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១៩៩៥ ២០០០ ២០០៥ ២០១០

ឆំ្នាំៅ�១៩៩៩
កាារទទួលស្គាា ាល់ថាា ឧស្សាាាហកម្មមកាាត់់ដេ�រដែ�លមាានភាាពរកីចដេ�ម្ម�នដែ�ែកដេល�

លកខខណ្ឌឌ កាារងាារលែ នឹងជួួយដេ�ើ�ឲ្យយដេស្សា�ឋកិចចរបស់្សា�បដេទស្សាកមុ្ម�ជាា និងឧស្សាាាហកម្មម
ដេនះ ដេ�ាកុ�ង�ទង់��ាយ�ំ មាានភាាពរស់្សារដេើកី។ រដ្ឋាឋ ាភិិបាាលស្សាហរ�ឋអាាដេម្មរកិ និង
រដ្ឋាឋ ាភិិបាាលកមុ្ម�ជាាបាានចះះហត់ថដេលខាាដេល�កិចច�ពម្មដេ�ពៀងពាាណិ្ឌជួជកម្មម ឆុ្នាំាំ១៩៩៩ 

ដេដ្ឋាាយអនះញ្ញាា ាត់ឲ្យយ�បដេទស្សាកមុ្ម�ជាាចូលដេ�ាកាាន់ទ��ាាររបស់្សាស្សាហរ�ឋអាាដេម្មរកិ
តាាម្មរយៈស្សាតង់ដ្ឋាារកាារងាារដែ�លមាានភាាពលែ�បដេស្សា�រដេ��ង។

ILO បាៅនិចាៅប់់ ចូលូ�កកំ�ងម្រប់សៀទ្ធិ� សៀ�ើ�ីើប់សៀងើើត BFC។ 

ឆំ្នាំ��២០០៥-២០០៨
អត្រា�ាកាារងាារបាានបនតកើ�ើនកើ�ើង “កើ�ើសពីើកាាររពឹំីងទុុ�” កើត្រាកាាយកើពី�បញ្ចចប់ 
MFA។ 

ឆំ្នាំ��២០០៤
កាារបញ្ចចប់�ិច្ចចត្រាពីមកើត្រាពីៀងពីហុុភាាគីើកើ�ើសរសៃសអំកើបាា� (MFA)។ 
ត្រាគីប់កើ�ាងច្ចត្រា�ទាំាំងអស់ទូុទាំាត់់ត្រាបាា�់ឈ្នួួ��អបបបរមាា។

ឆំ្នាំ��២០០៧
គីមាា ាត់ត្រាបាា�់ឈ្នួួ���ាមកើយនឌ័រ័បាានបង្រួងមួម�ត្រាតឹ់ម ១៧%។

ឆំ្នាំ��១៩៩៦
គីមាា ាត់សៃនត្រាបាា�់ឈ្នួួ�� 
�ាមកើយនឌ័រ័គឺី ៤០%

ឆំ្នាំ��១៩៩៥
កើ�ាងច្ចត្រា�ចំ្ចនួន ២០ 
បាានចុ្ច�បញ្ចីើកើ�ាត្រាបកើទុស
�មុ�ជាា

ឆំ្នាំ��២០០០
កើ�ាងច្ចត្រា�ចំ្ចនួន ១៩០  
បាានចុ្ច�បញ្ចីើកើ�ាត្រាបកើទុស�មុ�ជាា។

ឆំ្នាំៅ�២០០២
BFC បដេងើ�ត់របាាយកាារណ៍្ឌស្គាាធាារណ្ឌៈ�ំបូងបងែស់្សាដេ�ាដេល�ពិភិពដេ�ាក ដែ�ល
ដ្ឋាាក់ដេ�ម ាះថាា ដេ�ាងច�ក និងើឌ្ឍឍនភាាពកុ�ងកាារអនះើត់តកាារផ្លាា ាស់្សាបត�រលកខខណ្ឌឌ

កាារងាារ។

ឆំ្នាំៅ�២០០៣
BFC បដែនថម្មដេស្សាវាាបណ្ឌត� ះបណ្តាត ាល និងដេស្សាវាាដេដ្ឋាាះ�ស្គាាយបញ្ញាា ា ដេ��ម្ម �ី
ត្រួតួ់ត់ពិនិត់យភាាពអនះដេ�ាម្ម និងជួួយ�ល់ដេ�ាងច�កនាានាាកុ�ងកាារព�ងឹង
លកខខណ្ឌឌ កាារងាារ និងធាាត់ះដេចញ។

ឆំ្នាំៅ�២០០៤
អងាកាារអនតរជាាតិ់ខាាងកាារងាារ និង�នាាគាារពិភិពដេ�ាកកំណ្ឌត់់ដេ��ញ
ើសិ្សាយ័ទ��ាារថ្មីម�ជំួនួស្សាឲ្យយ�បពន័ធកូតាាកាាលព�ម្មះន ដេ�ាដេពលដែ�លកិចច
�ពម្មដេ�ពៀងពហះភាាគី�ដេល�ស្សារសៃស្សាអំដេបាាះ (MFA) ត្រួតូ់ើបាានបញ្ចចប់។

BFC បដេងើ�ត់ម្មគីា�ដេទេស្សាក៍ដែណ្ឌនាាំអំព�ចាាប់កាារងាារ ដេ��ម្ម �ីដែចករដំែលក
ជាាមួ្មយឧស្សាាាហកម្មមដេនះ ជាា ៣ ភាាស្គាា៖ ភាាស្គាាចិន ភាាស្គាាដែខមរ និង
ភាាស្គាាអង់ដេគីាស្សា។ 

ឆំ្នាំៅ�២០០៥ 
កម្មមើ�ិ�កស្គាាងស្សាម្មត់ថភាាពរបស់្សា BFC បាានពដេនា�នភាាពលែ�បដេស្សា�រ
ដេ��ងដេ�ាទូ�ាំងឧស្សាាាហកម្មមកាាត់់ដេ�រ ដេ�ាកុ�ង�បដេទស្សាកមុ្ម�ជាា។ កាារ
ចូលដេ�ាកាាន់ទ��ាាររបស់្សាស្សាហរ�ឋអាាដេម្មរកិដេដ្ឋាាយកត�អនះដេ�គាាះ របស់្សា
�បដេទស្សាកមុ្ម�ជាា ត្រួតូ់ើបាានបញ្ចចប់ បុះដែនតអាាណ្ឌត់តិ BFC បាានបនត
រហូត់�ល់ឆុ្នាំាំ២០០៨។

BFC បដេងើ�ត់ដេរឿងភាាគីអប់រ ំ“ដេ�ាម្មះខរបងដេ�ាងច�ក” ដេ��ម្ម �ី
បណ្ឌត� ះបណ្តាត ាលកម្មមករអំព�កាារដេដ្ឋាាះ�ស្គាាយើវិាាទ កាារ�គីប់�គីង
ស្សាះខភាាព ស្សាះើត់ថិភាាព និងបណ្ឌត ឹងស្គាារទះកខដេ�ាកដែនាងដេ�ើ�កាារ ដេដ្ឋាាយ
ទទួលបាានមូ្មលនិ�ិព� Agence Française de  
Développement (AFD)។

ឆំ្នាំៅ�២០០៦
BFC ដែណ្ឌនាាំ�បពន័ធ�គីប់�គីងពត័់ម៌ាានស្សា�មាាប់ដេ�ាងច�កនាានាា 
ដែ�លអនះញ្ញាា ាត់ឲ្យយអុកទិញទទួលបាានពត័់ម៌ាានរបស់្សាដេ�ាងច�កព�
ទូ�ាំងពិភិពដេ�ាក។ 

ឆំ្នាំៅ�២០០៧
កម្មមើ�ិ�ជាាស្សាកល កាារងាារកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រ បាានចាាប់ដេ�ត�ម្ម
�ំដេណ្ឌ�រកាារ បនាេ ាប់ព�មាានភាាពដេជាាគីជួយ័របស់្សា BFC។

ឆំ្នាំៅ�២០០៨
គីដេ�មាាងកាារងាារកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រ បាានព�ង�កខា�នដេ�ាកាាន់�បដេទស្សា
ដេើៀត់ណ្តាាម្ម ដេដ្ឋាាយដែ�ែកដេល�កម្មមើ�ិ��តល់�បឹកាា និងដេម្មដេរៀនដែ�ល
ទទួលបាានព� BFC។ 

ឆំ្នាំៅ�២០០៩
កាារ�បកួត់�បដែជួងតាាម្មើទិយ�ស្សាត�ព�ចាាប់កាារងាារត្រួតូ់ើបាាន
�បកាាស្សា�សពើ�ាាយដេដ្ឋាាយគីដេ�មាាង

គីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាា និងើទិយ�
ម្មហាានគីរ FM ៩៣.៥ ដេ��ម្ម �ីឲ្យយកម្មមករដេ�ាងច�កដេ�ើ�កាារ
បងាា ាញ និង�បកួត់�បដែជួងចំដេណ្ឌះ�ឹងអំព�ចាាប់កាារងាារដេ�ា
�បដេទស្សាកមុ្ម�ជាា។

ឆំ្នាំ��២០០១-២០០៤
ឧសាាហុ�មមកាាត់់កើ�រមាានសនះ��យ៉ាា ាងខ្លាំា ាំង៖ 
កាារនាំាំកើច្ចញសកើមា��បំពាា�់ត្រាបចាំាំឆួ្នាំាំកើ�ើនកើ�ើង
រហូុត់��់ ៥០០ លាាន�ុលាា ារអាាកើមរ�ិ ឬ ៨០% សៃន
កាារនាំាំកើច្ចញសរុប។

ឆំ្នាំ��២០០៥
កើ�ាងច្ចត្រា�ចំ្ចនួន ២២៤ បាានចុ្ច�បញី្ចើកើ�ាត្រាបកើទុស�មុ�ជាា។

ឆំ្នាំ��២០០៩
២៧៧ កើ�ាងច្ចត្រា� បាានចុ្ច�បញ្ចីើកើ�ាត្រាបកើទុស�មុ�ជាា។

ឆំ្នាំៅ�២០០១
ដេ�ាដែខម្មក�ា ឆុ្នាំាំ២០០១ រដ្ឋាឋ ាភិិបាាលស្សាហរ�ឋអាាដេម្មរកិ និងរដ្ឋាឋ ាភិិបាាលកមុ្ម�ជាាបាានងាាកដេ�ារក
អងាកាារអនតរជាាតិ់ខាាងកាារងាារ ដេ��ម្ម �ីដេ�ើ�កាារត្រួតួ់ត់ពិនិត់យស្សាតង់ដ្ឋាារកាារងាារដេ�ាកុ�ងឧស្សាាាហកម្មម

កាាត់់ដេ�រ ដែ�លដេ�ាដេពលដេនាាះ មាាន ២៩០ ដេ�ាងច�ក។

ដេដ្ឋាាយបាានទទួលមូ្មលនិ�ិមួ្មយដែ�ុកព�រដ្ឋាឋ ាភិិបាាលស្សាហរ�ឋអាាដេម្មរកិ និងកម្មមើ�ិ�អភិិើឌ្ឍឍន៍
អងាកាារស្សាហ�បជាាជាាតិ់ BFCបាានដេបាាះពះមុ្ម�ាាយ “របាាយកាារណ៍្ឌស្សាដំេ�ាគី” ព�រ�ងកុ�ងមួ្មយឆុ្នាំាំ 

ដែ�លតាាម្មដ្ឋាានអនះដេ�ាម្មភាាពដែ�ុកកាារងាាររបស់្សាដេ�ាងច�ក។

ស្សាហរ�ឋអាាដេម្មរកិបាាន�តល់ជូួន�បដេទស្សាកមុ្ម�ជាានូើឋាានៈកុ�ងកាារដេ�ើ� ពាាណិ្ឌជួជកម្មមដែ�លមាាន
អំដេណ្តាាយ�ល ដេដ្ឋាាយដែ�ែកដេល�លកខខណ្ឌឌ សៃនកាារព�ងងឹលកខខណ្ឌឌ កាារងាារ។
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កម្មមករដេ��រដេ�ាកាាន់�ចក�ើ ារចូលដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា) ម្មះនដេពលចាាប់ដេ�ត�ម្មដេើនកាារងាាររបស់្សាពួកដេគី។ 
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១



សៀ�ៀវសៀ�ៅកម្រ�ង��ទិ្ធិិផិល
គសៀម្រ�ៅង និងិដៃ�គពូាៅក់ព័ន័ិិ

រយៈៈពេ�ល២០ឆំ្នាំ�� នៃ�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� 

សៀ�ៀវសៀ�ៅកម្រ�ង��ទិ្ធិិផិលគសៀម្រ�ៅង និងិដៃ�គពូាៅក់ព័ន័ិ ិ៖ 
កា�រគ�ម្ពុ�់ខួួ� ២០ឆំ្នាំ��នៃ�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�

សិ្សាទធិថ្មីត់ចម្មាង៖  
អង្គគកា�រអន់រិជា�ត្តិ�ខា�ង្គកា�រងា�រ  
©២០២២  

របូថ្មីត់ដេដ្ឋាាយ៖ រ ីរនួ កមុ្ម�ជាា (ដេល�កដែលងទពំរ័ទ� ៨ ១២ ១៤ ១៨ ២១ ២៨ ៣៥ 
៣៦ ៤៧ ៥៥ ៥៦ ៦២ ៦៤ ៦៧ ៧៥ ៨១ ៨៧) 
www.rounry.com 

គំីនូស្សា�ពាាង និង�កាាហើិកពត័់ម៌ាាន៖ 
MIRAGE Collective កមុ្ម�ជាា 
www.mirage-collective.com

កាារចាាត់់តាាំងបះគីាលិកស្សា�មាាប់កាារដេបាាះពះមុ្ម�ាាយ របស់្សាអងាកាារអនតរជាាតិ់ខាាង
កាារងាារ ដែ�លអនះដេ�ាម្មតាាម្មទមាា ាប់អនះើត់តរបស់្សាអងាកាារស្សាហ�បជាាជាាតិ់ ដេហ�យ
កាារបងាា ាញឯកស្គាារដេ�ាកុ�ងកាារដេបាាះពះមុ្ម�ាាយដេនះ មិ្មនបាានបងាា ាញអំព�គំីនិត់
ទស្សាសនៈណ្តាាមួ្មយ ដេ�ាះប�ជាាអើ�ក៏ដេដ្ឋាាយ ព�ស្សាំណ្តាាក់អងាកាារអនតរជាាតិ់ខាាងកាារងាារ 
�ាក់ទងនឹងស្គាថ ានភាាពចាាប់របស់្សា�បដេទស្សាណ្តាាមួ្មយ តំ់បន់ ឬទឹក�� ឬអាាជាា ា�រ
របស់្សា�បដេទស្សាដេនាាះ ឬ�ាក់ទងនឹងកាារកំណ្ឌត់់�ពំដែ�នរបស់្សា�បដេទស្សាដេនាាះដេទ។ ទនួំល
ខះស្សាត្រួតូ់ើចំដេពាាះទស្សាសនៈដែ�លបាានបងាា ាញដេ�ាកុ�ងអត់ថបទដែ�លបាានចះះហត់ថដេលខាា 
កាារសិ្សាកាា និងកាាររមួ្មចំដែណ្ឌក�សៃទដេទៀត់ គឺីជាារបស់្សាអុកនិពនធដែត់មុាាក់គីត់់ ដេហ�យ
កាារដេបាាះពះមុ្ម�ាាយដេនះមិ្មនបាានបដេងើ�ត់ជាាកាារឯកភាាពដេដ្ឋាាយអងាកាារអនតរជាាតិ់ខាាង
កាារងាារ ចំដេពាាះទស្សាសនៈដែ�លបាានបងាា ាញដេ�ាកុ�ងអត់ថបទ កាារសិ្សាកាា និងកាារ
រមួ្មចំដែណ្ឌក�សៃទដេទៀត់ដេនាាះដេ��យ។ កាារស្សាំដេ�ា�ល់ដេ�ម ាះរបស់្សា�កះម្មហុះន និង
�លិត់�លពាាណិ្ឌជួជកម្មម និង�ំដេណ្ឌ�រកាារនាានាា មិ្មនបាានបញ្ញាជ ាក់អំព�កាារយល់�ពម្ម
របស់្សាអងាកាារអនតរជាាតិ់ខាាងកាារងាារដេនាាះដេ��យ ដេហ�យកាារខកខាានមិ្មនបាាន
ដេល�កដេ��ងអំព��កះម្មហុះន �លិត់�លពាាណិ្ឌជួជកម្មម ឬ�ំដេណ្ឌ�រកាារជាាក់�ាក់ណ្តាាមួ្មយ
មិ្មនដែម្មនជាាស្សាញ្ញាា ាសៃនកាារមិ្មនឯកភាាពដេនាាះដែ�រ។  

កាារដេបាាះពះមុ្ម�ាាយរបស់្សាអងាកាារអនតរជាាតិ់ខាាងកាារងាារ អាាចដែស្សាើងរកបាានដេ�ាតាាម្ម
កដែនាងលក់ដេស្សាៀើដេ�ា�ំៗ ឬទទួលបាានដេដ្ឋាាយផ្លាេ ាល់ព�ដែ�ុកដេបាាះពះមុ្ម�ាាយសៃនអងាកាារ
អនតរជាាតិ់ខាាងកាារងាារ៖ កាារ�ិាលយ័អងាកាារអនតរជាាតិ់ខាាងកាារងាារ. CH-១២១១ 
ទ��កះងហសឺណឺ្ឌើ ២២ �បដេទស្សាស្សាើ�ស្សា។ កាាតាា��ក ឬបញ្ចជ�កាារដេបាាះពះមុ្ម�ាាយថ្មីម�ៗ 
អាាចទទួលបាានដេដ្ឋាាយឥត់គិីត់សៃថ្មីាព�អាាស្សាយដ្ឋាឋ ានខាាងដេល� ឬតាាម្មរយៈអះ�ដែម្មល៖ 
pubvente@ilo.org ឬចូលដេ�ាកាាន់ដេគីហទពំរ័របស់្សាដេយ�ង៖ 
www.ilo.org។ 

ស្សា�មាាប់ពត័់ម៌ាានបដែនថម្ម សូ្សាម្ម�ាក់ទង អង្គគកា�រអន់រិជា�ត្តិ�ខា�ង្គកា�រងា�រ
គីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាា 
ដេលខ ៩ �ា�ើដេលខ ៣២២ ស្សាងាើ ាត់់បឹងដេកងកងទ�១
�បអប់ស្សាំបះ�ត់ដេលខ ២៦៤២ ភំុិដេពញ ១២៣០២

�ពះ�ាជាាណ្តាាច�កកមុ្ម�ជាា

ទូរស្សាពេ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១២ ៨៤៧, ២២០ ៣៦២ បនតដេ�ា ១០៦-៩

អះ�ដែម្មល៖ betterfactories@ilo.org

អង្គគកា�រអន់រិជា�ត្តិ�ខា�ង្គកា�រងា�រ 
កាារ�ិាលយ័អនះតំ់បន់អាាស្សាះ�បូព៌ាា

កាារ�ិាលយ័៖ ជាាន់ទ�១០ អគាារអងាកាារស្សាហ�បជាាជាាតិ់

ើថិ្មី� RajdamnernNok �បអប់ស្សាបំះ�ត់ដេលខ ២-៣៤៩

បាាងកក �បដេទស្សាសៃថ្មី

ទូរស្សាពេ៖ +៦៦២ ២៨៨ ១២៣៤ ទូរស្គាារ៖ +៦៦២ ២៨០ ១៧៣៥

ព័ត័�៌ៅនិ�សៀងេប់អំ�ព័ើសៀ�ៀវសៀ�ៅសៀនិះ



ជំ�ព័កូទ្ធិើ�យួដៃនិសាៅច់ូសៀរឿង កាៅរងាៅរកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរ ត្រូតវូ
បាៅនិ�សៀ�រសៀ�ៅកំ�ងម្រប់សៀទ្ធិ�ក�ុ�ជាៅ។ សៀ�ៅសៀព័លតែ�ល
គសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅក�ុ�ជាៅ បាៅនិ
ចាៅប់់សៀផិើ�កាៅលព័ើ ២០ ឆំ្នាំៅ��នុិ ម្រក�ុកាៅរងាៅរ–តែ�លអំំក
និងឹបាៅនិសៀ�ើលសៀ�ើញ�ខុ និងិសិាៅប់់ឮ��សៀ�ងរប់�់
ព័កួសៀគ សៀ�ៅកំ�ងទ្ធិ�ព័រ័ដៃនិសៀ�ៀវសៀ�ៅសៀនិះ–�និិបាៅនិ�ងឹ
ជាៅ�នុិសៀ�ើយថាៅ ព័កួសៀគក�ព័ងុតែតចាៅប់់សៀផិើ�អីំើតែ�ល
និងឹអាៅចូកាា ៅយជាៅក�មវធិីើ�កល តែ�លលាៅត�និិងឹ
សៀ�ៅកាៅន់ិ ១២ ម្រប់សៀទ្ធិ�សៀ�ៅជំុ�វញិព័ភិព័សៀលាៅក។ 

 ��ពេ���មុ្ពុ�ជា� �ំ�ងអំ�ឡុ�ង��វ�សរឆំ៍្នាំ��១៩៩០ ���ុង
រ�់ពេ���ំ�ង��ពេ��លនៃ�កា�រ�ះ ��ងិ�ចយ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ងកំា��ើរ�� 
��លយ័ៈ�ូជសា���៍ ��ង�ង្រ្គា�ិ�ម្ពុ�ុើវលិ ពេ�ើយៈវ�ិយ័ៈ
កា��់ពេ�រ�ពេមំ្ពុ����ពា��់ ��ងផល��តែ�ែ�ពេជើង�៏រ�ីចពេ�ម្ពុើ�
���ល�ធភា��ទា�ញម្ពុ�ុ�ស���់តែ��គ្រួគួសា�រពេចញ�ើភា��
��ើ��។ វា�ផដល់�កាដ ��ុ�ល ពេ�ើម្ពុែើជួយៈ�សា�ងអំនា�គ�មួ្ពុយៈ
����ពេ��យៈ��ិ�ភា�� ��ងកា��់តែ����ភា��រ�ីចពេ�ម្ពុើ�។ ពេ��
ឆំ្នាំ��១៩៩៩ រ�ា �ភិ�បា�ល��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ ��ងរ�ា �ភិ�បា�ល
�មុ្ពុ�ជា�បា��ចុ���ថពេលខ្លាំ�ពេលើ��ចច��ម្ពុពេ��ៀងពា�ណិ�ជជ�ម្ពុមមួ្ពុយៈ 
ពេ�ើម្ពុែើជ�មុ្ពុញឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រតែ�ល���ុងរ�ីលូ�លា��់ 
ពេ�ើយៈ ILO បា����ួលកា�រពេ�ំើ�ុ�ឱ្យយគាំ����ឧ�ា���ម្ពុមពេ�� 
ពេ��យៈធា�នា�ថា� ល�ខខួណិឌ កា�រ��រអំ�ុពេលា�ម្ពុពេ��តា�ម្ពុចា��់
កា�រ��រជា��� ��ង�ិង់��រកា�រ��រអំ�រិជា����ំ�ល។
 ពេ��ឆំ្នាំ��២០០១ គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា�គ្រួ�ូវបា���ពេងើើ�ពេឡុើង ពេ�ើយៈ�ចច��ែ�ពំេ�� ���ជ��
មួ្ពុយៈច��ួ�នៃ���ុម្ពុកា�រ��រពេ�ើម្ពុ���ូងពេ��តែ���ពិេ�ើើកា�រ��រ
ជា�មួ្ពុយៈគពេ���ងពេ��ពេ��ពេឡុើយៈ។ ��ុម្ពុពេ��បា��ពេរៀ�ច�ពេ�វា�
�ំ�លរ��់គពេ���ងកា�រ��រកា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�៖ 
កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុពេ��ងច�� ពេ�ើម្ពុែើវា��់តែវងល�ខខួណិឌ កា�រ��រ ��ង
�ញ្ជាជ ��់ថា� ពេ�ើចាំ��បា�ច់គ្រួ�ូវ���កា�រតែ�លម្ពុអតែ�រឬពេ� កា�រ
�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លពេ�ើម្ពុែើជួយៈអំំ��គ�់�គង ��ង�ម្ពុម�រអំភិ�វឌ្ឍឍ
ជ�នា�ញ ��ងអំ�ុវ�ិកា�រផំ្លា��់�ដ�រពេ���ំ�ងកា�រអំ�ុវ�ិ ��ងពេ�វា�
��ឹ�ា� ពេ�ើម្ពុែើគាំ������ចច��ទនា�ពេ���តែ�ំងកា�រ��រ ��ងកា�រ
ពេ����សា�យៈ�ញ្ជាា ��ម�គសាម �ញ។ ពេ�វា�ទា��ងពេ��ពេ��តែ�ជា�ពេ�វា�
�ំ�លច�ពេពា��អំភិ���ម្ពុរ��់គពេ���ងកា�រ��រកា��់តែ���ពេ�ើរ
ពេ��ពេ�ល�ចច��ែ�។ំ 

 ពេ��ឆំ្នាំ��២០០៩ ILO ��ង IFC បា���ពេងើើ���ចច��ម្ពុពេ��ៀង
��������ិ�កា�រ ពេ�ើម្ពុែើតែច�រ �តែល�ជ�នា�ញឯ�ពេ�� ��ង
ភា��ជា�នៃ�គូពេ���ំ�ងកា�រអំ�ុវ�ិ�ម្ពុមវ�ិើ។ តា�ម្ពុរយៈៈកា�រ
ចាំ��់ឫ�គល់យ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ងពេ���មុ្ពុ�ជា� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរចាំ��់ពេផដើម្ពុរ�ី��ល��លពេ��ជុ�វញិ��ភិ�ពេលា�� ជា�ពេលើ� 
���ូង ពេ��ឆំ្នាំ��២០០៩ ពេ���ល់��ពេ��ពេវៀ�ណ្ដា�ម្ពុ ��ង
�ស����ើ ពេ�ើយៈ�នាទ ��់ម្ពុ��ណ្ដាដ ���ពេ���នៃ�ពេ�ៀ�។ អំ�់
រយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ�� គពេ���ងកា�រ��រកា��់តែ���ពេ�ើរបា��
�ងើល�ខណិៈ�����់កា�រចូលរមួ្ពុរ��់អំំ�ល�់��យៈ 
អំំ��ញ្ជាជ ���ញ ពេ��ងច�� ��ង��ុម្ពុ�ុុ��នៃ�ពេ�ៀ�ច��ួ�
���់ពា��់ពេ���ំ�ង��ើ ��់ផិ�់ផិង់ពេ���ំ�ងភា��ជា�នៃ�គូពេ��។

ជាៅ�យួនិងឹកាៅរម្រគប់�ណ៍ដ ប់់សៀ�ៅសៀព័លប់ចូុ�ប់ីនិសំៀ�ៅ�ល់
សៀ�ៅងចូម្រកជាៅង ៥៥០ និងិក�មករចូ�និនូិជាៅង 
៦៣០.០០០នាៅក់ គសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅ
ក�ុ�ជាៅបាៅនិសៀបាៅះជំ�ហាៅនិយ៉ាា ៅងតែវងសៀ�ើយ។ សៀប់ើសៀ�ៅះប់ើជាៅ
ម្រប់សៀទ្ធិ�សៀនិះសៀ�ៅតែត�ៅនិប់ញ្ហាា ៅម្រប់ឈ�ជាៅសៀម្រចូើនិកដើ វ�ិយ័
កាៅត់សៀ�របាៅនិកាា ៅយជាៅ��ៅ�ធាៅតគុនិាះឹដៃនិសៀ��ឋកចិូុ
តែ�លក�ព័ងុរកីចូសៀម្រ�ើនិ។ 

ពេ��ពេ�លពេយៈើង�មឹំ្ពុងពេ��កា��់អំនា�គ� ម្ពុ��ចិ�តា�រមួ្ពុគំាំ�រ��់
ពេយៈើង គឺពេ�ើម្ពុែើ�ពេងើើ�ភា��ជា�នៃ�គូឧ�ា���ម្ពុម�៏រងឹ��� ��ង
����ពេ��យៈគណិពេ�យៈយភា�� តែ�លអំ�ុវ�ិកា�រ��រ�ម្ពុរម្ពុយ
ពេ���ំ�ងពេ��ងច������ពេ��យៈ�ុវ�ថ�ភា�� �ុខួភា��លអ 
ចើរភា�� ��ងផល��ភា��។ អំនា�គ�មួ្ពុយៈតែ�លកា��់តែ�ពេ�មើភា��
គំាំ� ��ង�រយិ៉ា���័ ំ�ឹង�ថ��ពេ���ំ�ងកា�រ�គ�់�គងរ��់ពេយៈើង 
�����ពេ�ើ រ�ា �ភិ�បា�ល �ុរ��ចច ��ពេយ៉ា�ជ� ��ង��ណ្ដា�ង�ម្ពុម�រ
ពេ�ើរ�ួនា��ើពេរៀងៗខំួ��រ��់�ួ�ពេគ។  

Dan Rees

នាាយកកម្មមវិធីិីកាារងាារកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរ
ចាា�់តាំា�ងពីីឆំ្នាំា�២០១០ ម្មក

៩

អាៅរ�ភកថាៅ

៨

អាៅរ�ភកថាៅ



ទំ�ពីរ័ ១២

កាៅរចាៅប់់សៀផដើ�
អីី្វីតែ�លបាាន់ចាា�់សើ�ើីម្មជាាកាារពិីសើ�ាធីន៍់រយៈសើពីលពីីរឆំ្នាំា�សើ�ាកំ�ងកាារពិីនិ់�យតាំាម្មដាាន់កាារអ្វីនុ់វិ�តកាារងាារ បាាន់រកី

លូ�លាា�់សើ�ាជាាកម្មមវិធីិីប្រ�ក�សើដាាយន់វាានុ់វិ�តន៍់ និ់ងប្រ��ិទំធភាាពី។

ទំ�ពីរ័ ១៦

កចិូុ��កាៅរ
វិ�ិយ័កាា�់សើ�រ�៏សើជាាគជ័យ័ត្រូ�ូវិកាារកិច្ចច�ហកាារពីីប្រគ�់�មាាជិ័ក  

តែ�លសើធីីីកាារងាាររមួ្មគំ្នាាប្រ�ក�សើដាាយជ័�នាាញឯកសើទំ�។

ទំ�ពីរ័ ៣០

កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ
សើ��ឋកិច្ចចរ��់កមុ្ម�ជាាមាាន់កាារសើកីន់សើ�ីងយ៉ាា ាង�សើម្មើីម្មកំ�ងរយៈសើពីល២០ឆំ្នាំា�ចុ្ចងសើប្រកាាយសើន់ះ ច្ច�តែ�កឯកម្មមករ

តែ�លបាាន់ជួ័យគ្នាា�ប្រទំ�ល់ក�សើ�ីន់សើ��ឋកិច្ចចសើន់ះក៏�ូសើចំាាះតែ�រ។

ទំ�ពីរ័ ៤៨

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ
កាារសើ�ើជាា ាចិ្ច�ត និ់ងកាារ��ូូយ៉ាា ាង�ិី��ីាញជួ័យទាំា�ងកម្មមករ និ់ងធុីរកិច្ចចឱ្យយរកីច្ចសើប្រមី្មន់។

ទំ�ពីរ័ ៦៨ 

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ
ច្ច�សើ�ាះ BFC ភាាពីសើជាាគជ័យ័ពិី�ប្របាាក�លាា��ន់ធ�ងសើលី�ពីីកតែន់ែងកាារងាារសើ�ា�ល់ត្រូគួ�ារ ជី័វិភាាពីរ�់សើ�ា និ់ង

ភាាពីកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីររ��់កមុ្ម�ជាាទាំា�ងមូ្មល។

ទំ�ពីរ័ ៩២

កាៅរ��ាងឹសៀ�ៅកាៅន់ិអំនាៅគត
ឧ�ាាហកម្មមកាា�់សើ�រកមុ្ម�ជាាប្រ�ឈម្មន់�ងកាារផ្លាែ ា�់�ើ�រគួរឱ្យយក�់�មាា ាល់សើ�ាសើពីលខាាងមុ្មខ សើហីយ BFC និ់ងដៃ�គូ

សើប្រ�ៀម្មខែ�ន់រចួ្ចជាាសើប្រ�ច្ចកំ�ងកាារប្រ�ឈម្មមុ្មខន់�ងកាារផ្លាែ ា�់�ើ�រទាំា�ងសើនាាះរមួ្មគំ្នាា។

១០ ១១

�ៅតកិាៅ



គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� បា��ឆំ្លងកា��់
��ណ្ដា��់កា�លជា�ពេ�ចើ� �ះ ុតែ�គិពេ���ងពេ�� ពេ��តែ�រ�ា�គុណិ
�នៃមំ្ពុ ��ងពេគាំ�លពេ���ំ�លរ��់ខំួ��ជា���ចច។ ច�ពេពា��ពេលា����ើ 
Sandra Polaski តែ�លជា�សាថ ���យ�រ����ពេ��យៈ
ឥ�ធ��លនៃ�គពេ���ងពេ�� អំំ��ពេងើ�កា�រ ��ងអំំ����ឥ�ធ��ល 
គុណិ�នៃមំ្ពុទា��ងពេ��បា���ឹ�នា��គពេ���ងពេ���ើអា�ណិ�ិ�មួ្ពុយៈ
����ពេ��យៈ�ញ្ជាា ���ឈម្ពុពេ��ជា�គ����ផិ�ចពេផដើម្ពុតែ��ផំ្លា��់�ដ�រ 
តែ�លអា�ចគាំ����ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា�អំ�់រយៈៈជា�ង�ើរ
��វ�សម្ពុ�ពេ�ើយៈ។

កាៅរនាៅ�សៀចូញ�សៀ�ា�កប់�ពាៅក់ និងិតែ�ីកសៀជំើងអាៅចូជាៅ
ជំ�ហាៅនិ��ប់ងូតែ�លអាៅចូ�សៀម្រ�ចូបាៅនិសៀ�ៅកំ�ងវ�ិយ័
ផលតិក�ម�ម្រ�ៅប់់ក�ុ�ជាៅ។ សៀ�ៅយសាៅរវាៅបាៅនិក�ព័ងុ
កសាៅងសៀ�ើងវញិព័ើភាៅព័ចូលាៅចូលនិសៀយ៉ាៅបាៅយ និងិ
�ងគ� សៀ�ើយ�ម្រ�ៅប់់ម្រក�ុក�មករវញិ វ�ិយ័សៀនិះអាៅចូ 
ប់សៀងើើតឱកាៅ�នាៅនាៅតែ�លអាៅចូផ្លាា ៅ�់ប់ដ�រជំើវតិ។ 

 ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ �មុ្ពុ�ជា�ម្ពុ��អា�ច�គាំ��់តែ�ពេ�ើ�ហា�ង
មួ្ពុយៈច��ួ� ��ងរង់ចាំ��កា�រ�ញ្ជាជ ���ញម្ពុ��ើ��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ 
��ង��ភា��អឺំរុុ��ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេឡុើយៈ៖ “ពេ�ទើរតែ��គ�់��ពេ��
ទា��ងអំ�់���វ�ិយ័ៈវា�យៈ�ភិណ័ិឌ  ��ងចង់កា�រពា�រវ�ិយ័ៈពេ�� 
ពេ��ុពេ�� ��ចច��ម្ពុពេ��ៀងអំ�រិជា���មួ្ពុយៈ ពេពា�លគឺ ��ចច
��ម្ពុពេ��ៀង��ុភា�គើពេលើ�រនៃ�អំ�ពេបា�� គ្រួ�ូវបា��ចរចាំ� ពេ�ើម្ពុែើ
តែ�ងតែច�ល�ធភា����ួលបា���ើផា�រ ��ង�គ�់�គងកា�រ���ួ�
��តែជងពេ���ំ�ង��ើ ��់ផិ�់ផិង់�ពេមំ្ពុ����ពា��់” ពេ��ជា��ម្ពុដើ
រ��់ពេលា����ើ Sandra តែ�ល��់��ិ�ល់ថា� ��ចច
��ម្ពុពេ��ៀងពេ��គ្រួ�ូវបា���ពេងើើ�ពេឡុើងពេ��មុ្ពុ�ពេ�ល�មុ្ពុ�ជា�អា�ច
ចូលរមួ្ពុបា��។
 ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ ��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ ��ង�មុ្ពុ�ជា����
ផំ�់គ�����ូចគំាំ�ពេ��ចុង��វ�សឆំ្នាំ��១៩៩០ ពេ�ើយៈ��ពេ��
ទា��ង�ើរ�����ណិងពេ�ើើអំើើ តែ�លអា�ចពេ�ើើបា�� ពេ�ើម្ពុែើ�សា�ង
វ�ិយ័ៈមួ្ពុយៈ តែ�ល�ឹងផដល់ផល��ពេយ៉ា�ជ�៍�ល់��ពេ����ួល 
��ង�ម្ពុម�រ។ ពេលា����ើ Sandra រ �លឹ�ថា� អំំ�ចរចាំ�
ពា�ណិ�ជជ�ម្ពុម��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិពេ��ពេ�លពេ�� ���កា�រគាំ����
តែផំ��ពេយ៉ា�បា�យៈ�៏ចាំ��បា�ច់ ពេ�ើម្ពុែើពេ�ំើ�ូវ�ម្ពុមវ�ិើ����ពេ��យៈ
�វា��ុវ�ិ�៍ ���ពេ�លពេ���មុ្ពុ�ជា� ឯ�ឧ�ិម្ពុ ចម្ពុ �����ធ 
តែ�លពេ��ពេ�លពេនា��ជា�រ�ាម្ពុង្រ្គា�ិើ���ួងពា�ណិ�ជជ�ម្ពុម បា��

ពេម្ពុើលពេ�ើញផល��ពេយ៉ា�ជ�៍កា��់តែ�ពេ�ចើ� តែ�លឧ�ា���ម្ពុម
កា��់ពេ�រ�����់កា�រនា��ពេចញ អា�ច�ពេងើើ�បា�������់
��ពេ��ពេ��។
 “ច�ពេពា��ខំួ��ខំួ��ផ្លាទ �ល់ ខំួ�����ជា�ពេកា���រពេ�ើរគាំ��់ជា�ខំ្លាំ��ង” 
ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់ពេលា����ើ Sandra អំ��ើ ឯ�ឧ�ិម្ពុ 
�����ធ។ “គាំ��់ចង់ឱ្យយវ�ិយ័ៈពេ��រ�ីចពេ�ម្ពុើ� ពេ�ើម្ពុែើ��ពេណិើ�
ពេ��ា��ចច ពេ�ើយៈគាំ��់ចង់ឱ្យយ���កា�រ����ឹ�ិពេ�មើ ៗ គំាំ�ច�ពេពា��
�ម្ពុម�រ។ គាំ��់បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញថា� វា�ជា�កា�រលអ�����់�មុ្ពុ�ជា�
�ំ�ងកា�រ��ា �ញថា� កា�រអំភិ�វឌ្ឍឍអា�ចពេ�ើ�ពេឡុើង�ំ�ងល�ខណិៈ
តែ�ល���ភា��ពេ�មើគំាំ�ច�ពេពា���ម្ពុម�រ ពេ�ើយៈគាំ��់���ភា��
កំា�ហា���ំ�ងកា�រ���ិវា��ុវ�ិ�៍ពេគាំ�ល�ពេយ៉ា�បា�យៈ តែ�ល
ម្ពុ��ទា��់គ្រួ�ូវបា��សា��លែងពេ���តែ�ំងណ្ដា�ពេផសងពេឡុើយៈ”។
 �ពេ�ម្ពុចបា���ើ��ចចចរចាំ�ទា��ងពេនា�� គឺ ��ចច��ម្ពុពេ��ៀង
ពា�ណិ�ជជ�ម្ពុមវា�យៈ�ភិណ័ិឌ ពេ�ើភា�គើរវា�ង��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ ��ង
�មុ្ពុ�ជា�ពេ��ឆំ្នាំ��១៩៩៩ តែ�លបា��ផា�រភាជ ��់ល�ធភា��រ��់
�មុ្ពុ�ជា��ំ�ងកា�រ��ួលបា���ើផា�រអា�ពេម្ពុរ�ិ����ពេ��យៈ�នៃ�ម្ពុ
យ៉ាះ �ងលអ ច�ពេពា���ម្ពុ�ថភា��រ��់��ពេ��ពេ���ំ�ងកា�រធា�នា��ូវ
ល�ខខួណិឌ កា�រ��រពេ�មើភា��គំាំ� ��ង��ំ�ភា��។ ច�ពេពា��
ពេលា����ើ Sandra ��នា��់���ងពេ�� គឺជា�អំើើ តែ�ល
��ា �ញថា� ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា����ល�ខណិៈខុួ��ើ
ពេគ វា�គឺជា�អំើើម្ពុាះ �ងតែ�ល�ឹងកំា�យៈជា�គុណិ��ពេយ៉ា�ជ�៍��ពេ��
ពេ��ពេ�លពេ�កា�យៈ �����់ កា�រ���ួ���តែជងរ��់ខំួ��។ គាំ��់
បា����យ៉ា�យៈថា� “វា�បា���ពេងើើ�កា�រពេលើ���ឹច��ិវជិជ���៖ 
�����ពេ�ើពេ��ងច�� ��ងឧ�ា���ម្ពុមពេ�� ពេ�ើើឱ្យយល�ខខួណិឌ
កា�រ��រ���ភា����ពេ�ើរពេឡុើង អំំ��ឹងអា�ចនា��ពេចញកា��់តែ�
ពេ�ចើ�ពេ�� កា��់��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ តែ�លជា��ើផា�រ����ផុ�រ��់
អំំ�”។
 ពេ��ពេ�ល���ពេគាំ�ល�ពេយ៉ា�បា�យៈ កា�រអំ�ុវ�ិ
ពេគាំ�ល�ពេយ៉ា�បា�យៈពេនា�� គឺជា�ពេរឿងមួ្ពុយៈពេ�ៀ�។ ម្ពុង្រ្គា�ិើសាថ ���ូ�
��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ���ូងបា���ះ ុ��ះងតា�ម្ពុ���គ្រួ�ួ������យ
ពេ��ងច��កា��់ពេ�រ�ំ�ងរយៈៈពេ�ល�ើរឆំ្នាំ�����ូង �ះ ុតែ��ួិ�ពេគ
បា���ពេ�ម្ពុចច��ិពេផទរ��ចចកា�រពេ��ជូ��ល់អំងភិា��មួ្ពុយៈពេ�ៀ� 
ពេនា��គឺ អំងកិា�រអំ�រិជា���ខ្លាំ�ងកា�រ��រ។ ពេលា����ើ Sandra 
បា�������សា���៍ថា� ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ ��ចចកា�រពេ��
�ថ��ពេ��ពេ����ួនា��ើ�ើមុ្ពុ�រ��់ ILO ពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ងពេ��
��លពេលា��។

Sandra Polaski

អំ្វីក��ណាាងពិីសើ��ដៃន់រ�ឋម្មន្រ្តីន់តីប្រក�ួងកាារ�រសើទំ��ហរ�ឋអាាសើម្មរកិ ទំទួំល�ន់ុ�កកិច្ចចកាារកាារងាារ ឆំ្នាំា�១៩៩៩-២០០២
នាាយករង�ប្រមាា�់សើគ្នាាលន់សើយ៉ាាបាាយ�ប្រមាា�់ ILO ឆំ្នាំា�២០១២ - ២០១៦

១២ ១៣

កាៅរចាៅប់់សៀផដើ�កាៅរចាៅប់់សៀផដើ�



“ILO តែតងតែតទ្ធិទួ្ធិលបាៅនិកាៅរតែណ៍នាៅ�ឱយសៀផ្លាដ ៅតសៀលើ
អាៅកប់ីករិយិ៉ាៅរប់�់រ�ឋ ៅភបិាៅល ... ILO �និិតែ�លបាៅនិ
សៀធីីើអំធីកិាៅរកចិូុសៀ�ៅងចូម្រកសៀ�ើយ។ សៀ�ៅសៀព័លសៀនិះ 
សៀ�ៅសៀព័លម្រកសៀ�កសៀ�ើលសៀ�ៅសៀម្រកាៅយវញិ វាៅហាៅក់�ចូូជាៅ
ភាា ៅក់សៀផើើលប់និិចិូថាៅ រ�តូ�ល់សៀព័ល�ៅនិគសៀម្រ�ៅង
សៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅក�ុ�ជាៅ អំងគកាៅរសៀនិះ
�និិតែ�ល�ៅនិតនួាៅទ្ធិើ�យួកំ�ងកាៅរព័និិតិយសៀ�ើលអីំើ តែ�ល
វ�ិយ័ឯកជំនិក�ព័ងុសៀធីីើសៀ�ើយ។”

ថ្វីើើពេ�ើ���ភា��សាទ ��់ពេ�ទើរពេ��ពេ�ល���ូង�ដើ គពេ���ងពេ��បា��
ពេបា��ជ�ហា��ពេ��មុ្ពុខួ ពេ�ើយៈគពេ���ងសា��លែងរ��់ ILO 
បា��កំា�យៈពេ��ជា�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� 
តែ�លពេ��ពេ�លពេ�� ជា��ម្ពុមវ�ិើវា�យៈ�នៃមំ្ពុ ��ង�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល
���អា�យុៈ ២០ឆំ្នាំ��ពេ�ើយៈ តែ�លបា��ផដល់កា�រជ�រុញ��ឹច��ិ
�ល់��ចចខួ��ខួ���ឹងតែ��ង��ពេ�ៀងគំាំ�ពេ��ពេ���ំ�ង��ពេ��
ពេផសងពេ�ៀ�។
 ពេ��ពេ�លតែ�ល ILO ពេ�ជើ�ពេរ�ី ��ង�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល
��ុម្ពុកា�រ��រតែ�ល�ឹងពេ�ើើកា�រពេលើ�គពេ���ងសា��លែងពេ�� 
ចរ�ិល�ខណិៈនា�នា�តែ�ល��ណិ�់��យៈម្ពុ�យ័ៈនៃ��ម្ពុមវ�ិើពេ���៏

���កា�រជតែជ�តែវ�តែញ�ផង�ើ �ើរពេ�ៀ�តែ�លគពេ���ង�ឹង
ពេ�ើើកា�រ។ ពេលា����ើ Sandra បា��ពេជឿជា��់ថា� ����័ធពេ��
គ្រួ�ូវកា�រ��ំ�ភា����ម្ពុ��ខុួ�់ ពេ�ើយៈ�ំ�ងភា��ចគ្រួមូ្ពុងច����់ 
តែ�លពេនា�� គ�ែើគួរ��ា �ញពេ�ម ��ពេ��ងច���ើមួ្ពុយៈៗ ��ងភា��
ម្ពុ��អំ�ុពេលា�ម្ពុតា�ម្ពុចា��់រ��់�ួ�ពេគ តែ�ល���ុងរ�
ពេ�ើញ។
 “ពេយៈើង តែ�លជា�រ�ា �ភិ�បា�ល��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ ��ងខំួ��
�ំ�ងនា�ម្ពុជា�អំំ�នា��ពា��យនា��មុ្ពុខួ បា��ជ�រុញខំ្លាំ��ងណ្ដា��់ឱ្យយ
�����ំ�ភា��ពេ�ញពេលញពេ���ំ�ង�ម្ពុមវ�ិើពេ�� ពេ��យៈសា�រវា�
���ុងគ្រួ�ូវបា���ពេងើើ�ពេឡុើង ជា���ពេ��ច�ពេពា��កា�រពេបា���ុមុ្ពុ
ផា�យៈល�ធផលគ្រួ�ួ������យល�ខខួណិឌ កា�រ��រ ពេ��យៈ���
ពេ�ម ��ពេ��ងច��។” ពេ��ជា�កា�ររ �លឹ�រ��់គាំ��់អំ��ើ 
��ចច��ភា��ា�នា�នា� តែ�លគាំ��់បា��ពេរៀ�ច�ជា�មួ្ពុយៈ��ធា��
�ើ��ឹ�ា��ពេចច�ពេ���ើមួ្ពុយៈពេ��ហា�ងកា�ពេ�ើនា�នា�ពេ��តា�ម្ពុ
�ង�ពេ�ំសា�� ពេ��យៈគ��អំ��ើ តែ����ណិ�់នៃ�កា�រ��ា �ញ
ល�ធផលពេ��។ “វា�ម្ពុ���គាំ��់តែ�ជា���ំ�ភា�������់�ម្ពុមវ�ិើ
ពេ��ផ្លាទ �ល់ពេនា��ពេ� �ះ ុតែ�ពិេ��យៈសា�រថា� កា�រពេ�ើើតែ��ពេនា���ឹង
�ពេងើើ�កា�រពេលើ���ឹច��ិមួ្ពុយៈ” ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយពេ��ងច��នា�នា���ងងឹ 
��ងរ�ា��ិង់��រកា�រ��រ��ម្ពុ��ខុួ�់។ “�����ពេ�ើ 

ស្សាមាាជិួក�ំបូងសៃន�កះម្មកាារងាារគីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាាដេ�ាដែខដេម្មស្គាា ឆុ្នាំាំ២០០១។ របូថ្មីត់៖ បណ្តាា ាស្គាាររបស់្សា ILO

