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  គសចរដីខងែងអាំណរគណុ 

រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ សូម្ដថ្លងអាំណ្រគុណ្ោ ងរជាលក្រៅចាំក្ពាេះោរោាំរទពី
សាំណាក់ភាគីពាក់ព័នធទាំងអស់ កនុងដាំក្ណី្រោរននោរក្រៀរចាំក្ោលនក្ោបាយស្ីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ
សរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។  

ក្ោលនក្ោបាយក្នេះ រតូវបានក្រៀរចាំក្ ងីក្ដ្ឋយោរពិភាកាពិក្រោេះក្ោរល់ ដដលោនោរចូលរមួ្
ពីនដគូរតីភាគីរូក ដូចជារកសួងម្ហានផេ រកសួងោរររក្ទស និងសហររតិរតតិោរអនតរជាតិ រកសួងក្សដាកិចច 
និងហរិញ្ាវតថុ រកសួងសងគម្កិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទ រកសួងកិចចោរនរ ីរកសួងយុតតិធម៌្ រកសួង
ក្ទសចរណ៍្ រកសួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ក្លខាធិោរដ្ឋា នគណ្ៈកោម ធិោរជាតិររយុទធររឆ្ាំងអាំក្ពីជួញដូរ
ម្នុសស ទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខរររ និងោរងារ សោគម្និក្ោជក សហជីពកម្មករនិក្ោជិត សោគម្ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល អងគោរអនតរជាតិ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍នន។ 

រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ សូម្ដថ្លងអាំណ្រគុណ្ចាំក្ពាេះកម្មវធីិសកម្មភាពរតីភាគី ក្ដីម្បី
ក្ធេីឱ្យររក្សរីក្ ងីនូវក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ និងរមួ្ចាំដណ្កដល់ោររកីចក្រមី្ន និងោរអភិវឌ្ឍកនុងតាំរន់អាស្ក៊ា ន 
(កម្មវធីិរតីក្ោណ្កនុងតាំរន់អាស្ក៊ា ន) ននអងគោរ ILO ដដលបានផ្ល់ជាំនយួរក្ចចកក្ទសដ៏ោនស្ករៈសាំខាន់កនុង
ោរក្រៀរចាំក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ និង
ជាំនួយហិរញ្ាវតថុ  ដដលផ្ល់ឱ្យក្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលអូស្រស្កត លី តាម្រយៈ រកសួងោរររក្ទស និងពាណិ្ជជកម្ម នន
រដ្ឋា ភិបាលអូស្រស្កត លី។ 
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អរសររាំព្រួញ 

អរសរកាត់ ភាសាអង់គគែស ភាសាខែមរ 

ACRA      
Association of Cambodian Recruitment 
Agencies 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីពលករ
កម្ពុជា 

ADB Asian Development Bank ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 

AEC    ASEAN Economic Community សហគម្ន៍ក្សដាកិចចអាស្ក៊ា ន 

AFML ASEAN Forum on Migrant Labour ក្វទិោអាស្ក៊ា នសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារ 

AMS ASEAN Member States រដាសោជិកអាស្ក៊ា ន 

AQRF 
ASEAN Qualifications Reference 
Framework 

រករខណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍអិាស្ក៊ា ន 

ASEAN    Association of Southeast Asian Nations សោគម្ររជាជាតិអាសុីអាក្គនយ ៍

CAMFEBA      
Cambodian Federation of Employers and 
Business Association 

សហព័នធនិក្ោជក និងសោគម្
ពាណិ្ជជកម្មកម្ពុជា 

CEDAW 
Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women 

អនុសញ្ញា ស្ីពីោរលុររាំបាត់រាល់
ទរម្ង់ននោរក្រសីក្អីងររឆ្ាំងស្រសតី
ក្ភទ 

CQF Cambodia Qualifications Framework រករខណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍកិម្ពុជា 

DFAT 
Department of Foreign Affairs and Trade 
(Australia) 

រកសួងោរររក្ទស និងពាណិ្ជជកម្ម  
(ររក្ទសអូស្រស្កត លី) 

EPS 
Employment Permit System - Republic of 
Korea 

ររព័នធអនុញ្ញា តមុ្ខរររ - 
ស្កធារណ្រដាកូក្រ   

ILO       International Labour Organization អងគោរអនតរជាតិខាងោរងារ 

IOM   International Organization for Migration អងគោរអនតរជាតិខាងក្ទសនតរ 
ររក្វសន៍ 

LGBT+ 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and 
others 

អនករសឡាញ់ក្ភទដូចោន   

LMP Labour Migration Policy ក្ោលនក្ោបាយស្ីពីក្ទសនតរ
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ររក្វសន៍ោរងារ 
M&E Monitoring and Evaluation  ោររតួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល 

MAC       Manpower Association of Cambodia សោគម្ទីភាន ក់ងារហតថពលកម្ម
កម្ពុជា 

MOAFF 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries  

រកសួងកសិកម្ម រុោខ ររោញ់ និង
ក្នស្កទ 

MOEF Ministry of Economy and Finance រកសួងក្សដាកិចច និងហរិញ្ាវតថុ 

MOC Ministry of Commerce  រកសួងពាណិ្ជជកម្ម 

MOEYS Ministry of Education, Youth and Sports រកសួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 

MOFA&IC         
Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation 

រកសួងោរររក្ទស និងសហ
ររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

MOH         Ministry of Health រកសួងសុខាភិបាល 
MOI Ministry of Interior រកសួងម្ហានផេ 

MOIN Ministry of Information  រកសួងព័ត៌ោន 

MOJ   Ministry of Justice រកសួងយុតតិធម៌្ 

MOLVT Ministry of Labour and Vocational Training រកសួងោរងារ និងរណុ្្េះរណ្ាល
វជិាជ ជីវៈ 

MOP Ministry of Planning រកសួងដផនោរ 

MOSAVY    
Ministry of Social Affairs, Veterans and 
Youth Rehabilitation 

រកសួងសងគម្កិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសម្បទ 

MOWA Ministry of Women's Affairs រកសួងកិចចោរនរ ី

MTOSB 
Manpower Training and Overseas Sending 
Board 

គណ្ៈកោម ធិោររណុ្្េះរណ្ាល 
និងរញ្ជូ នពលករក្ៅររក្ទស 

MOU   Memorandum of Understanding អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន  

MRC Migrant Worker Resource Centre ម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ 

MRS Mutual Recognition of Skills ោរទទួលស្កគ ល់ជាំនញក្ៅវញិក្ៅម្ក 

MWF Migrant Welfare Fund  មូ្លនិធិសុខោលភាពពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ 



 

ទំព័រ vii 

NCCT National Committee for Counter Trafficking គណ្ៈកោម ធិោរជាតិររយុទធ
ររឆ្ាំងអាំក្ពីជួញដូរម្នុសស 

NEA National Employment Agency  ទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខរររ និងោរងារ 

NESB 
National Economic and Social 
Development Board (Thailand) 

រកុម្ររឹកាជាតិសរោរ់ោរអភិវឌ្ឍ
សងគម្ និងក្សដាកិចច (ររក្ទសនថ្) 

NGO Non-Governmental Organization អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល 

NSSF National Social Security Fund ក្រឡាជាតិរររសនតិសុខសងគម្ 

NTB National Training Board 
គណ្ៈកោម ធិោរជាតិរណុ្្េះ
រណ្ាល 

ODA Official Development Assistance  ជាំនយួអភិវឌ្ឍន៍ផលូវោរ 

PDOLVT 
Provincial Department of Labour and 
Vocational Training 

ម្នេីរោរងារ និងរណុ្្េះរណ្ាល
វជិាជ ជីវៈក្ខតត 

PRA Private Recruitment Agency ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 
SSS                    Social Security Scheme រររសនតិសុខសងគម្ 

TVET    
Technical and Vocational Education and 
Training 

ោរអរ់រ ាំរណុ្្េះរណ្ាលរក្ចចកក្ទស 
និងវជិាជ ជីវៈ 

TU   Trade Union សហជីព 

UNDAF 
United Nations Development Assistance 
Framework 

រករខណ្ឌ ជាំនយួអភិវឌ្ឍន៍នន 
អងគោរសហររជាជាតិ 

USAID 
United States Agency for International 
Development  

ទីភាន ក់ងារសហរដាអាក្ម្រកិសរោរ់
ោរអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ 
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ទំព័រ 1 

 

គោលនគោបាយ 
សតរីីគេសនតរព្រគេសន៍ការងារសព្ារ់ព្រគេសរម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

១- គសចរដីគ្ដើម្ 

កនុងរយៈក្ពលជាងពីរទសវតសរចុ៍ងក្រោយក្នេះ កម្ពុជារកាបានក្ពញក្លញនូវសនតិភាព ោរឯកភាពជាតិ 
សថិរភាពនក្ោបាយ ដដលក្ធេីឱ្យកម្ពុជាកាំពុងរនតទទួលបាននូវោររកីចក្រមី្នក្លីរគរ់វស័ិយ និងសក្រម្ចបាន
កាំក្ណី្នក្សដាកិចចខពស់កនុងអរតាជាម្ធយម្ររចាាំឆ្ន ាំ ៧,៧%។ កាំក្ណី្នក្សដាកិចចដ៏រងឹោាំ និងឆ្រ់រហ័សក្នេះបាន
ជយួោត់រនថយអរតាភាពរកីរក រក្ងាីតោរងារររករក្ដ្ឋយគុណ្ភាពោន់ដតក្រចីន និងជាំរុញោរអភិវឌ្ឍននវស័ិយ
ឯកជន។ ជាក់ដសតង កាំក្ណី្នដ៏ខពស់ក្នេះបានក្ធេីឱ្យផលិតផលកនុងរសុកសរុរ (ផ.ស.ស.) សរោរ់ម្នុសសោន ក់ក្ៅ
កម្ពុជាបានក្កីនក្ ងីក្ទេដងកនុងរយៈក្ពល១០ឆ្ន ាំចុងក្រោយក្នេះ ឬជិត ៦ដង កនុងរយៈក្ពលជាងពីរទសវតសរក៍នលង
ម្កក្នេះ ក្ហយីបានរុញកម្ពុជាឱ្យក្ងីរក្ចញផុតពីចាំណាត់ថាន ក់ននររក្ទសោនចាំណូ្លទរ ោល យក្ៅជាររក្ទស
ោនចាំណូ្លម្ធយម្ករមិ្តទរក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

សមិ្ទធផលគរួជាទីក្ោទនៈទាំងក្នេះ អាចសក្រម្ចក្ៅបាន ក្រោម្នក្ោបាយឈនេះ-ឈនេះ ដដលអនុញ្ញា ត
ឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលអាចរដងេរធនធានដដលជាផលលាភពីសនតិភាព ម្កក្ធេីោរវនិិក្ោគោ ងក្រចីនសនធឹកសនធ រ់
ក្លីោរកស្កងក្ហដ្ឋា រចនសម្ព័នធ (ទឹក ផលូវ ក្ភលីង) រពម្ទាំងោរអភិវឌ្ឍមូ្លធនម្នុសស ដដលបានរក្ងាីតជាមូ្លដ្ឋា ន
រគឹេះរងឹោាំសរោរ់ោរចារ់ក្ផតីម្ហក់ក្ ងីននក្សដាកិចចជាតិ។ ទនេឹម្នឹងក្នេះ ោរដ្ឋក់ក្ចញជារនតរនេ រ់នូវក្ោល
នក្ោបាយអភិវឌ្ឍក្សដាកិចច-សងគម្ររស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ដដលក្ផ្ទត តអាទិភាពក្លីោរក្រីកចាំហក្សដាកិចច និងក្ធេី
សោហរណ្កម្មកម្ពុជាចូលក្ៅកនុងតាំរន់ និងសកលក្លាក បានរងាលកខណ្ៈអាំក្ណាយផលដល់លាំហូរពាណិ្ជជកម្ម 
និងទុនវនិិក្ោគពីររក្ទស ដដលបានជាំរុញសកម្មភាពក្សដាកិចចក្ៅកនុងររក្ទស ជាពិក្សសវស័ិយដដលក្ររី
ររពលភាពពលកម្មខាល ាំង រពម្ទាំងោរក្ធេីពិពិធកម្មពីវស័ិយកសិកម្មក្ៅវស័ិយឧសាហកម្ម និងក្សវាកម្ម។ 
វឌ្ឍនភាពដផនកក្សដាកិចចក្នេះ បានផតល់លទធភាពកនុងោររក្ងាីតោរងារោនគុណ្ភាពោន់ដតក្រចីន ោរដាំក្ ងីរបាក់
ឈនួល ោរក្លីកកម្ពស់ករមិ្តជីវភាព ោរពរងីកកិចចោាំពារសងគម្ោន់ដតទូលាំទូលាយ និងោរោត់រនថយោរក្ធេី
ចាំណាករសុកក្ៅក្រៅររក្ទសក្ដ្ឋយររថុ្យររថានពីម្ួយឆ្ន ាំក្ៅម្យួឆ្ន ាំ។ ជាលទធផល ចក្នល េះឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅ
ឆ្ន ាំ២០១៨ កនុងចាំក្ណាម្ោរងារថ្មីរដនថម្ចាំនួន ១,៣លានកដនលង ដដលរតូវបានរក្ងាីត ោនោរក្កីនក្ ងី ៨៩៤
ពាន់នក់ សថិតក្ៅកនុងវស័ិយឧសាហកម្ម, ១ ០០៥ពាន់នក់ ក្ៅកនុងវស័ិយក្សវាកម្ម, និងចាំដណ្កោរងារក្ៅកនុង
វស័ិយកសិកម្ម ដដលោនផលិតភាពទរជាងក្គ ោនោរថ្យចុេះចាំននួ ៦១៧ពាន់នក់។ រសរជាម្យួនឹងោរ
រក្ងាីតោរងារកនុងរសុក រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បានសេេះដសេងជយួរកោរងារក្រៅររក្ទសរដនថម្ សរោរ់ររជាពលរដា 
ក្ដីម្បកី្ធេីឱ្យររក្សីរក្ ងីនូវជីវភាពរស់ក្ៅ និងោរទទលួបានម្កវញិនូវកោល ាំងពលកម្មជាំនញសរោរ់ោរអភិវឌ្ឍ
សងគម្ និងក្សដាកិចចជាតិ។ គិតរតឹម្ឆ្ន ាំ២០១៨ ពលករកម្ពុជាដដលកាំពុងក្ធេីោរ និងស្កន ក់ក្ៅររក្ទសោនចាំនួន 
១,២៣លាននក់។ ក្រីក្ោងតាម្ោរបា ន់ស្កម នររស់ធនោរពិភពក្លាក របាក់រក្ញ្ាីររស់ពលករកម្ពុជាក្ៅ
ររក្ទសរត រ់ម្កចូលកនុងររក្ទសកម្ពុជាក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ គឺររោណ្ ១,៤៣ពាន់លានដុលាល រអាក្ម្រកិ ឬក្សមី
នឹង ៥,៨%នន ផ.ស.ស ដដលក្កីនក្ ងីររោណ្ ៤២,៩% ពី ១ពាន់លានដុលាល រអាក្ម្រកិក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 2 

 

ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ គឺជាកោល ាំងជាំរុញដ៏សាំខាន់កនុងោររមួ្ចាំដណ្កដល់ោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចចរគួស្ករ សហគម្ន៍ 
និងសងគម្កនុងររក្ទសកម្ពុជា ក្ដ្ឋយមិ្នរតឹម្ដតបានផ្ល់ឱ្ោសដល់ររជាពលរដាកម្ពុជា អាចរករបាក់ចាំណូ្ល
បានសម្រម្យ និងោនលទធភាពក្ផី្របាក់ម្កសោជិករគួស្ករររស់ពកួក្គរ ុក្ណាណ េះក្ទ រ ុដនតក៏បានផ្ល់នូវចាំក្ណ្េះ
ដឹងថ្មីៗ រទពិក្ស្កធន៍ោរងារ និងជាំនញរក្ចចកក្ទស ដដលជាមូ្លដ្ឋា នដ៏ោនស្ករៈសាំខាន់សរោរ់ឱ្យពួកក្គអាច
យកក្ៅក្ររីរបាស់សរោរ់នថ្ៃអនគត។  

ក្ទេះរីជាកនលងម្ក កម្ពុជាសក្រម្ចបានកាំក្ណី្នខពស់កនុងរយៈក្ពលដ៏ដវង និងកាំពុងរនតសថិតកនុងស្កថ នភាព
ក្សដាកិចចលអនក្ពលរចចុរបនន ក៏រ ុដនតដាំក្ណី្រោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចច សងគម្ជាតិក្យងីបានឈានចូលម្កដល់ដាំណាក់
ោលដដលរតូវររឈម្នឹងរញ្ញា ថ្មីក្ទៀត ដដលោនសភាពខុសោន ោ ងខាល ាំងពីអតីតោល ដដលក្យងីរតូវខិតខាំជាំនេះ 
ក្ដ្ឋេះរស្កយក្ដីម្បអីាចរកាបានកាំក្ណី្នខពស់ រក្ងាីតោរងារនិងមុ្ខរររោន់ដតររក្សីររសរតាម្កតីរបាថាន ោន់ដត
ខពស់ក្ ងីររស់ររជាពលរដា និងោរទញយកផលវជិជោនជាអតិររោពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ។ ក្ឆលីយតរ
ក្ៅនឹងរដរម្ររមួ្លននររោិរណ៍្ក្នេះ រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិោលទី៦ ននរដាសភា បានដ្ឋក់ក្ចញ យេុធសាន្រសត
ចតុគកាណ-ដ្ាំណារ់កាលេី៤ ក៏ដូចជា ក្ោលនក្ោបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឧសាហកម្មកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៥-
២០២៥ ដដលរមួ្រញ្ចូ លោន នូវដាំក្ណាេះរស្កយរគរ់រជុងក្រជាយ សាំក្ៅជាំរុញោរដកដរររចនសម្ព័នធក្សដាកិចចជាតិ 
ពីោរពឹងដផអកក្លីកាំក្ណី្នជាំរុញក្ដ្ឋយកតាត ផលិតកម្ម ក្ៅពឹងដផអកក្លីផលិតភាព និងោររក្ងាីតតនម្លរដនថម្ សាំក្ៅ
ពរងឹងភាពររកតួររដជង រនតធានបានកាំក្ណី្នខពស់ រក្ងាីតោរងារោន់ដតររក្សីរទាំងកនុងនិងក្រៅររក្ទស និង
រក្ងាីនរបាក់ចាំណូ្លររករក្ដ្ឋយសថិរភាព និងររោិរ័នន។ ទនេឹម្នឹងក្នេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បានដ្ឋក់ក្ចញនូវ 
ដផនោរយុទធស្កស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ក្ោលនក្ោបាយជាតិសតីពីមុ្ខរររ និងោរងារឆ្ន ាំ២០១៥-
២០២៥ ក្ោលនក្ោបាយជាតិសតីពីោរអរ់រ ាំរណ្តុ េះរណាត លរក្ចចកក្ទស និងវជិាជ ជីវៈ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២៥ រករខណ្ឌ
ក្ោលនក្ោបាយជាតិោាំពារសងគម្ ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ និងរករខ័ណ្ឌ ក្ោលក្ៅអភិវឌ្ឍររករក្ដ្ឋយចីរភាព
កម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៦-២០៣០ សាំក្ៅរក្ងាីនឱ្ោសោរងារសម្រម្យជូនររជាពលរដា និងក្លីកកម្ពស់ផលិតភាព
ោរងារ ជាំរុញោរអភិវឌ្ឍជាំនញនិងធនធានម្នុសស រពម្ទាំងពរងឹងអភិបាលកិចចទីផារោរងារ ក្ដីម្បកី្ឆលីយតរ
ក្ៅនឹងតរមូ្វោរននោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចច-សងគម្ និងោរផ្ទល ស់រតូរននរចនសម្ព័នធក្សដាកិចច និងររជាស្កស្រសតទាំង
កនុងតាំរន់ និងសកលក្លាក។ 

រដនថម្ពីក្លីក្ោលនក្ោបាយខាងក្លី រាជរដ្ឋា ភិបាល នឹងដ្ឋក់ក្ចញ “ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣” សាំក្ៅពរងឹងអភិបាលកិចចក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 
រក្ងាីនររសិទធភាពកនុងោរោរពារ ោរក្លីកកម្ពស់សិទធិ និងអតថររក្ោជន៍ និងោរផាភាជ រ់ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ
ក្ៅនឹងោរអភិវឌ្ឍសងគម្ និងក្សដាកិចច។ ក្ោលនក្ោបាយក្នេះ គឺជាឯកស្ករក្ោលនក្ោបាយដាំណាក់ោល
ទី៣ ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលដ្ឋក់ក្ចញ ក្ដ្ឋយបានក្ធេីោរររមូ្លផតុ ាំធាតុចូលពីសាំណាក់នដគូកនុងសងគម្ និងរដាបាល
ថាន ក់ក្រោម្ជាតិ ជាពិក្សសរទពិក្ស្កធន៍ និងោរអនុវតតលអៗ  ដដលអនុវតតបានក្ជាគជ័យនក្ពលកនលងម្កកនុង
ដាំណាក់ោលទី១ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១០ និងដាំណាក់ោលទី២ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៤ រពម្ទាំងក្ធេីអាទិភាពនីយកម្មននសកម្ម
ភាពោរងារ ក្ដ្ឋយកាំណ្ត់នូវស្កថ រ័នដឹកនាំ និងស្កថ រ័នទទលួខុសរតូវកនុងោរអនុវតតវធិានោរ រពម្ទាំងរក្ងាីត
ជារករខណ្ឌ រគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជាររករក្ដ្ឋយនិរនតរភាព ររសិទធភាព និង
ឈរក្លីមូ្លដ្ឋា នសិទធិ និងវសិ្កលភាពក្យនឌ័្រ។  
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ទំព័រ 3 

 

២- និនាន ការគេសនតរព្រគេសន៍ការងារ 
២.១- កតាត កាំណ្ត់និនន ោរក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 
ក. ររជាស្កស្រសតកម្ពុជា 
រចចុរបនន ររក្ទសកម្ពុជាកាំពុងសថិតក្ៅកនុងស្កថ នភាពអនតរកម្មររជាស្កស្រសត (Demographic Transition) 

ដដលផ្ទល ស់រតូរពីអរតារងាកាំក្ណី្ត និងអរតាម្រណ្ៈខពស់ក្ៅអរតារងាកាំក្ណី្ត និងអរតាម្រណ្ៈទរវញិ។ ជាក់ដសតង 
ក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ររជាជនសថិតក្រោម្អាយុ ២៤ឆ្ន ាំ ោនចាំនួនក្រចីនជាងក្គក្ៅកនុងរចនសម្ព័នធររជាស្កស្រសត
ររោណ្ ៥០,២% ននររជាជនសរុរដដលរកុម្អាយុក្នេះ គឺតាំណាងឱ្យអនកដដលបានក្កីតកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៩០។ 
ជាម្យួនឹងរចនសម្ព័នធដររក្នេះ កម្ពុជាោនររជាជនវយ័ក្កមងចាំនួនក្រចីនសរោរ់ផគត់ផគង់ក្ៅកនុងក្សដាកិចច ក្ហយី
រកុម្ររជាជនវយ័ក្កមងទាំងក្នេះ នឹងក្ដីរតោួ ងសាំខាន់កនុងោរជាំរុញោរអភិវឌ្ឍសងគម្-ក្សដាកិចច ជាពិក្សសរនត
ចូលរមួ្ជាំរុញកាំក្ណី្នក្សដាកិចចកម្ពុជាកនុងរយៈក្ពលររោណ្ជារីទសវតសរខ៍ាងមុ្ខ។ ទនេឹម្នឹងក្នេះ តារាងទី១ ក៏
បានរងាា ញថាររោិណ្ភាគននររជាជនដដលសថិតក្ៅកនុងវយ័ក្ធេីោរ (អាយុ១៥ ក្ៅ៦៤ឆ្ន ាំ) បានក្កីនក្ ងីពី 
៥២,៨% ក្ៅឆ្ន ាំ១៩៩០ ក្ៅ ៦៤,២% ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៨ និងររសិនគិតជាចាំនួនវញិ គឺោនោរក្កីនក្ ងីក្ទេដងពី 
៤,៧លាន ក្ៅ១០,៤ លាននក់កនុងរយៈក្ពលដូចោន ក្នេះ ក្ហយីក្ៅឆ្ន ាំ២០២៥ ចាំនួនក្នេះនឹងរនតក្កីនក្ ងីដល់ 
១១,៦លាននក់ ឬក្សមីនឹង ៦៥,១% ននររជាជនសរុរ។ 

