
្រកសួង�រ�រសហរដ��េមរ �ក 
របកគំេហើញ��  ំ២០២១ ស� ីពីទ្រមង់�្រកក់បំផុតៃនពលកម�កុ�រ 
កម� �� 

េ��� ំ ២០២១ ្របេទសកម� ���ន�រេជឿនេលឿនតិចតួច ក� �ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង 
េដើម្ីបលុបបំ�ត់ទ្រមង់�្រកក់បំផុតៃនពលកម�កុ�រ។ រ�� ភិ�ល
�ក់េចញែផន�រសកម��ព�� ក់�តិស្រ�ប់រយៈេពល៥��  ំនិង�រេឆ� ើយតបេ�នឹង
�រេកង្របវ ��� ផ� �វេភទកុ�រ�មអន�ញ (២០២១-២០២៥)។ រ�� ភិ�លក៏�នេបើកយុទ���រ 
និងសិ�� ��េដើម្ីបេលើកកម�ស់�រយល់ដឹងអំពីពលកម�កុ�រ និងសមធម៌េយនឌ័រ ក� �ងែផ�ក
េន�ទទឹក�ប។ បុ៉ែន�  េ�ះបី��នកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងថ�ី 
េដើម្ីបេ�ះ្រ�យប�� ពលកម�កុ�រេនះក� ី ក៏កម� ��្រត�វ�ន
�យតៃម�េឃើញ��នេធ� �ឲ្យ�ន�រេជឿនេលឿនតិចតួចបុ៉េ�� ះ 
េ�យ�រែតខ� �នេ�ែតបន�អនុវត�ទ�� ប់ែដល
េធ� �ឲ្យពន�រដល់�រេជឿនេលឿនក� �ង�រលុបបំ�ត់ពលកម�កុ�រ។ រ�� ភិ�ល
�នខក�នក� �ង�រ�ត់វ ��ន�រសកម� េដើម្ីបេសុើបអេង�ត េ�ទ្រប�ន់ ផ��� េ�ស 
និង�ត់េ�សឲ្យ�ប់ពន���រចំេ�ះម�ន� ី��រណៈ�ងំ�យ� ែដលចូលរមួ 
ឬជួយស្រម�លដល់ទ្រមង់�្រកក់បំផុតៃនពលកម�កុ�រ 
រមួ�ងំ�រេកង្របវ ����ជីវកម�ផ� �វេភទេលើកុ�រ និងពលកម�េ�យបង� ំេ�សិប្បកម�ឡឥដ� 
េដើម្ីបេ�ះបំណុល។ េលើសពីេនះេ�េទៀត េ�្រកម្រត�វ�ន�យ�រណ៍ 
��នទទួលសំណូកសូក�៉ន់ �ថ� �រនឹង�រមិនេ�ទ្រប�ន់ �រទ�� ក់េ�លបទេ�ទ និង
បន� �របន�យទម�ន់េ�ស ចំេ�ះបុគ�លែដល្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ��ងំេនះ 
�ពិេសសចំេ�ះអ�កែដលរង�រេ�ទ្រប�ន់ ��នទំ�ក់ទំនង�មួយរ�� ភិ�ល។ 
កុ�រេ�កម� ��្រត�វទទួលរងនូវទ្រមង់�្រកក់បំផុតៃនពលកម�កុ�រ 
រមួ�ងំ�រេកង្របវ ����ជីវកម�ផ� �វេភទ ជួន�ល�ំេ�ដល់�រជួញដូរមនុស្ស និង
ពលកម�េ�យបង�  ំេ�សិប្បកម�ឡឥដ�។ មិនែតបុ៉េ�� ះ រ�� ភិ�ល
មិន�នបេ��ញព័ត៌�ន���រណៈ ស� ីអំពី
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងែផ�កព្រងឹង�រអនុវត�ច�ប់្រពហ�ទណ� ។  

