
  

សេចក្តីថ្លែងការណរ៍បេគ់ណៈកម្មការប្រកឹាគសប្ោង នៃគសប្ោងសោងចប្កកាៃ ់
ថ្ែប្រសេើរសៅកម្ពុជា ការប្រជ ុំស ើកទើ៤៧ 

 

១/ នៅថ្ង ៃទ១ី៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ គណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោង ររស់អងគការអន្តរជាតខិាងការងារ ថ្ន្គនប្ោង 

នោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅកម្ពជុា (BFC) បាន្ជួរប្រជ ាំនៅទបី្កុងភ្នាំនេញ ន ើម្បេីិភាកាផ្តលន់ោរលន់លើនសចកតីប្ាង 

រញ្ចរអ់ន្ សាសន៍្ថ្ន្របាយការណ៍វាយតថ្ម្ៃាក់កណ្តត លអណតតររស់ BFC ក៏ ូចជាការជខជកខសែងរកយន្តការ 

រន្តេប្ងឹងថ្ន្កម្មវិធីរបាយការណ៍តោៃ ភាេឲកាន់្ខតប្រនសើរ។ គណៈកម្មការប្រឹកាគម្ប្ោង ោនសោសភាពតំណាង 

ម្កពរីាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា (ប្កសួងការងារ និងរណុ្ុះរណ្ាលជីវៈ និងប្កសងួពាណជិ ជកម្ម) និ្នោជក (សោគម្ 

ម្រាងចប្កកាត់ម្េរម្ៅកម្ពជុា GMAC) និងកម្មករនិម្ោជិត (តណំាងម្កពីសហភាព និងសហព័ន ធម្សេងៗ)។ 

២/ នយើងែ្ុាំខ លជាសោជិកគណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោង សូម្សាែ គម្ន៍្នៅនឹ្ងលទធផ្លេប្ងាងរញ្ចរ់អន្ សាសន៍្ថ្ន្ 

របាយការណ៍វាយតថ្ម្ៃាក់កណ្តត លអណតតររស ់ BFC នន្េះ។ នយើងទទួលសាគ ល់នូ្វលទធផ្ល ៏ោន្សារៈសាំខាន់្ររស ់

កម្មវិធីខ លបាន្រនងកើតន ើងនោយោជរោា ភិ្បាលកម្ពជុានៅឆ្ន ាំ២០០១ កនុងភាេជាថ្ គូជាម្យួអងគការអន្តរជាត ិ

ខាងការងារ (ILO) និ្ងការគាំប្ទ ល់អណតតររស ់ BFC តាម្រយៈសាោចរខណនាំសតេីកីារអន្ វតតន៍្គនប្ោង 

នោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅកម្ពជុានៅឆ្ន ាំ២០០៥ន ើម្បីនធែើឲប្រនសើរន ើង ល់វសិយ័វាយន្ភ័្ណឌ  និ្ងសាំនលៀករាំាក់។ 

 ូចោន្ខចងនៅកនុងនសចកតីប្រកាស តាម្រយៈការអន្ វតតគនប្ោងខ លសោជិកភាេជាតប្ម្ូវការម្ួយចាំនាេះនោងចប្ក 

កាត់ន រសាំនលៀករាំាក់នាំនចញទាំអស ់ នយើងទទួលសាគ ល់ថាប្រនទសកម្ពុជា គឺប្តវូធាននូ្វចារក់ារងារ និ្ងរទរញ្ជា  

នផ្េងនទៀតប្តវូបាន្អន្ វតតឲោន្ប្រសទិធភាេនោយផ្តល់នូ្វគ ណភាេកខន្ៃងនធែើការប្រករនោយស វតថភាេ និ្ងផាស ភាេ 

ែពស ់ ន ើយរនង កើន្នូ្វតោៃ ភាេនៅកនុងការប្គរ់ប្គងចារក់ារងារ ជាេនិសសគឺនធែើឲប្រនសើរន ើងនូ្វភាេអន្ នោម្ 

ការងារ និ្ងរន្តជប្ម្ុញឲោន្ការអន្ វតតចារ ់ រទរញ្ជា  សទិធការងារទនូៅខ លោន្ប្សារ់ ូចោន្ ខចងនៅកនុង 

ចារ់ការងារររស់ប្រនទសកម្ពជុា។  

៣/ នយើងយល់ប្សរន្ឹងការរកន ើញថ្ន្ការវាយតថ្ម្ៃទក់ទងនឹ្ងលទធផ្លខ លកម្មវធិីនន្េះខ លបាន្រួម្ចាំខណកនៅកនុង 

