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ផែនការយទុ្ធសាស្ត្រអភវិឌ្ឍន ៍

វិ្យ័ការងារ និងបណរុ ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជីវៈ 

២០១៤ - ២០១៨ 

១. ស្ចក្រីសែរើម 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាក្រោម្ោរដឹកនាំដ៏ឈ្លា សវៃ និងររករក្ដ្ឋយគតិរណ្ឌិ តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ររស់  
្សមរចអគ្គមហាស្នាបតីសតសជ្ជ ហ ុន ផ្ន នាយក្រដ្ឋមស្តនរីននព្រុះរាជ្ជណ្តចព្ក្ក្មពុជ្ជ 
បាននឹងកាំពុងក្តោ តោរយកចតិោទុកដ្ឋកយ់៉ា ងខ្ា ាំងក្លើរគរៃ់ស័ិយ ជាពិក្សសោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយោរងារ និង 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ សាំក្ៅក្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើងនូៃលកខខ្ណ្ឌ ោរងារ រក្ងកើនឱ្ោសោរងារ រក្ងកើតររយិោស
ោរងារ ពរងឹងភាពសុខ្ដុម្រម្នវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ និងពរងឹងោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ
ឱ្យសម្រសរតាម្តរម្ូៃោរទផី្សារោរងារ ក្ដើម្បចូីលរមួ្ចាំណណ្កកនុងោរោតរ់នថយភាពរកីរក ក្លើកសទួយជីៃភាព
ររជាពលរដា និងអភៃិឌ្ឍក្សដាកិចេររករក្ដ្ឋយចីរភាព ដូចណដលបានរ ាំក្លចក្ ើងក្ៅកនុងយុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្ 
ដាំណ្តកោ់លទ៣ី ក្ដើម្បកីាំក្ណ្ើ ន ោរងារ សម្្ម្ ៌នងិររសិទធភាពក្ៅកម្ពុជា ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជានីតិោល
ទី៥ វនរដាសភា ជាពិក្សសក្ៅកនុងចតុក្ោណ្ទី៣ សដីអាំពោីរអភិៃឌ្ឍៃស័ិយឯកជន និងោរងារ  និងចតុក្ោណ្
ទី៤ សោីអាំពោីរកសាងសម្តថភាព និងោរអភិៃឌ្ឍ្នធានម្នុសស។ 

ក្ដើម្បសីក្រម្ចនូៃក្ោលក្ៅយុទធសាស្រសោខ្ងក្លើក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទី៣  និងនតីិោលទ៤ី 
វនរដាសភា រមួ្ជាម្យួនឹងវដគូអភៃិឌ្ឍនន៍ន បានខ្ិតខ្ាំររឹងណររងយ៉ា ងសកម្មកនុងោររាំក្ពញភារកិចេររស់ខ្ាួន 
ក្ដ្ឋយទទួលបានលទធផ្សលគួរជាទីក្ោទនជាអាទិ៍ (១) បានធានលកខខ្ណ្ឌ ោរងារ (២) បានដាំក្ ើងរបាកឈ់្នួល 
អរបររោដល់កម្មករនិក្យជតិ (៣) បានក្លើកសទួយសិទធិក្សរភីាពអងគោរៃជិាា ជីៃៈ (៤) បានពរងឹងភាពសុខ្ដុម្
រម្នវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ (៥) បានពរងឹងយនោោរក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ (៦) បានពរងឹង និងពរងីកោរ
អភៃិឌ្ឍជាំនញរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងគុណ្ភាពររស់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ 
(៧) បានជាំរញុោរអនុៃតោោតពវកិចេហ្វឹកហ្វនឺកូនជាង (៨) បានពរងីកោរផ្សោល់ក្សវាោរងារ និងពត័ោ៌នទីផ្សារ
ោរងារ (៩) បានក្រើកទូលាយទីផ្សារោរងារកនុង និងក្រៅររក្ទស  (១០) បានដ្ឋកឱ់្យដាំក្ណ្ើ រោរនូៃរររធាន
រា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារ (១១) បានរក្ងកើនររសិទធភាពវនោរផ្សោល់ក្សវារដាបាលសាធារណ្ៈ នងិ (១២) បាន
អនុៃតោោតពវកិចេកនុងនម្ជាសោជិកអងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ អាសា៊ា ន នងិវដគូអភៃិឌ្ឍន។៍ 

សម្ទិធផ្សលទាំងក្នុះបានរមួ្ចាំណណ្កកនុងោរអភៃិឌ្ឍ្នធានម្នុសសររករក្ដ្ឋយសម្្ម្ ៌ទាំងររោិណ្ 
និងគុណ្ភាព ណដលក្្ាើយតរបានតាម្តរម្ូៃោរវនោរអភៃិឌ្ឍក្សដាកិចេ។ 

ទនទឹម្នងឹក្នុះ កក៏្ៅោនរញ្ហា ររឈ្ម្ និងោរលាំបាកម្យួចាំនួន ជាក់ណសោង៖ 

- ោរអនុៃតោចារ់សោីពីោរងារម្ិនទនោ់នររសិទធភាពខ្ពស់ ករណី្កូដកម្ម-បាតុកម្ម និង
ោររ ាំក្លាភរាំពានចារ់ក្កើតក្ ើងជារនោរនទ រ។់ 
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- លកខខ្ណ្ឌ ោរងារររស់កម្មករនិក្យជិតក្ៅោនករម្តិ។  
- ោរអនុៃតោក្សរភីាពអងគោរៃជិាា ជីៃៈក្ៅខ្វុះភាពទទួលខុ្សរតូៃ ម្និទនរ់សរក្ៅតាម្រទដ្ឋា ន 
គតិយុតោ រកម្សីល្ម្៌ៃជិាា ជីៃៈ និងម្និរក្រម្ើផ្សលររក្យជន៍ររស់កម្មនិក្យជិត និង
សោជិកររស់ខ្ាួនពិតរបាកដ។ 

- ោរផ្សោល់ក្សវាោរងារ និងពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារក្ៅម្និទនរ់គរដណ្ោ រប់ានទូលាំទូលាយ
ក្ៅក្ ើយ។ 

- ោររគររ់គងពលករណខ្មរក្ៅកនុងនិងក្រៅររក្ទស ោរក្រៀរចាំរទដ្ឋា នោរងារ និងោរ
រគររ់គងកោា ាំងពលកម្មររក្ទស ក្ៅោនចាំណុ្ចខ្វុះចក្នា ុះ។ 

- ោរអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ក្ៅពុាំទនោ់នភាពសីុចងាវ កោ់ន លអរវាង
ោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លជាំនញ និងតរមូ្ៃោរទីផ្សារក្ៅក្ ើយ។ ោរចូលរមួ្ររស់ណផ្សនកឯកជន
ក្លើៃស័ិយអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈក្ៅោនករម្តិ។ 

- ោរអនុៃតោរររសនោិសុខ្សងគម្ក្ៅម្និទនប់ានក្ពញក្លញ។ 
- ោរអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីអភៃិឌ្ឍនៃ៍ស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ក្ៅោនភាពយឺតយ៉ា ៃ 
្នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុ សម្តថភាពសាថ រន័ នងិម្ស្រនោីរាជោរ ោរផ្សោល់ក្សវាសាធារណ្ៈក្ៅោន
ករម្តិ នងិោរកសាងលិខ្ិតរទដ្ឋា នម្និទនប់ានរគររ់ោន។់ 
 

ក្ដើម្បអីភៃិឌ្ឍៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ក្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា ររឈ្ម្ នងិផ្សារភាា រ់
ជាម្យួនឹងកម្មៃ ិ្ ណីកទរម្ងសីុ់ជក្រៅ យុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្ដាំណ្តកោ់លទ៣ី ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនតីោិលទ៥ី 
វនរដាសភា នងិណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនជ៍ាត២ិ០១៤-២០១៨ កដូ៏ចជាណផ្សនោរសោហ្រណ្កម្មក្សដាកចិេ
អាសា៊ា នក្ៅឆ្ន ាំ២០១៥ រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈក្រោម្ោរណណ្នាំ និងចងអុលរងាា ញររស់
ឯកឧតោម្រណ្ឌិ ត អុិត ្សំហង រដាម្ស្រនោីរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ បានដ្ឋក់ក្ចញនូៃ 
យុទធសាស្រសោអាទិភាពចាំនួន៥ រមួ្ោន៖ (១) ោរអភៃិឌ្ឍលកខខ្ណ្ឌ ោរងារ នងិសុខ្ដុម្នីយកម្មវនទាំនកទ់ាំនង
ៃជិាា ជីៃៈ (២) ោរអភៃិឌ្ឍោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ (៣) ោរអភៃិឌ្ឍម្ុខ្រររ និងោរងារ 
(៤) ោរអភៃិឌ្ឍរររសនោិសុខ្សងគម្សរោរជ់នទាំងឡាយណដលសថិតក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ និង 
(៥) ោរពរងឹងអភបិាលកិចេលអ ក្ដើម្បដី្ឋក់ជាក្ោលក្ៅកនុងោរអភិៃឌ្ឍៃស័ិយោរងារនិងរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
ៃជិាា ជីៃៈ សរោរ់រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិោលទី៥ វនរដាសភា វនរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជា។ 

ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនៃ៍ស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ (ផ្ស.យ.អ.ក.រ) ២០១៤-
២០១៨ ក្នុះរតូៃបានក្រៀរចាំក្ ើងក្ដ្ឋយោនយនោោរោរងារចាស់លាស់ ោរសិកា ោរពិក្រោុះក្យរល់  និង
ោរចូលរមួ្បានទូលាំទូលាយពសីាំណ្តកភ់ាគីពាកព់ន័ធ និងអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទររស់រកសួង។ ផ្ស.យ.អ.ក.រ 
២០១៤-២០១៨ គឺជាណផ្សនទីចងអុលរងាា ញផ្សាូៃសរោររ់គរអ់ងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងអនុៃតោ និងពរងីកឱ្យក្ៅ 
ជាណផ្សនោរសកម្មភាព សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាពកនុងោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈឱ្យរសរ
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តាម្ោរៃៃិតោវនសងគម្-ក្សដាកិចេ និងទផី្សារោរងារ កដូ៏ចជាក្ដើម្បកី្្ាើយតរតាម្តរម្ូៃោរររស់ររជាជនកម្ពុជារគរ់
ររូពាកព់ន័ធនងឹៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ។ 

២. ចក្ខវុិ្យ័ 

ចកខុៃស័ិយររស់រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ គឺធាន និងក្លើកកម្ពស់លកខខ្ណ្ឌ
ោរងារលអររក្សើរ ពរងឹងភាពសុខ្ដុម្រម្នវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ រក្ងកើតររយិោសោរងារ និងរក្ងកើនឱ្ោស
ោរងារ និងធានោរោាំពារសងគម្ រពម្ទាំងផ្សោល់ោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈឱ្យរសរក្ៅតាម្
តរម្ូៃោរទីផ្សារោរងារ ក្ដើម្បកី្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើងនូៃជីៃភាពរស់ក្ៅររស់ររជាពលរដា សាំក្ៅោតរ់នថយភាពរកីរក 
ជាំរញុកាំក្ណ្ើ នក្សដាកិចេររករក្ដ្ឋយចីរភាព និងោរណរងណចកផ្សលវនកាំក្ណ្ើ នររករក្ដ្ឋយសម្្ម្ ៌ រសរតាម្ 
កម្មៃ ិ្ ីនក្យបាយ យុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្ដាំណ្តកោ់លទី៣ ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិឆ្ន ាំ ២០១៤-
២០១៨ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទី៥ វនរដាសភា និងទសសនទនកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០៣០។ 

៣.  សប្ក្ក្មម 

ក្ដើម្បឈី្លនក្ៅសក្រម្ចបាននូៃចកខុៃស័ិយខ្ងក្លើ រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈោន
ក្រសកកម្មចម្បងៗ ដូចជា៖ 

- ពរងឹង និងជាំរញុោរអនុៃតោចារ ់ រទរបញ្ញតោិ និងអនុសញ្ហញ អនោរជាតិពាកព់ន័ធ ក្ដើម្បធីានបាននូៃ
លកខខ្ណ្ឌ ោរងារលអររក្សើរ និងរកាបាននូៃភាពសុខ្ដុម្រម្នវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ពរងឹងសុខ្ភាព និងសុៃតថិភាពោរងារក្ៅនឹងកណនាងក្្វើោរ ោរពារទរស់ាក តោ់រក្ររើរបាស់កោា ាំង
ពលកម្មកុោរ និងក្លើកកម្ពស់សិទធិពលករក្ទសនោរររក្ៃសន។៍ 

- ពរងឹងោរអភៃិឌ្ឍ និងោរអនុៃតោរករខ្ណ័្ឌ គុណ្ៃឌុ្ឍកិម្ពុជា សោងដ់្ឋជាតិសម្តថភាព កម្មៃ ិ្ ី និង 
ឯកសារសិកាណផ្សអកក្លើសម្តថភាព និងឯកសារក្្វើក្តសោរញ្ហា កស់ម្តថភាព ឱ្យបានទូទាំងរពុះរាជា
ណ្តចរកកម្ពុជា ក្ដើម្បកី្លើកកម្ពស់ររពន័ធអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ឱ្យោន
ររសិទធភាពខ្ពស់ និងោនោរទទួលសាគ ល់ជាសាធារណ្ៈករម្តិជាតិ និងអនោរជាតិ។ 

- ណររោា យោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ (TVET) ឱ្យរសរក្ៅតាម្ោរៃៃិតោវន
តរម្ូៃោរកនុងៃស័ិយឧសាហ្កម្ម និងសហ្គម្ន។៍ 

- ពរងឹងោរអនុៃតោក្ោលោរណ៍្រណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ររករក្ដ្ឋយសម្្ម្ ៌ ក្ដ្ឋយយកចិតោទុក 
ដ្ឋកជ់ាពិក្សសដល់ស្រសោីក្ភទ ជនពិោរ ជនបាតរ់ងឱ់្ោស ជនោនឱ្ោសតិចតួចកនុងសងគម្  
យុៃជនទីទល័រក និងសិសសណដលបានក្បាុះរងោ់រសិកា។ 
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- ផ្សោល់ក្សវាោរងារជាម្ូលដ្ឋា នររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព ដូចជាោរផ្សគូរផ្សគងោន រវាងអនកណសវងរក
ោរងារក្្វើ និងកណនាងោរងារទាំក្នរ  ក្ដើម្បរីក្ងកើនររសិទធភាពទីផ្សារោរងារ។ 

- ររម្ូល ៃភិាគ និងចងរកងពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ ក្ដើម្បជីាម្ូលដ្ឋា នរគឹុះកនុងោរផ្សោល់ក្សវាោរងារ
ររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព រពម្ទាំងផ្សោល់ជាររភពទិននន័យដល់អនកក្រៀរចាំក្ោលនក្យបាយ  
អនកផ្សោល់ោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និក្យជក និងសាធារណ្ជនទូក្ៅ។ 

- អភៃិឌ្ឍក្ោលនក្យបាយ និងរទរញ្ហា នន ក្ដើម្បរីមួ្ចាំណណ្ករក្ងកើនឱ្ោសទទួលបានោរងារ 
និងរក្ងកើតោរងារទាំងកនុងររក្ទស និងក្រៅររក្ទសជូនររជាពលរដាកម្ពុជា។ 

- ផ្សោល់ក្សវាណផ្សនកសនោិសុខ្សងគម្ររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព តោា ភាព គណ្ក្នយយភាព និងទនក់្ពល
ក្ៃលាសរោរជ់នទាំងឡាយណដលសថិតក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ កនុងក្ោលក្ៅ
ជួយ សរោលោរលាំបាកនន ក្ៅក្ពលជរាភាព ទុពវលភាព ម្រណ្ភាព ហានិភយ័ោរងារ ឬ
ក្ពលជួរររទុះយថាភាពក្ផ្សសងៗក្ទៀត ដូចជាជាំងឺ និងោតុភាពជាក្ដើម្។ 

- ពរងឹងសម្តថភាពសាថ រន័ រក្ងកើនររសិទធភាពោរងារ និងផ្សោល់ក្សវាជូនររជាពលរដា។ 

- ជាំរញុ និងក្លើកកម្ពស់ភាពជាវដគូរវាងរដា នងិៃស័ិយឯកជន (Public-Private Partnership) 
ក្ដើម្បធីានបាននូៃោរផ្សគតផ់្សគង់្ នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុ ក្ដើម្បអីភៃិឌ្ឍៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល
ៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ពរងឹងភាពជាវដគូជាម្យួវដគូអភៃិឌ្ឍជាតិ នងិអនោរជាត។ិ 

- ក្លើកកម្ពស់សម្្ម្ក៌្យនឌ្រ័ និងោតរ់នថយគោា តក្យនឌ្រ័ កនុងៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល
ៃជិាា ជីៃៈ។ 

៤.  ្មិទ្ធែល្ខំាន់ៗរប្ព់្ក្្ងួការងារ និងបណរុ ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈក្នងុ
នីតិកាលទ្ី៤ ននរដ្ឋ្ភា 

កនុងនីតិោលទី៤ វនរដាសភាកនាងម្កក្នុះ រកសួងបានសក្រម្ចលទធផ្សល្ាំៗដូចខ្ងក្រោម្៖ 

៤.១.  ការអភិវឌ្ឍ នងិសលើក្ក្មព្ល់ក្ខខណឌការងារ 

រកសួងបានរនោពរងឹងោរអនុៃតោចារស់ោីពីោរងារ និងរទរបញ្ញតោិពាកព់ន័ធ តាម្រយៈោរចុុះក្្វើ
អ្ិោរកិចេោរងារ និងអ្ិោរកិចេក្ពទយោរងារក្ៅនឹងកណនាង ោរផ្សសុះផ្សាៃវិាទោរងារ និងក្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើងនូៃ
សុខ្ដុម្រម្នវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ ោរដាំក្ ើងរបាកឈ់្នួលអរបររោររស់កម្មករនិក្យជិត និងោរទរស់ាក ត់
ោរក្ររើរបាស់ពលកម្មកុោរ។ 
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៤.១.១.  ការងារអធិការក្ិចចការងារ 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបានចុុះក្្វើអ្ោិរកិចេោរងារ និងចាតៃ់ធិានោរចាំក្ពាុះ
សហ្រោសណដលរររពឹតោក្លើ មសចារ ់ កនុងក្នុះោរចុុះក្្វើអ្ិោរកិចេោរងារសាម្ញ្ញោនចាំនួន ១០ ៩២៥ក្លើក 
អ្ិោរកិចេោរងារពិក្សសោនចាំនួន ១ ៥៥៥ក្លើក ោរដ្ឋកក់ាំហិ្តោនចាំនួន ២ ២៧៧ក្លើក  ោរតកពិនយ័
ោនចាំនួន ១០ក្លើក និងោររោឹងក្ៅតុលាោរោនចាំនួន ០៧ក្លើក (តារាងទី១)។ ក្លើសពីក្នុះក្ៅក្ទៀត កនុង
អាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣ ក្ដើម្បពីរងឹងសម្តថភាពររស់ម្ស្រនោីក៏ដូចជាពរងឹងគុណ្ភាពវនអ្ិោរកិចេោរងារ 
រកសួងបានក្្វើោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លចារស់ោីពីោរងារដល់ម្ស្រនោីក្ៅទូទាំង ២៤រាជធាន-ីក្ខ្តោ បានចាំនួន ៧៦នក ់
(រសី ០៧នក)់ កនុងក្នុះបានផ្សោល់ៃញិ្ហញ រនររតរញ្ហា កោ់រសិកាចាំននួ ៥២នក ់(រសី ០៧នក)់។ 

តារាងទ ី១៖ ោរចុុះក្្វើអ្ោិរកចិេោរងារ នងិៃធិានោរចាំក្ពាុះសហ្រោសណដលរររពតឹោក្លើមសចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់        
ឆ្ន ាំ២០១៣ 

សកម្មភាពោរងារ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 
អ្ិោរកិចេោរងារសាម្ញ្ញ  ២ ០៨៥ ២ ០៤៧ ២ ៣៧០ ២ ២០៤ ២ ២១៩ ១០ ៩២៥ 
អ្ិោរកិចេោរងារពកិ្សស ៣៥៣ ៣០៦ ៣៥៩ ៣១០ ២២៧ ១ ៥៥៥ 
ដ្ឋកក់ាំហិ្ត ៦៩១ ៤០៤ ៤៨៩ ៣៩៨ ២៩៥ ២ ២៧៧ 
តកពិនយ័ ០ ០ ១០ ០ ០ ១០ 
រោឹងក្ៅតុលាោរ ០ ០ ៧ ០ ០ ៧ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នអ្ិោរកិចេោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

កនុងោរចុុះក្្វើអ្ិោរកិចេោរងារក្ៅកនុងរយៈក្ពល ៥ឆ្ន ាំ កនាងម្កក្នុះ ក្យើងពិនិតយក្ ើញថាក្រាងចរក 
សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ម្យួចាំនួនបាននឹងកាំពុងអនុៃតោចារប់ានលអជារនោរនទ រ ់ ករ៏៉ាុណនោក្ៅណតោនក្រាងចរក 
សហ្រោស រគឹុះសាថ នម្យួចាំនួនម្និទនរ់ាំក្ពញណរររទសោីពីសហ្រោស និងម្និទនប់ានអនុៃតោលកខខ្ណ្ឌ
ោរងារឱ្យបានរតឹម្រតូៃតាម្ចារស់ោីពីោរងារក្ៅក្ ើយ ជាពិក្សសគឺោរផ្សោល់របាកឈ់្នួលពុាំបានរតមឹ្រតូៃតាម្
ោរកាំណ្ត ់នងិផ្សោល់ោរឈ្រស់រោកពុាំបានរតឹម្រតូៃ។ សហ្រោសោតក់្ដរខ្ាុះ ក្ៅណតរនោក្្វើោរក្លើសថិរក្ៃលា
កាំណ្តក់្ដ្ឋយពុាំោនោរអនុញ្ហញ ត ឬក្ដ្ឋយក្លើសពីោរអនុញ្ហញ តវនចារស់ោីពីោរងារ និងម្និអនុៃតោឱ្យបានរតមឹ្
រតូៃតាម្លកខខ្ណ្ឌ ោរងារ។ 

៤.១.២.  ការែសុះែាវិវាទ្ការងារ និងទ្ំនាក្់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ ចាំនួនក្រាងចរកកនុងៃស័ិយវាយនភណ័្ឌ  ោតក់្ដរ និងផ្សលិត
ណសបកក្ជើងោនោរក្កើនក្ ើងពីចាំនួន ៤៦៨ ណដលោនកម្មករនិក្យជិតសររុចាំនួន ៣៣២ ៨៣៧នក ់ ក្ៅឆ្ន ាំ 
២០០៩ រហូ្តដល់ ៩៦០ ណដលោនកម្មករនិក្យជិតសររុចាំនួន ៦២៨ ១៦៦នក ់ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣។ ក្ដើម្បកី្្ាើយ
តរក្ៅនឹងោររកីចក្រម្ើនយ៉ា ងរហ័្សក្នុះ រកសួងបាននឹងកាំពុងខ្ិតខ្ាំររឹងណររងសរម្ួលដល់ោរចុុះរញ្ា ិោដល់
សហ្ជីព ណដលជាលទធផ្សល ចាំនួនសហ្ជីព ណដលរតូៃបានចុុះរញ្ា ីក្ដ្ឋយរកសួងបានក្កើនក្ ើងររោណ្ជា 
១ ៦៨៧ ដល់ ២ ៨៩១សហ្ជីព ឬររោណ្ជា ៧១,៤% កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣ (តារាងទ២ី)។  
ក្នុះ្ាុុះរញ្ហេ ាំងពីោរកិចេខ្ិតខ្ាំររឹងណររងយកចិតោទុកដ្ឋករ់រស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ៅកនុងៃស័ិយោរងារ និងសិទធិក្សរ ី
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ភាពអងគោរៃជិាា ជីៃៈក្ៅកម្ពុជា។ ទនទឹម្នឹងក្នុះ រកសួងកប៏ានរនោជាំរញុ និងក្លើកទឹកចិតោឱ្យក្ររើរបាស់យនោោរ
ក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារក្រៅររពន័ធតុលាោរផ្សងណដរ ជាពិក្សស ោរក្ររើរបាស់យនោោររកមុ្ររកឹាអាជាា កណ្តោ ល  
និងគណ្ៈកម្មោរររកឹាោរងារ។ 

តារាងទ ី២៖ ចាំននួសហ្ជពី នងិកូដកម្មចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ចាំនួនក្រាងចរក ៤៦៨ ៥០៩ ៥៨៩ ៧២៨ ៩៦០ 

ចាំនួនកម្មករ 
សររុ ៣៣២ ៨៣៧ ៣៤៧ ៥០៨ ៤០៦ ២៣៦ ៥០៩ ៧៣៤ ៦២៨ ១៦៦ 
រសី ២៩៩ ៨៦៥ ៣០៤ ៦៣២ ៣៦៥ ៤៨៨ ៤៤៧ ៦១៨ ៤៦៣ ១៦១ 

ចាំនួនសហ្ជពី* ១ ៦៨៧ ១ ៩៤៤ ២ ២៥៣ ២ ៥៨៣ ២ ៨៩១ 
ចាំនួនកូដកម្ម/១ឆ្ន ាំ*  ៤០ ៣១ ៣៩ ៦១ ៩០ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នអ្ិោរកិចេោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ និងក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្ សរោរឆ់្ន ាំ២០១៣  

*នយកដ្ឋា នៃវិាទោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ចាំក្ពាុះោរក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៩ នងិ២០១៣ រកសួងបានទទួលក្ដ្ឋុះរសាយ
ៃវិាទោរងាររមួ្សររុចាំនួន ៨៥៩ករណី្ កនុងក្នុះបានក្្វើោរផ្សសុះផ្សាៃវិាទឱ្យសុះជាចាំននួ ២៨៨ករណី្ ក្ហ្ើយ
ចាំនួន ៥៧១ករណី្ក្ទៀត ណដលម្និសុះជា រតូៃបានរញ្ាូ នក្ៅឱ្យរកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តដ ល ក្ដើម្បកី្ដ្ឋុះរសាយ
រនោ។ កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣ រកមុ្ររឹកាអាជាា កណ្តោ លបានទទួលក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងាររមួ្សររុ
ចាំនួន ១ ០២៦សាំណុ្ាំ ក្រឿង។ ជាទូក្ៅ សាំណុ្ាំ ក្រឿងណដលរកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ លទទលួបានោនោរក្កើនក្ ើងជា
ម្្យម្ររណហ្ល ១៥% កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ ោរក្កើនក្ ើងនូៃចាំនួនសាំណុ្ាំ ក្រឿងក្នុះ អាចរណ្តោ លម្កពីោររកីលូតលាស់
វនៃស័ិយឧសាហ្កម្មក្ៅកម្ពុជាជាម្យួនឹងោរក្កើនក្ ើងវនចាំនួនសហ្ជីពផ្សងណដរ។ កនុងចាំក្ណ្តម្សាំណុ្ាំ ក្រឿង
សររុ ១ ០២៦ ណដលរកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ លទទួលបាន សាំណុ្ាំ ក្រឿងចាំនួន ១១៥ រតូៃបានក្ដ្ឋុះរសាយសុះជា
ក្ដ្ឋយរកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តដ លខ្ាួនឯង ក្ហ្ើយសាំណុ្ាំ ក្រឿងចាំនួន ១៥៥ រតូៃបានសុះជាក្ដ្ឋយភាគីទាំងពរី 
(តារាងទី៣)។ 

តារាងទ ី៣៖ របាយោរណ៍្ៃវិាទោរងាររមួ្ នងិសាំណុ្ាំ ក្រឿង ចារព់ឆី្ន ាំ ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 

ៃវិាទោរងាររមួ្ (ករណី្) ១៣១ ១៣២ ១៨៨ ១៩០ ២១៨ ៨៥៩ 

ៃវិាទោរងាររមួ្ណដលបានក្ដ្ឋុះរសាយ(ករណី្) ៤៤ ៤៦ ៦៨ ៦៤ ៦៦ ២៨៨ 

សាំណុ្ាំ ក្រឿងណដលរកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ លបាន
ទទលួ  

១៨១ ១៤១ ១៧៤ ២៤៣ ២៨៧ ១ ០២៦ 

សាំណុ្ាំ ក្រឿងសុះជាក្ដ្ឋយរកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ ល ១២ ១៦ ២៣ ៤១ ២៣ ១១៥ 

សាំណុ្ាំ ក្រឿងសុះជាក្ដ្ឋយភាគីទាំងពីរ ១៦ ១៣ ១៩ ៤៥ ៦២ ១៥៥ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នៃវិាទោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ 



 

 

7  
 

៤.១.៣.  ការដ្ំស ើងព្ាក្់ឈ្នលួអបបបរមារប្ក់្មមក្រនិសោជិត  

កនុងរយៈក្ពលជាង១០ឆ្ន ាំកនាងម្កក្នុះ ររក្ទសកម្ពុជាបានខ្ិតខ្ាំដាំក្ ើងរបាកឈ់្នួលអរបររោបាន
ចាំនួន៩ដង រចួម្កក្ហ្ើយ ក្ពាលគឺបានដាំក្ ើងពីចាំនួន ៤០ដុលាា រ រហូ្តដល់ ១០០ដុលាា រកនុងម្យួណខ្ ក្ដ្ឋយណផ្សអក
ក្លើកតាោ ក្សដាកិចេ និងភាពររកួតររណជងររស់កម្ពុជាក្្ៀរនឹងរណ្តោ ររក្ទសកនុងតាំរន់ដូចខ្ងក្រោម្៖ 

- ក្លើកទ១ី ក្ៅវថៃទី១៣ ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០០ របាកឈ់្នួលអរបររោរតូៃបានកាំណ្តច់ាំននួ ៤០
ដុលាា រ សរោរក់ម្មករនិក្យជិតសាកលបង និងចាំនួន ៤៥ដុលាា រ សរោរក់ម្មករនកិ្យជិត
ក្ពញសិទធិ។ ផ្សោល់របាកអ់តថររក្យជនក៍្ផ្សសងៗរមួ្ោនរបាករ់ងាវ នក់្្វើោរក្ទៀងទតច់ាំនួន ៥ដុលាា រ 
និងរបាកវ់ថាបាយ ០.២៥ដុលាា រកនុងម្យួវថៃ សរោរក់ម្មករនិក្យជិតក្្វើោររណនថម្ក្ោ៉ា ង។ ផ្សោល់
របាករ់ងាវ នអ់តីតភាពោរងារពី ២ដុលាា រ ក្ៅ ៥ដុលាា រ កនុងម្យួណខ្ សរោរក់ម្មករនកិ្យជិត
ណដលក្្វើោរក្លើសពី១ឆ្ន ាំក្ ើងក្ៅ។ 

- ក្លើកទ២ី ក្ៅវថៃទី១៩ ណខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០០៦ របាកឈ់្នួលអរបររោរតូៃបានកាំណ្តច់ាំននួ ៤៥
ដុលាា រ សរោរក់ម្មករនិក្យជិតសាកលបង និងចាំនួន ៥០ដុលាា រ សរោរក់ម្មករនកិ្យជិត
ក្ពញសិទធិ។ ទនទឹម្នងឹក្នុះ របាកអ់តថររក្យជនក៍្ផ្សសងៗ រតូៃបានរកាទុកដណដល។ 

- ក្លើកទ៣ី ក្ៅវថៃទី០៤ ណខ្ក្ម្សា ឆ្ន ាំ២០០៨ របាកឧ់រតថម្ភសរោររ់ទរទងជ់ីៃភាពចាំនួន ៦ដុលាា រ 
កនុងម្យួណខ្ រតូៃបានផ្សោល់ជូនកម្មករនិក្យជិតជាកូនជាង អនកក្្វើោរម្ោងោក ល អនកសាកលបង 
និងអនកក្ពញសិទធិ។ 

- ក្លើកទ៤ី ក្ៅវថៃទី០៨ ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១០ របាកឧ់រតថម្ភសរោររ់ទរទងជ់ីៃភាពចាំនួន ៦ដុលាា រ 
រតូៃបានរញ្េូលក្ៅកនុងរបាកឈ់្នួលក្ោលររស់កម្មករនិក្យជិតរគរ់ៗ ោន  ក្ហ្ើយរបាកឈ់្នួល
អរបររោរតូៃបានកាំណ្ត់ចាំនួន ៥៦ដុលាា រ សរោរក់ម្មករនិក្យជិតសាកលបង និងចាំនួន  
៦១ដុលាា រ សរោរក់ម្មករនិក្យជិតក្ពញសិទធិ។ របាកអ់តថររក្យជនក៍្ផ្សសងៗ រតូៃបានរកាទុក
ដណដល ក្លើកណលងណតរបាកឧ់រតថម្ភសរោររ់ទរទងជ់ីៃភាព។ 

- ក្លើកទ៥ី ក្ៅវថៃទី០៧ ណខ្ម្នី ឆ្ន ាំ២០១១ របាករ់ងាវ នក់្្វើោរក្ទៀងទតរ់តូៃបានកាំណ្តច់ាំននួ 
៧ដុលាា រ (ពីមុ្ន ៥ដុលាា រ) របាក់វថាបាយក្្វើោររណនថម្ក្ោ៉ា ងចាំនួន ០.៥ដុលាា រ កនុងម្ួយវថៃ  
(ពីម្នុ ០.២៥ដុលាា រ) និងរបាករ់ងាវ នអ់តីតភាពោរងាររតូៃបានរណនថម្រហូ្តដល់ ១១ដុលាា រកនុង
ម្យួណខ្ (ពមី្ុន ៥ដុលាា រ) សរោរក់ម្មករនិក្យជិតណដលក្្វើោរក្លើសពី១ឆ្ន ាំក្ ើងក្ៅ។ 

- ក្លើកទ៦ី ក្ៅវថៃទី១៣ ណខ្្នូ  ឆ្ន ាំ២០១១ ផ្សោល់របាក់ឧរតថម្ភណថទាំសុខ្ភាពចាំនួន ៥ដុលាា រ កនុង 
ម្ួយណខ្ ដល់កម្មករនិក្យជិត។ 

- ក្លើកទ៧ី ក្ៅវថៃទី១១ ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១២ របាករ់ងាវ នក់្្វើោរក្ទៀងទតរ់តូៃបានកាំណ្តច់ាំនួន
១០ដុលាា រ កនុងម្យួណខ្ (ពមី្នុ ៧ដុលាា រ) និងផ្សោល់របាកក់្សាហ្៊ាុយក្្វើដាំក្ណ្ើ រ និងវថាសាន កក់្ៅ
ចាំនួន ៧ដុលាា រ កនុងម្យួណខ្។ 

- ក្លើកទ៨ី ក្ៅវថៃទី២៩ ណខ្ម្នី ឆ្ន ាំ២០១៣ របាកឧ់រតថម្ភណថទាំសុខ្ភាពចាំនួន ៥ដុលាា រណដល
បានផ្សោល់ោលពីឆ្ន ាំ២០១១ រតូៃបានរញ្េូ លក្ៅកនុងរបាក់ឈ្នួលក្ោលររស់កម្មករនិក្យជិត 
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រគរ់ៗ ោន  ក្ហ្ើយរបាកឈ់្នួលអរបររោរតូៃបានកាំណ្តច់ាំននួ ៧៥ដុលាា រ កនុងម្យួណខ្ សរោរ់
កម្មករនិក្យជិតសាកលបង និងចាំនួន ៨០ដុលាា រកនុងម្យួណខ្ សរោរក់ម្មករនិក្យជិតក្ពញ
សិទធិ។ របាកអ់តថររក្យជនក៍្ផ្សសងៗ រតូៃបានរកាទុកដណដល ក្លើកណលងណតរបាកឧ់រតថម្ភណថទាំ
សុខ្ភាព។ 

- ក្លើកទ៩ី ក្ៅវថៃទី៣១ ណខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ របាកឈ់្នួលអរបររោរតូៃបានកាំណ្តច់ាំនួន ៩៥ដុលាា រ 
សរោរក់ម្មករនិក្យជិតសាកលបង និងចាំនួន ១០០ដុលាា រ សរោរក់ម្មករនិក្យជិតក្ពញសិទធ។ិ 
ទនទឹម្នងឹក្នុះ របាកអ់តថររក្យជនក៍្ផ្សសងៗ រតូៃបានរកាទុកដណដល។ 

៤.១.៤.  ការទ្ប់សាា ត់ការសព្បើព្ា្រ់លក្មមក្មុារ 

អនុៃតោតាម្ណផ្សនោរសកម្មភាពជាតិសោីពីោរលុររាំបាតទ់រម្ង់្ ៃន់្ ៃរវនពលកម្មកុោរ ២០០៨-២០១២ 
និងបានអនុៃតោយ៉ា ងម្ុងឺោ៉ា តនូ់ៃក្ោលនក្យបាយររយុទធររឆ្ាំងនឹងោរក្ររើរបាស់ពលកម្មកុោរ ណដលក្តោ តក្ៅ
ក្លើអភរិកម្គនាុឹះចាំននួ២ គ៖ឺ (១) ោរលុររាំបាតទ់រម្ង់្ ៃន់្ ៃរវនពលកម្មកុោររគររ់រក្ភទ  និងោរដកហូ្តោរក្ររើ
របាស់កោា ាំងពលកម្មកុោរ (២) ោរររយុទធររឆ្ាំងនឹងោរជួញដូរកុោរ និងស្រសោី។  ជាកណ់សោង កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ 
២០០៩-២០១២ ក្រោម្កិចេសហ្ោរជាម្យួអងគោរ ILO/IPEC រកសួងបានជួយ ដល់រគួសារកុោររកីរកបាន
ចាំនួន ៤ ៧៩៥រគួសារ និងក្្វើោរដកហូ្ត និងទរ់សាក ត់កុោរពីទរម្ង់្ៃន់្ៃរវនពលកម្មកុោរបានចាំនួន 
១១ ៧៤៤នក ់ណដលកនុងក្នុះដកហូ្តបានចាំនួន ៥ ៨៣៦នក ់(កុោរចីាំនួន ២ ៧៥៨នក)់ និងទរស់ាក តប់ាន
ចាំនួន ៥ ៩០៨នក ់ (កុោរចីាំនួន ២ ៩៥៨នក)់។ ក្លើសពីក្នុះ ចារត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ម្ក ក្រោម្កិចេសហ្ោរ 
ជាម្ួយអងគោរៃនីរ ៉ាក់កម្ពុជា និងវដគូម្ួយចាំនួនក្ទៀត រកសួងបានចូលរមួ្អនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីក្លើកកម្ពស់កុោរ 
តាម្រយៈក្សវាអររ់ ាំណដលោនក្ោលក្ៅសាំខ្នក់នុងោរដកហូ្ត និងទរស់ាក តព់លកម្មកុោរ។ ជាលទធផ្សល 
កុោរចាំនួន ២០ ៥២១នក ់ កនុងក្នុះររោិណ្ភាគកុោរោីនចាំនួន ៥៨,៣% រតូៃបានដកហូ្ត និងទរស់ាក ត ់
កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៩-២០១១។ 

៤.១.៥.  ការសលើក្ក្មព្់្ ខុភារ និង្វុតថិភារសៅក្ផនែងសធវើការ  

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបានចុុះក្្វើអ្ោិរកិចេក្ពទយោរងារសររុចាំនួន ៦ ៩៧៤ 
ក្លើក ក្ៅតាម្ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ នសររុចាំននួ ១ ១២២ ដូចោនកនុងតារាងខ្ងក្រោម្៖ 
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តារាងទ ី៤៖ ោរចុុះក្្វើអ្ោិរកចិេក្ពទយោរងារចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 

ចាំនួនរគឹុះសាថ នណដលរតូៃចុុះ ៤៨២ ៨៨២ ៨១៦ ៨៧៦ ១ ១២២ ១ ១២២ 

ចាំនួនក្លើក ១ ២២៥ ១ ៤៤២ ១ ៤៣៧ ៩១១ ១ ៩៥៩ ៦ ៩៧៤ 

ចាំនួនករណី្ក្រោុះថាន កោ់រងារ ២ ០ ២ ០០៥ ១ ៤៧១ ២ ៩៧៥ ៦ ៤៥៣ 

ចាំនួនរគឹុះសាថ នណដលម្និសហ្ោរ ៥ ៤០ ២៨ ៤៥ ៣៦ ១៥៤ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ក្រៅពីោរងារចុុះក្្វើអ្ិោរកិចេក្ពទយោរងារ រកសួងកប៏ានក្្វើោរពិនិតយោយសម្បទដល់កម្មករ
និក្យជិតណខ្មរ-ររក្ទស ណដលគិតចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ បានចាំនួនសរុរ ៧៣២ ៤០៩នក ់ដូច
ោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី៥៖ ោរពនិតិយោយសម្បទដល់កម្មករនកិ្យជតិណខ្មរ-ររក្ទសពឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ  ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សររុ 

កម្មករនិក្យជិត
ណខ្មរ-ររក្ទស 

សរុរ ១០០ ៩៩៩ ១៣២ ១៥៩ ១៨៣ ២០១ ១៦៨ ៦៣៤ ១៨៦ ៩៧៣ ៧៧២ ៩៦៦ 

រសី ៥៩ ៩៧១ ១០១ ៣៧៦ ១៤០ ៧៦៥ ១៣៤ ៦៧១ ១២៨ ៦៩៤ ៥៦៥ ៤៧៧ 

កម្មករនិក្យជិតណខ្មរ 
សរុរ ៩៨ ៤៨០ ១២៩ ២២៧ ១៧៩ ២៣៨ ១៦៥ ៤៧០ ១៨២ ០១៦ ៧៥៤ ៤៣១ 

រសី ៥៨ ៦៧០ ៩៩ ៥៣៤ ១៣៨ ៥៣០ ១៣២ ៤១៧ ១២៥ ៧៨៥ ៥៥៤ ៩៣៦ 

កម្មករនិក្យជិត
ររក្ទស 

សរុរ ២ ៥១៩ ២ ៩៣២ ៣ ៩៦៣ ៤ ១៦៤ ៤ ៩៥៧ ១៨ ៥៣៥ 

រសី ១ ២១៨ ១ ២៣៣ ១ ៧២៨ ១ ៩១០ ២ ៨៨២ ១០ ៥៤១ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ក្ៅកនុងអាំ ុងក្ពលម្ួយអាណ្តដិចុងក្រោយក្នុះ ក្ដ្ឋយអនុក្លាម្ក្ៅតាម្ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោ
ជាតិទូលាំទូលាយ និងពហុ្ៃស័ិយក្្ាើយតរោររាលដ្ឋលក្ម្ក្រាគក្អដស៍ និងជាំងឺក្អដស៍ក្លើកទី៣ ឆ្ន ាំ 
២០១១-២០១៥ ររស់អាជាា ្រជាតិររយុទធនឹងជាំងឺក្អដស៍ និងណផ្សនោរសកម្មភាពអនុៃតោយុទធសាស្រសោ 
ចតុក្ោណ្ ដាំណ្តកោ់លទ២ី ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣ រកសួងបានក្្វើោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លសោីពីោររងាក រ និងទរ់
សាក ត់ោរ ា្ងក្ម្ក្រាគក្អដស៍ និងជាំងឺក្អដស៍ ដល់រគូរក្ងាគ ល និងសាស្រសាោ ចារយចាំនួន ១០៣នក ់ រុគគលិក 
រកុម្ហ្៊ាុនក្រជើសក្រ ើសពលករចាំនួន ៤០នក ់និងគណ្ៈកម្មោរក្អដស៍តាម្សហ្រោស រគឹុះសាថ នចាំននួ ៤ ៦៨២
នក ់ណដលោនកម្មករនិក្យជិតទទួលបានផ្សលក្ដ្ឋយររក្យលររោណ្ជិត ១០ម្ុនឺនក។់ ជាពិក្សស រកសួង
បានអររ់ ាំផ្សសពវផ្សាយដល់ពលករក្ៅក្្វើោរក្ៅសាធារណ្រដាកូក្រ ៉ាបានចាំនួន ១៧ ១៦៥នក ់ និងកម្មករ-កម្មោរនិ ី
ណដលម្ករង់ចាាំពិនិតយោយសម្បទចាំនួន ៥០ ២២០នក។់ 
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រណនថម្ក្លើក្នុះ រកសួងបានផ្សលិតក្សៀៃក្ៅក្រៀន និងក្្វើោររក្រងៀនសោីពីោរអរ់រ ាំអាំពីជាំងឺក្អដស៍
សរោរៃ់ស័ិយរណ្ដុ ុះរណ្តដ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងបានដ្ឋកឱ់្យដាំក្ណ្ើ រោររក្រងៀនដល់សិសស-និសសតិ
ចាំនួន ១ ៧១០នក ់ ក្ៅតាម្រគឹុះសាថ នចាំននួ១៥។ កនុងក្ពលរចេុរបនន រកសួងកក៏ាំពុងណតក្រៀរចាំក្ចញក្សចកដី
រពាងររោសសដីពីលកខខ្ណ្ឌ ោរងារ និងៃធិានអនម្យ័ សនដិសុខ្ោរងារវនសហ្រោស រគឹុះសាថ ន រកុម្ហ្៊ាុនណផ្សនក
ក្សវាកម្ានដ។ 

៤.២.  ការអភិវឌ្ឍការអប់របំណរុ ុះបណ្តរ លបសចចក្សទ្្ នងិវជិ្ជា ជីវៈ 

៤.២.១. ការព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចការអប់របំណរុ ុះបណ្តរ លបសចចក្សទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 

ក្ៅកនុងនីតិោលទី៤ វនរដាសភាកនាងម្កក្នុះ រកសួងបានអនុៃតោ រសរតាម្កម្មៃ ិ្ ីនក្យបាយ
ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដូចោនណចងក្ៅកនុងយុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្ ដាំណ្តកោ់លទ២ី ក្ដ្ឋយបានជាំរញុនិងអភៃិឌ្ឍ 
ៃស័ិយអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ណដលទទួលបានលទធផ្សលដូចខ្ងក្រោម្៖ 

- បានរណ្ោុ ុះរណ្តោ លគរនុិសសតិថាន កឧ់តោម្ និងថាន កម់្ូលដ្ឋា ន បានចាំនួន ១ ០២២នក ់ (រសី 
២១៣នក ់ ក្សមើនឹង២១%) កនុងក្នុះថាន កឧ់តោម្ោនចាំនួន ៨៨៤នក ់ (រសី ១៩៦នក ់ ក្សមើនឹង
២២%) ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១២  ដូចណដលោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី៦៖ ចាំននួគរុនសិសតិបានរញ្េរោ់រសិកាចារព់ឆី្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ល.រ ករម្តិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ក្ភទ 
២០០៨-
២០០៩ 

២០០៩-
២០១០ 

២០១០-
២០១១ 

២០១១-
២០១២ 

សរុររមួ្ 

១ ឧតោម្ 
សររុ ២១៤ ២៣៧ ១៩៣ ២៤០ ៨៨៤ 
រសី ៤៣ ៥៧ ៤៣ ៥៣ ១៩៦ 

២ ម្ូលដ្ឋា ន 
សររុ ២៥ ៤៨ ៣១ ៣៤ ១៣៨ 
រសី ០ ៦ ១ ១០ ១៧ 

សររុរមួ្   ២៣៩ ២៨៥ ២២៤ ២៧៤ ១ ០២២ 
- តាម្រយៈកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លតាម្លិខ្ិតរញ្ហា ក ់ (VSTP) ក្រោម្គក្រោងពរងឹងៃស័ិយអររ់ ាំ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ រកសួងបានរណ្ោុ ុះរណ្តោ លដល់សិោខ ោម្ចាំននួ 
១៧៨ ៤៣៦នក ់ (រសី ១០៦ ៥៨៨នក ់ ក្សមើនឹង៦០%) កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០១១-២០១៣ 
ដូចណដលោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី ៧៖ ចាំននួសិោខ ោម្បានរញ្េរក់នុងកម្មៃ ិ្ រីណ្ោុ ុះរណ្តោ លតាម្លិខ្តិរញ្ហា ក ់ (VSTP) ចារព់ឆី្ន ាំ២០១១ ដល់  
ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ល.រ ក្ភទ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សររុរមួ្ 
១ ចាំនួនសិោខ ោម្សររុ ៤១ ៩៤៧ ៧៤ ៤៤៩ ៦២ ០៤០ ១៧៨ ៤៣៦ 
២ ចាំនួនសិោខ ោម្រសី ២៤ ៨៥១ ៤៤ ៩៧៩ ៣៦ ៧៥៨ ១០៦ ៥៨៨ 
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- តាម្រយៈកម្មៃ ិ្ ីសាកលបងក្លើរក្ចេកក្ទសក្រោយររម្ូលផ្សល រកសួងបានរណ្ោុ ុះរណ្តោ លដល់
សិោខ ោម្ចាំនួន ៥ ៥០៩នក ់(រសី ៤ ៣៩១ ក្សមើនឹង៧៩%) កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ ២០០៩-២០១២  
ក្ដ្ឋយបានណចកជា ៣ដាំណ្តកោ់ល និងោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី៨៖ ចាំននួសិោខ ោម្បានរញ្េរក់នុងកម្មៃ ិ្ សីាកលបងរក្ចេកក្ទសក្រោយររម្លូផ្សលចារព់ឆី្ន ាំ ២០១០ ដល់ ឆ្ន ាំ
២០១២ 

ល.រ ដាំណ្តកោ់ល សររុ រសី 
១ ទី១ ១ ៨៧៧ ១ ៤៣៩ 
២ ទី២ ១ ៨២៧ ១ ៤១៥ 
៣ ទី៣ ១ ៨០៥ ១ ៥៣៧ 

សររុរមួ្ ៥ ៥០៩ ៤ ៣៩១ 
- តាម្រយៈកម្មៃ ិ្ ីសាព នចម្ាងរនោជាំនញ រកសួងបានរណ្ោុ ុះរណ្តោ លដល់សិោខ ោម្ចាំនួន  
១ ៥៣៧នក ់  កនុងក្នុះអរតាអនកបានររ ងជារោ់នចាំនួន ៧៧% កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ ២០០៩-
២០១២ និងោន កនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី៩៖ ចាំននួសិោខ ោម្កនុងកម្មៃ ិ្ សីាព នចម្ាងរនោជាំនញចារព់ឆី្ន ាំ ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ល.រ ៃទិាសាថ ន 
ចាំននួសិសសចុុះក្ឈ្លម ុះ 

ក្បាុះរងោ់រ
សិកា 

ធាា ក ់ ជារ ់

សរុរ រសី សរុរ រសី សរុរ រសី សរុរ រសី 

១ NTTI ១៥០ ៧២ ៥៨ ២៧ ១៣ ៣ ៧៩ ៤២ 

២ CIEDC ២០០ ៧៥ ០ ០ ១៦ ៧ ១៨៤ ៦៨ 

៣ KIP ៤៩៥ ១៩៨ ០ ០ ៩៩ ៣៩ ៣៩៦ ១៥៩ 

៤ SRP PTC ១០០ ៦៧ ៨ ៨ ៧ ៣ ៨៥ ៥៦ 

៥ BIT (Don Bosco) ៥៩២ ២៤៨ ៨៤ ៣២ ៧៤ ២៥ ៤៣៤ ១៩១ 

សរុររមួ្ ១ ៥៣៧ ៦៦០ ១៥០ ៦៧ ២០៩ ៧៧ ១ ១៧៨ ៥១៦ 

- តាម្រយៈកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លពិក្សស រកសួងបានរណ្ោុ ុះរណ្តោ លដល់ជនជាតិភាគតិចក្ៅ
ក្ខ្តោរកក្ចុះ សទឹងណរតង រតនគីរ ី និងក្ខ្តោម្ណ្ឌ លគីរ ី ក្លើជាំនញណផ្សនកកសិកម្ម ោនសិោខ ោម្
សររុចាំនួន ២ ៤១០នក ់(រសី ១ ១៨២នក ់ក្សមើនឹង ៤៩%) កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ ២០០៩-២០១៣ 
និងោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

  



12 
 

តារាងទ ី១០៖ ចាំននួសិោខ ោម្បានរញ្េរក់នុងកម្មៃ ិ្ រីណ្ោុ ុះរណ្តោ លពកិ្សសចារព់ឆី្ន ាំ ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ល.រ ររយិយ  ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សររុរមួ្ 
១ ចាំនូនៃគគ ១១ ១៨ ១៩ ៣ ៣១ ៨២ 
២ សររុ ២៨០ ៥៤០ ៥៧០ ៩០ ៩៣០ ២ ៤១០ 
៣ រសី ១៥២ ២៨១ ២៧២ ៥៧ ៤២០ ១ ១៨២ 

- តាម្រយៈកម្មៃ ិ្ ីម្ូលនិ្ ិជាតរិណ្ោុ ុះរណ្តោ លក្ដើម្បោីតរ់នថយភាពរកីរក រកសួងបានរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លសិោខ ោម្ ចាំនួន ៦២ ១៧៣នក ់ (រសី ៣២ ៩៧៤នក ់ ក្សមើ៥៣%) ោនអងគភាព 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លចាំនួន ៣០៧ ទាំងរគុឹះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈ 
សាធារណ្ៈ នងិឯកជន អងគោរម្និណម្នរដ្ឋា ភបិាល និងោនលម្អតិកនុងតារាងខ្ងក្រោម្៖ 

 
តារាងទ ី១១៖ ចាំននួសិោខ ោម្បានរញ្េរក់នុងកម្មៃ ិ្ មី្លូនិ្ ជិាតរិណ្ោុ ុះរណ្តោ លក្ដើម្បោីតរ់នថយភាពរករីកចារព់ឆី្ន ាំ 

២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ ចាំននួៃគគ 
ចាំននួសិោខ ោម្បានទទលួោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 

សររុ រសី 
២០០៩ ៤៣៦ ១២ ៥៤០ ៦ ១៥៦ 
២០១០ ៨៧៥ ២៥ ៥៨០ ១៣ ៤៩៨ 
២០១១ ២៦៣ ៦ ៦៧៩ ៣ ៣៥២ 
២០១២ ៤២៩ ១២ ៤៩៣ ៧ ២៣៦ 
២០១៣ ១៧០ ៥ ១១០ ២ ៧៣២ 
សររុ ២ ១៧៣ ៦២ ៤០២ ៣២ ៩៧៤ 

 
- តាម្រយៈ មលូនិធរិិស្្រប្់្ សមរចសតសជ្ជនាយក្រដ្ឋមស្តនរ ី រកសួងបានរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លជាំនញៃជិាា ជីៃៈ និងជាំនញសហ្រគិនភាពជូនដល់យុៃជន-យុៃនរ ីនិងកម្មករ-កម្មោរនិី
ណដលបានបាត់រង់ និងោម នោរងារ កនុងអាំ ុងក្ពលណដលររក្ទសកម្ពុជាទទួលរងនូៃផ្សល 
រ៉ាុះពាល់វនៃរិតោិក្សដាកចិេ នងិហិ្រញ្ញ ៃតថុពិភពក្លាកនឆ្ន ាំ២០០៨ បានចាំននួ ៦៣ ១៤០នក ់ 
(រសី ៣៥ ១១៧នក)់ ក្លើជាំនញណផ្សនកកសិកម្ម និងណផ្សនកឧសាហ្កម្ម រក្ចេកក្ទស សិរបកម្ម និង
ក្សវាកម្ម និងោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 
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តារាងទ ី១២៖ ចាំននួសិោខ ោម្បានរណ្ោុ ុះរណ្តោ លកនុងគក្រោងម្លូនិ្ ពិកិ្សសររស់សក្ម្ោចក្តក្ជានយករដាម្ស្រនោចីារព់ឆី្ន ាំ 
២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ ចាំននួៃគគ 
ចាំននួសិោខ ោម្បាន 

ទទលួោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
ចាំននួសិោខ ោម្ររករម្ខុ្រររ 
ក្ដ្ឋយខ្ាួនឯង នងិោនោរងារក្្វើ 

សររុ រសី សររុ រសី 
២០០៩ ១ ៤៩៥ ៤០ ១៤០ ២២ ៥៨៦ ២៧ ៤៤២ ១៦ ៤១៤ 
២០១១ ១៩០ ៤ ៣៦០ ១ ៨៧៥ ៣ ៩០១ ១ ២៩៨ 
២០១២ ២៨៦ ៦ ៨២០ ៣ ៥៦៥ ៥ ០១១ ២ ៦៨១ 
២០១៣ ៥០៦ ១១ ៨២០ ៧ ១១១ បាននឹងកាំពុងអនុៃតោ 
សររុ ២ ៤៧៧ ៦៣ ១៤០ ៣៥ ១១៧ ៣៦ ៣៥៤ ២០ ៣៩៣ 

សោគ ល់៖ ទនទឹម្នឹងក្នុះមូ្លនិ្ិពិក្សសររស់សក្ម្ោចក្តក្ជាបានផ្សោល់សាំណ្តញ់សុៃតថិភាព ក្ដ្ឋយផ្សោល់ជូនោរឧរតថម្ភហូ្រចុកចាំនួន  
៤ ០០០ក្រៀល កនុងម្យួវថៃ និងោរសាន កក់្ៅចាំននួ ៤០ ០០០ក្រៀល កនុងម្យួណខ្សរោរម់្យួនក។់ រណនថម្ក្លើក្នុះមូ្លនិ្ិ
ពិក្សសបានផ្សោល់ឥណ្ទនខ្ន តតូច ដល់សិោខ ោម្ណដលបានក្រៀនចរ ់សរោររ់ក្ងកើតមុ្ខ្រររក្ដ្ឋយខ្ាួនឯង។ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នរគររ់គងកិចេោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

