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គោលនយោបាយស្តពីីទ្រសន្តប្រវ្រសន៌ការងារ និងផ្រនការសកម្មភាពឆ្នា២ំ០១៥-២០១៨។ គោលនយោបាយន្រះបានរៀបចំ

ឡើងតាមរយះការធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពទៅគោលនយោបាយ ស្តពីីទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ការងារសម្រប់កម្ពជុាឆ្នា២ំ០១០ ដោយមានកម្ម

វត្ថធំុៗចំនួនបី (១) ការធ្វើអោយប្រសើរ ឡើងនូវបទដ្ឋានគតិយុទ្ធ បទបញ្ជា និងគោលនយោបាយនានាក្នងុការគ្រប់គ្រងទ្រសន្ត

ប្រវ្រសន៌ការងារ អោយមានលក្ខណះគ្រប់ជ្រងុជ្រយ តាមរយះការដក់ បញ្ចលូនូវគោលការណ៍សិទ្ធ ិ   យ្រនឌ័រ និងតមា្លាភាព ដោយ

គិតទៅដល់តម្រវូការទីផ្រសារការងារ តាមរយះការពិភាក្រសាគ្នា ជាមួយដ្រគូសង្គមនានា ក្នងុកម្រតិមូលដ្ឋាន កម្រតិជាតិ កម្រតិទ្វ្ររភាគី 

កម្រតិអនុតំបន់ កម្រតិតំបន់ និងកម្រតិអន្តរជាតិ  (២) ការការពារនិងការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ ទំាងបុរស 

និងស្រ្ត ី ទៅតាមវិស័យជាក់លាក់ ដោយមិនគិតអំពីភាពស្របច្របាប់ ឬមិនស្របច្របាប់របស់ពលករ នៅគ្រប់ដំណក់កាលទំាង

អស់ន្រការធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ និង(៣) ការតម្រតម្រង់ទ្រសន្តប្រវ្រសន៍ការងារ និងការបំលាស់ទី ដើម្របីពង្រងឹការអភិវឌ្រឍន៍សង្គម 

និងស្រដ្ឋកិច្ចនៅ ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាប្រកបដោយនិរន្តរ៍ភាព ដោយទទួលស្គាល់ថាពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ គឺជាភា្នាក់ងារន្រការបង្កើតថ្មី 

និងបំលាស់ប្តរូនៅក្នងុសង្គម។  គោលនយោបាយន្រះមានគោលដៅជាក់លាក់ដ្រលទាក់ទងទៅ នឹងការធ្វើទ្រសន្តប្រវ្រសន៌ 

និងការអភិវឌ្រឈន៍ ការគ្រប់គ្រប់ទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍និងការការពារពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ហើយបានដក់ច្រញនូវសកម្មភាពជាក់លាក់

នានាដើម្របីសំរ្រចគោលដៅទំាងនោះ។ គោលនយោបាយន្រះក៏បានដក់បញ្ចលូផងដ្ររនូវការត្រតួពិនិត្រយ និងការវាយតំល្រ   

ការអនុវត្តគោលនយោបាយដ្រលកំណត់ពីភាពខ្វះខាតក្នងុការអនុវត្តគោលនយោបាយកន្លងមក។    

                            គោលនយោបាយស្តពីីទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ និងផ្រនការសកម្មភាពសំរាប់ឆ្នា២ំ០១៥-២០១៨ ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រវូការនានា ដ្រល

បានកំណត់សំរាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាក្នងុការដក់ច្រញនូវវិធានការណ៍នានាដើម្របីធានាថាអ្នកស្វ្រងរកការងារ  ធ្វើថ្មអីាចមានការងារ

ធ្វើប្រកបដោយផលិតភាព  និងទទួលបានការអភិវឌ្រឈន៍ជំនាញរបស់ពួកគ្រដើម្របីឲ្រយពួកគ្រអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការងារណដ្រល

មានការអភិវឌ្រឈន៍ជាជាងធ្វើការងារណដ្រលមានភាពងាយរងគ្រះទំាងនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា និងប្រទ្រសទទួល។ នៅក្នងុបរិបទ

ន្រះគោលនយោបាយស្តពីីទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍     និងផ្រនការសកម្មភាពបានភា្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយជាតិស្តពីីមុខរបរ      និង

ការងារដ្រលគំទ្រដល់ការធ្វើបំលាស់ទីរបស់ពលករ    និងការការពារពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ដ្រលស្ថតិនៅក្រមគោលដៅពង្រងឹ

អភិបាលកិច្ចទីផ្រសាការងារ បុ៉ន្ត្រក៏បានដក់ការបង្កើតការងារ (ទំាងបរិមាណនិងគុណភាព) ជាចំណុចសំខាន់ក្នងុការធ្វើគោល

នយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយផ្តោតទៅលើយុវជន។ គោលនយោបាយ និងផ្រនការសកម្មភាពន្រះក៏បានភា្ជាប់ជាមួយ 

ផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តអភិវឌ្រឍន៍ជាតិឆ្នា២ំ០១៣-២០១៨ ដ្រលបានកំណត់បញ្ហានិរប្រវ្រសន៍ថាជាបញ្ហាប្រជាសសន៍មួយសម្រប់

ធ្វើការដោះស្រយដោយសហការជាមួយក្រសួង និងភា្នាក់ងារពាក់ពន្ធន័ានាដើម្របីពង្រងឹធនធានមនុស្រសរបស់ខ្លនួសំរាប់ដក់បញ្ចលូ

បញ្ហាដ្រលពាក់ពន្ធ ័ នឹងប្រជាសសន៍ទៅក្នងុដំណើរការកសងផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍នៅគ្រប់កម្រតិទំាងអស់សំរាប់អ្នកធ្វើផ្រនការ និង

អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ។    ផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តចតុកោណដំណក់ កាលទី ៣ ឆ្នា២ំ០១៣-២០១៨ ក៏បានបងា្ហាញពីការប្ត្រជា្ញាចិត្ត

ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្របីជម្រញុវិស័យមុខរបរ   និងការងារជាផ្ន្រកសំខាន់មួយន្រយុទ្ធសស្រ្តអភិវឌ្រឍន៍រយះព្រលមធ្រយមរបស់

ខ្លនួ   និងបង្កើតនូវក្រមខណ្ឌគោលនយោបាយមួយដើម្របីធានាការបង្កើតការងារប្រកបដោយផលិតភាព   និងការអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច 

កើតមានឡើងក្នងុព្រលជាមួយគ្នា។    ដើម្របីជម្រញុវិស័យមុខរបរ   និងការងារជាផ្ន្រកសំខាន់មួយន្រយុទ្ធសស្រ្តអភិវឌ្រឍន៍រយះព្រល

មធ្រយមរបស់ខ្លនួ  និងបង្កើតនូវក្រមខណ្ឌគោលនយោបាយមួយដើម្របីធានាការបង្កើតការងារប្រកបដោយផលិតភាព និងការអភិវឌ្រឍន៍

ស្រដ្ឋកិច្ចកើតមានឡើងក្នងុព្រលជាមួយគ្នា។ 



VII

                       ស្របជាមួយនឹងគោលដៅ        និងរយះព្រល ដ្រលបានកំណត់នៅក្នងុគោលនយោបាយទ្រសន្តរ ប្រវ្រសន៍         និងផ្រនការសកម្ម

ភាពគោលនយោបាយជាតិស្តពីីមុខរបរ និងការងារផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ និងយុទ្ធសស្រ្តចតុកោណដំណក់កាលទី៣  

នាយកដ្ឋានមុខរបរ និងហត្ថពលកម្មន្រក្រសួងការងារ និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវះរំពឹងទុកចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារជាមួយស្ថាប័ន

ពាក់ព័ន្ធនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នងុការគ្រប់គ្រងទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ការងារ  នឹងផ្តល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមានសំរាប់ប្រជាជនកម្ពជុា។

គោលនយោបាយន្រះក៏បានទទួលស្គាល់ផងដ្ររថានៅព្រលដ្រលទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ការងារត្រវូបានគ្រប់គ្រងល្អ វាអាចរួមចំណ្រកដល់

ការអភិវឌ្រឍន៍គ្រសួរ និងសហគមន៍ និងកាត់បន្ថយភាពក្រកី្រនៅកម្រតិថា្នាក់សហគមន៍ និងថា្នាក់ជាតិផងដ្ររ ។ ជាមួយគ្នាន្រះផងដ្ររ 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាមិនបានចាត់ទុកការធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ការងារ គឺជាមធ្រយោបាយត្រមួយសម្រប់ការអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច និង 

សង្គមជាតិ រយៈព្រលវ្រងនោះទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានប្ត្រជា្ញាចិត្តដើម្របីធានាថាប្រជាជនកម្ពជុាធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ដើម្របីស្វ្រងរក

ការងារធ្វើទៅតាមការជ្រើសរីសរបស់ខ្លនួជាជាងការធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ដោយបង្ខ ំ និងធ្វើការសម្រចចិត្តដោយទទួលបានព័ត៌មាន

ច្របាស់លាស់  និងត្រវូបានការពារដោយក្រមខណ្ឌច្របាប់មួយដ្រលរឹងមំុានៅគ្រប់វដ្តន្រការធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍។ 

          គោលនយោបាយ      និងផ្រនសកម្មភាពន្រះ កើតឡើងពីលទ្ធផលន្រកិច្ចពិគ្រះយោបល់ជាច្រើនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា 

អង្គការវិជា្ជាជីវៈន្រកម្មករនិយោជិត   និងនិយោជក ទីភា្នាក់ងាជ្រើសរីសឯកជន  ក្រមុអង្គការសង្គមសីុវិល និងអង្គការអន្តរជាតិនានា។      

ខ្ញុសូំមកោតសរសើរ     និងថ្ល្រងអំណរគុណដល់គ្រប់ភាគីពាក់ពន្ធទំ័ាងអស់  ដ្រលបានចូលរួមក្នងុការបង្កើតគោលនយោបាយន្រះជា

ពិស្រសចំពោះអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដ្រលបានគំទ្រទំាងបច្ច្រកទ្រស និងថវិកា។

            ខ្ញុសូំមណ្រនំាគោលនយោបាយន្រះចំពោះអ្នកអានទំាងអស់     និងលើកទឹកចិត្តអោយមានការទទួលខុសត្រវូព្រញល្រញក្នងុ

ការទទួលយក    និងអនុវត្តន៍គោលនយោបាយន្រះសម្រប់រយះព្រល៥ឆ្នា។ំ     ក្រសួងការងារ    និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវះបាន

ត្រៀមខ្លនួជាស្រចដើម្របីផ្តល់គោលការណ៍ណ្រនំាដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនានា ក្រសួងពាក់ពន្ធន័ានា អង្គការសង្គមសីុវិល និង

ពលរដ្ឋទំាងឡាយដើម្របីធ្វើអោយបានសំរ្រចគោលដៅន្រគោលនយោបាយន្រះ ៕

                                                                                          



VIII

សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ

អគ្គនយកដ្ឋានការងារនេកេសួងការងារ   និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា  សូម

ថ្លេងអំណរគុណចំពោះការគំាទេពីសំណក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ដេលបានចូលរួមក្នងុការរៀបចំកសាង

គោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់បេទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៤។    គោលនយោបាយ

នេះតេូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈការពិភាកេសាពិគេះយោបល់ជាចេើនលើកដេលមានការចូលរួមពីដេ

គូពាក់ព័ន្ធតេីភាគីដូចជា   កេសួងការបរទេស   និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ   កេសួងកិច្ចការនរើ

កេសួងមហាផ្ទេ     កេសួងសង្គមកិច្ច     អតីតយុទ្ធជន     និងយុវនីតិសមេបទា   ទីស្តកីារគណៈរដ្ឋមនេ្តអីគ្គ

លេខាធិការដ្ឋាននេគណៈកមា្មាធិការជាតិបេយុទ្ធបេឆំងការជួញដូរមនុសេស    (NCCT)   ទីភា្នាក់ងារជាតិ

មុខរបរនិងការងារ សហព័ន្ធនិយោជកនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CAMFEBA)សមាគមទីភា្នាក់ងារ

ជេើសរើសកម្ពុជាសហភាពសហជីពកម្ពុជា     សម្ព័ន្ឋសហជីពជាតិកម្ពុជា     សហភាពការងារកម្ពុជា

និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន   ជាពិសេសអង្គការការពារផ្លូវចេបាប់ដល់កុមារ   និងសេ្តី  វិទេយា

សា្ថានធនធានអភិវឌេឍន៍កម្ពជុា    អង្គការវើនរុ៉កអន្តរជាតិ   និងអង្គការមូលនិធិអាសីុដេលបានផ្តល់ការគំាទេ

និងជួយសមេបសមេួលនៅក្នុងសិកា្ខាសាលាពិគេះយោបល់។ កេពីនេះ ធាតុចូលផេសេងៗទៀតក៏តេូវ

បានផ្តល់ដោយអង្គការអន្តរជាតិនន   ជាពិសេសអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ   (ILO)   និងអង្គការ

សហបេជាជាតិផ្នេកលើកកំពស់សមភាពយេនឌ័រ  និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្តេី  (UN-Women)។ 

ដំណើរការរៀបចំសិកា្ខាសាលា  និងការបោះពុម្ភឯកសារគោលនយោបាយនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំ

ទេពីរដ្ឋាភិបាលអូសេ្តាលី។     កេសួងការងារ    និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈសូមសំដេងនូវអំណរគុណ

យ៉ាងជេលជេចំពោះការរួមចំនេកដ៏មានតម្លេក្នុងកិច្ចការនេះពីសំណក់គេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ឯកសារគោលនយោបាយនេះមនិអាចសមេចចេញជាផ្លេផ្កាបានឡើយ បេសនិបើគា្មានការគាទំេនងិការ 

ប្តេជា្ញាចិត្តខ្ពស់ពីថា្នាក់ដឹកនំនេកេសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដេលរួមមាន ឯកឧត្តម ហ៊ូ 

វុឌេឍី  អនុរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម សេង សកា្តា អគ្គនយកនេអគ្គនយកដ្ឋានការងារ លោក ជួបណរា៉ាត់ 

អគ្គនយករងនេអគ្គនយកដ្ឋានការងារ លោក អ៊ុក រា៉ាវុធ បេធានការិយល័យនេនយកដ្ឋានមុខរបរ       

និងហត្ថពលកម្ម និងសហការើមួយចំនួនទៀត។ កេសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈសូមសំដេង

នូវ ការកោតសរសើរ   ជាពិសេសដល់ លោកសេី Jane Hodge លោក ឃ្លោំង រឹម  លោកសេី Anna Olsen 

និងលោក Max Tunon នេអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO)  ក្នុងគមេង GMS TRIANGLE ចំពោះការ

ផ្តល់នូវមតិយោបល់    និងធាតុចូលបច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្នងុការរៀបចំកសាងគោលនយោបាយនេះចាប់

តាំងពីដំណក់កាលចាប់ផ្តើមរហូតដល់ចប់ជាសា្ថាពរ។



IX

សេចក្តីសង្ខេប
គោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់បេទេសកម្ពជុា  ២០១៥-២០១៨  បានកំណត់នូវកេប

ខណ្ឌក័ារងាររួមមានគេប់គេងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដោយមានបេសិទ្ធ ិ និងការពារសិទ្ធរបស់ពលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍បុរសនិងសេ្តី    និងធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវឥទ្ធិពលទេសន្តរបេវេសន៍លើការអភិវឌេឍន៍។

គោលនយោបាយនេះផ្តល់នូវទសេសនៈវិស័យមួយអំពីបរិបទបច្ចបុេបន្ននេទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ នៅក្នងុ 

បេទេសកម្ពជុាដេលរួមមានតួលេខ      និងនិន្នាការទៅតាមវិស័យ      និងតាមបេទេសគោលដៅវិសាលភាព 

នេយេនឌ័រនៅក្នងុទេសន្តរបេវេសន៍កេបខណ្ឌបទបញ្ញាត្ត ិ និងសា្ថាប័ននៅក្នងុកមេតិជាតិ កមេតិទ្វេរភាគី 

កមេតិតំបន់ និងកមេតិអន្តរជាតិ។     កំណើនសេដ្ឋកិច្ច    និងនិន្នាការមុខរបរនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុាក៏តេវូ

បានពិនិតេយផងដេរដូចជាសំពាធបេជាជាសាសេ្តនេការកើនឡើងនេកមា្លោងំពលកម្មវ័យក្មេងដ៏ចេើនភាគរយ

ខ្ពស់នេមុខរបរមិនរៀបរយ និងឥទ្ធពិលនេសមាហរណកម្មតំបន់មកលើបេទេសកម្ពជុាតាមរយៈសហគមន៍

សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានក្នងុឆ្នា២ំ០១៥។

កម្មវត្ថុរួមនេគោលនយោបាយនេះ       គឺបង្កើតបេព័ន្ធអភិបាលកិច្ចទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដេលមាន 

លក្ខណៈគេប់ជេងុជេយ    និងមានបេសិទ្ធភិាពដើមេបីការពារ    និងលើកកំពស់សិទ្ធរិបស់ពលករទេសន្តរ

បេវេសន៍ទំាងបុរស     និងសេ្តកី្នងុវដ្តនេទេសន្តរបេវេសន៍ដោយធានថា    ការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍គឺជាជមេើស

មួយដេលពលករទទួលបានព័ត៌មានគេប់គេន់ទទួលបានបទពិសោធន៍វិជ្ជមាន     និងទទួលបានបេក់កមេ

សមេប់ពលករខ្លនួឯង   កេមុគេសួារ    និងសហគមន៍របស់ពួកគេ    និងអាចរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍន៍

របស់បេទេសកម្ពជុាផងដេរ។    ការទទួលសា្គាល់    និងការឆ្លើយនូវតមេវូការខុសៗគា្នារបស់ពលករទេសន្តរ

បេវេសនន៍ដោយគោរពលើយេនឌ័រ  វិស័យ  សា្ថានភាព    ផ្លវូចេបាប់    និងលក្ខណសមេបត្តបុិគ្គលរបស់ពួកគេ

គឺជាចំណុចស្នួលរបស់គោលនរយោបាយ និងការអនុវត្តន៍ដ៏មានបេសិទ្ធិភាព។

ឯកសារគោលនយោបាយនេះដក់ចេញនូវគោលដៅសំខាន់ៗចំនួនបី សមេប់ការអនុវត្ត   គឺ (១)អភិបាល 

កិច្ចកាន់តេបេសើរឡើងលើទេសន្តរបេវេសន៍ការងារតាមរយៈកេបខណ្ឌចេបាប់    បទបេបញ្ញត្ត ិ និងគោល

នយោបាយដេលយកចិត្តទុកដក់ទៅលើសិទ្ធិយេនឌ័រ គោលការណ៍តមា្លោភាពភាពជាប់ទាក់ទងគា្នា

គា្នាតមេូវការទីផេសាការងារនិងកិច្ចសន្ទនសង្គមនៅថា្នាក់មូលដ្ឋានថា្នាក់ជាតិ ថា្នាក់ទ្វេរភាគី ថា្នាក់អនុតំបន់ 

ថា្នាក់តំបន់និងថា្នាក់អន្តរជាតិ (២) ការការពារនិងការលើកកំពស់សិទ្ធរិបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ទំាង

បុរស     និងសេ្តទីៅតាមវិស័យជាក់លាក់នីមួយៗដោយមិនគិតអំពីលក្ខខណ្ឌផ្លវូចេបាប់របស់ពួកគេនៅគេប់

ដំណក់កាលទំាងអស់នេទេសន្តរបេវេសន៍  (៣)  ការរៀបចំទេសន្តរបេវេសន៍ការងារនិងការបំលាស់ទី

នេកមា្លោំងពលកម្មសមេប់ពងេឹងការអភិវឌេឍន៍សង្គម    និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបេទេសកម្ពុជាបេកបដោយនិរន្តរ៍

ដោយទទួលសា្គាល់ថា  ពលករទេសន្តរបេវេសន៍គឺជាភា្នាក់ងារនេរបកគំហើញថ្មី  និងការផ្លោស់ប្តូរនៅក្នុង

សង្គម។

គោលដៅសំខាន់ៗទំាងបីខាងលើមានគោលបំណងគោលនយោបាយដូចខាងកេម៖



X

អភិបាលកិច្ចទេសន្តបេវេសន៍ការងារ

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៖         បទដ្ឋានស្តង់ដរអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ

និងពលករទេសន្តរបេវេសន៍តេវូបានពិនិតេយឡើងវិញ  ដោយអនុលោមទៅតាមបរិបទ   និងកេបខណ្ឌចេបាប់

នេពេះរាជាណចកេកម្ពជុា    និងតេវូបានផ្តល់សចា្ចាប័ននិងអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហាយេនឌ័រ។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី២៖               រដ្ឋាភិបាលនឹងចូលរួមក្នងុវេទិកាតំបន់និងពហុភាគីស្តពីីទេសន្តរ

បេវេសន៍ការងារជាពិសេសក្នងុតំបន់អាសា៊ានជាមួយ នឹងចក្ខវិុស័យចេបាស់លាស់មួយថា តើសមាហរណ 

កម្មអាសា៊ាន និងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានអាចពងេងឹឪកាសការងារសមរមេយសមេប់ពលករទេសន្តរ 

បេវេសន៍កម្ពជុាដោយវិធីណ។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៣៖             ដោយមានការពិភាកេសាពិគេះយោបល់ជាមួយដេគូសង្គមនន

រដ្ឋាភិបាល        នឹងរៀបចំបង្កើតអនុសេសរណៈនេការយោគយល់គា្នាដេលមានបញ្ចលូបញ្ហាយេនឌ័រស្តង់ដរ

អបេបបរមាសមេប់វិស័យនីមួយៗជាមួយនឹងបេទេសទទួលដើមេបីជាលក្ខខណ្ឌមួយនេការបញ្ជនូពលករ    និង

រៀបចំអោយមានគំរូកិច្ចសនេយាការងារស្តង់ដរអបេបបរមា  រវាងពលករកម្ពជុាជាមួយនឹងនិយោជកមុនពេល

បញ្ជនូពលករទៅបរទេស។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៤៖              កេសួងការងារ និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ       វិនិយោគក្នងុការ

កសាងសមត្ថភាពរបស់មនេ្តទំីាងនៅថា្នាក់ជាតិ      និងថា្នាក់កេមជាតិដើរតួនទីជាអ្នកដឹកនំក្នងុការពងេងឹ

កិច្ចសហបេតិបត្តិការអន្តរកេសួងស្តីពីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ        និងចូលរូមយ៉ាងសកម្មក្នុងកេុមការងារ 

ទេសន្តបេវេសន៍នេគណៈកមា្មាធិការជាតិបេយុទ្ធបេឆំងនឹងការជួញដូរមនុសេស។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៥៖          ក្នងុករណីដេលភាពខ្វះចន្លោះតេវូបានរកឃើញបទបេបញ្ញត្ត ិ   និង

បទបញ្ជារថ្មនឹីងតេវូបានពិចារណរៀបចំឡើង ដោយគិតទៅដល់អំពីតមេវូការជាក់លាក់ និងផេសេងគា្នា 

រវាងពលករសេ្ត ីនិងពលករបុរសតាមរយៈការពិគេះយោបល់តេភីាគី។       នីតិវិធីដេលទាក់ទងនឹងទេសន្តរ

បេវេសន៍ការងារនឹងតេវូបានធ្វើឲេយបេសើរឡើង      ដើមេបីសមេលួដល់ការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ដោយសេប

ចេបាប់និងការពារសិទ្ធរិបស់ពលករ។ 

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៦៖         ទិន្នន័យស្តីពីពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលបេងចេកទៅតាម

ភេទនឹងតេវូបានបេមូលនិងវិភាគជាទៀងទាត់ ដើមេបីរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយ ដេលមាន

ការកេសមេលួនិងដោះសេយបញ្ហារបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍សេ្តនិីងបុរស។

ការការពារ និងការពងេងឹភាពអង់អាចដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាបុរស និងសេ្តី

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៧៖           រដ្ឋាភិបាលនឹងពងេងឹការអនុវត្តនិងតាមដនយន្តការការពារនៅ

ក្នងុការជេើសរើសនិងការដក់ឲេយពលករចូលធ្វើការដោយរួមបញ្ចលូការរៀបចំឲេយមានជាលក្ខណៈសា្ថាប័ន

ក្នងុការចុះអធិការកិច្ចទីភា្នាក់ងារជេើសរើស ការផ្តល់ការបណ្តះុបណ្តាលមុនចេញដំណើរ តម្លេនេការធ្វើ 

ទេសន្តរបេវេសន៍ ។



XI

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៨៖         ដើមេបីកាត់បន្ថយទេសន្តរបេវេសន៍ដោយខុសចេបាប់ និងកាត់បន្ថយ

ភាពងាយរងគេះរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍      មេខេយល់                                                                                                                                                                                                                                             ឬភា្នាក់ងារដេលមិនមានអាជា្ញាប័ណ្ណ       ឬទីភា្នាក់

ងារជេើសរើសដេលមានអាជា្ញាប័ណ្ណតេមានការអនុវត្តដោយកេងបេវ័ញ្ចឬធ្វើ   បេហេសនឹងតេវូបានកំណត់

ជាគោលដៅក្នងុការអនុវត្តចេបាប់។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៩៖           កុងសុ៊លទទូលបន្ទកុការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងតេវូបង្កើតឡើង 

