
   

សេចក្តីថ្លែងការណរ៍បេគ់ណៈកម្មការប្រកឹាគសប្ោង នៃគសប្ោងសោងចប្កកាៃ ់
ថ្ែប្រសេើរសៅកម្ពុជា ស ើការសចញផ្សាយរបាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ 

ស ើកទើ៣៥ េីើពើ កខខណឌ ការងារសៅកនុងឧេាហកម្មកាែស់េរសៅកម្ពុជា 
 

1. នៅថ្ងៃទ៣ី០ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ គណៈកម្មា ការប្រឹកាគនប្ម្មង(PAC)ថ្ៃគនប្ម្មងនោងច្ប្កកាៃ់ខែប្រន ីរនៅ
កម្ពុជាបាៃប្បារព្ធកិច្ចប្រជុាំនៅោជធាៃភី្នាំនព្ញន ីម្បពី្ិៃិែយរបាយការណ៍ ាំនោគអៃុនោម្ភាព្ន ីកទី៣៥ តីព្ី
 កខែណឌ ការងារនៅកនុងឧ ាហកម្ាកាែ់ន រកម្ពុជា។ គណៈកម្មា ធកិារប្រឹកាគនប្ម្មង(PAC) ម្មៃ ម្ម ភាព្
រមួ្ម្មៃែាំណាងព្ីោជរដ្ឋា ភ្ិបា កម្ពុជា (ប្ក ួងការងារ ៃិងរណតុ ុះរណាត  វជិាា ជីវៈ ៃិងប្ក ងួពាណិជាកម្ា) 
ៃិនោជក ( ម្មគម្នោងច្ប្កកាែ់ន រនៅកម្ពុជា) ៃិងកម្ាករៃិនោជិែ (ែាំណាងម្កព្ី ហភាព្ៃិង ហព័្ៃធ
នសេងៗ)។ 

2. នយងីទាំងអ ់គ្នន ខ  ជា ម្មជិកថ្ៃគណៈកម្មា ការប្រឹកាគនប្ម្មង(PAC)ស្វា គម្ៃ៍ការនច្ញរបាយការណ៍ប្រចាំ
ឆ្ន ាំនៃុះខ  រងាា ញព័្ែ៌ម្មៃអៃុនោម្ភាព្ខសែកន ី ទធស រកន ញីថ្ៃការវាយែថ្ម្ៃនោងច្ប្កច្ាំៃួៃ៤៦៤ ខ  នធាី
ន ងីនដ្ឋយគនប្ម្មងនោងច្ប្កកាៃ់ខែប្រន ីរនៅកម្ពុជាព្ថី្ងៃទី១ ខែឧ ភា ឆ្ន ាំ២០១៧   ់ថ្ងៃទី៣០ ខែម្ិងុនា ឆ្ន ាំ
២០១៨។ 

3. នយងីទាំងអ ់គ្នន ប្ែូវបាៃន ីកទឹកច្ិែតនដ្ឋយការព្ិែខ  ទិៃនៃ័យនៅកនុងរបាយការណ៍នៃុះ  ូច្ឆ្ន ាំមុ្ៃខ ររៃត
រងាា ញភាព្ប្រន ីរន ងី ាំខាៃ់ៗ តីព្រីញ្ហា ោយការណ៍ជាស្វធារណៈ  ូច្រងាា ញតាម្រយៈច្ាំៃួៃនកីៃន ងីថ្ៃនោង
ច្ប្កអៃុនោម្ភាព្ជាម្ួយៃឹងច្ាំណុច្ ាំខាៃ់ទាំង២១ ប្ព្ម្ទាំងការកាែ់រៃថយទាំងមូ្ ថ្ៃច្ាំៃួៃរ ាំនោភ្រាំពាៃជា
ម្ួយច្ាំណុច្ ាំខាៃ់ទាំង២១ ៃិងការកាែ់រៃថយច្ាំៃួៃនោងច្ប្កអៃុនោម្ភាព្ទរនៅកនុងវ ័ិយនៃុះ។        នៅ
កនុង   ររកិារណ៍នៃុះ នយងីម្មៃនម្មទៃភាព្ខ  កែ់ ម្មា  ់ថា គាំៃិែសតួច្នសតីម្ោយការណ៍ប្រករនដ្ឋយែម្មៃ ភាព្
ប្ែូវបាៃអៃុម័្ែជាន ីកទីម្ួយៃិងដ្ឋក់ឲ្យអៃុវែតន ងីវញិនៅកនុងប្រនទ កម្ពុជា ៃិងថា ប្រនទ  ថ្ទៗខ  ម្មៃ
កម្ាវធិកីារងារប្រន ីរន ងីបាៃអៃុវែតតាម្៣ឆ្ន ាំនប្កាយម្កនៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧។  