ចំ�ត់�រែដល�នេស� ើេឡើងស្រ�ប់រ�� ភិ�ល េដើម្ីបលុបបំ�ត់ពលកម�កុ�រ 
ែផ�ក ចំ�ត់�រែដល�នេស� ើេឡើង                                          �� ំែដល�នេស� ើ 

្រកបខ័ណ� ច�ប់ ��ឲ្យ�ន�យុអប្បបរ�ស្រ�ប់�រ�រ េ�យ្រត�វអនុវត�
េលើ្រគប់កុ�រ�ងំអស់ រមួ�ងំកុ�រែដលេធ� ��រក� �ងវ �ស័យេសដ�កិច�
េ្រ�្របព័ន�  និងពលករកុ�រ�មផ�ះ 
ែដលបងប� �នរបស់ពួក�ត់ជួលឲ្យេធ� ��រ។ 

    
២០១៨–
២០២១ 

 
��ឲ្យ�នច�ប់្រពហ�ទណ��ម�ត់�រេ្របើ្រ�ស់កុ�រ ស្រ�ប់
�រសែម�ងែបប�ស��ស។ 

    
២០១៥–
២០២១ 



ចំ�ត់�រែដល�នេស� ើេឡើងស្រ�ប់រ�� ភិ�ល េដើម្ីបលុបបំ�ត់ពលកម�កុ�រ 
ែផ�ក ចំ�ត់�រែដល�នេស� ើេឡើង                                          �� ំែដល�នេស� ើ 

 
��ឲ្យ�នច�ប់
្រពហ�ទណ��ម�ត់�រ�ល់�រេ្រជើសេរ �សកុ�រ�យុេ្រ�ម ១៨ ��  ំ
េ�យ្រក �ម្រប�ប់�វុធមិនែមនរដ�។ 

     
២០១៦–
២០២១ 

 
ដំេឡើង�យុអប្បបរ�ស្រ�ប់�រ�រ ឲ្យខ�ស់ដល់ក្រមិត�យុ
ែដល្រត�វទទួល�ន�រអប់រ���តព�កិច�។  

     
២០០៩–
២០២១ 

�រព្រងឹង 
�រអនុវត�  

ក�ងសមត��ពរបស់��� ធរ ែដលព្រងឹង�រអនុវត�ច�ប់�រ�រ 
េដើម្បីអនុវត�បទប�� �រ�រកុ�រ និងពលកម�េ�យបង� ំ 
េ�យផ�ល់ឱ�សបណ� � ះប�� លបេច�កេទសបែន�មេទៀត 
អំពីរេបៀបកំណត់អត�ស�� ណពលកម�កុ�រឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ 
ក� �ងអំឡ� ងេពលចុះេធ� �អធិ�រកិច� និងផ�ល់នូវធន�ន្រគប់្រ�ន់ 
េ���� ធរច�ប់�រ�រ េដើម្បី���រព្រងឹង�រអនុវត�ច�ប់ពលកម�
កុ�រ �មរយៈ�រេសុើបអេង�ត និងអធិ�រកិច� រមួ�ងំអធិ�រកិច� 
ែដលមិន�ន្រប�ស។ 

     
២០១២–
២០២១ 

 
�� និងអនុ�� តឲ្យអ�កចុះេធ� �អធិ�រកិច� បំេពញកិច��រអធិ�រកិច�
ក� �ងែផ�កសំណង់ និងកម�ន�  និង�ក់ពិន័យ�ល�រកេឃើញ
ករណីបំ�នពលកម�កុ�រ។ 

                 
២០២១ 

 
��ឲ្យអ�កចុះេធ� �អធិ�រកិច�េ��រ�� នសំណង់ 
�ន�របណ� � ះប�� លស� ី�របំ�នពលកម�កុ�រ និង
វគ�បណ� � ះប�� លេ�ះ ្រត�វ�ន�រស្រមបស្រម�ល�� �មួយអធិ�រ�� ន
ៃន្រកសួង�រ�រ និងបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ។ 

