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អត្ថបទរំលេចការផ្លេស់ប្តូរសំខាន់ៗ៖ 

ការលើកកម្ពស់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសមេេប់ជនមានពិការភាព 
តាមរយៈការហ្វឹកហ្វឺនការងារ

ឱកាាសកាារងាារនៅ�ាមាានកម្រិ�ិតកុ�ងចំំនៅ�ា�ជនមាានពិិកាារភាាពិ

នៅ�ៅទូូទាំៅ�ងប្រ�នៅទូសកមុ្ពុ�ជាៅ ជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិមាៅនចំ�នួនប្រ�មាៅណ ៩.៥% នៃនចំ�នួនប្រ�ជាៅជនសរុ� (CDHS, 2014)។ ជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ 
មាៅន�ញ្ហាាៅប្រ�ឈម្ពុជាៅនៅប្រចំ�ន នៅ�ៅនៅពិលចំង់បាៅនឱកាៅសនៅសដ្ឋឋកិចំច។នៅទាំៅ��ីជាៅកូតាៅដែដ្ឋលដាៅក់នៅចំញនៅដាៅយរដាឋៅភិិបាៅលសប្រមាៅ�់កាៅរងាៅរ 
រ�សជ់នមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ បាៅនជយួ�នៅងើ�នឱកាៅសប្រ�ក�នៅដាៅយ�រិយាៅ�នននៅ�ៅ កន�ង  ស្ថាាៅ�័នរដ្ឋឋក៏នៅដាៅយ កក៏ាៅរអនវុត្តតប្រ�ក�នៅដាៅយ�រិយាៅ�នននៅ�ៅ 
កន�ងវសិយ័ឯកជននៅ�ៅដែត្តមាៅនចំ�នួនត្តចិំតួ្តចំ។�ញ្ហាាៅប្រ�ឈម្ពុធំ���ផុុត្តនៃនកាៅរ�ប្រញ្ហាាៅ�បាៅនយតឺ្តនៅ�ៅកន�ងវសិយ័ឯកជន រមួ្ពុមាៅនជាៅអាៅទ៍ូកងះ� 
ចំ�នៅណ�ដ្ឋឹងនិងកងះ�ជ�នាៅញរ�ស់ជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ ដែដ្ឋលម្ពុិនអាៅចំ��នៅពិញតាៅម្ពុត្តប្រម្ពុូវកាៅរកាៅរងាៅរនិងកងះ�យនតកាៅរគាំៅ�ប្រទូសប្រមាៅ� ់
ប្រកុម្ពុនៅន�កន�ងកាៅរទូទូលួបាៅនឱកាៅសកាៅរងាៅរ។ អត្តា�ទូនៅន��ងាាៅញពិកីាៅរផ្លាាៅស�់ត�រយាាៅងស�ខាៅនក់ន�ងកាៅរនៅធំះ�ឱយប្រ�នៅស�រនៅ��ង នៅដ្ឋ�ម្ពុីជីនមាៅន 
ពិិកាៅរភាៅពិទូទូួលបាៅនកាៅរងាៅរ តាៅម្ពុរយៈគនៅប្រមាៅងហ្វឹះឹកហាៅត្ត់កាៅរងាៅរ (Job Coaching) នៅដាៅយ អងគកាៅរ Light for the World (LFTW)  
និងនៃដ្ឋគូរ�ស់ខ្លួា�ន Essential Personnel Cambodia (EPC) ដែដ្ឋលទូទូួលបាៅនហ្វឹិរញ្ញញ�ីទាំៅនពិីកម្ពុមវិធំី ACCESS ។ គនៅប្រមាៅងនៅន�អនុវត្តត
នៅ�ៅកន�ងនៅខ្លួត្តតនៅគាំៅលនៅ�ៅចំ�នួន៣ គឺនៅខ្លួត្តតនៅសៀម្ពុរាៅ� ក�ពិង់ចាៅម្ពុ និងក�ពិង់សុឺ។

វិិធីីសាាម្រិសតជាាម្រិ�ពិ័នធសម្រិមាា�់កាារងាាររ�ស់ជនមាានពិិកាារភាាពិ
ម្ពុុននៅពិលចាៅ�់នៃដ្ឋគូជាៅម្ពុួយ LFTW EPC ពិឹងដែផុែកជាៅចំម្ពុីងនៅល�កាៅរទូ�នាៅក់ទូ�នង និង�ណា�ញរ�ស់ខ្លួា�នដែ�ម្ពុទាំៅ�ង ដែសះងរកកាៅរងាៅរ 

