងក្នុងការចាកផ៊តពបីភាពសកបីសក (ឌូដខន (Ducanes) ឆំ្្២០១៥)។ ផលជះ�ិជ្ម្នសសដ�ៀងគ្ាដលើភាពសកបីសក 
សតរូ�បានដ្រកដ�ើញដៅក្នុងសបដទសឥណ្ឌរូ ដណស៊បី និងដ�ៀតណាម (អាោមស៍ (Adams) និង្ូ្ូឆ្ (Cuecuecha) 
ឆ្្ំ២០១៤ ដងវែៀន (Nguyen) ឆ្្ំ២០០៨)។

ដសរៅពបីផតាល់េត្សបដោជន៍�ល់កម្មករដោយផ្្ទ ល់ ចំណាកសសនុកដៅដសរៅសបដទសអាចជួយពសងបីកផលជះ�ិជ្ម្នឲ្យ
កាន់កតធំជាងដនះដទៀតដលើដស�ឋាកិចចាទាំងមូល។ ផលប៉ះោល់ននចំណាកសសនុកដលើកំដណើនដស�ឋាកិចចា ្ឺជាបញ្ហា សំខាន់ 
ពបីដសោះវបានកំណត់ថាដតើេ្កក�លបានចំដណញពបីចំណាកសសនុកអាចទូទាត់ជាមួយេ្កក�លបានខាតបង់ក�រឬោ៉ងណា  
(ដហវែលដប៊ីដម (Felbermayr) និងខូល័រ (Kohler) ឆ្្ំ២០០៩)។ ភសតានុតាងភា្ដសចើនទទួលបានពបីតំបន់អាស្៊ន 
បានបង្ហា ញថា ចំណាកសសនុក ម្នផលជះ�ិជ្ម្នដៅដលើកំដណើនដស�ឋាកិចចា។ ដៅក្នុងសបដទសម្៉ដ�ស៊បី ជាឧទាហរណ៍ 
្សមរូជាដសចើនបានបង្ហា ញថាកំដណើនស៊ទ្ ១០ភា្រយននពលករេដនាតា សបដ�សន៍ក�លម្នជំនាញទាប បានជួយដធវែើឲ្យ 
ផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុកពិតសបាក�ដកើនដ�ើងបាន ១,១ភា្រយ (អាស្ន់ (Ahsan) និងេ្ក�នទដទៀត ឆ្្ំ២០១៤)។ 
ដៅក្នុងសបដទសនថ ការ�ិភា្នាដពលថ្មបីៗដនះ បានបង្ហា ញថា ដបើគា្ម នពលករចំណាកសសនុកដៅក្នុងកម្លា ំងពលកម្មដទ 
ដនាះផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុក នលឹងធាលា ក់ច៊ះ០,៧៥ ភា្រយ (ផ៊លភបីរ៊ល (Pholphirul) កាំន� (Kamlai) និងរ៊្៊មនួយ�បីត 
(Rukumnuaykit) ឆ្្ំ២០១០)។ ដទាះបបីជាម្នភសតានុតាងដសចើនោ៉ងសតាបីពបីផលជះននេដនាតា សបដ�សន៍ដលើផលិតភាពដៅក្នុង 
អាស្៊នកតាបី ក៏គា្ម នភសតានុតាងរឹងម្ំថា ពលករចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញទាបម្នផលជះេ�ិជ្ម្នក�រ។ ដៅក្នុង 

រូប ០.6 
សបាក់ដបៀ�ត្មធ្យមសបចាំកខដៅក្នុងសបដទសអាស្៊នក្នុងឆំ្្ ២០១៣
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សម្្គ ល់៖ ឆ្្ំ២០១៣ ្ឺសសម្ប់សបដទសទាំងេស់ ដលើកកលងសបដទសកម្ពនុជា្ិតក្នុងឆំ្្២០១២។ ASEAN= សម្្មសបជាជាតិអាស៊បីមសបជាជាតិ
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សលឹងហាបូ រើ ម្៉ដ�ស៊បី នថ ហវែនុបីលបីពបីន ដ�ៀតណាម ឥណ្ឌរូ ដណស៊បី កម្ពនុជា
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រូប ០.៧
សបាក់ដផញាើដៅផ្ទះ ្ិតជាភា្រយននផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុកដៅក្នុងសបដទសអាស្៊នក្នុងឆំ្្ ២០១៥
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សបភព៖ តារាងម្៉សទិកេំពបីសបាក់ដផញាើដៅផ្ទះដទវែភា្បី (ទិន្ន័យ) ធនាគារពិភពដោក

ករណបីមួយចំនួន ពលករចំណាកសសនុក ហាក់�ូចជាសតរូ�បានដ្ជួយសសមរួលតាមរយៈការបដងកើនជំនាញក្នុងសសនុក ជា 
ឧទាហរណ៍ ដៅក្នុងសបដទសម្៉ដ�ស៊បី លំហូរននពលករេដនាតា សបដ�សន៍ក�ល្ួរឲ្យកត់សម្្គ ល់ ដ�ើរសសបគ្ាជាមួយនលឹង 
សមិទ្ិផលននការេប់រំក�លកំព៊ងកតដកើនដ�ើងោ៉ងឆ្ប់រហ័ស។

ខណៈក�លម្នការសពរួយបារមភាេំពបីផលប៉ះោល់េ�ិជ្ម្នខ្ពស់នន “លំហូរដចញនូ�សបាជាញា ” ពបីសបដទសក�លបញ្រូន 
ពលករដៅដធវែើការផលប៉ះោល់ទាំងដនះ អាចសតរូ�បានដ្ដលើកដ�ើងដសចើនហួសនិងសតរូ�បានដ្ោក់ទមងៃន់ធងៃន់ជាង “ការកចក 
រំកលកនូ�សបាជាញា ”។ េសតាននពលករចំណាកសសនុករបស់សបជាជនក�លម្នជំនាញខ្ពស់ដៅក្នុងសបដទសជាដសចើនក្នុងអាស្៊ន  
ម្នកសមិតខ្ពស់្ួរសម ្ឺម្ន ១៥ភា្រយដៅក្នុងសបដទសកម្ពនុជានិងឡា� និង សបកហល ១០ភា្រយដៅក្នុងសបដទស 
ដ�ៀតណាមនិងសលឹងហាបូ រើ។ ការចំណាកសសនុករបស់សបជាជនក�លម្នជំនាញខ្ពស់ទាំងដនះ ជាញលឹកញយសតរូ�បានដ្ដមើល 
ដ�ើញថា សតរូ�ចំណាយខ្ពស់ ពបីដសោះសបដទសរបស់ពួកដ្បានបង់នថលាសសម្ប់ការបណតានុ ះបណាតា ល�ល់ពួកដ្ដ�ើម្បីដៅដធវែើ 
ការដៅដសរៅសបដទស និងបានដធវែើឲ្យថយច៊ះនូ�ធនធានមន៊ស្ក�លម្នស្រៈសំខាន់សសម្ប់កំដណើនដស�ឋាកិចចា។ ក៏ប៉៊កនតា  
ម្នដហត៊ផលជាដសចើនក�លបញ្្ក់ថាដហត៊េវែបីបានជាផលប៉ះោល់េ�ិជ្ម្នននលំហូរសបាជាញា សតរូ�បានដ្ដលើកដ�ើងដសចើន 
ហួស និងដហត៊េវែបីបានជាការកចករំកលកសបាជាញា  សបកហលជាអាចពន្យល់ពបីដហត៊ផលក�លម្នលកខេណៈសតលឹមសតរូ�ជាង េំពបី 
ចំណាកសសនុករបស់េ្កក�លម្នជំនាញខ្ពស់។ ទបីមួយ េ្កចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញខ្ពស់ អាចម្នលកខេណះ 
ចសមនុះកបបទសមង់ននការេប់រំខ៊សៗគ្ា បទពិដស្ធន៍ការង្រ និងជាចំណាកសសនុកក�លទទួលបានការបណតានុ ះបណាតា ល 
និងបទពិដស្ធន៍ការង្រដៅក្នុងនិងដសរៅសបដទសកំដណើតរបស់ខលារួន (េូដ�ន (Özden) និងហវែ៊ីលបីប (Phillips) 
ឆ្្ំ២០១៥)។ ទបីពបីរ ពលករចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញខ្ពស់ អាចដលើកទលឹកចិតតា�ល់ការបដងកើតធនធានមន៊ស្ដៅក្នុង
សបដទសដ�ើមរបស់ខលារួន តាមរយៈការបដងកើនការផតាល់សត�ប់�ិញននការេប់រំក�លភា្ដសចើនម្នដៅដសរៅសបដទសនិងជំរ៊ញ 
ដលើកទលឹកចិតតា�ល់េ្កមិនចំណាកសសនុក�ិនិដោ្បកន្មដលើការេប់រំ។ ការសស្�សជា� បានរកដ�ើញថា ករណបីដនះម្នក្នុង 
សបដទសមួយចំនួនដៅអាស្៊ន មិនកមនស្ប់សបដទសទាំងេស់ដទ (ដបន (Beine) �៊ក្បីដយើ (Docquier) 
និងរា៉ប៉ូប៉ត (Rapoport) ឆ្្ំ២០០៨)។ ច៊ងបញចាប់ ពលករចំណាកសសនុកបនតាចូលរួមជាមួយសបដទសដ�ើមកំដណើតរបស ់
ខលារួនតាម�ិធបីក�លអាចជួយកាត់បន្យនថលាចំណាយដលើការដផ្ទរចំដណះ�លឹង ្ំនិតនិងធនធាន ក�លនលឹងនាំឲ្យលំហូរ 
ោណិជ្កម្មម្នការដកើនដ�ើងលំហូរនន�ិនិដោ្ទ៊នផ្្ទ ល់ពបីបរដទសកាន់កតខ្ពស់ និងស្្ប័នកាន់កតល្អសបដសើរជាងម៊ន  
(�៊ក្បីដយើ (Docquier) និងរា៉ប៉ូប៉ត (Rapoport) ឆ្្ំ២០១២)។
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ឡា� ម្៉ដ�ស៊បី នថហវែនុបីលបីពបីន ដ�ៀតណាម មបីោ៉ន់ម្រ ឥណ្ឌរូ ដណស៊បីកម្ពនុជា
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កម្មករដៅកតជួបសបទះបញ្ហា នថលាចំណាយសសម្ប់ការដធវែើចំណាកសសនុក
ភាពចសមនុះកបបននដស�ឋាកិចចារបស់អាស្៊ន ម្នន័យថា ម្នឱកាសសំខាន់ៗជាដសចើនដ�ើម្បីដធវែើចំណាកសសនុកកសវែងរក 

ការង្រដធវែើ។ សបដទសជាដសចើនដៅក្នុងតំបន់អាស្៊ន ជាកផ្កមួយននកំដណើនដស�ឋាកិចចាក�ល្ួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់តំបន ់
ដនះ ក៏ប៉៊កនតាដៅកតម្នភាពខ៊សគ្ា�៏ដសចើនននសបាក់ចំណូលនិងអាយ៊សបជាជនដៅក្នុងតំបន់ដនះ ក�លដធវែើឲ្យការដធវែើចំណាក
សសនុកដៅក្នុងតំបន់អាស្៊នកាលា យជាជដសមើសមួយក�លម្នលកខេណៈទាក់ទាញ។ �ូចក�លបានកត់សម្្គ ល់ពបីខាងដ�ើម
សបាក់ដបៀ�ត្សបចាំកខជាមធ្យមដៅសបដទសលឹងហាបូ រើ ្ឺដសចើនជាង ៣០�ង ដធៀបនលឹងសបាក់ដបៀ�ត្ដៅក្នុងសបដទសកម្ពនុជា 
(ILO ឆំ្្២០១៤)។ ភាពខ៊សគ្ាននផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុកក្នុងមន៊ស្ម្្ក់ដៅក្នុងតំបន់ដនះ ក�លបានកកតសមរូ�ដៅ
តាមេំណាចននការទិញម្នទំហំធំ៖ ជារូម សបដទសក�លទទួលពលករចំណាកសសនុកធំជាងដ្ក្នុងចំដណាមសបដទស 
ទាំង១០ក�លម្នពលករចំណាកសសនុក ្ឺម្នផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុកក្នុងមន៊ស្ម្្ក់ៗននសបដទសដគាលដៅ ម្ន 
ចំនួនោ៉ងដហាចណាស់ដស្មើពបីរ�ងននផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុកសសម្ប់មន៊ស្ម្្ក់ៗក្នុងសបដទសដ�ើមរបស់ពលករចំណាក 
សសនុក (រូប ០.៨)។ េសតាខ៊សគ្ាននសបជាជនក�លកំព៊ងកត្នចូល�័យចំណាស់ ក៏ជះឥទ្ិពល�ល់ការដធវែើចំណាក 
សសនុករបស់សបជាជនដ�ើម្បីកសវែងរកការង្រដៅក្នុងតំបន់អាស្៊នផងក�រ។ សបជាពលរ�ឋាក�លស្ិតក្នុង�័យបំដពញការង្រ 
បានដៅក្នុងសបដទសសលឹងហាបូ រើ នថនិងម្៉ដ�ស៊បី នលឹងថយច៊ះដៅក្នុងប៉៊នា្ម នទស�ត្រ៍ខាងម៊ខ ក�លនលឹងបដងកើតឲ្យម្នឱកាស 
ការង្រសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកមកពបីសបដទសនានាក�លម្នមន៊ស្�័យដក្មងជាង។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងឆំ្្២០១៥  
មធ្យមភា្អាយ៊ននសបជាជនសលឹងហាបូ រើ និងសបជាជននថ្ឺខ្ពស់ជាងសបដទស�នទដទៀតក�លពួកដ្ទទួលយកពលករចំណាក 
សសនុកមកដធវែើការ (រូប ទបី០.៩)។ 

ក៏ប៉៊កនតា របាំងជាដសចើនននបម្លា ស់ទបីពលកម្មដៅក្នុងតំបន់ដនះ បានកសមិតផលចំដណញដលើស៊ខម្លភាពក�លទទួល 
បានពបីចំណាកសសនុកដនះ តាមរយៈការទប់ស្ក ត់សបជាជនមួយចំនួនមិនឲ្យដធវែើចំណាកសសនុកកសវែងរកការង្រដធវែើ និងបណាតា ល 

រូប ០.៨
េសតាសបដទសដគាលដៅ ដធៀបនលឹងសបដទសដ�ើម ផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុកសសម្ប់មន៊ស្ម្្ក់ៗដៅក្នុង 
សបដទសទាំង១០របស់អាស្៊នក�លម្នចំណាកសសនុកក្នុងឆ្្ំ ២០១៥

សបភព៖ សហសបជាជាតិ ឆ្្ំ ២០១៥a។ សូចនាករេភិ�ឌ្ឍន៍ពិភពដោក (ទិន្ន័យ)
សម្្គ ល់៖ បនា្ទ ត់ដ�ក បង្ហា ញេំពបីសមភាពរវងផលិតផលសរ៊បក្នុងសសនុកក្នុងមន៊ស្ម្្ក់របស់សបដទសដគាលដៅ និងសបដទសដ�ើម ក�លស្ិតដៅក្នុងសមភាពនន 
េំណាចននការទិញ (្ិតជា�៊ោលា រេនតារជាតិ ឆំ្្២០១១ ដថរ។)
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ឲ្យសបជាជន�នទដទៀតដធវែើចំណាកសសនុកខ៊សចបាប់។ តនមលាននការចំណាយសសម្ប់ដទសនតាសបដ�សន៍េនតារជាតិអាចម្នន័យ 
ថាស្រួស្រសកបីសកគា្ម នលទ្ភាពដធវែើដទសនតាសបដ�សន៍បាន។ �ំដណើរការចំណាកសសនុកក�លម្ននបីតិ �ិធបីនិងសតរូ�ការដពលដ�ោ 
និងធនធានសំខាន់ៗដសចើនដពក អាចបណាតា លឲ្យពលករចំណាកសសនុកដៅកសវែងរកបណាតា ញដសរៅផលារូ�ការ។ ដៅក្នុងករណបី 
ទាំងដនះ ពលករចំណាកសសនុក មិនចង់ចំណាយដពលដ�ោនិងល៊យកាក់ដសចើនដពក ដោយពួកដ្នលឹងឆលាងសពំក�នដោយ
ខ៊សចបាប់ ចូលដៅក្នុងសបដទសនានាដ�ើម្បីដធវែើការដោយគា្ម នទិោឋា កាការង្រ ដហើយដធវែើការដៅទបីដនាះហួសដពលកំណត់។
ជនជាតិឥណ្ឌរូ ដណស៊បីប៊រសៗក�លដធវែើចំណាកសសនុកដៅដធវែើការដៅសបដទសម្៉ដ�ស៊បី តាមរយៈបណាតា ញដសរៅផលារូ�ការ ចំណាយ 
ដពលដ�ោនិងសបាក់សសម្ប់ការដធវែើចំណាកសសនុកតិចជាងការដធវែើចំណាកសសនុកតាមបណាតា ញផលារូ�ការ (រូប ០.១០)។ ដទសនតា 
សបដ�សន៍ដសរៅផលារូ�ការ ជាបញ្ហា ដសចើនដៅអាស្៊ន ភា្ដសចើនដលើសលប់ដៅសបដទសនថ និងភា្ដសចើនដៅម្៉ដ�ស៊បី។

នថលាចំណាយដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្ម បង្ហា ញឲ្យដ�ើញេំពបីរបាំងការង្រក�លកម្មករជួបសបទះ ដៅដពលក�លពួកដ្ 
ពយាោមផ្លា ស់បតារូរការង្រពបីសកនុមហ៊៊នមួយដៅសកនុមហ៊៊នមួយដទៀត ពបី �ិស័យមួយដៅ�ិស័យមួយដទៀត ឬពបីសបដទសមួយដៅ 
សបដទសមួយដទៀត។ របាំងទាំងដនះ រួមទាំងនថលាចំណាយក�លដ្ដ�ើញដកើតម្នដៅក្នុងសសនុក និងដកើតដចញពបីការកសវែងរក 
ការង្រ ចបាប់ការោរការង្រ ចម្ងៃ យ និងជំនាញក�លមិនសតរូ�នលឹងការង្រ។ ពលករចំណាកសសនុកេនតារជាតិជាដសចើន  
ក៏ជួបសបទះបញ្ហា នថលាចំណាយ�ូចគ្ាដៅនលឹងពលករចំណាកសសនុកក្នុងសបដទសក�រ ក៏ប៉៊កនតា សបឈមដៅនលឹងរបាំងបកន្មដសរៅ 
ពបីដនះដទៀតផងក�រ រួមទាំងនថលាចំណាយផ្្ទ ល់ �ូចជា តសមរូ�ការកផ្កឯកស្រ និងនថលាឈ្រួលដលើការដសជើសដរើស នថលាចំណាយ 
សបដោលក�លបដងកើតដ�ើងដោយដគាលនដោបាយចំណាកសសនុកក�លម្នលកខេណៈរឹតត្ិតនិងនថលាឱកាសពបីសបាក់ដបៀ�ត្ 
ក�លមិនបានទទួលដពលក�លេន៊�តតាតាមនបីតិ �ិធបីចំណាកសសនុក។ នថលាចំណាយរួមក�លពលករបានជួបសបទះក្នុងការដធវែើ 
ចំណាកសសនុកក្នុងសបដទសនិងដៅដសរៅសបដទស អាចសតរូ�បានដ្បា៉ន់ស្្ម នតាមរយៈការដសបៀបដធៀបភាពខ៊សគ្ាននសបាក ់
ដបៀ�ត្ក�លដ្បានេដងកត រវងការង្រ (ក�លជាខ្ាតវស់ក�ងមួយសសម្ប់ទាក់ទាញពួកដ្) ជាមួយនលឹងទិន្ន័យេំពបី
លំហូរការង្រពិតសបាក�។ ជាឧទាហរណ៍ សបសិនដបើសបដទសមួយផតាល់សបាក់ដបៀ�ត្ខ្ពស់ ក៏ប៉៊កនតាម្នពលករដៅដធវែើការ 
ដៅក្នុងសបដទសដនាះតិចតួច ដនាះនថលាចំណាយដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្មទំនងជាខ្ពស់។ ម៉យាងដទៀត នថលាចំណាយដលើបម្លា ស់ទបី 
ពលកម្ម អាចសតរូ�បានដ្បា៉ន់ស្្ម ន តាមរយៈការដសបៀបដធៀបេំពបី �ិធបីស្្វសតាថាដតើពលករអាចដឆលាើយតបដៅនលឹងសញ្ញា  
(សបាក់ដបៀ�ត្ខ្ពស)់ ននឱកាសដស�ឋាកិចចាបានល្អោ៉ង�ូចដមតាច។

រូប ០.៩ 

អាយ៊ជាមធ្យមដៅក្នុងសចករដបៀងចំណាកសសនុកសំខាន់ៗរបស់អាស្៊នក្នុងឆ្្ំ ២០១៥

សបភព៖ សហសបជាជាតិ ឆ្្ំ២០១៥b
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សបដទសដៅអាស្៊នក�លម្នការដបើកចំហចំដោះស្កលភា�ូបនបីយកម្មដសចើនជាងដ្ និងបានបដងកើតសបព័ន្ចំណាក 
សសនុកបានល្អសបដសើរជាងដ្ទំនងជាម្នការចំណាយទាបជាងដ្ដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្មពលករេនតារជាតិ។ សបដទសម្៉ដ�ស៊បី  
និងសលឹងហាបូ រើ ម្នការចំណាយទាបជាងដ្បំផ៊តដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្មពលករេនតារជាតិក្នុងតំបន់អាស្៊ន (រូប ០.១១)2។ 
ក្នុងទស�ត្រ៍ឆ្្ំ២០០០ពលករក�លចូលដៅដធវែើការដៅក្នុងសបដទសម្៉ដ�ស៊បី បានជួបសបទះនូ�ការចំណាយដលើបម្លា ស់ទបី 
ពលកម្មដស្មើនលឹងបបី�ងននសបាក់ដបៀ�ត្មធ្យមសបចាំឆ្្ំ ខណៈក�លពលករក�លចូលដៅដធវែើការដៅសបដទសសលឹងហាបូ រើសតរូ� 

រូប ០.១០  
នថលាចំណាយជារូបិយ�ត្នុ្ិតជាមធ្យមសសម្ប់ជនចំណាកសសនុកឥណ្ឌរូ ដណស៊បីប៊រស ដៅក្នុងសបដទសម្៉ដ�ស៊បី 

សបភព៖ ធនាគារពិភពដោក ឆ្្ំ ២០១៦
សម្្គ ល់៖ េសតាបតារូរសបាក់ឆ្្ំ២០១៤ ។ ១�៊ោលា រអាដមរិក ដម៎ = ១១.៨៦៥ Rp

រូបភាព០.១១
ការចំណាយដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្មដសរៅសបដទសដៅក្នុងតំបន់អាស្៊នក្ងសហស�ត្រ៍ឆំ្្ ២០០០

សបភព៖ ហ៊លដ�្ (Hollweg) ឆ្្ំ ២០១៦
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ចំណាយដស្មើនលឹង៥�ងននសបាក់ដបៀ�ត្មធ្យមសបចាំឆ្្ំ។ ផ្ទនុយដៅ�ិញ ពលករក�លដធវែើចំណាកសសនុកដៅដធវែើដៅសបដទស 
មបីោ៉ន់ម្៉រ និងដ�ៀតណាម សបឈមដៅនលឹងការចំណាយដសចើនជាង ១១�ងននសបាក់ដបៀ�ត្មធ្យមសបចាំឆ្្ំ។ ការចំណាយ 
កាន់កតតិចដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្មពលករេនតារជាតិដៅក្នុងសបដទសម្៉ដ�ស៊បី និងសលឹងហាបូ រើ ឆលានុះបញ្ចា ំងេំពបីភាពដបើកចំហ 
ចំដោះស្កលភា�ូបនបីយកម្មរបស់ខលារួន កិចចាសបលឹងកសបងរបស់ខលារួនក្នុងការដរៀបចំបដងកើតសបព័ន្ចំណាកសសនុកក�លដឆលាើយតបដៅ 
នលឹងតសមរូ�ការទបីផសារការង្រ និងភាពសំខាន់ននភូមិស្្វសតាដៅក្នុងតំបន់ដនះ។ សបដទសនថ ក�លជាសបដទសទទួលយក 
ពលករចំណាកសសនុកធំជាងដ្មួយដទៀតដៅក្នុងអាស្៊ន ម្នសបព័ន្ចំណាកសសនុកមិនសូ�ល្អ ម្នចំនួនពលករចំណាក 
សសនុកក�លគា្ម នឯកស្រកសមិតខ្ពស់ និងម្នការចំណាយខ្ពស់ដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្មពលករេនតារជាតិ។ សបដទសក្នុងតំបន ់
អាស្៊នក�លបញ្រូនពលករដចញដៅដធវែើការដសរៅសសនុកដសចើនជាងដ្ ទំនងជាោក់ការរឹតត្ិតដលើពលករេដនាតា សបដ�សន៍ 
រួមទាំងពលករក�លម្នជំនាញខ្ពស់ ក�លវបានឆលានុះបញ្ចា ំងឲ្យដ�ើញេំពបីការចំណាយខ្ពស់ដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្ម។ មិន 
ថាពលករម្នបំណងសបាថ្ាចង់ដធវែើចំណាកសសនុកដៅកាន់សបដទសណាមួយក្នុងអាស្៊នដទ ពួកដ្សបឈមនលឹងការចំណាយ 
ដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្មដសចើន�ងដធៀបនលឹងដបៀ�ត្មធ្យមសបចាំឆ្្ំ ក�លដនះបង្ហា ញថា ភាពដខសាយដៅក្នុង�ំដណើរការ 
ចំណាកសសនុក អាចដធវែើឲ្យការដធវែើចំណាកសសនុកកសវែងរកការង្រម្នការលំបាក។

សរ៊បដសចកតាបីមក របាំងននបម្លា ស់ទបីពលកម្មក�លសតរូ�បានវស់ក�ងតាមរយៈការចំណាយដលើបម្លា ស់ទបីពលកម្ម 
កំព៊ងកតទប់ស្ក ត់សបដទសអាស្៊នមិនឲ្យទទួលយកនូ�េត្សបដោជន៍ដពញដលញពបីចំណាកសសនុកពលករេនតារជាតិ។ ការ
កាត់បន្យរបាំងចំដោះបម្លា ស់ទបីពលកម្ម តាមរយៈការកាត់បន្យការចំណាយរបស់ពលករក្នុងការឆលាងកាត់សពំក�នដ�ើម្បី 
កសវែងរកឱកាសដស�ឋាកិចចា នលឹងជួយបដងកើនផលចំដណញកផ្កស៊ខម្លភាពសសម្ប់ពលករ ដៅដពលក�លសម្ហរណ 
កម្មតំបន់ម្នការ�ិ�តតាដៅម៊ខ។ ដតើរបាំងទាំងដនះ អាចសតរូ�បានកាត់បន្យបានោ៉ង�ូចដមតាច?

ភាពដខសាយដៅក្នុងសបព័ន្ដទសនតាសបដ�សន៍ បានដធវែើឲ្យនថលាចំណាយដលើការដធវែើចំណាកសសនុកដកើនដ�ើង
សបព័ន្ចំណាកសសនុក ជួនកាលបានជួយដោះសស្យតសមរូ�ការដផ្ងៗរបស់សបដទសបញ្រូនពលករដចញនិងសបដទស 
ទទួលពលករឲ្យដធវែើការនិដោជក និងពលករចំណាកសសនុកខលារួនឯងផ្្ទ ល់។ សបដទសទទួលពលករឲ្យដធវែើការ �ូចជា  
សបដទសម្៉ដ�ស៊បី សលឹងហាបូ រើ និងនថ សតរូ�ការទាំងពលករចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញទាបនិងជំនាញខ្ពស់ ដ�ើម្បីបំដពញ
កងវែះខាតកម្លា ំងពលកម្ម។ ក៏ប៉៊កនតា សបដទសទាំងដនះម្នការសបយ័ត្សបកយងេំពបីមតិស្ធារណៈ ក�លអាចដកើតម្ន 
ចំដោះពលករចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញទាប។ និដោជកនានាដៅក្នុងសបដទសទទួលពលករឲ្យដធវែើការ ក៏បានជួល
ពលករចំណាកសសនុកដ�ើម្បីបំដពញកងវែះខាតកម្លា ំងពលកម្មក�រ។ ដទាះជាោ៉ងដនះកតាបី ដគាលបំណងរបស់សបដទសទាំងដនះ  
្ឺដ�ើម្បីបដងកើនសបាក់ចំដណញឲ្យបានដសចើន។ សបដទសបញ្រូនពលករដចញដៅដធវែើការ �ូចជា សបដទសកម្ពនុជា ឡា�និង 
មបីោ៉ន់ម្៉រ អាចទទួលបានផលចំដណញពបីចំណាកសសនុកតាមរយៈការដផ្ទរជំនាញ ការកាត់បន្យភាពេត់ការង្រដធវែើ  
ការតភ្ាប់ដៅកាន់បណាតា ញោណិជ្កម្មេនតារជាតិ និងការបញ្រូនសបាក់សត�ប់ដៅសសនុក�ិញ ក៏ប៉៊កនតា ក៏ម្នការសពរួយបារមភា
េំពបីការបាត់បង់ធនធានមន៊ស្តាមរយៈលំហូរដចញនូ�សបាជាញា  និងការសបសពលឹតតាដលើពលករចំណាកសសនុករបស់ខលារួន ខណៈ 
ក�លពួកដ្រស់ដៅដសរៅសបដទស (រោឋា  (Ratha) យបី (Yi) និងយូដសហវែ៊ី (Yousefi) ឆ្្ំ ២០១៦)។ ច៊ងដសកាយ  
ពលករចំណាកសសនុកខលារួនឯងផ្្ទ ល់ទទួលបានេត្សបដោជន៍ពបីឱកាសការង្រ និងសបាក់ដបៀ�ត្ខ្ពស់ជាងម៊ន ក៏ប៉៊កនតាជា 
ញលឹកញយ សបឈមនលឹងការចំណាយខ្ពស់ដ�ើម្បីដធវែើចំណាកសសនុក។

សបព័ន្ចំណាកសសនុក ជាទូដៅ រួមម្នសបព័ន្េភិបាលកិចចានិងកផ្កចំនួនបួន។ កផ្កទាំងបួនដនះ ដធវែើការជាមួយគ្ា 
ដ�ើម្បីដោះសស្យតសមរូ�ការរបស់សបដទសទទួលពលករឲ្យដធវែើការនិងសបដទសបញ្រូនពលករ និដោជក និងពលករ 
ចំណាកសសនុក។
 • េភិបាលកិចចាននសបព័ន្ចំណាកសសនុកសំដៅដលើសកបខ័ណ្ឌ ចបាប់និងស្្ប័នក�លដរៀបចំសបព័ន្ដនះ និងសំដៅដលើកិចចា 
សពមដសពៀងដទវែភា្បីរវងសបដទសបញ្រូនពលករដចញ និងសបដទសទទួលពលករ។ តួនាទបីរបស់តួេង្គជាដសចើនដៅក្នុង 
សបព័ន្ចំណាកសសនុក (ពលករចំណាកសសនុក និដោជក និងសបដទសក�លបញ្រូនដចញពលករនិងសបដទសក�លទទួល 
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ពលករ) សតរូ�បានដរៀបចំតាមដគាលបំណងក�លោក់ព័ន្នលឹងចំណាកសសនុក ក�លសតរូ�បានោក់បញចារូលដៅក្នុងកផនការ 
ដស�ឋាកិចចានិងចំណាកសសនុកថ្ាក់ជាតិ និងដៅក្នុងចបាប់និងបទបញ្្ថ្ាក់ជាតិសតាបីពបីចំណាកសសនុកនិងចបាប់�នទដទៀត។
តួនាទបីទាំងដនះ ក៏សតរូ�បានសសមបសសមរួលដោយកិចចាសពមដសពៀងការង្រដទវែភា្បី ក�លស្ប់ស្ងដលើចំណាកសសនុករវង
សបដទសពបីរផងក�រ។

 • សម្សភា្ស៊ំការេន៊ញ្ញា ត កំណត់េ្កក�លដធវែើចំណាកសសនុក និងចំនួនប៉៊នា្ម ន តាមសចកចូល ការកំហិតដលើចំនួន 
និងការដសជើសដរើស។ សបព័ន្េដនាតា សបដ�សន៍ដៅក្នុងសបដទសទទួលពលករ ជាញលឹកញាប់ ម្នសបដភទខ៊សៗគ្ាសសម្ប ់
ពលករេដនាតា សបដ�សន៍ក�លម្នកសមិតជំនាញខ៊សៗគ្ា។ ជាពិដសស សសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញ 
ទាប សចកចូលអាចសតរូ�បានរឹតត្ិតចំដោះសបដទសដ�ើមមួយចំនួន និង/ឬចំដោះតំបន់មួយចំនួនឬចំដោះម៊ខ 
តំកណងការង្រ។ សបព័ន្ចំណាកសសនុកដៅក្នុងសបដទសបញ្រូនពលករដចញ ក៏អាចម្នឥទ្ិពលដលើសចកចូលផងក�រ 
តាមរយៈកិចចាសពមដសពៀងដទវែភា្បី។ ការរឹតត្ិតដលើបរិម្ណ ទាំងកំណត់ដគាលដៅេដនាតា សបដ�សន៍ផង និងបានោក់ 
កំហិតដលើចំនួនពលករេដនាតា សបដ�សន៍ផងក�រ។ ការរឹតត្ិតទាំងដនះ អាចសតរូ�បានដ្កំណត់តាមទសមង់ននក�នកំណត ់
ចំនួន ឬតាមទសមង់ននពន្ោក�លនិដោជក ឬពលករបរដទសសតរូ�បង់នថលា។ ការដសជើសដរើសពលករ ្ឺជា�ំដណើរការ
ននការសសមបសសមរួលជូនពលករចំណាកសសនុកនិដោជក។ ដទាះបបីជាការដសជើសដរើសពលករជាស្ធារណៈសតរូ�បាន 
ដធវែើដ�ើងដៅតាមកកនលាងមួយចំនួនកតាបីក៏ការដសជើសដរើសពលករជាលកខេណៈឯកជនដោយទបីភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករ 
និងេនតារការើឯកជន ក�លយកនថលាឈ្រួលសសម្ប់ការសសមបសសមរួល�ល់ចំណាកសសនុកដ�ើម្បីរកការង្រម្នឥទ្ិពល 
ខាលា ំងដៅក្នុងតំបន់អាស្៊ន។

