សមគមទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ(

្រក)

ណត្តិទី៤

ACRA’s Newsletter
August, 2017

Page 1 of 10

សមគមទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ(

្រក)

ណត្តិទី៤

ACRA’s Board Profile
Name

: Ung Seangrithy

ACRA’s Position

: President

Company’s Position : President of UNG RITHY GROUP
CO., LTD

Name

: Nhek Sothear

ACRA’s Position

: Vice-President

Company’s Position : President of SKMM INVESTMENT
GROUP CO., LTD

Name

: Ken Sorphornrith

ACRA’s Position

: General Secretary

Company’s Position : Vice-President of SOK CHAMNOL CO.,
LTD

Name

: Lim Vouchna

ACRA’s Position

: General Treasurer

Company’s Position : President of C D M TRADING
MANPOWER CO., LTD

Name

: Seng Settychey

ACRA’s Position

: Auditor

Company’s Position : President of AP TSE &C CAMBODIA
RESOURCE CO.,LTD
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ណត្តិទី៤

ACRA’s Secretariat Profile
Name

: Pin Vireak

Position

: Executive Director

Name

: Danh Engkakada

Position

: Advisor

Name

: Sen Pisethdanyta

Position

: Advisor

Name

: Sin Kaomeng

Position

: Legal Support/Admin
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្របធនបទ៖
ពិនិតយ និងអនុេ

ណត្តិទី៤

ដំេណើរទស នៈកិចស
ច ក
ិ
កនង្របេទសេវៀត
ុ

ៃថងទី ៨-១២ ែខសី

ឆនំ២០១៧ េនទី្រកុងHanoi ្របេទសេវៀត

ក ពិន វិរៈ នយក្របតិបត្តិៃនសមគម

ញ់ េអងកកក

ម

ស្តព
ី ី

គណះកមមធិករ្រតួត

មចបប់ៃន្របេទសមីយ៉ន់ម៉(CCMC) និង សមគមទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកមពជ
ុ

(ACRA)
េ

្រក)

ទី្របឹក សមគម

ដំេណើរទស នៈកិចចសិក កនុងទី្រកុង

ម

្រក និងេ

ក

្រក បនអេញជើញចូលរួមកនុង

ន់ណូយ ្របេទសេវៀត

ស្តីពី គណះកមមធិករ្រតួតពិនិតយ និងអនុេ

ម

មចបប់ៃន្របេទសមីយ៉

ន់ម៉(CCMC) និង សមគមទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ
(ACRA)។ កនុងអំឡុងេពលទស នៈកិចចសិក េនះ េ
្របតិបត្តិ និងេ

កទី្របឹក

១. ចូលរួមសិកខ

កនយក

បនចូលរួមសិក ដូចខងេ្រកម៖

ជមួយសមគម VAMAS េលើករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លៃនទីភនក់ងរេ្រជើ សេរ ើសទំង

២. ទស នៈកិចចមជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

្ត ល ៃនទី ភនក់ងរេ្រជើ សេរ ើសTIC (ទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសលំ

សិក ពីករអនុវត្តលេ្អ លើករផ្តល់វ ិជជជីវៈ និងករបណុ្ត ះប

្ត លែផនកភ

យ

ប់ផកយ៥) េដើមបី

ក៏ដូចជករ្រគប់្រគងពលករែដលកំពុងេធ្វើ

ករេន្របេទសជប៉ុន

ក្រសុក ែដល្រតួតពិនិតយេ

៣. ទស នៈកិចចមជឈមណ្ឌលធនធនៃនពលករចំ
ពិពណ៌ករងរ េនកនុងទី្រកុង Bac Ninh

៤. ទស នៈកិចចទីភនក់ងរ Techsimex (ទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសលំ
ករបណុ្ត ះប

ប់ផកយ៥) េដើមបីសិក ពីករអនុវត្តលៗ
្អ េលើករផ្តល់

ក្រសុកែដលេទេធ្វើករងរេន ្របេទសTaiwan ដូចជអនកែថទំ

្ត លែផនកករងរស្រមប់ពលករ ចំ

និងផគត់ផង
គ ់ករ្រតឡប់មកវ ិញៃនពលករចំ

យមជឈមណ្ឌលេស កមមករងរ និង

ក្រសុក

៥. ទស នៈកិចចមជឈមណ្ឌលធនធនៃនពលករចំ
្រកសួងករងរ ,្រកសួងសងគមកិចច និងផគត់ផគង់េ

ក្រសុក ែដល្រតួតពិនិតយេ

យ អគគនយក ្ឋ នករងរបរេទស ៃន

យអងគករ IOM ។
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្រក)

