
 

 

ភ្នំពេញ, ប្រពេសកម្ពុជា៖ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលកម្ពុជា (ប្កសួងពាណជិ ជកម្ម និងប្កសួងការងារ) សមាគម្ពរាងចប្កកាត់ពេរពៅ 

កម្ពុជា និងគពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពជុា ននអងគការអនតរជាតិខាងការងារ ពៅនង ៃពនេះ បានច េះហតថពលខា 

ពៅពលើអន សារណៈននការពោគយល់គ្នន  (MoU) ពេើម្បីតកលម្អលកខខណឌការងារ និងរពង កើនការប្រកួតប្រតជង 

ពៅកនុងឧសាហកម្មកាតព់េរររស់កម្ពុជា។ 

 

អន សសរណៈពនេះ នឹងឆ្េុះរញ្ច ងំេីភាេជានេគូរនត សប្មារ់រយៈពេលរីឆ្ន ខំាងម្ ខពេៀត តេលប្គរេណតរ់រយៈពេលចារេ់ីតខ 

ម្ករាឆ្ន ២ំ០១៧ េល់តខធ្នឆូ្ន ២ំ០១៩ តេលនេគូបានពរតជាា ចិតត ពេើម្បីរពង កើនការសហការគ្នន  និងពធ្វើការរួម្គ្នន កនុង 

ការតកលម្អលកខខណឌការងារ និងរពង កើនការប្រកួតប្រតជងននវិសយ័កាត់ពេរ ពេើម្បរីពង កើននិរន តរភាេស្ថថ រ័ន 

ននកម្មវិធ្ពីនេះ។ ស្ថថ រ័ននេគពូៅកម្ពុជា បានប្េម្ពប្េៀងគ្នន កនុងការចូលរួម្ចំតណកប្រមាណ២៥ភាគរយ ពៅកានហ់ិរញ្ ញវតថុ 

ររស ់BFC កនុងរយៈពេលរីឆ្ន ខំាងម្ ខ ខណៈពេលតេលអនកេញិសពម្ៀ្ករំពាក់អនតរជាតេិីប្រពេសកម្ពជុាតេលពប្រើប្បាស ់

របាយការណ៍វាយតនម្ល្កខខណឌការងារ េគីពប្មាង ILO-BFC និងពរាងចប្កតេលចូលរួម្ពៅកនុងវគគរណតុ េះរណ្តត ល 

ររស់គពប្មាង BFC នឹងរួម្ចំតណកពៅនឹងប្រតិរតតិការររសគ់ពប្មាង តាម្រយៈនងព្សវារណតុ េះរណ្តត ល តេលចូលរួម្។  

កម្មវិធ្ ីBFC នឹងរនតពធ្វើការវាយតនម្ស្តេីលីកខខណឌការងារ ពៅកនុងពរាងចប្កកាតព់េរ ពៅតាម្ចារស់តេីកីារងារររស់ 

ប្រពេសកម្ពុជា និងរេដ្ឋា នការងារសនលូតេលេេួលស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ និងរាយការណអ៍េំីការរកព ើញររស់ខ្នួជា 

ស្ថធារណៈ ពដ្ឋយរកប្ស្ថយោ៉ា ងលម្អតិ អេំីការអន ពោម្ និងម្ិនអន ពោម្ពៅតាម្ចាររ់រស់ពរាងចប្ក។ ពសវាកម្ម 

ប្រឹកាពោរល ់និងវគគរណតុ េះរណ្តត ល សតេីីភាេពធ្វើឲប្រពសើរព ើង និងរពង កើនផលតិភាេពៅកតនង្ការងារ នឹងរនត 

ប្រតរិតតកិារជាពេៀងទាត ់ជាម្យួនឹងការយកកនប្ម្ពសវា សប្មារ់ពសវាកម្មទំាងពនេះ។ BFC ក៏នឹងពធ្វើការជាម្យួប្កសួង 