អំំ��គ�់គំាំ� ពេពា�លគឺអំំ���ញ �ម្ពុម�រ រ�ា �ភិ�បា�លទា��ង�ើរ 
អំំ�ពេ��ើ�បា��់ �ឹងអំ��ើអំើើ តែ�ល���ុងពេ�ើ�ពេឡុើងពេ���ំ�ង
ពេ��ងច�� �នាទ ��់ម្ពុ�អំំ��គ�់�គងពេ��ងច���ឹង����ឹ�ិ
ខុួ��ើពេ��”។
 តា�ម្ពុកា�រពេ�ំើ�ុ�រ��់អំំ�ផល�� ពេ��ងច��នា�នា���ួល
បា��រយៈៈពេ�លអំ�ុពេ�គាំ��ពេ��ឆំ្នាំ�����ូងនៃ�កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ �ះ ុតែ� ិ
ពេ��ឆំ្នាំ��ពេ�� ��� កា�រ �ពេ�ម្ពុច ថា� ពេ��ងច��នា�នា�ពេ���មុ្ពុ�ជា�
�ឹងគ្រួ�ូវបា����ា �ញពេ�ម ��ច�ពេពា���ញ្ជាា �កា�រ��រ ��ង
កា�ររ �ពេលា�ភិពេលើ�ុវ�ថ�ភា��រ��់កា�រ��រ តែ�លពេលា����ើ 
Sandra បា�����អា�រម្ពុមណ៍ិថា� ជា�កា�រ��ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល
ពេ��យៈពេ�មើភា��គំាំ�រវា�ងផល��ពេយ៉ា�ជ�៍រ��់អំំ�ពា��់��័ធ។ 
ពេ��ុពេ�� ��ំ�ភា��បា��កំា�យៈពេ��ជា�គុណិ�នៃមំ្ពុ�ំ�លពេ���ំ�ង
�ម្ពុមវ�ិើពេ�� តែ�លបា��កំា�យៈពេ��ជា�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�។
 �នាទ ��់�ើរយៈៈពេ�លជា�ងមួ្ពុយៈ��វ�សចាំ��ឆ្នាំា �យៈ�ើ
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ពេពា�លគឺ
ពេ�លខំួ�គាំ��់�ពេងើ�ពេម្ពុើល �ះ ុតែ�មិ្ពុ���ឹ�នា��គពេ���ងពេ��
ពេឡុើយៈ ជា�ថ្វីមើម្ពុដងពេ�ៀ� ពេលា����ើ Sandra បា��កំា�យៈជា�
ម្ពុ�ុ�ស���ឥ�ធ��លយ៉ាះ �ង��ខ្លាំ��់ពេ���ំ�ង�ម្ពុមវ�ិើពេ��ចាំ��់�ើ
ឆំ្នាំ��២០១២ ម្ពុ� ពេ��ពេ�លពេ��គាំ��់ពេ�ើើកា�រ��រជា�អំគិនា�យៈ�រង 
��ួលកា�រ��រពេគាំ�ល�ពេយ៉ា�បា�យៈរ��់ ILO ។
 ពេលា����ើ Sandra រ �លឹ�ថា� ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ
រ��់�មុ្ពុ�ជា��ថ��ពេ�កា�ម្ពុ��ុ��ពេ��ពេ�លតែ�លគាំ��់បា��
ចូលកា��់�ួនា��ើរ��់គាំ��់ពេ�� ILO ។ ពេ��ពេ�ើម្ពុ��វ�ស
ឆំ្នាំ��២០០០ ���ូង���ល�ខណិៈជា�ម្ពុ��ិភា�� ពេ��យៈសា�រអំំ�
ពា��់��័ធ��ខ្លាំ��់ៗ រមួ្ពុ��� �ម្ពុម�រ ពេ��ងច�� អំំ��ញ្ជាជ ���ញ 
��ងរ�ា �ភិ�បា�ល ចាំ��់ពេផដើម្ពុពេម្ពុើលពេ�ើញផល�ះ �ពា�ល់នៃ�
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�លអ��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ងកា�រ
��ួលបា���ើផា�រ��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ ពេ��ពេលើឧ�ា���ម្ពុម
កា��់ពេ�រ ��ង��ពេ��ជា���ជា�រមួ្ពុ។ ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ 
ពេ����ឹម្ពុឆំ្នាំ��២០១២ ���ែញ្ញញ�ិ�អំ��ើ��ំ�ភា��តែលង���ភា��
ពា��់��័ធ ពេ�ើយៈ��ពេ��ពេ�����ុងចរចាំ�អំ��ើ �បា��់ឈំ�ល
អំ�ែ�រ�� �នាទ ��់�ើភា��គាំម ����ពេណិើ��បា��់ឈំ�លអំ�់
ជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ�� តែ�ល�ពេងើើ�ភា��តា���ឹងរវា�ងពេ��ងច�� ��ង
�ម្ពុម�រ។
 ជា�ថ្វីមើម្ពុដងពេ�ៀ� ពេ��ពេ�លពេនា�� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ចាំ��បា�ច់គ្រួ�ូវពេរៀ�អំ��ើ �ិង់��រ��ំ�ភា��
��ម្ពុ��ខុួ�់ ���ពេ�លតែ�លរ�ា��ូវ��ចច��ទនា�តែ��
��កា�រ ��ងពេ��យៈពេ�ើ�ច��រជា�មួ្ពុយៈអំំ�ពា��់��័ធ
ទា��ងអំ�់ពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមពេ��។
 ពេលា����ើ Sandra ��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់រ�ា�គុណិ�នៃមំ្ពុ

នៃ���ំ�ភា��ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុគុណិ�នៃមំ្ពុ�ំ�លរ��់គាំ��់ផង
តែ�រ។
 គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� “ពេ��ពេ�លពេរឿង�ា �វនា�នា�ពេ�ើ�ពេឡុើង
ពេ��យៈលា��់បា��ង វា�ពេ�ើ�ផំ�វ�����់អំ�ពេ�ើ�ុ�រលួយៈ ពេ�ើយៈ
��ំ��ងតែ�លកា��់តែ����អំ�ណ្ដា�ចរ�ិតែ���យៈ��ួល�ំ�ងកា�រ
��ពេណិើរកា�រតា�ម្ពុវ�ិើពេ�� ពេ��ពេ�លតែ�លគាំម ����ំ�ភា��។ 
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង��ំ�ភា�� អំំ�ទា��ងឡា�យៈ តែ�ល�ឹងគ្រួ�ូវផ្លា��់ពេចញ
�ើកា�រចរចាំ�តែ��លា��់បា��ង អា�ចពេរៀ�ច�ខំួ��ឯង ��ងពេ��ើ�បា��់
��័�៌�� ពេ�ើម្ពុែើតែ�ើងរ�ម្ពុ��គាំ����ច�ពេពា�����ធ�រ��់�ួ�ពេគ។ វា�
គឺជា���ំ��ងពេ�មើភា��គំាំ�ពេ���ំ�ង��ភិ�ពេលា��តែ�លម្ពុ��ពេ�មើភា��
គំាំ�ខំ្លាំ��ង ពេ�ើយៈពេទា��ជា�����ញ្ជាា �អំើើ�៏ពេ��យៈ ��ំ�ភា��ផដល់
អំ�ណ្ដា�ច�តែ�ថម្ពុឱ្យយអំំ�ទា��ងឡា�យៈ តែ�ល���អំ�ណ្ដា�ច��ច។” 
 ពេលា����ើ Sandra ��់��ិ�ល់ថា� គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�គ្រួ�ូវបា���សា�ង�តែ�ថម្ពុពេលើវ�ែ�ម្ពុ៌
នៃ�កា�រ��ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល ��ងកា�រតែ�ើងរ���ពេណ្ដា���សា�យៈ។ 
�ញ្ជាា �នា�នា�គ្រួ�ូវបា��ពេ����សា�យៈជា�មុ្ពុ� ��ង�ំ�ងល�ខណិៈ
អំ�ា���ឹ� តែ�លបា��អំ�ុញ្ជាញ ��ឱ្យយគពេ���ងពេ��ពេ�ើើ�នាធ ���ម្ពុម
�ញ្ជាា �នា�នា� ��ងជួយៈឧ�ា���ម្ពុមពេ��ឱ្យយរ�ីចពេ�ម្ពុើ�កា��់តែ�
រងឹ���តែថ្វីម្ពុពេ�ៀ�។
 “កា�ររចនា�មូ្ពុល�ា ���គឹ�រ��់គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
លអ��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� គ្រួ�ូវបា���ពេងើើ�ពេឡុើងតា�ម្ពុរយៈៈអំភិ���ម្ពុ
ពេ����សា�យៈ�ញ្ជាា �មួ្ពុយៈជ�ហា��ម្ពុដងៗ ��ងវា�បា���ពេងើើ��ូវ
អំើើមួ្ពុយៈ តែ�ល���ល�ខណិៈពេ��យៈតែឡុ�ពេ��ពេ�លពេនា��” 
ពេ��យៈគាំ��់�តែ�ថម្ពុថា� ពេ��ពេ�លពេ�កា�យៈម្ពុ� គ����នា�នា��ើ
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ជ�រុញ
��ឹច��ិ�ល់ពេគាំ�ល�ពេយ៉ា�បា�យៈ�ដើ�ើកា�រ��រ ��ង
ពា�ណិ�ជជ�ម្ពុមរ��់��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិច�ពេពា����ជា�ជា������ុង
អំភិ�វឌ្ឍឍ�នៃ�ពេ�ៀ� �ូចជា� ��ពេ��នៃ��ើ ��ម្ពុទា��ងនា��ពេ��រ�
�ម្ពុមវ�ិើកា�រ��រតែ�លកា��់តែ���ពេ�ើរកា��់តែ��ូល��ូលា�យៈ។ 
 “ផល�ះ �ពា�ល់វជិជ���យ៉ាះ �ងចា��់រ��់គពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� គឺផល��ផលមួ្ពុយៈនៃ�
អំភិ���ម្ពុពេ����សា�យៈ�ញ្ជាា �ពេ��យៈកា�រអំ�ុវ�ិជា��់តែ�ដងពេ��។ 
ពេ��ពេ�លពេ�� វា�បា��កំា�យៈពេ��ជា�គ�រមួូ្ពុយៈ តែ�លអា�ចគ្រួ�ូវ
គ្រួ�ួ������យ ��ងតែ��គ្រួមួ្ពុលពេ���ំ�ង��ពេ���នៃ�ពេ�ៀ�។”  

១៤ ១៥

កាៅរចាៅប់់សៀផដើ�កាៅរចាៅប់់សៀផដើ�



អួន ស្សាះភាា (�បធាានដែ�ុក�នធាានម្មនះស្សាស) កំពះងពិនិត់យដេម្ម�លបញ្ចជ�កម្មមករ និងដែ�ុកនាានាាជាាមួ្មយម្មន្រ្តីនត�អនះដេ�ាម្ម
ចាាប់ដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai ។ របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១

កចិូុ��កាៅរ

១៧



�ើពេ�លចាំ��់ពេផដើម្ពុ �ម្ពុមវ�ិើតែ�លបា��កំា�យៈជា�គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេ�� ���់��ុ��ពេលើពេ��ងច��
កា��់ពេ�រ ��ងជា���ពេ�� ពេ��ពេ�លចាំ��់ពេផដើម្ពុ���ូង 
អំំ��គ�់�គងពេ��ងច��ម្ពុ��សា��រច�ពេពា��ល�ធភា��នៃ��វ��ម្ពុម
ពេឡុើយៈ ឬម្ពុ����កា�រទា��ង��ុង។
 ពេលា�� ពេខួ� លូ អំគិពេលខ្លាំ���កា�រនៃ����គម្ពុពេ�� បា��
�����សា���៍ឱ្យយ�ឹងថា� ថ្វីើើពេ�ើ���ភា��ខុួ�គំាំ��ដើ �ម្ពុមវ�ិើពេ��
តែ�ងតែ�បា��រ�ា��ូវ��នា��់���ងយ៉ាះ �ងជ���ំ��ធជា�មួ្ពុយៈ
���គម្ពុពេ��ងច��កា��់ពេ�រពេ���មុ្ពុ�ជា�។
 កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុនា�នា� គឺ ��� ភា����់�ំ��ច�ពេពា��
ឧ�ា���ម្ពុមពេ�� ពេ��យៈសា�រគាំម ��ពេគាំ�លពេ��ផល���ម្ពុម
ពេផសងពេ�ៀ� តែ�លគ្រួ�ូវបា��ទា�ម្ពុទា�រឱ្យយ���ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុ
��ម្ពុ��ខុួ�់តែ��ពេ���ើពេ��ងច��ពេឡុើយៈ។
 ពេលា�� លូ បា����យ៉ា�យៈថា� “វា�តែ�ងតែ��ឹងកំា�យៈពេ��ជា�
��ទ��មួ្ពុយៈ វា�ពេ��តែ�ជា���ទ��មួ្ពុយៈ �ះ ុតែ��ំិ�ងរយៈៈពេ�ល�ះ ុនាម ��
ឆំ្នាំ��ពេ�កា�យៈម្ពុ� ពេយៈើងបា��រ�ពេ�ើញវ�ិើនា�នា� ពេ�ើម្ពុែើ�ពេងើើ�
គុណិ�នៃមំ្ពុ�����់អំំ�ពេ��ើ�បា��់។”
 ពេលា�� លូ រ �លឹ�ថា� ពេ���ំ�ងឆំ្នាំ�����ូង �ម្ពុមវ�ិើពេ��គឺជា�
ពេ�គាំ�ងកា�រណ៍ិ�វ��ម្ពុម�ុ�ធសា�� តែ�លគ្រួ�ូវបា���ពេងើើ�ពេឡុើង
ពេ��តា�ម្ពុល�ខខួណិឌ រ��់���ួងកា�រ��រ��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ។ 
�នាទ ��់ម្ពុ� ��តែ�លពេ��ឆំ្នាំ��២០០៤ ��ង ២០០៥ GMAC 
បា������ល់ពេ�ច�ដើ��ំ��ា ���ូចគំាំ��ឹងពេ�ច�ដើ��ំ��ា ��
តែ�លគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ពេ�ើើ៖ 
កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុគាំម ����ពេយ៉ា�ជ�៍ពេឡុើយៈ លុ��តា�តែ�ពេ��ងច��នា�នា�
������ពេ��ច�ពេពា��អំើើ តែ�លគ្រួ�ូវពេ�ើើ ពេ�ើម្ពុែើតែ�លម្ពុអ។ “�នាទ ��់�ើ 
[ពេ��ងច��] អា�ច��ណិ�់បា��អំ��ើអំើើតែ�លម្ពុ��អំ�ុពេលា�ម្ពុ វា�
ជួយៈពេ��ងច��ពេ�ើើកា�រតែ�លម្ពុអ។”
 ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង�ញ្ជាា �ពេនា��ពេ���ំ�ងច��ិ ពេលា�� លូ ��ង
���ជ�� GMAC ���សា�រ��ខ្លាំ��់ច�ពេពា��កា�រពេរៀ�ច�កា�រ
�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល�����់ពេ��ងច��នា�នា� ពេ��យៈ�ញ្ញច�ល
កា�រយៈល់ពេ�ើញរ��់ឧ�ា���ម្ពុមពេ��ពេ���ំ�ងកា�រ�ពេងើើ�
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ។

សៀ�ៅយរ�ួគំ្នាៅជាៅ�យួនិងឹគសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែត
ម្រប់សៀ�ើរ  GMAC បាៅនិសៀរៀប់ចូ�សៀម្រគ្នាៅងកាៅរណ៍៍តែណ៍នាៅ�
��ប់ងូ �ម្រ�ៅប់់វនិិសិៀយ៉ាៅគនិិថ្មីមើៗ  សៀ�ើ�ីើតែណ៍នាៅ�ព័កួសៀគអំ�ព័ើ 
ចូាៅប់់ និងិសៀគ្នាៅលនិសៀយ៉ាៅបាៅយជំុ�វញិវ�ិយ័កាៅត់សៀ�រសៀ�ៅ
ក�ុ�ជាៅ។ 

សៀខនិ លូ

 គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� “ពេ�គាំ�ងកា�រណ៍ិពេ��ពេ�ើើឱ្យយវពិេយ៉ា�គ��
ថ្វីមើៗ���ភា��សុា��យ៉ាះ �ងរ��័ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងល�ខួ�����ា �� គ��
យុៈ�ិ�ំ�ង��ុ�។ ពេ�ើម្ពុ���ូពេចំាំ��ពេ� វ�ិ�ពេយ៉ា�គ��ថ្វីមើៗ�ឹង
ច�ណ្ដា�យៈពេ�លកា��់តែ�តែវង ��ងម្ពុ��ខួើល់ខ្លាំើ �យៈអំ��ើល�ខួ��
���ា ��  គ��យុៈ�ិ�ំ�ង��ុ�ពេឡុើយៈ។”
 គពេ���ងពេ��បា��ជួយៈពេ��ងច��នា�នា��ំ�ងកា�រ��ងងឹភា��
អំ�ុពេលា�ម្ពុរ��់�ួ�ពេគយ៉ាះ �ងឆ្នាំ��់រ��័ ពេលា�� លូ បា��
��់��ិ�ល់ថា� អំំ��គ�់�គងរតែម្ពុងតែ�ង����ឹ�ិខុួ�ពា��់��័ធ
�ឹងកា�រអំ�ុវ�ិតា�ម្ពុពេគាំ�ល�ពេយ៉ា�បា�យៈ�មុ្ពុ�ជា�ពេ���ំ�ង
រយៈៈពេ�ល�ើឆំ្នាំ�����ូងនៃ�កា�រវ�ិ�ពេយ៉ា�គរ��់�ួ�ពេគ �ះ ុតែ�ិ
�នាទ ��់�ើ��ម្ពុ��នៃ�កា�រពេរៀ��ូ��ពេនា�� វា���ា �ញថា�ពេ�ើ
ពេ��ងច��ណ្ដា�ខំួ� តែ�ល���ុងតែ��គ្រួមួ្ពុល ��ងពេ��ងច��ណ្ដា�ខំួ� 
តែ�ល����ញ្ជាា ��ា�់�ារ។
 ពេ���ំ�ងតែភំិ�រ��់ពេលា�� លូ �ម្ពុមវ�ិ� តែ�តែ�� �����់ �ល �ម្ពុម 
�ុ��រ គឺជា��ម្ពុមវ�ិើមួ្ពុយៈនៃ���ចច��កា�រ�៏ពេជា�គជយ័ៈ��ផុ� ��ង
�៏បា��កា��់��ថយៈច��ួ��រណិើ�ល�ម្ពុម�ុ��រ តែ�លរ�ពេ�ើញ
ពេ���មុ្ពុ�ជា�ផងតែ�រ ពេពា�លគឺ ភា��ពេជា�គជយ័ៈរមួ្ពុគំាំ������់
ពេ��ងច�� ��ងគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�។
 ���ល�ធផលជា��់តែ�ដង�����់ពេ��ងច��ផងតែ�រ។ 
ពេលា�� លូ ��់��ិ�ល់ថា� អំំ��ញ្ជាជ ���ញមួ្ពុយៈច��ួ�បា��
��យ៉ា�យៈថា� គពេ���ងពេ��គឺជា�តែផំ�មួ្ពុយៈនៃ�មូ្ពុលពេ��ុតែ�ល
�ួ�ពេគ�ញ្ជាជ ���ញ�ើ��ពេ���មុ្ពុ�ជា� �ះ ុតែ��ិញ្ជាញ ���ិ�ល់
ជា�ចម្ពុែងមួ្ពុយៈ តែ�ល�ួ�ពេគបា��តែផអ�ពេ�ច�ដើ�ពេ�ម្ពុចច��ិ
រ��់ខំួ���ំ�ងវលិ��ល�់ម្ពុ��មុ្ពុ�ជា�វញិ ពេ��ពេលើកា�រចូលរមួ្ពុ
រ��់��ពេ��ពេ��ពេ���ំ�ងគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា�។
 ពេលា��បា���តែ�ថម្ពុថា� “ពេ�� GMAC ពេយៈើង��ពិេ�ើើកា�រ��រ
ជា�មួ្ពុយៈគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេ��ពេលើ
វ�ិយ័ៈ��នា��់���ងជា��់លា��់ ពេ��យៈគូ��ញ្ជាជ ��់�ូវវ�ិយ័ៈ
តែ�លជា��ងើល់នៃ����ជ��រ��់ពេយៈើង”។ “ខំួ�����អា�រម្ពុមណ៍ិ
ថា� ពេ��ពេ�លពេ�� ពេយៈើង�����នា��់���ងកា�រ��រលអណ្ដា��់។”
 ��ចច��កា�រជា�មួ្ពុយៈគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរម្ពុ��
តែ�ងតែ�លអ ឬ��យៈ��ួល�����់ពេ��ងច��នា�នា�ពេឡុើយៈ 
ពេ�ើយៈពេលា�� លូ ��់��ិ�ល់ថា� វា����ល�ខណិៈខុួ�ៗគំាំ�
ពេ���ូទា��ងរយៈៈពេ�ល�ះ ុនាម ��ឆំ្នាំ��នៃ�កា�រ���គពេ���ងពេ��។ �ះ ុតែ�ិ
ពេ���ើ�ញ្ញច�់ ���ល�ធផលយ៉ាះ �ងចា��់អំ��ើភា��ជា�នៃ�គូពេ�� 
ពេ�ើយៈពេ��ងច��នា�នា����ុងពេ��ើ�បា��់របា�យៈកា�រណ៍ិរ��់
�ួ�ពេគ ពេ�ើម្ពុែើ��ួលបា��ផលច�ពេណិញ�ើ�ម្ពុ��ធផលនៃ�ភា��
អំ�ុពេលា�ម្ពុ ឬកា�រ��រពេឆុ្នាំ��ពេ��រកា�រពេ�ើើឱ្យយ��ពេ�ើរពេឡុើង។  

អ្វីគាសើលខាាធិីកាារដៃន់�មាាគម្មសើ�ាងច្ចប្រកកាា�់សើ�រសើ�ាកមុ្ម�ជាា
បាាន់ចាា�់ដៃ�គូជាាមួ្មយ BFC តាំា�ងពីីឆំ្នាំា�២០០១

១៨ ១៩

កចិូុ��កាៅរកចិូុ��កាៅរ



Eleonore Richardson
ប្រ�ធាាន់កម្មមវិធីិី 

កិច្ចច�ហប្រ��ិ��តិកាារហិរញ្ញញវិ�ុ�អ្វីន់តរជាា�ិ

ចាំ��់តា��ង�ើនៃថ្វីា���ូងនៃ���ចច��កា�ររ��់ IFC ជា�មួ្ពុយៈ 
BFC ពេយៈើងបា��ពេផ្លាដ ��កា�រយៈ�ច��ិ�ុ����់ភំា�ម្ពុពេលើកា�រនា��
យៈ�អំំ��ញ្ជាជ ���ញ ��ងអំំ�ល�់��យៈ�ពេមំ្ពុ����ពា��់��ល
ម្ពុ���ភា��ា�គំាំ� ពេ�ើម្ពុែើជួយៈ��ណិ�់រ�ូ��ងរ��់គពេ���ងពេ�� 
��ង�ញ្ញច�លកា�រយៈល់ពេ�ើញតែផំ���ើ ��់ផិ�់ផិង់��លរ��់
វ�ិយ័ៈឯ�ជ�។ IFC បា��គាំ���� “ពេវ��កា�អំំ���ញ” ជា�
ពេលើ��ើមួ្ពុយៈពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេ��ឆំ្នាំ��២០១៥ តែ�ល�នាទ ��់ម្ពុ�គ្រួ�ូវ
បា��ពេគចមំ្ពុងតា�ម្ពុ ��ងបា��កំា�យៈពេ��ជា�មូ្ពុល�ា ��នៃ��ម្ពុមវ�ិើ
កា�រ��រកា��់តែ���ពេ�ើរ��ចាំ����ពេ���នៃ�ពេ�ៀ�។  

៩១ ៨ ១៤៨ ១២
ច��ួ�ពេ��ងច���រុ� 
តែ�លគ្រួ�ូវ�ងសយ័ៈថា�����ល�ម្ពុម�ុ��រ

ច��ួ�ពេ��ងច���រុ�  តែ�ល���ពេ��
��ពេណ្ដា���សា�យៈរ��់ BFC

ច��ួ��រុ�នៃ��រណិើ�ល�ម្ពុម 
តែ�ល���កា�រ�ញ្ជាជ ��់

ច��ួ��រុ�នៃ��រណិើ�ល�ម្ពុម�ុ��រ 
តែ�លម្ពុ����ួលបា���ម្ពុមវ�ិ� តែ�តែ�� 

ក�មវធិីើ តែកតែម្រប់ ���ៅប់់ ព័ល ក�ម ក�ុៅរ រប់�់ BFC

ក�មវធិីើ តែកតែម្រប់ ���ៅប់់ ព័ល ក�ម ក�ុៅរ រប់�់ BFC

ច��ួ��រុ�នៃ��រណិើ�ល�ម្ពុម�ុ��រ (អា�យុៈពេ�កា�ម្ពុ ១៥ឆំ្នាំ��) �ើឆំ្នាំ��២០១៣-២០១៨

កា�រអំភិ�វឌ្ឍឍនៃ�ច��ួ��រណិើ�ល�ម្ពុម�ុ��រ (អា�យុៈពេ�កា�ម្ពុ ១៥ឆំ្នាំ��) �ើឆំ្នាំ��២០១៣ - ២០១៨
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 ង្រួតូ់វបាានផ្ដដ�់ឧបាាត្រាសយ័   ង្រួតូ់វបាានបញី្ជាា�់   ង្រួតូ់វបាានសង័យ័

ត្រាបភពី៖ ��ត្រាសង់កើច្ចញពីើរបាាយកាារណ៍៍ឆួ្នាំា២ំ០១៣-២០២០ របស់  BFC ។
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របូ់ភាៅព័ ២

៩
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៣៤
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៤៥

៦៧

១១០

២១

កចិូុ��កាៅរ



ពេលា�� ឡា�យៈ យូៈ�ុង ម្ពុ�����ភា��រ�ី��យៈអំ�់រយៈៈពេ�ល
ជ���ើរឆំ្នាំ�� តែ�លគាំ��់ពេ�ើើកា�រ��រពេ���ំ�ងពេ��ងច��ជា�
អំំ�ចាំ��់តែចងពេលើកា�រ��រ��ធា��ម្ពុ�ុ�ស។ គាំ��់���ល�ខណិៈ
�ម្ពុែ��ិលអពេ��យៈសា�រគាំ��់ពេច�ភា�សា�ច�� អំង់ពេគំ� ��ងតែខួមរ 
�ះ ុតែ�ពិេ��ពេ�លគាំ��់ពេ�ើើកា�រ��រពេ���ើពេនា��ពេ��ចុង��វ�ស
ឆំ្នាំ��១៩៩០ កា�រ��រពេនា��វា���បា�� ពេ��យៈគ្រួ�ូវ�គ�់�គងរវា�ង
�ម្ពុម�រ ��ងអំំ��គ�់�គងពេ��ងច��។ �នាទ ��់ម្ពុ� គាំ��់បា��
ចូលរមួ្ពុពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈ�ម្ពុមវ�ិើ តែ�លបា��កំា�យៈពេ��ជា�
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� (BFC) 
ពេ��ពេ�លគពេ���ងពេ��បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុអំ�ុវ�ិពេ��ឆំ្នាំ��២០០១ ��ង
បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុ ពេម្ពុើលពេ�ើញពេ��ងច���ើ��ស�ៈថ្វីមើមួ្ពុយៈ
ទា��ង��ុង ��ងសាដ ��់លឺម្ពុ��ពេយ៉ា��ល់យ៉ាះ �ងពេ�ចើ�អំ��ើពេ��ងច��
ទា��ងពេនា��។
 ��ុម្ពុកា�រ��រ���ូង���គំាំ��បា���ើនា��់ តែ�ល��� 
����ពេសា���៍ជា�ពេ�ចើ� ពេលា�� យូៈ�ុង ចងចាំ��អំ��ើកា�រអំងិ�យៈ
ពេ��ជុ�វញិ�ុ��មួ្ពុយៈ ពេ��យៈ�ា�យ៉ា�ម្ពុតែ�ើងយៈល់ថា�ពេ�ើអំងកិា�រ
អំ�រិជា���ខ្លាំ�ងកា�រ��រ (ILO) ពេ���មុ្ពុ�ជា�����យ័ៈយ៉ាះ �ង�ូច
ពេមិ្ពុច។ ពេ��ពេ�លតែ�ល�ួ�ពេគបា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុយៈ�ច�ពេណ្ដា���ឹង
រ��់�ួ�ពេគអំ��ើ���ធ�កា�រ��រ ��ង�ិង់��រកា�រ��រពេ���ំ�ង
ពេ��ងច�� ពេលា�� យូៈ�ុង បា����យ៉ា�យៈថា� អំំ��គ�់�គង
ពេ��ងច��ម្ពុ��យៈ�ច��ិ�ុ����់ច�ពេពា�����ធ� ��ង�ិង់��រ
ទា��ងពេនា��ពេឡុើយៈ។
 “ពេ��ពេ�ល���ូង តែ�លពេយៈើងពេ��កា��់ពេ��ងច�� គាំម ��
�រណ្ដា��ំ��់សិា�ល់ថា� ពេ�ើ ILO គឺជា�អំើើពេឡុើយៈ។ អំំ��គ�់�គង
ពេ��ងច��មួ្ពុយៈច��ួ����កា�រយៈល់�ចឡុ� ��ងបា���ួរខំួ��ថា�  
‘ពេ�ើអំំ�ម្ពុ��ើ��ុម្ពុ�ុុ� Milo ឬ?’” ពេ��ជា�កា�ររ �លឹ�
ពេឡុើងវញិរ��់គាំ��់។ “ពេ��ពេ�លខំួ� ពេយៈើងម្ពុ��គ្រួ�ូវបា��
អំ�ុញ្ជាញ ��ឱ្យយចូល�ំ�ងពេ��ងច��ពេឡុើយៈ។ វា���បា��ពេ��យៈសា�រ
ពេយៈើងគាំម ��ឡុ��ិ�ផំ�វកា�រ ��ងគាំម ���រណ្ដា��ំ��់សិា�ល់ ILO ឬអំើើ
តែ�ល ILO �ឹងពេ�ើើជា�មួ្ពុយៈពេ��ងច��ពេឡុើយៈ។ ពេ��ពេ�លខំួ� 
អំំ��គ�់�គងពេ��ងច��ម្ពុ��អំ�ុញ្ជាញ ��ឱ្យយចូលពេឡុើយៈ។”
 �ូម្ពុែើតែ��នាទ ��់�ើកា�រ��យល់អំ��ើពេគាំ�ល��ណិងនៃ�
កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ ��ងអំើើតែ�ល ILO �ឹងពេ�ើើជា�មួ្ពុយៈពេ��ងច��
ពេ�ើយៈ�ដើ �ួ�ពេគពេ��តែ�ជួ�ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងជពេ�ំ��ពេ���គ�់ភា�គើ 
ពេ��ជា�កា�រចងចាំ��រ��់ពេលា�� យូៈ�ុង។ ��ចច��ា �����ូង
��ផុ�ច�ណ្ដា�យៈពេ�លយ៉ាះ �ងយូៈរ ��ម្ពុទា��ង�ឹងគ្រួ�ូវពេ�ើើពេឡុើង

ជា�មួ្ពុយៈ�ញ្ញជើពេផទ�ងផ្លាទ ��់ជា������ ពេ�ៀវពេ����់�តា� ��ង
�ិ�ច។ ពេ��ពេ�លខំួ� �ួ�ពេគ�ឹងយៈ��ញ្ញជើពេផទ�ងផ្លាទ ��់ខុួ�
�����់ពេ��ងច�� តែ�ល�ួ�ពេគ�ឹងគ្រួ�ួ������យ ��ងគ្រួ�ូវវលិ
��ល�់ម្ពុ�វញិ។ ពេ��ពេ�លខំួ� អំំ��គ�់�គងពេ��ងច��ម្ពុ��
�ូម្ពុែើតែ�អំ�ុញ្ជាញ ��ឱ្យយ�ួ�ពេគចូលផង។
 ពេទា���ើជា�ពេ��ងច��អំ�អា�ងថា� គាំ��់ ��ងអំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុ
�នៃ�ពេ�ៀ����ភា��លពេម្ពុអ�ងពេ��ពេលើ�ម្ពុម�រ�ដើ គាំ��់�៏��ួល
បា�������ម្ពុមអំវជិជ����ើ��ជើ�មួ្ពុយៈច��ួ�ផងតែ�រ។ 
�ំ�ង�រណិើមួ្ពុយៈ គាំ��់បា�����់��ណិ�់��ិ�ល់��ជើ�មួ្ពុយៈ
ច�ពេពា��កា�រយៈ�នៃថំ្វី���ជ��ភា�� ពេ��យៈគាំម ��កា�រ��ួល
បា��កា�រយៈល់��ម្ពុ�ើ�ម្ពុម�រ ពេពា�លគឺពេ��យៈ�ួ�ពេគម្ពុ��បា��អំើើ
ពេឡុើយៈ �ះ ុតែ�យិៈ��ើ�បា��់តែ�ល��បា��រ�បា��រ��់�ម្ពុម�រ។ 
��ធា��រ��់គាំ��់បា��ពេលើ��ញ្ជាា �ពេ��ពេ��កា��់ពេ��ងច�� 
តែ�លបា���ញ្ញឈ�់កា�រកា��់យៈ�នៃថំ្វី��ជើ�ពេ��យៈ�ើយ័ៈ��វ�ិ�
�ើ�បា��់តែខួរ��់�ម្ពុម�រ ពេ�ើយៈគាំ��់បា����ួលកា�រពេ��
�ូរ��័ទចូលតែ�ល��ា �ញអំ��ើកា�រម្ពុ��ពេ�ញច��ិ�ើ��ណ្ដា��់អំំ�
��ជើ�។

“សៀ�ៅសៀព័លសៀនាៅះ ខា��បាៅនិ�ៅនិអាៅរ�មណ៍៍រកី�ៅយជាៅ�យួនិងឹ
កាៅរងាៅររប់�់ខា�� ��ូីើតែតខា��ទ្ធិទួ្ធិលបាៅនិកាៅរប់ដងឹកដើ។ ខា��បាៅនិ
ទ្ធិទួ្ធិលរងកាៅរគ��ៅ�ក�តែ�ង សៀ�ៅយអំំកម្រគប់់ម្រគងបាៅនិ
និយិ៉ាៅយថាៅ ព័កួសៀគចូង់វាៅយខា��។” សៀ�ៅះប់ើជាៅយ៉ាា ៅងណាៅកដើ 
សៀលាៅក យ�ូងុ បាៅនិនិយិ៉ាៅយថាៅ គ្នាៅត់អាៅចូយល់អំ�ព័ើកាៅរ
ម្រប់ឆ្នាំៅ�ងយ៉ាា ៅង�ងិាៅចូ�សៀពាៅះ�វនិក�ម៖ “សៀ�ៅសៀព័លសៀយើង
�រសៀ�ររបាៅយកាៅរណ៍៍�ៅ�ងសៀនិះ សៀ�ចូកដើ�សៀម្រ�ចូចូតិិ
�យួចូ�និនួិរប់�់សៀយើង�ៅនិឥទ្ធិិពិ័លសៀលើកាៅរប់ញ្ហាា ៅទ្ធិញិព័ើ
អំំកប់ញ្ហាា ៅទ្ធិញិរប់�់ព័កួសៀគ។”

 ពេលា�� យូៈ�ុង បា����ួលកា�រពេ�ញច��ិ�ើកា�រតែ�លម្ពុអ
នា�នា� តែ�លគាំ��់បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុពេម្ពុើលពេ�ើញ�ើកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ
នា�នា� ពេ�ើយៈពេ��ពេ�លពេនា�� គាំ��់បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុពេ�ើញ
ភិ�ិ�តា�ង តែ�លអំំ�ពា��់��័ធ���ុង��ា �ញអំ�ណិរគុណិច�ពេពា��
កា�រផំ្លា��់�ដ�រផងតែ�រ។
 គាំ��់រ �លឹ�ពេឡុើងវញិថា� ពេ��ពេ�លមួ្ពុយៈ�ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ�
កា�រ��ា ��ជា�មួ្ពុយៈ�ម្ពុម�រពេ��ពេ���ពេ��ងច��ពេ��ពេខួ�ិ
���ង់ចាំ�ម្ពុ �ម្ពុម�រ�ំ��់���ុងពេ�ើរចុ�ពេឡុើង ��ងថ្វីា�រ ពេ��ពេ�ល

សៀលាៅក ឡាៅយ យ�ូងុ

ម្មន្រ្តីន់តីឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ   
គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រកកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរសើ�ាកមុ្ម�ជាា ពីីឆំ្នាំា�២០០១ - �ច្ចច��ើន់ំ

២២ ២៣

កចិូុ��កាៅរកចិូុ��កាៅរ



តែ�លគាំ��់�ឹងថា� ពេលា�� យូៈ�ុង ពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈ ILO 
ពេ��យៈគាំ��់អំ�អា�ងថា� អំងកិា�រពេ��បា��តែ�យៈ�មូ្ពុល���� ��ង
��ខើ�ម្ពុមរ��់�ម្ពុម�រ�ះ ុពេណ្ដាះ �� �ះ ុតែ�មិ្ពុ��ពេ�ើើអំើើពេឡុើយៈ។

“�យួឆំ្នាំៅ�សៀម្រកាៅយ�ក សៀយើងបាៅនិចូះុសៀ�ៅកាៅន់ិសៀ�ៅងចូម្រក
សៀនាៅះ�ដងសៀទ្ធិៀត សៀ�ើយក�មកររបូ់សៀនាៅះបាៅនិរត់�ករកខា��
សៀ�ើ�ីើនិយិ៉ាៅយថាៅ  ‘ខា���ុ�សៀ�ៅ�។ កាៅលព័ើឆំ្នាំៅ��នុិ ខា��បាៅនិ
និយិ៉ាៅយ�និិព័តិសៀ�ៅកាៅន់ិអំំក។’ គ្នាៅត់បាៅនិ�ក�ុ�សៀ�ៅ�ខា�� 
សៀ�ៅយសាៅរអីំើ�យួបាៅនិសៀកើតសៀ�ើង សៀ�ើយសៀនាៅះគ ឺ
លកេខណ៍ឌ កាៅរងាៅរ�យួចូ�និនួិក�ព័ងុ�ៅនិភាៅព័ម្រប់សៀ�ើរ
សៀ�ើងសៀ�ៅកំ�ងសៀ�ៅងចូម្រក។”

 ពេលា�� យូៈ�ុង ចងចាំ��ថា� ���គម្ពុពេ��ងច��កា��់ពេ�រពេ�� 
�មុ្ពុ�ជា����កា�រផំ្លា��់�ដ�រ��ពេ�ៀងគំាំ�ពេ��ច�ពេពា��ម្ពុ��ពេយ៉ា��ល់
រ��់�ួ�ពេគពេ��ពេលើគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា�។ អំំ��ឹ�នា���ំ��់�ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុអំំ��ឹ�នា��ទា��ងឡា�យៈ
បា��អំម្ពុ��ពេណិើរគាំ��់ពេ��កា��់ពេ��ងច��មួ្ពុយៈពេ���ំ�ងរយៈៈពេ�ល
�ើរ�ើឆំ្នាំ�����ូងនៃ�គពេ���ងពេ�� �ះ ុតែ�ពិេ��ពេ�លពេនា�� GMAC 
ពេ��តែ�ម្ពុ���ុ�ច��ិអំងកិា�រពេ��ពេឡុើយៈ ��ងម្ពុ��ចា��់អំ��ើ
ពេគាំ�ល��ណិងរ��់អំងកិា�រពេ��ពេឡុើយៈ។ 
 ពេលា�� យូៈ�ុង ចងចាំ��ថា� កា�រ��ា �ញភា��ម្ពុ�ទ�ល�ងសយ័ៈ
�ើអំំ��ឹ�នា�� GMAC ពេ��ពេ�ល�ួ�ពេគពេ��ជួ�ពេ��ងច�� ��ង
�នាទ ��់ម្ពុ� បា��ជួ�ជា�មួ្ពុយៈអំំ��គ�់�គង។ ពេ���ំ�ងអំ�ឡុ�ង
ពេ�លពេនា�� ពេលា�� យូៈ�ុង បា���ុ�ពេម្ពុើលឯ�សា�ររ��់
ពេ��ងច��អំ��ើ ��ណិ�់�តា�ច�ណ្ដា�យៈមួ្ពុយៈច��ួ� �នាទ ��់�ើ
ពេ��ងច��អំ�អា�ងថា� �ួ�ពេគ���កា�រ������ិ� ��ង�ម្ពុ��ធ��ម្ពុម
លអ។ អំំ��គ�់�គងពេ��ងច��បា����យ៉ា�យៈថា� គាំ��់ម្ពុ��បា��
ពេរៀ�ច�វា�ពេឡុើយៈ ពេ��យៈសា�រពេ��ជា�កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុតែ�លម្ពុ��ឱ្យយ
�ឹងមុ្ពុ� �ះ ុតែ�គិាំ��់�ឹងពេរៀ�ច�ឯ�សា�រពេ��ពេ�លអា�ហា�រ
នៃថ្វីា��ង់។ �ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�ល����� ពេលា�� យូៈ�ុង ��ង
អំំ��ឹ�នា�� GMAC បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុកា�រ��ទនា�ជា�មួ្ពុយៈ�ម្ពុម�រ
តែ�ល���ុង����� តែ�លគាំម ��អំើើពេ����ើកា�រ�អ�ញតែ�អរអំ��ើ
ពេ��ងច��ថា� ម្ពុ��តែម្ពុ�ជា��តែ�ំងកា�រ��រ����ពេ��យៈ
ផល��ភា��ពេឡុើយៈ តែ�លខុួ��ើកា�រពេរៀ����់រ��់��ពេយ៉ា�ជ�
រ��់�ួ�ពេគ។ ពេ��ពេ�លតែ�ល�ួ�ពេគបា��ជួ�ជា�មួ្ពុយៈ
អំំ��គ�់�គងម្ពុដងពេ�ៀ� គាំ��់បា��អំ�អា�ងថា� គាំ��់គាំម ��

ឯ�សា�រទា�ល់តែ�ពេសា�� ពេ�ើយៈពេលា�� យូៈ�ុង បា��
ពេម្ពុើលពេ�ើញ ពេ��ពេ�លតែ�លអំំ��ឹ�នា�� GMAC �ដើ�ពេនាទ ��
ពេ��ងច��ជា����ជ�� ពេ��យៈ��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់គ�ែើពេ�ើើកា�រតែ�
លម្ពុអច�ពេពា��វ�ិើ��ពេណិើរកា�រពេ��ងច��។
 �នាទ ��់�ើរយៈៈពេ�លពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��នៃ��នាធ ���ម្ពុម ��ង��ចច��ទនា� 
ពេលា�� យូៈ�ុង �៏យៈល់កា��់តែ�ចា��់អំ��ើអំំ��គ�់�គង
ពេ��ងច�� ��ង��ុ��នា�នា��ំ�ងកា�រអំ�ុវ�ិតា�ម្ពុកា�រ�ញ្ជាជ ���ញ
រ��់អំំ���ញ ��ង�គ�់�គង��ទ��ច�ណ្ដា�យៈខុួ�់ពេលើ
ផល���ម្ពុម។ កា�រពេ�ើើឱ្យយ����ុលយភា��រវា�ងទា��ង�គ្រួមូ្ពុវកា�រ
រ��់�ម្ពុម�រច�ពេពា���តែ�ំងកា�រ��រតែ�ល����ុវ�ថ�ភា�� ��ង
�ម្ពុភា�� ��ងទា��ងពេគាំ�លពេ��ផល���ម្ពុមរ��់ពេ��ងច�� 
ពេលា�� យូៈ�ុង បា����យ៉ា�យៈថា� ��ុម្ពុកា�រ��របា��ផំ្លា��់�ដ�រ
កា�រយៈ�ច��ិ�ុ����់រ��់�ួ�ពេគពេ��ពេលើកា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល 
��ងកា�រ�សា�ង�ម្ពុ�ថភា�� ពេ��យៈពេ�ើើវា�តា�ម្ពុរយៈៈ
របា�យៈកា�រណ៍ិតែ�ល អំំ��ញ្ជាជ ���ញអា�ច��ញបា�� ពេ�ើម្ពុែើ
តែ�ើងយៈល់�តែ�ថម្ពុអំ��ើពេ��ងច��រ��់�ួ�ពេគ។
 ជា�ល�ធផល ពេលា�� យូៈ�ុង ពេជឿជា��់ថា�អំំ�ពា��់��័ធ
ទា��ងអំ�់ម្ពុ����ឹម្ពុតែ�យៈល់អំ��ើគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា��ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេ� �ះ ុតែ�តិែថំ្វីងអំ�ណិរគុណិច�ពេពា��
កា�រ��រ តែ�លអំងកិា�រពេ��បា��ពេ�ើើ ពេ�ើម្ពុែើតែ�លម្ពុអសាថ ��ភា��
�����់អំំ�ពា��់��័ធទា��ងអំ�់ពេ���ំ�ងវ�ិយ័ៈ 
កា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា�។  

៥៣,៨ ០០,៩១ ៥៩,៨១ ១២,០៣
�បា��់ឈំ�ល��ចាំ���បាដ ��៍ជា��ុលំា�រ

អា�ពេម្ពុរ�ិ
�បា��់ឈំ�ល�ំ�ងមួ្ពុយៈពេ�ះ �ងជា��ុលំា�រ

អា�ពេម្ពុរ�ិ
ពេ�ះ �ងកា�រ��រ��ចាំ���បាដ ��៍ កា�រតែថ្វីម្ពុពេ�ះ �ង��ចាំ���បាដ ��៍

ពេ�ះ �ងកា�រ��រ��ចាំ��
�បាដ ��៍

�បា��់ឈំ�ល�ំ�ងមួ្ពុយៈ
ពេ�ះ �ង (ជា��ុលំា�រ

អា�ពេម្ពុរ�ិ)

កា�រតែថ្វីម្ពុពេ�ះ �ង��ចាំ��
�បាដ ��៍

កា�រតែថ្វីម្ពុពេ�ះ �ងគឺចាំ��បា�ច់ ពេ�ើម្ពុែើ
�ូទា��់កា�រច�ណ្ដា�យៈជា�មូ្ពុល�ា ��

ភា��ពេ�ញច��ិច�ពេពា��
�តែ�ំងកា�រ��រ (%)

ភា��ពេ�ញច��ិច�ពេពា��
ជើវ�ិ (%)

កងល់ីអំ�ព័ើម្របាៅក់ឈំ�ល�ៅប់សៀព័ក

ម្របាៅក់ចូ�ណូ៍ល�និិម្រគប់់ម្រគ្នាៅន់ិតត្រូ�វូឱយសៀធីីើកាៅរងាៅរ
តែថ្មី�សៀ�ា ៅងជាៅម្រប់ចាៅ�

ភាៅព័សៀព័ញចូតិជិាៅរ�ួចូ�សៀពាៅះកាៅរងាៅរ

ភាៅព័សៀព័ញចូតិជិាៅរ�ួចូ�សៀពាៅះជំើវតិ

កងល់ីអំ�ព័ើកាៅរងាៅរតែថ្មី� 
សៀ�ា ៅងសៀម្រចូើនិសៀព័ក ម្ពុ������ងើល់ ����ងើល់ខំ្លាំ��ង

វ�ិ ១ វ�ិ ២ វ�ិ ៣ វ�ិ ៤ វ�ិ ៥ វ�ិ ៦ វ�ិ ៧ វ�ិ ៨ វ�ិ ៩ វ�ិ ១០ វ�ិ ១១ វ�ិ ១២ វ�ិ ១៣

១០%

៨%

៦%

៤ %

២ %

0 %

ម្ពុ������ងើល់

ម្ពុ��យៈល់���

ម្ពុ��ពេ�ញច��ិ

ម្ពុ��ពេ�ញច��ិ

ម្ពុ������ងើល់

យៈល់���ខំ្លាំ��ង

ពេ�ញច��ិ

ម្ពុ��ពេ�ញច��ិ

៦៧,៤០

១៩,៣០

០,៩១

៦១,៧៥

១៣,៥៤

១,២៨

យល់ម្រ�ប់ 
១៥%

យល់ម្រ�ប់ 
១០% ៤១ 

៤៩ ៥០ 
៦០ 

 ទិននុយ័ដេ��ម្ម�គាា   បនាេ ាប់ព�រយៈដេពលមួ្មយឆុ្នាំាដំេ�ាកុ�ង BFC   ទិននុយ័ចះង�គាា   �ស្សាត�   បះរស្សា

កាៅរអំភវិឌ្ឍឍដៃនិភាៅព័�និិអំនិសុៀលាៅ�រប់�់សៀ�ៅងចូម្រកព័ើឆំ្នាំៅ�២០១៤ �ល់ ២០១៩
ចំនួនបញ្ញាា ាភាាពអនះដេ�ាម្មដេ�ាដេ�ាងច�កនាាំដេចញ ដែ�លត្រួតូ់ើបាានពិនិត់យតាាម្មដ្ឋាានដេដ្ឋាាយ BFC កុ�ងរយៈដេពលសៃនកាារវាាយត់សៃម្មា 
ចំនួន ១២�ង ឬើ�ត ដែ�លត្រួតូ់ើបាានដេរៀបចំដេដ្ឋាាយ BFC

កាៅរវាៅ�់តែវង�ខុ�ុៅលភាៅព័៖ លទ្ធិផិលដៃនិកាៅរអំសៀងើតចូងុម្រគ្នាៅ ឆំ្នាំៅ�២០១៨
លទធ�លជាាម្ម�យម្មព�កាារអដេងើត់មួ្មយ ដែ�លត្រួតូ់ើដេ�ើ�ដេ��ងជាាមួ្មយកម្មមករចំនួន ៣០២៥នាាក់ (៨៣%ជាា�ស្សាត� ១៧%ជាាបះរស្សា)

ផលប់ាះពាៅល់ដៃនិគសៀម្រ�ៅង BFC សៀលើ�ខុ�ុៅលភាៅព័រប់�់ក�មករ
កាារវាាយត់សៃម្មារបស់្សាកម្មមករអំព��បាាក់ចំណូ្ឌល និងភាាពដេពញចិត់តនឹងកាារងាាររបស់្សាពួកដេគីដេ�ាកុ�ងកាារអដេងើត់ដេ�ាឆុ្នាំាំ២០១៨

របូ់ភាៅព័ ៣

របូ់ភាៅព័ ៥

ត្រាបភពីសត្រាមាាប់របូភាាពី ៣៖ របាាយកាារណ៍៍ជំុុំទុើ ១៣ របស់គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាា អំពីើ ត្រាបពីន័ធទុនិនួយ័ត់មាា ាភាាពី  
ត្រាបភពីសត្រាមាាប់របូភាាពី ៤ + ៥៖ របាាយកាារណ៍៍សៃនគីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់�អត្រាបកើសើរ “កាារង្រួតួ់ត់ពិីនិត់យភាាពីអនុកើលាាម កើ�ើមបើពីត្រាងងឹសុខុុមាា�ភាាពី និងផ្ដ�ិត់ភាាពី ឆួ្នាំា២ំ០២០

របូ់ភាៅព័ ៤

២៤

កចិូុ��កាៅរ



ស្សានតិស្សាះខត្រួតួ់ត់ពិនិត់យស្សា�ត់ះណ្ឌា ភាាព និងបាាញ់ទឹកស្សាមាា ាប់ដេម្មដេ�ាគីដេ�ាដេល�សៃ�របស់្សាកម្មមករ ដេ�ាដេពលដែ�លពួកដេគី
ចូលដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា) ដេ�ាដេពល�ពឹក។ របូថ្មីត់ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១



ពេ��ពេ�ល ពេលា����ើ Esther បា��ចូលម្ពុ�គពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ទា��ង��ុម្ពុកា�រ��រពេ�� ��ង
ទា��ង���ួងកា�រ��រ�មុ្ពុ�ជា� �����ណិង�សា�ង��នា��់���ង
កា��់តែ�រងឹ���ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង��ចច��កា�រកា��់តែ��ុើជពេ���រវា�ង
គពេ���ងពេ�� ��ង��ុអំំ�ពា��់��័ធរ��់គពេ���ង៖ ��នា��់���ង
គឺ���ពេ���ើពេនា�� �ះ ុតែ�អិា�ច���ល�ខណិៈកា��់តែ�រងឹ���
តែថ្វីម្ពុពេ�ៀ�។
 ពេ��ពេ�លជា�មួ្ពុយៈគំាំ�ពេនា��តែ�រ ពេ��ឆំ្នាំ��២០១៤ �មុ្ពុ�ជា�បា��
ចាំ��់ពេផដើម្ពុ�ពេងើើ��បា��់ឈំ�លអំ�ែ�រ�� ពេ��យៈរុញ�ចាំ��
ឧ�ា���ម្ពុមពេ��ពេឆុ្នាំ��ពេ��រ�រ��់មួ្ពុយៈ ពេពា�លគឺ ពេ��ងច��
កា��់ពេ�រ ��ងតែ�ែ�ពេជើង�មុ្ពុ�ជា�អា�ច���ួ���តែជងបា��
ពេ��ពេ�លពេនា�� ពេ��យៈសា�រ�នៃមំ្ពុ��ំ��ង�ល�ម្ពុមទា�� �ះ ុតែ�ិ
�បា��់ឈំ�លរ��់�ម្ពុម�រពេ����ងឹអំ�់រយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��។

“សៀ�ៅយសាៅរអំតថម្រប់សៀយ៉ាៅជំនិត៍ែផំកម្រប់កតួម្រប់តែជំងរប់�់
ឧ�ាៅ�ក�មកាៅត់សៀ�រក�ុ�ជាៅបាៅនិឈរសៀលើក�ា ៅ�ង
ព័លក�ម�ៅនិតដៃ�ាសៀថាៅក និងិប់រយិ៉ាៅកាៅ�វនិិសិៀយ៉ាៅគ
អំនិសុៀម្រគ្នាៅះ សៀយើង�ៅនិអាៅរ�មណ៍៍ថាៅ ក�សៀណ៍ើនិម្របាៅក់ឈំ�ល
ចាៅ�បាៅច់ូត្រូតវូរ�ួគំ្នាៅជាៅ�យួនិងឹកាៅរក�ណ៍ត់ទ្ធិើតាំៅ�ង
ឧ�ាៅ�ក�មកាៅត់សៀ�រក�ុ�ជាៅសៀ�ើងវញិសៀ�ៅកំ�ងទ្ធិើផាៅរ
�កល តែ�លចាៅកឆ្នាំា ៅយព័ើក�ា ៅ�ងកាៅរងាៅរតដៃ�ាសៀថាៅកសៀ�ៅ
រកទ្ធិើតាំៅ�ងម្រប់កប់សៀ�ៅយកាៅរម្រប់កតួម្រប់តែជំង សៀ�ៅយ
តែផើកសៀលើជំ�នាៅញ គណុ៍ភាៅព័ ភាៅព័�ៅយទុ្ធិក�នុិបាៅនិ និងិ
លកេខណ៍ឌ កាៅរងាៅរលើវញិ។”

 �រយិ៉ា�កា��នៃ�ភា��ម្ពុ��ចា��់លា��់ពេលើ��ពេណិើ�
�បា��់ឈំ�ល ��ងផល�ះ �ពា�ល់ពេលើឧ�ា���ម្ពុមពេ�� ���ជា�
ពេ�ើើខំួ��ឯងឱ្យយលអពេ��តា�ម្ពុពេគាំ�លពេ��រ��់គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ពា��់��័ធ�ឹងកា�រ��ងងឹ��នា��់���ង
ជា�មួ្ពុយៈអំំ�ពា��់��័ធ។ ��ពេយ៉ា�ជ� ��ជើ� ��ងរ�ា �ភិ�បា�ល
�ុ�ធតែ�បា����ួលសិា�ល់ពេ�ច�ដើគ្រួ�ូវកា�រពេ�ើើកា�រ��ររមួ្ពុគំាំ�ពេលើ
�ញ្ជាា �ពេ�� ��ម្ពុទា��ង�ងើល់តែផំ�ឧ�ា���ម្ពុម�នៃ�ពេ�ៀ�។ 
ពេទា���ើជា�វា�ច�ណ្ដា�យៈពេ�ល ពេ�ើម្ពុែើ�សា�ង���ុ�ច��ិ 
ជា���ពេ�� ជា�មួ្ពុយៈម្ពុង្រ្គា�ិើរ�ា �ភិ�បា�ល�ដើ ពេលា����ើ Esther 
បា����យ៉ា�យៈថា� �ួ�ពេគអា�ច�ពេងើើ�តែផ�កា�រ��ម្ពុមភា��រមួ្ពុគំាំ�
ពេ���ំ�ង�យ័ៈពេ��។ គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� ��ចចខួ��ខួ���ឹងតែ��ង

រ��់គាំ��់�ំ�ងកា�រសិា�ល់��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ម្ពុទា��ងវ�ែ�ម្ពុ ៌��ងច�ពេណិ��ឹង
សា�វតា�រ��់�ួ�ពេគ បា��ជួយៈជ�រុញ��នា��់���ងកា��់តែ�ខំ្លាំ��ង 
��ង��ា �ញពេគាំ�លពេ��រ��់អំងកិា�រ។
 “��ុម្ពុកា�រ��រពេ��បា��គាំ����កា�រ��រពេ��យ៉ាះ �ងពេ�ញពេ���ូង 
ពេ��យៈសា�រ�ួ�ពេគបា��ពេម្ពុើលពេ�ើញថា� គុណិ�នៃមំ្ពុ�តែ�ថម្ពុរ��់
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�លា����ធឹង
ពេលើ��ើជញ្ជាជ ��ងពេ��ងច�� ��ងអា�ចជួយៈនា��ម្ពុ��ូវកា�រអំភិ�វឌ្ឍឍ
កា��់តែ�ពេ�ចើ� ជ�នា�ញ ��ងគុណិ�នៃមំ្ពុច�ពេពា����ពេ�� ��ង
��ជា��លរ�ា។”
 �តែ�ថម្ពុពេលើពេ�� ពេលា����ើ Esther ���ពេ����ភា���ំ�ង
កា�រពេម្ពុើលពេ�ើញកា�រ��ងងឹ��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�រមួ្ពុជា�មួ្ពុយៈ�ឹងភា��ពា��់��័ធតែ�ល
���ុងលូ�លា��់រ��់អំងកិា�រផ្លាទ �ល់។ គាំ��់រ �លឹ�អំ��ើកា�រ
ពេម្ពុើលពេ�ើញ��កា�រ�ំី��់�ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ��កា�ររី��់គាំ��់ 
បា��នា��អំំ���ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុលអំងកិា�រ����ជា�ជា�����ចាំ��
��ពេ���ំ�ង��ស���ចចពេ��កា��់ពេ��ងច�� ពេ��យៈគាំ��់បា��
ចរចាំ�យ៉ាះ �ងជ�នា�ញច�ពេពា����ស���ចចផំ�វកា�ររ��់គណិៈ����ភូិ 
���ពេ�លតែ�លធា�នា�ថា� �ម្ពុម�រ���អា�រម្ពុមណ៍ិ��ួលបា��
ភា��អំង់អា�ច�ំ�ងកា�រតែច�រ �តែល�����ពេសា���៍រ��់�ួ�ពេគ
ផ្លាទ �ល់ផងតែ�រ។ វា�គឺជា�ពេ�លតែ�ល���ពេ����ភា�������់ 
ពេលា����ើ Esther ��ង�ួនា��ើ ��ងពេ�រ ៍�ពេ�ម ��រ��់គពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ�លអ��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុអំំ�
ពា��់��័ធរ��់គពេ���ង។ 
 “�ើ��ឹ�ា��ំ��់�ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ�ើ��ឹ�ា�រ��់ពេយៈើងបា��
��ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុលវគិមួ្ពុយៈជា�មួ្ពុយៈ�ឹងគណិៈ��ម ���កា�រពេ�ើភា�គើ 
ពេ�ើយៈ��យ៉ា�យៈពេ��យៈពេសាម ����ង់ពេ�� ខំួ�����ពេ����ភា��ខំ្លាំ��ង
ណ្ដា��់ ពេ��ពេ�លតែ�លខំួ��បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញអំ��ើរពេ�ៀ�តែ�ល
គាំ��់អា�ចពេរៀ�ច�ឱ្យយ�ម្ពុម�រ ��ម្ពុទា��ងអំំ��គ�់�គងតែច�រ �តែល�
��ស�ៈរ��់�ួ�ពេគអំ��ើ អំើើតែ�លចាំ��បា�ច់ ពេ�ើម្ពុែើតែ�លម្ពុអ
ល�ខខួណិឌ កា�រ��រពេ��ពេ��ងច��។ គាំ��់���ជា�បា��ជួយៈ�ម្ពុម�រ
ឱ្យយ���អា�រម្ពុមណ៍ិ���ជ�ពេ�ឿច��ិ ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយ�ួ�ពេគ��យ៉ា�យៈពេចញ
ម្ពុ� ��ងតែ�ើងរ���ពេណ្ដា���សា�យៈជា�មួ្ពុយៈអំំ��គ�់�គង តែ�ល
�ឹងនា��ម្ពុ��ូវកា�រផំ្លា��់�ដ�រវជិជ���។ ខំួ�����ជា����ពេ����ភា��
ណ្ដា��់!”  

