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្រកសួងការ រសហរដ្ឋ េមរកិ 

ការរកេឃើញក៉ង ្ន ំ ២០១៩ ស្ដ ីពីទ្រមង់ដ៏ ្រកក់បំផុត ៃនពលកម្មកុ រ 

កម៉  

ក៉ង ្ន ំ ២០១៩ ្របេទសកម៉   ន្របឹងែ្របងតិចតួច ក៉ងការលុបបំ ត់ទ្រមង់ដ៏ ្រកក់បំផុត
ៃនពលកម្មកុ រ។  រ ្ឋ ភិ ល នសហការ មួយអង្គការអន្ត រ តិ ងការ រ  (ILO)  េធ្វការ
ស្ទ ង់មតិ ្ន ក់ តិដំបូងរបស់ខនមួយ  អំពីពលកម្មកុ រ  ពី ្ន ំ  ២០១២  េ យេ្រ ងបេញ្ចញ
ទិន្នន័យេ ្ន ំ  ២០២០។  េលើសពីេនះេ េទ ត  រ ្ឋ ភិ ល នចុះហត្ថេល េលើកិច្ច្រពមេ្រព ង
មួយ  េ យព្រងីកថវកិាេដើម ីអនុ ្ញ តឲ កម្ម វធីិេ ងច្រកកាន់ែត្របេសើរេ កម៉   ៃនអង្គការ
អន្ត រ តិ ងការ រ  ព្រងីក ណត្ត ិ្រតតពិនិត របស់ខន  េ េលើ វស័ិយបែន្ថមេទ ត  រមួ ន
ងំេ ងច្រកេ ៉ ការបន្ត ផ វការ  ទីែដលពលកម្មកុ រេកើត ន។  បុ៉ែន្ត   េបើេ ះបី  

នការផចេផ្តើមគំនិតថ្មីៗ  េដើម ីេ ះ្រ យបញ្ហពលកម្មកុ រក៏េ យ 

ក៏កម៉ កំពុងទទួល នការ យតៃម្លអំពីការេជឿនេលឿនតិចតួច 

ពីេ្រ ះរ ្ឋ ភិ លខក នមិន ន ត់វ ិ នការសកម្ម  ក៉ងការេសុើបអេង្កត ការេ ទ្របកាន់ 

ការរកេឃើញ នេ ស  និងកាត់េ សម្រន្ត ី រណៈែដលចូលរមួ  ឬស្រមបស្រមលឲ ន
ទ្រមង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតៃនពលកម្មកុ រ  រមួ ងំ ជីវកម្មេកង្របវញ្ច ផ វេភទេលើកុ រ 
និងពលកម្មកុ រេ យបង្ខ ំេ ក៉ងសិប កម្មឡឥដ្ឋ   េដើម ីេ ះបំណុល។  មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ  ក៉ង
អំឡុងេពលេធ្វរ យការណ៍េនះ  េ ្រកម្រតវ នេគ យការណ៍  នទទួលសំណូក  ថរនឹង
ការទ ្ល ក់េ លបទេ ទ្របកាន់  ការេ ះែលង  និងការបនរបន្ថយេ ស 

ចំេ ះបុគ្គលែដល ន្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋែបបេនះ 
ពិេសសស្រ ប់អ្នកែដលរងការេ ទ្របកាន់   នចំណង ក់ទង មួយនឹងរ ្ឋ ភិ ល។ 

្របការេនះ  េធ្វឱ កុ រកាន់ែត យរងេ្រ ះ ្ល ំង  ក៉ងទ្រមង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតៃនពលកម្មកុ រ។ 
កុ រេ កម៉   ផុងខនក៉ងទ្រមង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតៃនពលកម្មកុ រ  រមួ នពលកម្មេ យបង្ខ ំ 
ក៉ងការ រផលិតឥដ្ឋ   និងក៉ង ជីវកម្មេកង្របវញ្ច ផ វេភទ 
ែដលេពលខ្លះគឺប ្ត លមកពីការជួញដូរមនុស ។  ធន នមិន្រគប់្រ ន់ 

ច ងំសមត្ថ ពអធិការកិច្ចការ រ  ក៉ងការព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ស្ត ីពីពលកម្មកុ រ 
ពិេសសេ មទីជនបទ  ែដល នកម្មករកុ រ គេ្រចើនេធ្វការ។ 