- តាម្រយៈកម្មៃ ិ្ ីហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងក្ៅតាម្សហ្រោស រគឹុះសាថ ន រកសួងបានតរម្ូៃឱ្យនិក្យជក
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរាំរ៉ានសម្តថភាពដល់កូនជាង។ ជាលទធផ្សល រយៈក្ពល ៥ឆ្ន ាំ កនាងម្កក្នុះ 
២០០៩-២០១៣ រកសួងបានជាំរញុសកម្មភាពហ្វឹកហ្វនឺក្ៅតាម្សហ្រោស រគឹុះសាថ នសររុចាំនួន 
៤៤៨សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ណដលោនកូនជាងកម្មករសររុចាំនួន ២៧ ៦៣០នក ់ ណដលកនុង
ក្នុះរសីោនចាំនួន ២៥ ០៨៥នក ់ដូចោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី១៣៖ ចាំននួកូនជាងបានទទលួោរហ្វកឹហ្វនឺចារឆ់្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររយិយ ចាំននួសហ្រោស 
ោរងារហ្វកឹហ្វនឺកូនជាង 

សររុ រសី 
២០០៩ ៧០ ៤ ៧៤៥ ៤ ៣៦៨ 
២០១០ ៩០ ៥ ៥៦៩ ៥ ១១៤ 
២០១១ ៨៦ ៥ ៨៩៩ ៥ ៥៦៧ 
២០១២ ៨៦ ៥ ៤៥៧ ៥ ០២១ 
២០១៣ ១១៦ ៥ ៩៦០ ៥ ០១៥ 
សររុ ៤៤៨ ២៧ ៦៣០ ២៥ ០៨៥ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ជារមួ្ តាម្រយៈរគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈសាធារណ្ៈ និងឯកជន  
អងគោរម្និណម្នរដ្ឋា ភបិាល រកសួងបានរណ្ោុ ុះរណ្តោ លសិោខ ោម្ សិសស-និសសតិសររុទាំងថាន កឧ់តោម្ និង
ក្រោយឧតោម្ ោនចាំនួន ៨ ៩៦៨នក ់(រសី ១ ៦១៨នក)់ ថាន កជ់ានខ់្ពស់រក្ចេកក្ទស/ររញិ្ហញ ររតរង ោនចាំនួន 
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១៨ ២៩៦នក ់(រសី ៤ ០៩៨នក)់ រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរយៈក្ពលណៃង ោនចាំនួន ១៨ ៥៤៦នក ់(រសី ៣ ៩២១
នក)់ នងិរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរយៈក្ពលខ្ាីោនចាំននួ ៥៨៧ ៦៤៩នក ់ (រសី ៣០៩ ៨៨៤នក)់ ដូចោនកនុង
តារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី១៤៖ ចាំននួសិោខ ោម្ សិសស-នសិសតិ បានរញ្េរោ់រសិកាចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ល.រ ករម្តិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ក្ភទ 
២០០៨-
២០០៩ 

២០០៩-
២០១០ 

២០១០-
២០១១ 

២០១១-
២០១២ 

២០១២-
២០១៣ 

សររុ 

១ ឧតោម្និងក្រោយឧតោម្ 
សរុរ ៩៨១ ១ ២៨៤ ១ ៦១២ ២ ១៥៨ ២ ៩៣៣ ៨ ៩៦៨ 

រសី ២២០ ២៨៧ ២៨១ ២៤៣ ៥៨៧ ១ ៦១៨ 

២ 
ជានខ់្ពស់រក្ចេកក្ទស 
/ររញិ្ហញ ររតរង 

សរុរ ២ ១៩៩ ២ ៨៣៥ ៦ ១៩២ ៣ ៤៥១ ៣ ៦១៩ ១៨ ២៩៦ 

រសី ៥៩៤ ៥០៦ ១៦១១ ៧៣៨ ៦៤៩ ៤ ០៩៨ 

៣ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រយៈក្ពលណៃង 

សរុរ ១ ២១៤ ៣ ៥៥៦ ១ ០៣៤ ១០ ៥២៣ ២ ២១៩ ១៨ ៥៤៦ 

រសី ៣៩៥ ១៨០៤ ១៧៦ ៧៧៩ ៧៦៧ ៣៩២១ 

៤ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រយៈក្ពលខ្ា ី

សរុរ ១៦៣ ១២៧ ១១៤ ១៤២ ៨២ ២៥១ ១៤៣ ៦៨០ ៨៤ ៤៤៩ ៥៨៧ ៦៤៩ 

រសី ៨៦ ១៨៥ ៥៦ ៨៨២ ៤០ ៥៨៩ ៧៨ ៤០៥ ៤៧ ៨២៣ ៣០៩ ៨៨៤ 

សររុ   ១៦៧ ៥២១ ១២១ ៨១៧ ៩១ ០៨៩ ១៥៩ ៨១២ ៩៣ ២២០ ៦៣៣ ៤៥៩ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នរគររ់គងកិ់ចេោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ទនទឹម្នឹងក្នុះ រកសួងក៏សក្រម្ចបាននូៃសម្ិទធផ្សលរណនថម្ក្ទៀតដូចខ្ងក្រោម្៖ 

- បានរក្ងកើតម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈថមីចាំនួន២ គឺម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា
ជីៃៈក្ខ្តោម្ណ្ឌ លគីរ ី និងក្ខ្តោរពុះៃហិារ និងណររោា យម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈក្ខ្តោ
ចាំនួន៥ គឺក្ខ្តោតាណកៃ សាវ យក្រៀង កាំពត បាត់ដាំរង និងក្សៀម្រារ ឱ្យោា យក្ៅជា
ម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈភូម្ិភាគ។ 

- បានរក្ងកើនសម្តថភាពម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈក្ៅតាម្រាជធាន-ីក្ខ្តោម្យួចាំនួន ឱ្យ 
ោនលទធភាពកនុងោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លជាំនញរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈរយៈក្ពលណៃង។ 

- បានរាំពាកឧ់រករណ៍្សោភ រររោិខ រដល់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ
ក្រោម្ឱ្វាទចាំននួ ៣៨។ 

- បានក្រៀរចាំ និងក្បាុះពុម្ពក្សៀៃក្ៅណណ្នាំសោីពីោរធានគុណ្ភាព រតតួពិនតិយតាម្ដ្ឋន និងវាយ
តវម្ាគុណ្ភាពរគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- បានក្រៀរចាំ និងក្បាុះពុម្ពក្សៀៃក្ៅក្សចកោីណណ្នាំសោីពីោរអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លជាំនញ
តាម្លិខ្ិតរញ្ហា កស់រោរត់ាំរនជ់នរទ។ 

- បានក្រៀរចាំសិោខ សាលា និងក្រើកៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លកនុងរសុកដល់រុគគលិក ម្ស្រនោីរាជោរ និងរគូ 
រក្ចេកក្ទសចាំនួន ១ ៩២០នក ់ (រសីចាំនួន ២០៨នក)់ និងបានរញ្ាូ នម្ស្រនោីរាជោរ និងរគូ
រក្ចេកក្ទសក្ៅតាម្រគឹុះសាថ នសិកាក្ៅចូលរមួ្ៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លក្រៅររក្ទស ោនដូចជា
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ររក្ទសសិងារុរ ីោ៉ា ក្ សីុ ឥណ្តឌ  វថ ឥណ្ឌូ ក្នសីុ អូស្រសាោ លី ជរ៉ាុន អាលាឺម្៉ាង ់សាធារណ្រដាកូក្រ ៉ា 
ចិន និងក្ៃៀតណ្តម្ សររុចាំនួន  ១៥០នក ់(រសី ០៥នក)់។ 

- បានរាំពាកឧ់រករណ៍្ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លណផ្សនករក្ចេកៃទិាគម្នគម្នព៍ត័ោ៌នៃទិា (ICT) តាម្
រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ក្រោម្គក្រោង Connected Schools។ 

- បានទទួលរគុគលិកសម័រគចតិោ តាម្រយៈទីភាន កង់ារសហ្ររតិរតោិោរអនោរជាតិជរ៉ានុ (JICA) 
ក្ដើម្បជីួយ ោរងារតាម្រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងបានទទួល 
អាហាររូករណ៍្រយៈក្ពលខ្ាសីរោររ់គូរក្ចេកក្ទសក្ៅសិកាក្ៅររក្ទសោ៉ា ក្ សីុ ជរ៉ាុន នងិ
ទទួលសោភ រសរោររ់ណ្ោុ ុះរណ្តោ លដល់រគុឹះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- បានទទួលរគុគលិកសម័រគចតិោ តាម្រយៈទីភាន កង់ារសហ្ររតិរតោិោរអនោរជាតិកូក្រ ៉ា (KOICA) 
ក្ដើម្បជីួយ ោរងារតាម្រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងទទួលអាហា
ររូករណ៍្រយៈក្ពលខ្ាីសរោររ់គូរក្ចេកក្ទសក្ៅសិកាក្ៅសាធារណ្រដាកូក្រ ៉ា នងិទទលួសោភ រ
ររោិខ រសរោរក់្្វើោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល។ 

- បាននឹងកាំពុងសហ្ោរជាម្ួយភាគីចិន កនុងោរសិកាលទធភាពសាងសង់ម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះ
រណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈក្ៅកនុងតាំរន់ក្សដាកិចេពិក្សសរកុងរពុះសីហ្នុ។ 

- បានក្្វើកិចេសហ្ររតរិតោិោរជាម្យួអងគោរម្និណម្នរដ្ឋា ភបិាលចាំនួន១៦ ក្ផ្សសងក្ទៀត តាម្រយៈ
ោរចុុះ MOU ក្លើណផ្សនកអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈ។ 

- បានចុុះ MOU ជាម្យួម្ូលនិ្ ិោាំរទអនោរជាតិកម្ពុជា (CIESF) ររក្ទសជរ៉ាុន កនុងោរអររ់ ាំម្ូល
ដ្ឋា នសាំក្ៅរក្ងកើនគុណ្ភាពដល់កម្មករនិក្យជិតណខ្មរណដលរតូៃក្ៅក្្វើោរក្ៅតាម្រកុម្ហ្៊ាុនជរ៉ាុន។ 

- បានក្្វើកិចេសហ្ររតរិតោិោរជាម្យួ ILO, ADB, AFD, World Bank, UNIDO, UNESCO, 

JAVADA, OIF, SEAMEO VOCTECH, ITEs និង PLAN INTERNATIONAL។ល។  
កនុងោរអភៃិឌ្ឍសម្តថភាពម្ស្រនោីរាជោរ សាស្រសាោ ចារយ រគូរក្ចេកក្ទស ក្ដ្ឋយឱ្យក្ៅក្្វើកម្មសិកា
ក្ៅររក្ទស និងចូលរមួ្ៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លទាំងកនុង នងិក្រៅរសុក។ 

៤.២.២. ការក្សាងព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងរ័ត៌មានការអប់របំណរុ ុះបណ្តរ លបសចចក្សទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 
(TVETMIS) 

តាម្រយៈគក្រោង “ោរពរងឹងៃស័ិយអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ(STVET)” 
រកសួងបានក្រៀរចាំសូចនករក្ៅកនុងទិនននយ័វនោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងរក្ងកើត
ររពន័ធរគររ់គងពត័ោ៌នោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ (TVETMIS) កនុងក្ោលរាំណ្ងក្្វើឱ្យ
ររក្សើរក្ ើងនូៃដាំក្ណ្ើ រោរោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ក្ោលនក្យបាយអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ទីផ្សារោរងារ ោតរ់នថយនូៃភាពម្និសីុោន រវាងតរម្ូៃោរ និងោរផ្សគតផ់្សគង់
កោា ាំងពលកម្ម និងរក្ងកើនររសិទធភាពទផី្សារោរងារតាម្រយៈោរក្្វើអនោរាគម្នដូ៍ចជាោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល
ជាំនញ ោរផ្សោល់ោរោាំពារនិងររពន័ធសុៃតថិភាពសងគម្ នងិោរផ្សោល់នូៃពត័ោ៌នសោីពីោរផ្សគតផ់្សគងនូ់ៃកោា ាំងពលកម្ម
ដល់សាធារណ្ជន។ រចេុរបននររពន័ធក្នុះសថិតក្ៅកនុងដាំណ្តកោ់លក្ររើសាកលបង និងររម្ូលទិនននយ័សិោខ ោម្ 
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សិសស-និសសតិ ណដលកាំពុងសិកា និងរញ្េរព់ីរគុឹះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ណដលសថិត
ក្រោម្ឱ្វាទរកសួង។ ទនទឹម្នឹងក្នុះ រកសួងោនណផ្សនោរនឹងដ្ឋកឱ់្យដាំក្ណ្ើ រោរ នងិក្ររើរបាស់ររពន័ធក្នុះជា 
ផ្សាូៃោរក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៤.២.៣.  ការក្សាង្រង់ដាជ្ជតិ្មតថភារ និងការធានាគ្ុណភារ 

កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣ រកសួងបានសក្រម្ចនូៃលទធផ្សលដូចខ្ងក្រោម្៖ 

- បានក្រៀរចាំរករខ្ណ័្ឌ គុណ្ៃឌុ្ឍកិម្ពុជា (Cambodia Qualification Framework-CQF) ណដល
បានទទួលោរអនុម្ត័ក្ដ្ឋយគណ្ៈកោម ្ិោរជាតិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល (National Training Board-

NTB) នសម្យ័ររជុាំក្ពញអងគ ោលពីវថៃទ១ី៧ ណខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។  
- បានរក្ងកើតរកុម្រក្ចេកក្ទសចាំនួន ៣ ក្ដ្ឋយោនសោសភាពជារគូតាំណ្តងម្កពីៃស័ិយសាំណ្ង ់
ក្ម្ោនិច និងក្សវា្ុរកិចេ នងិរក្ចេកៃទិាគម្នគម្នព៍ត័ោ៌នៃទិា។  

- បានអភៃិឌ្ឍសោងដ់្ឋជាតិសម្តថភាព កម្មៃ ិ្ ីសិកាណផ្សអកក្លើសម្តថភាព ក្រៀរចាំកញ្េរឯ់កសារ 
ក្ម្ក្រៀន និងឯកសារកញ្េរក់្តសោសម្តថភាពចាំនួន ៣ៃស័ិយ ោន ២១ម្ុខ្រររ កនុងក្នុះៃស័ិយ
សាំណ្ងោ់ន ៧ម្ុខ្រររ ក្ម្ោនិចោន ៧ម្ុខ្រររ និងក្សវា្ុរកិចេ និងរក្ចេកៃទិាគម្នគម្ន៍
ពត័ោ៌នៃទិាោន៧ម្ុខ្រររ ក្ហ្ើយក្រោងនឹងរញ្េរក់នុងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

- បានរក្ងកើតរកុម្ររឹកាក្យរល់ឧសាហ្កម្មសរោរ់ៃស័ិយទាំង៣ ក្ដ្ឋយោនសោសភាព
តាំណ្តងម្កពីៃស័ិយឯកជន សរោរ់ផ្សោល់សុពលភាពក្លើសោង់ដ្ឋជាតិសម្តថភាព។ 

- បានអភៃិឌ្ឍម្ុខ្រររចាំនួន៧ កនុងៃស័ិយសាំណ្ង ់ និងក្ម្ោនិច នងិបានទទួលោរអនុម្ត័កនុង
សម្យ័ររជុាំក្ពញអងគររស់គណ្ៈកោម ្ិោរជាតរិណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ោលពីវថៃទី១៧ ណខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

- បានរញ្េរក់្សចកោីរពាងសោងដ់្ឋសម្តថភាព ៤ម្ុខ្រររ កនុងៃស័ិយក្សវា្ុរកិចេ និងរក្ចេកៃទិា
គម្នគម្នព៍ត័ោ៌នៃទិា និងកាំពុងក្ផ្សទៀងតទ តរ់ក្ចេកក្ទសជាម្យួអនកជាំនញម្កពីខ្ងឧសាហ្-
កម្ម។ 

- បានរក្ងកើតរកុម្វាយតវម្ាសម្តថភាពក្លើម្ុខ្ជាំនញ ពត័ោ៌នៃទិា សាំណ្ងសីុ់ៃលិ យនោសាស្រសោ 
រថយនោ អគគិសនី ក្អ ិចរតនូិច យនោសាស្រសោទូក្ៅ ក្ម្ោនិច ររោិខ ររតជាក ់ ក្លាហ្ធាតុរនទុះ 
និងរនារ។ 

- រកុម្ោរងារធានគុណ្ភាព រតួតពិនតិយតាម្ដ្ឋន និងវាយតវម្ាបានចុុះរតតួពិនតិយ និងវាយតវម្ា
គុណ្ភាពអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈក្រោម្ឱ្វាទចាំននួ ៣៨ និងឯកជនចាំនួន១។ 

- បានចូលរមួ្ោរររកួតររណជងជាំនញកនុងតាំរនអ់ាសា៊ា នចាំននួ៤ដង តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៦ ណដលោន
អនកចូលរមួ្សររុចាំនួន ២០នក ់និងបានក្រៀរចាំោរររកួតររណជងជាំនញជាតចិាំនួន ៣ដង ណដល
ោនអនកចូលរមួ្សររុចាំនួន ៣៧នក។់ 
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៤.៣.  ការអភិវឌ្ឍមខុរបរ  នងិការងារ 

៤.៣.១. ការែរលស់្វាមុខរបរ និងការងារ   

កនុងនីតិោលទី៤ កនាងម្កក្នុះ រកសួងបានររម្ូល និងផ្សសពវផ្សាយពត័ោ៌នក្រជើសក្រ ើសរុគគលិកព ី
៦២សហ្រោស រគុឹះសាថ ន (ោតក់្ដរ ៥៤ ណសបកក្ជើង ០៧ និងថាន ាំជក ់០១) ណដលបានក្រជើសក្រ ើសរុគគលិកសររុ
ចាំនួន ១២ ៦៩៣នក។់ 

 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានរក្ងកើតទភីាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ នងិោរងារ (NEA) ជាទីភាន កង់ារររតិរតោិោរ
ពិក្សសណដលសថិតក្ៅក្រោម្គណ្ៈកោម ្ិោរជាតិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ក្ដ្ឋយោនអគគនយកដ្ឋា នអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ វនរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈជាក្សន្ិោរ។ ទីភាន កង់ារ
ជាតិក្នុះោនភារកិចេកនុងោរផ្សោល់ក្សវាោរងារ ររករក្ដ្ឋយភាពងាយរសួល គុណ្ភាព និងររសិទធភាពខ្ពស់
ជូនដល់អនកណសវងរកោរងារក្្វើ និក្យជក អនកផ្សោល់ោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល នងិសាធារណ្ជនទូក្ៅ។  

តាម្រយៈទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ រកសួងបានពរងឹង និងពរងីកក្សវាោរងារ ក្ដ្ឋយបាន
រក្ងកើតម្ជឈម្ណ្ឌ លោរងារចាំនួន៥ គឺក្ៅរាជធានីភនាំក្ពញ ក្ខ្តោក្សៀម្រារ បាតដ់ាំរង កាំពត និងសាវ យក្រៀង។ កនុង
ក្ពលអនគត ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ ោនគក្រោងរក្ងកើតម្ជឈម្ណ្ឌ លោរងារក្ៅរគរក់្ខ្តោទូទាំង
ររក្ទស ក្ដើម្បជីួយ សរម្ួលដល់ោរក្ររើរបាស់ក្សវាឱ្យោនណ់តោនភាពងាយរសួល នងិោនណ់តខ្ិតជិតអនកក្ររើ
របាស់ក្សវា។ ជាម្យួោន ក្នុះណដរ រកសួងកប៏ានរក្ងកើត និងជាំរញុោរក្ររើរបាស់ក្គហ្ទាំពរ័ោរងារសរោរចុ់ុះ
ក្ឈ្លម ុះអនកណសវងរកោរងារក្្វើ និងផ្សសពវផ្សាយពត័ោ៌នក្រជើសក្រ ើសរុគគលិកផ្សងណដរ។ ក្លើសពីក្នុះ តាម្រយៈោរ
ចងអុលរងាា ញររស់គណ្ៈកោម ្ិោរជាតិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងរកសួងោរងារ នងិរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ  
ទីភាន ក់ងារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ បានក្្វើកិចេសហ្ោរជាម្ួយអាជាា ្រម្ូលដ្ឋា នកនុងោរចុុះររម្ូលសថិតិ 
ររជាពលរដាណដលោនអាយុចារព់ី ១៨ឆ្ន ាំ ដល់ ៦៤ឆ្ន ាំ ណដលោនរាំណ្ងចងណ់សវងរកោរងារក្្វើក្ៅទូទាំង 
រាជធាន-ីក្ខ្តោក្ដ្ឋយអនុៃតោបានចាំនួន ១១៦រសុក ក្លើ ១៩៤រសុករចួម្កក្ហ្ើយ។ 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០១០ រហូ្តម្កដល់ណខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ សក្រម្ចបាន
នូៃសាន វដសាំខ្ន់ៗ  ោនជាអាទិ៍ ររម្ូល និងផ្សសពវផ្សាយពត័ោ៌នក្រជើសក្រ ើសរុគគលិកចាំនួន ១៣១ ៤៤៣កណនាង 
អនកចុុះក្ឈ្លម ុះណសវងរកោរងារក្្វើចាំនួន ៣៤ ៣៣៦នក ់ និងអនកណដលទទួលបានោរងារក្្វើតាម្រយៈក្សវា 
ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ នងិោរងារ ចាំនួន ៤ ៩១៤នក ់  រពម្ទាំងសម្ទិធផ្សលក្ផ្សសងៗក្ទៀតដូចរងាា ញជូនលម្អតិ
កនុងតារាងខ្ងក្រោម្៖ 
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តារាងទ ី១៥៖ លទធផ្សលោរងារររស់ទភីាន កង់ារជាតមិ្ខុ្រររ នងិោរងារ ចារព់ឆី្ន ាំ២០១០ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររភព៖ ទីភាន កង់ារជាតិមុ្ខ្រររ និងោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ទនទឹម្នងឹោរខ្ិតខ្ាំររងឹណររងរកោរងារកនុងររក្ទស តាម្រយៈនយកដ្ឋា នម្ុខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម 
រកសួងក៏បានសវុះណសវងជួយ រកោរងារក្ៅក្រៅររក្ទសរណនថម្សរោរ់ររជាពលរដា ក្ដើម្បកី្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើង
ជីៃភាពរស់ក្ៅ កដូ៏ចជាោរចូលរមួ្ចាំណណ្កកនុងោរអភៃិឌ្ឍក្សដាកិចេជាតិ។ ជាលទធផ្សល គិតចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ 
ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្នុះ រកសួងបានទទួលពាកយរកោរងារក្ៅក្រៅររក្ទស បានសររុចាំនួន ១៤៧ ៩៨៤នក។់  

តារាងទ ី១៦៖ ពាកយសុាំរកោរងារក្ៅក្រៅររក្ទសចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សររុ 

ចាំនួនពាកយរកោរងារក្ៅក្រៅ
ររក្ទសណដលបានទទួល 

២៥ ៦៧១ ៤១ ៥៩៣ ៣១ ៧៧៣ ២៣ ៧១៣ ១៦ ២៣៤ ១៣៨ ៣៨៤ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នមុ្ខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ល.រ សកម្មភាព 
លទធផ្សលសក្រម្ចបាន 

សររុរមួ្ 
២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

១ 
ររមូ្ល និងផ្សសពវផ្សាយ
ពត័ោ៌នក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក 

សររុ ១០ ៦៤៨ ៣០ ៨៥៤ ៥៣ ៦៤០ ៣៦ ៣០១ ១៣១ ៤៤៣ 

២ 
ចុុះក្ឈ្លម ុះអនកណសវងរកោរងារ
ក្ វ្ើ 

សររុ ១ ២៩៧២ ១១ ២២២ ១៤ ៣៤៨ ៦ ៤៤២ ៥៣ ៩០៤ 

រសី ៨៤៨ ៤ ៧៥៣ ២ ៦០១ ៧១៨ ៨ ៩២០ 

៣ 
ផ្សោល់ោរណណ្នាំមុ្នក្ពល 
រញ្េូ នក្ៅឱ្យនិក្យជក 

សររុ ៥២៤ ២ ០៤០ ៥ ៤២០ ១ ៧៨៩ ៩ ៧៧៣ 
រសី ៣ ៦៧ ១ ៤២៨ ៣ ៨១០ ១ ០២៤ ៦ ៦២៩ 

៤ 
រញ្ាូ នអនកណសវងរកោរងារក្ វ្ើ
ក្ៅឱ្យនិក្យជក 

សររុ ១ ២៨១ ៤ ៤៥៦ ៧ ៣៩៦ ២ ៨៨៣ ១៦ ០១៦ 

រសី ៨៩៧ ៣១១៩ ៥១៧៧ ១៥៥២ ១០ ៧៤៥ 

៥ 
អនកទទលួបានោរងារក្ វ្ើ 
តាម្រយៈក្សវា NEA 

សររុ ១២៣ ៧៨៦ ៣ ៣១៧ ៦៨៨ ៤ ៩១៤ 

រសី ៨៦ ៥៥០ ២ ៣៣២ ៤៧៧ ៣ ៤៤៥ 

៦ 
ក្រៀរចាំពិពរ័ណ៍្ចល័ត និង
សិោខ សាលា  

ចាំននួ ១១ ៤៨ ៥៧ ៩៤ ២១០ 

អនកចូលរមួ្ ៦៨ ៨៥១ ២៦ ៣៣៩ ១៨ ១០៤ ១៣ ៦០៧ ១២៦ ៩០១ 

៧ 
ក្រៀរចាំពិពរ័ណ៍្ក្រជើសក្រ ើស  
កម្មករ-កម្មោរនីិ  

ចាំននួ ០ ០ ៨ ២ ១០ 

អនកចូលរមួ្ ០ ០ ២ ៣៣៥ ៧៨ ២ ៤១៣ 

៨ 
ក្រៀរចាំ និងចូលរមួ្ពិពរ័ណ៍្
ោរងារថាន កជ់ាតិ/ក្ខ្តោ 

ចាំននួ ៣ ៥ ៣ ៥ ១៦ 
អនកចូលរមួ្ ៦៥ ៦៥១ ១៨ ៩១៧ ២៥ ០០០ ២៥ ៦៥០ ១៣៥ ២១៨ 

៩ អនកចូលក្ររើរបាស់ក្គហ្ទាំពរ័ សររុ ១១១ ៣៨០ ៣៦៣ ៩៧៣ ៤៩៧ ៧២៥ ៣៥៣ ០១២ ១ ៣២៦ ០៩០ 
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ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្នុះ រកសួងបានផ្សោល់ក្សៀៃក្ៅោរងារជូនកម្មករនិក្យជិតណខ្មរ
បានចាំនួនសររុ ៤៦៩ ២៣៧  ចុុះទិដ្ឋា ោរចូលចាំនួន ៤១ ៥៦៨ ចុុះទិដ្ឋា ោរក្ចញចាំនួន ៣១១ និងបានររម្លូ
អាករចូលរដាបានចាំននួ ១ ៩២៤,៣៥លានក្រៀល។ 

តារាងទ ី១៧៖ ោរងាររតតួពនិតិយកម្មករនកិ្យជតិណខ្មរ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 

ផ្សដល់ក្សៀៃក្ៅោរងារ ៨៧ ៥១២ ៩៣ ៨៨២ ៩១ ៤៩០ ៩១ ៤០០ ១២៣ ៥៤១ ៤៦៩ ២៣៧ 

ចុុះទិដ្ឋា ោរចូល ១៤ ៤៤១ ១៣ ០០៥ ៦ ៤២៣ ៤ ៤៣៣ ៣ ២៦៦ ៤១ ៥៦៨ 

ចុុះទិដ្ឋា ោរក្ចញ ៧៤ ៣១ ៨៧ ៧៧ ៤២ ៣១១ 

អាករសរុរណដលររម្ូល
បាន (គិតជាលានក្រៀល) ២១៨,៨ ២៣៤,៧ ២២៨,៧ ១៨២,០៣ ១ ០៦០,០៩ ១ ៩២៤,៣៥ 

ររភព៖ នយដ្ឋា នមុ្ខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៤ .៣. ២. ការអភិវឌ្ឍរ័ត៌មានទ្ីែារការងារ 

រកសួងោនអងគភាពចាំនួន២ ណដលរាំក្ពញភារកិចេកនុងោរររម្ូល និងផ្សោល់ពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ  
គឺនយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ និងទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ។  

កនាងម្ក រកសួងបានសហ្ោរជាម្យួសាថ រន័ពាកព់ន័ធជាពិក្សស រកសួងអររ់ ាំ យុៃជន និងកីឡា និង
ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ រពម្ទាំងរកុម្ហ្៊ាុន សហ្រោស ក្ដើម្បផី្សលិតរបាយោរណ៍្ពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ សាំក្ៅ
រក្រម្ើដល់ក្សចកោីរតូៃោរពត័ោ៌នររស់អនកក្រៀរចាំក្ោលនក្យបាយ និងណផ្សនោរ និក្យជក អនកផ្សោល់ោរអររ់ ាំ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ ល អនកផ្សោល់ោរណណ្នាំអាំពីជាំនញៃជិាា ជីៃៈ អនកផ្សោល់ក្សវាោរងារ អនករសាៃរជាៃ អនកណសវងរក
ោរងារក្្វើ រពម្ទាំងសាធារណ្ជនទូក្ៅ។ 

កនុងឆ្ន ាំកនាងម្ក រកសួងបានផ្សលិត និងផ្សសពវផ្សាយនូៃរបាយោរណ៍្ពាកព់ន័ធពត័ោ៌នទផី្សារោរងារ
ដូចខ្ងក្រោម្៖ 

- ោរអក្ងកតសោីពីតរម្ូៃោរ្នធានម្នុសសររស់រណ្តដ រកសួង-សាថ រ័នរដា ២០១១-២០១៥។ 
- ពត័ោ៌នក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក និងឱ្ោសោរងារ។ 
- សាថ នភាពររជាសាស្រសោក្ៅកម្ពុជា និងអាសា៊ា ន សាថ នភាពោរអររ់ ាំក្ៅកម្ពុជា សាថ នភាពទីផ្សារ
ោរងារក្ៅកម្ពុជា និងសាថ នភាពតរម្ូៃោរក្រជើសក្រ ើសរុគគលិកកនុងក្ពលអនគត។ 

- ោរអក្ងកតសោីពីកងវុះ និងគោា តវនតរម្ូៃោរជាំនញកនុងៃស័ិយក្ទសចរណ៍្កនុងក្ខ្តោក្សៀម្រារ  
ឆ្ន ាំ២០១២។ 

- ោរអក្ងកតថាន កជ់ាតិសោីពកីងវុះ និងគោា តវនតរម្ូៃោរជាំនញររស់និក្យជកឆ្ន ាំ២០១៣។ 
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៤ .៣. ៣.  ការព្គ្ប់ព្គ្ង និងបញ្ាូនរលក្រផខមរសៅសធវើការសៅបរសទ្្ 

ពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តាម្រយៈទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជនចាំនួន 
៣៩ បានរញ្ាូ នពលករណខ្មរក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទសសររុចាំនួន ១០៤ ៥១១នក ់ (រសី ៥៤ ៩៤៨នក)់ ដូចោន 
កនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖  

តារាងទ ី១៨៖ ចាំនួនពលករ ពលោរនិីកម្ពុជាក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទសតាម្រយៈទីភាន ក់ងារក្រជើសក្រ ើសឯកជន ពីឆ្ន ាំ២០០៩ 
ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣  

ឆ្ន ាំ 
ោ៉ា ក្ សីុ វថ ជរ៉ានុ សរុរកនុងឆ្ន ាំ 

សរុរ រសី សរុរ រសី សរុរ រសី សរុរ រសី 
២០០៩ ៩ ៦៨២ ៨ ៨០៦ ៣ ៥៤៣ ១ ៥៧៥ ១៦ ៦ ១៥ ២៤១ ១០ ៣៨៧ 

២០១០ ១៦ ៣៩៤ ១៣ ៨៧២ ១១ ២២៤ ៤ ៩២០ ៤៩ ៩ ២៧ ៦៦៧ ១៨ ៨០១ 

២០១១ ៤ ៣៥១ ៤ ៨៩៤ ១៦ ៨៣៧ ៦ ២១៣ ៧៤ ២២ ២១ ២៦២ ១១ ១២៩ 

២០១២ ១៨០ ៧០ ២៦ ៣៩០ ៩ ៨៣៩ ១០២ ២៣ ២៦ ៦៧២ ៩  ៩៣២ 

២០១៣ ៩០ ១៨ ១៣ ៤៦៨ ៤ ៦២៨ ១១១ ៥៣  ១៣ ៦៦៩ ៤ ៦៩៩ 

សរុរ ៣០ ៦៩៧ ២៧ ៦៦០ ៧៣ ៤៦២ ២៧ ១៧៥ ៣៥២ ១១៣ ១០៤ ៥១១ ៥៤ ៩៤៨ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នមុ្ខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ោររញ្ាូ នពលករក្ៅក្្វើោរក្ៅសាធារណ្រដាកូក្រ ៉ាក្រោម្ររពន័ធអនុញ្ហញ តម្ខុ្រររ (Employment Permit 

System-EPS) ណដលជាររពន័ធរញ្ាូ នរវាងរដ្ឋា ភបិាល និងរដ្ឋា ភបិាល ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣  រកសួង
បានរញ្ាូ នពលករសររុចាំនួន ២៨ ៨២៧នក ់(រសី ៤ ៩៣៤នក)់ ដូចោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 
តារាងទ ី១៩៖ ចាំននួពលករណដលក្ចញក្ៅរក្រម្ើោរងារក្ៅសាធារណ្រដាកូក្រ ៉ា ពឆី្ន ាំ២០០៧ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន  ំ
ឧ្ាហក្មម ក្្កិ្មម សនសាទ្ ្ណំង ់ ្របុក្នងុឆ្ន  ំ

្របុ ព្្ ី ្របុ ព្្ ី ្របុ ព្្ ី ្របុ ព្្ ី ្របុ ព្្ ី

២០០៧- 
២០០៩ 

៣ ១៤១ ២២១ ១ ៣២៥ ៥១១ ២៦៩ ០ ៦៧ ០ ៤ ៧៨២ ៧៣២ 

២០១០ ១ ៣២៩ ៨៣ ៧៨៤ ៣៩៨ ៣ ០ ០ ០ ២ ១៣៦ ៤៨១ 

២០១១ ៣ ២៧៥ ១៩៨ ១ ៦៨១ ៣៣០ ១ ០ ០ ០ ៤ ៩៥៧ ៥២៨ 

២០១២ ៥ ២០៦ ២៦៦ ២ ៩១៣ ១ ០៣៨ ០ ០ ១៣ ០ ៨ ១៣២ ១ ៣០៤ 

២០១៣ ៥ ០២៤ ៤៣២ ៣ ១៣៣ ១ ៤៥៧ ៥ ០ ៦៥៨ ០ ៨ ៨២០ ១ ៨៨៩ 

្របុ ១៧ ៩៩៥ ១ ២០០ ៩ ៨៣៦ ៣ ៧៣៤ ២៧៨ ០ ៧៣៨ ០ ២៨ ៨២៧ ៤ ៩៣៤ 

ររភព៖ គណ្ៈកោម ្ិោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងរញ្ាូ នពលករក្ៅររក្ទស (MTOSB) ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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ក្ដើម្បរីក្ងកើនររសិទធភាពកនុងោររគររ់គង និងរញ្ាូ នពលករក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទស រាជរដ្ឋា ភបិាល
បានណកសរម្ួលអនុរកឹតយក្លខ្ ៥៧ អនរក.រក ចុុះវថៃទ២ី០ ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សោីពីោររញ្ាូ នពលករណខ្មរ
ក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទស ក្ដ្ឋយបានក្ចញនូៃអនុរកឹតយថមីក្លខ្ ១៩០ អនរក.ករ ក្ៅវថៃទី១៧ ណខ្សីហា ឆ្ន ាំ
២០១១ សោីពីោររគររ់គងក្លើោររញ្ាូ នពលករណខ្មរក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទសតាម្រយៈទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជន 
ក្ដ្ឋយបានរណនថម្នូៃលកខខ្ណ្ឌ តរម្ូៃម្ួយចាំនួនចាំក្ពាុះទីភាន ក់ងារក្រជើសក្រ ើសឯកជន ក្ដើម្បឱី្យរសរតាម្ោរ 
ៃៃិតោវនសាថ នភាពក្សដាកចិេសងគម្។ 

កនុងោរអនុៃតោអនុរកឹតយក្លខ្ ១៩០ អនរក.រក សោីពីោររគររ់គងក្លើោររញ្ាូ នពលករណខ្មរក្ៅក្្វើ
ោរក្ៅររក្ទសតាម្រយៈទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជន រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ បានសហ្ោរ 
ជាម្យួអងគោរ ILO និងអងគោរពាកព់ន័ធនន ក្រៀរចាំររោសបានចាំនួន៨ ណដលរមួ្ោន៖ 

១. ររោសសោីពីោរដ្ឋកឱ់្យក្ររើពាកយគនាឹុះ។  
២. ររោសសោីពដីាំក្ណ្ើ រោរក្រជើសក្រ ើស និងោរណណ្នាំតរម្ងទ់ិសពលករម្នុក្ពលក្ចញដាំក្ណ្ើ រ។  
៣. ររោសសោីពីទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជន។ 
៤. ររោសសោីពីោរដ្ឋកឱ់្យអនុៃតោរទដ្ឋា នអរបរោវនកិចេសនាក្សវារកោរងារឱ្យក្្វើ។ 
៥. ររោសសោីពីអ្ិោរកចិេទភីាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជន។ 
៦. ររោសសោីពីយនោោរទទលួពាកយរណ្ោឹ ងពលករក្ទសនោរររក្ៃសនោ៍រងារ។ 
៧. ររោសសោីពីក្សវាររស់ទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជនក្ៅកណនាងក្្វើោរ និងោរក្្វើោតុភូម្និិៃតោន។៍  
៨. ររោសសោីពីោរក្លើកសរក្សើរ និងោរដ្ឋកៃ់និយ័ទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជន។ 

៤.៣.៤.  ការព្គ្ប់ព្គ្ងក្មាែ ងំរលក្មមបរសទ្្ 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបានចុុះក្្វើអ្ិោរកិចេហ្តថពលកម្មជនររក្ទសបាន
ចាំនួន ២ ៨៩២សហ្រោស និងពិនតិយក្ ើញោនជនររក្ទសសររុចាំនួន ១៧ ៩៦៤នក ់ ណដលកនុងក្នុះអនក
ោនរណ័្ណ ោរងារ និងក្សៀៃក្ៅោរងារជនររក្ទសោនចាំនួន ១៥ ១២៩នក ់និងោម នរណ័្ណ ោរងារ និងក្សៀៃក្ៅ
ោរងារជនររក្ទសោនចាំនួន ២ ៨៣៥នក់ ដូចោនកនុងតារាងលម្អិតខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី២០ ៖ ោរក្្វើអ្ោិរកចិេជនររក្ទស  ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 

ចាំនួនសហ្រោសណដលបានក្្វើអ្ិោរកិចេ ៦២២ ៦០៥ ៣៥៥ ៥៩៣ ៧១៧ ២ ៨៩២ 
ចាំនួនជនររក្ទសណដលពិនិតយក្ ើញ ៣ ៨៩០ ៣ ៧២០ ៣ ១០៦ ៣ ៣៦៤ ៣ ៨៨៤ ១៧ ៩៦៤ 
ចាំនួនអនកោនរណ័្ណ  និងក្សៀៃក្ៅោរងារ ៣ ០៨៦ ៣ ០១៤ ២ ៩១៥ ២ ៨៥៩ ៣ ២៥៥ ១៥ ១២៩ 
ចាំនួនអនកោម នរណ័្ណ  និងក្សៀៃក្ៅោរងារ ៨០៤ ៧០៦ ១៩១ ៥០៥ ៦២៩ ២ ៨៣៥ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នមុ្ខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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ក្លើសពីក្នុះក្ៅក្ទៀត រកសួងបានក្ចញក្សៀៃក្ៅោរងារជនររក្ទសថមី និងចុុះទិដ្ឋា ោរចូល
ដល់ជនររក្ទសបានចាំនួន ៤ ៣៤២នក ់ រពម្ទាំងបានពនាសុពលភាពក្លើរណ័្ណ  និងក្សៀៃក្ៅោរងារជន
ររក្ទសោនចាំនួន ១០ ៨៩១នក។់ រកសួងក៏បានចូលរួម្ចាំណណ្កររម្ូលចាំណូ្លម្ិនណម្នសារក្ពើពនធ 
តាម្រយៈោរររម្លូអាករជនររក្ទសបានថៃោិចាំនួន ១ ៥៨២ ៩២០ដុលាា រ ដូចោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី២១៖ រគររ់គងជនររក្ទស ពឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 

ផ្សដល់រណ័្ណ  ក្សៀៃក្ៅោរងារ
ថមី និងទិដ្ឋា ោចូល 

១ ០៣០ ៦៩៦ ៩៣២ ៥១២ ១ ១៧២ ៤ ៣៤២ 

ពនាសុពលភាពក្លើរណ័្ណ  
និងក្សៀៃក្ៅោរងារ 

១ ៩៦៩ ១ ៨២០ ២ ២៥២ ២ ៣៣៣ ២ ៥១៧ ១០ ៨៩១ 

អាករសរុរណដលររមូ្ល
បាន (គិតជាដុលាា រ) 

៣០៦ ៨០០ ២៥៥ ១៥០ ៣២៤ ៧០០ ២៩៤ ៤៥០ ៤០១ ៨២០ ១ ៥៨២ ៩២០ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នមុ្ខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៤.៣.៥.  ការអភិវឌ្ឍសោលនសោាយជ្ជតិ្ររីីមុខរបរ និងការងារ 

រកសួងបានអភិៃឌ្ឍឯកសារម្ូលដ្ឋា នម្ួយចាំនួន សរោរ់ក្្វើោរពិចារណ្តកនុងោរក្រៀរចាំក្ោល
នក្យបាយជាតិសោីពមី្ុខ្រររ និងោរងារ៖ 

១. ឯកសារសោីព ី កម្ពុជាក្ឆ្ព ុះក្ៅោនយុ់ទធសាស្រសោជាតិសោីពីម្ុខ្រររ និងោរងារ ក្ដើម្បោីតរ់នថយ 
ភាពរកីរកររករក្ដ្ឋយចីរភាព។ 

២. ឯកសារសោីព ី កម្ពុជា ោរក្្វើសោហ្រណ្កម្មរញ្េូលោន រវាងយុទធសាស្រសោកចិេោាំពារសងគម្ នងិ
ក្ោលនក្យបាយម្ុខ្រររ នងិោរងារ។ 

៣. ឯកសារសោីព ីោររតួតពិនិតយក្ ើងៃញិក្លើោរចាំណ្តយណផ្សនកកិចេោាំពារសងគម្។ 

ទនទឹម្នឹងក្នុះ អងគោរ ILO បានជួយ ទាំងថៃោិ និងរក្ចេកក្ទស កនុងោរក្រៀរចាំសិោខ សាលាពិក្រោុះ 
ក្យរល់ក្លើឯកសារណដលបានសិការសាៃរជាៃរចួ ោនដូចជា៖ 

១. ឯកសារសោីព ីៃ ិ្ ីសាស្រសោៃភិាគក្លើម្ុខ្រររ និងោរងារ។ 
២. ឯកសារសិកាសោីពី ម្ខុ្រររ និងោរងារក្លើៃស័ិយកសិកម្ម។ 
៣. ឯកសារសិកាសោីពី តរម្ូៃោរជាំនញ ឬររក្ភទម្ខុ្រររ និងោរងារនក្ពលអនគត។ 
៤. ឯកសារសិកាសោីពី ោរសិកាអាំពីក្សដាកចិេក្ៅកម្ពុជា។ 

៤.៤.  ការអភិវឌ្ឍរបប្នរិ្ ខុ្ងគម្ព្មាបជ់នទងំឡាយផដ្ល្ថតិសព្កាមបទ្
បបញ្ញតរិននចាប់្ ររីកីារងារ 

រកសួងបានពរងឹងោរអនុៃតោចារស់ោីពរីររសនោិសុខ្សងគម្សរោរជ់នទាំងឡាយណ្ត ណដលសថិត
ក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញ តោិវនចារ់សោីពីោរងារ ជាពិក្សសោរអនុៃតោជាំហានទី១ វនរររធានរា៉ា រ់រងហានិភ័យ
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ោរងារ  និងោរក្រតៀម្ក្រៀរចាំអនុៃតោរររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាពកនុងជាំហានទី២ ក្ដើម្បសីរោលោរលាំបាកនន
ររស់កម្មករនិក្យជិតក្ៅក្ពលជរាភាព ទុពវលភាព ម្រណ្ភាព ហានិភយ័ោរងារ ឬក្ពលជួរររទុះយថាភាព 
ក្ផ្សសងៗក្ទៀត ដូចជាជាំងឺ និងោតុភាពជាក្ដើម្។ 

៤.៤.១. ការអនុវតររបបធានារា៉ា ប់រងហានិភ័យការងារ 

ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបានពរងីកៃសិាលភាពរររធានរា៉ា រ់រងហានិភ័យ
ោរងាររគរដណ្ោ ររ់ហូ្តដល់ ២៤រាជធាន-ីក្ខ្តោ និងបានចុុះរញ្ា ិោសហ្រោស រគឹុះសាថ នសររុចាំនួន ៦ ១០៧ 
និងោនកម្មករនិក្យជិតសររុចាំនួន ៨៤៧ ១៧៥នក ់ដូចោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី២២៖ ចាំននួសហ្រោស នងិកម្មករនកិ្យជតិចុុះរញ្ា ិោ នងិចាំននួរាជធាន-ីក្ខ្តដរគរដណ្ដ រ ់ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ 
ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ចាំនួនសហ្រោសចុុះរញ្ា ិោ ៩៨៣ ១ ៩១០ ៣ ១០៥ ៤ ៥៨៣ ៦ ១០៧ 
ចាំនួនកម្មករចុុះរញ្ា ិោ ៣៨៧ ០៤៦ ៥៩៤ ៦៨៦ ៦៧៤ ២១៧ ៧៦៨ ១៣៤ ៨៤៧ ១៧៥ 
ចាំនួនរាជធាន-ីក្ខ្តដ ៣ ៨ ១៣ ២០ ២៤ 
ររភព៖ របាយោរណ៍្សដីពីលទធផ្សលោរងារសក្រម្ចបានឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសក្ៅអនុៃតោរនោសរោរឆ់្ន ាំ២០១៤ 

ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបានចុុះរញ្ា ិោសហ្រោស រគុឹះសាថ ន សរុរចាំនួន  
៦ ១០៧ កនុងក្នុះោនណផ្សនកោតក់្ដរចាំនួន ៩៥២ ផ្សលិតណសបកក្ជើងចាំនួន ១០១ តម្ាញចាំនួន ៧០ ភាន កង់ារដឹក
ជញ្ាូ ន ចាំនួន ៤៤៦ សណ្តា ោរចាំនួន ៥៤៤ ក្ភាជនីយដ្ឋា នចាំនួន ៧២៨ សាលារឋម្សិកាចាំនួន ១៥៨ អងគោរ
ក្រៅរដ្ឋា ភបិាលចាំនួន ៤៩៨ ោរោត ់រចនថម និងឥដាចាំនួន ៣២១ និងសហ្រោសក្ផ្សសងៗក្ទៀតចាំនួន ២ ២៨៩។  

រូរភាពទ ី១៖ ររក្ភទសហ្រោសបានចុុះរញ្ា ិោសរុរ ពឆី្ន ាំ ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររភព៖ របាយោរណ៍្សដីពីលទធផ្សលោរងារសក្រម្ចបានឆ្ន ាំ២០១៣ និង ទិសក្ៅអនុៃតោរនោសរោរឆ់្ន ាំ២០១៤ 
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ចាំក្ពាុះោរងារភាគទនហានភិយ័ោរងារ ជាលទធផ្សលគិតចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ ោន
សហ្រោស រគុឹះសាថ នចាំនួន ៤ ៧៧១ ណដលោនកម្មករនិក្យជិតសរុរចាំនួន ៨៥២ ២៤០នក់ បានរង ់
ភាគទនចូលក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្ ដូចោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី២៣៖ ចាំននួសហ្រោស នងិកម្មករនកិ្យជតិបានរងភ់ាគទនពឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

សហ្រោសបានរងភ់ាគទន ៨៨៤ ១ ៥៦៤ ២ ៤២៩ ៣ ៩២១ ៤ ៧៧១ 

កម្មករបានរងភ់ាគទន ៣៤០ ៨៤០ ៥៣០ ៥៩៩ ៥៩៤ ៤៥៨ ៧៤៥ ២៧៥ ៨៥២ ២៤០ 

ររភព៖ របាយោរណ៍្សដីពីលទធផ្សលោរងារសក្រម្ចបានឆ្ន ាំ២០១២ និងទិសក្ៅអនុៃតោរនោសរោរឆ់្ន ាំ២០១៣ និងរបាយោរណ្សោីពី
លទធផ្សលោរងារសក្រម្ចបានឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសក្ៅអនុៃតោរនោសរោរឆ់្ន ាំ២០១៤ 

ោរក្កើនក្ ើងវនចាំនួនសហ្រោស រគឹុះសាថ ន ណដលបានចុុះរញ្ា ិោ និងរងភ់ាគទនក្នុះ រណ្តដ លម្ក
ពីោរពរងីកៃសិាលភាព វនោរអនុៃតោក្ោលនក្យបាយធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារពីចាំនួន ៣រាជធានី-ក្ខ្តោ 
ក្ៅដល់ ២៤រាជធាន-ីក្ខ្តោ និងក្ដ្ឋយសារោេ ស់ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន និងកម្មករនិក្យជិត ោនោរ
យល់ដឹងោនណ់តចាស់អាំពសីារៈសាំខ្នវ់នរររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារ និងចូលរមួ្អនុៃតោចារប់ានលអ។ 

ចារ់ពីោរដ្ឋក់ឱ្យដាំក្ណ្ើ រោរដាំរូងនចុងឆ្ន ាំ២០០៨ នូៃរររហានិភ័យោរងាររហូ្តម្កដល់ឆ្ន ាំ
២០១៣ ចាំនួនសហ្រោស រគឹុះសាថ ន និងកម្មករនិក្យជិត ណដលបានចុុះរញ្ា ិោ និងរងភ់ាគទន ោនោរក្កើន
ក្ ើងគួរឱ្យកតស់ោគ ល់។ ទនទមឹ្ោន នឹងក្នុះ ចាំនួនក្រោុះថាន កោ់រងារកក៏្ៅណតរនោក្កើតោនក្ ើងផ្សងណដរ។ ជាម្យួ
ោន ក្នុះ រកសួងកប៏ានចាតម់្ស្រនោីឱ្យចុុះអក្ងកតតទ ល់ ក្ដើម្បរីកម្ូលក្ហ្តុក្រោុះថាន កោ់រងារ ឬម្និណម្នក្រោុះថាន ក់
ោរងារ និងក្ដើម្បកី្ចញក្សចកោីសក្រម្ចផ្សោល់តាៃោលិកហានិភយ័ោរងារដល់ជនរងក្រោុះ រសរតាម្ក្ោល
ោរណ៍្ចារ។់ 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបានទទលួរបាយោរណ៍្អាំពីហានិភយ័ោរងារោន
ចាំនួនសរុរ  ៥៧ ០៦៧នក ់ កនុងក្នុះក្រោុះថាន កោ់រងារោនចាំនួន ៥៤ ៧៤៣នក ់ និងម្និណម្នក្រោុះថាន ក់
ោរងារោនចាំនួន ២ ០៧៩នក ់ដូចោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 
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តារាងទ ី២៤៖ របាយោរណ៍្ហានភិយ័ោរងារ នងិក្រោុះថាន កោ់រងារចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣  
ឆ្ន ាំ របាយោរណ៍្ហានភិយ័ោរងារ ក្រោុះថាន កោ់រងារ ម្និណម្នក្រោុះថាន កោ់រងារ 

២០០៩ ៣ ៧៩២ ៣ ៥៥៣ ១៦៣ 
២០១០ ៨ ៤៩៨ ៧ ៦១១ ៤៦១ 
២០១១ ១៣ ១៦៧ ១២ ៥៧១ ២៦៦ 
២០១២ ១៤ ៧៦១ ១៤ ២៣៣ ៥២១ 
២០១៣  ១៦ ៨៤៩ ១៦ ៧៧៥ ៤៦៨ 
សរុរ ៥៧ ០៦៧ ៥៤ ៧៤៣ ២ ០៧៩ 

សោគ ល់៖ ចាំននួោរអក្ងកតហានិភយ័ោរងារោនតិចជាងចាំននួរបាយោរណ៍្ហានិភយ័ោរងារ ក្ដ្ឋយសារណតរកសួងចុុះអក្ងកតម្និទនអ់ស់ 
ដូក្ចនុះរបាយោរណ៍្ណដលក្ៅសល់ចាំននួ ២៤៥ក្ទៀតនឹងរតូៃចុុះអក្ងកតក្ៅឆ្ន ាំរនទ រ។់ 

ររភព៖ របាយោរណ៍្សោីពីលទធផ្សលោរងារសក្រម្ចបានឆ្ន ាំ ២០១១ និងទិសក្ៅអនុៃតោរនោសរោរឆ់្ន ាំ ២០១២ និងរបាយោរណ៍្សោីពី
លទធផ្សលោរងារសក្រម្ចបានឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសក្ៅអនុៃតោរនោសរោរឆ់្ន ាំ២០១៤ 

ជាលទធផ្សលវនោរពក្នាឿនោរអនុៃតដក្ោលនក្យបាយ និងោរៃនិិក្យគរណនថម្ ម្កដល់រតីោសទី១  
ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្នុះោរអនុៃតោរររធានរា៉ា រ់រងហានិភ័យោរងារក៏រតូៃបានពរងីកៃសិាលភាពរគរដណ្ោ រ់ចាំនួន 
២៤រាជធានី-ក្ខ្តោ ក្ៅទូទាំងររក្ទស។ ម្និរតឹម្ណតរ៉ាុក្ណ្តណ ុះ ក្ដើម្បជីាោរងាយរសួលកនុងោរផ្សដល់ក្សវាររស់ខ្ាួន 
រកសួងក៏បានដ្ឋក់ឱ្យដាំក្ណ្ើ រោរររពន័ធទូរស័ពទទាំនកទ់ាំនងរនទ ន់ក្លខ្ ១២៨៦ សរោរ់ោរសរម្រសរម្ួល
រនទ នក់្ៅក្ពលោនក្រោុះថាន កោ់រងារក្កើតក្ ើង នងិបានចុុះកិចេសនាជាម្យួម្នទីរក្ពទយនងិម្នទីរសរោកពាបាល 
ឯកជនបានចាំនួន ៦៥កណនាង រពម្ទាំងបានដ្ឋក់ភាន កង់ារឱ្យររចាាំោរក្ៅតាម្ម្នទីរក្ពទយម្យួចាំនួនផ្សងណដរ 
ក្ដើម្បជីួយ សរម្រសរម្ួលដល់ជនរងក្រោុះណដលជាសោជិកររស់ រ.ស.ស ឱ្យទទួលបានោរសរោកពាបាល។ 

៤.៤.២. ការសរៀបចំអនុវតររបបធានារា៉ា ប់រង្ខុភារ 

រកសួងបាននងឹកាំពុងក្រៀរចាំណរររទ និងនីតិៃ ិ្ ី សរោរោ់រអនុៃតោជាំហានទី២ គឺរររណថទាំសុខ្ភាព 
សរោរក់ម្មករនិក្យជិតកនុងៃស័ិយឯកជន សាំក្ៅោរពារទរស់ាក ត ់ និងររឆ្ាំងនឹងោរររថុយររថានវនោរ 
ចាំណ្តយក្លើម្ហ្នោរាយណផ្សនកសុខ្ភាព នងិោរខ្តរងរ់បាកច់ាំណូ្លក្ៅក្ពលោនជាំងឺ ោតុភាព នងិយថាភាព
ក្ផ្សសងៗក្ទៀត ក្ហ្ើយកន៏ឹងដ្ឋករ់ញ្េូ លផ្សងណដរនូៃសោជិករគួសារកនុងរនទុក រមួ្ោនរោី ររពនធ និងកូនជាក្ដើម្។ 

ជាលទធផ្សល រកសួងបានសក្រម្ចនូៃោរងារម្យួចាំនួនដូចខ្ងក្រោម្៖ 

- ក្សចកោីរពាងររោសសោីពីោររក្ងកើតរររធានរា៉ា រ់រងសុខ្ភាព សរោរ់ជនទាំងឡាយណ្ត
ណដលសថិតក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញ តោិវនចារ់សោីពីោរងារ។ 

- ក្សចកោីរពាងររោសសោីពីក្សវាធានរា៉ា រ់រងសុខ្ភាព។ 
- ក្សចកោីរពាងររោសសោីពីៃ ិ្ ីសាស្រសោទូទត់វថាក្សវាធានរា៉ា រ់រងសុខ្ភាព។ 
- ក្សចកោីរពាងររោសសោីពីោរកាំណ្ត់អរតាភាគទន និងណរររទវនោររង់ភាគទនសរោរ់
ធានរា៉ា រ់រងសុខ្ភាព។ 

