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អារម្ភរថា 

 

ម្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ានអនុវតតម្បកបពោយពជ្ជគជ័យនូវអាទិភាពទងំ ៥ តដលាន
ោក់ពចញនូវកាុង ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ ២០១៤-២០១៨ 
កនលងពៅពនុះ។ កាុងន្នម្ថ្នា ក់ដឹកនំ្នននម្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ខ្ុំសមូ្តែលងនូវការពកាតសរពសើរ 
និងវាយតនម្លខពស់ ជូនចំពពាុះម្ញ្រ្នតីរាជការពម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងទងំអស់ ម្ពម្ទងំម្គប់ម្កសួង-ស្កថ ប័ន និងនដគូ តដល
ានរមួ្ចំតណ្កខិតខំម្បឹងតម្បងោ៉ា ងបតូរផ្តត ច់សពម្ម្ចាននវូលទធផ្លជ្ជតផ្លផ្តា គួរជ្ជទីពម្ទនៈពនុះ។ 

ពផ្តើម្ពចញពីបទពិពស្កធ្ន៍កាងុការអនវុតតកនលងម្កពនុះ ពដើម្បីបនតការអនុវតតការងារជូនរាជរោឋ ភាិលកម្ពុជ្ជ 
ឱ្យម្សបតាម្កម្មវិធ្ីនពោាយ និង យទុ្ធសាស្តសរចតសុកាណ-ដាំណារ់កាលទ្ី៤ របស ់រាជរោឋ ភិាល នីតិកាល
ទី៦ ននរដឋសភា ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ានបនតោក់ពចញកាន់តតម្ុតម្សួច និងម្បកបពោយ
ការពបតជ្្ជចិតតខពស់នូវ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ ល វសជាា ជីវៈ ២០១៩-

២០២៣។ កាងុការោក់ពចញនូវតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ពនុះ ម្កសួង
ានពធ្វើអាទភិាវបូនីយកម្មនូវកម្មវិធ្ីកំតណ្ទម្ម្ង់ទងំ ៥ រួម្ម្ន ១-ការអភវិឌ្ឍលកខខណ្ឌ ការងារ និងសុខដុម្នីយ
កម្មននទំន្នកទ់ំនងវិជ្ជា ជីវៈ ២-ការពធ្វើទំពនើបកម្មម្បព័នធអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ៣-ការរកា 
និងបពងាើនម្ុខរបរ និងការងារពៅកាុងនងិពម្ៅម្បពទស ៤-ការអភវិឌ្ឍរបបសនតសិុខសងគម្ និង ៥-ការពម្ងឹងពសវា
គំម្ទទូពៅ ពោយកំណ្ត់នូវកម្មវិធ្ី ចពងាា ម្សកម្មភាព និងសូចន្នករកាន់តតសុម្កឹត និងអាចព ល្ើយតបនឹងតម្ម្ូវ
ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ វិស័យទងំម្លូ ម្សបតាម្ស្កថ នភាពវិវឌ្ឍន៍ននសងគម្-ពសដឋកិចេកម្ពុជ្ជ និងសកលពោក។ 

ទនទឹម្គា ពនុះ ការោក់ពចញនូវ ផ្.យ.អ.ក.ប ២០១៩-២០២៣ គឺពដើម្បីធាន្នថ្នម្គប់សកម្មភាពរបស់ម្កសួង
ម្នភាពម្បទក់ម្កឡាគា  សងគតិភាពពីម្គប់តួអងគពាកព់័នធ និងពដើម្បធីាន្នថ្នធ្នធានទងំអសរ់បស់ម្កសួង និងនដគូ
អភវិឌ្ឍន៍ម្តូវានផ្តល់ ពោយម្នទិសពៅចាស់ោស់ពៅដល់អាទិភាពការងារតដលានកណំ្ត់។ ជ្ជម្យួគា ពនុះ 
តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត ពនុះ ក៏ម្នពគលពៅចូលរួម្អនុវតតឱ្យសពម្ម្ចានពជ្ជគជ័យនវូ ម្កបខណ័្ឌ ពគលនពោាយ
ន្នន្ន ជ្ជអាទិ៍ ពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧសាហកម្មកម្ពុជ្ជ ២០១៥-២០២៥, ពគលពៅអភិវឌ្ឍន៍ម្បកប
ពោយចីរភាពកម្ពុជ្ជ ២០១៦-២០៣០, ពគលនពោាយជ្ជតិសត ីពីម្ុខរបរ និងការងារ ២០១៥-២០២៥, ពគល
នពោាយជ្ជតិសត ីពីការអបរ់បំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ២០១៧-២០២៥, ម្កបខណ័្ឌ ពគលនពោាយ
ជ្ជតិគំពារសងគម្ ២០១៦-២០២៥, កម្មវិធ្ីការងារសម្រម្យសម្ម្បម់្បពទសកម្ពុជ្ជ ២០១៩-២០២៣ របសអ់ងគការ
អនតរជ្ជតិខាងការងារ, ពគលនពោាយសត ីពីពទសនតរម្បពវសន៍ការងារសម្ម្ប់ម្បពទសកម្ពុជ្ជ ២០១៩-២០២៣ និង
តផ្នការសកម្មភាពជ្ជតិសត ពីីការកាត់បនថយពលកម្មកមុ្រ និងការលុបបំាត់ទម្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផ្តុននពលកម្មកុម្រ 
២០១៦-២០២៥ ពដើម្បីជ្ជម្ូលោឋ នឈានពឆព ុះពៅសពម្ម្ចជ្ជម្បពទសម្នចំណូ្លម្ធ្យម្កម្ម្ិតខពស់ពៅ ឆា ំ២០៣០ 
និងជ្ជម្បពទសម្នចំណូ្លខពស់ពៅ ឆា ំ២០៥០។  
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ជ្ជែមីម្តងពទៀត កាុងន្នម្ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ខ្ុំសូម្សតម្តងនូវការពកាតសរពសើរចំពពាុះ
ម្កុម្ការងារបពចេកពទសចងម្កង តផ្នការយទុធស្កញ្រ្សតអភវិឌ្ឍន ៍វសិ័យការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត ល វជិ្ជា ជីវៈ ២០១៩-

២០២៣ តដលានដឹកនំ្នសម្ម្បសម្ម្ួលការពរៀបចំឯកស្ករដ៏ម្នស្ករៈសំខាន់ពនុះ និងសូម្វាយតនម្លខពស់ចំពពាុះ
អងគភាពពាក់ព័នធម្គប់កម្ម្ិតរបស់ម្កសួង តដលានសហការគា ោ៉ា ងសអ ិតរម្ួត និងខិតខំម្បឹងតម្បងរួម្គា ពរៀបចំនូវ
តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ ពនុះព ើង។  

 ជ្ជទីបញ្េប់ពនុះ ខ្ុំសមូ្បញ្ហា ក់ថ្ន ពដើម្បីពជ្ជគជ័យននការអនុវតតពគលនពោាយអាទិភាពរបស់រាជរោឋ ភិាល 
ដូចានកំណ្ត់កាុង យុទ្ធសាស្តសរចតុសកាណ-ដាំណារ់កាលទ្ី៤ តម្ម្ូវឱ្យម្នកិចេខិតខំម្បឹងតម្បងរួម្គា រវាងម្គប់
អងគភាពពាក់ព័នធនផ្ទកាុងម្កសួង ក៏ដូចជ្ជកិចេសហការដ៏សអ ិតរម្ួតជ្ជម្ួយម្គប់ម្កសួង ស្កថ ប័ន នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង
ម្គប់ភាគីពាក់ព័នធទំងអស់។ ខ្ុំសងឃឹម្ពជឿជ្ជក់ោ៉ា ងម្ុតម្ថំ្ន ម្គប់អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទម្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះ
បណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ នឹងអនុវតតនូវបណ្តត អាទិភាពន្នន្នតដលានកំណ្ត់កាុង តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យ
ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វជិ្ជា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ ជ្ជពិពសស ម្តូវអនុវតតពោយការម្បកាន់ខាា ប់នូវអភមិ្កម្ ៥ 
របស់ សសម្រចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន ផសន នាយររដាម្ស្តនរីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា គឺ “ ល្ុុះកញ្េក ់
ងតូទឹក ដសុតកអល ពាាល និងវុះកាត”់ និងាវចន្ន ២ គឺ “តកទម្ម្ងខ់ាងកាុង នងិបពងាើនម្តិតខាងពម្ៅកាុងស្កម រតី
ឯករាជយ” ពហើយម្តូវយកតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត ពនុះ ពរៀបចំជ្ជតផ្នការសកម្មភាពអនុវតតម្បចំឆា ំពៅតាម្អងគភាព
ម្បកបពោយការទទួលខុសម្តូវខពស់ និង្នទៈម្េ ស់ការ។ 
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អរសរបាំព្រួញ 

 

ក.ស.ែ.ម្ : ម្កុម្ការងារបពចេកពទសអនតរម្កសងួពដើម្បីពរៀបចំោក់ឱ្យដំពណ្ើរការរបបសនតិសុខសងគម្ 

  តផ្ាកហានិភ័យការងារ និងតផ្ាកតែទសំុខភាពសម្ម្ប់ម្ញ្រ្នតីស្កធារណ្ៈ 
គ.ក.ប : គណ្ៈកម្មការសម្ម្ប់ពោុះម្ស្កយបញ្ហា កូដកម្ម ាតកុម្ម ពៅតាម្ម្គប់ម្ុខសញ្ហញ  
គ.ជ.ព : គណ្ៈកម្មការជ្ជតិម្បឆំងពលកម្មកុម្រ 
ផ្.យ.អ.ក.ប : តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 
ផ្.យ.អ.ជ : តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជត ិ

អ.ប.វ : អប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ 
ទ.ជ.ម្.ក  : ទីភាា ក់ងារជ្ជតិម្ុខរបរ និងការងារ 
ប.ស.ស. : ពបឡាជ្ជតសិនតិសុខសងគម្ 

ផ្.ស.ស : ផ្លិតផ្លកាុងម្សុកសរុប 

ស.ដ.ក : ន្នយកោឋ នសតង់ោ និងកម្មវិធ្ីសិកា 

អ.គ.ក.ប : អគគពលខាធ្កិារោឋ នគណ្ៈកម្មការសម្ម្ប់ពោុះម្ស្កយបញ្ហា កដូកម្ម ាតុកម្ម ពៅតាម្
  ម្គប់ម្ុខសញ្ហញ  
អ.ក.ជ.ប.អ : អគគពលខាធ្កិារោឋ នម្កុម្ម្បឹកាជ្ជតិម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ 

AOP : Annual Operation Plan 

AQRF : ASEAN Qualification Reference Framework 

BFC : Better Factories Cambodia 

BSP : Budget Strategy Plan 

CBT : Competency Based Training 

CQF : Cambodia Qualification Framework 

CTQF : Cambodia Trainer Qualification Framework 

GMAP : Gender Mainstreaming Action Plan 

ILO : International Labour Organization 

ILO-BFC : International Labour Organization-Better Factory Cambodia 

ISO : International Standard Organization 

LAC : Labour Advisory Committee 

MoU :  Memorandum of Understanding 
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MRA : Mutual Recognition Arrangement 

MRS : Mutual Recognition Skills 

MTOSB : Manpower Training and Overseas Sending Board 

NTB : National Training Board  

PB : Program Budgeting 

PPP : Public-Private Partnerships 

RCC : Recognition of Current Competencies  

RPL : Recognition of Prior Learning 

TCS : Teacher Competency Standard  

TVET : Technical Vocational Education and Training 

TVETMIS : Technical Vocational Education and Training Management Information 

System 

TWG : Technical Working Group 

TWG-TVET : Technical Working Group for Technical and Vocational Education and 

Training 

WIND : Work Improvement in Neighborhood Development 

WINDY : Work Improvement in Neighborhood Development for Youth 

WISCON : Work Improvement at Small Construction Sites 

WISE : Work Improvement in Small Enterprises 

WISH : Work Improvement for Safe Home 

 

 

 

 

 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រទី 1  
 

ជាំរូរទី្ ១ 

 

សសចររីសែរើម្ 

 

១.១- ភារចាំបាច់នន ែ.យ.អ.រ.ប ២០១៩-២០២៣ 

រាជរោឋ ភិាលកម្ពុជ្ជ ពម្កាម្ការដកឹនំ្នម្បកបពោយគតិបណ្ឌ ិត និងភាពបុិនម្បសប់របស ់សសម្រចអគគម្ហា
សសនាបតីសតសជា ហ ុន ផសន នាយររដាម្ស្តនរី ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ានដឹកនំ្នកម្ពុជ្ជឈានពៅរកការ
អភិវឌ្ឍគួរជ្ជទីពម្ទនៈកាុងរយៈពពលជ្ជង២ទសវតសរ៍ចុងពម្កាយពនុះ ពោយាននំ្នកម្ពុជ្ជឈានម្កដល់ដំណ្តក់
កាល រកកចពម្ម្ើនែមី ទងំកាងុទិដឋភាពនពោាយ ពសដឋកិចេ និងសងគម្, ជ្ជម្ួយការខិតខំពោយស្កម រតភ្ីាករ់លឹក និង
្នទៈម្េ ស់ការជ្ជម្ួយការពាុះជំហានដ៏ម្ុតម្សួច និងានតម្បកាល យពីម្បពទសតដលធាល ប់ម្តូវានស្កគ ល់ថ្ន ម្គប
ដណ្ត ប់ពោយសញ្រ្ងាគ ម្សុី វិល, ពសដឋកិចេអន់ែយ និងញញំីពោយភាពម្កីម្ក, ម្កជ្ជម្បពទសអភិវឌ្ឍន៍ឯកទតតជួរម្ុខ 
តែម្ទងំម្តវូានម្បសិទធន្នម្ថ្នជ្ជ “ខាល ពសដឋកចិេែម”ី ម្ួយពៅអាសុីពទៀតផ្ង។ វឌ្ឍនភាពគរួជ្ជទីពម្ទនៈបំផ្ុតពនុះ 
ានពលើកសទួយម្ុខម្ត់របស់កម្ពុជ្ជពៅពលើឆកអនតរជ្ជតិ, ជ្ជម្បពទសតដលម្នតួន្នទីោ៉ា ងសកម្មពោយពសម ើសិទធិ 
និងពសម ើភាព, និងជ្ជករណ្ីសិកាអំពីភាពពជ្ជគជ័យ និងគំរូឧតតម្នុវតតម្ួយពោយបណ្តត ម្បពទសន្នន្នពៅពលើសកល
ពោក។ 

ជ្ជក់តសតង, រាជរោឋ ភិាលកម្ពុជ្ជ ានអនុវតតពោយពជ្ជគជ័យនូវ យុទ្ធសាស្តសរចតសុកាណ ពដើម្បី កពំណ្ើន 
ការងារ សម្ធ្ម្ ៌និង ម្បសទិធភាព ពៅកម្ពុជ្ជ ៣ ដំណ្តក់កាលរួចម្កពហើយ តដលាននំ្នម្កនវូការអភិវឌ្ឍជ្ជពម្ចើន 
ពហើយានពធ្វើឱ្យកម្ពុជ្ជ ល្ងកាត់ពោយពជ្ជគជ័យពីចំណ្តត់ថ្នា ក់ននម្បពទសម្នចំណូ្លទប កាល យជ្ជម្បពទសម្ន
ចំណូ្លម្ធ្យម្កម្ម្ិតទបកាលពីពពលែមីៗកនលងពៅពនុះ។ ពោយឈរពលើម្ូលោឋ នននសម្ិទធផ្លដ៏ម្ហាធ្ំពធ្ងនន
ការអនុវតត យុទ្ធសាស្តសរចតុសកាណ ទងំ ៣ ដំណ្តក់កាលម្កពនុះ រាជរដាា ភិបាល នីតិកាលទ្ី៦ ននរដាសភា ាន
បនតោក់ពចញកាន់តតម្ុតម្សួច និងម្បកបពោយការពបតជ្្ជចិតតខពស់នូវ យុទ្ធសាស្តសរចតុសកាណ-ដាំណារក់ាលទី្៤
ពោយពម្ងឹងបតនថម្ពទៀតពលើសម្ិទធផ្លតដលសពម្ម្ចានន្នអាណ្តតិកនលងម្ក តាម្រយៈការអនុវតតអភិម្កម្ទងំ៥ 
របស់ សសម្រចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន ផសន នាយររដាម្ស្តនរីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា គឺ “ ល្ុុះកញ្េក ់
ងតូទឹក ដសុតកអល ពាាល និង វុះកាត”់ និងាវចន្ន២ គ ឺ“តកទម្ម្ងខ់ាងកាុង នងិបពងាើនម្តិតខាងពម្ៅកាុងស្កម រតី
ឯករាជយ”។ ម្ពម្ជ្ជម្ួយគា ពនុះ យុទ្ធសាស្តសរចតុសកាណ-ដាំណារ់កាលទី្៤ ក៏ជ្ជឧបករណ្៍ពគលនពោាយដ៏
ស័កតិសិទធផ្ាភាា ប់ជ្ជម្ួយចកខុវិស័យ ពដើម្បីសពម្ម្ចានជ្ជម្បពទសម្នចំណូ្លម្ធ្យម្កម្ម្ិតខពស់ពៅឆា ំ២០៣០ និង 
ជ្ជម្បពទសម្នចំណូ្លខពស់ពៅ ឆា ំ២០៥០ ពោយកស្កងជ្ជជំហានៗ នូវសងគម្កម្ពុជ្ជម្បកបពោយសុខសនតិភាព 
សថ ិរភាព សណ្តត ប់ធាា ប់សងគម្ ការម្បកាន់ខាា ប់នូវពគលការណ្៍ម្បជ្ជធ្ិបពតយយពសរកពហុបកស ការពគរពសិទធិ



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រទី 2  
 

ម្នុសស សិទធិការងារ និងការពម្ងឹងនីតិរដឋ ការកស្កងជីវភាពម្បជ្ជជនម្បកបពោយភាពសុខដុម្រម្ន្ន ទងំកាុងសងគម្ 
ជ្ជតិទងំកាុងម្គួស្ករ។  

ឈរពលើម្ូលោឋ នននការ វវិឌ្ឍននពសដឋកិចេ និងសងគម្ ផ្លោភម្បជ្ជស្កញ្រ្សត  នងិចកខុវិស័យកម្ពុជ្ជពៅឆា ំ២០៣០ 
និងឆា ំ២០៥០ ជ្ជពិពសស យុទ្ធសាស្តសរចតុសកាណ-ដាំណារ់កាលទ្ី៤ ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 
ពម្កាម្ការដឹកនំ្នម្បកបពោយគតិបណ្ឌ ិត និងការតម្ម្ង់ទិសពគលនពោាយម្បកបពោយភាពឈាល សនវរបស់ 
ឯរឧតរម្បណឌ ិត អុិត សាំសហង រដឋម្ញ្រ្នត ីម្កសងួការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត ល វជិ្ជា ជវីៈ ានពរៀបចំ និងោក់ពចញនវូ 
ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ ពដើម្បីជ្ជ
ម្គគពទសក៍ចលូរួម្ចំតណ្កដល់ការរកាកំពណ្ើនពសដឋកិចេខពស់ម្បកបពោយចីរភាព និងបរិោប័នា។  ផ្.យ.អ.ក.ប 
២០១៩-២០២៣ ម្តវូានពរៀបចំព ើងពោយម្នយនតការចាសោ់ស ់ការសកិា និងការពពិម្គុះពោបល់ ពោយ
កំណ្ត់អំពីជពម្ម្ើសពគលនពោាយ តផ្នការសកម្មភាពតដលម្តូវអនុវតតពោយអនតរអងគភាព ម្ពម្ទងំម្នការ
កំណ្ត់នូវពគលពៅ និងពគលបំណ្ងោ៉ា ងចាសស់ម្ម្ប់អាណ្តតរិបស់ខលួន។  
 អភិម្កម្សំខាន់នន ែ.យ.អ.រ.ប ២០១៩-២០២៣ គឺធាន្ននិងពលើកកម្ពស់លកខខណ្ឌ ការងារលអម្បពសើរ 
ពម្ងឹងភាពសុខដុម្រម្ន្នទំន្នក់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ បពងាើតបរិោកាសការងារ និងបពងាើនឱ្កាសការងារ និងធាន្នការ
គំពារសងគម្ ម្ពម្ទងំផ្តល់ការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស នងិវិជ្ជា ជីវៈ ឱ្យម្សបពៅតាម្តម្ម្ូវការទផី្ារការងារ 
ពោយបពងាើតការងារឱ្យានកាន់តតពម្ចើន ទងំបរិម្ណ្ និងគុណ្ភាព កាុងនិងពម្ៅម្បពទស ជូនដល់ម្បជ្ជជន
កម្ពុជ្ជ ពិពសសសម្ម្ប់ម្សទប់យវុជន តាម្រយៈការផ្តល់ជំន្នញព័តម៌្នទផី្ារការងារ តកលម្អលកខខណ្ឌ ការងារ 
ការពលើកកម្ពស់សកម្មភាពធ្ុរកិចេ និងការជំរញុការវិនិពោគ។ ឯកស្ករតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត ពនុះក៏នឹងជ្ជតផ្នទីចងអុល
ផ្លូវសម្ម្ប់ម្កសួងការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ពធ្វើកិចេសហម្បតិបតតកិារជ្ជម្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ន្នន្ន កាុងការ
តសវងរកនូវធ្នធានបតនថម្សម្ម្ប់គំម្ទដល់ការអនុវតតតផ្នការយទុធស្កញ្រ្សត ពនុះ។  
 

១.២- ចរខុវសសយយ 

ចកខុវិស័យរបស់ម្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ គឺពលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ពៅ ពសចកតីនែលែាូរ និង
ការគំពារសងគម្របសក់ម្មករនិពោជិត និងពទសនតរម្បពវសន៍តខមរ, ពម្ងឹងភាពសខុដុម្រម្ន្នននទនំ្នក់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ 
ពោយឈរពលើពគលការណ្៍តម្ល ភាព គណ្ពនយយភាព និងនីតិរដឋ, និងពបតជ្្ជបពងាើតឱ្យាននូវកម្ល ងំពលកម្មម្បកប
ពោយសម្តថភាព ផ្លិតភាព ឥរិោបែការងារ និងម្នសិការនិងសីលធ្ម្៌វិជ្ជា ជីវៈខពស់ តដលធ្ន់នឹងបតម្ម្ 
បម្ម្ួលននរចន្នសម្ព័នធពសដឋកិចេ សងគម្ និងបពចេកវិទា។ 

ជ្ជរមួ្ចកខុវិសយ័ពនុះ គឺសពំៅរួម្ចំតណ្កកាត់បនថយភាពម្កីម្ក ជំរុញកំពណ្ើនពសដឋកិចេ ម្បកបពោយចីរភាព 
និងការតបងតចកផ្លននកំពណ្ើនម្បកបពោយសម្ធ្ម្៌ ម្សបតាម្ កម្មវិធ្ីនពោាយរបស់រាជរោឋ ភិាលកម្ពុជ្ជ
នីតិកាលទី៦ ននរដឋសភា, យុទធស្កញ្រ្សតចតុពកាណ្-ដំណ្តក់កាលទី៤, ម្កបខ័ណ្ឌ ពគលនពោាយន្នន្ន ជ្ជអាទិ៍ 
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ពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧសាហកម្មកម្ពុជ្ជ ២០១៥-២០២៥, ពគលពៅអភិវឌ្ឍន៍ម្បកបពោយចីរភាព
កម្ពុជ្ជឆា ំ២០១៦-២០៣០, ពគលនពោាយជ្ជតិសត ពីីម្ុខរបរ និងការងារ ២០១៥-២០២៥, ពគលនពោាយ
ជ្ជតិសត ីពីការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវជិ្ជា ជីវៈ ២០១៧-២០២៥, ម្កបខ័ណ្ឌ ពគលនពោាយជ្ជតិ
គំពារសងគម្ ២០១៦-២០២៥, កម្មវិធ្ីការងារសម្រម្យសម្ម្ប់ម្បពទសកម្ពុជ្ជ ២០១៩-២០២៣, ពគលនពោាយ 
សត ីពីពទសនតរម្បពវសន៍ការងារសម្ម្ប់ម្បពទសកម្ពុជ្ជ ២០១៩-២០២៣ និងតផ្នការសកម្មភាពជ្ជតិសត ីពីការ
កាត់បនថយពលកម្មកុម្រ និងការលុបបាំត់ទម្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផ្ុតននពលកម្មកុម្រ ២០១៦-២០២៥។ 

 

១.៣- សបសររម្ម 
ពដើម្បីឈានពៅសពម្ម្ចាននវូចកខុវិស័យខាងពលើ ម្កសងួការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ម្នពបសកកម្ម

ចម្បងៗដូចជ្ជ៖ 

- អភិវឌ្ឍ និងអនុវតតពគលនពោាយ និងកស្កងលិខិតបទោឋ នន្នន្ន ពដើម្បីរួម្ចំតណ្កបពងាើនឱ្កាសទទួល
ានការងារ និងបពងាើតការងារ ម្បកបពោយគុណ្ភាពទងំកាុង និងពម្ៅម្បពទសជូនម្បជ្ជពលរដឋ 

- ពម្ងឹង  និងជំរញុការអនុវតតចាប់ បទបបញ្ញតតិ និងអនុសញ្ហញ អនតរជ្ជតិពាក់ព័នធនឹងវិស័យការងារ ពដើម្បីធាន្ន
ាននូវការពគរពសិទធកិារងារ និងលកខខណ្ឌ ការងារលអម្បពសើរ, និងរកាាននូវភាពសុខដុម្រម្ន្នននទំន្នកទ់ំនង
 វិជ្ជា ជីវៈ ពោយឈរពលើពគលការណ្៍តម្ល ភាព  គណ្ពនយយភាព  និងនីតិរដឋ 

- ពម្ងឹងការពធ្វើអធ្ិការកិចេការងារ និងការម្គប់ម្គងសថ ិតិសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន កម្មករនពិោជិត អងគការវិជ្ជា ជីវៈ 
ពោយតផ្អកពលើម្បព័នធទិនាន័យសវ ័យម្បវតតិកម្ម បពចេកវិទាព័ត៌ម្នវិទា និងកម្ម្ិតហានិភ័យននសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន 

- ពលើកកម្ពសស់ុវតថភិាព និងសុខភាពការងារពៅកតនលងពធ្វើការ, ការពារទប់ស្កា តក់ារពម្បើម្ាសទ់ម្ម្ងធ់្ងន់ធ្ងរ
បំផ្ុតននពលកម្មកុម្រ និងការងារពោយបងខំ, និងគំម្ទដល់ពលករពទសនតរម្បពវសន៍តខមរ 

- ពម្ងឹងគុណ្ភាព និងពម្ងកីការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ ពោយពផ្តត តជ្ជពិពសសពលើ
ជំន្នញអាទិភាព និងតផ្ាកបពចេកពទសតដលគំម្ទដល់ការពធ្វើពិពិធ្កម្មឧសាហកម្ម និងការបពងាើតម្ុខរបរពោយខលួនឯង 

- ជំរុញការអនុវតតម្កបខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍកម្ពុជ្ជ, សតង់ោជ្ជតសិម្តថភាព, កម្មវិធ្ី និងឯកស្ករសិកាតផ្អកពលើ 
សម្តថភាព និងឯកស្ករពធ្វើពតសតបញ្ហា កស់ម្តថភាព 

- ពម្ងឹងការម្គប់ម្គង និងគំពារកម្ល ងំពលកម្មពៅកាុង នងិពម្ៅម្បពទស ម្ពម្ទងំផ្តល់ពសវារកការងារ និង
ព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារម្បកបពោយម្បសទិធភាព 

- ម្បម្ូល  វិភាគ និងចងម្កងព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារ ពដើម្បីជ្ជម្បភពទិនាន័យដល់អាកពរៀបចំពគលនពោាយ 
អាកផ្តល់ការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត ល និពោជក និងស្កធារណ្ជនទូពៅ 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រទី 4  
 

- ផ្តល់ពសវាតផ្ាកសនតិសុខសងគម្ម្បកបពោយម្បសិទធភាព តម្ល ភាព គណ្ពនយយភាព និងទន់ពពលពវោ 
ពដើម្បីជយួសម្ម្លការលំាកន្នន្នពៅពពលជរាភាព ទុពវលភាព ម្រណ្ភាព ហានិភ័យការងារ ឬពពលជបួម្បទុះ
យថ្នភាពពផ្សងៗពទៀតដចូជ្ជជំង ឺនិងម្តុភាពជ្ជពដើម្ 

- ពលើកកម្ពស់ពយនឌ័្រ និងកាត់បនថយគម្ល តពយនឌ័្រកាុងវិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 
- ពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នត ី និងអងគភាពកាុងការផ្តល់ពសវាស្កធារណ្ៈន្នន្ន ម្បកបពោយភាពទន់ភលន់ ម្កម្

សីលធ្ម្៌វិជ្ជា ជីវៈ និងទនព់ពលពវោជនូម្បជ្ជពលរដឋ ជ្ជពពិសស កម្មករនិពោជិត ម្សបតាម្ពគលការណ្ ៍      
 វិម្ជឈការ និងវិសហម្ជឈការ 

- កស្កងឱ្យាននូវម្បព័នធរដឋាល និងហរិញ្ញវតថ ុម្បកបពោយតម្ល ភាព គណ្ពនយយភាព និងការម្តួតពិនិតយ
វាយតនម្លម្ួយម្តឹម្ម្តូវ និងពទៀងទត ់ ពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្លូោឋ នម្គឹុះកាុងការអនុវតតអភិម្កម្ទងំ ៥ និងាវចន្នតក
ទម្ម្ង់នផ្ទកាុង របស់ សសម្រចសតសជានាយររដាម្ស្តនរ ី

- ជំរុញ និងពលើកកម្ពស់ភាពជ្ជនដគូរវាងរដឋ- វិស័យឯកជន (Public-Private Partnership) ភាពជ្ជនដគូ
ជ្ជម្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិ ម្សបតាម្ាវចន្ន “តកទម្ម្ងខ់ាងកាុង នងិបពងាើនម្តិតខាងពម្ៅកាុងស្កម រតី
ឯករាជយ” របស់ សសម្រចសតសជានាយររដាម្ស្តនរី។ 

 

១.៤- សោលបាំណង និងសោលសៅ 

 ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ ម្តូវាន
ពរៀបចំព ើងពដើម្បីជ្ជម្គគពទសក៍ដល់អងគភាពម្បតិបតតកិរពរៀបចំតផ្នការសកម្មភាព សូចន្នករ និងពគលពៅម្បចំ
ឆា ំ ពដើម្បីពោុះម្ស្កយនវូបញ្ហា ម្បឈម្ន្នន្នតដលានរកព ើញ ពោយោក់ពចញនវូវិធានការដ៏រស់រពវកកែមីៗបតនថម្
ពទៀត តដលអាចវាស់តវង និងវាយតនម្លានចាស់ោស់។ តផ្នការយទុធស្កញ្រ្សត ពនុះ ក៏ម្នពគលបំណ្ងពដើម្បធីាន្ន 
នូវភាពម្បទក់ម្កឡាពៅនឹងម្កបខ័ណ្ឌ ពគលនពោាយថ្នា ក់ជ្ជតិ និងកម្ម្ិតអនុវិស័យន្នន្នតដលម្នជ្ជធ្រម្ន។ 
 ពដើម្បីសពម្ម្ចាននវូចកខុវិស័យ នងិពគលបំណ្ងខាងពលើ ម្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ាន
កំណ្ត់នូវពគលពៅចម្បងចំនួន៥ គឺ៖ ទ១ី- អភវិឌ្ឍលកខខណ្ឌ ការងារ និងសុខដុម្នីយកម្មននទំន្នក់ទនំងវិជ្ជា ជីវៈ 
ទ២ី-ពធ្វើទំពនើបកម្មការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ ទ៣ី- រកា និងបពងាើនម្ុខរបរ និងការងារពៅ
កាុងនិងពម្ៅម្បពទស ទ៤ី- អភិវឌ្ឍរបបសនតិសុខសងគម្ និង ទ៥ី- បនតពម្ងងឹពសវាគំម្ទទូពៅកាុងវិស័យការងារ និង
បណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ តាម្រយៈការពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នត ីនិងស្កថ ប័ន។ 
    



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 5  
 

ជាំរូរទី្ ២ 

 

ព្របែយណឌ យទុ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ 
 

២.១- សាា នភារទ្សូៅនន វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ 
២.១.១. ការែគត់ែគង់រមាៃ ាំងរលរម្ម 
ក. ម្បជ្ជជនសរបុ 

ពៅកាុងចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៣ ពៅ២០១៨ ចំនួនម្បជ្ជជនសរុបានពកើនពី ១៥,០ ពៅ ១៦,១ោនន្នក ់ឬពកើន
ព ើង ២,៣% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្ួយឆា ំ តដលកាុងពន្នុះអម្តាកំពណ្ើនរបស់ម្នុសសម្បុស (២,៦%) ខពស់ជ្ជងម្នុសស
ម្សី (២,០%)។ ម្បជ្ជជនតដលពកើនពលឿនជ្ជងអម្តាកំពណ្ើនសរុប គឺសថ ិតពៅកាុងម្កុម្អាយុ ២៥-៣៤ឆា ំ, ៣៥-

៤៤ឆា ំ និង៥៥-៦៤ឆា ំ។ ទនទឹម្គា ពនុះ ចំនួនម្បជ្ជជនអាយុ១៥-២៤ឆា ំ ានែយចុុះ ០,២% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្ួយឆា ំ 
តដលបណ្តត លម្កពីការែយចុុះននចំននួម្នុសសម្សីកាុងម្កុម្អាយពុនុះ ៥,៣% កាុងម្ួយឆា ំ។ កាុងចពន្នល ុះឆា ំដូចគា
ពនុះចំនួនម្បជ្ជជនតដលពកើនពម្ចើនជ្ជងពគ គឺសថ ិតពៅកាុងម្កុម្អាយ ុ២៥-៣៤ឆា ំ ម្បម្ណ្ជ្ជ ៩៨ពាន់ន្នក ់ កាងុ
ម្ួយឆា ំ ឬពសម ើនឹង ៣៥,១% ននចំនួនកំពណ្ើនម្បជ្ជជនសរុប។ 
 ពៅកាុងឆា ំ២០១៨ ម្បជ្ជជនកម្ពុជ្ជភាគពម្ចើនម្នអាយចុប់ពី០ពៅ ១៤ឆា ំ តដលម្នចំនួន ៤,៦ោនន្នក ់

ឬពសម ើនឹង ២៨,៥%ននម្បជ្ជជនសរបុ។ ម្បម្ណ្ជ្ជ ៥០,៨%ននម្បជ្ជជនសរុបគឺ ជ្ជម្នុសសម្សី និង ៤៩,២% ជ្ជ
ម្នុសសម្បុស។ ពៅឆា ំ២០២៣ ចំនួនម្បជ្ជជនសរុបនឹងពកើនព ើងដល់ ១៧,១ោនន្នក់ តដលកាុងពន្នុះម្បជ្ជជន
តដលម្នអាយុពី ០ ពៅ១៤ឆា ំ ម្នចំនួន ២៧,៧%។ 

តារាង ២.១៖ ចាំនួនព្បជាជនសរុប តាម្ព្រុម្អាយុ និងសភទ្ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៨ 

 
ចំណំ្ត៖ សម្ម្ប់ឆា ំ២០១៨ គឺតផ្អកពលើទិនាន័យននការពាករម្បជ្ជជនកម្ពុជ្ជ២០០៨-២០៥០ របស់វិទាស្កថ នជ្ជតិសថ តិិ ឆា ំ២០១១ 

ម្បភព៖ ការា៉ា ន់ស្កម នពោយតផ្អកពលើការអពងាតសងគម្ពសដឋកិចេ ២០១៣ 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 6  
 

ខ.ម្បជ្ជជនសថ តិកាុងវយ័ពធ្វើការ 
ពៅចពន្នល ុះពី ឆា ំ២០១៣-២០១៨ ម្កុម្ម្បជ្ជជនតដលសថ ិតកាងុវយ័ពធ្វើការ (១៥-៦៤ឆា ំ) ានពកើនព ើងពី 

៩,៦ោនន្នក ់ពៅ ១០,៧ោនន្នក់ ឬ ២,៣% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្ួយឆា ំ  តដលកាុងពន្នុះ អម្តាកពំណ្ើនរបស់ម្នុសស
ម្បុស (៣,៣%) ខពស់ជ្ជងម្នុសសម្សី (២,១%)។ ជិតពាក់កណ្តត លននចំនួនពកើនព ើងរបស់ម្បជ្ជជនតដលសថ ិត
កាងុវយ័ពធ្វើការសរុប (៤៥,០%) គឺសថ ិតពៅកាុងម្កុម្អាយុ២៥-៣៤ឆា ំ (តារាង ២.២)។ ពៅឆា ំ២០១៨ ភាគពម្ចើន
ននម្បជ្ជជនសថ ិតកាុងវយ័ពធ្វើការម្នអាយុពី១៥ពៅ៣៤ឆា ំ តដលកាងុពន្នុះ ២៩,៧%ម្នអាយុពី១៥ពៅ២៤ឆា ំ និង 
២៨,០% ម្នអាយុពី២៥ ពៅ៣៤ឆា ំ ពហើយពៅកាុងឆា ំ២០២៣ ចំនួនម្បជ្ជជនសថ ិតកាុងវយ័ពធ្វើការនឹងពកើនដល់
ម្បម្ណ្ជ្ជ ១១,៤ោនន្នក់ ពពាលគពឺកើនព ើង ១៤៤ពាន់ន្នក់ កាុងម្យួឆា ំចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៩-២០២៣។ 

តារាង ២.២៖ ចាំនួនព្បជាជនសាិតរនុងវ័យស វ្ ើការ តាម្ព្រុម្អាយុ និងសភទ្ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៨ 

 
ចំណំ្ត៖ សម្ម្ប់ឆា ំ២០១៨ គឺតផ្អកពលើទិនាន័យននការពាករម្បជ្ជជនកម្ពុជ្ជ២០០៨-២០៥០ របស់វិទាស្កថ នជ្ជតិសថ ិតិឆា ំ២០១១ 

ម្បភព៖ ការា៉ា ន់ស្កម នពោយតផ្អកពលើការអពងាតសងគម្ពសដឋកិចេ ២០១៣ 

 

គ. កម្ម្តិអបរ់នំនម្បជ្ជជនសថ តិកាុងវយ័ពធ្វើការ 
ពៅចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៣-២០១៧ ការអប់រំរបស់អាកសថ ិតកាុងវយ័ពធ្វើការានពកើនព ើងគួរឱ្យកត់សម្គ ល់ពោយ 

ចំនួនអាកតដលទទួលានការអប់រំកម្ម្ិតឧតតម្សិកា និងម្ធ្យម្សិកាទុតិយភូម្ិ ានពកើនព ើងពទវដង (តារាង
២.៣)។ ទនទមឹ្គា ពនុះ អម្តាអាកម្នការអប់រំតិចជ្ជងថ្នា ក់បឋម្សកិាានែយចុុះម្បម្ណ្ជ្ជ -៤,៨ពិនទុភាគរយ 
ពហើយអម្តាអាកតដលទទួលម្នការអប់រខំពស់ជ្ជងថ្នា កម់្ធ្យម្សិកាទុតិយភមូ្ិានពកើនព ើង ៦,១ពនិទុភាគរយ កាុង
ចពន្នល ុះឆា ំដូចគា ។ កាុងរយៈពពលដូចគា ពនុះ ពយើងក៏សពងាតព ើញម្នការពកើនព ើងននកម្ម្ិតអប់ររំបស់ម្នុសស
ម្សីពៅកម្ម្ិតឧតតម្សិកា និងម្ធ្យម្សិកាទុតិយភូម្ ិជ្ជម្យួនឹងអម្តាខពស់ជ្ជងម្នសុសម្បុស។ ពទុះបីជ្ជម្នវឌ្ឍន
ភាពដូចខាងពលើ ភាគពម្ចើនននម្បជ្ជជនសថ ិតកាងុវយ័ពធ្វើការ គឺពៅម្នកម្ម្ិតអប់រំ និងជំន្នញកម្ម្ិតទប។ ជ្ជក់
តសតងពៅឆា ំ២០១៧ ម្បម្ណ្ជ្ជ ៤,៣ោនន្នក់ ឬ ៤១,៨% ម្ិនានចូលពរៀន ឬម្ិនានបញ្េប់ថ្នា ក់បឋម្សិកា 
ខណ្ៈអាកទទួលានការអប់រំ ខពស់ជ្ជងម្ធ្យម្សិកាទុតិយភមូ្ិម្នចំនួន ១,៥ោនន្នក់ ឬ ១៤,៤% តត
ប៉ាុពណ្តណ ុះ។ 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 7  
 

តារាង ២.៣ ៖ រព្មិ្តអប់រំរបស់ព្បជាជនសាិតរនុងវ័យស វ្ ើការ (១៥-៦៤ឆ្ន ាំ) ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៧ 

 
ម្បភព៖ អពងាតសងគម្ពសដឋកិចេឆា ំ ២០១៣ និង២០១៧ 

 

 . ម្បជ្ជជនសថ តិកាុងវយ័ពធ្វើការតាម្តបំន ់

ពៅចពន្នល ុះពឆីា ំ២០១៣ ពៅ២០១៧ ម្បជ្ជជនសថ ិតកាុងវយ័ពធ្វើការពៅទីម្បជំុជនានពកើនព ើងពី ២,២ោន
ន្នក ់ពៅ ២,៦ោនន្នក ់ឬពសម ើនឹង ៤,៩% កាងុម្យួឆា ំ ខណ្ៈតដលពៅជនបទានពកើនព ើងពី ៧,៤ោនន្នក ់ពៅ 

៧,៧ោនន្នក់ ឬពសម ើនឹង ១,១% កាុងម្យួឆា ំ។ កាុងចពន្នល ុះឆា ំដូចគា ពនុះ ពយើងសពងាតព ើញចំនួនអាកពៅទីម្បជុជំន 

(៥៧,៥%) ានពកើនព ើងពម្ចើនជ្ជងចំនួនពៅជនបទ (៤២,៥%) ប៉ាុតនតម្បម្ណ្ជ្ជ ២ភាគ៣ ននម្បជ្ជជនសថ ិត
កាងុវយ័ពធ្វើការាននិងកំពុងរស់ពៅតាម្ទជីនបទ។ 

តារាង ២.៤ ៖ ចាំនួនព្បជាជនសាិតរនុងវ័យស វ្ ើការ តាម្តាំបន់ និងសភទ្ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៧ 

 
ម្បភព៖ អពងាតសងគម្ពសដឋកិចេឆា ំ ២០១៣ និង២០១៧ 

 

២.១.២. តព្ម្ូវការរមាៃ ាំងរលរម្ម 
ក. ស្កថ នភាពពសដឋកចិេ នងិការងារ 
កម្ពុជ្ជសពម្ម្ចានកំពណ្ើនពសដឋកិចេខពស់ម្បម្ណ្ជ្ជ ៧,០% ពៅកាុងចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៣ ពៅ២០១៨ ពទុះបី

ស្កថ នភាពពសដឋកិចេសកលពោក ម្នលកខណ្ៈម្ិនម្ាកដម្បជ្ជ ពហើយម្បពទសម្ួយចំនួនកំពុងជួបម្បទុះបញ្ហា
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 វិបតតិបំណ្លុស្កធារណ្ៈ។ កាុងរយៈពពលដូចគា ពនុះ ចំនួនអាកម្នការងារពធ្វើ (១៥ឆា ំ+) ានពកើនព ើងព ី៨,៣
ោនន្នក់ពៅឆា ំ២០១៣ ពៅ ៩,៦ោនន្នក ់ពៅឆា ំ២០១៨ ពពាលគឺពកើនព ើង ២,៩% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្ួយឆា ំ តដល
ខពស់ជ្ជងអម្តាកំពណ្ើនរបស់ម្បជ្ជជនតដលសថ ិតកាុងវយ័ពធ្វើការ (២,៧% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្ួយឆា ំ)។  

ជ្ជលទធផ្ល អនុាតអាកម្នការងារពៅនឹងម្បជ្ជជន (១៥ឆា ំ+) តដលបងាា ញពីលទធភាពពសដឋកិចេកាុងការ
ផ្តល់ការងារដល់ម្បជ្ជជនតដលសថ ិតពៅកាុងវយ័ពធ្វើការ ឬផ្តល់ការងារដល់អាកចង់តសវងរកការងារ រកាានអម្តាពែរ
កាុងរងវង ់៨០,៦% កាុងរយៈពពលដូចគា ពនុះ។ ប៉ាុតនត អនុាតពនុះម្នអម្តាខពស់សម្ម្ប់បុរស (៨៦,៤%) ជ្ជងញ្រ្សត  ី
(៧៥,២%)។ ទនទឹម្នឹងពនុះ អម្តានិកម្មភាព  (១៥ឆា ំ+) សថ ិតពៅកាុងអម្តាម្ួយទបជ្ជង ១% ប៉ាុតនតអម្តានិកម្មភាព
របស់យវុជន  (១៥-២៤ឆា ំ) ជ្ជពិពសសយវុជនជ្ជបុរសម្នកម្ម្ិតខពស់ជ្ជងអម្តានិកម្មភាពទូពៅ (១៥ឆា ំ+)។ កាុង
ចពន្នល ុះឆា ំដូចគា ពនុះ អម្តាចូលរួម្កម្ល ងំពលកម្ម តដលវាស់ពីអម្តាម្បជ្ជជនសកម្មពៅកាុងម្បពទស ានរកាកម្ម្តិ
ម្ួយពែរ និងខពស់ម្បម្ណ្ជ្ជ ៨១,០% តដលខពស់ជ្ជងអម្តាជ្ជម្ធ្យម្របស់អាស្ក៊ា នម្បម្ណ្ជ្ជ ៦៨,១%។ អម្តាចូល
រួម្របសម់្នសុសម្បុសខពស់ជ្ជងម្នុសសម្សីម្បម្ណ្ជ្ជ ១១,៣ពិនទុភាគរយ កាុងចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៣-២០១៨។ 

តារាង ២.៥ ៖ សូចនាររសសដារិចេ និងទ្ីែារការររសាំខាន់ៗ 

 
ម្បភព៖ ពធ្វើការចងម្កងពី (១)ម្កសួងពសដឋកិចេ និងហរិញ្ញវតថ,ុ (២)អពងាតសងគម្ពសដឋកិចេ, និង ILOSTAT database របស់អងគការ
អនតរជ្ជតខិាងការងារ 

 

ខ. ស្កថ នភាពការងារតាម្វសិយ័ 

កំពណ្ើនពសដឋកិចេន្នពពលកនលងម្ក ម្ិនម្តឹម្តតពធ្វើឱ្យម្នការតម្បម្បួលននរចន្នសម្ព័នធពសដឋកចិេ ពហើយក៏ាន
ជុះឥទធិពលពៅពលើរចន្នសម្ព័នធទីផ្ារការងារផ្ងតដរ។ ពៅចពន្នល ុះឆា ំ២០១៣-២០១៨ ផ្.ស.ស របស់វិស័យកសិកម្ម 
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ានពកើនព ើង ១,១% កាុងម្យួឆា ំ ខណ្ៈចំននួការងារកាងុវិស័យពនុះានែយចុុះ ៣,២% កាងុម្យួឆា ំ។ ជ្ជលទធផ្ល 

បរិម្ណ្ភាគននអាកពធ្វើការពៅកាុងវិស័យកសិកម្មានែយចុុះពី ៤៩,៥% ពៅកាុងឆា ំ២០១៣ ម្កម្តឹម្ ៣៦,៤% 
ពៅកាុងឆា ំ២០១៨។ ជ្ជម្ួយនឹងអម្តាកំពណ្ើន ផ្.ស.ស ១០,៤% កាុងម្ួយឆា ំ  វិស័យឧសាហកម្មានបពងាើតការងារ
បតនថម្សម្ម្ប់ម្បជ្ជជនកម្ពុជ្ជ ម្បម្ណ្ជ្ជ ៨៩៤ពាន់ន្នក់ កាុងចពន្នល ុះឆា ំដូចគា ពនុះ ពហើយបរិម្ណ្ភាគននអាក
ពធ្វើការពៅកាុង វិស័យឧសាហកម្មានពកើនព ើងពី ១៩,៣% ពៅ ២៦,១%។ ទនទមឹ្នឹងពនុះ ផ្.ស.ស របស់ វសិ័យ 
ពសវាកម្មានរកាកំពណ្ើនវជិាម្នកាុងរងវង់ ៧,៣% កាងុម្ួយឆា ំ និងានបពងាើតការងារបតនថម្ម្បម្ណ្ ១ោនន្នក ់

ពហើយបរិម្ណ្ភាគអាកម្នការងារពធ្វើពៅកាុង វិសយ័ពនុះានពកើនព ើងពី ៣១,២% ពៅ ៣៧,៥% ពៅកាងុចពន្នល ុះ
ពីឆា ំ២០១៣-២០១៨។  

តារាង ២.៦ ៖ រចនាសម្ពយនធសសដារិចេ និងទ្ីែារការររ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៨ 

 
ម្បភព៖ ម្កសួងពសដឋកិចេ និងហរិញ្ញវតថុ និងការា៉ា ន់ស្កម នរបស់ម្កសួងការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 

ជ្ជលទធផ្ល ពយើងក៏សពងាតព ើញម្នវសិម្ភាពរវាងបរិម្ណ្ភាគនន ផ្.ស.ស ពៅនឹងបរិម្ណ្ភាគនន
កម្ល ងំពលកម្មតាម្វិស័យតដលពនុះាន ល្ុុះបញ្ហេ ងំពីកម្ម្ិតខុសគា ននផ្លិតភាពការងារ។ ជ្ជក់តសតងពៅឆា ំ២០១៨ 

 វិស័យកសិកម្មានចូលរមួ្ចំតណ្កកាុង ផ្.ស.ស ម្តឹម្តត ១៨,២% តតវិស័យពនុះានម្សូបយកកម្ល ងំពលកម្មរហតូ
ដល់ ៣៦,៨%។ ផ្ទយុម្កវិញ  វិស័យឧសាហកម្មតដលចលូរួម្ចំតណ្កកាុង ផ្.ស.ស ម្បម្ណ្ជ្ជ ៣៤,៩% ពម្បើ
ម្ាស់កម្ល ងំពលកម្មម្បម្ណ្ជ្ជ ២៦,១% ខណ្ៈតដលវិស័យពសវាកម្មតដលចូលរមួ្ចំតណ្កកាុង ផ្.ស.ស ម្បម្ណ្
ជ្ជ ៣៩,៦% ានពម្បើម្ាស់កម្ល ងំពលកម្ម ៣៧,៥% (តារាង ២.៦)។ ពនុះានបងាា ញថ្ន  វិស័យកសិកម្មគឺជ្ជ
 វិស័យតដលម្នផ្លិតភាពទបជ្ជងពគ ពធ្ៀបពៅនឹង វិស័យឧសាហកម្ម និងពសវាកម្ម។ 
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តារាង ២.៧៖ ការផព្បព្បួលតព្ម្ូវការការររតាម្អនុ វសសយយ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៨ 

 

ម្បភព៖ ការា៉ា ន់ស្កម នរបសម់្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈពោយតផ្អកពលើការអពងាតសងគម្ពសដឋកិចេពីឆា ំ១៩៩៣-២០១៧ 

កាុងចំពណ្តម្ការងារតដលានពកើនព ើងបតនថម្ចំនួន ១,៣ោនកតនលង កាងុចពន្នល ុះឆា ំ២០១៣-២០១៨ ភាគ
ពម្ចើនសថ ិតពៅកាុងវិស័យឧសាហកម្ម (៦៩,៨% ននចំនួនការងារតដលានបពងាើត) និងពសវាកម្ម (៧៨,៥%) 

ចំតណ្កការងារពៅកាុង វសិ័យកសិកម្មានែយចុុះ ៤៨,២%។ ការងារកាុងវិស័យកសិកម្ម ម្នការធាល ក់ចុុះទងំ
បរិម្ណ្ភាគ និងចំនួន តដលពនុះាន ល្ុុះបញ្ហេ ងំពីបោំស់កម្ល ងំពលកម្មពីវិស័យកសិកម្មតដលម្នផ្លិតភាព
ទប ពៅរកវិស័យទំពនើបពផ្សងពទៀតតដលម្នផ្លិតភាពខពស់ រួម្ម្ន  វិស័យឧសាហកម្ម នងិពសវាកម្ម។ ជ្ជរួម្ 

ចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៣ ពៅ២០១៨ ពយើងានកត់សម្គ ល់និន្នា ការតម្ម្ូវការការងារតាម្អនុវិសយ័ (តារាងទ២ី.៧)

ដូចខាងពម្កាម្៖ 

- អនុវិស័យតដលបពងាើតការងារពម្ចើនជ្ជងពគគឺ សំណ្ង់ (៧៨ ពាន់ន្នក់ កាុងម្ួយឆា ំ) និងទី២ វាយនភណ្ឌ  
កាត់ពដរ និងផ្លិតតសបកពជើង (៧៣ ពាន់ន្នក់ កាុងម្យួឆា ំ)  

- អនុវិស័យតដលម្នអម្តាកំពណ្ើនការងារពលឿន (អម្តាកំពណ្ើន ២ខទង់ កាុងម្យួឆា ំ) ម្ន៖ ហិរញ្ញវតថុ
និងធាន្នរា៉ាប់រង (២២,៦%) ផ្លិតផ្លជ័រពៅស៊ាូ និងាល សទ ិក (២១,១%) កម្មនតស្កលពផ្សងៗ 

(១៤,៩%) អចលនម្ទពយ និងពសវាគំម្ទអាជីវកម្ម (១៤,៤%) និងសំណ្ង់ (១២,៩%)  

- អនុវិស័យតដលម្នចំនួនការងារធាល ក់ចុុះម្ន៖ ដំណំ្ត, រុកាខ ម្បម្ញ់, ការជីកតរ៉ា និងការពនស្កទ 
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- ពៅឆា ំ២០១៨ អនុវិស័យ ៤ តដលម្នអាកពធ្វើការពម្ចើនជ្ជងពគគឺ៖ ដំណំ្ត (២៥,៤%) ពាណ្ិជាកម្មលក់
ដុំ និងរាយ (១២,៨%)  វាយនភណ្ឌ  កាត់ពដរ និងផ្លិតតសបកពជើង (១១,៤%) និងសំណ្ង់ (៨,៩%)។ 

 

គ. ស្កថ នភាពការងារតាម្ម្ខុរបរ 
ពៅកាងុចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៣ និង២០១៨ ពយើងសពងាតព ើញម្នការផ្តល ស់បតូររចន្នសម្ព័នធតម្ម្ូវការពីការងារ

ជ្ជកសិករ និងគម នជំន្នញ ពៅកាន់ការងារតដលម្នជំន្នញម្ធ្យម្ និងខពស់ តដលកាុងពន្នុះ៖ 

- ភាគពម្ចើនននការងារតដលម្តូវានបពងាើតជ្ជ៖ កម្មករជំន្នញតផ្ាកសបិបកម្ម (៥៥,២% ននការងារសរុប
តដលបពងាើត) អាកជំន្នញតផ្ាកលក់ និងពសវាកម្ម (២៧,០%) ជំន្នញពលខាធ្ិការ (២៣,៤% ) និងអាក
បញ្ហា ម្៉ាសុីន និងផ្គុំដំព ើង (១៩,៣%) 

- ការងារម្នជនំ្នញខពស់តដលម្នការពកើនព ើងរមួ្ម្ន៖ អាកម្គប់ម្គង អាកឯកពទស វិជ្ជា ជីវៈ និងអាកបពចេក
ពទស ឬ វិជ្ជា ជីវៈ សរបុទងំពីរម្ុខរបរពនុះ ានពកើនព ើង ៨,៩% ននចំនួនការងារសរុបតដលានបពងាើត 

- ការងារតដលគម នជំន្នញានពកើនព ើងបនតិចបនតួចម្បម្ណ្ជ្ជ ៣៦ពាន់ន្នក់ ខណ្ៈតដលការងារជ្ជ
កសិករានធាល ក់ចុុះម្បម្ណ្ជ្ជ ៤៦១ពាន់ន្នក់ 

- ម្ុខរបរតដលម្នតម្ម្ូវការពកើនព ើងពលឿន (អម្តាពកើនព ើង២ខទង់កាងុម្ួយឆា ំ) រមួ្ម្ន៖ ពលខាធ្ិការ, 
អាកបញ្ហា ម្៉ាសុីន និងផ្គុដំំព ើង និងអាកបពចេកពទស ឬវិជ្ជា ជីវៈរង 

- ពៅឆា ំ២០១៨ ម្បពភទម្ុខរបរ ៣ តដលម្នអាកពធ្វើការពម្ចើនជ្ជងពគគឺ៖ កសិករ (៣០,៤%) កម្មករជំន្នញ
តផ្ាកសិបបកម្ម (២១,២%) និងអាកជំន្នញតផ្ាកលក់ ឬពសវាកម្ម (១៨,១%) ។ 

តារាង ២.៨ ៖ ការផព្បព្បួលតព្ម្ូវការការររតាម្ព្បសភទ្ននម្ុែរបរ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៨ 

 
ម្បភព៖ ការា៉ា ន់ស្កម នរបសម់្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈពោយតផ្អកពលើការអពងាតសងគម្ពសដឋកិចេពីឆា ំ១៩៩៣-២០១៧ 
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 . ស្កថ នភាពការងារតាម្កម្ម្តិននការអបរ់ំ 
ម្សបគា ពនុះ ពយើងក៏ានសពងាតព ើញការផ្តល ស់បតូរននរចន្នសម្ព័នធតម្ម្ូវការការងារ ពីការអប់រំកម្ម្ិតតិចតចួ

ឬម្ិនបញ្េប់បឋម្សិកាពៅ ោ៉ា ងពហាចណ្តស់ម្តឹម្កម្ម្ិតបឋម្សិកា ពោយស្ករការតម្បម្បួលននរចន្នសម្ព័នធ
ពសដឋកិចេ។ ជ្ជក់តសតង ពៅកាុងចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៣និង២០១៨៖ 

- ភាគពម្ចើនននការងារតដលម្តូវានបពងាើតទម្ទរការអប់រំកម្ម្តិ៖ ឧតតម្សិកា (៣៣,៨% ននការងារ
សរុបតដលានបពងាើត) ម្ធ្យម្សិកាបឋម្ភូម្ ិ(២៦,៦%) បឋម្សកិា (២៥,៩%) និងម្ធ្យម្សិកា
ទុតិយភូម្ ិ(២៣,៥%) 

- កម្ម្ិតអប់រំតដលានែយចុុះននចំនួនការងារគឺ៖ ម្ិនានបញ្េប់បឋម្សិកា (ាត់បង ់ ២២ ពាន់
កតនលង កាុងម្យួឆា ំ) និង គម ន ឬពរៀនានតិចតួច (១២ ពាន់កតនលង កាុងម្យួឆា ំ)  

- កម្ម្ិតអប់រំតដលម្នតម្ម្វូការពកើនព ើងពលឿន រួម្ម្ន៖ ឧតតម្សិកា (២១,៥% កាុងម្យួឆា ំ) ម្ធ្យម្
សិកាទុតិយភូម្ិ (១៤,១%) និងការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស (៩,៩%)  

- ពៅឆា ំ ២០១៨ ភាគពម្ចើនននការងារទម្ទរកម្ម្តិអប់រកំម្ម្ិតម្ិនបញ្េប់ថ្នា ក់បឋម្សិកា (២៩,៧%) 

និងបឋម្សិកា (២៦,៥%)។ 
តារាង ២.៩ ៖ ការផព្បព្បួលតព្ម្ូវការការររតាម្រព្ម្ិតននការអប់រំ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៨ 

 

ម្បភព៖ ការា៉ា ន់ស្កម នរបសម់្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈពោយតផ្អកពលើការអពងាតសងគម្ពសដឋកិចេពីឆា ំ១៩៩៣-២០១៧ 

 

ង. ម្បពភទននការងារ 
ម្សបជ្ជម្ួយនឹងកំពណ្ើនការងារ គុណ្ភាពននការងារក៏ម្តូវានតកលម្អ តដលបងាា ញតាម្រយៈការពកើន

ព ើងបរិម្ណ្ភាគនននិពោជិតតដលទទលួម្ាក់ឈាួ លម្បម្ណ្ជ្ជ  ២,៣ពិនទុភាគរយ តដលកាុងពន្នុះបុរសាន
ពកើនព ើង ២,៣ពិនទុភាគរយ និងញ្រ្សត ពីកើនព ើង ២,២ ពិនទុភាគរយ។ ទនទមឹ្គា ពនុះ អាកតដលម្នការងារជ្ជអាកពម្បើ
ទុនពោយខលួនឯង ឬជួយការងារម្គួស្ករពោយម្ិនទទលួម្ាក់កនម្ម្ក៏ានែយចុុះ ០,៥ពិនទុភាគរយ និង ១,៨ពិនទុ
ភាគរយពរៀងគា ។ ប៉ាុតនតពៅឆា ំ ២០១៨ បរិម្ណ្ភាគននម្បពភទទងំ២ ក៏ពៅម្នចំនួនពម្ចើនម្បម្ណ្ជ្ជ ៥០,៨% 

តដលកាុងពន្នុះញ្រ្សត ីម្នកម្ម្ិតម្បម្ណ្ជ្ជ ៥៦,៩% និងបុរស ម្បម្ណ្ជ្ជ ៤៥%។ 
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តារាង ២.១០ ៖ ការផព្បព្បួលតព្ម្ូវការការររតាម្ព្បសភទ្ការររ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៨ 

 

ម្បភព៖ ILOSTAT database របស់អងគការអនតរជ្ជតិខាងការងារ 
 

ច. ការតម្បម្បលួម្ាកឈ់ាួ ល 

ពៅកាុងរយៈពពលដូចគា  ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្កាុងវិស័យវាយនភណ្ឌ  កាត់ពដរ  និងផ្លិតតសបកពជើង ាន
ពកើនព ើងជ្ជលំោប់ ពពាលពកើនព ើងពី ១០០ ដុោល រសហរដឋអាពម្រិក ពៅឆា ំ២០១៤ ដល់ ១៧០ ដុោល រសហរដឋ
អាពម្រិក ពៅឆា ំ២០១៨ ពហើយសម្ម្បឆ់ា ំ២០១៩ ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្សម្ម្បក់ម្មករនិពោជិតកាុង វិស័យពនុះពកើន
ព ើងដល់ ១៨២ដុោល រសហរដឋអាពម្រិក។ ពបើពធ្វើការពម្បៀបពធ្ៀបជ្ជម្យួបណ្តត ម្បពទសតដលម្នស្កថ នភាព ពសដឋកចិេ
-សងគម្ ម្បហាក់ម្បតហលគា  និងជ្ជនដគូម្បកតួម្បតជង ចប់ពីឆា ំ២០១៤ ដល់ឆា ំ២០១៨ពនុះ ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្
ពៅកម្ពុជ្ជានពកើនព ើងជ្ជលំោប់ម្បម្ណ្ជ្ជ ១៦,៣% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្យួឆា ំ ឬ ពកើនព ើងជិត ០២ដង ខណ្ៈ
តដលម្បពទស ពវៀតណ្តម្ ភូម្ និងបងក់ាល តដស ានដំព ើងម្ាកឈ់ាួ លអបបបរម្របស់ខលួនកាងុអម្តាកំពណ្ើនទប 
ឬម្ិនពទៀងទត ់(របូភាពទី ២.១)។ កម្ម្ិតននម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ពនុះ ានពដើរតួជ្ជម្ាក់ឈាួ លពោងសម្ម្ប់
 វិស័យកម្មនតស្កលពផ្សងពទៀតកាងុការចរចម្ាក់ឈាួ ល។ ទនទមឹ្នឹងពនុះ ចំនួនម្ាក់ឈាួ លទូពៅកម៏្នការពកើនព ើង
ម្គប់វិស័យ ពោយស្ករកំពណ្ើនការងារពៅកាុងម្សុក និងពទសនតរម្បពវសន៍ការងារ ពៅម្បពទសតដលម្នការអភិវឌ្ឍ
សងគម្-ពសដឋកិចេ និងម្ាកឈ់ាួ លខពស់ជ្ជងកម្ពុជ្ជ។ 

រូបភារ ២.១ ៖ ការ វសវឌ្ឍព្បារ់ឈនួ លអបបបរមារបស់ព្បសទ្សរម្ពុជាស្ៀបនឹងបណារ ព្បសទ្សជានដគូព្បរួត
ព្បផជងរីឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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្. ការតម្បម្បលួផ្លតិភាពការងារ 
ពទុះបីជ្ជកនលងម្ក ពសដឋកចិេកម្ពុជ្ជសពម្ម្ចានកំពណ្ើនខពស់កាុងរងវង់អម្តា ៧,០% តតកំពណ្ើនពសដឋកចិេ

ពនុះានម្តូវានជំរុញពោយកំពណ្ើនកតាត ផ្លិតកម្ម ជ្ជពិពសសកតាត កម្ល ងំពលកម្ម។ ពោងតាម្រាយការណ្៍
ឆា ំ២០១៨ របស់អងគការផ្លិតភាពអាសុី (APO) កំពណ្ើនផ្លិតការងារ កាុងចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១០-២០១៦ ពនុះ 
កម្ពុជ្ជសពម្ម្ចាននូវកំពណ្ើនម្បម្ណ្ជ្ជ ៤,៤% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្យួឆា ំ តដលកាងុពន្នុះ ៩៥% ម្តវូានរមួ្ចំតណ្ក
ពោយកំពណ្ើនម្ូលធ្នពធ្ៀបនឹងពលកម្ម និង ៥% ពោយកំពណ្ើនផ្លិតភាពសរុប។ ទនទឹម្នឹងពនុះ កំពណ្ើននន
ផ្លិតភាពពនុះ ក៏ម្តវូានជរំុញ ពោយស្ករការបតងវរកម្ល ងំពលកម្មចំនួនដ៏ពម្ចើនពចញពីវិស័យកសិកម្ម តដលម្ន
ផ្លិតភាពទប ចូលម្កកាងុវិស័យឧសាហកម្មតដលម្នផ្លិតភាពខពស់ជ្ជង (ដូចានបងាា ញខាងពលើ) តដល
នឹងម្ិនអាចរកាានចីរភាពកាុងរយៈពពលតវង។  

ពបើពម្បៀបពធ្ៀបនឹងម្បពទសសិងាបុរក តដលជ្ជម្បពទសម្នផ្លិតភាពខពស់ជ្ជងពគពៅពលើពិភពពោក ន្នឆា ំ
២០១៥ ផ្លិតភាពកម្ពុជ្ជកាុងម្នុសសម្ា ក់ម្នកម្ម្ិតទបជ្ជងពគពៅកាុងអាសុី ពោយម្នកម្ម្ិតម្តឹម្តត ៤,៧% 

ខណ្ៈពពលតដលម្បពទសបង់កាល សពដសម្នកម្ម្ិត ៦,២% ពវៀតណ្តម្ (១០,២%)  ម្ីោ៉ា ន់ម្៉ា  (៨,០%) ឡាវ 
(៨,៧%) ភីលីពីន (១៤,២%) ឥណ្ឌូ ពនសុី (១៨,៩%) នែ (២១,៥%) និងម្៉ា ព សុី (៤២,៣%)។ 

 

ជ. ស្កថ នភាពពទសនតរម្បពវសនក៍ារងារ 
ម្សបជ្ជម្ួយនឹងការបពងាើតការងារកាុងម្បពទស ឱ្កាសការងារពៅពម្ៅម្បពទស ក៏ជ្ជម្បភពការងារម្ួយដ៏

សំខាន់សម្ម្ប់កម្ល ងំពលកម្មកម្ពុជ្ជ។ ចពន្នល ុះពី ឆា ំ២០១៣-២០១៨ ចំនួនពលករពទសនតរម្បពវសន៍ានពកើន
ព ើងពីម្បម្ណ្ជ្ជ ៥០៧ ៦៦៩ន្នក់ តដលកាុងពន្នុះពៅម្បពទសនែម្នការពកើនព ើង ៤៩៤ ៧៤០ន្នក់ ម្បពទស
ជប៉ាុនពកើនព ើង ៦ ៨៩៥ន្នក់ ស្កធារណ្រដឋកូពរ៉ាពកើនព ើង ២០ ២៧២ន្នក់ សងិាបុរកពកើនព ើង ៧២០ន្នក ់តំបន់
រដឋាលពិពសសហុងកុងពកើនព ើង ៥៤ន្នក់ អារា៉ាប៊ា៊ីស្កអូឌី្ត ពកើនព ើង ១៦ន្នក់ និងម្បពទសម្៉ា ព សុែីយចុុះ 
១៥ ០២៨ន្នក់។ ពៅឆា ំ២០១៨ ពបើពយើងពិនិតយពៅតាម្ចំនួនអាកពធ្វើការងារពៅពម្ៅម្បពទសសរបុម្បម្ណ្ ១,២ោន
ន្នក់ ម្បម្ណ្ជ្ជ ៩២.៩% កំពុងពធ្វើការ និងស្កា កព់ៅម្បពទសនែ ពហើយម្បម្ណ្ជ្ជ ៧,១%ពផ្សងពទៀត ពៅកាងុ
ម្បពទសម្៉ា ព សុី អារា៉ាប៊ា៊ីស្កអូឌី្ត ជប៉ាុន សិងាបុរក តំបន់រដឋាលពិពសសហុងកុង និងស្កធារណ្រដឋកូពរ៉ា។  

 

២.១.៣. និនាន ការននតព្ម្ូវការការររនាសរលអនាគត 

ក. ការពាករតម្ម្វូការកម្ល ងំពលកម្មតាម្វសិយ័ 

ជ្ជម្ួយពាករណ្៍អម្តាកំពណ្ើនម្បម្ណ្ជ្ជ ៧,២% កាុងម្ួយឆា ំកាុងរយៈពពលម្ធ្យម្ (២០១៨-២០២១)  

ពសដឋកិចេកម្ពុជ្ជម្តូវានា៉ា ន់ស្កម នថ្ននឹងអាចបពងាើតការងារបតនថម្ម្បម្ណ្ជ្ជ ២១៦ ពាន់ន្នក ់ឬពកើនព ើងម្បម្ណ្
ជ្ជ ២,២% កាុងម្ួយឆា ំ តដលពធ្វើឱ្យចំនួនអាកម្នការងារសរុបពកើនព ើងដល់ម្បម្ណ្ជ្ជ ១០,២ោនន្នក ់ពៅ
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ឆា ំ២០២១។ ពៅកាុងចពន្នល ុះឆា ំដូចគា ពនុះ  វិស័យឧសាហកម្មម្តូវានពាករណ្៍ថ្ននឹងម្នអម្តាកំពណ្ើនការងារ
ម្បចំឆា ំម្បម្ណ្ជ្ជ ៦,៧% កាុងម្ួយឆា ំ  វសិ័យពសវាកម្មនឹងពកើនព ើងម្បម្ណ្ជ្ជ ៣,៣% កាុងម្ួយឆា ំ និង វិស័យ
កសិកម្មនឹងែយចុុះម្បម្ណ្ជ្ជ ២,៦% កាុងម្យួឆា ំ។ ការែយចុុះននចំននួអាកពធ្វើការកាងុវិស័យកសិកម្ម គឺជ្ជនិន្នា ការ
ម្ួយតដលម្តូវានសពងាតព ើញតំាងពីម្យួទសវតសរ៍ម្នុរួចម្កពហើយ។  

តារាង ២.១១៖ ការរាររការផព្បព្បួលសសដារិចេ និងការររតាម្វសសយយ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ 

 
ម្បភព៖ ម្កសួងពសដឋកិចេ និងហរិញ្ញវតថុ និងការពាកររបសម់្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 

ចពន្នល ុះពីឆា ំ២០១៨ ពៅ២០២១ ពយើងនឹងសពងាតព ើញនូវនិន្នា ការតម្ម្ូវការកម្ល ងំពលកម្មតាម្អនុវិស័យ 

ដូចខាងពម្កាម្៖ 

- អនុវិស័យពសដឋកិចេតដលនឹងបពងាើតការងារពម្ចើនជ្ជងពគគឺ សំណ្ង ់(៦៣ ៦៥៦ន្នក់ កាងុម្ួយឆា ំ) និង
ទី២គ ឺកម្មនតស្កលពផ្សងៗ (៦០ ៨៦៩ កាុងម្យួឆា ំ)។ ការពកើនព ើងននតម្ម្ូវការកម្ល ងំពលកម្មពៅកាងុ
អនុ វិស័យកម្មនតស្កលពផ្សងៗ ជ្ជសញ្ហញ ណ្ននពិពិធ្កម្មពៅកាុងពសដឋកិចេ។  

- អនុវិស័យតដលនឹងម្នអម្តាកំពណ្ើនការងារពលឿន (អម្តាកំពណ្ើន២ខទង់ កាុងម្យួឆា ំ)ម្ន៖ កម្មនត
ស្កលពផ្សងៗ (២១,៦%) ផ្លិតផ្លជ័រពៅស៊ា ូនិងាល សទ ិក (១២,០%) និងហិរញ្ញវតថុនិងធាន្នរា៉ាប់រង 

(១២,២%)។ 
- អនុវិស័យ ៣ តដលនឹងម្នចំនួនការងារធាល ក់ចុុះពម្ចើនជ្ជងពគ៖ ដំណំ្ត (៧៨ ០៩១ន្នក់ កាុងម្ួយឆា ំ), 
រុកាខ ម្បម្ញ ់(១៦ ៤៨១ ន្នក់), និងពសវាកម្មពផ្សងៗ (១០ ៣២៩ ន្នក់)។ 
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តារាង ២.១២៖ ការរារររាំសណើនការររតាម្វសសយយ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ២០១៨ និង២០២១ 

 

ម្បភព៖ ការពាកររបស់ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈពោយតផ្អកពលើអពងាតសងគម្ពសដឋកិចេពីឆា ំ១៩៩៣-២០១៧ 

 

ខ. ការពាករតម្ម្វូការកម្ល ងំពលកម្មតាម្ម្ខុរបរ 
កាុងចពន្នល ុះឆា ំពី២០១៨ ពៅ២០២១ ម្ុខរបរតដលម្តវូានពាករណ្៍ថ្ន នឹងបពងាើតការងារពម្ចើនជ្ជងពគគ ឺ

កម្មករជំន្នញតផ្ាកសិបបកម្ម (កម្មករជនំ្នញកម្ម្តិម្ធ្យម្) ម្បម្ណ្ជ្ជ ១៥២ ៥៣៥ន្នក ់កាុងម្ួយឆា ំ ឬ ៧០,៥% 

ននការងារសរបុតដលនឹងម្តវូានបពងាើត។ ភាគពម្ចើនននម្ុខរបរម្បពភទពនុះម្តូវានបពងាើតកាុងអនុវសិ័យ កម្មនតស្កល
ពផ្សងៗ សណំ្ង់ និងវាយនភណ្ឌ  កាត់ពដរ និងផ្លិតតសបកពជើង។ អាកជំន្នញតផ្ាកលក់ និងពសវាកម្ម ម្តូវាន
ពាករណ្៍ថ្ន នឹងពកើនព ើងម្បម្ណ្ជ្ជ ៦៩ ៧៨៣ ន្នក់ កាុងម្ួយឆា ំ។  

កាុងរយៈពពលដូចគា ពនុះ ម្បពភទម្ុខរបរតដលម្តូវានពាករថ្ន នឹងម្នកំពណ្ើនការងារពលឿនគឺ ពលខាធ្ិការ 
ជ្ជម្ួយអម្តាកំពណ្ើន ១១,៣% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្ួយឆា ំ អាកជំន្នញតផ្ាកសិបបកម្មពកើនព ើង ៧% នងិអាកបញ្ហា
ម្៉ាសុីន និងផ្គុដំំព ើងពកើនព ើង ៥,៩%។ ការងារទម្ទរជំន្នញខពស់ ដូចជ្ជ អាកម្គប់ម្គង អាកឯកពទស វិជ្ជា ជីវៈ 
និងអាកបពចេកពទស ឬវិជ្ជា ជីវៈរង នឹងពកើនព ើងម្បម្ណ្ជ្ជ ៤,២% ននការងារសរុបតដលនឹងបពងាើត។ ទនទមឹ្នឹងពនុះ 
ការងារតដលជ្ជកសិករនឹងធាល ក់ចុុះម្បម្ណ្ជ្ជ ៤,១% កាុងម្ួយឆា ំ។  
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តារាង ២.១៣ ៖ ការរារររាំសណើនការររតាម្ព្បសភទ្ម្ុែរបរ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ ២០១៨ និង២០២១ 

 

ម្បភព៖ ការពាកររបស់ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈពោយតផ្អកពលើការអពងាតសងគម្ពសដឋកិចេពីឆា ំ១៩៩៣-២០១៧ 

 

គ. ការពាករតម្ម្វូការកម្ល ងំពលកម្មតាម្កម្ម្តិននការអបរ់ ំ
ដូចគា ពៅនឹងនិន្នា ការតម្ម្វូការកម្ល ងំពលកម្មតាម្ម្បពភទម្ុខរបរ ចំនួនអាកម្នការងារតដលម្ិនម្នការ

អប់រ ំឬទទលួានការអប់រតំិចតួច ម្តវូានរំពឹងនឹងម្នការែយចុុះខាល ំង ពពាលគឺនឹងម្តូវកាត់បនថយ ពហើយជំនួស
ម្កវិញពោយការងារតដលទម្ទរការអប់រកំម្ម្តិខពស ់ជ្ជពិពសស ការងារកម្ម្ិតម្ធ្យម្សិកាទុតិយភមូ្ិ និងថ្នា ក់
ឧតតម្តដលម្តវូានរំពឹងថ្ននឹងម្នពកើនព ើងម្បម្ណ្ជ្ជ ១២,០% និង ១១,១% កាងុម្យួឆា ំ ពរៀងគា  ពៅចពន្នល ុះ
ពីឆា ំ ២០១៨ និង២០២១។ ទនទឹម្នឹងពនុះ ពយើងក៏សពងាតព ើញ ម្នការធាល ក់ចុុះោ៉ា ងពលឿនននចំនួនការងារ តដល
ទម្ទរការអប់រំកម្ម្ិតទបជ្ជងថ្នា ក់បឋម្សិកា តដលពនុះអាចបងាឱ្យម្នបញ្ហា និកម្មភាព តដលបណ្តត លម្កពី
ការផ្តល ស់បតូររចន្នសម្ព័នធពសដឋកិចេ។ 

តារាង ២.១៤៖ ការរារររាំសណើនការររតាម្រព្ម្ិតននការអប់រំ ចសនាៃ ះឆ្ន ាំ ២០១៨ និង២០២១ 

 

ម្បភព៖ ការពាកររបស់ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ពោយតផ្អកពលើការអពងាតសងគម្ពសដឋកិចេពី ឆា ំ១៩៩៣-២០១៧ 
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២.១.៤. បញ្ហា ព្បឈម្សៅរនុងទី្ែារការររ 
ពោយតផ្អកពលើទិនាន័យតដលានបងាា ញខាងពលើ ទីផ្ារការងារកម្ពុជ្ជកំពុងតតម្បឈម្នឹងបញ្ហា សំខាន់ៗ

ម្ួយចំនួនដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ម្បម្ណ្ ៥០,៨% ននអាកតដលម្នការងារសរុបកំពុងតតបពម្ម្ើការងារកាុងទម្ម្ង់ការងារជ្ជអាកពម្បើទុន
ពោយខលួនឯង ឬជួយការងារម្គួស្ករពោយម្ិនទទួលម្ាក់កនម្ម្ តដលម្បពភទការងារទងំអស់ពនុះម្តូវានចត់
ទុកជ្ជការងារពម្ៅផ្លូវការ ពហើយអាចម្បឈម្ពៅនងឹលកខខណ្ឌ ការងារទប។ កាងុន័យពនុះ ការជំរុញការបពងាើត
ការងារសម្រម្យ និងម្នផ្លិតភាពខពស់ ជ្ជពិពសសពៅវិស័យពម្ៅពីកសិកម្ម គជឺ្ជការចំាចស់ម្ម្ប់កម្ពុជ្ជ។ 

២. តាម្រយៈការពិនិតយ និងការវិភាគពៅពលើស្កថ នភាពម្បជ្ជស្កញ្រ្សត  ការទទលួានការអប់រ ំ និងជំន្នញ 
និងតម្ម្វូការជំន្នញពៅតផ្ាកខាងពលើ ពយើងអាចសពងាតព ើញថ្ន ភាពម្ិនបនសុគីា ននជំន្នញកំពុងតតពកើតម្នព ើង
ពៅកាងុទីផ្ារការងារននម្បពទសកម្ពុជ្ជ ជ្ជពិពសសពៅកាុងជនំ្នញកម្ម្ិតម្ធ្យម្ និងខពស់។ បញ្ហា ពនុះានបណ្តត ល
ឱ្យនិពោជកាន នឹងកំពុងម្បឈម្ការលំាក កាុងការពម្ជើសពរកសកម្ល ងំពលកម្មពដើម្បីបំពពញតាម្តម្ម្ូវការរបស់ខលួន 
តដលបណ្តត លម្កពីបញ្ហា កងវុះជំន្នញពៅពលើទីផ្ារការងារ (skill shortages) និងគម្ល តជនំ្នញ (skill gaps) 

ពោយស្ករពបកខជនតដលម្កោក់ពាកយខវុះជំន្នញ, គុណ្វុឌ្ឍ និងបទពិពស្កធ្ន៍ការងារតាម្តម្ម្វូការរបស់និពោជក។ 
ពហតុដូពចាុះ ការពម្ងឹង នងិពម្ងីកការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវជិ្ជា ជីវៈ ជ្ជពិពសសកម្ល ងំពលកម្ម
តដលកំពុងពធ្វើការ គឺម្នស្ករៈសំខាន់កាុងការពធ្វើឱ្យម្បពសើរព ើងនវូជំន្នញននកម្ល ងំពលកម្មកម្ពុជ្ជ ពដើម្បីព ល្ើយ
តបពៅនឹងតម្ម្ូវការកម្ល ងំពលកម្មជំន្នញកម្ម្ិតម្ធ្យម្ និងខពស់ទងំពៅកាុងម្បពទស និងកាងុតំបន់តដលកំពុងតត
ម្នការពកើនព ើង។ 

៣. ទផី្ារការងារម្ិនទនដ់ំពណ្ើរការលអ ពោយស្កររាយកម្ល ងំពលកម្មម្ិនពសម ើគា  (រវាងទីម្បជុជំន និង
ជនបទ), ពសវាអនតរកម្មការងារ និងការតបងតចកព័តម៌្នម្ិនទន់ម្នការអភិវឌ្ឍពពញពលញ និងម្បព័នធពាករណ្ ៍

និងា៉ា ន់ស្កម នពៅអន្នគតអពំីតម្ម្ូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់កម្ល ងំជំន្នញ និងការងារម្ិនទន់ម្តវូានអភិវឌ្ឍ។ ពនុះ
ានបងាា ញថ្ន ការអនុវតតពគលនពោាយទីផ្ារការងារសកម្ម រមួ្ម្នការពម្ងកីការផ្តល់ពសវាការងារស្កធារណ្ៈ 
ការពម្ងឹងយនតការពវទិកាការងារ និងការតម្ម្ង់ទសិម្ុនចូលទីផ្ារការងារ គឺពដើរតួន្នទោី៉ា ងសំខាន់កាុងការពធ្វើឱ្យ
ម្បពសើរព ើងនូវដំពណ្ើរការទីផ្ារការងារ តាម្រយៈ ការពធ្វើឱ្យម្នតម្ល ភាពរវាងការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្ម្ូវការពៅពលើ
ទីផ្ារការងារ និងផ្តល់ភាពងាយម្សួលឆប់រហ័ស កាងុការផ្គូផ្គូងរវាងអាកតសវងរកការងារ និងពត័៌ម្នពម្ជើសពរកស
កម្ល ងំពលកម្ម។ បតនថម្ពីពលើពនុះ ការអភិវឌ្ឍម្បព័នធព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារ តដលពដើរតនួ្នទីកាុងការម្បម្ូល ផ្សពវ
ផ្ាយ  វិភាគ វាយតនម្ល និងផ្តល់ព័ត៌ម្នទីផ្ារឱ្យានពទៀងទតទ់ន់ពពលពវោ និងទូលំទូោយ រមួ្ទងំការងារ
ពាក់ព័នធនឹងការតកលម្អស្កថ នភាពទីផ្ារការងារ ពៅកាុងវិស័យតដលម្តូវការបតនថម្កម្ល ងំពលកម្ម នឹងពដើរតកួាន់
តតសំខាន់កាងុការធាន្នថ្ន ម្បជ្ជជនតដលម្នជំន្នញ និងបទពិពស្កធ្ន៍ការងារម្ស្កប់នឹងម្នលទធភាពទទលួាន
ឱ្កាសការងារម្បពសើរជ្ជងម្ុន ពៅតាម្បណ្តត វិស័យពសដឋកិចេតដលម្នការរកកចពម្ម្ើន។ 
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៤. ការតម្បកាល យកម្ល ងំពលកម្មភាគពម្ចើនពៅតតសថ ិតកាងុវិស័យកសកិម្ម និងទទលួានការអប់រំពម្កាម្ថ្នា ក់
បឋម្សិកា ពៅបពម្ម្ើការឱ្យវិស័យឧសាហកម្ម និងពសវាកម្ម ទម្ទរការផ្តល សប់តូរសំខានម់្យួកាុងទីផ្ារការងារ 
រួម្ម្នរពបៀបរបបននការពម្ជើសពរកសបុគគលិក ការបណ្តុ ុះបណ្តត លជំន្នញ  វិន័យ ឥរិោបែការងារ បណ្តុ ុះទម្ល ប ់

ជ្ជពិពសសទនំ្នក់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈតដលម្នភាពសុខដមុ្ និងរឹងម្តំដលគំម្ទដល់ការផ្តល ស់បតូររចន្នសម្ព័នធ នងិតបង
តចកអតថម្បពោជន៍តដលពកើតពីកំពណ្ើនពសដឋកិចេរវាងនិពោជិត នងិនិពោជកម្បកបពោយសម្ធ្ម្។៌ ប៉ាុតនត ទនំ្នក់
ទំនងវិជ្ជា ជីវៈម្បកបពោយភាពសុខដុម្រម្ន្ន និងធាន្នភាពអាចពាករានរវាងកម្មករនិពោជិត និងនិពោជក
ពៅម្ិនទន់ានអភិវឌ្ឍពពញពលញ និងម្នភាពចស់ទុំពៅព ើយពទ។ 