តារាងទី ១ ៖ ចាំននួ និងររោិណ្ភាគររជាជនកម្ពុជា តាម្អាយុ ពីឆ្ន ាំ១៩៩០ ដល់ ២០២៥ 
ចាំននួររជាជន (ពាន់នក់) 1990 2000 2010 2018 2025 
0-14 3,974  5,054  4,769  5,071  5,222  
15-24 1,695  2,398  2,988  3,079  3,039  
25-34 1,233  1,746  2,401  2,886  3,043  
35-44 861  1,256  1,640  1,911  2,823  
45-54 562  825  1,225  1,540  1,384  
55-64 388  499  751  1,016  1,312  
65+ 260  374  534  742  987  
15-64 4,739  6,724  9,006  10,433  11,600  
ររោិណ្ភាគ (%) ននររជាជនសរុរ      
0-14 44.3% 41.6% 33.3% 31.2% 29.3% 
15-24 18.9% 19.7% 20.9% 19.0% 17.1% 
25-34 13.7% 14.4% 16.8% 17.8% 17.1% 
35-44 9.6% 10.3% 11.5% 11.8% 15.9% 
45-54 6.3% 6.8% 8.6% 9.5% 7.8% 
55-64 4.3% 4.1% 5.3% 6.3% 7.4% 
65+ 2.9% 3.1% 3.7% 4.6% 5.5% 
15-64 52.8% 55.3% 62.9% 64.2% 65.1% 
ររភព៖ ក្ធេីោរបា ន់ស្កម នពីទិននន័យ United Nations Population Division  
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ររសិនក្រីក្ធេីោរក្ររៀរក្ធៀរជាម្ួយរណាត ររក្ទសជិតខាង និងតាំរន់ ររោិណ្ភាគននររជាជនកម្ពុជា 
សថិតក្ៅកនុងវយ័ក្ធេីោរ ទរជាងររក្ទសនថ្ និងររក្ទសក្វៀតណាម្។ ជាម្ួយនឹងររជាជនវយ័ក្កមង និងអរតា
រងាកាំក្ណី្តខពស់ កម្ពុជាកាំពុងសថិតក្ៅកនុងដាំណាក់ោលដាំរូងននផលលាភររជាស្កស្រសត ក្ដ្ឋយររោិណ្ភាគនន
ររជាជនសថិតក្ៅកនុងវយ័ក្ធេីោរ រតូវបានពាករណ៍្ថានឹងរនតក្កីនក្ ងីរហូតដល់ ឆ្ន ាំ២០៤៥។ ទនេឹម្នឹងក្នេះ 
សិងារុរ ីោ ក្ សុី នថ្ និងក្វៀតណាម្ បានឆលងោត់ដាំណាក់ោលកាំពូលររស់ខលួនរចួក្ហយី ក្ហយីររោិណ្ភាគ
ននររជាជនសថិតក្ៅកនុងវយ័ក្ធេីោរបានចារ់ក្ផតីម្ធាល ក់ចុេះជារក្ណ្តី រៗ ក្ដ្ឋយនិនន ោរក្នេះបានចារ់ក្ផតីម្ក្ៅររក្ទស
នថ្ និងររក្ទសសិងារុរតីាាំងពី ឆ្ន ាំ២០១០ ក្ៅររក្ទសក្វៀតណាម្ចារ់ពី ឆ្ន ាំ២០១៣ និងក្ៅររក្ទសោ ក្ សុីចារ់
ពីឆ្ន ាំ២០១៨ (រូរទី១ ខាងក្រោម្)។ និនន ោរក្នេះរតូវបានសក្ងាតក្ឃញីរចួក្ហយីក្ៅកនុងរណាត ររក្ទសអភិវឌ្ឍន៍
ដូចជាររក្ទសជរ ុន និងស្កធារណ្រដាកូក្រ  ។ ក្ដ្ឋយស្ករកតាត ររជាស្កស្រសតក្នេះ ររក្ទសម្យួចាំនួនក្ៅកនុងតាំរន់
បាននឹងកាំពុងររឈម្ខេេះខាតកោល ាំងពលកម្ម ក្ដីម្បរីទរទង់កាំក្ណី្នក្សដាកិចចររស់ខលួន។  

ររូទី១៖ ររោិណ្ភាគអនកសថតិក្ៅកនុងវយ័ក្ធេោីរកម្ពុជាក្ធៀរនឹងរណាត ររក្ទសក្ផសងៗ ពីឆ្ន ាំ១៩៩០-២០៦០ 

 
ររភព៖ ក្ធេីោរបា ន់ស្កម នពីទិននន័យ United Nations Population Division  

ក្រីក្ទេះរីជាោរអរ់រ ាំររស់ររជាជនសថិតកនុងវយ័ក្ធេីោរ បានក្កីនក្ ងីគរួឱ្យកត់សោគ ល់ ក្ដ្ឋយចាំននួអនក
ដដលទទលួបានោរអរ់រ ាំករមិ្តឧតតម្សិកា និងម្ធយម្សិកាទុតិយភូមិ្បានក្កីនក្ ងីក្ទេដង ក្ៅកនុងចក្នល េះ ឆ្ន ាំ
២០១៣ និងឆ្ន ាំ២០១៧ ក៏ភាគក្រចីនននររជាជនសថិតកនុងវយ័ក្ធេីោរគឺក្ៅោនករមិ្តអរ់រ ាំ និងករមិ្តជាំនញទរ។ 
កនុងររោិរណ៍្ក្នេះ ោរអរ់រ ាំរណ្តុ េះរណាត លរក្ចចកក្ទសវជិាជ ជីវៈ និងោរអភិវឌ្ឍជាំនញ ជាកតាត រមួ្ចាំដណ្កដ៏សាំខាន់
កនុងោររក្ងាីនឱ្ោសសរោរ់កោល ាំងពលកម្មកម្ពុជា កនុងោរចារ់យកោរងារលអររក្សីរទាំងកនុង និងក្រៅររក្ទស។ 
ទនេឹម្នឹងក្នេះ កនុងរររិទក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ោរទទួលស្កគ ល់ជាំនញនឹងក្ដីរតួោ ងសាំខាន់កនុងោរផតល់
លទធភាពឱ្យពលករក្ររីរបាស់ជាំនញ ចាំក្ណ្េះដឹង និងធនធាន ដដលពកួក្គទទលួបានពីោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារក្ៅក្រៅររក្ទស ក្ដីម្បរីមួ្ចាំដណ្កអភិវឌ្ឍក្សដាកិចចរគួស្ករ សហគម្ន៍ និងសងគម្ ររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព។ 



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 5 

 

តារាងទី២៖ ករមិ្តអរ់រ ាំររស់ររជាជនសថតិកនុងវយ័ក្ធេោីរ (១៥-៦៤ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ២០១៣ និងឆ្ន ាំ២០១៧ 

ររភព៖ អក្ងាតសងគម្ក្សដាកិចចឆ្ន ាំ២០១៣ និងឆ្ន ាំ២០១៧ 

ខ. ក្សដាកិចច និងទីផារោរងារកម្ពុជា 

កម្ពុជាសក្រម្ចបានកាំក្ណី្នក្សដាកិចចខពស់ររោណ្ជា ៧,០% ក្ៅកនុងចក្នល េះឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៨ 
ក្ទេះរីស្កថ នភាពក្សដាកិចចសកលក្លាក ោនលកខណ្ៈមិ្នរបាកដររជា ក្ហយីររក្ទសម្យួចាំនួនកាំពុងជរួររទេះ
វរិតតិរាំណុ្លស្កធារណ្ៈ។ កនុងរយៈក្ពលដូចោន ក្នេះ ចាំននួអនកោនោរងារក្ធេី (១៥ឆ្ន ាំ+) បានក្កីនក្ ងីចាំនួន 
១,៣លាននក់ ពី ៨,៣លាននក់ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅ៩,៦លាននក់ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៨ ក្ពាលគឺក្កីនក្ ងី ២,៩% 
ជាម្ធយម្កនុងម្យួឆ្ន ាំ ដដលខពស់ជាងអរតាកាំក្ណី្នររស់ររជាជនកម្ពុជាដដលសថិតក្ៅកនុងវយ័ក្ធេីោរ ២,៧% ជា
ម្ធយម្កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ ក្នេះោនន័យថា កនុងរយៈក្ពល ៥ឆ្ន ាំចុងក្រោយក្នេះ ក្សដាកិចចកម្ពុជាអាចរក្ងាីតោរងារថ្មី
រដនថម្ររោណ្ជា ២៦មឺុ្នកដនលង ជាម្ធយម្កនុងម្យួឆ្ន ាំ ជូនររជាជនវយ័ក្កមងដដលឈានដល់វយ័ក្ធេីោរជាក្រៀង
រាល់ឆ្ន ាំ រពម្ទាំងអនកោនរាំណ្ងចង់ដសេងរកោរងារ ជាពិក្សសពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ដដលវលិរត រ់ម្ក
ររក្ទសកម្ពុជាវញិ។ ជាលទធផល អនុបាតអនកោនោរងារក្ៅនឹងររជាជន (១៥ឆ្ន ាំ+) ដដលរងាា ញពីលទធភាព
ក្សដាកិចចកនុងោរផតល់ោរងារដល់ររជាជន ដដលសថិតក្ៅកនុងវយ័ក្ធេីោរ ឬផតល់ោរងារដល់អនកចង់ដសេងរកោរងារ 
រកាបានអរតាក្ថ្រកនុងរងេង់ ៨០,៦% កនុងរយៈក្ពលដូចោន ក្នេះ។ រ ុដនត អនុបាតក្នេះោនអរតាខពស់សរោរ់រុរស 
(៨៦,៤%) ជាងស្រសតី (៧៥,២%)។ ទនេឹម្នឹងក្នេះ អរតាោម នោរងារ (១៥ឆ្ន ាំ+) សថិតក្ៅកនុងអរតាមួ្យទរជាង ១% 
រ ុដនតអរតាោម នោរងារររស់យុវជន (១៥-២៤ឆ្ន ាំ) ជាពិក្សស យុវជនជារុរសោនករមិ្តខពស់ជាងអរតាោម ន
ោរងារ (១៥ឆ្ន ាំ+) ដូចរងាា ញក្ៅតារាងទី៣ ខាងក្រោម្។   

កនុងចាំក្ណាម្ោរងារថ្មីរដនថម្ចាំននួ ១,៣លានកដនលង ដដលរតូវបានរក្ងាីតចក្នល េះឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៨ 
ោនោរក្កីនក្ ងី ៨៩៤ពាន់នក់ សថិតក្ៅកនុងវស័ិយឧសាហកម្ម, ១០០៥ពាន់នក់ ក្ៅកនុងវស័ិយក្សវាកម្ម 
រ ុដនតោរងារក្ៅកនុងវស័ិយកសិកម្ម ដដលោនផលិតភាពទរជាងក្គ ោនោរថ្យចុេះចាំនួន ៦១៧ពាន់នក់។  

 

 



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 6 

 

តារាងទី៣៖ សូចនករក្សដាកិចច និងទីផារោរងារសាំខាន់ៗ 

 
ររភព៖ ក្ធេីោរចងរកងពី (១)រកសួងក្សដាកិចច និងហរញិ្ាវតថុ , (២)អក្ងាតសងគម្ក្សដាកិចច, និង ILOSTAT database ររស់អងគោរអនតរជាតិ
ខាងោរងារ 

ទនេឹម្នឹងក្នេះ ទីផារោរងារកម្ពុជាក៏មិ្នទន់ដាំក្ណី្រោរបានលអ ក្ដ្ឋយស្កររបាយកោល ាំងពលកម្ម និងតរមូ្វ
ោរកោល ាំងពលកម្មមិ្នក្សមីោន រវាងទីររជុាំជន និងជនរទ ក្សវាអនតរកម្មោរងារ និងោរដរងដចកព័ត៌ោនមិ្នទន់
ោនោរអភិវឌ្ឍក្ពញក្លញរវាងអនកដសេងរកោរងារ និងព័ត៌ោនក្រជីសក្រសីកោល ាំងពលកម្ម។ ក្នេះបានក្ធេីឱ្យ
ររជាជនម្យួចាំនួនដដលោនជាំនញ និងរទពិក្ស្កធន៍ោរងាររស្ករ់ បានខកខានឱ្ោសទទលួបានោរងារក្ៅ
តាម្រណាត វស័ិយក្សដាកិចច និងរាជធានី ក្ខតត ដដលោនោររកីចក្រមី្នក្ដ្ឋយស្ករកងេេះព័ត៌ោន។ ោរណ៍្ក្នេះក៏
បានចូលរមួ្ចាំដណ្កក្ធេីឱ្យោនោរក្ធេីចាំណាករសុកក្ៅក្រៅររក្ទសក្ដីម្បដីសេងរកឱ្ោសោរងារ។  

គ. ស្កថ នភាពតរម្វូោរ និងោរផគត់ផគង់កោល ាំងពលកម្មកនុងតាំរន់ 

ររសិនក្រីពិនិតយក្លីករមិ្តននោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចចអាស្ក៊ា ន បានោល យជាតាំរន់ម្ួយដដលោនោររកីលូត
លាស់ខាល ាំងជាងក្គក្ៅក្លីពិភពក្លាក ជាពិក្សសកនុងោររសូរយកោរវនិិក្ោគទុនផ្ទេ ល់ពីររក្ទស រ ុដនតររក្ទស
ជាសោជិករចចុរបននកាំពុងសថិតក្ៅកនុងដាំណាក់ោលក្ផសងៗននដាំណាក់ោលននោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចច និងដាំណាក់
ោលននរចនសម្ព័នធររជាស្កស្រសត។ ជាក់ដសតង ចាំននួររជាជនឈានចូលវយ័ចាំណាស់កាំពុងក្កីនក្ ងីក្រចីន និង
ោរធាល ក់ចុេះអរតាកាំក្ណី្តកនុងរណាត ររក្ទសម្ួយចាំនួនដូចជាររក្ទសនថ្ សិងារុរ ីនិងោ ក្ សុីជាក្ដីម្ (ដូចបាន
រងាា ញក្ៅរូរទី១ខាងក្លី) បានក្ធេីឱ្យររក្ទសទាំងក្នេះកាំពុងោនតរមូ្វោរកោល ាំងពលកម្មពីរណាត ររក្ទសក្ផសង
ក្ទៀត ក្ដីម្បរីកា និងោត់រនថយក្លបឿនននោរធាល ក់ចុេះននចាំននួររជាជនដដលសថិតក្ៅកនុងវយ័ក្ធេីោរ។ ទនេឹម្នឹងក្នេះ 
ររក្ទសម្យួចាំននួក្ទៀតក្ៅកនុងតាំរន់ដូចជាកម្ពុជា ហេលីីពីន និងឥណ្ឌូ ក្នសុី ជាក្ដីម្ ដដលោនសោត នុពល
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ទំព័រ 7 

 

កាំក្ណី្នននររជាជនសថិតក្ៅកនុងវយ័ក្ធេីោរ នឹងររឈម្ក្ៅនឹងោរក្កីនក្ ងីនូវតរមូ្វោរោរងារជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ 
បានោល យក្ៅជាររភពកនុងោរផគត់ផគង់កោល ាំងពលកម្ម។ ោរណ៍្ក្នេះ បានជាំរុញឱ្យោនរោល ស់ទីននពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោន់ដតោនសនេុេះក្កីនក្ ងី ក្ដីម្បរីាំក្ពញតរមូ្វោរ និងឱ្ោសោរងារសម្រម្យកនុងោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចច 
និងសងគម្ននរណ្ាររក្ទសនីម្យួៗ។ តារាងខាងក្រោម្រងាា ញអាំពីោរបា ន់ស្កម នននតរមូ្វោរកោល ាំងពលកម្មក្ៅ
ររក្ទសសិងារុរ ីោ ក្ សុី និងនថ្ ក្ដ្ឋយដផអកក្លីោរពាករណ៍្ររស់អងគោរសហររជាជាតិដផនកក្សដាកិចច និង
សងគម្ (medium scenario) អរតាកាំក្ណី្នោរងារក្ថ្រ និងអរតាចូលរមួ្កោល ាំងពលកម្មក្ថ្រ។ តារាងទី៤ បាន
រងាា ញថា ក្ៅចក្នល េះឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០២៥ ររក្ទសសិងារុររីតូវបានបា ន់ស្កម នថានឹងោនតរមូ្វោរកោល ាំង
ពលកម្មរដនថម្ពីខាងក្រៅររោណ្ជា ១,៣លាននក់ ក្ដីម្បកី្ៅរាំក្ពញសោត នុពលឱ្ោសោរងារដដលមិ្នអាច
រាំក្ពញក្ដ្ឋយកោល ាំងពលកម្មកនុងរសុក។ សរោរ់ររក្ទសនថ្ គឺោនតរមូ្វោរររោណ្ ៣,៤លាននក់ និងររក្ទស
ោ ក្ សីុររោណ្ ០,៦លាននក់ កនុងចក្នល េះឆ្ន ាំដូចោន ។  កនុងចក្នល េះឆ្ន ាំ២០០៥ ដល់ឆ្ន ាំ២០២៥ ររក្ទសទាំង៣
ខាងក្លីក្នេះ គឺោនតរមូ្វោរកោល ាំងពលកម្មរដនថម្ពីខាងក្រៅសរុរររោណ្ជា ៦០មឺុ្ននក់ កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ 

តារាងទី៤៖ ោរបា ន់ស្កម នតរម្វូោរកោល ាំងពលកម្មក្ៅកនុងររក្ទសសងិារុរ ីនថ្ និងោ ក្ សុ ី

ចាំននួតរម្វូោរកោល ាំងពលកម្ម (ពាន់នក់) 
ដផអកក្លកី្សណារយី ូ អរតាកាំក្ណី្នោរងារក្ថ្រ  

សងិារុរ ី នថ្ ោ ក្ សុ ី សររុទាំង៣ររក្ទស 
2005-2010 720   490  85  1,295  
2010-2015 535  1,452   -43 1,944  
2015-2020 1,026  2,775  358  4,159  
2020-2025 1,272  3,444  559  5,275  
សរុរ 3,553  8,161  959  12,673 
ម្ធយម្កនុងម្យួឆ្ន ាំចក្នល េះឆ្ន ាំ ២០០៥-២០២៥ 178  408  48  634  
ររភព៖ Education, skills development, labour mobility and economic growth; an ASEAN perspective, MLVT (នផេកនុ ង) 

ឃ. ស្កថ នភាពរបាក់ឈនួល 
ក្ដ្ឋយស្ករអតុលយភាពររជាស្កស្រសត ោរអភិវឌ្ឍសងគម្-ក្សដាកិចច កនុងតាំរន់ោនករមិ្តក្ផសងោន  កាំក្ណី្ន

ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារនឹងរនតក្កីនក្ ងី ដដលអាចរណាត លឱ្យក្កីតោនក្ ងីោរខេេះខាតកោល ាំងពលកម្មកនុង
ររក្ទស និងោរក្កីនក្ ងីរបាក់ឈនួលកនុងរសុកក្លឿន។ ជាក់ដសតង របាក់ឈនួលអរបររោកនុងវស័ិយវាយនភណ្ឌ  
ោត់ក្ដរ និងផលិតដសបកក្ជីង ក្ៅកនុងររក្ទសកម្ពុជា បានក្កីនក្ ងីជាលាំដ្ឋរ់ ក្ពាលគឺ ក្កីនក្ ងីពី ៨០ដុលាល រ
អាក្ម្រកិក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ ១៧០ដុលាល រអាក្ម្រកិក្ៅឆ្ន ាំ២០១៨ ក្ហយីសរោរ់ឆ្ន ាំ២០១៩ របាក់ឈនួលអរបរោ
សរោរ់កម្មករនិក្ោជិតកនុងវស័ិយក្នេះក្កីនក្ ីងដល់ ១៨២ដុលាល រអាក្ម្រកិ។ ក្រីក្ធេីោរក្ររៀរក្ធៀរជាម្ួយ
រណាត ររក្ទស ដដលោនស្កថ នភាពក្សដាកិចច-សងគម្ ររហាក់ររដហលោន  ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៨ ក្នេះ 
របាក់ឈនួលអរបររោក្ៅកម្ពុជាបានក្កីនក្ ងីជាលាំដ្ឋរ់ររោណ្ជា ១៦,៦% ជាម្ធយម្កនុងម្យួឆ្ន ាំ ឬ ក្កីនក្ ងី
ជិត ២ដង។ ជាលទធផល គោល តននរបាក់ឈនួលអរបររោរវាងកម្ពុជា និងររក្ទសទទលួពលករកម្ពុជាបានោត់
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ទំព័រ 8 

 

រនថយជារក្ណ្តី រៗ រ ុដនតគោល តក្នេះក្ៅោនករមិ្តខពស់។ ជាក់ដសតងកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ របាក់ឈនួលអរបររោ កនុង
ម្យួដខក្ៅ៖ 

- ររក្ទសនថ្ គឺចក្នល េះពី ២៤៨ ក្ៅ ២៦៦ដុលាល រអាក្ម្រកិ 
- ររក្ទសោ ក្ សុី គឺររោណ្ ២៩០ដុលាល រអាក្ម្រកិ  
- ររក្ទសអារា រ់រ៊ាីស្កអូឌី្ត គឺររោណ្ ៣៤៧ដុលាល រអាក្ម្រកិ 
- តាំរន់រដាបាលពិក្សសហុងកុងននររក្ទសចិន គឺររោណ្ ៧៣៩ដុលាល រអាក្ម្រកិ 
- ររក្ទសសិងារុរ ីគឺររោណ្ ៨៩០ដុលាល រអាក្ម្រកិ (មិ្នអនុវតតសរោរ់កម្មករោរងារផេេះ) 
- ស្កធារណ្រដាកូក្រ   គឺររោណ្ ១ ៣៩៧ដុលាល រអាក្ម្រកិ  
- ររក្ទសជរ ុន គឺចក្នល េះពី ១ ៤០០ ក្ៅ ១ ៨០០ដុលាល រអាក្ម្រកិ។ 

ក្ទេះរីជាោ ងណាក៏ក្ដ្ឋយ ររក្ទសទទលួពលករ អាចនឹងក្ធេីោរដកសរមួ្លរបាក់ឈនួលររស់ខលួនជារនត
រនេ រ់ ដដលអាចក្ធេីឱ្យកតាត លក្ម្អៀងននរបាក់ឈនួលក្នេះ ក្ៅដតជាកតាត កាំណ្ត់ម្យួ កនុងោរទក់ទញឱ្យោនោរ
ក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ។ 