- ក្សចកោីរពាងររោសសោីពីជាំងឺរាាំវរ ៉ា។ 
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៤.៥.  ការរព្ងឹងអភាិលក្ិចចលអ 

ក្ដើម្បពីរងឹងនូៃអភបិាលកិចេលអ និងរមួ្ចាំណណ្កកនុងោរអនុៃតោនូៃកម្មៃ ិ្ ីនក្យបាយ និងយុទធសាស្រសោ
ចតុក្ោណ្ដាំណ្តកោ់លទី២ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទី៤ វនរដាសភា រកសួងបានក្្វើកាំណណ្ទរម្ងក់្លើ 
ៃស័ិយសាំខ្ន់ៗ រមួ្ោន ោរណកទរម្ងរ់ដាបាលសាធារណ្ៈ ោរណកទរម្ងោ់ររគររ់គងហិ្រញ្ញ ៃតថុសាធារណ្ៈ សាំក្ៅ
ក្លើកកម្ពស់សម្តថភាព និងររសិទធភាពោរងារ និងពរងឹងោរផ្សោល់ក្សវាសាធារណ្ៈ ឱ្យោនណ់តររក្សើរក្ ើង។  

៤.៥.១.   ការងាររដ្ឋាល និងបុគ្គលកិ្ 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបានសក្រម្ចោរងាររដាបាល និងរគុគលិក ដូចោនកនុង
តារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 

តារាងទ ី២៥៖ ោរចរាចរលិខ្តិក្ចញ-ចូល ចារព់ ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 

លិខ្ិតចូល ៤ ៦៤១ ៥ ១៩៥ ៥ ៤៨៨ ៥ ២២៧ ៦ ៦២៩ ២៧ ១៨០ 

លិខ្ិតក្ចញ ៣ ៨៦៣ ៤ ១០៣ ៣ ៩១៣ ៥ ២៥៩ ៦ ៧៤៩ ២៣ ៨៨៧ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣ 

តារាងទ ី២៦៖ ោរដាំក្ ើងោាំរបាក ់នងិរបាករ់ាំណ្តចម់្ខុ្ងារ ចារព់ ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ សរុររមួ្ 
ោរដាំក្ ើងោាំរបាក ់ ោរដាំក្ ើងរបាករ់ាំណ្តចម់្ខុ្ងារ 

សរុរ ររសុ រសី សរុរ ររសុ រសី 

២០០៩ ១ ៤៧៩ ១ ០០៥ ៨១៤ ១៩១ ៤៧៤ ៣៩៨ ៧៦ 

២០១០ រងកក 

២០១១ ១ ១០១ ៧២៩ ៦០១ ១២៨ ៣៧២ ៣០៤ ៦៨ 

២០១២ ៩៥២ ៦៦៥ ៥៣២ ១៣៣ ២៨៧ ២២៥ ៦២ 

២០១៣ ១ ៤៤៩ ៩៨៣ ៧៧៨ ២០៥ ៤៦៦ ៣៦៤ ១០២ 

ស រុ រ ៤ ៩៨១ ៣ ៣៨២ ២ ៧២៥ ៦៥៧ ១ ៥៩៩ ១ ២៩១ ៣០៨ 

រញ្ហា ក៖់ កនុងឆ្ន ាំ២០១០  រាជរដ្ឋា ភបិាលបានរងកកម្និឱ្យោនោរដាំក្ ើងោាំរបាក ់  ោរដាំក្ ើងរបាករ់ាំណ្តចមុ់្ខ្ងារ និងោរណតងតាាំង
ម្ស្រនោីរាជោរក្ ើយ។ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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តារាងទ ី២៧ ៖ ោរណតងតាាំង នងិោរដាំក្ ើងឋានៈ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររយិយ 
ឆ្ន ាំ 

២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 

ថាន ករ់ដាបាលកណ្តោ ល 
ទីររឹការកសួង ១០ ២ - ៦ ១៣ ៣១ 
ជាំនួយោរឯកឧតោម្រដាម្ស្រនោី ២ - ២ - ២ ៦ 
អគគនយក - - - - - - 
អគគនយករង ១ - - ៤ - ៥ 
អោគ ្ិោរ - ១ - - - ១ 
អោគ ្ិោររង ១ - - - - ១ 
អ្ិោរ ៤ - - - - ៤ 
ររធានទីភាន ក់ជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ - ១ - - - ១ 
អនុររធានទីភាន ក់ងារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ - ១ - - - ១ 
ររធានណផ្សនក - ៤ - - - ៤ 
អនុររធានណផ្សនក - ៤ ១ - - ៥ 
ររធាននយកដ្ឋា ន ២ - - ១ - ៣ 
អនុររធាននយកដ្ឋា ន ១០ ៦ ៤ ៣ ១៨ ៤១ 
ររធានក្លខ្្ិោរដ្ឋា ន ១ - - - ១ ២ 
ររធានោរយិល័យ ២៣ ១៣ ៥ ៦ ២២ ៦៩ 
អនុររធានក្លខ្្ិោរដ្ឋា ន ២ - - - ៤ ៦ 
អនុររធានោរយិល័យ ៤៩ ១៤ ២៥ ៤៥ ៤១ ១៦៩ 

រដាបាលថាន កម់្លូដ្ឋា ន 
ររធានម្នទីរ ៣ ១ - - ៣ ៧ 
អនុររធានម្នទីរ ៥  ១ ១ ១១ ១៨ 
ររធានោរយិល័យ ៦ ១៥ ១៣ ២២ ៧ ៦៣ 
អនុររធានោរយិល័យ ៩ ៥ ៥៥ ២៤ ១៦ ១០៩ 
ររធានោរយិល័យរសុក ១ ១ ២ ១ ២ ៧ 
អនុររធានោរយិល័យរសុក ១ - ៥ - ៤ ១០ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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តារាងទ ី២៨ ៖ ោរផ្សោល់ក្រគឿងឥសសរយិយស នងិរណ័្ណ សរក្សើរ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ររក្ភទក្រគឿងឥសសរយិយស 
ឆ្ន ាំ 

ក្ផ្សសងៗ 
២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

ក្រគឿងឥសសរយិយសរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជាថាន ក ់ជាតូរោរ - - - - - 
ក្រគឿងឥសសរយិយសរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជាថាន ក់ ម្ហា 
ក្សរៃីឌ្ឍន៍ 

- 
- - ០៣ ០៣ 

ក្រគឿងឥសសរយិយសរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជាថាន ក ់ម្ហាក្សន - - - ០២ ០២ 
ក្រគឿងឥសសរយិយសរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជាថាន ក ់្ ិរឌ្ិនទ - ០៣ - - ០៣ 
ក្រគឿងឥសសរយិយសរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជាថាន ក ់ក្សន - - - - - 
ក្រគឿងឥសសរយិយសរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជាថាន ក ់អសសរាទធិ - - - - - 
ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណ្ឌ ថាន ក ់ម្ហាក្សរៃីឌ្ឍន៍ - - ០១ - ០១ 
ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណ្ឌ ថាន ក ់ម្ហាក្សន - - ០១ ០៣ ០៤ 
ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណ្ឌ ថាន ក ់្ិរឌ្ិនទ ០២ ០១ ០៣ ១០ ១៦ 
ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណ្ឌ ថាន ក ់ក្សន ០៤ ០៨ ១២ ១១ ៣៥ 
ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណ្ឌ ថាន ក ់អសសរាទធិ ០៩ ១៨ ២០ ១៧ ៦៤ 
ក្ម្ដ្ឋយោស ៣០ ១៩ ៤៧ ៥០ ១៤៦ 
ក្ម្ដ្ឋយរបាក់ ៦៣ ១០៥ ៨២ ៨៩ ៣៣៩ 
ក្ម្ដ្ឋយសាំរទិធ ១៥៨ ១២០ ១២១ ១៥០ ៥៤៩ 
រណ័្ណ សរក្សើរ ១៥៤ ១៩៦ ២៣៨ ១២១ ៧០៩ 

សរុរ ៤២០ ៤៧០ ៥២៥ ៤៥៦ ១.៨៧១ 
សោគ ល់៖ សរោរឆ់្ន ាំ២០១៣ គឺពុាំទនប់ានក្សនើសុាំក្ៅក្ ើយ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣ 
 
តារាងទ ី២៩៖ ចាំននួម្ស្រនោរីាជោរសរុរររស់រកសួង ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ សររុ 
ថាន កក់ណ្តោ ល ថាន កម់្លូដ្ឋា ន 

សររុ ររសុ រសី សររុ ររសុ រសី 
២០០៩ ២ ៥៣៧ ១ ៣១៤ ១ ០៤៦ ២៦៨ ១ ២២៣ ១ ០០៣ ២២០ 

២០១០ ២ ៥៦៨ ១ ៣៤៧ ១ ០៨៤ ២៦៣ ១ ២២១ ៩៧៨ ២៤៣ 

២០១១ ២ ៧៩៨ ១ ៤៧០ ១ ១៧២ ២៩៨ ១ ៣២៨ ១ ០៥៥ ២៧៣ 

២០១២ ២ ៩៧៥ ១ ៥៦៥ ១ ២៤១ ៣២៤ ១ ៤១០ ១ ១២៦ ២៨៤ 

២០១៣ ៣ ១៧៤ ១ ៦៩៤ ១ ៣៣៦ ៣៥៨ ១ ៤៨០ ១ ១៧៤ ៣០៦ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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តារាងទី ៣០៖ រណរម្ររម្លួចាំននួរករខ្ណ័្ឌ  ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ 
រករខ្ណ័្ឌ រគ ូ រករខ្ណ័្ឌ ថម ី ោរក្ផ្សទរចូល ោរក្ផ្សទរក្ចញ 

សរុរ ររសុ រសី សរុរ ររសុ រសី សរុរ ររសុ រសី សរុរ ររសុ រសី 
២០០៩ ២០៣ ១៦២ ៤១ ១៣១ ៨៧ ៤៤ ១៣ ១០ ០៣ ២៥ ២២ ០៣ 

២០១០ ២២៧ ១៨៦ ៤១ រងកក ០៥ ០៥ ០០ ០៧ ០៦ ០១ 

២០១១ ២៧៨ ២១៥ ៦៣ ៣៥ ២១ ១៤ ០៤ ០៤ ០០ ២០ ១៣ ០៧ 

២០១២ ២២១ ១៧៧ ៤៤ ២៧ ២០ ០៧ ០៦ ០៤ ០២ ១៣ ១៣ ០០ 

២០១៣ ២៧០ ២០៨ ៦២ ៦៣ ៤២ ២១ ១១ ០៩ ០២ ១៩ ១៧ ០២ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣ 

តារាងទី ៣១៖ ោររណរម្ររម្លួចាំននួរករខ្ណ័្ឌ  ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ 
សម័រគចតិោសុាំឈ្រ ់ ក្បាុះរង ់ ចូលនៃិតោន ៍ ម្រណ្ភាព 

សរុរ ររសុ រសី សរុរ ររសុ រសី សរុរ ររសុ រសី សរុរ ររសុ រសី 
២០០៩ ១៦ ១៤ ២ ១៣ ១១ ២ ១៤ ១០ ៤ ៤ ៤ ០ 
២០១០ ២៣ ២០ ៣ ៥៨ ៤៨ ១០ ២៥ ២១ ៤ ៤ ៣ ១ 
២០១១ ៣៧ ២៧ ១០ ២៥ ២៤ ១ ២៥ ១៩ ៦ ៤ ៣ ១ 
២០១២ ២០ ១៤ ៦ ៤ ៤ ០ ៣៣ ២៦ ៧ ៣ ៣ ០ 
២០១៣ ១៩ ១៧ ២ ២៥ ២១ ៤ ១៥ ១៣ ២ ៩ ៨ ១ 
សរុរ ១១៥ ៩២ ២៣ ១២៥ ១០៨ ១៧ ១១២ ៨៩ ២៣ ២៤ ២១ ៣ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣  

តារាងទ ី៣២ ៖ ោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃគគរដាបាល ហិ្រញ្ញ ៃតថុ នងិណផ្សនោរ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ សរុរ 
ថាន កក់ណ្តោ ល ថាន កម់្លូដ្ឋា ន 

សរុរ ររសុ រសី សរុរ ររសុ រសី 

២០០៩ ១៣៤ ៣៥ ២៨ ០៧ ៩៩ ៨៨ ១១ 

២០១០ ១០៣ ៤១ ៣៤ ០៧ ៦២ ៤៧ ១៥ 

២០១១ ៨២ ៣៨ ៣១ ០៧ ៤៤ ៣១ ១៣ 

២០១២ ៩៥ ៤១ ៣៩ ០២ ៥៤ ៣៨ ១៦ 

២០១៣ ៩៥ ៤៤ ៣៧ ០៧ ៥១ ៤០ ១១ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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តារាងទ ី៣៣៖ ពិ្ ោីរ នងិទាំនកទ់ាំនងសាធារណ្ៈ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររយិយ ឆ្ន ាំ 
២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរុរ 

ក្រៀរចាំោរររជុាំ និងទទួលគណ្ៈររតិភូចូលជួរ  ១៨០ ១៥៤ ១០៥ ៩៥ ១៥៣ ៦៨៧ 

ក្រៀរចាំរុណ្យជាតិ-អនោរជាតិ ២០ ១១ ១៦ ១០ ១២ ៦៩ 

ចូលរមួ្ទទួលគណ្ៈររតិភូអនោរជាតិ ២ ៧ ២២ ១៥ ៣១ ៧៧ 

ចូលរមួ្ពីរុណ្យក្ផ្សសងៗ (សូរតម្នោ ជូនពរ) - - ៩ ២ - ១១ 

ចូលរមួ្សាោ រ់្ ម្ក៌្ទសន - - - ២ - ២ 

ចុុះសួរសុខ្ទុកខម្ស្រនោីរាជោរោនជាំងឺ ២ ២ - ១  ៥ 

ចូលរមួ្រុណ្យសព ២ ២ - ២ ២ ៨ 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៤.៥.២.  ការងារព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ញវតថុ និងព្ទ្រយ្មបតិររដ្ឋ 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងសក្រម្ចបាននូៃោរងាររគររ់គងហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងរទពយសម្បតោិរដា 
ដូចោនកនុងតារាងលម្អតិខ្ងក្រោម្៖ 
 
តារាងទ ី៣៤៖ ោរអនុៃតោោរររម្លូចាំណូ្លម្និណម្នសារក្ពើពនធ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ 

ោរររម្លូចាំណូ្លម្និណម្នសារក្ពើពនធ (គតិជាលានក្រៀល) 

ចារថ់ៃោិ 
រកសួង 
ររម្លូ 

ភាគរយ 
ររម្លូ 

ថាន កក់ណ្តោ ល 
ភាគរយ 
ររម្លូ 

រាជធាន ី
ក្ខ្តោ 

ភាគរយ 
ររម្លូ 

១ ២=(៤+៦) ៣=(២/១) ៤ ៥=(៤/១) ៦ ៧=(៦/១) 

២០០៩  ១ ៨៣៦,៥   ២ ៧១៨,២ ១៤៨% ១ ៥១៥,២ ៨៣% ១ ២០៣,០ ៦៦% 

២០១០ ១ ៩២៣,៤  ២ ៦២៩,៨ ១៣៧% ១ ៣៧៤,៣ ៧១% ១ ២៥៥,៥ ៦៥% 

២០១១ ២ ២១០,១ ៣ ២០៩,៧ ១៤៥% ២ ៩៩០,៣ ១៣៥% ២១៩,៤ ១០% 

២០១២ ២ ៥៣៩,០ ៣ ៣៥១,៣ ១៣២% ២ ២៨៥,១ ៩០% ១ ០៦៦,៣ ៤២% 

២០១៣ ២ ៧១៨,២ ៨ ៣៥៩,២ ៣០៨% ៦ ៤៧០,១ ២៣៨% ១ ៨៨៩,១ ៦៩% 

សរុប ១១ ២២៧,២ ២០ ២៦៨,២ ១៨១% ១៤ ៦៣៩  ១៣០% ៥ ៦៣៣,៣ ៥០% 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នហ្ិរញ្ញ ៃតថុ និងរទពយសម្បតោិរដាឆ្ន ាំ២០១៣ 
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តារាងទ ី៣៥៖ គក្រោងៃនិកិ្យគ នងិរក្ចេកក្ទសណដលបានក្សនើក្ ើងក្ដ្ឋយរកសួង ពឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ល.រ ក.គក្រោងៃនិកិ្យគជាទុន តវម្ាគក្រោង  
(គតិជាលានក្រៀល) 

 

សាថ នភាព 

១ សាងសងព់ហុ្ពាបាល និងម្នទីរពិក្សា្ន៍ ២ ៨២៤  

២ 
សាងសងម់្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ 
រាជធានី-ក្ខ្តោ 

១១ ៥២០ 
(ជ.ទី១ សង៥់ម្នទីរ  
សងប់ាន៣) ថៃោិរដា 

៣ 
សាងសង់អាោរសិកាក្ៅៃទិាសាថ នជាតិ 
ពាណិ្ជាសាស្រសោ 

៣ ៨០០ 
 

៤ 
រក្ងកើតម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា
ជីៃៈក្ខ្តោរពុះៃហិារ និងម្ណ្ឌ លគីរ ី

៦ ០០០ 
ថៃោិ ADB 

៥ សាងសង់ៃទិាសាថ នោរងារ ២៤ ០២៤  

ល.រ  ខ្. គក្រោងជាំនយួរក្ចេកក្ទស  
តវម្ាគក្រោង  

(គតិជាលានក្រៀល) 
 

១ ដាំក្ណ្ើ រោរក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្ ៧ ២០០  

២ កសាងសម្តថភាពកនុងោររក្ងកើនម្ុខ្រររ ៤ ១៤៨  

៣ ោររក្ងកើតសោងដ់្ឋរម្ុខ្រររ ១ ១០៤  

៤ 
អភៃិឌ្ឍោរកសាងសម្តថភាពជាំនញរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ (ESDP) 

 ២៣ ៤៦០ 
ថៃោិ ADB និងRGC 

៥ អររ់ ាំណថទាំសុខ្ភាពដល់កម្មករ ២ ៨ ២៥,៦  

៦ ោរអភៃិឌ្ឍរររធានរា៉ា រ់រងក្លើសុខ្ភាព ១ ៤០០  

៧ 
កសាងសម្តថភាពជាតិក្ដើម្បលុីររាំបាតទ់រម្ង់្ ៃន់្ ៃរ
រាំផុ្សតវនពលកម្មកុោរ 

៦ ៣៨៦,៨ 
 

៨ គក្រោងសាកលបងក្លើរក្ចេកក្ទសក្រោយោរររមូ្លផ្សល និង
កម្មៃ ិ្ ីសាព នចម្ាងរនោជាំនញសរោរអ់នកជនរទរកីរក ៨ ០០០ 

ថៃោិ ADB 
ចរ២់០១០ 

៩ 
គក្រោងពរងឹងៃស័ិយអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និង
ៃជិាា ជីៃៈ (ទី២ ឬទី១) 

១០២ ០០០ 
ថៃោិ ADB  

២០១៤-២០១៨ 

១០ 
ផ្សោល់សម្្ម្ក៌នុងោរចូលក្រៀនណផ្សនកអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ 

៥៦ ០០០ 
 

១១ 
គក្រោងរស្រញ្ហា រក្យនឌ្រ័ក្ៅកនុងៃស័ិយោរងារ និង       
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ 

១ ៣៨០ 
 

១២ ោររក្ងកើតររពន័ធពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ ១ ៥៩២  

១៣ 
ោាំរទសកម្មភាពអនុៃតោន៍ោរងារររស់នយកដ្ឋា ន 
សោងដ់្ឋជាតិសម្តថភាព 

៧០ ៨០៤ 
 

ររភព៖ រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៣  
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តារាងទ ី៣៦៖ក្ររៀរក្្ៀរថៃោិរវាងថៃោិជាត ិនងិថៃោិរកសួងោរងារ នងិរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជៃីៈ ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣ 

ឆ្ន ាំ 
ចារថ់ៃោិជាត ិ
(គតិជាលានក្រៀល) 

ចារថ់ៃោិ (គតិជាលានក្រៀល) 

រកសួង ក.រ 
ភាគរយ 
ថៃោិជាត ិ

ថៃោិកម្មៃ ិ្  ី
ថៃោិ 

ម្និណម្នកម្មៃ ិ្  ី
រាជធាន-ីក្ខ្តោ 

១ ២=(៤+៥+៦) ៣=(២/១) ៤ ៥ ៦ 
២០០៩ ៧ ៤៩៦ ៩៤៤,១ ៥២ ២១២,៧ ០,៧០% ៦ ២៩២,៧ ៣១ ៥០៨,០ ១៤ ៤១២,០ 

២០១០ ៨ ២៩៩ ៧៧២,៩ ៥៨ ៧៤៥,៩ ០,៧១% ៧ ៣២៥,១ ៣៤ ៣១០,៨ ១៧ ១១០,០ 

២០១១ ៩ ៨៤៩ ៦៥២,០ ៧៩ ៥៦៩,៦ ០,៨១% ១៤ ៨១៩,៥ ៤៥ ៤០៣,៦ ១៩ ៣៤៦,៥  

២០១២ ១០ ៧៦៧ ៩៨២,០ ៩៩ ៣៧០,៥ ០,៩២% ៣៦ ៩៦៨,៥ ៤០ ៤១១,០ ២២ ២៨៨,០ 

២០១៣ ១២ ០៩៥០៧៣,៣ ១០៧ ៤០៧,២ ០,៨៩% ៣៥ ២២១,២ ៤៧ ១០១,៩ ២៥ ០៨៤,១ 

សរុរ ៤៨ ៥០៩ ៤២៤ ៣៩៧ ៣០៦ ០,៨២% ១០០ ៦២៧ ១៩៨ ៤៣៨ ៩៨ ២៤១ 

ររភព៖ រកសួងក្សដាកិចេ និងហ្ិរញ្ញ ៃតថុ  

តារាងទ ី៣៧៖ ក្ររៀរក្្ៀរោរអនុៃតោថៃោិរកសួងោរងារ នងិរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជៃីៈ ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣ 

ឆ្ន ាំ 
ចារថ់ៃោិ 
រកសួង 
(គតិជា 
លានក្រៀល) 

ោរអនុៃតោថៃោិ (គតិជាលានក្រៀល) 

រកសួង 
អនុៃតោ 

ភាគរយ 
អនុៃតោថៃោិ 

ថៃោិកម្មៃ ិ្  ី
ភាគរយ 
ចារ់
ថៃោិ 

ម្និណម្ន 
កម្មៃ ិ្  ី

ភាគរយ 
ចារ់
ថៃោិ 

រាជធាន ី
 ក្ខ្តោ 

ភាគរយ 
ចារ់
ថៃោិ 

១ ២=(៤+៦+៨) ៣=(២/១) ៤ ៥=(៤/១) ៦ ៧=(៦/១) ៨ ៩=(៨/១) 
២០០៩ ៥២ ២១២,៧ ៨៧ ៤៩២,២ ១៦៧,៥៧% ៥ ៣៦៧,៧ ១០,២៨% ៦៨ ១៩៤,៦ ១៣០,៦១% ១៣ ៩២៩,៩ ២៦,៦៨% 

២០១០ ៥៨ ៧៤៥,៩ ៦០ ៩៦០,៩ ១០៣,៧៧% ៧ ១០២,១ ១២,០៩% ៣៦ ៩០៦,០ ៦២,៨២% ១៦ ៩៥២,៩ ២៨,៨៦% 

២០១១ ៧៩ ៥៦៩,៦ ៦៩ ៥៨១,៨ ៨៧,៤៥% ១០ ៦៩៤,៩ ១៣,៤៤% ៤០ ៧២២,៥ ៥១,១៨% ១៨ ១៦៤,៤ ២២,៨៣% 

២០១២ ៩៩ ៣៧០,៥ ៩១ ៦៤៦,២ ៩២,២៣% ៣៣ ១៧៣,៧ ៣៣,៣៨% ៣៧ ៩០២,២ ៣៨,១៤% ២០ ៥៧០,៣ ២០,៧០% 

២០១៣ ១០៧ ៤០៧,២ ១០០ ៦៨៨,៧១៥ ៩៣,៧៤% ២៩ ២៦១,០ ២៧,២៤% ៤៨ ២៤៩,១ ៤៤,៩២% ២៣ ១៧៨,៦ ២១,៥៨% 

សរុប ៣៩៧ ៣០៦ ៤១០ ៣៦៩,៨ ១០៣,២៩% ៨៥ ៥៩៩ ២១,៥៤% ២៣១ ៩៧៤,៣ ៥៨,៣៩% ៩២ ៧៩៦,១ ២៣,៣៦% 

ររភព៖ នយកដ្ឋា នហ្ិរញ្ញ ៃតថុ និងរទពយសម្បតោិរដា ឆ្ន ាំ២០១៣  

តារាងទ ី៣៨៖ គក្រោងលទធកម្មសាធារណ្ៈ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ររយិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សររុ 

គក្រោងសរុរណដលរកសួងបានអនុៃតោ ១៦ ១៧ ២៣ ៣០ ២៤ ១១០ 

គក្រោងលទធកម្មទាំនិញ ១១ ១២ ១៣ ១៥ ១៣ ៦៤ 
គក្រោងលទធកម្មសាំណ្ង់ ៥ ៥ ១០ ១៥ ១១ ៤៦ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នហ្ិរញ្ញ ៃតថុ និងរទពយសម្បតោិរដា ឆ្ន ាំ២០១៣  
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៤.៥.៣.  ការងារ្ហព្បតិបតរិការអនររជ្ជតិ 

កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ន ាំកនាងម្ក រកសួងសក្រម្ចបានកនុងណផ្សនកោរងារសហ្ររតិរតោិោរអនោរជាតិដូច 
ខ្ងក្រោម្៖ 

- បានក្រៀរចាំក្្វើជាោេ ស់ផ្សទុះ នងិជាររធានកិចេររជុាំថាន ករ់ដាម្ស្រនោីោរងារអាសា៊ា នក្លើកទី២២ និង
ថាន ករ់ដាម្ស្រនោរីូក៣ ក្លើកទី៧  សននិសីទ្នធានម្នុសសអាសា៊ា នក្លើកទី៣  កចិេររជុាំថាន កម់្ស្រនោី
ជានខ់្ពស់ោរងារអាសា៊ា នក្លើកទី៨ នងិរូករី ក្លើកទី១០ និងកិចេររជុាំពាកព់ន័ធក្ផ្សសងក្ទៀត ចារ់
ពីវថៃទី៤ ដល់១២ ណខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ ក្ៅរាជធានីភនាំក្ពញ។ 

- បានក្រៀរចាំកិចេររជុាំោរងារររស់ម្ស្រនោីជានខ់្ពស់ោរងារអាសា៊ា នក្លើកទ៥ី សដីពីោររកីចក្រម្ើនវន
ោរអនុៃតោោរងារ ក្ដើម្បពីរងងឹភាពររកួតររណជងអាសា៊ា ន (5th SLOM-WG) នវថៃទ១ី-២  
ណខ្ៃចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១២ ក្ៅទីរមួ្ក្ខ្តោក្សៀម្រារ។ 

- បានជាំរញុោរអនុៃតោោរក្រៀរចាំលិខ្ិតតូរករណ៍្សរោរអ់នុៃតោក្សចកោីណថាងោរណ៍្អាសា៊ា ន សោីពី
ោរក្លើកកម្ពស់ និងោរោរពារសិទធិពលករក្ទសនោរររក្ៃសន។៍ 

- បានចូលរមួ្រគរ់កិចេររជុាំររស់គណ្ៈកោម ្ិោរជាតិ សរោរ់សរម្រសរម្ួលោរងារសហ្
ររតិរតោិោរ អភៃិឌ្ឍនត៍ាំរនរ់តីក្ោណ្ កម្ពុជា ឡាៃ ក្ៃៀតណ្តម្ សោីពីរបាយោរណ៍្ៃឌ្ឍនភាពវនោរ 
អនុៃតោគក្រោង ណដលោនកនុងណផ្សនោរក្ម្សរោរអ់ភៃិឌ្ឍតាំរនរ់តីក្ោណ្ឆ្ន ាំ២០១០-២០២០។ 

- បានចូលរមួ្សននិសីទថាន ករ់ដាម្ស្រនោីោរងារ និងម្ុខ្រររអាសីុអឺរ ៉ារុក្លើកទី៤ សោីពីោរងារ និងោរ
ោរពារសងគម្ ណដលជាគនាឹុះសរោរ់ោរអភិៃឌ្ឍររករក្ដ្ឋយនិរនោរភាពចាស់លាស់កនុងឆ្ន ាំ 
២០១២។ 

- បានក្រៀរចាំរបាយោរណ៍្ លិខ្ិតក្្ាើយតរផ្សាូៃោរជាភាសាររក្ទសក្ៅររក្ទសជាម្តិោ អងគោរ
អនោរជាតខិ្ងោរងារ និងវដគូអភៃិឌ្ឍនដ៍វទក្ទៀត។ 

- បានក្រៀរចាំសាំក្ណ្ើ សុាំជាំនួយអភៃិឌ្ឍនផ៍្សាូៃោរ (ODA) ពីររក្ទសជាម្តិោ និងអងគោរវដគូអភៃិឌ្ឍន៍
ននតាម្រយៈរកុម្ររឹកាអភៃិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា។ 

- បានចូលរមួ្សរម្រសរម្ួលណផ្សនកពិ្ីោរកនុងកិចេររជុាំ និងក្ៃទិោលកខណ្ៈអនោរជាតិនន រពម្ទាំង 
សរម្រសរម្ួលោរងារជាម្យួក្លខ្្ិោរដ្ឋា នអាសា៊ា ន។ 

- បានចូលរមួ្រគរក់ិចេររជុាំរកុម្ររឹកាភបិាល និងសននិសីទអនោរជាតិខ្ងោរងារវនអងគោរអនោរជាតិ 
ខ្ងោរងារ។ 

- បានរាំក្ពញនូៃរាល់ោតពវកិចេកនុងនម្ជាសោជិតររស់អងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ ជាពិក្សស 
ោតពវកិចេក្្វើរបាយោរណ៍្សោីពីោរអនុៃតោអនុសញ្ហញ ទាំង១៣ ណដលកម្ពុជាផ្សោល់សចាេ រន័។ 

- បានចូលរមួ្ររជុាំជាម្ួយអងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ និងររជុាំកនុងរករខ្័ណ្ឌ អាសា៊ា នដូចោន
លម្អតិកនុងតារាងខ្ងក្រោម្៖ 
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តារាងទ ី៣៩៖ កចិេររជុាំអាសា៊ា ន នងិអងគោរអនោរជាតខិ្ងោរងារចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
កចិេររជុាំ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សររុ 

អងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ ៤ ៥ ៦ ៣ ៣ ២១ 

រករខ្ណ័្ឌ អាសា៊ា ន ១២ ១៩ ១២ ១២ ៧ ៦២ 
ររភព៖ នយកដ្ឋា នសហ្ររតិរតោិោរអនោរជាតិ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៤.៥.៤. ការងារផែនការ ្ថតិិ និងនីតិក្មម 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបានសក្រម្ចលទធផ្សលដូចខ្ងក្រោម្៖ 

- បានសហ្ោរជាម្យួអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ ក្រៀរចាំរបាយោរណ៍្ររចាាំណខ្ រតីោស ្ោស ៩ណខ្
ក្ដើម្ឆ្ន ាំ និងររចាាំឆ្ន ាំ ជូនសាថ រន័ពាកព់ន័ធ។ 

- បានចងរកងណផ្សនោរសកម្មភាពអនុៃតោនយុ៍ទធសាស្រសោចតុក្ោណ្ដាំណ្តកោ់លទី២ ឆ្ន ាំ២០០៩-
២០១៣ ររស់រកសួង។ 

- បានក្រៀរចាំឯកសារធាតុចូលសរោរ់ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភិៃឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ 
សរោរៃ់ស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ។ 

- បានកសាងកម្មៃ ិ្ ីៃនិិក្យគសាធារណ្ៈរីឆ្ន ាំរ ាំកិលជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 
- បានចងរកងសថិតិម្យួចាំនួនសរោរជ់ាឧរសម្ពន័ធវនរបាយោរណ៍្ផ្សាូៃោរររស់រកសួង។ 
- បានក្ដើរតួនទីជាក្លខ្្ិោរអចិវស្រនោយក៍នុងរកុម្ោរងារកសាងក្សចកោីរពាងចារស់ោីពីសហ្ជីព។ 
- បានចូលរមួ្តាក់ណតងកសាងអនុរកឹតយ សោីពីោររគរ់រគងោររញ្ាូ នពលករណខ្មរក្ៅក្្វើោរក្ៅ
ររក្ទស តាម្រយៈទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជន។ 

- បានក្រៀរចាំកិចេរពម្ក្រពៀងអាសា៊ា នសោីពីោររាំលាស់ទីររូៃនោរុគគលសរោរដ់្ឋកជូ់នរាជរដ្ឋា ភបិាល
ផ្សោល់សចាេ រន័។ 

- បានកសាងរណ្តដ ញក្សវាអុនី្ឺក្ណ្ត ក្ដ្ឋយសហ្ោរជាម្យួអាជាា ្រជាតិទទួលរនទុកកិចេោរ
អភៃិឌ្ឍៃស័ិយរក្ចេកៃទិា គម្នគម្ន ៍ពត័ោ៌នៃទិា (National Information Communication 

Technology Development  Authority- NiDA)។ 
- បានក្រៀរចាំដ្ឋកឱ់្យដាំក្ណ្ើ រោរក្គហ្ទាំពរ័រកសួង www.mlvt.gov.kh រគររ់គងឋារនភណ័្ឌ  
ររពន័ធពត័ោ៌នៃទិា និងក្្វើោរទាំនកទ់ាំនង និងភាា ររ់ណ្តដ ញ Video Conference។ 

- បានរណ្ោុ ុះរណ្តោ លម្ស្រនោីអាំពោីរក្្វើណផ្សនោរសកម្មភាពររស់អងគភាព និងរណ្ដុ ុះរណ្តដ លអាំព ី
សថិតិរឋម្។ 

- បានក្រៀរចាំររម្ូលចងរកងឯកសារគតិយុតោពាកព់ន័ធនឹងៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
ៃជិាា ជីៃៈ ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៤ រហូ្តដល់ឆ្ន ាំ២០១២ និងលិខ្តិរទដ្ឋា នររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 
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- បានក្រៀរចាំរូកសរុររបាយោរណ៍្ពាកក់ណ្តដ លអាណ្តោិ វនោរអនុៃតោណផ្សនោរយុទធសាស្រសដ
អភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិរចេុរបននកម្ម ២០០៩-២០១៣។ 

- បានក្រៀរចាំចងរកងរពឹតោរិរ័តោរងារ និងរណ្ដុ ុះរណ្តដ លៃជិាា ជីៃៈ ចាំនួន ០៤ក្លខ្ កនុង១ឆ្ន ាៗំ ។ 
- បានកសាងណផ្សនោរសកម្មភាព កម្មៃ ិ្ ីកាំណណ្ទរម្ងោ់ររគររ់គងហិ្រញ្ញ ៃតថុសាធារណ្ៈ។ 

៤.៥.៥.  ការងារ្វនក្មមនែៃក្នងុ និងអធិការក្ិចច 

ផ្នែកទ១ី៖   ការងារសវនកម្មផ្នៃកែងុ 

កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ នយកដ្ឋា នសៃនកម្មវផ្សទកនុងបានសក្រម្ចសម្ទិធផ្សលដូច
ខ្ងក្រោម្៖ 

- បានចុុះក្្វើសៃនកម្ម និងអ្ោិរកិចេចាំក្ពាុះបាតុភាពអសកម្ម ឬភាពម្និរររកតីររស់អងគភាព តាម្
រណ្ោឹ ងររស់ម្ស្រនោី និងោរសក្រម្ចណណ្នាំររស់ឯកឧតោម្រដាម្ស្រនោី។ 

- បានក្រៀរចាំណផ្សនោរយុទធសាស្រសោសៃនកម្មរីឆ្ន ាំរ ាំកិល ២០១៤-២០១៦។ 
- បានចុុះពនិិតយអនុក្លាម្ភាពវនោរក្្វើណផ្សនោរអនុៃតោរគររ់គងចាតណ់ចង និងរតួតពិនតិយក្ៅកនុង
ម្ុខ្ងារររតិរតោិោរ និងកម្មៃ ិ្ ីររស់សៃនដ្ឋា នឱ្យរសរតាម្ោរណណ្នាំក្ោលនក្យបាយ នីតិៃ ិ្  ី
និងសងគតិភាពជាម្យួក្ោលក្ៅររស់រកសួង។ 

- បានកាំណ្តភ់ាពសម្រសររគររ់ោន ់ និងភាពស័កោិសិទធិវនររពន័ធរតួតពិនិតយក្លើណផ្សនកគណ្ក្នយយ 
រដាបាល រទដ្ឋា នរក្ចេកក្ទស និងកិចេសហ្ររតិរតោិោរររស់រកសួង។ 

- បានពិនិតយភាពណដលអាចក្ជឿទុកចិតោបាន ទនក់្ពលក្ៃលា និងភាពចាស់លាស់វនពត័ោ៌ន  
ហ្រញិ្ញ ៃតថុ កិចេររតិរតោិោរ រពម្ទាំងៃ ិ្ ីសាស្រសោណដលក្ររើរបាស់ ក្ដើម្បកីាំណ្តអ់តោសញ្ហញ ណ្  
វាស់ណៃងចាំណ្តតថ់ាន ក ់និងរាយោរណ៍្អាំពីពត័ោ៌នទាំងក្នុះ។ 

- បានចុុះពិនិតយក្លើោររគររ់គង ណថទាំ ោរពារ និងក្ផ្សទៀងតទ តរ់ទពយសម្បតោិ។ 
- បានវាយតវម្ាភាពសនសាំសាំវច និងររសិទធភាពក្លើោរក្ររើរបាស់្នធាន និងផ្សដល់អនុសាសន ៍
ណកលម្អសម្តថកចិេវនកិចេររតរិតោោរររស់អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទទាំងអស់ណដលរងសៃនកម្ម។ 

- បានចូលរមួ្រក្ងកើតណផ្សនោរ ោរអភៃិឌ្ឍ ោរអនុៃតោ និងកិចេររតិរតោិោរក្លើររពន័ធកុាំពយូទរ័សាំខ្ន់ៗ  
ក្ដើម្បធីានតរម្ូៃោរររស់អនកក្ររើរបាស់ ោររតួតពិនិតយវផ្សទកនុងក្ដ្ឋយររពន័ធកុាំពយូទរ័ ោរសាកលបង
ហ្មតច់តវ់នររពន័ធកុាំពយូទរ័ ោរកតរ់តាកនុងររពន័ធកាំពយូទរ័។ 

- បានពិនិតយនតីិៃ ិ្ ី នងិោរអនុៃតោ ក្ដើម្បធីានថាៃធិានោរបានដ្ឋកក់្ចញកនុងក្ោលរាំណ្ង
ោរពារោរក្កងរនាាំ។ ក្រើោនករណី្ក្នុះក្កើតក្ ើង ររពន័ធរតួតពិនតិយវផ្សទកនុងអាចរកក្ ើញទន់
ក្ពលក្ៃលា។ 

- បានពិនិតយោរអនុៃតោតាម្ក្ោលោរណ៍្ណណ្នាំ និងោររគររ់គងសដីពីឥរយិរថ និងរកម្សីល្ម្៌
ររស់ម្ស្រនោីរាជោរ។ 
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- បានក្រៀរចាំរបាយោរណ៍្សៃនកម្មដ្ឋកជូ់នឯកឧតោម្រដាម្ស្រនោី និងក្ផ្សាើរបាយោរណ៍្ និងក្សចកដី
សននិដ្ឋា នវនោរក្្វើសៃនកម្មក្ៅអាជាា ្រសៃនកម្មជាតិក្ទៀងទត។់ 

 
តារាងទ ី៤០៖ ទនិននយ័វនោរចុុះក្្វើសៃនកម្ម ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ឆ្ន ាំ ថាន កក់ណ្តដ ល រាជធាន-ីក្ខ្តោ ក្សចកដកី្ផ្សសងៗ 
ចាំនួនអងគភាព ចុុះពិក្សស ចាំនួនអងគភាព ចុុះពិក្សស 

២០០៩ ៦ - ២៤ ១* *នាំឱ្យោនោរក្ផ្សទរភារកិចេថាន កដឹ់កនាំម្នទីរ 

២០១០ ៤ - ២៤ ១  
២០១១ - - ១៣ -  
២០១២ ៤ - ១១ -  
២០១៣ ៤ - ១៣ -  
ររភព៖ នយដ្ឋា នសៃនកម្មវផ្សទកនុង ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ផ្នែកទ២ី៖  ការងារអធកិារកចិ្ច 
កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ អោគ ្ិោរដ្ឋា នបានសក្រម្ចសម្ទិធផ្សលដូចខ្ងក្រោម្៖ 

 
តារាងទ ី៤១៖ ោរងារអ្ោិរកចិេ ពឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ 
អងគភាពណដលរតៃូក្្វើអ្ោិរកចិេ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

១. នយកដ្ឋា ន - - - - - 
២. ៃទិាសាថ ន ០៣ ០៣ ១១ ១១ ០៨ 
៣. អងគោរ និងសោគម្ - - - - - 
៤. ម្នទីរ និងអងគភាពចាំណុ្ុះ ១៨ ២៤ - - ២៧ 
ររភព៖ អោគ ្ិោរដ្ឋា ន ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ចារព់ីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្នុះ ោរងារទទួលរណ្ដឹ ងតវា៉ា  និងៃវិាទកម្មបានទទួល និងក្ដ្ឋុះ
រសាយពាកយរណ្ដឹ ងចាំនួន ១០ ករណី្៖ 
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តារាងទ ី៤២៖ រណ្ដឹ ងតវា៉ា  នងិៃវិាទកម្ម ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ឆ្ន ាំ ចាំននួរណ្ដឹ ង អងគភាព ភាគៃីវិាទ/ករណី្ លទធផ្សល 

២០០៩ ២ 
ម្នទីរ ក.រ ក្ខ្តោក្សៀម្រារ ររធានម្នទីរ និងម្ស្រនោីក្រោម្ឱ្វាទ ក្ដ្ឋុះដូរររធានម្នទី 

ម្នទីរ ក.រ ក្ខ្តោរពុះសីហ្នុ នយិោម្ជឈម្ណ្ឌ ល និងរកុម្រគូ
រក្ចេកក្ទស 

ផ្សសុះផ្សាបានក្ជាគជយ័ 

២០១០ ៣ 

ម្នទីរ ក.រ ក្ខ្តោសាវ យក្រៀង ភាពម្និរររកតីររស់ ក្លាក លុក កុសល សុះជានឹងោន  

ម្នទីរ ក.រ រាជធានីភនាំក្ពញ ភាពអសកម្មររស់ម្ស្រនោីោន ក ់ លទធផ្សលៃជិាោន 

ន. សៃនកម្មវផ្សទកនុង រាំណុ្លរដាររស់ ក្លាក ហ្៊ាុល រ៉ាណុ្តណ រា៉ា  រនោក្ដ្ឋុះរសាយក្រៅររពន័ធ 
តុលាោរ 

២០១១ ៣ 

ន. រដាបាល និងរុគគលិក ករណី្អៃតោោនររស់ ក្លាក សួស ក្ភឿង រនោក្ដ្ឋុះរសាយ 

ៃ.ិជាតិពាណិ្ជាសាស្រសោ ករណី្រណ្ដឹ ងររស់ ក្លាករគូ តាាំង រា៉ា ៃ ី ផ្សសុះផ្សាបានក្ជាគជយ័ 

ន. សៃនកម្មវផ្សទកនុង រាំណុ្លរដាររស់ ក្លាក ហ្៊ាុល រ៉ាណុ្តណ រា៉ា  ម្និទនក់្ដ្ឋុះរសាយចរ ់

២០១២ ៣ 

ម្នទីរ ក.រ ក្ខ្តោរពុះៃហិា ររធានម្នទីរ នយកម្ជឈម្ណ្ឌ ល និង
ម្ស្រនោីក្រោម្ឱ្វាទ 

ម្និទនក់្ដ្ឋុះរសាយចរ ់

ម្នទីរ ក.រ ក្ខ្តោរពុះសីហ្នុ នយិោម្ជឈម្ណ្ឌ ល និងរកុម្រគូ
រក្ចេកក្ទស 

ផ្សសុះផ្សាបានក្ជាគជយ័ 

ម្នទីរ ក.រ ក្ខ្តោរពុះសីហ្នុ អនម្កិក្ចាទររោនរ់រធានម្នទីរ ក្ដ្ឋុះរសាយក្ដ្ឋទទលួលទធផ្សល 
ៃជិាោន 

២០១៣ ០ 
   

ររភព៖ អោគ ្ិោរដ្ឋា ន ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៤.៥.៦.  ការងារផែនក្សយនឌ្័រ 

កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នក្យនឌ្រ័បានសក្រម្ចសម្ទិធផ្សលដូចខ្ង
ក្រោម្៖ 

- បានរញ្េូ លណផ្សនោរសកម្មភាពវនយុទធសាស្រសោអាទិភាពទី៥ សដីពីោរពរងឹងពរងីករស្រញ្ហា រ 
ក្យនឌ្័រកនុងៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ក្ៅកនុងណផ្សនោរសកម្មភាពររស់រកសួង 
សរោរជ់ាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនជ៍ាតរិចេុរបននកម្ម ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣។ 

- បានក្រៀរចាំសិោខ សាលាសោីពីកិចេពិក្រោុះក្យរល់អាំពីលទធផ្សលោរងាររស្រញ្ហា រក្យនឌ្រ័ ណដលោន
សោជិកចូលរមួ្ចាំនួន ៧៥នក ់ (ស្រសោី ៣១នក)់ និងសិោខ សាលាសោីពីសៃនកម្មក្យនឌ្រ័ ណដល
ោនសោជិកចូលរមួ្ចាំនួន ៣៨នក ់(រសី ២២នក)់ ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៩។ 

- បានចុុះអនុៃតោគក្រោងសោីពីសៃនកម្មក្យនឌ្រ័ ក្ៅៃទិាសាថ នជាតរិណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស 
(NTTI) ណដលោនសោជិកចូលរមួ្សររុចាំនួន ៣០នក ់ក្ៅឆ្ន ាំ២០១០។ 
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- បានក្រើកៃគគសិោខ សាលាសោីពីលទធផ្សល វនោរសិការសាៃរជាៃបា៉ា ន់ររោណ្អាំពីឥទធិពលវន 
ៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លសោីពីយុទធសាស្រសោរស្រញ្ហា រក្យនឌ្រ័ណដលោនសិោខ ោម្សររុចាំននួ ៣០នក ់
(រសី ១២នក)់ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១១។ 

- បានក្រើកៃគគសិការសាៃរជាៃក្្វើោរបា៉ា នរ់រោណ្ អាំពផី្សលរ៉ាុះពាល់វនៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លសោីព ី
ក្យនឌ្រ័ និងភាពជាសហ្រគិនរមួ្ោន ក្ឆ្ព ុះក្ៅម្ុខ្សរោរស់្រសោីក្ៅកនុងសហ្រោស ណដលោន 
សិោខ ោម្សររុចាំនួន ៦៣នក ់(រសី ២៥នក)់ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១១។ 

- បានជួរពិក្រោុះពិភាកាជាម្យួរកសួងកិចេោរនរ ី និងតាំណ្តង UNDP កនុងោរក្រៀរចាំក្សចកដី
រពាងណផ្សនោរយុទធសាស្រសដរស្រញ្ហា រក្យនឌ្័រកនុងៃស័ិយោរងារ និងរណ្ដុ ុះរណ្តដ លៃជិាា ជីៃៈ  
ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ ោលពវីថៃទី០៣ ណខ្ក្ម្សា ឆ្ន ាំ២០១៣ និងវថៃទី២៣-២៤ ណខ្ក្ម្សា  
ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

- បានចូលរមួ្រស្រញ្ហា រ ផ្សសពវផ្សាយអនុសញ្ហញ សីុ-ដ កនុងពិ្ ីសារតាម្ជក្រម្ើសរបាយោរណ៍្ជាតិ
ក្លើកទី៤-៥ និងអនុសាសន ៍ ៦ ចាំណុ្ច ររស់សក្ម្ដចនយករដាម្ស្រនដីកនុងឱ្ោសទិវាពិភពក្លាក 
ររឆ្ាំងពលកម្មកុោរឆ្ន ាំ២០១៣ ណដលោនអនកចូលរមួ្សររុចាំនួន ៣២០នក ់ រសី ២២០នក ់
ក្ៅវថៃទី១២ ណខ្ម្និ ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅទីសដីោររកសួងោរងារ និងរណ្ដុ ុះរណ្តដ លៃជិាា ជៃីៈ។ 

- បានចូលរមួ្ក្រៀរចាំកិចេររជុាំពិភាកា សដីពីោររក្ងកើតរកុម្ោរងាររក្ងកើនភាពអងអ់ាចណផ្សនកក្សដាកិចេ 
ដល់ស្រសោី កនុងរកុម្ោរងាររក្ចេកក្ទសក្យនឌ្រ័ ណដលរររពឹតោក្ៅក្ៅវថៃទី២៤ ណខ្ម្នី ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

- បានចូលរមួ្កិចេររជុាំោរពាររបាយោរណ៍្ក្លើកទី៤ សោីពោីរអនុៃតោអនុសញ្ហញ សីុ-ដ ណដលបាន
រររពឹតោក្ៅនវថៃទី៨ ណខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅទីរកុងហ្សណឺណ្ៃ ររក្ទសសវីស។ 

៥. ព្ក្បខ័ណឌ យទុ្ធសាស្ត្រ 

៥.១.  ការវិភាគ្ជ្ជយទុ្ធសាស្ត្រ 

៥.១.១.  បរសិាថ នស្ដ្ឋក្ិចច និងនសោាយស្ដ្ឋក្ិចច 

រនទ រព់ីទទួលបានសនោិភាព និងសថិរភាពក្ពញក្លញទូទាំងររក្ទសកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ រមួ្ជាម្យួោរ
អនុៃតោក្ោលនក្យបាយអភៃិឌ្ឍនក៍្សដាកិចេដរ៏តមឹ្រតូៃ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ក្សដាកិចេកម្ពុជាបានចារ ់
ក្ផ្សោើម្សទុុះក្ ើង និងសក្រម្ចបាននូៃអរតាកាំក្ណ្ើ នខ្ពស់គួរឱ្យកតស់ោគ ល់។ ម្ុនៃរិតោិក្សដាកិចេពិភពក្លាក កម្ពុជា 
សក្រម្ចបាននូៃកាំក្ណ្ើ នក្សដាកិចេខ្ពស់កនុងអរតាជាម្្យម្ ៨,២% កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៩៨-២០០៣ និង១០,៣% 
កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៤-២០០៨។ កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៩៨-២០០៣ ៃស័ិយឧសាហ្កម្មរតូៃបានកតស់ោគ ល់ថាជា 
ៃស័ិយណដលោនោររកីលូតលាស់ក្លឿនជាងៃស័ិយដវទក្ទៀត ណដលោនអរតាកាំក្ណ្ើ នជាម្្យម្ ១២,១% កនុង
ម្យួឆ្ន ាំ និងតាម្ពីក្រោយក្ដ្ឋយៃស័ិយក្សវាកម្ម និងៃស័ិយកសិកម្មជាម្យួនឹងអរតាកាំក្ណ្ើ ន ៥,២% និង ៥,០% 
កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ កនុងអាំ ុងៃរិតោិក្សដាកិចេសកលក្លាកក្ៅឆ្ន ាំ២០០៩ ក្សដាកិចេកម្ពុជារកាបាននូៃកាំក្ណ្ើ ន
ៃជិាោនកនុងករម្តិ ០,១% ក្ហ្ើយសទុុះក្ងើរក្ ើងៃញិភាា ម្ ក្ដ្ឋយសក្រម្ចបាននូៃអរតាកាំក្ណ្ើ នជាម្្យម្ ៦%  



 

 

39  
 

កនុងឆ្ន ាំ២០១០ ៧,១%កនុងឆ្ន ាំ២០១១ និង៧,៣%កនុងឆ្ន ាំ២០១២ ក្ហ្ើយរតូៃបានពាករណ៍្ថានឹងរកាកាំក្ណ្ើ ន 
ខ្ពស់កនុងអរតា៧,១% នឆ្ន ាំ ២០១៣-២០១៨ខ្ងម្ុខ្ក្នុះ។ ោររកីចក្រម្ើនតាម្ៃស័ិយ បានក្្វើឱ្យផ្សលិតផ្សល
កនុងរសុកសររុ (ផ្ស.ស.ស) កនុងម្យួនកប់ានក្កើនក្ ើងពី ៧៦០ដុលាា រ កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ជិត ១ ០០០ដុលាា រ
កនុងឆ្ន ាំ២០១២។ អតិផ្សរណ្តកស៏ថិតក្ៅកនុងករម្តិម្យួណដលអាចរគររ់គងបានក្ពាលគឺររោណ្ជា ៤,២% 
កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ អរតាវនភាពរកីរករតូៃបានោតរ់នថយយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័្ស និងជាររចាាំ ពី ៤៧,៨% កនុងឆ្ន ាំ២០០៧ 
ម្កក្ៅរតឹម្ ១៩,៨% កនុងឆ្ន ាំ២០១១ ក្ពាលគឺភាពរកីរករតូៃបានោតរ់នថយជាម្្យម្ ៧%កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ 

រូរទ ី២៖ អរតាកាំក្ណ្ើ នផ្សលិតផ្សលកនុងរសុកសរុរររចាាំឆ្ន ាំររស់កម្ពុជា ពឆី្ន ាំ១៩៩៨-២០១៣p (គតិតាម្វថាក្ថរ)  
 

 

 

 

 

 

ររភព៖ រកសួងក្សដាកិចេ និងហ្ិរញ្ញ ៃតថុឆ្ន ាំ ២០១៣ 

កាំក្ណ្ើ នក្សដាកចិេដក៏្លឿនក្នុះ បានក្្វើឱ្យរចនសម្ពន័ធវនក្សដាកិចេកម្ពុជាោនោរណររររួលពីៃស័ិយ
កសិកម្មក្ៅៃស័ិយឧសាហ្កម្ម និងក្សវាកម្ម (ររូភាពទី៣)។ ជាកណ់សោង ររោិណ្ភាគវនៃស័ិយឧសាហ្កម្ម
កនុង ផ្ស.ស.ស បានក្កើនក្ ើងពី ១២,៦% កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣ ក្ៅ ២៣,៨% កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ រឯីររោិណ្ភាគវន 
ៃស័ិយកសិកម្មបានថយចុុះព ី៤៤,៥% ម្ក ៣២,៣% នងិក្សវាកម្មបានរកានូៃររោិណ្ភាគក្ថរររណហ្លជា 
៣៧,៦% កនុងចក្នា ុះក្ពលជាម្យួោន ក្នុះ។ ោរណររររួលក្នុះបាននាំឱ្យោនោរក្ផ្សទរកោា ាំងពលកម្មពីៃស័ិយ
កសិកម្មម្កៃស័ិយឧសាហ្កម្ម និងក្សវាកម្ម និងពតីាំរនជ់នរទម្កទីរកុង។ ក្ទុះរីជាសក្រម្ចបាននូៃកាំក្ណ្ើ ន
គួរឱ្យកតស់ោគ ល់ដូចក្នុះកក៏្ដ្ឋយ ក្សដាកិចេកម្ពុជាក្ៅណតពឹងណផ្សអកក្លើម្ូលដ្ឋា នចក្ងអៀតក្លើៃស័ិយសាំខ្ន់ៗ ម្យួ
ចាំនួនគដឺាំណ្តាំ ោតក់្ដរសាំណ្ង ់ និងក្ទសចរណ៍្។ កតាោ ក្នុះនាំឱ្យងាយនឹងទទួលរងនូៃផ្សលរ៉ាុះពាល់ពីៃរិតោ ិ
ពីខ្ងក្រៅ ជាកណ់សោង ៃរិតិោក្សដាកិចេពិភពក្លាកកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ណដលបានជុះឥទធិពលក្ៅដល់ឧសាហូ្រនីយ
កម្មវនររក្ទសកម្ពុជាផ្សងណដរ។ 
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រូរភាពទ ី៣៖ ររោិណ្ភាគវន ផ្ស.ស.ស ណរងណចកតាម្ៃស័ិយ ពឆី្ន ាំ១៩៩៣ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 
 

 

 

 

 

 

 
ររភព៖ រកសួងក្សដាកិចេ និងហ្ិរញ្ញ ៃតថុឆ្ន ាំ ២០១៣ 
 

ក្ដ្ឋយោនអនោរាគម្នរ៍រករក្ដ្ឋយភាពស័កកិសិទធ ិ កនុងោរក្ដ្ឋុះរសាយផ្សលរ៉ាុះពាល់ ក្សដាកិចេបាន
ក្ងើរក្ ើងៃញិកនុងទរម្ងអ់កសរ V រនទ រព់ីៃរិតិោក្សដាកិចេពភិពក្លាក រ៉ាុណនោរទពិក្សា្នក៍្នុះបានក្រកើនរ ាំលឹកដល់
រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា កនុងោរគិតពិចារណ្តក្ ើងៃញិក្លើកាលោ៉ា សីុនវនកាំក្ណ្ើ នក្សដាកិចេរចេុរបនន  ណដលរតូៃ
ក្្វើពិពិ្កម្មក្ៅក្លើៃស័ិយណដលោនតវម្ារណនថម្ោនណ់តខ្ពស់ ក្ដើម្បសីក្រម្ចឱ្យបាននូៃម្ហិ្ចឆតាកនុងោរោា យខ្ាួន
ជាររក្ទសណដលោនចាំណូ្លម្្យម្ ក្ដ្ឋយធានកាំក្ណ្ើ នក្សដាកិចេកនុងរយៈក្ពលណៃង និងោរោតរ់នថយភាពរកីរក។ 