៥. ម្ូលោឋ នននកំពណ្ើន និងការងារតូចចពងអៀត ាន ល្ុុះបញ្ហេ ងំពីកម្ល ងំពលកម្មម្នលកខណ្ៈ ម្បម្ូលផ្តុំ 
និងពឹងតផ្អកពៅពលើតតវិស័យម្យួចំននួតចូ។ ទនទឹម្គា ពនុះ កំពណ្ើនម្ាក់ឈាួ លម្ិនសម្ម្សប នឹងកំពណ្ើនផ្លិត
ភាពាននឹងកំពុងោក់សម្ព ធ្ពលើពលបឿន ននការផ្តល ស់បតូររចន្នសម្ព័នធពសដឋកិចេពចញពីការពឹងតផ្អកពលើឧសាហកម្ម
អតិពលកម្ម ពៅឧសាហកម្មតដលតផ្អកពលើជំន្នញ និងម្នតនម្លបតនថម្កាន់តតខពស់។ ម្បការពនុះតម្ម្វូឱ្យម្នការ
 វិនិពោគពៅម្គប់កម្ម្ិតកាុងបពងាើនផ្លិតភាព តដលចប់ពីកម្ម្ិតថ្នា ក់ជ្ជតិ កម្ម្ិតសហម្គស និងកម្ម្ិតបុគគល។ 
ប៉ាុតនតការបពងាើនផ្លិតភាពការងារ តដលម្បចំបំផ្ុតគឺពៅកម្ម្ិតបគុគលិក តដលពនុះទម្ទរទងំការវិនិពោគពៅ
ពលើវិស័យអបរ់ំបណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ និងការបណ្តុ ុះបណ្តត លកាុងពពលពធ្វើការងារ។ ប៉ាុតនតកិចេ
ការដំបងូចំាច់បន្នទ ន់តដលចំាច់ម្តូវពធ្វើ គឺការបពងាើតព ើងនូវផ្ាតគ់ំនិតជ្ជម្ូលោឋ នអំពីផ្លិតភាព ភាពចំាច់ 
និងស្ករម្បពោជន៍របស់វាកាុងការពលើកកម្ពស់ភាពម្បកតួម្បតជង ការម្ទម្ទង់កំពណ្ើនរយៈពពលតវង ការបពងាើតការងារ
កាន់តតលអ និងការបនតលទធភាពដំព ើងម្ាក់ឈាួ លកាន់តតខពស់។ 

៦. ការពលចព ើងនវូបដវិតតន៍ឧសាហកម្មទី៤.០ ាននំ្នឱ្យតម្ម្វូការជំន្នញកាន់តតខពស ់តដលពនុះអាចនឹង
បងាឱ្យម្នបញ្ហា កងវុះជំន្នញ ម្ពម្ទងំការជំនួសកម្ល ងំម្នុសសពោយម្៉ាសុីនសវ ័យម្បវតតកិម្ម និងបញ្ហញ សិបបនិម្ិមត
តដលពនុះអាចនំ្នឱ្យាត់បងក់ារងារ ជ្ជពិពសសសម្ម្បក់ម្ល ងំពលកម្មជំន្នញទប និងគម នជំន្នញ។ ពហតុដូចពនុះ 
ពដើម្បីពម្តៀម្លកខណ្ៈទប់ទល់នឹងបញ្ហា ម្បឈម្ និងទញម្បពោជន៍ជ្ជអតបិរម្ពីបដវិតតន៍ឧសាហកម្មទី៤.០ 
ពនុះ ការពលើកកម្ពស់ម្បពន័ធម្គប់ម្គងម្គឹុះស្កថ នអប់រំបណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ម្ពម្ទងំជំរុញការ
ម្ស្កវម្ជ្ជវ នងិនវានវុតតនប៍ពចេកវិទាអនវុតតន៍ គឺជ្ជការចំាច់កាុងការទញយកផ្លម្បពោជន៍ ភាពរកកចពម្ម្ើននន 

បពចេក វិទា និងនវានុវតតពលើឧសាហកម្មតដលម្នម្ស្កប់។  
៧. ពោយស្ករអតុលយភាពម្បជ្ជស្កញ្រ្សត  ការអភិវឌ្ឍសងគម្-ពសដឋកិចេ កាុងតំបន់ម្នកម្ម្ិតពផ្សងគា  កំពណ្ើន

ពទសនតរម្បពវសន៍នឹងបនតពកើនព ើង តដលអាចបណ្តត លឱ្យពកើតម្នព ើងការខវុះខាតកម្ល ងំពលកម្មកាុងម្បពទសនិង 

ការពកើនព ើងម្ាក់ឈាួ លកាុងម្សុកពលឿន។ ទនទឹម្នឹងនិន្នា ការពនុះ បញ្ហា ម្បឈម្ គឺការម្គប់ម្គង ការពារសិទធិ 
ផ្លម្បពោជន៍របស់ពលករពទសនតរម្បពវសន៍តខមរពៅពម្ៅម្បពទស។ 
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៨. តម្ម្ូវការកាន់តតពកើនព ើងកាុងការពម្ងីករបបសនតិសុខសងគម្ពៅវិស័យពម្ៅផ្លូវការ ម្ពម្ទងំពម្ងីក
ម្បពភទរបបសនតិសុខ និងសងគម្ពដើម្បធីាន្នសថ ិរភាពការងារ និងចណូំ្លរបស់ម្បជ្ជពលរដឋ។  
 

២.២- សម្ទិ្ធែលននការអនុវតរ ែ.យ.អ.រ.ប ២០១៤-២០១៨ 

ន្នអាណ្តតិ ២០១៤-២០១៨ កនលងពៅពនុះ ម្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ានចូលរមួ្ោ៉ា ង
សកម្មជ្ជម្យួរាជរោឋ ភិាលកម្ពុជ្ជ កាុងការសពម្ម្ចាននវូសម្ិទធផ្លសំខាន់ៗជ្ជពម្ចើន ទងំតផ្ាកពសដឋកិចេ និង
សងគម្កិចេ ពបើពទុះជ្ជម្តូវម្បឈម្បញ្ហា ធ្ំៗជ្ជពម្ចើន និងការតម្បម្បលួននពាណ្ិជាកម្មពៅកាុងតបំន់ និងអនតរជ្ជតិក៏
ពោយ។ ពោយការអនុវតតោ៉ា ងបតូរផ្តត ច់ម្បកបពោយភាពម្បយ័តាម្បតយងនវូ ែ.យ.អ.រ.ប ២០១៤-២០១៨ 
ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ សពម្ម្ចាននូវលទធផ្លការងារសំខាន់ៗ ម្ពម្ទងំជួបម្បទុះបញ្ហា
ម្បឈម្គនលឹុះម្ួយចំនួនដូចខាងពម្កាម្៖  

 

២.២.១. ការអភិវឌ្ឍលរខែណឌ ការររ និងសុែដុម្នីយរម្មទ្ាំនារ់ទ្ាំនងវសជាា ជីវៈ 
- ានពធ្វើវិពស្កធ្នកម្មបទបបញ្ញតិតននចាប់សត ីពីការងារ និងពរៀបចំបតនថម្នូវលិខិតបទោឋ នគតយិុតតពាក់ព័នធ

នឹង វិស័យការងារឱ្យម្សបតាម្ការ វវិឌ្ឍននស្កថ នភាពពសដឋកិចេ-សងគម្ និងបទោឋ នអនតរជ្ជត ិជ្ជពិពសសានពរៀបចំ
កស្កងចាប់សត ីពីសហជីព ពៅឆា ំ២០១៦ និងចាប់សត ីពីម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ ពៅកាុងឆា ំ ២០១៨ 

- ានតកសម្ម្លួយនតការអធ្ិការកិចេការងារ ពីការពធ្វើអធ្ិការកិចេការងារជ្ជពម្ចើនម្កុម្ោច់ពោយត កពីគា
តាម្ជំន្នញនីម្យួៗម្កជ្ជម្កុម្អធ្ិការកិចេការងាររមួ្គា  និងានពធ្វើអធ្ិការកិចេការងារានចំនួន ៤៤ ៧៣៩ ពលើក  
ពកើនព ើង ៣,៦ ដង ពធ្ៀបនឹងអាណ្តតិទ៤ី ម្ពម្ទងំោក់កំហិតចំនួន ៤ ២៣៩ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន, ផ្តកពិន័យ
ចំនួន ៣០២ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន និងបតឹងពៅតុោការចំនួន ០៩ សហម្គស-ម្គឹុះស្កថ ន 

- ានបពងាើតម្បព័នធម្គប់ម្គងសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន និងកម្មករនិពោជិត 

- ានតកលម្អរាយការណ្អ៍ធ្ិការកិចេការងារឱ្យកាន់តតម្នលកខណ្ៈម្គប់ម្ជុងពម្ជ្ជយ តម្ល ភាព និងទទួល
ានការពជឿទកុចិតតពីម្គប់ភាគីពាក់ព័នធម្សបតាម្ចាប់ជ្ជធ្រម្ន និងសតង់ោអនតរជ្ជតិ ម្ពម្ទងំការពម្ងងឹសម្តថ
ភាពម្ញ្រ្នត ី និងគុណ្ភាពអធ្កិារកិចេការងារតាម្រយៈបនតគំម្ទគពម្ម្ងពរាងចម្កកាន់តតម្បពសើរពៅកម្ពុជ្ជ (ILO-BFC) 
និងកិចេសហការជ្ជម្ួយទភីាា ក់ងារកិចេសហម្បតិបតតកិារអាលលីម្៉ាង ់(GIZ) 

- ានពរៀបចំបពងាើតវិទាស្កថ នជ្ជតិការងារតដលនឹងោកឱ់្យដំពណ្ើរការពៅឆា ំ ២០១៩ពនុះ កាុងពគលបំណ្ង
អភិវឌ្ឍសម្តថភាព និងផ្តល់វិម្កឹតយការដល់ម្ញ្រ្នតីរាជការកាុងវិស័យការងារ 

- ានបនតអនវុតតយនតការម្កុម្ការងារតផ្ាកទំន្នក់ទំនងវជិ្ជា ជីវៈ (ម្កុម្ការងារទី៨) ននគណ្ៈកម្ម ធ្ិការដឹកនំ្ន
ការងារពដើម្បីអភិវឌ្ឍ វិស័យឯកជន ម្ពម្ទងំគណ្ៈកម្មការម្បឹកាការងារ (ម្តភីាគ)ី ពដើម្បសីម្ម្បសម្ម្លួទទលួ
យកពោបល់សត ីអំពីលកខខណ្ឌ ការងារ និងការពោុះម្ស្កយបញ្ហា ទក់ទងនឹងទំន្នក់ទំនង វិជ្ជា ជីវៈ 
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- ានពម្ងឹងគណ្ៈកម្មការសម្ម្ប់ពោុះម្ស្កយបញ្ហា កដូកម្ម ាតកុម្ម ពៅតាម្ម្គប់ម្ុខសញ្ហញ  (គ.ក.ប) 

ម្គប់ជ្ជន់ថ្នា ក ់ និងអគគពលខាធ្ិការោឋ ន គ.ក.ប ពដើម្បមី្បចំការពម្តៀម្ខលួនអនតរាគម្ន៍ទប់ស្កា ត ់ ពោុះម្ស្កយ និង
ផ្សុះផ្ាវិវាទ ម្ពម្ទងំពបើកវគគបណ្ដុ ុះបណ្តដ លពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតី គ.ក.ប និងអាជ្្ជធ្រពាក់ព័នធ សរុបចំនួន  
៣ ៦៩៧ន្នក ់ពសម ើនឹង ១៨ វគគ និងអនតរាគម្ន៍ពោុះម្ស្កយកូដកម្មចំនួន ១ ០២២ ពលើ ១ ០៤២ករណ្ី (ពសម ើនឹង 

៩៨,១%) តដលជ្ជលទធផ្ល ករណ្ីសុះជ្ជម្នចំនួន ១ ០០៨ ករណ្ី (ពសម ើនឹង ៩៦,៧% ននចំនួនកូដកម្មសរុប) 

ចំនួនករណ្ីកូដកម្មតដលពកើតព ើងពៅតាម្ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ានែយចុុះជ្ជបនតបន្នទ ប់ម្បម្ណ្ជ្ជ 
៨៦,២ %ពពាលគឺែយចុុះព ី៣៤២ ពៅ ៤៧ កាុងចពន្នល ុះឆា ំ២០១៤ និង២០១៨ និងអម្តាកូដកម្មតដលឈានពៅ
ដល់ហិងាសថតិពៅកាុងកម្ម្ិតទប និងម្គប់ម្គងានម្បម្ណ្ជ្ជ ៤,១% 

- ានពោុះម្ស្កយវិវាទការងារចំននួ ៤ ២៧២ករណ្ី កាងុពន្នុះវិវាទបគុគលចំននួ ១ ៤៥៣ ករណ្ី និង វិវាទ
ការងាររមួ្ចំនួន ២ ៨១៩ ករណ្។ី ជ្ជរមួ្ យនតការ និងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីកាុងការពោុះម្ស្កយ វិវាទការងារម្តវូានតក
លម្អ និងម្នម្បសិទធភាពជ្ជងម្ុន តដល ល្ុុះបញ្ហេ ងំតាម្រយៈការធាល ក់ចុុះននចំនួន វិវាទការងាររួម្ព ី៨៧៥ ម្កម្តឹម្ 
១៦៣ ករណ្ ីពៅចពន្នល ុះឆា ំ ២០១៤-២០១៨ ពហើយអម្តាវិវាទការងាររមួ្តដលសុះជ្ជពកើនព ើងព ី៣៥,១% ពៅ 
៦០,៧% ពៅកាុងរយៈពពលដូចគា ពនុះ 

- ានបនតអនវុតតយនតការពោុះម្ស្កយវិវាទការងារពម្ៅម្បព័នធតុោការ ពោយកាងុអ ំុងឆា ំ ២០១៤-២០១៨ 

ម្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត លានទទួលពោុះម្ស្កយ វិវាទការងាររួម្ចំនួន ១ ០៥២សំណ្ុំពរឿង តដលកាុងពន្នុះ សណំ្ុំ
ពរឿងចំនួន ៧៣៣ ម្តូវានពោុះម្ស្កយពោយពចញពសចកតីបងាគ ប់ , សំណ្ុំពរឿងចនួំន ៦៧ ម្តូវានពោុះម្ស្កយ
សុះជ្ជពោយម្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត លខលួនឯង ពហើយសំណ្ុំពរឿងចនួំន ២៥២ ម្តូវានសុះជ្ជពោយភាគីទងំពីរ 

- ានពម្ងឹងការអនុវតតចាប់សត ីពីសហជីព ពោយពៅកាងុឆា ំ២០១៧ ម្កសួងានចុុះបញ្ា ិកាអងគការវិជ្ជា ជីវៈ
ចំនួន ៦៨១ គឺពម្ចើនជ្ជងការចុុះបញ្ា ីអងគការវិជ្ជា ជីវៈសរុបកាុងចពន្នល ុះឆា ំ២០១៤-២០១៦ ពោយត កកាុងឆា ំ ២០១៨ 

ចំនួនពនុះក៏ពៅតតបនតពកើនព ើងចំនួន ៥៣៣។ ការពកើនព ើងពនុះានបងាា ញថ្ន ការអនុវតតសទិធិពសរកភាពអងគការ
 វិជ្ជា ជីវៈម្តូវានពលើកកម្ពស់ គម នការរតឹតបិត ឬពរកសពអើងចំពពាុះការចលូរួម្ពោយពសរក និងពសម ើភាពរបស់កម្មករ
និពោជិតកាុងការចូលរមួ្ពលើកកម្ពស់លកខខណ្ឌ ការងារ និងធាន្នាននូវសុខដុម្នីយកម្មននទំន្នក់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ  

- ានពចញលិខិតទទលួស្កគ ល់ថ្នា ក់ដឹកនំ្នអងគការវិជ្ជា ជីវៈចំននួ ៥៥៤ និងបពងាើតម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យ
អងគការវិជ្ជា ជីវៈ 

- ានពោុះម្ស្កយករណ្ីពៅតករត់ពចលម្និទូទត់ម្ាកឈ់ាួ លនិងអតថម្បពោជន៍ពផ្សងៗចំនួន ៨៦ ករណ្ ី
ម្នកម្មករនពិោជិតចំនួន ៣០ ០០៦ ន្នក់ កាុងពន្នុះករណ្ីពោុះម្ស្កយពម្ៅម្បព័នធតុោការចំនួន ៦៥ ករណ្ី  
នីតិវិធ្ីកស័យធ្នចំននួ ០៣ ករណ្ី និងម្ាក់បុពរម្បទនពីរាជរោឋ ភិាលចំននួ  ១៨ ករណ្ី  

- ានពរៀបចំពិធ្ីចុុះជួបសំពណ្ុះសំណ្តលរបស់ សសម្រចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន ផសន នាយរ
រដាម្ស្តនរីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ជ្ជម្យួបងបអូនកម្មករនិពោជិត ម្បធានរដឋាល ម្បធានតផ្ាក ម្បធានម្កុម្ 
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ជំនយួការ ពៅតាម្បណ្តត ពរាងចម្កន្នន្ន នងិចុុះស្កកសរួសខុទុកខកម្មករនិពោជិតផ្តទ ល់ពៅតំបន់ឧសាហកម្ម នងិ
តាម្ពរាងចម្ក សហម្គសទទូងំម្បពទសចំនួន ៦១ ពលើក ម្នកម្មករនិពោជិតចំននួ ៨៧៥ ១៧៣ ន្នក ់

- ានពម្ងឹងយនតការកំណ្ត់ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ តាម្រយៈយនតការម្តីភាគី ពោយសពម្ម្ចកំណ្ត់ពគល
ការណ្៍ចំនួន ៥ លកខណ្ វិនិច័័យតបបសងគម្និងតបបពសដឋកិចេចំនួន ៧ និងកាលវិភាគកាុងការចរចម្ាក់ឈាួ ល
អបបបរម្ចាស់ោស់ និងបពងាើត “ម្កុម្ការងារបពចេកពទសម្តីភាគី”ពដើម្បីពិភាកាការងារបពចេកពទសលម្អិតពលើ
លកខណ្ វិនិច័័យតបបសងគម្ និងពសដឋកិចេ ម្ពម្ទងំរកានូវអតថម្បពោជន៍ពផ្សងៗ ជូនកម្មករនិពោជិតកាុង វិស័យ
វាយនភណ្ឌ  កាត់ពដរ និងផ្លិតតសបកពជើងបតនថម្ពលើម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្តដល រួម្ម្ន ម្ាក់រងាវ ន់ពធ្វើការពទៀង
ទត់ចំនួន ១០ដុោល រសហរដឋអាពម្រិកកាុងម្ួយតខ, ម្ាក់ពស្កហ៊ាយុពធ្វើដំពណ្ើរ ឬស្កា ក់ពៅចំនួន ៧ដុោល រសហរដឋ
អាពម្រិកកាុងម្យួតខ និងម្ាក់រងាវ ន់អតតីភាពការងារតដលទទួលានចពន្នល ុះពី ១ ពៅ ១១ដុោល រសហរដឋអាពម្រកិកាុង
ម្ួយតខ 

- ានដំព ើងម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ព ី១០០ ដុោល រសហរដឋអាពម្រិកពៅឆា ំ២០១៤ ដល់ ១៧០ដុោល រសហ
រដឋអាពម្រិកពៅឆា ំ២០១៨ សម្ម្ប់កម្មករនិពោជិតកាុង វិស័យវាយនភណ្ឌ  កាត់ពដរ និងផ្លិតតសបកពជើង  ពហើយ
សម្ម្ប់ឆា ំ២០១៩ ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្សម្ម្ប់កម្មករនិពោជិតកាុង វិស័យពនុះ ពកើនព ើងដល់ ១៨២ ដុោល រ
សហរដឋអាពម្រិក ម្បសិនពបើបកូនឹងម្ាកអ់តថម្បពោជន៍បតនថម្ កម្មករនិពោជិតម្ា ក់អាចទទលួានម្ាក់ឈាួ លព ី
១៩៩ ពៅ ២១០ដុោល រសហរដឋអាពម្រិកកាុងម្ួយតខ 

- ានអនុវតតតផ្នការជ្ជតិសត ពីីកាត់បនថយពលកម្មកុម្រ និងការលុបបំាត់ទម្ម្ងធ់្ងន់ធ្ងរបផុំ្តននពលកម្ម
កុម្រ (២០១៦-២០២៥) ពោយពលកម្មកុម្រចំនួន ២៧ ៥៤៩ ន្នក ់  )ម្ស ី១៤ ៦៩៩ន្នក់ (  ម្តវូានដកហតូទប់
ស្កា ត់ និងសម្ហរណ្កម្មពៅកាុងសងគម្ជ្ជតិវិញ 

-  ានបពងាើតគណ្ៈកម្ម ធ្ិការជ្ជតិសុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ និងពរៀបចំពគលការណ្៍តណ្នំ្នសត ីពីការ
ពរៀបចំគិោនោឋ ន ម្ពម្ទងំពិនិតយកាយសម្បទជូនម្ញ្រ្នតីរាជការ សសិស និសសិត កម្មករនពិោជិតតខមរ និងបរពទស
ចំនួន ១,៤ោនន្នក់, បញ្ហា ក់ពលើវញិ្ហញ បនបម្តសុខភាពសិកាខ កាម្តខមរពៅបរពទសចំនួន ៨១៨ន្នក់ ផ្តល់ពសវា   

បណ្តុ ុះបណ្តត លសត ីពីសុខភាព និងសវុតថិភាពការងារចំនួន ១០ ៣០៤ ន្នក់, និងពិនិតយសុខភាពពលករតខមរតដល
ពៅពធ្វើការពៅបរពទសចំនួន ៣៨ ៦៤៧ន្នក់ 

- ានជំរុញការបពងាើតគណ្ៈកម្មការពអដស៍ពៅតាម្សហម្គស ម្គឹុះស្កថ នចំនួន ៦៤៤ ម្ពម្ទងំសហការ
ជ្ជម្ួយនដគពូាក់ព័នធពរៀបចំទិវាពិភពពោក ពដើម្បីសុខភាព និងសុវតថិភាពការងារជ្ជពរៀងរាល់ឆា ំ 

- ានពម្ងងឹសម្តថភាពម្ញ្រ្នត ីនិងពលើកកម្ពស់ម្បព័នធម្គបម់្គងសុខភាព និងសវុតថភិាពការងារថ្នា កជ់្ជតិ ម្ពម្
ទងំចូលរួម្កចិេម្បជុំកម្ម្ិតសកល និងពរៀបចំម្ពឹតតកិារណ្៍ធ្ំៗពៅកម្ម្ិតតំបន់ចំនួន ០៣ពលើក។ 
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២.២.២. ការអភិវឌ្ឍការអប់រំបណរុ ះបណារ លបសចេរសទ្ស និងវសជាា ជីវៈ 
- ានោក់ពចញ ពគលនពោាយជ្ជតិសត ីពីការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ឆា ំ២០១៧-

២០២៥ ម្ពម្ទងំបពងាើតអនុគណ្ៈកម្មការតាម្ោនម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លពលើការអនុវតត  
-  ានអនុវតតម្កបខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍជ្ជតិកម្ពុជ្ជ (CQF) ពៅតាម្ម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ និងពធ្វើការផ្គូផ្គងូ CQF ជ្ជម្យួ

ម្កបខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍពោងអាស្ក៊ា ន (AQRF) ពោយបពងាើតគណ្ៈកម្មការសម្ម្បសម្ម្ួលថ្នា កជ់្ជតិ (NCC) តដល
ម្នអនុគណ្ៈកម្មការចំនួន ០៣ រួម្ម្ន អនុគណ្ៈកម្មការម្កបខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍពោងអាស្ក៊ា ន (AQRF), អនុគណ្ៈ
កម្មការកិចេម្ពម្ពម្ពៀងទទលួស្កគ ល់ជំន្នញគា ពៅវិញពៅម្ក  (MRA),  និងអនុគណ្ៈកម្មការទទួលស្កគ ល់ជំន្នញ
គា ពៅវិញពៅម្ក (MRS) 

-  ានអភិវឌ្ឍកញ្េប់សតង់ោបណ្តុ ុះបណ្តត លតផ្អកពលើសម្តថភាពគុណ្វុឌ្ឍជ្ជតិកម្ម្ិត ១ ២ ៣ និង ៤ 
សម្ម្ប ់៥ វសិ័យ រមួ្ម្ន សំណ្ង ់ពម្កានិច ធ្ុរកិចេ/ព័ត៌ម្នវិទា អគគិសនី និងកម្មនតស្កល សរុបចំនួន ៣៦ 
ម្ុខរបរ/១០៣ គុណ្វុឌ្ឍ  

- ានោក់ឱ្យអនុវតតស្កកលបងនវូកញ្េប់សតង់ោបណ្តុ ុះបណ្តត ល CQF កម្ម្ិត៥ ជនំ្នញអគគិសនីពលើ៤ម្ុខរបរ
ពៅពៅវិទាស្កថ នជ្ជតិពហុបពចេកពទសកម្ពុជ្ជ វិទាស្កថ នពហុបពចេកពទសម្ពុះកុសុម្ៈ និង វិទាស្កថ នជ្ជតិបណ្តុ ុះ
បណ្តត លបពចេកពទស 

- ពរៀបចំពគលនពោាយសត ីពីការវាយតនម្លសម្តថភាព និងការផ្តល់គុណ្វុឌ្ឍកាុងការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត ល 
បពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ  និងោក់ឱ្យពម្បើម្ាស់ម្បព័នធវាយតនម្លតផ្អកពលើសម្តថភាព និងការផ្តល់គុណ្វុឌ្ឍសម្ម្ប់
កម្ពុជ្ជពៅឆា ំ២០១៧  តដលរមួ្បញ្េូលទងំការទទលួស្កគ ល់ការសិកាតដលម្នពីម្នុ  និងការទទលួស្កគ ល់សម្តថភាព
បចេុបបនា ពដើម្បីជំរុញដល់ការអនុវតតពគលនពោាយ និងយុទធស្កញ្រ្សតការសិកាពពញម្យួជីវិត 

- ានបពងាើតម្កមុ្ម្បឹកាជំន្នញតាម្វិស័យចំនួន ០៤ រួម្ម្ន  វិស័យសំណ្ង់ពៅវទិាស្កថ នជ្ជតិពហុបពចេក
ពទសអងគរ,  វសិ័យអគគិសនពីៅវិទាស្កថ នពហុបពចេកពទសម្ពុះកុសុម្ៈ,  វិស័យពម្កានិករែយនតពៅវិទាស្កថ នបពចេក
 វិទាាត់ដំបង និងវិស័យកម្មនតស្កលពៅវិទាស្កថ នជ្ជតិពហុបពចេកពទសកម្ពុជ្ជ 

-  ានពម្ជើសពរកសពបកខជនចំនួន ៤៤ ន្នក់ ចូលរួម្ការម្បកួតម្បតជងជំន្នញថ្នា ក់អាស្ក៊ា ន និងអនតរជ្ជតិ ពោយ 

ទទួលានពានរងាវ ន់ពលខ១ ចំនួន ១ (China Skills), ពម្ោយសំរឹទធិចំនួន ២, Medallion of Excellence    

ចំនួន ១,  វិញ្ហញ បនបម្តលអម្បពសើរចំននួ ៣, Best of the Nation ចំនួន ៣ 

- ានបពងាើតគណ្ៈកម្មការអធ្ិការកិចេម្គូបពចេកពទស  /ឯកពទស  និងពរៀបចំម្បកាសសត ីពីការោក់ឱ្យអនុវតត
លកខណ្ វិនិច័័យទងំ ៦ កាងុការធាន្នគុណ្ភាពវិស័យ អ.ប.វ 

-  ានពធ្វើការបណ្តុ ុះបណ្តត លបំប៉ានសម្តថភាពម្គូបពចេកពទសចំននួ ២២០ ន្នក ់ពលើវិម្កឹតយការជំន្នញបពចេក 
ពទសចំនួន ៦៣៦ ន្នក់ ពលើវិធ្ីស្កញ្រ្សតបពម្ងៀនតផ្អកពលើសម្តថភាព និង ម្គូបពងាគ ល (Master Trainers) ចនួំន 
៣០ ន្នក់ ពលើវិធ្ីស្កញ្រ្សតបពម្ងៀនតផ្អកពលើសម្តថភាពបនត (CBT Methodology) 
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- ានពរៀបចំសចូន្នករ និងបពងាើតម្បព័នធម្គប់ម្គងព័ត៌ម្នវិទា អ.ប.វ (TVETMIS) តដលសថ ិតពៅកាុង
ដំណ្តក់កាលពម្បើម្ាស់ស្កកលបង ពហើយពម្គងនឹងោក់ឱ្យដំពណ្ើរការកាុង ឆា ំ២០១៩ ពនុះ 

- ានកំណ្ត់យកនែងទី១៥ តខម្ិែុន្ន ជ្ជនែងម្ារពធទិវាជ្ជតិ អ.ប.វ (TVET-DAY) ជ្ជពរៀងរាល់ឆា ំ ម្ពម្ទងំ
តម្ម្ង់ទិសវិជ្ជា ជីវៈ អ.ប.វ  ដល់សិសានុសិសស និងស្កធារណ្ជនចំនួន ១៧៨ ០២៤ន្នក ់តដលានចូលរួម្ពវទិកា
ជ្ជតិ អ.ប.វ និងពវទិកាជ្ជតពិផ្សងៗទងំថ្នា ក់ជ្ជតិនិងថ្នា ក់ពម្កាម្ជ្ជតិ 

-  ានបណ្តុ ុះបណ្តត លសិកាខ កាម្ សិសស និសសិតចំនួន  ១៩២ ៩៧១ន្នក់ តដលកាងុពន្នុះកម្ម្ិតពម្កាយឧតតម្
ចំនួន ៩៩ន្នក់ កម្ម្ិតឧតតម្ចំនួន ២០ ៦៦៦ន្នក់, កម្ម្ិតបពចេកពទសជ្ជន់ខពស់/បរិញ្ហញ បម្តរងចំនួន ១២ ៨២៦ន្នក់, 
កម្ម្ិតសញ្ហញ បម្តរយៈពពលតវងចំនួន ៧ ៤៩២ន្នក់, និងកម្ម្ិតវិញ្ហញ បនបម្តវិជ្ជា ជីវៈចំននួ ១៥១ ៨៨៨ន្នក់ ពហើយ
ពបើពធ្ៀបនឹងអាណ្តតិទី៤ ចំនួនសិសសនិសសិតសរបុពនុះ ានពកើនព ើងម្បម្ណ្ជ្ជ ២,៣ដង តដលពនុះានបងាា ញ
ពីការខិតខំម្បឹងតម្បងរបសរ់ាជរោឋ ភិាលកាុងការពម្ងីកវិស្កលភាព អ.ប.វ ពដើម្បីចូលរួម្ចំតណ្កកាុងការអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានម្នុសស 

-  ានបពងាើតម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ ែមីបតនថម្ចំនួន២ គឺ ម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈពខតតតបូង មុ ំ 
(២០១៤) និងវិទាស្កថ នពហុបពចេកពទសម្ិតតភាព កម្ពុជ្ជ-ចិន ពខតតម្ពុះសីហនុ (២០១៧), តម្បកាល យម្ជឈម្ណ្ឌ ល     

បណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ចំននួ ១៣ ពៅជ្ជវិទាស្កថ ន តដលអាចពធ្វើការបណ្តុ ុះបណ្តត លពីកម្ម្ិតវិញ្ហញ បនបម្ត ដល់
បរិញ្ហញ បម្តបពចេកវិទា/សញ្ហញ បម្តវិសវករ, ដំព ើងកម្ម្ិតបណ្តុ ុះបណ្តត លម្ជឈម្ណ្ឌ ល/ស្កោចំនួន ១៥ តដល
អាចបណ្តុ ុះបណ្តត លពីកម្ម្ិតវិញ្ហញ បនបម្ត ដល់បរិញ្ហញ បម្តរងបពចេកវិទា។ ពបើគិតម្តឹម្ឆា ំ២០១៨ ម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ 
ម្នចំននួ ១០៦ តដលកាុងពន្នុះម្គឹុះស្កថ នស្កធារណ្ៈចំនួន ៣៩ (ទទលួានវិញ្ហញ បនបម្ត ISO៩០០១-២០១៥
ចំនួន ២០), ម្គឹុះស្កថ នឯកជនចំនួន ៤១, និងម្គឹុះស្កថ នជ្ជអងគការ/សម្គម្ចំនួន ២៦ 

-  ានស្កងសង់អគរសកិាបតនថម្ចំនួន ០៩, អគរពរាងជ្ជងចំនួន ១៤, អគរអពនតវាសិកោឋ នចំនួន ១០, 

ជួសជុលអគរចំនួន ២៤, ម្ពម្ទងំានបពងាើតម្ជឈម្ណ្ឌ លឧតតម្ភាព (Centers of Excellence) ចំនួន ០៤ 

គឺសថ ិតពៅតផ្ាកកម្មនតស្កលពៅវិទាស្កថ នជ្ជតិពហុបពចេកពទសកម្ពុជ្ជ, តផ្ាកអគគសិនីពៅវិទាស្កថ នពហុបពចេកពទស
ម្ពុះកុសុម្ៈ, តផ្ាករែយនតពៅវិទាស្កថ នបពចេកវិទាាត់ដំបង និងតផ្ាកសំណ្ង់ពៅវិទាស្កថ នពហុបពចេកពទសអងគរ 

- ានអនុវតតកាតពវកិចេហវឹកហវឺនកូនជ្ជងពៅតាម្ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ នានចំនួន ២ ០០៨  ពសម ើនឹង ៩៨ 
២១៨ ន្នក់ តដលានពកើនព ើងម្បម្ណ្ជ្ជ ៣ ,៦ដង  ពធ្ៀបនឹងអាណ្តតិទី៤ 

- តាម្រយៈគណ្ៈវិសវករកម្ពុជ្ជ ានពម្ជើសពរកស នងិវាយតនម្លវិសវករឱ្យ ទទលួានពគរម្ងារជ្ជវសិវករដំបងូ
ចំនួន ១ ៥៦១ ន្នក ់  )ម្ស ី៤៧ ន្នក់ ,(  វសិវករវយ័ពកមងអាស្ក៊ា នចំនួន ១១២ ន្នក ់  )ម្សី ០៣ ន្នក់ ( ,  វិសវករអាស្ក៊ា ន
ចំនួន ១៤០ ន្នក ់  )ម្ស ី០២ន្នក់ ( ,  វិសវករកិតតយិសអាស្ក៊ា នចំននួ ៥៦ ន្នក ់  )ម្ស ី០២ន្នក់ ( ,  វសិវករកិតតយិសជ្ជន់
ខពស់អាស្ក៊ា នចំនួន ២៥ ន្នក់ )ម្សី ០១ន្នក់( , Distinguished Honorary Fellow ចំននួ ០៤ ន្នក់ និងវិសវករ
អាជីពព ា្ើម្អាស្ក៊ា នចំននួ ៦៧ ន្នកព់ម្កាម្ម្កបខ័ណ្ឌ  MRA។ 
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២.២.៣. ការអភិវឌ្ឍម្ុែរបរ និងការររ  
-  ម្កសួងានោក់ពចញនូវ ពគលនពោាយជ្ជតិសត ពីីម្ុខរបរ នងិការងារ ឆា ំ២០១៥-២០២៥ តដលម្តូវ

ានពរៀបចំព ើងឱ្យសុីចងាវ ក់គា ពៅនឹងពគលនពោាយអភវិឌ្ឍន៍វសិយ័ឧសាហកម្មកម្ពុជ្ជ ឆា ំ២០១៥-២០២៥ 

តដលជ្ជលទធផ្លននការអនុវតតពគលនពោាយពនុះ ចំនួនអាកម្នការងារពធ្វើសរុប (អាយ១ុ៥ឆា ំ+) ានពកើន
ព ើងពី ៨,៦ោនន្នក់ពៅកាុងឆា ំ ២០១៥ ពៅ ៩,៦ោនន្នក់ពៅកាុងឆា ំ ២០១៨ ពពាលគឺពកើនព ើងម្បម្ណ្ជ្ជ 
២,៥% ជ្ជម្ធ្យម្កាុងម្ួយឆា ំ។ ជ្ជម្យួនងឹកំពណ្ើនការងារវិជាម្នពនុះ អនាុតអាកម្នការងារពធ្វើពៅនឹងម្បជ្ជជន 

(អាយុ១៥ឆា ំ+) តដលបងាា ញពីលទធភាពពសដឋកិចេកាុងការផ្តល់ការងារដល់ម្បជ្ជជន តដលសថ ិតពៅកាងុវយ័ពធ្វើការ 
រកាាននូវអម្តាពែរកាងុរងវង់ម្បម្ណ្ជ្ជ ៨១% និងអម្តានិកម្មភាព (អាយុ១៥ឆា ំ+) សថ ិតពៅកាុងអម្តាទបជ្ជង 
១% កាុងរយៈពពលដូចគា ពនុះ។ ទនទឹម្នងឹពនុះ គុណ្ភាពននការងារក៏ម្តូវានតកលម្អតដលបងាា ញតាម្រយៈការ
ពកើនព ើងននបរិម្ណ្ភាគនិពោជិតទទលួម្ាក់ឈាួ លានពកើនពី ៤៧,៥% ពៅកាុងឆា ំ ២០១៥ ពៅម្បម្ណ្ជ្ជ 
៤៨,៨% ពៅកាុងឆា ំ២០១៨ 

- ានពម្ងីកវិស្កលភាពពសវាម្ុខរបរ និងការងារពោយបពងាើតម្ជឈម្ណ្ឌ លការងារបតនថម្ចំននួ ៨ ពលើ
ម្ជឈម្ណ្ឌ លការងារតដលម្នម្ស្កប់ចំនួន ៥ និងម្ជឈម្ណ្ឌ លការងារចល័តចំនួន ១ ម្ពម្ទងំផ្តល់ពសវាម្បឹកា
ពោបល់ម្ុខរបរ និងការងារ    និងម្គគពទសក៍អាជីពចំននួ ៩ ៩០៨ន្នក,់ ពរៀបចំវគគបណ្ដុ ុះបណ្តដ លពម្តៀម្លកខណ្ៈ
សម្បតតិកាុងការតសវងរកការងារចំនួន ២៣១ វគគ, ពរៀបចំសិកាខ ស្កោតណ្នំ្នអាជីព ការងារ និងវិជ្ជា ជីវៈ តាម្ម្គឹុះ
ស្កថ នអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ ស្កកលវិទាល័យចំននួ ១ ០០១ ដង ម្ពម្ទងំបណ្តុ ុះបណ្តត ល
សម្តថភាពម្ញ្រ្នតីចំនួន ៩២ ន្នក់ និងពរៀបចំចងម្កងឯកស្ករម្គគពទសក៍ និងការម្បកឹាអាជីពការងារ និងវិជ្ជា ជីវៈ
ចំនួន ៨ ឯកស្ករ 

- ានអភិវឌ្ឍ និងជំរុញការពម្បើម្ាស់ពគហទំព័រការងារសម្ម្ប់ផ្តល់ពសវាចុុះពឈាម ុះអាកតសវងរកការងារ និង
ពម្ជើសពរកសកម្ល ងំពលកម្មតដលចំនួនចូលពម្បើម្ាស់ពគហទំព័រានពកើនព ើងដល់ម្បម្ណ្ជ្ជ ១៧ ៨០២ ២៣៤
ពលើក ម្ពម្ទងំបពងាើតកម្មវិធ្ីសម្ម្ប់រកការងារតាម្ស្កម តហវូន  (NEA Job Search) តដលម្នអាកទញយកម្ក
ពម្បើម្ាស់សរបុចំនួន៨ ៩២៣ ន្នក ់

- ានផ្សពវផ្ាយពីពសវា MRC និងចុុះពឈាម ុះពលករចំណ្តកម្សុកម្កពីម្បពទសនែតដលម្នបំណ្ងចង់
តសវងរកការងារចំនួន ២ពលើក ពសម ើនឹង ២០ ១៨៦ ន្នក់  

- ានពម្ងឹង និងពម្ងីកយនដការ “ពវទកិាការងារ” ពោយពរៀបចំពិព័រណ្៌ការងារថ្នា ក់ជ្ជតិចំនួន ៥ ដង, 
យុទធន្នការផ្លិតភាពជ្ជតចិំនួន ២ ដង, ពិពរ័ណ្៌ការងារថ្នា ក់ពខតដចំនួន ២ដង, ពវទកិាផ្សពវផ្ាយ និងចុុះពឈាម ុះអាក
តសវងរកការងារចំនួន ២៤៦ ដង, សិកាខ ស្កោជ្ជម្ួយនិពោជក និងសហជីពចំននួ ៤១ ដង , ទិវាពម្ជើសពរកសកម្ល ងំ
ពលកម្មចំនួន ២៩៥ ដង, កិចេសម្ា សន៍ការងារម្បចំតខចំនួន ២៨ និងចូលរួម្ពិព័រណ្៍ពផ្សងៗចំនួន ៥៣៣ ដង  
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- ានម្បម្ូល និងផ្សពវផ្ាយព័ត៌ម្នពម្ជើសពរកសកម្ល ងំពលកម្មចំនួន ៣៥៧ ០៥១ ន្នក ់ម្ពម្ទងំផ្លិត
និងផ្សពវផ្ាយម្ពឹតដិបម្តការងារចំនួន ៦០ ពលខ នងិកម្មវិធ្ីន្នទទីីផ្ារការងារ និងម្ុខរបរ ចំនួន២៥៤ វ៉ាុល  

- ានពធ្វើការអពងាត ចងម្កង  វិភាគ និងពាុះពុម្ពផ្ាយរាយការណ្ស៍ត ីពីតម្ម្ូវការជំន្នញរបសនិ់ពោជក
កាុងឆា ំ២០១៤ ២០១៥ និងឆា ំ២០១៧, ជំន្នញសម្ម្ប់ពាណ្ិជាកម្ម និងពិពិធ្កម្មពសដឋកិចេកាុងវិស័យឧសាហកម្ម
ធ្ុនម្ស្កល និងតកនចាចំណ្ីអាហារឆា ំ២០១៦, ទសសនវិស័យការងារកម្ពុជ្ជឆា ំ២០១៨, ស្កថ នភាពសិសស និសសិត
ពម្កាយបញ្េប់ការសិកាឆា ំ២០១៦ និងឆា ំ២០១៨ និង Labour Market Update 

- ានចុុះបញ្ាសីហម្គស ម្គឹុះស្កថ នចំនួន ១២ ៧៩៦ ម្ពម្ទងំផ្តល់ពសៀវពៅការងារចំនួន ១ ១១៧ ២៥០
កាល, ចុុះទោិឋ ការចូលចំនួន ១៥៦ ៤៧៩ ទិោឋ ការ, ចុុះទិោឋ ការពចញចំនួន ៣១ ៨០៣ ទោិឋ ការ និងម្បម្ូល
អាករចូលរដឋសរុបចំនួន ១១ ១៧២,៥ ោនពរៀល 

- ានផ្តល់ពសវារកការងារពៅពម្ៅម្បពទស ជូនម្បជ្ជពលរដឋចំនួន ១,២ ោនន្នក់ តដលកាងុពន្នុះពៅ
ម្បពទសនែចំនួន ១ ១៤៦ ៦៨៥ ន្នក,់ ម្៉ា ព សុីចំនួន ៣០ ១១៣ ន្នក,់ អារា៉ាប់ប៊ា៊ីស្កអូឌ្ីតចំនួន ១៦ ន្នក,់ ជប៉ាុន 
ចំនួន ៧ ៣១៣ ន្នក,់ សងិាបុរកចំនួន ៨៣១ ន្នក់, តំបន់រដឋាលពិពសសហុងកុងចំនួន ៥៤ ន្នក់, និងស្កធារណ្
រដឋកូពរ៉ាចំនួន ៤៩ ០៩៩ ន្នក់ 

- ានពធ្វើយុទធន្នការផ្តល់ភាពម្សបចាប់ដល់ពលករកម្ពុជ្ជតដលកំពុងស្កា ក់ពៅ និងពធ្វើការពៅម្បពទសនែ 

ពោយគិតចប់ពីឆា ំ២០១៤ ដល់ឆា ំ២០១៨ ចំនួន ៤២៦ ៨៤១ ន្នក់ ម្ពម្ទងំពោុះម្ស្កយវិវាទតផ្ាកពទសនតរ
ម្បពវសន៍ចំនួន ២៩៦ ករណ្ី  

- ានពរៀបច ំនិងអនុវតតពគលនពោាយសត ីពីពទសនតរម្បពវសន៍ការងារសម្ម្ប់ម្បពទសកម្ពុជ្ជឆា ំ២០១៥ 

និង២០១៨ តដលពផ្តត តសំខាន់ពលើអភាិលកិចេននពទសនតរម្បពវសន៍ , ការការពារ និងការពលើកកម្ពស់សទិធិរបស់
ពលករពទសនតរម្បពវសន៍ , និងការពរៀបចំពទសនតរម្បពវសន៍ការងារពដើម្បីអភវិឌ្ឍន៍ 

- ានពធ្វើអធ្កិារកិចេហតថពលកម្មជនបរពទសចំនួន ១២ ៩៦០ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន និងពិនិតយព ើញម្ន
ជនបរពទសចនួំន ៩៧ ៩៧៥ ន្នក ់កាុងពន្នុះ ៩២,៧% ម្នប័ណ្ណការងារ និងពសៀវពៅការងារជនបរពទស ម្ពម្
ទងំពចញពសៀវពៅការងារជនបរពទសែមី និងចុុះទិោឋ ការចូលដល់ជនបរពទសចនួំន ១៩៩ ៣៩៣ ន្នក់ ពនារ
សុពលភាពពលើប័ណ្ណ និងពសៀវពៅការងារជនបរពទសចំនួន ៨៤ ៧៣១ ន្នក ់និងម្បម្ូលអាករជនបរពទសាន
ែវិកាចំននួ ១៣៨ ៩៦៩ ោនពរៀល ។ 
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២.២.៤. ការអភិវឌ្ឍរបបសនរិសុែសងគម្សព្មាប់ជនទាំងឡាយ ផដលសាិតសព្កាម្បទ្បបញ្ញតរនិន
ចាប់សរីរីការររ 

- ានោក់ឱ្យដំពណ្ើរការរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកហានិភយ័ការងារពៅចុង ឆា ំ២០០៨ ពោយនិពោជក
ទទលួបនទុកបង់ភាគទនចំននួ ០,៨% ននម្ាក់ពបៀវតសរបស់កម្មករនិពោជិត។ ជ្ជម្ួយគា ពនុះ ម្កសួងានចុុះ
បញ្ា ីសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន តផ្ាកហានិភ័យការងារ ចំនួន ១២ ៨២៨ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន តដលម្នកម្មករ
និពោជិតចំននួ ១ ៤៩២ ១៤៤ ន្នក់ កាងុពន្នុះការចុុះបញ្ា ីសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នែមីបតនថម្ម្នចំនួន ៦ ៧២១ តដល
ម្នកម្មករនពិោជិតចំននួ ៦៤៤ ៩៦៩ ន្នក់ ម្ពម្ទងំផ្តល់តាវកាលិកចំនួន ៨៣ ៤២៦ ន្នក់ គិតជ្ជែវកិាអស់
ចំនួន ៧៥,២ ប៊ា៊ីោនពរៀល។ ជ្ជរួម្ ការពកើនព ើងននចំនួនសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ែមីពនុះ ានបងាា ញពីការខិតខំ
ម្បឹងតម្បងរបស់រាជរោឋ ភិាល កាុងការពម្ងីកវិស្កលភាពននការធាន្នរា៉ាប់រងតផ្ាកពនុះ ពដើម្បីកាត់បនថយហានិភ័យ 
និងការម្ពួយារម្ារបស់បងបអូនកម្មករនពិោជិតក៏ដចូជ្ជអាកពៅកាុងបនទុក ពោយស្ករពម្គុះថ្នា ក់នចដនយណ្តម្យួ 
ពោយគិតចប់តំាងពីពពលបងបអូនកម្មករនិពោជិតពធ្វើដំពណ្ើរពចញពីផ្ទុះ សពំៅពឆព ុះពៅកតនលងការងារ ពពលកំពុង
ពធ្វើការងារ នងិពពលចប់ការងារពធ្វើដពំណ្ើរសំពៅពឆព ុះពៅផ្ទុះវិញ  

-  ានោក់អនុវតតការធាន្នរា៉ាប់រងតផ្ាកសខុភាពពៅចុងឆា ំ២០១៦ ពោយភាគទនចំនួន ១,៣%ននម្ាក់
ពបៀវតសម្តវូបង់ពោយនិពោជក និង១,៣% ននម្ាកព់បៀវតសម្តវូបង់ពោយកម្មករនិពោជិត ប៉ាតុនតពដើម្បីពលើកសទួយ
កម្ពស់ជីវភាពរស់ពៅរបសប់ងបអូនកម្មករនិពោជិត ឱ្យកាន់តតម្បពសើរព ើង រាជរោឋ ភិាលានកំណ្ត់ចប់ពីតខ
ម្ករា ឆា ំ២០១៨ ឱ្យនិពោជកទទលួបនទុកបង់ភាគទនពនុះជំនសួកម្មករនិពោជិត ១០០%។ ជ្ជលទធផ្ល ាន
ចុុះបញ្ា ីសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នានចំនួន ៨ ៧៧០ តដលម្នកម្មករនិពោជិត ១,៦ោន ន្នក់ និងចំណ្តយែវិកា
អស់ ១៧១ ៥២២ោនពរៀល តដលពនុះានបងាា ញនូវការខិតខំម្បឹងតម្បងរបស់រាជរោឋ ភិាល កាុងការពម្ងីក
 វិស្កលភាពននការធាន្នរា៉ាប់រងសុខភាពពនុះដល់បងបអូនកម្មករនពិោជិត ឱ្យានពលឿនពដើម្បីជួយសម្ម្លបនទុក
ចំណ្តយពលើសុខភាព 

-  ានចុុះកិចេម្ពម្ពម្ពៀងជ្ជម្ួយម្ូលោឋ នសុខាភិាលទូទងំ២៥ រាជធានី-ពខតតចំនួន ១ ៣៣៥ (កាុងពន្នុះ
ម្នទីរពពទយថ្នា ក់ជ្ជតិចំនួន ៥, ម្នទរីពពទយបតងអកចំនួន ១០៩, ម្ណ្ឌ លសុខភាពចំនួន ១ ១៧៨ និងម្នទីរពពទយឯក
ជនចំនួន ៤៣) ពដើម្បីបងខតិពសវាឱ្យពកៀកដល់សម្ជិក ប.ស.ស 

-  ានកំណ្ត់ម្ាក់ឧបតថម្ាចំនួន ១២០% រយៈពពល៣តខ កាុងពពលសម្ម្កលំតហម្តុភាព (ចំនួន៥០%
ផ្តល់ពោយនិពោជកតាម្ចាប់សត ីពីការងារ និងចំនួន ៧០%ផ្តល់ពោយ ប.ស.ស) ពហើយកម្មករនិពោជិតជ្ជញ្រ្សត ី
ពៅពពលសម្ម្លកូនទំងកាុង និងពម្ៅម្បព័នធ ទទួលានពគលរបបឧបតថម្ាពីរាជរោឋ ភិាល ពៅពពល
សម្ម្លកូន ពោយកនូម្ា ក់ទទួលាន ៤០ម្ុឺនពរៀល សម្ម្លានកូនពភាល ុះពីរន្នក់ទទួលាន ៨០ម្ុឺនពរៀល 

និងសម្ម្លានកូនពភាល ុះបីន្នក់ទទួលាន ១ោន២០ ម្ុឺនពរៀល។ ជ្ជលទធផ្ល កាុងឆា ំ២០១៨ ានផ្ដល់នូវ



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 28  
 

ពគលរបបឧបតថម្ាជូនដល់កម្មករនិពោជិតជ្ជញ្រ្សត ីទងំកាុង និងពម្ៅម្បព័នធពពលសម្ម្លកនូចំនួន ៦៥ ៤៨៤ន្នក ់
កូនម្នចំនួន ៦៥ ៩៦៥ន្នក់ ពហើយចណំ្តយទឹកម្ាក់សរុបចំនួន ៦ោន ៦តសនដុោល រសហរដឋអាពម្រិក 

-  ានចុុះបញ្ាមី្ញ្រ្នតីស្កធារណ្ៈ អតីតម្ញ្រ្នតីរាជការ និងអតីតយុទធជនចំនួន ៣៦ ម្កសួង/ស្កថ ប័ន តដលម្ន
សម្ជិកសរបុ ៣១២ ៣០៦ន្នក ់(ម្ស ី៩៧ ៧០៤ន្នក)់ ពហើយជ្ជលទធផ្លានពៅទទួលពសវាចំនួន ២៥ ៨៥១ ដង  

តដលានចំណ្តយែវិកាអស់ចំននួ ២,៥ ប៊ា៊ីោនពរៀល  

- ចំពពាុះម្ញ្រ្នតីរាជការសុីវិលជ្ជញ្រ្សត ីក៏ទទលួានម្ាក់តខចំននួ ១០០% រយៈពពល៣តខ កាុងរយៈពពលសម្ម្ក
លំតហម្តុភាព ម្ពម្ទងំទទួលានពគលរបបឧបតថម្ាពពលសម្ម្លកូនតដលសម្ម្លានកូនម្ា ក់ទទលួាន 
៨០ម្ុឺនពរៀល ពហើយម្ាក់ឧបតថម្ាពនុះនឹងពកើនព ើងសម្ម្ម្តពៅនឹងចំនួនកូនសម្ម្លាន 

- ានកំពុងសហការជ្ជម្យួបណ្តត ម្បពទសអាស្ក៊ា នកាងុការអនុវតតរបបពស្កធ្ននិវតតន៍ ពោយពលករអាចពផ្ទរ
សម្ជិកភាព អតីតភាពការងារ និងការបង់ភាគទនពបឡាសនតិសុខសងគម្ពីម្បពទសម្ួយពៅម្បពទសម្ួយបន្នទ ប់
ពីចប់កិចេសនាការងារ។ 

 

២.២.៥. ការរព្ងឹងអភិបាលរិចេលអ 
- ានចូលរួម្អនុវតតការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ និងម្ទពយសម្បតតិរដឋោ៉ា ងយកចិតតទុកោក់ពលើកម្មវិធ្ីកំតណ្

ទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុស្កធារណ្ៈ ដំណ្តក់កាលទី៣ ពោយតផ្អកពលើទសសនទន “ការផ្ាភាា បែ់វិកា ពៅ
នឹងពគលបំណ្ងពគលនពោាយ” ម្ពម្ទងំពរៀបចំអនុវតតែវិកាកម្មវិធ្ីសម្ម្បអ់នុវតតយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ
ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ២០១៤-២០១៨ 

-  ានពម្ងងឹការម្គប់ម្គងការអនវុតតែវកិាកាន់តតម្នម្បសិទធភាព ហមត់ចត ់និងម្ុឺងម្៉ា ត ់តាម្រយៈការម្គប់
ម្គងការអនុវតតចំណ្តយតដលអនុពោម្ពៅតាម្ចាប់សត ីពីម្បព័នធហិរញ្ញវតថុស្កធារណ្ៈ ពោយានអនុវតតចណំ្តយ
កាុងកម្ម្ិតលំពអៀង -៥% ននតផ្នការែវិកាជ្ជតិ ម្ពម្ទងំចប់ពផ្តើម្អនុវតតែវិកាកម្មវិធ្ីពពញពលញ ពោយពរៀបចំ
អងគភាពែវិកាចំននួ ៧ អងគភាព (កម្ម្តិទី២) ពៅរដឋាលកណ្តដ ល  និង ២៥ អងគភាពពៅម្នទីរការងារ និង
បណ្ដុ ុះបណ្តដ លវិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី-ពខតត 

-  ានអនុវតតតាម្តផ្នការសកម្មភាពកំតណ្ទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថុជំហានទី៣ របស់ខលួន (MAP3) ម្បចំម្តមី្ស 
និង អនុវតតសពម្ម្ចានតាម្ពគលពៅសូចន្នករ ពោយទទួលានចំណ្តត់ថ្នា ក់ខពស់ពីការវាយតនម្លរបស់គណ្ៈ
កម្មការកំតណ្ទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថុស្កធារណ្ៈននម្កសួងពសដឋកិចេ និងហរិញ្ញវតថ ុ និងពៅឆា ំ២០១៧ សម ័ម្គចិតតចូលរួម្
អនុវតតស្កកលបងម្បព័នធបពចេកវិទាព័ត៌ម្នសម្ម្បក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុស្កធារណ្ៈ (FMIS) 

-  ានខិតខំបពងាើនម្បសិទធភាព និងគុណ្ភាពពសវាស្កធារណ្ៈ ពោយពម្ងឹងយនតការម្គប់ម្គងការផ្តល់ពសវា, 

ការចរាចរលិខិតឯកស្ករ, ការពរៀបចំកា រិោល័យម្ចកពចញចូលតតម្ួយ, និងការសម្ម្ួលការពបើកផ្តល់ម្ាក់ពបៀវតស
ជូនម្ញ្រ្នតីរាជការទន់ពពលពវោជ្ជពទៀងទត់ តាម្ម្បព័នធធ្ន្នគរ 
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-  ានបពងាើនចំនួនម្ញ្រ្នតីម្បម្ណ្ជ្ជ ២៦,៦% ទងំម្ញ្រ្នតីរាជការម្កបខ័ណ្ឌ បពចេកពទស និងម្កបខ័ណ្ឌ រដឋាល 

ម្ពម្ទងំអភិវឌ្ឍ និងបំប៉ានសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីរាជការសុីវលិបតនថម្ទងំថ្នា ក់ជ្ជតិ នងិពម្កាម្ជ្ជត ិតាម្រយៈការបណ្តុ ុះ   
បណ្តត ល និងទសសនកិចេសិកាកាុង និងពម្ៅម្បពទស 

- ានពម្ងងឹការងារចុុះអធ្ិការកិចេ នងិសវនកម្មកាងុការតាម្ោនពលើម្គប់បណ្តត អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទម្កសងួ
កាុងការអនុវតត ផ្.យ.អ.ក.ប ២០១៤-២០១៨ និងលិខតិបទោឋ នន្នន្នម្ពម្ទងំម្តួតពិនិតយពលើការអនុវតតចណូំ្ល-

ចំណ្តយែវិកា ការម្គប់ម្គងម្ទពយសម្បតតិរដឋ និងពោុះម្ស្កយវិវាទរដឋាល 

-  ានោក់ពចញនូវ តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតបញ្រ្ញ្ហា បពយនឌ័្រកាុងវិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 
២០១៤-២០១៨ ម្ពម្ទងំពម្ងឹងសម្តថភាពជនបពងាគ លពយនឌ័្រម្គប់អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទម្កសងួចំននួ ៦២៥ ន្នក់ 
ពហើយានបពងាើនការចូលរមួ្របស់ញ្រ្សត ពីៅកាុងថ្នា ក់ដកឹនំ្ននិងជ្ជម្ញ្រ្នតីរាជការ ទងំថ្នា ក់ជ្ជតិ និងពម្កាម្ជ្ជតិពោយ
បរិម្ណ្ភាគននម្ញ្រ្នតីរាជការនិងថ្នា ក់ដឹកនំ្នជ្ជញ្រ្សត ីានពកើនព ើងពី ១៨,៦% ពៅឆា ំ២០១៤ ដល់ ២២,៩% ពៅ
ឆា ំ២០១៨ 

- ានបពងាើតគណ្ៈកម្មការជ្ជតិ និងពលខាធ្ិការោឋ នននគណ្ៈកម្មការជ្ជតិម្តួតពិនិតយការអនុវតតអនុសញ្ហញ
អនតរជ្ជតិខាងការងារតដលកម្ពុជ្ជានផ្តល់សចេ ប័ន ម្ពម្ទងំបពងាើតម្កុម្ការងារអនតរជ្ជតិ និងពលខាធ្ិការោឋ ន
ម្កុម្ការងារអនតរជ្ជតិពដើម្បីជួយសម្ម្បសម្ម្ួល ម្បម្លូ និងផ្តល់ធាតុចូល សម្ម្ប់ពធ្វើរាយការណ្៍ព ល្ើយតបជូន
អងគការអនតរជ្ជតិខាងការងារ (ILO) ឱ្យានទន់តាម្កាលកំណ្ត់ 

- ានអនុម្ត័តផ្នទបីងាា ញផ្លូវ សម្ម្ប់អនុវតតអនសុ្កសន៍របស់អងគការ  ILO ពាកព់័នធនឹងពសរកភាពសម្គម្ 
និងផ្សពវផ្ាយដល់ម្គបស់ម្ជិកននគណ្ៈកម្មការជ្ជតិពនុះ ពោយសថ ិតពៅពម្កាម្កិចេសហការម្តីភាគី នងិជំនយួ
បពចេកពទសពអីងគការ ILO ពដើម្បីពលើកកម្ពស់សិទិធពសរកភាពអងគការវិជ្ជា ជីវៈ 

-  ានបពងាើនវតតម្នពៅពលើឆកអនតរជ្ជតតិាម្រយៈការចូលរួម្កិចេម្បជុំសំខាន់ៗកាងុតំបន់អាស្ក៊ា ន និងអឺរ៉ាបុ
ម្ពម្ទងំចូលរួម្អនុម្័តពលើឯកចន័ទភាពអាស្ក៊ា នសត ីពីការការពារ និង ពលើកកម្ពស់សិទធិពលករពទសនតរម្បពវសន៍ 
ពសចកតីតែលងការណ្៍ពវៀងចនទន៍ សត ីពីការផ្តល ស់បតូរការងារពម្ៅម្បព័នធពៅជ្ជការងារកាុងម្បព័នធ ពដើម្បីពឆព ុះពៅរក
ការងារសម្រម្យកាុងម្កបខណ័្ឌ អាស្ក៊ា ន និងពសចកតីតែលងការណ្៍អាស្ក៊ា នសត ីពីការងារនបតងពដើម្បីសម្ធ្ម្៌ និងការរកក
ចពម្ម្ើនរួម្របស់អាស្ក៊ា ន 

-  ានបនតចុុះអនុសសរណ្ៈ ននការពោគយល់គា ជ្ជម្យួអងគការ ស្កថ ប័នជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

និងបណ្តត ម្បពទសន្នន្នកាុងតំបន់ និងពភិពពោក ម្ពម្ទងំសហការជ្ជម្ួយអាកសម្ម្បសម្ម្ួលននអងគការសហ
ម្បជ្ជជ្ជតិម្បចំម្ពុះរាជ្ជណ្តចម្កកម្ពុជ្ជកាុងការបពងាើត គណ្ៈម្បឹកាភិាលននកម្មវិធ្ីរួម្គា របស់អងគការសហ
ម្បជ្ជជ្ជត ិ“រមួ្គា ពដើម្បីម្ុខរបរ និងការងាររបសយ់ុវជនពៅកម្ពុជ្ជ” (Steering Committee of United Nation 

Joint Programme “United for Youth Employment in Cambodia”) ពដើម្បីពលើកកម្ពស់ចំពណ្ុះដឹង នងិ
ជំន្នញរបសយ់ុវជនកម្ពុជ្ជ។ 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 30  
 

២.៣- បញ្ហា ព្បឈម្ 

ជ្ជម្ួយការខតិខអំនុវតត ែ.យ.អ.រ.ប ២០១៤-២០១៨ ពោយទទួលានលទធផ្លធ្ំៗគរួជ្ជទីពម្ទកៈ 
ម្កសួងក៏ពៅជួបបញ្ហា ម្បឈម្ម្ួយចំនួនតដលម្តូវបនតយកចិតតទុកោក់ និងពោុះម្ស្កយ រួម្ម្ន៖ 

  

 ២.៣.១. ការអភិវឌ្ឍលរខែណឌ ការររ និងសុែដុម្នីយរម្មទ្ាំនារ់ទ្ាំនងវសជាា ជីវៈ 
- លិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធពៅម្នការខវុះខាត ពហើយម្ួយចំនួនពទៀតទម្ទរឱ្យពធ្វើ វិពស្កធ្នកម្ម ឬ

តកសម្ម្ួលពដើម្បីធាន្នម្បសិទធភាពកាុងការអនុវតតចាប ់ ម្សបតាម្បទោឋ នអនតរជ្ជតិ និងការ វិវឌ្ឍននស្កថ នភាព
ពសដឋកិចេ-សងគម្ ជ្ជពិពសសពៅវិស័យសំណ្ង់  ឥដឋ និងពសវាកម្ានត 

- ការពធ្វើតផ្នការអធ្ិការកិចេការងារ ពោយតផ្អកពៅពលើការវាយតនម្ល និងការកំណ្ត់ពគលពៅពលើសហម្គស
ម្គឹុះស្កថ នតដលងាយម្បឈម្ពៅនឹងការបំពានលកខខណ្ឌ ការងារ និងចាប់ ម្ិនទន់ានអនុវតត តដលកតាត ពនុះទម្ទរ
ឱ្យម្នការពរៀបចមំ្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យតាម្ម្បព័នធព័ត៌ម្នវិទា ការកំណ្តន់ីត ិវិធ្ីននការអនុវតតការងារអធ្កិារកិចេ
ការងារ និងការពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតកីាុងការពធ្វើតផ្នការអធ្ិការកិចេ 

- ការពធ្វើចំណ្តត់ថ្នា ក់កម្ម្ិតហានិភ័យរបស់សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន តដលជ្ជកតាត សំខាន់កាុងម្គប់ម្គងអម្តា
ហានិភ័យ និងជំរុញម្បសទិធភាព និងគុណ្ភាពរបសអ់ធ្ិការកិចេពៅម្ិនទន់ានអនុវតត 

- ការយល់ដឹងរបស ់រដឋាលផ្សុះផ្ាវិវាទការងារ កម្មករនិពោជិត និពោជក សហជីព អំពីចាប់សត ីពីការងារ 
សុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ ការពម្បើម្ាស់កម្ល ងំពលកម្មកុម្រ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធន្នន្នពៅ
ម្នកម្ម្ិតតដលពនុះទម្ទរឱ្យម្នការបពងាើនការផ្សពវផ្ាយ ពបើកវគគបណ្តុ ុះបណ្តត ល ម្ពម្ទងំពម្ងឹងការអនុវតត
ចាប់ចំពពាុះសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ឬ បុគគលតដលម្ិនពគរពចាប់ 

- យនតការទបស់្កា ត់បញ្ហា កដូកម្ម ាតកុម្ម និងពោុះម្ស្កយវិវាទការងារពៅម្ិនទន់ម្នម្បសិទធភាពខពស់
តដលទម្ទរឱ្យម្ន ការតកសម្ម្ួលបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធជ្ជម្ួយនឹងនីតិវិធ្ីពោុះម្ស្កយវិវាទការងារ ការពរៀបចំ
ពសចកតីតណ្នំ្នអំពីខលឹម្ស្ករពាក់ព័នធនឹងចាប់ និងនតីិវិធ្ីកាុងការពោុះម្ស្កយកូដកម្មនិងាតកុម្ម ការពម្ងឹងការ
អនុវតតចាប់សត ីពីសហជីព ការពម្ងីកពសវាគំម្ទ និងម្បឹកាពោបល់តផ្ាកចាប់ ម្ពម្ទងំការបពងាើនសម្តថភាព
ម្ញ្រ្នតីកាុងការពោុះម្ស្កយវិវាទការងារ កដូកម្ម និងាតុកម្ម 

-  វិស្កលភាពននពសវារបស់ម្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត ល កាុងការពោុះម្ស្កយវិវាទការងារពម្ៅម្បព័នធតុោការ 
ម្ិនទន់ព ល្ើយតបពៅនឹងទហំំតម្ម្ូវការ ពហើយការម្គបដណ្ត ប់ម្នតតពៅកាុងរាជធានីភាំពពញ តដលពនុះគឺទម្ទរ
ឱ្យម្កសួង ម្តវូបនតយកចិតតទុកោក់កាុងការពម្ងងឹម្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត ល ពម្ងកីស្កខាម្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត ល
ពៅតាម្បណ្តត ពខតតពផ្សងៗ ម្ពម្ទងំបពងាើតម្កុម្ចល័ត 

- កងវុះវិធានការម្គប់ម្គងសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ពៅពពលបិទទវ រ ផ្តអ កសកម្មភាព បតូរអាសយោឋ ន បតូរពៅតក 
ែមីឬបតូរស្កល កយីពហាែម ី តដលពនុះទម្ទរឱ្យម្នកិចេសហការជ្ជម្យួអាជ្្ជធ្រម្នសម្តថកិចេ កាុងការទទួលានព័
ត៌ម្ន ការផ្តល់ឯកស្ករ នងិភសតុតាងឱ្យទន់ពពលពវោ ពដើម្បីចត់ វិធានការតាម្ចាប់ 
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- ឧបករណ្៍ សម្ា រ និងបរិកាខ រសម្ម្ប់ពធ្វើអធ្ិការកិចេការងារពៅម្នកម្ម្ិត ពធ្ៀបជ្ជម្ួយនឹងចំនួនទំហំ តដល
ពកើនព ើងជ្ជលំោប់តដលពនុះទម្ទរការពរៀបចំតផ្នការពោយផ្ាភាា ប់ជ្ជម្ួយនងឹតម្ម្ូវការធ្នធាន ពោយតផ្អក
ពៅពលើការពធ្វើអាទិភាពននតផ្នការសកម្មភាព  

- សម្តថភាពរបស់ម្ញ្រ្នតីអធ្ិការកិចេការងារ និងម្ញ្រ្នតីពោុះម្ស្កយវិវាទការងារពៅម្នកម្ម្ិត ជ្ជពិពសស
ទក់ទងនឹងតផ្ាកសុវតថភិាព និងសុខភាពការងារ ការពម្បើម្ាស់កម្ល ងំពលកម្មកុម្រ ចាប់សត ីពីការងារ លិខិត
បទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធន្នន្ន និងនីតិវិធ្ីននអធ្ិការកិចេការងារ តដលពនុះទម្ទរឱ្យម្នការពរៀបចំម្នវគគវិម្កឹតយការ 
ពម្ងឹងសម្តថភាព ការម្ប ងពតសតសម្តថភាព ម្ពម្ទងំពរៀបចយំនតការតាម្ោនការអនុវតតការងាររបស់ម្កុម្
អធ្ិការកិចេការងារ  

- ពំុទន់ម្នការសិកាម្ស្កវម្ជ្ជវពរៀបចំបញ្ា ីជំងឺវិជ្ជា ជីវៈ តដលពនុះទម្ទរឱ្យម្នការយកចិតតទុកោក់កាុង
ការពម្ជើសពរកសបតនថម្នូវម្ញ្រ្នតីជំន្នញ អាកបពចេកពទស និងម្គូពពទយឯកពទស ម្ពម្ទងំបំពាកស់ម្ា រ បរិកាខ រពវជា
ស្កញ្រ្សត  និងម្នទីរពិពស្កធ្ន៍ស្ករធាតុពុល និងរូបស្កញ្រ្សត តដលបពម្ម្ើដល់ការម្ស្កវម្ជ្ជវ 

- លិខិតបទោឋ នគតិយុតតគំម្ទដល់ការអនុវតតចាប់សត ីពីម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ ម្ិនទន់ានម្គប់ម្ជុងពម្ជ្ជយ
ម្សបតាម្ស្កថ នភាពននការអភិវឌ្ឍ ពសដឋកិចេ-សងគម្ ពហើយម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្បចេុបបនាម្នវិស្កលភាពម្តឹម្តត
 វិស័យវាយនភណ្ឌ  កាត់ពដរ និងផ្លិតតសបកពជើង តដលពនុះទម្ទរឱ្យម្នសិកាពីលទធភាពបតនថម្កាុងការពម្ងីក 
 វិស្កលភាព តាម្ោនវាយតនម្លបតម្ម្បម្ម្ួលម្ាក់ឈាួ ល ម្ពម្ទងំពរៀបចំពគលនពោាយម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ 

និងអតថម្បពោជន៍ពផ្សងៗ។ 
  

 ២.៣.២. ការអភិវឌ្ឍការអប់រំបណរុ ះបណារ លបសចេរសទ្ស និងវសជាា ជីវៈ 
- ការផ្តល់តនម្លពៅពលើបពចេកវិទា ឬវិទាស្កញ្រ្សតសម្ម្ប់ការអនុវតត ពៅម្ិនទន់ផុ្សផុ្លពៅព ើយ តដល

ម្បការពនុះជ្ជបញ្ហា សម្ម្បជ់ំរុញទឹកចិតតយុវជនឱ្យម្នកតីម្សនម្ និងម្នពម្ទនភាព កាុងការចប់យកបពចេកពទស 

ឬ វិទាស្កញ្រ្សតកាុងការសិកា តដលពនុះទម្ទរការពម្ងងឹ និងបពងាើនការផ្សពវផ្ាយ ជ្ជពិពសស ការបនតពរៀបចំទិវា 

អ.ប.វ នងិកម្មវិធ្ីតម្ម្ង់ទសិវិជ្ជា ជីវៈ  
- កម្មវិធ្ី និងគុណ្ភាពននការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ម្ិនទន់ព ល្ើយតបពៅនឹងតម្ម្ូវ

ការទីផ្ារការងារ តដលពនុះម្តូវការការយកចិតតទុកោក់បតនថម្ កាុងការពរៀបចំបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធនឹងគុណ្វុឌ្ឍ 
ម្គូបពចេកពទស សតង់ោសម្តថភាពម្គូបពចេកពទស ការពធ្វើវិម្កឹតយការម្គូ ម្ពម្ទងំការពម្ងងឹសម្តថភាពម្គឹុះស្កថ ន
អប់រំបណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ និងជំរុញការម្ស្កវម្ជ្ជវនិងនវានុវតតនប៍ពចេកវិទាអនុវតតន ៍

- ការទទួលស្កគ ល់សម្តថភាពជំន្នញម្សបតាម្ម្កបខណ័្ឌ គុណ្វុឌ្ឍជ្ជតិកម្ពុជ្ជ (CQF) តាម្វសិ័យនីម្យួៗ 

ពៅម្នចំនួនតិចតួច តដលទម្ទរឱ្យម្នការកណំ្តប់តនថម្នវូវិស្កលភាពននវិសយ័ នងិអាទភិាពម្បពភទម្ុខជំន្នញ 

ម្ពម្ទងំបនតអភិវឌ្ឍកញ្េបស់តង់ោបណ្តុ ុះបណ្តត លតផ្អកពលើសម្តថភាព ពហើយពធ្វើការផ្គូផ្គូងបនសុគីា រវាង CQF និង
ម្កបខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍពោងអាស្ក៊ា ន (AQRF) 
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- កងវុះខាតការពលើកទឹកចិតតទំងធ្នធានហិរញ្ញវតថុ និងសម្ា រ ដល់សិកាខ កាម្ សិសស-និសសិត ជ្ជពិពសស 

ជនងាយរងពម្គុះ តដលពនុះទម្ទរឱ្យម្នជ្ជយនតការកាុងការផ្តល់ឥណ្ទនដល់សិកាខ កាម្ ជ្ជពិពសសញ្រ្សត ី 
ជនជ្ជតិពដើម្ភាគតិច និងជនចំណ្តកម្សុក កាុងការបពងាើតម្ុខរបរបន្នទ ប់ពីបញ្េប់ការសិកា 

- ឧបករណ្៍បរិកាខ របពចេកពទស ពរាងជ្ជង និងបនទប់ពិពស្កធ្ន៍ ពៅម្នកម្ម្ិត និងម្ិនទនស់ម្ម្សបតាម្
តម្ម្ូវការជ្ជក់តសតងកាុងការបណ្តុ ុះបណ្តត ល តដលទម្ទរឱ្យម្នការវិនិពោគស្កងសង់បតនថម្ពហោឋ រចន្នសម្ព័នធ 
និងបំពាក់ឧបករណ្៍ បរិកាខ រ សម្ា របណ្តុ ុះបណ្តត លពៅតាម្ជំន្នញអាទិភាព 

- កតាត ពាុះបង់ការសិកាម្ុនបញ្េប់ថ្នា ក់ទី ៩ ពៅម្នចំនួនពម្ចើន តដលទម្ទរឱ្យពម្ងឹងបតនថម្នវូការអនុវតត
កាតពវកិចេហវឹកហវឺនកូនជ្ជង និងការបណ្តុ ុះបណ្តត លជំន្នញបតនថម្ដល់អាកតដលសថ ិតពៅកាុងទផី្ារការងារ 

- ការចូលរមួ្ពីវិស័យឯកជន កាុងការគំម្ទដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យ អ.ប.វ ពៅម្នកម្ម្ិត តដលទម្ទរឱ្យ
ពម្ងឹងកិចេសហការរវាងម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ ពៅនឹងវិសយ័ឯកជន ការបពងាើតម្ជឈម្ណ្ឌ ល អ.ប.វ ពៅតាម្តំបន់
ពសដឋកិចេពិពសស ការអនុវតតម្ូលនិធ្ិជ្ជតិសម្ម្ប់អភិវឌ្ឍជំន្នញ និងការបពងាើនសិសសចុុះកម្មសិកាពៅតាម្
សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន 

- ម្បព័នធព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារ តដលជ្ជម្បភពទិនាន័យោ៉ា ងសំខាន់កាុងការតាម្ោន វាយតនម្លការអនុវតត
ពគលនពោយាយជ្ជតសិត ីពកីារអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ ឆា ំ២០១៧-២០២៥ ម្ិនទន់ាន
ដំពណ្ើរការពពញពលញ តដលតម្ម្ូវឱ្យម្នការបនតពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីទទួលបនទុកបញ្េូលទិនាន័យ ពៅតាម្
ម្គឹុះស្កថ ន ពរៀបចំឱ្យម្នម្ញ្រ្នតីទទួលបនទុកតណ្នំ្នអំពីការពម្បើម្ាស ់និងពរៀបចំការោកទ់ណ្ឌ កម្មសម្ម្ប់ម្គឹុះស្កថ ន
ណ្តតដលម្ិនអនុវតត។ 

 

 ២.៣.៣. ការអភិវឌ្ឍម្ុែរបរ និងការររ 
- ការអនុវតតពគលនពោាយជ្ជតិសត ីពីម្ុខរបរ និងការងារ ទងំថ្នា កជ់្ជតិ និងពម្កាម្ជ្ជត ិម្ិនទន់ានទូលំ 

ទូោយ ពោយម្ិនទន់ម្នតផ្នការសកម្មភាពកាុងការអនុវតតពគលនពោាយ តដលទម្ទរឱ្យពម្ងឹងពលខា
ធ្ិការោឋ ន និងសម្តថភាពសម្ជិកអនុគណ្ៈកម្មការអនតរម្កសងួពដើម្បីដឹកនំ្នពរៀបច ំអនុវតត និងតាម្ោន 

-  វិស្កលភាពម្គបដណ្ត ប ់ និងម្បព័នធម្គប់ម្គងការផ្តល់ពសវាការងារ និងព័តម៌្នទីផ្ារការងារ ម្ិនទន់
ទូលំទោូយតដលទម្ទរឱ្យពម្ងីកម្ជឈម្ណ្ឌ លការងារបតនថម្  ការពម្ងឹងយនតការពវទិកាការងារ ការពម្ងងឹសម្តថភាព
ម្ញ្រ្នតីកាុងការផ្តល់ពសវា ការពម្ជើសពរកសម្ញ្រ្នតីបតនថម្តាម្តម្ម្វូការជំន្នញអាទភិាព ម្ពម្ទងំការពម្បើម្ាសប់ពចេក
 វិទាកាុងការផ្តល់ និងពម្ងឹងគុណ្ភាពពសវា 

- ម្បព័នធព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារម្ិនទន់ម្នការអភិវឌ្ឍពពញពលញ តដលទម្ទរឱ្យម្នការវិនិពោគបតនថម្
កាុងការអពងាត ម្បម្ូល ចងម្កងពីម្គប់ម្បភពទិនាន័យ ម្ពម្ទងំពម្ងងឹសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីកាុងការ វភិាគ ម្ស្កវម្ជ្ជវ និង
ពាករណ្៍អំពីតម្ម្ូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់កម្ល ងំពលកម្ម 
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-  ការយល់ដឹងនិងការអនុវតតចាប់ និងបទបញ្ហា ន្នន្ន របស់និពោជក រដឋាល អាកម្គប់ម្គង និងជនបរពទស
ពៅតាម្សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ពៅម្នកម្ម្ិត ជ្ជពិពសសការបំពពញតបបបទកាុងការចុុះបញ្ា ីតាម្រយៈការពម្បើម្ាស់
ម្បព័នធសវ ័យម្បវតតិកម្ម តដលទម្ទរឱ្យបនតយកចិតតទកុោក់បតនថម្ពទៀតកាុងការបពងាើនការផ្សពវផ្ាយ ពម្ងឹងយនត
ការម្គប់ម្គងការពម្បើម្ាសក់ម្ល ងំកាុងម្បពទស ជ្ជពិពសសពធ្វើការសិកាពៅពលើម្បពភទម្ុខរបរតដលម្តូវហាម្ឃាត់
ជនបរពទស 

- កងវុះខាតការម្គប់ម្គង និងការផ្តល់ឯកស្ករម្សបចាប់ជូនពលករ នីតិវិធ្ី និងការពរៀបចំតបបបទបញ្ាូន
ពលករពៅបរពទសម្នរយៈពពលតវង ម្ពម្ទងំតួន្នទីរបស់ទីភាា ក់ងារពម្ជើសពរកសឯកជនម្យួចំនួន ពៅម្នកម្ម្ិត 

តដលតម្ម្វូឱ្យបនតយកចិតតទកុោក់កាុងការអនុវតតពគលនពោាយសត ីពពីទសនតរម្បពវសន៍ការងារសម្ម្ប់ម្បពទសកម្ពុជ្ជ 

ម្ពម្ទងំចុុះម្តួតពិនិតយ ម្គប់ម្គងការអនុវតតកាតពវកិចេរបស់ទីភាា ក់ងារពម្ជើសពរកសឯកជន ពម្ងឹងកិចេសហម្បតបិតត ិ
ការអនតរជ្ជតនិ្នន្នពដើម្បកីារពារ និងពលើកកម្ពស់សិទធិរបស់ពលករតខមរ និងតតងតំាងឱ្យម្នទីម្បឹកាពលករទទួល
បនទុកការងារតាម្បណ្តត ម្បពទសតដលម្នពលករតខមរ។ 

 

២.៣.៤. ការអភិវឌ្ឍរបបសនរិសុែសងគម្សព្មាប់ជនទាំងឡាយ ផដលសាិតសព្កាម្បទ្បបញ្ញតរិ
    ននចាប់សរីរីការររ 

- សហម្គស ម្គឹុះស្កថ នម្ួយចំនួន ពៅម្ិនទន់ានអនុវតតកាតពវកិចេចុុះបញ្ា ីសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ការផ្តល់
ឯកស្ករពាក់ព័នធ ទិនាន័យចំននួកម្មករនិពោជិត និងម្ាក់ឈាួ លរបស់កម្មករនិពោជិត  

- លកខណ្ វិនិច័័យសម្ម្ប់កណំ្ត់ចំណ្តត់ថ្នា ក់កម្ម្ិតហានិភ័យការងារពៅម្ិនទន់ានម្តូវកណំ្ត់  
-  ខវុះយនតការតាម្ោនម្បវតតិការងាររបស់កម្មករនិពោជិតតដលជ្ជសម្ជិករបស់ ប.ស.ស  

-  ម្ិនទន់ម្នបទោឋ នរួម្សម្ម្ប់តាម្ោន ម្តួតពិនិតយ វាយតនម្ល និងផ្តល់ចណំ្តត់ថ្នា ក់គុណ្ភាពពសវា
ម្ូលោឋ នសុខាភិាលរបស់នដគូ ប.ស.ស ពហើយពសវា Hotline ជ្ជម្ួយនដគូ ប.ស.ស ពៅតាម្បណ្តត រាជធានី
ពខតត ម្យួចំនួនក៏ពៅម្ិនទន់ដំពណ្ើរការពពញពលញ 

-  ខវុះបទោឋ នរួម្កាុងការបំពាក់ ឧបករណ្៍ សម្ា រ បរិកាខ រ ពៅតាម្ស្កខា ប.ស.ស តដលស្កងសង់រួច 

- ែិរពវោននដពំណ្ើរការពរៀបចំឯកស្ករពដើម្បីទទួលានពគលរបបឧបតថម្ាម្តមឹ្ម្តវូ និងទន់ពពលពវោ ពៅ
ម្ិនទន់ានកំណ្ត់ សម្ម្ប់ការអនុវតត 

-  ដំពណ្ើរការជ្ជរួម្តដលពម្បើសម្ម្ប់ការកំណ្ត់អតតសញ្ហញ ណ្ និងតាម្ោនកម្មករនិពោជិតននពសដឋកិចេ
ពម្ៅម្បព័នធ តដលម្តូវពធ្វើសម្ហរណ្កម្មចូលជ្ជសម្ជិក ប.ស.ស ពៅម្ិនទនា់នពរៀបចំ 

- ម្ិនទន់ានពរៀបចំយនតការម្គប់ម្គងការពផ្ទរតាវកាលិករបបសនតិសុខសងគម្ពីបណ្តត ម្បពទស តដលម្ន
ពលករពទសនតរម្បពវសន៍តខមរ 
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- ទីតំាងបចេុបបនាម្នលកខណ្ៈតូចចពងអៀត ពហើយម្ិនទន់ព ល្ើយតបពៅនឹងការពកើនព ើង ោ៉ា ងឆប់រហ័ស
ននតម្ម្ូវការអាកពម្បើម្ាសព់សវា។ 

 

 ២.៣.៥. ការរព្ងឹងអភិបាលរិចេលអ 
- យុទធស្កញ្រ្សត  កម្មវិធ្ី និងអនុកម្មវិធ្ីម្ិនទន់ម្នសងគតិភាព អាម្ស័យពោយការម្ិនទន់យល់ចាស់អំពី

ការកំណ្ត់សូចន្នករពគលពៅ និងការផ្តល់កិចេសហការពីម្គប់អងគភាពពាក់ព័នធកាុងការកស្កងតផ្នការ សថ ិតិ និង
នីតិកម្ម ម្ពម្ទងំយនតការកាុងការតាម្ោន រាយការណ្ ៍ការវាយតនម្ល ពៅម្នកម្ម្ិត 

- ការអនុវតតចណូំ្លពៅម្នភាពលពម្អៀងពលើសពីតផ្នការ តម្ម្ូវការចំណ្តយធ្ំជ្ជងលទធភាពែវិកា ចំតណ្ក
អងគភាពែវិកាម្យួចំននួម្និទនម់្នភាពម្េ ស់ការពលើការអនវុតតែវកិាកម្មវិធ្ពីពញពលញ អាម្ស័យពោយខវុះម្ញ្រ្នតី
ហិរញ្ញវតថុតដលម្នជំន្នញចាស់ោស់  

- ការចូលរមួ្របស់ម្ញ្រ្នតីតដលអនុវតតផ្តទ ល់ពលើវិស័យការងារ និងវិសយ័អប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង
 វិជ្ជា ជីវៈកាុងការកស្កងឯកស្ករពគលនពោាយ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតត ពៅម្នកម្ម្ិត 

- ម្ិនទន់អនុវតតាននូវការកំណ្ត់ចាស់ោស់អំពីចរនតននការម្បម្លូ ចងម្កង ពធ្វើបចេុបបនាភាពលិខិត
បទោឋ នែមីៗ និងផ្សពវផ្ាយដល់អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទទន់ពពលពវោ កាុងការអនុវតតការងារ 

- ម្ិនទន់ម្នយនតការចាស់ោស់កាុងការសម្ម្បសម្ម្លួ ម្បម្ូល ម្គប់ម្គង តាម្ោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយ
តនម្លការអនុវតតអនុសញ្ហញ អនតរជ្ជតិពាក់ពន័ធ អនុសសរណ្ៈននការពោគយល់គា  និងលិខិតបូករណ្ន៍្នន្នតដលពាក់
ព័នធនឹងវិស័យការងារ និងវសិ័យអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ 

- បទោឋ នសត ីពលំីហូរននការផ្តល់ពសវាស្កធារណ្ៈតាម្ការិោល័យម្ចកពចញ-ចូលតតម្ួយននរាជធានី ពខតត 
ពៅម្ិនទន់ានពរៀបចំឱ្យសម្ម្សបតាម្តម្ម្ូវការននការងារជ្ជក់តសតង 