េលើសពីេនះេទ តប ្ហ ្របឈម បន្តប ្ទ ប់  ក៉ងការទទួល នការអប់រ មូល ្ឋ ន  និងការ
មិន នលក្ខខណ្ឌ ត្រមវស្រ ប់កាតព្វកិច្ចទទួល នការអប់រ  េធ្វឲ េកើនេឡើងនូវ
ព យរងេ្រ ះរបស់កុ រ ក៉ងការផុងខន ចូលក៉ងទ្រមង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតៃនពលកម្មកុ រ។ 

ែផ្អកេលើរ យការណ៍េនះ  សកម្ម ព ្រតវ នេស្ន ើេឡើង  និងកំណត់  ែដលនឹងជ្រមញុការឲ
លុបបំ ត់ពលកម្មកុ រេ កម៉ ។ 

ែផ្នក  សកម្ម ពេស្ន ើ  ្ន ំេស្ន ើ 

្រកបខ័ណ្ឌ
ច ប់ 

កំណត់ យុអប់រ កំហិត 

ែដល ៉ ងេ ច ស់េស្ម ើនឹង យុអប បរ  ស្រ ប់ការ រ។ 
២០០៩–២០១៩ 
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ែផ្នក  សកម្ម ពេស្ន ើ  ្ន ំេស្ន ើ 
 

ម ត់ លក្ខណៈ្រពហ្មទណ្ឌ  នូវការផ្តល់ជូន 

និងការេ្របើ្រ ស់កុ រ ស្រ ប់ការសែម្តងែបប ស ស។ 
២០០៩–២០១៩ 

 
ម ត់ លក្ខណៈ្រពហ្មទណ្ឌ  នូវការេ្រជើសេរសកុ រេ្រកាម យុ 

១៨  ្ន ំ េ យ្រកមុ្រប ប់ វុធមិនែមនរដ្ឋ។ 
២០១៦–២០១៩ 

 
កុ រ ងំអស់ ្រតវ នការ រេ យច ប់  

រមួ ងំកុ រ ែដលេធ្វការេ្រ រង្វង់ទំ ក់ទំនងការ រ  
ក៉ង្របព័ន្ធ។ 

២០១៨–
២០១៩ 

 
ព្រងីកកិច្ចការ រពលកម្ម  ដល់កុ រេធ្វការ មផ្ទះ  
ែដល ច់ តិរបស់ពួក ត់  អ្នកជួលឲ េធ្វការ។ 

២០១៨–
២០១៩ 

ការព្រងឹង 
 

ព្រងឹងសមត្ថ ព ្ញ ធរ ្ន ក់មូល ្ឋ ន េដើម ីព្រងឹង 

បទបញ្ញត្ត ិស្ដ ីពីពលកម្មកុ រ និងពលកម្មកុ រេ យ 

បង្ខ ំ ែដល នអនុវត្ត មវស័ិយកសិកម្ម  សិប កម្មឡឥដ្ឋ   ្ន ជំក់ 

ដំឡងមី និងវស័ិយេន ទ 
េ យផ្តល់នូវឱកាសបណ៉ះប ្ត លបេច្ចកេទសបែន្ថមេទ ត 

អំពីរេប បកំណត់អត្តស ្ញ ណពលកម្មកុ រ ឲ ន្រតឹម្រតវ 
ក៉ងេពលេធ្វអធិការកិច្ចេលើប ្ហ ពលកម្មកុ រ  ស្រ ប់
ម្រន្ត ីអធិការកិច្ច េ មការ ិ ល័យ ងំអស់ 

ក៉ង្រកសួងការ រ និងបណ៉ះប ្ត លវ ិ ្ជ ជីវៈ។ 

២០១២–
២០១៩ 

 
ផ្តល់ធន ន្រគប់្រ ន់  ប់បញល ងំៃថ្លដឹកជញន ស្រ ប់ការ
ព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ ស្ដ ីពីពលកម្មកុ រ 
េដើម ី   ល់ការេសុើបអេង្កត 

និងការេធ្វអធិការកិច្ចរមួ ងំការេធ្វអធិការកិច្ច 
ែដលមិន ន្របកាសមុន ្រតវ នេធ្វេឡើងេ ទូ ងំ្របេទស 

និងេលើ្រគប់វស័ិយ  

ពិេសសេ តំបន់ជនបទ ក៉ងវស័ិយេ្រ ្របព័ន្ធ  
និងេ ក៉ងឧស ហកម្មសំណង់។ 

២០១០–២០១៩ 

 
ព្រងឹង អនុ ្ញ ត 

និងផ្តល់ថវកិាដល់អធិការ ្ឋ នការ រេដើម ីបញលការេសុើបអេង្ក
តេ នឹងកែន្លង  ពិេសសេ ម្រគឹះ ្ថ នែដលេធ្វ
្របតិបត្ត ិការ េ្រ េ ៉ ងេធ្វការ 
ធម្ម  និងការ រ មផ្ទះ។ 