តាៅម្ពុអី�នធំឺណិត្ត នៅដ្ឋ�ម្ពុីី�នៅងើ�នលទូធភាៅពិ រកឱកាៅសកាៅរងាៅរសប្រមាៅ�់ជនមាៅន 
ពិិកាៅរភាៅពិ។ កាៅរណ៍នៅន�មាៅនន័យថាៅ EPC អាៅចំដែណនាៅ�ដ្ឋល់អនកទូទូួលផុល 
រ�ស់ខ្លួា�ននូវចំ�នួននិងប្រ�នៅភិទូនៅផុេងៗ នៃនឱកាៅសកាៅរងាៅរ។ នៅដាៅយមាៅន 
កាៅរគាំៅ�ប្រទូដែផុនកហ្វឹិរញ្ញញវត្តា�ពិីកម្ពុមវិធំី ACCESS តាៅម្ពុរយៈ LFTW EPC អនុវត្តត 
វិធំីស្ថាៅប្រសត ជាៅប្រ�ពិ័នធ និងមាៅនគុណភាៅពិលែជាៅងម្ពុុននៅដ្ឋ�ម្ពុីី�នៅងើ�នលទូធភាៅពិ 
ទូទួូលបាៅនកាៅរងាៅរ សប្រមាៅ�់អនកទូទួូលផុលរ�ស់ខ្លួា�ន។  ទីូមួ្ពុយ EPC បាៅន�នៅងើ�ត្ត 
នៅសៀវនៅ�ៅដែណនាៅ� សតីពិីកាៅរហ្វឹះឹកហ្វឹះឺនកាៅរងាៅរ និងនៅរៀ�ចំ�វគគ�ណា���ណា�ល 
វិជាាៅជីវៈជាៅមួ្ពុយនៃដ្ឋគូរ�ស់ខ្លួា�ននៅដ្ឋ�ម្ពុីី��ពាៅក់���ានអនកទូទួូលផុលនូវជ�នាៅញ 
សម្ពុប្រស� និងនៅដ្ឋ�ម្ពុីីនៅប្រត្តៀម្ពុខ្លួា�នសប្រមាៅ�់កាៅរដែសះងរកកាៅរងាៅរ។ ទូីពិីរEPC 

ជួយសប្រមួ្ពុលដ្ឋល់កាៅរ�នៅងើ�ត្តគណៈកមាមៅធិំកាៅរជាៅតិ្តនៃននៅវទិូកាៅកាៅរងាៅរ(NEFC) 

ដែដ្ឋលដ្ឋឹកនាៅ�នៅដាៅយប្រកសួងសងគម្ពុកិចំចអត្តីត្តយុទូធជន និងយុវនីត្តិសម្ពុីទាំៅ។ 

EPC គឺជាៅអងគកាៅរម្ពុិនដែម្ពុនរដាឋៅភិិបាៅលដែដ្ឋលនៅផ្លាតៅត្ត 
នៅល�កាៅរផុតល់ភាៅពិអង់អាៅចំដ្ឋល់យុវជនកមុ្ពុ�ជាៅដែដ្ឋល 
មាៅនពិិកាៅរភាៅពិតាៅម្ពុរយៈកាៅរអ�់រំ និងកាៅរ�ណា��
�ណា�លវិជាាៅជីវៈ នៅ�ុៅ�នៅ�ៅរកកាៅរងាៅរ និងឯករាៅជយ
ភាៅពិ។ នៅគាំៅលនៅ�ៅរ�ស ់EPC គឺនៅដ្ឋ�ម្ពុីីធាៅនាៅថាៅ យុវជន
មាៅនពិិកាៅរភាៅពិទូទូួលបាៅនកាៅរអ�់រំ កាៅរអភិិវឌ្ឍឍ
ជ�នាៅញវិជាាៅជីវៈ និងកាៅរងាៅរ នៅដ្ឋ�ម្ពុីីធាៅនាៅឱយមាៅននូវ
ភាៅពិប្រគ�់ប្រគាំៅន់នៃននៅសដ្ឋឋកិចំចរ�ស់ពិួកនៅគ កាៅររស់នៅ�ៅ
នៅដាៅយឯករាៅជយ និងកាៅរចំូលរួម្ពុកន�ងសហ្វឹគម្ពុន៍នៅពិញ 
នៅលញ។

អាាសយដ្ឋាាានៈ  អគាំៅរនៅលខ្លួ  ២៤០ ជាៅន់ទូី៣ អគាំៅរ អាៅនីណាៅ  ផុា�វ ២៧១ សងាើៅត្ត់�ឹងទូ�ពិុន 
  ខ្លួណឌមាៅនជ័យ រាៅជធាៅនីភិន�នៅពិញ ប្រពិ�រាៅជាៅណាៅចំប្រកកម្ពុុ�ជាៅ
ទូូរស័ពិៈៈ           (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អីុី�ម៉ែ�ែល:            info@accesscambodia.org