- ម្បព័នធសថ ិតិវិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈពៅម្ិនទនា់នអនុវតត 
- ម្ិនទន់ានកំណ្ត់ទម្ម្ងរ់ាយការណ្៍រមួ្សម្ម្ប់ការអនុវតតតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត  និងម្បព័នធរាយការណ្៍

ឌី្ជីែល សម្ម្ប់ម្គប់ម្គងសថ ិតិ និងម្បព័នធរាយការណ្៍រមួ្ 

- ការយល់ដឹងអំពីលកខនតិកៈម្ញ្រ្នតីរាជការសុីវិល និងតនួ្នទី ភារកិចេននម្ញ្រ្នតីរាជការ ពៅម្នកម្ម្តិ។



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 35  
 

ជាំរូរទី្ ៣ 

 

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ 

 ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវចកខុវិស័យ ពគលបំណ្ង និងពគលពៅខាងពលើ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍
 វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ ល វសជាា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ នឹងព ល្ើយតបពៅនឹងបញ្ហា ទងំឡាយតដលពៅ
ពសសសល់ពកីារអនុវតតកនលងម្ក និងកណំ្ត់នូវយុទធស្កញ្រ្សតគនលឹុះម្យួចាស់ោស់ តដលម្នការសម្ម្បសម្ម្ួល
ម្បទក់ម្កឡា និងបំពពញគា ពៅវញិពៅម្ក ពដើម្បីធាន្ននូវម្បសទិធភាព និងភាពពជ្ជគជ័យននពគលនពោាយ
របស់ វិសយ័ទងំម្ូល។ ជ្ជម្ួយគា ពនុះ តផ្នការយទុធស្កញ្រ្សត ពនុះម្នម្ុខម្ពួញពលើកកម្ពសក់ារអភិវឌ្ឍធ្នធាន
ម្នុសសម្បកបពោយសម្ធ្ម្៌ ទងំបរិម្ណ្ និងគុណ្ភាព តដលព ល្ើយតបតាម្តម្ម្ូវការននការអភិវឌ្ឍពសដឋកិចេ 
ក៏ដូចជ្ជចូលរួម្ចំតណ្កកាុងការសពម្ម្ចពជ្ជគជ័យនូវ យុទ្ធសាស្តសរចតុសកាណ-ដាំណារ់កាលទ្ី៤ របស់រាជរោឋ  
ភិាល នីតិកាលទី៦ ននរដឋសភា ម្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ានពធ្វើអាទភិាវបូនយីកម្មនូវម្ុំអាទិភាព 
របស់ខលួន ម្ពម្ទងំកំណ្តនូ់វយុទធស្កញ្រ្សតគនលឹុះចំនួន ៥ ដូចខាងពម្កាម្ ៖ 

 យទុធស្កញ្រ្សតទ១ី ៖ ការអភិវឌ្ឍលកខខណ្ឌ ការងារ និងសុខដមុ្នីយកម្មននទនំ្នក់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ 
 យទុធស្កញ្រ្សតទ២ី ៖  ការពធ្វើទពំនើបកម្មម្បព័នធអបរ់ំបណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ 
 យទុធស្កញ្រ្សតទ៣ី ៖  ការរកា និងបពងាើនម្ុខរបរ និងការងារពៅកាុងនិងពម្ៅម្បពទស 

 យទុធស្កញ្រ្សតទ៤ី ៖  ការអភិវឌ្ឍរបបសនតិសុខសងគម្ 

 យទុធស្កញ្រ្សតទ៥ី ៖ ការពម្ងឹងពសវាគំម្ទទូពៅ 

 

៣.១- ការអភិវឌ្ឍលរខែណឌ ការររ និងសុែដុម្នីយរម្មននទ្ាំនារ់ទ្ាំនងវសជាា ជីវៈ 
ការពលើកកម្ពស់លកខខណ្ឌ ការងារ និងសុខដុម្នីយកម្មននទំន្នកទ់ំនងវិជ្ជា ជីវៈ គឺជ្ជយុទធស្កញ្រ្សតម្ួយ តដល

រាជរោឋ ភិាលកម្ពុជ្ជាននឹងកំពុងពផ្តត តការយកចិតតទុកោក់ោ៉ា ងខាល ំង ពហើយានអនុវតតនូវពគលនពោាយផ្ា
ភាា ប់ពាណ្ិជាកម្មពៅនឹងលកខខណ្ឌ ការងារពដើម្បីធាន្នថ្ន សិទធពិសរកភាព និងលកខខណ្ឌ ការងារពៅកម្ពុជ្ជអនុពោម្
ពៅតាម្បទោឋ នអនតរជ្ជត ិតដលផ្តល់នវូពសចកតីទុកចិតតដល់បងបអូនកម្មករនិពោជិត និងនិពោជកពីបរពទសតដល
កំពុងដំពណ្ើរការវិនិពោគពៅកម្ពុជ្ជ កដ៏ចូជ្ជនិពោជកបរពទស តដលម្នបំណ្ងម្កពធ្វើការវិនិពោគបតនថម្ពៅ
កម្ពុជ្ជ។ កាុងអាណ្តតិែមីពនុះ ម្កសួងបនតយកចិតតទុកោក់ពលើការអភិវឌ្ឍលកខខណ្ឌ ការងារ និងសុខដុម្នយីកម្មនន
ទំន្នក់ទំនងវជិ្ជា ជីវៈ ពោយម្តូវបនតការពលើកកម្ពសល់កខខណ្ឌ ការងារឱ្យកាន់តតម្បពសើរព ើង ការពម្ងឹងលកខខណ្ឌ
សុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ ការទប់ស្កា ត់ការពម្បើម្ាស់ទម្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផ្ុតននពលកម្មកុម្រ និងការងារពោយបងខ ំ



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 36  
 

ការពម្ងឹងយនតការកំណ្ត់ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ នងិអតថម្បពោជន៍របស់កម្មករនិពោជិត និងការពម្ងឹងសុខដុម្
នីយកម្មពៅកាងុទំន្នកទ់ំនងវិជ្ជា ជីវៈ សំពៅពលើកកម្ពស់ការពគរពលកខខណ្ឌ ការងារ និងសុខដុម្នីយកម្មននទំន្នក់
ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ ពោយពផ្តត តការយកចិតតទកុោក់កាុងការអនុវតតនូវពគលនពោាយផ្ាភាា បព់ាណ្ជិាកម្ម ធាន្នសិទធិ 
ពសរកភាព និងលកខខណ្ឌ ការងារពៅកម្ពុជ្ជតាម្បទោឋ នជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិតដលផ្តល់នូវពសចកតីទុកចិតតដល់កម្មករ
និពោជិត និងនិពោជកតដលកំពុងវិនិពោគពៅកម្ពុជ្ជ។ 

 

សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងការអនុវតតយទុធស្កញ្រ្សត ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នតដលម្ិនអនុពោម្តាម្ចាប់ និងលិខិតបទោឋ នពាក់ព័នធនឹងវិស័យការងារម្ន
ការែយចុុះ 

- ទម្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផ្ុតននកម្ល ងំពលកម្មកុម្រនិងការងារពោយបងខំ ម្តូវានកាត់បនថយជ្ជពរៀងរាល់ឆា ំ 
- រាយការណ្អ៍ធ្ិការកិចេការងារម្តូវានទទួលស្កគ ល់កាន់តតទូលំទូោយ 

- ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្និងអតថម្បពោជន៍ពផ្សងៗរបស់កម្មករនិពោជិតម្តូវានពិភាកា និងកំណ្ត់ជ្ជម្បចំ 

- អម្តាវិវាទការងារពធ្ៀបជ្ជម្យួនឹងកម្មករនិពោជិត ម្តូវានែយចុុះពរៀងរាល់ឆា ំ 
- អម្តា វិវាទការងារ តដលផ្សុះផ្ាសុះជ្ជពោយម្ញ្រ្នតីផ្សុះផ្ាោ៉ា ងតិច ៥០% 

- កិចេម្ពម្ពម្ពៀងផ្សុះផ្ាវិវាទការងារពោយម្ញ្រ្នតីផ្សុះផ្ាវិវាទ ម្តូវានពគរព និងអនុវតត 
- ពសចកតីបងាគ បម់្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត លម្តូវានពគរព និងអនុវតតភាពអនុពោម្តាម្នីតិវិធ្ជី្ជធ្រម្ន 

- អម្តាននកម្មករនិពោជិតតដលចុុះបញ្ា ីពៅម្កសួងការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ម្តូវានពកើនព ើង 

- សិថតិសហជីពពធ្ៀបនឹងចំននួសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នតដលចុុះបញ្ា ីពៅម្កសួង ម្តូវានផ្លិត 

- សិថតិកម្មករនិពោជិតជ្ជសម្ជិកសហជីពពធ្ៀបជ្ជម្យួកម្មករនពិោជិត តដលានចុុះបញ្ា ីពៅម្កសួង
ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ម្តូវានផ្លិត 

- អម្តាកម្មករនពិោជិតតដលដលួសនលប់ពធ្ៀបជ្ជម្យួកម្មករនិពោជិតកាុងវិស័យពៅម្នការែយចុុះ 
- កូដកម្ម-ាតកុម្ម ម្តូវានពោុះម្ស្កយពោយសនតិវិធ្ ីតម្ល ភាព និងគណ្ពនយយភាពម្សបតាម្ចាប់។ 
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើពនុះ ម្កសួងានកំណ្ត់នវូកម្មវធិ្ីអាទិភាពចំនួន ៥ ដូចខាងពម្កាម្៖ 

៣.១.១. សលើររម្ពស់លរខែណឌ ការររឱ្យកាន់ផតព្បសសើរស ើង 

សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងកម្មវិធ្ីខាងពលើពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ននំ្នពចញតដលរំពោភពលើលកខខណ្ឌ សាូល ៣១ចំណ្ចុ ម្នការែយចុុះ 
- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ននំ្នពចញតដលរពំោភពលើលកខខណ្ឌ  ៤១ចណំ្ចុ ម្នការែយចុុះ 
- សម្តថភាព និងម្កម្សីលធ្ម្៌វិជ្ជា ជីវៈម្ញ្រ្នតីអធ្ិការកិចេការងារ ម្តូវានពម្ងឹង 
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- តម្ល ភាព និងម្បសិទធភាពននការម្គប់ម្គងទំន្នក់ទំនង វិជ្ជា ជីវៈ ម្តូវានពម្ងឹង 

- ពរៀបចំម្បព័នធស័វយម្បវតតកិម្មការចុុះបញ្ា ីអាជីវកម្មតាម្ថ្នា លបពចេកវិទាព័ត៌ម្ន (IT Platform) ម្តវូាន
ោក់ឱ្យអនុវតត 

- ម្កុម្អធ្ិការកចិេអនតរស្កថ ប័នពដើម្បីកាត់បនថយបនទុកចំណ្តយរបស់សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ម្តូវានោក់ឱ្យ
អនុវតត។ 

 

ពដើម្បីសពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកណំ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. បនតសិកាម្ស្កវម្ជ្ជវលទធភាពពធ្វើវិពស្កធ្នកម្មចាប់ និងលិខតិបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធ និងសិទធិ និង
លកខខណ្ឌ ការងារម្សបតាម្តម្ម្ូវការសងគម្-ពសដឋកិចេ 

២. បនតពម្ងឹងគុណ្ភាព និងម្បសិទធភាពអធ្ិការកិចេការងារ ពោយតផ្អកពលើហានិភ័យ និងវិធ្សី្កញ្រ្សត
អធ្ិការកិចេម្បកបពោយវិជ្ជា ជីវៈ ពោយកណំ្ត់ជ្ជពគលការណ្៍សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន និងរងអធ្ិការ
កិចេចំនួន ០១ ដង/ឆា ំ តាម្រយៈ៖ 

▪ ការពរៀបចំតផ្នការពធ្វើអធ្ិការកិចេការងារឱ្យកាន់តតម្នលកខណ្ៈយុទធស្កញ្រ្សតឱ្យានពទៀងទត់ោ៉ា ងតិច
៥ ០០០ពលើក  កាុងម្យួឆា ំ  ពោយកំណ្តត់ាម្ម្បពភទ សហម្គស  ម្គឹុះស្កថ ន  តដលជ្ជពគលពៅអាទិភាព 
ឬងាយម្បឈម្នឹងការរំពោភបំពានលកខខណ្ឌ ការងារ និងម្នហានិភ័យដល់កម្មករនិពោជិតដចូជ្ជ 
សហម្គស  ម្គឹុះស្កថ នតផ្ាកវាយនភណ្ឌ   កាត់ពដរ  និងផ្លិតតសបកពជើង  សណំ្ង ់  ឥដឋ  ពសវាកម្ានត   

▪ ការពរៀបចំលកខនតិកៈពោយត កសម្ម្ប់ម្ញ្រ្នតីអធ្ិការកចិេការងារ 
▪ ការបនតបំពាកស់ម្ា រ បរិកាខ រ និងម្ពធ្ាាយចំាច់ សម្ម្ប់ម្កុម្អធ្កិារកិចេការងារបំពពញការងារ   
▪ ការបនតចត់វធិានការចំពពាុះ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ទងំឡាយតដលម្បម្ពឹតតពលមើសចាប់ និងលិខិត
បទោឋ នគតិយុតតតដលពាក់ព័នធនឹងវិស័យការងារ 

▪ ការបនតពម្ងឹងពលខាធ្ិការោឋ នបញ្ហា ការឯកភាពម្កុម្អធ្ិការកិចេការងារ 
៣. ពម្ងឹងយនតការអធ្ិការកិចេការងារវិស័យសំណ្ង់  ឥដឋ និងពសវាកម្ានត តាម្រយៈការបនតពរៀបចំលិខិត 
បទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធសុវតថិភាព និងសុខភាពការងារកាុងវិស័យសំណ្ង់ និង ឥដឋ, ការបណ្តុ ុះ
បណ្តត លតផ្ាកសុវតថិភាព និងសុខភាពការងារដល់ម្ញ្រ្នតីអធ្ិការកិចេការងារ និងការបំពាក់ឧបករណ្ ៍
សម្ា រ បរិកាខ រ សម្ម្ប់ការពធ្វើអធ្ិការកិចេការងារកាុងវិស័យសំណ្ង់ និង ឥដឋ 

៤. ពធ្វើទំពនើបកម្មការពធ្វើអធ្ិការកិចេការងារពោយពម្បើម្ាស់ទិនាន័យ និងម្បព័នធព័ត៌ម្នវិទា សំពៅពរៀបចំ
លកខណ្ៈ វិនិច័័យកម្ម្ិតហានិភ័យលកខខណ្ឌ ការងាររបស់សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ពដើម្បីបពងាើននូវម្បសិទធ
ភាព គុណ្ភាព និងម្នលកខណ្ៈម្គប់ម្ជុងពម្ជ្ជយ តដលអាចយកម្កពធ្វើការវិភាគពលើកជ្ជទិសពៅជ្ជ
យុទធស្កញ្រ្សតសម្ម្ប់អនុវតតបនត 
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៥. ពរៀបចំយនតការតាម្ោនការអនុវតតការងាររបស់ម្កុម្អធ្កិារកិចេការងារ តាម្រយៈការបពងាើតឱ្យម្នម្កុម្
ការងារ វាយតនម្លពលើរាយការណ្៍អធ្កិារកិចេការងារ ម្បសិទធភាព និងវិធ្ីស្កញ្រ្សត ននការចុុះពធ្វើអធ្ិការ
កិចេការងារោ៉ា ងតិចឱ្យាន ២ដងកាងុម្ួយឆា ំ 

៦. បនតពលើកកម្ពស់សិទធិ និងអតថម្បពោជន៍របស់កម្មករនពិោជិតជ្ជញ្រ្សត ី 
៧. បនតពម្ងឹង និងពម្ងីកការសហការជ្ជម្យួនដគូពាក់ព័នធ 
៨. ោក់ឱ្យដំពណ្ើរការវិទាស្កថ នជ្ជតិការងារ និងពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតអីធ្ិការកិចេការងារ អងគការវជិ្ជា ជីវៈ
និពោជក អងគការវិជ្ជា ជីវៈកម្មករនិពោជិត សិសស និសសិត និងអាកពាក់ព័នធដនទពទៀត ជ្ជពិពសស
បណ្តុ ុះបណ្តត លម្ញ្រ្នតីរាជការកាុងវិស័យការងារឱ្យកាល យជ្ជអធ្ិការការងារ អធ្ិការពពទយការងារ 
អភិាលការងារ និងម្ញ្រ្នតីផ្សុះផ្ា វិវាទការងារ ម្ពម្ទងំសិកាម្ស្កវម្ជ្ជវអំពីលកខខណ្ឌ ទពូៅននវិសយ័ 

ការងារ ទនំ្នក់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ ផ្លិតភាពការងារ សវុតថភិាព និងសុខភាពការងារ របបសនតិសុខសងគម្ 
និងពទសនតរម្បពវសន៍ការងារ ពោយម្នកិចេសហម្បតិបតតិជ្ជម្ួយអងគការអនតរជ្ជតិខាងការងារ និងនដគ ូ

អភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទភិាពខាងពលើពនុះ អគគន្នយកោឋ នការងារ អគគពលខាធ្ិការោឋ នគណ្ៈ
កម្មការសម្ម្ប់ពោុះម្ស្កយបញ្ហា កដូកម្ម ាតុកម្មពៅតាម្ម្គប់ម្ុខសញ្ហញ  អគគពលខាធ្ិការោឋ នម្កុម្ម្បឹកាជ្ជតិ
ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ ពបឡាជ្ជតរិបបសនតិសុខសងគម្ ន្នយកោឋ នអធ្ិការកចិេការងារ ន្នយកោឋ នវវិាទការងារ 
ន្នយកោឋ នពពទយការងារ ន្នយកោឋ នម្ុខរបរ និងហតថពលកម្ម ន្នយកោឋ នការងារកុម្រ ម្កុម្អធ្ិការកិចេការងារ 
ម្នទីរការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី ពខតត ន្នយកោឋ នហិរញ្ញវតថ ុ និងម្ទពយសម្បតតិរដឋ ន្នយកោឋ ន
តផ្នការ សថ តិិ និងនីតិកម្ម  វិទាស្កថ នជ្ជតិការងារ ម្កុម្ការងារកស្កងចាប់ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតត ម្កុម្
ការងារវាយតនម្ល      វិសយ័ឯកជន អងគការវិជ្ជា ជីវៈ ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនវុតតពគលនពោាយអភវិឌ្ឍន៍វិស័យ 

ការងារ និងនដគ ូម្តូវសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការ សម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុងម្ួយសំពៅម្បម្ូល
នូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ  តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតត ពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្
ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 

 

៣.១.២. រព្ងឹងលរខែណឌ សុវតាិភារ និងសុែភារការររ  
សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងកម្មវិធ្ីខាងពលើពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- អម្តាននសហម្គសនំ្នពចញតដលចុុះបញ្ា ីពៅម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈតដលអនុពោម្តាម្
សតង់ោសាូលសុវតថភិាព និងសុខភាពការងារ ម្នការពកើនព ើងដល់ោ៉ា ងតិច ៨០% ពៅឆា ំ២០២៣  
(កនលងពៅានបំពពញតបបបទ ប៉ាុតនតអនុវតតម្ិនម្គប់តាម្សតង់ោ) 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 
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- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ននំ្នពចញតដលានបំពពញតបបបទម្សបតាម្សតងោ់សុវតថិភាព និងសុខភាព 
ការងារសាូលចំនួន៩០% ម្តឹម្ឆា ំ២០២២ 

- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ននំ្នពចញតដលម្នម្បអប់សពញ្រ្ងាគ ុះពលើម្បពភទសហម្គសតដលម្តវូម្នម្បអប់
សពញ្រ្ងាគ ុះ 

- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ននំ្នពចញតដលម្នបនទប់រុរំបសួ ពលើម្បពភទសហម្គសតដលម្តូវម្នបនទប់រុំរបួស 

- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ននំ្នពចញតដលម្នគិោនោឋ ន ពលើម្បពភទសហម្គសតដលម្តវូម្នគិោនោឋ ន 

- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ននំ្នពចញតដលម្នពរៀបចំកតនលងហូបាយ 

- ការវាយតនម្លអំពីម្ូលោឋ នពគលននលកខខណ្ឌ សុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ ម្តូវានពធ្វើជ្ជពរៀងរាល់ ២
ឆា ំ/ម្តង ចប់ពផ្តើម្ពីឆា ំ២០២១ 

- ទម្ម្ង់រាយការណ្៍ម្គូពពទយសហម្គស និងោក់ឱ្យដំពណ្ើរការម្បព័នធរាយការណ្៍ តាម្ម្បពន័ធសវ ័យម្បវតតិ
កម្មពោយម្គូពពទយសហម្គស ម្តូវានពរៀបចំម្តឹម្ឆា ំ២០២០។ 
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកណំ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. បនតពរៀបចំចាប់ លិខិតបទោឋ នគតិយុតតតដលពាក់ព័នធនឹងសុវតថិភាព និងសុខភាពការងារពោយសហការ
ជ្ជម្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍តាម្តម្ម្ូវការសងគម្-ពសដឋកិចេ  

២. បនតពម្ងឹងគុណ្ភាព និងម្បសិទធភាពអធ្ិការកិចេតផ្ាកសុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ  
៣. ពម្ងីកការផ្តល់ពសវាស្កធារណ្ៈពលើវិស័យសុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ ពោយបងខិតពសវាកាន់តត
ពកៀកពៅភូម្សិ្កញ្រ្សត តដលម្នកម្មករនពិោជិតរស់ពៅពម្ចើន 

៤. សិកាម្ស្កវម្ជ្ជវកំណ្ត់ម្បពភទជំងឺវិជ្ជា ជីវៈ 
៥. ពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីតផ្ាកសុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ  
៦. ជំរុញយុទធន្នការ និងបញ្រ្ញ្ហា បការយល់ដឹងសត ីពីសវុតថិភាព និងសុខភាពការងារ។  
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ អគគន្នយកោឋ នការងារ ពបឡាជ្ជតិសនតសិុខសងគម្ 
ន្នយកោឋ នពពទយការងារ ន្នយកោឋ នអធ្ិការកិចេការងារ វិទាស្កថ នជ្ជតិការងារ គណ្ៈកម្មការកស្កងចាប់ និង
លិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធ វិស័យការងារ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតត ម្កុម្ការងារអនតរម្កសួង ពលខាធ្ិការោឋ ន
ននគណ្ៈកម្មការសម្ម្បសម្ម្ួលម្តីភាគមី្បយុទធម្បឆំងនឹងជំងពឺអដស៍ នងិពម្គឿងពញៀន ពលខាធ្ិការោឋ នអាស្ក៊ា ន 
ន្នយកោឋ នហិរញ្ញវតថុ និងម្ទពយសម្បតតិរដឋ ន្នយកោឋ នតផ្នការ សថ ិតិ និងនីតិកម្ម អងគការ វិជ្ជា ជីវៈ ម្នទីរការងារ និង
បណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី ពខតត ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និង
នដគូ ម្តូវសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធ បពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុងម្យួ សពំៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុ



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 40  
 

ម្បឈម្ែមីៗ តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតតពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាព
ការងារចំាច់។ 

 

៣.១.៣. ទ្ប់សាក ត់ការសព្បើព្បាស់ទ្ព្ម្ង់ ង្ន់ ង្របាំែុតននរលរម្មរុមារ និងការររសដាយបងខាំ 
សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងកម្មវិធ្ីខាងពលើពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- សិថតិកុម្រអាយុពី១៥ ដល់ ១៧ឆា ំ  តដលានចូលរមួ្កាុងពលកម្មកុម្រ ម្តវូានផ្លិត 

- អម្តាននចំនួនពលកម្មកុម្រតដលសថ ិតកាុងទម្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងរម្តវូានកាត់បនថយ ជ្ជពិពសសកាុងតផ្ាក សណំ្ង់  ឥដឋ 
និងកសិឧសាហកម្ម ម្តវូានកាតប់នថយ 

- តផ្នការសកម្មភាពជ្ជតិសត ពីីការកាត់បនថយពលកម្មកមុ្រ និងការលុបបំាត់ទម្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផ្តុននពលកម្ម
កុម្រ (២០១៦-២០២៥) ម្តូវានអនុវតត តាម្ោន និងវាយតនម្ល 

- និពោជកតដលពម្បើម្ាសទ់ម្ម្ងធ់្ងន់់ធ្ងរបំផ្ុតននពលកម្មកមុ្រ និងការងារពោយបងខ ំ ម្តវូទទលួការពិន័យ 
និងផ្តន្នទ ពទស។ 

 

ពដើម្បីសពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកណំ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ការកស្កងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតអីធ្ិការកិចេការងារសត ីពីការពម្បើម្ាស់ទម្ម្ងធ់្ងន់ធ្ងរបផុំ្តននពលកម្មកុម្រ 
និងការងារពោយបងខំ នងិការពម្ងឹងយនតការម្បឆំងពលកម្មកុម្រ និងការងារពោយបងខជំ្ជពិពសស
ពលើវិស័យ ម្ុខរបរ និងភូម្សិ្កញ្រ្សត តដលម្នហានិភយ័ខពស់  

២. ពម្ងឹងកិចេអនតរាគម្ន៍សាូល ពដើម្បីសពញ្រ្ងាគ ុះពលកម្មកុម្រ និងការហាម្ឃាត់ការងារពោយបងខំ ជ្ជពិពសស 
ពៅតផ្ាកសិបបកម្ម  ឥដឋ សណំ្ង់ និងកសិឧសាហកម្ម  

៣. បពងាើនកិចេសហម្បតិបតតិការជ្ជម្ួយម្កសងួ ស្កថ ប័ន និងនដគូពាក់ព័នធកាុងការទប់ស្កា ត់ការពម្បើម្ាស់
ទម្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផ្ុតននពលកម្មកុម្រ និងការងារពោយបងខ ំ

៤. ពម្ងីកការផ្សពវផ្ាយ និងពធ្វើយុទធន្នការម្បឆំងការពម្បើម្ាស់ទម្ម្ងធ់្ងន់ធ្ងរបផុំ្តននពលកម្មកុម្រ និង
ការងារពោយបងខំ។ 

 

ពដើម្បីសពម្ម្ចានសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ អគគពលខាធ្ិការោឋ ន គ.ជ .ព ន្នយកោឋ នការងារកុម្រ  
 វិទាស្កថ នជ្ជតិការងារ  វិទាស្កថ នជ្ជតិសថ ិតិ ន្នយកោឋ នអធ្ិការកិចេការងារ ម្កុម្អធ្ិការកិចេការងារ ម្កមុ្ការងារ
អនតរម្កសួង ន្នយកោឋ នតផ្នការ សថ ិត ិ និងនីតិកម្ម ន្នយកោឋ នសហម្បតិបតតកិារអនតរជ្ជត ិ ម្នទីរការងារ និង      
បណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី ពខតត ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និង
នដគូ ម្តូវសហការោ៉ា ងជិតសា ិទធ ពដើម្បីពោុះម្ស្កយបញ្ហា ម្បឈម្ែមីៗ  តដលពកើតព ើងពោយស្ករការ វិវឌ្ឍស្កថ នភាព



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 41  
 

ពសដឋកិចេ-សងគម្ និងវឌ្ឍនភាពននវិស័យការងារ តាម្ោន និងវាយតនម្លការអនុវតតតផ្នការ សកម្មភាពជ្ជតិ និង
តសវងរកធ្នធានខាងពម្ៅ ពដើម្បីសពញ្រ្ងាគ ុះពលករកុម្រ តាម្រយៈយនតការនផ្ទកាុងតដលម្នម្ស្កប់ និងយនតការនន
ភាគីពាក់ព័នធ។ 

 

៣.១.៤. រព្ងឹងយនរការរាំណត់ព្បារ់ឈនួ លអបបបរមា និងអតាព្បសោជន៍របស់រម្មររនិសោជិត 

សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងកម្មវិធ្ីខាងពលើពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ម្តវូានកំណ្ត់ជ្ជពទៀងទត់ លទធភាពពម្ងកីវិស្កលភាពននម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ 
ម្តូវានសិកា 

- យនតការននការកំណ្ត់ម្ាកឈ់ាួ លអបបបរម្ម្តវូានពម្ងឹង និងដំពណ្ើការពោយរលូន 

- អតថម្បពោជន៍ពផ្សងៗរបស់កម្មករម្តវូានសិកា និងតកលម្អតាម្ការចំាច់ 
- សថ ិតិសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន តដលផ្តល់ម្ាក់ឈាួ ល និងអតថម្បពោជន៍ពផ្សងៗម្បពសើរព ើង ពធ្ៀបនឹង
សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន តដលចុុះបញ្ា ីពៅម្កសួងការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ម្តវូានផ្លិត។ 
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកណំ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖  
១. ពរៀបចំលិខិតបទោឋ នគតិយុតត នងិោក់ឱ្យដំពណ្ើរការម្កុម្ម្បឹកាជ្ជតិម្ាកឈ់ាួ លអបបបរម្ និងអគគ
ពលខាធ្ិការោឋ នននម្កុម្ម្បឹកាជ្ជតិម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ ម្បកបពោយម្បសិទធភាព ម្តឹម្ពដើម្ម្តីម្ស
ទី២ ឆា ំ២០១៩  

២. សិកាម្ស្កវម្ជ្ជវអំពីពគលនពោាយម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ និងអតថម្បពោជន៍ពផ្សងៗ តាម្តបប
 វិទាស្កញ្រ្សត  និងតផ្អកពលើលកខណ្វិនិច័័យតផ្ាកពសដឋកិចេ-សងគម្ និងភាពម្បកួតម្បតជង ពោយសហការ
ោ៉ា ងជិតសា ិទធជ្ជម្យួ ILO និងយនតការម្តីភាគ ី

៣. ពរៀបចំកិចេម្បជុំពិភាកាម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្កាុងម្កបខ័ណ្ឌ យនតការម្តីភាគឱី្យានពទៀងទត ់

៤. អពងាត សិកា ម្ស្កវម្ជ្ជវអពំីការតម្បម្បួលម្ាក់ឈាួ ល និងឥទធិពលននម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ពលើសកម្ម
ភាពពសដឋកិចេ និងសងគម្ និងលទធភាពពម្ងីកវិស្កលភាព 

៥. ពម្ជើសពរកសបតនថម្ និងបពងាើនសម្តថភាពម្ញ្រ្នតី កាុងការម្បម្ូលទិនានយ័ វិភាគ និងពាករណ្ ៍

៦. ពម្ងឹងការអនុវតតម្ាកឈ់ាួ លអបបបរម្ និងម្ាកអ់តថម្បពោជន៍ពផ្សងៗដូចជ្ជ ម្ាក់បំណ្តចអ់តីតភាព 

៧. ពម្ងឹងយនតការអនតរម្កសួងសម្ម្បសម្ម្ួលការដំព ើងនែលម្ាក់ឈាួ លផ្ទុះ ទឹក ពភលើងតដលម្ិនសម្រម្យ 
៨. សិកាលទធភាពពម្ងីកវិស្កលភាព និងោក់ឱ្យអនុវតតម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ពលើ វិស័យពផ្សងពទៀតម្សប
តាម្ស្កថ នភាពពសដឋកិចេ និងសងគម្ ពោយសហការជ្ជម្ួយ ILO និងនដគពូាក់ព័នធ 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 42  
 

៩. បពងាើនការផ្សពវផ្ាយអំពយីនតការ ននការកំណ្ត់ម្ាក់ឈាួ លអបបបរម្ និងលទធផ្លននការសិកាម្ស្កវ
ម្ជ្ជវន្នន្នពាក់ព័នធជ្ជម្ួយម្ាក់ឈាួ ល និងអតថម្បពោជន៍ពផ្សងៗ។ 

 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ អគគពលខាធ្ិការោឋ នម្កុម្ម្បឹកាជ្ជតិម្ាកឈ់ាួ ល
អបបបរម្ វិទាស្កថ នជ្ជតិការងារ អគគន្នយកោឋ នរដឋាល និងហិរញ្ញវតថុ ន្នយកោឋ នហិរញ្ញវតថ ុនិងម្ទពយសម្បតតិរដឋ  
ម្កុម្អធ្ិការកចិេការងារ អងគការអនតរជ្ជតខិាងការងារ អងគការ វិជ្ជា ជីវៈ ម្នទីរការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ 
រាជធានី ពខតត ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនវុតតពគលនពោាយអភវិឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងនដគ ូម្តូវសហការគា ោ៉ា ង
ជិតសា ិទធពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុងម្យួ សំពៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗតដលអាចពកើត
ព ើងន្នពពលអនុវតត ពដើម្បពីធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 

 

៣.១.៥. រព្ងឹងភារសុែដុម្រម្នាសៅរនុងទ្ាំនារ់ទ្ាំនងវសជាា ជីវៈ  
សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងកម្មវិធ្ីខាងពលើពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- អម្តាពោុះម្ស្កយវិវាទការងារបុគគលសុះជ្ជពៅកម្ម្ិតម្ញ្រ្នតីផ្សុះផ្ា ោ៉ា ងតិច ៥០% ចប់ពីឆា ំ២០២០ 

- អម្តាវិវាទការងាររមួ្សុះជ្ជពៅកម្ម្ិតម្ញ្រ្នតីផ្សុះផ្ា ោ៉ា ងតិច ៥០% ចប់ពីឆា ំ២០២០ 

- អម្តាអនុពោម្តាម្ពសចកតបីងាគ ប់ជ្ជប់កាតពវកិចេរបស់ម្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត ល ម្នការពកើនព ើងជ្ជពរៀង
រាល់ឆា ំ 

- សថ ិតិសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នម្នវិវាទពធ្ៀបនឹងចំននួ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ នសរបុ តដលានចុុះបញ្ា ីពៅ
ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ម្តវូានផ្លិត 

- សថ ិតិសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នតដលម្នកូដកម្ម ពធ្ៀបនឹងសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នសរុប តដលានចុុះបញ្ា ីពៅ
ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ម្តវូានផ្លិត 

- សថ ិតិសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នតដលម្នាតកុម្ម ពធ្ៀបនឹងសហម្គស ម្គឹុះស្កថ នសរុប តដលានចុុះបញ្ា ីពៅ
ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ម្តូវានផ្លិត 

- សថ ិតិកូដកម្ម ាតុកម្ម តដលម្តូវានពោុះម្ស្កយបញ្េប់ ម្តវូានផ្លិត 

- ម្លូនិធ្ិម្កមុ្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត ល ម្តវូានធាន្ន 

- ពសវាម្កមុ្ម្បកឹាអាជ្្ជកណ្តត ល ម្តវូានពម្ងកី 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យអងគការវិជ្ជា ជីវៈ អនុសញ្ហញ រួម្ និងការពោុះម្ស្កយវិវាទការងារម្គប់ដណំ្តក់កាល 
ម្តូវានោកឱ់្យដំពណ្ើរការពពញពលញម្តឹម្ឆា ំ២០២០។ 
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ពដើម្បីសពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកណំ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖  
១. ពរៀបចំែមី នងិពធ្វើវិពស្កធ្នកម្មចាប់ និងតកសម្ម្ួលលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធជ្ជម្យួនឹងនីតិវធិ្ី
ពោុះម្ស្កយវិវាទការងារ អងគការវិជ្ជា ជីវៈ និងចរចអនសុញ្ហញ រួម្ 

២. ពម្ងឹងយនតការពោុះម្ស្កយវិវាទការងារពៅម្គប់ដំណ្តក់កាល 

៣. ពរៀបចំម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យ តបបព័តម៌្នវិទាពាកព័់នធនឹងអងគការវិជ្ជា ជីវៈ   វិវាទការងារ កដូកម្ម នងិ
ាតុកម្ម 

៤. ពម្ងឹងពលខាធ្ិការោឋ នគណ្ៈកម្មការម្បឹកាការងារ ពលខាធ្ិការោឋ នម្កុម្ការងារទំន្នក់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ 
និងពលខាធ្កិារោឋ នម្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត ល 

៥. បនតគំម្ទ ពម្ងឹង និងពម្ងកីតនួ្នទី និងពសវារបស់ម្កមុ្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត ល និងម្លូនិធ្ិម្កុម្ម្បឹកា
អាជ្្ជកណ្តត ល   

៦. ពលើកកម្ពសស់ិទធិពសរកភាពអងគការវិជ្ជា ជីវៈម្សបតាម្ចាប់ បទបបញ្ញតតិជ្ជធ្រម្ន និងទប់ស្កា តរ់ាល់ទម្ម្ង់
ននការពរកសពអើងចំពពាុះសហជីព 

៧. ពម្ងឹងយនតការគណ្ៈកម្មការពោុះម្ស្កយកដូកម្ម ាតកុម្ម រាជធានី ពខតត សត ីពាីតុកម្ម កូដកម្ម ម្គប់
ម្ុខសញ្ហញ  

៨. បនតពរៀបចំកម្មវិធ្ីសំពណ្ុះសណំ្តលរបស ់សពម្តចពតពជ្ជន្នយករដឋម្ញ្រ្នត ីជ្ជម្យួបងបអូនកម្មករនិពោជិត 
ពដើម្បីពលើកកម្ពស់សុខដមុ្រម្ន្នទំន្នក់ទនំងវិជ្ជា ជីវៈ និងបពងាើនផ្លិតភាពការងារ 

៩. យុទធន្នការពលើកកម្ពស់សទិធិការងារ និងសំវាទសងគម្ និងការម្គប់ម្គងហានិភ័យវិវាទ 

១០. ពរៀបចំយុទធន្នការ “ពរាងចម្ក សហម្គស ម្យួជ្ជសហគម្ន៍សុខស្កនតម្ួយ ” ពោយតផ្អកពលើលកខណ្
 វិនិច័័យ ៖ ១. ម្នលកខខណ្ឌ ការងារលអ (ម្បពសើរជ្ជងចាប់), ២. ម្នទនំ្នក់ទនំងវិជ្ជា ជីវៈលអ, ៣. ម្ន
សុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ, ៤. ម្នកម្មវិធ្ីពលើកកម្ពស់ផ្លិតភាពការងារ និង ៥.ម្នកម្មវិធ្ី
ទទួលខុសម្តូវសងគម្  

១១. ពម្ងឹងភាពជ្ជនដគូជ្ជម្យួអងគការជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិពាក់ព័នធ ជ្ជពិពសសអងគការ ILO 

១២. ពលើកកម្ពសក់ារយល់ដឹងអំពីសិទធិការងារ សិទធិពសរកភាពអងគការវជិ្ជា ជីវៈ នីតិវធិ្ីពោុះម្ស្កយវិវាទការងារ
និងកូដកម្ម ាតុកម្ម។ 

 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ អគគពលខាធ្ិការោឋ នគណ្ៈកម្មការសម្ម្ប់ពោុះ
ម្ស្កយបញ្ហា កដូកម្ម ាតកុម្ម ពៅតាម្ម្គប់ម្ុខសញ្ហញ  អគគន្នយកោឋ នការងារ អគគន្នយកោឋ នរដឋាល និងហរិញ្ញវតថ ុ
ន្នយកោឋ នវិវាទការងារ ម្កុម្ម្បឹកាអាជ្្ជកណ្តត ល ពលខាធ្ិការោឋ នម្កុម្ម្បឹកាការងារ ពបឡាជ្ជតិរបបសនតសិុខ
សងគម្  វិទាស្កថ នជ្ជតិការងារ គណ្ៈកម្មការកស្កងចាប់ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធ វិស័យការងារ ម្កុម្
អធ្ិការកិចេការងារ ន្នយកោឋ នហិរញ្ញវតថ ុនិងម្ទពយសម្បតតិរដឋ ន្នយកោឋ នអធ្កិារកិចេការងារ ន្នយកោឋ នតផ្នការ 
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សថ ិតិ និងនីតកិម្ម ន្នយកោឋ នសហម្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អងគការអនតរជ្ជតិខាងការងារ ម្នទីរការងារ និងបណ្តុ ុះ   
បណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី ពខតត ម្កុម្ការងារពម្ងងឹការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងនដគ ូម្តូវ
សហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធ ពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុងម្ួយសំពៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមី  ៗ
តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតត ពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗឬពម្តៀម្ពធ្វើជ្ជធាតុចលូកាងុ
តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតន្នពពលខាងម្ុខ។ 

 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវយុទធស្កញ្រ្សតអាទិភាពខាងពលើពនុះ អងគភាពពាក់ព័នធម្តូវ៖ 

▪ ពរៀបចំម្កុម្ការងារតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ វាយតនម្ល តផ្នការសកម្មភាពននកម្មវិធ្ពីនុះ ពដើម្បីកំណ្ត់នូវសូច
ន្នករវាស់នូវសម្ិទធកម្មម្បចំឆា ំ និងកណំ្ត់តផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆា ំ តាម្រយៈកំណ្ត់ឱ្យម្នរាយការណ្ ៍និង
សថ ិតិម្បចំតខ ម្តីម្ស ្ម្ស និងម្បចំឆា ំ ពោយម្នបញ្ហា ក់ពីការ វិវឌ្ឍននសូចន្នករនីម្យួៗ។ 

▪ ពរៀបចំអនុវតតែវិកាតាម្កម្មវិធ្ីពដើម្បីបនសីុតផ្នការសកម្មភាពកាុងកម្មវិធ្ីនីម្យួៗ ពៅនឹងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត
ចំណ្តយរយៈពពលម្ធ្យម្របស់ម្កសងួសំពៅបពងាើនម្បសិទធភាពចំណ្តយែវិកា និងភាពអាចពាករណ្៍ានននម្បភព
ធ្នធានែវិកា។ 

▪ ពរៀបចំគពម្ម្ងែវិកាជូនរាជរោឋ ភិាល នដគូអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជត ិ និងអនតរជ្ជតិ ពដើម្បីពសា ើសុំហិរញ្ញបបទន និង
ជំនួយបពចេកពទស សម្ម្ប់ទិញសម្ា របរិកាខ រ និងម្ពធ្ាាយ សពំៅពលើកសទួយសម្តថភាពអងគភាពកាុងការបំពពញ
ភារកិចេ។  

▪ ពរៀបចំតកលម្អម្បព័នធម្គប់ម្គងម្ញ្រ្នតីរាជការ តដលទទួលភារកិចេចតតំ់ាងឱ្យអនុវតតសកម្មភាពអាទិភាពកាុង
កម្មវិធ្ីនីម្យួៗ។ 

 

៣.២- ការស វ្ ើទ្ាំសនើបរម្មព្បរយនធអប់រំបណរុ ះបណារ លបសចេរសទ្ស និងវសជាា ជីវៈ  
ការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសសតផ្ាកបពចេកពទសម្បកបពោយគុណ្ភាព ជំន្នញ ម្កម្សីលធ្៌ម្វិជ្ជា ជីវៈ និងផ្លិត

ភាព គឺជ្ជយនតការម្ួយតដលរាជរោឋ ភិាលានយកចិតតទុកោក់ោ៉ា ងខាល ំងកាុងការកស្កងនូវកម្ល ងំពលកម្ម តដល
ម្នជំន្នញវិជ្ជា ជីវៈចាស់ោស់ គំនិតនចាម្បឌ្ិត និងភាពម្បកួតម្បតជងខពស់ តដលអាចព ល្ើយតបពៅនឹងតម្ម្វូការ  
ទីផ្ារការងារ និងពគលនពោាយពិពិធ្កម្មពសដឋកិចេទងំពៅទីផ្ារការងារកាុងម្សុក និងទីផ្ារការងារពម្ៅម្បពទស។
កាុងអាណ្តតិែមីពនុះ ម្កសួងយកចិតតទុកោក់ ពលើការពធ្វើទំពនើបកម្មម្បព័នធអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ 
ពោយបនតការពម្ងឹងគុណ្ភាពអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ការពម្ងីកការបណ្តុ ុះបណ្តត លជំន្នញ
ពដើម្បីគំម្ទពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ពសដឋកិចេនិងសងគម្ ការពម្ងឹងភាពជ្ជនដគូរវាងរដឋនិងឯកជន និងនដគូន្នន្ន
ពដើម្បីធាន្ននិរនតរភាពននការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ការពលើកកម្ពស់ម្បព័នធអភិាលកិចេវិស័យ
អប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ និងការជំរុញការម្ស្កវម្ជ្ជវ និងនវានវុតតន៍បពចេកវិទាអនុវតតន៍ សពំៅ
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ធាន្នថ្ន “យវុជនម្ា កម់្នជនំ្នញម្យួោ៉ា ងតចិម្បចំជីវតិ” កាុងការពលើកកម្ពស់ចំពណ្ុះដឹងជំន្នញវិជ្ជា ជីវៈ សម្តថ
ភាព សហម្គនិភាព ការនចាម្បឌ្ិត នវានុវតតន៍ គុណ្ធ្ម្៌ សីលធ្ម្៌ ម្នសិការពសាហាជ្ជត ិនិងស្កម រតីទទួលខុសម្តវូ 
សុខភាពលអ និងកាយសម្បទរឹងម្ ំតនួ្នទីញ្រ្សត ី និងកិចេគំពារសងគម្ ជ្ជពិពសសពដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍពសដឋកិចេ 
សងគម្ ឱ្យឈានព ើងម្យួកម្ម្ិតពទៀត។ 

 

សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងការអនុវតតយទុធស្កញ្រ្សត ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- សិសស និសសតិ តដលចូលពរៀនកាុង  វិស័យអាទិភាពសញ្ហញ បម្តបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ ១ (CQF2) ដល់ 
សញ្ហញ បម្តជ្ជន់ខពស់/បរិញ្ហញ បម្តរង បពចេកពទស/ឯកពទស (CQF5) ពៅតាម្ម្គឹុះស្កថ នស្កធារណ្ៈ និងឯកជន
ម្នការពកើនព ើង ោ៉ា ងតិចចំនួន ២០%/ឆា ំ 

- អម្តាសិកាខ កាម្ សិសស និសសិតានបញ្េប់ការសិកា អ.ប.វ ម្នការពកើនព ើង 

- អម្តាសិកាខ កាម្ សិសស នសិសិតតដលបញ្េប់ការបណ្តុ ុះបណ្តត លម្នការងារពធ្វើ ម្នការពកើនព ើងជ្ជពរៀង
រាល់ឆា ំ 

- សិកាខ កាម្វគគខលីតដលបញ្េប់ការបណ្តុ ុះបណ្តត ល ម្នចំណូ្លពកើនព ើងពលឿនជ្ជងម្បជ្ជពលរដឋកាុងសហគម្ន៍ 
តដលម្ិនទទួលានការបណ្តុ ុះបណ្តត ល 

- កម្មវិធ្ីបណ្តុ ុះបណ្តត លជំន្នញព ើងវិញ (Reskilling) ម្តូវានពរៀបច ំ

- អគរបណ្តុ ុះបណ្តត ល និងម្នទីរពិពស្កធ្ន៍ពលើជំន្នញអាទភិាពម្តូវ ានស្កងសង់ និងពធ្វើទំពនើបកម្ម 
- សថ ិតិស្កា នដម្ស្កវម្ជ្ជវតដលម្តូវានយកពៅពម្បើម្ាស់កាងុឧសាហកម្ម 
- អម្តាននការពពញចិតតរបស់និពោជកពលើសិកាខ កាម្ សិសស និសសិត ពចញពី អ.ប.វ ម្នការពកើនព ើង 

- អម្តាសិកាខ កាម្ សិសស និសសិតតដលពពញចិតត និងវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លម្នការពកើនព ើង 

- អម្តាវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លតផ្អកពលើសម្តថភាព (CBT) ពធ្ៀបនងឹវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លសរុបម្នការពកើនព ើង 

- ចំនួនម្នុសសចូលពធ្វើពតសតទទួលស្កគ ល់ការសិកាពីម្នុ និងសម្តថភាពបចេុបបនា (RPL និង RCC) ម្នការ
ពកើនព ើង 

- អម្តាយវុជន (អាយុ១៥-២៤ឆា ំ)តដលគម នការអប់រ ំ គម នការងារពធ្វើ ឬគម នការបណ្តុ ុះបណ្តត លម្នការ
ែយចុុះ 

- អម្តាអាកចុុះពឈាម ុះចូលពរៀន (អាយុ១៥-២៤ឆា ំ) សរុបពៅកាុងកម្មវិធ្ីបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈម្នការ
ពកើនព ើង 

- ចំនួនយុវជនពៅកាុងកម្ម វិធ្បីណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ តដលកំពុងហាត់ការកាុងវិសយ័ការងារ (ការហវឹកហវឺន
កូនជ្ជង/កម្មសិកា) ម្នការពកើនព ើង 

- ពរៀបចំតផ្នការពម្សម្ម្ប់អភិវឌ្ឍម្គឹុះស្កថ នអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស នងិវិជ្ជា ជីវៈ ពៅម្តឹម្ឆា ំ
២០២០។ 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 46  
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើពនុះ ម្កសួងានកំណ្ត់នវូកម្មវធិ្ីអាទិភាពចំននួ ៥ ដចូខាងពម្កាម្៖ 

៣.២.១. រព្ងឹងគុណភារអប់រំបណរុ ះបណារ លបសចេរសទ្ស និងវសជាា ជីវៈ 
 សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធ្ីពនុះ រួម្ម្ន៖ 

-  សិសស និសសិតានចុុះទសសនកិចេសិកាតាម្សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ោ៉ា ងតិចចំនួន ១០%/ឆា ំ 
- លិខិតបទោឋ នគតិយុតតម្តូវានអនុម្័ត ោ៉ា ងតិចចំនួន ២០ ម្តឹម្ឆា ំ២០២៣ 

- ម្គូបពចេកពទសានពធ្វើវិម្កតឹយការពៅតាម្សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ោ៉ា ងតិចចំនួន ១០%/ឆា ំ 
- កញ្េប់សតង់ោបណ្តុ ុះបណ្តត លម្តូវានអភិវឌ្ឍ ោ៉ា ងតិច ចំនួន ១៨៨ គុណ្វុឌ្ឍ ពៅម្តឹម្ឆា ំ២០២៣ 

- អម្តាគម្ល តតនម្លឯកតាបណ្តុ ុះបណ្តត ល (Unit cost) ននម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ ស្កធារណ្ៈ និងឯកជន ម្នការ
ែយចុុះ។ 
  

 ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើពនុះ ម្កសួងានកណំ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖   
១. ពរៀបចំចាបស់ត ីពីការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធ
ជ្ជម្ួយម្កបខណ័្ឌ គុណ្វុឌ្ឍជ្ជតិ សតង់ោ ម្កបខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍម្គូបពចេពទស ការម្គប់ម្គងម្គឹុះស្កថ នសិកា  

២. អភិវឌ្ឍ និងអនុវតតកញ្េប់សតង់ោបណ្តុ ុះបណ្តត លតផ្អកពលើសម្តថភាព ម្សបតាម្ម្កបខណ័្ឌ គុណ្វុឌ្ឍជ្ជតិ 
កម្ពុជ្ជកម្ម្ិត ១ ២ ៣ ៤ ពលើជំន្នញ អគគិសនី/ពអ ិចម្តូនិក ពម្កានិករែយនត សំណ្ង់ កម្មនតស្កល  
និងធ្ុរកិចេ/ព័ត៌ម្នវិទា  

៣. ពរៀបចំ និងការតកលម្អកម្មវិធ្ីសិកាតាម្ម្កបខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍជ្ជតិកម្ពុជ្ជកម្ម្ិត៥ ជ្ជពិពសសពលើជំន្នញ
អាទិភាព អគគសិនី/ពអ ិចម្តូនិក ពម្កានិករែយនត សណំ្ង់ កម្មនតស្កល  និងធ្រុកិចេ/ព័ត៌ម្នវិទា  

៤. ពរៀបចំពម្ជើសពរកស និងម្ប ងបញ្េប់សិសស និសសិត និងគរុនិសសិត ពធ្វើពតសតសម្តថភាព ពដើម្បីទទលួស្កគ ល់
ជំន្នញ និងហវឹកហាត់ចូលរួម្ម្បកួតម្បតជងជំន្នញម្បចំឆា ំកាុង និងពម្ៅម្បពទស (ថ្នា ក់ភូម្ិភាគ ថ្នា ក់ជ្ជតិ 
ថ្នា ក់អាស្ក៊ា ន ថ្នា ក់អាសុី និងថ្នា ក់ពិភពពោក) 

៥. ពម្ងឹងយនតការអនុវតតម្កបខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍជ្ជតិកម្ពុជ្ជ (CQF) ពៅតាម្ម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ  
៦. ពលើកកម្ពសស់ម្តថភាពម្គូបពចេកពទស  
៧. ពម្ងឹងសម្តថភាពម្គឹុះស្កថ នអប់រំបណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ 
៨. ស្កងសង់ពហោឋ រចន្នសម្ព័នធ និងបំពាកឧ់បករណ្៍ បរកិាខ រ សម្ា របណ្តុ ុះបណ្តត លពៅតាម្ជំន្នញអាទិភាព 
និងបពចេកវិទាែមីៗ  

៩. ពរៀបចំ និងពធ្វើបចេុបបនាភាពកញ្េប់ែវិកាតនម្លឯកតាបណ្តុ ុះបណ្តត លជ្ជម្បចំតាម្ការចំាច់ 

១០. ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងវិសវករ និងអភិវឌ្ឍសម្តថភាពវិសវករអាជីព។ 
 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 47  
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ អគគន្នយកោឋ នរដឋាល និងហិរញ្ញវតថុ អគគន្នយកោឋ ន
អប់រំបណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង វជិ្ជា ជីវៈ ន្នយកោឋ នព័តម៌្នទីផ្ារការងារ ន្នយកោឋ នបណ្តុ ុះបណ្តត ល   
ន្នយកោឋ នសតង់ោ និងកម្មវិធ្ីសិកា ន្នយកោឋ នធាន្នគុណ្ភាព ន្នយកោឋ នពគលនពោាយ និងយុទធស្កញ្រ្សត  
ន្នយកោឋ នម្គប់ម្គងម្គឹុះស្កថ នសិកា គណ្ៈវិសវករកម្ពុជ្ជ ទីភាា កង់ារជ្ជតិម្ុខរបរ និងការងារ ម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ 
ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ និងអងគភាពពាក់ព័នធម្តូវសហការគា ោ៉ា ង
ជិតសា ិទធ ពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុងម្ួយសំពៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ តដលអាច
ពកើតព ើងន្នពពលអនុវតត ពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្លូោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗ ឬពម្តៀម្ពធ្វើជ្ជធាតុចលូកាុងតផ្នការ
យុទធស្កញ្រ្សតន្នពពលខាងម្ុខ។ 

 

៣.២.២. រព្ងីរការបណរុ ះបណារ លជាំនាញ សដើម្បីោាំព្ទ្សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍សសដារិចេ និងសងគម្ 

 សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធ្ីពនុះ រមួ្ម្ន៖ 

- អម្តាសិសសតដលានបញ្េប់សញ្ហញ បម្តបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ១ ២ ៣  (CQF2 3 4) ានពកើនព ើង
ោ៉ា ងតិច ២០%/ឆា ំ 

- អម្តានិសសិតតដលានបញ្េប់សញ្ហញ បម្តជ្ជន់ខពស់/បរិញ្ហញ បម្តរង បពចេកពទស/ឯកពទស (CQF5) ាន
ពកើនព ើង ោ៉ា ងតិច ២០%/ឆា ំ 

- អម្តាសិកាខ កាម្តដលានបញ្េប់វគគខលីតាម្ជំន្នញអាទភិាព ានពកើនព ើង។ 
 

 ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖   
១. បពងាើនចំននួសិសសទទលួានពសវាអបរ់បំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ  
២. ផ្តល់ឱ្កាសដល់ញ្រ្សត ី ជនងាយរងពម្គុះ ជនជ្ជតិពដើម្ភាគតិច និងជនចំណ្តកម្សុក ទទួលានការ       
បណ្តុ ុះបណ្តត ល 

៣. ពរៀបចំយនតការ និងកម្មវិធ្បីណ្តុ ុះបណ្តត លជំន្នញព ើងវិញ (Reskilling) 

៤. ពរៀបចំយនតការជ្ជម្ួយនដគពូាក់ព័នធពដើម្បផី្តល់ឥណ្ទនដល់ សិកាខ កាម្ សិសស និសសិត តដលបញ្េប់វគគ 
បណ្តុ ុះបណ្តត លពដើម្បីបពងាើតម្ុខរបរខលួនឯង 

៥. ពម្ងឹងការហវឹកហវនឺកនូជ្ជង និងកម្មសកិា 

៦. ពម្ងឹង និងបពងាើនការផ្សពវផ្ាយអំពីវិសយ័អប់របំណ្ដុ ុះបណ្តដ លបពចេកពទស នងិវិជ្ជា ជីវៈ 
៧. ពលើកទឹកចិតត និងពលើកកម្ពស់ការបញ្េូល និងការអនុវតតសកម្មភាពអប់រំកាយ កឡីា សិលបៈ និងវបបធ្ម្៌
ពៅកាុងកម្មវិធ្សីិកា។ 
 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 48  
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ ន្នយកោឋ នព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារ ន្នយកោឋ នបណ្តុ ុះ
បណ្តត ល ន្នយកោឋ នពគលនពោាយ និងយុទធស្កញ្រ្សត  ន្នយកោឋ នម្គប់ម្គងម្គឹុះស្កថ នសិកា ម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ 
ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ និងអងគភាពពាក់ព័នធ ម្តូវសហការគា ោ៉ា ង
ជិតសា ិទធ ពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុងម្ួយសំពៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ  តដលអាច
ពកើតព ើងន្នពពលអនុវតតពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗពៅតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច។់ 

 

៣.២.៣. រព្ងឹងភារជានដគវូាងរដា និងឯរជន និងនដគូនានា សដើម្បីធានានិរនររភារននការអប់រំបណរុ ះ          
បណារ លបសចេរសទ្ស និងវសជាា ជីវៈ  

 សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធ្ីពនុះ រមួ្ម្ន៖ 

-  ម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ ានចុុះអនុសសរណ្ៈននការពោគយល់គា  (MoU) ជ្ជម្ួយសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ោ៉ា ង
តិចចំនួន ១៥ MoU/ឆា ំ 

- ពគលនពោាយពលើកទឹកចិតតបតនថម្ តផ្ាកស្ករពពើពនធផ្ាភាា ប់នឹងការបណ្តុ ុះបណ្តត លធ្នធានម្នុសសម្តូវ
ានអនុវតតម្តមឹ្ឆា ំ២០២០។ 
 

 ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ពរៀបចំលិខិតបទោឋ នគតយិុតតពដើម្បីសហការជ្ជម្យួវិស័យឯកជន ម្សបតាម្ពគលនពោាយសត ីពីការ
អភិវឌ្ឍយនតការភាពជ្ជនដគូរវាងរដឋ នងិឯកជនសម្ម្ប់ម្គបម់្គងគពម្ម្ងវនិិពោគស្កធារណ្ៈ ២០១៦-២០២០   

២. ពរៀបចំលិខិតបទោឋ នគតយិតុត ពដើម្បីអនុវតតម្ូលនិធ្ិជ្ជតិសម្ម្ប់ការអភិវឌ្ឍជំន្នញពោយសហការជ្ជម្យួ
ស្កថ ប័ន និងនដគូពាក់ព័នធ 

៣. ជំរុញការបពងាើតម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈពៅតាម្តំបនព់សដឋកិចេពិពសស និងសួនឧសាហកម្ម 
៤. បពងាើនចំនួនសិសស និងនិសសិតចុុះកម្មសិកា ចុុះអនុវតតពៅតាម្សហម្គស ម្គឹុះស្កថ នឯកជន។ 
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ ន្នយកោឋ នព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារ ន្នយកោឋ នបណ្តុ ុះ 
បណ្តត ល ន្នយកោឋ នពគលនពោាយ និងយុទធស្កញ្រ្សត  ន្នយកោឋ នម្គប់ម្គងម្គុឹះស្កថ នសិកា ម្កុម្ការងារពម្ងឹង
ការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ម្ពម្ទងំអងគភាពពាក់ព័នធម្តូវសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធ ពដើម្បី
បពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុងម្ួយសពំៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមី តដលអាចពកើតព ើងន្នពពល
អនុវតតពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗ ឬពម្តៀម្ពធ្វើជ្ជធាតុចលូកាុងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតន្នពពល
ខាងម្ុខ។  



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 49  
 

៣.២.៤. សលើររម្ពស់ព្បរយនធអភិបាលរិចេវសសយយអប់រំបណរុ ះបណារ លបសចេរសទ្ស និងវសជាា ជីវៈ 
 សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធ្ីពនុះ រមួ្ម្ន៖ 

-  លិខិតបទោឋ នគតិយុតត ម្តវូានអភិវឌ្ឍោ៉ា ងតិចចំនួន ៥ ម្តឹម្ឆា ំ២០២១ 

- សម្តថភាពថ្នា ក់ដឹកនំ្នអគគន្នយកោឋ ន អ.ប.វ ម្ញ្រ្នតីម្បតិបតតិ និងម្ញ្រ្នតីម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ ម្តវូានពម្ងងឹ 

- ទិនាន័យម្បព័នធម្គប់ម្គងព័ត៌ម្នវិទា អ.ប.វ (TVETMIS) ម្តវូានបញ្េូលម្តមឹ្ម្តូវពពញពលញ និងពម្បើ
ម្ាស់ជ្ជផ្លូវការ 

- រាយការណ្វ៍ឌ្ឍនភាព សត ីពីការអនុវតតពគលនពោាយជ្ជតិសត ីពីការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស 
និង វិជ្ជា ជីវៈ (NTVET) ឆា ំ២០១៧-២០២៥ ម្បចំឆា ំម្តូវានពរៀបចំ និងោក់ជូន រាជរោឋ ភិាល ពទៀង
ទត់តាម្កាលកំណ្ត់។ 
 

 ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ពរៀបចំពគលនពោាយ លិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធនឹងការម្គប់ម្គងម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ  
២. បពងាើនម្បសទិធភាពគណ្ៈកម្ម ធ្ិការជ្ជតបិណ្តុ ុះបណ្តត ល (NTB) 

៣. ពម្ងឹងយនតការអនតរស្កថ ប័នពដើម្បីជំរុញការអប់រំបណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ 
៤. ពម្ងឹងសម្តថភាព នងិភាពដឹកនំ្នម្ញ្រ្នតីអនុវតតពគលនពោាយជ្ជតសិត ីពីការអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស 
និងវិជ្ជា ជីវៈ ឆា ំ២០១៧-២០២៥  

៥. ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងសថ ិតិ អ.ប.វ តាម្ម្បព័នធម្គប់ម្គងព័ត៌ម្នវិទា អ.ប.វ (TVETMIS) 

៦. តាម្ោន ម្តតួពិនិតយ និងវាយតនម្លការអនុវតតវគគបណ្តុ ុះបណ្តត ល។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទភិាពខាងពលើពនុះ ខុទទកាល័យរដឋម្ញ្រ្នត ីអគគន្នយកោឋ នអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត ល
បពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ ន្នយកោឋ នព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារ ន្នយកោឋ នបណ្តុ ុះបណ្តត ល ន្នយកោឋ នពគល
នពោាយ និងយុទធស្កញ្រ្សត  ន្នយកោឋ នម្គប់ម្គងម្គឹុះស្កថ នសិកា ម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតត
ពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ម្តូវសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធ ពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួល
នផ្ទកាុងម្យួ សំពៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ  តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតតពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល 

និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច។់ 
 

៣.២.៥. ជាំរុញការព្សាវព្ជាវ និងនវានុវតរន៍បសចេរវសទ្ាអនុវតរន៍ 
 សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាងុកម្មវិធ្ពីនុះ រមួ្ម្ន៖ 

-  ចំនួនគពម្ម្ងម្ស្កវម្ជ្ជវតដលានបញ្េប់ពោយពជ្ជគជ័យ ពៅឆា ំ២០២៣ 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 
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- ចំនួនអាកម្ស្កវម្ជ្ជវតដលចលូរួម្ម្នការពកើនព ើង ពៅឆា ំ២០២៣ 

- ចំនួនស្កា នដម្ស្កវម្ជ្ជវតដលម្តូវានយកពៅពម្បើម្ាស់កាុងឧសាហកម្ម ពៅឆា ំ២០២៣។ 
 

 ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើពនុះ ម្កសួងានកណំ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. បពងាើតយនតការដឹកនំ្នសម្ម្បសម្ម្ួលជំរញុការម្ស្កវម្ជ្ជវ និងនវានុវតតន៍បពចេកវិទាអនុវតតន៍ 
២. បពងាើនម្ជឈម្ណ្ឌ លម្ស្កវម្ជ្ជវ និងនវានុវតតន៍បពចេកវិទាអនុវតតន៍ 
៣. ពរៀបចំចងម្កង និងជំរុញដំពណ្ើរការរបសប់ណ្តត ញអាកម្ស្កវម្ជ្ជវ និងវិទាស្កញ្រ្សត ពដើម្បីជំរុញការម្ស្កវម្ជ្ជវ 
៤. ពកៀរគរម្ូលនិធ្ិ និងពរៀបចំគពម្ម្ងែវិកាសិកាម្ស្កវម្ជ្ជវ និងនវានុវតតន៍បពចេកវិទា។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទភិាពខាងពលើពនុះ អគគន្នយកោឋ នអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និង
 វិជ្ជា ជីវៈ ន្នយកោឋ នហិរញ្ញវតថុ និងម្ទពយសម្បតតិរដឋ ន្នយកោឋ នព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារ ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតត
ពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ម្តូវសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធ ពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួល
នផ្ទកាុងម្ួយសពំៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតតពដើម្បពីធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល 

និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច។់ 
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវយុទធស្កញ្រ្សតអាទិភាពខាងពលើពនុះ អងគភាពពាក់ព័នធម្តូវ៖ 

▪ ពរៀបចំម្កុម្ការងារតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ វាយតនម្លតផ្នការសកម្មភាព ននកម្មវិធ្ីពនុះពដើម្បីកំណ្ត់នវូសចូ
ន្នករវាស់នូវសម្ិទធកម្មម្បចំឆា ំ និងកណំ្ត់តផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆា ំ តាម្រយៈកំណ្ត់ឱ្យម្នរាយការណ្ ៍និង
សថ ិតិម្បចំតខ ម្តីម្ស ្ម្ស និងម្បចំឆា ំពោយម្នបញ្ហា ក់ពីការវវិឌ្ឍននសូចន្នករនីម្ួយៗ 

▪ ពរៀបចំអនុវតតែវិកាតាម្កម្មវិធ្ីពដើម្បីបនសីុតផ្នការសកម្មភាពកាុងកម្មវិធ្ីនីម្យួៗ ពៅនឹងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត
ចំណ្តយរយៈពពលម្ធ្យម្របស់ម្កសួង សំពៅបពងាើនម្បសិទធភាពចំណ្តយែវិកា និងភាពអាចពាករណ្៍ាននន
ម្បភពធ្នធានែវិកា 

▪ ពរៀបចំគពម្ម្ងែវិកាជូនរាជរោឋ ភិាល នដគូអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិពដើម្បពីសា ើសុំហិរញ្ញបបទន និង
ជំនួយបពចេកពទសសម្ម្បទ់ិញសម្ា រ បរិកាខ រ និងម្ពធ្ាាយសំពៅពលើកសទួយសម្តថភាពអងគភាពកាុងការបពំពញ
ភារកិចេ 

▪ ពរៀបចំតកលម្អម្បព័នធម្គប់ម្គងម្ញ្រ្នតីរាជការ តដលទទលួភារកិចេចត់តំាងឱ្យអនុវតតសកម្មភាពអាទិភាព
កាុងកម្មវិធ្ីនីម្យួៗ។ 

 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 51  
 

៣.៣- ការររា នងិបសងកើនម្ុែរបរ និងការររសៅរនុងនិងសព្ៅព្បសទ្ស 

ពដើម្បីធាន្នាននូវការពលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ពៅរបស់ម្បជ្ជពលរដឋ ម្សបតាម្ការវិវឌ្ឍននពសដឋកចិេកម្ពុជ្ជ
រាជរោឋ ភិាលកម្ពុជ្ជានចត់ទុកការអភិវឌ្ឍម្ុខរបរ និងការងារជ្ជអាទិភាពម្ួយកាុងចំពណ្តម្អាទិភាពពផ្សងពទៀត 

ពម្ពាុះថ្នការរកកចពម្ម្ើនននវិស័យការងារ នឹងនំ្នឱ្យម្បជ្ជពលរដឋ ម្នឱ្កាសទទលួានការងារលអៗ។ កាុងអាណ្តតែិមពីនុះ 
ម្កសួងបនតយកចិតតទុកោក់កាុងការរកា និងបពងាើនមុ្ខរបរ និងការងារពៅកាុង និងពម្ៅម្បពទស ពោយការ
បពងាើនឱ្កាសការងារសម្រម្យ នងិផ្លិតភាពការងារខពស់ ការពម្ងកីយនតការ វិស្កលភាពនិងម្បសិទធភាពការផ្តល់
ពសវាម្ុខរបរ និងការងារឱ្យព ល្ើយ តបកាន់តតម្បពសើរតាម្តម្ម្វូការអាកពម្បើម្ាសព់សវា ការពម្ងឹងយនតការពវទិកា
ការងារនិងបពងាើនការម្បម្ូលផ្សពវផ្ាយ និងបញ្រ្ញ្ហា បព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារ ការពម្ងឹងយនតការម្គប់ម្គងការ
ពម្បើម្ាស់កម្ល ងំពលកម្មកាុងម្បពទស និងការពារពលករពទសនតរម្បពវសន៍តខមរ ការបពងាើនផ្លិតភាពកម្ល ងំពលកម្ម 
តដលកំពុងសថ ិតកាុងទីផ្ារការងារ សំពៅពម្ងឹងយនតការពវទិកាការងារ ការផ្តល់ការបណ្តុ ុះបណ្តត លតម្ម្ង់ទិស
ម្ុនចូលពធ្វើការ និងការពម្ងីកការផ្តល់ពសវារកការងារឱ្យពធ្វើ និងការផ្សពវផ្ាយ ម្ពម្ទំងការបញ្រ្ញ្ហា បអំពី
ព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារទងំកាុង និងពម្ៅម្បពទស ពដើម្បីបពងាើនឱ្កាសការងារម្បកបពោយសម្ធ្ម្៌ និងការកាត់បនថយ
ការពធ្វើពទសនតរម្បពវសន៍ពោយម្បែុយម្បថ្នន និងការពលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសងគម្ និងពសដឋកិចេពៅកម្ពុជ្ជ ពោយ
ទទួលស្កគ ល់ថ្ន ពលករពទសនតរម្បពវសន៍គឺជ្ជភាា ក់ងារននការនចាម្បឌ្ិតែមី និងការអភិវឌ្ឍ។ 

 

សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងការអនុវតតយទុធស្កញ្រ្សត ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- អម្តាអាកម្នការងារពធ្វើពធ្ៀបនឹងម្បជ្ជជនសរុប (អាយុ ១៥ឆា ំព ើង) ម្តូវានរកាម្ិនឱ្យធាល ក់ពម្កាម្ ៧៨% 

- អម្តាគម នការងារពធ្វើសរបុ (អាយ ុ១៥ឆា ំព ើង) ម្តវូានរកាម្ិនឱ្យពលើស ២% 

- អម្តាគម នការងារពធ្វើរបសយ់ុវជន (អាយុពី១៥-២៤ ឆា ំ) ម្តវូានរកាម្ិនឱ្យពលើស ៣% 

- អម្តាគម្ល តចូលរួម្កម្ល ងំពលកម្មរវាង ញ្រ្សត ីពធ្ៀបនឹងបុរស ម្តូវានកាត់បនថយ 

- អម្តាកម្មករ-នពិោជិតតដលទទួលានម្ាក់ឈាួ លពធ្ៀបនឹងអាកម្នការងារពធ្វើសរុប ម្នការពកើនព ើង 

- អម្តាអាកម្នការងារពធ្វើកាុងវិស័យពម្ៅពីកសិកម្មពធ្ៀបនឹងអាកម្នការងារពធ្វើសរបុ ម្នការពកើនព ើង 

- ម្បសិទធភាពននការអនុវតតពគលនពោាយជ្ជតិសត ីពមី្ុខរបរ និងការងារម្តវូានពម្ងឹង 

- កម្មវិធ្ីការងារសម្រម្យសម្ម្ប់ម្បពទសកម្ពុជ្ជ និងកម្មវិធ្ីរបស់នដគូ ម្តូវានពធ្វើសម្ហរណ្កម្ម និងអនុវតត 
- ព័ត៌ម្នទីផ្ារការងារម្តវូានផ្សពវផ្ាយកាន់តតទលំូទូោយដល់ម្គប់ពគលពៅ 

- ពសវាកម្មតសវងរកការងារពធ្វើស្កធារណ្ៈ ម្តូវានពម្ងឹង និងពម្ងីក 

- ការចូលរួម្ពវទិកាការងារ និងផ្លិតភាពការងារម្តូវានពកើនព ើង 

- ការម្គប់ម្គងសថ ិតិ និងចលន្នបុគគលិក ម្តូវានពម្ងងឹ 

- ការម្គប់ម្គងម្ុខរបរ និងការងាររបសក់ម្មករនិពោជិតបរពទសម្តវូានពម្ងឹង 









តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 55  
 

៣.៣.៤. រព្ងឹងយនរការព្គប់ព្គងការសព្បើព្បាស់រមាៃ ាំងរលរម្មរនុងព្បសទ្ស និងការពាររលររសទ្សនររ
ព្បសវសន៍ផែមរ 

សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធ្ីពនុះ រមួ្ម្ន៖ 

- ការផ្ដល់ពសវាប័ណ្ណ ពសៀវពៅការងារជនកម្ពុជ្ជ ម្តូវានពធ្វើឱ្យម្បពសើរព ើង តាម្រយៈម្បព័នធសវយ័ម្បវតតកិម្ម 
- ទិនាន័យកម្មករនិពោជិតតាម្សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន ម្តូវានម្គប់ម្គងម្បពសើរព ើងតាម្រយៈម្បព័នធទិនាន័យ 

- អម្តាអនុពោម្តាម្ចាប់របស់សហម្គស ម្គឹុះស្កថ នតដលពម្បើម្ាសក់ម្ល ងំពលកម្មបរពទសម្នចំនួនោ៉ា ង
តិច ៩០% ម្តូវានពកើនព ើងម្តឹម្ឆា ំ២០២៣ 

- ទិនាន័យពលករពទសនតរម្បពវសន៍តខមរម្តូវានម្គប់ម្គង និងដំពណ្ើរការម្បពសើរព ើង តាម្រយៈការពម្ងងឹ
ម្បព័នធសវ ័យម្បវតតិកម្ម 

- ចំណូ្លពីអាករ និងកនម្ម្ពសវាពលើបណ័្ណ ពសៀវពៅការងារ លិខិតអនុញ្ហញ តឱ្យពម្បើម្ាស់ហតថពលកម្ម
បរពទស  ការចុុះបញ្ា ិកាពលើកិចេសនាការងារជនបរពទស ម្នការពកើនព ើងពរៀងរាល់ឆា ំ 

- ចំណូ្លពីអាករពលើប័ណ្ណ ពសៀវពៅការងារជនកម្ពុជ្ជ ម្នការពកើនព ើងពរៀងរាល់ឆា ំ 
- យនតការម្គប់ម្គងគំម្ទ និងសម្ហរណ្កម្មពលករពទសនតរម្បពវសន៍ម្តូវានពម្ងីក 

- ម្ាក់បពញ្ញើម្ត ប់ម្កកាុងម្បពទសរបសព់លករពទសនតរម្បពវសន៍តខមរ ម្តូវានពកើនព ើងជ្ជពរៀងរាល់ឆា ំ 
- ម្បព័នធសវ ័យម្បវតតិកម្មពដើម្បីម្គប់ម្គងពទសនតរម្បពវសន៍ការងារ ពដើម្បីបពងាើនម្បសិទធភាព ការទទួលខុស
ម្តូវ ការតាម្ោន និងម្គប់ម្គងដំពណ្ើរការបញ្ាូនពលករពៅពធ្វើការពៅពម្ៅម្បពទស ម្តវូានោក់ឱ្យអនុ
វតតម្តឹម្ឆា ំ២០២០។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. បពងាើនការម្គប់ម្គងការពម្បើម្ាស់កម្ល ងំពលកម្មកាុងម្បពទស 

២. ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងហតថពលកម្មបរពទស 

៣. ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងពលករពទសនតរម្បពវសន៍តខមរ ពៅបរពទស 

៤. ពម្ងឹងកិចេសហម្បតិបតតិការពទវភាគី និងពហុភាគី (ម្កបខ័ណ្ឌ តំបន់ និងអនតរជ្ជតិ) ពដើម្បីការពារ និង
ពលើកកម្ពស់សិទធិរបស់ពលករពទសនតរម្បពវសន៍ ម្ពម្ទំងជំរុញការអនុវតតលិខិតូបករណ្៍ន្នន្នរបស់
អាស្ក៊ា ន និងអនតរជ្ជតិ។ 

 

 ពដើម្បសីពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទភិាពខាងពលើពនុះ ទីភាា ក់ងារជ្ជតិម្ុខរបរ និងការងារ ន្នយកោឋ នម្ុខរបរ 
និងហតថពលកម្ម វិទាស្កថ នជ្ជតិការងារ គណ្ៈកម្មការកស្កងចាប់ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធនឹងវិស័យ 

ការងារ គណ្ៈកម្ម ធ្ិការបណ្តុ ុះបណ្តត ល និងបញ្ាូនពលករពៅពធ្វើការពៅបរពទស គណ្ៈកម្មការផ្តល់ភាពម្សប



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 56  
 

ចាប់ជូនដល់ពលករកម្ពុជ្ជតដលកំពុងស្កា ក់ពៅ និងពធ្វើការពៅម្បពទសនែ ទមី្បឹកាទទលួបនទុកពលករ ន្នយក
ោឋ នសហម្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ន្នយកោឋ នតផ្នការ សថ ិតិ និងនីតិកម្ម ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគល
នពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ និងម្នទីរការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី ពខតត ម្តូវពរៀបចំយនតការ
ការងារពដើម្បីអនុវតត សពំៅម្បម្ូលនូវចណំ្ចុម្បឈម្ែមីៗ តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតតពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្លូោឋ ន
តកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 

 

៣.៣.៥. បសងកើនែលិតភាររមាៃ ាំងរលរម្មផដលរាំរុងសាិតរនុងទី្ែារការររ 
សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- អម្តាននចំនួនវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លពដើម្បីពលើកកម្ពស់ផ្លិតភាពការងារដល់កម្មករ និពោជិត និពោជក 
និងអាកតសវងរកការងារ ពកើនព ើងោ៉ា ងតិច៥ភាគរយ/ឆា ំ 

- អម្តាននការយល់ដឹងអំពីភាពចំាច ់ និងស្ករៈសំខាន់ននផ្លិតភាពការងារកាុងចំពណ្តម្កម្មករនិពោជិត 
និពោជក ម្នការពកើនព ើងតផ្អកពលើការអពងាតជ្ជពរៀងរាល់ឆា ំ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ពធ្វើវិពស្កធ្នកម្ម ឬកស្កងលិខិតបទោឋ នគតិយុតត ពដើម្បីឱ្យម្នទទួលយកនិសសិតពធ្វើកម្មសិកាតាម្ 
សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន  

២. ពធ្វើយុទធន្នការពលើកកម្ពស់ផ្លិតភាពការងារថ្នា ក់ជ្ជតិជ្ជពរៀងរាល់ឆា ំ 
៣. ផ្តល់ការបណ្តុ ុះបណ្តត លតម្ម្ង់ទិសម្ុនចូលបពម្ម្ើការងារ ជំន្នញទន់ ការពលើកកម្ពស់ផ្លិតភាពការ
ម្គប់ម្គងធ្នធានម្នុសស និងសហម្គិនភាព 

៤. បពងាើនការតសវងរកកម្មសិកាការងារសម្ម្ប់សិសស និសសិត កម្មករ និពោជិត ពៅតាម្សហម្គស 
ម្គឹុះស្កថ នរដឋ និងឯកជនន្នន្ន។ 

 

 ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ ទីភាា ក់ងារជ្ជតិម្ុខរបរ និងការងារ  វទិាស្កថ នជ្ជតិ
ការងារ ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ម្តូវពរៀបចំយនតការការងារពដើម្បី
អនុវតត សំពៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនវុតតពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល 

និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 
 

 

 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 
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ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវយុទធស្កញ្រ្សតអាទិភាពខាងពលើពនុះ អងគភាពពាក់ព័នធម្តូវ៖ 

▪ ពរៀបចំម្កុម្ការងារតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ វាយតនម្លតផ្នការសកម្មភាពននកម្មវិធ្ីពនុះពដើម្បីកំណ្តន់វូសចូ
ន្នករវាស់នូវសម្ិទធកម្មម្បចំឆា ំ និងកំណ្ត់តផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆា ំតាម្រយៈការកំណ្ត់ឱ្យម្នរាយការណ្៍
និងសថ ិតិម្បចំតខ ម្តីម្ស ្ម្ស និងម្បចំឆា ំពោយម្នបញ្ហា ក់ពកីារ វិវឌ្ឍននសូចន្នករនីម្ួយៗ 

▪ ពរៀបចំអនុវតតែវិកាតាម្កម្ម វិធ្ី ពដើម្បីបនសីុតផ្នការសកម្មភាពកាុងកម្មវិធ្ីនីម្យួៗពៅនឹងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត
ចំណ្តយរយៈពពលម្ធ្យម្របស់ម្កសួង សំពៅបពងាើនម្បសិទធភាពចំណ្តយែវិកា និងភាពអាចពាករណ្៍ាននន
ម្បភពធ្នធានែវិកា 

▪ ពរៀបចំគពម្ម្ងែវិកាជូនរាជរោឋ ភិាលនដគូអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិ ពដើម្បពីសា ើសុំហិរញ្ញបបទន និង
ជំនួយបពចេកពទសសម្ម្បទ់ិញសម្ា រ បរិកាខ រ និងម្ពធ្ាាយសំពៅពលើកសទួយសម្តថភាពអងគភាពកាុងការបពំពញ
ភារកិចេ 

▪ ពរៀបចំតកលម្អម្បព័នធម្គប់ម្គងម្ញ្រ្នតីរាជការ តដលទទលួភារកិចេចត់តំាងឱ្យអនុវតតសកម្មភាពអាទិភាព
កាុងកម្មវិធ្ីនីម្យួៗ។ 

 

៣.៤- ការអភិវឌ្ឍរបបសនរិសុែសងគម្ 

ពោយឈរពលើម្ូលោឋ នននសថ ិរភាពនពោាយ សថ រិភាពម្៉ា ម្កូពសដឋកិចេ និងវឌ្ឍនភាពកាងុការអភវិឌ្ឍវិស័យ 
ពសដឋកិចេ-សងគម្កិចេ រាជរោឋ ភិាលានពរៀបចំម្កបខ័ណ្ឌ ពគលនពោាយជ្ជតគំិពារសងគម្ កាុងការធាន្នឱ្យាន
នូវសនតិសុខម្ាក់ចំណូ្ល និងកាត់បនថយភាពងាយរងពម្គុះតផ្ាកពសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតថុរបស់ម្បជ្ជជនសំពៅពលើក
កម្ពស់សុខម្លភាព និងស្កម្គគីភាពសងគម្ ម្ពម្ទងំកាត់បនថយភាពម្កីម្កជ្ជអតិបរម្ ជ្ជពិពសសម្បព័នធគំពារ
សងគម្សម្ម្ប់កម្មករនពិោជិត ម្ញ្រ្នតសី្កធារណ្ៈ អតីតម្ញ្រ្នតីរាជការ និងអតីតយុទធជន។ កាុងអាណ្តតិែមពីនុះ ម្កសងួ
បនតយកចិតតទកុោក់ពលើ ការអភិវឌ្ឍរបបសនតិសុខសងគម្ដល់កម្មករនិពោជិត និងម្ញ្រ្នតីស្កធារណ្ៈ អតតីម្ញ្រ្នតី
រាជការ និងអតីតយុទធជន ពោយបនតការពម្ងឹង និងពម្ងីកការអនវុតតរបបសនតសិុខសងគម្តផ្ាកហានិភ័យការងារ 
ការបនតពម្ងឹង និងពម្ងីកការអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកតែទសំុខភាព ការជំរុញការពរៀបចំ និងោក់ឱ្យដំពណ្ើរ
ការរបបម្ាកព់ស្កធ្ន នងិការពម្ងឹងការអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្ពលើវិស័យពសដឋកិចេពម្ៅម្បព័នធ ម្ពម្ទងំការ
អភិវឌ្ឍសម្តថភាពពដើម្បីបពងាើនម្បសិទធភាពការផ្តល់ពសវា សពំៅពលើកកម្ពស់សខុម្លភាព និងស្កម្គគីភាពសងគម្ 
ម្ពម្ទងំចូលរួម្ចំតណ្កកាត់បនថយភាពម្កីម្កជ្ជអតិបរម្ ជ្ជពិពសស ម្បព័នធគំពារសងគម្សម្ម្ប់កម្មករនិពោជិត 
ម្ញ្រ្នតីស្កធារណ្ៈ អតីតម្ញ្រ្នតីរាជការ និងអតីតយុទធជន។ 

 

សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានកាុងយុទធស្កញ្រ្សត ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- អម្តាចំណ្តយរដឋាលពធ្ៀបនឹងសម្ជិក ប.ស.ស. 
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- ចំនួនម្ញ្រ្នតី ប.ស.ស ពធ្ៀបនងឹសម្ជិក ប.ស.ស. 
- ករណ្ីបតឹងតវា៉ាពាក់ព័នធនឹងពសវានដគូ ប.ស.ស. ពធ្ៀបនឹងសម្ជិក ប.ស.ស ម្នការែយចុុះ 
- ករណ្បីណ្ត ឹងតវា៉ាពាក់ព័នធនងឹពសវានដគូ ពធ្ៀបនឹងចំនួនពសវាតដលានផ្តល់ 

- ករណ្ីបតឹងតវា៉ាពាក់ព័នធនឹងពសវា គំម្ទរបស់ ប.ស.ស. ពធ្ៀបនឹងសម្ជិក ប.ស.ស. ម្នការែយចុុះ។ 
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នវូកម្មវិធ្ីអាទិភាពចំននួ៥ ដូចខាងពម្កាម្៖ 

៣.៤.១. រព្ងឹង និងរព្ងីរការអនុវតររបបសនរិសុែសងគម្ផែនរហានិភយយការររ 
សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធ្ពីនុះ រមួ្ម្ន៖ 

- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន តដលានបងភ់ាគទន ប.ស.ស. ពលើចនួំនសហម្គសសរបុ ោ៉ា ងតិចចំនួន 
៩៩ភាគរយ ម្តឹម្ឆា ំ២០២៣ 

- កម្ម្ិតគុណ្ភាពពសវារបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកហានិភ័យការងារ ម្នការពកើនព ើង 