្របធនបទ៖ ករផ្តលវ
់ គគបណ្តុះប

ណត្តិទី៤

្ត លស្តព
ី ី “កិចស
ច នយករងរ” ដល់ទភ
ី ន ក់ងរេ្រជើសេរ ើស

ិ ៃនសមគម
ឯកជនេ្រកសមជក
ៃថងទី១៦ ែខសី
សមគម

ឆនំ២០១៧ េន

ល្របជុំៃនសមគម

្រក (ACRA) បនេរៀបចំវគគបណុ្ត ះប

្រក
្ត លមួយ ស្តីពី “កិចចសនយកងរ” ដល់ទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើស

ឯកជនែដលមិនែមនជសមជិកៃនសមគម
េអងកកក
េផ្តើមេ

ក

បង្ហញស្តីពី

ជទី្របឹក សមគម

េ

យមនេ

,តួនទី និងសកមមភពសមគម

អនកចូលរួមទំងអស់ េដើមបីឲយសិកខកមែដលពុំែដល
្រកកន្លងមក បនយល់ដឹង និង
កនុងេនះផងែដរ េ

សនយករងរមនេថរេវ
សនយករងរេ
កន់ែតចបស់ េ

កទី្របឹក
កំណត់

យមនមូលេហតុ

ញ់

្រក និងជ្រគូបេងគល។ ជកិចចចប់

ពិន វិរៈ នយក្របតិបត្តិៃនសមគម
វ

ក

គ ល់ពី

្រក បនេធ្វើបទ
្រកកន្លងមក ដល់
គ ល់ពីសមគម

្រកកន់ែតចបស់។

បនេធ្វើករពនយល់យ៉ងេកបះកបយ ពីអតថន័យៃនកិចស
ច នយករងរ និងកិចច
រួមជមួយនឹងករសងសំណងេនេពលែដលនិេយជិត
និងគមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ

មចបប់សីព
្ត ី“ករងរ”។

ក្រគូបេងគល ក៏បនផ្តល់ជឧទហរណ៍ជក់ែស្តងជេ្រចើន និងលំ

ឬនិេយជកបញចប់កិចច
េដើ មបីឲយសិកខកមយល់

ត់សំ ប់សិកខកមផងែដរ។
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្របធនបទ៖

ំ ិភក
កិច្រច បជុព

ស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើស បណ្តុះប
េន្របេទសជប៉ុន
ៃថងទី២៨ ែខសី

ឆនំ២០១៧ េន

្រក)

ណត្តិទី៤

និងពនយល់ែណន ំអំពី

ចរ

្ត ល បញចូ ន និង្រគប់្រគងកមមសក
ិ
ករ ីែខមរេទេធ្វក
ើ រ

ល្របជុំC ៃន្រកសួងករងរ និងបណុ្ត ះប

េលខធិករ ្ឋ ន ្រកុម្របឹក ភិបល និងសមជិកៃនសមគម

្ត លវ ិជជជីវៈ

្រក បនអេញជើញចូលរួមកនុងកិច្រច បជុំពិភក

ចរ ស្តីពីបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប់ករេ្រជើ សេរ ើស បណុ្ត ះប

និងពនយល់ែណនំអំពី

ស្តព
ី ីបទ ្ឋ នអបបបរម

្ត ល បញូច ន និង្រគប់្រគងកមម

សិក ករ ីែខមរេទេធ្វើករេន្របេទសជប៉ុន េ្រកមអធិបតីរបស់ឯកឧត្តម េសង សក្ត អគគនយកៃននយក ្ឋ នករងរ

រួមជមួយនឹង្របធន អនុ្របធនករ ិយល័យហតថពលកមម និងមុខរបរ។ ទនទឹងនឹងេនះផងែដរ ឯកឧត្តម អគគនយក
បនមន្រប

សន៍េរៀប ប់ទក់ទងនឹងចបប់ថីែម ដលនឹង

ក់ឲយអនុវត្តនេពលខងមុខថ

ចបប់ថីែម ដលេរៀបចំេ

អងគករ OTIT េទះបីេមើលេទមនករលំបកសំ ប់ទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសឯកជន ប៉ុែន្តេបើមនករអនុវត្ត និងេគរព

យ
ម

្រគប់ចំនុចេនះ ទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសឯកជននឹងទទួលបនអតថ្របេយជន៍អំពីចបប់េនះដូចជ ករមិនកំណត់អំពីចំនួន
កូ