នៅវិ�សាាយៈ      www.accesscambodia.org

ឯកស្ថាៅរផ្លាាៅល់ខ្លួា�នដែដ្ឋលត្តប្រម្ពុូវនៅដាៅយកាៅរងាៅរនៅនាៅ� និងដែណនាៅ�ខ្លួំ��អ�ពិីរនៅ�ៀ�និយាៅយសមាាៅសនិងទូ�នាៅក់ទូ�នង នៅពិលជួ�ជាៅម្ពុួយ
អនកនៅប្រជ�សនៅរ�ស�ុគគលិក។ នៅដាៅយមាៅនកាៅរគាំៅ�ប្រទូពិី EPC នៅរាៅងចំប្រក [ផុលិត្តកាៅ�ូ�] បាៅនទូទូួលយកខ្លួំ��ឱយនៅធំះ�កាៅរនៅ�ៅកដែនាង
រ�ស់ពិួកនៅគ។ ខ្លួំ��ស�ាយចំិត្តតរកអះីនៅប្រ�ៀ�ផុាឹម្ពុពិុ�បាៅននៅទូ នៅពិលខ្លួំ��ទូទូួលបាៅនកាៅរងាៅរនៅន� នៅពាៅលគឺខ្លួំ��អាៅចំរកប្របាៅក់ចំ�ណូលបាៅន
ប្រ�នៅស�រជាៅងម្ពុុន ដែដ្ឋលខ្លួំ��ម្ពុិនប្រពិួយបាៅរម្ពុាអ�ពិីកាៅរទូ�នុក�ប្រម្ពុុងត្តប្រម្ពុូវកាៅរប្រគួស្ថាៅររ�ស់ខ្លួំ��នៅទូៀត្តនៅទូ។ អះីដែដ្ឋលកាៅឹន់ដែត្តពិិនៅសសនៅនាៅ�
 គឺលកខខ្លួណឌកាៅរងាៅរកាៅន់ដែត្តប្រ�នៅស�រ។ ខ្លួំ��នៅធំះ�កាៅរនៅ�ៅកន�ងម្ពុា�់ នៅហ្វឹ�យខ្លួំ��មាៅននៅពិលសប្រមាៅកចំុងសបាតៅហ្វឹ៍។ នៅហ្វឹ�យនៅន�ជាៅនៅរឿងលែ
��ផុុត្តដែដ្ឋលខ្លួំ��សូម្ពុនៅសន�ឱយផុដល់ជូនជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ”។ 

សាារៈសំខាាន់នៃនកាារផ្លាាាស់�ត�រ

កាៅរផ្លាាៅស់�ត�រនៅន� ចាៅត្ត់ទូុកថាៅស�ខាៅន់ម្ពុិនដែម្ពុនដែផុែក 
នៅល�ចំ�នួននៅប្រចំ�ននៅនាៅ�នៅទូ �ាដុែនតដែផុែកលផុល�ា�ពាៅល់វិជាមាៅន 
នៅល� ជី វិត្តរ�ស់អនកទូទួូផុលនៅដាៅយមាៅនភិសត�តាៅង 
ដែដ្ឋ ល � ងាាៅ ញ ថាៅ គ� និ ផុត� ចំ នៅផុត� ម្ពុ នៅន� មាៅ ន ល កខ ណៈ 
សនតនិយនៅដាៅយស្ថាៅរទូទួូលបាៅនកាៅរគាំៅ� ប្រទូនៅដាៅយ 
ភាៅពិជាៅមាចៅស់រ�ស់រដាឋៅភិិបាៅល និងកាៅរចំូលរួម្ពុជាៅ 
ប្រ�ពិ័នធពិីវិស័យឯកជន និងនៃដ្ឋគូអភិិវឌ្ឍឍន៍ស�ខាៅន់ៗ។ 
អនកទូទូួលផុលនៅគាំៅលនៅ�ៅ បាៅនចំូលរួម្ពុ និងទូទូួល
បាៅនអត្តាប្រ�នៅយាៅជន៍ពិីចំ�នៅណ�ដ្ឋឹង និងកាៅរចំូលរួម្ពុពិី
អាៅជាំៅធំរម្ពុូលដាឋៅន។

