សេចក្តី ប្រកាេពត៌ មាន

ភាគីបានចុុះហតថពលខា ពៅពលើអនុសស្ រណៈដនការពោគយល់គ្នា ពៃើម្ប្ រ
ី នតប្រតិរតតកា
ិ រ
គពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពជា
ុ ដនអងគរការអនតរជាតិខាងការងារ
ដងៃប្េហស្បតតិ៍ េី២១ តខវិចកា
ឆិ ឆ្ា២
ំ ០១៩

ភ្នពំ េញ ប្រពេសកម្ពជា
ុ ៖ អនុស្សរណៈពោគយល់គ្នា នឹងឆ្ុះុ រញ្ចំងេីភាេជាដៃគូររវាង រាជរដ្ឋាភ្ិបាលដនប្េុះ
រាជាណាចប្កកម្ពុជា (ប្កសួងពាណិជជកម្ម និងប្កសួងការងារ) សមាគម្ពរាងចប្កកាត់ពៃរពៅកម្ពុជា

និងគពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា ដនអងគរការអនតរជាតិខាងការងារសប្មារ់រយៈពេល៣ឆ្ាខា
ំ ងម្ុខ

ពេៀត គិតចារ់េីតខ ម្ករា ឆ្ា២
ំ ០២០ ៃល់តខធ្នូ ២០២២ តៃលកនុងកំឡង
ុ ពនុះ ដៃគូរបានពរតជាាចិតត ពៃើម្្បីតកលម្អ

លកខខណឌការងារ ពៅកនុងវិសយ
័ វាយនភ្័ណឌ និងកាត់ពៃរសពម្្ៀករំពាក់ ប្េម្ទំងេប្ងីកវិសាលភាេ ដនការអនុវតត
អនុស្សរណៈពោគយល់គ្នាពនុះ ពដ្ឋយដ្ឋក់រញ្ចូលវិស័យផលិតផលពធ្វើៃំពណើរ និងការូរពៅប្រពេស
កម្ពុជាផងដែរ។

គពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា ដនអងគរការអនតរជាតិខាងការងារ នឹងបនតវិសាលភាពរបស់ខ្លួន
មិនត្រឹមដរវិស័យការ់ដែរសំដលៀកបំពាក់ ដររួមទំងវិស័យផលិតផលពធ្វៃ
ើ ំពណើរ និងការូរពៅប្រពេស

កម្ពុជាផងតៃរ។ ចារ់តំងេីឆ្ាំ ២០០១ម្ក រាជរដ្ឋាភ្ិបាលកម្ពុជា បានផ្ារភាារ់េំនាក់េំនងពាណិជក
ជ ម្ម

ពៅនឹងសតង់ដ្ឋរការងារពៅកនុងឧស្ាហកម្មកាត់ពៃរ នភ្ណឌពៅកម្ពុជា វាយពៃើម្្បីពលើកកម្ពស់ ការអនុពោម្
និងអនុវតតចា
្ រ់ការងារតៃលមានប្សារ់ ពដ្ឋយពោងពៅតម្ប្កម្ច្ារ់សេ
តី ីការងារតៃលេេួលសាាល់
ជាអនតរជាតិ។

គពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា នឹងរនតពធ្វើការវាយតដម្្សតីេីលកខខណឌការងារ ពៅកនុងពរាងចប្កកាត់ពៃរ
ពដ្ឋយតផអកពៅតម្ច្ារ់សេ
តី កា
ី រងារ ររស់ប្រពេសកម្ពុជា និងរេដ្ឋានសនូលការងារ តៃលេេួលសាាល់ជា
អនតរជាតិ។ ពសវាកម្មប្រឹកា
្ ពោរល់ និងវគគរណ្តុះរណាាលនានា សតីេីការពធ្វើឲ្យកតន្ងការងារ មានប្រពសើរពឡើង
ប្េម្ទំងរពងកើនផលិតភាេ នឹងរនតប្រតិរតតិការជាពេៀងទត់ ជាម្ួយនឹងការយកកដប្ម្ពសវាទំងពនុះ។
គពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា ក៏នង
ឹ រនតពធ្វើការជាម្ួយប្កសួងការងារ និងរណ្តុះរណាាលវិជាាជីវៈ
សតីេីការអនុវតតតផនការយុេសា
ធ ស្រសត និងសកម្មភាេរួម្គ្នា ពដ្ឋយពគ្នលរំណងជួយរពងកន
ើ សម្តថភាេប្កសួង
សប្មារ់ការពធ្វើអធ្ិការកិចច និងភាេជាមាចស់ការ ពៃើម្្បីពលើកកម្ពស់ការអនុពោម្ច្ារ់សតីការងារ និងគ្នំប្េ
កនុងការពដ្ឋុះប្សាយពៅកនុងវិសយ
័ កាត់ពៃរ ផលិតតស្បកពជើង វិស័យផលិតផលពធ្វៃ
ើ ំពណើរ និងការូរពៅ
ប្រពេសកម្ពជា
ុ ។ ពលើសេីពនុះ គពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា នឹងរនតពធ្វើការជាម្ួយសមាគម្
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ពរាងចប្កកាត់ពៃរ និងអនកផលិតវិស័យផលិតផលពធ្វើៃំពណើរ និងការូរ ពៃើម្្បីពធ្វើការរួម្គ្នា កនុងការរពងកន
ើ
សម្តថភាេររស់ពរាងចប្ក សប្មារ់ការអនុពោម្ច្ារ់ ប្រករពដ្ឋយចីរភាេ និងគ្នំប្េៃល់េួកពគ កនុងការ
េប្ងឹងប្រេ័នធប្គរ់ប្គង ។
ឯកឧត្តម ប៉ាន សូ រស័ កតិ រៃឋម្ស្រនតីប្កសួងពាណិជក
ជ ម្ម បានមានប្រសាសន៍ថា “តាមរយៈការអនុវរតដោល
នដោបាយននការផសារភាាប់ពាណិជ្ជកមម ជាមួយនឹងបទដ្ឋានការងារ បានដត្បកាាយដករតិ៍ដ្មោះរបស់កមពុជា

ដៅជាត្បដទស្នមុខ្ដេកនង
ុ ដោលនដោបាយពាណិជ្ក
ជ មមអនតរជារិ និងបានដ្វើដោយកមពុជា កាាយជា

ត្បដទសេំរូសត្ាប់ត្បដទសមួយចំនួនយកដៅដ្វើជាបទពិដសា្ន៍ សត្ាប់យកដៅអនុវរត និងដរៀនសូត្រតាម។
ការអនុវរតដោលនដោបាយននការផសារភាាប់ពាណិជ្ជកមម ជាមួយនឹងបទដ្ឋានការងារ ក៏បានបដងកើនទំនុកចិរត

ែល់អនកបញ្ជាទិញា៉ាកយីដោលសបីៗកនង
ុ ការដ្ឋក់បដនែមការបញ្ជាទិញផលិរផល សដមលៀកបំពាក់ និងវាយនភ័ណឌ
ដៅកមពុជា”។

ជាមួយោាដនោះដែរ ឯកឧត្តម បណ្ិ ឌ ត្ អិត្ ស ំហេង រៃឋម្ស្រនតីប្កសួងការងារ និងរណ្តុះរណាាលវិជាាជីវៈ

បានមានប្រសាសន៍ថា “ត្កសួងការងារ និងបណ្តោះបណ្តាលវិជាាជ្ីវៈដរងដរចារ់ទុកេដត្ាងដោងចត្កកាន់
ដរត្បដសើរដៅកមពុជា និងសាេមដោងចត្កការ់ដែរដៅកមពជា
ុ េឺជានែេូែ៏សំខាន់កនុងការចូលរួមចំដណក
ដលើកកមពស់សិទន
ធិ ិងលកខខ្ណឌការងារ និងការជ្ំរុញភាពត្បកួរត្បដជ្ង និងផលិរភាពការងារដៅកនុង

វិស័យវាយនភណឌ និង សដមលៀកបំពាក់ដៅកមពុជា។ ដៅកនុងអនុសសសរណៈននការដោេយល់ោាថ្មីដនោះ ដយើងបាន
ឯកភាពោាដ្ឋក់បញ្ចូល