- សុវតថិភាពននការដឹកជញ្ាូនកម្មករនិពោជិតម្តូវានពម្ងឹង 

- កម្មករនិពោជិតែមីោ៉ា ងតិចចំននួ ៥០ ០០០ន្នក/់ឆា ំ ម្តូវានចុុះបញ្ា  ី
- ចំនួនម្ញ្រ្នតីផ្តល់ពសវាតផ្ាកហានិភ័យពធ្ៀបនឹងសម្ជិក ប.ស.ស. 
- អម្តាចំណ្តយរដឋាលតផ្ាកហានិភ័យការងារពធ្ៀបនឹងសម្ជិក ប.ស.ស. 
- ម្បព័នធតាម្ោនម្បវតតិកម្មករនិពោជិតតដលជ្ជសម្ជិក ប.ស.ស. តដលទទួលពម្គុះថ្នា ក់ការងារ ម្តូវ
ានពរៀបចំ ម្តឹម្ឆា ំ២០២០ 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យម្ញ្រ្នតីស្កធារណ្ៈ តដលជ្ជសម្ជិក ប.ស.ស. តផ្ាកហានិភ័យការងារ ម្តូវាន
ពរៀបចំម្តឹម្ឆា ំ ២០២០ 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យចំណ្តត់ថ្នា ក់ពសវារបស់នដគូ ប.ស.ស. ម្តូវានពរៀបចមំ្តឹម្ឆា ំ២០២១។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ពរៀបចំកស្កងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធការអនុវតតរបបសនតិសខុសងគម្តផ្ាកហានិភ័យការងារ  
២. ពម្ងឹងយនតការននកាអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកហានិភ័យការងារ  
៣. ពម្ងឹងយនតការទប់ស្កា ត់ករណ្ីពម្គុះថ្នា ក់ដឹកជញ្ាូនកម្មករនិពោជិត និងករណ្ីដលួសនលប់របស់កម្មករ
និពោជិត តាម្សហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន 

៤. ពម្ងីកពសវារបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកហានិភ័យការងារ ដល់សម្ជិក ប.ស.ស.  
៥. ពម្ងីកពសវាគំម្ទដល់សម្ជិក ប.ស.ស. 
៦. ពរៀបចំយនតការតាម្ោន និងវាយតនម្លការអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកហានិភយ័ការងារ  
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៧. បពងាើតការយល់ដឹងអំពីរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកហានិភ័យការងារ។ 
 ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ ពបឡាជ្ជតរិបបសនតិសុខសងគម្ ម្ពម្ទងំអងគភាព
ពាក់ព័នធ ដូចជ្ជ ម្កុម្កស្កងចាប់ ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ ម្តូវ
ម្បឹកាពោបល់ជ្ជម្ួយគា  សំពៅតកលម្អការពធ្វើតផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆា ំ និងពធ្វើបចេុបបនាភាពនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ  
តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតត ពដើម្បពីធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច។់ 
 

៣.៤.២. រព្ងឹង និងរព្ងីរការអនុវតររបបសនដិសុែសងគម្ផែនរផែទាំសុែភារ 

សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- អម្តាសហម្គស ម្គឹុះស្កថ ន តដលានបងភ់ាគទន ប.ស.ស. ពលើចនួំនសហម្គសសរបុ ោ៉ា ងតិចចំនួន
៩៩% ម្តមឹ្ឆា ំ២០២៣ 

- កម្ម្ិតគុណ្ភាពពសវារបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកតែទសំុខភាព ម្នការពកើនព ើង 

- កម្មករនិពោជិតែមីោ៉ា ងតិចចំននួ ៥០ ០០០ន្នក/់ឆា ំ ម្តូវានចុុះបញ្ា  ី
- ចំនួនម្ញ្រ្នតីផ្តល់ពសវាតផ្ាកតែទសំុខភាព និងសម្ជិក ប.ស.ស. 
- អាម្តាចំណ្តយរដឋាលតផ្ាកតែទសំុខភាពពធ្ៀបនឹងសម្ជិក ប.ស.ស. 
- ម្បព័នធតាម្ោនម្បវតតិកម្មករនិពោជិតតដលជ្ជសម្ជិក ប.ស.ស. តដលទទលួបញ្ហា សុខភាពម្តូវាន
ពរៀបច ំម្តមឹ្ឆា ំ២០២០ 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យសហម្គស ម្គុឹះស្កថ ន និងកម្មករ នពិោជិតតផ្ាកតែទសំខុភាព ម្តវូានពធ្វើ
បចេុបបនាកម្មជ្ជម្បចំ 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យម្ញ្រ្នតីស្កធារណ្ៈ តដលជ្ជសម្ជិក ប.ស.ស. តផ្ាកតែទសំុខភាពម្តូវានពរៀបចំ
ម្តឹម្ឆា ំ ២០២០ 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យចណំ្តត់ថ្នា ក់ពសវារបស់នដគ ូប.ស.ស. ម្តវូានពរៀបច ំម្តឹម្ឆា ំ២០២១។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ពរៀបចំលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធការអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកតែទសំុខភាព 

២. ពម្ងឹងយនតការននកាអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកតែទសំុខភាព 

៣. ពម្ងីកពសវារបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកតែទសំុខភាព ដល់សម្ជិក ប.ស.ស. 
៤. បពងាើនការយល់ដឹងអំពីរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកតែទសំុខភាព  
៥. ពរៀបចំយនតការតាម្ោន និងវាយតនម្លការអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកតែទសំុខភាព។ 
 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 60  
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ ម្កុម្ម្បឹកាបពចេកពទសរបបសនតិសុខសងគម្ និង
ពបឡាជ្ជតរិបបសនតិសុខសងគម្ ម្ពម្ទងំអងគភាពពាក់ព័នធដូចជ្ជ ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយ
អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ម្តូវម្បឹកាពោបល់ជ្ជម្ួយគា  សំពៅតកលម្អការពធ្វើតផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆា ំ និងពធ្វើ
បចេុបបនាភាពនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតត ពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និង
ព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។  

 

៣.៤.៣. ជាំរញុការសរៀបចាំ និងដារ់ឱ្យដាំសណើរការរបបសនដិសុែសងគម្ផែនរព្បារ់សសា្ន 

សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- និវតតន៍ជនទទលួាននូវម្ាក់ពស្កធ្នតាម្ចាប់កំណ្ត ់

- អម្តាចំណ្តយរដឋាលតផ្ាកម្ាក់ពស្កធ្នពធ្ៀបនងឹសម្ជិក  ប.ស.ស. 
- សម្ម្ម្តម្ញ្រ្នតី ប.ស.ស. តផ្ាកម្ាកព់ស្កធ្នពធ្ៀបនឹងសម្ជិក ប.ស.ស. 
- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យនវិតតន៍ជនតដលជ្ជសម្ជិក ប.ស.ស. តផ្ាកម្ាក់ពស្កធ្នម្តូវានពរៀបច ំម្តឹម្ឆា ំ
២០២០ 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យពលើ សហម្គស ម្គឹុះស្កថ នតផ្ាកម្ាក់ពស្កធ្នម្តូវានពរៀបចំម្តឹម្ឆា ំ២០២០ 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គងទិនាន័យការទម្ទរម្ាកព់ស្កធ្នម្តវូានអភិវឌ្ឍម្តឹម្ឆា ំ២០២០។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ពរៀបចំលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធការអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកម្ាកព់ស្កធ្ន  
២. ពរៀបចំយនតការអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកម្ាក់ពស្កធ្ន  
៣. សិកាសម្ិទធលិទធភាពននការពម្ងីកវិស្កលភាពសម្ម្ប់របបម្ាក់ពស្កធ្នសម ័ម្គចិតតម្សបតាម្
ម្កបខ័ណ្ឌ ពគលនពោាយជ្ជតិគំពារសងគម្  

៤. បពងាើនការយល់ដឹងអំពីរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកម្ាកព់ស្កធ្ន 

៥. ពរៀបចំយនតការតាម្ោន និងវាយតនម្លការអនុវតតរបបសនតិសុខសងគម្តផ្ាកម្ាក់ពស្កធ្ន។ 
ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ ពបឡាជ្ជតរិបបសនតិសុខសងគម្ និងម្កុម្ការងារ

ពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ម្តូវម្បឹកាពោបល់ជ្ជម្យួគា  សពំៅតកលម្អការពធ្វើតផ្នការ 
សកម្មភាពម្បចំឆា ំ និងពធ្វើបចេុបបនាភាពនូវចំណ្ុចម្បឈម្ែមីៗ តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតតពដើម្បីពធ្វើ
ជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 

 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 61  
 

៣.៤.៤. រព្ងឹងការអនុវតររបបសនរិសុែសងគម្សលើវសសយយសសដារិចេសព្ៅព្បរយនធ 
សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- ចំននួសម្ជិក ប.ស.ស. ននពសដឋកិចេពម្ៅម្បព័នធតដលានចុុះបញ្ា ី ម្តូវានពធ្វើបចេុបបនាភាពពៅជ្ជសម្ជិក
កាុងម្បព័នធជ្ជពរៀងរាល់ឆា ំ 

- នីតិវិធ្ី និងឯកស្ករននការចុុះបញ្ា ី ម្តូវានផ្សពវផ្ាយ។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. បពងាើនការផ្សពវផ្ាយអំពីនតីិវិធ្ី និងឯកស្ករចំាច់ន្នន្នសម្ម្បក់ារចុុះបញ្ា ី 
២. ពម្ងឹងការចុុះបញ្ា ី និងការផ្តល់ប័ណ្ណដល់កម្មករនិពោជិតននពសដឋកិចេពម្ៅម្បព័នធ 
៣. ពម្ងឹងយនតការពបើកផ្តល់ពគលរបបឧបតថម្ាដល់កម្មករនិពោជិតជ្ជញ្រ្សត ីទងំកាុងនងិពម្ៅម្បព័នធ 
សម្ជិកម្កុម្ម្បឹកា ំុ-សងាា ត់ ពម្ភូម្ិ អនុភូម្ិ ជំនួយការភូម្ិជ្ជញ្រ្សត ី ពពលសម្ម្លកូន។ 

 

ពដើម្បសីពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទភិាពខាងពលើពនុះ ពបឡាជ្ជតរិបបសនតិសុខសងគម្ និងម្កុម្ការងារពម្ងឹង
ការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ ម្តូវម្បឹកាពោបល់ជ្ជម្ួយគា  សពំៅតកលម្អការពធ្វើតផ្នការ
សកម្មភាពម្បចំឆា ំ និងពធ្វើបចេុបបនាភាពនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ តដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតត ពដើម្បពីធ្វើជ្ជ
ម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 

 

៣.៤.៥. អភិវឌ្ឍសម្តាភារសាា បយនសដើម្បីបសងកើនព្បសិទ្ធភារការែរល់សសវា 

សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- ម្បព័នធម្គប់ម្គង  ប .ស .ស.  ម្សបតាម្ពគលការណ្អ៍ភិាលកិចេលអ  ម្តូវានពម្ងងឹ 

- ការម្គប់ម្គងសម្ិទធកម្ម  និងគណ្ពនយយភាពការងារ  ម្តូវានពម្ងងឹ 

- ការ វិនិពោគ និងនិរនតរភាពហិរញ្ញវតថុរបស់ ប .ស .ស. ម្តូវានធាន្នសម្តថភាពព ល្ើយតបរបស់ ប .ស .ស.  
ពៅនឹងការពកើនព ើងននតម្ម្ូវការពសវា  ម្តូវានពលើកកម្ពស។់ 

 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ពរៀបចំលិខិតបទោឋ នគតិយុតតសត ីពីពបឡាជ្ជតិរបបសនតិសុខសងគម្តដលម្សបតាម្ម្កបខ័ណ្ឌ ពគល
នពោាយជ្ជតិគំពារសងគម្ ២០១៦-២០២៥ 

២. ពម្ងីកសម្តថភាព និងលទធភាពផ្តល់ពសវាគំម្ទដល់សម្ជិក 

៣. សិកាសម្ិទធលិទធភាពននការពម្ងីកវិស្កលភាពកម្មករនិពោជិតពម្ៅម្បព័នធ 
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៤. ពម្ងឹងគណ្ៈកម្មការវិនិពោគម្លូនិធ្ិសនតិសុខសងគម្/ម្កុម្ម្បឹកាធ្ន្នភិាល 

៥. ពម្ងឹងកិចេសហម្បតិបតតិការជ្ជម្យួបណ្តត ម្បពទសន្នន្នពលើការផ្តល ស់បតូរតាវកាលិករបបសនតិសុខសងគម្ 

៦. បពងាើនសម្តថភាពម្ញ្រ្នតី ប.ស.ស. ពដើម្បីពម្ងឹងគុណ្ភាព ម្បសិទធភាពននការដកឹនំ្ន និងផ្តល់ពសវា  
៧. ពម្ងឹងយនតការផ្តល់ព័ត៌ម្នពោយស្កធារណ្ជន។ 
 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ ពបឡាជ្ជតិរបបសនតិសុខសងគម្ ន្នយកោឋ នសហ
ម្បតិបតតកិារអនតរជ្ជត ិ ម្កមុ្ការងារពម្ងងឹការអនវុតតពគលនពោាយអភវិឌ្ឍន៍វិស័យការងារ ម្តវូម្បឹកាពោបល់
ជ្ជម្ួយគា  សពំៅតកលម្អការពធ្វើតផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆា ំ និងពធ្វើបចេុបបនាភាពនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗ តដលអាច
ពកើតព ើងន្នពពលអនុវតត ពដើម្បីពធ្វើជ្ជម្លូោឋ នតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 

 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវយុទធស្កញ្រ្សតអាទិភាពខាងពលើពនុះអងគភាពតដលពាក់ព័នធម្តូវ៖ 

▪ ពរៀបចំម្កុម្ការងារតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ វាយតនម្លតផ្នការសកម្មភាពននកម្មវិធ្ីពនុះពដើម្បីកំណ្តន់វូសចូ
ន្នករវាស់នូវសម្ិទធកម្មម្បចំឆា ំ និងកំណ្ត់តផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆា ំតាម្រយៈកំណ្ត់ឱ្យម្នរាយការណ្៍និង
សថ ិតិម្បចំតខ ម្តីម្ស ្ម្ស និងម្បចំឆា ំពោយម្នបញ្ហា ក់ពីការ វវិឌ្ឍននសូចន្នករនីម្ួយៗ។ 

▪ ពរៀបចំអនុវតតែវិកាតាម្កម្មវិធ្ីពដើម្បីបនសីុតផ្នការសកម្មភាពកាុងកម្មវិធ្ីនីម្យួៗពៅនឹងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត
ចំណ្តយរយៈពពលម្ធ្យម្របស់ម្កសួង សំពៅបពងាើនម្បសិទធភាពចំណ្តយែវិកា និងភាពអាចពាករណ្៍ាន
ននម្បភពធ្នធានែវិកា។ 

▪ ពរៀបចំគពម្ម្ងែវិកាជូនរាជរោឋ ភិាលនដគូអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិពដើម្បីពសា ើសុំហិរញ្ញបបទន និង
ជំនួយបពចេកពទសសម្ម្បទ់ិញសម្ា របរកិាខ រ និងម្ពធ្ាាយសំពៅពលើកសទួយសម្តថភាពអងគភាពកាុងការបពំពញ
ភារកិចេ។ 

▪ ពរៀបចំតកលម្អម្បព័នធម្គប់ម្គងម្ញ្រ្នតីរាជការ តដលទទលួភារកិចេចត់តំាងឱ្យអនុវតតសកម្មភាពអាទិភាព
កាុងកម្មវិធ្ីនីម្យួៗ។ 
 

៣.៥- ការរព្ងឹងសសវាោាំព្ទ្ទ្សូៅ 

ការបពងាើនពលបឿនននការតកទម្ម្ង់អភិាលកិចេលអ ពលើការតកទម្ម្ង់ និងពលើកកម្ពស់សម្តថភាពស្កថ ប័ន ការ
ពម្ងឹងភាពស្កអ តសអ ំពៅកាងុរដឋាលស្កធារណ្ៈ ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពអនវុតតការងារ ការពម្ងងឹអភាិលកចិេវិស័យ 

ឯកជន និងកម្មវិធ្ីកំតណ្ទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសុ្កធារណ្ៈ គឺជ្ជគនលឹុះសំខាន់ម្យួតដលរួម្ចំតណ្កដល់ការ
អភិវឌ្ឍសងគម្-ពសដឋកិចេម្បកបពោយចីរភាព និងសម្ធ្ម្៌។ ការបពងាើនពលបឿនននការតកទម្ម្ងអ់ភិាលកិចេលអ នងឹ
ពធ្វើឱ្យការអនុវតតការងារកាន់តតម្នគុណ្ភាព សម្តថភាព និងផ្លិតភាព សំពៅពម្ងឹងគុណ្ភាពននការផ្តល់ពសវា
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ស្កធារណ្ៈឱ្យកាន់តតម្នភាពលអម្បពសើរ។ កាុងអាណ្តតិែមីពនុះ ម្កសួងបនតយកចិតតទុកោក់ពលើការងារអភិាល
កិចេលអ ពោយបនតពម្ងឹងការងាររដឋាល  វមិ្ជឈការ និងវសិហម្ជឈការ ពដើម្បីបពងាើនម្បសិទធភាពពសវាស្កធារណ្ៈ 
ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ និងធ្នធាន អភិវឌ្ឍសម្តថភាពម្ញ្រ្នតរីាជការ និងកស្កងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់
ព័នធវិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ពម្ងងឹកិចេសហម្បតិបតតិការ សម្ភាពពយនឌ្រ័ និងពសវាសងគម្
ពម្ងឹងយនតការតាម្ោន ម្តតួពិនិតយ និងវាយតនម្ល ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវការពធ្វើទំពនើបកម្មស្កថ ប័នម្កសួង និងការ
អភិវឌ្ឍម្បកបពោយភាពបរោិប័នា ការពលើកកម្ពស ់និងការពម្ងឹងភាពជ្ជអាកដកឹនំ្ន ស្កម រតមី្េ ស់ការម្បកបពោយ
ការទទួលខុសម្តូវខពស់ ការធាន្ននិរនតរភាពននតួន្នទី និងពម្ងឹងសម្តថភាពននដំពណ្ើរការ វិស័យស្កធារណ្ៈ ការ
ពលើកកម្ពស់គណុ្តធ្ិបពតយយ។ 
  

សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងយុទធស្កញ្រ្សត ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- ម្បព័នធរដឋាលហិរញ្ញវតថុ និងតាម្ោនវាយតនម្លម្តូវានពម្ងឹង 

- សម្តថភាពម្ញ្រ្នតីកាុងការព ល្ើយតប តម្ម្ូវការស្កធារណ្ៈម្តូវានពម្ងឹង 

- ម្បព័នធពធ្វើពតសតសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីពោយបពចេកពទសព័ត៌ម្នវិទា ពម្កាយពពលវិម្កឹតយការ ម្តូវានអនុវតត
ម្តឹម្ម្តីម្សទី ៣ ឆា ំ២០១៩ 

- កម្មវិធ្ីវិម្ជឈការ និងវិសហម្ជឈការ ម្តូវានអនុវតត 
- តួន្នទី និងសម្តថភាពអងគភាព ម្តូវានពម្ងឹង 

- កិចេសហម្បតិបតតិការម្គប់តផ្ាក និងម្គប់នដគូជ្ជត ិនិងអនតរជ្ជតិ ម្តវូានពម្ងឹង នងិពម្ងីក 

- រាយការណ្វ៍ឌ្ឍនភាពននការអនុវតតតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 
២០១៩-២០២៣ ម្បចំតខ ម្តីម្ស ្ម្ស និងឆា ំ ម្តូវានពធ្វើពទៀងទត់តាម្កាលកំណ្ត់ 

- ដំពណ្តុះម្ស្កយពលើចំណ្ចុម្បឈម្ និងសំណូ្ម្ពរម្តវូានរកព ើញ និងពោុះម្ស្កយទន់ពពលតាម្រយៈ 
យនតការពិនិតយ តាម្ោន វាយតនម្ល ម្បចំ្ម្ស និងម្បចំឆា ំ 

- ការម្តួតពិនិតយ តាម្ោន វាយតនម្លការអនុវតតកម្មវិធ្ ីនិងយុទធស្កញ្រ្សត  ម្បចំ្ម្ស និងម្បចំឆា ំ ម្តូវាន
ពធ្វើជ្ជពទៀងទត់។ 
ពដើម្បីសពម្ម្ចសូចន្នករយុទធស្កញ្រ្សតខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នវូកម្មវិធ្ីអាទិភាពចំននួ ៥ ដូចខាងពម្កាម្៖ 

 

៣.៥.១. រព្ងឹងការរររដាបាល វសម្ជឈការ និងវសសហម្ជឈការ សដើម្បីបសងកើនព្បសិទ្ធភារសសវាសាធារណៈ 
សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- ម្បសិទធភាពការងាររដឋាលម្តូវានពម្ងឹង 

- សម្តថភាពស្កថ ប័នម្តូវានពម្ងឹង 
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- ឥរិោបែ សលីធ្ម្៌  វិន័យ ម្កម្សីលធ្ម្៌វិជ្ជា ជីវៈ និងការទទួលខុសម្តូវរបសម់្ញ្រ្នតីម្តូវានពលើកកម្ពស់ 
- ពសវាស្កធារណ្ៈកាុងវិស័យការងារ និងអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ម្តូវានោក់បញ្េូលកាុងម្បព័នធ
សវ ័យម្បវតតិកម្ម ម្តឹម្ឆា ំ២០២០ 

- កម្ម្ងពសវាស្កធារណ្ៈទងំអស់ម្តូវានបញ្ាូន ពៅម្ចកទវ រ ពអ ិចម្តូនិច ផ្តល់ព័ត៌ម្នពសវាស្កធារណ្ៈ 
(Public Service Gateway) របស់ម្កសួងម្ុខងារស្កធារណ្ៈ 

- ពសវាស្កធារណ្ៈពៅថ្នា ក់ជ្ជតិម្តូវ ានផ្តល់តាម្ម្បព័នធសវ ័យម្បវតតិកម្ម ជ្ជអតិបរិម្ ម្តឹម្ឆា ំ២០២៣។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ដំពណ្ើរការម្បព័នធម្គប់ម្គងឯកស្ករពចញ ចូលរបស់ម្កសួង ពដើម្បតីាម្ោនលំហូរឯកស្ករ និងម្គប់ម្គង
ឯកស្ករកាលបបវតត ិ

២. ពរៀបចំចងម្កងគំរលិូខិត និងនីតិវិធ្ី កាុងការតាក់តតងលិខិតរដឋាល និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតត 
សម្ម្ប់ពម្បើម្ាស់ឱ្យម្នការឯកភាពគា ពៅតាម្បណ្តត អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទម្កសួង 

៣. បនតពបើកផ្តល់ម្ាក់ពបៀវតស និងម្ាក់ឧបតថម្ាពផ្សងៗ ទន់ពពលពវោកំណ្ត់ ម្សបតាម្ពគលការណ្៍
តណ្នំ្នរបសរ់ាជរោឋ ភិាល 

៤. ពម្ងឹងយនតការម្គប់ម្គងម្ញ្រ្នតរីាជការតាម្អងគភាពន្នន្នពម្កាម្ឱ្វាទម្កសងួ ម្សបតាម្ចាប់សហលកខនតិកៈ
ម្ញ្រ្នតីរាជការសុីវិល ននម្ពុះរាជ្ជណ្តចម្កកម្ពុជ្ជ អនមុ្កឹតយសត ីពីការម្គប់ម្គងវតតម្នម្ញ្រ្នតីរាជការសុីវិល 
និងម្ញ្រ្នតីជ្ជបក់ិចេសនា និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធន្នន្ន 

៥. បនតតកលម្អគុណ្ភាពននការផ្តល់ពសវាស្កធារណ្ៈ ពដើម្បីព ល្ើយតបនឹងតម្មូ្វការអាកទទួលពសវាពៅ
ទីសត ីការម្កសងួ 

៦. បនតពរៀបចំវិភាគ និងពិពណ្ន៌្នម្ុខតំតណ្ងម្គប់ម្គងរបស់ម្ញ្រ្នតីរាជការ ពោយកណំ្ត់តាម្តនួ្នទ ីភារកិចេ 
និងកម្ម្ិត សញ្ហញ បម្តជំន្នញ 

៧. បនតអនុវតតកម្មវិធ្ីកំតណ្ទម្ម្ង់វិម្ជឈការ និងវិសហម្ជឈការ សំពៅបពងាើនម្បសទិធភាពការងារ និង 
បងខិតការផ្តល់ពសវាឱ្យកាន់តតខិតពៅជិតម្បជ្ជពលរដឋ ម្សបតាម្កម្មវិធ្ីជ្ជតិ សម្ម្ប់ការអភវិឌ្ឍ តាម្
តបបម្បជ្ជធ្ិបពតយយពៅថ្នា ក់ពម្កាម្ជ្ជតិ 

៨. ពធ្វើឱ្យកាន់តតម្បពសើរពសវារដឋាល និងពសវាពផ្សងៗ ជូនដល់ម្ញ្រ្នតរីាជការបស់ម្កសួងពដើម្បពីលើកកម្ពស់
ផ្លិតភាព គុណ្ភាព និងម្បសិទធភាពការងាររបស់ម្ញ្រ្នតីរាជការ 

៩. បពងាើនស្កម្គគភីាពនផ្ទកាុងតាម្បណ្តត អងគភាពន្នន្ន ពដើម្បីពលើកកម្ពស់ស្កម រតីការងារជ្ជម្កុម្ នងិសុខដុម្
នីយកម្មកាុងការបំពពញការងារ 
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 ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ អគគន្នយកោឋ នរដឋាល និងហិរញ្ញវតថុ ន្នយកោឋ ន
រដឋាល និងបុគគលិក ន្នយកោឋ នហិរញ្ញវតថុ និងម្ទពយសម្បតតិរដឋ ម្នទីរការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី 
ពខតត ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ ម្គប់អងគភាពពាក់ព័នធ និងម្កុម្ការងារ
ម្ចកពចញចូលតតម្ួយ ម្តូវសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធ ពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្លួនផ្ទកាុងម្ួយ សំពៅ
ម្បម្ូលនូវចំណ្ចុម្បឈម្ែមីៗតដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតតពធ្វើជ្ជម្ូលោឋ ន ពដើម្បីតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតប
ភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 
 

៣.៥.២. រព្ងឹងការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតាុ និង្នធាន 

សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- ការម្គប់ម្គងធ្នធានពដើម្បីគំម្ទការអនុវតតយុទធស្កញ្រ្សតន្នន្ន ម្តូវានពម្ងឹង 

- តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតែវិកា ម្តូវានពរៀបចទំន់ពពល និងម្គប់ម្ជុងពម្ជ្ជយ 

- តផ្នការែវិកាម្តូវានអនុវតតឱ្យម្នម្បសិទធភាព 

- សិកាលទធភាពការពម្បើម្ាស់ម្បព័នធបពចេកវិទាព័ត៌ម្នសម្ម្ប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុស្កធារណ្ៈ (FMIS) 

ពៅតាម្អងគភាពែវិកាម្តវូានពម្ងីក។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖  
១. ពម្ងឹងការពរៀបចំតផ្នការយុទឋស្កញ្រ្សតែវិកាពោយផ្ាភាា ប់ជ្ជម្ួយពគលបំណ្ង ពគលនពោាយ និង
យុទធស្កញ្រ្សតអាទិភាពរបស់ម្កសងួ និងបនតតកលម្អគពម្ម្ងែវិកាកម្មវិធ្ី ម្សបតាម្ពគលការណ្ត៍ណ្នំ្ន
របស់ម្កសួងពសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតថ ុ

២. ពម្ងឹងយនតការម្បម្លូ និងម្គប់ម្គងចំណូ្លម្ិនតម្នស្ករពពើពនឋពីពសវាស្កធារណ្ៈពោយកណំ្ត់កម្ម្តិ
លំពអៀងពកើនព ើងឬែយចុុះ ១០ភាគរយ 

៣. ពម្ងឹងការអនវុតតចំណ្តយ ឱ្យកាន់តតម្នស័កិតសិទធភាព គណ្ពនយយភាព តម្ល ភាព និងម្បសិទធភាព 
ម្សបតាម្កម្មវិធ្ីអាទិភាពរបស់ម្កសងួពោយកំណ្ត់កម្ម្ិតលំពអៀងពកើនព ើងឬែយចុុះ៥ភាគរយ 

៤. ពម្ងឹងការអនវុតតនីតិលទធកម្មស្កធារណ្ៈ ឱ្យកាន់តតម្នតម្ល ភាព ម្បសិទធភាព នងិទន់ពពលពវោ 

៥. ពម្ងឹងការពរៀបចំបញ្ា ីស្ករពពើភណ្ឌ  និងម្គប់ម្គងម្ទពយសម្បតតិរដឋ ពៅម្គប់អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទម្កសងួ 

៦. ពម្ងឹង និងពម្ងីកការពម្បើម្ាស់ម្បព័នធបពចេកវិទាព័ត៌ម្នសម្ម្ប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុស្កធារណ្ៈ (FMIS) 

៧. ពម្ងឹង និងពម្ងីក អងគភាពែវិកា និងគំម្ទអងគភាពហិរញ្ញវតថ ុពដើម្បីបពងាើនម្បសិទធភាពម្គប់ម្គងម្បកប  
ពោយគណ្ពនយយភាព និងតម្ល ភាព។ 
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 ពដើម្បសីពម្ម្ចាននូវយុទធស្កញ្រ្សតខាងពលើពនុះ ន្នយកោឋ នហិរញ្ញវតថុ និងម្ទពយសម្បតតរិដឋ អងគភាពលទធកម្ម 
ម្គប់អងគភាពែវិកា ម្គប់អងគភាពម្បម្ូលចំណូ្លថ្នា ក់កណ្តត ល ម្នទរីការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី 
ពខតត ម្ពម្ទងំអងគភាពពាកព់័នធទងំអស់ និងម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ
ម្តូវសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធ កាុងការអនុវតតនូវសកម្មភាពការងារតដលានោក់ពចញ សំពៅម្បម្ូលនូវចំណ្ចុ
ម្បឈម្ែមីៗតដលអាចពកើតព ើងន្នពពលអនុវតតពធ្វើជ្ជម្លូោឋ ន ពដើម្បតីកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាព
ការងារចំាច់។ 
 

៣.៥.៣. អភិវឌ្ឍសម្តាភារម្ស្តនរីរាជការ និងរសាងលិែិតបទ្ដាា នគតិយុតរពារ់រយនធវសសយយការររ និង  

បណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ 
សូចន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធ្ីពនុះ រមួ្ម្ន៖ 

- ពម្ពរៀន និងម្៉ាឌូ្ុលសម្ម្ប់អភិវឌ្ឍសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីម្គប់តផ្ាកម្តូវានចងម្កង និងអនុម្័តឱ្យពម្បើម្ាស់ 
- លិខិតបទោឋ នពគលនពោាយ និងកិចេម្ពម្ពម្ពៀងពផ្សងៗ ម្តូវានពរៀបចំម្សបតាម្ទម្ម្ង់ និងនីតិវិធ្ ី

- បញ្ា ីតម្ម្ូវការលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពគលនពោាយ និងកិចេម្ពម្ពម្ពៀង ម្តូវានពធ្វើការសិកា និងចងម្កង 
- គុណ្ភាព និងយនតការម្គប់ម្គងសថ ិតិម្តូវានពម្ងឹង 
- គុណ្ភាពកស្កង តផ្នការពគលពោាយ និងតផ្នការន្នន្នរបស់ម្កសងួម្តូវានពម្ងងឹ 
- ការម្គប់ម្គងឋាបនភ័ណ្ឌ ព័ត៌ម្នវិទា និងការពម្បើម្ាស់ម្បព័នធឌី្ជីែលព័ត៌ម្នវិទាកាុងអងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទ
ម្កសងួម្តូវានពម្ងឹង 

- ម្បព័នធពតសតសម្តថភាពសិកាខ កាម្ ពោយម្បព័នធបពចេកវិទាពម្កាយពពលវិម្កឹតយការ ម្តវូានអភិវឌ្ឍម្តមឹ្ម្តីម្ស 
ទី៣ ឆា ំ២០២០ 

- ម្បព័នធរាយការណ្៍ឌី្ជីែល (Digital Reporting System)  ម្តូវានោក់ឱ្យពម្បើម្ាស់ម្តឹម្ឆា ំ២០២០។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖ 

១. ពរៀបចំបពងាើតគណ្ៈកម្មការវិម្កឹតយការ និងអភិវឌ្ឍសម្តថភាពម្ញ្រ្នតី 
២. ពរៀបចំចងម្កងម្គូបពងាគ លពៅតាម្ជំន្នញ និងតាម្វិស័យពដើម្បីបណ្តុ ុះបណ្តត លនិងបពងាើនសម្តថភាពម្ញ្រ្នតី 
៣. ពម្ងឹងសម្តថភាពថ្នា ក់ដឹកនំ្នអងគភាព រមួ្ម្នអគគន្នយកោឋ ន ន្នយកោឋ ន ម្គឹុះស្កថ ន អ.ប.វ និងម្នទីរ 
៤. ពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីតដលរងម្បតិបតតកិារ 
៥. ពម្ងឹងគុណ្ភាព និងយនតការម្គប់ម្គងសថ ិតិ  
៦. ជំរុញការកស្កង និងម្គប់ម្គងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតពាក់ព័នធ 
៧. ពម្ងឹងគុណ្ភាពកស្កងតផ្នការ ពគលនពោាយ និងតផ្នការន្នន្នរបស់ម្កសួង 



តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំព័រ 67  
 

៨. ពម្ងឹងការម្បម្លូផ្តុំ និងម្គប់ម្គងព័ត៌ម្ន ពសៀវពៅ ឯកស្ករពផ្សងៗពាក់ព័នធវិស័យការងារ នងិបណ្តុ ុះ
បណ្តត លបពចេកពទស និង វិជ្ជា ជីវៈ  

៩. បនតពម្ងឹងការម្គប់ម្គងឋាបនភ័ណ្ឌ ព័ត៌ម្នវិទា និងការពម្បើម្ាស់ម្បព័នធឌី្ជីែលព័ត៌ម្នវិទាកាុង
អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទម្កសងួ។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទភិាពខាងពលើពនុះ អគគន្នយកោឋ នរដឋាល និងហិរញ្ញវតថ ុ ន្នយកោឋ ន
រដឋាល និងបុគគលិក ន្នយកោឋ នហិរញ្ញវតថុ និងម្ទពយសម្បតតិរដឋ ន្នយកោឋ នតផ្នការ សថ ិត ិនិងនីតកិម្ម ន្នយកោឋ ន
 វិវាទការងារ ន្នយកោឋ នសវនកម្មនផ្ទកាងុ អគគ ធ្ិការោឋ ន ម្កុម្ការងារកស្កងចាប់ និងគណ្ៈកម្មការ វិម្កឹតយការ 
ម្គប់អងគភាពពាក់ព័នធ ម្នទីរការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី ពខតត នងិម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនវុតត
ពគលនពោាយអភវិឌ្ឍន៍វិស័យការងារ ម្តវូសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ទិធ ពដើម្បបីពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួល
នផ្ទកាុង សំពៅម្បម្ូលនូវចណំ្ចុម្បឈម្ែមីៗ តដលអាចពលចព ើងន្នពពលអនុវតតពដើម្បពីធ្វើជ្ជម្ូលោឋ នតកសម្ម្ួល 
និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗ ឬពម្តៀម្ពធ្វើជ្ជធាតុចលូកាុងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតន្នពពលខាងម្ុខ។ 

 

៣.៥.៤. រព្ងឹងរិចេសហព្បតិបតរិការ សម្ភារសយនឌ្យរ និងសសវាសងគម្ 

សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

-  កិចេសហម្បតិបតតិការជ្ជម្យួនដគូម្តវូានពម្ងឹង នងិពម្ងីក 

-  ម្កមុ្ការងារពយនឌ្័រ និងពសវាសងគម្ម្តវូានពម្ងងឹ។ 
 

ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖  
១. បនតកិចេសហម្បតិបតតិការជ្ជម្ួយអងគការអនតរជ្ជតិខាងការងារ (ILO) និងអងគការសហម្បជ្ជជ្ជត ិ
ពដើម្បីពលើកកម្ពស់សិទធិ និងលកខខណ្ឌ ការងារ 

២. បនតជំរុញការអនុវតតអនុសញ្ហញ អនតរជ្ជតខិាងការងារ និងអនុស្កសន៍របស់អងគការអនតរជ្ជតិខាងការងារ 
៣. បនតពម្ងឹងកិចេសហម្បតិបតតកិារកាុងម្កបខ័ណ្ឌ អាស្ក៊ា ន និងកម្ម្ិតពទវភាគី-ពហុភាគី ពាក់ព័នធនឹងវិស័យ
ការងារ និងអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ 

៤. ពម្ងឹងសម្តថភាពម្ញ្រ្នតីពម្កាម្ឱ្វាទ ពាកព័់នធនឹងកិចេការងារ ILO អាស្ក៊ា ន និងបដសិណ្តឋ រកិចេ 
៥. ពធ្វើជ្ជម្េ សផ់្ទុះពរៀបចំម្ពឹតតិការណ្៍ និងកិចេម្បជុំជ្ជតិ-អនតរជ្ជតិន្នន្ន  
៦. ពម្ងឹងយនតការម្បម្លូ ចងម្កង និងតាម្ោនការអនុវតតពសចកតីតែលងការណ្៍ កិចេម្ពម្ពម្ពៀង អនុសសរណ្ៈ
ននការពោគយល់គា  (MoU) តដលម្កសួងានចុុះហតថពលខា និងលទធផ្លននការអនុវតត 

៧. ពលើកកម្ពសស់ម្ភាពពយនឌ័្រកាុងវិស័យការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 
៨. ពម្ងឹងយនតការគណ្ៈកម្មការ និងម្កុម្ការងារពសវាសងគម្ពផ្សងៗតដលម្កសងួជ្ជសម្ជិក។ 
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ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ ន្នយកោឋ នសហម្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ន្នយកោឋ ន
ហិរញ្ញវតថុ និងម្ទពយសម្បតតិរដឋ គណ្ៈកម្មការពយនឌ្័រ ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ
ការងារ និងម្កុម្ការងារពផ្សងៗ ម្តូវសហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុង
ម្ួយ ពដើម្បីតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតបភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 

 

៣.៥.៥. រព្ងឹងយនរការតាម្ដាន ព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ៃ ការអនុវតរផែនការសរម្មភាររបស់ព្រសួង 
និងសោលនសោបាយនានាពារ់រយនធនឹងវសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ 

សចូន្នករតដលម្តូវសពម្ម្ចឱ្យានពៅកាុងកម្មវិធី្ពនុះ រួម្ម្ន៖ 

- តម្ល ភាព គណ្ពនយយភាព និងម្បសិទធភាព ននការអនុវតតកម្មវិធ្ ីនងិយុទធស្កញ្រ្សតនីម្យួៗម្តូវានពម្ងឹង 

- អភិម្កម្ទងំ៥ និងាវចន្ន២ ម្តូវានអនុវតត 
- យនតការតាម្ោន ម្តតួពិនិតយ និងវាយតនម្លននការអនុវតត ផ្.យ.អ.ក.ប ២០១៩-២០២៣ ម្តវូានបពងាើត
ពៅឆា ំ២០១៩។  
  
ពដើម្បសីពម្ម្ចនូវសូចន្នករខាងពលើ ម្កសួងានកំណ្ត់នូវចពងាា ម្សកម្មភាពអាទិភាពដូចខាងពម្កាម្៖  
១. ពរៀបចំឱ្យម្នការតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លពលើការអនុវតតការងាររបស់ម្គប់អងគភាពពម្កាម្
ឱ្វាទម្កសួង 

២. តាម្ោន ម្តតួពិនិតយ និងវាយតនម្ល ពគលនពោាយ តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត  តផ្នការសកម្មភាព 

៣. តាម្ោន ម្តតួពិនិតយ និងវាយតនម្លការផ្តល់ពសវាស្កធារណ្ៈ ពៅថ្នា ក់ជ្ជតិ និងថ្នា ក់ពម្កាម្ជ្ជតិ 
៤. បនតចុុះពធ្វើអធ្កិារកិចេ និងសវនកម្ម ពោយម្នពីរម្បតិភូរួម្គា  ពដើម្បីម្តួតពិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ល
ពលើការអនុវតតផ្.យ.អ.ក.ប ២០១៩-២០២៣ របស់ម្កសួង និងពនិិតយ សម្ម្ុុះសម្ម្ួល ពោុះម្ស្កយ
 វិវាទរដឋាលន្នន្ន។ 
  
ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវសកម្មភាពអាទិភាពខាងពលើពនុះ អគគន្នយកោឋ នរដឋាល និងហិរញ្ញវតថុ ន្នយកោឋ ន

តផ្នការ សថ ិតិ និងនីតិកម្ម ម្កុម្ការងារតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្ល អគគ ធ្ិការោឋ ន ន្នយកោឋ នសវនកម្ម
នផ្ទកាុង ម្កុម្ការងារពម្ងឹងការអនុវតតពគលនពោាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងម្គប់អងគភាពពាក់ព័នធម្តូវ
សហការគា ោ៉ា ងជិតសា ិទធ ពដើម្បីបពងាើតឱ្យម្នយនតការសម្ម្បសម្ម្ួលនផ្ទកាុងម្ួយ ពដើម្បីតកសម្ម្ួល និងព ល្ើយតប
ភាល ម្ៗតាម្ស្កថ នភាពការងារចំាច់។ 

ពដើម្បីសពម្ម្ចាននូវយុទធស្កញ្រ្សតអាទិភាពខាងពលើពនុះ អងគភាពពាក់ព័នធម្តូវ៖ 
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▪ ម្កសងួម្តូវពរៀបចំម្កុម្ការងារតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ វាយតនម្ល តផ្នការសកម្មភាពននកម្មវិធ្ីពនុះ ពដើម្បី
កំណ្ត់នូវសចូន្នករវាស់នូវសម្ិទធកម្មម្បចំឆា ំ និងកំណ្ត់តផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆា ំ តាម្រយៈកំណ្ត់ឱ្យម្ន
រាយការណ្ ៍និងសថ ិតិម្បចំតខ ម្តីម្ស ្ម្ស និងម្បចំឆា ំ ពោយម្នបញ្ហា ក់ពីការ វិវឌ្ឍនន៍នសូចន្នករនីម្ួយៗ  

▪ ពរៀបចំអនុវតតែវិកាតាម្កម្មវិធ្ី ពដើម្បីបនសីុតផ្នការសកម្មភាពកាុងកម្មវិធ្ីនីម្យួៗពៅនឹងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត
ចំណ្តយរយៈពពលម្ធ្យម្របស់ម្កសួង សំពៅបពងាើនម្បសិទធភាពចំណ្តយែវិកា និងភាពអាចពាករណ្៍ាននន
ម្បភពធ្នធានែវិកា 

▪ ពរៀបចំគពម្ម្ងែវិកាជូនរាជរោឋ ភិាល នដគូអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិ ពដើម្បីពសា ើសុំហិរញ្ញបបទន និង
ជំនួយបពចេកពទស សម្ម្ប់ទិញសម្ា រ បរិកាខ រ និងម្ពធ្ាាយ សំពៅពលើកសទួយសម្តថភាពអងគភាពកាុងការបំពពញ
ភារកិចេ 

▪  ពរៀបចំតកលម្អម្បព័នធម្គប់ម្គងម្ញ្រ្នតីរាជការ តដលទទលួភារកិចេចត់តំាងឱ្យអនុវតតសកម្មភាពអាទិភាពកាុង
កម្មវិធ្ីនីម្យួៗ។ 
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ទំព័រ 70  
 

ជាំរូរទី្ ៤ 

 

ការសរៀរគរព្បភរ្នធានហិរញ្ញវតាុ 

ពដើម្បីអាចឱ្យតផ្នការសកម្មភាពតដលម្នតចងកាុងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះ
បណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ អាចអនុវតតម្បកបពោយពជ្ជគជ័យ និងសពម្ម្ចានពៅតាម្ចកខុវិស័យរបស់រាជរោឋ ភិាលកម្ពុជ្ជ 
ការផ្តល់នូវធ្នធានហិរញ្ញវតថុម្គប់ម្គន់ និងទន់ពពលពវោពីស្កថ ប័នជ្ជតិ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ន្នន្នគឺជ្ជកតាត  
ចំាច់បំផ្ុត។ 

ចំពពាុះវិស័យអប់រំបណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ (អ.ប.វ) ែវិកាជ្ជតិតដលទទលួានពំុអាចធាន្ន
ានតាម្តម្ម្វូការននការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបពចេកពទស និងវិជ្ជា ជីវៈ ានពទ ពម្ពាុះតម្ម្ូវការនន
ការបណ្តុ ុះបណ្តត លកម្ល ងំពលកម្មជំន្នញម្នការពកើនព ើង។ ពដើម្បីធាន្នឱ្យាននវូនរិនតភាពននការកស្កងកម្ល ងំ
ពលកម្មជំន្នញតដលម្បកបពោយសម្តថភាព គុណ្ភាព និងផ្លិតភាពការងារម្សបតាម្តម្ម្ូវការននទីផ្ារការងារ 
គឺចំាច់ម្តូវម្នម្បភពហិរញ្ញវតថុម្គប់ម្គន់។ ដចូពនុះ ពម្ៅពីែវកិាជ្ជតិតដលម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល 
 វិជ្ជា ជីវៈ ទទលួានកិចេសហការពីនដគូជ្ជតិនិងអនតរជ្ជតិ ស្កថ ប័នពាក់ព័នធ សហគម្ន៍ ម្តាបិតា សម្គម្វិជ្ជា ជីវៈ 
អងគការម្ិនតម្នរោឋ ភិាល និងជ្ជពិពសស គឺវិស័យឯកជនទងំឡាយ តដលម្នតម្ម្ូវការកម្ល ងំពលកម្មជំន្នញ 
កាុងការផ្តល់នូវធ្នធានហិរញ្ញវតថុ ជំនួយបពចេកពទស និងឱ្កាសកម្មសិកាសម្ម្ប់សិសសនសិសិតននវិស័យ អ.ប.វ 
គឺជ្ជកតាត ចំាច់កាុងការអភិវឌ្ឍ វិស័យ អ.ប.វ ក៏ដូចជ្ជការអភិវឌ្ឍកម្ល ងំពលកម្មជំន្នញសម្ម្ប់បពំពញតម្ម្ូវការ
ពសដឋកិចេកម្ពុជ្ជផ្ងតដរ។ 

ពោយត កពោងតាម្អនុម្កឹតយពលខ ១៦ អនម្ក.បក ចុុះនែងទី០២ តខម្ីន្ន ឆា ំ២០០៧ សត ីពីការបពងាើតពបឡា
ជ្ជតិរបបសនតសិុខសងគម្ ម្បភពធ្នធាននន ប.ស.ស. ម្ន៖ 

- ធ្នធានដំបូងតដលរដឋផ្តល់សម្ម្ប់ការបពងាើត ប.ស.ស. 
- ការពផ្ទរកាងុលកខណ្ៈ ជ្ជអនតរាគម្ន៍ស្កធារណ្ៈតដលម្នតចងកាុងែវិការដឋ ដចូជ្ជឧបតថម្ាធ្នធានសម្ម្ប់

ដំពណ្ើរការ និងឧបតថម្ាធ្នធានជ្ជម្ូលធ្ន 

- ភាគទនរបស់សម្ជិកនន ប.ស.ស. និងនិពោជកតដលទុកសម្ម្ប់ហិរញ្ញបបទនពលើតផ្ាកនីម្ួយៗ នន
របបសនតិសុខសងគម្ 

- ម្ាក់ពិន័យពីការយឺតោ៉ា វកាុងការបង់ភាគទន ឬការផ្តល់តារាងពបៀវតសម្ពម្ទងំការម្ាក់ពីការយឺតយូរពនុះ។ 
- ផ្លចំពណ្ញតដលានម្កពីការវិនិពោគ 

- អំពណ្តយ និងបចេ័យទនពផ្សងៗ 

- ម្បភពធ្នធានពផ្សងៗពទៀតតដល ប.ស.ស. អាចទទលួានម្សបតាម្ចាប់។ 
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ទំព័រ 71  
 

ពោយអនុពោម្តាម្អនុម្កឹតយខាងពលើពនុះ ពបឡាជ្ជតិរបបសនតិសខុសងគម្ម្នម្បភពធ្នធានហិរញ្ញវតថុម្យួ 
ដ៏ចាស់ោស់ និងម្នភាពរឹងម្។ំ តាម្រយៈដំពណ្ើរការដំបូងចប់តំាងពីឆា ំ២០០៨ រហូតម្កដល់ពពលពនុះ 
ប.ស.ស. ានទទួលនូវម្បភពធ្នធានហិរញ្ញវតថុម្យួចំនួន រួម្ម្នការឧបតថម្ាពសីំណ្តក់រាជរោឋ ភិាលសម្ម្ប់
កិចេដំពណ្ើរការដំបងូ ម្ាកភ់ាគទនពីសម្ជិករបស ់ប.ស.ស. ម្ាក់ពិន័យពីការម្ិនចុុះបញ្ា ិកា ឬការយឺតោ៉ា វ
កាុងការបង់ភាគទន និងធ្នធានហិរញ្ញវតថុជ្ជជំនួយបពចេកពទសរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការអនតរជ្ជតិន្នន្ន។
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ទំព័រ 72  
 

ជាំររូទី្ ៥ 

 

ការតាម្ដាន ការព្តួតរិនតិយ និងការវាយតនម្ៃការអនុវតរផែនការយុទ្ធសាស្តសរ 

 ការតាម្ោន ការម្តួតពិនិតយ និងការវាយតនម្ល ជ្ជម្បចំពលើសកម្មភាពន្នន្ន តដលអនុវតតពោយអងគភាពពម្កាម្
ឱ្វាទម្កសួង គឺជ្ជភារកិចេដ៏ម្នស្ករៈសំខាន់ននដំពណ្ើរការអនុវតតតផ្នការ ពដើម្បីធាន្នការសពម្ម្ចាននូវពគលពៅ 
និងចំណ្ចុការងារអាទិភាពរបស់ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ សម្ម្ប ់រាជរោឋ ភិាល នីតិកាលទ ី៦ 
ននរដឋសភាពនុះ។  វិធ្ីស្កញ្រ្សតតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្ល ម្តូវពម្បើម្ាស់ពដើម្បីចម្ម្ញ់យកនូវសម្ិទធកម្ម   
ចម្បងៗ បញ្ហា ម្បឈម្កាងុការអនុវតតយុទធស្កញ្រ្សត  កម្ម វិធ្ី សកម្មភាព តដលានកំណ្ត់កាុងតផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត  គឺ
ជ្ជយនតការផ្តល់ព័ត៌ម្នដស៏ំខាន់ម្ួយ សម្ម្ប់ការតម្ម្ង់ទិសអនុវតតតផ្នការយទុធស្កញ្រ្សត  និងសម្ម្ប់ថ្នា កដ់ឹកនំ្ន
ម្កសួងពធ្វើការតកតម្ម្ូវព ើង វិញ និងោក់ពចញនូវ វិធានការអនតរាគម្ន៍ពៅតាម្ដំណ្តក់កាលនីម្ួយៗ សពំៅសពម្ម្ច
ាននូវពគលពៅពគលនពោាយតដលានកំណ្ត់។ 
 ការកំណ្ត់នូវសូចន្នករ និងចំណ្ចុពៅសំខាន់ៗសម្ម្ប់តាម្ោន ការម្តួតពិនិតយ និងការវាយតនម្ល គឺជ្ជ
តផ្ាកម្ួយដ៏សខំាន់ននដំពណ្ើរការការងារ តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ។ 
សូចន្នករ និងចំណ្ចុពៅសំខាន់ៗសម្ម្ប់ការតាម្ោន ការម្តួតពិនិតយ និងការវាយតនម្ល ម្តូវបំពពញលកខខណ្ឌ
 វិនិច័័យចំននួពីរ គឺ ៖ (១) សចូន្នករ និងចំណ្ចុពៅតដលពសា ើព ើងម្តវូអាចវាស់តវងាន ពហើយម្តវូធាន្នថ្ន ទិនាន័យ
តផ្ាកបរិម្ណ្ និងគុណ្ភាពអាចម្បម្ូលានតាម្ពពលកំណ្ត់ និងម្តូវាន វិភាគទន់ពពលពវោសម្ម្បយ់កម្ក
ពម្បើម្ាស ់ (២) អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងម្តូវកំណ្ត់ និងយល់ម្ពម្ពធ្វើជ្ជអាកទទួលខុសម្តូវកាុងការតាម្ោន 
និងវាយតនម្លពលើការ វិវឌ្ឍន៍តម្បម្បួលននសូចន្នករ និងចំណ្ចុទងំពន្នុះ។ 
 ពដើម្បីធាន្នវឌ្ឍនភាពជ្ជម្បចំ ម្បសទិធភាព និងសងគតភិាពននការអនុវតត តផ្នការយទុធស្កញ្រ្សតអភវិឌ្ឍន ៍វសិយ័
ការងារ នងិបណ្តុ ុះបណ្តត ល វជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ យនតការតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លម្ួយនឹងម្តវូ
បពងាើតព ើង ពដើម្បីតាម្ោនរាល់ការអនុវតតរបស់ម្គប់អងគភាពពាក់ព័នធទងំអស់ពៅកាងុម្កសួង។ ឈរពលើម្ូលោឋ នពនុះ 
ម្កសួងនឹងពរៀបចំនូវម្បព័នធតាម្ោន ម្តតួពិនិតយ និងវាយតនម្លម្ួយសម្ម្ប់គំម្ទដល់ការអនុវតត តដលរួម្ម្ន៖ 

-  ម្បព័នធរាយការណ្៍ម្បចំតខ ម្តីម្ស ្ម្ស ៩តខ ម្បចំឆា ំ ពដើម្បមី្តួតពិនិតយពលើលទធផ្លននការអនុវតត 
បញ្ហា ម្បឈម្ ពោយតផ្អកពលើយុទធស្កញ្រ្សត  កម្មវិធ្ ីសកម្មភាព និងសចូន្នករពគលពៅតដលានកំណ្ត់ និងពធ្វើការ
សពម្ម្ចចិតតកាុងការោក់ពចញនូវ វិធានការបន្នទ ន់ចំាច ់ ពដើម្បីពោុះម្ស្កយបញ្ហា ម្បឈម្ចំពពាុះម្ុខតដលពកើតព ើង
ន្នពពលអនុវតត។ 

- ការតាម្ោន ការម្តួតពិនិតយ និងការវាយតនម្ល អំពីវឌ្ឍនភាពពាក់កណ្តត លអាណ្តតិពៅ ឆា ំ២០២១ ពដើម្បី
ជ្ជម្ូលោឋ នននការតកតម្ម្ូវ និងតម្ម្ងទ់សិការតាម្ោន ការម្តួតពនិិតយ និងការវាយតនម្លវឌ្ឍនភាពអាណ្តតិពៅ 
តខធ្ាូ ពៅឆា ំ២០២៣។  
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ទំព័រ 73  
 

ជាំរូរទី្ ៦ 

 

សសចររីសននិដាា ន 

 ម្កសួងការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ពម្កាម្ការដឹកនំ្ន និងការតម្ម្ង់ទសិពគលនពោាយម្បកប
ពោយគតិបណ្ឌ ិតរបស់ ឯរឧតរម្បណឌ ិត អុិត សាំសហង រដាម្ស្តនរីព្រសួងការររ និងបណរុ ះបណារ ល វសជាា ជីវៈ ាន
ពរៀបចំ និងោក់ពចញនូវផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វសសយយការររ និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ 
តដលជ្ជអភិម្កម្ដ៏ចំាច់សម្ម្ប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ម្បកបពោយចីរភាព 
ភាពបរិោប័នា និងពដើម្បសីពម្ម្ចាននូវអាទិភាពពគលនពោាយន្នន្នរបស់ រាជរោឋ ភិាលកម្ពុជ្ជ នីតកិាលទី៦ 
ននរដឋសភា តដលានរពំលចកាុង យុទ្ធសាស្តសរចតុសកាណ-ដាំណារក់ាលទ្៤ី។ ការចងម្កងនូវតផ្នការពនុះ ម្តូវាន 

ពរៀបចំពោយតផ្អកពលើសម្ិទធផ្លសពម្ម្ចាន និងបញ្ហា ម្បឈម្ននការអនុវតត ផ្.យ.អ.ក.ប ២០១៤-២០១៨។ 
តផ្នការយុទធស្កញ្រ្សត ពនុះ ម្នវិស្កលភាពម្គបដណ្ត ប់ពលើទិដឋភាពម្គប់ម្ជុងពម្ជ្ជយ ពោយពផ្តត តពលើម្គប់សម្ស
ភាពពាក់ព័នធ ពដើម្បីធាន្នសពម្ម្ចាននវូចកខុវិស័យ ពបសកកម្ម ពគលបំណ្ង និងពគលពៅពគលនពោាយ
តដលខលួនានកំណ្ត់។ យុទធស្កញ្រ្សតអាទិភាពតដលានោក់ពចញ នឹងរួម្ចំតណ្កដល់ការរកាាននូវសថ ិរភាពសងគម្ 
ការអភិវឌ្ឍ ខណ្ៈពពលតដលកម្ពុជ្ជម្តវូសម្ម្បសម្ម្លួខលួនពៅតាម្ការ វិវឌ្ឍននពសដឋកិចេតំបន់ និងពិភពពោក 
ពិពសសពៅកាងុបរិការណ្៍ននសកលភាវបូនីយកម្ម ការ វិវឌ្ឍតម្បម្បួលពោយអវិជាម្នននកតាត ផ្លិតកម្មទងំកាុង នងិ
ពម្ៅម្បពទស ម្ពម្ជ្ជម្ួយគា ពនុះ ក៏ពដើម្បីចប់យកនូវកាោនុវតតភាពន្នន្នននពសដឋកិចេសកលផ្ងតដរ។ តផ្នការយុទធ
ស្កញ្រ្សត ពនុះ នងឹជំរុញដល់ការសពម្ម្ចឱ្យាននវូចកខុវិស័យននរាជរោឋ ភិាល កាងុការតកតម្បកម្ពុជ្ជពីម្បពទសម្ន
ចំណូ្លម្ធ្យម្កម្ម្ិតទប ពៅជ្ជម្បពទសតដលម្នចំណូ្លម្ធ្យម្កម្ម្តិខពស់ពៅឆា ំ២០៣០ និងឈានពៅជ្ជម្បពទស 
ម្នចំណូ្លខពស់ពៅ ឆា ំ២០៥០។ 
 តាម្រយៈពនុះ ការោក់ពចញនូវ ផ្.យ.អ.ក.ប ២០១៩-២០២៣ សំពៅផ្តល់នូវម្កបខ័ណ្ឌ ពគលនពោាយ
និងយនតការម្យួជ្ជក់ោកស់ម្ម្ប់ការចលូរួម្ចំតណ្កការជំរុញកំពណ្ើនពសដឋកចិេខពស់ ការបពងាើតឱ្កាសការងារ
ម្បកបពោយសម្ធ្ម្៌ និងការពម្ងឹងម្លូោឋ នកំពណ្ើនពសដឋកិចេែម។ី ម្កសងួការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 
ម្នជំពនឿោ៉ា ងម្ុតម្ថំ្ន អងគភាពពម្កាម្ឱ្វាទម្កសងួទងំអស់នឹងជំនុះនូវរាល់បញ្ហា ម្បឈម្ និងឧបសគគទងំឡាយ 
ពដើម្បីឈានពៅអនុវតតពោយពជ្ជគជ័យ នឹងទទួលាននូវសម្ិទធផ្លគួរជ្ជទីពម្ទនៈែមីតែម្ពទៀត ជូនរាជរោឋ ភិាល 
ម្បជ្ជជ្ជតិ និងម្បជ្ជជនកម្ពុជ្ជ។ 
 ជ្ជរួម្ ពដើម្បធីាន្ននូវវឌ្ឍនភាព និងម្បសទិធភាពននការអនុវតត ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វសសយយការររ 
និងបណរុ ះបណារ លវសជាា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ អងគភាពម្គប់កម្ម្ិតពម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងទងំអស់ ម្តូវចបិចយក
យុទធស្កញ្រ្សត  កម្មវិធ្ី ចពងាា ម្សកម្មភាព និងសូចន្នករតដលានកំណ្ត់ ពៅពរៀបចំជ្ជតផ្នការសកម្មភាពសម្ម្ប់
ការអនុវតតម្បចំរបស់អងគភាព ពដើម្បីធាន្នថ្ន ការអនុវតតនឹងម្តូវរតព់ៅតាម្ទសិពៅម្ួយជ្ជកោ់ក់តដលម្កសួងាន
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ទំព័រ 74  
 

កំណ្ត់ទុកពដើម្បីសពម្ម្ចនវូចកខុវិស័យ និងពគលបំណ្ងពគលនពោាយរបស់ម្កសួង។ ជ្ជម្យួគា ពនុះ ម្កសួងនឹង
បពងាើតនូវយនតការតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លពៅពលើតផ្នការសកម្មភាព ពោយម្នការពរៀបចមំ្បព័នធរាយ
ការណ្៍ម្បចំតខ ម្តីម្ស ្ ម្ស ៩តខ ម្បចំឆា ំ ពដើម្បីម្តួតពិនិតយវឌ្ឍនភាព បញ្ហា ម្បឈម្ ធាន្នពវទយិតភាព និងោក់ 
ពចញនូវ វិធានការអនតរាគម្ន៍ដ៏រស់រពវកកចំាចន់្នន្នជ្ជបន្នទ ន់ ពដើម្បីជ្ជម្ូលោឋ នតកតម្ម្ូវ និងតម្ម្ង់ទិសសម្ម្ប់
ការអនុវតតជហំានបន្នទ ប់។ 
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ឧបសម្ពយនធ ១ ៖ គាំនូសបាំព្រួញព្របែយណឌ នន ែ.យ.អ.រ.ប ២០១៩-២០២៣ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ
២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១ ការអភិវឌ្ឍលកខខណ្ឌ ការងារ ន្ិងសុខដុម្ន្ីយកម្មនន្ទំនាក់ទំន្ងវិជ្ជា ជីវៈ 
   ១.ក.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ន ផែលម្និ

អនគុោម្តាម្ចាប់ និងលិខតិ្បទ្ដ្ឋា ន 

ពាក់ព័នធនរងវិ្័យការងារមានការថយចុុះ 
% - ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ 

-អ្គ.ការងារ 
-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
-ម្នទីរ ក.ប 

១.ខ. ទ្ប្ម្ង់ធងន់ធងរបែំុត្ននកមាល ំងពលកម្ម
កុមារនិងការងារគដ្ឋយបងខំ ប្ត្ូវបានកាត្់
បនាយជ្ជគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

ទ្ប្ម្ង់ 

ធងន់ធងរ - កាត្់បនាយ កាត្់បនាយ កាត្់បនាយ កាត្់បនាយ កាត្់បនាយ 

-អ្គ.ការងារ 
-ន.ការងារកុមារ 
-ម្នទីរ ក.ប 

១.្.របាយការណ៍អធិការកិចចការងារប្ត្ូវ
បានទ្ទ្លួសាគ លក់ានផ់ត្ទ្លូំទ្ោូយ  

របាយ
ការណ៍ 

- 
ទ្ទ្ួល 

សាគ ល ់

ទ្ទ្ួល 

សាគ ល ់

ទ្ទ្ួល 

សាគ ល ់

ទ្ទ្ួល 

សាគ ល ់

ទ្ទ្ួល 

សាគ ល ់

-អ្គ.ការងារ 
-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
-ម្នទីរ ក.ប 

១.ឃ.ប្បាក់ឈ្នួ លអបបបរមា និងអត្ាប្បគោជន៍
គែេងៗ  រប្់កម្មករនិគោជិត្ប្ត្ូវបាន
ពិភាកា និងកំណត្់ជ្ជប្បចំ 

ប្បាក់ឈ្នួល 

អបបបរមា 
កំណត្់ ពិភាកា 

និងកំណត្ ់

ពិភាកា  

និងកំណត្ ់

ពិភាកា 

និងកំណត្ ់

ពិភាកា 

និងកំណត្ ់

ពិភាកា 

និងកំណត្ ់

-អ.ក.ជ.ប.អ  

-ម្នទីរ ក.ប 

១.ង.អប្តាវិវាទ្ការងារគធៀបជ្ជម្ួយនរងកម្ម
ករនិគោជិត្ប្ត្ូវបានថយចុុះគរៀងរាលឆ់្ន ំ % - ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ -ន.វិវាទ្ 

-ម្នទីរ ក.ប 

១.ច.អប្តា វិវាទ្ការងារផែលែេុះែា្ុះជ្ជ 

គដ្ឋយម្ស្រនតែីេុះែាោ៉ា ងត្ិច ៥០%  % ៤៥ ៥០ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥ -ន.វិវាទ្ 

១.ឆ.កិចចប្ពម្គប្ពៀងែេុះែាវិវាទ្ការងារ
គដ្ឋយម្ស្រនតែីេុះែាវិវាទ្ ប្ត្ូវបានគោរព និង
អនុវត្ត 
 

កិចច 
ប្ពម្គប្ពៀង 

- គោរព និង
អនុវត្ត 

គោរព និង
អនុវត្ត 

គោរព និង
អនុវត្ត 

គោរព និង
អនុវត្ត 

គោរព និង
អនុវត្ត -ន.វិវាទ្ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១.ជ.គ្ចកតីបងាគ ប់ប្កតម្ប្បរកាអាជ្ជា កណ្តត ល 
ប្ត្ូវបានគោរព និងអនវុត្តអនគុោម្តាម្
នតី្ិវិធីជ្ជធរមាន  

គ្ចកតី
បងាគ ប់ - គោរព និង

អនុវត្ត 
គោរពនិង
អនុវត្ត 

គោរពនិង 

អនុវត្ត 
គោរពនិង
អនុវត្ត 

គោរពនិង
អនុវត្ត 

-ន.វិវាទ្ 

-ន.អធិការកិចច 

១.ឈ្.អប្តាននកម្មករនគិោជិត្ផែលចុុះ
បញ្ាគីៅប្ក្ងួការងារ និងបណតត ុះបណ្តត ល
 វិជ្ជា ជីវៈ ប្ត្ូវបានគកើនគ ើង 

% - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-ន.ម្ុខរបរ 
-ន.អធិការកិចច 
-ប.្.្ 

១.ញ.្ិាត្ិ្ហជីពគធៀបនរងចំននួ្ហប្ោ  ្
ប្្រុះសាា នផែលចុុះបញ្ាគីៅប្ក្ ងួប្ត្ូវបានែលតិ្  ្ាិត្ិ - ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ -ន.វិវាទ្ 

១.ែ.្ិ ាត្ិកម្មករនគិោជិត្ជ្ជ្មាជិក្ហ
ជីពគធៀបជ្ជម្ួយកម្មករនគិោជិត្ផែលបាន
ចុុះបញ្ាីគៅប្ក្ងួការងារ និងបណតត ុះ 
បណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ប្ត្ូវបានែលតិ្ 

្ាិត្ិ - ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ -ន.វិវាទ្ 

១.ឋ.អប្តាកម្មករនិគោជិត្ផែលែលួ្នលប់
គធៀបជ្ជម្យួកម្មករនិគោជិត្កនតងវិ្័យ 

គៅមានការថយចុុះ 

អប្តា 

ែួល្នលប ់

- ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ -ន.អធិការកិចច 
-ន.គពទ្យការងារ 

១.ឌ្.កូែកម្ម-បាត្ុកម្ម ប្ត្ូវបានគដ្ឋុះប្សាយ
គដ្ឋយ្នតិវិធី ត្មាល ភាព និង្ណគនយយ
ភាពប្្បតាម្ចាប់ 

ករណី 

កូែកម្ម - បាន 

គដ្ឋុះប្សាយ 

បាន 

គដ្ឋុះប្សាយ 

បាន 

គដ្ឋុះប្សាយ 

បាន 

គដ្ឋុះប្សាយ 

បាន 

គដ្ឋុះប្សាយ 

-អ.្.ក.ប 

១.១ គលើកកម្ព្់លកខខណឌ ការងារឱ្យកានផ់ត្ប្បគ ើ្រគ ើង 

  ១.១.១.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ននំាគចញ
ផែលរគំោភគលើលកខខណឌ ្នូល ៣១
ចំណចុ មានការថយចុុះ 

% - ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ 
-អ្គ.ការងារ 
-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
-ម្នទីរ ក.ប 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១.១.២.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ននំា
គចញផែលរគំោភគលើលកខខណឌ  ៤១ចំណចុ  
មានការថយចុុះ 

% - ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ 
-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
-ម្នទីរ ក.ប 

១.១.៣.្ម្ត្ាភាព និងប្កម្្ីលធម្៌វជិ្ជា ជីវៈ 
ម្ស្រនតីអធិការកិចចការងារប្ត្ូវបានពប្ងរង 

្ម្ត្ាភាព 

និង 
ប្កម្្លីធម៌្ 

- 
បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
-ម្នទីរ ក.ប 

១.១.៤.ត្មាល ភាព និងប្ប្ទិ្ធភាពននការ
ប្្ប់ប្្ងទ្ំនាក់ទ្នំងវិជ្ជា ជីវៈ ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ត្មាល ភាព 

និង 

ប្ប្ិទ្ធភាព 

- បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
-ម្នទីរ ក.ប 

១.១.៥ គរៀបចំប្បពន័ធ្័វយប្បវត្តិកម្មការចុុះ
បញ្ាអីាជីវកម្មតាម្ថ្នន លបគចចកវទិ្ាព័ត្ម៌ាន 
(IT Platform) ប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យគៅប្ត្រម្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

ប្បព័នធ - 
្ិកា
គរៀបច ំ

អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត 
-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
-ប្ក្ ួងសាា ប័នពាក់ព័នធ 
-ម្នទីរ ក.ប 

១.១.៦ ប្កតម្អធិការកិចចអនតរសាា បន័គែើម្បី
កាត្់បនាយបនទតកចណំ្តយរប្់្ហប្ោ្ 
ប្្រុះសាា ន ប្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យគៅប្ត្រម្ឆ្ន ំ
២០២០ 

គ្វា - 
្ិកា
គរៀបច ំ

អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត 
-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
-ប្ក្ួងសាា ប័នពាក់ព័នធ 
-ម្នទីរ ក.ប 

១.២ ពប្ងរងលកខខណឌ ្វុត្ាភិាព នងិ្ុខភាពការងារ 
  ១.២.១.អប្តានន្ហប្ោ្នំាគចញផែល

ចុុះបញ្ាីគៅប្ក្ងួការងារ និងបណតត ុះបណ្តត ល
 វិជ្ជា ជីវៈ ផែលអនុគោម្តាម្្តង់ដ្ឋ្នូល
្ុវត្ាិភាព និង្ុខភាពការងារមានការគកើន
គ ើងោ៉ា ងត្ិច ៨០% គៅឆ្ន ំ២០២៣ 
(កនលងគៅបានបគំពញផបបបទ្ ប៉ាុផនតអនុវត្ត
ម្និប្្ប់តាម្្តង់ដ្ឋ) 

% ៤៦ 

ោ៉ា ងត្ិច 

៦៥ 

ោ៉ា ងត្ិច 

៦៥ 

ោ៉ា ងត្ិច 

៧០ 

ោ៉ា ងត្ិច 

៧៥ 

ោ៉ា ងត្ិច 

៨០ 
-ន.គពទ្យការងារ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១.២.២.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ននំា
គចញផែលបានបគំពញផបបបទ្ប្្បតាម្ 

្តង់ដ្ឋ្ុវត្ាិភាព និង្ុខភាព ការងារ
្នូលចនំនួ ៩០% ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២២ 

% ៦០ ៨០ ៨៥ ៨៥ ៩០ ៩០ -ន.គពទ្យការងារ 

១.២.៣.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ននំា
គចញផែលមានប្បអប់្គស្រងាគ ុះគលើប្បគភទ្
្ហប្ោ្ផែលប្ត្ូវមានប្បអប់្គស្រងាគ ុះ 

% ៩០ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៨ -ន.គពទ្យការងារ 

១.២.៤.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ននំា
គចញផែលមានបនទប់រុំរបួ្ គលើប្បគភទ្
្ហប្ោ្ ផែលប្ត្ូវមានបនទប់រុំរបួ្  

% ៩០ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៨ -ន.គពទ្យការងារ 

១.២.៥.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ននំា
គចញផែលមាន្ោិនដ្ឋា ន គលើប្បគភទ្
្ហប្ោ្ ផែលប្ត្ូវមាន្ិោនដ្ឋា ន 

% ៨៨ ៩០ ៩២ ៩៤ ៩៦ ៩៨ -ន.គពទ្យការងារ 

១.២.៦.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ន នំា
គចញផែលមានគរៀបចំកផនលងហូបបាយ 

% ៣៣ ៤៥ ៥០ ៥៥ ៦០ ៧០ -ន.គពទ្យការងារ 

១.២.៧.ការវាយត្នម្លអំពីម្លូដ្ឋា នគោលនន
លកខខណឌ ្ុវត្ាិភាព និង្ុខភាពការងារ 
ប្ត្ូវបានគធវើជ្ជគរៀងរាល់ ២ឆ្ន ំ/ម្តង ចប់គែតើម្
ពីឆ្ន ំ២០២១ 

ែង - 
្ិកា
គរៀបច ំ

្ិកា 

គរៀបច ំ

១ - ១ 

-ន.គពទ្យការងារ 
-ប.្.្ 

-ន.ផែនការ 
១.២.៨ ទ្ប្ម្ង់របាយការណ៍ប្្គូពទ្យ្ហ
ប្ោ្ និងដ្ឋក់ឱ្យែំគណើរការប្បព័នធរាយ
ការណ៍ តាម្ប្បព័នធ្វយ័ប្បវត្តិកម្មគដ្ឋយប្្ូ
គពទ្យ្ហប្ោ្ ប្ត្ូវបានគរៀបចំប្ត្រម្ឆ្ន ំ
២០២០ 

 

ប្បព័នធ ្ិកា 

គរៀបច ំ

្ិកា 

គរៀបច ំ
បញ្ចប ់ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត 

-ន.គពទ្យការងារ 
-ប.្.្ 

-ន.ផែនការ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១.៣ ទ្បស់ាា ត្ក់ារគប្បើប្បា្ទ់្ប្ម្ងធ់ងនធ់ងរបែំតុ្ននពលកម្មកុមារ នងិការងារគដ្ឋយបងខ ំ
  ១.៣.១.្ិ ាត្ិកុមារអាយុពី ១៥ែល់ ១៧ឆ្ន ំ  

ផែលបានចលូរមួ្កនតងពលកម្មកុមារប្ត្វូបាន
ែលិត្ 

្ាិត្ិ - ្ិកា
គរៀបច ំ

ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ 
- វិ.ជ្ជត្ិ្ាិត្ ិ

-ន.ការងារកុមារ 

១.៣.២. អប្តាននចនំនួពលកម្មកុមារផែល
្ាិត្កនតងទ្ប្ម្ង់ធងន់ធងរប្ត្ូវបានកាត្់បនាយ  
ជ្ជពិគ្្កនតងផែនក ្ំណង់  ឥែា នងិ 

ក្ិឧ្ាហកម្ម ប្ត្ូវបានកាត្់បនាយ 

% - កាត្់បនាយ កាត្់បនាយ កាត្់បនាយ កាត្់បនាយ កាត្់បនាយ -ន.ការងារកុមារ 

១.៣.៣. ផែនការ្កម្មភាពជ្ជត្ិ្តីពីការ
កាត្់បនាយពលកម្មកុមារ និងការលុបបំបាត្់
ទ្ប្ម្ង់ធងន់ធងរបំែតុ្ននពលកម្មកុមារ 
(២០១៦-២០២៥) ប្ត្ូវបានអនុវត្ត 
តាម្ដ្ឋន និងវាយត្នម្ល 

ផែនការ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ន.ការងារកុមារ 

១.៣.៤. នគិោជកផែលគប្បើប្បា្ទ់្ប្ម្ង់ធងន់់
ធងរបំែតុ្ ននពលកម្មកុមារ និងការងារគដ្ឋយ
បងខំ ប្ត្ូវទ្ទ្ួលការពិន័យ និងែតនាទ គោ្ 

ពិនយ័ 

និង 

ែតនាទ គោ្ 

បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត -ន.ការងារកុមារ 

១.៤ ពប្ងរងយនតការកំណត្ប់្បាកឈ់្នួលអបបបរមា នងិអត្ាប្បគោជនរ៍ប្ក់ម្មករនគិោជតិ្ 

  ១.៤.១.ប្បាក់ឈ្នួ លអបបបរមាប្ត្ូវបាន
កំណត្់ជ្ជគទ្ៀងោត្ ់

ប្បាក់ឈ្នួ ល
អបបបរមា 

បានកំណត្ ់ កំណត្់  កំណត្់ កំណត្់  កំណត្់  កំណត្់ -អ.ក.ជ.ប.អ 

១.៤.២.លទ្ធភាពពប្ងីកវិសាលភាពនន
ប្បាក់ឈ្នួ លអបបបរមា ប្ត្ូវបាន្ិកា   វិសាលភាព ្ិកា ្ិកា ្ិកា ្ិកា 

បានកំណត្ ់

អត្ត្ ញ្ញា ណ 

បានកំណត្ ់

អត្ត្ ញ្ញា ណ 

-អ.ក.ជ.ប.អ 

-អងគការ ILO 

-អងគការវិជ្ជា ជីវៈ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១.៤.៣.យនតការននការកំណត្់ប្បាក់ឈ្នួ ល
អបបបរមាប្ត្ូវបានពប្ងរង និងែគំណើការ
គដ្ឋយរលនូ 

យនតការ បានពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង -អ.ក.ជ.ប.អ 

១.៤.៤.អត្ាប្បគោជនគ៍ែេងៗរប្់កម្មករ
ប្ត្ូវបាន្ិកា និងផកលម្អតាម្ការចំបាច់ 

អត្ា
ប្បគោជន៍
គែេងៗ 

- ្ិកា 

្ិកា 

និងផកលម្អ 
្ិកា 

និងផកលម្អ ្ិកា ្ិកា -អ.ក.ជ.ប.អ 

១.៤.៥.្ាិត្ិ្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ន ផែល 

ែតល់ប្បាក់ឈ្នួ ល និងអត្ាប្បគោជនគ៍ែេងៗ
ប្បគ្ើរគ ើង គធៀបនរង្ហប្ោ្ 
ប្្រុះសាា ន ផែលចុុះបញ្ាគីៅប្ក្ងួការងារ 
និងបណតត ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ប្ត្វបានែលិត្ 

្ាិត្ិ - ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ -អ.ក.ជ.ប.អ 

១.៥ ពប្ងរងភាព្ខុែមុ្រម្នាគៅកនតងទំ្នាកទំ់្នងវជិ្ជា ជវីៈ 
  ១.៥.១.អប្តាគដ្ឋុះប្សាយ វិវាទ្ការងារ

បុ្គល ្ុះជ្ជគៅកប្ម្ិត្ម្ស្រនតែីេុះែា ោ៉ា ង
ត្ិច ៥០% ចប់ពឆី្ន ំ២០២០  

% ៤៥% 
ោ៉ា ងត្ិច 

៤៨% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៦០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥៨% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥៨% 
-ន.វិវាទ្ 

១.៥.២.អប្តា វវិាទ្ការងាររមួ្្ុះជ្ជគៅ
កប្ម្ិត្ម្ស្រនតែីេុះែា ោ៉ា ងត្ិច ៥០% ចប់ពី 
ឆ្ន ំ២០២០  

% ៤៥% 
ោ៉ា ងត្ិច 

៤៨% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥៥% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥៥% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥៥% 
-ន.វិវាទ្ 

១.៥.៣.អប្តាអនុគោម្តាម្គ្ចកតបីងាគ ប់
ជ្ជប់កាត្ពវកិចចរប្់ប្កតម្ប្បរកាអាជ្ជា កណ្តត ល 
មានការគកើនគ ើងជ្ជគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

% - 
ោ៉ា ងត្ិច 

៩០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៩០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៩០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៩៥% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៩៥% 

-ន.វិវាទ្ 

-ប្កតម្អធិការកិចចការងារ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១.៥.៤.្ាិត្ិ្ហប្ោ្ប្្រុះសាា នមានវិវាទ្
គធៀបនរងចនំនួ ្ហប្ោ្ប្្រុះសាា ន្រុប
ផែលបានចុុះបញ្ាីគៅប្ក្ងួការងារ និង 

បណតត ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ប្ត្ូវបានែលតិ្ 

្ាិត្ិ - ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ -ន.វិវាទ្ 

១.៥.៥.្ាតិ្ិ្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា នផែលមាន
កូែកម្ម គធៀបនរង្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ន្រុប
ផែលបានចុុះបញ្ាី គៅប្ក្ងួការងារ នងិ 

បណតត ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ប្ត្ូវបានែលតិ្ 

្ាិត្ិ - ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ 
-ន.វិវាទ្ 

-អ.្.ក.ប 

១.៥.៦.្ាិត្ិ្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា នផែលមាន
បាត្ុកម្ម គធៀបនរង្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ន្រុប
ផែលបានចុុះបញ្ាីគៅប្ក្ងួការងារ នងិ 

បណតត ុះបណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ប្ត្ូវបានែលតិ្ 

្ាិត្ិ - ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ -អ.្.ក.ប 

១.៥.៧.្ាិត្ិកូែកម្ម បាត្ុកម្ម ផែលប្ត្ូវ
បានគដ្ឋុះប្សាយបញ្ចប់ ប្ត្ូវបានែលតិ្ 

្ាិត្ិ - ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ ែលិត្ -អ.្.ក.ប 

១.៥.៨.ម្លូនិធិប្កតម្ប្បរកាអាជ្ជា កណ្តត ល 
ប្ត្ូវបានធានា 

ម្ូលនិធិ - បាន 

ធានា 

បាន 

ធានា 

បាន 

ធានា 

បាន 

ធានា 

បាន 

ធានា 

-អ.្.ក.ប 

១.៥.៩.គ្វាប្កតម្ប្បរកាអាជ្ជា កណ្តត ល ប្ត្ូវ
បានពប្ងីក 

គ្វា - ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

-អ.្.ក.ប 

១.៥.១០ ប្បព័នធប្្ប់ប្្ងទ្និននយ័អងគការ
 វិជ្ជា ជីវៈ អនុ្ញ្ញា រួម្ និងការគដ្ឋុះប្សាយ
 វិវាទ្ការងារប្្បែ់ំណ្តក់កាល ប្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យែំគណើរការគពញគលញប្ត្រម្ឆ្ន ំ
២០២០ 

ប្បព័នធ ្ិកា
គរៀបច ំ

្ិកា
គរៀបច ំ

ែំគណើរការ ែំគណើរការ ែំគណើរការ ែំគណើរការ -ន.វិវាទ្ 

-ន.ផែនការ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

២ ការធ វ្ ើទំធន្ើបកម្មត្បព័ន្ធអប់រំបណ្តត ុះបណ្តត លបធចេកធទស ន្ិង វិជ្ជា ជីវៈ  

 

 ២.ក.្ិ្េ និ្េិត្ ផែលចលូគរៀនកនតង  
 វិ្័យអាទ្ភិាព្ញ្ញា បប្ត្បគចចកគទ្្ និង
 វិជ្ជា ជីវៈ ១ (CQF2) ែល់្ញ្ញា បប្ត្ជ្ជន់
ខព្់/បរញិ្ញា បប្ត្រង បគចចកគទ្្/ឯកគទ្្ 
(CQF5) គៅតាម្ប្្រុះសាា នសាធារណៈ និង
ឯកជនមានការគកើនគ ើង ោ៉ា ងត្ិច ២០%/ឆ្ន ំ 

% - 
ោ៉ា ងត្ិច 

១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 

២.ខ.អប្តា្កិាខ កាម្ ្ិ្េ និ្េិត្បាន
បញ្ចបក់ារ្ិកា អ.ប.វ មានការគកើនគ ើង 

% - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
២.្.អប្តា្កិាខ កាម្ ្ិ្េ និ្េិត្ផែល
បញ្ចបក់ារបណតត ុះបណ្តត ល មានការងារគធវើ 
មានការគកើនគ ើងជ្ជគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

% - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
២.ឃ.្ ិកាខ កាម្វ្គខល ី ផែលបញ្ចបក់ារបណតត ុះ 
បណ្តត លមានចំណូល គកើនគ ើងគលឿនជ្ជង
ប្បជ្ជពលរែាកនតង្ហ្ម្នផ៍ែលម្និទ្ទ្ួល
បានការបណតត ុះបណ្តត ល 

ចំណូល - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
-NEA 

២.ង.កម្មវិធីបណតត ុះបណ្តត លជនំាញគ ើង
 វិញ (Reskilling) ប្ត្ូវបានគរៀបច ំ

កម្មវិធី - ្ិកា
គរៀបច ំ

បានគរៀបច ំ បានគរៀបច ំ បានគរៀបច ំ បានគរៀបច ំ

-អ្គ.អ.ប.វ 
-NEA 

២.ច.អោរបណតត ុះបណ្តត ល និងម្នទីរ
ពិគសាធនគ៍លើជនំាញអាទ្ភិាពប្ត្វូ បាន
សាង្ង់ និងគធវើទ្គំនើបកម្ម 

អោរ និង 

ម្នទីរ
ពិគសាធន ៍

- - បានអនវុត្ត បានអនវុត្ត បានអនវុត្ត បានអនវុត្ត -អ្គ.អ.ប.វ 
-អ្គ.រែាបាល 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

២.ឆ.្ាិត្សិាន នែប្សាវប្ជ្ជវផែលប្ត្ូវបាន
យកគៅគប្បើប្បា្់កនតងឧ្ាហកម្ម  ្ាិត្ិ - ្ិកា

គរៀបច ំ
បានែលតិ្ បានែលតិ្ បានែលតិ្ បានែលតិ្ 

-អ្គ.អ.ប.វ 
- NEA 

២.ជ.អប្តាននការគពញចិត្តរប្ន់គិោជក
គលើ្កិាខ កាម្ ្ិ្េ និ្េិត្ គចញពី អ.ប.វ 
មានការគកើនគ ើង  

% - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង - NEA 

២.ឈ្.អប្តា្កិាខ កាម្ ្ ិ្េ និ្េិត្ ផែលគពញ
ចិត្តនរងវ្ គបណតត ុះបណ្តត ល មានការគកើនគ ើង  % - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង - NEA 

២.ញ.អប្តាវ្គបណតត ុះបណ្តត លផែអកគលើ
្ម្ត្ាភាព (CBT) គធៀបនរងវ្គបណតត ុះ 
បណ្តត ល្រុប មានការគកើនគ ើង 

% - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
២.ែ.ចនំនួម្នុ្េចលូគធវើគត្្តទ្ទ្លួសាគ ល់
ការ្ិកាពីម្នុ និង្ម្ត្ាភាពបចចតបបនន 
(RPL និង RCC) មានការគកើនគ ើង 

ចំននួ - - - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.្តង់ដ្ឋ 

-ន.ធានា្ុណភាព 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
២.ឋ.អប្តាយុវជន (អាយុ១៥-២៤ឆ្ន ំ)
ផែលោម នការអប់រំ ោម នការងារគធវើ ឬោម ន
ការបណតត ុះបណ្តត លមានការថយចុុះ 

% - ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ 
-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
២.ឌ្.អប្តាអនកចុុះគ ម្ ុះចូលគរៀន (អាយុ
១៥-២៤ឆ្ន ំ) ្រុបគៅកនតងកម្មវិធីបណតត ុះ 
បណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ មានការគកើនគ ើង 

% - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
២.ឍ.ចនំនួយុវជនគៅកនតងកម្មវិធីបណតត ុះ 
បណ្តត ល វិជ្ជា ជីវៈ ផែលកំពុងតត្់ការកនតង 
 វិ្័យការងារ (ការហវរកហវនឺកូនជ្ជង/ 
កម្ម្ិកា) មានការគកើនគ ើង 

% - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
-NEA 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