វិិភាាគទាាន រ�ស់ក�មវិិធី ីACCESS

កប្រម្ពុិត្តនៃនវិភាៅគទាំៅនរ�ស់កម្ពុមវិធំី ACCESS កន�ង 
កាៅរផ្លាាៅស់�ត�រប្រតូ្តវបាៅនវាៅយត្តនៃម្ពុាថាៅស�ខាៅន់។អនកផុដល់ 
�ទូសមាាៅសនៅជឿថាៅ នៅ��គាំមៅនកិចំចខិ្លួត្តខ្លួ�ប្រ�ឹងដែប្រ�ង និងកាៅរ 
ផុត�ចំនៅផុត�ម្ពុគ�និត្តរ�ស់ EPC/LFTW កាៅរផ្លាាៅស់�ត�រ ដែដ្ឋល 
បាៅនរាៅយកាៅរណ៍ខាៅងនៅល�មិ្ពុនអាៅចំនៅក�ត្តនៅ��ងបាៅន 
នៅ��យ។ នៅទាំៅ��ីកិចំចខ្លួិត្តខ្លួ�ប្រ�ឹងដែប្រ�ងនៅន�នាៅ�ម្ពុក
នៅជាៅគជ័យក៏នៅដាៅយ និរនតភាៅពិនៃនគ�និត្តផុត�ចំនៅផុត�ម្ពុនៅន� 
ក៏គួរដែត្តធាៅនាៅថាៅ នឹង�នតរនៅប្រកាៅយចំ�់កម្ពុមវិធំីនៅដ្ឋ�ម្ពុីី
ជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ�នតទូទួូលបាៅនអត្តាប្រ�នៅយាៅជន៍
ដែ��នៅន�។
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1   កាៅរក�ណត្ត់អត្តតសញ្ហាញៅណ និងនៅប្រជ�សនៅរ�សជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ នៅធំះ�នៅ��ងតាៅម្ពុរយៈម្ពុនាីរសងគម្ពុកិចំចនៅខ្លួត្តត អត្តីត្តយុទូធជន និងយុវនីត្តិសម្ពុីទាំៅ ម្ពុនាីរសងគម្ពុកិចំចប្រសុក អត្តីត្ត
យុទូធជន និងយុវនីត្តិសម្ពុីទាំៅ នៅម្ពុឃុំុ� �ណា�ញជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ និងអងគកាៅរ DPO។ នៅទាំៅ��ីជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិប្រគ�់ប្រ�នៅភិទូប្រត្តូវបាៅនស្ថាះៅគម្ពុន៍ក៏នៅដាៅយ �ាុដែនតអនកទូទូួល
ផុលភាៅគនៅប្រចំ�នដែដ្ឋលបាៅននៅប្រជ�សនៅរ�សគឺជាៅជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិដែផុនករាៅងគកាៅយ។

សមាៅជិកនៃន NEFC នៅន� រួម្ពុមាៅន ប្រកសួងពាៅក់ពិ័នធ អងគកាៅរម្ពុិនដែម្ពុនរដាឋៅភិិបាៅលកន�ងប្រសុក និងអនតរជាៅត្តិ និនៅយាៅជកវិស័យឯកជន។ 
NEFC ប្រតូ្តវបាៅន�នៅងើ�ត្តនៅ��ងជាៅនៅវទិូកាៅម្ពុយួ នៅដ្ឋ�ម្ពុីផីុាភាាៅ�ទ់ូ�នាៅកទ់ូ�នងរវាៅងជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ នងិនិនៅយាៅជកដែដ្ឋលនៅ�តជំាៅចិំត្តតចំ�នៅពាៅ� 
�រិយាៅ�ននពិិកាៅរភាៅពិនៅ�ៅកន�ងអាៅជីវកម្ពុមរ�សព់ិកួនៅគ។ NEFC កន៏ៅដ្ឋ�រតួ្តនាៅទីូយាាៅងស�ខាៅន់កន�ងកាៅរផុតលក់ាៅរ�ណា���ណា�លជ�នាៅញដែផុនកទូន់ 
នងិដែផុនករងឹ នៅប្រកាៅម្ពុកាៅរសប្រម្ពុ�សប្រម្ពុលួជាៅមួ្ពុយអនកផុតលន់ៅសវាៅនៃដ្ឋគូនៅដ្ឋ�ម្ពុី�ីញ្ញា�នអនកដែសះងរកកាៅរងាៅរដែដ្ឋលម្ពុនិមាៅនជ�នាៅញឱយទូទួូល 
បាៅនវគគ�ណា���ណា�លដែដ្ឋលប្រតូ្តវកាៅរ នងិជួយនៅធំះ�ឱយពិកួនៅគនៅចំ�នៅប្រត្តៀម្ពុខ្លួា�នសប្រមាៅ�់ដ្ឋ�នៅណ�រកាៅរនៅប្រជ�សនៅរ�សកាៅរងាៅរ។ ទាំៅ�ងនៅសៀវនៅ�ៅ 
ដែណនាៅ�សដពីីិកាៅរហ្វឹះកឹដែហ្វឹះនកាៅរងាៅរ នងិ NEFC ប្រតូ្តវបាៅនទូទួូលស្ថាគៅលជ់ាៅផុា�វកាៅរនៅដាៅយរដាឋៅភិិបាៅលកមុ្ពុ�ជាៅ។វធីិំស្ថាៅប្រសតទាំៅ�ងពិរីនៅន�ក�ពុិង 
ដ្ឋ�នៅណ�រកាៅរប្រស�គាំនៅនិង��នៅពិញឱយគាំនៅនៅ�ៅម្ពុកកន�ងនៅគាំៅល��ណងនៅធំះ�ឱយប្រ�នៅស�រនៅ��ងនូវលទូធភាៅពិទូទួូលបាៅនឱកាៅសនៅសដ្ឋឋកិចំច
សប្រមាៅ�់ជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ។