 • សម្សភា្ការង្រ រួមបញចារូលនូ�ទំរង់ការង្រ និងការការោរ�ល់ពលករ។ ដគាលនដោបាយស្ប់ស្ងេដនាតា សបដ�សន៍ 
្ឺម្នទំនាក់ទងោ៉ងជិតស្ិទជាមួយសចកចូលក�លម្នការស៊ំេន៊ញ្ញា ត។ សចកចូលជាញយ�ងបញ្្ក់នូ�ល័កខេខណ្ឌ  
ការង្រជាមួយនលឹងល័កខេខណ្ឌ ការង្រល្អសបដសើររួមម្នកិចចាសនយាម្នរយៈដពលក�ងជាង និងលទ្ភាពចំណាកសសនុកជា
មួយសម្ជិកស្រួស្រដសកាមបន្ទនុកជាទូដៅផតាល់ជូនេ្កចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញខ្ពស់។ ការការោរទាំងដនះរួម 
ម្នសបាក់ឈ្រួលេប្បរម្ អាចផ្លា ស់បតារូរនិដោជក ម្នសិទ្ិទទួលបានេត្សបដោជន៍គាំោរសង្គម និងទទួលបាន
នូ�យនតាការននបណតា លឹងក្នុងករណបីម្នការរំដោភបំោនដលើការគាំោរទាំងដនះដកើតដ�ើង។ ការគាំោរក៏ម្នបញចារូលទាំង 
កិចចាខិតខំសបលឹងកសបងរបស់សបដទសបញ្រូនពលករដ�ើម្បីដរៀបចំពលករដចញពបីសបដទសដៅបំដរើការង្រដសរៅសបដទស �ូចជា 
តាមរយៈការបណតានុ ះបណាតា លម៊នដពលដចញ�ំដណើរ និងវយតនមលាដលើកិចចាសនយាការង្រ និងបនា្ទ ប់ពបីការចាកដចញ 
តាមរយៈដសនាធិការការង្រ ក�លបានម្នដៅក្នុងសបដទសក�លទទួលពលករ។

 • សម្សភា្�ិលសត�ប់�ិញ រួមម្នការ�ិលសត�ប់របស់ពលករដៅសបដទសដ�ើមរបស់ពួកដ្។ �ំណាក់កាលនន 
ការចាកដចញមក�ិញ រួមម្ន ទណ្ឌ កម្ម និងេត្សបដោជន៍ ដៅក្នុងសបដទសទទួលពលករក�លបានដរៀបចំនូ�ការ 
ពិន័យបដណាតា ះអាសន្�ល់ពលករក�លស្្ក់ដៅហួសកាលកំណត់នូ�កិចចាសនយានិងផតាល់រង្វែ ន់�ល់ពលករក�ល�ិល 
សត�ប់។ ការផសារភ្ាប់ពលករសត�ប់មក�ិញដរៀបចំដោយសបដទសក�លបញ្រូនដ�ើម្បីបដងកើតការទំនាក់ទំនងជាមួយ 
ពលករក�លសត�ប់មក�ិញឯដទៀតៗ និងដគាលនដោបាយសម្ហរណកម្មក�លបានេន៊�តតាដោយសបដទសស្មបីដ�ើម្បី 
ជួយ�ល់ពលករក�ល�ិលសត�ប់មក�ិញដនាះបានចូលបំដរើការង្រដៅក្នុងទបីផសាពលកម្មជាថ្មបីដទៀត។

 • សម្សភា្ពសងលឹងការេន៊�តតា រួមបញចារូលនូ�ការេន៊�តតាដគាលនដោបាយពលករចំណាកសសនុកនិងការសតរួតពិនិត្យដលើ
សម្សភា្នានាននសបព័ន្ចំណាកសសនុក។ ការពសងលឹងការេន៊�តតាោក់ព័ន្ការសតរូតពិនិត្យដលើការដធវែើដទសនតាសបដ�សន៍ 
និង�ំដណើរការននេដនាតា សបដ�សន៍ដ�ើម្បីធានាថា ពលករចំណាកសសនុក្ឺសសបចបាប់ និងទបីភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករសតរូ� 
សបាក�ថាការដសជើសដរើសពលករ្ឺសតលឹមសតរូ�តាមផលារូ�ចបាប់ និងនិដោជកសតរូ�ធានាថាពលករសតរូ�បានបំដពញឲ្យដោយ 
េន៊ដោមដៅតាមចបាប់។ ជាពិដសសដៅដទៀត ការេន៊�តតាសចបាច់បញចារូលនូ�កិចចាខិតខំសបលឹងសបលឹងដ�ើម្បីសសមបសសមរួល 
ការេន៊�តតានូ�ដគាលនដោបាយចំណាកសសនុករាប់ទាំងទបីភ្ាក់ង្ររោឋា ភិបាលនិងកសមិតរោឋា ភិបាល ដហើយោក់ដគាលដៅ 
សតរួតពិនិត្យតាមសពំក�ន ឬការពសងលឹងនផ្ទក្នុង សពមទាំងពិនិត្យដលើនិដោជក ឬពលករចំណាកសសនុក។
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ការបរាជ័យ និងភាពកដមសាយនានាដៅក្នុងសម្សភា្ននសបព័ន្ចំណាកសសនុកនបីមួយៗនាំឲ្យដកើនដ�ើងនូ�តនមលាចំណាយ
សសម្ប់ចំណាកសសនុកេនតារជាតិ (រូបភាព ០.១២)។ តនមលាននចំណាកសសនុកម្នសបភពពបីនបីតិ �ិធបីសចកចូលស្មនុ្ស្្ម ញ 

រូបភាព០.១២
សបព័ន្េដនាតា សបដ�សន៍ និងការដកើនតនមលាដៅក្នុងសម្សភា្នបីមួយៗ

និងការរឹតបនតាលឹងបរិម្ណក�លសកម្មភាពដនះមិនបានឆលានុះបញ្ចា ំងនូ�ដសចកតាបីសតរូ�ការដស�ឋាកិចចាដនាះដទ។ តនមលាចំណាយក�ល 
ម្នភ្ាប់ជាមួយនលឹងការដសជើសដរើសពលករ ជាដរឿងសំខាន់ ពិដសសកនសមភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសបានបង់ដ�ើម្បីតសមរូ�កម្មករ 
និងនិដោជក។ ទំរង់ការង្រក�លបានរឹតបនតាលឹងខាលា ំងវបានកំហិតសបដោជន៍ននចំណាកសសនុក �ូចបានដកើតដ�ើង ដៅដពល 
ក�លទំរងការង្រដនាះខលាបីដពក។ ការចំណាយជាដសចើន ្ឺទាក់ទិនដៅនលឹងការការោរ�ល់ពលករចំណាកសសនុកក្នុងកំ�នុង
ដពលដធវែើការដៅសបដទសដសរៅ។ សបាក់ឈ្រួល និងេត្សបដោជន៍នានាក�លតិចជាងការរំពលឹងទ៊ក្ឺជាក់កសតាងតិចជាងការ 
កំណត់ដៅក្នុងកិចចាសនយា ឬក�លបំោនដលើសបាក់ឈ្រួលេប្បរម្សសបចបាប់ ម្នការបដងកើតជាការចំណាយមួយដទៀត

េភិបាលកិចចា

ការេន៊ញ្ញា ត
សចកចូល ទសមង់ការង្រ ទណ្ឌ កម្ម និងការដលើកទលឹកចិតតា

នបីតិ �ិធបីសចកចូលអាចោក់ព័ន្ និងល៊យ �ូចកនសមបង់ 
និងតនមលាឱកាស ដពលក�លនបីតិ �ិធបី ម្នរយៈដពលយូរ 
និងស្មនុស្ស្្ម ញ។

ការរឹតបនតាលឹងបរិម្ណ
ចំណាយមិនចាំបាច់បានោក់ដពលក�លដគាលដៅ 
មិនបានកំណត់ និងការរឹតបនតាលឹងមិនោក់ព័ន្ជាមួយ 
តសមរូ�ការដស�ឋាកិចចា

ការដសជើសដរើស
ខវែះការសតរួតពិនិត្យ និងខវែះព័ត៌ម្នអាចនាំឲ្យម្ន 
តនមលាខ្ពស់ក្នុងការភ្ាប់ពលករ និងការង្រ។

ទសមង់ការង្រក�លមិនអាចបត់កបនបានទាល់កតដស្ះ
កំហិតសបដោជន៍។ ការមិនបនតាកិចចាសនយាជាថ្មបីអាច 
ោក់ព័ន្�ល់តនមលាជាល៊យ និងឱកាសការង្រ។

ការគាំោរ
កងវែះការេន៊�តតា និងការទទួលបានការគាំោរ កំហិត 
សបដោជន៍សសម្ប់ពលករ។ បន្ទនុកធងៃន់ធងៃរដលើរបប 
គាំោរដៅសបដទសបញ្រូនពលករអាចោក់ព័ន្និង 
តនមលាជាល៊យនិងឱកាសការង្រ។

ការពលឹងកផ្អកដសចើនដពកដលើទណ្ឌ កម្មអាចបដងកើនតនមលា 
ននការសត�ប់មកសសនុក�ិញ។ ការដលើកទលឹកចិតតាអាច 
នាំឲ្យពលករដៅបនតា។

ទំនាក់ទំនងេ្កដៅដសរៅសបដទស
េ្កដៅដសរៅសបដទសអាចខវែះចំដណះ�លឹងននការភ្ាប់ 
ទំនាក់ទំនងជាមួយេ្កដៅក្នុងសសនុក។

សម្ហរណកម្ម
ពលករសតលប់មក�ិញអាចបាត់បង់ការភ្ាប់ទំនាក់ទំនង
ជាមួយទបីផសារការង្រក្នុងសបដទសអាចលំបាកក្នុង 
ការកសវែងរកការង្រ។

ការង្រនិងម៊ខរបរ ការចាកដចញ

ចបាប់ និងកិចចាសពមដសពៀងដទវែភា្បី និងស្្ប័នទទួលខ៊សសតរូ�ម្នភាពមិនស៊បីសង្វែ ក់គ្ានិងមិនចបាស់ោស់ 

ជាដហត៊នាំឲ្យ�ំដណើរការមិនម្នសបសិទ្ិផល និងនាំឲ្យម្នភាពបរាជ័យក្នុងសម្សភា្ននសបព័ន្ដទសនតាសបដ�សន៍។

ពសងលឹងការេន៊�តតា

ទិ�ឋាភាពននបញ្ហា
១. កងវែះនូ�ការដឆលាើយតបដៅនលឹងតសមរូ�ការដស�ឋាកិចចា

២. ព័ត៌ម្នមិនស៊បីដមសទបីគ្ា

៣. កងវែះការសសមបសសមរួលក្នុងចំដណាមេ្កោក់ព័ន្

៤. ដកងចំដណញពបីការជួល

៥. �ិធានការរយៈដពលខលាបី

កដមសាយននការសសមបសសមរួលនិងកំណត់ដគាលដៅននការេន៊�តតាដធវែើឲ្យតនមលាហាក់ដកើនដ�ើងដៅស្ប់សបព័ន្ដទសនតាសបក�សន៍ ពិដសសដៅដពលក�លការរំដោភរបស់និដោជកការគាំោរពលករចំណាកសសនុកមិនសតរូ�បានដ្សបដងើយកដនតាើយ។



16 l ចំណាកសសនុកដ�ើម្បីកសវែងរកឱកាស

សសម្ប់ពលករចំណាកសសនុក �ូចេវែបីក�លគាំោរការង្រនិងេត្សបដោជន៍ដផ្ងៗក�លមិនសតរូ�បានេន៊�តតា។ តនមលាចំណាយ 
ក៏ដកើតដ�ើងផងក�រម៊នដពលក�លពលករដទសនតាសបដ�សន៍ដចញ�ំដណើរ ក�លជាកផ្កមួយននរបរគាំោររបស់សបដទសបញ្រូន។ 
ទាំងដនះរួមបញចារូលការចំណាយកផ្កហិរញញា�ត្នុ�ូចជាបរិចាចា ្�ល់មូលនិធិស៊ខម្លភាពពលករ និងតនមលាឱកាសននការ 
ទទួលបានឯកស្រចាំបាច់ និងការចូលរួមការបណតានុ ះបណាតា លជាចាំបាច់នានាម៊នដពលដចញ�ំដណើរ។ តនមលាក៏ដកើតម្ន 
ផងក�រសបសិនដបើឱកាសក្នុងការដសបើសបាស់ជំនាញថ្មបីក�លសតរូ�បានដ្ទាមទារ ក�លវមិនម្នសសម្ប់ពលករដទសនតា 
សបដ�សន៍ដៅដពលក�លពួកគាត់សត�ប់មកសសនុក�ិញ។ េភិបាលកិចចា និងការពសងលឹងការេន៊�តតាននសបពន្ដទសនតាសបដ�សន៍ 
ជះឥទ្ិពល�ល់តនមលាក�លដកើតម្នក្នុងសមសភា្ទាំងេស់ននសបព័ន្ដនះ។ ដនះដកើតដ�ើងដៅដពលក�លចបាប់្ឺមិន 
ចបាស់ោស់ និងដៅដពលក�លស្្ប័នទទួលខ៊សសតរូ�ជាន់គ្ាឬមិនតសមលឹមគ្ា។ ការេន៊�តតាដខសាយ អាចប៉ះោល់�ល់ចបាប់ 
និងសកបខណ្ឌ ស្្ប័នក�លល្អ ក�លវនាំឲ្យដកើនដ�ើងននតនមលាក្នុងកផ្កនបីមួយៗក�លបានជកជកគ្ាខាងដលើ។ 

ភាពកំដស្យ និងការបរាជ័យដៅក្នុងសបព័ន្ចំណាកសសនុក អាចសតរូ�បានចាត់ជាសកនុមៗននកផ្កបញ្ហា ធំៗចំនួនសបាំ 
ក�លដកើននូ�តនមលាននកសវែងរកការង្ររបស់ពលករដសរៅសបដទសរបស់ខលារួន។
 • សបព័ន្ចំណាកសសនុកជាញយ�ងម្នការលំបាកក្នុងការដឆលាើយតបនលឹងតសមរូ�ការដស�ឋាកិចចា។ ការរឹតបនតាលឹងចំនួនពលករក�ល 
សបដទសមួយអាចទទួលយក ្ឺញលឹកញាប់មិនតសមលឹមតាមតសមរូ�ការទបីផសារពលកម្មដទ។ ឧទាហរណ៍ សបដទសម្៉ដ�ស៊បី
បានោក់ដចញនូ�ការយកនសមពន្ដលើពលករបរដទសក�លជាកផ្កមួយដ�ើម្បីស្ប់ស្ងចំនួនពលករក�លម្នជំនាញ
ទាបហូរចូលក្នុងសបដទសខលារួន ប៉៊កនតាការេន៊�តតាដនះសតរូ�បានទ៊កដចាលដោយមិនបានកកតសមរូ�សសម្ប់ថិរដ�ោសំខាន់ៗ 
�ូចជាពបីឆ្្ំ១៩៩៩ �ល់ឆ្្ំ២០០៥ ឆ្្ំ២០០៥ �ល់ឆ្្ំ២០០៩ និងឆំ្្២០១១ �ល់ឆំ្្២០១៦។ 

 • ព័ត៌ម្នមិនស៊បីដមសទបីគ្ាដកើតម្នក្នុងចំដណាមពលករចំណាកសសនុក ភ្ាក់ង្រដសជើសដរើស និងនិដោជក។ ពលករចំណាក 
សសនុកក្នុងតំបន់អាស្៊ន ្ឺពលឹងកផ្អកោ៉ងខាលា ំងដលើភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករ និងឈ្មរួញកណាតា លមិនផលារូ�ការ ក្នុងការ 
កាត់បន្យភាពមិនស៊បីដមសទបីគ្ាដនះ។ ភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុក ្ឺជាេនតារការើោ៉ងសំខាន់ក�លផតាល់
ការកណនាំ�ល់ពលករចំណាកសសនុកមកពបីសបដទសកម្ពនុជា ស្ធារណៈសបជាម្និតឡា� និងសបដទសមបីោ៉ន់ម្៉រតាម 
រយៈ�ំដណើរការសបព័ន្ចំណាកសសនុក�៏ស្មនុស្ស្្ម ញក�លបដងើកតដ�ើងដោយេន៊សសារណៈននការដោ្យល់គ្ាននស្ប់ស្ង 
ចំណាកសសនុកផលារូ�ការដៅដធវែើការដៅសបដទសនថ។ 

