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ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត ២០១៩-២០២២



 ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ ២០០១ មក រោងចក្រកាន់ត្រប្រសើរនៅកម្ពុជាបានចូលរួម 
សហការជាមួយនឹងកម្មករ និយោជិត និយោជក និងរដ្ឋ្រភិបាល ដើម្របីក្រលម្អ 
លក្ខខណ្ឌការងារ  និងបង្កើតភាពប្រកួតប្រជ្រងន្រឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររ 
សំលៀកបំពាក់។ 
 
 កាលពីដំបូង គម្រ្រងន្រះត្រូវបានផ្រសារភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកិច្ច  
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មប្របថ្មីរវាងរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាម្ររិក 
ដ្រលអាចទទួលបានចំណ្រកទីផ្រសានាំច្រញ ដោយត្រូវលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ 
ក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររ។ បនា្ទ្រប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មន្រះផុតសុពលភាពកាលពី
ឆ្ន្រំ ២០០៤ រដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា រួមនឹងសហជីព និងនិយោជក បានស្នើអង្គការអន្តរ
ជាតិខាងការងារ (ILO) បន្តអនុវត្តកម្មវិធីន្រះទៀត។



 ក្នុងនាមជាកម្មវិធីដ្រលដំណើរការយូរជាង 
គ្រកម្មវិធីរោងចក្រកាន់ត្រប្រសើរនៅកម្ពុជា គឺជា 
កម្ល្រំងចលករ ដ្រលស្ថិតនៅពីក្រ្រយការបង្កើតកម្មវិធ ី
ការងារកាន់ត្រប្រសើរ (Better Work) និងបាន
លើកទឹកចិត្តឱ្រយមនការបង្កើតកម្មវិធីប្របន្រះក្នុងប្រ
ទ្រសចំនួនប្រ្រំបួនផ្រស្រងទៀត។ សមសភាគសំខាន់ៗ
ន្រវិធីសាស្រ្តដ្រលកម្មវិធីន្រះប្រើប្រ្រស់មនប្រភព  
ច្រញពីប្រទ្រសកម្ពុជា៖ ច្រញពីការ ជំរុញឱ្រយមនកិច្ច 
សន្ទនាសង្គមតាមរយៈគណៈកម្មការទ្វ្រភាគីដ្រល 
មនសមសភាពជាកម្មករ និយោជិត និងអ្នកគ្រប់គ្រង 
រហូតដល់ការរៀបចំស្រវាផ្តល់ប្រឹក្រសាទៅតាមតម្រូវ 
ការជាក់លាក់របស់រោងចក្រក្នុងគោលបំណងជួយ 
រោងចក្រទាំងនោះក្នុងការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈម
ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការងារ ឬការប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍
សាធារណៈដើម្របីជំរុញឱ្រយមនការក្រលម្អលក្ខខណ្ឌ 
ការងារក្នុងរោងចក្រ និងបរិយាកាសនៅកន្ល្រងធ្វើការ
ក្នុងឧស្រសាហកម្មទាំងមូល។  
 
 ជាមួយនឹងវិសាលភាពគ្របដណ្តប់លើរោង 
ចក្រចំនួន ៥៥០ និងកម្មករចំនួន ៦៣០.០០០ នាក ់
កម្មវិធីរោងចក្រកាន់ត្រប្រសើរនៅកម្ពុជានឹង 
បន្តពង្រីកបន្ថ្រមពីលើជោគជ័យដ្រលសម្រ្រចបាន 
នៅតាមរោងចក្រ ព្រមទាំងពង្រឹងការសហការជា 
មួយនឹងដ្រគូរបស់ខ្លួនឱ្រយកាន់ត្រសុីជម្រ្របន្ថ្រមទៀត 
ក៏ដូចជា ចាប់ផ្តើមអនុវត្តដំណើរការមួយដ្រលនឹងធ្វើ
ការកំណត់ពីអ្វីដ្រលជារឿងចាំបាច់ដើម្របីបង្កើតវប្របធម៌
អនុលោមតាមច្របាប់ក្នុងវិស័យន្រះ។ 
 
 តាមរយៈការសហការជាមួយនឹងដ្រគូជាតិ  
និងអន្តរជាតិដើម្របីដក់ច្រញនូវចក្ខុវិស័យថ្មីសម្រ្រប ់
វិស័យន្រះ និងសម្រ្រចឱ្រយបាននូវចក្ខុវិស័យន្រះរោង 
ចក្រកាន់ត្រប្រសើរនៅកម្ពុជានឹងបន្តលើកកម្ពស់ 
ការងារសមរម្រយនិងមនសុវត្ថិភាពដល់កម្មកររាប ់
ស្រននាក់ ជាពិស្រសស្រ្តី។កម្មវិធីន្រះនឹងសហការជា
មួយនឹងដ្រគូសំខាន់ៗ ព្រមទាំងតួអង្គពាក់ព័ន្ធនានា 
ក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះដើម្របីជួយឱ្រយកម្មករអភិវឌ្រឍ 
ជំនាញថ្មីៗ  ហើយក្នុងព្រលជាមួយគ្ន្រជួយឱ្រយការធ្វើ 

ជំនួញក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះនាំមកនូវប្រ្រក់ចំណ្រញកាន់
ត្រខ្ពស់ ជាងមុន និងជួយឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទ្រ
សចាកផុតពីភាពក្រីក្រ។ 
 
 នាព្រលបច្ចុប្របន្ន្រះ   កម្មវិធីន្រះបានត្រៀមខ្លួន 
រួចជាស្រ្រចសម្រ្រប់ដំណាក់កាលថ្មីរបស់ខ្លួនដ្រលជា
ដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្រ្តពីឆ្ន្រំ ២០១៩-២០២២។ 
ដំណាក់កាលដ្រលនឹងមនការផ្ត្រតការយកចិត្តទុក 
ដក់បន្ថ្រមទៀត លើការបង្កើតវប្របធម៌អនុលោមតាម 
ច្របាប់ក្នុងឧស្រសាហកម្មមួយដ្រលធានាបាននូវភាព 
ត្រឹមត្រូវ  និងយុត្តិធម៌ទាមទារឱ្រយមនការសហការ 
យា៉្រងជិតស្និទរវាងដ្រគូនានាក្នុងប្រទ្រសក៏ដូចជាជា
មួយនឹងអ្នកដ្រលមនតួនាទីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្រសាហកម្ម
ន្រះនៅកម្រិតអន្តរជាតិ។ 
 
 ឯកសារន្រះដក់ច្រញទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តរ
យៈព្រលវ្រងក្នុងការឈានទៅបង្កើត ឧស្រសាហកម្មមួយ 
ដ្រលលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរ ប្រកបដោយស្ថិរភា
ពកា្ល្រយជាស្តង់ដរដោយមន ការគំទ្រពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធ 
និងសា្ថ្រប័ននានាដ្រលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្រសា
ហកម្មន្រះ។ ក្រ្រមក្របខ័ណ្ឌន្រទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្ត
រួមន្រះ  ឯកសារន្រះនឹងបងា្ហ្រញពីអាទិភាពសម្រ្រប់
ដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីរបស់ BFC និងពីដំណើរ 
ការដ្រលជួយបំប្ល្រងទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តរយៈ
ព្រលវ្រងសម្រ្រប់ឧស្រសាហកម្មន្រះជាសកម្មភាព 
លទ្ធផល និងសូចនាករដ្រលមនភាពច្របាស់លាស់ 
និងអាចវាស់វ្រងបាន។  
 