វវិសយ័កាត់ន រ និ្ងកម្មកររួម្ោន្៖ 

ក) រួម្ចាំខណក ល់កាំនណើន្ទូនៅថ្ន្វិសយ័កាត់ន រ 

ែ) នធែើនោយប្រនសើរន ើងនូ្វជីវភាេររស់កម្មករោ៉ា ងតិចកន្ៃេះោន្នក់នៅកនុងគនប្ោងររសB់FC 

រួម្ទាំងសោជិកប្កុម្ប្គួសារររសេ់ួកនគជានប្ចើន្នទៀត ។ 

គ) ធានថាកម្មករនិ្នោជិតទទលួបាន្ប្បាក់ឈ្នលួសម្រម្យ ប្តមឹ្ប្តូវ និ្ងអតថប្រនោជន៍្គាំារសងគម្នន 

 ) កាតរ់ន្ថយករណេីលកម្មក ោរ 



  

ង) នធែើឱ្យនោងចប្កកាតន់ រនៅកម្ពជុាកាន់្ខតោន្ស វតថិភាេ 

ច) ការរនងកើតឲោន្ការគិតគូ លល់កខែណឌការងារកាន់្ខតប្រនសើរនៅកនុងវវសិយ័កាត់ន រសាំនលៀករាំាក ់

ឆ) ជប្ម្ុញការអន្ វតតររស់និ្នោជកតាម្រយៈ ១) ការនប្រើប្បាសេ់ត័៌ោន្ររស់នោងន ើម្បីកាំណតទ់សិនៅកនុង 

ការនធែើឲប្រនសើរន ើងនូ្វលកខែណឌការងារ និ្ង ២) ជាខផ្នកសនលូថ្ន្យ ទធសាស្រសតប្គរ់ប្គងហានិ្ភ័្យររស ់

អនករញ្ជា ទិញ។  

៤/ នយើងយល់ប្សរន្ឹងនសចកតីប្ាងថ្ន្អន្ សាសន៍្វាយតថ្ម្ៃាក់កណ្តត លអណតតររសB់FC ន ើយនៅែណៈនេលរងច់ាំ 

របាយការណ៍វាយតថ្ម្ៃច ងនប្កាយ នយើងក៏នឹ្ងគាំប្ទការអន្ វតតន៍្យ ទធសាស្រសតរច ចរុបន្ ន និ្ងអនគតររស់កម្មវធិីកនុងការ 

នលើកកម្ពស់សទិធកិារងារនៅកម្ពជុា។ 

៥/ នយើងក៏រីកោយផ្ងខ រនោយការកត់សោគ ល់ន ើញថា កម្ពុជាបាន្ន ើរតួនទឈីាន្ម្ ែនគកនុងការោក់ឱ្យោន្ 

របាយការណ៍តោៃ ភាេកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ន ើយកម្មវធិីការងារកាន្់ខតប្រនសើរររសរ់ណ្តត ប្រនទសនផ្េងនទៀតក៏បាន្អន្ វតត 

តាម្ភាេនជាជយ័នន្េះខ រនៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧។ នយើងនឹ្ងខសែងយល់រខន្ថម្នទៀតថានតើគួរោក់រញ្ាលូរញ្ជា ចម្បងៗនផ្េង 

នទៀតឲ ូចរណ្តត ប្រនទសថ្ន្កម្មវិធីការងារកាន់្ខតប្រនសើរឬោ៉ា ងណ្តរវាងគនប្ោងនោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅកម្ពុជា  

ន ើម្បីធានថាកម្ពុជានៅខតជាអនក ឹកនាំនលើគាំនិ្តផ្ តចួនផ្ តើម្ ៏សាំខាន់្នន្េះ។ 

៦/ នយើងរីកោយជាម្យួនឹ្ងលទធផ្លជាវិជ ាោន្ថ្ន្របាយការណត៍ោៃ ភាេ ជាេិនសសករណសី ែភាេ និ្ងស វតថភាេការងារ 

ន ើយនយើងក៏យល់ប្សរចាំនាេះម្តិនោរល់រខន្ថម្ននកនុងករណីថ្ន្រញ្ជា ចម្បងៗម្យួចាំនួ្ន្ ក៏ ូចជារញ្ជា នោងចប្ក 

ខ លោន្អន្ នោម្តាម្ចារក់ារងារទរ។ នយើងសាែ គម្ន៍្នូ្វកិច ចស ការរន្តជាម្យួ BFC ន ើម្បីធានថារញ្ជា ចម្បងៗ 

ទាំងអស់នឹ្ងប្តវូបាន្នោេះប្សាយ ន ើយចាំនួ្ន្នោងចប្កខ លោន្អន្ នោម្តាម្ចារក់ារងារទរប្តូវបាន្កាត់រន្ថយ។ 