២.ណ គរៀបចំផែនការគម្្ប្មាប់អភិវឌ្ឍ
ប្្រុះសាា នអប់របំណតត ុះបណ្តត លបគចចកគទ្្ 
និងវិជ្ជា ជីវៈ គៅប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២០ 

ផែនការ - ្ិកា 
គរៀបច ំ

្ិកា 
គរៀបច ំ

អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត 

-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ន.ប្្ប់ប្្ង 

-ន.ហិរញ្ាវត្ាត 
-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 

២.១ ពប្ងរង្ណុភាពអបរ់បំណតត ុះបណ្តត លបគចចកគទ្្ នងិវជិ្ជា ជវីៈ 

 

 ២.១.១.្ិ្េ និ្េិត្បានចុុះទ្្េនកិចច
្ិកាតាម្្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា នោ៉ា ងត្ិច
ចំននួ ១០%/ឆ្ន ំ 

% - 
ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

-ន. ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 

២.១.២.លខិិត្បទ្ដ្ឋា ន្ត្ិយតុ្តប្ត្ូវបាន 

អនុម្័ត្ោ៉ា ងត្ិចចនំនួ ២០ ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២៣  ចំននួ - ោ៉ា ងត្ិច៥ ោ៉ា ងត្ិច៥ ោ៉ា ងត្ិច៥ ោ៉ា ងត្ិច៥ ោ៉ា ងត្ិច៥ 
-អ្គ.អ.ប.វ 
-្ ណៈកម្មការកសាងចាប់ 

២.១.៣.ប្្ូបគចចកគទ្្បានគធវើវិប្ករត្យការ
គៅតាម្្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ន ោ៉ា ងត្ិច
ចំននួ ១០%/ឆ្ន ំ 

% - 
ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

ោ៉ា ងត្ិច 
១០% 

-ន.ធានា្ុណភាព 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
- វិ្័យឯកជន 

២.១.៤.កញ្ចប់្តង់ដ្ឋបណតត ុះបណ្តត លប្ត្ូវ
បានអភិវឌ្ឍ ោ៉ា ងត្ិចចនំនួ ១៨៨ ្ ណុវុឌ្ឍ  
ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២៣ 

ចំននួ 

្ុណវុឌ្ឍ ១២ 
ោ៉ា ងត្ិច 
១៦ 

ោ៉ា ងត្ិច 
៣២ 

ោ៉ា ងត្ិច 

 ៤២ 

ោ៉ា ងត្ិច 

៤៩ 

ោ៉ា ងត្ិច 

៤៩ 

-ន.្តង់ដ្ឋ 

-ន.ធានា្ុណភាព 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
-នែ្ ូ

- វិ្័យឯកជន 

២.១.៥.អប្តា្ោំត្ត្នម្លឯកតាបណតត ុះ 
បណ្តត ល (Unit cost) ននប្្រុះសាា ន អ.ប.វ
សាធារណៈ និងឯកជនមានការថយចុុះ 
 

% - ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ -ន.ធានា្ុណភាព 

-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

២.២ ពប្ងកីការបណតត ុះបណ្តត លជនំាញគែើម្បោំីប្ទ្គោលនគោបាយអភវិឌ្ឍនគ៍្ែាកចិច នងិ្ងគម្ 

 

 ២.២.១.អប្តា្ិ្េផែលបានបញ្ចប់្ ញ្ញា  
បប្ត្បគចចកគទ្  ្និងវិជ្ជា ជីវៈ ១ ២ ៣ (CQF2 

3 4) បានគកើនគ ើងោ៉ា ងត្ិច ២០%/ឆ្ន ំ  
% - 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា នឯកជន 

២.២.២.អប្តានិ្េិត្ផែលបានបញ្ចប់្ញ្ញា បប្ត្
ជ្ជន់ខព្់ /បរញិ្ញា បប្ត្រង  បគចចកគទ្ /្ឯកគទ្  ្
(CQF5) បានគកើនគ ើង ោ៉ា ងត្ិច ២០%/ឆ្ន ំ 

% - 
ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

ោ៉ា ងត្ិច 

២០% 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

-ប្្រុះសាា នឯកជន 

២.២.៣.អប្តា្ិកាខ កាម្ផែលបានបញ្ចប់វ្គ
ខល ីតាម្ជំនាញអាទ្ិភាពបានគកើនគ ើង 

% - 
គកើន 

គ ើង 

គកើន 

គ ើង 

គកើន 

គ ើង 

គកើន 

គ ើង 

គកើន 

គ ើង 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ន.បណតត ុះបណ្តត ល 

២.៣ ពប្ងរងភាពជ្ជនែ្រូវាងរែា នងិឯកជន នងិនែ្នូានា គែើម្បធីានានរិនតរភាពននការអបរ់បំណតត ុះបណ្តត លបគចចកគទ្្ នងិវជិ្ជា ជវីៈ 

 

 ២.៣.១.ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ បានចុុះអនុ្េរណៈ 
ននការគោ្យល់ោន  (MoU) ជ្ជម្ួយ្ហ
ប្ោ  ្ប្្រុះសាា ន ោ៉ា ងត្ិចចំននួ ១៥ MoU/ឆ្ន ំ 

ចំននួ - 
ោ៉ា ងត្ិច 

១៥ 

ោ៉ា ងត្ិច 

១៥ 

ោ៉ា ងត្ិច 

១៥ 

ោ៉ា ងត្ិច 

១៥ 

ោ៉ា ងត្ិច 

១៥ 

-ន.ប្្ប់ប្្ង 

-នែ្ ូ

២.៣.២.គោលនគោបាយគលើកទ្រកចិត្តផែនក 
សារគពើពនធែាភាា ប់ និងការបណតត ុះបណ្តត ល
ធនធានម្នុ្េប្ត្ូវបានអនុវត្ត ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២០ 

គោល
នគោបាយ 

- ្ិកា 
គរៀបច ំ

្ិកា 
គរៀបច ំ

អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ន.គោលនគោបាយ 

-នែ្ ូ

២.៤ គលើកកម្ព្់ប្បពន័ធអភបិាលកចិចវិ្ យ័អបរ់បំណតត ុះបណ្តត លបគចចកគទ្្ នងិវជិ្ជា ជវីៈ 

 

 ២.៤.១.លិខតិ្បទ្ដ្ឋា ន្ត្ិយតុ្ត ប្ត្ូវបាន
អភិវឌ្ឍោ៉ា ងត្ិចចនំនួ ៥ ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២១ 

ឯកសារ - ២ 

គរៀបចំបផនាម្ 
២ និងអនុវត្ត 

គរៀបចំបផនាម្ 
១ និងអនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ន.ប្្ប់ប្្ង 

-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 
២.៤.២.្ម្ត្ាភាពថ្នន ក់ែរកនំាអ្គនាយក
ដ្ឋា ន អ.ប.វ ម្ស្រនតីប្បត្ិបត្តិ និងម្ស្រនតី
ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

្ម្ត្ាភាព - 
ប្ត្ូវ 

បានពប្ងរង 

ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

ប្ត្ូវ 
បានពប្ងរង 

-ខុទ្ទកាលយ័  
-អ្គ.អ.ប.វ 
- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 



ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិ្័យការងារ និងបណតត ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទំ្ព័រ 88 

 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

២.៤.៣.ទ្និននយ័ប្បព័នធប្្ប់ប្្ងព័ត្ម៌ាន
 វិទ្ា អ.ប.វ (TVETMIS) ប្ត្ូវបានបញ្ចូល
ប្ត្រម្ប្ត្ូវគពញគលញ និងគប្បើប្បា្់ជ្ជែលូវការ  

ទ្និននយ័ 
មាន 

ទ្និននយ័ 

មាន
ទ្និននយ័ 

មាន 

ទ្និននយ័ 

មាន 

ទ្និននយ័ 

មាន 

ទ្និននយ័ 

មាន 

ទ្និននយ័ 

-ន.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារ 
-ប្្រុះសាា ន អ.ប.វ 

២.៤.៤. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្តីពីការអនុ
វត្តគោល នគោបាយជ្ជត្ិ្តីពីការអប់រំប
ណតត ុះបណ្តត ល បគចចកគទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 
(NTVET) ឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥ ប្បចំឆ្ន ំ
ប្ត្ូវបានគរៀបចំ និងដ្ឋក់ជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល
គទ្ៀងោត្់តាម្ការកំណត្់ 

ចំននួ 

របាយ
ការណ៍ 

- ១ ១ ១ ១ ១ 

-ន.គោលនគោបាយ 

-ប្្ប់អងគភាព 

២.៥ ជរំញុការប្សាវប្ជ្ជវ នងិនវានវុត្តនប៍គចចកវទិ្ាអនវុត្តន ៍ 
  ២.៥.១.ចនំនួ្គប្មាងប្សាវប្ជ្ជវផែលបាន

បញ្ចបគ់ដ្ឋយគជ្ជ្ជយ័ គៅឆ្ន ំ២០២៣   ្គប្មាង - 
្ិកា
ប្សាវប្ជ្ជវ 

្ិកា
ប្សាវប្ជ្ជវ 

មាន 

្គប្មាង 

មាន 

្គប្មាង 

មាន 

្គប្មាង 

-អ្គ.អ.ប.វ 
-នែ្ ូ

២.៥.២.ចនំនួអនកប្សាវប្ជ្ជវផែលចលូរមួ្
មានការគកើនគ ើង គៅឆ្ន ំ២០២៣  

នាក់ - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 
-អ្គ.អ.ប.វ 
-នែ្ ូ

២.៥.៣.ចនំនួសាន នែប្សាវប្ជ្ជវផែលប្ត្ូវ
បានយកគៅគប្បើប្បា្់កនតងឧ្ាហកម្ម គៅ
ឆ្ន ំ២០២៣  

ចំននួ - 
្ិកា
ប្សាវប្ជ្ជវ 

្ិកា
ប្សាវប្ជ្ជវ 

្ិកា
ប្សាវប្ជ្ជវ 

្ិកា
ប្សាវប្ជ្ជវ គប្បើប្បា្ ់

-អ្គ.អ.ប.វ 
-នែ្ ូ

៣ ការរកា ន្ិងបធងកើន្ម្ុខរបរ ន្ិងការងារធៅកនតងន្ិងធត្ៅត្បធទស 

  ៣.ក.អប្តាអនកមានការងារគធវើគធៀបនរង
ប្បជ្ជជន្រុប (អាយុ ១៥ឆ្ន ំគ ើង) ប្ត្ូវ
បានរកាម្និឱ្យធាល ក់គប្កាម្ ៧៨%  
 

% ៨០.៣% ៧៨% ៧៨% ៧៨% ៧៨% ៧៨% 

-NEA 

- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.ខ.អប្តាោម នការងារគធវើ្រុប (អាយុ ១៥
ឆ្ន ំគ ើង) ប្ត្ូវបានរកាម្និឱ្យគលើ្ ២% % ២% ២% ២% ២% ២% ២% 

-NEA 

- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.្.អប្តាោម នការងារគធវើរប្់យុវជន 
(អាយុពី១៥-២៤ ឆ្ន ំ) ប្ត្ូវបានរកាម្និ
ឱ្យគលើ្ ៣% 

% ៣% ៣% ៣% ៣% ៣% ៣% 

-NEA 

- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.ឃ.អប្តា្មាល ត្ចលូរមួ្កមាល ំងពលកម្ម
រវាង ស្រ្តីគធៀបនរងបុរ្ ប្ត្ូវបានកាត្់
បនាយ 

% - ១០.៤% 
្មាល ត្ 

ថយចុុះ 
្មាល ត្ 

ថយចុុះ 
្មាល ត្ 

ថយចុុះ 
្មាល ត្ 

ថយចុុះ 
្មាល ត្ 

ថយចុុះ 

-NEA 

- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.ង.អប្តាកម្មករ-និគោជិត្ ផែលទ្ទ្លួ
បានប្បាក់ឈ្នួ លគធៀបនរងអនកមានការងារគធវើ
្រុប មានការគកើនគ ើង 

% ៤៩.៧% គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-NEA 

- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.ច.អប្តាអនកមានការងារគធវើកនតងវិ្័យ
គប្ៅពីក្ិកម្មគធៀបនរងអនកមានការងារគធវើ
្រុប មានការគកើនគ ើង  

% ៦១.៨% គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 

-NEA 

- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.ឆ.ប្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវត្តគោល
នគោបាយជ្ជត្ិ្តីពីម្ុខរបរនិងការងារប្ត្ូវ
បានពប្ងរង 

ប្ប្ិទ្ធភាព - បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង 

-ល.NEP 

-អ្គ.ការងារ 
-ប្្ប់អងគភាព 

-ម្នទីរ ក.ប 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.ជ.កម្មវិធីការងារ្ម្រម្យ្ ប្មាប់ប្បគទ្្
កម្ពតជ្ជ និងកម្មវិធីរប្់នែ្ូ ប្ត្ូវបានគធវើ 
្មាហរណកម្ម និងអនុវត្ត 

កម្មវិធី - 
បាន 

្មាហរ
ណកម្ម 

បាន 

្មាហរ
ណកម្ម 

បាន 

្មាហរ
ណកម្ម 

បាន 

្មាហរ
ណកម្ម 

បាន 

្មាហរ
ណកម្ម 

-អ្គ.ការងារ 
-អ្គ.អ.ប.វ 
-ម្នទីរ ក.ប 

៣.ឈ្.ព័ត្ម៌ានទ្ែីារការងារប្ត្ូវបាន
ែេពវែាយកានផ់ត្ទ្ោូយែល់ប្្ប់គោលគៅ 

ព័ត្៌មាន 

ែល ់

គោលគៅ 

ែល ់

គោលគៅ 

ែល ់

គោលគៅ 

ែល ់

គោលគៅ 

ែល ់

គោលគៅ 

ែល ់

គោលគៅ 

-NEA 

-ន.ម្ុខរបរ 
៣.ញ.គ្វាកម្មផ្វងរកការងារគធវើ 
សាធារណៈប្ត្វូបានពប្ងរង និងពប្ងីក 

គ្វាកម្ម បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

-NEA 

-ន.ម្ុខរបរ 
៣.ែ.ការចលូរមួ្គវទ្កិាការងារ និងែលិត្ 
ភាពការងារប្ត្វូបានគកើនគ ើង 

ការចលូរមួ្ - គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង -NEA 

៣.ឋ.ការប្្ប់ប្្ង្ាិត្ិ និងចលនាបុ្ គលិក  
ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ការប្្ប់ប្្ង 

្ាតិ្ ិ

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

បាន 

ពប្ងីក 

-ន.ម្ុខរបរ 
-ន.ផែនការ 

៣.ឌ្.ការប្្ប់ប្្ងម្ុខរបរ និងការងាររប្់
កម្មករនិគោជិត្បរគទ្្ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ការ
ប្្ប់ប្្ង 

បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង -ន.ម្ុខរបរ 

៣.ឍ.ការោំប្ទ្ និងោំពារពលករគទ្្នតរ
ប្បគវ្នផ៍ខម រ នងិប្កតម្ប្្សួារ ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ការោំប្ទ្ 

និងោំពារ បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង -ន.ម្ុខរបរ 

៣.ណ.ែលតិ្ភាពកម្មករនិគោជិត្ប្ត្ូវបាន
បគងាើនចប់ពឆី្ន ំ២០២០ 

ែលិត្ភាព - - បគងាើន បគងាើន បគងាើន បគងាើន -ន.ម្ុខរបរ 

៣.ត្.្ហប្ោ្ននគ្ែាកិចចគប្ៅប្បព័នធ 
ោ៉ា ងត្ិចចនំនួ ៥%/ឆ្ន ំ ប្ត្វូបានចុុះបញ្ា ី

្ហប្ោ្ 

ចុុះបញ្ា ី - ោ៉ា ងត្ិច 

៥% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥% 

ោ៉ា ងត្ិច 

៥% 

-ល.NEP 

-ន.អធិការកិចច 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.១ បគងាើនឱ្កា្ការងារ្ម្រម្យ នងិែលតិ្ភាពការងារខព្់ 

  ៣.១.១.របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្ដីពីការ
អនុវត្ត គោលនគោបាយជ្ជត្ិ្ដីពីម្ខុរបរ 
និងការងារឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ (NEP) 
ប្បចំឆមា្ និងប្បចំឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានគរៀបចំ 
និងដ្ឋក់ជនូរាជរដ្ឋា ភបិាលគទ្ៀងោត្ត់ាម្
ការកំណត្់ 

របាយ
ការណ៍ 

២ ២ ២ ២ ២ ២ 

-ល. NEP 

-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.១.២.គលខាធិការដ្ឋា ន្ប្មាប់អនវុត្ត
គោលនគោបាយជ្ជត្ិ្តីពីម្ុខរបរ នងិ
ការងារ ប្ត្ូវបានែគំណើរការគពញគលញ 

គលខា 

ធិការដ្ឋា ន 

ែំគណើរការ ផកលម្អ
ែំគណើរការ 

ែំគណើរការ
គពញគលញ 

ែំគណើរការ
គពញគលញ 

ែំគណើរការ
គពញគលញ 

ែំគណើរការ
គពញគលញ 

-ល. NEP 

-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.១.៣.គខត្តផែលមានផែនការ្កម្មភាព 
និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្ដីពីការអនុវត្ត
គោលនគោបាយជ្ជត្ិ្តីពីម្ុខរបរ នងិ
ការងារឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ (NEP) ចំននួ 
៤ ប្ត្ូវបានគប្ជើ្គរើ្  កនតងឆ្ន ំ២០១៩ និង
ប្ត្ូវបានបគងាើនោ៉ា ងត្ិចចនំនួ ១ គខត្ត/ឆ្ន ំ 

គខត្ត - ៤ 
ោ៉ា ងត្ិច 

 ១ 

ោ៉ា ងត្ិច 

 ១ 

ោ៉ា ងត្ិច 

 ១ 

ោ៉ា ងត្ិច  
១ 

-ល. NEP 

-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.១.៤.របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្បចំឆ្ន ំ
គលើការអនុវត្តកម្មវិធីការងារ្ម្រម្យ
្ប្មាប់ប្បគទ្្កម្ពតជ្ជឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ 
ប្ត្ូវបានអនុម្ត័្ 

របាយ
ការណ៍ 

១ ១ ១ ១ ១ ១ 

-ល. NEP 

-អ្គ.ការងារ 
-ន.ផែនការ 

៣.១.៥.គវទ្កិានែ្ពូាណិជាកម្ម-អនកបញ្ញា
ទ្ញិប្ត្ូវបានគរៀបចំជ្ជគរៀងរាល២់ឆ្ន ំម្តង គវទ្ិកា - បាន 

គរៀបច ំ

បាន 

គរៀបច ំ

បាន 

គរៀបច ំ

បាន 

គរៀបច ំ

បាន 

គរៀបច ំ

-ន.្ ហប្បត្ិបត្តិការ 
-ល.ប្កតម្ការងារទ្ី៨ 

-ល.LAC 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.២ ពប្ងកីយនតការ វសិាលភាព នងិប្ប្ិទ្ធភាពការែតលគ់្វាម្ខុរបរ នងិការងារ ឱ្យគឆលើយត្បកានផ់ត្ប្បគ ើ្រតាម្ត្ប្ម្វូការអនកគប្បើប្បា្គ់្វា 

 

 ៣.២.១.គ្វាការងារ និងព័ត្ម៌ានទ្ែីារ
ការងារ បានប្្បែណត បទ់្ូោងំប្បគទ្្គៅ
ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២៣ 

រាជធាន/ី
គខត្ត ១៣ ១៥ ១៧ ១៩ ២១ ២៤ -NEA 

៣.២.២.អប្តាអនកចុុះគ ម្ ុះផ្វងរក
ការងារ បានគកើនគ ើងជ្ជម្ធយម្ោ៉ា ងត្ចិ 
០,៥ ពិនទត% គរៀងរាលឆ់្ន ំគធៀបនរងចនំនួ
ប្បជ្ជជនែលអ់ាយុចលូគធវើការ (300 000 
នាក់/ឆ្ន ំ) 

% ៥,៥% ៦% ៦,៧% ៧,៣% ៨,០% ៨,៧% -NEA 

៣.២.៣.អប្តាអនកបានការងារគធវើ ប្ត្វូបាន
បគងាើន ១ពិនទត%គធៀបនរងចនំនួអនកចុុះ
គ ម្ ុះផ្វងរកការងារគធវើ 

% ៣៤% ៣៦% ៣៦% ៣៧% ៣៨% ៣៩% -NEA 

៣.២.៤.ចនំនួវទិ្ាល័យទ្ូោងំប្បគទ្្
ផែលទ្ទ្លួបានគ្វាម្្គគទ្ទ្ន៍អាជីព មាន
ការគកើនគ ើង 

រាជធាន/ី
គខត្ត ១៣ ១៦ ១៨ ២០ ២២ ២៤ -NEA 

៣.២.៥.អប្តាននការគពញចិត្តរប្់អនកគប្បើ
ប្បា្គ់្វាមានការគកើនគ ើង ផែអកគលើការ
គធវើអគងាត្ជ្ជគរៀងរាលឆ់្ន ំ 
 

% - 

កំណត្់ 
ម្ូលដ្ឋា ន
គោល 

គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង -NEA 

៣.២.៦ ប្បព័នធែតលគ់្វា វ្័យប្បវត្តកិម្ម
តាម្ប្បពន័ធបគចចកវទិ្ា ព័ត្ម៌ាន ប្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យែំគណើរការប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២១ 

ប្បព័នធ - 
្ិកា 

គរៀបច ំ

្ិកា 

គរៀបច ំ

បាន 

ែំគណើរការ 
បាន 

ែំគណើរការ 
បាន 

ែំគណើរការ -NEA 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.៣ ពប្ងរងយនតការគវទិ្កាការងារ នងិបគងាើនការប្បម្លូែេពវែាយ នងិបស្រញ្ញា បពត័្ម៌ានទី្ែារការងារ 

 

 ៣.៣.១.អប្តាននចនំនួគវទ្កិាការងារថ្នន ក់
ជ្ជត្ិ/ម្លូដ្ឋា ន មានការគកើនគ ើង១០%/ឆ្ន ំ % ៦០ ១០% ១០% ១០% ១០% ១០% -NEA 

៣.៣.២.អប្តាយល់ែរងអំពីគ្វាការងារ 
និងព័ត្ម៌ានទ្ែីារការងារមានការគកើនគ ើង 
ផែអកគលើការអគងាត្ជ្ជគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

% - 

កំណត្់ម្ូល
ដ្ឋា នគោល 
ប្ត្ូវបានគធវើ 

គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង -NEA 

៣.៣.៣.្ិ ាត្ិព័ត្ម៌ានទ្ែីារការងារប្ត្វូបាន 

ែលតិ្និងែេពវែាយជ្ជប្បចំតាម្ការកំណត្ ់
្ាិត្ិ - ែលិត្និង

ែេពវែាយ 

ែលិត្និង
ែេពវែាយ 

ែលិត្និង
ែេពវែាយ 

ែលិត្និង
ែេពវែាយ 

ែលិត្និង
ែេពវែាយ 

-NEA 

៣.៤ ពប្ងរងយនតការប្្បប់្្ងការគប្បើប្បា្ក់មាល ំងពលកម្មកនតងប្បគទ្្ នងិការពារពលករគទ្្នតរប្បគវ្នផ៍ខម រ 

 

 ៣.៤.១.ការែដលគ់្វាប័ណណ គ្ៀវគៅ
ការងារជនកម្ពតជ្ជប្ត្ូវបានគធវើឱ្យប្បគ្ើរគ ើង
តាម្រយៈប្បព័នធ្វ័យប្បវត្តិកម្ម 

ប្បព័នធ - 

បានគរៀបចំ
និងដ្ឋក់ឱ្យ
ែំគណើរការ 

ែំគណើរការ ែំគណើរការ ែំគណើរការ ែំគណើរការ -ន.ម្ុខរបរ 

៣.៤.២.ទ្និននយ័កម្មករនិគោជិត្តាម្្ហ
ប្ោ្ ប្្រុះសាា ន ប្ត្ូវបានប្្ប់ប្្ង ប្បគ្ើរ
គ ើង តាម្រយៈប្បព័នធទ្និននយ័ 

ប្បព័នធ - 

បានគរៀបចំ
និងដ្ឋក់ឱ្យ
ែំគណើរការ 

ែំគណើរការ ែំគណើរការ ែំគណើរការ ែំគណើរការ -ន.ម្ុខរបរ 

៣.៤.៣.អប្តាអនគុោម្តាម្ចាប់រប្់
្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា នផែលគប្បើប្បា្ក់មាល ំង
ពលកម្មបរគទ្្មានចនំនួោ៉ា ងត្ិច ៩០% 
ប្ត្ូវបានគកើនគ ើង ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២៣ 

% ៨៥% 

បានគកើន
ែល់ ៨៦% 

បានគកើន
ែល់ ៨៧% 

បានគកើន
ែល់ ៨៨% 

បានគកើន
ែល់ ៨៩% 

បានគកើន
ែល់ ៩០% 

-ន.ម្ុខរបរ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.៤.៤. ទ្និននយ័ពលករគទ្្នតរប្បគវ្ន៍
ផខម រ ប្ត្ូវបានប្្ប់ប្្ង និងែគំណើរការប្បគ្ើរ
គ ើងតាម្រយៈការពប្ងរងប្បព័នធ្វយ័ប្បវត្តិកម្ម 

ប្បព័នធ បាន 

ែំគណើរការ ្ិកា អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ន.ម្ុខរបរ 

៣.៤.៥.ចំណូលពីអាករ និងកនប្ម្គ្វាគលើ
ប័ណណ គ្ៀវគៅការងារ លិខិត្អនញុ្ញា ត្ឱ្យ
គប្បើប្បា្់ហត្ាពលកម្មបរគទ្្ ការចុុះ
បញ្ាកិាគលើកិចច្នាការងារជនបរគទ្្ 
មានការគកើនគ ើងគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

អាករ - 
បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

-ន.ម្ុខរបរ 

៣.៤.៦.ចំណូលពីអាករគលើប័ណណ គ្ៀវគៅ
ការងារជនកម្ពតជ្ជមានការគកើនគ ើងគរៀងរាលឆ់្ន ំ អាករ - 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

-ន.ម្ុខរបរ 

៣.៤.៧.យនតការប្្ប់ប្្ងោំប្ទ្ និង្មាហ 
រណកម្មពលករគទ្្នតរប្បគវ្នផ៍ខម រប្ត្ូវ
បានពប្ងរង 

យនតការ - 
បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

-ន.ម្ុខរបរ 
- MTOSB 

៣.៤.៨.ប្បាក់បគញ្ាើប្ត្ ប់ម្កកនតងប្បគទ្្
រប្់ពលករគទ្្នតរប្បគវ្នផ៍ខម រ ប្ត្វូបាន
គកើនគ ើងជ្ជគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

ប្បាក់បគញ្ាើ - 
បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

បានគកើន
គ ើង 

-ន.ម្ុខរបរ 

៣.៤.៩ ប្បព័នធ្វ័យប្បវត្តិកម្មគែើម្បី
ប្្ប់ប្្ងគទ្្នតរប្បគវ្នក៍ារងារ គែើម្បី
បគងាើនប្ប្ទិ្ធភាព ការទ្ទ្ួលខុ្ប្ត្ូវ ការ
តាម្ដ្ឋន និងប្្ប់ប្្ងែគំណើរការបញ្ាូន
ពលករគៅគធវើការគៅគប្ៅប្បគទ្្ ប្ត្វូបាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២០ 

ប្បព័នធ - 
្ិកា
គរៀបច ំ

្ិកា 

គរៀបច ំ

បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត -ន.ម្ុខរបរ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.៥ បគងាើនែលតិ្ភាពកមាល ំងពលកម្មផែលកពំងុ្ាតិ្កនតងទី្ែារការងារ 

 

 ៣.៥.១.អប្តាននចនំនួវ្គបណតត ុះបណ្តត ល
គែើម្បីគលើកកម្ព្់ែលិត្ភាពការងារែល ់

កម្មករ-និគោជិត្ នគិោជក និងអនកផ្វងរក
ការងារ គកើនគ ើងោ៉ា ងត្ិច ៥%/ឆ្ន ំ 

% ២៣០ ៥% ៥% ៥% ៥% ៥% 
-  វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
- NEA 

៣.៥.២.អប្តាននការយល់ែរងអំពីភាពចំបាច់ 
និងសារៈ្ ំខានន់នែលតិ្ភាពការងារកនតង
ចំគណ្តម្ កម្មករ-និគោជិត្ នគិោជក មានការ
គកើនគ ើង ផែអកគលើការគធវើអគងាត្ជ្ជគរៀងរាលឆ់្ន ំ 

% - 
កំណត្់ម្ូល
ដ្ឋា នគោល 

គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង 
- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
- NEA 

៤ ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសងគម្ 

  ៤.ក.អប្តាចំណ្តយរែាបាលគធៀបនរង
្មាជិក ប.្.្ 

គរៀល/នាក់ ៣០ ៩៩៨ ៤៥ ៥៣៣ ៣៣ ៤៨៥ ៣១ ៧០៨ ៣០ ០៨២ ២៨ ៥៩១ -ប.្.្ 

៤.ខ.ចនំនួម្ស្រនតី ប.្.្ គធៀបនរង
្មាជិក ប.្.្ 

ម្ស្រនតី/
្មាជិក 

១/១ ០៤៣ ១/៩០១ ១/៨០០ ១/៧២៣ ១/៦៦៣ ១/៦១៥ -ប.្.្ 

៤.្.ករណីបតរងត្វា៉ាពាក់ព័នធនរងគ្វានែ្ ូ 
ប. .្្ គធៀបនរង្មាជិក ប. .្្ មាន
ការថយចុុះ 

ករណី ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ -ប.្.្ 

៤.ឃ.ករណីបណត រងត្វា៉ាពាក់ព័នធនរងគ្វានែ
្ូ គធៀបនរងចនំនួគ្វាផែលបានែតល ់

ករណី ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ -ប.្.្ 

៤.ង.ករណីបតរងត្វា៉ាពាក់ព័នធនរងគ្វាោំប្ទ្
រប្់ ប.្.្ គធៀបនរង្មាជិក ប.្.្ 
មានការថយចុុះ 

ករណី ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ -ប.្.្ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៤.១ ពប្ងរង នងិពប្ងកីការអនវុត្តរបប្នដិ្ ខុ្ងគម្ផែនកតនភិយ័ការងារ 
  ៤.១.១.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ន ផែល

បានបង់ភា្ោន ប.្.្ គលើចនំនួ្ហ
ប្ោ្្រុប ោ៉ា ងត្ិចចនំនួ ៩៩% ប្ត្រម្ឆ្ន ំ
២០២៣ 

% ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៩ ៩៩ ៩៩ -ប.្.្ 

៤.១.២.កប្ម្ិត្្ុណភាពគ្វារបប្នតិ
្ុខ្ងគម្ផែនកតនិភ័យការងារមានការ
គកើនគ ើង 

្ុណភាព គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង -ប.្.្ 

៤.១.៣.្ុវត្ាភិាពននការែរកជញ្ាូនកម្មករ
នគិោជិត្ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

្ុវត្ាិភាព 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

-ប.្.្ 

៤.១.៤.កម្មករនិគោជិត្ថមីោ៉ា ងត្ិចចំននួ 

៥០ ០០០នាក់/ឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានចុុះបញ្ា ី នាក់ ៣០ ម្ុឺន 
ោ៉ា ងត្ិច  
៥ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច  
៥ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច  
៥ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច  
៥ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច  
៥ម្ុឺន 

-ប.្.្ 

៤.១.៥.ចនំនូម្ស្រនតែីតលគ់្វាផែនកតនិភយ័ 
គធៀបនរង្មាជិក ប.្.្  

ម្ស្រនតី/
្មាជិក 

១/១ ០៤៣ ១/៩០១ ១/៨០០ ១/៧២៣ ១/៦៦៣ ១/៦១៥ -ប.្.្ 

៤.១.៦.អប្តាចំណ្តយរែាបាលផែនកត 

និភយ័ការងារគធៀបនរង្មាជិក ប.្.្  
គរៀល/ 
១នាក់ 

៩ ២៩៩ ១៥ ៩១៣ ១១ ៧០២ ១១ ០៨១ ១០ ៥១៣ ៩ ៩៩២ -ប.្.្ 

៤.១.៧ ប្បព័នធតាម្ដ្ឋនប្បវត្តិកម្មករ
នគិោជិត្ផែលជ្ជ្មាជិក ប.្.្ ផែល
ទ្ទ្ួលគប្ោុះថ្នន ក់ការងារ ប្ត្ូវបានគរៀបចំ ប្ត្រម្
ឆ្ន ំ២០២០ 

ប្បព័នធ ៣០% គរៀបច ំ អនុម្ត័្ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 

៤.១.៨ ប្បព័នធប្្ប់ប្្ងទ្និននយ័ម្ស្រនតសីាធារ
ណៈ ផែលជ្ជ្មាជិក ប.្ .្  ផែនកតនិ
ភ័យការងារ ប្ត្ូវបានគរៀបចំប្ត្រម្ឆ្ន ំ ២០២០  

ប្បព័នធ - គរៀបច ំ បញ្ចប ់ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 
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ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៤.១.៩ ប្បព័នធប្្ប់ប្្ងទ្និននយ័ចណំ្តត្់
ថ្នន ក់គ្វារប្ន់ែ្ូ ប.្.្ ប្ត្ូវបាន
គរៀបចំប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២១ 

ប្បព័នធ គរៀបច ំ គរៀបច ំ គរៀបច ំ បញ្ចប ់ អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 

៤.២ ពប្ងរង នងិពប្ងកីការអនវុត្តរបប្នដិ្ ខុ្ងគម្ផែនកផថោំ្ ខុភាព 

  ៤.២.១.អប្តា្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា ន ផែល
បានបង់ភា្ោន ប.្.្ គលើចនំនួ្ហ
ប្ោ្្រុបោ៉ា ងត្ិចចនំនួ៩៩% ប្ត្រម្ឆ្ន ំ
២០២៣ 

% ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៩ ៩៩ ៩៩ -ប.្.្ 

៤.២.២.កប្ម្ិត្្ុណភាពគ្វារបប្នតិ្ុខ
្ងគម្ផែនកផថោំ្ ខុភាព មានការគកើនគ ើង 

្ុណភាព គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង គកើនគ ើង -ប.្.្ 

៤.២.៣.កម្មករនិគោជិត្ថមីោ៉ា ងត្ិចចំននួ 

៥០ ០០០នាក់/ឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានចុុះបញ្ា ី នាក់ ៣០ ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច  
៥ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច  
៥ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច 

 ៥ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច 

 ៥ម្ុឺន 

ោ៉ា ងត្ិច 

 ៥ម្ុឺន 
-ប.្.្ 

៤.២.៤.ចនំនួម្ស្រនតែីតលគ់្វាផែនកផថោំ្ ុខ
ភាព និង្មាជិក ប.្.្. 

ម្ស្រនតី/
្មាជិក 

១/១ ០៤៣ ១/៩០១ ១/៨០០ ១/៧២៣ ១/៦៦៣ ១/៦១៥ -ប.្.្ 

៤.២.៥.អប្តាចំណ្តយរែាបាលផែនកផថោំ
្ុខភាពគធៀបនរង្មាជិក ប.្.្. 

គរៀល/ 
១នាក់ 

១៨ ៥៩៩ ២៤ ៧០៣ ១៨ ១៦៧ ១៧ ២០៣ ១៦ ៣២១ ១៥ ៥១២ -ប.្.្ 

៤.២.៦ ប្បព័នធតាម្ដ្ឋនប្បវត្តិកម្មករ
នគិោជិត្ផែលជ្ជ្មាជិក ប.្.្.ផែល
ទ្ទ្ួលបញ្ញា ្ខុភាពប្ត្ូវបានគរៀបចំ ប្ត្រម្ឆ្ន ំ
២០២០ 

% ៣០ ៧០ ១០០ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៤.២.៧ ប្បព័នធប្្បប់្្ងទ្និននយ័្ហប្ោ្ 
ប្្រុះសាា ន និងកម្មករ និគោជិត្ផែនកផថោំ
្ុខភាព ប្ត្ូវបានគធវើបចចតបបននកម្ម  
ជ្ជប្បចំ 

ប្បព័នធ 
បាន 

បចចតបបនន
កម្ម 

បចចតបបនន 
កម្ម 

បចចតបបនន 
កម្ម 

បចចតបបនន 
កម្ម 

បចចតបបនន 
កម្ម 

បចចតបបនន 
កម្ម -ប.្.្ 

៤.២.៨ ប្បព័នធប្្បប់្្ងទ្និននយ័ម្ស្រនត ី
សាធារណៈ ផែលជ្ជ្មាជិក ប.្.្. 
ផែនកផថោំ្ ខុភាពប្ត្ូវបានគរៀបចំប្ត្រម្ឆ្ន ំ 
២០២០  

ប្បព័នធ - គរៀបច ំ បញ្ចប ់ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 

៤.២.៩ ប្បព័នធប្្បប់្្ងទ្និននយ័ចណំ្តត្់
ថ្នន ក់គ្វារប្ន់ែ្ូ ប.្.្ ប្ត្ូវបាន
គរៀបចំ ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២១ 

ប្បព័នធ គរៀបច ំ គរៀបច ំ គរៀបច ំ បញ្ចប ់ អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 

៤.៣ ជរំញុការគរៀបច ំនងិដ្ឋកឱ់្យែគំណើរការរបប្នដិ្ ខុ្ងគម្ផែនកប្បាកគ់សាធន 

  ៤.៣.១.និវត្តន៍ជនទ្ទ្លួបាននវូប្បាក់
គសាធនតាម្ចាប់កំណត្ ់

ប្បាក់
គសាធន 

គរៀបច ំ បានទ្ទ្លួ បានទ្ទ្លួ បានទ្ទ្លួ បានទ្ទ្លួ បានទ្ទ្លួ -ប.្.្ 

៤.៣.២.អប្តាចណំ្តយរែាបាលផែនកប្បាក់
គសាធនគធៀបនរង្មាជិក ប.្.្  

គរៀល/ 
១នាក់ 

៣ ១០០ ៤ ៩១៧ ៣ ៦១៦ ៣ ៤២៤ ៣ ២៤៨ ៣ ០៨៧ -ប.្.្ 

៤.៣.៣.្មាមាប្ត្ម្ស្រនតី ប.្.្ ផែនក
ប្បាក់គសាធនគធៀបនរង្មាជិក ប.្.្ 

គរៀល/ 
១នាក់ 

១ ៥១៧ ១ ៤៦៨ ១ ៤២២ ១ ៣៧៩ ១ ៣៣៨ ១ ៣០០ -ប.្.្ 

៤.៣.៤ ប្បព័នធប្្ប់ប្្ងទ្និននយ័នវិត្តន៍ជន
ផែលជ្ជ្មាជិក ប.្.្ ផែនកប្បាក់
គសាធនប្ត្ូវបានគរៀបចំ ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ប្បព័នធ - គរៀបច ំ បញ្ចប ់ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៤.៣.៥ ប្បព័នធប្្ប់ប្្ងទ្និននយ័គលើ  
្ហប្ោ្ ប្្រុះសាា នផែនកប្បាក់គសាធន  
ប្ត្ូវបានគរៀបចំប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២០ 

ប្បព័នធ - គរៀបច ំ បញ្ចប ់ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 

៤.៣.៦ ប្បព័នធប្្ប់ប្្ងទ្និននយ័ការ
ោម្ោរប្បាក់គសាធនប្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ  
ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២០ 

% ៦០ ៨០ ១០០ អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ប.្.្ 

៤.៤. ពប្ងរងការអនវុត្តរបប្នតិ្ ខុ្ងគម្គលើវិ្ យ័គ្ែាកចិចគប្ៅប្បពន័ធ 
  ៤.៤.១ ចំននួ្មាជិក ប.្.្ ននគ្ែា

កិចចគប្ៅប្បព័នធផែលបានចុុះបញ្ាី ប្ត្ូវបាន
គធវើបចចតបបននភាពគៅជ្ជ្មាជិកកនតងប្បព័នធជ្ជ
គរៀងរាលឆ់្ន ំ 

នាក់ ១២ម្ុនឺ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ ថយចុុះ -ប.្.្ 

៤.៤.២ នតី្ិវិធី និងឯកសារននការចុុះបញ្ាី 
ប្ត្ូវបានែេពវែាយ 

នតី្ិវិធី 

និងឯកសារ - 
បាន

ែេពវែាយ 

ែេពវែាយ ែេពវែាយ ែេពវែាយ ែេពវែាយ -ប.្.្ 

៤.៥ អភវិឌ្ឍ្ម្ត្ាភាពសាា បន័គែើម្បបីគងាើនប្ប្ិទ្ធភាពការែតលគ់្វា 

  ៤.៥.១.ប្បព័នធប្្ប់ប្្ង ប.្.្  
ប្្បតាម្គោលការណ៍អភិបាលកិចចលអ  
ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ប្បព័នធ បានពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង -ប.្.្ 

៤.៥.២.ការប្្ប់ប្្ង្ម្ទិ្ធកម្ម និង
្ណគនយយភាពការងារ ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ការ
ប្្ប់ប្្ង 

បានពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង ពប្ងរង -ប.្.្ 

៤.៥.៣.ការវនិគិោ្ និងនិរនតរភាពហិរញ្ា
វត្ាតរប្់ ប.្.្ ប្ត្ូវបានធានា 

ការ 
 វនិិគោ្ 

បានធានា បានធានា បានធានា បានធានា បានធានា បានធានា -ប.្.្ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៤.៥.៤.្ម្ត្ាភាពគឆលើយត្បរប្់ ប.្.្ 
គៅនរងការគកើនគ ើងននត្ប្ម្ូវការគ្វា ប្ត្ូវ
បានគលើកកម្ព្់  

ការគឆលើយ
ត្ប 

គលើកកម្ព្់ គលើកកម្ព្់ គលើកកម្ព្់ គលើកកម្ព្់ គលើកកម្ព្់ គលើកកម្ព្់ -ប.្.្ 

៥ ការពត្ងឹងធសវាគតំ្ទទូធៅ 

  ៥.ក.ប្បព័នធរែាបាលហិរញ្ាវត្ាត និងតាម្ដ្ឋន
វាយត្នម្លប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ប្បព័នធ - បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង 

-អ្គ.រែាបាល 

-ប្្ប់អងគភាព 

-ម្នទីរ ក.ប 

៥.ខ.្ម្ត្ាភាពម្ស្រនតីកនតងការគឆលើយត្ប 
ត្ប្ម្ូវការសាធារណៈប្ត្ូវបានពប្ងរង 

្ម្ត្ាភាព បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង 

-អ្គ.រែាបាល 

-ប្្ប់អងគភាព 

-ម្នទីរ ក.ប 

៥.្.ប្បព័នធគធវើគត្្ត្ ម្ត្ាភាពម្ស្រនតគីដ្ឋយ 

បគចចកគទ្ ព័ត្ម៌ានវទិ្ាគប្កាយគពលវិប្ករត្យការ 
ប្ត្ូវបានអនវុត្តប្ត្រម្ប្ត្មីា្ទ្៣ី ឆ្ន ំ២០១៩ 

ប្បព័នធគធវើ
គត្្ត - បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត -អ្គ.រែាបាល 

៥.ឃ.កម្មវិធីវិម្ជឈការ និងវិ្ហម្ជឈការ 
ប្ត្ូវបានអនុវត្ត កម្មវិធី អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត 

-អ្គ.រែាបាល 

-ប្្ប់អងគភាព 

-ម្នទីរ ក.ប 

៥.ង.ត្ួនាទ្ី និង្ម្ត្ាភាពអងគភាព ប្ត្ូវ
បានពប្ងរង 

ត្នួាទ្ី និង 

្ម្ត្ាភាព 

- ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងរង 

-ន.រែាបាល 

៥.ច.កិចច្ហប្បត្ិបត្តកិារប្្ប់ផែនក និង
ប្្ប់នែ្ជូ្ជត្ិ និងអនតរជ្ជត្ិ ប្ត្ូវបានពប្ងរង 
និងពប្ងីក 

កិចច្ហ
ប្បត្ិបត្តិការ បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង -អ្គ.រែាបាល 

៥.ឆ.របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត
ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិ្យ័ការងារ 
និងបណតត ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ 

ចំននួ 

របាយ
ការណ៍ 

១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ - -ន.ផែនការ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ប្ត្មីា្ ឆមា្ និងឆ្ន ំ ប្ត្ូវបាន គធវើគទ្ៀង
ោត្់តាម្កាលកំណត្ ់

៥.ជ.ែំគណ្តុះប្សាយគលើចំណចុប្បឈ្ម្ 
និង្ំណូម្ពរប្ត្ូវបានរកគឃើញ នងិគដ្ឋុះ
ប្សាយ ោនគ់ពលតាម្រយៈយនតការពិនតិ្យ 
តាម្ដ្ឋន វាយត្នម្ល ប្បចំឆមា្ និងប្បចំឆ្ន ំ 

ចនំនួ 

ែំគណ្តុះ
ប្សាយ 

ការគឆលើយត្ប 

២ ២ ២ ២ ២ ២ 

-អ្គ.រែាបាល 

-អោគ ធិការដ្ឋា ន 

-ន.្វនកម្ម 

៥.ឈ្.ការប្ត្តួ្ពិនតិ្យ តាម្ដ្ឋន វាយត្នម្លការ
អនុវត្ត កម្មវិធី និងយុទ្ធសាស្រ្ត ប្បចំឆមា្ 
និងប្បចំឆ្ន ំ ប្ត្វូបានគធវើជ្ជគទ្ៀងោត្ ់

ការ 
វាយត្នម្ល - បាន 

វាយត្នម្ល 
បាន 

វាយត្នម្ល 
បាន 

វាយត្នម្ល 
បាន 

វាយត្នម្ល 
បាន 

វាយត្នម្ល 
-ប្កតម្ការងារតាម្
ដ្ឋន និងវាយត្នម្ល 

៥.១ ពប្ងរងការងាររែាបាល  វមិ្ជឈការ នងិ វិ្ ហម្ជឈការ គែើម្បបីគងាើនប្ប្ិទ្ធភាពគ្វាសាធារណៈ 
  ៥.១.១.ប្ប្ិទ្ធភាពការងាររែាបាលប្ត្ូវបាន

ពប្ងរង 

ប្ប្ិទ្ធភាព 

ការងារ 
រែាបាល 

- បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

-អ្គ.រែាបាល 

៥.១.២.្ម្ត្ាភាពសាា បន័ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

 

 

្ម្ត្ាភាព
ម្ស្រនត ី

និងសាា បន័ 

- បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

បាន 

ពប្ងរង 

-អ្គ.រែាបាល 

៥.១.៣.ឥរោិបថ ្ីលធម្៌  វនិ័យ ប្កម្
្ីលធម្៌វិជ្ជា ជីវៈ និងការទ្ទ្លួខុ្ប្ត្ូវ 
រប្់ម្ស្រនតបី្ត្ូវបានគលើកកម្ព្់ 

ប្កម្ 

្ីលធម្៌ 
 វនិ័យ 

- បាន 

គលើកកម្ព្់ 
បាន 

គលើកកម្ព្់ 
បាន 

គលើកកម្ព្់ 
បាន 

គលើកកម្ព្់ 
បាន 

គលើកកម្ព្់ -អ្គ.រែាបាល 

៥.១.៤ គ្វាសាធារណៈកនតងវិ្័យការងារ 
និងអប់រំបណតត ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ប្ត្ូវបាន គ្វា - 

្ិកា
គរៀបច ំ

ដ្ឋក់បញ្ចូល អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -អ្គ.រែាបាល 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ដ្ឋក់បញ្ចូលកនតងប្បព័នធ្វ័យប្បវត្តិកម្មប្ត្រម្
ឆ្ន ំ២០២០ 

៥.១.៥ កប្ម្ងគ្វាសាធារណៈោងំអ្ប់្ត្ូវ
បានបញ្ាូន គៅប្ចកោវ រ គអ ិចប្ត្នូចិ ែតល់
ព័ត្៌មានគ្វាសាធារណៈ (Public Service 

Gateway) រប្់ប្ក្ងួម្ុខងារសាធារណៈ 

ចំននួគ្វា 

បានបញ្ចូល 

២៥ ៥៥ 

គ្វាថម ី
បានបផនាម្ 

គ្វាថម ី
បានបផនាម្ 

គ្វាថម ី
បានបផនាម្ 

គ្វាថម ី
បានបផនាម្ 

-ន.រែាបាល 

-ប្្ប់អងគភាព 

៥.១.៦ គ្វាសាធារណៈគៅថ្នន ក់ជ្ជត្ិប្ត្ូវ 
បានែតល់តាម្ប្បព័នធ្វ័យប្បវត្តិកម្ម ជ្ជអត្ិ
បរិមា ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២៣ 

%នន 

ចំននួគ្វា 

- ១០ ២០ ៧០ ៨០ ៩០ 

-ន.រែាបាល 

-ប្្ប់អងគភាព 

៥.២ ពប្ងរងការប្្បប់្្ងហិរញ្ាវត្ាត នងិធនធាន 

  

៥.២.១.ការប្្ប់ប្្ងធនធាន គែើម្បីោំប្ទ្
ការអនុវត្តយទុ្ធសាស្រ្តនានា ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ការ
ប្្ប់ប្្ង 

- បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង បានពប្ងរង 

-ន.ហិរញ្ាវត្ាត 
-ប្្ប់អងគភាព 

៥.២.២.ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តថវិកាប្ត្វូបាន
គរៀបចំោនគ់ពល និងប្្ប់ប្ជតងគប្ជ្ជយ 

 

ផែនការ - ោនគ់ពល ោនគ់ពល ោនគ់ពល ោនគ់ពល ោនគ់ពល 

-ន.ហិរញ្ាវត្ាត 
-ប្្ប់អងគភាព 

៥.២.៣.ផែនការថវិកាប្ត្ូវបានអនុវត្តឱ្យ
មានប្ប្ិទ្ធភាព 

ផែនការ - ោនគ់ពល ោនគ់ពល ោនគ់ពល ោនគ់ពល ោនគ់ពល 

-ន.ហិរញ្ាវត្ាត 
-ប្្ប់អងគភាព 

៥.២.៤. ្ិកាលទ្ធភាពការគប្បើប្បា្់
ប្បព័នធបគចចកវទិ្ាព័ត្ម៌ាន្ប្មាបក់ារ
ប្្ប់ប្្ងហិរញ្ាវត្ាតសាធារណៈ (FMIS) គៅ
តាម្អងគភាពថវិកាប្ត្ូវបានពប្ងីក 

 

 

ប្បព័នធ 
FMIS 

- 
ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងីក 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងីក 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងីក 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងីក 

ប្ត្ូវបាន 

ពប្ងីក 

-ន.ហិរញ្ាវត្ាត 
-ប្្ប់អងគភាព 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៥.៣ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ាភាពម្ស្រនតរីាជការ នងិកសាងលខិតិ្បទ្ដ្ឋា ន្ត្យិតុ្តពាកព់ន័ធ វិ្ យ័ការងារ នងិបណតត ុះបណ្តត ល វជិ្ជា ជីវៈ 

 

 ៥.៣.១.គម្គរៀន នងិម្៉ាូឌ្លុ្ប្មាប់អភិវឌ្ឍ
្ម្ត្ាភាព ម្ស្រនតីប្្បផ់ែនកប្ត្ូវបានចងប្កង 
និងអនុម្ត័្ឱ្យគប្បើប្បា្ ់

្ម្ត្ាភាព  

ម្ស្រនត ី អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -អ្គ.រែាបាល  
-ន.រែាបាល  

៥.៣.២.លិខតិ្បទ្ដ្ឋា នគោលនគោបាយ
និងកិចចប្ពម្គប្ពៀងគែេងៗ ប្ត្ូវបាន គរៀបចំ
ប្្បតាម្ទ្ប្ម្ង់ និងនីត្ិវិធី  

គោល 

នគោបាយ 

- បាន  
អនុវត្ត 

បាន  
អនុវត្ត 

បាន  
អនុវត្ត 

បាន  
អនុវត្ត 

បាន  
អនុវត្ត 

-អ្គ.រែាបាល  
-ន.ផែនការ  
-ន.្ហប្បត្ិបត្តិការ 

៥.៣.៣.បញ្ាីត្ប្ម្វូការលិខតិ្បទ្ដ្ឋា ន្ត្ិ
យុត្តគោលនគោបាយ និងកិចចប្ពម្គប្ពៀង 
ប្ត្ូវបានគធវើការ្ិកា និងចងប្កង 

លិខតិ្
បទ្ដ្ឋា ន 

- បាន  
អនុវត្ត 

បាន  
អនុវត្ត 

បាន  
អនុវត្ត 

បាន  
អនុវត្ត 

បាន  
អនុវត្ត 

-អ្គ.រែាបាល  
-ន.ផែនការ  
-ន.្ហប្បត្ិបត្តិការ 

៥.៣.៤. ្ុណភាព និងយនតការប្្បប់្្ង
្ាិត្ិប្ត្ូវបានពប្ងរង 

បានអនវុត្ត 
និងពប្ងរង 

- 
ប្ត្ូវបាន
ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន
ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន
ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន
ពប្ងរង 

ប្ត្ូវបាន
ពប្ងរង 

-អ្គ.រែាបាល  
-ន.ផែនការ  

៥.៣.៥. ្ុណភាពកសាង ផែនការគោល
គោបាយ និងផែនការនានារប្់ប្ក្ងួ
ប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ផែនការ - អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត 
-អ្គ.រែាបាល  
-ន.ផែនការ  
 

៥.៣.៦. ការប្្បប់្្ងឋាបនភ័ណឌ ព័ត្ម៌ាន
 វិទ្ា និងការគប្បើប្បា្់ប្បព័នធឌ្ីជីថល
ព័ត្៌មានវទិ្ាកនតងអងគភាពគប្កាម្ឱ្វាទ្
ប្ក្ួងប្ត្ូវបានពប្ងរង 

ប្បព័នធ - 
្ិកា
គរៀបច ំ

អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត 
-អ្គ.រែាបាល  
-ន.ផែនការ  
 

៥.៣.៧ ប្បព័នធគត្្ត្ ម្ត្ាភាព្ិកាខ កាម្ 
គដ្ឋយប្បពន័ធបគចចកវទិ្ាគប្កាយគពល 

 វិប្ករត្ការ ប្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ ប្ត្រម្ប្ត្មីា្ 

ទ្ី៣ ឆ្ន ំ២០២០ 

ប្បព័នធគត្្ត 
្ម្ត្ាភាព 

- ្ិកា
គរៀបច ំ

អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត 

-្ ណៈកម្មការ វិប្ករត្យការ 
-ប្្ប់អងគភាព 

- វិ.ជ្ជត្ិការងារ 
-ន.រែាបាល 

-ន.ផែនការ 
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 ្កម្មភាព ្ចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ំគោល 

២០១៨ 

ឆ្ន ំអនវុត្ត 
អងគភាពប្បត្បិត្ត ិ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៥.៣.៨ ប្បព័នធរបាយការណ៍ឌ្ីជីថល 
(Digital Reporting System) ប្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យគប្បើប្បា្់ប្ត្រម្ឆ្ន ំ២០២០ 

ប្បព័នធ - ្ិកា
គរៀបច ំ

អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ន.ផែនការ 

៥.៤ ពប្ងរងកចិច្ហប្បត្បិត្តកិារ ្ម្ភាពគយនឌ្រ័ នងិគ្វា្ងគម្ 

 

 ៥.៤.១ កិចច្ហប្បត្ិបត្តិការជ្ជម្យួនែ្ូ
ប្ត្ូវបានពប្ងរង និងពប្ងីក 

កិចច្ហ
ប្បត្ិបត្តិការ - បាន 

ពប្ងរង 

បានពប្ងរង  
និងពប្ងីក 

បានពប្ងរង  
និងពប្ងីក 

បានពប្ងរង  
និងពប្ងីក 

បានពប្ងរង  
និងពប្ងីក 

-ប្្ប់អងគភាព 

-ន.្ហប្បត្ិបត្តិការ 
៥.៤.២ ប្កតម្ការងារគយនឌ្័រ និងគ្វា
្ងគម្ប្ត្ូវបានពប្ងរង គ្វា្ងគម្ - បាន 

ពប្ងីង 

បាន 

ពប្ងីង 

បាន 

ពប្ងីង 

បាន 

ពប្ងីង 

បាន 

ពប្ងីង 

-ប្្ប់អងគភាព 

-ប្កតម្ការងារគយនឌ្័រ 
-្ណៈកម្មការគែេងៗ 

៥.៥ ពប្ងរងយនតការតាម្ដ្ឋន ប្ត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នម្ល ការអនវុត្តផែនការ្កម្មភាពរប្ប់្ក្ងួ នងិគោលនគោបាយនានាពាកព់ន័ធនរងវិ្ យ័ការងារ នងិបណតត ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជវីៈ 

 

 ៥.៥.១.ត្មាល ភាព ្ណគនយយភាព នងិ
ប្ប្ិទ្ធភាព ននការអនុវត្តកម្មវិធី និងយុទ្ធ
សាស្រ្តនីម្យួៗប្ត្ូវបានពប្ងរង 

លទ្ធែល - បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត 
បាន 

អនុវត្ត -ប្្ប់អងគភាព 

៥.៥.២.អភិប្កម្ោងំ៥ និងបាវចនា ២ ប្ត្ូវ
បានអនវុត្ត អភិប្កម្ - បានអនវុត្ត បានអនវុត្ត បានអនវុត្ត បានអនវុត្ត បានអនវុត្ត 

-អ្គ.រែាបាល 

-អោគ ធិការដ្ឋា ន 

-ន.្វនកម្ម 
៥.៥.៣.យនតការតាម្ដ្ឋន ប្ត្ួត្ពិនតិ្យ និង
វាយត្នម្ល ននការអនុវត្ត ែ.យ.អ.ក.ប ២០១៩-
២០២៣ ប្ត្ូវបានបគងាើត្គៅប្ត្រម្ ឆ្ន ំ២០១៩ 

យនតការ - បាន 

បគងាើត្ 
អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត -ន.ផែនការ 

 

 

 

 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 105  

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ ៖ របាយការណ៍សម្ិទ្ធផលនន្ការអន្ុវត្ត ផ.យ.អ.ក.ប ២០១៤-២០១៨ 

 

 

របាយការណ៍ 
សតីពី 

លទ្ធផលការងារនន្ការអន្ុវត្តផផន្ការយុទ្ធសាស្រសត 
អភិវឌ្ឍន្៍វិស័យការងារ ន្ិងបណតត ុះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ ២០១៤-២០១៨ 
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១. សសចកតីសផតើម្ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពតជ្ជក្រកាម្ការដឹកនំដ៏ឈ្លា ្វវរប្់្ក្ម្រចអគ្គម្ហាក្្នបតីក្តក្ជ្ជ ហ ុន្ ផសន្ 
នាយករដ្ឋម្ស្រន្តី នន្ព្ពុះរាជ្ជណ្តចព្កកម្ពតជ្ជ បានបនររកា្នរិភាព ថ្ ិរភាព និងអភិវឌ្ឍក្្ដាកិចចជ្ជតិ បានបនរ
ក្កើនក្ ើងកនតងរងវង់៧% កនតងម្ួយឆ្ន ំ បានអនុវតរក្ដ្ឋយក្ជ្ជគ្ជ័យនូវយុទ្ធសាស្ត រ្ចតុក្កាណបីដំណ្តក់កាលរួចម្ក
ក្ ើយ ក្ដើម្បី កំក្ណើន ការងារ ្ម្ធម៌្ និងរប្ិទ្ធភាព ក្ៅកម្ពតជ្ជ ផដលបាននំម្កនូវការអភិវឌ្ឍជ្ជក្រចើន 
ក្ ើយបានក្ធវើឱ្យកម្ពតជ្ជឆ្ាងកាត់ក្ដ្ឋយក្ជ្ជគ្ជ័យ ពីចំណ្តត់ថ្នន ក់វនរបក្ទ្្មានចំណូលទាប កាា យជ្ជរបក្ទ្្
មានចំណូលម្ធយម្ករម្ិតទាបកាលពីក្ពលថ្មីៗកនាងក្ៅ។ ជ្ជម្យួការដ្ឋក់ក្ចញនូវក្ោលនក្ោបាយជ្ជអាទ្ិភាព 
ននរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពតជ្ជ រក្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ ល វិជ្ជា ជីវៈ បានដ្ឋក់ក្ចញនូវរកបខ័ណឌ យុទ្ធ
សាស្ត រ្ រប្់ខាួន ក្ដ្ឋយ្ំក្ៅបនរការធានលកខខណឌ ការងារឱ្យកាន់ផតលអរបក្្ើរ ធានភាព្ុខដុម្រម្នវនទ្នំក់ 
ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ បក្ងកើតបរិោកា្ការងារ និងបក្ងកើនឱ្កា្ការងារ ធានកិចចោំពារ្ងគម្ និងការអប់រំបណរត ុះ
បណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ នងិវិជ្ជា ជីវៈ រ្បក្ៅតាម្តរម្ូវការទ្ីែារការងារ។ 

ជ្ជម្ួយការក្បរជ្ជា ចិតរដ៏ក្មាុះម្ុតកនតងការ្ក្រម្ចឱ្យបាននូវរកបខ័ណឌ យុទ្ធសាស្ត រ្ ផដលបានដ្ឋក់ក្ចញក្ដ្ឋយ
មាន ការចូលរួម្្ ការោ៉ា ង អ្ ិតរម្តួពីរគ្ប់ភាគ្ពីាក់ព័នធ និងវដគ្អូភិវឌ្ឍន៏ នអាណតរ ិ២០១៤-២០១៨ ក្នុះ 
រក្ួង ្ក្រម្ចបាននូវលទ្ធែលជ្ជអាទ្ិ៍ (១) បានធានលកខខណឌ ការងារលអរបក្្ើរ ក្ដ្ឋយបានតភាា ប់បណ្តរ ញ
អគ្គិ្នី និងភាា ប់បណ្តរ ញទ្ឹកសាអ តផដលមានតវម្ាទាប តាម្រយៈការអនុវតរចាប់ រ្ ពីីភតិ្នាពិក្្  ្ក្ដើម្បីរគ្ប់រគ្ង 
វថ្ាជួលែទុះ រប្់កម្មករនកិ្ោជិត បានដំក្ទ្បើងករម្ិតអបបបរមាវនរបាក់ក្បៀវតសជ្ជប់ពនធឱ្យក្ទ្បើងដល់ ១,២លាន
ក្រៀល ក្លើកផលងពនធក្លើអតថរបក្ោជន៍បផនថម្ដូចជ្ជ ក្សា  ុយក្ធវើដំក្ណើរ កផនាងសាន ក់ក្ៅ របាក់វថ្ាបាយ ម្ូលនិធិ
ក្បទ្ាជ្ជតិរបប្នរិ្ុខ្ងគម្ ឬក្រៀបចំទារកដ្ឋា ន ឬបនទប់បកំ្ៅកនូ និងរបាកប់ំណ្តច់បញ្ចប់កិចច្នាការងារ 
រួម្ទាងំែរល់អតថរបក្ោជន៍ក្ែសងៗក្ទ្ៀតដចូជ្ជ ការក្ធវើដកំ្ណើរតាម្រថ្យនររកតង ការធាន្ុខមាលភាពកម្មការិនីម្ុន
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និងក្រកាយក្ពល្រមាលបុរតនិងការទ្ទ្លួបានរបាកឈ់្នួ លកនតងការឈ្ប់្រមាក  (២)  បានដំក្ ើងរបាកឈ់្នួ ល
អបបបរមាដល់កម្មករនិក្ោជិតកនតងវិ្័យវាយនភណឌ  កាត់ក្ដរ និងែលិតផ្បកក្ជើង ចាប់ពី៨០ដុលាា រ អាក្ម្រិក 

ក្ៅឆ្ន ំ២០១៣ ក្ ើងដល់ ១៨២ដុលាា រអាក្ម្រិក ក្ៅឆ្ន ំ២០១៩ រពម្ទាងំបានក្រៀបចំកសាងចាប់ រ្ ីពីរបាកឈ់្នួ ល 
អបបបរមា (៣) បានក្លើក ទ្ួ យ្ិទ្ធិក្្រីភាពអងគការវិជ្ជា ជីវៈក្ដ្ឋយបានបក្ងកើតចាប់ រ្ ីពី្ ជីព (៤) បាន
ពរងឹងយនរការក្ដ្ឋុះរសាយវិវាទ្ការងារ (៥) បានក្លើកកម្ព្់របពន័ធ្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារក្ដ្ឋយបាន
ក្ធវើបចចតបបននភាពវនផែនការក្ម្ក្លើកទ្ី២ រ្ ពីី្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារ ឆ្ន ំ២០១៨-២០២២ (៦) បានបនរ
ជំរុញការលុបបំបាត់ទ្រម្ងធ់ងន់ធងរវនពលកម្មកុមាររគ្បរ់បក្ភទ្ និងដក ូតការក្របើរបា្់កមាា ងំពលកម្មកុមារ 
ក្ដ្ឋយបានក្ធវើបចចតបបននភាពវនផែនការ្កម្មភាពជ្ជតិ្ រ ីពីការកាត់បនថយពលកម្មកុមារ និងការលុបបំបាត់ទ្រម្ង់
ធងន់ធងរបំែុតវនពលកម្មកមុារឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ (៧) បានពរងឹងនិងពរងីកការអភវិឌ្ឍជំនញបក្ចចកក្ទ្្និង
 វិជ្ជា ជីវៈ និងគុ្ណភាពរប្់រគឹ្ុះសាថ នអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្នងិវិជ្ជា ជីវៈ និងបានចូលរួម្របកួតរបផជង 
ជំនញក្ៅថ្នន ក់តំបន់ រួម្ទាំងបានបក្ងកើតក្ោលនក្ោបាយជ្ជតិ រ្ ីពីការអភិវឌ្ឍវិ្័យអប់រំបណរត ុះបណ្តរ ល 
បក្ចចកក្ទ្្ នងិវិជ្ជា ជីវៈឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥  (៨) បានជំរុញការអនុវតរកាតពវកិចច វឹក វឺនកូនជ្ជង (៩) បាន
ពរងីកការែរល់ក្្វាការងារ និងព័តម៌ានទ្ីែារការងារ ក្ដ្ឋយបានបក្ងកើតក្ោលនក្ោបាយជ្ជតិ រ្ ពីីម្ុខរបរ និង
ការងារឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ (១០) បានក្បើកទ្ូលាយទ្ីែារការងារកនតងនិងក្រៅរបក្ទ្្ ក្ដ្ឋយបានបនរក្ធវើ
បចចតបបននភាពវនក្ោលនក្ោបាយក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ការងារ្រមាប់របក្ទ្្កម្ពតជ្ជ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ (១១) 
បានអនុវតររបប្នរិ្ុខ្ងគម្ផែនកហានិភ័យការងារផែនកផថ្ទាំ្ ុខភាព្រមាប់កម្មករនិក្ោជិតបានែរល់តាវ 
កាលិកផែនកផថ្ទាំ្ ុខភាពដល់ម្ស្តនរីសាធារណៈអតីតម្ស្តនរីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន និងកំពុងក្រៀបចដំ្ឋក់ឱ្យ
ដំក្ណើរការអនុវតររបប្នរិ្ុខ្ងគម្ផែនករបាក់ក្សាធនចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៩ (១២) បានបក្ងកើនរប្ិទ្ធភាពវន
ការែរល់ក្្វារដាបាលសាធារណៈ និង (១៣) បានអនុវតរកាតពវកិចចកនតងនម្ជ្ជ្មាជិកវនអងគការអនររជ្ជតិ
ខាងការងារ អាសា ន និងវដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍។  
២. សម្ិទ្ធផលចម្បងៗ នាអាណត្តឆិ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ 

រក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ បានចូលរមួ្ោ៉ា ង្កម្មជ្ជម្យួរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពតជ្ជកនតងការ
្ក្រម្ចបាននូវ្ម្ិទ្ធែលជ្ជសារវនរជ្ជក្រចើន ទាងំផែនកក្្ដាកិចច និង្ងគម្កិចច ក្បើក្ទាុះជ្ជរតវូរបឈ្ម្បញ្ហា ធំៗ
ជ្ជក្រចើន និងការផរបរបួលវនពាណិជាកម្មក្ៅកនតងតំបន់ និងអនររជ្ជតិក៏ក្ដ្ឋយ។ ក្ដ្ឋយការអនុវតរោ៉ា ងខាា ប់ខាូន
របកបក្ដ្ឋយភាពរបយ័តនរបផយងនូវ “ផែនការយទុ្ធសាស្ត រ្អភវិឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ នងិបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ 
២០១៤-២០១៨ ”  រប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិកាលទ្ី៥ វនរដា្ភា កនាងក្ៅក្នុះ រក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ ល 
 វិជ្ជា ជីវៈ្ក្រម្ចបានលទ្ធែលការងារ្ំខាន់ៗដចូខាងក្រកាម្  
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២.១. ការអភិវឌ្ឍលកខខណឌ ការងារ ន្ិងសុខដ្ុម្ន្ីយកម្មទ្ាំនាក់ទ្ាំន្ងវិជ្ជា ជីវៈ  

២.១.១. បន្តសលើកកម្ពស់លកខខណឌ ការងារឱ្យកាន្់ផត្ព្បសសើរស ើង 

 រក្ួងបានយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ កនតងការក្រៀបចំ្ិការសាវរជ្ជវកសាងចាប់ថ្មីៗបផនថម្ ក្ដ្ឋយក្ធវើវិក្សាធនកម្ម
បទ្បបញ្ញតិរវនចាប់ រ្ ីពីការងារ និងក្រៀបចំបផនថម្នូវលិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរពាក់ព័នធនឹងវិ្័យការងារឱ្យរ្ប
នឹងការ វិវតរវនសាថ នភាពក្្ដាកិចច-្ងគម្ និងបទ្ដ្ឋា នអនររជ្ជត ិក្ដើម្បីធានបាននូវការអនុវតរចាប់ការងាររបកប
ក្ដ្ឋយរប្ិទ្ធភាព្ំក្ៅក្ធើវឱ្យរបក្្ើរក្ ើងនូវលកខខណឌ ការងារ។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះ កនតងអាណតរិទ្ី៥ រក្ួងបានពរងឹង 
យនរការអធិការកិចចការងារឱ្យកាន់ផតមានរប្ិទ្ធភាព និងមានតមាា ភាព ក្ដ្ឋយរក្ួងបានផក្រមួ្លពីការក្ធវើ
អធិការកិចចការងារជ្ជក្រចើនរកតម្ដ្ឋច់ក្ដ្ឋយផ កពីោន តាម្ជំនញនីម្ួយៗ,ការក្របើរបា្់បទ្ដ្ឋា នវាយតវម្ាដ្ឋច់
ក្ដ្ឋយផ កតាម្ជំនញនីម្ួយៗ និងម្ិនមានឯក្ណ្តា នរួម្ម្ួយម្កជ្ជរកតម្អធិការកិចចការងាររួម្ផតម្ួយផដល
មាន ឯក្ណ្តា នផតម្យួ, ក្របើរបា្ប់ទ្ដ្ឋា នវាយតវម្ាផតម្ួយ, និងចុុះក្ធវើអធកិារកចិចកនតងក្ពលផតម្ួយ។ 

កនតងន័យផកលម្អជ្ជរបចំានូវយនរការអធកិារកិចចការងារ និង្កិាពីបញ្ហា របឈ្ម្កនតងការអនុវតរចាប់ និង
លិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរពាក់ព័នធននកនតងវិ្័យការងារ រក្ងួបានអនុវតររបាយការណ៍្ រ ីពីអធិការកចិចការងារ
ផដលបានក្ធវើបចចតបបននភាព និងផកលម្អឱ្យកាន់ផតមានលកខណៈរគ្បរ់ជតងក្រជ្ជយ តមាា ភាព និងអាចក្ជឿទ្កុចិតរបាន 
ពីរគ្ប់ភាគី្។ ក្លើ្ពីក្នុះ រក្ងួបានបនរពរងឹង និងពរងីកកិចច្ របតិបតរិការការងារជ្ជម្យួវដគូ្អភិវឌ្ឍន៏
កនតងការពរងឹងគុ្ណភាព និងរប្ិទ្ធភាពអធិការកិចចការងារ ជ្ជក់ផ រ្ងតាម្រយៈគ្ក្រមាង ក្រាងចរកកាន់ផតរបក្្ើរ 
ក្ៅកម្ពតជ្ជ (ILO-BFC) ជ្ជគ្ក្រមាងកម្មវិធមី្យួរប្់អងគការអនររជ្ជតខិាងការងារ រក្ងួបានអនុវតរការវាយតវម្ា
ក្លើលកខខណឌ ការងារក្ៅកនតងក្រាងចរកកាត់ក្ដរ្ក្ម្ាៀកបំពាក់ចាប់តាំងពី ឆ្ន ំ២០០១ និងតាម្រយៈទ្ីភាន ក់ងារកិចច
្ របតិបតរកិារអាលាមឺ្៉ាង់របចំារបក្ទ្្កម្ពតជ្ជ (GIZ) រក្ួងបានក្ធវើការ្ិកាផក្រម្ួល និងដ្ឋក់ឱ្យក្របើរបា្់
រកម្្ីលធម្ម៌្ស្តនរីអធិការកចិចការងារ, ក្រៀបចំឱ្យមានរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទ្ិននន័យតាម្ព័ត៌មានវិទ្ា និងក្លើកកម្ព្់
ការយល់ដឹងពីរបព័នធអធិការកិចចការងារតាម្រយៈការែលិត និងែសពវែាយខិតរប័ណណ   វីក្ដអូឈ្ុតខាីៗ និងតាម្ 

បណ្តរ ញទ្ំនក់ទ្ំនង្ងគម្។ 

 ជ្ជក់ផ រ្ង ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ រក្ួងបានចុុះក្ធវើអធិការកិចចការងារក្ៅក្លើ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន
្រុបចំនួន ៤៤ ៧៣៩ ក្លើក ផដលក្កើនក្ ើង ៣,៦ ដង ពីចំនួនអធិការកិចចការងារនអាណតរិទ្ី៤ ក្ ើយកនតង
ក្នុះអធិការកចិចការងារសាម្ញ្ញចំនួន ៤០ ៨៨៨ ក្លើក, អធិការកចិចការងារពិក្្្ចំនួន ២ ៤៩៣ ក្លើក, និង
ការចុុះក្ធវើអធកិារកិចចការងារពិក្្្ក្រៅកម្មវិធីចំននួ ១ ៣៥៨ ក្លើក។ តាម្រយៈការងារក្នុះ រក្ួងបានដ្ឋក់
កំ តិចំក្ពាុះ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ផដលម្ិនទាន់បានបំក្ពញផបបបទ្ រ្ ីពី ្  រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន និងម្ិនរពម្
ផកលម្អលកខខណឌ ទ្ូក្ៅវនការងារ ្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារ ឱ្យបានរតឹម្រតូវតាម្ចាប់ រ្ ីពីការងារចំនួន 
៤ ២៣៩ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ក្ ើយបានក្ធវើការផាកពិន័យចំនួន ៣០២ ្  រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន និងបរងឹក្ៅ
តុលាការមានចំនួន ៩្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន។ ជ្ជរួម្ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នបាននឹងកំពុងអនុវតរចាប់ និង



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 108  

បទ្បបញ្ញតិរននផដលពាក់ព័នធនឹងវិ្័យការងារបានោ៉ា ងលអ ផដលឆ្ាតុះបញ្ហច ងំតាម្រយៈ ការថ្យចុុះវនអនុបាត
ការដ្ឋក់កំ ិតក្ធៀបនឹងចនួំនអធិការកចិចការងារពី ១៨,២% ក្ៅអាណតរិទ្ី៤ ម្ករតឹម្របមាណជ្ជ ៩,៥% ក្ៅ
អាណតរិទ្ី៥។ ទ្នទឹម្ការចុុះក្ធវើអធិការកិចច រក្ួងបានកំពុង្ិកាក្រៀបចំរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទ្ិននន័យអធិការកិចច
ការងារ ក្ដើម្បីងាយរ្ួលក្ធវើការតាម្ដ្ឋនការអនុវតរលកខខណឌ ការងារ តាម្បណ្តរ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ផដល
របព័នធក្នុះនឹងរតូវក្រោងដ្ឋក់ឱ្យដំក្ណើរការក្ៅកនតងឆ្ន ំខាងម្ុខ។ 
 

តារាងទ្ី១៖ ការចុុះស វ្ ើអ្ិការកិចចការងារ ន្ិងវិធាន្ការចាំស ុះសហព្ាសព្បព្ពឹត្តសលើមសចាប់ 
បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ការចុុះអធិការកចិច ក្លើក 7,191 9,339 9,142 9,717 9,350 44,739 

ចុុះក្ធវើអធិការកិចចការងារសាម្ញ្ញ ក្លើក 6,811 8,789 8,197 8,689 8,402 40,888 

ចុុះក្ធវើអធិការកិចចការងារពិក្្្ ក្លើក 380 333 566 595 619 2,493 

ចុុះក្ធវើអធិការកិចចការងារពិក្្្ក្រៅកម្មវធីិ ក្លើក 0 217 379 433 329 1,358 

ដ្ឋក់កំ ិត ្.គ្ 805 648 842 893 1,051 4,239 

រតូវផាកពិន័យ ្.គ្ 0 30 111 61 100 302 

បានក្ចញលិខិតផាកពិន័យ ្.គ្ 0 30 60 81 16 187 

បរឹងក្ៅតុលាការ ្.គ្ 0 0 0 5 4 9 

កំណត់្ មាគ ល់  ្.គ្ៈ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន 

ជ្ជម្ួយការចុុះអធិការកិចចក្នុះ និងក្ដើម្បីអភិវឌ្ឍ្ម្តថភាពម្ស្តនរីរាជការកនតងវិ្័យការងារឱ្យកាា យជ្ជអធិការ 
ការងារ អធកិារក្ពទ្យការងារ និងអភបិាលការងារ រពម្ទាងំែរល់វិរកឹតយការដល់ម្ស្តនរីអធិការកិចចការងារក្ដើម្បីមាន
នីតិ្ម្បទារគ្ប់រោន់ជ្ជម្ស្តនរីនគ្របាលយុតរិធម្៌ ។  

កនតងក្ោលបណំងជួយ្រមាលបនទតកដល់កម្មករនិក្ោជិតកនតងការទ្ទ្លួលំ ូរសាច់របាក ់ (របាក់ផខ) រក្ួង 
បានក្រៀបចំឱ្យមាច ្់្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ក្បើករបាក់ឈ្នួ លរបចំាផខ ការក្បើករបាក់ឈ្នួ លជូនកម្មករនិក្ោជិត 
ចំនួន២ដងកនតងម្ួយផខ ការពិន័យជ្ជរបាក់ចំក្ពាុះអនករបរពឹតរក្លមើ្ចាប់ រ្ ីពីការងារ ការផក្រម្ួលរបាក់ឈ្នួ ល
ក្ោងរបចំាវថ្ងពី ៨ ០០០ក្រៀល ក្ៅ ៤០ ០០០ក្រៀល កនតងការផាកពិន័យ។ បផនថម្ពីក្នុះ ក្ដើម្បីជួយ្រម្ួលដល់
កម្មករនិក្ោជិតជ្ជស្ត រ្ ីមានវែទក្ពាុះ និងជ្ជសា្និកឥសាា ម្ រក្ួងបានក្ចញក្្ចករីផណនំឱ្យមាច ្់ក្រាងចរក 
្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន អនុវតរការអនុញ្ហញ តកម្មការីនីមានវែទក្ពាុះក្ចញម្ុនក្មា៉ា ងក្ធវើការងារោ៉ា ងតិច ១៥ នទ្ី និង
អនុញ្ហញ តឱ្យបងបអូនកម្មករនកិ្ោជិតជ្ជស្ត រ្ ីផខមរឥសាា ម្អាចក្របើរបា្់្ក្ម្ាៀកបំពាក់តាម្របវពណីឥសាា ម្។ 

រក្ួងបានក្រៀបចំបក្ងកើតវិទ្ាសាថ នជ្ជតិការងារ ផដលនឹងដ្ឋកដ់ំក្ណើរការក្ៅឆ្ន ំ២០១៩ក្នុះ។ វិទ្ាសាថ ន
ក្នុះនឹងក្ដើរតនួទ្ីកនតងការ្ិការសាវរជ្ជវអំពីលកខខណឌ ទ្កូ្ៅវនការងារ, ទ្ំនក់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ, ែលិតភាពការងារ, 
្ុខភាពនិង្ុវតថិភាពការងារ, របប្នរិ្ុខ្ងគម្, និងក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ការងារ កនតងក្ោលបំណងក្ដើម្បីក្លើក
កម្ព្់អភិបាលកិចចកនតង វិ្័យការងារឱ្យកាន់ផតលអរបក្្ើរក្ ើង។  
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ឆ្ាងតាម្ការអនុវតរការងារកនតងរយៈក្ពល៥ឆ្ន ំម្កក្នុះក្យើងពិនិតយក្ ើញថ្ន ការអនុវតរចាប់រប្់្  រោ្-
រគ្ឹុះសាថ ន មានការរបក្្ើរក្ ើងជ្ជងម្ុន ក្ដ្ឋយលកខខណឌ រ្ ីពីការងារ្ុទ្ធផតរតូវបានអនុវតររ្បតាម្លិខតិបទ្
ដ្ឋា នគ្តិយុតរជ្ជធរមាន។ ប៉ាុផនររ្បជ្ជម្ួយ្ម្ិទ្ធែលខាងក្លើក្នុះ ក៏ក្ៅមាន ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ម្ួយចំនួន
ម្ិនទាន់បំក្ពញផបបបទ្ រ្ ពីី្ រោ្ និងម្ិនទាន់បានបំក្ពញលកខខណឌ ការងារបានរតឹម្រតូវក្ៅក្ ើយ ជ្ជ
ពិក្្្ការែរល់ការឈ្ប់្រមាករតឹម្រតូវ  ការក្ធវើការក្លើ្ថ្ិរក្វលាកំណត់ក្ដ្ឋយពំុមានការអនុញ្ហញ ត និងម្ិន
អនុវតរឱ្យបានរតឹម្រតូវតាម្លកខខណឌ ការងារផដលទាម្ទារ  រក្ួងរតូវបនរដ្ឋក់ក្ចញនូវ វិធានការគ្នាឹុះបផនថម្ក្ទ្ៀត 
ក្ដើម្បីក្ឆ្ាើយតបនឹងការងារក្នុះ្រមាប់អាណតរិខាងម្ុខ។ 

២.១.២. ការផសុះផាវិវាទ្នន្ទ្ាំនាក់ទ្ាំន្ងវិជ្ជា ជីវៈ 
កនតងការធានភាព្ុខដុម្រម្នវនទ្ំនក់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ ពរងឹងយនរការែសុះែា និងក្ដ្ឋុះរសាយវិវាទ្ការងារ

រ្បតាម្បទ្បបញ្ញតរិវនចាប់ រ្ ីពីការងារ និងលិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរពាក់ព័នធននរបកបក្ដ្ឋយរប្ិទ្ធភាព រក្ួង 
បានពរងឹងគ្ណៈកម្មការ្រមាប់ក្ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា កូដកម្ម បាតកុម្មក្ៅតាម្រគ្ប់ម្ុខ្ញ្ហញ  (គ្.ក.ប) រគ្ប់ជ្ជន់
ថ្នន ក់ និងអគ្គក្លខាធិការដ្ឋា ន គ្.ក.ប ក្ដើម្បីរបចំាការ ក្តៀម្ខាួនទ្បស់ាក ត់ អនររាគ្ម្ន៍ ក្ដ្ឋុះរសាយ នងិែសុះែា
បញ្ហា កូដកម្ម និងបាតុកម្មខុ្ចាប់ ផដលបានក្កើតមានក្ ើង ជ្ជពិក្្្កនតងវិ្័យវាយនភណឌ  កាត់ក្ដរ និងែលិត 
ផ្បកក្ជើង តាម្រយៈការក្បើកវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលពរងឹង្ម្តថភាពម្ស្តនរី អ.គ្.ក.ប និង អាជ្ជា ធរពាក់ព័នធក្ៅថ្នន ក់  
រាជធានី-ក្ខតរ ្រុបចំនួន ៣ ៦៩៧នក់ ក្ ម្ ើនឹង ១៨ វគ្គ និង អនររាគ្ម្ន៍ក្ដ្ឋុះរសាយកូដកម្ម្រុបចំនួន ១ ០២២ 
ក្លើ ១ ០៤២ ករណី (ក្ ម្ ើនឹង ៩៨,១%)។ ជ្ជលទ្ធែល ករណី្ ុះជ្ជមានចំនួន ១ ០០៨ករណី (ក្ ម្ ើនឹង ៩៦,៧% 
វនចំនួនកូដកម្ម្រុប), ចំនួនករណីកូដកម្មផដលក្កើតក្ ើងក្ៅតាម្្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នបានថ្យចុុះជ្ជបនរ
បនទ ប់ពី ៣៤២ ក្ៅ ៤៧ ឬរបមាណជ្ជ ៨៦,២% កនតងចក្នា ុះឆ្ន ំ២០១៤ និង២០១៨ និងអរតាកូដកម្មផដល
ឈ្លនក្ៅដល់ ិងា ថ្ ិតក្ៅកនតងករម្តិទាប និងរគ្ប់រគ្ងបានរបមាណជ្ជ ៤,១%។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះ បានក្ធវើ
អនររាគ្ម្ន៍បាតុកម្មចំនួន ៥១២ ក្លើ៥១២ ករណី។ ជ្ជរួម្ អរតាកដូកម្ម និងបាតុកម្មផដលឈ្លនក្ៅដល់ ិងា
ថ្ ិតក្ៅកនតងករម្ិតទាប និងរគ្ប់រគ្ងបានរបមាណជ្ជ ៤,១% និង ៨,៣% ក្រៀងោន ។ 

តារាងទ្ី២៖ ករណីកូដ្កម្ម 
បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ចំនួនកូដករ នក ់  137,708   82,458   54,978   32,133   10,890   318,167  

ចំនួនក្រាងចរក ក្រាងចរក  321   326   211   97   47   1,002  

ចំនួនកូដកម្ម ករណ ី  342   336   220   97   47   1,042  

បិទ្ែាូវ ករណ ី  19   8   12   4   6   49  

 ិងា ករណ ី  12   18   12  0     1   43  

អនររាគ្ម្ន៍ ករណ ី  340   336   220   91   35   1,022  
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ការដផងាកបួន ករណ ី  32   46   62   14   3   157  

្ុះជ្ជ ករណ ី  331   326   214   90   47   1,008  

ម្ិន្ុះជ្ជ ករណ ី  11   10   6   7  0     34  

តារាងទ្ី៣៖ ករណីបាត្ុកម្ម 
បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ចំនួនបាតុករ នក ់ 10,917   19,274   16,615   5,683   486   52,975  