 ឯកសារន្រះគឺជាលទ្ធផលន្រដំណើរការ 
ពិគ្រ្រះយោបល់យា៉្រងសុីជម្រ្រជាមួយនឹងតួអង្គ  
ពាក់ព័ន្ធ  និងដ្រគូសំខាន់ៗរបស់ BFC ព្រមទាំងការ  
ពិគ្រ្រះយោបល់ដ្រលធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈឯករាជ្រយ  
ជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្ត្រល 
វិជា្ជ្រជីវៈ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ សមគមរោងចក្រកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជា 
(GMAC) សហជីពកម្ពុជា ក្រុមរោងចក្រអ្នកគ្រប់ 
គ្រងរោងចក្រ ដ្រគូបញ្ជ្រទិញអន្តរជាតិ អង្គការសហ 
ប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា តំណាង ILO និង BFC  តួអង្គ



ពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀតដ្រលមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅ
កម្ពុជា។
 
ការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមន និងលទ្ធលផលសម្រ្រច 
បានរបស់ BFC នៅក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះ 
 
 ក្នុងអំឡុងដំណើរការពិគ្រ្រះយោបល់ដ្រគូនា
នាបានគូសបញ្ជ្រក់សាជាថ្មីពីលទ្ធផលរយៈព្រលវ្រង
ដ្រលកម្មវិធីន្រះផ្តល់ដល់ឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររនៅ 
កម្ពុជា  និងកម្មករដ្រលធ្វើការងារក្នុងវិស័យន្រះ  
តាមរយៈភាពជាដ្រគូជាមួយនឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធនានា។ 
លទ្ធផលរយៈព្រលវ្រងទាំងន្រះរួមមន៖ 

� ទំនុកចិត្ត និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់អ្នកបញ្ជ្រទិញ  
និងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជ្រទិញអន្តរជាតិធំៗមកលើ 
កម្មវិធីន្រះ   និងលើវិស័យកាត់ដ្រររបស់កម្ពុជា

� ការក្រលម្អគួរឱ្រយកត់សម្គ្រល់នូវលក្ខខណ្ឌការងារ 
ក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះក្នុងទសវត្រសរ៍ចុងក្រ្រយ 
ដោយBFC បំព្រញតួនាទីយា៉្រងសំខាន់ ហើយក៏ជា
កតា្ត្រដ្រលរួមចំណ្រកនាំឱ្រយមនការក្រលម្អទាំង 
ន្រះផងដ្ររ  ព្រមទាំងលទ្ធផលជាវិជ្ជមនមកលើ
ក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាលើឆកអន្តរជាតិ 
ក្នុងនាមជាប្រភពន្រការបញ្ជ្រទិញផលិតផល 
សម្លៀកបំពាក់

� BFC  គឺជាតួអង្គដ្រលអព្រយាក្រឹតឯករាជ្រយមនការ 
គ្រប់គ្រងបានល្អឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការផ្រស្រងៗ 
និងបំព្រញតួនាទីរយៈព្រលវ្រងជាមួយនឹង 
ឧស្រសាហកម្ម  និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀតក្នុងនាម
ជាភា្ន្រក់ងារដ្រលនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមន

� ភាពជាដ្រគូសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
របស់ BFC ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា 
និយោជក  និងសហជីពនៅកម្ពុជា

� ការក្រលម្អទំនាក់ទំនងវិជា្ជ្រជីវៈតាមរយៈការ 
សហការដ្រលមនលក្ខណៈសា្ថ្របនា  និងប្រកប 
ដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុនជាមួយនឹង 
សហជីពនៅតាមរោងចក្រជុំវិញបញ្ហ្រដ្រលកើត 
មននៅកន្ល្រងធ្វើការ និងការសហការជាមួយនឹង 
សហជីពទាំងន្រះក្នុងយន្តការពិគ្រ្រះយោបល ់

ត្រីភាគី
� តួនាទីរបស់ BFC ក្នុងការសហការជាមួយនឹង 

ក្រសួងការងារ  និងបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និង 
មន្រ្តីអធិការកិច្ចការងារ ដើម្របីជួយកសាង 
សមត្ថភាពជំនាញ ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត  និងសុចរិតភាព 
របស់មន្ត្រី អធិការងារ ក្នុងការចុះធ្វើអធិការកិច្ច 
ធានាឱ្រយមនភាពអនុលោមតាមច្របាប់នៅតាមក
ន្ល្រងធ្វើការ

� ជាលទ្ធផលន្រការសហការរវាង BFC និង 
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាំ្រឲ្រយមនការទទួលសា្គ្រល់ព ី
ដ្រគូអំពីសារៈសំខាន់ន្របទដ្ឋ្រនការងារក្នុង 
គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល

� ការរួមចំណ្រកដ៏សំខាន់របស់ BFC ក្នុងការរៀប 
ចំយុទ្ធសាស្រ្តសម្រ្រប់អនាគតរបស់វិស័យកាត ់
ដ្ររដ្រលរៀបចំដោយក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងតួនាទីដ្រលកម្មវិធីន្រះអាចមន 
នាព្រលអនាគត ក្នុងនាមជាអ្នកពិនិត្រយតាមដន
ការអនុវត្តសកម្មភាពផ្រស្រងៗន្រយុទ្ធសាស្រ្តន្រះ។ 

 តួអង្គពាក់ព័ន្ធនានាក៏ទទួលសា្គ្រល់ផងដ្ររថា 
ការងាររបស់ BFC នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទ្រ។  
ដោយប្រើប្រ្រស់នូវយុទ្ធសាស្តដ្រលបានអនុវត្តរួចទៅ 
ហើយពីលើកមុនដ្រគូនានាចាំបាច់ត្រូវសម្លឹងទៅមុខ
ដើម្របីស្វ្រករកទិសដៅដ្រលមនរយៈព្រលវ្រងហើយ 
អាចធានាថា  លទ្ធផលរយៈព្រលមធ្រយមលទ្ធផលរយៈ 
ព្រលវ្រង   និងការអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពដ្រលទទួល 
បានការគំទ្រកន្លងមកពី BFC នឹងនៅបន្តមននិរន្តរ 
ភាពឋិតថ្ររទៅមុខទៀត។ ដើម្របីសម្រ្រចគោលបំណង 
ន្រះ  គឺទាមទារឲ្រយមនការសហការរួមគ្ន្រផ្ត្រតដោយ 
លើការកសាងវប្របធម៌អនុវត្តន៍ការងារឲ្រយបានល្អ   និង
ធានាបាននូវនិរន្តរភាពន្រការអនុវត្តតាមច្របាប់ដ្រល 
ជួយឲ្រយឧស្រសាហកម្មន្រះកា្ល្រយជាឧស្រសាហកម្មមួយ 
ដ្រលរោងចក្រអាចគោរពតាមច្របាប់ស្តពីីការងារដោយ
ខ្លួនឯងដោយល្រងចាំបាច់មនការចុះត្រួតពិនិត្រយលក្ខ
ខណ្ខការងារ ឬវាយតម្ល្រអ្វីទៀតពោលគឺជាវិស័យមួយ 
ដ្រលរោងចក្រមនលក្ខខណ្ឌការងារល្អហើយកា្ល្រយជា
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បទដ្ឋ្រនទូទៅក្នុងការរៀបចំផ្រនការធុរកិច្ច   និងភាព 
ប្រកួតប្រជ្រងរបស់ឧស្រសាហកម្មដ្រលកម្មករល្រងចាំ
បាច់ត្រូវបារម្ភថាសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រអាចមិនត្រូវបានគ្រ
គោរព  សហជីពមិនចាំបាច់ភ័យខា្ល្រចថាពួកគ្រអាច 
ត្រូវបានគ្របណ្ត្រញច្រញពីការងារដោយសារត្រ 
សកម្មភាពសហជីព ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រក ៏
មិនចាំបាច់ភ័យខា្ល្រចការធ្វើកូដកម្ម  រីឯក្រុមហ៊ុនអ្នក 
បញ្ជ្រទិញក៏មិនចាំបាច់មនការព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាន  ការឈប់ធ្វើការក្នុង 
ព្រលកូដកម្ម និងដ្រលតួអង្គពាក់ព័ន្ធ នានានៅថា្ន្រក ់
ជាតិល្រងចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីឧបទ្ទវហ្រតុថ្មីៗដ្រល 
អាចកើតមនឡើងនៅព្រល ណាមួយ។ 
 