                 
២០២១ 

 
���អធិ�រ�� ន�រ�រ បំេពញ�រេធ� �អធិ�រកិច�របស់ខ� �នេ�យ
មិន្រប�ស េ�យ�ត់ទុកទ�� ប់េនះ��រអនុវត�  ែដល
មិនែមន�ល់ែតក� �ងករណីែដល�នសំេណើ 
ឬ�នេសចក� ី�យ�រណ៍អំពី�ររ�េ�ភបំ�នេ�ះេឡើយ។  

                 
២០២១ 

 
បេង� ើត និង្រគប់្រគង�រពិន័យឲ្យ�ន�ពសុីស�� ក់��  ចំេ�ះ
�ររ�េ�ភបំ�នច�ប់ស� ីពីពលកម�កុ�រ រមួ�ងំទ្រមង់�្រកក់
បំផុតៃនពលកម�កុ�រ 
េ�យអនុេ�មេ��មអ� �ែដល�នកំណត់េ�យច�ប់។ 

     
២០០៩–
២០២១ 

 
្របមូល រក�ទុកឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ និងបេ��ញ���រណៈ 
នូវទិន�ន័យែដល�នែបងែចកលម� ិត ស� ីអំពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងឹង
�រអនុវត�ច�ប់�រ�រ និងច�ប់្រពហ�ទណ�  រមួ�ងំចំនួន
ៃនមូលនិធិអធិ�រ�� ន�រ�រ �របណ� � ះប�� លបឋម ស្រ�ប់
អ�កេសុើបអេង�តថ�ីក� �ងករណី្រពហ�ទណ�  �របំេពញ
�រេធ� �អធិ�រកិច��្រប�ំ ចំនួនករណីែដល្រត�វ�នេផ�ើមេ�ទ្រប�ន់ 
ចំនួនករណីែដល្រត�វ�នផ��� េ�ស ចំនួនករណីែដល�ន�ក់ពិន័យ 

     
២០១៥–
២០២១ 



ចំ�ត់�រែដល�នេស� ើេឡើងស្រ�ប់រ�� ភិ�ល េដើម្ីបលុបបំ�ត់ពលកម�កុ�រ 
ែផ�ក ចំ�ត់�រែដល�នេស� ើេឡើង                                          �� ំែដល�នេស� ើ 

ចំេ�ះ�ររ�េ�ភបំ�ន�ងំ�យ� �ក់ព័ន�នឹង
ទ្រមង់�្រកក់បំផុតៃនពលកម�កុ�រ។ 

 
��ឲ្យ�ន ��នចំ�ត់�រេលើ�រ្រប្រពឹត� ិខុសរបស់ម�ន� ី��រណៈ 
េ��ល់ទី�� ក់�រព្រងឹង�រអនុវត�ច�ប់ រមួ�ងំ
�រមិនទទួលសំណូកសូក�៉ន់ េដើម្បី�ថ� �រនឹង�រែកលទ�ផលៃនសំណំុេរឿង 
ឬ�រែក�ងបន� ំឯក�រអត�ស�� ណ 
េដើម្បីេ�លបំណងៃន�រជួញដូរមនុស្ស 
�រលួចផ�ល់ព័ត៌�នេ�មុន�រ�រឆ�ក់ប្រ�� ប និង�រេសុើបអេង�ត 
និង�រេ�ទ្រប�ន់បុគ�លែដល�ប់�ក់ព័ន�នឹងនេ��យ និង
ម�ន� ីរ�� ភិ�ល ែដលចូលៃដក� �ង�រស្រមបស្រម�ល និង
�នចំេណញពីទ្រមង់�្រកក់បំផុតៃនពលកម�កុ�រ 
រមួ�ងំពលកម�េ�យបង� ំេ�សិប្បកម�ឡឥដ� េដើម្បីេ�ះបំណុល�េដើម។ 

