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បោទ បម់ក្ទទ្ៀត្ពួក្ទគ្ចាបទ់ផតើមផតល់ការងារម្ផនក្សនតិសុខទៅអនក្ខាងទរៅ 
ទហើយទយើងក្មិ៏នបាននិយាយអវីមយួា៉ា ត្់ម្ដរ ទរ ោះទយើងមិនម្មនជាត្ាំ ង
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ទៅអនក្ខាងទរៅ ទហើយពួក្ទយើងក្មិ៏នបាននិយាយអវីមយួា៉ា ត្ម់្ដរទរ ោះ
ទយើងមិនម្មនជាត្ាំ ងឲ្យម្ផនក្ដឹក្ជញ្ជូ ន និងម្ែទាាំទោោះទឡើយ។  
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បញ្ហគ្ាំរាមក្ាំម្ហង ា្ំៗម្ដលសហជីពក្ាំពុងជបួរបទ្ោះ ម្ដលវាមនិម្មនជាបញ្ហហ ទចាទ្ម្ត្ទៅទលើ 
សុវត្ថិភាពការងារ របាក្ឈ់នួល និងលក្ខខណ្ឌ ការងារសរាបក់្មមក្រម្ត្ប៉ាុទ ណ ោះទទ្ ម្ត្វាម្ែមទាាំង
ប៉ាោះ ល់ទៅដល់លទ្ធភាពក្នុងការទរៀបចាំរបមូលផតុ ាំក្មមក្រទដើមបទី វ្ើការទាមទាររមួរបស់ពកួ្ទគ្
ទទ្ៀត្ផង។ សរាប ់IndustriALL ការរបយុទ្ធរបឆាំងនឹងការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់នោះ  គឺ្ជាទគាល
ទៅយុទ្ធសាស្តសតដច៏មបងមយួម្ដលបានដាក្ប់ញ្ចូ លទៅក្នុងរាល់ការងាររបស់ខលួនទៅក្រមតិ្
សក្ល ឧសាហ៍ក្មម និងត្ាំបន។់  

ជាទរៀងរាល់ឆន ាំ ទៅនែៃទី្ ០៧ ម្ខ តុ្លា ម្ដលជាទិ្វាពិភពទលាក្សរាបក់ារងារសមរមយ សហ
ជីពជាសាជិក្របស់ IndustriALL ទូ្ទាាំងពិភពទលាក្ទ វ្ើសក្មមភាពទដើមបបីងាហ ញឲ្យទ ើញនូវ
ក្ាល ាំងទ្ល់នឹងក្ត្តត ម្ដលជាំរុញឲ្យានការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ម្ដលជាមទ្ោបាយទ វ្ើឲ្យអាំ ច
ក្មមក្រទ្នទ់ខាយ។  

IndustriALL គាាំរទ្ទៅដល់សហជីពជាសាជិក្របស់ខលួន ក្នុងកិ្ចចខាំរបឹងម្របងកាត្ប់នថយ
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ត្តមផលូវចាប ់និងការទាមទាររមួគាន ។ ទយើងក្ា៏នវធិ្លនការទៅទូ្ទាាំង
សក្លទលាក្ទដើមបដីាក្ស់ាា ្ទៅទលើសាថ បន័អភបិាលកិ្ចចសក្លទដើមបឲី្យានវទិសា្នក្មម
ទគាលនទយាបាយទាាំងឡាយ ម្ដលជាំរុញឲ្យានការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់ ជាពិទសស អងគការ
ពលក្មមអនតរជាតិ្ (ILO) រតូ្វម្ត្ធ្លោថាសិទ្ធិជាមូលដាា នរបស់ក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ក្នុង
ការចូលរមួក្នុងសហជីព និងការទាមទារមួរតូ្វបានការ រ។  

ក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ម់្ដលរតូ្វបានជលួត្តមរយៈទី្ភាន ក្ង់ារខាងទរៅ និងអនក្ទ ៉ាការពល
ក្មមជាទរឿយៗម្ត្ងម្ត្រតូ្វបានបដិទស្នូវសិទ្ធិទាាំងទនោះទដាយសារម្ត្ទ្ាំោក្ទ់្ាំនងការងាររតី្
ទកាណ្។ IndustriALLធ្លល បទ់ វ្ើការបងាហ ញនូវអវីម្ដលការងារមនិទទ្ៀងទាត្រ់បទភទ្ទនោះទ វ្ើឲ្យប៉ាោះ
 ល់ដល់សិទ្ធិក្មមក្រ ទៅក្នុងការទបាោះពុមាផាយរបស់ខលួនម្ដលានចាំណ្ងទជើងថា “អោទ ក្រ់តី្
ទកាណ្ៈ សហជីពចាត្វ់ធិ្លនការរបឆាំងនឹងពលក្មមទី្ភាន ក្ង់ារ” „The Triangular Trap: 
unions take action against agency labour‟។  

ការទាមទាររមួបានទដើរត្ោួទី្យា៉ា ងសាំខានក់្នុងការកាត្ប់នថយរបទភទ្ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និង
ទ វ្ើឲ្យរបទសើរទឡើងនូវលក្ខខណ្ឌ ការងារសរាបក់្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ទហើយសហជីពជា
សាជិក្របស់ IndustriALLបានបងាហ ញនូវបទ្ពិទសា្យា៉ា ងសមបូរម្បបក្នុងការទរបើរបាស់យុទ្ធ
សាស្តសតទាមទាររមួត្ទ្ល់ទៅនឹងការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និងរបយុទ្ធរបឆាំងនឹងការរកី្រាលដាលនន
ការងាររបទភទ្ទនោះ។ ឧទាហរណ៍្មយួចាំននួម្ដលអនក្នឹងបានជបួទៅក្នុងទសៀវទៅទនោះ គឺ្រគាន់
ម្ត្ជាឧទាហរណ៍្មយួក្នុងចាំទ មឧទាហរណ៍្ជាទរចើនននកិ្ចចរពមទរពៀងម្ដលានភាពនឆនរបឌិ
ត្ និងានសនទុោះទៅមុខ ម្ដលសហជីពក្ាំពុងម្ត្បនតទ វ្ើ ក្នុងទគាលបាំណ្ងការ រក្មម 
ក្រ។ ឧទាហរណ៍្ទរចើនទទ្ៀត្អាចរក្បានទៅទលើទគ្ហទ្ាំពរ័របស់ទយើង ទហើយនឹងាន
ឧទាហរណ៍្ែមីៗម្ដលរតូ្វបានបញ្ចូ លបម្នថមជាបនតបោទ ប។់  

ទយើងសងឍមឹថាត្តមរយៈឧទាហរណ៍្ទាាំងទនោះ សហជីពទាាំងឡាយនឹងទ្ទ្លួការជាំរុញចិត្តពីប
 ត សហជីពដនទ្ទទ្ៀត្ ទហើយនឹងរក្ទ ើញនូវវ ិ្ ីក្នុងការទ្ទ្លួយក្យុទ្ធសាស្តសតម្ដលបាន
បងាហ ញទៅទី្ទនោះ ទដើមបទីរបើរបាស់ក្នុងសាថ នភាពជាក្ម់្សតងរបស់ខលួនទៅថាន ក្ជ់ាតិ្។ 

សូមកុ្ាំអល់ឯក្ក្នុងការទាក្ទ់្ងមក្ទយើងខញុ ាំ សរាបព់ត័្ា៌នបម្នថម  ក្ព់ន័ធនឹងយុទ្ធសាស្តសតជាក្់
លាក្ ់ឬ ក្នុងក្រណី្ានបាំណ្ងចងប់ទងកើត្ទ្ាំោក្ទ់្ាំនងទដាយផ្ទទ លជាមយួសហជីពម្ដលានការ
 ក្ព់ន័ធក្នុងទរឿងទនោះ។  

រមួគាន  ទដើមបបីញ្ឈបក់ារងារមនិទទ្ៀងទាត្!់ 

ទជើរគី្ ទរ ៉ា  (Jyrki Raina) 
អគ្គទលខា្ិការ 
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 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

ការរកី្រាលដាលជាសក្លនូវការងារមិនទ ៀងទាត្់: 
ការវាយប្បហារបសស់ាជីវក្មមមក្ទលើការចរចារមួ 
 
ជាទរៀងរាល់នែៃ ក្មមក្រកានត់្ទរចើនទឡើងទៅទូ្ទាាំងពិភពទលាក្ក្ាំពុងរតូ្វ
បានបងខាំឲ្យទ្ទ្លួយក្ការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់ ចាំននួទនោះពិត្ជាគ្រួឲ្យចាប់
អារមមណ៍្។ ការងារម្ដលទទ្ៀងទាត្ ់ានរបាក្ឈ់នួល និងលក្ខខណ្ឌ
ការងារលអក្ាំពុងរងការវាយរបហារទៅទូ្ទាាំងពិភពទលាក្។  

សាហរនតក្មមទសដាកិ្ចចសក្ល និងការផ្ទល ស់បតូរម្ផនក្ផលិត្ក្មម សាថ បន័
អាជីវក្មម និងបទចចក្វទិ្ោ ក្ាំពុងម្ត្ទ វ្ើឲ្យប៉ាោះ ល់ដល់ការងារទពញទា៉ា ង  
អចិនស្តនតយ ៍ម្ដលានអត្ថរបទយាជនល៍អ និងការការ រពីការបទណ្ត ញ 
ទចញ។  

ខណ្ៈម្ដលត្រមូវការទី្ផារក្ាល ាំងពលក្មមម្ដលានភាពបត្ម់្បន ាន
ការទក្ើនទឡើងទោោះ រកុ្មហ ុនចាបទ់ផតើមងាក្ម់ក្រក្ការផតល់ការងារទៅឲ្យ
អនក្ខាងទរៅទ វ្ើ រសបទពលម្ដលការងារមនិទទ្ៀងទាត្ក់្ាំពុងរកី្រាលដាល

ទឡើងដូចផសតិ្ទលើសពីត្រមូវការចាាំបាច។់ វបិត្តិទសដាកិ្ចចសក្លទៅឆន ាំ 
២០០៨ កានម់្ត្ទ វ្ើឲ្យការធ្លល ក្ចុ់ោះនូវការងារម្ដលានសុវត្ថិភាពាន
សនទុោះកានម់្ត្ទលឿន។  

ទរៅពីការងារម្ដលគាម នសុវត្ថិភាពទហើយទោោះ ក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀង
ទាត្ប់ានជបួរបទ្ោះនូវបញ្ហហ ជាទរចើនទទ្ៀត្ម្ដលរមួានរបាក្ឈ់នួលទាប 
ឱកាសទ្ទ្លួបានការបណ្តុ ោះប ត លានតិ្ចត្ចួ សុវត្ថិភាពការងារ និង
ការម្ែទាាំងសុខភាព ការម្របរបួលនូវចាំននួទា៉ា ងទ វ្ើការ និង/ឬ បរាិណ្
ការងារ ទ្ទ្លួបានការទូ្ទាត្ទ់ៅទលើសុវត្ថិភាពសងគម និងការការ រ
សងគមទាប ឱកាសក្នុងការផ្ទល ស់ទៅការងារ ឬ ត្ោួទី្លអានតិ្ចត្ចួ គាម ន
 ឬានតិ្ចត្ួចនូវត្ាំ ងសហជីព ឬ ការទាមទាររមួ គាម ន ឬ ានតិ្ច
ត្ចួនូវការអនុវត្តចាបក់ារងារ។  
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 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

ការទាមទាររមួ និងការងារមិនទ ៀងទាត្់ 

ការទាមទាររមួគឺ្ជាឧបក្រណ៍្មយួក្នុងចាំទ ពឧបក្រណ៍្សាំខាន់ៗ ជា
ទរចើនទទ្ៀត្ម្ដលសហជីពបានទរបើរបាស់ទដើមបទី វ្ើឲ្យានរបរក្ដីភាពការ
ងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និងលក្ខខណ្ឌ ការងារននក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់ 
ប៉ាុម្នតការហក្ទ់ឡើងនូវការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់បានកាល យទៅជាការគ្ាំរាម
ក្ាំម្ហងដល់សិទ្ធិក្នុងការទាមទាររមួរបស់ក្មមក្រ។  

ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ជ់ាទរឿយៗម្ត្ងរតូ្វបានទរបើរបាស់ក្នុងទគាលបាំណ្ង
បងាអ ក្ស់ហជីពក្នុងការទរៀបចាំរបមូលផតុ ាំ និង ការទាមទាររមួ ទរ ោះថា
សហជីពជាទូ្ទៅានការលាំបាក្ក្នុងការទរៀបចាំ និងទ វ្ើឲ្យានត្ាំ ង
សរាបក់្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ទដាយទហតុ្ថាទ្ាំោក្ទ់្ាំនងរបស់ក្មម
ក្រ និងក្ម្នលងការងារមយួជាក្ល់ាក្ទ់ៅានភាពទ្នទ់ខាយ និងានរ
យៈទពលខលីទពក្។ ទដាយសារម្ត្សថិត្ក្នុងរបទភទ្ជាការងារគាម នសុវត្ថិ
ភាព ទោោះក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ម់្ត្ងម្ត្ខាល ចរអាមនិហា នចូលរមួក្នុងក្នុង
សហជិពទឡើយ។  

ទៅក្នុងរបទទ្សជាទរចើន ការងារទី្ភាន ក្ង់ារ និងការងារម្ដលផតល់ឲ្យអនក្
ខាងទរៅទ វ្ើរតូ្វបានទគ្ចាត្ថ់ាន ក្ទ់ឡើងវញិថាបានអងាអ ក្ទ់ដាយរសប
ចាបម់និឲ្យក្មមក្រទាាំងទនោះានលក្ខណ្ៈសមបត្តិរគ្បរ់គានក់្នុងការចូល
រមួក្នុងសហជីពទៅក្ម្នលងម្ដលពកួ្ទគ្ទ វ្ើការ។ ក្នុងក្រណី្ទនោះទហើយ
ម្ដលសហជីពរតូ្វបានហាមឃាត្ទ់ដាយចាប ់មនិឲ្យត្ាំ ង និង
ទាមទារសិទ្ធិសរាបក់្មមក្រម្ដលជលួពីខាងទរៅ ឬ ពីទី្ភាន ក្ង់ារការងារ
ក្នុងវស័ិយឧសាហក្មម ឬ សហរគាសរបស់ពកួ្ទគ្។  

សរាបក់្មមក្រម្ដលសថិត្ក្នុងទ្ាំោក្ទ់្ាំនងការងាររតី្ទកាណ្ ការទាមទារ
សិទ្ធិទសទើរម្ត្គាម នទាល់ម្ត្ទសាោះ។ រកុ្មហ ុនម្ដលពកួ្ទគ្ទ វ្ើការជាមយួ
រគ្បរ់គ្ងលក្ខខណ្ឌ ការងារក្ប៏៉ាុម្នតទី្ភាន ក្ង់ារ ឬ អនក្ទ ៉ាការបនតឯទ ោះទទ្
ម្ដលជានិទយាជក្រសបចាបរ់បស់ពកួ្ទគ្ ទបើទទាោះបីមនិបានរគ្បរ់គ្ង
ជាក្ម់្សតងមក្ទលើការងាររបស់ពកួ្ទគ្ក្ទ៏ដាយ។  

ទី្ភាន ក្ង់ារកិ្ចចសនោបទ ត ោះអាសននជាទរឿយៗគឺ្ជាភាគី្មនិរសបចាប់
ម្ដលជាទូ្ទៅពិបាក្នឹងទ វ្ើការទាមទារ។ ទៅរបទទ្សនីទសរយីា៉ា  ទបើ
ទយាងត្តមការសិក្ាមយួម្ដលបានទ វ្ើទឡើងទៅឆន ាំ ២០១០ បានបងាហ ញ
ថា ានរកុ្មហ ុនឯក្ជន និងទី្ភាន ក្ង់ារការងារចាំននួ ៦០ ម្ដលក្នុងទោោះ
ានម្ត្របាណ្ ២០ ម្ត្ប៉ាុទ ណ ោះម្ដលដាំទណ្ើ រការទដាយរសបចាប ់និង
ានការទ្ទ្លួសាគ ល់។  
 

ការងារទ ៉ាការបនត និងការជលួឲ្យទ វ្ើបនត៖  
វ ិ្ ីម្ដលរកុ្មហ ុនអាចទគ្ចទចញពីការទ្ទ្លួខុសរតូ្វរបស់ខលួន 

ឧសាហក្មមទរបងទៅរបទទ្សនីទសរយីា៉ា ៖  

ទៅរបទទ្សនីទសរយីា៉ា  រកុ្មហ ុនពហុជាតិ្សាសន ៍និងទសវាទរបង បាន 
ផតល់ការងារក្នុងបរាិណ្ដទ៏រចើនមយួទៅឲ្យរកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនតម្ដល
មនិរសបចាបទ់ដាយមនិខវល់ថាការងារទោោះជាបល់ាប ់ជាទ្ាល ប ់និង  
អចិនស្តនតយ ៍ទោោះទឡើយ។  រកុ្មហ ុនសាមជីាអនក្រគ្បរ់គ្ងទលើក្មមក្រ និង
ក្ាំណ្ត្រ់បាក្ឈ់នូលដល់ពកួ្ទគ្ ទដាយពកួ្ទគ្រគានម់្ត្ទផទររបាក្ឈ់នួល ទៅ
រកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនតប៉ាុទ ណ ោះ។  

ការងារសងក់្បា៉ា ល់ទៅអាលលឺម៉ាង៖់  

រកុ្មហ ុនហាក្រ់បគ្ល់រាល់ការទ្ទ្ួលខុោះរតូ្វទាាំងអស់ទៅឲ្យរកុ្មហ ុនទ ៉ា
ការបនត និងមនិខវល់ពីការរតួ្ត្ពិនិត្យទៅទលើអវីម្ដលរកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនត
ទ វ្ើយា៉ា ងទម៉ាចទឡើយ។ ជាងទនោះទៅទទ្ៀត្ រកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនតម្ដលទគ្
បានចុោះហត្ថទលខាជាមយួទោោះ អាចនឹងផតល់ការងារទនោះបនតទៅអនក្ទ ៉ា
ការបនតទផសងទទ្ៀត្។ ទហើយទៅទី្បញ្ចបរ់កុ្មហ ុនមនិទាាំងដឹងថានរ 
ជាអនក្ទ វ្ើការឲ្យទគ្ពិត្របាក្ដផង។ រកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនតបានបទងកើត្របាក្់
ចាំទណ្ញយា៉ា ងរសួលទចញពីក្ាល ាំងទញើសឈាមរបស់ក្មមក្រទាាំងទោោះ។  

Meinhard Geiken in charge of IG Metall‟s Coastal District. 