 បើទោះបីជានៅមនការងារជាច្រើនចាំបាច ់
ត្រូវធ្វើយា៉្រងណាក៏ដោយ ការនាំមកនូវកាផ្ល្រស់ប្តូរជា 
វិជ្ជមនក្នុងវិស័យន្រះ អាចធ្វើទៅបាននៅព្រលដ្រល 
អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រកម្មករ  និងតំណាងរបស់ពួក
គ្រយល់ពីច្របាប់ស្តីពីការងារ  និងនៅព្រលដ្រលមន 
យន្តន្រកិច្ចសន្ទនាសង្គមប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពនៅ
កម្រិតរោងចក្រដ្រលផ្តល់លទ្ធភាពឲ្រយកម្មករ និងអ្នក
គ្រប់គ្រងអាចជួបប្រជុំគ្ន្រជា ទៀងទាត់ដើម្របីពិភាក្រសាព ី
វឌ្រឍនភាពនានា  និងស្វ្រងរកដំណោះស្រ្រយចំពោះ 
បញ្ហ្រដ្រលកើតមននៅកន្ល្រងធ្វើការ។ 
 
 ការនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមនក្នុង 
វិស័យន្រះអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើរដ្ឋ្រភិបាលដក់ 
ច្រញនូវចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្រ្តដោយមនការគំទ្រ 
ពីតួអង្គនានាក្នុងឧស្រសាហកម្មដើម្របីធ្វើឲ្រយឧស្រសាហកម្ម 
កាត់ដ្រររបស់ប្រទ្រសន្រះមនភាពប្រកួតប្រជ្រង 
ផលិតភាព  និងផ្តល់នូវភាពយុត្តិធម៌ដ្រលក្នុងនោះ
លក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរ  និងកិច្ចសន្ទនាសង្គម 
កា្ល្រយជាសមសភាគស្នូលដ៏សំខាន់មួយ។ 
 
 ការនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមនក្នុង 
វិស័យន្រះ អាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើរដ្ឋ្រភិបាលដក់  
ច្រញនូវចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្រ្តដោយមនការគំទ្រពី
តួអង្គនានាក្នុងឧស្រសាហកម្មដើម្របីធ្វើឲ្រយឧស្រសាហកម្ម 
កាត់ដ្រររបស់ប្រទ្រសន្រះមនភាពប្រកួតប្រជ្រង 

ផលិតភាព និងផ្តល់នូវភាពយុត្តិធម៌ ដ្រលក្នុងនោះ
លក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរ  និង កិច្ចសន្ទនាសង្គម 
កា្ល្រយជាសមសភាគស្នូលដ៏ សំខាន់មួយ។ 
 
 ការនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមនក្នុង 
វិស័យន្រះអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមនអភិបាល 
កិច្ចរឹងមំលើទីផ្រសារការងារ និងមនការយល់ច្របាស់ពី
ច្របាប់ស្តីពីការងារដ្រលត្រូវបានឲ្រយអនុវត្តការគោរព 
តាមបទដ្ឋ្រនការងារអន្តរជាតិ  និងមនការគំទ្រព ី
ប្រព័ន្ធសន្ទនាសង្គម  ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយ ប្រព័ន្ធអធិការ 
កិច្ច និងការអនុវត្តច្របាប់ដ្រលមនភាពចាស់ទុំ។ 
 
 ការនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមនក្នុង
វិស័យមួយអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមនប្រព័ន្ធ 
គ្រប់គ្រងបញ្ហ្រសុខភាព និងសុវតិ្ថភាពការងារ  និង 
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសដ្រលរឹងមំសម្រ្រប ់
គំទ្រដល់ការអនុវត្តបទដ្ឋ្រនការងាអន្តរជាតិ  និង 
លើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អៗ ហើយអ្នកបញ្ជ្រទិញ  និង
អ្នកទិញនឹងជួយគំទ្រឲ្រយរោងចក្រធ្វើការផ្ល្រស់ប្តូរជា 
វិជ្ជមន  និងផ្តល់រងា្វ្រន់ដល់រោងចក្រដ្រលបំព្រញ 
ការងារបានល្អតាមរយៈការដក់ការបញ្ជ្រទិញជាប់ជា 
បន្តបនា្ទ្រប់  និងផ្តល់តម្ល្រសមរម្រយដល់រោងចក្រ 
ទាំងនោះ។ 
 
 ការនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមនក្នុង 
វិស័យមួយអាចធ្វើទៅបាននៅព្រលដ្រលរាល់តួអង្គ 
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជា  រដ្ឋ្រភិបាល  សហជីព 
រោងចក្រ  និយោជក  និងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជ្រទិញ 
ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង  និងធ្វើការសហការគ្ន្រ 
ដោយបើកចំហប្រកបដោយតម្ល្រភាព  និងគណន្រយ្រយ 
ភាពដោយប្រើប្រ្រស់នូវភស្តុតាងដ្រលបានមកពីការ  
សិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវដើម្របីរៀបចំ គោលនយោបាយ និង 
បងា្ហ្រញទិន្នន័យប្រកបដោយតម្ល្រភាពដ្រលអាចបញ្ជ្រ
ក់ និងផ្ទៀងផ្ទ្រត់បាន អំពីសា្ថ្រនភាពរបស់ឧស្រសាហកម្ម
ទាំងមូល។ 
 
 ដើម្របីឲ្រយអ្វីដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើកា្ល្រយទៅ 
ជាការពិតសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា គឺទាមទារឲ្រយមន 
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ការខិតខំធ្វើការងារបន្ថ្រមទៀតនិងត្រូវចាត់ទុកអ្វីដ្រល 
រៀបរាប់ទាំងន្រះ ថាជាគោលដៅដ្រលត្រូវសម្រ្រចឲ្រយ 
បានក្នុងរយៈព្រលវ្រង។  ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានស្នើឲ្រយ  
BFC ពន្លឿនដំណើរការន្រះ  ដូច្ន្រះសម្រ្រប់ផ្រនការ 
យុទ្ធសាស្ត្របនា្ទ្រប់ គឺដ្រគូពាក់ព័ន្ធនានាកាន់ត្រអាច 
កំណត់បានយា៉្រងច្របាស់ពីអ្វីដ្រលពួកគ្រចាំបាច់ត្រូវធ្វើ
ដើម្របីឧស្រសាហកម្មន្រះកា្ល្រយជាឧស្រសាហកម្មដ្រលផ្តល ់
នូវភាពយុត្តិធម៌   និងធានាបាននូវភាពអនុលោមតាម 
ច្របាប់ប្រកបដោយនិរន្តភាពដ្រលអាចកំណត់ពីភាព 
ជោគជ័យ  និងភាពជាដ្រគូដ្រលចាំបាច់ដើម្របីនាំមកនូវ 
ការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមនក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះ។  ន្រះរួម 
បញ្ចូលនូវយុទ្ធសាស្រ្តដ្រលច្រងពីការវិវឌ្រឍន៍របស់  
BFC ដើម្របីជួយគំទ្រដល់ការសម្រ្រចចក្ខុវិស័យន្រះ។  
 