 • និដោជក និងភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុកអាចដកងសប�័ញចាពបីព័ត៌ម្នមិនស៊បីមបីសទបីគ្ាដនះដ�ើម្បីទាញយក
ការជួលដផ្ងៗដចញពបីសបព័ន្ចំណាកសសនុកដនះ។ ឈ្មរួញកណាតា លចាប់យកនូ�កផ្កសំខាន់ៗននភាពខ៊សគ្ាននសបាក់
ឈ្រួលរវងសបដទសបញ្រូនពលករចំណាកសសនុក និងសបដទសទទួលយកសសម្ប់ការភ្ាប់ទំនាក់ទំនងនិដោជក និង 
ពលករ (Ahsan និងេ្កដផ្ង២០១៤)។ ដៅក្នុងសបដទសនថ តនមលាននឈ្មរួញកណាតា លទទួលបាន្ឺដសចើនជាងរាប់រយ
�៊ោលា សសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកក�លមកពបីសបដទសកម្ពនុជា និងស្ធារណៈរ�ឋាសបជាម្និតឡា�ក�លដសជើសការដធវែើ
ចំណាកសសនុកផលារូ�ការ (Jalilian and Reyes 2012)។

 • ម្នការខវែះខាតការសសមបសសមរួលរវងសបដទសបញ្រូន និងសបដទសទទួលពលករចំណាកសសនុក ក៏�ូចគ្ាក�រ ក្នុង 
ចំដណាមសបដទសទាំងដនះ និងនិដោជក សហជបីព កម្មករ និងពលករចំណាកសសនុក។ ក្នុងសបដទសឥណ្ឌរូ ដនស៊បី  
កងវែះភាពចបាស់ោស់ក្នុងការទទួលខ៊សសតរូ�ននភ្ាក់ង្រសំខាន់ៗក�លទទួលបន្ទនុកខាងចំណាកសសនុក បានបណាតា ល 
ឲ្យម្នជដម្លា ះេនតារភ្ាក់ង្រ ភាពមិនសបាក�សបជាក្នុងចំដណាមពលករចំណាកសសនុក ថាដតើភ្ាក់ង្រណាសតរូ�កសវែងរក
េនតារា្មន៍ដពលសតរូ�ការ និងដៅដពលក�លម្នករណបី�ំដណើរការស្ទរួនគ្ា។ ដទាះបបីជាម្នកិចចាសពមដសពៀងដទវែភា្បីសតរូ� 
បានកចងជារូបមនតា ដ�ើម្បីសសមបសសមរួលការដធវែើចំណាកសសនុកដ�ើម្បីការង្ររវងសបដទសបញ្រូន និងសបដទសទទួលដៅ 
ក្នុងតំបន់អាស្៊នកតាបី ក៏ក្នុងករណបីខលាះកិចចាសពមដសពៀងដនាះខវែះតម្លា ភាពនិងធាត៊ចូលពបីនិដោជក និងពលករចំណាកសសនុក។

 • ទាំងសបដទសបញ្រូននិងសបដទសទទួលពលករចំណាកសសនុកដ�ើម្បីដធវែើការ ហាក់ដផ្តា តដលើេត្សបដោជន៍រយៈដពលខលាបី និង 
តនមលាចំណាយននការចំណាកសសនុកប៉៊ដណា្ណ ះ។ ឧទាហរណ៍សបដទសនថ ម្នបញ្ហា សបឈមក្នុងការបដងកើតដគាលនដោបាយ 
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ចំណាកសសនុករយៈដពលក�ង។ ការកំណត់ដពលជារយៈៗឬដកើតដ�ើងដពលក�លសតរូ�ការសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុក
ក�លគា្ម នឯកស្រផលារូ�ការ និង�ំដណើរការននការបញ្្ក់សញ្្តិ សតរូ�បានដសបើសបាស់ជាដគាលនដោបាយតាមដហត៊ 
ជាក់កសតាងមួយសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុក។ សបដទសបញ្រូនពលករចំណាកសសនុក បានចាប់ដផតាើមពិចារណាពបីសកាតា ន៊ពល 
ជាេត្សបដោជន៍ននចំណាកសសនុកសសម្ប់ទបីផសារកាង្រ និងការេភិ�ឌ្ឍនដស�ឋាកិចចាកថមដទៀត។ ប៉៊កនតាកម្ម �ិធបីដ�ើម្បីគាំសទ 
�ល់ពលករចំណាកសសនុកដពលសត�ប់មក�ិញ និងដ�ើម្បីភ្ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយេ្កចំណាកសសនុក�ូចគ្ា្ឺមិនទាន ់
ដលចដចញជារូបរាងដៅដ�ើយដទ។ 

ដគាលនដោបាយសបដសើរអាចបន្យនូ�របាំងចំដោះការបំោស់ទបីការង្រ
ការេនតារា្មន៍ តាមរយៈសបព័ន្ចំណាកសសនុកអាចកាត់បន្យនូ�តនមលាននបំម្លា ស់ទបីពលកម្ម ដោយការដោះសស្យ 
ការបរាជ័យ និងភាពកដមសាយក្នុងសម្សភា្នបីមួយៗននសបព័ន្។ ដគាលនដោបាយសមសសបម្នភាពខ៊សគ្ារវង 
សបដទសនិងសបដទស វសស័យថាដតើពួកដ្ជាសបដទសបញ្រូនឬទទួលពលករចំណាកសសនុកជា�ំបូង ម្នភាពចាស់ទ៊ំនន 
សបព័ន្ស្ប់ស្ងចំណាកសសនុករបស់ពួកដ្ និងកសមិតននការេភិ�ឌ្ឍរបស់ពួកដ្។ កផ្កដនះពិភាកសាេំពបីសកាតា ន៊ពលេនតារា
្មន៍ក្នុងកផ្កនបីមួយៗននសបព័ន្ដទសនតាសបដ�សន៍ក�លវសមសសបសសម្ប់សបដទសដផ្ងៗផងក�រ។ 

កំកណទសមង់ដគាលនដោបាយទបីផសារពលកម្មក្នុងសសនុក អាចេន៊�តតាទន្ទលឹមគ្ាជា មួយដគាលនដោបាយចំណាកសសនុក 
បាន។ ពិតណាស់ថាវមិនសតរូ�បានដ្ដផ្តា តក្នុងរបាយការណ៍ដនះ ដគាលនដោបាយទបីផសារពលកម្មក្នុងសសនុក អាចកាត ់
បន្យតនមលាបំោស់ទបីក្នុងសសនុកបានក�លវអាចនាំឲ្យម្នភាពង្យសសរួល�ល់ពលករក្នុងសសនុកដ�ើម្បីបតារូរដៅដធវែើការក្នុងកផ្ក 
�ិស័យ កផ្កការង្រដផ្ងៗ ឬទបីតាំងដៅកក្រទបីលំដៅរបស់ពួកដ្ជាជាងការដធវែើការដៅដសរៅសបដទស។ កំកណទសមង់ដនះ 
រួមបញចារូលការកាត់បន្យភាពធងៃន់ធងៃរដៅក្នុងទបីផសារការង្រ �ូចជា ការចំណាយនិងការតសមរូ�ការស្ប់ស្ងការបញ្ប់ពបី 
ការង្រ និងការរឹតបនតាលឹងការជួលពលករបដណាតា ះអាសន្ជាដ�ើម (ធនាគារពិភពដោក២០១៤)។ ដគាលនដោបាយទាំង 
ដនះអាចកាត់បន្យផលប៉ះោល់េ�ិជ្ម្នននពលករេដនាតា សបដ�សន៍មកដលើពលករក្នុងសសនុក។ 

េភិបាលកិចចា
យ៊ទ្ស្្វសតាជាតិសតាបីពបីចំណាកសសនុក៖ យ៊ទ្ស្្វសតាជាតិសតាបីពបីចំណាកសសនុក អាចជួយកណនាំការបដងកើតដគាលនដោបាយ 
ដៅក្នុងសបដទសបញ្រូន និងទទួលពលករចំណាកសសនុក។ កផនការជាតិសតាបីពបីពលករចំណាកសសនុក្ួរដរៀបចំដគាលដៅទាំង 
ពបីរ ្ឺដគាលដៅរយៈដពលខលាបី និងយូរេកងវែងសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុក ដហើយសតរូ�កតម្នភាពទូលំទូោយក�លស្ប 
�ណតា ប់ទិ�ឋាភាពទាំងេស់របស់ពលករចំណាកសសនុក សពមទាំងម្នការសសមបសសមរួលដគាលនដោបាយពលករចំណាក 
សសនុក ជាមួយនលឹងយ៊ទ្ស្្វសតាធនធានមន៊ស្ (ទ៊នមន៊ស្)។ សបដទសក�លទទួលពលករចំណាកសសនុកជាចំបង  
យ៊ទ្ស្្វសតាពលករចំណាកសសនុកអាចផតាល់ភាពចបាស់ោស់�ល់និដោជក និងេ្កោក់ព័ន្ក្នុងទបីផសារពលកម្ម េំពបីកបបបទ 
ក�លេ្កបដងកើតដគាលនដោបាយដមើលដ�ើញបញ្ហា របស់ពលករេដនាតា សបដ�សន៍ និងេំពបីកបបបទក�លពួកដ្អាចកកតសមរូ� 
ចំនួនពលករចំណាកសសនុករបស់ពួកដ្ និងកសមិតជំនាញដ�ើម្បីឲ្យស៊បីគ្ាជាមួយនលឹងដគាលដៅដស�ឋាកិចចារយៈដពលយូរេកងវែង។ 
កផនការទាំងឡាយ្ប្បីទទួលស្្គ ល់នូ�ផលប៉ះោល់េ�ិជ្ាម្ន ក�លអាចដកើតម្នដ�ើងសតាបីពបីេដនាតា សបដ�សន៍មួយចំនួន 
ផងក�រ ជាពិដសសពលករចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញទាប និងបង្ហា ញនូ�កិចចាខិតខំសបលឹងកសបងដ�ើម្បីជួយ�ល់ពលករ 
ទាំងដនាះ។ ដៅតំបន់អាស៊បីបូោ៌ ជាទូដៅសបព័ន្េដនាតា សបដ�សន៍សតរូ�បានដ្ដរៀបចំដោយសន្មត់ថាេដនាតា សបដ�សន៍ជាបាត៊ភូត 
បដណាតា ះអាសន្ ។ ក៏ប៉៊កនតាភ័សតានុតាងកាន់កតដសចើនបង្ហា ញថា ការដធវែើចំណាកសសនុក្ឺម្នលកខេណៈជារចនាសម្ព័ន្ននដស�ឋាកិចចា 
ក្នុងតំបន់ក�លម្នន័យថា កផនការរយៈដពលយូរេកងវែងសតរូ�ដធវែើជាចាំបាច់ ដ�ើម្បីសសមបសសមរួល�ល់ដគាលនដោបាយ 
េដនាតា សបដ�សន៍ និងដគាលនដោបាយផ្គត់ផ្គង់ពលកម្ម។ ចកខេនុ �ិស័យរយៈដពលយូរេកងវែងសសម្ប់ការដធវែើចំណាកសសនុក 
អាចផតាល់នូ�ភាពចបាស់ោស់មួយចំនួន�ល់និដោជកនិងពលករចំណាកសសនុកេំពបីមដធយាបាយ�៏ម្នសកាតា ន៊ពលនន
ដគាលនដោបាយ �ូដច្ះពួកដ្សតរូ�បានសជរួតសជាបេំពបីផលប៉ះោល់ផលិតកម្ម និងការង្រ។ ដៅក្នុងសបដទសក�លបញ្រូន
ពលករជាចំបង យ៊ទ្ស្្វសតាចំណាកសសនុក អាចពិពណ៌នានូ�កបបបទក�លេ្កបដងកើតដគាលនដោបាយដមើលដ�ើញនូ� 
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តួនាទបីននការចំណាកសសនុក និងការោក់ដចញនូ�យ៊ទ្ស្្វសតានានាសសម្ប់កិចចាការោរ�ល់ពលករចំណាកសសនុកកំ�នុងដពល
ពលករបដសមើការង្រដៅសបដទសដសរៅ។ ឯកស្រទាំងដនះអាចពិចារណា�ល់ដគាលដៅរយៈដពលយូរេកងវែង�ូចជា 
ការដសបើសបាស់ការស៊ំសិទ្ិចំណាកសសនុកជាយ៊ទ្ស្្វសតាសសម្ប់ការេភិ�ឌ្ឍដស�ឋាកិចចា ក�លអាចោក់បញចារូលក្នុងការដរៀបច ំ
ដគាលនដោបាយនានាសសម្ប់ការផសាភ្ាប់ពលករចំណាកសសនុក និងការដធវែើសម្ហរណកម្មននពលករចំណាកសសនុក 
ដពល�ិលសត�ប់មកសសនុកកំដណើត�ិញ។ 

កផនការជាតិសតាបីពបីចំណាកសសនុករបស់សបដទសកូដរ៉ និងបទពិដស្ធន៍ការដរៀបចំបដងកើតយ៊ទ្ស្្វសតាជាតិសតាបីពបីេដនាតា សបដ�សន៍ 
របស់សបដទសកម្ពនុជា ផតាល់នូ�្ំរូជាដសចើន។ សបដទសកូដរ៉បានេន៊�តតាយ៊ទ្ស្្វសតាជាតិសតាបីពបីចំណាកសសនុកដៅក្នុងឆ្្ំ២០០៨។ 
កផនការស្លឹះទបីមួយននដគាលនដោបាយេដនាតា សបដ�សន៍ (២០០៨‑១២) កសវែងរកការកកលម្អកិចចាសហសបតិបតតាិការក្នុង 
ចំដណាមភ្ាក់ង្ររោឋា ភិបាល និងោក់ជាយ៊ទ្ស្្វសតារយៈដពលយូរេកងវែង ក�លសសបជាមួយដគាលនដោបាយចំណាកសសនុក 
(សកសួងយ៊តតាិធម៌២០០៩)។ កផនការកចងោ៉ងចបាស់ពបីដគាលដៅកំណត់អាទិភាពោក់ដចញនូ�តួនាទបី និងការទទួលខ៊សសតរូ� 
ននភ្ាក់ង្រដផ្ងៗគ្ា ដហើយកំណត់នូ�កផ្កនានាសសម្ប់សហសបតិបតតាិការគ្ា។ កផនការទបីពបីរ (២០១៣‑១៧) បាន
រួមបញចារូលការវយតនមលាកផនការស្លឹះទបីមួយ ក�លទាក់ទងជាមួយដគាលដៅកំណត់មួយចំនួន។ សបដទសកម្ពនុជាបានបដងកើត 
កផនការជាតិសតាបីពបីចំណាកសសនុកចំនួនពបីរ។ ដគាលនដោបាយសតាបីពបីដធវែើដទសនតាសបដ�សន៍សសម្ប់កម្ពនុជាឆ្្ំ២០១០‑២០១៥  
បានបដងកើតនូ�ដគាលដៅចំបងៗសសម្ប់ដគាលនដោបាយសតាបីពបីដទសនតាសបដ�សន៍ ដហើយដគាលនដោបាយឆ្្ំ២០១០ 
‑២០១៥ ោក់ដចញនូ�សកម្មភាពការជាក់ោក់ជាដសចើននិងភ្ាក់ង្រទទួលខ៊សសតរូ�សសម្ប់េន៊�តតាសកម្មភាពដនាះ។ 
ផ្ទនុយពបីឯកស្រយ៊ទ្ស្្វសតាទបីមួយ ឯកស្រឆ្្ំ២០១៥‑២០១៨ បានបដងកើតដោយោក់បញចារូលជាមួយយ៊ទ្ស្្វសតាការង្រ 
និងម៊ខរបរ និងការេភិ�ឌ្ឍជាតិ។

សកបខ័ណ្ឌ ស្្ប័នការកំណត់ស្្ប័នទទួលខ៊សសតរូ�ឲ្យបានចបាស់ោស់ ្ឺម្នស្រសំខាន់ណាស់ដ�ើម្បីកាត់បន្យ 
ការចំណាយដពលដ�ោដលើនបីតិ �ិធបីការិោធិបដតយ្យ និងដ�ើម្បីបដសមើពលករចំណាកសសនុកឲ្យកាន់កតសបដសើរ។ សបដទសក�ល 
ទទួលពលករចំណាកសសនុកមួយ (សបដទសសលឹងហាប៊ រើ) និងសបដទសក�លបញ្រូនពលករចំណាកសសនុក (សបដទសហវែបីលបីពបីន) 
្ឺជាសបដទសក�លម្នឧទាហរណ៍ល្អសសម្ប់សបព័ន្ចំណាកសសនុក ដោយម្នការកំណត់ស្្ប័នទទួលខ៊សសតរូ�ោ៉ង 
ចបាស់ោស់។ ដៅសបដទសកូដរ៉ សកសួងការង្រ និងម៊ខរបរ បានបដងកើតដគាលនដោបាយការង្របរដទស ដហើយទទួលខ៊ស 
សតរូ�សសម្ប់សបព័ន្េន៊ញ្ញា តការង្រសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញទាប។ ក្នុងសបដទសសលឹងហាប៊ រើ សកសួង 
ពលកម្មបដងកើតនិងេន៊�តតាដគាលនដោបាយពលកម្មបរដទសនានា។ កផ្ក និងនាយកោឋា ននានាក�លស្ិតក្នុងសកសួង 
ដនះ សតរួតពិនិត្យដលើបញ្ហា ក�លទាក់ទិនដៅនលឹងស៊ខម្លភាព ពលកម្មបរដទស ប័ណ្ណេន៊ញ្ញា តការង្រ និងការពសងលឹងការ 
េន៊�តតាបទប្ញ្ញា តិនានាទាក់ទងនលឹងពលកម្មបរដទស។ ដៅក្នុងសបដទសហវែបីលបីពបីន ភ្ាក់ង្រដផ្តា តដលើពលករមួយចំនួន សតរូ� 
បានចាត់បញចារូលជាមួយនាយកោឋា នការង្រ និងម៊ខរបរ។ តួនាទបីនិងការទទួលខ៊សសតរូ�របស់ពួកដ្្ឺបានកំណត់ោ៉ង 
ចបាស់ោស់ដោយភ្ាក់ង្រការង្រដសរៅសបដទសននសបដទសហវែបីលបីពបីនក�លទទួលខ៊សសតរូ�ោ៉ងចំបងសសម្ប់ការស្ប់ស្ង 
ការចំណាកសសនុក និងរ�ឋាបាលស៊ខម្លភាពពលករដសរៅសបដទស (OWWA) ក�លទទួលខ៊សសតរូ�ជាចំបងដលើការគាំ
ោរពលករ។