ផងដែរនូវវិស័យផលិរផលដ្វើែដំ ណើរ និងកាបូប ដៅដត្កាមេដត្ាងដោងចត្កកាន់

ដរត្បដសើរដៅកមពុជា ដែលជាការដបាោះជ្ំោ៊ានកាន់ដរទូលទ
ំ លា
ូ យមួយកត្មិរដថ្មដទៀរកនង
ុ ការពត្ងីក

វិសាលភាពរបស់ខ្លួន និងជាការឆលុោះបញ្ចំំាងពីការដបតជាាចិរតរបស់ោជ្រដ្ឋាភិបាលកមពុជាកនុងការដលើកកមពស់

លកខខ្ណឌការងារកនុងវិស័យវាយនភ័ណឌ សដមលៀកបំពាក់ និងផលិរផលដ្វែ
ើ ំដណើរ និងកាបូប អនុដលាមតាម

បទដ្ឋានការងារសនូលដែលត្រូវបានទទួលសាាល់ជាអនតរជារិ និងអនុដលាមតាមចសាប់សតីពកា
ី រងារកមពុជា” ។
ហោក វ៉ាន់ សូ ហអៀង ប្រធានសមាគម្ពរាងចប្កកាត់ពៃរ បានពលើកពឡើងថា “សមាគម្ពរាងចប្កកាត់ពៃរ នឹងរនត
ពធ្វើការជាម្ួយពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភ្ិបាលដនប្េុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ពៃើម្្បីរក្ាការផលិត
សុវតថិភាេការងារ និងការងារប្រករពដ្ឋយចីរភាេ សប្មារ់ជាកមាលំងេលកម្មររស់កម្ពុជាររស់ពយើង” ។
ចំតណកឯពោក Graeme Buckley នាយកអងគការអនតជាតិខាងការងារ ប្រចាំប្រពេសដង កម្ពុជា និងឡាវ
បានកត់សមាាល់ថា “ពដ្ឋយពធ្វើការជាម្ួយរាជរដ្ឋាភ្ិបាល និងសមាគម្ពរាងចប្កកាត់ពៃរ ពយើងនឹងរួម្គ្នា
ពលើកកម្ពស់ការងារសម្រម្្យសប្មារ់កម្មកររារ់រយ រារ់ពាន់នាក់ ជាេិពសសស្រសតី ពហើយក៏ជួយកម្មករនិពោជិត
កនុងការអភ្ិវឌ្ឍជំនាញងមៗ
ី អាជីវកម្ម ពៃើម្្បេ
ី េួលប្បាក់ចំពណញកាន់តតពប្ចើនជាងម្ុន និងប្កុម្ប្គួសារេួកពគ
ឲ្យចាកផុតេីភាេប្កីប្ក”។
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អនុស្សរណៈពោគយល់គ្នាពនុះ ប្តូវបានរនតសារជាងមី ជាពលើកេី៦ ចារ់តំងេីគពប្មាងពរាងចប្កកាន់
តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា ដនអងគការអនតរជាតិខាងការងារ ចារ់ពផតម្
ើ មានវតតមានររស់ខ្ួន តំងេីឆ្ាំ២០០១ម្ក។
គពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា គឺជាតផនកម្ួយដនកម្មវិធ្ីការងារកាន់តតប្រពសើរជាងម្ុន តៃលសហការ
រវាងអងគការអនតរជាតិខាងការងារ និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ តៃលកំេុងប្រតិរតតិការពៅេវីរចំនន
ួ ៣
ពៃើម្្បីផ្លលស់រតូរពៅតម្តខ្សចងាាក់ផគត់ផង
គ ់ជាសកល ពៅកនុងឧស្ាហកម្មកាត់ពៃរ ការងារររស់គពប្មាងពរាងចប្ក
កាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជាកាលយជាតផនកម្ួយៃ៏សំខាន់ ពៅកនុងកម្មវិធ្ីការងារសម្រម្្យពៅប្រពេសកម្ពុជា តៃលបាន
ចុុះហតថពលខា ពនុះ។
សប្មារ់េត៌មានរតនថម្ សូម្ទក់េង៖
ពោកប្សី សារា៉ា ផ្លក
ប្រធានគពប្មាងពរាងចប្កកាន់តតប្រពសើរពៅកម្ពុជា ដនអងគការអនតជាតិខាងការងារ
អ៊ីតម្៉ែល៖
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