ចំនួនករណបាតកុម្ម ករណ ី  14   192   212   89   5   512  

បាតុកម្មបិទ្ែាូវ ករណ ី  7   14   19   6   5   51  

បាតុកម្ម ិងា ករណ ី  1   11   29   1   1   43  

អនររាគ្ម្ន៍ ករណ ី  14   192   212   89   5   512  

ការដផងាកបួនបាតុកម្ម ករណ ី  6   18   162   81   3   270  

ចាប់ពីឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ រក្ួងបានទ្ទ្លួក្ដ្ឋុះរសាយវិវាទ្ការងារ្រុបចំននួ ៤ ២៧២ ករណី កនតង
ក្នុះ  វិវាទ្បគុ្គលមានចំននួ ១ ៤៥៣ ករណី និងវិវាទ្ការងាររមួ្មានចំននួ ២ ៨១៩ ករណី។ ក្បើពិនិតយតាម្ឆ្ន ំ 
ចំននួវិវាទ្្រុបគឺ្មានការថ្យចុុះគួ្រឱ្យកត់្មាគ ល់ ក្ពាលគឺ្ ថ្យព ី១ ០៧០ ករណី ក្ៅឆ្ន ំ ២០១៤ ម្ករតឹម្ 
៥៨០ ករណី ក្ៅឆ្ន ំ២០១៨។ ជ្ជរមួ្ យនរការ និង្ម្តថភាពម្ស្តនរីកនតងក្ដ្ឋុះរសាយវិវាទ្រតូវបានផកលម្អ និងមាន
រប្ិទ្ធភាពជ្ជងម្ុន ផដលឆ្ាតុះបញ្ហច ងំតាម្រយៈការធាា ក់ចុុះវនចំននួវិវាទ្រមួ្ ពី ៨៧៥ ករណី ក្ៅឆ្ន ំ ២០១៤ ម្ក
រតឹម្ ១៦៣ ករណី ក្ៅឆ្ន ំ២០១៨ ឬពី ៣៧០ ម្ក ១២៥ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ក្ ើយអរតាវនវិវាទ្ការងាររួម្
ផដល្ុះជ្ជមានការក្កើនក្ ើងពី ៣៥,១% ក្ៅ៦០,៧% ក្ៅកនតងរយៈក្ពលដូចោន ក្នុះ។  

តារាងទ្ី៤៖ ការស ុះព្សាយវិវាទ្ការងារ 
បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

១. វវិាទ្បគុ្គល 

្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ចំនួន 113 149 148 303 299 1,012 

ចំននួវិវាទ្បុគ្គល ករណ ី 195 149 216 476 417 1,453 

្ុះជ្ជ ករណ ី 94 102 89 228 197 710 

ម្ិន្ុះជ្ជ ករណ ី 84 42 123 191 163 603 

ក្មា ៈ ករណ ី 17 5 4 57 57 140 

២. វវិាទ្ការងាររមួ្ 

្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន  ចំនួន 370 380 293 101 125 1,269 

កម្មករនិក្ោជិតចូលរួម្ នក ់ 353,066 130,408 113,627 75,665 93,521 766,287 

ចំននួវិវាទ្ការងាររួម្ ករណ ី 875 1,017 637 127 163 2,819 

្ុះជ្ជ ករណ ី 307 425 230 56 99 1,117 
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ម្ិន្ុះជ្ជ ករណ ី 562 586 406 70 61 1,685 

ក្មា ៈ ករណ ី 6 6 1 1 3 17 

៣. រកតម្របកឹាអាជ្ជា កណ្តរ ល 

្ណំុំក្រឿងរកតម្របឹកាអាជ្ជា  
កណ្តរ លទ្ទ្លួបាន 

ករណ ី 361 338 248 52 53 1,052 

្ណំុំក្រឿងក្ចញក្្ចករីបងាគ ប់ ករណ ី 227 242 176 47 41 733 

្ណំុំក្រឿងម្ិនក្ចញក្្ចករីបងាគ ប់ 
(កិចចរពម្ក្រពៀង) ្ុះជ្ជក្ដ្ឋយ

រកតម្របឹកាអាជ្ជា កណ្តរ ល 

ករណ ី 22 17 13 3 12 67 

្ណំុំក្រឿងម្ិនក្ចញក្្ចករីបងាគ ប់ 
(កិចចរពម្ក្រពៀង) ្ុះជ្ជក្ដ្ឋយ 

ភាគី្ទាងំពីរ 
ករណ ី 112 79 59 2 0 252 

ការថ្យចុុះវនចំននួករណីវិវាទ្រួម្ និងចនួំន្ រោ្-រគឹ្ុះសាថ ន ផដលក្កើតវិវាទ្រមួ្ គឺ្បណ្តរ លម្កពីការ
ខិតខំរបឹងផរបងរប្់រក្ួងកនតងការក្លើកកម្ព្់លកខខណឌ ការងារ ការពរងឹងយនរការចរចារបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា 
យនរការអធិការកិចចការងារ ជ្ជពិក្្្ការក្រៀបចំកម្មវិធីជួប្ំក្ណុះ្ំណ្តលរប្់ ្ក្ម្រចក្តក្ជ្ជនយក
រដាម្ស្តនរ។ី  

ជ្ជក់ផ រ្ងចាប់តំាងពីវថ្ងអាទ្ិតយ ទ្ី២០ ផខ្ីហា ឆ្ន ំ២០១៧ រ ូតដល់វថ្ងទ្ី២៦ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ សសម្តច
អគ្គម្ហាសសនាបត្ីសត្សជ្ជ ហ ុន្ ផសន្ នាយករដ្ឋម្ស្រន្តី នន្ព្ពុះរាជ្ជណ្តចព្កកម្ពតជ្ជ ចុុះជួប្ំក្ណុះ្ណំ្តល
ជ្ជម្យួបងបអូនកម្មករនិក្ោជិត របធានរដាបាល របធានផែនក របធានរកតម្ ជំនយួការ ក្ៅតាម្បណ្តរ ក្រាងចរក
នន តំបន់ឧ្ា កម្ម និងតាម្ក្រាងចរក ្ រោ្ទ្ូទាងំរបក្ទ្្ចំនួន ៦១ ក្លើក ផដលមានកម្មករ
និក្ោជិតចំនួន្រុប ៨៧៥ ១៧៣នក់។ ទ្នទមឹ្នងឹក្នុះ ការយល់ដឹងរប្់ភាគី្ពាក់ព័នធពិក្្្ ្ ជីព 
និក្ោជក កម្មករនិក្ោជិត កាន់ផតលអរបក្្ើរជ្ជងម្នុកនតងការផបងផចកបញ្ហា ទាម្ទាររវាងវិវាទ្ការងាររមួ្ និង
 វិវាទ្បុគ្គល បនទ ប់ពីកិចចខិតខំរបឹងផរបងរប្់រក្ួងកនតងការពនយល់ និងបករសាយឱ្យកាន់ផតចា្់អំពីនិយម្ន័យ 

វនវិវាទ្ទាងំពីរក្នុះក្ៅដល់ភាគ្ីពាក់ព័នធ ពិក្្្ភាគី្្ ជីពកម្មករនិក្ោជិត។ 

រក្ងួបានបនរជំរុញអនុវតរយនរការក្ដ្ឋុះរសាយវិវាទ្ការងារក្រៅរបព័នធតុលាការ ជ្ជពិក្្្តាម្រយៈ
យនរការនយកដ្ឋា នវិវាទ្ការងារ និងរកតម្របឹកាអាជ្ជា កណ្តរ ល ក្ដ្ឋយកនតងកំ តងឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ រកតម្របឹកា
អាជ្ជា កណ្តរ លបានទ្ទ្ួលក្ដ្ឋុះរសាយ វិវាទ្ការងាររួម្្រុបចំនួន ១ ០៥២ ្ំណុកំ្រឿង ផដលកនតងក្នុះ ្ំណុកំ្រឿង
ចំនួន ៧៣៣ រតូវបានក្ដ្ឋុះរសាយ ក្ដ្ឋយក្ចញក្្ចករីបងាគ ប់, ្ណំុំក្រឿងចំនួន ៦៧ រតូវបានក្ដ្ឋុះរសាយ្ុះជ្ជ 
ក្ដ្ឋយរកតម្របកឹាអាជ្ជា កណ្តរ លខាួនឯងក្ ើយ្ំណុកំ្រឿងចំនួន២៥២រតូវបាន្ុះជ្ជក្ដ្ឋយភាគ្ីទាងំពរី។ ក្ ើយ 
រក្ួងក៏បានក្ដ្ឋុះរសាយករណីក្ៅផករត់ក្ចាលម្ិនទ្ូទាត់របាក់ឈ្នួ ល និងអតថរបក្ោជន៍ក្ែសងៗ ដល់កម្មករ
និក្ោជិតកនតងក្នុះបានចំននួ ៨៦ ករណី មានកម្មករ្រុបចំនួន ៣០ ០០៦ នក់ កនតងក្នុះ ក្ដ្ឋុះរសាយក្រៅ
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របព័នធតុលាការមានចំនួន ៦៥ ករណ ីនតីិវិធីកស័យធនមានចំននួ ០៣ ករណ ីនិងរបាក់បុក្ររបទានព ីរាជរដ្ឋា ភិបាល 
មានចំនួន  ១៨ ករណី។ 

ជ្ជម្ួយនឹងការពរងឹងយនរការក្ដ្ឋុះរសាយ វិវាទ្ការងារខាងក្លើក្នុះ ក្្រីភាពវនអងគការ វិជ្ជា ជីវៈ ក៏រតូវបាន
ធាន ជ្ជពិក្្្បនទ ប់ពីចាប់្ ជីពរតូវរបកា្ឱ្យក្របើក្ៅឆ្ន ំ២០១៦។ ជ្ជក់ផ រ្ង ការចុុះបញ្ា ិកាអងគការវិជ្ជា ជីវៈ 
មានការក្កើនក្ ើង ក្ពាលគ្ឺរបមាណជ្ជ ៦៨១ ក្ៅកនតងឆ្ន ំ ២០១៧ ផដលកនតងក្នុះ្ ភាព្ ជីពមានចំននួ ៦ 
្ ព័នធ្ ជីពមានចំនួន ៤០ និង្ ជីពម្ូលដ្ឋា នមានចំនួន ៦៣៥ ផដលជ្ជចំនួនម្ួយក្រចើនជ្ជងការ 
ចុុះបញ្ា ីអងគការវិជ្ជា ជីវៈ្រុបកនតងចក្នា ុះឆ្ន ំ២០១៤ និង២០១៦។ ក្ដ្ឋយផ កក្ៅកនតងឆ្ន ំ ២០១៨ ចំនួនក្នុះក៏ក្ៅ
ផតបនរក្កើនក្ ើងចំនួន ៥៣៣។ ក្នុះបានបងាា ញពីថ្នការអនុវតរ្ិទ្ធិក្្រីភាពអងគការវិជ្ជា ជីវៈរតូវបានក្លើក
កម្ព្់ ោម នការ រតតតបិត ឬក្រី្ក្អើងចំក្ពាុះការចូលរមួ្ក្ដ្ឋយក្្រ ីនិងក្ ម្ ើភាពរប្់កម្មករនកិ្ោជិត ក្ដើម្បីចូលរមួ្
កនតងការក្លើកកម្ព្់លកខខណឌ ការងារ និងធានបាននវូ្ុខដុម្នយីកម្មវនទ្នំក់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈក្ៅតាម្្ រោ្-

រគ្ឹុះសាថ ន។ កនតងអាណតរិក្នុះ រក្ួងបានក្ចញលិខិតទ្ទ្លួសាគ ល់ថ្នន ក់ដឹកនំអងគការវិជ្ជា ជីវៈ្រុបចំននួ ៥៥៤ នក ់
ផដលរមួ្មាន្ ភាព្ ជីពចំនួន ២ នក់, ្  ព័នធ្ ជីពចំនួន ២៤ នក់, ្  ជីពម្ូលដ្ឋា នចំននួ ៥២៧ នក់, 
្មាគ្ម្និក្ោជកចំនួន ១ ក្ ើយរក្ងួក៏បានបក្ងកើតរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទ្ិននន័យក្ដើម្បីចងរកង និងរគ្ប់រគ្ងទ្និនន័យ 
អងគការវិជ្ជា ជីវៈ ្ ំក្ៅធានឱ្យតមាា ភាពក្ៅកនតងទ្ំនក់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ ក៏ដូចជ្ជរប្ិទ្ធភាពកនតងការអនុវតរចាប់ រ្ ីពី្ ជីព។ 

តារាងទី្៥៖ ការងារផផនកអងគការវិជ្ជា ជីវៈ 
បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ចុុះបញ្ា ិកាអងគការ
 វិជ្ជា ជីវៈ 

្ ភាព្ ពន័ធ ្ ជីព 0 2 2 6 4 14 

្ ព័នធ្ ជពី ្ ជីព 4 11 5 40 37 97 

្ ជីពមូ្លដ្ឋា ន ្ ជីព 107 224 162 635 489 1,617 

្មាគ្ម្និក្ោជក ្ ជីព 0 1 0 0 3 4 

ក្ចញលិខិតទ្ទួ្ល
សាគ ល់ថ្នន ក់ដឹកនំ
អងគការវិជ្ជា ជីវៈ 

្ ភាព្ ពន័ធ នក ់ 0 2 0 0 0 2 

្ ព័នធ្ ជពី នក ់ 4 8 11 0 1 24 

្ ជីពមូ្លដ្ឋា ន នក ់ 73 113 95 0 246 527 

្មាគ្ម្និក្ោជក នក ់ 0 0 0 0 1 1 

ក្ចញលិខិតទ្ទួ្លសាគ ល់របតិភបូុគ្គលិក នក ់ 786 1,203 1,698 1,781 1,640 7,108 

ក្ចញលិខិតទ្ទួ្លសាគ ល់របតិភបូុគ្គលិកជំនួយ
ក្ៅជ្ជរបតភិូក្ពញ្ិទ្ធ ិ នក ់ 37 43 46 33 43 202 

ក្ចញលិខិតចាតតំ់ាងបុគ្គលិកទ្ំនក់ទ្នំង នក ់ 37 45 189 141 115 527 

ចុុះបញ្ាកិាភាពជ្ជតំណ្តងបំែតុអងគការវិជ្ជា ជីវៈ ្ ជីព 37 43 38 0 4 122 

ចុុះបញ្ា ិកាអនុ្ញ្ហញ រួម្ ចាប ់ 37 45 40 6 4 132 
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២.១.៣.ការសិកាព្សាវព្ជ្ជវព្បាកឈ់្នួ លអបបបរមា និ្ង អត្ថព្បសោជន៍្របស់កម្មករនិ្សោជិត្ 

កនតងការកំណតរ់បាក់ឈ្នួ លអបបបរមា រក្ួងបានក្រៀបចំ្ិកាខ សាលាពិក្រោុះក្ោបល់រតីភាគ្ីថ្នន ក់ជ្ជតិ រ្ ីព ី
“ការពរងឹងដំក្ណើរការវនការកំណត់របាកឈ់្នួ លអបបបរមាក្ៅកម្ពតជ្ជ” ក្ៅវថ្ង ២៤-២៥ ផខក្ម្សា ឆ្ន ំ២០១៤ 
ក្រកាម្ជំនួយបក្ចចកក្ទ្្រប្់អងគការ ILO។ ក្ដ្ឋយផែអកក្លើលទ្ធែល្ិកាខ សាលាក្នុះ គ្ណៈកម្មការរបឹកា
ការងារបាន្ក្រម្ចកំណតក់្ោលការណ៍្ រមាប់ការចរចារបាក់ឈ្នួ លចំនួន ៥ លកខណ វិនិច័័យផបប្ងគម្ និងផបប 
ក្្ដាកិចច ចំននួ ៧ និងកាលវិភាគ្ចា្់លា្់កនតងការចរចារបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា   

• ក្ោលការណច៍នំនួ ៥ រមួ្មាន  (១) រតូវផតក្ធវើក្ ើងជ្ជក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ (២) រតូវផតជ្ជតួក្លខឬអរតាកំក្ណើន 

ផដលអាចពាករណ៍បាន (៣) យកក្ោលការណ៍ឈ្នុះ-ឈ្នុះ (៤) ្ក្រម្ចចិតររតូវក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយម្តិជ្ជ
ឯកចន័ទ ក្បើកនតងករណីម្ិនមានការឯកភាពជ្ជឯកចន័ទក្ៅកនតងកិចចរបជុំក្លើកទ្ី២ ក្នុះរតូវយក្ំក្ ង
ភាគ្ក្រចើនតាម្រយៈការក្បាុះក្ឆ្ន តជ្ជ្មាង ត់ និង (៥) រតវូផែអកក្លើទ្ិននន័យែាូវការផដលែលិតក្ដ្ឋយ
ភាន ក់ងារ ឬសាថ ប័នជ្ជតិ។ 

• លកខណវនិចិ័យ័ផបប្ងគម្ នងិក្្ដាកចិចចនំនួ ៧ រមួ្មាន  សាថ នភាពរគ្ួសារ អរតាអតិែរណ្ត ការ
ចំណ្តយកនតងការរ្់ក្ៅ ែលិតភាពភាពរបកួតរបផជងរប្់របក្ទ្្ សាថ នភាពទ្ីែារការងារ និងករម្ិត 
ចំក្ណញរប្់វិ្័យ។ 

• កាលវភិាគ្វនការចរចា  ចាប់ក្ែរើម្ពីផខកកកដ្ឋ ដល់ផខតុលា ្រមាប់ការកំណត់របាក់ឈ្នួ លអបបបរមា
កនតង វិ្័យវាយនភណឌ  កាត់ក្ដរ និងែលិតផ្បកក្ជើងក្ៅកម្ពតជ្ជ ក្ ើយរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមាថ្មី ផដល
កំណត់បាននឹងរតូវអនុវតរចាប់ពីវថ្ងទ្ី០១ ផខម្ករាវនឆ្ន ំបនទ ប់។  

តាម្រយៈក្នុះ រក្ួងបានបក្ងើកតឱ្យមាន “រកតម្ការងារបក្ចចកក្ទ្្រតីភាគី្” ផដលមាន្មា្ភាពម្កពី
ភាគ្រីាជរដ្ឋា ភិបាល ភាគី្និក្ោជក និងភាគី្្ ជីព ផដលមានចំននួក្ ម្ ើៗោន  ក្ដើម្បីពិភាកាការងារបក្ចចកក្ទ្្
លម្អិតក្លើលកខណវិនិច័័យផបប្ងគម្ នងិក្្ដាកិចច និងក្ដើម្បីែរល់ជ្ជរបាយការណ៍វនកិចចពិភាការប្់ខាួនជូន  

គ្ណៈកម្មការរបឹកាការងារពិនិតយ្ក្រម្ច។ រកតម្ការងារក្នុះរតូវបានបក្ងកើតក្ ើងដំបូងក្ៅ ឆ្ន ំ២០១៥ ផដល
មាន្មា្ភាព ២៧ របូ ក្ ើយចំននួវន្មាជិករតូវបានបក្ងកើនបផនថម្ដល់ចំននួ ៤៨ របូ ចាប់ពី ឆ្ន ំ២០១៦ 
ក្ដើម្បីឱ្យការពិភាការប្់រកតម្កការងារបក្ចចកក្ទ្្ក្នុះ ទ្ទ្លួបានធាតុចូលរគ្ប់រជតងក្រជ្ជយ។ ជ្ជម្យួោន ក្នុះ 
រក្ួងក៏បានក្ធវើការ្ិការមួ្ោន  ជ្ជម្ួយអងគការអនររជ្ជតិខាងការងារ (ILO) កនតងការ្ិការសាវរជ្ជវក្ៅក្លើ 
លកខណ វិនិច័័យផបប្ងគម្ និងក្្ដាកិចច ផដលលទ្ធែលវនការរសាវរជ្ជវក្នុះបានកាា យក្ៅជ្ជឯកសារក្ោល
្រមាប់ក្របើរបា្់កនតងការចរចារបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា។ 

រក្ួងបានបក្ងកើតរកតម្ការងារ្ិការសាវរជ្ជវរបាកឈ់្នួ លអបបបរមារប្់រក្ងួ ផដលចាបពី់ ឆ្ន ំ២០១៥ 
រកតម្ការងារក្នុះបានក្ធវើការ្ិកា និងអក្ងកតជ្ជក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ អំពីសាថ នភាពជីវភាពរ្់ក្ៅរប្់កម្មករនកិ្ោជិត
កនតងវិ្័យវាយនភណឌ កាតក់្ដរ និងែលិតផ្បកក្ជើង ក្ដ្ឋយក្ផារ ត្ំខាន់ ក្លើចំណូលចំណ្តយ លកខខណឌ ការងារ      



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 114  

របបអាហារ និងការយល់ដឹងអំពីរបាកឈ់្នួ លអបបបរមា។ លទ្ធែលវនការ្ិកាក្នុះ គឺ្ជ្ជម្ខុចូលោ៉ា ង្ំខាន ់  

្រមាប់ក្ធវើការវាយតវម្ាក្ៅក្លើវិបតរិវនការដំក្ ើងរបាកឈ់្នួ លអបបបរមា កដ៏ូចជ្ជការចរចារបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា
ជ្ជក្រៀងរាល់ឆ្ន ំរប្់គ្ណៈកម្មការរបឹកាការងារ និងបានក្រៀបចំបក្ងកើតបណរត ំ្ចូនករតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ និង
វាយតវម្ា ែលវិបាកវនបផរម្បរម្ួលរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមាក្ៅរបក្ទ្្កម្ពតជ្ជនក្ពលបចចតបបនន និងអនគ្ត។ 

 ជ្ជម្ួយការក្រៀបចនូំវយនរការ និងការដំក្ ើងរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមាជូនកម្មករនិក្ោជិតកនតង វិ្័យវាយនភណឌ  
កាត់ក្ដរ និងែលិតផ្បកក្ជើងជ្ជក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ ការដំក្ ើងរបាក់ឈ្នួ លក្នុះ រក្ងួក៏បានរកានូវអតថរបក្ោជន៍
ក្ែសងៗ រប្ក់ម្ពតជ្ជ ផដលកនតងក្នុះ  

• របាករ់ងាវ នក់្ធវើការក្ទ្ៀងទាត ់ រតូវបានែរល់ឱ្យកម្មករនិក្ោជិតចាប់ពីឆ្ន ំ២០០០ ផដលក្ពលក្នុះមាន
ចំននួ៥ដុលាា រអាក្ម្រិកកនតងម្យួផខ។ បចចតបបននរបាក់រងាវ ន់ក្នុះមានចំននួ ១០ដុលាា រអាក្ម្រិកកនតងម្យួផខ។ 

• របាកក់្សា  យុក្ធវើដកំ្ណើរ ឬសាន កក់្ៅ រតូវបានែរល់ឱ្យកម្មករនិក្ោជិតចាប់ពីឆ្ន ំ២០១២ បចចតបបននមាន
ចំនួន ៧ដុលាា រអាក្ម្រិកកនតងម្ួយផខ ក្ដើម្បី្ រម្ួលដល់ការចំណ្តយវថ្ាក្ធវើដកំ្ណើរ និងសាន ក់ក្ៅរប្់កម្មករ 
និក្ោជិត កនតងករណីផដលក្រាងចរក្ រោ្ម្ិនបានែរល់ទ្ីកផនាងសាន ក់ក្ៅ នងិម្ក្ធាបាយក្ធវើដំក្ណើរ។ 

• របាករ់ងាវ នអ់តតីភាពការងារ  គឺ្ជ្ជរបាក់រងាវ ន់្រមាប់កម្មករនិក្ោជិតផដលបានក្ធវើការ កនតងក្រាងចរក 
្ រោ្ក្លើ្ពីម្ួយឆ្ន ំ ក្ ើយផរបរបួលក្ៅតាម្អតីតភាពការងារដូចតារាងខាងក្រកាម្  

អតីតភាពការងារ (ឆ្ន ំ) ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ 

របាក់រងាវ ន់អតីតភាពការងារ(ដុលាា រអាក្ម្រិក/ផខ) ០ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ 

ជ្ជម្ួយយនរការននផដលបានក្រៀបចកំ្ ើងខាងក្លើក្នុះ ការដំក្ ើងរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា ្រមាប់កម្មករ
និក្ោជិតកនតង វិ្័យវាយនភណឌ  កាត់ក្ដរ និងែលិតផ្បកក្ជើង រក្ួងក៏បានបនរយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ក្លើការបណរត ុះ  
បណ្តរ ល និងែសពវែាយអពំរីបាក់ឈ្នួ លអបបបរមាែងផដរ។ កនតងក្នុះ ចាប់ពី ឆ្ន ំ២០១៥ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ រក្ួង
បានក្រៀបចំវគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និង្ិកាខ សាលាែសពវែាយដល់កម្មករ ្ិ្ស និ្ សិត និងសាធារណជន ក្ដើម្បី
ក្លើកកម្ព្ក់ារយល់ដឹងដល់សាធារណជន ្ិ្ស និ្សិត អំពីយនរការ និងលកខណវិនិច័័យកនតងការកណំត់របាក់
ឈ្នួ លអបបបរមាក្ៅរបក្ទ្្កម្ពតជ្ជ រក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ ចំននួ ៣២ ក្លើក និងមានអនក
ចូលរួម្របមាណ ១ម្ុឺន ៤ពាន់នក់។ រក្ួងក៏បានក្បាុះពុម្ពក្្ៀវក្ៅរបាយការណ៍របាក់ឈ្នួ លអបបបរមា
ចំនួន ៥ ៥០០ចាប់, ខិតរប័ណណែសពវែាយពីយនរការ និងលកខណវិនិច័័យចំនួន ៥ ០០០ចាប់ និងែលិតវកី្ដអូ 
និង ថ្តចម្ាងដ្ឋក់្ុីឌ្ីពីអតថរបក្ោជន៍ក្ែសងៗផដលកម្មករទ្ទ្ួលបាន ចំនួន ៤ ០០០្ុីឌី្ ែងផដរ។ 

ជ្ជរួម្ កនតងរាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិកាលទ្ី៥ វនរដា្ភា កនាងក្ៅក្នុះ ការចរចារបាក់ឈ្នួ លអបបបរមារតវូបាន
ក្ធវើក្ ើងនូវកនតងបរិោ្កា្ម្ួយរបកបក្ដ្ឋយភាព្ុខដមុ្ក្ៅកនតងវិ្យ័ការងារ និងរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមាកនតង វិ្័យ 

វាយនភណឌ កាត់ក្ដរ  និងែលិតផ្បកក្ជើង បានក្កើនក្ ើងជ្ជលំដ្ឋប់ ក្ពាលគ្ឺក្កើនក្ ើងពី ១០០ ដុលាា រ្ រដា
អាក្ម្រិក ក្ៅឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ ១៧០ ដុលាា រអាក្ម្រិក ក្ៅឆ្ន ំ២០១៨  ក្ ើយ្រមាប់ឆ្ន ំ២០១៩ របាក់ឈ្នួ លអបបរមា 
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្រមាប់កម្មករនិក្ោជិតកនតង វិ្័យក្នុះ នឹងក្កើនក្ ើងដល់ ១៨២ដុលាា រអាក្ម្រិក ក្ ើយរប្និក្បើបូកនឹងរបាក់
អតថរបក្ោជន៍បផនថម្ កម្មករ នកិ្ោជិតមាន ក់ អាចទ្ទ្លួបានរបាក់ឈ្នួ លពី ១៩៩ ក្ៅ ២១០ដុលាា រអាក្ម្រិក កនតង
ម្ួយឆ្ន ំក្ៅឆ្ន ំ២០១៩។ រប្ិនក្បើក្ធវើការក្របៀបក្ធៀបជ្ជម្ួយបណ្តរ របក្ទ្្ផដលមានសាថ នភាពក្្ដាកចិច និង
្ងគម្របហាក់របផ លោន  ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ក្នុះ របាក់ឈ្នួ លអបបបរមាក្ៅកម្ពតជ្ជមានការក្កើន
ក្ ើងជ្ជលំដ្ឋប់របមាណជ្ជ ១៧% ជ្ជម្ធយម្របចំាឆ្ន ំ ឬកំក្ណើនបានក្កើនក្ ើងជិត ០២ (ពីរ)ដង ខណៈផដល
បណ្តរ របក្ទ្្ម្ួយចំនួនក្ៅកនតងតំបន់មានដូចជ្ជរបក្ទ្្ក្វៀតណ្តម្ វថ្ ភូមា បង់កាា ផដ្ បានដកំ្ ើងរបាក់
ឈ្នួ លអបបបរមារប្់ខាួនកនតងអរតាកំក្ណើនទាប ឬម្ិនក្ទ្ៀងទាត់។  
រូបភាពទ្ី១៖ ការវិវឌ្ឍព្បាក់ឈ្នួ លអបបបរមារបស់ព្បសទ្សកម្ពតជ្ជន្ិងព្បសទ្សកនតងត្ាំបន្់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៨

 

បផនថម្ក្លើ្ម្ិទ្ធែលវនការដំក្ ើងរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា និងក្ដើម្បីធានបាននូវយនរការកំណត់របាក់
ឈ្នួ លអបបបរមាម្ួយផដលធានឱ្យបាននូវ្ ុខដុម្រម្នវនទ្ំនក់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ ក៏ដចូជ្ជការក្លើកកម្ព្់ករម្ិត ជីវភាព 

រប្់កម្មករនកិ្ោជិត រពម្ទាងំធាននវូ ថ្ ិរភាព និរនររភាព វនវិ្យ័ពាណិជាកម្ម និងការទាក់ទាញការ វិនកិ្ោគ្
បផនថម្ រក្ួងបានក្រៀបចំចាប់្ី្ពីរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា រ្បតាម្ចាប់ជ្ជតិ និងអនុ្ញ្ហញ អនររជ្ជតិខាង
ការងារផដលចាប់ក្នុះរតូវបានក្រៀបចំក្្ចក្ីរពាងដំបូងក្ៅឆ្ន ំ២០១៦ ក្ ើយរតូវបានរដា្ភាអនុម្័ត និងរបកា្ 

ឱ្យក្របើក្ៅឆ្ន ំ២០១៨។  
២.១.៤. ការកសាងចាប ់ន្ិងលិខិត្បទ្ ឋ ន្គ្ត្ិយុត្ត 
ការងារកំផណទ្រម្ង់ចាប់ គ្ឺរតូវបានចាត់ទ្ុកជ្ជអាទ្ភិាពម្ួយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាលរគ្ប់អាណតរិ ផដលរតូវ

បានដ្ឋក់ក្ចញោ៉ា ងចា្ត់ាម្រយៈយទុ្ធសាស្ត រ្ចតុក្កាណ ទាងំ៣ដំណ្តក់កាលកនាងម្ក។ ឈ្រក្លើម្លូដ្ឋា ន
ក្នុះ រក្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ ល វិជ្ជា ជីវៈ កនតងក្ោលក្ៅក្លើកកម្ព្់ការអភិវឌ្ឍ វិ្័យការងារ និងបណរត ុះ         
បណ្តរ ល វិជ្ជា ជីវៈ កនតងក្ោលក្ៅក្ដើម្បីពរងឹងរប្ិទ្ធភាព ការការពារ្ិទ្ធិ និងែលរបក្ោជន៍រប្់កម្មករនកិ្ោជិត 
ធានការទ្ុកចិតរពី្ំណ្តក់វិនិក្ោគិ្ន និងធុរជន រក្ួងបានខិតខំកនតងការក្រៀបចំកសាង និងក្ធវើ វិក្សាធនកម្មនូវ
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លិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតររប្់វិ្័យឱ្យរ្បតាម្ដំក្ណើរ វិវតរវន្ងគម្ និងក្្ដាកិចចកម្ពតជ្ជ ពិក្្្ ក្ដើម្បីក្ដើរឱ្យ
រ្បតាម្ភាព រីកចក្រម្ើនរប្់របក្ទ្្ជ្ជតិ និង្កលក្លាកកនតងយុគ្្ម្័យក្្ដាកិចចឌី្ជីថ្លក្នុះ។ 

តាម្រយៈក្នុះ កនតងក្ោលក្ៅការធានបាននូវភាព្ុខដុម្រម្នវនទ្ំនកទ់្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ រក្ងួបានក្រៀបចំ
កសាងចាប់ រ្ ីពី្ ជីព ផដលមានក្ោលបំណង  ទ្ី១) ការពារ្ិទ្ធិ និងែលរបក្ោជន៍រ្បចាប់រប្់បង
បអូនកម្មករនកិ្ោជិត ទ្ី២) ធាននូវ្ិទ្ធកិ្្រីភាពវនអងគការវិជ្ជា ជីវៈរប្់កម្មករនកិ្ោជិត និងនិក្ោជក ទ្ី៣) 
ជំរុញឱ្យមាន្ុខដុម្រម្នវនទ្ំនក់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ ទ្ី៤) រួម្ចំផណកកនតងការបក្ងកើតការងារ្ម្រម្យ បក្ងកើនែលិត
ភាពក្ដើម្បីអភវិឌ្ឍរបក្ទ្្ជ្ជតិ និងក្លើកកម្ព្់ជីវភាពរប្់កម្មករនិក្ោជិត។ ជ្ជម្ួយោន ក្នុះ រក្ួងបានក្រៀប
ចំរបកា្ចំនួន ៨ បផនថម្ ក្ដើម្បីអនុវតរចាប់្្ីពី្ ជីពឱ្យកាន់ផតរបក្្ើរ និងរគ្ប់រជតងក្រជ្ជយ រមួ្មាន 
របកា្ រ្ ីពកីារចុុះបញ្ា ី្ ជីព និង្មាគ្ម្និក្ោជក, របកា្ រ្ ីពីការក្ធវើរបតិភកូម្មម្ុខងារ, របកា្ រ្ ីពី
នីតិវិធីវនការក្ធវើឧបារ្័យក្លើចំណ្តត់ការរប្់ម្ស្តនរីផដលទ្ទ្ួលបានរបតិភូកម្មម្ុខងារ, របកា្ រ្ ីពីការក្ធវើ
របតិភូកម្មម្ុខងារកនតងការក្ធវើបណរ ឹងអំពីវិវាទ្ការងាររួម្ និងក្ចញលិខិតទ្ទ្លួសាគ ល់របតិភរូកតម្របឹកាចរចា, 
របកា្ រ្ ីពីនីតិវិធីវនការបង់របាក់ភាគ្ទាន ្ ជីព និងរបាក់ក្្វាភាន ក់ងារ, របកា្ រ្ ីពីផបបបទ្វនការផថ្ 

រកាកំណត់រតា ិរញ្ញវតថតរប្់្ ជីព ឬ្មាគ្ម្ និក្ោជក, របកា្ រ្ ីពីរបតិភបូុគ្គលិកក្ៅកនតង្ រោ្-

រគ្ឹុះសាថ ន, របកា្ រ្ ីពីភាពជ្ជតំណ្តងបំែុតវន្ ជីព និងផបបបទ្ និងនីតិវិធីក្ដើម្បីទ្ទ្ួលបានភាពជ្ជ
តំណ្តងបំែុត។ 

កនតងក្ោលបណំងធានការការពារអតថរបក្ោជន៍ជូនបងបអូនកម្មករនកិ្ោជិត ការ្រមាលបនទតកនិក្ោជក
កនតងការទ្ូទាតរ់បាក់បំណ្តច់អតីតភាពការងារ ការក្ជៀ្វាងការរកាទ្ុករបាក់បណំ្តច់អតីតភាព រ ូតដល់ក្ពល
បញ្ចប់កិចច្នា និងការក្លើកកម្ព្់ភាព្ុខដុម្រម្នកនតងទ្ំនក់ទ្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ តាម្រយៈការកាត់បនថយការ 
តវា៉ាទាម្ទារកនតងការទ្ទូាត់របាក់បំណ្តច់ក្ែសងៗ រក្ងួបានក្ធវើវិក្សាធនកម្មមារតា៨៧ ចំណងក្ជើងចំណចុ “គ្” 
ផែនកទ្ី៣ វនជំពកូទ្ី៤ មារតា៨៩ មារតា៩០ មារតា៩១ មារតា៩៤ មារតា១១០ មារតា១២០ និងមារតា១២២ វន
ចាប់្ី្ពីការងារផដលរតូវបានរបកា្ឱ្យក្របើ ក្ៅវថ្ងទ្ី២៦ ផខម្ិថ្ុន ឆ្ន ំ២០១៨។ ក្ោងតាម្បទ្បបញ្ញតរិ
វនចាប់ក្នុះ រក្ួងបានក្ចញរបកា្ រ្ ីពីការទ្ូទាត់របាក់បំណ្តច់អតីតភាពការងារ ក្ដើម្បីកំណត់អំពីផបបបទ្ 
និងការគ្ណនរបាក់បំណ្តច់អតីតភាពការងារ និងការក្បើករំលឹករបាក់បំណ្តច់អតីតភាពការងារ ជូនកម្មករ
និក្ោជិត ផដលកំពងុបំក្ពញការងារក្រកាម្បទ្បបញ្ញតរិចាប់ រ្ ីពីការងារ និងរបកា្ រ្ ីពកីារក្បើករបាកឈ់្នួ ល
ជូនកម្មករនិក្ោជិត កនតងក្ោលបំណងពរងឹងការអនវុតរបទ្បបញ្ញតរវិនមារតា១១៦ វនចាប់ រ្ ីពីការងារ។ 

បផនថម្ក្លើក្នុះក្ទ្ៀតក្ដ្ឋយក្ម្ើលក្ ើញពភីាពចំាបាចវ់នការដំក្ ើងរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមាជូនកម្មកនិក្ោជិត 

ក្ៅឆ្ន ំ២០១៦ រក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ បានែរួចក្ែ្ើម្ក្រៀបចំក្្ចក្ីរពាងចាប់្្ីពីរបាកឈ់្នួ ល 

អបបបរមា ក្ដ្ឋយផរបកាា យក្ោលការណ៍ផដលបានរពម្ក្រពៀងរវាងរតីភាគ្ីកាលពី្ិកាខ សាលាថ្នន ក់ជ្ជតិ នផខក្ម្សា 
ឆ្ន ំ២០១៤ ឱ្យកាា យជ្ជចាប់ផដលមានលកខណៈរគ្ប់រជតងក្រជ្ជយ និងអាចអនុវតរបានក្ដ្ឋយរប្ទិ្ធភាព។  ក្ដ្ឋយ
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ផែអកក្លើការអនុវតរកនាងម្ក យនរការផដលទ្ទ្ួលបានការឯកភាពោន ក្នុះបានក្ធវើឱ្យការពិភាកា របាក់ឈ្នួ លអបបបរមា 

កាន់ផតមានភាពចា្់ទ្ុំជ្ជងម្ុន  ក្ ើយភាគ្ីពាក់ព័នធកាន់ផតទ្ទ្ួលបានទ្ំនុកចិតរ ក្ៅក្លើអរតាកំក្ណើនវនរបាក់
ឈ្នួ លអបបបរមា។ ចាប់ក្នុះមានក្ោលបំណង ទ្ី១) ក្លើកកម្ព្ជី់វភាពរ្់ក្ៅ្ម្រម្យវថ្ាថ្នូរ បក្ងកើតឱ្កា្
ការងារ និងបក្ងកើនែលិតភាពរប្់កម្មករនិក្ោជិត និង ទ្២ី) ជំរុញឱ្យមានបរិោកា្វិនិក្ោគ្ និងធុរកិចច
កាន់ផតរបក្្ើររបកបក្ដ្ឋយភាពទាក់ទាញ។ រកតម្របកឹាជ្ជតិរបាកឈ់្នួ លអបបបរមារតូវបានបក្ងកើតក្ ើងក្ដ្ឋយ
ចាប់ក្នុះ ក្ដើម្បីជ្ជយនរការរតីភាគ្ី្រមាប់្ិការសាវរជ្ជវ និងែរល់អនុសា្ន៍អំពីរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា និង
អតថរបក្ោជន៍ក្ែសងៗរប្់ជនទាងំឡាយផដល ថ្ ិតក្រកាម្បទ្បបញ្ញតរិវនចាប់ រ្ ីពីការងារ។ ជ្ជម្យួកម្មវិធកីំផណ
ទ្រម្ង់ចាប់ និងលិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរជ្ជរប្់រក្ួង ការក្រៀបចកំ្ធវើវិក្សាធនកម្មនូវចាប់្ំខាន់ៗ ក្ដើម្បី
ការពារនូវែលរបក្ោជន៍ជ្ជម្ូលដ្ឋា នរប្់កម្មករនិក្ោជិត ដូចបានក្លើកក្ ើងខាងក្លើ រក្ួងក៏បានក្រៀបចំ  
ពិនិតយផក្រម្ួលលិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរពាក់ព័នធជ្ជក្រចើនក្ែសងក្ទ្ៀត ដូចជ្ជ ក្ៅកនតងការពរងឹងគ្ុណភាព និង
រប្ិទ្ធភាពវនការអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និង វិជ្ជា ជីវៈ ការរគ្ប់រគ្ង តថពលកម្មផខមរ និងបរក្ទ្្ ការ
ក្លើកកម្ព្់រប្ិទ្ធភាពវនអធិការកិចចការងារ ការពរងឹងរបព័នធ្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារការចុុះបញ្ា ីអងគការ
 វិជ្ជា ជីវៈ ការក្លើកកម្ព្់អភិបាលកិចច ្ុទ្ធផតរតូវបានពិនិតយផក្រម្ួលឱ្យរ្បតាម្សាថ នភាព វិវតររប្់វិ្ ័យ 
និងតរម្ូវការរប្់កម្មករនកិ្ោជិត។ 

២.១.៥. ការទ្ប់សាា ត្់ការសព្បើព្បាស់ពលកម្មកុមារ 
ការទ្ប់សាក តក់ារក្របើរបា្ព់លកម្មកុមារ គ្ឺជ្ជការងារអាទ្ិភាពម្ួយផដលរក្ួងបានក្ផារ តយកចិតរទ្ុកដ្ឋក ់

កនតងអាណតរិរប្់ខាួន។ រក្ួងបានអនុវតរតាម្ផែនការ្កម្មភាពជ្ជតិ រ្ ីពីការលុបបំបាត់ទ្រម្ង់ធងន់ធងរវន 

ពលកម្មកុមារឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ និងបានអនុវតរោ៉ា ងម្ុឺងមា៉ា ត់នូវក្ោលនក្ោបាយរបយុទ្ធរបឆំ្ងនឹងការ 
ក្របើរបា្់ពលកម្មកុមារផដលក្ផារ តក្ៅក្លើអភិរកម្គ្នាឹុះចំនួនពីរ គ្ឺ ១) ការលុបបំបាត់ទ្រម្ង់ធងន់ធងរវនពលកម្ម
កុមាររគ្ប់របក្ភទ្ និងការដក ូតការក្របើរបា្់កមាា ងំពលកម្មកុមារ ២) ការរបយុទ្ធរបឆំ្ងនឹងការជញួដូរកុមារ 
និងស្ត រ្ ី។ តាម្រយៈក្នុះ កនតងការងារទ្ប់សាក ត់ការក្របើរបា្់ពលកម្មកុមារ រក្ួងបានចុុះអធិការកិចច្ រោ្ 
រគឹ្ុះសាថ នផដលក្របើរបា្់កម្មករនិក្ោជិតវយ័ក្កមងរ្បតាម្ក្ោលការណ៍មានចំននួ ១៤៦ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន 
ចំផណកឯ្ រោ្ផដលបានក្ ន្ ើ្ុកំ្របើរបា្់កម្មករនិក្ោជិតវយ័ក្កមងមានចំននួ ៧៧ ្  រោ្- រគ្ុឹះសាថ ន 
ផដលកនតងក្នុះកម្មករនិក្ោជិតវយ័ក្កមងចាប់ពីអាយុ១៥ ដល់ក្រកាម្១៨ឆ្ន ំ ចំនួន ២ ៩៩៣នក ់(រ្ី ២ ៩៩២នក)់ 
រតូវបានអនុញ្ហញ តឱ្យក្របើរបា្់តាម្ក្ោលការណ៍រប្់រក្ួង។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះពលកម្មកុមារចនួំន ២៧ ៥៤៩ នក់ 
(រ្ីចំននួ ១៤ ៦៩៩នក់) រតូវបានដក ូត ទ្ប់សាក ត់ និង្មា រណកម្មក្ៅកនតង្ងគម្ជ្ជតិវិញតាម្រយៈក្្វា
អប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ និងបក្ងកើតម្ុខរបរ ។  



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 
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២.១.៦. ការសលើកកម្ពស់សុខភាព ន្ិងសុវត្ថិភាពសៅកផន្ែងការងារ 
 ក្ដើម្បីបក្ងកើនរប្ិទ្ធភាពការងារក្លើវិ្័យ្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារ រក្ួងបានផក្រម្ួល និងក្រៀបច ំ

លិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរ រ្ ីពី្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារបផនថម្ និងបក្ងកើតគ្ណៈកមាម ធិការជ្ជតិ្ុខភាព និង
្ុវតថិភាពការងារ ក្ដើម្បីពិភាកាអំពីវិធានការទ្ប់សាក ត់និងក្ដ្ឋុះរសាយករណដីួល្នាប់ និងក្ដើម្បីដ្ឋកក់្ចញនូវ
 វិធានការឱ្យរគ្ប់្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ពិនិតយលកខណៈបក្ចចកក្ទ្្ និងសាថ នភាពជំុវិញក្រាងចរក ្ំក្ៅបងាក រ
ការដួល្នាប់ក្ដ្ឋយកនាងម្ករក្ួងបានក្ចញក្្ចករីជនូដំណឹងពាក់ព័នធនឹង្ុវតថិភាព ចំហាយនិងបរិោកា្ 
ក្ៅកផនាងក្ធវើការ ក្ដើម្បីបងាក រករណីដួល្នាប់ និងក្រោុះថ្នន ក់ការងារក្ៅតាម្្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ឱ្យមាន្ុវតថិ
ភាព ម្ុនក្ពលចលូក្ធវើការ ក្ដើម្បីបងាក រការដួល្នាប់ រពម្ទាងំបានក្រៀបចំក្ោលការណ៍ផណនំ រ្ ីពីការក្រៀបចំ
គ្ិលានដ្ឋា ន្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន។  
 រក្ងួក៏បានែរល់ក្្វាសាធារណៈកនតងការពិនិតយកាយ្ម្បទាជនូម្ស្តនរីរាជការ ្ិ្ស និ្សិត កម្មករ
និក្ោជិតផខមរ និងជនបរក្ទ្្ ្រុបចំនួន ១ ៣៦១ ១២៨នក់ ផដលកនតងក្នុះកម្មករនិក្ោជិតផខមរមានចំនួន  
១ ២៦៧ ៦៣៣នក ់បានបញ្ហា ក់ក្លើវិញ្ហញ បនបរត្ុខភាព្ិកាខ កាម្ផខមរក្ៅបរក្ទ្្្រុបចំនួន ៨១៨នក់  បាន
ែរល់ក្្វាបណរត ុះបណ្តរ ល រ្ ីពី្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារចំនួន ១០ ៣០៤នក់ និងបានពិនិតយ្ុខភាព
ពលករផខមរផដលក្ៅក្ធវើការក្ៅបរក្ទ្្ (សាធារណៈរដាកូក្រ៉ា និងជប៉ានុ) ្របុចំនួន ៣៨ ៦៤៧នក់។  

តារាងទី្៦៖ ការផតល់សសវាសាធារណៈដ្ល់កម្មករនិ្សោជិត្ផខមរបរសទ្ស 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ចំននួនិក្ោជិតផខមរបរក្ទ្្ទ្ទ្លួ 

ក្្វាពនិិតយកាយ្ម្បទាកម្មករ 
្រុប នក ់ 234,544 243,011 245,060 297,665 340,848 1,361,128 

រ្ ី នក ់ 187,680 173,785 130,372 156,982 179,681 828,500 

ចំនួនកម្មករនិក្ោជតិផខមរ ្រុប នក ់ 223,409 223,154 222,878 274,383 323,809 1,267,633 

រ្ ី នក ់ 180,601 160,453 118,736 144,503 171,141 775,434 

ចំនួនជនបរក្ទ្្ 
្រុប នក ់ 11,135 19,857 22,182 23,282 17,039 93,495 

រ្ ី នក ់ 7,079 13,332 11,636 12,479 8,540 53,066 

បញ្ហា កក់្លើ វិញ្ហញ បនបរតពិនិតយ
កាយ្ម្បទាជនូជនបរក្ទ្្* ្រុប នក ់ n.a n.a n.a 35,504 116,000 151,504 

បញ្ហា កក់្លើវិញ្ហញ បនបរត្ុខភាព
្ិកាខ កាម្ផខមរក្ៅបរក្ទ្្ 

្រុប នក ់ 119 137 180 269 113 818 

រ្ ី នក ់ 77 93 88 114 57 429 

ការែរល់ក្្វាបណរត ុះបណ្តរ ល រ្ពីី
្ុខភាពនិង្ុវតថិភាពការងារ 

្រុប នក ់ 1,322 2,245 1,228 2,252 3,257 10,304 

រ្ ី នក ់ 852 1,511 595 1,149 1,797 5,904 

ការពិនិតយ្ុខភាពពលករផខមរក្ៅ
បក្រម្ើការក្ៅរបក្ទ្្ជប៉ានុ 

្រុប នក ់ 54 234 160 135 330 913 

រ្ ី នក ់ 36 152 77 64 162 491 

្រុប នក ់ 5,699 6,985 10,455 3,850 10,745 37,734 
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ការពិនិតយ្ុខភាពពលករផខមរក្ៅ
បក្រម្ើការក្ៅសាធារណៈរដាកូក្រ៉ា រ្ ី នក ់ 2,035 1,923 3,742 715 3,946 12,361 

កំណត់្ ម្គល់  *ការបញ្ហា ក់ក្លើវិញ្ហញ បនបរតពិនតិយកាយ្ម្បទានជនូបរក្ទ្្ចាប់ក្ែរើម្អនុវតរពីឆ្ន ំ២០១៧ 

 រក្ួងបាន្ ការជ្ជម្ួយវដគ្ូពាក់ព័នធក្រៀបចំទ្ិវាពិភពក្លាកក្ដើម្បី្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារ
ជ្ជក្រៀងរាល់ឆ្ន ំក្ដើម្បីក្លើកកម្ព្់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជន និងរគ្ប់ភាគី្ពាក់ព័នធផដលមានអនកចូលរួម្
្រុប ៦ ៤១៥នក់។ ជ្ជងក្នុះក្ៅក្ទ្ៀត ការបងាក រទ្បស់ាក ត់ក្ម្ក្រាគ្ក្អដ្៍/ជំងកឺ្អដ្៍ក្ៅកផនាងក្ធវើការ រតូវបាន
ជំរុញក្ដ្ឋយរក្ួង តាម្រយៈការបក្ងកើតគ្ណៈកម្មការក្អដ្៍ក្ៅតាម្្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នបានចំនួន ៦៤៤ 
ក្ៅកនតងក្នុះ មានក្ោលនក្ោបាយក្អដ្៍ចំនួន ៥៥៧ ្ រោ្ រគឹ្ុះសាថ ន និង្មាជិកគ្ណៈកម្មការ 
ចំនួន ៦ ៣៧៨នក់។  
 កនតងកិចច្ របតិបតរិការក្លើវិ្័យ្ុខភាព និង្វុតថិភាពការងារ រក្ួងបាន្ ការជ្ជម្យួវដគ្ូជ្ជត ិ
និង អនររជ្ជតនិន រួម្មានអងគការអនររជ្ជតិខាងការងារ ទ្ីភាន ក់ងារ្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារកូក្រ៉ា និងអងគការ
ក្ែសងៗក្ទ្ៀតក្ដើម្បីពរងឹង្ម្តថភាពម្ស្តនរី និងក្លើកកម្ព្់របព័នធរគ្ប់រគ្ង្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារថ្នន ក់ជ្ជតិ។ 
រក្ួងបានបនរអនុ្ារណៈវនការក្ោគ្យល់ោន  រ្ ីពីកិចច្ របតិបតរិការបក្ចចកក្ទ្្ជ្ជម្ួយទ្ីភាន ក់ងារ
្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារកូក្រ៉ា រពម្ទាងំបានចូលរួម្កិចចរបជុំករម្ិត្កល រ្ ីពី្ុខភាព និង្វុតថិភាព
ការងារក្ៅកផនាងក្ធវើការ និងបានក្ធវើជ្ជមាច ្់ែទុះក្រៀបចំរពឹតរិការណ៍ចំនួន៣ ក្លើក គ្ ឺកិចចរបជុំរបចំាឆ្ន ំក្លើកទ្ី១៩ 
រប្់បណ្តរ ញ្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារអាសា ន (ASEANOSHNET), ពិធីែរល់ពាន់រងាវ ន់អាសា នក្លើកទ្ី២ ជូន
ដល់្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន មានសាន វដលអ និងលអឥតក្ខាច ុះ (The ASEANOSHNET Award Ceremony for Excellence 

and Best Practice on OSH) ផដលមានការចូលរមួ្ពី្ រោ្ទ្ទ្លួជ័យលាភី្រុបចំននួ ១៩ ម្កពីបណ្តរ របក្ទ្្
្មាជិកអាសា នកនតងក្នុះមានតំណ្តងកម្ពតជ្ជចំននួ ២ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន,  និងបានក្រៀបចំ្ននិ្ីទ្ក្លើកទ្ី៥ 
រប្់បណ្តរ ញ្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារអាសា នក្រកាម្របធានបទ្ “្ុខភាព និង្វុតថិភាពការងារ និង
្ំណងក្រោុះថ្នន ក់ការងារក្ៅកនតងកផនាងក្ធវើការកនតងក្្ដាកិចចក្រៅរបព័នធ និងក្ៅតាម្ជនបទ្”។ 

២.២. ការអភិវឌ្ឍការអប់រំបណតត ុះបណ្តត លបសចចកសទ្ស និ្ងវិជ្ជា ជីវៈ 
 រក្ួងបានបនរការយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ក្លើការអភិវឌ្ឍវិ្័យអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និង វិជ្ជា ជីវៈ 
ផដល វិ្័យក្នុះ គ្ឺជ្ជ្្រ រ្ម្ភដ៏ចំាបាច់កនតងការកសាង និងអភិវឌ្ឍធនធានម្នុ្ស ផដលជ្ជម្ូលដ្ឋា នកនតងការ
អភិវឌ្ឍក្្ដាកិចចជ្ជតិ។ ក្ដ្ឋយឈ្រក្លើសាម រតីក្នុះ រក្ួងបានយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ក្លើការអនុវតរនូវកម្មវិធីការងារ
្ំខាន់ ផដលរួម្មាន រគ្ប់រគ្ងការអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និង វិជ្ជា ជីវៈ ការកសាងរបព័នធរគ្ប់រគ្ង
ព័ត៌មានការអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ (TVETMIS) និងការកសាង រ្ង់ដ្ឋជ្ជតិ្ម្តថភាព និងការ
ធានគ្ុណភាព។ 
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២.២.១. ការព្គ្ប់ព្គ្ងការអប់រំបណតត ុះបណ្តត លបសចចកសទ្ស និ្ងវិជ្ជា ជីវៈ 
 ការបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និង វិជ្ជា ជីវៈ គ្ជឺ្ជ វិ្័យអាទ្ិភាពចម្បងម្យួផដលរក្ួងបានក្ផារ តការយក 
ចិតរទ្ុកដ្ឋក់ពីក្រពាុះការអភវិឌ្ឍធនធានម្នុ្ស គ្ឺជ្ជកតារ ដ៏ចំាបាច់្រមាប់ការអភិវឌ្ឍក្្ដាកចិចជ្ជតិ។ ក្ដ្ឋយ
យល់ក្ ើញអពីំភាពចំាបាច់ក្នុះ រក្ងួការងារ នងិបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ បានជំរុញការអនុវតររកបខ័ណឌ គ្ណុវុឌ្ឍ 
ជ្ជតិកម្ពតជ្ជ (CQF) និង រ្ង់ដ្ឋជ្ជតិ្ម្តថភាពក្ៅតាម្រគឹ្ុះសាថ នអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវជិ្ជា ជីវៈ។ 
ជ្ជក់ផ រ្ងកនតងអាណតរិវនរាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិកាលទ្ី៥វនរដា្ភាកនាងក្ៅក្នុះ រក្ងួបានដ្ឋកក់្ចញនូវ ក្ោលនក្ោ 

បាយជ្ជតិ្ រ ពីកីារអបរ់បំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ នងិវជិ្ជា ជវីៈ ឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥ ក្ដ្ឋយបានកំណត់នូវកម្ម
 វិធីអាទ្ិភាពចំននួ៤គឺ្ ទ្១ី ពរងឹងគុ្ណភាពអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ ឱ្យរ្បតាម្តរម្ូវការ
ទ្ីែារការងារកនតង និងក្រៅរបក្ទ្្ ទ្២ី បក្ងកើនលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 
របកបក្ដ្ឋយ្ម្ធម្៌្រមាប់បក្ងកើតការងារ ទ្៣ី  ក្លើកទ្ឹកចិតរភាពជ្ជវដគ្ូរវាងរដា និង ឯកជន និងក្កៀរគ្រធនធាន 

ពីភាគ្ីពាក់ព័នធឱ្យចូលរួម្កនតងការអភិវឌ្ឍ និងធាននិរនររភាពវនរបព័នធអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ នងិវិជ្ជា ជីវៈ 
និង ទ្ី៤ ក្លើកកម្ព្់អភបិាលកិចចកនតងរបព័នធអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ។  
 បផនថម្ក្លើក្នុះក្ទ្ៀត ក្ដើម្បីោំរទ្ដល់ការក្លើកកម្ព្់វិ្ ័យអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបក្ងកើតទ្ិវាជ្ជតិអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ (TVETDAY) រពម្ទាងំបានបក្ងកើត
អនុគ្ណៈកម្មការ និងក្លខាធិការដ្ឋា ន្រមាប់តាម្ដ្ឋនរតួតពិនិតយ និងវាយតវម្ាក្លើការអនុវតរក្ោលនក្ោបាយ 

ជ្ជតិ រ្ ីពី អ.ប.វ ឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥ និងបានបក្ងកើតរកតម្ការងារបក្ចចកក្ទ្្ចរម្តុះ្រមាប់វិ្ ័យ អ.ប.វ ែសពវ
ែាយក្ោលនក្ោបាយជ្ជតិ រ្ ីពី អ.ប.វ ឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥ ក្ៅតាម្រាជធានីក្ខតរ។ រក្ួងបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវតរ
រ្ង់ដ្ឋជ្ជតិ្ម្តថភាព ករម្ិត២ ករម្ិត៣ ករម្ិត៤ ចំនួន ៥៦, ក្ោលការណ៍ផណនំ រ្ ីពីការក្រៀបចំផែនការ និង

ថ្វិកាក្ដ្ឋយផែអកក្លើលទ្ធែល, ក្ោលនក្ោបាយក្យនឌ្័រ, និងផែនការ្កម្មភាពវនអគ្គនយកដ្ឋា នអ.ប.វ ឆ្ន ំ
២០១៧-២0២៥ និងែសពវែាយក្ោលនក្ោបាយជ្ជតិ រ្ ីពីការអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 
ឆ្ន ំ២០១៧-២០២៥ ។  

ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់២០១៨ ការបណរត ុះបណ្តរ ល្ិ្សនិ្សិតផដល ថ្ ិតក្ៅក្រកាម្រគឹ្ុះសាថ នសាធារណៈ
មានចំនួន្របុ ១៩២ ៩៧១នក ់ផដលកនតងក្នុះករម្តិក្រកាយឧតរម្ចំនួន ៩៩នក ់ករម្ិតឧតរម្ ២០ ៦៦៦ នក ់
ករម្ិតជ្ជន់ខព្់បក្ចចកក្ទ្្/បរិញ្ហញ បរតរង ១២ ៨២៦នក់ ករម្តិ្ញ្ហញ បរត បក្ចចកក្ទ្្និងវជិ្ជា ជីវៈរយៈក្ពលផវង 
៧ ៤៩២នក ់និងករម្ិតវញិ្ហញ បនបរតវជិ្ជា ជីវៈ ១៥១ ៨៨៨នក់។ កនតងចក្នា ុះ ឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ ក្យើង្ក្ងកត
ក្ ើញមានក្កើនក្ ើងវនក្ទ្វដងវនចំនួន្ិកាខ កាម្ផដលក្រៀនក្ៅករម្ិត្ញ្ហញ បរតបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 
រយៈក្ពលផវង និងបក្ចចកក្ទ្្ជ្ជន់ខព្់/បរិញ្ហញ បរតរង។ ចំនួន្ិ្សនិ្សិត្រុបក្នុះបានក្កើនក្ ើងរបមាណ
ជ្ជ ២,៣ដង ឬក្ ម្ ើនឹង ១២៦% ក្របៀបក្ធៀបនឹងអាណតរិទ្ី៤ ផដលក្នុះបានបងាា ញពីខិតខំរបឹងផរបងរប្់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកនតងការពរងីកវិសាលភាព អ.ប.វ ក្ដើម្បីចូលរមួ្ចំផណកកនតងការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុ្ស។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 121  

តារាងទ្ី៧៖ ចាំន្ួន្សិកាខ កាម្ សិសសន្ិសសិត្ផដ្លបាន្បញ្ច ប់ការសិកាពីព្គ្ឹុះសាថ ន្សារណៈសព្កាម្ឱ្វាទ្ព្កសួង 

ករម្តិ 
ការអប់របំណ្ត ុះបណ្្តល
បក្ចចកក្ទ្  ្នងិវជិ្ជា ជវីៈ 

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្រុប 

្រុប រ្ ី ្រុប រ្ ី ្រុប រ្ ី ្រុប រ្ ី ្រុប រ្ ី ្រុប រ្ ី

1 ក្រកាយឧតរម្ 48 13 6 0  0 18 1 27 2 99 16 

2 ឧតរម្ 4,144 1,119 2,588 622 2,811 709 6,427 1,860 4,696 1,830 20,666 6,140 

3 
ជ្ជន់ខព្់បក្ចចកក្ទ្  ្/
បរិញ្ហញ បរតរង 

1,830 413 1,650 250 1,688 244 3,525 906 4,133 1,020 12,826 2,833 

4 
្ញ្ហញ បរតបក្ចចកក្ទ្្និងវិជ្ជា
ជីវៈ រយៈក្ពលផវង 

1,246 314 714 123 1,229 79 2,135 599 2,168 550 7,492 1,665 

5  វិញ្ហញ បនបរតវិជ្ជា ជីវៈ 63,034 35,697 
27,68

6 
15,605 17,800 9,612 16,233 7,755 27,135 15,932 151,888 84,601 

្រុប I 70,302 37,556 32,644 16,600 23,528 10,644 28,338 11,121 38,159 19,334 192,971 95,255 

កំណត់្មាគ ល់  *ការបណរត ុះបណ្តរ លក្ៅកនតងគ្ក្រមាង TVETSDP ម្កដល់បចចតបបននបានចំនួន ១៤ ២១២ នក់ (រ្ី ៨ ៧២០ នក់) 

 ម្ជឈម្ណឌ ល/វិទ្ាសាថ នបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្វិជ្ជា ជីវៈថ្មីចំនួន ២ រតូវបានបក្ងកើតបផនថម្ រួម្មាន
ម្ជឈម្ណឌ ល អ.ប.វ ក្ខតរតបូង មត ំ ក្ៅឆ្ន ំ២០១៤ និងវិទ្ាសាថ នព ុបក្ចចកក្ទ្្ម្ិតរភាពកម្ពតជ្ជចិន ក្ៅក្ខតរ
រពុះ្ី នុ ក្ៅឆ្ន ំ២០១៧, ផរបកាា យម្ជឈម្ណឌ ល អ.ប.វ ចំនួន ១៣ ក្ៅជ្ជវិទ្ាសាថ នផដលអាចក្ធវើការបណរត ុះ 
បណ្តរ លពីករម្ិតវិញ្ហញ បនបរត ដល់ករម្ិតបរិញ្ហញ បរតបក្ចចកវិទ្ា/្ញ្ហញ បរតវិ វ្ ករ, និងក្ធវើការដំក្ ើងករម្ិត 

បណរត ុះបណ្តរ ល ម្ជឈម្ណឌ ល/សាលាចំននួ ១៥ ផដលអាចបណរត ុះបណ្តរ លពីករម្ិតវិញ្ហញ បនបរត ដល់ករម្តិជ្ជន់
ខព្់បក្ចចកក្ទ្្/បរិញ្ហញ បរតរង។ ជ្ជក់ផ រ្ង្រមាប់ការបណរត ុះបណ្តរ ល ្ិ្ ស និ្សិត គ្ិតម្កដល់ឆ្ន ំ២០១៨ ក្នុះ 
រគឹ្ុះសាថ នអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ ្រុបមានចំនួន ១០៦ កនតងក្នុះរគឹ្ុះសាថ នសាធារណៈ 
ចំនួន ៣៩, រគ្ឹុះសាថ នឯកជនចំនួន ៤១, និងរគ្ឹុះសាថ នជ្ជអងគការ /្មាគ្ម្ចំនួន ២៦។ 

 បផនថម្ពីការបណរត ុះបណ្តរ លក្ៅតាម្រគឹ្ុះសាថ នបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ រក្ងួកប៏ានយក
ចិតរទ្ុកដ្ឋក់កនតងការពរងឹងជំនញរប្់អនកផដល ថ្ ិតក្ៅកនតងទ្ីែារការងារ តាម្រយៈពរងឹងកាអនុវតរកាតពវកិចច
 វឹក វឺនកូនជ្ជង ក្ៅតាម្្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន។ ជ្ជក់ផ រ្ង  ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ក្ៅ២០១៨ រក្ួងបានចុុះ
អធិការកិចច វឹក វឺនកូនជ្ជងបានចំនួន ៣ ០៨៧ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ផដលចំនួនក្នុះមានការក្កើនក្ ើង
របមាណជ្ជ ៦,៩ដង ក្ធៀបនឹងអាណតរទិ្ី៤។ ជ្ជលទ្ធែល ្  រោ្-រគ្ឹុះសាថ នចំនួន ២០០៨ បានអនុវតរ
កាតពវកិចច វឹក វឺនកូនជ្ជង ចំនួន ៩៨ ២១៨ នក់ (រ្ី ៧២ ១៣០នក់) ផដលចំនួនក្នុះមានការក្ ើងរបមាណ
ជ្ជ ៣,៦ដង ក្ធៀបនឹងអាណតរិទ្ី៤។ 
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តារាងទ្ី៨៖ ការស វ្ ើអ្ិការកិចចហវឹកហវនឺ្កូន្ជ្ជង 

ល.រ ការបរោិយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

១ 
ចំនួន្ រោ្បានចុុះអធិការកិចច
 វឹក វឺនកូនជ្ជង 

0 989 1,715 0 383 3,087 

២ ចំនួនកូនជ្ជងរតវូបាន វឹក វនឺ 

្.គ្ 209 281 483 504 531 2,008 

្រុប 11,825 14,096 21,296 23,301 27,700 98,218 

រ្ ី 8,601 10,446 14,310 18,927 19,846 72,130 

៣ 
ែរល់វិញ្ហញ បនបរត និងប័ណណ
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ជនំញ 

្.គ្ 209 159 249 433 501 1,551 

្រុប 11,825 8,752 11,006 22,312 25,633 79,528 

រ្ ី 8,601 6,210 8,020 18,049 19,050 59,930 

កំណត់្ មាគ ល់  ្.គ្ៈ ្ រោ្ រគ្ឹុះសាថ ន  
 ចំក្ពាុះសាថ នភាពបុគ្គលិក សាស្តសារ ចារយ បក្រម្ើការក្ៅតាម្រគ្ឹុះសាថ ន អ.ប.វ សាធារណៈ គ្ិតម្កដល់ឆ្ន ំ២០១៨ 
ក្នុះ គ្ឺមានបុគ្គលិកបក្រម្ើការ្រុបចំនួន ៤ ៧៤៦ នក់ គ្ឺក្កើនក្ ើងពី ៣ ៧០២ នក់ ក្ៅឆ្ន ំ២០១៥  ក្ពាលគ្ឺ
ក្កើនក្ ើងរបមាណជ្ជ ២២% ផដលបងាា ញពីការពរងឹង និងពរងីកវិសាលភាពវនការបណរត ុះបណ្តរ ល
បក្ចចកក្ទ្្ និង វិជ្ជា ជីវៈ ក្ដើម្បីក្ឆ្ាើយតបក្ៅនឹងតរម្ូវការទ្ីែារការងារ និងក្ៅតាម្ភាព រីកចក្រម្ើនវនក្្ដាកិចច
ជ្ជតិែងផដរ។  

តារាងទ្ី៩៖ សាថ ន្ភាពបុគ្គលិក ន្ិងសាស្រសាត ចារយសៅព្គ្ឹុះសាថ ន្ TVET សាធារណៈ  

ឆ្ន ំ ចនំនួ 
ថ្នន ក់
ដកឹនំ  

សាស្តសារ ចារយ អនកជនំញ/សា
ស្តសារ ចារយ 
បរក្ទ្្ 

បគុ្គលកិ 

្របុ រកបខណ័ឌ
រគ្ ូ

ជ្ជបក់ចិច
្នា 

ជនំយួ 
រកបខណ័ឌ
រគ្ ូ

ជ្ជបក់ចិច
្នា 

២០១៨ 
្រុប  122 2,032 1,517 252 49 648 126 4,746 

រ្ ី 19 494 379 70 12 165 45 1,184 

២០១៧ 
្រុប  120 2,032 1,709 285 46 275 140 4,607 

រ្ ី 19 494 457 77 13 93 51 1,204 

២០១៦ 
្រុប  98 1,593 1,695 102 42 297 93 3,920 

រ្ ី 13 330 454 23 15 91 31 957 

២០១៥ 
្រុប  91 1,426 1,683 78 45 287 92 3,702 

រ្ ី 12 293 469 18 17 76 29 914 

 ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ រក្ួងបានែរល់្ញ្ហញ បរតដល់្ិ្ស និ្សិត ចំនួន ៣៥ ៨៦៥ ្នាកឹ 
និងបញ្ហា កក់្លើ្នាឹកវិញ្ហញ បនបរតបក្ណ្តរ ុះអា្នន និង្ញ្ហញ បរត បានចំនួន ២ ២២៤ ្នាឹក ។ ជ្ជម្យួោន ក្នុះ 
កនតងក្ោលក្ៅក្ដើម្បីក្លើកកម្ព្់ការចូលរួម្កនតង វិ្័យអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និង វិជ្ជា ជីវៈ រក្ងួកប៏ាន
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ក្ធវើការែសពវែាយអំពីការអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និង វិជ្ជា ជីវៈ ក្ដ្ឋយបានក្រៀបចកំ្វទ្ិកាទាងំក្ៅករម្ិត
ថ្នន ក់ជ្ជតិ និងថ្នន ក់ក្រកាម្ជ្ជតិផដលមានអនកចូលរួម្ចំនួន ១៦៩ ៥៩០ នក់។ 

តារាងទ្ី១០៖ ការផសពវផាយពីការអប់រំបណតត ុះបណ្តត លបសចចកសទ្ស និ្ងវិជ្ជា ជីវៈ (អ.ប.វ) 
ល.រ បរោិយ ឯកតា 2015 2016 2017 2018 ្របុ 

១ 

ចំនួនអនកចូលរួម្ ក្វទ្ិកា ឬទ្ិវាជ្ជតិ អ.ប.វ ្រុប 4,500 5,000 9,899 27,453 46,852 

រ្ ី 1,800 2,000 4,101 18,690 26,591 

២ 

ចំននួអនកបានការតរម្ង់ទិ្្វិជ្ជា ជីវៈ អ.ប.វ 
និងក្វទ្ិកាក្ែសងៗក្ៅថ្នន ក់ក្រកាម្ជ្ជត ិ

្រុប 6,500 30,717 38,794 46,727 122,738 

រ្ ី 2,800 11,407 15,809 23,587 53,603 

ចំក្ពាុះការងារទ្ំនក់ទ្ំនងឧ្ា កម្មនអាណតរកិនាងម្ក រក្ងួបានក្ធវើការទ្នំកទ់្ំនងជ្ជម្យួ្ រោ្-

រគឹ្ុះសាថ នឯកជនកនតងកិចច្ ការជ្ជម្ួយវិ្័យ អ.ប.វ បានចំនួន ២ ០០១ ផដលកនតងក្នុះបានបញ្ាូន្ិ្ស
និ្ិសតក្ៅក្ធវើកម្ម្ិកាបានចំនួន ៦៥៧នក់ (រ្ី ១៥៣នក់) និងបានែរល់ឱ្កា្ការងារដល់្ិ្សនិ្សិត
បានចំននួ ១ ៧៦២នក់ (រ្ី ២១៣នក់)។ រក្ងួក៏បានពរងឹង្ម្តថភាពម្ស្តនរីទ្ទ្លួបនទតកការងារទ្ំនកទ់្ំនង
ឧ្ា កម្មបានចំនួន ៣៧៩នក់ (រ្ ី១៣១នក់)។ 

 កនតងអាណតរិរាជរដ្ឋា ភិបាលកនាងក្ៅ គ្ណៈវិ វ្ករកម្ពតជ្ជ បានអនុវតរការងាររប្់ខាួនក្ដ្ឋយ្ក្រម្ចបាន 

លទ្ធែល ្ំខាន់ៗជ្ជអាទ្ិ៍  ការក្រជើ្ក្រី្ និងវាយតវម្ាវិ វ្ ករឱ្យទ្ទ្ួលបានក្ោរម្យ៍ងារជ្ជវិ វ្ ករដំបូងចំនួន 

១ ៥៦១នក់ (រ្ី៤៧នក់) ការក្រជើ្ក្រី្  និងវាយតវម្ាវិ វ្ ករ និងវិ វ្ករអាជីពជ្ជតិ បញ្ាូនក្ៅអងគការ ្ ព័នធ 
 វិ វ្ កម្មអាសា នក្ដើម្បីទ្ទ្លួបានក្ោរម្យ៍ងារ ជ្ជវិ វ្ករវយ័ក្កមងអាសា នចំនួន ១១២នក់ (រ្ី ០៣នក)់  វិ វ្ ករ
អាសា នចំនួន ១៤០នក់  (រ្ី ០២នក់)  វិ វ្ ករកិតរិយ្អាសា នចំននួ ៥៦នក់ (រ្ី ០២នក)់  វិ វ្ ករកិតរយិ្
ជ្ជន់ខព្់អាសា នចំនួន ២៥នក់ (រ្ី ០១នក)់ និង Distinguished Honorary Fellow ចំនួន ០៤នក់ និងបាន
ក្រជើ្ក្រី្  នងិវាយតវម្ាវិ្ វ ករអាជីពជ្ជតិ បញ្ចូនក្ៅគ្ណៈកមាម ធិការ្រម្ប្រម្ួលវិ វ្ករអាជីពក្ឆ្នើម្ អាសា ន 

(ACPECC) រកបខ័ណឌ  MRA ក្ដើម្បីទ្ទ្លួបានក្ោរម្យ៍ងារជ្ជវិ វ្ករអាជីពក្ឆ្នើម្អាសា នចំននួ ៦៧នក់។ 

តារាងទ្ី១១៖ ការចុុះបញ្ា ី ន្ិងវាយត្នម្ែវិសវករ 
ល.រ បរិោយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្រុបរួម្ 

1  វិ វ្ករចុុះបញ្ា  ី
្រុប 167 310 253 449 382 1,561 

រ្ ី 7 7 7 11 15 47 

2  វិ វ្ករអាជពី 
្រុប 15 42 53 61 26 197 

រ្ ី 1 0 0 1 1 3 

3  វិ វ្ករបរក្ទ្្ 
្រុប 1 0 2 8 2 13 

រ្ ី 0 0 0 0 0 0 
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 ជ្ជម្យួោន ក្នុះ គ្ណៈវិ វ្ករកម្ពតជ្ជ បានរបម្លូចងរកងឯកសារការងារក្ធវើទ្្សនវដរីរប្់ គ្.វិ.ក ក្បាុះពុម្ព 
ែាយទ្្សនវដរ ីគ្ណៈវិ វ្ករកម្ពតជ្ជបានចំននួ ៤ក្លខ, ចងរកង នងិក្រៀបចំក្បាុះពុម្ពរបតិទ្និគ្ណៈវិ វ្ករកម្ពតជ្ជ 
ចំនួន ២ ក្លើក, របម្ូលឯកសារននកនតងការងារក្ធវើបចចតបបននភាពក្វបសាយរប្់គ្ណៈវិ វ្ ករកម្ពតជ្ជ និងក្ធវើ
បចចតបបននភាព ក្គ្ ទ្ំព័ររប្់គ្ណៈវិ វ្ករកម្ពតជ្ជ និងបានក្បើកវគ្គបំប៉ាន្ម្តថភាពរយៈក្ពលខាីជូនដល់វិ វ្ករ
ផដលបានចុុះបញ្ា ីក្ៅគ្ណៈវិ វ្ករកម្ពតជ្ជ បានចំននួ ១៦ ក្លើក។ 

២.២.២. ការកសាងព្បពន័្ធព្គ្ប់ព្គ្ងព័ត្៌មាន្ការអប់រំបណតត ុះបណ្តត លបសចចកសទ្ស និ្ង  វិជ្ជា ជីវៈ     
តាម្រយៈគ្ក្រមាង “ការពរងងឹវិ្ យ័អបរ់បំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ នងិវជិ្ជា ជវីៈ (STVET)” រក្ួងបាន

ក្រៀបចំ្ូចនករការអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ និងបក្ងកើតរបព័នធរគ្ប់រគ្ងព័ត៌មានវិទ្ា 

ការអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្និងវិជ្ជា ជីវៈ (TVETMIS) កនតងក្ោលបំណងក្ធវើឱ្យរបក្្ើរក្ ើងនូវដំក្ណើរការ
ការអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ, ក្ោលនក្ោបាយអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្និងវិជ្ជា ជីវៈ, 
ទ្ីែារការងារ, កាតប់នថយនូវភាពម្ិន្ុោីន រវាងតរម្ូវការ និងការែគត់ែគង់កមាា ងំពលកម្ម, និងបក្ងកើនរប្ិទ្ធភាព
ទ្ីែារការងារ តាម្រយៈការក្ធវើអនររាគ្ម្ដូចជ្ជការអប់រំបណរត ុះបណ្តរ លជំនញ ការែរល់ការោំពារ និង
របព័នធ្ុវតថិភាព្ងគម្ និងការែរល់នូវព័ត៌មាន រ្ ីពីការែគត់ែគង់នូវកមាា ងំពលកម្មដល់សាធារណជន។ បចចតបបនន
របព័នធក្នុះ ថ្ តិក្ៅកនតងដំណ្តក់កាលក្របើសាកលបង និងរបម្ូលទ្ិននន័យ្ិកាខ កាម្ ្ិ្ស និ្សិត ផដលកំពុង
្ិកា និងបញ្ចប់ពីរគឹ្ុះសាថ នអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្និងវជិ្ជា ជីវៈ ផដល ថ្ ិតក្រកាម្ឱ្វាទ្រក្ួង ផដល
រក្ួងមានផែនការនឹងដ្ឋក់ឱ្យដំក្ណើរការ និងក្របើរបា្់របព័នធក្នុះជ្ជែាូវការក្ៅកនតងឆ្ន ំ២០១៩។  

២.២.៣. ការកសាងសតង ់ជ្ជត្ិសម្ត្ថភាព ន្ិងការធានាគុ្ណភាព 

 កនតងការកសាង រ្ង់ដ្ឋជ្ជតិ្ម្តថភាព និងការធានគ្ុណភាព រក្ួង្ក្រម្ចបានការអភិវឌ្ឍកញ្ចប់ រ្ង់ដ្ឋ     
បណរត ុះបណ្តរ លផែអកក្លើ្ម្តថភាពគ្ុណវុឌ្ឍជ្ជតិករម្ិត ១, ២, ៣ និង ៤ ្រមាប់ ៥ វិ្័យរមួ្មាន  ្ណំង ់
ក្ម្កានិច ធុរកិចច/ICT អគ្គិ្នី និងកម្មនរសាល ្របុចំនួន ៣៦ ម្ុខរបរ/១០៣ គ្ុណវុឌ្ឍ។ ក្ដ្ឋយផ ក្រមាប់
កញ្ចប់ រ្ង់ដ្ឋបណរត ុះបណ្តរ ល្ម្តថភាពគុ្ណវុឌ្ឍជ្ជតិ (CQF) ករម្ិត៥ ជំនញអគ្គិ្នី បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវតរសាក
លបងក្ៅ វិទ្ាសាថ នជ្ជតិព ុបក្ចចកក្ទ្្កម្ពតជ្ជ (NPIC),  វិទ្ាសាថ នព ុបក្ចចកក្ទ្្រពុះកុ្ុម្ៈ (PPI) និង វិទ្ា
សាថ នបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ (NTTI)។ រក្ងួបានបក្ងកើតរកតម្របឹកាជំនញតាម្វិ្័យចំននួ ០៤ គឺ្ រកតម្
របឹកាជំនញវិ្័យ្ំណង់ មានទ្ីតំាងក្ៅវិទ្ាសាថ នជ្ជតិព ុបក្ចចកក្ទ្្អងគរ, រកតម្របឹកាជំនញវិ្័យ 

អគ្គិ្នី មានទ្ីតំាងក្ៅ វិទ្ាសាថ នព ុបក្ចចកក្ទ្្ រពុះកុ្ុម្ៈ, រកតម្របឹកាជំនញវិ្័យក្ម្កានិករថ្យនរមាន  
ទ្ីតំាងក្ៅវិទ្ាសាថ នបក្ចចកវិទ្ាបាត់ដំបង,  និងរកតម្របឹកាជំនញវិ្័យកម្មនរសាលមានទ្ីតំាងក្ៅវិទ្ាសាថ ន
ជ្ជតិព ុបក្ចចកក្ទ្្កម្ពតជ្ជ។ ក្ ើយរក្ួងក៏បានអនុវតររកបខ័ណឌ គុ្ណវុឌ្ឍជ្ជតិកម្ពតជ្ជ (CQF Cambodia 
Qualification Framework) ក្ៅតាម្រគឹ្ុះសាថ ន អ.ប.វ និងក្ធវើការែគូែគូង CQF ជ្ជម្ួយរកបខ័ណឌ គ្ុណវុឌ្ឍក្ោង 

អាសា ន (AQRF Asean Qualifications Reference Framework) ក្ដ្ឋយបក្ងកើតគ្ណៈកម្មការ្រម្ប្រម្ួលថ្នន ក់ជ្ជត ិ



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 
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(NCC) ផដលមានអនុគ្ណៈកម្មការចំនួន០៣ គ្ឺ  អនុគ្ណៈកម្មការរកបខ័ណឌ គ្ុណវុឌ្ឍក្ោងអាសា ន  (AQRF), 

អនុគ្ណៈកម្មការកិចចរពម្ក្រពៀងទ្ទ្លួសាគ ល់ជំនញោន ក្ៅវិញក្ៅម្ក(MRA) និងអនុគ្ណៈកម្មការទ្ទ្ួលសាគ ល់
ជំនញោន ក្ៅវិញក្ៅម្ក (MRS)។ ក្ ើយក្ដើម្បីជំរញុដល់ការអនុវតរក្ោលនក្ោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត រ្ការ្ិកា
ក្ពញម្យួជីវតិ រក្ងួកប៏ានក្រៀបចំែងផដរនវូក្ោលនក្ោបាយ រ្ ីពីការវាយតវម្ា្ម្តថភាព និងការែរល់គុ្ណ
វុឌ្ឍកនតងការអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្និងវិជ្ជា ជីវៈ និងដ្ឋក់ឱ្យក្របើរបា្់របព័នធវាយតវម្ាផែអកក្លើ្ ម្តថភាព 
និងការែរល់គ្ុណវឌ្ឍ្រមាប់កម្ពតជ្ជក្ៅឆ្ន ំ២០១៧ ផដលរួម្បញ្ចូលទាំងការទ្ទ្ួលសាគ ល់ការ្ិកាផដលមាន
ពីម្ុន និងការទ្ទ្លួសាគ ល់្ម្តថភាពបចចតបបនន។ 

 កនតងការចូលរួម្កម្មវិធីរបកួតរបផជងផែនកនវានុវតរន៍ក្ែសងៗ រក្ួងបានក្រៀបចំការរបកួតរបផជងជំនញ 

ថ្នន ក់ជ្ជតិ ផដលមានក្បកខជនចំនួន ១៦១ រូប និងបានក្រជើ្ក្រី្ ក្បកខជនចំនួន ៤៤រូប ក្ៅចូលរួម្ការរបកួត
របផជងជំនញថ្នន ក់ អាសា ន និងអនររជ្ជតិ ក្ៅកនតងឆ្កអនររជ្ជតិក្យើងទ្ទ្ួលបានពានរងាវ ន់ថ្នន ក់ក្លខ១ ចំនួន ១ 

(China Skills), ក្ម្ដ្ឋយ ្ំរតទ្ធិ ចំនួន ២, Medallion of Excllent ចំននួ ១ វញិ្ហញ បនបរតលអរបក្្ើរ ចំននួ ៣, 

និង Best of the Nation ចនួំន ៣។  
ចំក្ពាុះការពរងឹង រ្ង់ដ្ឋ្ម្តថភាព រក្ួងបានយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់កនតងការកសាងក្ ដ្ឋា រចន្ម្ព័នធរបូវន័រ

ោំរទ្ក្ដ្ឋយពរងីក សាង្ង់អោរក្រាងជ្ជង អក្នរវា្ិកដ្ឋា ន និងជួ្ជុលអោរក្ៅតាម្រគឹ្ុះសាថ នអប់របំណរត ុះបណ្តរ ល 

បក្ចចកក្ទ្្ នងិវិជ្ជា ជីវៈ។ ជ្ជក់ផ រ្ង ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ រក្ួងបានសាង្ង់អោរ្ិកាចំនួន ០៩ 
អោរក្រាងជ្ជងចំនួន ១៤ អោរអក្នរវា្ិកដ្ឋា នចំនួន ១០ ជួ្ជុលអោរចំនួន ២៤ខនង និងបានបក្ងកើត
ម្ជឈម្ណឌ លឧតរម្ភាព (Centers of Excellence) ចំនួន ០៤កផនាង ក្ដ្ឋយផែនកកម្មនរសាលក្ៅ NPIC (ភនំក្ពញ), 
ផែនកអគ្គី្នីក្ៅ PPI (ភនកំ្ពញ), ផែនករថ្យនរក្ៅវិទ្ាសាថ នបក្ចចកក្ទ្្បាត់ដបំង BIT (បាតដ់ំបង), និងផែនក
្ំណង់ក្ៅវទិ្ាសាថ នបក្ចចកក្ទ្្អងគរ (ក្្ៀម្រាប)។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះ រក្ងួបានបក្ងកើតគ្ណៈកម្មការអធិការកិចច
រគ្ូបក្ចចកក្ទ្្/ឯកក្ទ្្រប្់រក្ួង, បានក្រៀបចំរបកា្ រ្ ីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតរលកខណ វិនិច័័យទាងំ០៦កនតងការ
ធានគុ្ណភាពវិ្័យ អ.ប.វ និងបានក្ ន្ ើ្ុំវិញ្ហញ បនបរតធានគ្ុណភាពដល់រគ្ឹុះសាថ ន អ.ប.វ ផដលទ្ទ្លួបាន
ចំណ្តត់ថ្នន ក់លអបងគួរ លអ និងលអរបក្្ើរ។ ក្លើ្ពីក្នុះ រគឹ្ុះសាថ ន អ.ប.វ ចំនួន២០ បានទ្ទ្ួលវិញ្ហញ បនបរត 
ISO ៩០០១-២០១៥ ផដលក្ធវើការវាយតវម្ាក្ដ្ឋយ រកតម្  ុន GIC រប្់របក្ទ្្្ិងាបុរី។ ជ្ជម្ួយោន ក្នុះ រក្ួង
បានក្រៀបចំការរប ងក្រជើ្ក្រី្ និងបានផបងផចកគ្រុនិ្សិតក្ៅតាម្រគ្ឹុះសាថ ន អ.ប.វ រាជធានីក្ខតរ ក្ដ្ឋយផែអក
ក្ៅក្លើតរម្វូការជ្ជក់ផ រ្ងរប្់រគ្ឹុះសាថ ន អ.ប.វ។ បផនថម្ពីក្នុះ រក្ងួបានក្ធវើការបណរត ុះបណ្តរ លបំប៉ាន្ម្តថភាព 