កិចចាសពមដសពៀងដទវែភា្បី។ កិចចាសពមដសពៀងដទវែភា្បីអាចសសមបសសមរួលកិចចាសហសបតិបតតាិរវងសបដទសបញ្រូននិងទទួល 
ពលករ។ សបដទសបញ្រូននិងទទួលពលករម្នភាពស្ទរួនគ្ាដលើកិចចាសពមដសពៀង ប៉៊កនតាម្នដគាលដៅដផ្ងគ្ាចំដោះការដធវែើ 
ចំណាកសសនុកដ�ើម្បីការង្រក�លញលឹកញាប់ផតាល់នូ�លទ្ផលមិនម្នសបសិទ្ិផល�ល់�ំដណើរការចំណាកសសនុកដ�ើម្បីការង្រ។
កិចចាខិតខំសបលឹងសបលឹងដ�ើម្បីកាត់បន្យភាពមិនម្នសបសិទ្ិផលទាំងដនះ ជួបការលំបាកដោយស្រការសដសមចក�លម្ន 
ក�នកំណត់ននបទប្ញ្ញា តិ និងចបាប់នានាក្នុងសសនុក។ កិចចាសពមដសពៀងដទវែភា្បី និងេន៊សសារណៈដោ្យល់នានា 
ផតាល់ជាមូលោឋា នស្លឹះសសម្ប់សបដទសបញ្រូន និងសបដទសទទួលពលករដ�ើម្បីសវែះកសវែងរកនូ�េត្សបដោជន៍រួមរបស់ពួកដ្ 
និងសសបតាមសកបខណ្ឌ បញញាតតាិនិងស្្ប័នរបស់ពួកដ្ ដទាះបបីជាកិចចាសពមដសពៀងដនះអាចទទួលរងនូ�ភាពមិនម្នសបសិទ្ិ 
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ផលកតាបី។ ដៅដពលក�លកិចចាសពមដសពៀងនិងេន៊សសារណៈដនះដឆលាើយតបបានសបដសើរកិចចាសពមដសពៀងទាំងដនះអាចបដងកើតបាន 
ជា�ំដណើរការបនតាននការចរចាទាក់ទង និងការស្ប់ស្ង និងការគាំោរពលករចំណាកសសនុក។ កិចចាសពមដសពៀងដជា្ជ័យ 
កផ្អកដលើលទ្ភាពរបស់វក�លអាចកកតសមរូ�ដៅតាមតសមរូ�ការទបីផសារពលកម្មក�លដកើតម្នដ�ើង ការបនតាការចូលរួមរវង 
តំណាងសបដទសបញ្រូន និងទទួលពលករ និងការបំដពញនូ�សកបខណ្ឌ ជាតិសតាបីពបីចំណាកសសនុក និងម៊ខរបរ (KNOMAD 
2014)។ ្ំរូកិចចាសនយាការង្រនិងម៊ខរបរ �ិធានការគាំោរសបាក់ឈ្រួល (�ូចជា យនតាការសសម្ប់សបាក់តមកល់សវែ័យសប�តតាិនូ�
សបាក់ឈ្រួលដៅក្នុង្ណនបីធនាគាររបស់ពលករ) តម្លា ភាពេំពបីម្តិកាននេន៊សសារណៈននការដោ្យល់ ការចូលរួមនន 
ដសវការង្រស្ធារណៈដៅក្នុងសបដទសបញ្រូន និងទទួលពលករ ការយកចិតតាទ៊កោក់ដលើបញ្ហា ជាក់ោក់ននកយ៉នឌ័រ  
និងការេន៊�តតា�៏ រឹងម្ំសពមទាំង�ិធានការវយតនមលាក�លទាំងដនះជាការេន៊�តតាល្អៗដៅក្នុងកិចចាសពមដសពៀងដទវែភា្បី និង 
េន៊សសារណៈននការដោ្យល់គ្ា (Wickramasekara 2015)។

ការដស្ើស៊ំេន៊ញ្ញា ត
សចកចូល៖ �ំដណើរការននដស្ើស៊ំេន៊ញ្ញា តចូលអាចសបសពលឹតតាិដៅបានល្អសបដសើរដៅដពលក�លវម្នតម្លា ភាព និងដៅ 

ដពលក�លសចកចូលដនាះសតរូ�បានដ្កំណត់ោ៉ងចបាស់ោស់។ �ំដណើរការននការដស្ើស៊ំេន៊ញ្ញា តក�លម្នចរិកពិបាក 
យល់ និងស្ំ៊ ញា៉ំ បងកឲ្យគា្ម នសបសិទ្ិភាព បដងកើនតកមលាចំណាយននចំណាកសសនុក ដហើយវនលឹងនាំដៅរកភាពមន្ទិលសង្័យ 
�ល់�ំដណើការននការដស្ើស៊ំេន៊ញ្ញា តចូលដនាះ។ ការដកើនដ�ើងននតម្លា ភាព និងការធានាថាភា្បីទាំងពបីរ ទាំងនិដោជក  
និងពលករចំណាកសសនុកយល់�លឹងេំពបីតសមរូ�ការផលារូ�ចបាប់ និងលកខេខណ្ឌ ននការដសជើសដរើសសសម្ប់ការេន៊ញ្ញា តឲ្យពលករ 
ចំណាកសសនុកចូល្ឺជាដរឿងសំខាន់ណាស់។ សបព័ន្ក�លេន៊ញ្ញា តនិដោជក និងពលករចំណាកសសនុក តាមោន�ំដណើរការ 
ននការចូលក្នុងសបដទសអាចពសងលឹងភាពដជឿជាក់ក្នុងសបព័ន្ និងជួយឲ្យម្វនតាបីអាចផ្លា ស់បតារូរបានដៅដពលក�លរកដ�ើញថា 
ម្នការរាំងស្ទះ។ សបដទសនូក�លស�ង់បានដសបើសបព័ន្មួយ “ការបញចារូលចំណាប់អារម្មណ៍ការង្រ” ោក់ព័ន្នលឹងការ 
ដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុកក�លសតរូ�តាមជំនាញពបីក្នុងសបព័ន្មួយក�លម្នេ្កចង់ដធវែើការបានោក់ោក្យ ដហើយវសសប
ដៅនលឹងតសមរូ�ការ។ សបព័ន្ដនះ បានជួយល៊បបំបាត់ការរាំងស្ទះ�ល់េ្កោក់ោក្យតាមរយៈការសតរួតពិនិត្យ និងការផ៊តកំណត់ 
ននការច៊ះបញ្បី ក�លដកើតដ�ើងញយៗ (Bedford និងSpoonley 2014)។ លកខេណៈ�ិនិច្័យចបាស់ោស់ដ�ើម្បីកំណត់ 
ភាពខ៊សគ្ាននការចូលក្នុងសបដទស អាចកំណត់តាមសបដភទខ៊សៗគ្ាននពលករសសម្ប់តសមរូ�ការខ៊សៗគ្ា។ សបដទស 
សលឹងហាបូ រើ ម្នបបីសបដភទននការចូលដៅដធវែើការទបីដនាះ ្ ឺពលករក�លម្នជំនាញទាប មធ្យម និងខ្ពស់ ក�លដ្សតរូ�ដសបើការ 
ដសជើសដរើសតាមសបាក់កខ និងការេប់រំដ�ើម្បីកំណត់ភាពខ៊សគ្ាននពលករជាមួយនលឹងភាពខ៊សគ្ាននកសមិតជំនាញ។ សបដភទ 
ទាំងបបីដនះ ្ឺដឆលាើយតបនលឹងទំរង់ការង្រ ដហើយដធវែើឲ្យម្នការដសជើសដរើសពលករបានសបដសើរនិងសតរូ�ដៅនលឹងទំរង់ការង្រ 
ក�លម្នសបដោជន៍ដសចើន។

តារាងកងវែះខាតកម្លា ំងពលកម្ម ្ឺជាយនតាការ�៏ម្នស្រសំខាន់មួយដ�ើម្បីដលើកកម្ពស់ការដឆលាើយតបននសបព័ន្ដស្ើស៊ ំ
េន៊ញ្ញា តចូលដៅនលឹងតសមរូ�ការទបីផសារពលកម្ម។ តារាងដនះជួយដោះសស្យសំណួរននពលករេដនាតា សបដ�សន៍ណាសតរូ�បាន 
េន៊ញ្ញា តឲ្យចូលដៅដធវែើការ។ តារាងដនះ្ឺកផ្អកដៅដលើទិន្ន័យក�លកំណត់ទបីផសារពលកម្មក�លខវែះខាត យកដចញពបីការ 
សិកសាកបបរិម្ណនិង្៊ណភាពដោយម្នភសតានុតាងជាក់ោក់ រួមទាំងេដងកតកម្លា ំងពលកម្ម ទិន្ន័យរ�ឋាបាល និងការ 
ពិដសគាះដោបល់ពបីភា្បីោក់ព័ន្នានា។ ការដសបើសបាស់ទិន្ន័យដ�ើម្បីកំណត់ការខវែះខាតទបីផសារកម្លា ំងពលកម្ម បដងកើតបាន
ជាមូលោឋា នផតាល់មតិសត�ប់មួយរវងសបព័ន្េដនាតា សបដ�សន៍ និងទបីផសារពលកម្ម ក�លវនលឹងជួយកំណត់ពលករចំណាកសសនុក 
ទទួលបានការង្រដធវែើ ថាដតើកផ្កណាក�លសតរូ�ការកម្លា ំងពលកម្មខាលា ំង។ តារាងកងវែះខាតកម្លា ំងពលកម្ម អាចធានាថា
និដោជក ម្នលទ្ភាពបំដពញ្ម្លា តទាំងការង្រក�លសតរូ�ការជំនាញទាប និងជំនាញខ្ពស់ ក�លជំនាញដនះមិនអាច 
រកេ្កដធវែើការដៅក្នុងសសនុកបាន។ តារាងដនះ ក៏ធានាជាស្ធារណៈថា េ្កតាក់កតងដគាលនដោបាយអាចតាមោន 
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ោ៉ង�ិត�ល់េំពបីទបីផសារពលកម្មនិងេដនាតា សបដ�សន៍។ ច៊ងដសកាយ តារាងកងវែះខាតកម្លា ំងពលកម្មដនះ អាចពដនលាឿន�ំដណើការ 
ការដស្ើស៊ំេន៊ញ្ញា តចូលក្នុងសបដទសដោយដចៀសវងតសមរូ�ការសសម្ប់និដោជកក្នុងការផ្ពវែផសាយោណិជ្កម្មដសជើសដរើស 
េ្កដធវែើការពបីក្នុងទបីផសារពលកម្ម។ តារាងកងវែះខាតកម្លា ំងពលកម្មដនះ សតរូ�បានដ្ដសបើសបាស់ក្នុងសបដទសេូ្វស្តា លបី នូក�ល 
ដស�ង់ និងចសកភពេង់ដ្លាស និងសបដទសម្៉ដ�ស៊បី។ តារាងលកខេណ�ិនិច្័យការង្ររបស់សបដទសម្៉ដ�ស៊បីកំណត់ដលើ
ការកសវែងរកកម្លា ំងពលកម្មជាម៊ន រួមទាំងការពិបាករកកម្លា ំងពលកម្មដ�ើម្បីបំដពញ និងការង្រយ៊ទ្ស្្វសតាតាម�ិស័យ 
និងសតរូ�បានដ្ដសបើបដងកើតដគាលនដោបាយេភិ�ឌ្ឍន៍ទាំងេដនាតា សបដ�សន៍ និងធនធានមន៊ស្។

ការោក់កំហិតដលើបរិម្ណ។ ការោក់កំហិតដលើបរិម្ណ ្ឺជាដគាលដៅននេដនាតា សបដ�សន៍ ឬ (ដសចើនកតដកើតដ�ើង 
ដៅសបដទសក្នុងតំបន់អាស្៊ន) សតរូ�យកកនសម ឬសតរូ�យកពន្ដលើចំនួនពលករចំណាក់សសនុក។ ការោក់ដចញនិងការពិនិត្យ 
ដ�ើង�ិញននការោក់កំហិតដលើបរិម្ណ ្ួរកតពលឹងកផ្អកដលើ�ិធបីស្្វសតាមូលោឋា នក�លម្នភសតានុតាងស្ប់សគាន់។ ការោក ់
កំហិតដលើបរិម្ណ្ួរឆលានុះបញ្ចា ំងតសមរូ�ការដស�ឋាកិចចា និងថាដតើវអាចទទួលយកបានដទចំដោះការផ្លា ស់បតារូរលកខេខណ្ឌ  
ដស�ឋាកិចចា។ ការកំណត់កំហិតដនះ ្ួរពលឹងកផ្អកដលើស៊ចនករក�លអាចវស់ក�ងបានក�លដចញពបីទិន្ន័យេដងកត ទិន្ន័យ 
រ�ឋាបាល (រួមទាំងទិន្ន័យកម្ម�ិធបី និងថ�ិកា) និងសបភពកបបនច្សបឌិតខ្ពស់�ូចជាព័ត៌ម្នទបីផសារពលកម្មក�លកំព៊ងដកើត 
ដ�ើង។ ការ�ិភា្ និងធាត៊ចូលពបីភា្បីោក់ព័ន្ទាំងេស់ រួមទាំងនិដោ្ជក សហជបីព និងសកនុមដផ្ងៗដទៀត ពិតជាសតរូ� 
ការដ�ើម្បីកំណត់តនមលា ឬការចំណាយមួយសសម្ប់ពកម្មពលករេដនាតា សបដ�សន៍។ េង្គភាពស្្ប័នសស្�សជា�ឯករាជមួយ  
អាចយកថ�ិកានថលា �ិភា្ទិន្ន័យបដចចាកដទស និងសបមូលព័ត៌ម្នពបីភា្បីោក់ព័ន្នានា។ ស្្ប័នទាំងបបីភា្បីអាចពិនិត្យដលើ 
ធាត៊ចូលពបីេង្គភាពស្្ប័នឯករាជ្យដនះ និងផតាល់ជាេន៊ស្សន៍�ល់េ្កតាក់កតងដគាលនដោបាយ។ 

ការដសជើសដរើសពលករ។ ការដលើកកម្ពស់ការសតរួតពិនិត្យននឧសសាហកម្មដសជើសដរើសពលករ រួមទាំងតសមរូ�ការជួល 
បកន្ម អាចកាត់បន្យតនមលាននបម្លា ស់ទបីពលកម្ម និងដលើកកម្ពស់ការគាំោរសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុក។ តសមរូ�ការ 
ននការផតាល់អាជាញា ប័ណ្ឌ  និងការសតរួតពិនិត្យឲ្យបានសបដសើរចំដោះភាពេន៊ដោមតាម�ិធាននានា អាចជួយធានាថាភ្ាក់ង្រ 
ដសជើសដរើសពលករផតាល់ដសវល្អ�ល់ពលករចំណាកសសនុក ដទាះបបីសបសិទ្ិភាពនន�ិធានការទាំងដនះអាសស័យដលើលទ្ភាព 
និងធនធានកតាបី។ ក្នុងសបដទសសលឹងហាបូ រើ ភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករ្ឺសតរូ�ដ្តសមរូ�ឲ្យម្នកម្ម�ិធបីបដសងៀនម៊នទទួលបាន 
អាជាញា ប័ណ្ឌ  ដហើយសតរូ�កតទទួលយកវសបសិនដបើភ្ាក់ង្រដនាះដបតាជាញា ដលើការមិនរំដោភបំោនដលើ�ិធានមួយចំនួន។ ក្នុង 
សបដទសហវែបីលបីពបីន ភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករសតរូ�កតចូលរួមសិកាខេ ស្ោតសមង់ទិសម៊នទទួលបានអាជាញា ប័ណ្ឌ  និងបនតា 
ចូលរួមសិកាខេ ស្ោេប់រំសសម្ប់ការទទួលបានអាជាញា ប័ណ្ឌ ជាថ្មបីមតាងដទៀត។ ការិោល័យអាជាញា ធរច៊ះបញ្បីភ្ាក់ង្រសសម្ប់ 
ពលករចំណាកសសនុករបស់សបដទសេូ្វស្តា លបីដចញបទបញ្ញា តតាិនិងសតរួតពិនិត្យភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុក ប៉៊កនតា 
ក៏បានផតាល់ដសវ�ូចជាជួយពលករចំណាកសសនុកកំណត់ភ្ាក់ង្រណាមួយ ផតាល់សពលឹកសា�ល់ពួកគាត់េំពបីតនមលាក�លសតរូ�បង់  
និងដោះសស្យដលើោក្យបណតា លឹងនានា (World Bank 2017)។ ច៊ងដសកាយ សបដទសក�លបញ្រូនពលករ ្ួរពិចារណា 
ដធវែើោ៉ងណាឲ្យភ្ាក់ង្រក�លម្នអាជាញា ប័ណ្ឌ ទទួលខ៊សសតរូ�សសម្ប់ការតវ៉នានាក�លដធវែើម្នដ�ើងដោយពលករចំណាក 
សសនុកសបឆ្ំងនិងនិដោជក �ូចេវែបីក�លបានដកើតដ�ើងដៅសបដទសហវែបីលបីពបីន។ ដៅម្នដទៀត ការោក់កំហិតននតសមរូ�ការ 
សសម្ប់ការផតាល់អាជាញា ប័ណ្ឌ សតរូ�ម្នត៊ល្យភាពជាមួយនលឹងសមត្ភាពសសម្ប់សបតិបតតាិការនិងកសមិតននការចូលរួមពបី �ិស័យ 
ឯកជន។ ក្នុងករណបីក�លម្នរំដោភបទបញញាតតាិធងៃន់ធងៃរ សតរូ�ម្នការចូលរួមពបីភ្ាក់ង្រអាជាញា កណាតា លមិនផលារូ�ការ។

ការពសងបីកភាពទទួលបានព័ត៌ម្ន អាចបន្យព័ត៌ម្នក�លមិនស៊បីមបីសទបីគ្ា ក៏�ូចជាការដលើកកម្ពស់ភាពស៊បីគ្ារវង 
និដោជក និងពលករចំណាក់សសនុក ក៏�ូចជាការបន្យតសមរូ�ការភ្ាកង្រដសជើសដរើសពលករ។ យ៊ទ្ស្្វសតានានាដ�ើម្បី 
ដលើកកម្ពស់ការទទួលបានព័ត៌ម្នរបស់ពលករចំណាកសសនុក រួមទាំងដសវការង្រនិងម៊ខរបរស្ធារណៈក�លផតាល់ឲ្យ 
ពលករចំណាកសសនុកសបកប ដោយសកាតា ន៊ពលជាមួយនលឹងឱកាសការង្រដៅបរដទស និង�្្គបណតានុ ះបណាតា លក�លផតាល ់
ព័ត៌ម្នលម្អិតេំពបីនបីតិ �ិធបីចំណាកសសនុក។ EPS របស់សបដទសកូដរ៉ដសបើសបាស់ដ�បស្យក�លង្យសសរួលដមើលសសម្ប់ផតាល់ 
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ព័ត៌ម្ន�ល់ពលករពបីបរដទសដោយោក់ជាភាស្ជាតិរបស់ពលករដនាះ។ សបដទសហវែបីលបីពបីន ផតាល់បញ្បីរាយដ ្្ម ះឱកាស 
ការង្រក�លអាចផតាល់ជូន�ល់ពលករតាមរយៈដ�បស្យផសាយរកការង្រ JobStreet.com3 និងផតាល់កម្ម �ិធបីតសមង់ទិស 
�ល់ពលករក�លចង់មកដធវែើការក្នុងសបដទសដនះ។ សិកាខេ ស្ោតសមង់ទិសម៊នទទួលបានការង្រ (PEOS) ដោយរួមទាំង 
ដមដរៀនការដធវែើការដៅដសរៅសបដទស ការរកការង្រ ការដសជើសដរើសពលករខ៊សចបាប់ កនសមក�លសតរូ�បង់សសម្ប់ការេន៊ញ្ញា ត 
ឲ្យចូល និងការផតាល់សំខាន់ៗដទៀតសសម្ប់កិចចាសនយាការង្រ និងព័ត៌ម្នជាក់ោក់េំពបីសបដទស។ PEOS ្ឺសតរូ�កត 
បំដពញដោយពលករក�លចង់ដធវែើការង្រដនះ ប៉៊កនតាអាចចូលបំដពញបានតាមដ�បស្យដោយមិនយកកនសម។ ភ្ាក់ង្រជាតិ 
របស់សបដទសម៉ូរ៉ូកូសសម្ប់ដលើកកម្ពស់ការង្រនិងជំនាញ បានផ្ពវែផសាយប៊្្គលក�លម្នជំនាញការង្រ និងនិដោជក 
បរដទសក�លបានច៊ះបញ្បី និងយ៊�ជនននសបដទសខលារួនសសម្ប់ការង្រក�លសតរូ�តាមជំនាញរបស់ពួកដ្។

ការទទួលបានព័ត៌ម្នក៏អាចដលើកកម្ពស់ការសតរួតពិនិត្យដលើភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករ និងអាចការោរពលករ 
ចំណាកសសនុកបានផងក�រ។ ទាំងរោឋា ភិបាលននសបដទសបញ្រូន និងសបដទសទទួលយកពលករ អាចដសបើសបាស់ព័ត៌ម្ន 
ស្ធារណៈដ�ើម្បីដលើកកម្ពស់ការសតរួតពិនិត្យភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុក។ សបព័ន្ដ�ើម្បីផតាល់អាជាញា ប័ណ្ឌ និង 
បញញាតតាិភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុករបស់ឯកជន ្ឺជាសកិត្យសកមមួយរបស់អាស្៊ន។ កតដទាះជាោ៉ងណាកតាបី  
ភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុករបស់រ�ឋាក�លទទួលខ៊សសតរូ�សសម្ប់ការពិនិត្យដនះជាដរឿយៗខវែះប៊្្គលិកសសម្ប់ 
ដធវែើការ និងធនធានសសម្ប់សតរួតពិនិត្យឲ្យបានដទៀងទាត់ដលើភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុក។ ការចំណាយ 
តិចតួចក�លវនលឹងជួយសសមរួល�ល់ការង្រដនះ ្ឺដធវែើឲ្យព័ត៌ម្នេំពបីភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុកអាចោក ់
ជាស្ធារណៈ។ ព័ត៌ម្នដនះអាចោក់បញ្រូលការរំដោភននការដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុក េសតារកសាទ៊កពលករ  
និងការផ្លា ស់បតារូរពលករ �ូចេវែបីក�លបានដកើតដ�ើងដៅក្នុងសបដទសសលឹងហាប៊ រើ។ សបដទសសលឹងហាប៊ រើបានសបកាសសបព័ន្មួយដ�ើម្បី 
េន៊ញ្ញា តឲ្យនិដោជកននសបដទសក�លនាំពលករមក ោក់ពិន្ទនុភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករ ដលើការសបតិបតតាិរបស់ពួកដ្ក្នុង 
ការពន្យល់�ំដណើរការននការោក់ោក្យ ការផតាល់សបលឹកសា និងការដសជើសដរើសពលករ។ សបព័ន្មួយក�លលម្អិតជាងដនះ វ 
នលឹងឲ្យពលករោក់ពិន្ទនុភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុក�ិញផងក�រ។ សម្្មភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករ អាច 
សតរូ�បានដលើកទលឹកចិតតាសសម្ប់ការេន៊ម័តសកមសបីលធម៌ការង្រ ោក់ពិន្ទនុននការសបតិបតតាិរបស់ភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករ 
ចំណាកសសនុកនបីមួយៗ រួចដហើយផ្ពវែផសាយលទ្ផលននការោក់ពិន្ទនុដនាះ។ េង្គការពលកម្មេនតារជាតិ បានដធវែើការជាមួយ 
ភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករចំណាកសសនុកក្នុងសបដទសអាស្៊នមួយចំនួនដ�ើម្បីដធវែើការង្រ�ូចគ្ាដនះ។ េ្កេន៊�តតាបានល្អអាច
ទទួលបានរងវែន់ជាស្ធារណៈសសម្ប់សបសិទ្ភាពរបស់ពួកដ្ �ូចជាសបដទសហវែបីលបីពបីន ជាដ�ើម ឬក៏អាចទទួលបានការ 
សសមរួលពិដសសននការផតាល់អាជាញា ប័ណ្ឌ  ឬក៏អាចបនតាអាជាញា ប័ណ្ឌ ថ្មបីឲ្យដោយមិនបាច់បំដពញឯកស្រេវែបីដ�ើយ។

ការង្រនិងម៊ខរបរ
ទំរង់ការង្រ។ ការដរៀបចំទំរង់ការង្រក�លល្អ ្ ឺេន៊ដោមតាមសកិតសកមននសចកចូលដ�ើម្បីកំណត់ភាពខ៊សគ្ារវង 

ជំនាញ និងផលិតភាពផលិតរបស់ពលករចំណាកសសនុក ជាទំរង់ក�លអាចបត់កបនបាន និងជាេវែបីក�លង្យសសរួលសសម្ប ់
ការផតាល់ឲ្យដធវែើការដ�ើង�ិញ។ សបដទសទទួល អាចផតាល់ទំរង់ការង្រសមសសបបកន្មសសម្ប់ពលករក�លម្នជំនាញខ្ពស់ 
រួមទាំងរយៈដពលដធវែើការនិងអាចឲ្យពួកដ្យកេ្កដៅក្នុងបន្ទនុកដៅជាមួយ។ សបដទសសលឹងហាប៊ រើបានេន៊�តតា្ំរូដនះ ជាមួយ 
នលឹងទំរង់ការង្រក�លភ្ាប់ជាមួយកសមិតខ៊សគ្ាននជំនាញ។ ទំរង់ការង្រក�លល្អជាងដនះអាចសតរូ�បានដ្ដសបើសបាស់សសម្ប ់
ការផតាល់ជារងវែន់ដលើការដលើកកម្ពស់សបសិទ្ភាពផលិត។ ភាពបត់កបនបាន្ួសតរូ�បានកណនាំក្នុងទំរង់ការង្រដ�ើម្បីេន៊ញ្ញា ត 
ឲ្យពលកបរដទសអាចបតារូរនិដោជកបាន (បតារូរកកនលាងដធវែើការដៅក្នុងសបដទសក�លពួកដ្កំព៊ងដធវែើការ)។ ក្នុងសបដទសអាស្៊ន 
ពលករចំណាកសសនុកបរដទសជាដរឿយៗសតរូ�បានដ្ោក់ភ្ាប់ជាមួយនិដោជកកតមួយ្ត់។ ការក�លគា្ម នភាពបត់កបន 
ទាំងដនះក្នុងទបីផសារការង្រសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកបរដទស ្ឺហាក់�ូចជាកំហិតសបសិទ្ិភាពផលិតដោយរារាំងឱកាស 
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ការង្ររវងនិដោជក និងពលករក�លអាចសបដសើរជាងនិងសតរូ�តាមជំនាញជាង ដហើយវក៏បានដធវែើឲ្យពលករចំណាកសសនុក 
បរដទសង្យរងដសគាះពបីការរំដោភបំោនពបីសំណាក់និដោជក និងជាេ្កក�លទប់ស្ក ត់ការង្រមិនឲ្យរើកចំដ រើនដៅម៊ខ 
បាន។ EPS របស់កូដរ៉ ពលករចំណាកសសនុកបរដទស អាចបតារូរការង្របានរហូត�ល់ដៅបបី�ង ដហើយសបដទសម្៉ដ�ស៊បី  
និងសលឹងហាប៊ រើ បានផតាល់ការង្រក�លអាចផ្លា ស់បតារូរបានចំដោះពលករចំណាកសសនុកបរដទសក�លម្នជំនាញខ្ពស់ដោយ  
វមិនបានភ្ាប់កតជាមួយនលឹងនិដោជកមួយប៉៊ដណា្ណ ះដទ។

ការការោរពលករចំណាកសសនុកដ�ើម្បីការង្រ។ កម្ម �ិធបីតសមង់ទិស និងការេប់រំខាងហិរញញា�ត្នុម៊នដចញ�ំដណើរ អាច 
ជួយពលករចំណាកសសនុក ម្នបទពិដស្ធន៍ការង្រដៅដសរៅសបដទស។ សបដទសក្នុងតំបន់អាស្៊ន ភា្ដសចើនផតាល់កម្ម �ិធបី 
តសមង់ទិសសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកម៊នពួកដ្ដចញ�ំដណើរសសម្ប់ការង្រដៅដសរៅសបដទស។ កម្ម �ិធបីទាំងដនះកសវែងរក 
េំពបីការដលើកកម្ពស់ការការោរសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុក ដោយពសងបីកការយល់�លឹងរបស់ពួកដ្េំពបីសិទ្ិ សបដទសក�ល 
ពួកដ្សតរូ�ដៅដធវែើការ និងយនតាការបណតា លឹងនានាក�លម្ន។ សបដទសហវែបីលបីពបីន្ឺជាទូដៅដបតាជាញា បកន្មការយល់�លឹង�ល់ 
ពលករចំណាកសសនុក។ ម្នការសបតិបតតាិល្អមួយចំនួនដៅក្នុងកម្ម �ិធបីតសមង់ទិសរបស់សបដទសហវែបីលបីពបីន ្ឺរួមម្នភា្បី 
ោក់ព័ន្ជាន�្ូ ម្នរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន េង្គការមិនកមនរោឋា ភិបាលដ�ើម្បីោក់បញចារូលឲ្យវម្នលកខេណះស្ប់សជនុងដសជាយ 
បដងកើតសិកាខេ ស្ោតសមង់ទិសដសកាយដពលមក�ល់ផងក�រ ដ�ើម្បីធានាថាការដរៀនសូសតមិនបានឈប់សតលឹមដពលក�ល 
ពួកដ្ចាប់ដផតាើមដចញ�ំដណើរដនាះដទ តាក់កតងកម្ម�ិធបីតសមង់ទិសសសម្ប់េ្កដសជើសដរើសពលករ និងផតាល់ព័ត៌ម្នេំពបី 
ចំណាកសសនុកដៅថ្ាក់មូលោឋា ន (Asis and Agunias 2012) ។ ការដសបើសបាស់កម្ម �ិធបីសិកសាក�លម្នសតាង់ោរ និង 
ការសតរួតពិនិត្យននការេន៊�តតា្ឺជាកផ្កមួយ�៏សំខាន់ននភាពដជា្ជ័យ។ កម្ម�ិធបីស្កល្ងមួយផតាល់ការេប់រំហិរញញា�ត្នុ�ល់ 
ពលករចំណាកសសនុកក្នុងសសនុកក្នុងតំបន់ Greater Malang និងសសនុកBlitar ននភា្ខាងដកើតតំបន់ចាវ៉របស់សបដទស 
ឥណ្ឌរូ ដនស៊បីបានបដងកើនផ្ត់្ំនិតដរៀបចំថ�ិកាសន្ំនិងចំដណះ�លឹងខាងហិរញញា�ត្នុ និងភាពយល់�លឹងននធានារា៉ប់រងក�ល 
ពលករចំណាកសសនុកទទួលបាន ដទាះបបីវមិនបានដកើនននទលឹកសបាក់ ឬល៊យដផញាើមកផ្ទះជាដទៀតទាត់កតាបី (Doi, McKenzie 
និង Zia 2014)។ ជាការកត់សំគាល់ សបសិទ្ិភាពសតរូ�បានដ្រកដ�ើញថា វនលឹងម្នសបសិទ្ិភាពខាលា ំងដៅដពលក�លភា្បី 
ទាំងពបីរ ទាំងពលករចំណាកសសនុក និងសម្ជិកស្រួស្រទទួលបានការបណតានុ ះបណាតា ល ដហើយម្នសបសិទ្ិភាពតិចតួច 
ដៅដពលក�លម្នកតសម្ជិកស្រួស្រទទួលបានការបណតានុ ះបណាតា ល ច៊ងដសកាយគា្ម នសបសិទិ្ភាពដទដៅដពលក�លម្ន 
កតពលករចំណាកសសនុកទទួលបានការបណតានុ ះបណាតា ល។