ការរកុ្រក្ម្រ ៉ាទៅា៉ា ដាកាសាក រ៖ 

ទៅម្ខ ក្ក្កដា ឆន ាំ ២០១៣ រកុ្មហ ុន QMM (Qit Madagascar 
Minerals- Rio Tinto) បានបញ្ចបកិ់្ចចសនោជាមយួរកុ្មហ ុនសនតិសុខ
មយួទឈាម ោះ OMEGA Risk Solutions ទដើមបទីរជើសយក្រកុ្មហ ុនម្ដល
ានត្នមលទថាក្ជាងចាំននួពីរទផសងទទ្ៀត្។ ការផ្ទល ស់បតូរទនោះបានប ត ល
ឲ្យានការបញ្ឈបក់្មមក្រសរុប ៣០០ោក្ ់ទដាយានការជូនដាំណឹ្ងម្ត្ 
រយៈទពលមយួម្ខប៉ាុទ ណ ោះ។ សហជីពជាសាជិក្របស់ IndustriALL គឺ្
 FISEMA បានពោយាមទាមទារឲ្យរកុ្មហ ុន QMM Rio Tinto ជយួ គិ្ត្
គូ្ពីអត្ថរបទយាជនឲ៍្យក្មមក្រទាាំងទោោះម្ត្រតូ្វបានរកុ្មហ ុនទនោះបដិទសដ
មនិទ្ទ្លួខុសរតូ្វ ទដាយទលសថា ខលួនមនិម្មនជានិទយាជក្របស់ក្មមក្រ
ទាាំងទនោះទឡើយ។  

ការចរចារមួានត្ោួទី្យា៉ា ងសាំខានក់្នុងកាត្ប់នថយការទក្ើនទឡើងនូវ
របទភទ្ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និងទដើមបកីារ រផល់របទយាជនរ៍បស់ក្មម
ក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់ ម្ត្ទនោះជាសមរភូមទិឡើងទ្លួ។  
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ជាំនោះឧបស័គ្គម្ដលរារាាំងដល់ការទាមទាររមួ៖  
យុទ្ធសាស្តសតសរាបស់ហជពី 
 

ការទរៀបចាំទាមទាររបស់សហជីព ានលក្ខណ្ៈខុសៗពីគាន ពីរបទទ្សមយួ
ទៅរបទទ្សមយួ ក្នុងរបទទ្ស ឬ វស័ិយ ឧសាហក្មម។ ានក្ត្តត ជាទរចើន
ម្ដលជោះឥទ្ធិពលដល់ការទរៀបចាំឲ្យានការទាមទារ រមួានរក្បខណ័្ឌ និ
តិ្បញ្ដ តិ្តជាតិ្ ទ្រមងន់នការទាមទារមួម្ដលានរសាប ់ភាពខាល ាំងរបស់សហ
ជីព និងអាំ ចននការចរចា និងអរត្តននការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់ៅក្នុង
របទទ្ស ឬ វស័ិយទោោះ។  
 
ការទរៀបចាំ និងត្ាំ ងឲ្យក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ក់្នុងការទាមទាររមួ 

>  “ភាពខាល ាំងរបស់សហជីពគឺ្អារស័យទលើសាជិក្ភាព។ ទយើង
រតូ្វម្ត្របមូលផតុ ាំក្មមក្រកិ្ចចសនោ ឲ្យពកួ្ទគ្ចូលរមួសហជីព 
របយុទ្ធទាមទារឲ្យពកួ្ទគ្ និងពរងឹងភាពខាល ាំងរបស់ពកួ្ទយើង”  
B.K. Das, អគ្គទលខា្ិការនន INMF 

 
IndustriALL ជាំរុញសហជីពជាសាជិក្របស់ខលួនក្នុងការទរៀបចាំ និងទ វ្ើជា
ត្ាំ ងឲ្យក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និងទ វ្ើការទាមទារក្នុងោមពកួ្ទគ្ 
ជាជាងការជាំរុញឲ្យានការបទងកើត្សហជីពដាចទ់ដាយម្ឡក្សរាបព់កួ្
ទគ្។ ការផតល់ការងារឲ្យអនក្ទ ៉ាការទ វ្ើបនត ទ វ្ើឲ្យានការរបឈមនូវការ
សាបសូ់នយអាំ ចទាមទាររបស់សហជីព ទដាយសារម្ត្រកុ្មហ ុនមយួ
អាចនឹងានកិ្ចចសនោជាមយួអនក្ទ ៉ាការបនត ឬ ទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះ
អាសននទរចើន។ ទៅក្នុងរកុ្មហ ុនក្កាយម្រ ៉ាដ៏្ ាំមយួទៅរបទទ្ស កូ្ឡុាំប  ីគឺ្
រកុ្មហ ុន  Carbones del Cerrejón  ក្នុងចាំទ មក្មមក្រសរុប ១១ 
៩០០ ោក្ា់ន ៦ ៥០០ ោក្ជ់ាក្មមក្ររបស់រកុ្មហ ុនទ ៉ាការជាង ៣០០ 
ទផសងគាន ។  
 

ការទរៀបចាំបញ្ចូ លក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់ៅក្នុងសហជីពានរសាប់
នឹងានភាពងាយរសួលក្នុងការការ រក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និង
ទ វ្ើឲ្យសហជីពកានម់្ត្រងឹាាំ ទហើយក្ទ៏្បស់ាក ត្ក់ារម្បងម្ចក្ក្ាល ាំងពលក្មម
ក្មមទៅជាម្ផនក្ទាមទារដាចពី់គាន ។ ទៅទពលម្ដលសហជីពអាចបងាហ ញថា
ខលួនពិត្ជាអាចទ វ្ើការទាមទាររមួក្នុងោមក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ប់ាន
ទោោះ ពកួ្ទគ្នឹងចងចូ់លរមួជាមយួសហជីព ទដាយពកួ្ទគ្យល់ថាសហ
ជីពអាចជយួ ពកួ្ទគ្បាន។  
 
ក្នុងក្រណី្ចាាំបាចស់ហជីពអាចផ្ទល ស់បតូរបទ្បញ្ហជ  និងលក្ខនតិក្មយួចាំននួ
ទដើមបកុី្ាំឲ្យានឧបសគ្គដល់ក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ក់្នុងការចូលរមួ។ 
ទៅរបទទ្សអាលលឺម៉ាង ់សហជីព ា្ំៗភាគ្ទរចើនបទងកើត្សាគ្មសរាបទ់ វ្ើ
ការទាមទារជាក្ល់ាក្ស់រាបក់្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសននទដើមបឲី្យ
ពកួ្ទគ្អាចចូលរមួជាំរុញការទរៀបចាំទសមើរគាន ក្នុងអនុសញ្ហដ រមួ។ ត្តមរយៈការ
ទផ្ទត ត្សាំខានទ់ៅទលើការទ វ្ើឲ្យរបទសើទឡើងនូវលក្ខខណ្ឌ សរាបក់្មមក្រ
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់ោោះ ទៅឆន ាំ ២០១២ IG-Metall របមូលបាន
សាជិក្ែមីចាំននួ ៣៨០០០ ោក្ទ់ចញពីបុគ្គលិក្បទ ត ោះអាសនន។  
 
សហជីពឥណ្ឌូ ទនសីុ ទឈាម ោះ FSPMI និង Lomenik បានទរៀបចាំរបមូលផតុ ាំ
ទដាយទជាក្ជយ័នូវនិទយាជិត្កិ្ចចសនោ និងជលួបនតទៅបាត្តាំ ម្ដលជា
ទកាោះម្ដលានដាំទណ្ើ រការោាំទចញទដាយខលួនឯង (EPZ)។ ត្តមការឲ្យដឹង
ពី FSPMI ក្មមក្ររបាណ្ ៩៨% ទៅ EPS រតូ្វបានជលួត្តមរយៈទី្ភាន ក្់
ងារការងារ ម្ដលភាគ្ទរចើនជាស្តសតី។ ទដើមបទីលើក្ទឡើងនូវត្រមូវការរបស់
ក្មមក្រទៅ EPZ  FSPMI និង Lomenik បានទរៀបចាំនូវយុទ្ធសាស្តសតទដើមបី
ទ វ្ើការផ្ទល ស់បតូរសាថ នភាពននក្មមក្រកិ្ចចសនោឲ្យទៅជាក្មមក្រអចិនស្តនតយវ៍ញិ 
និងចរចាឲ្យានកិ្ចចរពមទរពៀងរមួទដើមបកីាត្ប់នថយចាំននួក្មមក្រកិ្ចច  
សនោ។  
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ត្តមរយៈយុទ្ធោការក្នុងការទរៀបចាំរបមូលផតុ ាំក្មមក្រជលួបនតទៅក្នុង
ឧសាហក្មមម្រ ៉ាឥ ឌ  INMF ក្ប៏ានអនុវត្តត្តមទគាលការក្នុងការទរៀបចាំ
របមូលផតុ ាំក្មមក្រកិ្ចចសនោ ចូលទៅក្នុងសហជីពានរសាបជ់ាជាងការ 
បាំម្បក្ក្ាល ាំងក្មមក្រទដាយបទងកើត្នូវសហជីពដាចទ់ដាយម្ឡក្ពីគាន ។ ទទាោះ
ជាយា៉ា ងទនោះក្តី ការទ វ្ើវទិសា្នក្មមលក្ខនតិក្សហជីពចាំ យទពលទរចើន
ទពក្ក្នុងក្រណី្មយួចាំននួម្ដលត្រមូវឲ្យសហជីពគាាំរទ្ឲ្យានការបទងកើត្
សហជីពែមី ម្ដលរមួាន Mahanadi Coal Fields Contractual 
Transport Workers Union (ានសាជិក្ ១០ ០០០ ោក្)់។ ការចរ
ចារមួជាមយួសាគ្មនិទយាជិត្ដឹក្ជញ្ជូ នបានទ វ្ើឲ្យានការទបើក្របាក្់
ឈនួលទទ្ៀងទាត្ត់្តមរយៈ្ោគារ កាត្ប់នថយបដិភាក្របាក្ក់ាត្ទុ់្ក្ ការ
ទ្ទ្លួបានទសវាសុខភាពទៅក្នុងរកុ្មហ ុន និងរបាក្ទ់លើក្ទឹ្ក្ចិត្តរបចាាំ
ឆន ាំ។  
 
ក្ត្តត មយួចាំននួម្ដលោាំឲ្យទជាគ្ជយ័នូវយុទ្ធសាស្តសតទនោះរមួាន ការគាាំរទ្
ជាបនតបោទ បពី់សាំោក្ស់ហពន័ធ INMF ចាំទ ោះសហជីពក្មមក្រការងារមនិ
ទទ្ៀងទាត្ ់ការចរចារសបគាន ជាមយួរកុ្មហ ុន ទហើយអវីម្ដលសាំខានប់ាំផុត្
ទោោះគឺ្ការសាមគ្គគីាន រវាងក្មមក្រទពញសិទ្ធិទាាំងអស់ម្ដលបានគាាំរទ្ការទ វ្ើ
បាតុ្ក្មមរបស់ក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់ 
 
ការទាមទារត្តមម្ផនក្ 
ការទាមទារត្តមម្ផនក្ទក្ើត្ានទៅថាន ក្ជ់ាតិ្ ឬ ថាន ក្ត់្ាំបន ់និង/ឬថាន ក្ទ់ខត្ត
រកុ្ង។ ទ្ាំហាំរគ្បដណ្ត បន់នកិ្ចចរពមទរពៀងត្តមម្ផនក្ ជាទូ្ទៅានក្រមតិ្
ខាស់ម្ដលជាលទ្ធផលននចាំននួ និងទ្ាំហាំននរកុ្មហ ុនម្ដលសថិត្ក្នុងកិ្ចចរពម
ទរពៀងទនោះ។ ការត្រមូវឲ្យានការបនតកិ្ចចសនោម្ដលត្រមូវទដាយចាប់
អាចនឹងទ វ្ើឲ្យ កិ្ចចសនោទនោះានវសិាលភាព ា្ំទ្ង។ របសិនទបើកិ្ចចរពម
ទរពៀងទនោះានទ្ាំហាំរគ្បដណ្ត បទ់ៅទលើ រគ្បក់្មមក្រទាាំងអស់ ឬ រូបវនត
បុគ្គល “ម្ដល ក្ព់ន័ធនឹងឧសាហក្មម” ទរៅពី”និទយាជិត្” ទ្ាំហាំរគ្បដ
ណ្ត បទ់ោោះអាចនឹង រមួបញ្ចូ លទាាំងក្មមក្រក្នុងទ្ាំោក្ទ់្ាំនងការងារមនិទទ្ៀង
ទាត្ផ់ងម្ដរ។  
ការទាមទារទាាំងឡាយទៅក្រមតិ្ឧសាហក្មមអាចទដើរត្ោួទី្យា៉ា ងសាំខាន់
ក្នុងការទ វ្ើឲ្យានរបរក្ដីភាពការទរបើរបាស់ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ដូចជា
ការងារជលួឲ្យអនក្ទ ៉ាការទ វ្ើបនត និងការងារទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសនន រមួ
ទាាំងលក្ខខណ្ឌ ការងាររបស់ក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ផ់ងម្ដរ។ រតូ្វម្ត្
បទញ្ច ៀសឲ្យបាននូវការបាំម្បក្ក្ាល ាំង ជាពិទសសទៅទពលរកុ្មហ ុនទ ៉ាការ
ទ វ្ើការផគត្ផ់គងក់្ាល ាំងពលក្មមទៅឲ្យរកុ្មហ ុនទរចើនជាងមយួ។   
ទៅរបទទ្សដាណឺ្ា៉ា ក្ ក្នុងផលិត្ក្មមឧសាហក្មម និងវស័ិយសាំណ្ង ់
សហជីពបានទ វ្ើការចរចាឲ្យានកិ្ចចរពមទរពៀងត្តមម្ផនក្ម្ដលរមួានពិ្ី
សារសរាបក់ារងារទី្ភាន ក្ង់ារ។ ពិ្ីសារទនោះម្ចងថាក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ាររតូ្វ
ម្ត្ជលួទដាយម្ផអក្ទៅទលើកិ្ចចរពមទរពៀងម្ដលានក្ាំណ្ត្វ់ស័ិយចាស់
លាស់ ម្ដលានទ្ាំហាំរគ្បដណ្ត បទ់ៅទលើ របាក្ឈ់នួល ទា៉ា ងបាំទពញ
ការងារ និងលក្ខខណ្ឌ ការងារសាំខាន់ៗ ជាទរចើនទទ្ៀត្។ ទៅរបទទ្សម្ប ល
សសុកី្ Commissions Paritaires ម្ដលរមួានសាសភាពមក្ពីអងគការ
ក្មមក្រ និងនិទយាជក្ ់បានរតឹ្បនតឹងការទរបើរបាស់ក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារទៅក្នុង
អនុសញ្ហដ រមួ។ គ្ណ្ក្មមការជាក្ល់ាក្ម់យួរតូ្វបានបទងកើត្ទឡើងទដើមបទី វ្ើ
របរក្ដីភាពក្ាល ាំងពលក្មមទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសននត្តមរយៈកិ្ចចរពម
ទរពៀងម្ដលអាចទរបើបានសរាបវ់ស័ិយឧសាហក្មមទផសងទទ្ៀត្។ កិ្ចច
រពមទរពៀងទនោះជយួ ការ រសិទ្ធិរបស់ក្មមក្រក្នុងការទ្ទ្លួបាននូវ របាក្់
សនសាំ សុខភាព សុវត្ថិភាព និងការបណ្តុ ោះប ត ល។ 
IG-Metall ទៅរបទទ្សអាលលឺម៉ាងប់ានចុោះកិ្ចចរពមទរពៀងទដាយទជាគ្ជយ័
ទៅក្នុង ២០១២ ជាមយួនិទយាជក្ឧ់សាហក្មមទលាហៈ និងទអឡិចរតូ្
និក្ ទដើមបផីតល់សិទ្ធទិៅដល់រកុ្មរបឹក្ាការងារក្នុងការទ្បស់ាក ត្ក់្ាល ាំងពល
ក្មមទី្ភាន ក្ង់ារ។  

ទៅរបទទ្សអាហសងទី់្ន សហពន័ធទរបង និងឧសម័នទ FASPyGP បាន
ទ្ទ្លួទជាគ្ជយ័ក្នុងការចរចាទៅទលើារត្តមយួក្នុងកិ្ចចរពមទរពៀង
ឧសាហក្មមឧសម័នទរមួម្ដលបានម្ចងថា បទ្បញ្ដត្តិទាាំងអស់ននកិ្ចចរពម
ទរពៀងទនោះនឹងានសុពលភាពទសមើរគាន ទៅទលើរគ្បរ់កុ្មហ ុនទ ៉ា ងការបនត
ទាាំងអស់។  
 
> ារត្ត ២៖ ភាពដាចទ់ដាយម្ឡក្ 

[…] ខ) អនក្ទ ៉ាការបនត៖ រកុ្មហ ុនម្ដលានសក្មមភាពសថិត្ក្នុ ងកិ្ចច
រពមទរពៀងទនោះរតូ្វម្ត្ទ្ទ្លួខុសរតូ្វរមួចាំទ ោះការបាំទពញក្ត្តពវកិ្ចច
ម្ដលទក្ើត្ានរវាងអនក្ទ ៉ាការបនត និងនិទយាជិត្របស់ខលួ ន និងទគារព
ត្តមបទ្ដាា នការងារ និងសុវត្ថិភាពសងគម [...] រកុ្មហ ុន និង 
FASPyGP នឹងទរបើរបាស់រាល់មទ្ោបាយទាាំងឡាយម្ដលានទដើមបី
អនុវត្តនូវបទ្បញ្ដត្តិទៅក្នុ ងកិ្ចចរពមទរពៀងរមួ និងចាបទ់នោះ។  

 
FASPyGP- អនុសញ្ហដ រមួសរាបវ់ស័ិយ ឧសម័នទ (២០១០-២០១៣) 

 
ទៅអាស្តហវឹក្ខាងត្បូង NUMSA បានចុោះកិ្ចចរពមទរពៀងជាទរចើនក្នុងវស័ិយ
មយួចាំននួ រមួាន រែយនត សាំបក្ក្ង ់ទលាហៈ ជាទដើម ម្ដលានទគាល
បាំណ្ងលុបបាំបាត្នូ់វឈមួញក្ ត លពលក្មម និងទ វ្ើឲ្យរបទសើរទឡើងនូវ
លក្ខខណ្ឌ ការងារសរាបក់្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់  
 
ការទាមទារទៅក្នុងសហរគាស 
ការទាមទាររមួទៅក្រមតិ្សហរគាស/ទរាងចរក្ កានម់្ត្ក្រមនឹងរមួបញ្ចូ ល
ក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ដូចក្មមក្រពីទី្ភាន ក្ង់ារ និងរកុ្មហ ុនទ ៉ាការ
បនត ទដាយសារម្ត្ពកួ្ទគ្មនិម្មនជានិទយាជិត្ផ្ទទ ល់របស់រកុ្មហ ុន។ 
ក្ាល ាំងរបស់សហជីព និងអាំ ចទាមទារទៅថាន ក្ស់ហរគាស និងទរាង
ចរក្ានភាពទ្នទ់ខាយ ទដាយសារម្ត្ការផតល់ការងារទៅឲ្យអនក្ខាង
ទរៅទ វ្ើ ទហើយសហជីពជាទរចើនគាម នជទរមើសអវីទរៅម្ត្ពីការចរចាជាមយួ
រកុ្មហ ុននិមយួៗទោោះទឡើយ ទៅទពលម្ដលពកួ្ទគ្រតូ្វបានរតឹ្បនតឹងទដាយ
របពន័ធទ្ាំោក្ទ់្ាំនងឧសាហក្មម។ ទៅទី្ ម្ដលការទាមទារត្តមវស័ិយ
មនិអាចទៅរចួទោោះ ការទាមទារទដាយផ្ទទ ល់ជាមយួសហរគាសក្នុងោម
ក្មមក្រទពញសិទ្ធិ និងក្មមក្រទ ៉ាការ/ទី្ភាន ក្ង់ារ គឺ្ជាវ ិ្ ីម្ដលលអបាំផុត្
សរាបព់រងឹងក្ាល ាំងសហជីព និងការទាមទារឲ្យានលក្ខខណ្ឌ ទសមើ 
ភាព។   
 
ទបើទទាោះបីជាានការក្រមតិ្ម្បបទនោះក្ទ៏ដាយ ក្ស៏ហជីពនដគូ្មយួចាំននួទៅ
ម្ត្អាចទរៀបចាំ និងចរចាឲ្យានកិ្ចចរពមទរពៀងរមួដា៏នរបសិទ្ធិភាព។ ទៅ
ឆន ាំ ២០១២ ទៅរបទទ្សកា ដា បោទ បពី់ការជាបគ់ាាំងអស់រយៈទពល ៦ 
ម្ខ ទៅឯ Rio Tinto ទៅ Alma ក្មមក្ររបស់រកុ្មហ ុន United Steel បាន
ទ្ទ្លួទជាគ្ជយ័ក្នុងការចរចាឲ្យានអនុសញ្ហដ រមួម្ដលបានក្ាំណ្ត្ឲ់្យ
ានក្មមក្រទ ៉ាការម្ត្រតឹ្ម ១០% ននទា៉ា ងទ វ្ើការសរុបប៉ាុទ ណ ោះ។ ចាំម្ណ្ក្
ឯទៅសហរដាអាទមរកិ្ឯទ ោះវញិ ក្មមក្ររបស់រកុ្មហ ុន United Steel ក្៏
បានឈានដល់កិ្ចចរពមទរពៀងជាមយួរកុ្មហ ុនសាំបក្ក្ង ់Bridgestone 
ម្ដលបានដាក្ក់្រមតិ្ទៅទលើការទរបើរបាស់ក្មមក្រទ ៉ាការសរាបទ់សវា
ម្ែទាាំ។ ទៅក្នុងកិ្ចចរពមទរពៀងែមីទនោះ ក្មមក្ររបស់ United Steel បានរក្ា
នូវអរត្តក្មមក្រទ ៉ាការម្ត្រតឹ្ម ៥% ប៉ាុទ ណ ោះ។ Bridgestone ក្រ៏តូ្វម្ត្
ពិទរគាោះទយាបាលជាមយួត្ាំ ងសហជីពទៅក្ម្នលងការងារអាំពីត្រមូវការ
ចាាំបាច ់និងទ្ាំហាំននត្រមូវការក្មមក្រទ ៉ាការផងម្ដរ។  
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 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

 
ការចរចាជាមយួទ្ភីាន ក្ង់ារ នងិរក្មុហ ុនទ ៉ាការ 
 
សហជីពក្ប៏ានចរចាអាំពីកិ្ចចរពមទរពៀងម្ដរ ជាមយួទី្ភាន ក្ង់ារការងារ 
បទ ត ោះអាសនន ឬ រកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនតម្ដលានការទ្ទ្លួសាគ ល់ជា
និទយាជក្រសបចាប។់  
 
ានការក្រមតិ្យា៉ា ងចាស់អាំពីអវីម្ដលអាចសទរមចបានសរាបក់្មមក្រ
ទដាយការចរចាជាមយួរកុ្មហ ុនទ ៉ាការពលក្មមជាជាងជាមយួរកុ្មហ ុន
សាម។ី រកុ្មហ ុម ា្ំមយួអាចនឹងទរបើរបាស់រកុ្មហ ុនទ ៉ាការតូ្ច និងម្យម
ជាទរចើន ម្ដលបានបាំម្បក្ក្ាល ាំងទាមទារ និងត្រមូវឲ្យានការចរចាទរចើន
។ រកុ្មហ ុនទ ៉ាការក្ា៏នការរគ្បរ់គ្ងម្ដលានក្ាំណ្ត្ទ់ៅទលើលក្ខខណ្ឌ
ការងារម្ដលជារបធ្លនបទ្ននកិ្ចចចរចា។  
 