     
២០១៩–
២០២១ 

 
��ឲ្យ�ន �ម�ន� ីព្រងឹង�រ
អនុវត�ច�ប់្រពហ�ទណ� �ងំអស់្រត�វ�នបណ� � ះប�� ល្រគប់្រ�ន់ 
អំពីបេច�កេទសៃនរេបៀបេធ� ��រ�រ្រប�ំង�រជួញដូរមនុស្ស 
�ពិេសសេ��មតំបន់ជនបទនិងសិប្បកម�ឡឥដ�។ 

     
២០១៩–
២០២១ 

 
��ឲ្យ�ន ��រផ�ល់មូលនិធិ ស្រ�ប់�� ក់�រព្រងឹង�រ
អនុវត�ច�ប់្រពហ�ទណ�  គឺ�ន្រគប់្រ�ន់ 
េដើម្បីទូ�ត់េលើ�រចំ�យ�ងំអស់ រមួ�ងំៃថ�ដឹកជ�� �ន 
ស្រ�ប់ម�ន� ីព្រងឹង�រអនុវត�ច�ប់។ 

     
២០១៩–
២០២១ 

 
េ�ះ្រ�យប�� ៃន�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នមិន្រតឹម្រត�វ ្រប្រពឹត�េ�យ
ម�ន� ីព្រងឹង�រអនុវត�ច�ប ់ែដលេ្របើ្រ�ស់
េដើម្បីផ��� េ�សជន�ប់េ�ទ េ�យ�រេហតុផលនេ��យ និង
��ឲ្យ�ន�បុគ�ល�ងំអស់ ែដល្រត�វ�នេ�ទ្រប�ន់ 
ពីបទេធ� ��ជីវកម�េកង្របវ ��� ផ� �វេភទេលើកុ�រ ្រត�វយកមក�ត់េ�ស 
និងេ�ទ្រប�ន់�មច�ប់។ 

     
២០១៩–
២០២១ 

 
�រ�រ និងប�� រ�របំភិតបំភ័យជនរងេ្រ�ះ េ�យ�រជួញដូរមនុស្ស 
និងអនុ�� តឱ្យពួកេគ ទទួល�នេស��រ�រ 
ក� �ងេពលកំពុងរង់�ំកិច�ដំេណើរ�រនីតិវ �ធីរបស់តុ��រ។ 

     
២០១៩–
២០២១ 

�រស្រមបស្រម�
ល 

បេង� ើនមូលនិធិស្រ�ប់គណៈក�� ធិ�រឃុំ-ស�� ត់ េដើម្បី�ស� ីនិងកុ�រ។      ២០១៦
–២០២១ 

 
��ឲ្យ�ន �រ�យ�រណ៍្រប�ំ�� ំ ែដលេធ� �េ�យគណៈក�� ធិ�រ
�តិ្របយុទ� ្រប�ំង�រជួញដូរមនុស្ស �នលក�ណៈ្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ។ 

     
២០២០–
២០២១ 



ចំ�ត់�រែដល�នេស� ើេឡើងស្រ�ប់រ�� ភិ�ល េដើម្ីបលុបបំ�ត់ពលកម�កុ�រ 
ែផ�ក ចំ�ត់�រែដល�នេស� ើេឡើង                                          �� ំែដល�នេស� ើ 

 
ព្រងឹង�រស្រមបស្រម�លក្រមិតអន� រ្រកសួង េ�យអនុ�� តឲ្យអង��រ
អន� រ�តិ�ង�រ�រ (ILO) ចូលរមួ
ក� �ងកិច� ្របជុំរបស់គណៈក�� ធិ�រ�តិ្របយុទ� ្រប�ំងពលកម�កុ�រ។ 