នៅ�ៅក Yang Vuo អនកប្រគ�់ប្រគងកម្ពុមវិធំីនៃន EPC ផុតល់កាៅរ�ណា���ណា�លដ្ឋល់អនកទូទូួលផុលមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ សដីពិីកាៅរយល់ដ្ឋឹង
អ�ពិីត្តួនាៅទូី និងទូ�នួលខ្លួុសប្រត្តូវរ�ស់អនកដែសះងរកកាៅរងាៅរនៅធំះ�។

នៅដ្ឋ�ម្ពុីីទូទូួលបាៅនអត្តាប្រ�នៅយាៅជន៍ពិីគ�និត្តផុត�ចំនៅផុត�ម្ពុខាៅងនៅល� ដ្ឋ��ូងនៅ��ងប្រត្តូវក�ណត្ត់អត្តតសញ្ហាញៅណ1 ជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិនៅដាៅយ 
EPC នៅដាៅយមាៅនកិចំចសហ្វឹកាៅរពិីអាៅជាំៅធំរម្ពុូលដាឋៅន។ �នាាៅ�់ម្ពុក នៅធំះ�កាៅរវាៅយត្តនៃម្ពុាអនកទូទូួលផុលដែដ្ឋលបាៅនក�ណត្ត់អត្តតសញ្ហាញៅណ 
នៅដាៅយនៅប្រ��លកខណៈវនិិច័័ំយសទិូធទិូទួូលបាៅនកាៅរហ្វឹះកឹហ្វឹះនឺកាៅរងាៅរឬកម្ពុមវធីិំ�ណា���ណា�លវជិាាៅជីវៈ។  អនកដែដ្ឋលមាៅនជ�នាៅញរចួំនៅហ្វឹ�យ 
ភាៅគនៅប្រចំ�នមាៅនលកខណៈសម្ពុីត្តតបិ្រគ�ប់្រគាំៅន់សប្រមាៅ�ក់ម្ពុមវធិំហី្វឹះកឹហ្វឹះនឺកាៅរងាៅរដែដ្ឋលផុដលជ់នូពួិកនៅគនូវសកម្ពុមភាៅពិ�ណា���ណា�ល 
រយៈនៅពិល ០៣នៃ�ៃ។ កាៅរ�ណា���ណា�លរយៈនៅពិល ០៣នៃ�ៃនៅន� ពិួកនៅគទូទូួលបាៅនជ�នួយ និងគាំៅ�ប្រទូពិីប្រគូហ្វឹះឹកហ្វឹះឺនកាៅរងាៅរ
នៅដ្ឋ�ម្ពុីីដែសះងរកកាៅរងាៅរដែដ្ឋលសម្ពុប្រស�នឹងជ�នាៅញរ�ស់ពិួកនៅគ ដាៅក់ពាៅកយសុ�នៅធំះ�កាៅរងាៅរ និងនៅប្រត្តៀម្ពុខ្លួា�នសប្រមាៅ�់កាៅរសមាាៅសន៍
កាៅរងាៅរ។ ម្ពុយា�ងវិញនៅទូៀត្ត អនកដែដ្ឋលម្ពុិនមាៅនជ�នាៅញអះីនៅស្ថាៅ� ជាៅទូូនៅ�ៅប្រត្តូវបាៅន�ញ្ញា�ននៅ�ៅឱយចំូលរួម្ពុកម្ពុមវិធំី�ណា���ណា�ល
វិជាាៅជីវៈដែដ្ឋលមាៅនរយៈនៅពិលចាៅ�់ពិី ០៣ នៅ�ៅ ០៦ ដែខ្លួ នៅដាៅយទូទួូលបាៅនជ�នួយឧ�ត្តាម្ពុា ទាំៅ�ងនៃ�ា�ណា���ណា�លវិជាាៅជីវៈ និង
ដែ�ាស្ថានៅក់នៅ�ៅ។ ប្រ�ធាៅន�ទូ�ណា���ណា�លវិជាាៅជីវៈភាៅគនៅប្រចំ�នប្រគ�ដ្ឋណា�់នៅល�ដែផុនកកាៅត្ត់នៅដ្ឋរ ជ�នាៅញនៅប្រ��កុ�ពិយ�ទូ័រ (MS Office) 
ទូីផុារអនឡាៅញនៅ�ៅនៅល�ប្រ�ពិ័នធផុេពិះផុាយសងគម្ពុ និងកាៅររចំនាៅប្រកាៅហ្វឹះិក កសិកម្ពុម �ណា��កូននៅឈ� និងនៅបាៅកគក់ ។ល។ 
នៅ�ៅនៅពិលអនកទូទូួលផុលទាំៅ�ងនៅន�នៅប្រត្តៀម្ពុខ្លួា�នរួចំរាៅល់ ពិួកនៅគបាៅនទាំៅក់ទូងនៅ�ៅនិនៅយាៅជកដែដ្ឋលបាៅន�ញ្ហាាៅក់តាៅម្ពុរយៈដ្ឋ�នៅណ�រកាៅរ
សប្រម្ពុ�សប្រម្ពុួលរ�ស់ NEFC និង EPC។