ការងារ សតេីីការអន វតតយ េធស្ថស្រសត និងតផនការសកម្មភាេរួម្គ្នន  ជាម្យួនឹងរដ្ឋា ភ្បិាល ជ ំវិញការរពង កើនសម្តថភាេ 

សប្មារក់ារពធ្វើអធ្ិការកិច ចពៅកតនង្ពធ្វើការ និងភាេជាមាច សក់ារររស់រដ្ឋា ភ្ិបាលពេើម្បីពលើកកម្ពសក់ារអន ពោម្តាម្ 

ចារ់ការងារ និងការគំ្នប្េ កនុងការពដ្ឋេះប្ស្ថយរញ្ា កនុងវិសយ័កាត់ពេរនិង/ឬវិសយ័ពផសងពេៀត ពៅតាម្ភាេសម្រម្យ។ 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 

ភាគីបានច ុះហត្ថលេខាលៅលេើអន ស្សរណៈលោគយេគ់្នា  ល ើម្បើបនតប្រតិបតិតការ 
គលប្ោងលោងចប្រកានត់ត្ប្រលស្ើរលៅរម្ព ជា ននអងគការអនតរជាតិខាងការងារ 

នង ៃេ ី០៨ តខវិចិ ឆកា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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ពៅកនុងសននិសេីនាពេលងមីៗពនេះ តេលពធ្វើព ើងជាម្យួនេគូររស ់BFC ពេើម្បីរងាា ញេីការងារររសគ់ពប្មាងតេលបាន 

ប្រតរិតតកិារររស់ពេល១៥ឆ្ន ំកនង្ម្កពនេះ និងភាេជានេគូកនុងវិសយ័កាត់ពេរ, អនករពង កើតពគ្នលនពោបាយ មានម្តិរួម្គ្នន ថា 

ការេប្ងីកភាេជានេគ ូនឹងរនតជយួតកលម្អលកខខណឌការងារ ប្សរពេលតេលេប្ងឹងការប្រកួតប្រតជងននឧសាហកម្ម 

កាត់ពេរពនេះ។ រេាម្ស្រនតីប្កសួងការងារ និងរណតុ េះរណ្តត លវិជាជ ជីវៈ ឯកឧតតម្ អ តិ សពំហង បានមានប្រស្ថសន៍ថា “គពប្មាង 

BFC បានពេើរតួនាេីោ៉ា ងសំខាន់កនុងការអភ្ិវឌ្ឍឧសាហកម្មពនេះ និងពធ្វើឲប្រពសើរព ើងនូវលកខខណឌការងារ"។ ពោកបាន 

រតនថម្ពេៀតថា ពប្កាម្អន សសរណៈននការពោគយល់គ្នន ពនេះ BFC និងប្កសួងការងារ នឹងរពង កើនការសហការពលើការ 

ប្តួតេិនិតយពៅកតនង្ការងារ និងេប្ងឹងការអន វតតន៍ចារ់ការងារ។ ជាម្យួគ្នន ពនេះតេរ រេាម្ស្រនតី ប្កសួងពាណិជ ជកម្ម ឯកឧតតម្ 

បា៉ា ន សរូសក័ដ ិបានពកាតសរពសើរ BFC ចំពពាេះការខតិខំរួម្ចំតណកររស់ខ្នួ ពេើម្បីការពារសេិធិកម្មករ និងអភ្ិវឌ្ឍ 

ឧសាហកម្មពនេះ។ ឯកឧតតម្ បានមានប្រស្ថសនថ៍ា “អន សសរណៈពោគយល់គ្នន ង មីពនេះ នឹងរនតប្េប្េង់តផ នកហិរញ្ ញវតថុ 

និងកិច ចសហការកាន់តតប្រពសើរ រួម្ទំាងការពផ េរចំពណេះេឹងតផ នកអធ្ិការកិច ចការងារេល់ម្ស្រនតីននប្កសួងការងារ 