ឬពងេឹងនៅក្នុងបណ្តាបេទេសទទួលសំខាន់ៗ ដើមេបីផ្តល់ជំនួយឬ ការអន្តរាគមន៍ននដល់ពលករ 

ទេសន្តរបេវេសន៍ទំាងបុរស និងសេ្តកីាន់តេមានបេសិទ្ធភិាពដោយមិនគិតអំពីភាពសេបចេបាប់ ឬមិន 

សេបចេបាប់របស់ពលករឡើយ  ដោយរួមមានការផ្តល់ជមេកសា្នាក់នៅ  សេវាកម្មចេបាប់  ការដោះសេយ 

វិវាទ    និងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១០៖      ការទទួលបានសេវាយុត្តធិម៌របស់ពលករនឹងតេវូបានជួយសមេលួ

សមេលួដោយយន្តការទទួលពាកេយបណ្តងឹដ៏មានបេសិទ្ធភិាពមួយដេលដោះសេយទាន់ពេលវេលាចំពោះ

ការរំលោភបំពាននននៅក្នងុការជេើសរើស      និងក្នងុការបំពេញការងារ។      រដ្ឋាភិបាល នឹងសហការ

ជាមួយទីភា្នាក់ងារជេើសរើស     និងពលករ   (និងតំណងរបស់ពួកគេ)   ក្នងុការដោះសេយវិវាទនន។ 

នៅក្នងុករណីដេលមានបទឧកេដិ្ឋ      ដំណើរតុលាការនឹងតេវូបានអនុវត្ត      ដើមេបីធាននូវការផ្តន្ទាទោស

សមរមេយមួយ   និងជាការពេមានដល់អ្នកដទេទៀត។   ពលករនឹងតេវូបានសងជម្ងចិឺត្តជាហិរញ្ញវត្ថដុោយ

ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឬតាមរយៈបេក់តំកល់ធានរបស់ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសនិងការធានរា៉ាប់រងនន។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១១៖    រដ្ឋាភិបាលនឹងជួយសមេលួពលករឲេយទទួលបានកម្មវិធីបណ្តះុ

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ    ដើមេបីអភិវឌេឍនិងទទួលសា្គាល់ជំនញរបស់ខ្លួនដេលជាយន្តការមួយដើមេបីពងេឹងការ

ការពារនិងបេក់ចំណូល។     កម្មវិធីបណ្តះុបណ្តាល និងបេព័ន្ធទទួលសា្គាល់ជំនញនឹងតេវូបានបង្កើតឡើង

សមេប់ពលករទាំងសេ្តី     និងបុរសដោយមានការពិគេះយោបល់ជាមួយនិយោជក     និងរដ្ឋាភិបាល 

នេបេទេសទទួលដោយយោងទៅតាមតមេូវការទីផេសាការងារក្នុងជំនញ     និងផ្នេកជាក់លាក់នីមួយៗ។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១២៖      រដ្ឋាភិបាលនឹងសហការជាមួយថា្នាក់ដឹកនំមូលដ្ឋានដេគូសង្គម

និងអង្គការសង្គមសីុវិលននដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់តេមឹតេវូស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ដោយសុវត្ថភិាព

និងសិទ្ធិនៅកន្លេងធ្វើការនៅតាមសហគមន៍ដេលមានពលករចាកចេញចេើន     និងកន្លេងដេលពលករ

ឆ្លងកាត់។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៣៖      រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការសិកេសាទៅលើយន្តការការពារដទេទៀត

សមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ទំាងសេ្ត ី     និងបុរសដូចជាការទទួលបានឥណទាន     និងមូលនិធិកម្ចី

និងមូលនិធិសុខមាលភាពពលករ ដើមេបីជួយពលករទេសន្តរបេវេសន៍ទំាងនះក្នងុការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍។



XII

ការតេតួពិនិតេយ និងបេើបេស់ធានធានដេលបានទទួលពីទេសន្តបេវេសន៍ការងារដើមេបីការអភិវឌេឍន៍

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៤៖  ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារនឹងតេវូបានបន្តដក់បញ្ចលូ និងអនុវត្ត 

នៅក្នងុផេនការអភិវឌេឍជាតិ   និងតាមវិស័យដើមេបីទទួលសា្គាល់និងពងេកីសកា្តានុពលនេទេសន្តរបេវេសន៍

ក្នងុការអភិវឌេឍន៍បេទេសកម្ពជុា និងធាននូវភាពជាប់ទាក់ទងគា្នាក្នងុការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៥៖      រដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថនុននៅក្នងុបេទេស

កម្ពុជា       និងនៅក្នុងបេទេសទទួលដើមេបីបង្កលទ្ធភាពអោយពលករទេសន្តរបេវេសន៍ទទួលបានសេវា

ហិរញ្ញវត្ថ ុ  និងផ្ទេរបេក់បញ្ញើរដេលមានសុវត្ថភិាព បេសិទ្ធភិាព និងតម្លេកាន់តេថោក។  ផលប៉ះពាល់នេ

បេក់បញ្ញើរទៅលើការអភិវឌេឍន៍តេវូបានពងេងឹតាមរយៈសេវាគំាទេនន ដេលផ្តល់អោយទៅពលករ 

និងគេសួាររបស់ពួកគេ ដោយរាប់បញ្ចលូការបណ្តះុបណ្តាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថទុៅតាមយេនឌ័រ   សេវា

និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថកុាន់តេធំទូលាយ  និងកិច្ចសន្ទន     និងឧបករណ៍ននសមេប់សហគមពលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៦៖ ការវិលតេលប់មកវិញ           និងការធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញ

បេកបដោយផលិតភាពរបស់ពលករទេសន្តបេវេសន៍ជាបុរសនិងសេ្តី អាចកើតឡើងបានតាមរយៈ 

គោលនយោបាយ ដេលផ្អេកទៅលើភាពជាក់ស្តេង      និងការពងេងឹការផ្តល់សេវាននសមេប់សមាហ

រណកម្មសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច  ដោយរាប់បញ្ចលូសេវាមុខរបរការអភិវឌេឍន៍  និងការទទួលសា្គាល់ជំនញ  

ការបណ្តះុបណ្តាលសហគេនិភាព និងកម្មវិធីវិនិយោគនន។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៧៖       តម្លេសង្គមនេការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍តេវូបានដោះសេយសមេល

តាមរយៈកម្មវិធីពិសេសនន    ដូចជាតាមរយៈការផ្តល់ការគំាទេទៅដល់គេសួារ          និងកូនរបស់ ពលករ 

ទេសន្តរបេវេសន៍។

នៅក្នុងគោលបំណងគោលនយោបាយនីមួយៗ           សកម្មភាពននតេូវបានកំណត់              និងអនុវត្តដោយ

សា្ថាប័នទទួលខុសតេូវនន។            ឯកសារគោលនយោបាយនេះតេូវបានបេើបេស់ជាផេនទីបងា្ហាញផ្លូវ

សមេប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនជាមួយដេគូសង្គមអង្គការអន្តរជាតិ     និងសហគមន៍ផ្តល់ជំនួយ

នន ដើមេបីចាត់វិធានការណ៍ឲេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពបន្ថេមទៀតសមេប់លើកកម្ពស់លទ្ធផលនេការ

អភិវឌេឍបេកបដោយភាពវិជ្ជមាននេទេសន្តរបេវេសន៍       និងជាមូលដ្ឋានសមេប់វាយតម្លេលទ្ធផលដេល

សមេចបាន។
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រូបភាពទី១. គំនូសបំពេញួនេគោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់កម្ពជុា



1

១Tunon, M., Rim, K. ២០១៣. ទេសន្តបេវេសន៍ការងារឆ្លងដេនក្នងុបេទេសកម្ពជុា៖ការពិចារណក្នងុការបង្កើតគោល

នយោ បាយជាតិមុខរបរនិងការងារ .  ឯកសារសិកេសារបស់ការិយល័យILO បេចំាអាសីុនិងបា៉ាសីុហ្វកិ. បាងកក៖ ILO.

សេចក្តីផ្តើម

ខណៈពេលចំនួនបេជាជនកម្ពជុាវ័យក្មេងចំនួនបេមាណ៣00000នក់     ឈានចូលក្នងុទីផេសារការងារជា

រៀងរាល់ឆ្នា ំ  អតេភាពគា្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនមានចំនួន៣,៨ភាគរយ    និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេទេស 

កម្ពជុាដេលមិនបាននំមកនូវកំណើនការងារគេប់គេន់   ពលករកម្ពជុាកាន់តេចេើនឡើងកំពុងសំលឹងមើល

ឱកាសការងារនិងបេក់ឈ្នលូដេលគួរឲេយទាក់ទាញដេលមាននៅបរទេស។    ចំនួនពលករសេ្តកីម្ពជុាក៍មាន

ការកើនឡើងផងដេរ    ក្នុងការធ្វើចំណកសេុកដើមេបីស្វេងរកឱកាសការងារសមរមេយដេលអាចឲេយពួកគេ

ផ្គត់ផ្គង់គេួសាររបស់ខ្លួន។   តាមការបា៉ាន់បេមាណពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលធ្វើចំណកសេុកដោយ

មិនសេបចេបាប់មានចំនួនចេើនជាងពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលធ្វើចំណកសេកុដោយសេបចេបាប់ដោយ 

សារតេពេដំេនមានភាពងាយសេលួក្នងុការឆ្លងកាត់ និងការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍តាមរដូវ ដេលនំអោយ

មានការពិបាកក្នងុការទទួលបានទិន្នន័យដេលមានភាពសុកេតិ។ នៅក្នងុគោលនយោបាយនេះ ពាកេយ 

“ពលករទេសន្តរបេវេសន៍”   គឺសំដៅលើបុគ្គលដេលនឹងចូលរួមចូលរួមឬបានចូលរួមក្នងុសកម្មភាពនន

ដោយទទួលបានបេក់កមេនៅក្នងុរដ្ឋមួយ   ដេលបុគ្គលនេះមិនមេនជាសញ្ជាតិរបស់រដ្ឋនះ  និងសំដៅ 

ទំាងលើពលករទេសន្តរបេវេសន៍ ដេលមានឯកសារ         និងដេលមិនមានឯកសារ និងទំាងបុរសនិងទំាងសេ្ត។ី

បេទេសទទួលសំខាន់សមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុាទំាងមានឯកសារ និងទំាងមិនមានឯកសារ 

គឺបេទេសថេ។      ដោយសារភាពងាយសេួលក្នុងការឆ្លងដេន     បេជាជនតិចជាង   ១0ភាគរយបានធ្វើ

ចំណកសេកុដោយសេបចេបាប់ដេលបានបង្កើតឡើងតាមអនុសេសរណៈ នេការយោគយល់រវាងបេទេស 

ទាំងពីរក្នុងឆ្នាំ២00៣១ ។     ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២0១0មក   សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េបានកា្លោយជាបេទេសដេល

ទទួលបានបេជាបេយិភាពទីពីរ។        ចំនួនពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលចាកចេញទៅបេទេសមា៉ាឡេសីុ

បានឈានដល់កមេតិកំពូលនៅក្នងុអំឡុងពេលពីឆ្នា២ំ00៩  ដល់ឆ្នា២ំ0១១    ទោះបីជាមិនទាន់មានអនុសេស

រណៈនេការយោគយល់គា្នាក៏ដោយ     បុ៉ន្តេតួលេខនេះបានធា្លោក់ចុះយ៉ាងខា្លោងំបន្ទាប់ពីការផ្អាកក្នងុការបញ្ជនូ

ពលករការងារផ្ទះទៅបេទេសមា៉ាឡេសីុតាមរយៈកេមុហុ៊នសេបចេបាប់។   បេទេសកម្ពជុាក៏បានចុះកិច្ចពេម

ពេៀងជាមួយបេទេសជបុ៉នផងដេរ បុ៉ន្តេមានចំនួនពលករតិចតួចបុ៉ណ្ណោះដេលតេវូបានជេើសរើស និង 

បញ្ជនូទៅធ្វើការនៅបេទេសនេះដោយសារតេលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសខ្ពស់តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តះុបណ្តាល

ឧសេសាហកម្មនិងកម្មវិធីហាត់ការបច្ចេកទេស។

បេទេសកម្ពជុាមិនទាន់មានយុទ្ធសាសេ្តគោលនយោបាយគេប់ជេងុជេយមួយលើវិធីសាសេ្តក្នងុការបង្កើន

កាលានុវត្តភាពនេការចល័តកមា្លោងំពលកម្មរបស់ពលករឲេយបានខា្លោងំកា្លោនៅក្នងុកេបខ័ណ្ឌអាសា៊ាន  ខណៈ

ពេលដេលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាននឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងឆ្នា២ំ0១៥នៅឡើយនះទេ។ បច្ចបុេបន្ននេះមាន

បេជាជនកម្ពជុាចំនួន១ភាគរយតេបុ៉ណ្ណោះ    ដេលមានគុណវុឌេឍិសមេប់ការចល័តដោយសេរើនេពលករមាន

វិជា្ជាជីវៈ  ដេលតាមរយៈនេះ    មានការទទួលសា្គាល់ទៅវិញទៅមកក្នងុកេបខ័ណ្ឌ អាសា៊ាន។   ជាការរំពឹងទុក
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ថាសមាហរណកម្មក្នងុតំបន់កាន់តេខា្លោងំកា្លោនឹងនំឲេយមានការកើនឡើងនូវការចល័តរបស់ពលករទេសន្ត

បេវេសន៍ដេលមានជំនញមធេយម។      ដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន      តមេវូការជាបន្ត

បន្ទាប់លើពលករទេសន្តបេវេសន៍ដេលមានជំនញទាបនិងជំនញមធេយមនៅក្នងុចំណមបេទេសគោល

ដៅសំខាន់ៗតេូវបានរំពឹងថា     នៅតេមានកមេិតខ្ពស់ដោយ ក្នុងចំណមនេះ៨0ភាគរយ     នេទេសន្តរ

បេវេសន៍ក្នងុតំបន់អាសា៊ាននឹងហូរចូលទៅកាន់បេទេសមា៉ាឡេសីុ     សឹង្ហបូរើ     និងបេទេសថេ។

កាន់តេសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត រដ្ឋាភិបាលនឹងតេវូតេធានថាការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ គឺជាជមេើសមួយ

ហើយវាមិនមេនជាការចំាបាច់នះទេ។      ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារគឺជាធាតុផេសំតេមួយក្នងុគោលនយោ

បាយជាតិស្តីពីមុខរបរ និងការងារដេលមានគោលបំណងបង្កើត និងបង្កើនការងារ និងមុខរបរ 

ដេលល្អបេសើរនៅក្នងុសេកុ។    ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារក៏តេវូបានដក់បញ្ចលូទៅក្នងុផេនការយុទ្ធសាសេ្ត

អភិវឌេឍជាតិឆ្នា២ំ0១៤-២0១៨ផងដេរ     ដោយបានកំណត់ថានិរបេវេសន៍គឺជាយន្តការដ៏មានសកា្តានុពល 

មួយក្នងុការពងេងឹធនធានមនុសេសរបស់បេទេសកម្ពជុា        និងដក់បញ្ចលូទៅក្នងុយុទ្ធសាសេ្តចតុកោណ 

ដំណក់កាលទីបីឆ្នា ំ ២0១៣-២0១៨   ដេលបងា្ហាញពីការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល    ក្នងុការលើកកម្ពស់

ការងារនិងមុខរបរ    និងបង្កើតកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយមួយដេលការបង្កើតការងារដេលមានផលិត

ភាពនិងការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកើតមានឡើងសេបពេលគា្នា។    សេវាគំាទេននតេវូតេបង្កើតឡើងសមេប់

បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការសមេចចិត្តដោយទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទេសន្តរបេវេសន៍បានគេប់

ជេុងជេយជាមុននិងឱកាសសមេប់ពួកគេក្នុងការធ្វើចំណកសេុកបេកបដោយសុវត្ថិភាពដោយសេប

ចេបាប់និងទទួលបានការងារសមរមេយ។

នៅក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញនូវលទ្ធផលវិជ្ជមានពី

ការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ដោយរួមមានការកើនឡើងនូវបេក់បញ្ញើ    ការទទួលបានជំនញ   អតេភាពគា្មាន

ការងារធ្វើទាប   និងការកាត់បន្ថយភាពកេកីេ។   ខណៈពេលដេលមានការបងា្ហាញនូវវឌេឍនភាពក្នងុការគេប់

គេងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ    និងការការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍   លទ្ធផលវិជ្ជមានទំាងនេះអាចជះ

ឥទ្ធពិលជាវិជ្ជមានដល់បុគ្គលសហគមន៍     និងការអភិវឌេឍន៍បេទេសតាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយ 

និងកម្មវិធីស្តពីីការវិលតេលប់     និងការធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញរបស់ពលករ    ការកាត់បន្ថយចំណយ

ក្នងុការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍    និងការរួមចំនេករបស់ពលករទេសន្តរបេវសន៍កម្ពជុា   ដេលវិលតេឡប់មក

មាតុបេទេសវិញ។     កិច្ចការនេះទាមទារការលើកកម្ពស់កិច្ចសហបេតិបត្តកិាររវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់

ក្នងុបេទេសកម្ពជុាដេលតេវូបានដឹកនំដោយកេមុការងារអន្តរកេសួងរបស់រដ្ឋាភិបាល។

គោលនយោបាយនេះគូសបញ្ជាក់ពីគោលបំណងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាលើបញ្ហា

ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ    និងសកម្មភាពននដេលបានបង្កើតឡើងដើមេបីសមេចគោលបំណងទំាងនេះ។
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១. ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ៖ បរិបទបច្ចបុេបន្ន

ដោយសារតេបេជាជនកម្ពជុាវ័យក្មេងដ៏ចេើនបានចូលឈានជើងចូលក្នងុទីផេសារការងារ ជាមួយគា្នានឹង 

ឱកាសការងារនៅមានកមេតិ ហើយបេក់ឈ្នលួដេលកាន់តេមានភាពទាក់ទាញនៅបេទេសទទួល 

បេជាជនកម្ពជុាកាន់តេចេើនឡើងៗកំពុងធ្វើការពិចារណក្នងុការចាកចេញពីបេទេស ដើមេបីស្វេងរក 

ការងារធ្វើ។     នៅក្នុងឆ្នាំ២0១0    ធនគារពិភពលោកបានធ្វើការបា៉ាន់បេមាណថា    មានពលករកម្ពុជា

ចំនួន៣៥0៤៨៥នក់បានធ្វើចំណកសេកុដើមេបីស្វេងរកការងារធ្វើ។២     ទោះបីជាយ៉ាងណក៏ដោយចំនួន

ពិតបេកដគឺទំនងជាមានចេើនជាងនេះ  ដោយពលករកម្ពជុាមានចំនួនបេហេលជា៧00000នក់ដេល 

មិនមានឯកសារ បាននិងកំពុងធ្វើការចុះបញ្ជជីាមួយនឹងអាជា្ញាធរបេទេសថេ    ចាប់ពីខេកក្កដ ដល់ខេតុលា 

ឆ្នា២ំ0១៤ (តារាងលេខ១)។

បេជាជនកម្ពជុាតេវូបានរំពឹងថាមានការកើនឡើងរហូតដល់ឆ្នា២ំ0១៥ ក្នងុអតេ១,៣ភាគរយក្នងុមួយឆ្នាំ 

ខណៈពេលដេលបេជាជនដេលមានអាយុគេប់ធ្វើការ  (អាយុចន្លោះពី១៥-៦៤ឆ្នា)ំ នឹងមានការកើនឡើង

ក្នងុអតេមធេយមបេចំាឆ្នាខំ្ពស់ជាង ៣ ភាគរយ។   តាមការបា៉ាន់បេមាណមួយដេលលើកឡើងថាបេជាជន 

កម្ពជុាវ័យក្មេងចំនួនបេមាណ  ៣00000នក់    ឈានជើងចូលក្នងុទីផេសារការងារជារៀងរាល់ ឆ្នា៣ំ   ហើយ

បេជាជនកម្ពជុាដេលមានអាយុកេម២៩ឆ្នា៤ំ  មានចំនួន៦០,១ភាគរយ រដ្ឋាភិបាលជួបបេទះការបេឈម

ក្នងុការផ្តល់ជំនញដល់បេជាជនវ័យក្មេងទំាងនេះ ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេវូការទីផេសារការងារក្នងុការផ្តល់

សេវាផ្គរូផ្គងការងារ   និងក្នងុការសមេបសមេលួនូវការចល័តរបស់ពួកគេនៅពេលដេលចំាបាច់។

១.១ បេក់ឈ្នលូ

កតា្តាគន្លះឹមួយដេលជមេញុពលករកម្ពជុាក្នងុការជេើសរើសធ្វើចំណកសេកុ គឺភាពខុសគា្នារវាងបេក់ឈ្នលូ

ក្នងុបេទេសកម្ពជុានិងបេទេសគោលដៅ។   នៅក្នងុឆ្នា២ំ0១២ ក្នងុចំណមបេជាជនដេលមានការងារធ្វើ

សរុបនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាមានបេជាជនចំនួន៦០,២ភាគរយបានធ្វើការក្នុងវិស័យមិនរៀបរយ ខណៈ

ពេលដេលមានបេជាជនតេមឹតេចំនួន៦,៥ភាគរយ គឺជានិយោជិតដេលទទួលបានបេក់ឈ្នលួក្នងុវិស័យ

រៀបរយ៥ ។     សូមេបីតេក្នងុចំនូនដ៏តិចនេនិយោជិតដេលទទួលបានបេក់ឈ្នលូនេះគឺពួកគេមិនមានទមេង់ 

ឬពេលវេលាក្នងុការបើកបេក់ខេដេលមានស្តង់ដរតេមឹតេវូនះទេ(និយោជិតខ្លះទទួលបានបេក់ឈ្នលួ

២ធនគារពិភពលោក. ឯកសារព័ត៌មានទេសន្តបេវេសន៍និងបេក់បញ្ញើរ, http://data.worldbank.org/data-catalog/

migration-and-remittances [ទាញយកថ្ងេទ១៥  ខេឧសភា  ឆ្នា២ំ០១៤].