ររូភាពទី២៖ របាក់ឈនួលអរបររោរររស់ររក្ទសកម្ពុជា និងររក្ទសក្ោលក្ៅសរោរ់ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
ររភព៖ ចងរកងក្ដ្ឋយរកសងួោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

ដូចកនុងររោិណ៍្ និងនិនន ោរដដលបានរងាា ញខាងក្លី ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារគឺជាកតាត ដដលមិ្នក្ចៀស
ផុតបាន ក្ហយីបានោល យជាយុទធស្កស្រសតដ៏សាំខាន់ម្យួសរោរ់ររក្ទសទាំងអស់រមួ្ទាំងកម្ពុជា ក្ដីម្បធីានឱ្យបាន
នូវកាំក្ណី្នក្សដាកិចចររករក្ដ្ឋយចីរភាព និងោរអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសសររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព និងផលិតភាព
ខពស់។ 
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២.២- និនន ោរននក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារកម្ពុជា 
រូរភាព និងចរតិលកខណ្ៈររស់ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារកម្ពុជា ោនោរផ្ទល ស់រតូរ និងដររររួលគរួឱ្យកត់

សោគ ល់ក្ៅកនុងរយៈក្ពល ៣ទសសវតសរចុ៍ងក្រោយក្នេះ។ មុ្នឆ្ន ាំ១៩៩៧ មូ្លក្ហតុចម្បងននោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍
គឺក្ដ្ឋយស្កររញ្ញា សស្រងាគ ម្ អសថិរភាពដផនកនក្ោបាយ និងកងេេះទីផារោរងារវស័ិយឧសាហកម្ម។ រ ុដនតរនេ រ់
ពីោរអនុវតតក្ដ្ឋយក្ជាគជ័យនូវនក្ោបាយ ឈនេះ-ឈនេះ និងទទលួបានសនតិភាពទូទាំងររក្ទស ភាគក្រចីននន
ក្ទសនតរររក្វសន៍ គឺកនុងក្ោលរាំណ្ងដសេងរកឱ្ោសោរងារលអររក្សីរ។ ក្ទេះរីជាោនោរក្កីនក្ ងីននចាំនួន
ក្ទសនតរររក្វសន៍ រ ុដនតក្ទសនតរររក្វសន៍កម្ពុជា គឺសថិតក្ៅកនុងដាំណាក់ោលដាំរូង ក្ពាលគឺជាវធីិស្កស្រសតរយៈក្ពល
ខលីររស់ររជាជនក្ៅទីជនរទ សរោរ់ក្ដ្ឋេះរស្កយរញ្ញា ចាំណូ្លក្ៅកនុងរគួស្ករ និងទរ់ទល់ក្ៅនឹងហានិភ័យ
ដដលក្កីតក្ ងីក្ដ្ឋយមិ្នបានរពាងទុក ក៏ដូចជាោរចង់ដឹង ចង់ក្ឃញីនូវវរបធម៌្ និងោររកីចក្រមី្នក្ៅររក្ទស
ក្ផសងក្ទៀត។ 

រសរោន នឹងសនេុេះននក្ទសនតរររក្វសន៍កនុងររក្ទស ជាពិក្សសោរក្ធេីចាំណាករសុកពីជនរទក្ៅទីររជុាំជន 
ក្ដ្ឋយស្ករោររកីចក្រមី្នននវស័ិយឧសាហកម្ម និងក្សវាកម្ម រពម្ទាំងោរពរងីកទីរកុង  និនន ោរននក្ទសនតរររក្វសន៍
ក្ៅក្រៅររក្ទសក៏បានក្កីនក្ ងីផងដដរ។ គិតរតឹម្ឆ្ន ាំ២០១៨ ពលករកម្ពុជាដដលរតូវបានរញ្ជូ នក្ៅក្ធេីោរក្ៅ
ររក្ទសក្ដ្ឋយរសរចារ់ តាម្រយៈទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី ដដលទទួលបានោរអនុញ្ញា តពីរកសួងោរងារ និង
រណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ោនចាំននួររោណ្ ១,២៣លាននក់ (រសី ៤៩៩ ០៧០នក់) ដដលកនុងក្នេះក្ៅ
ររក្ទសនថ្ោនចាំនួន ១ ១៤៦ ៦៨៥នក់ (រសី ៤៥៨ ០២៧នក់) (ពលករដដលរតូវបានផតល់ភាពរសរចារ់
ោនចាំនួន ៩៩៥ ៣៧១នក់) ស្កធារណ្រដាកូក្រ  ចាំននួ ៤៩ ០៩៩នក់ (រសី ១០ ៤០៣នក់) ររក្ទសជរ ុន
ចាំននួ ៩ ១៩៥នក់ (រសី ៣ ៨៦៧នក់)  ោ ក្ សុីចាំននួ ៣០ ១១៣នក់ (រសី ២៥ ៨៧២នក់) សិងារុរ ី
ចាំននួ ៨៣១នក់ (រសី ៨៣១នក់) អារា រ់រ៊ាីស្កអូឌី្តចាំននួ ១៦នក់ (រសី ១៦នក់) និងតាំរន់រដាបាល
ពិក្សសហុងកុងននររក្ទសចិនចាំនួន ៥៤នក់ (រសី ៥៤នក់)។ 

ក្រីក្ោងតាម្ោរបា ន់ស្កម នររស់ធនោរពិភពក្លាក របាក់រក្ញ្ាីររស់ពលករកម្ពុជាក្ៅររក្ទសរត រ់
ចូលម្កកនុងកម្ពុជាក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ គឺររោណ្ ១,៤៣ ពាន់លានដុលាល រអាក្ម្រកិ ឬក្សមីនឹង ៥,៨% នន ផ.ស.ស 
ដដលក្កីនក្ ងីររោណ្ជា ៤២,៩% ពី ១ពាន់លានដុលាល រអាក្ម្រកិ ក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ ោរអក្ងាតដដលបាន
ក្ធេីក្ ងីក្ដ្ឋយអងគោរ ILO និងអងគោរក្ទសនតរររក្វសន៍អនតរជាតិ (IOM) កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ បានរកក្ឃញីថា
ពលករក្សេរីដតទាំងអស់ បានក្ផី្របាក់រត រ់ម្កររក្ទសកម្ពុជាវញិ រ ុដនតចាំននួទឹករបាក់ដដលក្ផី្រត រ់ម្កផេេះ
វញិ គឺោនោរដររររួលក្ៅតាម្ករមិ្តននោរអភិវឌ្ឍ និងករមិ្តននរបាក់ដខ ដដលទទលួបានក្ៅកនុងររក្ទស
ទទលួ។ តាម្ោរបា ន់ររោណ្ររស់រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ក្ដ្ឋយដផអកក្លីរបាក់ឈនួលក្ោល
ននររក្ទសនីម្យួៗ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍កម្ពុជា អាចសនសាំរបាក់ និងក្ផី្ម្ករកុម្រគួស្ករបាន
ររោណ្ជា ២,៣ពាន់លានដុលាល រអាក្ម្រកិ ក្ដ្ឋយកនុងក្នេះពីររក្ទសនថ្ររោណ្ជា ១,៩ពាន់លានដុលាល រ
អាក្ម្រកិ, ពីស្កធារណ្រដាកូក្រ  ររោណ្ជា ៣០០ លានដុលាល រអាក្ម្រកិ, ពីររក្ទសជរ ុនររោណ្ជា ៨០លាន
ដុលាល រអាក្ម្រកិ, ពីររក្ទសោ ក្ សុីររោណ្ជា ៥០លានដុលាល រអាក្ម្រកិ, ពីររក្ទសសឹងារុររីរោណ្ជា ២លាន
ដុលាល រអាក្ម្រកិ។  
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ទនេឹម្នឹងក្នេះ ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ម្យួចាំនួន ក៏មិ្នទន់បានក្ររីរបាស់ររព័នធធនោរសរោរ់ក្ផី្របាក់
រត រ់ម្ករគួស្ករវញិ និងបានកាំពុងក្ររីរបាស់ោរក្ផី្របាក់តាម្ររព័នធមិ្នផលូវោរ ដដលអាចររឈម្នឹងោរបាត់
រង់របាក់ ឬោរចាំណាយនថ្លក្សវាក្ផី្របាក់ខពស់។ ោររតូរពីររព័នធមិ្នផលូវោរម្កររព័នធផលូវោរ នឹងចូលរមួ្ោត់រនថយ
ចាំណាយកនុងោរក្ផី្របាក់ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងលុររាំបាត់ររព័នធក្ផី្របាក់ក្រៅផលូវោរ ដដលគិតនថ្ល
ក្សវាខពស់។ រដនថម្ពីក្លីក្នេះ ោររគរ់រគង ោរោរពារសិទធិ និងផលររក្ោជន៍ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍
កម្ពុជាក្ៅក្រៅររក្ទស ក៏ជារញ្ញា សាំខាន់ដដលរតូវយកចិតតទុកដ្ឋក់ក្ដ្ឋេះរស្កយ។ 

ឱ្ោសោរងារក្ៅក្រៅររក្ទស ដដលផាភាជ រ់ជាម្ួយនឹងោរទទួលស្កគ ល់ជាំនញ ក៏ដូចជាោរក្ផេរអតថ
ររក្ោជន៍រររសនតិសុខសងគម្ររស់ពលករដដលរត រ់ ឬដដលរញ្ច រ់កិចចសនាោរងារក្ៅក្រៅររក្ទស គឺជា
ចកខុវស័ិយថ្មី ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័នធក្ផតីម្ឱ្យោនោរយកចិតតទុកដ្ឋក់។ ជាក់ដសតង 
ររក្ទសកម្ពុជា និងររក្ទសនថ្ បានឯកភាពឱ្យោនោរទទលួស្កគ ល់ជាំនញចាំននួ២ គឺោរងារកាំក្បារ និងោរត  
រណាត ញអគគិសនីកនុងអោរ។ ក្ដ្ឋយដ ក ក្ៅស្កធារណ្រដាកូក្រ   កម្ពុជាបានចូលរមួ្ និងជាំរុញឱ្យភាគីកូក្រ  រនត 
និងពរងីកកម្មវធីិ Happy Return Program ដដលជាកម្មវធីិរណុ្្េះរណ្ាលជាំនញវជិាជ ជីវៈ ដល់ពលករមុ្នក្ពល
រត រ់ ឬក្រោយក្ពលរត រ់ម្កដល់កម្ពុជាវញិ ផតល់ររឹកាក្ោរល់អាំពីទីផារោរងារ និងផតល់ក្សវាោរងារ
ក្ៅតាម្ក្រាងចរក សហរោសកូក្រ  ដដលម្កវនិិក្ោគក្ៅកម្ពុជា និងសរម្រសរមួ្លក្សនីសុាំរបាក់ធានរា រ់រងជូន
ពលកររសរចារ់ ដដលបានរត រ់ម្កដល់ររក្ទសកម្ពុជាវញិ។ ដូចោន ក្នេះដដរ សរោរ់ររក្ទសជរ ុន កម្ពុជា
ោាំរទកម្មវធីិរណ្តុ េះរណាត លជាំនញវជិាជ ជីវៈរក្ចចកក្ទស ក្រោម្រូរភាពរញ្ជូ នកម្មសិកាោរឱី្យក្ៅក្ធេីកម្មសិកា
ផង និងក្ធេីោរងារផងកនុងអាំ ុងក្ពលស្កន ក់ក្ៅររក្ទសជរ ុន ក្ដីម្បរីក្ងាីននូវជាំនញ សរោរ់ម្ករក្រមី្ោរងារជូន
ក្រាងចរក សហរោសក្ដីម្វញិ។ ជាម្យួោន ក្នេះ កម្ពុជាក៏បានក្ដីរតនួទីោ ងសាំខាន់ កនុងោរផតួចក្ផតីម្ក្រៀរចាំឱ្យ
ោនចល័តភាពននរររសនតិសុខសងគម្សរោរ់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ននរណាត ររក្ទសកម្ពុជា ឡាវ មី្ោ ន់ោ  
នថ្ និងក្វៀតណាម្ (CLMTV) ដដលជាចាំណុ្ចក្ផតីម្ ក្ដីម្បពីរងីកក្ៅដល់រគរ់រដាជាសោជិកអាស្ក៊ា ន។ រចចុរបនន
ក្នេះ ររក្ទសកម្ពុជា កូក្រ   និងនថ្ បានកាំពុងអនុវតតោរក្ផេរនូវអតថររក្ោជន៍ននោរធានរា រ់រងដផនកក្រោេះថាន ក់ោរងារ
ដល់រកុម្រគួស្ករពលករននររក្ទសនីម្យួៗរចួក្ហយីដដរ។ 

៣- ព្ររែណឌ គេសនតរព្រគេសន៍ការងារ  

ក្ៅកនុងទសវតសរចុ៍ងក្រោយក្នេះ ចាំនួនពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ោនោរក្កីនក្ ងីោ ងខាល ាំង ដដលកនុងក្នេះ
ោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ពីតាំរន់អាសុីខាងតបូងោន់ដតោនភាពក្លចក្ធាល ក្ ងី។ តាម្ោរបា ន់ររោណ្ 
ោនពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ចាំននួ ២១លាននក់ ដដលោនររភពម្កពីររក្ទសននតាំរន់អាស្ក៊ា ន ក្ធេីក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារក្ៅតាម្រណាត ររក្ទស និងតាំរន់ក្ផសងៗក្ទៀតកនុងពិភពក្លាក។ កនុងចាំក្ណាម្ពលករទាំងអស់
ក្នេះ ោនពលករចាំនួន ៦,៨លាននក់ បានក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ៅោន់រណាត ររក្ទសក្ផសងៗក្ៅកនុងតាំរន់
អាស្ក៊ា នដូចោន ។ និនន ោរក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅកនុងររក្ទសកម្ពុជា ក៏ោនលកខណ្ៈរសរោន ក្ៅនឹងនិនន ោរ
ថាន ក់តាំរន់ផងដដរ ក្ដ្ឋយោនពលករកម្ពុជាបានក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ក្ៅរណាត ររក្ទសក្ផសងៗក្ៅកនុង 
និងក្រៅតាំរន់អាស្ក៊ា ន។ សរោរ់កម្ពុជា ោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ដ្ឋយរសរចារ់និងផលូវោរ បានចារ់ក្ផតីម្
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ក្ ងីរនេ រ់ពីរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានក្ចញអនុរកឹតយក្លខ៥៧ អនរក.រក ចុេះនថ្ៃទី២០ ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ 
សតីពីោររញ្ជូ នពលករដខមរក្ៅក្ធេីោរក្ៅររក្ទស។  

៣.១- រករខណ្ឌ ក្ោលនក្ោបាយ 

កនុងោររមួ្ចាំដណ្កោរពារ ក្លីកកម្ពស់សិទធិ និងរគរ់រគងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានដ្ឋក់ក្ចញនូវក្ោលនក្ោបាយ កម្មវធីិ និងដផនោរយុទធស្កស្រសត ដដលពាក់ព័នធ ោន
ជាអាទិ៍៖ 

១- កម្មវធីិនក្ោបាយ និង យុទធស្កស្រសតចតុក្ោណ្-ដាំណាក់ោលទី៤ ររស់រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិោលទី៦ 
ននរដាសភា ក្ដីម្ប ីកាំក្ណី្ន ោរងារ សម្ធម៌្ និងររសិទធភាព  

២- ដផនោរយុទធស្កស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 
៣- រករខណ្ឌ ក្ោលនក្ោបាយជាតិោាំពារសងគម្ ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ 
៤- ដផនោរយុទធស្កស្រសតអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 
៥- ក្ោលនក្ោបាយជាតិសតីពីមុ្ខរររ និងោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥ 
៦- ក្ោលនក្ោបាយជាតិសតីពីោរអរ់រ ាំរណ្តុ េះរណាត លរក្ចចកក្ទស និងវជិាជ ជីវៈ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២៥ 
៧- កម្មវធីិោរងារសម្រម្យសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។ 

៣.២- រករខណ្ឌ គតិយុតតជាតិ 

ក្ដ្ឋយអនុវតតតាម្ស្កម រតីននរដាធម្មនុញ្ាននរពេះរាជាណាចរកកម្ពុជា រតង់ជាំពូកទី៣ សតីពីសិទធិ និងករណី្យកិចច
ររជាពលរដាដខមរ និងចារ់សតីពីោរងារ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានដ្ឋក់ក្ចញនូវរទដ្ឋា នគតិយុតតជាក្រចីន ក្ដីម្បី
ពរងឹងោររគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារឱ្យោនររសិទធភាព។  

ក្ៅកនុងដខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានដកសរមួ្លអនុរកឹតយក្លខ៥៧ អនរក.រក ក្ដ្ឋយអនុរកឹតយ
ក្លខ១៩០ អនរក.រក សតីពីោររគរ់រគងក្លីោររញ្ជូ នពលករដខមរក្ៅក្ធេីោរក្ៅររក្ទស តាម្រយៈទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន។ អនុរកឹតយក្នេះជារករខណ្ឌ គតិយុតតដ៏សាំខាន់ម្យួ សរោរ់ោររគរ់រគង និងោរោរពារ
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍កម្ពុជា។ ក្ដីម្បពីរងឹងោរអនុវតតអនុរកឹតយក្លខ១៩០ អនរក.រក ក្នេះ ឱ្យោន់ដតោន
ររសិទធភាពខពស់ រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ បានក្ចញររោសចាំនួន៨ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣។ ររោស
ទាំងក្នេះរតូវបានក្រៀរចាំក្ ងី ក្ដ្ឋយោនោរពិក្រោេះក្ោរល់ជាម្យួនដគូរតីភាគីរូក និងជាំនយួរក្ចចកក្ទសពី
អងគោរ ILO ក្ដ្ឋយបានយកចិតតទុកដ្ឋក់ជាពិក្សសក្លសីម្ភាពក្យនឌ័្រផងដដរ។ ររោសទាំង ៨ ក្នេះរមួ្ោន៖   

- ររោសក្លខ០៤៥/១៣ ក.រ/ររ.ក ចុេះនថ្ៃទី១៣ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីោរដ្ឋក់ឱ្យក្ររីរបាស់
ពាកយគនលឹេះក្ៅកនុងអនុរកឹតយក្លខ១៩០ អនរក.រក 

- ររោសក្លខ០៤៦/១៣ ក.រ/ររ.ក ចុេះនថ្ៃទី១៣ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣  សតីពីដាំក្ណី្រោរក្រជីសក្រសីនិង
ោរដណ្នាំតរម្ង់ទិសពលករមុ្នក្ពលក្ចញដាំក្ណី្រ  

- ររោសក្លខ០៤៧/១៣ ក.រ/ររ.ក ចុេះនថ្ៃទី១៣ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 
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- ររោសក្លខ២៤៩ ក.រ/ររ.ក ចុេះនថ្ៃទី២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីយនតោរទទលួពាកយរណ្តឹ ង
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍  

- ររោសក្លខ២៥០ ក.រ/ររ.ក ចុេះនថ្ៃទី២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីអធិោរកិចចទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

- ររោសក្លខ២៥១ ក.រ/ររ.ក ចុេះនថ្ៃទី២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីោរក្លីកសរក្សីរ និងោរដ្ឋក់
វន័ិយទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន  

- ររោសក្លខ២៥២ ក.រ/ររ.ក ចុេះនថ្ៃទី២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីក្សវាររស់ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី 
ឯកជនក្ៅកដនលងក្ធេីោរ និងោរក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍  

- ររោសក្លខ២៥៣ ក.រ/ររ.ក ចុេះនថ្ៃទី២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីោរដ្ឋក់ឱ្យក្ររីរបាស់រទដ្ឋា ន 
អរបររោកិចចសនាក្សវារកោរងារឱ្យក្ធេីក្ៅររក្ទស។ 

ក្ដ្ឋយស្ករោនោរក្កីនក្ ងីននចាំនួនក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ និងភាពសមុគស្កម ញននោរក្ធេីក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារ តរមូ្វឱ្យកម្ពុជារតូវរក្ងាីតលិខិតរទដ្ឋា នគតិយុតតខពស់ជាងក្នេះ ក្ដីម្បពីរងឹងររសិទធភាព និងកិចច
សហោរជាម្យួភាគីពាក់ព័នធ។  

៣.៣- លខិិតូរករណ៍្អនតរជាតិ  
កម្ពុជា បានផតល់សចាច រ័នក្លីអនុសញ្ញា សតីពីោរលុររាំបាត់រាល់ទរម្ង់ននោរក្រសីក្អីងក្លីស្រសតីក្ភទ

(CEDAW-១៩៧៩) ក្ៅនថ្ៃទី២០ ដខតុលា ឆ្ន ាំ១៩៩២ និងបានអនុម័្តយល់រពម្ក្លីពិធីស្ករតាម្ជក្រមី្ស 
(Optional Protocol-១៩៩៩) ក្ៅនថ្ៃទី១១ ដខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៩ និងអនុស្កសន៍ទូក្ៅក្លខ២៦ សតីពីពលករក្ទស
នតរររក្វសន៍ ជាស្រសតី ក្ដ្ឋយបានកាំណ្ត់ពីោតពេកិចចររស់ភាគីរដ្ឋា ភិបាលកនុងោរក្ោរព ោរោរពារ និងោរ
រាំក្ពញោតពេកិចចសិទធិម្នុសសចាំក្ពាេះពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ជាស្រសតី។  

កម្ពុជា គឺជារដាសោជិកម្ួយររស់អងគោរសហររជាជាតិកនុងចាំក្ណាម្រដាសោជិកសរុរទាំង ១៩៣ ដដលបាន
អនុម័្តក្ៅ ឆ្ន ាំ២០១៥ នូវក្ោលក្ៅអភិវឌ្ឍន៍ររករក្ដ្ឋយចីរភាព (Sustainable Development Goals- 
SDGs) ដដលរញ្ញា ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងាររតូវបានរញ្ញជ ក់ក្ៅកនុងចាំណុ្ច ៥.២ “ោរលុររាំបាត់រគរ់រូរភាព
ននអាំក្ពីហងឹាក្លីស្រសតី និងក្កមងរសី ក្ៅទីស្កធារណ្ៈនិងឯកជន រមួ្ទាំងោរជញួដូរម្នុសសនិងផលូវក្ភទ និងោរ
ក្កងររវញ័្ច ក្ផសងៗក្ទៀត”, ចាំណុ្ច ៨.៥ “ោរសក្រម្ចបានោរងារសម្រម្យ និងោរងារដដលោនផលិតភាពក្ពញ
ក្លញសរោរ់រុរស ស្រសតី រមួ្ទាំងជនវយ័ក្កមង និងជនពិោរ ក៏ដូចជារបាក់ឈនួលក្សមីោន សរោរ់ោរងារោនតនម្ល
ក្សមីោន ”, ចាំណុ្ច ៨.៧ “ោរចាត់វធិានោររនេ ន់និងោនររសិទធភាពលុររាំបាត់ោរងារក្ដ្ឋយរងខាំ  ោររញ្ច រ់
ោរងារទសភាព  ោរជញួដូរម្នុសស  ធានោរហាម្ឃាត់ និងោរលុររាំបាត់រាល់ទរម្ង់ធៃន់ធៃរននពលកម្ម
កុោរនិងោរក្រជីសក្រសីនិងក្ររីពលកម្មកុោររគរ់រូរភាព”, ចាំណុ្ច ៨.៨ “ោរោរពារសិទធិ ោរក្លីកកម្ពស់
សុវតថិភាព និងោរធានររោិោសលអកនុងោរងារសរោរ់ពលករទាំងអស់ រមួ្ទាំងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ជា
ពិក្សស ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ជាស្រសតី និងពលករសថិតក្ៅកនុងមុ្ខរររដដលមិ្នក្ទៀងទត់”,ចាំណុ្ច ១០.៧ 
“សរមួ្លក្ទសនតរររក្វសន៍ និងចលនររជាជនឱ្យោនសណាត រ់ធាន រ់ សុវតថិភាព និងោរទទលួខុសរតូវ ក្ដ្ឋយ
ោរអនុវតតដផនោរសកម្មភាពក្ោលនក្ោបាយក្ទសនតរររក្វសន៍” និងចាំណុ្ច ១០.C “ោត់រនថយនថ្លក្សវាក្ផេរ