និងរណតុ េះរណ្តត លវជិាជ ជវីៈ ពេើម្បីឲប្សរពៅនឹងការវិវតតន៍ននស្ថថ នការណ៍រច ចរុបន ន និងពៅអនាគត"។ 

ពោក DAVD Lamotte នាយករងអងគការអនតរជាតិខាងការងារ បានមានប្រស្ថសនថ៍ា “វវិសយ័កាត់ពេរររស់ប្រពេស 

កម្ពុជា មាន ស្ថរៈសំខាន់សប្មារ់កំពណើនពសេាកិច ចររស់ប្រពេសពនេះ និងសប្មារ់ពធ្វើឱ្យប្រពសើរព ើងនូវជវីភាេររស ់

ប្រជាជនកម្ពជុា។ ការពរតជាា ចិតតជាង មីេីរាជរដ្ឋា ភ្ិបាល និងសមាគម្ពរាងចប្កកាត់ពេរ ពេើម្បីពធ្វើការជាម្យួ BFC 

កនុងការតកលម្អលកខខណឌការងារ និងការប្រកួតប្រតជងពៅកនុងវវសិយ័ពនេះ មានស្ថរៈសំខាន់ជាខំ្ាង កនុងការធានា 

ថា វវិសយ័ពនេះេេលួបានសកាត ន េលពេញពលញររស់ខ្នួ, ផតល់ការងារល អប្រពសើរជាងម្ ន តេលមានប្បាក់ចំណលូកាន់ 

តតប្រពសើរ និងរពង កើនការអភ្វិឌ្ឍពៅកនុងប្រពេសពនេះ”។ 

ពោកវា៉ា ន ់ស ពូអៀង ប្រធានសមាគម្ពរាងចប្កកាត់ពេរពៅកម្ពុជា បានេេលួស្ថគ លថ់ា BFC គឺជា 

តផ នកម្ួយេ៏សំខាន់ននពគ្នលនពោបាយររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល តេលបានជួយរពងកើនការនាពំចញ។ ពោកក៏បានអំពាវនាវ 

េល់អនករញ្ជ េិញ ពេើម្បពីរតជាា ពៅកានគ់ពប្មាងពនេះ ពហើយរនតេិញេំនិញេបី្រពេសកម្ពជុា ជាម្យួនឹងតនម្ស្ម្រម្យ។ 

អន សសរណៈពោគយល់គ្នន ពនេះ ប្តូវបានរនតស្ថរជាងមីជាពលើកេ៥ី ចារ់តាងំេីគពប្មាង BFCននអងគការអនតរជាតិខាងការងារ 

ចារ់ពផ តើម្ប្រតរិតតកិារកនុងឆ្ន ំ២០០១។  

គពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា (BFC) គឺជាតផនកម្យួននកម្មវធិ្កីារងារប្រពសើរជាងម្ ន តេលជាការសហការ 

រវាងអងគការអនតរជាតិខាងការងារ និងស្ថជវីកម្មហិរញ្ ញវតថុអនតរជាតិ តេលកំេ ងប្រតិរតតិការពៅេូទំាងេវរីទាំងរ ី
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ពេើម្បីពធ្វើការផ្្លសរ់តរូពៅតាម្តខសសងាវ ក់ផ គត់ផ គង់ជាសកល ពៅកនុងវសិយ័ឧសាហកម្មកាត់ពេរ, ការងារ BFC នឹង 

ក្ាយជាតផនកម្យួពៅនឹងការច េះហតថពលខាពនេះ តេលប្សរពៅនឹងកម្មវធ្ីការងារសម្រម្យពៅប្រពេសកម្ពុជា។  

សប្មារេ់ត័មានរតនថម្ សមូ្ទាកេ់ង៖ 

ពោកប្ស ីអិពសតរ៍ ពហើម្ិនស ៍ 

ប្រធានគពប្មាង ILO-BFC 

អ ីតម្៉ាល៖ germans@ilo.org 