៣ធនគារពិភពលោក ,ទិន្នន័យបេទេសកម្ពជុា  http://data.worldbank.org/country/cambodia [ចូលមើលនៅ ថ្ងេទី៤ 

ខេមិថុន ឆ្នា២ំ០១៤]។

៤កេសួងផេនការ, វិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ. អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឆ្នា២ំ០១៣. ការស្ទង់មតិពលកម្មកុមារ និងកមា្លោងំ

ពលកម្មកម្ពជុា៖របាយការណ៍កមា្លោងំពលកម្ម.  ភ្នពំេញILO។

៥Ibid.
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តាមមូលដ្ឋានអតេបេចំាម៉ាងឬថ្ងេ អ្នកខ្លះទៀតតាមមូលដ្ឋានលទ្ធផលការងារជាក់ស្តេង ហើយការបើក

បេក់ឈ្នលួអាចជាបេក់សុទ្ធឬជាសមា្ភារៈបេដប់បេដរផេសេងៗ) ហើយក៏មិនមានបេក់ឈ្នលូអបេបបរមា

តេវូបានកំណត់ដោយចេបាប់នៅឡើយទេ   លើកលេងតេចំពោះកម្មករនិយោជិតក្នងុវិស័យកាត់ដេរសំលៀក

បំពាក់ និងសេបេកជើងតេបុ៉ណ្ណោះ៦ ។    តាមការបា៉ាន់បេមាណបេក់ចំណូលបេចំាខេជាមធេយមរបស់កម្មករ

និយោជិតក្នងុឆ្នា២ំ0១២គឺ ៤៧៧៥១៧រៀល (បេហេលជា១១៩ដុលា្លោរ)៧។  ជាមធេយមបុរសរកបេក់ 

ចំណូលបានបេហេលជា៥១៨២0២រៀល     (១៣0ដុលា្លោរអាមេរិក)     ដេលចំនួននេះគឺចេើនជាងសេ្តី 

ដេលរកបេក់ចំណូលបានជាមធេយមចំនួន៤១៨៨0៨(១0៥ដុលា្លោរ)។  នៅក្នងុវិស័យវិជា្ជាជីវៈ    ខ្លះភាពខុស

គា្នាក្នងុការទទួលបានបេក់ចំណូលរវាងកម្មករនិយោជិតជាបុរស     និងសេ្តគឺីមានគំលាតខុសគា្នាចេើនជាង 

នេះ    ជាពិសេសរវាងអ្នកគេប់គេងនិងអ្នកបច្ចេកទេស។     នៅក្នងុតំបន់ទីកេងុ     អ្នកគេប់គេងអាចរកបេក់

ចំណូលបេចំាខេជាមធេយមបានខ្ពស់ជាងគេដោយទទួលបាន៩២៤៨១៥រៀល (២៣១ដុលា្លោរអាមេរិក)។ 

បន្ទាប់មកអ្នកបច្ចេកទេសទទួលបាន៧៥០៧២៨រៀល (១៨៨ដុលា្លោរអាមេរិក)។   នៅតំបន់ជនបទ អ្នក

បច្ចេកទេសទទួលបានបេក់ចំណូលបេចាំខេជាមធេយមខ្ពស់ជាងគេ គឺ៦០៦៩៧៣រៀល (១៥២ដុលា្លោរ 

អាមេរិក) ហើយបន្ទាប់មកគឺកម្មករជំនញផ្នេកកសិកម្មដេលទទួលបាន៥៩៥៥៦៥រៀល (១៤៩ដុលា្លោរ 

អាមេរិក)៨ ។

បើបេៀបធៀបទៅនឹងបេទេសថេ បេក់ឈ្នូលអបេបរមាបេចាំថ្ងេ   គឺមានចំនួន ៣00 បាត (ថេបាត) ដេល

ចំនួននេះគឺស្មើនឹង៩000បាតក្នងុមួយខេ (២៧៩ដុលា្លោរអាមេរិក) ដេលជាការងារពេញម៉ាង៩។ ខណៈ 

ពេលដេលចេបាប់ការងាររបស់បេទេសថេ  និងអនុសេសរណៈនេការយោគយល់ជាមួយបេទេសកម្ពជុាបាន

ចេងថាពលករទេសន្តរបេវេសន៍ទទួលបានបេក់ឈ្នលូនិងអត្ថបេយោជន៍ដទេទៀតដូចគា្នាទៅនឹងពលករ

ក្នងុសេកុដេរយើងឃើញមានពលករបុរសមានចំនួនចេើនជាងពលករសេ្តកី្នងុការទទួលបានបេក់ឈ្នលូ

អបេបបរមា១០ ។  ជាទូទៅពលករដេលមានឯកសារពេញលេញ  ឬឯកសារបណ្តាះអាសន្នអាចរកបេក់

ចំណូលបានខ្ពស់ជាង     ខណៈពេលដេល៦៥%នេពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលរកបេក់ចំណូលបាន

តិចជាងពាក់កណ្តាលនេបេក់ឈ្នលូអបេបបរមាគឺមិនមានឯកសារអ្វទំីាងអស់១១។ 

នៅក្នងុឆ្នា២ំ00៤ ការសិកេសាសេវជេវរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងទេសន្តរបេវេសន៍ (IOM) បានបងា្ហាញថា 

កមេិតបេក់ចំណូលរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍មានភាពខុសគា្នាខា្លោំងតាមខេត្តដេលពួកគេរស់នៅជា

ពិសេសខេត្តដេលមិនជាប់ពេដំេន ដូចជាទីកេងុបាងកក ខេត្តសាមុតសាខន និងខេត្តសូ៊រា៉ាត់ថានី 

៦Ibid.
៧Ibid.
៨Ibid.
៩Tunon, M., Rim, K. ២០១៣. ទេសន្តបេវេសន៍ការងារឆ្លងដេនក្នងុបេទេសកម្ពជុា៖ការពិចារណក្នងុការបង្កើតគោល 
នយោបាយជាតិមុខរបរនិងការងារ .  ឯកសារសិកេសារបស់ការិយល័យILO បេចំាអាសីុនិងបា៉ាសីុហ្វកិ. បាងកក៖ ILO.
១០អង្គការទេសន្តបេវេសន៍អន្តរជាតិនិងមជេឍមណ្ឌលសេវជេវអាសា៊ានលើទេសន្តបេវេសន៍ឆ្នា២ំ០១៣. វាយតម្លេការ
ផ្លោស់ដេលអាចមានក្នុងគំរូទេសន្តបេវេសន៍របស់ពលករទេសន្តបេវេសន៍មីុយ៉ាន់មា៉ានិងផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេចំ
ពោះបេទេសថេ។បេទេសថេ៖IOM។
១១ Ibid.
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គឺមានពលករចំនួន៩0,១ភាគរយ ៨៤,៣ភាគរយ  និង៩៣,១ភាគរយទៅតាមខេត្តនីមួយៗទទួលបេក់

ចំណូលបានយ៉ាងហោចណស់ស្មើនឹងបេក់ឈ្នលូអបេបបរមា១២។  ជាទូទៅបេក់ចំណូលមានកមេតិទាប

នៅតាមខេត្តជាប់ពេដំេនជាពិសេស ខេត្តតាក់ដេលមានពលករចំនួន៩១,៥ភាគរយទទួលបានបេក់ចំ

ណូលតិចជាងបេក់ឈ្នូលអបេបបរមា   និងចំនួនពាក់កណ្តាលទៀតទទួលបានបេក់ចំណូលតិចជាង

ពាក់កណ្តាលនេបេក់ឈ្នូលអបេបបរមា។     ភាពខុសគា្នានេបេក់ចំណូលតាមវិស័យ      ក៏ស្តេងចេញផងដេរ 

ជាឧទាហរណ៍វិស័យកសិកម្មនិងការចិញ្ចមឹសត្វតេវូបានបងា្ហាញថាជាវិស័យការងារដេលទទួលបានបេក់

ឈ្នូលទាបខា្លោំង។     ចេបាប់ការពារកមា្លោំងពលកម្មរបស់បេទេសថេមិនបានពងេីកការការពារបេក់ឈ្នូល

អបេបបរមាដល់ពលករក្នុងវិស័យនេសាទ   កសិកម្ម      និងការងារផ្ទះនះទេ។

ក្នងុឧបទ្វបីមា៉ាឡេសីុ បេក់ឈ្នលូអបេបរមាបេចំាខេគឺមានចំនួន៩00មា៉ាឡេសីុរើងហ្គតី ឬ១១៨៨000រៀល 

ខ្មេរ (២៩៥ដុលា្លោរអាមេរិក)១៣។ បេក់ឈ្នលួអបេបរមានេះ អនុវត្តចំពោះជនជាតិមា៉ាឡេ និងពលករ 

ទេសន្តរបេវេសន៍     ប៉ុន្តេមិនអនុវត្តចំពោះពលករការងារផ្ទះនះទេដេលភាគចេើនជាសេ្តី។     ការកាត់

បេក់ឈ្នលូរបស់ពលករដើមេបីកាត់កងថ្លេពន្ធពេលខ្លះគឺស្មើនឹង១៦ភាគរយ (បេបេលួតាមវិស័យ) នេ

បេក់ឈ្នលូមូលដ្ឋានបេចំាឆ្នារំបស់ពលករ១៤។

នៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េបេក់ឈ្នលូអបេបបរមានគឺមានចំនួន១0១៥៧៤0កូរ៉េវុន (៩២២ដុលា្លោរ) ក្នងុមួយខេ

ដោយផ្អេកលើបេក់ឈ្នលូអបេបបរមាបេចំាម៉ាងនិងចំនួនមធេយមនេម៉ាងបំពេញការងារ ដេលមានចំនួន 

៤0ម៉ាងក្នងុមួយសបា្តាហ៍១៥។ តាមបេព័ន្ធអនុញ្ញាតការងារ (EPS) ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ ទទួលបានសិ

ទ្ធនិិងការបេពេតឹ្តមកលើដូចគា្នានឹងពលករកូរ៉េដេរ តាមចេបាប់និងបទបេបញ្ញត្តនិេបេទេសកូរ៉េ។ 

ទោះបីជាយ៉ាងណក៏ដោយក្នុងចំណមបេទេសគោលដៅទាំងអស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលមិន

សេបចេបាប់គឺហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលបានបេក់ឈ្នលូអបេបបរមាដេលមានការការពារឡើយ។ 

១.២  វិសាលភាពយេនឌ័រនេទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ

ទោះបីជាគំលាតយេនឌ័រនេការចូលរួមក្នងុកមា្លោងំពលកម្មក្នងុបេទេសកម្ពជុាមាន ការធា្លោក់ចុះក៏ដោយ  

អតេគា្មានការងារធ្វើរបស់  សេ្តគឺីខ្ពស់ជាងបុរស  ហើយសមាមាតេមួយភាគធំនេពលករជាសេ្តគឺីជាអនក្ខរ 

ជន១៦ ។    ក្នងុឆ្នា២ំ0១២សេ្តកីម្ពជុាជាង២0 ភាគរយមិនដេលបានចូលរៀនសោះដេលមានចំនួនបេហេល

ជាពីរដងនេបុរសដេលមិនបានចូលរៀនសោះ១៧។ និន្នាការទេសន្តរបេវេសន៍បានឃើញជាញឹកញាយថា 

១២ Ibid.
១៣ Tunon, M., Rim, K. ២០១៣. ទេសន្តបេវេសន៍ការងារឆ្លងដេនក្នងុបេទេសកម្ពជុា៖ការពិចារណក្នងុការបង្កើតគោល
នយោបាយជាតិមុខរបរនិងការងារ .  ឯកសារសិកេសារបស់ការិយល័យ  ILO បេចំាអាសីុនិងបា៉ាសីុហ្វកិ. បាងកក៖ ILO.
១៤Ibid.
១៥អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងបទបងា្ហាញកិច្ចសន្ទនពហុភាគីនិងបេទេសកូរ៉េ, ធ្វើបច្ចបុេបន្នភាពបេព័ន្ធអនុញ្ញាត 
ការងារថ្ងេទី៣ខេធ្នឆូ្នា២ំ០១៣។
១៦កេសួងផេនការវិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ; អង្គការ ILO. ២០១៣. របាយការណ៍ស្ទង់មតិកមា្លោងំពលកម្មនិងពលកម្មកុមា 
រក្នងុបេទេសកម្ពជុាឆ្នា២ំ០១២៖កមា្លោងំពលកម្ម. ភ្នពំេញ៖ ILO.
១៧Ibid.
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សេ្តីដេលបានរៀនសូតេចេើនបានធ្ចើទេសន្តរបេវេសន៍ទៅភ្នំពេញមកពីខេត្តនន       និងសេ្តីដេលមាន

កមេតិអប់រំទាបបានបានធ្ចើទេសន្តរបេវេសន៍ទៅបរទេស១៨។     ដោយសារអតេគា្មានការងារធ្វើរបស់សេ្តី

មានកមេតិខ្ពស់បេក់ខេទាបនិងកមេតិអប់រំទាបរបស់ពួកគាត់ទើបធ្វើអោយសេ្ត ី  គឺមានភាពងាយរងគេះ

ជាងបុរសក្នងុការរងនូវការកេងបេវ័ញ្ចនៅកន្លេងធ្វើការ។

ពលករជាសេ្តទីទួលបានបេក់ខេទាបជាងបុរស បុ៉ន្តេពួកគេហាក់ដូចជាបានផ្ញើរលុយបានចំនួនចេើន 

ជាងបុរស និងហាក់ដូចជាបានផ្ញើរលុយក្នងុភាគរយខ្ពស់នេបេក់ចំណូលរបស់ខ្លនួ ហើយជាមធេយមមាន 

ចំនួន២០ភាគរយចេើនជាងពលករជាបុរស។ បេមាណជា៣២ភាគរយនេពលករជាបុរស មិនបានផ្ញើរ 

លុយសោះ បើបេៀបធៀបទៅនឹងពលករជាសេ្តគឺីមានចំនួន២៣ភាគរយ។ ៣៩ភាគរយនេពលករជា 

សេ្តបីានផ្ញើរលុយចំនួន១លានរៀល ឬចេើនជាង (US$ ២៤២) ក្នងុមួយឆ្នា ំចំណេកឯពលករជាបុរសមាន 

ចំនួនតេ២៦ភាគរយទេ។

ពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុាជាសេ្តទំីនងជាធ្វើចំណកសេកុស្វេងរកការងារដេលមានជំនញទាបក្នងុ 

វិស័យឧសេសាហកម្ម  សាងសង់  កសិកម្ម  សេវាកំសាន្ត    បដិសណ្ឋារកិច្ច និងការងារផ្ទះ។   ការងារផ្ទះក្នងុ

ផ្ទះឯកជនគឺជាវិស័យដេលងាយរងគេះ   ជាពិសេសដោយសារចរិកលក្ខណៈឯកោនេកន្លេងការងារ   និង

ការការពារតាមចេបាប់ការងារដេលមានកមេិត    ឬមិនមានតេម្តង។     របាយការណ៍នេការរំលោភបំពាន

និងការកេងបេវ័ញ្ជលើពលករការងារផ្ទះតេូវបានកត់តេនៅក្នុងគេប់បេទេសទាំងអស់ដេលកម្ពុជាបាន

បញ្ជនូទៅធ្វើការ។ ជាមួយនឹងចំនួនបេជាជនដេលមានវ័យចាស់ជរាក្នងុបេទេសជិតខាង ដូចជា 

បេទេសថេ   មា៉ាឡេសីុ  និងសឹង្ហបូរើ  មានការកើនឡើងតមេវូការពលករការងារផ្ទះក្នងុតំបន់តេវូបានរំពឹង

ថា   នឹងបន្តកើនឡើង។

ការងារសមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជារឿយៗតេវូបានបេងចេកទៅតាមយេនឌ័រ ហើយពលករជា 

សេ្តីជាទូទៅទទួលបានបេក់កមេតិចជាងពលករជាបុរស។ ការស្ទង់មតិមួយរបស់ ILOស្តីពីពលករ 

ដេលមានសកា្តានុពលក្នុងការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ក្នុងបេទេសកម្ពុជាបានបងា្ហាញថា              ខណៈពេលដេល 

បេក់ខេមធេយម ដេលរំពឹងទុកក្នុងចំណមពលករដេលមានសកា្តានុពលក្នុងការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ 

ចន្លោះពី១0១ទៅ២00ដុលា្លោរក្នងុមួយខេ ៥៤ភាគរយនេបុរសដេលបានធ្វើការស្ទង់មតិបានរំពឹងថា នឹង 

ទទួលបានបេក់ឈ្នូលក្នុងកមេិតនេះ បើបេៀបធៀបទៅនឹងសេ្តី គឺមានចំនួន៤៣ភាគរយតេប៉ុណ្ណោះ។ 

ក្នងុចំណមពលករដេលមានសកា្តានុពលក្នងុការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ ដេលរំពឹងក្នងុការទទួលបានបេក់ 

ខេចន្លោះពី២0១ទៅ៥00ដុលា្លោរក្នុងមួយខេ ២៧ភាគរយ   គឺជាបុរស   និង១៦ភាគរយ   គឺជាសេ្តី១៩។ 

សេ្តីផ្ញើរបេក់បញ្ញើជាសាច់បេក់សុទ្ធ     និងផ្ញើរមួយភាគធំនេបេក់ចំណូលរបស់ខ្លួនមកផ្ទះចេើនជាង

១៨កេសួងផេនការ, មូលនិធិបេជាជនអង្គការសហបេជាជាតិ. ២០១២. ទេសន្តបេវេសន៍ក្នងុបេទេសកម្ពជុា៖ 
របាយការណ៍ នេគមេងទេសន្តរបេវេសន៍ទីកេងុនិងជនបទនៅបេទេសកម្ពជុា(CRUMP).ភ្នពំេញ.
១៩គេះុរូ៉តចំពោះការអភិវឌេឍឆ្នា២ំ០១១. ការស្ទង់មតិមូលដ្ឋានរបស់គមេងតេកីោណមហាអនុតំបន់មេគង្គរបស់ILO៖
កម្ពជុា។មិនមានការបោះពុម្ពផេសាយនះទេ។
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២០កេសួងផេនការ, មូលនិធិបេជាជនអង្គការសហបេជាជាតិ. ២០១២. ទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុបេទេសកម្ពជុា៖ 
របាយការណ៍ នេគមេងទេសន្តរបេវេសន៍ទីកេងុនិងជនបទនៅបេទេសកម្ពជុា(CRUMP).ភ្នពំេញ.
២១ Ibid

ហើយជាមធេយមមានចំនួន២0 ភាគរយចេើនជាងពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាបុរស២០។      បេហេលជា៣២ 

ភាគរយនេពលករជាបុរសមិនបានផ្ញើបេក់មកផ្ទះទេ     បើបេៀបធៀបទៅនឹងពលករជាសេ្ត ី    គឺមានចំនួន

២៣ភាគរយ។     ៣៩ភាគរយនេពលករជាសេ្តីបានផ្ញើបេក់ចំនួន ១ លានរៀលឬចេើនជាង    (២៤២

ដុលា្លោរអាមេរិក)    ក្នងុមួយឆ្នា ំបើបេៀបធៀបទៅនឹងពលករជាបុរស  គឺមានចំនួន២៦ភាគរយ២១ ។

ក្នុងឆ្នាំ២0១0 ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសកម្ពុជាបានបណ្តុះបណ្តាល  និងបញ្ជូនពលករចំនួន ១៦៣៩៧នក់ 

ទៅបេទេសមា៉ាឡេសុី ហើយក្នុងនះមានពលករស្តេីចំនួន១១៩១៨នក់ដេលបានបណ្តុះបណ្តាល 

ជាពលករការងារផ្ទះ។ ចំនួននេះបានកើនឡើងពី៩៩៨២នក់បានធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍នៅឆ្នាំ២០០៩ 

(៨៤ភាគរយនេចំនួនពលករសរុបគឺជាពលករស្តេកីារងារផ្ទះ)  និងចំនួន២៦៥៤ក្នងុឆ្នា២ំ០០៨ (៧៣ភាគ

រយនេចំនួនពលករសរុប គឺជាពលករស្តេកីារងារផ្ទះ) (តារាងលេខ៣)។               នៅក្នងុបេទេសថេចំនួនពលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍ជាសេ្តបីានកើនឡើងគួរឲេយកត់សមា្គាល់ពីចំនួន១៣៤៥នក់ក្នងុឆ្នា២ំ00៥ ដល់ចំនួនខ្ពស់ 

បំផុត១៩២៨២នក់ ក្នងុឆ្នា២ំ0១0 (តារាងលេខ៣)។     ផ្ទយុគា្នាពីបេទេសមា៉ាឡេសីុ     អតេពលករជាសេ្ត ីនិង

បុរសដេលធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ដោយសេបចេបាប់ទៅបេទេសថេ      គឺស្ថិតក្នុងកមេិតបេហាក់បេហេល

គា្នាភាគចេើន   គឺដោយសារភាពខុសគា្នានេវិស័យការងារ។   

គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ខេតុលាឆ្នាំ២0១៤ ពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពុជាចំនួន៦៩៦៣៨៨ នក់    និងអ្នកក្នុង 

បន្ទុកចំនួន ៤២៦០៩ នក់   បានចុះបញ្ជីកាជាមួយមជេឍមណ្ឌលសេវាចេកចេញចូលតេមួយរបស់ថេតាម

រយៈដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណ  (NV) (តារាងលេខ១)។

គិតតេមឹខេវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ0១៤នេះ    ពលករកម្ពជុាដេលការងារផ្ទះចំនួន២៩៩នក់តេវូបានបញ្ជនូទៅបេទេស

សិង្ហបូរើ ដេលជាផ្នេកមួយនេគមេងសាកលេបងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។    គមេងសាកលេបងនេះនឹង

បញ្ជនូពលករបំរើការងារផ្ទះចំនួន៤00នក់ ទៅកាន់បេទេសសិង្ហបូរើតាមរយៈទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជន 

ដើមេបីសាកលេបងថា   តើនេះគឺជាជមេើសទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុពេលអនគតដេរឬក៏អត់។

ផ្ទយុទៅវិញ វិស័យនេសាទគឺតេវូបានគេប់ដណ្តប់ស្ទើរតេទំាងសេងុដោយពលករជាបុរស ហើយវិស័យ

នេះបានជួលពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាបុរសពីបេទេសកម្ពជុាក្នងុចំនូនដ៏ចេើន។   ចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ0១0 

មកមានការរាយការណ៍ឲេយដឹងថាពលករជាបុរសកម្ពុជាបានជួបបេទះលក្ខខណ្ឌការងារដេលមានការ

កេងបេវ័ញ្ច    និងការរំលោភបំពានលើទូកនេសាទក្នុងបេទេសអាហ្វ្រិកខាងតេបូង    សេនេហា្គាល់    ហ្វីជី 

មូ៉រើទូស   បេទេសថេ   និងបេទេសគោលដៅទេទៀត។   នៅក្នងុតេមីាសដំបូងនេឆ្នា២ំ0១២  កេសួងការបរ

ទេសនិងកិច្ចសហបេតិបត្តកិារអន្តរជាតិ (MOFA &IC) និងកេសួងមហាផ្ទេ (MOI) បានរាយការណ៍ 

ថាមានករណីពី១៧0 ទៅ២00ករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនេសាទ។  ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាមិនបាន

ដក់បមេមជាផ្លវូការលើការជេើសរើសនិងការបញ្ជនូពលករកម្ពជុាទៅបរទេសដើមេបីធ្វើការលើទូកនេសាទ
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ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសេចក្តបីេកាសមួយចំនួនដេលបងា្ហាញថាខ្លនួមិនគំាទេការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍

ការងារនៅក្នងុវិស័យឧសេសាហកម្មនេសាទទេ បើទោះជាសេបចេបាប់ក៏ដោយ។

១.៣  ការវិលតេលប់របស់ពលករកម្ពុជាពីបេទេសថេក្នុងទេង់ទេយធំក្នុង   
         ឆ្នា២ំ0១៤

នៅក្នងុខេមិថុន ឆ្នា២ំ0១៤ ពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុាជាង២៥0000 បានវិលតេលប់ពីបេទេសថេ 

មកកាន់បេទេសកម្ពជុា ដោយសារការភ័យខា្លោចក្នងុការចាប់ខ្លនួដោយអាជា្ញាធរថេ  និងសា្ថានភាពនយោ 

បាយអស្ថេរភាពក្នងុបេទេសថេ។ ភាគចេើននេពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលបានវិលតេលប់មកវិញទំាង

នេះ គឺមិនមានឯកសារ     ហើយមួយចំនួនទៀតធ្វើដំណើរជាមួយគេសួារ និងកុមារវ័យក្មេង។      ក្នងុចំណម

ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលបានវិលតេលប់មកវិញចំនួន៦៦៧នក់  ដេលតេូវបានសមា្ភាសន៍ក្នុងការ

សិកេសាមួយរបស់     IOM     គឺ៥៣ភាគរយជាសេ្តហីើយ៧0ភាគរយនេអ្នកផ្តល់បទសមា្ភាស     គឺមានអាយុ 

ចន្លោះអាយុពី ២0ទៅ៤0ឆ្នា២ំ២។     មួយភាគបី    (៣៨ភាគរយ)     នេអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍មិនបានបញ្ចប់

ការសិកេសាថា្នាក់បឋមសិកេសា និងចេើនជាងពីរភាគបីនេអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ចាកចេញទៅបេទេសថេ ដោយ 

សារពួកគេមិនមានការងារ     ឬបេក់ចំណូលក្នងុបេទេសកម្ពជុា។    នៅពេលដេលសាកសួរអំពីសេវាគំាទេ

ដេលពួកគេចង់បានបំផុតក្នុងបេទេសកម្ពុជា   ៧៨,៤ភាគរយ  នេអ្នកផ្តល់បទសមា្ភាសន៍បាននិយយថា  

ពួកគេតេវូការជំនួយក្នុងការស្វេងរកការងារធ្វើ     ហើយ៦0,៣ភាគរយនិយយថា     ពួកគេតេូវការការ

បណ្តុះបណ្តាលជំនញវិជា្ជាជីវៈ២៣ ។

ក្នងុការឆ្លើយតបភា្លោមៗ       នឹងការវិលតេលប់របស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍          និងក្នងុគោលបំណងជួយ

សមេលួ       និងជមេញុឲេយការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍សេបចេបាប់មានការចំណយតិច      រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា

បានចេញអនុកេតឹេយលេខ២0៥ អនកេ.បក ចុះថ្ងេទី២០ ខេមិថុន ឆ្នា២ំ០១៤ ស្តពីីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដេនជូន

ពលករ  ពលការិនី    និងសិសេសនិសេសិតខ្មេរដោយបានកាន់បន្ថយថ្លេចំណយលើលិខិតឆ្លងដេនសមេប់

ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដោយអាករជាបន្ទកុរដ្ឋ      ហើយពលករពលការិនីតេវូបង់បេក់៤ដុលា្លោរសមេប់

ថ្លេថតរូបតេបុ៉ណ្ណោះ និងបេកាសអន្តរកេសួងមហាផ្ទេ និងកេសួងការងារ និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ 

លេខ២៥៧៤ បេក ចុះថ្ងេទី១៤ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៤  ស្តីពីនីតិវិធី   និងបេបបទនេការផ្តល់លិខិតឆ្លងដេន

ធម្មតាជូនពលករពលការិនីខ្មេរទៅធ្វើការសេបចេបាប់នៅបរទេសបានចេងថា ពលករ ពលការិនីខ្មេរដេល 

មានការបញ្ជាក់ទទួលសា្គាល់ពីកេសួងការងារ    និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ   ឬមន្ទីរការងារ    និងបណ្តុះ

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ     ទៅធ្វើការសេបចេបាប់នៅបរទេសដោយអាករលិខិតឆ្លងដេនជាបន្ទុករបស់រដ្ឋតេូវ

បំពេញសំណុំបេបបទសុំផ្តល់លិខិតឆ្លងដេនធម្មតាដោយផ្ទាល់នៅនយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដេន ឬនៅ

សាខាផ្តល់លិខិតឆ្លងដេនបេចំាខេត្ត។ បេកាសលេខលេខ២៥៧៤ក៏បានចេងផងដេរថា កេសួងមហាផ្ទេ 

២២បទបងា្ហាញរបស់IOM Brett Dickson “  ការវាយតម្លេលើពលករទេសន្តបេវេសន៍ដេលបានវិលតេលប់មកវិញក្នងុ
បេទេសកម្ពជុា”ថ្ងេទី៩ខេកញ្ញាឆ្នា២ំ0១៤។
២៣Ibid.
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និងកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈនឹងបង្កើតសេវាចេកចេញចូលតេមួយដល់ពលករខ្មេរដេល