Esther Germans

ប្រ�ធាាន់គសើប្រមាាង
គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រកកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរសើ�ាកមុ្ម�ជាា ឆំ្នាំា�២០១៥-២០១៩

២៨ ២៩

កចិូុ��កាៅរកចិូុ��កាៅរ



ស្សាលំ� �ស្សា�ល�ន កម្មមករមុាាក់ដែ�លមាានជំួនាាញដេល�កាារកាាត់់�កណ្តាាត់់ស្សាពំត់់ និងជាាអុកដេរៀបចំស្សាហជួ�ព ដេបាាះដេលខដេល�
ស្គាា ាកស្សា�មាាប់ដេខាាដេ�ាបុយដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។  របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំា២ំ០២១ កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ

៣១



តា��ង�ើពេលា����ើ រ�ី� ពេ��ពេ�មង គាំ��់ចង់ពេ�ើរតា�ម្ពុផំ�វរ��់
ឪ�ុ�រ��់គាំ��់។ គាំ��់ចងចាំ��ថា� ឪ�ុ�រ��់គាំ��់បា��
ពេ�ើើកា�រ��រពេ���ំ�ងវ�ិយ័ៈអំភិ�វឌ្ឍឍ�៍ពេ��ពេ�លនៃ�កា�រចាំ��់ពេផដើម្ពុ
រ�ា �ភិ�បា�ល�មុ្ពុ�ជា��ម្ពុយ័ៈ��ពេ�ើ� ពេ�ើយៈពេ��ពេ�លគាំ��់វលិ
��ល�់ម្ពុ��ើតា�ម្ពុពេខួ�ិវញិ គាំ��់��យ៉ា�យៈពេរឿង�ា �វនា�នា�អំ��ើ 
រពេ�ៀ�តែ�លគាំ��់បា��ជួយៈ��ជា��លរ�ា�មុ្ពុ�ជា� តែ�ល���ុង
��ុូ�សា�ងអា�ជើ�កា�រ��រ ��ងជើវ�ិរ��់�ួ�ពេគពេឡុើងវញិ។ 
 ពេ��ពេ�លពេលា����ើ រ�ី� គ្រួ�ូវបា��ពេ�ជើ�ពេរ�ីឱ្យយពេ�ើើ
កា�រ��រជា�មួ្ពុយៈគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� 
គាំ��់���អា�រម្ពុមណ៍ិថា� គាំ��់���ុងផដល់ពេ�វា���ពេភិ��ូចគំាំ��ឹង
ពេ�វា�តែ�លឪ�ុ�រ��់គាំ��់បា��ផដល់ �ះ ុតែ��ំិ�ងវ�ិយ័ៈ
ខុួ�គំាំ�។

“កាៅលសៀ�ៅព័ើសៀកមង ខា��ចូង់សៀធីីើ�ចូូជាៅឪព័កុរប់�់ខា�� ខា��ចូង់
តែចូករ �តែលកចូ�សៀណ៍ះ�ងឹរប់�់ខា���ល់ម្រប់ជាៅព័លរ�ឋ ខា��ចូង់
ផដល់ផលប់ាះពាៅល់វជិំា�ៅនិ�ល់ព័កួសៀគ” សៀនិះជាៅ��ដើ
រប់�់គ្នាៅត់។ “ប់ញ្ហាា ៅសៀនាៅះសៀ�ៅកំ�ងចូតិិរប់�់ខា�� រ�តូ�ល់
ខា��បាៅនិចាៅប់់សៀផដើ�សៀធីីើកាៅរងាៅរសៀ�ៅទ្ធិើសៀនិះ ... សៀ�ៅសៀព័លខា��បាៅនិ
ចាៅប់់សៀផដើ�សៀធីីើកាៅរងាៅរសៀ�ៅទ្ធិើសៀនិះ ខា���ៅនិអាៅរ�មណ៍៍ថាៅ សៀនិះ
គជឺាៅកតែនិាងតែ�លខា��ចូង់សៀធីីើកាៅរ។ គសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រក
កាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅក�ុ�ជាៅ គជឺាៅកតែនិាងតែ�លខា��អាៅចូរកី
លតូលាៅ�់ និងិជំយួព័ម្រងងឹលកេខណ៍ឌ កាៅរងាៅរ�ម្រ�ៅប់់
�និ�ុសជាៅសៀម្រចូើនិ។”
 

 ពេលា����ើ រ�ី� បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុពេ�ើើជា�ពេលខ្លាំ�ពេ��ឆំ្នាំ��២០១៤ 
�ះ ុតែ�គិាំ��់បា�����ពេឡុើងជា�ល����់ពេ��កា��់�ួនា��ើខុួ�ៗគំាំ�
ពេ��គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�។ 
 គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� ��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��កំា�យៈពេ��ជា�គ្រួគួសា�ររ��់គាំ��់ 
តែ�លផដល់កា�រគាំ���� ��ងកា�រតែណិនា��។ ពេ��តា�ម្ពុផំ�វពេ�ើើ��ពេណិើរ
ពេ�� គាំ��់បា��សិា�ល់�ម្ពុម�រ អំំ��គ�់�គងពេ��ងច�� ��ងអំំ�
ពា��់��័ធ�នៃ�ពេ�ៀ�កា��់តែ�ពេ�ចើ� ពេ�ើយៈពេលា����ើ រ�ី� 
��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុយៈល់កា��់តែ�ពេ�ចើ�អំ��ើ 
�គ្រួមូ្ពុវកា�រ ��ង��ណិង�បា�ថំា�រ��់�ួ�ពេគ ពេ��ុពេ��គាំ��់អា�ច
យៈល់ ��ង�ញ្ញច�លល�ធផលទា��ងពេ��យ៉ាះ �ងលអពេ���ំ�ងកា�រ 
តែណិនា�� ��ងយុៈ�ធវ�ិើ�ំ�ងកា�រពេ����សា�យៈវវិា��តែ�លគាំ��់ផដល់។

“សៀយើង�ងឹរចួូសៀ�ើយថាៅ សៀយើង�ៅនិផលប់ាះពាៅល់�យួព័ើ 
BFC សៀ�ៅ�ល់ឧ�ាៅ�ក�មសៀនិះ” សៀនិះជាៅ��ដើរប់�់
សៀលាៅកម្រ�ើ រ�ីៅ ប់ាតុែនិ�ិម្រ�ៅប់់គ្នាៅត់ វាៅព័តិជាៅកាៅរ
សៀលើកទ្ធិកឹចូតិិកំ�ងកាៅរសៀ�ើលសៀ�ើញភាៅព័រកីចូសៀម្រ�ើនិរប់�់
ក�មករកាៅត់សៀ�រ។ “វាៅសៀធីីើឱយខា��រ �សៀភើប់ចូតិិយ៉ាា ៅងខាា ៅ�ង។”

 គាំ��់�៏បា����់��ិ�ល់ពេ�ើញផល�ះ �ពា�ល់ពេ���ំ�ង
ពេ��ងច��នា�នា�ផងតែ�រ ���ចាំ��់�ើច�ពេណិ��ឹង ��ងកា�រយៈល់
�ឹងកា��់តែ�ពេ�ចើ�អំ��ើវធិា��កា�រ�ុវ�ថ�ភា�� រ�ូ��ល់��ចច
��ទនា��ងមិ្ពុតែ�លកា��់តែ����ល�ខណិៈសាថ ��នា�។ �ះ ុតែ�គិាំ��់
���ជា�������ិ�យៈ�ពេ��យៈបា����ពេ�គាំ��ពេយ៉ា��ល់ពេលើ�ញ្ជាា �
ចម្ពុែងៗមួ្ពុយៈច��ួ������់�ម្ពុម�រមួ្ពុយៈច��ួ�។
 ពេ��ពេ�លមួ្ពុយៈ ពេលា����ើ រ�ី� បា��រ�ពេ�ើញថា� 
ពេ��ងច�� តែ�លគាំ��់បា��ផដល់កា�រតែណិនា��ពេ����ជធា��ើភំិ�ពេ�ញ 
បា���គ្រួមូ្ពុវឱ្យយ�ម្ពុម�រពេ�ើើកា�រ��រតែថ្វីម្ពុពេ�ះ �ងច��ួ��ួ�ពេ�ះ �ង�ំ�ង
មួ្ពុយៈនៃថ្វីាអំ�់ជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��ពេ�ើយៈ ខួណិៈតែ�លចា��់�មុ្ពុ�ជា�
��ណិ�់កា�រ��រតែថ្វីម្ពុពេ�ះ �ងច��ួ���ឹម្ពុ�ើរពេ�ះ �ង�ើពេលើពេវ�ពេ�ះ �ង
កា�រ��រ�ិង់��រច��ួ� ៨ពេ�ះ �ង។ គាំ��់បា���ឹងថា� �ម្ពុម�របា��
លា��់បា��ងអំ��ើភា��ម្ពុ��អំ�ុពេលា�ម្ពុពេ�� ពេ��យៈសា�រភិយ័ៈខំ្លាំ�ច
កា�របា��់�ង់កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគ��ពេ�ញពេ�ះ �ង
ពេចញចូលតែ�ំងកំា�យៈពេ��ពេលើ��ឹំ�នៃវ�ុុងរ��់�ួ�ពេគ។
 �នាទ ��់�ើ��ចច��ជុ� ��ងកា�រ�ងើ�ឹជា�ពេ�ចើ��ងជា�មួ្ពុយៈ
គណិៈ��ម ���កា�រពេ�ើភា�គើ�����់កា�រផដល់��ឹ�ា� ពេ���ើ��ផុ� 
�ួ�ពេគបា���ពេ�ម្ពុចច��ិពេលើ�អំ��ើភា��ម្ពុ����ា�យៈច��ិ
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងពេវ�កា�រ��រខុួ�ចា��់យ៉ាះ �ងតែវងពេ��ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង
ពេលា����ើ រ�ី�។
 “ពេ��ពេ�ល�ួ�ពេគ�ឹងអំ��ើចា��់ �ួ�ពេគ�ុ�ច��ិពេយៈើង 
�ួ�ពេគ�បា���យ័ៈទា��់�ង �ួ�ពេគតែច�រ �តែល�អំ��ើ�ងើល់នា�នា� 
ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគ��យ៉ា�យៈអំ��ើវា�” ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់។ 
“�ួ�ពេគ�ឹងថា�កា�រផំ្លា��់�ដ�រចាំ��់ពេផដើម្ពុពេចញ�ើ�ួ�ពេគ ម្ពុ��តែម្ពុ�
�ើខំួ�� ឬអំំ��នៃ�ពេ�ៀ�ពេឡុើយៈ កា�រផំ្លា��់�ដ�រចាំ��់ពេផដើម្ពុ�ើ�ួ�ពេគ។ 
�����ពេ�ើ �ួ�ពេគម្ពុ����យ៉ា�យៈពេចញម្ពុ�ពេ� ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគម្ពុ��
�បា���យ័ៈទា��់�ងគំាំ�ពេ� ពេ�ើអំំ��នៃ�អា�ចជួយៈ�ួ�ពេគបា��
ពេ��យៈរពេ�ៀ�ណ្ដា�?”

ធីើ រ�ីៅ

ម្មន្រ្តីន់តីប្រ��កាា�ហប្រគ្នាា� និ់ងឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ 
គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រកកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរសើ�ាកមុ្ម�ជាា ឆំ្នាំា�២០១៤ - �ច្ចច��ើន់ំ

៣២ ៣៣

កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូកាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ



 ពេលា����ើ រ�ី� ��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់��ា�យៈច��ិជា�មួ្ពុយៈ�ឹង
ឱ្យកា���ំ�ងផដល់ភា��អំង់អា�ច�ល់�ម្ពុម�រ។ “ពេ��ពេ�លតែ�ល
�ួ�ពេគ�ុ�ច��ិពេយៈើង ពេយៈើងពេលើ���ឹច��ិ�ួ�ពេគឱ្យយ���ពេ��រ�
�ួនា��ើថ្វីមើៗ ��ង��យ៉ា�យៈពេចញម្ពុ� ពេ�ើយៈពេ��គឺជា�អំើើ តែ�លខំួ��
ចាំ��់ច��ិជា�មួ្ពុយៈ៖ កា�រផដល់កា�រ�ុ�ច��ិ�ល់�ួ�ពេគ។ ខំួ���បា��់
�ួ�ពេគឱ្យយរ�ា�កា�រ��នា��់���ងអំ��ើសាថ ��ភា��រ��់�ួ�ពេគ 
�����ពេ�ើ �ួ�ពេគចង់ឱ្យយពេរឿង�ា �វនា�នា�ពេ�ើ�ពេឡុើង។ �����ពេ�ើ 
អំំ�ពេ��សាា ��់ពេ�ា�ម្ពុ ពេនា��ពេ�ើ�រណ្ដា��ឹងពេលើ�ពេឡុើងអំ��ើវា�? 
�����ពេ�ើ អំំ�ម្ពុ��ពេ�ើើពេ��ពេ�លពេ�� ពេ�ើពេ��ពេ�លណ្ដា��ឹង
���កា�រផំ្លា��់�ដ�រ?”
 គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ម្ពុ��អា�ច�ងខ�
ពេ��ងច��ឱ្យយផំ្លា��់�ដ�របា��ពេឡុើយៈ ជ��ួ�វញិ ពេលា����ើ រ�ី� 
បា��ពេលើ��ញ្ជាា �ពេ��ជា�ពេ�ចើ��ងជា�មួ្ពុយៈអំំ��គ�់�គង តែ�ល
��ួលសិា�ល់�ូវ��ំ��ងនៃ�អំ�ណ្ដា�ច��់ពេ���ំ�ង�រណិើពេ��។

“�ម្រ�ៅប់់ខា�� ខា��អាៅចូផដល់កាៅរតែណ៍នាៅ�សៀ�ៅ�ល់សៀ�ៅងចូម្រក
នាៅនាៅបាៅនិ ប់ាតុែនិ�ិនិិប់ងេ�ព័កួសៀគសៀ�ើយ ខា��ម្រគ្នាៅន់ិតែតផដល់
សៀ�ចូកដើតែណ៍នាៅ��ល់ព័កួសៀគ សៀ�ៅយប់ងាា ៅញអំ�ព័ើ អីំើតែ�ល
ជាៅផលប់ាះពាៅល់អំវជិំា�ៅនិ ម្រប់�និិសៀប់ើ សៀរឿង�ា ៅវ�ៅ�ងសៀនិះ
សៀ�ៅប់និសិៀកើតសៀ�ើង” សៀនិះជាៅ��ដើរប់�់គ្នាៅត់។ “ប់នាា ៅប់់ព័ើ
អំនិ�ិៅគ�និស៍ៀនាៅះ ខា��បាៅនិទ្ធិទួ្ធិលសាៅរ�យួព័ើក�មករ។ 
ព័កួសៀគនិយិ៉ាៅយថាៅ ក�មករ�ៅ�ងអំ�់សៀ�ៅកំ�ងសៀ�ៅងចូម្រក
��ូអំរគណុ៍ចូ�សៀពាៅះអំំក សៀ�ៅសៀព័លសៀនិះ សៀ�ៅងចូម្រករប់�់
សៀយើងក�ព័ងុម្រប់តបិ់តិតិាំៅ�ចូាៅប់់” សៀនិះជាៅកាៅររ �លកឹរប់�់
គ្នាៅត់។  

 វា�ម្ពុ�����ជា�កា�រ��យៈ��ួលពេឡុើយៈ�ំ�ងកា�រជ�រុញ
ពេ��ងច��ឱ្យយពេ�ើើកា�រផំ្លា��់�ដ�រមួ្ពុយៈ តែ�ល�ឹងពេ�ើើឱ្យយ�ួ�ពេគ
ច�ណ្ដា�យៈពេ�ល ��ងថ្វីវកិា� ���ពេ�លតែ�លពេ��ពេ�លខំួ� 
�ម្ពុម�រចង់បា��កា�រផំ្លា��់�ដ�រ តែ�លពេ��ងច��ម្ពុ��អា�ចផដល់ឱ្យយ
បា��។ �ើកា�រយៈល់ពេ�ើញរ��់ពេលា����ើ រ�ី� កា�រតែ�លម្ពុអ
វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រពេ���មុ្ពុ�ជា� គឺកា�រខួ��ខួ���ឹងតែ��ងជា���ុម្ពុ។
 គាំ��់��យ៉ា�យៈថា� “រមួ្ពុគំាំ� ពេយៈើងអា�ចពេ�ើើឱ្យយ���កា�រ
ផំ្លា��់�ដ�រកា��់តែ���ពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា�។ 
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�តែ�ឯងម្ពុ��អា�ចពេ�ើើ
ឱ្យយ���កា�រផំ្លា��់�ដ�រទា��ងពេនា��បា��ពេឡុើយៈ។ ខំួ��ពេជឿជា��់ថា� 
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ងអំំ�ពា��់��័ធ
�នៃ�ពេ�ៀ�អា�ចកា��់នៃ�រមួ្ពុគំាំ� ��ងពេ�ើើកា�រផំ្លា��់�ដ�រ។”  

Tania Lozanksy
អួ�ត្រាគីប់ត្រាគីងជាាន់ខុុស់សៃនត្រា�ុមត្រាបឹ�ាាសត្រាមាាប់វសិយ័កើ�ាងច្ចត្រា� �សិធុុរ�ិច្ចច និងកើសវាា�មម

�ិច្ចចសហុត្រាបតិ់បត់តិកាារហិុរញ្ចញវតុ់�អនតរជាាតិ់

ចាំ��់តា��ង�ើនៃថ្វីា���ូងពេ���មុ្ពុ�ជា� គពេ���ងកា�រ��រកា��់តែ�
��ពេ�ើរបា����ួលពេជា�គជយ័ៈតា�ម្ពុរយៈៈកា�រ��មូ្ពុលផដ��សាថ ���័
ខុួ�គំាំ�ច��ួ��ើរ តែ�លបា���សា�ង�តែ�ថម្ពុពេ��ពេលើភា��ខំ្លាំ��ង
ពេ��យៈតែឡុ�រ��់គំាំ�ពេ��វញិពេ��ម្ពុ� តា�ម្ពុរយៈៈភា��ជា�នៃ�គូ
រយៈៈពេ�លតែវង។ ពេ��យៈ�មឹំ្ពុង��ល�់ពេ��ពេ�លចាំ��់ពេផដើម្ពុ 
BFC ��ង�ួនា��ើរ��់ ILO ��ង IFC ពេ���ំ�ង�ម្ពុមវ�ិើកា�រ��រ
កា��់តែ���ពេ�ើរ ពេរឿង�ា �វទា��ងអំ�់ពេ�ើ�ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង�ុគិល�ើរ
នា��់ តែ�ល���ច�ខ�វ�ិយ័ៈរមួ្ពុច�ពេពា��ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ
����ពេ��យៈកា�រ���ួ���តែជង តែ�ល�ម្ពុម�រ��ួលបា��
��ចចកា�រពា�រ។ កា�ល�ើ ២០ឆំ្នាំ��មុ្ពុ� Ros Harvey ម្ពុ��ើ 
ILO ��ង Karla Quizon ម្ពុ��ើ IFC បា��នា����ុម្ពុរ��់
�ួ�ពេគម្ពុ�រមួ្ពុគំាំ� ពេ�ើម្ពុែើពេផ្លាដ ��ពេលើកា�រតែ�លម្ពុអល�ខខួណិឌ កា�រ��រ 
(ILO) ���ពេ�លតែ�លគូ��ញ្ជាជ ��់�ូវ�ួនា��ើយ៉ាះ �ង��ខ្លាំ��់
រ��់វ�ិយ័ៈឯ�ជ� (IFC)។  

៣៤ ៣៥

កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូកាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ



អំងកិា�រអំ�រិជា���ខ្លាំ�ងកា�រ��របា�����ុង�ពេងើើ�គពេ���ងមួ្ពុយៈ 
តែ�លខុួ���ឡុ��ើអំើើ តែ�ល�ួ�ពេគបា��ពេ�ើើជា���នៃ�ណិើ 
ពេ�ើយៈពេ��យៈសា�រគាំ��់បា��ម្ពុ��ល់�មុ្ពុ�ជា�ពេ�ើម្ពុែើ�ឹ�នា��
គពេ���ងមួ្ពុយៈពេ��ឆំ្នាំ��២០០១ ពេលា�� Lejo បា����ួលកា�រ
���់ពេ�ឿ�ច�ពេពា���ញ្ជាា �ពេនា���ើ��ណ្ដា��់អំំ��គ�់�គង�ំ��់
ពេ���ំ�ងអំងកិា�រ។
 ���ភា��ចពេច�ពេ��យៈម្ពុ��អា�ចពេជៀ�វា�ងបា��
�ើ��ណ្ដា��់អំំ�ពា��់��័ធជា�ពេ�ចើ� ពេ��យៈសា�រគពេ���ងរ��់
�ួ�ពេគ គឺជា�ល�ខខួណិឌ ជា�កា���ើ��ចចតែ�លម្ពុ���ូវ��ួលកា�រ
សាើ �គម្ពុ�៍ តែ�ល��ណិ�់ពេ��យៈរ�ា �ភិ�បា�ល��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ 
ពេ�ើម្ពុែើ��ួលបា��កា�រនា��ពេចញពេ��យៈគ����ធ។ ពេទា���ើជា�
យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ ពេលា�� Lejo បា����់��ិ�ល់ថា� អំភិ���ម្ពុ 
តែ�លគ្រួ�ូវបា��ពេ�ើើពេឡុើងពេ��យៈ���ជ����ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ង
ពេ�� �ឹងកំា�យៈពេ��ជា�គ�ឹំ��ំ�ងកា�រពេ�ើើកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ ម្ពុ���ូវ
�����ទ��។

សៀ�ៅកំ�ងកាៅរវាៅយតដៃ�ា��ប់ងូរប់�់ព័កួសៀគ គ្នាៅត់ និងិ
ម្រក�ុកាៅរងាៅរនិងឹព័និយល់��សៀណ៍ើរកាៅរ កាៅរវាៅយតដៃ�ា និងិ
កាៅរវាៅ�់តែវងរប់�់ព័កួសៀគសៀ�ៅ�ល់អំំកម្រគប់់ម្រគង
សៀ�ៅងចូម្រក និងិអំំកពាៅក់ព័ន័ិ�ិដៃទ្ធិសៀទ្ធិៀត សៀ�ើយជាៅទូ្ធិសៀ�ៅ 
អំំកពាៅក់ព័ន័ិនិិងឹសៀ�ាើយតប់យ៉ាា ៅងលើ ��ូីើតែតកំ�ងករណ៍ើ
តែ�លគ្នាៅត់ក�ព័ងុព័និយល់អំ�ព័ើ�លូសៀ�ត ុ�ម្រ�ៅប់់ព័និិា�ដៃនិ
ភាៅព័�និិអំនិសុៀលាៅ�កដើ។ 

 ពេ��ពេ�លតែ�ល Gap បា��កំា�យៈពេ��ជា�អំំ��ញ្ជាជ ���ញ
�ើមួ្ពុយៈ តែ�លទា�ម្ពុទា�រកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុរ��់គពេ���ងពេ���ើ
ពេ��ងច��ផិ�់ផិង់រ��់ខំួ�� ពេ��យៈម្ពុ��ចាំ��បា�ច់���កា�រតែណិនា��
�ើ�រណ្ដា��ំ��់ពេ�� ILO ពេលា�� Lejo បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញថា� 
ច�ណុិចពេ��ជា�កា�រ�ញ្ជាជ ��់ថា� គពេ���ងពេ�����ភា��ពា��់��័ធ។
 ��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរបា��ពេ�ើើកា�រ
ផំ្លា��់�ដ�រយ៉ាះ �ង���ពេម្ពុែើម្ពុផងតែ�រ។ ពេ��ពេ�លគាំ��់បា��
�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល��ុម្ពុកា�រ��រពេ�����ូង គាំ��់បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុ
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងកា�រ�តែម្ពុដង�ួពេឡុើងវញិ ពេ��យៈ�ួរអំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុឱ្យយ
ពេឆំ្លើយៈ�� ពេ���ំ�ងពេ�លតែ�លគាំ��់ពេ�ើើខំួ��ឯងជា�អំំ��គ�់�គង
ពេ��ងច�� តែ�ល�ា�យ៉ា�ម្ពុ�ូ�បាះ ��់�ួ�ពេគ។ ��កា�រ�ីមុ្ពុ�ជា�
រ��់គាំ��់បា��ពេឆំ្លើយៈ��ពេ��យៈភា��ភិយ័ៈខំ្លាំ�ច ឬ�ឹងពេ�ើច�អឹ
�ៗ ពេ���ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លពេ�ើើល�ហា��់ពេ�� ពេពា�លគឺ��ា �ញ�ល់ 
ពេលា�� Lejo ថា� �ួ�ពេគ���ផំ�វយ៉ាះ �ងតែវងពេ�ើម្ពុែើ���ិ�ពេណិើរ

ពេ��មុ្ពុខួពេ�ៀ�។ �ះ ុតែ�ពិេ��ពេ�ល�ួ�ពេគបា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុពេ�ើើកា�រ
វា�យៈ�នៃមំ្ពុ����បា��� ពេលា�� Lejo បា��ពេម្ពុើល�ួ�ពេគ
ពេរៀ��ូ�� ��ងបា�����អា�រម្ពុមណ៍ិអំ��ើសាម �រ�ើនៃ�ភា��អំង់អា�ច 
តែ�លពេលចពេឡុើងពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� �ូម្ពុែើតែ�ពេ��ពេ�លតែ�ល
អំំ�តា�ម្ពុ���គ្រួ�ួ������យបា���ឹងថា� �ួ�ពេគ��ឈម្ពុមុ្ពុខួ
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងអំំ��គ�់�គងពេ��ងច��តែ�លចពេច� ឬល�ខខួណិឌ
កា�រ��រតែ�លម្ពុ����ា�យៈច��ិ�ដើ។
 “ខំួ��គ��ថា� ពេ��យៈសា�រពេយៈើង�ុ�ធតែ�ពេ���ំ�ងគពេ���ងពេ��
រមួ្ពុគំាំ� ពេ��យៈសា�រពេយៈើង�ុ�ធតែ�ពេ���ំ�ងសាថ ��ភា��ថ្វីមើមួ្ពុយៈ 
តែ�លបា��នា��អំំ��គ�់គំាំ�ម្ពុ�ជួ�ជុ�គំាំ�” ពេ��ជា�ពា��យ�ម្ពុដើរ��់
គាំ��់។ “ជា�ល�ធផលនៃ�កា�ររ�ួរមួ្ពុគំាំ�ពេ�� ��ង�ុចរ�ិភា��
��ម្ពុ��ខុួ�់ច�ពេពា��អំើើតែ�លពេយៈើង���ុងពេ�ើើ ពេយៈើងអា�ច�ពេងើើ�
សាម �រ�ើ��ុម្ពុតែ�ល���ជា�លអ។”
 ពេលា�� Lejo យៈល់ពេ�ើញថា� ���កា�រតែ��គ្រួ�ួលជា�ពេ�ចើ�
ពេ��ពេ�លតែ�លពេម្ពុើលពេ�ើញគពេ���ងតែ�ល ILO បា��
ចាំ��់ពេផិើម្ពុអំ�ុវ�ិ ���ភា��រ�ីចពេ�ម្ពុើ� ពេ�ើយៈគពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�គ្រួ�ូវបា��ឧ�ា���ម្ពុម
កា��់ពេ�រ��ួលយៈ�ពេ���ំ�ង����់។ គាំ��់យៈល់ថា� វា�ផដល់ភា��
អំង់អា�ចម្ពុ����ឹម្ពុតែ�ពេ���ល់�ម្ពុម�រ���់លា��នា��់ តែ�ល
គពេ���ងពេ�������នា��់���ងជា�មួ្ពុយៈ�ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេ� �ះ ុតែ�ិ
តែថ្វីម្ពុទា��ង ILO ផ្លាទ �ល់ផងតែ�រ។
 “វា�បា����ា �ញច�ពេពា��ខំួ���ូវអំ�ណ្ដា�ចតែ�ល ILO ��� 
ពេ���ំ�ងកា�រ�ងើកា�ររ�ួរមួ្ពុរ��់ភា�គើនា�នា�ជុ�វញិអំើើម្ពុាះ �ងតែ�ល
ជា�តែ���ើធំា��់ម្ពុ��សិា�ល់ ��ងតែ�លចគ្រួមូ្ពុងច����់ ពេ��ពេ�ល
តែ�ល���កា�រភិយ័ៈខំ្លាំ�ចពេ�ចើ�ពេ���ំ�ង��ពេ��ពា��់��័ធ�ឹងផល
�ះ �ពា�ល់ តែ�ល�ឹង���” ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់។ “វា�បា��
គូ��ញ្ជាជ ��់ច�ពេពា��ខំួ��ថា�ពេ�ើនៃ�គូរ��់ពេយៈើង���
ពេ�ច�ដើ�ុ�ច��ិ�ះ ុ�ណ្ដា� ពេពា�លគឺ ពេ���ំ�ង�រណិើពេ�� នៃ�គូ
រ��់ពេយៈើងគឺ��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិ ��ង��ពេ���មុ្ពុ�ជា� �ះ ុតែ�ិ
តែថ្វីម្ពុទា��ង��ពេយ៉ា�ជ� ��ង�ម្ពុម�រផងតែ�រ ពេ�ើយៈពេ���ើ��ផុ� 
អំំ��ញ្ជាជ ���ញ ��ងអំំ���ញ ពេ�ើ�ួ�ពេគ���ពេ�ច�ដើ�ុ�ច��ិ
�ះ ុ�ណ្ដា�ច�ពេពា�� ILO ��ង�ម្ពុ�ថភា��រ��់ ILO �ំ�ងកា�រ���
ភា��ម្ពុ��លពេម្ពុអ�ង ��ង�ម្ពុភា��ពេ���ំ�ងកា�រអំភិ�វឌ្ឍឍផល��ផល
ថ្វីមើៗ �ូចជា� គពេ���ងតែ�លបា��កំា�យៈពេ��ជា� BFC ពេ��។”  

Lejo Sibbel

ប្រ�ធាាន់គសើប្រមាាង 
គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រកកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរសើ�ាកមុ្ម�ជាា ឆំ្នាំា�២០០១ - ២០០៤

៣៦ ៣៧

កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូកាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ



ពេលា����ើ ��ើលើ� តែ�ងតែ���យ៉ា�យៈពេ��យៈឥ���នៃច���់អំ��ើ 
សាថ ��ភា��រ��់�ម្ពុម�រ តែ�លពេ�រពេខ្លាំ�ពេ���ុយៈពេខួៀវ ��ង
ពេខ្លាំ�ពេជើងតែវងពេ��ពេ��ងច�� Zhen Tai អំ�់រយៈៈពេ�ល ១៦ឆំ្នាំ��
ពេ�ើយៈ តែ�លគាំ��់បា��ពេ�ើើកា�រពេ���ើពេនា��។ �ះ ុតែ� ិ���កា�រ
ផំ្លា��់�ដ�រយ៉ាះ �ងចា��់ច�ពេពា��រពេ�ៀ�នៃ�កា�រ��ួល�ងើល់រ��់
គាំ��់។
 “ពា��់��័ធ�ឹង�ុវ�ថ�ភា�� វា�បា��តែ�លម្ពុអយ៉ាះ �ងពេ�ចើ�ពេ���ំ�ង
រយៈៈពេ�ល�ះ ុនាម ��ឆំ្នាំ��ចុងពេ�កា�យៈពេ��” ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់ 
ពេ��យៈ��់��ិ�ល់ថា� ពេ��ងច��បា���ពេងើើ�គណិៈ��ម ���កា�រ 
ពេ�ើម្ពុែើតា�ម្ពុ���គ្រួ�ួ������យ�ុខួភា�� ��ង�ុវ�ថ�ភា�� ��ម្ពុទា��ង
ពេ����សា�យៈវវិា�� ពេ��យៈ���កា�រជួយៈ�ើគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�។
 គាំ��់បា���បា��់ឱ្យយ�ឹងថា� �����ពេ�ើគាំ��់ពេ�ើញ�ម្ពុម�រ
�ំ��់ពេ���ំ�ងតែផំ�រ��់គាំ��់រងរ�ួ� ពេ��ពេ�ល���ុងកា��់
��ណ្ដា��់ ��ងពេ�រ��ណ្ដា��់ គាំ��់ផ្លាទ �ល់អា�ចអំ��ិ�គម្ពុ�៍ ពេ��យៈ
ច�ណ្ដា�យៈពេ�លជូ��ួ�ពេគពេ��កា��់ម្ពុណិឌ ល�ុខួភា�� ពេ��យៈ
គាំម ���ញ្ជាា �ណ្ដា�មួ្ពុយៈ�ើ��ុម្ពុ�ុុ�ពេឡុើយៈ។ កា�រជួយៈម្ពុ��ិរមួ្ពុកា�រ
��ររ��់គាំ��់ គឺជា�តែផំ�តែ�លពេលើ���ឹច��ិ��ផុ�នៃ�កា�រ��រ
ពេ��។
 “�����ពេ�ើ ����ញ្ជាា ���ពេភិ�ណ្ដា�មួ្ពុយៈ ខំួ��អា�ច
��យៈកា�រណ៍ិអំ��ើវា�ពេ��យៈផ្លាទ �ល់។ កា�រពេ�ើើតែ��ពេនា��ធា�នា�
�ុវ�ថ�ភា��រ��់អំំ��គ�់គំាំ�។”
 ពេ��ពេ�ល�ចច��ែ� ំពេលា����ើ ��ើលើ� ���អា�យុៈ 
៣២ឆំ្នាំ�� គាំ��់បា���ងខ�ច��ិឈ�់ពេរៀ�ពេ��អា�យុៈ ១៦ឆំ្នាំ�� ��ង
ពេ�ើើកា�រ��រ។ គាំ��់បា��សំា��់ពេ��ជា�មួ្ពុយៈ�ដ �យៈរ��់គាំ��់ 
ពេ��ពេ�លតែ�លឪ�ុ��ដ �យៈរ��់គាំ��់តែ��បា��់គំាំ� ពេ��ុពេ�� 
គាំ��់បា��តែ�ើងរ�កា�រ��រពេ�ើើពេ��ពេ��ងច�� Zhen Tai 
ពេ��ពេ�ើម្ពុ��វ�សឆំ្នាំ�� ២០០០ ពេ�ើម្ពុែើឧ��ថម្ពុា�ដ �យៈ �ង�អ����ើ 
��ងជើ�ូ�រ��់គាំ��់។
 គាំ��់រ �លឹ�ថា� ���ូង កា�រ��រពេ��ពេ�ឿយៈ��់ណ្ដា��់ 
ពេ�ើយៈគាំ��់អា�ច�ទា����ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងពេ�ះ �ងកា�រ��ររ��់គាំ��់�ំ�ង
មួ្ពុយៈនៃថ្វីាបា��ទា��ងល�បា�� ពេ��យៈគ្រួ�ូវឈរ ��ងឱ្យ�ពេលើ�ះ ��ុើ�
ពេ���ំ�ងពេ��ងច��តែ�ល����ពេមំ្ពុងខំ្លាំ��ងៗ ��ង�ំ��ពេ��ង
��ឡា�។ 
 “���ពេ�លមួ្ពុយៈ�នាទ ��់�ើខំួ��ពេ�ើ�ចូលពេ�ើើកា�រ�ំ�ងពេ��ងច��
ពេ�� តែ�លពេ�ើើឱ្យយខំួ��ចង់ឈ�់ពេ�ើើកា�រ��រ ពេ��យៈសា�រខំួ��ម្ពុ��តែ�ល
បា��ជួ������ឹងកា�រល�បា����ពេភិ�ពេ���ើមុ្ពុ�ម្ពុ�” ពេ��ជា�
�ម្ពុដើរ��់គាំ��់។ “�ះ ុតែ�ពិេ��ពេ�លពេនា�� �����ពេ�ើ ខំួ��ម្ពុ���ុូ
�ទា��បា��ពេ� ខំួ���ឹងម្ពុ��អា�ចឧ��ថម្ពុាគ្រួគួសា�ររ��់ខំួ��បា��
ពេឡុើយៈ។”

 ជា�ជា�ងកា�រជ�រុញពេ��តា�ម្ពុ�គ្រួមូ្ពុវកា�ររ��់គ្រួគួសា�រគាំ��់ 
គាំ��់បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុទា�ម្ពុទា�រកា��់តែ�ពេ�ចើ��ើពេ��ងច��។ 
ពេ��ពេ�លតែ�លគាំ��់ចូលរមួ្ពុពេ�ើើកា�រ���ូង អំំ��គ�់�គង
ភា�គពេ�ចើ�ជា�ជ�ជា���ច��។ ពេលា����ើ ��ើលើ� បា��រងកា�រ
រ �ខ្លាំ���ើអំំ��គ�់�គង តែ�លបា������ឹ�ិច�ពេពា��ម្ពុ��ិរមួ្ពុកា�រ��រ
រ��់គាំ��់ពេ���ំ�ងផល���ម្ពុម៖ �ួ�ពេគ���ភា���បា�����ជា�
ច�ពេពា��កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ �ះ ុតែ��៏ិពេ��ើ�បា��់ពា��យពេ�ជ�៍
ម្ពុ��លអ តែ�លពេ�ើើឱ្យយ�ម្ពុម�រយៈ�ជា���ចាំ��។ ពេ��ុពេ�� គាំ��់បា��
ចាំ��់ពេផដើម្ពុ��យ៉ា�យៈពេចញម្ពុ�ជ��ួ�ម្ពុ��ិរមួ្ពុកា�រ��ររ��់គាំ��់។ 
���ជ����ជើ� យុៈវជ�តែខួមរបា����់��ិ�ល់អំើើតែ�លគាំ��់ 
បា����យ៉ា�យៈ។

“សៀ�ៅសៀព័ល��ប់ងូ ខា���និិចូង់កាា ៅយជាៅ��ៅជំកិ��ជំើព័
សៀ�ើយ ប់ាតុែនិអំិំកត�ណាៅង��ជំើព័សៀ�ៅកតែនិាងកាៅរងាៅរ
បាៅនិឈប់់” សៀនិះជាៅ��ដើរប់�់គ្នាៅត់ សៀ�ៅយកត់��គ ៅល់
ថាៅ �និ�ុសតចិូតចួូ តែ�លអាៅចូតែ�ងីរក�តគិ្នាៅ�ម្រទ្ធិចូ�សៀពាៅះ
ក�មករសៀ�ៅសៀព័លសៀនាៅះ។ “ព័កួសៀគបាៅនិសៀលើកទ្ធិកឹចូតិិខា�� 
សៀ�ៅយសាៅរព័កួសៀគសៀ�ើលសៀ�ើញថាៅ ខា��ប់សៀ�ញុ�តសិៀ�ៅយ
ឥត��ដៃចូ�ៅត់ និងិរសៀប់ៀប់តែ�លខា��គ្នាៅ�ម្រទ្ធិអំំក�ដៃទ្ធិសៀទ្ធិៀត 
សៀ�តសុៀនិះព័កួសៀគបាៅនិសៀលើកទ្ធិកឹចូតិិខា��ឱយចូលូរ�ួ។” 

 �ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ�អា�ជើ�រ��់គាំ��់ជា���ម្ពុមជ���ជើ� 
គាំ��់បា����់��ិ�ល់ថា� អំំ��គ�់�គងបា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុផំ្លា��់�ដ�រ
អា���ែ��រយិ៉ា�រ��់�ួ�ពេគ ជា���ពេ�� �នាទ ��់�ើកា�រចូលរមូ្ពុ 
ពេ���ំ�ងវគិ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លនា�នា�។ គាំ��់រ �លឹ�យ៉ាះ �ងចា��់អំ��ើ 
ពេ�លតែ�លអំំ��គ�់ �គងបា��ចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ងវគិ�ដើ�ើ កា�រ
��យុៈ�ធ��ឆ្នាំ��ង�ឹងកា�រពេរ�ីពេអំើង�ម្ពុម�រ���នៃផទពេពា�� ��ង
�ម្ពុម�រ�����កា�រភា�� ពេ�ើយៈពេ��ពេ�ល�ួ�ពេគវលិម្ពុ�វញិ 
�ួ�ពេគ����ឹ�ិច�ពេពា����ពេយ៉ា�ជ���ំ�ងល�ខណិៈតែ�លកា��់តែ�
���កា�រពេគាំ�រ�។
 ពេលា����ើ ��ើលើ� ��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់�៏ចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ង
កា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល�ំ�ងរយៈៈពេ�ល�ះ ុនាម ��ឆំ្នាំ��ពេ��ផងតែ�រ ពេ�ើយៈ
ជា�ល�ធផល គាំ��់បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញកា�រផំ្លា��់�ដ�រច�ពេពា��គាំ��់
ផ្លាទ �ល់។
 “�ើមុ្ពុ� ទា��ងខំួ�� ��ងអំំ��គ�់�គង���ភា���ពេ���លខំ្លាំ��ង
ច�ពេពា��រពេ�ៀ�តែ�លពេយៈើង��យ៉ា�យៈអំ��ើពេរឿង�ា �វជា��់លា��់។ 
�ួ�ពេគ�ូម្ពុែើតែ����ុ ពេ�ើយៈខំួ����ួលសិា�ល់ថា� ខំួ���៏បា�����ុ
ផងតែ�រ។”

��លើ ម្រ�ើលើនិ

ជ័�នួ់យកាារសើ�ាកំ�ងតែ�ំកកាា�់
សើ�ាងច្ចប្រកកាា�់សើ�រ  Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា) ឆំ្នាំា�២០០៥ - �ច្ចច��ើន់ំ

៣៨ ៣៩

កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូកាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ



គាំ��់��យ៉ា�យៈថា� ពេ��ពេ�ល�ចច��ែ� ំពេ��ងច������ញ្ជាា ��ងើ�
��ឹពេ���ំ�ង��ទ�់��ឹ�ម្ពុម�រ ��ង�ងើ�ភា����ជា��់ពេ��តា�ម្ពុជា��់
នៃ�ពេ��ងច�� ពេពា�លគឺ ទា��ង�ើរពេ��ជា��ងើល់�ា�់�ារពេ���ំ�ង
អំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ�កា�រ����ា��ជ�ង�ូឺវ�ី ១៩ ពេ�ើយៈពេលា����ើ 
��ើលើ� ម្ពុ����ា�យៈច��ិ ពេ��យៈសា�រអំំ��គ�់�គងម្ពុ��បា��
តែ��គ្រួមូ្ពុវ�ញ្ជាា �ទា��ងពេ��។
 ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ គាំ��់��់��ិ�ល់ថា� អំំ��គ�់�គង
ពេ��ងច��កា��់ពេ�រ Zhen Tai ជា���ចចកា�ល�����ណិងសាដ ��់
ច�ពេពា���ញ្ជាា � តែ�លគាំ��់ពេលើ�ពេឡុើង គាំ��់�តែ�ថម្ពុពេ�ៀ�ថា� គាំ��់
���អា�រម្ពុមណ៍ិ���ភា��អំង់អា�ច តែ�លគាំ��់អា�ចជួយៈតែ�លម្ពុអ
�តែ�ំងកា�រ��របា�� ���ពេ�លតែ�លពេម្ពុើលពេ�ើញគ្រួគួសា�រ
រ��់គាំ��់រ�ីលូ�លា��់កា��់តែ�����ុខួភា��លអ ��ងកា��់តែ�
រ�ី��យៈច�ពេពា���បា��់ច�ណូិលរ��់គាំ��់។

 “ខា��តែតងតែតចូងចាៅ�អំ�ព័ើ សៀព័លសៀវលាៅ តែ�លសៀយើង 
[ត្រូគសួាៅរ] បាៅនិតែចូករ �តែលក�ើព័ើរក�ប់ុ់
សៀ�ៅកំ�ងចូ�សៀណាៅ�សៀយើង�ៅ�ងប់នួិនាៅក់” សៀនិះជាៅ
កាៅររ �លកឹរប់�់សៀលាៅកម្រ�ើ ម្រ�ើលើនិ។ 
“�ាងកាៅត់សៀព័ល�ៅ�ងអំ�់សៀនិះ ម្របាៅក់តែខរប់�់ខា��
�ៅនិភាៅព័ម្រប់សៀ�ើរសៀ�ើង សៀ�ើយសៀយើងអាៅចូ
រ�់សៀ�ៅកាៅន់ិតែត�ៅនិ�ខុភាៅព័លើ សៀ�ើយខា��អាៅចូ
ចូ�ិុ�ឹត្រូគសួាៅររប់�់ខា��បាៅនិ។ ខា��ព័តិជាៅចូលូចូតិិ
កាៅរងាៅររប់�់ខា�� សៀ�ៅយសាៅរខា��អាៅចូយល់អំ�ព័ើ 
�ទិ្ធិិកិ�មករ សៀ�ើយកាៅរយល់�ងឹសៀនិះគ�ឺយួ
តែផំក គសឺៀ�ៅយសាៅរ��ជំើព័ផងតែ�រ។”  