វឌ្រឍនភាពដើម្របីឈានទៅបង្កើតនូវវិស័យមួយដ្រល 
មនស្ថិរភាព  និងផ្តល់នូវភាពយុត្តិធម ៌
 
 នៅព្រលដ្រល BFC ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង  
ឆ្ន្រំ ២០០១ ប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់  
កាលកសាងប្រទ្រសឡើងវិញក្រ្រយជម្ល្រះដ្រលអូស 
បនា្ល្រយក្នុងរយៈព្រលមួយដ៏វ្រង។ ប្រទ្រសន្រះទើបត្រ 
ចាប់ផ្តើមរៀបចំច្របាប់ស្តីពីការងាររបស់ខ្លួន   ហើយកិច្ច 
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាង សហរដ្ឋអាម្ររិក 
និងប្រទ្រសកម្ពុជា គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រ្រប់ 
ការចាប់ផ្តើមដំណើរការឧស្រសាហូបនីកម្មរបស ់
ប្រទ្រសន្រះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះនាំមកនូវការកើន 
ឡើងយា៉្រងឆប់រហ័សនូវចំនួនរោងចក្រ  ការងារ  
កំណើនន្រការនាំច្រញ  និងការរីកចម្រើនន្រការ 
អភិវឌ្រឍន៍សង្គម  និងស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសន្រះ។  
ក្នុងព្រលជាមួយគ្ន្រន្រះកម្មករនិយោជិត  និងនិយោជក 
មនចំណ្រះដឹងតិចតួចពីច្របាប់ស្តីពីការងារ  ហើយពុំ 
មនការធ្វើអធិការកិច្ចឲ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ឡើយ រីឯកិច្ច 
សន្ទនាសង្គមក៏នៅខ្វះចនោ្ល្រះ   ហើយនៅក្នុងវិស័យ 
ន្រះមនការបំពានច្របាប់ស្តីពីការងារ   ការធ្វើកូដកម្ម 
ភា្ល្រមៗដោយពុំមនការគ្រ្រងទុកជាមុន  និងសា្ថ្រនភាព
ដ្រលកើតឡើងដោយគ្រពុំអាចព្រយាករណ៍ទុកជាមុនជា
ច្រើនទៀត។  ទោះជាយា៉្រងណាក៏ដោយ មនការផ្ល្រស់

ប្តូរយា៉្រងច្រើនចាប់តាំងពីព្រលនោះមក។ 
 
 ខណៈព្រលដ្រលមនការទទួលសា្គ្រល់ថា 
វិស័យន្រះនៅនៅពុំទាន់មនការអនុលោមតាម        
ច្របាប់ការងារឲ្រយបានល្អប្រសើរនៅឡើយ  ជាមួយគ្ន្រ 
ន្រះដ្ររកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងជាច្រើនក៏ត្រូវបានគិតគូ។  
ឧទាហរណ៍ ជាមួយនឹងវត្តមនរយៈព្រល ១៧ ឆ្ន្រ ំ
របស់កម្មវិធីន្រះនៅក្នុងប្រទ្រស តួអង្គពាក់ព័ន្ធនានា  
យល់ស្របថា BFC (i) បំព្រញ តួនាទីយា៉្រងសំខាន់ក្នុង 
ការធានានិរន្តរភាពកំណើន ជារួមន្រឧស្រសាហកម្មកាត ់
ដ្រររបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា, (ii) រួមចំណ្រកក្រលម្អ 
ជីវភាពរស់នៅរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋប្រមណ ២,៤  
លាននាក់ដ្រលពឹងអាស្រ័យលើចំណូលពីឧស្រសាហ 
កម្មកាត់ដ្ររ, (iii) បានបង្កើតនូវមូលដ្ឋ្រនដើម្របីឲ្រយមន 
ការប្រកួតប្រជ្រងស្មើភាពគ្ន្ររវាងរោងចក្រកាត់ដ្ររ
នៅកម្ពុជាដ្រលផលិតសម្រ្រប់នាំច្រញ (iv) មនឥទ្ធិ 
ពលលើរបៀបធ្វើការងារតាមរយៈការប្រើប្រ្រស ់
ទិន្នន័យរបស់រោងចក្រក្នុងការជំរុញឲ្រយមនការក្រ 
លម្អ  និងកា្ល្រយជាសមសភាគដ៏សំខាន់មួយក្នុងយុទ្ធ
សាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់អ្នកបញ្ជ្រទិញអន្តរ 
ជាតិ, (v) ធ្វើឲ្រយរោងចក្រកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជាមន 
សុវត្ថិភាពជាងមុន, (vi)រួមចំណ្រកដល់ការលុបបំបាត់ 
ពលកម្មកុមរក្នុងវិស័យន្រះ និង (vii) ធានាថាកម្មករ 
និយោជិតទទួលបានប្រ្រក់ឈ្នួល  និងអត្ថប្រយោជន ៍
ផ្ន្រកកិច្ចគំពារសង្គមក្នុងកម្រិតមួយដ្រលត្រឹមត្រូវ។ 
 
 លើសពីន្រះសមិទ្ធផល  និងគំនិតផ្តួចផ្តើម 
សំខាន់ៗផ្រស្រងទៀត  និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រ្រប់គំទ្រ 
ឲ្រយវិស័យន្រះមនស្ថិរភាព មនភាពប្រកួតប្រជ្រង និង  
ផ្តល់នូវភាពយុត្តិធម៌ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដ្ររមន 
ដូចជា៖
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� ដំណើរការកំណត់ប្រ្រក់ឈ្នួលអប្របបរមដ្រល 
ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិប្រ្រក់ឈ្នួលអប្របបរមបានលើក 
ជាអនុសាសន៍ដក់ជូនរាជរដ្ឋ្រភិបាលជារៀងរាល់
ឆ្ន្រំស្តីពីការក្រសម្រួលប្រ្រក់ឈ្នួលអប្របបរម។  
ការកំណត់ប្រ្រក់ឈ្នួលអប្របបរមត្រូវអនុវត្តតាម
លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដ្រលមនច្រងនៅក្នុងច្របាប់ស្តីពី
ប្រ្រក់ឈ្នួលអប្របបរម។

� ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ 
បណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ ដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពន្រមុខ
ងារអធិការកិច្ចរបស់ខ្លួនដ្រលកន្លងមកនាំមកនូវ
ការក្រសម្រួលបញ្ជីត្រួតពិនិក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជា
ការប្រើប្រ្រស់វិធីសាស្រ្តលើកកម្ពស់ភាពអនុលោម
តាមច្របាប់ការងារជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រ្រប់អនុវត្ត 
ផ្រនការអធិការកិច្ចប្រចាំឆ្ន្រំរបស់ក្រសួង។

� ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្របីឲ្រយ  
មនលក្ខខណ្ខការងារល្អដ្រលជាផ្ន្រកមួយដ៏ 
សំខាន់ក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ចកម្មក្នុងវិស័យ
កាត់ដ្ររ និងវស័យនាំច្រញសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀត។