រវាៅងដែខ្លួកញ្ហាញៅ �នៅ� ២០១៩ ដ្ឋល់ដែខ្លួធំន� �នៅ� ២០២០ EPC បាៅនក�ណត្ត់ និងគាំៅ�ប្រទូជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិចំ�នួន ២១៦នាៅក់ ម្ពុកពិី 
�ណា�នៅខ្លួត្តតនៅគាំៅលនៅ�ៅចំ�នួន ០៣ នៅដ្ឋ�ម្ពុីីចំូលរួម្ពុ និង�ញ្ញច�់សកម្ពុមភាៅពិកាៅរហ្វឹះឹកហ្វឹះឺនកាៅរងាៅរ។ជាៅលទូធផុល ជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិ 

ចំ�នួន ៣០នាៅក់ ទូទូួលបាៅនកាៅរងាៅរជាៅផុា�វកាៅរនៅដាៅយនិនៅយាៅជក 
ដែដ្ឋលបាៅន�ញ្ហាាៅក់កន�ងនៅនាៅ�០៤នាៅក់ប្រតូ្តវបាៅន�ញ្ញា�ននៅ�ៅចូំលរួម្ពុ 
វគគ�ណា���ណា�លវិជាាៅជីវៈ នៅហ្វឹ�យអនកនៅ�ៅសល់ប្រតូ្តវដាៅក់កន�ង�ញ្ញារី 
រង់ចាៅ�និនៅយាៅជកដែដ្ឋលមាៅនសកាតៅនុពិល។ កម្ពុមវិធីំនៅន�រំពឹិងថាៅនឹង 
មាៅនអនកចូំលរួម្ពុកាៅន់ដែត្តនៅប្រចំ�ននាៅនៅពិលអនាៅគត់្តនៅទាំៅ��ីកត់្តសមាគៅល់
នៅឃុំ�ញថាៅ វិ�ីនៅ�ុៅ�នៅ�ៅរក�រិយាៅ�ននដែ��នៅន�ប្រតូ្តវប្រ�ឈម្ពុនៅដាៅយ 
កាៅរនៅរ�សនៅអ�ងជាៅលកខណៈប្រ�ពិ័នធក៏នៅដាៅយ នៅហ្វឹ�យ នៅពិលនៅវ�ៅ
និងធំនធាៅន�ដែនាម្ពុនៅទូៀត្តគឺជាៅអះីដែដ្ឋលប្រត្តូវកាៅរ នៅដ្ឋ�ម្ពុីីទូទូួលបាៅន 
នៅជាៅគជ័យកាៅន់ដែត្តនៅប្រចំ�ន។ នៅទាំៅ��ីកនាងម្ពុកកាៅរទូទូួលបាៅន
នៅជាៅគជ័យនៅ�ៅតិ្តចំត្តួចំក៏នៅដាៅរហ្វឹូត្តម្ពុកដ្ឋល់នៅពិលនៅន�គនៅប្រមាៅង 
បាៅន�ងាាៅញពិីម្ពុូលដាឋៅនប្រគឹ�ដ្ឋ៏រឹងមាៅ�កន�ងវិស័យនៅន�ដែដ្ឋល �នៅងើ�ត្ត
នៅ��ងនៅដាៅយ LWFT និង EPC។

ជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិជាៅនៅប្រចំ�ន ក�ពុិងទូទួូលបាៅនកាៅរងាៅរជាៅផុា�វកាៅរនៅដាៅយមាៅនលកខខ្លួណឌកាៅរងាៅរសម្ពុរម្ពុយនៅល�សពីិកដបី្រសនៃម្ពុរ�ស់ 
ពិកួនៅគ។ សប្រមាៅ�់អនកខ្លួា� កាៅរទូទូលួបាៅនកាៅរងាៅរគ ឺជាៅកតសីងឹមឹ្ពុមិ្ពុនប្របាៅកដ្ឋប្រ�ជាៅនៅទាំៅ��ជីាៅនៅគមាៅនជ�នាៅញប្រគ�់ប្រគាំៅនស់ប្រមាៅ�់កាៅរងាៅរ 
ក៏នៅដាៅយ ពិីនៅប្រពាៅ�ពិួកនៅគមាៅនពិិកាៅរភាៅពិម្ពុួយចំ�នួន ។សប្រមាៅ�់អនកនៅផុេងនៅទូៀត្ត កាៅរមាៅនកាៅរងាៅរនៅធំះ� ខ្លួណៈនៅពិលដែដ្ឋលប្រត្តូវបាៅន 
នៅគចាៅត់្តទូុកថាៅជាៅជនមាៅនពិិកាៅរភាៅពិគឺជាៅឯកសិទូធិលែណាៅស់នៅ�ៅនៅហ្វឹ�យនៅដាៅយសឹងដែត្តមិ្ពុនបាៅច់ំសួរថាៅនៅត្ត�កាៅរងាៅរនៅនាៅ�មាៅន 
លកខខ្លួណឌលែឬម្ពុិនលែនៅទូ។ជាៅឧទាំៅហ្វឹរណ៍ កញ្ហាញៅសុីណាៅ ទូទូួលបាៅនកាៅរ�ណា���ណា�លដែផុនកកាៅត្ត់នៅដ្ឋរគាំៅត្ត់បាៅន�ញ្ញច�់វគគ 
�ណា���ណា�លដែផុនកកាៅត្ត់នៅដ្ឋរនៅ�ៅ�នៅ�២០១៩ ពិីម្ពុជឈ ម្ពុណឌល�ណា���ណា�លសមាៅគម្ពុអនតរកម្ពុមជ�ាុន-កម្ពុុ�ជាៅ។ �ះីនៅ��ជ�នាៅញ
កាៅត្ត់នៅដ្ឋររ�ស់គាំៅត្ត់ទូទូួលស្ថាគៅល់នៅដាៅយស្ថាាៅ�័នក៏នៅដាៅយ កញ្ហាញៅសុីណាៅ នៅ�ៅដែត្តម្ពុិនអាៅចំដែសះងរកកាៅរងាៅរដែដ្ឋលគាំៅត្ត់ចំង់នៅធំះ�បាៅន
រហ្វឹូត្តដ្ឋល់គាំៅត្ត់ប្រត្តូវបាៅនដែណនាៅ�ឱយនៅ�ៅរក EPC។ កញ្ហាញៅសុីណាៅ បាៅនចំូលរួម្ពុកន�ងកម្ពុមវិធំី�ណា���ណា�លដែសះងរកកាៅរងាៅរ នៅហ្វឹ�យ
ទូទូួលបាៅនកាៅរហ្វឹះឹកហ្វឹះឺន សដីពិីកាៅរនៅរៀ�ចំ�ពាៅកយសុ�នៅធំះ�កាៅរ និងកាៅរសមាាៅសន៍។ នៅដាៅយមាៅនកាៅរគាំៅ�ប្រទូពិី EPC និងកាៅរត្តសីូរ�ស់គាំៅត្ត់
កញ្ហាញៅសុីណាៅប្រត្តូវបាៅនទូទូួលយកនៅដាៅយ Fair Weave Shop ដែដ្ឋលមាៅនទូីតាៅ�ងសាិត្តនៅ�ៅរាៅជធាៅនីភិន�នៅពិញ។ កន�ងនាៅម្ពុជាៅជនមាៅន
ពិិកាៅរភាៅពិគាំមៅនឪពិុកមាតៅយ នៅហ្វឹ�យពិឹងដែផុែកនៅល�កាៅរគាំៅ�ប្រទូខ្លួា�ពិី�ង�ែ�ន�នៅងើ�ត្តដែដ្ឋលបាៅននៅរៀ�កាៅរនៅហ្វឹ�យនិងមាតៅយម្ពុីង លទូធភាៅពិ 
អាៅចំរកប្របាៅក់ចំ�ណូលបាៅននៅដាៅយខ្លួា�នឯង គឺជាៅកតីសុ�ិនដ្ឋ៏ធំ���ផុុត្តកន�ង�ៅកជីវិត្តរ�ស់កញ្ហាញៅសុីណាៅ។ ដ្ឋូនៅចំន� កាៅរទូទូួលយក
នៅដាៅយអាៅជីវកម្ពុម Fair Weave គឺជាៅនៅពិលនៅវ�ៅដ្ឋ៏រំនៅភិ����ផុុត្តកន�ងជីវិត្តរ�ស់គាំៅត្ត់ នៅដាៅយគាំៅត្ត់បាៅនដែប្រសកយ�ថាៅ “ទូី��ផុុត្តកតីសុ�ិន
រ�ស់ខ្លួំ��បាៅនកាាៅយជាៅកាៅរពិិត្តនៅហ្វឹ�យ នៅប្រពាៅ�ខ្លួំ��អាៅចំរកប្របាៅក់ចំ�ណូលបាៅន នៅហ្វឹ�យ�ដែនាម្ពុថាៅខ្លួំ��អាៅចំរស់នៅ�ៅនៅដាៅយខ្លួា�នឯងបាៅន 
នៅទាំៅ��ីគាំមៅនអនកណាៅជួយគាំៅ�ប្រទូក៏នៅដាៅយ”។