សបដទសបញ្រូនពលករចំណាកសសនុក អាចពិចារណាការផតាល់កមចាបី�ល់ពលករចំណាកសសនុក ដ�ើម្បីជួយពួកគាត់ទូទាត ់
នថលាចំណាយនានាសសម្ប់ចំណាកសសនុកដៅដធវែើការដសរៅសបដទស។ សបដទសបញ្រូនពលករមួយចំនួនបាន ឬកំព៊ងចាប់ដផតាើម 
កម្ម �ិធបីផតាល់កមចាបី�ល់ពលករចំណាកសសនុកម៊នដចញ�ំដណើរ រួមទាំងសបដទសបង់កាលា ដ�ស៍ ដណបា៉ល់ សសបីលង្ក  និងដ�ៀតណាម។ 
វម្នភសតានុតាងខលាះៗក�លថាការបញ្ប់ផលលំបាកខាងហិរញញា�ត្នុ សបកហលជាអាចបកន្មឲ្យម្នការដធវែើចំណាកសសនុក 
កាន់កតដសចើន ដោយដលើកដ�ើងថាការផតាល់ការដលើកទលឹកចិតតាសសម្ប់ការចំណាកសសនុកដនះសបកហលជាអាចជំរ៊ញឲ្យម្ន 
ការចំណាកសសនុកបកន្ម�ល់សម្ជិកស្រួស្រក�លចង់ដៅដធវែើការដៅសបដទសដសរៅក�រ (Angelucci 2015; Bryan,   
Chowdhury, and Mobarak 2014)។ ដទាះជាោ៉ងណាក៏ដោយ បទពិដស្ធន៍ផតាល់កមចាបីម៊នដពលដចញ�ំដណើរ 
បានសងកត់ធងៃន់ដលើស្រសំខាន់ននការេន៊�តតា �ូចក�លបានរាយការណ៍ននបញ្ហា មិនសងសត�ប់ក្នុងសបដទសសសបីលង្ក  ដហើយ 
កម្ម�ិធបីកមចាបីដនះដៅក្នុងសបដទសហវែបីលបីពបីន សតរូ�បានបញ្ប់ដោយស្រការខវែះខាតក្នុងការសង់សត�ប់�ិញ (Martin 2009)។ 
ផ្ទនុយមក�ិញ យ៊ទ្នាការព័ត៌ម្ន វហាក់�ូចជាមិនបានដធវែើឲ្យដកើនេ្កចំណាកសសនុកដៅខាងដសរៅដទ (Beam, McKenzie, 
and Yang 2015)។ 
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ការចាកដចញ
ទណ្ឌ កម្ម និងការដស្ឿងដលើកទលឹកចិតតា។ ទណ្ឌ កម្ម និងដស្ឿងដលើកទលឹកចិតតាសសម្ប់ការចាកដចញ អាចសបសពលឹតតាិដៅបាន 

សសបគ្ាក្នុងសបដទសដគាលដៅ ដ�ើម្បីដលើកទលឹកចិតតា�ល់ការចាកដចញដោយស្ម័ស្ចិតតាដៅដពលក�លកិចចាសនយាការង្រ 
របស់ពួកដ្សតរូ�បានបញចាប់។ បកន្មដៅនលឹងដស្ឿងដលើកទលឹកចិតតាកបបេ�ិជ្ម្នសសម្ប់និដោជកក្នុងការដលើកទលឹកចិតតាឲ្យ 
សត�ប់ដៅ�ិញទាន់ដពលដ�ោ �ូចេវែបីក�លសបដទសម្៉ដ�ស៊បី និងសលឹងហាប៊ រើ បានដធវែើ្ឺសបាក់ឈ្រួល្ួរសតរូ�បានបង្អក់ ឬោក់ 
ក្នុង្ដសម្ង្ណដនយ្យសន្ំចាំបាច់មួយ រហូត�ល់កម្មករដនាះសត�ប់ដៅ�ល់សបដទសដ�ើម�ិញដទើបដបើកជូន។ ក្នុង 
សបដទសកូដរ៉និដោជក តសមរូ�ឲ្យច៊ះបញ្បីក្នុងធានារា៉ប់រងកិចចាសនយាសសម្ប់ការចាកដចញ ដហើយកម្មករសតរូ�ច៊ះក្នុងបញ្បីធានា 
រា៉ប់រងតនមលាននការសត�ប់ដៅ�ិញ។ �ិភា្ទានសបចាំកខរបស់និដោជក អាចផតាល់ជូនកម្មករដៅដពលក�លពួកដ្ដចញពបី 
សបដទសកូដរ៉ ឬដៅដពលក�លបតារូរនិដោជកដៅដធវែើការកកនលាងដផ្ង ប៉៊កនតាតនមលាចំណាយដលើធានារា៉ប់រងសសម្ប់ការសត�ប ់
�ិញ អាចទទួលបាន�ិញដៅដពលក�លពលករចំណាកសសនុកដនះចប់ការង្រទាំងសសនុង។ �ូចគ្ាដនះក�រ កម្ម �ិធបីកម្មករដធវែើ 
ការកសិកម្មតាមរ�ូ�របស់សបដទសកាណាោ តសមរូ�ឲ្យកម្មករបង់ �ិភា្ទានក្នុង្ដសម្ងសន្ំក�លចាំបាច់ ដហើយសបាក ់
សន្ំទាំងដនះ អាច�ក�ិញដៅដពលក�លពួកដ្សត�ប់ដៅសបដទសដ�ើម�ិញ។ កតដទាះជាោ៉ងណាក៏ដោយ ការរកសាទ៊ក 
ល៊យដនះអាចបដងកើនហានិភ័យសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកក�លដធវែើការជាមួយនិដោជកក�លម្នចិតតាមិនដស្្ម ះដោយ 
បណតា យឲ្យការេន៊ញ្ញា តការរង្ររបស់ពលករដនាះផ៊តអាណតតាិ (OECD 2013)។ ការតាក់កតងដគាលនដោបាយ 
ទាំងដនះ ពិតជាម្នស្រសំខាន់ណាស់។ ដស្ឿងដលើកទលឹកចិតតាកបប�ិជ្ម្នក៏ម្នក្នុងដនាះក�រ។ ដស្ឿងដលើកទលឹកចិតតា 
សបដភទដនះ រួមទាំងការសងសត�ប់�ិញននការបង់ពន្ សបាក់ធានាននការង្រនាដពលេនា្ត ឬការជួយសសម្ប់ការ 
�លឹងជញ្រូន ការពិនិត្យស៊ខភាពនិងការដរៀបចំឯកស្រនានា (OECD 2013)។ កម្មករនន្ដសម្ង EPS ក្នុងសបដទសកូដរ៉  
អាចទទួលបានការបណតានុ ះបណាតា ល និងសបលឹកសាការង្រកំ�នុងដពលដធវែើការ ដោយមិន្ិតនថលា ក៏�ូចជាការទទួលបានដសវ 
ការង្រក�លជំនាញរបស់ខលារួនដឆលាើយតបនលឹងការង្រក�លសកនុមហ៊៊នកូដរ៉ម្ន ដៅក្នុងសបដទសរបស់ពលករចំណាកសសនុក និង 
អាចចូលរួមក្នុងបណាតា ញេ្កសត�ប់មក�ិញ ក�លសបដទសកូដរ៉ បាននលឹងកំព៊ងពដនលាឿនសសម្ប់ឱកាសការង្រថ្មបីទាំងដនះ។ 

ការភ្ាប់ជាមួយេ្កដៅដសរៅសបដទស។ សបដទសបញ្រូនពលករអាចទទួលបានផលសបដោជន៍ពបីការចូលរួមោ៉ងសកម្ម 
ជាមួយេ្កក�លបានចំណាកសសនុក។ កម្មករចំណាកសសនុកក�លសត�ប់មក�ិញនាំមកជាមួយ ទាំងហិរញញា�ត្នុ និងទ៊នមន៊ស្។ 
សម្ជិកននេ្កចំណាកសសនុកក�លបនតាដៅបរដទសអាចជាសបភពមួយសសម្ប់ដរៀនសូសតននេ្កឯកដទសក្នុងសសនុក និងជា 
ទំនាក់ទំនងកផ្កហិរញញា�ត្នុជាមួយសបដទសដគាលដៅ។ ដគាលនដោបាយោក់ព័ន្នលឹងេ្កចំណាកសសនុក ជួយបដងកើតជា 
បណាតា ញននេ្កចំណាកសសនុក ក�លពួកគាត់អាចកចករំកលក្ំនិត បដចចាក�ិទយា និងទ៊នផងក�រ (Dickerson and 
Özden, forthcoming)។ កម្ម �ិធបីនានា �ូចជាកម្ម�ិធបីសស្�សជា�និងេ្ក�ិទយាស្្វសតាដសរៅសបដទសរបស់អាហ្ង់ទបីន 
្ដសម្ង Reverse Brain Drain របស់សបដទសនថ កម្ម �ិធបីស្ម័ស្ចិតតាននេ្កចំណាកសសនុករបស់សបដទសដេត្យរូពបី ម្ន 
ដគាលបំណងបដងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយនលឹងសម្ជិកននេ្កចំណាកសសនុកក�លម្នជំនាញពិដសស ដ�ើម្បីជួយការង្រក្នុង 
សបដទស។ សបដទសចានមកា ម្នតារាងទិន្ន័យមួយននេ្កចំណាកសសនុកក�លកំព៊ងដធវែើការដៅដសរៅសបដទស ក�លតារាងដនាះ 
និដោជក អាចកំណត់កម្មករក�លម្នសកាតា ន៊ពលខាលា ំង (McKen‑zie and Yang 2015)។ មជ្មណ្ឌ លសសមបសសមរួល 
ឥណា្ឌ ដៅដសរៅសបដទស បានចូលរួមក្នុងការ �ិនិដោ្ដលើការសសមបសសមរួលនិងការបដងកើតជាបណាតា ញចំដណះ�លឹង 
នាយកោឋា នដសវហិរញញា�ត្នុននសកសួងកិចចាការសបជាជនឥណា្ឌ ដៅដសរៅសបដទសផតាល់សបលឹកសាសតាបីពបីការ�ិនិដោ្ក្នុងសបដទសឥណា្ឌ  
(Thi‑ mothy and others 2016)។ ដគាលនដោបាយចំណាកសសនុកសសម្ប់េ្ក�ិលសត�ប់មក�ិញ ពយាោមកសវែងរក 
របាំងននដគាលនដោបាយលម្អិតសសម្ប់ការ�ិលសត�ប់មក�ិញនិងការដលើកទលឹកចិតតាចំដោះការ�ិញសត�ប់ដនះ តាមរយៈ 
ការទទួលបានផលចំដណញខាងពន្ ភាពជាសបជាពលរ�ឋា ឬសបដោជន៍ននការស្្ក់ដៅសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុក 
ក�លបានសត�ប់មក�ិញឬបតាបី ឬសបពន្ ឬេ្កក្នុងបន្ទនុក ឬការទទួលស្្គ ល់្៊ណភាព�ិជ្ាជបី�ៈរបស់ពួកគាត់ (Dickerson  
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និង Özden, forthcoming)។ ការ�ិភា្ថ្មបីៗេំពបីផលប៉ះោល់ននកម្ម �ិធបីេ្កឯកដទសក�លបានសត�ប់�ិញរបស់សបដទស 
ម្៉ដ�ស៊បី (REP) បានរកដ�ើងថាវម្នផល�ិជ្ម្នសសម្ប់ដគាលនដោបាយកបបដនះ។ កម្ម �ិធបីក�លផតាល់ការដលើក 
ទលឹកចិតតាសសម្ប់សបជាជនម្៉ដ�ស៊បីក�លម្នជំនាញខ្ពស់ ក�លដធវែើការដៅដសរៅសបដទសឲ្យសត�ប់មក�ិញ្ឺរកដ�ើញថា ម្ន 
សបកហលជា ៤០% ោក់ោក្យដធវែើការដលើការង្រក�លបានផតាល់ ក�លវម្នផលប៉ះោល់រូប�នតា្ួរសមក�រ (del  
Carpio and others2016)។ សបសិទ្ិភាពននការេន៊�តតាកម្ម �ិធបី ម្នស្រសំខាន់ណាស់ ដ�ើម្បីធានាពបីសបសិទ្ិភាពតនមលា។  
ដគាលដៅចបាស់ោស់ ក្នុងការកំណត់ដលើសកនុមេ្កចំណាកសសនុក ការកំណត់ថ�ិកាមួយចបាស់ោស់ និងទំរង់ននកម្ម �ិធបី 
ចបាស់ោស់ ្ឺជាសមសធាត៊�៏សំខាន់ ដ�ើម្បីភាពដជា្ជ័យ (Dickerson and Özden, forthcoming)។

សម្ហរណកម្មដ�ើង�ិញ។ ម្នការសិកសាបកន្មដទៀត ថាដតើសបដទសបញ្រូនពលករចំណាកសសនុក អាចជួយ 
សម្ហរណកម្មពលករក�លបានសត�ប់មក�ិញដៅក្នុងទបីផសាររបស់ខលារួន្ឺជាដរឿងចាំបាច់។ សបដទសសបភពដ�ើម អាចផតាល ់
សបដោជន៍ននសម្ហរណកម្មដ�ើង�ិញ�ល់ពលករក�លបាន�ិញសត�ប់មក�ិញ រួមទាំងដគាលនដោបាយទបីផសារពលកម្ម 
�៏សកម្ម ដ�ើម្បីជួយពួកគាត់កសវែងរកការង្រឬចាប់ដផតាើមជំនួញដៅដពលក�លពួកគាត់�ិលសត�ប់�ិញ។ កិចចាេនតារា្មន៍ 
កបបដនះ សបកហលជាសតរូ�ការចាំបាច់ដ�ើម្បីបញ្រូលពួកគាត់ដៅក្នុងកម្លា ំងពលកម្មមួយ ក�លពួកដ្បានបាត់បងបណាតា ញ 
ដ�ើម្បីរកការង្រដធវែើ។ កតដទាះជាោ៉ងណាក៏ដោយ ម្នការសិកសាតិចតួចណាស់ សតរូ�បានដធវែើដ�ើងដលើសបសិទ្ិភាពនន 
កម្ម �ិធបីសម្ហរណកម្មដ�ើង�ិញដនះ។ ការដធវែើស្�នកម្មននកម្ម �ិធបីក�លបានផតាល់ក្នុងសបដទសហវែបីលបីពបីន បានរកដ�ើញថា  
ម្នការសបឈមដសចើន និងម្នភសតានុតាងតិចតួចននភាពដជា្ជ័យ។ 

ការពសងលឹងននការេន៊�តតា
ការសសមបសសមរួលននការពសងលឹងការេន៊�តតា។ ការពសងលឹងការេន៊�តតាចបាប់េដនាតា សបដ�សន៍ ្ ួរបញ្រូលការសសមបសសមរួល 

នផ្ទក្នុង និងសកម្មភាពពសងលឹងការេន៊�តតាដនះ តាមសពនុំក�ន និងសសមបសសមរួលការដសបើសបាស់ទិន្ន័យក្នុងចំដណាមភ្ាក់ង្រ 
ក�លទទួលខ៊សសតរូ�សសម្ប់ដទសនតាសបដ�សន៍។ ធានាថាពលករេដនាតា សបដ�សន៍មិនេន៊ញ្ញា តឲ្យចូល និងដធវែើការដៅទបីដនាះ  
ដោយគា្ម នឯកស្រក�លតសមរូ�ដទ ក�លវដលើសពបីការសតរួតពិនិត្យតាមសពនុំក�នធម្មតា ពិតណាស់ថាវម្នសបសិទិ្ភាពក្នុង 
ករណបីខលាះ ប៉៊កនតាការចំណាយដសចើន ជាពិដសសរវងសបដទសក�លម្នសពនុំសបទល់ជាមួយគ្ាសបក�ងក�ង �ូចជាសបដទសនថ  
និងសបដទសឡា� និងសបដទសភូម្។ �ិធានការពសងលឹងការេន៊�តតាចបាប់ក្នុងសបដទស ក�លដៅដៅដលើនិដោជក ដ�ើម្បីធានា 
ថាពួកដ្ បានដសបើសបាស់ឯកស្រពលកម្ម និងដមើលកថពលករេដនាតា សបដ�សន៍បានល្អ ឲ្យម្នសបសិទ្ិភាព។ ភ្ាក់ង្រទទួល 
ការង្រស្ប់ស្ងពលករចំណាកសសនុក (ក�លជាដរឿយៗ ម្នទិន្ន័យសតាបីពបីពលករចំណាកសសនុក និងនិដោជករបស់ដ្)  
និងភ្ាក់ង្រទទួលការង្រពសងលឹងការេន៊�តតាចបាប់តាមសពនុំក�ន (ក�លភ្ាក់ង្រដនះម្នទិន្ន័យសតាបីពបីការដចញនិងការចូល 
របស់ពលករចំណាកសសនុក) អាចដសបើចំដណះ�លឹងដនះ ដ�ើម្បីេន៊�តតារួមគ្ាក្នុងស្្ម រតបីពសងលឹងការេន៊�តតាចបាប់។ សបព័ន្ក�ល 
ក�លោក់បញចារូលគ្ាជាមួយភ្ាក់ង្រក�លម្នទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ា អាចជួយវយតនមលាហានិភ័យ និងតាមោនការមិន 
េន៊�តតាដៅតាមចបាប់តាមរយៈការបដងកើតការតាមោនដោយកផ្កដលើហានិភ័យ ដ�ើម្បីជាដគាលការកណនាំសសម្ប់ការពសងលឹង 
ការេន៊�តតានានា។ ក្នុងបរិបទក�លម្នសមត្ភាពដៅដខសាយ ការសសមបសសមរួល វរឹតកតម្នស្រសំខាន់ ដ�ើម្បីធានា 
ថា ប៊្្គលិកក�លម្នចំនួនដៅម្នកសមិត រួមទាំងធនធានផងក�រ សតរូ�បានដសបើសបាស់សបកប ដោយសបសិទ្ិភាពខ្ពស់បំផ៊ត។ 