បញូច ន ជេដើម។ល។ ម៉យងវ ិញេទៀត ឯកឧត្តម អគគនយក ក៏បនេធ្វើករែណនំេនចំនុចសំខន់ៗមួយចំនួនដល់ទី

ភនក់ងរេ្រជើ សេរ ើសឯកជន ្រតូវែតេគរព

មដូចខងេ្រកម៖

-ទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសឯកជនទំងអស់្រតូវែតេគរព
ពី

ម

ចររបស់្រកសួងករងរ ែដល្រតូវបញ
ជ ក់ឲយចបស់

ស័យ ្ឋ នរបស់ខួន
្ល
(្រតូវ យករណ៍មក្រកសួង េបើមនករផ្លស់បូរ),
្ត
ជពិេសស្រតូវចំបច់្រតូវមន “ែបបបទ

សហ្រគស” ែដលអនុវត្ត

មករេរៀបចំរបស់នយក ្ឋ នមុខរបរ និងនយក ្ឋ នអធិករករងរ េហើយ្រតូវ

ក់

ង

តៃម្លឲយចបស់ៗ ,ចលនបុគគលិក និងរចនសមព័នធកុង្រកុ
ន
មហ៊ុនឲយបន្រតឹម្រតូវ ។ ចំេពះចំនុចេនះ ឯកឧត្តម អគគនយក
បនបញ
ជ ក់ម្តងេហើយម្តងេទៀតថ ករេរៀបចំរចនសមព័នធេនះ នឹងបងកភពងយ្រសួលដល់ម្រន្តីអធិករកិចច ក៏ដួចជករ
េផទរសិទិត
ធ ំ

ងេទៀតឲយនរ

មនក់ ដូចមនែចងកនុងរចនសមព័នធេនះ ។

-ចំេពះកតភនក់ងរេ្រជើ សេរ ើសពលករ
េ

យភនក់ងរេនះមិន

មប

្ត - ជធនីេខត្តនន នឹង្រតូវកំណត់ចំេពះេខត្តមួយជក់

ក់

ចេទេ្រជើ សេរ ើសពលករទូទំង្របេទសេឡើយ។
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សមគមទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ(

្រក)

-្រកុមហ៊ុន និងមជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

-ចំេពះទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសឯកជន
ករណ៍មក្រកសួងជបនទន់។
-្រកសួងករងរ និងបណុ្ត ះប

ែដលបន្រប្រពឹត្តអំេពើបំពន

មួយេ

ណត្តិទី៤

្ត ល ្រតូវមនេឈមះដូ ចគន ចំែណកឯវ ិក័យប័្រតក៏្រតូវដូចគនែដរ ។
ែដលបនសហករជមួយមជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

្ត លេផ ង ្រតូវ យ

្ល
ដូេចនះចំេពះ្រកុមហ៊ុនេ្រជើសេរ ើសពលករ
្ត លវ ិជជជីវៈមនេមធវ ីផទល់ខួន
យខុសចបប់ េនះ្រកសួងករងរនឹងចត់វ ិធន

មផ្លូវចបប់

-ករយកលុយពីកមមសិក ករ ី ្រតូវែតកំណត់ឲយបនចបស់ៗពីករចំនយេទេលើអីខ
្វ ្លះ និង

ម

ច់ខតចំេពះ

ករយកលុយពីកមមសិក ករ ីមុនសំភស៍ជប់ ឬធ្លក់
-សូមឲយទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសឯកជនទំងអស់ចូលជសមជិកៃនសមគម
-្រកសួងករងរ

និងបណុ្ត ះប

្ត លវ ិជជជីវៈនឹ ងេចញវ ិញញបនប័្រតបញ
ជ ក់ពី្របេទសនីមួយៗ

េ្រជើសេរ ើសឯកជនបញូច នពលករេទ ។ ចំេពះករេចញវ ិញញបនប័្រតបញ
ជ ក់េនះ លុះ្រ
បន

មួយ
ែដលទីភនក់ងរ

ែតទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសឯកជន

ក់លិខិតេសនើមក្រកសួងករងរ ។
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សមគមទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ(

្របធនបទ៖

េវទិក

៊ន

្រក)

ណត្តិទី៤

ស្តព
ី ី

េទសន្តរ្របេវសន៍ករងរេលើកទី១០

សេ្រមចបននូវករងរសមរមយស្រមប់ពលករករងរផទះេនកនងតំ
បន់
ុ
ៃថងទី២៩ ែខសី

េ

ឆនំ២០១៧ េនស

៊ ន”