៥.១.២. សាថ នភារព្បជ្ជសាស្ត្រ អប់រ ំនិងជំនាញ 

ផ្នែកទ ី១៖  ស្ថា នភាពប្រជាស្ថស្រសត 

រចេុរបនន ររក្ទសកម្ពុជាកាំពុងសថិតក្ៅកនុងសាថ នភាពអនោរកម្មររជាសាស្រសោ (Demographic Transition) 

ណដលតា ស់រោូរពីអរតារងកកាំក្ណ្ើ ត នងិអរតាម្រណ្ៈខ្ពស់ ក្ៅអរតារងកកាំក្ណ្ើ ត នងិអរតាម្រណ្ៈទរៃញិ។  
ជាកណ់សោង ក្រោយវថៃរ ាំក្ដ្ឋុះ ៧ ម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ររក្ទសកម្ពុជាោនកាំក្ណ្ើ នទរកយ៉ា ងគាំហុ្ក (Baby Boom)។ 
កាំក្ណ្ើ តទរកបានក្កើនក្ ើងពីចាំនួន ៤០១ ០០០នក ់កនុងម្យួឆ្ន ាំ ក្ៅក្ដើម្ទសៃតសរទ៍៨ី០ (១៩៨០-៨៥) ក្ៅ
ចាំនួន ៤១៧ ០០០នក ់ ក្ៅក្ដើម្ទសៃតសរឆ៍្ន ាំ៩០ (១៩៩០-៩៥)។ រ៉ាុណនោចារព់ីពាកក់ណ្តោ លទសៃតសរឆ៍្ន ាំ៩០ 
កាំក្ណ្ើ តទរកបានចារក់្ផ្សោើម្ឆ្ា កចុ់ុះជារនោរនទ រ ់ និងរចេុរបនន ោនចាំននួររោណ្ជា ៣២០ ០០០នក ់ កនុង
ម្យួឆ្ន ាំ។ កតាោ ក្នុះរណ្តោ លឱ្យចាំនួនររជាជនកម្ពុជាសររុបានក្កើនក្ ើងពីររោណ្ជា ៦,៥លាននក ់ កនុងឆ្ន ាំ 
១៩៨០ ក្ៅររោណ្ជាង ១៥លាននក ់ កនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ ក្ដ្ឋយសារណតកាំក្ណ្ើ នទរកបាន្ាងោតច់ាំណុ្ច
អតិររោររស់ខ្ាួនកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ កាំក្ណ្ើ នចាំននួររជាជនសររុបានចារក់្ផ្សោើម្ធាា កចុ់ុះព ី ២៨៣ ០០០នកក់នុង
ម្យួឆ្ន ាំ ក្ៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៨០-១៩៨៥  ម្ករតមឹ្ ២០៨ ០០០នក ់ក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៥-២០១០ ជាម្យួនឹងអរតា
កាំក្ណ្ើ នថយចុុះព ី៤,៣% កនុងម្យួឆ្ន ាំ ម្ករតឹម្ ១,៥% កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ 

ជាលទធផ្សល ររជាជនណដលរគរអ់ាយុក្្វើោរ (ពីអាយុ ១៥ឆ្ន ាំ ក្ៅ ៦៤ឆ្ន ាំ) បានសទុុះក្ងើរក្ ើងក្រចើន
ជាងក្ទវដងររោណ្ជា ៤លាននកក់នុងឆ្ន ាំ១៩៨០ ក្ៅ ៩,៨លាននកក់នុងឆ្ន ាំ២០១៣។  ក្ទុះរីជាកាំក្ណ្ើ ន

00

10

20

30

40

50

1998 2003 2008 2013p
កសិកម្ម ឧសាហ្កម្ម ក្សវាកម្ម 



 

 

41  
 

ររចាាំឆ្ន ាំររស់ររជាជន ណដលរគរអ់ាយុក្្វើោរបាន្ាងោតច់ាំណុ្ចអតិររោររស់ខ្ាួនរចួក្ៅក្ហ្ើយក្ៅកនុងឆ្ន ាំ
១៩៩៥-២០០០ ណដលោនចាំនួនររណហ្លជា ២៧០ ០០០នកក់នុងម្យួឆ្ន ាំ រ៉ាុណនោចាំននួក្នុះកក៏្ៅោនករម្តិ
ក្រចើនណដលជាម្្យម្ររោណ្ ២០០ ០០០នកក់នុងម្យួឆ្ន ាំ កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៥-២០១០។ ជាម្យួនឹងអរតា
កាំក្ណ្ើ នរចេុរបននររោណ្ជា ១,៨% កនុងម្យួឆ្ន ាំ ររជាជនណដលរគរអ់ាយុក្្វើោរនឹងក្កើនដល់ររោណ្ជា 
១០,៧លាននក ់កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ (ររូភាពទី៣)។ ក្ៅកនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ ២០១៨ សោោរតររជាជន 
ណដលរគរអ់ាយុក្្វើោរពីអាយុ ១៥-២៤ នឹងោនោរធាា កចុ់ុះពី  ៣៤,៣%  ម្ករតមឹ្ ២៩,៧% ក្ៅខ្ណ្ៈណដល
រកុម្អាយុ ២៤-៥៤ ក្កើនក្ ើងពី ៥៧.០% ក្ៅ ៦០,៣% និងរកុម្អាយុ ៥៥-៦៤ ពី ៨,៧% ក្ៅ ៩,៩%   
(ររូភាពទ៤ី)។ 

រូរទភីាព ៤៖ ោរណរងណចកររជាជនណដលរគរអ់ាយុក្្វើោរតាម្រកមុ្អាយុ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០៥០ 
 

 

 

 

 

 

 
 

ររភព៖ Cambodian Population Projection ររស់ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ក្រើក្ររៀរក្្ៀរនឹងររក្ទសសោជិកអាសា៊ា នក្ផ្សសងក្ទៀត កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ររក្ទសកម្ពុជាោន
សាថ នភាពររជាសាស្រសោ និងររជាជនណដលរគរ់អាយុក្្វើោរក្កមងជាងក្គ ណដល ៥២,៥% វនររជាជនសរុរ
ោនអាយុតិចជាង ឬក្សមើ  ២៤ឆ្ន ាំ និង ៣៤,៣% វនររជាជនណដលរគរ់អាយុក្្វើោរោនអាយុចារ់ពី១៥ 
ក្ៅ ២៤ឆ្ន ាំ។ 

ក្ដ្ឋយសថិតក្ៅកនុងដាំណ្តក់ោលដាំរូងវនបាតុភូតអនោរកម្មររជាសាស្រសោ កម្ពុជាកាំពុងទទួលបាន
ផ្សលចាំក្ណ្ញពីផ្សលលាភររជាសាស្រសោ និងអរតាទរវនអនករស់ក្ៅកនុងរនទុក ណដលនឹងរក្ងកើតោលានុៃតោភាព
សរោរ់ជាំរុញោរអភិៃឌ្ឍសងគម្-ក្សដាកិចេ និងសក្រម្ចកាំក្ណ្ើ នក្សដាកិចេករម្ិតខ្ពស់ររករក្ដ្ឋយចីរភាពកនុង
រយៈក្ពលររោណ្ជារីទសៃតសរខ៍្ងម្ុខ្ (រូរភាពទី៥)។ រ៉ាុណនោកតាោ ទាំងក្នុះនឹងណររោា យក្ៅជារនទុក
សរោរ់ក្សដាកិចេកម្ពុជាៃញិ ក្ៅក្ពលណដលរចនសម្ព័នធររជាសាស្រសោតាម្អាយុររស់កម្ពុជាតា ស់រោូ រពីរាង 
ពីរា៉ា ម្ីតណដលោនបាតរទណៃង (Wide Base Pyramid) ក្ៅជារាងដរ (Bottle Shape)  ក្ៅឆ្ន ាំ២០៥០  
(រូរភាពទី៤)។ ក្លើសពីក្នុះ ក្ទុះរីជារចនសម្ព័នធររជាសាស្រសោររស់កម្ពុជារចេុរបននបានក្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើង
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នូៃោរររកួតររណជង តាម្រយៈោរផ្សគតផ់្សគងក់ោា ាំងពលកម្មដក៏្រចើន កម្ពុជាកក៏ាំពុងជួរររទុះរញ្ហា ររឈ្ម្ទក់ទង
ក្ៅនឹងតរម្ូៃោរវនររពន័ធអររ់ ាំ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ និងោររក្ងកើតោរងារណដលោនផ្សលិតភាពខ្ពស់។ 

រូរភាពទ ី៥៖ រណរម្ររម្លួវនរចនសម្ពន័ធររជាសាស្រសោតាម្អាយុ កនុងឆ្ន ាំ២០១៣  ២០១៨ ២០៣០ នងិ ឆ្ន ាំ២០៥០ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ររភព៖ Cambodian Population Projection ររស់ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ចាំនួនររជាជនណដលសថិតកនុងៃយ័សិកាថាន ករ់ឋម្សិកាកប៏ានក្កើនក្ ើងដល់ចាំណុ្ចអតិររោររស់
ខ្ាួនររោណ្ជា ២,១លាននក ់ កនុងឆ្ន ាំ២០០០។ រនទ រម់្ក ចាំនួនររជាជនណដលសថិតកនុងៃយ័សិកាថាន កអ់នុ
ៃទិាល័យកប៏ានឈ្លនដល់ចាំណុ្ចអតិររោររោណ្ជា ១,១លាននក ់  កនុងឆ្ន ាំ២០០៥។ ចុងក្រោយ ចាំនួន
ររជាជនណដលសថិតក្ៅកនុងៃយ័សិកាថាន ក់ៃទិាល័យ និងក្ៅកនុងៃយ័សិកាថាន ក់ឧតោម្សិកាក៏បាន្ាងោត់
ចាំណុ្ចអតរិរោររស់ខ្ាួនផ្សងណដរ ក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ណដលោនចាំននួក្រៀងោន  ១លាននក ់ និង ២,៣លាននក។់ 
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ដូក្ចនុះ ររពន័ធអររ់ ាំ នងិរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈក្ៅកម្ពុជាម្និរតឹម្ណតជួរររទុះកងវុះខ្តក្ហ្ដ្ឋា រចនសម្ពន័ធ និងរគូ
រក្រងៀនក្សទើរណតទាំងរសុង និងោរកសាងររពន័ធអររ់ ាំថាន កជ់ាតិសាជាថមី រនទ រព់ីឆ្ន ាំ១៩៧៩ រ៉ាុក្ណ្តណ ុះក្ទ រ៉ាុណនោ
ណថម្ទាំងរតូៃក្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា វនោរក្កើនក្ ើងយ៉ា ងគាំហុ្កវនតរម្ូៃោរវនោរអររ់ ាំ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ 
ដូចណដលបានរងាា ញនូៃកនុងររូភាពទី៥។ 

រូរភាពទ ី៦៖ ោរណរងណចកចាំននួររជាជនណដលសថិតកនុងៃយ័អររ់ ាំ នងិរណ្ោុ ុះរណ្តោ លតាម្រកមុ្អាយុ ពឆី្ន ាំ១៩៨០-២០៥០ 
 

 

 

 

 

 

 

ររភព៖ Cambodian Population Projection ររស់ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ ឆ្ន ាំ២០១១  

ផ្នែកទ ី២៖ ការអបរ់ ំនងិជំនាញ 

ក្ទុះរីោរផ្សគតផ់្សគងក់ោា ាំងពលកម្មោនចាំនួនក្រចើនក្ៅក្លើទីផ្សារកក៏្ដ្ឋយ ណតភាគក្រចើនវនកោា ាំងពលកម្ម
កម្ពុជា គឺទទួលបានោរអររ់ ាំ និងជាំនញទរ។ ក្រើក្យងតាម្ោរអក្ងកតក្សដាកិចេសងគម្ ររស់ៃទិាសាថ នជាត ិ
សថិតិឆ្ន ាំ២០១២ បានរងាា ញថា ៥៩,១% វនររជាជនររក្ទសកម្ពុជាណដលោនអាយុ ២៥ឆ្ន ាំក្ ើងពុាំបានចូល
សាលាក្រៀន ឬរញ្េរោ់រអររ់ ាំករម្តិរឋម្សិកា និងោនរតឹម្ណត ៧,៩% រ៉ាុក្ណ្តណ ុះ ណដលបានរញ្េរថ់ាន កម់្្យម្
សិការឋម្ភូម្ឬិខ្ពស់ជាងក្នុះ។ ជាងក្នុះក្ៅក្ទៀត ភាពខុ្សោន រវាងរុរស និងស្រសោីគឺក្ៅោនករម្តិខ្ពស់ ក្ពាល 
៦៩,៣% វនស្រសោីណដលោនអាយុ ២៥ឆ្ន ាំក្ ើង ម្និបានចូលសាលាក្រៀន ឬរញ្េរោ់រអររ់ ាំករម្តិរឋម្សិកាក្រើ
ក្ររៀរក្្ៀរនឹងរុរស ណដលោនររោណ្ជា ៤៧,៤%។ ទិនននយ័ក្នុះ គឺោនភាពរសក្ដៀងោន ក្ៅនឹងទិនននយ័
ររស់រកសួងអររ់ ាំ យុៃជន នងិកីឡា កនុងឆ្ន ាំសិកា ២០១១-២០១២ ណដលរងាា ញថា ៤៣,៩% វនសិសសណដល
ក្បាុះរង ់នងិរញ្េរោ់រសិកាពីររពន័ធអររ់ ាំចាំក្ណ្ុះដឹងទូក្ៅ ទទួលបានោរអររ់ ាំខ្ពស់រាំផុ្សតរតឹម្ថាន ករ់ឋម្សិកា 
និងោនណត ៣០,១% រ៉ាុក្ណ្តណ ុះ ណដលបានរញ្េរោ់រសិកាខ្ពស់ជាងម្្យម្សិកាទុតិយភូម្។ិ 

ក្ទុះរីជាោនភាពររក្សើរក្ ើងវនអរតាអនកចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀន និងអរតារនោោរសិកាក្ៅកនុងករម្តិ
រឋម្សិកា (survival rate at primary school) ណតអរតារញ្េរោ់រសិកាក្ៅករម្តិម្្យម្សិការឋម្ភមូ្ ិនិង
ម្្យម្សិកាទុតិយភមូ្នូិៃណតជារញ្ហា ។ ជាកណ់សោង ក្ៅកនុងឆ្ន ាំសិកា ២០១១-២០១២ សោោរតកូនសិសស
ណដលបានរញ្េរោ់រសិកាករម្តិម្្យម្សិការឋម្ភមូ្ ិ នងិម្្យម្សិកាទុតិយភូម្ ិោនចាំនួនតិចជាង ៣៥% 
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និង ២០% វនចាំនួនសិសសណដលបានចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀនក្ៅកនុងថាន ក់ទី១ រ៉ាុណនោក្រើក្្វើោរក្ររៀរក្្ៀរក្ៅនឹងឆ្ន ាំ
សិកា ២០០៥-២០០៦ គោឺនភាពររក្សើរជាងម្ុន (ររូភាពទី៧)។ ក្លើសពីក្នុះ ចាំនួនកូនសិសសណដលបាន
ក្បាុះរងោ់រសិកាម្ុនថាន កទ់ី៩ ក្ៅកនុងម្យួឆ្ន ាៗំ  ោនររោណ្ជា ៣៥ម្ុនឺនកក់នុងចក្នា ុះឆ្ន ាំសិកា ២០០៥-
២០០៦ និង ២០១១-២០១២។ 

រូរភាពទ ី៧៖ អរតារនោោរសិកាវនកូនសិសសតាម្ករម្តិវនោរអររ់ ាំ នងិក្ភទ កនុងឆ្ន ាំ២០០៥-២០០៦ នងិ ២០១១-
២០១២ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ររភព៖ ក្ វ្ើោរគណ្នក្ដ្ឋយណផ្សអកក្លើសថិតិ និងអាាំងឌី្ោទរ័អររ់ ាំវនរកសួងអររ់ ាំ យុៃជន និងកីឡា ឆ្ន ាំ២០០៦ និងឆ្ន ាំ២០១៣ 

សរោរថ់ាន កឧ់តោម្សិកា ចាំនួនសិសសណដលបានចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀន កដូ៏ចជាចាំនួនអនកបានរញ្េរ់
ោរសិកាបានក្កើនក្ ើងគួរឱ្យកតស់ោគ ល់កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៥-២០០៦ និង២០១១-២០១២។ ចាំនួនអនកចុុះ
ក្ឈ្លម ុះសររុបានក្កើនក្ ើងពីររោណ្ជា ៩៥ ០០០នក ់ រហូ្តដល់ក្រចើនជាង ២៤៥ ០០០នក ់  និងចាំនួន
សិសសរសីបានក្កើនក្ ើងព ី៣១,៧% ដល់ ៣៨,៣% វនអនកចុុះក្ឈ្លម ុះសររុ។ ក្ទុះរីជាោនោរក្កើនក្ ើងវន
ចាំនួនសិសសណដលចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀនថាន កឧ់តោម្សិកាកក៏្ដ្ឋយ កច៏ាំនួនសិសសចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀនករម្តិររញិ្ហញ ររត 
ភាគក្រចើន ក្តោ តសាំខ្នក់្ៅក្លើណតម្ុខ្ជាំនញម្យួចាំនួនតូចណតរ៉ាុក្ណ្តណ ុះ រមួ្ោន៖ ក្សដាកិចេ ពាណិ្ជាកម្ម ភាសា
ររក្ទស អកសរសាស្រសោ និងពត័ោ៌នៃទិា ណដលក្សមើនងឹ ៧០,៣% វនចាំនួនអនកចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀនសររុក្ៅកនុង
ឆ្ន ាំសិកា ២០១០-២០១១។ 

ចាំនួនសិសសសររុណដលបានចូលក្រៀនៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ បានក្កើនក្ ើងជា
រនោរនទ រច់ារព់ីឆ្ន ាំសិកា ២០០៦-២០០៧ រហូ្តដល់ឆ្ន ាំសិកា ២០០៨-២០០៩ (ឆ្ន ាំណដលចាំនួនសិសសចុុះ
ក្ឈ្លម ុះក្រចើនរាំផុ្សតររោណ្ជា ១៦៨ ៦៣០នក)់ និងបានធាា កម់្ករតមឹ្ ១៥៩ ៨១២នកក់នុងឆ្ន ាំសិកា 
២០១១-២០១២។ ចាំនួនសិសសណដលបានចូលក្រៀនកនុងៃគគសិការយៈក្ពលណៃង និងៃគគអររ់ ាំករម្តិឧតោម្ គកឺ្ៅ
ោនចាំនួនតិចតួចចារត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៦-២០០៧ ក្រើក្ររៀរក្្ៀរក្ៅនឹងអនកចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀនសររុ។ ជាកណ់សោង 
ក្ៅឆ្ន ាំសិកា ២០១១-២០១២ អរតាវនអនកចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀនៃគគអររ់ ាំករម្តិឧតោម្ោនររោណ្១,៣% និង
អនកចុុះក្ឈ្លម ុះចូលក្រៀនៃគគសិការយៈក្ពលណៃងោនចាំនួនតចិជាង ៦,៦% វនចាំនួនអនកចុុះក្ឈ្លម ុះសររុ។ អវីណដល
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ជាោរកតស់ោគ ល់ គចឺាំននួអនកចុុះក្ឈ្លម ុះសិកាៃគគអររ់ ាំករម្តិឧតោម្វនោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈកនាងម្ក ក្ៅោន 
ចាំនួនតចិតួចក្ៅក្ ើយ ក្រើក្ររៀរក្្ៀរក្ៅនឹងអនកចុុះក្ឈ្លម ុះសិកាកនុងថាន កឧ់តោម្សិកាវនររពន័ធអររ់ ាំចាំក្ណ្ុះ
ដឹងទូក្ៅ។  

ជារមួ្ ភាគក្រចើនវនកោា ាំងពលកម្មររស់កម្ពុជាទទួលបានោរអររ់ ាំរតឹម្ករម្តិរឋម្សិកា។ ៧៦,៧% 
វនកោា ាំងពលកម្មណដលោនអាយុពី ១៥-៦៤ឆ្ន ាំ និង ៦៩,២% វនកោា ាំងពលកម្មណដលោនអាយុពី ១៥-២៤ 
ឆ្ន ាំបានរញ្េ រ់ោរសិការតឹម្ណតករម្ិតរឋម្សិកា ក្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១១។ ដូក្ចនុះ ោរអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល
រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈក្ដើរតួនទីយ៉ា ងសាំខ្ន់កនុងោររាំពាក់រាំរ៉ាន និងក្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើងនូៃជាំនញវនកោា ាំង
ពលកម្មកម្ពុជា ក្ដើម្បរីាំក្ពញនូៃតរម្ូៃោរកោា ាំងពលកម្មជាំនញករម្តិទរ និងម្្យម្ទាំងក្ៅកនុងររក្ទស និង
កនុងតាំរនណ់ដលកាំពុងណតោនោរក្កើនក្ ើង។ ក្លើសពីក្នុះ ោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ
ចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មកនុងោររក្ងកើនផ្សលិតភាព និងពរងឹងោរររកួតររណជងររស់ររក្ទស ក្ដើម្បទីកទ់ញអនក 
ៃនិិក្យគឱ្យោនណ់តក្រចើន ក្ៅកនុងៃស័ិយកម្មនោសាលណដលោនតវម្ារណនថម្ខ្ពស់។ ជាពិក្សស  ោរអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ គឺជាទ ាីករណ៍្ម្ួយយ៉ា ងសាំខ្ន់ កនុងោរោាំរទដាំក្ណ្ើ រោរឧសាហូ្រ- 
នីយកម្ម និងោរក្្វើពិពិ្កម្ម ក្ដើម្បរីុញរចានក្សដាកិចេកម្ពុជាក្ៅជាររក្ទស ណដលោនចាំណូ្លម្្យម្ករម្តិ
ទរកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ រ៉ាុណនោ អរតាក្បាុះរងោ់រសិការររស់សិសសម្ុនរញ្េរថ់ាន កទី់៩ ក្ៅោនករម្តិខ្ពស់ ណដល
ជាឧរសគគរារាាំងកនុងោរចូលក្រៀនៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ នងិជាលទធផ្សលចាំនួនកោា ាំងពល
កម្មោម នជាំនញោនោរក្កើនក្ ើងយ៉ា ងក្រចើនក្ៅក្លើទីផ្សារោរងារកម្ពុជា។ 

៥.១.៣.  សាថ នភារការងារ និងតព្មូវការក្មាែ ងំរលក្មម 

ផ្នែកទ ី១៖ ស្ថា នភាពការងារ 

កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៨-២០១២ អរតាអនកចូលរមួ្កនុងកោា ាំងពលកម្មសររុអាយុចារព់ី ១៥-៦៤ឆ្ន ាំ
បានក្កើនក្ ើងរនោចិពី ៨១,៨% ក្ៅ ៨៤,២% (ររូភាពទី៨)។ អរតាចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពក្សដាកចិេររស់
រុរសខ្ពស់ជាងស្រសោី រ៉ាុណនោអរតាចូលរមួ្ររស់ស្រសោីកនុងកោា ាំងពលកម្មោនោរររក្សើរជាងម្ុនព ី ៧៥,៦% ក្ៅ 
៧៩,៧% និងោរចូលរមួ្ររស់រុរសោនោរក្កើនក្ ើងរនោចិរនោួចណតរ៉ាុក្ណ្តណ ុះព ី ៨៨,៨% ក្ៅ ៨៩,១% ពីឆ្ន ាំ 
២០១១-២០១២ (ររូភាពទ៨ី)។ 
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រូរភាពទ ី៨៖ អរតាចូលរមួ្កនុងកោា ាំងពលកម្មពឆី្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១២ 

 

 

 

 

 

 

 

ររភព៖ ោរអក្ងកតក្សដាកិចេសងគម្កិចេររស់ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ក្យងតាម្ោរអក្ងកតក្សដាកចិេសងគម្កចិេររស់ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ កនុងឆ្ន ាំ២០១២ បានរងាា ញថា 
កនុងអរតាោម នោរងារក្្វើវនកោា ាំងពលកម្មអាយុចារព់ី ១៥ឆ្ន ាំ ក្ៅ ៦៤ឆ្ន ាំ បានថយពី  ០,៤% កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ 
ម្កក្ៅរតឹម្ណត ០,២% កនុងឆ្ន ាំ២០១២ (ររូភាពទ៩ី)។ 

រូរភាពទ ី៩៖ អរតាអនកោម នោរងារក្្វើពឆី្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១២ 
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កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំដូចោន ក្នុះណដរ ចាំនួនអនកោនោរងារក្្វើបានក្កើនក្ ើងររោណ្ ៦,៨លាននក ់ ដល់ 
៧,៩លាននក ់ឬររោណ្ជា ១២,៩%  ណដលកនុងក្នុះចាំននួអនកោនោរងារក្្វើជាស្រសោីបានក្កើនក្ ើងក្រចើន ជតិ
ពី ៣,៣លាននក ់ក្ៅ ៣,៩លាននក ់ឬររោណ្ជា ១៣,៧%1។ 

ក្លើសពីក្នុះ ោរតា ស់រោូរពីៃស័ិយកសិកម្មក្ៅឧសាហ្កម្មក្ដ្ឋយសារោររកីលូតលាស់ណផ្សនកក្សដាកិចេ 
និងោរណររររួលវនរចនសម្ព័នធមូ្លដ្ឋា នក្សដាកិចេដ៏ឆ្រ់រហ័្ស បានចូលរមួ្ចាំណណ្ករក្ងកើតោរងារកនុងៃស័ិយ 
ក្រៅពីកសិកម្មពី ៤៤,៤% កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ក្ៅ ៤៩% កនុងឆ្ន ាំ២០១២ និងនិក្យជិតទទួលរបាកឈ់្នួលព ី
៣២,៦% កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់៣៥,៨% ក្ៅឆ្ន ាំ២០១២។ ចាំននួអនកក្្វើោរងារកនុងៃស័ិយឧសាហ្កម្ម នងិ 
ក្សវាកម្មបានក្កើនក្ ើងពីអរតា ១៥,៨% ក្ៅ ១៨,៧% និងពី ២៨,៦% ក្ៅ ៣០,៤% កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំដូចោន  
(ររូភាពទ១ី០)។ 

រូរភាពទ ី១០៖ ោរណរងណចកអនកោនោរងារក្្វើតាម្ៃស័ិយ ចារព់ឆី្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១២ 

 

 

 

 

 

 

 

ររភព៖ ោរអក្ងកតក្សដាកិចេសងគម្កិចេររស់ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ផ្នែកទ ី២៖ តប្ម្វូការកម្ល ងំពលកម្ម 

ក្ដ្ឋយសារណតចាំនួនររជាជនណដលចូលក្ៅកនុងរកុម្រគរ់អាយុក្្វើោរោនចាំនួនក្រចើន (ជាម្្យម្
២០០ ០០០ នក់កនុងម្ួយឆ្ន ាំ) ោររកីចក្រម្ើនវនៃស័ិយឧសាហ្កម្ម និងក្សវាកម្មក្ៅកម្ពុជាពុាំអាចរក្ងកើតោរ
ងាររគររ់ោន ់ សរោរផ់្សគតផ់្សគងត់រម្ូៃោរោរងារដក៏្រចើន កដូ៏ចជាោរក្ផ្សទរកោា ាំងពលកម្មដក៏្រចើនក្ចញពៃីស័ិយ
កសិកម្ម ក្ៅោនៃ់ស័ិយណដលទទួលរបាកឈ់្នួលខ្ពស់បានក្ទ។ 

ក្យងតាម្ជាំក្រឿនទូក្ៅវនររជារាស្រសោកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០០៨ និងចក្នា ុះជាំក្រឿនវនររជាសាស្រសោកម្ពុជាឆ្ន ាំ 
២០១៣ ក្សដាកិចេកម្ពុជាបានរក្ងកើតោរងារកនុងៃស័ិយក្រៅពីកសិកម្មររោណ្ក្រចើនជាង ០,៩ លាននក ់ចារ់
ពីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ហ្ើយោរងារភាគក្រចើនវនោរងារទាំងក្នុះ គឺសថិតក្ៅកនុងៃស័ិយវាយនភណ័្ឌ  និង 

                                                 
1 ោរអក្ងកតក្សដាកិចេសងគម្កិចេររស់ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ ឆ្ន ាំ២០១២ 
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ៃស័ិយក្ទសចរណ៍្។ ចាំក្ពាុះកាំក្ណ្ើ នោរងារ កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៣ ោរងារកនុងៃស័ិយកសិកម្មបានក្កើន
ក្ ើងររោណ្ជា ៤,២% ក្ពាលគឺតិចជាងកាំក្ណ្ើ នោរងារសរុរណដលបានក្កើនក្ ើង ១៧,២% ខ្ណ្ៈក្ពល
ណដលោរងារកនុងៃស័ិយក្សវាកម្មបានក្កើនក្ ើង ៤៥,៦% នងិៃស័ិយឧសាហ្កម្មបាន ៥៧,៨% (ររូភាពទី ១១)។  

រូរភាពទ ី១១៖ កាំក្ណ្ើ នោរងារតាម្ៃស័ិយចារព់ឆី្ន ាំ១៩៩៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
 

 

 

 

 

 

 

ររភព៖ ជាំក្រឿនទូក្ៅវនររជារាស្រសោកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០០៨ និងចក្នា ុះជាំក្រឿនវនររជាសាស្រសោកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររូភាពទី១២ ខ្ងក្រោម្ រងាា ញអាំពីតរម្ូៃោរកោា ាំងពលកម្មររស់គក្រោងៃនិិក្យគ ណដលបាន 
អនុម្ត័ក្ដ្ឋយរកុម្ររឹកាអភៃិឌ្ឍនក៍ម្ពុជាពីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១២។ ររសិនក្រើ គក្រោងៃនិិក្យគទាំងក្នុះ
រតូៃបានអនុៃតោទាំងអស់ ភាគក្រចើនវនតរម្ូៃោរកោា ាំងពលកម្ម គឺសថិតក្ៅកនុងៃស័ិយឧសាហ្កម្ម និងក្សវាកម្ម 
ណដលកនុងក្នុះភាគក្រចើនវនកោា ាំងពលកម្ម គឺោនជាំនញម្្យម្ទរ និងោម នជាំនញ។ 

រូរភាពទ ី១២៖ តរម្ៃូោរកោា ាំងពលកម្មវនគក្រោងៃនិកិ្យគណដលអនុម្ត័ក្ដ្ឋយរកមុ្ររកឹាអភៃិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា២០០៨-២០១២ 
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ក្ៅក្ពលខ្ងម្ុខ្ ជាម្យួនងឹោរពាករណ៍្កាំក្ណ្ើ ន ផ្ស.ស.ស ររោណ្ជា ៧% កនុងចក្នា ុះឆ្ន ាំ 
២០១២ ដល់ ២០១៨ រមួ្ជាម្ួយកាំក្ណ្ើ នវនោរៃនិិក្យគតទ ល់ពីររក្ទសក្ៅកនុងៃស័ិយដាំក្ ើងឧរករណ៍្ 
ក្អ ិចរតូនិច  ោរណកវចនផ្សលិតផ្សលកសិកម្ម នងិៃស័ិយក្ទសចរណ៍្ តរម្ូៃោរកោា ាំងពលកម្មសររុនឹងក្កើនក្ ើង
ជាម្្យម្១១,៥%កនុងម្យួឆ្ន ាំ ចារព់ីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ោរងារកនុងៃស័ិយកសិកម្ម នងិក្សវាកម្ម
នឹងក្កើនក្ ើងក្រៀងោន ររោណ្ជា ៨,២% និង១៤,១%កនុងម្យួឆ្ន ាំ ខ្ណ្ៈណដលោរងារក្ៅកនុងៃស័ិយឧសាហ្
កម្មនឹងក្កើនក្ ើងជាម្យួអរតាកាំក្ណ្ើ នររចាាំឆ្ន ាំខ្ពស់រាំផុ្សតគឺ ១៦,១%។  

ផ្នែកទ ី៣៖  ភាពម្និបន្ុគី្នែ ផ្នជំនាញ 

ក្រើក្ទុះរីជាពុាំោនទិនននយ័រគររ់ោន ់ ក្ដើម្បសិីកា និងក្្វើោរក្ររៀរក្្ៀរពីភាពម្និរនសុោីន វនជាំនញ
កក៏្ដ្ឋយ តាម្រយៈោរពិនិតយ និងោរៃភិាគក្ៅក្លើសាថ នភាពររជាសាស្រសោ ោរទទួលបានោរអររ់ ាំ និងជាំនញ 
និងតរម្ូៃោរជាំនញក្ៅណផ្សនកខ្ងក្លើ ក្យើងអាចសក្ងកតក្ ើញថា ភាពម្និរនសុោីន វនជាំនញកាំពុងណតោនោរ
ក្កើនក្ ើងក្ៅកនុងទីផ្សារោរងារវនររក្ទសកម្ពុជា ជាពិក្សស ក្ៅកនុងជាំនញករម្តិទរ និងម្្យម្។ 

ក្លើសពីក្នុះ រញ្ហា ម្និរនសុោីន វនជាំនញ ករ៏តូៃបានសក្ងកតក្ ើញម្យួណផ្សនកក្ទៀត តាម្រយៈទិនននយ័
សោីពីតរម្ូៃោរកាំលាាំងពលកម្មវនគក្រោងៃនិិក្យគ ណដលបានអនុម្ត័ក្ដ្ឋយរកុម្ររឹកាអភៃិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា ពីឆ្ន ាំ
២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១២ ដូចណដលបានរងាា ញខ្ងក្លើ។ គក្រោងទាំងក្នុះជាររភពសាំខ្ន ់ កនុងោរផ្សោល់
ោរងារជាផ្សាូៃោរដល់កោា ាំងពលករកម្ពុជា កនុងករណី្ណដលគក្រោងទាំងក្នុះរតូៃបានអនុៃតោទាំងអស់ ក្រចើនជាង 
៥៥% វនោរងារថមីសររុចាំនួន ៨០០ ០០០នក ់ណដលនងឹរតូៃរក្ងកើត គឺរតូៃោរជាំនញករម្តិម្្យម្  និងទរ។ 

រណនថម្ក្លើក្នុះក្ទៀត ទិនននយ័រដាបាលណដលររម្ូល និងចងរកងក្ដ្ឋយទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និង
ោរងារ សោីពីពត័ោ៌នក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក និងចាំនួនអនកណសវងរកោរងារក្្វើ កប៏ានរងាា ញពីកាំក្ណ្ើ នវនភាពម្និ
រនសុោីន វនជាំនញក្ៅកនុងទីផ្សារោរងារផ្សងណដរ។ ក្រើពិនិតយតាម្ចាំណ្តតថ់ាន កស់ហ្រោសវនសកម្មភាពក្សដាកចិេ 
ទិនននយ័ក្នុះបានរងាា ញថា តរម្ូៃោរវនោរក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក និងអនកណសវងរកោរងារក្្វើ គឺម្និោនតុលយភាព
យ៉ា ងខ្ា ាំង ជាពិក្សសក្ៅកនុងៃស័ិយកម្មនោសាល ៃស័ិយអររ់ ាំ ៃស័ិយលកដុ់ាំនិងរាយ ៃស័ិយសណ្តា ោរ ោរសាន ក់
អារស័យ អាហារ និងក្ភសជាៈ និងៃស័ិយក្សវាកម្មក្ផ្សសងៗ (ររូភាពទី១៣)។ ក្រើពិនតិយក្ៅតាម្ចាំណ្តតថ់ាន ក ់
ម្ុខ្រររ រញ្ហា ម្និរនសុោីន វនជាំនញ គឺោនករម្តិខ្ពស់ចាំក្ពាុះជាំនញម្្យម្ ករម្តិជាំនញឯកក្ទសៃជិាា ជីៃៈ  នងិ
ករម្តិរក្ចេកក្ទសជានខ់្ពស់ (ររូភាពទី១៤)។ 

 
 

  



50 
 

រូរភាពទ ី១៣៖ ររោិណ្ភាគវនតរមូ្ៃោរក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក និងអនកណសវងរកោរងារក្្វើតាម្ចាំណ្តតថ់ាន កម់្ុខ្រររចារព់ីណខ្
តុលា ឆ្ន ាំ២០១០  ដល់ ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររភព៖ ទីភាន កង់ារជាតិមុ្ខ្រររ និងោរងារ ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

រូរភាពទ ី១៤៖ ររោិណ្ភាគវនតរម្ៃូោរក្រជើសក្រ ើសរគុគលិក នងិអនកណសវងរកោរងារក្្វើតាម្ចាំណ្តតថ់ាន កស់រោសវន
សកម្មភាពក្សដាកចិេចារព់ណីខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១០  ដល់ ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ររភព៖ ទីភាន កង់ារជាតិមុ្ខ្រររ និងោរងារ ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ចនំនួ ភាគរយ (%) ចនំនួ ភាគរយ (%)
អ្នកដឹកនាំគ្របគ់្រង 2.647                       15,7 10.045                 8,8
អ្នកជាំនញឯកទេសវជិ្ជា ជីវៈ 5.892                       34,9 18.083                 15,8
អ្នកបទចេកទេស និងអ្នកជាំនញឯកទេសវជិ្ជា ជីវៈរង 1.731                       10,2 9.331                   8,2
ទសមៀន និងទេខាធិការ 2.417                       14,3 7.674                   6,7
កម្មករនិទោជិតផ្ននកទសវាកម្ម និង ផ្ននកេក់ 1.671                       9,9 23.274                 20,4
កម្មករជាំនញផ្ននកកសិកម្ម រុកាា គ្បមាញ់ និងទនសាេ 33                           0,2 68                       0,1
កម្មករជាំនញផ្ននកសិបបកម្ម និងកិចេការពាកព់ន័ធ 1.916                       11,3 35.932                 31,5
អ្នកបញ្ជា និងន្ុ ាំតទម្លើងមា៉ា សីុន និងដាំទ ើ រការទោងចគ្ក 250                         1,5 6.452                   5,7
មុ្ខតាំផ្ ងបនា បប់នសាំ 336                         2,0 3.301                   2,9
សរុប 16.893               100,0                114.160          100,0              

ពត័ម៌ានជ្រើសជរ ើសបគុគលកិចនំនួអ្នកស្សែងរកការងារជ្ែើ
ចណំាតថ់្នន កម់ខុរបរ

ចនំនួ ភាគរយ (%) ចនំនួ ភាគរយ (%)

កសិកម្ម និងរុក្ខា ប្រមាញ់ 395                       2,3 4.195                    3,7

ររ ៉ែ និងថ្ម 17                          0,1 159                        0,1

កម្មនតសាល 2.864                    17,0 45.056                  39,5

អគ្គសិនី ឧសម័ន ចំហាយ និងផ្គត់ផ្គង់មា៉ែ សុីនប្តជាក់ 920                       5,4 1.411                    1,2

ផ្គត់ផ្គង់ទឹក លូទឹក ប្គ្រ់ប្គ្ងសំរាម្ និងសកម្មភាពផ្ផ្េងៗ 73                          0,4 72                          0,1

សំណង់ 340                       2,0 1.352                    1,2

លក់ដំុ និងរាយ 1.347                    8,0 6.996                    6,1

ដឹកជញ្ជូ ន សតុក និងឃ្ល ងំ 165                       1,0 461                        0,4

សណ្ឋា គារ ក្ខរសាា ក់អាប្ស័យ អាហារ ផ្េសជជៈ និងផ្សវាផ្ផ្េងៗ 1.198                    7,1 9.122                    8,0

ព័ត៌មាន និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 1.114                    6,6 3.558                    3,1

ហរិញ្ញវតថុ និងធានារា៉ែ រ់រង់ 2.846                    16,8 6.250                    5,5

អចលនប្ទពយ 42                          0,2 308                        0,3

វជិាជ ជីវៈ រផ្ចេកផ្ទស និងវទិាសាស្តសត 1.459                    8,6 2.164                    1,9

រដាបាល និងផ្សវាគាបំ្ទ 602                       3,6 2.725                    2,4

រដាបាលសាធារណៈ និងក្ខរពារ 290                       1,7 1.789                    1,6

អរ់រ ំ 1.256                    7,4 9.657                    8,5

សុខភាព និងផ្សវាសងគម្ 520                       3,1 3.539                    3,1

សិលបៈ ក្ខរកំសានត និងក្ខរច្ចាប្រឌិត 51                          0,3 2.173                    1,9

ផ្សវាផ្ផ្េងៗ 1.182                    7,0 11.202                  9,8

សកម្មភាពជានិផ្ោជកផ្ៅកាុងផ្ទះផ្ោយប្រករអាជីវកម្ម ឬផ្សវាផ្ផ្េងៗ 30                          0,2 103                        0,1

សកម្មភាពររស់សាថ នទូត កុងស ុល និងអងគក្ខរអនតរជាតិ 181                       1,1 1.868                    1,6

សរុរ 16.893                 100,0 114.160               100,0

អ្នកស្សែងរកការងារជ្ែើ ពត័ម៌ានជ្រើសជរ ើសបគុគលកិ
ចណំាត់ថ្នន កន់នសហ្ាស
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សណ្តា ោរ និងោរសាន កអ់ារស័យ 

សាំណ្ង ់

ហ្ិរញ្ញ ៃតថុ និងធានរា៉ា ររ់ង 

ផ្សលិតអាហារ និងក្ភសជាៈ 

វាយនភណ័្ឌ  និងោតក់្ដរសាំក្លៀករាំពាក ់និងណសបកក្ជើង 

ផ្សលិតក្ៅស៊ាូ និងតា សទិច 

សរុរ 

ររោិណ្ភាគរកុម្ហ្៊ាុនណដលជរួរញ្ហា កងវុះខ្តជាំនញក្ៅក្លើទីផ្សារ 

ររោិណ្ភាគរកុម្ហ្៊ាុនណដលជរួោរលាំបាកកនងោរក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក 

ក្រើក្យងតាម្លទធផ្សលវនោរអក្ងកតររស់ ទីភាន កង់ារជាតិម្ខុ្រររ និងោរងារ សោីពីតរម្ូៃោរជាំនញ
ររស់និក្យជក ឆ្ន ាំ២០១២ កនុងៃស័ិយក្សដាកិចេចាំនួន៦ រមួ្ោន ៃស័ិយវាយនភណ័្ឌ  ោតក់្ដរសាំក្លៀករាំពាក ់និង
ណសបកក្ជើង ៃស័ិយសាំណ្ង ់ ៃស័ិយហិ្រញ្ញ ៃតថុនិង ធានរា៉ា ររ់ង ៃស័ិយផ្សលិតអាហារ និងក្ភសជាៈ ៃស័ិយ 
ផ្សលិតក្ៅស៊ាូ និងតា សទិក និងៃស័ិយសណ្តា ោរ និងោរសាន កអ់ារស័យបានរងាា ញថា និក្យជកភាគក្រចើន 
(៧៥,១%) បានជរួររទុះោរលាំបាកកនុងោរក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក។ ររោណ្ជា ២០% វននិក្យជកណដលជួរោរ
លាំបាកកនុងក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក គឺរណ្តោ លម្កពីរញ្ហា កងវុះខ្តជាំនញក្ៅក្លើទីផ្សារ រមួ្ោន កងវុះខ្តចាំនួន
ក្រកខជនណដលោនជាំនញ កងវុះខ្តក្រកខជនណដលោនគុណ្ៃុឌ្ឍរិគរ់រោន់ និងរទពិក្សា្នោ៍រងារម្ិនរគរ់
រោន់តាម្តរម្ូៃោរ។ ៃស័ិយណដលទទួលរងផ្សលរ៉ាុះពាល់ពីរញ្ហា កងវុះខ្តជាំនញខ្ា ាំងជាងក្គ គឺៃស័ិយ
សណ្តា ោរ និងោរសាន កអ់ារស័យ ៃស័ិយវាយនភណ័្ឌ  ោតក់្ដរសាំក្លៀករាំពាក ់ និងណសបកក្ជើង ៃស័ិយសាំណ្ង ់
និងៃស័ិយផ្សលិតអាហារ នងិក្ភសជាៈ (ររូភាពទី១៥)។ ជាំនញណដលោនោរខ្វុះខ្តរមួ្ោន ជាំនញ
រក្ចេកក្ទស ឬោរអនុៃតោជាកណ់សដង ជាំនញជាកល់ាកត់ាម្ររក្ភទោរងារនីម្យួៗ ជាំនញកនុងោរក្ររើរបាស់
ភាសាររក្ទស ជាំនញជួយ សរម្ួលកិចេោរដល់អតថិិជន ជាំនញកនុងោរក្្វើោរងារជារកុម្ និងជាំនញកនុងោរ
ក្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា  ណដលជាំនញទាំងអស់ក្នុះទក់ទងក្ៅនឹងជាំនញរងឹ និងជាំនញទន់ (ររូភាពទី១៦)។ 

រូរភាពទ ី១៥៖ ររោិណ្ភាគរកមុ្ហ្៊ាុនណដលជរួោរលាំបាកកនុងោរក្រជើសក្រ ើសរគុគលិក នងិរញ្ហា កងវុះខ្តជាំនញក្ៅក្លើ 
ទផី្សារ 
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រូរភាពទ ី១៦៖ ជាំនញណដលោនោរខ្វុះខ្ត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ររភព៖ ទីភាន កង់ារជាតិមុ្ខ្រររ និងោរងារ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៥.២.  បញ្ហា ព្បឈ្ម 

ក្ទុះរីជាោនោរខ្ិតខ្ាំររងឹណររងពីថាន កដ់ឹកនាំរកសួង និងម្ស្រនោីក្រោម្ឱ្វាទពាកព់ន័ធណដលបានខ្ិតខ្ាំ
ជាំនុះរគរឧ់រសគគ ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសម្ទិធផ្សលជាក្រចើនយ៉ា ងណ្តកក៏្ដ្ឋយ ករ៏កសួងក្ៅណតជួររញ្ហា
ររឈ្ម្សាំខ្ន់ៗ ម្យួចាំនួន ណដលរតូៃយកចិតោទុកដ្ឋកក់្ដ្ឋុះរសាយនិងចាតៃ់ធិានោរដូចតក្ៅ៖ 

៥.២.១. បញ្ហា ព្បឈ្មក្នងុការអភិវឌ្ឍលក្ខខណឌ ការងារ និង្ខុដ្ុមនីយក្មមននទ្ំនាក្់ទ្ំនង 
វិជ្ជា ជីវៈ 

ជាកណ់សោងកនុងៃស័ិយោរងារ រញ្ហា ររឈ្ម្ចម្បងៗ ណដលរកសួងបានជរួររទុះោនដូចជា៖ 

- ោនរកុម្អ្ិោរកិចេោរងារក្រចើនរកុម្ចុុះក្្វើអ្ិោរកិចេតាម្ក្រាងចរក សហ្រោស រគុឹះសាថ ន
ណដលអាចរងកឱ្យោនោរថាន ាំងថាន កព់ីោេ ស់ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន។ 

- ម្និទនោ់នោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លម្ស្រនោីអ្ិោរកិចេោរងារឱ្យោា យជាអ្ិោរោរងារ និងអ្ិោរ
ក្ពទយោរងារ ក្ដើម្បអីាចរាំក្ពញោរងារររស់ខ្ាួនបានក្ពញក្លញ និងររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព 
ខ្ពស់។ 

- គុណ្ភាព ៃ ិ្ ីសាស្រសោ និងររសិទធភាពវនោរចុុះក្្វើអ្ិោរកិចេោរងារ និងក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ
ក្ៅោនករម្តិក្ៅក្ ើយ។ 

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

ជាំនញកនុងោរក្ចុះអាន និងសរក្សរ 

ជាំនញកនុងោរគណ្នក្លខ្នពវនោ 

ចាំក្ណ្ុះដឹងករម្តិខ្ពស់ ណផ្សនកពត័ោ៌នៃទិា ឬជាំនញណផ្សនកទន ់(Software) 

ជាំនញកនុងោរក្រៀរចាំនិងរគររ់គងយុទធសាស្រសោ 

ជាំនញកនុងោរក្រៀរចាំណផ្សនោរ និងចាតណ់ចងកិចេោរ 

ជាំនញោងាររដាបាល 

ជាំនញកនុងោរទាំនកទ់ាំនងតាម្រយៈោរសរក្សរ 

ជាំនញជួយ សរម្ួលកិចេោរដល់អតិថិជន 

ជាំនញកនុងោរក្្វើោរងារជារកុម្ 

ជាំនញកនុងោរក្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា  

ចាំក្ណ្ុះដឹងករម្តិម្ូលដ្ឋា នណផ្សនកកុាំពយូទរ័ ឬពត័ោ៌នៃទិា 

ជាំនញកនុងោរទាំនកទ់ាំនងតាម្រយៈោរនិយយ 

ជាំនញកនុងោរក្ររើរបាស់ភាសាររក្ទស 

ជាំនញជាកល់ាកត់ាម្ររក្ភទោរងារនីម្យួៗ 

ជាំនញរក្ចេកក្ទស ឬោរអនុៃតោជាកណ់សដង 
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- សម្តថភាពររស់ម្ស្រនោអី្ិោរកិចេោរងារ ម្ស្រនោីក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ និងម្ស្រនោីអ្ិោរកចិេក្ពទយ
ោរងារ ក្ៅោនករម្តិក្ៅក្ ើយ។ 

- ពុាំទនោ់នឯកសណ្តា នសរោរម់្ស្រនោីអ្ិោរកិចេោរងារក្ៅក្ ើយ។ 
- ម្និទនោ់នលកខណ្ៈជាររពន័ធកនុងោររគររ់គងទិនននយ័សថិតិក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន 
សហ្ជីព កម្មករនិក្យជិត និងរបាយោរណ៍្ក្រោុះថាន កោ់រងារ។ 

- ខ្វុះកិចេសហ្ោរពីោេ ស់ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ណដលរងកោរលាំបាកដល់ម្ស្រនោីអ្ិោរកចិេ
ោរងារកនុងោរអនុៃតោោរងារ ។ 

- កងវុះខ្តយនោោរទរស់ាក តរ់ញ្ហា កូដកម្ម បាតុកម្ម នងិក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ ឱ្យោនណ់ត
ររក្សើរក្ ើង កនុងក្ោលរាំណ្ងធានសុខ្ដុម្រម្នវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈរវាងកម្មករនិក្យជតិ 
និងនិក្យជក។ 

- កងវុះខ្តោរពនិិតយ និងក្សនើសុាំក្្ើវៃកិ្សា្នកម្មរទរបញ្ញតោិម្យួចាំននួវនចារស់ោីពោីរងារណដល
គួរក្្ើវរចេុរបននកម្ម។ 

- កងវុះខ្តរទរបញ្ញតោមិ្យួចាំននួសរោររ់គររ់គងណផ្សនកនីម្យួៗវនៃស័ិយោរងារ ដូចជាចារស់ោីពី
សហ្ជីព ចារស់ោីពីោររក្ងកើតតុលាោរោរងារ និងក្ោលោរណ៍្សដីពីោរពរងឹង និងក្លើក
កម្ពស់ររពន័ធសុខ្ភាព នងិសុៃតថិភាពោរងារជាក្ដើម្។ 

- កងវុះខ្ត្នធាន និងរក្ចេកក្ទស កនុងោររក្ងកើនររសិទធភាពររស់ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នគណ្ៈ 
កម្មោរររឹកាោរងារ។ 

- ររយិោស និងររសិាថ នក្ៅកណនាងក្្វើោរ និងជិតកណនាងក្្វើោរក្ៅម្និទនប់ានក្រៀរចាំឱ្យបាន
លអររក្សើរក្ៅក្ ើយ ណដលអាចរងកឱ្យោនក្រោុះថាន កោ់រងារ ោរចុុះក្ខ្ាយវនសុខ្ភាព និងោរ
ដួលសនាររ់រស់កម្មករនិក្យជិត។ 

- កងវុះខ្តោរសិការសាៃរជាៃក្លើោរដាំក្ ើងរបាកឈ់្នួលអរបររោ និងអតថររក្យជនក៍្ផ្សសងៗ
ររស់កម្មករនិក្យជិត។  

- កងវុះខ្តោរផ្សសពវផ្សាយ និងអររ់ ាំដល់ថាន កដ់កឹនាំសហ្ជីព ក្ដើម្បពីរងឹងោរអនុៃតោសិទធិក្សរភីាព
សហ្ជីព និងអងគោរៃជិាា ជីៃៈ។ 

- កងវុះខ្តគុណ្ភាពកនុងោរក្្វើអនដរាគម្ន ៍សម្តថភាពម្ស្រនដីជាំនញ កិចេសហ្ោរជាម្យួសហ្រោស 
រគឹុះសាថ ន និងរកុម្ហ្៊ាុនម្យួចាំនួន និង្នធានរណនថម្ ក្ដើម្បអីនុៃតដណផ្សនោរទរស់ាក តោ់ររាលដ្ឋល
ក្ម្ក្រាគក្អដស៍ និងជាំងឺក្អដស៍ឱ្យោនររសិទធភាព។ 

- ោរយល់ដឹងអាំពីរក្រៀររររក្្វើោរងារ សិទធិោរងារ ចារស់ោីពីោរងារ និងរទរបញ្ញតោិពាកព់ន័ធ 
ររស់អនករគររ់គង និងកម្មករនិក្យជិតតាម្ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ក្ៅោនករម្តិ។ 

- ម្និទនោ់នររពន័ធរបាយោរណ៍្សោីពីសុខ្ភាព និងសុៃតថិភាពោរងារ ។ 
- ម្និទនោ់នរកុម្សិការសាៃរជាៃអាំពីជាំងឺៃជិាា ជីៃៈ។ 
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- កម្មករនិក្យជិត និងនិក្យជក ពុាំសូៃោនោរយល់ដឹងអាំពីចារស់ោីពីោរងារ និងរទរបញ្ញតោ ិ
ពាកព់ន័ធនន ដូចជាោរក្ររើរបាស់ពលកម្មកុោរឱ្យរសរក្ៅតាម្ចារ ់និងអនុសញ្ហញ អនោរជាតិ។ 

- ខ្វុះោរក្លើកទឹកចិតោជាថៃោិ សោភ រ និងម្ក្្ាបាយ សរោរ់ម្ស្រនោីអ្ិោរកិចេោរងារ និង 
ក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារកនុងោររាំក្ពញភារកិចេ។ 

៥.២.២.  បញ្ហា ព្បឈ្មក្នងុការអភិវឌ្ឍការអប់របំណរុ ុះបណ្តរ លបសចចក្សទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 

ក្ទុះរីជាោនកិចេខ្ិតខ្ាំររងឹណររង ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសម្ទិធផ្សលគួរឱ្យកតស់ោគ ល់ននកនុងោរ
អភៃិឌ្ឍោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈ នអាណ្តោិកនាងម្កយ៉ា ងណ្តកក៏្ដ្ឋយ ករ៏កសួងបាន
ជួរររទុះនូៃរញ្ហា ររឈ្ម្ម្យួចាំនួនដូចខ្ងក្រោម្៖ 

- កងវុះខ្តោរយល់ដឹងពីតវម្ាវនោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងននិន ោរ
ជាំរញុក្លើកទឹកចិតោឱ្យកូនក្ៅក្ៅរនោោរសិកាក្ៅករម្តិឧតោម្សិកាពីសាំណ្តករ់រជាពលរដា។ 

- កម្មៃ ិ្ ី និងគុណ្ភាពវនោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ម្និទនប់ានក្្ាើយតរ
ទាំងរសុងក្ៅនឹងតរម្ូៃោរទីផ្សារោរងារ។ 

- កងវុះខ្តអក្នោវាសិកដ្ឋា នសរោរសិ់ោខ ោម្ សិសស-និសសតិ ណដលម្កចូលក្រៀនកនុងៃស័ិយអររ់ ាំ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- កងវុះខ្តោរក្លើកទឹកចិតោទាំង្នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងសោភ រ ដល់សិោខ ោម្ សិសស-និសសតិ ណដល
ម្កចូលក្រៀនកនុងៃស័ិយអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ក្ដ្ឋយរកុម្ក្ោលក្ៅ 
ភាគក្រចើនជារកុម្ជនងាយរងក្រោុះ។ 

- ឧរករណ៍្ររោិខ ររក្ចេកក្ទសក្រាងជាង និងរនទរព់ិក្សា្ន ៍ ក្ៅោនករម្តិ និងម្និទនស់ម្រសរ
ក្ៅនឹងតរម្ូៃោរ។ 

- ោរទទួលសាគ ល់សម្តថភាពជាំនញ តាម្ៃស័ិយនីម្យួៗ ម្និទនប់ានអនុៃតោ ពិក្សសរករខ្ណ័្ឌ
គុណ្ៃឌុ្ឍកិម្ពុជា ម្និទនប់ានដ្ឋកឱ់្យក្ររើរបាស់ជាផ្សាូៃោរក្ៅក្ ើយ។ 