ដគាលដៅននការពសងលឹងការេន៊�តតាចបាប់។ ការពសងលឹងការេន៊�តតាចបាប់សតាបីពបីចំណាកសសនុកដលើនិដោជកបកន្មដលើពលករ
ចំណាកសសនុក អាចដលើកកម្ពស់ការដគារពតាមចបាប់េដនាតា សបដ�សន៍។ កម្មករចំណាកសសនុក កតងកតម្នហានិភ័យខ្ពស់ពបី 
ការោក់ទណ្ឌ កម្មននការរំដោភចបាប់េដនាតា សបដ�សន៍ជាងនិដោជក។ សបដទសកូដរ៉និងសលឹងហាប៊ រើ បានដធវែើការង្រដនះដ�ើម្បី 
ពសងលឹងការេន៊�តតាចបាប់ននការោក់ទណ្ឌ កម្មដលើនិដោជក។ ក្នុងសបដទសកូដរ៉ សកសួងយ៊តតាិធម៌ េន៊�តតាការសតរួតពិនិត្យតាម 
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ការោឋា នការង្រ និងផ្ក�ិន័យនិដោជកក�លរកដ�ើញថាបានទទួលយកពលករចំណាកសសនុកមកដធវែើការដោយគា្ម ន 
ឯកស្រសតលឹមសតរូ�។ ការរកដ�ើញទាំងដនាះ រំដោភនលឹងចបាប់ការង្រ ឬសកិតសកមក�លោក់ព័ន្របស់ EPS ក�លតសមរូ�ឲ្យ 
ផ្ក�ិន័យ និងបាត់បង់ភាពសសបចបាប់ដ�ើម្បីចូលក្នុងEPS។ េ្កសតរួតពិនិត្យកសវែងរកោ៉ងសកម្មដ�ើម្បីដោះសស្យទំនាស់ 
រវងកម្មករ និងនិដោជក។ សបដទសសលឹងហាប៊ រើ ោក់កំហិត�ិន័យធងៃន់ធងៃរដលើនិដោជក រហូត�ល់ោក់្៊កសសម្ប់និដោជក 
ក�លដៅកតសបសពលឹតតាិកំហ៊ស�ក�លៗ។ កិចចាខិតខំសបលឹងកសបងដ�ើម្បីេន៊ដោមតាមបទបញញាតិតាចំណាកសសនុកនានាក្នុងចំដណាម 
និដោជក ្ួរោក់ព័ន្ដៅនលឹងដគាលនដោបាយនានា ដ�ើម្បីផតាល់ជារងវែន់សសម្ប់ការដគារពតាមបទបញញាតតាិទាំងដនះ។ ក្នុង 
សបដទសក�លម្នចំណូលខ្ពស់មួយចំនួន ្ដសម្ងទទួលស្្គ ល់ស្្រន� និងភាពគាំសទ សតរូ�បានដ្ដសបើសបាស់សសម្ប់ 
ដគាលបំណងដនះ។ សបព័ន្ទាំងដនះវយតនមលាការេន៊ដោមតាមជាមួយនលឹងការង្រក�លម្នទំនាក់ទំនងគ្ា និងចបាប ់
េដនាតា សបដ�សន៍ស្�តាននការេន៊ម័តចបាប់របស់និដោជកការដសជើសដរើសកម្មកររបស់ពួកដ្ធនធាននិងសបព័ន្បណតានុ ះបណាតា ល
របស់ពួកដ្ ដហើយនលឹងការដសជើសដរើសនិងបណតានុ ះបណាតា លកម្មករក្នុងសសនុករបស់ពួកដ្ផងក�រ (OECD 2013)។   
ផលសបដោជន៍ននការចូលរួមក្នុង្ដសម្ងដនះ ្ ឺម្នភាពដផ្ងៗគ្ា។ ជាឧទាហរណ៍ សបដទសនូក�លដស�ង់ បាននេន៊ដសគាះ
ចំដណាះនិដោជកណាក�លម្នស្្រន�ពបីការដធវែើដតសតាិស្កល្ងទបីផសារពលកម្មថាដតើការង្រដនះបំដពញបានដោយកម្លា ំង 
ពលកម្មក្នុងសសនុកឬោ៉ងណា។ ចំកណកឯសបដទសេូ្វស្តា លបី ផតាល់អាទិភាពជាពិដសសសសម្ប់�ំដណើរការឯកស្រដផ្ងៗ។

អាទិភាពជាក់ោក់តាមសបដទសនបីមួយៗ៖ សបដទសដគាលដៅ
សបដទសដគាលដៅ ្ ួរបដងកើតសបព័ន្ដទសនតាសបដ�សន៍ក�លអាចដឆលាើយតបដៅនលឹងតសមរូ�ការដស�ឋាកិចចា និងសសបជាមួយ 
ដគាលនដោបាយក្នុងសបដទស។ 
 • ជាមួយនលឹងកសមិតទាបខាលា ំងននពលករដទសនតាសបដ�សន៍មិនផលារូ�ការ និងសបព័ន្ស្មនុស្ស្្ម ញមួយសចកចូលទាក់ទិននលឹង 
សមត្ភាពផលិត សបដទសសលឹងហាប៊ រើ នលឹងសតរូ�ការបនតាការង្រកស្ងឲ្យម្នជំដនឿជាស្ធារណៈ ក្នុងសបព័ន្ដទសនតាសបដ�សន៍ 
និងដលើកកម្ពស់ការការោរសសម្ប់ពលករដទសនតាសបដ�សន៍។ 

 • ជាមួយនលឹងកសមិតខ្ពស់ននពលករដទសនតាសបដ�សន៍មិនផលារូ�ការ ប៉៊កនតាម្នសបព័ន្ដស្ើស៊ំេន៊ញ្ញា តចូលមិនស៊្ំញាំ�ូចសបដទស 
សលឹងហាប៊ រើ សបដទសម្៉ដ�ស៊បី នលឹងសតរូ�ដធវែើការដ�ើម្បីឲ្យសបព័ន្េដនាតា សបដ�សន៍របស់ខលារួន ដឆលាើយតបខាលា ំងជាងម៊នដៅនលឹងតសមរូ� 
ការដស�ឋាកិចចា និងម្នសហការោ៉ងជិតស្ិតជាម៊នជាមួយនិដោជកនិងសបដទសក�លបញ្រូនពលករមក។

 • ជាមួយនលឹងម្នកសមិតខ្ពស់ននដទសនតាសបដ�សន៍មិនផលារូ�ការសបដទសនថនលឹងសតរូ�ពិនិត្យចំនួន�៏ដសចើនននពលករេដនាតា សបដ�សន៍ 
ក�លគា្ម នឯកស្រសតលឹមសតរូ� ដធវែើនិតិ �ិធបីចូលក្នុងសបដទសសបកបដោយសមដហត៊ផលក�លម្នការចំណាយដសចើន និង 
ស៊បីដពលដ�ោយូរ ដហើយ្ិតដ�ើង�ិញដគាលនដោបាយដទសនតាសបដ�សន៍�ូចជាពន្ និងមូលនិធិដពលសត�ប់ដៅ�ិញ 
វម្នក្នុងចបាប់ប៉៊កនតាមិនបានេន៊�តតា ក�លវដធវែើឲ្យម្នភាពទន់ដខសាយកិតិស័ព្ទននសបព័ន្េដនាតា សបដ�សន៍។

 • ជាមួយនលឹងការដលើកទលឹកចិតតាឲ្យម្នការចូលរួមការង្រក្នុង�ិស័យឯកជន ក្នុងចំដណាមេ្កក្នុងសសនុក សបដទសសពនុយដណ 
ោរ៉ូស្លបីម នលឹងសតរូ�ធានាថាសបព័ន្ក�លម្នភាពស្មនុស្ស្្ម ញននកូតា និងពន្អាសស័យតាមតំបន់ �ិស័យនិងនិដោជក 
គាំសទដគាល្ំនិតដនះ ក�លវក៏សសបដៅនលឹងតសមរូ�ការដស�ឋាកិចចា។

អាទិភាពតាមសបដទស៖ សបដទសេ្កបញ្រូន
សបដទសបញ្រូន្ួរដធវែើោ៉ងណាឲ្យម្នត៊ល្យភាពននការការោរសសម្ប់ពលករចំណាកសសនុកជាមួយនលឹងតសមរូ�ការនន 
ការេភិ�ឌ្ឍដស�ឋាកិចចា។



26 l ចំណាកសសនុកដ�ើម្បីកសវែងរកឱកាស

 • សបដទសហវែបីលបីពបីន បានបដងកើតសបព័ន្គាំសទ�៏ខ្ពស់សសម្ប់ពលករដទសនតាសបដ�សន៍ ក�លវជា្ំរូមួយសសម្ប់សបដទស
បញ្រូន�៏នទៗដទៀត។ ដ�ើម្បីបដងកើតសបព័ន្រដបៀបដនះ សបដទសដនាះ្ួរបនតាវយតនមលានិងបដងកើនសបព័ន្ស្ប់ស្ងដទសនតា 
សបដ�សន៍របស់ខលារួនរួមបញចារូលផងក�រនូ�ការសតរួតពិនិត្យននភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករ កម្ម �ិធបីសសម្ប់ពលករដទសនតា 
សបដ�សន៍ក�លសត�ប់មក�ិញ និងការកចករំកលកទិន្ន័យនិងផ្លា ស់បតារូរបទពិដស្ធន៍។

 • សបដទសឥណ្ឌរូ ដនស៊បី ្ួរដលើកកម្ពស់ការសសមបសសមរួលក្នុងចំដណាមភ្ាក់ង្រនានាក�លទទួលខ៊សសតរូ�សសម្ប់ស្ប់ស្ង 
ពលកម្មដទសនតាសបដ�សន៍ និងដធវែើបចចានុប្ន្ភាពនបីតិ �ិធបីននការ�ិលសត�ប់ដៅ�ិញ សសម្ប់ពលករដទសនតាសបដ�សន៍ដ�ើម្បី
ដលើកទលឹកចិតតា�ល់ពួកដ្ក�លម្នឯកស្រសតលឹមសតរូ�។

 • សបដទសដ�ៀតណាម នលឹងសតរូ�ការវយតនមលាដគាលនដោបាយបចចានុប្ន្របស់ខលារួនសសម្ប់ការដលើកទលឹកចិតតា�ល់ពលករ 
ដទសនតាសបដ�សន៍ដ�ើម្បីកំណត់ថាដតើដគាលនដោបាយទាំងដនាះដឆលាើយតបដៅនលឹងតសមរូ�របស់សបដទសដទ។ ដៅដពលក�ល 
ដគាលបំណងននដគាលនដោបាយដនះដជឿទ៊កចិតតាបាន កំកណទសមង់ដផ្ងៗក៏សតរូ�ការជាចាំបាច់ក�រ ដោយរួមទាំង 
ការពិនិត្យដមើលដ�ើង�ិញនូ�ភ្ាក់ង្រដសជើសដរើសពលករជាដរឿយៗ និងោ៉ងដហាចណាស់ក៏ដរៀបចំការេន៊�តតាននការ 
ោក់ដទាសទ័ណ្ឌ សសម្ប់ពួកគាត់ក�លឲ្យពលករដទសនតាសបដ�សន៍ោក់សបាក់កក់ស៊�ត្ភាព ដ�ើម្បីធានាដៅដពលក�ល
ពួកគាត់សត�ប់មក�ិញ ដហើយជាទូដៅពួកគាត់មិនបានទទួលសបាក់ដនះមក�ិញដទ។ យ៊ទ្ស្្វសតាដទសនតាសបដ�សន៍ 
ជាតិមួយ នលឹងអាចជួយតកសមតសមង់កំកណទសមង់ដនះ។

 • សបដទសក�លម្នសមត្ភាពទាប កម្ពនុជា ឡា� និងមបីោ៉ន់ម្៉រ ្ ួបនតាពិចារណា ថាដតើដទសនតាសបដ�សន៍អាចស៊បីគ្ានលឹង 
យ៊ទ្ស្្វសតាេភិ�ឌ្ឍដស�ឋាកិចចារបស់ខលារួនកបបណា ្ ួសំរិតសំរាំងកម្ម �ិធបីកបបណា ដ�ើម្បីដធវែើោ៉ងណាឲ្យការចំណាយ 
សសម្ប់ដចញដៅដធវែើការដៅដសរៅសបដទសេស់កនសមតិច និងផលារូ�ការជាង ដហើយ្ួបដងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយនលឹងពលករ
ក�លដៅទបីដនាះ ដ�ើម្បីសសមបសសមរួលការដផ្ទរចំដណះ�លឹងនិងទ៊នក�លម្ន។ សបដទសទាំងដនះ អាចពិនិត្យដមើលបទ
ពិដស្ធន៍ពបីសបដទសហវែបីលបីពបីន ក្នុងកិចចាខិតខំសបលឹងកសបងរបស់ដ្បដងកើតស្្ប័នក�លបដសមើ�ល់ពលករដទសនតាសបដ�សន៍ 
និងផតាល់ដសវនានា �ូចជាកម្ម�ិធបីទសមង់ទិស�ល់ពួកគាត់ម៊នដចញ�ំដណើរ។

អាទិភាពតំបន់
ដលខាធិការោឋា នអាស្៊ន អាចគាំសទកិចចាខិតខំសបលឹងកសបងក្នុងសបដទសនបីមួយៗ ដោយដ�ើរតួនាទបីជាស្្ប័នមួយសសម្ប់ 
សសមបសសមរួល�ល់ការសបតិបតតាិបានល្អ។ ដលខាធិការោឋា ន ្ ួសបមូលកិចចាសពមដសពៀងដទវែភា្បីនានានិងេន៊ស្រណៈដោ្ 
យល់ពបីសបដទសក្នុងអាស្៊ននិងបណាតា សបដទសដផ្ងៗក្នុងពិភពដោក ដ�ើម្បីជំរាបជូនេំពបីការសបតិបតតាិបានល្អនានានិងផតាល់ 
ជំនួយបដចចាកដទសក្នុងការបដងកើតកិចចាសពមដសពៀងដផ្ងៗនិងកផ្ក្នលាលឹះៗ។ តាមរយៈកិចចាខិតខំសបលឹងកសបងននដ�ទិកាអាស្៊ន 
សតាបីពបីពលករដទសនតាសបដ�សន៍ និងដសចកតាបីសបកាសស៊បីប៊ូ រួមជាមួយនលឹងសន្ិសញ្ញា េនតារជាតិនានានិងការសបតិបតតាិបានល្អក្នុង 
តំបន់អាចជួយឲ្យម្នការពិចារណាក្នុងការបដងកើតសកបខ័ណ្ឌ រួម ប៉៊កនតាសកបខណ្ឌ ដនាះអាចបត់កបនបានសសម្ប់កិចចាសពមដសពៀង 
ដទវែរភា្បី និងកណនាំសសម្ប់ការការោរពលករដទសនតាសបដ�សន៍ និងអាចបដងកើតជាកិចចាសនយា្ំរូផងក�រ។ ច៊ងដសកាយ 
អាស្៊ន្ួពិចារណាបដងកើតដ�បស្យោក់ព័ត៌ម្នទបីផសារពលកម្ម ដ�ើម្បីផតាល់�ល់ពលករក�លចង់ដៅដធវែើការដសរៅសបដទស
ជាមួយនលឹងព័ត៌ម្នេំពបីឱកាសការង្រ និងបទបញញាតតាិការង្រនិងការេន៊�តតាក្នុងសបដទសក�លជាដគាលដៅ។



ដសចកតាបីសដងខេប l 27 

កំណត់សតា៖
 ១. ដលើកកម្ពស់សម្ហរណកម្មជំនួញជាមួយសបដទសអាស្៊ន្ឺជា្ំរូមួយក�ល�កដចញពន្នាំចូលសបដទសក្ងតំបន់ 

ជាមួយគ្ា ដធើវែឲ្យម្នដសរើភា�ូបនបីយកម្មននរបាំងមិនកមនពន្ទាំងទំនិញ និងដសវកម្ម និងការបដងកើត�ិធានការ 
សសមបសសមរួលោណិជ្កម្មទាន់សម័យផងក�រ។ មិន�ូចម៉ូក�លសតាង់ោរជំនួញ ម៉ូលក�លក�លបានកំណត់ជា 
សកិតសកមដនះមិនបានសន្មត់ថាពលករអាច�ូរការង្រដោយគា្ម នជំទាស់។ បម្លា ស់ទបីពលកម្មអាចដធវែើបានកតចំណាយ 
នថលា។

 ២. ទំហំពិតសបាក�ននតនមលាបម្លា ស់ទបីពលកម្មអាសស័យដលើតសមរូ�ការមួយចំនួន។ ដោយស្រកតវម្នបញ្ហា រដសើប  
ការដសបៀបដធៀបននទំហំតនមលាននបម្លា ស់ទបីរវងសបដទស អាចសបាប់ព័ត៌ម្នបានដសចើនជាងការកសវែងរកទំហំតនមលាជាក់ 
កសតាង។
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