បានបមេើការងារ      និងកំពុងតេមបេើការងារក្នុងបេទេសថេនៅចេកតេួតពិនិតេយតាមពេំដេនចំនួនបួន

(បន្ទាយមានជ័យ     ប៉េលិន     កោះកុង     និងឧត្តរមានជ័យ)។     គិតតេមឹខេកក្កដ    ឆ្នា២ំ0១៤នេះ  គឺមាន

ការិយល័យលិខិតឆ្លងដេនចំនួនមួយក្នងុខេត្តបាត់ដំបង   ហើយកេសួងការងារ      និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជា

ជីវៈស្ថិតក្នុងដំណើរការក្នុងការបង្កើតសេវាចេកចេញចូលតេមួយក្នុងខេត្តដទេទៀត។     ការវិភាគពេល

មុនបានបងា្ហាញថា    ជមេើសទាំងនេះមិនតេូវបានទទួលយកដោយពលករទេសន្តរបេវេសន៍នះទេពួក

គេភាគចេើនបានវិលតេលប់ទៅកាន់បេទេសថេ ហើយបន្ទាប់មកចុះបញ្ជីកាជាមួយនឹងអាជា្ញាធរថេ។   

ការវិលតេលបម់កវិញក្នងុទេង់ទេយធំនេះគូសបញ្ជាក់ពីតមេវូការគោលនយោបាយចេបាស់លាស់មួយស្តី

ពីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដេលអាចផ្តល់ជូនពលករទេសន្តរបេវេសន៍នូវជមេើសទេសន្តរបេវេសន៍សេប

ចេបាប់ដ៏បេសើរមួយ   និងការផ្តល់សេវាគាំទេក្នុងការវិលតេលប់  និងការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ពលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍មកកាន់បេទេសកម្ពជុាវិញ។

២.  សំពាធបេជាសាសេ្ត

នៅក្នងុឆ្នា២ំ0១២ តាមការបា៉ាន់បេមាណបេជាជនកម្ពជុាសរុបគឺមានចំនួន១៤,៩លាននក់ ដេលក្នងុនះ 

៧,៦លាននក់ (៥១ភាគរយ)  គឺជាសេ្តី  និង៧,៣លាននក់(៤៩ភាគរយ) គឺជាបុរស២៤។    ជាលទ្ធផល

នេកំណើនទារកកេយពេលសងេ្គាមបេជាជនកម្ពុជាមានវ័យក្មេង    ដូច្នេះអ្នកមានអាយុ២៩ឆ្នាំចុះកេម

គឺមានចំនួន៦០,១ ភាគរយ  នេបេជាជនសរុបអ្នកមានអាយុចន្លោះ ៣០-៥៩ឆ្នាំ  មាន ៣២,៤ភាគរយ

នេបេជាជនសរុប និងបេជាជនដេលមានអាយុលើសពី៦៥ឆ្នាំគឺមានតេ៧,៦ភាគរយនេបេជាជនសរុប 

បុ៉ណ្ណោះ ២៥។

២៤កេសួងផេនការ   វិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ;  អង្គការ ILO. ២០១៣. របាយការណ៍ស្ទង់មតិកមា្លោងំពលកម្មនិងពលកម្មកុមារ
ក្នងុបេទេសកម្ពជុាឆ្នា២ំ០១២៖កមា្លោងំពលកម្ម.  ភ្នពំេញ៖ ILO.
២៥ibid.
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កេហ្វកិទី១៖   ការបេងចេកបេជាជនកម្ពជុាតាមអាយុឆ្នា២ំ0១២
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អតេកំណើនបេជាជនបេចំាឆ្នាដំេលបានចុះបញ្ជពីីឆ្នា២ំ00៨  ដល់ឆ្នា២ំ0១៣   គឺមានចំនួន១,៤៦ភាគរយ

ដេលខ្ពស់ជាងអតេក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្នេយ៍ (១,១ភាគរយ) និងខ្ពស់ជាងអតេបេទេសថេយ៉ាងខា្លោងំ 

(0,៥ភាគរយ) ឬបេទេសវៀតណម (១ភាគរយ) បុ៉ន្តេនៅទាបជាងអតេកំណើនរបស់បេទេសឡាវ 

(១,៧ភាគរយ)២៦។ 

៣.   និន្នាការនិងកេបខណ្ឌទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ

        ៣.១   និន្នាការទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ

        បេទេសថេ

នៅឆ្នា២ំ00៣ រដ្ឋាភិបាលបេទេសថេ    និងបេទេសកម្ពជុាបានចុះហត្ថលេខាលើ MOU មួយស្តពីីកិច្ចសហ

បេតិបត្តិការលើការបេើបេស់កមា្លោំងពលកម្មដេលជាផ្នេកមួយនេកេបខណ្ឌគតិយុត្តិ សមេប់គេប់គេង

ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដូចជាសេចក្តយីោងក្នងុ MOU នេះតមេវូអោយមានគោលនយោបាយសមេប់

ការគេប់គេងទេសន្តរបេវេសន៍ដេលមិនសេបចេបាប់។ ចំនួនពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលបេើបេស់

បេព័ន្ធសេបចេបាប់ក្នុង   ការធ្វើចំណកសេុកទៅបេទេសថេបានកើនឡើងពី  ៩,៤៧៦ នក់    ក្នុងឆ្នាំ ២00៧

 មក៣៤,៨0៤នក់ ក្នងុឆ្នា២ំ0១២           បុ៉ន្តេបានធា្លោក់ចុះមកវិញជាថ្មមី្តងទៀតក្នងុឆ្នា២ំ0១៣ (តារាងលេខ៣) 

យ៉ាងហោចណស់មួយផ្នេក គឺដោយសារឱកាសធ្វើឲេយសេបចេបាប់ម្តងហើយម្តងទៀតៗក្នងុបេទេសថេ 

សមត្ថភាពក្នងុការគេចផុតពីការចាប់បញ្ជនូតេលប់មកមាតុបេទេសវិញ      និងកិច្ចគំាពារបន្ថេមដេលបាន

ផ្តល់ជូនក្នងុបេព័ន្ធទេសន្តរបេវេសន៍សេបចេបាប់នៅមានកមេតិ។

២៦កេសួងផេនការវិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ.២០១៣. របាយការណ៍ជំរឿនកម្ពជុាឆ្នា២ំ០១៣៖កមា្លោងំពលកម្ម.របាយការណ៍ 
បញ្ចប់ភ្នពំេញ។
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នៅពាក់កណ្តាលឆ្នា២ំ0១១ អាជា្ញាធរថេបានចាប់ផ្តើមធ្វើការចុះឈ្មាះពលករខុសចេបាប់ ហើយអាជា្ញាធរថេ

និងកម្ពជុាបានចាប់ផ្តើមដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណ (Natioinality Verification) ជាមួយគា្នាដើមេបីផ្តល់

ភាពសេបចេបាប់ជូនពលករដេលបានធ្វើចំណកសេកុមិនសេបចេបាប់ ឬពលករដេលសា្ថានភាពសេបចេបាប់

របស់គាត់អស់សុពលភាព។    

នៅចុងខេមិថុន   ឆ្នា២ំ0១៤   បន្ទាប់ពីមានការវិលតេលប់ក្នងុទេង់ទេយធំរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍

កម្ពជុាពីបេទេសថេ   រដ្ឋាភិបាលយោធាថេតាមរយៈគណៈកមា្មាធិការជាតិដើមេបីសន្តភិាពនិងសណ្តាប់ធា្នាប់

(NCPO) បានផ្តល់ឱកាសចុះឈ្មាះជាថ្មដីល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ ដេលមិនសេបចេបាប់រហូតដល់ 

ថ្ងេទី៣១ ខេតុលា ឆ្នា២ំ១0៤។    នៅខេតុលា ឆ្នា២ំ០១៤ មានពលករទេសន្តរបេវេសន៍ចំនួន៦៩៦៣៨៨នក់

និងអ្នកនៅក្នងុបន្ទកុចំនួន៤២៦០៩នក់ បានចុះឈ្មាះ តាមរយ:មណ្ឌលសេវាចេកចេញចូលតេមួយ 

(OSSCs) (តារាងលេខ១)។      នីតិវិធីនិងពេលវេលានេការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ពេលបច្ចបុេបន្ននេះកំពុង

ស្ថតិកេមការពិភាកេសារវាងរដ្ឋាភិបាលបេទេសថេ     និងរដ្ឋាភិបាលបេទេសកម្ពជុា។ 

តារាងលេខ១ ៖    ចំនួនពលករសរុបដេលបានបំពេញបេបបទនេការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្នងុ

                           បេទេសថេចាប់ពីថ្ងេទី២៦ ខេមិថុន ដល់ថ្ងេទី៣១ ខេតុលា ឆ្នា២ំ0១៤

បេភព៖   កេសួងមហាផ្ទេបេទេសថេឆ្នា២ំ0១៤
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តារាងលេខ២៖     ចំនួនពលករសរុបដេលតេវូបានជេើសរើសតាមរយៈ  MOU  ដេលកំពុងធ្វើការ

                            ក្នងុបេទេសថេ(២០០៣-ខេមិថុនឆ្នា២ំ0១៤)

បេភព៖    ការិយល័យគេប់គេងពលករបរទេសកេសួងការងារបេទេសថេឆ្នា២ំ0១៤។

បេទេសមា៉ាឡេសីុ

បេទេសមា៉ាឡេសីុ    គឺជាបេទេសគោលដៅចមេបងសមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុា   ពលករទេសន្តរ

បេវេសន៍សេបចេបាប់ទៅកាន់បេទេសមា៉ាឡេសុីបានកើនឡើងពី១៧៧៦នក់ដល់១៦៣៩៤នក់    ចាប់ពី

ឆ្នា២ំ00៥   ដល់ឆ្នា២ំ0១0    (តារាងលេខ៣)។       តមេវូការពលករកម្ពជុាសមេប់ការងារផ្ទះបានកើនឡើង

យ៉ាងខា្លោំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេសុីបានពេយួរការបញ្ជូនពលកររបស់ខ្លួនដេលធ្វើការងារផ្ទះទៅកាន់

បេទេសមា៉ាឡេសុីក្នុងឆ្នាំ២00៩។   បន្ទាប់ពីមានកមេងរបាយការណ៍នេការរំលោភបំពាន    និងការកេង

បេវ័ញ្ចនន   នៅខេតុលា   ឆ្នា២ំ0១១   រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានធ្វើការផ្អាកជាបណ្តាះអាសន្នក្នងុការបញ្ចនូ

ពលករការងារផ្ទះទៅកាន់បេទេសមា៉ាឡេសុី។     ក្នុងឆ្នាំ២0១៤    រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមា៉ាឡេសុីបានបន្ត

ចរចារលើ   MOU  ក្នុងការចាប់ផ្តើមសារជាថ្មីនូវការបញ្ចូនពលករការងារផ្ទះ   និងពលករទូទៅឬពលករ

ក្នងុវិស័យដទេទៀតទៅបេទេសមា៉ាឡេសីុ។
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សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ

អនុកេឹតេយលេខលេខ៧0 អនកេ.បក ចុះថ្ងេទី២៥ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២00៦   ស្តីពីការបង្កើតគណៈកមា្មាធិការ   

បណ្តុះបណ្តាល    និងបញ្ចូនពលករទៅបរទេស  (MTOSB)  គឺជាបេព័ន្ឋរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលដេល 

បានបង្កើតឡើងជាពិសេសក្នុងការគេប់គេងការបញ្ចូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ។

MTOSB តេតួពិនិតេយការជេើសរើសការបណ្តះុបណ្តាល     និងការបញ្ចនូពលករទៅកាន់សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ

តាមរយៈបេព័ន្ធ EPS ដេលអនុញ្ញាតអោយសហគេិនធុនតូច      និងមធេយមរបស់កូរ៉េដេលមិនអាចជេើស 

រើសពលករក្នុងសេុកខ្លួនធ្វើការជេើសរើសពលករពីបរទេសទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផលិត  សំណង់ 

កសិកម្ម    និងការចិញ្ចមឹសត្វ  នេសាទ  និងឧសេសាកម្មសេវាកម្ម។       ដើមេបីអាចទៅធ្វើការតាមបេព័ន្ធ EPSបាន

ពលករតេវូមានជំនញភាសានិងការងារក្នងុកមេតិសមល្មម។     បេព័ន្ធ EPS  រួមមានការបណ្តះុបណ្តាល

មុនពេលចេញដំណើរ    សេវាគំាទេខណៈពេលដេលធ្វើការនៅក្នងុបេទេស     និងសេវាផ្គរូផ្គងជំនញ      និង

ការងារនៅពេលតេលប់មកមាតុបេទេសវិញ។    ពលករទេសន្តរបេវេសន៍អាចទទួលបាននូវការធានរា៉ាប់

រងចំនួនបួនបេភេទរួមមាន    ការធានរា៉ាប់រងជាសំណងដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍   ការធានរា៉ាបរងសុខ

ភាព   ការធានរា៉ាប់រងសោធននិវត្តន៍     និងការធានរា៉ាប់រងការងារ។      គិតតេមឹខេកញ្ញា   ឆ្នា២ំ០១៤  មាន

ពលករកម្ពុជាចំនួន៣៧១៥៦នក់បានធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ទៅកាន់បេទេសកូរ៉េដើមេបីធ្វើការហើយមាន

ការកើនឡើងគួរឲេយកត់សមា្គាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២0១0មក។

បេទេសគោលដៅផេសេងៗទៀត

អនុវត្តតាម   MOU  រវាងកេសួងការងារ      និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា    និង 

អង្គការសហបេតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិបេទេសជប៉ុន   (JITCO)  ស្តីពីការគេប់គេងការបញ្ជូន

សិកា្ខាកាមកម្ពុជាទៅបេទេសជប៉ុន    បេទេសកម្ពុជាបានបញ្ចូនសិកា្ខាកាមខ្លួនចំនួន៥៧៧នក់  គិតតេឹម

ខេវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៤។    MOUsជាមួយរដ្ឋកាតា   និងរដ្ឋាភិបាលកូវ៉េតតេវូបានចុះហត្ថលេខាក្នងុឆ្នា ំ២0១១    

និងឆ្នាំ២00៩    ប៉ុន្តេមិនទាន់មានពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពុជាតេូវបានបញ្ចូនទៅធ្វើការនៅបេទេស

ទាំងពីរនេះទេ។
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តារាងទី៣៖   ការបញ្ជនូពលករកម្ពជុាទៅធ្វើការនៅបរទេសក្នងុឆ្នា២ំ00៥-២0១៤(១៨ វិច្ឆកិា)

��ំ ២០០៥

២២៤៤

១.៧៧៦

៤៦៨

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

៣.៦៣៦

៤៤៥

១.៦៩០ ៣.២១៩ ២.៦៥៤ ៩.៦៨២ ១៦.៣៩៤ ៤.៣៥១ ១៨០ ៩០ ២១៦

១.៥០១ ៥៨៤ ២.៥៣១ ១.៦៨៧ ២.១១៦ ៤.៩៥៧ ៥.១៣២ ៨.៨២០ ៦.៣៦០

៣ ៣៩ ១៦ ៤៩ ៧៤ ១០២ ១១១

១១១

១៨៣

១៨៨

៩.៤៧៦

៥.៦៧០ ២.១១៦ ៣.៥៤៣ ១១.២២៤ ១៦.៨៣៧ ២៦.៣៩០ ១៣.៤៦៨ ១៣.៨០២

៧.៣៤០ ១៤.៩២៨ ២៩.៧៨៣ ២៦.២១៩ ៣៤.៤០៤ ២២.៦០០ ២០២០

២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣  

២០១៤

(១៨

Nov)

សរុប

��

����សុី

កូ���

ជប៉ុន

សិង�បូរ�

បុរស ៨៩៩ ១.៧៩៨ ៤.៦១១ ៣.៦១៦ ៤.២៩២ ១០.៥០១ ១៥.៥៦៣ ២៣.៥៦៨ ១៥.៨៩១ ១.២៤៧

៣.៧២៤ ១០.៦៣៦ ១៩.២៨២ ១០.៦៥៦ ១១.២៣៦ ៦.៧០៩ ៧៧៣៤.៧២៤១.៨៣៨

២២៦ ៣.៩៣៥ ១.៤២៥ ១.៩៦៨ ៦.៣០៤ ១០.៦២៤ ១៦.៥៥១ ៨.៨៤០ ៨.២៧៤

១.៧៣៥ ៦៩១ ១.៥៧៥ ៤.៩២០ ៦.១២៣ ៩.៨៣៩ ៤.៦២៨ ៥.៥២៨

១៧៤ ៥៣ ៨៧៦ ២.៥២២ ៤៥៧ ១១០ ៦២ ១០៥

៣.០៤៥ ២.៦០១ ៨.៨០៦ ១៣.៨៧២ ៣.៨៩៤ ៧០ ២៨ ១១១

២១៩

២៣១
១.៤៥៩

១.៤៣១ ៤៩៩ ២.១២៥ ១.៤៣៨ ១.៦៣៥ ៤.៤២៩ ៦.៨២៨ ៦.៩៣១ ៤.៨៥១

៨៥ ៤០៦ ២៤៩ ៤៨១ ៥២៨ ១.៣០៤ ១.៨៨៩ ១.៥០៩

៣ ១៣ ១០ ៤០ ៥២ ៧៩ ៥៨ ៥៥

០ ២៦ ៦ ៩ ២២ ២៣ ៥៣

១១១ ១៨៨

០ ០

១២៨

១៦០

១.៣៤៥

៤៦៧

១.៣០៩

៤៣២

៣៦

���ី

បុរស

���ី

បុរស

���ី

បុរស

���ី

បុរស

���ី

បុរស

���ី

*n/a    បញ្ជាក់ថាជមេើសក្នងុការបញ្ចនូពលករទៅកាន់បេទេសនះមិនទាន់មានទិន្នន័យ នៅឡើយទេ។    ខណៈ 

ពេលដេល ០  បងា្ហាញថាមិនមានពលករទេសន្តរបេវេសន៍តេវូបានជេើសរើសដើមេបីបញ្ចនូទៅកាន់បេទេសនេះនះ

ទេនពេលនះ។

** គិតតេមឹថ្ងេទី១៥ខេកញ្ញាឆ្នា២ំ០១៤

បេភព៖នយកដ្ឋានការងារនិងហត្ថពលកម្មកម្ពជុាកេសួងការងារតួលេខពីឆ្នា២ំ០០៥ដល់២០១៤។

កំណត់សំគាល់ ៖ មានភាពមិនសេបគា្នាខ្លះរវាងទូរលេខផ្តល់ដោយអជា្ញាធរកម្ពជុានៅកម្ពជុានៅក្នងុតារាងនេះ និង

អជា្ញាធរថេក្នងុតារាង២ ។

៣.២  បេក់បញ្ញើរ

ក្នុងឆ្នាំ២០១១  ធនគារពិភពលោកបានមា៉ាន់បេមាណថាពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពុជាបានផ្ញើរបេក់

បញ្ញើរមកផ្ទះចំនួនបេមាណ៣៥៤ លានដុលា្លោរដេលមិនរាប់បញ្ចូលភាគរយយ៉ាងចេើននេបេក់បញ្ញើរ 

តាមរយៈចេកមិនផ្លវូការនះទេ២៧  ខណះពេលដេលលំហូរនេការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) 

គឺ៨០០លានដុលា្លោរ និងជំនួយអភិវឌេឍន៍បរទេសសមេប់បេទេសកម្ពជុា (ODA) គឺ៧០០លានដុលា្លោរ 

ក្នងុឆ្នាដំដេល២៨។     ៤០ភាគរយនេពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុាក្នងុបេទេសថេបានរាយការណ៍ឲេយដឹង

ថាបេក់បញ្ញើរ    គឺជាបេភពធនធានដ៏ចមេបងនេបេក់ចំណូលសមេប់គេសួាររបស់ពួកគេហើយបេក់តេវូ

២៧ធនគារពិភពលោក. ឯកសារព័ត៌មានទេសន្តបេវេសន៍និងបេក់បញ្ញើរ, http://data.worldbank.org/data-catalog/
migration-and-remittances [ទាញយកថ្ងេទ១៥ខេឧសភាឆ្នា២ំ០១៤]។
២៨Tunon, M., Rim, K. ២០១៣. ទេសន្តបេវេសន៍ការងារឆ្លងដេនក្នងុបេទេសកម្ពជុា៖ការពិចារណក្នងុការបង្កើតគោល 
នយោបាយជាតិមុខរបរនិងការងារ . ឯកសារសិកេសារបស់ការិយល័យILO បេចំាអាសីុនិងបា៉ាសីុហ្វកិ. បាងកក៖ ILO។
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២៩Ibid.
៣០កេសួងផេនការ, មូលនិធិបេជាជនអង្គការសហបេជាជាតិ. ២០១២.ទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុបេទេសកម្ពជុា៖របាយការណ៍
នេគមេងទេសន្តរបេវេសន៍ទីកេងុនិងជនបទនៅបេទេសកម្ពជុា(CRUMP).  ភ្នពំេញ.

បានចំណយជាសំខាន់លើការចំណយបេចំាថ្ងេការថេទំាសុខភាព និងសមា្ភារៈបេើបេស់ក្នងុគេសួារ២៩។ 

ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាសេ្តីផ្ញើបេក់បញ្ញើរជាមធេយម២០ភាគរយចេើនជាងពលករទេសន្តរបេវេសន៍ 

ជាបុរស៣០។

ការសេវជេវនិងកម្មវិធីលើបេក់បញ្ញើរ    និងការបេើបេស់មូលនិធិនេះសមេប់ការវិនិយោគ    និង

ការអភិវឌេឍន៍ក្នុងបេទេសកម្ពុជានៅមានកមេិតនៅឡើយ។

៣.៣   កេបខណ្ឌបទបេបញ្ញត្តនិិងចេបាប់ជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានពងេងឹកេបខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដោយបានចេញអនុកេតឹេយ 

លេខ១៩០  អនកេ. បក  ចុះថ្ងេទី១៧  ខេសីហា  ឆ្នា២ំ០១១  ស្តពីីការគេប់គេងការបញ្ចនូពលករកម្ពជុាទៅ

បរទេសតាមរយៈទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជន។     អនុកេតឹេយនេះបានពងេងឹកេបខ័ណ្ឌបទបេបញ្ញត្តសិមេប់គេប់

គេងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារនិងការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍និងទទួលសា្គាល់ពីសារៈសំខាន់នេទេសន្តរ

បេវេសន៍លើការកាត់បន្ថយភាពកេកីេនិងការអភិវឌេឍន៍ធនធានមនុសេស។

ក្នងុឆ្នា២ំ០១៣     កេសួងការងារ     និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានចេញបេកាសចំនួនបេបីំ    ដើមេបីពងេងឹ

ការ អនុវត្តអនុកេតឹេយលេខ១៩០ ដោយបានផ្តល់ភាពចេបាស់លាស់បន្ថេមទៀតដល់អាជា្ញាធរសមត្ថកិច្ចពីតួនទី 

និងការទទួលខុសតេវូរបស់ខ្លនួ។     បេកាសទំាងនេះបានពេង    និងពិភាកេសាតាមរយ:សិកា្ខាសាលាពិគេះ

យោបល់ជាមួយដេគូសង្គម     និងអង្គការសង្គមសីុវិល    និងទទួលបានធាតុចូលយ៉ាងចេើនពីអង្គការ   ILO។ 

កិច្ចខំបេងឹបេងក្នងុការធានថា  បេកាសទំាងនេះមានការយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហាយេនឌ័រ  បានធ្វើឡើង

តាមរយៈការចូលរួមតេតួពិនិតេយសេចក្តពីេងនេបទបេបញ្ញត្តទំិាងនេះដោយអង្គការសហបេជាជាតិដើមេបីសេ្តី

និងកេសួងកិច្ចការនរើ។

បេកាសទំាងបេបីំដេលកេសួងការងារ   និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានចេញក្នងុឆ្នា២ំ០១៣ រួមមាន៖

           o     បេកាសលេខ០៤៥/១៣ ស្តពីីការបេើបេស់ពាកេយគន្លះឹនៅក្នងុអនុកេតឹេយលេខ១៩០។

           o       បេកាសលេខ០៤៧/១៣ ស្តពីីទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជន ដេលបានបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌសមេប់

                ការទទួលសា្គាល់ថាជាទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនសេបចេបាប់ពីកេសួងការងារ      និងបណ្តុះ

                បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ។

          o    បេកាសលេខ០៤៦/១៣   ស្តពីីដំណើរការជេើសរើស     និងការណេនំតមេង់ទិសមុនពេលចេញ

                ដំណើរកំណត់ពីស្តង់ដរអបេបរមាចំពោះទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនលើការទទួលខុសតេូវផ្លូវ

               ចេបាប់របស់ពួកគេចំពោះពលករទេសន្តរបេវេសន៍មុនពេលតេវូបានបញ្ចនូទៅធ្វើការនៅបរទេស។

          o     បេកាសលេខ២៤៩   ស្តីពីយន្តការទទួលបណ្តឹងសមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលបាន

                បញ្ជាក់ពីនីតិវិធីទទួលនិងដោះសេយបណ្តឹងរបស់កេសួងការងារ       និងបណ្តុះបណ្តាល

              វិជា្ជាជីវៈចំពោះពលករទេសន្តរបេវេសន៍។
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            o      បេកាសលេខ២៥១ ស្តពីីការពិន័យ និងរងា្វាន់ចំពោះទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជន ដេលបានបញ្ជាក់

