សិកខ

ស្តព
ី ី ករេធ្វើសមហរណកមមេគលនេយបយសងគម

និង ករផ្តលេ់ ស គំពរសងគមជមូល ្ឋ នេន្របេទសកមពុជ
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សំ ប់េចញផ យបនទន់: ែថងអងគរ ទី4 ែខមិថុន ឆន២
ំ ០១៣

េខត្តេសៀម ប (ពត៌មន អងគករILO) – សិកខ

ែដលបនេរៀបចំេឡើងេនេខត្តេសៀម ប កលពីៃថងទី៣០-៣១ែខឧសភ

ឆនំ២០១៣ េផ្តតជសំខន់េទេលើករែចករ ំែលកបទពិេ

ធន៍ និងគំនិតៃចន្របឌិតននកនុងករអនុវត្តន៍ យុទធ

គំពរសងគមេនកមពុជ និងករេរៀបចំបេងកើតេស គំពរសងគមជមូល ្ឋ នថនក់ជតិេនកនុង
សិកខ

បេចចកេទសស្តីពី

(SPF)” េរៀបចំរម
ួ គនេ

“ករេធ្វើសមហរណកមមេគលនេយបយសងគម

្រស្តជតិ

៊ ន។

និងករផ្តល់េស គំពរសងគមជមូល ្ឋ ន

យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងអងគករ ILO។

្ត រ
េនកនុងសនទរកថេបើកសិកខ
េ យឯកឧត្តមបណិ្ឌ ត យឹម ៃឆលី ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន្រកុម្របឹក
អភិវឌ ន៍វ ិស័យកសិកមមនិងជនបទ បនមន្រប
សន៍ថ “ភស្តុ ងថមីៗពីករស្រមបស្រមួល និងករេធ្វើសមហរណកមម
េគលនេយបយសងគម រួមជមួយនឹងករ្រគប់្រគងករណីមួយចំនួន នឹងេធ្វើឲយកន់ែតមន្របសិទធភព និង ្របសិទធផលកនុង
ករព្រងីក ករ្រគបដណ្តប់េស គំពរសងគម និងករស្រមបស្រមួលឈនេទដល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក”។

បទពិេ

ធន៍លៗ
្អ ពី្របេទសជង២៥ អំពីករអនុវត្តន៍ករផ្តល់េស គំពរសងគមជមូល ្ឋ ន ្រតូវបនេលើកយកមកបង្ហញ

និងពិនិតយេនកនុងសិកខ

ខងេលើ។ េលើសពីេនះេទេទៀត កិចចពិភក បនេផ្តតេលើសកមមភពែដលមន្របសិទធភព

កនុងករេរៀបចំបេងកើតយន្តករផ្តល់េស គំពរសងគមជមូល ្ឋ ន ែដលែផ្អកេលើករស្រមបស្រមួលថនក់ជតិ រួមជមួយករ
អនុវត្តកមមវ ិធី មរយះេស ្រចកេចញចូល្រចកែតមួយ អនុវត្តេ យរដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ រ ឺប ្ត ញសងគមសុីវ ិល។
សិកខកម

បនឯកភពនិងទទួល

គ ល់ថ ្រតូវែតមន្របព័នធព័ត៌មនែដលមនលកខណះសុខដុមនីយកមម និងករទទួល

េយបល់្រតលប់ែដលមន្របសិទធភព
ឯក

រេយងជក់

រួមជមួយវ ិធី

្រស្តននែដល

ចផ្តល់ពត៌មនេទដល់អនកទទួលផល។

ក់មួយចំនួនបនបង្ហញករពិតថ អនកទទួលផល្រតូវែតបនចុះេឈមះ និង្រតូវបនផ្តល់អំ

មន
ច

ម

រយះកញជ ប់រម
ួ មួយ ពីករេផទរេស សងគម េដើមបីេលើកកំពស់សក្តនុពលៃនវដ្តជីវ ិតរបស់មនុស មនក់ៗ។
ក ្ត ជរួមៃនអភិ្រកមទំងេនះ (គឺេគលគំនិតៃនេស េចញចូល្រចកែតមួយ) រួមចំែណកេធ្វើឲយេគលករណ៍ែណនំែដលមន
ែចងេនកនុងអនុ
េ
ផ្លស់បូរបទពិ
្ត

សន៍របស់អងគករILO ឆនំ២០១២ េលខ២០២ ស្តីពីេស គំពរសងគមជមូល ្ឋ ន ក្លយជករពិត។ ករ

ធន៍ពី្របេទសែប៉កខងតបូង េនកនុង្រពឹតិក
្ត រណ៍េនះ បនផ្តល់ជធតុចូលយ៉ ងសំខន់ ដល់គំេ ងយន្តករ
ផ្តល់េស សងគមរបស់កមពុជ ែដលនឹងកំពុងចប់េផ្តើម
កលបងេនកនុង្រសុកចំនួនពីរ ៃនេខត្តេសៀម ប។
ឯកឧត្តម គឹម ៃឆេហៀង អភិបលរងេខត្តេសៀម បបនមន្រប

េខត្តេយើងខញំុបនេ្រត មខ្លួនរួចជេ្រសចកនុងករ
ជញធរថនក់េ្រកមជតិ និងេ្រត មខ្លួនចូលរួម និង

សន៍ថ

ស្រមបស្រមួលអនុវត្តកមមវ ិធីយន្តករផ្តល់េស សងគម បេងកើនសមតថភព

គំ្រទករព្រងីកករ ិយល័យយន្តករេស គំពរសងគមេនះនេពលអនគត។

រះ្របេយជន៍ កនុង
ករេរៀបចំកិចគ
ច ំពរសងគមជមូល ្ឋ នសំ ប់្របេទសេនៃថងអនគត និងកិចចគំពរសងគមកំរ ិតខពស់េនថនក់
៊ ន ក៏ដូចជ
អងគសិកខ

េនះបនផ្តល់េវទិកស្រមប់្របេទសជេ្រចើនកនុងករផ ព្វផ យ “គំរល
ូ ្អ និងគំនិតដ៏មន

ករេរៀបចំេគលករណ៍

៊ នស្តីពីកិចគ
ច ំពរសងគម” េនះជករពនយល់របស់េ

និងជ្របធនែផនកសុខុមលភពសងគមៃនេលខធិករ ្ឋ ន

៊ ន។

For information only. Not an official record.

ក្រសី Mega Irena ជំនួយករនយក

លទធផលៃនបទបង្ហញ និងករពិភក កនុងអងគសិកខ
េនះ នឹងរួមចំែណកកនុងករចង្រកងេសៀវេភែណនំ ករអនុវត្តន៍
ល្អ ែផនកកិចចគំពរសងគមជមូល ្ឋ នរបស់អងគករ ILO ស្តីពីករេធ្វើសមហរណកមមេគលនេយបយសងគម និងករផ្តល់
េស គំពរសងគមជមូល ្ឋ នែដលនឹង្រតូវេបះពុមពផ យេ

យអងគករ ILO េនដំ

ច់ឆនំេនះ។ សិកខ

េនះក៏បន

ផ្តល់ឳកសស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តិករៃន្របេទសែប៉កខងតបូងនៃថងអនគតជមួយ្របេទសេផ ងៗដូចជ Labour Net
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(ឥ

្ឌ ) េ្របសុីល កូឡំប៊ី ឆីលលី និង

ហ ង់ទីន។ ៃដគូរអភិវឌ ន៍ទំងេនះបនបញ
ជ ក់ពីបំណងកនុងករផ្តល់ករគំ្រទយ៉ ង

េពញទំហឹងដល់ករអនុវត្តន៍ែផនកកិចគ
ច ំពរសងគមជមូល ្ឋ ន និងយន្តករ្រចកេចញចូលែតមួយកនុងតំបន់
ផ្តល់ករែណនំកុងករេរៀបចំ
ន
និងអនុវត្តេគលករណ៍គំពរសងគមរបស់

សិកខ

េនះចូលរួមេ

៉ នូទូ និងេកះសូឡូម៉ង់

គណះអធិបតីកុងសិ
ន
កខ

យសិកខកម ១២០រូបមកពីប
្រហ្វិកខងតបូង

េនះរួមមនេ

៊ ន េហើយនិង

៊ ន។

្ត ្របេទសកនុងតំបន់
៊ ន ឥ ្ឌ ម៉ុងេ គ លី ប៉ គី
ហ ង់ទីន េ្របសុីល ឆីលលី និង កូឡំបី៊។

មីបី៊យ៉ ហ ំេបៀ

ថ ន េកះ

ក Maurizio Bussi នយក្រកុមករងរសមរមយរបស់អងគករ ILO តំបន់

សុី

េគនយ៍ និងប៉ សុីហិក
្វ ឯកឧត្តម Jean-François Cautain ឯកអគគរដ្ឋទូត សហគមន៍អឹរប
៉ុ ្របចំ្របេទសកមពុជ ឯកឧត្តម Yuji

Kumamaru ឯកអគគ ជទូតជប៉ុន្របចំេនកមពុជ េ
ជតិេនកមពុជ េ

ក្រសី Claire Van der Vaeren អនកស្រមបស្រមួលអងគករសហ្របជ

ក Francisco Simplicio ្របធនែផនកកិចស
ច ហ្របតិបត្តិករ ពិេសសៃន្របេទសែប៉កខងតបូងរបស់អងគករ

UNDP ្របចំទី្រកុងញូយ៉ក និងេ

ក្រសី Christine Bockstal ្របធន្របតិបត្តិករ្របចំ្របេទស និងសហ្របតិបត្តិករ

បេចចកេទសៃននយក ្ឋ នកិចគ
ច ំពរសងគមរបស់អងគករILO ្របចំទី្រកុងហ ឺែណវ។
ព័ត៌មន លំអិតសូមេមើលេគហទំព័រ (http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProjectPage.do?pid=2207)
ទំនក់ទំនង:
អនក្រសី Valérie Schmitt អនកជំនញែផនកសន្តិសុខសងគម ្រកុមករងរសមរមយ្របចំទី្រកុងបងកក
Tel: +66 22 88 1767 Email: schmittv@ilo.org
អនក្រសី ឳក ម៉ លីក ម្រន្តីទទួលបនទុកកមមវ ិធី អងគករILO ្របចំទី្រកុងភនំេពញ
Tel. +855 16 872 703 Email: malika@ilo.org

ILO Regional Office for Asia and the Pacific
United Nations Building, 11th Floor
Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thailand

For information only. Not an official record.
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