រគូ្បក្ចចកក្ទ្្ចំននូ ២២០ នក់ ក្លើវិរកឹតយការជំនញបក្ចចកក្ទ្្, ៦៣៦ នក់ ក្លើ វិធីសាស្ត រ្បក្រងៀនផែអកក្លើ
្ម្តថភាព, និងរគ្ូបក្ងាគ ល (Master Trainers) ចំននួ ៣០ នក់ ក្លើវិធីសាស្ត រ្បក្រងៀនផែអកក្លើ្ម្តថភាពបនរ 
(CBT Methodology) ដល់រគូ្បក្ចចកក្ទ្្ និងបានក្រៀបចំបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរទ្ទ្លួសាគ ល់វគ្គកម្មវិធីបណរត ុះបណ្តរ ល 
និងរគ្ឹុះសាថ ន អ.ប.វ។  
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ទ្ំព័រ 126  

 ចំក្ពាុះការងាររគ្ប់រគ្ងរគឹ្ុះសាថ ន្ិកា ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ ២០១៨ រក្ួងបានក្ធវើលិខិតោំរទ្ដល់  
្កម្មភាពបណរត ុះបណ្តរ លរប្់អងគការ្មាគ្ម្្របុចំននួ ២៣ បានដំក្ ើងករម្ិតបណរត ុះបណ្តរ លចំននួ ២៥ 
និង បានបផនថម្ក្ដបា៉ា តមឺ្៉ាងប់ណរត ុះបណ្តរ លចំននួ ៤ ។ ជ្ជម្ួយោន ក្នុះចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ ឆ្ន ំ២០១៨ រក្ួង
ក៏បានក្ធវើការចុុះពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងតាម្រគឹ្ុះសាថ ន្ិកាក្រកាម្ឱ្វាទ្រក្ួងបានចំនួន ១៨១រគ្ឹុះសាថ ន។  

២.៣. ការអភិវឌ្ឍម្ុខរបរ ន្ិងការងារ 
ការអភិវឌ្ឍម្ុខរបរ និងការងារ គ្ឺជ្ជទ្ិ្ក្ៅយុទ្ធសាស្ត រ្ម្ួយរប្់រក្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ

នអាណតរិកនាងក្ៅក្នុះ។ រក្ួងបានដ្ឋក់ក្ចញនូវ ក្ោលនក្ោបាយជ្ជតិ រ្ ីពីម្ុខរបរ និងការងារឆ្ន ំ
២០១៥-២០២៥ ផដលជ្ជអភិរកម្ដ៏ម្ុតរ្ួចែារភាា ប់ជ្ជម្ួយ្ការ នុពលវនការរីកចក្រម្ើនរប្់របក្ទ្្ជ្ជត ិ
កនតងតំបន់ និង្កលក្លាក។ ក្ោលនក្ោបាយក្នុះ រតូវបានក្រៀបចំក្ ើងឱ្យ្ុីចងាវ ក់ោន ក្ៅនឹងក្ោលនក្ោបាយ 

អភិវឌ្ឍន៍វិ្័យឧ្ា កម្មកម្ពតជ្ជឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ ក្ដ្ឋយក្ផារ តោ៉ា ងម្ុតរ្ួចក្លើ្រ្រ រ្ម្ភអាទ្ិភាព
ចំនួន  បី គ្ ឺទ្១ី ការបក្ងកើតឱ្កា្ ការងារ្ម្រម្យ និងមានែលិតភាពការងារខព្់ ទ្ី២ ជំរញុការអភិវឌ្ឍជំនញ 
និងធនធានម្នុ្ស និង ទ្៣ី ការពរងឹងអភិបាលកិចចទ្ីែារការងារ។ ជ្ជលទ្ធែលវនការអនុវតរក្ោលនក្ោបាយ
ជ្ជតិ រ្ ីពីម្ុខរបរ និងការងារឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ក្នុះ ចំនួនអនកមានការងារក្ធវើ្របុ (អាយុ១៥ឆ្ន ំ+) បានក្កើន
ក្ ើងពី ៨,៦លាននក់ក្ៅកនតងឆ្ន ំ ២០១៥ ក្ៅ ៩,៦ លាននក់ក្ៅកនតងឆ្ន ំ ២០១៨ ក្ពាលគ្ឺក្កើនក្ ើងរបមាណជ្ជ 
២,៥% ជ្ជម្ធយម្កនតងម្យួឆ្ន ំ។ ជ្ជម្យួនឹងកំក្ណើនការងារវិជាមានក្នុះ អនុបាតអនកមានការងារក្ធវើក្ៅនឹងរបជ្ជជន 
(អាយុ១៥ឆ្ន ំ+) ផដលបងាា ញពីលទ្ធភាពក្្ដាកិចចកនតងការែរល់ការងារដល់របជ្ជជនផដល ថ្ ិតក្ៅកនតងវយ័ក្ធវើការ 
ឬែរល់ការងារដល់អនកចង់ផ វ្ងរកការងារ រកាបាននូវអរតាក្ថ្រ កនតងរងវង់របមាណជ្ជ ៨១% និងអរតានិកម្មភាព 
(អាយុ១៥ឆ្ន ំ+) ថ្ ិតក្ៅកនតងអរតាទាបជ្ជង ១% កនតងរយៈក្ពលដចូោន ក្នុះ។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះ គ្ុណភាពវនការងារ
ក៏រតូវបានផកលម្អផដលបងាា ញតាម្រយៈការក្កើនក្ ើងវនបរិមាណភាគ្ក្រចើននិក្ោជិតទ្ទ្ួលរបាក់ឈ្នួ ល
របមាណជ្ជ ១,៣ភាគ្រយពិនទត ក្ពាលគឺ្ ក្កើនរបមាណពី ៤៧,៥% ក្ៅកនតងឆ្ន ំ ២០១៥ ក្ៅរបមាណជ្ជ ៤៨,៨% 
ក្ៅកនតងឆ្ន ំ២០១៨។ បផនថម្ពីក្លើក្នុះ កនតងអាណតរិក្នុះ ្រមាប់ការអភិវឌ្ឍម្ុខរបរ និងការងារ រក្ួងបាន
្ក្រម្ច្ម្ទិ្ធែលដូចខាងក្រកាម្  

២.៣.១. ការផតល់សសវាម្ុខរបរ ន្ិងការងារ 
រក្ួងបានបនរយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់កនតងការងារពរងឹងយនរការែរល់ក្្វាម្ុខរបរ និងការងារឱ្យកាន់ផតមាន

រប្ិទ្ធភាព និងក្ឆ្ាើយតបបានតាម្តរម្ូវការរប្់អនកក្របើរបា្់ក្្វា។ ជ្ជក់ផ រ្ង ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់២០១៨ 
រក្ួងបាន  

- ពរងីកវិសាលភាពក្្វាម្ុខរបរ និងការងារ ក្ដ្ឋយបានបក្ងកើតម្ជឈម្ណឌ លការងារក្ៅតាម្រាជធានីក្ខតរ
ចំនួន ០៨ (តាផកវ កំពងច់ាម្ កំពង់ធ ំវរពផវង រពុះ្ី នុ បនទ យមានជ័យ ក្ពាធិ៍សាត់ និងក្ខតរ ទ្ ឹង
ផរតង) បផនថម្ក្ៅក្លើម្ជឈម្ណឌ លការងារផដលមានរសាប់ចំនួន ០៥ (រាជធានីភនំក្ពញ បាតដ់ំបង កំពត 
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ក្្ៀម្រាប និងសាវ យក្រៀង) ្របុចំនួន ១៣ និងម្ជឈម្ណឌ លការងារចល័តចំនួន ០១។ែរល់ក្្វារបឹកា
ក្ោបល់ម្ុខរបរ និងការងារ និងម្គ្គក្ទ្្ក៍អាជីព ដល់្ិ្ស និ្ិសត និងអនកផ វ្ងរកការងារចំនួន ៩ 
៩០៨នក់ 

- ក្រៀបចំវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលក្រតៀម្លកខណ្ម្បតរិ កនតងការផ វ្ងរកការងារ នងិវគ្គបណរត ុះបណ្តរ លជំនញ 

ទ្ន់ដល់អនកផ វ្ងរកងារចំនួន ២៣១ វគ្គ ក្ដ្ឋយមាន្ិកាខ កាម្ចំនួន ១៣ ២០៤នក់ 
- ក្រៀបចំចងរកងឯកសារ នងិ្មាភ រ្រមាប់ក្ធវើម្គ្គក្ទ្្ក៏អាជីព  និងការរបឹកាក្ោបល់អំពីអាជីពការងារ 
និងវិជ្ជា ជីវៈដចូជ្ជ  (១) ក្្ៀវក្ៅ ករម្ង្ំណួរផ វ្ងយល់ពីការក្រៀបចំផែនការ្ិកា និងអាជីព (២) 
ក្្ៀវក្ៅផណនំ្រមាប់អនកផ វ្ងរកការងារក្ធវើ (៣) ប័ណណផណនំ្ី្ពីការងារ (៤) ក្្ៀវក្ៅ ផណនំអំពី
អាជីព្រមាប់យុវជនកម្ពតជ្ជ (៥) ក្្ៀវក្ៅ្្ីពីការពិនិតយ និងក្រជើ្ក្រី្ អាជីព ឬការងារ (៦) ក្្ៀវក្ៅ 
ចាប់ក្ែ្ើម្ការងារកនតងក្ី្ុបនិ្ិកាក្ៅ  TVET  (៧) ក្្ៀវក្ៅផណនំ្ិទ្ធិការងារ្រមាប់យវុជន   និង (៨) 
ក្្ៀវក្ៅការផ វ្ងយល់អំពីការក្រៀបចំទ្ទ្ួលសាគ ល់ក្ៅ វិញក្ៅម្កក្លើ វិជ្ជា ជីវៈឯកក្ទ្្ ផែនកក្្វាកម្មចំនួន
៨ ក្រកាម្រកបខ័ណឌ ចល័តកម្មក្្រីកមាា ងំពលកម្មជំនញវន្ គ្ម្ន៍ក្្ដាកិចចអាសា ន 

- ក្រៀបចំ្ិកាខ សាលាផណនំអាជីព និងការងារ តាម្រគឹ្ុះសាថ នអប់រំវិជ្ជា ជីវៈ នងិសាកលវិទ្ាល័យចំននួ 
១៤៩សាកលវិទ្ាល័យ (១៧៧ដង) ផដលមាននិ្សិតចំននួ ១៤ ៦៤២ នក់ និង្ិកាខ សាលា្ី្ពីការ
ក្រៀបចំផែនការអាជីព និងក្រជើ្ ក្រី្ជំនញ្ិកាដល់្ិ្ សម្ធយម្្ិកាទ្ុតិយភមូ្ិចំនួន ៤១៣   វិទ្ាល័យ 
(៨២៤ដង)  ផដលមាន្ិ្ សចំនួន ៥២ ១៥៧ នក់ 

- បក្ងកើន្ម្តថភាពម្ស្តនរីតាម្រយៈការបណរត ុះបណ្តរ លកនតង និងក្រៅរបក្ទ្្ចំនួន៩២ នក់ រមួ្មាន  (១) 
ជំនញក្ៅកផនាងការងារ (២) ការែរល់ក្្វាក្ៅដល់អតិថ្ិជន (៣) ការអនុវតរ(5s) ក្ៅកផនាងការងារ 
(៤) ការែរល់របឹកាក្ោបល់អំពីអាជីព (៥) ក្្វាការងារសាធារណៈ (៦) ភាពជ្ជអនកដឹកនំ (៧) ែរល់
ក្្វាសាធារណៈឱ្យកាន់ផតរបក្្ើរ (៨) របព័នធអប់រកំ្ទ្វ ក្ៅរគ្ឹុះសាថ ន្ិកា និង្ រោ្ និងក្្វា
ផណនំអាជីព (៩) ក្ោលនក្ោបាយ នងិការអនុវតរម្គ្គក្ទ្្ក៏អាជីព 

- អភិវឌ្ឍន៍ និងជំរុញការក្របើរបា្់ក្គ្ ទ្ំព័រការងារ ្រមាប់ែរល់ក្្វាចុុះក្ឈ្លម ុះអនកផ វ្ងរកការងារ និង
ក្រជើ្ក្រី្កមាា ងំពលកម្ម ងាយរ្ួល ឆ្ប់រ ័្ និងរគ្ប់ក្ពលក្វលា ផដលចំនួនចូលក្របើរបា្់ 
ក្គ្ ទ្ំព័រ NEA បានក្កើនក្ ើងរបមាណពី ៥ ៥០៩ ៧២៤ ក្លើក ក្ៅកនតងឆ្ន ំ២០១៤ ដល់របមាណជ្ជ      

១៧ ៨០២ ២៣៤  ក្លើក ក្ៅកនតងឆ្ន ំ២០១៨ 

- បក្ងកើតកម្មវិធី្ រមាប់រកការងារតាម្សាម ត វនូ (NEA Job Search) ផដលមានអនកទាញយកម្កក្របើរបា្់
្រុបចំនួន ៨ ៩២៣ នក់ ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៥ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ 

- បានចុុះក្ឈ្លម ុះជួយផ វ្ងរកការងារដល់កម្មករនិក្ោជិតចំននួ៦ ៨៩៥ នក់ ផដលក្រាងចរកបានបិទ្ទាវ រ 
(មាច ្់រត់ក្ចាល) ចំនួន ១៨ ក្រាងចរក   ផដលកនតងក្នុះអនកផដលមានការងារក្ធវើចនួំន ៤ ៤៦៥ នក់ 
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- បានចុុះែសពវែាយពីក្្វា MRC និងបានចុុះក្ឈ្លម ុះអនកផ វ្ងរកការងារដល់ពលករចំណ្តករ្តកម្កពី
របក្ទ្្វថ្ កនតងឆ្ន ំ២០១៤ ដល់២០១៨ ចំនួន ២ក្លើក ្រុបចំនួន ២០ ១៨៦ នក់ 

- ក្ៅឆ្ន ំ២០១៤ NEA បានកាា យជ្ជ្មាជិក្មាគ្ម្ែ្ល់ក្្វាការងារសាធារណៈពិភពក្លាក(WAPES) 

ផដលមានរបក្ទ្្ជ្ជ្មាជិក ចំនួន ៩៣ 

- បានពរងីកកិចច្ របតិបតរិការក្ទ្វភាគី្ និងព ុភាគី្ ក្ដើម្បីផ វ្ងរកធនធាន ិរញ្ញវតថតបក្ចចកក្ទ្្បផនថម្
ពីវដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍រួម្មាន  KEIS, UNDP, ILO, SIDASPES, JICA, BBC Media Action, Winrock, Finn 

Church, និងវដគ្ូ្  ការដូចជ្ជរគ្ួសារថ្មី, ACTED, SwissContact, Caritas Cambodia, IOM, Amcham, 

CAMFEBA, GMAC, HRINC, CGTI។ 

កនតងការពរងឹងយនរការែសពវែាយ និងបស្តញ្ហា បអំពីព័ត៌មានទ្ីែារការងារក្ដើម្បីពរងឹងយនរការែសពវែាយ 
និងបស្តញ្ហា បអពំីព័ត៌មានទ្ីែារការងារ ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ រក្ួងបាន  

- ពរងឹង និងពរងីកយន្ការ  “ក្វទ្ិកាការងារ ” ផដលមានការចូលរួម្ពី្ំណ្តក់និក្ោជក អនកផ វ្ងរក 
ការងារក្ធវើនិងអនកែ្ល់ការអប់របំណ្ត ុះបណ្្តលក្ដ្ឋយ  

o បានក្រៀបចំពិព័រណ៍ការងារថ្នន ក់ជ្ជតិចំនួន ០៥ ដង និងយុទ្ធនការែលិតភាពជ្ជតិចំនួន០២ ដង 
មានអនកចលូរួម្ចំនួន ៩៨ ១២៥ នក ់ និងនិក្ោជកចំនួន៥៣៤ រកតម្  ុន និងពិព័រណ៍ការងារ
ថ្នន ក់ក្ខត្ចំនួន ០២ ដង មានអនកចលូរួម្ ៦ ១០៥ នក ់និងនកិ្ោជកចំនួន ៩០ រកតម្  ុន 

o បានក្រៀបចំក្វទ្ិកាែសពវែាយ និងជួយចុុះក្ឈ្លម ុះអនកផ វ្ងរកការងារ និងក្រជើ្ក្រី្កមាា ងំពលកម្ម 
ងាយរ្ួល ឆ្ប់រ ័យ ក្ៅតាម្ម្ូលដ្ឋា នរាជធានីក្ខត្ ចំនួន ២៤៦ ដង មានអនកចលូរួម្ចំនួន 
៤ ១១៤ នក់ និង្ិកាខ សាលាជ្ជម្ួយនិក្ោជក និង្ ជីពចំននួ ៤១ ដង មានអនកចលូរួម្
ចំនួន ១ ៣០៧ នក ់

o បានក្រៀបចំទ្ិវាក្រជើ្ក្រី្កមាា ងំពលកម្ម ក្ៅតាម្ម្ជឈម្ណឌ លការងារ  និងតាម្ម្ូលដ្ឋា នចំនួន
២៩៥ ដង ផដលមាននិក្ោជកចំនួន ២២៨ រកតម្  ុន និងអនកផ វ្ងរកការងារមានចំនួន         
៤៨ ៣៨៣ នក់។  

- បានក្រៀបចំកចិច្មាភ ្ន៍ការងាររបចំាផខចំនួន ២៨ ដង ផដលមានអនកចលូរួម្ចំនួន ១ ៧០១នក់ 
- ក្រៀបចំពិព័រណ៍ែសពវែាយចល័ត និងចូលរួម្ពិព័រណ៍ក្ែសងៗចំនួន ៥៣៣ដង ផដលមានអនកចលូរួម្  
ចំនួន ៧២ ០៦ នក់។  
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តារាងទ្ី១២៖ ការពព្ងងឹយន្តការផតលស់សវាម្ុខរបរ  និ្ងការងារ 
ល.រ ្កម្មភាព ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

១ អនកចុុះក្ឈ្លម ុះផ វ្ងរកការងារ 
រ្ី   10,548   4,550   7,023   7,588  8,963 38,672 

្រុប   25,501   9,519   13,480   15,133  16,527 80,160 

២ 
ែគូរែគង និងបញ្ាូនអនកផ វ្ង រក
ការងារ ក្ៅនិក្ោជក 

រ្ ី  3,789   2,622   5,681   8,350  12,810   32,252 

្រុប  7,402   6,129   11,281   16,072  24,452   65,336  

៣ អនកទ្ទួ្លបានការងារក្ធវើ រ្ី   1,455   774   1,536   1,923   3,176  8,864  

្រុប   2,925   1,394   2,443   3,412   5,650   15,824 

៤ 
របឹកាក្ោបល់អំពីអាជីព ការងារ 
និង វិជ្ជា ជីវៈ នក ់ n.a n.a  2,967   2,597  4,344   9,908  

៥ 

វគ្គបណរត ុះបណ្តរ លក្រតៀម្លកខណៈ
្ម្បតិរផ វ្ងរកការងារក្ធវើ និង
ជំនញទ្ន់ 

វគ្គ 135 155 52 
62 117 231 

អនកចូលរួម្ 3,374 3,677 1,332 1,603 3,217 13,204 

៦ 

្ិកាខ សាលាផណនំពីអាជីព ការងារ 
និងវិជ្ជា ជីវៈ ក្ៅតាម្្កលវិទ្ាល័
យ  TVET និង  
តាម្វិទ្ាល័យ 

វគ្គ  56  125   271  306   243  1,000 

អនកចូលរួម្  8,474   11,373   16,388   17,578  12,986  66,799  

ចំណំ្ត  N/A: ម្ិនទាន់អនុវតរ 
 កនតងការពរងឹងយនរការែសពវែាយ និងបស្តញ្ហា បអំពីព័ត៌មានទ្ីែារការងារក្ដើម្បីពរងឹងយនរការែសពវែាយ 
និងបស្តញ្ហា បអពំីព័ត៌មានទ្ីែារការងារ ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ រក្ួងបាន  

- របម្ូល និងែសពវែាយព័ត៌មានក្រជើ្ក្រី្កមាា ងំពលកម្មចំនួន ៣៥៧ ០៥១ នក់ តាម្រយៈក្គ្ ទ្ំព័រ
ម្ជឈម្ណឌ លការងារ NEA Facebook និងកម្មវិធីនទ្ី ទ្ែីារការងារ។ ជ្ជក់ផ រ្ង កនតងឆ្ន ំ២០១៤ ដល់២០១៨ 
បានក្រៀបចំចងរកង និងក្បាុះពុម្ពែាយរពឹត្ិបត្ការងារ របចំាផខចំនួន ៦០ក្លខ និងែលិតកម្ម វិធីទ្រូទ្្សន៍ 
នទ្ីទ្ីែារការងារ និងម្ុខរបរចំនួន ២៥៤ វ៉ាុល, អនកចលូក្របើរបា្់ក្គ្ ទ្ំព័រ Facebook ចំនួន ១៤០ 
០៥៦ នក់, និង YouTube ចំនួន ៨៧ ៩៧៤ នក ់

- បានក្ធវើការអក្ងកត ចងរកង វិភាគ្ ក្បាុះពុម្ពែាយរបាយការណ៍មានដូចជ្ជ (១)តរម្ូវការជំនញរប្់
និក្ោជកកនតងឆ្ន ំ២០១៤ ២០១៥ និងឆ្ន ំ២០១៧ (២)របាយការណប៍ឋម្្ី្ពីជំនញ្រមាប់ពាណិជាកម្ម 
និងពិពិធកម្មក្្ដាកិចច (STED) កនតងវិ្ ័យឧ្ា កម្មធុនរសាល និងផកវចនចំណីអាហារឆ្ន ំ២០១៦ 
(៣)របាយការណ៍ទ្្សនៈវិ្័យការងារកម្ពតជ្ជឆ្ន ំ២០១៨ (៤)របាយការណ៍ រ្ ីពីសាថ នភាព្ិ្ស និ្ិសត 
ក្រកាយបញ្ចប់ការ្ិកាឆ្ន ំ២០១៦ និងឆ្ន ំ២០១៨ (៥)របាយការណ៍របចំាឆ្ន ំ រ្ ីពី Labour Market 

Update 
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- បានពរងឹង្ម្តថភាពម្ស្តនរកីនតងការវិភាគ្ និងពាករណ៍ព័ត៌មានទ្ីែារការងារ តាម្រយៈការបញ្ាូនម្ស្តនរី
ចំនួន០១រូប ចូលរមួ្វគ្គបណរត ុះបណ្តរ លថ្នន ក់អនុបណឌ តិ រ្ ីពីក្្ដាកិចចការងារ ក្ៅរបក្ទ្្អុតីាលី, ម្ស្តនរ ី
០១រូប ចូលរមួ្វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល រ្ ីពីការពាករណ៍ និងការែគែូគូងជំនញក្ៅរបក្ទ្្អុីតាលី, ម្ស្តនរី ០៨
រូប ចូលរមួ្កនតងវគ្គបណរត ុះបណ្តរ លវិភាគ្ព័ត៌មានទ្ីែារការងារ ក្ៅរបក្ទ្្្ យុផអ ត,  និងបានក្រៀបចំវគ្គ 
បណរត ុះបណ្តរ លវែទកនតងចំននួ ០៥ ក្លើក។ 

តារាងទី្១៣៖ ការពព្ងងឹយន្តការផសពវផាយ និ្ងអភិវឌ្ឍព័ត្៌មាន្ទី្ផារការងារ 
ល.រ ្កម្មភាព ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

១ ក្វទ្ិកាការងារ ចំនួនដង 107 174 211 251 230 973 

អនកចូលរួម្  47,715 34,374 38,405 37,130 92,607 250,231 

២ 
របម្ូលព័ត៌ និងែសពវែាយព័ត ៌

មានក្រជើ្ ក្រី្កមាា ងំពលកម្ម  កផនាង 67,735 49,483 62,420 88,875 83,538 357,051 

៣ 
្ិកាខ សាលាជ្ជម្យួនិក្ោជក 
និង្ ជីព 

ចំនួនដង n.a n.a 12 12 17 41 

អនកចូលរួម្ n.a n.a 334 367 606 1,307 

៤ 
អនកចូលក្របើរបា្់ក្គ្ ទ្ំព័រ   
Facebook និង YouTube 

នក ់ n.a 40,331 41,089 96,201 103,121 280,742 

ចំណំ្ត  N/A: ម្ិនទាន់អនុវតរ 
ក្ដ្ឋយផែអកក្លើទ្ិននន័យរដាបាលវនការចុុះបញ្ា ិកា្ រោ -្រគ្ឹុះសាថ នក្ៅរក្ងួ ចនួំន្ រោ -្រគ្ឹុះសាថ ន 

មានការក្កើនក្ ើងពី ៦ ៩៦៩ ក្ៅ ១២ ៧៩៦ ឬក្កើនរបមាណជ្ជ ៨៣,៦% កនតងចក្នា ុះឆ្ន ំ២០១៤ និង២០១៨។ 
ទ្នទឹម្នឹងក្នុះ ចំនួនការងារក៏បានក្កើនក្ ើងរបមាណពី ៨២៤ ៣៥២ ក្ៅ ១ ៣២០ ៥៤៧ ឬក្ ម្ ើនឹង ៦០,១%។ 
រប្ិនក្បើក្យើងពិនិតយក្ៅកនតងឆ្ន ំ ២០១៨ ្ រោ្-រគឹ្ុះសាថ ន ថ្ ិតក្ៅកនតងវិ្ ័យកាត់ក្ដរមានចំននួរបមាណ
ជ្ជ ៩,១% វន្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន្រុប ផតរ្បូយកកមាា ងំពលកម្មរ ូតដល់របមាណជ្ជ ៦២,៣% វន
ការងារ្រុប ខណៈផដលវិ្័យក្រៅពកីាត់ក្ដរមាន្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នរបមាណ ៩០,៩% ប៉ាុផនរការរ្ូបយក
កមាា ងំពលកម្មមានរតឹម្ផត ៣៧,៧% ប៉ាកុ្ណ្តណ ុះ។  

តារាងទី្១៤៖ សថិត្ិសតីពីចាំនួ្ន្សហព្ាស ព្គ្ឹុះសាថ ន្ និ្ងចាំនួ្ន្កម្មករនិ្សោជិត្ 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

 កាត់ក្ដរ 
្ រោ្រគ្ឹុះសាថ ន  904   1 099   1 107   1 147   1 159  

កម្មករនិក្ោជិត  564 822   666 883   743 615   763 820   822 007  

រ្ ី  487 663   562 574   643 714   651 485   687 952  

ក្រៅពីកាត់ក្ដរ 
្ រោ្រគ្ឹុះសាថ ន  6 065   7 193   10 061   10 250   11 637  

កម្មករនិក្ោជិត  259 530   307 935   443 612   444 502   498 540  

រ្ ី  134 179   152 828   187 390   209 457   209 275  
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្រុប 

្ រោ្រគ្ឹុះសាថ ន  6 969   8 292   11 168   11 397   12 796  

កម្មករនិក្ោជិត  824 352   974 818   1 187 227   1 208 322   1 320 547  

រ្ ី  621 842   715 402   831 104   860 942   897 227  

២.៣.២. ការពព្ងឹងការព្គ្ប់ព្គ្ងកមាែ ាំងពលកម្មកនតងព្បសទ្ស 

ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ អនករកការងារក្ធវើក្ៅកនតងរ្តកក្ដ្ឋយខាួនឯងមានចំននួ្រុប ៥៦៧ ៥៦៧នក ់
(រ្ី ៣៩៩ ៨០០នក់) ក្ ើយក្យើងក្ ើញថ្នចំននួអនករកការងារក្ដ្ឋយខាួនឯងក្ៅកនតងរ្តកក្កើនក្ ើងក្ទ្វរដង
ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៦ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះ ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ ក្នុះ រក្ងួបានែរល់ក្្ៀវក្ៅ
ការងារបានចំនួន្រុប ១ ១១៧ ២៥០ កាល, ចុុះទ្ិដ្ឋា ការចូលចំនួន ១៥៦ ៤៧៩ នក់, ចុុះទ្ិដ្ឋា ការក្ចញចំនួន 
៣១ ៨០៣ នក់, និងបានរបម្ូលអាករចូលរដាបានចំនួន ១១ ១៧២,៥ លានក្រៀល។  

តារាងទី្១៥៖ ការងារព្ត្តួ្ពិនិ្ត្យកម្មករនិ្សោជិត្ផខមរចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៨ 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ែ្ល់ក្្ៀវក្ៅការងារ នក ់  166,151   200,974  221,277 247,796  281,052   1,117,250  

ចុុះទ្ិដ្ឋា ការចូល នក ់  30,550   34,240   34,264   30,577   26,848   156,479  

ចុុះទ្ិដ្ឋា ការក្ចញ នក ់  1,990   2,539   3,114   8,095   16,065   31,803  

អាករ្រុបរបម្ូលបាន លានក្រៀល 1,661.51   2,009.74  2,212.77  2,477.96  2,810.52   11,172.50  

២.៣.៣. ការព្គ្ប់ព្គ្ង និ្ងការបញ្ាូ ន្ពលករផខមរសៅស វ្ ើការសៅបរសទ្ស 

 រក្ួងបានក្រៀបចំ និងអនុវតរក្ោលនក្ោបាយ រ្ ីពីក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ការងារ្រមាប់របក្ទ្្កម្ពតជ្ជ 
ឆ្ន ំ២០១៥ និង២០១៨ ផដលក្ផារ ត្ំខាន់ក្លើ អភិបាលកិចចវនក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍, ការការពារនិងការក្លើកកម្ព្់
្ិទ្ធរប្់ពលករក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍, និងការក្រៀបចំក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ការងារក្ដើម្បីអភវិឌ្ឍន៍។ 

 ទ្នទឹម្នឹងការខិតខំរបឹងផរបងរកការងារកនតងរបក្ទ្្តាម្រយៈនយកដ្ឋា នម្ុខរបរ និង តថពលកម្ម រក្ួង
ក៏បាន វ្ ុះផ វ្ងជួយរកការងារក្ៅក្រៅរបក្ទ្្បផនថម្្រមាប់របជ្ជពលរដា ក្ដើម្បីក្ធវើឱ្យរបក្្ើរក្ ើងជីវភាពរ្់
ក្ៅ ការទ្ទ្លួបានម្កវិញនវូកមាា ងំពលកម្មជំនញ្រមាប់ការអភិវឌ្ឍក្្ដាកចិចជ្ជតិ។ ជ្ជកផ់ រ្ង គ្ិតចាប់ពីការ
បញ្ាូនពលករក្ៅក្ធវើការក្ៅបរក្ទ្្រ ូតម្កដល់ឆ្ន ំ២០១៨ក្នុះ ពលករកម្ពតជ្ជផដលរតូវបានបញ្ាូនក្ៅក្ធវើ
ការក្ៅបរក្ទ្្  មានចំនួន ១ ៥០៥ ៧២៣ នក់ (រ្ី ៦១២ ៨៩៣ នក់) ក្ ើយក្បើគិ្តចក្នា ុះឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ 

ការបញ្ាូនពលករកម្ពតជ្ជក្ៅក្ធវើការក្ៅបរក្ទ្្មានចនួំន ៧៧៩ ២៨១ នក់ (រ្៣ី២១ ៣៨៣ នក)់ ក្ ើយក្បើគិ្ត 

ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ ក្នុះ ពលករកម្ពតជ្ជផដលកំពុងក្ធវើការ និងសាន ក់ក្ៅបរក្ទ្្មានចំននួ ១ ២៣៤ ១១១ នក់  (រ្ ី
៤៩៩ ០៧០នក់) កនតងក្នុះ ក្ៅរបក្ទ្្វថ្ចំនួន ១ ១៤៦ ៦៨៥ នក់, កកូ្រ៉ាចំនួន ៤៩ ០៩៩ នក់, មា៉ា ក្ ្ុីចំនួន 
៣០ ១១៣ នក់, ជប៉ាុនចនួំន ៧ ៣១៣ នក់, ្ងឹាបុរីចំនួន ៨៣១នក់, អារា៉ាប់ប ៊ីសាអូឌ្ីតចំនួន ១៦នក់, និង
តំបន់រដាបាល ពិក្្្ ុងកុង ចំនួនចំនួន ៥៤ នក់។ 
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តារាងទ្ី១៦៖ ពលករពលការិន្ីផខមរផដ្លព្ត្ូវបាន្បញ្ាូ ន្ និ្ងបាន្ន្ឹងកាំពុងសាន ក់សៅ ន្ិងស វ្ ើការសៅ
បរសទ្ស តាម្រយៈទ្ីភាន កង់ារសព្ជើសសរើសឯកជន្ ន្ិងគ្ណៈកម្មការបណតត ុះបណ្តត ល ន្ិងបញ្ាូ ន្ពលករសៅ

ស វ្ ើការសៅបរសទ្ស 

ល.រ បរោិយ 

ការបញ្ាូនពលករ
ក្ៅក្ធវើការក្ៅ
បរក្ទ្្ 

ម្នុឆ្ន ំ២០១៤ 

ការបញ្ាូនពលករ 
ក្ៅក្ធវើការក្ៅបរក្ទ្្ 

ចក្នា ុះឆ្ន ំ២០១៤-
២០១៨ 

ពលករផដលរត
 បម់្ករបក្ទ្្
 វញិចក្នា ុះឆ្ន ំ
២០១៤-២០១៨ 

ពលករផដលកពំងុ 

សាន កក់្ៅនងិក្ធវើការ
ក្ៅបរក្ទ្្គ្តិម្ក
ដលឆ់្ន ំ២០១៨ 

១ វថ្ (១.១)+(១.២) ្រុប 651,945 734,754 240,014 1,146,685 

រ្ ី 247,235 306,607 95,815 458,027 

១.១ តាម្រយៈMoU 
្រុប 83,415 307,913 67,732 323,596 

រ្ ី 30,841 124,844 26,934 128,751 

១.២ 
តាម្រយៈែរល់ភាព

រ្បចាប ់

្រុប 568,530 426,841 172,282 823,089 

រ្ ី 216,394 181,763 68,881 329,276 

២ មា៉ា ក្ ្ុ ី ្រុប 45,141 1,480 16,508 30,113 

រ្ ី 39,116 995 14,239 25,872 

៣ អារា៉ាប់ប ៊ីសាអូឌ្តី 
្រុប n.a 28 12 16 

រ្ ី n.a 28 12 16 

៤ ជប៉ាុន 
្រុប 418 8,777 1,882 7,313 

រ្ ី 157 4,832 1,122 3,867 

៥ ្ិងាបុរ ី ្រុប 111 809 89 831 

រ្ ី 111 809 89 831 

៦ 
តំបន់រដាបាល
ពិក្្្ ុងកុង 

្រុប n.a 59 5 54 

រ្ ី n.a 59 5 54 

៧ កូក្រ៉ា ្រុប 28,827 33,374 13,102 49,099 

រ្ ី 4,891 8,053 2,541 10,403 

  ្របុ 
្របុ 726,442 779,281 271,612 1,234,111 

រ្ ី 291,510 321,383 113,823 499,070 

ចំណំ្ត  n.a : ម្ិនទាន់មាន្កម្មភាព 

ជ្ជម្ួយការបញ្ាូនពលករកម្ពតជ្ជក្ៅក្ធវើការក្ៅបរក្ទ្្ក្នុះ រក្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ ល វិជ្ជា ជីវៈ ក្ដ្ឋយ 

្ ការជ្ជម្យួរក្ងួការងារវថ្ បានចាប់ក្ែរើម្យុទ្ធនការែរល់ភាពរ្បចាបជ់ូនដល់ពលករកម្ពតជ្ជផដលកំពងុ
សាន ក់ក្ៅ និងក្ធវើការក្ៅរបក្ទ្្វថ្ ក្ដើម្បមីាន្ិទ្ធិក្ធវើការក្ដ្ឋយរ្បចាប់ក្ៅរបក្ទ្្វថ្។ តាម្រយៈក្នុះ គ្ណៈ
កម្មការ ែរល់ភាពរ្បចាប់ដល់ពលករកម្ពតជ្ជ ផដលកំពុងសាន ក់ក្ៅ និងក្ធវើការក្ៅរបក្ទ្្វថ្ បានចាប់ក្ែរើម្ 
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យុទ្ធនការបានែរល់ភាពរ្បចាប់ដល់ពលករកម្ពតជ្ជ ផដលកាន់ប័ណណម្ិនផម្ន្ញ្ហា តិវថ្ (ប័ណណ្ុីជម្ពូ) លិខិត
បញ្ហា ក់អតរ្ញ្ហញ ណ   ផដលក្ចញក្ដ្ឋយអាជ្ជា ធរវថ្ ក្ដើម្បីយកក្ៅ្ុំភាពរ្បចាប់ពីភាគ្ីវថ្ ក្ដ្ឋយគ្ិតចាប់ពីឆ្ន ំ
២០១៤ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ គ្ណៈកម្មការបានបញ្ហា ក់អតរ្ញ្ហញ ណជូនពលករកម្ពតជ្ជបានចំនួន ៤២៦ ៨៤១ នក់។ 
ការទ្ទ្ួលបានភាពរ្បចាប់ក្នុះ បានក្ធវើឱ្យបងបអូនពលករទ្ទ្ួលបាននូវ្ិទ្ធិក្្រីភាពកនតងការក្ធវើដំក្ណើរទាំង
ក្ៅកនតងរបក្ទ្្វថ្និងក្ចញចូលរបក្ទ្្កំក្ណើតរួចែុតពីការក្កងរបវញ័្ចពលកម្មពី្ំណ្តក់ជនខិលខូច និង
ជ្ជពិក្្្ ទ្ទ្ួលបានរបាក់ក្បៀវតស និងអតថរបក្ោជន៍្នរិ្ុខ្ងគម្ក្ពញក្លញក្ៅតាម្ចាប់វនរបក្ទ្្វថ្។ 

 រក្ួងបានក្ធវើការក្ដ្ឋុះរសាយវិវាទ្ផែនកក្ទ្្នររបក្វ្ន៍្របុចាប់ពីឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ ចំនួន ២៩៦  ករណ ី
កនតងចំក្ណ្តម្ ១២៥ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន កនតងក្នុះ្ំណុំក្រឿង្ុះជ្ជចំនួន ១៧២ ករណ,ី ្ំណុំក្រឿងក្មា ៈ
ចំនួន ៧២ ករណី, ្ំណុកំ្រឿងតាម្ដ្ឋនបនរចំនួន ៤៦ ករណី, ្ំណុកំ្រឿងម្រណៈចំនួន ៤ ករណ,ី និង្ំណុកំ្រឿង
បាត់ខាួនចំននួ ២ ករណ។ី 

តារាងទ្ី១៧៖ ការស ុះព្សាយវិវាទ្ផផនកសទ្សន្តរព្បសវសន្៍ 
បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ចំននួរកតម្  នុ រកតម្  ុន 24 25 28 34 14 125 

ចំនួនពលករ 
្រុប នក ់ 642 581 187 493 214 2,117 

រ្ ី នក ់ 396 392 58 187 98 1,131 

ចំនួន្ំណុំក្រឿង ្ណំុំក្រឿង 81 63 54 63 35 296 

្ណំុំក្រឿង្ុះជ្ជ ករណ ី 60 41 19 29 23 172 

្ណំុំក្រឿងក្មា ៈ ករណ ី 21 17 13 19 2 72 

្ណំុំក្រឿងតាម្ដ្ឋនបនរ ករណ ី 0 0 21 15 10 46 

ម្រណភាព នក ់ 0 4 0 0 0 4 

បាត់ខាួន នក ់ 0 1 1 0 0 2 

២.៣.៤. ការព្គ្ប់ព្គ្ងកមាែ ាំងពលកម្មបរសទ្ស 

ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ ឆ្ន ំ២០១៨ ក្នុះ រក្ួងបានចុុះក្ធវើអធិការកិចច តថពលកម្មជនបរក្ទ្្បានចំនួន 
១២ ៩៦០ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន និងពិនិតយក្ ើញមានជនបរក្ទ្្្រុបចំនួន ៩៧ ៩៧៥នក់ កនតងក្នុះ ៩២,៧% 
មានប័ណណការងារ និងក្្ៀវក្ៅការងារជនបរក្ទ្្។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះ រក្ួងបានក្ចញក្្ៀវក្ៅការងារជនបរក្ទ្្ថ្មី 
និងចុុះទ្ិដ្ឋា ការចូលដល់ជនបរក្ទ្្្របុចំនួន ១៩៩ ៣៩៣ នក់ និងបានពនារ្ុពលភាពក្លើប័ណណ និងក្្ៀវ
ក្ៅការងារជនបរក្ទ្្្របុចំនួន ៨៤ ៧៣១ នក់ ក្ដ្ឋយរបម្ូលចំណូលម្ិនផម្នសារក្ពើពនធតាម្រយៈការ
របម្លូអាករជនបរក្ទ្្បានថ្វិកា្របុចំននួរបមាណជ្ជ ១៣៨ ៩៦៩ លានក្រៀល។ 

 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 134  

តារាងទ្ី១៨៖ ការស វ្ ើអ្ិការកិចចជន្បរសទ្ស 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ចំនួន្ រោ្ផដលបានក្ធវើអធិការកិចច ្ រោ្ 1,604 2,665 3,336 3,539 1,816 12,960 

ចំនួនជនបរក្ទ្្ផដលពិនិតយក្ ើញ នក ់ 12,074 18,792 24,414 30,453 12,242 97,975 

ចំនួនអនកមានបណ័ណនិងក្្ៀវក្ៅការងារ នក ់ 9,288 16,803 23,211 29,422 12,088 90,812 

ចំនួនអនកោម នបណ័ណនិងក្្ៀវក្ៅការងារ នក ់ 3,176 1,989 1,609 1,031 154 7,959 

តារាងទ្ី១៩៖ ការព្គ្ប់ព្គ្ងជន្បរសទ្ស 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ែ្ល់ប័ណណ ក្្ៀវក្ៅការងារថ្មី 
និងទ្ិដ្ឋា កាចូល 

នក ់ 10,503 22,927 15,601 56,975 93,387 199,393 

ពនារ្ុពលភាពក្លើប័ណណ 
និងក្្ៀវក្ៅការងារ នក ់ 6,404 12,985 23,528 0 41,814 84,731 

អាករ្រុបផដលរបម្ូលបាន  
លាន
ក្រៀល 

8,749.96 19,989.92 18,229.40 24,417.12 67,582.72 138,969 

២.៤. ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសងគម្ដ្ល់កម្មករនិ្សោជិត្ និ្ងម្ស្រន្តីសាធារណៈ អត្ីត្ម្ស្រន្តីរាជ
ការ អត្ីត្យទុ្ធជន្ 

 រក្ួងបានអនុវតររបប្នរិ្ ុខ្ងគម្  ផែនកហានិភ័យការងារ, ផែនកផថ្ទាំ្ ុខភាព, និងបនរអនុវតរផែនក
របាក់ក្សាធន រ្មាប់កម្មករនិក្ោជិត និងការអនុវតររបប្នរិ្ខុ្ងគម្ផែនកផថ្ទាំ្ ុខភាព រ្មាប់ម្ស្តនរីសាធារណៈ 
អតីតម្ស្តនរីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន ជ្ជម្យួនឹងការចាប់ក្ែរើម្អនុវតរផែនកហានិភ័យការងារ្រមាប់ម្ស្តនរីសាធារណៈ 
ក្ៅឆ្ន ំ២០១៩។ 
 

 ២.៤.១. ការអនុ្វត្តរបបសន្តិសុខសងគម្ផផនកហាន្ភិ័យការងារ 
 រក្ួងបានដ្ឋក់ឱ្យដំក្ណើរការរបប្នរិ្ ុខ្ងគម្ផែនកហានិភ័យការងារក្ៅចុងឆ្ន ំ២០០៨ ក្ដ្ឋយរបបធាន 
រា៉ាប់រងផែនកហានិភ័យការងារគ្ឺបានកំពុងអនុវតរចំក្ពាុះជនទាងំឡាយ ផដល ថ្ ិតក្ៅក្រកាម្បទ្បបញ្ញតរិវនចាប់ រ្ ីពី
ការងារ ក្ដ្ឋយនិក្ោជកទ្ទ្លួបនទតកបង់ភាគ្ទានចំននួ ០.៨% វនរបាក់ក្បៀវតសរប្់កម្មករនិក្ោជិត។  

តារាងទ្ី២០៖ ចាំន្ួន្សហព្ាស-ព្គ្ឹុះសាថ ន្ និ្ងកម្មករនិ្សោជិត្ បាន្ចុុះបញ្ា ិកា 

បរោិយ 

្ រោ្ចុុះបញ្ាកិា នងិ្មាជកិ្របុ 

្របុ ថ្នន កក់ណ្្តល ថ្នន កក់្ខតរ 
្ 
រោ្ 

្មាជកិ រ្ ី
្ 
រោ្ 

្មាជកិ រ្ ី
្ 
រោ្ 

្មាជកិ រ្ ី

២០០៨-២០១៤ 7,041 1,021,588 725,327 4,299 590,111 399,690 2,742 431,477 325,637 

២០០៨-២០១៥ 7,796 1,077,079 762,013 4,687 621,537 420,330 3,109 455,542 341,683 

២០០៨-២០១៦ 8,731 1,136,271 798,027 5,113 646,506 434,755 3,618 489,765 363,272 



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 135  

២០០៨-២០១៧ 9,724 1,186,453 827,746 5,570 671,089 448,690 4,154 515,364 379,056 

២០០៨-២០១៨ 12,828 1,492,144 899,786 7,282 747,547 486,701 5,546 744,597 413,085 

បរោិយ 

្ រោ្ចុុះបញ្ាកិា នងិ្មាជកិថ្ម ី
្របុ ថ្នន កក់ណ្្តល ថ្នន កក់្ខតរ 

្ 
រោ្ 

្មាជកិ រ្ ី
្ 
រោ្ 

្មាជកិ រ្ ី
្ 
រោ្ 

្មាជកិ រ្ ី

២០១៤ 934 174,413 125,605 576 88,195 55,470 358 86,218 70,135 

២០១៥ 755 55,491 36,686 388 31,426 20,640 367 24,065 16,046 

២០១៦ 935 59,192 36,014 426 24,969 14,425 509 34,223 21,589 

២០១៧ 993 50,182 29,719 457 24,583 13,935 536 25,599 15,784 

២០១៨ 3,104 305,691 72,040 1,712 76,458 38,011 1,392 229,233 34,029 

្រុប 6,721 644,969 300,064 3,559 245,631 142,481 3,162 399,338 157,583 

 គិ្តរតឹម្ចុងឆ្ន ំ ២០១៨ក្នុះ ក្បឡាជ្ជតិរបប្នរិ្ុខ្ងគម្ វនរក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ  
(ប.្.្) បានចុុះបញ្ច ិកា្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នថ្មីចំនួន ១២ ៨២៨ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ក្ដ្ឋយមានកម្មករ 
និក្ោជិតចំនួន ១ ៤៩២ ១៤៤នក់ (រ្ី ៨៩៩ ៧៨៦នក់)។ ្រមាប់កនតងអាណតរិក្នុះ (២០១៤-២០១៨) 
ប.្.្ បានចុុះបញ្ច ិកា្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នថ្មី្រុបចំនួន ៦ ៧២១រគ្ឹុះសាថ ន ឬក្កើនក្ ើងរបមាណជ្ជ ១១០,១% 
ក្ដ្ឋយមានកម្មករនិក្ោជិត្រុបចំនួន ៦៤៤ ៩៦៩នក់ ឬ ក្កើនក្ ើងរបមាណជ្ជ ៧៦,១% ផដលកនតងក្នុះ 
រ្ីមានចំនួន ៣០០ ០៦៤ នក់ ផដលក្នុះជ្ជការបងាា ញឱ្យក្ ើញនូវការខិតខំរបឹងផរបងរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
កនតងការពរងីកវិសាលភាពវនការធានរា៉ាប់រងផែនកក្នុះក្ដើម្បីកាតប់នថយហានិភយ័  និងការរពយួបារម្ភរប្ប់ងបអូន 
កម្មករនិក្ោជិតក៏ដូចជ្ជអនកក្ៅកនតងបនទតកកនតងការបាត់បង់ចំណូល ក្ដ្ឋយសារក្រោុះថ្នន ក់វចដនយណ្តម្ួយ 
ក្ដ្ឋយគិ្តចាប់តំាងពីក្ពលបងបអូនកម្មករនិក្ោជិតក្ធវើដំក្ណើរក្ចញពីែទុះ្ំក្ៅក្ឆ្ព ុះក្ៅកផនាងការងារ ក្ពលកំពុង
ក្ធវើការងារ នងិក្ពលចប់ការងារក្ធវើដកំ្ណើរ្ំក្ៅក្ឆ្ព ុះក្ៅែទុះវិញ។ 

 គិ្តចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ ក្នុះ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នផដលបានចុុះបញ្ា ិកា និងបងភ់ាគ្ទានក្ៅ 
ប.្.្ បានក្កើនក្ ើងព ី៥ ៧៥៨ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ក្ៅឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ ៨ ៥៩៩ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន 
ក្ៅឆ្ន ំ ២០១៨ គ្ឺក្កើនក្ ើងរបមាណ ៤៩,៣% ក្ ើយចំនួនកម្មករនិក្ោជិតបានក្កើនក្ ើងពី ៩០៨ ៥៣៥ នក ់
ម្កចំនួន ១ ១៦០ ៤៨០ នក់ គ្ឺក្កើនក្ ើងរបមាណ ២៧,៧%។ 

តារាងទ្ី២១៖ ចាំន្ួន្សហព្ាស-ព្គ្ឹុះសាថ ន្ និ្ងកម្មករនិ្សោជិត្ សរុប បាន្បង់ភាគ្ទាន្ និ្ងម្ិន្បាន្បង ់

           ភាគ្ទាន្ 

បរោិយ 

្ រោ្ជ្ជប់
ភាគ្ទាន 

(ម្ធយម្ភាគ្) 

្ រោ្បានបង់
ភាគ្ទាន 

(ម្ធយម្ភាគ្) 

មានកម្មករនកិ្ោជតិ  

(ម្ធយម្ភាគ្) ភាគ្ទាន (លាន
ក្រៀល) 

ភាគ្រយ្ 
រោ្ បានបង់
ភាគ្ទាន ្របុ រ្ ី



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 136  

២០១៤ 5,758 4,966 908,535 635,975 57,288.86 86.3% 

២០១៥ 6,140 5,622 1,038,151 726,705 74,330.93 91.6% 

២០១៦ 6,618 5,416 1,042,143 723,312 82,696.22 81.8% 

២០១៧ 6,919 5,592 1,101,070 742,431 90,678.16 80.8% 

២០១៨ 8,599 6,463 1,160,480 795,968 110,100.92 75.2% 

កនតងការែរល់តាវកាលិកផែនកហានិភ័យការងារដល់កម្មករនិក្ោជិត គិ្តចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ 
ក្នុះ ប.្.្ បានែរល់តាវកាលិកចំនួន ៨៣ ៤២៦ នក់ ក្ ម្ ើនឹង ១៥៥ ៧០៦ ឯកសារ គិ្តជ្ជថ្វិកាអ្់ចំននួ 
៧៥,២ ប ៊ីលានក្រៀល។  

តារាងទ្ី២២៖ ការផតលត់ាវកាលិកហាន្ិភ័យការងារ 

របក្ភទ្តាវកាលកិ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
្របុ  

(ប ៊ីលានក្រៀន) 
តាវកាលិកពាបាល ឯកសារ 7,958 11,402 13,881 15,017 11,558 59,816 

តាវកាលិកផថ្ទា ំ ឯកសារ 1,624 3,176 4,164 4,768 4,152 17,884 

តាវកាលិកបាតប់ង់្ម្តថភាព
ការងារបក្ណ្្តុះអា្នន ឯកសារ 7,686 12,388 16,238 17,494 13,996 67,802 

តាវកាលិកបាត់បង់្ម្តថភាពការងារ
អចិវស្តនរយ៍ក្រកាម្ ២០% (វិភាជន៍) ឯកសារ 22 67 92 124 470 775 

តាវកាលិកបាត់បង់្ម្តថភាពការងារ
អចិវស្តនរយ៍ចាប់ព ី២០% (ធនលាភ) ឯកសារ 247 451 668 956 744 3,066 

 វិភាជន៍បូជ្ជ្ព ឯកសារ 98 180 175 187 204 844 

តាវកាលិកឧតររជីវី ឯកសារ 440 772 1,226 1,616 621 4,675 

តាវកាលិកអនកចំាផថ្រកា ឯកសារ 9 26 45 75 581 736 

ក្្វាបុននីតិ្ ម្បទា ឯកសារ 4 10 19 33 42 108 

ចនំនួឯកសារ្របុ ឯកសារ 18,088 28,472 36,508 40,270 32,368 155,706 

ចនំនួអនកទ្ទ្លួបានតាវកាលកិ នក ់ 10,193 15,338 19,242 21,267 17,386 83,426 

ចណំ្តយតាវកាលកិតាវកាលកិ 

លាន
ក្រៀល 

7,987.1 12,058.4 15,814.1 19,156.3 20,166 75,182 

២.៤.២. ការអន្ុវត្តរបបសន្តិសុខសងគម្ផផនកផែទាាំសុខភាព 

២.៤.២.១. ការអនវុតររបប្នរិ្ ខុ្ងគម្ផែនកផថ្ទាំ្ ខុភាព្រមាបក់ម្មករនកិ្ោជតិ 

ការធានរា៉ាប់រងផែនក្ុខភាពរតូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវតរ ចំក្ពាុះជនទាងំឡាយផដល ថ្ ិតក្ៅក្រកាម្បទ្បបញ្ញតរិ
វនចាប់ រ្ ីពីការងារក្ៅចងុឆ្ន ំ២០១៦ ក្ដ្ឋយភាគ្ទានចំនួន ១.៣% វនរបាក់ក្បៀវតស រតូវបង់ក្ដ្ឋយនិក្ោជក 
និង ១.៣% វនរបាក់ក្បៀវតសរតូវបង់ក្ដ្ឋយកម្មករនកិ្ោជិត ប៉ាុផនរក្ដើម្បីក្លើក ទ្ួយកម្ព្់ជីវភាពរ្់ក្ៅរប្់បង
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បអូនកម្មករនិក្ោជិតឱ្យកាន់ផតរបក្្ើរក្ ើង រាជរដ្ឋា ភិបាលបានកំណត់ចាប់ពីផខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨តក្ៅ ឱ្យនិក្ោជក 

ទ្ទ្ួលបនទតកបង់ភាគ្ទានក្នុះជំនួ្បងបអូនកម្មករនិក្ោជិត១០០%។ ការធានរា៉ាបរងផែនក្ុខភាពរតូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតរ ជ្ជដំណ្តកក់ាលក្ដ្ឋយក្ែរើម្ក្ចញពី្ រោ្-រគឹ្ុះសាថ ន ផដលមានចំននួកម្មករនិក្ោជិតក្រចើន 
ក្ ើយ ថ្ ិតកនតងភូម្ិសាស្ត រ្រាជធានីភនំក្ពញ ក្ខតរកណ្តរ ល ក្ខតរកំពង់ ព្ ឺ និងក្ខតរបនរបនទ ប់រ្បក្ៅតាម្សាថ នភាព
បក្ចចកក្ទ្្ និងភូម្ិសាស្ត រ្ជ្ជក់ផ រ្ង។ គ្ិតចាប់ពីផខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ រ ូតដល់ឆ្ន ំ២០១៨ ប.្.្ ចុុះបញ្ា ី
្ រោ្-រគឹ្ុះសាថ ន បានចំននួ ៨ ៧៧០ និងមាន្មាជិក្រុបចំននួ ១ ៦១៤ ៦៧៨ នក់និងបានចំណ្តយ
ថ្វិកាអ្់របមាណ ១៧១ ៥២២ លានក្រៀល  ផដលក្នុះបានបងាា ញនូវការខតិខំរបឹងផរបងរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
កនតងការពរងីកវិសាលភាពវនការធានរា៉ាប់រង្ុខភាពក្នុះ ដល់បងបអូនកម្មករនកិ្ោជិតឱ្យបានក្លឿនក្ដើម្បីជួយ
្រមាលបនទតកចំណ្តយក្លើ្ុខភាព។ 

តារាងទី្២៣៖ កាំណត្់អត្តសញ្ញា ណកម្មករនិ្សោជិត្ស ើងវិញ 

បរោិយ 

្របុ ថ្នន កក់ណ្តរ ល ថ្នន កក់្ខតរ 

្  ្មាជកិ រ្ ី ្  ្មាជកិ រ្ ី ្  ្មាជកិ រ្ ី

គិ្តរតឹម្ឆ្ន ំ2016 510 500,607 418,881 381 381,373 316,903 129 119,234 101,978 

គិ្តរតឹម្ឆ្ន ំ2017 85,07 1,182,849 787,547 4,435 627,637 389,029 4,072 555,212 398,518 

គិ្តរតឹម្ឆ្ន ំ2018 8,770 1,614,678 1,140,829 5,257 1,206,176 702,913 3,513 408,502 437,916 

 

តារាងទ្ី២៤៖ ការចាំណ្តយតាវកាលកិផផនកផែទាាំសុខភាព     

ល.រ បរោិយ 

ការចណំ្តយតាវកាលកិ  ្របុ 
២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

 (លានក្រៀល) (លានក្រៀល)  (លានក្រៀល)  (លានក្រៀល) 
  ការចណំ្តយតាម្របក្ភទ្តាវកាលកិ (1) 0  6,477.7   84,582.2   91,059.9  

1 តាវកាលិករបាកប់ំណ្តច់របចំាវថ្ង 0 827.8 3,627.5 4,455.3 

2 
តាវកាលិកក្្វាពាបាល និងផថ្ទា ំក្វជាសា

ស្ត រ្  (ករណី្ ក្ស្តងាគ ុះបនទ ន់) 0          55.9   300.8   356.7  

3 តាវកាលិកលំផ មាតុភាព 0      5,594.0   80,653.9   86,247.9  

 ម្នទរីក្ពទ្យែាូវការ (2) 0  12,296.4   68,165.7   80,462.1  

្របុ(1)+(2) 0    18,774.1   152,747.9    171,522.0  
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ក្ដើម្បីបងខិតក្្វាឱ្យក្កៀកដល់្មាជិក ប.្.្ បានចុុះកិចចរពម្ក្រពៀងជ្ជម្ួយម្ូលដ្ឋា ន្ុខាភិបាល  
ទ្ូទាងំ២៥ រាជធានី/ក្ខតរ ្រុបចំនួន ១ ៣៣៥ (កនតងក្នុះម្នទីរក្ពទ្យថ្នន ក់ជ្ជតិចំនួន ៥ ម្នទរីក្ពទ្យបផងអកចំនួន 
១០៩ ម្ណឌ ល្ុខភាពចំនួន ១ ១៧៨ និងម្នទីរក្ពទ្យឯកជនចំនួន ៤៣)។ 

ចំក្ពាុះការលំផ មាតុភាពរប្់កម្មករនកិ្ោជិតជ្ជស្ត រ្ ី រតូវទ្ទ្លួបានរបាក់ឧបតថម្ភចំននួ ១២០% រយៈ
ក្ពល៣ផខ កនតងក្ពល្រមាកលំផ មាតុភាព (ចំនួន៥០%ែរល់ក្ដ្ឋយនិក្ោជកតាម្ចាប់ រ្ ីពីការងារ និង 

ចំនួន ៧០%ែរល់ក្ដ្ឋយ ប.្.្)។ អនុក្លាម្តាម្របកា្ក្លខ ៤០៤ ក.ប/រប.ក.ប.្.្ ចុុះវថ្ងទ្ី១១ 
ផខតុលា ឆ្ន ំ២០១៧ រ្ ីពីការអនុវតរការផថ្ទាំ្ ុខភាពតាម្របព័នធម្ូលនិធិ្ម្ធម្៌្ុខាភិបាល ្រមាប់កម្មករ
និក្ោជិត ក្រៅរបព័នធ និងការែរល់របាក់ឧបតថម្ភបផនថម្្រមាប់កម្មករនិក្ោជិតជ្ជស្ត រ្ ីក្ៅក្ពល្រមាលកនូកម្មករ 
និក្ោជិត ជ្ជស្ត រ្ ី ទាងំកនតង និងក្រៅរបព័នធទ្ទ្ួលបានក្ោលរបបឧបតថម្ភពីរាជរដ្ឋា ភិបាលក្ៅក្ពល្រមាលកនូ 
(ក្បើ្រមាលបានកូនមាន ក់ ទ្ទ្ួលបាន ៤០ម្ុឺនក្រៀល ្រមាលបានកូនក្ភាា ុះពីរនក់ទ្ទ្ួលបាន ៨០ម្ុឺនក្រៀល និង
្រមាល បានកូនក្ភាា ុះបីនក់ទ្ទ្ួល បាន ១លាន២០ ម្ុឺនក្រៀល រពម្ទាំងទ្ទ្ួលបានថ្វិកាឧបតថម្ភក្ដ្ឋយ 
សសម្តចអគ្គម្ហាសសនាបត្ីសត្សជ្ជ ហ នុ្ ផសន្ នយករដាម្ស្តនរីវនរពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជ និងសសម្តចកិត្តិព្ពឹទ្ធ
បណឌ ិត្  ប ុន្ រា៉ា ន្ី ហ ុន្ ផសន្ ចំនួន ៥លានក្រៀលបផនថម្ក្ទ្ៀត ក្ទាុះបីទារករ្ ់ឬសាា ប់ក៏ក្ដ្ឋយ)។ រាជរដ្ឋា ភិបាល
បានែ្ល់នវូក្ោលរបបឧបតថម្ភជូនដល់កម្មករនិក្ោជិតជ្ជស្ត រ្ ីទាងំកនតង និងក្រៅរបព័នធក្ពល្រមាលកូន តាម្រយៈ 
ប.្.្ កនតងឆ្ន ំ២០១៨ បានចំនួន ៦៥ ៤៨៤ នក់ កូន្រុបចនួំន ៦៥ ៩៦៥ នក់ ចំណ្តយទ្ឹករបាក់្រុប
ចំនួន ២៦ ៣៨៦ លានក្រៀល។ 

២.៤.២.២.ការអនវុតររបប្នរិ្ ខុ្ងគម្ផែនកផថ្ទាំ្ ខុភាព្រមាបម់្ស្តនរសីាធារណៈអតតីម្ស្តនររីាជការ 
              នងិអតតីយទុ្ធជន 

របប្នរិ្ុខ្ងគម្ផែនកផថ្ទាំ្ ុខភាព្រមាប់ម្ស្តនរសីាធារណៈ អតីតម្ស្តនរីរាជការ និងអតតីយុទ្ធជន រតវូ
បានបក្ងកើតក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹតយក្លខន្/រកត/០២១៧/០៧៨ រ្ ីពីការបក្ងកើតរបប្នរិ្ុខ្ងគម្ផែនក
ហានិភ័យការងារ្រមាប់ម្ស្តនរីសាធារណៈ និងផែនកផថ្ទាំ្ុខភាព្រមាប់ម្ស្តនរីសាធារណៈ អតីតម្ស្តនរីរាជការ 
និងអតីតយុទ្ធជន ក្ៅវថ្ងទ្០ី១ ផខកុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០១៧។ កនតងឆ្ន ំ២០១៨ក្នុះ ប.្.្ បានចុុះបញ្ា ីម្ស្តនរីសាធារណៈ 
អតីតម្ស្តនរីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជនបានចំនួន ៣៦ រក្ួង/សាថ បន័ ផដលមាន្មាជិក្រុប ៣១២ ៣០៦ នក ់
(រ្ី ៩៧ ៧០៤ នក់)។ ក្ៅកនតងឆ្ន ំដផដលក្នុះ ម្ស្តនរសីាធារណៈ អតីតម្ស្តនរីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន បានក្ៅ
ទ្ទ្លួក្្វាចំននួ ២៥ ៨៥១ដង  ផដលបានចំណ្តយថ្វិកាអ្់ចំននួ ២,៥ ប ៊ីលានក្រៀល។ 

ចំក្ពាុះម្ស្តនរីរាជការ្ុីវិលជ្ជស្ត រ្ ីក៏ទ្ទ្លួបានរបាក់ផខចំននួ ១០០% រយៈក្ពល៣ផខ កនតងរយៈក្ពល្រមាក 

លំផ មាតុភាព អនុក្លាម្តាម្អនុរកឹតយក្លខ ១៩៤ អនរក.បក ចុុះវថ្ងទ្ី២០ ផខវិច័ិកា ឆ្ន ំ២០១៧ រ្ ីពីការផកផរប 
និងដំក្ ើងរបាក់ឧបតថម្ភមាតុភាពជូនម្ស្តនរីរាជការ ម្ស្តនរីកម្ម្ិកា និងម្ស្តនរីជ្ជប់កិចច្នាជ្ជស្ត រ្ ីផដល្រមាលកូន 
និង របាក់ឧបតថម្ភបុណយ្ពជនូរគ្ួសារ្ពម្ស្តនរីរាជការ ម្ស្តនរីកម្ម្ិកា និងម្ស្តនរីជ្ជប់កិចច្នាផដលបានទ្ទ្ួល
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ម្រណភាព។ ជ្ជម្យួោន ក្នុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បានែរល់ក្ោលរបបឧបតថម្ភដល់ម្ស្តនរីរាជការ្ុីវិលជ្ជស្ត រ្ ីក្ពល
្រមាលបានកូនមាន ក់ទ្ទ្លួបាន ៨០ម្ុនឺក្រៀល របាកឧ់បតថម្ភក្នុះនឹងរតូវបក្ងកើនក្ទ្វគ្ុណ ឬរតីគុ្ណ ឬក្រចើនជ្ជង
ក្នុះ ជូនម្ស្តនររីាជការ ម្ស្តនរកីម្ម្ិកា និងម្ស្តនរីជ្ជប់កចិច្នាជ្ជស្ត រ្ ីតាម្ចំនួនកូនផដល្រមាលបានកូនក្ភាា ុះពីរ
នក់ទ្ទ្ួលបាន ១លាន ៦០ម្ុឺនក្រៀល និង្រមាលបានកូនក្ភាា ុះបនីក់ទ្ទ្ួលបាន ២លាន ៤០ម្ុឺនក្រៀល ក្ទាុះ
ទារកក្នុះ្រមាលម្កសាា ប់ក៏ទ្ទ្ួលបានផដរ។ 

២.៤.២.៣. ការអនវុតរផែនកផថ្ទាំ្ ខុភាពតាម្របពន័ធម្លូនធិិ្ ម្ធម្៌្ ខុាភបិាល 

ក្ដើម្បីក្លើកកម្ព្់្ុខមាលភាពរប្ក់ម្មករនិក្ោជិតវនក្្ដាកចិចក្រៅរបព័នធ  រាជរដ្ឋា ភិបាលបានែរល់
 ិរញ្ញបបទាន្រមាប់រទ្រទ្ង់្ុខភាពកម្មករនិក្ោជិតក្រៅរបព័នធតាម្រយៈ ការែរល់ក្្វាម្លូនិធិ្ម្ធម្៌្ុខា 
ភិបាល។ គ្ិតរតឹម្ចុងឆ្ន ំ២០១៨ ប.្.្ បានចុុះបញ្ា ី និងែ្ល់ប័ណណម្ូលនិធិ្ម្ធម្៌្ុខាភិបាលជូនដល់កម្មករ 
និក្ោជិតវនក្្ដាកិចចក្រៅរបព័នធ និងក្ោលក្ៅក្ែសងៗក្ទ្ៀត បានចំនួន ១២៤ ៩៤៦ នក ់(កនតងក្នុះមានកម្មករ
និក្ោជិតក្រៅរបព័នធ រកតម្របឹកា ំុ ្ងាក ត់ របធានភមូ្ិ អនរុបធានភមូ្ិ ្មាជិកភមូ្ ិ កីឡាករ កឡីាការិន ី
្ិលបៈករ ្លិបៈការិនី បុគ្គលិក កម្មករនិក្ោជិត វនអងគការ ្មាគ្ម្)។ 

 ២.៤.៣. ការអន្ុវត្តរបបសន្តិសុខសងគម្ផផនកព្បាក់សសា្ន្ 

ក្ដើម្បីអនុវតរតាម្ក្ោលនក្ោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល  កនតងការដ្ឋក់ឱ្យដំក្ណើរការរបប្នរិ្ុខ្ងគម្
ផែនករបាក់ ក្សាធន ដល់កម្មករនិក្ោជិតកនតងវិ្័យឯកជនក្ៅឆ្ន ំ២០១៩ រក្ងួបាន្ ការជ្ជម្យួវដគូ្
អភិវឌ្ឍន៏នន ក្ដើម្បីក្ធវើការ្ិកា នងិវិភាគ្ ិរញ្ញវតថត្រមាប់ផែនករបាក់ក្សាធន។ ជ្ជម្យួោន ក្នុះែងផដរ រក្ួង 
បានក្រៀបចំក្្ចករី រពាងចាប់ រ្ ីពីរបប្នរិ្ុខ្ងគម្ និងលិខតិបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរក្ដើម្បីក្រតៀម្អនុវតរ។ ក្លើ្ពី
ក្នុះរក្ួងបានកំពុង្ ការជ្ជម្ួយបណ្តរ របក្ទ្្អាសា នកនតងការអនុវតររបបក្សាធននិវតរន៍  ក្ដ្ឋយពលករ
អាចក្ែទរ្មាជិកភាព, អតីតភាពការងារ, និងការបង់ភាគ្ទានក្បឡា្នរិ្ុខ្ងគម្ពីរបក្ទ្្ម្យួក្ៅរបក្ទ្្
ម្ួយបនទ ប់ពចីប់កិចច្នាការងារ។ 

 ២.៤.៤. សសវាាាំព្ទ្  
២.៤.៤.១. កផំណទ្រម្ងក់្្វាសាធារណៈ នងិការរគ្បរ់គ្ង រិញ្ញវតថតសាធារណៈ 
ក្ដើម្បីពរងឹងរប្ិទ្ធភាពកនតងការអនុវតររបប្នរិ្ុខ្ងគម្ របកបក្ដ្ឋយតមាា ភាព និងគ្ណក្នយយភាព      

ប.្.្ បានក្ធវើការកំផណទ្រម្ង់ក្្វាសាធារណៈ និងការរគ្ប់រគ្ង ិរញ្ញវតថតសាធារណៈ តាម្រយៈការបក្ងកើត
អងគភាពជំនញចំណុុះឱ្យរក្ងួអាណ្តពាបាល និង ប.្.្ រមួ្មានការបក្ងកើតរកតម្របកឹាបក្ចចកក្ទ្្របប
្នរិ្ុខ្ងគម្ រកតម្របឹកាភិបាល គ្ណៈកម្មការក្វជាសាស្ត រ្  គ្ណៈកម្មការក្ដ្ឋុះរសាយវិវាទ្ ឬបណរ ឹង គ្ណៈកម្មការ 
 វិនិក្ោគ្ រកតម្ការងារ រ្ ីពី្ុវតថិភាពចរាចរណ៍ែាូវក្ោក្រមាប់ោំពារកម្មករនិក្ោជិត រកតម្ការងារ្កិា
រសាវរជ្ជវទ្បស់ាក ត់ករណីដលួ្នាប់ រកតម្ការងារ ក.្.ថ្.ម្ រកតម្ការងារបក្ចចកក្ទ្្ព័ត៌មានវិទ្ា។ កនតងក្នុះែង
ផដរ ប.្.្ ក៏មានក្្វាោំរទ្ម្យួចំននួកនតងការ្រម្ប្រម្ួលទាក់ទ្ង កិចចការរដាបាល (ទ្ទ្លួបនទតករគ្ប់រគ្ង 
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ការងាររដាបាលទ្ូក្ៅ និងការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុ្ស) កិចចការ ិរញ្ញវតថត និងកចិចការគ្ណក្នយយ (ការរគ្ប់រគ្ង
ការងារគ្ណក្នយយរ្បតាម្ក្ោលការណ៍ គ្ណក្នយយសាធារណៈ និងវិធានគ្ណក្នយយ) ការងារព័ត៌មានវិទ្ា 
(ការងារដកំ្ណើរការ Hardware និង Software វនរបព័នធកុំពយូទ្័រឱ្យបានលអរតឹម្រតូវ ក្ដើម្បីធានោំរទ្ចំក្ពាុះ
រគ្ប់តរម្ូវការទ្ិននន័យ)។ 

 រ្បោន ក្នុះផដរ ប.្.្ បានយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ក្ៅក្លើចំនុចម្ួយចំនួនមានជ្ជអាទ្ិ៍ ការបក្ងកើនរប្ិទ្ធភាព 
និងគុ្ណភាពក្្វារដាបាលសាធារណៈ ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ង ិរញ្ញវតថត និងរទ្ពយ្ម្បតរិរដា ពរងឹង និងពរងកីកិចច
្ ការរបតបិតរិការជ្ជម្យួវដគ្ូជ្ជត ិ និងអនររជ្ជត ិ វដគ្ូអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធនន និងក្លើកកម្ព្់្ម្ភាពក្យនឌ្័រ 
កនតងវិ្័យ្នរិ្ុខ្ងគម្។ 

 ២.៤.៤.២ ការែសពវែាយអបរ់ ំនងិបងាក រ 
  ក្ដើម្បីពរងឹងគុ្ណភាពកនតងការែរល់ក្្វារប្់ម្លូដ្ឋា ន្ុខាភិបាល ក្្វាែរល់តាវកាលិក ប.្.្ បាន
ពរងឹង្ម្តថភាព យល់ដងឹ ដល់និក្ោជក និងកម្មករនិក្ោជិត តាម្រយៈការក្ធវើ្ិកាខ សាលា ការរបជុំពិក្រោុះ
ក្ោបល់រតីភាគី្ និងវគ្គបណរត ុះបណ្តរ លននផដលពាក់ព័នធនឹងការអនុវតររបប្នរិ្ុខ្ងគម្។ តាម្រយៈក្នុះ 
ក្ដ្ឋយគ្ិតចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៦ ម្ក ប.្.្ បានក្ធវើការែសពវែាយក្ោលនក្ោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិ្័យការងារ បាន
ចំនួន ១ ៦០០ ក្លើក/្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន និងមានកម្មករនិក្ោជិតចំនួន ៣៤៩ ២១០ នក់ (រ្ី ៣០៦ ៩៨៤ 
នក់) បានចូលរួម្។  

តារាងទ្ី២៥៖ ផសពវផាយសាលន្សោបាយអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យការងារ 

បរោិយ 
្ រោ្បានទ្ទ្លួការែសពវែាយអបរ់ ំ កម្មករនកិ្ោជតិចលូរមួ្របជុែំសពវែាយ 

្ រោ្-រគ្ុឹះសាថ ន ក្លើក ្របុ រ្ ី

២០១៦ 91 91 8,728 7,371 

២០១៧ 642 642 123,255 106,375 

២០១៨ 867 867 217,227 193,238 

្របុ 1,600 1,600 349,210 306,984 

 ការែសពវែាយ រ្ ីពី្ុវតថភិាពចរាចរដល់កម្មករនិក្ោជិត និងអនកក្បើកបរោនយនរដឹកកម្មករនិក្ោជិត 
ចាប់តំាងពីឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ ប.្.្. បានក្ធវើចុុះក្ធវើការែសពវែាយក្ៅតាម្្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ចំនួន ២ ០៤៣ 
រតូវជ្ជ ១ ៧៣២ ក្លើកក្ដ្ឋយមានកម្មករនិក្ោជិតចូលរមួ្ចំននួ ២១២ ៧៨៥ នក់ និង អនកក្បើកបរចូលរួម្្រុប
ចំនួន ៨១ ៥១៤ នក់។  
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តារាងទី្២៦៖ ផសពវផាយសុវត្ថិភាពចរាចរដ្ល់ កម្មករនិ្សោជិត្ និ្ងអនកសបើកបរោន្យន្តដឹ្កកម្មករ  
                   និ្សោជិត្ 

បរោិយ 
្ រោ្ កម្មករនកិ្ោជតិ 

ក្រាងចរក ក្លើក កម្មករ អនកក្បើកបរ ្របុរមួ្ រ្ ី

២០១៤ 123 22 2,675 1,600 4,275 2,565 

២០១៥ 307 103 17,776 3,591 21,367 12,820 

២០១៦ 154 137 24,922 1,488 26,410 15,794 

២០១៧ 610 621 55,295 26,360 81,655 49,980 

២០១៨ 849 849 112,117 48,475 156,765 100,999 

្របុ 2,043 1,732 212,785 81,514 290,472 182,158 

ការែសពវែាយក្ោលនក្ោបាយ វនការអនុវតររបប្នរិ្ុខ្ងគម្ដល់កម្មករនិក្ោជក និងកម្មករ
និក្ោជិត ចាប់តំាងពីឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ ប.្.្. បានចុុះក្ធវើការែសពវែាយក្ៅដល់និក្ោជក ្ ជីព ជនរង
ក្រោុះ និងអាជ្ជា ធរចំនួន ១១៨  ០៥៣ ក្ ម្ ើនឹង ៨៥៩ក្លើក ក្ដ្ឋយមានកម្មករនកិ្ោជិតចំនួន ១២៧ ៩០១នក ់
(រ្ី៩៥ ៤២៨នក់) បានចូលរួម្។ 

តារាងទ្ី២៧៖ ផសពវផាយសាលន្សោបាយនន្ការអន្ុវត្តរបបសន្តិសុខសងគម្ ដ្លន់្ិសោជក ន្ិងកម្មករ 
និ្សោជិត្ 

បរោិយ 

សាថ នភាពែសពវែាយ អនកចលូរមួ្របជុែំសពវែាយ 

ក្លើក 
នកិ្ោជក/្ ជពី/ 
ជនរងក្រោុះ/អាជ្ជា ធរ រាជធានកី្ខតរ ្របុ រ្ ី

២០១៤ 23 2,907 0 1,682 673 

២០១៥ 46 4,841 24 6,188 2,475 

២០១៦ 74 12,868 25 12,868 5,274 

២០១៧ 404 43,768 25 52,088 41,306 

២០១៨ 312 53,669 24 55,075 45,699 

្របុ 859 118,053 98 127,901 95,427 

ការែសពវែាយអំពីវិធានការទ្ប់សាក តក់រណីដលួ្នាប់រប្់កម្មករនិក្ោជិត និងនិក្ោជក ចាប់តំាងពី 
ឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ ប.្.្. បានចុុះក្ធវើការែសពវែាយក្ៅតាម្្ រោ្ រគ្ឹុះសាថ នទ្ូទាងំរាជធានីក្ខតរ ចំនួន 

៣៨៧ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ក្ដ្ឋយមានកម្មករនិក្ោជិត្រុបចំនួន ៥៧ ៦៩០ នក ់(រ្ ី៤៧ ៥៧៨ នក់) 
បានចូលរួម្។ 
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តារាងទី្២៨៖ ផសពវផាយអាំពីវិធាន្ការទ្ប់សាា ត្ក់រណីដួ្លសន្ែប់ដ្ល់កម្មករនិ្សោជិត្ និ្ងនិ្សោជក  

បរោិយ 
្ រោ្បានទ្ទ្លួការែសពវែាយអបរ់ ំ កម្មករនកិ្ោជតិចលូរមួ្របជុែំសពវែាយ 

ក្រាងចរក ក្លើក ្របុ រ្ ី

២០១៤ 27 19 3,100 2,790 

២០១៥ 90 90 13,450 12,105 

២០១៦ 77 77 13,042 11,738 

២០១៧ 88 88 7,296 5,129 

២០១៨ 105 105 20,802 15,816 

្របុ 387 379 57,690 47,578 

២.៥. ការពព្ងឹងអភិបាលកិចចលអ 
ការបនរកំផណទ្រម្ងអ់ភិបាលកិចចលអ គ្ឺជ្ជយុទ្ធសាស្ត រ្អាទ្ិភាពម្ួយផដលរក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ ល 

 វិជ្ជា ជីវៈ បានក្ផារ តការយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាា ំង ក្ ើយចាត់ទ្ុកថ្នឆ្អឹងខនងម្យួវនភាពក្ជ្ជគ្ជ័យវនការអភិវឌ្ឍ     
 វិ្័យទាងំម្លូ។ នរយៈក្ពល៥ឆ្ន ំ កនាងម្កក្នុះ រក្ួងបានខិតខំោ៉ា ងយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ក្លើការក្លើកកម្ព្់
ការងាររដាបាល, ការែរល់ក្្វាសាធារណៈ, ការរគ្ប់រគ្ង ិរញ្ញវតថត និងរទ្ពយ្ម្បតរិរដារបកបក្ដ្ឋយតមាា ភាព, 
រប្ិទ្ធភាព និងគ្ណក្នយយភាព, ការពរងឹងយនរការផែនការ ថ្ តិិ និងនីតិកម្ម, កិចច្ របតិបតរិការអនររជ្ជតិ, 
ការងារអោគ ធកិារដ្ឋា ន និង្វនកម្មវែទកនតង រពម្ជ្ជម្យួការក្លើកកម្ព្់្ម្ភាពក្យនឌ្័រែងផដរ។ 

 ២.៥.១. ការងាររដ្ឋបាល ន្ិងការព្គ្ប់ព្គ្ង់លិខិត្ 

 “អភបិាលកចិចលអ ” គ្ឺជ្ជបុក្រលកខខណឌ ដ៏ចំាបាច់ក្ដើម្បី្ ក្រម្ចបានក្លបឿនវនការអភិវឌ្ឍក្្ដាកិចច និង
្ងគម្ ក្ ើយផដលរតូវបានរាជរដ្ឋា ភិបាលរគ្ប់នីតិកាលក្ផារ តការយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ និងចាតទ់្ុកជ្ជចំណចុ្ុីបវន
កំផណទ្រម្ង់ ជ្ជពិក្្្រតូវបានចាត់ទ្ុកជ្ជចំណុច ន្ូលវន យុទ្ធសាស្ត រ្ចតុក្កាណ ទាំង៤ដំណ្តក់កាល។ 

ជ្ជម្ួយោន ក្នុះែងផដររក្ងួ ក៏បានចូលរួម្ចំផណកនឹងការងារកំផណទ្រម្ង់រដាបាលសាធារណៈ ជ្ជពិក្្្ការ
ែរល់ក្្វាសាធារណៈរបកបក្ដ្ឋយគ្ុណភាព មានភាពសាម្ញ្ញ រប្ិទ្ធភាពផដលអាចក្ជឿទ្ុកចិតរបានពីអនក
ទ្ទ្ួលក្្វា។ 

កនតងការរគ្ប់រគ្ងចរាចរលិខិតសាន ម្រដាបាល ចាប់តាំងពីឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ ក្នុះ រក្ួងបានទ្ទ្ួលលិខិត
ចូលចំនួន ៣៤ ៨១៩ និងលិខិតក្ចញចំនួន ៤០ ៩៦៦ ។ ចំផណកការចុុះក្ប្កកម្មនន គ្ឺមានចនួំន្រុប ៥៥  ៩៩៤ 

ផដលកនតងក្នុះ ក្ប្កកម្មកនតងរបក្ទ្្មានចំនួន ៥២ ៣០០ ក្លើក និងក្ប្កកម្មក្រៅរបក្ទ្្មានចំនួន  
៣ ៦៩៤ ក្លើក។ 

តារាងទ្ី២៩៖ ការព្គ្ប់ព្គ្ងលិខិត្សចញចូល ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ការចរាចរលខិតិក្ចញចលូ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

លិខិតចូល លិខិត 5,891 6,952 7,879 7,591 6,506 34,819 
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លិខិតក្ចញ លិខិត 5,977 7,383 8,712 9,670 9,224 40,966 

តារាងទី្៣០៖ ចាំនួ្ន្សបសកកម្មកនតង ន្ងិសព្ៅព្បសទ្ស ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

បរោិយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ក្ប្កកម្មកនតងរបក្ទ្្ 
្រុប 7,929 9,565 9,574 11,725 13,507 52,300 

រ្ ី 1,720 2,114 2,158 2,490 2,923 11,405 

ក្ប្កកម្មក្រៅរបក្ទ្្ 
្រុប 471 601 861 986 775 3,694 

រ្ ី 37 70 82 108 154 451 

្របុ 
្របុ 8,400 10,166 10,435 12,711 14,282 55,994 

រ្ ី 1,757 2,184 2,240 2,598 3,077 11,856 

ម្ស្តនរីរាជការកំពុងបក្រម្ើការងារក្ៅក្រកាម្ឱ្វាទ្រក្ងួការងារ នងិបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ មានចំននួ
្រុប ៤ ៥ ១២នក់ (រ្ី ១ ២០០នក់) កនតងក្នុះម្ស្តនរីបក្រម្ើការងារក្ៅថ្នន ក់កណ្តរ លមានចំនួន ៣ ១៧៤នក ់
(រ្ី៨៥១នក់ និងម្ស្តនរីបក្រម្ើការងារក្ៅរាជធានីក្ខតរមានចំនួន ១ ៣៣៨នក់ (រ្ី ៣៤៩នក់)។ ក្ដើម្បកី្ឆ្ាើយ
តបក្ៅនងឹតរម្ូវការបផនថម្វនការបក្រម្ើក្្វាធារណៈ រ្បក្ៅនងឹក្ោលនក្ោបាយជ្ជតិ រ្ ពីីវិ្័យអប់របំណរត ុះ
បណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ និងយុទ្ធសាស្ត រ្ រប្់រក្ួង រក្ួងបានក្ធវើការក្រជើ្ក្រី្ម្ស្តនរីរាជការ
រកបខ័ណឌ រគ្ូបក្ចចកក្ទ្្ចនួំន ១ ១៥៤នក់ និងម្ស្តនររីាជការរកបខ័ណឌ រដាបាលទ្កូ្ៅ ៥៨២ នក់។ ជ្ជម្ួយោន
ក្នុះរក្ួងក៏បានក្ោរពោ៉ា ងរតឹម្រតូវតាម្លិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរជ្ជធរមានកនតងការ ដំំក្ ើងថ្នន ក់ ឋាននររ្័ករិ 
និងការែរល់ក្រគ្ឿងឥ្សរយ្ក្ែសងៗជូនដល់ថ្នន ក់ដឹកនំ និងម្ស្តនរីរាជការរប្់រក្ួងផថ្ម្ក្ទ្ៀតែង។ 

តារាងទ្ី៣១៖  ចាំន្ួន្ម្ស្រន្តីរាជការសរុបរបស់ព្កសួង ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

បរោិយ 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

្របុ រ្ ី ្របុ រ្ ី ្របុ រ្ ី ្របុ រ្ ី ្របុ រ្ ី

្រុបរួម្ 3,564   802   3,823   871   4,045   947   4,536   1,126   4,512   1,200  

្រុបថ្នន ក់កណ្តរ ល 2,089  476  2,346   527   2,603   606   3,022   744   3,174   851  

្រុបរាជធានីក្ខតរ 1,475  326  1,477   344   1,442   341   1,514   382   1,338   349  

តារាងទ្ី៣២៖ ចាំន្ួន្បផព្ម្បព្ម្ួលម្ស្រន្តីរាជការសរុបរបស់ព្កសួង ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