                 ថាទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជននឹងតេវូបានធ្វើអធិការកិច្ចរៀងរាល់ពីរឆ្នាមំ្តង    និងថាពួកគេតេវូ

                បំពេញនូវស្តង់ដរអបេបបរមាជាក់លាក់មួយចំនួនក្នងុការបន្តបេតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួ។

          o      បេកាសលេខ២៥២ ស្តពីីសេវាកម្មនៅកន្លេងធ្វើការរបស់ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជន  និងការធ្វើ     

                 មាតុភូមិនិវត្តន៍ដេលបានបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសតេវូរបស់ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនចំពោះពលករ         

                 ទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុបេទេសគោលដៅ    និងការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍។

          o    បេកាសលេខ២៥៣ ស្តពីីស្តង់ដរអបេបរមានេកិច្ចសនេយាសេវាកម្មរកការងារឲេយធ្វើនៅបរទេសដេល    

                បានបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ស្តង់ដរមួយចំនួនដេលតេវូតេបញ្ចលូក្នងុកិច្ចសនេយារវាងទីភា្នាក់ងារជេើស

                រើសនិងពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុា។

ដើមេបីទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនមួយតេវូទទួលការអនុញ្ញាតពីកេសួងការងារ    និង

បណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដូចបានកំណត់ក្នងុអនុកេតឹេយលេខ១៩០ អនកេ.បក និងបេកាស លេខ០៤៧/១៣។ 

លិខិតុបករណ៍ទំាងនេះចេងថា  ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនមិនតេវូធ្វើកិច្ចសនេយាបន្តនូវផ្នេកណមួយនេ

អាជា្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លនួនះទេ ថាពួកគេតេវូផ្តល់ការណេនំតមេង់ទិសមុនពេលចេញដំណើរ និងតេវូមានអ្នក

តំណងអចិនេ្តៃយ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបេទេសគោលដៅ ដើមេបីធានសុខមាលភាពដល់ពលករទេសន្តរ

បេវេសន៍។ ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនតេូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសនេយាជាមួយកេសួងការងារ និង

បណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ បង់បេក់តំកល់ធានចំនួន១០០០០០ដុលា្លោរអាមេរិក និងរាយការណ៍មកកេសូង

ជាបេចំាខេបេចំាតេមីាស បេចំាឆមាស និងបេចំាឆ្នា។ំ បេសិនបើទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនមិនបាន

បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទំាងនេះ                   កេសួងការងារ                        និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ    មានសិទ្ធ ិក្នងុការបដិសេធក្នងុការ

ចេញអាជា្ញាប័ណ្ណ ដក់ការពេមានដល់ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនឬមិនបន្តអាជា្ញាប័ណ្ណដល់ពួកគេ។ ចំនួន

នេទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនដេលទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណបានកើនឡើងពីចំនួន១៨ក្នងុឆ្នា២ំ០០៨ ដល់

ចំនួន៥៥ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៤  ហើយមានទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនចំនួន៣២តេវូបានរាយការណ៍ឲេយដឹងថា

បានចូលជាសមាជិករបស់សមាគមទីភា្នាក់ងារជេើសរើសពលករកម្ពជុា(ACRA)។ ACRA តេវូបានបង្កើត

ឡើងនៅឆ្នា២ំ០០៨ ដើមេបីលើកកម្ពស់ទេសន្តរបេវេសន៍សេបចេបាប់ និងសុវត្ថភិាពរបស់ពលករទេសន្តរ

បេវេសន៍ហើយ      និងទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនមានអាជា្ញាប័ណ្ណបានចូលរួមទំាងអស់គា្នាដោយស្មគ័េចិត្ត  

ក្នងុអង្គការវិជា្ជាជីវ:ឧសេសាហកម្មមួយ។

ចេបាប់អនុកេតឹេយ    និងបេកាសមួយចំនួនដទេទៀតក៏បានផ្តល់នូវការការពារដល់ពលករទេសន្តបេវេសន៍ផង

ដេរដូចជា:

អនុកេតឹេយលេខ២0៥ អនកេ.បក ចុះថ្ងេទី២០ ខេមិថុន ឆ្នា២ំ០១៤ ស្តពីីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដេនជូន 

ពលករ ពលការិនី និងសិសេសនិសេសិតខ្មេរតេវូបានចេញបន្ទាប់ពីការវិលតេលប់មកវិញក្នងុទេង់ទេយធំ

របស់ពលករកម្ពជុាពីបេទេសថេក្នងុខេមិថុនឆ្នា២ំ០១៤។     នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុាការផ្តល់លិខិតឆ្លងដេន

តេវូបានគេប់គេងដោយកេសួងមហាផ្ទេ  និងបច្ចបុេបន្ននេះអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដេនពីនយកដ្ឋានឆ្លង

ដេនរបស់កេសួងមហាផ្ទេនៅភ្នពំេញ និងនៅបាត់ដំបង។ កន្លងមកពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុា

ជាចេើនបានធ្វើដំណើរដោយគា្មានលិខិតឆ្លងដេនដោយសារតេភាពស្មគុសា្មាញក្នងុ ការធ្វើលិខិតឆ្លងដេន និង

មេយា៉ាងទៀត ដោយសារភាពងាយសេលួនេការឆ្លងដេន។
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         •    អនុកេតឹេយលេខ២០៥ ស្តពីីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដេនសញ្ជាតិខ្មេរធម្មតាដល់ពលរដ្ឋខ្មេរ និងសិសេស  

                និសេសិតបានចេងថាលិខិតឆ្លងដេនសមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍តេវូបានបង់ដោយរដ្ឋាភិបាល  

                ហើយពលករទេសន្តរបេវេសន៍តេវូបង់តេមឹតេ៤ដុលា្លោរតេបុ៉ណ្ណោះសមេប់រូបថតក្នងុលិខិតឆ្លងដេន។

        •    បេកាសអន្តរកេសួងលេខ២៥៧៤ ស្តីពីទមេង់  និងនីតិវិធីក្នុងការចេញលិខិតឆ្លងដេនធម្មតា

               សមេប់ពលករខ្មេរដើមេបីធ្វើការនៅបរទេសដោយសេបចេបាប់ចេងថាពលករទេសន្តរបេវេសន៍ នឹង  

                ទទួលបានលិខិតឆ្លងដេនរបស់ខ្លនួនៅនយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដេនរបស់កេសួងមហាផ្ទេក្នងុទីកេងុ

                 ភ្នំពេញ    និងការិយល័យលិខិតឆ្លងដេនតាមខេត្តរបស់កេសួងមហាផ្ទេ។   គិតតេឹមខេកក្កដ 

                ឆ្នា២ំ០១៤នេះ មានការិយល័យលិខិតឆ្លងដេនថា្នាក់ខេត្តមួយនៅខេត្តបាត់ដំបង។

ចេបាប់របស់ពេះរាជាណចកេកម្ពជុាស្តពីីការបងេ្កាបការជួញដូរមនុសេសការកេងបេវ័ញ្ចផ្លវូភេទ   និងកេមពេហ្ម

ទណ្ឌ បានរួមបញ្ចលូនូវបទបេបញ្ញត្តដិេលគេប់គេងសកម្មភាពជួញដូរ ការជេើសរើសដេលមានការ កេងបេវ័ញ្ច 

ការឃំុខ្លនួខុសចេបាប់ និងការបោកបេស់និងការបោកបញ្ឆោត (ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណក្លេងកា្លោយ) 

ដោយជនល្មើស ឬជនល្មើសដេលមានចេតនដេលបានបេពេតឹ្តក្នងុបេទេសកម្ពជុា ឬលើជើងហោះហើរ 

ឬនវាដេលមានទង់ជាតិកម្ពជុាក្នងុទឹកដីណមួយដេលមានជនល្មើស ឬជនរងគេះគឺជាជនជាតិកម្ពជុា។ 

កេមរដ្ឋបេបវេណី និងកេតឹេយចេបាប់លេខ៣៨របស់បេទេសកម្ពជុាដេលគេប់គេងលើកិច្ចសនេយា និងការទទួល 

ខុសតេវូផេសេងទៀតបានរួមបញ្ចលូនូវបទបេបញ្ញត្តពិាក់ព័ន្ធ នឹងការរំលោភកិច្ចសនេយាការអះអាងមិនតេមឹតេវូ 

អសុពលភាពនេកិច្ចសនេយា    និងការទទួលខុសតេវូជាទណ្ឌកម្ម  (រួមមានទំាងការធ្វេសបេហេស)។    លិខិ

តុបករណ៍ចេបាប់ទំាងនេះអាចតេវូបានបេើជាសេចក្តយីោងនៅពេលដេលពលករមួយរូបតេវូបានកេងបេវ័ញ្ច

ឬបោកបេស់នៅក្នងុសា្ថានភាពជាការអនុវត្តកិច្ចសនេយា បុ៉ន្តេមិនមានភ័ស្តតុាងឬមូលដ្ឋានគេប់គេន់ក្នងុ 

ការបន្តបណ្តងឹពេហ្មទណ្ឌ។ យ៉ាងណមិញមកទល់ពេលបច្ចបុេបន្ននេះ លិខិតុបករណ៍ទំាងនេះមិនតេវូបាន

យោងឬបេើបេស់ក្នងុការជួយដល់បណ្តងឹរដ្ឋបេបវេណីនះទេ    ហើយមានបណ្តងឹពេហ្មទណ្ឌតិចតួចពាក់ព័ន្ធ

នឹងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារតេវូបានប្តងឹបន្តដេលក្នងុនះមានមួយចំនួនតូចបុ៉ណ្ណោះតេវូបានប្តងឹបន្តដោយ

ជោគជ័យ។     ចេបាប់ស្តពីីការងាររបស់បេទេសកម្ពជុាអនុវត្តចំពោះតេការងារដេលបំពេញក្នងុបេទេសកម្ពជុា

បុ៉ណ្ណោះ    ហើយមិនអនុវត្តលើការងារដេលបានបំពេញនៅបរទេសឡើយ។

ការពងេឹងការអនុវត្តចេបាប់    និងគោលនយោបាយទាមទារឲេយមានការវិនិយោគបន្ថេមលើសមត្ថភាព

របស់មនេ្តនីេកេសួងការងារ និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទេទំាងនៅថា្នាក់ជាតិ និង 

ថា្នាក់កេមជាតិ។ ការបណ្តះុបណ្តាលអំពីបេកាសខាងលើ ដោយកេសួងការងារតេវូបានធ្វើឡើងក្នងុ 

ឆ្នា២ំ០១៤ សមេប់បេធានមន្ទរីការងារបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈតាមខេត្តទំាងអស់ បេធានការិយល័យ និង

បេធានគណៈគមា្មាធិការជាតិដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងការជួញដូរមនុសេសតាមខេត្ត (NCCT)។    រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពជុាពេលបច្ចបុេបន្នក៏មានមធេយាបាយននដើមេបីអនុវត្តផងដេរ    ដូចជាយន្តការទទួលនិងដោះសេយពាកេយ

បណ្តងឹរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ទមេង់និងបេព័ន្ឋទិន្នន័យស្ថតិិ   និងកម្មវិធីបណ្តះុបណ្តាលណេនំតមេង់

ទិសពលករទេសន្តរបេវេសន៍មុនពេលចេញដំណើរសមេប់ទៅបេទេសថេ  និងបេទេសមា៉ាឡេសីុដេលតាមរ

យៈនេះវគ្គបណ្តះុបណ្តាលគេបូង្គាលក៏តេវូបានធ្វើឡើងក្នងុខេវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៤ ។
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៣.៤   កេបខណ្ឌសា្ថាប័ន

អគ្គនយកដ្ឋានការងាររបស់កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ គឺជាសា្ថាប័នគោលក្នងុការគេប់គេង 

ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដោយសហការជាមួយនឹងកេសួងការបរទេសនិងសហបេតិបត្តកិារអន្តរជាតិនិង

កេសួងមហាផ្ទេ។   អគ្គនយកដ្ឋានការងារមាននយកដ្ឋាននៅកេមបងា្គាប់ចំនួនបេរួំមមាន៖ (i) នយក 

ដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារ (ii) នយកដ្ឋានវិវាទការងារ (iii) នយកដ្ឋានមុខរបរនិងហត្ថពលកម្ម (iv)

នយកដ្ឋានពលកម្មកុមារ និង(v)នយកដ្ឋានពេទេយការងារ។    យោងទៅតាមបេកាសរបស់កេសួងការងារ 

និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈលេខ២១៨ ចុះថ្ងេទី ១០ ខេកញ្ញា ឆ្នា២ំ០១៤  ស្តពីីការសមេលួការរៀបចំ និង

ការបេពេតឹ្តទៅរបស់នយកដ្ឋានមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មដេលចេងថា  នយកដ្ឋានមុខរបរនិងហត្ថពល

កម្មមានភារកិច្ចក្នងុការការពារ  និងគេប់គេងពលករខ្មេរនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុានិងនៅបរទេស។  នយក

ដ្ឋាននេះមានការិយល័យចំនួន ៩ រួមមាន៖ (i) ការិយល័យទំនក់ទំនង (ii) ការិយល័យគេប់គេង

ជនបរទេស (iii) ការិយល័យតេតួពិនិតេយជនបរទេស (iv) ការិយល័យតេតួពិនិតេយកម្មករនិយោជិតខ្មេរ

(v) ការិយល័យសិ្ថតិមុខរបរនិងហត្ថពលកម្ម (vi) ការិយល័យរកការឲេយធ្វើក្នងុសេកុ (vii) ការិយល័យ

រកការឲេយធ្វើនៅបរទេសទី១ (បេទេសមា៉ាឡេសីុ និងបណ្តាបេទេសអារា៉ាប់) (viii) ការិយល័យរកការ

ឲេយធ្វើនៅបរទេសទី២ (បេទេសថេ) (ix) ការិយល័យរកការឲេយធ្វើនៅបរទេសទី៣ (បេទេសជបុ៉ន

បេទេសសឹង្ហបូរើនិងបេទេសដទេផេសេងទៀត)។

កេមុការងារអន្តរកេសួងសមេប់ការអនុវត្តMOUជាមួយនឹងបេទេសថេដេលរួមមានសមាសភាពតំណង

មកពីកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ    កេសួងមហាផ្ទេ     និងកេសួងការបរទេសនិងសហបេតិបត្តកិារ

អន្តរជាតិបានជួបបេជំុជាទៀងទាត់ជាមួយភាគីថេ ដើមេបីពិភាកេសាពីវឌេឍនភាពនេការអនុវត្តMOUរវាងបេទេស

ទំាងពីរ។

ផ្តើមចេញពីកិច្ចពិគេះយោបល់ស្តពីីគោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ និងផេនការសកម្មភាព 

រដ្ឋាភិបាលនឹងពិភាកេសាពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារនៅកេមគណៈកម្មការ

អន្តរកេសួងសមេប់តេតួពិនិតេយ និងរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តពីីមុខរបរនិងការងារដេលតេវូបានដឹក

នំដោយកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ។

៣.៥   លិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិ

បេទេសកម្ពជុាបានផ្តល់សចា្ចាប័នលើអនុសញ្ញាស្នលូទំាង៨របស់ ILO    ជារដ្ឋហត្ថលេខីនេអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហបេជាជាតិស្តពីីការការពារសិទ្ធរិបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍     និងសមាជិកកេមុគេសួាររបស់ពួក

គេ(១៩៩០)  និងបានផ្តល់សចា្ចាប័នលើអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់គេប់ទមេង់នេការរើសអើងលើសេ្តី

(CEDAW)(១៩៧៩)  និងពិធីសាបន្ថេមCEDAW (Otional Protocol to CEDAW)(១៩៩៩) ។ គណៈកមា្មា

ធិការស្តពីីការលុបបំបាត់ការរើសអើងលើសេ្តបីានចេញអនុសាសន៍ទូទៅលេខ២៦      (នៅខេធ្នឆូ្នា២ំ០០៨) 

ស្តពីីពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាសេ្តដីោយបានពិពណ៍នពីកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីរដ្ឋាភិបាលក្នងុការគោរព 

ការពារ និងបំពេញកិច្ចការសិទ្ធមិនុសេសចំពោះពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាសេ្ត។ី 
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បេទេសកម្ពជុាមិនទាន់បានផ្តល់សចា្ចាប័នលើអនុសញ្ញារបស់ILO លេខ៩៧ ស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ដើមេបីការងារ 

(តេវូបានកេសមេលួក្នងុឆ្នា១ំ៩៤៩) លេខ១៤៣ស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុលក្ខខណ្ឌរំលោភបំពាននិងការលើក

កម្ពស់សមភាពនេឱកានិងការបេពេតឹ្តលិើពលករទេសន្តរបេវេសន៍(១៩៧៥)នៅឡើយទេ       ក៏ដូចជាស្តង់ដរ

ដទេទៀតដេលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគេប់គេងទេសន្តរបេវេសន៍     និងការការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍រួម

មានអនុសញ្ញា   ILO  លេខ១៨៩ស្តពីីពលករការងារផ្ទះ (២០១១)   អនុសញ្ញា  ILO  លេខ១៨៨ស្តពីីការងារ

នេសាទ អនុសញ្ញាILOលេខ១៨១ស្តពីីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជន (១៩៩៧) និងអនុសាសន៍២០១ស្តពីីពលករ

ការងារផ្ទះ(២០១១) ពិធីសារ ILOលេខ០២៩ស្តពីីការងារដោយបង្ខ ំ(២០១៤) និងអនុសាសន៍ទូទៅដេល

ភា្ជាប់ជាមួយអនុសញ្ញា លេខ២០៣ស្តពីីការងារដោយបង្ខ ំ(វិធានការបន្ថេម) (២០១៤) និងអនុសញ្ញាអន្តរ

ជាតិរបស់អង្គការសហបេជាជាតិស្តពីីការការពារសិទ្ធពិលករទេសន្តរបេវេសន៍ និងសមាជិកនេគេសួាររបស់ 

ពួកគេ (១៩៩០)។

៣.៦   លិខិតុបករណ៍តបន់

បេទេសកម្ពជុាជារដ្ឋហត្ថលេខីលើសេចក្តថី្លេងការអាសា៊ានស្តពីីការការពារ    និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធពិលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍ដេលតេវូបានអនុម័តដោយបេមុខរដ្ឋ/បេមុខរដ្ឋាភិបាលអាសា៊ានក្នងុឆ្នា២ំ០០៧នៅទីកេងុ

សេបូ៊ បេទេសហ្វលីីពីន   ហើយកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានចាត់តំណងចូលរួមក្នងុការ

ពិភាកេសាថា្នាក់តំបន់ស្តពីីការរៀបចំសេចក្តពីេងលិខិតុបករណ៍អាសា៊ានមួយស្តពីីការការពារនិងការលើកកម្ពស់

សិទ្ធិពលករទេសន្តរបេវេសន៍។    បេទេសកម្ពុជាបានចូលរួមអនុម័តលើសេចក្តីថ្លេងការណ៍អាសា៊ានស្តីពី

ការពងេឹងកិច្ចគាំពាសង្គមដេលបានអនុមត័ដោយបេមុខរដ្ឋ/បេមុខរដ្ឋាភិបាលអាសា៊ាននៅឆ្នាំ២០១៣នៅ

បេទេសបេ៊ុយណេ។   ដើមេបីតេៀមខ្លួនសមេប់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានឆ្នាំ២០១៥   MOLVT  នឹងតេូវ

រៀបចំយុទ្ធសាសេ្តដោយមានការចូលរួមពីតំណងកម្មករ    និយោជិត   និងនិយោជកដើមេបីបេទេសកម្ពជុា

អាចទាញបានបេយោជន៍ពីការអភិវឌេឍន៍នេះ។ បន្ថេមពីលើនេះទៀតកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាល 

វិជា្ជាជីវៈ នឹងតេវូចូលរួមក្នងុការពិភាកេសាទ្វេរភាគី   និងក្នងុតំបន់លើការទទួលសា្គាល់ជំនញការចេករំលេក

ទិន្នន័យ   ការផ្ទររបបសន្តសុិខសង្គម   និងផលបេយោជន៍នន។ 

៣.៧   ទំនក់ទំនងរវាងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារនិងការជួញដូរនៅបេទេស  

          កម្ពុជា

ភាពពាក់ព័ន្ធគា្នារវាងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ និងការជួញដូរមនុសេស ការរត់ពន្ធនិងការកេងបេវ័ញ្ច គឺតេវូ 

បានទទួលសា្គាល់ជាសកល។      យោងទៅតាមការបា៉ាន់បេមាណរបស់ ILOក្នងុឆ្នា២ំ០១២៣១ឃើញថាសេ្តី

មានចំនួនចេើនជាងបុរសស្ថតិក្នងុការងារដោយបង្ខ ំទោះបីជាបុរសមានចំនួនចេើនជាងស្ថតិក្នងុការកេង

បេវ័ញ្ចការងារដោយបង្ខំក៏ដោយ។ ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាសេ្តីមានហានិភ័យខ្ពស់ ជាពិសេស 

៣១អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឆ្នាំ២០១២.  ការបា៉ាន់បេមាណជាសកលស្តីពីពលកម្មដោយបង្ខំ៖   លទ្ធផលនិងវិធី
សាសេ្ត ។     ការិយល័យអន្តរជាតិខាងការងារកម្មវិធីសកម្មភាពពិសេសដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងពលកម្មដោយបង្ខំ
(SAP-FL).ហេសឺណេវ៖ ILO។
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ដោយសារកមេតិទាបនេការអប់រំ លទ្ធភាពមានកមេតិក្នងុការទទួលបានការងារក្នងុវិស័យរៀបរយ   និង

ក្នុងការទទួលបានតំណងតេឹមតេូវ    ជាពិសេសក្នុងកន្លេងការងារដេលងាយរងគេះ   ដូចជាការងារ

ផ្ទះនិងការងារកំសាន្ត៣២។   កិច្ចខិតខំបេងឹបេងមួយចំនួនក្នងុការកាត់បន្ថយការជួញដូរមនុសេសតាមរយះ

ការធ្វើអោយបេសើរឡើងក្នងុការគេប់គេងទេសន្តរបេវេសន៍     តេវូបានធ្វើឡើងដោយសា្ថាប័នផេសេងៗរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាដូចដេលបានគូសបញ្ជាក់ខាងកេម។

នៅខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ កេុមការងារទេសន្តរបេវេសន៍តេូវបានបង្កើតឡើងកេមលេខាធិការដ្ឋាននេ    

គណៈកមា្មាធិការជាតិបេយុទ្ធបេឆំងការជួញដូរមនុសេស (NCCT)។ គោលបំណងរួមនេកេមុការងារគឺ 

លើកកម្ពស់    និងការពារសុវត្ថភិាពសិទ្ធនិិងផលបេយោជន៍របស់ពលករក្នងុលក្ខណះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហា

យេនឌ័រដោយបេើបេស់នូវវិធីសាសេ្តពហុវិន័យនិងវិស័យ។  សហគមន៍ NGO និងអង្គការអន្តរជាតិបាន

បង្កើតវេទិកាមួយជាទៀងទាត់ក្នុងការដោះសេយបញ្ហាទេសន្តរបេវេសន៍ការងារនិងការជួញដូរ     និង

សមេបសមេលួរាល់ការឆ្លើយតបនន។

ក្នុងខេតុលា ឆ្នាំ២០១៤   រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា          និងរាជរដ្ឋាភិបាលថេបានកេសមេួលជាថ្មីលើ   MOU   ស្តីពី 

កិច្ចសហបេតិបត្តកិារទ្វេភាគី     ដើមេបីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុសេស      និងការការពារជនរងគេះនេការជួញ

ដេលបានចុះហត្ថលេខាដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣។

៤.   កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងនិន្នាការការងារ

នៅក្នងុទសវតេសមុនវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុកលលោកឆ្នា២ំ០០៨ បេទេសកម្ពជុាមានអតេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជា  

មធេយមបេចំាឆ្នាគួំរឲេយកត់សមា្គាល់ដេលមានកមេតិ៩,១ភាគរយ៣៣ ។ បន្ទាប់ពីវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុកលលោក 

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតេូវបានសា្តារឡើងវិញបានយ៉ាងល្អបេសើរដោយមានកំណើន ៧ ភាគរយជាធមេយមរវាង

ឆ្នាំ២០០៩ និង២០១២។     ការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះ    បានជួយឲេយអតេការងារមានការកើនឡើងក្នុង

កមេតិ៣,៦ភាគក្នងុមួយឆ្នារំវាងឆ្នា១ំ៩៩៨ និងឆ្នា២ំ០០៨៣៤ ។    ក្នងុឆ្នា២ំ០១២ ពលករកម្ពជុាចំនួន ៦៧ភាគ

រយមានការងារធ្វើខណៈពេលដេលអតេគា្មានការងារធ្វើចំនួន២,៧ភាគរយ៣៥។   ខណៈពេល ដេលកំណើន

យ៉ាងឆប់រហ័សបានលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជនកម្ពជុាគួរឲេយកត់សមា្គាល់ដេលក្នងុនះអតេ

ភាពកេីកេបានធា្លោក់ចុះពី ៥០,១ភាគរយកក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ មកតេឹម ២០,៥ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១១៣៦ វានៅ

៣២Ibid.
៣៣Chandararot, K, Liv, D. ២០១៣. ការអភិវឌេឍនៅតំបន់ជនបទនិងឱកាសការងារក្នុងបេទេសកម្ពុជា៖ តើគោល 
នយោបាយជាតិមុខរបរនិងការងារអាចរួមចំនេកដូចម្តេចខ្លះដើមេបីឆ្ពោះទៅកាន់ការសមេចបានការងារសមរមេយ
នៅតំបន់ជនបទ?ការិយល័យ ILOបេចាំបេទេសថេកម្ពុជានិងសាធារណៈរដ្ឋបេជាមាណិតឡាវ. បាងកក៖ILO។
៣៤កេសួងផេនការ   វិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ;អង្គការ ILO.២០១៣. របាយការណ៍ស្ទង់មតិកមា្លោងំពលកម្មនិងពលកម្មកុមារ
ក្នុង បេទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២៖កមា្លោំងពលកម្ម.ភ្នំពេញ៖ ILO.
៣៥Ibid 
៣៦ធនគារពិភពលោក។ទិន្នន័យបេទេសកម្ពុជាhttp://data.worldbank.org/country/cambodia [ចូលមើលនៅថ្ងេទី
៤ខេមិថុនឆ្នាំ២០១៤]។
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៣៧កេសួងផេនការ   វិទេយាសា្ថានជាតិស្ថិតិ. ២០១៣. ការស្ទង់មតិបេជាជនអន្តរកាលឆ្នាំ២០១៣របាយការណ៍បញ្ចប់. 
ភ្នំពេញ។
៣៨Ibid.
៣៩Ibid .