២០១៨–
២០១៩ 

 
បេង្ក ើត និង្រគប់្រគង្រកម្រពហ្មទណ្ឌ ឲ េស្ម ើ ព ្ន  
ស្រ ប់ការរេ ភេលើច ប់ ស្ត ីពីពលកម្មកុ រ 
រមួ ងំទ្រមង់ ្រកក់បំផុតៃនពលកម្មកុ រ ឲ
្រសប មវ ិ នែដលកំណត់េ យច ប់។ 

២០០៩–២០១៩ 
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ែផ្នក  សកម្ម ពេស្ន ើ  ្ន ំេស្ន ើ 
 

ការ្រប្រពឹត្ត ិខុស ្រតវ
នេ ះ្រ យេ ្រគប់ ្ន ក់ រព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ 

រមួ នការមិនទទួលសំណូក 

េដើម ី នឥទ្ធិពលេលើលទ្ធផលៃនករណីនិងការេសុើបអេង្កត 

និងេ ទ្របកាន់ មផ វច ប់ េលើអ្នកេ្រជើសេរសពលករ 
បុគ្គលែដល នទំ ក់ទំនងនេ យ និងម្រន្ត ីរ ្ឋ ភិ ល 

ែដលចូលៃដក៉ងការស្រមបស្រមលឲ េកើត ន
ទ្រមង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតៃនពលកម្មកុ រ រមួ ងំ 

ពលកម្មកុ រេ យបង្ខ ំ េដើម ីេ ះបំណុល ក៉ងសិប កម្មឡឥដ្ឋ។ 

២០១៩ 

 
ផ្តល់សិទ្ធិេ យអង្គ ពបូ៉លិស្រប ំងការជួញដូរមនុស េបើកការ
េសុើបអេង្កតេ យស ្ង ត់ រមួ ងំករណី ក់ព័ន្ធ នឹង ជីវកម្ម
េកង្របវញ្ច ផ វេភទេលើកុ រ 
និង ម្រន្ត ីអនុវត្តច ប់្រពហ្មទណ្ឌ ងំអស់ 

្រតវ នបណ៉ះប ្ត លឱ ន្រគប់្រ ន់ ែផ្នក
បេច្ចកេទសៃនវធីិ ្រស្ត បំេពញការ រ្រប ំងការជួញដូរមនុស  

ពិេសសអ្នកែដលរស់េ មជនបទតំបន់។ 

២០១៩ 

 
ម្រន្ត ីព្រងឹងការអនុវត្តច ប់  នធន នហិរញ្ញ វត៉ 

និងធន នមនុស ្រគប់្រ ន់ េដើម ី្រតតពិនិត កម្ម វធីិ 

“្រតតពិនិត មផ វតុ ការ” 
្របកបេ យ្របសិទ្ធ ពេដើម ី ជន ប់េ ទ 
 វលិ្រតឡប់េ ចូលរមួក៉ងការជំនំុជ្រមះក្ត ី្រពហ្មទណ្ឌ របស់ពួកេគ 

និងអនុវត្ត ៉ ងេពញេលញនូវកម្ម វធីិ “តុ ការ្រសប ម
ត្រមវការកុ រ” ។ 

២០១៩ 

 
្របមូល រក ទុកឱ ន្រតឹម្រតវ 
និងផ ព្វផ យទិន្នន័យែដល នែញក រណៈ អំពី
កិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របង 

ព្រងឹងការអនុវត្តច ប់្រពហ្មទណ្ឌ  
រមួ នចំនួនៃនការេ ទ្របកាន់ែដល នផចេផ្តើម 

ចំនួនៃនផ្ត ្ទ េ ស និងចំនួនៃនការ ក់ទណ្ឌ កម្ម  
ចំេ ះការរេ ភែដល ក់ទងេ នឹងទ្រមង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតៃនព
លកម្មកុ រ។ 

២០១៥–២០១៩ 

ការស្រមប
ស្រមល 

្រកមុ្របឹក តិកម៉ េដើម ីកុ រ 
និងគំនិតផចេផ្តើម ្ន ក់រដ្ឋម្រន្ត ីទេន្ល េមគង្គរមួ ្ន ្រប ំងនឹង
ការជួញដូរ  ច 

អនុវត្ត ណត្ត ិ ែដល នេ្រ ងទុករបស់ខន។ 

២០១៩ 
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ែផ្នក  សកម្ម ពេស្ន ើ  ្ន ំេស្ន ើ 
 