 “�នាទ ��់�ើកា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល ��ង�នាទ ��់�ើយៈល់ពេ�ចើ�អំ��ើ 
កា�រចរចាំ� ខំួ��អា�ច���ភា���ា�់អា�រម្ពុមណ៍ិ ��ងយៈល់អំ��ើ��ចច
��ទនា��ងមិ្ពុ ��ងរពេ�ៀ���យ៉ា�យៈ��ឆ្នាំ��ង��ពេ��យៈ
កា�រពេគាំ�រ� ��ង����ល់��ចច��ម្ពុពេ��ៀងរមួ្ពុគំាំ�។ ខំួ��អា�ច
ពេម្ពុើលពេ�ើញភា�គើទា��ង�ើរ [ខំួ��ផ្លាទ �ល់ ��ងអំំ��គ�់�គង
ពេ��ងច��] ���ពេ��មុ្ពុខួ។”
 ពេ��យៈពេ��ើ�បា��់ជ�នា�ញចរចាំ�ទា��ងពេ�� គាំ��់អា�ចតែ�ើងរ�
កា�រគាំ����ម្ពុ���ើអំំ��គ�់�គងពេ�ើម្ពុែើ��ួលបា���បា��់ឧ��ថម្ពុានៃថំ្វី
អា�ហា�រនៃថ្វីា��ង់�����់�ុគិល��ទា��ងអំ�់។ គាំ��់បា��
ច�ណ្ដា�យៈពេ�ល�ើរតែខួ�ញ្ញច���ញ្ញច�ល រ�ូ��ល់��ជើ�អា�ច
��ួលបា���បា��់ឧ��ថម្ពុា�តែ�ថម្ពុច��ួ� ២.០០០ពេរៀល �����់
អា�ហា�រ��ចាំ��នៃថ្វីារ��់�ម្ពុម�រ។

 ចាំ��់តា��ង�ើពេ�លពេនា�� ពេលា����ើ ��ើលើ� បា��កំា�យៈជា�
អំំ��ពេងើ�កា�រយ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ងកំា�ពេ��ពេលើ�ងើល់ពា��់��័ធ�ឹង
�ុខួភា�� ��ង�ុវ�ថ�ភា��កា�រ��រពេ��ពេ��ងច�� Zhen Tai ។ 
កា�រ��ើ �រពេ�គាំ��អា���បំា�����ិថ��ពេ���ំ�ងច��ិរ��់គាំ��់
ចាំ��់តា��ង�ើ���កា�រផទ���ះ ��ុើ�កា�ល�ើ�ះ ុនាម ��ឆំ្នាំ��មុ្ពុ�៖ ជា�
��ណ្ដា�ងលអ �ម្ពុម�រទា��ងអំ�់ពេ����ួលទា��អា�ហា�រនៃថ្វីា��ង់ 
ពេ��ុពេ�� គាំម ���រណ្ដា��ំ��់រងរ�ួ� ឬសំា��់ពេឡុើយៈ �ះ ុតែ�ិ
ល�ខណិៈភំា�ម្ពុៗនៃ�ពេ�គាំ��អា���ពំេ��បា��ពេ�ើើឱ្យយគាំ��់
��ុង��យៈ�ំ័ច�ពេពា���ច�ពេចញ�ំ�ង�គាំ��នាទ ��់ ��ងពេ�ើ�ច�ពេចញ
ទា��ងពេនា�����គ�់�គាំ��់ �����់ឱ្យយ�ម្ពុម�រ���់រយៈពេគចពេចញ
បា�� តែ�រឬពេ�។
 

កម្មមករទទួល�ានអាាហាារ ដែ�លពួកដេគីខចប់ម្មកព��េះដេ�ាអំ��ងដេពលស្សា�មាាកទទួល�ានអាាហាារសៃថ្មីៃ�ត់ង់ដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ 
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ឆុ្នាំាំ២០២១ 

ស្សាលំ� �ស្សា�ល�ន �ាងចាានដេ�កាាយដេពលអាាហាារដេពល�ៃ ាច ដែ�លគាាត់់បាានដេរៀបចំ បនាេ ាប់ព��ត់លប់ម្មក�េះព�ដេើនកាារងាារដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។  
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១

៤០ ៤១

កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូកាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ



ស្សាលំ� �ស្សា�ល�ន ដេអាាបកម�យ�ស្សា� និងកម�យ�បះស្សារបស់្សាគាាត់់ដេ�ាកុ�ង�េះរបស់្សាគាាត់់ បនាេ ាប់ព�បញ្ចចប់ដេើនកាារងាារដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ 
Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា) ដេ�ាដេពលដែ�លមាា ាយរបស់្សាគាាត់់ដេម្ម�លដែថ្មី�ា�ំារកមុាាក់ដេទៀត់។ របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំា២ំ០២១



ឆំ្លងកា��់កា�រ�ឹ�នា����ុម្ពុគ្រួ�ួ������យល�ខខួណិឌ កា�រ��រ ��ងកា�រ
�សា�ង��នា��់���ងជា�មួ្ពុយៈ���គាំ�� ��ងរ�ា �ភិ�បា�ល
ជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��ម្ពុ� ពេលា�� �ុផល យៈល់�ឹងអំ��ើភា��ខំ្លាំ��ង ��ង
ភា��ពេខួា�យៈរ��់ពេ��ងច���ើ�រយិ៉ា�កា��ពេ��។
 �ញ្ជាញ �នៃ�ពេ��ងច��ម្ពុ��លអ គឺ��បា��លា��់បា��ងណ្ដា��់៖ 
�ច�ពេចញ�ំ�ង�គាំ�អា����ំ�������ូច ��ងគ��រ
�ពេមំ្ពុ����ពា��់�ថ��ពេ��ជុ�វញិពេ��ងច��។ ពេ���ំ�ងពេ��ងច��
តែ�ល����ុខួ�ុម្ពុ�ើយៈ�ម្ពុម �ម្ពុម�រ�ឹងអំ��ើ អំើើតែ�លគ្រួ�ូវពេ�ើើ
ពេ���ំ�ងសាថ ��ភា�����អា��� ំ��ងពេ�ើើកា�រ��ុង��យៈ�ំ័ជា�មុ្ពុ�
�តែ�ថម្ពុពេ�ៀ�ពេ���ំ�ងកា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ។ ពេ�កា�ម្ពុ�ពេមំ្ពុង��ចៗ
�ើ�ះ ��ុើ�ពេ�រ អា�រម្ពុមណ៍ិនៃ�ភា����ា�យៈរ�ី��យៈ���ពេ��
�ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ�ម្ពុម�រ ��ងអំំ��គ�់�គង។
 ពេលា�� �ុផល ���ពេ����ភា����ផុ�ច�ពេពា��កា�រ��រ
រ��់គាំ��់ពេលើកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុពេ��ងច�� តែ�លបា��វវិ�ិ�ើ
កា�រអំពេងើ�ពេ��យៈពេ��ើ�បា��់ពេ�ម �នៃ� ��ង�����ពេ��ជា�����័ធ
��យៈកា�រណ៍ិ ��ងតា�ម្ពុ���តែ�លគ្រួ�ូវបា��ពេរៀ�ច�ជា���ុម្ពុ ��ង
ជា��ិង់��ររមួ្ពុ ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងកា�រ��ា �ញជា�សា�ធា�រណិៈ 
��ម្ពុទា��ងរបា�យៈកា�រណ៍ិ�ុើជពេ��������់កា�រ��ញ។ 
 �នាទ ��់�ើរយៈៈពេ�ល ១៧ឆំ្នាំ��នៃ�កា�រ�សា�ង កា�រពេរៀ�ច�
រចនា��មុ្ពុ�័ធពេឡុើងវញិ ��ងកា�រពេ�ើើកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ ពេលា�� 
�ុផល ��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញភា����ពេ�ើរពេឡុើង
មួ្ពុយៈច��ួ�ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុពេ��ងច��នា�នា�។ �ះ ុតែ�គិាំ��់�៏បា��
ពេម្ពុើលពេ�ើញ�ើ ភា��ម្ពុ��អំ�ុពេលា�ម្ពុផងតែ�រ ពេ�ើយៈគាំ��់
��ួលសិា�ល់ថា� ពេ��ពេ�លខំួ� អា�ច���ភា��ម្ពុ����ា�យៈច��ិ
ពេ��យៈពេម្ពុើលពេ�ើញពេ��ងច��នា�នា����ជយ័ៈ�ំ�ងកា�រតែ�លម្ពុអ 
�ូម្ពុែើតែ��ញ្ជាា �មួ្ពុយៈពេនា�� ��យៈ��ួល�ឹងតែ�លម្ពុអ�ិើ។ �ះ ុតែ�ិ
�គ�់កា�រផំ្លា��់�ដ�រគ្រួ�ូវកា�រពេ�លពេវលា�។
 “ពេ���ើ��ផុ� ម្ពុ�ុ�សគឺជា�ម្ពុ�ុ�ស ពេ��ុពេ�� ពេ��ពេ�ល
ពេយៈើងគ្រួ�ូវពេ�ើើកា�រផំ្លា��់�ដ�រ វា�ម្ពុ���គាំ��់តែ�ពា��់��័ធ�ឹងកា�រ
��យ៉ា�យៈអំ��ើ�ញ្ជាា �ភា��ម្ពុ��អំ�ុពេលា�ម្ពុ�ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេ� �ះ ុតែ�ិ
តែថ្វីម្ពុទា��ងផដល់កា�រ�រពេ�ើរច�ពេពា��ពេរឿង�ា �វលអៗផងតែ�រ” ពេ��ជា�
�ម្ពុដើរ��់គាំ��់ ពេ��យៈ��់��ិ�ល់ថា� ពេ��ងច��តែ�លម្ពុ��
អំ�ុពេលា�ម្ពុ �៏គ្រួ�ូវកា�រកា�រជ�រុញ��ឹច��ិ�ំ�ងកា�រតែ�លម្ពុអ ��ងផំ�វ
ចា��់លា��់មួ្ពុយៈពេ�ើម្ពុែើពេ�ើើកា�រតែ�លម្ពុអផងតែ�រ។
 �ះ ុតែ��ូិចតែ�លពេលា�� �ុផល បា��ពេរៀ��ូ���ំ�ងកា�រ

ពេម្ពុើលអំ��ើពេ��ងច��តែ�រ គាំ��់បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញថា� អំំ�ពា��់��័ធ
ខុួ�ៗគំាំ�គ្រួ�ូវកា�រអំភិ���ម្ពុខុួ�ៗគំាំ� ពេ�ើម្ពុែើនា���ួ�ពេគពេ��កា��់�ុ
�����់��ចច��ភា��ា�ពេ��យៈពេ�ើ�ច��រអំ��ើ កា�រតែ�លម្ពុអវ�ិយ័ៈ
កា��់ពេ�រ។

“សៀ�ៅសៀព័លកតែនិាងកាៅរងាៅរ�យួ�ៅនិកចិូុ��កាៅរ
សៀ�ៅកតែនិាងកាៅរងាៅរលើ វាៅ�ៅនិភាៅព័�ខុ��ុរ�នាៅ វាៅគជឺាៅ
កតែនិាងកាៅរងាៅរតែ�លកាៅន់ិតែត�ៅនិ�វុតថភិាៅព័�ម្រ�ៅប់់
ក�មករ និងិវាៅគជឺាៅប់រយិ៉ាៅកាៅ�កាៅរងាៅរ�៏រកី�ៅយ
�ម្រ�ៅប់់អំំកម្រគប់់ម្រគង និងិក�មករ” សៀនិះជាៅ��ដើរប់�់
សៀលាៅក �ផុល។ “សៀយើង�ប់ាៅយចូតិិកំ�ងកាៅរ
សៀ�ើលសៀ�ើញកចិូុ�និានាៅ�ងគ�លើរវាៅងអំំកម្រគប់់ម្រគង និងិ
ក�មករ។”

 �ះ ុតែ�មិ្ពុ��តែម្ពុ��តែ�ំងកា�រ��រតែ�ឯងតែ�លគ្រួ�ូវកា�រភា��
�ុខួ�ុម្ពុរម្ពុនា�ពេនា��ពេឡុើយៈ �ះ ុតែ�អំិំ�ពា��់��័ធទា��ងអំ�់ពេ���ំ�ង
វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រ តែ�ែ�ពេជើង ��ងផល��ផលពេ�ើើ��ពេណិើរ ពេ�ើយៈ
ភា��ខំ្លាំ��ងរ��់�មុ្ពុ�ជា�បា�� ��ង���ុង�គ្រួង�ួ�គ្រួងមួ្ពុ�ួ�ពេគ។
 “អំើើតែ�លខំួ�����ពេ����ភា��ខំ្លាំ��ង គឺថា� ជា�ល�ខណិៈ
ផ្លាទ �ល់ខំួ�� ��ងជា�តែផំ�មួ្ពុយៈនៃ�គពេ���ងពេ�� ពេយៈើងអា�ចពេ�ើើកា�រ
រមួ្ពុច�តែណិ�កា��់តែ���ច�ពេពា����ពេ���មុ្ពុ�ជា�ពា��់��័ធ�ឹងកា�រ
ពេលើ��មុ្ពុ�់��ពេណិើ�ពេ��ា��ចច កា�រ�ពេងើើ�កា�រ��រ ��ងភា��
���ួ���តែជងរ��់�មុ្ពុ�ជា� ពេ��យៈពេ�ើើកា�រ��រមួ្ពុគំាំ�ពេ�ើម្ពុែើ
ពេលើ��មុ្ពុ�់ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុតែផំ�កា�រ��រពេ���ំ�ងវ�ិយ័ៈពេ�� 
កា�រកា�រពា�រ�ម្ពុម�រ កា�រ�ពេងើើ��រយិ៉ា�កា�� ��ង�តែ�ំងកា�រ��រ
តែ�លកា��់តែ�����ុវ�ថ�ភា�� ��ងកា�រ�ងើកា�រចូលរមួ្ពុរ��់
�ម្ពុម�រ ��ងអំំ�ពា��់��័ធ�នៃ�ពេ�ៀ� ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយ�ួ�ពេគអា�ច
��ួលយៈ�បា��ច�ណុិចទា��ងអំ�់ពេ��។”  

ជាៅ �ផុល

ត្រាបធាានត្រា�ុមតែផួ្ដ�ឃ្លាំា ាំកើមើ���ខខុណ៍ឌ កាារងាារ និងទុនំាំា�់ទុនំង
គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាា ឆួ្នាំាំ២០០៤ - បច្ចច�បបនួ

៤៤ ៤៥

កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូកាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ



ឯកឧតដ� � ូ�ុើវយាងុ
អគីគនាំាយ� សៃនអគីគនាំាយ�ដ្ឋាា ានកើសវាាពាាណិ៍ជីុំ�មម សៃនត្រា�សួងពាាណិ៍ជីុំ�មម

ឯ.ឧ �ូ �ុើយៈះ ុង �ពេងើ�ពេ�ើញថា� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ផដល់កា�រយៈល់�ឹង�ុើជពេ���យ៉ាះ �ង
��ខ្លាំ��់អំ��ើពេ��ងច��នា�នា� តែ�លបា���ឹ�នា���មុ្ពុ�ជា��ំ�ងកា�រពេ�ើើ
ឱ្យយ�ុរ��ចច����ិង់��រកា��់តែ�ខុួ�់។
 “គពេ���ងពេ��ពេ�ើើកា�រ��រ ��ង��ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុលយ៉ាះ �ងលអ 
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងអំំ�ពា��់��័ធ ��ជើ� �ម្ពុម�រ ��ងពេ��ងច��
�នៃ�ពេ�ៀ�ផងតែ�រ។ ពេ����ើពេនា�� ពេយៈើងយៈ�ច��ិ�ុ����់យ៉ាះ �ង
ខំ្លាំ��ងពា��់��័ធ�ឹងគុណិភា��រ��់ពេ��ងច�� ពេ�ើយៈពេយៈើង
ចាំ��់វធិា��កា�រពេលើពេ��ងច��នា�នា� ឬ�ច ��់ពេ��ងច�� តែ�ល
តា�ម្ពុរយៈៈកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ គ្រួ�ូវបា��រ�ពេ�ើញថា� រ �ពេលា�ភិពេលើ
ពេគាំ�លកា�រណ៍ិនៃ��ិង់��រកា�រ��រ�ំ�ល។”
 ��ទឹម្ពុ�ឹងពេ��តែ�រ ឯ.ឧ �ុើយៈះ ុង �ូម្ពុអំរគុណិ តែ�ល
គពេ���ងពេ�����ល�ខណិៈ��់តែ�� ពេ��យៈគាំ��់��់��ិ�ល់
ថា� ថ្វីើើពេ�ើ �ិង់��រឧ�ា���ម្ពុមរ��់ពេ��ងច���មុ្ពុ�ជា� ���
ល�ខខួណិឌ �ម�គសាម �ញ �ំ�ងកា�រអំ�ុវ�ិតា�ម្ពុ �ះ ុតែ�មិ្ពុ��
����យ័ៈថា� �ួ�ពេគតែ�ងតែ�ម្ពុ������ម្ពុ�ថភា�� ពេ�ើម្ពុែើ��ពេ�ញ
ពេ��តា�ម្ពុ�ិង់��រកា�រ��រអំ�រិជា���ពេឡុើយៈ។ គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ជួយៈពេ��ងច��នា�នា��ំ�ងកា�រ
��ពេ�ញ ឬតែ��គ្រួមួ្ពុលពេ��តា�ម្ពុពេគាំ�លពេ��ទា��ងពេនា�� ពេ��ពេ�ល
តែ�ល�ួ�ពេគអា�ចពេ�ើើបា�� �ះ ុតែ�គិាំ��់ជ�រុញអំងកិា�រពេ��ឱ្យយ
���កា�រ��ចាំ�រណ្ដា�កា��់តែ�ពេ�ចើ�ពេលើកា�រល�បា��តែផំ�ពេ��ា��ចច 
តែ�លពេ��ងច��បា����ឈម្ពុមុ្ពុខួជា�មួ្ពុយៈ។

 “គាំ��់បា����យ៉ា�យៈពេ���ល់ពេ��ា��ចច�មុ្ពុ�ជា�ថា� 
“�ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ�កា�រ����ា��ជ�ងពឺេ�� ពេយៈើងគ្រួ�ូវ��ឹងរ�់។ 
ឧ�ា���ម្ពុមពេ��បា����ួលកា�រ�ញ្ជាជ ���ញថ្វីមើៗមួ្ពុយៈច��ួ�ពេ��
ឆំ្នាំ��ពេ�� �ះ ុតែ�ពិេយៈើងចង់��ា �ញឱ្យយពេ�ើញថា� ឧ�ា���ម្ពុមពេ��
អា�ច��រិ�ីលូ�លា��់ម្ពុដងពេ�ើយៈម្ពុដងពេ�ៀ�។” 
 គាំ��់�៏បា����់��ិ�ល់ថា� �បា��់ឈំ�លរ��់�ម្ពុម�រ ��ង
ល�ខខួណិឌ កា�រ��រ���ភា����ពេ�ើរពេឡុើងយ៉ាះ �ងពេ�ចើ�ពេ���ំ�ង
រយៈៈពេ�ល ២០ឆំ្នាំ��ចុងពេ�កា�យៈពេ��។ ពេ��ពេ�លពេ�� ពេ��យៈសា�រ
ថា��មុ្ពុ�ជា�បា��ចុ���ថពេលខ្លាំ�ពេលើ��ចច��ម្ពុពេ��ៀងពា�ណិ�ជជ�ម្ពុម
ពេ�ើភា�គើជា�មួ្ពុយៈ��ពេ��ច�� ��ង���ុងពេរៀ�ច��ញ្ញច�់��ចច
��ម្ពុពេ��ៀងមួ្ពុយៈពេ�ៀ�ជា�មួ្ពុយៈ�ូពេរខុ្លាំ�ង�ែ�ង គាំ��់�ងឹឹម្ពុថា� 
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�អា�ច��គិាំ������ចច
��ទនា���ើភា�គើពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុអំំ�ពា��់��័ធ ពេ�ើយៈពេ��ុពេ�� 
វា���ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល�ល់��ពេណិើ�ពេ��ា��ចច។
 “���ួងពា�ណិ�ជជ�ម្ពុមជា�ថ្វីមើម្ពុដងពេ�ៀ��ូម្ពុតែថំ្វីងអំ�ណិរគុណិ
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ច�ពេពា��កា�រ��ិ
ពេ�ើើកា�រ��រយ៉ាះ �ងជ����ំ�ធជា�មួ្ពុយៈ��ជើ� �ម្ពុម�រ ��ុម្ពុ�ុុ�
�ះ ��យៈើពេហា�អំ�រិជា��� ��ងអំំ�ល�់��យៈ ពេ�ើម្ពុែើគាំ����
វឌ្ឍឍ�ភា�� ��ង�ពេងើើ�ជ�ពេ�ឿ�ុ�ច��ិរ��់អំំ��ញ្ជាជ ���ញ ��ង
អំំ�ល�់�ំ�ងកា�រនា��យៈ�ផល��ផល�តែ�ថម្ពុពេ�ៀ��ើ�មុ្ពុ�ជា�។”  

ម្របាៅក់ចូ�ណូ៍លព័ើកាៅរនាៅ�សៀចូញដៃនិវ�ិយ័កាៅត់សៀ�រក�ុ�ជាៅ ជាៅពាៅន់ិលាៅនិ�លុាា ៅរអាៅសៀ�រកិ
 ២០១៩  ២០២០

របូ់ភាៅព័ ៦

វាាយនភិណ័្ឌឌ
០,០៥
០,១១

ដែស្សាីកដេជួ�ង
១,២
១,១

�លិត់�លដេ�ើ��ំដេណ្ឌ�រ
១,០៧
០,៩៦

ស្សារះប ស្សា�មាាប់ ើសិ្សាយ័ កាាត់់ ដេ�រ
៨,២
៧,៤

ត្រាបភពី៖ របាាយកាារណ៍៍ត្រាបចាំាឆួំ្នាំា២ំ០២០ គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាា (ទុពំីរ័ ៣)

៤៧

កាៅរផដល់ភាៅព័អំង់អាៅចូ



៤៩
កម្មមករមុាាក់ដេដ្ឋាាត់អំដេបាាះមុាាស្សាះ�នដេ�រកុ�ងអំ��ងដេពលដេើនកាារងាាររបស់្សាគាាត់់ដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ



សៀលើក��ប់ងូ តែ�លសៀលាៅក សៀ�ៅ �ៅ�ៅ បាៅនិ�រួ��ណួ៍រ
នាៅនាៅ តែ�លគ្នាៅត់សៀម្រប់ើម្របាៅ�់សៀ�ើ�ីើវាៅយតដៃ�ាសៀ�ៅងចូម្រក
នាៅនាៅអំ�់រយៈសៀព័លជាៅងព័ើរទ្ធិ�វតស�កសៀ�ើយ គឺ
�និិតែ�និសៀ�ៅសៀ�ៅងចូម្រកសៀ�ើយ។ គ្នាៅត់បាៅនិសៀ�ៅកំ�ង
សៀ�ៅងជាៅងសៀឈើ�យួ សៀ�ៅយគ្នាៅត់�រួ��ណួ៍រសៀ�ៅ�ល់
ជាៅងសៀឈើ តែ�ល�ចូូជាៅព័កួសៀគជាៅ�ុៅ�់សៀ�ៅងចូម្រកកាៅត់ សៀ�រ 
សៀ�ើ�ីើសាៅកលីងក�មវធិីើវាៅយតដៃ�ា តែ�លសៀ�ៅសៀព័ល
សៀម្រកាៅយ និងឹកាា ៅយសៀ�ៅជាៅ�ៅនិសាៅរៈ��ខាៅន់ិចូ�សៀពាៅះ
គសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅក�ុ�ជាៅ។ គ្នាៅត់
ចូងចាៅ�អំ�ព័ើកាៅរតែប់កសៀញើ� និងិកាៅរ�ៅនិអាៅរ�មណ៍៍
ភយ័ខាា ៅចូសៀ�ៅទូ្ធិ�ៅ�ងល�ហាៅត់សៀនិះ។

 �នាទ ��់�ើរយៈៈពេ�ល�ើតែខួនៃ�កា�រពេរៀ�ច� ��ងកា�រសា��លែង
��ពេណិើរកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ ពេពា�លគឺជា���ពេណិើរកា�រនៃ�ពេរៀ�ច����ូង
នៃ���ម្ពុង��ណួិរ ��ងរបា�យៈកា�រណ៍ិរ��់គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា������់ពេ��ងច�� ពេលា�� ���� ��ង
�ុគិល���បា��នា��់���ូងបា��ពេ��កា��់ពេ��ងច��កា��់ពេ�រ
����បា��� ពេ�ើម្ពុែើសា��លែងគពេ���ងពេ��។
 ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ ពេលា�� ���� ��ងនៃ�គូវា�យៈ�នៃមំ្ពុ
រ��់គាំ��់ម្ពុ��គ្រួ�ូវបា����ួលយ៉ាះ �ង��់ពេ�ដ ��ើពេ��ងច��ពេឡុើយៈ 
ពេ��ពេ�លគាំ��់ពេ��តែ�ែរហា�ង�ំ�ងមូ្ពុល�ា �� តែ�ល�ួ�ពេគបា��
អំ�ុវ�ិកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ។ ពេ���ំ�ង��ស���ចច���ូង គាំ��់ចងចាំ��
ថា� ពេ��ពេ�លគាំ��់�បា��់អំំ��គ�់�គងថា� គាំ��់ម្ពុ��ើ ILO 
�ះ ុតែ�អំិំ��គ�់�គងម្ពុ���ូម្ពុែើតែ��ឹងថា� ពេ�ើអំងកិា�រអំ�រិជា���
ខ្លាំ�ងកា�រ��រគឺជា�អំើើពេឡុើយៈ។ គាំ��់ចងចាំ��អំ��ើ កា�រអំងិ�យៈពេ��
ពេ�កា�ម្ពុពេ�ើម្ពុពេឈើមួ្ពុយៈជា�មួ្ពុយៈ�ឹងនៃ�គូរ��់គាំ��់ �នាទ ��់�ើ
កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ���ូង ពេ��យៈ�ួ�ពេគ�ឹងថា� �ួ�ពេគអា�ច�ួរ
អំំ��គ�់�គងបា��តែ�ពា��់�ណ្ដាដ �លនៃ���ណួិរតែ�ល���ពេ��
ពេលើកា�រអំពេងើ�ជា������រ��់�ួ�ពេគ�ះ ុពេណ្ដាះ ��។
 អំំ��គ�់�គងពេ��ងច��មួ្ពុយៈច��ួ�ពេឆ្លវឆ្នាំ�វ ពេ��យៈបា��
�ពេមំ្ពុើង�ពេមំ្ពុងរ��់�ួ�ពេគជា�មួ្ពុយៈ�ឹងអំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុទា��ង�ើរ
នា��់។ គាំ��់រ �លឹ�ថា� អំំ��គ�់�គង�ើរនា��់�ូម្ពុែើតែ�ពេលើ�នៃ���
���ងពេលា�� ���� ពេ�ើម្ពុែើកា�រពា�រ “កា�រវា�យៈ��ហា�រ” រ��់
គាំ��់ពេ��ពេលើ�ុរ��ចចរ��់�ួ�ពេគ។

 “វា����ជា���បា��ណ្ដា��់�ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លពេនា�� ពេ�ើយៈ
ពេ��ពេ�លខំួ� ពេយៈើងគ្រួ�ូវបា��អំំ��គ�់�គងពេ��ងច��រុញ។ ពេ��
ពេ��ងច��មួ្ពុយៈ តែ�លខំួ��បា��ពេ�� ខំួ��បា���ួរ��ណួិរនា�នា�
ពេ��កា��់�ួ�ពេគ ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគហា��់�ូចជា�ខួងឹខំួ��ខំ្លាំ��ងតា�ម្ពុរយៈៈ
��ណួិរតែ�ល�ួ�ពេគបា���ួរម្ពុ�ខំួ�� �ួ�ពេគ���អា�រម្ពុមណ៍ិថា� 
�ួ�ពេគជា�ជ�រងពេ�គាំ�� ពេ��ុពេ�� �ួ�ពេគបា��រុញ�ចាំ��ខំួ��
ពេចញ។”
 ពេ��ពេ�លតែ�លពេលា�� ���� ��ួលបា���ណិដ ឹង�ើ
អំំ��គ�់�គងពេ��ងច���ំ��់ តែ�លពេ�ើើឱ្យយគាំ��់ខួ�ច��ិ ពេ��យៈ
អំំ��គ�់�គងពេនា���បា��់ឱ្យយ�ញ្ញជ��អំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុ�ំ��់ពេ�ៀ�ម្ពុ� 
ពេពា�លគឺ�រណ្ដា��៏បា�� ពេលើ�តែលងតែ�ពេលា�� ����។ គាំ��់
ម្ពុ��បា�����់�អំើើពេ�អំ�់រយៈៈពេ�ល�ើរ�បាដ ��៍ �នាទ ��់�ើ
ពេ�លពេ�� គាំ��់គ��ថា� ពេលា�� Lejo តែ�លជា�ថំា��់�គ�់�គង
រ��់គាំ��់ពេ��ពេ�លពេនា�� �ឹង�ញ្ញឈ�់គាំ��់�ើកា�រ��រ។ 
ពេ��ពេ�លតែ�លពេលា�� Lejo បា���ឹងថា� ពេលា�� ���� ម្ពុ��
��ា�យៈច��ិ គាំ��់បា��ពេលើ���ឹច��ិពេលា�� ����៖ ពេលា�� 
Lejo ចាំ��់�ុ��ណិដ ឹង��ពេភិ�ពេ��ថា�ជា��ញ្ជាញ � តែ�លពេលា�� 
���� ពេ�ើើកា�រ��រយ៉ាះ �ង��ឹម្ពុគ្រួ�ូវ ពេ��យៈម្ពុ����ទ�់ពេ��តា�ម្ពុ
��ុ���ើអំំ��គ�់�គង ��ង��កា��់ខ្លាំជ ��់ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង
ពេគាំ�លកា�រណ៍ិនៃ�កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ។
 �នាទ ��់�ើរយៈៈពេ�ល�ើ ឬ�ួ�ឆំ្នាំ��នៃ�កា�រពេ�ើើជា�អំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុ 
ពេលា�� ���� បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុជួយៈអំំ��គ�់�គង�ម្ពុមវ�ិើពេរៀ�ច�

សៀ�ៅ �ៅ�ៅ

ត្រាបធាានត្រា�ុមបណ៍ដ� �បណ្ដាដ ា�
គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាា ឆួ្នាំាំ២០០១ - បច្ចច�បបនួ

៥០ ៥១

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិកាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ



�ម្ពុមវ�ិើ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លពេ���ូទា��ងចុង��វ�សឆំ្នាំ��២០០០។ ពេ��
គឺជា�ជ�នា�ញឯ�ពេ��រ��់ពេលា�� ����៖ គាំ��់��� 
����ពេសា���៍ពេ�ើើកា�រ��រជា�គ្រួគូ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល�ពេចច�ពេ�� 
ពេ��យៈ គាំ��់ យៈ�ច�ពេណិ��ឹងអំ�ុវ�ិជា��់តែ�ដង តែ�លគាំ��់បា��
ពេរៀ��ើសា�លា�ពេរៀ� ��ងកា�រ��រពេ��ពេ��ងច��ពេយ៉ា�ធា�ពេ��
��ពេ��រ�ូស�ើម្ពុ��មុ្ពុ�ជា�ពេ����វ�សឆំ្នាំ��១៩៨០ �ះ ុតែ�ិ
ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រគឺជា�វ�ិយ័ៈខុួ�គំាំ������់គាំ��់។ គាំ��់
�៏គ្រួ�ូវឆំ្លងកា��់តា�ម្ពុភា���ម�គសាម �ញនៃ�កា�រពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈ
�ើ��ឹ�ា��រពេ��ខុួ�ៗគំាំ�ពេ���ំ�ងអា�ជើ�កា�រ��ររ��់គាំ��់
ផងតែ�រ ពេ��យៈគាំ��់បា��ពេរៀ� �ូ��រពេ�ៀ�រ��ពេ�ើើកា�រ��រ ��ង
ភា��ខុួ�គំាំ�នៃ�វ�ែ�ម្ពុច៌រចាំ�រ��់�ួ�ពេគ ពេ��ពេ�លតែ�លគាំ��់
បា���ា�យ៉ា�ម្ពុ��ងងឹ�ម្ពុមវ�ិើ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល។ ចាំ��់�ើ
ពេ�លពេនា�� �ម្ពុមវ�ិើ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លបា��វវិ�ិពេ�������ធា����
ជា�ពេ�ចើ� តែ�ល�គ��ណិដ �់ពេលើ��នា��់���ង ពេ���តែ�ំង កា�រ��រ 
��ងជ�នា�ញ��ខ្លាំ��់�����់�ម្ពុម�រ ពេ�ើយៈពេលា�� ���� បា��
��ួលកា�រអំពេញ្ញជើញពេ��កា��់��ពេ���នៃ�ពេ�ៀ� ពេ�ើម្ពុែើជួយៈ
ពេរៀ�ច��ម្ពុមវ�ិើ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លនៃ��ម្ពុមវ�ិើកា�រ��រកា��់តែ�
��ពេ�ើរ។ 
 �ំ�ងរយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ�� ពេលា�� ���� ��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់
បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញកា�រផំ្លា��់�ដ�រពេ���ំ�ងពេ��ងច��។ ពេ��ពេ�លខំួ� 
���ភា����ពេ�ើរពេឡុើង��ច�ួច តែ�លពេ�ើើឱ្យយពេ��ងច��កា��់តែ�
���ផ្លា��ុ�ភា�� ��ង�ុវ�ថ�ភា�������់�ម្ពុម�រ។ ពេ��ងច��
�នៃ�ពេ�ៀ�បា��ផំ្លា��់�ដ�រទា��ង��ុង ពេ��យៈ�ួ�ពេគបា����ងងឹ
��នា��់���ងជា�មួ្ពុយៈ��ជើ��ើររ��់ពេ��ងច�� ��ង��ួល
បា��អំំ��ញ្ជាជ ���ញ�៏��មួ្ពុយៈជា�អំ��ថ្វី�ជ�។
 “�ួ�ពេគពេ�ើើកា�រ��របា��លអណ្ដា��់ ពេ��យៈសា�រ�ួ�ពេគ���
��នា��់���ងលអ �ួ�ពេគយៈ�ច��ិ�ុ����់�ំ�ងកា�រអំ�ុញ្ជាញ ��ឱ្យយ
�ម្ពុម�រចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ងកា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគ
អំ�ុញ្ជាញ ��ឱ្យយ�����ស���ចច�ើគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគពេម្ពុើលពេ�ើញថា� វា�គឺជា�ពេរឿង
លអ” ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់។ “អំើើតែ�លខំួ��ពេម្ពុើលពេ�ើញ គឺ
អំំ��គ�់�គងពេ��ងច�����ភា���ុពេរ��ម្ពុមកា��់តែ�ខំ្លាំ��ង។ វា�
បា������ល់�រយិ៉ា�កា���ំ��ធសំា�ល។ �ួ�ពេគចង់ជួ�
ជា�មួ្ពុយៈពេយៈើង ពេ�ើម្ពុែើ��ា �ញគ����ផដ�ចពេផដើម្ពុរ��់�ួ�ពេគ�ល់
គពេ���ងពេ��។” 

 អំើើតែ�លកា��់តែ����កា�រពេលើ���ឹច��ិតែថ្វីម្ពុពេ�ៀ������់
អំំ��ឹ�នា��កា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លពេ�� គឺកា�រពេម្ពុើលពេ�ើញ�ម្ពុម�រ
កា��់ពេ�រចូលរមួ្ពុពេ��យៈរ �ពេភិើ�ច��ិពេ���ំ�ងកា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល 
��ង�នាទ ��់ម្ពុ� ពេ��ើ�បា��់ជ�នា�ញទា��ងពេនា�� ពេ�ើម្ពុែើ��ួល
បា��កា�រ�ពេមំ្ពុើង��តែណិង។

“ម្រគប់់សៀព័លតែ�លខា��សៀ�ៅកាៅន់ិសៀ�ៅងចូម្រក ព័កួសៀគ [ក�មករ] 
រត់�ករកខា�� និងិសៀ�ៅខា��ថាៅ “សៀលាៅកត្រូគ”ូ។ ព័កួសៀគ
និយិ៉ាៅយថាៅ ព័កួសៀគទ្ធិទួ្ធិលបាៅនិតនួាៅទ្ធិើថ្មីមើ តែ�លទ្ធិទួ្ធិលបាៅនិ
ម្របាៅក់កាៅន់ិតែតសៀម្រចូើនិ។ ខា���ៅនិសៀ�ៅទ្ធិនិភាៅព័កំ�ងកាៅរ
សៀ�ើលសៀ�ើញម្រ�ិើវយ័សៀកមងៗ តែ�លចូលូរ�ួសៀ�ៅកំ�ងកាៅរ
ប់ណ៍ដ� ះប់ណាដ ៅលនាៅនាៅកាា ៅយសៀ�ៅជាៅម្រប់ធាៅនិតែផំក។” 

 ពេលា�� ���� �ងឹឹម្ពុថា� ពេ��ពេ�លឆ្នាំ��់ៗ ពេ��ងច��នា�នា�
�ឹងអា�ចរ�ា�បា���ូវ�ិង់��រទា��ងពេនា�� ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងកា�រ
តា�ម្ពុ���គ្រួ�ួ������យ�ើម្ពុង្រ្គា�ិើអំ��កា�រ��ចចកា�រ��ររ��់
រ�ា �ភិ�បា�ល�មុ្ពុ�ជា�ជ��ួ�ឱ្យយគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ
ពេ���មុ្ពុ�ជា� តែ�លគាំ��់បា��ជួយៈ�ពេងើើ�។
 គាំ��់��យ៉ា�យៈថា� ភិ�ិ�តា�ង����បា���នៃ�ភា��ពេជា�គជយ័ៈ
រ��់គាំ��់ជា�គ្រួគូ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លគឺកា�រពេម្ពុើលពេ�ើញថា� 
ពេ��ងច��រ�ា�បា���ូវ�ិង់��រទា��ងពេ�� ពេ��យៈគាំម ��គាំ��់ ឬ
អំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុ�នៃ�ពេ�ៀ�រ��់គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ
ពេ���មុ្ពុ�ជា�ចងអ�ល��ា �ញអំ��ើ �ម្ពុ��ធផល ��ង�ញ្ជាា �នា�នា� 
ពេឡុើយៈ។
 “គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា�����
វ�ិ���អំ�់រយៈៈពេ�ល ២០ឆំ្នាំ��ពេ�ើយៈ ពេ��ពេ�លពេ�� ពេយៈើងចង់
���ពេឡុើងពេ��រ�ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុ����ពេ��យៈចើរភា��
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុពេ�� ��ងវ�ែ�ម្ពុន៌ៃ�ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុ។ 
ពេយៈើងម្ពុ��គ��ថា� ពេយៈើង�ឹង�ថ��ពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមពេ��
រយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��ពេ�ៀ�ពេឡុើយៈ។”  

ខាាងដេល�៖ កម្មមករមុាាក់វាាស់្សាដែើងដេថុ្មីរដេ�ាដេល�ដេខាា ដេ�ាដេពលដែ�លកំពះងដេ�ើ�កាារងាារដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ 
ខាាងដេ�កាាម្ម៖ កម្មមករព�រនាាក់ដេ�ើ�កាារងាាររមួ្មគុាា ដេ��ម្ម �ីរះញកំណ្តាាត់់ដេ�ាបុយចូលកុ�ងមុាាស្សាះ�នកាាត់់ដេ�រ កុ�ងអំ��ងដេពលសៃនដេើនកាារងាាររបស់្សាពួកដេគីដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១

៥២

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ



ឯកឧតដ� ផ្លាៅនិ ផលាា ៅ
រ�ាកើ�ខ្លាំាធិុកាារត្រា�សួងកើស�ា�ិច្ចច និងហិុរញ្ចញវតុ់�

��ពេណិើ�នៃ�វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រ តែ�ែ�ពេជើង ��ងពេ��ពេ�ល�ចច��ែ�ំ
ផល��ផលពេ�ើើ��ពេណិើររ��់�មុ្ពុ�ជា� បា����ងើ�ទា��ង
វសិា�លភា�� ��ងភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុរ��់វ�ិយ័ៈពេ�� ពេ��ជា��ម្ពុដើ
រ��់ ឯ.ឧ ផ្លា�� ផលំា� ពេ�ើយៈគាំ��់បា���តែ�ថម្ពុថា� គពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ជួយៈ��ពេ��ពេ��
����ល់�ម្ពុ��ធផលទា��ងពេ�� ��ង�សា�ងពេ�រ ៍�ពេ�ម ��រ��់ 
ខំួ��ពេលើឆ្នាំ��អំ�រិជា���។ 
 “�មុ្ពុ�ជា�បា��អំភិ�វឌ្ឍឍពេ�រ ៍�ពេ�ម ��ថា� ផល��ផល�មុ្ពុ�ជា�
ម្ពុ��តែម្ពុ�ជា�ពេ��ងច���ូចៗ តែ�លផដល់�បា��់ឈំ�លទា�� �ូច
��ពេ���នៃ�ពេ�ៀ�ពេឡុើយៈ” ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់។ “ពេយៈើង
ពេគាំ�រ� ��ងអំ�ុវ�ិតា�ម្ពុចា��់កា�រ��រអំ�រិជា��� ពេ�ើយៈចា��់
ទា��ងពេ��គ្រួ�ូវបា��អំ�ុវ�ិយ៉ាះ �ង��ឹម្ពុគ្រួ�ូវ។”
 ឯ�ឧ�ិម្ពុបា�������សា���៍ឱ្យយ�ឹងថា� វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រ
បា��ជួយៈ�មុ្ពុ�ជា�ពេ�ើើឧ�ា��ូ��ើយៈ�ម្ពុម តា�ម្ពុរយៈៈកា�រពេ�ើ�
ពេ��ា��ចចពេឡុើងវញិពេ����វ�សឆំ្នាំ��១៩៩០ រ�ូ�ម្ពុ��ល់
��ើនៃថ្វីា ពេ�ើយៈឧ�ា���ម្ពុមពេ��ពេ��តែ�ពេ�ើរ�ួនា��ើជា��រ�រ 
�ដម្ពុាពេ��ា��ចចមួ្ពុយៈនៃ��រ�រ�ដម្ពុាពេ��ា��ចចទា��ង�ួ�រ��់
�មុ្ពុ�ជា�។ អំ�ថ��ពេយ៉ា�ជ�៍ចម្ពុែងមួ្ពុយៈ�ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុអំ�ថ
��ពេយ៉ា�ជ�៍ចម្ពុែងៗនៃ�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា�ពេ���ំ�ងកា�រអំភិ�វឌ្ឍឍវ�ិយ័ៈពេ�� គឺ��ចចខួ��ខួ���ឹងតែ��ង
រ��់គពេ���ងពេ���ំ�ងកា�រពេ�ើើឱ្យយ����ុលយភា��រវា�ងពេ�ច�ដើ

គ្រួ�ូវកា�ររ��់អំំ�ពា��់��័ធនា�នា� ��ងកា�រ��ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល��ចច
��ទនា�។
 គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� “គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ
ពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ពេ�ើរ�ួនា��ើ�ំ�ង�យ័ៈសាថ ��នា�ពា��់��័ធ�ឹងកា�រ
���សា�យៈអំើើតែ�លអំំ��ញ្ជាជ ���ញនា�នា�ចង់បា��ទា��់�ង�ឹង
មុ្ពុខួ���់ ��ងពេ�រ ៍�ពេ�ម �� ��ម្ពុទា��ងកា�រ��រពា��់��័ធសាថ ��ភា��
រ��់ពេ��ងច��ពេ���មុ្ពុ�ជា�។”
 ឯ.ឧ ផលំា� ���អា�រម្ពុមណ៍ិថា� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�អា�ចជួយៈ��ពេ��ពេ���តែ�ថម្ពុពេ�ៀ��ំ�ងកា�រ
ពេលើ��ទ�យៈពេ�រ ៍�ពេ�ម ��រ��់ខំួ��ច�ពេពា��ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុតែផំ�កា�រ
��រ ��ង��ងងឹផល��ភា�� �ះ ុតែ�គិពេ���ងពេ��បា��ជួយៈ��ពេ��
�ំ�ងពេរៀ�ច�អំ��កា�រ��ចចកា�រ��រពេលឿ�ជា�ងរ�ា �ភិ�បា�លអា�ចពេ�ើើ
បា�� ពេ���ំ�ងឆំ្នាំ���ើមួ្ពុយៈៗនៃ�ឧ�ា���ម្ពុមពេ��។ 
 “ខំួ��ចង់ពេ�ើញអំ�រិកា�ល��ពេភិ�មួ្ពុយៈច��ួ� ពេ��យៈ�ពេងើើ�
ឱ្យយ���យៈ�កិា�រជា��់លា��់ ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយពេ��រយៈៈពេ�ល ១០ឆំ្នាំ��
�នាទ ��់ ពេ��ពេ�លតែ�លគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា�តែលង���ពេ���ើពេ�� រ�ា �ភិ�បា�លអា�ច��ួលយៈ�
��ចចកា�រពេ�� ពេ�ើយៈយៈ�កិា�រនា�នា�តែ�ល��� អា�ចគ្រួ�ូវបា��
អំ�ុវ�ិពេ��យៈអំំ��គ�់គំាំ� ម្ពុ���គាំ��់តែ�គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេឡុើយៈ។”  

១,១៦២ ៣,៥២៦
កាារចះះ�ាល់�បឹកាា សៃថ្មីៃសៃនកាារបណ្ឌា� ះបណ្តាា ាល

៨៣ % ២៦០
សៃនកម្មមករ គឺីជាា�ស្សាត� កាារវាាយត់សៃម្មាត្រួតូ់ើបាានដេ�ើ�

៧៤% ៦៦%
សៃនកម្មមករនិ�ាយថាា ពួកដេគីទទួលបាានបរកិាខ ារកាារពាារខា�ន 

ព�កដែនាងកាារងាាររបស់្សាពួកដេគី
សៃនកម្មមករនិ�ាយថាា ពួកដេគីទទួលបាានពត័់ម៌ាានបចច�បីនភុាាពតាាម្មរយៈផ្លាេ ាំងបដ្ឋាា 

ឬកាារ�បាា�ស្សាយ័�ាក់ទងដែបបទស្សាសន�យភាាពដេ�សងដេទៀត់ 

៥៩៧ ៥៨៥.៧៦៤
ដេ�ាងច�កដែ�លបាានចះះបញ្ចជ� កម្មមករដេ�ាកុ�ងដេ�ាងច�កដែ�លបាានចះះបញ្ចជ�

៨៤ % ៨០%
សៃនកម្មមករនិ�ាយថាា ពួកដេគីបាានដេ�ប��បាាស់្សាបណ្តាា ាញទនំាាក់ទនំងស្សាងាម្ម

ដេ��ម្ម �ីទទួលបាានពត័់ម៌ាាន
សៃនកម្មមករនិ�ាយថាា ដេ�ាងច�កបាានវាាស់្សាស្សា�ត់ះណ្ឌា ភាាពរបស់្សាកម្មមករ 

និងដេល�កទឹកចិត់តកាារ�ាងសៃ�ជាាញឹញាាប់

គសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅក�ុ�ជាៅ ឆំ្នាំៅ�២០២០

កាៅរសៀ�ាើយតប់តែ�លត្រូតវូសៀរៀប់ចូ�សៀ�ៅតាំៅ�ប់របិ់ទ្ធិកវូ�ី ១៩

ដេ�ាឆុ្នាំាំ២០២០ កម្មមើ�ិ�បនតគាាំ�ទកម្មមករដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ និងអុក�គីប់�គីងដេ�ាងច�ក �ស្សាបដេពលដែ�លដេដ្ឋាាះ�ស្គាាយបញ្ញាា ា
ស្សាម�គីស្គាម ាញសៃនើបិត់តិជំួងឺកូើ�ី ១៩ ដេ��ម្ម �ីរកាាកាារងាារស្សាម្មរម្មយ និងយះត់តិ�ម្មស៌្សាងាម្មដេ�ាកុ�ងើសិ្សាយ័ដេនះ។

កាារដេល�កកមុ្មស់្សាកាារយល់�ឹងអំព� កាារបងាើ ារជំួងកូឺើ�ី ១៩ ដេ�ាតាាម្មកាារវាាស់្សាដែើងសៃនកាារអដេងើត់របស់្សា BFC ដេល�បទពិដេស្គាា�ន៍របស់្សា
កម្មមករកាាត់់ដេ�រកុ�ងអំ��ងដេពលសៃនកាារ�ាត់ត់ាាត់ដេនះ។

របូ់ភាៅព័ ៧

របូ់ភាៅព័ ៨

�បភិព របូភាាព ៧៖ របាាយកាារណ៍្ឌ�បចាាំឆុ្នាំាំ២០២០ គីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាា (ទពំរ័ ៣, ៥) 
�បភិព របូភាាព ៨៖ កាារអដេងើត់ជាាមួ្មយកម្មមករចំនួន ៣៧៤នាាក់ដេ�ារវាាងដែខឧស្សាភាា និងមិ្មថ្មីះនាា ឆុ្នាំាំ២០២០ របាាយកាារណ៍្ឌ�បចាាំឆុ្នាំាំ ២០២០ BFC

៥៥

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ



�ើពេ�លចាំ��់ពេផដើម្ពុ វា����កា�រល�បា���ំ�ងកា�រ�ញ្ជាជ ��់អំ��ើភា��
��ឹម្ពុគ្រួ�ូវនៃ�កា�រ���គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា�។ ពេរឿង�ា �វជា�ពេ�ចើ�អំ��ើ�ម្ពុមវ�ិើពេ�� គឺខុួ�គំាំ��ើរពេ�ៀ�
������ិ�កា�ររ��់អំងកិា�រអំ�រិជា���ខ្លាំ�ងកា�រ��រពេ��ពេ�ល
ពេនា��៖ ILO គឺជា�អំងកិា�រតែ�ល��ណិ�់�ិង់��រកា�រ��រ
អំ�រិជា�����ខ្លាំ��់ៗ �ះ ុតែ� ិBFC ពា��់��័ធ�ឹងកា�រអំ�ុវ�ិ
�ិង់��រទា��ងពេនា��ពេ���ំ�ងល�ខណិៈជា��់តែ�ដង��ផុ�។ ម្ពុ��តែម្ពុ�
�គ�់អំំ��គ�់�គងពេ��ងច��ទា��ងអំ�់�ុ�ធតែ������ណិង
អំ�ុញ្ជាញ ��ឱ្យយ��ុម្ពុវា�យៈ�នៃមំ្ពុចូលពេឡុើយៈ ពេ��ជា�កា�ររ �លឹ�រ��់
ពេលា�� Conor ។ ពេ��ពេ�លតែ�ល�ួ�ពេគផដល់កា�រអំ�ុញ្ជាញ �� 
វា�ពេ�ើ�ពេឡុើងពេ��យៈពេ�ើ�ទា�ល់ ពេ�ើយៈពេ��ពេ�លខំួ� �ញ្ជាា �អំ��ើ
ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុតា�ម្ពុបា��ជួ�����ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង���ឹងផងតែ�រ។ 
ឆំ្នាំ���ើមួ្ពុយៈៗ គឺជា�កា�រ��ុូពេ�ើម្ពុែើ��ួលបា��មូ្ពុល����។