- ជាំនញម្យួចាំននួណដលទីផ្សារោនតរម្ូៃោរ រ៉ាុណនោរគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និង
ៃជិាា ជីៃៈ ពុាំទនោ់នសម្តថភាព និងលទធភាពរគររ់ោន ់ ក្ដើម្បកី្្វើោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លកោា ាំង 
ពលកម្មសរោរផ់្សគតផ់្សគងទ់ីផ្សារោរងារ។ 

- កងវុះោរចូលរមួ្ពីៃស័ិយឯកជន ទាំងសាម រតី និង្នធាន ក្ដើម្បោីាំរទដល់ោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយអររ់ ាំ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- កងវុះខ្តលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ ក្ដើម្បអីនុៃតោ និងអភៃិឌ្ឍៃស័ិយអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស 
និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ោររស្រញ្ហា រកម្មៃ ិ្ ីសហ្រគិនភាព និងជាំនញទនក់្ៅកនុងកម្មៃ ិ្ ីសិកា ណផ្សនកអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈក្ៅោនករម្តិ។ 
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- កងវុះខ្តពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ សោីពីររក្ភទជាំនញ ករម្តិ សម្តថភាព និងររោិណ្វន 
តរម្ូៃោរ ក្ដើម្បជីាម្ូលដ្ឋា នរគឹុះកនុងោរក្រៀរចាំកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លឱ្យក្្ាើយតរតាម្តរម្ូៃោរ 
ទីផ្សារោរងារ។ 

- ោរចូលរមួ្ និងររតិរតោិររស់និក្យជកកនុងោរអនុៃតោោតពវកិចេហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងក្ៅោនករម្តិ។ 
- សម្តថភាពរុគគលិកម្ស្រនោីរាជោរ និងរគូរក្ចេកក្ទស/ឯកក្ទស ក្ៅោនករម្តិ ម្និទនស់ម្រសរ
តាម្ោររកីចក្រម្ើន និងោរអភៃិឌ្ឍរក្ចេកៃទិា។ 

- កងវុះខ្ត្នធានថៃោិ សោភ រ និងពត័ោ៌នសរោរោ់ាំរទដល់ោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទសនិងៃជិាា ជីៃៈឱ្យោននិរនដរភាព។ 

៥.២.៣.  បញ្ហា ព្បឈ្មក្នងុការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និងការងារ 

ក្ៅកនុងដាំក្ណ្ើ រោរវនោរអនុៃតោក្ោលនក្យបាយម្ុខ្រររ និងោរងារនក្ពលកនាងម្ក រកសួង
បានជួរររទុះនូៃរញ្ហា ររឈ្ម្ម្យួចាំននួរមួ្ោន៖ 

- កងវុះខ្តអនកជាំនញសិការសាៃរជាៃ និងចងរកងឱ្យបានចាស់លាស់នូៃក្ោលនក្យបាយសោីពី
ម្ុខ្រររ និងោរងារ។ 

- កងវុះខ្តក្ហ្ដ្ឋា រចនសម្ព័នធកនុងោរផ្សោល់ក្សវាោរងារ និងព័ត៌ោនទីផ្សារោរងារឱ្យបានដល់ 
ទីជនរទ និងរគរត់ាំរន។់ 

- កងវុះោរយល់ដឹងររស់ររជាពលរដាអាំពីក្សវាោរងារ និងពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ ក្ហ្ើយោរសហ្
ោររវាងភាគីពាកព់ន័ធ ដូចជាអនកណសវងរកោរងារក្្វើ និក្យជក អនកផ្សោល់ោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
និងសាធារណ្ជនទូក្ៅ ម្និទនោ់នភាពររក្សើរក្ៅក្ ើយ។ 

- កងវុះខ្តយនដោរកនុងោរពរងឹងកម្មៃ ិ្ ី “ក្ៃទិោោរងារ”។ 
- កងវុះខ្តកិចេសហ្ោរជិតសនិទធពីសាំណ្តកអ់ាជាា ្រម្ូលដ្ឋា នកនុងដាំក្ណ្ើ ោរររម្ូល និងចុុះក្ឈ្លម ុះ
អនកណសវងរកោរងារក្្វើក្ៅតាម្ម្ូលដ្ឋា ន។ 

- និក្យជក និងអនកក្ររើរបាស់ក្សវា ម្និបានផ្សោល់កិចេសហ្ោរលអជាម្យួ ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ 
និងោរងារ កនុងោរផ្សោល់ពត័ោ៌នរតលរម់្កៃញិនូៃលទធផ្សលណដលទទួលបានពោីរក្ររើរបាស់ក្សវា 
ជាពិក្សសគឺខ្វុះលទធភាពកនុងោរពរងីកក្សវាឱ្យបានទូលាំទូលាយ និងតាម្តរម្ូៃោរ។ 

- កងវុះខ្តររភពទិនននយ័ និងពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារសរោរច់ងរកង ក្ហ្ើយដាំក្ណ្ើ រោរររម្ូល
ទិនននយ័រឋម្ក្ររើរបាស់ក្ពលក្ៃលាយូរ និង្នធានក្រចើន។ 

- ររភពទិនននយ័ និងពត័ោ៌នណដលោនរសារព់ាកព់ន័ធនឹងោរចងរកងសថិតិោរងារក្ៅោនករម្តិ
តិចតួច ណដលឱ្យោនោរលាំបាកកនុងោរកសាងសថិតិោរងារ។ 

- ពុាំទនោ់នៃទិាសាថ នោរងារ ក្ដើម្បកី្្វើោរសិការសាៃរជាៃ និងៃភិាគររករក្ដ្ឋយលកខណ្ៈ 
ៃទិាសាស្រសោ ឱ្យរសរក្ៅតាម្សាថ នភាព និងភូម្សិាស្រសោជាកណ់សដង។ 
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- កងវុះខ្ត្នធានម្នុសស និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ ក្ដើម្បរីរម្ូលចងរកង និងៃភិាគពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ និង
ផ្សោល់នូៃោររ ាំពឹងទុក និងពាករណ៍្នក្ពលអនគត។ 

- ម្ស្រនោីណដលរក្រម្ើោរងារក្ៅ ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ នងិោរងារ កនាងម្ក ម្និទនទ់ទួលបានោរ
ក្លើកទឹកចិតោរណនថម្ឱ្យរសរតាម្ក្ោលោរណ៍្វនទីភាន កង់ារររតិរតោិោរពិក្សសក្ៅក្ ើយ។ 

- កងវុះខ្តពលករណដលោនជាំនញរសរក្ៅតាម្តរម្ូៃោរទីផ្សារក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទស។ 
- កងវុះខ្តោររគរ់រគង និងោរផ្សោល់ឯកសាររសរចារ់ជូនពលករណខ្មរណដល្ាងណដនក្ៅក្្វើ
ោរងាររពឹកៃលិលាៃ ច និងតាម្រដូៃ ក្ហ្ើយម្និរតឹម្ណតរ៉ាុក្ណ្តណ ុះ នីតិៃ ិ្ ី នងិោរក្រៀរចាំណរររទ
រញ្ាូ នពលករក្ៅររក្ទសោនរយៈក្ពលណៃង។ 

- កងវុះខ្តោររគររ់គងជនររក្ទសណដលចូលម្កក្្វើោរក្ៅកនុងរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជា។ 
- កងវុះខ្តរទរបញ្ញតោិរគររ់គងរកុម្ហ្៊ាុន ឬៃស័ិយឯកជនណដលផ្សោល់ក្សវារកោរងារឱ្យពលករក្្វើោរ
កនុងរសុក។ 

៥.២.៤.  បញ្ហា ព្បឈ្មក្នងុការអភិវឌ្ឍរបប្នរិ្ខុ្ងគម្ព្មាប់ជនទងំឡាយផដ្ល្ថតិ
សព្កាមបទ្បបញ្ញតិរននចាប់្ររីីការងារ 

ចាំណណ្កឯកនុងៃស័ិយសនោិសុខ្សងគម្ៃញិ សរោរជ់នទាំងឡាយសថិតក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពី
ោរងារ រកសួងបានជួររញ្ហា ររឈ្ម្ដូចជា៖ 

- រររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារក្ៅកម្ពុជា រតូៃបានអនុៃតោចាំក្ពលណដលពិភពក្លាកជរួររទុះ
នូៃៃរិតោិក្សដាកិចេសកលនឆ្ន ាំ២០០៨ ក្ហ្ើយក្ៅក្ពលក្នុះោនសហ្រោស រគឹុះសាថ នម្យួ
ចាំនួនបានរិទទវ រ និងខ្ាុះក្ទៀតបានតអ កដាំក្ណ្ើ រោរ ណដលនាំឱ្យោនោរលាំបាកកនុងោរអនុៃតោ
ចារ ់ ក្ៅក្ពលណដលនិក្យជកកាំពុងណតទទួលោរខ្តរង ់ ក្ហ្ើយរតូៃជារោ់តពវកិចេរងរ់បាក់
ភាគទនរររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារ សរោរក់ម្មករនិក្យជិតររស់ខ្ាួនក្ទៀត។ ជារមួ្ 
ោរអនុៃតោរររធានរា៉ា ររ់ងសនោិសុខ្សងគម្ ោនរញ្ហា ររឈ្ម្ម្យួចាំនួនទកទ់ងនឹងោរអនុៃតោ
ោតពវកិចេររស់និក្យជក កម្មករនិក្យជតិ និងអនកផ្សោល់ក្សវាក្ៃជាសាស្រសោ។ 

- កម្មករនិក្យជិតម្និទនយ់ល់ចាស់អាំពីម្ូលដ្ឋា នចារ ់នងិរករខ្ណ័្ឌ គតិយុតោនន ដូចជាកម្មករ 
និក្យជិតម្យួចាំនួន ម្និោនឯកសាររញ្ហា កព់ីអតោសញ្ហញ ណ្ររស់ខ្ាួន ខ្េីឯកសារអនកដវទម្កក្ររើ
ក្រៀរអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ ក្ហ្ើយម្និោនសាំរុរតអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ ណដលជាក្ហ្តុនាំឱ្យម្និបានទទួល
តាៃោលិកឧតោរជីៃ ីសរោរអ់នករស់ក្ៅកនុងរនទុកក្ៅក្ពលណដលខ្ាួនទទួលក្រោុះថាន កោ់រងារ រហូ្ត
ដល់បាតរ់ងជ់ីៃតិ និងម្ា៉ាងៃញិក្ទៀត ពួកក្គក្ៅទទួលក្សវាក្ៃជាសាស្រសោម្និចាំក្ោលក្ៅ ឬក្ៅម្នទីរ
ក្ពទយណដលម្និបានចុុះកិចេសនាជាម្យួរកសួង។ 

- កងវុះខ្តោរយល់ដឹងចាស់លាស់ពីសាំណ្តកន់ិក្យជកសោីពីចារ ់ នីតិៃ ិ្ ី និងណរររទវនោរ 
អនុៃតោក្ោលនក្យបាយរររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារ។ 
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- ោរផ្សដល់របាយោរណ៍្ពីចាំនួនកម្មករនិក្យជិត និងោររងភ់ាគទនតាម្ណខ្នមី្យួៗ ោនភាព
យឺតយ៉ា ៃ ក្ហ្ើយនិក្យជកម្យួចាំនួនម្និបានរាំក្ពញោតពវកិចេររស់ខ្ាួនចាំក្ពាុះកម្មករនកិ្យជិត
ក្ដ្ឋយម្និបានម្កចុុះរញ្ា ិោ និងរងភ់ាគទន ក្ហ្ើយម្និបានរាយោរណ៍្ពចីាំនួនរបាកក់្រៀៃតស
ចាំនួនកម្មករនិក្យជិត និងចាំនួនសាខ្ររស់រកមុ្ហ្៊ាុនឱ្យបានរតឹម្រតូៃជាកណ់សោង។ 

- ោរផ្សដល់របាយោរណ៍្ហានិភយ័ោរងារម្និទនច់ាស់លាស់ និងយឺតយ៉ា ៃ ណដលនាំឱ្យោនោរ
លាំបាកកនុងោរអក្ងកតរកម្ូលក្ហ្តុក្រោុះថាន កោ់រងារ និងនាំឱ្យោរផ្សដល់តាៃោលិកជូនជនរងក្រោុះ 
ោនោរយឺតយ៉ា ៃ។ 

- កងវុះខ្តោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លដល់ម្ស្រនោី ក្ដើម្បរីក្ងើកនោរយល់ដឹង និងពរងងឹោរអនុៃតោក្ោល
នក្យបាយ ររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព។ 

- គុណ្ភាពវនោរផ្សោល់ក្សវាក្ៃជាសាស្រសោពីសាំណ្តកម់្ស្រនោី និងរគុគលិកក្ៅោនករម្តិ ក្ហ្ើយរគូក្ពទយ 
ម្យួចាំនួនម្និបានយកចិតោទុកដ្ឋក ់ និងម្និបានអនុៃតោកិចេោររសរតាម្សីល្ម្ៃ៌ជិាា ជីៃៈចាំក្ពាុះ
ជនរងក្រោុះ។ 

- កងវុះខ្តោរក្ររើរបាស់ររពន័ធពតោ៌នៃទិា (Information Techology) កនុងោររគររ់គងោរ 
អនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីសនោិសុខ្សងគម្ររស់រកសួង។ 

- ោរពរងីកៃសិាលភាពវនៃស័ិយសនោិសុខ្សងគម្ម្និទនប់ានក្ៅដល់ររររបាកក់្សា្ន។ 

៥.២.៥. បញ្ហា ព្បឈ្មក្នងុការរព្ងឹងអភិាលក្ិចចលអ 

កនាងម្ក ក្ទុះរីរកសួងណដលោនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុជាក្សន្ោិរ បានខ្ិតខ្ាំ
ររឹងណររងរនោពរងងឹអភបិាលកិចេលអក្លើោរអភៃិឌ្ឍ្នធានម្នុសស និងសាថ រន័ ភាពជាវដគូ ររសិទធភាព និង
គណ្ក្នយយភាព ជាពិក្សសោររក្ងកើនគុណ្ភាពវនោរផ្សោល់ក្សវាសាធារណ្ៈ សាំក្ៅសក្រម្ចបាននូៃចកខុៃស័ិយ
ររស់រកសួងក្លើោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ កក៏្ៅណតោនជួរររទុះនូៃរញ្ហា ររឈ្ម្
ម្យួចាំនួនណដលជាឧរសគគកនុងោរអនុៃតោក្ោលនក្យបាយររស់រកសួងោនដូចជា៖ 

- កងវុះខ្តម្ក្្ាបាយ និងររសិទធភាពកនុងទាំនកទ់ាំនង ក្ផ្សាើឯកសារក្ៅៃញិក្ៅម្កររករក្ដ្ឋយ
រក្រៀរក្រៀររយរវាងរណ្តោ អងគភាព និងម្នទីរក្ៅតាម្រណ្តោ រាជធាន-ីក្ខ្តោ។ 

- កងវុះខ្តររពន័ធម្ូលដ្ឋា នទិនននយ័ណផ្សនកពត័ោ៌នៃទិា សរោររ់គររ់គងររពន័ធហិ្រញ្ញ ៃតថុ រដាបាល 
និងោរអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីគក្រោងក្ផ្សសងៗររស់រកសួង។ 

- កងវុះខ្តោររគររ់គង្នធានម្នុសស និងោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លម្ស្រនោីឱ្យោនជាំនញ ជាពិក្សស
សរោរស់្រសដី ឱ្យរសរតាម្តួនទី និងតាំណណ្ងររស់ខ្ាួន។ 

- ម្និទនអ់នុៃតោឱ្យោនររសិទធភាព រសរតាម្ក្ោលនក្យបាយកាំណណ្ទរម្ងរ់ដាបាលសាធារណ្ៈ 
កនុងោរោតរ់នថយោរយិ្ិរក្តយយ ក្ដើម្បធីានឱ្យោនតោា ភាព និងរងកឱ្យោនភាពងាយ
រសួលកនុងោរក្ររើរបាស់ក្សវាពីសាំណ្តករ់រជាពលរដា។ 
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- តរម្ូៃោរចាំណ្តយររស់រកសួង្ាំជាងលទធភាព្នធានថៃោិណដលោន រមួ្ជាម្យួនងឹនីតិៃ ិ្  ី
ទូទតក់្ៅរកសួងក្សដាកិចេ នងិហិ្រញ្ញ ៃតថុរតូៃោរក្ពលក្ៃលាម្យួជាកល់ាក។់ 

- កិចេសហ្ោរពីអងគភាពក្ផ្សសងៗកនុងោរក្រៀរចាំនីតិៃ ិ្ ីហិ្រញ្ញ ៃតថុ ម្និទនក់្្ាើយតរក្ៅនឹងសាំណូ្ម្ពរ
ោរងាររក្ចេកក្ទសររស់អងគភាពជាំនញ។ 

- ្នធានម្នុសស សោភ រ ថៃោិ ទកទ់ងនឹងនីតិៃ ិ្ ីហិ្រញ្ញ ៃតថុក្ៅោនករម្តិ ម្និទនក់្្ាើយតរក្ៅ
នឹងសាំណូ្ម្ពរោរងារររស់រកសួង។ 

- កាំណណ្ទរម្ងរ់រពន័ធហិ្រញ្ញ ៃតថុសាធារណ្ៈោនទាំហ្ាំ្ាំ សមុរគសាម ញ នងិរនទ ន ់ រងកឱ្យអងគភាព
ជាំនញ ោនោរលាំបាកកនុងោរអនុៃតោ។ 

- ោរអនុៃតោរទរញ្ហា វផ្សទកនុង ក្ោលោរណ៍្ណណ្នាំនន ពុាំសូៃោនររសិទធភាព។ 
- ម្និោនឃ្ា ាំងរគររ់ោនស់រោររ់កាសោភ រររោិខ រ និងឯកសារក្ផ្សសងៗ។ 
- ោរររគល់ ទទួលអោរ ចលនរទពយ និងអចលនរទពយតាម្អងគភាពនីម្យួៗោនភាពលាំក្អៀង
រវាងរញ្ា ីសារក្ពើភណ័្ឌ   និងដី្ ាី សោភ រ ណដលទទួលបានជាកណ់សោង។  

- ម្និោនឯកសាររគររ់ោន ់សរោរចុ់ុះរញ្ា ីសារក្ពើភណ័្ឌ ក្កើនក្ ើង ថយចុុះតាម្ឆ្ន ាំនីម្យួៗ។ 
- កងវុះខ្តយនោោរររម្ូលព័តោ៌នពាក់ព័នធនឹងកិចេសហ្ររតិរតោិោរ និងកិចេរពម្ក្រពៀងរវាង 
អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ និងវដគូអភៃិឌ្ឍន។៍ 

- កងវុះខ្តយនោោរររម្ូល និងរគរ់រគងឯកសារ និងរបាយោរណ៍្វនកិចេររជុាំននណដល 
អងគភាពពាកព់ន័ធបានចូលរមួ្។ 

- កងវុះខ្ត្នធានម្នុសសណដលោនសម្តថភាពភាសាររក្ទស ោរទូត នងិចាំក្ណ្ុះដឹងចារ។់ 
- គុណ្ភាពវនសថិតិណដលបានចងរកង និងោរកាំណ្តសូ់ចនករក្ៅោនករម្តិ។ 
- សម្តថភាពម្ស្រនោទីទួលរនទុកសថិតិក្ៅតាម្អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ ជាពិក្សសអងគភាពថាន កក់្រោម្
ជាតិ ក្ៅោនករម្តិ។ 

- ោរផ្សោល់របាយោរណ៍្ពីអងគភាពថាន កក់្រោម្ជាតិ ម្កនយកដ្ឋា នណផ្សនោរ សថិតិ និងនតីិកម្ម ោន
ភាពយឺតយ៉ា ៃ នងិោម នសោងដ់្ឋររមួ្។ 

- អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទក្សនើសុាំឱ្យោនោរចុុះក្្វើសៃនកម្ម នងិអ្ិោរកិចេរមួ្ោន  ឬក្្វើសៃនកម្ម នងិ
អ្ិោរកិចេឆ្ា ស់ោន  ក្ៅតាម្ឆ្ន ាំក្សស និងគូ ក្ចៀសវាងោរក្្វើសៃនកម្ម និងអ្ិោរកិចេ រតួតសីុោន  
ណដលនាំឱ្យខ្តរងក់្ពលក្ៃលាររស់អងគភាព កដូ៏ចជាថៃោិជាតិ។ 

- កងវុះខ្តោរក្រៀរចាំរចនសម្ពន័ធររករក្ដ្ឋយសម្ភាព ក្ៅតាម្ក្ោលោរណ៍្ក្យនឌ្រ័ និង
ររសិទធភាពកនុងោរណតងតាាំង និងោរដាំក្ ើងឋានៈដល់ម្ស្រនោកី្ៅតាម្សម្តថភាព។ 

- កងវុះខ្តកិចេសហ្ររតរិតោិោរជាម្យួវដគូអភៃិឌ្ឍន ៍ អងគោរជាតិ និងអនោរជាតិកនុងោរទទួល
បានោរោាំរទ និងផ្សោល់ជាំនួយហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងរក្ចេកក្ទស។ 
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- កងវុះខ្តោរយល់ដងឹអាំពីក្យនឌ្រ័ អនុសញ្ហញ  CEDAW នងិចារព់ាកព់ន័ធក្ៅកនុងចាំក្ណ្តម្ម្ស្រនោី
រក្ចេកក្ទសទាំងថាន កក់ណ្តោ ល និងរាជធាន-ីក្ខ្តោ។ 

- កងវុះខ្តោររស្រញ្ហា រក្យនឌ្រ័ក្ៅតាម្រណ្តោ រាជធាន-ីក្ខ្តោចាំណុ្ុះរកសួង និងតាម្រណ្តោ សហ្រោស 
រគឹុះសាថ ន។ 

- កងវុះខ្តថៃោិ ម្ក្្ាបាយ និងសោភ រកនុងោររាំក្ពញោរងារផ្សសពវផ្សាយអាំពីក្ោលនក្យបាយ 
និងចារទ់កទ់ងក្ៅនឹងរញ្ហា សម្ភាពរវាងស្រសោី និងរុរសកនុងៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
ៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ោម នម្ក្្ាបាយក្្វើដាំក្ណ្ើ រសរោរអ់ងគភាពចុុះក្្វើសៃនកម្មតាម្អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ ទាំងរដាបាល 
កណ្តដ ល និងម្នទីររាជធាន-ីក្ខ្តោ។ 

- កងវុះ្នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុ ក្ររងឥនធនៈ និងសោភ រឧរករណ៍្រក្ចេកក្ទស សរោរក់្ររើរបាស់ក្ពល
រាំក្ពញោរងារ។ 

- ោរយល់ដឹងររស់ម្ស្រនោីក្លើោរងារជាំនញរក្ចេកក្ទសសៃនកម្មក្ៅោនករម្តិ។ 

៥.៣.  យទុ្ធសាស្ត្រអាទ្ិភារ នងិផែនការ្ក្មមភារ 
 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃោរអភៃិឌ្ឍ្នធានម្នុសសររករក្ដ្ឋយសម្្ម្ ៌ ទាំងររោិណ្ និងគុណ្ភាព 
ណដលក្្ាើយតរបានតាម្តរមូ្ៃោរវនោរអភិៃឌ្ឍក្សដាកិចេ រពម្ទាំងក្ដ្ឋុះរសាយរាល់រញ្ហា ររឈ្ម្ខ្ងក្លើ  
កដូ៏ចជាចូលរមួ្ចាំណណ្កកនុងោរក្្វើកាំណណ្ទរម្ងឱ់្យោនណ់តសីុជក្រៅដូចោនណចងក្ៅកនុងកម្មៃ ិ្ ីនក្យបាយ និង
យុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្ដាំណ្តកោ់លទី៣ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទ៥ី វនរដាសភា រកសួងោរងារ និង 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ បានក្្វើអាទិភាពកម្មក្ ើងៃញិ និងកាំណ្តនូ់ៃយុទធសាស្រសោអាទិភាពចាំននួ៥ ដូចខ្ង
ក្រោម្៖ 

 យុទធសាស្រសោទ ី១៖ ោរអភៃិឌ្ឍលកខខ្ណ្ឌ ោរងារ និងសុខ្ដុម្នីយកម្មទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ 
 យុទធសាស្រសោទ ី២៖ ោរអភៃិឌ្ឍោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ 
 យុទធសាស្រសោទ ី៣៖ ោរអភៃិឌ្ឍម្ុខ្រររ និងោរងារ 
 យុទធសាស្រសោទ ី៤៖ ោរអភៃិឌ្ឍរររសនោិសុខ្សងគម្សរោរជ់នទាំងឡាយណ្តណដលសថិតក្រោម្រទ

របញ្ញតិវនចារស់ោីពីោរងារ 
 យុទធសាស្រសោទ ី៥៖ ោរពរងឹងអភបិាលកិចេលអ 

៥.៣.១. ការអភិវឌ្ឍលក្ខខណឌ ការងារ និង្ខុដ្ុមនីយក្មមននទ្ំនាក្់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ 

 ោរក្ោរពលកខខ្ណ្ឌ ោរងារ និងសុខ្ដុម្នីយកម្មវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ គឺជាយុទធសាស្រសោម្យួ 
ណដលរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកាំពុងក្តោ តោរយកចិតោទុកដ្ឋក់យ៉ា ងម្ុតោាំ ក្ហ្ើយបានអនុៃតោនូៃក្ោល
នក្យបាយផ្សាភាា រព់ាណិ្ជាកម្មក្ៅនឹងលកខខ្ណ្ឌ ោរងារ ណដលោនណតររក្ទសកម្ពុជាម្យួគតហ់ា៊ា នអនុៃតោនូៃ
ក្ោលនក្យបាយក្នុះ ក្ដើម្បធីានថាសិទធិក្សរភីាព និងលកខខ្ណ្ឌ ោរងារក្ៅកម្ពុជារតូៃបានក្ោរពក្ៅតាម្
រទដ្ឋា ន និងសោងដ់្ឋអនោរជាត។ិ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ម្និរតឹម្ណតចងក់្ ើញកម្មករនិក្យជិត និងររជាពលរដា
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កម្ពុជាទទួលបានផ្សលររក្យជនក៍្សដាកិចេ ណដលក្កើតក្ចញពីោរៃនិិក្យគរ៉ាុក្ណ្តណ ុះក្ទ ណថម្ទាំងោនម្ហិ្ចឆតា
ឱ្យកម្មករនិក្យជិតណខ្មរទទួលោរក្ោរពសិទធិពីោេ ស់ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ នផ្សងណដរ។ 

 ក្ៅកនុងសាម រតីក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទ៥ី វនរដាសភា តាម្រយៈយុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្
ដាំណ្តកោ់លទី៣ បានក្តោ តោរយកចិតោទុកដ្ឋកក់្ៅក្លើ (១) រនោក្លើកកម្ពស់លកខខ្ណ្ឌ ោងារឱ្យោនណ់ត
ររក្សើរក្ ើង តាម្រយៈោរពរងឹងោរអនុៃតោចារស់ោីពីោរងារ ោររនោោាំរទកម្មៃ ិ្ ីក្រាងចរកោនណ់តររក្សើរ និង 
(២) ពរងឹងភាពសុខ្ដុម្រម្នវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ តាម្រយៈោរជាំរញុអនុម្ត័ចារស់ោីពីសហ្ជីព ោរក្្វើ
រចេុរបននកម្មចារស់ោីពីោរងារ ោរពរងឹងោរក្ោរពៃនិយ័ោរងារ និងរកម្សីល្ម្ៃ៌ជិាា ជីៃៈ ោរពរងឹង នងិ
សរម្រសរម្ួលសាថ រន័អនុៃតោយនោោរទរស់ាក ត ់ និងក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ កដូ៏ចជាយនោោរទរស់ាក ត ់ និង
ក្ដ្ឋុះរសាយបាតុកម្ម រពម្ទាំងោរពរងឹងសម្តថភាព នងិតួនទីររស់អ្ិោរកិចេោរងារកនុងោរផ្សសុះផ្សា និង
ក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទ និងោររក្ងកើតតុលាោរោរងារ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោខ្ងក្លើក្នុះ រកសួងបានកាំណ្តនូ់ៃកម្មៃ ិ្ ី និងសកម្មភាពដូចខ្ង
ក្រោម្៖ 

កម្មវិធីទ១ី៖ បនតលលើកកម្ពសល់កខខណ្ឌ ការងារឱ្យកាន់ផ្តប្រលសើរល ើង 

- ក្រៀរចាំយនោោរអ្ិោរកិចេោរងារឯកភាព ណដលរមួ្ោនសោសភាពម្កពីនយកដ្ឋា នអ្ិោរកិចេ
ោរងារ នយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ នយកដ្ឋា នៃវិាទោរងារ ក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្ នយក
ដ្ឋា នម្ុខ្រររនិងហ្តថពលកម្ម នយកដ្ឋា នោរងារកុោរ នយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ និងអគគ
ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នគណ្ៈកម្មោរសរោរក់្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា កូដកម្ម-បាតុកម្ម ក្ៅតាម្រគរម់្ុខ្សញ្ហញ  
ក្ដើម្បចុីុះក្្វើអ្ិោរកិចេកនុងក្ពលណតម្យួ ក្ដ្ឋយក្ររើរទដ្ឋា នវាយតវម្ាណតម្យួ សាំក្ៅពរងឹង 
គុណ្ភាព តោា ភាព និងររសិទធភាពវនោរក្្វើអ្ិោរកិចេោរងារ។ 

- ក្រៀរចាំរររអ្ិោរកិចេឱ្យបានក្ទៀងទត ់និងជាររចាាំ ក្ដ្ឋយកាំណ្តយ់៉ា ងតិចចាំនួន ១ ០០០ (ម្យួ
ពាន)់ ក្ោលក្ៅក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន កនុង ១រតីោស វនឆ្ន ាំ២០១៤ និងយ៉ា ងតិច
ចាំនួន ១ ២០០ (ម្យួពានព់ីររយ) ក្ោលក្ៅក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន កនុង ១រតីោស វន
ឆ្ន ាំ២០១៥ និងឆ្ន ាំរនោរនទ រ។់ 

- ក្រៀរចាំគាំររូបាយោរណ៍្សោីពីអ្ិោរកិចេោរងារណដលោនតោា ភាព និងរសរតាម្ចារជ់ា្រោន 
និងសោងដ់្ឋអនោរជាតិ ក្ដើម្បរីក្ងកើនជាំក្នឿទុកចតិោពីសាំណ្តកក់ម្មករនិក្យជិត និក្យជក អងគោរ
ៃជិាា ជីៃៈ  សហ្គម្នជ៍ាតិ និងអនោរជាតិ។ 

- ក្រៀរចាំររពន័ធរគររ់គងទិនននយ័តាម្ណររពត័ោ៌នៃទិា ក្ដើម្បពីរងឹងោររគររ់គងសថិតិសោីពីក្រាងចរក 
សហ្រោស រគឹុះសាថ ន និងកម្មករនិក្យជិត។ 

- ក្រៀរចាំសិកា និងក្្វើៃកិ្សា្នកម្មចារស់ោីពីោរងារ និងតាកណ់តងលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ ណដល
ពាកព់ន័ធជាម្យួនឹងលកខខ្ណ្ឌ ោរងាររណនថម្ក្ទៀត ឱ្យរសរតាម្ចារស់ាថ នភាពក្សដាកិចេសងគម្ ក៏
ដូចជារទដ្ឋា នអនោរជាតិ រទដ្ឋា នអាសា៊ា ន និងោរៃៃិតោសងគម្ក្សដាកិចេ។ 
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- រនោោាំរទ និងសហ្ោរជាម្យួវដគូពាកព់ន័ធកនុងោរអនុៃតោគក្រោងក្រាងចរកោនណ់តររក្សើរក្ៅ 
កម្ពុជា ក្ដើម្បតីោា ភាពកនុងោរក្លើកកម្ពស់សោងដ់្ឋោរងារ និងកិតានុភាពវនផ្សលិតផ្សលណដល 
ផ្សលិតក្ៅកម្ពុជា សាំក្ៅរក្ងកើនភាពទកទ់ញដល់អនករញ្ហា ទិញ និងៃនិិក្យគិន្ាៗំ ណដល
ររោននូ់ៃរកម្សីល្ម្ខ៌្ពស់ (Corporate Social Responsibility) រណនថម្ក្ទៀត។ 

- ពរងឹងកិចេសហ្ររតិរតោិោរជាម្យួវដគូជាត ិ និងអនោរជាតិ ជាពិក្សសជាម្យួអងគោរអនោរជាតិ
ខ្ងោរងារ កនុងោរពរងឹង នងិកសាងសម្តថភាពររស់ម្ស្រនោីអ្ិោរកិចេោរងារ ជាពិក្សសម្ស្រនោី
អ្ិោរកិចេោរងារក្ៅតាម្ម្នទីររាជធាន-ីក្ខ្តោ។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនរគូរក្ងាគ លណផ្សនកអ្ិោរកិចេោរងារតាម្ម្នទីររាជធានី-ក្ខ្តោ ក្ដើម្បកី្្វើោររណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លដល់ម្ស្រនោអី្ិោរកិចេោរងារ អងគោរៃជិាា ជីៃៈ សហ្រោស រគឹុះសាថ ន និងអងគោរជាត ិ
ឱ្យបានយល់ដឹងពចីារស់ោីពោីរងារ និងរទរបញ្ញតោិពាកព់ន័ធ។ 

- សហ្ោរជាម្យួវដគូពាកព់ន័ធ ក្ដើម្បកី្រៀរចាំឱ្យោនសិោខ សាលាសោីពីសិទធិោរងារ និងលកខខ្ណ្ឌ
ោរងារ យ៉ា ងតិចចាំនួន ២ដង កនុង១ឆ្ន ាំ សាំក្ៅរក្ងកើនោរយល់ដឹងពីចារ់សោីពីោរងារ និង 
រទរបញ្ញតោិពាកព់ន័ធ។ 

- ពរងឹងកិចេសហ្ររតិរតោិោរ ជាម្យួអាជាា ្រោនសម្តថកចិេពាកព់ន័ធ កនុងោរអនុៃតោភារកិចេររស់
ខ្ាួន កដូ៏ចជាតាម្ដ្ឋន និងអនុៃតោនូៃរបាយោរណ៍្អ្ិោរកិចេោរងារ។ 

- ពរងឹងយនោោរោរចុុះរញ្ា ិោ និងទិដ្ឋា ោរសាំណុ្ាំ ណរររទសោីពីសហ្រោស រគឹុះសាថ ន ដូចជា
ររោសក្រើកសហ្រោស ក្សៀៃក្ៅរញ្ា ីររចាាំរគឹុះសាថ ន ក្សៀៃក្ៅក្រើករបាក ់និងរទរញ្ហា វផ្សទកនុង
ររស់សហ្រោស រគឹុះសាថ នឱ្យបានចាស់លាស់ និងោនតោា ភាព ឱ្យរសរតាម្សាម រតីវន
ររោសរមួ្រវាងរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ និងរកសួងក្សដាកិចេ និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ 
សោីពីោរផ្សោល់ក្សវាសាធារណ្ៈ។ 

- រនោសិកាលទធភាពផ្សោល់សចាេ រន័រណ្តោ អនុសញ្ហញ ររស់អងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ ណដលសម្
រសរនឹងរររិទកម្ពុជា។ 

- ពរងឹងរកុម្ោរងារចាររ់រស់រកសួង សាំក្ៅជួយ សរម្ួលនតីិៃ ិ្ ីកនុងោរអនុៃតោចារ។់ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នអ្ិោរកចិេោរងារ នយកដ្ឋា ន
ក្ពទយោរងារ នយកដ្ឋា នៃវិាទោរងារ ក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្ នយកដ្ឋា នម្ខុ្រររនិងហ្តថពលកម្ម 
នយកដ្ឋា នោរងារកុោរ នយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ អគគនយកដ្ឋា នរដាបាលនិងហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងអគគ
ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នគណ្ៈកម្មោរសរោរក់្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា កូដកម្ម បាតុកម្មក្ៅតាម្រគរម់្ុខ្សញ្ហញ  រពម្ទាំង
ោរយិល័យោរងារវនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរាជធាន-ីក្ខ្តោ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធ
ក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួ សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ  ណដលអាចក្កើត
ក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរ
យុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ខុ្។ 
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កម្មវិធីទី ២៖  ពប្ងឹងភាពសុខដុម្រម្នាផ្នទំនាកទ់ំនងវិជាា ជីវៈ 

- ពរងឹងគណ្ៈកម្មោរសរោរក់្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា កូដកម្ម-បាតុកម្ម រគរម់្ុខ្សញ្ហញ  រគរជ់ានថ់ាន ក ់
និងក្លខ្្ិោរដ្ឋា នគណ្ៈកម្មោរសរោរក់្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា កូដកម្ម-បាតុកម្ម ក្ដើម្បរីរចាាំោរ 
ក្រតៀម្ខ្ាួនចូលក្ដ្ឋុះរសាយ និងផ្សសុះផ្សាៃវិាទ ក្ៅក្រៀងរាល់ក្ពលក្ោ៉ា ងក្្វើោរងារររស់រងរអូន 
កម្មករនិក្យជិត និងរក្ងកើតឱ្យោនក្ៃណ្ររចាាំោរក្ពលយរក់្ៅតាម្តរម្ូៃោរសងគម្ក្សដាកិចេ និង
ក្ពលក្ៃលាសម្រសរណ្តម្យួ។ 

- ពរងឹងរកុម្ោរងារណផ្សនកទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ (រកុម្ោរងារទី៨) វនគណ្ៈកោម ្ិោរដឹកនាំោរងារ 
ក្ដើម្បអីភៃិឌ្ឍៃស័ិយឯកជន ណដលជាយនោោរសរម្រសរម្ួលពហុ្ភាគីជាម្យួវដគូពាកព់ន័ធ កនុងោរ
ក្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា ទកទ់ងក្ៅនឹងទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ។  

- ពរងឹងគណ្ៈកម្មោរររឹកាោរងារ សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាពវនោរពិភាកាផ្សោល់ក្យរល់អាំពី
លកខខ្ណ្ឌ ោរងារ រសរតាម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ រពម្ទាំងក្រៀរចាំ និងអនុៃតោរទរញ្ហា
វផ្សទកនុងតាម្ក្ោលោរណ៍្ររជា្ិរក្តយយ និងរទដ្ឋា នអនោរជាតិ។ 

- សហ្ោរជាម្យួរកសួងយុតោិ្ម្ ៌និងសាថ រន័ពាកព់ន័ធ ក្ដើម្បកី្រៀរចាំចារស់ោីពីតុលាោរោរងារ។ 
- រក្ងកើតឱ្យោនរណ្តោ ញទូរស័ពទរនទ នក់្ដើម្បផី្សោល់ររឹកាណផ្សនកចារក់រម្តិរឋម្ដល់កម្មករនិក្យជិត 
និងសហ្រោស រគឹុះសាថ នណដលោនៃវិាទ។ 

- ពរងឹងយនោោរក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងាររមួ្ តាាំងពីក្ពលចារក់្ផ្សោើម្ោនៃវិាទរហូ្តដល់ករណី្ៃវិាទរតូៃ
បានរោឹងក្ៅរកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ ល។ 

- ោាំរទឱ្យោនម្ូលនិ្ិសរោរដ់ាំក្ណ្ើ រោររនោ និងរកានិរនោរភាពររស់រកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ ល។ 
- ពរងឹងយនោោរក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទរុគគល តាាំងពីក្ពលចារក់្ផ្សោើម្ោនៃវិាទរហូ្តដល់ភាគីក្ដើម្រណ្ោឹ ង
ក្្វើពាកយរណ្ោឹ ងរនោក្ៅតុលាោរោនសម្តថកិចេ។ 

- សហ្ោរជាម្យួសាថ រន័ពាកព់ន័ធ ជាំរញុោររក្ងកើតយនោោរធានរា៉ា ររ់ងផ្សលររក្យជនក៍ម្មករ
និក្យជិតក្ៅក្ពលក្រាងចរកកសយ័្ន។ 

- ពរងឹងរកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ ល ក្ដើម្បរីក្ងកើនររសិទធភាពក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ និងពរងីក
សាខ្រកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ លក្ៅតាម្តាំរន ់និងក្រៀរចាំឱ្យោនរកុម្អាជាា កណ្តោ លចល័ត ក្ដើម្បី
ក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទឱ្យទនក់្ពលក្ៃលា។  

- ក្រៀរចាំ និងពរងឹងយនោោរតាម្ដ្ឋនររម្ូលពត័ោ៌ន ក្លើកៃធិានោរទរស់ាក ត ់ និងពនយល់ដល់ 
ភាគីពាកព់ន័ធនឹងៃវិាទឱ្យយល់ពីអតថររក្យជនវ៍នោរក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទក្រៅររពន័ធតុលាោរ។ 

- ពរងឹងររសិទធភាពវនោរអនុៃតោក្សចកោីរងាគ ររ់រស់រកុម្ររឹកាអាជាា កណ្តោ ល។ 
- រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរគូរក្ងាគ លណផ្សនកក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ ក្ដើម្បកី្្វើោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លដល់ម្ស្រនោី
ក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ អងគោរៃជិាា ជីៃៈ សហ្រោស រគឹុះសាថ ន និងអងគោរជាតិ ឱ្យបានយល់
ដឹងពីចារស់ោីពីោរងារ និងរទរបញ្ញតោិពាកព់ន័ធ។ 
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- សហ្ោរជាម្យួវដគូពាកព់ន័ធ ក្ដើម្បកី្រៀរចាំឱ្យោនសិោខ សាលាសោីពីោរក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ 
យ៉ា ងតចិចាំននួ ២ដង កនុង ១ឆ្ន ាំ សាំក្ៅរក្ងកើនោរយល់ដឹងពីសិទធិក្សរភីាពសហ្ជីព និងអងគោរ 
ៃជិាា ជីៃៈ និងអតថររក្យជនវ៍នោររកាបាននូៃភាពសុខ្ដុម្នវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ ក្ដ្ឋយឈ្រ
ក្លើក្ោលោរណ៍្សាំវាទសងគម្ក្ដ្ឋយសនោិៃ ិ្ ី (Peaceful Social Dialogue)។ 

- ពរងឹងកិចេសហ្ររតិរតោិោរជាម្យួវដគូជាត ិ និងអនោរជាតិ ជាពិក្សសជាម្យួអងគោរអនោរជាតិ
ខ្ងោរងារ កនុងោរពរងឹង និងកសាងសម្តថភាពររស់ម្ស្រនោីក្ដ្ឋុះរសាយៃវិាទោរងារ ជាពិក្សស 
ម្ស្រនោីក្ៅតាម្ម្នទីររាជធាន-ីក្ខ្តោ។ 

- ក្រៀរចាំររពន័ធរគររ់គងទិនននយ័តាម្ណររពត័ោ៌នៃទិាណដលអាចតា ស់រោូរជាម្យួនឹងររពន័ធទិនននយ័
រគររ់គងររស់អ្ិោរោរងារ ក្ដើម្បរីគររ់គងសថិតិសោីពសីាថ នភាពអងគោរៃជិាា ជីៃៈ ករណី្ៃវិាទ
ោរងារ ករណី្កូដកម្ម។ល។ 

- ក្រៀរចាំលិខិ្តរទដ្ឋា ននន ក្ដើម្បរីាំក្រ ើឱ្យោរងារក្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា កូដកម្ម-បាតុកម្ម ក្ៅតាម្ 
រគរម់្ុខ្សញ្ហញ វន គ.ក.រ រគរជ់ានថ់ាន ក។់ 

- ចូលរមួ្អនោរាគម្នក៍នុងោរក្ដ្ឋុះរសាយករណី្ក្រាងចរកកសយ័្នជាយថាក្ហ្តុ និងករណី្ហានិភយ័ 
ក្ផ្សសងៗ និងចូលរួម្ក្ដ្ឋុះរសាយថៃោិសរោរ់របាក់ឈ្នួល និងអតថររក្យជន៍ក្ផ្សសងៗររស់ 
កម្មករ និក្យជិតតាម្ក្រាងចរក សហ្រោស។ 

- រនោសិកាលទធភាពផ្សោល់សចាេ រន័រណ្តោ អនុសញ្ហញ ររស់អងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ ណដលរតូៃ
បានផ្សោល់សចាេ រន័រចួក្ដ្ឋយរណ្តោ ររក្ទសក្ៅកនុងតាំរន។់ 

- ក្រៀរចាំរកុម្ោរងារតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ វាយតវម្ា ណផ្សនោរសកម្មភាពវនកម្មៃ ិ្ ីក្នុះ ក្ដើម្បកីាំណ្ត់
នូៃសូចនករវាស់នូៃសម្ទិធផ្សលររចាាំឆ្ន ាំ និងកាំណ្តណ់ផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ តាម្រយៈកាំណ្ត់
ឱ្យោនរបាយោរណ៍្ និងសថិតិររចាាំណខ្ រតីោស ្ោស និងររចាាំឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយោនរញ្ហា កព់ីោរៃៃិតោ
វនសូចនករនីម្យួៗ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នៃវិាទោរងារ និងអគគក្លខ្្ិោរ
ដ្ឋា នគណ្ៈកម្មោរសរោរក់្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា កូដកម្ម បាតុកម្មក្ៅតាម្រគរម់្ុខ្សញ្ហញ  និងក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវន 
អគគនយកដ្ឋា នរដាបាលនិងហិ្រញ្ញ ៃតថុ រពម្ទាំងោរយិល័យោរងារវនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ
រាជធាន-ីក្ខ្តោ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជតិសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្ួយ សាំក្ៅ
ររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរ
ភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទ ី៣ ៖ បនតការសិកាប្ស្ថវប្ជាវប្ាក់ឈ្ែលួអរបបរម្ និងអតាប្រលោជន៍របស់កម្មករនិលោជិត 

- ពរងឹងយនោោររតីភាគី និងសហ្ោរជាម្ួយអងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ ក្ដើម្បរីនោសិកា
រសាៃរជាៃអាំពីរបាក់ឈ្នួលអរបររោសម្រម្យសរោរក់ម្មករនិក្យជិតជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ និងក្ៅ
រាល់ក្ពលណដលចាាំបាចផ់្សោល់អនុសាសន ៍ ក្លើោរដាំក្ ើងរបាកឈ់្នួលអរបររោកម្មករនកិ្យជតិ 
រសរតាម្សាថ នភាពក្សដាកិចេជាតិ តាម្ៃស័ិយ និងតាម្តាំរន។់ 
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- ពរងឹងអ្ិោរកិចេក្លើោរអនុៃតោរបាកឈ់្នួល និងអតថររក្យជនក៍្ផ្សសងៗតាម្រទរបញ្ញតោិជា្រោន។  
- រក្ងកើនោរផ្សសពវផ្សាយអាំពីោរកាំណ្តរ់បាកឈ់្នួលអរបររោដល់សាធារណ្ជន នងិភាគពីាកព់ន័ធ 
ទរស់ាក តនូ់ៃោរញុុះញងឱ់្យោនោរទម្ទរតវា៉ា ណដលម្និសម្ក្ហ្តុផ្សល។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នគណ្ៈកម្មោរររឹកាោរងារ 
និងអគគក្លខ្្ិោរដ្ឋា នគណ្ៈកម្មោរសរោរក់្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា កូដកម្ម-បាតុកម្មក្ៅតាម្រគរម់្ុខ្សញ្ហញ  រតូៃ
សហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរមួ្លវផ្សទកនុងម្ួយ សាំក្ៅររមូ្លនូៃចាំណុ្ច
ររឈ្ម្ថមីៗ ណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល នងិក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើ
ជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទី ៤៖ ពប្ងឹងប្រព័នធសុខភាព និងសវុតាិភាពការងារ  

- ក្រៀរចាំក្ោលនក្យបាយសោីពីសុខ្ភាពនិងសុៃតថិភាពោរងារ និងរក្ងកើតណផ្សនោរក្ម្សោីពីសុខ្ភាព 
និងសុៃតថិភាពោរងារ សរោរឆ់្ន ាំ២០១៤-២០១៨។ 

- ក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោក្ដើម្បរីាំក្ពញរណនថម្នូៃកងវុះខ្តណដលោនកនាងម្ក សាំក្ៅពរងឹង
ររពន័ធសុខ្ភាព និងសុៃតថិភាពថាន កជ់ាតិ តាម្រយៈោរក្្វើរចេុរបននភាពរទរបញ្ញតោិននទកទ់ងក្ៅ
នឹងសុខ្ភាព និងសុៃតថិភាពោរងារ។ 

- ពរងឹង និងពរងីកោរអនុៃតោចារ ់ និងលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោសោីពីសុខ្ភាពនិងសុៃតថិភាពោរងារ  
ជាពិក្សសកណនាងោរងារណដលររករក្ដ្ឋយក្រោុះថាន ក ់ដូចជាកណនាងសាងសង ់ណរ ៉ា កណនាងក្្វើោរកនុង
ម្ណ្ឌ លហ្រ ់និងក្ៅតាម្ក្រាងចរកសហ្រោសណដលក្ររើរបាស់សារធាតុគីម្។ី 

- ក្រៀរចាំរក្ងកើតគណ្ៈកម្មោររតភីាគីថាន កជ់ាតិសោីសុខ្ភាពនិងសុៃតថិភាពោរងារ សុៃតថិភាពោរពារ
អគគិភយ័ និងសុៃតថិភាពសាំណ្ង ់ឱ្យរសរតាម្សោងដ់្ឋតាំរន ់និងអនោរជាតិ។ 

- រក្ងកើនររសិទធភាពអ្ិោរកិចេក្ពទយោរងារ តាម្រយៈោររញ្េូ លរកុម្អ្ិោរកិចេក្ពទយោរងារ
ចូលក្ៅកនុងរកុម្អ្ិោរកិចេោរងារចរម្ុុះ។ 

- ក្រៀរចាំពរងឹងអ្ិោរកិចេចរម្ុុះសោីពីសុៃតថិភាពអគគីភយ័ និងសុៃតថិភាពសាំណ្ង។់ 
- ជាំរញុ និងពរងឹងក្សវាពិនិតយសុខ្ភាព និងោយសម្បទកម្មករនិក្យជិតម្នុក្ពលចូលរក្រម្ើ
ោរងារ និងោរពិនិតយសុខ្ភាពជាោលិក (សារក្ ើងៃញិ)  ក្ៅតាម្ក្រាងចរកសហ្រោស ឱ្យរសរ
តាម្សាម រតីររោសអនោររកសួងរវាងរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ និងរកសួង 
ក្សដាកិចេ និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ សោីពីោរផ្សោល់ក្សវាសាធារណ្ៈ។ 

- ក្រៀរចាំម្ជឈម្ណ្ឌ លពហុ្ពាបាលក្ដើម្បជីាំរញុោរណកលម្អោរពិនិតយសុខ្ភាពជូនកម្មករនិក្យជិត។ 
- ក្រៀរចាំឱ្យោនរកុម្សិការសាៃរជាៃណផ្សនកជាំងឺៃជិាា ជីៃៈ ក្ដើម្បចីងរកងរទដ្ឋា នគតិយុតោសោីពីោរកាំណ្ត ់
ររក្ភទជាំងឺៃជិាា ជីៃៈ។ 
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- ក្រៀរចាំររពន័ធរគររ់គងទនិននយ័តាម្ណររពត័ោ៌នៃទិាណដលអាចរតួតពិនិតយ្ាងោន (Cross Checking) 
ជាម្យួអងគភាពដវទ ជាពិក្សសជាម្យួក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្ សរោររ់គររ់គងទិនននយ័
សុខ្ភាព និងោយសម្បទររស់កម្មករនិក្យជតិ ក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នៃនិិចឆយ័ររក្ភទជាំងៃឺជិាា ជីៃៈ។ 

- ជាំរញុ និងក្លើកទឹកចិតោោេ ស់ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ឱ្យរក្ងកើតកម្មៃ ិ្ ីររកួតររណជងសោីពី
សុខ្ភាពនិងសុៃតថិភាពវនកណនាងក្្វើោរ ក្ដ្ឋយយកករម្ិតវនោរក្ោរពសោង់ដ្ឋសុខ្ភាពនិង
សុៃតថិភាពោរងារ ដូចោនណចងកនុងចារ ់នងិលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោជា្រោន។ 

- ជាំរញុ និងក្លើកទឹកចិតោសហ្ជីពឱ្យចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពោរពារណផ្សនកសុខ្ភាព និងសុៃតថិភាព
ោរងារររស់កម្មករនិក្យជិត តាម្រយៈោរចូលរមួ្សិោខ សាលា ៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងកម្មៃ ិ្ ី
ផ្សសពវផ្សាយសោីពីសុខ្ភាពនិងសុៃតថិភាពោរងារនន។   

- ក្លើកទឹកចិតោកម្មករនិក្យជិត និងោេ ស់ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ឱ្យរបារពធទិវាពិភពក្លាក
ក្ដើម្បសុីខ្ភាពនិងសុៃតថិភាពោរងារក្ៅក្រៀងរាល់វថៃទី ២៨ ណខ្ក្ម្សា។ 

- ពរងីកោរោរពារសុខ្ភាព និងសុៃតថិភាពោរងារក្ៅដល់សហ្រោសខ្ន តតូច និងកណនាងក្្វើោរ
ក្ៅតាម្ជនរទ និងក្សដាកិចេក្រៅររពន័ធ តាម្រយៈោរពរងឹងោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លសោីពីោរណកលម្អ
រក្រៀរក្្វើោរងារក្ៅតាម្សហ្រោសខ្ន តតូច (WISE) និងោរណកលម្អសុៃតថិភាពអនកររករ
ោរងារក្ៅតាម្ផ្សទុះ (WISH) រពម្ទាំងក្រៀរចាំឱ្យោនោរតា ស់រោូរពត័ោ៌នសុខ្ភាព និងសុៃតថិភាព
ោរងារសរោរស់ហ្រោសខ្ន តតូច និងម្្យម្។ 

- ពរងឹងកិចេសហ្ោរជាម្យួនឹងអាជាា ្រជាតិររយុទធនឹងជាំងឺក្អដស៍ ក្ដើម្បទីរស់ាក ត ់និងរងាក រោររកី
រាលដ្ឋលវនក្ម្ក្រាគក្អដស៍ ជាំងឺក្អដស៍ និងរក្រង ក្ៅតាម្ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន។ 

- រនោសកម្មភាពរងាក រក្ម្ក្រាគក្អដស៍ ជាំងឺក្អដស៍ និងរក្រងក្ៅតាម្ក្រាងចរក សហ្រោស  
រគឹុះសាថ ន។ 

- សហ្ោរជាម្យួវដគូជាតិ និងអនោរជាតិពរងឹងសម្តថភាពម្ស្រនោីថាន កជ់ាតិ និងក្រោម្ជាតិកនុងោរ
រតួតពិនិតយសុខ្ភាព និងោយសម្បទកម្មករនិក្យជិត កដូ៏ចជាម្ស្រនោីអ្ិោរកិចេក្ពទយោរងារ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ ក្លខ្្ិោរដ្ឋា ន 
វនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាលនងិហិ្រញ្ញ ៃតថុ ក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្ ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នក្អដស៍ និងម្នទីរ
ោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ រាជធាន-ីក្ខ្តោ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរ
សរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួ សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជា
ម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទ ី៥៖ ពប្ងឹង និងពប្ងីកលសរភីាពសហជីព និងអងគការវិជាា ជីវៈ 

- ជាំរញុោរអនុម្ត័ចារស់ោីពីសហ្ជីព និងក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោនន ក្ដើម្បអីនុៃតោចារ ់
សោីពីសហ្ជីព និងក្រៀរចាំោរផ្សសពវផ្សាយចារស់ោីពីសហ្ជីពតាម្រយៈសិោខ សាលា និងៃគគរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ ល។ 
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- រនោក្លើកកម្ពស់ និងពរងឹងោរអនុៃតោក្សរភីាពសហ្ជីព និងអងគោរៃជិាា ជីៃៈ រពម្ទាំងររឆ្ាំងនឹង
ោរក្រ ើសក្អើងចាំក្ពាុះសហ្ជីព។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនររពន័ធក្លើកទឹកចិតោ ដល់អងគោរៃជិាា ជីៃៈណដលបានអនុៃតោតាម្ចារស់ោីពីោរងារ និង
រទរបញ្ញតិពាកព់ន័ធនន។ 

- រនោជាំរញុ និងពរងឹងនតីិៃ ិ្ ចុីុះរញ្ា ិោររតភិូរុគគលិក អងគោរៃជិាា ជីៃៈ និងអនុសញ្ហញ រមួ្រវាង 
សហ្ជីពម្ូលដ្ឋា នណដលោនភាពជាតាំណ្តងរាំផុ្សត និងនិក្យជកឱ្យបានចាស់លាស់ និងោន
តោា ភាព។  

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នៃវិាទោរងារ និងអគគក្លខ្្ិោរ
ដ្ឋា នគណ្ៈកម្មោរសរោរក់្ដ្ឋុះរសាយរញ្ហា កូដកម្ម បាតុកម្មក្ៅតាម្រគរម់្ខុ្សញ្ហញ  រពម្ទាំងម្នទីរោរងារ និង
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរាជធានី-ក្ខ្តោ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួល
វផ្សទកនុងម្ួយ សាំក្ៅររមូ្លនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាមូ្លដ្ឋា ន 
ណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទី ៦៖ ពប្ងឹងការទបស់្ថា តក់ារលប្រើប្ាស់ពលកម្មកុម្រ 