្ឋ គរ អងគរប៉ ៉ ឌី េខត្តេសៀម ប

ក ពិន វិរៈ នយក្របតិបត្តិសមគម

បនអេញជើញចូលរួមកនុងសិកខ

“ករេឆពះេទ

្រក និងេ

ក

្រតីភគីេ្រត មថនក់ជតិេដើមបីេរៀបចំឯក

ញ់ េអងកកក

ទី្របឹក សមគម

រស្រមប់ចូលរួម្របជុំេវទិក

្រក

៊ន

េលើកទី១០ ស្តីពីពលករេទសន្តរ្របេវសន៍ៃថងទី២៥-២៦ ែខតុ

ឆនំ២០១៧ េនទី្រកុង ម៉ នីល ្របេទសហ្វីលីពីន។

ចំេពះសិកខ

៊ នស្តីពីេទសន្តរ្របេវសន៍ េលើកទី១០ េលើ្របធនបទ

ខងេលើេនះ គឺេផ្តតសំខន់េទេលើេវទិក

“ករេឆពះេទរកករសេ្រមចបននូវករងរសមរមយស្រមប់កមមករករងរផទះេនកនុងតំបន់
្រតីភគីេនះ េ

។កនុងសិកខ

ក ពិន វិរៈ បនចូលរួមផ្តល់បទបង្ហញចំនួន ០២ គឺ១ ស្តីពី ករពិនិតយេឡើងវ ិញៃនសកមមភពែដល

បនេធ្វើកុងករអនុ
ន
វត្តអនុ
្របេសើរ

៊ ន”

សន៍ៃនេវទិកេលើកទី៩ ស្តីពី “គុណភពៃនជីវភពពលករេទសន្តរ្របេវសន៍

៊ នកន់ែត

មរយៈករព្រងឹ ង និងគំពរសងគម ”និងបង្ហញទី០២ ស្តីពី “ករពិនិតយអំពីបញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗពក់ព័នធនឹង

េវទិក

៊ ន ស្តីពី េទសន្តរ្របេវសន៍ករងរេលើកទី១០ េលើ្របធនបទ “ករេឆពះេទរកករសេ្រមចបននូវករងរ

សមរមយស្រមប់កមមករករងរផទះកនុងតំបន់

៊ ន” េនកនុង្របេទសកមពុជ កនុងេគលបំណងដូចជ៖

្របមូល និងែចករ ំែលកពត៌មនស្តីពីវ ិវឌ នភពថមីៗ និងករអនុវត្តអនុ

-

សន៍ែដលបនផ្តល់េ

យេវទិក

៊ នេលើកទី៩ ស្តីពីពលករេទសន្តរ្របេវសន៍។
-

ពិភក េលើ្របធនបទចំបងៃនេវទិក
បនទប់បន ំ ្រពមទំងេរៀបចំ និងអនុម័តអនុ
ល់េ

-

យសិកខ

៊ នេលើកទី១០

ស្តីពីពលករេទសន្តរ្របេវសន៍

និង្របធនបទ

សន៍ែដលបនផ្ត

្រតី ភគីថនក់ជតិ និងៃដគូពក់ព័នធ។

េរៀបចំរបយករណ៍ស្រមប់កមពុជចូលរួមេវទិក

៊ន

េលើកទី១០ ស្តីពីពលករេទសន្តរ្របេវសន៍ ។
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សមគមទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ(

សមជិកៃនសមគម

្រក)

ណត្តិទី៤

្រក:

7.

1. ្រកុមហ៊ុន អុឹង រ ិទធី ្រគុប ខូអិ
លធីឌី

្រកុមហ៊ុន េខមបូ

េលប័រ

ស៊បប្លយ
CAMBODIAN LABOR SUPPLY

13. ្រកុមហ៊ុន អិន េអ េអស េមន
េផវ័រ ខូអិលធីឌី
N.A.S MANPOWER CO., LTD

UNG RITHY GROUP CO., LTD
8.

្រកុមហ៊ុន មុីយន សឺវុីសស
ី ុ ខូ
14. ្រកុមហ៊ុន ឈុនហុង េមនេផ

អិលធីឌី

2.

្រកុមហ៊ុន េអភី ធីេអសអុី

MEY YORN SERVICES CO., LTD

វ័រ
CHHUN HONG MANPOWER
PTE., LTD

ែអន សុី េខមបូ
AP TSE & C CAMBODIA
RESOURCES CO., LTD

9.