រកបខណ័ថ្មី (រគ្បូក្រងៀន) នក ់  294   274   276   306   4   1,154  

រកបខណ័ថ្មី (រដាបាល) នក ់  125   43   26   151   237   582  

ការក្ែទរចលូ នក ់  60   10   22   33   22   147  

ការក្ែទរក្ចញ នក ់  39   32   46   45   60   222  

ទ្ំក្នរោម នក្បៀវតសក្ដ្ឋយ ម្ រ័គ្ចិតរ នក ់  285   59   79   87   71   581  

ឈ្ប់ក្ដ្ឋយ ម្ រ័គ្ចិតរ នក ់  50   14   38   24   29   155  
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ឈ្ប់ក្ដ្ឋយក្បាុះបង់ នក ់  11   34   45   14   18   122  

ចលូនិវតរន៍ នក ់  9   22   20   10   19   80  

ម្រណភាព នក ់  1   2  0  1   2   6  

ម្ស្តនរជី្ជប់កិចច្នា នក ់  568   383   179   368   252   1,750  

តារាងទ្ី៣៣៖ ការផត្ងតាាំង ន្ងិដ្ាំស ើងឋាន្ៈ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ការផតងតំាង នងិការដំក្ ើងឋានៈ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ថ្នន ក់កណ្តរ ល 
្រុប 148 238 229 312 218 1,145 

រ្ ី 20 37 67 75 53 252 

រាជធានីក្ខតរ 
្រុប 11 40 43 52 64 210 

រ្ ី 2 7 10 18 19 56 

្របុរមួ្ 

្របុ 159 278 272 364 282 1,355 

រ្ ី 22 44 77 93 72 308 

តារាងទ្ី៣៤៖ ការផតល់សព្គ្ឿងឥសសរិយយស ន្ិងប័ណណ សរសសើរ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

របក្ភទ្កក្រគ្ឿងឥ្សរយិ្ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

រពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជថ្នន ក់ជ្ជតូបការ ក្រគ្ឿង 8 2 0 4 0 14 

រពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជថ្នន ក់ម្ហាក្្រីវឌ្ឍន ៍ ក្រគ្ឿង 2 1 2 5 4 14 

រពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជថ្នន ក់ ម្ហាក្្ន ក្រគ្ឿង 1 1 4 2 1 9 

រពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជថ្នន ក់ ធបិឌ្ិនទ ក្រគ្ឿង 1 0 0 0 0 1 

រពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជថ្នន ក់ ក្្ន ក្រគ្ឿង 2 2 0 3 0 7 

រពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជថ្នន ក់ អ្សឬទ្ធ ិ ក្រគ្ឿង 0 1 3 3 1 8 

ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណឌ ថ្នន ក់ ម្ហាក្្រីវឌ្ឍន៍ ក្រគ្ឿង 1 1 1 6 3 12 

ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណឌ ថ្នន ក់ ម្ហាក្្ន ក្រគ្ឿង 3 6 0 11 6 26 

ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណឌ ថ្នន ក់ ធិបឌ្ិនទ ក្រគ្ឿង 1 7 9 4 8 29 

ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណឌ ថ្នន ក់ ក្្ន ក្រគ្ឿង 2 13 11 11 10 47 

ក្ម្ដ្ឋយម្ុនីសារាភ័ណឌ ថ្នន ក់ អ្សឬទ្ធ ិ ក្រគ្ឿង 7 19 39 50 51 166 

ក្ម្ដ្ឋយមា្ ក្រគ្ឿង 46 68 58 73 73 318 

ក្ម្ដ្ឋយរបាក ់ ក្រគ្ឿង 85 91 124 157 120 577 

ក្ម្ដ្ឋយ្ំរិទ្ធ ក្រគ្ឿង 186 168 260 276 161 1,051 

ប័ណណ្រក្្ើរ ្នាឹក 0 1,032 660 382 401 2,475 

្រុប 
 

345 1,412 1,171 987 839 4,754 
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ការរគ្ប់រគ្ង និងអភិវឌ្ឍម្ស្តនរីរាជការ្ុីវិលកនាងម្កក្នុះ រក្ួងបាននឹងកំពុងអនុវតរជ្ជរបចំាក្ៅក្លើការ
កសាង្ម្តថភាពក្ដ្ឋយក្ផារ តក្ៅក្លើការបណរត ុះបណ្តរ ល ទ្្សនៈកិចច្ិកាកនតងក្រៅរបក្ទ្្ ជូនដល់ម្ស្តនរីរាជការ 
ទាងំថ្នន កជ់្ជត ិនិងក្រកាម្ជ្ជតិ មានចំននួ្រុប ៥ ៦៧៧ នក ់។ ការក្រៀបចំវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល្្ីពីការងារ រដាបាល 
 ិរញ្ញវតថត និងផែនការ ផដលមាន្ិកាខ កាម្្រុបចំននួ ៧៤៩ នក។់ បញ្ាូនម្ស្តនរកី្ៅទ្្សនកចិចកនតងរបក្ទ្្្រុប
ចំនួន ១៤០ នក់, ទ្ សនកិចចក្រៅរបក្ទ្ រ្បុចំនួន ៣ ៣៨ នក់, បណ្ត ុះបណ្្តលកនតងរបក្ទ្ រ្ុបចំនួន ៣ ១៥៧នក,់ 
និងបណ្ត ុះបណ្្តលក្រៅរបក្ទ្្្រុបចំននួ ១ ២៩៣ នក។់ 

តារាងទ្ី៣៥៖ ការបណតត ុះបណ្តត លវគ្គរដ្ឋបាល ហិរញ្ាវត្ថត និ្ងផផន្ការ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ការបណរត ុះបណ្តរ លវគ្គរដាបាល  ិរញ្ញវតថត និងផែនការ នក ់ 150 186 206 207 0 749 

ចូលរួម្វគ្គបណរត ុះបណ្តរ លកនតងរបក្ទ្្ នក ់ 504 762 275 636 980 3,157 

ចូលរួម្វគ្គបណរត ុះបណ្តរ លក្រៅរបក្ទ្្ នក ់ 177 245 286 255 330 1,293 

ចលូរួម្ទ្្សនកចិច្ិកាកនតងរបក្ទ្្ នក ់ 0 0 0 136 4 140 

ចលូរួម្ទ្្សនកចិច្ិកាក្រៅរបក្ទ្្ នក ់ 9 57 89 86 97 338 

្របុរមួ្ នក ់ 840 1,250 856 1,320 1,411 5,677 

២.៥.២. ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ាវត្ថត ន្ិងព្ទ្ពយសម្បត្តិរដ្ឋ 
ការងាររគ្ប់រគ្ង ិរញ្ញវតថត និងរទ្ពយ្ម្បតរិរដា រក្ួងបានចូលរួម្អនុវតរក្ដ្ឋយការយកចតិរទ្ុកដ្ឋក់ក្លើ 

កម្មវិធីកំផណទ្រម្ង់ការរគ្ប់រគ្ង ិរញ្ញវតថតសាធារណៈដំណ្តក់កាលទ្ី៣ ក្ដ្ឋយផែអកក្លើទ្្សនទាន “ការែាភាា ប់
ថ្វកិាក្ៅនងឹក្ោលបណំង ក្ោលនក្ោបាយ” រពម្ទាងំអនុវតរតាម្រកបខណ័ឌ វនកំផណទ្រម្ង់ និងក្ោលនក្ោ
បាយក្ែសងៗ ក្ទ្ៀតផដលរាជរដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋក់ក្ចញ។ តាម្រយៈកម្មវិធីកំផណទ្រម្ងទ់ាងំក្នុះ រក្ងួបានក្រៀបចំ 

អនុវតរថ្វិកាកម្មវិធី្រមាបអ់នុវតរយុទ្ធសាស្ត រ្អាទ្ិភាព និងកំផណទ្រម្ង់ទាងំ៥ វនការអភិវឌ្ឍវិ្័យការងារ និង
បណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ ២០១៤-២០១៨ ្ំក្ៅក្លើកកម្ព្់្ម្តថភាព រប្ទិ្ធភាពការងារ និងពរងឹងការែរល់
ក្្វាសាធារណៈឱ្យកាន់ផតរបក្្ើរក្ ើង។ រក្ួងបានខិតខំបក្ងកើនរប្ិទ្ធភាព និងគ្ុណភាពក្្វាសាធារណៈ 
ក្ដ្ឋយការខិតខំពរងឹងយនរការរគ្ប់រគ្ងការែរល់ក្្វា ការចរាចរលិខិតឯកសារ និងក្រៀបចំកា រិោល័យរចក 

ក្ចញចូលផតម្ួយ ការ្រម្ួលការក្បើកែរល់របាក់ក្បៀវតសជូនម្ស្តនរីរាជការទាន់ក្ពលក្វលាជ្ជក្ទ្ៀងទាត់តាម្
របព័នធធនោរ តាម្ក្ោលការណ៍រប្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាល។  

បផនថម្ក្លើក្នុះ រក្ងួបានពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងការអនុវតរថ្វិកាកាន់ផតមានរប្ិទ្ធភាព  មត់ចត់ និងម្ុឺងមា៉ា ត ់
តាម្រយៈការរគ្ប់រគ្ងការអនុវតរចំណ្តយ ផដលអនុក្លាម្ក្ៅតាម្ចាប់ រ្ ីពីរបព័នធ ិរញ្ញវតថតសាធារណៈ ក្ដ្ឋយ
បានអនុវតរការក្បើករបាកក់្បៀវតសជូនថ្នន ក់ដឹកនំ និងម្ស្តនរីរាជការបានទាន់ក្ពល និងតាម្របព័នធធនោរ ១០០% 
និងអនុវតរចំណ្តយកនតងករម្ិតលំក្អៀង ៥% វនផែនការថ្វិកាជ្ជត ិ។ 
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កនតងការអនុវតរកម្មវិធីកំផណទ្រម្ងក់ាររគ្ប់រគ្ង ិរញ្ញវតថតសាធារណៈ ក្ៅឆ្ន ំ២០១៣ និងឆ្ន ំ២០១៤ រក្ងួ 

បានចូលរមួ្អនុវតរតាម្កម្មវិធីកំផណទ្រម្ង់ ិរញ្ញវតថតសាធារណៈ ក្ដ្ឋយការអនុវតរថ្វិកាកម្មវិធីសាកលបងថ្វិកា
កម្មវិធី និងម្និផម្នកម្មវិធកី្ដ្ឋយ ម្ ័រគ្ចិតរ។ ក្ៅឆ្ន ំ២០១៥ រក្ងួបានចាប់ក្ែរើម្អនុវតរថ្វិកាកម្មវិធីក្ពញក្លញ 
ក្ដ្ឋយបានក្រៀបចំអងគភាពថ្វិកាចំននួ ០៧ អងគភាព (ករម្ិតទ្ី២) ក្ៅរដាបាលកណ្្តល  និង ២៥ អងគភាព ក្ៅ
ម្នទីរការងារ និងបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ រាជធានី ក្ខតរ។ រក្ងួបានអនុវតរតាម្ផែនការ្កម្មភាពកំផណទ្រម្ង់
 ិរញ្ញវតថតជហំានទ្ី៣ រប្់ខាួន (MAP3) របចំារតមីា្ និងអនុវតរ្ក្រម្ចបានតាម្ក្ោលក្ៅ្ូចនករ ក្ដ្ឋយ
ទ្ទ្ួលបានចំណ្តត់ថ្នន ក់ខព្់ពីការវាយតវម្ារប្់គ្ណៈកម្មការកំផណទ្រម្ង់ រិញ្ញវតថតសាធារណៈវនរក្ួងក្្ដាកិចច
និង ិរញ្ញវតថត។ បផនថម្ពីក្នុះក្ៅឆ្ន ំ២០១៧ រក្ួងបាន ម្ ័រគ្ចិតរចូលរួម្អនុវតរសាកលបងរបព័នធបក្ចចកវិទ្ាព័ត៌មាន 

្រមាប់ការរគ្ប់រគ្ង ិរញ្ញវតថតសាធារណៈ (FMIS)។  
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តារាងទ្ី៣៩៖ ការព្គ្ប់ព្គ្ងសមាា រ ន្ិងសព្បងឥន្ធន្ៈ 

បរោិយ ឯកតា 

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

បានក្បើក
ែ្ល ់

បានក្បើក
ែ្ល ់

បានក្បើក
ែ្ល ់

បានក្បើក
ែ្ល ់

បានក្បើក
ែ្ល ់

ែគត់ែគង់្មាភ រ្មាអ ត និងអនម្័យ ទ្ំនិញ 7,200 6,172 5,930 5,900 14,650 

ែគត់ែគង់្មាភ រផថ្ទាអំោរ ទ្ំនិញ 1,260 3,058 1,516 1,516 3,835 

ែគត់ែគង់ក្រគ្ឿងបនា ្់រថ្យនរ ក្រគ្ឿង 85 86 84 75 185 

ែគត់ែគង់ក្របងឥនធនៈ លីរត 95,831 157,465 158,663 172,773 118,690 

ែគត់ែគង់្មាភ រការិោល័យ្រមាប់
រគ្ឹុះសាថ ន្ិកា 

ទ្ំនិញ 3,274 - 8,803 7,060 5,220 

ែគត់ែគង់្ មាភ រការិោល័យ្រមាប់ថ្នន ក់កណ្តរ ល ទ្ំនិញ 17,580 4,960 12,151 10,890 10,956 

ែគត់ែគង់្មាភ ររប ង ទ្ំនិញ 2,401 3,945 3,932 3,439 3,180 

២.៥.៣. ការងារផផន្ការសថិត្ិ ន្ិងន្ីត្កិម្ម 
តារាងទ្ី៤០៖ សរៀបចាំកសាងផផន្ការ ចងព្កងសម្ិទ្ធផលព្កសួង 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

របជុំ និង្ិកាខ សាលាវែទកនតងរក្ួង ដង 43 105 80 84 85 397 

របជុំ និង្ិកាខ សាលាអនរររក្ងួ ពាក់ព័នធនឹងការងារ 
កសាងក្ោលនក្ោបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្នន 

ដង 67 102 176 182 186 713 

របជុំ និង្ិកាខ សាលាអនរររក្ួង ពាក់ពន័ធនឹងការងារ
កសាងបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរ 

ដង 27 42 44 32 30 175 

របជុំ និង្ិកាខ សាលាអនរររក្ួង ពាក់ពន័ធនឹងការងារ
ក្ែសងៗ 

ដង 12 16 23 45 40 136 

ការចូលរួម្របជុំពិភាកាជ្ជរបចំាជ្ជមួ្យរកតម្របឹកា
ក្្ដាកិចច ្ងគម្កិចច និងវបបធម្៌ (ECOSOCC) ក្ដើម្បី
 វិភាគ្ពីសាថ នភាពក្្ដាកិចច ្ងគម្កិចច និងវបបធម្ ៌

ដង 11 11 11 11 11 55 

បានចុុះតាម្ដ្ឋនការអនុវតរផែនការ្កម្ម ភាពរប្់
អងគភាពក្រកាម្ឱ្វាទ្រក្ួង 

អងគ
ភាព 

23 20 6 0 0 49 

ការកសាងរបាយការណ៍្ រ ីពី្ មិ្ទ្ធែលការងារ និង
ទ្ិ្ក្ៅការងារក្ែាើជូនទ្ី្ រ ីការគ្ណៈរដាម្ស្តនរ ី ដង 20 22 20 22 22 106 

ការក្ធវើការផបងផចករបាយការណ៍្ ម្ិទ្ធិែលរក្ួង 

ក្ៅដល់ថ្នន ក់ដឹកនំរក្ងួ និងសាថ ប័នពាក់ពន័ធ កាល 835 905 1,130 1,068 1,400 5,338 
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២.៥.៤. ការងារនាយក ឋ ន្សហព្បត្ិបត្តិការអន្តរជ្ជត្ិ 
តាម្រយៈកិចច្ ការជ្ជម្យួអងគការអនររជ្ជតិខាងការងារ (ILO) រក្ួងបានបក្ងកើតគ្ណៈកម្មការជ្ជត ិ

និងក្លខាធកិារដ្ឋា នវនគ្ណៈកម្មការជ្ជតិរតួតពិនិតយការអនុវតរអនុ្ញ្ហញ អនររជ្ជតិខាងការងារ ផដលកម្ពតជ្ជបាន
ែរល់្ចាច ប័ន រពម្ទាងំបានបក្ងកើតរកតម្ការងារអនររជ្ជតិ  និងក្លខាធិការដ្ឋា នរកតម្ការងារអនររជ្ជត ិ ក្ដើម្បីជួយ
្រម្ប្រម្ួលរបម្ូល  និងែរល់ធាតុចូល ្រមាប់ក្ធវើរបាយការណ៍ក្ឆ្ាើយតបជូនអងគការអនររជ្ជតិខាងការងារ 
(ILO) ឱ្យបានទាន់តាម្កាលកំណត់។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះ ក្ដើម្បីក្លើកកម្ព្់្ិទ្ិធក្្រភីាពអងគការវិជ្ជា ជីវៈ ក្រកាម្កិចច
្ ការរតីភាគ្ី និងជំនួយបក្ចចកក្ទ្្ពីអងគការ ILO រក្ួងបានអនុម្័តផែនទ្ីបងាា ញែាូវ ្រមាប់អនុវតរ 
អនុសា្ន៍រប្់អងគការ ILO ពាក់ព័នធនឹងក្្រីភាព្មាគ្ម្ និងបានែសពវែាយដល់រគ្ប់្មាជិកវនគ្ណៈ
កម្មការជ្ជតិក្នុះ។ 

តារាងទី្៤១៖ កចិចព្បជុាំ និ្ងសិកាខ សាលា កនតងត្ាំបន់្អាសា ន្ និ្ងអឺរ៉ាុប 

បរោិយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

កិចចរបជុ ំ
និង 

្ិកាខ សាលា 

អាសា ន 83 144 162 145 105 639 

អឺរ៉ាុប 10 22 16 10 9 67 

តំបន់ក្ែសងៗ 38 47 66 59 97 307 

្របុរមួ្ 131 213 244 214 211 1,013 

រក្ួងបានបក្ងកើនវតរមានក្ៅក្លើឆ្កអនររជ្ជតិតាម្រយៈការចូលរួម្កិចចរបជុំ្ំខាន់ៗកនតងតំបន់អាសា ន 
និងអឺរ៉ាុប រួម្មាន  កិចចរបជុំរកតម្របឹកា្ គ្ម្ន៍ ្ងគម្វបបធម្៌អាសា ន កិចចរបជុំថ្នន ក់ឧតរម្ម្ស្តនរី និងថ្នន ក់ 
រដាម្ស្តនរីការងារអាសា ន និងកិចចរបជុំ្ំខាន់ៗ ផដលមានក្ៅកនតងគ្ក្រមាងផែនការរប្់ក្លខាធិការដ្ឋា នអាសា ន។ 
កនតងក្នុះ រក្ួងក៏បានចូលរួម្អនុម្័តក្លើឯកចន័ទភាពអាសា ន រ្ ីពីការការពារ និងក្លើកកម្ព្់្ិទ្ធិពលករ 
ក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ ក្្ចករីផថ្ាងការណ៍ក្វៀងចនទន៍ រ្ ីពីការផាា ្់បរូរ ការងារក្រៅរបព័នធក្ៅជ្ជការងារកនតងរបព័នធ 
ក្ដើម្បីក្ឆ្ព ុះក្ៅរកការងារ្ម្រម្យកនតងរកបខ័ណឌ អាសា ន និងក្្ចករីផថ្ាងការណ៍អាសា ន រ្ ីពីការងារវបតង ក្ដើម្បី
្ម្ធម្៌ និងការរីកចក្រម្ើនរួម្រប្់អាសា ន។ 

តារាងទ្ី៤២៖ កាត្ពវកិចចអនុ្វត្តអនុ្សញ្ញា  ន្ិងការងារសព្ម្បសព្ម្ួលកិចចការអន្តរជ្ជត្ិ 
បរោិយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ការក្ធវើរបាយការណ៍ក្ឆ្ាើយតបជ្ជម្ួយអងគការ ILO 11 13 21 11 11 67 

ការក្ធវើរបាយការណ៍ក្ឆ្ាើយតបពាក់ព័នធកិចចការអាសា ន 5 6 14 10 12 47 

ការបកផរបឯកសារពាក់ព័នធនឹងវិ្័យការងារ 4 8 0 1 1 14 

ការក្រៀបចំឯកសារជំនួយសាម រតី និងកណំត់បងាា ញ 
ក្លើកិចចការងារអាសា ន  និង ILO ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ 

92 104 34 48 39 317 



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 152  

ការរបមូ្លចងរកងអនុ្សរណៈវនការក្ោគ្យល់ោន  
(MoU) និងកិចចរពម្ក្រពៀងរវាងរក្ួងការងារ និង 

បណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈជ្ជមួ្យវដគូ្ពាក់ព័នធនន 

0 0 0 33 35 68 

បផនថម្ក្លើក្នុះ ក្ដើម្បីបនរពរងឹង និងពរងីកកិចច្ របតិបតរិការក្ទ្វភាគី្ និងព ុភាគី្ ជ្ជម្យួវដគូ្ននឱ្យ
កាន់ផតរបក្្ើរ រក្ួងក៏បានបនរចុុះអនុ្សរណៈ វនការក្ោគ្យល់ោន  (MoU)  ជ្ជម្ួយអងគការ សាថ ប័នជ្ជតិ 
និងអនររជ្ជតិ វដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ និងបណ្តរ របក្ទ្្ននកនតងតំបន់ និងពិភពក្លាក។ ទ្នទឹម្នឹងក្នុះរក្ួងក៏បាន
្ ការជ្ជម្ួយអនក្រម្ប្រម្ួលវនអងគការ្ របជ្ជជ្ជតិរបចំារពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជ  កនតងការបក្ងកើត គ្ណៈ 
របឹកាភិបាល វនកម្មវិធីរួម្ោន រប្់អងគការ្ របជ្ជជ្ជតិ “រួម្ោន ក្ដើម្បីម្ុខរបរ និងការងាររប្់យុវជនក្ៅ
កម្ពតជ្ជ (Steering Committee of United Nation Joint Programme “UNited for Youth Employment 
in Cambodia”) ក្ដើម្បីក្លើកកម្ព្់ចំក្ណុះដឹង និងជំនញរប្់យុវជនកម្ពតជ្ជ ។ 

តារាងទ្ី៤៣៖ ការផព្បព្បលួចងព្កងអន្ុសសរណៈជ្ជម្ួយនដ្គូ្ ក់ព័ន្ធនានា 

បរោិយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

អនុ្សរណៈវនការក្ោគ្យល់ោន (MoU) 

និងកិចចរពម្ក្រពៀងរវាងរក្ួង ជ្ជម្យួវដគ្ូ
ពាក់ព័នធនន 

0 0 0 33 28 61 

 ២.៥.៥. ការងារអាគ ្ិការ ឋ ន្ និ្ងសវន្កម្មនផៃកនតង 

អងគភាពអោគ ធិការដ្ឋា ន និង្វនកម្មវែទកនតង ថ្ ិតកនតងយុទ្ធសាស្ត រ្ទ្៥ី គឺ្ការពរងឹងអភិបាលកិចចលអ។ កនតង
ក្នុះផដរ អងគភាពទាងំពីរបានបំក្ពញតនួទ្ីភារកិចចរ្បតាម្ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្ក៏ដូចជ្ជលិខិតបទ្ដ្ឋា ននន 
ក្ ើយ កនតងក្នុះបានចុុះអធិការកិចច និង្វនកម្ម ក្ដើម្បីតាម្ដ្ឋនក្លើរគ្ប់បណ្តរ អងគភាពក្រកាម្ឱ្វាទ្រក្ួង 
ក្ដើម្បីតាម្ដ្ឋនការអនុវតរក្លើផែនការយទុ្ធសាស្ត រ្ រក្ួង២០១៤-២០១៨ និងលិខិតបទ្ដ្ឋា ននន ផដលអងគភាព 

ទាងំក្នុះរតវូអនុវតរ តាម្នីតិវិធី រតួតពិនិតយក្លើការអនុវតរចំណូលចំណ្តយថ្វិកា ការរគ្ប់រគ្ងរទ្ពយ្ម្បតរិរដា 
ក្ដ្ឋុះរសាយក្លើវិវាទ្រដាបាល។ 

រក្ងួបានក្រៀបចំផែនការ កម្មវិធីការងារ និងការចាត់តំាងអនុវតរឱ្យរ្បតាម្ក្ោលនក្ោបាយ និង
ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្ រប្់រក្ួង និងបានចុុះក្ធវើអធិការកិចច និង្វនកម្មក្ៅតាម្បណ្តរ អងគភាព រាជធានីក្ខតរ 
និងអងគភាពថ្នន ក់កណ្តរ ល រពម្ទាងំបានក្ធវើរបាយការណ៍អធិការកចិច និង្វនកម្ម រ្ ីពីចំណចុខវុះខាត និងបញ្ហា
របឈ្ម្ រប្់អងគភាពរងអធិការកិចច នងិ្វនដ្ឋា ន ក្ដើម្បីជូនថ្នន ក់ដឹកនំរជ្ជប និងែរល់អនុសា្ន៍។ ជ្ជម្ួយោន
ក្នុះ បានទ្ទ្លួពាកយបណរ ឹង និងចុុះអក្ងកតរសាវរជ្ជវ ្រម្តុះ្រម្លួ និងក្ដ្ឋុះរសាយវិវាទ្រដាបាលតាម្រយៈការ
របម្លូ្ំណុកំ្រឿងឯកសារពាក់ព័នធ សាកសី និងភ រ្តតាងក្ែសងៗ ក្ៅតាម្ករណីវនពាកយបណរ ឹងជ្ជម្យួអងគភាព
ពាក់ព័នធ។ បផនថម្ក្លើក្នុះក្ទ្ៀត, រក្ងួក៏បានចូលរួម្របជុំពិភាកាក្ធវើក្្ចករីរពាងចាប់ រ្ ីពីអធិការកិចចជ្ជម្ួយ



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 153  

រក្ួងទ្ំនកទ់្ំនងរដា្ភារពឹទ្ធ្ ភា និងអធិការកិចច និងបណ្តរ សាថ ប័នដវទ្ក្ទ្ៀត ក្ ើយបានចលូរួម្ពិនិតយ និង
ពិភាកាក្លើ ក្្ចករីរពាងអនុរកឹតយ រ្ ីពីវិធាន និងនីតិវិធីវនការក្ធវើអធិការកិចច ិរញ្ញវតថត ជ្ជម្យួរក្ងួក្្ដាកិចច 
និង ិរញ្ញវតថត។ 

តារាងទី្៤៤៖ ការងារអាគ ្ិការ ឋ ន្ និ្ងសវន្កម្មនផៃកនតង 

ការងារអធកិារកិចច នងិ្វនកម្មវែទកនតង 
លទ្ធែលវនការអនវុតរ (គ្តិជ្ជដង) ្របុ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ការក្រៀបចំកាលវិភាគ្ ្មា្ភាពអធិការកិចច និង
្វនកម្ម្រមាប់ការិយបរិក្ចទ័្ ២០១៨ 

25 30 53 49 58 215 

ការពរងឹងយនរការអធិការកិចច និង្វនកម្ម ទាងំ
ម្ុខ្ញ្ហញ ថ្មី ការយិបរិក្ចទ័្ថ្មី និងម្ុខ្ញ្ហញ ចា្់ 
ការិយបរិក្ចទ័្ចា្់ 

25 30 53 49 58 215 

ការបណរត ុះបណ្តរ លវែទកនតង រ្ ពីីនតិីវិធីវនការក្ធវើ
អធិការកិចច និង្វនកម្ម 0 0 1 1 1 3 

ការរបជុំែសពវែាយ រ្ ីពីលទ្ធែលក្ធវើ្វនកម្មនូវ
ចំណចុខវុះខាត ឬចំណចុអ្កម្មរួម្ 

0 1 1 0 0 2 

ការពិនិតយតាម្ដ្ឋនការអនុវតរក្ប្កកម្ម និងផែន 

ការយុទ្ធសាស្ត រ្ រប្់រក្ួងក៏ដចូជ្ជក្ោលការណ៍ 
ផណនំ និងលិខតិបទ្ដ្ឋា នគ្តិយតុររាជរដ្ឋា ភបិាល 

25 30 53 49 58 215 

ការចុុះក្ដ្ឋុះរសាយពាកយបណរ ងឹជូនរគ្ប់បណ្តរ  

អងគភាព ថ្ ិតក្រកាម្ចំណុុះរក្ងួ 
1 2 5 1 1 10 

២.៥.៦. គ្ណៈកម្មការទ្ទួ្លបន្ៃតកការងារសយន្ឌ័្រ 
 ការក្លើកកម្ព្់្ម្ភាពក្យនឌ័្រកនតងវិ្័យការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ រក្ងួបានអនុវតរតាម្
អនុសា្ន៏រប្់ ្ក្ម្រចអគ្គម្ហាក្្នបតីក្តក្ជ្ជ   នុ ផ្ន នយករដាម្ស្តនរ ីវនរពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជឱ្យមាន
្ងគតិភាពក្ៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្ រ្ ីពីនរីរតនៈទ្ី៤ រក្ួងបានដ្ឋក់ក្ចញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្
បស្តញ្ហា បក្យនឌ័្រកនតងវិ្័យការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ ២០១៤-២០១៨ កនតងការយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ខព្់
ក្លើការអប់រអំពីំ្ិទ្ធិកម្មករកនតងរកបខ័ណឌ ចាប់ រ្ ីពីការងារកនតងចំក្ណ្តម្នកិ្ោជក នងិកម្មករនិក្ោជិត ជ្ជពិក្្្ 

កម្មករកម្មការនិីកនតងវិ្័យវាយនភណឌ កាត់ក្ដរ និងែលិតផ្បកក្ជើង ការអប់រំជ្ជម្ូលដ្ឋា នអំពីចាប់ រ្ ីពីការងារ 
ចាប់ក្ទ្្នរររបក្វ្ន ៍ ចាប់ពាក់ព័នធនឹងរបវពណីវបបធម្៌របក្ទ្្ក្ោលក្ៅដល់ពលករកម្ពតជ្ជចំណ្តករ្តក
ទាងំពីរក្ភទ្, ការែសពវែាយបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរ ្ រ ីពី្ខុភាព និង្ុវតថិភាពការងារដល់កម្មករ កម្មការិនីកនតងវិ្័យ
វាយនភណឌ កាត់ក្ដរ និងែលិតផ្បកក្ជើង និងបានែសពវែាយព័ត៌មានឱ្កា្ការងារកនតង និងក្រៅរបក្ទ្្ ែរល់
ក្្វាពិក្រោុះក្ោបល់ និងតរម្ង់ទ្ិ្វជិ្ជា ជីវៈដល់ស្ត រ្ ី។ រក្ួងបានែរល់ឱ្កា្ និងជំរុញក្លើកទ្ឹកចិតរនរី មាន
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការបណរត ុះបណ្តរ ល ពរងឹង្ម្តថភាព និងែរល់អាទ្ិភាពឱ្យទ្ទ្លួបានតនួទ្ី្ម្រ្បកនតង
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ការងារដឹកនំ កនតងសាថ ប័ន ក្ដ្ឋយផ ករក្ងួបានចុុះែសពវែាយបចចតបបននភាពអនុ្ ញ្ហញ  រ្ ីពីការលុបបំបាត់រាល់
ទ្រម្ង់វនការក្រី្ក្អើង របឆំ្ងនឹងនរីក្ភទ្ (្ុ-ីដ) និងឱ្កា្ការងារស្ត រ្ ីក្ៅកនតងផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភវិឌ្ឍន៍វិ្័យ 

ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ តាម្រយៈការចុុះតាម្ដ្ឋន រតតួពិនិតយ និងវាយតវម្ាក្លើការអនុវតរផែនការ 
GMAP តាម្បណ្តរ ក្ខតរក្ោលក្ៅ។ 

 ជ្ជក្្នធិការកនតងការក្លើកម្ព្់្ម្ភាពក្យនឌ័្រកនតងវិ្័យការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ រប្់រក្ងួ  
គ្ណៈកម្មការទ្ទ្លួបនទតកការងារក្យនឌ័្រ បានពរងឹងការអនុវតរផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្បស្តញ្ហា បក្យនឌ័្រ តាម្រយៈ
ការែសពវែាយ និងក្រៀបចំរបារពធពីធីអបអរសាទ្រទ្ិវាអនររជ្ជតិនរី ៨ម្ីន ដល់ម្ស្តនរីរាជការថ្នន ក់កណ្តរ លជ្ជក្រៀង
រាល់ឆ្ន ំ ក្ដ្ឋយគ្ិតចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ម្ក  បានក្ធវើការែសពវែាយ ដល់ម្ស្តនរីជ្ជស្ត រ្ ី ២ ៥៤៦នក់ (វនចំនួន្រុប 
២ ៧៧២នក់) និងបានក្រៀបចំវគ្គបណរត ុះបណ្តរ លពរងឹង្ម្តថភាព ជនបក្ងាគ លក្យនឌ័្រ រគ្ប់អងគភាពក្រកាម្
ឱ្វាទ្រក្ងួ គិ្តម្ករតឹម្ឆ្ន ំ២០១៨ មានចំននួ្រុប ៦២៥នក់ (រ្ី ៥០៤នក់) បានចុុះែសពវែាយបចចតបបនន
ភាពអនុ្ញ្ហញ រ្ ីពីការលុបបំបាត់រាល់ទ្រម្ង់វនការក្រី ក្្អើងរបឆំ្ងនឹងនរីក្ភទ្ (្ុី-ដ) និងអនុសា្ន៏ ១១ចណំចុ 
រប្់្ក្ម្រចអគ្គម្ហាក្្នបតីក្តក្ជ្ជ   ុន ផ្ន  ដល់ថ្នន ក់ដឹកនំ និងម្ស្តនរីរាជការវនម្នទីរការងារ និងបណរត ុះ 
បណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ រពម្ទាំងថ្នន ក់ដឹកនំ ក្លាករគូ្ អនករគូ្ និង ម្ស្តនរីវនវិទ្ាសាថ នក្រកាម្ឱ្វាទ្ម្នទីរ និងបានចុុះ 
តាម្ដ្ឋន រតតួពិនិតយ និងវាយតវម្ាក្លើការអនុវតរផែនការ GMAP តាម្បណ្តរ ក្ខតរក្ោលក្ៅ ចំនួន ១០ ក្ៅ ១១ 
រាជធានី ក្ខតរ ជ្ជក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ គ្ិតចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៦ ម្ក។ 
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តារាងទី្៤៥៖ ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ងម្ស្រន្តីរាជការជ្ជស្រសតី 

ល.រ ឋានៈតនួទ្ ី
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

្របុ រ្ីរ  ្របុ រ្ីរ  ្របុ រ្ីរ  ្របុ រ្ីរ  ្របុ រ្ីរ  
១. ថ្នន កជ់្ជត ិ

 
  

១ រដាក្លខាធិការ/ថ្នន ក់ក្ ម្ ើ 7 2 7 2 7 2 14 1 9 1 

២ អនុរដាក្លខាធកិារ/ថ្នន ក់ក្ ម្ ើ 9 2 9 2 7 2 35 2 12 3 

៣ អគ្គក្លខាធិការ       0 0 3 0 

៤ អគ្គនយក/ថ្នន កក់្ ម្ ើ 7 0 7 0 40 4 61 8 9 0 

៥ អគ្គក្លខាធិការរង       0 0 18 3 

៦ អគ្គនយករង/ថ្នន ក់ក្ ម្ ើ 29 5 25 4 26 4 127 16 40 6 

៧ របធាននយកដ្ឋា ន/ថ្នន ក់ក្ ម្ ើ 38 5 48 7 46 9 83 8 120 15 

៨ អនុរបធាននយកដ្ឋា ន/ថ្នន ក់ក្ ម្ ើ 133 29 142 30 144 35 168 46 161 33 

៩ របធានការិោល័យ 124 20 236 34 256 38 236 41 251 44 

១០ អនុរបធានការិោល័យ 262 56 265 55 431 104 234 116 512 125 

្រុប (១) 609 119 739 134 957 198 958 238 1,135 230 

២. ថ្នន កក់្រកាម្ជ្ជត ិ           

១ របធានម្នទីរ 25 0 24 0 25 0 25 0 25 0 

២ អនុរបធានម្នទីរ 61 9 54 10 61 14 64 14 70 17 

៣ របធានការិោល័យថ្នន ក ់

រាជធានី ក្ខតរ 120 20 122 18 120 18 89 17 97 17 

៤ អនុរបធានការោិល័យថ្នន ក ់

រាជធានី ក្ខតរ 170 44 174 47 130 36 119 39 155 48 

៥ នយកម្ជឈម្ណឌ ល 20 1 20 1 20 1 22 1 18 0 

៦ នយករងម្ជឈម្ណឌ ល 20 1 20 1 18 2 30 5 22 2 

៧ របធានការិោល័យថ្នន ក់រកតង
ខណឌ  រ្តក 

18 1 17 1 7 2 12 1 19 1 

៨ អនុរបធានការិោល័យថ្នន ក់
រកតងខណឌ  រ្តក 

5 0 5 2 2 1 11 0 0 0 

្រុប (២) 439 76 436 80 383 74 362 77 406 85 

្របុរមួ្ (១) + (២) 1,048 195 1,175 214 1,340 272 1,320 315 1,541 315 

 ជ្ជម្ួយោន ក្នុះ រក្ួងតាម្រយៈគ្ណៈកម្មការ ទ្ទ្លួបនទតកការងារក្យឌ័្រ កនតង្កម្មភាពបក្ងកើនឱ្កា្
ការងារ្ម្រ្ប និងការងារផដលមានកវរម្ទាងំកនតង និងក្រៅរបក្ទ្្ដល់ស្ត រ្  ី រក្ួងបានចុុះអប់រំអំពីចាប់
នន ជ្ជអាទ្ិ៍ ការអប់រំអំពី្ ិទ្ធិកម្មករកនតងរកបខ័ណឌ ចាប់ រ្ ីពីការងារកនតងចំក្ណ្តម្និក្ោជក និងកម្មករនិក្ោជិត 
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ពិក្្្កម្មការិនីកនតង វិ្័យវាយនភណឌ  កាត់ក្ដរ និងែលិតផ្បកក្ជើង បានចំនួន ៥៧,៦% ការអប់រំជ្ជម្ូល
ដ្ឋា នអំពីចាប់ រ្ ីពីការងារ ចាប់ក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ ចាប់ពាក់ព័នធជ្ជម្ួយរបវពណី វបបធម្៌របក្ទ្្ក្ោលក្ៅ 
ដល់ពលករកម្ពតជ្ជចំណ្តករ្តកមានចំននួ ៥ ៤៩៩ នក់ កនតងក្នុះស្ត រ្ ី ៤៤,៥%។ រក្ួងបានបនរការែសពវែាយ
ព័ត៌មាន រ្ ីពីឱ្កា្ការងារកនតងរ្តក និងក្រៅរបក្ទ្្ ក្្វាពិក្រោុះក្ោបល់ និងតរម្ង់ទ្ិ្ វជិ្ជា ជីវៈ បានចំនួន 
៩១ ៥៩៤ នក់ (ស្ត រ្ ី ៣៩,៤%) ែសពវែាយអំពីក្្វា ទ្.ជ.ម្.ក ដល់អនកផ វ្ងរកការងារក្ធវើជ្ជស្ត រ្ ី ចំនួន ៥៥ 
៤៧៤ នក់ (ស្ត រ្ ី ៣៦,៧%) រពម្ទាងំអភិវឌ្ឍ្ម្តថភាពជំនញដល់ស្ត រ្ ីជ្ជម្ស្តនរកី្ៅ ទ្.ជ.ម្.ក បានចំនួន ៩៥១ នក ់
(រ្ី ៣២,៧%) បានទ្ទ្លួការអភិវឌ្ឍ្ម្តថភាព។  
 ស្ត រ្ ីទ្ទ្ួលបានការបណរត ុះបណ្តរ លករម្ិតឧតរម្ ចំនួន ៣ ៦៩៥ នក់ ករម្តិជ្ជន់ខព្់បក្ចចកក្ទ្្/
បរិញ្ហញ បរតរង ចំនួន ១ ៧៣១ នក់ ករម្ិត្ញ្ហញ បរតរយៈក្ពលផវង ចំនួន ១ ១៥៣ នក់។ ជ្ជម្ួយោន ក្នុះ 
រក្ួងក៏បានែរល់អាហារូបករណ៍ដល់្ិ្ សស្ត រ្ ីបានចំនួន ៨៨៦នក់ ការបណរត ុះបណ្តរ លស្ត រ្ ីតាម្រយៈម្ូលនិធិ
កាត់បនថយភាពរកីរក បានចំនួន ៤៩ ៨៨៥ នក់ ការ វឹក វឺនកូនជ្ជងក្ៅតាម្្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ដល់      
កម្មការិនីបានចំនួន ៦៣ ៩៣៩ នក់។  
 

តារាងទី្៤៦៖ សាថ ន្ភាពស្រសតីទ្ទួ្លបាន្សសវាបណតត ុះបណ្តត ល 

បរោិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ្របុ 

ចំនួនស្ត រ្ ីទ្ទ្លួក្្វាបណរត ុះបណ្តរ លតាម្រយៈថ្វិកា
រទ្រទ្ងរ់គ្ឹុះសាថ ន្ិកា 

រ្ ី 1,423 2,875 2,469 2,133 6,273 15,173 

ចំននួស្ត រ្ ីផដលទ្ទ្លួការបណរត ុះបណ្តរ លតាម្រយៈកម្ម
 វិធីសាព នចម្ាងបនរជនំញ 

រ្ ី 8,923 17,104 9,818 80 802 36,727 

ចំននួស្ត រ្ ីទ្ទ្លួបានការបណរត ុះបណ្តរ លកំរិតឧតរម្ រ្ ី 1,119 622 709 718 527 3,695 

ចំននួស្ត រ្ ីទ្ទ្លួបានការបណរត ុះបណ្តរ លកំរិតជ្ជនខ់ព្់ 
បក្ចចកក្ទ្្/បរិញ្ហញ បរតរង 

រ្ ី 413 250 244 412 412 1,731 

ចំននួស្ត រ្ ីទ្ទ្លួបានការបណរត ុះបណ្តរ លកំរិត្ញ្ហញ  
បរតបក្ចចកក្ទ្្  និងវិជ្ជា ជីវៈរយៈក្ពលផវង 

រ្ ី 314 123 232 237 247 1,153 

ចំនួនក្ខតរបាន្ិការសាវរជ្ជវបញ្ហា ក្យនឌ្័រក្លើមុ្ខ
ជំនញបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ 

រ្ ី 0 9 10 6 8 33 

ចំនួនខិតបណ័ណ Leaflet ជំនញ្ណំង់ ក្ម្កានិច  
រថ្យនរ ព័ត៌មានវិទ្ា/ ធុរកិចចផដលបានផចកដល់ក្កមង
រ្ី និង្ិ្សតាម្រាជធានីក្ខតរ 

រ្ ី 0 10 N/A 4 0 14 

អក្នររវា្ិកដ្ឋា ន រ្មាប់្ ិ្ សរ្ី តាម្រគ្ឹុះសាថ ន អ.ប.វ  រ្ ី 0 0 N/A 0 0 0 

ការែរល់អាហារបូករណ៏ដល់្ិ្ សរ្ ី រ្ ី 0 0 0 446 440 886 

ការបណរត ុះបណ្តរ ល្ រគិ្នភាព កនតងបណ្តរ រគឹ្ុះសាថ ន អ.ប.វ រ្ ី 0 0 N/A 16 0 16 



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 157  

ចំនួន្ិកាខ កាម្ ្ិ្ ស និ្សតិជ្ជស្ត រ្ ី ទ្ទ្ួលបានការ 
បស្តញ្ហា បក្យនឌ័្រកនតងកម្មវិធី្ិកា តាម្រគឹ្ុះសាថ ន អ.ប.វ រ្ ី 0 912 1,321 2,127 3,069 7,429 

ការបណរត ុះបណ្តរ លជំនញដល់ស្ត រ្ ីតាម្រយៈមូ្លនិធិ
ជ្ជតិបណរត ុះបណ្តរ លក្ដើម្បីកាត់បនថយភាពរកីរក 

រ្ ី 8,923 17,104 9,818 9,056 4,984 49,885 

 វឹក វឺនកនូជ្ជងតាម្ក្រាងចរក ្  រោ  ្ដល់កម្មការិនី រ្ ី 8,601 10,446 14,310 
10,73

6 
19,846 63,939 

ចំនួននយិកា នយិការង ជ្ជស្ត រ្  ី រ្ ី 0 0 18 19 19 56 

ចំននួរគូ្បក្ចចកក្ទ្្ផដលចូលវគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល
បក្ងកើន្ម្តថភាពនន 

រ្ ី 0 0 469 493 0 962 

៣. បញ្ញា ព្បឈ្ម្ 

 ក្រៅពី្ម្ិទ្ធែលធំៗគួ្រជ្ជទ្ីក្មាទ្កភាពខាងក្លើក្នុះ ការអនុវតរផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្័យ
ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ ២០១៤-២០១៨ កនាងម្ក រក្ួងជួបបញ្ហា របឈ្ម្ម្យួចំនួនផដលរតូវបនរ
យកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ និងក្ដ្ឋុះរសាយ រួម្មាន  

 ៣.១. ការអភិវឌ្ឍលកខខណឌ ការងារ និ្ងសុខដុ្ម្នី្យកម្មនន្ទ្ាំនាក់ទ្ាំន្ងវិជ្ជា ជីវៈ 
− ្ ម្តថភាពម្ស្តនរីអធិការកិចចការងារអំពីចាប់ រ្ ីពីការងារ, លិខិតបទ្ដ្ឋា នពាក់ព័នធនន, នីតិវធិីវនអធិការ 

កិចចការងារក្ៅមានករម្ិត ម្ិនទាន់មានវគ្គវិរកឹតយការពរងឹង្ម្តថភាព ការរប ងក្ត រ្្ម្តថភាពម្ស្តនរីអធិការកិចច 
ការក្ធវើអធិការកិចចការងារក្ៅម្ិនទានក់្ឆ្ាើយតបទាងំរ្តងក្ៅនឹងផែនការអធិការកិចចការងារ ទ្រម្ង់របាយការណ ៍
អធិការកិចចការងារ (Check List)  ម្ិនទាន់ក្ឆ្ាើយតបនឹងការអនុវតរជ្ជក់ផ រ្ង ក្ ើយការែរល់របាយការណម៍ាន
ភាពយតឺោ៉ា វម្ិនទាន់រគ្ប់រជតងក្រជ្ជយ 

− ្ ថ ិតិ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ម្ិនទាន់រតូវបានក្ធវើបចចតបបននភាពជ្ជរបចំា ការរគ្ប់រគ្ង ថ្ ិតិម្ិនមានជ្ជលកខណៈ 
ជ្ជរបព័នធព័ត៌មានវិទ្ា បកូរមួ្ទាងំខវុះការជូនដំណឹងម្ករក្ងួតាម្នីតិវិធីពីមាច ្់្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ក្ៅក្ពល 

្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នបិទ្ទាវ រ ផាអ ក្កម្មភាព បរូរអា្យដ្ឋា ន បរូរក្ៅផកថ្មី ឬបរូរសាា កយីក្ហាថ្មី 
− ការពរងឹងរបព័នធ្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារក្ៅមានករម្ិត ្  រោ្-រគ្ឹុះសាថ នម្ួយចំនួនក្ៅម្ិន

ទាន់បានក្រៀបចំរបព័នធរគ្ប់រគ្ង្ុខភាព និង្វុតថិភាពការងារ ក្ ើយលិខិតបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរពាក់ព័នធ្ុខភាព
និង្ុវតថិភាពការងារក្ៅម្ិនទាន់មានរគ្ប់រោន់  ខាុះម្ិនទាន់បានក្ធវើបចចតបបននភាព  និងម្ិនទាន់មានចាប់ រ្ ីពី
្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារ 

− ្ ម្តថភាពម្ស្តនរីអធិការកិចចការងារកនតងវិ្័យ ផរ៉ា ្ណំង់ ក្្វាកម្ានរ និង្ រោ្ខាន តតូចក្ៅមាន
ករម្ិត, កងវុះអនកជំនញផែនកក្វជាសាស្ត រ្  រគូ្ក្ពទ្យឯកក្ទ្្ផែនកជំងឺវិជ្ជា ជីវៈ ្មាភ របរិកាខ រ អោរម្នទីរពិក្សាធន៍
្ រោ -្រគ្ឹុះសាថ នម្ួយចំនួនក្ៅម្ិនទាន់ក្ោរព និងអនុវតរបានរតឹម្រតូវតាម្ចាប់ រ្ ីពីការងារ  និងលិខិតបទ្ដ្ឋា ន 
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រ្ ីពី្ុខភាព និង្ុវតថិភាពការងារ  ជ្ជម្យួោន ក្នុះការយល់ដឹងរប្់និក្ោជក  និងកម្មករនិក្ោជិត រ្ ីពី្ុខភាព 
និង្ុវតថិភាពការងារក៏ក្ៅម្ិនទាន់ទ្ូលំទ្ូលាយក្ៅក្ ើយ 

− កនតងការពរងឹងភាព្ុខដុម្រម្នវនទ្ំនកទ់្ំនងវិជ្ជា ជីវៈ  រប្ិទ្ធភាព វនយនរការទ្ប់សាក ត់បញ្ហា កូដកម្ម 
បាតុកម្ម  ក្ៅម្ិនទាន់ក្ឆ្ាើយតបនឹងការងារ មានជួបបញ្ហា ដូចជ្ជ  ការបិទ្ក្រាងចរកក្ដ្ឋយម្ិនជូនដំណឹង (ក្ៅផករត់
ក្ចាល)  ប៉ាុះពាល់ដល់កម្មករនិក្ោជិតផដលមានអតតីភាពយូរ 

− ្ ម្តថភាពម្ស្តនរី គ្.ក .ប រគ្ប់ថ្នន ក់ក្ៅមានករម្ិត ការអនុវតរចាប់ចំក្ពាុះជនក្លមើ្ និងជនវដដល់កនតង
្កម្មភាពកដូកម្ម បាតុកម្ម ក្ៅម្ិនទាន់បានរគ្ប់រជតងក្រជ្ជយ ការ្ ការជ្ជម្ួយអាជ្ជា ធរមាន្ម្តថកចិចកនតង
ការែរល់ឯកសារ និងភ រ្តតាងម្ិនទានក់្ឆ្ាើយតបទានក់្ពលក្វលា កងវុះបនទប់ែសុះែាម្ិនរគ្ប់រោន់ខវុះបនទប់តម្កល់ 
ឯកសារ និងខវុះខាតម្ក្ធាបាយក្ធវើដំក្ណើរកនតងការបកំ្ពញភារកិចច 

− ការកំណត់របាក់ឈ្នួ លអបបបរមាបចចតបបននក្ៅមានករម្ិតរតឹម្ផតវិ្័យវាយនភណឌ   កាតក់្ដរ  និងែលិត 
ផ្បកក្ជើង ម្ិនទាន់អាចពរងីកក្ៅដល់វិ្័យក្ែសង 

− ការ្ិការសាវរជ្ជវអំពីវិសាលភាពវនរបាក់ឈ្នួ លអបបបរមា និងអតថរបក្ោជន៏ក្ែសងៗម្ិនទាន់បាន
ទ្ូលំទ្ូលាយ ក្ដ្ឋយសារម្ិនទាន់មានអងគភាពរបតិបតរិចា្់លា្់ ្ម្តថភាពម្ស្តនរីមានករម្ិត និងម្ិនទាន់
រគ្ប់រោន់ ចំផណករបព័នធរគ្ប់រគ្ងទ្ិននន័យម្ិនទាន់មានផដលនំឱ្យក្កើតមាននវូការវិភាគ្ខវុះចក្នា ុះ និងម្ិនទាន់
ក្ពលក្វលា 

− ម្ិនទាន់មានយនរការចា្ល់ា្់កនតងការ្ិកាតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ និងវាយតវម្ា របាក់ឈ្នួ លអបបបរមា 

ក្ដ្ឋយក្របើរបា្់វិធីសាស្ត រ្   និងម្៉ាូផឌ្ល 

− យនរការកំណត់របាក់ឈ្នួ លអបបបរមា ចាប់របាក់ឈ្នួ លអបបបរមា និងឯកសារពាកព័នធ ម្ិនទាន់បានក្ធវើ
ការែសពវែាយឱ្យបានទ្ូលំទ្ូលាយ 

− ការទ្ប់សាក តក់ារក្របើរបា្ព់លកម្មកុមារម្ិនទាន់ក្ឆ្ាើយតបក្ៅនឹងក្ោលក្ៅ វនផែនការ្កម្មភាពជ្ជតិ 
ការយល់ដឹងរប្់របជ្ជពលរដា និង្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន ម្ួយចំនួន រ្ ីពីែលវិបាកវនបញ្ហា ពលកម្មកុមារក្ៅ
មានករម្ិត, គ្ណៈកម្មការពលកម្មកុមាររាជធានីក្ខតរ ម្ិនទាន់បានដំក្ណើរការឱ្យបានក្ពញក្លញ ក្ ើយ្ម្តថភាព
ម្ស្តនរីអធិការកចិចការងារកុមារ និងធនធាន្រមាប់ការងារអធិការកចិចកុមារម្ិនរគ្ប់រោន់។ 

 ៣.២. ការអភិវឌ្ឍការអប់រំបណតត ុះបណ្តត លបសចចកសទ្ស និ្ងវិជ្ជា ជីវៈ 
− ការអនុវតរក្ោលនក្ោបាយជ្ជតិ រ្ ីពីការអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ រកបខ័ណឌ គ្ុណវុឌ្ឍ 

ជ្ជតិកម្ពតជ្ជ និង រ្ ង់ដ្ឋ្ម្តថភាពតាម្វិ្័យអាទ្ិភាព  ក្ៅម្ិនទាន់រតូវបានអនុវតរទ្ូលំទ្ូលាយ ពុំទាន់មាន
ម្ជឈម្ណឌ លក្ធវើក្ត រ្  និងទ្ទ្ួលសាគ ល់ជំនញ ក្ ើយកម្មវិធី្ិកា អ.ប .វ ម្ិនទាន់ក្ឆ្ាើយតបនឹងតរម្ូវការទ្ែីារ
ការងារ រីឯការចូលរមួ្រប្់វិ្័យឯកជនកនតងរបព័នធ អ .ប.វ ក៏ក្ៅមានករម្ិត 



ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ យ័ការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវជិ្ជា ជវីៈ ២០១៩-២០២៣ 

ទ្ំព័រ 159  

− លកខណវិនិច័័យ និងការវាយតវម្ាទ្ទ្ួលសាគ ល់គ្ុណភាពរគ្ឹុះសាថ ន អ.ប.វ ម្ិនទាន់បានអនុវតរក្ពញ
ក្លញ ជំនញផដលដ្ឋក់ចូលរួម្របកួតរបផជងជំនញ ថ្នន ក់ជ្ជតអិាសា ន និងអនររជ្ជតិក្ៅមានចំនួនតិច  ខវុះខាត
ក្ ដ្ឋា រចន្ម្ព័នធរបូវន័រ ឧបករណ ៏ និង្មាភ របណរត ុះបណ្តរ ល ផដលក្ឆ្ាើយតបក្ៅនឹងតរម្ូវការទ្ែីារការងារ 
្ម្តថភាពម្ស្តនរីរគ្ប់រគ្ងក្ៅមានករម្ិត  ក្ ើយរគ្ូបក្ចចកក្ទ្  ្និងរគ្ូឯកក្ទ្្ក្ៅខវុះបទ្ពិក្សាធន៍អនុវតរជ្ជក់ផ រ្ង 

− សាធារណជន និង្ិ្សនិ្សិតម្ិនទាន់បានយល់ដងឹចា្់អំពីអតថរបក្ោជន៍វនវិ្័យ អ.ប.វ កម្មវិធី
បណរត ុះបណ្តរ លរយៈក្ពលខាី ម្ិនទាន់ក្ឆ្ាើយតបក្ៅនឹងតរម្ូវការបណរត ុះបណ្តរ ល  រីឯរគឹ្ុះសាថ ន អ.ប .វ ម្យួចំនួន
ម្ិនទាន់មានលទ្ធភាព ែរល់ការបណរត ុះបណ្តរ លរយៈក្ពលផវងក្ៅក្ ើយ ក្ ើយចំក្ពាុះគ្ុណភាពវនការបណរត ុះ 
បណ្តរ លម្ិនទាន់បានក្ឆ្ាើយតបទាងំរ្តងក្ៅនឹងតរម្ូវការទ្ីែារការងារ ថ្វិកា្រមាប់របព័នធ អ .ប .វ មានករម្ិត 
ជំនញម្ូលដ្ឋា ន និងជំនញទ្ន់ម្ិនទាន់មានការបណរត ុះបណ្តរ លទ្លំូទ្លូាយក្ៅក្ ើយ 

− ការរគ្ប់រគ្ងការអប់របំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈរគឹ្ុះសាថ ន អ .ប .វ ម្ួយចំនួនពុំទាន់បានចុុះ
បញ្ា ិកាក្ៅរក្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ ការរគ្ប់រគ្ង និងរបម្លូ្ិថតិរគ្ឹុះសាថ នក្ៅម្ិនទាន់មាន
រប្ិទ្ធភាព និង កងវុះខាតលំ ូរព័ត៌មានទ្ីែារការងារ និងព័តម៌ានរវាងភាគ្ពីាក់ព័នធ 

− ការទ្ទ្លួសាគ ល់កម្មវិធីអបរ់បំណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ នងិវិជ្ជា ជីវៈឆ្ាងរបព័នធ ម្ិនទាន់ទ្ូលំទ្លូាយក្ទាុះ 
បីជ្ជរកបខ័ណឌ គុ្ណវុឌ្ឍជ្ជតិកម្ពតជ្ជរតវូបានអនុម្័ត ការែាភាា បរ់វាងកម្មវិធី្កិាចំក្ណុះទ្កូ្ៅ និងកម្មវិធី្ ិកា
អប់រំបណរត ុះបណ្តរ លបក្ចចកក្ទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈក្ៅមានករម្ិត កងវុះការខិតខំរបឹងផរបងរួម្ោន ក្ៅកនតងការបណរត ុះ
បណ្តរ លរគ្ូបក្ចចកក្ទ្្ និងការផចករផំលក្មាភ រ្ិកាកនតងចំក្ណ្តម្រក្ងួពាក់ព័នធ កម្មវិធីសាព នចម្ាងបនរជំនញ 
រពម្ទាងំការែរល់វិញ្ហញ បនបរតឆ្ាងរក្ងួ និងរគឹ្ុះសាថ នបណរត ុះបណ្តរ លផដលពាក់ព័នធ ក្ៅម្ិនទាន់អនុវតរបាន
ទ្ូលំទ្ូលាយ។   

 ៣.៣. ការអភិវឌ្ឍម្ុខរបរ ន្ិងការងារ 
− កនតងការរគ្ប់រគ្ងការក្របើរបា្់កមាា ងំពលកម្មកនតងរបក្ទ្្ ការយល់ដឹងរប្់្  រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន និង

ជនបរក្ទ្្ម្យួចំននួកនតងការបំក្ពញផបបបទ្ និងការក្របើរបា្់របព័នធ វ្ ័យរបវតរិកម្មក្ៅមានករម្ិត រីឯនីតិវិធី
វនការអនុវតរការងារកនតងការចុុះក្ធវើអធិការកិចចក្ៅមានភាព ម្តគ្សាម ញ និងចំណ្តយក្ពលក្រចើន   

− ការយល់ដឹងរប្់និក្ោជក រដាបាល អនករគ្ប់រគ្ង នងិជនបរក្ទ្្ ក្ៅតាម្បណ្តរ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ ន 

ម្ួយចំនួនអំពីចាប់  និងបទ្បញ្ហា ជ្ជធរមានក្ៅមានករម្ិតផដលក្ៅជ្ជឧប្គ្គកនតងការក្ធវើឱ្យរបក្្ើរក្ ើងការ
រគ្ប់រគ្ងជនបរក្ទ្្ផដលចូលម្ករបកបម្ុខរបរក្ៅកនតងរពុះរាជ្ជណ្តចរកកម្ពតជ្ជ ក៏ដចូជ្ជការរគ្ប់រគ្ង និងការ
ែរល់ក្្វាជូនកម្មករនិក្ោជិតផខមរ 

− ទាក់ទ្ងនឹងអភិបាលកិចចក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ការងារ ក្ៅមានបញ្ហា របឈ្ម្ក្លើការពរងឹងយនរការរគ្ប់រគ្ង
និងការពារពលករក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ ក្ដ្ឋយទ្ីភាន ក់ងារក្រជើ្ក្រី្ឯកជនម្ួយចំនួនបានែសពវែាយពីការក្រជើ្ ក្រី្ 

ពលករក្ៅក្ធវើការក្ៅបរក្ទ្្ក្ដ្ឋយោម នការអនុញ្ហញ តពីរក្ួង ក្ ើយម្ួយចំនួនតូចលក់អាជ្ជា បណណរប្់ខាួនក្ៅ
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រកតម្  ុន ឬបុគ្គលិកក្ែសងក្ទ្ៀតផដលចាប់បានហាម្ឃាត់់។ ម្ិនផតប៉ាុក្ណ្តណ ុះ្ម្តថភាពបុគ្គលិករប្់ទ្ីភាន ក់ងារក្រជើ  ្
ក្រី្ឯកជន ពាក់ព័នធនឹងចាប់ និងបទ្បបញ្ញតរិននក៏ក្ៅមានករម្ិតក្ៅក្ ើយផដរ 

− ខវុះម្ស្តនរីបក្រម្ើការងារ និង្ម្តថភាពម្ស្តនរីផែនកក្្វាការងារនិងព័ត៌មានទ្ីែារការងារក្ៅមានករម្ិត 

− ធនធាន ិរញ្ញវតថតផដលទ្ទ្ួលបានក្ៅមានករម្ិត 

−  វិសាលភាពរគ្បដណរ ប់ និងរបព័នធរគ្ប់រគ្ងការែរល់ក្្វាការងារ និងព័ត៌មានទ្ីែារការងារក្ៅមានករម្ិត  
− កមាា ងំពលកម្មជ្ជក្រចើនមានបំណងក្ធវើក្ទ្្នរររបក្វ្ន៍ក្ៅក្ធវើការក្រៅរបក្ទ្្ 

−របព័នធព័ត៌មានទ្ីែារការងារម្ិនទានម់ានការអភវិឌ្ឍក្ពញក្លញផដលនំឱ្យក្កើតក្ ើងនូវកងវុះជំនញ 

(Skill Shortage) និងភាពម្ិន្ុីោន វនជំនញ (Skill Mismatch) កនតងទ្ីែារការងារ។ 

៣.៤. ការ ក់ព័ន្ធការអនុ្វត្តរបបសន្តសុិខសងគម្ដ្ល់ កម្មករនិ្សោជិត្ និ្ងម្ស្រន្តី   សាធារណៈ 
        អត្ីត្ម្ស្រន្តីរាជការ ន្ិងអត្ីត្យទុ្ធជន្ 

− ធនធានម្នុ្ស និងអោររដាបាល រប្់ ប  .្.្.  ក្ៅម្ិនទាន់ក្ឆ្ាើយតបក្ៅនឹងទ្ំ ំការងារជ្ជក់ផ្្ង 

−្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នម្ួយចំនួនម្ិនបានបំក្ពញកាតពវកិចចម្កចុុះបញ្ា ី្ រោ្  និងែរល់ទ្ិននន័យអំពី
ចំននួកម្មករនិក្ោជិត និងរបាក់ផខកម្មករនិក្ោជិតម្ិនទាន់រតឹម្រតូវក្ៅក្ ើយ 

− កម្មករនិក្ោជិតម្យួចំននួម្ិនមានឯកសាររគ្ប់រោន់្រមាប់បកំ្ពញផបបបទ្ចុុះបញ្ា ី  និងទ្ទ្ួលក្្វា 
(ខវុះអតរ្ញ្ហញ ណប័ណណ្ញ្ហា តិផខមរ ខុ្ក្ឈ្លម ុះ ខចីក្ឈ្លម ុះអនកក្ែសងក្របើ ោម ន្បំុរតអាពា ព៍ិពា ៍ ោម ន្ំបុរត
កំក្ណើត ោម នក្្ៀវក្ៅរគួ្សារ) ផដលក្ធវើឱ្យមានការលំបាកកនតងការចុុះបញ្ា ី និងែរល់តាវកាលិក  

− គ្ុណភាពក្្វារប្់ម្ូលដ្ឋា ន្ុខាភិបាលផដលបានចុុះកិចចរពម្ក្រពៀងជ្ជម្ួយ ប.្.្. ម្ិនទាន់ក្ឆ្ាើយ
តបក្ៅនឹងការរំពឹងទ្ុករប្់្មាជិក ប.្.្. 

− ការែ្ល់ក្្វាស្ារនីតិ្ម្បទាក្ៅមានករម្ិត។    
៣.៥. ការ ក់ព័ន្ធការពព្ងឹងអភិបាលកិចចលអ 
− រប្ិទ្ធភាព និងគ្ុណភាពវនការែរល់ក្្វាសាធារណៈរប្់រក្ួង ក្ៅពុទំាន់ទ្ទ្ួលបានការក្ឆ្ាើយតប

ក្ពញក្លញនឹងតរម្ូវការរប្់អនកក្របើរបា្់ក្្វា 

− ការពាករណ៍ និងការអនុវតរចំណូលក្ៅមានភាពលំក្អៀងក្លើ្ពីផែនការ ក្ដ្ឋយសារតរម្វូការចំណ្តយ 

រប្់រក្ងួធំជ្ជងលទ្ធភាពថ្វិកា, ផែនការក្ប្កកម្មកនតង និងក្រៅរបក្ទ្្ម្និទាន់ក្រៀបចំបានលអរបក្្ើរនំឱ្យ
ខវុះឥណទានក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ 

− ការរគ្ប់រគ្ងចំណ្តយផដលអនុវតរក្ៅតាម្កម្មវិធ ី អនុកម្មវិធ ី ្កម្មភាព និងជំពកូមាតិកាថ្វិកាមាន  
លកខណៈ ម្ត គ្សាម ញ  រឯីអងគភាពថ្វិកាម្យួចំននួក្ៅម្និទាន់មានភាពជ្ជមាច ្់ និងម្ិនមានម្ស្តនរីជំនញ ិរញ្ញវតថត
ចា្់លា្់ នីតិវិធីលទ្ធកម្មមានរយៈក្ពលផវងក្ធវើឱ្យការែគតែ់គង់្មាភ រលទ្ធកម្មមានការយតឺោ៉ា វ និងម្ិនទាន់តាម្ 
តរម្ូវការ និង្ភាពការណ៍ជ្ជក់ផ រ្ង 
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− ការងារកសាងផែនការ ថ្ ិតិ និងនីតិកម្ម  ក្ៅពុំទាន់មានដំក្ណើរការលអក្ៅក្ ើយក្ដ្ឋយសារ្ម្តថភាព 
ម្ស្តនរីក្ៅមានករម្ិត ការបកូ្រុប ថ្ ិតិអនររអងគភាពក្ៅម្ិនទានម់ាន្ងគតិភាពក្ៅនឹងយុទ្ធសាស្ត រ្  កម្មវិធ ី និង
អនុកម្ម វិធីនីម្យួៗ ពិបាកវាយតវម្ា្ូចនករផដលបានដ្ឋក់ក្ចញ និងពំុទាន់មានរបព័នធ ថ្ ិតិ រ្ ីពីវិ្័យការងារ 
និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ  

− ការអនុវតរផែនការ្កម្មភាពរប្់អងគភាពក្រកាម្ឱ្វាទ្ ក្ៅម្ិនទាន់មាន្ងគតិភាពក្ៅនឹងយុទ្ធសាស្ត រ្  
កម្មវិធី នងិអនុកម្មវិធីនីម្យួៗ ការតាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ និងវាយតវម្ាអំពីការអនុវតរក្ោលនក្ោបាយ និង
ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្ននម្ិនទាន់មានដំក្ណើរការលអ 

− ្ ម្តថភាពម្ស្តនរីផែនក្ របតិបតរិការអនររជ្ជតិក្ៅមានករម្ិត ចំនួនម្ស្តនរីមានជនំញបក្ចចកក្ទ្្ក្ៅតាម្ 

ផែនកនីម្យួៗ ដចូជ្ជភាសាបរក្ទ្្ ចាប់ ព័ត៌មានវទិ្ា ក្រៀបចំគ្ក្រមាង នងិពិធីការ ម្ិនទាន់ក្ឆ្ាើយតបក្ៅនឹង      
តរម្វូការជ្ជកផ់ រ្ងរពម្ជ្ជម្ួយោន ក្នុះកចិច្ ការពសីាថ ប័ន  និងអងគភាពពាក់ព័នធកនតងការែរល់ធាតុចលូ ក្ដើម្បីក្ឆ្ាើយ 
តបក្ៅនឹងរបាយការណ៍ និងពាកយបណរ ឹងននម្និទាន់មានភាពរលូន 

− ម្ិនទាន់មានយនរការចា្់លា្់កនតងការ្រម្ប្រម្ួល របម្លូ រគ្ប់រគ្ង តាម្ដ្ឋន រតួតពិនិតយ និង
វាយតវម្ាការអនុវតរ អនុ្សរណៈវនការក្ោគ្យល់ោន  (MoU) និងលិខិតូបករណ៍នន។ ម្ិនទាន់មានយនរការ
ចា្់លា្់កនតងការរគ្ប់រគ្ងរបាយការណ៍  និងទ្ិននន័យក្ប្កកម្មក្រៅរបក្ទ្្  ក្ ើយការរផ វ្ងរកកិចច្ -   

របតិបតរិការ  និងការោំរទ្ផែនកបក្ចចកក្ទ្្ ពី្ំណ្តកវ់ដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការជ្ជត ិ និងអនររជ្ជតិក្ៅមានករម្ិត 

− ការងារអធិការកិចច និង្វនកម្មវែទកនតង  អងគភាពរងអធិការកិចច និង្វនដ្ឋា ន ថ្នន ក់ក្រកាម្ជ្ជតមិ្ួយចំនួន
ម្ិនបាន្ ការកនតងការែរល់ឯកសារ និងការក្ឆ្ាើយនវូ្ំណួរពាក់ព័នធឱ្យបានរគ្ប់រជតងក្រជ្ជយ ក្ ើយម្ួយចនួំន
ពុំបានអនុវតរតាម្អនុសា្ន៍រប្់របតភិ ូ  រីឯយនរការវនការទ្ទ្ួលពាកយបណរ ឹងពមី្ស្តនរីរាជការ និងសាធារណជន 

ទាងំឡាយ ផដល ថ្ ិតក្ៅក្រកាម្ចាប់ រ្ ីពីការងារម្ិនទាន់បានអនុវតរ  
− ម្ស្តនរីអធិការកិចច និង្វនករម្ួយចំនួន ្ ម្តថភាពក្ៅមានករម្ិតកនតងការបំក្ពញការងារ។ លិខិតបទ្ដ្ឋា ន 

ថ្មីៗ អងគភាពអោគ ធិការដ្ឋា ន និង្វនកម្មវែទកនតង ម្ិនបានទ្ទ្ួលឱ្យទាន់ក្ពលក្វលាក្ដើម្បីក្ធវើជ្ជម្ូលដ្ឋា នកនតងការ
ចុុះក្ធវើអធិការកិចច និង្វនកម្ម។ យនរការម្ួយចំនួនផដលទាក់ទ្ងក្ៅនឹងចំណចុខវុះខាតផដលអងគភាព អោគ ធិការដ្ឋា ន 
និង្វនកម្មវែទកនតងបានរកក្ ើញម្ិនបានក្ដ្ឋុះរសាយឱ្យទាន់ក្ពលក្វលាក្ៅក្ ើយ។ 

៤. សសចកតីសន្និ ឋ ន្ 

 ការអនុវតរការងារឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨កនាងម្កក្នុះ ទ្ទ្ួលបាន្ម្ិទ្ធែលគ្ួរជ្ជទ្ីក្មាទ្នៈ តាម្ការចងអតល
ទ្ិ្ក្រកាម្ការដឹកនំដ៏ឆ្ា តវវរប្ ់ឯកឧត្តម្បណឌ ិត្ អុិត្ សាំសហង រដាម្ស្តនរីរក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ 
រួម្ទាងំថ្នន កដ់កឹនំរប្់រក្ងួ។ ជ្ជម្យួនឹងយុទ្ធសាស្ត រ្ ផកទ្រម្ងដ់៏រតឹម្រតូវផដលបានដ្ឋក់ក្ចញ រគ្ប់អងគភាព
ក្រកាម្ឱ្វាទ្រក្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ ល វិជ្ជា ជីវៈ  បានជំនុះនូវរាល់បញ្ហា របឈ្ម្ និងឧប្គ្គទាងំឡាយ 
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ក្ដ្ឋយបានឈ្លនក្ៅអនុវតររបកបក្ដ្ឋយភាពក្ជ្ជគ្ជ័យនូវ្ម្ិទ្ធែល្ំខាន់ៗជ្ជក្រចើនជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល ក៏ដូច
ជ្ជរបជ្ជជនកម្ពតជ្ជ។ 

 ការ្ក្រម្ចបាននវូ្ម្ិទ្ធែលខាងក្លើក្នុះ រក្ងួការងារ នងិបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ បានរួម្ចំផណក
ក្លើការអនុវតរកម្មវិធីនក្ោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិកាលទ្ី៥ វនរដា្ភា យុទ្ធសាស្ត រ្ចតុក្កាណដំណ្តក់
កាលទ្ី៣ ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍ជ្ជតិឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ រពម្ទាងំផែនការជ្ជតិននផដលអាចជុះឥទ្ធិពល 

ម្កក្លើក្្ដាកិចច្ងគម្កិចចកម្ពតជ្ជរ្បតាម្ការវិវតរវនក្្ដាកិចចតបំន់ និងពិភពក្លាក ជ្ជពិក្្្ក្ៅកនតងបរិបទ្
អាសា ន និង្កលភាវូបនីយកម្ម  ផដលវិ្័យការងារបានបនរអភិវឌ្ឍរកីចក្រម្ើន ក្ដ្ឋយអរតាមានការងារក្ធវើ
៩៩,៣% បរិមាណការងារ្រុបមានរបមាណជិត១០លាននក់។ ្ រោ្-រគ្ឹុះសាថ នក្្ដាកិចចកនតងរបពន័ធ
ផដលមានចុុះបញ្ា ីក្ៅរក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ ្រុបចំននួ ១២ ៧៩៦ ្ រោ្ រគឹ្ុះសាថ ន 
ផដលមានកម្មករ និក្ោជិតចំននួ ១ ៤២០ ៥៤៧នក់ ក្ដ្ឋយបានទ្ទ្លួរបាក់ឈ្នួ លជ្ជម្ធយម្ជិត ៣ពាន់លាន
ដុលាា រអាក្ម្រិកកនតងម្ួយឆ្ន ំ។ ្ រោ្-រគឹ្ុះសាថ នក្្ដាកិចចក្រៅរបព័នធ្រុបមានចំននួរបមាណជិត៦ផ្ន មាន
កម្មករចំននួជ្ជង ២លាន៤ផ្ននក់ វិ្័យក្ិកម្មរបមាណជ្ជង៤លាននក់ ពលករក្ធវើការក្ៅក្រៅរបក្ទ្្
មានចំនួនរបមាណ១លាន២ផ្ននក់ និងម្ស្តនរីសាធារណៈចំនួនរបមាណជ្ជង ៥ផ្ននក់។ ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៨ 
និក្ោជកបានអនុវតរកាតពវកចិចបង់ភាគ្ទានរបប្នរិ្ុខ្ងគម្ផែនកផថ្ទាំ្ ុខភាព ១០០% ជំនួ្កម្មករនិក្ោជិត។ 
រដាបាលថ្នន ក់ក្រកាម្ជ្ជតិបានរតួតពិនិតយជ្ជរបចំានូវវថ្ាឈ្នួ លែទុះ វថ្ាទ្ឹក និងវថ្ាអគ្គិ្នី ក្ៅតាម្ែទុះជួល និងកំពុង 

បនរជំរុញការតភាា ប់បណ្តរ ញអគ្គិ្នី នងិទ្ឹកសាអ តក្ៅតាម្តំបនែ់ទុះជួលរប្់កម្មករនិក្ោជិត។ រក្ងួការងារ 
និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈបាននឹងកំពុងក្រៀបចំលិខតិបទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតរ ក្ដើម្បីដ្ឋក់ឱ្យអនុវតររបប្នរិ្ុខ្ងគម្
ផែនកក្សាធន។ រក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ បាននឹងកំពុងក្ដ្ឋុះរសាយក្បើកែរល់អតថរបក្ោជន៍
ក្ែសងៗជូនកម្មករនិក្ោជិត ផដលក្រាងចរកបិទ្ទាវ រ និងកំពុងក្រៀបចំបទ្បបញ្ញតរិ ក្ដើម្បីក្ដ្ឋុះរសាយករណីក្នុះជូន
កម្មករនិក្ោជិត រួម្ទាំងបាននឹងកំពុងយកចិតរទ្ុកដ្ឋក់ដល់ពលករផដលកំពុងក្ធវើការក្ៅក្រៅរបក្ទ្្ក្ដ្ឋយ
បនរពរងឹងកិចច្ ការជ្ជម្យួរបក្ទ្្ជ្ជវដគូ្ រមួ្មាន វថ្ មា៉ា ក្ ្ុ ី កកូ្រ៉ា ជប៉ាុន  ុងកុង ្ិងាបុរី និងរបក្ទ្្
ទ្ទ្ួលក្ែសងៗក្ទ្ៀត ក្ដើម្បីបនរែរល់ឱ្កា្ការងារជូនពលករ, ការពារ្ិទ្ធ ិ និងែលរបក្ោជន៍ពលករផដលកំពងុ
បក្រម្ើការងារក្ៅរបក្ទ្្ទាងំក្នុះ បងកលកខណ្ម្បតរិឱ្យបងបអូនទ្ទ្លួបានរបបោំពារ្ងគម្ទាងំបចចតបបនន និង
ក្ពលផដលវិលរត ប់ម្កវិញ។ 

 ផែអកក្លើ្ម្ទិ្ធែលការងារ បទ្ពិក្សាធន៍ និងយនរការផដលមានកនាងម្ក រពម្ទាងំការដឹកនំដ៏ឈ្លា ្វវ
រប្់ ឯកឧត្តម្បណឌ ិត្ អុតិ្ សាំសហង រដាម្ស្តនរីរក្ងួការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ និងថ្នន ក់ដឹកនំទាងំអ្ ់
រក្ួងមានជំក្នឿោ៉ា ងម្ុតមាថំ្ន រគ្ប់អងគភាពក្រកាម្ឱ្វាទ្ទាងំអ្់នឹងជំនុះនូវរាល់បញ្ហា របឈ្ម្ និងឧប្គ្គ
ទាងំឡាយ ក្ដើម្បីឈ្លនក្ៅអនុវតររបកបក្ដ្ឋយក្ជ្ជគ្ជ័យ និងទ្ទ្ួលបាននូវ្ម្ិទ្ធែលគ្ួរជ្ជទ្ីក្មាទ្កៈថ្មីផថ្ម្
ក្ទ្ៀតជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពតជ្ជអាណតរិទ្៦ីវននីតិកាលរដា្ភា កដ៏ចូជ្ជរបជ្ជជនកម្ពតជ្ជ កនតងក្នុះក៏រតូវក្ធវើការ
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រតួតពិនិតយក្ ើងវិញនូវផែនការ្កម្មភាពទាងំឡាយរប្់ខាួនផដលមានភាពទ្ន់ភាន់ បត់ផបនក្ៅតាម្្ភាពការណ៍ 
និងសាថ នភាពជ្ជក់ផ រ្ងក្ដើម្បីធានបាននូវរប្ិទ្ធភាពវនការអនុវតរតាម្ក្ប្កកម្មផដលរាជរដ្ឋា ភិបាលរបគ្ល់
ជូនឱ្យទ្ទ្ួលបានលទ្ធែលរបកបក្ដ្ឋយផែាផាក  និងរបកបក្ដ្ឋយចីរភាព៕ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត រ្អភិវឌ្ឍន៍វិ្័យការងារ និងបណ្ដ ុះបណ្្ដលវិជ្ជា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ ត្រូវបាន
ររៀបចំ និងចងត្រងរត្កាមការផណនំ និងែដល់អនុសា្ន៍ដ៏ខ្ព ង់ខ្ព្់រប្់ ឯកឧត្រមបណឌ ិត្ អុិត្ ្ំហេង 
រដឋមស្តនដីត្រ្ួងការងារ និងបណដត ុះបណ្តដ លវិជ្ជា ជីវៈ និងរោយ៖ 

ល.រ ហោត្រនាម-នាម ត្ួនាទ្ី 
១ ឯរឧររម ហេង ្ួរ រដឋរលខាធកិារ 
២ ឯរឧររម   ងុយ  រិទ្ធ  អនុរដឋរលខាធកិារ 
៣ រោរជំទាវ ្ ុវណណ  វណ្ដណ រត្ន៍ អនុរដឋរលខាធកិារ 
៤ ឯរឧររម ហ្ង ្ការ  ត្បរិភរូាជរោឋ ភិបាលទ្ទួ្លបនទតរជ្ជអគ្គនយរការងារ 

៥ ឯរឧររម ហៅ េុីម 

ត្បរិភរូាជរោឋ ភិបាលទ្ទួ្លបនទតរជ្ជអគ្គនយរអប់រំបណដត ុះ
បណ្តដ លបរចេររទ្្ និងវិជ្ជា ជីវៈ 

៦ ឯរឧររម អ ុក ្មវិទ្ា 

ត្បរិភរូាជរោឋ ភិបាលទ្ទួ្លបនទតរជ្ជនយររបឡាជ្ជរិរបប 

្នរិ្ុខ្្ងគម 

៧ ឯរឧររម ប្រាក់ ចាន់ហ ឿន ត្បរិភរូាជរោឋ ភិបាលទ្ទួ្លបនទតរជ្ជអគ្គរលខាធិការ អ.គ្.រ.ប 

៨ ឯរឧររម េុង ហជឿន ត្បធានទី្ភ្នា រ់ងារជ្ជរិមុខ្របរ នងិការងារ 
៩ ឯរឧររម ជិត្ គនធដល អគ្គគ ធិការ 

១០ ឯរឧររម ហងំ ត្ុលា អគ្គនយររដឋបាល នងិហិរញ្ញវរ ថត 
១១ ឯរឧររម ងី ្ុីម៉ា ផណត្ ទី្ត្បឹរាត្រ្ួងនងិជ្ជអគ្គនយររងរដឋបាល និងហិរញ្ញវរ ថត 

១២ ឯរឧររម ហវ៉េង ហេៀង 

អគ្គរលខាធកិារននអគ្គរលខាធកិារោឋ ន គ្.ជ.ព នងិជ្ជត្បធាន 

នយរោឋ នការងាររមុារ 
១៣ ឯរឧររម កុយ ហទ្ពដារាវុ  ទី្ត្បឹរាត្រ្ួង និងជ្ជត្បធាននយរោឋ នវិវាទ្ការងារ 
១៤ ឯរឧររម េុីង ្ុីហេត្ ទី្ត្បឹរាត្រ្ួង និងជ្ជត្បធាននយរោឋ នបណដត ុះបណ្តដ ល 

១៥ ឯរឧររម អ ុក ចាន់ ូ ទី្ត្បឹរាត្រ្ួង នងិជ្ជត្បធាននយរោឋ នអធិការរិចេការងារ 
១៦ ឯរឧររម ហេង ត្ុង ទី្ត្បឹរាត្រ្ួង នងិជ្ជត្បធាននយរោឋ នរពទ្យការងារ 
១៧ ឯរឧររម គួច ្ុមន ទី្ត្បឹរាត្រ្ួង និងជ្ជអនុត្បធានទី្ភ្នា រ់ងារជ្ជរិមុខ្របរ និងការងារ 
១៨ ឯរឧររម េូ ្ុភារិទ្ធ ទី្ត្បឹរាត្រ្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ 
១៩ រោរ  អុល ហពប្រជចរិយា ទី្ត្បឹរាត្រ្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ 
២០ រោរ  ឃុន  ចាន់ណ្ដរិទ្ធ ទី្ត្បឹរាត្រ្ួងការងារ និងបណរត ុះបណ្តរ លវិជ្ជា ជីវៈ 
២១ រោរ ហ្ង ្ុខហេង នយររងវិទ្ាសាថ នជ្ជរិពហុបរចេររទ្្រមពតជ្ជ 

២២ រោរ គង់ ធារ័ត្ន ត្បធាននយរោឋ នរដឋបាល នងិបុគ្គលិរ 
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២៣ រោរ គឹម ផកវរ ម្ី ត្បធាននយរោឋ នហិរញ្ញវរ ថត នងិត្ទ្ពយ្មបររិរដឋ 
២៤ រោរ េងស កកកដារា្សី ត្បធាននយរោឋ នផែនការ ្ថិរិ នងិនីររិមម 
២៥ រោរត្្ី  ហប្រ្ង ្ុកហ្រីវឌ្ឍនី ត្បធាននយរោឋ ន្ហត្បរបិររិការអនររជ្ជរ ិ

២៦ រោរ ហទ្ៀវ ទ្ិត្ាហកាមល ត្បធាននយរោឋ នមុខ្របរ នងិហរថពលរមម 
២៧ រោរត្្ ី ហៅ ្ុគនធហកត្ា ត្បធាននយរោឋ នពរ័ម៌ានទី្ែារការងារ 
២៨ រោរ ទាង សាក់ ត្បធាននយរោឋ ន្ដងោ់ នងិរមមវិធី្ិរា 

២៩ រោរ សាន ហ្ង ត្បធាននយរោឋ នធានគ្ុណភ្នព 

៣០ រោរត្្ ី នង កណណ ិកា ត្បធាននយរោឋ នរគ្គលនរោបាយ នងិយុទ្ធសាស្ត្រ 
៣១ រោរ តាន់ ្មបត្រិ ត្បធាននយរោឋ នត្គ្ប់ត្គ្ងត្គ្ឹុះសាថ ន្ិរា 

៣២ រោរ ហជៀប ចាន់ថន ត្បធាននយរោឋ ន្វនរមមនែទរាតង 

៣៣ រោរ ប្រ  ្ុន ចនថដល អនុត្បធាននយរោឋ នអធកិាររិចេការងារ 
៣៤ រោរ ប៉ាូ ចាន់ែល អនុត្បធាននយរោឋ នផែនការ ្ថិរិ និងនរីរិមម 
៣៥ រោរ ជុំ មំុ អនុត្បធាននយរោឋ នផែនការ ្ថិរិ និងនរីរិមម 
៣៦ រោរ  ហរឿន រា៉េ ឌី្ អនុត្បធាននយរោឋ នផែនការ ្ថិរិ និងនរីរិមម 
៣៧ រោរ  យិន វណណ ៈ អនុត្បធាននយរោឋ នផែនការ ្ថិរិ និងនរីរិមម 
៣៨ រោរ ជុំ ្មផ្ស អនុត្បធាននយរោឋ នផែនការ ្ថិរិ និងនរីរិមម 
៣៩ រោរ មិុច ្ុចិប្រតា ត្បធានការិ.នននយរោឋ នផែនការ ្ថិរិ នងិនរីិរមម 
៤០ រោរ ហេុះ រា៉េ នី ត្បធានការិ.នននយរោឋ នផែនការ ្ថិរិ នងិនរីិរមម 
៤១ រោរ  មន ណ្ដវិមនរ  មស្តនរ ី
៤២ រោរ ងួន ្ទ្ធី មស្តនរ ី
៤៣ ថ្នា រ់ដឹរនំ និងមស្តនរ ី ត្គ្ប់អងគភ្នពផដលបាន្ហការែដលន់ូវ្ថិរិ និងរបាយការណ៍នន 
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