- រនោជាំរញុោរអនុៃតោណផ្សនោរសកម្មភាពជាតិសោីពី ោរលុររាំបាតទ់រម្ង់្ ៃន់្ ៃររាំផុ្សតវនពលកម្ម
កុោរ ២០១៤-២០១៨ ឱ្យរសរតាម្ណផ្សនោរក្ោលក្ៅសហ្សសៃតស ក្ដ្ឋយសហ្ោរយ៉ា ងជតិ
សនិទធជាម្យួរកសួង សាថ រន័ និងអងគោរវដគូនន។ 

- ជាំរញុោរក្រៀរចាំ និងរស្រញ្ហា រណផ្សនោរសកម្មភាពសោីពីោរលុររាំបាតទ់រម្ង់្ ៃន់្ ៃរវនពលកម្មកុោរ
ក្ៅរដាបាលថាន កក់្រោម្ជាតិ។ 

- សិការសាៃរជាៃរណនថម្អាំពីររក្ភទោរងារណដលោនរសារស់រោរកុ់ោរ និងកាំណ្តទ់ាំហ្ាំ និង
សាថ នភាពវនពលកម្មកុោរក្ដ្ឋយណផ្សអកតាម្ោរអក្ងកតររស់ៃទិាសាថ នជាតិសថិតិ។ 

- រនោសហ្ោរជាម្យួវដគូជាត ិ និងអនោរជាតិក្រៀរចាំទិវាពិភពក្លាកររឆ្ាំងពលកម្មកុោរ ១២ 
ម្ថុិន រពម្ទាំងក្រៀរចាំសិោខ សាលាផ្សសពវផ្សាយឱ្យបានទូលាំទូលាយដល់ម្ូលដ្ឋា ន ជាពិក្សស
ដល់អាជាា ្ររគរល់ាំដ្ឋរថ់ាន កឱ់្យោនោរយល់ដឹងអាំពផី្សលៃបិាកចាំក្ពាុះរញ្ហា ពលកម្មកុោរ និង
រក្ងកើនោរផ្សសពវផ្សាយចារ ់នងិលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោក្ផ្សសងៗ។ 

- ជាំរុញឱ្យោនោរពរងឹងគណ្ៈកម្មោរជាតិពលកម្មកុោរណដលោនរសារ់ និងក្រៀរចាំរក្ងកើត 
គណ្ៈកម្មោរពលកម្មកុោរក្ៅរគររ់ាជធាន-ីក្ខ្តោ។ 

- រក្ងកើនររសិទធភាពអ្ិោរកិចេពលកម្មកុោរ ក្ដើម្បទីរស់ាក តន់ិងដកហូ្តពលកម្មកុោរ តាម្រយៈ
ោររញ្េូលរកុម្អ្ិោរកិចេពលកម្មកុោរចូលក្ៅកនុងរកុម្អ្ិោរកិចេោរងារចរម្ុុះ។ 

- ពរងឹងសម្តថភាពម្ស្រនោី និងក្រៀរចាំឱ្យោនម្ស្រនោីរក្ងាគ លក្ៅតាម្ម្ូលដ្ឋា ន   ក្ដើម្បរីតួតពិនិតយោរងារ
ពលកម្មកុោរ និងពរងឹងោរអនុៃតោចារ ់ រទរបញ្ញតោិនន និងអនុសញ្ហញ អនោរជាតិខ្ងោរងារ
ពាកព់ន័ធនឹងពលកម្មកុោរ។ 



 

 

67  
 

- រនោអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ដីកហូ្តកុោរពីទរម្ង់្ ៃន់្ ៃរវនពលកម្មកុោរ និងផ្សោល់ោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លជាំនញ
រគររ់គងអាជីៃកម្មខ្ន តតូចដល់រគួសារកុោរ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នោរងារកុោរ នងិម្នទីរោរងារ 
និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរាជធាន-ីក្ខ្តោ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រ
សរម្ួលវផ្សទកនុងម្ួយ សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជា 
ម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល នងិក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ អងគភាពណដលពាកព់ន័ធរតូៃ៖ 

- ក្រៀរចាំរកុម្ោរងារតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ វាយតវម្ា ណផ្សនោរសកម្មភាពវនកម្មៃ ិ្ ីក្នុះ ក្ដើម្បកីាំណ្ត់
នូៃសូចនករវាស់នូៃសម្ទិធផ្សលររចាាំឆ្ន ាំ និងកាំណ្តណ់ផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ តាម្រយៈកាំណ្ត់
ឱ្យោនរបាយោរណ៍្ និងសថិតិររចាាំណខ្ រតីោស ្ោស និងររចាាំឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយោនរញ្ហា កព់ីោរៃៃិតោ
វនសូចនករនីម្យួៗ។ 

- ក្រៀរចាំអនុៃតោថៃោិតាម្កម្មៃ ិ្ ី ក្ដើម្បរីនសុណីផ្សនោរសកម្មភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនីម្យួៗក្ៅនឹងណផ្សនោរ
យុទធសាស្រសោចាំណ្តយរយៈក្ពលម្្យម្ររស់រកសួង សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាពចាំណ្តយថៃោិ 
និងភាពអាចពាករណ៍្បានវនររភព្នធានថៃោិ។ 

- ក្រៀរចាំគក្រោងថៃោិជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល វដគូអភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិ នងិអនោរជាតិ ក្ដើម្បកី្សនើសុាំហិ្រញ្ញរបទន 
និងជាំនួយរក្ចេកក្ទស សរោរទ់ិញសោភ រររោិខ រ និងម្ក្្ាបាយ សាំក្ៅក្លើកសទួយសម្តថភាព 
អងគភាពកនុងោររាំក្ពញភារកិចេ។ 

- ក្រៀរចាំណកលម្អររពន័ធរគររ់គងម្ស្រនោីរាជោរ ណដលទទួលភារកិចេចាតត់ាាំងឱ្យអនុៃតោសកម្មភាព
អាទិភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនមី្យួៗ។ 

៥.៣.២. ការអភិវឌ្ឍការអប់របំណរុ ុះបណ្តរ លបសចចក្សទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 

 ោរអភៃិឌ្ឍ្នធានម្នុសសក្លើណផ្សនករក្ចេកក្ទសររករក្ដ្ឋយគុណ្ភាព និងជាំនញ ណដលអាចក្្ាើយ
តរក្ៅនឹងសាំណូ្ម្ពរ នងិតរម្ូៃោរទីផ្សារោរងារ និងក្ោលនក្យបាយពិពិ្កម្មក្សដាកិចេរតូៃបានរាជរដ្ឋា  
ភបិាល យកចិតោទុកដ្ឋកយ់៉ា ងខ្ា ាំង ជាកណ់សោងរាជរដ្ឋា ភបិាលបានរណងវរថៃោិណដលម្និបានក្ររើរបាស់ក្ៅក្លើ
ោរក្្វើសស្រងាគ ម្យកក្ៅកសាងជាសាលាក្រៀន រគឹុះសាថ នអររ់ ាំ ទាំងករម្តិទូក្ៅ និងករម្តិឧតោម្បានជាក្រចើន
ពានខ់្នង នងិបានខ្តិខ្ាំរក្ងកើនោរចាំណ្តយក្ៅក្លើោរអភៃិឌ្ឍកម្មៃ ិ្ ីសិកា គរកុ្ោសលយរក្រងៀន និងសោភ រ
រក្រងៀនជារនោរនទ រ។់ កនុងរយៈក្ពលចុងក្រោយក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានក្្វើអាទិភាពកម្មៃស័ិយអររ់ ាំម្យួ
ជាំហានក្ទៀត ក្ដ្ឋយបានកាំណ្តណ់ផ្សនកអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈឱ្យក្ៅជាៃស័ិយម្យួ និងជា
ណផ្សនកម្យួដស៏ាំខ្នវ់នរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ក្ដើម្បជីាំរញុោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងៃរិកិតោរ
ជាំនញ និងៃជិាា ជីៃៈ រពម្ទាំងោរហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង ក្ដ្ឋយផ្សោល់ោរក្លើកទឹកចិតោដល់ោរចូលរមួ្ររស់ៃស័ិយ 
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ឯកជន សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ររសិទធភាពោរងារ និងរក្ងកើនចាំណូ្លជូនពលករ និងនិក្យជក កដូ៏ចជាសាំក្ៅ
រក្ងកើនលទធភាពក្កៀរគរររភព្នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុពីវដគូជាតិ និងអនោរជាតកិនុងោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយក្នុះ។ 

 ក្ៅកនុងសាម រតីក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទ៥ី វនរដាសភា តាម្រយៈយុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្
ដាំណ្តកោ់លទី៣ បានក្តោ តោរយកចិតោទុកដ្ឋកក់្ៅក្លើ (១) ជាំរញុឱ្យោនក្ោលនក្យបាយជាតិសោីពីោរអររ់ ាំ
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទសៃជិាា ជីៃៈសាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ផ្សលិតភាពោរងារររស់ពលករ ក្ដ្ឋុះរសាយ នងិោត់
រនថយភាពោម នោរងារក្្វើររស់យុៃជន រពម្ទាំងរក្ងកើនចាំណូ្លររស់ររជាជន និងធានសម្្ម្ ៌ និង (២) 
សរម្រសរម្ួលឱ្យសីុសងាវ កោ់ន រវាងៃស័ិយអររ់ ាំ និងៃស័ិយរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ណដលអាច
ក្្ាើយតរបានតាម្តរម្ូៃោរ្នធានម្នុសសវនទីផ្សារោរងារ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោខ្ងក្លើក្នុះ រកសួងបានកាំណ្តនូ់ៃកម្មៃ ិ្ ី និងសកម្មភាពដូចខ្ង
ក្រោម្៖ 

កម្មវិធីទី ១៖ ជំរញុការកស្ថង និងអនុវតតលគ្នលនលោបាយជាតិសតីពកីារអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបលច្ចកលទស និងវិជាា ជីវៈ និង
ផ្ននការនានាលដើម្បពីប្ងឹងគណុ្ភាពវិស័យអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបលច្ចកលទស និងវិជាា ជីវៈ 

- ជាំរញុោររក្ងកើតគណ្ៈកម្មោរអនោររកសួងណដលរមួ្ោនសោសភាពម្កពីរកសួង សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 
អងគោរៃជិាា ជីៃៈ និងអងគោរជាតិ និងអនោរជាតិ ក្ដើម្បចីងរកង និងតាកណ់តងក្ោលនក្យបាយជាតិ
សោីពីោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ដូចណដលោនណចងក្ៅកនុងយុទធសាស្រសោ 
ចតុក្ោណ្ដាំណ្តកោ់លទី៣ សាំក្ៅក្លើកម្ពស់ផ្សលិតភាពោរងារររស់ពលករ ក្ដ្ឋុះរសាយ នងិ
ោតរ់នថយភាពោម នោរងារក្្វើររស់យុៃជន រពម្ទាំងរក្ងកើនចាំណូ្លររស់ររជាជន និងធាន
សម្្ម្។៌  

- រក្ងកើតរកុម្ោរងាររក្ចេកក្ទសម្យួ ណដលោនោរចូលរមួ្ពីម្ស្រនោីជាំនញររស់វដគូអភៃិឌ្ឍជាត ិ
និងអនោរជាតិ ក្ដើម្បជីួយ ដល់គណ្ៈកម្មោរអនោររកសួងកនុងោរចងរកង និងតាកណ់តងក្ោល
នក្យបាយជាតិសោីពីោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈក្ដ្ឋយឈ្រក្លើក្សចកោី
រពាងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោសោីពីោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្ោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈ ឆ្ន ាំ
២០១៤-២០១៨។ 

- ក្រៀរចាំក្លខ្្ិោរដ្ឋា នរក្ចេកក្ទសម្ួយសរោរស់រម្រសរម្ួល តាម្ដ្ឋន និងវាយតវម្ាោរ 
អនុៃតោក្ោលនក្យបាយជាតិសោីពីោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈក្ៅក្ពល 
ណដលក្ោលនក្យបាយក្នុះរតូៃបានដ្ឋកឱ់្យអនុៃតោម្និឱ្យក្លើសឆ្ន ាំ២០១៦ ខ្ងម្ុខ្ក្នុះ។ 

- រនោសហ្ោរជាម្ួយវដគូជាតិ និងអនោរជាតិក្រៀរចាំសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យរល់ក្លើក្សចកោី
រពាងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោសោីពីោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្ោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈ ឆ្ន ាំ
២០១៤-២០១៨ ក្ដ្ឋយោនោរចូលរមួ្ពីសាធារណ្ជន អនកក្្វើក្ោលនក្យបាយសាធារណ្ៈ 
ៃទិាសាថ នរសាៃរជាៃ អងគោរៃជិាា ជីៃៈ សោគម្ រគឹុះសាថ នអររ់ ាំ រគឹុះសាថ នរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ សិសស-និសសតិ ក្ដើម្បរីរម្ូលធាតុចូលសរោរណ់កលម្អក្សចកោីរពាង
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យុទធសាស្រសោក្នុះឱ្យោនណ់តររក្សើរ និងអាចទទួលយកបានក្ដ្ឋយភាគីពាកព់ន័ធ ក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូល
ដ្ឋា នដរ៏ងឹោាំម្យួកនុងោរកសាងក្ោលនក្យបាយជាតិសោីពោីរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស 
និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- រនោក្ោលនក្យបាយយកោរអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈរយៈក្ពលខ្ាីជា
ឧរករណ៍្ម្យួកនុងសកម្មភាពោាំពារសងគម្ សាំក្ៅចូលរមួ្ោរអនុៃតោយុទធសាស្រសោជាតិោាំពារសងគម្ 
សរោរជ់នងាយរងក្រោុះររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

- ជាំរញុ និងពរងីកោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈរយៈក្ពលណៃង ករម្តិៃញិ្ហញ រនររត 
សាំក្ៅផ្សលិតនូៃ្នធានម្នុសសជារនទ នម់្យួ ក្ដើម្បរីាំក្ពញតាម្តរម្ូៃោរវនោរអភៃិឌ្ឍក្សដាកិចេ 
ជាពិក្សសក្ោលនក្យបាយក្្វើពិពិ្កម្មក្សដាកិចេររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ណដលោនម្ហ្ចឆិតាណររ
ោា យកម្ពុជាក្ៅជាម្ូលដ្ឋា នឧសាហ្កម្មរងគុ ាំក្រគឿងររោិខ អគគិសនី រថយនោ និងររោិខ រក្ចេកៃទិា
ក្ផ្សសងៗក្ទៀត។ 

- រក្ងកើតឱ្យោនក្ោលនក្យបាយជាំរញុ និងក្លើកទកឹចិតោៃស័ិយឯកជនចូលរមួ្អភៃិឌ្ឍៃស័ិយអររ់ ាំ
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ តាម្រយៈោររមួ្ចាំណណ្ករងភ់ាគទនៃនិិក្យគក្លើោរ
អភៃិឌ្ឍជាំនញ ោររមួ្ចាំណណ្កផ្សោល់ធាតុចូលអភៃិឌ្ឍកម្មៃ ិ្ ីសិកា និងោររក្ងកើនឱ្ោសដល់
សិោខ ោម្ សិសស-និសសតិអាចក្្វើកម្មសិកាក្ៅតាម្រណ្តោ ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន។  

- រនោពរងឹងគុណ្ភាពវនោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈសាំក្ៅអភៃិឌ្ឍជាំនញណដល 
ក្្ាើយតរក្ៅនឹងក្សចកោីរតូៃោរទីផ្សារពលកម្ម និងរក្ងកើនឱ្ោសទទួលបានោរងារ តាម្រយៈ៖ 
 រនោក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ និងយនោោរនន សោីពីរករខ្ណ័្ឌ គុណ្ៃឌុ្ឍកិម្ពុជា ណដលបាន
ទទួលោរអនុម្ត័ពីគណ្ៈកម្មោរជាតិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល។ 

 ពរងឹងោរអនុៃតោនូៃររពន័ធធានគុណ្ភាព និងរតួតពិនិតយ តាម្ដ្ឋន វាយតវម្ាដល់ោរអររ់ ាំ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ររស់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និង
ៃជិាា ជីៃៈក្ដ្ឋយណផ្សអកក្លើលកខណ្ៈៃនិិចឆយ័ ណដលបានកាំណ្ត។់ 

 អភៃិឌ្ឍ និងអនុៃតោណផ្សនោរសកម្មភាព ក្ោលោរណ៍្ណណ្នាំ និងនីតិៃ ិ្ ីវនលកខណ្ៈៃនិិចឆយ័
សរោរទ់ទួលសាគ ល់ៃគគ កម្មៃ ិ្ ីសិកា រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ 
ោរក្្វើក្តសោសម្តថភាព ោរទទួលសាគ ល់ោរសិកាពីម្ុន និងសម្តថភាពរចេុរបនន និងផ្សោល់
លិខ្ិតរញ្ហា កស់ម្តថភាព រពម្ទាំងផ្សោល់ៃញិ្ហញ រនររត សញ្ហញ ររត និងអាជាា រណ័្ណ ។ 

 រញ្េូលជារនទ ននូ់ៃជាំនញទនរ់ណនថម្ក្លើជាំនញរក្ចេកក្ទស កនុងកម្មៃ ិ្ ីអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈណដលោនរសារ ់ ជាពិក្សសោរក្្វើោរងារជារកុម្ ោរក្ោរពៃនិយ័ 
និងរកម្សីល្ម្ៃ៌ជិាា ជីៃៈ កនុងកណនាងោរងារ។ 

 រនោអភៃិឌ្ឍសោងដ់្ឋជាតិសម្តថភាព កម្មៃ ិ្ ីសិកាណផ្សអកក្លើសម្តថភាព ឯកសារក្្វើក្តសោរញ្ហា ក់
សម្តថភាព និងកញ្េរឯ់កសារក្ម្ក្រៀនណផ្សអកក្លើសម្តថភាព សរោរៃ់ស័ិយសាំណ្ង ់ ក្ម្ោនិច 
អគគិសនីតាម្ក្គហ្ដ្ឋា ន ក្សវា្ុរកិចេ និងរក្ចេកៃទិាគម្នគម្នព៍ត័ោ៌នៃទិា ឧសាហ្កម្ម 
និងផ្សលិតកម្មម្ាូរអាហារ កដូ៏ចជាៃស័ិយក្ផ្សសងក្ទៀតណដលជាអាទិភាពររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 
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 អនុៃតោនូៃកម្មៃ ិ្ ីសិកាថមីក្លើៃស័ិយសាំណ្ង ់ក្ម្ោនិចអគគិសនីតាម្ក្គហ្ដ្ឋា ន ក្សវា្ុរកិចេ និង
រក្ចេកៃទិាទូរគម្នគម្នព៍ត័ោ៌នៃទិា ឧសាហ្កម្មផ្សលិតកម្ម និងផ្សលិតកម្មម្ាូរអាហារ។ 

 រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរគូនូៃរក្រៀរអភៃិឌ្ឍន ៍ និងអនុៃតោសោងដ់្ឋជាតិសម្តថភាពកម្មៃ ិ្ ីសិកាណផ្សអកក្លើ
សម្តថភាពឯកសារក្្វើក្តសោរញ្ហា កស់ម្តថភាពនិងកញ្េរឯ់កសារក្ម្ក្រៀនណផ្សអកក្លើសម្តថភាព។ 

 ណកលម្អសោងដ់្ឋសម្តថភាពរគូរក្ចេកក្ទសវនៃ ិ្ ីសាស្រសោរក្រងៀន និងក្រៀនកនុងណផ្សនកអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ រសរតាម្ោរៃៃិតោវនៃ ិ្ ីសាស្រសោរក្រងៀន។ 

 ក្រៀរចាំរករខ្ណ័្ឌ  និងសោងដ់្ឋវនោរអររ់ ាំ និងោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ណដល
អាចទទួលសាគ ល់្ាងពីរគឹុះសាថ នរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ក្ៅរគឹុះសាថ ន 
ឧតោម្សិកា។ 

 ក្រៀរចាំលកខណ្ៈៃនិិចឆយ័ និងវាយតវម្ាទទួលសាគ ល់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស 
និងៃជិាា ជីៃៈម្យួចាំនួន ជាម្ជឈម្ណ្ឌ លគាំរូ (Center of Excellence) ក្ដើម្បជីាំរញុោរររកួត
ររណជងគុណ្ភាព និងក្សវា។ 

 អនុៃតោោរក្្វើក្តសោទទួលសាគ ល់សម្តថភាពជាំនញក្លើៃស័ិយសាំណ្ង ់ ក្ម្ោនិច និងក្សវា 
្ុរកិចេ និងរក្ចេកៃទិាគម្នគម្នព៍ត័ោ៌នៃទិា។ 

 រក្ងកើតម្ជឈម្ណ្ឌ លថាន ក់ជាតិសរោរ់ក្្វើក្តសោរញ្ហា ក់សម្តថភាព និងររកួតររណជងជាំនញ
ថាន កជ់ាតិ។ 

 រតួតពិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតវម្ាោរអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីសិកាថមីណផ្សអកក្លើសោងដ់្ឋជាតិសម្តថភាព 
ក្លើៃស័ិយ សាំណ្ង ់ ក្ម្ោនិក អគគិសនីតាម្ផ្សទុះ ក្សវា្ុរកិចេនិងរក្ចេកៃទិាទូរគម្នគម្ន៍
ពត័ោ៌នៃទិា ឧសាហ្កម្មផ្សលិតកម្ម និងផ្សលិតកម្មម្ាូរអាហារ។ 

- សិការសាៃរជាៃនិងៃភិាគក្ៅក្លើគោា តវនជាំនញរពម្ទាំងចងរកងជាកញ្េរស់ម្តថភាពជាំនញថមី
តាម្ម្ុខ្រររនីម្យួៗ ណដលទីផ្សារោរងាររតូៃោរកនុងក្ពលរចេុរបនន និងនក្ពលអនគត ក្ដើម្បជីា
ធាតុចូលកនុងោរក្រៀរចាំកម្មៃ ិ្ ីសិកាសរោរក់ម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ក្រៀរចាំោរររកួតររណជងជាំនញថាន កជ់ាតិចាំននួ ៥ដង (១ឆ្ន ាំម្ោង) ក្រោងអនកចូលរមួ្សររុចាំនួន  
៨០នក ់ និងចូលរមួ្ោរររកួតររណជងជាំនញកនុងរករខ្ណ័្ឌ អាសា៊ា នចាំនួន ៣ដង ក្រោងអនកចូល
រមួ្សរុរចាំនួន ៣០នក។់ 

- ក្្វើសោហ្រណ្កម្មរករខ្ណ័្ឌ គុណ្ៃឌុ្ឍសិោងដ់្ឋសម្តថភាពកម្មៃ ិ្ ីសិកាណផ្សអកក្លើសោងដ់្ឋសម្តថភាព 
កនុងតាំរន ់ក្ដើម្បឱី្យររពន័ធវនោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈោនករម្តិររហាករ់រណហ្លោន ។ 

- ក្រៀរចាំគាំររូបាយោរណ៍្ តារាងសថិតិឱ្យបានចាស់លាស់ ោនសងគតិភាពរវាងឆ្ន ាំម្យួក្ៅឆ្ន ាំម្យួ 
និងក្ទៀងទត ់ ណដលអាចក្ររើជាធាតុចូលសរោរោ់រៃភិាគ សិកា រសាៃរជាៃ និងផ្សសពវផ្សាយ
ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ជាពិក្សសសថិតិពាកព់ន័ធនឹងចាំនួនសិោខ ោម្ សិសស-និសិសត រគឹុះសាថ នអររ់ ាំ
រដា អងគោរ និងឯកជន ជាំនញ ករម្តិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល នងិអរតាទទួលបានោរងារក្្វើក្រោយ
ក្ពលរញ្េរៃ់គគ។ 
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 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នរគរ់រគងកិចេោរអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ  នយកដ្ឋា នសោងដ់្ឋជាតិសម្តថភាព នយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ  
ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ នងិោរងារ នយកដ្ឋា នណផ្សនោរ សថិតិ និងនតីិកម្ម រគុឹះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ នងិក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ រពម្ទាំងោរយិល័យ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លវនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរាជធាន-ីក្ខ្តោ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជតិសនិទធក្ដើម្បី
រក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួ សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដលអាចក្កើតក្ ើងន
ក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធ
សាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទ ី២៖ ពប្ងឹងយនតការជំរុញការច្ុុះល ម្ ុះច្ូលលរៀនរបសស់ិកាខ កាម្សសិ្-នសិិ្ត កែងុផ្នែកអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបលច្ចក 
លទស និងវិជាា ជីវៈ  

- រញ្េរោ់រអនុៃតោជាំហានទី១ វនោររក្ងកើនសម្តថភាពដល់ម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ
ក្ខ្តោទាំង៥ ឱ្យោា យជាម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈភូម្ភិាគ កនុងឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៥ នងិ
រនោក្រៀរចាំអនុៃតោជាំហានទី២ ក្ដើម្បកី្រជើសក្រ ើសម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈចាំនួន ៣រណនថម្
ក្ទៀត សាំក្ៅរក្ងកើនសម្តថភាពឱ្យោា យជាម្ជឈម្ណ្ឌ លរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈភូម្ភិាគ។ 

- ពរងីក និងក្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើងនូៃោរអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លជាំនញតាម្លិខ្ិតរញ្ហា ក ់ និង
ោរអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីសាព នចម្ាងរនោជាំនញ សាំក្ៅរក្ងកើតឱ្ោសដល់សិសសណដលបានក្បាុះរងោ់រ
សិកាោនលទធភាពក្្វើសោហ្រណ្កម្មក្ៅកនុងោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ពរងីកកម្មៃ ិ្ ីអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈរយៈក្ពលណៃងដល់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈតាម្ក្ខ្តោម្យួចាំនួនក្ទៀត។ 

- ក្រៀរចាំអាហាររូករណ៍្ដល់សិោខ ោម្ សិសស-និសសតិ ណដលោនជីៃភាពខ្វុះខ្ត ឱ្យោនលទធភាព 
ទទួលបាននូៃក្សវារណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជៃីៈ។ 

- ជាំរញុ និងក្លើកទឹកចិតោដល់សិោខ ោម្ សិសស-និសិសតណដលបានទទួលោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លជាំនញ 
ោនលទធភាពអាចរក្ងកើតម្ុខ្រររក្ដ្ឋយខ្ាួនឯង តាម្រយៈោរផ្សោល់ឥណ្ទនខ្ន តតូចកនុងកម្មៃ ិ្ ីម្ូល
និ្ិរក្ងកើតម្ុខ្រររក្ដ្ឋយខ្ាួនឯង។ 

- អនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីទទួលសាគ ល់សម្តថភាពជាំនញ តាម្រយៈោរក្្វើក្តសោសម្តថភាពទទួលសាគ ល់ោរ
សិកាពីម្ុន និងសម្តថភាពរចេុរបនន និងផ្សោល់លិខ្ិតរញ្ហា កស់ម្តថភាព។ 

- រក្ងកើនោរផ្សសពវផ្សាយ តាម្រយៈ រគរម់្ក្្ាបាយផ្សសពវផ្សាយ ក្ដើម្បកី្លើកកម្ពស់ោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ រមួ្ជាម្យួនឹងោរក្ររើរបាស់រករខ្ណ័្ឌ គុណ្ៃឌុ្ឍកិម្ពុជា សោងដ់្ឋ
ជាតិសម្តថភាព កម្មៃ ិ្ ីសិកាណផ្សអកក្លើសម្តថភាព និងោរអនុៃតោនូៃររពន័ធទទួលសាគ ល់សម្តថភាព។ 
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- រក្ងកើនលទធភាពទទួលបានក្សវាអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈររករក្ដ្ឋយ 
សម្្ម្ ៌ តាម្រយៈោររក្ងកើតរណនថម្រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈក្ៅ
តាម្រាជធាន-ីក្ខ្តោនីម្យួៗ រសរតាម្លទធភាព និងភាពជាកណ់សោង។ 

- ជួសជុល នងិសាងសងអ់ោររណនថម្ក្លើទីតាាំង ណដលោនរសារក់្ៅតាម្រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទសនិងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- រាំពាកម់្ូលដ្ឋា នឧរករណ៍្សោភ រ ឱ្យសម្រសរតាម្តរម្ូៃោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លនិងោររកីចក្រម្ើន
ររស់ឧសាហ្កម្មដល់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈក្រោម្ឱ្វាទរកសួង។ 

- ពរងីកលទធភាពរក្ងកើតអក្នោវាសិកដ្ឋា ន និងម្ជឈម្ណ្ឌ លភាពជាអនកដឹកនាំសរោរស់្រសោីក្ៅតាម្
រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈទូទាំងរាជធានី-ក្ខ្តោ សរោរសិ់សសនិសសតិ 
សិោខ ោម្ណដលោនទីលាំក្ៅឆ្ៃ យៗ។ 

- ពរងាយកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លពិក្សស ក្ដើម្បធីានសម្្ម្៌កនុងោរទទួលក្សវាអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លពិក្សសដល់ជនងាយរងក្រោុះ ជនពិោរ និងជនជាតិភាគតិច។ 

- រនោអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស ក្រោយោរររម្ូលផ្សលក្ៅតាម្រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ពរងឹង និងពរងកីោរអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីសហ្រគិនភាព នងិជាំនញទនក់្ៅកនុងកម្មៃ ិ្ អីររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ ល រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- សិកាក្រៀរចាំក្ោលនក្យបាយសោីពីររពន័ធឥណ្ទនសរោរោ់រសិកាៃជិាា ជីៃៈ។ 
- ពរងាយកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លររស់ម្ូលនិ្ិជាតិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ក្ដើម្បោីតរ់នថយភាពរកីរកឱ្យ
បានរគររ់ាជធាន-ីក្ខ្តោចាំរកុម្ក្ោលក្ៅ និងទីតាាំងក្ោលក្ៅ។ 

- អភៃិឌ្ឍររពន័ធ អររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈឱ្យោនលកខណ្ៈទនភ់ាន ់តាម្រយៈោរ
អនុៃតោរករខ្ណ័្ឌ គុណ្ៃឌុ្ឍកិម្ពុជា ក្ដើម្បផី្សោល់ឱ្ោសដល់សិោខ ោម្ សិសស-និសសតិ អាចោនលទធ
ភាពរនោោរសិកាដល់ករម្តិខ្ពស់។ 

- ពរងឹង និងជាំរញុឱ្យនិក្យជកអនុៃតោោតពវកិចេហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង ដូចណដលោនណចងកនុងចារស់ោីពី
ោរងារ។ 

- ពរងឹងយនោោរោរចុុះរញ្ា ិោ និងទិដ្ឋា ោរសាំណុ្ាំ ណរររទសោីពីសហ្រោស រគឹុះសាថ ន ដូចជាពាកយ
ក្សនើសុាំហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង ៃញិ្ហញ រនររត និងរណ័្ណ ទទួលសាគ ល់ជាំនញៃជិាា ជីៃៈ ឱ្យបានចាស់លាស់ 
និងោនតោា ភាព ឱ្យរសរតាម្សាម រតីវនររោសអនោររកសួងរវាងរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ និងរកសួងក្សដាកិចេ និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ សោីពីោរផ្សោល់ក្សវាសាធារណ្ៈ។ 

- ក្រៀរចាំ និងអនុៃតោររោសសោីពីោររងព់នធអាករហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង។ 
- ចូលរមួ្ជាម្យួរកុម្អ្ិោកិចេោរងារចរម្ុុះកនុងោរចុុះក្្វើអ្ិោរកិចេហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង កនុងក្ពលណត
ម្យួក្ដ្ឋយក្ររើរទដ្ឋា នវាយតវម្ារមួ្ សាំក្ៅោតរ់នថយរនទុក ក្ពលក្ៃលាររស់ៃស័ិយឯកជន។ 
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 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នរគរ់រគងកិចេោរអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ នយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទផី្សារោរងារ ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ រគរ់
រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈ  និងអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ រពម្ទាំង
ោរយិល័យរណ្ោុ ុះរណ្តោ លវនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ រាជធាន-ីក្ខ្តោ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ង
ជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួ សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដលអាច
ក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរ
យុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទ៣ី៖  ពប្ងឹងយនតការប្គប់ប្គងការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបលច្ចកលទស និងវិជាា ជីវៈ  

- រនោក្ោលនក្យបាយៃមិ្ជឈោរដល់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈរដា។ 
- ក្រៀរចាំចងរកងលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោសោីពដីាំក្ណ្ើ រោរ និងរររពឹតោក្ៅររស់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈរដាឱ្យរសរតាម្ក្រសកកម្មររស់រកសួង និងអងគភាព 
សកម្មភាព នងិតួនទីររស់ខ្ាួន។ 

- ក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ តរម្ូៃឱ្យរគរូក្ចេកក្ទស្ាងោតៃ់គគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លសោីពគីរកុ្ោសលយ 
រក្រងៀន។ 

- ណកលម្អលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ និងក្សចកោីណណ្នាំសោីពីោររគររ់គងោរចុុះរញ្ា ិោរគុឹះសាថ នអររ់ ាំ
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈឯកជន និងអងគោរនន ឱ្យោន់ណតោនភាព
ចាស់លាស់ និងររសិទធភាព។ 

- ជាំរញុ និងក្លើកទឹកចិតោរគរអ់ងគភាពពាកព់ន័ធទាំងអស់កនុងោរអនុៃតោភាពជាវដគូរវាងរដានិងរដា និង
រដានិងៃស័ិយឯកជន ក្ដើម្បចូីលរមួ្កនុងោរអភៃិឌ្ឍៃស័ិយរណ្ដុ ុះរណ្តដ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ 
ទាំងោរផ្សោល់្នធាន ោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងឱ្ោសកម្មសិកា។ 

- អភិៃឌ្ឍ និងណថទាំររព័នធរគរ់រគងព័ត៌ោនអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ 
(TVETMIS) ក្ដើម្បកី្្វើជាធាតុចូលកនុងោរក្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើងនូៃពត័ោ៌នពាកព់ន័ធោរងារអររ់ ាំ 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ រក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជីៃៈ និងទីផ្សារោរងារ។ 

- រក្ងកើតរកុម្ររឹកាអភៃិឌ្ឍនជ៍ាំនញតាម្ៃស័ិយ ក្ដើម្បរីរឹកាផ្សោល់ក្យរល់ និងតរម្ងទ់ិសកនុងោរ
អភៃិឌ្ឍជាំនញសម្តថភាព ឬោរក្្វើឱ្យររក្សើរក្ ើងនូៃគុណ្ភាពអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស 
និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនចាំណ្តតថ់ាន ករ់គឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈរដា សាំក្ៅរក្ងកើន
ោរររកួតររណជង ក្លើកកម្ពស់គុណ្ភាព និងោររគររ់គងរគឹុះសាថ ន។ 

- ពរងឹងតួនទី និងគុណ្ភាពៃទិាសាថ នជាតិរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទសកនុងោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
គរនុិសិសត តាម្រយៈោរផ្សសពវផ្សាយ នងិក្រៀរចាំឱ្យោនកិចេសនាោរងារម្ុនក្ពលចូលក្រៀនៃគគ 
គរនុិសសតិ។ 
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- សិការសាៃរជាៃរកៃធិានោរក្លើកទឹកចតិោគរនុិសសតិ ណដលនឹងរតូៃរាំក្ពញោរងារក្ៅតាម្ក្ខ្តោ 
ឱ្យរាំក្ពញតួនទីតាម្ោរចាតត់ាាំងររករក្ដ្ឋយររសិទធភាព។ 

- ក្លើកទឹកចិតោឱ្យោនកិចេសហ្ររតិរតោិោរ និងកម្មៃ ិ្ ីតា ស់រោូរទសសនកិចេសិការវាងរគឹុះសាថ ន
អររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈជាម្យួរគឹុះសាថ ន និងសាកលៃទិាល័យរក្ចេក 
ក្ទសររក្ទស។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនកម្មៃ ិ្ ីរក្ងកើនសម្តថភាពរគូរក្ចេកក្ទសជាររចាាំ ក្ដើម្បោីោ រប់ាននូៃោរៃៃិតោទាំងណផ្សនក 
រក្ចេកក្ទស និងគរកុ្ោសលយរក្រងៀន។ 

- ក្រៀរចាំោររគររ់គងហិ្រញ្ញ ៃតថុររស់រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជៃីៈរដា ឱ្យ
ោនតោា ភាព តាម្រយៈោរកាំណ្តឱ់្យោនសនទសសនណ៍រងណចកចាំណូ្លណដលបានម្កពីររភព 
ក្ផ្សសងៗឱ្យបានចាស់លាស់ ដូចជាសនទសសនស៍រោរោ់រកសាង និងអភៃិឌ្ឍរគឹុះសាថ ន តាំណហ្ទាំ
អោរ ររោិខ  និងម្ក្្ាបាយររស់រគឹុះសាថ ន និងសរោរក់្លើកទឹកចតិោម្ស្រនោីរាជោរ រុគគលិក 
សាស្រសាោ ចារយ និងថាន កដ់ឹកនាំរគឹុះសាថ ន។ 

- ក្លើកកម្ពស់ស្រសោី ជនពិោរ នងិជនជាតិភាគតិច ឱ្យទទួលបាននូៃតួនទី និងឋាននោរៈស័កោិសម្
រសរក្ៅកនុងោរងាររគររ់គង តាម្រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស នងិៃជិាា ជៃីៈ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នរគរ់រគងកិចេោរអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងនយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ និងអងគភាពពាកព់ន័ធរតូៃសហ្ោរោន
យ៉ា ងជតិសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួ សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដល
អាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្លួ និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុង
ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ អងគភាពណដលពាកព់ន័ធរតូៃ៖ 

- ក្រៀរចាំរកុម្ោរងារតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ វាយតវម្ា ណផ្សនោរសកម្មភាពវនកម្មៃ ិ្ ីក្នុះ ក្ដើម្បកីាំណ្ត់
នូៃសូចនករវាស់នូៃសម្ទិធផ្សលររចាាំឆ្ន ាំ និងកាំណ្តណ់ផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ តាម្រយៈកាំណ្ត់
ឱ្យោនរបាយោរណ៍្ និងសថិតិររចាាំណខ្ រតីោស ្ោស និងររចាាំឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយោនរញ្ហា កព់ីោរៃៃិតោ
វនសូចនករនីម្យួៗ។ 

- ក្រៀរចាំអនុៃតោថៃោិតាម្កម្មៃ ិ្ ី ក្ដើម្បរីនសុណីផ្សនោរសកម្មភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនីម្យួៗក្ៅនឹងណផ្សនោរ
យុទធសាស្រសោចាំណ្តយរយៈក្ពលម្្យម្ររស់រកសួង សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាពចាំណ្តយថៃោិ 
និងភាពអាចពាករណ៍្បានវនររភព្នធានថៃោិ។ 

- ក្រៀរចាំគក្រោងថៃោិជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល វដគូអភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិ នងិអនោរជាតិ ក្ដើម្បកី្សនើសុាំហិ្រញ្ញរបទន 
និងជាំនួយរក្ចេកក្ទស សរោរទ់ិញសោភ រររោិខ រ និងម្ក្្ាបាយ សាំក្ៅក្លើកសទួយសម្តថភាព 
អងគភាពកនុងោររាំក្ពញភារកិចេ។ 
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- ក្រៀរចាំណកលម្អររព័នធរគរ់រគងម្ស្រនោីរាជោរ ណដលទទួលភារកិចេចាត់តាាំងឱ្យអនុៃតោសកម្មភាព
អាទិភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនមី្យួៗ។ 

៥.៣.៣.  ការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និងការងារ 

 ោរអភៃិឌ្ឍម្ុខ្រររ និងោរងារសម្រម្យណដលរសរតាម្រទដ្ឋា នសោងដ់្ឋអនោរជាតិរតូៃបានរាជរដ្ឋា  
ភបិាលយកចិតោទុកដ្ឋកយ់៉ា ងខ្ា ាំង តាម្រយៈោរខ្ិតខ្ាំទកទ់ញទុនៃនិិក្យគពីៃស័ិយឯកជនកនុងរសុក និងក្រៅ
រសុកណដលជាកាលោ៉ា សីុនវនកាំក្ណ្ើ នក្សដាកិចេ ក្្វើឱ្យក្សដាកិចេកម្ពុជាោនោររកីចក្រម្ើនគួរឱ្យកតស់ោគ ល់ និង
បានក្ផ្សទរកោា ាំងពលកម្មពីៃស័ិយកសិកម្ម និងក្សដាកិចេក្រៅររពន័ធ ក្ៅៃស័ិយឧសាហ្កម្ម ក្សវាកម្ម និង 
ក្សដាកិចេក្រៀររយបានរារល់ានោរងារកនុងរយៈក្ពលជាង២ទសៃតសរម៍្កក្នុះ។ តាម្រយៈោរក្្វើសោហ្រណ្កម្ម
កម្ពុជាក្ៅកនុងតាំរន ់ និងសកលក្លាក ក្ដើម្បពីរងកីទីផ្សារផ្សលិតផ្សល និងទផី្សារោរងារក្នុះ ររជាពលរដា 
កម្ពុជាកោ៏នជក្រម្ើសរណនថម្កនុងោរក្រជើសក្រ ើសោរងារក្ៅឯររក្ទស ឬោរងារក្ៅកនុងររក្ទសណដលោនរសារ់
ផ្សងណដរ។ កនុងរយៈក្ពលដូចោន ក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលកប៏ានក្រៀរចាំរករខ្ណ័្ឌ ចារ ់ លិខ្តិរទដ្ឋា នគតិយុតោ និង 
សាថ រន័ទទួលខុ្សរតូៃៃស័ិយម្ុខ្រររ និងោរងារ ជារនោរនទ ររ់សរតាម្រចេុរបននភាពវនសងគម្-ក្សដាកិចេ។   

 ក្ៅកនុងសាម រតីក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទ៥ី វនរដាសភា តាម្រយៈយុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្
ដាំណ្តកោ់លទ៣ី បានក្តោ តោរយកចិតោទុកដ្ឋកក់្ៅក្លើ (១) រតូៃក្រៀរចាំ និងអនុៃតោក្ោលនក្យបាយជាតិសោីពី
ម្ុខ្រររ និងោរងារ (២) ពរងឹងយនោោរ ”ក្ៃទិោោរងារ” ណដលោនោរចូលរមួ្ពីអនកផ្សោល់ោរងារ អនកណសវងរក
ោរងារ និងអនកផ្សោល់ោរអររ់ ាំ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ក្ដ្ឋយោនោរសរម្រសរម្ួលររស់ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ 
និងោរងារ (៣) ពរងីកោរផ្សោល់ក្សវាោរងារ និងោរផ្សសពវផ្សាយពត័ោ៌នអាំពីឱ្ោសោរងារកនុង និងក្រៅ
ររក្ទស  (៤) រនោអភៃិឌ្ឍររពន័ធពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារឱ្យោនណ់តលអ ជាពិក្សសោរពរងឹងោរររម្ូល ោរៃភិាគ
និងោរផ្សសពវផ្សាយសថិតិោរងារ ោរផ្សសពវផ្សាយពត័ោ៌នសោីពីោរអររ់ ាំ និងោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និង
ៃជិាា ជីៃៈ និងោរផ្សោល់ពត័ោ៌នអាំពីរបាកឈ់្នួល រមួ្ទាំងអាំពោីរផ្សគតផ់្សគងព់លកម្ម នងិក្សចកោីរតូៃោរជាំនញ នងិ 
(៥) ពរងឹងោររគររ់គងោរក្រជើសក្រ ើសរញ្ាូ នពលករក្ៅក្រៅររក្ទស រពម្ទាំងក្លើកកម្ពស់យនោោរោរពារ
សិទធិ សុខ្ភាព និងសុៃតថិភាពោរងារររស់ពលករណខ្មរក្ៅក្រៅររក្ទស។ 

ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោខ្ងក្លើក្នុះ រកសួងបានកាំណ្តនូ់ៃកម្មៃ ិ្ ី នងិសកម្មភាពដូចខ្ងក្រោម្៖ 

កម្មវិធីទ ី១៖ ជំរុញការកស្ថង និងអនុវតតលគ្នលនលោបាយជាតិសតីពមី្ុខរបរ និងការងារ 

- ជាំរញុោររក្ងកើតគណ្ៈកម្មោរអនោររកសួងណដលរមួ្ោនសោសភាពម្កពីរកសួង សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 
អងគោរៃជិាា ជីៃៈ និងអងគោរជាតិ នងិអនោរជាត ិ ក្ដើម្បចីងរកង និងតាកណ់តងក្ោលនក្យបាយ
ជាតិសោីពីម្ុខ្រររ នងិោរងារសាំក្ៅអភៃិឌ្ឍម្ុខ្រររ និងោរងារឱ្យរសរតាម្ោរៃៃិតោវនសាថ នភាព 
សងគម្-ក្សដាកិចេ ក្ដ្ឋយយកចិតោទុកដ្ឋកជ់ាពិក្សសក្លើ៖  
 ោរអភៃិឌ្ឍម្ុខ្រររ និងោរងារសរោរយុ់ៃជន និងស្រសោី។  
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 ោរក្រៀរចាំកោា ាំងពលកម្ម ឱ្យក្្ាើយតរក្ៅនឹងក្សចកោីរតៃូោរកនុងោរអនុៃតោក្ោនក្យបាយ 
អភៃិឌ្ឍនរ៍រស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ដូចជាក្ោលនក្យបាយអភៃិឌ្ឍនឧ៍សាហ៍្កម្ម ក្ោលនក្យបាយ 
ជាំរញុោរនាំក្ចញរសូៃ និងផ្សលិតផ្សល កសិកម្ម នងិទសសនទនកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០២០។  

 ោរក្រតៀម្លកខណ្ៈកនុងោររគររ់គង នងិទញយកផ្សលររក្យជនឱ៍្យបានជាអតិររោពោីរ
ចូលរមួ្កនុងសហ្គម្នក៍្សដាកចិេអាសា៊ា ន។ 

- ជាំរញុោររក្ងកើតឱ្យោនរកុម្ោរងាររក្ចេកក្ទសម្យួ ណដលោនោរចូលរមួ្ពីម្ស្រនោជីាំនញររស់
អងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ ក្ដើម្បជីួយ ដល់គណ្ៈកម្មោរអនោររកសួងកនុងោរចងរកង និងតាក ់
ណតងក្ោលនក្យបាយជាតសិោីពីម្ុខ្រររនិងោរងារ រពម្ទាំងជាំរញុឱ្យោនក្លខ្្ិោរដ្ឋា ន
រក្ចេកក្ទសម្យួ សរោរស់រម្រសរម្ួល តាម្ដ្ឋន និងវាយតវម្ាោរអនុៃតោក្ោលនក្យបាយ
ជាតិសោីពមី្ុខ្រររ និងោរងារក្ៅក្ពលណដលក្ោលនក្យបាយក្នុះរតូៃបានដ្ឋកឱ់្យអនុៃតោម្និឱ្យ
ក្លើសឆ្ន ាំ២០១៥ ខ្ងម្ុខ្ក្នុះ។ 

- សហ្ោរជាម្យួវដគូជាតិ និងអនោរជាតិក្រៀរចាំសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យរល់ពីសាធារណ្ជនរមួ្
ោន អនកក្្វើក្ោលនក្យបាយសាធារណ្ៈ ៃទិាសាថ នរសាៃរជាៃ អងគោរៃជិាា ជីៃៈ សោគម្ 
រគឹុះសាថ នអររ់ ាំ រគឹុះសាថ នរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ សិសស និសសតិ និក្យជក ោេ ស់
ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ក្ដើម្បរីរម្ូលធាតុចូលសរោរណ់កលម្អក្សចកោីរពាងក្ោល
នក្យបាយជាតិសោីពីម្ុខ្រររ និងោរងារ។ 

- ក្រៀរចាំយុទធសាស្រសោ ណផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំររស់អងគភាពណដលពាកព់ន័ធ លិខ្តិរទដ្ឋា ន 
គតិយុតោ និងឯកសារក្ផ្សសងៗក្ដើម្បោីាំរទដល់ោរអនុៃតោក្ោលនក្យបាយជាតិសោីពមី្ុខ្រររ និង
ោរងារ។ 

- ជាំរុញឱ្យោនោរក្រៀរចាំោរសិការសាៃរជាៃ ក្ដើម្បកី្្វើចាំណ្តតថ់ាន ករ់រក្ភទម្ុខ្រររ  និងោរងារ 
ក្ដើម្បងីាយរសួលកនុងោរចងរកងសថិតិ និងោរពារររក្ភទម្ុខ្រររ និងោរងារសរោរ់ជា
ររក្យជនក៍ោា ាំងពលកម្មកម្ពុជា។ 

- ក្រៀរចាំណផ្សនោរសកម្មភាពក្ដើម្បរីគររ់គងោរក្្វើក្ទសនោរររក្ៃសនក៍នុងររក្ទស ក្ដ្ឋយខ្ិតខ្ាំ 
សហ្ោរជាម្យួសាថ រន័ពាកព់ន័ធ ក្លើកទកឹចិតោឱ្យោនោរៃនិិក្យគក្ៅតាម្ក្ខ្តោ និងតាំរនម់្យួ
ចាំនួនក្រៅពីរាជធានីភនាំក្ពញ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នម្ុខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម  
ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ នយកដ្ឋា នរគររ់គងកិចេោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ 
និងនយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងាររតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធ ក្ដើម្បផី្សោល់នូៃពត័ោ៌ន ក្ោលនក្យបាយ 
និងណផ្សនោរសកម្មភាពណដលោនរសារដូ់ចជា សថិតិសិោខ ោម្ សិសស-និសិសត ចាំនួនរគឹុះសាថ ន ជាំនញ និងករម្តិ
កនុងណផ្សនកអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងណផ្សនកឧតោម្សិកា សថិតិោរងារតាម្ៃស័ិយ តាម្ករម្តិ 
តាម្ក្ភទ តាម្តាំរន។់ល។ សរោរក់្្វើជាធាតុចូលររស់រកុម្ោរងាររក្ចេកក្ទស។ នយកដ្ឋា ន និងអងគភាព
ពាក់ព័នធក៏រតូៃសហ្ោរោន ក្ដើម្បកី្រៀរចាំនូៃណផ្សនោររមួ្ សរោរ់អនុៃតោនូៃយុទធសាស្រសោននណដលពាក់ព័នធនឹង
ក្ោលនក្យបាយក្នុះ។ 
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កម្មវិធីទ ី២៖ ពប្ងឹងយនតការនតល់លសវាម្ុខរបរ និងការងារឱ្យកាន់ផ្តម្នប្រសិទធភាព និងល្លើយតបបានតាម្តប្ម្ូវការរបសអ់ែក
លប្រើប្ាស់លសវា 

- ពរងីកក្សវាម្ុខ្រររ នងិោរងារ និងណកសរម្ួលយនោោរផ្សសពវផ្សាយអាំពីទកីណនាងណដលោនផ្សោល់ 
ក្សវាម្ុខ្រររ និងោរងារសាធារណ្ៈ (Public Employment Service) ដូចជា ក្ៅតាម្
ោរយិល័យោរងារវនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរាជធាន-ីក្ខ្តោ ោរយិល័យរក
ោរងារឱ្យក្្វើវននយកដ្ឋា នម្ុខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម ម្ជឈម្ណ្ឌ លោរងារ និងក្គហ្ទាំពរ័ររស់ 
ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ នងិោរងារវនគណ្ៈកោម ្ិោរជាតរិណ្ោុ ុះរណ្តោ ល។ 

- ក្្វើររតិភូកម្មក្សវាម្ុខ្រររ និងោរងារក្ៅរដាបាលថាន កក់្រោម្ជាតិ។ 
- រនោជាំរញុក្សវាម្ុខ្រររ និងោរងារចល័ត (Mobile Employment Service) ឱ្យដល់ម្ូលដ្ឋា ន
រសុក  ុាំ រសរតាម្សាម រតីលិខ្ិតក្លខ្ ០០៣ គរ.ជ.រ ចុុះវថៃទី២៨ ណខ្ម្នី ឆ្ន ាំ២០១២ ររស់
គណ្ៈកោម ្ិោរជាតិរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល សោីពីសាំក្ណ្ើ ផ្សោល់កចិេសហ្ោរ និងោរសរម្រសរម្ួល
ដល់ទីភាន កង់ារជាតិម្ខុ្រររ និងោរងារកនុងោរផ្សសពវផ្សាយពត័ោ៌ន និងោរក្រជើសក្រ ើសកោា ាំង
ពលកម្មក្ៅតាម្ម្ូលដ្ឋា ន ក្ៅកនុងរាជធានីក្ខ្តោ និងររម្លូសថិតិសោីពីររជាពលរដា អាយុ ១៨ 
ដល់ ៦៤ឆ្ន ាំ។ 

- ពរងីកក្សវាររឹកាម្ុខ្រររ និងោរងារ (Employment Conselling Service)  ដូចជាពត័ោ៌ន
របាកក់្រៀៃតស ជក្ណ្ោើ រអាជីព (Career ladder) ររក្ភទោរងារណដលពាកព់ន័ធនឹងជាំនញសិកា 
។ល។ និងក្សវាោាំរទក្ផ្សសងក្ទៀតដូចជាក្សវាណណ្នាំសោីពីោរសរក្សរររៃតោិរូរសក្ងខរ ោរសរក្សរ 
លិខ្ិតសុាំរកោរងារ (Cover letter) ក្សវាក្រតៀម្សោភ សនោ៍រងារ ក្ដើម្បរីក្ងកើនចាំក្ណ្ុះដងឹទូក្ៅ 
និងជាំក្នឿទុកចិតោក្លើខ្ាួនឯងររស់ក្រកខជនណដលកាំពុងណសវងរកោរងារ។ 

- រក្ងកើនោរក្បាុះផ្សាយខ្តិោរណ័្ណ  ក្សៀៃក្ៅសោីពីោរណណ្នាំអាំពីអាជីព និងោរក្រៀរចាំសិោខ សាលា
ចល័តខ្ន តតូចក្ៅតាម្សកលៃទិាល័យ រគឹុះសាថ នអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ 
អាំពីក្សវាម្ុខ្រររ និងោរងារសាធារណ្ៈ ណដលរកសួង និងអងគភាពសាធារណ្ៈកាំពុងផ្សោល់ជូន
ដល់សាធារណ្ជន។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនសិោខ សាលា ៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល រក្ងកើនសម្តថភាពម្ស្រនោទីទួលរនទុក សាំក្ៅ 
ណកលម្អគុណ្ភាពក្សវា ឥរយិរថ រកម្សីល្ម្ៃ៌ជិាា ជីៃៈ និងភាពទនភ់ានវ់នអនកផ្សោល់ក្សវាដល់
អនកក្ររើរបាស់ក្សវាម្ុខ្រររ នងិោរងារ។ 

- រក្ងកើនោរក្ររើរបាស់រក្ចេកៃទិាពត័ោ៌នៃទិា កនុងោរចុុះក្ឈ្លម ុះណសវងរកោរងារក្្វើ ោរផ្សសពវផ្សាយ 
ពត័ោ៌នក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក និងពត័ោ៌នសោីពីោរអររ់ ាំ ោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា
ជីៃៈ តាម្រយៈោររក្ងកើតក្គហ្ទាំពរ័ និងទាំពរ័ោរងារណដលអាចក្ររើរបាស់តាម្ទូរស័ពទចល័ត ក្ដើម្ប ី
ោតរ់នថយោរចាំណ្តយ និងក្ពលក្ៃលាររស់អនកណសវងរកោរងារក្្វើជាពិក្សសសិសស-និសិសត។  
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- រក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុង ណដលោនសោសភាពម្ស្រនោីម្កពីអនោរអងគភាព
ក្រោម្ឱ្វាទរកសួង សាំក្ៅរមួ្ោន អនុៃតោនូៃក្សវាម្ុខ្រររ និងោរងារសាធារណ្ៈ ជាពិក្សសោរ
សហ្ោរពីម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរាជធាន-ីក្ខ្តោ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នម្ុខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម ទីភាន ក ់
ងារជាតិម្ុខ្រររ នងិោរងារ ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងម្នទីរោរងារ និង 
រណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្ួយ
សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោ ក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និង
ក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងយនតការន្ពវនាយ នងិបស្រជា បអពំីព័តម៌្នទីនារការងារ 

- ពរងឹងយនោោរ “ក្ៃទិោោរងារ” តាម្រយៈោររក្ងកើត និងចូលរមួ្ពិពរ័ណ៌្ោរងារ និងសិោខ សាលា
ផ្សសពវផ្សាយ ណដលោនោរចូលរមួ្ពីសាំណ្តកអ់នកផ្សោល់ោរងារ អនកណសវងរកោរងារ និងអនកផ្សោល់ោរ
អររ់ ាំ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ក្រោម្ោរសរម្រសរម្ួលររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល សាំក្ៅតា ស់រោូរពត័ោ៌ន 
ររឹកាក្យរល់ និងក្្វើសកម្មភាពរមួ្ោន  ក្ដើម្បកី្្ាើយតរក្ៅនឹងសាថ នភាពទីផ្សារោរងារ។ 