“អីំើតែ�លសៀយើងបាៅនិក�ព័ងុសៀធីីើសៀ�ៅកំ�ងលកេណ៍ៈអំនិវុតិ
ជាៅក់តែ�ដង គជឺាៅម្រប់ធាៅនិប់ទ្ធិថ្មីមើ វាៅ�និិព័តិជាៅត្រូតវូបាៅនិរ �ព័ងឹ
សៀ�ើញជាៅ�នុិ ឬត្រូតវូបាៅនិ�សៀម្រ�ចូចូតិិសៀ�ើយ” សៀនិះជាៅ
��ដើរប់�់គ្នាៅត់អំ�ព័ើ កាៅរងាៅររប់�់ BFC ។

 ���ពេ�លមួ្ពុយៈពេនា�� �ំ�ងកា�រពេ�ើើ��ពេណិើររយៈៈជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��
ឆំ្លងកា��់អា��ុើអា�ពេគំយ៍ៈ គាំ��់ម្ពុ��អា�ចចូល�ំ�ង��ពេ���មុ្ពុ�ជា�
បា��ពេឡុើយៈពេ��យៈសា�រ��ពេ��ពេ�� ���ុងពេ������ង្រ្គា�ិ�ម្ពុ 
�ុើវលិ �នាទ ��់���ញ្ញច�់រ����លយ័ៈ�ូជសា���៍ជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��
ម្ពុ�។ ពេ��ពេ�លតែ�លគាំ��់បា��រ�ពេ�ើញ�ច�ចូលពេ��អំ�ឡុ�ង
��វ�សឆំ្នាំ��១៩៩០ គាំ��់ចូលភំា�ម្ពុ។ ��ពេ���មុ្ពុ�ជា�
នា��គាំ�ពេនា�� �ថ���ំ�ង�ភា���ឹងតែ�ពេម្ពុើលម្ពុ��សិា�ល់ពេ�ើ ពេ�ៀ�
�ឹង��ើនៃថ្វីា។ �ើ��ុងពេ��តែ����សំា��សំា�ម្ពុ�ើជពេ�ំ��ជា�ពេ�ចើ� 
ពេ�ើយៈ�បា���ណ្ដា��់ គាំម ��អំគាំ�រខុួ�់ៗ �ូច���ពេ���ំ�ង
�ើ��ុងពេ��ពេ�ល�ចច��ែ�ពំេឡុើយៈ �ះ ុតែ��ិ��អំគិ���ើ ពេ��យៈសា�រ
��ជា�ជ�បា���ា�យ៉ា�ម្ពុចាំ��់ពេផដើម្ពុ�ុរ��ចច�ូចៗផ្លាទ �ល់ខំួ��រ��់
�ួ�ពេគ ឬចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ងចលនា�ឧ�ា��ូ��ើយៈ�ម្ពុមពេ��
ពេ���ូងនៃ���ពេ���មុ្ពុ�ជា�។
 ភំិ�ពេ�ញម្ពុ����ឹម្ពុជា��តែ�ំងគួរឱ្យយរ �ពេភិើ��៏ល�បា��មួ្ពុយៈ
�����់ពេលា�� Conor �ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេឡុើយៈ �ះ ុតែ��៏ិជា��តែ�ំង  
�����់ ��ិើវយ័ៈពេ�មងៗ��ួលបា�� កា�រ��រពេ�� ពេ��ងច��កា��់
ពេ�រថ្វីមើៗ តែ�ល�ពេងើើ�ពេឡុើង�ើកា�រ��ួលបា��ពា�ណិ�ជជ�ម្ពុម

អំ�រិជា���រ��់�មុ្ពុ�ជា�។ ��ំ��ងកា�រ��រថ្វីមើ����ពេ��យៈកា�រចង់
��ួលបា�� កា�រ��រខំ្លាំ��ង ភា�គពេ�ចើ�គឺជា���ិើតែ�លជា��ូពេ��ពេ��
ពេ�មងៗ ��ងពេ�ើ�សិា�ល់ជើវ�ិពេ���ើ��ុង តែ�ល�ួ�ពេគពេ�ើើ
ច�ណ្ដា����ុ�ម្ពុ��ើ��គម្ពុ�៍ជ��� ពេ�ើម្ពុែើជួយៈគ្រួគួសា�រ
រ��់�ួ�ពេគ។ �ួ�ពេគជា�ពេ�ចើ�សំា��់ពេ����ទ�់តែ��ំ��់ឯង 
ពេ��ជា�មួ្ពុយៈ�ង�អ����ើ �ង�អ��ជើ�ូ�មួ្ពុយៈ ��ងម្ពុ��ិភិ�ដ� ��ង
ពេ�ើើកា�រ��រជា�ពេ�ចើ�ពេ�ះ �ងពេ���ំ�ងពេ��ងច��តែ�លពេ�ិ�។ �ួ�ពេគ
អា�ចរ��បា��់ច�ណូិលបា���ើ ៤៥�ុលំា�រពេ�� ៥០�ុលំា�រ 
�តែ�ថម្ពុជា�មួ្ពុយៈ�ឹង�បា��់ឈំ�លតែថ្វីម្ពុពេ�ះ �ង តែ�ល�ួ�ពេគ��ស�
បា���គ�់�គាំ��់�����់កា�ររ�់ពេ�� ��ងកា�រ�ូ�ចុ� �ះ ុតែ�ិ
�ួ�ពេគ �៏អា�ចពេផំើ�បា��់មួ្ពុយៈច��ួ�ពេ��កា��់គ្រួគួសា�ររ��់�ួ�ពេគ
ផងតែ�រ។ ពេ�ើយៈ�បា��់�ពេញ្ញញើទា��ងពេ��ជួយៈផំ្លា��់�ិ�រគ្រួគួសា�រ
រ��់�ួ�ពេគយ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ង ពេពា�លគឺគ្រួគួសា�របា����ស������់
��ញម្ពុះ ូ�ូ ច�ណ្ដា�យៈពេលើឧ��រណ៍ិពេ�ើើ����ម្ពុមកា��់តែ�លអ ឬ
�ង់នៃថំ្វីសា�លា�ពេរៀ������់�ង�អ���ពេងើើ�រ��់�ួ�ពេគ។ ��ិើ
តែ�លបា��ម្ពុ��ើ��ុងទា��ងពេ��បា��កំា�យៈពេ��ជា�ពេម្ពុគ្រួគួសា�រ។ 

“ខា��បាៅនិគតិថាៅ �ៅនិឱកាៅ�ជាៅសៀម្រចូើនិកំ�ងកាៅរសៀធីីើកាៅរងាៅរ
ជាៅ�យួម្រប់ជាៅជំនិក�ុ�ជាៅ សៀ�ើ�ីើជំយួព័ម្រងងឹកាៅរអំប់់រ � 
តែ�លជាៅតែផំកដៃនិកាៅរសៀរៀនិ�មូ្រត [��តថភាៅព័] ប់ាតុែនិក៏ិ
ព័ម្រងងឹជំ�នាៅញម្រគប់់ម្រគង និងិភាៅព័ជាៅអំំក�កឹនាៅ�ផង
តែ�រ។” 

 ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងគ����ពេ��ពេ���ំ�ងច��ិ គាំ��់គ្រួ�ូវបា��គពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ពេ�ជើ�ពេរ�ីឱ្យយចូល
�ពេ�ម្ពុើកា�រ��រពេ��ឆំ្នាំ��២០០៥ រយៈៈពេ�ល�ើឆំ្នាំ����ំ��ំ�ងនា�ម្ពុជា�
អំ�ុ��ធា���គ�់�គងគពេ���ង �����់��ុម្ពុកា�រ��រពេ��
ភំិ�ពេ�ញ។
 កា�រល�បា�����ូងរ��់��ុម្ពុរ��់គាំ��់ គឺកា�រឆំ្លងកា��់�ច�
ទាើ �ររ��់ពេ��ងច�� ពេ�ើយៈ�នាទ ��់ម្ពុ� កា�រ��ួលបា��ជ��ួយៈ 
��ងកា�រគាំ�����ើអំំ��គ�់�គងពេ��ងច�� �នាទ ��់�ើបា��ចូល
ពេ���ល់�ំ�ងពេ��ងច��។ �ះ ុតែ��ិនាទ ��់�ើកា�រចូលរមួ្ពុជា�មួ្ពុយៈ��ុម្ពុ
ពេ�� ពេលា�� Conor បា���ឹងយ៉ាះ �ងឆ្នាំ��់រ��័អំ��ើអំើើតែ�ល
��ុម្ពុកា�រ��រ�មុ្ពុ�ជា�បា�� ពេ�ើើ ។ កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ ឆំ្ល���ញ្ជាច ��ង�ើ
��ំ�ភា�� អំ��ើសាថ ��ភា��នា�នា� ពេ���ំ�ងពេ��ងច��។ 
�ះ ុតែ�ពិេ��ពេ�លតែ�ល��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�

Conor Boyle

ប្រ�ធាាន់តែ�ំកអ្វីភិិវិឌ្ឍឍន៍់កម្មមវិធីិី កាារសើរៀន់�ូប្រ� និ់ងកម្មមវិធីិីប្រ�ចាា�ប្រ�សើទំ�
គសើប្រមាាងកាារងាារកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរ ឆំ្នាំា�២០១៣ - �ច្ចច��ើន់ំ

គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រកកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរសើ�ាកមុ្ម�ជាា ឆំ្នាំា�២០០៥ - ២០០៨

៥៦ ៥៧

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិកាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ



��ពេ�ើរបា��រ�ពេ�ើញ�ើ�ញ្ជាា �នា�នា� �ួ�ពេគ�ុ����វ�ិើពេ�ចើ� 
ជួយៈ�ល់ថំា��់�គ�់�គងពេ��ងច��តែ�ល���កា�រតា��ងច��ិ�ំ�ង
កា�រតែ�លម្ពុអពេនា��ពេ�។
 គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� “វា�គួរតែ�ពេ�ើើអំើើ�តែ�ថម្ពុ�ើកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ
�ម្ពុមតា�មួ្ពុយៈពេ��។ ពេ��ងច��ទា��ងពេនា�� គ្រួ�ូវតែ����ភា��ជា�
�ច ��់កា�រពេលើខំួ��ឯង�����ពេ�ើ ពេយៈើង�ឹងគ្រួ�ូវ�ឹ�នា��
កា�រផំ្លា��់�ដ�រ����ពេ��យៈចើរភា��។”
 ពេ��ុពេ�� ពេ��ពេ�លពេនា�� គាំ��់ ��ង��ុម្ពុកា�រ��របា��
ចាំ��់ពេផដើម្ពុពេរៀ�ច��ម្ពុមវ�ិើ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល។ វគិ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល
រ��់ ILO �����ា �រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល ��ងអំំ�ជ�នា�ញ �ះ ុតែ�ិ
�ម្ពុមវ�ិើទា��ងពេ��គ្រួ�ូវពេរៀ�ច�ពេ��យៈ�ុរ�តែ�ែ�� ពេ��យៈ
តែផអ�ពេលើអំភិ���ម្ពុរ��់�ួ�ពេគពា��់��័ធ�ឹងសាថ ��ភា��កា�រ��រ
ពេ���ំ�ង��ពេ���រ័�ុយៈហិា�ល់ ឬអា�លឺំម្ពុះ ង់។ វា��គាំ��់តែ�ម្ពុ��
អា�ចអំ�ុវ�ិពេ��បា��ពេ���មុ្ពុ�ជា��ះ ុពេណ្ដាះ ��។
 វ�ែ�ម្ពុគឺ៌ជា��តិា���ខ្លាំ��់ តែ�លគ្រួ�ូវ��ួលយៈ�ពេ���មុ្ពុ�ជា�។ 
�ម្ពុម�រ�មុ្ពុ�ជា����ុង��ម្ពុ�ខំួ��ពេ��តា�ម្ពុជើវ�ិរ�់ពេ��តា�ម្ពុ�ើ��ុង 
ពេ��យៈផំ្លា��់�ដ�រ�ើកា�រពេ�ើើកា�រ��រពេ��តែ��ច�កា�រពេ��កា�រ
ពេ�ើើកា�រ��រពេ���ំ�ងពេ��ងច��។ ពេ��ពេ�លជា�មួ្ពុយៈគំាំ�ពេនា��តែ�រ 

�ួ�ពេគ�ថ��ពេ�កា�ម្ពុកា�រ�គ�់�គងរ��់អំំ��គ�់�គងជា�
ជ��រពេ�� តែ�ល���ពេ�ច�ដើរ ��ឹង�ុ�កា��់តែ�ខុួ�់ច�ពេពា��
កា�រ��រ កា�ល�រពិេចិ���ណិ�់�ឹងតែ�ង ��ងរតែម្ពុងតែ�ងម្ពុ��ពេច�
ភា�សា��ូចគំាំ�ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង�ម្ពុម�រ។
 កា�រ��ម្ពុ�ខំួ��ពេ��តា�ម្ពុឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ គឺជា��ញ្ជាា �
��ឈម្ពុ�នៃ�ពេ�ៀ�ច�ពេពា��ពេលា�� Conor ��ង��ុម្ពុកា�រ��រ
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� តែ�លភា�គពេ�ចើ�
គ្រួ�ូវបា����ួលយៈ�តា�ម្ពុរយៈៈមុ្ពុខួ��តែណិងពេ�����ួងកា�រ��រ 
��ងវ�ិយ័ៈអំភិ�វឌ្ឍឍ�៍។ ឧ�ា���ម្ពុមពេ��បា����ណិ�់ពេលើ
កា�រ�ពេងើើ�រ��បា��់ច�ណូិល ពេ�ើយៈ��ុម្ពុកា�រ��រពេ��ម្ពុ��
��ឹម្ពុតែ�គ្រួ�ូវកា�រពេរៀ�ច�ពេណិ��ឹង�ពេចច�ពេ��អំ��ើពេ��ងច��
�ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេឡុើយៈ �ះ ុតែ�តិែថ្វីម្ពុទា��ងគ្រួ�ូវតែ�ើងយៈល់អំ��ើផិ�់គ����
រ��់អំំ��គ�់�គងពេ��ងច�� ��ង��ចច��������ិ�កា�រនា�នា� 
តែ�លគ្រួ�ូវ��ួលបា���ើ�ួ�ពេគ។
 ភា��ខុួ�គំាំ�តែផំ�វ�ែ�ម្ពុ�៌ពេងើើ��ូវ�ញ្ជាា � តែ�លគ្រួ�ូវ
តែ��គ្រួមួ្ពុល�����់�ម្ពុម�រផងតែ�រ។ ពេលា�� Conor ចងចាំ��
ថា� គាំ��់បា��ពេ���ល់ពេ��ងច��មួ្ពុយៈជា�មួ្ពុយៈ��កា�រនីា�
ពេ�ល��ឹ���លឹម្ពុ ពេ���ំ�ងអា�ជើ�កា�រ��ររ��់គាំ��់ �����់

កា�រចុ�ផដល់��ឹ�ា�តា�ម្ពុកា�ល��ណិ�់ជា���ចាំ�� ពេ��យៈពេ��
�ើពេនា�� គាំ��់បា��ពេ�ើញ�ម្ពុម�រពេ�ើរពេ��ពេ�ើរម្ពុ��ំ�ង�រពិេវណិ
ពេ��ងច���ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ�ពេវ�កា�រ��រ តែ�លពេ��គឺជា�
���ាភា��មួ្ពុយៈខុួ������ើយ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ង។ ពេ���ំ�ងពេ��ងច�� 
��ធា��តែផំ�ជា�ជ��រពេ�����ុងពេ�ើរចុ�ពេ�ើរពេឡុើងពេ���ំ�ងអំគាំ�រ 
ពេ��យៈ�ួ�ពេគ�ា�យ៉ា�ម្ពុ��មូ្ពុល�ម្ពុម�រម្ពុ���ុម្ពុរ��់�ួ�ពេគវញិ 
�ះ ុតែ��ិម្ពុម�រម្ពុ��ពេ�ញច��ិពេឡុើយៈ។
 ពេលា�� Conor រ �លឹ�ថា� ពេ���ើ��ផុ� �ួ�ពេគបា��យៈល់
អំ��ើវវិា��ពេ��។ �រណ្ដា��ំ��់បា��ពេ�ើញ��ើ��់ពេ���ំ�ង��ទ�់
ឡុច�ហា�យៈ ��ងបា����ំ��់វា� �ះ ុតែ��ិ����់�ម្ពុម�រ ពេ��
ម្ពុ��តែម្ពុ�ជា���់�ម្ពុមតា�ពេឡុើយៈ។ អំំ��គ�់�គងជា�ជ��រពេ��
�ំ��់ពេ�ើ�តែ�បា��សំា��់ពេ��ពេ�លថ្វីមើៗពេ�� ពេ�ើយៈ�ម្ពុម�រ
គ្រួ�ួយៈបា�រម្ពុាថា� ��់ពេនា�� គឺជា���ិើពេនា��តែ�លបា��ចាំ��់ជា���
ពេឡុើងវញិ កា�រ��ំ��់��់ពេនា��អា�ច�ពេញ្ញចញ���ឹងរ��់វា�។ 
ភា��ពា��់��័ធតែផំ�វ�ែ�ម្ពុ�៌��ឥ�ធ��ល��ច�ួចពេ��ពេលើ
�ុគិល��ជា�ជ��រពេ�� �ះ ុតែ�តិា�ម្ពុរយៈៈកា�រ�ឹងអំ��ើពេរឿងពេ�� 
�ួ�ពេគអា�ច��ម្ពុ��ិ���ងឹ����ុ�ធសា��នា�ម្ពុ�រ�ា ��់វញិ្ជាញ �ណិ
រ��់��់ ��ងធា�នា�ច�ពេពា���ម្ពុម�រអំ��ើ�ុវ�ថ�ភា��រ��់
�ួ�ពេគ។

តាំៅ�រយៈកាៅរយល់អំ�ព័ើកាៅរយល់សៀ�ើញខ�ុៗគំ្នាៅ ត្រូគូ
ប់ណ៍ដ� ះប់ណាដ ៅល�កព័ើគសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរ
សៀ�ៅក�ុ�ជាៅអាៅចូចាៅប់់សៀផដើ�ផាៅភាា ៅប់់�ង់ិ�ៅររប់�់
សៀ�ៅងចូម្រកតែ�ល�ៅនិជំនិប់រសៀទ្ធិ�ជាៅ�ុៅ�់ និងិម្រប់ធាៅនិ
តែផំកជាៅជំនិប់រសៀទ្ធិ�ជាៅ�យួក�មករក�ុ�ជាៅ។ កាៅរ
ផាៅរភាា ៅប់់សៀនិះក៏បាៅនិកាា ៅយជាៅ�លូ�ឋ ៅនិម្រគះឹចូ�សៀពាៅះកាៅរ
តសៀ�ាើងតនួាៅទ្ធិើរប់�់ក�មករសៀ�ៅកាៅន់ិ�ខុត�តែណ៍ងជាៅ
អំំក�កឹនាៅ� �ៅ�ងកាៅរទ្ធិទួ្ធិលបាៅនិកាៅរទ្ធិទួ្ធិលសាគ ៅល់ព័ើ
ម្រប់ធាៅនិតែផំករប់�់ព័កួសៀគ និងិ�ៅ�ងកាៅរសៀធីីើជាៅប់ណាដ ៅញ
ទ្ធិ�នាៅក់ទ្ធិ�និងកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើររវាៅងក�មករ និងិ�ុៅ�់
សៀ�ៅងចូម្រកជាៅជំនិប់រសៀទ្ធិ�។ 

 �នាទ ��់�ើកា�រពេរៀ�ច��ម្ពុមវ�ិើ���ា� ពេ�ើម្ពុែើ��ម្ពុ�ភា��
ខុួ�គំាំ�តែផំ�វ�ែ�ម្ពុទ៌ា��ងពេ�� រមួ្ពុជា�មួ្ពុយៈ�ឹង��កា�រ�ីមុ្ពុ�ជា�
រ��់គាំ��់ ��ុម្ពុ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លតែ�ល���គ្រួគូ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល
�ើនា��់ ��ង�ើ��ឹ�ា��ំ��់បា���ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល�ម្ពុម�រច��ួ�
����ណិ ៥.០០០នា��់�ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ�កា�រកា��់��តែណិង
រ��់ពេលា�� Conor ។ ល�ធផលបា��ពេ�ើ�ពេឡុើងភំា�ម្ពុៗ។
 ពេលា�� Conor ��យល់ថា� “ពេយៈើងអា�ចចាំ��់ពេផដើម្ពុ
ពេ�ជៀ�ចូល��ិ�ចម្ពុដងៗពេ��កា��់��ភិ�កា�រ��រ�ំ�ល” រ��់
អំំ��ឹ�នា��។ គាំ��់��់��ិ�ល់ថា� ជា�កា�រ��� ��ិើតែ�លគ្រួ�ូវ
បា���ពេមំ្ពុើង��តែណិង��ួលបា��កា�រ�ពេមំ្ពុើង�បា��់ឈំ�ល ពេ�ើយៈ
�ម្ពុម�រ�����ំ��ងកា��់តែ�ខំ្លាំ��ង�ំ�ងកា�រ��ា �ញ�ើ�ងើល់រ��់
�ួ�ពេគពេ���ល់��ធា��តែផំ�រ��់�ួ�ពេគ។ “�����ពេ�ើ 

អំំ����ជ��មុ្ពុ�ជា��គ�់�គងពេលើជ��មុ្ពុ�ជា� អំំ���ួលបា��
ល�ធផលកា��់តែ�លអពេ���តែ�ំងកា�រ��រ។”
 គ�ឹំ�ច�ពេពា��ភា��ពេជា�គជយ័ៈនៃ��ម្ពុមវ�ិើទា��ងពេ�� គឺ “ភា��
រ �ពេភិើ�រ�ី��យៈរ��់��កា�រ�ីមុ្ពុ�ជា�ពេ�មងៗ �ួ�ពេគ���
ពេ����ភា��ច�ពេពា��កា�រ�ា�យ៉ា�ម្ពុពេ�ើើឱ្យយ���ភា��ខុួ�គំាំ�មួ្ពុយៈ
ពេ���មុ្ពុ�ជា� ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគ���ពេ����ភា���ំ�ងកា�រសា��លែង 
��ងពេ�ើើ��ចចកា�រនា�នា�តែ�លកា��់តែ���ពេ�ើរ �����់��ពេ��
រ��់�ួ�ពេគផ្លាទ �ល់។”
 ឥរយិ៉ា��ថ្វីពេនា��គ្រួ�ូវបា���ញ្ញច�ល�ំ�ង�ម្ពុមវ�ិើ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល 
��ងកា�រពេ����សា�យៈវវិា�� ពេ�ើម្ពុែើផដល់ភា��អំង់អា�ច�ល់
��ពេយ៉ា�ជ���មុ្ពុ�ជា��ំ�ងកា�រពេរៀ��ូ��អំ��ើកា�រ����ឹ�ិពេ��យៈ
ពេ�មើភា��គំាំ� ��ង�ុវ�ថ�ភា��ពេ���តែ�ំងកា�រ��រ ��ម្ពុទា��ង��ងងឹ
ជ�នា�ញរ��់�ួ�ពេគផ្លាទ �ល់ ��ងតែ�ើងរ�មុ្ពុខួ��តែណិងជា�
អំំ��ឹ�នា��។
 គាំ��់បា���យ៉ា�យៈថា� “អំើើៗតែ�លពេយៈើងពេ�ើើគឺពា��់��័ធ�ឹង
���ុ�ច��ិ ��ងកា�រ�សា�ង��នា��់���ង�៏រងឹ���។”
 ផំ�់គ����ពេនា��គ្រួ�ូវចាំ��់ពេផដើម្ពុពេ���ំ�ងគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�។ ពេលា�� Conor បា����យ៉ា�យៈថា� 
��ចច��������ិ�កា�រ គឺជា�តែផំ�ខំ្លាំ��ងកំា�មួ្ពុយៈនៃ���ពេណិើរកា�រ
ពេ�� �ះ ុតែ��៏ិជា�ភិ�ដើភា���ើ��ពេយ៉ា�ជ��ច�ពេពា��កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ
ផងតែ�រ តែ�លជា�ញឹ�ញា��់ ���កា�រ��បា��។
 “ពេយៈើងគ្រួ�ូវពេ�ើើជា�គ្រួគូ�ងើ�ឹ ពេយៈើងគ្រួ�ូវជា�គ្រួគូ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល 
ពេយៈើងគ្រួ�ូវពេ�ើើជា�អំំ�ផដល់��ឹ�ា�ពេយ៉ា��ល់ ពេរៀ�ជ�នា�ញ
�ពេចច�ពេ�� យៈល់អំ��ើចា��់កា�រ��រ រ ��ូរឧ�ា���ម្ពុម ��ង
ផល���ម្ពុម យៈល់អំ��ើរពេ�ៀ�តែ�ល��ុម្ពុ�ុុ���ុជា���សា���៍
ពេ�ើើកា�រ��រ �ូម្ពុែើតែ�យៈល់អំ��ើរចនា��មុ្ពុ�័ធរ��់ ILO” ពេ��ជា�
�ម្ពុដើរ��់គាំ��់។ អំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុ ��ងអំំ��ណិដ� ��ណ្ដាដ �លនៃ�
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ�ឹង��យ៉ា�យៈពេ��ម្ពុ�ៗអំ��ើ
ច��ចរណ៍ិពេ��ភំិ�ពេ�ញ �នាទ ��់ម្ពុ���ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល��ចច��ទនា�
�៏��បា��អំ��ើ �វ��ម្ពុម ឬវវិា��ពេ���តែ�ំងកា�រ��រ។ �ះ ុតែ�ិ
ពេលា�� Conor ��់��ិ�ល់ថា� �����ពេយ៉ា�ជ��មួ្ពុយៈច��ួ� 
តែ�លបា��ពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ 
ចាំ��់តា��ង�ើពេ�លចាំ��់ពេផដើម្ពុគពេ���ងពេ�� ឬបា��ពេរៀ��ូ���ើ
��ុម្ពុកា�រ����អំ�់រយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ�� មុ្ពុ�ពេ�ល��ពិេ��
��ណិ�់រ�ូ��ងនៃ�ឧ�ា���ម្ពុមពេ�� ឬវ�ិយ័ៈអំភិ�វឌ្ឍឍពា��់��័ធ។ 
 ពេទា���ើជា��ុគិល��ពេ�ជើ�ពេរ�ីថ្វីមើៗ�ំ�ងគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរបា��ចូលរមួ្ពុជា�មួ្ពុយៈ��ុម្ពុពេ��ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង��វ�ិ�
ខុួ�ៗគំាំ��ដើ គាំ��់ហា��់�ូចជា�ថា� ���កា�រពេ�ិជំា�ច��ិ ��ង
ពេ�ច�ដើពេម្ពុតិា��ូចគំាំ�ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ�ុគិល��ទា��ងអំ�់នៃ�
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ងថា� ផំ�់គ����
រមួ្ពុ�គ្រួង�ួ�គ្រួងមួ្ពុ�ួ�ពេគជា�គ្រួគួសា�រមួ្ពុយៈ ���ពេ�លតែ�ល
�ឹ�នា��សាម �រ�ើនៃ�កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ។  

កម្មមករមុាាក់អងា�យដេ�ាឯមុាាស្សាះ�នកាាត់់ដេ�រ ដេ��ម្ម �ីដេ�រដេជួ�ងដេខាាដេ�ាបុយ ដេ�ាដេពលដែខសរបងាដំេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា) កំពះងមាាន�ំដេណ្ឌ�រ
កាារដេ�ាជួះំើញិខា�នគាាត់់។ របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១

៥៨ ៥៩

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ



កម្មមករអងា�យដេ�ាមុាាស្សាះ�នកាាត់់ដេ�រព�រជួួរកុ�ងអំ��ងដេពលសៃនដេើនកាារងាារដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។  
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១



 “ម្រក�ុកាៅរងាៅរគសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅ
ក�ុ�ជាៅ�ៅនិប់ទ្ធិព័សិៀសាៅធីនិស៍ៀម្រចូើនិជាៅងម្រប់ធាៅនិទ្ធិើម្រប់កឹាៅ
ប់សៀចូុកសៀទ្ធិ��ំៅក់ៗ សៀ�ើយព័កួសៀគជាៅសៀម្រចូើនិបាៅនិ និងិ
ក�ព័ងុសៀធីីើកាៅរងាៅរជាៅ�យួគសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែត
ម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅក�ុ�ជាៅតាំៅ�ងព័ើគសៀម្រ�ៅងចាៅប់់សៀផិើ���ប់ងូ។ 
ព័កួសៀគបាៅនិសៀ�ើលសៀ�ើញម្រប់ធាៅនិទ្ធិើម្រប់កឹាៅប់ចូុកសៀទ្ធិ�
សៀម្រចូើនិបាៅនិ�ក និងិសៀ�ៅវញិ និងិត្រូតវូ�ម្រ�ប់ខា�និសៀ�ៅតាំៅ�
លកេណ៍ៈសៀ�ៅយតែ�ករប់�់ម្រប់ធាៅនិទ្ធិើម្រប់កឹាៅ
ប់សៀចូុកសៀទ្ធិ�។ កំ�ងនាៅ�ជាៅម្រប់ធាៅនិទ្ធិើម្រប់កឹាៅប់សៀចូុកសៀទ្ធិ� 
ខា���ៅនិអាៅរ�មណ៍៍ថាៅ ខា��ត្រូតវូកាៅរសាដ ៅប់់កាៅរវនិិចិូ័យ័ និងិ
កាៅរតែណ៍នាៅ�រប់�់ប់គុគលកិ�ៅ�ងសៀនិះ តែ�លសាគ ៅល់ 
ម្រប់សៀទ្ធិ�រប់�់ព័កួសៀគ និងិគសៀម្រ�ៅងរប់�់ ILO សៀនិះ 
សៀម្រចូើនិជាៅងខា��។”

 ពេលា����ើ Jill បា��ច�់អា�ណិ�ិ�រ��់គាំ��់ពេ��យៈពេ�ិជំា�
ច��ិ��សល់ពេ�រ ៍���តែណិលនៃ�កា�រពេ�ើើឱ្យយពេ��ងច����កា��់ខ្លាំជ ��់
�ូវ�ិង់��រកា��់តែ�ខុួ�់ ពេ�ើម្ពុែើធា�នា�ថា� �ម្ពុម�រ�ឹង
ពេម្ពុើលពេ�ើញកា�រផំ្លា��់�ដ�រវជិជ���ពេ���ំ�ងកា�រ��រ �ុវ�ថ�ភា�� 
��ងជើវភា��រ��់�ួ�ពេគ។  
  “ខំួ���ងឹឹម្ពុថា��ឹងពេ�ើើឱ្យយ�ុគិល�����ផិ�់គ����ចង់ជ���
ឱ្យយបា���ូវសាថ ��ភា���ចច��ែ� ំពេ�ើម្ពុែើពេ�ើើឱ្យយគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេ��តែ�ជា���ជិា�អំំ��ឹ�នា��។ 
ពេយៈើងគ្រួ�ូវ��ួលសិា�ល់ថា� រយៈៈពេ�ល ១០ឆំ្នាំ���នាទ ��់�ើ
កា�រ�ពេងើើ�គពេ���ងពេ�� អំើើតែ�លគ្រួ�ូវបា��ចាំ��់�ុ�ជា�មុ្ពុខួ
��តែណិងអំំ��ឹ�នា�� [ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុពេ��ងច��] ពេ��ពេ�ល
ចាំ��់ពេផដើម្ពុ តែលងគ្រួ�ូវបា��អំំ�ពា��់��័ធតែផំ�ឧ�ា���ម្ពុម
ជា�ពេ�ចើ�ចាំ��់�ុ�ជា�អំំ��ឹ�នា��ពេ�ៀ�ពេ�ើយៈ។”  

ពេ��ពេ�លតែ�លពេលា����ើ Jill បា��ចូលរមួ្ពុជា�មួ្ពុយៈគពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�របា��ជា��់
គាំ��ងពេ��យៈសា�រ�ញ្ជាា ���ឈម្ពុ តែ�លតា�ម្ពុ��ស�ៈរ��់គាំ��់ 
គ្រួ�ូវកា�រ��ំ�ភា��កា��់តែ�ខំ្លាំ��ង។
 ពេទា���ើជា��ល�ម្ពុម�ុ��រគ្រួ�ូវបា��ពេគពេជឿជា��់ថា� គ្រួ�ូវបា��
លុ���បា��់ពេចញ�ើពេ��ងច��ពេ���មុ្ពុ�ជា��ដើ ពេលា����ើ Jill 
បា����យ៉ា�យៈថា� គាំ��់ ��ង��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញ��ពេណិើ�គួរឱ្យយ
��់��ិ�ល់នៃ�ច��ួ�ពេ��ងច��តែ�លជួល�ម្ពុម�រពេ�កា�ម្ពុអា�យុៈ 
តែ�ល�ួ�ពេគបា��ពេ�ើើកា�រ��រ ពេ�ើម្ពុែើពេ����សា�យៈជា�មួ្ពុយៈ�ឹង
���គម្ពុពេ��ងច��កា��់ពេ�រពេ���មុ្ពុ�ជា�។
 ពេ���ំ�ងឧទា��រណ៍ិមួ្ពុយៈពេ�ៀ� ��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��រ�ពេ�ើញថា� 
ពេ��ងច��កា��់ពេ�រភា�គពេ�ចើ�តែ�លផិ�់ផិង់�ល់អំំ��ញ្ជាជ ���ញ
��ៗពេ��អឺំរុុ����ទាើ �រពេ��យៈគាំម ��កា�រ��យល់ កា�រ ពេបា���ង់
�ម្ពុម�រពេ��យៈ�ុ�បា���ូទា��់�បា��់��ណិង។ ជា�ថ្វីមើម្ពុដងពេ�ៀ� 
តា�ម្ពុរយៈៈ��ចច��កា�រជា�មួ្ពុយៈអំំ�ពា��់��័ធ ពេលា����ើ Jill 
បា����យ៉ា�យៈថា� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�
អា�ចជួយៈផិល់�បា��់��ណិង�ល់�ម្ពុម�របា��។
 កា�រពេ�ើើកា�រ��រពេ���ំ�ងអំងកិា�រមួ្ពុយៈ តែ�លគ្រួ�ូវបា���ពេងើើ�
ពេឡុើងពេ���ំ�ង��ចច��កា�រ��ើភា�គើ �គ្រួមូ្ពុវពេអា�យៈ��ធា��
�ើ��ឹ�ា��ពេចច�ពេ��សិា��់��ើភា�គើយ៉ាះ �ងយៈ�ច��ិ�ុ����់ �ះ ុតែ�ិ
�៏គ្រួ�ូវ��កា��់ខ្លាំជ ��់�ូវពេ����ម្ពុមនៃ�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរ តែ�លជា�ច�ណុិច��ខ្លាំ��់ជា�ងពេគ។ ��ុម្ពុកា�រ��រ�ំ�ង
��ុ�នៃ�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ង
ច�ពេណិ��ឹងយ៉ាះ �ងពេ�ចើ�រ��់�ួ�ពេគ គឺ��ខ្លាំ��់ណ្ដា��់ច�ពេពា��
�ួនា��ើរ��់គាំ��់ ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់ពេលា����ើ Jill Tucker ។

Jill Tucker

ត្រាបធាានគីកើត្រាមាាង
 គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាា ឆួ្នាំាំ២០១២ - ២០១៤

៦២ ៦៣

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិកាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ



ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងកា�រអំ�់�ុ�លភា��តែ�ល�ឹងជ��ម្ពុ��ល់នៃ���ចច
��ម្ពុពេ��ៀង��ុភា�គើ�រនៃ�អំ�ពេបា�� (MFA) ពេ��ឆំ្នាំ��២០០៤ 
អំំ�ជ�នា�ញជា�ពេ�ចើ�បា��ទា�យៈ�ុ�អំ��ើ កា�រធំា��់ចុ�នៃ�វ�ិយ័ៈ
កា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា� ��ងរពេ�ៀ�តែ�ល�លរ�ា�មុ្ពុ�ជា����់ពា��់នា��់
បា��់�ង់កា�រ��រ។ ILO ��ង IFC គ្រួ�ូវតែ�ើងរ��ើផា�រថ្វីមើ
ជា��នាទ ��់ ពេ�ើម្ពុែើជ��ួ� MFA តែ�ល�ឹងអំ�់�ុ�លភា��។ 

“�ៅនិ��ុៅធី និងិប់ញ្ហាា ៅម្រប់ឈ�ជាៅសៀម្រចូើនិ�ម្រ�ៅប់់សៀយើង 
សៀ�ៅះប់ើជាៅយ៉ាា ៅងណាៅកដើ សៀយើងអាៅចូសៀរៀប់ចូ�ជាៅ�ង់ិ�ៅររ�ួ
អំ�ព័ើកាៅរម្រប់�លូទ្ធិនិិនំិយ័ �ម្រ�ៅប់់កាៅរវាៅយតដៃ�ា កាៅរ
�ៅយកាៅរណ៍៍ជាៅសាៅធាៅរណ៍ៈ និងិកាៅរព័ម្រងងឹទ្ធិ�នាៅក់ទ្ធិ�និង
រប់�់សៀយើងជាៅ�យួអំំកទ្ធិញិ និងិអំំកពាៅក់ព័ន័ិ ិសៀពាៅលគឺ
កាៅរប់�សិៀ�ធីសៀ�ចូកដើរ �ព័ងឹទុ្ធិកនាៅនាៅ សៀនាៅះគកឺាៅរងាៅរក�ព័ងុ
សៀកើនិសៀ�ើងជាៅល��ៅប់់ សៀ�ើយអំំកទ្ធិញិ�និិបាៅនិចាៅកសៀចូញ
ព័ើក�ុ�ជាៅសៀ�ើយ និងិក�ព័ងុចូលូរ�ួសៀ�ៅកំ�ងកាៅរព័ម្រងងឹ
លកេខណ៍ឌ កាៅរងាៅរ!”  

  ពេ��ពេ�លតែ�លកា�រ��រពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�របា��
ពេ�ើ�ពេឡុើង ��ិើវយ័ៈពេ�មងកា��់តែ�ពេ�ចើ�បា��កំា�យៈជា�អំំ��ើមួ្ពុយៈ
ពេ���ំ�ងគ្រួគួសា�ររ��់�ួ�ពេគ តែ�លគ្រួ�ូវ��ួលកា�រ��រ�ំ�ង
វ�ិយ័ៈពេ�� �ួ�ពេគបា�����ុងពេ�ើើឱ្យយ��កា�រផំ្លា��់�ិ�រ�����់
គ្រួគួសា�ររ��់�ួ�ពេគ។ “�ះ ុតែ�ពិេ��ពេ�លជា�មួ្ពុយៈគំាំ�ពេ��តែ�រ ��ិើ
វយ័ៈពេ�មងទា��ងពេ��គឺជា�គ�ំងយ៉ាះ �ង��ខ្លាំ��់�ំ�ងផដល់��័�៌���ល់
��គម្ពុ�៍ ��ងគ្រួគួសា�ររ��់�ួ�ពេគពេ��ផទ� តា�ម្ពុរយៈៈកា�រពេផទរ
��័�៌��អំ��ើពេម្ពុពេ��គពេអំ��៍ កា�រ��ពេ��ពេ����ូ� �ម្ពុភា��
ពេយៈ�ឌ្ឍរ័ ��ង��ធា����ជា�ពេ�ចើ�ពេ�ៀ� តែ�លគ្រួ�ូវបា��
ផស�ើផា�យៈពេ���ំ�ងពេ��ងច�� ��ង�ើ��ុងពេ��ពេ�លពេនា��។”
 ពេលា����ើ Ros ចងចាំ��ថា� ���កា�រយៈល់ពេ�ើញ
អំវជិជ���ជា�ពេ�ចើ��ើសា�ធា�រណិៈជ�អំ��ើ ��ិើ�ម្ពុម�រកា��់ពេ�រ 
ពេ��ុពេ��វា�ជា�កា�រ��ខ្លាំ��់�ំ�ងកា�រអំ�អំរ ��ង�ញ្ជាច ��ង��ឺំ
វជិជ���អំ��ើជើវ�ិរ��់�ួ�ពេគ។ ��ុម្ពុកា�រ��រ BFC ��ងនៃ�គូ
រ��់�ួ�ពេគបា��អំ�ុវ�ិគ����ផដ�ចពេផដើម្ពុថ្វីមើៗជា�ពេ�ចើ� រមួ្ពុទា��ង
ពេ�ៀវពេ����តែ�ំង កា�រ��ា �ញម្ពុះ ូ� ��ងពេរឿងភា�គអំ�់រ �ខំួើៗ  តែ�ល
ពេ��ជា�ពេលើ����ូងពេ���មុ្ពុ�ជា� តែ�ល���តា���ភា��យៈ�ិ
ឆំ្ល���ញ្ជាច ��ងជើវ�ិរ��់��ិើ�ម្ពុម�រពេ��ងច���មុ្ពុ�ជា�ពេ��កា��់
��ជា�ជ����់លា��នា��់ តា�ម្ពុរយៈៈពេរឿងភា�គ��ចាំ���បាដ ��៍ពេ��
ផ្លាទ ��ង����់��ូចៗ ��ង�ំ�ងពេ�លជា�មួ្ពុយៈគំាំ�ពេ��តែ�រ ផដល់

��័�៌���ល់�ម្ពុម�រអំ��ើ���ធ��ម្ពុម�រ កា�រពេ�ៀ�ពេ�ៀ� ��ង��ចច
��ទនា��ងមិ្ពុ។ 
 វា�គឺជា�ពេ�លពេវលា�នៃ�កា�រផំ្លា��់�ដ�រយ៉ាះ �ង���ពេម្ពុែើម្ពុ�����់
ទា��ងឧ�ា���ម្ពុមពេ�� ��ង BFC �ម្ពុមវ�ិើពេ��បា�����ុងពេរៀ�ច�
�ះ ��យៈើពេហា�ពេឡុើងវញិ ��ង��ងើ��ើ�គាំ��់តែ�កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ
ពេ��ជា�កា�រអំ�ុម្ពុ�័យៈ�កា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល ��ងកា�រផដល់
��ឹ�ា� តែ�លបា���ពេងើើ�ពេ�ៀវពេ��ម្ពុគិ�ពេ���៍អំ��ើចា��់
កា�រ��រ�មុ្ពុ�ជា� ��ងផំ្លា��់�ដ�រ�ើ�ិ�ច ��ងពេ�ៀវពេ��ពេ��ជា�កា�រ
�������័ធ�គ�់�គង��័�៌��ពេ��ពេលើខំួ�វ (Cloud) ជា��ើ
ភា�សា�ជា�ពេលើ����ូងរ��់គពេ���ងពេ�� តែ�លគ្រួ�ូវបា��រចនា�
ពេ��យៈ��ុម្ពុកា�រ��រ BFC ផ្លាទ �ល់។ ពេ��គឺជា��វា��ុវ�ិ�៍
�����់គពេ���ងពេ�� ��ងឧ�ា���ម្ពុមពេ�� ពេពា�លគឺអំំ���ញ
អា�ចពេម្ពុើលពេ�ើញរបា�យៈកា�រណ៍ិពេបា���ុមុ្ពុផា�យៈរ��់ពេ��ងច��
បា��។
 ពេលា����ើ Ros បា��ចងចាំ��ថា� “���គ����ផដ�ចពេផដើម្ពុថ្វីមើៗ 
��ងកា�រផំ្លា��់�ដ�រជា�ពេ�ចើ� តែ�លពេយៈើងគ្រួ�ូវកា�រតែ��គ្រួមួ្ពុល ��ង
ពេ�ើើកា�រ��រពេលើវា�។ ខំួ��ពេកា���រពេ�ើរ��ុម្ពុពេ�� តែ�លម្ពុ����ឹម្ពុតែ�
តែ��គ្រួមួ្ពុលពេ��តា�ម្ពុកា�រផំ្លា��់�ដ�រ ��ង����័ធថ្វីមើៗ�ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេ� 
�ះ ុតែ�តិែថ្វីម្ពុទា��ង�����់កា�រ��រជា�ពេរៀង��ល់នៃថ្វីារ��់�ួ�ពេគ 
កា�រចូលរមួ្ពុ ��ងកា�រជើ�កា��់តែ�ពេ���ច�ពេពា���ញ្ជាា �នា�នា� ��ង
�ញ្ជាា �ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុ ពេ�ើម្ពុែើពេ�ើើឱ្យយ���កា�រផំ្លា��់�ដ�រយ៉ាះ �ង
����បា���ច�ពេពា��ឧ�ា���ម្ពុមពេ��ផងតែ�រ។” 
�ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លពេ�� ILO ��ង��ចច��������ិ�កា�រ��រញ្ញញវ�ថ�
អំ�រិជា���បា���ពេងើើ�ភា��ជា�នៃ�គូជា�ផំ�វកា�រ ពេ�ើម្ពុែើគាំ����ម្ពុ��
��ឹម្ពុតែ� BFC �ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេឡុើយៈ �ះ ុតែ�តិែថ្វីម្ពុទា��ង���់ឱ្យយអំ�ុវ�ិ
�ម្ពុមវ�ិើកា�រ��រកា��់តែ���ពេ�ើរជា���ល ពេ��យៈផដល់មូ្ពុល����
រមួ្ពុគំាំ�។ ពេលា����ើ  Ros បា�����ិពេងើើ��ម្ពុមវ�ិើកា�រ��រ
កា��់តែ���ពេ�ើរជា���ល តែ�លពេ��ើ�បា��់ឧ��រណ៍ិ 
����ពេសា���៍ជា�ពេ�ចើ� ��ងកា�រគាំ����អំំ�ពា��់��័ធ�ើ BFC។
 ពេលា����ើ Ros ពេជឿជា��់ថា� BFC បា�� ��ង���ុងពេ�ើរ�ួ
នា��ើយ៉ាះ �ង��ខ្លាំ��់ពេ���ំ�ងកា�ររមួ្ពុច�តែណិ�ច�ពេពា��កា�រយៈល់�ឹង
�៏����បា���អំ��ើ ��ចច��ទនា��ងមិ្ពុ កា�រចរចាំ�អំ�ុ�ញ្ជាញ �រមួ្ពុ 
��ងពេ�រភីា��នៃ����គម្ពុ �����់វ�ិយ័ៈពេ�� កា�រយៈល់�ឹង
ទា��ងពេនា��ពេ��តែ����ុង�ឹ�នា����ំ��ងកា�រ��រនា�នា�ពេ���ំ�ងកា�រ
�សា�ងឧ�ា���ម្ពុមមួ្ពុយៈ����ពេ��យៈចើរភា�� តែ�ល�ឹង��ិ
��ងងឹ ��ងរមួ្ពុច�តែណិ�ច�ពេពា��កា�រអំភិ�វឌ្ឍឍរ��់ 
�ងមិ្ពុ�ុើវលិ។”  

ត្រាបធាានគីកើត្រាមាាង 
គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាា ឆួ្នាំាំ២០០៣ - ២០០៦

Ros Harvey

៦៤ ៦៥
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 ឯកឧតដ� សៀ�ង �រួ
 រ�ាកើ�ខ្លាំាធិុកាារត្រា�សួងកាារងាារ និងបណ៍ដ� �បណ្ដាដ ា�វជីិាាជុំើវៈ

 ឯ.ឧ ពេ�ង �ួរ បា����យ៉ា�យៈថា� គាំ��់បា��ពេម្ពុើលពេ�ើញ
វឌ្ឍឍ�ភា��គួរឱ្យយ��់��ិ�ល់�ើគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ងវ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រទា��ងមូ្ពុលពេ���ំ�ងពេ�ល
គាំ��់បា����នា��់���ងជា�មួ្ពុយៈអំងកិា�រពេ�� តា�ម្ពុរយៈៈ
���ួងកា�រ��រ ��ង�ណិដ� ��ណិដ លវជិាជ �ជើវៈ។
 គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� គឺជា��ើភំា��់��រ
គ�ឹំ��ំ�ងកា�រចាំ��់ពេផដើម្ពុគាំ����ម្ពុង្រ្គា�ិើអំ��កា�រ��ចចកា�រ��រតែ�លជួល
ពេ��យៈរ�ា �ភិ�បា�ល�មុ្ពុ�ជា� ពេ�ើយៈ���ួង���ុងពេ��ៀម្ពុ��ួល
�ួនា��ើអំ��កា�រ��ចចល�ខខួណិឌ កា�រ��រ ពេ��យៈតែផអ�ពេលើពេម្ពុពេរៀ�
តែ�លពេរៀ��ូ��បា���ើ����ពេសា���៍រយៈៈពេ�ល ២០ឆំ្នាំ��រ��់
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ។
  “ពេយៈើងពេ�����ផំ�វតែវងឆ្នាំា �យៈពេ�ៀ� តែ�លគ្រួ�ូវពេ�ើើ��ពេណិើរ” 
ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់ �ះ ុតែ�ិគាំ��់បា����់��ិ�ល់ថា� 
���ួង���ុងពេរៀ�ច���ធា��រ��់ខំួ�� ពេ�ើម្ពុែើ��ួលយៈ�
�ួនា��ើពេ��។ គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� “ពេយៈើងពេ��តែ��ឹងរ�ា�
កា�រអំ�ុវ�ិយៈ�ិកា�រតា�ម្ពុ���គ្រួ�ួ������យ ��ងវ�ែ�ម្ពុ៌នៃ�
��ំ�ភា�� តែ�ល�ពេងើើ�ពេឡុើងពេ��យៈគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� តា�ម្ពុរយៈៈម្ពុង្រ្គា�ិើអំ��កា�រ��ចចរ��់ពេយៈើង។”
  

ពេទា���ើជា�គាំ��់បា��ជ�ទា��់�ឹងពេ�វា�ផដល់��ឹ�ា��តែ�ថម្ពុរ��់
គពេ���ងពេ�� ពេ��យៈ��យ៉ា�យៈថា� វា�ម្ពុ��យុៈ�ិ��ម្ពុច៌�ពេពា���ើផា�រ
រ��់ពេ��ងច��តែ�ល���ុងជួ�����កា�រល�បា���ដើ ឯ.ឧ �ួរ 
បា����យ៉ា�យៈថា� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�
បា��ផដល់កា�រយៈល់�ឹង�ុើជពេ���យ៉ាះ �ង��ខ្លាំ��់ ��ងបា��ជួយៈ
ពេរៀ�ច�យុៈ�ធសា���ិ�����់ភា��រ�ីចពេ�ម្ពុើ�រ��់ឧ�ា���ម្ពុម
ពេ��។
 គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� “ពេយៈើងចង់ឱ្យយឧ�ា���ម្ពុមពេ��រ�ី
លូ�លា��់ពេ��យៈរលូ� ��ងតែច�រ �តែល�ផល��ពេយ៉ា�ជ�៍�ល់
�ម្ពុម�រ ពេ�ើម្ពុែើ�ពេងើើ��ុខុួ��លភា��រ��់�ួ�ពេគ។ ពេ��ពេ�លណ្ដា�
តែ�ល���ពេគាំ�លកា�រណ៍ិតែណិនា��ថ្វីមើ ឬ�ញ្ជាា �ថ្វីមើពេ�ើ�ពេឡុើង ពេយៈើងជួ�
ចរចាំ�គំាំ� ពេ�ើយៈគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�អា�ច
ជា�ម្ពុជឈម្ពុណិឌ ល��ធា�� ពេ�ើម្ពុែើផដល់ឯ�សា�រពេយ៉ា�ង�ដើ�ើ 
ឧ�ា���ម្ពុមតែ�ល���ជា�យូៈរម្ពុ�ពេ�ើយៈរ��់�មុ្ពុ�ជា�។
 �ំ�ងរយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��ពេ�� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា���ពេងើើ�ពេ�រ ៍���តែណិលទា��ងពេ���ំ�ង��ពេ�� 
��ងពេ���រពេ�� ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់ឯ.ឧ �ួរ។ “�ូម្ពុអំរគុណិ
ច�ពេពា������ពេសា���៍ពេជា�គជយ័ៈពេ���មុ្ពុ�ជា� ខំួ��គ��ថា� ��ពេ��
ផល���ពេមំ្ពុ����ពា��់�នៃ�ពេ�ៀ��៏គាំ�����ម្ពុមវ�ិើកា�រ��រកា��់តែ�
��ពេ�ើរផងតែ�រ។”  
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តត្រូ�វូកាៅរតែផំកចូាៅប់់ចូាៅប់់��ខាៅន់ិៗ�ដើព័ើ ភាៅព័អំនិសុៀលាៅ�រប់�់សៀ�ៅងចូម្រក
គំីនិត់�ា�ចដេ�ា�ម្មស្សាា�ព�របាាយកាារណ៍្ឌស្គាាធាារណ្ឌៈរបស់្សាគីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាាបងាា ាញភាាពអនះដេ�ាម្មរបស់្សា
ដេ�ាងច�កដេ�ាតាាម្មត់ត្រួមូ្មើកាារដែ�ុកចាាប់ចាាប់ស្សាំខាាន់ៗ។ របាាយកាារណ៍្ឌដេនះស្សាដេងខបចំណ្ឌះ ច�ូចត់ដេ�ា៖ បញ្ញាា ាស្សាំខាាន់ៗ ដេ�ាងច�កដែ�ល
មាានភាាពអនះដេ�ាម្ម�ាប និងពត័់៌មាានអំព�កូ�កម្មម។ BFC បាាន និងកំពះង�ាយកាារណ៍្ឌអំព� បញ្ញាា ា�ាំងដេនះ និងបដេញ្ចចញពត័់៌មាានជាា
ស្គាាធាារណ្ឌៈចាាប់តាាំងព�ឆុ្នាំាំ២០១៤។ 