មានកិច្ចការជាចេើនទៀតដេលតេូវបំពេញដើមេបីធាននូវការងារសមរមេយ    និងមានគុណភាពសមេប់

បេជាជនកម្ពជុាដើមេបីអោយការកាត់បន្ថយភាពកេកីេបេកបដោយជោគជ័យ   និងនិរន្តន៍ភាព។

៤.១   ការងារតាមវិស័យក្នងុបេទេសកម្ពជុា

ក្នងុឆ្នា២ំ០១៣ កម្មករក្នងុវិស័យកសិកម្មរុកា្ខាបេមាញ់  និងនេសាទមានចំនួនចេើនបំផុតក្នងុចំណម

បេជាជនដេលមានការងារធ្វើសរុបដេលមានចំនួន៦២,៩ភាគរយ បន្ទាប់មកកម្មករក្នងុវិស័យសេវាកម្ម  

និងបុគ្គលិកផ្នេកលក់មានចំនួន១១,៩ភាគរយ ក្នងុវិស័យតមេបាញ និងការងារដេលពាក់ព័ន្ធនឹងតមេបាញ

មានចំនួន១០,១ភាគរយ(កេហ្វកិលេខ១)៣៧ ។     ចំនួនកម្មករជាសេ្ត ីបានគេប់ដណ្តប់លើកម្មករជារបុរស

ក្នងុវិស័យការងារធំៗទំាងបីខាងលើ ខណៈពេលដេលចំនួនកម្មករជាបុរសបានគេបដណ្តប់ក្នងុវិស័យដេល

សេសសល់   (ការងារបឋម  ការងារវិជា្ជាជីវៈ  ស្មៀន  អ្នកធ្វើចំការ  និងបញ្ជាគេឿងចកេ និងអ្នកគេប់គេង)៣៨ ។ 

ទិន្នន័ិយនេះបានពងេងឹឡើងវិញនូវទំនក់ទំនងរវាងការអប់រំនិងការងារកាន់តេបេសើរ ការចូលរួមរបស់ 

សេ្តកី្នងុការអប់រំកមេតិទុតិយភូមិ គឺមានចំនួនតិចជាងបុរស (៣២,១ភាគរយនេបុរសកម្ពជុាបានចូលរៀន

ថា្នាក់វិទេយាល័យនៅឆ្នា២ំ០១២ខណៈសេ្តមីានតេចំនួន២៣,៩ភាគរយបុ៉ណ្ណោះ)៣៩។      ដូច្នេះឱកាសរបស់សេ្តី

សេ្តកី្នងុការឈានជើងចូលក្នងុមុខរបរពាក់កណ្តាលវិជា្ជាជីវៈគឺនៅមានកមេតិ បើបេៀបធៀបនឹងឱកាស 

របស់បុរស     និងទទួលបានបេក់ឈ្នលូខ្ពស់។      នេះជាកតា្តាជមេញុដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាសេ្តី

មានជំនញទាបក្នងុការធ្វើចំណកសេកុដោយសារពួកគេអាចទទួលបានបេក់ឈ្នលូល្អបេសើរជាងនៅ

ក្នងុការងារវិជា្ជាជីវៈដេលបេើបេស់ជំនញទាបនៅបរទេស។

កេហ្វកិទី២៖  បេជាជនដេលបមេើការងារសរុបក្នងុបេទេសកម្ពជុាតាមវិស័យក្នងុឆ្នា២ំ០១៣
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៤.២   ការងារមិនរៀបរយក្នងុបេទេសកម្ពជុា

ក្នងុឆ្នា២ំ០១២ បេជាជនកម្ពជុាបេមាណ ៨១.២ភាគរយ (៥,៩លាននក់) នេបេជាជនដេលមានការងារ 

សរុបចំនួន៧,២លាននក់   ដេលមានអាយុលើសពី១៥ឆ្នាំក្នុងបេទេសកម្ពុជាបានធ្វើការក្នុងសហគេស

វិស័យមិនរៀបរយ   ខណៈពេលដេលបេជាជនចំនួន១៧.៧ភាគរយ  (១,៣លាននក់)  បានធ្វើការក្នុង

សហគេសវិស័យរៀបរយ៤០ ។  ការងាររបស់បុរស និងសេ្តនីៅក្នងុវិស័យមិនរៀបរយ គឺមានចំនួនបេហាក់

បេហេលគា្នា ដោយភាគរយរបស់សេ្តមីានចំនួន៤៩,៥ភាគរយ។  បុរសបានកាន់កាប់មួយភាគធំនេការងារ

ក្នងុវិស័យរៀបរយដោយមានចំនួន៦៩,៩ភាគរយ៤១។ ការងារនៅក្នងុវិស័យមិនរៀបរយនៅតេបន្តមាន

ភាពងាយរងគេះដោយក្នងុនះពលករមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានផលបេយោជន៍ឬកម្មវិធីកិច្ចគំាពារ

សង្គមនះទេ ជាពិសេសហានិភ័យក្នងុការទទួលបានបេក់ឈ្នលូទាបនៅពេលទទួលរងឥទ្ធពិលពីវដ្ត 

នេសេដ្ឋកិច្ច។  វិសាលភាពនេវិស័យមិនរៀបរយបានបងា្ហាញសូចនករណ៍ទីផេសារការងារដ៏ល្អមួយដោយ

បានគូសបញ្ជាក់ការបេើបេស់មិនអស់លទ្ធភាពនេការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មក្នុងបេទេសកម្ពុជា   និងជាកតា្តា

ជមេញុមួយទៀតដល់បេជាជនក្នងុការធ្វើចំណកសេកុទៅបរទេសដើមេបីស្វេងរកការងារ។

៤.៣   ភាពគ្មានការងារធ្វើ

វិសាលភាពនេភាពគា្មានការងារធ្វើក្នងុបេទេសមួយឆ្លះុបញ្ចាងំពីបេសិទ្ធផល និងបេសិទ្ធភិាពនេសេដ្ឋកិច្ច 

ក្នងុការសេបូយកកមា្លោងំពលកម្មរបស់ខ្លនួនិងការបេពេតឹ្តទៅនេទីផេសារការងារ។   តាមរយៈនិយមន័យទូលំ

ទូលាយនេភាពគា្មានការងារធ្វើ៤២អតេភាពគា្មានការងារ៤៣ដេលតេូវបានបា៉ានបេមាណក្នុងឆ្នាំ២០១២  គឺ

មានចំនួន២,៧ ភាគរយទាំងសមេប់បុរស   និងសេ្តីដេលក្នុងនះបេជាជនក្នុងតំបន់ទីកេុងដេលគា្មាន

ការងារធ្វើមានចំនួនចេើនជាង គឺក្នងុកមេតិ៣ភាគរយ ចំនេកបេជាជនក្នងុតំបន់ជនបទដេលគា្មានការងារ

ធ្វើ គឺមានចំនួន២,៦ភាគរយ៤៤ ។  នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាបេហេលជា២ភាគរយនេបេជាជនដេលមាន

ការងារធ្វើតេវូបានរកឃើញថាមានការងារធ្វើមិនពេញលេញដោយផ្អេកទៅលើពេលវេលា៤៥ដេលក្នងុនះ

បុរសមានចំនួន២,៥ភាគរយ និងសេ្តមីានចំនួន ១,៦ភាគ រយ។

អតេគា្មានការងារធ្វើរបស់យុវជន (ដេលមានអាយុ១៥-២៤ឆ្នា)ំ ក្នងុឆ្នា២ំ០១២ គឺមាន៣,៨ភាគរយ 

(២ភាគរយជាបុរស និង១,៨ភាគរយជាសេ្តី)  ដេលអតេគា្មានការងារធ្វើខ្ពស់បំផុតតេូវបានរកឃើញក្នុង

៤០កេសួងផេនការវិទេយាសា្ថានជាតិស្ថិតិ;អង្គការ ILO. ២០១៣.របាយការណ៍ស្ទង់មតិកមា្លោំងពលកម្មនិងពលកម្មកុមារ
ក្នុងបេទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២៖កមា្លោំងពលកម្ម.ភ្នំពេញ៖ ILO។
៤១Ibid.
៤២តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិយមន័យតឹងរឹងនេភាពអត់ការងារធ្វើរួមមានអ្នកដេលបានកំពុងស្វេងរកការងារធ្វើនិង
អាចធ្វើការបាន។និយមន័យទូលំទូលាយក៏រួមបញ្ចូលអ្នកដេលមានបំណងស្វេងរកការងារធ្វើផងដេរ។
៤៣តេូវបានកំណត់ថាជាអ្នកគា្មានការងារធ្វើដេលជាភាគរយនេកមា្លោំងពលកម្ម។
៤៤កេសួងផេនការ    វិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ;អង្គការ ILO.  ២០១៣. របាយការណ៍ស្ទង់មតិកមា្លោងំពលកម្មនិងពលកម្មកុមារ
ក្នុងបេទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២៖កមា្លោំងពលកម្ម.ភ្នំពេញ៖ ILO។
៤៥លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់ការងារមិនគេប់គេន់ពេលវេលាគឺ៖    (i)មានបំណងធ្វើការបន្ថេមម៉ាង(ii) មាន
ពេលទំនេរក្នងុការធ្វើការបន្ថេមម៉ាង(iii)បានធ្វើការងារ(ដេលចំនួនម៉ាងការងារសរុប) ទាបជាងម៉ាងការងារសរុប។
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៤៦អង្គការ ILO និងធនគារអភិវឌេឍអាសុី២០១៤។សហគមន៍អាសា៊ាន២០១៥៖ការគេប់គេងសមាហរណកម្មការងារ
ដេល ល្អបេសើរនិងសុមដុមនីយកម្មដេលមានការចេករំលេក។ទីកេុងបាំងកកបេទេសថេ៖ ILO និងADB។
៤៧វិទេយាសា្ថានសេវជេវអភិវឌេឍបេទេសថេឆ្នា២ំ០១២។   បង្កើតយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍការផលិតនិងកមា្លោងំពលកម្មសមេប់
តមេវូការវិស័យឧសេសាហកម្មក្នងុឆ្នា២ំ០១៥ របាយការណ៍សេវជេវតេវូបានបេគល់ជូនកេសួងឧសេសាហកម្មការិយ
ល័យសេដ្ឋកិច្ចឧសេសាហកម្ម៖ទីកេងុបំាងកក។

ចំណមអ្នកដេលមានអាយុ២០-២៤ឆ្នាំ  ដេលមានចំនួន៤,៥ភាគរយ   (៤,៨ភាគរយជាបុរស៤,១ភាគ

រយជាសេ្ត)ី។    ក្នងុឆ្នា២ំ០១២ យុវជនកម្ពជុាមានចំនួន៦៣ភាគរយនេកមា្លោងំពលកម្មសរុប។    ក្នងុគោល

បំណងសេូបយកអ្នកស្វេងរកការងារថ្មីក្នុងកមា្លោំងពលកម្មរដ្ឋាភិបាលនឹងតេូវធ្វើឲេយមានជមេើសមូលដ្ឋាន

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លនួជមេញុកមេតិកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគក្នងុសេកុ និងបរទេស។ 

ការសមេចបានលទ្ធផលនេះ នឹងទាមទារការសមេចបាននូវការងារដេលមានផលិតភាពក្នងុសកម្មភាព

សេដ្ឋកិច្ចដេលមានសេប់     និងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលឲេយបានគេប់គេន់ដល់ពលករវ័យក្មេងសមេប់

ការងារក្នងុវិស័យថ្ម។ី

៤.៤   សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានឆ្នា២ំ០១៥

ជាមួយនឹងការចូលជាធរមាននូវសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន   (AEC)   ក្នងុឆ្នា២ំ០១៥ សមាហរណកម្មនឹង

ជមេញុនូវការចល័តនេវិជា្ជាជីវៈជំនញ។  ឧបករណ៍សំខាន់ដើមេបីសមេចបាននូវចលនការងារក្នងុកេបខណ្ឌ

AECគឺជាការរៀបចំការទទួលសា្គាល់ទៅវិញទៅមក(MRAs)។ MRAs បង្កើតជំនញឬបទពិសោធន៍ពាក់

ព័ន្ធនឹងតមេវូការវិជា្ជាជីវៈទំាងនេះដើមេបីទទួលបានវិញ្ញាបនប័តេ និងជាចុងកេយដើមេបីបេកបការងារនៅ

បរទេស។    យ៉ាងណមិញបេពីំរក្នងុចំណមវិជា្ជាជីវៈទំាងបេបីំដេលតេវូបានគេប់ដណ្តប់ដោយ  MRAs 

(វិស្វករ    គិលានុបដ្ឋាយិការ    សា្ថាបតេយករ   អ្នកវាយតម្លេដីធ្ល ី   វេជ្ជបណ្ឌតិ    និងទន្តពេទេយ   និងគណនេយេយ) 

គឺស្មើនឹង១ភាគរយនេការងារសរុបក្នងុបេទេសកម្ពជុា៤៦។       លើសពីនេះការចល័តណមួយនេពលករមាន

វិជា្ជាជីវៈនឹងផ្តល់បេយោជន៍មិនស្មើគា្នាដោយភាគចេើន    គឺដល់បុរសដោយហេតុថាបុរសមានចំនួនយ៉ាងចេើន

នៅក្នងុវិជា្ជាជីវៈទំាងនេះ។ លទ្ធភាពស្មើគា្នារបស់សេ្តកី្នងុការទទួលបានការងារតេវូបានដោះសេយក្នងុ

គោលបំណងធានថាពួកគេអាចទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ពីAEC។    

បន្ទាប់ពីការបង្កើត  AEC  តមេវូការលើពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលមានជំនញទាប   ឬមធេយមនឹងនៅតេមាន

បន្តនិងបេហេលជាអាចកើនឡើងដូចបានឃើញក្នងុកេហ្វកិលេខ៣ដេលធ្វើការពិចារណលើករណីបេទេស

ថេ។    បេជាជនវ័យចំណស់របស់ថេនិងអតេបង្កកំណើតកំពុងធា្លោក់ចុះ    នឹងរួមចំនេកដល់កង្វះកមា្លោំង

ពលកម្មដេលតេូវបានរំពឹងទុកថា នឹងមានកង្វះខាតនូវចំនួនពលករបេមាណជា៤,៧លាននក់ តេឹម 

ឆ្នា២ំ០២០៤៧។    ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះតមេវូការលើពលករទេសន្តរបេវេសន៍តេវូបានរំពឹងថា        នឹងកើនឡើង

ក្នងុអំឡុងពេលនេះដោយមានតមេវូការយ៉ាងចេើនលើសលប់ចំពោះពលករដេលមានជំនញទាប   និង

ជំនញមធេយម។    ដោយសារមានតមេវូការយ៉ាងចេើននូវពលករទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុការងារដេលមានជំនញ

ទាបសេ្តកីម្ពជុាគួរតេតេវូបានគំាទេតាមរយៈគោលនយោបាយនេះ   ដើមេបីសមេចបាននូវផលបេយោជន៍

សេដ្ឋកិច្ចដេលមានតមេវូការកើនឡើងនេះបានផ្តល់ជូន។
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កេហ្វកិ៣៖   តមេវូការដេលបានគេងទុកលើពលករទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុបេទេសថេក្នងុ   

                     ឆ្នា២ំ០១២-២១ (ជាលាន)៤៨

ជំ�ញ�ប និងមធ��ម
ជំ�ញខ�ស់

ដោយសារតេពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុាភាគចេើនមានជំនញទាប       និងជំនញមធេយម        វិធានការបច្ចបុេបន្ន

សមេប់ការចល័តដោយសេរើរបស់ពលករដេលមានជំនញខ្ពស់គឺ    មានឥទ្ធពិលមានកមេតិក្នងុរយៈខ្ល។ី 

រវាងឆ្នា២ំ០១៥និង២០២៥ តមេវូការគឺមានការកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័ស ចំពោះជំនញមួយចំនួនក្នងុតំបន់

និងការធា្លោក់ចុះចំពោះជំនញមួយចំនួន។    កំណើនក្នងុការងារមានជំនញទាបនឹងបេហេលជានៅតេបញ្ហា

បេឈមខា្លោងំកា្លោក្នងុបេទេសកម្ពជុាដោយធ្វើការគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ក្នងុការបន្តធានបទដ្ឋានគុណភាព

ក្នងុការអប់រំ     និងការបណ្តះុបណ្តាលថា្នាក់មូលដ្ឋាន     និងជាមួយការយកចិត្តទុកដក់លើការទទួលសា្គាល់

ជំនញ    កិច្ចគំាពារសង្គម និងការការពារសិទ្ធរិបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍។

៤.៥   ការអភិវឌេឍន៍ និងការទទួលសា្គាល់ជំនញ

កេបខណ្ឌគុណវុឌេឍិបេទេសកម្ពជុា (CQF) តេវូបានពងេងឹហើយមានវឌេឍភាពជាលំដប់ជាមួយ   នឹងការអភិវឌេឍ

ស្តង់ដរសមត្ថភាព    និងគុណវុឌេឍិបច្ចេកទេសនិងជំនញថ្ម។ី    យ៉ាងណមិញរចនសម្ពន័្ធទូទៅនេបេព័ន្ធTVET 

កំពុងមានដំណើរការ ស្ថតិក្នងុដំណក់ការអភិវឌេឍនៅឡើយ។      សេបពេលជាមួយគា្នានេះដេរ គមេង“ឆ្ពោះទៅ

កាន់ការទទួលសា្គាល់ទៅវិញទៅមកនូវជំនញ (MRS) ក្នងុបេទេសកម្ពជុា    សាធារណៈរដ្ឋបេជាជាមាណិតឡាវ 

និងមីុយ៉ាន់មា៉ា” របស់អង្គការILOមានគោលបំណងក្នងុការតេសួតេយបេទេសទំាងនេះក្នងុការបង្កើត និងអនុវត្ត

នូវយន្តការទទួលសា្គាល់ជំនញទៅវិញទៅមកតាមរយៈការណេនំគោលនយោបាយ      និងការបងា្ហាញ

ទិសដៅ។ តាមរយៈការអនុវត្តដូចនេះ បេទេសកម្ពជុានឹងអាចធ្វើសមាហរណកម្មជាបណ្តើរៗ និងបេកបដោយ

សមភាពទៅក្នងុAEC និងជាការតបស្នងទទួលបាននូវអត្ថបេយោជន៍។ គោលបំណងរបស់គមេងគឺថា 

តេមឹខេមិនឆ្នា២ំ០១៥   ជំនញចំនួនពីរឬស្តង់ដរសមត្ថភាពក្នងុវិជា្ជាជីវៈចំនួនពីរតេវូបានពេមពេៀងអភិវឌេឍ និង

៤៨NESDB.២០១៤។   គមេងតមេូវការពលករក្នុងបេទេសថេក្នុងឯកសារបទបងា្ហាញដេលពឹងផ្អេកលើការសិកេសា
ទីផេសារការងារសមេប់សង្គមដេលមានវ័យចំណស់
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៤៩អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារសកម្មភាពតេីភាគីដើមេបីការការពារ និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករទេសន្តបេ
វេសន៍ (គមេងតេីកោណមហាអនុតំបន់មេគង្គអាសា៊ាន) ឆ្នាំ២០១៤. ការវាយតម្លេការតេៀមខ្លួនរួចរាល់របស់រដ្ឋ
សមាជិកអាសា៊ានសមេប់ការអនុវត្តការប្តេជា្ញាចិត្តក្នុងការគាំទេនូវលំហូរដោយសេរើនេពលកម្មជំនញក្នុងសហគម
ន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានពីចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥. ការិយល័យILOបេចាំតំបន់អាសុីនិងបា៉ាសុីហ្វិក. បាងកក៖ILO។
៥០អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារសកម្មភាពតេីភាគីដើមេបីការការពារ និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករទេសន្តរ
បេវេសន៍ (គមេងតេីកោណមហាអនុតំបន់មេគង្គអាសា៊ាន) ឆ្នាំ២០១៤. ការវាយតម្លេការតេៀមខ្លួនរួចរាល់របស់រ
ដ្ឋសមាជិកអាសា៊ានសមេប់ការអនុវត្តការប្តេជា្ញាចិត្តក្នងុការគំាទេនូវលំហូរដោយសេរើនេពលកម្មជំនញក្នងុសហគមន៍
សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានពីចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥. ការិយល័យILOបេចាំតំបន់អាសុីនិងបា៉ាសុីហ្វិក. បាងកក៖ILO។

ទទួលយកក្នងុបេទេសកម្ពជុាតាមរយៈកិច្ចពិភាកេសាតេភីាគីនិងថាកម្មវិធីដេលផ្អេកលើសមត្ថភាពសមសេបនិង

ឯកសារបណ្តះុបណ្តាលតេវូបានបង្កើតឡើង ។៤៩ 

គមេងមួយរបស់ ADBកំពុងតេបេតិបត្តកិារក្នងុការគំាទេកម្មវិធីអភិវឌេឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលតាម

រយៈការផ្តល់បេព័ន្ធ  TVET  ដេលផ្តាតសំខាន់លើវិស័យឧសេសាហកម្ម  (ដោយបេើបេស់គំរូបណ្តះុបណ្តាល

ដេលផ្អេកលើសមត្ថភាព)  ដោយសេបជាមួយនឹងការទទួលបានជំនញមូលដ្ឋាន    និងជំនញមធេយមនេ

សេដ្ឋកិច្ចរៀបរយក្នងុវិស័យឧសេសាហកម្មចំនួនបី៖យន្តសាសេ្ត សំណង សេវាកម្មធុរកិច្ច និងបច្ចេកវិទេយា 

ព័ត៌មាន និងទំនក់ទំនង  (ICT)។      គមេងនេះតេវូបានរំពឹងក្នងុការបង្កើនការងារ និងកមា្លោងំពលកម្មមាន

ជំនញមធេយម ទំាងក្នងុតំបន់ជនបទនិងទីកេងុ។    ជាការរំពឹងទុកថានឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងតិចណស់

៣០ភាគរយនូវចំនួននិយោជិតមានគុណវុឌេឍិរបស់  TVET ដេលមានការទទួលសា្គាល់ក្នងុវិស័យឧសេសាហកម្ម 

នឹងមានការពេញចិត្តពីសំណក់និយោជកលើនិយោជិតដេលមានគុណវុឌេឍិរបស់TVET ។៥០

បន្ថេមពីលើនេះ គឺមានការទាមទារឲេយមាននូវគំរូមួយក្នងុការវាយតម្លេ និងទទួលសា្គាល់ជំនញរបស់ពលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍ដេលបានវិលតេលប់មកវិញ ដូចនេះពួកគេអាចស្វេងរកការងារដេលសមរមេយក្នងុបេទេស

កម្ពជុានិងធ្វើការរួមចំនេកឲេយកាន់តេពេញលេញក្នងុការអភិវឌេឍជាតិ។    នេះទាមទារឲេយមានការបង្កើតមជេឍ

មណ្ឌលវាយតម្លេថា្នាក់ជាតិមួយតមេវូផងដេរសមេប់ការអនុវត្តឲេយបានពេញលេញនូវCQF។   ការអនុវត្តនូវ

បទដ្ឋានមួយក៏តេវូបានតមេវូផងដេរ ដូច្នេះCQFអាចតេវូបានបេៀបធៀបជាមួយនឹងកេបខណ្ឌក្នងុបេទេស

អាសា៊ានដទេទៀតដើមេបីធាននូវការកោតសរសើរនិងការទទួលសា្គាល់ជំនញទៅវិញទៅមក។

៥.    ការវាយតម្លេគោលនយោបាយស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់    

         បេទេសកម្ពជុា ឆ្នា២ំ០១០-២០១៥

ក្នងុខេមិថុន  ឆ្នា២ំ០១០  កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ (MoLVT) បានដក់ឲេយបេើបេស់គោល

នយោបាយដំបូងស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់បេទេសកម្ពជុាសមេប់ឆ្នា២ំ០១០-២០១៥។ គោល 