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 13 

 

របាក់រក្ញ្ាីររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ឱ្យក្ៅទរជាង ៣% និងលុររាំបាត់ោរក្ផី្របាក់ក្រៅររព័នធធនោរ
ដដលោនតនម្លខពស់ជាង ៥% ក្ៅរតឹម្ឆ្ន ាំ២០៣០”។ 

ក្ៅនថ្ៃទី២៧ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៤ កម្ពុជាបានចូលរមួ្ជាភាគីហតថក្លខីននអនុសញ្ញា អនតរជាតិររស់អងគោរ
សហររជាជាតិ សតីពីោរោរពារសិទធិររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍រគរ់រូរ និងសោជិករគួស្ករររស់ពកួក្គ
(១៩៩០) ដដលបានចូលជាធរោនក្ៅនថ្ៃទី១ ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៣។ ជាម្យួោន ក្នេះកម្ពុជា ក៏បានយកចិតត
ទុកដ្ឋក់ អនុវតតរទរបញ្ាតតិននអនុសញ្ញា /កតិោសញ្ញា ររស់អងគោរអនតរជាតិ និងអងគោរសហររជាជាតិ ដដល
ពាក់ព័នធនឹងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ផសងៗ ក្ដ្ឋយបានរញ្ចូ លចាំណុ្ចគនលឹេះននអនុសញ្ញា  និងកតិោសញ្ញា ទាំង
អស់ក្នេះចូលក្ៅកនុងរទរបញ្ាតតិជាតិ ជាពិក្សស រទរបញ្ាតតិដដលក្ចញក្ដ្ឋយរកសងួោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត ល
វជិាជ ជីវៈ។ លិខិតូរករណ៍្អនតរជាតិ ដដលកម្ពុជាយកក្ធេីជាមូ្លដ្ឋា ន រមួ្ោន៖  

- កតិោសញ្ញា ពិភពក្លាកសរោរ់ក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ដ្ឋយសុវតថិភាព ក្រៀររយ និងរសរចារ់ 
- អនុសញ្ញា អនតរជាតិខាងោរងារក្លខ៩៧ សតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ដីម្បោីរងារ (រតូវបានដកសរមួ្ល
កនុងឆ្ន ាំ១៩៤៩)  

- អនុសញ្ញា អនតរជាតិខាងោរងារក្លខ១៤៣ សតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍កនុងលកខខណ្ឌ រ ាំក្លាភរាំពាន និង
ោរក្លីកកម្ពស់សម្ភាពននោលានុវតតភាព និងរររពឹតតកម្មក្លីពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ (១៩៧៥)  

- អនុសញ្ញា អនតរជាតិខាងោរងារក្លខ១៨១ សតីពីភាន ក់ងារមុ្ខរររឯកជន (១៩៩៧)  
- អនុសញ្ញា អនតរជាតិខាងោរងារក្លខ១៨៨ សតីពីោរងារក្នស្កទ (២០០៧) 
- អនុសញ្ញា អនតរជាតិខាងោរងារក្លខ១៨៩ និងអនុស្កសន៍ក្លខ២០១ សតីពីកម្មករោរងារផេេះ (២០១១)។ 

៣.៤- លខិិតូរករណ៍្ និងកិចចសហររតិរតតោិរថាន ក់តាំរន់-ក្ទេភាគី 

កម្ពុជាបានផតល់សចាច រ័នក្លកិីចចរពម្ក្រពៀងអាស្ក៊ា នសតីពីរោល ស់ទីរូរវនតរុគគលក្ៅនថ្ៃទី៦ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
កិចចរពម្ក្រពៀងក្នេះ ោនក្ោលរាំណ្ង (១) ផតល់សិទធិ និងោតពេកិចច ដដលសថិតក្ៅកនុងវសិ្កលភាពននកិចចរពម្
ក្រពៀងក្នេះរដនថម្ក្ៅអេី ដដលោនដចងកនុងរករខណ្ឌ អាស្ក៊ា នសតីពីក្សវាកម្ម និងពិធីស្ករសរោរ់អនុវតតកិចចរពម្
ក្រពៀងក្នេះ ពាក់ព័នធនឹងរោល ស់ទីរូរវនតរុគគលរវាងរដាជាសោជិកទាំងឡាយ (២) សរមួ្លោររោល ស់ទីររស់
រូរវនតរុគគលពាក់ព័នធនឹងោរក្ធេីពាណិ្ជជកម្មទាំនិញ ពាណិ្ជជកម្មក្សវាកម្ម និងវនិិក្ោគ រវាងរដាជាសោជិក
ទាំងឡាយ (៣) រក្ងាីតនីតិវធីិនន ររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព និងតោល ភាពសរោរ់ោរដ្ឋក់ពាកយសុាំដរររទ
អក្នត ររក្វសន៍សរោរ់ោរចូលម្ក និងស្កន ក់ក្ៅជារក្ណាត េះអាសននររស់រូរវនតរុគគល ដដលសថិតកនុងវសិ្កលភាព
ននកិចចរពម្ក្រពៀងក្នេះ និង (៤) ោរពាររូរណ្ភាពរពាំដដនររស់រដាជាសោជិកទាំងឡាយ និងោរពារកោល ាំង
ពលកម្មកនុងរសុក និងោរងារជាអចិនស្រនតយក៍នុងដដនដីររស់រដាជាសោជិកទាំងឡាយ។  

ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៦ ររក្ទសកម្ពុជា បានចូលជាសោជិកននយនតោរកូ ុាំរូ (Colombo Process) ដដលរតូវ
បានរក្ងាីតក្ ងីក្ៅឆ្ន ាំ២០០៣ ក្ហយីដដលជាយនតោរពិក្រោេះក្ោរល់ថាន ក់តាំរន់កនុងចាំក្ណាម្រណាត ររក្ទស
រញ្ជូ នចាំននួ១២ ស្ីពីោររគរ់រគងមុ្ខរររនិងោរងារក្ៅក្រៅររក្ទស សរោរ់ររក្ទសរញ្ជូ នពលករក្ៅអាសុ ី
ក្ដីម្បសីរម្រសរមួ្លកិចចពិភាកា និងកិចចសហររតិរតតិោរក្លីរញ្ញា ដដលជាផលររក្ោជន៍រមួ្ និងកងេល់ក្ផសងៗ
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ទក់ទងនឹងោររោល ស់ទីររស់ពលករ។ 
កនុងនម្ជាសោជិកអាស្ក៊ា ន រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានក្រតជ្ារមួ្ោន កនុងោរោរពារ និងក្លីកកម្ពស់សិទធិ

ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍រសរតាម្ក្សចកតីដថ្លងោរណ៍្អាស្ក៊ា នសតីពីោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករ
ក្ទសនតរររក្វសន៍ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 
Workers) ដដលរតូវបានចុេះហតថក្លខាក្ៅទីរកុងក្សរ៊ាូ ររក្ទសហេលីីពីន ក្ៅនថ្ៃទី១៣ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០០៧ 
និងឯកចឆនេភាពអាស្ក៊ា នសតីពីោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ (ASEAN Consensus 
on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ដដលរតូវបានចុេះហតថក្លខា
ក្ៅទីរកុងោ នីល ររក្ទសហេលីីពីន ក្ៅនថ្ៃទី១៤ ដខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧។   

ជាម្ួយោន ក្នេះ ររក្ទសកម្ពុជា ឡាវ មី្ោ ន់ោ  នថ្ និងក្វៀតណាម្ (CLMTV) បានផតួចក្ផតីម្ និងអនុវតតកិចច
សហររតិរតតិោរក្លីវស័ិយោរងារ ដដលកនុងក្នេះោនោរពិភាកាក្លីោរោរពារ និងក្លីកកម្ពស់សិទធិររស់
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍។ ោរពិភាកាក្នេះបានឈានក្ៅដល់ោររពម្ក្រពៀងោន  កនុងោររក្ងាីតឱ្យោនក្សចកតី
ដថ្លងោរណ៍្រមួ្រដាម្ស្រនតីោរងារ CLMTV សតីពីចល័តភាពននរររសនតិសុខសងគម្សរោរ់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍
ននររក្ទសទាំង៥។ 

ក្រៅពីក្នេះ កម្ពុជាបានចុេះអនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន  និងកិចច រពម្ក្រពៀងក្ទេភាគីជាម្ួយ
រណាត ររក្ទសចាំនួន១៣ រមួ្ោនររក្ទសនថ្ ស្កធារណ្រដាកូក្រ   ររក្ទសជរ ុន ររក្ទសោ ក្ សុី ររក្ទសសិងារុរ ី
តាំរន់រដាបាលពិក្សសហុងកុងននររក្ទសចិន ររក្ទសអារា រ់រ៊ាីស្កអូឌី្ត រដាគូក្វ  ត រដាោតា ររក្ទសក្វៀតណាម្ 
ររក្ទសទីម័្រក្ ក្សត ររក្ទសហេលីីពីន និងររក្ទសរង់ោល ដដស (ដូចោនភាជ រ់កនុងឧរសម្ព័នធ ៣)។  

៣.៥- រករខណ្ឌ ស្កថ រ័ន  

អនុរកឹតយក្លខ ១៩០ អនរក.រក សតីពីោររគរ់រគងក្លោីររញ្ជូ នពលករដខមរក្ៅក្ធេោីរក្ៅររក្ទសតាម្រយៈ
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន បានកាំណ្ត់ឱ្យរកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ជាស្កថ រ័នោនសម្តថកិចច
កនុងោររគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ក្ដ្ឋយសហោរជាម្ួយរកសួងោរររក្ទស និងសហររតិរតតិោរ
អនតរជាតិ និងរកសួងម្ហានផេ។  

កនុងោរអនុវតតភារកិចចក្នេះ រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ក៏បានសហោរោ ងជិតសនិទធជាម្យួ
ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុលកម្ពុជាររចាាំររក្ទសទទលួ ទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/
អនុព័នធោរងារ រដាបាលរាជធានី ក្ខតត អងគោរ ILO អងគោរ IOM អងគោរ UN Women អងគោរសងគម្សុីវលិ និង
នដគូអភិវឌ្ឍន៍ក្ផសងក្ទៀតផងដដរ។  

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានចាត់ឱ្យោនទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារររចាាំក្ៅស្កថ នឯកអគគ
រាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុល ននរពេះរាជាណាចរកកម្ពុជាររចាាំក្ៅររក្ទសទទួល ក្ដីម្បសីរម្រ
សរមួ្លរគរ់រគង ោរពារសិទធិ និងផលររក្ោជន៍ររស់ពលករកម្ពុជា ដដលកាំពុងស្កន ក់ក្ៅ និងក្ធេីោរក្ៅកនុង
ររក្ទសទទួល ដដលកនុងក្នេះរមួ្ោនក្ៅររក្ទសនថ្ ស្កធារណ្ៈរដាកូក្រ   ររក្ទសោ ក្ សុី និងររក្ទសជរ ុន។ 

ក្ោងតាម្អនុរកឹតយក្លខ ១០៧ អនរក.រក ចុេះនថ្ៃទី៧ ដខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីោរក្រៀរចាំ និងោរ
រររពឹតតក្ៅររស់ស្កថ នតាំណាងររស់រពេះរាជាណាចរកកម្ពុជាក្ៅររក្ទស អនុព័នធោរងាររតូវបានរ ាំក្លចជារចន
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សម្ព័នធផលូវោរម្យួក្ៅអម្ស្កថ នតាំណាងទាំងក្នេះ ដដលក្ោងតាម្អនុរកឹតយចាស់គឺមិ្នោនរ ាំក្លចក្ យី។ តាម្
រយៈអនុរកឹតយក្នេះ រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ នឹងកាំណ្ត់ភារកិចចលម្អិតដល់ទីររឹកាទទួល
រនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារ រសរតាម្ក្ោលនក្ោបាយសក្ងខរររស់អងគោរ ILO សតីពីតនួទីររស់ទីររឹកា
ទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារននតាំរន់អាស្ក៊ា នកនុងោរោរពារពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ (ILO Policy Brief 
Issue No.1 on The role of ASEAN labour attaché in the protection of migrant workers) ដូចោន
ក្ៅកនុងឧរសម្ព័នធ ៤។ 

៤- រញ្ហា ព្រឈម្ 

ជាម្ួយោរខិតខាំអនុវតតក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៤-
២០១៨ ក្ដ្ឋយទទលួបានលទធផលធាំៗគរួជាទីក្ោទនៈ រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈក៏ក្ៅជួរ
រញ្ញា ររឈម្ម្ួយចាំនួនដដលរតូវរនតយកចិតតទុកដ្ឋក់ និងក្ដ្ឋេះរស្កយរមួ្ោន៖ 

- មិ្នទន់ោនចារ់ និងក្ោលនក្ោបាយថាន ក់ជាតិសរោរ់រគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 
- ររព័នធរគរ់រគងទិននន័យក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅោនករមិ្ត  
- ោរសហោរជាម្យួអាជ្ាធរ និងស្កថ រ័នពាក់ព័នធមិ្នទន់បានក្ពញក្លញ 
- ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជនម្យួចាំននួមិ្នទន់បានរាំក្ពញតនួទីររស់ខលួនបានក្ពញក្លញ ក្ដ្ឋយ
ោរយល់ដឹង និងោរអនុវតតចារ់និងរទរបញ្ាតតិនន រពម្ទាំងសម្តថភាពរុគគលិកររស់ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជនក្ៅោនករមិ្ត និងក្ធេីោរផសពេផាយពីោរក្រជីសក្រសីពលករក្ៅក្ធេីោរក្ៅររក្ទស
ក្ដ្ឋយោម ន ឬក្លីសពីោរអនុញ្ញា តររស់រកសួង  

- ោរអរ់រ ាំដណ្នាំតរម្ង់ទិសពលករមុ្នក្ពលក្ចញដាំក្ណី្រមិ្នទន់បានរគរ់រោន់ 
- ោរងារក្ៅររក្ទសក្ោលក្ៅម្យួចាំនួន ជាោរងារោម នជាំនញ ឬជាំនញទរ 
- ទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារមិ្នទន់ោនក្ៅរគរ់រណាត ររក្ទសទទលួ 
- កងេេះខាតយនតោរទទលួស្កគ ល់ជាំនញពលករក្ពលវលិរត រ់ម្កោតុររក្ទសវញិ 
- មិ្នទន់ោនយនតោរសរម្រសរមួ្លជាម្យួរគួស្ករពលករ 
- មិ្នទន់ោនយនតោរសោហរណ្កម្មពលករក្ៅកនុងសហគម្ន៍  
- មិ្នទន់បានក្រៀរចាំយនតោររគរ់រគងោរក្ផេរតាវោលិករររសនតិសុខសងគម្ពីរណាត ររក្ទសដដល
ោនពលករក្ទសនតរររក្វសន៍កម្ពុជា។ 

៥- ចរខេុិសយ័ 

ចកខុវស័ិយររស់ក្ោលនក្ោបាយក្នេះ គឺក្ដីម្បពីរងឹងយនតោររគរ់រគង ោរពារ និងក្លីកកម្ពស់សិទធិនិង
អតថររក្ោជន៍ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព សាំក្ៅធានោរទទលួបានឱ្ោសោរងារ
សម្រម្យ ោរអភិវឌ្ឍជាំនញ ចាំក្ណ្េះដឹង រទពិក្ស្កធន៍ ធនធាន និងអតថររក្ោជន៍ននកិចចោាំពារសងគម្ដល់ពលករ 
សោជិករគួស្ករ និងសហគម្ន៍ររស់ពួកក្គ កនុងោរចូលរមួ្ដល់ោរអភិវឌ្ឍសងគម្ និងក្សដាកិចចជាតិ។ 
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៦- គោលរាំណង និងគោលគៅ 

ក្ដីម្បសីក្រម្ចចកខុវស័ិយខាងក្លី ក្ោលនក្ោបាយក្នេះរតូវបានក្រៀរចាំក្ ងី ក្ដ្ឋយកាំណ្ត់ក្ោលរាំណ្ង 
ក្ោលក្ៅ និងវធិានោរដ៏រស់រក្វកីថ្មីៗរដនថម្ក្ទៀត ដដលអាចវាស់ដវង និងវាយតនម្លបានចាស់លាស់។  

៦.១- ក្ោលរាំណ្ង 

ក្ោលនក្ោបាយក្នេះ ោនក្ោលរាំណ្ងចម្បងៗចាំននួ ៣៖ 

ក្ោលរាំណ្ងទី១ ៖ ោរពរងឹងអភិបាលកិចចក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 
ក្ោលរាំណ្ងទី២ ៖ ោរោរពារ និងក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនតរររក្វសន ៍
ក្ោលរាំណ្ងទី៣ ៖ ោរផាភាជ រ់ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅនឹងោរអភិវឌ្ឍសងគម្ និងក្សដាកិចច 

៦.២- ក្ោលក្ៅ 

ក្ដីម្បសីក្រម្ចបានក្ោលរាំណ្ងទី១ “ោរពរងឹងអភិបាលកិចចក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ” ក្ោលនក្ោបាយ
ក្នេះ បានដ្ឋក់ក្ចញនូវក្ោលក្ៅដូចខាងក្រោម្៖ 

ក្ោលក្ៅ១.១៖  ក្ធេីឱ្យររក្សីរក្ ងីនូវរទដ្ឋា នគតិយុតតកនុងោររគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 
ក្ោលក្ៅ១.២៖  ពរងឹងកិចចសហររតិរតតិោរក្ទេភាគី ពហុភាគី និងថាន ក់តាំរន់ក្លកី្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 
ក្ោលក្ៅ១.៣៖  ពរងឹងោររគរ់រគងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 
ក្ោលក្ៅ១.៤៖ រនតកស្កងសម្តថភាពម្ស្រនតី និងទីររឹកាទទួលរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារ និង

ពរងីកកិចចសហររតិរតតិោររវាងរកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធក្ៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់
ក្រោម្ជាតិ 

ក្ោលក្ៅ១.៥៖ ររមូ្ល ចងរកង និងវភិាគទិននន័យពាក់ព័នធនឹងពលករក្ទសនតរររក្វសន ៍
ក្ោលក្ៅ១.៦៖ រក្ងាីតម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ (Migrant Resources Center - 

MRC) ក្រោម្ោររគរ់រគងររស់អគគនយកដ្ឋា នោរងារ ននរកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ
រណាត លវជិាជ ជីវៈ  

ក្ដីម្បីសក្រម្ចបានក្ោលរាំណ្ងទី២ “ោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនតរររក្វសន៍” 
ក្ោលនក្ោបាយក្នេះ បានដ្ឋក់ក្ចញនូវក្ោលក្ៅដូចខាងក្រោម្៖  

ក្ោលក្ៅ២.១៖ ពរងឹង និងពរងីកក្សវាទីររឹកាទទួលរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារអម្ស្កថ នឯក
អគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុល ក្ៅរណាត ររក្ទសទទួល 

ក្ោលក្ៅ២.២៖ ពរងឹងយនតោរទទលួ និងក្ដ្ឋេះរស្កយរណ្តឹ ងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 
ក្ោលក្ៅ២.៣៖  ចងរកង ផលិត ក្បាេះពុម្ពឯកស្ករ និងផសពេផាយអាំពីោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ

ររករក្ដ្ឋយសុវតថិភាពឱ្យបានទូលាំទូលាយ 
ក្ោលក្ៅ២.៤៖ ពរងឹង និងពរងីកយនតោរផ្ល់អតថររក្ោជន៍ននកម្មវធីិកិចចោាំពារសងគម្ដល់ពលករ

ក្ទសនតរររក្វសន៍ 
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ក្ដីម្បសីក្រម្ចបានក្ោលរាំណ្ងទី៣ “ោរផាភាជ រ់ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅនឹងោរអភិវឌ្ឍសងគម្ និង
ក្សដាកិចច” ក្ោលនក្ោបាយក្នេះ បានដ្ឋក់ក្ចញនូវក្ោលក្ៅដូចខាងក្រោម្៖ 

ក្ោលក្ៅ៣.១៖ ក្លីកកម្ពស់ោរយល់ដឹងដផនកហរិញ្ាវតថុ និងោរក្ររីរបាស់ររព័នធធនោរដល់ពលករ 
ក្ទសនតរររក្វសន៍  

ក្ោលក្ៅ៣.២៖ ពរងឹងយនតោរោាំរទរគួស្ករពលករ និងយនតោរសោហរណ្កម្មពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍កនុងសហគម្ន៍  

ក្ោលក្ៅ៣.៣៖ ពរងីកទីផារោរងារដដលោនជាំនញ ក្លីកកម្ពស់ោររណុ្្េះរណ្ាលជាំនញវជិាជ ជីវៈ 
មុ្នក្ពលក្ចញដាំក្ណី្រ និងោរទទលួស្កគ ល់ជាំនញររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន ៍

៧- យេុធសាន្រសត  

ក្ដីម្បីសក្រម្ចបាននូវចកខុវស័ិយ ក្ោលរាំណ្ង និងក្ោលក្ៅខាងក្លី ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ នឹងក្ឆលីយតរក្ៅនឹងរញ្ញា កនុងោរអនុវតតកនលងម្ក 
និងកាំណ្ត់នូវដផនោរសកម្មភាពចាស់លាស់ ដដលោនោរសរម្រសរមួ្ល ររទក់រកឡា និងរាំក្ពញោន ក្ៅ
វញិក្ៅម្កក្ដីម្បធីានររសិទធភាព និងក្ជាគជ័យននោរអនុវតតក្ោលនក្ោបាយ។ 

៧.១- ក្ោលរាំណ្ងទី១៖ ោរពរងឹងអភិបាលកិចចក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 

អភិបាលកិចចក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ដ្ឋយក្ជាគជ័យ និងោនររសិទធភាព ទម្ទរឱ្យោនោររក្ងាីត
ចារ់ និងដកសរមួ្លរទដ្ឋា នគតិយុតតពាក់ព័នធនឹងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ រពម្ទាំងោនោរចូលរមួ្ពីរកសួង 
ស្កថ រ័នររស់រាជរដ្ឋា ភិបាល អងគោរជាតិនិងអនតរជាតិ និងនដគូពាក់ព័នធដនទក្ទៀត កនុងោរពរងឹង និងពរងីកកិចច
សហររតិរតតិោរ និងភាពជានដគូកនុងោរអនុវតត។  

៧.១.១- ក្ោលក្ៅ១.១៖ ក្ធេីឱ្យររក្សរីក្ ងីនូវរទដ្ឋា នគតិយុតតកនុងោររគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 

ក្ដីម្បធីានររសិទធភាពកនុងោររគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្រៀរចាំឱ្យោនោរពិនិតយ 
ដកសរមួ្ល និងកស្កងរទដ្ឋា នគតិយុតតជាតិពាក់ព័នធនឹងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ក្ដ្ឋយោនោរយកចិតតទុកដ្ឋក់
ក្លីក្យនឌ័្រផងដដរ រសរតាម្ោរវវិឌ្ឍននស្កថ នភាពក្សដាកិចច និងសងគម្។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជានឹងសិកាលទធភាព
កនុងោរផ្ល់សចាច រ័នក្លីអនុសញ្ញា អនតរជាតិពាក់ព័នធ ក្ដ្ឋយរសរតាម្រររិទកម្ពុជា។  