ទៅរបទទ្សនីទសរយីា៉ា  រកុ្មហ ុនផលិត្ទរបង Shell (SPDC) បាន
សារភាពរបាបស់ហជីពជាសាជិក្របស់ IndustriALL គឺ្ NUPENG ថា 
ខលួនានក្មមក្រមនិទទ្ៀងទាត្ជ់ាង ៣០ ០០០ ោក្ ់ទៅក្នុងរបតិ្បតិការរបស់
ខលួន។ NUPENG ក្ាំពុងទាមទារឲ្យរាល់រកុ្មហ ុនពហុជាតិ្ទាាំងឡាយ ទ វ្ើ
យា៉ា ង ឲ្យានការបទងកើត្នូវទវទិ្កាអនក្ទ ៉ាការ ម្ដលជាទវទិ្កាមយួ
សរាបឲ់្យរកុ្មអនក្ទ ៉ាការអាចចរចារជាមយួសហជីពម្ដលជាត្ាំ ង
របស់ក្មមក្រ។ សហជីពក្ប៏ានអាំ វោវឲ្យានការចរចាទៅទលើអនុសញ្ហដ
រមួ សរាប ់ក្មមក្រកិ្ចចសនោទាាំងអស់ទៅក្នុងរបតិ្ត្តិការរបស់ Shell។ ខ
ណ្ៈម្ដលទវទិ្ការរបស់អនក្ទ ៉ាការរតូ្វបានបទងកើត្ទឡើងរចួទហើយទៅរកុ្ម
ហ ុន Chevron Total និង Agip ទដើមបចីរចាជាមយួសហជីពអាំពីលក្ខខណ្ឌ
ននទសវាក្មមសរាបបុ់គ្គលិក្កិ្ចចសនោទោោះ ថាន ក្រ់គ្ប ់រគ្ងរបស់ Shell 
និង Mobil បានបដិទស្មនិរពមទ វ្ើដូចគាន ទនោះទឡើយ។  
 
ទៅឯ  Chevron-Uni Thai ម្ដលជាទរាងចរក្ផលិត្ទរបង និងឧសម័នក្នុង
សមុរទ្ទៅ Laem Chabang របទទ្សនែ រកុ្មក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារពីររកុ្ម
ម្ដលផគត្ផ់គងទ់ដាយ ទី្ភាន ក្ង់ារពីរទផសងគាន បានទ្ទ្លួទជាគ្ជយ័ក្នុងការចុោះ
អនុសញ្ហដ រមួជាមយួទី្ភាន ក្ង់ារទាាំងពីរ។ ពីមុនមក្ក្មមក្រមនិម្ដលានអនុ
សញ្ហដ រមួម្បបទទ្ោះទឡើយ ទហើយកិ្ចចអនុសញ្ហដ រមួែមីទនោះោាំមក្ឲ្យពកួ្ទគ្នូវ
សិទ្ធិ និងអត្ថរបទយាជនស៍រាបព់កួ្ទគ្ជាទលើក្ដាំបូង។  

> ១.) ចាបឈ់បស់រាក្របចាាំឆន ាំ៖ 
• ៦ នែៃសរាបក់្មមក្រ ម្ដលបានបទរមើការចទោល ោះពី  
១ ដល់ ២ ឆន ាំ 

• ៨ នែៃសរាបក់្មមក្រម្ដលបានបទរមើការទលើសពី ២ ឆន ាំ 
៣.) របាក្ម់្ខទី្ ១៣៖  របាក្ប់ម្នថមទសមើ រនឹង ៣០% ននរបាក្ម់្ខក្មមក្រ
និងរតូ្វបានទបើក្ជូនទៅម្ខ ន្ូ   

 
អនុសញ្ហដ រមួ ២០១៣ រវាង ក្មមក្រទ ៉ាការ CUEL សហជីព និង 
Megatech Industrial Consultant (Thailand)  
 
ជទរមើសដល៏អរបទសើរមយួទដើមបចីរចាជាមយួទី្ភាន ក្ង់ារនិមយួៗ ឬ រកុ្មហ ុន
ទ ៉ាការគឺ្ រតូ្វបទងកើត្នូវកិ្ចចរពមទរពៀងត្តមវស័ិយម្ដលរគ្បដណ្ត បទ់ៅទលើ
ឧសាហក្មមផគត្ផ់គងក់្ាល ាំងពលក្មម ក្នុងវស័ិយជាក្ល់ាក្ម់យួ។  
 
ទៅរបទទ្សជាទរចើនទៅអឺរ ៉ាុប រមួាន ហូឡង ់ស ុយម្អត្ ម្ប លសសុកិ្  
ទអសា៉ាញ សវីស និងបារាាំងជាទដើម សហជីពបានចុោះកិ្ចចរពមទរពៀងថាន ក្់
ជាតិ្ ម្ដលរគ្បដណ្ត បទ់ៅទលើបុគ្គលិក្ទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសនន ទៅរគ្ប់
វស័ិយឧសាហក្មម។ កិ្ចចរពមទរពៀងទនោះ ទ វ្ើរបរក្ដីក្មមលក្ខខណ្ឌ ការងារ 
និងានទ្ាំហាំរគ្បដណ្ត បទ់លើក្ាល ាំងពលក្មមរបស់ទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះ

អាសននភាគ្ទរចើន។ ទៅរបទទ្សមយួចាំននួ កិ្ចចរពមទរពៀងទផសងៗគាន រតូ្វ
បានជាំរុញឲ្យទ វ្ើទឡើងរវាង ក្មមក្រគាម នជាំោញ និងក្មមក្រជាំោញ (ឧ. ដាណឺ្
ា៉ា ក្ ស ុយម្អត្ អូរទី្ស ជាទដើម)។  
ទៅរបទទ្សអាលលឺម៉ាង ់IG Metall បានចុោះកិ្ចចរពមទរពៀងពលក្មមរមួ
សរាបវ់ស័ិយជាក្ល់ាក្ជ់ាមយួអងគការការងារបទ ត ោះអាសនន ា្ំបាំផុត្ពីរ
គឺ្ BAP និង iGZ។ កិ្ចចរពមទរពៀងទាាំងទនោះ ម្ដលទ វ្ើទឡើងក្នុងវស័ិយទលា
ហៈ អគ្គីសនី វាយនភណ័្ឌ  និងសាំទលៀក្បាំ ក្ ់រមួទាាំង IGBCE ក្នុងវស័ិយ
គី្ម ីផ្ទល សទីក្ ជរ័ បានផតល់នូវរបាក្ប់ម្នថមត្តមវស័ិយជាក្ល់ាក្ស់រាប់
បុគ្គលិក្ទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសននម្ដលបនតិចមតងៗនឹងទ វ្ើឲ្យទសមើរគាន នូវ
របាក្ឈ់នួលម្ដលខុសគាន រវាងក្មមក្ររបស់ទី្ភាន ក្ង់ារ និងក្មមក្រទពញ
សិទ្ធិ។  
ខណ្ៈម្ដលការចរចាជាមយួទី្ភាន ក្ង់ារទៅថាន ក្ជ់ាតិ្ និងត្តមវស័ិយបានផត
ល់នូវលទ្ធផលសាំខាន់ៗ សរាបក់្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារទោោះ ការទ វ្ើម្បបទនោះមនិ
ានការរតឹ្ត្បតិ្ខាល ាំងចាំទ ោះសហជីពទៅអឺរ ៉ាុបខាងលិចទទ្។ កិ្ចចរពមទរពៀង
ម្បបទនោះអាចទ វ្ើទៅបានម្ត្ទៅទី្ ម្ដលានក្ាល ាំងសហីពខាល ាំងក្នុង
ចាំទ មក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារ ទី្ ម្ដលការចរចារមួរតូ្វបានការ រយា៉ា ង
លអទដាយចាប ់និងានសាថ បន័ចាស់លាស់ប៉ាុទ ណ ោះ។ វាមនិអាចជាម៉ាូ
ម្ដលសរាបស់ាថ នភាពការងារទី្ភាន ក្ង់ារទាាំងអស់ទៅទលើពិភពទលាក្បា
នទឡើយ។ ជាងទនោះទៅទទ្ៀត្ វានឹងមនិអាចទ វ្ើទៅបានចាំទ ោះកិ្ចចរពម
ទរពៀងម្ដលានទី្ភាន ក្ង់ារទដើមបទី វ្ើការក្ាំណ្ត្ទ់ៅទលើការទរបើរបាស់នូវក្មម
ក្រទី្ភាន ក្ង់ារ។ ទហតុ្ទនោះទហើយបានជាកិ្ចចរពមទរពៀងម្ដលទ្ទ្លួបាន
ទជាគ្ជយ័ជាមយួទី្ភាន ក្ង់ាររតូ្វបានទ វ្ើទឡើងរសបគាន នឹងកិ្ចចរពមទរពៀង
ឧសាហក្មម។ ក្នុងឧទាហរណ៍្ខាងទលើ សហជីពអាលលឺម៉ាងប់ានចរចាកិ្ចច
រពមទរពៀងជាមយួរកុ្មហ ុនសាមកី្នុងវស័ិយនិមយួៗ  
ក្នុងទពលជាមយួគាន  ខណ្ៈម្ដលពកួ្ទគ្ក្ាំពុងចរចាជាមយួទី្ភាន ក្ង់ារ
ការងារបទ ត ោះអាសនន។  
 
ការទាមទារទូ្ទាាំងសក្លទលាក្  
កិ្ចចរពមទរពៀងទរកាមរក្បខណ្ឌ ការងារសក្ល (GFA) ផតល់នូវឱកាសក្នុង
ការដាក្ក់្ាំណ្ត្ទ់ៅទលើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ត់្តមរយៈការចរចាក្រមតិ្
សក្លជាមយួ រកុ្មហ ុន ម្ដលានវសិាលភាពរគ្បដណ្ត បទ់លើក្រមតិ្
ចាាំបាចនូ់វការងារបទ ត ោះអាសននសរាបត់្រមូវការជាក្ល់ាក្ម់្ដលបាន
ជបួរបទ្ោះ។ ភាសាម្ដលឆលុោះបញ្ហច ាំងពីការទបតជាញ ចិត្តននរកុ្មហ ុនពហុជាតិ្
ទដើមបកីាត្ប់នថយការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់ៅក្នុងរបតិ្បត្តិការរបស់ខលួនទៅទូ្
ទាាំងពិភពទលាក្ និងអនក្ផគត្ផ់គងអ់ាចានសារៈរបទយាជនជ៍ាខាល ាំង។ វា
អាចរត្ូវបានទរបើរបាស់ទដើមបមី្សតងទចញនូវសាថ នភាពទៅទី្ ម្ដលការ
ងារបទ ត ោះអាសនន ទី្ភាន ក្ង់ារ រកុ្មហ ុនទ ៉ាការ ឬ ទ្រមងក់ារងារមនិទទ្ៀង
ទាត្ទ់ផសងទទ្ៀត្ បានមក្ជាំនសួការងារអចិនស្តនតយ ៍ក្ដូ៏ចជាគាាំរទ្ការបទងកើត្
ទឡើងវញិនូវការងារអចិនស្តនតយ ៍ទដាយផ្ទទ ល់ និងការបទងកើត្ទឡើងវញិនូវ
ឱកាសក្នុងការបទងកើត្សហជីព។ GFA រវាង IndustriALL និង GDF
Suez ានសកាត នុពលយា៉ា ងសាំខានក់្នុងការក្រមតិ្ការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់ 
  
> “[រកុ្មហ ុន] ទ្ទ្លួសាគ ល់នូវសារៈសាំខានន់នការងារម្ដលានសុវត្ថិភាព
សរាបបុ់គ្គល និងសងគមត្តមរយៈការទពញចិត្តទៅទលើការងារអចិនស្តនត
យ ៍ទបើក្ចាំហរ និងផ្ទទ ល់។ GDF SUEZ និងរាល់រកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនត
ទាាំងឡាយរតូ្វម្ត្ទ្ទ្លួខុសរតូ្វទាាំងរសុងចាំទ ោះការងារម្ដលក្ាំពុងរតូ្វ
បានអនុវត្តក្នុ ងរក្បខណ្ឌ ចាបស់មរសប និងជាពិទសស មិនគ្រួ
ពោយាមទគ្ចទវសពីក្ត្តពវកិ្ចចនននិទយាជក្ចាំទ ោះក្មមក្រម្ដលទៅរតូ្វ
ការការពឹង ក្ទ់ដាយការលាក្ប់ាាំងនូវអវីម្ដលអាចជាទ្ាំោក្ទ់្ាំនង
ការងារ ឬ ត្តមរយៈការទរបើរបាស់ក្ាល ាំងពលក្មមបទ ត ោះអាសនន ឬ ទី្
ភាន ក្ង់ាររជុលហួសទហតុ្ទពក្ទោោះទឡើយ។  
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កិ្ចចរពមទរពៀងសតីពីរក្បខណ្ឌ សក្ល (GFA) នន IndustriALL Global 
Union រមួសហការជាមយួនឹងរកុ្មហ ុនម្ដលានមូលដាា នទៅទអសា៉ាញ 
Inditex ម្ដលជារកុ្មហ ុនលក្រ់ាយផលិត្ផលវាយនភណ័្ឌ ដ៏្ ាំជាងទគ្ទលើ
ពិភពទលាក្ ានទគាលទៅធ្លោនូវទគារពត្តមបទ្ដាា នការងារអនតរជាតិ្
ឲ្យាននិរនតរភាព និងរយៈទពលម្វង ទៅរគ្បច់ងាវ ក្ផ់គត្ផ់គងរ់បស់ 
Inditex។ Inditex ានអនក្ផគត្ផ់គង ់១៣០០ និងទរាងចរក្ ៥០០០ ទៅ 
៤០របទទ្សម្ដលានក្មមក្របទរមើការរបាណ្ ៧០០ ០០០ ោក្។់ 
GFA គឺ្ជាកិ្ចចរពមទរពៀងដាំបូងបាំផុត្ក្នុងចាំទ មកិ្ចចរពមទរពៀងរសទដៀង
គាន ទនោះទរចើនទទ្ៀត្ម្ដលរគ្បដណ្ត បទ់ៅទលើរកុ្មហ ុនលក្រ់ាយ ទហើយវា
បានផតល់ដល់ក្មមក្រនូវយនតការទដើមបរីតូ្ត្ពិនិត្យ និងពរងឹងការអនុវត្តសិទ្ធិ
របស់ពកួ្ទគ្ទៅក្ម្នលងទ វ្ើការ។ ទៅឆន ាំ ២០១២ កិ្ចចរពមទរពៀងទនោះរតូ្វ
បានអនុវត្តទឡើងវញិត្តមរយៈជាំពូក្បម្នថមម្ដលបានក្ាំណ្ត្ទ់ៅទលើការ
ចូលរមួរបស់សហជីពទៅក្នុងការអនុវត្ត និងរតួ្ត្ពិនិត្យ។ ជាំពូក្បម្នថមទនោះ
ធ្លោឲ្យ IndustriALL និងសហជីពជាសាជិក្របស់ខលួនអាចានសិទ្ធិ
ទ្ទ្លួបានពត័្ា៌នពី Inditex អាំពីអនក្ផគត្ផ់គងរ់បស់ខលួន។  
 
លក្ខខណ្ឌ ទាាំងឡាយានសុពលភាពទសមើរគាន ចាំទ ោះអនក្ផគត្ផ់គងផ់្ទទ ល់ រកុ្ម
ហ ុនទ ៉ាការ និងរកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនត រមួទាាំងក្មមក្រម្ដលទ វ្ើពីផទោះទៅផង
ម្ដរ។ Inditex ហាមឃាត្ដ់ាចខ់ាត្ការទ វ្ើកិ្ចចសនោបនតទៅឲ្យអនក្ទ ៉ាការ
បនតទដាយគាម នការរពមទរពៀងជាលាយលក្ខអក្សរពីខលួនជាមុន ទហើយអនក្
ទ ៉ាការទាាំងទោោះរតូ្វទ្ទ្លួខុសរតូ្វចាំទ ោះការទ វ្ើយា៉ា ង ឲ្យរសបត្តម
ទគាលការទ ៉ាការ។  
 
GFA បានបងករឲ្យានទ្ាំោស់ការងារជាមយួនឹងអនក្ផគត្ផ់គងម់្ដលរតូ្វការ
ទដាោះរសាយរមួាន របទទ្សទប៉ារូ ក្មាុជា ឥ ឌ  ទូ្គី្ របសីុល និងពរ័ទុ្យកា
ល់។ ក្មមក្រម្ដលរតូ្វបានបញ្ឈបពី់ការងារទដាយសារម្ត្ពកួ្ទគ្ចូលរមួ
ជាមយួសហជីព រតូ្វបានអនុញ្ហដ ត្ឲ្យចូលទ វ្ើការវញិ ទហើយសហជីពរតូ្វ
បានទ្ទ្លួសាគ ល់ជាគូ្សនទោផលូវការ។   
 
សក្មមភាពទដើមបអីនុវត្តនូវកិ្ចចរពមទរពៀង GFA បានរមួបញ្ចូ ល៖  

• ការចុោះទ វ្ើទ្សសនកិ្ចចទៅរកុ្មហ ុនរបស់អនក្ផគត្ផ់គង ់(ម៉ាូរ ៉ាូកូ្ ទូ្គី្  
ពរ័ទុ្យកាល់ ចិន បងក់ាល ទដស ទរបសីុល ក្មាុជា) និងានទរៀបចាំនូវ
ម្ផនទី្សក្មមភាពជាពិទសស ក្ព់ន័ធនឹងការទរៀបចាំ និងទសរភីាព
ក្នុងចូលរមួក្នុងសាគ្ម។  

• កិ្ចចរបជុាំរវាងអនក្រគ្បរ់គ្ងរបស់អនក្ផគត្ផ់គង ់ត្ាំ ងរបស់ Inditex 
និងសហជីពក្នុងរសុក្ 

• គ្ទរាងសាក្លបងមយួទៅរបទទ្សទូ្គី្ ទដើមបបីណ្តុ ោះប ត ល
ដល់ក្មមក្រ និងត្ាំ ងអនក្រគ្បរ់គ្ងរបស់ទរាងចរក្ផគត្ផ់គងអ់ាំពីការ
អនុត្តឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វនូវកិ្ចចរពមទរពៀង GFA និងពិ្ីសារក្នុងការ
ចូលរមួ ក្ព់ន័ធរបស់សហជីពក្នុងរសុក្។ ការបណ្តុ ោះប ត លទនោះ
នឹងពរងីក្ទៅដល់អនក្ផគត្ផ់គង់្ ាំៗរបស់ Inditex ទៅក្នុងរបទទ្ស
ទរបសីុល ម៉ាូរ ៉ាូកូ្ ពរ័ទុ្យកាល់ និងក្មាុជា។  

 
ទបើទទាោះបីានការចូលរមួ ក្ព់ន័ធពីអនក្រគ្បរ់គ្ងរបស់ Inditex ក្ទ៏ដាយ 
ការងារទនោះមនិម្មនជាទរឿងងាយរសួលទោោះទឡើយ ទដាយសារម្ត្ការ
បាំម្បក្ផលិត្ក្មមជាបាំម្ណ្ក្តូ្ចៗ និងចាំននួដទ៏រចើនននអនក្ទ ៉ាការបនតម្ដល
ពកួ្ទគ្ខលួនឯងទៅទ វ្ើកិ្ចចសនោបនតទៅទទ្ៀត្។  
 
 
 
 
 

ក្ត្តត ទជាគ្ជយ័សាំខាន់ៗ  
 ភាពខាល ាំងរបស់សហជីព និងសមត្ថភាពក្នុងការចលោសាជិក្  

ទៅរបទទ្សអាស្តហវកិ្ខាងត្បូង NUMSA បានទ្ទ្លួទជាគ្ជយ័ក្នុងការចុោះ
អនុសញ្ហដ រមួ ជាមយួវស័ិយឧសាហក្មមរែយនតទរកាយពីចលោដរ៏ងឹាាំ 
ម្ដលរមួានការចរចាអស់រយៈទពល ៤ ម្ខ និងការទ វ្ើបាតុ្ក្មមទារទារទូ្
ទាាំងរបទទ្សរយៈទពល ២ សបាត ហ៍។  
ទៅរបទទ្សអាលលឺម៉ាងទ់ៅប៉ាុោម នសបាត ហ៍មុនការចុោះកិ្ចចរពមទរពៀងសតីពី
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់សាជិក្របស់ IG Metall ចាំននួ ៨០០០ ០០០ោក្់
 បានចូលរមួក្នុងកូ្ដក្មមរបានដអ៏សាច រយមយួទៅត្តមត្ាំបនទ់ាមទាររមួ
ទាាំងអស់។  
ទៅរបទទ្សឥ ឌ  OCMS បានទ វ្ើការចរចាឲ្យានការដាំទឡើងរបាក្ ់
ឈនូលដល់អនក្ទបើក្បរ ជាងជសួជុលរែយនត និងជាំនយួការបោទ បពី់ាន
ការទ វ្ើកូ្ដក្មមចាំននួ ៣ នែៃមយួម្ដលទ វ្ើឲ្យអាក្ដ់ាំទណ្ើ រការដឹក្ជញ្ជូ ន្យូងែម
ទៅក្នុងសាថ នីយ៍្ យូងែម Talcher។  