្រកុមហ៊ុន យ៉ប េអ
មបូ

៊ (េខ

)

JOB ASIA (CAMBODIA) CO., LTD

4.

្រកុមហ៊ុន េអស េខ អឹម

10.

អិលធីឌី

្រកុមហ៊ុន ម៉សទរ័ េខម យូ
េមន រ ីសសស៍

MASTER CAM HUMAN RESOURCE
CO., LTD

16. ្រកុមហ៊ុន យូនីខន េមនេផ
វ័រ
UNICORN MANPOWER CO., LTD

អឹម អុីនេវស ែមន ្រគុប
SKMM INVESTMENT GROUP
CO., LTD

ន ខូ

BURUH CAMBODIAN CO., LTD

3. ្រកុមហ៊ុន សុី ឌី អិម េ្រតឌីង
េមនេផវ័រ
C D M TRADING MANPOWER
CO., LTD

15. ្រកុមហ៊ុន ប៊ូរ ូ េខមបូ

11. ្រកុមហ៊ុន វី សុី េមនេផវ័រ
V C MANPOWER CO., LTD
17. ្រកុមហ៊ុន សុ្រី បូ ខូអិលធីឌី
C-PRO Co.,LTD

5. ្រកុមហ៊ុន សុខ ចំណូល ខូអិ
លធីឌី
SOK CHAMNOL CO., LTD

12. ្រកុមហ៊ុន សុខ

ភ េម្រតី ខូ

អិលធីឌី
SOK LEAB METREY CO., LTD

6.

្រកុមហ៊ុន យូេមន េផវ័រ

HUMAN POWER CO., LTD

18. ្រកុមហ៊ុន េសនជូរ ី
(េខមបូ

) េមនេផវ័រ

CENTURY (CAMBODIA)
MANPOWER CO., LTD
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សមគមទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ(

្រក)

ណត្តិទី៤

23. ្រកុមហ៊ុន ១៦៨ េមនេផវ័រ
19. ្រកុមហ៊ុន សុី េអ ធី អឹម េអ
៊ េមនេផ វ័រ ខូអែផេរសិន ខូ

សឹបផ្លយ ខូអិលធីឌី
168 MANPOWER SUPPLY CO.,
LTD

27. ្រកុមហ៊ុន មស សុវណ្ណ
មល្លេិ ក េមនេផវ័រ ខូអិលធីឌី
MEAS SOVANN MEALEAKE
MANPOWER CO., LTD

អិលធីឌី
C.A.T.M ASIA Manpower Cooperation
CO., LTD
28. ្រកុមហ៊ុន
24. ្រកុមហ៊ុន សុី ធី េអ
20. ្រកុមហ៊ុន សុី េជ ធី ធី

៊ េលប័រ

ខូអិលធីឌី

(េខមបូ

្វ ស

ប់

) ខូអិលធីឌី

FAST UP (CAMBODIA) CO.,LTD

C.T. ASIA LABOR CO., LTD

េ្រតឌីង ខូអិលធីឌី
C.J.T.T TRADING CO., LTD
29. ្រកុមហ៊ុន សឹកេសស េមន
េផវ័រ សឺវីស
25. ្រកុមហ៊ុន វីន-វីន េមនេផ
21. ្រកុមហ៊ុន ៥៧ េ

គ ល េមន

វ័រ សឺវុីស ខូអល
ិ ធីឌី

SUCCESS MANPOWER SERVICE
CO.,LTD

Win-Win Manpower Service CO, LTD

េផវ័រ ខូអិលធីឌី
57 GOAL MANPOWER CO., LTD

30. ្រកុមហ៊ុន គីហ ូ ៊
26. ្រកុមហ៊ុន អអឌី េមនេផវ័រ
RRD MANPOWER Co., Ltd

េអ

េអចអ-

៊ ខូអិលធីឌី

KIZUNA HR-ASIA CO.,LTD

22. ្រកុមហ៊ុន េខ សុី ធី សុី េមន
េផវ័រ សឹបផ្លយ ខូអិលធីឌី
K.C.T.C MANPOWER SUPPLY Co.,
Ltd

ASSOCIATION OF CAMBODIAN RECRUITMENT AGENCIES
(ACRA)

CONTACT US
#24, Street 266, Khan Duan
Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (+855) 23 67 9999
H/P: (+855) 70 83 11 75
Email:
acramanpower@gmail.com
Website:
http://www.acramanpower.org
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