វធិានោរ៖ 
១-កស្កងចារ់សតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅររក្ទស។ 
២-រក្ងាីនោរយល់ដឹង និងផតល់ោររណ្តុ េះរណាត លដល់អនកពាក់ព័នធននអាំពីរទដ្ឋា នជាតិនិង
អនតរជាតិទក់ទងនឹងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ជាពិក្សសឯកចឆនេភាពអាស្ក៊ា នសតីពីោរោរពារ 
និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ រពម្ទាំងឧតតោនុវតត ក្ៅថាន ក់តាំរន់ ឬអនតរជាតិ។  

៣- ពរងឹងោរអនុវតតរទរបញ្ាតតិ និងសិកាពីលទធភាពកនុងោរផ្ល់សចាច រ័នក្លីរទដ្ឋា នអនតរជាតិ
ដដលពាក់ព័នធននដូចជា អនុសញ្ញា អនតរជាតិខាងោរងារក្លខ ៩៧, ក្លខ ១៤៣, ក្លខ ១៨១, 
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ក្លខ ១៨៨, ក្លខ ១៨៩, ពិធីស្ករស្ីពីោរងារក្ដ្ឋយរងខាំ និងអនុសញ្ញា អនតរជាតិររស់អងគោរ
សហររជាជាតិស្ីពីោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនតរររក្វសន៍រគរ់រូរ និង
សោជិករគួស្ករររស់ពួកក្គ ក្ដ្ឋយរសរតាម្រររិទកម្ពុជា។ 

៤- ក្លីកករមិ្តក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៩-
២០២៣ ឱ្យក្ៅជាក្ោលនក្ោបាយថាន ក់ជាតិ។ 

៧.១.២- ក្ោលក្ៅ១.២៖ ពរងឹងកិចចសហររតិរតតោិរក្ទេភាគី ពហុភាគី និងថាន ក់តាំរន់ក្លកី្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជារនតពរងឹង និងពរងីកកិចចសហររតិរតតិោរក្ទេភាគី ពហុភាគី និងថាន ក់តាំរន់ក្លី
ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ជាពិក្សសកនុងរករខណ្ឌ អាស្ក៊ា នជាម្យួនឹងចកខុវស័ិយចាស់លាស់ ដដលកាំណ្ត់ក្ៅ
កនុងឯកចឆនេភាពអាស្ក៊ា នស្ីពីោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងតាម្រយៈោរចុេះ
កិចចរពម្ក្រពៀង/អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន  ក្ដ្ឋយក្ផ្ទត តក្លីលកខខណ្ឌ ទូក្ៅននោរងារ កិចចោាំពារសងគម្ 
អតថររក្ោជន៍ក្ផសងៗររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងសម្ភាពក្យនឌ័្រ។ 

វធិានោរ៖ 
១- ក្រៀរចាំកិចចពិក្រោេះក្ោរល់រតីភាគីថាន ក់ជាតិ ក្ដីម្បីក្រៀរចាំដផនោរសកម្មភាពសរោរ់អនុវតត
ឯកចឆនេភាពអាស្ក៊ា នសតីពីោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនតរររក្វសន៍។ 

២- ចូលរមួ្កិចចពិក្រោេះក្ោរល់ក្ៅថាន ក់តាំរន់ និងក្រៀរចាំលិខិតូរករណ៍្ពាក់ព័នធនឹងោរោរពារសិទធិ
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ដូចជាោរចូលរមួ្ និងផតល់អនុស្កសន៍កនុងក្វទិោអាស្ក៊ា នសតីពីក្ទសនតរ 
ររក្វសន៍ោរងារ។ 

៣- ចូលរមួ្សហោរពរងឹងររព័នធរគរ់រគងសថិតិក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារអាស្ក៊ា ន និងក្ធេីោរវភិាគ
ទិននន័យដដលររមូ្លបាន ក្ដីម្បកី្ររីរបាស់សរោរ់ោរក្រៀរចាំក្ោលនក្ោបាយនន។ 

៤- រនតកិចចសហររតិរតតិោរកនុងចាំក្ណាម្ររក្ទសរញ្ជូ ន ក្ដីម្បីពរងឹងតួនទី និងោរអនុវតតលអៗ
ក្លីអភិបាលកិចចក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ។ 

៥- ពរងឹងកិចចសហររតិរតតិោររវាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ អនកផតល់ជាំនយួ និងអងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល
ជាតិ និងអនតរជាតិក្ដីម្បកី្ធេីោរដចករ ាំដលករទពិក្ស្កធន៍ និងសកម្មភាពោរងារ ក្ចៀសវាង
ោរអនុវតតសកម្មភាពរតួតោន   និងរក្ងាីនររសិទធភាពននោរក្ររីរបាស់ធនធាន។ 

៦- ចុេះកិចចរពម្ក្រពៀង/អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន  (MOU) ក្លីកិចចសហររតិរតតិោរក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារជាម្យួរណាត ររក្ទសនន ក្ដ្ឋយក្ផ្ទត តក្លីលកខខណ្ឌ ទូក្ៅននោរងារ កិចចោាំពារ
សងគម្ និងអតថររក្ោជន៍ក្ផសងៗររស់ពលករ។ 

៧- ពិនិតយលទធភាពផលូវចារ់ និងក្រៀរចាំរទដ្ឋា នគតិយុតតក្ផសងៗជាម្ួយរាជរដ្ឋា ភិបាលនថ្ ក្ដីម្បី
ឈានក្ៅដល់ោរក្រជីសក្រសី រណ្តុ េះរណាត ល រញ្ជូ ន និងរគរ់រគងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍
កម្ពុជាក្ៅក្ធេីោរក្ៅដផនកក្នស្កទ។  
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៨- សរម្រសរមួ្ល និងសហោរជាម្យួរដ្ឋា ភិបាលមី្ោ ន់ោ  ឡាវ និងនថ្ ក្ដីម្បកី្រៀរចាំឱ្យោនគរមូ្
រទដ្ឋា នកិចចសនាោរងារសរោរ់ពលករក្ធេីោរកនុងដផនកក្នស្កទក្រោម្ជាំនយួរក្ចចកក្ទសររស់
អងគោរ ILO និងនដគូក្ផសងៗក្ទៀត។ 

៩- ពរងឹងោរអនុវតតកិចចរពម្ក្រពៀង និងអនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន ក្ទេភាគី និងពហុភាគី 
តាម្រយៈកិចចររជុាំថាន ក់ម្ស្រនតីជាន់ខពស់ និងថាន ក់រដាម្ស្រនតី។ 

៧.១.៣- ក្ោលក្ៅ១.៣៖ ពរងឹងោររគរ់រគងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

ក្ដីម្បកី្ធេីឱ្យររក្សីរក្ ងីនូវោររគរ់រគងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន រាជរដ្ឋា ភិបាលក្រៀរចាំដកសរមួ្លនូវ
រញ្ជ ីរតួតពិនិតយ នីតិវធីិអធិោរកិចច ពរងឹងសម្តថភាពម្ស្រនតីអធិោរកិចច សរោរ់វាយតនម្លក្ដ្ឋយសុរកឹតយក្លីោរ
អនុវតតររស់ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន។ 

វធិានោរ៖  
១- ពិនិតយ និងដកលម្អក្ ងីវញិនូវលកខខណ្ឌ  ោតពេកិចចររស់ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន ដដល
កាំណ្ត់ក្ៅកនុងកិចចសនាររស់ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន សរោរ់ទទលួបានោរអនុញ្ញា ត
ឱ្យក្រជីសក្រសី រណ្តុ េះរណាត ល រញ្ជូ ន និងរគរ់រគងពលករដខមរក្ៅក្ធេីោរក្ៅររក្ទស។ 

២- ធានថារគរ់ោច ស់ ឬអនករគរ់រគងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន និងររធានម្ជឈម្ណ្ឌ លដណ្នាំ
តរម្ង់ទិសរតូវក្ោរពតាម្លិខិតរទដ្ឋា នគតិយុតត ននោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ រតូវឆលងោត់
វគគរណ្តុ េះរណាត ល និងររ ងជារ់មុ្នក្ពលចុេះកិចចសនា ក្ដីម្បីទទួលបានោរអនុញ្ញា ត 
ក្ហយីរតូវក្ធេីោរររ ងក្ ងីវញិក្រៀងរាល់៣ឆ្ន ាំម្តង និងក្ធេីោរររកួតររដជងក្រជីសក្រសីចាំណាត់
ថាន ក់ររក្សីរ ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដដលក្រៀរចាំក្ដ្ឋយរកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ។ 

៣-  រនត និងជាំរុញោរក្ររីរបាស់ររព័នធព័ត៌ោនវទិា ររព័នធរគរ់រគង និងររព័នធក្អ ចិរតូនិច
សរោរ់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅកម្ពុជា។ 

៤- រនតពរងឹងសម្តថភាពសោគម្ និងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជនកនុងោររតួតពិនិតយតាម្ដ្ឋន 
និងវាយតនម្លក្លីោរអនុវតតរកម្ររតិរតតិ (Code of Conduct) និងសីលធម៌្វជិាជ ជីវៈ ក្ដីម្បី
ក្លីកកម្ពស់ររសិទធភាពននោរក្រជីសក្រសីពលកររតឹម្រតូវររករក្ដ្ឋយរកម្សីលធម៌្ ជាពិក្សស
ពរងឹងគុណ្ភាពននោរអរ់រ ាំដណ្នាំតរម្ង់ទិសដល់ពលករមុ្នក្ចញក្ៅក្ធេីោរក្ៅររក្ទស។ 

៥- រនតពរងឹងអធិោរកិចចោរងារ និងក្ធេីរចចុរបននភាពរញ្ជ ីរតួតពិនិតយ (Checklist) ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន និងរនតចាត់វធិានោររពោន ពយរួ ឬលុរក្ចាលោរអនុញ្ញា តររស់ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន កនុងករណី្រកក្ឃញីកាំហុសជាក់ដសតងក្រចីនដងដដលមិ្នអាចដកបាន។ 

៦- រនតពរងឹងោររគរ់រគងក្លីោរផសពេផាយររស់ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន អាំពីោរក្រជីស
ក្រសីពលករក្ៅក្ធេីោរក្ៅររក្ទស និងសម្តថភាពទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន កនុងោរសរម្រ
សរមួ្ល ក្ដ្ឋេះរស្កយរញ្ញា ននទក់ទងនឹងលកខខណ្ឌ ោរងារ លកខខណ្ឌ រស់ក្ៅ  និងោរក្ធេី
ោតុភូមិ្និវតតន៍ររស់ពលករ។ 
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៧- សរម្រសរមួ្ល និងជាំរុញឱ្យទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន កាំណ្ត់តនម្លក្សវារញ្ជូ នពលករ
ក្ដ្ឋយោនតោល ភាព និងផសពេផាយជាស្កធារណ្ៈ រសរក្ៅតាម្ោរអនុវតតក្ៅកនុងតាំរន់។   

៨- ជាំរុញទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជននីម្យួៗ ឬរមួ្ោន ចាត់តាំណាងអចិនស្រនតយក៍្ៅររចាាំក្ៅររក្ទស
ក្ោលក្ៅ  និងជួយពលករឱ្យបានចុេះរញ្ជ ីក្ៅកនុងរររសនតិសុខសងគម្ននររក្ទសក្ោលក្ៅ។ 

៧.១.៤- ក្ោលក្ៅ១.៤៖ រនតកស្កងសម្តថភាពម្ស្រនត ី និងទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារ 
និងពរងីកកិចចសហររតិរតតោិររវាងរកសងួ ស្កថ រ័នពាក់ព័នធក្ៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ក្រោម្ជាតិ 

ោរកស្កងសម្តថភាពម្ស្រនតី និងពរងីកកិចចសហររតិរតតិោររវាងរកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធក្ៅថាន ក់ជាតិ និង
ថាន ក់ក្រោម្ជាត ិគឺជាោរចាាំបាច់កនុងោរពរងឹងយន្ោររគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារឱ្យោន់ដតោនររសិទធភាព។ 

វធិានោរ៖ 
១- ក្រៀរចាំោររណ្តុ េះរណាត លអាំពីចារ់ និងលិខិតរទដ្ឋា នគតិយុតតពាក់ព័នធ នឹងោររគរ់រគង
ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារដល់ទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារ ម្ស្រនតីថាន ក់ជាតិ ថាន ក់
ក្រោម្ជាតិ ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន សហជីព សហគម្ន៍ អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល និង
ភាគីពាក់ព័នធក្ផសងៗក្ទៀត។ 

២- រក្ងាីនសម្តថភាពម្ស្រនតីជាំនញ និងភាគីពាក់ព័នធក្លីោររគរ់រគង ោរផតល់ក្សវាោាំរទ និង
ោរក្ដ្ឋេះរស្កយវវិាទក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារតាម្រយៈោរចូលរមួ្វគគរណ្តុ េះរណាត លក្ៅថាន ក់
ជាតិ និងអនតរជាតិ។ 

៣- រក្ងាីនរចកក្ចញចូលដតម្ួយក្ៅតាម្រណាត ក្ខតតក្ោលក្ៅកនុងករណី្ចាាំបាច់ ក្ដីម្បកី្រៀរចាំ និង
ផតល់ឯកស្ករ លិខិតស្កន ម្ននដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍។ 

៤- រនតពរងឹងកិចចសហររតិរតតិោររវាងរកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ ននរកុម្ោរងារក្ទសនតរររក្វសន៍
ររស់គណ្ៈកោម ធិោរជាតិររយុទធររឆ្ាំងអាំក្ពីជួញដូរម្នុសស។ 

៥- ររមូ្លក្កៀរគរធនធានរក្ចចកក្ទស និងហរិញ្ាវតថុ ក្ដីម្បកីស្កងសម្តថភាពម្ស្រនតី និងភាគីពាក់
ព័នធកនុងោរអនុវតតក្ោលនក្ោបាយក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ។  

៧.១.៥- ក្ោលក្ៅ១.៥៖ ររមូ្ល ចងរកង និងវភិាគទិននន័យពាក់ព័នធនឹងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 

ោរររមូ្ល ចងរកង និងវភិាគទិននន័យពាក់ព័នធនឹងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ោនស្ករៈសាំខាន់សរោរ់ក្ធេីជា
ធាតុចូលកនុងោរក្រៀរចាំក្ោលនក្ោបាយ ឬរទដ្ឋា នគតិយុតតនន។  

វធិានោរ៖ 
១- ររមូ្ល និងចងរកងទិននន័យពាក់ព័នធនឹងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ដូចជាោរដរងដចកក្ៅតាម្
ក្ភទ អាយុ ករមិ្តអរ់រ ាំ និងររក្ភទោរងារររស់ពលករជាក្ដីម្ សរោរ់ក្ធេីជាធាតុចូលកនុងោរ
ក្រៀរចាំក្ោលនក្ោបាយ ឬរទដ្ឋា នគតិយុតត។ 

២- សិការរមូ្លចងរកងអាំពីឧតតោនុវតត រទពិក្ស្កធន៍ និងរញ្ញា ររឈម្ សរោរ់ក្ធេីជាធាតុចូល
កនុងោរក្ដ្ឋេះរស្កយរញ្ញា ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន ៍ ជាពិក្សសរកុម្ជនក្ទសនតរររក្វសន៍
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ដដលងាយរងក្រោេះ។  
៣- ពរងឹងររព័នធសេ័យររវតតិកម្មសរោរ់រគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ។ 
៤- រក្ងាីតររព័នធសេ័យររវតតិកម្មក្ដីម្បីតាម្ដ្ឋនលាំហូរនីតិវធីិននោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ
ក្ៅរគរ់ររក្ទសទទួល។ 

៧.១.៦- ក្ោលក្ៅ១.៦៖ រក្ងាតីម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ (MRC) ក្រោម្ោររគរ់រគង
ររស់អគគនយកដ្ឋា នោរងារ ននរកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ   

ម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ (MRC) នឹងរតូវបានរក្ងាីតក្ ងីជាផលូវោរ ក្ដីម្បពីរងឹងររសិទធភាព
ននោរផសពេផាយ អាំពីោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារររករក្ដ្ឋយសុវតថិភាព និងចូលរមួ្ទរ់ស្កា ត់ោរក្ធេីក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារររថុ្យររថាននិងររករក្ដ្ឋយក្រោេះថាន ក់។ 

វធិានោរ៖ 
១- សិកាវាយតនម្លោរអនុវតតស្កកលបងក្លីគក្រោងម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ររស់
អងគោរILO និងអងគោរ IOM ក្ដីម្បដីររោល យម្ណ្ឌ លក្នេះ ក្ៅជារចនសម្ព័នធផលូវោរររស់អគគ
នយកដ្ឋា នោរងារ/រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ។ 

២- សិកាលទធភាព រក្ងាីតម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ៅក្រៅររក្ទស ក្ដីម្បជីយួ
ោាំរទរដនថម្ដល់ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុល និងទីររឹកាទទួល
រនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារកនុងោរផតល់ព័ត៌ោន ក្សវាចារ់ និងោរងារម្នុសសធម៌្ដល់ពលករ
ក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ៅតាម្ររក្ទសទទលួ។ 

៣- ដសេងរកោរោាំរទពីភាគីពាក់ព័នធ កនុងោររទរទង់ម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទសនតរររក្វសន៍
ក្ៅកនុង និងក្រៅររក្ទស។   

៧.២- ក្ោលរាំណ្ងទី២៖ ោរោរពារ និងោរក្លកីកម្ពស់សទិធពិលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានយកចិតតទុកដ្ឋក់ោ ងខាល ាំងកនុងោរោរពារពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ តាម្រយៈោរ
ផតល់ោរអរ់រ ាំដណ្នាំតរម្ង់ទិសពលករមុ្នក្ពលក្ចញដាំក្ណី្រ ោរក្ចញក្ោលោរណ៍្ដណ្នាំសតីពីោរក្ដ្ឋេះរស្កយ
វវិាទររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងោរធានឱ្យពលករទទលួបានអតថររក្ោជន៍ពីរររសនតិសុខសងគម្។   

៧.២.១- ក្ោលក្ៅ២.១៖  ពរងឹង និងពរងីកក្សវាទីររឹកាទទួលរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារអម្
ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុលក្ៅរណាត ររក្ទសទទលួ 

ក្សវាទីររឹកាទទួលរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារអម្ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ ន កុង
ស៊ាុលរតូវបានពរងឹង និងពរងីកកនុងរណាត ររក្ទសទទួល ក្ដីម្បផីតល់ជាំនយួ ឬកិចចអនតរាគម្ន៍ននដល់ពលករ
ក្ទសនតរររក្វសន៍ និងរកុម្ជនក្ទសនតរររក្វសន៍ដដលងាយរងក្រោេះក្ផសងក្ទៀតឱ្យោន់ដតោនររសិទធភាព ក្ដ្ឋយ
មិ្នគិតអាំពីស្កថ នភាពរសរចារ់ ឬមិ្នរសរចារ់ររស់ពកួក្គក្ យី។  
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វធិានោរ៖  
១- រនតក្រៀរចាំឱ្យោនទីររឹកាទទួលរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារអម្ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ ន
អគគកុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុលក្ៅរគរ់រណាត ររក្ទសទទួល។ 

២- ពរងឹងសម្តថភាពទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារអម្ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគ
កុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុល ក្ដីម្បរីក្ងាីនររសិទធភាពននោរផ្ល់ក្សវា។ 

៣- សរម្រសរមួ្លផតល់ក្សវាចារ់ ដល់ពលករក្ពលោនវវិាទោរងារ និងក្ពលទម្ទរអតថររក្ោជន៍
ក្ផសងៗ ក្ដ្ឋេះរស្កយវវិាទោរងារ និងោរក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ៅ
ក្ពលចរ់កិចចសនាោរងារ ក៏ដូចជាសរម្រសរមួ្លោររញ្ជូ នអដាិធាតុ ឬសព កនុងករណី្ោន
ពលករទទលួម្រណ្ភាពជាយថាក្ហតុ។ 

៤- ចុេះដសេងយល់ផ្ទេ ល់អាំពីោររស់ក្ៅ និងលកខខណ្ឌ ោរងារររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ រពម្ទាំង
សហោរោ ងជិតសនិទធជាម្ួយអាជ្ាធរ និងអនកផតល់ក្សវាននក្ៅតាម្ររក្ទសទទួល ក្ដីម្បផីតល់
ក្សវាោាំរទ ឱ្ោសោរងារ ក្សវារកដររភាស្ក ោររណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ចាំក្ណ្េះដឹងដផនក
ហរិញ្ាវតថុ និងោរសនសាំរបាក់ដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងសោជិករគួស្ករររស់ពកួក្គ។ 

៥- សិការស្កវរជាវ និងចរចាជាម្ួយររក្ទសទទួល ក្ដីម្បីពរងីកទីផារោរងារ និងពរងឹងោរ
ោរពារសិទធិពលករ។ 

៦- ក្ធេីអនតរាគម្ន៍ ឬសរម្រសរមួ្លោរក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ររស់ពលករ កនុងករណី្ោនររធានសកតិ
ក្កីតក្ ងីក្ៅររក្ទសទទួល។  

៧.២.២- ក្ោលក្ៅ២.២៖ ពរងឹងយនតោរទទលួ និងក្ដ្ឋេះរស្កយរណ្តឹ ងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 

ោរពរងឹងោរទទលួបានក្សវាយុតតិធម៌្ដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ រតូវបានក្ធេីក្ ងីតាម្រយៈយនតោរទទលួ 
និងក្ដ្ឋេះរស្កយរណ្តឹ ងពាក់ព័នធនឹងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ទន់ក្ពលក្វលា ររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព និងគិត
គូរពីក្យនឌ័្រ។ 

វធិានោរ៖ 
១- រនតផសេះផាវវិាទទក់ទងនឹងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ឱ្យបានសម្រសរ ទន់ក្ពលក្វលា និង
ររករក្ដ្ឋយតោល ភាព។  

២- ក្រៀរចាំ និងផសពេផាយក្ោលោរណ៍្ដណ្នាំសរោរ់ក្ដ្ឋេះរស្កយវវិាទ ររស់ពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍។ 

៣- ផ្ល់ោរោាំរទររឹកាក្ោរល់ និងជាំនយួផលូវចារ់ដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងរកុម្ជន
ក្ទសនតរររក្វសន៍ដដលងាយរងក្រោេះក្ៅក្ពលពួកក្គដ្ឋក់ពាកយរណឹ្្ង ឬចូលរមួ្កនុងនីតិវធីិ និង
ដាំក្ណី្រោរតាម្ររព័នធតុលាោរ។ 

៤- ផតល់ោររណុ្្េះរណ្ាលកស្កងសម្តថភាពដល់អនកផ្ល់ររឹកាក្ោរល់ និងអនកក្ធេីោរងារ
ពាក់ព័នធ។ 
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៧.២.៣- ក្ោលក្ៅ២.៣៖ ចងរកង ផលតិ ក្បាេះពុម្ពឯកស្ករ និងផសពេផាយអាំពីោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារររករក្ដ្ឋយសុវតថភិាពឱ្យបានទូលាំទូលាយ 

