
 

   

សេចក្តីថ្លែងការណរ៍បេគ់ណៈកម្មការប្រកឹាគសប្ោង នៃគសប្ោងសោងចប្កកាៃ ់
ថ្ែប្រសេើរសៅកម្ពុជា ស ើការសចញផ្សាយរបាយការណេ៍ំសោគប្រចំឆ្ន  ំ
ស ើកទើ៣៤ េីើពើ កខខណឌ ការងារសៅកនុងឧេាហកម្មកាែស់េរសៅកម្ពុជា 

 

 

១/ នៅថ្ង ៃទ១ី៥ ខែធ្ន ូ ឆ្ន ាំ២០១៧ គណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោងររស់អងគការអន្តរជាតិខាងការងារថ្ន្គនប្ោង 

នោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅកម្ពជុា បាន្ជួរប្រជ ាំនៅទីប្កុងភ្នាំនេញន ើម្បេីិនិ្តយរបាយការណ៍សាំនោគន ើកទ៣ី៤សតេី ីកខ

ែណឌការងារកនុងឧសាហកម្មកាត់ន រកម្ពុជា។ គណៈកម្មការប្រឹកាគម្ប្ោងោនសោសភាពតំណាងម្កពរីាជរដ្ឋា ភិបាល

កម្ពុជា (ប្កសួងការងារ និងរណុ្ុះរណ្ាលជវីៈ និងប្កសួងពាណិជ ជកម្ម) និ្នោជក (សោគម្ម្រាងចប្ក កាតម់្េរម្ៅកម្ពុជា) 

និងកម្មករនិម្ោជិត (តំណាងម្កពសីហភាព និងសហព័ន ធម្សេងៗ)។ 

២/ នយើងែ្ុាំខ  ជាសោជិកគណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោង សូម្ស្វា គម្ន្៍នៅនឹ្ងការនចញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំនន្េះ 

ខ  រងាា ញេ័ត៌ោន្សតេីីភាេអន្ នោម្តាម្ចារ ់ នោយខផ្សែកន ើការរកន ើញថ្ន្ការវាយតថ្ម្ៃនោងចប្កចាំនួ្ន្៣៩៥ ខ  

នធ្ាើន ើងនោយ គនប្ោងនោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅកម្ពុជា ចន ៃ្ េះេីថ្ង ៃទ០ី១ ខែឧសភាឆ្ន ាំ ២០១៦   ់ថ្ង ៃទ៣ី០ 

ខែនម្ស្វឆ្ន ាំ ២០១៧។ 

៣/  នយើងេិតជារីកោយជាម្យួនឹ្ង ទធផ្ស ខ  រកន ើញនៅកនុងរបាយការណន៍ន្េះ នប្រេះវារងាា ញេីការងយច េះន ើករណ ី

កម្មករខ  ម្ិន្ទាន់្ប្គរ់អាយ នៅកនុងវិសយ័នន្េះ  ូចជាកាំនណើន្ចាំនួ្ន្នោងចប្កខ  បាន្អន្ នោម្នៅនឹ្ងរញ្ហា ចម្បងទាាំង 

២១ចាំន្ ច ប្េម្ទាាំងការងយច េះនូ្វចាំនួ្ន្រំនោភ្រាំរន្ន ើករណនីផ្សេងៗកនុងចាំនោម្រញ្ហា ចម្បងៗទាាំង២១។  

៤/ នយើងបាន្កត់សាំគា ់ផ្សងខ រថា ោន្តប្ម្វូការឲោន្ការយកចិតតទ កោក់ជាងមីន ើងវិញ ន ើរញ្ហា នផ្សេងនទៀត 

 ូចជាការនប្តៀម្កនុងប្គាោន្អាសន្ន និ្ងរញ្ហា សតេីសី ែភាេ និ្ងស វតថិភាេការងារ រួម្ោន្ការនប្រើប្បាស់ស្វរធាត គមី្ី 

និ្ងការការររែៃនួ្។ នយើងសូម្ជាំរ ញនអាយ គនប្ោងនោងចប្កកាន្ខ់តប្រនសើរកម្ពជុា រន្តកិច ចែិតែាំប្រងឹខប្រងកនុងការគាាំប្ទ   ់