នយោបាយនិងផេនការសកម្មភាពដេលភា្ជាប់ តេវូបានរៀបចំតាមរយៈកិច្ចសន្ទនពិគេះយោបល់មួយចំនួន

ដេលរួមមានទីភា្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ   អង្គការនិយោជកនិងនិយោជិត   ទីភា្នាក់ងារអង្គការកេរដ្ឋាភិបាល

ជាតិនិងអន្តរជាតិNGO   និងអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន(CBOs)ក្នងុបេទេសកម្ពជុា។    គោលនយោបាយ

បានកំណត់ពីការបេឈមនឹងគោលនយោបាយសំខាន់ៗដេលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានធ្វើការគូសបញ្ជាក់

ពីអាទិភាពយុទ្ធសាសេ្តទាំងបី     ដេលនៅតេពាក់ព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ២០១៥     អភិបាលកិច្ចកាន់តេបេសើរឡើង
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នេទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ    ការការពារនិងការផ្តល់អំណចដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍    និងការតមេ

តមេង់សកា្តានុពលទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់ការអភិវឌេឍន៍។ ផេនការសកម្មភាពគោលនយោបាយ

តេវូបានកំណត់ក្នងុរយៈពេលខ្ល ី(១-២ឆ្នា)ំ  ឬរយៈពេលមធេយម (៣-៥ឆ្នា)ំ  និងតេវូបានកំណត់នូវភាគីពាក់ 

ព័ន្ធក្នងុការសមេចបាននូវគោលបំណងទំាងនេះ។

នៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៤  កិច្ចពិគេះយោបល់លើកទីមួយដើមេបីវាយតម្លេការអនុវត្តគោលនយោបាយ ឆ្នា២ំ០១០-

២០១៥  និងដើមេបីបេមេបេមូលធាតុចូលក្នងុការគំាទេនូវការអភិវឌេឍគោលនយោបាយឆ្នា ំ២០១៥ - ២០១៨ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធបានបេើបេស់នូវបេព័ន្ធមួយដេលបានជេមជេងដោយអង្គការសហបេជាជាតិដើមេបីសេ្តី 

ក្នុងការកំណត់ថា     តើសកម្មភាពពគីោលនយោបាយឆ្នាំ២០១០-២០១៥    សមេចបានទិសដៅកំពុង

មានដំណើរការឬមិនសមេចបានគោលដៅ។

ក្នងុចំណមសកម្មភាពចំនួន៧៩ ក្នងុផេនការសកម្មភាពដេលភាគចេើនតេវូបានបេគល់ជូនកេសួងការងារ

និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈជាភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តឈានមុខ ២១,៥ភាគរយតេវូបានវាយតម្លេថាកំពុងតេ

សមេចបានគោលដៅ ៤៣ភាគរយកំពុងមានដំណើរការ និង៣៥,៥ភាគរយមិនសមេចបានគោលដៅ 

(កេហ្វកិលេខ៤)។     ក្នងុចំណមសកម្មភាពដេលសមេចបានគោលដៅ      និងកំពុងមានដំណើរការភាគ

ចេើនតេវូបានអនុវត្តជាមួយនឹងការគំាទេពីអង្គការអន្តរជាតិ     និងអង្គការកេរដ្ឋាភិបាល(NGOs)    និង

តេវូបានផ្តល់មូលនិធិដោយសហគមន៍ផ្តល់ជំនួយជាមួយនឹងការរួមចំនេកពីសា្ថាប័នមួយចំនួនដូចជា USAID 

DFAT SDC និងទីភា្នាក់ងាររបស់អង្គការសហបេជាជាតិ    និងអង្គការសង្គមសុីវិលយ៉ាងចេើនដេលបានធ្វើ

ការបណ្តុះបណ្តាលពីទេសន្តរបេវេសន៍បេកដោយសុវត្ថភិាព។

ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងទំាងបីដេលបានកំណត់ក្នងុគោលនយោបាយនេះមានវឌេឍនភាពគួរឲេយកត់សមា្គាល់

ក្នងុផ្នេក“អភិបាលកិច្ចទេសន្តរបេវេសន៍”  និង  “ការការពារនិងការផ្តល់អំណចដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍”

ជាង”    ការតេួតពិនិតេយ    និងការបេើបេស់ធនធានដេលបានពីទេសន្តរបេវេសន៍សមេប់ការអភិវឌេឍន៍”

(កេហ្វកិលេខ៤)។   ដូចនេះការអនុវត្តគោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់បេទេសកម្ពជុា

ឆ្នា២ំ០១៥-២០១៨ នឹងផ្តាតសំខាន់ចេើនលើការពងេងឹការអភិវឌេឍន៍ដេលជាសកា្តានុពលនេទេសន្តរបេវេសន៍

ការងារដោយសារតេវឌេឍនភាពភាគចេើនមានលើការអភិវឌេឍន៍ចេបាប់ក្នងុរយៈពេល ៥ឆ្នាកំន្លងមកនេះ។
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កេហ្វកិលេខ៤៖   វឌេឍនភាពនេសកម្មភាពលើគោលនយោបាយស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់  

                               បេទេសកម្ពជុាសមេប់ឆ្នា២ំ០១០-២០១៥

គំលាតមួយចំនួនក្នងុការអនុវត្តផេនការសកម្មភាព    បេហេលដោយសារកង្វះនូវភាពជាមា្ចាស់កេពីកេសួង

ការងារ        និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ        និងកង្វះនូវយន្តការការតាមដននិងការវាយតម្លេ។        បន្ទាប់ពីការអនុម័ត

គោលនយោបាយនេះ  គឺមានការពិភាកេសាមានកមេតិនៅឡើយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធកេពីកេសួងការងារ  និង

បណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈស្តពីីគោលនយោបាយនិងផេនការ។    ជាក់ស្តេងដេលថា   រដ្ឋាភិបាល    អង្គការអន្តរជាតិ

និងមា្ចាស់ជំនួយបានដក់អាទិភាពលើការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងការកេងបេវ័ញ្ច   និងការជួញដូរមនុសេសគឺមានការ

គំាទេតិចតួចបុ៉ណ្ណោះតេវូបានផ្តល់ជូនដល់កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ     និងអ្នកដទេក្នងុការ

បេតិបត្តសិកម្មភាពដេលមានគោលបំណងក្នងុការដោះសេយការការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍។    ក្នងុ

ចំណមបេទេសបញ្ចនូក្នងុតំបន់អាសា៊ាន ដោយមានការលើកលេងចំពោះបេទេសហ្វលីីពីន គឺមាននូវ 

ឧទាហរណ៍នេគោលនយោបាយ     និងកម្មវិធីមួយចំនួនតូចក្នងុការគំាទេដល់ការវិលតេលប់     និងការធ្វើ

សមាហរណកម្មឡើងវិញរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍។     ជាការសំខាន់ផងដេរក្នងុការទទួលសា្គាល់ថា

គឺមានធនធានមនុសេស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថនុៅមានកមេតិនៅឡើយសមេប់កេសួងការងារនិងបណ្តះុ 

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈក្នងុការដោះសេយគេប់ទិដ្ឋភាពនេផេនការ។  ការទទួលសា្គាល់ថា  បញ្ហាមួយចំនួនក្នងុការ

គេប់គេងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារស្ថតិនៅខាងកេអាណត្តរិបស់កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ 

វាគឺជាជោគជ័យរបស់គោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់កម្ពជុាឆ្នា ំ២០១៥-២០១៨    នឹង

តេវូពឹងផ្អេកលើកិច្ចសហបេតិបត្តកិារដេលមានការកើនឡើង       និងមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នងុចំណមកេសួង

របស់រដ្ឋាភិបាល   និងជាមួយនឹងដេគូសង្គមក្នងុបេទេសកម្ពជុា។
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៦.  គោលដៅនេគោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់

      បេទេ សកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០១៨

កាលពីពេលថ្មីៗ នេះ     យើងសង្កេតឃើញមាននូវវឌេឍនភាពនេកេបខ័ណ្ឌនិងវិធានការចេបាប់     និងគោល

នយោបាយក្នងុការគេប់គេងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ    ដើមេបីការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍។     វឌេឍនភាព

នេះនៅតេជាអាទិភាពសមេប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា។    យ៉ាងណមិញមានកិច្ចការជាចេើនទៀតដេលយើងអាច

បំពេញក្នងុការសមេចបាននូវឥទ្ធពិលនេការអភិវឌេឍរបស់ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដេលនេះតមេវូឲេយមាន

ការជមេញុទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុការងារសមរមេយពេមទំាងកិច្ចខំបេងឹបេងក្នងុការដោះសេយនូវសមារណ

កម្មរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍    ការបេើបេស់បេកបដោយផលិតភាពនូវបេក់បញ្ញើរ    និងការរួមចំនេក

ឲេយខា្លោងំកា្លោពីសំណក់ជនចំណកសេកុ   និងពលករទេសន្តបេវេសន៍ដេលបានតេលប់មកវិញ។   ការផ្តចួផ្តើម

ទំាងនេះតេវូតេពឹងផ្អេកលើភស្តតុាងជាក់ស្តេងឈរលើការបេមូលទិន្នន័យតាមភេទដើមេបីវាស់វេងការបេើ

បេស់បេកបដោយភាពវិជ្ជមាននេបេក់បញ្ញើរការផេសារភា្ជាប់រវាងការទទួលបានជំនញ   និងបង្កើតឲេយមាន 

សកា្តានុពល និងការផេសារភា្ជាប់រវាងទេសន្តរបេវេសន៍និងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ។

កាន់តេមានភាពទូលំទូលាយជាងនេះទៅទៀត   គោលនយោបាយនេះទទួលសា្គាល់ពីតមេវូការក្នងុការលើក

កម្ពស់ឲេយបានសេបក្នងុពេលតេមួយនូវការងារក្នងុសេកុដេលមានគុណភាព       និងការអភិវឌេឍជំនញចំពោះ

ពលករនៅក្នងុវិស័យថ្មីៗ ពេមទំាងបញ្ជេៀបទេសន្តរបេវេសន៍ការងារក្នងុផេនការមុខរបរ     និងផេនការអភិវឌេឍ

ជាតិ។     គោលនយោបាយជាតិស្តពីីមុខរបរ    និងការងារដេលកំពុងស្ថតិក្នងុដំណក់កាលអភិវឌេឍរួមបញ្ចលូ

នូវការគំាទេនូវការចល័តរបស់ពលករ  និងការការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍អនុលោម តាមគោលបំណង

នេការសមេចបាននូវការអភិបាលកិច្ចទីផេសារការងារពេមទំាងចាត់បញ្ចលូការបង្កើតការងារ (ទំាងបរិមាណ

និងគុណភាព)ទៅក្នងុបេះដូងនេការធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។ ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ 

ក៏តេូវបានបញ្ចូលក្នុងផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ ផងដេរ    ដោយធ្វើការកំណត់ថា

និរបេវេសន៍គឺជាឧបករណ៍បេកបដោយសកា្តានុពលមួយក្នងុការពងេងឹធនធានមនុសេស និងក្នងុយុទ្ធសាសេ្ត

ចតុកោណជំហានទីIII  ឆ្នា២ំ០១៣-២០១៨     ដេលបានបងា្ហាញពីការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នងុការលើក

កម្ពស់មុខរបរនិងបង្កើតកេបខ័ណ្ឌនយោបាយមួយដូចនេះ  គឺអាចបង្កើតការងារដេលបានផលិតភាពនិង

មានការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសេបពេលជាមួយគា្នា។

វិស័យមួយក្នងុចំណមវិស័យនេការពងេងឹបន្ថេមដេលបានកំណត់ក្នងុគោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍

ការងារសមេប់បេទេសកម្ពជុាក្នងុឆ្នា២ំ០១០-២០១៥   គឺការតាមដននិងវាយតម្លេជាបេព័ន្ធដោយសា្ថាប័ន

តេតួពិនិតេយណមួយ។     ដោយមានការពិគេះយោបល់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍

ការងារឆ្នា ំ២០១៥-២០១៨   រដ្ឋាភិបាលបានពិភាកេសាក្នងុការបង្កើតអនុគណៈកម្មការស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍

ការងារដោយមានតំណងពីដេគូតេភីាគីដេលស្ថតិកេមគណៈកម្មការអន្តរកេសួងស្តពីីការតេតួពិនិតេយ និង

រៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរនិងការងារដេលមានកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ

ជាបេធានដេលនឹងធ្វើការតេតួពិនិតេយបេចំាឆ្នាលំើដំណើរការ    និងកំណត់អាទិភាពសមេប់ឆ្នាបំន្ទាប់។
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នៅក្នងុកិច្ចបេជំុចាប់ផ្តើមដំណើរការអនុគណៈកម្មការនេះ    ការទទួលខុសតេវូបេតិបត្តចិេបាស់លាស់សូចន

ករណ៍នេដំណើរការនិងមធេយាបាយនេការផ្ទៀងផ្ទាត់ (ដោយបេើបេស់ទិន្នន័យពីសា្ថាប័នផេសេងៗគា្នារបស់ 

រដ្ឋាភិបាល ដេគូសង្គម និងសង្គមសីុវិល)  តេវូតេបានគូសបញ្ជាក់ចំពោះកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាល

វិជា្ជាជីវៈ កេសួងមហាផ្ទេ កេសួងការបរទេសនិងសហបេតិបត្តកិារអន្តរជាតិ និងកេសួងកិច្ចការនរើ 

ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ។    ផេនការសកម្មភាពតេូវបានកំណត់ក្នុងវិធីសាសេ្តមួយ     ដើមេបី

អនុញ្ញាតឲេយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរបាយការណ៍ពីវឌេឍនភាពមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងនេះ។

គោលដៅទូទៅរបស់គោលនយោបាយ៖

ដើមេបីរៀបចំកេមខណ្ឌអភិបាលកិច្ចទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដេលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ    និងមាន

បេសិទ្ធភាពដេលការពារ     និងផ្តល់អំណចល់ពលករបុរសនិងស្តេនីៅក្នងុវដ្តទេសន្តរបេវេសន៍    ដើមេបីធាន

ថាទេសន្តរបេវេសន៍គឺជាជមេើសមួយដេលមានការជូនដំណឹង    និងផ្តល់នូវឱកាសជាវិជ្ជមាន    និងរកបេក់

កមេបានសមេប់ពលករ     គេួសារ     និងសហគមន៍របស់ពលករមា្នាក់ៗដេលអាចរួមចំណេកដល់ការ

អភិវឌេឍន៍បេទេសកម្ពុជាផងដេរ។    ការទទួលសា្គាល់និងការឆ្លើយតបនឹងតមេូវការនីមួយៗរបស់ពលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍ដោយផ្អេកតាមភេទវិស័យសា្ថានភាពគតិយុត្ត ិ     និងចរិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗគឺជា

ចំណុចកណ្តាលរបស់គោលនយោបាយ     និងការអនុវត្តន៍បេកបដោយបេសិទ្ធភាព។

ដើមេបីសមេចបាននូវកម្មវត្ថុគោលនយោបាយទូទៅនេះ   ភាគីពាក់ព័ន្ធតេូវអនុវត្តតាមគោលដៅជាក់ 

លាក់៣គឺ៖

(១)ការបង្កើត   និងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយ    និងបទដ្ឋានគតិយុត្តដិេលគោរពសិទ្ធ ិ  និងបេកាន់នូវ

យេនឌ័រ តាមរយៈកិច្ចពិភាកេសាសង្គមនៅគេប់ថា្នាក់ទំាងអស់ (២)  ការការពារនិងការផ្តល់អំណចដល់ពលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍បុរស   និងស្តេដីោយមិនគិតពីសា្ថានភាពផ្លវូចេបាប់របស់ពួកគេនៅគេប់ដំណក់កាលទំាង

អស់នេការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍និង  (៣)  តមេតមេង់ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ  និងចល័តភាពដើមេបីពងេងឹ

ការអភិវឌេឍសង្គម      និងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដោយទទួលសា្គាល់ថាពលករទេសន្តរបេវេសន៍ 

គឺជាភា្នាក់ងារនេការច្នេបេឌិតថ្មនិីងការអភិវឌេឍន៍។

ផ្នេកទី៧តារាងគោលនយោបាយ៖      វិស័យយុទ្ធសាស្តេគោលបំណងគោលនយោបាយនិងផេនការ

សកម្មភាពកំណត់ចេញនូវគោលដៅជាក់លាក់៣វិស័យដេលតេូវអនុវត្តគោលបំណងគោលនយបាយ  

និងសកម្មភាពដើមេបីសមេចបាននូវកិច្ចការទំាងនះភាគីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធដេលទទួលបន្ទកុ និងពេល

វេលាកំណត់ ដើមេបីសមេចបាននូវសកម្មភាពទំាងនេះ។
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រូបភាពទី១.   គំនូសបំពេញួនេគោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់កម្ពជុា

ផ្នេកទី ៦.១ ៦.២  និង៦.៣    ខាងកេមមានរៀបរាប់ពី គោលបំណង គោលនយោបាយសេបតាមគោល

បំណងជាក់លាក់ ៣ របស់គោលនយោបាយនេះ។     ចំណុចសកម្មភាព ដើមេបីសមេចបាននូវគោលដៅ

គោលនយោបាយទាំងនេះអាចរកមើលនៅក្នុងផ្នេកទី៧គំនូសបំពេួញពីគោលនយោបាយ៖    ផ្នេកយុទ្ធ

សាស្តេ  គោលបំណងគោលនយោបាយ   និងផេនការសកម្មភាព។

៦.១   អភិបាលកិច្ចទេសន្តរបេវេសន៍ការងារ

ចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០១១   មកកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ  (MOLVT)  បានផ្តចួផ្តើម    និងបន្តក្នងុ

ការអភិវឌេឍន៍សកម្មភាពគោលនយោបាយ     និងសា្ថាប័នដើមេបីពងេឹងនូវអភិបាលកិច្ចដំណើរការទេសន្តរ

បេវេសន៍។     សកម្មភាពទំាងនេះបង្កើតបានជាកេបខណ្ឌការងារសមេប់បេបញ្ញត្តពីិការជេើសរើសពលករ

ការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍      និងសមេបសមេលួដល់ទេសន្តរបេវេសន៍សេបចេបាប់។    មានការសហការ

ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថេជាទ្វេភាគីផងដេរ    លើការធ្វើឲេយសេបចេបាប់នូវពលករទេសន្តរបេវេសន៍មិន

សេបចេបាប់។      ក្នងុឆ្នា២ំ០១៤ រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆប់រហ័សចំពោះការវិលតេលប់ក្នងុទេង់ទេយ

ធំរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុាពីបេទេសថេ     តាមរយៈការផ្តល់សេវាការងារសំណើរដក់ការិយល័យ

លិខិតឆ្លងដេននៅតាមខេត្ត    និងបញ្ចះុថ្លេធ្វើលិខិតឆ្លងដេន    ទោះបីជាបេសិទ្ធភាពនេសេវាទំាងនេះតេវូបាន

រសាយទៅវិញដោយសារការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍តេឡប់ទៅបេទេសថេវិញ។      បន្ទាប់ពីមានការពនេយាពេល

បញ្ជនូពលករការងារផ្ទះទៅបេទេសមា៉ាឡេសីុ  សេចក្តពីេងអនុសេសរណៈយោគយល់គា្នាជាមួយនឹងបេទេស

មា៉ាឡេសីុមួយចំនួនតេវូបានពិនិតេយឡើងវិញ ដោយមានគោលដៅបើកចំហជាថ្មនូីវវំាងននមួយនេះ។

យើងទទួលសា្គាល់ថា    ទេសន្តរបេវសន៍ការងារជាបញ្ហាមួយ ដេលផេសារភា្ជាប់គា្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងគោល

នយោបាយដទេមួយចំនួនដេលពាក់ព័ន្ធនឹងកេសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទេ   និងតមេវូឲេយមានកិច្ចសន្ទននិង

កិច្ចសហបេតិបត្តកិារបន្ថេមទៀតរវាងភាគីទំាងនេះ ដើមេបីអនុវត្តនិងជមេញុយន្តការការពារពលករទេសន្តរ

បេវេសន៍។
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៦.១.១   វិស័យគោលនយោបាយចមេបងៗក្នងុអភិបាលកិច្ចទេសន្តរបេវេសន៍

អភិបាលកិច្ចទេសន្តរបេវេសន៍ការងារតេូវបានចេកចេញជា៣  វិស័យក្នុងការអនុវត្តន៍រួមមានកេបខណ្ឌ

អន្តរជាតិ     កេបខណ្ឌសា្ថាប័ននិងកេបខណ្ឌចេបាប់/បទបេបញ្ញត្ត។ិ

កេបខណ្ឌអន្តរជាតិ

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៖  បទដ្ឋានស្តង់ដរនិងលិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍

ការងារ      និងពលករទេសន្តរបេវេសន៍តេវូបានសិកេសាដោយផ្អេកលើបរិបទកម្ពជុានិងកេបខណ្ឌគតិយុត្តិ     

និងតេវូបានអនុម័ត    និងអនុវត្តក្នងុឥរិយបថដេលមានការយកចិត្តទុកដក់លើយេនឌ័រ។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី២៖ រដ្ឋាភិបាលរួមចំនេកក្នងុកិច្ចសហបេតិបត្តកិារពហុភាគីនិងថា្នាក់តំបន់

ស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារជាពិសេសជាមួយអាសា៊ាន ដោយមានទសេសនៈវិស័យចេបាស់លាស់មួយពីវិធី

ធ្វើសមាហរណកម្មថា្នាក់តំបន់នៅអាសា៊ាន     និងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានដេលអាចពងេងឹឱកាសការងារ

ក្នងុបេព័ន្ធសមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍គេប់រូប។ 

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៣៖    ដោយមានការពិគេះយោបល់ជាមួយនឹងដេគូសង្គម  និងអង្គការ

សង្គមសីុវិល រដ្ឋាភិបាលបង្កើតនូវស្តង់ដរអបេបរមាជាក់លាក់តាមវិស័យសមេប់  MOU ទំាងអស់ជាមួយនឹង

បេទេសទិសដៅដោយមានលក្ខខណ្ឌបញ្ជនូ និងបេកាសសំខាន់ៗនៅក្នងុកិច្ចសនេយាជាមួយនឹងនិយោជក 

មុនពេលបញ្ជនូពលករទៅបរទេស។

កេបខណ្ឌសា្ថាប័ន

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៤៖     កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ   MOLVT   បេើបេស់នូវ

សមត្ថភាពនេអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លនួនៅថា្នាក់កណ្តាល     និងថា្នាក់ខេត្ត      និងដើរតួនទីជាអ្នកដឹកនំក្នងុ

ការពងេងឹកិច្ចសហបេតិបត្តកិារអន្តរកេសួងស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដោយរួមមាន ការចូលរួមយ៉ាង

សកម្មនៅក្នងុកេមុការងារទេសន្តរបេវេសន៍របស់គណៈកមា្មាធិការជាតិបេយុទ្ធបេឆំងនឹងការជួញដូរមនុសេស។

កេបខណ្ឌចេបាប់/បទបេបញ្ញត្តិ

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៥៖     ចេបាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថិ្ម ី   តេវូបានពិចារណតេទៅលើការ

ធ្វើកំណត់សមា្គាល់ពីគមា្លោតនិងតេវូបានបង្កើតឡើង     ដើមេបីឆ្លះុបញ្ចាងំពីតមេវូការជាក់លាក់     និងតមេវូការ

នីមួយៗរបស់ជនទេសន្តរបេវេសន៍បុរស   និងស្តេតីាមរយៈការពិគេះយោបល់តេភីាគី។     នីតិវិធីពាក់ព័ន្ធ 

នឹងទេសន្តរបេវេសន៍ការងារតេវូបានពងេងឹ     ដើមេបីជមេញុទេសន្តរបេវេសន៍ការងារដេលសេបចេបាប់    និង

ការពារសិទ្ធរិបស់ពលករ។

គោលនយោបាយទី៦៖   ទិន្នន័យតាមភេទតេវូបានបេមូលនិងវិភាគយ៉ាងទៀតទាត់  ដើមេបីផ្តល់នូវព័ត៌មាន 

ដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយដេលផ្អេកលើភស្តតុាងដេលនឹងតេវូរៀបចំសំដៅលើបទពិសោធន៍របស់

ពលករទេសន្តរបេវេសន៍បុរសនិងស្តេ។ី
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៦.២    ការការពារនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍  

           បុរស និងស្តេី

ចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០១១មក     កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់យ៉ាងខា្លោងំ

លើការការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍មុនពេលចេញដំណើរ។      បេកាសលេខ០៤៧ធានថា     ទីភា្នាក់ងារ

ជេើសរើសឯកជនតេវូតេបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតមេវូអបេបបរមាមួយចំនួន     ដើមេបីទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណដេល

បេកាសលេខ២៥០ និង២៥១ កំណត់ពីដំណើរការតេតួពិនិតេយយ៉ាងទៀងទាត់លើទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯក

ជន   និងពេយួរអាជា្ញាប័ណ្ណរបស់ទីភា្នាក់ងារទំាងនះ    បេសិនបើពួកគេខកខានមិនបានអនុវត្តតាម។    ពេល

បច្ចបុេបន្ន     កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈកំពុងតេរៀបចំបញ្ជកីារងារ     ដើមេបីកំណត់ពីលក្ខណៈ

វិនិច្ឆយ័ឲេយកាន់តេចេបាស់លាស់ថេមទៀតសមេប់ការធ្វើអធិការកិច្ចលើទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជន។