ឯកស្ករ និងព័ត៌ោនសតីពីោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារររករក្ដ្ឋយសុវតថិភាព និងសិទធិក្ៅកដនលងក្ធេីោរ 
រតូវបានចងរកង ផលិត ក្បាេះពុម្ព និងផសពេផាយ ក្ដីម្បកី្លីកកម្ពស់ោរយល់ដឹងដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 
និងររជាពលរដា ជាពិក្សសអនកក្ៅតាម្សហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន។  

វធិានោរ៖  
១- ក្រៀរចាំចងរកង និងផលិតឯកស្ករ និងព័ត៌ោនសតីពីោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារររករក្ដ្ឋយ
សុវតថិភាព និងសិទធិក្ៅកដនលងក្ធេីោរ។ 

២- ផសពេផាយ និងដចកខិតតរណ្ណព័ត៌ោនអាំពីោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារររករក្ដ្ឋយសុវតថិភាព 
ដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងររជាពលរដាដដលោនរាំណ្ងក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 
ក្ដ្ឋយសហោរជាម្យួអាជ្ាធរោនសម្តថកិចច។ 

៣- ផសពេផាយ និងរក្ងាីនោរយល់ដឹងជាស្កធារណ្ៈក្ដ្ឋយក្ផ្ទត តក្លីចាំណ្េះដឹង ជាំនញថ្មីៗ និង
រទពិក្ស្កធន៍ក្ជាគជ័យររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ជាពិក្សសស្រសតី ក្ដីម្បកី្លីកកម្ពស់សម្ភាព
ក្យនឌ័្រ។ 

៤- ផសពេផាយអាំពីព័ត៌ោនទីផារោរងារ និងឱ្ោសោរងារក្រៅររក្ទសដល់ររជាពលរដាក្ៅតាម្
មូ្លដ្ឋា ន ជាពិក្សសយុវជន និងអនកដដលោនរាំណ្ងក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ។ 

៥- សហោរជាម្យួអងគោរ ILO អងគោរ IOM សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន និងអនក
ជាំនញក្ផសងៗ រក្ងាីតកម្មវធីិផសពេផាយពីអតថររក្ោជន៍ ឬភាពក្ជាគជ័យននោរក្ធេីក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារ ចាំក្ពាេះពលករ រកុម្រគួស្ករពលករ និងសហគម្ន៍។ 

៧.២.៤- ក្ោលក្ៅ២.៤៖ ពរងឹង និងពរងីកយនតោរផ្ល់អតថររក្ោជន៍ ននកម្មវធីិកិចចោាំពារសងគម្ដល់
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 

អតថររក្ោជន៍ ដដលទទលួបានពីកម្មវធីិកិចចោាំពារសងគម្ ោនតនួទីោ ងសាំខាន់កនុងោរោរពារពលករ
ក្ទសនតរររក្វសនក៍្ៅក្ពលជរួររទេះនូវរញ្ញា  ឬបាត់រង់លទធភាពកនុងោរក្ធេីោរងារ និងរករបាក់ចាំណូ្ល ក្ដីម្បី
ជួយរកាលាំនឹងជីវភាពររស់ពួកក្គ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាននិងកាំពុងយកចិតតទុកដ្ឋក់ ចាំក្ពាេះពលករក្ទសនតរ
ររក្វសនក៍ម្ពុជារគរ់រូរឱ្យទទលួបានអតថររក្ោជន៍ពីកម្មវធីិកិចចោាំពារសងគម្។ 

វធិានោរ៖ 
១- ោាំរទោរពរងីកក្សវាររស់ក្រឡាជាតិរររសនតិសុខសងគម្សរោរ់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍
ទាំងអស់។ 

២- ក្រៀរចាំកិចចពិក្រោេះក្ោរល់ក្ទេភាគី ឬពហុភាគីរវាងររក្ទសរញ្ជូ ន និងររក្ទសទទលួ ក្ដីម្បី
សិកាអាំពីទិដាភាពចារ់ និងនីតិវធីិកនុងោរធានឱ្យពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ទទួលបានរររ
សនតិសុខសងគម្ និងអតថររក្ោជន៍ពីកម្មវធីិកិចចោាំពារសងគម្។ 
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៣- ពក្នលឿនោរចរចាជាម្ួយនឹងររក្ទសទទួល ស្ីពីចល័តភាពននរររសនតិសុខសងគម្ក្ដីម្បីរងា
លកខណ្ៈសម្បតតិឱ្យពលករទទួលបានរររោាំពារសងគម្ទាំងកនុងក្ពលក្ធេីោរ និងក្ពលដដល
វលិរត រ់ម្កោតុររក្ទសវញិ។  

៧.៣- ក្ោលរាំណ្ងទី៣៖ ោរផាភាជ រ់ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅនឹងោរអភិវឌ្ឍសងគម្ និងក្សដាកិចច 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានចាត់ទុកថាោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ជាចលករម្ួយដ៏សាំខាន់កនុងោររមួ្

ចាំដណ្កអភិវឌ្ឍសងគម្ និងក្សដាកិចច និងទទួលស្កគ ល់ថាពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ជាភាន ក់ងារននោរនចនររឌិ្តថ្ម ី
និងោរអភិវឌ្ឍ។ ជាម្យួោន ក្នេះ ោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅក្រៅររក្ទស គឺជាឱ្ោស និងជក្រមី្សោរងារ
រដនថម្ក្ដ្ឋយពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ មិ្នរតឹម្ដតទទលួបានរបាក់ឈនួលសម្រម្យរ ុក្ណាណ េះក្ទ រ ុដនតក៏ទទួលបាន
ជាំនញ ចាំក្ណ្េះដឹង ធនធាន និងរទពិក្ស្កធន៍ផងដដរ។ 

៧.៣.១- ក្ោលក្ៅ៣.១ ៖  ក្លកីកម្ពស់ោរយល់ដឹងដផនកហរិញ្ាវតថុ និងោរក្ររីរបាស់ររព័នធធនោរដល់
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍  

ោររក្ងាីនររសិទធភាពននោរក្ររីរបាស់ររព័នធធនោរ និងោរក្ផី្របាក់ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ររករ
ក្ដ្ឋយសុវតថិភាព និងោរក្លីកកម្ពស់ោរយល់ដឹងដផនកហរិញ្ាវតថុ ទម្ទរឱ្យោនកិចចសហោររវាងស្កថ រ័នហរិញ្ា
វតថុក្ៅកនុងររក្ទសកម្ពុជា និងររក្ទសក្ោលក្ៅ រពម្ទាំងោរផតល់ក្សវាោាំរទននកនុងោរវនិិក្ោគ និងោរសនសាំ
របាក់ដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងសោជិករគួស្ករររស់ពកួក្គ។ 

វធិានោរ៖ 
១- ជាំរុញទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជនជួយសរម្រសរមួ្លដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ កនុងោរ
រក្ងាីតគណ្នីធនោរ ក្ដីម្បងីាយរសួលទទលួរបាក់ឈនួល ឬរបាក់អតថររក្ោជន៍ក្ផសងៗ និង
ក្ផី្របាក់តាម្ររព័នធធនោរក្ៅតាម្ររក្ទសក្ោលក្ៅ។ 

២- ក្លីកទឹកចិតតរគឹេះស្កថ នហិរញ្ាវតថុកនុងោរផតល់ក្សវាក្ផេររបាក់ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ពី
ររក្ទសទទួលឱ្យោន់ដតទូលាំទូលាយ។ 

៣- ជាំរុញពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងរកុម្រគួស្ករររស់ពកួក្គកនុងោរក្ររីរបាស់ររព័នធធនោរ។ 
៤- សិកាអាំពីោរអនុវតតោរក្ផេររបាក់ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ពីរណាត ររក្ទសក្ផសងៗ ក្ដីម្បី
រក្ងាីនោរយល់ដឹងអាំពីក្សវាក្ផី្របាក់ និងោរចាំណាយក្លីក្សវាក្ផី្របាក់។ 

៧.៣.២- ក្ោលក្ៅ៣.២៖ ពរងឹងយនតោរោាំរទរគសួ្ករពលករ និងយនតោរសោហរណ្កម្មពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍កនុងសហគម្ន៍ 

ោរក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ និងោរក្ធេីសោហរណ្កម្មររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព សរោរ់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍
រតូវបានក្លីកកម្ពស់ោន់ដតររក្សីរ តាម្រយៈោរដ្ឋក់ក្ចញនូវវធិានោរ ក្ដ្ឋយដផអកក្លសី្កថ នភាពជាក់ដសតង និង
ោរពរងឹងក្សវាោាំរទននសរោរ់ោរក្ធេីសោហរណ្កម្ម។  
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វធិានោរ៖ 
១- សហោរជាម្ួយទីររឹកាទទួលរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារ កនុងោរក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ររស់
ពលករឱ្យោនសុវតថិភាព និងទទួលបានរបាក់ឈនួល និងអតថររក្ោជន៍ក្ផសងៗ រសរតាម្ោរ
កាំណ្ត់ក្ដ្ឋយចារ់ររស់ររក្ទសទទួល។ 

២- ផ្ល់ក្សវាោាំរទ និងររឹកាក្ោរល់ដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ដដលក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ អាំពី
វរបធម៌្ ោររគរ់រគងអារម្មណ៍្ផលូវោយ និងផលូវចិតត ពាក់ព័នធជាម្យួនឹងទីតាាំងភូមិ្ស្កស្រសតរសុក
កាំក្ណី្តររស់ពលករ មុ្នក្ពលក្ធេីសោហរណ្កម្មកនុងរគួស្ករ និងសហគម្ន៍។ 

៣- សហោរជាម្យួទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខរររ និងោរងារ ទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារ 
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន និងសហគម្ន៍ពលករ ចងរកងទិននន័យ និងចុេះក្ឈាម េះពលករដដល
ចរ់កិចចសនាោរងារ ក្ៅកនុងទិននន័យររស់ទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខរររ និងោរងារ ក្ដីម្បផីសពេផាយ
ព័ត៌ោនទីផារោរងារ ឱ្ោសោរងារ និងក្សវារកោរងារឱ្យក្ធេីកនុងរសុក និងក្រៅរសុក។ 

៤- ក្រៀរចាំយនតោរផតល់ក្សវាោាំរទដល់រគួស្ករររស់ពលករ កនុងោររបារស័យទក់ទងជាម្យួពលករ
ក្សវាទទួលរបាក់រក្ញ្ាី និងលទធភាពរក្ងាីតជាសហគម្ន៍រគួស្ករពលករក្ដីម្បដីចករ ាំដលកនូវ
ព័ត៌ោន និងរទពិក្ស្កធន៍។ 

៥- ផ្ល់ោររណុ្្េះរណ្ាលចាំក្ណ្េះដឹងដផនកសហរគិនភាព និងហរិញ្ាវតថុ ជាពិក្សសោរក្ររីរបាស់
របាក់រក្ញ្ាីឱ្យទទួលបានផលររក្ោជន៍ខពស់ និងក្សវាររឹកាក្ោរល់ដល់ពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ និងសោជិករគួស្ករររស់ពកួក្គ  កនុងោរររករអាជីវកម្ម និងោរវនិិក្ោគក្ផសងៗ។  

៧.៣.៣- ក្ោលក្ៅ៣.៣៖ ពរងីកទីផារោរងារដដលោនជាំនញក្លកីកម្ពស់ោររណុ្្េះរណ្ាលជាំនញ 
វជិាជ ជីវៈ មុ្នក្ពលក្ចញដាំក្ណី្រ និងោរទទួលស្កគ ល់ជាំនញររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 

ោររណុ្្េះរណ្ាលជាំនញវជិាជ ជីវៈ និងោរទទលួស្កគ ល់ជាំនញររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ជាស្រសតី រុរស 
និងរកុម្ជនក្ទសនតរររក្វសន៍ដដលងាយរងក្រោេះក្ផសងក្ទៀត រតូវបានក្លីកកម្ពស់ ក្ដីម្បីទទួលបានោរងារ
សម្រម្យ និងរក្ងាីនរបាក់ចាំណូ្ល។ 

វធិានោរ៖ 
១- រនតអនុវតតកម្មវធីិរណ្តុ េះរណាត លរយៈក្ពលខលីនិងម្ធយម្ ក្លីភាស្ក ជាំនញវជិាជ ជីវៈ និងសុខភាព
និងសុវតថិភាពោរងារ ក្ដីម្បរីក្ងាីនសម្តថភាពររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងរកុម្ជនក្ទសនតរ 
ររក្វសន៍ដដលងាយរងក្រោេះ។ 

២- ពិក្រោេះក្ោរល់ជាម្ួយតាំណាងរដ្ឋា ភិបាល និងនិក្ោជកននររក្ទសទទលួ អាំពីតរមូ្វោរទីផារ
ោរងារ ជាំនញវជិាជ ជីវៈ និងវស័ិយជាក់លាក់នីម្ួយៗ ជាពិក្សសោរទទលួស្កគ ល់ជាំនញ។ 

៣- រនតសរម្រសរមួ្លជាម្ួយរដាសោជិកអាស្ក៊ា នក្ផសងក្ទៀត ក្ដីម្បរីក្ងាីតសតង់ដ្ឋរមួ្ននកម្មវធីិអរ់រ ាំ
រណុ្្េះរណ្ាលរក្ចចកក្ទស និងវជិាជ ជីវៈក្ៅកនុងរករខណ្ឌ អាស្ក៊ា នសរោរ់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍។ 

៤- ក្លីកកម្ពស់ោរទទលួស្កគ ល់ និងោរផ្ល់វញិ្ញា រនររតរញ្ញជ ក់ជាំនញ និងគុណ្វុឌ្ឍសិរោរ់



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 26 

 

ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងរកុម្ជនក្ទសនតរររក្វសន៍ដដលងាយរងក្រោេះក្ៅររក្ទសក្ោលក្ៅ។  
៥- ជាំរុញោរទទលួស្កគ ល់ជាំនញ ក្ដ្ឋយក្ធេីោរវាយតនម្លជាំនញ ដដលបានទទលួោររណុ្្េះរណ្ាល
ស្ង់ដ្ឋសម្តថភាព និងោរក្ចញវញិ្ញា រនររតរញ្ញជ ក់ជាំនញដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ រនេ រ់
ពីពកួក្គបានក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍។  

៨- ការតាម្ោន ព្តួតរិនិតយ វាយតថ្ម្ែ និងព្រភ្រហរិញ្ញេតថុ 

ក្ដីម្បធីានវឌ្ឍនភាព ររសទិធភាព និងសងគតិភាពជាររចាាំកនុងោរអនុវតតក្ោលនក្ោបាយ រកសួងោរងារ 
និងរណុ្្េះរណ្ាលវជិាជ ជីវៈ ជាស្កថ រ័នទទលួរនេុកកនុងោរសរម្រសរមួ្ល តាម្ដ្ឋនរតួតពិនិតយ និង វាយតនម្ល
ក្លីោរអនុវតត ក្ោលនក្ោបាយសតពីីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ក្ដ្ឋយ
រក្ងាីតគណ្ៈកម្មោរអនុវតតក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-
២០២៣ និងោនក្លខាធិោរដ្ឋា នម្យួសរោរ់សរម្រសរមួ្លដាំក្ណី្រោរអនុវតតក្ោនក្ោបាយក្នេះ។ 

គណ្ៈកម្មោរអនុវតតក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-
២០២៣ នឹងក្រៀរចាំសូចនករ និងរបាយោរណ៍្ ដដលអាចវាស់ដវងបាន រសរក្ៅតាម្ដផនោរសកម្មភាពក្ៅ
កនុងតារាងោ រទីកននក្ោលនក្ោបាយក្នេះ ក្ដីម្បជីាមូ្លដ្ឋា នសរោរ់រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្ល។ 

ររភពហរិញ្ាវតថុសរោរ់អនុវតតក្ោលនក្ោបាយក្នេះ រមួ្ោនថ្វោិជាតិ និងថ្វោិររស់អងគោរ ILO នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងសរបុរសជននន។  

៩- គសចរតីសននិោឋ ន  

ឯកស្ករ “ក្ោលនក្ោបាយសតពីីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣” 
រតូវបានក្រៀរចាំក្ ងីក្ដ្ឋយោនជាំនយួរក្ចចកក្ទសររស់អងគោរ ILO និងោនោរចូលរមួ្ពីរកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 
សោគម្និក្ោជក សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន សហជីពកម្មករនិក្ោជិត អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល
អងគោរអនតរជាតិ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍នន និងក្ដ្ឋយដផអកក្លីសមិ្ទធផលដដលសក្រម្ចបាន និងរញ្ញា ររឈម្នន
ោរអនុវតតក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍សរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ទាំងពីរដាំណាក់ោលកនលងម្ក (ក្លីក
ទី១ក្ៅឆ្ន ាំ២០១០-២០១៤ និងក្លីកទី២ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៨)។ ក្ោលនក្ោបាយក្នេះ បានដ្ឋក់ក្ចញ
នូវកញ្ច រ់វធិានោរ ដដលោន់ដតរគរ់រជុងក្រជាយ និងជាក់ដសតង ដដលអាចអនុវតតបានក្ដីម្បធីាននូវររសិទធភាព 
និងររសិទធផលកនុងោរសក្រម្ចឱ្យបាននូវក្ោលរាំណ្ងទាំង៣ គឺ (១) ោរពរងឹងអភិបាលកិចចក្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារ (២) ោរោរពារ និងោរក្លកីកម្ពស់សទិធពិលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និង (៣) ោរផាភាជ រ់ក្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារក្ៅនឹងោរអភិវឌ្ឍសងគម្ និងក្សដាកិចច។ 

ោរដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតក្ោលនក្ោបាយក្នេះ បានរងាា ញអាំពីោរក្រតជ្ាចិតតខពស់ររស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ក្ដីម្បពីរងឹង
ោរោរពារ ក្លីកកម្ពស់សិទធិ និងលកខខណ្ឌ ោរងារររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន ៍ ក៏ដូចជាពរងឹងយនតោរក្ធេី
ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព សាំក្ៅធានឱ្យបាននូវផលររក្ោជន៍វជិជោនជាអតិររោដល់
ពលករ រកុម្រគួស្ករ ក៏ដូចជាសងគម្ជាតិ។ 



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 27 

 

ឧរសម្ព័នធ១ ៖ គាំនូសរាំព្រួញព្ររែ័ណឌ ថ្នគោលនគោបាយ 
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ទំព័រ 29 

 

ឧរសម្ព័នធ២ ៖ តារាងា៉ា ព្េីរថ្នគោលនគោបាយ គោលរាំណង គោលគៅ និងខ្នការសរម្មភារ 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ក្ោលរាំណ្ងទី១៖ ោរពរងឹងអភិបាលកិចចក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 

ក្ោលក្ៅ១.១៖ ក្ធេឱី្យ 
ររក្សរីក្ ងីនូវរទដ្ឋា ន 
គតិយុតតកនុងោររគរ់រគង
ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 

១- កស្កងចារ់សតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅររក្ទស។ ២០១៩-
២០២១ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណុ្្េះរណ្ាលវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

២- រក្ងាីនោរយល់ដឹង និងផតល់ោររណ្តុ េះរណាត លដល់អនក
ពាក់ព័នធននអាំពីរទដ្ឋា នជាតិនិងអនតរជាតិទក់ទងនឹង
ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ជាពិក្សសឯកចឆ័នេភាពអាស្ក៊ា ន
សតីពីោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធពិលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ រពម្ទាំងឧតតោនុវតត ក្ៅថាន ក់តាំរន់ ឬអនតរជាតិ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណុ្្េះរណ្ាលវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៣- ពរងឹងោរអនុវតតរទរបញ្ាតតិ និងសិកាពីលទធភាពកនុងោរ
ផ្ល់សចាច រ័នក្លីរទដ្ឋា នអនតរជាតិ ដដលពាក់ព័នធនន
ដូចជា អនុសញ្ញា អនតរជាតិខាងោរងារក្លខ៩៧,  ក្លខ
១៤៣, ក្លខ១៨១ ក្លខ១៨៨, ក្លខ១៨៩, ពិធីស្ករស្ីពី 
ោរងារក្ដ្ឋយរងខាំ និងអនុសញ្ញា អនតរជាតិររស់អងគោរ
សហររជាជាតិស្ីពីោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិ

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់ព័នធ 



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 30 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍រគរ់រូរនិងសោជិករគួស្ករររស់
ពកួក្គ ក្ដ្ឋយរសរតាម្រររិទកម្ពុជា។ 

៤- ក្លីកករមិ្តក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ
សរោរ់ររក្ទសកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ឱ្យក្ៅជា
ក្ោលនក្ោបាយថាន ក់ជាតិ។ 

២០២១-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់ព័នធ 

ក្ោលក្ៅ១.២៖ ពរងឹង
កិចចសហររតិរតតិោរ
ក្ទេភាគី ពហុភាគី និងថាន ក់
តាំរន់ក្លកី្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារ 

១- ក្រៀរចាំកិចចពិក្រោេះក្ោរល់រតីភាគីថាន ក់ជាតិ ក្ដីម្បកី្រៀរចាំ
ដផនោរសកម្មភាពសរោរ់អនុវតតឯកចឆនេភាពអាស្ក៊ា នសតីពី
ោរោរពារ និងោរក្លីកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនតរ 
ររក្វសន៍។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

២- ចូលរមួ្កិចចពិក្រោេះក្ោរល់ក្ៅថាន ក់តាំរន់ និងក្រៀរចាំ
លិខិតូរករណ៍្ពាក់ព័នធនឹងោរោរពារសិទធពិលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ ដូចជាោរចូលរមួ្ និងផតល់អនុស្កសន៍កនុង
ក្វទិោអាស្ក៊ា នសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៣- ចូលរមួ្សហោរពរងឹងររព័នធរគរ់រគងសថិតិក្ទសនតរ 
ររក្វសន៍ោរងារអាស្ក៊ា ន និងក្ធេីោរវភិាគទិននន័យដដល
ររមូ្លបាន ក្ដីម្បីក្ររីរបាស់សរោរ់ោរក្រៀរចាំក្ោល
នក្ោបាយនន។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងដផនោរ 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 31 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

៤- រនតកិចចសហររតិរតតិោរកនុងចាំក្ណាម្ររក្ទសរញ្ជូ ន ក្ដីម្បី
ពរងឹងតនួទី និងោរអនុវតតលអៗ ក្លីអភិបាលកិចចក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៥- ពរងឹងកិចចសហររតិរតតិោររវាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ អនកផតល់
ជាំនួយ និងអងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលជាតិនិងអនតរជាតិ 
ក្ដីម្បីក្ធេីោរដចករ ាំដលករទពិក្ស្កធន៍ និងសកម្មភាពោរ
ងារ ក្ចៀសវាងោរអនុវតតសកម្មភាពរតួតោន   និងរក្ងាីន 
ររសិទធភាពននោរក្ររីរបាស់ធនធាន។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៦-ចុេះកិចចរពម្ក្រពៀង/អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន  
(MOU) ក្លីកិចចសហររតិរតតិោរក្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារជាម្ួយរណាត ររក្ទសនន ក្ដ្ឋយក្ផ្ទត តក្លី
លកខខណ្ឌ ទូក្ៅននោរងារ កិចចោាំពារសងគម្ និងអតថ
ររក្ោជន៍ក្ផសងៗររស់ពលករ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដ
គូអភិវឌ្ឍន៍ និងសោគម្ទី
ភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៧- ពិនិតយលទធភាពផលូវចារ់ និងក្រៀរចាំរទដ្ឋា នគតិយុតត  
ក្ផសងៗជាម្យួរាជរដ្ឋា ភិបាលនថ្ ក្ដីម្បឈីានក្ៅដល់ 
ោរក្រជីសក្រសី រណ្តុ េះរណាត ល រញ្ជូ ន និងរគរ់រគងពល
ករក្ទសនតរររក្វសន៍កម្ពុជាក្ៅក្ធេីោរក្ៅដផនកក្នស្កទ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ  