នោងចប្កន ើម្បីអភ្វិឌ្ឍប្រេ័ន្ ធប្គរ់ប្គងឲកាន្់ខតោន្ កខណៈ ែប្រនសើរជាងម្ ន្កនុងការន ើកកម្ពស់នគា ន្នោបាយ និ្ង 

ការអន្ វតតន៍្ ៏រឹងោាំជ ាំវិញរញ្ហា ស ែភាេ និ្ងស វតថិភាេការងារ ប្េម្ទាាំងការប្គរប់្គងធ្ន្ធាន្ម្ន្ សេ។  ទាាំងនន្េះគឺជាការងារ 

សាំខាន់្កនុងការរន្តជប្ម្ុញការខក ម្ែខ  ប្រករនោយនិ្រន្តរភាេនៅកនុងវសិយ័ម្យួនន្េះ។ 



 

 

៥/ នយើងទទ ួស្វគ  េ់ីស្វរៈសាំខាន់្ និ្ងគ ណតថ្ម្ៃថ្ន្គាំនិ្តផ្ស តចួនផ្ស តើម្ទាាំងឡាយខ  ោន្នៅកនុងវិសយ័នន្េះខ  ោន្

នគា រាំណងនធ្ាើឱ្យប្រនសើរន ើង នូ្វការអន្ នោម្តាម្រទោា ន្ការងារ  ូចជាការសហការគាន កនុងការនោេះប្ស្វយរញ្ហា

េ កម្មក ោរ និ្ងការ នចញផ្សាយរបាយការណ៍ជាស្វធារណៈររស់គនប្ោងនោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅម្ពុជា។ គាំន្ិតផ្ស តចួ

នផ្ស តើម្ទាាំងន្េះបាន្រងាា ញនអាយន ើញសតេីីការអន្ នោម្តាម្រទោា ន្ការងារ និ្ង កខែណឌការងារសប្ោរ់កម្មករនិ្នោជតិ 

ប្េម្ទាាំងជយួន ើកសទយួនករ តិ៍ន ម្ េះថ្ន្វសិយ័នន្េះ។ គណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោង សូម្ស្វា គម្ន៍្ន ើការេប្ងឹងកិច ចសហការ 

ប្េម្ទាាំងរញ្ហា ្ន្ខ  ម្ិន្អាចន ើកខ ងបាន្ និ្ងចាំបាច់ប្តូវខតនធ្ាើការនោេះប្ស្វយប្រករនោយប្រសទិធិភាេរក់េ័ន្ ធនៅ 

នឹ្ងករណីថ្ន្ការរំនោភ្រាំរន្ោ៉ា ងធ្ាន់្ធ្ៃរនៅកខន្ៃងការងារ។ 

៦/ នយើងទទ ួស្វគ  ថ់ា សោជិកគណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោងនី្ម្យួៗ ោន្ទាំនួ្ ែ សប្តូវែពសស់ប្ោរន់ធ្ាើឱ្យវវសិយ័នន្េះ 

ោន្ភាេប្រនសើរន ើងោ៉ា ងខាៃ ាំង។ ចាំណ  ចទាាំងនន្េះរួម្ោន្៖ 

ក. សោគម្ម្រាងចប្កកាតម់្េរម្ៅកម្ពុជា (GMAC) ប្តូវផ្ស ត ់ការគាាំប្ទនៅសោជិកររសែ់ៃនួ្កនុងការរនង កើត 

ររិោកាសសតេីកីារងារខ  ោន្ភាេអន្ នោម្។ 

ែ. ោជរោា ភិ្បា កម្ពុជាប្តូវនប្រើប្បាសយ់ន្តការេប្ងឹងការអន្ វតតន៍្ឱ្យោន្ប្រសទិធភាេ ូចខ  ោន្ខចងនៅកនុង 

ចារស់តេីីការងារ ជាេិនសសនៅកនុងនោងចប្កទាាំងឡាយោខ  ោន្ភាេអន្ នោម្ទារ។ 

គ. សហជេីក៏ោន្តួ្ ទ ី និ្ងការទទួ ែ សប្តវូែពស់ផ្សងខ រ កនុងការជប្ម្ុញ  ់នោងចប្កទាាំងអស់ឲអន្ នោម្ 