� ក្រុមប្រឹក្រសាអាជា្ញ្រកណា្ត្រល និងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្រសា 
អាជា្ញ្រកណា្ត្រលដ្រលត្រូវបាននិយោជកក៏ដូចជា  
កម្មករនិយោជិត  និងសហជីពចាត់ទុកថាជាអ្នក 
ទុកជាអ្នកដោះស្រ្រយវិវាទការងាររួមដ្រលមន  
អព្រយាក្រិតភាព និងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រ្រប ់
ជម្ល្រះពាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ   ហើយដ្រល 
ស្រចក្តីបងា្គ្រប់ជារឿយៗបានទទួលការគោរពព ី
ភាគីទាំងន្រះ។ ក្រុមប្រឹក្រសាអាជា្ញ្រកណា្ត្រល  និង 
មូលនិធិអាជា្ញ្រកណា្ត្រល គឺជាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះដ៏សំខាន ់
សម្រ្រប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
របស់អ្នកបញ្ជ្រទិញ ដូច្ន្រះសា្ថ្រប័នទាំងពីរន្រះ 
បំព្រញតួនាទីយា៉្រងសំខាន់ដើម្របីបង្កើនទំនុកចិត្ត 
របស់បណា្ត្រក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនានាក្នុងប្រទ្រស 
កម្ពុជាដ្រលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទ្រសគោលដៅ 
សម្រ្រប់ការដក់ការបញ្ជ្រទិញ។

� ចំនួនកាន់ត្រច្រើនជាងមុនដ្រលមនគណៈកម្ម 
កម្មការទ្វ្រភាគីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការ
ក្រលម្អបញ្ហ្រដ្រលកើតមននៅកន្ល្រងធ្វើការ។ 

បើទោះបីជាគណៈកម្មការទ្វ្រភាគីខ្លះ មិនអាច  
បំព្រញការងាររបស់ខ្លួនឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្ត្រ 
ជារឿយៗ គណៈកម្មការទាំងន្រះ  គឺជាយន្តការ 
ដំបូងសម្រ្រប់កិច្ចសន្ទនាសង្គមដ្រលមនការរៀប
ចំត្រឹមត្រូវដ្រលជួយក្រលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនៅ
ក្នុងរោងចក្រក៏ដូចជាការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រ 
រវាងតំណាងកម្មករ  និងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ។

� ការបងា្ហ្រញជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផលន្រការ 
គោរពច្របាប់នៅតាមរោងចក្រនីមួយៗជុំវិញបញ្ហ្រ 
ការអនុវត្តច្របាប់សំខាន់ៗក៏ដូចជារបាយការណ៍
ប្រចាំឆ្ន្រំស្តីពីសា្ថ្រនភាពន្រកម្រិតភាពអនុលោម 
តាមច្របាប់របស់ឧស្រសាហកម្ម គឺផ្អ្រកទៅតាមទិន្នន័
យការត្រួតពិនិត្រយលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ BFC។

� ការសហការរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  ក្រសួង 
ការងារ  និងបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ  និង BFC 
ដើម្របីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្រដ្រលមិនអាចអត់ឱន 
ឲ្រយបាននៅក្នុងរោងចក្រក៏ដូចជារោងចក្រដ្រល 
មនភាពអនុលោមតាមច្របាប់ទាប ដើម្របីឲ្រយពួក 
គ្រធ្វើការក្រលម្អការ។

� ការបន្តការចរចាកាលពីព្រលថ្មីៗន្រះរវាង  
GMAC និងតំណាងសហជីពអំពីអនុសញ្ញ្រ 
រួមដំបូង ដ្រលមិនធា្ល្រប់មនសម្រ្រប់វិស័យកាត់
ដ្ររ  និងសម្លៀកបំពាក់ទាំងមូល។

� គំនិតផ្តួចផ្តើមសហការគ្ន្ររបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក 
បញ្ជ្រទិញធំៗជាង ២០ ដ្រលភាគច្រើននៅអឺរ៉ុប 
ដើម្របីគំទ្រដល់ការផ្តល់ប្រ្រក់ឈ្នួលសមរម្រយ  
និងការចរចាជាសមូហភាពដ្រលមនឈ្ម្រះថា 
ACT។ ប្រទ្រសកម្ពុជា  គឺជាប្រទ្រសមួយក្នុង 
ចំណោមប្រទ្រសចំនួនបួនដ្រល ACT កំពុងធ្វើ 
ការងារជាមួយនឹងរោងចក្រអ្នកផលិត  សហជីព 
និងនិយោជកដើម្របីប្រើប្រ្រស់អនុសញ្ញ្ររួមសម្រ្រប ់
បញ្ចូលភាសាជុំវិញប្រ្រក់ឈ្នួលសមរម្រយដ្រល 
បនា្ទ្រប់ពីមនការឯកភាពគ្ន្រ ហើយវិស័យកាត់ដ្ររ 
នៅកម្ពុជានឹងទទួលបានការសន្រយាបញ្ជ្រទិញព ី
ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជ្រទិញទាំងន្រះក្នុងបរិមណ  និង  
តម្ល្រមួយជាក់លាក់។  ខណៈព្រលដ្រលការចរចា 
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 ឲ្រយរោងចក្រកាន់ត្រអាចព្រយាករណ៍ដឹងជាមុនអំព ី
បរិមណ  និងតម្ល្រន្រការបញ្ជ្រទិញ។ នៅកំពុង 
បន្តធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង  ដូច្ន្រះកិច្ចការន្រះទំនងជា 
មនផលវិជ្ជមនទៅដល់ការបញ្ជ្រទិញរបស ់
ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជ្រទិញនានា  គឺកាន់ត្រមន 
ភាពល្អប្រសើរជាងមុន និងធ្វើឲ្រយរោងចក្រកាន់ 
ត្រអាចព្រយាករណ៍ដឹងជាមុនអំពីបរិមណ និងតម្ល្រ 
ន្រការបញ្ជ្រទិញ។ 

� យុទ្ធសាស្រ្តជាតិសំខាន់ៗត្រូវបានបញ្ចូលអាទិភាព
ពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទីផ្រសារការងារ  
ជាពិស្រសសម្រ្រប់វិស័យកាត់ដ្ររ។ ឧទាហរណ៍ 
ដូចជាគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ឧស្រសាហកម្ម 
ក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដ្រលឯកសារទាំង 
ពីរន្រះសុទ្ធត្របានបញ្ចូលអាទិភាពជាច្រើនពាក ់
ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្រយទំនាក់ទំនងឧស្រសាហកម្មមន 
ស្ថ្ររភាព  និងមនភាពចាស់ទុំក៏ដូចជាពង្រឹងយន្ត
ការអធិការកិច្ច  និងយន្តការអនុវត្តច្របាប់។

� ស្រចក្តីព្រ្រងយុទ្ធសាស្រ្តសម្រ្រប់វិស័យន្រះដ្រល 
ក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរ 
គឺជា ចំណុចស្នូល។ 

 សម្រ្រប់ដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីរបស់BFC 
គឺតួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្រសាហកម្ម  និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធ 
ត្រីភាគីសុទ្ធត្របានដឹងថាមនការសម្រ្រចបាននូវវឌ្រឍន 
ភាពសខំាន់ៗឆ្ព្រះទៅកសាងវិសយ័មួយដ្រលមនភាព 
រឹងមំ  និងយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិ
ភាព សុខភាព និងផលិតភាពនៅកន្ល្រងធ្វើការ។ តួអង្គ
ពាក់ព័ន្ធរបស់ឧស្រសាហកម្មន្រះ  និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធ  
ត្រីភាគីក៏បានដឹងផងដ្ររថានៅមនការងារជាច្រើន 
ផ្រស្រងទៀតដ្រលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្របីធានាយា៉្រងណាឲ្រយ 
វឌ្រឍនភាពដ្រលសម្រ្រចបានកន្លងមកនៅត្របន្តមន 
ទៀត  និងចុងក្រ្រយធ្វើឲ្រយវិស័យកាត់ដ្ររន្រះប្រ្រកា្ល្រយ 
ជាឧស្រសាហកម្មដ្រលមនភាពប្រកួតប្រជ្រង  និងមន 
ការគោរពសិទ្ធិកម្មករ និយោជក និងតំណាងកម្មករ 
អាចដោះស្រ្រយបញ្ហ្រតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាសង្គម
ដ្រលមនភាពចាស់ទុំ ហើយសា្ថ្រប័ននានាក៏អាចធ្វើ 
អន្តរាគមន៍  ផ្តល់ដំបូនា្ម្រន និងជម្រុញការអនុវត្តច្របាប់