អនុកេតឹេយលេខ១៩០   បេកាសលេខ០៤៦   ជាមួយនឹងឯកសារណេនំតមេង់ទិសស្តង់ដរថា្នាក់ជាតិរបស់

កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដើមេបីអាចធានថាពលករទេសន្តរបេវេសន៍នីមួយៗបានដឹងពី 

សិទ្ធនិៅកន្លេងការងារ     និងការអនុវត្តនៅកន្លេងការងារវបេបធម៌និងបេពេណីនៅបេទេសទិសដៅ     ចំណេះ

ដឹងផ្នេកហិរញ្ញវត្ថ ុ  ការយល់ដឹងពីសុខភាព   និងវិធីក្នងុការទទួលបានសិទ្ធរិបស់ខ្លនួទំាងនៅក្នងុបេទេស  និង

នៅបរទេស។     បេកាសនេះធានថា    អ្នកបណ្តះុបណ្តាលរបស់ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសតេវូតេទទួលបានការ

បណ្តះុបណ្តាលហើយថាពលករទេសន្តរបេវេសន៍ទទួលបាននូវវិញ្ញាបនប័តេណេនំតមេង់ទិសមុនពេល

ចេញដំណើរដេលជាភស្តតុាងថា   បានឆ្លងកាត់ការណេនំតមេង់ទិស      និងជាលក្ខខណ្ឌមុនសមេប់ការធ្វើ

ទេសន្តរបេវេសន៍។  កេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានរៀបចំការបណ្តះុបណ្តាលគេបួង្គាល 

ដើមេបីធ្វើការបណ្តះុបណ្តាលណេនំតមេង់ទិសមុនពេលចេញដំណើរ និងតេវូតាមដនពីគុណភាព និងវាយ

តម្លេពីបេសិទ្ធភិាពរបស់ការបណ្តះុបណ្តាលនេះ។

ក្នុងខេមករា   ឆ្នាំ២០១៤    កេសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានបើកមណ្ឌលធនធានពលករ 

ទេសន្តរបេវេសន៍នៅនយកដ្ឋានមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មនៅទីកេងុភ្នពំេញ។       មុខងារផេសេងរបស់មណ្ឌល 

នេះ គឺទទួលបណ្តងឹរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍  តាមរយៈយន្តការបណ្តងឹដេលបានបញ្ជាក់ក្នងុបេកាស

លេខ២៤៩។ បណ្តឹងដេលទទួលបានរហូតដល់សព្វថ្ងេនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌមុនពេលចេញ 

ដំណើរ (ជាឧទាហរណ៍ការចំណយការពនេយាពេលបេគល់ការងារ) ឬអំឡុងពេលនៅបរទេស (ជាឧទា

ហរណ៍ការបើកបេក់ខេឬលក្ខខណ្ឌការងារ)។    នៅបុ៉ន្មានឆ្នាខំាងមុខនេះ    នឹងមានការកសាងសមត្ថភាព

សា្ថាប័ន     ដើមេបីឲេយពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដក់ពាកេយបណ្តឹងតាមរយៈមន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាល 

វិជា្ជាជីវៈណមួយហើយនឹងមានកិច្ចបេជុំសមេុះសមេួលនៅថា្នាក់ខេត្ត។ ដោយមានរបាយការណ៍ស្តីពី 

ការរំលោភបំពាន ការកេងបេវ័ញ្ច ការបន្លឬំរំលោភកិច្ចសនេយាលើពលករទេសន្តរបេវេសន៍កម្ពជុា គឺវា  

សមសេបដល់ពេលវេលាដេលកេសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈកំពុងតេធ្វើបេកាសស្តពីីការបេើបេស់

បេក់តម្កល់ធានរបស់ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនជាយន្តការមួយដេលអាចផ្តល់សំណងដល់ជនរងគេះ។
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ខណៈដេលបេកាសលេខ២៥២ កំណត់ពីការទទួលខុសតេវូរបស់ទីភា្នាក់ងារជេើសរើសឯកជនចំពោះពលករ

ទេសន្តរបេវេសន៍ក្នងុបេទេសទិសដៅ មានការទាមទារក្នងុការធ្វើកិច្ចការបន្ថេមទៀតដើមេបីធានឲេយមានការ

ការពារពលករទេសន្តរបេវេសន៍ពេលកំពុងធ្វើការនៅបរទេស។     រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានតេងតំាងអនុព័ន្ធ

ការងារក្នងុបេទេសទិសដៅនៅឡើយទេ ក៏បុ៉ន្តេកេសួងការងារកំពុងដំណើរការដក់បញ្ជនូកុងសុ៊លការងារ

មា្នាក់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។    អាណត្តរិបស់សា្ថានកុងសុ៊លរួមបញ្ចលូការតេតួពិនិតេយនិយោជក   និងលក្ខខណ្ឌ

ការងារមុនពេលអនុញ្ញាតឲេយជេើសរើសពលករទេសន្តរបេវេសន៍ និងធ្វើការយ៉ាងជិតស្នតិជាមួយអាជា្ញាធរ

និងអ្នកផ្តល់សេវាដទេទៀតក្នងុការធានការការពារដល់បេជាជនកម្ពជុា។

៦.២.១   វិស័យគោលនយោបាយចមេបងៗក្នងុការការពារនិងការផ្តល់អំណាច់

                ដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍

ការការពារនិងការផ្តល់អំណចដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍      តេវូបានបេងចេកចេញជាពីរវិស័យអនុវត្ត

រួមមានការតេតួពិនិតេយការជេើសរើស     និងការស្វេងរកការងារឱេយធ្វើ     និងសេវាគំាទេ។

ការតេួតពិនិតេយការជេើសរើសនិងការស្វេងរកការងារឲេយធ្វើ

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៧៖     រដ្ឋាភិបាលតាមដននិងអនុវត្តយន្តការការពារនៅក្នងុពេលជេើស

រើសនិងស្វេងរកការងារឱេយពលករទេសន្តរបេវេសន៍ធ្វើរួមទាំងការបង្កើតអធិការកិច្ចលើទភីា្នាក់ងារជេើស

រើស    ការបណ្តះុបណ្តាលមុនពេលចេញដំណើរ    និងបទបេបញ្ញត្តពីិថ្លេសេវាសមេប់ដំណើរការទេសន្តរ

បេវេសន៍រួមទាំងថ្លេកមេជើងសារ។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៨៖   មេខេយល់ ឬទីភា្នាក់ងារមិនសេបចេបាប់ ឬទីភា្នាក់ងារជេើសរើសសេប

ចេបាប់ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើកេងបេវ័ញ្ចឬមិនហ្មត់ចត់    តេវូទទួលទោសដេលសមសេប    ដើមេបីកាត់បន្ថយ

នូវទេសន្តរបេវេសន៍មិនសេបចេបាប់    និងកាត់បន្ថយភាពរងគេះរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍។

សេវាគំទេ

គោលបំណងគោលនយោបាយទី៩៖    សេវាសា្ថានកុងសុ៊លរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល   តេវូបានបង្កើតឡើងឬ

ពងេងឹនៅតាមបេទេសទិសដៅធំៗ     ដើមេបីផ្តល់ជំនួយដ៏មានបេសិទ្ធភាពដល់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍បុរស

និងស្តេដីោយមិនគិតពីឋានៈរួមទំាងជមេក    ផ្លវូចេបាប់   វិវាទការងារ   ការការពារសង្គម    និងសមេបទាសមេប់

ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១០៖  ការទទួលបានយុត្តធិម៌របស់ជនទេសន្តរបេវេសន៍តេវូបានសមេប

សមេលួតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការទទួលពាកេយបណ្តងឹក្នងុលក្ខខណ្ឌមានបេសិទ្ធភាព ផ្អេកលើយេនឌ័រ 

និងទាន់ពេលវេលា។    ក្នងុករណីមានបទឧកេដិ្ឋ នីតិវិធីយុតា្តាធិការតេវូផ្តចួផ្តើមឡើងដើមេបីធានដល់ការផ្តន្ទា 

ទោសតេមឹតេវូនិងជាការធ្វើឱេយអ្នកដទេខា្លោចរអារ។
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គោលបំណងគោលនយោបាយទី ១១៖   រាជរដ្ឋាភិបាលសមេបសមេួលដល់ជនទេសន្តរបេវេសន៍ក្នុង

ការទទួលបានកម្មវិធីបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈដើមេបីអភិវឌេឍន៍   និងទទួលសា្គាល់ជំនញរបស់ពលករទេសន្តរ

បេវេសន៍    ដេលនេះជាវិធានការមួយសមេប់ពងេងឹការការពារ    និងសកា្តានុពលក្នងុការរកបេក់កមេ។ 

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនិងបេព័ន្ធទទួលសា្គាល់ជំនញ តេូវបានបង្កើតឡើងសមេប់បុរសនិងស្តេីដោយ

មានការពិគេះយោបល់ជាមួយនឹងនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលនេបេទេសទិសដៅសេបទៅតាមតមេូវការ

ទីផេសារការងារនៅក្នុងវិស័យនិងមុខរបរជាក់លាក់។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១២៖     រាជរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយនឹងថា្នាក់ដឹកនំតាមមូលដ្ឋានដេគូ

សង្គម    និងអង្គការសង្គមសីុវិល    ដើមេបីផ្តល់នូវព័ត៌មានតេមឹតេវូនិងមានបច្ចបុេបន្នភាពស្តពីីទេសន្តរបេវេសន៍

ដោយសុវត្ថភិាព    និងសិទ្ធនិៅកន្លេងធ្វើការនៅក្នងុសហគមន៍បញ្ជនូពលករចេើននិងនៅកន្លេងឆ្លងកាត់។

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៣៖ ការសិកេសាពីលទ្ធភាពតេវូបានធ្វើឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទៅ

លើយន្តការការពារបន្ថេមសមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាបុរសនិងស្តេី ដូចជាការបង្វិលឥណទាន

និងមូលនិធិបេក់កម្ចី   និងមូលនិធិសុខមាលភាពជនទេសន្តរបេវេសន៍ ដើមេបីជួយដល់ពលករបុរសនិង

ស្តេីក្នុងការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍។

៦.៣   ការតេួតពិនិតេយនិងការបេើបេសធនធានដេលទទួលបានពីទេសន្តរ

          បេវេសន៍ការងារដើមេបីការអភិវឌេឍន៍

ចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០១០មក  ការរួមបញ្ចលូនូវគោលនយោបាយទេសន្តរបេវេសន៍ការងារអន្តរជាតិទៅក្នងុ

ផេនការការងារនិងអភិវឌេឍន៍ជាតិ  មានការកើនឡើងដោយមានការទទួលសា្គាល់ថា  គោលនយោបាយក្នងុ

សេកុចំាបាច់តេវូគិតគូរពីបេជាជនភាគចេើនដេលជាយុវជនស្ថតិក្នងុអាយុធ្វើការ។

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ជាតិឆ្នា ំ ២០១៤-២០១៨  ចាត់បេភេទនិរបេវេសន៍ថាជាបញ្ហាសមេប់ឱេយគណៈ

កមា្មាធិការជាតិបេជាជននិងការអភិវឌេឍន៍(NCPD) ធ្វើការលើបញ្ហានេះ    ដោយសហការជាមួយនឹងកេសួង 

និងទីភា្នាក់ងារដទេទៀត    ដើមេបីពងេងឹធនធានមនុសេសរបស់ខ្លនួ   ដើមេបីដក់បញ្ហាដេលពាក់ព័ន្ធនឹងបេជាជន

ចូលទៅក្នងុដំណើរការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍នៅគេប់កមេតិទំាងអស់   ដើមេបីឲេយអ្នកធ្វើផេនការ   និងអ្នក

ធ្វើគោលនយោបាយធ្វើការសមេច។     គោលនយោបាយជាតិស្តពីីមុខរបរនិងការងារដេលកំពុងតេបង្កើត

សំដៅបង្កើតការងារ(បរិមាណនិងគុណភាព)ក្នងុបេះដូងនេសេដ្ឋកិច្ច និងការធ្វើគោលនយោបាយសង្គម

ដោយផ្តាតសំខាន់លើសេ្តនិីងបុរសវ័យក្មេង   នឹងធ្វើការពិចារណលើទេសន្តរបេវេសន៍ការងារក្នងុចំណម

ទិដ្ឋភាពដទេទៀត។    គោលនយោបាយជាតិស្តពីីការអភិវឌេឍន៍យុវជនកម្ពជុាដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផេន

ការសកម្មភាពយុវជនជាតិ២០១៤-២០១៨សំដៅផ្តល់ជមេើសដល់ទេសន្តរបេវេសន៍ខណៈដេលដំណើរការ

ពន្លឿនគោលដៅអភិវឌេឍន៍សហសវតេស រួមបញ្ចលូការផ្តល់ការងារ    និងសេវាកម្មបណ្តះុបណ្តាលជាមធេយាបាយ

ផេសេងដល់ទេសន្តរបេវេសន៍     និងជមេើសចំពោះពលករដេលតេឡប់មកវិញ។      យុទ្ធសាសេ្តចតុកោណ

ដំណក់កាលទី  III  ២០១៣-២០១៨ បងា្ហាញពីប្តេជា្ញាចិត្តដ៏ខា្លោងំកា្លោមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នងុការលើកកម្ពស់

ការងារនៅថា្នាក់ជាតិនេយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍រយៈពេលមធេយមរបស់ខ្លួន     និងកំណត់ពីកេបខណ្ឌគោល 
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នយោបាយដេលការបង្កើតការងារដេលមានផលិតភាព   និងការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកើតមានឡើងពេលជា

មួយគា្នា។

ទោះជាយ៉ាងណក្តី គោលនយោបាយនិងការផ្តួចផ្តើមទាំងនេះមិនទាន់បេកា្លោយទៅជាកម្មវិធីនិងសេវា

កម្មដេលមានបេតិបត្តិការនៅឡើយទេ នឹងអាចផ្តល់ជមេើសទេសន្តរបេវេសន៍គេប់គេន់សមេប់បេជា

ពលរដ្ឋមួយចំនួនពងេងឹផលវិបាកបេបអភិវឌេឍន៍នេការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍ ឬដេលនឹងផ្តល់ផលបេយោជន៍

ដល់ពលករវិលតេឡប់មកវិញក្នងុលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច  និងសមាហរណកម្មឡើងវិញក្នងុសង្គមរបស់ពួក

គេ។

៦.៣.១     វិស័យគោលនយោបាយចមេបងៗក្នងុទេសន្តបេវេសន៍  

                  និងការអភិវឌេឍន៍

ការតេតូពិនិតេយ  និងការបេើបេស់ធនធានដេលទទួលបានពីទេសន្តរបេវេសន៍ការងារសមេប់ការអភិវឌេឍន៍

តេូវបានបេងចេកចេញជា៣វិស័យនេការអនុវត្តន៍រួមមានទេសន្តរបេវេសន៍ក្នុងរបៀបវារៈអភិវឌេឍជាតិ

បេក់បញ្ញើរ   និងការវិនិយោគរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍    និងការវិលតេលប់និងធ្វើសមាហរណកម្ម

ឡើងវិញ។

ទេសន្តរបេវេសន៍ក្នុងរបៀបវារៈអភិវឌេឍជាតិ

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៤៖    ទេសន្តរបេវេសន៍ការងារតេវូបានបន្តរួមបញ្ចលូនៅក្នងុផេនការ

អភិវឌេឍន៍ជាតិ      និងតាមវិស័យក្នងុការទទួលសា្គាល់    និងពងេកីសកា្តានុពលអភិវឌេឍដល់ទេសន្តរបេវេសន៍

ក្នងុបេទេសកម្ពុជា   និងធានដល់ការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍ពាក់ព័ន្ធ។

បេក់បញ្ញើរនិងការវិនិយោគរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៥៖   រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយនឹងសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថនុៅកម្ពជុា  និង

បេទេសទិសដៅ     ដើមេបីសមេលួដល់ការផ្ញើបេក់និងសេវាហិរញ្ញវត្ថដុោយសុវត្ថភិាពមានបេសិទ្ធភាពនិង

មានកមេធូរថ្លេសមេប់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាបុរសនិងសេ្ត។ី    ផលប៉ះពាល់នេការផ្ញើបេក់ទៅលើការ

អភិវឌេឍន៍តេវូបានពងេងឹតាមរយៈសេវាគំាទេដេលផ្តល់ទៅឱេយជនទេសន្តរបេវេន៍និងគេសួារដោយរួមមានការ

បណ្តះុបណ្តាលពីអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថផុ្អេកលើយេនឌ័រ   សេវាហិរញ្ញវត្ថ ុ   និងផលិតផលមួយចំនួនពេមទំាងកិច្ច

សន្ទននិងឧបករណ៍សមេប់ការចូលរួមរៀបចំ។

ការវិលតេលប់មកវិញនិងការធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញ

គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៦៖ ការវិលតេលប់និងការធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញបេកបដោយ 

ផលិតភាពរបស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍ជាបុរសនិងស្តេីនឹងកើតមានតាមរយៈគោលនយោបាយមាន

ភស្តតុាង និងការផ្តល់សេវាដេលពងេងឹសមេប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយ រូមមាន 

សេវាមុខរបរការអភិវឌេឍន៍ និងការទទួលសា្គាល់ជំនញការបណ្តះុបណ្តាល ការអភិវឌេឍសហគេស និង 

កម្មវិធីវិនិយោគ។
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គោលបំណងគោលនយោបាយទី១៧៖    ថ្លេចំណយសង្គមនេការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍តេូវបានយកមក

បេើបេសតាមរយៈកម្មវិធីពិសេសដោយរួមមានតាមរយ: ការផ្តល់ការគាំទេដល់គេួសារ    និងកូនៗរបស់

ពលករទេសន្តរបេវេសន៍។
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ឯកសារយោង

Chandararot, K, Liv, D. ២០១២. ការអភិវឌេឍន៍ជនបទនិងឱកាសការងារក្នងុបេទេសកម្ពជុា៖ ថាតើគោល

នយោបាយជាតិមុខរបរនិងការងារអាចរួមចំនេកឆ្ពោះទៅកាន់ការសមេចបានការងារសមរមេយក្នុងតំបន់

ជនបទបានយ៉ាងដូចម្តេ? Bangkok, CIDS, unpublished.

កេុះរ៉ូតក្នុងការអភិវឌេឍន៍(Croosroard to Development) ឆ្នាំ២០១១ ការស្ទង់មតិមូលដ្ឋានរបស់គមេង

តេីកោណអនុតំបន់មេគង្គរបស់ILO៖កម្ពុជា.មិនបានបោះពុម្ពផេសាយនះទេ។

អង្គការ ILO.      វឌេឍនភាពលើការអនុវត្តអនុសាសន៍នេវេទិកាអាសា៊ានលើកទីបីនិងលើកទីបួនស្តពីីការងារ

ទេសន្តរបេវេសន៍ ឯកសារសាវតានេវេទិកាអាសា៊ានលើកទីបេំស្តីពីការងារទេសន្តបេវេសន៍ Bandar 

Seri Begawan ៩-១០ តុលា. ២០១២.

អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារសកម្មភាពតេភីាគីសមេប់ការពារ និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធពិលករទេសន្តរ

បេវេសន៍ (គមេងតេកីោណអាសា៊ាន) ឆ្នា២ំ០១៤. ការវាយតម្លេភាពការតេៀមខ្លនួរបស់រដ្ឋសមាជិកអាសា៊ាន

សមេប់ការអនុវត្តការប្តេជា្ញាចិត្តចំពោះលំហូរដោយសេរើនេពលកម្មជំនញនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច

អាសា៊ានចាប់ពីឆ្នា២ំ០១៥.  ការិយល័យILOបេចំាតំបន់អាសីុនិងបា៉ាសីុហ្វកិ។ បាងកក៖ ILO។

អង្គការ ILO   និងធនគារអភិវឌេឍអាសីុ២០១៤។  សហគមន៍អាសា៊ាន២០១៥៖   ការគេប់គេងសមាហរណ

កម្មការងារដេលល្អបេសើរនិងសុមដុមនីយកម្មដេលមានការចេករំលេក។ ទីកេងុបំាងកកបេទេសថេ៖ 

ILO និង ADB។

អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឆ្នា២ំ០១២. ការបា៉ាន់បេមាណរបស់ILOជាសកលលើពលកម្មដោយបង្ខ៖ំលទ្ធ

ផលនិងវិធីសាសេ្ត. ការិយល័យអន្តរជាតិខាងការងារកម្មវិធីពិសេសដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងពលកម្មដោយ

បង្ខ(ំSAP-FL). ហេសឺណេវ៖ILO។

អង្គការ ILO.  សេចក្តសីមេចពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វេងសា្ថានភាពភាពគា្មានការងារធ្វើគេប់គេន់និងការងារ

មិនគេប់គេន់, អនុម័តដោយសន្នបិាតអន្តរជាតិនេអ្នកសិ្ថតិការងារលើកទី១៦ ខេតុលាឆ្នា១ំ៩៩៨ 

www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adoptedby-in-

ternationalconferences-of-labour-statisticians/WCMS_០៨៧៤៨៧/lang--en/index.htm [accessed ៤ 

មិថុន ២០១៤].

អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ    និងបទបងា្ហាញកិច្ចសន្ទនពហុភាគី និងបេទេសកូរ៉េធ្វើបច្ចបុេបន្នភាពបេព័ន្ធ

អនុញ្ញាតការងារថ្ងេទី៣ខេធ្នឆូ្នា២ំ០១៣។

អង្គការទេសន្តបេវេសន៍អន្តរជាតិ    និងមជេឍមណ្ឌលសេវជេវអាសា៊ានលើទេសន្តរបេវេសន៍ឆ្នាំ២០១៣ 

វាយតម្លេការផ្លោស់ដេលអាចមានក្នងុគំរូទេសន្តរបេវេសន៍របស់ពលករទេសន្តរបេវេសន៍មីុយ៉ាន់មា៉ា     និង

ផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេចំពោះបេទេសថេ។   បេទេសថេ៖  IOM។



64

បទបងា្ហាញអង្គការទេសន្តរបេវេសន៍អន្តរជាតិ ការវាយតម្លេពលករទេសន្តរបេវេសន៍ដេលបានវិលតេលប់ 

មកវិញក្នងុបេទេសកម្ពជុា ថ្ងេទី៩ខេកញ្ញាឆ្នា២ំ០១៤ភ្នពំេញ។

Jampaklay, A., Kittisuksathit, S. ២០០៩. បេក់បញ្ញើរពលករទេសន្តរបេវេសន៍៖ កម្ពជុាឡាវនិងមីយ៉ាន់មា៉ា. 

បាងកក, ILO។

កេសួងផេនការ វិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ .២០១៣. ការស្ទង់មតិបេជាជនអន្តរកាលឆ្នា២ំ០១៣របាយការណ៍ 

បញ្ចប់. ភ្នពំេញ។

កេសួងផេនការវិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ. ២០១០. ការស្ទង់មតិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាឆ្នា២ំ០០៩. ភ្នពំេញ. 

កេសួងផេនការ, វិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ. ២០១៣. ឯកសារព័ត៌មានបន្ថេម  មតិយោបល់លើលទ្ធផលនេការ

ស្ទង់មតិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាឆ្នា២ំ០១២. ភ្នពំេញ។

កេសួងផេនការវិទេយាសា្ថានជាតិស្ថតិិ;អង្គការ ILO. ២០១៣.  របាយការណ៍ស្ទង់មតិកមា្លោងំពលកម្ម និងពល

កម្មកុមារក្នងុបេទេសកម្ពជុាឆ្នា២ំ០១២៖កមា្លោងំពលកម្ម. Phnom Penh: ILO។

កេសួងផេនការ   មូលនិធិបេជាជនអង្គការសហបេជាជាតិ. ២០១២. ទេសន្តបេវេសន៍ក្នងុបេទេស កម្ពជុា៖

របាយការណ៍នេគមេងទេសន្តរបេវេសន៍ទីកេងុនិងជនបទនៅបេទេសកម្ពជុា(CRUMP). ភ្នពំេញ។

NESDB.២០១៤។  គមេងតមេវូការពលករក្នងុបេទេសថេក្នងុឯកសារបទបងា្ហាញដេលពឹងផ្អេកលើការ

សិកេសាទីផេសារការងារសមេប់សង្គមដេលមានវ័យចំណស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា ២០១៤ បច្ចបុេបន្នកម្មផេន

ការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ មិនមានការបោះពុម្ពផេសាយ។

វិទេយាសា្ថានសេវជេវអភិវឌេឍបេទេសថេឆ្នា២ំ០១២។   បង្កើតយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍការផលិតនិងកមា្លោងំពលកម្ម

សមេប់តមេូវការវិស័យឧសេសាហកម្មក្នុងឆ្នាំ២០១៥  របាយការណ៍សេវជេវតេូវបានបេគល់ជូនកេសួង

ឧសេសាហកម្មការិយល័យសេដ្ឋកិច្ចឧសេសាហកម្ម៖  ទីកេងុបំាងកក។

ធនគារពិភពលោក។ទិន្នន័យបេទេសកម្ពជុា http://data.worldbank.org/country/cambodia [ចូលមើល

នៅថ្ងេទី៤ខេមិថុនឆ្នា២ំ០១៤]។

ធនគារពិភពលោក.ឯកសារព័ត៌មានទេសន្តរបេវេសន៍និងបេក់បញ្ញើរ,  http://data.worldbank.org/data-
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