បេង្ក ើនថវកិា 

និងេលើកកម្ពស់ការបណ៉ះប ្ត លស្រ ប់គណៈក ្ម ធិការឃំុស ្ក
ត់ ស្រ ប់្រស្ត ីនិងកុ រ េដើម ីបេង្ក ើនការផ្តល់េស សង្គម 

ស្រ ប់កុ រែដល ក់ព័ន្ធ  
ឬ្របឈមនឹង និភ័យៃនពលកម្មកុ រ។ 

២០១៦–២០១៩ 

េ លន
េ យ 

រ ្ឋ ភិ ល 
 

អនុវត្តសកម្ម ព ំ្រទែផនការសកម្ម ព តិ ស្ត ីពីទ្រមង់
្រកក់បំផុតៃនពលកម្មកុ រ 

ែផនការសកម្ម ព តិស្ត ីពីការកាត់បន្ថយពលកម្មកុ រ 
និងការលុបបំ ត់ទ្រមង់ ្រកក់បំផុតៃនពលកម្មកុ រ និង
ែផនការសកម្ម ពេលើកកម្ពស់សម ពេយនឌ័រ 
និងការលុបបំ ត់ពលកម្មកុ រក៉ងវស័ិយជលផល 

ែផនការសកម្ម ព តិស្ត ីពីការលុបបំ ត់ពលកម្មកុ រ ក៉ង 

 វស័ិយជលផល េ លនេ យស្ត ីពីការអភិវឌ  និងកិច្ច ំ រ
កុ រក៉ងវស័ិយកសិកម្ម  យុទ្ធ ្រស្ត តិ ំ រសង្គម 

ែផនការអភិវឌ សមត្ថ ពស្រ ប់ការផ្គត់ផ្គង់្រគ រ ការែថ  ំ

និងការសំុកូនចិញ្ច ឹម និងែផនការយុទ្ធ ្រស្ត  
និង្របតិបត្ត ិការស្រ ប់ការអនុវត្តច ប់យុតិ្តធម៌ 

អនីតិជន។ 

២០១៩ 

 
ក់បញលយុទ្ធ ្រស្ដ លុបបំ ត់ពលកម្មកុ រ និងកិច្ចការ រ 

េ ក៉ងេ លនេ យ តិ ស្ត ីពីមុខរបរ។ 
២០១៥–២០១៩ 

កម្ម វធីិ
សង្គម 

មណ្ឌ លែថ  ំនិងមណ្ឌ លកុ រកំ្រ  ការ រសុខ ព 

និងសុខុ ល ពរបស់កុ រ ែដលរស់េ ទីេ ះ។ 
២០១៩ 

 
បេង្ក ើនការទទួល នការអប់រ មូល ្ឋ ន េ យឥតគិតៃថ្ល 
េ យលុបបំ ត់ៃថ្ល េ្រ ផ វការ 
និងេ ះ្រ យប ្ហ ែដល ក់ទងនឹងកង្វះមេធ យដឹកជញន 

េហ ្ឋ រច សម្ព ័ន្ធ មិន្រគប់្រ ន់ ចំនួន្រគមិន្រគប់្រ ន់ 

និងឧបសគ្គែផ្នក ។ 

២០១៣–

២០១៩ 

 
បេង្ក ើត្របព័ន្ធ េដើម ី ម ន និង ្ល ំេមើលឲ ន្រតឹម្រតវេលើការ
េធ្វស ហរណកម្មរបស់ជនរងេ្រ ះ ៃនទ្រមង់
្រកក់បំផុតៃនពលកម្មកុ រ រមួ ងំការជួញដូរមនុស ។ 

២០១៩ 

 
ព្រងីក្របព័ន្ធសុវត្ថ ិ ពសង្គម 

េ មតំបន់ជនបទេដើម ី កុ រ្រកី្រក 

និង្រគ ររបស់ពួកេគ ទទួល នេស  

ែដល ចកាត់បន្ថយ និភ័យ ៃនការផុងខន
ក៉ងពលកម្មកុ រ។ 

២០១៦–២០១៩ 
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ែផ្នក  សកម្ម ពេស្ន ើ  ្ន ំេស្ន ើ 
 

ផ្តល់នូវធន ន្រគប់្រ ន់ 

ដល់កម្ម វធីិសង្គម ងំអស់េដើម ីឱ ពួកេគ 

ចេ ះ្រ យ នេពញេលញ 

នូវវ ិ ល ពៃនពលកម្មកុ រេ កម៉ ។ 

២០១៩ 

 