 សាមគ្គីភាពរវាងក្មមក្រទពញសិទ្ធ ិនិងក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់
សហជីពរតូ្វានសមត្ថភាពមនិរតឹ្មម្ត្ទ វ្ើចលោក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀង
ទាត្ទ់ោោះទទ្ ម្ត្រតូ្វរមួទាាំងក្មមក្រទពញសិទ្ធផិងម្ដរទដើមបដីាក្ស់ាា ្អតិ្
បរាដល់និទយាជក្។់  ការងារទនោះនឹងានភាពងាយរសួលរបសិនទបើ  
ក្មមរិការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និងក្មមក្រទពញសិទ្ធរិតូ្វបានរបមូលផតុ ាំឲ្យចូល
រមួក្នុងសហជីពជាមយួគាន ។ សាមគ្គីភាពទដាយានការចូលរមួពីក្មមក្រ
ទពញសិទ្ធិានសារៈសាំខានខ់ាល ាំង ស់។  ទៅរបទទ្សអាហសងទី់្ន ទៅ
ទពលម្ដលសហជីពក្នុងវស័ិយសាំបក្ក្ង ់ក្ាំពុងទរៀបចាំរបមូលផតុ ាំក្មមក្រ
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ក្មមក្រទពញសិទ្ធិបានយល់រពមទរបើរបាស់ការចរចា
រមួទដើមបទីដាោះរសាយបញ្ហហ ការរបគ្ល់ការងារទៅឲ្យរកុ្មហ ុនទ ៉ាការ ជា
ជាងការបនតទ វ្ើឲ្យរបទសើរទឡើងនូវលក្ខខណ្ឌ ការងារសរាបម់្ត្ខលួនឯង។  
រសទដៀងគាន ទនោះម្ដរ ទៅរបទទ្ស ជីោ (Guinea) សហជីពជាសាជិក្ក្នុង
ឧសាហក្មមម្រ ៉ាមយួទឈាម ោះ CNTG បានទ្ទ្លួទជាគ្ជយ័ក្នុងការបញ្ចុ ោះ
បញ្ចូ លឲ្យក្មមក្រទពញសិទ្ធិផ្ទអ ក្ការទាមទារដាំទឡើងរបាក្ឈ់នូលទដើមបចីរចា
អាំពីការទ វ្ើរបរក្ដីក្មមការងារសរាបក់្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្វ់ញិ។  

 ការទ វ្ើចលោជាអនតរជាតិ្ 
USW ទៅក្នុងរបទទ្សកា ដាអាចទ វ្ើការចលោក្ាល ាំងសាមគ្គីក្នុង
រសុក្ និងអនតរជាតិ្ទដើមបគីាាំរទ្ដល់ក្មមក្រទៅ Rio Tinto Alcan ទៅ Alma 
ទី្រកុ្ងទក្បិក្ ម្ដលបានបដិទស្នូវកិ្ចចខាំរបឹងម្របងរបស់អនក្រគ្បរ់គ្ង
សរាបក់ារជាំនសួនូវបុគ្គលិក្ចូលនិវត្តនជ៍ាមយួនឹងក្មមក្រកិ្ចចសនោម្ដល
មនិម្មនជាសាជិក្របស់សហជីពទដាយបានរបាក្ឈ់នួលម្ត្ ក្ក់្ ត
ល ទដាយគាម នរបាក្ប់ម្នថម ឬ អត្ថរបទយាជនអ៍វីទាាំង 
អស់។ ត្ាំ ងរបស់ USW ទ វ្ើដាំទណ្ើ រ សទពញពិភពទលាក្ទដើមបបីទងកើត្
ការគាាំរទ្ដល់ក្មមក្រ Alma និងបទងកើត្នូវយុទ្ធោការជាអនតរជាតិ្ដពុ៏ោះ
ក្ទស្តញ្ហជ លមយួ។ ទៅនែៃទី្ ៣១ ម្ខ មោី ឆន ាំ២០១២ សាជិក្សហជីព 
៨០០០ ោក្ម់ក្ពីកា ដា អាទមរកិ្ អឺរ ៉ាុប អាស្តហវិក្ និងអូស្តសាត លី បានទ វ្ើ
ការរបមូលផតុ ាំគាន ទៅ Alma។ ទរកាមកិ្ចចរពមទរពៀងម្ដលទ្ទ្លួបានទោោះ 
ការចុោះកិ្ចចសនោជាមយួអនក្ខាងទរៅរតូ្វបានរគ្បរ់គ្ង ់និងក្ាំណ្ត្យ់ា៉ា ង
តឹ្ងម្ត្ង។ 

> ក្ត្តត ម្ដលោាំឲ្យទជាគ្ជយ័ទោោះគឺ្សាមគ្គីភាពដខ៏ាល ាំងកាល ម្ដលបងាហ ញឲ្យ
ទ ើញទឡើងទដាយសាជិក្របស់ទយើងទៅទី្រកុ្ង ទក្ទបក្ ម្ដលបាន
ជាំរុញចិត្តឲ្យសហជីពទូ្ទាាំងពិភពទលាក្គាាំរទ្ពកួ្ទគ្។ 

   ដានីម្ញ៉ាល រ ៉ាយ (Daniel Roy) ោយក្ USW  របចាាំទី្រក្ងុ ទក្ទបក្ 
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 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

ល ធផលននការចរចា 

 
ការក្រមតិ្ចាំទ ោះការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់
 
ការក្រមតិ្នូវការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់គឺ្សនូលសាំខានន់នយុទ្ធោការរបស់ 
IndustriALL ទរកាមរបធ្លនបទ្ “បញ្ឈបក់ារងារមនិទទ្ៀងទាត្”់ ទោោះគឺ្ការ
អាំ វោវទៅដល់នដគូ្ទាាំងអស់ឲ្យទ វ្ើយា៉ា ង ចុោះចុោះអនុសញ្ហដ ម្ដលអាច
ទ វ្ើឲ្យការងារទោោះជាការងារទដាយផ្ទទ ល់ និងអចិនស្តនតយ។៍ អនុសញ្ហដ ទោោះ
នឹងបងាអ ក្ទឹ់្ក្ចិត្តក្នុងការផតល់ការងារទៅអនក្ទ ៉ាការ ទហើយទលើក្ទឹ្ក្ចិត្ត
ការងារទទ្ៀងទាត្ ់បទញ្ច ៀសការយក្បុគ្គលិក្បទ ត ោះអាសនន ឬ បុគ្គលិក្រ
យៈទពលខលី មក្ជាំនសួឲ្យបុគ្គលិក្ទពញសិទ្ធិ ទហើយរតូ្វម្ត្របាក្ដថាការទ វ្ើ
ម្បបទនោះម្ត្ក្នុងក្រណី្ចាំបាចម់និអាចទជៀសបានប៉ាុទ ណ ោះ។ ការដាក្ក់្ាំហិត្
ទៅទលើការងារមនិទទ្ៀងទាត្គឺ់្ជាទរឿងសាំខាន ់ស់ ទរ ោះថាដរ៏ា៉ា ប 
ានការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់រចើន វានឹងទ វ្ើឲ្យក្ាល ាំងទាមទារកានម់្ត្តូ្ច
ទៅៗ និងទខាយទៅៗម្ដលអាចទ វ្ើឲ្យអនុសញ្ហដ ម្បបទនោះម្លងានបនត
ទៅទទ្ៀត្ោទពលខាងមុខ។  

ការហាមរបាមមនិឲ្យានការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់ៅក្នុងវស័ិយ ឬ មុខរបរ
មយួចាំននួ 
សហជីពមយួចាំននួរមួទាាំង NUMSA ទៅអាស្តហវិក្ខាងត្បូងក្ាំពុងទ្ទ្លួ
បានទជាគ្ជយ័ក្នុងការអនុសញ្ហដ ម្ដលហាមឃាត្ ់ឬក្ល៏បប់ាំបាត្ក់ារទរបើ
របាស់ឈមួញក្ ត លទៅក្នុងវស័ិយទាាំងមូល។  
> ារត្ត ៥៖ ឈមួញក្ ត លក្ាល ាំងពលក្មម 
ភាគី្ទាាំងសងខាងសុទ្ធម្ត្យល់ថា ការទរបើរបាស់ឈមួញក្ ត ល
ការងារ នឹងរតូ្វបានបញ្ចបច់ាបពី់នែៃទី្ ០១ មក្រា ឆន ាំ ២០១៤ ទដាយ
ទគារពត្តមការចងប់ានរបស់ម្ផនក្ទាមទារ ទដាយានក្រណី្ទលើក្ម្លង
ទាាំងរសុងទៅទលើឈមួញក្ ត លម្ដលបានទក្ើត្មុនអនុសញ្ហដ ទនោះទៅ
ទទ្ៀត្ ម្ដលនឹងរតូ្វបានអនុញ្ហដ ត្ឲ្យដាំទណ្ើ រការ្មមត្ត។  
កិ្ចចរពមទរពៀងរមួរវាង AMEO និង NUMSA 

ទៅទី្ ម្ដលការហាមឃាត្ទ់ាាំងរសុងមនិទានម់និទានអ់ាចសទរមចទៅ
បានទោោះ កិ្ចចរពមទរពៀងបានដាក្នូ់វឧបសគ្គរារាាំង ទដាយការហាមឃាត្់
ការទរបើរបាស់ក្ាល ាំងពលក្របទ ត ោះអាសនទ ជាពិទសសការងារផតល់ឲ្យអនក្
ទ ៉ា ងការ ឬ ក្មមក្របទ ត ោះអាសនន ត្តមរបទភទ្ការងារជាក្ល់ាក្ម់យួ  
ចាំននួ។  

 
> រកុ្មហ ុនបានយល់រពមថាការងាររបចាាំនែៃ ក្ព់ន័ធនឹងការម្ែទាាំវាប៉ាោះ
 ល់ទដាយផ្ទទ ល់ទៅនឹងផលិត្ក្មមម្ដលក្ាំពុងម្ត្រតូ្វបានបាំទពញទដាយ
បុគ្គលិក្ម្ដលខលួ នជលួទដាយផ្ទទ ល់ ដូចទនោះវានឹងរតូ្វទ វ្ើទដាយបុគ្គលិក្
ម្ដលខលួ នបានជលួទដាយផ្ទទ ល់ប៉ាុទ ណ ោះ ទហើយថាម្ផនក្សតុ ក្សាំបក្ក្ង ់
និងរកុ្មជាំនយួពិទសស រកុ្មហ ុននឹងមិនទរបើរបាស់បុគ្គលិក្ម្ដលជលួ
ទដាយរកុ្មហ ុនទ ៉ាការបនតទោោះទឡើយ។  
 
SUTNA អាហសងទី់្ន អនុសញ្ហដ រមួសរាបឧ់សាហក្មមសាំបក្ក្ង ់
ឧបសមាន័ធ ១ - Bridgestone 
 

> របកា ទី្ ៤៦  
ក្នុ ងការអនុវត្តការងារម្ផនក្ទសវាក្មមម្ដល ក្ព់ន័ធទៅនឹងសក្មមភាព 
ផលិត្ភាពចមបងរបស់ខលួ ន រកុ្មហ ុនអាចទរបើរបាស់ម្ត្ក្មមក្រម្ដលខលួ ន
បានជលួទដាយផ្ទទ ល់ម្ត្ប៉ាុទ ណ ោះ។  

 
អនុសញ្ហដ រមួ ២០១០-២០១២ រវាងរក្មុហ ុន Bridgestone ទរបសីុល 
និង ជរ័ទៅស ូ សាំបក្ក្ង ់និងសហជីពក្មមក្រឧសាហក្មម ក្ព់ន័ធទៅក្នុ ង
ត្ាំបន ់Sao Paulo 

 
កិ្ចចពិទរគាោះទយាបល់សាីពីការទរបើរបាស់ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ 
 
កិ្ចចរពមទរពៀងទផសងទទ្ៀត្បានម្ចងថាសហជីពនឹងរតូ្វបានពិទរគាោះ
ទយាបល់មុននឹងានការផ្ទល ស់បតូរ មយួម្ដលអាចប៉ាោះ ល់ដល់សាថ ន
ភាពការងាររបស់និទយាជិត្ និងរមួបញ្ចូ លនូវឧបក្រណ៍្ និងសិទ្ធិក្នុងការ
រតួ្ត្ពិនិត្យនូវដាំទណ្ើ រការជលួការងារបនត។ របកាទោោះបានម្ចងថា សហ
ជីពនឹងទ្ទ្លួបានរបាយការណ៍្ជាក្ម់្សតងអាំពីការទរបើរបាស់ក្មមក្រមនិ
ទទ្ៀងទាត្ ់ម្ដលរមួានមូលទហតុ្ននការទរបើរបាស់ក្មមក្រមនិទទ្ៀងទាត្ ់
ពត័្ា៌នលមអតិ្អាំពីគ្ទរាងទរៀបចាំរចោសមាន័ធទឡើងវញិ ចាំននួមនុសសម្ដល
នឹងជលួពីខាងទរៅ ការទរបៀបទ្ៀបទពញទលញអាំពីនែលចាំ យរវាងការ
ទរបើរបាស់បុគ្គលិក្ជលួទដាយផ្ទទ ល់ និងការទ វ្ើការជាមយួក្ាល ាំងពលក្មម
បនត ឬ ទី្ភាន ក្ង់ារការងារ។ ការទ វ្ើម្បបទនោះផតល់ឱកាសដល់សហជីពក្នុង
ការទចាទ្សួរទៅរកុ្មហ ុនអាំពីរបសិទ្ធិភាព និងភាពរតឹ្មរតូ្វននការជលួ
ការងារបនត។  
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 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

 
ទៅរបទទ្សកា ដា កិ្ចចរពមទរពៀងម្ដលបានទដាោះរសាយទ្ាំោស់ទៅ 
Rio Tinto Alma បានោាំឲ្យានការបទងកើត្គ្ណ្ៈក្មមការមយួសរាបក់ារ
ងារជលួបនតម្ដលរមួានសាសភាពទសមើគាន ពីសហជីព និងត្ាំ ងអនក្
រគ្បរ់គ្ងម្ដលទ វ្ើការក្ាំណ្ត្ ់និងផតល់អនុសាសនទ៍ៅទលើសាំទណ្ើ ជលួ
ការងារបនត។  
> ២.២ សុវត្ថិភាពការងារ 

 […] ទគាលបាំណ្ងរបស់ភាគី្ទាាំងសងខាងគឺ្ទដើមបីកាត្ប់នថយការទរបើ
របាស់ពលក្មមជាំនសួ។ ភាគី្ទាាំងសងខាងទ្ទ្លួសាគ ល់ថាជាបនតបោទ ប់
នឹងត្រមូវឲ្យានជលួក្ាល ាំងពលក្មមជាំនសួ។  ទៅទពលម្ដលត្រមូវការ
ា្ំជាងក្ាល ាំងពលក្មមម្ដលាន ទោោះរកុ្មហ ុននឹងទ វ្ើការពិទរគាោះ

ទយាបល់ជាមយួគ្ណ្ៈក្មមការពិទរគាោះទយាបល់ /អនក្ទមើលការខុសរតូ្វ
ហាងជានខ់ាស់ៈ  

• ត្រមូវការអាជីវក្មមសរាបបុ់គ្គលិក្ម្បបទនោះ  
• រយៈទពលរ ាំពឹងទុ្ក្សរាបក់ារបាំទពញការងារ 
• ចាំននួមនុសសបា៉ា នរ់បាណ្ 
• ថាទត្ើការបាំទពញការងារទៅនឹងក្ម្នលងនឹងទ វ្ើឲ្យរបទសើ រទឡើង ឬ អន់
ែយនូវសុវត្ថិភាពការងារសរាបនិ់ទយាជិត្ម្ដលសថិត្ទៅក្នុ ងអនុ
សញ្ហដ ទនោះ 

• ការផ្ទល ស់បតូ រលក្ខខណ្ឌ ការងារសរាបនិ់ទយាជិត្ម្ដលម្ចងទៅក្នុ ង
អនុសញ្ហដ ទនោះម្ដលប ត លមក្ពីសាំទណ្ើ ទរបើរបាស់រកុ្មហ ុនទ ៉ា
ការ ឬ រកុ្មហ ុនផគត្ផ់គងក់្ាល ាំងពលក្មម។  

 
អនុសញ្ហដ ទៅក្ម្នលងទ វ្ើការ ២០១១ ទរគ្ឿងបោល ស់ និងសាា របម្នថម
ម្ផនក្ខាងក្នុ ងរបស់ទរាងចរក្រែយនត Futuris Automotive (អូស្តសាត លី
ខាងត្បូង)  

 
ក្ាំណ្ត្ច់ាំននួក្មមក្រមនិទទ្ៀងទាត្ ់និងអាំឡុងទពលបាំទពញការងារ  

ទៅរបទទ្សទរបសីុល សហជីពសាំបក្ក្ង ់Sindicato da Borracha da 
São Paulo បានចុោះអនុសញ្ហដ ជាមយួរកុ្មហ ុនសាំបក្ក្ង ់(Bridgestone, 
Pirelli, Goodyear) ម្ដលក្ាំពុងទ វ្ើរបតិ្បត្តិការទៅក្នុងត្ាំបនរ់បស់ខលួន 
ម្ដលបានទ វ្ើរបរក្ដីក្មមលក្ខខណ្ឌ ការងាររបស់ក្មមក្រទពញសិទ្ធ។ិ កិ្ចច
រពមទរពៀងទនោះបានម្ចងថា ក្មមក្របទ ត ោះអាសននមនិអាចានទលើសពី 
៥% ននក្ាល ាំងពលក្មមសរុបក្នុងផលិត្ក្មមទឡើយ។ ទៅកា ដា ក្មមក្រ
របស់ Rio Tinto Alma ទ្ទ្លួបានការងារពី ១០-១៥% ទលើសចាំននួ
ទា៉ា ងម្ដលទ វ្ើទដាយក្មមក្រជលួពីខាងទរៅ។ 
 
លក្ខខណ្ឌ ម្ដលបានបងាហ ញទនោះមនិម្មនអនុញ្ហដ ត្ឲ្យសាារត្ដទ៏ាបទនោះ
រតូ្វបានចរចាភាល មៗរហូត្ទោោះទឡើយ។ ទៅរបទទ្សនែ សហជីព នែ ទអ
ឡិចរតូ្និក្ សាា រទអឡិចរតូ្វនិក្ ក្មមក្ររែយនត និងទលាហៈ (Thai 
Electronic, Electrical Appliances, Auto and Metal Workers‟ 
Union --TEAM) អាចទ វ្ើការក្ាំណ្ត្ប់ាននូវការទរបើរបាស់ក្មមក្រជលួបនត 
និងក្ាល ាំងពលក្មមទី្ភាន ក្ង់ារ ពីចទោល ោះ ៣០% និង ៥០%។ ទនោះជាជាំហាន
ទី្មយួក្នុងការឈានទៅដល់ការក្ាំណ្ត្ក់ាររកី្រាលដាលននការងារមនិ
ទទ្ៀងទាត្ក់្នុងវស័ិយ ក្ដូ៏ចជារបទទ្សជាទរចើន ម្ដលគ្ាំរាមក្ាំម្ហងដល់ការ
ងារអចិនស្តនតយ។៍  
 
កិ្ចចរពមទរពៀងមយួចាំននួផតល់នូវទែរៈទវលាអតិ្បរាចាំទ ោះការងារក្មមក្រ
បទ ត ោះអាសនន និងចាំននួអបបបរាននការបនតកិ្ចចសនោ។ ទៅឆន ាំ 
២០១១ NUMSA បានរពមទរពៀងជាមយួសហពន័ធម្ផនក្ម្ដក្ និងវសិវក្មម
របស់អាស្តហវិក្ខាងត្បូង ម្ដលជាសហជីពក្នុងឧសាហក្មមទលាហៈដ៏្ ាំ

ជាងទគ្ ថាក្មមក្រមនិអាចរតូ្វបានជលួពីឈមួញក្ ត លពលក្មមទលើសពី 
៤ ម្ខបានទោោះទទ្។ បោទ បពី់រយៈទពលទនោះ ក្មមក្រទោោះរតូ្វកាល យជាក្មមក្រ
ទពញសិទ្ធិក្នុងក្រណី្រក្ាទុ្ក្។  
 
> ២ ) ក្មមក្រ មិនអាចសថិត្ក្នុ ងកិ្ចចសនោបទ ត ោះអាសននទលើសពីរឆន ាំ

ទឡើយ ទបើទទាោះបីជាការទរៀបចាំកិ្ចចសនោអនុញ្ហដ ត្ឲ្យទ វ្ើបានទដាយ
រសបចាបក់្ទ៏ដាយ។ ដូចទនោះាននយ័ថា ទបើផុត្រយៈទពលទនោះ ពកួ្
ទគ្នឹងកាល យជាបុគ្គលិក្អចិនស្តនតយ។៍  
អនុសញ្ហដ រមួរវាងរក្មុហ ុន Bridgestone España និង  
សហជីពទអសា៉ាញ  

> ៤.៥.១ ការងារអចិនស្តនតយ ៍(និទយាជិត្គាម នសហជីព) 
[…] និទយាជិត្អចិនស្តនតយ ៍រតូ្វចូលរមួបាំទពញការងារឲ្យម្ត្ានត្រមូវ
ការជាពិទសស ទដាយមិនទលើសពី ១២ ម្ខ ទដាយរាបទ់ាាំងអាំឡុងទពល
សាក្លបងរយៈទពល ៣ ម្ខផង។ ទវៀម្លងម្ត្និទយាជិត្គាម នសហជីព
អចិនស្តនតយរ៍តូ្វបានពនោបនតទយាងត្តមរបកាទនោះ បោទ បពី់បាំទពញ
ការងារជាបនតបោទ បអ់ស់រយៈទពល ១២ ម្ខ ឬក្ប៏ោទ បពី់ទ វ្ើការទចាោះៗ
បានរគ្ប ់១២ ម្ខ ឲ្យម្ត្ចទោល ោះននការសរាក្ការងារមិនទលើសពី ៣ 
ម្ខទោោះ និទយាជិត្ម្ដលមិនានសហជីព នឹងរតូ្វបាន  
បម្មលងទៅជាបុគ្គលិក្អចិនស្តនតយ។៍  

 
កិ្ចចរពមទរពៀង Holden (Australia) Enterprise ២០១១ 
> ារត្ត II –ខ 
រយៈទពលសាក្លបង និងបទ ណ ោះអាសនន ឬ ការងារទរៅផលូ វការ  
ម្ផនក្ទី្ ១. 