ក្នុងករណីដ្រលចាំបាច់  និងដ្រលក្រុមហ៊ុន អ្នកបញ្ជ្រ 
ទិញផ្តល់ការគំទ្រដល់ការក្រលម្អជាប្រចាំតាមរយៈ 
ការដក់ការបញ្ជ្រទិញជាប់ឋិតថ្ររ  និងការផ្តល់តម្ល្រ
សមរម្រយសម្រ្រប់ការបញ្ជ្រទិញរបស់ខ្លួន។ 
 
 នៅក្នុងកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់ទាំងន្រះក៏មនការ 
ស្នើសុំមតិត្រលប់អំពីអាទិភាពសម្រ្រប់យុទ្ធសាស្រ្តបួន 
ឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់របស់ BFC ហើយអាទិភាពផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ 
ទាំងន្រះនឹងត្រូវលើកយកមក ធ្វើការពិភាក្រសាក្នុងផ្ន្រក 
បនា្ទ្រប់ន្រឯកសារន្រះ។ ទោះជាយា៉្រងណាក៏ដោយយើង 
បានយល់យា៉្រងច្របាស់ថា តួអង្គពាក់ព័ន្ធ និងដ្រគូនានា 
រំពឹងថា BFC នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការរួមគ្ន្រជាមួយ 
នឹងពួកគ្រដើម្របីកំណត់ពីអ្វីដ្រលចាំបាច់ត្រូវធ្វើ គឺសំដៅ 
សម្រ្រចចក្ខុវិស័យរយៈព្រលវ្រងន្រឧស្រសាហកម្មន្រះ 
ដូចជា ការដក់ច្រញនូវតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ
របស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនីមួយៗរួមទាំង BFC ផងដើម្របី 
សម្រ្រចនូវលទ្ធផលដ្រលបានគ្រ្រងទុកក៏ដូចជាការ 
ដក់ច្រញនូវសូចនាករដ្រលមនភាពរឹងមំសម្រ្រប់ 
វាស់វ្រងវឌ្រឍនភាពដ្រលសម្រ្រចបាន។ 

អាទិភាព និងចក្ខុវិស័យរបស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធសម្រ្រប ់
ដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្រ្តថ្ម ី
 
 ជាមួយនឹងទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តរួមដ្រល 
រយៈព្រលវ្រងន្រះដ្រគូនានាក៏ទទួលសា្គ្រល់ពីតួនាទី 
ដ្រល BFC គួរបន្តបំព្រញនៅកម្រិតរោងចក្រដោយ 
ផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់លើរោងចក្រទាំងឡាយណា 
ដ្រលបំព្រញការងារក្រ្រមមធ្រយមភាគក៏ដូចជាការ 
បង្កើតគំរូភាពបងា្ហ្រញពីភាពដឹកនាំរបស់រោងចក្រ 
ដ្រលអាចលើកទឹកចិត្តឲ្រយរោងចក្រដ្រលអាចផ្តល់ការ 
លើកទឹកចិត្តដល់រោងចក្រដ្រលនៅស្រសសល់នៅ 
ក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះ និងប្រើប្រ្រស់គំរូទាំងន្រះដើម្របីធ្វើ
ការផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈអំពីអ្វីដ្រលដំណើរការ 
ទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីន្រះនឹងផ្រសាភា្ជ្រប ់
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការបង្កើតចក្ខុវិស័យថ្មីសម្រ្រប ់
ឧស្រសាហកម្មដូចដ្រលបានរៀបរាប់ក្នុងផ្ន្រកមុន  ហើយ 
ដ្រគូនានាក៏បានរំល្រចនូវអាទិភាពមួយចំនួនសម្រ្រប ់
រយៈព្រលបួនឆ្ន្រំខាងមុខដូចខាងក្រ្រម៖  
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7 � ពង្រឹង និងធ្វើឲ្រយទំនាក់ទំនង   និងភាពជាដ្រគូជាមួយ
នឹងក្រសួងការងារ  និងបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈកាន់
ត្រមនភាពសុីជម្រ្រដើម្របីកសាងសមត្ថភាព  ជំនាញ 
និងភាពអាចជឿទុកចិត្ត និងធានាសង្គតិភាពន្រការ
បកស្រ្រយច្របាប់ស្តីពីការងារ លិខិតបទដ្ឋ្រនគតិយុត្ត 
និងអនុសញ្ញ្រនានា

� រួមគ្ន្រជាមួយនឹងដ្រគូនានាបង្កើតនូវគំរូដ្រលកាន់ត្រ
មនភាពរឹងមំជាងមុនសម្រ្រប់ពិនិត្រយតាមដនលក្ខ 
ខណ្ឌការងារនៅតាមរោងចក្រម៉្រការបន្តក្នុងឧស្រសា
ហកម្មន្រះ  និងរោងចក្រផលិតដ្រលនៅកម្រិតទីពីរ
ក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះ។

� កំណត់ និងផ្រសព្វផ្រសាយពីករណីសិក្រសាអំពីការអនុវត្ត 
ល្អៗ ដើម្របីបងា្ហ្រញពីតម្ល្រ ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ន្រ 
បរិមណផលិកម្មដ្រលបានអនុលោមតាមច្របាប ់
ប្រកបដោយគុណភាព និងប្រើប្រ្រស់គោលវិធីប្រ
បសហគ្រិនភាពបន្ថ្រមទៀតដើម្របីធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយ 
អំពីអត្ថប្រយោជន៍  និងធ្វើការកៀរគរធនធាននានា។

� ពង្រីក និងបង្កើតភាពជាដ្រគូថ្មីៗជាមួយនឹងអ្នក 
ជំនាញខាងផ្ន្រកសុវត្ថភាព និងសុខភាពការងារ   
ការគ្រប់គ្រងបរិសា្ថ្រន និងសំណល់  ភាពច្ន្រប្រឌិត 
បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ  និងផ្ន្រកផ្រស្រងទៀតដ្រលមនសារៈ
សំខាន់សម្រ្រប់ធានានិរន្តរភាព និងផលិតភាពរបស់ 
រោងចក្រ។

� បន្តគំនិតផ្តួចផ្តើម និងភាពជាដ្រគូនានា ជុំវិញការ 
លុបបំបាត់ពលកម្មកុមរ សុខភាពបន្តពូជរបស់ស្រ្តី 
ការបៀតបៀនផ្លូវភ្រទ និងរីសអើងនៅកន្ល្រងធ្វើការ
ឲ្រយកាន់ត្រមនភាពសុីជម្រ្រ បន្ថ្រមទៀត។

� បន្តបង្កើនការយល់ដឹង    និងផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ត្រល 
ដល់សហជីព   និងតំណាងរបស់ពួកគ្រនៅកន្ល្រងធ្វើ
ការឲ្រយកាន់ត្រមនភាពសុីជម្រ្របន្ថ្រមទៀតអំពីច្របាប ់
ស្តីពីការងារព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋ្រនគតិយុត្ត និងអនុ
សញ្ញ្រពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការរៀបចំឯកសារបណ្តុះ 
បណា្ត្រល និង ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាឲ្រយកាន់ត្រសម 
ស្របតាមសា្ថ្រនភាពនៅកន្ល្រងធ្វើការនីមួយៗហើយ 
កិច្ចការន្រះនឹងកាន់ត្រឆ្លុះបញ្ច្រំងពីកម្រិតន្រការអប់រ ំ
និងកម្រិតន្រអក្ខរកម្មរបស់កម្មករកាត់ដ្ររ។