4. នយងីក៏កែ់ ម្មា  ់សងខ រថា ករណីកម្ាករនប្កាម្អាយុនៅកនុងវ ័ិយកាែ់ន របាៃរងាា ញការធាៃ ក់ចុ្ុះោ៉ា ងខាៃ ាំងព្ី
៧៤ករណីកនុងឆ្ន ាំ២០១៤  ់១០ករណីនៅកនុងរបាយការណ៍រច្ចុរបៃន។ នៃុះជា ទធស ថ្ៃកិច្ច ហប្រែិរែតកិារ
ជិែ និទធ តីព្ពី្ិធីស្វរព្ កម្ាកុម្មររវាងគនប្ម្មងនោងច្ប្កកាៃ់ខែប្រន ីរនៅកម្ពុជា(BFC) ប្ក ួងការងារ 
ៃិងរណតុ ុះរណាត  វជិាា ជីវៈ  ប្ក ួងពាណិជាកម្ា ៃងិ ម្មគម្នោងច្ប្កកាែ់ន រនៅកម្ពុជា។ នយងីម្មៃន ច្កតី
នស្វម្ៃ េរកីោយនដ្ឋយកែ់ ម្មា  ់ថា ប្រ ិទធភាព្ថ្ៃកិច្ច ហប្រែិរែតិការនៃុះក៏ប្ែូវបាៃទទ ួស្វា  ់សងខ រ
នដ្ឋយគណៈកម្មា ធិការថ្ៃអនកជាំនាញ តីព្កីារអៃុវែត តង់ដ្ឋរររ ់អងាការអៃតរជាែខិាងការងារ(ILO)នៅកនុង
របាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១៨ររ ់ែៃួៃ។ 

5. ែណៈនយងីកែ់ ម្មា  ់ភាព្រកីច្នប្ម្ីៃោ៉ា ងនប្ច្ីៃច្ាំនពាុះ កខែណឌ ការងារនៅកនុងរយៈកា ម្ួយទ វែេរចុ៍្ង
នប្កាយកនុងប្រនទ កម្ពុជា នយងីទទួ ស្វា  ់ថា កិច្ចែិែែាំប្រឹងខប្រងជារៃតគឺជាភាព្ចាំបាច់្នៅកនុងការគ្នាំប្ទវរបធម៌្
អៃុនោម្ភាព្កនុងវ ័ិយកាែ់ន រកម្ពុជា។ ភាព្ជាថ្ គូប្ែីភាគរីវាងអងាការអៃតរជាែខិាងការងារ(ILO) ប្ព្ម្ទាំង
អនករញ្ហា ទិញ ៃិងនោងច្ប្ក ខ  នតត ែន  ីាំនណាុះប្ស្វយច្ីរភាព្គឺជាភាព្ចាំបាច់្ន ីម្បធីានាឲ្យម្មៃភាព្ប្រន ីរ
ន ងីរយៈនព្ ខវង។  



6. នយងី ូម្ ងកែ់ធៃៃ់អាំព្ែីួនាទនីាាំមុ្ែខ  កម្ពុជាបាៃន ីរែនួៅកនុងការខក ម្ែ កខែណឌ ការងារនៅកនុងវ ័ិយកាែ់
ន រ។ កម្ពុជាជាប្រនទ ទីម្ួយខ  បាៃអៃុវែតកម្ាវធិគីនប្ម្មងនោងច្ប្កកាៃ់ខែប្រន ីរនៅកម្ពុជាររ ់អងាការ
អៃតរជាែខិាងការងារ(ILO)ប្រចាំកម្ពុជា។ កម្ាវធិនីៃុះប្ែូវបាៃរនងកីែន ងីកនុងឆ្ន ាំ២០០១ ៃិងប្ែូវបាៃប្គរ់ប្គង
នដ្ឋយប្រកា ឆ្ន ាំ២០០១ ៃិងស្វោច្រឆ្ន ាំ២០០៥ ខ  ចុ្ុះហែថន ខានដ្ឋយនាយករ ាម្ន្រៃតី ហ ុៃ ខ ៃ នដ្ឋយសត ់
ឲ្យBFCៃូវអាណែតវិាយែថ្ម្ៃៃិងោយការណ៍ន នីោងច្ប្កនាាំនច្ញ នម្ៃៀករាំពាក់ទាំងអ ់ តីព្អីៃុនោម្ភាព្ររ ់
ព្ួកនគជាម្ួយៃឹង តង់ដ្ឋរការងារ នូ អៃតរជាែ ិ ៃិងច្ារ់ តីព្កីារងារ។ ភាព្នជាគជ័យថ្ៃភាព្ជាថ្ គូជាម្ួយ
ស្វថ រ័ៃប្ែីភាគកីម្ពុជាៃិងILOជុាំវញិការអៃុវែតកម្ាវធិីBFCបាៃឈាៃ  ់ការអភ្ិវឌ្ឍកម្ាវធិកីារងារប្រន ីរន ងីនៅ
កនុងប្រនទ  ថ្ទៗម្ួយច្ាំៃួៃនទៀែ។  