ខ) និទយាជិត្បទ ណ ោះអាសនន ឬ មតងាក ល សាំទៅទលើបគ្គល ាន ក្ម់្ដល
រតូ្វបានជលួឲ្យបាំទពញការងារជាក្ល់ាក្ ់និង/ឬ បទ ណ ោះអាសនន ម្ដល
មិន ក្ព់ន័ធទៅដល់របតិ្បត្តិការទទ្ៀងទាត្ ់ម្ដលានរយៈទពលយា៉ា ងខលី
មយួ។ ទទាោះជាយា៉ា ងទនោះក្តី និទយាជិត្បទ ត ោះអាសនន ឬ មតងាក ល 
ម្ដលបានបាំទពញការងារជាំនសួនិទយាជិត្ទទ្ៀងទាត្ប់ាន ១៥៦ នែៃ ក្នុ ង
រយៈទពល ១២ ម្ខ រតូ្វចាត្ទុ់្ក្ជានិទយាជិត្ទទ្ៀងទាត្។់  

 
អនុសញ្ហដ រមួ ២០១០-២០១៥ របស់Indo Phil Textile Mills, INC. 
(Bulacan-Philippines) 
សហជីពក្ប៏ានទ វ្ើការចរចាឲ្យានរយៈទពលសាក្លបងការងារខលីជាងមុន
ផងម្ដរ ម្ដលជាទូ្ទៅរកុ្មហ ុនម្ត្ងម្ត្ទរបើរបាស់រយៈទពលសាក្លបង
ការងារទនោះជាទ្រមងន់នការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់ ទៅទរាងចរក្ 
Bridgestone ទៅក្នុងរបទទ្សនែ ក្មមក្រគ្ទរាងទពញសិទ្ធទិដាយផ្ទទ ល់គឺ្
ជាជាំនយួការក្មមក្រអចិនស្តនតយក៍្នុងបោទ ត្ផ់លិត្ក្មម។ 
  
សហជីពបានទ្ទ្លួទជាគ្ជយ័ក្នុងការចុោះអនុសញ្ហដ ម្ដលត្រមូវឲ្យក្មមក្រ
គ្ទរាងកាល យជាក្មមក្រទពញសិទ្ធិបោទ បពី់បទរមើការបាន ៩ ម្ខ ម្ដលពីមុន
គឺ្ ២ ឆន ាំ។  
 
ចាំនុចចងប់ានសរាបក់ារងារអចិនស្តនតយ ៍និងលក្ខខណ្ឌ មយួចាំននួសរាប់
ការទរបើរបាស់ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ 

ការម្ចងទៅក្នុងកិ្ចចរពមទរពៀងទនោះអាំពីការចងប់ានសរាបក់ារងារ 
អចិនស្តនតយ ៍និងទដាយផ្ទទ ល់ ជាឧបក្រណ៍្ដា៏នរបទយាជនម៍យួទដើមបទី្ប់
សាក ត្ក់ារទរបើរបាស់ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់លើសពីត្រមូវការពិត្របាក្ដ
របស់រកុ្មហ ុន។ AMWU បានទ វ្ើការចរចារបការមយួចាំននួ ទៅរបទទ្សអូ
ស្តសាត លី៖

 



12 | សុវត្ថភិាពក្នុងការចរចា  យុទ្ធសាស្តសតចរចារសរាបស់ហជីពរបឆាំងនឹងការងារមនិទទ្ៀត្ទាត្ ់

 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

 
> ១១.១ ភាគី្ននកិ្ចចរពមទរពៀងទនោះទ្ទ្លួសាគ ល់នូវអត្ថរបទយាជននូ៍វក្ាល ាំ
ងការងារម្ដលានទសថរភាព ទហើយទបតជាញ នឹងអនុវត្តទៅក្ត្តពវកិ្ចចការងារ
ទដើមបីគាាំរទ្លក្ខខណ្ឌ ម្បបទនោះ។  
 
១១.២ វាមិនម្មន ជាទចត្ោរបស់រកុ្មហ ុនក្នុ ងការទរបើរបាស់នូវទសវាក្មម
របស់រកុ្មហ ុនទ ៉ាការ ឬ អនក្ទ ៉ាការម្ដលទ វ្ើឲ្យប៉ាោះ ល់ដល់សុវត្ថិភាព
ការងាររបស់ក្មមក្រផ្ទទ ល់ទោោះទឡើយ។  
 
Als Industrial Division (Victoria) AMWU 
អនុសញ្ហដ សហរគាស ២០១២ 
> ២១.២ របសិនទបើ Griffin មិនជាប ់ក្ព់ន័ធនឹងរកុ្មហ ុនទ ៉ាការទទ្
ទោោះ Griffin នឹងមិនកាត្ប់នថយ ឬ ទ វ្ើឲ្យានការទទ្ើសទាល់ ឬម្ដល
រហូត្ដល់បញ្ឈបនិ់ទយាជិត្ ាន ក្ម់្ដលសថិត្ទៅក្នុ ងកិ្ចចសនោទនោះ 
ទដើមបីនឹងជាំនសួមក្វញិទដាយអនក្ទ ៉ាការ ឬក្និ៏ទយាជិត្ននរកុ្មហ ុន
ទ ៉ាការ ឬ រកុ្មហ ុនជលួបុគ្គលិក្។  

 
អនុសញ្ហដ រមួរបស់ Griffin Coal (Maintenance)  ២០១២ 
ានសហជីពជាទរចើនម្ដលអាចទ វ្ើការក្ាំណ្ត្និ់យមនយ័ក្នុងអនុសញ្ហដ
ទនោះ នូវកាលៈទទ្សៈជាក្ល់ាក្ ់និងទហតុ្ផលននការឈានទៅដល់ការ
ងាក្ទៅទរបើរបាស់ក្ាល ាំងពលក្មមបទ ត ោះអាសនន។  
> ម្ផនក្ទី្ ១០: 
[…] រកុ្មហ ុននឹងបនតទ វ្ើការងារម្ផនក្ម្ែទាាំឲ្យទទ្ៀងទាត្ទ់ដាយនិទយាជិត្
ផ្ទទ ល់របស់ខលួ នម្ដលទចញពីម្ផនក្ជួលជុល ទលើក្ម្លងម្ត្ក្នុ ងក្រណី្ម្ដល
មិនានជាំោញ ឬ ឧបក្រណ៍្រគ្បរ់គានស់រាបទ់ វ្ើ ឬ ក្ទ៏ពលទវលាក្ាំណ្ត្់
សរាបប់ាំទពញការងារមិនរគ្បរ់គាន។់ 
 
ការងារដាំទឡើង ការងាររបតិ្សាក្មម ការងារទរគ្ឿងានសីុន ឬការងារជួ
សជុលសាា រានរសាបស់រាបទ់រាងចរក្ទដាយផ្ទទ ល់  អារស័យទលើ
ជាំោញម្ដលាន ទពលទវលាសមរសប លក្ខណ្ៈននការងារ នែលចាំ យ
សមរម ការធ្លោចាំទ ោះការអនុវត្ថការងារ នែលចាំ យក្នុ ងការដាំទឡើង
ម្ដលបញ្ចូ លទៅក្នុ ងត្នមលទ្ាំនិញ និងថាទត្ើការងារទនោះអាចទ វ្ើទៅបាន
ជាមយួនឹងចាំននួបុគ្គលិក្ម្ដលផតល់ឲ្យ […] ចាំននួម្ែមទា៉ា ង […] របសិនទបើ
លក្ខខណ្ឌ ទាាំងឡាយខាងទលើមិនអាចបាំទពញបានទោោះទទ្ រកុ្មហ ុនអាច
ានជទរមើសក្នុ ងការទរបើរបាស់រកុ្មហ ុនខាងទរៅ។ រកុ្មហ ុននឹងជូន
ដាំណឹ្ងទៅសហជីពទៅទពលម្ដលានរក្ុមហ ុនខាងទរៅបាំទពញការងារ
ទៅក្នុ ងទរាងចរក្។ ការជូនដាំណឹ្ងទោោះរតូ្វបញ្ហដ ក្ឲ់្យបានចាស់នូវទី្ត្តាំង 
របទភទ្ វសិាលភាព រយៈទពល ត្រមូវការចាាំបាចោ់ោ និងកាលវភិាគ្នន
ការងារម្ដលរតូ្វបាំទពញ។  
 
[…] ក្នុ ងក្រណី្ម្ដលសហជីពយល់ថាានការចាាំបាចរ់តូ្វទ វ្ើការពិភាក្ា
ទោោះ សហជីពអាចទសនើសុាំរបជុាំបាន។  […] ទៅក្នុ ងកិ្ចចរបជុាំទនោះ ភាគី្ទាាំង
អស់នឹងទ វ្ើការពិនិត្យទឡើងវញិនូវម្ផនការបាំទពញការងារ និងទហតុ្ផល
ម្ដលត្រមូវឲ្យានការផតល់ការងារទៅអនក្ខាងទរៅ។ រកុ្មហ ុននឹងទ វ្ើការ
ពិចារ ទដាយយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក្អ់ាំពីសាំណូ្មពររបស់សហជីព ទដាយ
អារស័យទៅទលើអវីម្ដលបានក្ាំណ្ត្ទ់ៅក្នុ ងក្ថាខណ្ឌ  (ខ) ខាងទលើ  ឬ
ម្ផនការជទរមើសម្ដលទសនើ ទដាយសហជីពសរាបក់ារបាំទពញការងារម្ដល
អាចទ វ្ើទៅបានទដាយបុគ្គលិក្ម្ផនក្ចរចា។  
 
អនុសញ្ហដ ទមរបស់ USW ជាមយួរក្មុហ ុន Bridgestone 
> ារត្ត ៥៥. ការទរបើរបាស់រកុ្មហ ុនទ ៉ាការ 

BOC អាចនឹងានទពលខលោះរតូ្វការទរបើរបាស់រកុ្មហ ុនទ ៉ាការទៅទពល
ម្ដលការពិចារ ទៅទលើអាជីវក្មមជាក្ម់្សតងទ វ្ើការរចានទចាលការទរបើ
របាស់ក្ាល ាំងពលក្មមក្នុ ងរសុក្អចិនស្តនតយទ៍ាាំងអស់ ឬមយួម្ផនក្ ឬ ការងារ
ននបុគ្គលិក្អចិនស្តនតយ ៍ឬ បទ ត ោះអាសននបម្នថម (របកា ១០) មិនម្មនជា
ជទរមើសដល៏អទោោះទឡើយ។  
 
កាលៈទទ្សៈទាាំងទនោះរមួាន៖  
ក្) អាំឡុងទពលននការម្ែទាាំពិទសស ដូចជា ការបិទ្ដាំទណ្ើ រការ ជាទដើម 
ខ) បនទុ ក្ការងាររបមូលផតុ ាំសរាបទ់ពលទវលាានក្ាំណ្ត្ ់
គ្) ការផគត្ផ់គង ់និងដាំទឡើងនូវទរាងចរក្ ឬ ទរគ្ឿងចរក្ែមី 
 ) ទី្ ម្ដលត្រមូវឲ្យានការងារ ឬ ជាំោញពិទសស 
ង) និងសក្មមភាពទផសងៗ  
 
ការងារនឹងមិនពរងីក្ទៅដល់ការងារម្ែទាាំទទ្ៀងទាត្ម់្ដលបាំទពញទដាយ
បុគ្គលិក្អចិនស្តនតយទ៍ៅទឡើយ។  
 
ទៅទពលម្ដលជបួកាលៈទទ្សៈម្បបទនោះ BOC នឹង៖  
ក្) ពិទរគាោះទយាបល់ជាមយួនឹងត្ាំ ងសមរសបរបចាាំទៅទី្ត្តាំងទោោះ 
ខ) មិនចូលរមួទដាយសក្មមក្នុ ងសក្មមភាពម្ដលទ វ្ើឲ្យខាត្ផលរបទយាជន៍
របស់ក្ាល ាំងពលក្មមក្នុ ងរសុក្អចិនស្តនតយ ៍ 
គ្) រតូ្វធ្លោថារាល់ការងារម្ដលបាំទពញទដាយរកុ្មហ ុនទ ៉ាការរសបត្តម
បទ្ដាា នសុវត្ថិភាពម្ដលបានក្ាំណ្ត្ក់្នុ ងអនុសញ្ហដ ការងាររមួវសិវក្មម 
២០១២-២០១៤) ម្ដលចុោះហត្ថទលខាទដាយ New Zealand EPMU 
> ៤.៣.៣ ការទរបើរបាស់និទយាជិត្មតងាក ល/បទ ត ោះអាសននទៅ HSPO 
(ម្ដលមិនគិ្ត្ជារបាក្ម់្ខ)  
(ក្) ទយាងត្តម របកា ៤.៣.១ Holden អាចនឹងរមួបញ្ចូ លនិទយាជិត្មតង
ាក ល HSPO ទៅទពលម្ដល៖ 
(i) ទរចើនជាង ១៦% ននរកុ្មការងារក្ាំពុងឈបស់រាក្ត្តមម្ផនការ (រមួ
ាន ការឈបស់រាក្របចាាំឆន ាំ /RDOs/ការឈបស់រាក្ទរកាយការ
បទរមើការងារអស់រយៈទពលទវង) […] 
(ii) ទៅទវណ្ ម្ដលានអនក្ឈបទ់ដាយមិនបានទរគាងទុ្ក្ចាបពី់បី
ោក្ទ់ឡើងទៅ Holden នឹងទ វ្ើការជាំនសួមក្វញិនូវក្មមក្រមតងាក លត្តម
ចាំននួអវត្តាន ឬ ទលើសពីទនោះ។  
 
អនុសញ្ហដ សហរគាស Holden (Australia) ២០១១ 
 
ដាំទណ្ើ របក្ទរកាយវញិនូវការរបគ្ល់ការងារឲ្យអនក្ខាងទរៅទ វ្ើ 
នដគ្រួបស់ IndustriALL បានទ្ទ្លួទជាគ្ជយ័ក្នុងការរបម្ជងការរបគ្ល់
ការងារឲ្យអនក្ខាងទរៅទ វ្ើទដាយការបងាហ ញថាគុ្ណ្ភាពបានែយចុោះយា៉ា ង
ខាល ាំងទរកាយទពលក្មមក្រទទ្ៀងទាត្ក់ាល យជាក្មមក្រមនិទទ្ៀងទាត្វ់ញិ។ ទៅ
របទទ្សរបសីុល សហជីពក្មមក្រម្ផនក្គី្ម ីថាន ាំទពទ្ ទឹ្ក្ថាន ាំ និងម្វរនី ABC 
បានទជាគ្ជយ័ក្នុងការបម្មលងក្មមក្រខាងទរៅឲ្យមក្ជាក្មមក្រទពញសិទ្ធិវញិ 
ទៅ Soplast ទៅទពលម្ដលានការបងាហ ញថាគុ្ណ្ភាពរតូ្វបានកាត្់
បនថយ។ រសទដៀងគាន ទនោះម្ដរ ទៅ Kimberly Clark-Sao Paulo ឯទោោះ
វញិ ការងារចាត្ម់្ចងទរឿងទ្ាំនិញដឹក្ត្តមយនតទហាោះ ពីមុនមក្គឺ្របគ្ល់ទៅ
ឲ្យរកុ្មហ ុនទផសងទ វ្ើ ម្ត្ចាបពី់ត្តាំងពី ២០១០ មក្ក្មមក្រទាាំងអស់គឺ្ជាក្មម
ក្រទពញសិទ្ធ ិនិងជារបស់រកុ្មហ ុនផ្ទទ ល់ ទដាយសារម្ត្ានបញ្ហហ  ក្ព់ន័ធ
នឹងគុ្ណ្ភាពបាំទពញការងារ។  

 



សុវត្ថភិាពក្នុងការចរចា យុទ្ធសាស្តសតចរចាសរាបស់ហជីពរបឆាំងនឹងការងារមនិទទ្ៀត្ទាត្ ់  |  13 

 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

 
 
ការក្ំណត្់ការដាក្់ក្ំហតិ្ជាសក្លទៅក្នងុប្ក្ុមហ ុន
មួយ 
 
ទៅឆន ាំ២០១២ IndustriALL បានចុោះហត្ថទលខាទលើអនុសញ្ហដ រមួជា 
សក្លសតីពីកាដាក្ក់្ាំហិត្ទលើការងារបទ ត ោះអាសនន។ ចាបក់ារងារ 
បទ ត ោះអាសននែមីសោល ងសរាបរ់កុ្មហ ុន Volkswagen ដាក្ចុ់ោះនូវ
ទគាលការណ៍្សរាបអ់នុវត្តការងារបទ ត ោះអាសននទៅរកុ្មហ ុន 
Volkswagen ទូ្ទាាំងពិភពទលាក្ (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, 
Rolls-Royce Bentley, Lamborghini, Auto-Europa)។ ក្នុងម្ខក្ញ្ហដ  
ឆន ាំ ២០១៣ រកុ្មហ ុនVolkswagen បានដាំទណ្ើ រការទរាងចរក្ផលិត្ចាំនួន
១០៥ក្ម្នលងក្នុងរបទទ្សអឺរ ៉ាុប១៩ និងចាំននួ៨បនតទទ្ៀត្ទៅទ្វីបអាទមរកិ្ 
អាសីុ និង  
អាស្តហវកិ្ ម្ដលាននិទយាជិត្ទូ្ទាាំងពិទលាក្ចាំននួ ៥៧០.០០០។ 
 
កិ្ចចរពមទរពៀងបានបញ្ហជ ក្ថ់ាការងារបទ ត ោះអាសននមនិអាចឲ្យទលើស
ចាំននួ៥%ទទ្ និងអនុញ្ហដ ត្ឲ្យរកុ្មរបឹក្ាកាងារសក្ល និងអឺរ ៉ាុប ក្ដូ៏ចជា
អនក្ត្ាំ ងនិទយាជិត្ក្នុងទរាងចរក្ទផសងគាន  រតួ្ត្ពិនិត្យសាារត្ននក្មម
ក្រទី្ភាន ក្ប់ទ ត ោះអាសនន។ 

 ក្) ការក្ាំណ្ត្ច់ាំននួក្មមក្របទ ត ោះអាសនន 
ចាំននួក្មមក្រនិទយាជិត្បទ ត ោះអាសននពីទរៅទៅក្នុ ងរកុ្មហ ុន
Volkswagen រតូ្វម្ត្សថិត្ក្នុ ងទ្ាំោក្ទ់្ាំនងសមរសបជាមយួ
និទយាជិត្អចិនស្តនតយ។៍ ទដើមបីជាបទ្ដាា នមយួរតឹ្មរតូ្វ ចាំននួ
បុគ្គលិក្បទ ត ោះអាសននពីទរៅរតូ្វានចាំននួ៥% ននក្ាល ាំងពល
ក្មមក្នុ ងទរាងចរក្នីមយួៗ។ រកុ្មហ ុន និងការត្ាំ ងនិទយាជិត្
អាចរពមទរពៀងគាន ទដាយទពញចិត្តទៅទលើភាគ្ខុសគាន ននចាំននួក្មម
ក្រទៅត្តមទរាងចរក្នីមយួៗ។[…] រកុ្មរបឹក្ាការងាររបស់រកុ្ម
ហ ុន Volkswagen ទៅទ្វីបអឺរ ៉ាុប និងរកុ្មរបឹក្ាការងារជាសក្ល
ននរកុ្មហ ុន Volkswagen ានសិទ្ធិឲ្យគ្ណ្ៈរគ្បរ់គ្ងរកុ្មហ ុន
ជូនដាំណឹ្ងអាំពីក្រមិត្បុគ្គលិក្បទ ត ោះអាសននពីទរៅទៅក្ម្នលងទ វ្ើ
ការទៅក្នុ ងរកុ្មហ ុន ឬក្ទ៏ៅត្តមត្ាំបនទ់រៀងៗខលួ ន ក្ដូ៏ចជាអាំពីភាគ្
រយននក្ាល ាំងពលក្មមសរុប។ អនក្ត្ាំ ងនិទយាជិត្ក្ា៏នសិទ្ធិ
ដូចគាន ទៅនឹងរកុ្មរបឹក្ាការងាររបស់រកុ្មហ ុន Volkswagen 

ទៅទ្វីបអឺរ ៉ាុប និងរកុ្មរបឹក្ាការងារជាសក្លននរកុ្មហ ុនទាាំងមូល
ម្ដរ។  
 
គ្) ការក្ាំណ្ត្រ់យៈទពលបាំទពញការងាររបស់បុគ្គលាន ក្់ៗ  
ការការ របុគ្គលិក្បទ ត ោះអាសននពីខាងទរៅមិនរតូ្វឲ្យហួសពីរ
យៈទពលបាំទពញការងារនីមយួៗទៅរកុ្មហ ុន Volkswagen 
ទ លគឺ្មិនឲ្យទលើសការពនោកិ្ចចសនោសរុបចាំននួ៣ដង ឬរយៈ
ទពល ៣៦ម្ខជារមួទោោះទទ្។ ទបើសិនជាបុគ្គលិក្បទ ត ោះអាសននពី
ទរៅបានឈានដល់ក្រមិត្អតិ្បរាននការក្ាំណ្ត្ក់ារជលួបាំទពញ
ការងារទហើយទោោះ ការទ្ទ្លួយក្ឲ្យចូលក្នុ ងការងារអចិនស្តនតយ៍
របស់ពកួ្ទគ្នឹងរតូ្វពិនិត្យទមើលទឡើងវញិទរៀងខលួ នទដាយម្ផនក្ម្ដល
ទ្ទ្លួខុសរតូ្វ។ 
 
ចាបក់ារងារបទ ត ោះអាសននសរាបរ់ក្មុហ ុន Volkswagen 
 

ការបម្មលងការងារមនិទទ្ៀងទាត្ឲ់្យទៅជាការងារទទ្ៀងទាត្ ់
 
សហជីពអាចទរបើរបាស់ការទាមទាររមួទដើមបរី ាំកិ្លក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារ
មនិទទ្ៀងទាត្ឲ់្យចូលទៅក្នុងការងារផ្ទទ ល់និងអវចិនស្តនតយ។៍  
 
សហជីពនដគ្ួបានចាបទ់ផតើមយុទាធ ការទ វ្ើរបក្ដីក្មមក្មមក្រ។ ទៅរបទទ្ស 
ហគីនី បោទ បពី់ានការត្ស ូយា៉ា ងយូរមក្ សហពន័ធរុក្រក្ម្រ ៉ាបានទ្ទ្លួ
ទជាគ្ជយ័ក្នុងឆន ាំ ២០១២ ក្នុងការម្របកាល យមុខត្ាំម្ណ្ងបទ ត ោះអាសនន
ចាំននួ ៣០០ឲ្យទៅជាមុខត្ាំម្ណ្ងអចិនស្តនតយក៍្នុងរកុ្មហ ុនរុក្រក្ម្រ ៉ា CBK។ 
ទៅរបទទ្ស ទសទណ្ហាក ល់  សហជីព SUTIDS បានទាមទារការទ វ្ើ
របរក្តី្ក្មមក្មមក្របទ ត ោះអាសននចាំននួ ៤៥០ោក្ ់បោទ បពី់ានការចរចា
ជាមយួនិទយាជក្ម្ដលមក្ពីរកុ្មផលិត្ឱសែ និងសារធ្លតុ្គី្មចីាំននួ ៦ 
ដូចជា SATREC, SIPS, SIVOP, SPN, SYBEL និង 
NDIAMBOURS។ 

 
ទៅរបទទ្សនែ សហជីពត្ាំ ងក្មមក្រក្ប៏ានទ្ទ្លួទជាគ្ជយ័ក្នុងការចុោះ
កិ្ចចរពមទរពៀងជាមយួរកុ្មហ ុនម្ដលជលួក្មមក្រ ទដើមបទី វ្ើរបរក្តី្ក្មមក្មម
ក្រទី្ភាន ក្ង់ារ ឬជលួពីទរៅ និងក្មមក្រអចិនស្តនតយ។៍ 
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ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

> ក្មមក្រកិ្ចចសនោរយៈទពលម្វង (កិ្ចចសនោ២ឆន ាំ) ម្ដលបានបទរមើការងារ
ឲ្យ EGAT អស់រយៈទពល៦ឆន ាំនឹងរតូ្វកាល យជានិទយាជិត្ទទ្ៀងទាត្់
របស់ EGAT។ យា៉ា ងទហាច ស់ក្មមក្ររតូ្វានវញិ្ហដ បន័បរត្ទចញពី
សាលាវជិាជ ជីវៈម្ដលានត្នមលទសមើ នឹងក្រមិត្ទុ្តិ្យភូមិ។ 
 
អនុសញ្ហដ រមួរបស់សហជីព EGAT សតី ពីការងារមិនទទ្ៀងទាត្ចុ់ោះ  
ហត្ថទលខាជាមយួអាជាញ ្រផលិត្អគ្គីសនីនែ (EGAT) 

 
ជាលទ្ធផលននកិ្ចចរពមទរពៀងទនោះ ានក្មមក្រចាំននួ១,២០០ោក្ទ់ហើយ
បានម្របកាល យទៅជានិទយាជិត្ទទ្ៀងទាត្រ់បស់ EGAT។  
 
វាមនិអាចទៅរចួរគ្បទ់ពលទទ្ម្ដលទគ្អាចបញ្ចូ លក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារទៅក្នុង
ការងារផ្ទទ ល់ និងអចិនស្តនតយ។៍ ដូចទនោះជាំហា នទី្មយួ សហជីពរតូ្វ
ពោយាមទ វ្ើឲ្យការងារទី្ភាន ក្ង់ារកាល យជាការងារបទ ត ោះអាសននផ្ទទ ល់ជា
មុនសិន។ ដូចទនោះក្មមក្រជាទរឿយៗម្ត្ងរតូ្វអនុញ្ហដ ត្ឲ្យចូលរមួជាមយួ
សហជីព និងរគ្បរ់គ្ងទដាយអនុសញ្ហដ រមួ។ ទៅរបទទ្សា៉ា ទឡសីុ សហ
ជីពត្ាំ ងក្មមក្រក្នុងវស័ិយផលិត្ក្មមបានទសនើទ វ្ើជាត្ាំ ងឲ្យក្មមក្រទី្
ភាន ក្ង់ារ និងក្មមក្រពីខាងទរៅ ប៉ាុម្នតរក្សួង្នធ្លនមនុសសបានរចាន
ទចាលសាំទណ្ើ ទោោះទដាយអោះអាងថាសហជីពពុាំានសមត្ថភាពរគ្បរ់គាន់
ទដើមបទី វ្ើជាត្ាំ ងឲ្យក្មមក្រផតល់ទសវាក្មមទទ្។ ជាការទឆលើយត្ប សហជីព
និទយាជិត្ក្នុងផលិត្ក្មមរក្ដាសបានទាមទារឲ្យានរបរក្តី្ក្មមក្មមក្រ 
បទ ត ោះអាសនន និងមក្ពីទរៅទៅ Kimberly Clark Malaysia ទដើមបី
រគ្បរ់គ្ងការងារកិ្ចចសនោរយៈទពលទវង ដូចទនោះក្មមក្រទាាំងទនោះនឹងាន
សិទ្ធិទ្ទ្លួយក្លក្ខនតិក្ៈក្នុងអនុសញ្ហដ រមួទនោះ។ 
 
ការផតល់អទិ្ភាពការងារទ្ាំទនរដល់ក្មមក្របទ ត ោះអាសននគឺ្ជាមទ្ោបាយ
មយួទដើមបជីយួ សរមួលការទ វ្ើរបរក្តី្ក្មមក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់ៅ
ជាក្មមក្រអចិនស្តនតយ។៍ 
 ទគាលនទយាបាយទរជើសទរ ើសក្មមក្ររបស់រកុ្មហ ុនរតូ្វរគ្បរ់គ្ង

ទដាយទគាលការណ៍្ទលើក្សទួយនិរនតរភាពការងារ ដូចទនោះទគ្គ្រួ
ពិចារ ទលើលក្ខណ្ៈវនិិចឆយ័ដូចខាងទរកាម៖ 
១. […] របសិនទបើក្នុ ងអាំឡុងទពល ននកិ្ចចសនោបទ ត ោះអាសននទោោះ
ានការងារទ្ាំទនរ និទយាជិត្ទោោះនឹងទ្ទ្លួបានសិទ្ធិអនុទរគាោះទដើមបី
ទៅបាំទពញការងារម្ដលទ្ាំទនរទោោះទដាយានការទរបៀបទ្ៀបជាមយួ
នឹងអនក្ម្សវងរក្ការងារដន៏ទ្ទទ្ៀត្ក្នុ ងទពលទវលា មយួម្ដលមិន
 ក្ព់ន័ធនឹងរកុ្មហ ុន។  
 
ការទាមទាររមួរបស់ Bridgestone Espana និងសហជីពទអសា៉ាញ 

 
 ្មមនុញ្ដ ទនោះ ពឹងម្ផអក្ទៅទលើ ទគាលការណ៍្ម្ដលម្ចងថា ការងារ

បទ ត ោះអាសននគ្រួផតល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលទ្ទ្លួបានការងារអ
ចិនស្តនតយ ៍របសិនទបើពកួ្ទគ្ានសមថភាពរគ្បរ់គានត់្តមត្រមូវការ 
និងទៅទពលានឱកាសរតឹ្មរតូ្វទក្ើត្ានទៅរកុ្មហ ុន។ ្មមនុ
ញ្ដ ទនោះផតល់ឱកាសលអដល់ក្មមក្របទ ត ោះអាសននក្នុ ងការកាល យជា
ក្មមក្រអចិនស្តនតយទ៍ៅទពលានត្រមូវការជលួក្មមក្រ 
អចិនស្តនតយ។៍ ជាងទនោះទៅទទ្ៀត្ ្មមនុញ្ដ ទនោះនឹងផតល់ឲ្យក្មមក្រនូវ
ការបណ្តុ ោះប ត លវជិាជ ជីវៈដល់ក្មមក្របទ ត ោះអាសនន។ 
 
ទៅទពលម្ដលម្ផនការ្នធ្លនមនុសសក្ាំណ្ត្ថ់ា បុគ្គលិក្បទ ត ោះ
អាសននពីខាងទរៅអាចរតូ្វបានទគ្ជលួក្នុ ងរទបៀបកិ្ចចសនោរយៈ
ទពលម្វងទោោះ ពកួ្ទគ្នឹងរតូ្វទ្ទ្លួយក្ទដាយទពញចិត្តឲ្យទ វ្ើការជា
និទយាជិត្អចិនស្តនតយទ៍ដាយទយាងត្តមលក្ខណ្ៈវនិិចឆយ័ក្នុ ងការទ្ទ្លួ
យក្ម្ដលរពមទរពៀងរវាងរកុ្មហ ុន និងអនក្ត្ាំ ងនិទយាជិត្ទៅ

នឹងក្ម្នលង។ បោទ បពី់រយៈទពល១៨ ម្ខ ការជាំនសួក្ម្នលងនឹងរតូ្វ
ពិចារ របសិនទបើានការបណ្តុ ោះប ត លរតឹ្មរតូ្វ គុ្ណ្សមបត្តិ
ផ្ទទ ល់ខលួ ន និងត្រមូវការបុគ្គលិក្ជារបចាាំ។ ដូចទនោះ កាងារបទ ត ោះ
អាសននទៅរកុ្មហ ុនVolkswagen បានកាល យជាឱកាសមយួសរាប់
ឲ្យានការងារអចិនស្តនតយ ៍និង ទដាយបម្នថមទលើក្មមសិក្ាការងារ 
ានក្មមវ ិ្ ីអនក្ទ្ទ្លួការបណ្តុ ោះប ត លនិងការទរជើសទរ ើសផ្ទទ ល់នូវ
ក្មមក្រខាងទរៅ ម្ដលទនោះជាមទ្ោបាយទី្បីទដើមបីចូលទៅក្នុ ងរកុ្ម
ហ ុន។ រគ្បស់ាល ក្យីទហា និងរកុ្មហ ុនទាាំងអស់រតូ្វធ្លោថា ក្មមក្រប
ទ ត ោះអាសននពីខាងទរៅទ្ទ្លួបានការពិនិត្យទដាយយក្ចិត្ត
ទុ្ក្ដាក្ទ់ៅទពលានត្រមូវការបុគ្គលិក្អចិនស្តនតយក៍្នុ ងអាំឡុងទពល
ជលួទោោះ។ ពកួ្ទគ្ក្ស៏នោបម្នថមថានឹងបទងកើត្ឲ្យានក្មមវ ិ្ ីបណ្តុ ោះ 
ប ត លត្តមបទចចក្ទទ្សម្ដល ក្ព់ន័ធ ទៅក្នុ ងការងារបទ ត ោះ
អាសននឲ្យដូចទៅនឹងការងារអចិនស្តនតយត៍្តមត្ាំបនទ់រៀងៗខលួ ន 
 

្មមនុញ្ដការងារបទ ត ោះអាសននសរាបរ់ក្មុហ ុន Volkswagen 
 

ការទ វ្ើឲ្យរបទសើរទឡើងនវួលក្ខខណ្ឌ ការងាររបស់ក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀង
ទាត្ ់និងការការ រសិទិ្ធរបស់ពកួ្ទគ្ 
វធិ្លនការម្ដលសាំទៅទលើការរគ្បរ់គ្ង និងក្ាំណ្ត្ក់ារទរបើរបាស់ការងារ
មនិទទ្ៀងទាត្ ់រតូ្វម្ត្ត្តក្ម់្ត្ងទឡើងឲ្យបានយា៉ា ងលអ ទបើមនិដូចទោោះ វធិ្លន
ការម្ដលទរគាងទុ្ក្ទដើមបជីយួ ឲ្យក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់្ទ្លួបាន
ផលរបទយាជនទ៍ោោះ នឹងមនិានលទ្ធផលអវីដល់ក្មមក្រទាាំងទោោះទឡើយម្ត្
ម្បជាកានម់្ត្ពុាំានសុវត្ថិភាពទៅវញិ។ ទៅរបទទ្សហូឡងដ់ ៍FNV 
Bondgenoten ទ វ្ើយុទ្ធោការទាមទារឲ្យនិទយាជក្ យក្វ ិ្ ីសាស្តសត ៩: 
១២ ម្ដលាននយ័ថាការងារម្ដលដាក្ឲ់្យក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារទ វ្ើរយៈទពល
៩ម្ខក្នុងអាំឡុងទពល១២ម្ខ រតូ្វចាត្ជ់ាការងារអចិនស្តនតយទ៍ហើយក្មមក្រ
ទោោះក្ក៏ាល យជាក្មមក្រអចិនស្តនតយម៍្ដរ។ សហជីពទៅទពលទនោះទផ្ទត ត្ទៅទលើ
ការទ្ទ្លួឲ្យបាននូវរបាក្ឈ់នួលរបទសើរជាងមុន សិទ្ធិទលើរបាក្ចូ់លនិវត្តន ៍
និងឱកាសទ្ទ្លួបានការបណ្តុ ោះប ត លសរាបក់្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារ ទដាយ
ទគ្យល់ថាការដាក្ប់ញ្ចូ លសិទ្ធិទលើការងារអចិនស្តនតយទ៍ៅក្នុងអនុសញ្ហដ រមួ
អាចផតល់ផលផទុយពីទនោះ ដូចជានិទយាជក្បញ្ឈបក់្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារទលឿន
ជាងមុនទដើមបបីទញ្ជ ៀសពីរបការម្ដលបានម្ចងខាងទលើ។ 
 

សហជីពមយួចាំននួានលទ្ធភាពអាចទ វ្ើការចរចាអាំពីការទ្ទ្លួបាន
ពត័្ា៌នសតីពីរកុ្មហ ុនម្ដលចុោះកិ្ចចសនោ (លក្ខនតិក្ៈរសបចាប ់ឯក្
សារននការអនុវត្តការងារ ជាំោញទបទចចក្ទទ្សរបស់រកុ្មហ ុន) និង
អាចទ វ្ើឲ្យរបាក្ដថា អនក្ទដញនែលទលើកិ្ចចសនោរតូ្វបាន (ជាម្ផនក្មយួ
ននការទដញនែល) ទសនើឲ្យផតល់ទសចក្តីម្ែលងការថាទត្ើពកួ្ទគ្នឹងទដាោះ
រសាយបញ្ហហ ដូចជា ទសរភីាពរបមូលផតុ ាំ ពលក្មមកុ្ារ សមភាព សុវត្ថ
ភាពនិងសុខភាព កាបណ្តុ ោះប ត ល ទ្ាំោក្ទ់្ាំនងការងារ របាក្់
ទបៀវត្សន ៍និងទា៉ា ងទ វ្ើការ សិទ្ធិទលើរបាក្ចូ់លនិវត្តន ៍និងការកាត្ប់នថយ
ចាំននួបុគ្គលិក្ទោោះ ទដាយរទបៀប ។ ក្រណី្ទនោះ ជាការផតល់ជា
ឧបក្រណ៍្មយួដល៏អដល់សហជីពត្ាំ ងក្មមក្រ សរាបក់ារការ រ
សិទ្ធិរបស់ក្មមក្របទ ត ោះអាសនន និងទដើមបរីតួ្ត្ពិនិត្យទមើលថាក្មមក្រ
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់បានទ្ទ្លួផលរបទយាជនពី៍ លក្ខខណ្ឌ ការងារ
ម្ដលសងគមទ្ទ្លួសាគ ល់ទោោះម្ដរឬទទ្។ 
 ការជលួពលក្មមពីទី្ភាន ក្ង់ារផគត្ផ់គងព់លក្មម (ទី្ភាន ក្ង់ារជាំនយួ 

បទ ត ោះអាសនន) 
 
១.៤.២. និទយាជិត្ទៅក្នុ ងទី្ភាន ក្ង់ារជាំនយួបទ ត ោះអាសននឬទី្
ភាន ក្ង់ារផគត្ផ់គងព់លក្មមនឹងទ្ទ្លួបានរបាក្ឈ់នួលនិងលក្ខខណ្ឌ
ការងារដូចគាន ម្ដលអនុវត្តទៅក្នុ ងសហរគាសម្ដលជលួក្ាល ាំង
ពលក្មមសរាបអ់ាំឡុងទពលននការជលួទោោះ។ […] 
១.៤.៣. សហរគាសម្ដលជលួក្ាល ាំងពលក្មមត្រមូវឲ្យលាក្ទុ់្ក្
នូវពត័្ា៌នចាាំបាចពី់សាំ ក្ទី់្ភាន ក្ង់ារផគត្ផ់គងព់លក្មមឬ 
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 បញ្ឈប ់
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ទី្ភាន ក្ង់ារជាំនយួបទ ត ោះអាសនន  ទដើមបីឲ្យលក្ខខណ្ឌ ននការយក្ចិត្ត
ទុ្ក្ដាក្ទ់សមើភាពម្ដលរសបទៅនឹងចាំនុច១.៣.២ ទ្ទ្លួបានការ
ទពញចិត្ត និងទដើមបីទ វ្ើឲ្យទី្ភាន ក្ង់ារពលក្មម ឬ ទី្ភាន ក្ង់ារជាំនយួ 
បទ ត ោះអាសនន ឬការផគត្ផ់គងក់្ាល ាំងពលក្មម។ 

ត្តមសាំទណ្ើ របស់អនក្ត្ាំ ងក្មមក្រោោ សហរគាសមយួរតូ្វរក្ា
ទុ្ក្នូវឯក្សាររបាក្ឈ់នួល និងលក្ខខណ្ឌ ការងារម្ដលយក្ទៅទរបើ
របាស់បានទៅទី្ភាន ក្ង់ារជាំនយួបទ ត ោះអាសនន ឬក្ាល ាំងពលក្មម 
ទៅទពល ម្ដលនិទយាជិត្សីុឈនួលរតូ្វបទរមើការងារម្ដលសថិត្
ទៅទរកាមវសិាលភាពននកិ្ចចរពមទរពៀងទនោះ។ 

១.៤.៤ […]និទយាជិត្សីុឈនួលរតូ្វបងាហ ញខលួ នចាំទ ោះមុខអនក្ត្ាំ ង
ក្មមក្រទៅរកុ្មហ ុនផគត្ផ់គងក់្ាល ាំងពលក្មម។ ទៅទពលានការ
ពិភាក្ាអាំពីការជលួក្ាល ាំងពលក្មម ភាគី្ទៅនឹងក្ម្នលងរតូ្វម្ត្ពិភាក្ា
គាន ផងម្ដរអាំពី្នធ្លនសរាបកិ់្ចចការជាអនក្ត្ាំ ងក្មមក្រ។ 

កិ្ចចរពមទរពៀងឧសាហក្មម ២០១២-២០១៤ រវាងសហពន័ធនិទយាក្
ជក្នរ័ទវ ៉ា NHO និងសហជីព LO និង Fellesforbundet 

ការឲ្យត្នមលទសមើភាព 

ការចរចាទាមទាររបាក្ឈ់នួលទសមើគាន  និងលក្ខខណ្ឌ ដូចគាន រវាងក្មមក្រ
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និងក្មមក្រអចិនស្តនតយផ៍តល់នូវអត្ថរបទយាជនពី៍រគឺ្ការ
លុបបាំបាត្ក់ារទរ ើសទអើង និងការរបយុទ្ធរបឆាំងការឲ្យត្នមលពលក្មមទថាក្។ 
ានក្រណី្ជាទរចើនម្ដលសហជីពជាសាជិក្ អាចទ វ្ើការទាមទាររបាក្់
ឈនួលទសមើគាន សរាបក់ារងារដូចគាន ។ ការពរងីក្លក្ខខណ្ឌ ននកិ្ចចរពម
ទរពៀងរមួទៅត្តមវស័ិយ ឬ ទៅក្នុងឧសាហក្មមជាក្ល់ាក្ ់មយួឲ្យបាន
ទៅដល់ក្មមក្ររគ្ប់ៗ គាន ទោោះ អាចោាំឲ្យានការទ វ្ើឲ្យទសមើគាន នូវលទ្ធផល
ទ្ទ្លួបានជាដុាំក្ាំផួន។ 