8� ពង្រីកការងារដ្រលមនស្រ្រប់ជាមួយនឹងក្រុមរោង 
ចក្រផលិតដើម្របីបង្កើន និងជម្រុញដល់ការអនុវត្តល្អ
ក្នុងក្រុមរោងចក្រផលិតទាំងន្រះ។

� ប្រើប្រ្រស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួង 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាស្រដ្ឋកិច្ច 
ជាតិជុំវិញការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តសម្រ្រប់វិស័យ 
កាត់ដ្ររ   ដើម្របីជំរុញឲ្រយគោលនយោបាយនានា 
របស់រដ្ឋ្រភិបាលមនភាពសុីសងា្វ្រក់គ្ន្រ និងកសាង 
ភាពជាដ្រគូជាមួយនឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធនានាដើម្រប ី
លើកកម្ពស់មុខមត់របស់ឧស្រសាហកម្មន្រះ។

� បន្តអនុវត្តសកម្មភាពរួមគ្ន្រជាមួយនឹងកម្មវិធី
ការងារកាន់ត្រប្រសើរ (Better Work) នៅ 
កម្រិតសកល  រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពដ្រល ILO  
កំពុងធ្វើក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាក្រ្រម ក្របខ័ណ្ឌន្រកម្មវិធី
ការងារសមរម្រយប្រចាំប្រទ្រស (DWCP) សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ 
២០១៩-២០២៣ ដើម្របីធានាឲ្រយមនការប្រើប្រ្រស ់
វិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្ន្រដើម្របីបង្កើតការងារប្រកប 
ដោយគុណភាព  ជាពិស្រសសម្រ្រប់ស្រ្តីជាមួយនឹង
ការបង្កើតបរិយាកាសទំនាក់ទំនងវិជា្ជ្រជីវៈនិង 
លក្ខខណ្ឌការងារដ្រលពាក់ព័ន្ធឲ្រយកាន់ត្រ 
ប្រសើរជាងមុន។ 

អាទិភាពទាំងន្រះ ត្រូវបានបងា្ហ្រញលជាមួយនឹងលទ្ធផល
លម្អិតជាច្រើនបន្ថ្រមទៀត និងសកម្មភាពផ្រស្រងទៀតនៅ
ក្នុងផ្ន្រកបនា្ទ្រប់។
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១. ពន្លឿនការក្រលម្អលក្ខខណ្ឌការងារតាមបណា្ត្រ 
រោងចក្រនានាប្រកបដោយចីរភាព 

� បន្តពិនិត្រយ តាមដន និងរាយការណ៍ជាសា 
ធារណៈអំពីកម្រិតន្រភាពអនុលោមតាមច្របាប់នៅ 
តាមរោងចក្រកាត់ដ្ររសម្រ្រប់នាំច្រញ និងកសាង 
សមត្ថភាពរបស់រោងចក្រ និងកម្មករដើម្របីឲ្រយពួក
គ្រអាចធ្វើការក្រលម្អលក្ខខណ្ឌការងារដោយប្រើ
ប្រ្រស់វិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធ  និងយន្តការន្រកិច្ច 
សន្ទនាសង្គមនៅកម្រិតរោងចក្រ។
� សម្របសម្រួលការរៀបចំវិធីសាស្រ្តធានា
ឲ្រយមនការអនុលោមតាមច្របាប់ជាយុទ្ធសាស្រ្ត
ក្រ្រមភាពជាម្ច្រស់របស់ឧស្រសាហកម្មន្រះផ្ទ្រល់
សម្រ្រប់រោងចក្រម៉្រកាបន្ត និងរោងចក្រដ្រល 
គោរពតាមច្របាប់ក្នុងកម្រិតមួយទាប។
� កំណត់ និងផ្តល់ការគំទ្រដល់រោងចក្រមួយ  
ចំនួនដើម្របីឲ្រយរោងចក្រទាំងនោះកា្ល្រយទៅជារោង 
ចក្រនាំមុខគ្រខាងភាពអនុលោមតាមច្របាប់ក្នុង 
ឧស្រសាហកម្មន្រះ  និងលើកទឹកចិត្ត ឲ្រយរោងចក្រ 
ផ្រស្រងទៀតយកគំរូតាម។
� ពង្រីកភាពជាដ្រគូជាមួយនឹងអង្គការសា្ថ្រប័ន 
ផ្រស្រងទៀត ដើម្របីគំទ្រដល់រោងចក្រជុំវិញន្រ 
អាទិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ន្រកសុខភាព  និង សុវត្ថិភាព 
ការងារ បញ្ហ្រយ្រនឌ័រ  និងបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ។ល។
� បន្តបង្កើនគុណភាព និងសង្គតិភាពរបស់ 
BFC ជុំវិញស្រវាសំខាន់ៗនៅកម្រិតរោងចក្រ 
 ដើម្របីធានា យា៉្រងណាឲ្រយ BFC នៅត្របន្តបំព្រញ
ទៅតាមស្តង់ដរគុណភាពខ្ពស់បំផុត។ 

២. សម្របសម្រួលការៀបចំចក្ខុវិស័យដ្រលផ្ត្រត 
លើការធានាភាពអនុលោមតាមច្របាប់ក្នុង 
ឧស្រសាហកម្មន្រះ 

• ចាប់ផ្តើមសម្របសម្រួលដំណើរការដើម្របីឲ្រយ 
តួអង្គពាក់ព័ន្ធត្រីភាគី និងដ្រគូរបស់ឧស្រសាហកម្ម 
ក្នុងការរៀបចំនូវដំណើរការផ្ល្រស់ប្តូរជាមួយនឹង 

លទ្ធផល  និងសូចនាករដ្រលអាចវាស់វ្រងបាន
ដើម្របីបង្កើតវប្របធម៌ការអនុលោមតាមច្របាការងារ
នៅក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះ។
� ពង្រឹងការសហការជាមួយនឹងក្រសួងការងារ  
និងបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈឲ្រយកាន់ត្រមនភាពសុី
ជម្រ្របន្ថ្រមទៀតដើម្របីបង្កើនសមត្ថភាព  ជំនាញ 
និងភាពជឿទុកចិត្តបានរបស់ក្រសួងដោយប្រើ 
ប្រ្រស់វិធីសាស្រ្តដើម្របីជំរុញឲ្រយមនការគោរពតាម
ច្របាប់ជាយុទ្ធសាស្រ្ត  និងគំទ្រដល់ការសម្រ្រច 
ចក្ខុវិស័យខាងលើ។
� ធ្វើការងារជាមួយនឹងចលនាសហជីពកម្ពុជា 
ជុំវិញដំណើរការសម្រ្រប់ពង្រឹងជំនញរបស់ម្រដឹក 
នាំសហជីពជាស្រ្តី  និងបុរសនៅតាមរោងចក្រ 
និងតំណាងកម្មករជុំវិញការយល់ដឹង អំពីច្របាប ់
ស្តីពីការងារ  និងរបៀបចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធ
ភាពសម្រ្រប់គំទ្រដល់ចក្ខុវិស័យខាងលើ។
� កំណត់ទៅលើផ្ន្រកដ្រលជាការសហការ និង 
ការផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ត្រលរួមគ្ន្រជាមួយនឹង 
GMAC ដើម្របីគំទ្រដល់រោងចក្រនានាក្នុងការ 
ពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនសម្រ្រប់គំទ្រឲ្រយ 
មនភាពអនុលោមតាមច្របាប់ឲ្រយល្អប្រសើរសម្រ្រប់
គំទ្រដល់ការសម្រ្រចចក្ខុវិស័យខាងលើ។ 