7. កម្ពុជាក៏ជាប្រនទ ទមី្ួយសងខ រ ខ  ចរ់នសតីម្គាំៃិែសតួច្នសតីម្ោយការណ៍ែម្មៃ ភាព្ៃិងទិៃនៃ័យថាន ក់នោងច្ប្កន ី
រញ្ហា  ាំខាៃ់២១ ប្ព្ម្ទាំងទិៃនៃ័យ ម្ែិែរខៃថម្នទៀែ តីព្នីោងច្ប្កអៃុនោម្ភាព្ទរប្ែូវបាៃរងាា ញជា
ស្វធារណៈនៅន ីនគហទាំព័្រ។ នយងីទាំងអ ់គ្នន ខ  ជា ម្មជិកPACនរតជាា ច្ិែតធានាថា ការោយការណ៍ប្រករ
នដ្ឋយែម្មៃ ភាព្រៃតជាំរុញឲ្យម្មៃការតៃ  ់រតូរវជិាម្មៃនៅកនុងឧ ាហកម្ានៃុះ។ នៅកនុងៃ័យនៃុះ កិច្ច ហប្រែ ិ
រែតិការរខៃថម្នទៀែគួររមួ្រញ្ចូ  ការរញ្ចូ  គ្នន ថ្ៃរបាយការណ៍វាយែថ្ម្ៃររ ់BFCៃិងែួនាទគី្នាំប្ទនោងច្ប្កជាម្ួយ
ៃឹងការទទួ ែុ ប្ែូវថ្ៃស្វថ រ័ៃប្ែភីាគី រមួ្ម្មៃ៖  

ក. ែួនាទអីៃុវែតររ ់ោជរដ្ឋា ភ្ិបា កម្ពុជា 
ែ. ការទទួ ែុ ប្ែូវររ ់ ម្មគម្នោងច្ប្កកាែ់ន រនៅកម្ពុជា(GMAC)កនុងការផ្តល់ដណឹំងៃិងរណតុ ុះ
រណាត   ម្មជកិររ ់ែៃួៃអាំព្ីច្ារ់ តីព្កីារងារ ៃិងន ីកទឹកច្ិែតព្ួកនគឲ្យខក ម្ែកប្ម្ិែអៃុនោម្ភាព្
នៅកនុងនោងច្ប្កររ ់ែៃួៃជាៃិច្ច។  
គ. ែួនាទរីរ ់ ហជពី្កនុងការជប្ម្មរ ម្មជិកអាំព្ ីិទធៃិិងការទទ ួែុ ប្ែវូ ៃិងគ្នាំប្ទព្ួកនគកនុងការ
ខ ាងរក ាំនណាុះប្ស្វយវជិាម្មៃជាម្ួយអនកប្គរ់ប្គងច្ាំនពាុះរញ្ហា នៅកខៃៃងការងារ។            

 

8. កិច្ច ហប្រែិរែតិការររ ់នយងីជាម្ួយកម្ាវធិី ILO BFC ម្មៃស្វរៈ ាំខាៃ់ ប្ម្មរ់ការខក ម្ែជីវែិកម្ាករកម្ពុជា 
ររ ់នោងច្ប្កនៅកនុងកម្ាវធិBីFCោ៉ា ងនោច្ណា ់កៃៃុះោៃនាក់ ៃិង ម្មជិកជានប្ច្ីៃនទៀែថ្ៃប្គួស្វរររ ់ព្ួក
នគ។ វ ័ិយកាែ់ន រនៅខែជានរុះ ូងថ្ៃន  ាកិច្ចររ ់កម្ពុជា នដ្ឋយវ ័ិយនៃុះបាៃរនងកីែច្ាំណូ នាាំនច្ញជាង៧០
ភាគរយថ្ៃច្ាំណូ នាាំនច្ញ រុរ នហយីប្រជាព្ រ ាកម្ពុជាជាង៦៥០.០០០នាក់បាៃទទួ ការងារជាសៃូវការនៅ
កនុងវ ័ិយនៃុះ ខ  ភាគនប្ច្ីៃរាំសុែថ្ៃព្ួកនគជាន្រ តី។ ការធានាឲ្យម្មៃវ ័ិយម្ួយរងឹម្មាំៃិងម្មៃ កខណៈប្រកួែ
ប្រខជង ជាម្ួយៃឹងប្រព័្ៃធរងឹម្មាំថ្ៃកិច្ច ៃទនា ងាម្ ខ  កម្ាករម្មៃអារម្ាណ៍ ុវែថភិាព្  ុែភាព្ ៃិងទទួ បាៃ
ការនគ្នរព្ គឺ ាំខាៃ់ណា ់ ប្ម្មរ់កខៃៃងការងារខ  ម្មៃស ិែភាព្ៃិង ប្ម្មរ់ការអភ្ិវឌ្ឍ ងាម្ៃិងន  ាកិច្ច
ទាំងមូ្ ររ ់កម្ពុជា។  