 និទយាជិត្ជាបកិ់្ចចសនោ 
និទយាជក្នឹងមិនទរៀបចាំការងារឲ្យទ វ្ើទទ្ទវៀរម្លងម្ត្កិ្ចចសនោម្ចង
ថា រកុ្មហ ុនម្ដលផគត្ផ់គងព់លក្មមឬ LHCនឹងជលួនិងបនតជលួ
(អាំឡុងទពលជាបកិ់្ចចសនោ)ក្មមក្ររបស់ខលួ ន(ក្មមក្រជាបកិ់្ចចសនោ)

ទៅត្តម លក្ខខណ្ឌ តិ្ក្ៈននកិ្ចចសនោម្ដលមិនានត្នមលតិ្ចជាង
លក្ខខណ្ឌ តិ្ក្ៈក្នុ ងកិ្ចចរពមទរពៀទនោះ។ 
 

កិ្ចចរពមទរពៀងរមួគាន ទៅនឹងក្ម្នលងសាងសងរ់បស់រកុ្មហ ុនវសិវក្មមនិង
សាំណ្ង ់Altius AMWU  សរាបរ់បទទ្សWales ភាគ្ខាងត្បូង 
២០១៣-២០១៥ 
 
 រកុ្មហ ុនផគត្ផ់គងព់លក្រ 

រកុ្មហ ុនរតូ្វពិទរគាោះនិងក្ាំណ្ត្ឲ់្យចាស់ថា របាក្ឈ់នួលនិង
លក្ខខណ្ឌ ការងារ(ម្ដលរតូ្វអនុវត្ត)របស់ពលក្រម្ដលជលួមក្ពីរកុ្ម
ហ ុនផគត្ផ់គងព់លក្រក្ដូ៏ចជារកុ្មហ ុនសរាបជ់លួពលក្មមឲ្យមក្ទ វ្ើ
ការងារទរកាមម្ដនក្ាំណ្ត្រ់បស់កិ្ចចរពមទរពៀងទនោះ នឹងមិនានត្នមល
អត្ថរបទយាជនតិ៍្ចជាងរបាក្ឈ់នួលនិងលក្ខខណ្ឌ ការងារម្ដលបាន
ម្ចងក្នុ ងកិ្ចចរពមទរពៀងទនោះ សរាបក់ារងារទសើ មគាន ឬរសទដៀងគាន ។ 

កិ្ចចរពមទរពៀងរមួគាន ឆន ាំ២០១៣ននរក្មុហ ុនរក្ដាស់កាតុ្ងសរាបទ់វចខចប់
Visy AFMEPKIU/ETU 

 កិ្ចចសនោរយៈទពលខលី៖ 
ទដាយសារត្ាំរវូការានភាពបនម់្បនខាល ាំងទៅត្តមពលក្មមគិ្ត្ជាទា៉ា ង 
ភាគី្ទាាំងសងខាងរតូ្វយល់រពមថាពលក្រជាបកិ់្ចចសនោរយៈទពលខលី
នឹងរតូ្វ៖ 

ក្. ទ្ទ្លួបានរបាក្ឈ់នួលត្តមអរត្តចូលដាំបូងននក្រមិត្ជាំោញ 
រតឹ្មរតូ្វ។ 

ខ. ានសិទ្ធិចូលរមួក្មមវ ិ្ ីបណ្តុ ោះប ត លពហុជាំោញ 

គ្. ានសិទ្ធិទ្ទ្លួបានអត្ថរបទយាជនក៍ារងារោោម្ដលទរៀបចាំទដាយ
រកុ្មហ ុនដូចជា ការចូលនិវត្តន ៍ការបាត្ប់ងជី់វតិ្ និងពិការភាព។ 

 . ានសិទ្ធិចូលរមួក្នុ ងការទរៀបចាំរបស់រកុ្មហ ុននូវជាំនយួម្ផនក្ទវជជ
សាស្តសតឬ(ត្តមការជាក្ម់្សតង) អាចទ្ទ្លួជាសាចរ់បាក្ម់្ដលានត្នមល
ទសមើ នឹងវភិាគ្ទានម្ផនក្ទវជជសាស្តសតរបស់រកុ្មហ ុនចាំទ ោះជាំទរ ើសននការ



16 | សុវត្ថភិាពក្នុងការចរចា  យុទ្ធសាស្តសតចរចារសរាបស់ហជីពរបឆាំងនឹងការងារមនិទទ្ៀត្ទាត្ ់

 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

ទរៀបចាំជាំនយួទវជជសាស្តសតទផសងទទ្ៀត្ ឬទបើក្រណី្ទនោះមិនអាចទៅរចួទទ្ៀត្ 
អាចបងស់ាចរ់បាក្ម់្ដលានត្នមលទសមើ និង  
ង. ានសិទិ្ធទ្ទ្លួបានរបាក្ឧ់បត្ថមទដាយម្ឡក្ទពលបញ្ចបភ់ារកិ្ចច[…]។  

ទសចក្តីទផតើមដាំបូងននកិ្ចចរពមទរពៀង២០១០ (ចងរក្ងទឡើងទៅ
នែៃទី្១១ ក្ញ្ហដ  ២០១៣) រវាង AMEO និង NUMSA 

ទៅរបទទ្សអាលលឺម៉ាង ់កិ្ចចរពមទរពៀងរមួគាន ចាំននួ៩ជាមយួនឹងអងគការ២
ក្នុងចាំទ មអងគការរបស់និទយាជក្បទ ត ោះអាសននដស៏ាំខាន ់(BAP 
និង iGZ) គឺ្ានការផតល់ជារបាក្ប់ម្នថមទៅត្តមវស័ិយដល់ក្មមការប
ទ ត ោះអាសនន ម្ដលក្រណី្ទនោះោាំឲ្យម្លងានគ្ាល ត្រវាងក្មមក្ទី្
ភាន ក្ង់ាររបទ ត ោះសនននិងក្មមក្រទទ្ៀងទាត្។់ សរាបរ់កុ្មហ ុននិមយួៗ 
កិ្ចចរពមទរពៀងម្ដល ក្ព់ន័ធបញ្ហជ ក្យ់ា៉ា ងចាស់ថា បោទ បពី់បញ្ចបក់ារ
ក្ាំណ្ត្ក់ារងារដាំបូងរយៈទពល៤ម្ខ  របាក្ឧ់បត្ថមបម្នថមរតូ្វបងទ់ៅ
ត្តមែិរទវលាននការក្ាំណ្ត្ក់ារងារទៅរក្សួងសាម។ី បោទ បពី់រយៈ
ទពល៩ម្ខ  ក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារក្មមក្របទ ត ោះអាសននទ្ទ្លួបានរបាក្់
បម្នថមរហូត្ដល់ ៥០% ម្ដលអាចឲ្យពកួ្ទគ្សទរមចបានរបាក្ឈ់នួល
ទសមើគាន ជាមយួនឹងបុគ្គលិក្អចិនស្តនតយ៍។ 
ទៅសាធ្លរណ្រដា Mauritius យា៉ា ងទហាច ស់ក្ា៏នកិ្ចចរពមទរពៀង
ចាំននួ១៥ម្ដលរតូ្វបានចុោះហត្ថទលខាទដាយបានដាក្ប់ញ្ចូ លនូវឱកាស
របគ្តួ្របម្ជងទសមើភាពរមួមយួរវាងក្មមក្រជាបកិ់្ចចសនោនិងក្មមក្រអ
ចិនស្តនតយ។៍ 
 ក្មមក្រជាបកិ់្ចចសនោ 

ពុាំានក្មមក្រជាបកិ់្ចចសនោ រតូ្វបានទ្ទ្លួរបាក្ឈ់នួលតិ្ចជាង
និទយាជិត្អចិនស្តនតយច៍ាំទ ោះការងារម្ដលានត្នមលទសមើ ទោោះទទ្។ 
រក្មុហ ុនផលិត្ផលជីវបទចចក្វទិ្ោក្នុ ងសមុរទ្ចាំកាត្ ់

 និទយាជិត្ទាាំងឡាយម្ដលទ វ្ើការងារានត្នមលទសមើគាន នឹងទ្ទ្លួបាន
របាក្ក់្ាំនរទសមើគាន  ទហើយចាំទ ោះ បុគ្គលិក្បទ ត ោះអាសនននិងបុគ្គលិក្
ជាបកិ់្ចចសនោការងារទដាយានែិរទវលាក្ាំណ្ត្ទ់ោោះក្ដូ៏ចគាន ម្ដរ 
រក្មុហ ុនTotal (Mauritius) 

ទរៅពីរបាក្ឈ់នួលទគាលម្ដលបានក្ាំណ្ត្ ់របាក្ឈ់នួលរតូ្វរាបប់ញ្ចូ ល
របាក្ឧ់បត្ថម អតី្ត្ភាពការងារ និងការបម្នថមទផសងទទ្ៀត្ម្ដលពកួ្ក្មម
ក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ពុ់ាំបានទ្ទ្លួ។ ការយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក្់
ទសមើភាព គឹ្សាំទៅទលើអវីទផសងទទ្ៀត្ទរៅរពីរបាក្ឈ់នួល ដូចជាអត្ថ
របទយាជនម៍្ផនក្សងគម វសិសមកាល ទា៉ា ងទ វ្ើការ សុខភាពនិងសុវត្ថិ
ភាព និង ការបណ្តុ ោះប ត ល។ 

[…] អាំឡុងទពលទគ្ទ វ្ើកិ្ចចការជាមយួរកុ្មហ ុនVolkswagan និទយាជិត្
បទ ត ោះអាសននមក្ពីខាងទរៅ រតូ្វបានទ្ទ្លួលក្ខខណ្ឌ ការងារដូចគាន
ទៅនឹងនិទយាជិត្អចិនស្តនតយទ៍ៅក្ម្នលងទ វ្ើការ។ ការយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក្ទ់សមើ
ភាពចាំទ ោះនិទយាជិត្បទ ត ោះអាសននមក្ពីខាងទរៅរាបប់ញ្ចូ ល 
ឧទាហរណ៍្ ការទ្ទ្លួបានពត័្ា៌នទូ្ទៅសតី ពីរកុ្មហ ុន ក្ដូ៏ចជាសុខ
ភាពនិងសុវត្ថិភាពទៅក្ម្នលងទ វ្ើការ ការទរបើរបាស់របស់របរនិងទសវា
ក្មមរពមទាាំងបទ្ដាា នសងគមរមួជាមយួគាន […]។ 
្មមនុញ្ដសតី ពីការងារបទ ត ោះអាសននសរាបរ់ក្មុហ ុន Volkswagen 

 “មុនទពលម្ដលការងាររបស់ខញុ ាំរតូ្វបានជលួឲ្យអនក្ខាទរៅមក្ទ វ្ើ ខញុ ាំបាន
ចូលរមួជាទទ្ៀងទាត្ក់្នុ ងវគ្គបណ្តុ ោះប ត ល…ចាបត់្តាំងពីទពលទោោះមក្ 
ក្នុ ងអាំឡុងទពល៧ឆន ាំ ខញុ ាំទ្ទ្លួបានម្ត្វគ្គបណ្តុ ោះប ត លខលីមយួ” ការទ វ្ើ
សក្ខីក្មមរបស់ក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារាន ក្ក់្នុ ងវស័ិយផលិត្ក្មម។ 
 

ទៅរបទទ្សឥ ឌ  INMF បានចាបទ់ផតើមយុទ្ធោការមយួទដើមបទី វ្ើឲ្យ
របទសើរទឡើងនូវលក្ខខណ្ឌ របស់ក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់
និងបានចុោះហត្ថទលខាទលើកិ្ចចរពមទរពៀងមយួចាំននួម្ដលទផ្ទត ត្ទៅទលើ

ការកាត្ប់នថយគ្ាល ត្រវាងក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្និ់ងក្មមក្រ
អចិនស្តនតយទ៍ៅអណ្តូ ងម្រ ៉ារបស់រដា។ 

 ៩) ទដាយអរត្តរបាក្ឈ់នួលរបស់និទយាជិត្ម្ដលបានក្ាំណ្ត្រ់សាប់
ទៅត្តមកិ្ចចសនោឬកិ្ចចរពមទរពៀង ឬក្អ៏ាចានចាំនួនទលើសពីអ
រត្តម្ដលបានក្ាំណ្ត្ទ់ោោះ អរត្តម្ដលខាស់ជាងទគ្នឹងរតូ្វបានរក្ា
ទុ្ក្ និងចាត្ទុ់្ក្ជាអរត្តរបាក្ឈ់នួលអបបរាសរាបក់្មមក្រសីុ
ឈនួលក្ាល ាំងពលក្មម។  
 

កិ្ចចរពមទរពៀងរបាក្ឈ់នួលសរាបក់្មមក្រសីុឈនួលក្ាល ាំងពលក្មមក្នុ
របតិ្បត្តការជីក្ម្រ ៉ា (វចិចិកា ២០១២) រវាងរក្មុហ ុន Coal India, 
INMF និងរក្មុហ ុដន៏ទ្ទទ្ៀត្។ 
 

ទដាយការផតល់របាក្ឈ់នួលទសមើគាន រតូ្វអនុវត្តម្ត្ទៅទលើអរត្តរបាក្ឈ់នួល
អបបរាទោោះ ក្នុងការអនុវត្តជាក្ម់្សតងក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្នឹ់ង
អាចទៅម្ត្ទ្ទ្លួរបាក្ឈ់នួលទាបដម្ដល។ ក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការមនិ
ទទ្ៀងទាត្អ់ាចនឹងរបឈមនឹងការទ្ទ្លួបានអរត្តរបាក្ឈ់នួលតិ្ច 
ទដាយមូលទហតុ្ថាការទ វ្ើកិ្ចចការគាម នលាំនឹងរបស់ពកួ្ទគ្ាននយ័ថា
ពកួ្ទគ្ទ្ទ្លួបានបទ្ពិទសា្នក៍ារងារនិងអតី្ត្ភាពការងារតិ្ច។ 
អតី្ត្ភាពការងារគឺ្ជាបញ្ហហ សាំខានទ់រ ោះវា ក្ព់ន័ធនឹងការទឡើង
ត្ាំម្ណ្ងនិងរបាក្ទ់សា្ននិវត្តន។៍ សហជីពោោបានពោយាមទដាោះ
រសាយបញ្ហហ អតី្ត្ភាពការងាររបស់ក្មមក្រម្ដលទ វ្ើកិ្ចចការមនិទទ្ៀង
ទាត្ត់្តមការចរចាទាមទាររមួគាន ។ 
 

 ឧបសមាន័ធ ១៧ ពិ្ិការ- ទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសនន 
១. ការងារ មយួសរាបទី់្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសននម្ដលសថិត្ក្នុ ង
ម្ដនក្ាំណ្ត្ន់នកិ្ចចរពមទរពៀងឧសាហក្មមនឹងរាបប់ញ្ចូ លអតី្ត្ភាព
ការងារទដាយទយាងទៅត្តមចាបម់្ដលទរៀបរាបក់្នុ ងកិ្ចចរពមទរពៀង
ឧសាហក្មម។ […] 
[…] អតី្ត្ភាពការងារនឹងរតូ្វអនុវត្តទៅទលើសិទ្ធិទាាំងអស់ម្ដលម្ចងក្នុ ង
កិ្ចចរពមទរពៀងទនោះម្ដលរតូ្វទមើលទៅទលើអតី្ត្ភាពការងារ។ 
 

កិ្ចចរពមទរពៀងឧសាហក្មម ២០១២-២០១៤ រវាង CO-Industri and 
Dansk Industri 
 

 កិ្ចចសនោការងារ 
ារត្ត១៦-នដគូ្សងគមក្នុ ងឧសាហក្មមគី្មីយល់រពមថាទបើសិនជាក្មម
ក្រ មយួ ទៅទពលបញ្ចបកិ់្ចចសនោានរយៈទពលក្ាំណ្ត្ប់នតបោទ ប់
គាន  រតូ្វបានជលួឲ្យទ វ្ើជាក្មមក្រ អចិនស្តនតយផ៍្ទទ ល់សរាបមុ់ខងារដម្ដល 
និងទដាយពុាំចាាំបាចរ់ងច់ាាំរហូត្ដល់ទលើស៤សបាត ហ៍ទទ្ទោោះ រយៈទពល
ទ វ្ើការងារសាក្លបងែមីទោោះពុាំត្ាំរូវឲ្យានទទ្ ទហើយអតី្ត្ភាពការងារ 
ម្ដលទ្ទ្លួ បាន ពីទពលទ វ្ើការងារក្នុ ងកិ្ចចសនោានរយៈទពលក្ាំណ្ត្់
ទោោះ ក្នឹ៏ងរតូ្វរក្ាទុ្ក្ផងម្ដរ។ 
 

គ្ណ្ៈក្ាម ្ិការរមួទបលសសីុក្សរាបឧ់សាហក្មមគី្មី, កិ្ចចរពមទរពៀង
ចរចាទាមទាមរមួគាន ២០០៧-២០០៨ 
 

ទៅរបទទ្ស ម្ប លសសុកិ្ កិ្ចចរពមទរពៀងរមួគាន ជាទរចើនសរាបកិ់្ចចការទី្
ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសនន ដាក្ប់ញ្ចូ លនូវ ការទ វ្ើឲ្យរបទសើរទឡើងនូវអត្ថ
របទយាជនរ៍បាក្ទ់សា្ននិវត្តនស៍រាបក់្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារទៅក្នុងវស័ិយ
ឧសាហក្មមមយួចាំននួ ម្ដលទនោះបានបាំទពញភាពខវោះខាត្របស់របពន័ធ
របាក្ទ់សា្ននិវត្តនរ៍គ្បរ់គ្ងទដាយចាបម់្ដលានរសាប។់ 
> ារត្ត ២៖ ទយាងទៅទលើ  ារត្ត ២ នន អនុសញ្ហដ រមួ ម្ដលបានទ វ្ើទឡើងទៅនែៃ
ទី្ ៣ ម្ខ តុ្លា ឆន ាំ ២០១១ សតី ពីរបាក្ទ់សា្នពិទសសសរាបក់្មមក្របទ ត ោះ
អាសនន ទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសនន នឹងរត្ូវទូ្ទាត្រ់បាក្ទ់សា្នពិទសសជូនដល់
ក្មមក្របទ ត ោះអាសនន។  
កិ្ចចរពមទរពៀងចរចាទាមទាមរមួគាន (១០ មក្រា ២០១២), របាក្ទ់សា្ន
ពិទសសសរាបក់្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសននក្នុ ងឧសាហក្មមទរបង 
និងជាំនញួ, របទទ្សម្ប លហសីុក្ 
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 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

 

 
ការការ រសុខភាពនិងសុវត្ថភិាពននក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់
 
ការសិក្ាោោចាបត់្តាំងពីទ្សវត្សឆន ាំ៩០មក្បានបងាហ ញថា ក្មមក្រទ វ្ើការ
ានរយៈទពលក្ាំណ្ត្ ់ក្ដូ៏ចជាក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារនិងក្មមក្រពីខាងទរៅ 
ងាយនឹងទ្ទ្លួរងហានិភយ័ម្ផនក្សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាងក្មមក្រផ្ទទ ល់ 
អចិនស្តនតយ ៍និងត្តមបទ្ដាា នរតឹ្មរតូ្វ។ 
 
កិ្ចចរពមទរពៀងទៅត្តមវស័ិយឬរកុ្មហ ុនម្ដលរគ្បដណ្ត បទ់លើក្មមក្រទាាំង
អស់ រាបប់ញ្ចូ លទាាំងក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់អាចជយួ ឲ្យក្មម
ក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ទ់្ទ្លួបានអត្ថរបទយាជនពី៍ការការ រ
ដូចនិទយាជិត្ផ្ទទ ល់និងអចិនស្តនតយន៍នរកុ្មហ ុនសាមមី្ដរ។ ទៅរបទទ្សទរប
សីុល កិ្ចចរពមទរពៀងមយួជាមយួនឹង Bayer Brazil បានបញ្ហជ ក្យ់ា៉ា ង
ចាស់ថារគ្បប់ញ្ដត្តម្ដលរតូ្វអនុវត្តទលើ Bayer ក្ព់ន័ធនឹងសុខភាពនិង
សុវត្ថិភាពរតូ្វទគារពទដាយអនក្ទ ៉ាការ។ 
 
កិ្ចចរពមទរពៀងម្ដលផតល់ឲ្យសហជីពននរកុ្មហ ុនម្ដលជលួពលក្មមអាច
ចូលក្នុងកិ្ចចសនោ ណិ្ជជក្មមរវាងរកុ្មហ ុនម្ដលជលួពលក្មមនិងរកុ្ម
ហ ុនម្ដលទ្ទ្លួផគត្ផ់គងក់្ាល ាំងពលក្មមបនតទោោះ ានលទ្ធភាពរតួ្ត្ពិនិត្យ
លក្ខខណ្ឌ ការងាររបស់ក្មមក្រម្ដលជលួពីខាងទរៅ និងក្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារ។ 
ក្រណី្ទនោះអនុញ្ហដ ត្ឲ្យសហជីពអាចរបកាសទចាទ្របកានជ់ាសាធ្លរណ្នូវ
ការរ ាំទលាភបាំ ន មយួទៅទលើសិទ្ធិក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀង
ទាត្ ់និងទដើមបធី្លោឲ្យបានថាការការ រសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពទៅ
ក្ម្នលងទ វ្ើការរបស់ពកួ្ទគ្បានរបទសើរជាងមុន។ 
 