- ពរងឹងររសិទធភាពកនុងោរចុុះផ្សសពវផ្សាយ និងររម្ូលពត័ោ៌នពីរគររ់រភព និងក្ដ្ឋយតទ ល់ដល់ទី
កណនាងររស់និក្យជក អនកផ្សោល់ោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងអាជាា ្រម្ូលដ្ឋា ន ដូចជាររម្ូលពត័ោ៌ន
ក្រជើសក្រ ើសរុគគលិក ៃគគអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងចុុះជួរតទ ល់ជាម្យួនិក្យជក រកុម្ហ្៊ាុន សហ្
រោស រគឹុះសាថ នសាធារណ្ៈ និងឯកជន។ 

- ជាំរញុោរអក្ងកត ររម្ូល ចងរកង ៃភិាគ ពាករណ៍្ និងរក្ងកើតររពន័ធពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារណផ្សអកក្លើ
ទិនននយ័រឋម្ និងទិនននយ័ណដលោនររភពម្កពីអងគភាពសថិតិណដលបានចាតត់ាាំង ក្ដើម្បផី្សលិត 
និងផ្សសពវផ្សាយរបាយោរណ៍្ពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារជាសាធារណ្ៈ។ 

- ពរងឹងោរររម្ូល ោរៃភិាគ និងោរផ្សសពវផ្សាយសថិតិោរងារ ពត័ោ៌នសោីពីោរអររ់ ាំ និងោររណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ពត័ោ៌នអាំពីរបាកឈ់្នួល រមួ្ទាំងោរផ្សគតផ់្សគងក់ោា ាំងពលកម្ម និង
តរម្ូៃោរជាំនញ។ 

- សិកាក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា នសោីពីសថិតិោរងារ។ 
- សហ្ោរជាម្យួនយកដ្ឋា នរគររ់គងកិចេោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈឱ្យោន
ោរសិការសាៃរជាៃ និងអភឌិ្ឍម្ុខ្ជាំនញ រសរតាម្តរម្ូៃោរទីផ្សារោរងារ។ 

- រក្ងកើនោរផ្សសពវផ្សាយ តាម្រយៈម្ក្្ាបាយក្បាុះពុម្ព ររពន័ធផ្សសពវផ្សាយពត័ោ៌ន ោរផ្សសពវផ្សាយ
ក្ៅតាម្ទីវាល ដូចជាក្បាុះពុម្ពរពឹតោិររត រណ័្ណ ផ្សសពវផ្សាយ ក្រៀរចាំសប៉ាត ផ្សសពវផ្សាយ និងផ្សសពវផ្សាយ
តាម្តទ ាំងបា៉ា ណូ្ ទូរទសសន ៍ ៃទិយុ និងសារពត័ោ៌ន។ 
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- សហ្ោរជាម្យួវដគូជាតិ និងអនោរជាតិក្រៀរចាំសិោខ សាលា ក្ដើម្បរីក្ងកើនសម្តថភាព និង្នធាន
ម្នុសសកនុងោរររម្ូលចងរកង និងៃភិាគពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ និងោរកសាងររពន័ធសរោរោ់រ
រ ាំពឹងទុក និងពាករណ៍្នក្ពលអនគត។ 

- ក្រៀរចាំរកុម្ោរងារអនោរអងគភាព ក្ដើម្បផី្សលិតជារបាយោរណ៍្ៃភិាគពត័ោ៌នសោីពីោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះ 
រណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ ណដលោនក្ៅកនុងររពន័ធរគររ់គងោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ (TVETMIS)  ដល់សាធារណ្ជនជាពិក្សសៃនិិក្យគិន។ 

- ក្រៀរចាំរក្ងកើតៃទិាសាថ នោរងារកនុងក្ោលរាំណ្ងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លម្ស្រនោី សិសស-និសសតិ រពម្ទាំង
សិការសាៃរជាៃ និងៃភិាគក្លើសាថ នភាពកោា ាំងពលកម្ម របាកឈ់្នួល និងជាំនញណដលពាកព់ន័ធនឹង 
ៃស័ិយោរងារ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ ទភីាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ នយក
ដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ នយកដ្ឋា នរគររ់គងកិចេោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ និងអងគ
ភាពពាកព់ន័ធរតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធ ក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួរណនថម្ក្ទៀត 
សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្្វើជាម្ូលដ្ឋា ន ក្ដើម្បណីកសរម្ួល និង
ក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទ ី៤៖ ពប្ងឹងយនតការប្គប់ប្គងការលប្រើប្ាស់កម្ល ងំពលកម្មកែងុប្រលទស 

- ក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោក្ដើម្បរីគររ់គងទីភាន កង់ារឯកជនក្រជើសក្រ ើស និងផ្សគតផ់្សគងក់ោា ាំងពល
កម្មកនុងររក្ទស។ 

- ពរងឹងោររគររ់គងោរក្ររើរបាស់កោា ាំងពលកម្មររក្ទសក្ៅកនុងក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន 
តាម្រយៈ៖  
 ោរពរងឹងោររតួតពិនិតយចាំនួនកូតា និងសោោរតជនររក្ទសក្្ៀរនឹងកម្មករនិក្យជិតណខ្មរ។  
 ោរកាំណ្តន់ិយម្នយ័ និងលកខខ្ណ្ឌ វនជាំនញណដលម្និអាចរកបានក្ៅកម្ពុជា។ 
 ោរផ្សោល់កម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ងកើនសម្តថភាពររស់កម្មករនិក្យជិតណខ្មរ។ 
 ោរកាំណ្តក់ម្មៃ ិ្ ីរនោក្ៃនសរោរក់ម្មករនិក្យជិតណខ្មរ។ 
 រក្ងកើនោររគររ់គងររម្ូលអាករ រណ័្ណ ោរងារ និងក្សៀៃក្ៅោរងារជនររក្ទស។ 
 សហ្ោរជាម្យួរកសួងម្ហាវផ្សទក្ដើម្បរីតួតពិនិតយទិដ្ឋា ោរជនររក្ទស។ 
 សហ្ោរជាម្យួសាថ រន័ពាកព់ន័ធសិកាលទធភាពរក្ងកើតឱ្យោន “ទិដ្ឋា ោរោរងារ” សរោរជ់ន
ររក្ទស។ 

 សហ្ោរជាម្យួរកមុ្ររឹកាអភៃិឌ្ឍកម្ពុជារគររ់គងជាម្នុនូៃររក្ភទ្នធានម្នុសស នងិជាំនញ 
ក្ៅកនុងគក្រោងណដលោនលកខណ្ៈសម្បតោិរគររ់ោន ់(Qualified Investment Project)។ 
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- ណកលម្អយនោោរររម្ូល នងិរងអ់ាករក្សៀៃក្ៅោរងារជនកម្ពុជា និងរណ័្ណ ោរងារ និងក្សៀៃក្ៅ
ោរងារជនររក្ទស សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាព គុណ្ភាព ភាពទនភ់ានរ់រករក្ដ្ឋយរកម្សីល្ម្ ៌
ៃជិាា ជីៃៈវនម្ស្រនោីណដលផ្សោល់ក្សវា រពម្ទាំងរក្ងកើតឱ្យោនយនោោរទទួលពាកយរណ្ោឹ ង និងសាំណូ្ម្ពរ។ 

- ក្រៀរចាំររពន័ធរគររ់គងទិនននយ័កម្មករនិក្យជិតណខ្មរ និងររក្ទស ណដលកាំពុងរក្រម្ើោរងារក្ៅកនុង
ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន  តាម្ណររពត័ោ៌នៃទិា ណដលអាចក្ផ្សទៀងតទ តជ់ាម្យួ រ.ស.ស 
នយកដ្ឋា នអ្ិោរកិចេ នយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ និងអងគភាពដវទ សាំក្ៅរគររ់គងអតីតភាព
ោរងារ និងកាំណ្តរ់តាផ្សលិតភាពររស់កម្មករនិក្យជិត។ 

- សហ្ោរជាម្ួយនយកដ្ឋា នណផ្សនោរ សថិតិ និងនីតិកម្ម នយកដ្ឋា នព័ត៌ោនទីផ្សាោរងារ  
ទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ និងក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ 
ក្រៀរចាំឱ្យោនយនោោរ គាំរូរបាយោរណ៍្ និងតារាងសថិតិសោីពីចាំនួនកម្មករនិក្យជិតណខ្មរ និង
ររក្ទស ណដលកាំពុងរក្រម្ើោរងារក្ៅកនុងណដនសម្តថកិចេររស់រដាបាលថាន កជ់ាតិ និងក្រោម្ជាតិ 
រពម្ទាំងកាំណ្តនូ់ៃៃធិានោររដាបាលចាំក្ពាុះរដាបាលថាន កជ់ាតិ និងក្រោម្ជាតិណដលខ្កខ្នកនុង
ោរផ្សោល់នូៃពត័ោ៌នទាំងក្នុះ។ 

- សហ្ោរជាម្យួអងគោរពលកម្មអនោរជាតិខ្ងោរងារ ជាំរុញោរអនុៃតោកម្មៃ ិ្ ីោរងារសម្រម្យក្ៅ
កម្ពុជា និងសិកាលទធភាពជាំរុញោរអនុៃតោអនុសញ្ហញ អនោរជាតិសោីពីកម្មករក្្វើោរងារតាម្ផ្សទុះ។ 

- ក្្វើរចេុរបននកម្មចារស់ោីពីោរងារ និងលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោណដលោនរសារ ់ ក្ដើម្បរីនសុោីន ក្ៅ
នឹងោរៃៃិតោសងគម្-ក្សដាកិចេ និងោរក្្វើសោហ្រណ្កម្មអាសា៊ា នក្ៅឆ្ន ាំ២០១៥។ 

- សហ្ោរជាម្យួអងគភាពពាកព់ន័ធតាម្ដ្ឋនកម្មៃ ិ្ ីោរងារររស់អាសា៊ា ន សោីពីោររាំលាស់ទីវនររូៃនោ
រុគគលវនររក្ទសជាសោជិកអាសា៊ា ន។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកម្ុខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម នយក
ដ្ឋា នពត័ោ៌នទីផ្សារោរងារ ទភីាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និង
ហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងោរយិល័យោរងារវនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរាជធាន-ីក្ខ្តោ រពម្ទាំងអងគភាព
ពាកព់ន័ធរតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធ ក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួសាំក្ៅររម្ូលនូៃ
ចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬ
ក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទី ៥៖ ពប្ងឹងយនតការប្គប់ប្គង និងការពារពលករលទសនតរប្រលវសន៍ផ្ខមរលៅបរលទស 

- រនោក្្វើរចេុរបននកម្មលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ ណដលពាកព់ន័ធជាម្យួនឹងោររគររ់គងទីភាន កង់ារក្រជើស
ក្រ ើសឯកជន។ 

- ពរងឹងយនោោរផ្សោល់សិទធិដល់ទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជន ក្រជើសក្រ ើស និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លពលករ
ក្ចញក្ៅរក្រម្ើោរងារក្ៅររក្ទស តាម្រយៈោររតឹរនោឹងោរអនុៃតោអនុរកតឹយក្លខ្១៩០ អនរក.រក 
សោីពីោររគររ់គងក្លើោររញ្ាូ នពលករណខ្មរក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទស តាម្រយៈទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើស
ឯកជន។ 
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- ណកលម្អនីតិៃ ិ្ ីកនុងោររគររ់គងពលករណខ្មរណដលក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទសតាម្រយៈោរដ្ឋកក់្ចញនូៃគាំរូ
កម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ លម្ុនក្ពលក្ចញដាំក្ណ្ើ រ កិចេសនាោរងារ និងកិចេសនាផ្សោល់ក្សវារកោរងារ
ក្ដ្ឋយោនរញ្ហា កឱ់្យចាស់លាស់អាំពី កវរម្ក្សវាររស់ទភីាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជន ររក្ភទោរងារ 
លកខខ្ណ្ខ ោរងារ របាកក់្រៀរៃតស និងអតថររក្យជនក៍្ផ្សសងៗណដលនឹងទទួលបាន អាសយដ្ឋា ន
ទាំនកទ់ាំនងក្ៅររក្ទស។ល។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនណផ្សនោរយុទធសាស្រសោតរម្ងទ់ិសោរក្្វើក្ទសនោរររក្ៃសនឱ៍្យរសរក្ៅនឹងក្ោលនក្យ 
បាយអភៃិឌ្ឍជាតិ ក្ោលនក្យបាយក្ទសនោរររក្ៃសនោ៍រងារ តាម្រយៈក្រៀរចាំឱ្យោនណផ្សនោរ
សកម្មភាពតណរម្តរម្ងទ់ិសអាំពីររក្ភទោរងារ ទីផ្សារោរងារ និងររៃតោិវនោរក្ោរពលកខខ្ណ្ឌ
ោរងារជាក្ោល។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនណផ្សនោរសោហ្រណ្កម្មពលករក្ទសនោរររក្ៃសន ៍ ក្ៅកនុងសងគម្ជាតិរសរតាម្
ជាំនញ និងចាំក្ណ្ុះក្្វើណដលទទួលបាន។ 

- សិកាណសវងរកទីផ្សារោរងារ ក្ៅតាម្រណ្តោ ររក្ទសអភៃិឌ្ឍន ៍ ររក្ទសណដលោនរក្ចេកៃទិាខ្ពស់ 
ររក្ទសណដលោនយនោោរោរពារសិទធិពលករក្ទសនោរររក្ៃសនរ៍រក្ទសចាស់លាស់រណនថម្ក្ទៀត 
ក្ដើម្បជីាជក្រម្ើសដល់ររជាពលរដាណដលោនរាំណ្ងក្្វើក្ទសនោរររក្ៃសនោ៍រងារក្ៅររក្ទស។ 

- រក្ងកើនកិចេសហ្ររតិរតោិោរជាម្យួរណ្តោ ររក្ទសណដលកាំពុងទទួល និងររក្ទសណដលនឹងទទួល
ពលករណខ្មរ ក្ដើម្បរីគររ់គងពលករណខ្មរណដលរសរចារ ់ និងសរម្រសរម្ួលផ្សោល់ភាពរសរចារ់
ដល់ពលករណដលម្និរសរចារ។់ 

- រតឹរនោឹងោរចាតៃ់ធិានោរចាំក្ពាុះទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជនទាំងឡាយណ្តណដលម្និអនុៃតោតាម្
រទរបញ្ញតោិននជា្រោន ទកទ់ងោររគររ់គងក្លើោររញ្ាូ នពលករណខ្មរក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទស 
ក្ដ្ឋយរមួ្ទាំងោរចាតៃ់ធិានោរ ក្លើោរអនុញ្ហញ តឱ្យតតីយជនក្ររើរបាស់លិខ្ិតអនុញ្ហញ តររស់ខ្ាួន
ក្ៅក្រជើសក្រ ើសពលកររនោផ្សងណដរ។ 

- សិកាលទធភាពសហ្ោរជាម្យួអាជាា ្រោនសម្តថកិចេចាតៃ់ធិានោរចាំក្ពាុះទីភាន កង់ារក្រជើសក្រ ើស
ឯកជន និងអងគោរ កដូ៏ចជាសាលារណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ណដលផ្សសពវផ្សាយពត័ោ៌នោន 
លកខណ្ៈរាំក្បា៉ា ងហួ្សក្ហ្តុ និងក្ររើរបាស់ម្ក្្ាបាយរគររ់រក្ភទ ក្ដើម្បទីកទ់ញអាណ្ត
ពាបាល និងពលករឱ្យក្្វើចាំណ្តករសុកខុ្សចារ។់ 

- សិកាលទធភាពពរងកីក្សវារញ្ាូ នពលករក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទស តាម្រយៈ“ររពន័ធរដានងិរដា”(G2G) 
ដូចណដលបានកាំពុងអនុៃតោ រវាងរពុះរាជាណ្តចរកកម្ពុជា និងសាធារណ្រដាកូក្រ ៉ា អារស័យក្លើ 
ររពន័ធររក្ទសណដលទទួលពលករ។ 

- រនោសហ្ររតិរតិោោរជាម្យួសាធារណ្រដាកូក្រ ៉ា ណកសរម្ួលនីតិៃ ិ្ ីវនោររញ្ាូ នពលករក្ៅរក្រម្ើ
ោរងារក្ៅសាធារណ្រដាកូក្រ ៉ា ក្រោម្ររពន័ធអនុញ្ហញ តម្ុខ្រររ (EPS)។ 

- សរម្រសរម្ួល និងសហ្ោរជាម្យួអាជាា ្រោនសម្តថកិចេក្រៀរចាំក្ោលោរណ៍្ និងឯកសារ 
សរោរព់លរដា្ាងណដនក្ៅក្្វើោររពឹកៃលិលាៃ ច និងតាម្រដូៃក្ៅតាម្តាំរនរ់ពាំណដន។ 
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- រនោក្រៀរចាំសិោខ សាលាផ្សសពវផ្សាយអាំពីក្ោលនក្យបាយក្ទសនោរររក្ៃសន ៍ ររពន័ធវនោររញ្ាូ ន
ពលករ ចាំណុ្ចររឈ្ម្ និងឱ្ោសវនោរក្្វើក្ទសនោរររក្ៃសន ៍ និងរញ្ា ីក្ឈ្លម ុះទីភាន កង់ារក្រជើស
ក្រ ើសឯកជនរសរចារ។់ 

- ផ្សោល់ជាររចាាំនូៃរញ្ា ីក្ឈ្លម ុះទភីាន កង់ារក្រជើសក្រ ើសឯកជនរសរចារដ់ល់ម្នទីររាជធាន-ីក្ខ្តោ នងិ
ម្ជឈម្ណ្ឌ លោរងារវនទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ ក្ដើម្បកី្្វើោរផ្សសពវផ្សាយរនោដល់អាជាា ្រ 
ណដនដី រសុក  ុាំ សាំក្ៅទរស់ាក តោ់ររាំផុ្សស និងក្រជើសក្រ ើសពលករក្ៅក្្វើោរក្ៅររក្ទសក្ដ្ឋយ
ខុ្សចារ។់ 

- រនោសហ្ោរជាម្យួអងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ នងិអងគោរអនោរជាតិខ្ងក្ទសនោរររក្ៃសន ៍(IOM) 
ក្រៀរចាំររពន័ធរគររ់គងទិនននយ័ពលករក្ទសនោរររក្ៃសនណ៍ខ្មរ ណដលកាំពុងរក្រម្ើោរងារក្ៅររក្ទស 
តាម្ណររពត័ោ៌នៃទិា សាំក្ៅរគររ់គងអតីតភាពោរងារ ជាំនញ លាំហូ្រក្ចញវនកោា ាំងពលកម្ម 
និងរក្ងកើនររសិទធភាពោរពារ និងោរជក្ម្ាៀសក្ចញកនុងករណី្ររធានស័កក។ 

- សហ្ោរជាម្យួអងគភាពពាកព់ន័ធតាម្ដ្ឋនកម្មៃ ិ្ ីោរងារររស់អាសា៊ា នសោីពី ោររាំលាស់ទីវនររូៃនោ
រុគគលវនររក្ទសជាសោជិកអាសា៊ា ន និងកិចេរពម្ក្រពៀង កដូ៏ចជាលិខ្ិតតូរករណ៍្ររស់អាសា៊ា ន 
ដវទក្ផ្សសងក្ទៀត។ 

- សហ្ោរជាម្យួសាថ រន័ពាកព់ន័ធក្រៀរចាំនីតិៃ ិ្ ីសោីពីោររគររ់គងពលករ ណដលក្ៅក្្វើោរក្ៅក្រៅ
ររក្ទស។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនទីររឹកាទទួលរនទុកោរងាររគររ់គងពលករណខ្មរអម្ ឬអនុពន័ធោរងារអម្សាថ នឯក
អគគរាជទូតកម្ពុជាក្ៅរណ្តោ ររក្ទសណដលោនពលករកាំពុងក្្វើោរក្លើសពីចាំនួន ៣ ០០០នក។់ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នម្ុខ្រររ និងហ្តថពលកម្ម   
គណ្ៈកោម ្ិោររណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងរញ្ាូ នពលករក្ៅររក្ទស ទីររឹកាទទួលរនទុកោរងាររគររ់គងពលករណខ្មរ
អម្ ឬអនុពន័ធោរងារអម្សាថ នឯកអគគរាជទូតកម្ពុជា ោរយិល័យោរងារវនម្នទីោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា  
ជីៃៈរាជធានី-ក្ខ្តោ រពម្ទាំងអងគភាពពាកព់ន័ធរតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធរក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួល
វផ្សទកនុងម្ួយ សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាមូ្លដ្ឋា នណក
សរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ អងគភាពណដលពាកព់ន័ធរតូៃ៖ 

- ក្រៀរចាំរកុម្ោរងារតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ វាយតវម្ា ណផ្សនោរសកម្មភាពវនកម្មៃ ិ្ ីក្នុះ ក្ដើម្បកីាំណ្ត់
នូៃសូចនករវាស់នូៃសម្ទិធផ្សលររចាាំឆ្ន ាំ និងកាំណ្តណ់ផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ តាម្រយៈោរកាំណ្ត ់
ឱ្យោនរបាយោរណ៍្ និងសថិតិររចាាំណខ្ រតីោស ្ោស និងររចាាំឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយោនរញ្ហា កព់ីោរៃៃិតោ
វនសូចនករនីម្យួៗ។ 
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- ក្រៀរចាំអនុៃតោថៃោិតាម្កម្មៃ ិ្ ី ក្ដើម្បរីនសុណីផ្សនោរសកម្មភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនីម្យួៗក្ៅនឹងណផ្សនោរ
យុទធសាស្រសោចាំណ្តយរយៈក្ពលម្្យម្ររស់រកសួង សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាពចាំណ្តយថៃោិ 
និងភាពអាចពាករណ៍្បានវនររភព្នធានថៃោិ។ 

- ក្រៀរចាំគក្រោងថៃោិជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល វដគូអភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិ នងិអនោរជាតិ ក្ដើម្បកី្សនើសុាំហិ្រញ្ញរបទន 
និងជាំនួយរក្ចេកក្ទស សរោរទ់ិញសោភ រររោិខ រ និងម្ក្្ាបាយ សាំក្ៅក្លើកសទួយសម្តថភាព 
អងគភាពកនុងោររាំក្ពញភារកិចេ។ 

- ក្រៀរចាំណកលម្អររពន័ធរគររ់គងម្ស្រនោីរាជោរ ណដលទទួលភារកិចេចាតត់ាាំងឱ្យអនុៃតោសកម្មភាពអាទិភាព 
កនុងកម្មៃ ិ្ ីនីម្យួៗ។ 

៥.៣.៤.   ការអភិវឌ្ឍរបប្នរិ្ខុ្ងគម្ព្មាប់ជនទងំឡាយ ផដ្ល្ថតិសព្កាមបទ្បបញ្ញតរិនន
ចាប់្ររីីការងារ 

 ោរពរងឹងររពន័ធោាំពារសងគម្ និងរក្ងកើតឱ្យោនររពន័ធោាំពារសងគម្ផ្សាូៃោរ រតូៃបានរាជរដ្ឋា ភបិាល 
យកចិតោទុកដ្ឋក ់និងជាំរញុឱ្យអនុៃតោជារនោរនទ រ ់ជាកណ់សោង លិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ ក្ដើម្បអីនុៃតោចារស់ោីពីរររ
សនោសុិខ្សងគម្ សរោរជ់នទាំងឡាយណដលសថិតក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងាររតូៃបានក្រៀរចាំ និង
ររោសឱ្យអនុៃតោជាជាំហានៗរសរក្ៅតាម្សាថ នភាពសងគម្ក្សដាកិចេ។ 

 ក្ៅកនុងសាម រតីក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទ៥ី វនរដាសភា តាម្រយៈយុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្
ដាំណ្តកោ់លទ៣ី បានក្តោ តោរយកចិតោទុកដ្ឋកក់្ៅក្លើ ោររនោពរងីកក្សវាធានរា៉ា ររ់ងហានភិយ័ោរងារ ោរ
ក្រៀរចាំអនុៃតោរររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាពសរោរក់ម្មករនិក្យជិត នងិរគួសារកនុងរនទុក និងោរក្រៀរចាំអនុៃតោរររ
ធានរា៉ា ររ់ងរបាកក់្សា្នសរោរជ់នទាំងឡាយណដលសថិតក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោខ្ងក្លើក្នុះ រកសួងនឹងជាំរញុឱ្យោន (១) យនោោរោរងារ រវាង 
រកុម្ររឹការក្ចេកក្ទសរររសនោិសុខ្សងគម្ និងក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្សរោរជ់នទាំងឡាយ ណដល
សថិតក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ (២) ពរងងឹោរយិល័យ រ.ស.ស  ក្ៅតាម្រណ្តដ រាជធានី-ក្ខ្តោ 
និង (៣) កាំណ្តនូ់ៃកម្មៃ ិ្ ី នងិសកម្មភាពដូចខ្ងក្រោម្៖ 

កម្មវិធីទ ី១៖ ពប្ងឹង និងពប្ងីកការអនុវតតរបបធានារ៉ា ប់រងហានភិ័យការងារ 

- រនោជាំរញុោរអនុៃតោរររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារ ដល់ជនទាំងឡាយណដលសថិតក្ៅក្រោម្
រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ តាម្រយៈ៖ 
 រក្ងកើនោរផ្សសពវផ្សាយជាសាធារណ្ៈដល់ោេ ស់ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ឱ្យយល់ដឹង
អាំពីោតពវកិចេ នងិអតថររក្យជនវ៍នរររធានរា៉ា ររ់ងហានភិយ័ោរងារ។ 

 រក្ងកើនោរចុុះរញ្ា ិោ និងររម្លូភាគទនពីក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន។  
 រក្ងកើនោរសហ្ោរតា ស់រោូរពត័ោ៌នក្ៅៃញិក្ៅម្ក ជាម្យួអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងទាំង
រដាបាលកណ្តោ ល នងិរដាបាលថាន កក់្រោម្ជាតិ ក្ដើម្បកី្កៀរគរក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន 
ឱ្យរាំក្ពញោតពវកចិេរងភ់ាគទនធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារឱ្យបានរតឹម្រតូៃ។  
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 រក្ងកើនោរដ្ឋកៃ់ធិានោររដាបាលចាំក្ពាុះក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន ណដលម្និបានអនុៃតោ 
តាម្ចារស់ោីពីរររសនោិសុខ្សងគម្ សរោរជ់នទាំងឡាយណ្តណដលសថិត ក្ៅក្រោម្រទ
របញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ។ 

- រនោពរងឹង និងណកសរម្ួលនតីិៃ ិ្ ីវនោររគររ់គងតាៃោលិកដល់សោជិក រ.ស.ស ណដលបាត ់
រងស់ម្តថភាពរក្ណ្តោ ុះអាសនន។ 

- រនោពរងឹង និងណកសរម្ួលនតីិៃ ិ្ ីវនោររគររ់គងតាៃោលិកដល់សោជិក រ.ស.ស ណដលបាត ់
រងស់ម្តថភាពជាអចិវស្រនោយ ៍ចារព់ី ២០% ក្ ើងក្ៅ។  

- រនោចុុះកិចេរពម្ក្រពៀងជាម្យួនឹងម្នទីរក្ពទយសាធារណ្ៈ និងឯកជន រណនថម្ក្ទៀត ក្ដើម្បរីងខិតក្សវា
សុខ្ភាពក្ៅក្កៀកនឹងកម្មករនិក្យជិត ។ 

- ជាំរញុោរណកលម្អគុណ្ភាពក្សវាធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារ តាម្រយៈណកសរម្ួលនីតិៃ ិ្ ីវនោរ
ទូទត ់សាំណ្ងក្រោុះថាន កោ់រងារ ណកលម្អឥរយិរថ និងរកម្សីល្ម្ៃ៌ជិាា ជីៃៈររស់ម្ស្រនោី រ.ស.ស 
កនុងក្ពលរាំក្ពញភារកិចេ រពម្ទាំងរក្ងកើតយនោោរទទួលពាកយរណ្ោឹ ងតវា៉ា ពីសោជិក។ 

- រនោពរងឹងសម្តថភាពរកុម្ររចាាំោរ (Hot Line) ២៤ក្ោ៉ា ង ររស់ រ.ស.ស សរោរស់រម្រសរម្ួល
រនទ នក់្ៅក្ពលោនក្រោុះថាន កោ់រងារក្កើតក្ ើង រពម្ទាំងដាំក្ ើងររពន័ធ SMS សរោរក់ម្មករ
និក្យជិត។ 

- រនោក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា ន និងក្បាុះផ្សាយក្សៀៃក្ៅម្គគក្ទទស និងខ្ិតោរណ័្ណ  សោីពីក្សវាធានរា៉ា ររ់ង
ហានិភយ័ោរងារ អាសយដ្ឋា នម្នទីរក្ពទយណដលបានចុុះកិចេសនាជាម្យួ រ.ស.ស និងពត័ោ៌ន
ដវទក្ផ្សសងក្ទៀតណដលោនអតថររក្យជនដ៍ល់សោជិក រ.ស.ស។ 

- រក្ងកើនោរផ្សសពវផ្សាយតាម្រយៈោរផ្សលិតសប៉ាតសាំក្លង និងៃកី្ដអូសោីពីៃ ិ្ រីងាក រក្រោុះថាន កច់រាចរណ៍្ 
ក្រោុះថាន កោ់រងារ និងក្សវាធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារ ចាកផ់្សាយតាម្រណ្តោ ញៃទិយុ និង 
ទូរទសសន។៍ 

- រក្ងកើនររសិទធភាពអ្ិោរកិចេតាម្រណ្តោ ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន តាម្រយៈោររញ្ាូល 
រកុម្អ្ិោរកិចេររស់ រ.ស.ស ចូលក្ៅរកុម្អ្ិោរកិចេោរងារចរម្ុុះ ឬក្ររើរបាស់របាយោរណ៍្ 
ររស់រកុម្អ្ិោរកិចេោរងារចរម្ុុះក្្វើជាម្ូលដ្ឋា ន ក្ដើម្បចូីលរមួ្ជាម្យួរាជរដ្ឋា ភបិាលកនុងោរោត់
រនថយរនទុកររស់ៃស័ិយឯកជន។  

- សហ្ោរជាម្យួវដគូជាតិ និងអនោរជាតិ ក្ដើម្បរីណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ពរងឹងសម្តថភាពម្ស្រនោី រ.ស.ស ឬ
ម្ស្រនោីវនរកុម្អ្ិោរកិចេោរងារចរម្ុុះកនុងោរក្្វើអ្ិោរកិចេហានិភយ័ោរងារ និងអក្ងកតហានិភយ័
ោរងារណដលបានររោសក្ដ្ឋយសោជិកររស់ រ.ស.ស។ 

- ក្រៀរចាំររពន័ធរគររ់គងទិនននយ័ និងសោជិកតាម្ណររពត័ោ៌នៃទិា ណដលអាចក្ផ្សទៀងតទ តប់ាន
ជាម្យួអងគភាពដវទ ជាពិក្សសឱ្យរសរតាម្ទរម្ងស់ថិតិ និងសូចនករណដលរកសួងបានកាំណ្ត ់
សាំក្ៅពរងឹងោររគររ់គងសថិតិរមួ្ររស់រកសួង កដូ៏ចជាសថិតិក្រោុះថាន កោ់រងារ និងពត័ោ៌នពាក់
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ពន័ធនឹងររៃតោិររូ ររៃតោិវនោរទទួលបានសាំណ្ង និងតាៃោលិកវនក្រោុះថាន កោ់រងារ ក្រោុះថាន ក់
ក្ពលក្្វើដាំក្ណ្ើ រ និងជាំងឺៃជិាា ជីៃៈ។ល។ ររស់សោជិកវនរររធានរាររ់ ៉ាងហ់ានិភយ័ោរងារ។ 

- ពរងឹងយនោោររតីភាគី តាម្រយៈោរររជុាំពិក្រោុះក្យរល់ជាម្យួភាគីសោជិករកុម្ររឹកាភបិាល 
រ.ស.ស ក្ដើម្បចីាតៃ់ធិានោររងាក រទរស់ាក ត ់ សក្ស្រងាគ ុះរនទ ន ់ ចុុះពិនិតយតទ ល់ និងជួយ សរម្រ
សរម្ួលក្ពលោនក្រោុះថាន កោ់រងារ។ 

- ពរងឹងយនោោរអនោររកសួងក្ដ្ឋុះរសាយករណី្ដួលសនារ។់ 
- ក្រៀរចាំគក្រោងកសាងអោររដាបាលររស់ រ.ស.ស ថាន កជ់ាតិ និងតាម្រាជធាន-ីក្ខ្តោ។ 
- រក្ងកើតគណ្ៈកម្មោរៃនិិក្យគ ពិនិតយពិចារណ្តក្លើោរៃនិិក្យគភាគទនហានភិយ័ក្រោុះថាន ក់
ោរងារ ណដលោនអតិក្រកក្ៅកនុងគណ្នី្នោរររស់ រ.ស.ស ជូនរដាម្ស្រនោីអាណ្តពាបាល
ពិនិតយ និងសក្រម្ច។ 

- សិកាលទធភាពរក្ងកើតកម្មៃ ិ្ ីររកួតររណជងរក ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ នណដលោន 
ចាំណ្តតថ់ាន កល់អកនុងោររគររ់គងហានិភយ័ក្រោុះថាន កោ់រងារ។ 

- សហ្ោរជាម្យួនយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ និងសាថ រន័ពាកព់ន័ធសិការសាៃរជាៃក្រៀរចាំលិខ្តិ
រទដ្ឋា នគតិយុតោសោីពីោរកាំណ្តរ់រក្ភទជាំងឺៃជិាា ជីៃៈ។ 

- រក្ងកើនររសិទធភាពរគររ់គងថៃោិដាំក្ណ្ើ រោររដាបាលររស់ រ.ស.ស ណដលជាណផ្សនកម្យួវន 
ភាគទនររស់សោជិកឱ្យោនណ់តររក្សើរជាងម្ុន តាម្រយៈោរពរងឹងោរអនុៃតោនីតិៃ ិ្ ីហិ្រញ្ញ ៃតថុ 
នីតិៃ ិ្ ីលទធកម្ម និងោរក្្វើសៃនកម្មវផ្សទកនុង។  

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ រកុម្ររឹការក្ចេកក្ទសរររសនោិសុខ្សងគម្ 
និងក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្សរោរជ់នទាំងឡាយ ណដលសថិតក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ 
រពម្ទាំងអងគភាពពាកព់ន័ធដូចជា នយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ នយកដ្ឋា នណផ្សនោរ សថិតិ និងនតីិកម្ម និង
ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ  រតូៃររឹកាក្យរល់ជាម្យួោន  សាំក្ៅណកលម្អ 
គុណ្ភាព នងិររសិទធភាពវនោរក្្វើណផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ និងក្្វើរចេុរបននកម្មនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដល
អាចក្កើតោនក្ ើង ក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នសរោរណ់កសរម្លួ និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ កដូ៏ចជាក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូល
កនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទ ី២៖ លរៀបច្ំដាក់ឱ្យដំលណ្ើ រការរបបធានារ៉ា ប់រងសុខភាព 

- ក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោដូចជា ររោស ក្សចកោជូីនដាំណឹ្ង ក្សចកោីណណ្នាំ ក្សៀៃក្ៅ 
ម្គគក្ទទសក ៍ និងខ្ិតោរ័ណ្ណ សោីពីរររធានរា៉ា រ់រងសុខ្ភាពណដលនឹងរតូៃដ្ឋក់ឱ្យអនុៃតោចារ់ពីឆ្ន ាំ
២០១៤ តក្ៅ។ 

- សហ្ោរជាម្យួវដគូជាតិ និងអនោរជាតិ ក្រៀរចាំោររណ្ដុ ុះរណ្តដ ល្នធានម្នុសសកនុងោរសិកា
រសាៃរជាៃ ៃភិាគ និងក្រៀរចាំក្ោលនក្យបាយនិងណផ្សនោរក្ម្ សោីពីសាថ នភាពវនម្ូលនិ្ិធាន
រា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព និងររសិទធភាពវនោរក្ររើរបាស់ម្ូលនិ្ិក្នុះ។ 
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- រញ្េូលពត័ោ៌នក្សវាធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាពដល់រកុម្ររចាាំោរ (Hot Line) ២៤ ក្ោ៉ា ង ររស់ រ.ស.ស 
សរោរស់រម្រសរម្ួល និងផ្សោល់ពត័ោ៌នដល់សោជិកវនរររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព។ 

- ក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា ន យនោោរវាយតវម្ាពីគុណ្ភាពក្សវាណថទាំក្ៃជាសាស្រសោ និងរក្ចេកក្ទសៃជិាា
ជីៃៈក្ៃជាសាស្រសោ ក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នពិនតិយ និងក្រជើសក្រ ើសម្នទីរក្ពទយយកម្កក្្វើជាវដគូររស់  
រ.ស.ស កនុងោរផ្សោល់ក្សវាធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព រពម្ទាំងក្ដើម្បធីានគុណ្ភាពក្សវាធាន
រា៉ា ររ់ងសុខ្ភាពដល់កម្មករនិក្យជិតណដលចូលរមួ្កនុងរររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព។ ក្រៀរចាំចុុះកចិេ
សនាជាម្យួនងឹម្នទីរក្ពទយក្ៅតាម្ទីតាាំងណដលោនសោជិករររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព ក្ដើម្បី
រងខិតក្សវាធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាពក្ៅក្កៀកនឹងក្ោលក្ៅ។ 

- ក្រៀរចាំសិោខ សាលា ររជុាំផ្សសពវផ្សាយជាសាធារណ្ៈអាំពីអតថររក្យជន ៍ នីតិៃ ិ្ ី និងយនោោរទូទត់
សាំណ្ង និងកញ្េរត់ាៃោលិកសុខ្ភាពររស់រររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាពជូនកម្មករនិក្យជិត ោេ ស់
ក្រាងចរក សហ្រោស រគឹុះសាថ ន និងអងគោរៃជិាា ជីៃៈ យ៉ា ងតិច ១២ដង កនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

- ផ្សលិតសប៉ាតសាំក្លង និងៃកី្ដអូសោីពីៃ ិ្ ីក្សវាធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព ក្ដើម្បចីាកផ់្សាយតាម្រណ្តោ ញ 
ៃទិយុ និងទូរទសសន ៍សាំក្ៅរស្រញ្ហា រដល់សាធារណ្ជនឱ្យបានយល់ដឹងពីក្សវាក្នុះ។  

- សហ្ោរជាម្យួវដគូជាត ិនងិអនោរជាតិក្្វើោររណ្ោុ ុះរណ្តោ លអាំពីឥរយិរថ រកម្សីល្ម្ៃ៌ជិាា ជីៃៈ 
ររស់ម្ស្រនោី រ.ស.ស ណដលទទួលរនទុកក្សវាធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព រពម្ទាំងរក្ងកើតយនោោរទទួល
ពាកយរណ្ោឹ ងតវា៉ា ពីសោជិក។ 

- សហ្ោរជាម្យួវដគូជាតិ និងអនោរជាតិ ក្ដើម្បរីណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ពរងឹងសម្តថភាពម្ស្រនោីកនុងោរ
អក្ងកតហានិភយ័ធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាពណដលររោសក្ដ្ឋយសោជិកវនរររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព។ 

- ក្រៀរចាំររពន័ធរគររ់គងទិនននយ័ និងសោជិកតាម្ណររពត័ោ៌នៃទិា ណដលអាចក្ផ្សទៀងតទ តប់ាន
ជាម្យួអងគភាពដវទ ជាពិក្សសឱ្យរសរតាម្ទរម្ងស់ថិតិ និងសូចនករណដលរកសួងបានកាំណ្ត ់
សាំក្ៅពរងឹងោររគររ់គងសថិតិរមួ្ររស់រកសួង និងពត័ោ៌នពាកព់ន័ធនឹងររៃតោិររូ ររៃតោិវនោរ
ទទួលបានសាំណ្ង និងតាៃោលិកវនសុខ្ភាពររស់សោជិកវនរររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព។ 

- សិកាលទធភាពតា ស់រោូរររពន័ធរគររ់គងទិនននយ័រមួ្ រវាង រររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ោរងារ និង
រររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ រកុម្ររឹការក្ចេកក្ទសរររសនោិសុខ្សងគម្ 
និងក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្សរោរជ់នទាំងឡាយ ណដលសថិតក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ 
រពម្ទាំងអងគភាពពាកព់ន័ធដូចជា នយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ នយកដ្ឋា នណផ្សនោរ សថិតិ និងនតីិកម្ម និង
ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ រតូៃររឹកាក្យរល់ជាម្យួោន  ក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោន
ណផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ និងកតរ់តាធាតុចូលពីអងគសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យរល់នន សរោរយ់កក្ៅណក
លម្អក្សចកោីរពាងទាំងឡាយណដលពាកព់ន័ធជាម្យួនឹងោរក្រតៀម្ដ្ឋកឱ់្យអនុៃតោរររធានរា៉ា ររ់ងសុខ្ភាព។ 
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កម្មវិធីទ ី៣៖ ជំរុញការលរៀបច្ំ នងិដាក់ឱ្យដំលណ្ើ រការរបបប្ាកល់ស្ថធន 

- ក្រៀរចាំដ្ឋកឱ់្យដាំក្ណ្ើ រោរររររបាកក់្សា្នចារព់ីឆ្ាំន ២០១៥ សរោរជ់នទាំងឡាយណដលសថិត
ក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ ណដលរររក្នុះរគរដណ្ោ រក់្លើតាៃោលិក ក្សា្ននិងៃភិាជ
នជ៍រាភាព ក្សា្នទុពវលភាព និងក្សា្ននិងៃភិាជនច៍ាំក្ពាុះអនកក្ៅកនុងរនទុក។ 

- រនោសហ្ោរជាម្យួអនកជាំនញោរជាតិ និងអនោរជាតិជាពិក្សសអនកជាំនញោរររស់អងគោរអនោរ
ជាតិខ្ងោរងារ សិកាពីរទពិក្សា្ន ៍ ក្ោលនក្យបាយ ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោ ណផ្សនោរ
សកម្មភាព និងររពន័ធវនររររបាកក់្សា្នររស់រណ្តោ ររក្ទសននឱ្យបានចាស់លាស់ ក្ដើម្បី
ចងរកងជាក្សចកោីរពាងក្ោលនក្យបាយ ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោ ណផ្សនោរសកម្មភាព អរតារង់
ភាគទន ោតពវកិចេរងភ់ាគទន និងលិខ្ិតរទដ្ឋា នននសរោរោ់រដ្ឋកឱ់្យអនុៃតោររររបាក់
ក្សា្ន។ 

- រនោសហ្ោរជាម្យួវដគូជាតិ និងអនោរជាតិ ក្រៀរចាំសិោខ សាលា ររជុាំពិក្រោុះក្យរល់ជាម្យួវដ
គូពាកព់ន័ធយ៉ា ងតិច ៤ដង កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ និង២០១៥ ក្ដើម្បរីរម្ូលអនុសាសន ៍និងគាំនិតក្្វើជា
ធាតុចូលវនក្សចកោីរពាងក្ោលនក្យបាយ ណផ្សនោរសកម្មភាព យនោោរ និងលិខ្ិតរទដ្ឋា ននន
សរោរោ់រដ្ឋកឱ់្យអនុៃតោររររបាកក់្សា្ន។ 

- រស្រញ្ហា រទសសនទនសោីពីររររបាកក់្សា្នដល់សាធារណ្ជនឱ្យបានរជារ និងក្រតៀម្ខ្ាួនទទួល
យកនូៃក្សវាធានរបាកក់្សា្ន សាំក្ៅធាននូៃសនោិសុខ្ចាំណូ្លនក្ពលចូលនិៃតោនដូ៍ចររជា
ពលរដាក្ៅរណ្តោ ររក្ទសនន ។ 

- សហ្ោរជាម្យួអនកជាំនញោរជាតិ និងអនោរជាតិ សិការសាៃរជាៃអាំពីររពន័ធរគររ់គងទិនននយ័ 
កម្មៃ ិ្ ីរគររ់គងទិនននយ័ និងតរម្ូៃោរអរបររោវនក្ហ្ដ្ឋា រចនសម្ពន័ធណផ្សនករក្ចេកៃទិាកនុងោរ
រគររ់គងទិនននយ័របាកក់្សា្ន ណដលធានបាននូៃអាថក៌ាំបាាំងពត័ោ៌ន  (Assurance of Privacy 

Information) ររស់សោជិក សុៃតថិភាពពីោរលួចពត័ោ៌ន និងនិរនោរភាពវនក្ហ្ដ្ឋា រចនសម្ន័ធ
រក្ចេកៃទិាក្ពលោនករណី្ររធានស័កក។ិ 

- សិការសាៃរជាៃចងរកងកម្មៃ ិ្ ីរគររ់គងររពន័ធវនោរចុុះរញ្ា ិោ រងភ់ាគទន នងិោរផ្សោល់
តាៃោលិក រពម្ទាំងសិកាលទធភាពរញ្ាូ នទិនននយ័ក្ៅោនគ់ណ្នីររស់និៃតោនជ៍នក្ៅ្នោរ
វដគូ។ 

- ក្រៀរចាំៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ងកើនសម្តថភាពម្ស្រនោីទាំងក្ៅរដាបាលថាន កជ់ាតិ និងក្រោម្ជាតិ ក្ដើម្បី
ក្រតៀម្អនុៃតោនូៃររររបាកក់្សា្ន។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ រកុម្ររឹការក្ចេកក្ទសរររសនោិសុខ្សងគម្ 
និងក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្សរោរជ់នទាំងឡាយ ណដលសថិតក្ៅក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ 
រពម្ទាំងអងគភាពពាកព់ន័ធដូចជា នយកដ្ឋា នក្ពទយោរងារ នយកដ្ឋា នណផ្សនោរ សថិតិ និងនតីិកម្ម និង
ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ រតូៃររឹកាក្យរល់ជាម្យួោន  ក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោន
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ណផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ និងកតរ់តាធាតុចូលពអីងគសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យរល់នន សរោរយ់កក្ៅ 
ណកលម្អក្សចកោីរពាងទាំងឡាយណដលពាកព់ន័ធជាម្យួនឹងោរក្រតៀម្ដ្ឋកឱ់្យអនុៃតោររររបាកក់្សា្ន។ 

 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ អងគភាពណដលពាកព់ន័ធរតូៃ៖ 

- ក្រៀរចាំរកុម្ោរងារតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ វាយតវម្ា ណផ្សនោរសកម្មភាពវនកម្មៃ ិ្ ីក្នុះ ក្ដើម្បកីាំណ្ត់
នូៃសូចនករវាស់នូៃសម្ទិធផ្សលររចាាំឆ្ន ាំ និងកាំណ្តណ់ផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ តាម្រយៈកាំណ្ត់
ឱ្យោនរបាយោរណ៍្ និងសថិតិររចាាំណខ្ រតីោស ្ោស និងររចាាំឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយោនរញ្ហា កព់ីោរៃៃិតោ
វនសូចនករនីម្យួៗ។ 

- ក្រៀរចាំអនុៃតោថៃោិតាម្កម្មៃ ិ្ ី ក្ដើម្បរីនសុណីផ្សនោរសកម្មភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនីម្យួៗក្ៅនឹងណផ្សនោរ
យុទធសាស្រសោចាំណ្តយរយៈក្ពលម្្យម្ររស់រកសួង សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាពចាំណ្តយថៃោិ 
និងភាពអាចពាករណ៍្បានវនររភព្នធានថៃោិ។ 

- ក្រៀរចាំគក្រោងថៃោិជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល វដគូអភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិ នងិអនោរជាតិ ក្ដើម្បកី្សនើសុាំហិ្រញ្ញរបទន 
និងជាំនួយរក្ចេកក្ទស សរោរទ់ិញសោភ រររោិខ រ និងម្ក្្ាបាយ សាំក្ៅក្លើកសទួយសម្តថភាព 
អងគភាពកនុងោររាំក្ពញភារកិចេ។ 

- ក្រៀរចាំណកលម្អររពន័ធរគររ់គងម្ស្រនោីរាជោរ ណដលទទួលភារកិចេចាតត់ាាំងឱ្យអនុៃតោសកម្មភាពអាទិ
ភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនីម្យួៗ។ 

៥.៣.៥.  ការរព្ងឹងអភិាលក្ិចចលអ 

 ោរពរងឹងអភបិាលកចិេលអ ណដលរមួ្ោនកាំណណ្ទរម្ងរ់ដាបាលសាធារណ្ៈ នងិកាំណណ្ទរម្ងោ់ររគរ ់
រគងហិ្រញ្ញ ៃតថុសាធារណ្ៈ រតៃូបានរាជរដ្ឋា ភបិាលចាតទុ់កជាគនាឹុះសាំខ្នម់្យួវនយុតោិ្ម្ស៌ងគម្ និងោរអភៃិឌ្ឍ
សងគម្-ក្សដាកិចេររករក្ដ្ឋយចីរភាព និងសម្្ម្ ៌ ណដលអាចក្្វើឱ្យោនណ់តោនភាពក្្ាើយតរ ររសិទធភាព 
ររសិទធផ្សល នងិជាំក្នឿទុកចិតោជាងម្ុន សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ៃរប្ម្ក៌្សវាសាធារណ្ៈ ្នទៈោេ ស់ោរ ភកោីភាព និង
ម្នសិោរៃជិាា ជីៃៈ ក្ដើម្បណីររោា យរដាបាលសាធារណ្ៈឱ្យក្ៅជាកណនាងផ្សោល់ក្សវាសាធារណ្ៈដោ៏នររសិទធភាព
រក្រម្ើអនកោនតរម្ូៃោរក្សវាោនណ់តលអររក្សើរក្ ើង។ ទនទឹម្នងឹក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលកប៏ានខ្ិតខ្ាំក្លើកសទួយ 
តួនទីដឹកនាំររស់ស្រសោីកនុងសកម្មភាពសងគម្ អងគភាព នងិសាថ រន័សាធារណ្ៈ តាម្រយៈោរជាំរញុោរអនុៃតោ  
”ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនររីតនៈទី៣” និងរក្ងកើតរកុម្ររឹកាជាតិក្ដើម្បសី្រសោី។ 

 ក្ៅកនុងសាម រតីក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទ៥ី វនរដាសភា តាម្រយៈយុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្
ដាំណ្តកោ់លទី៣ បានក្តោ តោរយកចិតោទុកដ្ឋកក់្ៅក្លើ (១) ពរងឹងគុណ្ភាព និងររសិទធភាពវនោរផ្សោល់ 
ក្សវាសាធារណ្ៈ តាម្រយៈោររក្ងកើត និងដ្ឋកឱ់្យអនុៃតោនូៃសោងដ់្ឋក្សវាសាធារណ្ៈ (២) អភៃិឌ្ឍសម្តថភាព 
ណកលម្អោររគររ់គង និងអភៃិឌ្ឍ្នធានម្នុសសជាពិក្សសសម្តថភាពរគររ់គង និងចាតណ់ចងោរងារ ឱ្យរសរ
តាម្តរម្ូៃោរររស់អងគភាព (៣) រនោក្លើកកម្ពស់តួនទីររស់ស្រសោីកនុងៃស័ិយសាធារណ្ៈ តាម្រយៈោររក្ងកើន 
សោោរត និងពរងឹងសម្តថភាពកនុងជួរថាន កដ់ឹកនាំរកសួង សាថ រន័ទាំងករម្តិនក្យបាយ ទាំងករម្តិជាំនញ 
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និង (៤) ជាំរុញោរក្្វើៃមិ្ជឈោរោរងារក្ៅរដាបាលថាន ក់ក្រោម្ជាតិ រសរតាម្កម្មៃ ិ្ ីជាតិសរោរ់ោរអភិៃឌ្ឍ
តាម្ណររររជា្ិរក្តយយក្ៅថាន កក់្រោម្ជាតិ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោខ្ងក្លើក្នុះ រកសួងបានកាំណ្តនូ់ៃកម្មៃ ិ្ ី និងសកម្មភាពដូចខ្ង
ក្រោម្៖ 

កម្មវិធីទី ១៖ ការបលងាើនប្រសិទធភាព និងគណុ្ភាពលសវារដឋបាលស្ថធារណ្ៈ  

- សហ្ោរជាម្យួអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួង ទាំងរដាបាលជាតិ និងក្រោម្ជាតិ កនុងោរររម្ូល
នូៃពត័ោ៌នសោីពតីរម្ូៃោរៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល រាំពាករ់ាំរ៉ាន សម្តថភាពម្ស្រនោីក្លើជាំនញ
រក្ចេកក្ទស រដាបាល ហិ្រញ្ញ ៃតថុ ណផ្សនោរ សថិត ិ នងិោរក្្វើរបាយោរណ៍្ ក្ដើម្បចីងរកងជា
ទិនននយ័ដ្ឋកជូ់នវដគូជាតិ និងអនោរជាតពិិចារណ្តផ្សោល់ហិ្រញ្ញរបទន និងជាំនួយរក្ចេកក្ទស 
សរោរដ់ាំក្ណ្ើ រោរៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល។ 

- ជាំរញុ និងសិកាណសវងរកកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងៃរិកិតោររាំរ៉ានសម្តថភាពទាំងកនុងនិងក្រៅ
ររក្ទស ដូចជាក្ៅសាលាភូម្និទរដាបាល ម្ជឈម្ណ្ឌ លកម្ពុជា-សិងារុរកី្ៅភនាំក្ពញ។ល។ ក្ដើម្បី
រញ្ាូ នម្ស្រនោចូីលរមួ្កនុងកម្មៃ ិ្ ីរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងៃរិកិតោរ សាំក្ៅរក្ងកើនចាំក្ណ្ុះដងឹ នងិសម្តថភាព
រណនថម្ក្ទៀត ឱ្យរសរតាម្ក្ោលនក្យបាយអភៃិឌ្ឍ្នធានម្នុសសររស់រកសួង។ 

- ជាំរញុោរណកលម្អយនោោរ និងនីតិៃ ិ្ ីរគររ់គងរដាបាល ជាពិក្សសោរោតរ់នថយោរយិ្ិរក្តយយ 
ោររគររ់គងនិងោរចាតណ់ចងោរងារ ោរកាំណ្តរ់យៈក្ពលវនោររតួតពិនិតយនិងសក្រម្ចក្លើឯក
សារ និងោរណរងណចកភារកិចេទទួលខុ្សរតួៃររស់ម្ស្រនោីនិងថាន កដ់ឹកនាំណដលទទួលរនទុក។ 

- ជាំរញុោរណកលម្អគុណ្ភាពវនោរផ្សោល់ក្សវារដាបាលទាំងក្ៅថាន កជ់ាតិ និងក្រោម្ជាតិ តាម្រយៈ
ោរក្រៀរចាំឱ្យោនក្ោលោរណ៍្ណណ្នាំរមួ្សោីពីឥរយិរថ សីល្ម្ ៌ ៃនិយ័ រកម្សីល្ម្ៃ៌ជិាា ជីៃៈ 
និងទណ្ឌ កម្មរដាបាលក្លើម្ស្រនោណីដលអនុៃតោរបាសចាកពីក្ោលោរណ៍្ណណ្នាំរមួ្ក្នុះ។ 

- រនោជាំរញុោររគររ់គងម្ស្រនោរីាជោររសរតាម្ចារស់ដីពីសហ្លកខនោិកៈម្ស្រនោរីាជោរសីុៃលិ វនរពុះ
រាជាណ្តចរកកម្ពុជា នងិរនោពរងឹងររពន័ធក្លើកទឹកចតិោម្ស្រនោីរាជោរ តាម្រយៈោរក្្វើឱ្យោនតោា
ភាពវនោរណរងណចករបាករ់ងាវ នក់្លើកទឹកចតិោ នងិតោា ភាពកនុងោរដាំក្ ើងោាំរបាក ់ ករម្តិរបាក់
រាំណ្តចម់្ខុ្ងារ ឋានៈតួនទ ី និងោរផ្សោល់ក្រគឿងឥសសរយិយស និងរណ័្ណ សរក្សើរ ដល់ម្ស្រនោី
ក្ដ្ឋយណផ្សអកក្លើសាន វដ សម្តថភាព សីល្ម្ ៌គាំនិតវចនររឌ្តិ ោរទទួលខុ្សរតួៃោរងារ និងអតតី
ភាពោរងារ។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនរចនសម្ពន័ធចាតត់ាាំងររស់រកសួងថាន កោ់រយិល័យ រសុក រកុង ខ្ណ្ឌ ម្យួចាំនួន
ណដលចាាំបាច។់ 

- រនោណកលម្អយនោោរក្រើករបាកក់្រៀរៃតស និងរបាកឧ់រតថម្ភក្ផ្សសងៗ ឱ្យបានក្ទៀងទត ់ និងទនក់្ពល
ក្ៃលា តាម្រយៈររពន័ធ្នោររសរតាម្ក្ោលោរណ៍្ណណ្នាំររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 
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- ជាំរញុោរអនុៃតោកាំណណ្ទរម្ងៃ់មិ្ជឈោរ និងៃសិហ្ម្ជឈោរ សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាពោរងារ និង
រងខិតោរផ្សោល់ក្សវាឱ្យោនណ់តខ្ិតក្ៅជិតររជាពលរដា រសរតាម្កម្មៃ ិ្ ីជាតិសរោរោ់រអភៃិឌ្ឍ
តាម្ណររររជា្ិរក្តយយក្ៅថាន កក់្រោម្ជាតិ។ 