តាម្រទោា ន្ចារក់ារងារ នហើយជារួម្គសឺហជេីម្ូ ោា ន្គួរខតនធ្ាើការរួម្គាន ជាម្យួនិ្នោជក ប្កសួងការងារ 

និ្ងរណតុ េះរោត  វវជិាជ ជវីៈ ន ើម្បកីារនោេះប្ស្វយរញ្ហា ទាាំងឡាយខ  នកើតោន្ន ើង។ ភាេចសទ់ ាំថ្ន្ទាំ្កទ់ាំន្ង 

វវិជាជ ជីវៈគឺជាម្ ូោា ន្ប្គឹេះ ៏សាំខាន់្ខ  រួម្ចាំខណកនធ្ាើឲ កខែណឌការងារកាន្់ខតប្រនសើរន ើង។ 

ជា ទធផ្ស រួម្ នយើងអាចសន្និោា ន្បាន្ថាកិច ចែិតែាំប្រឹងខប្រងទាាំងនន្េះ គឺជាម្ ូោា ន្ប្គឺេះ ៏សាំខាន់្ខ  ជា 

យ ទធស្វស្រសតចាំបាច់្នេ អ្គតររស់វវសិយ័ម្យួនន្េះ កនុងន្េះវាក៏រក់េ័ន្ ធនៅនឹ្ងជីវភាេ និ្ងការរស់នៅររស ់

កម្មករនិ្នោជិតោរ់ខសន្្ក់កនុងវិសយ័កាត់ន រនៅកនុងប្រនទសកម្ពុជា រួម្ទាាំងសោជិកប្កុម្ប្គួស្វរររសេ់ួកនគក៏ ូច 

ជាការចូ រួម្អភ្ិវឌ្ឍន៍្ប្រនទសជាតិទាាំងម្ូ ផ្សងខ រ។ 

 



 

   

៧/ គណៈកម្មការប្រកឹាគនប្ោងររសអ់ងគការអន្តរជាតិខាងការងារថ្ន្គនប្ោងនោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅកម្ពុជា 

សូម្អាំរវ្វ  អ់នករញ្ហជ ទញិទាាំងឡាយ និ្ងសហគម្ន្៍អន្តរជាតិឱ្យរន្តគាាំប្ទឧសាហកម្មនន្េះ និ្ងគនប្ោងនោងចប្កកាន្ ់

ខតប្រនសើរនៅកម្ពជុា  សប្ោរក់ារអភ្ិវឌ្ឍនស ាកិច ច ឧសាហកម្ម សងគម្ និ្ងកម្មករនិ្នោជកនៅកនុងប្រនទសកម្ពជុា។  

៨/ គណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោងររស់អងកការអន្តរជាតិខាងការងារថ្ន្គនប្ោងនោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅកម្ពជុាក៏ន ើក 

ទឹកចិតតឱ្យប្កុម្ហ  ន្អនករញ្ហជ ទញិប្តូវោន្តួ្ ទីប្រករនោយតោៃ ភាេកនុងការធា្កនុងការអន្ នោម្ចារ់នៅកខន្ៃងការងារ 

និ្ងការោយការណ៍ជាស្វធារណៈនូ្វរញ្ជនី ម្ េះនោងចប្កររស់ែៃនួ្ ប្េម្ទាាំងឥរិោរទថ្ន្ការរញ្ហជ ទិញេីប្រនទស ្្ៗ។  

៩/ ជាងមីម្តងនទៀត នយើងែ្ុាំសមូ្គាាំប្ទោ៉ា ងនេញន ញ  ់គនប្ោងនោងចប្កកាន្់ខតប្រនសើរនៅកម្ពជុា និ្ងអាំរវ្វ 

ភាគីរក់េ័ន្ ធទាាំងអស់កនុងកិច ចែតិែាំកិច ចប្រឹងខប្រងររស់ែៃនួ្នទារ ង ន ើម្បីនធ្ាើឲប្រនសើរន ើងនូ្វ កខែណឌការងារនៅកនុង 

វវិសយ័កាត់ន រនៅកម្ពជុារខន្ថម្នទៀត។ 

 

ភ្នាំនេញ ថ្ង ៃទ១ី៥ធ្ន ូឆ្ន ាំ២០១៧ 

 

 