បោទ បពី់ានការសាល បក់្មមក្រជាបកិ់្ចចសនោពីរអនក្ម្ដលមក្ពីរបទទ្សរ ៉ាូា៉ា
នីទៅក្នុងអគី្គភយ័មយួម្ដលបានក្ាំទទ្ចផទោះម្ដលនិទយាជក្បានផតល់ឲ្យទៅ
ជាទផោះផងទ់ោោះ IG Metall ានលទ្ធភាពអាចចុោះកិ្ចចសនោទលើកិ្ចចរពម
ទរពៀងរមួគាន ក្នុងឆន ាំ២០១៣ជាមយួនឹងរកុ្មហ ុនផលិត្ក្បា៉ា ល់ Meyer 
Werft របស់អាលលឺម៉ាង ់ម្ដលបានពរងីក្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក្រ់មួទៅដល់ក្មម
ក្រជាបកិ់្ចចសនោ។ ជនរងទរគាោះទាាំងពីរោក្គឺ់្ជាក្មមក្រជាបកិ់្ចចសនោ
ម្ដលជលួទដាយ SDS ម្ដលជាទី្ភាន ក្ង់ារទរជើសទរ ើសក្មមក្រសរាបរ់កុ្ម 

 
ហ ុនផលិត្ក្បា៉ា ល់ ម្ដលទី្ភាន ក្ង់ារទនោះផតល់ឲ្យក្មមក្រនូវលក្ខខណ្ឌ ការងារ
និងលក្ខខណ្ឌ រស់ទៅដអ៏ារក្ក្។់ កិ្ចចរពមទរពៀងបងាហ ញយា៉ា ងចាស់ថាការ
សាន ក្ទ់ៅរបស់ក្មមក្ររតូ្វឲ្យានលក្ខណ្ទៅត្តមបទ្ដាា នសមរមយ ទហើយ
កិ្ចចរពមទរពៀងទនោះក្ប៏ានអនុញ្ហដ ត្ឲ្យរកុ្មរបឹក្ាការងាររបស់ Meyer 
Werft ទ វ្ើការរតួ្ត្ពិនិត្យឲ្យចាស់នូវអនក្ទ្ទ្លួទ ៉ាការបនតរបស់រកុ្មហ ុន
ទដាយផតល់ពត័្ា៌នបម្នថមដល់ពកួ្ទគ្សតីពីកិ្ចចសនោជាមយួអនក្ទ្ទ្លួទ ៉ា
ការបនត។ រកុ្មការងារទលើកិ្ចចរពមទរពៀងអនក្ទ ៉ាការបនតម្ដលានសាស
ភាពទសមើគាន រវាងអនក្ត្ាំ ងម្ផនក្រគ្បរ់គ្ងនិងអនក្ត្ាំ ងក្មមក្រទោោះ រតូ្វ
បានបទងើកត្ទឡើងទដើមបពិីនិត្យទមើលការទគារពត្តមកិ្ចចរពមទរពៀង។ ការមនិ
ទគារពត្តមកិ្ចចរពមទរពៀងនឹងទ្ទ្លួការពិនយ័ ទដាយរាបប់ញ្ចូ លទាាំងការ
បញ្ចបកិ់្ចចរពមទរពៀងទ ៉ាការបនត។ 
 
 កិ្ចចរពមទរពៀងរមួគាន អាចធ្លោនូវការទ្ទ្លួបានការបណ្តុ ោះប ត លម្ផនក្
សុខភាពនិងសុវត្ថិភាព និងពត័្ា៌នសរាបក់្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិ
ទទ្ៀងទាត្។់ 
 
 ជាំពូក្ទី្១១ ការបណ្តុ ោះប ត លការងារ 

ារត្ត ៣៩ ការបណ្តុ ោះប ត លការងារ 
 
១. ទដើមបីទគារពត្តមកាត្ពវកិ្ចចទូ្ទៅទដើមបីផតល់ឲ្យក្មមក្រម្ដល
ជលួពីខាងទរៅនូវការបណ្តុ ោះប ត លចាាំបាចនិ់ងរតឹ្មរតូ្វទលើ
បុគ្គលិក្លក្ខណ្ៈរបស់ការងារ រកុ្មហ ុនម្ដលជលួពលក្មមប
ទ ត ោះអាសនននឹងរតូ្វម្បងម្ចក្មយួភាគ្រយទរៀងរាល់ឆន ាំនន
របាក្ឈ់នួលម្ដលរតូ្វបងឲ់្យក្មមក្រ សរាបច់ាំ យទលើត្ាំរូវ
ការទលើការបណ្តុ ោះប ត លក្មមក្រម្ដលជលួឲ្យមក្ទ វ្ើការឲ្យ
រកុ្មហ ុនម្ដលរតូ្វការពលក្មមទោោះ។ 

  



18 | សុវត្ថភិាពក្នុងការចរចា  យុទ្ធសាស្តសតចរចារសរាបស់ហជីពរបឆាំងនឹងការងារមនិទទ្ៀត្ទាត្ ់

 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

 ជាំពូក្ទី្១២ សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារ 
ារត្ត៥០ ការទ្បស់ាក ត្ទ់រគាោះថាន ក្ក់ារងារ 
 

១.ទដាយារត្តទនោះសាំទៅជាពិទសសទៅទលើក្មមក្រអាចបាំទពញ
ការងាររបស់អនក្ជលួបាន ភាគី្ទាាំងពីរ(ទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះ
អាសនននិង រកុ្មហ ុនសាមី) រតូ្វធ្លោជាពិទសសថាានការ
ទគារពត្តមបញ្ដត្តិម្ដលបានដាក្ទ់ចញក្នុ ងកិ្ចចរពមទរពៀង។ 
 
២. ទយាងត្តម(ចាបម់្ដលអនុវត្ត) […] រកុ្មហ ុនម្ដលជលួពល
ក្មមនឹងម្ណ្ោាំក្មមក្រម្ដលអាចរបឈមនឹងទរគាោះថាន ក្ដ់ល់សុខ
ភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពកួ្ទគ្ ទាាំងទរគាោះថាន ក្ទូ់្ទៅទៅក្នុ ងរកុ្ម
ហ ុន និងទរគាោះថាន ក្ជ់ាពិទសស មយួ ក្ព់ន័ធនឹងការងារម្ដល
ពកួ្ទគ្រតូ្វបាំទពញ ទហើយម្ណ្ោាំវធិ្លនការនិងសក្មមភាពរស
ទដៀងគាន ក្នុ ងការទ្បស់ាក ត្និ់ងការ រ ជាពិទសស ក្ព់ន័ធនឹង
ក្រណី្បោទ នម់្ដលទ្ាំនងនឹងទក្ើត្ទឡើងបាំផុត្។ 
 
កិ្ចចរពមទរពៀងចរចាទាមទាមរមួគាន ថាន ក្ជ់ាតិ្ទលើក្ទី្៥សរាបក់្មម
ក្រទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសនន ទអសាញ 

 

ទដាយានទ្ាំោក្ទ់្ាំនងការងាររតី្ភាគី្ ក្ព់ន័ធគាន  កិ្ចចរពមទរពៀងរមួគាន
អាចទ្បស់ាក ត្និ់ទយាជក្នីមយួៗពីការទរបើរបាស់ទ្ាំោក្ទ់្ាំនងទនោះទដើមបី
ទគ្ចទវសពីទ្ាំនលួខុសរតូ្វរបស់ខលួន។ 
 មរត្ត២៦ សុវត្ថិភាព/ ការងារពិទសស/ ហានិភយ័ 
[…] អនក្ផតល់ទសវាក្មមគ្រួម្ណ្ោាំអនក្របឹក្ាបុគ្គលិក្និងនិទយាជិត្អាំពី

សុវត្ថិភាពទៅក្ម្នលងទ វ្ើការ និងបញ្ហជ ក្វ់ាទៅក្នុ ងកិ្ចចសនោការងារ។ 
រកុ្មហ ុនសាមី ទយាងទៅត្តមចាបស់តី ពីការទ្បស់ាក ត្ឧ់បទ្ទវ
ទហតុ្ រតូ្វទ្ទ្លួខុសរតូ្វចាំទ ោះការផតល់នូវឧបក្រណ៍្សុវត្ថិភាព
មូលដាា ន វធិ្លនការការ រនិងទសចក្តីម្ណ្ោាំបម្នថម សទមលៀក្
បាំ ក្ក់ារ ររតឹ្មរតូ្វ ទគារពត្តមត្ាំរូវការសរាបក់ារ រ[…]និង
ការរបកាសក្ដូ៏ចជារបាក្ស់ាំណ្ងចាំទ ោះរកុ្មហ ុនម្ដលផតល់ទស
វាក្មម។ 
 

កិ្ចចរពមទរពៀងការងាររមួ ការផតល់ទសវាក្មម សវីស ( ន្ូ  ២០១១) 
 

ទៅសាធ្លរណ្រដាMauritius ចាំននួក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់
បានកាល យជាសញ្ហដ ណ្ភាគ្ទរចើនននជនរងទរគាោះននទរគាោះថាន ក្ក់ារងារក្នុងវ ិ
ស័យផលិត្ក្មម។ទៅឆន ាំ២០១១ CMCTEU ពោយាមឲ្យានកិ្ចចរពម
ទរពៀងមយួជាមយួនិទយាក្ជក្មយួចាំននួទដាយបញ្ហជ ក្យ់ា៉ា ងចាស់ថា ក្មម
ក្រម្ដលរតូ្វផតល់ទសវាក្មមរយៈ១២ម្ខ ឬតិ្ចជាងទនោះពុាំគ្រួរតូ្វបានដាក្ឲ់្យ
ទ វ្ើការងារម្ដលានហានិភយ័ទទ្ ទលើក្ម្លងម្ត្ទ្ទ្លួបានការហវឹក្ហវឺនពី
បុគ្គលម្ដលានសមត្ថភាពរគ្បរ់គាន។់ ទៅ Niger ត្តមរយៈការទាមទារ
រមួ សហជីព SYSTEX បានសទរមចទជាគ្ជយ័ទដាយឲ្យ SOMINA ផតល់
ឲ្យក្មមក្រម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្នូ់វទរគ្ឿងបរកិាខ ការ រផ្ទទ ល់ខលួន។  
 
ការការ រស្តសតីម្ដលជាក្មមក្រទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់
 
ក្ាម ការនីទ្ទ្លួរងផលប៉ាោះ ល់យា៉ា ងទលើសលបទ់ដាយសារការទ វ្ើការងារ
មនិទទ្ៀងទាត្។់ ទដាយសិទ្ធិការងាររតូ្វភាជ បជ់ាមយួនឹងែិរទវលាផតល់ទសវា
ក្មម ក្មមការនីម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្នឹ់ងពុាំានលក្ខណ្ៈរគ្បរ់គាន់
ទដើមបទី្ទ្លួយក្ការឈបស់ាំរាក្ាតុ្ភាពទដាយសារម្ត្ពកួ្គាត្ទ់្ាំនងជា
បទរមើការក្នុងរយៈទពលខលី។ កិ្ចចរពមទរពៀងត្តមវស័ិយម្ដលបានពរងីក្
វសិាលភាពដល់ក្មមក្របទ ត ោះអាសននទោោះ អាចជយួ ឲ្យស្តសតីទ្ទ្លួបាន
សិទ្ធិឈបស់ាំរាក្ាតុ្ភាព។ 
 

ទៅរបទទ្ស Senegal SUTIDបានសទរមចទជាគ្ជយ័រចួមក្ទហើយក្នុង
ការទ វ្ើរបរក្តី្ក្មមក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ច់ាំននួរាបរ់យោក្ ់ម្ដលភាគ្
ទរចើនននពកួ្ទគ្ជាបុរស។ ឥឡូវទនោះសហជីពក្ាំពុងចរចាទាម ទារក្នុងការ
ទ វ្ើរបរក្តី្ភាពដល់ក្មមក្រជាស្តសតីម្ដលទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់ទរ ោះ
និទយាជក្ក្ាំពុងានការសាទ ក្ទ់សទើរក្នុងការជលួក្មមក្រជាស្តសតីទដាយទហតុ្ថា
ពកួ្ទគ្នឹងរតូ្វចាំ យទរចើនទលើការឈបស់ាំរាក្ាតុ្ភាព។ SUTID ក្ាំពុង
ត្ស ូទាមទារឲ្យានការឈបស់ាំរាក្ាតុ្ភាពសរាបក់្មមក្របទ ត ោះ
អាសននជាស្តសតី ម្ដលពុាំបានទ្ទ្លួសិទ្ធិទនោះ។ ការការ រក្មមក្រជាស្តសតីម្ដល
ទ វ្ើការងារមនិទទ្ៀងទាត្ឲ់្យរចួផុត្ពីអាំទពើហិងាទាក្ទ់្ងនឹងម្យនឌរ័ទៅ
ក្ម្នលងទ វ្ើការទោោះ ក្ា៏នម្ចងម្ដរ។ 
 

> ារត្ត ៤០. ការការ រក្មមក្រជាស្តសតី ម្ដលទ វ្ើការងារមិនទទ្ៀង
ទាត្ឲ់្យរចួផុត្ពីអាំទពើហិងាទាក្ទ់្ងនឹងម្យនឌរ័ 
 
១. ក្មមក្រជាជនរងទរគាោះននអាំទពើហិងាទាក្ទ់្ងនឹងម្យនឌរ័ម្ដ
លត្ាំរូវឲ្យចាក្ទចញពីទី្រកុ្ងម្ដលជាក្ម្នលងម្ដលពកួ្ោងបាន
មក្ផតល់ទសវាក្មម (ទដើមបីទ វ្ើឲ្យការការ រ និងសិទ្ធទ្ទ្លួបាន
ជាំនយួម្ផនក្សងគមទពញទលញរបស់ោងានរបសិទ្ធភាព) នឹង
ទ្ទ្លួបានសិទ្ធិផ្ទគ បចិ់ត្តទដាយទ្ទ្ួលយក្ការងារដន៏ទ្ទទ្ៀត្ទៅ
ក្នុ ងរកុ្មការងារដម្ដល ឬរបទភទ្ទផសងម្ដលានត្នមលទសមើ  ទបើ
សិនជារកុ្មហ ុនានក្ម្នលងទ្ាំទនរ មយួទៅក្ម្នលងទ វ្ើការ
របស់ពកួ្ទគ្។ 

 
ក្នុ ងក្រណី្ទនោះ រកុ្មហ ុនរតូ្វត្ាំរូវឲ្យជូនពត័្ា៌នដល់ក្មមក្រសតី ពី
ក្ម្នលងការងារទ្ាំទនរទៅចាំទពលទោោះឬទៅនែៃទរកាយ។ ការបតូ រទី្
ត្តាំឬការផ្ទល ស់បតូ រក្ម្នលងទ វ្ើការនឹងានែិរទវលាដាំបូង ៦ម្ខ 
ទដាយក្នុ រយៈទពលទនោះរកុ្មហ ុរតូ្វបានត្ាំរូវឲ្យរក្ាទុ្ក្ការងារ
ទនោះម្ដលពីមុនរា៉ា បរ់ងទដាយក្មមការទោោះ។ 
 
ទៅទពលបញ្ចបរ់យៈទពលទនោះ និទយាជិត្អាចទរជើសទរ ើសទដាយ
រត្ឡបទ់ៅត្ាំម្ណ្ងពីមុន ឬបនតមុខត្ាំម្ណ្ងែមី។ ក្នុ ងក្រណី្ទី្ពី
ខាងទលើ  ចាបទ់នោះនឹងបញ្ចបល់ក្ខខណ្ឌ ទាមទារម្ដលបានបាំរុងទុ្ក្។ 
 
អនុសញ្ហដ រមួទលើក្ទី្ ៥ សរាបក់្មមក្រទី្ភាន ក្ង់ារបទ ត ោះអាសនន
 របទទ្សទអសា៉ាញ 
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 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

ការត្ស ទូៅបនត 
 

 
ការទាមទាររមួទដើរត្យួា៉ា ងសាំខានក់្នុងការដាក្ក់្រមតិ្ទលើការងារមនិទទ្ៀង
ទាត្ ់និងការការ រសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌ ការងាររបស់ក្មមក្រការងារមនិ
ទទ្ៀងទាត្។់ ទទាោះជាយា៉ា ង ក្តី ទជាគ្ជយ័ម្ដលសហជីពទាាំងឡាយ
ទ្ទ្លួបានទៅម្ត្បនតានការរបឆាំងពីសាំ ក្និ់ទយាជក្។ 

 

ទពល ម្ដលកិ្ចចរពមទរពៀងរតូ្វបានចរចារចួទហើយ កិ្ចចរពមទរពៀងទាាំង
ទោោះពុាំរតូ្វបានទគ្ទគារពត្តមរគ្បទ់ពលទោោះទទ្ ទហើយសហជីពរតូ្វបនតបងខាំ
ឲ្យានការអនុវត្តកិ្ចចរពមទរពៀងទោោះយា៉ា ងសក្មម៖ 
 

ទៅម្ខ ក្ក្កដា ២០១៣ NUPENG ទៅរបទទ្សនីទសរយីា៉ា បានបងខាំចិត្តក្នុង
ការទ វ្ើកូ្ដក្មមទាមទារឲ្យានការអនុវត្តកិ្ចចរពមទរពៀងម្ដលបានសទរមច
ថានឹងទដាោះរសាយការងារមតងាក លក្នុងវស័ិយទរបងនិងឧសម័ន។
(http://www.industriall-union.org/nupeng-strike-demands-met) 

 

ការពរងឹងការអនុវត្តនរបការមយួចាំននួ ទដើមបរីតួ្ត្ពិនិត្យការទគារពចាបពី់
សាំ ក្អ់នក្ទ ៉ាការបនត គឺ្ជាការបញ្ហហ របឈមមយួជាពិទសសទដាយសារ
ម្ត្ចាំននួ និងភាពទៅរាយបា៉ា យគាន ននអនក្ទ ៉ាការបនត។ 
 

ទៅទពលកិ្ចចរពមទរពៀងបញ្ឈបឲ់្យានការងារមនិទទ្ៀងទាត្ក់្នុងម្ផនក្ 
មយួ និទយាជក្នឹងម្សវររក្មទ្ោបាយែមីទដើមបបីទញ្ជ ៀសការងារម្ដលាន
សុវត្ថិភាព។  
 

 
 

 
ទៅរបទទ្សនែ ទៅទពលម្ដលសហជីពបានសទរមចរចួរាល់ក្នុងការទ វ្ើឲ្យ
របទសើរទឡើងនូវលក្ខខណ្ឌ សរាបក់្មមក្រកិ្ចចសនោរយៈទពលទវអ និង  
ទ វ្ើរបរក្តី្ក្មមសាថ នការណ៍្ទហើយទោោះ រកុ្មហ ុនបានចាបទ់ផតើមជលួក្មមក្រ
ទី្ភាន ក្ង់ារ។  
 
ទហើយទៅទពលម្ដលានការចរចាជាែមីទលើកិ្ចចរពមទរពៀង សហជីពរតូ្វ
ម្ត្ត្ស ូមតិ្ជាែមីមតងទទ្ៀត្ទដើមបទី្ទ្ួលបាននូវអវីម្ដលទគ្ទាមទារបាន
សទរមចទហើយទោោះ។ 
 

ទៅរបទទ្សកូ្ឡុាំប  ីSintracarbon រតូ្វទ វ្ើកូ្ដក្មមជាែមីមតងទទ្ៀត្ទៅឆន ាំ
២០១៣ ទដើមបឲី្យរកុ្មហ ុន Carbones del Cerrejon ទ្ទ្លួយក្ការដាក្់
បញ្ចូ លារត្តមយួសតីពីអនក្ទ ៉ាការបនត ម្ដលបានចូលជា្រានរចួមក្
ទហើយកាលពីឆន ាំ ២០១១ ទដើមបធី្លោដល់របកាមយួទនោះជាពិទសស។ 
 

ទដើមបឲី្យានរបសិទ្ធភាព ការទាមទាររមួរតូ្វម្ត្ានយុទ្ធសាស្តសតទផសង
ទទ្ៀត្ភាជ បម់ក្ជាមយួទដើមបរីបយុទ្ធរបឆាំងនឹងការងារមនិទទ្ៀងទាត្។់ 
ក្រណី្ទនោះរាបប់ញ្ចូ លទាាំងការទរៀបចាំរបមូលផតុ ាំក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់
ការក្សាងសាមគ្គីភាពរវាងក្មមក្រការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់និងក្មមក្រដន៏ទ្
ទទ្ៀត្ ការបទងកើនការយល់ដឹងក្នុងចាំទ មក្មមក្រ និងសាធ្លរណ្ជនអាំពី
ទរគាោះថាន ក្ម់្ដលប ត លមក្ពីការងារមនិទទ្ៀងទាត្ ់សក្មមភាពអនតជាតិ្ 
និងជាពិទសស គឺ្ការជាំរុញឲ្យានចាបម់្ដលរគ្បរ់គ្ងទដាយរបសិទ្ធភាព
ទលើការទរបើរបាស់ការងារមនិទទ្ៀងទាត្ពី់សាំ ក្និ់ទយាជក្។ 
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 បញ្ឈប ់
ការងារមនិទទ្ៀងទាត្់ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការិយាល័យកណ្តា ល ការិយាល័យតំបន ់