9. នៅកនុងៃ័យនៃុះ នយងី ូម្អាំពាវនាវឲ្យ ហគម្ៃ៍អៃតរជាែិៃិងម្ម៉ា កអៃតរជាែទិទួ ស្វា  ់ែួនាទីនាាំមុ្ែខ  ោជ
រដ្ឋា ភ្ិបា កម្ពុជាបាៃន ីរែួនៅកនុងការនាាំមុ្ែៃិងនធាីឲ្យម្មៃៃិរៃតរភាព្ច្ាំនពាុះភាព្ជាថ្ គូររ ់ែៃួៃជាម្ួយILO ខ  
បាៃនាាំឲ្យម្មៃកប្ម្ិែអៃុនោម្ភាព្ប្រន ីរន ងីនៅកនុងទូទាំងវ ័ិយ។ ជាការទទួ ស្វា  ់ការអភ្ិវឌ្ឍវជិាម្មៃៃិង
ការរមួ្ច្ាំខណកខ  នធាីន ងីនដ្ឋយរដ្ឋា ភ្ិបា   ម្មគម្នោងច្ប្កកាែ់ន រនៅកម្ពុជា(GMAC)  ហជីព្ ៃិង
អងាការអៃតរជាែខិាងការងារ(ILO) នយងីអាំពាវនាវោ៉ា ងមុ្ែម្មាំឲ្យ ហគម្ៃ៍អៃតរជាែរិៃតការគ្នាំប្ទររ ់ែៃួៃ  ់
កម្ពុជា ន  ីទធភាព្ទីសារ ការអៃុនប្គ្នុះពាណិជាកម្ា ជាព្ិន  ការរកាគនប្ម្មងគាំៃិែសតួច្នសតីម្នាាំចូ្ ទាំៃិញប្គរ់



   

ោ៉ា ងន ីកខ ងខែអាវុធ(EBA) ប្ម្មរ់កម្ពុជា។ ការគ្នាំប្ទនៃុះគឺ ាំខាៃ់ ប្ម្មរ់ការធានាឲ្យម្មៃការខក ម្ែជារ់
ជាៃិច្ចថ្ៃ កខែណឌ ការងារ នហយីជា ទធស  នាាំឲ្យម្មៃការអភ្ិវឌ្ឍ ងាម្ៃិងន  ាកិច្ច ប្ម្មរ់កម្ាករកម្ពុជា 
ប្គួស្វរររ ់ព្ួកនគ ៃិងប្រនទ ជាែទិាំងមូ្ ។  

10. នយងីទៃទឹងរង់ចាំរៃតការន ីរែួនាទនីាាំមុ្ែររ ់នយងីនៅកនុងឧ ាហកម្ាកាែ់ន រស្វក  ៃិងរញ្ហា ក់ន ងីវញិអាំព្ី
ការគ្នាំប្ទនព្ញន ញច្ាំនពាុះកម្ាវធិគីនប្ម្មងនោងច្ប្កកាៃ់ខែប្រន ីរនៅកម្ពុជា(BFC)ៃិងន វានោងច្ប្កររ ់កម្ាវធិី
នៃុះ។ នយងីៃឹងរៃត ៃិងព្ប្ងឹងរខៃថម្នទៀែច្ាំនពាុះកិច្ច ហប្រែិរែតកិារររ ់នយងីកនុងច្ាំនណាម្ថ្ គូកនុងការគ្នាំប្ទ
ជាំោៃយុទធស្វន្រ តរនាទ រ់ថ្ៃកម្ាវធិនីៃុះ នហយីអាំពាវនាវឲ្យភាគពីាក់ព័្ៃធទាំងអ ់រនងកីៃកិច្ចែិែែាំប្រឹងខប្រងនទា ង
ន ងីវញិន ីម្បខីក ម្ែ កខែណឌ ការងាររខៃថម្នទៀែនៅកនុងឧ ាហកម្ាកាែ់ន រកម្ពុជា។ 

 

ោជធាៃភី្នាំនព្ញ ថ្ងៃទី៣០ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨   