៣. បង្កើត និងពង្រីកភាពជាដ្រគូជាមួយនឹងភាគីនានា 
ដ្រលគំទ្រដល់ការនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជ 
មនដល់ឧស្រសាហកម្មន្រះ 

� គំទ្រដល់យុទ្ធសាស្រ្តវិស័យកាត់ដ្ររតាមរយៈ 
ការកៀរគរដ្រគូនានាឲ្រយរួមចំណ្រកដល់ការ 
អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រន្រះ។
� បង្កើតទំនាក់ទំនងយា៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង 
ក្រុមវិនិយោគ  និងក្រុមរោងចក្រផលិតដើម្របី  
គំទ្រឲ្រយរោងចក្រនានាកា្ល្រយជាអ្នកនាំមុខក្នុង 
ឧស្រសាហកម្មន្រះ។
� ពង្រឹងភាពជាដ្រគូជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជ្រទិញ  
និងទាញប្រយោជន៍ពីភាពជាដ្រគូន្រះដើម្របីបន្ត 
ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្រយពួកគ្រចូលរួមដោះស្រ្រយ 
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បញ្ហ្រប្រឈម  និងអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមនានានៅ 
នៅកម្រិតរោងចក្រ និងកម្រិតវិស័យ ក៏ដូចជាផ្តល់ 
ឲ្រយពួកគ្រនូវតួនាទីដ្រលពួកគ្រគួរបំព្រញសម្រ្រប ់
ជំរុញឲ្រយមនភាពអនុលោមតាមច្របាប់ប្រកបដោយ 
ចីរភាពក្នុងឧស្រសាហកម្មមួយដ្រលពោរព្រញដោយ 
ភាពប្រកួតប្រជ្រង និងយុត្តិធម៌។ 
� អនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមដ្រលមនស្រ្រប់ និងក្នុង 
ករណីដ្រលអាចធ្វើទៅបាន គឺបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើម 
ថ្មីៗ សម្រ្រប់ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្រសមភាពយ្រនឌ័
រក្នុងវិស័យន្រះ ក៏ដូចជាពង្រឹងតួនាទីដ្រលកម្មករ 
និងតំណាងជាស្រ្តីអាចបំព្រញបានក្នុងដំណើរការ
ក្រលម្អ  និងក្នុងកិច្ចសន្ទនាសង្គម។ 

៤. វាស់វ្រង និងប្រើប្រ្រស់ទិន្នន័យ បទពិសោធន៍ និង
ចំណ្រះដឹងដើម្របីអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយឲ្រយមនការ 
ក្រលម្អការអនុវត្តការងារសម្រ្រប់គំទ្រដល ់
ការសម្រ្រចចក្ខុវិស័យសម្រ្រប់ឧស្រសាហកម្មន្រះ

� វិភាគទិន្នន័យ BFC ដើម្របីជួយរៀបចំគោល 
នយោបាយ និងការអនុវត្តនានានៅកម្រិតវិស័យ 
និងកម្រិតរោងចក្រ ដើម្របីគំទ្រឲ្រយមនភាព 
អនុលោមតាមច្របាប់ប្រកបដោយចីរភាពក្នុង 
ឧស្រសាហកម្មមួយដ្រលពោរព្រញដោយភាពប្រកួត
ប្រជ្រង និងយុត្តិធម៌។
� ប្រើប្រ្រស់ទិន្នន័យដ្រលជាលទ្ធផលន្រការវាយ 
តម្ល្រលើលទ្ធផលរយៈព្រលវ្រងន្រការងាររបស់ 
BFC ដើម្របីបងា្ហ្រញពីរបៀបដ្រលក្រលម្អលក្ខខណ្ឌ 
ការងារអាចមនឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមនលើសុខុមល 
ភាពរបស់កម្មករ  លទ្ធផលន្រអាជីវកម្មរបស ់
រោងចក្រ  និងសហគមន៍។
� រៀបចំ  និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយ 
ជាសាធារណៈដើម្របីបងា្ហ្រញពីជោគជ័យន្រកម្រិត 
វិស័យ   និងកម្រិតរោងចក្រក្នុងគោលបំណង 
ផ្រសព្វផ្រសាយពីភាពជោគជ័យទាំងន្រះឲ្រយកាន់ត្រ 
ទូលំទូលាយបន្ថ្រមទៀត។
� វាយតម្ល្រ  និងបង្កើតភាពជាដ្រគូជាមួយនឹង 
វិស័យឯកជនដើម្របីគំទ្រដល់ការប្រើប្រ្រស់វិធ ី

សាស្រ្តអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយថ្មីៗសម្រ្រប់ពង្រីកវិសាល 
ភាពន្រការផ្រសព្វផ្រសាយ  ជាពិស្រសដល់កម្មករ 
និយោជិត។ 

៥. ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដើម្របីឈានទៅសម្រ្រច
ឲ្រយបាននូវការក្រលម្អជាប់ជាប្រចា ំ

� ធានាឲ្រយមនការចូលរួមយា៉្រងសកម្មពីតួអង្គ 
ពាក់ព័ន្ធត្រីភាគីក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីន្រះតាម 
រយៈគណៈកម្មការប្រឹក្រសាគម្រ្រង។
� សម្របសម្រួលកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់ជុំវិញ
បញ្ហ្រ  និងអាទិភាពន្រកម្រិតវិស័យរវាងតួអង្គ 
ពាក់ព័ន្ធត្រីភាគី  និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត។
� ពង្រីកសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់ BFC 
តាមរយៈការផ្តល់ការគំទ្រ  និងការអភិវឌ្រឍន ៍
សមត្ថភាព របស់ថា្ន្រក់ដឹកនាំក្នុងស្រុកដ្រលកំពុង
បំព្រញការងារនៅក្នុងកម្មវិធីន្រះ។
� ជំរុញឲ្រយមនវប្របធម៌សិក្រសារៀនសូត្រក្នុង 
កម្មវិធីន្រះដើម្របីឲ្រយមនការក្រលម្អជាប់ជាប្រចាំ។
� ធានាឱ្រយមនការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ្រលល្អ
ប្រសើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រ្រប់ពង្រឹង 
និរន្តរភាពផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ។  

 យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗសម្រ្រប់រយៈព្រលបួនឆ្ន្រ ំ
បនា្ទ្រប់ត្រូវបានរៀបចំក្នុងទម្រង់ជាយុទ្ធសាស្រ្តប្រកប 
ដោយមហិច្ឆតាខ្ពស់សម្រ្រប់ BFC និងដ្រគូដ្រលត្រូវ 
សម្រ្រចឱ្រយបាន បើតាមការលើកឡើងរបស់តួអង្គពាក់
ព័ន្ធនានា  និងដើម្របីចាប់ផ្តើមដំណើរការឈានទៅ 
សម្រ្រចចក្ខុវិស័យដើម្របីនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជា 
វិជ្ជមនក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះ។ លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗ 
ដើម្របីឱ្រយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត សំខាន់ៗទាំងន្រះអាច 
ធ្វើទៅបានប្រកបដោយជោគជ័យរួមមន៖ (i) ការមន 
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រ្រន់ (ii) ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ 
ពីដ្រគូទាំងអស់ ដ្រលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្រយ BFC អាច 
អនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន ទាំងក្នុងរោងចក្រទាំងខាង 
ក្រ្ររោងចក្រ។ 
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