កញ្ហាញៅសុីណាៅ នៅ�ៅកដែនាងនៅធំះ�កាៅររ�ស់គាំៅត្ត់ នៅ�មៅ� ហាៅង Fair Weave

នៅ�កខភាៅពិមាៅនជនពិិកាៅរភាៅពិចំ�នួន ០៨នាៅក់ ក�ពិុង 
រង់ចាៅ�សមាាៅសន៍កាៅរងាៅរនៅ�ៅនៅរាៅងចំប្រក Win Grown

នៅ�ៅកសុខាៅ នៅ�កខជនមានៅក់នៅទូៀត្តដែដ្ឋលសាតិ្តនៅប្រកាៅម្ពុគនៅប្រមាៅង 
Job Coach បាៅន�ដែនាម្ពុថាៅ “តាៅម្ពុពិិត្តខ្លួំ��ជាៅសនតិសុខ្លួប្រ�ចាៅ� 
នៅភាៅជនីយដាឋៅន។ ខ្លួំ��រកចំ�ណូលពិីកាៅរងាៅរនៅន�បាៅន �ាុដែនតវាៅម្ពុិន 
អាៅចំ��នៅពិញតាៅម្ពុត្តប្រម្ពុូវកាៅររ�ស់ខ្លួំ��បាៅននៅទូ នៅហ្វឹ�យ ស្ថាាៅនភាៅពិ 
កាៅរងាៅរក៏មិ្ពុនសូវលែ។ ខំ្លួ��នៅធំះ�កាៅរនៅប្រកាៅម្ពុកនៅ�ដៅប្រពិ�អាៅទិូត្តយនៅពិញ 
ម្ពុួយនៃ�ៃ នៅហ្វឹ�យគាំមៅននៃ�ៃសប្រមាៅកចំុងសបាតៅហ្វឹ៍សប្រមាៅ�់ខ្លួំ��នៅទូ។ 
ខំ្លួ��ចំង់�ត�រនៅ�ៅរកកាៅរងាៅរលែជាៅងនៅន� �ាដុែនតខំ្លួ��រកមិ្ពុនបាៅន។ ខំ្លួ��បាៅន 
ស្ថាគៅល់ប្រកុម្ពុ EPC តាៅម្ពុរយៈនៅម្ពុឃុំុ�រ�ស់ខ្លួំ��។ ប្រកុម្ពុ EPC បាៅន
ជួយខំ្លួ��កន�ងកាៅរដែសះងរកកាៅរងាៅរណាៅដែដ្ឋលស័កដសម្ពុនឹង 
ស្ថាាៅនភាៅពិពិិកាៅរភាៅពិរ�ស់ខំ្លួ��។នៅ�ៅនៅពិលនៅយ�ងរកបាៅនកាៅរងាៅរ 
ដែដ្ឋលស័កដិសម្ពុនឹងលកខខ្លួណឌរ�ស់ខ្លួំ� � ពិួកនៅគបាៅនជួយខ្លួំ� � 
កន�ងកាៅរនៅរៀ�ចំ�ទូប្រម្ពុង់ដែ���ទូសប្រមាៅ�់កាៅរងាៅរនៅនាៅ� នៅរៀ�ចំ�


