
   

សេចក្តីថ្លែងការណរ៍បេគ់ណៈកម្មការប្រកឹាគសប្ោង នៃគសប្ោងសោងចប្កកាៃ ់
ថ្ែប្រសេើរសៅកម្ពុជា ស ើកិចចប្រជុុំស ើកទើ៤៩ 

 

១) នៅថ្ងៃទ១ី៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ គណៈកមមការប្រឹកាគនប្ោង(PAC)ថ្ៃគនប្ោងនរាងចប្កកាៃ់ខែប្រន ីរនៅ
កមពុជា  បាៃប្បារព្ធកិចចប្រជុាំនៅរាជធាៃភី្នាំនព្ញន ីមបពី្ិភាកាខែៃការយុទធសាស្ត រររ ់ BFC ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២២។ 
គណៈកមមការប្រឹកាគនប្ោង(PAC) ោៃ ោ ភាព្រមួោៃែាំណាងព្ីរាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកមពុជា (ប្ក ួងការងារ 
ៃិងរណរុ ុះរណារ លវជិាា ជីវៈ ៃងិប្ក ួងពាណិជាកមម) ៃិនោជក ( ោគមនរាងចប្កកាែ់ន រនៅកមពុជា) ៃិងកមមករ
ៃិនោជិែ (ែាំណាងមកព្ី ហភាព្ៃិង ហព័្ៃធនែេងៗ)។ 
 

២)  ប្ោរ់អណែរខិ លោៃរយៈនព្លយូរ  គនប្ោងនរាងចប្កកាៃ់ខែប្រន ីរនៅកមពុជា គឺជាកាំលាំងចលកររមួជាមួយ 
ៃឹងកមមវធិីការងារកាៃ់ខែប្រន ីរ ៃិងបាៃរមួចាំខណករនងកីែកមមវធិីការងារកាៃ់ខែប្រន ីរនៅរណារ ប្រនទ ៩នែេងៗ 
គ្នន ។ ធាែុ ាំខាៃ់ៗថ្ៃយុទធសាស្ត រររ ់កមមវធិីបាៃចារ់នែរមីនៅកនុងប្រនទ កមពុជាខ លកនុងននាុះរមួោៃកិចច ៃទនា 
 ងគមតាមរយៈគណៈកម្មការរវាងអនកប្គរ់ប្គងនរាងចប្ក ៃិងកមមករៃិនោជិែ  ការែរល់ន វាកមមប្រឹកានោរល់ន ីមប ី
ជួយនដ្ឋុះប្សាយ រញ្ហា ចមបងៗខ លពាក់ព័្ៃធនៅៃឹងចារ់ការងារ ឬការនប្រីប្បា ់របាយការណ៍ជាសាធារណៈកនុងការ 
រនងកីៃភាព្ប្រន ីរ ន ងីថ្ៃលកខែណឌ ការងារររ ់នរាងចប្ក  ៃិងររោិការការងារនៅទូទាំងប្រនទ ថ្ៃឧ ាហកមម 
នៃុះជារមួ។  
 

៣) នយងីទទលួសាគ ល់ៃូវលទធែលររ ់គនប្ោង BFC នៅកនុងភាព្ជាថ្ គូជាមួយភាគីពាក់ព័្ៃធនៅកនុងវ ័ិយ 
ឧ ាហកមមកាែ់ន ររមួទាំងកមមករៃិនោជែិទាំងអ ់ នហយីខាងនប្កាមនៃុះ គជឺាចាំណុច ាំខាៃ់ៗអាំព្ីលទធែល 
ររ ់គនប្ោង៖ 

ក/ ភាព្ប្រន ីរន ងីថ្ៃលកខែណឌ ការងារកនុងឧ ាហកមមនៃុះកនុងរយៈនព្លមួយទ វែេរក៍ៃលងមក ៃងិ 
លទធែលជាវជិាោៃទក់ទងៃងឹនករ រ ិ៍ន ម្ ុះនៅនលីឆ្កអៃររជាែិខ លជាប្រនទ គោលគៅសម្រាប់កាការ 
ដាកាការប់កញ្ជា ទិញ 
ខ/ BFC បានប់កាំគេញតួនាទីអេាម្រកិត ឯករាជ្យ និងានការម្រគប់កាម្រគងម្រប់កកប់កគដាយម្រប់កសិទធភាេ  គ យីក៏ 
ជាអនករមួ្ចាំណណកយ៉ា ងសាំខានាជាម្ួយនឹងដៃគូពាកាេ័នធគសេងៗគទៀតគៃីម្បគី្វីគោយានការផ្លា សាប់កតូរជាវជិ្ាាន 

គ/ ភាេជាដៃគូៃ៏ានម្រប់កសិទធភាេរប់កសា BFC សម្រាប់កាកចិចស ម្រប់កតិប់កតតកិារជាម្ួយរាជ្រដាា ភិបាលកម្ពុជា 
និគយជ្ក និងស ជ្ីេ 

ឃ/ ការគ្វីឲ្យម្រប់កគសីរគ ងីនូវទាំនាកាទាំនងវជិាា ជ្ីវៈគដាយជ្ម្រម្ុញឲ្យានការចូលរមួ្ និងទាំនលួខុសម្រតូវខពសា 
ជាងមុ្នរប់កសាស ជ្ីេគៅតាម្គរាងចម្រកគលបី់កញ្ជា ការងារ  និងការេិគម្រោោះគយប់កលាគៅកនុងគណៈកម្មការ 
ម្រតីភាគ ី
 

៤) នយងីក៏ទទួលសាគ ល់ខ រថា កចិចការរ ់ BFC គៅម្ិនទានាចប់កាគៅគ យីគទនាគេលប់កចចុប់កបននគនោះ  គ យី BFC 
នឹងគៅប់កនតប់កាំគេញតួនាទៃ៏ីសាំខានាគនោះរ ូតៃលាឆ្ន ាំ២០៣០។ គយងីយលាម្រសប់កគៅនឹងយុទធសាស្តសតជាោទិភាេរប់កសា 
BFC សម្រាប់កា៤ឆ្ន ាំប់កនាា ប់កាចាប់កាេីឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២២ ខ លរមួោៃ៖ ១)ព្ប្ងងឹទាំនាក់ទាំៃងជាមួយប្ក ួងការងារ 



ៃិងរណរុ ុះរណារ លវជិាា ជីវៈ (MoLVT) និងប់កនតេម្រងងឹសម្តថភាេម្ស្តនតីរប់កសា MoLVT   ២) េម្រងឹងភាេជាដៃគូឋកនុងការ 
ម្រតួតេិនតិយនូវលកខខណឌ ការងាររប់កសាគរាងចម្រកទទួលគ ៉ាការប់កនត   ៣) េម្រងឹងភាេជាដៃគូកនុងការរមួ្ចាំណណកលុប់កប់កាំបាតា 
េលកម្មកុារ  ប់កញ្ជា គយនឌ័រ និងប់កញ្ជា សុវតថិភាេ  និងសុខភាេការងារ  ៤) ប់កគងកីនការយលាៃឹង និងប់កណតុ ោះប់កណ្តត ល 
អនកម្រគប់កាម្រគងគរាងចម្រក  ស ជ្ីេ  និងអនកតាំណ្តងគៅកនុងគរាងចម្រកសតអីាំេីចាប់កាការងារ  ៥) េម្រងីកវសិាលភាេការងារ 
ជាម្ួយម្រកុម្គរាងចម្រក អនកសលតិគៃីម្បជី្ម្រម្ញុការអនុវតតលអ។  
 

៥) នដ្ឋយខែែកនលកីមមវធិីខ លបាៃអៃុវែរប្សារ់កាលព្ីខែៃការយុទធសាស្ត រកៃលងមក  នយងីក៏ចង់ន ញីៃូវការងារ 
នៃុះខ លោៃរយៈនព្លយូរអខងែងន ីមបរីៃរនធែីឲ្យប្រន ីរន ងីៃូវលកខែណឌ ការងារ  ការកសាង មែថភាព្ ៃិងការរមួ 
ចាំខណកជាវជិាោៃខ លគ្នាំប្ទនដ្ឋយ BFC ។ គយងីក៏បានកតាសាា លានូវភាេរកីចគម្រម្ីនសាំខានាៗណៃលគ្វីឲ្យវស័ិយម្ួយ 
គនោះានភាេរងឹាាំ និងយុតតិ្ម៌្ជាម្ួយនងឹកណនាងគ្វីការម្រប់កកប់កគដាយសុវតថភិាេ និងសលិតភាេ។ គយងីក៏ទទួលសាា លា 
ណៃរថា  ានតម្រម្ូវការជាគម្រចនីគទៀតណៃលម្រតូវគ្វីគៃីម្បធីានាថាការរកីចគម្រម្ីនគៅណតប់កនត និងជ្ម្រម្ុញឲ្យវស័ិយគនោះ 
ណម្រប់កកាា យគៅជាកណនាងគ្វីការម្យួណៃលានលកខខណឌ ការងារសម្រម្យគៅកនុងស ម្រោសណៃលានការម្រប់កកួតម្រប់កណជ្ង។ 
កិចចការទាាំងគនោះោចសគម្រម្ចគៅបានលុោះម្រតាណតានការចូលរមួ្ទាាំងអសាោន គដាយគផ្លត តគៅគលីការអនុវតលអ  និងការ 
រកាបាននូវភាេអនុគោម្គៅកនុងវស័ិយគនោះ។ 
 

៦) គយងីរ ាំេឹងថា PAC និងBFC ក៏ៃូចជាដៃគូពាកាេ័នធគសេងៗគទៀតនឹងចូលរមួ្គ្វីឲ្យានការផ្លា សាប់កតូរណៃលគយងីនងឹ 
កាំណតាេីរគប់កៀប់កណៃលគយងីផ្លា សាប់កតូរឧសា កម្មគនោះគៅជាកណនាងម្ួយណៃលានលកខខណឌ ការងារលអម្រប់កគសីរម្រគប់កាគេល 
គវោម្រសប់កគៅតាម្ប់កទដាា នដនណសនការោជ្ីវកម្ម និងភាេគជាគជ័្យ។ វស័ិយកាតាគៃរ គឺជាគប់កោះៃូងដនគសៃាកិចចជាត ិ
គ យីក៏ជាទសីារការងារយ៉ា ង្ាំសម្រាប់កាម្នុសេជាគម្រចីនណៃលភាគគម្រចនីជាកម្មករស្តសត។ី កម្មករទាាំងគនោះម្និម្រតឹម្ណត 
គម្រប់កីម្របាសាម្របាកាចាំណូលរប់កសាេួកគគគៃីម្បមី្រទម្រទងាជ្ីវភាេរសាគៅផ្លា លាខាួនប់ក៉ាុគណ្តណ ោះគទ ប់ក៉ាុណនតេួកគគក៏ជ្ួយសាតាសាងាគៅៃលា 
សាជ្ិកម្រគួសាររប់កសាេួកគគគសេងគទៀតសងណៃរ។ ជាម្ួយោន គនោះណៃរ គយងីក៏ម្រតូវធានាថាការងាររប់កសាេួកគគាន 
លកខខណៈសម្រម្យ   គ យីេួកគគគ្វីការឲ្យស ម្រោសណៃលាននិរនតរភាេកនុងវស័ិយម្រប់កកួតម្រប់កណជ្ង គឺានសារៈ 
សាំខានាសម្រាប់កាការអភិវឌឍន៍សងាម្  និងគសៃាកិចចរប់កសាម្រប់កគទសកម្ពុជា។  

 

៧) នៅកនុងៃ័យនៃុះ  នយងី ូមអាំពាវនាវឲ្យ ហគមៃ៍អៃររជាែ ិៃិងប្កុមអនករញ្ហា ទិញអៃររជាែិទទួលសាគ ល់ែួនាទី
 ឹកនាាំររ ់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកមពុជាខ លបាៃន ីរែួោ៉ា ង ាំខាៃ់ ៃិងនធែឲី្យោៃៃិរៃររភាព្ចាំនពាុះភាព្ជាថ្ គូររ ់ែលួៃជា
មួយ ILO ខ លបាៃនធែឲី្យោៃកប្មិែភាព្អៃុនលមការងារកាៃ់ខែប្រន ីរន ងីនៅកនុងទូទាំងវ ័ិយ។ នយងីៃឹងព្ប្ងឹង 
ទាំនាក់ទាំៃងជាមយួថ្ គូពាក់ព័្ៃធនានា ៃងិILO-BFC  គៃីម្បផី្លា សាប់កតូរវស័ិយម្ួយគនោះគៅជាឧសា កម្មណៃលានការ 
ម្រប់កកួតម្រប់កណជ្ងខាា ាំង  គ យីសិទធិរប់កសាកម្មករម្រតូវបានគគឲ្យតដម្ា។  ជាម្ួយោន គនោះណៃរ  និគយជ្ក និងតាំណ្តងកម្មករោច 
គដាោះម្រសាយប់កញ្ជា នានាតាម្រយៈកិចចសនានាសងាម្ណៃលានភាេចាសាទុាំកនុងការសតលាម្តិគយប់កលា  ការជ្ម្រម្ុញការអនុវតត 
លអណៃលទាាំងគនោះក៏ជាតម្រម្ូវការរប់កសាម្រកុម្អនកប់កញ្ជា ទិញអនតរជាត ិ គៃីម្បសីតលាការោាំម្រទ  និងណកលម្អ ជាេិគសសគនាោះគ ឺ
គសថរភាេដនការប់កញ្ជា ទិញ និងការរកាតដម្ាសម្រម្យ។  

 

៨) គៃីម្បឲី្យកិចចការទាាំងអសាសគម្រម្ចគៅបាន គឺគយងីម្រតូវការការចូលរមួ្ និងការគប់កតជាា រប់កសាដៃគូពាកាេ័នធថាន កាជាត ិនិង 
អនតរជាត។ិ ជាម្ួយោន គនោះណៃរ នយងីអាំពាវនាវោ៉ា ងមុែោាំឲ្យ ហគមៃ៍អៃររជាែរិៃរការគ្នាំប្ទររ ់ែលួៃ ល់កមពុជានលី
លទធភាព្ទីែារការអៃុនប្គ្នុះពាណិជាកមម ជាព្ិន  ការរកាគនប្ោងគាំៃិែែរួចនែរីមនាាំចូលទាំៃិញប្គរ់ោ៉ា ងនលីកខលង



   

ខែអាវុធ(EBA) ប្ោរ់កមពុជា។ ការគ្នាំប្ទនៃុះគ ឺាំខាៃ់ ប្ោរ់ការធានាឲ្យោៃការខកលមែជារ់ជាៃិចចថ្ៃលកខែណឌ  
ការងារ នហយីជាលទធែលនាាំឲ្យោៃការអភ្ិវឌ្ឍៃ៍ ងគម  ៃិងន  ាកិចច ប្ោរ់កមមករកមពុជា  ប្គួសារររ ់ព្ួកនគ ៃិង
ប្រនទ ជាែទិាំងមូល។  
 

៩) នយងីទៃទឹងរង់ចាាំកនុងការរៃរ ៃងិន ីរែួនាទនីាាំមុែររ ់នយងីនៅកនុងវ ័ិយឧ ាហកមមកាែ់ន រ ាំនលៀករាំពាក់
សាកល ៃិងរញ្ហា ក់ន ងីវញិអាំព្កីារគ្នាំប្ទនព្ញនលញចាំនពាុះកមមវធិគីនប្ោងនរាងចប្កកាៃ់ខែប្រន ីរនៅកមពុជា(BFC) 
ៃិងន វាកមមខ លែរល់ ល់នរាងចប្ក។ នយងីៃឹងរៃរ  ៃិងព្ប្ងឹងរខៃថមនទៀែចាំនពាុះកិចច ហប្រែិរែរកិារររ ់នយងីកនុង
ចាំនណាមថ្ គូកនុងការគ្នាំប្ទជាំហាៃយុទធសាស្ត ររនាទ រ់ថ្ៃកមមវធិីនៃុះ នហយីអាំពាវនាវឲ្យភាគពីាក់ព័្ៃធទាំងអ ់រនងកីៃកិចច
ែិែែាំប្រឹងខប្រងនទែ ងន ងីវញិន ីមបខីកលមែលកខែណឌ ការងាររខៃថមនទៀែនៅកនុងវ ័ិយឧ ាហកមមកាែ់ន រ ាំនលៀក 
រាំពាក់នៅកមពុជា។ 

 

រាជធាៃភី្នាំនព្ញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩   

 

 