ជាម្យួនឹ្ងកិច ចស ការននេលអនគតនន្េះខ រ នយើងគួរោក់រញ្ចលូរួម្គន ថ្ន្ការងារប្តួតេិនិ្តយលកខែណឌការងារររស ់

BFC និ្ងតួនទកីារនធែើរបាយការណ៍ និ្ងការទទួលែ សប្តវូរវាងប្តីភាគីរួម្ោន្៖ 

 ក) តួនទីររសោ់ជរោា ភិ្បាលកម្ពជុាកនុងការេប្ងឹងនូ្វការអន្ វតតចារ់ប្រករនោយប្រសទិធភាេ 

ែ) តួនទីររស់សោគម្ម្រាងចប្កកាត់ម្េរម្ៅកម្ពជុា GMAC កនុងការជូន្ ាំណឹង ល់សោជិក និ្ងផ្ តល់ការ 

រណតុ េះរណ្តត លេួកនគអាំេីចារក់ារងារ ន ើយអន្ វតតឲោន្គណនន្យយភាេនៅនេលោន្ករណី 

ឬន ត ការណ ៍អែីម្យួនកើតន ើង 

គ) តួនទីររសស់ ជេី កនុងការផ្តលេ់័ត៌ោន្នៅកាន់្សោជិកររសេ់ួកនគអាំេសីទិធ ិ និ្ងការទទួលែ សប្តវូ 

ន ើយគាំប្ទកនុងការរក ាំនណ្តេះប្សាយនោយសន្តិវិធ ី

ជាម្យួអនកប្គរប្គង/និ្នោជកនៅនេលនកើតោន្រញ្ជា  នននៅកនុងនោងចប្ក។ 



  

៧/ គណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោង សមូ្អាំាវនវ ល់អនករញ្ជា ទិញទាំងឡាយ និ្ងស គម្ន្៍អន្តរជាតឱិ្យរន្តគាំប្ទ 

ឧសា កម្មនន្េះ និ្ងគនប្ោងនោងចប្កកាន់្ខតប្រនសើរនៅកម្ពជុា (BFC)  សប្ោរ់ការអភ្វិឌ្ឍនស ាកិច ច ឧសា ៍កម្ម 

និ្ងការអភ្ិវឌ្ឍន៍្សងគម្ រខន្ថម្នទៀត ល់ប្រនទសកម្ពុជា និ្ងកម្មករនិ្នោជិតទាំងអស។់ នោយទទួលសាគ ល់នូ្វភាេ 

វរីកចាំនរីន្ និ្ងការរួម្ចាំខណកនធែើឲប្រនសើរន ើងនូ្វលកខែណឌការងារនៅកនុងវិសយ័នន្េះ រួម្ជាម្ួយ BFC នយើងសមូ្ឲ 

ស គម្ន៍្អន្តរជាតិរន្តការគាំប្ទប្រនទសកម្ពុជា ជាេិនសសននេះគឺការអន្ នប្គេះ លទ់ីផ្ានាំចូល។ ការគាំប្ទទាំងនន្េះ 

គឺោន្សារៈសាំខាន់្ខាៃ ាំងណ្តសន់ ើម្បីធាន និ្ងរន្តភាេរីកចាំនរីន្នូ្វលកខែណឌការងារល អ ល ់កម្មករនិ្នោជិត។ 

៨/ គណៈកម្មការប្រឹកាគនប្ោង សូម្នលើកទឹកចិតត លអ់នករញ្ជា ទិញទាំងឡាយ កនុងការន ើរតួនទីឲកាន់្ខតោន្តោៃ ភាេ 

ន ើម្បីធានកខន្ៃងនធែើការនៅកនុងនោងចប្កប្តវូបាន្អន្ នោម្តាម្ចារក់ារងារ ន ើយការោយការណ៍ជាសាធារណៈនូ្វ 

រញ្ាីនឈាម េះនោងចប្កររស់ែៃនួ្ និ្ងឥរិោរទថ្ន្ការរញ្ជា ទិញេីប្រនទសនផ្េងៗ។  

 

៩/ ជាងមីម្តងនទៀត នយើងែ្ុាំសមូ្គាំប្ទោ៉ា ងនេញនលញ ល់គនប្ោងនោងចប្កកាន្់ខតប្រនសើរនៅកម្ពុជា និ្ងអាំាវនវ 

ភាគីាក់េ័ន្ ធទាំងអស់កនុងកិច ចែតិែាំកិច ចប្រឹងខប្រងររស់ែៃនួ្នទែរ ង ន ើម្បីនធែើឲប្រនសើរន ើងនូ្វលកខែណឌការងារនៅកនុង 

វវិសយ័កាត់ន រនៅកម្ពជុារខន្ថម្នទៀត។ 

 

នធែើនៅភ្នាំនេញ ថ្ង ៃទ១ី៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 


