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កំណ ើ នណៅតែបនតសម្រាប់វិសយ័កាែ់ណេរសណ្លៀកបំពាក់ និង  
ផលែិតសែកណ ើងក្ពុជា 

 

េំរារ់ការសចញផ្សាយ៖ ១៦ ក្ក្កដា ២០១៥   

រាជធានីភ្នំសពញ (ព័ត៌មានអង្គការអនតរជាតិខាង្ការងារ) – វេ័ិយកាត់សេរេស្លៀក្រំពាក់្ និង្ផ្សលិត
ស្េែក្សជើង្ក្្ពុជា បានរនតេំស ើ រការយ៉ាង្លអ ជា្ួយការនំសចញសក្ើនស ើង្ ១០.៦ ភាគរយក្នុង្ឆ្ន ំ
ក្នលង្្ក្គិត្ក្េល់ប្តីមាេទី្ួយននឆ្ន ំ២០១៥។ ចំនួនសរាង្ចប្ក្េំស ើ រការ និង្ចំនួនក្្មក្រ
និសយជិតស្េលស្វើការសៅក្នុង្ឧេាហក្្មសនេះ ក៏្បានសក្ើនស ើង្ផ្សង្ស្េរ សយង្តា្ប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មាន
ថ្មីររេ់អង្គការអនតរជាតិខាង្ការងារ េតីពីវេ័ិយកាត់សេរេស្លៀក្រំពាក់្ និង្ផ្សលិតស្េែក្សជើង្ក្្ពុជា
ស្េលប្តូវបានផ្សាយននថ្ៃសនេះសៅរាជធានីភ្នំសពញ។  
 

ប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មានសនេះ តា្ដានស ើ្លេំស ើ រការ និង្វឌ្ឍនភាពននវេ័ិយកាត់សេរេស្លៀក្រំពាក់្ និង្  
ផ្សលិតស្េែក្សជើង្ក្្ពុជា សដាយសប្រើទិននន័យរចចុរែននភាពផ្សលូវការ ស្េលសតត តការយក្ចិតតទុក្ដាក់្សលើ
ការនំសចញ ប្បាក់្ឈ្នួលការងារ ការសរើក្ និង្ការរិទសរាង្ចប្ក្ និង្ការវនិិសយគររសទេតា ល់ស្េល
ប្តូវបានអនុ្័តថ្មីៗ។ ប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មានសនេះ ក៏្ជា្នធានេ៏េំខាន់្ួយផ្សង្ស្េរ េប្មារ់អនក្ចូលរួ្ សៅ
ក្នុង្ការពិនិតយស ើ្លប្បាក់្ឈ្នួលអរែររមាសៅក្្ពុជាស ើង្វញិ េប្មារ់វេ័ិយកាត់សេរេស្លៀក្រំពាក់្ 
និង្ផ្សលិតស្េែក្សជើង្។ 
 

“ប្បាក់្ឈ្នួលអរែររមា គឺជាប្រធានរទេ៏េំខាន់ខាល ំង្្ួយសៅក្្ពុជា។ រាជរដាា ភិ្បាល េហជីព និង្ 
និសយជក្ បានសរតជាា កាលពីស្ែ ្ិថុ្ន ឆ្ន ំ២០១៤ ចំសពាេះកិ្ចចេំស ើ រការពិនិតយស ើ្លប្បាក់្ឈ្នួលអរែ
ររមាស ើង្វញិ្ួយ សដាយស្ផ្សអក្សលើភ្េតុតាង្ និង្គិតគូរេល់ក្តាត េង្គ្ និង្សេេាកិ្ចច។  អង្គការអនតរ
ជាតិខាង្ការងារ េង្ឃឹ្ ថាប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មានសនេះ នឹង្ជួយេល់ភាគីពាក់្ព័នាេំខាន់ៗក្នុ ង្វេ័ិយ
ការងារឲ្យមានការពិភាក្ាគ្នន ប្រក្រសដាយព័ត៌មានសពញសលញ និង្ការចរចារក្នុង្លក្ខ ៈស្ថា រន” 

សោក្ Maurizio Bussi ្ន្តនតីទទួលរនាុក្ននការយិល័យប្រចំាប្រសទេ ននអង្គការអនតរជាតិខាង្ការងារ 
េប្មារ់ប្រសទេនថ្ ង់្េ៍ ក្្ពុជា និង្ឡាវ បានមានប្រស្ថេន៍។  

 

សយង្តា្ប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មានសចញផ្សាយសលែទី្ួយ វេ័ិយកាត់សេរេស្លៀក្រំពាក់្ និង្ផ្សលិតស្េែក្
សជើង្ក្្ពុជា សៅសពលសនេះផ្សតល់ការងារេល់ក្្មក្រនិសយជិតប្រស្ហល៦០០,០០០នក់្ ស្េលប្បាក់្
ឈ្នួលពួក្សគ បានស ើង្យ៉ាង្សប្ចើនក្នុង្រយៈសពលពីរឆ្ន ំក្នលង្្ក្សនេះ។ ទនាឹ្នឹង្សនេះ ចំនួនសរាង្ចប្ក្
ស្េលេំស ើ រការសៅក្នុង្វេ័ិយសនេះ បានស ើង្េល់ចំនួនកំ្ ត់ប្តា៦៤០ ក្នុង្ស្ែ ្ីន ឆ្ន ំ២០១៥ ស្ៀរ
សៅនឹង្សរាង្ចប្ក្ចំនួន៥២៨ សៅចុង្ឆ្ន ំ២០១៣។  
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 កំ្ស ើ នសៅក្នុង្ឧេាហក្្មសនេះ សប្រៀរស្ៀរក្នុង្លក្ខ ៈអំសោយផ្សល ទល់នឹង្ការពាក្រ ៍ស្េល
ថាររមិា នំសចញនឹង្ធាល ក់្ចុេះ សហើយនឹង្រ៉ាេះពាល់េល់ភាពមានការងារស្វើសៅសពលប្បាក់្ឈ្នួលអរែ
ររមាថ្មី សក្ើនេល់១០០េុោល រ (ចូលជា្រមានសៅនថ្ៃទី១ ស្ែ កុ្្ភៈឆ្ន ំ២០១៤) និង្១២៨េុោល រ (ចារ់ពីនថ្ៃ
ទី១ ស្ែ ្ក្រា ឆ្ន ំ២០១៥) ។ 

  

សោក្ Bussi បានក្ត់េមាគ ល់ថា “ក្្មក្រនិសយជិត និង្េហជីព មានការបារ្ភស្េលអាចយល់បាន 
អំពីការធានថាប្បាក់្ឈ្នួលប្គរ់ប្គ្នន់ សេើ្ែរំីសពញតប្្ូវការររេ់ក្្មក្រនិសយជិត និង្ប្គួស្ថរពួក្
សគ។ ទនាឹ្នឹង្សនេះ រញ្ហា េំខាន់ស្េលប្តូវគិតគូរ គឺផ្សលរ៉ាេះពាល់ននប្បាក់្ឈ្នួលអរែររមាសលើេហ
ប្គ្នេ  
ផ្សលិតភាព ភាពប្រកួ្តប្រស្ជង្ និង្ការងារ។ ប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មានសនេះ រងាា ញអំពីក្តាត គួរសអាយចារ់
អារ្ម ៍្ួយចំនួនេល់នេគូេង្គ្ទំង្អេ់។”  
 

“អង្គការអនតរជាតិខាង្ការងារ ្ិនប្រកាន់យក្ ឬផ្សតល់អនុស្ថេន៍ពីក្ប្្ិតប្បាក់្ឈ្នួលអរែររមាជាក់្
ោក់្្ួយេប្មារ់ក្្ពុជាសទ។ រ៉ាុស្នត សយើង្កំ្ពុង្ស្លើយតរសៅនឹង្េំស ើ  ស្េលេំុឲ្យផ្សតល់ប្រឹក្ា និង្
ជំនួយរសចចក្សទេេល់ប្តីភាគីពាក់្ព័នធ េតីពី្ូលដាា នននការវភិាគមំា្ួន្ួយ ស្េលស្ផ្សអក្សលើទិននន័យ
ជាតិ” សោក្ Bussi បានមានប្រស្ថេន៍។ 

 

អង្គការអនតរជាតិខាង្ការងារ សប្គ្នង្សចញផ្សាយសលែថ្មីននប្ពឹតតិរប្តព័ត៌មានសនេះ សរៀង្រាល់ប្តីមាេ។ 

 

ប្ពឹតតិរប្តសនេះប្តូវបានសបាេះពុ្ពផ្សាយសៅក្នុង្ប្ក្រែ័ ឌ ននក្្មវ ិ្ ី ‘រទដាា នការងារក្នុង្េងាវ ក់្ផ្សគត់ផ្សគង់្ជា
េក្ល’ ស្េលប្តូវបានគំ្នប្ទហិរញ្ញវតាុសដាយអង្គការ GiZ តាង្ន្ឲ្យរដាា ភិ្បាលននស្ថធារ រេាេហ
ព័នធអាលលឺ ៉្ាង់្។ ក្្មវ ិ្ ីសនេះ ប្តូវបានផ្សតួចសផ្សតើ្ជាស្ផ្សនក្្ួយ ននភាពជានេគូជាថ្មី្ួយរវាង្ប្ក្េួង្េហ
ប្រតិរតតិការសេើ្ែអីភិ្វឌ្ឍន៍អាលលឺ ៉្ាង់្ (BMZ) និង្អង្គការអនតរជាតិខាង្ការងារ (ILO)។ 

 

សេើ្ែព័ីត៌មានរស្នា្  េូ្ទក់្ទង្៖ 
 

Matthew Cowgill 

ប្រធានទីប្រឹក្ារសចចក្សទេ គំសរាង្រទដាា នការងារសៅក្នុង្េងាវ ក់្ផ្សគត់ផ្សគង់្ ជាេក្ល 

ការយិល័យប្រចំាតំរន់ននអង្គការអនតរជាតិខាង្ការងារេប្មារ់តំរន់អាេីុ និង្បា៉ា េីុហវិក្ 

ទូរេ័ពា៖+66 2288 1724 

អីុស ៉្ាល៖ cowgill@ilo.org 
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