របូ់ភាៅព័ ៩

�បភិព៖ របាាយកាារណ៍្ឌ�បពន័ធទិននុយ័ត់មាា ាភាាព ឆុ្នាំាំ២០២០ ជួះំទ� ១៣ ទពំរ័ ៣

 ១   ចំនួនពលកម្មមកះមាារ ដែ�លគាម ានកាារដេដ្ឋាាះ�ស្គាាយ
 ២  ចំនួនពលកម្មមដេដ្ឋាាយបងខំ
 ៣  ចំនួនសៃនកាារដេរសី្សាដេអ�ង�បឆ្នាំាំងនឹងកម្មមករ
 ៤  ចំនួនសៃនកាារបញ្ចឈប់កម្មមករមាានសៃ�េដេពាាះដេចញព�កាារងាារ
 ៥  ចំនួនសៃនកាារបញ្ចឈប់កម្មមករព�កាារងាារកុ�ងអំ��ងដេពលសៃនលដំែហរមាាត់ះភាាព
 ៦  ចំនួនសៃនកាារដេបៀត់ដេបៀន�ា�ើដេភិទ
 ៧  �បាាក់ឈ្នួុ�លដេស្សាម�គុាាស្សា�មាាប់បះរស្សា និង�ស្សាា�
 ៨  ចំនួនសៃនកាារដេរសី្សាដេអ�ងដេល�កម្មមករដេដ្ឋាាយ
  ដែ�ែកដេល�ស្សាមាាជិួកភាាពស្សាហជួ�ព
 ៩  កម្មមករអាាចចូលរមួ្ម និងបដេងើ�ត់ស្សាហជួ�ពដេដ្ឋាាយដេស្សារ ី
 ១០  ចំនួនសៃនកាារ�គីប់�គីងដេល�ស្សាហជួ�ពព�ស្សាណំ្តាាក់និដេ�ាជួក
 ១១ កាារងាារមិ្មនអាា�ស្សាយ័ដេល�ស្សាមាាជិួកភាាពស្សាហជួ�ពដេ��យ
 ១២  ចំនួនកាារដេ�ជួៀត់ដែ�ជួកព�អុក�គីប់�គីងដេ�ាដេល�ស្សាហជួ�ព

 ១៣  កម្មមករមាានដេស្សារភីាាពកុ�ងកាារមិ្មនចូលរមួ្មជាាមួ្មយស្សាហជួ�ព
 ១៤  លហំាាត់់ជួដេម្មា�ស្សាដេចញព�ដេ�គាាះអាាស្សានជុាា�បចាាំ 

(ជាាដេរៀង�ាល់ ៦ដែខម្មាង)
 ១៥  �ើ ារដេចញស្សា�មាាប់�គាាអាាស្សានគុាម ានអើ�បិទបាាំង
  ដេ�ាកុ�ងអំ��ងដេពលដេមុាាងកាារងាារ 
 ១៦  �ើ ារដេចញស្សា�មាាប់�គាាអាាស្សានមុាានចំនួន�គីប់�គាាន់
 ១៧  ដែ�ុកសៃនមុាាស្សាះ�នដែ�លដេ�គាាះថុាាក់មាានកាារកាារពាារស្សាះើត់ថិភាាព (មិ្មនដែម្មនកាារ

កាារពាារចំដេពាាះម្មជ�លដេ��យ)
 ១៨  ទឹកស្សា�មាាប់ទទួល�ានស្គាែ ាត់ និង�គីប់�គាាន់
 ១៩  �បាាក់ឈ្នួុ�លស្សា�មាាប់កាារងាារដែថ្មីម្មដេមុាាងត្រួតូ់ើបាានទូ�ាត់់�ុាង�តឹ់ម្មត្រួតូ់ើ
 ២១ �បា��់ឈំ�លអំ�ែ�រ��គ្រួ�ូវបា���ូទា��់យ៉ាះ �ង��ឹម្ពុគ្រួ�ូវ
 ២១  �បា��់លា�ភិកា�រ �បា��់ឧ��ថម្ពុា កា�រឈ�់�����ពេ���ំ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�

��ចច��ា�កា�រ��រទា��ងមូ្ពុល 

BFC វាាស់តែវងកើ�ាងច្ចត្រា�ទាំាំងអស់ជាាមួយនឹង
កាារវាាយត់សៃមាចំ្ចនួនពីើរ ឬកើ�ើសពីើកើន�កើ�ា�ាម 

បញ្ហាា �សំ�ខា�ន់់ៗទាំ��ង្គ ២១

៦៧

កាៅរសៀប់ជិាា ៅចូតិិ



កម្មមករមុាាក់ស្សារដេស្សារដេ�ាដេល�កាា ារដេខៀនកុ�ងអំ��ងដេពលសៃនើគីាដេរៀនសូ្សា�ត់ ស្សា�មាាប់កម្មមករកាាត់់ដេ�រដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ 
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១ ៦៩

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ  ���អា�រម្ពុមណ៍ិថា� គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា���ពេងើើ�វឌ្ឍឍ�ភា���៏អំសាច �រយ 
ពេពា�លគឺវឌ្ឍឍ�ភា��ទា��ងអំ�់�ុ�ធតែ�គួរឱ្យយចាំ��់អា�រម្ពុមណ៍ិ 
ពេ��យៈសា�រគាំ��់ចងចាំ��ពេ��នៃថ្វីា���ូងនៃ�គពេ���ង���ូងរ��់ខំួ�� 
ពេ��ពេ�លតែ�លវា�គឺជា�វ�ិយ័ៈតែ�លម្ពុ��ធំា��់គ្រួ�ូវបា��ឆំ្លងកា��់
�����់�មុ្ពុ�ជា� ��ងអំងកិា�រអំ�រិជា���ខ្លាំ�ងកា�រ��រជា��ូពេ��។
  “ពេ��ពេ�លពេយៈើងបា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ ខំួ��ចងចាំ��ថា� 
ពេយៈើង���ុងចាំ��់ពេផដើម្ពុ�ើបា��នៃ��ពេ�” ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់ពេលា�� 
ពេសា�ភិណ័ិឌ  តែ�លជា�អំំ���ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ង 
តែ�លបា��កំា�យៈពេ��ជា�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា�។ ��ុម្ពុពេ�����ឧ��រណ៍ិជា�ពេ�ចើ� ពេ�ើម្ពុែើពេរៀ�ច�
�ិង់��រវា�យៈ�នៃមំ្ពុរ��់ខំួ�� �ះ ុតែ�គិពេ���ងពេ��គឺខុួ�គំាំ�
ទា��ង��ុង�ើអំើើ តែ�ល ILO បា��ពេ�ើើ�ើមុ្ពុ�ម្ពុ�ពេ���មុ្ពុ�ជា� 
ពេពា�លគឺកា�រ�ពេងើើ�កា�រ��រ �ើពេ��ា �រចនា��មុ្ពុ�័ធ ��ងកា�រ��រ
ផំ�វថំ្វីល់ពេ��កា�រតែថ្វីទា�� ��ង����ណ្ដាា �រ��ចចពេ��ឧ�ា��
�ុ��ណិវ�ិា�អំងរិ តែ�លពេ�ើ�តែ�គ្រួ�ូវបា��ពេ�ើ�ថ្វីមើៗ។
 ���ជ����ុម្ពុបា��នា��យៈ�ច�ពេណិ��ឹងខុួ�ៗគំាំ�ម្ពុ�កា��់
គពេ���ងពេ��៖ ���ពេ�លតែ�លពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ ���ច�ពេណិ�
�ឹងពេលើវ�ិយ័ៈកា�រ��រ�ើកា�រ��រ�ើមុ្ពុ�រ��់គាំ��់ជា�មួ្ពុយៈ ILO 
អំំ��នៃ�ពេ�ៀ����ច�ពេណិ��ឹងអំ�ុវ�ិជា��់តែ�ដង ��ង
ច�ពេណិ��ឹងអំ��ើឧ�ា���ម្ពុម តែ�លថ្វីមើ�����់គាំ��់។
  “ខំួ��ចាំ��ថា� ម្ពុ��តែម្ពុ�អំំ��គ�់គំាំ� រមួ្ពុទា��ងម្ពុង្រ្គា�ិើអំ��កា�រ��ចច
កា�រ��រ យៈល់អំ��ើ���ែញ្ញញ�ិ�នៃ�ចា��់កា�រ��រ�មុ្ពុ�ជា� ��ង
���ែញ្ញញ�ិ�នៃ��ិង់��រកា�រ��រអំ�រិជា���ពេឡុើយៈ។”
 ម្ពុ��ល់ពេ�លពេ�� ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ រ�ា��ុ���ណុិ�
ឯ�សា�រមួ្ពុយៈ��អំ�់�ើពេ�លតែ�លគាំ��់បា��ពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈ
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ពេ��យៈគាំ��់រ �លឹ�
អំ��ើ ���រ័ពេផសងៗ តែ�លគាំ��់�ឹងពេបា���ុមុ្ពុ ��ង��ា �ញពេ���ល់
ពេ��ងច��កា��់ពេ�រ ជា���ពេ�� �រណិើនា�នា� តែ�លគាំ��់គ្រួ�ូវ
ចូលរមួ្ពុជា�មួ្ពុយៈ។ 
 ពេ��ពេ�លតែ�លអំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុបា����ួលកា�រ
�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លអំ��ើ កា�រតែ�ើងរ��ញ្ជាា �ពេ��ពេ��ងច�� តែផំ�
តែ�ល�ួ�ពេគ��បា�� គឺកា�រជួ� ��ងពេ�លខំួ�កា�រ��ឈម្ពុមុ្ពុខួគំាំ�
ជា�មួ្ពុយៈអំំ��គ�់�គងពេ��ងច��។ ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ បា��
��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់�����យ��ណិ�់�តា�ពេផសងៗ�ើអំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុ�ើរ
នា��់ តែ�លបា���ញ្ញជ��ម្ពុ�គាំ��់ �ើកា�រគ្រួ�ួ������យពេ��ងច��

នា�នា�ពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេ�ើយៈពេ��ពេ�លអំំ��គ�់�គងពេ��ងច��ម្ពុ��
ឯ�ភា�� គាំ��់�ឹង��ួលបា�����ភា�រ��ចចពេ��ជួ�ជា�មួ្ពុយៈ
�ួ�ពេគ។ តា�ម្ពុរយៈៈ��នា��់���ងទា��ងពេ�� ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ
បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុចាំ��់យៈ�បា���ូវគ�ឹំ�មួ្ពុយៈច��ួ�ពេ��ពេ�កា�ម្ពុភា��
ម្ពុ��អំ�ុពេលា�ម្ពុ ��ងវវិា��នា�នា�៖ �ច ��់ ��ង��ធា��តែផំ�ពេ��
ពេ��ងច��មួ្ពុយៈច��ួ�����ម្ពុដើ�ឹងតែ�ង តែ�លពេ�ើើឱ្យយ�ម្ពុម�រ
�មុ្ពុ�ជា�គ្រួ�ួយៈបា�រម្ពុា ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគពេផ្លាដ ��ខំ្លាំ��ងពេលើកា�រ�ពេ�ម្ពុច
បា��ពេ��តា�ម្ពុច��ួ���ណិ�់។
 ពេ��ុពេ�� ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ  ចាំ��់ពេផដើម្ពុយៈល់អំ��ើ រពេ�ៀ�
��មុ្ពុ��គ្រួមួ្ពុល៖ អំំ��គ�់�គងពេ��ងច��កា��់តែ������ណិង
ផំ្លា��់�ដ�រកា�រអំ�ុវ�ិរ��់�ួ�ពេគ ពេ��ពេ�លតែ�ល�ួ�ពេគ��ួល
បា��គ�ំងចា��់ៗ �����់កា�រតែ�លម្ពុអ ជា�មួ្ពុយៈកា�រតែ�លម្ពុអ
�����ម្ពុរម្ពុយ ��ងម្ពុ��ច�នា�យៈពេ�ចើ� តែ�លអា�ច�តែ�ថម្ពុ ពេ�ើម្ពុែើតែ�
លម្ពុអ�តែ�ំងកា�រ��រ។ តា�ម្ពុរយៈៈកា�រជតែជ�គំាំ� ពេលា�� 
ពេសា�ភិណ័ិឌ  ពេម្ពុើលពេ�ើញថា� អំំ��គ�់�គងពេ��ងច���តែម្ពុដង
អំ�ណិរគុណិពេ��យៈពេសាម �� ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគអំ�ទ�សា�រ�ំ�ងកា�រតែ�
លម្ពុអ�ុរ��ចចរ��់�ួ�ពេគផងតែ�រ។ “ពេ��ពេ�ល�ួ�ពេគបា��
ម្ពុ��ល់ ��ងអំងិ�យៈជា�មួ្ពុយៈពេយៈើង ពេយៈើងផដល់កា�រ����ល់
�ួ�ពេគ ��ង�បា��់�ួ�ពេគថា� �����ពេ�ើ �ួ�ពេគ���ជា�ចង់បា��
ភា����ពេ�ើរពេឡុើង ពេយៈើងអា�ចផដល់កា�រតែណិនា��មួ្ពុយៈច��ួ�
បា��។” ពេ��ងច��មួ្ពុយៈច��ួ��ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុពេ��ងច��ទា��ងពេ�� 
តែ�លពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ  ពេជឿជា��់ថា� �ួ�ពេគ�ឹងពេ���មុ្ពុ�ជា�
�ពេណ្ដាដ ��អា��� ំបា��ចាំ��់ឬ�គល់ ��ងបា��តែ�លម្ពុអ។ 
ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ ពេ��ពេរឿងពេ��ថា� ជា�កា�រជ�រុញ��ឹច��ិ៖

“អំំកអាៅចូសៀ�ើលសៀ�ើញសៀ�ៅងចូម្រករកីចូសៀម្រ�ើនិ និងិព័កួសៀគ
ប់និរិកីចូសៀម្រ�ើនិ សៀ�ើយព័កួសៀគ�និិម្រត�ឹតែតរកីចូសៀម្រ�ើនិ
ពាៅក់ព័ន័ិនិិងឹប់គុគលកិ និងិកាៅរផលតិប់ាសុៀណាះ ៅះសៀទ្ធិ ប់ាតុែនិិ
តែថ្មី��ៅ�ង�ទិ្ធិិកិាៅរងាៅរ និងិភាៅព័ម្រប់សៀ�ើរសៀ�ើងតែផំកភាៅព័
អំនិសុៀលាៅ�ផងតែ�រ។”

 �ំ�ងពេ�លជា�មួ្ពុយៈគំាំ�ពេ��តែ�រ គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ទា��ងមូ្ពុល�ពេ�ម្ពុចបា���ូវ�ម្ពុមវ�ិើ តែ�ល
ចាំ��បា�ច់�ំ�ងកា�រជួយៈអំំ�ពា��់��័ធរ��់ខំួ�� ��ងជួយៈ�ួ�ពេគតែ�
លម្ពុអ�ុរ��ចច ��ងល�ខខួណិឌ កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ។

ទុ្ធិនិ សៀសាៅភណ័៍ឌ

អំ្វីក�ប្រម្ម��ត្រូមួ្មលគសើប្រមាាងដៃន់ILO ប្រ�ចាា�ប្រ�សើទំ�កមុ្ម�ជាា ឆំ្នាំា�២០១៨ - �ច្ចច��ើន់ំ
 គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រកកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរសើ�ាកមុ្ម�ជាា ឆំ្នាំា�២០០១ - ២០០៤ ២០០៦ - ២០០៧

៧០ ៧១

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិកាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



 គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា���សល់�ុ�ម្ពុ��
��ឹម្ពុតែ����មួ្ពុយៈពេលើពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ  �ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេ� �ះ ុតែ�ិ
តែថ្វីម្ពុទា��ងកា�រពេរៀ�ច��ម្ពុមវ�ិើរ��់ ILO ��ង�មុ្ពុ�ជា�ទា��ងមូ្ពុល។ 
គាំ��់���ពេ����ភា��ច�ពេពា��កា�រ��ា �ញកា�រគាំ���� តែ�លគាំ��់
បា��ពេ�ើញយ៉ាះ �ងជា��់លា��់�ើឯ.ឧ ចម្ពុ �����ធ តែ�ល
ពេ��ពេ�លពេនា��ជា�រ�ាម្ពុង្រ្គា�ិើ���ួងពា�ណិ�ជជ�ម្ពុម។ ពេ��ឆំ្នាំ��២០០៥ 
ពេ��ពេ�លតែ�ល��រ�ាអា�ពេម្ពុរ�ិបា���ញ្ញច�់����័ធ�ូតា�
�����់កា�រ��ញ�ពេមំ្ពុ����ពា��់ ��ងល�ខខួណិឌ កា�រ��រតែ�ល
ចាំ��បា�ច់ពេ�ើម្ពុែើចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ង�ម្ពុមវ�ិើ ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ  ចាំ��
បា��ថា� ឧ�ា���ម្ពុមពេ��បា����ា �ញអំ��ើ អា�រម្ពុមណ៍ិតា���ឹង 
ពេ��យៈសា�រ�ួ�ពេគគ្រួ�ូវបា��ពេ�ើើកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុអំ�់រយៈៈពេ�ល
ជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ�� �ះ ុតែ�ពិេ���ើ��ផុ��ម្ពុមវ�ិើ�៏ផុ��ុ�លភា��។ 
ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ រ�ាម្ពុង្រ្គា�ិើបា��គាំ����យ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ងច�ពេពា��
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ងបា��
ពេលើ���ឹច��ិឱ្យយគពេ���ងពេ����ពិេ��មុ្ពុខួ ពេ��យៈគាំ��់ពេជឿជា��់
ថា� �មុ្ពុ�ជា�អា�ច���ួ���តែជងពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមពេ��បា�� 
តា�ម្ពុរយៈៈកា�រធា�នា��ូវកា�រ��ុង��យៈ�ំ័ ��ង��ំ�ភា���ើ
ពេ��ងច��រ��់ខំួ�� ពេ��ជា�កា�រអំ�អា�ងរ��់ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ  ។

 ពេ��ពេ�លពេ���ំ�ងនា�ម្ពុជា�អំំ���ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល�����់ 
ILO ពេលា�� ពេសា�ភិណ័ិឌ បា����យ៉ា�យៈថា� គាំ��់រ �ពេភិើ�ច��ិ�ំ�ង
ពេម្ពុើលពេ�ើញគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�
រ�ីចពេ�ម្ពុើ�ពេ��ជា��ម្ពុមវ�ិើ�គ�់�ជុងពេ�ជា�យៈ តែ�លពេ�ើើកា�រ��រ
�����់អំំ�ពា��់��័ធទា��ងអំ�់ ចាំ��់�ើ�ម្ពុម�ររ�ូ��ល់
អំំ���ញអំ�រិជា���។ គាំ��់ពេម្ពុើលពេ�ើញថា� គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�គឺជា�កា�រជ�រុញ��ឹច��ិ ម្ពុ����ឹម្ពុតែ�
ច�ពេពា��កា�រអំភិ�វឌ្ឍឍរ��់�មុ្ពុ�ជា��ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេ� �ះ ុតែ�តិែថ្វីម្ពុទា��ង
��ជា�ជា���ឧ�ា���ម្ពុម�នៃ�ពេ�ៀ� តែ�ល���ុងអំ�ុម្ពុ�័ពេលើ
�ម្ពុមវ�ិើកា�រ��រកា��់តែ���ពេ�ើរ ពេ�ើម្ពុែើពេ�ើ���ចច��ទនា� ��ង
�ពេងើើ���ំ�ភា���ូចតែ�ល��ពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��ពេ�ើើ។ ពេទា���ើជា�
យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ គាំ��់���កា�រជ�រុញ��ឹច��ិពេ��យៈបា��
ពេម្ពុើលពេ�ើញគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា����
�ល់�ើ�ញ្ញច�់�ំ�ងរយៈៈពេ�លមួ្ពុយៈ��វ�សពេ�ៀ� ពេ��យៈសា�រ
គាំ��់ពេជឿជា��់ថា� ពេ��ងច�� រ�ា �ភិ�បា�ល ��ង�ម្ពុម�ររ��់
�មុ្ពុ�ជា�����កាដ ��ុ�ល�ំ�ងកា�ររ�ា�បា���ូវផលច�ពេណិញ
ទា��ងពេ��ពេ��យៈខំួ��ឯងផ្លាទ �ល់។  

ខាាងដេល�៖ កម្មមករមុាាក់ពិនិត់យអាាើរងាារ ដែ�លត្រួតូ់ើបាាន�លិត់ដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា) កុ�ងអំ��ងដេពលដេនះដេើនកាារងាាររបស់្សាគាាត់់។ 
ទពំរ័ទ� ៧៣៖ កម្មមករអងា�យជាាជួួរ និងដេ�រអាាើរងាារកុ�ងអំ��ងដេពលសៃនដេើនកាារងាាររបស់្សាពួកដេគីដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ 
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១

៧២

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ
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ៅក�
ុ�ជា
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ជំុ�រប់�់សៀ�ៅងចូម្រក

តែខួ ១ - ៣ ��ណ្ដា�ច់តែខួ ៤ ��ណ្ដា�ច់តែខួ ៥ តែខួ ៤ - ១២ ��ណ្ដា�ច់តែខួ ១១

សៀ�វាៅផដល់ម្រប់កឹាៅ��ប់ងូ 
បនាំះ ាប់ពីើកើ�ាងច្ចត្រា�មួយ
ចុ្ច�កើ�ម ា� និងបង់សៃ�ាកើសវាា 
ទុើត្រាបឹ�ាាតែផួ្ដ�សហុត្រា�ាស
មួាា�់�ួ�ងចំ្ចកើណ្ដាាមទុើត្រាបឹ�ាា
តែផួ្ដ�សហុត្រា�ាសរបស់
គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់
ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាាចុ្ច�កើ�ា
កើ�ាងច្ចត្រា�ជាាកើ�ើ��ំបូង 
កើហុើយកើ�ាងច្ចត្រា�នឹងកើធុើើកាារ
រុ�រ�បញ្ជាា ានាំានាំា កើដ្ឋាាយឯង
ខុា�ន។

កាៅរវាៅយតដៃ�ា និងិ
របាៅយកាៅរណ៍៍ 
កាារចុ្ច�ង្រួតួ់ត់ពិីនិត់យកើ�ាងច្ចត្រា�
កើដ្ឋាាយមិនត្រាបាាប់ឱ្យយ�ឹងមុននឹង
ង្រួតូ់វបាានកើធុើើកើ�ើង
�ួ�ងរយៈកើពី�ត្រាបមាាណ៍ 
១០០សៃ�ៃ បនាំះ ាប់ពីើកើសវាាកើន�
ចាំាប់កើផ្ដដើម កាារង្រួតួ់ត់ពិីនិត់យកើន� 
នឹងកើមើ�ពីើ��ខខុណ៍ឌ សៃន
កាារអនុវត់តរមួរបស់កើ�ាងច្ចត្រា�
កើ�ា�ាមសតង់ដ្ឋាារកាារងាារ
អនតរជាាតិ់ និងច្ចាាប់កាារងាារ
ជាាតិ់។ 

សៀ�វាៅផដល់ម្រប់កឹាៅ
ជាៅប់និបិ់នាា ៅប់់ 
កាារផ្ដដ�់ត្រាបឹ�ាាកើត្រាកាាយកើពី�
វាាយត់សៃមាកើ�ដ ាត់កើ�ើកាារ
កើ�ាើយត់បនឹងបញ្ជាា ានាំានាំា 
តែ��ង្រួតូ់វបាាន�ំណ៍ត់់កើ�ើញ
កើ�ា�ួ�ងកាារង្រួតួ់ត់ពិីនិត់យ
កើដ្ឋាាយខុា�នឯង និង
កាារវាាយត់សៃមា និងកើ�ដ ាត់កើ�ើ
កាារបនត�សាាងសមតុ់ភាាពី 
និងភាាពីជាាមាច ាស់។

របាៅយកាៅរណ៍៍វឌ្ឍឍនិភាៅព័ ១
កើ�ាងច្ចត្រា�នឹងសរកើសរ
របាាយកាារណ៍៍វឌ័ឍនភាាពី
របស់ខុា�ន�ះ ា�់កើ�ាតែខុទុើត្រាបាាំសៃន
ជំុុំកើន� និងបកើងើើត់តែផ្ដនកាារតែ�
�មអ សត្រាមាាប់បញ្ជាា ានាំានាំា 
តែ��ង្រួតូ់វបាាន�ំណ៍ត់់កើ�ើញ
កាា�តែ��ពួី�កើគី រុ�រ�
កើ�ើញកើដ្ឋាាយខុា�នឯង 
ជាាមួយនឹងកាារកើផ្ដះ�ង�ះ ាត់់ 
និងកាារ�ាំត្រាទុពីើគីកើត្រាមាាងកាារ
ងាារកាាន់តែត់ត្រាបកើសើរ។

របាៅយកាៅរណ៍៍វឌ្ឍឍនិភាៅព័ ២ 
គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់
ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាានឹងសរកើសរ
របាាយកាារណ៍៍វឌ័ឍនភាាពីទុើពីើរ
កើ�ា�ួ�ងតែខុទុើ�ប់មួយសៃនជំុុំកើន�
សដើពីើ វឌ័ឍនភាាពីសៃនកាារ
កើដ្ឋាា�ត្រាសាាយភាាពីមិន
អនុកើលាាម ត្រាបពីន័ធត្រាគីប់ត្រាគីង 
និង�ិច្ចចសនះនាំា�៏ត្រាតឹ់មង្រួតូ់វ។ 

កា�រកែកលម្មអតា�ម្មរយៈៈ
គណ៍ៈកម្មាម �ធិ�កា�រ 
ព្រឹត្តិភីា�គី

កា�រវា�យៈត្តិនៃម្មៃ ន់�ង្គ
របា�យៈកា�រណ៍៍

របា�យៈកា�រណ៍៍
វឌ្ឍឍន់ភា�� ១

កា�រផ្ដដល់ព្រឹបកឹា�
ជា�បន់បិន្ទាា �ប់

របា�យៈកា�រណ៍៍
វឌ្ឍឍន់ភា�� ២

�បភិព៖ ម្មគីា�ដេទស្សាក៍កាារងាារកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រស្សា�មាាប់អុកបញ្ញាជ ាទិញ និងអុកលក់�ាយ ដែខម្ម�នាា ឆុ្នាំាំ២០២១

របូ់ភាៅព័ ១០ សៀ�វាៅ�ំ�លរប់�់គសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅក�ុ�ជាៅ
តាាម្មរយៈបទពិដេស្គាា�ន៍ដេដ្ឋាាយផ្លាេ ាល់ជាាមួ្មយដេ�ាងច�ក និងអុកបញ្ញាជ ាទិញ អស់្សារយៈដេពលជាាដេ�ច�នឆុ្នាំាំម្មក BFC បាានដេរៀបចំអភិិ�កម្ម 
ដេ��ម្ម �ីជួួយដេ�ាងច�កស្សាដេ�ម្មចបាានភាាព�បដេស្សា�រដេ��ង�ុាងពិត់�បាាក�ដេ�ាកុ�ង�បតិ់បត់តិកាារ និងលកខខណ្ឌឌ កាារងាាររបស់្សាពួកដេគី។

�ំដេណ្ឌ�រកាារដែកលម្មែដេ�ាងច�ករបស់្សាកម្មមើ�ិ�កាារងាារកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេផ្លាា ាត់ដេល�ស្សារស្សារស្សាាម្មភដេស្សាវាាចម្មីងៗ�ាងំប�៖

កាៅរផិល់ម្រប់កឹាៅ 
សត្រាមាាប់កើ�ាងច្ចត្រា� តែ��មាានបំណ៍ងតែ��មអ
��ខខុណ៍ឌ កាារងាារ និងបញ្ជាា ាសៃនភាាពីអនុកើលាាមរបស់
ខុា�ន គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាា
បងាា ាញ��់អួ�ត្រាគីប់ត្រាគីងកើ�ាងច្ចត្រា�អំពីើ �មមវធិុើផ្ដដ�់
ត្រាបឹ�ាា��ខណ៍ៈ�ះ ា�់ខុា�ន កើ�ើមបើ�ំណ៍ត់់បញ្ជាា ាត្រាបឈ្នួម
នាំានាំា និងកើធុើើកាារតែ��មអមួយជំុំហាានមដងៗចំ្ចកើពាា�
�តែនាងកាារងាាររបស់ពួី�កើគី។ កាារពិីកើត្រា�ា�កើយ៉ាាប�់
ង្រួតូ់វបាានបំកើពីញបតែនមុកើដ្ឋាាយសិកាខ ាសាាលាា
ឧសាាហុ�មម តែ��កើ�ាងច្ចត្រា�នាំានាំាអាាច្ចកើរៀនសូត្រាត់អំពីើ 
កាារអនុវត់ត�អបំផុ្ដត់ពីើកើ�ាងច្ចត្រា��សៃទុកើទុៀត់ និង
សហុកាារ�ួ�ងកាារទុទួុ�បញ្ជាា ាត្រាបឈ្នួមតែផួ្ដ�ភាាពី
អនុកើលាាម�ាមកើ�ា�ួ�ងវសិយ័កើន�។ 

 

កាៅរប់ណ៍ដ� ះប់ណាដ ៅល 
កាា�ា���សៃនវគីគបណ៍ដ� �បណ្ដាដ ា�របស់គីកើត្រាមាាង
កើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាាផ្ដដ�់កាារអប់រតំែបប
អនុវត់តជាា�់តែសដងអំពីើ ត្រាបធាានបទុជាាកើត្រាច្ចើនពាា�់ពីន័ធនឹង
កាារ�សាាងជំុំនាំាញ និងភាាពីអនុកើលាាម តែ��ង្រួតូ់វ
បាានកើរៀបចំ្ចកើ�ា�ាម�មម�រកើ�ាងច្ចត្រា� ត្រាពីមទាំាំងត្រាបធាាន
តែផួ្ដ� និងអួ�ត្រាគីប់ត្រាគីង កើ�ើមបើតែ��មអត្រាបតិ់បត់តិកាារ
កើ�ាងច្ចត្រា�កើ�ាទូុទាំាំងត្រាគីប់ទុិ�ាភាាពី។ វគីគទាំាំងកើន�
ត្រាគីប�ណ៍ដ ប់កើ�ើបញ្ជាា ាសុខុភាាពី និងសុវតិុ់ភាាពីកាារងាារ 
�ូច្ចជាាសុវតិុ់ភាាពីតែផួ្ដ�អគីគិសនើ និងអគីគើភយ័ ឬ
កាារចាំាត់់តែច្ចងយ៉ាា ាងត្រាតឹ់មង្រួតូ់វកើ�ាកើ�ើសាារធាាតុ់គីើមើ 
ត្រាពីមទាំាំងទុនំាំា�់ទុនំងកើ�ា�តែនាងកាារងាារ និងជំុំនាំាញ
ទុនំាំា�់ទុនំង។ 

កាៅរវាៅយតដៃ�ា 
កើ�ាងច្ចត្រា�កាាត់់កើ�រសកើមា��បំពាា�់ និងផ្ដ�ិត់
តែសប�កើជុំើងតែ��មាានកាារនាំាំកើច្ចញកើ�ា�មុ�ជាា គឺីត់ង្រួមូវ
កើអាាយមាានកាារចុ្ច�ង្រួតួ់ត់ពិីនិត់យ កើហុតុ់កើន�គីកើត្រាមាាង
កើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាាផ្ដដ�់សវន�មម
ត្រាគីប់ត្រាជុុំងកើត្រាជាាយជាាសតង់ដ្ឋាាររមួ កើ�ើមបើ�ាមដ្ឋាាន
ង្រួតួ់ត់ពិីនិត់យយ៉ាា ាងច្ចាាស់កើ�ាកើ�ើឧសាាហុ�មមកើន�។ 
មន្រ្តីនតើឃ្លាំា ាំកើមើ���ខខុណ៍ឌ កាារងាារពីើរនាំា�់ តែ��ទុទួុ�
បាានកាារបណ៍ដ� �បណ្ដាដ ា�កើ�ើមបើ�ំណ៍ត់់កាារតែ��មអ 
ត្រាពីមទាំាំងបញ្ជាា ានាំានាំា ចុ្ច�កើ�ាកាាន់កើ�ាងច្ចត្រា�នាំានាំា
កើដ្ឋាាយមិនត្រាបាាប់ឱ្យយ�ឹងជាាមុន និងកើធុើើកាារ ង្រួតួ់ត់ពិីនិត់យ 
កើ�ា�ាមបញ្ចីើវាាយត់សៃមាភាាពីអនុកើលាាម រមួជាាមួយនឹង
របាាយកាារណ៍៍របស់កើ�ាងច្ចត្រា��ះ ា�់ សត្រាមាាប់
កាារវាាយត់សៃមាត្រាប�បកើដ្ឋាាយត់មាា ាភាាពី និង
ត្រាគីប់ត្រាជុុំងកើត្រាជាាយ។ 

Pauline Tamesis
ត្រាបធាានអងគកាារសហុត្រាបជាាជាាតិ់ត្រាបចាំាំកើ�ា�មុ�ជាា

គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��វវិ�ិ�ើ�ម្ពុមវ�ិើ
ឃំ្លាំ��ពេម្ពុើលល�ខខួណិឌ កា�រ��រសា��លែងពេ��ជា�គពេ���ងភា��ជា�
នៃ�គូ តែ�លផដល់ពេ�វា���ឹ�ា�ពេគាំ�ល�ពេយ៉ា�បា�យៈតែផអ�ពេលើ
ភិ�ិ�តា�ង ��ងពេ�វា��ណិដ� ��ណ្ដាដ �លជា�ពេ�ចើ� តែ�លគាំ�����ល់
ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�ររ��់ជា���។ ពេ�វា�នា�នា�រ��់ BFC 
បា���ឹ�នា��វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា�ឱ្យយរ�ីចពេ�ម្ពុើ� ��ង
ពេជឿ�ពេលឿ� តា�ម្ពុរយៈៈ��ចច��កា�រយ៉ាះ �ងជ���ំ��ធជា�មួ្ពុយៈអំំ�
ពា��់��័ធជា��� ��ងអំ�រិជា��� ���ពេ�លតែ�លជួយៈ�ល់�ម្ពុម�រ
�ំ�ងកា�រចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ង��ចច��ទនា�ពេ��យៈពេ�ើ�ច��រជា�មួ្ពុយៈ
អំំ��គ�់�គង ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយ���ល�ខខួណិឌ កា�រ��រកា��់តែ����
�ុវ�ថ�ភា�� ��ងកា�រផដល់ភា��អំង់អា�ចពេ�ើម្ពុែើ���ភា��
រ�ីចពេ�ម្ពុើ�ពេ���ំ�ងអា�ជើ�កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ។
 ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�របា��ពេ�ើរ�ួនា��ើជា�មូ្ពុល�ា ��នៃ�
��ពេណិើ�ពេ��ា��ចច�មុ្ពុ�ជា�ចាំ��់តា��ង�ើ��ពេ��ពេ��គ្រួ�ូវបា��ពេ�ើ�
ពេឡុើងវញិពេ��ពេ�កា�ម្ពុអា�ជំា��រអំ�រិកា�ល����ជា�ជា���ពេ��
�មុ្ពុ�ជា� ពេ�ើយៈពេ��យៈសា�រពេ��ុពេ�� ��ពេ��ពេ��បា��ពេ�ើ�
ច��រច�ពេពា��ឱ្យកា��តែផំ�ជើវភា��រ�់ពេ��ជា�ពេ�ចើ������់
�ម្ពុម�រវយ័ៈពេ�មងៗ តែ�លភា�គពេ�ចើ���ផុ� គឺជា���ដើ តែ�ល
�ួ�ពេគ ចង់��ួលបា��កា�រ��រយ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ង ពេ�ើម្ពុែើផិ�់ផិង់ខំួ��ឯង 
��ងគ្រួគួសា�ររ��់�ួ�ពេគ។ ���ូង គពេ���ងពេ��បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុ
ពេឡុើង ពេ�ើម្ពុែើ�គ្រួមូ្ពុវកា�រ�����់ពេ��ងច��ពេ���មុ្ពុ�ជា� តែ�ល
តែ�ើងរ�កា�រនា��ពេចញ����ញតែ��ះ ុពេណ្ដាះ ��។ កា�រពេ�ើើកា�រ��រ
ជា�មួ្ពុយៈ BFC ធា�នា�អំ�អា�ង�ល់អំំ��ញ្ជាជ ���ញនា�នា�ថា� 
�ួ�ពេគ��ួលបា��ផល��ផល�ើពេ��ងច��នា�នា� តែ�ល���

ភា��ពេ�មើភា��គំាំ� ��ងភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុតា�ម្ពុចា��់កា�រ��រ។ �ះ ុតែ�ិ
��ុម្ពុកា�រ��រ����ពេ��យៈ��ចច��កា�ររ��់គពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��វវិ�ិពេលើ��ើអា�ណិ�ិ�
ពេ�ើម្ពុរ��់ខំួ��។ �ំ�ងរយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ�� គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេ��ើ�បា��់គ����ផដ�ចពេផដើម្ពុពេផសងៗគំាំ� 
��ងកា�រ�សា�ង�ម្ពុ�ថភា�� ពេ�ើម្ពុែើ�ពេងើើ�ឱ្យកា�������់
�ម្ពុម�រ�ំ�ងកា�រ��ួលយៈ��ួនា��ើជា���ធា��។ BFC �៏បា��
��ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល��ចច��ទនា�����ពេ��យៈកា�រពេឆំ្លើយៈ��រវា�ង
អំំ��គ�់�គងពេ��ងច�� ��ង�ម្ពុម�រ តា�ម្ពុរយៈៈ
កា�រ��មុ្ពុ��គ្រួមួ្ពុលវវិា��ផងតែ�រ។ ពេ�ើពេទា���ើជា����ូងពេឡុើយៈ 
វសិា�លភា��នៃ�គពេ���ងពេ��បា��ពេផ្លាដ ��ពេគាំ�លពេ��ពេលើ
កា�រ�ពេ�ម្ពុចបា��ពេគាំ�លពេ��អំភិ�វឌ្ឍឍ�៍����ពេ��យៈចើរភា�� 
(SDGs) ពា��់��័ធ�ឹងកា�រ��រ�ម្ពុរម្ពុយ ��ងកា�រពេ��ើ�បា��់ 
��ងកា�រផល������ពេ��យៈ���ួលខុួ�គ្រួ�ូវ�ដើ ពេ��ពេ�លពេ�� 
BFC ���់�ញ្ញច�លពេគាំ�លពេ��កា��់តែ��ូល��ូលា�យៈ រមួ្ពុទា��ង
�ម្ពុភា��ពេយៈ�ឌ្ឍរ័ �ុខួភា��លអ ��ងកា�រអំ�់រ �����ពេ��យៈ
គុណិភា��។
 អំងកិា�រ����ជា�ជា�����ចាំ���មុ្ពុ�ជា����ពេ����ភា���ំ�ង
កា�រគាំ����គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� 
តា�ម្ពុរយៈៈកា�រពេ�ើើ��ពេណិើររយៈៈពេ�ល ២០ឆំ្នាំ��នៃ�គពេ���ងពេ�� ��ង
��ទឹងរង់ចាំ����ងងឹកា�រចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ង��ណ្ដា��់កា�ល�នាទ ��់
រ��់គពេ���ងពេ��ពា��់��័ធ�ឹងកា�រ��ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុលកា�រ
��ឈម្ពុមុ្ពុខួនា�ពេ�លអំនា�គ� ��ងវ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រ
����ពេ��យៈចើរភា��ពេ���ំ�ង��ពេ��ពេ��។  

៧៥

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



ពេ��រវា�ង�ម្ពុម�រ ��ជើ� ��ងអំំ��គ�់�គងពេ��ពេ��ងច��
កា��់ពេ�រ Zhen Tai ពេ��ភំិ�ពេ�ញ គឺពេលា����ើ �ុភា� តែ�ល
ធំា��់�ពេ�ម្ពុើកា�រ��រពេ��តែផំ���ធា��ម្ពុ�ុ�សរ��់ពេ��ងច��
�ំ�ងរយៈៈពេ�ល ២១ឆំ្នាំ��នៃ�អា�ជើ�រ��់គាំ��់ ពេ�ើយៈពេ��ពេ�ល
ពេ�� គាំ��់ពេ�ើើកា�រ��រជា�អំំ��គ�់�គង�ូពេ��។ រយៈៈពេ�ល 
១៦ឆំ្នាំ��នៃ�កា�រ��ររ��់គាំ��់ពេ��ពេ��ងច��កា��់ពេ�រ Zhen Tai 
បា���គ្រួមូ្ពុវឱ្យយគាំ��់អំភិ�វឌ្ឍឍភា��អំ�់�ម�់ ��ងជ�នា�ញសាដ ��់
យ៉ាះ �ងពេ�ចើ� ពេ�ើម្ពុែើ�គ�់�គងផល��ពេយ៉ា�ជ�៍តែ�ល
���ួ���តែជងគំាំ�ពេ��។ �ំ�ង�រណិើខំួ� គាំ��់���អា�រម្ពុមណ៍ិថា� 
�ួនា��ើរ��់គាំ��់គ្រួ�ូវកា�រ��ចចខួ��ខួ���ឹងតែ��ងយ៉ាះ �ងពេ�ចើ��ើគាំ��់ 
ទា��ងផំ�វច��ិ ��ងផំ�វកា�យៈ ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយ���ពេ��តា�ម្ពុពេគាំ�លពេ��
រ��់ភា�គើ�ើមួ្ពុយៈៗ ពេ�ើយៈគាំ��់ម្ពុ��អា�ចតែ�ងតែ�ពេ�ើើឱ្យយ
អំំ��គ�់គំាំ�រ�ី��យៈបា��ពេឡុើយៈ។ �ះ ុតែ�គិាំ��់បា��ពេ�កា��ឈរ
ពេឡុើង ពេ�ើម្ពុែើខំួ��ឯង ��ងពេគាំ�លកា�រណ៍ិនា�នា�នៃ��តែ�ំងកា�រ��រ
លអ ជា���ពេ�� ពេ��ពេ�លតែ�លគាំ��់���អា�រម្ពុមណ៍ិថា� �ម្ពុម�រ
ពេ��ងច��សា���ម្ពុ�ឹង��ួលបា��ផល��ពេយ៉ា�ជ�៍លអជា�ង
ផល��ពេយ៉ា�ជ�៍តែ�ល�ួ�ពេគ���ុង��ួលបា��។

“ខា���ៅនិអាៅរ�មណ៍៍ថាៅ ម្រប់�និិសៀប់ើ ខា��ខាា ៅចូកំ�ងកាៅរ
និយិ៉ាៅយសៀ�ៅកាៅន់ិនាៅយកសៀ�ៅងចូម្រក និងឹ�ៅនិ�និ�ុសតែ�ល
សៀ�ើលងាៅយក�មករ ជាៅព័សិៀ�� ម្រប់ធាៅនិតែផំក។ សៀ�តសុៀនិះ 
ខា��ត្រូតវូកាា ៅហាៅនិ និងិនិយិ៉ាៅយជាៅ�យួនាៅយក។”

 គាំ��់ចាំ��់�ុ�ខំួ��គាំ��់ថា� ជា�អំំ�តែ�ើងរ�ម្ពុ��គាំ������ខ្លាំ��់
�ំ��់ �����់�បា��់ឈំ�លរ��់�ម្ពុម�រ ពេ��យៈគាំ��់�ា�យ៉ា�ម្ពុ
ធា�នា�ថា� ��ពេយ៉ា�ជ����ួលបា���បា��់ឈំ�ល��ឹម្ពុគ្រួ�ូវ ��ង
ឆ្នាំ��់រ��័។ �ូម្ពុែើតែ���ចចកា�រពេ����បា��ពេ�ើើ�ដើ គាំ��់
��់��ិ�ល់ថា� ពេ��យៈសា�រ�ច ��់ពេ��ងច��ចង់រ�ា�លុយៈឱ្យយ
បា��ពេ�ចើ�ពេ���នា�គាំ�រ ពេ�ើម្ពុែើ�ពេងើើ�ច��ួ�កា�រ�បា��់។ �ះ ុតែ�ិ
�ម្ពុម�រកា��់តែ���ា�យៈច��ិ ��ងពេ�ើើកា�រ��រកា��់តែ�លអ 
ពេ��ពេ�លតែ�ល�ួ�ពេគ��ួលបា���បា��់តែខួរ��់�ួ�ពេគយ៉ាះ �ង
ឆ្នាំ��់រ��័ពេ��នៃថ្វីាតែ�លបា����ា� ឬ�����់�ម្ពុម�រ
���នៃផទពេពា�� ��ួលបា���បា��់តែខួមុ្ពុ�ពេ�ល�ួ�ពេគ
����ល�ូ�។ គាំ��់�៏ជួយៈ�ល់��ពេណិើរ��់�ម្ពុម�រ�ំ��់ៗ 
��ងចរចាំ�ឱ្យយពេ�លឈ�់����� ឬផដល់កា�រឈ�់������ល់
�ម្ពុម�រ តែ�លគ���ម្ពុឈ�់ពេ�ើើកា�រ��រផងតែ�រ ពេ��យៈគាំ��់�ឹងថា� 
�ួ�ពេគអា�ចជ���ឹង����ញ្ជាា �អំើើមួ្ពុយៈ។ 

 ពេ��ពេ�លខំួ� ពេលា����ើ �ុភា� បា����យ៉ា�យៈថា� គាំ��់
អំ��ិ�គម្ពុ�៍ពេ���ំ�ង�ញ្ជាា �នា�នា� តែ�លម្ពុ��ពា��់��័ធ�ឹង
ពេ��ងច��។ “ពេ��នៃថ្វីាមួ្ពុយៈ ពេ��ពេ�លតែ�លខំួ�����ុងពេ�ើរចុ�ពេឡុើង 
��ងគ្រួ�ួ������យកា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ ខំួ��បា��ពេ�ើញ��ិើ�ំ��់
���ុងពា��់តែវ�ុតា�ពេ�ម �។ ខំួ��បា���ួរគាំ��់ថា� ‘ពេ�ើគាំ��់����ញ្ជាា �
អំើើ? ពេ��ុអំើើបា��ជា�គាំ��់ពា��់តែវ�ុតា�ពេ�ម �ម្ពុ�ពេ�ើើកា�រពេ��
នៃថ្វីាពេ��?’ គាំ��់បា��ពេ���តែវ�ុតា�ពេចញ ��ង�បា��់ខំួ��ថា� ‘�ដើខំួ� �វា�យៈ
ខំួ��’។ ខំួ�����អា�រម្ពុមណ៍ិអា�ណិ��គាំ��់” ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់។ 
�ំ�ង�រណិើអំ�ពេ�ើ��ងា��ំ�ងគ្រួគួសា�រ គាំ��់�ា�យ៉ា�ម្ពុអំ��ិ�គម្ពុ�៍
ពេ��ពេ�លតែ�លគាំ��់អា�ចពេ�ើើបា�� �ះ ុតែ��ិញ្ជាា ���ឈម្ពុ����ផុ� 
គឺកា�រពេ�ើើឱ្យយ�ម្ពុម�រ���អា�រម្ពុមណ៍ិផ្លា��ុ�ភា���គ�់�គាំ��់�ំ�ង
កា�រ��យៈកា�រណ៍ិអំ�ពេ�ើ��ពេលមើ�ពេលើ�ួ�ពេគ។
  ពេលា����ើ �ុភា� ��យ៉ា�យៈថា� ភា��ខំ្លាំ��ង ��ងភា��កំា�ហា��
រ��់គាំ��់ �ូម្ពុែើតែ�ពេ���ំ�ងសាថ ��ភា����បា�� គឺជា��តិា�
��ណិ�់មួ្ពុយៈនៃ�អា�ជើ�កា�រ��ររ��់គាំ��់។ ពេ��អា�យុៈ ១៧ឆំ្នាំ�� 
គាំ��់បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុពេ�ើើកា�រ��រជា�ពេលខ្លាំ�ជា�មួ្ពុយៈពេ��ងច���ុ��
�មុ្ពុ�័ធច��ួ��ើរពេ��ភំិ�ពេ�ញ ពេ�ើយៈពេ��ពេ�ល�ច ��់ពេ��ងច��
កា��់ពេ�រ Zhen Tai បា��ជួ�ជា�មួ្ពុយៈគាំ��់ពេ���តែ�ំងកា�រ��រ
�ើមុ្ពុ�រ��់គាំ��់ គាំ��់ចាំ��់អា�រម្ពុមណ៍ិច�ពេពា���ម្ពុ�ថភា��រ��់
គាំ��់�ំ�ងពេងើ�ឈរពេឡុើង�តា��ង�ឹងជ�ជា���ច�� តែ�លជា�
��ធា��តែផំ�រ��់គាំ��់ ពេ�ើយៈពេលា����ើ �ុភា� គ្រួ�ូវបា��ជួល
ពេ��យៈពេ��ងច��កា��់ពេ�រ Zhen Tai ពេ��ពេ�ើម្ពុឆំ្នាំ��២០០៥។
 គាំ��់��ួលសិា�ល់ថា� ពេ��ពេ�លខំួ� គាំ��់កា�ច���់�ម្ពុម�រ
កា��់ពេ�រពេ��រយៈៈពេ�ល�ះ ុនាម ��ឆំ្នាំ�����ូងនៃ�កា�រ��ររ��់គាំ��់ 
ពេ��យៈគាំ��់រ �លឹ�អំ��ើរពេ�ៀ�តែ�លគាំ��់���វវិា��ជា�ញឹ�ញា��់
ជា�មួ្ពុយៈ��ពេយ៉ា�ជ��រ��់��ជើ�។ ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ 
គាំ��់ពេ���ើ��ផុ�ចាំ��់ពេផដើម្ពុពេ��ើ�បា��់អំភិ���ម្ពុ��់ភំិ�់ជា�ងមុ្ពុ� 
��ងសាដ ��់អំ��ើ��ណិង�បា�ថំា�រ��់�ម្ពុម�រយ៉ាះ �ង����ល់ ពេពា�ល
គឺកា�រអំភិ�វឌ្ឍឍមួ្ពុយៈតែ�លគាំ��់��ួលបា��មួ្ពុយៈតែផំ��ើកា�រ
�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លរ��់គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា� ��ងអំងភិា���នៃ�ពេ�ៀ� �ូចជា� ���គម្ពុពេ��ងច��
កា��់ពេ�រពេ���មុ្ពុ�ជា�។ �ុគិល��រ�ាបា�ល�នៃ�ពេ�ៀ�បា��
ពេម្ពុើលពេ�ើញថា� គាំ��់ពេងើ�ពេឡុើង�តា��ង�ឹងអំំ��គ�់�គង
ជា��់ខុួ�់ ពេ�ើយៈគាំ��់បា����ួលកា�រ�ពេមំ្ពុើង��តែណិងពេ����ម្ពុ��
រ�ាបា�ល។

អំួនួិ �ភុាៅ

អំ្វីកប្រគ�់ប្រគងទូំសើ�ា 
សើ�ាងច្ចប្រកកាា�់សើ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា) ឆំ្នាំា�២០០៥ - �ច្ចច��ើន់ំ

៧៦ ៧៧

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិកាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



 កា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លទា��ងពេ���៏បា��ផដល់ផល��ពេយ៉ា�ជ�៍
�ល់��ុម្ពុ�ម្ពុម�រ�ូពេ�� ពេ�ើម្ពុែើ���រ�ីចពេ�ម្ពុើ�ពេ���ំ�ងអា�ជើ�
កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគផងតែ�រ។ មុ្ពុ�ឆំ្នាំ��២០១៤ ម្ពុ�ុ�ស
ភា�គពេ�ចើ� តែ�ល�គ�់�គងនា�យៈ��ា ��នា�នា�រ��់ពេ��ងច�� 
គឺជា�ជ��រពេ�� �ះ ុតែ��ិម្ពុម�រ�៏ចាំ��់ពេផដើម្ពុ��ួលវគិ
�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លអំ��ើភា��អំំ��ឹ�នា�� ��ងកា�រ�គ�់�គង ��ង
ពេ�ើើកា�រ��រយ៉ាះ �ងលអពេ���ំ�ង�ួនា��ើ��ម្ពុ��ខុួ�់រ��់�ួ�ពេគ។
 “ពេ���ើ��ផុ� ពេយៈើងបា���ួរ�ច ��់ពេ��ងច��ថា� ពេ��ុអំើើ
ចាំ��បា�ច់គ្រួ�ូវជួលជ�ជា���ច�� �����ពេ�ើ �លរ�ា�មុ្ពុ�ជា�អា�ច
ពេ�ើើកា�រ��រពេ��បា��តែ�រ ពេ�ើយៈពេយៈើង�៏ម្ពុ��គ្រួ�ូវកា�រអំំ���តែ��
ផងតែ�រ។ �តែ�ថម្ពុពេលើពេ�� កា�រពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈជ��មុ្ពុ�ជា�
��យៈ��ួលជា�ងកា�រពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈជ�ជា���ច�� 
ពេ��យៈសា�រពេយៈើង��យ៉ា�យៈភា�សា��ូចគំាំ� ��ងសិា�ល់អំ��ើ
វ�ែ�ម្ពុ។៌”
 ចាំ��់តា��ង�ើពេ�លពេនា��ម្ពុ� �ុគិល�� តែ�លពេ��ពេ�លពេ��
���ច��ួ� ១.៧០០នា��់ គ្រួ�ូវបា���ឹ�នា��ភា�គពេ�ចើ�ពេ��យៈ
�លរ�ា�មុ្ពុ�ជា� តែ�លពេលា����ើ �ុភា� បា����យ៉ា�យៈថា� បា��
ជួយៈពេ����សា�យៈវវិា��មួ្ពុយៈច��ួ� ��ង��ើ �រ�ម្ពុម�រ�ើកា�រម្ពុ��

��ា�យៈច��ិ តែ�ល�ងើពេឡុើងពេ��យៈតែ����នៃ�កា�រពេ�ើើកា�រ��រ 
��ងតែ����នៃ�កា�រពេរៀ��ូ��រ��់��ពេ��មួ្ពុយៈពេ�ៀ�។
 កា�រ��យ៉ា�យៈតែ��ពេនា��ម្ពុ��តែម្ពុ�����យ័ៈថា� កា�រ��ររ��់
គាំ��់ពេ��ពេ�លពេ����យៈ��ួលពេឡុើយៈ ពេ�ើយៈកា�រចរចាំ�រវា�ង
�ម្ពុម�រ ��ជើ� ��ងអំំ��គ�់�គងអា�ច�����ុ��ពេ�ចើ� 
ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់។

គ្នាៅត់បាៅនិនិយិ៉ាៅយថាៅ “សៀ�ៅសៀព័លខាះ �និ�ុស�យួចូ�និនួិ
គតិថាៅ ខា���និិយតុិធិី�ច៌ូ�សៀពាៅះព័កួសៀគ។ ព័កួសៀគនិងឹ
និយិ៉ាៅយថាៅ ខា��សៀ�ៅខាៅង��ជំើព័សៀម្រចូើនិជាៅង និងិខាៅង
ក�មករសៀម្រចូើនិជាៅង សៀ�ើយសៀ�ៅសៀព័លខាះ ព័កួសៀគគតិថាៅ ខា��
សៀ�ៅខាៅង�ុៅ�់សៀ�ៅងចូម្រក។ ប់ាតុែនិខិា��គតិថាៅ ព័កួសៀគបាៅនិ
សៀ�ើលរ �លងអីំើតែ�លខា��បាៅនិសៀធីីើសៀ�ើ�ីើព័កួសៀគ។”

 ពេលា����ើ �ុភា� ��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់បា�����
ជ��ពេ���ល់ច�ណុិចអំ�់��ំ��ងច��ិ��ំ��ងកា�យៈពេ��
ឆំ្នាំ��២០១៧។ ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា� Deutsche 
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ខាាងដេល�៖ ដេ�ាក�ស្សា� អួុន ស្សាះភាា ឈ្នួប់ដេ��ម្ម �ីស្សានេនាាជាាមួ្មយកម្មមករមុាាក់ ដេ�ាដេពលគាាត់់បត់់ និងពិនិត់យដេម្ម�លស្សាដេម្មា�កបំពាាក់ ដែ�លត្រួតូ់ើបាាន�លិត់ដេ�ា
ដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ ទពំរ័ទ� ៧៨ ៖  ដេ�ាក�ស្សា� អួុន ស្សាះភាា ឈ្នួប់ដេ��ម្ម �ីនិ�ាយជាាមួ្មយកម្មមករមុាាក់ដេ�ាមុាាស្សាះ�នដេ�រ ដេដ្ឋាាយដ្ឋាាក់សៃ�
ដេល�ស្គាម ារបស់្សាកម្មមករដេនាាះ កុ�ងអំ��ងដេពលដេនះដេើនកាារងាាររបស់្សាគាាត់់ដេ�ាដេ�ាងច�កកាាន់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។  
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១

៧៩

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



menarbeit GmbH (GIZ) បា���ញ្ញជ��គាំ��់ពេ��ពេរៀ�ពេ��
��ពេ��អា�លឺំម្ពុះង ពេ�ើយៈគាំ��់បា����ល�់ម្ពុ�វញិជា�មួ្ពុយៈ�ឹង
ភា��ភឺំិសាើ �ងពេឡុើងវញិ ��ងអា�ច��់�ល់�ឹងភា��តា���ឹង
�ំ�ងច��ិបា��កា��់តែ���ពេ�ើរ។ អា�រម្ពុមណ៍ិទា��ងពេនា��គ្រួ�ូវបា��
��ងងឹពេ��យៈកា�រជួយៈ�ើ��ុម្ពុរ��់គាំ��់ តែ�ល����ុគិល��
គាំ����ច��ួ��បា��នា��់ ��ងពេ����ភា��ផ្លាទ �ល់ខំួ��រ��់គាំ��់
ពេ���ំ�ងកា�រជួយៈ�ល់�ម្ពុម�រ។
 ភា��តា���ឹង�ំ�ងច��ិបា��វលិម្ពុ�វញិពេ��យៈពេជៀ�ម្ពុ��រចួ 
ពេ��យៈសា�រកា�រ����ា��ជ�ង ឺពេ�ើយៈគាំ��់បា��ពេ��ម្ពុ��ល�់ 
ពេ��យៈសា�រគាំ��់ភិយ័ៈខំ្លាំ�ចថា� �រណ្ដា��ំ��់អា�ចលួចចូល
ពេ��ងច�� ��ងបា�����គើឡុ��ើកា�រពេ�ើើកា�រ��រពេ�ចើ�ពេ��។
 ពេ�លអំនា�គ� គាំ��់�ងឹឹម្ពុថា� �ឹងពេម្ពុើលពេ�ើញសាថ ��ភា��
���ិ��ភា��លអ��ពេ�ើរពេឡុើង�����់�ម្ពុម�រពេ��ងច��កា��់ពេ�រ 
Zhen Tai ពេ��យៈគាំ��់�ងឹឹម្ពុថា� �ឹងពេ�ើញ�ួ�ពេគ
ពេ��ើ�បា��់បំា��ទ��កា��់តែ���ចពេ���ំ�ងអា�ហា�រពេវចខួច�់រ��់
�ួ�ពេគ �ួ�ពេគកា��់តែ����វ�ិយ័ៈ ��ងលអ��ផុ� �ួ�ពេគខួ��ខួ�
��ឹងតែ��ង ��ង�ពេ�ម្ពុចបា��កា�រ��រជា�អំំ��គ�់�គងពេ���ំ�ង

ពេ��ងច��។ ពេលា����ើ �ុភា� �៏ពេជឿជា��់ថា� គាំ��់អា�ច
ពេ��ើ�បា��់ពេ�ច�ដើតែណិនា���តែ�ថម្ពុពេ�ៀ� ពេ��យៈគាំ��់�ងឹឹម្ពុថា� 
�ឹងពេ�ើើ��ពេណិើរម្ពុដងពេ�ៀ�ពេ��ពេ�លអំនា�គ� ��ងពេរៀ��ូ���ើ
វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រតែ�លពេជឿ�ពេលឿ� �ូចជា� វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រពេ��
��ពេ��ជ�ះ ុ�។
  គាំ��់បា���តែ�ថម្ពុថា� “ខំួ��គ��ថា� កា�រពេ��ពេម្ពុើល��ពេ��
�នៃ�ពេ�ៀ� ��ងពេ�ើញអំ��ើរពេ�ៀ�តែ�ល�ួ�ពេគពេ�ើើកា�រ��រ 
�ូចជា� ��ពេ��នៃថ្វី ពេវៀ�ណ្ដា�ម្ពុ គឺលអ�����់ខំួ�� ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយខំួ��
ម្ពុ�វញិជា�មួ្ពុយៈ�ឹងយុៈ�ធសា���ិថ្វីមើៗ”។
 �ះ ុតែ�ពិេលា����ើ �ុភា� បា����យ៉ា�យៈថា� គាំ��់���
ពេ����ភា��ច�ពេពា�����ធ� ��ង��ធា��ទា��ងអំ�់ តែ�លគាំ��់
អា�ច�ពេ�ម្ពុចបា�������់�ម្ពុម�រពេ��ងច��កា��់ពេ�រ Zhen 
Tai គ��ចាំ��់�ើ���កា�រ�បា��់ឈំ�ល ��ងផល��ពេយ៉ា�ជ�៍
កា��់តែ�ខុួ�់រ�ូ��ល់កា�រ����ណ្ដាះ �លយ័ៈ�����់កា�រអា�� 
��ងឱ្យកា��ពេរៀ��ូ�� ពេ�ើម្ពុែើ���ភា��រ�ីចពេ�ម្ពុើ�ច�ពេពា��អា�ជើ�
កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ។  

ដេ�ាក�ស្សា� អួុន ស្សាះភាា ដេ��រដេ�ាចដេនាា ាះជួួរសៃនកម្មមករដេ�ាមុាាស្សាះ�នដេ�រកុ�ងអំ��ងដេើនកាារងាារដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ 
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អាៅត់ ធីន់ិ
ប្រ�ធាាន់ �ហភាាពីកាារងាារកមុ្ម�ជាា

�����់ពេលា�� អា��់ ��់ គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ
ពេ���មុ្ពុ�ជា�បា�����់ពេចញ �ម្ពុមវ�ិើ�៏��������ធភា��មួ្ពុយៈ
�����់កា�រ��រ��ុូម្ពុ��រ��់��ជើ�។ �ម្ពុមវ�ិើ����ំយ័ៈ
��ំ�ភា�� ��ង��ណិ�់�តា�ពេ��ងច��តែ�លកា�រអំ�ុពេលា�ម្ពុ
តា�ម្ពុចា��់�����ម្ពុ��ទា�� គាំ�����ល់កា�រអំ�អា�ងនា�នា�រ��់
��ជើ� តែ�លរតែម្ពុងឆំ្ល���ញ្ជាច ��ង ពេ��ពេ�ល��ជើ�មួ្ពុយៈ���
��នា��់���ងជូរច�់ ជា�មួ្ពុយៈអំំ��គ�់�គងពេ��ងច��។
 “គពេ���ងពេ�����សា�រ��ខ្លាំ��់ណ្ដា��់ច�ពេពា����ជើ��ំ�ង
កា�រ��ា �ញអំ��ើ ��ុម្ពុ�ុុ�តែ�លគាំម ��ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុ ពេ��ុពេ�� 
ពេយៈើងអា�ចជ�រុញឱ្យយ��ុម្ពុ�ុុ�នា�នា�ពេ�ើើកា�រ��រ�តែ�ថម្ពុពេ�ៀ�” 
តា�ម្ពុរយៈៈកា�រតែ�ើងរ�ម្ពុ��គាំ����ពេ���ល់អំំ��ញ្ជាជ ���ញនា�នា� 
ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់។
 �នាទ ��់�ើរយៈៈពេ�ល ២០ឆំ្នាំ��នៃ�កា�រ�ពេងើើ� គពេ���ងពេ�� 
ពេលា�� ��់ បា����យ៉ា�យៈថា� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�គ�ែើពេ�ើើកា�រ��រ�តែ�ថម្ពុពេ�ៀ������់�ម្ពុម�រ។ 
�ម្ពុមវ�ិើ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លភា�គពេ�ចើ�គ្រួ�ូវបា��ពេ�ើើពេឡុើងពេ��តា�ម្ពុ
ល�ខខួណិឌ រ��់ពេ��ងច�� ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់ពេលា�� ��់ 
ពេ��យៈគាំ��់�តែ�ថម្ពុពេ�ៀ�ថា� គាំ��់���អា�រម្ពុមណ៍ិអំំ���ណ្ដា�ងនៃ�
��ជើ�ឯ���ជយម្ពុ��គ្រួ�ូវបា��អំពេញ្ញជើញឱ្យយចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ង
កា�រ�ពេងើើ�កា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លទា��ងពេ��ពេឡុើយៈ។ “គពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ពេ�ើើកា�រ��រតា�ម្ពុរយៈៈតែ�
ពេ��ងច���ះ ុពេណ្ដាះ �� ពេ��ុពេ�� ពេ��ពេ�លខំួ� ពេយៈើងពេភំិចថា� 
ពេយៈើងជា�តែផំ�មួ្ពុយៈនៃ�គពេ���ងពេ��។”

 ពេទា���ើជា�ល�ខខួណិឌ នា�នា����ភា����ពេ�ើរពេឡុើងពេ��ពេ��ង
ច����ៗ�ដើ ពេលា�� ��់ បា����យ៉ា�យៈថា� ពេ��តែ����ពេ��ងច��
ពេ�ះ �កា�រជា�ពេ�ចើ� តែ�លផិ�់ផិង់�ល់អំំ��ញ្ជាជ ���ញ��ៗ ម្ពុ��ទា��់
អំ�ុពេលា�ម្ពុតា�ម្ពុចា��់។ ពេ��ងច��ទា��ងពេ��គ្រួ�ូវអំ�ុវ�ិតា�ម្ពុ
�ិង់��ររ��់អំងកិា�រអំ�រិជា���ខ្លាំ�ងកា�រ��រ �ះ ុតែ��ួិ�ពេគ
រតែម្ពុងតែ��ថ��ពេ��ពេ���វសិា�លភា��គ្រួ�ួ������យរ��់គពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� រមួ្ពុទា��ងអំំ��ញ្ជាជ ���ញ�៏
ផងតែ�រ។ 
 ជា�រមួ្ពុ ពេលា�� ��់ បា����យ៉ា�យៈថា� វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រគ�ែើ
���គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ពេ�ើម្ពុែើ
តា�ម្ពុ���គ្រួ�ួ������យពេលើវ�ិយ័ៈពេ�� �ំ�ងនា�ម្ពុជា�ភា�គើ�ើ�ើ 
�ូម្ពុែើតែ��ំ�ង�រណិើតែ�លគពេ���ងពេ��ម្ពុ��អា�ចពេ�ើើឱ្យយ��ុម្ពុ�ុុ�
នា�នា����គណិពេ�យៈយភា��ច�ពេពា�����ជយ័ៈរ��់�ួ�ពេគ�ដើ។
 គាំ��់បា����យ៉ា�យៈថា� “ខំួ��គ��ថា� គ����ផដ�ចពេផដើម្ពុពេ�����
សា�រ��ពេយ៉ា�ជ�៍ណ្ដា��់ �����់��ពេ��នា�នា��ូចជា���ពេ��
ពេយៈើង តែ�លជា���ពេ��ម្ពុ���ូវអំភិ�វឌ្ឍឍ� តែ�ល���កា�រ
ពេបា���បា��់ ឬអំ�ពេ�ើ�ុ�រលួយៈពេ�ចើ�។ ខំួ��គ��ថា� �����ពេ�ើ 
អា�ច គពេ���ងពេ��គ�ែើរមួ្ពុ�ញ្ញច�លវ�ិយ័ៈ�នៃ�ពេ�ៀ� �ូចជា� 
�ណ្ដាា �គាំ�រ ឬ�ុរ��ចច�នៃ�ពេ�ៀ� តែ�ល�៏����ញ្ជាា ���ឈម្ពុ
ពេ�ចើ�ពា��់��័ធ�ឹងកា�រ��រផងតែ�រ។”  

៨០ ៨១

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិកាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



ពេ��ពេ�ល�ដើរ��់ពេលា����ើ ច�ធើ បា��សំា��់ពេ��ពេ�ើម្ពុ��វ�ស
ឆំ្នាំ��២០០០ កា�រពេ�ើើកា�រ��រជា�����រតែលង�����រ�រិភា��
�����់គាំ��់ ��ង�ូ�ទា��ង�ើរនា��់រ��់គាំ��់ពេ�ៀ�ពេ�ើយៈ។ 
គាំ��់បា��ចាំ��ពេចញ�ើ�ូ�ៗរ��់គាំ��់ �ំ��់អា�យុៈ�ើឆំ្នាំ�� ��ង
�ំ��់ពេ�ៀ�អា�យុៈ�បា��ឆំ្នាំ��ពេ��ពេ�លពេនា�� ពេ��យៈ�ុ��ួ�ពេគឱ្យយ
រ�់ពេ��ជា�មួ្ពុយៈឪ�ុ��ដ �យៈរ��់គាំ��់ពេ��ពេខួ�ិពេពា���សា��់ 
ពេ�ើម្ពុែើ�ា�យ៉ា�ម្ពុតែ�ើងរ��បា��់ច�ណូិលមួ្ពុយៈច��ួ� �����់
�ួ�ពេគ។ “ពេ��ពេ�លពេនា�� ខំួ��ម្ពុ�តែ��ំ��់ឯង�ើពេខួ�ិពេពា���សា��់ 
ពេ�ើយៈខំួ��បា���ា�យ៉ា�ម្ពុ���់ពា��យ�ុ�ពេ�ើើកា�រ��រពេ���ំ�ង
ពេ��ងច��ជា�ពេ�ចើ�។ ពេ���ើ��ផុ� ខំួ��រ�បា��កា�រ��រពេ��
�ើពេ��។”
 “វា�ជា�កា�រ��ខ្លាំ��់ តែ�លខំួ��អា�ចរ�បា��កា�រ��រពេ�� 
ពេ�ើម្ពុ���ូពេចំាំ��ពេ� �ំ�ងនា�ម្ពុជា�����រ ខំួ��ម្ពុ��អា�ចច�ញ្ញចឹម្ពុគ្រួគួសា�រ
រ��់ខំួ��បា��ពេ�” ពេ��ជា��ម្ពុដើរ��់គាំ��់។ តា�ម្ពុរយៈៈកា�រ��រ 
តែ�� ច�កា�រ គាំ��់�ឹងអា�ច��ឹម្ពុតែ���ួលផលតែ�ម្ពុដង�ំ�ងមួ្ពុយៈឆំ្នាំ�� 
�ះ ុតែ�ពិេ��ភំិ�ពេ�ញ �ំ�ងនា�ម្ពុជា��ម្ពុម�រពេ��ងច���មុ្ពុ�ជា� គាំ��់អា�ច
ជា�ពេ�ើើកា�រ��រពេ�ញមួ្ពុយៈឆំ្នាំ�� ��ងរ�បា���បា��់�តែ�ថម្ពុ
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងកា�រពេ�ើើកា�រ��រតែថ្វីម្ពុពេ�ះ �ង។ ភំា�ម្ពុៗ គាំ��់បា��
យៈល់ពេ�ើញថា� គាំ��់���ល�ធភា��ពេលើ��ើកា�រច�ណ្ដា�យៈពេលើ
នៃថំ្វីច�ណ្ដា�យៈរ��់�ូ�ៗរ��់គាំ��់៖ ពេលា����ើ ច�ធើ បា��
�ង់នៃថំ្វីសា�លា�ពេរៀ�រ��់�ួ�ពេគ ពេផំើលុយៈពេ��ឪ�ុ��ដ �យៈរ��់
គាំ��់ ��ងពេ���ើ��ផុ� បា����ញផទ� ��ងរ��់រ�រលអៗ
�នៃ�ពេ�ៀ�ឱ្យយ�ួ�ពេគ។ គាំ��់�ូម្ពុែើតែ�អា�ច�ង�បា��់�ម្ពុចើ
ទា��ងអំ�់រ��់គាំ��់ ��ង�បា��់ឪ�ុ��ដ �យៈចាំ��់ជ��រ��់គាំ��់
ឱ្យយឈ�់ពេ�ើើកា�រ��រ ពេ��យៈសា�រគាំ��់អា�ចរ��បា��់ច�ណូិល
បា���គ�់�គាំ��់ ពេ�ើម្ពុែើឧ��ថម្ពុា�ួ�ពេគបា��។

ប់នាា ៅប់់ព័ើរយៈសៀព័ល ១៦ឆំ្នាំៅ�សៀធីីើកាៅរងាៅរសៀ�ៅសៀ�ៅងចូម្រក
កាៅត់សៀ�រ Zhen Tai សៀលាៅកម្រ�ើ ចូនិិើ និយិ៉ាៅយថាៅ គ្នាៅត់
អំរគណុ៍ចូ�សៀពាៅះឱកាៅ�នាៅនាៅ តែ�លសៀ�ៅងចូម្រកបាៅនិផដល់
�ល់គ្នាៅត់ ភាៅគសៀម្រចូើនិតាំៅ�រយៈកាៅរប់សៀងើើនិម្របាៅក់ចូ�ណូ៍ល 
ប់ាតុែនិតិែថ្មី��ៅ�ងតាំៅ�រយៈកាៅរប់ណ៍ដ� ះប់ណាដ ៅល និងិតនួាៅទ្ធិើ
ជាៅអំំក�កឹនាៅ�រប់�់គ្នាៅត់ផ្លាា ៅល់ផងតែ�រ។

 កា�រ��រ���ូងរ��់ពេលា����ើ ច�ធើ ពា��់��័ធ�ឹង�ឹ�ពេឡុវ 
��ងពេ�រពេឡុវពេលើពេខ្លាំ�ពេ���ុយៈ តែ�លគ្រួ�ូវបា��ផិ��ពេ��ពេ��ងច��
កា��់ពេ�រ Zhen Tai �ះ ុតែ�គិាំ��់បា��ចាំ��់ពេផដើម្ពុ�មឹំ្ពុងពេម្ពុើលពេ��
កា�រ��រជា�អំំ�ពេ�រ តែ�លគាំ��់អា�ច�បា��់បា��កា��់តែ�ពេ�ចើ�
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹងកា�រ��រតែ�លកា��់តែ����ជ�នា�ញ។ ពេ��ពេ�ល
�������ួលទា��អា�ហា�រនៃថ្វីា��ង់ពេ��ឆំ្នាំ���ើមួ្ពុយៈ ពេលា����ើ 
ច�ធើ �ឹង��ួលទា��អា�ហា�រតែ�លគាំ��់ខួច�់ម្ពុ�យ៉ាះ �ងរ��័ 
ពេ�ើយៈ�នាទ ��់ម្ពុ� �ួរ��កា�រ�ំី��់ តែ�លពេ�ើើកា�រ��រជា�អំំ�
ពេ�រថា� ពេ�ើគាំ��់អា�ច�ពេ�ងៀ���ពេយ៉ា�ជ��ថ្វីមើបា��តែ�រឬពេ�។

 ភំា�ម្ពុពេនា�� ��ធា��តែផំ�បា���ឹងថា� ពេលា����ើ ច�ធើ បា��
ពេរៀ�ពេ�រ ពេ�ើយៈគាំ��់បា����ា �ញ�ម្ពុ�ថភា��ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង
�ះ ��ុើ�ពេ�រ ពេ��ុពេ�� �ម្ពុម�ររ�ូពេ��គ្រួ�ូវបា���ពេមំ្ពុើង��តែណិង
ជា�អំំ�ពេ�រ ពេពា�លគឺ ជា�កា�រ��រតែ�លគាំ��់ពេ�ើើអំ�់ជា�ងមួ្ពុយៈ
��វ�សពេ�ើយៈ។
 �ុគិល��ល�ខណិៈ ��ង�ម្ពុ��ធផលរ��់ពេលា����ើ ច�ធើ 
ហា��់�ូចជា�ជ�រុញ��ឹច��ិម្ពុ��ិរ��់គាំ��់ តែ�លបា��ពេបា��ពេឆំ្នាំ��
ឱ្យយគាំ��់ពេ�ើើជា�អំំ���ណ្ដា�ងរ��់�ួ�ពេគពេ���ំ�ងកា�រចរចាំ�
ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុអំំ�ពា��់��័ធតែផំ�ពេ��ងច��។ គាំ��់បា��
កំា�យៈពេ��ជា�អំំ���ណ្ដា�ងរ��់�ម្ពុម�រ�ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ���ចច
��ទនា��ងមិ្ពុរវា�ងអំំ��គ�់�គងពេ��ងច�� អំំ���ណ្ដា�ង
��ជើ� ��ង�ម្ពុម�រ។ ពេ��ពេ�ល�ម្ពុម�រ��ឈម្ពុមុ្ពុខួ�ឹង�ញ្ជាា �
មួ្ពុយៈ តែ�លគ្រួ�ូវកា�រពេ����សា�យៈ គាំ��់ជួយៈចរចាំ�ជា�មួ្ពុយៈ
ពេ��ងច��ពេ��យៈពេ��ើ�បា��់ជ�នា�ញ�នាធ ���ម្ពុម តែ�លគាំ��់បា��
ពេរៀ�តា�ម្ពុរយៈៈកា�រ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �លខុួ�ៗគំាំ�។
 ពេលា����ើ ច�ធើ ��យ៉ា�យៈថា� គាំ��់ម្ពុ����ឹម្ពុតែ���ា�យៈច��ិ
�ំ�ងកា�រពេ�ើើជា���ណ្ដា�ងរ��់�ម្ពុម�រ�ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេឡុើយៈ �ះ ុតែ�គិាំ��់�៏
ចាំ��់�ុ�ថា� អំំ��គ�់�គង��ួលសាើ �គម្ពុ�៍ ��ង���កា�រពេគាំ�រ�
ផងតែ�រ។ �ំ�ងរយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ��ពេ�� ��ចច��ទនា��ងមិ្ពុ
���ភា����ពេ�ើរពេឡុើង ពេ�ើយៈអំំ��គ�់�គងបា��ផដល់
�បា��់ឈំ�លទា��់ពេ�លពេវលា� ��ងផល��ពេយ៉ា�ជ�៍�តែ�ថម្ពុ តែ�ល
ពេ����ា �ញថា� �ួ�ពេគ���ុងខួ��ខួ�ពេ�ើើកា�រ��រ ពេ�ើម្ពុែើ��ពេ�ញ
�គ្រួមូ្ពុវកា�ររ��់�ម្ពុម�រ។
 “�ួ�ពេគ���ុងចាំ��់តែចងអំើើៗ�គ�់យ៉ាះ �ងយ៉ាះ �ងលអពេ��
ពេ��ងច��ពេ��។ ពេ���ំ�ងសាថ ��ភា����ៗមួ្ពុយៈច��ួ� ខំួ��យៈល់អំ��ើ
�ច ��់ពេ��ងច�� គាំ��់��យ៉ា�យៈថា� ����ម្ពុម�រជា�ពេ�ចើ� ��ងវា�
គ្រួ�ូវកា�រពេ�លពេវលា� ពេ�ើម្ពុែើពេ�ើើកា�រ��រពេលើ�ញ្ជាា �ជា��់លា��់ �ះ ុតែ�ិ
�����ពេ�ើ ����ញ្ជាា ��នាទ ��់ ពេ��ងច�����កា�រ
��ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុលខំ្លាំ��ង ��ងអា�ចពេ����សា�យៈ�ញ្ជាា �ពេនា��បា��។”
 ពេលា����ើ ច�ធើ ម្ពុ��តែ�លធំា��់គ��ផំ្លា��់�ដ�រកា�រ��ររ��់
គាំ��់ពេ��កា��់ពេ��ងច��មួ្ពុយៈពេ�ៀ�ពេឡុើយៈ ពេ�ើយៈគាំ��់គ��ថា� 
ម្ពុ��ិជា�ពេ�ចើ�រ��់គាំ��់��ា�យៈច��ិ��ពេ�ៀងគំាំ�តែ�រ
ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង�តែ�ំងកា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ។

“សៀរឿងចូងុសៀម្រកាៅយ តែ�លខា��ចូង់និយិ៉ាៅយ គថឺាៅ ខា����ូ
អំរគណុ៍�ល់សៀ�ៅងចូម្រក សៀ�ៅយសាៅរខា��បាៅនិចាៅប់់សៀផដើ�ជាៅ
�ដ ៅយសៀ�ៅល សៀ�ើយតាំៅ�រយៈសៀ�ៅងចូម្រកសៀនិះ ខា��អាៅចូ
ឧប់តថ�ភគ្នាៅ�ម្រទ្ធិត្រូគសួាៅររប់�់ខា��បាៅនិ ជាៅព័សិៀ�� កនូិៗ
រប់�់ខា��។ សៀប់ើគ្នាម ៅនិសៀ�ៅងចូម្រកសៀនិះសៀទ្ធិ ខា��និងឹ�និិអាៅចូ
សៀធីីើតែប់ប់សៀនិះបាៅនិសៀ�ើយ។”  

� ចូនិិើ 

កម្មមករតែ�ំកសើ�រ 
សើ�ាងច្ចប្រកកាា�់សើ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា) ឆំ្នាំា�២០០៥ - �ច្ចច��ើន់ំ

៨២ ៨៣

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិកាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



ដេ�ាក�ស្សា� ស្សា ចនធ� ដេ�ាកណ្តាា ាល អងា�យកុ�ងចំដេណ្តាាម្មជួួរកម្មមករ ដែ�លកំពះងកាាត់់ និងដេ�រស្សាដេម្មា�កបំពាាក់ស្សា�មាាប់
កាារលក់ដេ�ាទ��ាារបរដេទស្សា ដេ�ាកុ�ងអំ��ងដេពលដេើនរបស់្សាគាាត់់ដេ�ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ 
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១



សៀ�ៀនិ ជំងុ
នាាយកប្រ�ចាា����ន់់ និ់រន់តរភាាពីដៃន់អំ្វីក�ា�់�ាង់សើ�ា���ន់់អាា�ីុអាាសើគំយ៍ និ់ងអាា�ីុខាាងសើជី័ង 

និ់រន់តរភាាពី�កល Gap Inc.

Gap Inc. គឺជា�អំំ�គាំ����យ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ងកំា�នៃ�គពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�អំ�់រយៈៈពេ�លជា�ង�ើរ��វ�ស
ពេ�ើយៈ ចាំ��់តា��ង�ើនៃថ្វីា���ូងនៃ�កា�រអំ�ុវ�ិគពេ���ងពេ��ពេ��
�មុ្ពុ�ជា�។ ពេយៈើងបា��ចាំ��់នៃ�គូយ៉ាះ �ងជ���ំ��ធជា�មួ្ពុយៈគពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�អំ�់រយៈៈពេ�លជា�ពេ�ចើ�ឆំ្នាំ�� 
ពេ�ើម្ពុែើ�សា�ង�ម្ពុ�ថភា��រ��់�ម្ពុម�រ ��ង��ពេយ៉ា�ជ� ពេ�ើម្ពុែើតែ�
លម្ពុអល�ខខួណិឌ កា�រ��រ ��ងពេ�ើើឱ្យយ��ើ ��់ផិ�់ផិង់រ��់ពេយៈើង
កា��់តែ������រ�រិភា��។ ពេយៈើងបា��ពេ�ើញជា�ពេលើ����ូងថា� 
ពេ��ងច��នា�នា� តែ�លបា��ចុ�ពេ�ម ��ជា�មួ្ពុយៈគពេ���ងពេ��ងច��
កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� �ពេងើើ�ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុយ៉ាះ �ង���
�ង�ិភា��ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង�ិង់��រកា�រ��រ�ំ�លរ��់អំងកិា�រ
អំ�រិជា���ខ្លាំ�ងកា�រ��រ ��ងចា��់កា�រ��រជា���។  
ភា��ពេជា�គជយ័ៈរ��់គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ��
�មុ្ពុ�ជា�ពេ���ំ�ងកា�រតែ�លម្ពុអពេ���ំ�ងពេ��ងច��នា�នា�ពេ���មុ្ពុ�ជា�  
គឺពេ��យៈសា�រ���ុ�ច��ិ តែ�ល�ួ�ពេគបា���ពេងើើ�ពេឡុើងជា�មួ្ពុយៈ
អំំ�ពា��់��័ធពេ���ូទា��ងវ�ិយ័ៈពេ�� ពេ��យៈគពេ���ងពេ��ជា�
គពេ���ងឯ���ជយ ����ពេ��យៈ�����ធភា�� ��ងអា�ច
តែ��គ្រួមួ្ពុលបា��។  

កមុ្ម�ជាា

ឥណ្ឌឌ� ដេនស្សាះ��ស្សា�លងាើ ា

ដេើៀត់ណ្តាាម្ម

បង់កាា ាដេ�ស្សា
បុាាគី�ស្គាថ ាន

ដេខត់តបនាេ ាយមាានជួយ័

ដេខត់តកំពត់

ដេខត់តសៃ�ពដែើង

ដេខត់តស្គាើ ាយដេរៀង

ដេខត់តកំពង់ឆុ្នាំាំង

ដេខត់តដេកាាះកះង

ដេខត់តដេស្សាៀម្ម�ាប

ដេខត់តកំពង់ចាាម្ម

ដេខត់តកណ្តាា ាល

ដេខត់តដេពាា�ិស្គាាត់់

ដេខត់តកំពង់សឺុ្សា
�ាជួធាាន�ភំុិដេពញ

ដេខត់ត�ពះស្សា�ហនះ

ដេអហស��ប
ហសកដ្ឋាាន�

ដេអពយ�ព�

មុាាដ្ឋាាហាា ាស្គាើ ា

សៃហទ�
ន�ហាា ា�ា ាហាា ា

៥៧៧

១.៧០០ ២.៤០០.០០០

ដេ�ាងច�ក

ដេ�ាងច�ក កម្មមករ

កម្មមករ
៦១៤.២៤២

របូ់ភាៅព័ ១១

របូ់ភាៅព័ ១២

គសៀម្រ�ៅងសៀ�ៅងចូម្រកកាៅន់ិតែតម្រប់សៀ�ើរសៀ�ៅក�ុ�ជាៅ

ទូ្ធិ�ៅ�ងព័ភិព័សៀលាៅក

កើដ្ឋាាយចាំាប់កើផ្ដដើមពីើ ២០កើ�ាងច្ចត្រា�កើ�ាកើត្រាកាាមគីកើត្រាមាាងកើន�កើ�ាឆួ្នាំា២ំ០០៥ គីកើត្រាមាាងកើ�ាងច្ចត្រា�កាាន់តែត់ត្រាបកើសើរកើ�ា�មុ�ជាាបាានពីត្រាងើ�កើ�ាកាាន់
កើ�ាងច្ចត្រា��ាប់រយកើ�ាទូុទាំាងំត្រាបកើទុស ជាាមួយនឹងកាារវាាយត់សៃមា កើសវាាផ្ដដ�់ត្រាបឹ�ាា និងកាារបណ៍ដ� �បណ្ដាដ ា�។

ជាាមួ្មយនឹងភាាពដេជាាគីជួយ័សៃនគីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាា កម្មមើ�ិ�កាារងាារកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រត្រួតូ់ើបាានបដេងើ�ត់ដេ��ង 
ដេហ�យដេពលបចច�បីនកំុពះង�បតិ់បត់តិកាារដេ�ាកុ�ង ១២�បដេទស្សា។

�បភិពសៃនរបូភាាព ១១ + ១២៖ www.betterwork.org
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កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



�តុ ឈនិ�ជុំតិិាំៅ ម្មន្រ្តីន់តីប្រ��កាា�ហប្រគ្នាា� និ់ងឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ  បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៤
ខំួ��បា��ពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈ BFC អំ�់រយៈៈពេ�លជា�ង�បា���ើឆំ្នាំ��ពេ�ើយៈ ពេ�ើយៈខំួ��ម្ពុ��តែ�លគ��ថា��ឹង
ចាំ��ពេចញ�ើកា�រ��រពេ��ពេឡុើយៈពេ��យៈសា�រខំួ��គ��ថា� ខំួ�����ុងពេ�ើើកា�រ��រយ៉ាះ �ង��ឹម្ពុគ្រួ�ូវពេ���តែ�ំង�៏
��ឹម្ពុគ្រួ�ូវ។ BFC គឺជា�គ្រួគួសា�រ�ើ�ើររ��់ខំួ��។ �ំ�ងនា�ម្ពុជា�អំំ�ម្ពុង្រ្គា�ិើ��ឹ�ា����គាំ�� ��ងឃំ្លាំ��ពេម្ពុើល
ល�ខខួណិឌ កា�រ��រ ខំួ��អា�ចតែច�រ �តែល�����ពេសា���៍ ��ងច�ពេណិ��ឹងរ��់ខំួ�� ពា��់��័ធ�ឹងចា��់កា�រ��រ
ជា��� ��ងអំ�រិជា����ល់ភា�គើទា��ងឡា�យៈ�ំ�ងវ�ិយ័ៈពេ�� �ូចជា��ម្ពុម�រ��ពេយ៉ា�ជ�� ��ពេយ៉ា�ជ� ថំា��់�ឹ�នា��
��ជើ� ��ណ្ដា�ង�ម្ពុម�រ អំំ��ញ្ជាច ���ញ។ល។ ខំួ�����ជា����ពេ����ភា���ំ�ងកា�រចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ង
��ពេណិើរកា�រតែ�លម្ពុអល�ខខួណិឌ កា�រ��រពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ ��ងតែ�ែ�ពេជើង។

តែកវ �ៅ�ៅ�ងគល ម្មន្រ្តីន់តីទំ�នាាក់ទំ�ន់ង បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០២០
មុ្ពុ�ពេ�ល ចូលរមួ្ពុពេ�ើើកា�រជា�មួ្ពុយៈ BFC ពេ��ឆំ្នាំ��២០១៩ ខំួ��បា��ពេ�ើើកា�រជា�មួ្ពុយៈ BFC ពេលើគពេ���ងវពីេ�អូំ
មួ្ពុយៈ។ វា�ជា�ពេលើ����ូងតែ�លខំួ��ចូលពេ��ងច�� ��ចច��ា ���៍រ��់ខំួ��ជា�មួ្ពុយៈ�ម្ពុម�រ ��ង��ពេយ៉ា�ជ�បា��
ពេ�ើើឱ្យយខំួ�����ច�ណ្ដា��់អា�រម្ពុមណ៍ិយ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ង�ើគពេ���ងងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ��ងវ�ិយ័ៈ
មួ្ពុយៈពេ��។ ខំួ��ភំា��់ពេផអើលយ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ងច�ពេពា��អំើើតែ�ល BFC បា��ចូលរមួ្ពុពេ�ើម្ពុែើតែ�លម្ពុអ វ�ិយ័ៈឧ�ា���ម្ពុម
កា��់ពេ�រអំ�់រយៈៈពេ�ល 20 ឆំ្នាំ����ំងម្ពុ� ពេ�ើយៈខំួ�����ពេ����ភា��ណ្ដា��់តែ�លបា��កំា�យៈជា�តែផំ�
មួ្ពុយៈនៃ���ុម្ពុកា�រ��រ BFC មួ្ពុយៈពេ��។ 

កង ឌ្ឍើទ្ធិើនិ ប្រ�ធាាន់ប្រកុម្ម�ើល់ប្រ��កាា�ហប្រគ្នាា� បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១០
BFC គឺជា�អំងកិា�រមួ្ពុយៈតែ�លពេផ្លាដ ��ពេលើកា�រពេរៀ��ូ�� ពេ�ើយៈខំួ��ចង់ចូលរមួ្ពុតែច�រ �តែល�ច�ពេណិ��ឹង ��ង
ជ�នា�ញរ��់ខំួ�� ពេ�ើម្ពុែើឲ្យយ���ភា����ពេ�ើរពេឡុើង ��ង�����រ�រិភា��ពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ 
តែ�ែ�ពេជើង ��ងផល��ផលពេ�ើើ��ពេណិើរ ។

សៀ�ៅ �ៅ�ៅ ប្រ�ធាាន់ប្រកុម្ម��ើ� ះ�ណាើ ាល បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០០១
ខំួ��ចូលច��ិពេ�ើើកា�រ��រពេ��យៈផ្លាទ �ល់ជា�មួ្ពុយៈ�ម្ពុម�រពេ��ងច�� ��ជើ� ��ងអំំ��គ�់�គង ពេ�ើម្ពុែើពេ�ើើកា�រ
ផំ្លា��់�ដ�រ ជើវភា��រ�់ពេ�� ��ង�ុរ��ចចឲ្យយកា��់តែ���ពេ�ើរពេឡុើង។ ខំួ����ា�យៈច��ិ ពេ��ពេ�លតែ�លខំួ��
ពេ�ើញថា���� �ញ្ជាជ ���ញកា��់តែ�ពេ�ចើ� ពេ�ើយៈបា��ផិល់កា�រ��រ�ល់�ម្ពុម�រ��ពេយ៉ា�ជ��ជា�ពេ�ចើ�... 
ពេ�ើយៈ�ម្ពុម�រអា�ចរ��បា��់ច�ណូិលកា��់តែ�ពេ�ចើ� �����់គ្រួគួសា� ររ��់�ួ�ពេគ។ ខំួ��ចង់ពេ�ើញ
អំំ��គ�់�គង ��ង�ម្ពុម�រអំងិ�យៈពេ���ំ�ង��ទ�់��ជុ�តែ�មួ្ពុយៈ ��ង��ភា��ា�អំ��ើវ�ិើនា�នា� ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយពេ��ងច��
រ��់�ួ�ពេគ���ភា����ពេ�ើរពេឡុើង។ ខំួ����ា�យៈច��ិណ្ដា��់ ពេ��ពេ�លខំួ��អា�ចផដល់វគិ�ណិដ� ��ណ្ដាដ �ល 
ពេ�ើយៈអា�ចពេ�ើញអំំ�ចូលរមួ្ពុពេ��ើ�បា��់����ពេសា���៍ទា��ងពេនា�� ពេ���ំ�ងពេ��ងច�� ��ងពេ���ំ�ង
��គម្ពុ�៍រ��់�ួ�ពេគ។

Jenny Hickey អ្វីនុ់ប្រ�ធាាន់គសើប្រមាាង បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០២០
�ួនា��ើ���ូងរ��់ខំួ��ពេ�� BFC ឆំ្នាំ��២០១៦ ជា��ើ��ឹ�ា�តែផំ���នា��់���ង ពេ�លពេនា��ខំួ�����កា�រភាជ ��់
ពេផអើលជា�មួ្ពុយៈ�ឹងច�ណិង់ច�ណូិលច��ិ រ��់��ុម្ពុកា�រ��រ BFC តែ�លខំួ��ពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈ។ ខំួ��
��ឡា�ញ់��ម្ពុមភា�� ��វ�ិ�នៃ�គពេ���ងពេ�� ��ងអំើើទា��ងអំ�់តែ�លគពេ���ងពេ���ពេ�ម្ពុចបា��
�ំ�ងរយៈៈពេ�ល ២០ឆំ្នាំ����ំងម្ពុ�។ �ះ ុតែ��ិ����់ខំួ�� ពេលើ��ើអំើើៗទា��ងអំ�់ (ពេ�ើយៈខំួ��គ��ថា� �����់
អំំ��នៃ�ពេ�ៀ�ជា�ពេ�ចើ�ផងតែ�រ) អំើើតែ�លពេ�ើើឱ្យយខំួ����ពិេ�ើើកា�រពេ��BFC គឺ��ុម្ពុកា�រ��រ BFC �៏អំសាច �រយ 
��ងឆ្ល�ទៈរ��់�ួ�ពេគពេ�ើម្ពុែើពេ�ើើឱ្យយវ�ិយ័ៈពេ��កា��់តែ���ពេ�ើរពេឡុើង �����់�ម្ពុម�រ��ពេយ៉ា�ជ��ពេ���មុ្ពុ�ជា�។

�ុនិិ គនិាៅ ម្មន្រ្តីន់តីប្រ��កាា�ហប្រគ្នាា� និ់ងឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៤
ពេ��ឆំ្នាំ��២០១៤ ខំួ�����ុងតែ�ើងរ�កា�រ��រ តែ�លអា�ចឲ្យយខំួ���ឹង�ើ�ម្ពុ�ថភា��រ��់ខំួ��ជា���ពេ��
ពេ�លពេ�ើើកា�រជា�មួ្ពុយៈអំងកិា�រអំ�រិជា���មួ្ពុយៈ ពេ�ើយៈតែ�ល����បា��់តែខួ�ម្ពុរម្ពុយផងតែ�រ។ មូ្ពុលពេ��ុ
តែ�លខំួ����ពិេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈ BFC គឺពេ��យៈសា�រភា����កា�រគំាំ� កា�រអំភិ�វឌ្ឍឍជ�នា�ញវជិាជ �ជើវៈ ��ង
��កា�រ ីតែ�ល���ពេ��ពេកា��លយគួរឱ្យយ��់��ិ�ល់ខុួ�ៗគំាំ�។ ខំួ��បា��ពេរៀ��ូ��យ៉ាះ �ងពេ�ចើ�ពេ�ើយៈ 
�ូម្ពុអំរគុណិយ៉ាះ �ង�ជា�លពេ���ច�ពេពា�� BFC ��ង ILO។

ណាៅង ណាៅរទិ្ធិ ិប្រ�ធាាន់ប្រកុម្មវាាយ�ដៃម្មែ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០០១
ខំួ��ចង់ជួយៈតែ�លម្ពុអល�ខខួណិឌ កា�រ��រ �ុវ�ថ�ភា��រ��់�ម្ពុម�រ ពេលើ��ទ�យៈ�ុរ��ចច ��ង��ងងឹ��នា��់���ង
ឧ�ា���ម្ពុម។ BFC គឺជា�ផទ��ើ�ើររ��់ខំួ�� ពេ�ើយៈ ខំួ���ឹង��ពិេ�ើើកា�រជា�មួ្ពុយៈ��ុម្ពុ BFC ��ងជួយៈ
ឧ�ា���ម្ពុមពេ��។។

យនិិ សាៅរ ុ�ុ ម្មន្រ្តីន់តីប្រ��កាា�ហប្រគ្នាា� និ់ងឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៨
�នាទ ��់�ើចូលរមួ្ពុ ខំួ��បា��រ�ពេ�ើញថា� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� គឺពេលើ��ើសាថ ���័
មួ្ពុយៈ។ គពេ���ងពេ��ពេលើ��ពេម្ពុើើ��ិ��រខុួ�់��ផុ�នៃ�គុណិ�នៃមំ្ពុ�ំ�ល ��ង�ណិដ� ��រយិ៉ា�កា��កា�រ��រ
�ំ��ធសំា�ល����ពេ��យៈកា�រពេគាំ�រ ... ពេ��ពេ�លខំួ��ពេម្ពុើលជុ�វញិខំួ�� ខំួ��ពេម្ពុើលពេ�ើញអំំ�នា��ផំ�វ 
អំំ�នៃចំ��ឌ្ឍ�� ��ង��កា�រជីា�ពេ�ចើ�នា��់ តែ�ល���សា�រ��ខ្លាំ��់ពេ���ំ�ងគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា��ំ�ងរយៈៈពេ�ល�ើរ��វ�សចុងពេ�កា�យៈពេ��។ �ួ�ពេគជា�តែផំ�មួ្ពុយៈ  តែ�លពេ�ើើឲ្យយខំួ��ចង់
កំា�យៈជា�តែផំ�មួ្ពុយៈនៃ���ុម្ពុពេ��។

លើ �ខុសៀ�ង ម្មន្រ្តីន់តីឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៤
BFC ពេលើ��មុ្ពុ�់ម្ពុ����ឹម្ពុតែ��ុវ�ថ�ភា�� �ុខួភា�� ��ង�ុខុួ��លភា��រ��់�ម្ពុម�រ���់ពា��់នា��់
�ះ ុពេណ្ដាះ ��ពេ� �ះ ុតែ�តិែថ្វីម្ពុទា��ង�សា�ង�ុរ��ចចលអពេ���មុ្ពុ�ជា�ផងតែ�រ។ ខំួ�����ពេ����ភា��ខំ្លាំ��ងណ្ដា��់ តែ�ល
បា��កំា�យៈជា�តែផំ�មួ្ពុយៈនៃ�កា�រ��រ�៏អំសាច �រយពេ��!

គង់ ចូន័ិា�ា ៅលើ� ម្មន្រ្តីន់តីឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៧
BFC គឺជា��តែ�ំងកា�រ��រ�ំ�ង�ដើ�ុ���ដរ��់ខំួ�� ពេ�ើយៈ�ដើ�ុ���រិ��់ខំួ��បា��កំា�យៈជា���� ពេ��ពេ�លខំួ��
បា��ចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ងអំងកិា�រពេ��ពេ��ឆំ្នាំ��២០១៧។ BFC ����ួនា��ើ��ពេ��មួ្ពុយៈ�ំ�ងកា�រជួយៈគាំ�����ល់
ភា����ពេ�ើរពេឡុើងច�ពេពា��ល�ខខួណិឌ កា�រ��រ�ំ�ងពេ��ងច�� ពេ�ើយៈឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�របា��ជួយៈពេ�ើើឱ្យយ
ជើវភា��រ�់ពេ��រ��់��ជា�ជ��មុ្ពុ�ជា����់ពា��់នា��់���ភា����ពេ�ើរពេឡុើង។ BFC គឺជា��តែ�ំងកា�រ��រ
តែ�លខំួ��ចូលច��ិ ពេ�ើយៈខំួ�����ពេ����ភា��ណ្ដា��់ច�ពេពា��គពេ���ងពេ�� ��ង ��កា�ររី��់ខំួ��។ BFC 
បា��ផដល់�ល់ខំួ���ូវច�ពេណិ��ឹងជា�ពេ�ចើ�អំ��ើឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ ��ម្ពុទា��ងជើវ�ិ�ងមិ្ពុ ��ងជើវ�ិ
កា�រ��រ។

ផ្លាៅនិ លើ�ៅ ម្មន្រ្តីន់តីឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៣
ខំួ��ចង់��ជួិយៈកា��់��ថយៈអំ�តា�ភា����ើ��ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ�ម្ពុម�រ ��ង�ពេងើើ�ឱ្យកា��កា�រ��រកា��់តែ�
ពេ�ចើ������់�លរ�ា�មុ្ពុ�ជា�។

សៀ�តអីុំើប់សៀម្រ�ើកាៅរសៀ�ៅ BFC
សើ�ះ�ូងដៃន់គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រកកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរ គឺប្រកុម្មកាារងាាររ��់គសើប្រមាាងសើន់ះ តែ�លបាាន់

សើកីន់សើ�ីងពីីឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារប្រ�តែហល��់ពីីរនាាក់ រហូ��ល់�ុគាលប្រ�ក�សើដាាយកាារ
តាំា�ងចិ្ច�តខុ�់ច្ច�នួ់ន់ ៥០នាាក់។ �ុគាលិកទាំា�ងអ្វី�់ សើធីីីកាារជាាមួ្មយកើី�ុ�ិន់តយ៉ាា ាងធី�សើហីយសើនាាះគឺ
កាារសើមី្មលសើ�ីញកម្មមករកាា�់សើ�រកមុ្ម�ជាាទំទួំលបាាន់ភាាពីអ្វីង់អាាច្ច និ់ងជួ័យពីប្រង�ងសើ��ឋកិច្ចចកមុ្ម�ជាា 
សើហីយពួីកសើគអាាច្ច�សើប្រម្មច្ចបាាន់ តាំាម្មរយៈកាារសើ�តជាា ាចិ្ច�ត និ់ង�ុច្ចរ�ិភាាពីរ��់ពួីកសើគកំ�ងកាារងាារ

សើន់ះ។ វាាត្រូ�ូវិកាារកិច្ចច�ហកាារយ៉ាា ាងសើប្រចី្ចន់ សើ�ីម្មើី�សើប្រម្មច្ចបាាន់សើគ្នាាលសើ�ាដៃន់គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រក
កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរសើ�ាកមុ្ម�ជាា �ា ុតែន់ត�មិ្មទំធ�លរ��់ប្រកុម្មកាារងាារ BFC កំ�ងរយៈសើពីល ២០ឆំ្នាំា� គឺ

ពិី�ជាាកាារជ័�រុញទំ�កចិ្ច�ត។

៨៨ ៨៩

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិកាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



សៀ�តអីុំើប់សៀម្រ�ើកាៅរសៀ�ៅ BFC
ឆ្នាំៅយ ចូន័ិា�ភុក័្រ្តាកិាៅ ម្មន្រ្តីន់តីប្រ��កាា�ហប្រគ្នាា� និ់ងឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាា បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៣
កាារសើធីីីកាារសើ�ាកំ�ងទំភំីាាក់ងាារ�ហប្រ�ជាាជាា�ិគឺជាាកើី�ុ�ិន់តរ��់ខា �� តាំា�ងពីីខា � �សើ�ាម្មហាាវិទិំ�ាលយ័។ និ់សើកខ�ទំរ��់ខា ��
�ប្រមាា�់�រញិ្ញាញ ា�ប័្រ�ច្ចាា�់រ��់ខា ��គឺ�ើីពីី កាារតែកលម្មអលកខខ�ឌ កាារងាារសើ�ាកំ�ងវិ�ិយ័វាាយន់ភិ�័ឌ  តែ�លជាាកាារ�ងាា ាញ
ច្ច�ណាា�់អាារម្មម�៍រ��់ខា ��ច្ច�សើ�ាះ ILO និ់ង BFC �ងតែ�រ។ �នុាា�់ពីីចូ្ចលរមួ្មជាាមួ្មយ BFC ខា ��បាាន់��ងកាាន់់តែ�សើប្រចី្ចន់ថាា 
សើ��កកម្មម និ់ងគុ��ដៃម្មែ�ំ�លរ��់ BFC រមួ្មច្ច�តែ�កយ៉ាា ាងសើប្រចី្ចន់ កំ�ងកាារ�សើងើ�ីលកខខ�ឌ កាារងាារកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរ
ខាែ ា�ងសើធីៀ�ន់�ងលកខខ�ឌ កាារងាារដៃន់វិ�ិយ័�ដៃទំសើទំៀ�។ សើន់ះគឺជាាមូ្មលសើហ�ុ តែ�លខា ��សើ�ាតែ��ន់តសើធីីីកាារជាាមួ្មយ BFC អ្វី�់
រយៈសើពីលជាាងប្របាា��ីឆំ្នាំា�ម្មកសើន់ះ។

ឡាៅយ យ�ូងុ ម្មន្រ្តីន់តីឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០០១
ខំួ����ពិេ��ជា�មួ្ពុយៈ BFC ពេ��យៈសា�រខំួ��រ�ី��យៈ�ំ�ងកា�រពេម្ពុើលពេ�ើញភា����ពេ�ើរពេឡុើង�ើមួ្ពុយៈឆំ្នាំ��ពេ��
មួ្ពុយៈឆំ្នាំ��ពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា� តា�ម្ពុរយៈៈកា�ររមួ្ពុច�តែណិ�រ��់ BFC ។

វណ៍ះ �សុៀ�រ ីជ័�នួ់យកាារ IT បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៨
BFC គឺជា��តែ�ំងលអ��ផុ�។ ខំួ��អា�ចគាំ�����ម្ពុម�រពេ��ងច���ំ�ងកា�រ�សា�ងជើវ�ិកា��់តែ���ពេ�ើរ ��ងជួយៈ
តែ�លម្ពុអល�ខខួណិឌ កា�រ��រពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ។

កយុ វ�ិ�ិឋ ម្មន្រ្តីន់តីឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាារ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១២
ពេ��ពេ�លតែ�លខំួ��បា���ឹង���ូងអំ��ើ មុ្ពុខួ��តែណិងពេ�� BFC ខំួ�����ច�ណ្ដា��់អា�រម្ពុមណ៍ិខំ្លាំ��ងរចួជា�ពេ��ច
ពេ�ើយៈ ពេ��យៈសា�រខំួ��ចង់ពេ�ើើកា�រ��រយ៉ាះ �ងជ���ំ��ធជា�មួ្ពុយៈ�ម្ពុម�រ ��ងនា��កា�រផំ្លា��់�ដ�ររយៈៈពេ�លតែវង
�����់ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ។ ខំួ�����ជា��ូម្ពុអំរគុណិ�ល់ BFC ច�ពេពា��កា�រផដល់ឱ្យកា��ពេ���ល់ខំួ��។
 

�ុើនិ �គុនិាៅ សើលខាាតែ�ំករ�ឋបាាល បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៦
ខំួ��បា���ពេ�ម្ពុចច��ិចូលរមួ្ពុ BFC ពេ��យៈសា�រច�ខ�វ�ិយ័ៈគួរឱ្យយ��់��ិ�ល់ ��ងពេ����ម្ពុមយ៉ាះ �ង
��ខ្លាំ��់រ��់ BFC។

ចូវូ �ខុាៅ ម្មន្រ្តីន់តីប្រ��កាា�ហប្រគ្នាា� និ់ងឃ្លាំែ ា�សើមី្មលលកខខ�ឌ កាារងាា បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១១
ខំួ�����ពេ����ភា��តែ�លបា��ពេ�ើើកា�រ ��ង���ុងពេ�ើើកា�រ��រជា�មួ្ពុយៈ BFC អំ�់រយៈៈពេ�ល��តែ�ល 
១០ឆំ្នាំ��ម្ពុ�ពេ�ើយៈ។ ខំួ��យៈល់ថា� BFC គឺជា�គពេ���ង មួ្ពុយៈ តែ�លរ�ា��ុចរ�ិភា��រ��់ខំួ��យ៉ាះ �ង�ឹងរងឹ
ពេ���គ�់��ម្ពុ��។ ជា�មួ្ពុយៈ�ុចរ�ិភា��ខុួ�់��ផុ� BFC បា��កា�រ��ួលសិា�ល់ ��ងបា����ពិេ�ើរ�ួនា��ើ
យ៉ាះ �ង��ខ្លាំ��់ពេ���ំ�ងកា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុ ��ងកា�រផដល់ពេ�វា�ផដល់��ឹ�ា� �����់ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ ��ង
តែ�ែ�ពេជើងពេ���មុ្ពុ�ជា�អំ�់រយៈៈពេ�ល ២០ឆំ្នាំ��។

��ីតិ ិ�លុើតាំៅ ជ័�នួ់យកាាររ�ឋបាាល - បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០២១
ខំួ��ចង់កំា�យៈពេ��ជា�តែផំ��ូចមួ្ពុយៈ �ំ�ងកា�រជួយៈ�ម្ពុម�រ�មុ្ពុ�ជា��ំ�ងកា�រ��ួលបា��កា�រ��រ �បា��់ឈំ�ល ��ង
���ធ�កា�រ��រកា��់តែ���ពេ�ើរ។

អំុងឹ �មុ្រកតិយ�ិុៅ ម្មន្រ្តីន់តីប្រ��កាា�ហប្រគ្នាា� និ់ង��ត� ះ�ណាត ាល បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៦
ពេ�គាំ��ម្ពុ���ិ�យៈ Rana Plaza ពេ����ពេ���ង់កំា�ពេ�� បា��ពេ�ើើឱ្យយខំួ��គ��អំ��ើកា�រអំ�ុវ�ិ�ុខួភា�� 
��ង�ុវ�ថ�ភា��ពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុម�មុ្ពុ�ជា�។ ពេ��ជា�មូ្ពុលពេ��ុ តែ�លខំួ��បា��ពេ�ិជំា�ច��ិ ចូលរមួ្ពុជា�មួ្ពុយៈ
គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� ពេ�ើម្ពុែើកា�រពា�រ�ម្ពុម�រ ��ង��ពេយ៉ា�ជ��ើពេ�គាំ��ថំា��់ តែ�លម្ពុ��
សាម ���ល់ជា�មុ្ពុ�។

ជាៅ �ផុល ប្រ�ធាាន់ប្រកុម្មតែ�ំកពិីនិ់�យលកខខ�ឌ កាារងាារ និ់ងទំ�នាាក់ទំ�ន់ង បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០០៤
ខំួ�����ពេ����ភា��ណ្ដា��់តែ�លបា��កំា�យៈជា�ច�តែណិ�មួ្ពុយៈនៃ� BFC ពេ�ើយៈបា��រមួ្ពុច�តែណិ�ពេ�ើើឲ្យយ
កា�រ��រ�ម្ពុរម្ពុយ ផដល់ភា��អំង់អា�ច�ល់�ម្ពុម�រ ភា�����ួ���តែជងរ��់ឧ�ា���ម្ពុម ��ង �សា�ង
�ម្ពុ�ថភា��វ�ិយ័ៈពេ��។ កា��់តែ���ខ្លាំ��់ ខំួ�����ច�ណ្ដា��់អា�រម្ពុមណ៍ិខំ្លាំ��ងកំា��ំ�ងកា�រចូលរមួ្ពុពេ���ំ�ង
កា�រពេរៀ�ច�យុៈ�ធសា���ិនៃ����ពេ��រ��់គពេ���ងពេ�� គ��ចាំ��់�ើ����័ធតា�ម្ពុ���នៃផទ�ំ�ង កា�រ��ា �ញ
����ំយ័ៈ�����់កា�រផំ្លា��់�ដ�រពេគាំ�ល�ពេយ៉ា�បា�យៈ/ល�ខួ�����ា ��គ��យុៈ�ិ ��ងកា�រពេលើ��ទ�យៈវ�ែ�ម្ពុ៌
នៃ�ភា��អំ�ុពេលា�ម្ពុពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមពេ��។

អំួតុ ទ្ធិតិយសៀ�ៅប់ញ្ហាា ៅវតើ ជ័�នួ់យកាារគ្នាា�ប្រទំកាារយិ៉ាាលយ័ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០២០
ខំួ����ឡា�ញ់គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�។ ពេ����ើកា�រ��ណិ�់គុណិ�នៃមំ្ពុ ��ង
ពេគាំ�លកា�រណ៍ិ អំងកិា�រពេ��ចាំ��់�ុ��ុគិល��រ��់ខំួ��ជា�ច�ណុិច��ខ្លាំ��់នៃ�ភា��ពេជា�គជយ័ៈរ��់
គពេ���ង។

ថ្មី ូធីើតាំៅ ត្រូគូ��ើ� ះ�ណាើ ាល/ទំបី្រ��កាា បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៩
ខំួ���ឹង��ពិេ��ជា�មួ្ពុយៈ BFC ពេ��យៈសា�រវា�ជា�សាថ ���័�����ំ�ភា�� តែ�លពេលើ��ទ�យៈកា�រ��រ�ម្ពុរម្ពុយ 
���កា�រ�គ�់�គង��ធា��ម្ពុ�ុ�សយ៉ាះ �ងលអ ពេ�ើយៈ����រយិ៉ា�កា��កា�រ��រ�៏លអ �����់ទា��ង
អំំ��គ�់�គង ��ងទា��ង��កា�រ។ី

សៀ�ង ណាៅ� ទំបី្រ��កាា/អំ្វីកវាាយ�ដៃម្មែ បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០២១
កាារកាា ាយដេ�ាជាាដែ�ុកមួ្មយសៃនគីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាា វាាដេប�កឱកាាស្សាមួ្មយស្សា�មាាប់ខា� ំ
កុ�ងកាារចូលរមួ្ម បដេងើ�ត់�ល ើជិួជមាានដេ�ាកុ�ងមិ្មន�តឹ់ម្មដែត់ើសិ្សាយ័វាាយនភិណ័្ឌាបុះដេណ្តាា ាះដេ��យ បុះដែនតដែថ្មីម្ម�ាំង
ជួ�ើភាាពរស់្សាដេ�ារបស់្សាកម្មមករដេ�ាងច�កកមុ្ម�ជាា�ាប់ដែស្សាននាាក់។ ស្សា�មាាប់ខា�ផំ្លាេ ាល់ គីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់
�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាាបាានបដេ�ងៀនជំួនាាញខា� ំដេ��ម្ម �ីកាា ាយជាាស្សាើនករ អុកស្សា�ម្មបស្សាត្រួមួ្មល�៏លែមុាាក់ �ពម្ម�ាំង
បដេងើ�ត់កាារផ្លាា ាស់្សាបា�រើជិួជមាានកុ�ងនាាម្មជាាបះគីាលមុាាក់... ខា�មិំ្មន�ឹងថាា ខា�នឹំងបនត�ំដេណ្ឌ�រដេល��ា�ើដេនះបាានយូរ
បុះនណ្តាាដេទៀត់ដេ��យ បុះដែនតខា�ចំាាស់្សាថាា ខា�នឹំងរកី�ាយ�គីប់ើនិាាទ��ាំងអស់្សាដេ�ាជាាមួ្មយគីដេ�មាាងដេនះ។ 

ល�ឹ  វ�ិល ម្មន្រ្តីន់តីប្រគ�់ប្រគងប្រ�ពីន័់ធទំនិ់នំ់យ័ និ់ងទំ�នាាក់ទំ�ន់ងធុីរកិច្ចច បាាន់ចូ្ចលរមួ្មសើ�ាឆំ្នាំា�២០១៣
ស្សាមាាជិួក�កះម្មកាារងាារគីដេ�មាាងដេ�ាងច�កកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រដេ�ាកមុ្ម�ជាាមិ្មន�តឹ់ម្មដែត់ជាាស្សាហកាារបុីះដេណ្តាា ាះដេ��យ 
បុះដែនតដេយ�ង�ូចជាាត្រួគួីស្គាារ�៏�ំមួ្មយ។ អុក�គីប់គុាាដេគាារព និង�ស្សាឡាាញ់គុាាដេ�ាើញិដេ�ាម្មក។

៩០ ៩១

កាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិកាៅរជំ�រញុទ្ធិកឹចូតិិ



ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា�បា�����ពេ��មុ្ពុខួ តែ�ល���
ភា��អំ�់��់�ឹងវ�ិ�ិ�នា�នា� ��ងបា��តែ��គ្រួមួ្ពុលគុណិវ�ិ�ិ�
នា�នា�អំ�់រយៈៈពេ�ល ២០ឆំ្នាំ��ម្ពុ�ពេ�ើយៈ។ តា�ម្ពុរយៈៈកា�រពេឡុើង
�ល់���ូល ��ងហា���ភិយ័ៈនា�នា�រ��់ខំួ�� ឧ�ា���ម្ពុម
កា��់ពេ�របា��គ្រួ�ូវកា�រកា�រគាំ����ខុួ�ៗគំាំ�ច�ពេពា���ញ្ជាា �ខុួ�ៗគំាំ� 
ពេ�ើយៈគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ�����ណិង���ិ��
ភា��ខំ្លាំ��ងកំា� �ះ ុតែ�ពិេ�មើភា��គំាំ�។
 ពេ��ពេ�លចាំ��់ពេផដើម្ពុ���ូង �ញ្ជាញ ���ិ�ល់អំ��ើភា��ម្ពុ��
អំ�ុពេលា�ម្ពុ���ជា�ពេ�ចើ� ពេ��ពេ�លតែ�លពេ��ងច��នា�នា����ុង
តែ���ម្ពុ�ពេ��តា�ម្ពុគ����អំ��ើ កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុពេ��យៈម្ពុ����កា��
ឱ្យយ�ឹងជា�មុ្ពុ�។ ពេ��ពេ�លតែ�លពេ�លពេវលា���ំងផុ�ពេ�� 
ពេ�ើយៈ�ញ្ជាា ����ូងទា��ងពេនា��គ្រួ�ូវបា��ពេ����សា�យៈ �ញ្ជាា �នា�នា�
ពេ���ំ�ងពេ��ងច��បា��កំា�យៈពេ��ជា����ល�ខណិៈលា�យៈឡុ�គំាំ�
កា��់តែ�ខំ្លាំ��ង ��ងគ្រួ�ូវកា�រកា�រផំ្លា��់�ដ�រគួរឱ្យយ��់��ិ�ល់ទា��ង
ច�ពេពា��ពេ��ងច���ើមួ្ពុយៈៗ ��ងឧ�ា���ម្ពុមរ��់�មុ្ពុ�ជា� ���
ពេ�លតែ�លកា�រផំ្លា��់�ដ�រ�ើផា�រ��លអា�ចអំ�ុពេ�គាំ�� ឬ
���ផល�ះ �ពា�ល់�ល់កា�រផល���ពេមំ្ពុ����ពា��់ពេ��ពេ�ល
ណ្ដា�មួ្ពុយៈបា��។
 ពេ���ំ�ង�រយិ៉ា�កា��តែ��ពេ�� គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�ម្ពុ��អា�ចគ្រួ�ូវល��ង់ច�ពេពា��ភា�គើណ្ដា�មួ្ពុយៈ
បា��ពេឡុើយៈ �ះ ុតែ�ពិេរៀ�ច�ខំួ��ឯងពេ��តា�ម្ពុ�គ្រួមូ្ពុវកា�រ ��ង
��ណិង�បា�ថំា�រ��់�ម្ពុម�រ ��ជើ� ពេ��ងច�� អំំ��ញ្ជាជ �
��ញ ��ងរ�ា �ភិ�បា�ល ��ង��ណិ�់ពេគាំ�លពេ���ូពេ��
ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ�ួ�ពេគ។ ពេ���ំ�ង��ម្ពុង់សា�ម្ពុញ្ញញ��ផុ�រ��់
ខំួ�� ពេគាំ�លពេ��ពេនា�� គឺពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរ។ ពេ���ំ�ង
កា�រអំ�ុវ�ិជា��់តែ�ដង ពេ��ម្ពុ��តែម្ពុ�ជា��ួនា��ើសា�ម្ពុញ្ញញពេ� ពេ��
ជា��ម្ពុដើរ��់ពេលា����ើ សា��ា � ពេ�ើយៈ��ុម្ពុកា�រ��រ ��ងអំំ�
កា��់��តែណិង�ើមុ្ពុ�រ��់គាំ��់អា�ច�ញ្ជាជ ��់�ូចគំាំ�។
 �ំ�ងនា�ម្ពុជា���ធា���ើ��ឹ�ា��ពេចច�ពេ��ពេ��ខួួ�គ�ម្ពុ�់ 
២០ឆំ្នាំ��នៃ�គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា� សា��ា � 
��់��ិ�ល់ថា� អំំ��ឹ�នា��ពេ���ំ�ង�ួនា��ើរ��់គាំ��់បា��
ពេ�ើើកា�រតែ��គ្រួមួ្ពុល ពេ�ើម្ពុែើឱ្យយ��ដ��ម្ពុពេ��តា�ម្ពុ����ជពេ���ំ�ង
ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ ឬ��តែ�លគ្រួ�ូវបា��ពេ�ជើ�ពេរ�ីយ៉ាះ �ង
សាទ ��់ជ�នា�ញ�����់កា�រ��ររ��់�ួ�ពេគ។
 ពេ��ពេ�លពេ�� គាំ��់ពេម្ពុើលពេ�ើញអំំ�ពា��់��័ធម្ពុ�រ�ួរមួ្ពុគំាំ�
�ំ�ងពេគាំ�ល��ណិងពេ�ើម្ពុែើ��ងងឹ�តែ�ថម្ពុពេលើភា��ខំ្លាំ��ងរ��់គំាំ�
ពេ��វញិពេ��ម្ពុ� ��ងជ�រុញ�ម្ពុ�ថភា��រមួ្ពុ�ញ្ញច�លគំាំ�រ��់
�ួ�ពេគ។ �ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ�កា�រកា��់��តែណិងជា�អំំ��ឹ�នា��
�ម្ពុមវ�ិើពេ�� គាំ��់�ងឹឹម្ពុថា� �ឹងគាំ�����ល់��ចចខួ��ខួ���ឹងតែ��ង
ទា��ងពេ��។
 អំើើតែ�លពេ�ើើឱ្យយគពេ���ងពេ�����ិ�ពេណិើរពេ��មុ្ពុខួ គឺ
��ុម្ពុកា�រ��រគពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�។ 
�ុគិល��ច��ួ� ៥០នា��់ តែ�លពេ�ទើរតែ�ទា��ងអំ�់ជា��លរ�ា

�មុ្ពុ�ជា� ពេ�ើើ��ពេណិើរកា�រជា���ចាំ��ពេ��កា��់រវា�ងពេ��ងច��នា�នា� 
ពេ�ើម្ពុែើគ្រួ�ួ������យល�ខខួណិឌ កា�រ��រ ��ងផិល់វគិ�ណិិ� � 
�ណិ្ដា�ល ���ពេ�ល��ម្ពុ�ខំួ��ពេ���ឹង�ញ្ជាា ���ឈម្ពុរ��់
��ភិ�ពេលា�� �ូចជា� កា�រ����ា��ជ�ង�ូឺវ�ី ១៩។
 នា�យៈ�ជា�ជ��រពេ��ម្ពុ�ពេ�ើយៈពេ��វញិ �ះ ុតែ��ុិគិល��
មួ្ពុយៈច��ួ� បា��ពេ���ើពេ��អំ�់រយៈៈពេ�ល�ើ៥ ពេ��១០ឆំ្នាំ��ពេ�ើយៈ   
ពេ�ើយៈ�ួ�ពេគមួ្ពុយៈច��ួ�បា��ពេ��ជា�មួ្ពុយៈគពេ���ងពេ��
ចាំ��់តា��ង�ើកា�រចាំ��់ពេផដើម្ពុអំ�ុវ�ិគពេ���ងពេ��។

កាៅរសៀ�ើលសៀ�ើញកាៅរសៀប់ដជាា ៅចូតិិយ៉ាា ៅងតែវងតែប់ប់សៀនិះចូ�សៀពាៅះ
អំងគកាៅរ�យួ គជឺាៅសៀរឿងសៀ�ៅយតែ�កតែត�យួគត់ សៀ�ើយ
គ្នាៅត់បាៅនិ�ៅនិអាៅរ�មណ៍៍ថាៅ វាៅ�និិម្រត�ឹតែតជាៅកាៅរងាៅរ  
តែ�ល�ៅនិ�ិថរភាៅព័ប់ាសុៀណាះ ៅះសៀ�ើយ ប់ាតុែនិអិាៅរ�មណ៍៍អំ�ព័ើ
ចូ�ណ៍ង់ចូ�ណូ៍លចូតិិយ៉ាា ៅងខាា ៅ�ងព័ើម្រក�ុកាៅរងាៅរសៀនិះ 
ម្រព័��ៅ�ងឧ�ាៅ�ក�ម តែ�ល�កឹនាៅ�ព័កួសៀគ។

 គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�បា��
ពេម្ពុើលពេ�ើញកា�រផំ្លា��់�ដ�រពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ���ជ����ុម្ពុរ��់
ខំួ��ពេ���ំ�ងឆំ្នាំ��ថ្វីមើៗពេ��។ គពេ���ងពេ���ថ��ពេ�កា�ម្ពុកា�រ�ឹ�នា��
ជា�យូៈរម្ពុ�ពេ�ើយៈពេ��យៈ�ុគើល���ើមុ្ពុ����ូង��ផុ�មួ្ពុយៈច��ួ�
បា���ពេងើើ�����ធយ័៉ាះ �ងលអ ពេ�ើយៈគពេ���ងពេ��បា��ពេ�ជើ�ពេរ�ី
��ពេយ៉ា�ជ��វយ័ៈពេ�មង ���កា�រជ�រុញ��ឹច��ិខុួ�់ ��ងច�ណិង
ច�ណូិលច��ិខំ្លាំ��ងកំា� តែ�លបា��នា��ម្ពុ��ូវគ���� ��ងវ�ែ�ម្ពុថ៌្វីមើៗ 
�����់អំងកិា�រពេ��។ ពេទា���ើជា�ភា��តា���ឹងអា�ចពេ�ើ�ពេឡុើង
�ដើ សា��ា � បា����់��ិ�ល់ថា� ពេ��ពេ�កា�ម្ពុថា�ម្ពុវ�័ថិ្វីមើពេ�� 
��ុម្ពុកា�រ��រពេ��បា��កំា�យៈជា�គ���ណិឌ ��សាថ ���័ តែ�ល
កា��់តែ�រ��័រ�ួ� ��ង����ុលយភា��ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង�វា��ុវ�ិ�៍ 
��ងកា�រជ�រុញ��ឹច��ិ។
 ពេ��យៈម្ពុ��គ��អំ��ើអា�យុៈ ឬកា�រយៈល់ពេ�ើញខុួ�គំាំ� ភា��
ពេជឿជា��់ច�ពេពា��កា�រពេ�ើើឱ្យយឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រកា��់តែ���ពេ�ើរ
ពេឡុើង ពេពា�លគឺ�ឹងពេ�ើើឱ្យយ�មុ្ពុ�ជា����ភា����ពេ�ើរពេឡុើង ���
ល�ខណិៈខំ្លាំ��ងកំា�ពេ���ំ�ងច�ពេណ្ដា�ម្ពុ���ជ��នៃ���ុម្ពុកា�រ��រ
ពេ��។ 
 “អំើើតែ�លខំួ��បា��ពេ�ើញពេ���ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�ល�ួ�ឆំ្នាំ��ពេ�� គឺថា� 
ពេ���ំ�ងកា�រ��រពេ�� ���ជ����ុម្ពុ���កំា�យៈពេ��ជា�ល�ខណិៈ
�ម្ពុម���ធ�ផ្លាទ �ល់ខំួ��ខំ្លាំ��ង ពេ��យៈសា�រវា�គឺជា�តែផំ�នៃ�ជើវ�ិរ��់
�ួ�ពេគ។”
 វ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រ តែ�ែ�ពេជើង ��ងផល��ផលពេ�ើើ��ពេណិើរ 
គឺជា�គ�ំង����ពេ��យៈចើរភា�������់ម្ពុ�ុ�ស ជា���ពេ�� 
��ិើ ពេ�ើម្ពុែើឧ��ថម្ពុា�ួ�ពេគ ��ងគ្រួគួសា�ររ��់�ួ�ពេគ ពេ�ើយៈ
ឧ�ា���ម្ពុមពេ��ផដល់គ�ំងថ្វីមើ �����់�ម្ពុម�ររ��់ខំួ���ំ�ង 
រ�ីលូ�លា��់ ពេ�ើយៈពេ��ា��ចចរ��់�មុ្ពុ�ជា��៏��������ភា��
ផងតែ�រ។

សាៅ�ា ៅ ផ្លាៅក

ប្រ�ធាាន់គសើប្រមាាង
គសើប្រមាាងសើ�ាងច្ចប្រកកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ីរសើ�ាកមុ្ម�ជាា ឆំ្នាំា�២០១៧ - �ច្ចច��ើន់ំ

៩២ ៩៣

កាៅរ��ាងឹសៀ�ើលសៀ�ៅអំនាៅគតកាៅរ��ាងឹសៀ�ើលសៀ�ៅអំនាៅគត



 “ម្ពុ�ុ�សជា�ពេ�ចើ�������ជ��គ្រួគួសា�រ តែ�លពេ�ើើកា�រ��រ
ពេ���ំ�ងវ�ិយ័ៈកា��់ពេ�រ �ួ�ពេគបា��រ�់ពេ���ំ�ង��គម្ពុ�៍ 
តែ�ល����ម្ពុម�រកា��់ពេ�រជា�ពេ�ចើ� ពេយៈើង�៏ពេម្ពុើលពេ�ើញ�ួ�ពេគ
ពេ��ពេ�ើើកា�រ��រពេ���ំ�ងពេ�លនៃ�កា�រពេ�ើើ��ពេណិើរពេ��  ពេ��ុពេ��វា�
ជា�តែផំ�មួ្ពុយៈនៃ�ជើវ�ិពេ���មុ្ពុ�ជា� ពេ�ើយៈពេ��យៈពេជៀ�ម្ពុ��ផុ� វា�
កំា�យៈជា�ជើវ�ិរ��់ម្ពុ�ុ�ស�គ�់គំាំ�។”
 កា�រ�����ុម្ពុ�ំ�ល�៏ខំ្លាំ��ងកំា�ពេ��បា��ជួយៈគពេ���ង
ពេ��ងច��កា��់តែ���ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា���ងងឹ��នា��់���ងរ��់
ខំួ��ជា�មួ្ពុយៈអំំ�ពា��់��័ធរ��់គពេ���ង ថ្វីើើពេ�ើ���គ����ខុួ�គំាំ�
យ៉ាះ �ងខំ្លាំ��ង�ដើ។ �ំ�ងអំ�ឡុ�ងពេ�លនៃ�កា�រកា��់��តែណិងពេ�� 
ពេលា����ើ សា��ា � ��ង��ុម្ពុកា�រ��រពេ��បា��ពេ�ើើជា�ច�ណុិចមួ្ពុយៈ
នៃ�កា�រសាដ ��់យ៉ាះ �ង����ល់ច�ពេពា���ងើល់រ��់ភា�គើនា�នា�
ពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ តែ�លពេ�ើរ�ួនា��ើពេ���ំ�ង
ពេគាំ�លពេ��រមួ្ពុនៃ�ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ�៏ខំ្លាំ��ងកំា� តែ�លអា�ច
ផដល់ផល��ពេយ៉ា�ជ�៍�ល់�មុ្ពុ�ជា�បា��។ ភា���ូពេ��ទា��ងពេនា��
អា�ច�ឹ�នា��ឧ�ា���ម្ពុមពេ��ឆំ្លងកា��់ភា��ខុួ�គំាំ�រវា�ង�ម្ពុម�រ 
��ជើ� ពេ��ងច�� រ�ា �ភិ�បា�ល ��ងអំំ��ញ្ជាជ ���ញបា��។

“សៀ�ៅសៀព័លអំំក�ៅនិសៀគ្នាៅលសៀ�ៅរ�ួ សៀ�ៅសៀព័លអំំកអាៅចូ
ក�ណ៍ត់ទ្ធិ�ិសៀ�ៅរ�ួបាៅនិ អំំកអាៅចូ�ៅនិ�តសិៀយ៉ាៅប់ល់ខ�ុ
ៗគំ្នាៅ ប់ាតុែនិអំិំកព័តិសៀ�ើលសៀ�ើញថាៅ អំំកពាៅក់ព័ន័ិក៏ិ�ៅនិ
ចូ�ណាៅប់់អាៅរ�មណ៍៍ចូ�សៀពាៅះកាៅរតែកល�ើឧ�ាៅ�ក�មសៀនិះ
ផងតែ�រ។ អំំក�ៅនិអីំើ�យួ តែ�លអំំកអាៅចូ��ាងឹ
សៀ�ើលសៀ�ៅ�ខុជាៅ�យួគំ្នាៅ សៀ�ើយសៀនិះគជឺាៅអីំើតែ�លសៀធីីើឱយវាៅ
លើសៀ�ៅកំ�ងកាៅរងាៅរសៀនិះ សៀ�ៅសៀព័លតែ�លអំំកអាៅចូសៀ�ើញថាៅ 
សៀយើង�ៅ�ងអំ�់គំ្នាៅ�ទុ្ធិតិែត�ៅនិកាៅរយល់�ងឹ�ចូូៗគំ្នាៅ 
សៀ�ើយសៀយើង�ៅនិសៀគ្នាៅលសៀ�ៅ និងិតែផនិកាៅរ�ចូូគំ្នាៅ តែ�ល
សៀយើងអាៅចូអំនិវុតិតាំៅ�។” 

 ភា����ពេ�ើរពេឡុើងពេ���ំ�ងឆំ្នាំ�����ូងៗពេ�ើ�ពេឡុើងយ៉ាះ �ង
ឆ្នាំ��់រ��័ ពេ�ើយៈពេ��ពេ�លតែ�លអំំ�ពា��់��័ធសុា��ជា�មួ្ពុយៈ�ឹង
គ����នៃ�កា�រវា�យៈ�នៃមំ្ពុពេ��ងច��ពេ�� វា�កំា�យៈពេ��ជា�ឧ��រណ៍ិ
����ពេ��យៈឥ�ធ��ល�����់ពេ��ងច��នា�នា��ំ�ងកា�រតែ�លម្ពុអ
������ិ�កា�ររ��់�ួ�ពេគ ��ជើ��ំ�ងកា�រពេលើ�ពេឡុើងអំ��ើ
�ងើល់នា�នា� ��ងអំំ��ញ្ជាជ ���ញ�ំ�ងកា�រយៈល់អំ��ើអំំ�ផិ�់ផិង់
រ��់�ួ�ពេគ។ តា�ម្ពុវ�ិើពេ�� �មុ្ពុ�ជា�បា��លុ���បា��់ពេ�ើពេ�គាំ��
ភា�គពេ�ចើ������់ឧ�ា���ម្ពុមពេ�� �ូចជា� �ល�ម្ពុម�ុ��រ។
 ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ង�ដើ កា�រតែ�លម្ពុអឧ�ា���ម្ពុមពេ���តែ�ថម្ពុ
ពេ�ៀ�កំា�យៈពេ��ជា���ចចកា�រគួរឱ្យយគ្រួ�ួយៈបា�រម្ពុា��ិ�ច �នាទ ��់�ើវា�
បា�����វឌ្ឍឍ�ភា��ម្ពុ��ល់ពេ�លពេ��។
 ជា�ថ្វីមើម្ពុដងពេ�ៀ� ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ តែ�ែ�ពេជើង ��ង
����ញ�����់កា�រពេ�ើើ��ពេណិើរ���ុង��ឈម្ពុ�ឹងកា�រផំ្លា��់�ដ�រ

យ៉ាះ �ង��ខ្លាំ��់ តែ�លជា�កា�រសាដ �រពេឡុើងវញិ�ើកា�រ����ា��ជ�ង ឺ
�ូវ�ី ១៩ ��ងកា�រ�ះ ��ងិ�ចរ��់វា�ច�ពេពា��ពា�ណិ�ជជ�ម្ពុម��ល 
���ពេ�លតែ�ល��ួលយៈ���ម្ពុង់ថ្វីមើៗនៃ��ើយ័ៈ��វ�ិ��ម្ពុម ��ង
�ពេចច�វ�ិា� តែ�លអា�ច���ផល�ះ �ពា�ល់�ល់ច��ួ��ម្ពុម�រ 
តែ�លចាំ��បា�ច់ ��ងគ្រួ�ូវកា�រកា�រគ��ពេឡុើងវញិយ៉ាះ �ង�បា�����ជា�
អំ��ើកា�រផល����ម្ពុ����ច�ួច។
 �ូចកា�រពេម្ពុើលពេ�ើញរ��់ពេលា����ើ សា��ា � អំនា�គ�រ��់
ឧ�ា���ម្ពុមកា��់ពេ�រ�មុ្ពុ�ជា��ឹងតែផអ�ពេលើ�ម្ពុ�ថភា��រ��់
ឧ�ា���ម្ពុមពេ���ំ�ងកា�រ���ិ��ភា�����ួ���តែជង �ះ ុតែ�គិាំ��់
���អា�រម្ពុមណ៍ិ���ជ�ពេ�ឿច��ិច�ពេពា��កា�រ���តែ�លថា� អំំ�
ពា��់��័ធទា��ងអំ�់ពេ���ំ�ងឧ�ា���ម្ពុមពេ�� គ��ចាំ��់�ើ�ម្ពុម�រ
រ�ូ��ល់អំំ��ញ្ជាជ ���ញអំ�រិជា��� ចង់បា��អំនា�គ�តែ��ពេ�� 
�����់�មុ្ពុ�ជា�។
 អំ�ា���ឹ�ភា�� ��ំ�ភា��រ��់�មុ្ពុ�ជា� ��ង�ណ្ដាដ �ញនា�នា� 
តែ�លគុណិ�នៃមំ្ពុទា��ងពេនា��បា����ម្ពុ��គ្រួមួ្ពុល បា��រ�ា��ូវ
ភា��ពេជា�គជយ័ៈរ��់ខំួ��អំ�់រយៈៈពេ�ល�ើរ��វ�សពេ�ើយៈ។ 
�ះ ុតែ�គិពេ���ងពេ��គ្រួ�ូវបា����ងងឹ�តែ�ថម្ពុពេលើពេគាំ�លកា�រណ៍ិ
��រ�រិភា�� ពេ��ុពេ��ខួួ��ើ ២០ ពេ����ា �ញយ៉ាះ �ងចា��់�ូវ
ជ�ហា��មួ្ពុយៈពេឆុ្នាំ��ពេ��រ�ពេគាំ�លពេ��ចុងពេ�កា�យៈរ��់គពេ���ង។
 ពេ��ច�ណុិចពេ�� អា�ណិ�ិ�រ��់គពេ���ងពេ��ងច��កា��់តែ�
��ពេ�ើរពេ���មុ្ពុ�ជា�គ្រួ�ូវបា��ពេ�គាំ�ង�ឹង�ញ្ញច�់ពេ��ពេ�លអំនា�គ� 
ពេ�ើយៈពេលា����ើ សា��ា � �ងឹឹម្ពុថា� �ឹងរ�ា�បា���ូវកា�រ
ពេ�គាំ�ងពេនា��។ ពេទា���ើជា�យ៉ាះ �ងណ្ដា��ដើ ពេលា����ើ សា��ា � 
ពេជឿជា��់ថា� កា�រ�ញ្ញច�់តែ�លគ្រួ�ូវរ ��ឹង�ុ�ពេ���ឹងជា�ភា��
ពេជា�គជយ័ៈមួ្ពុយៈ ពេ��យៈសា�រវា���ា �ញថា� ឧ�ា���ម្ពុម�មុ្ពុ�ជា�
បា���សា�ងកា�រគ្រួ�ួ������យ �ុលយភា�� ��ងកា�រពេ�ិជំា�ច��ិ�ំ�ង
កា�រតា�ម្ពុ���គ្រួ�ួ������យពេលើខំួ��ឯងពេ��យៈខំួ��ឯង ជា�ជា�ងកា�រ
�គ្រួមូ្ពុវឱ្យយ���អំំ�វា�យៈ�នៃមំ្ពុ ��ងម្ពុគិ�ពេ���៍ឯ���ជយ។  

កម្មមករមុាាក់ពិនិត់យមុាាស្សាះ�នដេ�រដេ�ាចះងជួួរដេ�ាកុ�ងអំ��ងដេពលសៃនកាារស្សា�មាាកអាាហាារសៃថ្មីៃ�ត់ង់ដេ�ា
ដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១

៩៤

កាៅរ��ាងឹសៀ�ើលសៀ�ៅអំនាៅគត



កម្មមករដេ��រទិញអាាហាារដេ�ាតាាម្ម�ា�ើរថ្មីដេភិា�ងដេ�ាដេ��ាដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រ Zhen Tai (កមុ្ម�ជាា)។ 
របូថ្មីត់៖ រ ីរនួ ដែខកកើដ្ឋាា ឆុ្នាំាំ២០២១



២០១០ ២០១៥ ២០២០ ២០២៥

ឆំ្នាំៅ�២០១០
កាាររចនាាចំនួនជាាង ១.០០០ ត្រួតូ់ើដ្ឋាាក់ចូលកុ�ង
កាារ�បកួត់�បដែជួងដេល�កាាររចនាាស្សាា�ព� “ខា� ំ
មាានត់សៃម្មា” ជាាមួ្មយនឹងគំីនូរ�ពាាងចំនួន ២០ 
ដែ�លផ្លាា ាស់្សាបា�រដេ�ាជាាស្សាដេម្មា�កបំពាាក់។ 

កម្មមើ�ិ�ជំួនាាញ�គីប់�គីងរបស់្សា BFC 
បណ្ឌា� ះបណ្តាា ាលកម្មមករចំនួន ២.៥០០នាាក់ ដេ��ម្ម �ី
ទទួលយកតួ់នាាទ�ជាាអុក�ឹកនាាំ និងជំួរះញ
�លិត់ភាាពកុ�ងនាាម្មជាា�បធាានដែ�ុក។ 

ឆំ្នាំៅ�២០១១
កម្មមើ�ិ�ម្មហាាើទិាាលយ័ដេប�កចំហរស្សា�មាាប់
កម្មមករកាាត់់ដេ�រ និងកម្មមើ�ិ�ម្មហាាើទិាាលយ័
ស្សា�មាាប់�បធាានដែ�ុក របស់្សា BFC �ាល់
កាារអប់រអំំព�ចាាប់កាារងាារ�ល់កម្មមករ និង
�បធាានដែ�ុកចំនួន ៤.០០០នាាក់

ឆំ្នាំៅ�២០១២
កម្មមករដែចករដំែលកចំដេណ្ឌះ�ឹង និង
កាារដែណ្ឌនាាំដេ��ម្ម �ីដេដ្ឋាាះ�ស្គាាយបញ្ញាា ាសៃនកាារ
�ួលស្សានាប់ តាាម្មរយៈកម្មមើ�ិ� “អុកជំួនាាញ
ដេដ្ឋាាយស្គាារបទពិដេស្គាា�ន៍” របស់្សា BFC ។ 

ឆំ្នាំៅ�២០១៣
ILO �កសួ្សាងពាាណិ្ឌជួជកម្មម �កសួ្សាងកាារងាារ និងបណ្ឌា� ះបណ្តាា ាលើជិាជ ាជួ�ើៈ និង
ស្សាមាាគីម្មដេ�ាងច�កកាាត់់ដេ�រដេ�ាកមុ្ម�ជាា ចះះហត់ថដេលខាាដេល�អនះស្សាាារណ្ឌៈសៃន
កាារដេ�ាគីយល់គុាា ស្សា�មាាប់គីដេ�មាាង BFC ដែ�លមាានដេគាាលបំណ្ឌងបញ្ចច�លកាារ
ដេ�ើ�ឱយ�បដេស្សា�រដេ�ាកុ�ងលកខខណ្ឌឌ កាារងាារ និងភាាព�បកួត់�បដែជួងដេ�ាកុ�ងឧស្សាាាហកម្មម
កាាត់់ដេ�រដេ�ាកមុ្ម�ជាា។

ឆំ្នាំៅ�២០១៤
BFC បដេងើ�ត់�បពន័ធទិនុនយ័ត់មាា ាភាាព ដេ��ម្ម �ីដែចករដំែលកទិនុនយ័�ល់
រដ្ឋាឋ ាភិិបាាលកមុ្ម�ជាាអំព� ភាាពអនះដេ�ាម្មរបស់្សាដេ�ាងច�កដេ�ាតាាម្មស្សាតង់ដ្ឋាារកាារងាារ
កមុ្ម�ជាា និងស្សាកល។

ឆំ្នាំៅ�២០១៦
BFC អុកបញ្ញាជ ាទិញ និងសៃ�គូីបដេងើ�ត់�កះម្មកាារងាារ�ឹកជួញ្ចជ�ន (TWG)។

គីដេ�មាាងកាារងាារកាាន់ដែត់�បដេស្សា�រអនះម្មត័់អុកបញ្ញាជ ាទិញថ្មីម�។

BFC �បាារពើខួបទ� ១៥ឆុ្នាំាំជាាមួ្មយនឹងកាារតាាំងពិពណ្ឌ ៌ 
និង�ពឹត់តិកាារណ៍្ឌដេ�សងៗ។

�កសួ្សាងដេស្សា�ឋកិចច និងហិរញ្ចាើត់ថ� និង BFC ចាាប់ដេ�ា�ម្មដេរៀបចំយះទធស្គាា�ស្សាត
អភិិើឌ្ឍឍន៍ើសិ្សាយ័កាាត់់ដេ�រ�ំបូងរបស់្សាកមុ្ម�ជាា ដេដ្ឋាាយដេផ្លាត ាត់ដេល�
កាារផ្លាា ាស់្សាបា�រអាាកបីកិរ�ិា និងបរ�ិាបន័ុដេយនឌ្ឍរ័ តាាម្មរយៈ
កិចចស្សាហកាារជាាមួ្មយកម្មមករ អុកបញ្ញាជ ាទិញ និងដេ�ាងច�ក។

ឆំ្នាំៅ�២០១៧
ដែ�នកាារស្សាកម្មមភាាពរមួ្មស្សា�មាាប់កាារដែកលម្មែ និងកាារកាា

លកខខណ្ឌឌ ដេ�ាងច�កលែ ត្រួតូ់ើបាានដេរៀបចំដេ��ងរវាាង
�កសួ្សាងកាារងាារ និងបណ្ឌា� ះបណ្តាា ាលើជិាជ ាជួ�ើៈ និង BFC ។

ឆំ្នាំៅ�២០១៨
BFC �បកាាស្សាឱយអនះើត់តដេើទិកាាមួ្មយជាាមួ្មយស្សាមាាជិួក និងអុកតំ់ណ្តាាងសៃ�គូីមុាាកយ�ដេហាា 
ដេពាាលគឺីកម្មមើ�ិ�កស្គាាងសុ្គាាន/ទនំាាក់ទនំង ដេ��ម្ម �ីស្សា�ម្មបស្សាត្រួមួ្មលកិចចស្សានេនាាដេ�ាកុ�ងើសិ្សាយ័
ស្គាាធាារណ្ឌៈ និងើសិ្សាយ័ឯកជួន។

BFC ស្សា�ម្មបស្សាត្រួមួ្មលកិចចពិភាាកាា ដេ��ម្ម �ីដេរៀបចំដែ�នកាាររមួ្មបដែនថម្ម ស្សា�មាាប់ភាាពអនះដេ�ាម្ម
�បកបដេដ្ឋាាយច�រភាាព ដេដ្ឋាាយមាានកាារចូលរមួ្មរបស់្សាអុកពាាក់ពន័ធ ដេ��ម្ម �ីធាានាានូើនិរនតរភាាព 
និងភាាព�បកួត់�បដែជួងរបស់្សាើសិ្សាយ័កាាត់់ដេ�រកមុ្ម�ជាា។

BFC ដេបាាះពះមុ្ម�ាាយយះទធស្គាា�ស្សាតដេយនឌ្ឍរ័�ំបូង ដេ��ម្ម �ីព�ងឹងស្សាម្មភាាពដេយនឌ្ឍរ័ដេ�ាកុ�ង
ើសិ្សាយ័ដេនះ។

ឆំ្នាំៅ�២០១៩
ដេ�ាងច�ក�លិត់�លដេ�ើ��ំដេណ្ឌ�រ និងកាាបូប ត្រួតូ់ើបាានបដែនថម្មចូលកុ�ងអាាណ្ឌត់តិវាាយត់សៃម្មា
របស់្សា BFC ដេ�ាកុ�ង MoU ចះងដេ�កាាយដេគីរវាាង�ាជួរដ្ឋាឋ ាភិិបាាលកមុ្ម�ជាា GMAC និង 
ILO (BFC)។

ឆំ្នាំៅ�២០២០
BFC និង GMAC ដេរៀបចំកម្មមើ�ិ�សិ្សាកាា និងដេរៀបចំកាារ
បណ្ឌា� ះបណ្តាា ាលស្សាា�ព� កាារបងាើ ារទប់ស្គាើ ាត់់ពលកម្មមកះមាារ។

ឆំ្នាំៅ�២០២១
ដេ�ាចំដេពាាះម្មះខសៃនកាារ�ាត់ត់ាាត់ជំួងឺ និងកាារបុះទងាិចដេល�ដេស្សា�ឋកិចចដែ�លមិ្មន
ត្រួតូ់ើបាានបងាា ាញ BFC បញ្ចច�លកិចចខិត់ខំ�បឹងដែ�បងជាាមួ្មយសៃ�គូីដេ�ាកុ�ង
រដ្ឋាឋ ាភិិបាាលកមុ្ម�ជាា GMAC WHO ដេ�ាងច�ក ស្សាហជួ�ព និងអុកបញ្ញាជ ា
ទិញ ដេ��ម្ម �ីធាានាានូើកាារស្គាា ារដេ��ងើញិ និងភាាព�ន់ដេ�ាចំដេពលមាានកាារ�េ�ះ
ជំួងឺកូើ�ី ១៩។

BFC អំប់អំរខបួ់ទ្ធិើ ២០ រប់�់ខា�និ។

ឆំ្នាំ��២០១៦ 
យថាាត្រាបកើភទុទូុកើ�ារបស់

សហុរ�ាអាាកើមរ�ិអំពីើចំ្ចណ្ដាាប់
អាារមមណ៍៍ពីត្រាងើ�កើ�ា��់ទុំនិញ

សត្រាមាាប់កាារកើធុើើ�ំកើណ៍ើរ។

ឆំ្នាំ��២០២០
សហុភាាពីអឺរុុបបាាន��ជាាតែផួ្ដ�នូវកាារមិនយ�ពីនធ កាារទុទួុ�
បាានទុើផ្ដាារអឺរុុបកើដ្ឋាាយ�ម ាន�ូ�ារបស់�មុ�ជាា សត្រាមាាប់
ផ្ដ�ិត់ផ្ដ�មួយចំ្ចនួន កើដ្ឋាាយសាារ�ងើ�់ធុៃន់ធុៃរ និងជាាត្រាបពីន័ធអំពីើ 
សិទុធិមនុស័ និងសិទុធិកាារងាារកើ�ា�ួ�ងត្រាបកើទុស។ឆំ្នាំ��២០១៣

ភាាគីរយសៃនកើ�ាងច្ចត្រា�កើ�ាកើ�ើបញី្ចើភាាពីអនុកើលាាមទាំាប 
ធាា ា�់ចុ្ច�កើ�ាត្រាតឹ់ម ១០%។

ឆំ្នាំ��២០១៨
ភាាគីរយសៃនកើ�ាងច្ចត្រា�កើ�ាកើ�ើ
បញ្ចីើភាាពីអនុកើលាាមទាំាប 
ធាា ា�់ចុ្ច�កើ�ាត្រាតឹ់ម ២%។
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