- ក្រៀរចាំោរររ ងក្រជើសក្រ ើសម្ស្រនោីរាជោររករខ្ណ័្ឌ រដាបាលនិងរករខ្ណ័្ឌ រគូរក្រងៀន និងោរ
ររ ងរោូររករខ្ណ័្ឌ  ឱ្យោនណ់តោនតោា ភាព ក្ដ្ឋយផ្សោល់អាទិភាពដល់ជនពិោរ និងស្រសោី រសរ
តាម្ក្ោលនក្យបាយររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

- រនោនិរនោភាពោរងាររដាបាល ចរាចរលិខ្ិត និងក្រៀរចាំលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោនន ក្ដើម្បកី្រកើន 
រ ាំឭកដល់អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងអាំពីក្ោលោរណ៍្ននពាកព់ន័ធជាម្យួនឹងោរងាររដាបាល។ 

- រក្ងកើតយនោោរតាម្ដ្ឋនោរអនុៃតោលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ រចនសម្ពន័ធរដាបាល និងោរផ្សោល់ក្សវា
សាធារណ្ៈររស់អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ ក្ដ្ឋយក្តោ តោរយកចិតោទុកដ្ឋកក់្លើយនោោរទទួលពាកយ 
រណ្ោឹ ង និងណកលម្អពីម្ហាជនចាំក្ពាុះោរផ្សោល់ក្សវា និងរយៈក្ពលវនោរផ្សោល់ក្សវា និងទរម្ង់
លិខ្ិតរទដ្ឋា នររស់រកសួង។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នរដាបាល នងិរុគគលិក  អងគភាព
ពាកព់ន័ធ ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងោរយិល័យរដាបាល រុគគលិក និង
ណផ្សនោរ វនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរ
សរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួសាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្្វើជាម្ូលដ្ឋា ន 
ក្ដើម្បណីកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទី ២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតា ុនិងប្ទពយសម្បតតិរដឋប្រកបលដាយតម្ល ភាព ប្រសិទធភាព និងគណ្លនយយភាព 

- រក្ងកើនររសិទធភាព និងយនោោររគររ់គងោរររម្លូចាំណូ្លម្និណម្នសារក្ពើពនធពីក្សវាសាធារណ្ៈ 
តាម្រយៈោរពរងឹងោរអនុៃតោររោសរមួ្រវាងរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ និង
រកសួងក្សដាកិចេ និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ សោីពីោរផ្សោល់ក្សវាសាធារណ្ៈ ក្ដ្ឋយក្រៀរចាំឱ្យោនក្សចកោី
ណណ្នាំសោីពីោររងច់ាំណូ្លកវរម្ក្សវាសាធារណ្ៈចូលថៃោិរដា និងរក្ងកើតឱ្យោនររររបាយ
ោរណ៍្និងគាំររូបាយោរណ៍្រមួ្សោីពីចាំណូ្ល ម្និណម្នសារក្ពើពនធ សរោររ់គរអ់ងគភាពទាំង 
រដាបាលថាន កជ់ាតិ និងក្រោម្ជាតិអនុៃតោ សាំក្ៅអនុៃតោឱ្យបានសក្រម្ចតាម្ណផ្សនោរក្រោងកនុង
ចារថ់ៃោិររចាាំឆ្ន ាំ។  

- ជាំរញុោររក្ងកើតអងគភាពថៃោិក្ៅតាម្រគរអ់ងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ ក្ដើម្បកី្រតៀម្ខ្ាួនអនុៃតោឱ្យបាន
ោន់ណតសីុជក្រៅនូៃទិសក្ៅកម្មៃ ិ្ ីណកទរម្ង់ោររគរ់រគងហិ្រញ្ញ ៃតថុសាធារណ្ៈ ររស់រាជរដ្ឋា  
ភបិាល ជាពិក្សសោរក្រតៀម្អនុៃតោរាងគ់ណ្ក្នយយ និងោតិោថៃោិថមី អនុៃតោររពន័ធពត័ោ៌ន
ៃទិាសរោរោ់ររគររ់គងហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងោរអនុៃតោថៃោិកម្មៃ ិ្ ីក្ពញក្លញក្ៅឆ្ន ាំ២០១៥ រពម្
ទាំងោររស្រញ្ហា រឯកសារទសសនទនសោីព ី ទិសក្ៅយុទធសាស្រសោវនកាំណណ្ទរម្ងរ់រពន័ធថៃោិក្ៅ
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កម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣-២០២០ សាំក្ៅសក្រម្ចឱ្យបានជាសារៃនោនូៃគណ្ក្នយយភាពហិ្រញ្ញ ៃតថុ នងិ
ោរផ្សាភាា រថ់ៃោិក្ៅនឹងក្ោលនក្យបាយ។ 

- រក្ងកើនររសិទធភាពកនុងោរក្្វើណផ្សនោរលទធកម្មសាធារណ្ៈ និងកិចេលទធកម្មឱ្យោនណ់តរសរតាម្
ចារស់ោីពីលទធកម្មសាធារណ្ៈ និងក្ោលោរណ៍្ហិ្រញ្ញ ៃតថុ សាំក្ៅក្្ាើយតរតាម្តរម្ូៃោរររស់ 
អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួង។  

- ណកទរម្ង ់ និងពរងឹងយនោោរណដលោនរសារព់ាកព់ន័ធជាម្យួនឹងកម្មៃ ិ្ ីកាំណណ្ទរម្ងោ់ររគររ់គង
ហិ្រញ្ញ ៃតថុសាធារណ្ៈររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល សាំក្ៅរក្ងកើនភាពក្្ាើយ្ាង ររសិទធភាព និងភាព
ស័កោិសិទធិវនយនោោរ តាម្រយៈោរពិពណ៌្នតួនទីោរងារឱ្យបានចាស់លាស់ ោរកាំណ្តន់ីតិៃ ិ្ ី
ោរងារ ររពន័ធក្លើកទឹកចិតោ ៃធិានោរ និងៃនិយ័រដាបាលចាំក្ពាុះម្ស្រនោីណដលរតូៃបានចាតជ់ាសោជិក
រកុម្ោរងារ កដូ៏ចជាចាំក្ពាុះអងគភាពពាកព់ន័ធអនុៃតោ។ 

- ពរងឹងោររគររ់គងោរអនុៃតោថៃោិឱ្យោនណ់តោនររសិទធភាព ហ្មតច់ត ់និងម្ុងឹោ៉ា ត ់តាម្រយៈោរ
រគររ់គងោរអនុៃតោចាំណ្តយ អនុក្លាម្ក្ៅតាម្ចារស់ោីពីររពន័ធហិ្រញ្ញ ៃតថុសាធារណ្ៈ ចារស់ោីពី
រររហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងោររគររ់គងរទពយសម្បតោិរដាថាន កក់្រោម្ជាតិ ចារស់ោីពីលទធកម្មសាធារណ្ៈ 
និងចារហិ់្រញ្ញ ៃតថុដវទក្ទៀត ដូចជារតូៃោន សកខីររត ក្ោលោរណ៍្ចាំណ្តយ និងរញ្ា ិោរ 
ចាស់លាស់ សាំក្ៅធានបាននូៃភាពសនសាំសាំវចខ្ពស់ តោា ភាព និងគណ្ក្នយយភាព។ 

- ក្រៀរចាំរបាយោរណ៍្ហិ្រញ្ញ ៃតថុរមួ្ណដលរមួ្រញ្េូ លទាំងតួក្លខ្ថៃោិជាតិ និងវដគូអភៃិឌ្ឍជាតិនិង
អនោរជាតិ សាំក្ៅរក្ងកើនគុណ្ភាព និងររសិទធភាពវនោរៃភិាគោរចាំណ្តយ នងិៃនិិក្យគក្លើៃស័ិយ
ោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ក្រៀរចាំទរម្ងរ់បាយោរណ៍្ចាំណូ្ល-ចាំណ្តយ ណដលោនលកខណ្ៈរមួ្សរោរថ់ាន កក់ណ្តោ ល និង
ថាន ករ់ាជធានី-ក្ខ្តោ រពម្ទាំងក្្វើោររាយោរណ៍្ឱ្យបានក្ទៀងទត ់ និងកតរ់តាអាំពីចាំណូ្ល-
ចាំណ្តយទាំងថៃោិជាតិ វដគូអភៃិឌ្ឍជាតិ និងអនោរជាតិ ក្ដើម្បរីកសួងរូកសររុរបាយោរណ៍្ក្ផ្សាើ
ជូនរកសួងក្សដាកិចេ និងហិ្រញ្ញ ៃតថុទនក់្ពលក្ៃលា។ 

- ក្រៀរចាំសហ្ោរជាម្យួអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ ក្ដើម្បកីាំណ្តោ់ររគររ់គងណរងណចកចាំណ្តយសាច់
របាករ់រចាាំណខ្ រតីោស ្ោស និងររចាាំឆ្ន ាំ  កដូ៏ចជាពរងឹងររពន័ធក្លើកទឹកចិតោម្ស្រនោីរាជោរ តាម្ 
រយៈោរក្្វើឱ្យោនតោា ភាពវនោរណរងណចករបាករ់ងាវ នក់្លើកទឹកចិតោ។ 

- ក្រៀរចាំណកសរម្ួលយនោោរក្រើកផ្សោល់សាចរ់បាក ់ និងៃភិាជនក៍ញ្េរថ់ៃោិក្ៅអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ
ឱ្យោន ់ណតោនភាពងាយរសួល ចាំណ្តយរយៈក្ពលតិច និងោនតោា ភាព។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនយនោោរតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ និងវាយតវម្ាររសិទធភាព និងភាពស័កោិសិទធិវនោរ 
អនុៃតោថៃោិក្ៅនងឹក្ោលនក្យបាយររស់រកសួង តាម្រយៈក្រៀរចាំឱ្យោនរបាយោរណ៍្ៃឌ្ឍនភាព
ររចាាំណខ្ រតីោស ្ោស និងររចាាំឆ្ន ាំ ណដលោនសូចនករចាស់លាស់។ 

- ជាំរញុោរកសាងអោររដាបាលររស់អងគភាពក្ៅថាន កក់្រោម្ជាតិ។ 
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- ក្រៀរចាំឱ្យោនសិោខ សាលា ៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ លជាររចាាំទាំងក្ៅកនុងរកសួង និងក្រៅរកសួងសាំក្ៅ
រក្ងកើនសម្តថភាពរគូរក្ងាគ លតាម្អងគភាព និងម្ស្រនោីទទួលរនទុកកិចេោរហិ្រញ្ញ ៃតថុ រទពយសម្បតោិរដា 
និងលទធកម្ម ទាំងក្ៅរដាបាលថាន កជ់ាតិ និងក្រោម្ជាតិ។ 

- រនោជាំរញុអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទទាំងរដាបាលជាតិ និងក្រោម្ជាតិយកចិតោទុកដ្ឋកក់នុងោររគររ់គង
រញ្ា ីសារក្ពើភណ្ឌ  ចលនរទពយ អចលរទពយ ដី ្ាី អោរណដលជារទពយសម្បតោិរដាឱ្យរសរតាម្នីតិៃ ិ្  ី
ជាពិក្សសជាំរុញឱ្យរក្ងកើតគណ្ៈកម្មោរសារក្ពើភណ្ឌ រគរ់អងគភាព ក្ដើម្បកី្្វើរាងក់ម្មសិទធអោរ  
ដី ្ាីក្ៅតាម្ទីតាាំងនីម្យួៗ និងសុាំជរម្ុះអោរ ររោិខ ររក្ចេកក្ទសឧសាហ្កម្ម-រថយនោ ក្រគឿង
ចរក សោភ រររោិខ រ និងក្រគឿងសងាា រមឹ្ ណដលោនសភាពចាស់រទុឌ្ក្រទម្ និងខូ្ចគុណ្ភាពក្ររើ
របាស់ណលងក្កើត រពម្ទាំងរញ្េរោ់រងារររគល់ ទទួលអោរ ចលនរទពយ អចលនរទពយ ដី្ាី
ចាំក្ពាុះក្ខ្តោណដលក្ៅសល់។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងរទពយសម្បតោិរដា 
ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល នងិហិ្រញ្ញ ៃតថុ  និងោរយិល័យហិ្រញ្ញ ៃតថុវនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះ
រណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ រពម្ទាំងអងគភាពពាកព់ន័ធរតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រ
សរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួសាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗណដលអាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្្វើជាម្ូលដ្ឋា ន ក្ដើម្បី
ណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទី ៣៖ ពប្ងងឹ និងពប្ងីកកចិ្ចសហប្រតិបតតកិារជាម្ួយផ្ដគូជាតិ និងអនតរជាត ិ

- ពរងឹងយនោោររតួតពិនិតយតាម្ដ្ឋនោតពវកិចេររស់កម្ពុជា ជាពិក្សសោររងភ់ាគទនសោជិក
ភាព កនុងនម្ជាសោជិកអងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ និងអងគោរអនោរជាតិនន រពម្ទាំង
ោតពវកិចេដូចោនណចងក្ៅកនុងសនធិសញ្ហញ  និងអនុសញ្ហញ ននណដលកម្ពុជាបានផ្សោល់ និងក្រតៀម្ 
ផ្សោល់សចាេ រន័។ 

- ពរងឹងយនោោររតួតពិនិតយោតពវកិចេកម្ពុជាកនុងសោគម្អាសា៊ា ន ជាពិក្សសកនុងោរអនុៃតោណផ្សនោរ
ក្ម្ររស់សហ្គម្នស៍ងគម្ៃរប្ម្ ៌ និងសហ្គម្ក្សដាកិចេអាសា៊ា ន ណដលរតូៃក្្វើសោហ្រណ្កម្ម
ក្ពញក្លញក្ៅចុងឆ្ន ាំ២០១៥ តាម្រយៈោររក្ងកើតឱ្យោនរកមុ្ោរងារទទួលរនទុកកិចេោរអាសា៊ា ន។ 

- ពរងឹងយនោោររតួតពិនិតយតាម្ដ្ឋនោរអនុៃតោកិចេរពម្ក្រពៀង និងអនុសសរណ្ៈក្យគយល់ណដល
រកសួងបានចុុះហ្តថក្លខ្ទាំងករម្តិក្ទវភាគី និងពហុ្ភាគី ក្ដើម្បោីោ រឱ់្យបាននូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ 
និងឱ្ោសណដលកម្ពុជាអាចនឹងោន កដូ៏ចជាក្ដើម្បពីរងឹង និងរតឹចាំណ្ងកិចេសហ្ររតិរតោិោរ
ជាម្យួោន ។ 

- រនោពរងឹងភាពជាវដគូជាម្យួអងគោរម្និណម្នរដ្ឋា ភបិាល អងគោរជាតិ និងអនោរជាតិ រពម្ទាំងវដគូ
អភៃិឌ្ឍនន៍ន។ 

- រនោចូលរមួ្កិចេររជុាំននទាំងថាន កជ់ាតិ និងអនោរជាតិ ដូចជាកិចេររជុាំថាន ករ់ដាម្ស្រនោីោរងារអាសា៊ា ន 
(ASEAN Labour Minister Meeting, ALMM) កិចេររជុាំម្ស្រនោីជានខ់្ពស់ោរងារអាសា៊ា ន (Senior 
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Labor Official Meeting, SLOM) កិចេររជុាំរកុម្ររឹកាភបិាលររស់អងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ 
សននិសីទអនោរជាតិៃស័ិយោរងារ និងកិចេររជុាំក្ផ្សសងៗក្ទៀត។ 

- ណណ្នាំឱ្យអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទផ្សោល់ម្កឱ្យនយកដ្ឋា នសហ្ររតិរតោិោរអនោរជាតិ នងិខុ្ទទោល័យ
រដាម្ស្រនោីនូៃកិចេរពម្ក្រពៀង និងអនុសារណ្ៈវនោរក្យគយល់ោន ននណដលអងគភាពខ្ាួនបានចុុះ
ហ្តថក្លខ្។ 

- ជាំរញុអងគភាពពាកព់ន័ធឱ្យតាម្ដ្ឋនោលៃភិាគ ណផ្សនោរសកម្មភាព និងកម្មៃ ិ្ ីននណដលោនណចង
ក្ៅកនុងកិចេរពម្ក្រពៀងអាសា៊ា នសោីពីរាំលាស់ទីររូៃនោរុគគល សាំក្ៅោរពារឱ្យបានជាអតិររោនូៃ
ររក្យជនរ៍រស់កោា ាំងពលកម្មកម្ពុជា។ 

- ពរងឹងសម្តថភាពកនុងោរក្រៀរចាំឯកសារជាំនួយសាម រតីជូនថាន កដ់ឹកនាំ។ 
- ពរងឹងយនោោរក្លខ្្ិោរដ្ឋា នសរោរោ់រងារអាសា៊ា ន និងអងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ។ 
- រក្ងកើតយនោោរររម្ូលរបាយោរណ៍្ និងឯកសារររជុាំណដលថាន កដ់ឹកនាំ ឬម្ស្រនោីជាំនញបានចូលរមួ្
ររជុាំក្ៅររក្ទសក្ដើម្បរីងកភាពងាយរសួលដល់ោរតាម្ដ្ឋន និងអនុៃតោ។ 

- សហ្ោរជាម្យួនយកដ្ឋា ន រកសួង និងសាថ រន័ណដលពាកព់ន័ធ ក្ដើម្បរីរម្ូលផ្សោុ ាំពត័ោ៌ន និង
ផ្សសពវផ្សាយឱ្យសក្រម្ចបាននូៃភាពសីុចងាវ កោ់ន រវាងរទដ្ឋា នោរងារជាតិ និងអនោរជាតិ។ 

- ក្រៀរចាំគក្រោងថៃោិពាកព់ន័ធជាម្យួនឹងក្រសកកម្មក្រៅររក្ទស ថៃោិក្រៀរចាំកិចេររជុាំ សននិសីទ 
និងសិោខ សាលាថាន កអ់នោរជាតិក្ៅកនុងររក្ទស និងក្រៅររក្ទស ជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល និងវដគូ
អភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិនិងអនោរជាតិ ក្ដើម្បកី្សនើសុាំហិ្រញ្ញរបទន។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នសហ្ររតិរតោិោរអនោរជាតិ  និង
អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទណដលោនសហ្ររតិរតោិោរជាម្យួវដគូជាតិ នងិអនោរជាត ិ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធ 
រក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួសរោរទ់ាំនកទ់ាំនងជាម្យួភាគី និងសាថ រន័ពាកព់ន័ធររម្ូលនូៃ
ពត័ោ៌ន កដូ៏ចជាចាំណុ្ចៃៃិតោថមីៗណដលសោគម្អាសា៊ា ន អងគោរអនោរជាតិខ្ងោរងារ និងវដគូជាតិនិងអនោរជាតិ
ក្សនើសុាំ សាំក្ៅក្្ាើយតរភាា ម្ៗតាម្ោរជាកណ់សោង និងក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទ ី៤៖ ពប្ងឹងយនតការកស្ថងផ្ននការ សាិត ិនិងនតីិកម្ម 

- ណកសរម្ួលយនោោរក្រៀរចាំោរកសាងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោររស់រកសួង និងរក្ងកើតរកុម្ោរងារ
ក្រៀរចាំកសាងណផ្សនោររយៈក្ពលខ្ាី ម្្យម្ និងណៃង ក្្វើោរផ្សសពវផ្សាយណផ្សនោរ និងតាម្ដ្ឋន រតួត
ពិនិតយ និងវាយតវម្ាោរអនុៃតោណផ្សនោរររស់រកសួង។ 

- ក្រៀរចាំរកុម្ោរងារចងរកងលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោររស់រកសួងសរោររ់សាៃរជាៃ ក្រៀរចាំលិខ្ិត
រទដ្ឋា នពាកព់ន័ធរគរក់រម្តិ តាម្នីតិៃ ិ្ ីររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

- រក្ងកើតរកុម្ោរងារររចាាំរកសួងសោីពីោរវាយតវម្ាក្លើផ្សលរ៉ាុះពាល់លិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ ក្ដើម្បី
ពរងឹងគុណ្ភាព និងររសិទធភាពរាល់លិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោណដលបានរក្ងកើតក្ ើងថមី និងក្្វើោរ
ណកសរម្ួលរសរតាម្ោរៃៃិតោសងគម្ក្សដាកិចេ។ 
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- ក្រៀរចាំឱ្យោនរកុម្ោរងារសថិតិររចាាំរកសួងណដលោនសភាសភាពម្កពីរគរអ់ងគភាព ក្ដើម្បកី្រៀរចាំ
និងចងរកងសថិតិរមួ្ម្យួណដលោនភាពរគររ់ជុងក្រជាយ និងអាចក្ររើរបាស់រមួ្ោន បាន។ 

- រក្ងកើតរកុម្ោរងាររូកសររុរបាយោរណ៍្ររចាាំរកសួង ណដលោនសោសភាពម្កពីរគរអ់ងគភាព
ក្រោម្ឱ្វាទ ក្ដើម្បកីាំណ្តនូ់ៃទរម្ង ់ គាំររូបាយោរណ៍្ និងតារាងរមួ្ណដលអាចវាស់ណៃង និងក្ររៀរ
ក្្ៀរបាន  ជាម្យួក្ោលនក្យបាយររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល និងរកសួង សរោរក់្្វើជាធាតុចូល
របាយោរណ៍្ររចាាំណខ្ ររចាាំរតីោស ្ោស ររចាាំឆ្ន ាំ ពាកក់ណ្តោ លអាណ្តោិ និងអាណ្តោិររស់
រកសួងឱ្យទនក់្ពលក្ៃលា។ 

- រក្ងកើតឱ្យោនយនោោរក្លើកទឹកចិតោ និងដ្ឋកៃ់និយ័ ចាំក្ពាុះអងគភាពណដលអសកម្មកនុងោរផ្សោល់ធាតុ
ចូលកនុងរបាយោរណ៍្ររស់រកសួង។ 

- សហ្ោរជាម្យួអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ ជាពិក្សសជាម្យួនយកដ្ឋា នហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងរទពយសម្បតោិរដា 
ក្រៀរចាំកម្មៃ ិ្ ីៃនិិក្យគសាធារណ្ៈរីឆ្ន ាំរ ាំកិលររស់រកសួង។ 

- ក្រៀរចាំឱ្យោនសិោខ សាលា ៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល ក្ដើម្បពីរងឹងសម្តថភាពណផ្សនកក្្វើណផ្សនោរ សថិតិ និង
នីតិកម្ម ក្ដើម្បរីងកភាពងាយរសួលដល់រកុម្ោរងាររូកសរុររបាយោរណ៍្ររស់រកសួង ក្ដ្ឋយ
ោតរ់នថយក្ពលក្ៃលា រក្ងកើនររសិទធភាព និងគុណ្ភាពវនរបាយោរណ៍្។ 

- ពរងឹងរកុម្ោរងាររគររ់គង និងអភៃិឌ្ឍក្គហ្ទាំពរ័ររស់រកសួងឱ្យោនភាពទកទ់ញ ងាយរសួល
ក្ររើរបាស់ ទនស់ភាពោរណ៍្ និងអាចក្ជឿទុកចតិោបាន តាម្រយៈោររញ្េូ លករម្ងឯកសារ 
គតិយុតោ ពត័ោ៌ន របាយោរណ៍្ និងទិនននយ័ ណដលពាកព់ន័ធជាម្យួរកសួងជាររចាាំ។ 

- រនោផ្សលិត និងចងរកងករម្ងឯកសារៃកី្ដអូ ខ្ិតោរណ័្ណ ពត័ោ៌ន និងទសសនៃដោី សកម្មភាពររស់
រកសួង ក្ដើម្បទុីកជាឯកសារ និងផ្សសពវផ្សាយតាម្ក្គហ្ទាំពរ័ និងរណ្តោ ញសារពត័ោ៌ននន។  

- ជាំរញុោរក្រៀរចាំដាំក្ណ្ើ រោររណ្តណ ល័យរកសួង ក្ដើម្បតីម្កល់រទរបញ្ញតោិ លិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោ 
សនធិសញ្ហញ  អនុសញ្ហញ  កិចេរពម្ក្រពៀង អនុសសរណ្ៈក្យគយល់ ឯកសារ របាយោរណ៍្ និង
ទិនននយ័ណដលទទួលបានពីវផ្សទកនុងរកសួង និងក្រៅរកសួងតាម្រយៈោរជាៃ និងោរក្្វើអាំក្ណ្តយពី
អងគោរ សោគម្ជាតិនិងអនោរជាតិ កដូ៏ចជាតាម្រយៈម្ស្រនោីររស់រកសួងណដលបានចូលរមួ្កនុងកិចេ
ររជុាំ សននិសីទ សិោខ សាលា និងសននិបាតក្ៅកនុងររក្ទស និងក្រៅររក្ទស សរោរឱ់្យម្ស្រនោី
ជាំនញររស់រកសួង និងសាធារណ្ជនក្្វើោរសិការសាៃរជាៃ។ 

- រនោក្រៀរចាំ និងចងរកងពត័ោ៌នទនក់្ហ្តុោរណ៍្ររចាាំវថៃជូនថាន កដ់ឹកនាំ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នណផ្សនោរ សថិត ិ និងនីតិកម្ម 
ខុ្ទទោល័យក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួង រពម្ទាំង
ោរយិល័យរដាបាល រុគគលិក និងណផ្សនោរវនម្នទីរោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈរាជធាន-ីក្ខ្តោ រតូៃសហ្
ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធរក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួ សាំក្ៅររម្ូលនូៃចាំណុ្ចររឈ្ម្ថមីៗ ណដល
អាចក្កើតក្ ើងនក្ពលអនុៃតោក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុង
ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 
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កម្មវិធីទ ី៥៖ ពប្ងឹងការងារសវនកម្មផ្នៃកែុង និងអគ្នគ ធិការកិច្ច 

- កាំណ្តនូ់ៃោលៃភិាគ សោសភាព និងក្ៃនចុុះសៃនកម្ម ឬអ្ិោរកិចេ ឱ្យោនររសិទធភាពខ្ពស់
ជាងម្ុនសាំក្ៅោតរ់នថយរនទុកទទួលរដិសណ្តា កចិេររស់អងគភាពណដលរងសៃនកម្ម នងិអ្ិោ
កិចេ។ 

- សហ្ោរជាម្យួអាជាា ្រជាតិសៃនកម្ម ក្រៀរចាំៃគគរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល្នធានម្នុសសពាកព់ន័ធនឹងោរ
ក្្វើណផ្សនោរសៃនកម្ម របាយោរណ៍្សៃនកម្ម និងរក្ចេកក្ទសសៃនកម្ម ឱ្យរសរក្ៅតាម្រទដ្ឋា ន 
សោងដ់្ឋអាជាា ្រជាតិសៃនកម្ម។ 

- ពរងឹងយនោោរសៃនកម្មវផ្សទកនុង និងអ្ិោរកិចេទាំងម្ុខ្សញ្ហញ ថមី ោរយិររកិ្ចឆទថមី នងិម្ខុ្សញ្ហញ
ចាស់ ោរយិររកិ្ចឆទចាស់ ណដលបានក្្វើសៃនកម្ម ឬអ្ិោរកិចេកនាងម្ក តាម្រយៈោរពរងឹងោរ
តា ស់រោូរពត័ោ៌នជាម្យួអងគភាពពាកព់ន័ធ និងអងគភាពណដលរងសៃនកម្ម ឬអ្ិោរកិចេ ក្ដើម្បរីក
ម្ូលក្ហ្តុណដលនាំឱ្យោនោរខ្វុះខ្ត។  

- ក្រៀរចាំចងរកងឯកសារផ្សសពវផ្សាយវផ្សទកនុងរកសួងនូៃរាល់កងវុះខ្ត និងចាំណុ្ចអសកម្មរមួ្ ណដល 
អងគភាពរដាបាលថាន កជ់ាតិ និងក្រោម្ជាតិោនកនុងឆ្ន ាំនីម្យួៗ ក្ដើម្បីាំឱ្យអងគភាពដវទោនោរររងុ
ររយត័ន និងក្ចៀសវាង នូៃចាំណុ្ចណដលធាា រក់្កើតក្ ើងក្ៅអងគភាពដវទ។ 

- រនោរតួតពិនិតយតាម្ដ្ឋនោរអនុៃតោក្រសកកម្ម និងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោររស់រកសួង កដូ៏ចជា
ក្ោលោរណ៍្ណណ្នាំ និងលិខ្ិតរទដ្ឋា នគតិយុតោររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល សាំក្ៅតណរម្តរម្ង ់ និងណក
លម្អសកម្មភាពររស់អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួង។ 

- ចូលរមួ្ជាម្យួអងគភាពពាកព់ន័ធរក្ងកើតឱ្យោនយនោោរទទួលរណ្ោឹ ងពីម្ស្រនោីរាជោរ និងសាធារណ្
ជននូៃរាល់ចាំណុ្ចខ្វុះខ្ត ឬអសកម្មសោីពីក្សវាសាធារណ្ៈ ោរងាររគររ់គងរដាបាល និង
ហិ្រញ្ញ ៃតថុ ក្ដើម្បកី្សនើសុាំោរសក្រម្ចររស់ឯកឧតោម្រដាម្ស្រនោីក្លើរណ្ោឹ ងទាំងក្នុះ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ នយកដ្ឋា នសៃនកម្មវផ្សទកនុង អោគ ្ិោរដ្ឋា ន 
និងនយកដ្ឋា នហិ្រញ្ញ ៃតថុ នងិរទពយសម្បតិោរដា រពម្ទាំងអងគភាពពាកព់ន័ធ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បី
រក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុងម្យួ ជាពិក្សសោរសរម្រសរម្ួលឱ្យោនរបាយោរណ៍្រមួ្សោីពី
ចាំណុ្ចខ្វុះខ្ត និងអសកម្មណដលអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទណតងណតោន ក្ដើម្បកី្្វើជាម្ូលដ្ឋា នណកសរម្ួល និងក្្ាើយតរ
ភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

កម្មវិធីទ ី៦៖ លលើកកម្ពសស់ម្ភាពលយនឌ័រកែុងវិសយ័ការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជាា ជីវៈ 

- ពរងឹងយនោោរ និងសម្តថភាពម្ស្រនោីវនរកុម្ោរងារក្យនឌ្រ័កនុងោរៃភិាគ និងកាំណ្តណ់ផ្សនោរ
សកម្មភាព រស្រញ្ហា រក្យនឌ្រ័ក្ៅកនុងចារ ់ ក្ោលនក្យបាយជាតិ ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោ របាយ
ោរណ៍្ និងគក្រោងថៃោិររស់រកសួង តាម្រយៈោរសហ្ោរជាម្យួវដគូជាតិ និងអនោរជាតិ
ក្រៀរចាំសិោខ សាលារណ្ោុ ុះរណ្តោ ល និងៃរិកិតោរដល់ម្ស្រនោី។ 
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- ក្្វើោរផ្សសពវផ្សាយអាំពីទសសនៈក្យនឌ្រ័ អនុសញ្ហញ សីុ-ដ ោរៃភិាគក្យនឌ្រ័ និងោររស្រញ្ហា រក្យនឌ្រ័
ដល់ម្ស្រនោីរាជោរទាំងរដាបាលថាន កជ់ាត ិនិងក្រោម្ជាត ិថាន កដ់ឹកនាំរកសួង កដូ៏ចជាសិសស-និសិសត 
ក្ៅតាម្រគឹុះសាថ នរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈ។ 

- ក្រៀរចាំណផ្សនោរសកម្មភាពរស្រញ្ហា រក្យនឌ្័រឱ្យរសរតាម្កម្មៃ ិ្ ីររស់រកុម្ររឹកាជាតិ ក្ដើម្បសី្រសោី 
ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនររីតនៈទី៣ កដូ៏ចជាយុទធសាស្រសោ និងក្ោលនក្យបាយក្ផ្សសងក្ទៀតណដល
បានកាំណ្តក់្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

- ជាំរញុ និងក្លើកទឹកចិតោដល់ោររញ្េូ លស្រសោីចូលក្ៅកនុងកាលោ៉ា សីុនដឹកនាំររស់អងគភាពក្រោម្
ឱ្វាទ តាម្រយៈោរផ្សោល់អាទិភាពចាំក្ពាុះក្រកខនរ ី ណដលោនសម្តថភាពររហាករ់រណហ្លនឹងរុរស
ឱ្យោនត់ួនទី រពម្ទាំងផ្សោល់អាទិភាពដល់ស្រសោីឱ្យចូលរាំក្រ ើោរកនុងជួរម្ស្រនោីរាជោរ។ 

- ក្កៀរគរ្នធាន និងណសវងរកជាំនួយរក្ចេកក្ទស និងថៃោិក្ដើម្បជីាំរញុោរអនុៃតោណផ្សនោរសកម្មភាព 
រស្រញ្ហា រក្យនឌ្រ័កនុងៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ។ 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃសកម្មភាពអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នក្យនឌ្រ័ នយកដ្ឋា ន
ណផ្សនោរ សថិតិ និងនីតកិម្ម នយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក ក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និង
ហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងអងគភាពពាកព់ន័ធ រតូៃសហ្ោរោន យ៉ា ងជិតសនិទធក្ដើម្បរីក្ងកើតឱ្យោនយនោោរសរម្រសរម្ួលវផ្សទកនុង
ម្យួ ក្ដើម្បណីកសរម្ួល និងក្្ាើយតរភាា ម្ៗ ឬក្រតៀម្ក្្វើជាធាតុចូលកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោនក្ពលខ្ងម្ុខ្។ 

 

 ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃយុទធសាស្រសោអាទិភាពខ្ងក្លើក្នុះ អងគភាពណដលពាកព់ន័ធរតូៃ៖ 

- ក្រៀរចាំរកុម្ោរងារតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ វាយតវម្ា ណផ្សនោរសកម្មភាពវនកម្មៃ ិ្ ីក្នុះ ក្ដើម្បកីាំណ្ត់
នូៃសូចនករវាស់នូៃសម្ទិធផ្សលររចាាំឆ្ន ាំ និងកាំណ្តណ់ផ្សនោរសកម្មភាពររចាាំឆ្ន ាំ តាម្រយៈកាំណ្ត់
ឱ្យោនរបាយោរណ៍្ និងសថិតិររចាាំណខ្ រតីោស ្ោស និងររចាាំឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយោនរញ្ហា កព់ីោរៃៃិតោ
វនសូចនករនីម្យួៗ។ 

- ក្រៀរចាំអនុៃតោថៃោិតាម្កម្មៃ ិ្ ី ក្ដើម្បរីនសុណីផ្សនោរសកម្មភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនីម្យួៗក្ៅនឹងណផ្សនោរ
យុទធសាស្រសោចាំណ្តយរយៈក្ពលម្្យម្ររស់រកសួង សាំក្ៅរក្ងកើនររសិទធភាពចាំណ្តយថៃោិ 
និងភាពអាចពាករណ៍្បានវនររភព្នធានថៃោិ។ 

- ក្រៀរចាំគក្រោងថៃោិជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល វដគូអភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិ នងិអនោរជាតិ ក្ដើម្បកី្សនើសុាំហិ្រញ្ញរបទន 
និងជាំនួយរក្ចេកក្ទស សរោរទ់ិញសោភ រររោិខ រ និងម្ក្្ាបាយ សាំក្ៅក្លើកសទួយសម្តថភាព 
អងគភាពកនុងោររាំក្ពញភារកិចេ។ 

- ក្រៀរចាំណកលម្អររពន័ធរគររ់គងម្ស្រនោីរាជោរ ណដលទទួលភារកិចេចាតត់ាាំងឱ្យអនុៃតោសកម្មភាពអាទិ
ភាពកនុងកម្មៃ ិ្ ីនីម្យួៗ។ 
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៦.  ព្បភរធនធានហរិញ្ញវតថុ 

 ក្ដើម្បអីនុៃតោសកម្មភាពតាម្ទិសក្ៅៃស័ិយនីម្ួយៗររករក្ដ្ឋយក្ជាគជ័យ និងសក្រម្ចបាននូៃ
ចកខុៃស័ិយណដលោនណចងកនុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនៃ៍ស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ទម្ទរនូៃ
ោរផ្សោល់្នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុរគររ់ោន ់និងទនក់្ពលក្ៃលាដល់រកសួង និងអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួង។  ដូចក្នុះ 
ក្ដើម្បធីានឱ្យបាននូៃគុណ្ភាព និងររសិទធភាព ចាាំបាចរ់តូៃោនររភពហិ្រញ្ញ ៃតថុជាក្រចើន និងទម្ទរឱ្យោន
ោរចូលរមួ្ៃភិាគទនពីវដគូអភិៃឌ្ឍន៍នន និងអនកពាក់ព័នធទាំងអស់។ ជាទូក្ៅថៃោិភាគក្រចើនបានម្កពី
ថៃោិរដាកនុងរករខ្ណ័្ឌ រកសួង ថៃោិណដលបានម្កពីោរណរងណចកកវរម្ក្សវា និងោរផ្សោល់ជាំនួយពីវដគូអភៃិឌ្ឍន៍
នន ដូចជា្នោរអភៃិឌ្ឍនអ៍ាសីុ និងអងគោរពលកម្មអនោរជាតិជាក្ដើម្។ 

 ក្យងតាម្អនុរកឹតយ ក្លខ្៦៧ អនរក.រក ចុុះវថៃទី២៧ ណខ្ក្ម្សា ឆ្ន ាំ២០០៩ សោីពីោររក្ងកើត និង
ោរដ្ឋកឱ់្យដាំក្ណ្ើ រោរវនទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររនិងោរងារ ររភព្នធាន និងចាំណូ្លថៃោិររស់ទីភាន កង់ារជាតិ
និងម្ុខ្រររ និងោរងារ បានម្កពីថៃោិជាតិណដលជាឧរសម្ពន័ធវនថៃោិរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ 
របាកណ់ដលបានម្កពីោរណរងណចកកវរម្ក្សវា និងហិ្រញ្ញរបទនររស់វដគូអភៃិឌ្ឍន ៍និងររភពក្ផ្សសងៗ។ 

 ក្ដ្ឋយណ កក្យងតាម្អនុរកឹតយក្លខ្១៦ អនរក.រក ចុុះវថៃទី២ ណខ្ម្នី ឆ្ន ាំ២០០៧ សោីពីោររក្ងកើត
ក្រឡាជាតរិររសនោិសុខ្សងគម្ ររភព្នធានវន រ.ស.ស ោន៖ 

- ្នធានដាំរូងណដលរដាផ្សោល់សរោរោ់ររក្ងកើត រ.ស.ស។ 
- ោរក្ផ្សទរកនុងលកខណ្ៈជាអនោរាគម្នស៍ាធារណ្ៈ ណដលោនណចងកនុងថៃោិរដា ដូចជាឧរតថម្ភ្ន 
សរោរដ់ាំក្ណ្ើ រោរ និងឧរតថម្ភ្នជាម្ូល្ន។ 

- ភាគទនររស់សោជិកវន រ.ស.ស និងនិក្យជក ណដលទុកសរោរហិ់្រញ្ញរបទនក្លើណផ្សនក
នីម្យួៗ វនរររសនោិសុខ្សងគម្។ 

- របាកព់ិនយ័ពីោរយឺតយូរកនុងោររងភ់ាគទន ឬោរផ្សោល់តារាងក្រៀៃតស រពម្ទាំងោររបាកព់ីោរ
យឺតយូរក្នុះ។ 

- ផ្សលចាំក្ណ្ញណដលបានម្កពីោរៃនិិក្យគ។ 
- អាំក្ណ្តយ ឬអចេយ័ទនក្ផ្សសងៗ។ 
- ររភព្នធានក្ផ្សសងៗក្ទៀត ណដល រ.ស.ស អាចទទួលបានរសរតាម្ចារ។់ 

 ក្ដ្ឋយអនុក្លាម្តាម្អនុរកឹតយ ក្រឡាជាតិរររសនោិសុខ្សងគម្ោនររភព្នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុម្ួយ
ដច៏ាស់លាស់ និងោនភាពរងឹោាំ។ តាម្រយៈដាំក្ណ្ើ រោរដាំរូង ចារត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៨ រហូ្តម្កដល់ក្ពលក្នុះ  
រ.ស.ស បានទទួលនូៃររភព្នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុម្យួចាំនួន រមួ្ោនោរឧរតថម្ភពីសាំណ្តករ់ាជរដ្ឋា ភបិាលសរោរ់
កិចេដាំក្ណ្ើ រោរដាំរូង របាកភ់ាគទនពីសោជិកររស់ រ.ស.ស របាកព់ិនយ័ពីោរម្និចុុះរញ្ា ិោ ឬោរយឺតយ៉ា ៃ
កនុងោររងភ់ាគទន និង្នធានហិ្រញ្ញ ៃតថុជាជាំនួយរក្ចេកក្ទសររស់វដគូអភៃិឌ្ឍន ៍និងអងគោរអនោរជាតិនន។ 

 ចាំក្ពាុះៃស័ិយរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈថៃោិរដាពុាំអាចធានបានតាម្តរម្ូៃោរវន
ោរអភិៃឌ្ឍៃស័ិយអរ់រ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ លរក្ចេកក្ទស និងៃជិាា ជីៃៈបានក្ទ ក្រពាុះទម្ទរោរចាំណ្តយក្រចើន។ ដូច
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ក្នុះ ក្ដើម្បធីានឱ្យបាននូៃកោា ាំងពលកម្មររករក្ដ្ឋយសម្តថភាព និងគុណ្ភាព ចាាំបាចរ់តូៃោនររភពហិ្រញ្ញ
ៃតថុជាក្រចើន និងទម្ទរឱ្យោនោរចូលរមួ្ភាគទនពីវដគូអភៃិឌ្ឍនន៍ន និងអនកពាកព់ន័ធទាំងអស់ រមួ្ោនរាជរ
ដ្ឋា ភបិាល សហ្គម្ន/៍ោតារិតា និសិសត/សិោខ ោម្ សោគម្ៃជិាា ជីៃៈ/អងគោរម្និណម្នរដ្ឋា ភបិាល វដគូអភៃិឌ្ឍន ៍
និងររក្ទសផ្សោល់ជាំនួយនន។ 

៧.  ការតាមដាន ព្តួតរិនិតយ និងវាយតនមែ 

 ោរតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ និងវាយតវម្ាជាររចាាំក្លើសកម្មភាពនន ណដលអនុៃតោក្ដ្ឋយអងគភាព
ក្រោម្ឱ្វាទរកសួង គឺជាោរងារដោ៏នសារៈសាំខ្នម់្យួវនដាំក្ណ្ើ រោរណផ្សនោរ ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃក្ោលក្ៅ 
និងចាំណុ្ចទាំងឡាយវនរណ្តោ ក្ោលក្ៅអាទិភាពររស់រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈសរោរន់ីតិ
ោលទី ៥ វនរដាសភា។ 

 ៃ ិ្ ីសាស្រសោវនោរតាម្ដ្ឋន រតួតពិនតិយ និងវាយតវម្ាដោ៏នររសិទធភាពម្យួ ណដលរងាា ញពីោររកី
ចក្រម្ើន និងរ ាំក្លចក្ ើងនូៃរញ្ហា ររឈ្ម្នន ណដលរងកភាពរាាំងសទុះ កនុងោរអនុៃតោសកម្មភាពកម្មៃ ិ្ ី និង
គក្រោងនន ណដលបានកាំណ្តក់នុងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោ គឺជាយនោោរផ្សោល់ពត័ោ៌នដស៏ាំខ្នម់្យួ សរោរអ់នក
ក្រៀរចាំក្ោលនក្យបាយ និងថាន ក់ដឹកនាំរកសួង ក្ដើម្បកី្្វើោរណកតរមូ្ៃក្ ើងៃញិ ក្ៅតាម្ដាំណ្តក់ោលនីម្ួយៗ 
នូៃរណ្តោ ណផ្សនោរអាទិភាពកនុងោរអភៃិឌ្ឍ សាំក្ៅសក្រម្ចបាននូៃក្ោលក្ៅ និងទិសក្ៅណដលបានកាំណ្ត។់ 

 ោរងារតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ និងវាយតវម្ា រតូៃអនុៃតោចុងឆ្ន ាំនីម្យួៗ និងពាកក់ណ្តោ លអាណ្តោិវន
ោរអនុៃតោណផ្សនោរយុទធសាស្រសោររស់រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ២០១៤-២០១៨ និងររចាាំ
នីតិោលទ៥ី ក្ដ្ឋយណផ្សអកក្លើសូចនករណដលបានកាំណ្ត ់ សរោរោ់រវាស់ណៃងសកម្មភាពនន។ ោរវាយតវម្ា
ពាកក់ណ្តោ លអាណ្តោិនងឹរតូៃក្្វើក្ ើងក្ៅដាំណ្តចឆ់្ន ាំ២០១៦ ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាននូៃោរកាំណ្តទ់ិសក្ៅឱ្យបាន
ចាស់លាស់ នឆ្ន ាំរនោរនទ រក់្ទៀត។ ោរវាយតវម្ាចុងក្រោយ ក្្វើក្ ើងនដាំណ្តចណ់ខ្្នូ វនឆ្ន ាំ ២០១៨។ 

 រាល់សម្ិទធផ្សលននណដលរកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈសក្រម្ចបាននឹងរតូៃដ្ឋក់
រញ្េូ លក្ៅកនុងធាតុចូលវនរបាយោរណ៍្ តាម្ោរកាំណ្តរ់រស់រាជរដ្ឋា ភបិាល តាម្រយៈោរក្្វើសននិបាតរកូសររុ
លទធផ្សលវនោរអនុៃតោសកម្មភាពតាម្រណ្តោ ឆ្ន ាំនីម្យួៗ ណដលរតូៃបានកាំណ្ត ់ សាំក្ៅពរងឹងរណនថម្ក្ទៀតនូៃកិចេ
អភៃិឌ្ឍនៃ៍ស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈររករក្ដ្ឋយចីរភាព។ 

 ោររក្ងកើតនូៃ “សូចនករ និងចាំណុ្ចក្ៅសាំខ្ន់ៗ  សរោរត់ាម្ដ្ឋន នងិរតួតពនិិតយ” ជាណផ្សនកម្យួដ៏
សាំខ្ន ់វនដាំក្ណ្ើ រោរោរងារណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនៃ៍ស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ។ សូចនករ 
និងចាំណុ្ចក្ៅសាំខ្ន់ៗ  សរោរោ់រតាម្ដ្ឋន រតួតពនិិតយ ររស់ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនៃ៍ស័ិយោរងារ 
និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ២០១៤-២០១៨ រតូៃរាំក្ពញលកខខ្ណ្ឌ ៃនិចិឆយ័ចាំននួពីរ គ៖ឺ (១) សូចនករ និង
ចាំណុ្ចក្ៅណដលក្សនើក្ ើងរតូៃណតជាសូចនករណដលអាចវាស់ណៃងបាន ក្ហ្ើយរតូៃធានថាទិនននយ័ណផ្សនកររោិណ្ 
និងពត័ោ៌នណផ្សនកគុណ្ភាពអាចររម្ូលបានតាម្ក្ពលកាំណ្ត ់ នងិរតូៃបានៃភិាគទនក់្ពលក្ៃលា សរោរយ់កម្ក
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ក្ររើរបាស់ (២) អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងរតូៃកាំណ្ត ់ នងិយល់រពម្ក្្វើជាអនកទទួលខុ្សរតូៃ កនុងោរតាម្ដ្ឋន 
និងវាយតវម្ា ក្លើោរៃៃិតោណររររួលវនសូចនករ និងចាំណុ្ចទាំងក្នុះ។  

 ទនទឹម្នឹងក្នុះ រកុម្ោរងារចងរកងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោររស់រកសួងរតូៃដ្ឋកក់្សនើឱ្យអងគភាពក្រោម្
ឱ្វាទរញ្េូលនូៃសូចនករថមីៗ ណ្តម្យួ ក្រៅពីសូចនករណដលបានោនណចងកនុងសភាពោរណ៍្ៃស័ិយខ្ងក្លើ 
ក្ដើម្បកី្្ាើយតរក្ៅនឹងោរវាយតវម្ាទាំងពីរចាំណុ្ចខ្ងក្លើ អម្ក្ដ្ឋយោរផ្សោល់និយម្នយ័ និងសាថ នភាពវនោរ 
អនុៃតោសូចនករទាំងក្នុះ សរោរយ់កម្កដ្ឋករ់ញ្េូលក្ៅកនុងសូចនករររស់ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍន ៍
ៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ២០១៤-២០១៨។ 

៨.  ស្ចក្រី្ននិដាឋ ន 

 កនុងនីតិោលទី៤ វនរដាសភាកនាងម្ក រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ បានសក្រម្ចនូៃ
សម្ទិធផ្សលកនុងៃស័ិយោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជៃីៈគួរជាទីក្ោទនៈ ក្ដ្ឋយក្្ាើយតរបានតាម្កម្មៃ ិ្ ី
នក្យបាយ យុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្ ដាំណ្តកោ់លទី២ ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនជ៍ាតិរចេុរបននកម្ម ២០០៩-
២០១៣ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាល និងណផ្សនោរសកម្មភាពអនុៃតោយុទធសាស្រសោចតុក្ោណ្ ដាំណ្តក់ោលទី២ ឆ្ន ាំ
២០០៩-២០១៣ ររស់រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ។ 

 កនុងនីតិោលទី៥ វនរដាសភាក្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ៅណតរនោយកចិតោទុកដ្ឋក ់ នងិចាតទុ់កៃស័ិយ
ោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ជាៃស័ិយអាទិភាពម្យួ ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភៃិឌ្ឍនៃ៍ស័ិយោរងារ និងរ
ណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ២០១៤-២០១៨ គជឺាយុទធសាស្រសោលម្អតិម្យួណដលរសរក្ៅនឹងកម្មៃ ិ្ ីនក្យបាយ យុទធ
សាស្រសោចតុក្ោណ្ ដាំណ្តក់ោលទី៣ និងណផ្សនោរយុទធសាស្រសោអភិៃឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ររស់ 
រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិោលទ៥ី វនរដាសភា។ ោរចងរកងនូៃណផ្សនោរក្នុះ គឺក្ដ្ឋយណផ្សអកក្លើសម្ទិធផ្សលោរងារណដល
រកសួងខ្ិតខ្ាំសក្រម្ចបាន និងររឈ្ម្ កនុងរយៈក្ពល ៥ឆ្ន ាំ កនាងម្កក្នុះ។ ណផ្សនោរយុទធសាស្រសោក្នុះ ោន
ៃសិាលភាពរគរដ់ណ្ោ រក់្លើទដិាភាពរគររ់ជុងក្រជាយ ក្ដ្ឋយបានក្តោ តក្លើរគរស់ោសភាពពាកព់ន័ធ ក្ដើម្បី
ធានសក្រម្ចបាននូៃចកខុៃស័ិយ និងក្រសកកម្ម រពម្ទាំងក្ដ្ឋុះរសាយរាល់រញ្ហា ររឈ្ម្ណដលអងគភាពក្រោម្ 
ឱ្វាទររស់រកសួងបានជួរររទុះ។ យុទធសាស្រសោអាទិភាពទាំង ៥ ណដលបានកាំណ្តក់្ចញរមួ្ោន (១) ោរ
អភៃិឌ្ឍលកខខ្ណ្ឌ ោរងារ និងសុខ្ដុម្នីយកម្មវនទាំនកទ់ាំនងៃជិាា ជីៃៈ (២) ោរអភៃិឌ្ឍោរអររ់ ាំរណ្ោុ ុះរណ្តោ ល 
រក្ចេកក្ទសនិងៃជិាា ជីៃៈ(៣) ោរអភៃិឌ្ឍម្ខុ្រររ និងោរងារ (៤) ោរអភៃិឌ្ឍរររសនោិសុខ្សងគម្សរោរជ់ន
ទាំងឡាយណដលសថិតក្រោម្រទរបញ្ញតោិវនចារស់ោីពីោរងារ និង (៥) ោរពរងឹងអភបិាលកិចេលអ។ រណនថម្ក្លើក្នុះ 
កម្មៃ ិ្ ី និងសកម្មភាពននក្ៅកនុងយុទធសាស្រសោអាទិភាពនីម្យួៗរតូៃបានដ្ឋកក់្ចញ ក្ដើម្បអីងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ 
រកសួងក្្វើជាមូ្លដ្ឋា នកនុងោរក្រៀរចាំណផ្សនោរសកម្មភាពតាម្ជាំនញ និងសម្តថកចិេររស់ខ្ាួន។ 

 យុទធសាស្រសោអាទិភាពណដលបានដ្ឋកក់្ចញក្នុះ នឹងក្្វើឱ្យកម្ពុជាអាចរគររ់គងបាននូៃឥទធិពលអៃជិា 
ោនម្កក្លើសងគម្-ក្សដាកិចេកម្ពុជា កនុងខ្ណ្ៈក្ពល ណដលកម្ពុជារតូៃសរម្រសរម្ួលខ្ាួនក្ៅតាម្ោរៃៃិតោវនក្សដា
កិចេតាំរន ់ និងពិភពក្លាក ជាពិក្សសក្ៅកនុងរររិទវនដាំក្ណ្ើ ោរសោហ្រណ្កម្មអាសា៊ា ន នងិសកលភាៃរូ 
នីយកម្ម ោរៃៃិតោណររររួលក្ដ្ឋយអៃជិាោនវនកតាោ ទាំងកនុងនងិក្រៅររក្ទស។ 
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 ណផ្សអកក្លើសម្ទិធផ្សល និងរទពិក្សា្នណ៍ដលសក្រម្ចបានកនាងម្ក និងយនោោរណដលោនរសារ ់
រពម្ទាំងោរដឹកនាំដឈ៏្លា សវៃររស់ឯកឧតោម្រដាម្ស្រនោី និងថាន ក់ដឹកនាំទាំងអស់ររស់រកសួង រកសួងោនជាំក្នឿ
យ៉ា ងមុ្តោាំថា   រគរ់អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទទាំងអស់នឹងជាំនុះនូៃរាល់រញ្ហា ររឈ្ម្ និងឧរសគគទាំងឡាយ 
ក្ដើម្បឈី្លនក្ៅអនុៃតោររករក្ដ្ឋយក្ជាគជ័យ នឹងទទួលបាននូៃសម្ិទធផ្សលគួរជាទីក្ោទនៈថមីណថម្ក្ទៀតជូន
រាជរដ្ឋា ភបិាល កដូ៏ចជាររជាជនកម្ពុជា។ 

រាជធានីភនាំក្ពញ វថៃទី៣១ ណខ្្នូ   ឆ្ន ាំ២០១៣ 

រដ្ឋមស្តនរី 

 

  

អុិត ្សំហង 
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ផែនការយទុ្ធសាស្ត្រអភវិឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរុ ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ២០១៤-២០១៨ 
រតូៃបានក្រៀរចាំ និងចងរកងក្រោម្ោរណណ្នាំ និងផ្សោល់អនុសាសនរ៍រស់ ឯកឧតោម្ អុតិ ្សំហង រដាម្ស្រនោី
រកសួងោរងារ និងរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ ក្ដ្ឋយ៖ 

  

ល.រ ក្ឈ្លម ុះ តនួទ ី

១ ឯកឧតោម្ ក្ហ្ង សួរ  អគគនយករដាបាល នងិហិ្រញ្ញ ៃតថុ 

២ ក្លាក    ធាង សា៊ា ងក្ៃង ទីររឹកាអម្រកសួងោរងារ នងិរណ្ោុ ុះរណ្តោ លៃជិាា ជីៃៈ 

៣ ក្លាក    វហ្ ហ្៊ាុនក្ ង  ទីររឹកាវនទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ (NEA) 

៤ ក្លាក   គចួ សុោន  ទីររឹកាវនទីភាន កង់ារជាតិម្ុខ្រររ និងោរងារ (NEA) 

៥ ក្លាក    សុខុ្ន ដ្ឋៃដី  ររធាននយកដ្ឋា នពត័ោ៌នទផី្សារោរងារ 

៦ ក្លាក   សួង សងាវ ៃទុធ ី  ររធានណផ្សនកណផ្សនោរ និងសហ្ររតិរតោិោរ (NEA) 

៧ ក្លាក    ងុយ រទិធ អនុររធាននយកដ្ឋា នសហ្ររតិរតោិោរអនោរជាត ិ

៨ ក្លាក  តាាំង ក្ផ្សងរទិធ ី អនុររធាននយកដ្ឋា នសហ្ររតិរតោិោរអនោរជាត ិ

៩ ក្លាក  គង ់ធារត័ន  អនុររធាននយកដ្ឋា នរដាបាល និងរុគគលិក 

១០ ក្លាក  ក្សង សុសាន អនុររធាននយកដ្ឋា នហិ្រញ្ញ ៃតថុ និងរទពយសម្បតោិរដា 

១១ ក្លាក   រស៊ានុ ចនថុល អនុររធាននយកដ្ឋា នអ្ិោរកិចេោរងារ 

១២ ក្លាក   រជនុ ក្ថរា៉ា ៃងស អនុររធាននយកដ្ឋា នៃវិាទោរងារ 

១៣ ក្លាក  កមឹ្ ចាំក្រ ើន  ជាំនួយោរអគគនយកវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ 

១៤ ក្លាក   គយក្ៅ ៃសិាល ម្ស្រនោីក្លខ្្ិោរដ្ឋា នវនអគគនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហិ្រញ្ញ ៃតថុ 

១៥ ថាន កដ់ឹកនាំ នងិម្ស្រនោ ី រគរអ់ងគភាពណដលបានសហ្ោរផ្សោល់នូៃសថិតិ និងរបាយោរណ៍្នន 
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