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 32 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

៨- សរម្រសរមួ្ល និងសហោរជាម្យួរដ្ឋា ភិបាលមី្ោ ន់ោ  
ឡាវ និងនថ្ ក្ដីម្បកី្រៀរចាំឱ្យោនគរមូ្រទដ្ឋា នកិចចសនា
ោរងារសរោរ់ពលករក្ធេីោរកនុងដផនកក្នស្កទក្រោម្ជាំនួយ
រក្ចចកក្ទសររស់អងគោរ ILO និងនដគូ ក្ផសងៗក្ទៀត។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៩- ពរងឹងោរអនុវតតកិចចរពម្ក្រពៀង និងអនុសសរណ្ៈននោរ
ក្ោគយល់ោន ក្ទេភាគី និងពហុភាគី តាម្រយៈកិចចររជុាំ
ថាន ក់ម្ស្រនតីជាន់ខពស់ និងថាន ក់រដាម្ស្រនតី។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ  

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងសោគម្ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីពលករ 

ក្ោលក្ៅ១.៣៖ ពរងឹង
ោររគរ់រគងទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន 

១- ពិនិតយ និងដកលម្អក្ ងីវញិនូវលកខខណ្ឌ  ោតពេកិចចររស់
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន ដដលកាំណ្ត់ក្ៅកនុងកិចច
សនាររស់ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន សរោរ់ទទលួ
បានោរអនុញ្ញា តឱ្យក្រជីសក្រសី រណ្តុ េះរណាត ល រញ្ជូ ន 
និងរគរ់រគងពលករដខមរក្ៅក្ធេីោរក្ៅររក្ទស។ 

២០២១-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

  

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន 

២- ធានថារគរ់ោច ស់ ឬអនករគរ់រគងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី 
ឯកជន និងររធានម្ជឈម្ណ្ឌ លដណ្នាំតរម្ង់ទិសរតូវ
ក្ោរពតាម្លិខិតរទដ្ឋា នគតិយុតត ននោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារ រតូវឆលងោត់វគគរណ្តុ េះរណាត ល និងររ ងជារ់មុ្ន
ក្ពលចុេះកិចចសនា ក្ដីម្បទីទួលបានោរអនុញ្ញា ត ក្ហយី
រតូវក្ធេីោរររ ងក្ ងីវញិក្រៀងរាល់៣ឆ្ន ាំម្តង និងក្ធេីោរ

២០២១-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន  
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ទំព័រ 33 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ររកតួររដជងក្រជីសក្រសីចាំណាត់ថាន ក់ររក្សីរ ជាក្រៀងរាល់
ឆ្ន ាំ ដដលក្រៀរចាំក្ដ្ឋយរកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត ល 
វជិាជ ជីវៈ។ 

៣- រនត និងជាំរុញោរក្ររីរបាស់ររព័នធព័ត៌ោនវទិា ររព័នធ
រគរ់រគង និងររព័នធក្អ ចិរតូនិចសរោរ់ពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារក្ៅកម្ពុជា។ 

២០២១-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

៤- រនតពរងឹងសម្តថភាពសោគម្ និងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជនកនុងោររតួតពិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លក្លី
ោរអនុវតតរកម្ររតិរតតិ (Code of Conduct) និងសីលធម៌្
វជិាជ ជីវៈ ក្ដីម្បកី្លីកកម្ពស់ររសិទធភាពននោរក្រជីសក្រសី
ពលកររតឹម្រតូវររករក្ដ្ឋយរកម្សីលធម៌្ជាពិក្សស
ពរងឹងគុណ្ភាពននោរអរ់រ ាំដណ្នាំតរម្ង់ទិសដល់ 
ពលករមុ្នក្ចញក្ៅក្ធេីោរក្ៅររក្ទស។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, 
សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន 

៥- រនតពរងឹងអធិោរកិចចោរងារ និងក្ធេីរចចុរបននភាពរញ្ជ ីរតួត
ពិនិតយ (Checklist) ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន និងរនត
ចាត់វធិានោររពោន ពយួរ ឬលុរក្ចាលោរអនុញ្ញា តររស់ 
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន កនុងករណី្រកក្ឃញីកាំហុស
ជាក់ដសតងក្រចីនដងដដលមិ្នអាចដកបាន។ 

២០១៩-
២០២១ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 
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ទំព័រ 34 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

៦- រនតពរងឹងោររគរ់រគងក្លីោរផសពេផាយររស់ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជនអាំពីោរក្រជីសក្រសីពលករក្ៅក្ធេីោរក្ៅ
ររក្ទស និងសម្តថភាពទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន កនុង
ោរសរម្រសរមួ្ល ក្ដ្ឋេះរស្កយរញ្ញា ននទក់ទងនឹង
លកខខណ្ឌ ោរងារ លកខខណ្ឌ រស់ក្ៅនិងោរក្ធេីោតុភូមិ្
និវតតន៍ររស់ពលករ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងព័ត៌ោន 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

៧- សរម្រសរមួ្ល និងជាំរុញឱ្យភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន
កាំណ្ត់តនម្លក្សវារញ្ជូ នពលករក្ដ្ឋយោនតោល ភាព និង
ផសពេផាយជាស្កធារណ្ៈ រសរក្ៅតាម្ោរអនុវតតក្ៅ
កនុងតាំរន់។  

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ 
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៨- ជាំរុញទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជននីម្យួៗ ឬរមួ្ោន ចាត់
តាំណាងអចិនស្រនតយក៍្ៅររចាាំក្ៅររក្ទសក្ោលក្ៅ  និង
ជួយពលករឱ្យបានចុេះរញ្ជ ីក្ៅកនុងរររសនតិសុខសងគម្
ននររក្ទសក្ោលក្ៅ។ 

២០២១-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- ក្រឡាជាតិសនតិសុខសងគម្ 
 
 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, 
សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 
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ទំព័រ 35 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ក្ោលក្ៅ១.៤៖  រនត
កស្កងសម្តថភាពម្ស្រនតី 
និងទីររឹកាទទលួរនេុក
ពលករ/អនុព័នធោរងារនិង
ពរងីកកិចចសហររតិរតតិ
ោររវាងរកសងួ ស្កថ រ័ន 
ពាក់ព័នធក្ៅថាន ក់ជាតិ និង
ថាន ក់ក្រោម្ជាតិ 
 

១- ក្រៀរចាំោររណ្តុ េះរណាត លអាំពីចារ់ និងលិខិតរទដ្ឋា ន
គតិយុតតពាក់ព័នធនឹងោររគរ់រគងក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ 
ដល់ទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារ ម្ស្រនតីថាន ក់
ជាតិ ថាន ក់ក្រោម្ជាតិ ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន សហជីព 
សហគម្ន៍ អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល និងភាគីពាក់ព័នធ
ក្ផសងៗក្ទៀត។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ  

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

២-រក្ងាីនសម្តថភាពម្ស្រនតីជាំនញ និងភាគីពាក់ព័នធក្លីោរ
រគរ់រគង ោរផតល់ក្សវាោាំរទ និងោរក្ដ្ឋេះរស្កយវវិាទ
ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារតាម្រយៈោរចូលរមួ្វគគរណ្តុ េះ 
រណាត លក្ៅថាន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, សោគម្ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន និងទីភាន ក់
ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៣- រក្ងាីនរចកក្ចញចូលដតម្យួក្ៅតាម្រណាត ក្ខតតក្ោល
ក្ៅកនុងករណី្ចាាំបាច់ ក្ដីម្បកី្រៀរចាំ និងផតល់ឯកស្ករ 
លិខិតស្កន ម្ននដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងម្ហានផេ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

៤- រនតពរងឹងកិចចសហររតិរតតិោររវាងរកសួង ស្កថ រ័នពាក់
ព័នធ ននរកុម្ោរងារក្ទសនតរររក្វសន៍ររស់គណ្ៈកោម ធិ
ោរជាតិររយុទធររឆ្ាំងអាំក្ពីជញួដូរម្នុសស។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- គណ្ៈកោម ធិោរជាតិ
ររយុទធររឆ្ាំងោរជញួដូរ
ម្នុសស 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 
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ទំព័រ 36 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

៥- ររមូ្លក្កៀរគរធនធានរក្ចចកក្ទស និងហរិញ្ាវតថុ ក្ដីម្បី
កស្កងសម្តថភាពម្ស្រនតី និងភាគីពាក់ព័នធកនុងោរអនុវតត
ក្ោលនក្ោបាយក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងក្សដាកិចច និង
ហរិញ្ាវតថុ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

ក្ោលក្ៅ១.៥៖  ររមូ្ល  
ចងរកង និងវភិាគទិននន័យ
ពាក់ព័នធនឹងពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ 

១- ររមូ្ល និងចងរកងទិននន័យពាក់ព័នធនឹងពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ ដូចជាោរដរងដចកក្ៅតាម្ក្ភទ អាយុ ករមិ្ត
អរ់រ ាំ និងររក្ភទោរងារររស់ពលករជាក្ដីម្ សរោរ់ក្ធេី 
ជាធាតុចូលកនុងោរក្រៀរចាំក្ោលនក្ោបាយ ឬរទដ្ឋា ន
គតិយុតត។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងដផនោរ 
- រកសួងស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

២- សិការរមូ្លចងរកងអាំពីឧតតោនុវតត រទពិក្ស្កធន៍ និង
រញ្ញា ររឈម្សរោរ់ក្ធេីជាធាតុចូលកនុងោរក្ដ្ឋេះរស្កយ
រញ្ញា ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ជាពិក្សសរកុម្ជន
ក្ទសនតរររក្វសន៍ដដលងាយរងក្រោេះ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៣- ពរងឹងររព័នធសេ័យររវតតិកម្មសរោរ់រគរ់រគងក្ទសនតរ 
ររក្វសន៍ោរងារ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 
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ទំព័រ 37 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

៤- រក្ងាីតររព័នធសេ័យររវតតិកម្មក្ដីម្បតីាម្ដ្ឋនលាំហូរនីតិវធីិ
ននោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅរគរ់ររក្ទសទទលួ។ 

២០១៩-
២០២១ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

ក្ោលក្ៅ១.៦៖ រក្ងាតី
ម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទស
នតរររក្វសន៍ (MRC) 
ក្រោម្ោររគរ់រគងររស់
អគគនយកដ្ឋា នោរងារនន
រកសងួោរងារ និងរណ្តុ េះ
រណាត លវជិាជ ជីវៈ   

១- សិកាវាយតនម្លោរអនុវតតស្កកលបងក្លីគក្រោងម្ណ្ឌ ល
ធនធានពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ររស់អងគោរ ILO និង
អងគោរ IOM ក្ដីម្បដីររោល យម្ណ្ឌ លក្នេះ ក្ៅជារចន 
សម្ព័នធផលូវោរររស់អគគនយកដ្ឋា នោរងារ/រកសួងោរងារ 
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ។ 

២០១៩-
២០២១ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, និង 
សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន 

២- សិកាលទធភាព រក្ងាីតម្ណ្ឌ លធនធានពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ក្ៅក្រៅររក្ទស ក្ដីម្បជីយួោាំរទរដនថម្ដល់
ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុល 
និងទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារកនុងោរ 
ផតល់ព័ត៌ោន ក្សវាចារ់ និងោរងារម្នុសសធម៌្ដល់
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ៅតាម្ររក្ទសទទលួ។ 

២០២១-
២០២៣ 

- រកុម្ោរងាររគរ់រគងពល
ករដខមរក្ធេីោរក្ៅររក្ទស 
ននរកសួងោរងារ  
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ  

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ សោគម្ទីភាន ក់ងារ 
ក្រជីសក្រសីឯកជន និងភាគី 
ពាក់ព័នធ 

៣- ដសេងរកោរោាំរទពីភាគីពាក់ព័នធ កនុងោររទរទង់ម្ណ្ឌ ល
ធនធានពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ៅកនុង និងក្រៅររក្ទស។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 
 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, សោគម្ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន និងភាគីពាក់ព័នធ 
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ទំព័រ 38 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ក្ោលរាំណ្ងទី២៖ ោរោរពារ និងោរក្លកីកម្ពស់សទិធពិលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 
ក្ោលក្ៅ២.១៖ ពរងឹង 
និងពរងីកក្សវាទីររឹកា
ទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធ
ោរងារអម្ស្កថ នឯកអគគរាជ
ទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ 
ស្កថ នកុងស៊ាុលក្ៅរណាត ររ
ក្ទសទទលួ 
 

១-រនតក្រៀរចាំឱ្យោនទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធ
ោរងារអម្ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ ន
កុងស៊ាុលក្ៅរគរ់រណាត ររក្ទសទទលួ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

រកសួងោរររក្ទស  
និងសហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

២- ពរងឹងសម្តថភាពទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធ
ោរងារអម្ស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ ន
កុងស៊ាុល ក្ដីម្បរីក្ងាីនររសិទធភាពននោរផ្ល់ក្សវា។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

អងគោរ ILO 

៣- សរម្រសរមួ្លផតល់ក្សវាចារ់ដល់ពលករក្ពលោន
វវិាទោរងារ និងក្ពលទម្ទរអតថររក្ោជន៍ក្ផសងៗ 
ក្ដ្ឋេះរស្កយវវិាទោរងារ និងោរក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ររស់
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ក្ៅក្ពលចរ់កិចចសនាោរងារ 
ក៏ដូចជាសរម្រសរមួ្លោររញ្ជូ នអដាិធាតុ ឬសព កនុង
ករណី្ោនពលករទទលួម្រណ្ភាពជាយថាក្ហតុ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទសនិង
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- រកសួងស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ 
អភិវឌ្ឍន៍, សោគម្ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន និងភាគី 
ពាក់ព័នធ 

៤- ចុេះដសេងយល់ផ្ទេ ល់អាំពីោររស់ក្ៅ និងលកខខណ្ឌ ោរងារ
ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ រពម្ទាំងសហោរោ ង
ជិតសនិទធជាម្ួយអាជ្ាធរ និងអនកផតល់ក្សវាននក្ៅតាម្
ររក្ទសទទលួ ក្ដីម្បផីតល់ក្សវាោាំរទ ឱ្ោសោរងារ ក្សវា

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្ 
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 
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ទំព័រ 39 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

រកដររភាស្ក ោររណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ចាំក្ណ្េះដឹងដផនក
ហរិញ្ាវតថុ និងោរសនសាំរបាក់ដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 
និងសោជិករគួស្ករររស់ពួកក្គ។ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

៥- សិការស្កវរជាវ និងចរចាជាម្យួររក្ទសទទលួ ក្ដីម្បី
ពរងីកទីផារោរងារ និងពរងឹងោរោរពារសិទធពលករ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, សោគម្ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន និងភាគី 
ពាក់ព័នធ 

៦- ក្ធេីអនតរាគម្ន៍ ឬសរម្រសរមួ្លោរក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ររស់
ពលករ កនុងករណី្ោនររធានសកតិក្កីតក្ ងីក្ៅររក្ទស 
ទទលួ។ 

 
 
 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល,សហជីព និងសោគម្ 
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

ក្ោលក្ៅ២.២៖ ពរងឹង 
យនតោរទទលួ និងក្ដ្ឋេះ
រស្កយរណ្តឹ ងពលករ 
ក្ទសនតរររក្វសន៍ 

១-រនតផសេះផាវវិាទទក់ទងនឹងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ឱ្យ 
បានសម្រសរ ទន់ក្ពលក្វលា និងររករក្ដ្ឋយតោល ភាព។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 



ក្ោលនក្ោបាយសតីពីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 40 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

២- ក្រៀរចាំ និងផសពេផាយក្ោលោរណ៍្ដណ្នាំសរោរ់ក្ដ្ឋេះ
រស្កយវវិាទររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៣- ផ្ល់ោរោាំរទររឹកាក្ោរល់ និងជាំនួយផលូ វចារ់ដល់
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងរកុម្ជនក្ទសនតរររក្វសន៍
ដដលងាយរងក្រោេះក្ៅក្ពលពកួក្គដ្ឋក់ពាកយរណឹ្្ង ឬ
ចូលរមួ្កនុងនីតិវធីិ និងដាំក្ណី្រោរតាម្ររព័នធតុលាោរ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៤- ផតល់ោររណុ្្េះរណ្ាលកស្កងសម្តថភាពដល់អនកផ្ល់
ររឹកាក្ោរល់ និងអនកក្ធេីោរងារពាក់ព័នធ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

ក្ោលក្ៅ២.៣៖ ចងរកង  
ផលិត ក្បាេះពុម្ពឯកស្ករ 
និងផសពេផាយអាំពីោរក្ធេីក្ទ
សនតរររក្វសន៍ោរងារររករ

១- ក្រៀរចាំចងរកង និងផលិតឯកស្ករ  និងព័ត៌ោនសតីពីោរ
ក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារររករក្ដ្ឋយសុវតថិភាព និង
សិទធិក្ៅកដនលងក្ធេីោរ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 
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ទំព័រ 41 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ក្ដ្ឋយសុវតថិភាពឱ្យបានទូលាំ
ទូលាយ  

២- ផសពេផាយ និងដចកខិតតរណ្ណព័ត៌ោនអាំពីោរក្ធេីក្ទសនតរ 
ររក្វសន៍ោរងារររករក្ដ្ឋយសុវតថិភាពដល់ពលករ
ក្ទសនតរររក្វសន៍ និងររជាពលរដាដដលោនរាំណ្ងក្ធេី
ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារ ក្ដ្ឋយសហោរជាម្យួអាជ្ាធរ
ោនសម្តថកិចច។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៣- ផសពេផាយ និងរក្ងាីនោរយល់ដឹងជាស្កធារណ្ៈក្ដ្ឋយ
ក្ផ្ទត តក្លីចាំណ្េះដឹង ជាំនញថ្មីៗ និងរទពិក្ស្កធន៍
ក្ជាគជ័យររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ ជាពិក្សសស្រសតី 
ក្ដីម្បកី្លីកកម្ពស់សម្ភាពក្យនឌ័្រ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងព័ត៌ោន 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៤-ផសពេផាយអាំពីព័ត៌ោនទីផារោរងារ និងឱ្ោស
ោរងារក្រៅររក្ទសដល់ររជាពលរដាក្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន 
ជាពិក្សសយុវជន និងអនកដដលោនរាំណ្ងក្ធេីក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ោរងារ។ 

 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងព័ត៌ោន 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៥- សហោរជាម្យួអងគោរ ILO អងគោរ IOM សោគម្ 
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន និងអនកជាំនញក្ផសង  ៗរក្ងាីត
កម្មវធីិផសពេផាយពីអតថររក្ោជន៍ ឬភាពក្ជាគជ័យនន
ោរក្ធេីក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារចាំក្ពាេះពលករ រកុម្រគួស្ករ 
ពលករនិងសហគម្ន៍។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 
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ទំព័រ 42 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ក្ោលក្ៅ២.៤៖ ពរងឹង 
និងពរងីកយនតោរផតល់អតថ
ររក្ោជន៍ននកម្មវធីិកិចច
ោាំពារសងគម្ដល់ពលករ 
ក្ទសនតរររក្វសន៍ 
 

១-  ោាំរទោរពរងីកក្សវាររស់ក្រឡាជាតិរររសនតិសុខសងគម្
សរោរ់ ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ទាំងអស់។ 

 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងក្សដាកិចច និងហិរញ្ាវតថុ 
- ក្រឡាជាតិសនតិសុខសងគម្ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

២-  ក្រៀរចាំកិចចពិក្រោេះក្ោរល់ក្ទេភាគី ឬពហុភាគីរវាង
ររក្ទសរញ្ជូ ន និងររក្ទសទទលួ ក្ដីម្បសីិកាអាំពី
ទិដាភាពចារ់ និងនីតិវធីិកនុងោរធានឱ្យពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ទទលួបានរររសនតិសុខសងគម្ និង 
អតថររក្ោជន៍ពីកម្មវធីិកិចចោាំពារសងគម្។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- ក្រឡាជាតិសនតិសុខសងគម្ 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM,  
នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសោគម្ 
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៣- ពក្នលឿនោរចរចាជាម្យួនឹងររក្ទសទទលួ ស្ីពីចល័ត
ភាពននរររសនតិសុខសងគម្ក្ដីម្បរីងាលកខណ្ៈសម្បតតិឱ្យ
ពលករទទលួបានរររោាំពារសងគម្ទាំងកនុងក្ពលក្ធេីោរ 
និងក្ពលដដលវលិរត រ់ម្កោតុររក្ទសវញិ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- ក្រឡាជាតិសនតិសុខសងគម្ 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM,  
នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសោគម្ 
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

ក្ោលរាំណ្ងទី៣៖ ោរផាភាជ រ់ក្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារក្ៅនឹងោរអភិវឌ្ឍសងគម្ និងក្សដាកិចច 
ក្ោលក្ៅ៣.១៖ ក្លកី
កម្ពស់ោរយល់ដឹងដផនក
ហរិញ្ាវតថុ និងោរក្ររីរបាស់

១- ជាំរុញទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជនជយួសរម្រសរមួ្លដល់
ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ កនុងោររក្ងាីតគណ្នីធនោរ 
ក្ដីម្បងីាយរសលួទទលួរបាក់ឈនួល ឬរបាក់អតថររក្ោជន៍
ក្ផសងៗ និងក្ផី្របាក់តាម្ររព័នធធនោរក្ៅតាម្ររក្ទស
ក្ោលក្ៅ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 
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គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ររព័នធធនោរដល់ពលករ
ក្ទសនតរររក្វសន៍ 
 

២- ក្លីកទឹកចិតតរគឹេះស្កថ នហរិញ្ាវតថុកនុងោរផតល់ក្សវាក្ផេរ
របាក់ររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ពីររក្ទសទទលួឱ្យ 
ោន់ដតទូលាំទូលាយ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- ធនោរជាតិននកម្ពុជា 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

៣- ជាំរុញពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងរកុម្រគួស្ករររស់ពកួ
ក្គកនុងោរក្ររីរបាស់ររព័នធធនោរ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- ធនោរជាតិននកម្ពុជា 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

៤-  សិកាអាំពីោរអនុវតតោរក្ផេររបាក់ររស់ពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ពីរណាត ររក្ទសក្ផសងៗ ក្ដីម្បរីក្ងាីនោរយល់
ដឹងអាំពីក្សវាក្ផី្របាក់ និងោរចាំណាយក្លីក្សវាក្ផី្របាក់។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- ធនោរជាតិននកម្ពុជា 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, អងគោរ 
UN Women, នដគូអភិវឌ្ឍន៍, 
សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងនដគូពាក់ព័នធ 

ក្ោលក្ៅ៣.២៖ ពរងឹង
យនតោរោាំរទរគសួ្ករពល
ករ និងយនតោរសោហរ
ណ្កម្មពលករក្ទសនតរររក្វ
សន៍កនុងសហគម្ន៍ 

១- សហោរជាម្យួទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធ
ោរងារ កនុងោរក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ររស់ពលករឱ្យោន 
សុវតថិភាព និងទទលួបានរបាក់ឈនួល និងអតថររក្ោជន៍
ក្ផសងៗរសរតាម្ោរកាំណ្ត់ក្ដ្ឋយចារ់ររស់ររក្ទស 
ទទលួ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន 
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ទំព័រ 44 

 

គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

២- ផ្ល់ក្សវាោាំរទ និងររឹកាក្ោរល់ដល់ពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ដដលក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍ អាំពីវរបធម៌្ ោររគរ់រគង 
អារម្មណ៍្ផលូវោយ និងផលូវចិតត ពាក់ព័នធជាម្ួយនឹងទីតាាំង
ភូមិ្ស្កស្រសតរសុកកាំ ក្ណី្តររស់ពលករមុ្នក្ពលក្ធេី
សោហរណ្កម្មកនុងរគួស្ករ និងសហគម្ន៍។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, អងគោរ 
UN Women, នដគូអភិវឌ្ឍន៍, 
សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងនដគូពាក់ព័នធ 

៣- សហោរជាម្យួទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខរររ និងោរងារ 
 ទីររឹកាទទលួរនេុកពលករ/អនុព័នធោរងារ ទីភាន ក់ងារ
ក្រជីសក្រសីឯកជន និងសហគម្ន៍ពលករ ចងរកង
ទិននន័យ និងចុេះក្ឈាម េះពលករដដលចរ់កិចចសនាោរងារ
ក្ៅកនុងទិននន័យររស់ទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខរររ និងោរងារ 
ក្ដីម្បផីសពេផាយព័ត៌ោនទីផារោរងារ ឱ្ោសោរងារ 
និងក្សវារកោរងារឱ្យក្ធេីកនុងរសុក និងក្រៅរសុក។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- ទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខរររ និង
ោរងារ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដ
គូអភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៤- ក្រៀរចាំយនតោរផតល់ក្សវាោាំរទដល់រគួស្ករររស់ពលករ 
កនុងោររបារស័យទក់ទងជាម្ួយពលករ, ក្សវាទទួល
របាក់រក្ញ្ាី និងលទធភាពរក្ងាីតជាសហគម្ន៍រគួស្ករ
ពលករក្ដីម្បីដចករ ាំដលកនូវព័ត៌ោន និងរទពិក្ស្កធន៍។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- ធនោរជាតិននកម្ពុជា 
- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

៥- ផតល់ោររណ្តុ េះរណាត លចាំក្ណ្េះដឹងដផនកសហរគិនភាព 
និងហរិញ្ាវតថុ ជាពិក្សសោរក្ររីរបាស់របាក់រក្ញ្ាីឱ្យ

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
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គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

ទទលួបានផលររក្ោជន៍ខពស់ និងក្សវាររឹកាក្ោរល់
ដល់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ និងសោជិករគួស្ករររស់
ពកួក្គ កនុងោរររករអាជីវកម្ម និងោរវនិិក្ោគក្ផសងៗ។ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតោរអនតរជាតិ  

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

ក្ោលក្ៅ៣.៣៖ ពរងីកទី
ផារោរងារដដលោន
ជាំនញ ក្លកីកម្ពស់ោរ
រណុ្្េះរណ្ាលជាំនញវជិាជ ជី
វៈ មុ្នក្ពលក្ចញដាំក្ណី្រ 
និងោរទទួលស្កគ ល់ជាំនញ
ររស់ពលករក្ទសនតរ 
ររក្វសន៍ 
 

១- រនតអនុវតតកម្មវធីិរណ្តុ េះរណាត លរយៈក្ពលខលី និងម្ធយម្ 
ក្លីភាស្ក ជាំនញវជិាជ ជីវៈ និងសុខភាពនិងសុវតថិភាពោរងារ 
ក្ដីម្បរីក្ងាីនសម្តថភាពររស់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍ 
និងរកុម្ជនក្ទសនតរររក្វសន៍ដដលងាយរងក្រោេះ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

២- ពិក្រោេះក្ោរល់ជាម្យួតាំណាងរដ្ឋា ភិបាល និង
និក្ោជកននររក្ទសទទលួ អាំពីតរមូ្វោរទីផារោរងារ 
ជាំនញវជិាជ ជីវៈ និងវស័ិយជាក់លាក់នីម្យួៗ ជាពិក្សស
ោរទទលួស្កគ ល់ជាំនញ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ  

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, អងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា  
ភិបាល, សហជីព និងសោគម្
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 

៣- រនតសរម្រសរមួ្លជាម្ួយរដាសោជិកអាស្ក៊ា នក្ផសង
ក្ទៀតក្ដីម្បរីក្ងាីតសតង់ដ្ឋរមួ្ននកម្មវធីិអរ់រ ាំរណុ្្េះ
រណ្ាលរក្ចចកក្ទស និងវជិាជ ជីវៈក្ៅកនុងរករខណ្ឌ  
អាស្ក៊ា នសរោរ់ពលករក្ទសនតរររក្វសន៍។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

អងគោរ ILO, អងគោរ IOM, 
 នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសោគម្ 
ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីឯកជន 
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គោលរាំណង និង 
គោលគៅ 

េិធានការ/ខ្នការសរម្មភារ រយៈគរល/ឆ្ន ាំ 
សាថ រ័ននា ាំម្ុែ/េេួល
ែុសព្តូេអនុេតត 

 ភាគីពារ់រ័នធខដ្លរមួ្ 
ចាំខណររនងុការអនុេតត 

 

៤- ក្លីកកម្ពស់ោរទទួលស្កគ ល់ និងោរផ្ល់វញិ្ញា រនររត
រញ្ញជ ក់ជាំនញ និងគុណ្វុឌ្ឍសិរោរ់ពលករក្ទសនតរ
ររក្វសន៍ និងរកុម្ជនក្ទសនតរររក្វសន៍ដដលងាយ 
រងក្រោេះក្ៅររក្ទសក្ោលក្ៅ។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួងោរររក្ទស និង 
សហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 

៥- ជាំរុញោរទទលួស្កគ ល់ជាំនញក្ដ្ឋយក្ធេីោរវាយតនម្លជាំនញ 
ដដលបានទទួលោររណុ្្េះរណ្ាលស្ង់ដ្ឋសម្តថភាព 
និងោរក្ចញវញិ្ញា រនររតរញ្ញជ ក់ជាំនញដល់ពលករក្ទស
នតរររក្វសន៍រនេ រ់ពីពកួក្គបានក្ធេីោតុភូមិ្និវតតន៍។ 

២០១៩-
២០២៣ 

- រកសួងោរងារ និងរណ្តុ េះ 
រណាត លវជិាជ ជីវៈ 

- រកសួង ស្កថ រ័នពាក់ព័នធ 

សោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសី
ឯកជន និងទីភាន ក់ងារក្រជីស
ក្រសីឯកជន 
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TMB½r 47 

ឧរសម្ព័នធ៣ ៖ អនុសសរណៈថ្នការគោគយលោ់ន  និងរិចចព្រម្គព្រៀងគេេភាគី 

ល.រ ររក្ទសទទលួ 
អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន   

និងកិចចរពម្ក្រពៀង 
ោលររកិ្ចឆទចុេះហតថក្លខា 

១ ររក្ទសនថ្ 

អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន សតីពីកិចច
សហររតិរតតិោរក្ទេភាគី ក្ដីម្បលុីររាំបាត់ោរ
ជួញដូរម្នុសស និងោរជួយជនរងក្រោេះ
ក្ដ្ឋយស្ករោរជញួដូរ 

នថ្ៃទី៣០ ដខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន សតីពីកិចច
សហររតិរតតិោរននវស័ិយោរងារ 

នថ្ៃទី១៩ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

កិចចរពម្ក្រពៀងសតីពីោរក្ររីរបាស់កោល ាំងពលកម្ម នថ្ៃទី១៩ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

២ ស្កធារណ្រដាកូក្រ   
អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន សតីពីោរ
រញ្ជូ នពលករក្ៅរក្រមី្ោរងារក្ៅស្កធារណ្រដា
កូក្រ  តាម្រយៈររព័នធអនុញ្ញា តមុ្ខរររ(EPS) 

នថ្ៃទី២០ ដខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០០៦ 

៣ ររក្ទសជរ ុន 
អនុសសរណ្ៈននកិចចសហររតិរតតិោរក្លកីម្មវធីិ
រណ្តុ េះរណាត លកម្មសិកាោរជីាំនញ
រក្ចចកក្ទស  

នថ្ៃទី១១ ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

៤ ររក្ទសោ ក្ សុ ី

អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន សតីពីោរ
ក្រជីសក្រសី និងក្ររីរបាស់ពលករ 

នថ្ៃទី១០ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន សតីពីោរ
ក្រជីសក្រសី និងោរក្ររីរបាស់ពលករោរងារផេេះ 

នថ្ៃទី១០ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

៥ ររក្ទសសងិារុរ ី
លិខិតររស់ទីសតីោរគណ្ៈរដាម្ស្រនតីក្លខ១៤៩២ 
សជណ្.អវ 

នថ្ៃទី១២ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ 

៦ 
តាំរន់រដាបាល
ពិក្សសហុងកុង 

ក្សចកតីជូនដាំណឹ្ងររស់ទីសតីោរគណ្ៈរដាម្ស្រនតី
ក្លខ៤៣៣ សជណ្.អវ  

នថ្ៃទី២៩ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

៧ អារា រ់រ៊ាសី្កអូឌី្ត 
កិចចរពម្ក្រពៀងសតីពីោរក្រជីសក្រសីពលករ  នថ្ៃទី១១ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
កិចចរពម្ក្រពៀងសតីពីោរក្រជីសក្រសីពលករ
ោរងារផេេះ 

នថ្ៃទី១១ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

៨ រដាគូក្វ  ត 
អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន សតីពីវស័ិយ
ផ្ទល ស់រតូរហតថពលកម្ម  

នថ្ៃទី១៣ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០០៩ 

៩ រដាោតា 
កិចចរពម្ក្រពៀងសតីពីោររគរ់រគងោរក្ររីរបាស់
ហតថពលកម្ម 
 

នថ្ៃទី៩ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ 
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១០ ររក្ទសក្វៀតណាម្ 
អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន សតីពីកិចច
សហររតិរតតិោរក្លីវស័ិយោរងារ 

នថ្ៃទី២២ ដខមី្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ 

១១ ររក្ទសទីម័្រក្ ក្សត 
អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន សតីពីកិចច
សហររតិរតតិោរក្លីវស័ិយោរងារ  

នថ្ៃទី១៩ ដខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

១២ ររក្ទសហេលីពីីន 

អនុសសរណ្ៈននកិចចរពម្ក្រពៀងសតីពីកិចចសហ
ររតិរតតិោរក្លីវស័ិយោរងារ  

នថ្ៃទី១៤ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ក្សចកតីដថ្លងោរណ៍្រមួ្សតីពីោរោរពារជនក្ទស
នតរររក្វសន៍ និងពលករក្ទសនតរររក្វសន៍  

នថ្ៃទី០៣ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

១៣ ររក្ទសរង់ោល ក្ដស 
អនុសសរណ្ៈននោរក្ោគយល់ោន ស្ីពីកិចចសហ
ររតិរតតិោរក្លី វស័ិយោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត ល 
វជិាជ ជីវៈ 

នថ្ៃទី០៤ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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 ឧរសម្ព័នធ៤ ៖ តួនាេី និងភាររិចចររសអ់នរុ័នធការងារ 

តនួទី និងភារកិចចររស់អនុព័នធោរងារោនដូចខាងក្រោម្៖ 
១. ោរពារសទិធ ិនិងផលររក្ោជន៍ររស់ពលករក្ៅកនុងររក្ទសទទលួ  
- ធានថាពលករកម្ពុជាមិ្នរតូវបានក្កងររវញ័្ច  រ ាំក្លាភរាំពាន ឬក្រសីក្អីងក្ៅកដនលងោរងារ 
- ធានភាពរតឹម្រតូវ និងតោល ភាពននលកខខណ្ឌ  និងកិចចសនាោរងារ 
- ជយួក្ដ្ឋេះរស្កយរញ្ញា ពលករដដលក្កីតោនក្ ងីកនុងក្ពលរាំក្ពញោរងារដូចជារញ្ញា ក្រីករបាក់ឈនួល
ោររ ាំក្លាភកិចចសនាោរងារជាក្ដីម្ 

- ផតល់ជាំនយួផលូវចារ់ និងសុខុោលភាព 
- ោាំរទ និងជយួពលករឱ្យោនឯកស្កររតឹម្រតូវ និងជួយក្ដ្ឋេះរស្កយរញ្ញា ររស់ពលករដដលមិ្នោន
ឯកស្ករ 

- សរម្រសរមួ្លោររញ្ជូ នអដាិធាតុ ឬសព និងោរទទលួបានធានរា រ់រងនិងអតថររក្ោជន៍នន
រសរក្ៅតាម្ចារ់ននររក្ទសទទលួ កនុងករណី្ោនពលករទទលួម្រណ្ភាពជាយថាក្ហតុ។ 

២. ក្លកីកម្ពស់ោរងារ និងដសេងរកឱ្ោសោរងារសរោរ់ពលករ 
- ដសេងរកឱ្ោសោរងារក្ផសងៗសរោរ់ជនជាតិដខមរក្ៅររក្ទស 
- វាយតនម្លព័ត៌ោនទីផារោរងារ  
- ផសពេផាយដល់ពលករអាំពីរទរបញ្ាតតិថ្មីៗទក់ទងនឹងសិទធិ និងផលររក្ោជន៍ររស់ពកួោត់។ 
៣. ផតល់ធាតុចូលកនុងោរកស្កងចារ់/ក្ោលនក្ោបាយសតពីកី្ទសនតរររក្វសន៍ោរងារសរោរ់ររក្ទសកម្ពុជា 
- ផតល់អនុស្កសន៍ពាក់ព័នធនឹងោរក្ររីរបាស់កោល ាំងពលកម្មក្ៅកនុងររក្ទសទទលួ 
- ផតល់ជាំនយួកនុងោររក្ងាីតកិចចរពម្ក្រពៀងក្ទេភាគីជាម្យួររក្ទសទទលួក្ដីម្បោីរពារោរងារ និងធាន 
លកខខណ្ឌ ោរងារសម្រម្យសរោរ់ជនជាតិដខមរក្ៅររក្ទស 

- ធានក្លីោរក្លីកកម្ពស់ក្យនឌ័្រកនុងោរអនុវតតចារ់ និងរទរបញ្ាតិតពាក់ព័នធនឹងក្ទសនតរររក្វសន៍
ោរងារ។ 

៤. ក្លកីកម្ពស់ទាំនក់ទាំនងលអក្ៅកនុងររក្ទសទទលួ 
- រក្ងាីតទាំនក់ទាំនងលអជាម្ួយសហគម្ន៍ពលករ និងសហគម្ន៍និក្ោជក 
- រក្ងាីតទាំនក់ទាំនងលអជាម្ួយស្កថ នឯកអគគរាជទូត/ស្កថ នអគគកុងស៊ាុល/ស្កថ នកុងស៊ាុល កនុងោររាំក្ពញ
ភារកិចចររស់ខលួន 

- សរម្រសរមួ្លោរងារជាម្យួស្កថ រ័នទទលួរនេុកវស័ិយោរងារ ដដលជាសម្ភាគីររស់រកសួងោរងារ 
និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈក្ៅតាម្រណាត ររក្ទសទទលួ 

- រក្ងាីតទាំនក់ទាំនងលអជាម្យួរកុម្អងគោរសងគម្សុីវលិ និងអងគោរមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលក្ៅកនុងររក្ទស
ទទលួ។ 
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គោលនគោបាយសតរីីគេសនតរព្រគេសន៍ការងារសព្ារ់ព្រគេសរម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣
រតូវបានក្រៀរចាំ និងចងរកង ក្រោម្ោរដណ្នាំ និងផតល់អនុស្កសន៍ដ៏ខពង់ខពស់ររស់ ឯរឧតតម្រណឌិ ត 
អុិត សាំគហង រដាម្ស្រនតីរកសងួោរងារ និងរណ្តុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ និងក្ដ្ឋយ៖  

ល.រ គោតតនាម្-នាម្ តួនាេី 
១ ឯកឧតតម្ ហ ូ េុឌ្ឍ ី អនុរដាក្លខាធិោរ  
២ ឯកឧតតម្ គសង សកាដ  ររតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលទទលួរនេុកជាអគគនយកននអគគនយក

ដ្ឋា នោរងារ  
៣ ក្លាក ជួរ ណារា៉ា ត់ អគគនយករងននអគគនយកដ្ឋា នោរងារ 
៤ ក្លាក ធាង សា ងគេង អគគនយករងននអគគនយកដ្ឋា នោរងារ 
៥ ក្លាក គេៀេ េិតាគកាម្ល ររធាននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
៦ ក្លាក ហួន សែុភានាង អនុររធាននយកដ្ឋា នអធិោរកិចច 
៧ ក្លាក ភ្ុន សភុ្័ន្ររត អនុររធាននយកដ្ឋា នសហររតិរតតិោរអនតរជាតិ 
៨ ក្លាក ងូ រ ុនងន អនុររធាននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
៩ ក្លាក អ ុរ រា៉ា េុធ្ អនុររធាននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
១០ ក្លាក គន់ សម្បតតិ អនុររធាននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
១១ ក្លាក េូច រណណ រាយ អនុររធាននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
១២ ក្លាក ឃមឹ្ សសុាំគរច ររធានោរោិល័យ នននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
១៣ ក្លាករសី ហួង សភុ្័ព្រ ររធានោរោិល័យ នននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
១៤ ក្លាក គយគៅ េិសាល ររធានោរោិល័យ នននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
១៥ ក្លាក ហ ូ ចាន់ណារា៉ា  អនុររធានោរោិល័យ នននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
១៦ ក្លាក ដ្ួង ោរេិធ អនុររធានោរោិល័យ នននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
១៧ ក្លាក េ៉ាន េិត អនកសរម្រសរមួ្លគក្រោងថាន ក់ជាតិននអងគោរ ILO 
១៨ ក្លាកជាំទវឧកញ  អុឹង សា ងរេិធី   ររធានសោគម្ទីភាន ក់ងារក្រជីសក្រសីពលករកម្ពុជា 
១៩ ក្លាក អន រ ុនហារ់ ររធានសោគម្ទីភាន ក់ងារហតថពលកម្មកម្ពុជា 
២០ ក្លាក នារ់ គហង ររធានសោគម្ដឹកជញ្ជូ ន និងោរងារក្រៅររព័នធ ស.ជ.ក.រ 
២១ កញ្ញា  គឈឿន ាលតី ម្ស្រនតី នននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
២២ កញ្ញា  គសង និតា ម្ស្រនតី នននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
២៣ ក្លាក ឈាង សារៈរញ្ហញ  ម្ស្រនតី នននយកដ្ឋា នមុ្ខរររ និងហតថពលកម្ម 
២៤ ថាន ក់ដឹកនាំ និងម្ស្រនតី រគរ់អងគភាពដដលបានសហោរផតល់នូវសថិតិ និងរបាយោរណ៍្នន 

  
 



  េគា�លបំណងទី១
កាោរព្រងឹង

អភិបាាលកិច�
េទសន�រ្របេវសន៍

កាោរងរ

  េគា�លបំណងទី២
កាោរកាោរពា�រនិង
េល�កកម�សស់ទិ�ិ
ពលករេទសន�រ

្របេវសន៍

  េគា�លបំណងទី៣
កាោរផ្សោភាា� ប់

េទសន�រ្របេវសន៍
កាោរងរេ�នឹង កាោរ

អភិវឌ្ឍសង�ម
និងេសដ�កិច�

  

ចក��វ�ស័យៃនេគា�លនេយបាាយ 
េដ�ម្ីបព្រងឹងយន�កាោរ្រគប់្រគង កាោរពា�រ និងេល�កកកម�ស់សិទ�ិ  និងអត�្របេយជន៍របស់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍្របកបេដយ្របសិទ�ភាាព

សំេ�ធាានកាោរទទួលបាានឱកាោសកាោរងរសមរម្យ កាោរអភិវឌ្ឍជំនញចំេណះដឹង បទពិេសា�ធន៍ធនធាាន និងអត�្របេយជន៍ៃនកិច�គំា�ពា�រ
សង�មដល់ពលករ សមាាជិក្រគ�សា�រ និងសហគមន៍របស់ពួកេគ ក��ងកាោរចូលរួមដល់កាោរអភិវឌ្ឍសង�ម និងេសដ�កិច�

េគា�លនេយបាាយ
ស�ីពី

េទសន�រ្របេវសន៍កាារងរស្រមាممقប់្របេទសកម��ជ
ឆាg� ២ំ០១៩-២០២៣

 ១. ព្រងឹង និងព្រងីកេសវទី្របឹក្សោទទួលបន��កពលករ/
     អនុព័ន�កាោរងរអមសា�� នឯកអគ�រជទូត/សា�� នអគ�
     កុងស៊ុល/សា�� នកុងស៊ុល េ�បណ� ្របេទសទទួល
២. ព្រងឹងយន�កាោរទទួល និងេដះ្រសា�យបណ� ឹងពលករ
     េទសន�រ្របេវសន៍
៣. ចង្រកង ផលិត េបាាះពុម�ឯកសា�រ និងផ្សព�ផ្សោយអំពី
     កាោរេធ�� េទសន�រ្របេវសន៍កាោរងរ្របកបេដយសុវត�ិ
     ភាាពឱ្យបាានទូលំទូលា�យ
៤. ព្រងឹង និងព្រងីកយន�កាោរផ�ល់អត�្របេយជន៍ៃនកម� វ�ធី
    កិច�គំា�ពា�រសង�មដល់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍

េគា�លេ� េគា�លេ�
១. េល�កកម�ស់កាោរយល់ដឹងែផ�កហិរ��វត�� និងកាោរ
    េ្រប�្របាាស់្របព័ន�ធនគា�រដល់ពលករេទសន�រ
    ្របេវសន៍ 
២. ព្រងឹងយន�កាោរគំា�្រទ្រគ�សា�រពលករ និងយន�កាោរ
     សមាាហរណកម�ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ក��ង
     សហគមន៍ 
៣. ព្រងីកទីផ្សោរកាោរងរែដលមាានជំនញេល�ក
     កម�ស់កាោរបណ�� ះបណ� លជំនញវ�ជ� ជីវៈ មុន
     េពលេចញដំេណ�រនិងកាោរទទួលសា�� ល់ជំនញ
     របស់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍

េគា�លេ�េគា�លេ� 

១. េធ��ឱ្យ្របេស�រេឡ�ងនូវបទដ� នគតិយុត�ក��ងកាោរ្រគប់្រគង
    េទសន�រ្របេវសន៍កាោរងរ
២. ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិកាោរេទ�ភាាគី ពហុភាាគីនិងថ� ក់តំបន់
    េល�េទសន�រ្របេវសន៍កាោរងរ
៣. ព្រងឹងកាោរ្រគប់្រគងទីភាា� ក់ងរេ្រជ�សេរ�សឯកជន
៤. បន�កសា�ងសមត�ភាាពម�ន�ី និងទី្របឹក្សោទទួលបន��កពលករ/
    អនុព័ន�កាោរងរ និងព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិកាោររវង្រកសួង 
    សា�� ប័នពា�ក់ព័ន�េ�ថ� ក់ជតិ និងថ� ក់េ្រកាោមជតិ
៥. ្របមូល ចង្រកង និងវ�ភាាគទិន�ន័យពា�ក់ព័ន� នឹងពលករ
    េទសន�រ្របេវសន៍
៦. បេង��តមណ� លធនធាានពលករេទសន�រ្របេវសន៍(Migrant 
    Resources Center - MRC) េ្រកាោមកាោរ្រគប់្រគងរបស់អគ�
   នយកដ� នកាោរងរ ៃន្រកសងួកាោរងរ និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ
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