                 
២០២១ 

េ�លនេ��
យ 
រ�� ភិ�ល 

េ�ះពុម�ផ�យសកម��ព ែដល�នេធ� � 
េដើម្បីអនុវត�ែផន�រសកម��ព�� ក់�តិរយៈេពល៥�� េំលើកទីបី 
ស� ីពី�រប្រ�� ប�រជួញដូរមនុស្ស �ររត់ពន�  �រ�រ 
និង�រេធ� ��ជីវកម�ផ� �វេភទ (២០១៩-២០២៣) ក� �ងអំឡ� ង
ៃនរយៈេពល�យ�រណ៍។ 

                 
២០២១ 

កម� វ �ធីសង�ម េ�ះពុម�ផ�យលទ�ផលៃន�រស� ង់មតិអំពីពលកម�កុ�រ�� ក់�តិ�� ំ 
២០១៩។ 

     
២០២០–
២០២១ 

 
ព្រងឹងេស��រ�រកុ�រ យន��រ្រត�តពិនិត្យ និង
្របព័ន� ែថ��ំជេ្រមើសមួយេផ្សងេទៀត េដើម្បី�ត់បន�យចំនួន
កុ�រែដល្រត�វ�ក់ឲ្យស� ិតេ្រ�ម�រែថ�េំ��មផ�ះេ�យមិន�ំ�ច់ 
និង���កែន�ងែថ�េំ��មផ�ះ និងកែន�ងកុ�រកំ្រ��រ�រ
សុខ�ព និងសុខុ�ល�ពរបស់កុ�រែដលរស់េ�ទីេ�ះ។ 

     
២០១៩–
២០២១ 

 
បេង� ើនលទ��ពទទួល�ន�រអប់រ��មូល�� នេ�យឥតគិតៃថ� េ�យ
លុបបំ�ត់�របង់ៃថ���េ្រ�ផ� �វ�រ េ�ះ្រ�យប�� �ក់ព័ន�នឹង
�រ�នក្រមិតៃន�រដឹកជ�� �ន និងេហ�� រច�សម� ័ន�
��េរៀនែដលមិន្រគប់្រ�ន់ រមួ�ងំចំនួន្រគ�បេ្រង�ន និង
�រត្រម�វឲ្យ�នសំបុ្រតកំេណើតេដើម្បីចុះេ�� ះចូលេរៀនេ��� 
លុបបំ�ត់រ�ំងែដល��ងំេក�ងពិ�រមិនឲ្យចូលេរៀន និងផ�ល់ជូននូវ
ទឹក�� ត និងបន�ប់អ�ម័យ ែដល�នសុវត� ិ�ពដល់��េរៀន។ 

    
២០១៣–
២០២១ 

 
បេង� ើត្របព័ន�មួយ េដើម្បី�ម�ន 
និង្រត�តពិនិត្យឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វនូវ�រេធ� �ស�ហរណកម�េឡើងវ �ញដល់ជន
រងេ្រ�ះ ៃនទ្រមង់�្រកក់បំផុតៃនពលកម�កុ�រ 
រមួ�ងំ�រជួញដូរមនុស្ស។ 

     
២០១៩–
២០២១ 

 
ព្រងីកសំ�ញ់សុវត� ិ�ព�ំ�រសង�ម េ�តំបន់ជនបទ 
េដើម្បី��ឲ្យ�ន �កុ�រ្រកី្រក និង្រគ��ររបស់ពួកេគ 
�នលទ��ពទទួល�នេស� ែដល�ច�ត់បន�យ�និភ័យ 
ៃន�រចូលរមួក� �ងពលកម�កុ�រ។ 

     
២០១៦–
២០២១ 

 
ផ�ល់ធន�ន្រគប់្រ�ន់ ដល់្រគប់កម� វ �ធីសង�ម 
េដើម្បីឱ្យពួកេគ�ចេ�ះ្រ�យ�នេពញេលញ នូវប�� ដ៏ធំទូ�យៃន
ពលកម�កុ�រេ�កម� �� រមួ�ងំ�រេកង្របវ ��� ផ� �វេភទកុ�រ 
�មអីុនេធើណិត។ 

     
២០១៩–
២០២១ 

 


	ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក

