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គាំគ្ោ្ថ្នគេៈកមាម ធិការអាស៊ា ន កន ុ្ការអន វតតគ្ៅគ្លើ      

គ្សចកត ៊ីខងល្ការេ៍អាស៊ា ន សត ៊ីព៊ី ការការពារ និ្ការគ្លើក       

កាំពស់សិទធិររស់ពលករគ្ទសនត រប្រគ្វសន៍ (ACMW) 
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គាំគ្ោ្យនតការកិចចសនទនាតាំរន់ អាស៊ា ន និ្សហ្ភាពអឺរ  រ  - 

ការប្គរ់ប្គ្ខផ្សេកសិទធិមន សេ  (READI HRF) 
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សោក រ  សូប៊ាើត្ ឡាហ្គា  (ROBERT L. LARGA) 
(៣ ធ្នូ ១៩៧០ - ១៨ កកកដា ២០១៧) 

អតីតនាយកការយិាល័យទី៤ 

រដ្ឋបាលមុខរបរនៅនរៅរបនទស ហ្វលីីពីន 
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ការនបតជាា ចិតត និងការឧទទិសរបស់គាត់ បាននអាយោនគំនិតចង់បនងកើត និងបាននធ្វើនអាយនសៀវនៅករមង
ននេះនលចនចញជារូបរាងន ើង។ 
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កម្មវធីិអប់រពំលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ និ្ងទេសន្តរប្បទវសន៍្ទោយសុវត្ថិភាព គឺមាន្សារៈសំខាន់្ខាល ំង
ណាស់ ទ ើម្បីធានាថា ម្នុ្សសដ លដសែងរកឱកាសការងារទៅកនុងបណាត ប្បទេស ទប្ៅពីប្បទេសរបស់
ពួកទគផ្ទា ល់ បាន្ ឹងអំពីព័ត៌្មាន្ជាក់ដសតង សតីពីទេសន្តរប្បទវសន៍្ការងារ។ ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ប្ត្ូវ
មាន្ការយល់ ឹងយ៉ាងម្៉ាត់្ចត់្នូ្វ ំទ ើ រការទប្រើសទរ ើសពលករ ដ លមាន្ទៅកនុងប្បទេសកំទ ើ ត្របស់
ពួកទគ, សិេធិ និ្ងការេេួលខុសប្ត្ូវរបស់ពួកទគ ដ លមាន្ដចងទៅកនុងកិចចសន្ាការងារ ទោយរមួ្
បញ្ចូ លសិេធិ និ្ងការេេួលខុសប្ត្វូរបស់និ្ទយរករបស់ពួកទគ ប្ពម្ទំង ំទណាោះស្រសាយស្រសបចាប់ និ្ង
កម្មវធីិរំនួ្យ កនុងករ ីចំបាច់នានាដ លអាចទកើត្មាន្។ 

ទសៀវទៅកប្ម្ងទន្ោះប្ត្ូវបាន្ដបងដចកជាបីដននកសំខាន់្ៗ  ូចជាេប្ម្ង់នន្ការទធែើទេសន្តរប្បទវសន៍្ទៅ
កនុងប្បទេសនន្រ ឋជាសមារិកអាសា៊ា ន្ (AMS) នី្មួ្យៗ ករ ីសិកាអំពីសកាត នុ្ពលទលើការអនុ្វត្តលអ
មួ្យចំនួ្ន្ និ្ងអនុ្សាសន៍្ដ លនឹ្ងបញ្ចូ លទៅកនុងការដកេប្ម្ង់ទោលន្ទយបាយ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្កម្មវ ិ
ធី។ 

ជាេូទៅ កម្មវធីិអប់រពំលករទេសន្តរប្បទវសន៍្និ្ងទេសន្តរប្បទវសន៍្ទោយសុវត្ថិភាព ដ លមាន្ស្រសាប់
ទៅកនុងចំទណាម្រ ឋជាសមារិកអាសា៊ា ន្ (AMS) មាន្លកខ ៈខុសោន ទៅតាម្េំហំនិ្ងមាតិ្កា ទោយ
សារដត្ភាពខុសោន នន្សាថ ន្ភាពទេសន្តរប្បទវសន៍្ទៅកនុងប្បទេសនី្មួ្យៗ ប្កបខ័ ឌ ចាប់ និ្ងរទបៀបវារៈ

      ខ្ុំមាន្ទសចកតីទសាម្ន្សសយ៉ាងខាល ំង ចំទ ោះការបាន្បញ្ច ប់ការ         
ទបាោះពុម្ភនាយទសៀវទៅកប្ម្ងអាសា៊ា ន្ សតីពីកម្មវធីិអប់រពំលករ
ទេសន្តរប្បទវសន៍្ និ្ងទេសន្តរប្បទវសន៍្ទោយសុវត្ថិភាព ទៅកនុង
ឆ្ន ំទន្ោះដ លសមាគម្ន៍្ប្បជាជាតិ្អាសីុអាទគនយ៍ បាន្ប្បារពធខួប
អនុ្សាវរយ៍ីទលើកេី៥០ របស់ខលួន្ និ្ងកនុងអំឡុងទពលប្បទេសហែី
លីពីន្ទធែើជាប្បធាន្អាសា៊ា ន្។ វាកាន់្ដត្មាន្អត្ថន័្យបដន្ថម្ទេៀត្
ដ លឆ្ន ំទន្ោះគឺជាឆ្ន ំេី១០ នន្ទសចកតីដលលងការ ៍ទសប៊ាូ សតីពីការ
ការ រ និ្ងការទលើកកម្ពស់សិេធិរបស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ 
ដ លប្ត្ូវបាន្ចុោះហត្ថទលខាទោយថាន ក់ ឹកនំាអាសា៊ា ន្ កនុងអំឡុង
កិចចប្បរំុកំពូលទលើកេី១២ ឆ្ន ំ២០០៧ ទៅេីប្កងុទសប៊ាូ។ 

 



ទោលន្ទយបាយទេសន្តរប្បទវសន៍្ និ្ងការងារអាេិភាពនានា។ ទហតុ្ ូទចនោះ ប្បទេសខលោះមាន្កម្មវធីិ
ដ នំាមុ្ន្ទពលទធែើការ និ្ងមុ្ន្ទពលទចញ ំទ ើ រ ទប្ចើន្ជាងប្បទេស នេទេៀត្ ខ ៈទពលដ ល
ប្បទេសមួ្យចំនួ្ន្តូ្ចបាន្ទផ្ទត ត្ទលើកម្មវធីិអប់រទំប្កាយទពលម្ក ល់។ 

ការទបាោះពុម្ពនាយទសៀវទៅទន្ោះ មាន្បំ ងខិត្ខំបដន្ថម្ទេៀត្ទ ើម្បីនតល់នូ្វភសតុតាងអំពីភាពខាល ំង
និ្ងការមាន្កប្មិ្ត្នន្កម្មវធីិ ដ លមាន្ស្រសាប់ទៅកនុង AMS តាម្រយៈករ ីសិកា ទោយនតល់នូ្វការ
ទោលការ ៍ដ នំានិ្ងការបំនុសគំនិ្ត្មួ្យចំនួ្ន្កនុងការពប្ងឹងសម្ត្ថភាពនន្កម្មវធីិដ លមាន្ស្រសាប់។ 
ទៅចុងបញ្ច ប់នន្ឯកសារទន្ោះ គឺជាកប្ម្ងនន្អនុ្សាសន៍្ដ លAMS អាចពិចរណាអនុ្វត្តរមួ្ោន  ឬទោយ
ដឡកៗពីោន កនុងការបទងកើត្កម្មវធីិអប់រពំលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ និ្ងទេសន្តរប្បទវសន៍្សុវត្ថិភាព ដ ល
កាន់្ដត្មាន្ការទ្លើយត្បប្បសិេធភាពនិ្ងប្បសិេធនល។ 

ទន្ោះគឺជាបំ ងប្បាថាន ទោយទសាម ោះប្ត្ង់របស់ខ្ុំ ដ លទសនើទអាយការនតួចទនតើម្ទន្ោះ ទប្កាម្ការ ឹកនំា
របស់ប្បទេសហែីលីពីន្ដ លជាប្បទេសសប្ម្បសប្ម្លួ នឹ្ងប្ត្ូវបាន្សប្ម្ចទោយទជាគរ័យ ទហើយថា
ការទប្បើប្បាស់ឯកសារទន្ោះប្ត្ូវបាន្អនុ្វត្តយ៉ាងទពញទលញ។ 

ខ្ុំសូម្ដលលងអំ រគុ យ៉ាងប្ជាលទប្ៅចំទ ោះយន្តការកិចចសន្ានាតំ្បន់្ អាសា៊ា ន្ និ្ងសហភាព
អឺរ ៉ាបុ (READI) សប្មាប់ការឧបត្ថម្ភោំប្េ ល់គទប្មាងទន្ោះ។ ខ្ុំក៏សូម្អបអរ និ្ងសូម្ដលលងអំ រគុ 
 ល់ប្កមុ្ការងារបទចចកទេសប្បទេសហែីលីពីន្, ទលខាធិការោឋ ន្អាសា៊ា ន្, ប្កមុ្ការងារថាន ក់ជាតិ្ និ្ងអនក
ពិទប្ោោះទយបល់ថាន ក់ជាតិ្ម្កពី AMS និ្ងអនកនតល់ប្បឹកាប្បចំតំ្បន់្ សប្មាប់ការរមួ្ចំដ កទ ើម្បីទធែើឱយ
កិចចខិត្ខំប្បឹងដប្បងប្ត្ួសប្តាយរបស់គ ៈកមាម ធិការអាសា៊ា ន្ ទលើការអនុ្វត្តទសចកតីដលលងការ ៍អាសា៊ា ន្ 
សតីពីការការ រ និ្ងទលើកកម្ពស់សិេធិរបស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ (ACMW) បាន្ទលចទចញជារបូរាង
ពិត្ប្បាក ។ 

 
SILVESTRE H. BELLO III 
រដ្ឋមន្រ្ត ីក្រសួងការងារ ្ិងមុខរបរ សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពី្  

 

 

 



សារ  

 

 
 
 
 
 

 
អស់រយៈទពលជាយូរម្កទហើយ ប្បជារន្ទៅកនុងតំ្បន់្អាសា៊ា ន្បាន្ផ្ទល ស់បតូរេីតំាង ទៅកនុង និ្ងទប្ៅ

តំ្បន់្ ទ ើម្បីដសែងរកឱកាស និ្ងទ្លើយត្បទៅនឹ្ងត្ប្ម្ូវការរបស់ប្បទេសដ លកំពុងលូត្លាស់។ ការរមួ្
ចំដ ករបស់ពួកទគចំទ ោះទស ឋកិចច និ្ងសងគម្ នន្ប្បទេសទ ើម្កំទ ើ ត្ និ្ងបណាត ប្បទេសទោលទៅ គឺ
ធំទធងណាស់។ ជាមួ្យនឹ្ងការបទងកើត្សហគម្ន៍្អាសា៊ា ន្ ទៅឆ្ន ំ២០១៥ ទស ឋកិចច ៏រងឹមំារបស់តំ្បន់្ទន្ោះ
កំពុងប្បទម្ើលទម្ើលម្នុ្សសកាន់្ដត្ទប្ចើន្ដ លនឹ្ងដសែងរកឱកាសការងារទៅទប្ៅប្បទេស។ 
 
       វាជាការចំបាច់ដ លអនកដ លចង់កាល យជាពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ជាប់
 ក់ព័ន្ធជាមួ្យការងារ ទហើយនឹ្ងនិ្ទយរករបស់ពួកទគ ប្ត្វូបាន្នតល់ការអប់រ ំ និ្ងកម្មវធីិេូលំេូលាយ
ដ លនឹ្ងនតល់ឱយពួកទគ នូ្វព័ត៌្មាន្ទ ើម្បីធានាឱយមាន្ការទធែើទេសន្តរប្បទវសន៍្ប្បកបទោយសុវត្ថិភាព។
វាក៏ចំបាច់នងដ រ ដ លថាការអប់រ ំ និ្ងកម្មវធីិដបបទន្ោះអាចរកបាន្ទៅកនុងប្គប់ ំណាក់កាលនន្ការទធែើ
ទេសន្តរប្បទវសន៍្ ចប់ពីមុ្ន្ទពលសទប្ម្ចចិត្តបទប្ម្ើការងារ ទៅ ល់មុ្ន្ទពលទចញ ំទ ើ រ, ទប្កាយការ
ម្ក ល់ និ្ងការវលិប្ត្ឡប់ម្កវញិ និ្ងការទធែើសមាហរ កម្ម។ 
 

        ទៅឆ្ន ំទន្ោះ អាសា៊ា ន្បាន្ប្បារពធខួបទលើកេី៥០ របស់ខលួន្។ វាក៏
ជាខួបទលើកេី១០ នន្ការចុោះហត្ថទលខាទោយទម្ ឹកនំាអាសា៊ា ន្ ទលើ
ទសចកតីដលលងការ ៍អាសា៊ា ន្ សតីពីការការ រនិ្ងទលើកកម្ពស់សិេធិ
របស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ ឬទសចកតីដលលងការ ៍េីប្កុង Cebu។ 
ការទបតជ្ាចិត្តដ លបាន្ោក់ទចញទៅកនុងទសចកតីដលលងការ ៍េីប្កងុ 
Cebu បាន្បទងកើត្ និ្ងរំរញុកិចចសហប្បតិ្បត្តិការថាន ក់តំ្បន់្ សតីពី
សិេធិរបស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ ទៅកនុងេប្ម្ង់ទនសងៗ។ ទំងទន្ោះ 
រមួ្មាន្ការបទងកើត្គ ៈកមាម ធិការអាសា៊ា ន្ សតីពីការអនុ្វត្តទសចកតី
ដលលងការ ៍អាសា៊ា ន្ សតីពីការការ រ និ្ងទលើកកម្ពស់សិេធិរបស់
ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ (ACMW)។ ចប់តំាងពីការបទងកើត្ទឡើង
ទៅឆ្ន ំ២០០៨ ម្ក ACMW បាន្អនុ្វត្តគំនិ្ត្នតួចទនតើម្ជាទប្ចើន្រមួ្
ទំងការបទងកើត្របាយការ ៍សទងខប សតីពីកម្មវធីិអប់រ ំល់ពលករ
ទេសន្តរប្បទវសន៍្ និ្ងទេសន្តរប្បទវសន៍្ទោយសុវត្ថិភាព។ 
 



ទសៀវទៅកប្ម្ងសតីពីកម្មវធីិអប់រពំលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ និ្ងទេសន្តរប្បទវសន៍្ទោយសុវត្ថិភាព នតល់
ព័ត៌្មាន្យ៉ាងេូលំេូលាយ ដ លនតល់ទោយរ ឋជាសមារិកអាសា៊ា ន្ សតីពីសាថ ន្ភាពប្បទេស និ្ងកម្មវធីិ
អប់រ ំ និ្ងសុវត្ថិភាពទេសន្តប្បទវសន៍្មាន្ស្រសាប់ ទផ្ទត ត្ទលើពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ និ្ងនិ្ទយរក។ ជា
ឯកសារទយងដ លមាន្ប្បទយរន៍្សប្មាប់អនក ក់ព័ន្ធនានា ដ លចូលរមួ្កនុងការទលើកកម្ពស់ការទធែើ
ទេសន្តរប្បទវសន៍្ទោយសុវត្ថិភាព ខ្ុំមាន្េំនុ្កចិត្តថា ទសៀវទៅកប្ម្ងទន្ោះនឹ្ងរប្ម្ុញ ល់អនកទរៀបចំទធែើ
ទោលន្ទយបាយ េីភាន ក់ងាររោឋ ភិបាល ក់ព័ន្ធ អងគការទប្ៅរោឋ ភិបាល និ្ងអនក ក់ព័ន្ធ នេទេៀត្ 
ទ ើម្បីបន្តពប្ងឹងទោលន្ទយបាយ និ្ងកម្មវធីិរបស់ពួកទគ ទឆ្ព ោះទៅេិសទៅនន្ការទធែើទេសន្តរប្បទវសន៍្
ទោយសុវត្ថិភាពសប្មាប់ទំងអស់ោន ។ 

 
LE LUONG MINH 
អគ្គលលខាធិការអាសា៊ា ្ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សារ  

 
 

វាជាទោលការ ៍ប្គឹោះ ដ លមាន្ដចងកនុងសន្ធិសញ្ញា ការទធែើចលនាទោយទសររីបស់ម្នុ្សស គឺមាន្
សារៈសំខាន់្ខាល ំងណាស់សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍទស ឋកិចច និ្ងសប្មាប់ការបទងកើត្សហគម្ន៍្មួ្យកនុងចំទណាម្
ប្បជារន្។ សតីពីការប្បប្ពឹត្តទៅ នន្សហភាពអឺរ ៉ាបុ ទហើយវាបាន្រួយបទងកើត្េីនារដត្មួ្យទៅអឺរ ៉ាបុ  ូច
ដ លទយើង ឹងនាសពែនលៃទន្ោះ។ ពលរ ឋអឺុរ ៉ាបុអាចទធែើចលនាទោយទសរ ី ទៅកនុងប្ពំដ ន្នន្រ ឋសមារិក
ចំនួ្ន្២៨ នន្សហភាពអឺរ ៉ាបុ ដ លពួកទគអាចដសែងរកការងារទៅកនុងប្បទេសសហភាពអឺរ ៉ាបុទនសងទេៀត្ 
ទធែើការងារទៅេីទនាោះ ទោយមិ្ន្ចំបាច់មាន្លិខិត្អនុ្ញ្ញា ត្ការងារ និ្ងសាន ក់ទៅេីទនាោះ សូម្បីដត្បនាា ប់
ពីការងាររបស់ពួកទគបាន្បញ្ច ប់ក៏ទោយ។ ការទធែើចលនាទោយទសររីបស់ពលករទន្ោះ ទធែើឱយសហភាពអឺរ ៉ាបុ
សពែនលៃកាល យជាេីនារការងារធំបំនុត្ទៅទលើពិភពទលាក។ 

 
ការនតល់ឯកសារេូលំេូលាយ និ្ងអាចរកបាន្ទៅទលើសាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន នន្ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្

ទៅកនុងបណាត ប្បទេសអាសា៊ា ន្ ការទបាោះពុម្ពនាយទន្ោះ គឺជាការរមួ្ចំដ ក ៏សំខាន់្ចំទ ោះការការ រ
សិេធិរបស់ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ ទៅកនុងប្បទេសសមារិកអាសា៊ា ន្។ វាទៅហួសពីការវនិិ្ចឆ័យទោយ
ការវាយត្នម្លនូ្វអែីដ លចំបាច់ ទៅកនុងត្ប្ម្វូការជាក់ដសតងមាន្សតង់ោរចាប់ ទោលន្ទយបាយ និ្ងការ
អនុ្វត្តកម្មវធីិអប់រ ំមុ្ន្ទពលសទប្ម្ចចិត្តទធែើការងារ និ្ងមុ្ន្ទចញ ំទ ើ រ ទៅកដន្លងទធែើការ និ្ងទប្កាយការ
ម្ក ល់ និ្ងការវលិប្ត្ឡប់ និ្ងការទធែើសមាហរ កម្មសាត រទឡើងវញិ ទំងកនុងប្បទេសបញ្ជូ ន្ និ្ង
ប្បទេសេេួល ទៅកនុងប្បទេសសមារិកអាសា៊ា ន្ និ្ងទលើសពីទន្ោះ។ ការទបាោះពុម្ពទន្ោះជារំហ៊ា ន្ទៅមុ្ខ
មួ្យទេៀត្ សប្មាប់កិចចសហប្បតិ្បត្តិការបដន្ថម្ទេៀត្ និ្ងការដចករដំលកបេពិទសាធន៍្រវាងបណាា
ប្បទេសសមារិកអាសា៊ា ន្ ក៏ ូចជាផ្ទល ស់បតូរការអនុ្វត្តលអបំនុត្រវាងអាសា៊ា ន្ និ្ងសហភាពអឺរ ៉ាបុ។ 
 

ខ្ុំសូម្អបអរសាេរ ACMW សប្មាប់ការបញ្ច ប់និ្ងការទបាោះ
ពុម្ពនាយទសៀវទៅកប្ម្ង សតីពីកម្មវធីិអប់រពំលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ 
និ្ងទេសន្តរប្បទវសន៍្ទោយសុវត្ថិភាព។ ទយើងមាន្ទមាេន្ភាពណាស់ 
ដ លបាន្ចូលរមួ្ឧបត្ថម្ភោំប្េទលើការទបាោះពុម្ពនាយទន្ោះ ទប្ ោះវា
ស្រសបតាម្ការទបតជ្ាចិត្តរបស់សហភាពអឺរ ៉ាបុ កនុងការោំប្េការការ រ 
ពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ទៅកនុងតំ្បន់្អាសា៊ា ន្។ 
 

 



តាងនាម្ឱយសហភាពអឺរ ៉ាបុ ខ្ុំសូម្អរគុ  ទហើយសូម្អបអរសាេរប្បទេសហែីលីពីន្ ដ លជា
ប្បទេសសប្ម្បសប្ម្ួល ដ លបាន្ ឹកនំាការងារទរៀបចំសប្មាប់ការទបាោះពុម្ពនាយទន្ោះ។ ខ្ុំក៏សូម្ដលលង
អំ រគុ  ល់អនកតំ្ណាងទំងអស់ នន្ ACMW និ្ងទលខាធិការោឋ ន្អាសា៊ា ន្ និ្ងអនកដ លចូលរមួ្ទៅ
កនុង ំទ ើ រការនន្ការទរៀបចំទសៀវទៅទន្ោះ។ ខ្ុំប្បាក ថា ឯកសារទបាោះពុម្ភនាយទន្ោះ នឹ្ងប្ត្វូបាន្ទប្បើ
ប្បាស់ប្បកបទោយអត្ថប្បទយយរន៍្   កនុងចំទណាម្អនក ក់ព័ន្ធ  រមួ្ទំងអនកទធែើទោលន្ទយបាយ  ម្ន្តន្តី
រោឋ ភិបាល សមារិកសភា អនកទធែើអារីវកម្មឯករន្ ប្កុម្ហ៊ាុន្ទប្រើសទរ ើសពលករទេសន្តរប្បទវសន៍្ និ្ង
ប្គួសាររបស់ពួកទគ ប្ពម្ទំងសាធារ ៈរន្នងដ រ។ 
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ករណីសិកាទី ១៨:  សិកាឋ សោដណនំាតរមង់ទិសបនាទ ប់ពីមកមកដ្ល់(PAOS) សរោប់ពល

ករហ្វីលីពីននធ្វើការនរៅរបនទស នៅសឹងហបុរ ី(ហ្វីលីពីន) ……..  ២២៨ 
 

D.  ការវលិរត ប់ និងសោហ្រណកមម  

ករណីសិកាទី ១៩: ភូមិពលករនទសនតររបនវសន៍ (ឥណឌូ ននសីុ) ………………… ២៣០ 
 
ករណីសិកាទី ២០:  Balik-Pinay, Balik-Hanapbuhay សរោប់ពលករហ្វីលីពីននធ្វើការនរៅ

បរនទស វលិរតលប់មកវញិ (ហ្វីលីពីន) …………………………..   ២៣២ 
 
ករណីសិកាទី ២១:  កមមវធីិ្ជំនួយសុខោលភាព ការងារ ចាប់ និងសុខោភាភាព  

(WELL)  (ហ្វីលីពីន) …………………………………….…………..  ២៣៧  
 
 
ជំពូកទី ៣:  ការរកន ើញ និងអនុសសន៍ ………………………………………….……………..    ២៤២ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



អាររមណ៍កថា 
 
នសៀវនៅករមងអាស៊ា នសតីពីកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍និងនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព
រតូវបានបនងកើតន ើងនដាយការរួមចំដណករួមគាន របស់បុគគលនិងសថ ប័នជានរចើន។ គណៈកោម ធិ្ការអា
ស៊ា នសតីពីការអនុវតតនសចកតីដលលងការណ៍អាស៊ា ន សតីពី កិចចការ រនិងនលើកកមពស់សិទធិរបស់ពលកនទស
នតររបនវសន៍ (ACMW) សូមដលលងអំណរគុណចំន េះការចូលរួមយា៉ាងសកមមរបស់ពួកនគ កនុងការនរៀបចំ 
និងសនរមចបាននជាគជ័យកនុងការនបាេះពុមពផ្សាយននេះ:  
រកុមនរៀបចំហ្វីលីពីនដដ្លដឹ្កនំានដាយនោក Robert Larga អនកសរមបសរមួលគនរោងនិងសោជិក
របស់ខលួន - នោកស្រសី Alice Visperas, Maria Teresa Delos Santos, និងអនកស្រសី Gean Salvador - 
សរោប់ការនរៀបចំយា៉ាងយកចិតតទុកដាក់នលើគនរោងននេះ ចប់តំាងពីការគិតគូរដំ្បូងរហូ្តបានដ្ល់
នពលបញ្ច ប់។  
នលខ្ធិ្ការដាឋ នអាស៊ា ន ជាពិនសសនោកស្រសី Mega Irena និងនោកស្រសី Pitchanuch Supavanich 
និងដដ្លរតវូបានជួយគំារទនដាយនោកស្រសី Sarah Choirinnisa សរោប់ការនលើកទឹកចិតតនិងការគំារទ
នពញមួយគំនរាងននេះ។  
 
រកុមការងារដផ្សនកបនចចកនទសនិងដផ្សនករដ្ឋបាលននយនតការកិចចសនទនាតំបន់អាស៊ា ន - សហ្ភាពអឺរ ៉ាុប ននគំ
នរាងសិទធិមិនុសស (READI-HRF) ជាពិនសសអនកស្រសី Yuyun Wahy uningrum (អតីតរបធានរកុម) នោក
ស្រសី Patricia Waagstein (របធានរកមុ) និងនោកស្រសី Irene Ester Ronauly Situmorang សរោប់ការ
បនតនបតជាា ចិតតរបស់ពួកនគចំន េះគនរោងននេះ និងសំខ្ន់ជាងននេះនៅនទៀតនដ្ើមបីនលើកកមពស់សិទិធមនុសស
សរោប់ពលករទំងអស់រួមទំងពលករនទសនតររបនវសន៍នៅកនុងតំបន់អាស៊ា ន។ 
ACMW សូមសំដដ្ងនសចកតីដឹ្ងគុណដ្ល់រកមុការងារពិនរគាេះនយាបល់ ដដ្លរបសិននបើគាម នពួកនគ គាម ន
នរណាោន ក់អាចនធ្វើនអាយបានសនរមចនូវកិចចការននេះនទ។ នោកស្រសី Alcestis (Thetis) Abrera 
Mangahas ដដ្លជាអនកពិនរគាេះនយាបល់របចំតំបន់ សរោប់ការរតួតពិនិតយនលើតរមូវការបនចចកនទសនន
របាយការណ៍ថ្នន ក់ជាតិ ការនរៀបចំរបាយការណ៍របចំតំបន់ និងការរកន ើញតាមបណាត របនទសដដ្ល
ជាសោជិក និងការនរៀបចំអនុសសន៍រួម; សូមអរគុណដ្ល់ទីរបឹកាជាតិសរោប់ការអនុវតតការនរៀបចំ
ការស្រសវរជាវ ការនធ្វើសំភាសន៍ និងការបំនពញរបាយការណ៍របចំរបនទស និងចុងនរកាយអរគុណដ្ល់
រកុមការងារ ACMW សរោប់ការកំណត់អតតសញ្ញា ណអនកដដ្លរតូវបានសោភ សន៍សំខ្ន់ៗ និងកមមវធីិ្



ដដ្លបាននរជើសនរ ើស ដដ្លរតូវដាក់បញ្ចូ លនៅកនុងរបាយការណ៍បូកសរុប និងគំារទរបាយការណ៍ននេះ
នអាយនចញជារូបរាងន ើង។ 
សូមដលលងអំណរគុណពិនសសចំន េះនោក Mitchell Duran ចំន េះ "ការបំនពញចននាល េះទំងអស់" ផ្សតល់
ការដកសរមួលនិងការរតួតពិនិតយបនចចកនទសកនុងការនបាេះពុមពផ្សាយរបស់នសៀវនៅករមងននេះ; និងដ្ល់
អនកស្រសី Marielle Espinosa សំរាប់ការនរៀបចំគរមបនសៀវនៅនិងដផ្សនកបូកសរុបនានា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ម្កុរការងារស ៀវសៅកម្រង ASEAN Compendium  
ម្បធាន្គសម្ម្មង 
 
ទីរបឹកាតំបន់ 
Ms. Ma. Alcestis (Thetis) Abrera Mangahas 
នសដ្ឋវទូិ, អនកវទិាសស្រសតសងគម 
សថ នីយ៍អាកាសធាតុសងគម 
 
អនកសរមបសរមលួនៅPhilippines, គនរោងនសៀវនៅរកំអ ASEAN Compendium Project 
Atty. Robert L. Larga 
នាយក IV 
រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសរបនទសហ្វីលីពីន 
នាយកដាឋ នពលកមមនិងការងារ 
 
នលខ្ធិ្ការរបចំនៅPhilippines 
Ms. Alice Q. Visperas  
របធានដផ្សនកពលកមមនិងការងារ 
មន្រនតីទទួលបនទុកដផ្សនកអាសីុបា៉ា សីុហ្វិច 
ការយិាល័យកិចចការពលកមមអនតរជាតិ  
នាយកដាឋ នពលកមម និងការងារ 
 
Ms. Charmaine Me M. Dela Cruz 
មន្រនតីជាន់ខពស់ដផ្សនកពលកមម និងការងារ 
ដផ្សនកអាសីុបា៉ា សីុភិច, ការយិាល័យកិចចការការងារអនតរជាតិ 
នាយកដាឋ នពលកមម និងការងារ 
 
Ms. Gean Antonette A. Salvador 



មន្រនតីការងារនិងការងារ I 
ដផ្សនកអាសីុបា៉ា សីុភិច, ការយិាល័យកិចចការការងារអនតរជាតិ 
នាយកដាឋ នពលកមម និងការងារ 
 
នលខ្ធិ្ការ ASEAN 
Ms. Mega Irena 
ជំនួយការនាយក 
របធានដផ្សនកការងារនិងដផ្សនកសីុវលិ 
របធានសតីទីននការលុបបំបាត់ភាពរកីរកនិងដផ្សនកនយនឌ័្រ 
នាយកដាឋ នសងគម - វបបធ្ម៌ សហ្គមន៍ អាស៊ា ន 
 
Ms. Pitchanuch Supavanich 
មន្រនតីជាន់ខពស់  
អគគនាយកដាឋ នអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុសស ដផ្សនកការងារនិងដផ្សនកសីុវលិ 
នាយកដាឋ នសងគម - វបបធ្ម៌ សហ្គមន៍ អាស៊ា ន 
 
Ms. Sarah Choirinnisa 
មន្រនតីបនចចកនទស 
អគគនាយកដាឋ នអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុសស ដផ្សនកការងារនិងដផ្សនកសីុវលិ 
នាយកដាឋ នសងគម - វបបធ្ម៌សហ្គមន៍ អាស៊ា ន 
 
មន្រនតីរកមុការងារ READI-HRF 
Ms. Patricia Waagstein 
របធានរកុម 
រកុមការងារសិទធិមនុសស យនតរការកិចចពិភាកាអាស៊ា ន សហ្ភាពអឺរ ៉ាុប 
 
Ms. Irene Situmorang 
ជំនួយការគនរោង 
រកុមការងារសិទធិមនុសស យនតរការកិចចពិភាកាអាស៊ា ន សហ្ភាពអឺរ ៉ាុប 



 
ម្កុរការងា និ្ងេីម្បឹកាជាតិ្  
 
Brunei Darussalam 
Focal Point 
Ms. Aemy Azlena binti Azahari 
ជំនួយការសនងការការងារ 
ដផ្សនកភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិកនិងសតង់ដារការងារ 
រកសួងការងារ និងរកសួងមហនផ្សទ 
National Consultant 
Ms. Nur Judy binti Abdullah 
ទីរបឹការគប់រគង 
នសវាកមមបណតុ េះបណាត លAl Majaz  
 
Cambodia 
Focal Points 
Mr. Chuop Narath 
អគគនាយករង អគគនាយកដាឋ នការងារ 
រកសួងការងារ បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 
Mr. Keo Sovanmony 
របធានការយិាល័យ ASEAN  
រកសួងការងារ បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 
Mr. Ouk Ravuth  
របធានការយិាល័យរគប់រគងពលករ 
រកសួងការងារ បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
 
National Consultant 



Mr. Khoun Bunny 
សថ បនិក និងអគគនាយក នសវាកមមរបឹកានយាបល់ MDC  
 
Indonesia 
Focal Point 
Mr. Soes Hindarno 
នាយករគប់រគងធ្នធានមនុសសនរៅរបនទស 
រកសួងការងារ 
National Consultant 
Mr. Wirya Adiwena 
របធានទំនាក់ទំនងអនតរជាតិ 
មជឈមណឌ ល Habibie 
 
Lao PDR 
Focal Point 
Ms. Bouasy Thammasack 
អនុរបធាននាយកដាឋ ននលើកកមពស់ការងារ 
រកសួងការងារ និងសុខុោលភាពសងគម 
National Consultant 
 
Mr. Somsouk Sananikone 
អនកវទិាសស្រសតសងគម (PhD នៅកនុងវទិាសស្រសតអភិវឌ្ឍន៍) 
 
Malaysia 
Focal Point 
Mr. Muhammad Syamsul Hazry 
ជំនួយការនលខ្ធិ្ការដផ្សនកអនតរជាតិ 
រកសួងធ្នធានមនុសសរបនទសោ៉ា ន សីុ 
National Consultant 



Mr. Munusamy Periasamy 
មន្រនតីរាជការសីុវលីចូលនិវតតន៍ 
 
Myanmar 
Focal Point 
Ms. Khin Khin Htet 
មន្រនតីបុគគលិកដផ្សនកពលករនទសនតរបនវសន៍ 
នាយកដាឋ នការងារ 
រកសួងការងារនទសនតរបនវសន៍និងរបជាជន 
National Consultant 
Mr.Win Myint  
 
Philippines 
Focal Point 
Ms. Maria Teresa D. Delos Santos 
OIC, ដផ្សនកអប់ររំបស់បុគគលិក 
រដ្ឋបាលរគប់រគងពលករនៅនរៅរបនទស របនទសហ្វីលីពីន 
National Consultant 
Mr. Mitchell P. Duran  
ទីរបឹកាឯករាជ 
 
Singapore 
Focal Point 
Ms. Priscilla Goh 
របធានទំនាក់ទំនងអនតរជាតិ 
ដផ្សនកននយាបាយនិងយុទធសស្រសតនៅកដនលងនធ្វើការ 
រកសួងការងារ 
National Consultant 
Mr. Bernard Menon 



នាយករបតិបតតិ 
មជឈមណឌ លពលករនទសនតរបនវសន៍ 
 
Thailand 
Focal Point 
Ms. Yada Thongsri 
អនកជំនាញការងារ ករមិតវជិាជ ជីវៈ 
ការយិាល័យរដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទស 
នាយកដាឋ នការងារ 
រកសួងការងារ 
National Consultant 
Mr. Pakorn Amornchewin   
 
Viet Nam 
Focal Point 
Ms. Tran Thanh Minh 
មន្រនតីននកិចចសហ្របតិបតតិការអាស៊ា ន 
នាយកដាឋ នសហ្របតិបតតិការអនតរជាតិ 
រកសួងការងារយុទធជនពិការនិងសងគមកិចច 
National Consultant 
Mr. Vu Anh Son 



េដិ្ឋភាពេសូៅ 
 
នទសនតររបនវសន៍ការងារអនតរជាតិនៅកនុងសោគមរបជាជាតិអាសីុអានគនយ៍ (អាស៊ា ន) បាននកើនន ើង
យា៉ាងឆ្ប់រហ័្សនៅតាមវធីិ្នផ្សសងៗ។ នគបា៉ា ន់របោណថ្នរបជាពលរដ្ឋអាស៊ា នចំនួន 21,3 ោននាក់ 
កំពុងរស់នៅនរៅរបនទសរបស់ពួកនគ ដដ្លកនុងននាេះ 6,8 ោននាក់ជាជននទសនតររបនវសន៍កនុងតំបន់ 
(ឧទហ្រណ៍អនកដដ្លបានផ្ទល ស់បតូរពីរដ្ឋសោជិកអាស៊ា នមួយនៅរដ្ឋសោជិកអាស៊ា នមួយនទៀត) ។ 
របនទសបញ្ជូ នកំពូលចំនួន5 នៅកនុងតំបន់អាស៊ា នគឺ របនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ាោនចំនួន 2,02 ោននាក់ 
របនទសឥណឌូ នណសីុ ោនចំនួន1,2 ោននាក់ របនទសោ៉ា ន សីុ ោនចំនួន1,0 ោននាក់ របនទសឡាវ 
ោនចំនួន 0,9 ោននាក់ និងរបនទសកមពុជា ោនចំនួន0,8 ោននាក់។ 
ទិដ្ឋភាពនសដ្ឋកិចច, សងគមនិងននយាបាយនៅទូទំងតំបន់អាស៊ា នោនភាពខុសគាន យា៉ាងខ្ល ំង នដាយសរ
ថ្នោនភាពខុសគាន យា៉ាងរជាលនរៅកនុងចំនណាមរដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នទក់ទងនឹងផ្សលិតភាព របាក់
ឈ្នួល ការរបកួតរបដជង និងការនរៀន និងឱកាសការងារ។ ភាពខុសគាន ទំងននេះបនតជំរុញការនធ្វើនទសនត
ររបនវសន៍កនុងតំបន់ នហ្ើយជាមួយនឹងការរពឹំងទុកននការពរងីក ណិជជកមមនិងវនិិនយាគកនុងតំបន់ និង
ដំ្នណើ រការននយាបាយសោហ្រណកមមកនុងតំបន់ដដ្លោនអនុភាពជំរុញចលនាទំងននេះ រតូវបាននគ
នមើលន ើញថ្នទំនងជានឹងនកើនន ើង ជាជាងលយចុេះកនុងរយៈនពលឆ្ប់ៗ និងយូរអដងវងខ្ងមុខ។ 
 
គសម្ម្មងស ៀវសៅកម្រងអាស៊ា ន្ 
េិ សៅ ន្ងិការសរៀបចំអងាការសលខ 
 
នដាយទទួលសគ ល់សរៈសំខ្ន់ននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ កនុងតំបន់អាស៊ា ន និងការផ្សតល់នូវលទធភាព
ឱយោនការបំោស់ទីននអនកោនជំនាញវជិាជ ជីវៈ និងពលករជំនាញនៅកនុងតំបន់ នៅកិចចរបជំុនលើកទី៨ 
ននគណៈកោម ធិ្ការអាស៊ា នសតីពីការអនុវតតនសចកតីដលលងការណ៍អាស៊ា ន សតីពី កិចចការ រ និងការនលើក
កមពស់សិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ (ACMW) នៅនលៃទី 29 ដ្ល់នលៃទី 30 ដខតុោឆ្ន ំ 2015 នៅទី
រកុងគូឡាឡំាពួ របនទសោ៉ា ន សីុ បានអនុម័តនលើសំនណើ របស់របនទសហ្វីលីពីន នដ្ើមបីនរៀបចំនសៀវនៅ
ករមងអាស៊ា នសតីពីកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍និង នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព។ 
តរមូវការសរោប់កិចចសហ្របតិបតតិការកាន់ដតទូលំទូោយនលើកមមវធីិ្ព័ត៌ោនសរោប់ពលករនទសនតរ
របនវសន៍និងនិនយាជិករបស់ពួកនគរតូវបានបនងកើតន ើងយា៉ាងលអ។ ពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវការ
ព័ត៌ោនសតីពីការនរជើសនរ ើសបុគគលិក និងការអនុវតតចាប់ និងនីតិវធីិ្ននរបនទសបញ្ជូ ន បទបញ្ញជ ការងារ 



ការរស់នៅ និងល័កខខ័ណឌ ការងារ និងបរយិាកាសសងគមវបបធ្ម៌នៅកនុងរបនទសនគាលនៅ និងនសវាកមម
នានា រួមនិងយនតការចាប់ដដ្លអាចរកបានសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ និនយាជកនៅតាមប
ណាត របនទសទទួល របហក់របដហ្លគាន ដដ្រ នឹងរតូវការការបងាហ ញភាពខុសគាន ននវបបធ្ម៌នៅវញិនៅ
មក នដ្ើមបីរគប់រគងកោល ំងពលកមមបរនទសដដ្រ ដូ្ចជាការអនុវតតការងាររបស់ពួកនគនៅបរនទស ទោល ប់
ការងារ និងអាកបបកិរយិាកនុងសងគម។ 
នសៀវនៅករមងអាស៊ា នគឺសរោប់អនកនធ្វើនគាលននយាបាយ មន្រនតីរដាឋ ភិបាលសំខ្ន់ៗ អនករគប់រគងរដ្ឋ
បាល និងអនកអនុវតតវជិាជ ជីវៈនផ្សសងនទៀតដដ្ល ក់ព័នធ សំនៅបនងកើនការដកលំអការយល់ដឹ្ងនលើភាពចំរុេះ
គាន ននវបបធ្ម៌រវាងនិនយាជក និងពលករនទសនតររបនវសន៍ នៅកនុងអាស៊ា ន។ ការយល់ដឹ្ងជាទូនៅននេះ 
គឺចំបាច់នដ្ើមបីពរងឹងនូវជំននឿចិតតនៅវញិនៅមក រួមោនទំនុកចិតត និងការនគារពគាន នៅវញិនៅមក - 
ដដ្លជាមូលដាឋ ននដ្ើមបីធានាការនរជើសនរ ើសបុគគលិកនិងការអនុវតតនៅកដនលងនធ្វើការរបកបនដាយភាព
សមស្រសបនិងយុតតិធ្ម៌។ 
 
វិធីសស្ត ត ន្ងិដ្ំសណើ រការ  
គណៈកោម ធិ្ការនរៀបចំហ្វីលីពីន រួមជាមួយនលខ្ធិ្ការដាឋ នអាស៊ា ន បាននរៀបចំរកុមការងារបនចចក
នទស (TWG)នដ្ើមបចីងរកងនសៀវនៅករមងអាស៊ា ន នដាយកនុងននាេះោនការចងអុលបងាហ ញពីជនបនងាគ ល
ផ្សងដដ្រ។ រកមុការងារបនចចកនទស បានជួបគាន យា៉ាងនហចណាស់ពីរដ្ងនៅកនុងកំ ុងនពលននគនរោង
ននេះ។ កិចចរបជំុនលើកទីមួយនធ្វើន ើងនៅនលៃទី 9 ដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ 2016 នៅទីរកុងោ៉ា នីល របនទសហ្វីលីពីន 
នដាយបានយល់រពមនៅនលើការរចនា និងការនរៀបចំខលឹមសរ និងរចនាសមព័នធដដ្លបាននសនើន ើងរបស់
គនរោងនសៀវនៅករមងអាស៊ា ន។ រកុមការងារបានអនុម័តនលើការនរបើរបាស់ករមងទិននន័យនិងឧបករ
ណ៍របមូលផ្សាុំនផ្សសងៗ នដាយអនកស្រសវរជាវថ្នន ក់តំបន់និងថ្នន ក់ជាតិ។ កិចចរបជំុនលើកទី 2 នៅនលៃទី 22-23 
ដខមីនាឆ្ន ំ 2017 នៅទីរកុងោ៉ា នីល របនទសហ្វីលីពីន នដាយបានពិចរណា និងកំណត់ទុកលទធផ្សល
គនរោង ការនធ្វើឱយោនសុពលភាពនិងអនុម័តនលើការនបាេះពុមពនសៀវនៅករមងអាស៊ា ន។ 
រកុមការងារ TWG នដាយោនការគំារទលវកិាពីមូលនិធិ្សិទធិមនុសសអាស៊ា ន ននយនតការសនទនាកិចច
សនទនាតំបន់អាស៊ា ន និងសហ្ភាពអឺរ ៉ាុប (READI-HRF) បាននរជើសនរ ើសរកុមការងារគនរោងសរោប់
ចងរកងការនសៀវនៅករមងអាស៊ា ន ដដ្លោនអនករបឹកាជាន់ខពស់របចំតំបន់ និងអនកស្រសវរជាវជាតិ 
ចូលរួមចំនួន១០របនទស។ រកុមការងាររួមគាន ននេះបានបនងកើតការរចនា និងនរៀបចំវធីិ្សស្រសតស្រសវរជាវ 
និងរបមូលទិននន័យរបមូលផ្សតុំ ការវភិាគទិននន័យ នហ្ើយបានបញ្ច ប់អនុសសន៍នដ្ើមបីនលើកកមពស់ការអប់រ ំ
ពលករនទសនតររបនវសន៍និងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតតិភាពកនុងតំបន់អាស៊ា ន។ រកុមនការងារ
បនងាគ លននរកុមការងារបនចចកនទស TWG បានជួយដ្ល់ទីរបឹកាជាតិកនុងការរបមូលទិននន័យពីអនក ក់



ព័នធនផ្សសងៗ និងសំខ្ន់ជាងននេះនៅនទៀត ជួយកនុងការកំណត់ករណីសិកាដដ្លរតូវដាក់បញ្ចូ លនៅកនុង
នសៀវនៅករមងអាស៊ា ន។ ការដាក់នសនើននការរកន ើញនិងលទធផ្សលពីរបនទសនីមួយៗ រតូវបាននអាយ
ពិនិតយនិងអនុម័តនដាយរកុមការងារសនូលតាមរបនទសនរៀងៗ ខលួនមុននពលដាក់នសនើនៅទីរបឹការបចំ
តំបន់សរោប់ដកសរមួលនិងបញ្ច ប់ជាចុងនរកាយ។ 
នដ្ើមបីរបមូល នរៀបចំ សនងខបនិងវភិាគតាមរបព័នធដដ្លោនស្រសប់ និងយុទធនាការនទសនតររបនវសន៍
របកបនដាយសុវតថិភាព អនកពិនរគាេះនយាបល់បាននរបើសំណំុឧបករណ៍ស្រសវរជាវ និងមគគុនទទសក៍សំណួរ
ដដ្លដសវងរកព័ត៌ោនអំពី: 
•របវតតិ និងនិនាន ការននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍របស់របនទសនីមួយៗ 
•ការពិពណ៌នាអំពីចាប់ជាតិ បទបញ្ញជ  និងបទបញ្ាតតិសតីពី និររបនវសន៍ និងនទសនតរបនវសន៍  
•កំណត់នគាលននយាបាយជាក់ោក់ និងនគាលការណ៍ដណនំា សតីពីការអប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍ 
•ចុេះបញ្ជ ី និងកំណត់ទរមង់កមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍។ និង 
•ការនសុើបអនងកតនិងសិកាសីុជនរៅ ដដ្លពឹងដផ្សអកខ្ល ំងជាមួយការសិកាពី៤ នៅ៨ករណី អំពីការអប់រ ំ
របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពកនុងរបនទសនីមួយៗ។ 
វារតូវបានរពមនរពៀងគាន ផ្សងដដ្រ នដ្ើមបកំីណត់ការរគបដ្ណត ប់របស់កមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករ នៅកាន់អនក
ដដ្លរតូវបានដាក់ពិន័យ និងយល់រពមអនុម័តនដាយរដាឋ ភិបាល នដាយយកចិតតទុកដាក់នលើការនរៀបចំ
ដចកផ្សាយព័ត៌ោន និងការរកីសយនន "យុទធនាការ" ពត៌ោននរៅផ្សលូវការជានរចើន ដដ្លរមួោនកមមវធីិ្
តាមទូរទសសន៍ និងវទិយុ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ការនលើកដលងអាចនធ្វើនៅបានសរោប់ទូរទសសន៍ 
វទិយុ និងរបព័នធផ្សសពវផ្សាយ ដដ្លបានដំ្នណើ រការគួរឱយកត់សោគ ល់ជាយូរអដងវងមកនហ្ើយ នហ្ើយដដ្ល
សមនឹងទទួលបានពិនសសជាងនគ។ 
វារតូវបាននគយល់ស្រសបនដ្ើមបីកំណត់ចំនួនករណីសិកាននេះជូនដ្ល់កមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍ 
និងនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព ដដ្លទទួលសគ ល់ និងដាក់ពិន័យនដាយរដាឋ ភិបាល។ 
  
ការរកស ើញ ន្ងិអន្សុ ន្ ៍
 
គនរោងស្រសវរជាវ នសៀវនៅករមងអាស៊ា នបានផ្សតល់នូវឱកាសដ៏្ោនតនមលនដ្ើមបពិីនិតយនមើលសីុជនរៅ
នៅកនុងកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍របស់របនទស AMS និងជានវទិកាដ៏្លអសរោប់ដចករដំលក
បទពិនសធ្ន៍ និងការយល់ដឹ្ងអំពីទិដ្ឋភាពនននគាលននយាបាយនិងការអនុវតតនទសនតររបនវសន៍ននេះ។ 
នៅទូទំង AMS ោនការនបតជាា ចិតតយា៉ាងមុតោំចំន េះកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លជា
ឧបករណ៍នគាលននយាបាយគនលឹេះនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ដដ្លោនសុវតថិភាព។ កមមវធីិ្ទំងននេះ



បានផ្សតល់ព័ត៌ោនរតឹមរតូវសរោប់ការនរជើសនរ ើស និងការងាររបកបនដាយភាពនជាគជ័យ ផ្សតល់សិទធិ
អំណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ (និងនិនយាជករបស់ពួកនគ) ។ កតាត ទំងននេះនំាឱយោនទំនាក់
ទំនងរវាងនិនយាជក និងនិនយាជិតកាន់ដតរបនសើរន ើង នហ្ើយទីបំផុ្សតនំាឱយោនការការ រកាន់ដត
របនសើរន ើងសរោប់ពលកររបឆំ្ងនឹងការនកងរបវញ័្ច  និងការជួញដូ្រមនុសស។ 
ពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវការព័ត៌ោននៅរគប់ដំ្ណាក់កាលទំងអស់ននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
របស់ពួកនគ ចប់តំាងពីចំណុចននការសនរមចចិតតរបស់គាត់កនុងការដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស 
ការនរជើសនរ ើសទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ ការសំនរចចិតតនលើកិចចសនា ការនរៀបចំការងារនធ្វើនៅ
បរនទស ការសរមបខលួនជាមួយមិតតរួមការងារបរនទសនិងសហ្ការ ីយល់អំពីលកខខណឌ ការងារ សុខភាព
និងសុវតថិភាពនៅកនុងបរយិាកាសការងារ ដលរការកមុរគួសរ និងទីបំផុ្សតនរតៀមខលួនសរោប់ការរត ប់
មកវញិ និងការនធ្វើសោហ្រណកមមនៅកនុងរបនទសកំនណើ ត។ នៅកនុងការអនុវតតកមមវធីិ្អប់រមុំននពលនធ្វើ
ការ និងមុនការនចញដំ្នណើ រ គឺោននរចើនណាស់ នទេះបីជាការស្រសវរជាវបានបងាហ ញពីភាពគួរឱយភាា ក់
នផ្សអើលបដនថមនទៀតនៅនលើទីតំាងការងារនិងកមមវធីិ្នរកាយមកដ្ល់របនទសនគាលនៅរួចនហ្ើយ។ ការយក
ចិតតទុកដាក់នរចើនជាងននេះរតវូផ្សតល់ឱយកមមវធីិ្វលិរត ប់និងកមមវធីិ្សោហ្រណកមម ដដ្លរតូវបានចង
រកងរួមគាន នដាយរបនទស និងរបនទសទទួលពលករ។ 
កមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍បនងកើតបានដតដផ្សនកមួយននរបព័នធនទសនតររបនវសន៍ដដ្លោនរបសិទធ
ភាព។ នគាលបំណងទំងននេះសនរមចបាននៅកនុងរកបខ័ណឌ អភិបាលកិចចដ៍្ធំ្ទូោយមួយ ដដ្លកំណត់
សតង់ដារសរោប់ការនរជើសនរ ើស ការនធ្វើការងារ និងការនគារពសិទធិមនុសសរបស់ជននទសនតររបនវសន៍
ទំងអស់។ 
 
 សំណើ រ ម្ម្មបក់ារសធវើសអាយម្បស ើរស ើងជាក់ោក់ ម្ម្មប់ម្បសេ 
ន្ីរួយៗ 
 
ទីរបឹកាថ្នន ក់តំបន់និងថ្នន ក់ជាតិបានកំណត់អនុសសន៍ចំនួនរបំាសរោប់ដកលមអរបព័នធជាតិសតីពីកមមវធីិ្
អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍នៅកនុងវស័ិយដូ្ចខ្ងនរកាមននេះ: (1) រកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយជាតិ
និងយនតការអភិបាលកិចច។ (2) ការបា៉ា ន់របោណនិងការវាយតនមល (3) សតង់ដាររបតិបតតិការសរោប់ការ
អនុវតតនិងរតួតពិនិតយ (4) របព័នធទទួលនិងដចកចយ និង (5) ភាពជានដ្គូ។ 
១. ជំរុញនគាលននយាបាយជាតិសតីពីការអប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍និងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
នដាយសុវតថិភាព នដ្ើមបីសនរមចបាននូវកមមវធីិ្ដដ្លោនភាពសីុសងាវ ក់គាន និងអាចឈាននៅសនរមច



បាន និងពរងីកការរគបដ្ណា ប់កាន់ដតទូលំទូោយ។ រកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយថ្នន ក់ជាតិរតូវដតរគប
ដ្ណត ប់នលើដំ្ណាក់កាលនផ្សសងៗនននទសនតររបនវសន៍ នដាយយកចិតតទុកដាក់ជាពិនសសនៅនលើកមមវធីិ្
វលិរត ប់និងកមមវធីិ្សោហ្រណកមមន ើងវញិ។ 
២. នលើកកមពស់ការវាយតនមលនិងបា៉ា ន់របោណយា៉ាងហ្មត់ចត់នលើកមមវធីិ្អប់រដំដ្លោនរយៈនពលយូរ។ 
ជំហនទីមួយសំខ្ន់គឺការបនងកើតសូចនាករការអនុវតតសតង់ដារនដាយរបសិទធភាពនិងរបសិទធផ្សល។ ការ
វភិាគនលើផ្សលប៉ាេះ ល់នឹងផ្សតល់នូវមតិនយាបល់ដ៏្សំខ្ន់នលើតនមលនិងការចូលរួមចំដណកននោតិកាកមមវធីិ្
បណតុ េះបណាត ល សោភ រៈហ្វឹកហ្វឺន របព័នធដចកចយខុសៗគាន  និងបទដាឋ នរបតិបតតិការនផ្សសងៗនទៀត។ 
បញ្ញហ ននេះគឺសំខ្ន់ណាស់កនុងការដកលមអ និងពរងឹងកមមវធីិ្និងគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមលមីៗ។ 
៣. ពរងឹងនិងជំរុញបទដាឋ នរបតិបតតិការ។ ជាមួយនឹងរបព័នធខុសៗគាន ជានរចើនកនុងផ្សតល់កមមវធីិ្អប់រពំល
ករនទសនតររបនវសន៍ វាចំបាច់រតវូបនងកើតសតង់ដារសនូលរួមសរោប់កមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍ 
នដ្ើមបីរមួបញ្ចូ លលកខណៈវនិិចឆ័យការទទួលសគ ល់ ោតិកាកមមវធីិ្សិកា រយៈនពល លិរនវោ និងតនមលនន
កមមវធីិ្វធីិ្សស្រសតនិងបទដាឋ នផ្សសពវផ្សាយ។ 
៤. ការពរងីកនិងបនងកើនរបព័នធដឹ្កជញ្ជូ ន។ ការខិតខំរបឹងដរបងបដនថមនទៀតនដ្ើមបីបាននៅដ្ល់ជននទសនត
ររបនវសន៍ដដ្លោនសកាត នុពលកាន់ដតនរចើន នៅតំបន់ជនបទនិងតំបន់្លងកាត់រពំដដ្ន គួរដតរតូវបាន
នលើកទឹកចិតតនិងពរងីកបដនថម។ សោភ រៈផ្សសពវផ្សាយតាមអិុនធឺ្ណិតនិងបណាត ញសងគមោនសកាត នុពល
ដ៏្អសច រយ ប៉ាុដនតកិចចការជានរចើនអាចសនរមចបានជាមួយនឹងការនរបើរបាស់យា៉ាងសមញ្ាននរបព័នធផ្សសពវ
ផ្សាយដបបរបនពណី ការផ្សាយ ណិជជកមមតាមទូរទសសន៍ វទិយុ និងយុទធនាការនៅតាមមូលដាឋ ន។ 
៥. បនងកើតភាពជានដ្គូ។ ការផ្សតល់កមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍តរមូវឱយោនកិចចខិតខំរបឹងដរបងរួម
គាន របស់អនក ក់ព័នធជានរចើន មកពីរដាឋ ភិបាល វស័ិយឯកជន រកុមហ្៊ាុននរជើសនរ ើសពលករ សហ្គមន៍
មូលដាឋ ន និងពលករនទសនតររបនវសន៍និងរកមុរគួសររបស់ពួកនគ។ ជារួម រកុមនផ្សសងៗគាន អាចបនងកើត
ទិសនៅរួមគាន មួយ នដ្ើមបីធានាថ្នពលកររតូវបានពរងឹងអំណាចនិងពរងឹងជំនាញ នដ្ើមបសីនរមចបាននូវ
នគាលនៅផ្ទទ ល់ខលួននិងរគួសររបស់ពួកនគ នៅកនុងការនៅនធ្វើការងារនរៅរបនទស។ 
 
 សំណើ រ ម្ម្មបក់ចិច ហម្បត្បិការថាន កត់្បំន្ ់ 

កមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍របកបនដាយរបសិទធភាព តរមូវឱយោននូវកិចចសហ្របតិបតតិការ
របកបនដាយរបសិទធភាពរវាងរបនទសបញ្ជូ ន និងរបនទសទទួល។ អាស៊ា ន ដដ្លជាសមូហ្ភាពតំបន់ 
អាចនំាមុខកនុង: 



១.ពិចរណានលើការអភិវឌ្ឍកមមវធីិ្សិកាសតង់ដារអាស៊ា ន។ ននេះគឺជានគាលនៅដ៏្សំខ្ន់មួយសរោប់
ព័ត៌ោនរួម និងសរដដ្លបានផ្សតល់ជូនដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍និងនិនយាជករបស់ពួកនគ។ រដ្ឋជា
សោជិកអាស៊ា នអាចតភាជ ប់ និងធានាបនតនូវកមមវធីិ្អប់រនំនរបនទសបញ្ជូ ន និងរបនទសទទួល។ ទំង
អស់ននេះនឹងនលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ងអំពីចាប់នទសនតរបនវសន៍ និងការងាររបស់ AMS កាតពវកិចចតាម
កិចចសនា និងលកខខណឌ ការងារ និងការរស់នៅ។ នលើសពីននេះនទៀត ព័ត៌ោនអំពីវបបធ្ម៌និងទំននៀម
ទោល ប់កនុងជីវតិរបចំនលៃ (ឧ. ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងលអជាមួយនិនយាជកនិងមិតតរួមការងារ និងអាកបប
កិរយិានៅកដនលងនធ្វើការ), សុខភាព និងអនាម័យ, ឱកាសវនិិនយាគ និងព័ត៌ោនហិ្រញ្ាវតថុនផ្សសងៗនទៀត។ 
អាស៊ា ននឹងទទួលបានផ្សលរបនយាជន៍កនុងការអភិវឌ្ឍសោភ រៈនសតទសសន៍រមួគាន  និងនបាេះពុមពព័ត៌ោន
សតីពីការរស់នៅនិងការនធ្វើការនៅកនុងរដ្ឋសោជិកអាស៊ា ន នដាយោនព័ត៌ោនរគប់រគាន់ ចាស់ោស់។ 
 
២. នដាយោនការអំ វនាវជាបនតបនាទ ប់នដ្ើមបីនលើកកមពស់គុណភាពរគបូណតុ េះបណាត លនិងកមមវធីិ្បណាុ េះ
បណាា លសរោប់រគូបនរងៀន អាស៊ា នគួរពិចរណានរៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លថ្នន ក់តំបន់សតីពីការអប់រ ំ
របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងយុទធនាការនទសនតររបនវសន៍របកបនដាយសុវតថិភាព។ វគគបណតុ េះប
ណាត លដបបបណឌិ តសភា ក៏អាចពិចរណាផ្សងដដ្រអំពីកមមវធីិ្ដដ្លទក់ទងនឹងនគហ្ទំព័រនដ្ើមបីភាជ ប់
ជាមួយនសៀវនៅដណនំានិងឯកសរផ្សលិតនៅកនុងរបនទស AMS នីមួយៗ។ 
 
៣. កិចចសហ្របតិបតតិការក៏នកើតោនន ើងនៅតាមនទវរភាគី និងកនុងតំបន់ផ្សងដដ្រ។ នដាយោនរបនទស
ជានដ្គូនទវរភាគីជានរចើនរវាងរដ្ឋសោជិកអាស៊ា ន (របនទសនលជាមួយកមពុជា ឡាវនិងមីយា៉ា ន់ោ៉ា  និង
របនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ាជាមួយឥណឌូ នណសីុ នដាយដ កពីគាន ) ោនវសិលភាពកនុងការបញ្ចូ លខលឹមសរននកិចច
សហ្របតិបតតិការនទវរភាគីនៅនលើកមមវធីិ្អប់រនិំនយាជក និងពលករនទសនតររបនវសន៍ រវាងរបនទស
បញ្ជូ ននិងរបនទសទទួល។ 
 
៤. រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នគួរដតនលើកទឹកចិតតដលមនទៀត និងគំារទដ្ល់កិចចខិតខំរបឹងដរបងរបស់បណាត
របនទសនីមួយៗ នដ្ើមបពីរងឹងកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍របស់ពួកនគ មិនរតឹមដតតាមរយៈការ
ដចករដំលកព័ត៌ោនរបនសើរជាងមុនប៉ាុនណាណ េះនទ ដលមទំងតាមរយៈជំនួយបនចចកនទសនិងកិចចសហ្
របតិបតតិការផ្សងដដ្រ។ ការផ្ទល ស់បតូរព័ត៌ោននិងការសិកា អាចរគបដ្ណត ប់នលើនសវាកមមដផ្សនកចាប់កនុង
ការពរងឹងរកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយជាតិ ការនរៀបចំកមមវធីិ្សិកាកនុងការនរបើរបាស់វធីិ្សស្រសតលមីៗនិង
កនុងការបណតុ េះបណាត លរគូបនរងៀន និងរគូបនងាគ លសរោប់កមមវធីិ្ទំងននេះ។ 
 



ការសរៀបចំសរៀបចំស ៀវសៅកម្រងអាស៊ា ន្ 
 
កនុងការចូលរួមរមួគាន នលើគនរោងននេះ រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នបានអេះអាងសរជាលមីនូវការនបតជាា ចិតតរបស់
ខលួនចំន េះនសចកតីដលលងការណ៍អាស៊ា នសតីពីការការ រនិងនលើកកមពស់សិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវ
សន៍ នដ្ើមបីទទួលខុសរតូវរួមគាន កនុងការសំនរចចកខុវស័ិយរួមមួយសរោប់សហ្គមន៍អាស៊ា នដដ្លោន
សនតិសុខ និងវបុិលភាព រួមទំងវធិានការនានាកនុង ការការ រនិងការនលើកកមពស់សិទធិរបស់ពលករ
នទសនតររបនវសន៍។ 
 
នសៀវនៅករមងអាស៊ា នរតវូបាននរៀបចំដូ្ចខ្ងនរកាម: 

 ជំពូកទី ១: អាស៊ា ននិងនទសនតររបនវសន៍: របាយការណ៍របនទសៈ ជំពូកននេះោនរបាយការណ៍
ពីរបនទសចំនួន 10 ដដ្លរគបដ្ណត ប់នៅនលើរបវតតិននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍របស់របនទស
AMS ចាប់នានពលបចចុបបនន និងទិដ្ឋភាពទូនៅននកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍របស់
របនទសនីមួយៗ។ 

 ជំពូកទី ២: កមមវធីិ្អប់រនិំនយាជកនិងពលករនទសនតររបនវសន៍: ករណីសិកាៈ ជំពូកននេះរមួ
បញ្ចូ លករណីសិកាសតីពីការអប់រ ំនិងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍របកបនដាយសុវតថិភាពពីរដ្ឋ
សោជិកអាស៊ា ន។ ករណីសិការតូវបាននរៀបចំន ើងស្រសបតាមដំ្ណាក់កាលនផ្សសងៗគាន នន
ដំ្នណើ រការនទសនតររបនវសន៍ និងរគបដ្ណត ប់នលើរបធានបទកមមវធីិ្សិកា វធីិ្សស្រសតនរជើសនរ ើស
និងបណតុ េះបណាត លរគូ និងលវកិា។ 

 ជំពូកទី ៣: ការរកន ើញនិងអនុសសន៍ៈ ជំពូកននេះផ្សតល់នូវការវាយតនមលកនុងតំបន់ និងការ
នរបៀបនធ្ៀបរបព័នធរបស់របនទសនានា នលើការអប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍។ របាយការណ៍
ននេះគិតគូរអំពីកមមវធីិ្និងករណីសិការបនទសនផ្សសងៗគាន  នហ្ើយវាយតនមលនលើការអនុវតត វសិល
ភាពរគបដ្ណត ប់ រចនាសមព័នធ និងយនតការអនុវតត។ ជំពូកននេះក៏នរៀបរាប់លំអិតអំពីបញ្ញហ របឈ្ម 
និងការនរៀនសូរតនផ្សសងៗ នហ្ើយនិងផ្សតល់អនុសសន៍នលើវធិានការណ៍នានានដ្ើមបីពរងឹងបដនថម
នទៀត។ 

នសៀវនៅករមងអាស៊ា នសតីពីកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍និង នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព 
នឹងរតូវចប់នផ្សតើមនៅដខតុោ ឆ្ន ំ ២០១៧ ជាដផ្សនកមួយននការរបារពធខួបនលើកទី៥០ របស់អាស៊ា ន។ វា
នឹងអាចោនជាការនបាេះពុមព និងជាទំរង់នអ ិចរតូនិច។ 

 



ពាកយសពជន្ស៍ម្បើសៅកនងុស ៀវសៅកម្រង 
 

សរោប់នគាលបំណងនននសៀវនៅននេះ រកុមការងារស្រសវរជាវបាននរបើ កយបនចចកនទសដដ្លោននិយម
ន័យនៅកនុងអនុសញ្ញា អនតរជាតិ និងឧបករណ៍ស្រសនដ្ៀងគាន ។ វាជាការសំខ្ន់ដដ្លរតូវសងកត់ធ្ៃន់ថ្ន
និយមន័យកនុងដផ្សនកននេះមិនចំបាច់ជានិយមន័យដដ្លរតូវបានអនុម័ត ឬនរបើរបាស់នដាយរដ្ឋជាសោជិក
អាស៊ា ននីមួយៗននាេះនទ។ និយមន័យអាស៊ា ន រតូវបានបនងកើតន ើងជាដផ្សនកមួយនននសចកតីរ ងលិខិតុ
បករណ៍អាស៊ា ន សតីពី ការការ រនិងនលើកកមពស់សិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លនៅកនុងនពល
នបាេះពុមពផ្សាយនសៀវនៅននេះ លិខិតុបករណ៍ននេះមិនទន់រតវូបានបញ្ច ប់នៅន ើយ។ 

 
កិចចរពមនរពៀងនទវរភាគីសតពីី នទសនតររបនវសន៍ការងារ 
យនតការផ្សលូវការនានារតូវបាននធ្វើន ើងរវាងរដ្ឋនានា ដដ្លជាការនបតជាា ចិតត និងជាកាតពវកិចចផ្សលូវចាប់
សំខ្ន់ដដ្ល ក់ព័នធនឹងកិចចសហ្របតិបតតិការអនតររដ្ឋនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារ។  កយ
ននេះក៏រតូវបាននគនរបើ សរោប់នរៀបរាប់ពីការនរៀបចំជាផ្សលូវការដ៍្តិចតួច កនុងការនធ្វើនិយ័តកមមចលនាលំ
ហូ្ររបស់ពលកររវាងរបនទស ក៏ដូ្ចជាតួអងគដ្នទនទៀត ដដ្លរួមបញ្ចូ លរកសួងនីមួយៗ និងអងគការ
និនយាជកផ្សងដដ្រ។ 

ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ្លងកាត់រពំដដ្ន 
ដំ្នណើ រការននការនធ្វើចលនា្លងកាត់រពំដដ្នអនតរជាតិ 
 
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនឯកសរ 
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ឬសោជិករគួសររបស់គាត់ រតូវបានអនុញ្ញា តឱយចូលសន ក់នៅនិងចូល
រួមសកមមភាពដដ្លោនរបាក់កំនរកនុងសថ នភាពការងារស្រសបតាមចាប់ននរដ្ឋននាេះ និងកិចចរពម
នរពៀងអនតរជាតិដដ្លរដ្ឋននាេះជាភាគី (អនុសញ្ញា អនតរជាតិសតីពី ការការ រសិទធិរបស់ពលករនទសនតរ
របនវសន៍ និងសោជិករគួសររបស់ពួកនគទំងអស់, ឆ្ន ំ ១៩៩០) ។ 

 
ការនធ្វើនិររបនវសន៍ 
ទនងវើននការចកនចញ ឬនចញពីរដ្ឋមួយជាមួយនឹងទសសនៈមួយនដ្ើមបីនៅសន ក់នៅកនុងរដ្ឋមួយនទៀត។ 



បទដាឋ នសិទិធមនុសសអនតរជាតិផ្សតល់ឱយរគប់មនុសសទំងអស់រតូវោននសរភីាពកនុងការចកនចញពី
របនទសណាមួយនដាយរួមបញ្ចូ លទំងរបនទសរបស់ខលួន នហ្ើយោនដតនៅកនុងកាលៈនទសៈដ៏្តិច
តួចបំផុ្សតប៉ាុនណាណ េះ ដដ្លរដ្ឋអាចដាក់ករមិតនលើសិទធិរបស់បុគគលកនុងការចកនចញពីទឹកដី្របស់ខលួន។ 
 
អភិបាលកិចចនទសនតររបនវសន៍ 
របព័នធននសថ ប័នមួយ សថ ប័នរកបខ័ណឌ ចាប់ យនតការ និងការអនុវតតនានាសំនៅរគប់រគងការនធ្វើ
នទសនតររបនវសន៍ និងការ រជននទសនតររបនវសន៍។ វារតវូបាននគនរបើនសទើរដតោនន័យដូ្ចគាន នឹង
 កយ "ការរគប់រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍" នទេះបីជាការរគប់រគងនលើនទសនតររបនវសន៍ ជួនកាល
សំនៅនលើសកមមភាពតូចចនងអៀតននការរគប់រគងចលនា្លងកាត់រពំដដ្ន នៅថ្នន ក់រដ្ឋ។ 

នទសនតរបនវសន៍  
ដំ្នណើ រការមួយដដ្លជនមិនដមននដ្ើមកំនណើ តននរបនទស មួយចូលនៅកនុងរបនទសមួយនទៀតនដ្ើមបី
នគាលបំណងសន ក់នៅ។ 
 
នទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិ 
ោនដតកនុងដំ្នណើ រការដដ្លមនុសសោន ក់ផ្ទល ស់បតូរលំនៅដាឋ នធ្មមតារបស់ខលួននៅរបនទសមួយដដ្ល
មិនដមនជារបនទសសន ក់នៅរបស់ពួកនគ (នៅកនុងបរបិទនផ្សសងនទៀត អាស្រស័យនលើនិយមន័យជាក់
ោក់ដដ្លបាននរបើរបាស់នៅកនុងរបាយការណ៍ននរបនទសនីមួយៗ) ឬមិនដមនរបនទសកំនណើ ត
របស់ពួកនគ។ នទសនតររបនវសន៍ ដដ្លបានយល់នៅទីននេះ គឺបាននកើតន ើងរវាងបណាត របនទស
អធិ្បនតយយ ឬការ្លងកាត់រពំដដ្នអនតរជាតិ។ 
 
ជននទសនតររបនវសន៍មិនស្រសបចាប់ 
ជនណាដដ្លមិនោនការអនុញ្ញា តនអាយចូល រនំោភបំ នលកខខណឌ ននការចូល ឬផុ្សតកំណត់
ទិដាឋ ការរបស់គាត់ ខវេះល័កខខ័ណឌ ស្រសបចាប់នៅកនុងរបនទស្លងកាត់ ឬរបនទសោច ស់ផ្សទេះ។ និយម
ន័យននេះរគបដ្ណត ប់អនកដដ្លបានចូលកនុងរបនទស្លងកាត់ ឬរបនទសទទួលនដាយស្រសបចាប់ ប៉ាុដនត
បានបនតសន ក់នៅនដាយហួ្សកំណត់។ 
 
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនជំនាញទប 
មិនោននិយមន័យជាអនារជាតិននពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លោនជំនាញតិចឬទបនទ។ ពលករ



ោនជំនាញតិចតួចរតវូបាននគចត់ទុកថ្នជាអនកដដ្លបានទទួលការបណតុ េះបណាត លតិចតួច ឬមិន
បានទទួលការបណតុ េះបណាត លណាមួយន ើយ នហ្ើយបាននរបើរបាស់នូវសមតថភាពខលួនកនុងការងារ។ 
 
លំហូ្ររបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ 
ចំនួនជននទសនតររបនវសន៍រតូវបានរាប់ថ្នជាការផ្ទល ស់បតូរ ឬរតូវបានអនុញ្ញា តឱយផ្ទល ស់បតូរនៅកាន់ ឬ
មកពីរបនទសមួយ នដ្ើមបីចូលនធ្វើការងារ ឬនដ្ើមបីបនងកើតការងារខលួនឯង នៅកនុងរយៈនពលកំណត់ណា
មួយ។ 

 
សននិធិ្ពលករនទសនតររបនវសន៍ 
ចំនួនជននទសនតររបនវសន៍ ដដ្លរស់នៅកនុងរបនទសមួយ កនុងរយៈនពលជាក់ោក់មួយ។ 
 
ពលករនទសនតររបនវសន៍ 
បុគគលោន ក់ដដ្លរតូវចូលរមួជាប់ ក់ព័នធ ឬបានចូលរួមកនុងសកមមភាពដដ្លោនរបាក់កំនរនៅកនុងរដ្ឋ 
ដដ្លគាត់មិនដមនជាជនជាតិនដ្ើម។ (ោរតា ២ (១) អនុសញ្ញា អនតរជាតិ សតីពី ការការ រសិទិធរបស់
ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងសោជិករគួសររបស់ពួកនគទំងអស់, ឆ្ន ំ១៩៩០) 
 
ជនជាតិ 
បុគគលោន ក់ដដ្លពីកំនណើ ត ឬនដាយធ្មមជាតិគឺជាសោជិកននសហ្គមន៍ននយាបាយ នដាយោនភកតី
ភាពចំន េះសហ្គមន៍ និងោនសិទធិទទួលបាននូវសិទធិ និងការការ រសិទធិសីុវលិ និងននយាបាយ
របស់ខលួន ជាសោជិកននរដ្ឋដដ្លោនសិទធិទទួលបានឯកសិទធិទំងអស់របស់ខលួន នហ្ើយគឺជាមនុសស
ដដ្លរកីរាយនឹងសញ្ញជ តិននរដ្ឋដដ្លបានផ្សតល់ឱយ។ 
 
មិនដមនជនជាតិនដ្ើម 
បុគគលោន ក់មិនដមនជាជនជាតិនដ្ើម ឬជាពលរដ្ឋននរដ្ឋណាមួយដដ្លខលួនកំពុងរស់នៅ។ 
 
នរកាយដំ្នណើ រមកដ្ល់  / នៅទីកដនលងការងារ 
កំ ុងនពលនៅកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នៅនពលអនកនធ្វើការមកដ្ល់នហ្ើយចប់នផ្សតើមនធ្វើការនៅ
របនទសននការងាររបស់គាត់។ បនាទ ប់មក ពលករទមទរព័ត៌ោនសំខ្ន់ៗសតីពីចាប់របស់របនទស
ោច ស់ផ្សទេះ បទបញ្ាតតិ ការអនុវតត នលៃពិធី្បុណយ និងការអនុវតតសសនា នសវានានាដដ្លរដាឋ ភិបាល



ោច ស់ផ្សទេះផ្សតល់ដ្ល់ជននទសនតររបនវសន៍ ព័ត៌ោនផ្ទទ ល់ខលួននលើនសវាកមមធ្នាគារ រូបិយប័ណណនិងនសវា
នផ្សទររបាក់ និងយនតការនានាដដ្លអាចរកបាននដ្ើមបីនដាេះស្រសយបញ្ញហ វវិាទ និងការរនំោភបំ ន
ការងារនផ្សសងនទៀត។ 
ព័ត៌ោនបដនថមរមួោនការដណនំាអំពីការបនតលិខិត្លងដដ្ន ការចុេះនឈាម េះសរោប់ដំ្នណើ រការនបាេះ
នឆ្ន ត ការចូលនៅកាន់អងគការនិងសោគមជាតិ ព័ត៌ោនទក់ទងនឹងនសវាឯកជននលើរបាក់បនញ្ាើ
សច់របាក់ កញ្ច ប់នសវាកមមការដឹ្កជញ្ជូ ន និងការតភាជ ប់ទំនាក់ទំនងនផ្សសងៗនទៀត។ 
 
មុននពលនចញដំ្នណើ រ 
កំ ុងនពលននការនធ្វើដំ្នណើ រនទសនតរបនវសន៍ នៅនពលដដ្លពលករនិនយាជិតបានចុេះកិចចសនា
ការងារបរនទស និងកំពុងនរៀបចំចកនចញ។ ព័ត៌ោន ក់ព័នធនៅដំ្ណាក់កាលននេះនឹងរមួបញ្ចូ ល
ទំងចាប់និងវបបធ្ម៌ននរបនទសនគាលនៅ ការដណនំាអំពីបរយិាកាសការងារ សុខភាពនិងសុវតថិ
ភាពការងារ ការសរមបខលួននៅនឹងសថ នភាពវបិតតិ និងភាពចំបាច់ននការទំនាក់ទំនង និងការចុេះ
នឈាម េះជាមួយសថ នទូតជាតិរបស់ខលួន កនុងចំនណាមអនកដ្នទនទៀត។ 
 
មុនសនរមចចិតតនធ្វើការងារ 
កំ ុងនពលការនធ្វើដំ្នណើ រនទសនតរបនវសន៍ នៅនពលមនុសសោន ក់កំពុងពិចរណានលើការងារនរៅ
របនទស ប៉ាុដនតមិនទន់បានដាក់ កយសំុចូលនធ្វើការនទ។ សរោប់នគាលបំណងននការអប់រពំលករ
នៅដំ្ណាក់កាលននេះ ពលករនិនយាជិតនឹងរតូវការព័ត៌ោនអំពីការងារនៅបរនទស និងហនិភ័យ
ដដ្លអាចនកើតោន នហ្ើយនិងរបាក់រងាវ ន់នផ្សសងៗ ឱកាសនផ្សសងៗសរោប់ការដាក់នអាយនធ្វើការ និង
រនបៀបសិកានអាយតនមលនៅនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយស្រសបចាប់ និងនដាយសុវតថិភាព។ 
 
នៅដំ្ណាក់កាលននេះ និនយាជកមិនថ្នជាសហ្រគាស ឬរគួសរ កំពុងពិចរណានលើការនរជើសនរ ើស
ពលករបរនទសនៅន ើយ។ គាត់នឹងរតូវការព័ត៌ោនអំពីចាប់ការងាររបស់របនទសសរោប់ពលករ
នទសនតររបនវសន៍ ការនរជើសនរ ើសទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ កាតពវកិចច និងការទទួលខុសរតូវកនុង
កិចចសនាការងារ ភារកិចច កិចចសនា និងការទទួលខុសរតូវ និងការបា៉ា ន់របោណនលើនសហ្៊ាុយ និង
ការចំណាយ។ 
 
របនទសទទួល, របនទសនគាលនៅ, រដ្ឋនននគាលនៅ រដ្ឋននកដនលងការងារ។ របនទសដដ្លជានគាលនៅ
សរោប់លំហូ្រនទសនតររបនវសន៍។ 



 
របាក់បនញ្ាើរ 
លុយដដ្លរកបាន ឬទទួលបាននដាយជនមិនដមនជាជនជាតិនដ្ើម ដដ្លរតូវបាននផ្សទររត ប់នៅ
របនទសនដ្ើមរបស់ពួកនគវញិ។ 
 
ការវលិរត ប់ 
ជាទូនៅទនងវើ ឬដំ្នណើ រការននការវលិរត ប់នៅរបនទសនដ្ើមវញិ។ វាោនរបនភទនផ្សសងៗននការវលិ
រត ប់មកវញិដដ្លអាចរតូវបានពិពណ៌នាអំពីវធីិ្ននការរត ប់មកវញិរតូវបានអនុវតត ឧទហ្រណ៍
ការវលិរត ប់នដាយសម័រគចិតត នដាយចប់បងខំ នដាយោនជំនួយ និងនដាយខលួនឯង។ 
 
ការវលិរត ប់មកវញិ និងការនធ្វើសោហ្រណកមម 
កំ ុងនពលននការនធ្វើដំ្នណើ រនទសនតរបនវសន៍ នៅនពលដដ្លពលករនិនយាជិកនរៀបចំនរៀបចំរត ប់
មកវញិ ឬរតវូបានតំាងលំនៅលមីនៅកនុងរបនទសកំនណើ ត។ ព័ត៌ោនដដ្លរតូវការោនរួមបញ្ចូ ល
ជនរមើសននការនធ្វើសោហ្រណកមមសងគម និងនសដ្ឋកិចច ដូ្ចជា ការបណតុ េះបណាត លជំនាញ និងឱ
កាសនផ្សសងនទៀតសរោប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិ ការរត ប់មកបនរមើការកដនលងការងារចស់ជាលមី និងសហ្
រគិនភាព ។ល។ 
 
ពលករនទសនតររបនវសន៍តាមរដូ្វ / ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ 
ពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លការងាររបស់ពួកនគឬនទសនតររបនវសន៍សរោប់ការងារ គឺដដ្លនដាយ
តួអងគរបស់ខលួន អាស្រស័យនលើលកខខណឌ តាមរដូ្វ នហ្ើយរតូវបានអនុវតតដតកនុងដផ្សនកខលេះននឆ្ន ំ។ (ោរតា 
២ (២) (ខ), អនុសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីការការ រសិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍និងសោជិក
រគួសររបស់ពួកនគទំងអស់, ឆ្ន ំ១៩៩០) 
 
អនកននសទសមុរទ 
នៅកនុងបរបិទនទសនតររបនវសន៍  កយសំនៅនៅនលើពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លនធ្វើការនៅនលើ
នាវា ដដ្លបានចុេះបញ្ជ ីនៅកនុងរដ្ឋមួយដដ្លគាត់មិនដមនជាជនជាតិនដ្ើម (រួមទំងមនុសសនៅនលើ
នាវាដឹ្កជញ្ជូ ន) ។ (ោរតា ២.២ អនុសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីការការ រសិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវ
សន៍និងសោជិករគួសររបស់ពួកនគទំងអស់ ឆ្ន ំ ១៩៩០) 
 



របនទសបញ្ជូ ន, របនទសនដ្ើម, រដ្ឋននរបភពនដ្ើម 
របនទសដដ្លជារបភពននលំហូ្រនទសនតររបនវសន៍។ 
 
ជននទសនតររបនវសន៍ោនជំនាញ 
ពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លោនជំនាញវជិាជ ជីវៈ ឬបទពិនសធ្ន៍វជិាជ ជីវៈដដ្លទទួលបានការ
អនុនរគាេះចំន េះការចូលនៅរបនទសោច ស់ផ្សទេះ (ដូ្នចនេះរតូវោនការកំណត់តិចតួចទក់ទងនឹងរយៈ
នពលននការសន ក់នៅ ការផ្ទល ស់បតូរការងារ និងការជួបជំុរកុមរគួសរ) ។ 
 
ការជួញដូ្រមនុសស 
ការនរជើសនរ ើស ការដឹ្កជញ្ជូ ន ការនផ្សទរ ការចូលចត ឬការទទួលជនណាោន ក់ នដាយការគំរាមកំដហ្ង 
ឬការនរបើរបាស់កោល ំង ឬទរមង់នផ្សសងៗនទៀតននការបងខិតបងខំ ការចប់ពរងត់ ការលួចបនលំ ការនបាក
បនញ្ញឆ ត ការរនំោភបំ នអំណាច ឬភាពងាយរងនរគាេះ ឬការផ្សតល់ ឬការទទួលការបង់របាក់ ឬអតថ
របនយាជន៍ នដ្ើមបទីទួលបានការយល់រពមពីបុគគលដដ្លោនការរគប់រគងនលើបុគគលោន ក់នទៀតកនុង
នគាលបំណងនកងរបវញ័្ច ។ (ោរតា ១ (ក) ពិធី្សររបស់អងគការសហ្របជាជាតិនដ្ើមបទីប់សក ត់ការប
ន្រងាក ប និងការដាក់នទសដ្ល់ការជួញដូ្រមនុសស ជាពិនសសស្រសតីនិងកុោរ អនុសញ្ញា បដនថមរបស់អងគ
ការសហ្របជាជាតិរបឆំ្ងនឹងបទឧរកិដ្ឋ្ លងដដ្នរបនទសដដ្លោនការនរៀបចំជាអនតរជាតិ) ការជួញ
ដូ្រមនុសសអាចនកើតន ើងនៅតាមរពំដដ្នននរដ្ឋមួយ ឬអាចោនតួអងគ្លងដដ្ន។ 
 
ជននទសនតររបនវសន៍គាម នឯកសរ 
ជាជនមិនដមនជនជាតិនដ្ើម ដដ្លចូល ឬរស់នៅកនុងរបនទសមួយនដាយគាម នឯកសររតឹមរតូវ។ ននេះ
រួមោនកនុងចំនណាមបុគគលដ្នទនទៀត: បុគគលោន ក់ (ក) ដដ្លគាម នឯកសរស្រសបចាប់ នដ្ើមបចូីល
របនទសមួយ ប៉ាុដនតបានចូលនដាយសោៃ ត់។ (ខ) អនកដដ្លចូល ឬសន ក់នៅនដាយនរបើឯកសរដកលង
កាល យ (គ) អនកដដ្លនរកាយពីបានចូលនដាយនរបើឯកសរស្រសបចាប់បានសន ក់នៅនលើសពីនពល
នវោដដ្លបានអនុញ្ញា ត ឬរនំោភនលើលកខខណឌ ននការចូល និងនៅដតោនវតតោននដាយគាម នការ
អនុញ្ញា ត។ 
 
របភព: របាយការណ៍សតីពីនទសនតររបនវសន៍ របនទសហ្វីលីពីន ឆ្ន ំ២០១៣ មជឈមណឌ លនទសនតរបនវ
សន៍ Scalabrini និងអងគការនទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិឆ្ន ំ ២០១៥ ។ 
 



 
អកសរកាត្ ់ 
 
ACMW គណៈកោម ធិ្ការអាស៊ា នសតីពី ការអនុវតតនសចកតីដលលងការណ៍អាស៊ា នសតីពីការ

ការ រ និងនលើកកមពស់សិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ 
AEC   សហ្គមន៍នសដ្ឋកិចចអាស៊ា ន   
AIR   របឆំ្ងការនរជើសនរ ើសពលករមិនស្រសបចាប់ 
AMS   រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា ន 
ASEAN  សោគមរបជាជាតិអាសីុអានគនយ៍  
ASEM   កិចចរបជំុកំពូលអាសីុ អឺរ ៉ាុប 
 
ATIP   ការរបយុទធរបឆំ្ងការជួញដូ្រមនុសស 
ATIPSOM  ចាប់របឆំ្ងការជួញដូ្រមនុសស និងរបឆំ្ងការរត់ពនធមនុសស 
CAEP កមមវធីិ្អប់របំនតទីផ្ទន ក់ងារ (ហ្វីលីពីន) 
CCFWII គណៈកោម ធិ្ការគណៈរដ្ឋមន្រនតីនលើពលករបរនទសនិងជននទសនតរបនវសន៍ ខុស

ចាប់ (ោ៉ា ន សីុ) 
CEDAW  គណៈកមមធិ្ការលប់បំបាត់ការនរ ើសនអើងរបឆំ្ងនារនីភទ 
CLMV   កមពុជា ឡាវ មីុយា៉ា ន់ោ៉ា  នវៀតណាម 
COLAB   មជឃមណឌ លការងារនរៅរបនទស (នវៀតណាម) 
CPDEP   កមមវធីិ្អប់រមុំននពលនចញដំ្នណើ រដ៏្ទូលំទូោយ 
CSO   អងគការសងគមសីុវលី 
DAP   បណឌិ តសភាអភិវឌ្ឍន៍ហ្វីលីពីន 
DOLE   រកសួងការងារនិងមុខរបរ (ហ្វីលីពីន) 
DOLAB  នាយកដាឋ នការងារនរៅរបនទស (នវៀតណាម) 
DOSH   នាយកដាឋ នសុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ (ោ៉ា ន សីុ) 
EOP   កមមវធីិ្តរមង់ទិសនិនយាជក (សិងហបុរ)ី 
EPS   របព័នធអនុញ្ញា តការងារ (កូនរ ៉ា) 
ESJC   មណឌ លនសវាកមមការងារ (ឡាវ) 
EU   សហ្ភាពអឺរ ៉ាុប 



FDI   ការវនិិនយាគនដាយផ្ទទ ល់ពីបរនទស 
FDW   ពលកនធ្វើការផ្សទេះបរនទស (សិងហបុរ)ី 
GAP   ដផ្សនការសកមមភាពនយ៉ានឌ័្រ 
GDL   អគគនាយកដាឋ នការងារ (កមពុជា) 
GDP   ផ្សលិតផ្សលសរុបកនុងស្រសុក 
HSW   ពលករនសវាកមមតាមផ្សទេះ 
IDP   ជននភៀសសឹកកនុងរបនទសកនុងរបនទស 
ILO   អងគការអនតរជាតិខ្ងការងារ 
IOM   អងគការអនតរជាតិខ្ងនទសនតរបនវសន៍ 
LGU   ដផ្សនកអភិបាលកិចចមូលដាឋ ន 
 
MOA   អនុសសរណៈននកិចចរពមនរពៀង 
MOHA   រកសួងកិចចការោតុភូមិ (ោ៉ា ន សីុ) 
MOHR   រកសួងធ្នធានមនុសស (ោ៉ា ន សីុ) 
MOLSW  រកសួងការងារ និងសុខុោលភាពសងគម (ឡាវ) 
MOLIP   រកសួងការងារ នទសនតរបនវសន៍ និងរបជាជន (មីយា៉ា ន់ោ៉ា ) 
MOLISA  រកសួងការងារ យុទធជនពិការ និងសងគមកិចច (នវៀតណាម) 
MoLVT   រកសួងការងារ និងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ (កមពុជា) 
MOM   រកសួងការងារ (សិងហបុរ)ី 
MOU   អនុសសរណៈននការនយាគយល់គាន  
MOWA   រកសួងកិចចការនារ ី
MRC   មណឌ លធ្នធាននទសនតររបនវសន៍ 
MTOSB គណៈកោម ធិ្ការបណតុ េះបណាត ល និងបញ្ជូ នពលករនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស 

(កមពុជា) 
MTUC   សោជសហ្ជីពោ៉ា ន សីុ 
NEP   នគាលននយាបាយជាតិសតីពីមុខរបរ និងការងារ (កមពុជា) 
NGO   អងគការនរៅរដាឋ ភិបាល 
NLD   សមព័នធជាតិនដ្ើមបរីបជាធិ្បនតយយ (មីយា៉ា ន់ោ៉ា ) 
NRCO   មណឌ លសោរណកមមជាតិសរោប់ពលករហ្វីលីពីននរៅរបនទស (ហ្វីលីពីន) 



NSEDP  ដផ្សនការអភិវឌ្ឍសងគម និងនសដ្ឋកិចចជាតិ (កមពុជា) 
OFW   ពលករហ្វីលីពីននរៅរបនទស 
OMWU  អងគភាពរគប់រគងការងារនរៅរបនទស (នវៀតណាម) 



OWWA រដ្ឋបាលសុខោលភាពពលករនរៅរបនទស (ហ្វីលីពីន) 
PAOS   សិកាខ សោដណនំាតរមង់ទិសនរកាយនពលមកដ្ល់ 
PDEP   កមមវធីិ្អប់រមុំននចញដំ្នណើ រ 
PDOS   សិកាខ សោដណនំាតរមង់ទិសមុននចញដំ្នណើ រ 
PESO   ការយិាល័យនសវាកមមការងារសធារណៈ 
PEOP   កមមវធី្ដណនំាតរមង់ទិសមុនសនរមចចិតតចូលនធ្វើការ 
PEOS   សិកាខ សោដណនំាតរមង់ទិសមុនសនរមចចិតតចូលនធ្វើការ 
PIBA   អជាា ធ្ររពំដដ្ន នទសនតរបនវសន៍ និងរបជាជន (នល) 
POEA   រដាឋ បាលការងារនរៅរបនទសហ្វីលីពីន 
PRK   សធារណៈរដ្ឋរបជាោនិតកមពុជា 
READI-HRF  យនតការកិចចសនទនាតំបន់អាស៊ា ន និងសហ្ភាពអឺរ ៉ាុប- អងគភាពសិទធិមនុសស 
SIP   កមមវធីិ្នដាេះស្រសយបញ្ញហ  (សឹងហបុរ)ី 
TESDA អាជាា ធ្ម៌អភិវឌ្ឍជំនាញ និងអប់របំនចចកនទស 
TOEA   រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសរបស់នល 
TOT   បណតុ េះបណាត លរគូបនងាគ ល 
UNHCR  ឧតតមសនងការសហ្របជាជាតិនដ្ើមបីជននភៀសខលួន 
VAMAS   សោគមពលករនវៀតណាម 
WPH   អនកកាន់ប័ណឌ អនុញ្ញា តការងារ (សិងហបុរ)ី 
3D Jobs  ការងារកងវក់ នរគាេះថ្នន ក់ និងពិបាក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ជំពូកេី ១ 
អាស៊ា ន្ ន្ិងសេ ន្តរម្បសវ ន្៍ៈ របាយការណ៍ម្បសេ  
 
 
 
េិដ្ឋភាពស ដ្ឋកចិច  ងារ ន្ិងន្សោបាយថ្ដ្ល របរូថ្បបសេ ន្តរម្បសវ
 ន្៍អន្តរជាត្ិ បាន្សដ្ើរត្ួនាេោី ង ខំាន្់កាន្ថ់្ត្ខាែ ងំស ើងសៅកនងុការ
រកីចសម្រើន្ ការអភវិឌ្ឍន្៍ ន្ិង ខុម្មលភាពរប ម់្បជាពលរដ្ឋសៅអា ុី
អាសគនយ។៍ 
 
ជំពូកសន្េះ នតលន់្វូការពនិ្ិត្យសោលន្សោបាយសេ ន្តរម្បសវ ន្៍ ន្ិង
សថ ប័ន្អភិបាលកចិចសៅកនងុរដ្ឋជា ម្មជកិទងំ ១០រប អ់ាស៊ា ន្ សោយ
សតត ត្ការយកចិត្តេុកោកជ់ាពសិ  សៅសលើការអប់រពំលករសេ ន្តរ
ម្បសវ ន្៍ ន្ិងករមវិធសីេ ន្តរម្បសវ ន្៍សោយ វុត្ថភិាព។ 
 
របាយការណ៍ម្បសេ ទងំសន្េះបាន្គ ូបញ្ជា កព់ីបញ្ជា ម្បឈរដ្៍ មគុ
សម ញនន្ចលនាសេ ន្តរម្បសវ ន្៍ការងារ សៅកនងុត្ំបន្់អា ុអីាសគនយ ៍
ន្ិងកចិចខតិ្ខំម្បឹងថ្ម្បងរប រ់ដ្ឋជា ម្មជិកអាស៊ា ន្ សដ្ើរបសីរៀបចំឱ្យ
ពលរដ្ឋរប ខ់ែនួ្កាន្ថ់្ត្ម្បស ើរស ើងកនងុការចូលររួកនងុេនីារការងារ
ថ្ដ្លកាន្់ថ្ត្ម្មន្លកខណេះសកលភាវបូន្ីយករមខាែ ងំស ើង។ 
 
 
 
 



ម្បសេ ម្ប៊ាយុណាោរសូ រឹ 
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកិចច និ្ង ងារ  
 
រប៊ាុយនណដារូស ឹមគឺជារបនទសតូចបំផុ្សតកនុងចំនណាមរដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នដដ្លោនទីតំាងសថិត
នៅនកាេះបូនណអូ និងដចករពំដដ្នជាមួយោ៉ា ន សីុខ្ងនកើត (សបានិងសរា៉ាវា៉ាក់) និងកាលីោ៉ា ន់តាន់នន
របនទសឥណឌូ ននសីុ។ របនទសននេះោនដី្ទំហំ្ 5,765 គី ូដម៉ារត។ នសៀវនៅសថិតិរបចំឆ្ន ំននរប៊ាុយនណដា
រូស ឹម នៅឆ្ន ំ២០១៥ ចំនួនរបជាជនសរុបរបស់របនទសននេះោនចំនួន 417.200 នាក់ ោន 216.600 
នាក់ជាបុរស និង 200.600 នាក់ជាស្រសតី។ 
 
នសដ្ឋកិចចរបនទសរប៊ាុយនណដារូស ឹមរតូវបានរទរទង់យា៉ាងនរចើននដាយឧសាហ្កមមនរបងនិងឧសម័ន។ 
នសដ្ឋកិចចបចចុបបននរបស់របនទសននេះ បានរគប់រគងផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបខពស់បំផុ្សតលំដាប់ទីពីរកនុង
ចំនណាមរដ្ឋសោជិកអាស៊ា នទំងអស់នៅ BND40,979 (របដហ្ល 28,899 ដុ្ោល រអានមរកិ) នៅកនុងឆ្ន ំ 
2014 ដដ្លសថិតនៅពីនរកាយបនាទ ប់របនទសសឹងហបុរ។ី របនទសននេះោននសថរភាពននយាបាយនិងនសដ្ឋ
កិចចនរកាមការដឹ្កនំារបស់នសតចស៊ាុលតង់ និងYang Di-Peruan (របមុខរដ្ឋ) ននរប៊ាុយនណដារូស ឹម។ 
 
របវតតិសស្រសតរប៊ាុយនណដារូស ឹមោនតំាងពីសតវតសទី ៦ និងទី ៧ ។ នៅកនុងអំ ុងសតវតសទី ១៤ 
និង ១៥ ននរបនទសរប៊ាុយនណដារូស ឹម គឺជារពេះរាជាណាចរកមូសលីមដ៏្ោនឥទធិពលមួយ ដដ្លរគប
ដ្ណត ប់នលើដដ្នដី្ទំងមូលនននកាេះបូនណអូ និងដផ្សនកខលេះនននកាេះភាគខ្ងតបូងននរបនទសហ្វីលីពីន។ ការ
រកន ើញនរបងនៅឆ្ន ំ១៩២៩ បានកត់សោគ ល់រពឹតតិការណ៍ននយាបាយ និងនសដ្ឋកិចចសងគមនៅកនុង
របវតតិសស្រសតសម័យទំននើបរបស់របនទសននេះ។ រប៊ាុយនណដារូស ឹមបានឈានចូលដ្ល់ករមិតនន
ដំ្នណើ រការផ្ទល ស់បតូរយា៉ាងឆ្ប់រហ័្ស។ 
រប៊ាុយនណដារូស ឹមបានកាល យជារបនទសឯករាជយនពញនលញនៅនលៃទី ១ ដខមករា ឆ្ន ំ ១៩៨៤ បនាទ ប់
ពីការការ ររបស់អង់នគលសជិត១០០ ឆ្ន ំ។ មិនយូរប៉ាុនាម ន រប៊ាុយនណដារូស ឹមបានកាល យជាសោជិក
ននសោគមអាស៊ា ន អងគការសននិសិទធអីុសល ម(OIC) ចរកភពអង់នគលសនិងអងគការសហ្របជាជាតិ (UNO) 
។ របនទសននេះរតូវបានរគប់រគងនរកាមមននាគមវជិាជ ផ្សលូវការរបស់នម៉ាឡាយ៉ាូ អីុសល មបារាហច  (MIB) ឬរាជា
ធិ្បនតយយម៉ាូសលីមោ៉ាឡាយ។ 



ភាពចរមុងចនរមើនដដ្លរបជាជនរប៊ាុយនណទទួលបាន គឺបានមកពីរបាក់ចំណូលដ៏្នរចើនដដ្លបានមក
ពីនរបងនិងឧសម័ន ដដ្លរទរទង់កមមវធីិ្សុខុោលភាពដដ្លដឹ្កនំានដាយរដាឋ ភិបាល កនុងវស័ិយអប់រនិំង
សុខភាពក៏ដូ្ចជាការឧបតថមភជានរចើននៅនលើមហូបអាហរ ផ្សទេះសដមបង និងនរបងឥនធនៈ។ យុទធសស្រសា
នសដ្ឋកិចចជាតិរតវូបានតរមង់នឆ្ព េះនៅរកការនធ្វើពិពិធ្កមមនៅកនុងឧសាហ្កមមមិនដមននរបង។ វាក៏ទក់
ទញការវនិិនយាគផ្ទទ ល់ពីបរនទសនៅកនុងឧសាហ្កមមនំានចញលមីៗផ្សងដដ្រ ខណៈដដ្លការគំារទដ្ល់
អាជីវកមមកនុងស្រសុកនដ្ើមបីបនងកើនសកាត នុពលនំានចញរបស់ពួកនគ និងបនងកើនឱកាសការងារសរោប់អនក
ស្រសុក។ 
 
ភាគនរចើនននរបជាពលរដ្ឋ និងអនករស់នៅ គឺោនការងារនធ្វើនៅកនុងវស័ិយសធារណៈ នហ្ើយចំនួន
និសសិតបញ្ច ប់ការសិកាដដ្លោនបំណងចង់ចូលរួមជាមួយកោល ំងពលកមមមិនអាចទទួលយកបានរគប់
រគាន់នទ។ ផ្សទុយនៅវញិវស័ិយនរបងនិងឧសម័ន ផ្សតល់ការងារតិចជាង ៣ភាគរយននកោល ំងពលកមម នបើនទេះ
បីជាវាោនរបដហ្ល ក់កណាត លនននសដ្ឋកិចច ជាមួយនឹងចំណូលដដ្លបានមកពីការនំានចញជាង 90 
ភាគរយក៏នដាយ។ 
 
អរតាកំនណើ នបចចុបបននននអរតាគាម នការងារនធ្វើរបស់របនទសននេះោនចំនួន ៦,៩% ។ រកុមរបឹកានរៀបចំ
ដផ្សនការកោល ំងពលកមមមួយរតូវបានបនងកើតន ើងនានពលលមីៗននេះ នដ្ើមបីតាមដានរតតួពិនិតយ និងនធ្វើអនត
រាគមន៍នគាលននយាបាយនដ្ើមបីជួយកាត់បនថយភាពអត់ការងារនធ្វើ។ រដាឋ ភិបាលបានអំ វនាវឱយវស័ិយ
ឯកជនបនងកើតឱកាសការងារបដនថមសរោប់របជាជនកនុងស្រសុក និងបានចប់នផ្សតើមការនលើកទឹកចិតតជា
នរចើននដ្ើមបីនលើកទឹកចិតតដ្ល់កំនណើ ននិងការពរងីកសហ្រគាសខ្ន តតូចនិងមធ្យម។ 
 
ម៉ាាងនទៀត ពលករបរនទសបនងកើតកោល ំងពលកមមមួយភាគធំ្។ នសទើរដតរគប់ពលករបរនទសទំងអស់រតូវ
បាននគកត់រតាស្រសបចាប់ ដដ្លភាគនរចើនជាអនកបនរមើការងារផ្សទេះ កមមករសំណង់ រគូបនរងៀននិងអនកឯក
នទសកនុងនសវាកមមរដាឋ ភិបាល។ 
 
របវតតិនទសនតររបនវសន៍ការងារ 
 
មុនឆ្ន ំ ១៩២១ មិនោនការរតួតពិនិតយជាផ្សលូវការនៅនលើការចូលមករបស់ជនដដ្លមកតំាងទីលំនៅ និង
នធ្វើការនៅកនុងរបនទសននេះន ើយ។ ឧសាហ្កមមចមបងរបស់របនទសរប៊ាុយនណដារូស ឹមនៅនពល
ននាេះ គឺការកាត់លម នៅស៊ាូ និងធ្យូងលម នហ្ើយទំងននេះរតូវបាននគចត់ទុកថ្នមិនទក់ទញដ្ល់របជាជន



នៅកនុងរបនទសជិតខ្ងនដ្ើមបីមករកការងារនធ្វើន ើយ។ ការចុេះនឈាម េះជនបរនទសរតូវបានអនុវតតនៅនលៃ
ទី ១ ដខមករាឆ្ន ំ ១៩២១ នហ្ើយបានកត់សោគ ល់ពីការចប់នផ្សតើមរតួតពិនិតយននការចូល និងនចញពី
របនទសរប៊ាុយនណដារូស ឹម។ 
 
តរមូវការសរោប់ពលករបរនទសនៅរប៊ាុយនណដារូស ឹមបានចប់នផ្សតើមនៅឆ្ន ំ ១៩២៩ នៅនពលនរបង
រតូវបានរកន ើញ។ ឧសាហ្កមមនរបងបានចប់នផ្សតើមពរងីកតំាងពីនពលននាេះមក នហ្ើយរតូវការពលករ
បរនទសនដ្ើមបីរុករកវាលនរបងទំងនៅនលើនគាក និងនៅឯនាយសមុរទ។ នៅឆ្ន ំ ១៩៥៥ នាយកដាឋ ន
ការងារ រតូវបានបនងកើតន ើងនៅកនុងស្រសុកនបលី ដដ្លជាស្រសុកមួយកនុងចំនណាមស្រសុកទំងបួនននរប៊ាុយ
នណដារូស ឹមដដ្លោនបំរុងទុកនរបងនរចើន។ វារគាន់ដតនៅកនុងឆ្ន  ំ១៩៥៩ កនុងអំ ុងនពលននការ
បនងកើតរដ្ឋធ្មមនុញ្ារប៊ាុយនណដារ ៉ាូសឡាម នៅនពលដដ្លរបជាជននៅកនុងរបនទសរតូវបានដបងដចកភាព
ខុសគាន រវាងរបជាពលរដ្ឋ អនកតំាងទីលំនៅអចិនន្រនតយ៍ និងអនកតំាងទីលំនៅបនណាា េះអាសនន។ 
 
ទំននើបភាវូបនីយកមមរបស់របនទសននេះបានចប់នផ្សតើមបនតិចមតងៗ នៅទសវតសឆ្ន ំ ១៩៥០ នដាយបានទក់
ទញពលករបរនទសឱយនធ្វើការមិនរតឹមដតនៅកនុងឧសាហ្កមមនរបងនិងឧសម័ន ដដ្លរកីលូតោស់
ប៉ាុនណាណ េះនទ ប៉ាុដនតដលមទំងនៅកនុងវស័ិយសំណង់ផ្សងដដ្រ នៅនពលរប៊ាុយនណដារូស ឹមបានចប់នផ្សតើម
អភិវឌ្ឍន៍នហ្ដាឋ រចនាសមព័នធយា៉ាងឆ្ប់រហ័្ស។ កងវេះខ្តកោល ំងពលកមមកនុងស្រសុកបានជំរញុឱយរដាឋ ភិបា
លរប៊ាុយនណដារូស ឹមងាកមករកពលករបរនទសមកពីរបនទសជិតខ្ង និងរបនទសដ្នទនទៀត នដ្ើមបី
បំនពញបដនថមកោល ំងពលកមមរបស់ខលួន។ បនាទ ប់នរកាយមក ពលករបរនទសបានចប់នផ្សតើមចូលមកកនុង
របនទសរប៊ាុយនណ នហ្ើយបានរកការងារនៅកនុងវស័ិយដូ្ចខ្ងនរកាម: 

•វស័ិយកសិកមមរុកាខ របោញ់និងននសទ 
•ការជីកយកដរ ៉ានិងការគាស់យកលម 
•កមមនតសល 
•សំណង់ 
• ណិជជកមមលក់ដំុ្ និងរាយ 
•សណាឋ គារ និងនភាជនីយដាឋ ន 
•ការដឹ្កជញ្ជូ ន សតុក និងទូរគមនាគមន៍ 
•អនតរការហិី្រញ្ាវតថុ 
•អចលនរទពយ, ជួល និងនសវាកមមអាជីវកមម 
•នសវាកមមសហ្គមន៍ សងគម និងផ្ទទ ល់ខលួន 



ភាគនរចើនននពលករបរនទសនធ្វើការនៅកនុងវស័ិយឯកជនកនុងរបនភទោនជំនាញ និងមិនោនជំនាញ 
ដដ្លោនសកមមភាពជានរចើន។ នសវាកមមរបស់ពលករបនរមើការងារផ្សទេះ គឺសថិតនៅកនុងតរមវូការ នហ្ើយ
ភាគនរចើនននពួកនគ គឺមកពីហ្វីលីពីន និងឥណឌូ ននសីុ។ ពលករបរនទសដដ្លរតូវបានចត់ទុកជា "អនក
តំាងទីលំនៅបនណាា េះអាសនន" ោនចំនួន ៥៩.៨៧១ នាក់ (៦៩%) កនុងចំនណាមចំនួន ៨៦.៩០០ នាក់
មកពីរដ្ឋសោជិកអាស៊ា ន។ 
 
ពលករបរនទសនៅតាមរបនទសនដ្ើមកំនណើ ត 
នៅកនុងបណាត របនទសអាស៊ា ន របនទសឥណឌូ ននសីុោនចំនួនពលករនរចើនបំផុ្សត ដដ្លបំនរ ើការងារនៅ
កនុងរបនទសរប៊ាុយនណដារូស ឹម នហ្ើយបនាទ ប់មកគឺហ្វីលីពីន និងោ៉ា ន សីុ។ ននេះគឺនដាយសរដតភាព
ស្រសនដ្ៀងគាន នៅកនុងវបបធ្ម៌ និងភាសនិងទីតំាងភូមិសស្រសត។ តារាងទី ១ បងាហ ញពីសថិតិសតីពីពលករ
បរនទសតាមនភទ និងរបនទសនដ្ើមកំនណើ តអាស៊ា ន។ តារាងទី ២ បងាហ ញពីចំនួនពលករបរនទសមកពី
របនទសជាសោជិកមិនដមនសោជិកអាស៊ា នទំង ៥ ដដ្លរតូវបាននគជួលឱយបនរមើការងារនៅរប៊ាុយ
នណដារូស ឹមផ្សងដដ្រ។ 
តារាង១ 
ចំនួនពលករបរនទស (សន ក់នៅបនណាត េះអាសនន) កំពុងនធ្វើការកនុងរកុមហ្៊ាុនឯកជន 
នដាយរបនទសនដ្ើមកំនណើ ត និងនភទ, ទិនន័យនិនយាជក និងនិនយាជិក ២០១៥ 

            
         របនទសASEAN    46,036   13,835   59,871  
 កមពុជា 2  - 2 
 ឥណឌូ ននសីុ   25,106   4,205   29,311  
 ឡាវ 4  1 5 
 ោ៉ា ន សីុ   8,265   2,603   10,868  
 ោ៉ាយា៉ា ន់ោ៉ា  281  23 304 
 ហ្វីលីពីន   10,058   6,703   16,761  
 សិងហបុរ ី 225  47 272 
 នល   1,801   220   2,021  
 នវៀតណាម 294  33 327 
របភព:  ទំរងជំនរឿននននិនយាជកនិងនិនយាជិក ២០១៥, ការយិាល័យសទង់មតិនិងទិនន័យ 



               នាយកដាឋ នការងារ, រកសួងោតុភូមិ, Brunei Darussalam  
 

តារាងទី ២ 
ចំនួនពលករបរនទស (អនកសន ក់នៅបនណាត េះអាសនន) នធ្វើការនៅរកមុហ្៊ានុឯកជន 
នដាយរបនទសនដ្ើមកំនណើ ត និងនយនឌ័្រ, ជំនរឿនសហ្រគាសនិងនិនយាជិក, ឆ្ន  ំ2015 
(របនទសកំពូល 5 ដដ្លមិនដមនអាស៊ា ន) 

            
 ចិន   192   92   284  
 ឥណាឌ  10,136  239 10,375 
 បា៉ា គីសថ ន   380   7   387  
 បង់កាល នដ្ស 9,799  21 9,820 
 អង់នគលស និងនអៀក ង់

ខ្ងនជើង   435   204   639  
            
            
របភព:  ទំរងជំនរឿននននិនយាជកនិងនិនយាជិក ២០១៥, ការយិាល័យសទង់មតិនិងទិនន័យ 
               នាយកដាឋ នការងារ, រកសួងោតុភូមិ, Brunei Darussalam  

 
ចាប់សតពីីនទសនតររបនវសន៍ការងារ ក់ព័នធ, ចាប់និងបទបញ្ញជ  
 
រប៊ាុយនណដារូស ឹមបានចប់នផ្សតើមដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈនពលដវងមួយដដ្លបានគូសបញ្ញជ ក់ពីចកខុវស័ិ
យរប៊ាុយនណដារ ៉ាូសឡាម ២០៣៥ ដដ្លោន នគាលនៅចមបងបីគឺ: 
១. ការអភិវឌ្ឍអនកោនជំនាញ និងោនជំនាញខពស់ដដ្លរតូវបានវាស់នដាយសតង់ដារជាតិខពស់បំផុ្សត។ 
២. គុណភាពននជីវតិដដ្លសថិតនៅកនុងចំនណាមរបនទសកំពូលទំង១០ នៅនលើពិភពនោក។ និង 
៣. នសដ្ឋកិចចរបកបនដាយនិរនតរភ៍ាព និងនសថរភាពជាមួយនឹងរបាក់ចំណូលកនុងមនុសសោន ក់ កនុង
ចំនណាម របនទសកំពូល១០ នៅនលើពិភពនោក។ 
នគាលនៅចមបងទីមួយគឺយុទធសស្រសតធ្នធានមនុសសនដ្ើមបីបនងកើតរកមុការងារកោល ំងពលកមមដដ្លោន
ជំនាញខពស់ ដដ្លអាចជំនួសការងារដដ្លពឹងដផ្សអកនលើពលករបរនទសដដ្លោនជំនាញនិងវជិាជ ជីវៈ។ 
នទេះបីជារបនទសននេះនៅដតពឹងដផ្សអកនលើពលករបរនទសដដ្លោនមុខរបរជារកុម ដូ្ចជាមុខរបរបឋម 



(កមមករនិនយាជិតតាមផ្សទេះ អនកនបាសសំអាត អនកនបើកបរ អនកកាប់នមម  និងកមមករ) វាជានគាលបំណង
របស់ "ចកខុវស័ិយរប៊ាុយនណ ២០៣៥" នដ្ើមបីផ្សតល់មុខរបរ និងការងារសមរមយសរោប់របជាជនរប៊ាុយ
នណ។ ននេះគឺជាភសតុតាងនៅកនុងទិសនៅនគាលននយាបាយនានពលបចចុបបននសតីពីការងារដដ្លវស័ិយឯក
ជនរតូវបាននលើកទឹកចិតតឱយនធ្វើមូលដាឋ នីយកមមនលើកោល ំងពលកមមជាពិនសសសរោប់កមមករនិនយាជិតរប៊ាុ
យនណ ៨០ ភាគរយនិងពលករបរនទស ២០ ភាគរយ។ 
នដាយសររបនទសរប៊ាុយនណដារា៉ាស ឹមនឹងបនតជារបនទសទទួលបានពលករបរនទស គឺនរ េះដត
ចំនួនរបជាជនដ៍្តូចរបស់ខលួន នាយកដាឋ នការងារនរកាមឳវាទរកសួងមហនផ្សទោនភារកិចចកំណត់ពល
ករបរនទសតាមរយៈការនចញអាជាា ប័ណណនិងប័ណណការងារសរោប់ពលករបរនទស។ នបសកកមមរបស់
ខលួនគឺ "សរមួលដ្ល់ការបំនពញតាមតរមូវការរបស់ពលករនៅកនុងវស័ិយឯកជននានា តាមរយៈការជួល
ពលករបរនទស នដាយមិននធ្វើនអាយខូចខ្តដ្ល់អាទិភាពនិងឳកាសការងារដ្ល់របជាជនកនុងស្រសុក
ន ើយ នដ្ើមបីជួយដ្ល់ការរកីចំនរ ើន និងការអភិវឌ្ឍរបនទស" ។ 
កនុងនាមជាសោជិកសកមមននអាស៊ា ន និង ASEM រប៊ាុយនណដារូស ឹមខិតខំអភិវឌ្ឍបទដាឋ នការងារ
និងមុខរបរ នដាយរួមបញ្ចូ លទំងសុខុោលភាពរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ស្រសបតាមនគាលការណ៍
ដណនំាអនតរជាតិ។ ចាប់ ក់ព័នធនផ្សសងនទៀតទក់ទងនឹងការងារនិងកោល ំងពលកមម សថិតនៅនរកាមការ
រតួតពិនិតយរបស់នាយកដាឋ នការងារននរកសួងមហនផ្សទ: 
 
១. នសចកតីបងាគ ប់សតពីីទីភាន ក់ងារមុខរបរ, ឆ្ន  ំ២០០៤ 
នគាលបំណងននចាប់ននេះគឺនដ្ើមបទីប់សក ត់ការជួញដូ្រមនុសស ការដកលងបនលំឯកសរនិងហ្តថនលខ្
និងទីភាន ក់ងារមុខរបរ ដដ្លគាម នការទទួលខុសរតូវនិងគាម នចាប់។ វានធ្វើនិយ័តកមមសកមមភាពទី
ភាន ក់ងារមុខរបរនៅកនុងរបនទសនដ្ើមបីការ រទំងនិនយាជក និងនិនយាជិត តាមរយៈ: 
ក. ការចុេះបញ្ជ ី និងផ្សតល់អាជាា ប័ណណដ្ល់ទីភាន ក់ងារមុខរបរទំងអស់ 
ខ. ការរតួតពិនិតយទីភាន ក់ងារមុខរបរ 
គ. ការទទួល និងនដាេះស្រសយ កយបណតឹ ងពីសធារណជនដដ្ល ក់ព័នធនឹងទីភាន ក់ងារមុខរបរ 
 . ការនសុើបអនងកតនលើបញ្ញហ របស់ទីភាន ក់ងារមុខរបរ 
ង. ការចត់វធិានការសមស្រសបនៅនពលចំបាច់នដ្ើមបីអនុវតតចាប់ 
 
២. នសចកតីបងាគ ប់សតពីីការងារ, ឆ្ន  ំ2009 
ននេះគឺជាចាប់សំខ្ន់ដដ្លរគប់រគងលកខខណឌ ននការងារនៅកនុងរបនទសរប៊ាុយនណដារូស ឹម។ វា
រគបដ្ណត ប់នលើមនុសសទំងអស់ដដ្លោនការងារនៅនរកាមកិចចសនានននសវាកមមដដ្លអាចរតូវ



បានសរនសរឬដាក់បញ្ចូ ល ប៉ាុដនតមិនរាប់បញ្ចូលឈ្មួញ អនកបំនរ ើការងារផ្សទេះ និងអនកដដ្លោនមុខ
តំដណងជាអនករគប់រគងនាយករបតិបតតិ ឬតួនាទីសោៃ ត់។ 
 
មន្រនតីរាជការសីុវលិ និងនិនយាជិកទំងអស់ននសថ ប័នចាប់ ក៏រតវូបានដ្កនចញពីចាប់ននេះផ្សងដដ្រ។ 
វាោនដចងនៅកនុងដផ្សនកទី XIII ទក់ទងនឹងការនរបើរបាស់និនយាជិតនទសនតរបនវសន៍ និងការហម
ឃាត់ការបញ្ច ប់ការងាររបស់កមមករកនុងស្រសុក នដាយនៅទទួលយកនិនយាជិតនទសនតរបនវសន៍ ។ 
ដូ្ចគាន ននេះដដ្រ បទបញ្ាតតិនៅកនុងដផ្សនកទីXII រគបដ្ណា ប់ការអនុវតតចាប់ននេះនៅនលើពលករបំនរ ើ
ការងារផ្សទេះទំងអស់ នដាយរួមបញ្ជូ លបទបបញ្ាតិទូនៅសរោប់ការនធ្វើការងារ ការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍ 
និងលកខខណឌ ការងាររបស់ពលករបំនរ ើការងារផ្សទេះ។ 
 
៣. នសចកតីបងាគ ប់សតពីីសុវតថិភាព និងសុខភាព នៅទីកដនលងនធ្វើការ, ឆ្ន  ំ២០០៩ 
ននេះគឺជាបទបញ្ញជ មួយទក់ទងនឹងសុវតថិភាព សុខភាព និងសុខុោលភាពរបស់អនកនធ្វើការនៅកដនលង
នធ្វើការ និងបញ្ញហ នផ្សសងៗនទៀតដដ្ល ក់ព័នធជាមួយនឹងវា។ 
 
៤. នសចកតីបងាគ ប់សតពីីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (វនិសធ្នកមម)ឆ្ន  ំ២០១៣ 
វនិសធ្នកមមរតូវបាននធ្វើន ើងនៅនលើដផ្សនកជាក់ោក់ដដ្លបទបញ្ាតតិនិងនិយមន័យ រតូវបាននធ្វើ
បចចុបបននភាពនិងពរងីក។ ដូ្ចគាន ននេះដដ្របទបញ្ាតតិលមីចំនួន ៧ សតីពីសុវតថិភាពការងារនិងសុខភាព
រតូវបានអនុម័តនៅឆ្ន ំ ២០១៣ និង ២០១៤ ដដ្លោនដូ្ចខ្ងនរកាម: 
ក. បទបញ្ាតតិសតីពីការជួយសរមួល ឬការរតតួពិនិតយ ថ្នន ក់ការងារនដាយរបលុយរបថ្ននសំខ្ន់ៗឆ្ន ំ 
២០១៣ 
ខ. បទបញ្ាតតិទូនៅ, ឆ្ន ំ ២០១៤ 
គ. បទបញ្ាតតិសតីពីសំណង់ឆ្ន ំ ២០១៤ 
 . បទបញ្ាតតិសតីពីមន្រនតីសុវតថិភាពការងារនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
ង. បទបញ្ាតតិសតីពីគណៈកោម ធិ្ការសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ឆ្ន ំ២០១៤ 
ច. បទបញ្ាតតិសតីពីរបាយការណ៏នរគាេះថ្នន ក់ការងារ ឆ្ន ំ២០១៤ 
្. បទបញ្ាតតិសតីពីការរគប់រគងហនិភ័យ ឆ្ន ំ២០១៤ 

 
កមមវធីិ្អប់រពំលករនិងនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព 
 



នាយកដាឋ នការងារតរមូវឱយោនដណនំាសនងខបជាចំបាច់សតីពីសិទធិការងារចំន េះពលករបរនទសលមី នៅ
នពលពួកនគចុេះហ្តថនលខ្នលើកិចចសនារបស់ខលួន នដាយោនវតតោនរបស់មន្រនតីការងារ។ ននេះអាចឱយ
ពលករបរនទសនធ្វើការសកសួរសំណួរបដនថមទក់ទងនឹងខលឹមសរននកិចចសនាការងារ។ 
 
ព័ត៌ោនសនងខបសតីពីការមកដ្ល់រតូវបាននធ្វើន ើងនដាយរកុមហ្៊ាុននិងទីភាន ក់ងារមុខរបរសរោប់ការជួល
ជាបុគគលោន ក់ៗ និងជារកុម។ របាយការណ៍សនងខបភាគនរចើននផ្ទត តនលើកិចចសនា កិចចសនាការធានា
រា៉ា ប់រង សុវតថិភាពនិងសុខុោលភាព និងនលខទូរស័ពទសំខ្ន់ៗនដ្ើមបីទំនាក់ទំនងកនុងនពលោនអាសនន។ 
ការអនុវតតយុទធសស្រសតអប់រពំលករនិងយុទធនាការនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព រតូវបានផ្សតួចនផ្សតើម 
និងរតតួពិនិតយជាពិនសស នដាយនាយកដាឋ នការងារននរកសួងមហនផ្សទ។ ការដបកដចកមុខងារដដ្ល
ជួយកនុងការផ្សតល់ព័ត៌ោនខលីៗទក់ទងនឹងចាប់សតីពីការងាររបស់រប៊ាុយនណ និងយុទធនាការផ្សសពវផ្សាយ
ការយល់ដឹ្ងផ្ស ក់ព័នធនឹងការងារោន: 

•ដផ្សនកចាប់និងកាត់នទស 
•ដផ្សនកអនុវតតការងារ 
•ដផ្សនកព័ត៌ោនវទិា និងរបព័នធព័ត៌ោន 
•ដផ្សនកសុខ្ភិបាល និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ 
•ដផ្សនកការងារ និងបទដាឋ នការងារ 

មា៉ាងវញិនទៀត នាយកដាឋ នការងាររតូវបានជួយនដាយទីភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាលចំនួនបីនៅកនុងកមមវធីិ្ដណ
នំាតំរង់ទិសសតីពីសុវតថិភាពការងារនិងសុខភាព ឆ្ន ំ ២០០៩ រួមទំងការអនុវតតបទបញ្ាតតិទំងរបំាពីរនៅ
នរកាមនសចកតីបងាគ ប់ននេះ។ 
 
បទបញ្ាតតិទំងននេះោនដូ្ចខ្ងនរកាម: (ក) បទបញ្ាតតិទូនៅ (ខ) បទបញ្ាតតិសតីពីសំណង់ (គ) បទបញ្ញជ
សតីពីមន្រនតីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ( ) បទបញ្ាតតិសតីពីគណៈកោម ធិ្ការសុវតថិភាពនិង
សុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ង) បទបញ្ាតតិសតីពីរបាយការណ៏នរគាេះថ្នន ក់ការងារ (ច) បទបញ្ាតតិសតីពីការ
រគប់រគងហនិភ័យ និង (្) បទបញ្ាតតិសតីពីការរគប់រគងនរគាេះថ្នន ក់ការងារនដាយរបលុយរបថ្នន។ 
ភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាលោនតួនាទីដូ្ចខ្ងនរកាម: 
១. នាយកដាឋ នថ្នមពលនិងឧសាហ្កមម ការយិាល័យនាយករដ្ឋមន្រនតី (EIDPMO) - ជួយកនុងការអនុវតត
និងពរងឹងនៅនលើបញ្ញហ នានាសតីពីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការសរោប់សកមមភាព ក់ព័នធ
នឹងឧសាហ្កមមនរបងនិងឧសម័ន និងឧសាហ្កមមដដ្លទក់ទងនៅនឹងថ្នមពលនផ្សសងនទៀត។ 
២. នសវាសុខភាពបរសិថ នននរកសួងសុខ្ភិបាល - ជួយកនុងការអនុវតតនិងពរងឹងនៅនលើចាប់ទក់ទង



នឹងបញ្ញហ សុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ។ 
៣. នាយកដាឋ នសធារណៈការននរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ - ជួយកនុងការអនុវតតនិងពរងឹងនៅនលើបញ្ញហ សុវតថិ
ភាពនៅកដនលងនធ្វើការ សរោប់សកមមភាព ក់ព័នធនឹងឧសាហ្កមមសំណង់និងអភិវឌ្ឍន៍។ 
ពិព័រណ៍បងាហ ញផ្សលូវការ ការដណនំាតរមង់ទិស ការសនងខប និងកមមវធិិ្យុទធនាការនលើកកំពស់ការយល់ដឹ្ង 
និងសកមមភាពផ្សសពវផ្សាយដ្នទនទៀតសតីពីចាប់ការងារ ដដ្លនធ្វើន ើងនដាយនាយកដាឋ នការងារនៅកនុង
ស្រសុកចំនួនបួនននរបនទស។ កាដសតនឃាសនាទំងភាសអង់នគលស និងោ៉ា ន  រតូវបាននគនបាេះពុមភ
ផ្សាយនៅកនុងកាដសតកនុងស្រសុកទំងអស់កនុងរបនទស ចប់ពី ក់កណាត លដខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៦ ។ ការ
នបាេះពុមពផ្សាយននេះរតូវបាននធ្វើន ើងជារបចំនហ្ើយនឹងជាកិចចខិតខំរបឹងដរបងបនតរបស់រដាឋ ភិបាល។ 
ព័ត៌ោនដូ្ចគាន ននេះរតូវបានផ្សសពវផ្សាយនដាយនាយកដាឋ នការងារតាមរយៈនវបសយអនឡាញ និង
របព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម។ 
 
ដូ្ចគាន ននេះដដ្រ សុវតថិភាពការងារនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ និងបទបញ្ញជ ទំងរបំាពីររបស់វាគឺសម
ស្រសបសរោប់របនភទឧសាហ្កមម ឬវស័ិយការងារនីមួយៗ។ ឧទហ្រណ៏ ឧសាហ្កមមសំណង់នឹងរតូវ
ការព័ត៌ោនសតីពីទិដ្ឋភាពបនចចកនទស ដូ្ចជានធ្វើការនៅកដនលងខពស់ ការនរបើរបាស់សំភារេះនិងឧបករណ៍ 
និងសកមមភាពនានា ក់ព័នធនឹងការសងសង់។ ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ វស័ិយនសវាកមមនឹងរតូវការការយល់
ដឹ្ងជាមូលដាឋ នអំពីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការប៉ាុនណាណ េះ។ ភាគនរចើនននកមមវធីិ្នទសនតររបនវ
សន៍នដាយសុវតថិភាពដដ្លោនស្រសប់ រតូវបាននធ្វើន ើងជានរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ការពនយល់សនងខបពិនសសរតូវ
បាននធ្វើន ើងនៅនពលោនការនធ្វើវនិសធ្នកមមចាប់ដដ្លោនស្រសប់ដដ្លនឹងប៉ាេះ ល់ដ្ល់និនយាជក 
និងនិនយាជិកដូ្ចគាន ។ 
 
សថ នទូតននរបនទសហ្វីលីពីន និងឥណឌូ នណសីុនៅរប៊ាុយនណដារូស ឹម នធ្វើការពនយល់សនងខបជាក់
ោក់ និងយុទធនាការនលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ងរបស់ខលួនសតីពីនសវាកមម និងកមមវធីិ្របស់ខលួនសរោប់ជន
ជាតិរបស់ខលួន ដដ្លនធ្វើការនៅកនុងរបនទសរប៊ាុយនណ។ ជាពិនសស សថ នទូតហ្វីលីពីនបានផ្សតួចនផ្សតើមកមម
វធីិ្ដណនំាតំរង់ទិសនៅកនុងរបនទសរប៊ាុយនណ - មូរា៉ា និងស្រសុកនបឡាយ។ ជនជាតិហ្វីលីពីននៅរប៊ាុយនណ
ដារូស ឹម គឺជាពលករបរនទសដដ្លមិនដមនជាមូសលីមធំ្បំផុ្សត។ នសៀវនៅ "មគគុនទសក៏សរោប់រកម
រពហ្មទណឌ Syariah ឆ្ន ំ ២០១៣" រតូវបានដចកចយដ្ល់អនកចូលរួម។ 
 
បទដាឋ ន 
 



បទដាឋ នននកមមវធីិ្អប់រពំលករនិងយុទធនាការនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពរតូវបានធានា តាមរយៈ
ការនបាេះពុមពនសៀវនៅដណនំាដូ្ចជាចាប់មគគុនទទសក៍ ចាប់រពុយនណដដ្លរតូវបាននបាេះពុមពផ្សាយនលើអីុ
នធឺ្ណិត។ នគាលបំណងចមបងននមគគុនទទសក៍ននេះគឺនដ្ើមបអីប់រនិំងនលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ងជាសធារ
ណៈអំពីចាប់និងបទបញ្ញជ ការងារនៅរប៊ាុយនណដារូស ឹម។ ទនទឹមនឹងននេះបទបងាហ ញ PowerPoint សត
ង់ដារមួយអំពីនសចកតីបងាគ ប់សតីពីសុវតថិភាពការងារនិងសុខភាពកដនលងនធ្វើការ និងបទបញ្ាតតិនានា រតូវ
បាននរៀបចំនដ្ើមបីធានាឱយបាននូវភាពសីុសងាវ ក់គាន កនុងអំ ុងការដណនំាតរមង់ទិសសនងខប។ 
 
បចចុបបននននេះ វាមិនោនមជឈមណឌ លទទួលសគ ល់ ឬអនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លដដ្លបានទទួលសគ ល់
នដាយនាយកដាឋ នការងារ នដ្ើមបីនរៀបចំយុទធនាការអប់រនិំងនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពនទ។ ការ
ទទួលខុសរតូវននេះរតូវបានអនុវតតនដាយដផ្សនកនផ្សសងៗនៅនរកាមនាយកដាឋ នការងារ។ 
ភាពជានដ្គូដដ្លោនស្រសប់ដតមួយគត់ ដដ្លរតូវបាននគសគ ល់គឺការអនុវតតការដណនំាតរមង់ទិស
សនងខបអំពីសុវតថិភាពការងារនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ដដ្លនាយកដាឋ នការងារនធ្វើការជាមួយ
សោជិកគណៈកោម ធិ្ការនានា ដដ្លមកពីរកសួងនដ្គូនានានៅកនុងរដាឋ ភិបាល។ 
 
 
គន្ធន្សិេទ  
 
១. របវតតិសនងខបរបស់នាយកដាឋ នការងារននរកសួងមហនផ្សទ Brunei Darussalam. 
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ម្បសេ ករពជុា 
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកិចច ន្ងិ ងារ  
 
នសដ្ឋកិចចកមពុជាោនកំនណើ នលូតោស់ជាមធ្យម 7 ភាគរយជានរៀងរាល់ឆ្ន ំពីឆ្ន ំ 1994 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2004 ។ 
វាបាននកើនន ើងគួរឱយកត់សោគ ល់របចំឆ្ន ំ 11ភាគរយ នៅចននាល េះឆ្ន ំ 2004 និង 2007 ។ នៅកនុងឆ្ន ំ 
2008 អរតាកំនណើ នអំនណាយផ្សល បានជួយរកានិងផ្សតល់ការងារដ្ល់កមមកររបោណ 6,9 ោននាក់។ 
នៅកនុងឆ្ន  ំ2009 និង 2010 វស័ិយនសដ្ឋកិចចរតូវបានរគបដ្ណត ប់នដាយវបិតតិនសដ្ឋកិចចសកល ដដ្លបាន
កាត់បនថយអរតាកំនណើ នរបចំឆ្ន ំ 2,5 ភាគរយ និង 4 ភាគរយ នផ្សសងគាន ។ ខណៈនពលដដ្លផ្សលវបិាកពី
វបិតតិហិ្រញ្ាវតថុពិភពនោករតូវបាននគរពឹំងថ្ននឹងអូសបនាល យកនុងរយៈនពលប៉ាុនាម នឆ្ន ំខ្ងមុខននេះ កមពុជា
អាចបនតការរកីចនរមើនរបស់ខលួនកនុងរយៈនពលមធ្យមកនុងអរតារបចំឆ្ន ំ 7 ភាគរយចប់ពីឆ្ន ំ 2011 ដ្ល់ 
2016 ។ 
នទេះបីជាយា៉ាងណាក៏នដាយ កំនណើ ននសដ្ឋកិចចដ៏្រងឹោំមិនោនកំនណើ នការងារនសមើគាន នទ។ ខណៈនពល
ដដ្លកំនណើ ននសដ្ឋកិចចជាមធ្យម 6,8 ភាគរយ រវាងឆ្ន ំ 1994 និង 2004 ការងារបាននកើនន ើងរតឹមដត 
3,3 ភាគរយប៉ាុនណាណ េះ។ ចននាល េះពីឆ្ន ំ 2005 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2007 កំនណើ ន GDP ជាមធ្យម 10,5% បានរួម
ចំដណកដ្ល់កំនណើ នការងាររតឹមដត 2% ប៉ាុនណាណ េះ។ នៅកនុងរយៈនពលមធ្យម កំនណើ នទិននផ្សល 1 ភាគ
រយ រតូវបាននគរពឹំងថ្ននឹងបនងកើតបានដតកំនណើ នការងារ 0,428 ភាគរយប៉ាុនណាណ េះ។ 
 
សពវនលៃននេះរបនទសកមពុជា នៅដតជារបនទសមួយដដ្លោននសដ្ឋកិចច ពឹងដផ្សអកខ្ល ំងនលើទីជនបទ។ ភាគ
នរចើនននរបជាជន (82%) រស់នៅកនុងតំបន់ជនបទ។ GDP 7 ភាគ 10 រតូវបានមកពីនសដ្ឋកិចចជនបទ។ 
កនុងន័យការងារ 81 ភាគរយននការផ្សគត់ផ្សគង់ពលកមមគឺនៅកនុងការងារជនបទ។ ធ្នធានដ៏្សមបូរដបបនន
ធ្នធានផ្សលិតកមមរបស់កមពុជា - កោល ំងពលកមម ដី្ធ្លីនិងធ្នធានធ្មមជាតិដ្នទនទៀត - ោនទីតំាងនៅ
តំបន់ជនបទ នហ្ើយនៅដតមិនរតវូបាននរបើរបាស់ ឬការនរបើរបាស់ោនកំរតិទប។ 
ភាពអត់ការងារនធ្វើកនុងចំនណាមយុវវយ័ដដ្លោនអាយុពី 15 នៅ 24 ឆ្ន  ំកំពុងកាល យជាបញ្ញហ សំខ្ន់។ 
ការនធ្វើជំនរឿនរបជាជនឆ្ន ំ 2008 បានបងាហ ញថ្ន ភាពអត់ការងារនធ្វើរបស់យុវវយ័ដដ្លបានកំណត់ជា
ទូនៅោនចំនួន 3 ភាគរយ។ នៅតំបន់ទីរបជំុជន (8%) វាោនបញ្ញហ ធ្ៃន់ធ្ៃរជាងនៅតំបន់ជនបទ (2%) ។ 
ភាពមិនសីុសងាវ ក់ននជំនាញរតូវបាននគន ើញទូនៅ នហ្ើយយុវជនជានរចើនមិនោនលកខណៈរគប់រគាន់
សរោប់ការងារដដ្លអាចរកបាននទ។ 



នយាងតាមការនធ្វើជំនរឿនថ្នន ក់ជាតិឆ្ន ំ 2008 របជាជនកមពុជាសរុបោនចំនួន 13,4 ោននាក់។ ជាមួយ
នឹងអរតាកំនណើ នរបជាជនរបចំឆ្ន ំ 1,54 ភាគរយ និងអរតាោនកូនដដ្លបានបា៉ា ន់របោណសរុបោន
ចំនួន 3,1 ភាគរយរវាងឆ្ន ំ 1998 និង 2008 របជាជនកមពុជារតូវបាននគរពឹំងថ្ននឹងនកើនន ើងដ្ល់ 19 
ោននាក់នៅរតឹមឆ្ន ំ 2020 ។ ទំងអរតាកំនណើ នរបចំឆ្ន ំរបស់របជាជន និងអរតាននការោនកូន - 
1,2% និង 2,2% នរៀងៗខលួន - ខពស់ជាងមធ្យមភាគននបណាត របនទសអាសីុអានគនយ៍។ ជាលទធផ្សលនន
កំនណើ នទរកនៅ ក់កណាត ល - រហូ្តដ្ល់ចុងទសវតសឆ្ន ំ 1980 របជាជនកមពុជាោនភាគរយនរចើនជា
ជនោនវយ័នកមង នហ្ើយពួកនគកំពុងចូលកោល ងំពលកមមកនុងអរតារបដហ្ល 250.000 នាក់កនុងមួយឆ្ន ំ។ 
របជាជន35 ភាគរយននរបជាជនកមពុជារតូវបានបា៉ា ន់របោណថ្នបានរស់នៅនរកាមដខសបនាទ ត់ននភាពរកី
រក។ ភាពរកីរកគឺខពស់ជាងនៅតំបន់ជនបទ (39%) នរចើនជាងតំបន់ទីរកុង (5% នៅរាជធានីភនំនពញ និង 
25% នៅតាមទីរកុង) ។ ភាពរកីរកនៅកមពុជាគឺជាបាតុភូតជនបទដ៏្នលើសលប់។ នៅឆ្ន ំ 2004 របដហ្ល 
91 ភាគរយននជនរកីរក រស់នៅកនុងតំបន់ជនបទ។ អរតាអកខរកមមគឺ 73,6 ភាគរយ។ កំនណើ នរបជាជន
ឆ្ប់រហ័្សកនុងទសវតសឆ្ន ំ 1980 និង 1990 បាននកើនន ើងនទវដ្ង នហ្ើយបានផ្ទល ស់បតូរយា៉ាងខ្ល ំងនូវរូប
ភាពរបជាសស្រសត។ សពវនលៃននេះ 60,8 ភាគរយននចំនួនរបជាជនសរុបោនអាយុចប់ពី 24 ឆ្ន ំន ើងនៅ។ 
មជឈមណឌ លទីរកុងដ៏្សំខ្ន់បំផុ្សត គឺនៅទីរកងុភនំនពញ កំពុងរបឈ្មនឹងបញ្ញហ ជានរចើនជាមួយនឹងការ
នកើនន ើងននចំនួនជននទសនតរបនវសន៍រកីរកយា៉ាងឆ្ប់រហ័្ស។ (របភព: នគាលននយាបាយសតីពីនទសនតរ
របនវសន៍ការងារសរោប់កមពុជា ILO ឆ្ន ំ 2010) 
 
របវតតិនទសនតររបនវសន៍ការងារ 
  
ការផ្ទល ស់ទីលំនៅដំ្បូងរបស់មនុសសនដាយខលួនឯងនៅកមពុជា បាននកើតន ើងកំ ុងទសវតសឆ្ន ំ 1950 និង 
1960 នៅនពលជនជាតិចិនរតូវបាននគអនុញ្ញា តឱយរស់នៅកនុងតំបន់ភនំនិងដី្នគាក និងដំាដុ្េះដី្ដដ្លមិន
បានបនរបើរបាស់ នបើមិនដូ្នចនេះនទវានឹងគាម នរបនយាជន៍។ នរកាយឆ្ន ំ 1970 ជនជាតិនវៀតណាមរបដហ្ល 
200.000 នាក់ ដដ្លកំពុងរស់នៅកនុងរបនទសកមពុជា រតូវបានបញ្ជូ ននៅរបនទសនវៀតណាមវញិ ដដ្លវា
ជាវធិានការណ៍សនតិសុខ។ នដាយោនជ័យជំនេះនលើការបេះនបារនៅដខនមស ឆ្ន ំ1975 ភាគនរចើនននជន
ជាតិនវៀតណាមដដ្លនៅនសសសល់ រតូវបានរាយការណ៍ថ្នបាននធ្វើនទសនតរបនវសន៍ នៅកាន់របនទស
នវៀតណាមវញិ។ នលើសពីននេះនទៀត ជននភៀសខលួនដខមររាប់ ន់នាក់រួមទំងអតីតមន្រនតី និងបុគគលិក
នយាធាជានរចើន បាននភៀសខលួន្លងកាត់រពំដដ្ននល ឬរតូវបានជនមលៀសនដាយយនតនហេះអានមរកិ។ 
 



រដាឋ ភិបាលលមីបានបនងកើតកមមវធីិ្តំាងទីលំនៅលមីមួយទូទំងរបនទសដដ្លោនមនុសសពី 2.5 នៅ 3 ោន
នាក់រតូវបានផ្ទល ស់ទីលំនៅពីភនំនពញ និងទីរកងុដ្នទនទៀត នៅជនបទ ដដ្លពួកនគរតវូបាននគនរៀបចំនៅ
ជាកងពលតូច។ កងវេះមហូបអាហរនៅតំបន់ជនបទគឺោនតិចតួចបំផុ្សត តិចជាងនៅតាមទីរកុងនហ្ើយការ
អត់ឃាល នដដ្លបានរកីរាលដាល បាននំាឱយមនុសសជាងមួយោននាក់សល ប់កនុងកំ ុងនពលអនតរកាល។ 
បនាទ ប់ពីការបនងកើតន ើងជារបនទសសធារណរដ្ឋរបជាោនិតកមពុជា (PRK ) នៅដខមករាឆ្ន ំ 1979 ការ
បនតរបយុទធនិងអសថិរភាពននយាបាយបានបណាត លឱយោនជននភៀសខលួនលមី។ របជាជនកមពុជារបដហ្ល 
630.000 នាក់បានចកនចញពីរបនទស កនុងរវាងឆ្ន ំ 1979 និង 1981 ដដ្លកនុងននាេះរបដហ្ល 208.000 
នាក់ អាចតំាងទីលំនៅនៅរបនទសដ្នទនទៀត កនុងននាេះោន 136.000 នាក់នៅសហ្រដ្ឋអានមរកិ។ ភាគ
នរចើនបំផុ្សតគឺនៅសល់ នៅតាមជំរនំៅតាមរពំដដ្នជាមួយរបនទសនល ប៉ាុដនតពួកនគរតវូបានបញ្ជូ នមកកមពុ
ជាវញិនៅដខឧសភា ឆ្ន ំ1993 ។ 
នៅឆ្ន ំ 1997 ជនោល េះរវាងកងកោល ំងរដាឋ ភិបាល និងកងទ័ពជាតិកមពុជារបជាធិ្បនតយយ (ដខមររកហ្ម) បាន
បនណា ញរបជាជនជនបទពីលំនៅដាឋ នរបស់ពួកនគ។ នៅឆ្ន ំ 1997 និង 1998 អងគការ UNHCR បាន
ជួយដ្ល់ជននភៀសខលួនដខមរចំនួន 60.000 នាក់ ដដ្លបានរត់នគចពីការរបយុទធគាន នៅភូមិភាគ យ័ពយនន
របនទសកមពុជា។ កនុងឆ្ន ំ 1997 អងគការUNHCR បានជួយរគួសរអនកននសទនវៀតណាមរាប់ ន់នាក់រត
 ប់នៅស្រសុកកំនណើ តវញិ បនាទ ប់ពីបាននបាេះជំរុនំៅតាមរពំដដ្ននវៀតណាម។ បនាទ ប់ពីការនដាេះស្រសយ
សនតិភាពរវាងរដាឋ ភិបាលកមពុជានិងកងកោល ំងតស៊ាូរបឆំ្ងនៅកនុងដខធ្នូ ឆ្ន ំ1998 ការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍នន
ជននភៀសខលួនរបដហ្ល 36.000 នាក់ ដដ្លកំពុងរស់នៅកនុងជំរជំននភៀសខលួននៅកនុងរបនទសនលរតូវបាន
អនុវតតយា៉ាងឆ្ប់រហ័្ស។ នៅដខនមស ឆ្ន ំ1999 ជំរុទំំងអស់រតូវបានបិទ នហ្ើយនៅដខមិលុនា ឆ្ន ំ1999 
ជននភៀសខលួនរបដហ្ល 47.000 នាក់ បានរតលប់មកផ្សទេះវញិ។ អរតានទសនតរបនវសន៍ របស់កមពុជាកនុងឆ្ន ំ 
2000 គឺ 0,7 កនុង 1000នាក់ ។ នៅឆ្ន ំននាេះ ោនរបជាជនមិនដមនពលរដ្ឋកមពុជាចំនួន 211.000 នាក់
ដដ្លកំពុងរស់នៅកនុងរបនទសកមពុជា។ រដាឋ ភិបាលបានបនតពិនិតយន ើងវញិនដាយបញ្ញជ ក់ថ្នចំនួនជន
នទសនតរបនវសន៍ ោនកំរតិខពស់។  
(របភពៈ Nations Encyclopedia, នទសនតរបនវសន៍កមពុជា; ទិននន័យពិតពីកមពុជា-នទសណត របនវសន៍) 
 
និនាន ការនននទសនតររបរនវសន៍ការងារ 
 
ជាលទធផ្សលននចំនួនយុវវយ័ដ៏្នរចើនចូលកនុងទីផ្សារការងារកនុងស្រសុក នដាយោនកំរតិឱកាសតិចតួចនិង
របាក់ឈ្នួលដ៍្ទក់ទញ ដដ្លរតូវបានផ្សតល់ឱយនៅបរនទស របជាជនកមពុជាកាន់ដតនរចើនកំពុងពិចរណា



កនុងការចកនចញពីរបនទសនដ្ើមបីដសវងរកការងារនធ្វើនៅនរៅរបនទស។ ោនពលករកមពុជារបោណ 1 
ោននាក់ កំពុងនធ្វើការនៅរបនទសនលនៅកនុងឆ្ន ំ 2016 ។ 
យុទធសស្រសតជាតិកាត់បនថយភាពរកីរកឆ្ន ំ 2003-2005 បានកត់សោគ ល់ពីកងវេះឱកាសការងារនៅទីផ្សារ
កនុងស្រសុកនិងតរមូវការដកលមអជីវភាពរស់នៅ តាមរយៈការបនងកើតរបាក់ចំណូលនិងជំនាញទទួលបានពី 
ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារមិនរតូវ
បាននលើកន ើងនៅកនុងដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍សងគម - នសដ្ឋកិចចឆ្ន ំ 2006-2010នទ។ ការនលើកកមពស់ការ
រគប់រគងននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារនៅបរនទស តាមរយៈនសវាកមមមុខរបរ និងការងារសធារ
ណៈ និងឯកជន រតវូបានកំណត់ជាអាទិភាពនៅកនុងដផ្សនការយុទធសស្រសតរបស់រកសួងការងារ និងប
ណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ (MOLVT) ឆ្ន ំ 2006-2010 និងវធិានការណ៍ដូ្ចខ្ងនរកាម រតូវបានគូសបញ្ញជ ក់: 
ការពរងឹងការរគប់រគងការងារបរនទស ពរងីកការការ រពលករនទសនតររបនវសន៍កាន់ដតខ្ល ំងកាល  ការ
សរមបសរមួលអនតររកសួងនិងកិចចសហ្របតិបតតិការអនតរជាតិ។ 
នៅដខតុោឆ្ន ំ 2011 នាយករដ្ឋមន្រនតីកមពុជាបានហមឃាត់ជាបនណាត េះអាសននការបញ្ជូ នពលករបនរមើ
ការងារផ្សទេះនៅរបនទសោ៉ា ន សីុ បនាទ ប់ពីោនរបាយការណ៍ជានរចើនអំពីការរនំោភបំ ន និងការនកង
របវញ័្ច ។ នដ្ើមបីនលើកកមពស់ការការ រពលករនទសនតររបនវសន៍ អនុសសរណៈននការនយាគយល់គាន រវាង
របនទសទំងពីរ រតូវបានចុេះហ្តថនលខ្នៅចុងឆ្ន ំ 2015 ។ នដាយសរដតការហមឃាត់ខ្ងនលើ និនយា
ជកជានរចើនបានសវេះដសវងពនាកិចចសនារបស់ពលករបនរមើការងារផ្សទេះរបស់ខលួន បនាទ ប់ពីរយៈនពលពីរ
ឆ្ន ំរួច។ 
អនុសសរណៈននការនយាគយល់ជាមួយសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា សតីពី ការបញ្ជូ នពលករកមពុជានរកាមរបព័នធ
អនុញ្ញា តមុខរបរ (EPS) ោនមូលដាឋ ននលើ: (1) ដំ្នណើ រការនរជើសនរ ើសនិងដាក់នអាយនធ្វើការ ដដ្ល
រគប់រគងនដាយរដាឋ ភិបាលទំងពីរ (នគាលននយាបាយរដាឋ ភិបាលនៅរដាឋ ភិបាល)  និង (2) ការអនុវតត
រកបខ័ណឌ សតង់ដារសរោប់របនទសបញ្ជូ នទំង 15 នដាយរដាឋ ភិបាលននសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា ដដ្លោន
នគាលបំណងការ រការរនំោភបំ ននិងរកាតោល ភាពកនុងដំ្នណើ រការអនុវតត។ គណៈកោម ធិ្ការបណតុ េះ
បណាត លបញ្ជូ នពលករនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស (MTOSB) គឺជាទីភាន ក់ងារការងារសធារណៈដដ្ល
ោនភារកិចចនរជើសនរ ើសបណតុ េះបណាត ល និងបញ្ជូ នពលករនៅនធ្វើការនៅសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា។ 
នគាលននយាបាយសតីពីនទសនតររបនវសន៍ការងារសរោប់កមពុជា រតូវបានតាក់ដតងន ើងកាលពីដខកកកដា 
ឆ្ន ំ២០១០ និងរតូវបានដកសរមួលន ើងវញិកាលពីដខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៤។ នគាលននយាបាយននេះោន
សោសភាគសំខ្ន់ៗចំនួន 3 រួមទំង (1) អភិបាលកិចចនននទសនតររបនវសន៍ការងារ (2) ការការ រនិង
ការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ (3) ការនរបើរបាស់នទសនតររបនវសន៍ការងារ សរោប់
ការអភិវឌ្ឍ។ នគាលននយាបាយជាតិសតីពីមុខរបរនិងការងារសរោប់របនទសកមពុជា 2015-2105 រតូវ



បានបនងកើតន ើងនៅកនុងដខកញ្ញា ឆ្ន ំ 2015 ដដ្លរួមបញ្ចូ លនគាលននយាបាយសតីពីនទសនតររបនវសន៍
ការងារ ជាដផ្សនកមួយននអភិបាលកិចចទីផ្សារការងារ។ 
 
នយនឌ័្រ 
 
របនទសកមពុជាបាននធ្វើវឌ្ឍនភាពសំខ្ន់ៗនដ្ើមបីឈាននៅរកសមភាពនយនឌ័្រ ប៉ាុដនតបញ្ញហ របឈ្មនៅដត
ោននៅកនុងវស័ិយនផ្សសងៗ ដូ្ចជាតំណាងនារនីៅវស័ិយននយាបាយ ការទទួលបានការអប់រ ំនិងតួនាទី
របស់ស្រសតីនៅកនុងទីផ្សារការងារ។ នៅកនុងរបាយការណ៍គោល តនយនឌ័្រសកលឆ្ន ំ 2015 របនទសកមពុជា
ជាប់ចំណាត់ថ្នន ក់នលខ 109 កនុងចំនណាម 145 របនទស។ នដ្ើមបនី្លើយតបនៅនឹងបញ្ញហ របឈ្មសំខ្ន់ៗ
ទក់ទងនឹងវសិមភាពនយនឌ័្រ រកសួងកិចចការនារនីនរបនទសកមពុជា (MOWA) បានអនុម័តដផ្សនការយុទធ
សស្រសតរយៈនពលរបំាឆ្ន ំនដ្ើមបីសមភាពនយនឌ័្រនិងការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ស្រសតី (2014-2018) ដដ្លរួម
ោនទសសនវស័ិយ នបសកកមមគនលឹេះ នគាលបំណង និងយុទធសស្រសតនដ្ើមបីនដាេះស្រសយតរមូវការរបស់ស្រសតី
និងកាត់បនថយគោល តនយនឌ័្រនៅកមពុជា។ 
ដផ្សនការននេះរមួបញ្ចូ លនូវរកបខ័ណឌ ទូលំទូោយមួយសរោប់ពរងឹងរចនាសមព័នធនិងសមតថភាពសថ ប័ន 
ក៏ដូ្ចជាវធិានការណ៍ជាក់ោក់នដ្ើមបនីលើកកមពស់សមភាពនយនឌ័្រកនុងកមមវធីិ្តាមវស័ិយចំនួនរបំាមួយ: 
(1) ការពរងឹងអំណាចនសដ្ឋកិចច (2) ការអប់រ ំ(3) សុខភាព (4) ការការ រដផ្សនកចាប់ ( 5) ការនធ្វើនសចកតី
សនរមចចិតតនិងននយាបាយ និង (6) ការដរបរបួលអាកាសធាតុ។ នលើសពីននេះនទៀត MOWA បានបនងកើត
និងអនុម័តដផ្សនការសកមមភាពវស័ិយជាក់ោក់មួយចំនួន ដូ្ចជាដផ្សនការសកមមភាពបន្រញ្ញជ បនយនឌ័្រ
កនុងការដរបរបួលអាកាសធាតុ និងដផ្សនការសកមមភាពអំនពើហឹ្ងារបឆំ្ងនឹងស្រសតី។ ដផ្សនកខលេះរបស់រកសួង
រតូវបាននរៀបចំយុទធសស្រសតបន្រញ្ញជ បនយនឌ័្រ និងដផ្សនការសកមមភាពនដាយខលួនឯង។ ឧទហ្រណ៍ រកសួង
កសិកមម រុកាខ របោញ់និងននសទ (ោនយុទធសស្រសតបន្រញ្ញជ បនយនឌ័្រ និងដផ្សនការសកមមភាពកនុងវស័ិយ
កសិកមមសរោប់ឆ្ន ំ 2014 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2018  និងយុទធសស្រសាបន្រញ្ញជ បនយនឌ័្រនិងដផ្សនការសកមមភាពកនុងវ ិ
ស័យជលផ្សល)។ 
 
ដផ្សនការសកមមភាពនយនឌ័្រលមីទី 2 (សមភាពនយនឌ័្រនិងការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ស្រសតី: ការផ្ទល ស់បតូរជីវតិ
រស់នៅរបស់ស្រសតីតាមរយៈទំនាក់ទំនងនរៅរបនទសរបស់សហ្ភាពអឺរ ៉ាុបឆ្ន ំ 2016-2020) រតូវបានអនុម័ត
ជាផ្សលូវការនដាយរកុមរបឹកា កនុងដខតុោ ឆ្ន ំ 2015 ។ ដផ្សនការសកមមភាពននេះោន 4 ចំណុចសំខ្ន់ៗ: 
មួយដផ្សនក សតីពីការផ្ទល ស់បតូរវបបធ្ម៌សថ ប័ន និងដផ្សនក 3នទៀត គឺនសចកតីនលលលនូរភាពសុខុដុ្មរាងកាយនិងផ្សលូវ
ចិតតរបស់កុោរនិីងស្រសតី សិទធិសតីពីនសដ្ឋកិចចនិងសងគម ការបនញ្ចញមតិនិងការចូលរួម។ តរមវូការមួយគឺ



ការវាយតនមលរបចំឆ្ន ំនលើវឌ្ឍនភាពដដ្លបានអនុវតតនៅកនុងដផ្សនការសកមមភាព និងនដ្ើមបនីរៀបចំយុទធ
សស្រសតរបស់របនទស និង / ឬកមមវធីិ្ជាតិដដ្លរតូវបាននរៀបចំន ើងនដាយដផ្សអកនលើការវភិាគនយនឌ័្រ។ វា
ផ្សទុយនឹងបរបិទននេះដដ្លរបតិភូសហ្ភាពអឺរ ៉ាុបនៅកមពុជាបានសំនរចចិតតនធ្វើសវនកមមនយនឌ័្រនៅនលើ ជា
គនរោងនិងកមមវធីិ្ននកិចចសហ្របតិបតតិការនទវភាគីដដ្លកំពុងដំ្នណើ រការ។ 
 
របនទសនគាលនៅ 
 
របនទសនគាលនៅចមបងសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍កមពុជាគឺជារបនទសនល ដដ្លជារបនទសជិត
ខ្ង ប៉ាុដនតោនដតមួយភាគតូចតិចជាង 10 ភាគរយ បាននធ្វើនទសនតររបនវសន៍តាមរយៈបណាា ញស្រសប
ចាប់ ដដ្លបានបនងកើតន ើងនរកាមអនុសសរណៈននការនយាគយល់គាន រវាងរបនទសទំងពីរ។ ចំនួនននេះ
បាននកើនន ើង 173 ភាគរយ កនុងរយៈនពល 5 ឆ្ន ំ ចប់ពី 4,116នាក់ កនុងឆ្ន ំ 2006 ដ្ល់ 11,224នាក់ កនុង
ឆ្ន ំ 2010 និង 16 837 នាក់ (កនុងននាេះ 37 ភាគរយជាស្រសតី) កនុងឆ្ន ំ 2011 ។ បចចុបបនន វារតូវបានបា៉ា ន់
របោណថ្ន ោនពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លគាម នឯកសរជិត១ោននាក់ កំពុងនធ្វើការខុសចាប់នៅ
កនុងរបនទសនល ខណៈដដ្លមួយភាគតូចរតវូបាននគផ្សតល់ឋានៈស្រសបចាប់ ដូ្ចជាលិខិតអនុញ្ញា តការងារ 
តាមរយៈវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ (CI) ឬកាតពណ៌ផ្ទក ឈូ្ក។ 
 
ពលករនទសនតររបនវសន៍មកកាន់របនទសោ៉ា ន សីុភាគនរចើនជាស្រសតីបនរមើការងារផ្សទេះ ក៍ប៉ាុដនតោនកនុងវស័ិ
យការងារនផ្សសងនទៀតដដ្រ ដូ្ចជាការងារសំណង់ ការងារនរាងចរកនិងការកំសនត។ នៅកនុងរបនទសោ៉ា
ន សីុ ដដ្លជាទិសនៅដ៏្សំខ្ន់មួយនទៀតសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍កមពុជា នដាយសរតរមូវ
ការពលករបំនរ ើការងារផ្សទេះោនការនកើនន ើងយា៉ាងខ្ល ំង បនាទ ប់ពីការហមរបាមរបស់រដាឋ ភិបាលឥណឌូ
នណសីុនលើការបញ្ជូ នពលករបំនរ ើការងារផ្សទេះនចញនៅនរៅរបនទសពីឆ្ន ំ 2009 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2011 ។ ចំនួនពល
ករកមពុជាដដ្លបនរមើការងារផ្សទេះនៅរបនទសោ៉ា ន សីុបាននកើនន ើងពី 10.165 នាក់កនុងឆ្ន ំ 2008 មក
៣០១៩៧ កនុងឆ្ន ំ២០១០ និងចំនួន៣៣៧០៧ កនុងឆ្ន ំ២០១១។ កនុងឆ្ន ំ 2009 និង 2010 ពលករបនរមើ
ការងារផ្សទេះជាស្រសតីោនចំនួន 84 និង 73 ភាគរយននចំនួនពលករកមពុជាសរុបដដ្លរតូវបានបញ្ជូ ននៅ
របនទសោ៉ា ន សីុ។ កនុងនពលបចចុបបនន ចំនួនពលករបនរមើការងារផ្សទេះកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុបាននកើនន ើង
នទវរដ្ង។ 
 
ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នៅរបនទសជប៉ាុនរតូវបាននរៀបចំន ើងតាមរយៈរបព័នធសិកាខ កាមដដ្លអនុញ្ញា ត
ឱយជនជាតិដខមរនៅនធ្វើការនៅរបនទសជប៉ាុនកនុងរយៈនពលខលី និងអតិបរោចំនួនបីឆ្ន ំ នដ្ើមបទីទួលបាន



ជំនាញលមី (ឧ. ផ្សលិតកមម សំណង់និងនសវាកមម) ដដ្លពួកនគអាចនរបើបាន មុននពលវលិរត ប់មកកាន់
របនទសកមពុជាវញិ នដ្ើមបីទទួលបានការងារដដ្លោនរបាក់ចំណូលសមស្រសបវញិ។ 
 
របនទសនគាលនៅសំខ្ន់ចំនួនពីរនផ្សសងនទៀតគឺរបនទសោ៉ា ន សីុ (ជាពិនសសសរោប់ជនជាតិភាគតិច
ឥសល មកមពុជា, ចម) និងសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា។ លមីៗននេះរបនទសកមពុជាបានចុេះហ្តថនលខ្នលើអនុសសរណៈ
ននការនយាគយល់ជាមួយរបនទសគុយដវ ៉ាត កាតានិងជប៉ាុន ក៏ដូ្ចជាទីភាន ក់ងារការងារនៅកនុងរបនទស
សិងហបុរផី្សងដដ្រ។ ចំនួនទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករោនអាជាា ប័ណណបាននកើនន ើងពី 18 នៅ 31 កនុង
ចននាល េះពីឆ្ន ំ 2008 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2010 ។ កនលងមក ោនទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ ដដ្លោនអាជាា ប័
ណណចំនួន 39 ដដ្លកនុងននាេះ ោនចំនួន 25 ជាសោជិកននសោគមទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករកមពុជា 
(ACRA) ។ បចចុបបននននេះ ោនទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករដដ្លបានចុេះបញ្ជ ីចំនួន 71 ដដ្លបានទទួល
អាជាា ប័ណណពីរដាឋ ភិបាល ដដ្លតំណាងនដាយរកសួងការងារនិងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ (MoLVT) ។ 
 
ករមិតជំនាញ / ព័ត៌ោនវជិាជ ជីវៈ 
 
ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិជាទូនៅមិនោនជំនាញ នហ្ើយពលករនទសនតររបនវសន៍ភាគនរចើន
ចូលរួមកនុងការងាររបនភទ 3D (កខវក់, នរគាេះថ្នន ក់, ពិបាក) ។ នទសនតររបនវសន៍ការងារជាបុរសនធ្វើការរ
យៈនពលដវង ភាគនរចើននៅរបនទសនលដដ្លពួកនគនធ្វើ ការងារកនុងវស័ិយកសិកមម ទូកននសទ ដកនចន 
ជលផ្សល សំណង់ នរាងចរកឥដ្ឋ ឬទឹកកក ការសងសង់ផ្សទេះសដមបងឯកជន។ ពលករនទសនតររបនវសន៍
កមពុជានធ្វើការនៅកនុងវស័ិយនផ្សសងៗគាន ប៉ាុដនត រតវូបានចត់តំាងឱយនធ្វើការងារដដ្លោននរគាេះថ្នន ក់តិចតូច 
ដូ្ចជាការងារដកនចនអាហរ នរាងចរកនិងសំណង់។ 
 
ករមិតជំនាញនននទសនតររបនវសន៍ការងារកមពុជាោនករមិតណាស់ នដាយសរដតខវេះការបណតុ េះបណាត
លធ្នធានមនុសសពីសថ ប័នរដាឋ ភិបាល។ ភាគនរចើនននពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លរតូវបានបញ្ជូ ន
នៅនធ្វើការនៅបរនទស មិនដដ្លទទួលបានការបណាុ េះបណាា លជំនាញរគប់រគាន់ (ជីវតិ បនចចកនទសនិង
អាជីព) រួមទំងភាស។ នដាយសរពួកនគភាគនរចើនមិនោនជំនាញរគប់រគាន់នដ្ើមបីបំនពញការងាររបស់
ពួកនគ ភាគនរចើនននពួកនគរតូវបាននធ្វើការនៅកនុងការងារនដាយោនរបាក់ដខតិចតួច នហ្ើយរបឈ្មមុខ
នឹងហនិភ័យដផ្សនកសុខភាពនិងសុវតថិភាព។ 
នៅកនុងទសវតសចុងនរកាយននេះ ពលករនទសនតររបនវសន៍កមពុជាបានទទួលការបណតុ េះបណាត លជាមូល
ដាឋ នមួយចំនួន នដ្ើមបីទទួលបានចំនណេះដឹ្ងនលើរបធានបទ ដូ្ចជាការនជៀសវាងការនកងរបវញ័្ច  និងការ



ជួញដូ្រមនុសស និងរនបៀបដសវងរកការនធ្វើអនតរាគមន៍កនុងករណីោនការរនំោភបំ ននិងការនកង
របវញ័្ច ។ វគគបណតុ េះបណាត លននេះ រួមបញ្ចូ លទំងការដណនំាតំរង់ទិសនលើរបនពណី និងវបបធ្ម៌ ចាប់និង
បទបញ្ញជ និងភាស។ 
ោនកមមវធីិ្មួយចំនួនដដ្លរតូវបាននរៀបចំនិងគំារទនដាយសហ្ភាពអឺរ ៉ាុប (EU) នដ្ើមបនីលើកកំពស់ករមិត
ជំនាញរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ "ការកាត់បនថយភាពរកីរកតាមរយៈការអភិវឌ្ឍជំនាញសរោប់
ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព និងនទៀងទត់ កនុងរបនទសកមពុជា ឡាវមីយា៉ា ន់ោ៉ា  និងនវៀតណា
ម (CLMV)" គឺជាគនរោងមួយដដ្លោននគាលបំណងពរងឹងទំនាក់ទំនងរវាងការអភិវឌ្ឍជំនាញ លទធ
ផ្សលននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លទទួលបាននជាគជ័យនិងការកាត់បនថយភាពរកីរកសរោប់ជន
នទសនតររបនវសន៍។ ខណៈនពលដដ្លសកាត នុពលននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ោនឥទធិពលវជិជោននលើ
សថ នភាពនសដ្ឋកិចចសងគមនៅកនុងរបនទសនដ្ើមកំនណើ ត និងរបនទសទិសនៅ រតូវបាននគកត់រតាយា៉ាងលអ
ននាេះ លទធផ្សលវជិជោនននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នៅនលើការកាត់បនថយភាពរកីរក និងការអភិវឌ្ឍន៍
នសដ្ឋកិចចសងគមនៅកនុងរបនទសបញ្ជូ ន មិនរតវូបាននគទទួលសគ ល់ជាទូនៅន ើយ។ 
 
គនរោងអងគការនរៅរដាឋ ភិបាលនិងអងគការសហ្របជាជាតិជានរចើននឹងផ្សតល់ជូនដ្ល់ជននទសនតររបនវស
ន៍ជាបុរសនិងស្រសតីននរបនទសCLMV ជាមួយនឹងទីផ្សារការងារ ជំនាញវជិាជ ជីវៈនិងបំណិនជីវតី ដដ្ល
តរមង់នគាលនៅមិនរតូវគាន រវាងដផ្សនកផ្សគត់ផ្សគង់និងតរមូវការទីផ្សាការងារជាតិនិងរបនទស។ តាមរយៈការ
កំណត់វស័ិយនគាលនៅដដ្លោនសកាត នុពលអភិវឌ្ឍន៍ខពស់ គនរោងននេះនឹងផ្សតល់លទធភាពដ្ល់ជន
នទសនតររបនវសន៍ នដ្ើមបីទទួលបានឱកាសការងារនិងលកខខណឌ ការងារកាន់ដតរបនសើរន ើងទំងនៅកនុង
របនទសនល និងនៅនពលរត ប់នៅរបនទសនដ្ើមវញិ។ វស័ិយសកលបងដដ្លបានកំណត់គឺ: សំណង់ 
បដិ្សណាឋ រកិចច និងការងារផ្សទេះ។ ពលករនទសនតររបនវសន៍មកពីរបនទស CLMV ជាពិនសសស្រសតីរកីរកោ
នឱកាសនិងលកខខណឌ ការងាររបនសើរជាងមុននៅកនុងរបនទសនល តាមរយៈការបនងកើនជំនាញនិងចំនណេះ
ដឹ្ងននការនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព ដដ្លនំានៅរកការកាត់បនថយភាពរកីរកនៅកនុងសហ្គមន៍
ននរបនទសនដ្ើមកំនណើ ត។ 
 
ចាប់ ក់ព័នធនឹងនទសនតររបនវសន៍ការងារ ចាប់ និង បទបញ្ញជ  
ការពរងឹងកមមវធីិ្ការងារនៅនរៅរបនទសនដ្ើមបីគំារទដ្ល់ការបនងកើតការងារ គឺជាដផ្សនកមួយននដផ្សនការ
យុទធសស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ំ 2009-2013 ។ នលើសពីននេះ នគាលននយាបាយការងាររបស់កមពុជាសំនៅ
នៅនលើភាពចំបាច់កនុងការយកចិតតទុកដាក់ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈការផ្សតល់នសវាកមមរត ប់មកវញិ



និងសោហ្រណកមម នហ្ើយអនុរកឹតយ 190 បានទទួលសគ ល់ពីផ្សលប៉ាេះ ល់សកាត នុពលននការនធ្វើនទសនត
ររបនវសន៍នៅនលើការកាត់បនថយភាពរកីរកនិងការអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានមនុសស។ 
កមមវធីិ្ជាតិសរោប់ការងារសមរមយឆ្ន  ំ2012-2013 រួមោនលទធផ្សលរបាយការណ៍ KHM 129: រដាឋ ភិបា
ល និងនដ្គូសងគមបាននរៀបចំ និងអនុវតតនគាលននយាបាយ កនុងការរគប់រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ 
ការ រពលករនទសនតររបនវសន៍ និងរបយុទធរបឆំ្ងនឹងការជួញដូ្រមនុសស ស្រសបតាមនគាលការណ៍
របស់អងគការអនតរជាតិខ្ងការងារ។ សកមមភាពដដ្លសថិតនរកាមលទធផ្សលននេះនឹងរតូវបានគំារទជា
ចមបងនដាយគនរោង GMS TRIANGLE ទក់ទងនឹងបុគគលិកនិងធ្នធាន ជាមួយនឹងការគំារទពី
ការយិាល័យអងគការ ILO របចំរបនទសនល កមពុជានិងឡាវ និងពីអនកឯកនទសដផ្សនកនទសនតររបនវសន៍
របចំតំបន់ និងអនកជំនាញដផ្សនកបនចចកនទសននការងារសមរមយ។ 
 
អភិបាលកិចចននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារ រួមបញ្ចូ លទំងបញ្ញហ ទក់ទងនឹងនគាលននយាបាយជាតិ
និងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍ការងារចាប់និងបទដាឋ នកិចចរពមនរពៀងអនតររដ្ឋ និងដំ្នណើ រការពហុ្ភាគី។ 
វាក៏រួមបញ្ចូ លរកបខ័ណឌ សថ ប័នអនតរជាតិនិងថ្នន ក់ជាតិទក់ទងនឹងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ អភិបាល
កិចចនទសនតររបនវសន៍ទទួលសគ ល់ការចូលរួមរបស់អនក ក់ព័នធនផ្សសងៗ និងយកចិតតទុកដាក់នលើភាព
សមុគសម ញននទំននៀមទំោប់ នគាលននយាបាយ និងផ្សលវបិាករយៈនពលដវងននការបំោស់ទីរបស់មនុ
សស។ របសិទធភាពផ្ទទ ល់ននអភិបាលកិចចនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ្លុេះបញ្ញច ំងពីរបតិកមមរបស់ជននទស
នតររបនវសន៍ ដដ្លោនសកាត នុពលនិងសធារណជនចំន េះគុណភាពរដ្ឋបាលរបស់រដាឋ ភិបាលនិងការ
នបតជាា ចិតតដផ្សនកននយាបាយរបស់រដាឋ ភិបាលនៅកនុងរបនទសនដ្ើមកំនណើ ត។ អភិបាលកិចចលអនលើការរគប់
រគងនទសនតរបនវសន៍ គឺសំនៅដ្ល់ការរគប់រគងការងាររបកបនដាយភាពវយ័ឆ្ល ត ស្រសបតាមរកបខ័ណឌ
ននចាប់ នគាលននយាបាយ និង សថ ប័នរួម។ រចនាសមព័នធសថ ប័ន រាប់បញ្ជូ លទំងសថ ប័ន និងទីភាន ក់ងារ
រដាឋ ភិបាល ដដ្លបានចូលរួមនដាយផ្ទទ ល់ ឬនដាយរបនយាលកនុងការរគប់រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ 
 
សថ ប័នទំងននេះទទួលខុសរតូវកនុងការបនងកើតរកបខ័ណឌ ចាប់ ចាប់ បទបញ្ញជ  និងនគាលននយាបាយ
សរោប់ការរគប់រគងនទសនតររបនវសន៍ការងារ។ មនធ្ាបាយសំខ្ន់មួយកនុងការនលើកកមពស់អភិបាល
កិចចគឺការពិភាកាសងគមរវាងភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាលនផ្សសងៗ អងគការនដ្គូសងគម និងសងគមសីុវលិ។ ដូ្នចនេះ
អភិបាលកិចចនទសនតររបនវសន៍ការងារ មិនដមនជាការទទួលខុសរតូវដតមួយគត់របស់សថ ប័នរដាឋ ភិបាល
ណាមួយជាក់ោក់ននាេះនទ។ អងគការវស័ិយឯកជន សហ្ជីព អងគការសងគមសីុវលិ និងសហ្គមន៍មូល
ដាឋ នក៏អាចជាកោល ំងសងគមដ៏្ោនឥទធិពលកនុងការបនងកើតទិដ្ឋភាពខុសៗគាន ននដំ្នណើ រការនទសនតររបនវស
ន៍ការងារនិងអភិបាលកិចច។ 



នគាលននយាបាយជាតិសតពីីមុខរបរនិងការងារ ឆ្ន  ំ2015 (NEP) 
នគាលននយាបាយជាតិសតីពីមុខរបរ និងការងារ (NEP) ឆ្ន ំ 2015-2025 រតូវបានដាក់ឱយដំ្នណើ រការជាផ្សលូវ
ការនដាយសនមតច អគគមហនសនាបតីនតនជា ហ្៊ានុ ដសន នាយករដ្ឋមន្រនតីននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា នៅនលៃ
ទី 22 ដខតុោឆ្ន ំ 2015 នៅវោិនសនតិភាពរាជធានីភនំនពញ នដាយោនវតតោនមន្រនតីជាន់ខពស់ តំណាងរ
ដាឋ ភិបាល និនយាជិក និងតំណាងកមមករ និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ ការអភិវឌ្ឍ NEP រតូវបានគំារទ
នដាយ ILO និងជាលទធផ្សលននការពិនរគាេះនយាបល់ទូលំទូោយដដ្លបានរបមូលផ្សតុំនដាយរកសួងនិងទី
ភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាលចំនួន20 អងគការវជិាជ ជីវៈនននិនយាជក និងកមមករនិនយាជិត និងអនក ក់ព័នធសំខ្ន់
នផ្សសងៗនទៀត។ 
 
NEP ោននគាលនៅយុទធសស្រសតចំនួន 3 គឺៈ (1) បនងកើនឱកាសការងារសមរមយនិងោនផ្សលិតភាព (2) 
បនងកើនជំនាញនិងការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុសស និង (3) ពរងឹងអភិបាលកិចចទីផ្សារការងារ។ ឯកសរននេះ
បងាហ ញពីយុទធសស្រសតនដ្ើមបីនដាេះស្រសយបញ្ញហ របឈ្មននការបនងកើតការងាររគប់រគាន់នដ្ើមបីន្លើយតបនៅ
នឹងតរមូវការននការនកើនន ើងរបស់របជាពលរដ្ឋវយ័នកមង និងកំពុងនកើនន ើងនៅកមពុជា។ វាក៏សងកត់ធ្ៃន់
នៅនលើតំរូវការការងារទំងននេះដដ្លសមរមយនិងបានរួមបញ្ចូ ល។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ NEP ោន
ការយកចិតតទុកដាក់ជាចមបងនៅនលើការរួមចំដណកននការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនត
ររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពនិងការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ពលករ។ 
 
ការដាក់ឱយនរបើរបាស់នូវនគាលននយាបាយជាតិសតីពីមុខរបរ និងការងារគឺជាការចំបាច់មួយ ដដ្លស្រសប
នៅនឹងយុទធសស្រសតចតុនកាណដំ្ណាក់កាលទី 3 ។ នគាលននយាបាយននេះនឹងរួមចំដណកកនុងការសំនរច
បាននូវការរកីចនរមើនរបកបនដាយនិរនតរភ៍ាព នលើកកមពស់ជីវភាពរស់នៅនិងនលើកកមពស់ភាពសុខដុ្មរម
នាសងគម តាមរយៈការងារសមរមយ និងោនផ្សលិតភាពសរោប់ទំងអស់គាន ។ (សរមង់តាមរបសសន៍
សនមតច នាយករដ្ឋមន្រនតី ហ្៊ានុ ដសន)។ 
  
នគាលននយាបាយជាតិសតីពីមុខរបរ និងការងារននេះគឺជារតនៈវតថុលមីដ៏្ោនតំនលរបស់របនទសកមពុជា។ 
នគាលននយាបាយននេះរតូវបានបនងកើតន ើងនដ្ើមបីន្លើយតបនៅនឹងបញ្ញហ របឈ្មលមីៗនឹងនកើតន ើងនៅកនុង
ទីផ្សារការងារនៅកមពុជាកនុងដំ្ណាក់កាលនផ្សសងៗគាន ននការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិចចសងគមនិងការដរបរបួលនន
សថ បតយកមមនសដ្ឋកិចច។ "(បណឌិ ត អិុត សំនហ្ង រដ្ឋមន្រនតី រកសួងការងារនិងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ)។ 
 



នគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ឆ្ន  ំ2014 
 
នគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លរតវូបានអនុម័តកនុងឆ្ន  ំ2014 គឺនដ្ើមបីបនងកើតរកបខ័ណឌ អភិបា
លកិចចនទសនតររបនវសន៍ការងារ ដដ្លោនលកខណៈទូលំទូោយនិងោនរបសិទធភាព ដដ្លការ រនិង
ផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ស្រសតីនិងបុរសតាមរយៈវដ្តនននទសនតររបនវសន៍ ធានាថ្នការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍គឺ
ជាជំនរ ើសដដ្លោនការយល់ដឹ្ង នហ្ើយអាចផ្សតល់នូវបទពិនសធ្ន៍វជិជោននិងផ្សលចំនណញដ្ល់បុគគល 
កមមករនិនយាជិត រគួសរនិងសហ្គមន៍របស់ពួកនគ ដដ្លរួមចំដណកដ្ល់ការអភិវឌ្ឍរបនទសកមពុជាផ្សង
ដដ្រ។ 
ការទទួលសគ ល់និងន្លើយតបនៅនឹងតរមវូការជាក់ោក់របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នដាយនគារព
នលើនយនឌ័្រ វស័ិយ ចាប់ និងលកខណៈបុគគលនផ្សសងៗ គឺជាកតាត សំខ្ន់នននគាលននយាបាយនិងការអនុ
វតតរបកបនដាយរបសិទធភាព។ សោជិកសភា រតូវបាននគផ្សតល់តួនាទីកនុងការរចនានិងអភិវឌ្ឍយា៉ាងជាក់
ោក់នដ្ើមបីសនរមចនគាលបំណងនគាលននយាបាយទូនៅននេះ។ នគាលននយាបាយសតីពីនទសនតររបនវស
ន៍ការងារននេះោននគាលបំណងជាក់ោក់បី: 

 
១. ការបនងកើតនិងអនុវតតនគាលននយាបាយនិងចាប់ដដ្លដផ្សអកនលើសិទធិនិងនគាលននយាបាយ
តាមរយៈការពិភាកាសងគមនៅរគប់ករមិត។ 
២. ការការ រនិងការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍នដាយខលួនឯង នដាយមិន
គិតពីសថ នភាពរបស់ពួកនគនៅរគប់ដំ្ណាក់កាលទំងអស់នននទសនតររបនវសន៍។ និង 
៣. ទញយកនទសនតររបនវសន៍ការងារនិងការចល័តកោល ំងពលកមមនដ្ើមបីនលើកកមពស់ការ
អភិវឌ្ឍសងគម និងនសដ្ឋកិចចនៅកមពុជា នដាយទទួលសគ ល់ថ្នពលករនទសនតររបនវសន៍គឺជា
ភាន ក់ងារននការនចនរបឌិ្តនិងការអភិវឌ្ឍ។ 
 

រកបខ័ណឌ ចាប់និងបទបញ្ញជ ជាតិ 
  
រកបខ័ណឌ ចាប់និងបទបញ្ញជ ជាតិដដ្លរគប់រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារនៅកនុងរបនទសកមពុជាគឺ
ោនលកខណៈតិចតួចនិងោនករមិត។ អនុរកឹតយនលខ 57 សតីពីការបញ្ជូ នពលករដខមរនៅនធ្វើការបរនទស 
ដដ្លបាននចញនៅឆ្ន ំ 1995 គឺជារកបខ័ណឌ ចាប់ចមបងដដ្លោននគាលបំណងកំណត់ការបញ្ជូ នពល
ករកមពុជានៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស។ អនុរកឹតយននេះទទួលសគ ល់ថ្នកងវេះឱកាសការងារនៅទីផ្សារកនុង



ស្រសុក និងតរមូវការដកលមអជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការបនងកើតរបាក់ចំណូលនិងជំនាញដដ្លទទួលបាន
ពីពលករនទសនតររបនវសន៍នរៅរបនទស។ 
 
ឯកសរចាប់ដដ្លោនស្រសប់កនុងការផ្សតល់និងដឹ្កនំាអាណតតិសរោប់ការអនុវតតអធិ្ការកិចចរតូវបាន
កំណត់ដូ្ចខ្ងនរកាម: 
១.រពេះរាជរកឹតយសតីពីការនរៀបចំនិងការរបរពឹតតនៅននរកសួងសងគមកិចច ការងារ បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ
និងយុវនីតិសមបទ នលៃទី 4 ដខតុោឆ្ន ំ 1999 (អនុរកឹតយនលខ 87 អនរក។ វារតូវបាននរបើជាមគគុនទសន៍
ដឹ្កនំាអាណតតិសំខ្ន់របស់រកសួងការងារនិងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ កនុងការបំនពញតួនាទីនិងការ
ទទួលខុសរតូវរបស់ខលួន។ 
២. ចាប់សតីពីការងារកមពុជា នចញនៅនលៃទី 17 ដខមករាឆ្ន ំ 1997 ។ ចាប់ននេះរតូវបាននរបើរបាស់ជាការ
វាស់ដវងនិងជាឧបករណ៍សំខ្ន់នដ្ើមបីនលើកកមពស់សិទធិននអាណតតិអងគភាពអធិ្ការកិចចននរកសួងការងារ 
និងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ។ 
៣. ចាប់សតីពីការនធ្វើវនិសធ្នកមមចាប់ការងារកមពុជា ោរតា 139 និង 144 ចុេះនលៃទី 20 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 
2007 បដនថមតនមលនិងការន្លើយតបយា៉ាងទូលំទូោយសរោប់ចាប់សតីពីការងារ នដ្ើមបីន្លើយតបនៅនឹង
តរមូវការពលកមមទំងអស់។ 
៤. ចាប់សតីពីរបបសនតិសុខសងគម សរោប់ជនទំងឡាយណាដដ្លសថិតនៅនរកាមបទបញ្ាតតិននចាប់សតី
ពីការងារ នលៃទី 22 ដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ 2002 នដ្ើមបីនធ្វើរបតិបតតិការនិងរបរពឹតតិនៅដូ្ចជាអងគភាពសវយ័ត។ 
៥. ចាប់សាីពីរដ្ឋធ្មមនុញ្ាទូនៅននសហ្រគាសសធារណៈចុេះនលៃទី 28 ដខមិលុនាឆ្ន  ំ1996 ។ ចំន េះសហ្
រគាសដដ្លជួលកមមករនិនយាជិកនដាយោនលកខខណឌ ជាក់ោក់។  
៦. របកាសនលខ 108 នចញផ្សាយនៅដខឧសភាឆ្ន ំ 2006 សតីពីការអប់រនំមនរាគនអដ្ស៍ ការនធ្វើនទសនត
របនវសន៍នដាយសុវតថិភាព និងសិទធិការងារសរោប់ពលករកមពុជានៅនរៅរបនទស ោននគាលបំណង
ជំរុញការបណតុ េះបណាត លមុននចញដំ្នណើ រសរោប់ពលករនទសនតរបនវសន៍នលើបញ្ញហ សុខភាព ការនធ្វើ
នទសនតរបនវសន៍សុវតថិភាព និងសិទធិការងារនដ្ើមបីកាត់បនថយភាពងាយនរគាេះ នឹងបញ្ញហ សុខភាព។ 
៧. អនុរកឹតយនលខ 70 ដដ្លបាននចញនៅដខកកកដាឆ្ន ំ 2006 សតីពីការបនងកើតគណៈកមមការបណតុ េះបណាត
លនិងការបញ្ជូ ននៅនរៅរបនទស (MTOSB) រតូវបាននរៀបចំន ើងជាពិនសស នដ្ើមបកំីណត់ការបញ្ជូ ន
ពលករនៅសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា។ MTOSB រតួតពិនិតយការនរជើសនរ ើសការបណតុ េះបណាត ល និងការបញ្ជូ ន
ពលករនៅកាន់របនទសកូនរ ៉ាខ្ងតបូង។ 



៨. របកាសនលខ 012/2007 បានបនងកើតរកមុការងារនទសនតរបនវសន៍នដ្ើមបីបនងកើតនិងអនុវតតនគាលននយា
បាយនិងដផ្សនការសកមមភាពរួម ទំងការសរមបសរមួលជំនួយបនចចកនទសកនុងវស័ិយនទសនតរបនវសន៍។ 

៩. អនុរកឹតយនលខ 68 ឆ្ន ំសតីពីការចំណាយនលើលិខិត្លងដដ្នសរោប់ពលករនទសនតរបនវសន៍រតូវបាន
នចញនៅឆ្ន ំ 2009 នហ្ើយការកាត់បនថយចំណាយនលើលិខិត្លងដដ្នជាផ្សលូវការោនចំនួន 20 ដុ្ោល រនិង
ការនចញលិខិត្លងដដ្នកនុងរយៈនពល 20 នលៃ។ 
១០. នលើសពីននេះ អនុរកឹតយនលខ 190 (ឆ្ន ំ 2011) រតូវបានជំនួសអនុរកឹតយនលខ 57 និងរបកាសចំនួន 8 
(2014) រតូវបានបំនពញបដនថមនដ្ើមបីបំនពញតាមសថ នភាពនិងន្លើយតបនៅនឹងតំរូវការពិតរបាកដ្នៅនឹង
កដនលង។ 

កមមវធីិ្អប់រចំាប់និងអភិបាលកិចចសរោប់កមមករនៅដតមិនផ្ទល ស់បតូរ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយរបកាស
និងបទបញ្ញជ មួយចំនួនរតូវបានពិនិតយនិងដកសរមួលលមីៗនដ្ើមបីបំនពញតាមសថ នភាពជាក់ដសតង។ នលើស
ពីននេះ នសៀវនៅដណនំាតរមង់ទិសមុនចកនចញដំ្នណើ ររតូវបានពិនិតយន ើងវញិ និងនធ្វើបចចុបបននភាពពី
មួយនពលនៅមួយនពល។ ោនការផ្ទល ស់បតូរដ៏្សំខ្ន់នៅកនុងកមមវធីិ្តំរង់ទិសមុនចកនចញ (PDOS) 
ដដ្លោនរបធានបទសំខ្ន់ៗមួយចំនួនរតូវបានរួមបញ្ចូ លនដ្ើមបីនលើកកមពស់គុណភាពននកមមវធីិ្អប់រ។ំ 

នៅកនុងរកសួងការងារនិងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ អគគនាយកដាឋ នការងារ (GDL) ទទួលខុសរតូវចំន េះ
ការអនុវតតន៍ចាប់ការងារ នលើកកំពស់និងធានាអនាម័យ សុខភាព សុវតថិភាព និងលកខខណឌ ការងារលអ
និងរតតួពិនិតយនៅតាមនរាងចរកសហ្រគាស ឬអងគភាពអាជីវកមមនានា។ ការអនុវតតចាប់ការងារនិងបទ
បញ្ាតតិទក់ទងនឹងលកខខណឌ ការងារសុវតថិភាពនិងសុខភាពការងារនិងសុខុោលភាពសងគមទូនៅរបស់
កមមករនិនយាជិត។ 

ការអប់រពំលករនិងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍សុវតថិភាព 
 

វគគដណនំាតរមង់ទិសមុននពលនចញដំ្នណើ រ (PDOS) គឺចំបាច់។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយអគគនាយក
ដាឋ នការងារ (GDL) មិនបាននរៀបចំបញ្ជ ីនផ្សទៀងផ្ទទ ត់និងនសៀវនៅដណនំាសរោប់អនុវតតជំនួយបនចចកនទស 
/ នសវាកមមផ្សតល់របឹកាសរោប់ការយិាល័យកណាត លដដ្លជាមគគុនទសក៍កនុងការផ្សតល់នសវា។ បញ្ញហ ននេះ
ទក់ទងនឹងរគឹេះសថ នដដ្លនធ្វើការបណាុ េះបណាា លមុននពលចកនចញសរោប់កមមករនទសនតរបនវសន៍
ដដ្លោនសកាត នុពល នដ្ើមបីជួយពួកនគឱយនគារពតាមសតង់ដារការងារ តាមរយៈការបណតុ េះបណាត លការ



ផ្សតល់ដំ្បូនាម ននិងជំនួយកនុងការនរៀបចំដផ្សនការដកលមអ នដាយោនការពិនរគាេះនយាបល់យា៉ាងជិតសនិទធ
ជាមួយនឹងោច ស់ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ។ 

ដូ្ចដដ្លបានបងាហ ញកនុងនសៀវនៅដណនំាតរមង់ទិស ការបណតុ េះបណាត ល និងការរបឹកានយាបល់សំនៅ
នៅនលើការនធ្វើសិកាខ សោការដណនំានិងការផ្សតល់របឹកានិងជំនួយ និងការតាមដាននដាយបុគគលិក
រកសួងការងារ និងបុគគលិក / អនករតួតពិនិតយនដ្ើមបីនរជើសនរ ើសភាន ក់ងារដដ្លបានចូលរួមកនុងការបញ្ជូ ន
ពលករនទសនតររបនវសន៍នៅនរៅរបនទស នដ្ើមបីជួយពួកនគកនុងការនរៀបចំកមមវធីិ្អភិវឌ្ឍនិងដកលមអ ឬ   
ផ្សតល់នយាបល់ដ្ល់ពួកនគអំពីបញ្ញហ ចាប់នដ្ើមបនីជៀសវាងជនោល េះនៅកនុងអាជីវកមមរបស់ពួកនគ។ 

រដាឋ ភិបាលបានបានបញ្ជូ នរបព័នធការអនុញ្ញា តការងារ (EPS) ដដ្លជាកមមវធីិ្របស់រដាឋ ភិបាលនិងរដាឋ ភិ
បាល ដដ្លរតូវបានអនុម័តនដាយរកសួងការងារននសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា និងរកសួងការងារ និងបណតុ េះ    
បណាត លវជិាជ ជីវៈរបស់របនទសកមពុជា។ នដ្ើមបនីលើកកំពស់ការយល់ដឹ្ងជាសធារណៈអំពីការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍ដដ្លោនសុវតថិភាព កិចចពិភកាតុមូលសតីពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព រតូវបាន
នធ្វើន ើងនៅនលៃទី18 ដខធ្នូ ដដ្លជាទិវានទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិ ដដ្លរដាឋ ភិបាលបានអនុម័ត។ នលើស
ពីននេះនទៀតោនរពឹតតិការណ៍ជានរចើន ដូ្ចជាកមមវធីិ្វទិយុផ្សាយបនតផ្ទទ ល់ ជានដ្ើម។ 

បទដាឋ ន 
 
មិនោនសតង់ដារណាមួយរតូវបានបនងកើតន ើងនៅកនុងកមមវធីិ្អប់រពំលករនទ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ 
ោនកិចចសហ្ការលអជាទូនៅជាមួយនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍កនុងការផ្សតល់វគគបណតុ េះបណាត លមុននពលនចញដំ្នណើ រ
និងវគគដណនំាតរមង់ទិស។ នៅថ្នន ក់ជាតិ GDL គឺជាសថ ប័នរគប់រគងសរមបសរមួលដដ្លបនងកើតន ើង
នដាយស្រសបចាប់ដដ្លទទួលខុសរតូវនលើបញ្ញហ  ក់ព័នធនឹងការងារទំងអស់។ 

របដវងនិងរយៈនពលននការហ្វឹកហ្វឺនខុសគាន ពីមួយនៅមួយ។ កនុងការអនុវតតជាទូនៅវគគតំរង់ទិសដដ្លនធ្វើ
ន ើងនដាយភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករោនរយៈនពលចប់ពី 1 នៅ 3 នលៃ។ ការបណតុ េះបណាត លមួយ
ចំនួនរតូវបាននធ្វើន ើងកនុងរយៈនពលមួយនលៃឬមួយនលៃកនលេះ មុននពលពួកនគនរតៀមខលួនបញ្ជូ នពលករនៅ
បរនទស។ ខលឹមសរននវគគការដណនំាោនលកខណៈដូ្ចគាន នឹងបទដាឋ នដដ្លរតវូបានដណនំានដាយរដាឋ ភិ
បាល។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ខលឹមសរមួយចំនួនរតូវបានដាក់បញ្ចូ លនៅតាមសថ នភាពជាក់ដសតង



របស់របនទសដដ្លទទួលបាន។ ជាទូនៅមុខវជិាជ សំខ្ន់ៗគឺ: ល័កខខ័ណឌ ការងារ ចាប់ននរបនទសទទួល
បរយិាកាសការងារ របាក់ដខ និងអតថរបនយាជន៍ រួមរបនពណីនិងវបបធ្ម៌និងចាប់ ក់ព័នធនផ្សសងនទៀត។ 

ការនរជើសនរ ើសរគូឧនទទសភាគនរចើនអាស្រស័យនៅនលើចំនួនបុគគលិកោនសមតថកិចចបនរងៀន ដដ្លពួកនគ
បាននរជើសនរ ើស។ នទេះបីជាយា៉ាងណាក៏នដាយរគូបណតុ េះបណាត លដដ្លបាននរជើសនរ ើសរតូវទទួលបាន
ការបណាុ េះបណាា លរគូបនងាគ ល (TOT) នដ្ើមបឱីយពួកនគអាចបនតផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លដ្ល់ពលករនទស
នតររបនវសន៍ដដ្លនរគាងចកនចញ។ តរមូវការននកដនលងហ្វឹកហត់មិនចំបាច់នទ។ ការបណតុ េះបណាត ល
អាចរតូវបាននធ្វើនៅនពលោនកដនលងទទួលនភាៀវនៅការយិាល័យរបស់ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ។ 

ោននសៀវនៅដណនំាសតង់ដារដដ្លរតូវបានបនងកើតន ើងនដាយរដាឋ ភិបាលនដាយោនការរួមចំដណកនិង
ធ្នធានពីភាន ក់ងារអងគការសហ្របជាជាតិ និងអងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាល ដដ្លកំពុងនធ្វើការនលើបញ្ញហ
នទសនតរបនវសន៍។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ នសៀវនៅដណនំារតូវបានបនងកើតនិងនធ្វើបចចុបបននភាពនដាយ
ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ នដ្ើមបីបំនពញតាមតរមូវការរបស់អតិលិជន នដាយអនុនោមតាមនគាល
ការណ៍ដណនំានិងការដណនំាពីរដាឋ ភិបាល។ ជាទូនៅ ោនសោភ រៈមួយចំនួនដដ្លរតូវបានបនងកើតន ើង
នដាយរដាឋ ភិបាលសរោប់របនទសនគាលនៅនីមួយៗ ដដ្លនបាេះពុមពនដាយនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដូ្ចជា ILO, 
IOM និងភាន ក់ងារអងគការសហ្របជាជាតិ។ នលើសពីននេះនទៀតោនសោភ រៈបណតុ េះបណាត លបដនថមនលើការ
អប់ររំបស់កមមករដដ្លរតូវបានបនងកើតនិងផ្សលិតនដាយនដ្គូរអងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាលនិងោច ស់ជំនួយ។ 

ោនយនតការរតួតពិនិតយនិងអធិ្ការកិចច ដដ្លនធ្វើន ើងមតងោក លនដាយមន្រនាីចំរុេះមកពីរកសួងការងារ និង
រកសួងមហនផ្សទ។ មនធ្ាបាយផ្សលូវចាប់និងផ្សលូវការសរោប់រតួតពិនិតយរបព័នធការអនុវតតរបស់អនកផ្សតល់   
នសវាបណតុ េះបណាត ល និងអនកទទួលផ្សល ជាទូនៅោនភាពទន់នខាយនិងមិននទៀងទត់។ របព័នធរតួត
ពិនិតយរបស់រដាឋ ភិបាលមិនរតូវបាននគដាក់ឱយអនុវតតជានទៀងទត់ នហ្ើយអនកផ្សតល់នសវាបណតុ េះបណាត រួម
ទំងបុគគលិកដផ្សនកឯកជននិងទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស និងអងគការនរៅរដាឋ ភិបាល ហក់ដូ្ចជានធ្វើរបព័នធ    
ពិនិតយតាមដាន ដដ្លមិននទៀងទត់ នដាយខលួនឯង ជាមួយនិងនីតិវធីិ្ និងនគាលការណ៍ដណនំាគួរឱយ  
សងស័យ។ 

យនតការសរោប់ការសនទនាសងគមរវាងមន្រនតី / អធិ្ការកិចចមកពីរកសួងភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិកនិង
សហ្រគាសនិងអងគការនរៅរដាឋ ភិបាលរតូវបាននគនមើលន ើញថ្នជាដផ្សនកមួយមិនទន់ោន។ អងគការមិន
ដមនរដាឋ ភិបាលកំពុងនធ្វើការងារជាលកខណៈបុគគលកនុងការទទួលបានបុគគលិកតាមដាន និងអនុនោម



តាមចាប់របស់ខលួននដ្ើមបីដសវងយល់ពីរនបៀបដដ្លរបព័នធរតួតពិនិតយនិងអធិ្ការកិចចដំ្នណើ រការ។ ប៉ាុដនត
ពួកនគមិនដដ្លបានបនងកើតនវទិកាមួយជាមួយរគប់ភាគី ក់ព័នធនិងភាគី ក់ព័នធទំងអស់នទ ដូ្នចនេះពួក
នគអាចពិភាកាអំពីរនបៀបនដ្ើមបពីរងឹងដផ្សនកតាមដាននិងអធិ្ការកិចចដដ្លជាអងគភាពរគបរគងសតង់ដារ
នដ្ើមបីរតួតពិនិតយសតង់ដារការងារនៅកនុងរបនទសកមពុជា។ 

ភាពជានដ្គូ 
 
វាចំបាច់ណាស់ដដ្លទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករឯកជនទំងអស់រតូវផ្សតល់វគគបណតុ េះបណាត ល និងការ
ដណនំាមុននឹងបញ្ជូ នពលករនទសនតររបនវសន៍នៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស ប៉ាុដនតកនុងករណីខលេះពលករ
នទសនតររបនវសន៍មិនរតូវបានហ្វឹកហ្វឺនមុននពលបញ្ជូ ននៅនធ្វើការនៅរបនទសនល។ កនុងករណីនផ្សសងនទៀត 
ដំ្នណើ រការបញ្ជូ នរតូវបាននគនធ្វើនដាយរបញាប់របញាល់ នហ្ើយពលករនទសនតររបនវសន៍ោនសកាត នុ
ពលមួយចំនួនមិនរតូវបានបណតុ េះបណាត លយា៉ាងហ្មត់ចត់តាមចាប់និងបទបញ្ញជ  នសចកតីដណនំានិង
នសៀវនៅដណនំា ដដ្លរតូវបានរពមនរពៀងនដាយភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសនិងរដាឋ ភិបាលន ើយ។ 
 
រគប់មនទីរការងារ និងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ រាជធានី នខតតទំងអស់ រតូវបានផ្សតល់សិទធិផ្សងដដ្រនដ្ើមបី    
ផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លដូ្ចគាន ។ នទេះបីជាយា៉ាងណាក៏នដាយនដាយសរដតលវកិាររបស់រដាឋ ភិបាលោន
កំរតិ រគបូងវឹករតូវបានបង់នដាយភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស នហ្ើយគុណភាពនិងគុណភាពននការបណតុ េះបណាត
លគឺនៅោនករមិតណាស់។ 
 

នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍អងគការសងគមសីុវលិមួយចំនួន (សហ្គមអងគការសងគមសីុវលិ) និងសហ្ជីពមួយចំនួនតូច
ក៏ោនកមមវធីិ្តរមង់ទិសនិងកមមវធីិ្អប់រនំដ្ើមបគំីារទដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ ោនអងគការនរៅរដាឋ
ភិបាលមួយចំនួនដដ្លកំពុងទទួលបានជំនួយឥតសំណងពីោច ស់ជំនួយអនតរជាតិ នដ្ើមបដំី្នណើ រការកមម
វធីិ្ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ខលួននដ្ើមបផី្សតល់ការហ្វឹកហ្វឺនអំពីបញ្ញហ នទសនតររបនវសន៍មុននពលនចញដំ្នណើ រ និងសុវតថិ
ភាពសរោប់រកុមនគាលនៅដដ្លោនសកាា នុភាពជានរចើន ដូ្ចជាជននទសនតររបនវសន៍ដដ្លោនសកាត
នុពលនិងសោជិកមួយចំនួនននរគួសររបស់ពួកនគ។ 

នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ការហ្វឹកហ្វឺនគឺនៅោនកំរតិណាស់កនុងការនរជើសនរ ើសរគូបណតុ េះបណាត ល 
ធ្នធាននិងនពលនវោ និងខលឹមសរសតីពីការនរជើសនរ ើសមុនការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ មិនោនរគូបងវឹក
ផ្សលូវការនិងទទួលសគ ល់ជាផ្សលូវការនទ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ វគគបណតុ េះបណាត លរគូបនងាគ ល (TOT) 



រតូវបានផ្សតល់ដ្ល់រគូបនងាគ លដដ្លនរជើសនរ ើស និងមន្រនាីរកមុហ្៊ាុននរជើសនរ ើសពលករ ដដ្លចូលរួមនៅកនុង
ការនរជើសនរ ើសនិងបណតុ េះបណាត លពលករនទសនតររបនវសន៍។ ចំន េះអងគការនរៅរដាឋ ភិបាលដដ្លចូល
រួមផ្សងដដ្រកនុងការបណាុ េះបណាា លកមមករនទសនតរបនវសន៍ នទេះជាពួកនគមិនទទួលបានការទទួលសគ ល់
ឬោនអាជាា ប័ណណក៏នដាយ ក៏ពួកនគនៅដតអាចផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លតាមរយៈអនុសារណៈនយាគ
យល់ជាមួយរកសួង។ ោនអនកផ្សតល់ការហ្វឹកហ្វឺនពីរកុមហ្៊ាុនធ្នធានមនុសសឬទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពល
ករនិងអងគការនរៅរដាឋ ភិបាលដដ្លបានទទួលវញិ្ញា បនប័រតនិងទទួលសគ ល់គុណភាពអប់រ ំនដ្ើមបីផ្សតល់
នសវាបណតុ េះបណាត ល។ 

នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ មិនោនវធិានការនដ្ើមបីវាស់ដវងវាយតនមលគុណភាពនិងសតង់ដារនននសវាកមម 
បណតុ េះបណាត លរបស់ពួកនគនទ នហ្ើយក៏មិនោនរបព័នធរតួតពិនិតយដដ្រ។ សំខ្ន់ជាងននេះនៅនទៀតោន
នសចកតីរបកាសនដាយរកសួងសតីពីការដណនំាតរមង់ទិសនចញដំ្នណើ រ (PDOS) ។ រដាឋ ភិបាលពយួរអាជាា
ប័ណណអនកផ្សតល់នសវាបណតុ េះបណាត លដដ្លរកន ើញនដាយរនំោភនលើនគាលការណ៍ដណនំារបស់ MoLVT 
សតីពីការរបរពឹតតរបស់ PDOS ។ 
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ម្បសេ ឥណឌូ សន្ ុ ី 
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកចិច ន្ងិ ងារ 
 

របនទសឥណឌូ ននសីុគឺជារបនទសដដ្លធំ្ជាងនគទី 4 នៅនលើពិភពនោកដដ្លោនរបជាជន 231,6 ោន
នាក់កនុងឆ្ន ំ 2007 ។ បចចុបបននកំនណើ នរបជាជនោន 1,2 ភាគរយ។ នកាេះជាវ កណាត លបានឈានដ្ល់ដ្ង់
សីុនតរបជាជនចំនួន 1,000 នាក់កនុងមួយគី ូដម៉ារត និងជាតំបន់មួយកនុងចំនណាមតំបន់ធំ្ៗ ដដ្លោន
លំនឹងបំផុ្សតនៅនលើពិភពនោក។ 

ការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ខ្ន តធំ្សរោប់កោល ំងពលកមមឬនដាយសរជនោល េះមិនដមនជាបាតុភូតលមីៗននេះនទ
នៅកនុងរបនទសឥណឌូ ននសីុ។ នៅឆ្ន ំ 1931 នៅនពលដដ្លរបនទសឥណឌូ ននសីុសថិតនរកាមជាអាណានិគម
របស់ហូ្ ង់ដផ្សនកខ្ងនកើត។ ោនពលករជាវ ចំនួន 172.181 នាក់នៅនកាេះខ្ងនរៅ។ មនុសស 153.758 
នាក់នផ្សសងនទៀតមកពីឥណឌូ ចិនបានផ្ទល ស់បតូរនៅោ៉ាឡាកា(នៅោ៉ា ន សីុនានពលបចចុបបនន) សរោប់ការ
ងាររវាងឆ្ន ំ 1900 និង 1930 ។ កំ ុងសន្រងាគ មនោកនលើកទីពីរ មនុសស 200.000 នាក់រតូវបាននកណឌ
សរោប់ការងារនរៅពីចវា៉ា។ នរកាយមករបជាជន 6 ោននាក់បានផ្ទល ស់បតូរទីលំនៅកនុងកំ ុងបដិ្វតតន៍
ឥណឌូ ននសីុ។ កមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍្លងដដ្ន បានផ្ទល ស់បតូរជនជាតិជាវ រាប់ ន់នាក់នៅកាន់នកាេះខ្ង
នរៅអំ ុងសម័យអាណានិគមនិងនរកាយអាណានិគម។ 

នសដ្ឋកិចចននរបនទសឥណឌូ ននសីុបានបងាហ ញពីអរតាកំនណើ នគួរឱយចប់អារមមណ៍ចប់ពីឆ្ន  ំ1965 រហូ្ត
ដ្ល់វបិតតិនសដ្ឋកិចចអាសីុបានចប់នផ្សតើមនៅឆ្ន ំ 1997 ។ បនាទ ប់មកវាបានធាល ក់ចុេះនិងបានសត រន ើងវញិ
បនាទ ប់ពីឆ្ន ំ 2000 ។ ផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរបុរបស់មនុសសោន ក់ៗបានធាល ក់ចុេះពី 1,140 ដុ្ោល រនៅឆ្ន ំ 
1995 ដ្ល់ 785 ដុ្ោល រកនុងឆ្ន ំ 2000 ប៉ាុដនតនរកាយមកបាននកើនន ើង ការវនិិនយាគផ្ទទ ល់ពីបរនទស (FDI) 
នៅកនុងរបនទសឥណឌូ ននសីុបានកាល យជាអវជិជោនកនុងឆ្ន ំ 1998 ប៉ាុដនតការវនិិនយាគផ្ទទ ល់ពីបរនទសបាន
នកើនន ើងដ្ល់ 8,9  ន់ោនដុ្ោល រនៅឆ្ន ំ 2005 ។ 

ការបនតកំនណើ នរបជាជននិងការនងើបន ើងវញិនសដ្ឋកិចចយឺតៗ បានដាក់សោព ធ្នលើកោល ំងពលកមម។ 
ចប់ពីឆ្ន ំ 1995 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2005 ចំនួនរបជាជនននកោល ំងពលកមមវយ័នកមងដដ្លោនអាយុពី 15 នៅ 39 ឆ្ន ំ
បាននកើនន ើងជាមធ្យមរបចំឆ្ន ំ 1,3 ភាគរយដដ្លបដនថមជាមធ្យម 1,2 ោននាក់កនុងមួយឆ្ន ំ។ នគបា៉ា ន់



របោណថ្នអរតាកំនណើ នននរបជាជនដដ្លោនអាយុពី 15 នៅ 39 ឆ្ន ំគឺ 0,6 ភាគរយកនុងមួយឆ្ន ំនៅ
ចននាល េះឆ្ន ំ 2005 និងឆ្ន ំ 2010 ។ នដាយសរដតវបិតតិនសដ្ឋកិចចនិងការបាត់បង់ FDI ដដ្លជាលទធផ្សល វស័ិ
យនសដ្ឋកិចចមិនអាចស្រសូបយកកំនណើ នននរបជាជនោនអាយុនធ្វើការបានយា៉ាងោនរបសិទធភាពននាេះនទ។ 
ចំនួនភាគរយននកោល ំងពលកមមដដ្លនធ្វើការនៅកនុងឧសាហ្កមមបានធាល ក់ចុេះពី 18,7 ភាគរយ នៅឆ្ន ំ 
1995 ដ្ល់ 16,9 ភាគរយនៅកនុងឆ្ន ំ 2005 ។ ចំនួនផ្សលូវការននអនកគាម នការងារនធ្វើបាននកើនន ើងពី 9,5 
ោននាក់កនុងឆ្ន ំ 2003 និង 10,2 ោននាក់នៅកនុងឆ្ន ំ 2004 ដ្ល់ 10,8 ោននាក់កនុងឆ្ន ំ 2005 ។ 

របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍ 
 
ខណៈនពលឥណឌូ ននសីុបានបញ្ជូ នពលករបនណាត េះអាសននខពស់នរៅរបនទស របជាជនឥណឌូ ននសីុតិចតួច
ដដ្លកំពុងរស់នៅនរៅរបនទសជាជននទសនតររបនវសន៍, ជាសិសស ឬជាអនកហ្វឹកហ្វឺនអចិនន្រនតយ៍។ ោន
របជាជនឥណឌូ ននសីុ 168.000 នាក់នៅកនុងរបនទសហូ្ ង់នៅកនុងឆ្ន ំ 1999 នៅកនុងសហ្គមន៍មួយ
ដដ្លបានចប់នផ្សតើមនៅនពលដដ្លរបជាជនឥណឌូ ននសីុជានរចើនបាននរជើសនរ ើសការតំាងទីលំនៅនៅទី
ននាេះបនាទ ប់ពីរបនទសរបស់ពួកនគបានទទួលឯករាជយនៅឆ្ន ំ 1949 ។ នៅឆ្ន ំ 2001 ោនជនជាតិឥណឌូ
នណសីុ 72.000 នាក់ដដ្លកំពុងរស់នៅកនុងសហ្រដ្ឋអានមរកិនិង 47.158 នាក់ ដដ្លកំពុងរស់នៅកនុង
របនទសអូស្រសត លី ។ 

ការបានបញ្ជូ នបុគគលិកកិចចសនានរៅរបនទសនៅកាន់មជឈឹមបូ ៌ ជាពិនសសអារា៉ា ប់ប៊ាីសអូឌី្ត បាន
ពរងីកយា៉ាងឆ្ប់រហ័្សកនុងអំ ុងឆ្ន ំ 1970 និងនដ្ើមទសវតសឆ្ន ំ 1980 បនាទ ប់ពីការនកើនន ើងននតនមលនរប
ង។ តរមូវការមិនរតឹមដតសំរាប់ពលករសំណង់របុសប៉ាុនណាណ េះនទ ដលមទំងសរោប់ស្រសតីបនរមើតាមផ្សទេះផ្សង
ដដ្រ។ រដាឋ ភិបាលបានចប់នផ្សាើមនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នហ្ើយរហូ្តដ្ល់ឆ្ន ំ 1990 បានបាន
បញ្ជូ នជាផ្សលូវការដ្ល់ពលករចំនួន 86.264 នាក់។ 

ការបញ្ជូ នពលករបាននកើនន ើងយា៉ាងឆ្ប់រហ័្សដ្ល់ករមិតអតិបរោ ចំនួន 502 977នាក់ កនុងឆ្ន ំ 1997 
បនាទ ប់ពីពួកនគបានធាល ក់ចុេះទបរហូ្តដ្ល់ឆ្ន ំ 2006 នៅនពលសថិតិបានផ្សតល់នៅកនុងករមងសំណួររបស់
អងគការ IOM / ESCAP បានបងាហ ញថ្ន ពួកនគបានឈានដ្ល់ករមិតខពស់លមី គឺោនចំនួន 712 160 នាក់ 
។ សោោរតននស្រសតីកនុងចំននាមសរុបកនុងឆ្ន ំ 2006 គឺ 75,3 ភាគរយ។ 



ចំនួនតិចតួចននការដាក់បញ្ជូ នពលករនៅឆ្ន ំ 2003 គឺនដាយសរោនឱកាសតិចតួចនៅកនុងរបនទសោ៉ា
ន សីុតរមូវការតឹងដតងសរោប់បញ្ជូ នពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លកាលននាេះបងកបញ្ញហ បនណាត េះ
អាសនននលើការបញ្ជូ នពលករនៅរបនទសអារា៉ាប៊ាីសអូឌី្តនិងនតវា៉ាន់ននរបនទសចិន ជាការផ្សទុេះន ើងននស
ន្រងាគ មនៅមជឈឹមបូ ៌និងការរកីរាលដាលធ្ៃន់ធ្ៃរ នរាគសញ្ញា ផ្សលូវដ្នងហើម (SARS) នៅតាមនគាលនៅជា
នរចើននៅអាសីុបូ ៌និងអាសីុអានគនយ៍។ នដាយសរដតពលករដដ្លបានបានបញ្ជូ នជាផ្សលូវការបានសន ក់
នៅនរៅរបនទសអស់រយៈនពលជាងមួយឆ្ន ំ នហ្ើយនដាយសរដតពលករបរនទសជានរចើនមិន្លងបាន
កាត់តាមចរនតជាផ្សលូវការននាេះ ពលករនិនយាជិតនធ្វើការនៅនរៅរបនទសរបស់ឥណឌូ ននសីុ នៅោនចំនួន
នរចើនដ្ងននចំនួនននការបានបញ្ជូ នផ្សលូវការ។ នៅឆ្ន ំ 2007 ធ្នាគារពិភពនោកបានបា៉ា ន់របោណថ្ន 
របនទសឥណឌូ នណសីុោនរបជាជនរបដហ្ល 4,3 ោននាក់កំពុងនធ្វើការនៅបរនទស។ ការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍ចំនួនស្រសតីកាន់ដតោនចំនួននរចើនន ើងៗ និងគាម នឯកសរ។ 

ការបានបញ្ជូ នពលកររបដហ្ល 3,9 ោននាក់កាលពីឆ្ន ំ1996 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2005 នសមើនឹងជាងមួយភាគបីនន
កំនណើ នរបជាជននៅកនុងកោល ំងពលកមមវយ័នកមងដដ្លោនអាយុពី 15 នៅ 39 ឆ្ន ំកនុងកំ ុងនពលននាេះ។ 
ននេះគឺជាកតាត ដ៏្សំខ្ន់មួយកនុងសុខុោលភាពនសដ្ឋកិចចរបស់មនុសសនពញវយ័ និងរកុមរគសួររបស់ពួក
នគ។ ដូ្ចករណីរបនទសនលនិងហ្វីលីពីន របនទសឥណឌូ នណសីុក៏បានបនងកើនសោោរតននពលកររបស់
ពួកនគដដ្លរតូវបាននគបញ្ជូ ននៅនរៅតំបន់អាសីុ ជាពិនសសនៅមជឈឹមបូ ៌។ ដូ្ចដដ្លបានបងាហ ញនៅ
កនុងតារាងទី 6 សោោរតននការបានបញ្ជូ ននៅអាសីុនិងបា៉ា សីុហ្វិកបានធាល ក់ចុេះពី 70 ភាគរយ នៅឆ្ន ំ 
2000 ដ្ល់ 41 ភាគរយនៅឆ្ន ំ 2004 ។ 

និនាន ការផ្ទល ស់បតូរការងារ 
 
ទិដ្ឋភាពទូនៅននការបានបញ្ជូ នកោល ំងពលកមមពីរបនទសឥណឌូ ននសីុរតូវបានកំណត់យា៉ាងទូលំទូោយ
នដាយនិនាន ការនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុនិងអារា៉ាប៊ាីសអ៊ាូឌី្តដដ្លរួមបញ្ចូ លគាន នសមើ 86 ភាគរយ ននការ
បានបញ្ជូ នទំងអស់នៅកនុងឆ្ន ំ 2004 ។ ប៉ាុដនតឆ្ន ំននាេះ គឺជាឆ្ន ំពិនសសមួយសរោប់ការដាក់ទីតំាងនៅកនុង
របនទសនីមួយៗ។ ការបានបញ្ជូ ននៅរបនទសោ៉ា ន សីុរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយសរដតរបនទសននាេះបាន
បនងកើតការបងកកនរជើសនរ ើសពលករ ខណៈនពលដដ្លោនការផ្សតល់ការនលើកដលងនទសដ្ល់ជននទសនតរ
របនវសន៍មិននទៀងទត់។ នយាងតាមសថិតិដដ្លបានផ្សតល់ឱយនៅកនុងករមងសំណួររបស់អងគការ IOM / 
ESCAP បានបងាហ ញថ្ន ការវនិិនយាគតាមតំបន់បានបនតដរបរបួលកនុងឆ្ន  ំ2005 និង 2006 ។ កនុងឆ្ន ំ 



2005 ការបានបញ្ជូ នោនចំនួន 62,7 ភាគរយនៅអាសីុនិងបា៉ា សីុហ្វិក។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយកនុង
ឆ្ន ំ 2006 សោោរតបានធាល ក់ចុេះដ្ល់ 46% នហ្ើយភាគនរចើនបានបញ្ជូ ននៅមជឈឹមបូ ៌មតងនទៀត។ 

នតវា៉ាន់ននរបនទសចិនបានហមការនរជើសនរ ើសស្រសតីមកពីរបនទសឥណឌូ ននសីុតំាងពីដខ សីហឆ្ន ំ 2002 
នដាយសរដតោនរបាក់ដខខពស់ដដ្លរតូវបាននចទរបកាន់នដាយភាន ក់ងារមូលដាឋ ន ចំនួនស្រសតីនភៀសខលួន
នចញពីនិនយាជករបស់ពួកនគ និងចំនួនននឯកសរដកលងកាល យកនុងចំនណាមជននទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ នន
សីុ។ ការហមឃាត់រតូវបានដ្កនចញនៅនលៃទី 17 ដខធ្នូឆ្ន ំ 2004 នហ្ើយស្រសតីចំនួន 8.093 នាក់រតូវបាន
នរជើសនរ ើសពីរបនទសឥណឌូ ននសីុនៅ្ោសទីមួយននឆ្ន ំ 2005 ។ 

រួមគាន ជាមួយរបនទសហ្វីលីពីននិងស្រសីលងាក  ឥណឌូ នណសីុគឺជារបនទសមួយកនុងចំនណាមបណាត របនទស
នៅអាសីុដដ្លបានបញ្ជូ ននារនីរចើនជាងបុរស។ ចំនួនស្រសតីកនុងចំននាមពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លបាន
បងាហ ញនៅកនុងតារាងទី 6 ោនការដរបរបួល។ វារតូវបានរងឥទធិពលជាចមបងពីចំនួនននការបានបញ្ជូ ន
នៅរបនទសោ៉ា ន សីុនិងអារា៉ាប៊ាីសអ៊ាូឌី្ត។ ជាទូនៅស្រសតីោនចំនួនរវាង 40% និង 50% ននពលករដដ្ល
រតូវបាននគបញ្ជូ ននៅរបនទសោ៉ា ន សីុ ប៉ាុដនតជាង 90% ននអនកទំងននាេះរតូវបានបញ្ជូ ននៅរបនទសអារា៉ា
ប៊ាីសអូឌី្ត។ សថិតិចុងនរកាយបងអស់បានបងាហ ញថ្ន ោនចំនួន 75,3 ភាគរយននពលករទំងអស់ដដ្ល
បានបានបញ្ជូ ននៅឆ្ន ំ 2006 និង 85,3 ភាគរយននអនកដដ្លនៅមជឈឹមបូ ៌គឺជាស្រសតី។ 

ពលករនទសនតររបនវសន៍ភាគនរចើនមកពីរបនទសឥណឌូ ននសីុោនករមិតការអប់រទំប នហ្ើយនធ្វើការកនុង
ការងារដដ្លោនជំនាញតិចតួចឬ ក់កណាត លជំនាញ។ បុរសភាគនរចើនកំពុងនធ្វើការកនុងវស័ិ
យកសិកមម សំណង់ ឬផ្សលិតកមម ខណៈដដ្លស្រសតីភាគនរចើនជាអនកបនរមើតាមផ្សទេះឬអនកដលទំ។ រដាឋ ភិបា
លឥណឌូ ននសីុបានរបកាសជាផ្សលូវការអំពីការដាក់កំណត់របាក់កនរមដដ្លោនតនមលរបហក់របដហ្លនឹង 
55 ដុ្ោល រសរោប់កនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ និងមជឈឹមបូ ៌ និងដ្ល់ចំនួនជាង 2000 ដុ្ោល រ សរោប់ហុ្ង
កុង ចិន និងនតវា៉ាន់ននរបនទសចិន។ 

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ ក់ព័នធ ចាប់ និងបទបញ្ាតិនានា 
 
នគាលននយាបាយពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ ននសីុកនុងសម័យសូហរតូរតូវបានជេះឥទធិពលនដាយ
ការយកចិតតទុកដាក់របស់រដាឋ ភិបាលនដ្ើមបីធានាកំនណើ ននសដ្ឋកិចច និងការផ្សតល់ការងារដ្ល់របជាពលរដ្ឋ
របស់ខលួន។ កនុងអំ ុងនពលននាេះ នគាលននយាបាយននេះោនទិសនៅផ្សតល់រកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយ



និងនិយតកមមដដ្លអនុញ្ញា តឱយពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ ននសីុដសវងរកការងារនៅបរនទស។ វាមិន
ដមនរហូ្តដ្ល់សម័យ Reformasi នៅនពលដដ្លរបនទសឥណឌូ នណសីុបានចប់នផ្សតើមទទួលសគ ល់ថ្ន
ពលករនទសនទពញរនវសន៍បានទក់ទញកដនលងដ៏្សំខ្ន់មួយនៅកនុងដផ្សនការសកមមភាពថ្នន ក់ជាតិ 
នហ្ើយបានបនតការខិតខំរបឹងដរបងបដនថមនទៀត នដ្ើមបនីលើកកមពស់ដ្ល់ការការ រពលករនទសនតររបនវស
ន៍ឥណឌូ ននសីុ។ 

ជាពិនសសរដាឋ ភិបាលសូហរតូ បាននចញផ្សាយចាប់ចំបងចំនួនពីរនដ្ើមបីរគប់រគងនទសនតររបនវសន៍: 
១- បទបញ្ញជ របស់រដាឋ ភិបាលនលខ 4 ឆ្ន ំ 1970 អំពីការដាក់ពលករនៅកនុងរបនទស (Antar Kerja Antar 
Daerah / AKAD) និងពលករនៅនរៅរបនទស (Antar Kerja Antar Negara / AKAN); និង 

២- បទបញ្ញជ នលខ 5 ឆ្ន ំ 1988 សតីពីការបញ្ជូ នពលករនធ្វើការនៅបរនទស។ 
 
ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ រជាជ កាល BJ Habibie បានផ្ទល ស់បតូរបដនថមនទៀតនៅកនុងការពាយាមនដ្ើមបីផ្សតល់ការ
គំា រសងគមដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍តាមរយៈចាប់ដូ្ចខ្ងនរកាម: 
១- អនុរកឹតយនលខ 92 ននរដ្ឋមន្រនតីរកសួងការងារឆ្ន ំ 1998 សតីពីគនរោងធានារា៉ា ប់រងសងគមសរោប់ពល
ករនទសនតររបនវសន៍។ 
២- អនុរកឹតយនលខ 209 ននរកមរពហ្មទណឌ  សតីពី ការបញ្ជូ នពលករនៅបរនទស និង 
៣- អនុសញ្ញា នលខ 29 ឆ្ន ំ 1999 សតីពីសថ ប័នសំរបសំរួលសរោប់ការបញ្ជូ នពលករឥណឌូ ននសីុ។ 

នរកាយមក កិចចរបឹងដរបងទំងននេះរតូវនធ្វើន ើងនដាយរបធានាធិ្បតីបនាទ ប់។ រដាឋ ភិបាល Abdurrahman 
Wahid បាននរៀបចំការការ រពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ ននសីុក៏ដូ្ចជារបជាពលរដ្ឋឥណឌូ ននសីុជា
ទូនៅកនុងនគាលននយាបាយការបរនទសរបស់របនទសឥណឌូ ននសីុតាមរយេះអនុរកឹតយនលខ109 ឆ្ន ំ 2001 
អនុញ្ញា តឱយបនងកើតអគគនាយកដាឋ នននរបជាពលរដ្ឋឥណឌូ ននសីុ (WNI) និងឥណឌូ ននសីុនីតិបុគគល (BHI) 
នៅរកសួងការបរនទស។ 

នលើសពីននេះនទៀតរដាឋ ភិបាល Megawati Soekarnoputri បាននំាមកនូវកិចចខិតខំរបឹងដរបងទំងននេះនឆ្ព េះ
នៅកាន់ជំហនបនាទ ប់របស់ខលួននដាយបនងកើត្័រតស្រសបចាប់មួយនរកាមចាប់នលខ 39 ឆ្ន ំ 2004 សតីពី
ការដាក់និងការ រពលករនៅនរៅរបនទស។ ទីមួយគួរដតកត់សោគ ល់ថ្ន ចាប់ ឬ Undang សថិតនៅកនុង



ចំនណាមទរមង់នីតិបបញ្ាតតិខពស់បំផុ្សតនៅកនុងរបនទសឥណឌូ ននសីុ នៅនលើបទបញ្ញជ រដាធ ភិបាល និងបទ
បញ្ញជ របស់របធានាធិ្បតី ដតនរកាមរដ្ឋធ្មមនុញ្ារបនទសឥណឌូ ននសីុ ឬUndang Undang Dasar (UUD) ។ 

ទីពីរ ខណៈចាប់ននេះកំណត់ជាចមបងនូវការបញ្ជូ នពលករនទសនតររបនវសន៍ ឥណឌូ ននសីុនៅនរៅ
របនទស វាបានការ រការការ រពលករនទសនតររបនវសន៍ជំនួសឱយការដាក់ចូលនៅកនុងវបិតាិនគាល
ននយាបាយនិងនគាលននយាបាយឥណឌូ ននសីុជានលើកដំ្បូង។ ទីបី ចាប់រតវូបានអនុញ្ញា តឱយបនងកើតរកមុ
របឹកាជាតិសរោប់ការបញ្ជូ ននិងការ រពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ ននសីុ (Badan Nasional 
Perlindungan and Penempatan TKI / BNP2TKI) ។ 

រដាឋ ភិបាល Susilo Bambang Yudhoyono បាននផ្ទត តនលើការពរងឹងរដ្ឋបាលសធារណៈកនុងការន្លើយ
តបនៅនឹងបញ្ញហ ពលករនទសនតររបនវសន៍តាមរយៈចាប់ជានរចើនដូ្ចជា: 
១-ចាប់របធានាធិ្បតី នលខ81 ឆ្ន ំ 2006 និងអនុសញ្ញា នលខ 2 ឆ្ន ំ 2007 ដដ្លអនុវតតតាមចាប់នលខ 
39 ឆ្ន ំ 2004 នដាយបនងកើត BNP2TKI ជាផ្សលូវការ។ និង 
២- នសចកតីដណនំាសតីពីរបធានាធិ្បតីឆ្ន ំទី 6 ឆ្ន ំ 2006 សតីពីនគាលននយាបាយកនុងការដកទរមង់របព័នធការ
តំកល់និងការការ រពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ ននសីុ ដដ្លនលើកកមពស់តួនាទីរបស់សថ នទូត និង
សថ នកុងស៊ាុលឥណឌូ ននសីុនដ្ើមបផី្សតល់ការការ រដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ ននសីុ។ 

ការវវិតតន៍លមីៗបានបងាហ ញពីសញ្ញា ននការនលើកទឹកចិតតចំន េះសកមមភាពរបស់រដាឋ ភិបាលនលើបញ្ញហ ននេះ។ 
នដាយោនសថ ប័នកំពុងដំ្នណើ រការនិងរកបខ័ណឌ ចាប់រគប់រគាន់ រដ្ឋបាលលមីរបស់របធានាធិ្បតីនោកជូ
កូវដូី្ដូ្បានដាក់ការការ ររបជាពលរដ្ឋឥណឌូ ននសីុនៅបរនទសជាដផ្សនកសំខ្ន់នននគាលននយាបាយការ
បរនទសរបស់ខលួន នហ្ើយននេះបាននលើកកមពស់វធីិ្សស្រសតបដនថមនទៀតកនុងការនដាេះស្រសយបញ្ញហ ទក់ទង
នឹងពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ ននសីុ។ ឧទហ្រណ៍របនទសឥណឌូ ននសីុកំពុងចប់នផ្សតើមវាយតនមលន ើង
វញិពីការដាក់ពលករនទសនតររបនវសន៍របស់ខលួននៅរបនទសោ៉ា ន សីុកនុងនគាលបំណងផ្សតល់នូវគនរោង
នរៀបចំរចនាសមព័នធនិងវជិាជ ជីវៈបដនថមសរោប់ពលករបនរមើការងារតាមផ្សទេះនៅរបនទសោ៉ា ន សីុ។ 

ចាប់រគប់រគងការការ រពលករនទសនតរបនវសន៍ក៏ដូ្ចជាកមមវធីិ្សិកាអប់រពិំនសសរបស់ខលួនរតូវបាន
នធ្វើបចចុបបននភាពតាមនពលនវោ។ ចាប់លមីៗបំផុ្សតរតូវបានបនងកើតន ើងកនុងឆ្ន ំ 2004 ពិនសស បទបញ្ាតតិ
ដដ្លទក់ទងនឹងកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវបានដាក់បញ្ចូ លនៅកនុងបទបញ្ញជ របស់



រដ្ឋមន្រនតី (Peraturan Menteri) ។ កនុងករណីននេះបទបញ្ាតតិបឋម គឺបទបញ្ញជ របស់រកសួងមហនផ្សទនលខ 5 
និង 23 ឆ្ន ំ 2009 ។ 

បទបញ្ញជ រដ្ឋមន្រនតី នលខ 23, ឆ្ន ំ 2009 និយ័តបញ្ញហ ននេះ នរបើកនុងការដដ្លសថ ប័នសហ្ការជាមួយអាជាា ធ្រ
នដ្ើមបីផ្សតល់នូវការទទួលសគ ល់គុណភាពអប់រដំដ្លជាកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត ននេះគឺសរោប់វញិ្ញា បនប័រតសថ
ប័នវជិាជ ជីវៈ។ លទធផ្សលននការបណាុ េះបណាា លរតូវបាននគវាយតំនលនដាយដផ្សអកនលើបទដាឋ នបីខុសៗគាន : 
(១) បទដាឋ នជាតិតាមរយៈសតង់ដារសមតថភាពការងារជាតិ (SKKNI); (២) បទដាឋ នអនតរជាតិ និង (៣) សា
ង់ដាពិនសស (sandar khusus) អាចរតូវបានអភិវឌ្ឍនដាយបុគគលោន ក់ៗនដាយអនកបងាហ ត់បនរងៀន។ 

ការអប់រពំលករនិងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍សុវតថិភាព 
 
រដាឋ ភិបាលថ្នន ក់នខតតអាចបនងកើតកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកនគ។ ទនទឹមនឹងននេះនរកាមអនុ
សារណៈនយាគយល់គាន រវាងរដាឋ ភិបាល និងរដាឋ ភិបាល ឯការដាក់បញ្ជូ នឱយនធ្វើការនៅរបនទសកូនរ ៉ា និង
ជប៉ាុនតរមូវឱយោនកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លនផ្សសងៗគាន ។ ជាទូនៅកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករអាចរតូវបានចត់
ថ្នន ក់ជារបំាបួនរបនភទ។ 

បទដាឋ ន 
 
កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លចមបងដដ្លបានផ្សតល់ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវបានផ្សតល់ឱយតាមការ
កំណត់ដូ្ចខ្ងនរកាម: 
ក. កមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លរយៈនពល 60នលៃ នបើនទេះបីកនុងការអនុវតតនពលនវោអាចដរបរបលួក៏នដាយ។ 
ខ. ភាសវបបធ្ម៌វបបធ្ម៌ ជំនាញ វជិាជ ជីវៈ និងការនដាេះស្រសយបញ្ញហ ជាក់ដសតង។ 

រគូបនងាគ លបានទទួលការបណាុ េះបណាា លដផ្សនកវជិាជ ជីវៈនិងភាស នហ្ើយពួកនគជាអតីតពលករនទសនតរ
របនវសន៍មកពីរបនទសទទួល។ ទីកដនលងហ្វឹកហត់ជាធ្មមតាសថិតនៅកនុងអគាររដាឋ ភិបាល ឬអនកផ្សតល់នស
វាកមមបណតុ េះបណាត លឯកជន។ ការអនុវតតយុទធនាការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ោនសុវតថិភាពជានរឿយៗរតូវ
បាននធ្វើន ើងនៅកនុងអគាររដាឋ ភិបាលនៅកនុងភូមិ កនុងនគាលបំណងនដ្ើមបផី្សតល់ជូននូវយុទធនាការនធ្វើនទស
នតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពតាមរយៈនសចកតីរបកាសនសវាសធារណៈដដ្លរតូវបានផ្សតល់ជូនតាមរយៈ
របព័នធផ្សសពវផ្សាយដ៏្ធំ្ដូ្ចជាទូរទសសន៍។ 



រដាឋ ភិបាលនឹងផ្សតល់ជូននូវនសៀវនៅដណនំាអំពីការបណាុ េះបណាា លដដ្លោនលកខណៈសតង់ដាសំរាប់អនក
ផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត ល។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ អនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លដតងដតដកសរមួល
កមមវធីិ្សិការបស់ពួកនគឱយសមស្រសបនឹងរបនទសនគាលនៅ ក៏ដូ្ចជាកំរតិអប់រនំនពលករនទសនតររបនវ
សន៍ដដ្លនរគាងចកនចញ។ លទធផ្សលននវគគបណាុ េះបណាា លភាគនរចើនរតវូបានវាយតនមលនដាយអនកចូល
រួមកនុងវគគបណតុ េះបណាត លនិងអនកនរៀបចំ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ រដាឋ ភិបាលោនសិទធិវាយតនមលនលើ
កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ជាពិនសស BNP2TKI រដាឋ ភិបាលថ្នន ក់នខតត និងរ
ដាឋ ភិបាលរកុង / ស្រសុក។ ។ 

ភាពជានដ្គូរ 

អនកផ្សតល់នសវាបណតុ េះបណាត លចមបងគឺសថ ប័នរដាឋ ភិបាលនិងរកុមហ្៊ាុនឯកជន (PPTKIS) ដដ្លរតូវបាន
របគល់សិទធិជាផ្សលូវការឱយកាល យជាអនកផ្សតល់នសវាកមមបណតុ េះបណាត លសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ 
រកសួងការងារោនសិទធិផ្ទត ច់យកអាជាា ប័ណណរបស់ PPTKIS ជាភាន ក់ងារបញ្ជូ ននៅនធ្វើការនរៅរបនទស ក៏
ដូ្ចជាភាន ក់ងារជាអនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លផ្សងដដ្រ។ ទំងននេះ ជាធ្មមតារតូវបាននធ្វើបនាទ ប់ពីការដាក់
ទណឌ កមមនៅសថ ប័នដដ្លោនបញ្ញហ ។ 
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ម្បសេ ឡាវ 
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកចិច ន្ងិ ងារ 
 

សធារណរដ្ឋរបជាធិ្បនតយយរបជាោនិតឡាវកំពុងជួបរបទេះនូវអរតាននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ដដ្ល
កំពុងនកើនន ើងជាបនតបនាទ ប់ចប់តំាងពីការចប់នផ្សតើមយនតការនសដ្ឋកិចចលមីនៅឆ្ន ំ 1986 ទំងននេះគឺនដាយ
សរឥទធិពលននការនធ្វើសកលភាវូបនីយកមម និងតំបន់នននសដ្ឋកិចចពិភពនោកជាទូនៅ និងនដាយជាក់
ោក់ជាក់ោក់។ ការផ្ទល ស់បតូរនៅករមិតោ៉ា រកូ ន លគឺវបិតតិហិ្រញ្ាវតថុកនុងតំបន់ឬអនតរជាតិ នរគាេះមហ្នត
រាយធ្មមជាតិដដ្លទក់ទងនៅនឹងការដរបរបលួអាកាសធាតុ ការរកីចនរមើនយា៉ាងឆ្ប់រហ័្សននរបជាជន
នៅកនុងចំនណាមបណាត របនទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ឬកងវេះខ្តការផ្សគត់ផ្សគង់ពលកមមកនុងចំនណាមរបនទស
ឧសាហ្កមម។ 

នយាងតាមការសទង់មតិមួយនៅឆ្ន ំ 2006 របដហ្ល 7 ភាគរយននរបជាពលរដ្ឋសរុប 5,6 ោន នាក់នន
របនទសឡាវគឺជាអនកនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ នហ្ើយភាគនរចើនននពលករនទសនតររបនវសន៍គឺោនអាយុ
ចននាល េះពី 18 ឆ្ន ំនៅ 35 ឆ្ន ំ។ ជាមួយនឹងការតភាជ ប់តំបន់ខពស់បណាត លមកពីបនចចកវទិាដដ្លរបនសើរ និង
ការបំោស់ទីនរចើនននរបជាពលរដ្ឋនៅកនុងរបនទសទំងអស់កនុងតំបន់ ក៏ដូ្ចជាកំនណើ នននរបនទស
បញ្ជូ ន ឬទទួល វាបាននធ្វើនអាយទទួលរងផ្សលប៉ាេះ ល់ននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍នៅករមិតជាក់ោក់ 
និងោនកំរតិអំាងតង់សីុនតខពស់។ របជាជនរតូវបានជរមុញឱយនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នៅកដនលងលមីនដាយកតី
សងឃឹមកនុងការដសវងរកឱកាសកាន់ដតរបនសើរនដ្ើមបីរកការងារសមរមយ។ 

 

របវតតិនននទសនតររបនវសន៍ 

ជាមួយនឹងការបនងកើតសហ្គមន៍នសដ្ឋកិចចអាស៊ា ននានពលលមីៗននេះ អាស៊ា នបានកាល យនៅជាទីផ្សារមូល
ដាឋ ននិងមូលដាឋ នផ្សលិតកមម នដ្ើមបីរបកួតរបដជងកនុងដំ្ណាក់កាលអនុតំបន់ និងអនតរជាតិ។ AEC បាន
បនងកើតនូវឱកាសដតមួយគត់សរោប់ការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិចចនសមើគាន  និងកំនណើ នសរោប់រដ្ឋជាសោជិកអា
ស៊ា ននដាយជួយសរមួលដ្ល់ការផ្ទល ស់បតូរទំនិញវនិិនយាគ និងនសវាកមមនដាយឥតគិតនលល និងចលនាដឹ្ក
ជញ្ជូ នរបស់ពលករនដាយោនជំនាញវជិាជ ជីវៈទប ឬជំនាញនៅកនុងរបនភទពលកមមជំនាញការងារ នៅ



កនុងវស័ិយវជិាជ ជីវៈចំនួន 7 រតូវបានគំារទជាផ្សលូវការនរកាមគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមទីផ្សារការងារនសររីបស់អាស៊ា ន 
(ឧ. វសិវកមម នសវាដលទំ នសវាកមម សថ បតយកមម ការសទង់មតិគុណវុឌ្ឍិ នសវាគណននយយ អនកជំនាញនធ្មញ
និងអនកអនុវតតនវជជសស្រសត) បនងកើតនអាយោនបញ្ញហ របឈ្មនិងឱកាសសរោប់កំនណើ ននសដ្ឋកិចចនិងការ
អភិវឌ្ឍ។ 

ទក់ទងនឹងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ចូលមកោនការនកើនន ើងននពលករនទសនតររបនវសន៍បរនទសនៅ
កនុងរបនទសឡាវចប់តំាងពីោនការអនុវតតន៍នគាលននយាបាយនសដ្ឋកិចចនបើកចំហ្នៅឆ្ន ំ 1986 ដដ្ល
អនុញ្ញា តឱយោនការនធ្វើ ណិជជកមមបរនទសនិងការវនិិនយាគនៅកនុងវស័ិយនផ្សសងៗនននសដ្ឋកិចច។ ជាលទធ
ផ្សលរកុមហ្៊ាុន គនរោងនិងកមមវធីិ្ចំបាច់ជានរចើន បានជួយផ្សតល់ការងារដ្ល់ពលករបរនទសដដ្លោន
ជំនាញវជិាជ ជីវៈជាក់ោក់។ សរោប់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នៅនរៅរបនទស វាោនទំងកតាត ជំរុញនិង
អូសទញ នហ្ើយជននទសនតររបនវសន៍ដដ្លនធ្វើដំ្នណើ រនៅរបនទសនផ្សសងនទៀតដតងដតោនជំនាញតិចតួ
ច។ 

កតាត ជំរុញសរោប់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នៅរបនទសនលរួមោនភាពរកីរក កងវេះអាហរ ភាពអត់
ការងារនធ្វើ ឬរបាក់ចំណូលមិនរគប់រគាន់ បំណុលរគួសរ បរសិថ នការងារ នរគាេះមហ្នតរាយធ្មមជាតិ 
ចំនួនកុោរនរចើននៅកនុងរគួសរ បំណងរបាថ្នន កនុងការនលើកកមពស់គុណភាពជីវតិនិងរបនពណីវបបធ្ម៌។ 
កតាត អូសទញបានរួមោន ការយល់ដឹ្ងអំពីរបាក់ដខខពស់ និងបរសិថ នការងារដដ្លោនសុវតថិភាពខពស់ 
សតង់ដារនិងលកខខណឌ រស់នៅលអរបនសើរ ការរកបានការងារគួរនអាយចប់អារមមណ៍ លទធភាពទទួលបាន
ការអប់រនិំងរបព័នធសុខ្ភិបាលរបនសើរន ើង ឱកាសនដ្ើមបីទទួលបានចំនណេះដឹ្ង និងបទពិនសធ្ន៍ជីវតិ
លមី និងការយល់ន ើញពីទំននើបកមមនិងអារយធ្ម៌។ 

សថិតិលមីៗមួយចំនួនពី MOLSW បានបងាហ ញថ្ន នៅចននាល េះឆ្ន ំ 2010 និង 2011 ជននទសនតររបនវសន៍
សរុបចំនួន 33.588 នាក់បាននៅនធ្វើការកនុងរបនទសនល ដដ្លចំនួនសរុបននេះរបដហ្ល 47 ភាគរយគឺជា
ស្រសតី។ នៅឆ្ន ំ 2014 និង 2015 ពលករនទសនតររបនវសន៍នៅកាន់របនទសនលបាននកើនន ើងដ្ល់ 50,712 
នាក់។ របដហ្ល 54 ភាគរយគឺជាស្រសតី។ 

ចប់ពីឆ្ន ំ 2005 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2015 ោនការផ្ទល ស់បាូររចនាសមព័នធយា៉ាងឆ្ប់រហ័្ស ដដ្លោនការងារកនុងវស័ិ
យសំខ្ន់ៗទំងបីននវស័ិយនសដ្ឋកិចច ដូ្ចជាកសិកមម ឧសាហ្កមម និងនសវាកមម។ ទក់ទងនឹងបរោិណ
ពលកមមការងារនៅកនុងវស័ិយកសិកមម ភាគរយននកោល ំងពលកមមដដ្លបាននរបើរបាស់នៅកនុងវស័ិយននេះ



បានលយចុេះជាលំដាប់ពី 78,5 ភាគរយនៅឆ្ន ំ 2005 ដ្ល់ 65,3 ភាគរយកនុងឆ្ន ំ 2015 ។ ននេះ្លុេះបញ្ញច ំងពី
កំដណទរមង់រចនាសមព័នធបាននរគាងទុកពីរនបៀបអនុវតតកសិកមមតាមដបបសងគមនិយម នៅនឹងសថ នភាព
ឧសាហ្កមមដដ្លោនមូលដាឋ ននលើផ្សលិតកមមវញិ។ 

ទិសនៅនគាលននយាបាយសតីពីការផ្ទល ស់បាូររចនាសមព័នធការងារននេះក៏បងាហ ញផ្សងដដ្រនៅកនុងនិនាន ការនកើន
ន ើងននសោសភាពការនរបើរបាស់កោល ំងពលកមមនៅកនុងវស័ិយឧសាហ្កមម និងនសវាកមម។ ការន្លើយ
តបនៅនឹងរយៈនពលដូ្ចគាន  10 ឆ្ន ំដូ្ចគាន  (2005 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2015) បងាហ ញថ្នោនការនកើនន ើងននសោស
ភាពការងារពលកមមនៅកនុងវស័ិយឧសាហ្កមមពី 4,8% នៅ 11,4% ។ ដូ្ចគាន ននេះដដ្រោនការនកើនន ើង
នូវការងារនធ្វើចប់ពី 16,7% ដ្ល់ 23,3% នៅកនុងវស័ិយនសវាកមម។ កំនណើ នការនរបើរបាស់កោល ំងពលកមម
នៅកនុងវស័ិយនសដ្ឋកិចចទំងពីរននេះ បងាហ ញពីបាតុភូតននការរកីចនរមើនយា៉ាងឆ្ប់រហ័្សនៅកនុងរបនទស
ឡាវជាពិនសសនៅកនុងឧសាហ្កមមនសវាកមម។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ការសនរមចបាននពញនលញ
ននផ្សលប៉ាេះ ល់ជាវជិជោនននកំនណើ ននៅកនុងវស័ិយលូតោស់ឆ្ប់រហ័្សទំងននេះមិនទន់បានដឹ្ងនៅ
ន ើយនទ។ កនុងការបនងកើតការងារបដនថមសរោប់របជាពលរដ្ឋនៅកនុងរបនទស ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
នដ្ើមបីការងារ បនតបងាហ ញពីជនរមើសជីវភាពសំខ្ន់មួយសរោប់កោល ំងពលកមមឡាវ។ 

នដាយសរកំនណើ ននសដ្ឋកិចចយា៉ាងឆ្ប់រហ័្សរបស់របនទស និនាន ការនកើនន ើងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
កោល ំងពលកមមនៅថ្នន ក់មូលដាឋ នជាតិ ឬថ្នន ក់តំបន់និងបញ្ញហ របឈ្មដដ្លរតវូបានបងកន ើងនដាយការ
ផ្ទល ស់បតូររចនាសមព័នធពីនសដ្ឋកិចចដផ្សអកនលើកសិកមមនៅសងគមដដ្លោនមូលដាឋ ននលើឧសាហ្កមម ឬនសវា
កមម។ នលើសពីននេះ រដាឋ ភិបាលឡាវោនបំណងសរមបសរមួលខលួននៅតាមរកបខ័ណឌ អនតរជាតិនផ្សសងៗ 
សតីពីនសវាកមមការងារដូ្ចជាអនុសញ្ញា របស់អងគការ ILO សតីពីនសវាកមមការងារឆ្ន ំ 1948 និងនលខ 88 
របស់អងគការសហ្របជាជាតិសតីពីការងារអភិវឌ្ឍន៍និងកំនណើ ននសដ្ឋកិចច។ ។ ជាងននេះនៅនទៀត នដាយ
ដផ្សអកនលើ AEC ជាពិនសសការផ្ទល ស់បតូរពលកមមជំនាញនៅទូទំងអាស៊ា ន MOLSW បានទទួលយកនូវ
នសចកតីដលលងការណ៍នបសកកមមរបស់ខលួននដ្ើមបជំីរុញការផ្ទល ស់បតូរនចញពីរបនទសដដ្លោនការអភិវឌ្ឍន៍
តិចជាងមុននៅឆ្ន ំ 2030 ។ នសចកតីដលលងការណ៍នបសកកមមរបស់ MOLSW នផ្ទត តនៅនលើការអភិវឌ្ឍនន
កោល ំងពលកមមដដ្លោនគុណភាពនិងធានារគប់រគាន់។ ការងារនដ្ើមបីបំនពញតរមូវការទីផ្សារ បនងកើន
ជំនាញជំនាញកោល ំងពលកមមរបស់ខលួនឱយនសមើគាន ជាមួយករមិតដដ្លទទួលយកជាអនតរជាតិ និងនលើក
កមពស់ពលករនដ្ើមបីដសវងរកការងារដដ្លោននិរនតរភាព។ 



ទនទឹមនឹងននេះ និនាន ការនកើនន ើងននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍កោល ំងពលកមមនៅថ្នន ក់មូលដាឋ នថ្នន ក់ជាតិឬ
ថ្នន ក់តំបន់ និងបញ្ញហ របឈ្មដដ្លរតូវបានបងកន ើងនដាយភាពដរបរបួលពីរចនាសមព័នធពីនសដ្ឋកិចចដដ្ល
ដផ្សអកនលើកសិកមមនៅសងគមដដ្លោនមូលដាឋ ននលើវស័ិយនសវាកមម MOLSW ក៏ោននគាលបំណងនចញ
ការ រផ្សងដដ្រនូវសិទធិស្រសបចាប់ជននទសនតររបនវសន៍ទំងអស់ នឹងនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនតររបនវស
ន៍ដដ្លោនសុវតថិភាពនិងការងាររបកបនដាយគុណភាពសរោប់សងគមទំងមូល និងនដ្ើមបីបនងកើតឱយ
ោនតុលយភាពរវាងតរមូវការនិងការផ្សគត់ផ្សគង់កោល ំងពលកមមនៅកនុងរបនទសកនុងចំនណាមរដ្ឋសោជិក    
អាស៊ា នឬនៅកនុងតំបន់អាសីុបា៉ា សីុហ្វិក។ MOLSW បានបនងកើតចាប់និងចាប់ជាក់ោក់ នហ្ើយបាន
កំពុងអនុវតតអនុសសរណៈននការនយាគយល់គាន និងឧបករណ៍អនតរជាតិនានា។ 

 

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ ក់ព័នធចាប់និងបទបញ្ញជ  

ខ្ងនរកាមគឺជាបញ្ជ ីចាប់សំខ្ន់ៗ នគាលននយាបាយនិងបទបញ្ាតតិ ក់ព័នធ នឹងការការ រសិទធិរបស់
ពលករនទសនតររបនវសន៍: 

១. នសចកតីរបកាសអាស៊ា នសតីពីការការ រនិងនលើកកមពស់សិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ 

២. ចាប់សតីពីការងារ (ដកដរបឆ្ន ំ 2013) 

៣. ចាប់សនតិសុខសងគម (អនុម័ត 2013) 

៤. ចកខុវស័ិយ MOLSW 2030 ដផ្សនការយុទធសស្រសតរបស់ MOLSW សរោប់ការអភិវឌ្ឍពលកមមនិងសនតិ
សុខសងគម 2016-2025 និងដផ្សនការការងាររយៈនពល 5 ឆ្ន ំ MOLSW 2016-2020 

៥. អនុរកឹតយនលខ 68 របស់នាយករដ្ឋមន្រនតី សាីពី ការបញ្ជូ នពលករឡាវនៅនធ្វើការនៅបរនទស (នលៃទី 28 
ដខឧសភាឆ្ន ំ 2002) 

៦. នសចកតីដណនំានលខ 2417 / MOLSW សាីពីការអនុវតតអនុរកឹតយនលខ 68 / PM 

៧. កិចចរពមនរពៀងរកសួងនលខ 043 / MOLSW សតីពីការនរៀបចំនិងការរតួតពិនិតយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស
ពលករ 



៨. អនុសសរណៈនយាគយល់គាន រវាងនលនិងឡាវ សតីពី កិចចសហ្របតិបតតិការការងារ (រតូវបាននធ្វើវនិសធ្ន
កមមនលៃទី 6 ដខកកកដាឆ្ន ំ 2016) 

៩. កំណត់រតាពិភាការវាងឡាវនិងជប៉ាុន 

 
កមមវធីិ្អបរពំលករ និងនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតតិភាព 
 
ទំងចាប់ការងារនិងអនុរកឹតយនលខ 68 / នាយករដ្ឋមន្រនតីតរមវូឱយពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវបាននគ
ជូនដំ្ណឹងអំពីសិទធិនិងការទទួលខុសរតូវរបស់ពួកនគមុននពលនធ្វើការនៅបរនទស។ ដូ្នចនេះទីភាន ក់ងារ
នរជើសនរ ើសពលករទំងអស់រតូវដតផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លមុននពលនចញដំ្នណើ រ សរោប់ពលករនទស
នតររបនវសន៍។ បចចុបបននននេះោនទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករចំនួន 18 នៅកនុងរបនទសឡាវដដ្លបានចុេះ
នឈាម េះជាផ្សលូវការជាមួយ MOLSW ។ កនុងចំនណាមទីភាន ក់ងារទំង 18 ននេះោនភាន ក់ងារចំនួន 15 រតូវបាន
ផ្សគត់ផ្សគង់ដ្ល់ពលករទំងនៅនលើទីផ្សារការងារកនុងស្រសុកនិងទីផ្សារការងារនៅបរនទស។ ទីភាន ក់ងារនរជើស
នរ ើសពលករចំនួនបីកំពុងបានបញ្ជូ នពលករដតនៅកនុងរបនទស។ 
 
នៅចុងឆ្ន ំ 2015 ននេះោនទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិកចំនួន 12 បានទទួលវគគបណាុ េះបណាា លសតីពីការ
នរៀបចំមុនការចកនចញដំ្នណើ រ ដដ្លរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយ MOLSW នដាយោនការគំារទដផ្សនកបនចចក
នទសនិងហិ្រញ្ាវតថុពី ILO ។ បណតុ េះបណាត លមួយចំនួននសៀវនៅដណនំានិងសោភ រៈធ្នធាននលើការនធ្វើ
នទសនតរបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព រតូវបានបនងកើតន ើងនដាយ MOLSW នដាយសហ្ការជាមួយអងគការ
ពលកមមអនតរជាតិ។ សោភ រៈ ធ្នធានសំខ្ន់ៗមួយចំនួន គឺនសៀវនៅដណនំាអំពីការបណតុ េះបណាត លមុន
ចកនចញដំ្នណើ រ (សរោប់អនកសរមបសរមលួឬរគូឧនទទស) នសៀវនៅដណនំាអំពីការបណតុ េះបណាត ល
មុននចញដំ្នណើ រ (សរោប់អនកចូលរួម) នសៀវនៅដណនំាសតីពីការការ រ និងការរគប់រគងពលករនទសនត
ររបនវសន៍ សរោប់រកសួងចំនួនបីននរបនទសឡាវ ោនរកសួងការងារ (MOLSW), រកសួងមហនផ្សទ និង
រកសួងសនតិសុខសធារណៈ និងនសៀវនៅដណនំារបតិបតតិការរបស់មជឈមណឌ លធ្នធាននទសនតររបនវ
សន៍ និងមគគុនទទសក៍តាមដាន និងវាយតនមលសរោប់មជឈមណឌ លធ្នធាននទសនតររបនវសន៍។ 
នសៀវនៅសាង់ដារនិងមគគុនទទសក៍ទំងននេះ រតូវបាននរជើសនរ ើសនដាយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលកររបស់
ពួកនគមុននពលចកនចញដំ្នណើ រនៅនធ្វើការនៅបរនទស។ គាម នទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិកទំង 15 
ដដ្លនំានចញពលករបានបនងកើតកូននសៀវនៅសរោប់បនរងៀនមុននពលនចញដំ្នណើ ររបស់ខលួនន ើយ។ 



ទំងអស់រតូវបាននគនរបើនសៀវនៅនដ្សតង់ដារពីរកំដណដដ្លផ្សតល់នដាយ MOLSW ។ សរោប់ទំហំ្នសដ្ឋ
កិចច រគប់ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករទំងអស់បាននរបើរបាស់នូវរគូបណតុ េះបណាត ល "ផ្ទទ ល់ខលួន" ផ្ទទ ល់
របស់ពួកនគ។ លកខណៈវនិិចឆ័យ ឬសតង់ដារសរោប់នរជើសនរ ើសរគូបនងាគ លអាជីព រតវូបានកំណត់នដាយ
ភាន ក់ងារបុគគល ឬនដាយឧសាហ្កមមទំងមូល រួមជាមួយការគំារទបនចចកនទសពី MOLSW ។ 

ការការ រពលករនទសនតររបនវសន៍ 
 
នយាងនៅតាមចាប់សតីពីការងារ ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករោនកាតពវកិចចស្រសបចាប់កនុងការតាម
ដាននិងតាមដានជាមួយពលករនទសនតររបនវសន៍នៅរបនទសនគាលនៅ។ នយាងតាមចាប់ការងារនិង
អនុរកឹតយនលខ 68 / របស់នាយករដ្ឋមន្រនតី ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលកររតវូផ្សតល់ដំ្ណឹងដ្ល់ជននទសនតរ
របនវសន៍ជារបចំ (ឧ. បញ្ជូ នបញ្ជ ីនឈាម េះជននទសនតររបនវសន៍នធ្វើការនរកាមកិចចសនារបស់ខលួនជាមួយ 
MOLSW) ។ 

ការអនុវតតនិងការផ្សតល់នសវាននទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលកររតូវបានវាយតនមល និងនធ្វើអធិ្ការកិចចនដាយ 
MOLSW ។ កនុងករណីោនអាសនន បុគគលិកនពទយនៅសថ នទូតសធារណរដ្ឋរបជាធិ្បនតយយរបជាោនិត
ឡាវនឹងនធ្វើការទក់ទងនដ្ើមបីជួយអនាត គមន៍ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ 
 
ការនលើកកំពស់សុវតថិភាពនទសនតររបនវសន៍ 

ោនមជឈមណឌ លធ្នធាននទសនតររបនវសន៍ចំនួនបីនៅកនុងរបនទសឡាវ (MRC) - មជឈមណឌ លចំនួនពីរ
សថិតនៅនរកាមការរតួតពិនិតយនដាយផ្ទទ ល់របស់ MOLSW (មជឈមណឌ លចំបា៉ាសក់និងសយយា៉ាបារ)ី 
និងមួយនទៀតជាមួយសហ្ភាពសហ្ព័នធឡាវ (មជឈមណឌ លសវវណណនខត) ។ តួនាទីនិងមុខងាររបស់
MRC គឺនដ្ើមបជួីយដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍កនុងការទទួលបានព័ត៌ោនសតីពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
ោនសុវតថិភាពនិងឱកាសការងារោនគុណភាព នដ្ើមបីផ្សសពវផ្សាយ និងបាននរតៀមសោភ រៈធ្នធានរតូវ
ចំណាយនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ ទទួលបានការផ្សតល់នសវារបឹកានយាបល់ការបញ្ជូ នបញ្ញហ  និងការ
ទទួលខុសរតូវ ការដបងដចកនិងផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត ល និងនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ដដ្ល
ោនសុវតថិភាព។ 



បុគគលិកននMRCទំងបីបានទទួលការបណតុ េះបណាត លពី MOLSW នហ្ើយនសៀវនៅដណនំាសតីពីរបតិបតតិ
ការរបស់MRC រតូវបានអនុម័តនដាយមជឈមណឌ លទំងបី។ នរៅពីMRCទំងបី ោនមជឈមណឌ លការងារ 
ចំនួនរបំាបួន ោនភារកិចចនលើកកមពស់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍របកបនដាយសុវតថិភាព និងការងារោន
គុណភាព។ មន្រនតីចំនួនរបំាបួនការងារមកពី ESJCs រតូវបានទទួលការបណតុ េះបណាត លអំពីការនរៀបចំ
មុនចកនចញដំ្នណើ រ នដាយដផ្សអកនលើការបណតុ េះបណាត លអនុវតតតាមសតង់ដាររបស់ MOLSW ។ 

យុទធនាការជានរចើនសតីពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ោនសុវតថិភាពនិងការងារោនគុណភាព រតូវបាននធ្វើ
ន ើងជានរៀងរាល់ឆ្ន ំ កនុងអំ ុងនពលរបារពធទិវាពលករនទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិ។ ប័ណណព័ត៌ោន និង
ពិព័រណ៍ការងារជាតិ និងប័ណណព័ត៌ោន សតីពី ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ោនសុវតថិភាព និងការងារោន
គុណភាពរតូវបានផ្សសពវផ្សាយនៅកនុងរពឹតតិការណ៍ទំងននេះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ម្បសេ ម្ម ស  ុ ី 
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកចិច ន្ងិ ងារ  
 

នទេះបីជាកំនណើ នរបជាជននៅដតោនករមិតខពស់នៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុក៏នដាយ កំនណើ ននសដ្ឋកិចច
យា៉ាងឆ្ប់រហ័្សការបនងកើនចំនួនអនកមករស់នៅកនុងទីរកងុ និងករមិតទបននការចូលរួមកោល ំងពលកមម
កនុងចំនណាមស្រសតីនៅដតបនតបនងកើតនូវតរមូវការដ៏្ធំ្សរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ ការបា៉ា ន់របោណ
ភាគនរចើនបានបងាហ ញថ្ន ោនជននទសនតរបនវសន៍ 3-4 ោននាក់ បចចុបបននកំពុងនធ្វើការនៅកនុងរបនទស
ោ៉ា ន សីុដដ្លនឹងបនងកើតបានជាតួរនលខរបដហ្ល 20 នៅ 30 ភាគរយននកោល ំងពលកមមរបស់របនទស។ 
នដាយោនការងារនពញនលញចប់តំាងពីឆ្ន ំ 1990 និងោនការអប់រខំពស់កនុងចំនណាមរបជាពលរដ្ឋ និង
ពលករនទសនតររបនវសន៍អស់រយៈនពលនរចើនឆ្ន ំ បានបំនពញកងវេះខ្តយា៉ាងនរចើនកនុងការផ្សគត់ផ្សគង់ពល
កមមោនជំនាញទបសរោប់វស័ិយនសដ្ឋកិចចសំខ្ន់ៗ។ 

ោនរបដហ្ល 1 ភាគ 3 ននកោល ំងពលកមមកសិកមម និងផ្សលិតកមមគឺជាពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លជា
ឧសាហ្កមមនិងបានរមួចំដណកសរុបចំនួន 297  ន់ោនដុ្ោល រ (68  ន់ោនដុ្ោល រ) ឬ 35,7% នន
ផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបរបស់ោ៉ា ន សីុកនុងឆ្ន ំ 2014 (រកសួងហិ្រញ្ាវតថុឆ្ន ំ 2015) ។ សូមបីដតអរតាខពស់
ននការងារតាមវស័ិយរបស់ជននទសនតររបនវសន៍រតូវបាននគដឹ្ងថ្ន មិនោនភាពពិតរបាកដ្នដាយសរ
ដតពួកនគមិនរាប់បញ្ចូ លពលករនទសនតររបនវសន៍មិននទៀងទត់។ នគាលននយាបាយរគប់រគងការបំ
ោស់ទីពលកមមជាទូនៅនៅដតោនលកខណៈពិនសសនដាយសរដតពួកនគរតវូបានដណនំាជានលើកដំ្បូង
ថ្នជា "ដំ្នណាេះស្រសយបនណាា េះអាសនន" នដ្ើមបីបំនពញកងវេះកោល ំងពលកមមជាងពីរទសវតសរក៍នលងនៅ
ននេះ។ 

លកខណៈសំខ្ន់ៗននរកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយបានរួមបញ្ចូ លរបព័នធកូតាយា៉ាងលំអិតសរោប់ការ
បញ្ចូ លពលករនទសនតររបនវសន៍ និងកិចចខិតខំរបឹងដរបងកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ឱយបានរតឹមរតូវ 
តាមរយៈការនលើកដលងនទសបនណាត េះអាសនន។ វធិានការទំងននេះ ជានរឿយៗរតូវបានហមឃាត់
ចំន េះការចូលលមីនិងសកមមភាពអនុវតតចាប់រទង់រទយធំ្នដ្ើមបី ំុឃំាងនិងបញ្ជូ នជននទសនតររបនវសន៍
ដដ្លមិនចុេះនឈាម េះជាមួយអាជាា ធ្រ។ លកខណៈសំខ្ន់ៗននរកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយ បានរួមបញ្ចូ ល



របព័នធកូតាយា៉ាងលំអិតសរោប់ការបញ្ចូ លពលករនទសនតររបនវសន៍ និងកិចចខិតខំរបឹងដរបងកនុងការនធ្វើ
នទសនតររបនវសន៍ឱយបានរតឹមរតូវតាមរយៈការនលើកដលងនទសបនណាត េះអាសនន។ លវីនបើការផ្ទល ស់បតូរជា
ញឹកញាប់រតូវបាននធ្វើន ើងក៏នដាយ ក៏នគាលននយាបាយទំងននេះោនភាពសីុសងាវ ក់គាន កនុងការនគារព
ចំន េះពលករនទសនតររបនវសន៍កនុងនគាលបំណងបំនពញតរមូវការការងារភាល មៗរបស់និនយាជក ជាជាង
អនុញ្ញា តឱយោនដំ្នណាេះស្រសយរយៈនពលដវង។ 

នទេះបីជាោនភាពរុងនរឿងនៅកនុងទីផ្សារការងារក៏នដាយ រដាឋ ភិបាលោ៉ា ន សីុមិនបានទទួលយកភាល មៗ
នូវតួនាទីដដ្លពលករនទសនតររបនវសន៍នដ្ើរតួកនុងការបំនពញតំរូវការសរោប់ពលករជំនាញទប 
(ជាមួយនឹងករណីនលើកដលងដផ្សនកមួយចំនួនគួរឱយកត់សោគ ល់ដូ្ចជាការងារកនុងផ្សទេះ) ។ នគាលនៅបាន
កំណត់ អស់រយៈនពលជានរចើនឆ្ន ំ នហ្ើយនគាលននយាបាយដណនំាឱយកាត់បនថយចំនួនរបនទសោន
ការងារនធ្វើនដ្ើមបីនលើកទឹកចិតតឱយោនការនរៀបចំរចនាសមព័នធនសដ្ឋកិចចន ើងវញិ។ 

គំរូនសដ្ឋកិចចលមីរបស់របនទសោ៉ា ន សីុកនុងឆ្ន ំ 2010 និងឯកសរនគាលននយាបាយនផ្សសងៗនទៀតបាន
ពាយាមកាត់បនថយការពឹងដផ្សអកនលើពលករនទសនតររបនវសន៍តាមរយៈយុទធសស្រសតជានរចើនរួមោនការ
គិតកនរមសរោប់ការងាររបស់ពួកនគ ការដណនំារបាក់ឈ្នួលអបបបរោ បនងកើនអាយុចូលនិវតតន៍ និង
បនងកើនចំនួនស្រសតីចូលនៅការងារដដ្លោនរបាក់កំនរ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ការផ្ទល ស់បតូរសោស
ភាពកោល ំងពលកមមរបស់ខលួនបានបងាហ ញថ្ន ោនការលំបាកកនុងការសំនរចបាន នដាយនិនយាជកបាន
តអូញដតអរពីកងវេះខ្តយា៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរនៅកនុងឧសាហ្កមមមួយចំនួន នៅនពលនគាលននយាបាយរតឹតបិតរតូវ
បានអនុវតត។ 

ន្លើយតបនៅនឹងការរពួយបារមភនកើនន ើង នហ្ើយដដ្លបាននលើកន ើងនដាយសហ្គមន៍អនតរជាតិនិង
រកុមអនកនរបើរបាស់ោនការផ្ទល ស់បាូរដ៏្សំខ្ន់មួយចំនួនកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ និងការងាររបឆំ្ង
នឹងការជួញដូ្រកនុងប៉ាុនាម នឆ្ន ំលមីៗននេះ។ ជាពិនសសវធិានការជានរចើនដដ្លបានរបកាសនៅកនុងដផ្សនការ 
Eleventh Malaysia នដ្ើមបីអាចបនងកើននូវការការ រដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍នៅរបនទសោ៉ា ន សីុ
ដដ្លវាបានបងាហ ញពីវឌ្ឍនភាពនឆ្ព េះនៅរករកបខ័ណឌ អភិបាលកិចចោនភាពសមុគសម ញនិងោនមូលដាឋ ន
នលើសិទធិ។ នលើសពីននេះនទៀត នដាយការចូលរួមកនុងភាពជានដ្គូ្លងកាត់បា៉ា សីុហ្វិកលមី (TPP) ោ៉ា ន សីុ
បាននបតជាា ចិតតកនុងការនលើកកមពស់សតង់ដារការងារស្រសបតាមនសចកតីរបកាសរបស់អងគការILOសតីពីនគាល
ការណ៍រគឹេះនិងសិទធិនៅកដនលងនធ្វើការ។ ការពិនិតយនមើលនគាលននយាបាយននេះ និងនធ្វើការវាយតំនលនលើបំ



ោស់បតូរសំខ្ន់លមីៗដដ្លបាននធ្វើន ើងនិងរនបៀបដដ្លវារតូវបានអនុវតត នដ្ើមបផី្សតល់នូវអនុសសន៍នដ្ើមបី
ពរងឹងអភិបាលកិចចនទសនតរបនវសន៍ការងារនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ។ 

របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍ 
 
ការអភិវឌ្ឍន៍នសដ្ឋកិចចដ៏្ឆ្ប់រហ័្សរបស់ោ៉ា ន សីុចប់នផ្សតើមនៅទសវតសឆ្ន ំ 1970 បាននធ្វើឱយោនការខវេះ
ខ្តការងារ ជាពិនសសនៅកនុងការងារដដ្លោនជំនាញតិចតួចនៅកនុងវស័ិយនសដ្ឋកិចចសំខ្ន់ៗមួយ
ចំនួននននសដ្ឋកិចចរបស់របនទសោ៉ា ន សីុ ោនដូ្ចជាវស័ិយផ្សលិតកមម វស័ិយនសវាកមម វស័ិយដំាដុ្េះ និង
ឧសាហ្កមមកសិកមមឧសាហ្កមមសំណង់។ ដូ្នចនេះរបនទសោ៉ា ន សីុគឺជារបនទសដដ្លទទួលបានពល
កមមដដ្លមកពីរបនទសសោជិកអាស៊ា នជិតខ្ងរបស់ខលួន។ 

អងគការ MTUC និងអងគការសងគមសីុវលិនានាដូ្ចជាអងគការ Tenaganita រកុមរបឹកាគណៈនមធាវ ីនិង
មជឈមណឌ លធ្នធាននទសនតរបនវសន៍ (MRC) បានរួមចំដណកកនុងការនរៀបចំពលករនទសនតររបនវសន៍
ចូលរួមនដ្ើមបីដសវងរកដំ្នណាេះស្រសយន្លើយតបបញ្ញហ របឈ្មនឹងបញ្ញហ លមីៗនៅកនុងបរយិាកាសលមី។ មជឈ
មណឌ លធ្នធាននទសនតររបនវសន៍ សហ្ការជាមួយ MTUC និងសហ្ព័នធនិនយាជកោ៉ា ន សីុ (MEF) 
បាននរៀបចំកមមវធីិ្អប់រជំានរចើន នដ្ើមបបីនងកើតការយល់ដឹ្ងកនុងចំនណាមពលករនទសនតររបនវសន៍ អំពី
បញ្ញហ នរគាេះថ្នន ក់ការងារ សិទធិការងារ និងនគាលននយាបាយការងាររបស់របនទសទទួល។ តាមរយៈកមម
វធីិ្នលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ងទំងននេះ ពលករនទសនតររបនវសន៍ មួយចំនួនដដ្លរតូវបាននរជើសនរ ើសនអា
យបានទទួលការបណតុ េះបណាត លនដ្ើមបីនធ្វើជាអនកផ្សតល់នយាបល់ពីមិតតភកតិនដ្ើមបីជួយដ្ល់ពលករោនប
ញ្ញហ ។ 

ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2012 មកអងគការ ILO និងរកមុរបឹកាគណៈនមធាវោី៉ា ន សីុ នដាយសហ្ការជាមួយ
រកសួងធ្នធានមនុសស (MOHR) និងរកសួងមហនផ្សទ បានគំារទកិចចពិនរគាេះនយាបល់ជាបនតបនាទ ប់
ជាមួយមន្រនតីការទូតនិងមន្រនតីកុងស៊ាុលមកពីរបនទសដដ្លោនមូលដាឋ ននៅរបនទសោ៉ា ន សីុ។ ការ
ពិនរគាេះនយាបល់ជាមួយអនុព័នធការងារនិងមន្រនតីកុងស៊ាុល បានសរមបសរមួលឱយោនការយល់ដឹ្ង
កាន់ដតរបនសើរអំពីចាប់និងនីតិវធីិ្របស់ោ៉ា ន សីុ។ ពត៌ោនននេះរតូវបានដចករដំលកបនតកាន៉ាដតទូលំ
ទូោយ នដាយអនុព័នធការងារនិងមន្រនតីកុងស៊ាលុ ដ្ល់ចំនួនពលករនទសនតររបនវសន៍។ នលើសពីននេះ
រកដាសព័ត៌ោនរតូវបាននរៀបចំនិងដចកចយដ្ល់មន្រនតីទំងននេះ និងដចកជូនពលករនទសនតររបនវសន៍។ 
ម៉ាាងនទៀត នគាលការណ៍ដណនំា ផ្ទទ ំងរូបភាព និងខិតប័ណណ រតវូបានដចកចយយា៉ាងទូលំទូោយជា



ពិនសសកនុងអំ ុងនពលដដ្លោនការចូលរួមជាមួយអនុព័នធការងារ។ កមមវធីិ្ទំងននេះតរមូវឱយសោជិក
រកុមការងារនិងរកុមរបឹកាការងារនធ្វើការផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោន ក់ព័នធនឹងសិទធិរបស់ពលករនៅកដនលងនធ្វើ
ការ ក៏ដូ្ចជាផ្សលរបនយាជន៍របស់ពលករនផ្សសងនទៀត។ 

មជឈមណឌ លធ្នធាននទសនតរបនវសន៍បី (MRC) បានរួមចំដណកនដាេះស្រសយបញ្ញហ ដដ្លពលករនទសនតរ
របនវសន៍បានជួបរបទេះ។ នៅនពលសិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវបានរនំោភ MRCបាន
ពិនរគាេះនយាបល់ជាមួយ MEF និង MTUC នដ្ើមបីនដាេះស្រសយបញ្ញហ ទំងននាេះ។ MRCដដ្លោនទីតំាង
នៅតំបន់កណាត លទីរកុងគូឡាឡំាពួ ោនការពិភាកានិងបនតពិភាកាជាមួយនឹងអនុរបធានការងារនិង
សោជិករកុមរបឹកានដ្ើមបីធានាព័ត៌ោនរតឹមរតូវនៅដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ 

 

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ ក់ព័នធ ចាប់ និងបទបញ្ញជ  

រកសួងសំខ្ន់ៗរបស់រាជរដាឋ ភិបាល ក់ព័នធកនុងការអភិវឌ្ឍន៍និងរគប់រគងនគាលននយាបាយនទសនតរ
របនវសន៍នៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុគឺ MOHR និង MOHA ។ ការទទួលខុសរតូវ មិនរតូវបានដបងដចក
នដាយនសមើភាពរវាងសថ ប័នទំងពីរនទ ខណៈរកសួងមហនផ្សទបាននំាមុខកនុងការបនងកើតនគាលននយាបាយ 
និងការអនុវតតជានរចើនឆ្ន ំ។ ជាលទធផ្សល នគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍របស់របនទសោ៉ា ន សីុរតូវ
បានតរមង់ទិសយា៉ាងខ្ល ំងនឆ្ព េះនៅរកការធានាសនតិសុខជាតិ។ ការអនុម័តវធិានការនដ្ើមបពីរងីក ឬចុេះ
កិចចសនានលើចំនួនពលករនទសនតររបនវសន៍នៅកនុងរបនទស និងកាត់បនថយការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍មិន
នទៀងទត់ គឺជាកងវល់នគាលននយាបាយចមបងៗបំផុ្សត បដនថមនលើការរគប់រគងផ្សលប៉ាេះ ល់ននការនធ្វើ
នទសនតររបនវសន៍នៅនលើការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិចច និងសងគមជាតិ ឬការ រសិទធិរបស់ពលករ។ 

សថ ប័នរតួតពិនិតយនមើលនគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍នៅរបនទសោ៉ា ន សីុ រតូវបាននគនៅថ្នជា 
គណៈកោម ធិ្ការគណៈរដ្ឋមន្រនតីសតីពីពលករបរនទស និងនទសនតររបនវសន៍ខុសចាប់ (CCFWII) ។ 
រកសួងមហនផ្សទោនមុខងារជានលខ្ធិ្ការដាឋ នសរោប់ CCFWII ដដ្លរតូវបានដឹ្កនំានដាយឧបនាយក
រដ្ឋមន្រនតីនិងោនតំណាងមកពីរកសួងចំនួន 13 ។ គណៈកោម ធិ្ការននេះ រតូវបានកំណត់ជាដំ្បូងកនុងការ
បនងកើតនគាលននយាបាយទក់ទងនឹងនទសនតររបនវសន៍ការងារ ប៉ាុដនតនបសកកមមរបស់ខលួនរតវូបានពរងីក
នៅឆ្ន ំ 2005 នដ្ើមបីរមួបញ្ចូ លបញ្ញហ នទសនតររបនវសន៍ខុសចាប់។ 



បចចុបបននននេះគាម នបទបញ្ាតតិដផ្សនករដ្ឋធ្មមនុញ្ា ឬរដ្ឋបាលដដ្លរគប់រគងនលើការការ រជននភៀសខលួននៅ
កនុងរបនទសោ៉ា ន សីុនទ។ "ជននទសនតរបនវសន៍ខុសចាប់" គឺជារកុមមិនោនការនរ ើសនអើង ដដ្លរួមោន
ពលករនទសនតររបនវសន៍គាម នឯកសរ និងអនកដសវងរកសិទធិរជកនកាននៅកនុងរបនទស។ 

តារាង១ 
ពលករនទសនតររបនវសន៍កំពុងនធ្វើការនៅរបនទសោ៉ាន សីុ តាមវស័ិយ 
(តួរនលខនលៃ ៣១ ធ្នូ ២០១៦)  
 

   DOMESTIC HELPERS CONSTRUCTION MANUFACTURING 

NO. NATIONALITY           

  M  F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL 

1 CAMBODIA 4  2,191 2,195 136 34 170 828 1,334 2,162 
            

2 INDONESIA 533  92,142 92,675 190,353 16,505 206,858 37,424 88,703 126,127 
            

3 LAO PDR 0  18 18 1 0 1 7 7 14 
            

4 MYANMAR 10  93 103 16,407 740 17,147 80,983 19,020 100,003 
            

5 PHILIPPINES 101  36,491 36,592 3,371 118 3,489 3,719 525 4,244 
            

6 THAILAND 13  312 325 586 11 597 266 63 329 
            

7 VIET NAM 5  517 522 3,562 213 3,775 10,319 16,026 26,345 
            

 TOTAL 666  131,764 132,430 214,416 17,621 232,037 133,546 125,678 259,224 
            

            
   SERVICES   FARMING  AGRICULTURE   

NO. NATIONALITY           TOTAL 

  M F TOTAL M F TOTAL M F  TOTAL  

1 CAMBODIA 92 928 1,020 101 80 181 191 76  267 5,995 
             

2 INDONESIA 23,804 17,392 41,196 179,593 33,773 213,366 64,153 14,112  78,265 758,487 
             

3 LAO PDR 0 1 1 0 1 1 2 0  2 37 
             

4 MYANMAR 13,313 1,783 15,096 1,341 266 1,607 3,833 703  4,536 138,492 
             

5 PHILIPPINES 3,780 1,787 5,567 3,223 1,149 4,372 3,154 948  4,102 58,366 
             

6 THAILAND 4,521 4,379 8,900 289 171 460 1,172 591  1,763 12,374 
             

7 VIET NAM 673 767 1,440 28 28 56 209 202  411 32,549 
             

 TOTAL 46,183 27,037 73,220 184,575 35,468 220,043 72,714 16,632  89,346 1,006,300 
             

             
FEMALE (F) 354,200 35.2% 

MALE (M) 652,100 64.8% 

Total 1,006,300 100% 

 
Source:  Immigration Department of Malaysia. 

 



ោនការចងអុលបងាហ ញខលេះៗថ្ននគាលននយាបាយនធ្វើនទសនតររបនវសន៍អាចរតូវបានផ្សារភាជ ប់យា៉ាងជិត
សនិទធនៅនឹងនគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងផ្សតល់ការការ រកាន់ដតរបនសើរន ើងសរោប់ពលករនិនយាជិត
នឆ្ព េះនៅមុខ។ នៅកនុងរកបខ័ណឌ ដផ្សនការសកមមភាពទី 11 ននរបនទសោ៉ា ន សីុ វារតូវបាននគបញ្ញជ ក់
ចាស់ថ្ន "នគាលននយាបាយនទសនតរបនវសន៍និងនគាលននយាបាយការងារដ៏្ទូលំទូោយ សរោប់
ពលករបរនទស នឹងរតវូបានបនងកើតន ើងនដាយយកចិតតទុកដាក់នលើតរមូវការននឧសាហ្កមមនិង
សុខុោលភាពរបស់ពលករបរនទស ... រកសួងមហនផ្សទនឹងនដ្ើរតួនាទីនំាមុខនៅកនុងនគាលននយាបាយ - 
បនងកើតការរគប់រគងពលករបរនទស "។ (រដាឋ ភិបាលោ៉ា ន សីុឆ្ន ំ 2015 ទំព័រ 5-18) ។ ននេះហក់ជា
ជំហនវជិជោននឆ្ព េះនៅសនរមចបាននូវភាពសមុគសម ញកាន់ដតខ្ល ំងន ើងនលើអភិបាលកិចចនទសនតររបនវ
សន៍ការងារ។ 

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ 1959 
 
ចាប់សតីអំពីនទសនតររបនវសន៍ផ្សតល់នូវចាប់សរោប់ការចូលនិងសន ក់នៅរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍
នៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ នហ្ើយការអនុវតតចាប់រតូវបានរបគល់ឱយនាយកដាឋ ននទសនតររបនវសន៍រកសួង
មហនផ្សទ។ នដ្ើមបីន្លើយតបនៅនឹងការនកើនន ើងយា៉ាងឆ្ប់រហ័្សននចំនួនជននទសនតររបនវសន៍គាម នឯក
សរដដ្លនធ្វើការនៅកនុងរពំដដ្នរបស់ខលួន ចាប់ននេះរតូវបាននធ្វើវនិសធ្នកមមនៅដខសីហឆ្ន ំ 2002 កនុង
នគាលបំណងរតួតពិនិតយលំហូ្រននជននទសនតររបនវសន៍មិននទៀងទត់។ ចាប់វនិសធ្នកមមបទនលមើស
រពហ្មទណឌ ជននទសនតររបនវសន៍ដដ្លមិននគារពតាមនគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍ោ៉ា ន សីុ 
ដដ្លទក់ទងនឹងការចូលសន ក់នៅនិងនធ្វើការ ដដ្លនធ្វើឱយពួកនគអាចរតូវបានចប់ខលួន របសិននបើរក
ន ើញនដាយអាជាា ធ្រ ឬអងគភាពសម័រគចិតតរបស់របជាជន (RELA) ។ 

វាក៏បងាហ ញពីការផ្សតនាទ នទសយា៉ាងតឹងរុងឹផ្សងដដ្រ សរោប់ទំងនិនយាជកដដ្លជួលជននទសនតររបនវសន៍
គាម នឯកសរនិងជននទសនតររបនវសន៍មិនរបរកតីនដាយខលួនឯង រួមទំងការផ្ទកពិន័យរហូ្តដ្ល់10 
 ន់MYR (2 280 ដុ្ោល រអានមរកិ) ការកាត់នទសជាប់ពនធនាគាររហូ្តដ្ល់ 5ឆ្ន  ំការកត់រតាចូលកនុង
បញ្ជ ីរនមម  និងការនិរនទសយា៉ាងឆ្ប់រហ័្ស។ ការអនុវតតតាមលកខណៈវន័ិយននចាប់ រតូវបាននគដឹ្ងថ្ន
ោនភាពមិននសមើគាន យា៉ាងខ្ល ំងរវាងនិនយាជកនិងជននទសនតររបនវសន៍ នហ្ើយមិនោនផ្សលប៉ាេះ ល់
ចាស់ោស់នលើការកាត់បនថយចំនួនជននទសនតររបនវសន៍មិននទៀងទត់ដដ្លកំពុងនធ្វើការនៅកនុង
របនទសោ៉ា ន សីុ។ នៅឆ្ន ំ 2006 រដាឋ ភិបាលោ៉ា ន សីុបានចប់នផ្សតើមដំ្នណើ រការតុោការនទសនតររបនវស



ន៍នៅកនុងមណឌ ល ំុឃំាងមួយចំនួនរបស់ខលួន។ ទំងននេះរតូវបានបនងកើតន ើងកនុងនគាលបំណងសរមួល
ដំ្នណើ រការនិរនទសនដាយនរបើមជឈមណឌ ល ំុឃំាងជាមជឈមណឌ លមួយដដ្លជននទសនតររបនវសន៍រតូវ
បានឃាត់ខលួន ពិន័យ និងដាក់ទណឌ កមមចំន េះការចូលនិងសន ក់នៅខុសចាប់។ 

ចាប់កាងារឆ្ន ១ំ៩៥៥ និងរកបខ័ណឌ ចាប់ ក់ព័នធនផ្សសងៗ 
 
លកខខណឌ ការងារសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានរគប់រគងនដាយចាប់ការងារ ដដ្លរកសួង
មហនផ្សទរតូវបាននគរបគល់ភារកិចចឱយនធ្វើជាអភិបាល។ ចាប់ការងារនផ្សសងៗដលមនទៀតដូ្ចជា ចាប់សតីពី
សុវតថិភាពនិងសុខភាពការងារ ចាប់សំណងពលកមមពលករ ចាប់ទំនាក់ទំនងវជិាជ ជីវៈនិងសហ្ជីព ក៏
រតូវអនុវតតផ្សងដដ្រចំន េះពលករនទសនតររបនវសន៍។ ជានគាលការណ៍រកបខ័ណឌ ននចាប់ការងារននេះ ផ្សតល់
នូវសមភាពននការពាបាលសរោប់ជននទសនតររបនវសន៍ដដ្លបានចុេះបញ្ជ ីជាមួយរបជាពលរដ្ឋនៅកនុង
លកខខណឌ ននរបាក់ឈ្នួល នោ៉ាងនធ្វើការ នលៃឈ្ប់សរោក ការបញ្ច ប់ការមិននរ ើសនអើងនសរភីាពននការចូល
រួម ការទទួលបានយនតការ កយបណតឹ ង និងការការ រនផ្សសងៗនទៀត។ នទេះយា៉ាងណាក៏នដាយនៅកនុង
ការអនុវតតចាប់ ចាប់ការងារជានរឿយៗមិនរតូវបានអនុវតតសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍នទ។ 

ចាប់ទីភាន ក់ងារនធ្វើការងារឯកជន 1981 
 
នីតិវធីិ្បទបញ្ាតតិសរោប់ការនរជើសនរ ើសពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវបានផ្សតល់នដាយភាន ក់ងារទីភាន ក់ងារ
ការងារឯកជនឆ្ន  ំ1981 ។ ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ រតូវបានតរមូវឱយទទួលបាននូវអាជាា ប័ណណនដ្ើមបី
របតិបតតិការនដាយអនុញ្ញា តិពីរកសួងធ្នធានមនុសស (MOHR) នហ្ើយោនការយល់រពមបដនថមនទៀត
សរោប់ការបញ្ជូ នពលករនៅនរៅរបនទស។ នដាយសរដតចាប់ននេះរតូវបានបនងកើតន ើងដំ្បូងនដាយ
ោននចតនានិយ័តកមមទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករដដ្លផ្សតល់នសវាកមមសរោប់ការងារកនុងស្រសុកនិងការ
បញ្ជូ នពលករោ៉ា ន សីុនៅបរនទស វាបានកាល យនៅជាហួ្សសម័យសរោប់បរបិទបចចុបបននដដ្លការ
នរជើសនរ ើសពលករនទសនតររបនវសន៍ចូលមកកនុងរបនទសកំពុងោននរចើន។ 

ចាប់ននេះរតូវបាននគរពឹំងថ្ននឹងរតូវដាក់បញ្ចូលនដាយភាន ក់ងារភាន ក់ងាររកការងារឯកជន ដដ្លនសចកតី
រ ងចាប់មួយរតូវបានដចករដំលកជាសធារណៈនៅឆ្ន ំ 2014 ប៉ាុដនតហក់ដូ្ចជាបានបញ្ឈប់ដំ្នណើ រការ
នីតិបបញ្ាតតិ។ រកសួងមហនផ្សទបាននិយាយថ្ន ចាប់លមីននេះនឹងពរងីកដ្ល់ការនរជើសនរ ើសពលករបរនទស



និងនលើកកមពស់ការអនុវតតចាប់ជាពិនសសសរោប់ការនរជើសនរ ើសពលករបនរមើការងារតាមផ្សទេះ ប៉ាុដនតនឹង
មិននដាេះស្រសយបញ្ញហ ននទីភាន ក់ងារកោល ំងពលកមមនទ។ 

ចាប់របឆំ្ងការជួញដូ្រមនុសសឆ្ន  ំ2007 
 
ចាប់របឆំ្ងការជួញដូ្រមនុសស កំរតិរកមរពហ្មទណឌ ដ្ល់ការជួញដូ្រមនុសសសរោប់នគាលបំណងនន
ការនកងរបវញ័្ច កោល ំងពលកមម ស្រសបតាមសតង់ដារអនតរជាតិដដ្លបានបនងកើតន ើងនរកាមពិធី្សរននអងគ
ការសហ្របជាជាតិ (Palermo Protocols) ។ វារតូវបាននធ្វើវនិសធ្នកមម នដ្ើមបីកាល យជាការរបឆំ្ងការ
ជួញដូ្រមនុសសនិងការរត់ពនធជននទសនតរបនវសន៍កនុងឆ្ន ំ 2010 (ATIPSOM) ដដ្លបានពរងីកនិយមន័យ
ននការជួញដូ្រមនុសសនដ្ើមបរីួមបញ្ចូ លសកមមភាពទំងអស់ដដ្ល ក់ព័នធនឹងការទទួល ឬដលរកាកោល ំង
ពលកមម ឬនសវាកមមរបស់មនុសសតាមរយៈការបងខិតបងខំ។ 

ចាប់ននេះោនលកខណៈទូលំទូោយកនុងការដាក់នទសរពហ្មទណឌ រគប់ទិដ្ឋភាពទំងអស់ននការជួញដូ្រ
និងបនងកើតការដាក់ទណឌ កមមយា៉ាងតឹងរុងឹរហូ្តដ្ល់ការដាក់ពនធនាគារោនរហូ្តដ្ល់ 20 ឆ្ន ំនិងពិន័យជា
របាក់ចំន េះអនកដដ្លរតវូបានផ្សតនាទ នទស។ នៅនពលដដ្ល កយបណតឹ ងរតូវបានដាក់សូមបដីតការបំនពញ
ជំហនដំ្បូងកនុងការកំណត់អតតសញ្ញា ណនិនយាជកដដ្លទទួលខុសរតវូតាមផ្សលូវចាប់ជានរឿយៗបងាហ ញ
ពីភារកិចចដ៏្គួរឱយភ័យខ្ល ចនដាយសរដតការអនុវតតជាទូនៅននកោល ំងពលកមម និងយកនៅនៅ៉ាការបនត។ 

ការយល់ដឹ្ងពីសរៈសំខ្ន់ននការការ រសិទធិរបស់ពលករទំងអស់ នដ្ើមបីបាននជៀសវាងការរបណំាង
របដជងចំន េះលកខខណឌ ការងារពលករកមមការនីិនធ្វើនទសនតរបនវសន៍អាចចូលរួមសហ្ជីព និងផ្សតល់ឱយ
ពួកនគនូវជំនួយដផ្សនកចាប់ សរោប់ករណីរនំោភបំ ន។ បនាទ ប់ពីការអនុវតតចាប់ននេះ រដាឋ ភិបាលោ៉ា
ន សីុបានចប់នផ្សតើមដផ្សនការសកមមភាពជាតិរយៈនពល 5 ឆ្ន ំ (2010-2015) សំនៅបនងកើនវធិានការបងាក រ
ការការ រនិងការយល់ដឹ្ងពីសងគម។ នៅកនុងដខវចិឆិកាឆ្ន  ំ2013 រដាឋ ភិបាលោ៉ា ន សីុបានដាក់ដំ្នណើ រ
ការនីតិវធីិ្របតិបតតិការសតង់ដារសរោប់ការនសុើបអនងកតនិងការកាត់នទសបទនលមើសជួញដូ្រនិងដផ្សនការ
សកមមភាពតាមដានសរោប់ឆ្ន ំ 2016-2020 កំពុងរតូវបានបនងកើតន ើង។ 

រកុមរបឹការបឆំ្ងការជួញដូ្រមនុសសនិងការរត់ពនធជននទសនតរបនវសន៍ (MAPO) ទទួលខុសរតូវនលើការ
រតួតពិនិតយការអនុវតតគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមទំងននេះ ដដ្លរួមោនអនកតំណាងមកពីរកសួងជានរចើននហ្ើយរតូវ
បានដឹ្កនំានដាយរកសួងមហនផ្សទ។ អងគភាពរបឆំ្ងការជួញដូ្រមនុសសរតូវបានបនងកើតន ើងនរកាមការ



រគប់រគងរបស់នគរបាលជាតិោ៉ា ន សីុនដ្ើមបីនសុើបអនងកតពីបទនលមើសជួញដូ្រនិងមុខតំដណងជំនាញរតូវ
បានបនងកើតន ើងនៅនាយកដាឋ ននទសនតររបនវសន៍និងអងគជំនំុជរមេះអគគនមធាវ។ី កិចចខិតខំរបឹងដរបង
របស់រាជរដាឋ ភិបាលកនុងការរបយុទធរបឆំ្ងនឹងការជួញដូ្រក៏រាប់បញ្ចូ លផ្សងដដ្រអាជាា ធ្រអាជាា កណាត ល
នៅកនុងវធីិ្សស្រសតពហុ្ជំនាញនដ្ើមបីអនុវតតចាប់ រួមទំងការបនងកើតអងគភាពរបឆំ្ងការជួញដូ្រមនុសសកនុង
រកសួងសុខ្ភិបាល និងការផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លដ្ល់អនករតួតពិនិតយនលើទំហំ្ការងារននការជួញដូ្រ។ 

ភាពជានដ្គូ 
 
របនទសោ៉ា ន សីុបានចរចអនុសសរណៈនយាគយល់នទវភាគីនដ្ើមបីរគប់រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
ការងារ ចប់ពីឆ្ន ំ 1984 ។ លមីៗននេះអនុសសរណៈននការនយាគយល់រតូវបានចុេះហ្តថនលខ្ជាមួយ
របនទសស្រសីលងាក  ចិន នល បង់កាល នដ្ស បា៉ា គីសថ ន ឥណាឌ  នវៀតណាម និងឥណឌូ នណសីុ។ កនុងករណីជា
នរចើនបញ្ញហ ជាមួយការរនំោភបំ ននិងការនបាករបាស់ 14 នៅដតបនតនកើតោន នបើនទេះបីជាោន
ដំ្នណើ រការផ្សលូវការសរោប់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារដដ្លរួមចំដណកដ្ល់ភាពតានតឹងដផ្សនកការទូត 
និងការផ្ទអ កការបញ្ជូ នពលករ។ ការនកងរបវញ័្ច ពលករបនរមើការតាមផ្សទេះ គឺជាបញ្ញហ ចំបងមួយដដ្លអនុ
សសរណៈននការនយាគយល់គាន បានពាយាមនដាេះស្រសយជាមួយរបនទសហ្វីលីពីន ឥណឌូ នណសីុ និងកមពុ
ជា ដដ្លកនលងមករតូវបានបញ្ឈប់ការបញ្ជូ នពលករ នដាយសរនហ្តុផ្សលននបញ្ញហ មួយចំនួន។ 

ខណៈនពលោនការបនងកើនការការ រសរោប់រកុមពលករបំនរ ើការងារតាមផ្សទេះមួយចំនួននៅកនុងរបនទស
ោ៉ា ន សីុ បញ្ញហ ជាចមបងមួយចំន េះការនរបើរបាស់កិចចរពមនរពៀងទំងននេះជាឧបករណ៍នដ្ើមបីផ្ទល ស់បតូរ គឺ
ពួកនគអនុវតតតាមមូលដាឋ នសញ្ញជ តិ ជាជាងសរោប់វស័ិយទំងមូល។ ដូ្នចនេះពួកនគអាចនធ្វើឱយោនឥទធិ
ពលនដាយនចដ្នយកនុងការបនងកើតឱយោនការនរ ើសនអើងចំន េះជាតិសសន៍ននពលករនធ្វើការតាមផ្សទេះ ជា
ជាងការនធ្វើឱយរបនសើរន ើងនូវសមភាពដដ្លអាចសនរមចបានតាមរយៈចាប់ជាតិ។ 

ពលករបនរមើការតាមផ្សទេះរបស់របនទសហ្វីលីពីន ជាទូនៅរតូវបានចត់ទុកថ្នោនសិទធិ និងរបាក់នបៀវតស
ខពស់បំផុ្សតដដ្លជាលទធផ្សលននការចរចរយា៉ាងរងឹោំរបស់រដាឋ ភិបាលរបស់ពួកនគនៅនពលចុេះហ្តថនលខ្
នលើអនុសសរណៈ។ ពួកនគតំណាងឱយពលករភាគតិចនធ្វើការនៅកនុងវស័ិយននេះនរ េះ 71 ភាគរយននអនក
នធ្វើការតាមផ្សទេះដដ្លបានចុេះបញ្ជ ីមកពីរបនទសជិតខ្ងឥណឌូ នណសីុ នៅកនុងឆ្ន ំ 2013 ។ និនាន ការនៅកនុង
ប៉ាុនាម នឆ្ន ំលមីៗននេះ បាននឆ្ព េះនៅរកការនធ្វើពិពិធ្កមមថ្នន ក់ជាតិកនុងការនរជើសនរ ើសពលករបនរមើការតាមផ្សទេះ
នដាយសរដតការផ្ទអ ករបស់រដាឋ ភិបាល។ និងការផ្សតល់សចច ប័នននកិចចរពមនរពៀងនទវភាគីបដនថមនទៀត។ 



គន្ធន្សិេទ  
 

1. វគគបណតុ េះបណាត លសរោប់ពលករបរនទសដដ្លនធ្វើការនៅរបនទសោ៉ា ន សីុ - សិកាខ សោនធ្វើ
នៅរបនទសបញ្ជូ នៈ សោភ រៈសិកានដ្ើមបីទទួលបានវញិ្ញា បនបរតននភាពោនសិទធិទទួលបាន ។ 

2. នគាលការណ៍ដណនំានដ្ើមបីជួលអនកបនរមើការងារតាមផ្សទេះ 
3. ការពិនរគាេះនយាបល់ជាមួយអនុព័នធការងារនិងមន្រនតីការងារកុងស៊ាុលនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ 
សតីពីការការ រពលករនទសនតរបនវសន៍ 

4. បទដាឋ នការងារអនតរជាតិសតីពីសិទធិរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ នគាលការណ៍ដណនំាសរោប់
អនកនរៀបចំនគាលននយាបាយ និងអនកអនុវតត 

5. នគាលននយាបាយ និតិវធីិ្ និងលកខ័ណឌ នដ្ើមបជួីលពលករបរនទស 
6. នសៀវនៅសរោប់ពលករបរនទសនធ្វើការកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ 
7. ការពិនិតយនគាលននយាបាយសតីពីការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ពលកមមនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ / 
សកមមភាពរតីគុណនដ្ើមបីនលើកកមពស់ការរួមចំដណកននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍នៅកាន់កំនណើ ន
នសដ្ឋកិចចនិងការអភិវឌ្ឍនៅកនុងអាស៊ា ន (គនរោង TRIANGLE II) ។ ការយិាល័យរបចំតំបន់
អងគការILO សរោប់អាសីុនិងបា៉ា សីុហ្វិក។ ទីរកុងបាងកក :ILO ឆ្ន ំ 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ម្បសេ រោី ន្ម់្ម   
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកចិច ន្ងិ ងារ  
 

នដាយនងើបន ើងវញិពីភាពឯកនកាដផ្សនកនសដ្ឋកិចចនិងននយាបាយជានរចើនទសវតសមកនហ្ើយ របនទសមី
យា៉ា ន់ោ៉ា កំពុងខិតខំរបឹងដរបងនដ្ើមបីកំនណើ ននសដ្ឋកិចចសរោប់ទំងអស់គាន និងការកាត់បនថយភាពរកីរក។ 
របនទសននេះោនសកាត នុពលខ្ល ំងកាល សរោប់ការពរងីកនសដ្ឋកិចចទូលំទូោយដដ្លោនធ្នធានធ្មមជាតិ
នរចើនសមបូរដបប ជាទីតំាងយុទធសស្រសតនៅផ្សលូវបំដបកននទវីបអាសីុ នដាយោនរបជាជនវយ័នកមង និងទីផ្សារ
ដ៏្ធំ្នធ្ដដ្លអាចផ្សតល់ឱកាសវនិិនយាគទូលំទូោយ។ ការនបាេះនឆ្ន តជាតិរបកបនដាយនជាគជ័យដដ្ល
បានរបារពធន ើងនៅដខវចិឆិកាឆ្ន ំ 2015 គឺជារពឹតតិការណ៍សំខ្ន់មួយនៅកនុងការផ្ទល ស់បតូររបស់មីយា៉ា ន់ោ៉ា។ 

រដាឋ ភិបាលដឹ្កនំានដាយសមព័នធភាពជាតិនដ្ើមបលីទធិរបជាធិ្បនតយយ (NLD) បានន ើងកាន់អំណាចនៅដខ
នមសឆ្ន ំ 2016 នៅកនុងរបនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ា  ជារដាឋ ភិបាលសីុវលិដំ្បូងនគកនុងរយៈនពលជានរចើនទសវតស
រ។៍ រដាឋ ភិបាលលមីបានចប់នផ្សតើមនគាលននយាបាយនសដ្ឋកិចចលមីៗ និងបនងកើនកិចចខិតខំរបឹងដរបងសរោប់
ដំ្នណើ រការសនតិភាពនរកាមការដឹ្កនំារបស់ទីរបឹការដ្ឋ គឺនោកស្រសី Daw Aung San Suu Kyi ។ នៅនលៃ
ទី 31 ដខសីហ ឆ្ន ំ 2016 សននិសីទសនាិភាពបា៉ាង ុង សតវតសទី 21 បានរបមូលផ្សតុំតំណាងរដាឋ ភិបាល 
មន្រនតីនយាធា រកុមជនជាតិភាគតិចរបដាប់អាវធុ្ និងអនក ក់ព័នធដ្នទនទៀតនៅកនុងរដ្ឋធានីណាយពីដាវ។ 

ឥលូវននេះ វាោនឱកាសនធ្វើឱយកាន់ដតសីុជនរៅនូវកំដណទរមង់បនងកើតភាពចរមុងចនរមើនរមួគាន សរោប់
ទំងអស់គាន  និងនដ្ើមបឱីយរបនទសននេះអាចបនតឋានៈជាកដនលងនសដ្ឋកិចចរបស់ខលួននៅកនុងរបនទសអាសីុ។ 
កនុងនាមជារបនទសដដ្លធំ្ជាងនគនៅកនុងអាសីុអានគនយ៍ ដី្នគាករបនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ាោនដ្ង់សីុនតរបជា
ជនមួយកនុងចំនណាមដ្ង់សីុនតរបជាជនទបបំផុ្សតនៅកនុងតំបន់ នដាយោនដី្ោនជីជាតិោនសកាត នុ
ពលសំខ្ន់កនុងការបនងកើនផ្សលិតភាព ទិននផ្សល និងរបាក់ចំនណញ នៅកនុងវស័ិយកសិកមមនិងសមបទន
ោនធ្នធានធ្មមជាតិដ៏្សមបូរដបប។ ទីតំាងភូមិសស្រសតរបស់ខលួននៅចំណុចរបសពវននរបនទសចិន និង
ឥណាឌ ដដ្លជារបនទសពីរដដ្លោននសដ្ឋកិចចរងឹោំបំផុ្សតនៅនលើពិភពនោក នធ្វើឱយខលួនោនជំហ្ររងឹោំ
នដ្ើមបីបនតតួនាទីរបនពណីរបស់ខលួនជាមជឈមណឌ ល ណិជជកមមកនុងតំបន់និងជាអនកផ្សគត់ផ្សគង់ដ៏្សំខ្ន់នន
សរធាតុដរ ៉ា ឧសម័នធ្មមជាតិ និងផ្សលិតផ្សលកសិកមម។ 



កំនណើ ននសដ្ឋកិចចរបស់របនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ាបានធាល ក់ចុេះមករតឹម 7 ភាគរយនៅឆ្ន ំ 2015 ដ្ល់ឆ្ន ំ 2016 
នដាយសរដតការរាងំសទេះការផ្សគត់ផ្សគង់ នដាយសរទឹកជំនន់ធ្ៃន់ធ្ៃរ ការធាល ក់ចុេះននលំហូ្រវនិិនយាគលមី និង
បរយិាកាសខ្ងនរៅដដ្លោនការរបកួតរបដជង។ ទឹកជំនន់ដ៏្ធ្ៃន់ធ្ៃរនៅដខកកកដាឆ្ន ំ 2015 បានប៉ាេះ
 ល់ដ្ល់របជាជនរកីរកនិងងាយរងនរគាេះបំផុ្សតនៅកនុងរបនទស នហ្ើយបណាត លឱយោនសោព ធ្អតិផ្សរ
ណា។ បចចុបបននកំនណើ ននសដ្ឋកិចចមធ្យម រតូវបានពាករថ្ននឹងោនជាមធ្យម 8,2 ភាគរយកនុងមួយឆ្ន ំ។ 

ភាពរកីរកនៅមីយា៉ា ន់ោ៉ា រតវូបានរបមូលផ្សតុំនៅតាមតំបន់ជនបទដដ្លរបជាជនរកីរកពឹងដផ្សអកនលើការងារ
កសិកមមនិងការងារធ្មមតាសរោប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកនគ។ របជាពលរដ្ឋជានរចើនោនជីវភាពដកបរ
ដខសបនាទ ត់ននភាពរកីរកនិងងាយទទួលរងនូវវបិតាិនសដ្ឋកិចចទំងមូល។ អនករកភាគនរចើនចូលរួមកនុងវស័ិ
យកសិកមមតូចៗ ពួកនគអាចរតូវបានការ រពីសោព ធ្អតិផ្សរណានានពលលមីៗននេះ ប៉ាុដនតអនករកីរកនៅទី
រកុងទំនងជាទទួលរងផ្សលប៉ាេះ ល់យា៉ាងខ្ល ំងនដាយសរការន ើងនលលអតិផ្សរណាតនមលមហូបអាហរនានពល
លមីៗននេះ។ 

កនុងចំនណាមរដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា ន របជាជនមីយា៉ា ន់ោ៉ាោនអាយុកាលមធ្យមទបបំផុ្សត និងជាអរតា
ខពស់បំផុ្សតទី 2 ននអរតាមរណភាពកុោរនិងទរក។ របជាជនរតឹមដត 1 ភាគ 3 ប៉ាុនណាណ េះដដ្លោនរបព័នធ
អគគិសនី និងដ្ង់សីុនតផ្សលូវលនល់នៅទប កំរតិនៅ 219,8 គី ូដម៉ារតកនុងនផ្សទដី្ទំហំ្ 1.000 គី ូដម៉ារតរកឡា។ 
ជាមួយនឹងការនធ្វើនសរភីាវូបនីយកមមននវស័ិយទូរគមនាគមន៍កនុងឆ្ន ំ 2013 ការនរបើរបាស់ទូរស័ពទចល័ត
និងអិុនធឺ្នណតបាននកើនន ើងយា៉ាងខ្ល ំងពីោនតិចជាង 20% និង 10% នៅកនុងឆ្ន ំ 2014 ដ្ល់ 60% និង 
25% នរៀងគាន ។ ការបនងកើតនគាលននយាបាយ និងបរយិាកាសបទបញ្ាតតិគួរឱយទុកចិតត និងស្រសបចាប់នៅ
កនុងវស័ិយទូរគមនាគមន៍អាចជួយធានានូវការវនិិនយាគឯកជន និងការរកីចំនរ ើននជឿននលឿនជារបចំ។ 

របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍ 
 
សពវនលៃននេះ ចលនារបជាជនពីរបនទសមួយនៅរបនទសមួយនទៀតកាល យជាការអនុវតតន៍ទូនៅដដ្លរតូវ
បាននគសគ ល់យា៉ាងទូលំទូោយថ្នជាការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ មនុសសកាន់ដតនរចើនោនទំននារនៅរស់
នៅជាមួយកតីសងឃឹមសរោប់ឱកាសការងារនិងជីវភាពរបនសើរជាងមុន។ ជាមួយនឹងការផ្ទល ស់បតូរនស
ណារយី៉ាូនសដ្ឋកិចចពិភពនោក និងជាមួយករមិតមិននសមើគាន ននការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិចចរបស់បណាត របនទស
មួយចំនួន បានកាល យនៅជារបនទសអភិវឌ្ឍន៍នហ្ើយរបនទសខលេះមិនោននទ។ របនទសមួយចំនួនរបឈ្ម



នឹងឱកាសការងារខវេះខ្ត ករមិតរបាក់ឈ្នួលអបបរោ និងនរគាេះធ្មមជាតិ និងជនោល េះរបដាប់អាវុធ្។ ទំង
ននេះគឺជាកតាត ជំរុញបងខំឱយរបជាជននធ្វើនទសនតររបនវសន៍នៅកាន់របនទសដដ្លនមម ោនពណ៌នបតង។ 

កនុងករណីរបនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ា  វាគឺជាការអនុវតតដ៏្ដវងឆ្ៃ យមួយដដ្លមនុសសជានរចើននរបើការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍្លងកាត់រពំដដ្ននដ្ើមបីនៅនធ្វើការនៅបរនទស។ រដាឋ ភិបាលមីយា៉ា ន់ោ៉ាបាននបតជាា ចិតតចំន េះករណី
ពលករនទសនតររបនវសន៍ចប់តំាងពីឆ្ន 1ំ990មក កនុងនគាលបំណងនធ្វើឱយោនរបព័នធជាលិកាននពលករមី
យា៉ា ន់ោ៉ា នៅនរៅរបនទស តាមរយៈការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ជារបចំ។ ដូ្នចន េះនហ្ើយ ចាប់ទក់ទងនឹង
ការងារនរៅរបនទសរតូវបានអនុម័តនៅឆ្ន ំ 1999 ។ 
 
នយាងតាមកំណត់រតាផ្សលូវការរបស់នាយកដាឋ នការងារ (DOL) នរកាមរកសួងការងារ នទសនតររបនវសន៍
និងរបជាជន (MOLIP) បណាត របនទសសំខ្ន់ៗ គឺរបនទសនល ោ៉ា ន សីុ សធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា សិងហបុរ ីនិងជ
ប៉ាុន។ ឧសាហ្កមមសំខ្ន់ៗនរបើរបាស់កោល ំងពលកមមទូនៅគឺ ផ្សលិតកមម សំណង់ កសិកមម និងនសវាក
មម។ របនទសនអមីរា៉ាតអារា៉ា ប់រមួ ក៏ជារបនទសទទួលបានពលករមីយា៉ា ន់ោ៉ា  កនុងការផ្សតល់នសវាកមម
សណាឋ គារនិងអាកាសចរណ៍ផ្សងដដ្រ។ 

របជាពលរដ្ឋមីយា៉ា ន់ោ៉ាបាននរបើរបាស់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ជាយុទធសស្រសតកនុងការរស់រានោនជីវតិ
យូរអដងវងសរោប់សុវតថិភាពនិងការចិញ្ច ឹមជីវតិ។ អនកដដ្លបាននធ្វើនទសនតររបនវសន៍ មិនរតឹមដតឧបតថមភ
ខលួនប៉ាុនណាណ េះនទ ប៉ាុដនតក៏ពាយាមនផ្សាើររបាក់ឱយបានរគប់រគាន់នដ្ើមបីឱយរគួសរ និងសហ្គមន៍របស់ពួកនគ
អាចរគប់រគងបាន។ មនុសសភាគនរចើនមកពីរបនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ា នធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយឯកឯង 
នដាយការនរបើឈ្មួញកណាត ល ឬនមខយល់ សរោប់រចកផ្សលូវលមី ឬនរគាេះថ្នន ក់។ ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2009 មក មី
យា៉ា ន់ោ៉ាបាននបើកឱយោនជននទសនតររបនវសន៍ នធ្វើនទសនតររបនវសន៍ជាមួយការងារដដ្លោនការនរៀបចំ
ជាមុននិងឯកសរចំបាច់។ យា៉ាងណាក៏នដាយ ភាគនរចើនននជននទសនតរបនវសន៍មកពីរបនទសមីយា៉ា ន់
ោ៉ា  នៅដតបនតជាជននទសនតររបនវសន៍ដដ្លចកនចញពីរបនទសនដាយមិន្លងកាត់តាមបណាត ញទំង
ននាេះ។ 

នយាងតាមការនធ្វើជំនរឿនរបជាជនមីយា៉ា ន់ោ៉ាឆ្ន ំ 2014 ោន70,2 ភាគរយននជននទសនតររបនវសន៍ទំង
អស់សថិតនៅកនុងរបនទសនល។ ចំនួនជននទសនតររបនវសន៍ ដដ្លោនចំនួនតិចតួចប៉ាុដនតនៅដតោនចំនួន
នរចើនកំពុងនធ្វើការនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ ចិន និងសិងហបុរ។ី របនទសនផ្សសងនទៀតនននគាលនៅមិនបាន
បញ្ញជ ក់នៅកនុងការនធ្វើជំនរឿនននេះរមួោនកូនរ ៉ាខ្ងតបូង ជប៉ាុន កាតា អារា៉ាប៊ាីសអូឌី្ត និងអារា៉ា ប់រួម។ ការនធ្វើ



នទសនតររបនវសន៍ជារបចំមិនទន់អាចធានាដ្ល់ជននទសនតររបនវសន៍នូវសិទធិនសរភីាពរបស់ពួកនគពី
ការនកងរបវញ័្ច អំនពើពុករលួយការបនលំនិងដកលងបនលំន ើយ។ 

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារចាប់និងបទបញ្ញជ នផ្សសងៗ 
 
ចាប់ដដ្លោនស្រសប់ទក់ទងនឹងការងារនរៅរបនទសឆ្ន ំ 1999 គឺខវេះខ្តកនុងបទបញ្ាតតិចាស់ោស់
ដដ្លទក់ទងនឹងកមមវធីិ្ការងារខ្ងនលើ។ នយាងនៅតាមនសចកតីជូនដំ្ណឹងននេះ នសចកាីដណនំាសរោប់
ភាន ក់ងារផ្សតល់ការងារនៅនរៅរបនទសដដ្លោនអាជាា ប័ណណ និងសំរាប់ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករនៅ
ភូោរតូវបាននចញឱយរតឹមរតូវ។ 

ខ្ងនរកាមននេះគឺជាការដណនំាទក់ទងនឹងការបណតុ េះបណាត ល: 
១- ធានាថ្នពលករនឹងចូលរួមវគគហ្វឹកហ្វឺនមុននចញដំ្នណើ រនៅកាន់របនទសទទួល។ 
២- ផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លដ្ល់ពលករអំពីលកខខណឌ ននកិចចសនាការងារ វធិានការការ រសរោប់
ពលករនទសនតររបនវសន៍ ភាសមូលដាឋ នននរបនទសទទួល វបបធ្ម៌និងទំននៀមទោល ប់ ពត៌ោនទក់ទង
នឹងចាប់ការងារ ការយល់ដឹ្ងពីការនផ្សទររបាក់តាមរគួសរតាមរយៈរបព័នធធ្នាគារ អាសយដាឋ នទំនាក់
ទំនងសំខ្ន់ៗ ននអងគការនិងនលខទូរស័ពទ និងអាសយដាឋ នអីុដម៉ាល។ ល។ និងផ្សតល់ព័ត៌ោន ក់ព័នធនឹង
យនតការបណតឹ ង និងការនគារពចំន េះអវីគួនធ្វើ និងអវីមិនរតវូនធ្វើ នៅកនុងរបនទសដដ្លទទួលនិងនៅកដនលង
នធ្វើការ។ 
៣- ទទួលខុសរតូវទំងស្រសុងនដាយភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស សំរាប់ពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លចប់នផ្សតើមពី
ការចកនចញរបស់ពួកនគនៅដ្ល់របនទសជានគាលនៅ និងរហូ្តដ្ល់ការវលិរត ប់របស់ពួកនគមក
របនទសកំនណើ តបនាទ ប់ពីកិចចសនាការងារផុ្សតកំណត់។ 

នលើសពីននេះនទៀតរកមសីលធ្ម៌សរោប់សោជិកសហ្ព័នធភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករនៅភូោរតូវបាន
នរៀបចំន ើងនដាយោនការគំារទពីគំនរាង ILO GMS Triangle នរកាមការរតួតពិនិតយរបស់ MOLIP ស្រសប
តាមនសចកតីដលលងការណ៍របស់អាស៊ា ន សតីពី ការការ រនិងការនលើកកមពស់សិទធិរបស់ពលករនទសនត
របនវសន៍ ឆ្ន ំ 2007 ។ អនុសញ្ញា នលខ 181 របស់អងគការពលកមមអនតរជាតិ និងបទដាឋ នការងារអនតរជាតិ
សរោប់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ វារតូវបានផ្សសពវផ្សាយនដាយរកសួងមហនផ្សទរួចនហ្ើយនដាយោនការ
ចូលរួមអនងកតពីរកុមសោជិករបស់ខលួននដាយសម័រគចិតតផ្សងដដ្រ។ 



ដផ្សនកនទសនតររបនវសន៍នន DOL រតូវបានចូលរមួនៅកនុងការអនុម័ត និងការរតួតពិនិតយកមមវធីិ្អប់រពំលករ
និងការអនុវតតកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍របកបនដាយសុវតថិភាព។ ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ វគគបណតុ េះបណាត លមុន
នពលនធ្វើការនិងមុននពលនចញដំ្នណើ ររតូវបាននធ្វើន ើងនៅទីរកុងយា៉ានហ្គន នរកាមការរតតួពិនិតយពីដផ្សនក
 ក់ព័នធខ្ងនលើ។ រាល់ការហ្វឹកហ្វឺនមុននពលនចញដំ្នណើ រគឺជាការចំបាច់។ កមមវធីិ្សិកាសរោប់ការ
បណាុ េះបណាា លមុនពលនចញដំ្នណើ ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍នរកាមរបព័នធអនុញ្ញា តការងារ (EPS) 
កនុងការបញ្ជូ នពលករនៅរបនទសកូនរ ៉ា រតូវនធ្វើន ើងតាមការនរៀបចំផ្ទទ ល់នដាយ HRD-Korea ។ 

បចចុបបននននេះ នាយកដាឋ ន ក់ព័នធបាននរៀបចំវគគបណាុ េះបណាា លមុននពលនចញដំ្នណើ រសរោប់ពលករ
នទសនតររបនវសន៍ រតូវបានបញ្ជូ ននៅរបនទសកូនរ ៉ា និងោ៉ា ន សីុ នដាយដផ្សអកនលើកមមវធីិ្សិកាសតង់ដារ
ជាមួយរគូបនរងៀនដដ្លរតវូបានដតងតំាង។ រាល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លចកនចញនៅបរនទស
រតូវដតចុេះបញ្ជ ីជាសថ ពរសរោប់អតតសញ្ញា ណប័ណណបរនទស។ កាតននេះរតូវបាននចញឱយអនកដដ្លបាន
បញ្ច ប់សិកាខ សោបណតុ េះបណាត លមុននពលនចញដំ្នណើ រ។ 

នាយកននមជឈមណឌ លហ្វឹកហ្វឺន Yankin អនុវតតកមមវធីិ្រយៈនពលកនលេះនលៃសរោប់ការសនងខបមុននពល
នចញដំ្នណើ រសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍រតូវបានបញ្ជូ ននៅរបនទសសិងហបុរ ីជប៉ាុន និងអារា៉ា ប់រួម។ 
មា៉ាងវញិនទៀត ភាន ក់ងារការងារនរៅរបនទសោនអាជាា ប័ណណ កំពុងនធ្វើឱយោនការសនងខបមុននពលនចញ
ដំ្នណើ រអំពីការនរៀបចំផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកនគសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍ចកនចញនៅរបនទសនល។ 

នៅរបនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ា  ចាប់ទក់ទងនឹងការងារនរៅរបនទស រតូវបានអនុម័តនៅនលៃទី 9 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 
1999 នដ្ើមបីរគប់រគងបញ្ញហ ទក់ទងនឹងការងារនៅបរនទស។ នគាលបំណងសំខ្ន់ននចាប់ននេះគឺនដ្ើមបី: 
ក. នបើកលទធភាពនរបើរបាស់ធ្នធានមនុសសរបកបនដាយអតថរបនយាជន៍និងជារបព័នធននរដ្ឋ នដ្ើមបីសង
សង់រដ្ឋទំននើបនិងអភិវឌ្ឍន៍។ 
ខ. អនុញ្ញា តឱយអនកដដ្លដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស នដ្ើមបទីទួលបានឱកាសការងារនិងនដ្ើមបី
ទទួលបានការងារដបបននេះតាមរបព័នធ។ 
គ. ធានាថ្នមិនោនការបាត់បង់សិទធិ និងបុពវសិទធិរបស់ពលករនិនយាជិតនទ នហ្ើយថ្នពួកនគទទួលបាន
សិទធិដដ្លពួកនគោនសិទធិ។ និង 
 . អនុញ្ញា តឱយការនរបើរបាស់ជារបព័នធនៅកនុងរបនទស នូវចំនណេះដឹ្ងបទពិនសធ្និងជំនាញដដ្លបាន
ទទួលនៅបរនទស នយាងតាមរបនភទននការងារនរៅរបនទសដដ្លបានអនុវតត។ 



DOL ទទួលខុសរតូវកនុងការនចញការបនតនិងដ្កអាជាា ប័ណណសរោប់ការងារនៅនរៅរបនទសនិងសរោប់
ការរតួតពិនិតយពីភាន ក់ងារោនអាជាា ប័ណណ និងទទួលបនទុកដឹ្កនំាវគគបណតុ េះបណាត លការងារមុនសរោប់
អនកដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស និងការបណតុ េះបណាត លមុននពលនចញដំ្នណើ រ សរោប់ពលករ
នទសនតររបនវសន៍មុននពលចកនចញ។ 

រដាឋ ភិបាលមីយា៉ា ន់ោ៉ាបានបនងកើតគណៈកោម ធិ្ការរតួតពិនិតយការងារនរៅរបនទសនៅនលៃទី 27 ដខឧសភា
ឆ្ន ំ 2011 នដាយោនការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋមន្រនតីរកសួងការងារ នដ្ើមបីជារបនយាជន៍ដ្ល់សហ្ភាពនិង
របជាពលរដ្ឋរបស់ខលួនស្រសបតាមសថ នភាពផ្ទល ស់បតូររបស់របនទស។ គណៈកោម ធិ្ការននេះ ោនភារកិចច
ការ រពលករនទសនតរបនវសន៍ទក់ទងនៅនឹងការបញ្ជូ ន ការសរមបសរមួល ការរតួតពិនិតយ និងការ
ពិនិតយន ើងវញិដដ្លចំបាច់។ 

គណៈកោម ធិ្ការរគប់រគងននេះរតូវបាននគនរៀបចំន ើងវញិជាមួយរដ្ឋមន្រនតីសហ្ព័នធ MOLIP កនុងឋានៈជា
របធាន និងនលខ្ធិ្ការអចិនន្រនតយ៍ផ្សង សរោប់ការងារជានលខ្ធិ្ការរពមទំងោនមន្រនតីជាន់ខពស់មកពី
រកសួង ក់ព័នធ ដូ្ចជា ដផ្សនកកិចចការរពំដដ្ន កិចចការោតុភូមិ ការដឹ្កជញ្ជូ ននិងគមនាគមន៍ ដផ្សនការ និង
ហិ្រញ្ាវតថុ និងសុខុោលភាពសងគម ការសនន្រងាគ េះនិងការតំាងលំនៅលមី នហ្ើយនិងការយិាល័យអគគសវន
កមមសហ្ជីពនៅនលៃទី 29 ដខកញ្ញា ឆ្ន ំ 2016 ។ 

នគាលននយាបាយនដ្ើមបីជួយសរមួលដ្ល់ដំ្នណើ រការនទសនតររបនវសន៍ និងនីតិវធីិ្រតូវបានកំណត់ទំង
សំរាប់ពលករនទសនតររបនវសន៍មីយា៉ា ន់ោ៉ា ដដ្លបចចុបបននកំពុងនធ្វើការនៅនរៅរបនទស និងសរោប់ពល
ករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លោនសកាត នុពល។ ទំងននេះគឺនដ្ើមបី: 

ក. នធ្វើឱយោនភាពងាយស្រសួលកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ដដ្លអនុញ្ញា តឱយជនជាតិមីយា៉ា ន់ោ៉ា ដសវងរក
ការងារនធ្វើនៅបរនទស។ 
ខ. ធានាថ្នសិទធិជាមូលដាឋ នរបស់ជននទសនតររបនវសន៍រតូវបានទទួលសគ ល់និងការ រ។ 
គ. កាត់បនថយនលលនដ្ើម នដ្ើមបីទប់សក ត់ការជួញដូ្រដដ្លទក់ទងនឹងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ 
 . នលើកកមពស់សថ នភាពនសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ជននទសនតររបនវសន៍និងរគួសររបស់ពួកនគ 
ង. អនុញ្ញា តឱយជននទសនតររបនវសន៍ទទួលបានបទពិនសធ្ន៍វជិជោនពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដ្ើមបី
ទទួលបាននូវចំនណេះដឹ្ងនិងបទពិនសធ្ន៍នៅនរៅរបនទស និងដចករដំលកបទពិនសធ្ន៍ទំងននេះ
បនាទ ប់ពីវលិរត ប់មកមីយា៉ា ន់ោ៉ា វញិ។ 



ច. នដ្ើមបីនធ្វើឱយការចល័តកំោំងពលកមមជាដផ្សនកសំខ្ន់ននយុទធសស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ 
្. សហ្ការជាមួយអងគការអនារជាតិនិងសងគមសីុវលិ (ទំងកនុងរបនទសនិងអនតរជាតិ) អំពីបញ្ញហ  ក់ព័នធ
នឹងពលករនទសនតររបនវសន៍។ និង 
ជ. សរមួលដ្ល់ការរបមូលទិននន័យការរគប់រគងព័ត៌ោន និងការស្រសវរជាវ និងការវភិាគនគាលននយា
បាយ។ 

MOLIP បានផ្សតួចនផ្សតើមដផ្សនការសកមមភាពថ្នន ក់ជាតិរយៈនពល 5 ឆ្ន ំនដាយសហ្ការជាមួយ IOM នដ្ើមបី
ការ រយា៉ាងោនរបសិទធភាពនិងការរគប់រគងរបកបនដាយរបសិទធភាពននពលករនទសនតររបនវសន៍មី
យា៉ា ន់ោ៉ា  ស្រសបតាមនគាលននយាបាយការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ កមមវធីិ្ការងារននដផ្សនការរយៈនពល 5 
ឆ្ន ំទក់ទងនឹងបញ្ញហ សំខ្ន់ៗ បញ្ញហ របឈ្មនគាលននយាបាយនិងសកមមភាពដដ្ល ក់ព័នធ។ ពួកនគរមួ
បញ្ចូ លដផ្សនកបួនដូ្ចខ្ងនរកាម: 

១. អភិបាលកិចចនទសនតររបនវសន៍ការងារ   
២. ការការ រ និងពរងឹងអំណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ 
៣. ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ និងការអភិវឌ្ឍ និង 
៤. ការរបមូលទិនន័យ និងរគប់រគង 

 

នរកាមដផ្សនកសាីពីការការ រនិងការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ោនបួនដំ្ណាក់កាល
ជាមួយនឹងជនរមើសនគាលននយាបាយ ក់ព័នធដូ្ចតនៅ: 
១. សរោប់ដំ្ណាក់កាលនរជើសនរ ើសពលករោនជនរមើសនគាលននយាបាយចំនួនពីរ: 
ក. ដកសរមួលរបព័នធនរជើសនរ ើសពលករនដាយដផ្សនកឯកជននិង 
ខ. ពរងឹងសមតថភាពរបស់រកសួងការងារ នដ្ើមបីគំារទដ្ល់ការនរជើសនរ ើសពលករ នៅមូលដាឋ ន និងរាជ
ធានី នខតត។ 

២. សរោប់ដំ្ណាក់កាលមុននពលនចញដំ្នណើ រោនជនរមើសនគាលននយាបាយចំនួនបីគឺ: 
ក. អភិវឌ្ឍឧបករណ៍សរោប់ការនរៀបចំនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ និងនរៀបចំការបណតុ េះបណាត ល មុននពល
នចញដំ្នណើ រ រគបដ្ណត ប់បរសិថ នការងារនិងការរស់នៅនរៅរបនទស ការរគប់រគងហិ្រញ្ាវតថុផ្ទទ ល់ខលួន 
និងការនផ្សាើរបាក់បនញ្ាើ។ 
ខ. បនងកើតសតង់ដារអបបបរោសរោប់ជំនាញចំបាច់ សរោប់វស័ិយការងារសំខ្ន់ៗនៅបរនទស។ និង 



គ. បនងកើនការយល់ដឹ្ងអំពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពនៅកនុងសហ្គមន៍ របនទសបញ្ជូ ន
ជននទសនតររបនវសន៍។ 

៣. សរោប់ដំ្ណាក់កាលការងារនៅនរៅរបនទសោនជនរមើសនគាលននយាបាយមួយ: 
បនងកើនការការ រពលករនទសនតររបនវសន៍នៅកនុងរបនទសទទួល។ 

៤. សរោប់ដំ្ណាក់កាលវលិរត ប់និងការនធ្វើសោហ្រណកមមវញិ ោនជនរមើសនគាលននយាបាយ
របំាមួយដូ្ចខ្ងនរកាមៈ 
ក. ដាក់ កយបណតឹ ងនៅនពលរត ប់មកវញិ ករណីននការបញ្ច ប់កិចចសនាខុសចាប់ការងារ ការនកង
របវញ័្ច  / ការរនំោភបំ ន។ 
ខ. សរមបសរមួលការសងសំណងហិ្រញ្ាវតថុរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ 
គ. សរមបសរមួលការនធ្វើសោហ្រណកមមពលករនទសនតររបនវសន៍រត ប់មកវញិ 
 . បនងកើតរបព័នធទទួលសគ ល់ជំនាញនដ្ើមបីបនងកើននទពនកាសលយ និងជំនាញដដ្លទទួលបានពីពលករ
នទសនតររបនវសន៍រត ប់មកវញិ។ 
ង. តាមដាននិងសរមួលដ្ល់ការវលិរត ប់របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ជាពិនសសស្រសតីកនុងការ
សរមបសរមួលជាមួយបណាត របនទសទទួល។ និង 
ច. ធានាថ្នពលករនទសនតររបនវសន៍វលិរត ប់មកវញិោនសុខភាពលអ និងសមស្រសបកនុងការនធ្វើសោ
ហ្រណកមមនៅកនុងផ្សទេះសហ្គមន៍របស់ពួកនគ។ 

MOLIP បានកំពុងពិនិតយន ើងវញិនូវចាប់សតីពីការងារនៅនរៅរបនទសឆ្ន ំ 1999 និងដផ្សនការសកមមភាព
ជាតិរយៈនពលរបំាឆ្ន ំសរោប់ការរគប់រគងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍អនតរជាតិ (ឆ្ន ំ2013-2017) ។ ការ
ពិភាកាចំបាច់រតូវនធ្វើជាមួយអងគការពលកមមអនតរជាតិ អងគការ IOM និងអងគការ ក់ព័នធដ្នទនទៀត បាន
ចប់នផ្សតើមអនុវតតចាប់លមីជំនួស ដដ្លរគបដ្ណា ប់រគប់ទិដ្ឋភាពននដំ្នណើ រការនិងនិតិវធីិ្នទសនតររបនវសន៍
ស្រសបតាមនពលនវោនិងសថ នភាពទូនៅ។ 

ការអប់រពំលករនិងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព 
 
នាយកដាឋ នការងារ (DOL) បានផ្សាួចនផ្សាើមសិកាខ សោសតីពីការនរតៀមនរៀបចំការងារមុននលៃទី 9 ដខមករា
ឆ្ន ំ 2017 នៅឯមជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត ល នរកាម DOL នៅទីរកុងយំុាងនហគ ន និងនៅទីរកុងោ៉ា ន់ដា



ឡាយសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍ដដ្លោនសកាត នុពល។ ទំងននេះកំពុងរតូវបាននធ្វើន ើងពីរដ្ង
កនុងមួយសបាត ហ៍្។ សិកាខ សោនីមួយៗោនរយៈនពល 3 នលៃ នដាយោនចំនួន 7 នោ៉ាងកនុងមួយនលៃ។ 

ជាមួយគាន ននេះដដ្រ MOLIP បាននរៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លរយៈនពលរបំានលៃសរោប់រគូបនងាគ ល (TOT) 
សរោប់មន្រនតី DOL នៅកនុងកិចចសហ្របតិបតតិការជាមួយអងគការពលកមមអនតរជាតិ។ វគគបណតុ េះបណាត ល
ននេះរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយឥតគិតនលល។ អនកចូលរួមរតូវបានផ្សតល់វញិ្ញា បនប័រត បនាទ ប់ពីបានបញ្ច ប់វគគប
ណតុ េះបណាត ល។ កនុងករណីអនកចូលរួមមិនរតូវបាននគបញ្ជូ ននធ្វើការកនុងមួយឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់សិកាខ
សោរួចនទ នគរតូវ្លងកាត់វគគបណតុ េះបណាត លជាលមីមតងនទៀត។ 

របធានបទខ្ងនរកាមរតូវបានរគបដ្ណត ប់នៅកនុងវគគបណតុ េះបណាត ល: 
១. ព័ត៌ោនសតីពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ស្រសបចាប់និងដំ្នណើ រការនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព។ 
២. ពត៌ោនទូនៅអំពីការយល់ដឹ្ងភូមិសស្រសត របនពណី និងវបបធ្ម៌ននរបនទសនគាលនៅ។ 
៣. សុវតថិភាពនិងសុខភាពការងារ 
៤. ព័ត៌ោនទក់ទងនៅនឹងចាប់ការងារនៅតាមបណាត របនទសនគាលនៅ។ 
៥. លកខខ័ណឌ ទូនៅននកិចចសនាការងារ 
៦. ចំនណេះដឹ្ងអំពីការនផ្សាើរបាក់តាមរគួសរតាមរយៈរបព័នធធ្នាគារជាផ្សលូវការ និង 
៧. អាស័យដាឋ នទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌ោនសំខ្ន់ៗរបស់អងគការ ក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ម្បសេ ហវលីពីនី្  
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកចិច ន្ងិ ងារ  
 

កមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍កោល ំងពលកមមរបស់ហ្វីលីពីនរតូវបានចប់នផ្សតើមនៅទសវតសឆ្ន ំ 1970 វារតូវបាន
នគចត់ទុកថ្នជាវធិានការបនណាា េះអាសនននដ្ើមបីបនធូរបនថយនូវការលំបាកដផ្សនកនសដ្ឋកិចចដដ្លរបនទស
ននេះបានជួបរបទេះនៅរគាននាេះ។ ចប់តំាងពីនពលននាេះមក តំរូវការដ៏្រងឹោំបញ្ញហ នសដ្ឋកិចចកំពុងបនតនកើន
ន ើងតួនាទីកាន់ដតខ្ល ំងន ើងននឧសាហ្កមមនទសនតររបនវសន៍ ការបនងកើនការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
កោល ំងពលកមម សរៈសំខ្ន់ននបណាត ញសងគមនិងសងគម និងការអភិវឌ្ឍវបបធ្ម៌ននការនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍ទំងអស់បានរួមចំដណកដ្ល់ការផ្ទល ស់ទីលំនៅ ។ 

នទេះបីជាទទួលសគ ល់ការរួមចំដណកដ៏្សំខ្ន់របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ហ្វីលីពីននៅកនុងនសដ្ឋកិចច
ជាតិតាមរយៈការនផ្សទររបាក់បនញ្ាើបរនទសក៏នដាយ ក៏រដាឋ ភិបាលហ្វីលីពីនមិននលើកកមពស់ការងារនធ្វើនៅ
នរៅរបនទសថ្នជាមនធ្ាបាយនដ្ើមបីរទរទង់កំនណើ ននសដ្ឋកិចចនិងសនរមចបាននូវការអភិវឌ្ឍជាតិនទ។ 
អតថិភាពននកមមវធីិ្ការងារនៅនរៅរបនទសពឹងដផ្សអកដតនៅនលើការធានាថ្ន នសចកតីនលលលនូរ និងសិទធិមនុសស
គឺជាមូលដាឋ នរបស់របជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីន មិនរតូវបានរនំោភ ឬរនំោភបំ នន ើយ។ (ដផ្សនកទី 2. ក
ចាប់សធារណរដ្ឋនលខ 8042) ដូ្នចនេះរដាឋ ភិបាលបនតសរមួលដ្ល់ការបនងកើតការងារកនុងតំបន់ នដ្ើមបីទប់
សក ត់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយបងខំ ដដ្លនធ្វើឱយការងារនៅនរៅរបនទសកាល យជាជនរមើសជាជាង
ភាពចំបាច់។ 

នៅកនុងទសវតសរចុ៍ងនរកាយននេះ រដ្ឋបានផ្ទល ស់បតូរនឆ្ព េះនៅរកទសសនៈននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍សរោប់
ការងារជាដផ្សនកននសកលភាវូបនីយកមម។ ខណៈនពលដដ្លរបនទសននេះបានពាយាមនរៀបចំបញ្ជូ លគាន
ជាមួយការនលើកកមពស់ ឬការសរមបសរមួលននការផ្ទល ស់បតូរពលកមម ជាមួយនឹងការការ រពលករ ការ
បញ្ជូ ននៅដតជាចំណុចសនូលនៅកនុងនគាលននយាបាយ និងការអនុវតតការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដ្ើមបីការ
ងាររបស់ហ្វីលីពីន។ 

របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍ 
 



ពីអាណានិគមនអសា៉ាញនៅអានមរចិ និងការរតួតរតារបស់ជប៉ាុន ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍របស់របជា
ជនហ្វីលីពីនសរោប់បទពិនសធ្ន៍ការងារបានកាល យជាលកខណៈពិនសសមួយកនុងរបវតតិសស្រសតហ្វីលីពី
ន។ ការចកនចញជានលើកដំ្បូងរបស់ជននភៀសខលួនហ្វីលីពីនគឺ នៅនពលដដ្លរបនទសសថិតនៅនរកាម
ការរគប់រគងរបស់នអសា៉ាញនៅសតវតសទី 16 ។ នៅនពលននាេះទីរកុងោ៉ា នីលោន ណិជជកមម កាសីុណូ
ជាមួយរកុមហ្៊ាុន Acapulco ។ បុរសហ្វីលីពីនរតូវបាននគនរជើសនរ ើសជាអនកសំដដ្ងកំសនត, ចុងនៅ និង
នកមងរត់ការតូចតាច។ 

រលកទីពីរននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍រតូវបានសោគ ល់នដាយការមកដ្ល់ននពលករចោក រអំនៅ Ilocano 
និង Visayan នៅហនវ ៉ានៅ ក់កណាត លទសវតសឆ្ន ំ 1900 ។ នរកាយោនការសត រន ើងវញិនៅនរកាយ
សន្រងាគ ម បាននំាឱយោនជននទសនតររបនវសន៍ហ្វីលីពីនចូលរួមកនុងវស័ិយនយាធា អប់រ ំនិងវសិវកមម។ 

រលកទីបីបានចប់នផ្សតើមនៅឆ្ន ំ 1960 នៅនពលនគាលននយាបាយនទសនតររបនវសន៍របស់អានម៉ារកិរតូវបាន
នគនធ្វើឱយរបនសើរន ើងវញិ នដាយផ្សតល់នូវការបរងួបបរងួមរកុមរគួសរ និងតរមូវការទីផ្សារការងារជាស
រសរសតមភននការចូលនៅសហ្រដ្ឋអានមរកិ។ អាសីុអានគនយ៍និងដផ្សនកខលេះននតំបន់បា៉ា សីុហ្វិក រតូវបាននគផ្សតល់
ជូននូវជំនរ ើសកនុងការរស់នៅកនុងសហ្រដ្ឋអានមរកិ បនាទ ប់ពីការបំនពញកាតពវកិចចរបស់ពួកនគ។ វសិវករហ្វី
លីពីន និងរគូនពទយ រតូវបាននគនរជើសនរ ើសនដ្ើមបីនធ្វើការនៅកនុងរបនទសនីនហ្សរយីា៉ា។ នរកាយមករគូ
បនរងៀនក៏រតូវបានជួលផ្សងដដ្រ។ លំហូ្រនចញស្រសនដ្ៀងគាន នៅរបនទសអូស្រសត លី និងកាណាដា ក៏រតូវបាន
កត់រតាផ្សងដដ្រ។ 

រលកទីបួនរតូវបានបងកន ើងនៅនពលរបនទសននេះបានជួបរបទេះនូវភាពអត់ការងារនធ្វើធ្ៃន់ធ្ៃររហូ្តដ្ល់
ទសវតសរឆ៍្ន ំ 1970 ។ ការរកីចំនរ ើននរបងនៅមជឈឹមបូ ៌ បាននំាឱយោនការនកើនន ើងននគនរោងនហ្ដាឋ
រចនាសមព័នធកនុងចំនណាមរបនទសឈូ្ងសមុរទ ដដ្លនបើកផ្សលូវសរោប់ការនរជើសនរ ើសបុគគលិកសំណង់និង
ជួសជុលនៅហ្វីលីពីន ក៏ដូ្ចជាអនកនៅ៉ាការការងារ។ ការនកើនន ើងនននសដ្ឋកិចចរបស់ខ្ល នៅអាសីុ កនុង
ទសវតសរឆ៍្ន ំ 1980 បាននំាឱយោនការធាល ក់ចុេះននពលករទក់ទងនឹងការសងសង់។ ទីផ្សារការងារបាន
ពរងីកដ្ល់ការងារនធ្វើការកនុងផ្សទេះ ការដលទំសុខភាព ការលក់ដូ្រនិងនសវាកមម។ របនទសនគាលនៅលមីៗ
បានផុ្សសន ើង រួមោននតវា៉ាន់ ហុ្ងកុង សិងហបុរ ីនិងកូនរ ៉ាខ្ងតបូង។ 

ទសវតសឆ្ន ំ 1900 បាននំាមុខនគកនុងការបានបញ្ជូ នពលករជំនាញ និងជំនាញខពស់ដដ្លរតូវបានសោគ ល់
នដាយការបនងកើនពលករជាស្រសតី ដូ្ចជាការដលទំនិងវជិាជ ជីវៈខ្ងនវជជសស្រសត ការបនរងៀន ការទំនាក់ទំនង 



និងព័ត៌ោនវទិា។ សិលបករ សិលបការនីិ និងអនកនធ្វើការងារផ្សទេះនៅនរៅរបនទស ក៏ោនករមិតខពស់ដដ្រ។ 
ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2000 រហូ្តមកដ្ល់បចចុបបនន ហ្វីលីពីនជាប់ចំណាត់ថ្នន ក់ជារបនទសបញ្ជូ ននទសនតររបនវស
ន៍ធំ្ជាងនគលំដាប់នលខ 3 នៅនលើពិភពនោក។ ននេះនបើនយាងតាមអងគការអនតរជាតិខ្ងនទសនតររបនវ
សន៍ (IOM) ។ 

ព័ត៌ោនអំពីពលករនទសនតររបនវសន៍ 
 
នយាងតាមសថិតិោនលមីៗបំផុ្សត ចំនួនសរុបននពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទសសរុបចំនួន 2,3 ោននាក់ 
(OFWs) រតូវបានចងរកងជាឯកសរនៅតាមបណាត របនទសនគាលនៅចំនួន 192 នៅកនុងឆ្ន ំ 2015 ដដ្ល
ជាការកត់រតាខពស់បំផុ្សតនដាយរដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសហ្វីលីពីន (POEA) និងបានរួមចំដណកសរុប
ចំនួន 25,6  ន់ោនដុ្ោល រ គិតជារបាក់នផ្សាើនចញនលើសពី 24,6  ន់ោនដុ្ោល រអានមរកិកាលពីឆ្ន ំមុ
ន។ 

កនុងចំនណាមតួនលខននេះ 77,8 ភាគរយ (1.823.715 នាក់) គឺជាពលករដដ្លនធ្វើការនៅនលើដី្ ខណៈ
ដដ្លពលករចំនួន 519.977 (22.2%) គឺជាពលករដដ្លនធ្វើការជាអនកននសទ។ កនុងចំនណាមពលករ 
ដដ្លនធ្វើការនៅនលើដី្សរុប វាោនចំនួន 33,7% ឬ 614 748 នាក់គឺជាពលករដដ្លរតូវាបាននគជួលលមី ខ
ណៈនពលដដ្លពលករចំនួន 66,3% ឬ 1,208 967 គឺរតូវបាននគជួលន ើងវញិ។ ចំនួនកិចចសនាបាន
ដំ្នណើ រការសរោប់ពលករននសទោនការនកើនន ើងបនតិចបនតួច ០.39 ភាគរយ នកើនន ើងពី 517.972 
នាក់ នៅកនុងឆ្ន ំ 2014 ដ្ល់ 519.977នាក់ នៅកនុងឆ្ន ំ 2015 ។ 

ការនកើនន ើងចំនួន 1,17 ភាគរយននពលករននសទ រតូវបានកត់សោគ ល់នៅឆ្ន ំ 2015 (406.531 នាក់) 
ពី 401.826 នាក់កនុងឆ្ន ំ 2014 ។ ននេះអាចរតូវបាននគសនមត់ថ្ន ោនការនកើនន ើងនូវតរមវូការសរោប់
អនកននសទហ្វីលីពីន លវីនបើោនការរបកួតរបដជងយា៉ាងខ្ល ំងកាល ពីបណាត របនទសបញ្ជូ នពលករននសទ 
កនុងទវីបអាសីុ និងអឺរ ៉ាុបក៏នដាយ។ 
 
ពលករននសទហ្វីលីពីននៅដតបនតរគបដ្ណា ប់នលើឧសាហ្កមមសមុរទដដ្លោន 25% ននកោល ំងពល
កមមតាមសមុរទរបស់ពិភពនោក។ ទិនន័យននេះរតូវបានបងាហ ញរបាប់ថ្ន ោនអនកននសទរបដហ្ល 1,5 
ោននាក់នៅទូទំងពិភពនោក។ ភាគនរចើនននអនកននសទតាមកបា៉ាល់ 406,531 នាក់ រតូវបាននគកត់
រតានៅកនុងឆ្ន ំ 2015 គឺជាបុរស និងបានបញ្ជូ ននៅនលើនាវាដឹ្កទំនិញធំ្ ៗ (4,668 ឬ 23,28%) នាវាដឹ្ក



អនកដំ្នណើ រ (80,795 ឬ 19,87%), កុងតឺន័រ (46,372 ឬ 11,40%), រកុមហ្៊ាុនដឹ្កជញ្ជូ នផ្សលិតផ្សលនរបង
កាត (27,500 ឬ 6,76% %) និងរលនរកាេះ (22.013 ឬ 5.41%) ។ 

ភាគនរចើនអនកទំងននាេះគឺមិនដមនជាទហ៊ា ននជើងទឹក និងជាអនកនធ្វើការនៅកនុងកបា៉ាល់ (161 480 នាក់) 
ចំណាត់ថ្នន ក់បនាទ ប់គឺ (148.283) និងមន្រនតី (93.992 នាក់) ។ ទង់ជាតិរបនទសកំពូលទំង10 បានចុេះបញ្ជ ី 
រួមោន បា៉ាណាោ៉ា  (69,502) បាហោ៉ាស (50,272) លីនបរយីា៉ា  (37,537) នកាេះ Marshall (36,057) ោ៉ាល់
តា (25,547) សិងហបុរ ី(24,011) ប៊ាឺមូដា (17,324) អីុតាលី (12,960) ន័រដវស (11,724) និងហូ្ ង់ 
(10,657)។ 

ចំន េះពលករដដ្លនធ្វើការនៅនលើដី្ចំនួន 1.437.875 នាក់រតូវបាននគបញ្ជូ ននចញ កនុងចំនណាមអនកដដ្ល
ោនកិចចសនា 1.823.715 នៅឆ្ន ំ 2015 ។ 35.83 ភាគរយននអនកដដ្លបានបញ្ជូ នគឺជាអនកជួលលមី 
(515.217 នាក់) ។ នដាយរកុមវជិាជ ជីវៈសំខ្ន់កនុងចំនណាមពលករដដ្លបានបញ្ជូ ន គឺពលករដផ្សនកនសវា
កមមនិងលក់ដូ្រ បានសថិតនៅកនុងបញ្ជ ីកំពូលននអនកជួលលមីចំនួន 168.702 នាក់ បនាទ ប់មកគឺពលករកនុង
រកុមវជិាជ ជីវៈបឋមោន162,887 នាក់។ រកុមការងារនផ្សសងនទៀតគឺ អនកជំនាញវជិាជ ជីវៈ អនកបនចចកនទស 
និងពលករដ្នទនទៀត (67.570 នាក់) ។ សិបបករនិងអនកជំនួញ ក់ព័នធ (55.059); របតិបតតិករោ៉ា សីុន 
និងអនកបងគុំោ៉ា សីុន (21,893); ពលករលក់ (8,402 នាក់); ការងារនសមៀន (8,293); បុគគលិកដផ្សនករដ្ឋបាល
និងរគប់រគង (2,918 នាក់) ។ ពលករដផ្សនកកសិកមម រុកាខ របោញ់ និងននសទ ោន (1,262នាក់) ។ 

មុខរបរកំពូលលមីចំនួន 10  រតូវបានបញ្ជូ នពលករលមីនៅឆ្ន ំ 2015 គឺ: អនកបនរមើនសវាកមមរគសួរ (194.835 
នាក់) ។ កមមករនរាងចរក (41.038នាក់); អនកជំនាញគិោនុបដាឋ យិកា (22.175 នាក់); អនករត់តុ និង
ការងារ ក់ព័នធ (18.352នាក់) ។ អនាម័យនិងអនកជួយនៅតាមការយិាល័យសណាឋ គារ និងអនកនធ្វើការ
 ក់ព័នធនផ្សសងនទៀត (14.116នាក់) ។ អនកដលទំនៅតាមផ្សទេះ (10.181នាក់); អនកនបាកគក់ និងអនកកាប់នភលើង 
(8.156នាក់); ពលករនិងជំនួយការវសិវកមមសីុវលិ (7.286នាក់); ជាងសំណ និងបំពង់បងហូរទឹក 
(6.629នាក់); និងពលករសំណង់អគារ (5.870នាក់) ។ 

នៅជំុវញិតំបន់ពិភពនោក ពលករហ្វីលីពីន 92 ភាគរយននពលករនធ្វើការនៅបរនទស OFWs គឺនធ្វើការ
នៅមជឈឹមបូ ៌និងអាសីុ។ មជឈឹមបូ ៌បានជួលពលករហ្វីលីពីន 913.958នាក់ ឬ 64% ននចំនួនពលករ 
ដដ្លនធ្វើការនៅនលើដី្សរុប កនុងឆ្ន ំ 2015 ។ ទវីបអាសីុបានទទួល 399.361នាក់ ឬ 28% ននចំនួនពលករ 



ដដ្លនធ្វើការនៅនលើដី្សរុប។ នៅសល់គឺ នៅអឺរ ៉ាុប (29.029នាក់) អានមរចិ (17.723នាក់) អាន្រហ្វិក 
(18.226នាក់) អូនសអានី (18.850នាក់) និងដដ្នដី្ទុកចិតត (4.777នាក់) ។ 

នយាងតាមទិននន័យជំនរឿនឆ្ន ំ 2015 របជាជនហ្វីលីពីនោនចំនួន 103.753.764 នាក់។ នរៅពីជនជាតិហ្វី
លីពីនជាង 100 ោននាក់ដដ្លរស់នៅកនុងរបនទសហ្វីលីពីន របជាជនហ្វីលីពីនរបោណ 10,2 ោន
នាក់រស់នៅនរៅរបនទស។ មនុសសជានរចើនបានផ្ទល ស់ទីលំនៅបនណាត េះអាសនន នដ្ើមបីរកការងារនធ្វើ ប៉ាុដនត
អនកនផ្សសងនទៀតបានតំាងលំនៅនៅបរនទសជាអចិនន្រនតយ៍។ 

នដាយោនចំណងជិតសនិទធជាមួយអានមរចិ ជារបនទសធំ្ជាងនគបំផុ្សតនៅនលើពិភពនោក វាមិនដមនជា
នរឿងគួរឱយភាា ក់នផ្សអើលនទដដ្លសហ្រដ្ឋអានមរកិគឺជាផ្សទេះរបស់ហ្វីលីពីន ដដ្លោនជាង 3,5 ោននាក់។ 
ោនរបជាជនហ្វីលីពីនជានរចើននៅមជឈឹមបូ ៌ (1 ោននាក់នៅអារា៉ាប៊ាីសអូឌី្ត 822.000នាក់នៅនអមីរា៉ា
តអារា៉ា ប់រួម និង 204.000នាក់នៅកាតា) ។ ខណៈោនចំនួនអនកនផ្សសងនទៀត ោននៅរបនទសោ៉ា ន សីុ 
(793.000នាក់) ជប៉ាុន (182.000នាក់) និងអូស្រសត លី (397.000នាក់) ។ 

នយនឌ័្រ 
 
ទិននន័យបានរកន ើញនដាយវធីិ្សស្រសតសិកាតាមនភទ នៅនលើពលករហ្វីលីពីននធ្វើការនៅបរនទស បាន
បងាហ ញថ្ន នៅកនុងឆ្ន ំ 2014 កនុងចំនណាមពលករ 340,279 នាក់ រតូវបានបញ្ជូ ន ោនស្រសតីចំនួន 185,601 
នាក់ និង 154,674 នាក់ជាបុរស ដដ្លបងាហ ញពីការនកើនន ើងននពលករជាស្រសតីនៅនធ្វើការនៅនរៅ       
របនទស។ ចំន េះពលករដផ្សនកនសវាកមម ោនចំនួន135.168នាក់ជាស្រសតី និង ចំនួន19.367នាក់ជាបុរស។ 
អនកជំនួយការផ្សទេះនិងអនកផ្សតល់នសវាកមមផ្សទេះ ក់ព័នធ-ជាស្រសតីចំនួន94.880នាក់ និងជាបុរសចំនួន1.703នា
ក់។ អនកបំនរ ើការងារផ្សទេះសដមបងនិងនសវាកមម ក់ព័នធ ជាស្រសតីចំនួន 5.354 នាក់ និងជាបុរសចំនួណ 964 
នាក់។ អនកជំនាញដលទំនិងបុគគលិក - ជាស្រសតីចំនួន 10.578 នាក់ និងជាបុរសចំនួន 1.913 នាក់។ ចំនួន
ពលករនៅតាមសមុរទ នៅដតរតវូបានរគប់រគងនដាយបុរស។ 

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ ក់ព័នធ ចាប់និងបទបញ្ញជ  

១. នៅឆ្ន ំ 1995 ចាប់សធារណរដ្ឋនលខ (R.A.) 8042 (ពលករនទសនតររបនវសន៍និងចាប់ជននភៀស
ខលួនហ្វីលីពីនឆ្ន ំ 1995) រតូវបានអនុម័តជាចាប់នដ្ើមបីបនងកើតនគាលននយាបាយការងារនរៅរបនទស និង



បនងកើតសតង់ដារការ រ និងនលើកកមពស់សុខុោលភាពរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ រគសួរ និងជន
ជាតិហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស ដដ្លោនបញ្ញហ ។ 

នរកាម R.A. នលខ 8042 រដាឋ ភិបាលផ្សតល់ការការ រនពញនលញដ្ល់ពលករទំងកនុងនិងនរៅរបនទស
ដដ្លរតូវបាននរៀបចំ និងមិនោនការនរៀបចំ នហ្ើយនលើកកមពស់ការងារនពញនលញ និងសមភាពននឱ
កាសការងារសរោប់ទំងអស់គាន ។ នឆ្ព េះនៅរកនគាលនៅននេះ វាបានផ្សតល់នូវនសវាសងគមនសដ្ឋកិចចនិង
ចាប់ទន់នពលនវោដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ហ្វីលីពីន។ របកាស R.A. នលខ 8042 ក៏បានបនងកើត
យនតការដ៏្ោនរបសិទធិភាពនដ្ើមបីធានាថ្នសិទធិនិងផ្សលរបនយាជន៍របស់ជនជាតិហ្វីលីពីន ដដ្លោនការ
រពួយបារមភជាទូនៅ នហ្ើយពលករនទសនតររបនវសន៍ហ្វីលីពីន ជាពិនសសដដ្លោនឯកសរ ឬគាម នឯក
សរ រតូវបានការ រ និងការ រឱយបានរគប់រគាន់។ 

រដាឋ ភិបាលទទួលសគ ល់ថ្នការការ រខ្ល ំងបំផុ្សតដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ទំងអស់គឺការោន
ជំនាញវជិាជ ជីវៈ។ ដូ្នចនេះវាបានបញ្ជូ ន និង / ឬអនុញ្ញា តិនអាយបញ្ជូ ន ដតពលករហ្វីលីពីនោនជំនាញ
ប៉ាុនណាណ េះ។ យា៉ាងណាក៏នដាយ វានលើកទឹកចិតតដ្ល់ការបញ្ជូ នពលករហ្វីលីពីននៅនធ្វើការនៅបរនទស 
នទេះបីជានៅនលើដី្ ឬនលើសមុរទ នដាយអនកនៅ៉ាការនសវាកមម និងទីភាន ក់ងារផ្សគត់ផ្សគង់នសវាកមម។ 

២. នៅឆ្ន ំ 2007 ចាប់សធារណរដ្ឋ 9422 បានដកសរមួល R.A នលខ 8042 នដ្ើមបីពរងឹងមុខងារនិយ័ត
កមមរបស់រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសហ្វីលីពីន (POEA) នលើវស័ិយឯកជនកនុងការនរជើសនរ ើសនិងដាក់
ពលករ នដាយបនងកើតរបព័នធផ្សតល់អាជាា ប័ណណនិងចុេះនឈាម េះ។ POEA ោនភារកិចចកនុងការបនងកើត និងអនុវតត
របព័នធមួយនដ្ើមបនីលើកកមពស់និងតាមដានការងារនៅនរៅរបនទសរបស់ពលករហ្វីលីពីន នដាយយកចិតត
ទុកដាក់នលើសុខុោលភាពរបស់ពួកនគ ក៏ដូ្ចជាតរមូវការននកោល ំងពលកមមកនុងស្រសុក។ 

នលើសពីននេះនទៀត POEA ោនភារកិចចកនុងការរាយការណ៍ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ មិនរតឹមដតសិទធិ
របស់ពួកនគជាពលករនទ ប៉ាុដនតដលមទំងសិទធិរបស់ពួកនគកនុងនាមជាមនុសស និងដណនំាពួកនគពីរនបៀប
នដ្ើមបីអេះអាងសិទធិរបស់ពួកនគ និងផ្សតល់នូវយនតការដដ្លអាចរកបាននដ្ើមបីនដាេះស្រសយការរនំោភបំ ន
សិទធិរបស់ពួកនគ។ 
 
ទនទឹមនឹងននេះកនុងការនរជើសនរ ើសនិងដាក់បុគគលិកដដ្លោនការបណតុ េះបណាត លនិងោនជំនាញ រដាឋ ភិបា
លរតូវធានាថ្នការបញ្ជូ នននេះនឹងរតូវបានអនុវតតចំន េះដតរបនទសនានា ដដ្លរបនទសននេះបានសំនរច



កិចចរពមនរពៀង ឬការនរៀបចំការងារនទវភាគី។ របនទសទទួល ឬរបនទសនគាលនៅរតូវធានាការ រសិទធិ
របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ហ្វីលីពីន និងសនងកត និងនគារពតាមចាប់និងបទដាឋ នអនតរជាតិសរោប់
ពលករនទសនតររបនវសន៍។ 

៣. នៅឆ្ន ំ 2010 ចាប់សធារណរដ្ឋនលខ 10022 បានដកដរបបដនថម R.A នលខ 8042 ។ វាបានបនទរពី
ការរុញរចនរបស់ R.A នលខ 9422 ថ្នការបញ្ជូ នពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទសនឹងោននៅកនុង
របនទស ដដ្លសិទធិរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ហ្វីលីពីនរតូវបានការ រ។ រដាឋ ភិបាលក៏បានទទួល
សគ ល់ដូ្ចខ្ងនរកាមននេះជាការធានានៅនលើដផ្សនកមួយននរបនទសទទួល សរោប់ការការ រសិទធិរបស់
ពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស ដដ្លរបនទសទទួលននាេះ: 

ក. ោនចាប់ការងារនិងចាប់សងគម ដដ្លការ រសិទធិរបស់ពលករ រួមទំងពលករនទសនតរ
របនវសន៍។ 
ខ. ជាហ្តថនលខីនិង / ឬបានផ្សតល់សចច ប័ននលើអនុសញ្ញា ពហុ្ភាគីការរបកាស ឬដំ្នណាេះ
ស្រសយទក់ទងនឹងការការ រពលកររួមទំងពលករនទសនតររបនវសន៍។ និង 
គ. បានបញ្ច ប់កិចចរពមនរពៀងនទវភាគី ឬការនរៀបចំជាមួយរដាឋ ភិបាលហ្វីលីពីន នដ្ើមបីការ រសិទធិ
របស់ពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស (OFW) ។ 

ដូ្ចគាន ននេះដដ្រ របនទសទទួល/របនទសនគាលនៅ គួរដតោនវធិានការវជិជោន នដ្ើមបីការ រសិទធិរបស់
ពលករនទសនតររបនវសន៍។ របសិននបើមិនោនការធានាដូ្ចខ្ងនលើនទ គាម នការអនុញ្ញា តសរោប់ការ
បញ្ជូ នពលករដដ្លរតវូនចញនដាយ POEA នទ។ 

៤. នដ្ើមបីការ រនអាយបាននពញនលញដ្ល់កោល ំងពលកមម កនុងស្រសុកនិងនរៅរបនទស នរៀបចំនិងមិន
នរៀបចំ និងនលើកកមពស់ឳកាសការងារនពញនលញសរោប់ទំងអស់គាន  ចាប់សធារណរដ្ឋ 10801 រតូវ
បានអនុម័តកនុងដខឧសភាឆ្ន ំ 2016 នដ្ើមបរីគប់រគងនលើរបតិបតតិការននរដ្ឋបាលសុខុោលភាពពលករនៅ
នរៅរបនទស (OWWA) ។ វាបានផ្សតល់ឱយ OWWA នូវអាណតតិនដ្ើមបីអភិវឌ្ឍនិងអនុវតតកមមវធីិ្សុខុោល
ភាព និងនសវាកមមដដ្លន្លើយតបនៅនឹងតរមវូការរបស់សោជិករបស់ពួកនគ OFWs និងរកុមរគួសរ
របស់ពួកនគ។ 



កនុងនាមជាសថ ប័នរបស់រដាឋ ភិបាល OWWA ោនអំណាចរគប់រគងមូលនិធិ្ទុកចិតត (Trust  Fund) នៅ
ថ្នមូលនិធិ្ OWWA ។ OWWA គឺជាភាន ក់ងារដដ្លបានភាជ ប់ជាមួយរកសួងការងារនិងពលកមម។ កនុង
ចំនណាមមុខងារនផ្សសងនទៀត OWWA រតូវបានរបគល់សិទធិឱយ: 

ក. ការ រផ្សលរបនយាជន៍ និងនលើកកមពស់សុខុោលភាពននសោជិករបស់ OFWs នៅរគប់
ដំ្ណាក់កាលននការងារនៅបរនទស។ 
ខ. ផ្សតល់ជំនួយដផ្សនកចាប់ដ្ល់សោជិក OFWs 
គ. ផ្សតល់ជូនកមមវធីិ្និងនសវាកមមសងគមនិងសុខុោលភាពដ្ល់សោជិករបស់ OFWs រួមទំង
ជំនួយសងគម ការអប់រនិំងបណតុ េះបណាត ល នសវាវបបធ្ម៌ ការរគប់រគងហិ្រញ្ាវតថុ ការនធ្វើសោហ្រ
ណកមម និងនសវាកមមអភិវឌ្ឍន៍សហ្រគិន។ 
 . ផ្សតល់ការន្លើយតបភាល មៗនិងសមស្រសបនៅនឹងភាពអាសននសកល ឬសថ នភាពវបិតតិ ដដ្លជេះ
ឥទធិពលដ្ល់សហ្គមន៍និងរគួសររបស់ពួកនគ។ 
ង. បនងកើតការគំារទនិងហិ្រញ្ាបបទន គនរោងជាក់ោក់សរោប់សុខុោលភាពរបស់សោជិក-
OFWs និងរគួសររបស់ពួកនគ។ និង 
ច. ធានានូវការអនុវតតចាប់ទំងអស់និងអនុសញ្ញា អនតរជាតិដដ្លបានផ្សតល់សចច ប័នកនុងដដ្ន
សមតថកិចចរបស់ខលួន។ 

៥. កនុងនាមជាដផ្សនកមួយដ៏្សំខ្ន់ននរកបខ័ណឌ សថ ប័ននននគាលននយាបាយរបស់រដាឋ ភិបាលសតីពីការនធ្វើ
នទសនតររបនវសន៍សរោប់ការងារននាេះ រកសួងការបរនទស (DFA) គឺសថិតនៅកនុងជួរមុខកនុងការបនងកើត
មូលដាឋ នសរោប់នគាលននយាបាយការបរនទសរបស់របនទស ជាពិនសសកនុងការការ រជននភៀសខលួន
ហ្វីលីពីននៅបរនទស។ ជំនួយនៅនឹងកដនលងរបស់ DFA គឺជាលកខណៈសំខ្ន់មួយនននគាលននយាបាយ
នទសនតររបនវសន៍។ 

នរកាម R.A. នលខ 8042 វធីិ្សស្រសត "រកុមរបនទសដតមួយ" ជរមុញមន្រនតីនិងតំណាងរដាឋ ភិបាលទំងអស់
ដដ្លបានឈ្រនជើងនៅនរៅរបនទស នដាយមិនគិតពីភាន ក់ងារនដ្ើមរបស់ពួកនគ នដ្ើមបីនធ្វើជារកុមរបនទស
មួយ នរកាមការដឹ្កនំារបស់ឯកអគគរដ្ឋទូត នដ្ើមបីការ រសិទធិរបស់ OFWs ។ នរៅពីសថ នទូតហ្វីលីពីន 
បុគគលិកនិងសថ នកុងស៊ាុលហ្វីលីពីន ោនការយិាល័យការងារនៅនរៅរបនទសរបស់ហ្វីលីពីន រគប់រគង
នដាយអនុព័នធការងារនិងសុខុោលភាព ដដ្លគំារទដ្ល់នសវាការបរនទសហ្វីលីពីនតាមរយៈនសវាកមម
ដផ្សនកចាប់និងសងគមរបស់ពួកនគ។ 



តាមរយៈកមមវធីិ្ជំនួយដ្ល់របជាពលរដ្ឋ DFA នដ្ើរតួជាទីភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាលជួរមុខ នៅកនុងការផ្សតល់
ជំនួយភាល មៗ រួមទំងការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍ននជននភៀសខលួនហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស ជាពិនសសកនុង
អំ ុងសន្រងាគ ម នសកនាដ្កមម និងភាពទល់រចកនផ្សសងនទៀត។ 
 
R.A. នលខ 8042 ក៏បានផ្សតល់ជូនផ្សងដដ្រសរោប់ការបនងកើតការយិាល័យជំនួយដផ្សនកចាប់សរោប់កិចចការ
ពលករនទសនតររបនវសន៍ (OLAMWA) ដដ្លសថិតនៅនរកាម DFA និងោនភារកិចចកនុងការផ្សតល់ និងជួយ
សរមបសរមួលនសវាកមមជំនួយដផ្សនកចាប់ទំងអស់ដ្ល់ពលករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស ជាពិនសស
អនកោនទុកខលំបាក។ នៅឆ្ន ំ 2002 កមមវធីិ្ DFAបានផ្ទល ស់បតូរ OLAMWA នៅកាន់ការយិាល័យអនុរដ្ឋ
មន្រនតី ទទួលបនទុកកិចចការពលករនទសនតររបនវសន៍ (OUMWA) នដ្ើមបបីនតពរងីកអាណតតិរបស់ខលួន នដ្ើមបី
រគបដ្ណត ប់និងនដាេះស្រសយរាល់បញ្ញហ  និងកងវល់ រួមទំងជំនួយដផ្សនកចាប់កនុងការនលើកកមពស់សិទធិរបស់ 
OFWs ។ 

ការអប់រពំលករ និងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតតិភាព 
  

កមមវធីិ្ដណនំាតរមង់ទិសមុននធ្វើការ 

កមមវធីិ្ដណនំាតរមង់ទិសមុននធ្វើការ (PEOP) រតូវបាននរៀបចំជាការន្លើយតបយា៉ាងសកមមនដាយរដាឋ ភិបា
ល ចំន េះតរមូវការរបស់អនកនធ្វើការនៅនរៅរបនទស នដ្ើមបីឱយោនកមមវធីិ្ព័ត៌ោនដដ្លអាចនជឿជាក់បា
ន។ សោសធាតុសំខ្ន់នន PEOP គឺជាសិកាខ សោតំដរតំរង់ទិសការងារ (PEOS) គឺជាពត៌ោននិងកមម
វធីិ្អប់រសំរោប់សធារណជនទូនៅជាពិនសសសរោប់អនកដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស ឬជាពល
ករហ្វីលីពីននៅនរៅរបនទស (OFWs) ។ វាគឺជាកមមវធីិ្សំខ្ន់របស់រដាឋ ភិបាលនៅកនុងយុទធនាការរបស់
ខលួនរបឆំ្ងនឹងការនរជើសនរ ើសមនុសសខុសចាប់និងការជួញដូ្រមនុសស។ 

វារតូវបាននគចត់ទុកថ្នជាយុទធសស្រសតសរោប់ការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ពលករ នដាយផ្សតល់នូវព័ត៌ោន
គួរនអាយទុកចិតតសតីពីការងារនៅនរៅរបនទស គុណសមបតតិនិងគុណវបិតតិរបស់វា នីតិវធីិ្ស្រសបចាប់កនុង
ការដាក់ កយសំុការងារនៅបរនទសនិងតរមូវការឯកសរ។ វាក៏ជូនដំ្ណឹងជាសធារណៈដ្ល់សធារ
ណជនអំពីនសវាកមមរបស់រដាឋ ភិបាលដដ្លោន សំរាប់អនកដាក់ កយសំុការងារនៅនរៅរបនទស។ 



ការអនុវតតន៍របស់ PEOS គឺស្រសបនឹងដផ្សនកទី 6 ននវធិាននិងបទបញ្ញជ អនុវតតចាប់សធារណរដ្ឋនលខ 
8042 (ពលករនទសនតររបនវសន៍និងចាប់ជននភៀសខលួនហ្វីលីពីននៅឆ្ន ំ 1995) ដដ្លដចងថ្ន "POEA 
អាចអនុវតតកមមវធីិ្ ឬនរបើវធីិ្សស្រសតនផ្សសងនទៀត និងយុទធនាការផ្សសពវផ្សាយដូ្ចជា ការនរៀបចំយុទធនាការ
ផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោន ដូ្ចជាការនរៀបចំសិកាខ សោតំរង់ទិសមុននធ្វើការ នអាយោនលកខណៈទូលំទូោយ
និងយូរអដងវង។ " 

នដ្ើមន ើយ PEOS គឺជាកមមវធីិ្សម័រគចិតតនហ្ើយរតូវបាននធ្វើន ើងតាមរយៈការពិនរគាេះនយាបល់នដាយមិន
គិតនលល ។ នៅដខមិលុនាឆ្ន ំ 2016 វារតូវបានបនងកើតន ើងតាមអិុនធ័្រដណត និងចំបាច់សរោប់ពលករនធ្វើ
ការោនមូលដាឋ ននលើដី្ ដដ្លនទើបដតរតូវបានជួលលមីទំងអស់ នដាយសរដត សរាចរនលខ 2 ននPOEA 
Memorandum  ដដ្លបានអនុញ្ញា នអាយោនការចូលនរបើរបាស់និងការចុេះនឈាម េះនៅនលើទំព័រអិុនធឺ្រដណ
ត គឺមិនគិតនលលដ្ល់សធារណជននទ។ 
 
PEOS នដ្ើរតួយា៉ាងសំខ្ន់នៅកនុងយុទធនាការអងគការនរៅរដាឋ ភិបាល ធានាមិនោនការនរ ើសនអើងនដាយ
ខុសចាប់ (យុទធនាការស្រសូបយកនដាយគាម នការអនុញ្ញា ត) នដាយនហ្តុថ្ន វាកាល យជាមនធ្ាបាយឈាន
ដ្ល់សោជិកននរាជធានីនខតតរកុងនិងរកងុនផ្សសងៗនដ្ើមបីកាត់បនថយ ឬលុបបំបាត់ការនរជើសនរ ើសពលករ
ខុសចាប់នៅករមិតមូលដាឋ ន។ 

ភាពជានដ្គូ 
 
នឆ្ព េះនៅរកនគាលនៅននេះ POEA បនតនធ្វើការជានដ្គូជាមួយ LGUs នៅទូទំងរបនទសនដាយបនងកើតជា
អនុសារណៈនយាគយល់គាន ជាផ្សលូវការ។ ការយិាល័យនសវាកមមការងារសធារណៈ LGUs (PESOs) 
នដ្ើរតួយា៉ាងសំខ្ន់នៅកនុងកិចចការននេះ។ នលើសពីននេះនទៀត POEA នគាេះនដ្គូសងគមនដ្ើមបចូីលរួមចំដណក
ដ្ល់ភាពនជាគជ័យននកមមវធីិ្ព័ត៌ោន PEOS ។ ទំងននេះរួមោនសោជិកននសថ ប័នសិកា រកុមអនុវតត
ចាប់ រកុមអងគការនរៅរដាឋ ភិបាល អងគការសសនានិងវជិាជ ជីវៈ។ POEA ទទួលសគ ល់ជាផ្សលូវការរគូ       
បណតុ េះបណាត ល អងគភាពរដាឋ ភិបាលនៅថ្នន ក់មូលដាឋ ន ការយិាល័យនសវាការងារសធារណៈ (PESO) 
អងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាល អងគការសងគមសីុវលិ និងអងគការវជិាជ ជីវៈ។ 

កមមវធីិ្ PEOS ដដ្លបានទទួលសគ ល់ 
 



ដផ្សនកដ៏្សំខ្ន់នន PEOS គឺដផ្សនកអប់រពំលករ (WED) ដដ្លសថិតនៅនរកាមសខ្របយុទធរបឆំ្ងការនរជើស
នរ ើសខុសចាប់ (AIRB) ។ ការយិាល័យអាជាា ប័ណណនិងការរតតួពិនិតយ រតតួពិនិតយនមើលការងារ WED 
និង AIRB ។ PEOS រតូវបាននធ្វើន ើងជានទៀងទត់នៅកដនលងនិងនវទិកានផ្សសងៗដូ្ចខ្ងនរកាម: 

 PEOS នៅកនុងសោនរៀន / សកលវទិាល័យ - នដ្ើមបបីន្រញ្ញជ បចូលនៅកនុងសិកាខ សោនរកាម
ការដណនំាពីអាជីព ជាពិនសសនិសសិតបញ្ច ប់ការសិកានៅវទិាល័យ និងមហវទិាល័យនៅទូ
ទំងរបនទស។ POEA ក៏បានបញ្ចូ លនៅកនុងអនុសសរណៈនយាគយល់ជាមួយសថ ប័នអប់រនំានា
សតីពីការរបរពឹតតិរបស់ PEOS ។ ទីរបឹកាសោនិងអនក ក់ព័នធដ្នទនទៀតរតូវ្លងកាត់ CET ។ 
ជួនកាល PEOS រតូវបាននធ្វើន ើងនដាយភាជ ប់ជាមួយនិងកមមវធីិ្អប់រកំារងារសរោប់រកមុសិសស
បញ្ច ប់ថ្នន ក់បរញិ្ញា ប័រតផ្សងដដ្រ។ 

 PEOS on AIR - យុទធសស្រសតននការនរបើរបាស់រគប់ទរមង់ននរបព័នធផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោនកនុងការ
ផ្សសពវផ្សាយគំនិតរបស់ PEO ។ ការនរៀបចំខលួននិងការបងាហ ញនៅកនុងកមមវធីិ្ទូរទសសន៍និងវទិយុជា
ពិនសសកមមវធីិ្នសវាសធារណៈសតីពីការរពយួបារមភរបស់ OFW ។ 

 PEOS នៅកនុងការយិាល័យភូមិភាគ - POEA នធ្វើសកមមភាព PEOS ជានទៀងទត់នៅកនុងតំបន់
របស់ពួកនគនរៀងៗខលួន។ 

 PEOS នៅកនុងសហ្គម - ស្រសបតាមការអនុវតាន៍យុទធនាការ IR-Free LGUs និងការទទួល
សគ ល់នូវតំរូវការនដ្ើមបីឈានដ្ល់ចំនួនរបជាជនដ៏្នរចើនបំផុ្សត ជាពិនសសនៅថ្នន ក់មូលដាឋ ន 
PESO អនុវតត PEOS នៅថ្នន ក់ស្រសុក ទូទំងរបនទស នៅកនុងតំបន់ណាដដ្លជាកដនលង PEOS 
រតូវបានបនងកើតជាសថ ប័នននេះន ើង។ PESO ក៏ជួយកនុងការដចកចយ / ផ្សលិតន ើងវញិ និងការ
ផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោន។ 

 PEOS នៅកនុងរបព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម - របព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគមដដ្លរតូវបាននគនិយមនរបើ
របាស់និងនរបើរបាស់យា៉ាងទូលំទូោយសរោប់ការដចករដំលកព័ត៌ោន PEOS រតូវបាននធ្វើនៅ
កនុងនហ្វសប៊ាុក និងTwitter ។ 

 PEOS តាមរយៈកមមវធីិ្ទូរស័ពទចល័ត - នដ្ើមបពីរងីកសកាត នុពលននបនចចកវទិាកនុងការផ្សសពវផ្សាយ
ព័ត៌ោន ការអនុវតត POEA Mobile រតូវបានបនងកើតន ើងជាឧបករណ៍មួយនទៀត នដ្ើមបីការ រ
សធារណជន ជាពិនសសនផ្ទត តនលើពលករនទសនតរបនវសន៍របឈ្មនឹងការនរជើសនរ ើសមនុសស
ខុសចាប់និងការជួញដូ្រមនុសស។ 



 PEOS Online - របព័នធនរៀនតាមកំុពយូទ័រ នដាយនរបើកំុពយូទ័រដដ្លោនម៉ាូឌុ្ល PEOS ។ វាផ្សតល់ជូន
នូវព័ត៌ោនងាយស្រសួលនិងអាចទុកចិតតបាន និងោនគុណភាពនៅនលើការងារនរៅរបនទស។ វា
គឺជាឧបករណ៍ដដ្លរតូវបាននរបើសរោប់ការអនុវតតនន PEOS ចំបាច់។ 

បទដាឋ ន 
 
POEA ន្លើយតបនៅនឹងសំណូមពរនិងការអនញ្ជ ើញពីសធារណជនទូនៅ ជាពិនសស LGUs សថ ប័
នសិកា អងគការដដ្លោនជំននឿនលើសសនា នដ្ើមបីនរៀបចំ PEOS សរោប់សោជិករបស់ខលួន ។ PEOS 
រតូវបាននរៀបចំន ើងនៅកនុងកដនលងជានរចើន ដូ្ចជាសោនរៀន សលមនហស្រសព កីឡាបាល់នបាេះ រពេះ
វហិរ និង Barangay Halls ជានដ្ើម។ តរមូវការដផ្សនកភសតុភាដដ្លផ្សតល់នដាយ POEA ឬអងគការនដ្គូ រមួ
ោន ឧបករណ៍សនមលងជាមូលដាឋ ន ដូ្ចជា ោ៉ា សីុនបញ្ញច ំងពហុ្នមនឌ្ៀកំុពយូទ័រនលើតុ / ោ៉ា សីុនកំុពយូរទ័រ 
ោ៉ា សីុននបាេះពុមព របព័នធសនមលង នអរកង់បញ្ញច ងំ ព័ត៌ោននបាេះពុមព និងសោភ រៈបណតុ េះបណាត ល សោភ រៈ
សិកា និងសោភ រៈនផ្សសងៗ ។ 

នដ្ើមបីរកាចំនួនអនកគំារទអនុវតត PEOS វគគបណតុ េះបណាត លនលើកកមពស់សមតថភាព (CETs) ក៏រតូវបាន
អនុវតតផ្សងដដ្រ។ CETs រតូវបានអនុវតតនៅទូទំងរបនទសសរោប់នដ្គូកមមវធីិ្ពីអងគការរដាឋ ភិបាល និង
អងគការនរៅរដាឋ ភិបាលនផ្សសងៗកនុងការបំនពញនគាលបំណងននកមមវធីិ្ននេះ នដ្ើមបីឈាននៅដ្ល់មូលដាឋ ន
នទេះបីជាោនផ្សលប៉ាេះ ល់ជានរចើន។ ការនធ្វើលំហត់ហ្វឹកហ្វឺនតាមដានជានទៀងទត់ ក៏រតវូបានអនុវតត
ផ្សងដដ្រ នដ្ើមបីនធ្វើបចចុបបននភាពនដ្គូរនៅនលើការផ្ទល ស់បតូរនីតិវធីិ្ចុងនរកាយបំផុ្សតនិងការរបកាសរដ្ឋបាល។ 
ការរតួតពិនិតយការអនុវតតរតូវបាននធ្វើន ើងរបចំដខនដាយPOEA សរោប់អនកផ្សតល់នសវា PEOS ទំងអស់
របស់ខលួន ដដ្លបានបញ្ជូ នរបាយការណ៍ទំងននេះឱយបាននទៀងទត់ដ្ល់ POEA ។ 

កមមវធីិ្អប់រមុំននចញដំ្នណើ រ 
 
កមមវធីិ្អប់រមុំននចញដំ្នណើ ររបស់ការយិាល័យសុខោលភាពពលករនៅនរៅរបនទស (OWWA) ោន
សិកាខ សោដណនំាតំរង់ទិសមុននចញដំ្នណើ រ (PDOS) ដដ្លរតូវបាននផ្សទរនៅកាន់ OWWA កាលពីនលៃទី 
9 ដខសីហឆ្ន ំ 2002 នយាងតាមសរាចរនលខ 05 ។ កមមវធីិ្អប់រ ំPDOS ជាដផ្សនកសំខ្ន់មួយននកមមវធីិ្
អប់រនិំងព័ត៌ោនរបស់ OWWA និងជាដផ្សនកសំខ្ន់ននកមមវធីិ្ទូនៅរបស់រដាឋ ភិបាលសរោប់ការ រនិង
ធានាសុខុោលភាពរបស់ OFWs ។ PDOS រយៈនពលមួយនលៃ គឺជាការដណនំាចំបាច់សរោប់ OFWs 



ដដ្លរតូវបានជួលជានលើកដំ្បូង ឬរតវូបានជួលន ើងវញិនៅកនុងរគប់របនភទការងារទំងអស់។ វារតូវ
បាននគនធ្វើរបតិបតិតការនៅឆ្ន ំ 1983 នដ្ើមបនីដាេះស្រសយភាពលំបាកនន OFWs កនុងការសរមបខលួននៅនឹង
ការដកសរមួលបរយិាកាសការងារ ក៏ដូ្ចជាវបបធ្ម៌ននរបនទសនគាលនៅរបស់ពួកនគ។ PDOS រតូវបាន
នធ្វើន ើងនដាយឥតគិតនលលដ្ល់ OFWs ។ 

វានិយាយអំពីតរមូវការជាមូលដាឋ នរបស់ OFWs សរោប់ការដណនំាតំរង់ទិសដតប៉ាុនណាណ េះ នហ្ើយមិនផ្សត
ល់ឱយ OFW ជាមួយនឹងព័ត៌ោននរចើននពកនទ។ ការនផ្ទា តការយកចិតតទុកដាក់គឺនដ្ើមបីឱយ OFWs នធ្វើការ
នដាេះស្រសយបញ្ញហ លំបាកដដ្លជាទូនៅោនបទពិនសធ្ន៍កនុងរយៈនពល 6 ដខដំ្បូងននការងារនធ្វើការនៅ
នរៅរបនទស។ PDOS គឺជាកមមវធីិ្នៅតាមរបនទសជាក់ោក់មួយ និងកនុងករណីខលេះ ផ្សតល់ជំនាញជាក់
ោក់ នដ្ើមបផី្សតល់ជូននូវ OFWs នូវព័ត៌ោនដដ្ល ក់ព័នធនិងរតឹមរតវូដដ្លអាចនធ្វើនៅបាននដ្ើមបីពននលឿន
ការនធ្វើសោហ្រណកមមរបស់ពួកនគនៅកនុងបរសិថ នការងាររបស់ពួកនគ។ 

សិកាខ សោដណនំាតំរង់ទិសមុននចញដំ្នណើ រ (PDOS) រតូវបានបនងកើតន ើងស្រសបតាមការអនុវតតអនុ
សសរណៈសរាចរ (MCs) និងអនុសរណៈននការដណនំា (MoIs) ដូ្ចខ្ងនរកាម: 

 POEA MC No. 3, Series of 1983- នគាលននយាបាយអនុវតាដដ្លបាននធ្វើឱយ PDOS ជា
លកខខណឌ តរមូវសរោប់រគប់ពលករដដ្លរតូវនចញដំ្នណើ រទំងអស់ 

 POEA MC No. 2, Series of 1992- ផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់អងគការនរៅរដាឋ ភិបាលនដ្ើមបីនធ្វើ 
PDOS សរោប់ពលករកិចចសនា ដដ្លជួបការលំបាក។ 

 សរាចរ POEA-OWWA នលខ 04, ករមងឯកសរឆ្ន ំ 2002 និងនលខកថ្នខណឌ នលខ 25-
02 ននឆ្ន ំ 2002 - ការនផ្សទរ PDOS ពី POEA នៅ OWWA; 

 អនុសសរណៈននការដណនំានលខ 13 ឆ្ន ំ 2003 កំណត់នគាលននយាបាយនិងនគាលការណ៍
ដណនំាសរោប់ការនរៀបចំសិកាខ សោដណនំាតំរង់ទិសមុននពលនចញដំ្នណើ រ។ 

 សរាចរ POEA-OWWA នលខ 01 ឆ្ន ំ 2011 - ការនផ្សទរ PDOS សរោប់ពលករដដ្លោន
នឈាម េះជាអនកជួលនិងដាក់នអាយនធ្វើការនដាយរដាឋ ភិបាល ពី POEA នៅ OWWA ។ 

PDOS រតូវបានពរងីកនដាយការអនុវតតកមមវធីិ្អប់រមុំននពលនចញដំ្នណើ រនដាយរគប់រជុងនរជាយ 
(CPDEP) សរោប់អនកបនរមើការងារតាមផ្សទេះ (HSWs) នៅឆ្ន ំ 2007 ។ CPDEP ោននគាលបំណងបនងកើត 
PDOS សរោប់ HSWs ដដ្លន្លើយតបនៅនឹងតរមូវការដផ្សនកសុខុោលភាពនិងការការ រកនុងវស័ិយ



ដដ្លងាយរងនរគាេះននេះ និងនរៀបចំ HSWs នដ្ើមបីនដាេះស្រសយលកខខណឌ ការងារនិងនស្រសតសនៅកនុង
រគួសរបរនទស។ 

CPDEP នដ្ើមន ើយជាវគគភាសនិងការយល់ដឹ្ងវបបធ្ម៌ដដ្លបានចប់នផ្សតើមនៅកនុងដខមករាឆ្ន ំ 2007 
នដាយភាសអារា៉ាប់ ជាការផ្សតល់ជូននូវសិកាខ សោសតីពីភាសដតមួយគត់។ នដ្ើមបីបានឈាននៅរកពល
ករបដនថមនទៀត និងបំនពញតរមូវការរបស់រកមុជនងាយរងនរគាេះ ជាពិនសសគឺបុគគលិកបនរមើការតាមផ្សទេះ 
(HSWs) សិកាខ សោសតីពីភាសរតូវបានពរងីកនៅដខមីនា ឆ្ន ំ2009 (នលខ DOE នលខ 95) និងបញ្ចូ ល 
PDOS រយៈនពលមួយនលៃ។ ការបណតុ េះបណាត លភាស និងវបបធ្ម៌ និងសិកាខ សោសតីពីការរគប់រគង
ភាពតានតឹងផ្សលូវចិតត បញ្ចូ លនៅកនុងការអប់រដំតមួយសរោប់ HSWs ។ បចចុបបនន CPDEP បានផ្សតល់នូវ
សិកាខ សោសតីពីភាសដូ្ចខ្ងនរកាម: ភាសអារា៉ា ប់ (បីនលៃ); ចិនកាតំាង (បីនលៃ) នហ្របឺ (បីនលៃ) អីុតាលី 
(បីនលៃ) និងភាសចិនកុកងឺ (រយៈនពលរបំាមួយនលៃ) ។ 

ម៉ាាងនទៀតសិកាខ សោសតីពីការរគប់រគងភាពតានតឹងផ្សលូវចិតត នៅនរកាម CPDEP ោននគាលបំណង
បនងកើនករមិតននការយល់ដឹ្ងរបស់ HSWs នៅនលើមូលនហ្តុននភាពតានតឹងនិងផ្សលប៉ាេះ ល់របស់វា 
នរៀបចំសរមួលអារមមណ៍និងសម រតី នដ្ើមបីរបឈ្មមុខនឹងបញ្ញហ របឈ្មននការនធ្វើការនៅបរនទស និង
បញ្ញជ ក់ពីយុទធសស្រសតនដាេះស្រសយរបស់ពលករ និងបនងកើតយនតការនដាេះស្រសយលមី។ 

ការទទួលសគ ល់អនកផ្សតល់នសវាបណតុ េះបណាត ល 
 
OWWA នធ្វើ PDOS សរោប់ពលករជំនាញតាមរយៈការយិាល័យរបចំតំបន់របស់ខលួន និងសរោប់ពល
ករដដ្លបានបញ្ជូ ននៅរបនទសកាណាដា ក៏ដូ្ចជាអនកហត់ការសរោប់ការបានបញ្ជូ ននៅជប៉ាុន នរកាម
កមមវធីិ្ JITCO ។ នៅដខកុមភៈ ឆ្ន ំ 2012 OWWA បានចប់នផ្សតើមបនងកើត PDOS សរោប់ពលករកិចចសនា
ដដ្លជួលនិងដាក់នអាយនធ្វើការនដាយរដាឋ ភិបាល។ នៅដខតុោ ឆ្ន ំ2012 OWWA បានចប់នផ្សតើមបនងកើត 
PDOS រយៈនពលពីរនលៃសរោប់ពលករបនរមើការតាមផ្សទេះ (HSWs) ដដ្លរតូវនៅនធ្វើការនៅរពេះរាជាណា
ចរកអារា៉ាប៊ាីសអ៊ាូឌី្ត។ នៅកនុងដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ2013 OWWA បានចប់នផ្សតើមកមមវធីិ្ PDOS របស់ខលួនសរោប់
អនកនធ្វើការដផ្សនកសុខ្ភិបាល ដដ្លនៅនធ្វើការនៅអាលលឺម៉ាង់។ 

សិកាខ សោ PDOS ដូ្ចតនៅននេះកំពុងរតវូបាននធ្វើន ើងនៅឯមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ OWWA កនុងរកុង
អិនអីុស្រសតូរៈទីរកងុោ៉ា នីល: 



• PDOS មួយនលៃសរោប់ពលករដដ្លរតូវនៅនធ្វើការនៅរបនទសកាណាដា -  នគាលបំណង
ចមបងគឺ នដ្ើមបីនរៀបចំ OFWs ដដ្លរតូវនៅនធ្វើការនៅរបនទសកាណាដា កនុងការនធ្វើសោហ្រណ
កមមនដាយរលូនចូលនៅកនុងសងគមកាណាដា។ ននេះគឺសរោប់អនកជំនាញហ្វីលីពីននិងពលករ
ជំនាញដដ្លចកនចញនៅរបនទសកាណាដាសរោប់ទិដាឋ ការការងារ។ 
• PDOS រយៈនពល 1 នលៃសំរាប់អនកហ្វឹកហត់បនចចកនទសនៅនធ្វើការនៅរបនទសជប៉ាុននរកាមកមម
វធីិ្ JITCO សរោប់អនកហត់ការបនចចកនទស នហ្ើយបចចុបបននននេះរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយអងគភាព 
OWWA PDOS ។ 
• PDOS សំរាប់ពលករដដ្លរតូវបានជួលនិងដាក់នអាយនធ្វើការនដាយរដាឋ ភិបាល - ម៉ាូឌុ្លននេះ
រតូវបាននផ្សទរពី POEA នៅ OWWA ។ 

• PDOS មួយនលៃសរោប់គិោនុបដាឋ យិកានៅនធ្វើការនៅអាលលឺម៉ាង់ - ននេះគឺជាដផ្សនកមួយននកិចច
រពមនរពៀងរវាងរដាឋ ភិបាលនិងរដាឋ ភិបាល ទក់ទងការបញ្ជូ នអនកជំនាញសុខភាពហ្វីលីពីននៅ
នធ្វើការនៅរបនទសអាលលឺម៉ាង់។ 
• PDOS សំរាប់អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះ (HSWs) ដដ្លបានបញ្ជូ ននៅរបនទសអារា៉ាប៊ាីសអ៊ាូឌី្ត - ននេះ
គឺជាកិចចសហ្របតិបតតិការជាមួយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ។ របធានបទរគប់រគងនដាយ 
OWWA រួមោន: ទិសនៅវបបធ្ម៌, កិចចសនាការងារធ្មមតា, នគាលការណ៍ដណនំាតនមល, ការ
រគប់រគងភាពតានតឹង, កមមវធីិ្ និងនសវាកមមរបស់រដាឋ ភិបាល និងភាសអារា៉ាប់ (ជាមូលដាឋ ន)។ 
ខណៈនពលដដ្លរបធានបទរគប់រគងនដាយ PRAs ោនដូ្ចជា ការរគប់រគងហិ្រញ្ាវតថុ សុខ
ភាពនិងសុវតថិភាព និងព័ត៌ោនដផ្សនកជំនួយនៅអាកាសយានដាឋ ន។ 

PDOS ក៏កំពុងរតូវបាននធ្វើន ើងនៅកនុងផ្សទេះ នៅកនុងការយិាល័យសុខុោលភាពតំបន់ OWWA ដូ្ចខ្ង
នរកាម: CAR - Baguio City; តំបន់ទី 1 - សន់ហ្វ័រដូ្ននា, ឡាយូនីស; តំបន់ទី 3 - សន់ Fernando, 
Pampanga - តំបន់ 4-A - Calamba, Laguna; តំបន់ទី 5 - ទីរកុង Legazpi; តំបន់ 6 - ទីរកងុ Iloilo; 
តំបន់ទី 7 ទីរកុងសីុប៊ាូ; តំបន់ 8- ទីរកុងតាកលូណាន តំបន់ទី 9 ទីរកុងហ្ាំបា៊ា ំងហគ ន តំបន់ 10- ទីរកងុ 
Cagayan De Oro; តំបន់ 11- ទីរកុងដាវា៉ាវ និងតំបន់ Caraga - Butuan ។ 

OWWA បានទទួលសគ ល់អនកផ្សតល់នសវា PDOS ដដ្លរួមោន: 
•សោគមទីភាន ក់ងារ - រតូវបាននធ្វើសរោប់បុគគលិកជំនាញបនចចកនទសនិងវជិាជ ជីវៈរបស់ទី
ភាន ក់ងារ - សោជិករបស់ខលួន។ គិតរតឹមនលៃទី 11 ដខនមស ឆ្ន ំ 2014 ោនសោគមឧសាហ្កមម



ចំនួនរបំាមួយរតូវបានទទួលសគ ល់ជាផ្សលូវការនដ្ើមបីនរៀបចំ PDOS ។ 
•របនទសជាក់ោក់ - គិតរតឹមនលៃទី 11 ដខនមស ឆ្ន ំ 2014 ោនទីភាន ក់ងារពីររតូវបានទទួល
សគ ល់ជាផ្សលូវការនដ្ើមបីនធ្វើ PDOS ។ 
•ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ - សរោប់ទំងរកុមហ្៊ាុនដដ្លោនមូលដាឋ ននលើសមុរទឬដី្ 
សរោប់ពលករជំនាញផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកនគ។ គិតរតឹមនលៃទី11 ដខនមស ឆ្ន ំ 2014 ោនទី
ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ នធ្វើការនលើដី្ចំនួន 53 និង នធ្វើការនលើសមុរទចំនួន 234 រតូវបាន
ទទួលសគ ល់ជាផ្សលូវការ កនុងការនធ្វើ PDOS សរោប់ពលកររបស់ខលួន។ 

•អងគការនរៅរដាឋ ភិបាល - សរោប់ HSWs សិលបករសិលបការនីិបរនទស និងពលករដដ្លជា
រកុមងាយរងនរគាេះ។ គិតរតឹមនលៃទី 11 ដខនមស ឆ្ន ំ 2014 ោនអងគការនរៅរដាឋ ភិបាលចំនួន 14 
រតូវបាននគទទួលសគ ល់ថ្នជាអនកដឹ្កនំាកមមវធីិ្ PDOS ។ 
• PDOS បដនថម - គិតរតឹមនលៃទី 11 ដខនមស ឆ្ន ំ 2014 ននេះោនទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករហ្វី
លីពីនចំនួន 223 រតូវបានអនុញ្ញា តឱយនធ្វើ PDOS បដនថម។ 

បទដាឋ ន 
បនាទ ប់ពីការតាមដាន PDOS ទរមង់ននការហ្វឹកហត់ PDOS រតូវដតនគារពនៅតាមតរមូវការ
អបបបរោដូ្ចខ្ងនរកាម: 
•ថ្នន ក់នរៀនទូលំទូោយ (មិនោនមនុសសនរចើន) ោនទំននារនៅនឹងការនរៀនសូរត 
•សោោរត 1: 1 នននៅអីអងគុយនៅនិងចំនួនអនកចូលរមួ PDOS 
•នរគឿងបរកិាខ រអូឌី្យ៉ាូមូលដាឋ ន - កំុពយូទ័រនអ ិចរតូនិចនិងោ៉ា សីុនបញ្ញច ំង មីរកូហ្វូន។ ល។ 
•លតចមលងសោភ រៈព័ត៌ោន PDOS ដដ្លបាននបាេះពុមពរគប់រគាន់ 
•បាននធ្វើបចចុបបននភាពនសៀវនៅរគូឧនទទសនាម PDOS Trainor's Handbook 

ខលឹមសរសិកាឋ សោ PDOS រតូវបានបនងកើតន ើងនដាយសកលវទិាល័យហ្វីលីពីននៅឆ្ន ំ 2006 និង
បាននធ្វើបចចុបបននភាពនដាយបណឌិ តយសភាអភិវឌ្ឍន៍ននរបនទសហ្វីលីពីន (DAP) នៅកនុងឆ្ន ំ 2008 នដាយ
សហ្ការជាមួយអនកផ្សតល់នសវាកមម PDOS ពីអងគការនរៅរដាឋ ភិបាល - ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ, 
សោគមឧសាហ្កមម, អតីត OFWs និង OWWA ោនមូលដាឋ ននលើដី្និងសមុរទ ។ 



នសៀវនៅមគគុនទទសក៍របស់ PDOS រតូវបានដកសរមួលនដាយអងគភាពអភិវឌ្ឍន៍និងរតួតពិនិតយ OWWA-
PDOS (PDMU) នៅដខមីនាឆ្ន ំ 2015 នដាយោនការពិនរគាេះនយាបល់ជាមួយអនក ក់ព័នធ និងអងគការ
អនតរជាតិខ្ងនទសនតរបនវសន៍ (IOM) នហ្ើយរតូវបាននបាេះពុមពនដាយ IOM នៅឆ្ន ំ 2015 ។ តំរូវការរបស់
ពលករសំរាប់ព័ត៌ោនលមីៗនិងនពញនលញ។ 
ម៉ាូឌុ្លដកសំរួលសរោប់ពលករនធ្វើការនៅតាមសមុរទ និងនសៀវនៅដណនំារបស់គរុនកាសលយរតូវបាន
បនងកើតន ើងរួមគាន  នដាយអងគភាពអភិវឌ្ឍន៍និងរតួតពិនិតយ OWWA-PDOS (PDMU) និងរកុម Joint 
Manning Group (JMG) នៅកនុងដខកញ្ញា ឆ្ន ំ 2016 ។ 

នគាលបំណងចមបងរបស់ PDOS គឺនដ្ើមបីផ្សតល់ជូនដ្ល់ OFWs នូវមនធ្ាបាយនដ្ើមបនីដាេះស្រសយបរសិថ ន
ការងារលមីរបស់ពួកនគ ជាពិនសសកនុងអំ ុងនពលពីរបីដខដំ្បូងននការនធ្វើការនៅបរនទស។ PDOS មួយ
នលៃរតូវបានចូលរួមនដាយពលករទំងអស់ (រគប់ជំនាញ / របនភទការងារ) មុននពលរតូវបានបញ្ជូ ននៅ
បរនទស។ ម៉ាូឌុ្ល PDOS ោនដូ្ចខ្ងនរកាម: 

•នធ្វើការនរៅរបនទស - ការយល់ដឹ្ងខ្ងវបបធ្ម៌និងរកមវន័ិយនន OFWs 
•កិចចសនាការងារ - សិទធិនិងការទទួលខុសរតូវរបស់ OFWs កនុងកិចចសនាអវីដដ្លរតូវនធ្វើកនុង
ករណីោនការរនំោភកិចចសនា 
•កមមវធីិ្និងនសវាកមមរបស់រដាឋ ភិបាល - នៅកនុងរបនទសនិងនរៅរបនទស ទីភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាល
ដ្នទនទៀត ក់ព័នធនឹងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ 
•ការរលឹំកដ៏្សំខ្ន់ - ព័ត៌ោនជំនួយសុខភាព, ដផ្សនការហិ្រញ្ាវតថុ, ព័ត៌ោនជំនួយការនធ្វើដំ្នណើ រ 
•ការរគប់រគងហិ្រញ្ាវតថុ - ដផ្សនការហិ្រញ្ាវតថុ និងសរៈសំខ្ន់ននការសនសំ និងការវនិិនយាគ 
•នដាេះស្រសយបញ្ញហ ការងារ និងជីវភាពរស់នៅ - នោ៉ាងនធ្វើការ, បរសិថ នពហុ្វបបធ្ម៌ 

យនតការរតតួពិនិតយ 
 
ស្រសបតាមនសចកតីរបកាសដណនំារបស់ PDOS នលខ 5 (នចញនលៃទី 12 ដខនមសឆ្ន ំ 2010) អនកផ្សតល់នស
វា PDOS ទំងអស់រតូវបាននគតរមវូឱយដាក់របាយការណ៍ PDOS របចំដខរបស់ខលួន (PDOS ទំរង់រតួត
ពិនិតយ 1) កនុងរយៈនពល 15 នលៃននដខបនាទ ប់។ 
 



ការទទួលសគ ល់គុណភាពអប់ររំបស់អនកផ្សតល់ PDOS នឹងរតូវបានលុបនចលនដាយ OWWA នដាយ
សវ័យរបវតតិ របសិននបើរកន ើញថ្នោនការរនំោភបំ នដូ្ចខ្ងនរកាម: 

 ការនចញលិខិតបញ្ញជ ក់ពីការចូលរួមរបស់ OFWs នដាយគាម នវតតោន។ 
 ផ្សតល់របាក់បងវិលរត ប់មកវញិ នលលឈ្នួល កំនរនជើងសរ និង / ឬការនរៀបចំស្រសនដ្ៀងនឹងទី
ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករឬតំណាងរបស់ពួកនគ។ 

កនុងនគាលបំណងនដ្ើមបីធានានូវការផ្សតល់នសវារបកបនដាយរបសិទធភាពខពស់ដ្ល់កមមវធីិ្ PDOS អងគភាព
អភិវឌ្ឍន៍និងរតតួពិនិតយ PDOS (PDMU) រតវូបានបនងកើតន ើងនដាយអនុសសរណៈននការដណនំា នលខ 
7 ចុេះនលៃទី 23 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 2014 ។ ដូ្ចននេះ PDMU ោនភារកិចចនដ្ើមបី: 

 បនងកើតនិងពិនិតយន ើងវញិនូវនគាលននយាបាយ សរោប់ការដកលមអរបព័នធនិងនីតិវធីិ្ននការ
អភិវឌ្ឍសិកាខ សោនិងការកសងសមតថភាព។ និង 

 រតួតពិនិតយនិងអធិ្ការកិចុច អនកផ្សតល់ PDOS ដដ្លរតូវបានទទួលសគ ល់ជាផ្សលូវការ។ 

កមមវធីិ្អប់របំនតសរោប់ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសនិងទីភាន ក់ងារផ្សគត់ផ្សគង់ 
 
កនុងឆ្ន  ំ2010 POEAបានដណនំាកមមវធីិ្អប់របំនតរបស់ទីភាន ក់ងារ (CAEP) ដដ្លោននគាលបំណងនដ្ើមបី
នលើកកំពស់សមតថភាពជំនាញបនចចកនទសនិងតនមលសីលធ្ម៌របស់មន្រនតីនិងបុគគលិកនដ្ើមបីឱយពួកនគ
រគប់រគងនិងរបតិបតតិកាន់ដតរបនសើរន ើង និងធានាឱយបាននូវការបានបញ្ជូ នពលករនដាយោនសុវតថិ
ភាព និងោនការងារនធ្វើ។ 

ចប់តំាងពីការអនុវតតនៅដខសីហ ឆ្ន ំ2010 រហូ្តដ្ល់ដខធ្នូ ឆ្ន ំ2015 POEA តាមរយៈការយិាល័យផ្សតល់
អាជាា ប័ណណនិងបទបញ្ាតតិ បាននធ្វើសិកាខ សោចំនួន131ដ្ង ដដ្លរតូវបានចូលរួមនដាយបុគគលិក
រគប់រគងនិងបនចចកនទសរបដហ្ល 11.913 នាក់ននទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិក។ សិកាខ សោននេះ វា
គឺជានវទិកាសរោប់របធានបទនផ្សសងៗដដ្លប៉ាេះ ល់ដ្ល់របតិបតតិការរបស់ទីភាន ក់ងារដដ្លោនអាជាា    
ប័ណណ ក៏ដូ្ចជានវទិកាសរោប់ការសនទនាអំពីកងវល់របស់ពួកនគ។ 
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ម្បសេ  ងិាបរុ ី 
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកចិច ងារ 
 

របនទសសឹងហបូរ ីជារដ្ឋទីរកុងនកាេះ បានរគប់រគងការអភិវឌ្ឍន៍នសដ្ឋកិចចនិងសងគមរបស់ខលួនយា៉ាងោន
របសិទធិភាព ចប់តំាងពីសម័យមុនឯករាជយភាពនពញនលញរបស់ខលួននៅឆ្ន ំ1965 នហ្ើយនគាល
ននយាបាយការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍របស់ខលួន គឺជាដផ្សនកសំខ្ន់ននដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍របនទស។ 

នៅនពលោ៉ា ន យា៉ាអង់នគលសទទួលបានឯករាជយនៅដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ1963 សឹងហបូរជីារដ្ឋមួយនៅកនុងសហ្ព័នធ
ោ៉ា ន សីុ ប៉ាុដនតវាបានបំដបកនចញពីសហ្ព័នធនៅឆ្ន ំ1965 ។ នៅនពលននាេះ ការរពឹំងទុករបស់ខលួនទទួល
បាននូវភាពនរកៀមរកំ។ របនទសននេះោនឧសាហ្កមមតិចតួចប៉ាុនណាណ េះ។ 

GDP របស់មនុសសោន ក់ៗបាននកើនន ើង 66 ភាគរយកនុងរយៈនពល 5 ឆ្ន ំដំ្បូងននឯករាជយភាព នហ្ើយ
ឈានដ្ល់ចំនួន 4.470 ដុ្ោល រអានមរកិកនុងឆ្ន  ំ1970 ។ កំនណើ ននសដ្ឋកិចចនៅដតោនការចប់អារមមណ៍
ចប់តំាងពីនពលននាេះមក នដាយោនផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបនកើនដ្ល់ 4.900 ដុ្ោល រកនុង ឆ្ន ំ1980 និង 
11.900ដុ្ោល រ កនុងឆ្ន ំ1990 ចំនួន 23.700 ដុ្ោល រ កនុងឆ្ន ំ2000  ចំនួន 46.600ដុ្ោល រ កនុងឆ្ន ំ2010 និង 
52.900ដុ្ោល រ កនុងឆ្ន ំ2015 ។ (សថិតិរបស់ធ្នាគារពិភពនោក) កំនណើ ននសដ្ឋកិចចរតូវបានអមនដាយការ
អភិវឌ្ឍន៍សងគមដ៏្រងឹោំ។ នៅឆ្ន ំ 2015 អាយុកាលជាមធ្យមរបស់របជាជន គឺ 89ឆ្ន ំសំរាប់នារ ីនិង 80ឆ្ន ំ
សរោប់បុរស។ អរតាមរណៈរបស់ទរកដដ្លបានកត់រតានៅកនុងអរតាឆ្ន ំ 2016 ោនរតឹមដត 2.3 កនុង 
1000 កំនណើ តរស់ប៉ាុនណាណ េះ។ (នាយកដាឋ នសថិតិសិងហបុរ)ី 

របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍ 
 
 នៅកនុងរបនទសមួយដដ្លោនសោោរតខពស់ននជននទសនតររបនវសន៍ នហ្ើយដដ្លរតូវបានរួមបញ្ចូ ល
យា៉ាងរងឹោំនៅកនុងនសដ្ឋកិចចពិភពនោកននាេះ ការនចញនរៅរបនទសដ៏្សំខ្ន់ក៏នឹងរតូវនគរពឹំងផ្សងដដ្រ។ 

របនទសសឹងហបុរពឹីងដផ្សអកនលើជនបរនទសនដ្ើមបបីដនថមកោល ំងពលកមមរបស់ខលួននដាយោនពលករបរនទស
ោនចំនួននរចើនជាងមួយភាគបួនននរបជាជនខលួនឯង និង 30% ននកោល ំងពលកមម។ កនុងចំនណាមបណាត
របនទសនៅអាសីុបូ ៌ និងអានគនយ៍ របនទសសឹងហបុរោីនការរបុងរបយ័តនខពស់បំផុ្សតកនុងការនធ្វើចំណាក



ស្រសុក ននេះនដាយនយាងតាមរបភពននសញ្ញជ តិនដ្ើម ករមិតអប់រ ំនិងសថ នភាពនសដ្ឋកិចចបចចុបបនន។ ទិស
នៅនគាលននយាបាយរតូវបានបនងកើតន ើងនៅករមិតខពស់បំផុ្សត នដាយនាយករដ្ឋមន្រនតីរបកាសនៅកនុង
សុនទរកថ្នទិវាជាតិឆ្ន ំ 2006 របស់ខលួនថ្ន ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍របស់អនកជំនាញនិងអនកោននទព
នកាសលយ គឺជាយុទធសស្រសតចំបាច់ ោនសរៈសំខ្ន់ដ្ល់ការរកីចនរមើននិងវបុិលភាពរយៈនពលដវង
របស់សឹងហបុរ។ី ជាលទធផ្សលនននគាលននយាបាយទំងននាេះ ចំនួនអនករស់នៅអចិនន្រនតយ៍នៅសឹងហបុរបីាន
នកើនន ើង142 ភាគរយ។ 

របនទសសឹងហបូរបីានអនុម័តការងារដដ្លបាន្លងកាត់ពីរកបខ័ណឌ ោនភាពខុសពីគាន  និងបានផ្សតល់កំរតិ
ននកិតតិយស និងការរគប់រគងនៅតាមរបនភទជំនាញដដ្លោន។ ជាទូនៅ ោនការងារបីរបនភទសរោប់
ពលករបរនទសនៅសឹងហបុរោីនដូ្ចតនៅ: 

១. ការផ្សតល់ការងារសរោប់អនកឯកនទសបរនទសនិងអនករគប់រគង (PMEs) ។ 
២. S Pass សរោប់ពលករជំនាញករមិតមធ្យម និង 
៣. ការអនុញ្ញា តការងារសរោប់ពលករជំនាញ ក់កណាត ល។ 

អនកកាន់ប័ណណការងារ និង S Pass នឹងរតូវោនករមិតននរបាក់ដខ និងោនលកខណៈសមបតតិរគប់រគាន់
ស្រសបនពលដដ្លកូតាករមិតមធ្យម និងការនលើកដលងពនធរតវូបានដាក់នលើអនកកាន់ប័ណណ S Pass និង 
Work Permit Holders (WPHs) ។ កូតានិងពនធ នឹងដរបរបួលអាស្រស័យនលើករមិតជំនាញរបស់ពលករ
បរនទស និងវស័ិយដដ្លពួកនគរតូវបានបញ្ជូ ន។ 

នរៅពីកូតានិងការយកពនធ អនកកាន់ប័ណណការងាររតូវសថិតនរកាមការរតឹបនតឹងនលើនិនយាជក និងរបនភទ
ននមុខងារការងារ (ឧ. FDW រតូវបានអនុញ្ញា តនអាយនធ្វើការនៅសឹងហបុរនីរកាមនិនយាជកដដ្លោនដចង
នៅកនុងកិចចសនារបស់ខលួន នហ្ើយោនដតនធ្វើការងារផ្សទេះប៉ាុនណាណ េះ) ។ ព័ត៌ោនលមអិតអាចរកបាននៅនគ
ហ្ទំព័រ www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker ។ 

នលើសពីននេះ និនយាជកននអនកដដ្លោនប័ណណអនុញ្ញា តការងារ រតូវដាក់របាក់ធានាសនាិសុខសងគមចំនួន 
5.000ដុ្ោល រសឹងហបុរ ីកនុងោន ក់ សរោប់ពលករដដ្លមិនដមនជនជាតិោ៉ា ន សីុ នដ្ើមបីធានាថ្នទំង
និនយាជកនិងពលកររតូវនគារពតាមលកខខណឌ ននការអនុញ្ញា តការងារ។ និនយាជកមិនអាចនសនើសំុឱយ
ពលកររបស់ខលួនបង់នលលរបាក់ធានាននាេះនទ។ នលើសពីននេះនទៀត និនយាជករតវូបាននគតរមូវឱយបង់របាក់



ធានារា៉ាប់រងនរគាេះថ្នន ក់ផ្ទទ ល់ខលួនយា៉ាងនហចណាស់ 40.000 ដុ្ោល រសឹងហបុរ ីសរោប់ពលករបនរមើការ
តាមផ្សទេះោន ក់ ដដ្លពួកនគជួល។ 

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ ក់ព័នធ ចាប់និងបទបញ្ញជ  
 
MOM នមើលនៅនលើការរគប់រគងរតឹមរតូវរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍នៅសឹងហបុរ។ី រកសួងនធ្វើដូ្នចនេះ
តាមរយៈវធីិ្សស្រសតពីរ - ការអនុវតតចាប់និងការអប់រអំំពីសិទធិនិងកាតពវកិចចរបស់ពលករនទសនតររបនវស
ន៍និងនិនយាជក។ សរោប់នគាលបំណងនននសៀវនៅករមងននេះ ការនផ្ទត តអារមមណ៍នឹងរតូវបានដាក់នលើ
ពលករបរនទសោនជំនាញ ក់កណាត ល (ឧទហ្រណ៍អនកោនការអនុញ្ញា តការងារ) ។ 

WPHs ទំងអស់រតូវបានផ្សតល់ការការ រដូ្ចគាន នឹងរបជាពលរដ្ឋសឹងហបុរ ីនៅនរកាមចាប់សីុវលិនិងរពហ្ម
ទណឌ របស់ខលួន។ ចាប់ ក់ព័នធរមួោន: (ក) ចាប់ការងារ (ខ) ចាប់សតីពីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅ
កដនលងនធ្វើការ (គ) ចាប់សតីពីសំណងរបួសការងារ និង ( ) ចាប់សតីពីភាន ក់ងារការងារ។ នលើសពីននេះ 
ចាប់ក៏រតូវបានផ្សតល់ជូនជាពិនសសដ្ល់ពលករបរនទសដូ្ចជា: (ក) ចាប់សតីពីការនរបើរបាស់ពលករ
បរនទស (EFMA) ដដ្លរគបដ្ណត ប់នលើវស័ិយនានាទក់ទងនឹងការទទួលខុសរតូវរបស់និនយាជកនិង
ពលករ ទក់ទងនឹងការងារដដ្លរួមោន ការនសនើសំុការលុបនចលការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព ការយកពនធ
និងការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍ និង(ខ) ចាប់សតីពីការសន ក់នៅរបស់និនយាជកបរនទស ដដ្លបានបំនពញ
បដនថម EFMA នដាយធានាថ្នរបតិបតតិករអននតវាសិកដាឋ នជនបរនទសនៅតាមបរនិវណស្រសបតាមបទដាឋ ន
សតីពីសុវតថិភាពរាងកាយ និងរចនាសមព័នធការនរបើរបាស់ដី្ធ្លីអនាម័យនិងអនាម័យ។ 

តារាងទី១ 
វសិភាពរគបដ្ណត ប់ននចាប់សតពីីការងារ (ោនរបសិទធិភាពពីនលៃទី១ ដខនមស ឆ្ន ២ំ០១៤) 

 វសិលភាព លកខ័ណ ក់ព័នធ 
ចាប់សតពីីការងារ 
  

និនយាជិតទំងអស់ នលើក
ដលង: 

 ពលករតាមសមុរទ 
 ពលករការងារតាមផ្សទេះ 
 មន្រនតីសធារណៈ  
 អនករគប់រគង និងតួនាទី

 ចំណាយរបាក់ដខ 
 កិចចសនាសីុវលី 
 ការគំា រោតុភាពនិងផ្សរបនយាជន៍ 
 លកខ័ណជួលសំខ្ន់ៗ និងការ
ចំណាយ Pay Slips  

 ឈ្ប់សរោកសរធារណៈ 



 

ចាប់សតពីីការងារ (EA) 
 
EA គឺជាចាប់ការងារសំខ្ន់របស់សឹងហបុរ។ី វាបញ្ញជ ក់លកខខណឌ ការងារជាមូលដាឋ ន ក៏ដូ្ចជាសិទធិនិង
កាតពវកិចចរបស់និនយាជកនិងនិនយាជិត។ ចាប់ននេះ បចចុបបននរគបដ្ណត ប់របដហ្ល 70 ភាគរយននកោល ំង
ពលកមម និងផ្សតល់នូវសិទធិការងារជាមូលដាឋ ន ដូ្ចជា ការការ ររបាក់ដខ លកខខណឌ ការងារអបបរោនិង
ការនរបើរបាស់សរោប់ការនដាេះស្រសយវវិាទដដ្ល ក់ព័នធ។ វាក៏នធ្វើនិយ័តកមមលកខខណឌ ការងារដូ្ចជា
នោ៉ាងនធ្វើការ និងការបង់របាក់នោ៉ាងបដនថម។ 

ចាប់សតពីីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ 
ចាប់សតីពីសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ ដសវងរកវធីិ្សស្រសាដលរកាសុវតថិភាព និងសុខភាពលអ
និងបនងកើតវបបធ្ម៌សុខភាពនិងសុវតថិភាពសុខភាពដ៏្រងឹោំនៅកដនលងនធ្វើការ។ ចាប់ WSH ោននគាល
ការណ៍ដណនំាបីយា៉ាង: (1) លុបបំបាត់និងបនថយហនិភ័យនៅរបភពនដ្ើម (2) ការដាក់ភារកិចចនៅនលើ
មនុសសដដ្លបនងកើតនិងរគប់រគងនលើហនិភ័យ WSH នដ្ើមបបីនងកើនភាពជាោច ស់ និង (3) បនងកើនការពិន័យ
នដ្ើមបីទប់សក ត់ឥរយិាបលរបលុយរបថ្នន និង្លុេះបញ្ញច ំងពីការចំណាយពិតរបាកដ្ននការរគប់រគងនខា
យ។ ភាគី ក់ព័នធទំងអស់រួមទំងនិនយាជក អនកកាន់កាប់ និងអនកផ្សគត់ផ្សគង់ រតូវបានតរមូវឱយចត់វធិាន

ដឹ្កនំារបតិបតតិ ោន
ចំណូលនរចើនជាង 4,500 
ជាមូលដាឋ នរបចំដខ  

 ឈ្ប់សរោកនពលោនជំងឺ 

ដផ្សនកទី IV ននចាប់
សតពីីការងារ 
 

 រគប់អនកនធ្វើការោន
ចំណូលនរចើនជាង 
$4,500 កនុងរបាក់ដខមូល
ដាឋ នរបចំដខ 

 អនកមិនដមននិយជកPME 
នរកាមចំណូល EA នរចើន
ជាង $2,500 កនុងរបាក់
មូលដាឋ នរបចំដខ 

 ការងារផ្សទេះ 
 នលៃឈ្ប់សំរាក 
 សរោករបចំឆ្ន  ំ
 របាក់បដនថម 
 ផ្សលរបនយាជន៍ដ្កហូ្ត 
 ផ្សលរបនយាជន៍ចូលនិវតតន៍ 



ការសមស្រសបនដ្ើមបីនគារពតាមចាប់សតីពីសុវតថិភាព និងសុខភាពនៅកដនលងការងារ ជាពិនសសចំន េះ
អាជីព និងមុខរបរដដ្លោនការងារនរចើនសរោប់បុគគលិករបស់ពួកនគ។ 

ចាប់សតពីីសំណងនរគាេះថ្នន ក់ការងារ 
 
ចាប់សតីពីសំណងនរគាេះថ្នន ក់ការងារ (WICA) អនុញ្ញា តឱយនិនយាជិតនធ្វើការទមទរសំណង របសិននបើ
ពួកនគរងរបួស ឬ្លងជំងឺនដាយសរលទធផ្សលការងារ។ WICA រគបដ្ណត ប់នលើបុគគលិកទំងអស់ នលើក
ដលងដតអនកនៅ៉ាការឯករាជយ និងអនកនធ្វើការងារខលួនឯង អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះ និងបុគគលិកឯកសណាឋ ន 
ន លគឺសោជិកននកងកោល ំងរបដាប់អាវុធ្សឹងហបុរ ីកងកោល ំងប៉ាូលីសសឹងហបុរ ីកងកោល ំងការ រសីុវលិ
សឹងហបុរ ីការយិាល័យនរគឿងនញៀនកណាត ល និងនសវាកមមពនធនាគារសឹងហបុរ។ី 

ចាប់សតពីីភាន ក់ងារមុខរបរ 
 
ចាប់ទីភាន ក់ងារមុខរបរ (EAA) ផ្សតល់ជូននូវរកបខ័ណឌ បទបញ្ាតតិសរោប់ឧសាហ្កមមទីភាន ក់ងារមុខរបរ
នដ្ើមបីធានាថ្នបុគគលិកទីភាន ក់ងារមុខរបររតូវោនគុណវុឌ្ឍិកាន់ដតោនជំនាញវជិាជ ជីវៈនិងរបសិទធភាពកនុង
ការផ្សគូផ្សគងនិនយាជកនិងពលករ។ រកបខ័ណឌ គតិយុតតិក៏រតូវបាននលើកកមពស់នដ្ើមបីបំបាត់ទីភាន ក់ងារមុខរបរ
ដដ្លគាម នអាជាា ប័ណណ។ នៅនរកាម EAA ទីភាន ក់ងារមុខរបរសឹងហបុររីតូវបានអនុញ្ញា តឱយគិតរបាក់អតិបរ
ោចំនួនមួយដខសរោប់រយៈនពលមួយឆ្ន ំននការងាររហូ្តដ្ល់ពីរដខ។ នលើសពីននេះ ទីភាន ក់ងារមុខរបរ
រតូវបានទមទរឱយសងរបាក់ 50% នននលលនសវាណាមួយដដ្លបានគិតនលល របសិននបើការងាររបស់ពល
កររតូវបានបញ្ឈប់នដាយនិនយាជកកនុងរយៈនពលរបំាមួយដខពីការងារ។ 

ចាប់សតពីីការនរបើរបាស់ហ្តថកមមបរនទស 
 
ចាប់សតីពីការនរបើរបាស់ហ្តថកមមបរនទស (EFMA) បានកំណត់ជាពិនសសនលើការងាររបស់ពលករ
បរនទសទំងអស់ និងពលករបំនរ ើការងារតាមផ្សទេះ (FDWs) ។ EFMA ោនបទបញ្ញជ កនុងការកំចត់របាក់
សំណងរបស់និនយាជិត និងឯកសរដកលងកាល យជាបទនលមើសរពហ្មទណឌ  និងផ្សតល់ការដាក់ទណឌ កមម
ចំន េះនិនយាជកដដ្លពាយាមដសវងរករបាក់កនរមការជួលពីពលកររបស់ពួកនគ។ វាោនបទបញ្ាតតិផ្សង
ដដ្រ ដដ្លតរមូវឱយនិនយាជកទូទត់របាក់ដខទន់នពលនវោ និងផ្សតល់ការដលទំដ្ល់ពលកររហូ្តដ្ល់ការ
នធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍។ 



វធិានការការ រមួយចំនួនសរោប់ពលករបរនទសដដ្លរតូវបានដាក់នៅកនុង EFMA រួមបញ្ចូ លទំងការ
បង់របាក់ដខជាបនាទ ន់ និងអនុញ្ញា តឱយោនជនរមើសសរោប់ការនផ្សទររបាក់នដាយផ្ទទ ល់នៅកនុងគណនី
ធ្នាគាររបស់ពលករ នដ្ើមបទីទួលរបាក់ដខ។ និនយាជកក៏រតូវបានតរមូវឱយទទួលខុសរតូវនលើការ
ចំណាយនលលពាបាលសំរាប់ពលករបរនទសដដ្លោនប័ណណការងារ។ 

នៅនរកាម EFMA និនយាជកទំងអស់នន FDWs ដដ្លប័ណណអនុញ្ញា តការងាររតូវបាននចញ ឬរតូវបាន
បនតន ើងវញិ ចប់ពីនលៃទី 1 ដខមករា ឆ្ន ំ 2013 រតូវបាននគតរមូវឱយផ្សតល់នូវនលៃសំរាករបចំសបាត ហ៍្
សរោប់ FDWs ។ ននេះគឺនដ្ើមបីធានាថ្ន FDW ទទួលបានការសរោករាងកាយ និងខួរកាល បានរគប់
រគាន់ ដដ្លជាការនលើកកំពស់សុវតថិភាព និងផ្សលិតភាពរបស់នាងនៅកដនលងនធ្វើការ។ ចាប់បានតរមូវឱយ
និនយាជកទូទត់សំណងដ្ល់ FDW របស់ពួកនគនដាយរបាក់ឈ្នួលបដនថមកនុងអរតាអបបបរោននរបាក់
ឈ្នួលមួយនលៃឬនលៃសំរាកជំនួសកនុងដខដ្ដដ្ល របសិននបើ FDW នរជើសនរ ើសមិនយកនលៃសំរាករបស់នាង។ 

ចាប់សតពីីអននតវាសិកដាឋ នសរោប់កមមករនិនយាជិតបរនទស 
 
ចាប់សតីពីអននតវាសិកដាឋ នសរោប់កមមករនិនយាជិតបរនទស (FEDA) នធ្វើនិយ័តកមមបទដាឋ នននអននតវាសិក
ដាឋ នកាន់ដតធំ្ជាង សរោប់នអាយនិនយាជិតបរនទសសន ក់នៅ។ អននតវាសិកដាឋ នធំ្ ៗ ដដ្លោនកមមករ
និនយាជិតបរនទស 1.000 នាក់ ឬនរចើនជាង រតូវបានតរមវូឱយទទួលបានអាជាា ប័ណណពី MOM នហ្ើយ
របតិបតតិករអននតវាសិកដាឋ ន នឹងរតូវបាននគតរមូវឱយធានាថ្នអននតវាសិកដាឋ នបានបំនពញតាមតរមូវការ
ទក់ទងនៅនឹងសុខភាពនិងសុវតថិភាពសធារណៈ និងធានានូវការផ្សតល់និងដលរកាសោភ រៈបរកិាខ រ 
សងគម និង ណិជជកមម និងនសវាកមម។ 

ការអប់រពំលករនិងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព 
 
មុននពលមកដ្ល់ 
នដ្ើមបីធានាថ្នពលករបរនទសដឹ្ងពីសិទធិរបស់ពួកនគ និងកាតពវកិចចរបស់និនយាជក មុននពលពួកនគមក
ដ្ល់របនទសសឹងហបុរ ីនិនយាជករតូវបាននគតរមូវឱយនផ្សាើលិខិតអនុញ្ញា តចូលនធ្វើការងារ (IPA) ដ្ល់ពលករ
បរនទសរបស់ពួកនគមុននពលពួកនគចកនចញនៅរបនទសសឹងហបុរ។ី IPA ោនលកខខណឌ ការងារយា៉ាងសំ
ខ្ន់ៗ ដូ្ចជា របាក់ដខរបចំដខជាមូលដាឋ ន (ដដ្លបានរបកាសនដាយនិនយាជក) និងនលលចំណាយដដ្ល
និនយាជកទទួលខុសរតូវកនុងការបង់របាក់។ ចំណុចននេះ រារាងំភាន ក់ងារនរៅស្រសុកពីការសនារបាក់ដខ



ខពស់ចំន េះពលករ ឬទទួលបានការបង់របាក់នដាយគាម នការអនុញ្ញា ត នដាយយកនលសថ្នបង់របាក់នៅ
ឱយអាជាា ធ្រសឹងហបុរ។ី 

នពលមកដ្ល់ 
ពលករបរនទសទំងអស់រតូវបានផ្សតល់ជូននូវចាប់ចមលងននមគគុនទទសក៍អនកឯកនទសបរនទសនៅនពលពួក
នគចុេះនឈាម េះសរោប់ប័ណណការងាររបស់ពួកនគនៅ MOM ។ មគគុនទទសក៍ននេះ ផ្សតល់នូវព័ត៌ោនដដ្លោន
របនយាជន៍ទក់ទងនឹងចាប់សតីពីការងារ និងបទបញ្ញជ  សិទធិ និងការទទួលខុសរតូវរបស់ពួកនគ នៅ
នពលនធ្វើការនៅរបនទសសឹងហបុរ ីចាប់ទូនៅ និងបទបញ្ញជ នផ្សសងៗ ដដ្លពួកនគរតូវដឹ្ងនិងនគារព និងប
ណាត ញនានា នដ្ើមបីដសវងរកជំនួយផ្សងដដ្រ។ 

ពលករបរនទសនៅកនុងឧសាហ្កមមសងសង់ សមុរទ និងនោហ្ៈធាតុ រតូវបាននគតរមូវឱយទទួលយក
ការដណនំាតំរង់ទិសសតីពីសុវតថិភាពកនុងរយៈនពលពីរសបាត ហ៍្ បនាទ ប់ពីការមកដ្ល់របស់ពួកនគនៅកនុង
របនទសសឹងហបុរ។ី និនយាជកទទួលខុសរតូវកនុងការធានាថ្នពលករបរនទសរបស់ពួកនគបាននធ្វើនតសតជា
ប់។ ពលករបរនទសរតវូ្លងកាត់សិកាខ សោកនុងរយៈនពលបីដខននការមកដ្ល់របស់ពួកនគ។ នបើមិន
ដូ្នចន េះននាេះនទ ប័ណណការងាររបស់ពួកនគនឹងរតូវបានដ្កហូ្តវញិ។ 

កនុងរយៈនពលបីនលៃដំ្បូងបនាទ ប់ពីការមកដ្ល់របនទសសឹងហបុរ ីFDW ជានលើកដំ្បូងរតូវបានតរមូវឱយនរៀន
កមមវធីិ្នដាេះស្រសយបញ្ញហ  (SIP) ដដ្លនធ្វើន ើងនដាយអនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត ល និងដដ្លទទួលសគ ល់
នដាយ MOM ។ SIP គឺជាសិកាខ សោមួយនលៃដដ្លចំបាច់ នដ្ើមបីដណនំា FDW ពីរនបៀបនធ្វើការនៅ
របនទសសឹងហបុរ។ី 
 
កមមវធីិ្ននេះរួមបញ្ចូ លទំងព័ត៌ោនសតីអំពីសិទិធរបស់ពួកនគនិងការសរមបខលួនកនុងការរស់នៅនិងនធ្វើការនៅ
កនុងរបនទសសឹងហបុរ ីជំរុញទំនាក់ទំនងការងារលអកនុងរគួសរ រគប់រគងភាពតានតឹង និងវធីិ្ដសវងរកជំនួយ
នៅនពលរតូវការ។ 

កមមវធីិ្ននេះក៏ោនសោសធាតុជាក់ដសតងនដ្ើមបីអប់រនិំងបណតុ េះបណាត ល FDW អំពីរនបៀបនធ្វើការនដាយ
សុវតថិភាពនៅផ្សទេះ ដូ្ចជាសំអាតបងអួច និងនបាកគក់នដាយសុវតថិភាព។ ននេះគឺោនសរៈសំខ្ន់ជា
ពិនសស នដាយសរដតោនភាពនលចនធាល ខពស់ននលំនៅដាឋ នសធារណៈខពស់ៗនៅសឹងហបុរ។ី រាល់ 
FDWs ចូលរួមកនុង SIP នឹងរតូវបានផ្សតល់នូវចាប់ចមលងនននសៀវនៅនដ្ FDW Handy Guide ដដ្លជាប័



ណណបញ្ញជ ក់សរសំខ្ន់ៗនិងជំនួយ និងកាតបនរងៀនពីរនបៀបនដ្ើមបជំីរុញទំនាក់ទំនងលអជាមួយ
និនយាជករបស់ពួកនគ។ 

រយៈនពលននការសន ក់នៅ 
 

MOM នធ្វើបទសោភ សន៍នដាយផ្ទទ ល់ជាមួយ FDWs ដដ្លនរជើសនរ ើសនដាយនចដ្នយ សរោប់ការមកនធ្វើ
ការជានលើកដំ្បូងកនុងរបនទសសឹងហបុរ ីកនុងអំ ុងនពលដខដំ្បូងននការងាររបស់ពួកនគ។ បទសោភ សន៍
ទំងននេះអនុញ្ញា តឱយ MOM តាមដានពីរនបៀបដដ្ល FDWs នទើបដតមកដ្ល់លមីៗសរមបខលួននៅកនុងការនធ្វើ
ការ និងការសន ក់នៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ ីក៏ដូ្ចជាផ្សាល់ដំ្បូនាម នជាក់ោក់និងជំនួយរបសិននបើចំបាច់។ 

ចំន េះនិនយាជក អនកដដ្លនឹងរតូវកាល យជានិនយាជកជានលើកដំ្បូង រតូវបានតរមូវឱយចូលរមួកមមវធីិ្
ដណនំាតរមង់ទិសនិនយាជក (EOP) អំពីសិទធិនិងការទទួលខុសរតូវរបស់ពួកនគ មុននពលដាក់ កយនសនើ
សំុនរបើរបាស់ FDW ។ MOM ក៏នធ្វើការតាមដាននិនយាជកដដ្លផ្ទល ស់បតូរ FDWs របស់ពួកនគជាញឹក
ញាប់ នហ្ើយតរមូវឱយពួកនគចូលរួម EOP នដាយផ្ទទ ល់ មុននពលពួកនគរតូវបានអនុញ្ញា តនអាយដាក់
 កយសំុនផ្សសងនទៀតសរោប់ FDW ។ មគគុនទទសក៍និនយាជកនៅនលើ FDW ដដ្លរគបដ្ណត ប់ព័ត៌ោនដូ្ច
ជានលៃឈ្ប់សំរាក នគាលការណ៍ដណនំារបាក់ដខ និងសុខុោលភាព រតូវបានដចកចយដ្ល់និនយាជក 
ដដ្លចូលរួមកនុង EOP ខណៈដដ្លចាប់ចមលងនអ ិចរតនិូចក៏អាចទញយកបានដដ្រនដាយនិនយាជក 
ពីអីុនធឺ្ដណត។ 

កនុងអំ ុងនពលសន ក់នៅរបស់ FDW នៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ ីMOM បានទក់ទង FDWs ជានទៀងទត់
តាមកដនលងជួបជំុ និងកមមវធីិ្នផ្សសងៗ។ ទំងននេះរួមបញ្ចូ លទំងការចូលរួមកនុងការសំដដ្ងតាមផ្សលូវរបស់ 
FDW ក៏ដូ្ចជាទិវាពលករកនុងស្រសុករបចំឆ្ន ំ។ សោភ រៈអប់រដូំ្ចជា រពឹតតិបរតព័ត៌ោនជាភាសកំនណើ ត
របស់ FDWs និងកមមវធីិ្នផ្សសងៗ ដដ្លោនសរដណនំារបស់ MOM នដ្ើមបីជួយដ្ល់ FDWs ដឹ្ងនូវបញ្ញហ
ដដ្លទក់ទងនឹងការងាររបស់ពួកនគ ក៏រតូវបានដចកចយផ្សងដដ្រ។ ។ 
ចំន េះពលករបរនទស MOM នធ្វើការសដមតងនៅឯមជឈមណឌ លកំសនតរបស់ពលករបរនទស។ នលើសពី
ននេះនៅនទៀត MOM ក៏បាននរបើបនចចកវជិាជ ផ្សងដដ្រនដ្ើមបីអនុញ្ញា តិឱយពលករបរនទស និងសធារណៈជន 
នធ្វើការរាយការណ៍ពីបទនលមើសសុវតថិភាពកដនលងការងារឱយកាន់ដតងាយស្រសួល។ ទំងននេះរួមបញ្ចូ លការ
អនុវតតកមមវធីិ្ទូរស័ពទដដ្លអនុញ្ញា តឱយរាយការណ៍កំហុ្សតាមរយៈការលតរូប និងការបនងាហ េះរូបភាពនន
ការអនុវតតការងារដដ្លគាម នសុវតថិភាព និងបញ្ជូ នរូបភាពទំងននាេះនដាយផ្ទទ ល់នៅ MOM ។ 



MOM ក៏អប់រដំ្ល់និនយាជក និងសធារណជនទូនៅផ្សងដដ្រ តាមរយៈការនចញផ្សាយព័ត៌ោន, កូន
នសៀវនៅ / ខិតតប័ណណ និងអីុដម៉ាលផ្ទទ ល់ (EDMs) ។ ការនចញផ្សាយតាមរបព័នធផ្សសពវផ្សាយនលើករណីកាត់
នទស រតូវបាននចញជានទៀងទត់ នដ្ើមបីបញ្ញជ ក់ពីសកមមភាពអនុវតតរបឆំ្ងនឹងនិនយាជកខុស្គង
ពាយាមនដ្ើមបីបងាអ ក់អនកដ្នទពីការរបរពឹតតបទនលមើសស្រសនដ្ៀងគាន ។ MOM ក៏បានចប់នផ្សតើមនផ្សាើរ EDMs 
នៅឱយនិនយាជក FDW បចចុបបនន នដ្ើមបីគូសបញ្ញជ ក់ពីបញ្ញហ សំខ្ន់ៗ។ ទំងននេះគឺរួមបញ្ចូ លការដសវងរក
សញ្ញា ននភាពតានតឹងនៅកនុង FDWs របស់ពួកនគ វធីិ្កនុងការរបាស្រស័យទក់ទង និងការនលើកកមពស់
ទំនាក់ទំនងលអរវាងនិនយាជក និង FDW រពមទំងការរលឹំកសុវតថិភាពនលើការោងសំអាត ឬការនរបើ
របាស់ោ៉ា សីុននបាកគក់ផ្សងដដ្រ។ 

សិកាខ សោសរោប់ទីភាន ក់ងារមុខរបរ 
 
MOM បាននរៀបចំសិកាខ សោរយៈនពលកនលេះនលៃសរោប់ទីភាន ក់ងារមុខរបរ (EAs) ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2012 ។ 
សិកាខ សោទំងននេះអាចឱយ MOM ផ្សតល់ព័ត៌ោនសនងខបជូនដ្ល់ EA អំពីគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមលមីៗ ក៏ដូ្ចជា   
ផ្សតល់ការបញ្ញជ ក់ដ្ល់ឧសាហ្កមមននេះនលើនគាលននយាបាយពលករបរនទសលមី និង/ឬដដ្លោនស្រសប់។ 
MOM ក៏នរបើឱកាសននេះ នដ្ើមបីបញ្ញជ ក់ពីទំនាក់ទំនងរបស់ខលួនជាមួយឧសាហ្កមម EA នដាយរលឹំកន ើង
វញិនូវសរៈសំខ្ន់នន EAs ជាអនតរការ ីដដ្លនឹងជួយអនកដសវងរកការងារនធ្វើ និងនិនយាជកឱយយល់ពី
ការទទួលខុសរតូវ និងចាប់ការងារ។ 

សិកាខ សោរួមោន: (ក) បទបងាហ ញសតីពីគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមលមីៗនិង (ខ) ការពិភាកានលើសំនួរនិងចំនលើយ
ដដ្លរតូវបានដឹ្កនំានដាយមន្រនតី MOM។ របធានបទននសិកាខ សោរួមោន ការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព
សរោប់ FWs Trustmark (នរគាងការណ៍កំណត់កំរតិចំបាច់សរោប់ EAs ដដ្លដាក់ FDWs និងការ
ពិនិតយន ើងវញិនលើរកបខ័ណឌ  Demerit Point Framework) ។ ភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាលដ្នទនទៀតដូ្ចជា      
គណៈកមមការការ រទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនបានបងាហ ញផ្សងដដ្រនៅកនុងសិកាខ សោទំងននេះ ដូ្ចជាសល យ
និងកមមវធីិ្នផ្សសងៗ រតូវបានផ្សតល់នដាយ MOM និងភាន ក់ងាររបស់រាជរដាឋ ភិបាល ក់ព័នធនានា។ អនកចូល
រួមរតូវបានផ្សតល់នូវឯកសរមួយចាប់។ 

បនាទ ប់ពីសិកាខ សោនីមួយៗ អនកចូលរួមទំងអស់រតូវបាននសនើសំុឱយផ្សតល់មតិរត ប់នដាយបញ្ច ប់ការ
សទង់មតិនរកាយរពឹតតិការណ៍។ តាមរយៈការសទង់មតិទំងននេះ MOM នឹងដកដរបសិកាខ សោននេះនដ្ើមបី
នអាយោនការចូលរួមនអាយកាន់ដតរបនសើរន ើងនៅកនុងសិកាខ សោនានពលអនាគត។ អនកនធ្វើបទ



បងាហ ញទំងអស់និងអនកនរៀបចំ គឺជាមន្រនតី MOM ។ សិកាខ សោននេះរតូវបាននរៀបចំន ើងនដាយ MOM 
សរោប់ការរគប់រគងកមមករនិនយាជិតបរនទស។ 
 
សិកាខ សោននេះរតូវបានផ្សតល់មូលនិធិ្យា៉ាងនពញនលញនដាយ MOM នហ្ើយរតូវបានចូលរួមនដាយ
បុគគលិក 400 នាក់នៅ 700 នាក់ នៅកនុងសិកាខ សោនីមួយៗ។ សិកាខ សោននេះនធ្វើន ើងជានរៀងរាល់
ឆ្ន ំ។ 

 
គន្ធន្សិេទ  
 

1. http://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview 
2. http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers/population/ 
3. www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker 
4. នាយកដាឋ នទិនន័យ, សិងហបុរ ី
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ម្បសេ នល 
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកចិច ន្ងិ ងារ 
 
 
របនទសនល្លុេះបញ្ញជ ំងនូវទំនាក់ទំនងជានរចើនរវាងការអភិវឌ្ឍសងគមនិងនសដ្ឋកិចច និងការនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍អនតរជាតិ។ របនទសននេះបានផ្សតល់ទីជរមកដ្ល់អនកដសវងរកសិទធិរជកនកានជាង 1,2 ោននាក់ និង
ជននភៀសខលួនកនុងរយៈនពល 32 ឆ្ន ំកនលងមកននេះ។ វាបានបញ្ជូ នជាផ្សលូវការនូវចំនួនពលករជានរចើននាក់
ដំ្បូងនៅមជឈឹមបូ ៌ និងលមីៗននេះនៅកនុងតំបន់អាសីុបូ ៌ និងអាសីុអានគនយ៍។ បចចុបបននរបនទសននេះ ផ្សតល់
ការងារដ្ល់ពលករបរនទសជាង 1 ោននាក់ ទំងស្រសបចាប់ និងមិនស្រសបចាប់។ របនទសននេះគឺជា
ចំណុច្លងកាត់សរោប់ការនធ្វើដំ្នណើ រអនតរជាតិ និងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍រវាងបណាត របនទសដ្នទ 
នទៀត។ ជនជាតិរបស់ខលួនជានរចើនកំពុងសិកានៅនរៅរបនទស ប៉ាុដនតរបនទសនលទក់ទញចំនួនសិសស
វទិាល័យ និងឧតតមសិកា។ កតាត ជានរចើនដដ្លបណាត លឱយោនការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ខ្ន តធំ្នៅកាន់
និងមកពីរបនទសនល បានបណាត លឱយោនការជួញដូ្រមនុសសផ្សងដដ្រ។ 

នសដ្ឋកិចចចរមុេះននរបនទសនលទទួលបានអតថរបនយាជន៍ពីការនំានចញផ្សលិតផ្សលកសិកមម និងផ្សលិតផ្សល
នរាងចរក តបូង និងនរគឿងអលងាក រ។ នទេះជាយា៉ាងណា បចចុបបននននេះ ចំណូលធំ្បំផុ្សតននការផ្ទល ស់បតូរបរ
នទស គឺវស័ិយនទសចរណ៍។ ការនំានចញរបស់របនទសនល បាននកើនន ើងខពស់ជាងរបនទសឥណាឌ  ឥណឌូ
នណសីុ ឬហ្វីលីពីន។ សថិតិនទសនតររបនវសន៍បានបងាហ ញថ្ន ជនបរនទសចំនួន 13,8 ោននាក់បានចូល
កនុងរបនទសននេះកនុងឆ្ន ំ 2005 ។ កំនណើ ននសដ្ឋកិចចជាទូនៅោនភាពរងឹោំ ចប់ពីទសវតសឆ្ន ំ 1960 
នទេះបីជាផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបបានធាល ក់ចុេះកនុងអំ ុងនពលវបិតតិនសដ្ឋកិចចអាសីុឆ្ន ំ 1997-1998 ។ 
ការចូលរួមយា៉ាងសកមមរបស់នលនៅកនុងនសដ្ឋកិចចពិភពនោក បានបណាត លឱយោនការផ្ទល ស់បតូររចនាស
មព័នធកោល ំងពលកមម ។ សោោរតននកោល ំងពលកមមកនុងវស័ិយកសិកមមបានធាល ក់ចុេះពី 63 ភាគរយនៅឆ្ន ំ
1990 ដ្ល់ 45 ភាគរយកនុងឆ្ន ំ 2003។ កនុងអំ ុងនពលដូ្ចគាន ននេះដដ្រ សោោរតនៅកនុងឧសាហ្កមម
និងនសវាកមមបាននកើនន ើងពី 14 ភាគរយនៅ 20 ភាគរយ និងពី 23 ភាគរយនៅ 35 ភាគរយ នរៀងគាន ។ 



ចំនួនជននទសនតររបនវសន៍រយៈនពលដវងពីរបនទសនល ោនចំនួនតិចតួច។ ហ្៊ាូហ្គូ (2005) បានគណនា
ថ្នជនជាតិនលចំនួន 261.626 នាក់ បានរស់នៅកនុងរបនទសអននាត ររបនវសន៍សំខ្ន់ៗនៅរវាងឆ្ន ំ 2001 
កនុងននាេះោន 142.000 នាក់នៅសហ្រដ្ឋអានមរកិ និង 82.100 នៅឆ្ន ំ 1999 នៅអឺរ ៉ាុប និងជប៉ាុន។ 

របនទសនលបានបានបញ្ជូ នពលករជាផ្សលូវការនៅរបនទសនរៅ តំាងពីទសវតសឆ្ន ំ 1970 ។ ឆ្ន ំដំ្បូងដដ្ល
ោនពលករជាង 100.000 នាក់ រតូវបាននគបានបញ្ជូ នគឺឆ្ន ំ 1982 (108.519 នាក់) ។ នៅឆ្ន ំននាេះពលករ 
97 ភាគរយបាននៅមជឈឹមបូ ៌ ដដ្លកនុងននាេះោន 35 ភាគរយ នធ្វើការនៅអារា៉ា ប់ប៊ាីសអ៊ាូឌី្ត។ ចប់តំាង
ពីនពលននាេះមក តួនលខបញ្ជូ នបានដរបរបួល។ ចំនួនពលករតិចជាង 100.000 នាក់រតូវបាននគបញ្ជូ ន
នៅឆ្ន ំ 1983, 1984 និង 1985 ប៉ាុដនតចំនួនជាង 100.000 នាក់បានបញ្ជូ ននៅបរនទសពីឆ្ន ំ 1986 ដ្ល់ឆ្ន ំ 
1988 ។ ចំនួនននេះរតូវបាននកើនន ើងយា៉ាងឆ្ប់រហ័្សកនុងកំ ុងនដ្ើមទសវតស1990 ពីចំនួន 63.200 នាក់
កនុងឆ្ន ំ 1990 ដ្ល់ 202.300 នាក់កនុងឆ្ន ំ1995 ។ ជាទូនៅ ចំនួនបញ្ជូ នបានលយចុេះដ្ល់ 177.709នាក់ 
នៅឆ្ន ំ 2000 តិចជាងបនតិចនៅឆ្ន ំ 2003 និង 2004 និង 139.667នាក់ កនុងឆ្ន ំ 2005 ។ ប៉ាុដនាតួនលខននេះ
បានលយចុេះកនុងឆ្ន ំ 2006 និង 2007 នដាយោន 160.846 នាក់និង 161.917 នាក់រតូវបាននគបានបញ្ជូ ន
នៅបរនទសជាបនតបនាទ ប់។ 

មិនដូ្ចសថ នការណ៍ននបណាត របនទសដ្នទនទៀតដដ្លបញ្ជូ នពលករនរចើននាក់នៅនរៅរបនទស ជនជាតិ
នលមួយចំនួនធំ្រតូវបាននគបញ្ជូ នននាេះ គឺជាបុរស។ កនុងឆ្ន ំ 2007 បុរសចំនួន 85% ននពលករ 161 917 
នាក់រតូវបានបញ្ជូ ន។ អនកដដ្លនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារ ោនករមិតអប់រទំប។ កនុងឆ្ន ំ 2007 ោន 
49 ភាគរយននអនកដដ្លបានបញ្ជូ ន ោនការអប់ររំតឹមករមិតបឋមសិកាដតប៉ាុនណាណ េះ។ ប៉ាុដនត ពលករស្រសី
ោនករមិតអប់រខំពស់ នដាយ 63,5% ននជននទសនតររបនវសន៍កនុងឆ្ន ំ 2007 បានបញ្ច ប់ករមិតការអប់រខំពស់
ជាងសោបឋមសិកា នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងបុរស 48,5% ប៉ាុនណាណ េះ។ 

នៅឆ្ន ំ 2007 ោន20 ភាគរយននពលករ 161.917 នាក់ រតូវបានបញ្ជូ នពីរបនទសនលនៅមជឈឹមបូ ៌
នហ្ើយ 67 ភាគរយនៅអាសីុ។ របដហ្ល 32 ភាគរយននអនកនៅមជឈឹមបូ ៌រតូវបាននគជួលឱយនធ្វើការនៅ
អីុស្រសដអល។ 48% ននពលករនលទំងអស់ដដ្លបានបញ្ជូ ននៅអាសីុ បាននៅនខតតនតវា៉ាន់ននរបនទសចិន។ 
នគក៏បា៉ា ន់សម នផ្សងដដ្រថ្ន និសសិតនល 66.243 នាក់កំពុងសិកានៅបរនទសកនុងឆ្ន ំ 2000 ។ 
 
របនទសនលបានផ្សតល់នូវជរមកជារបវតតិសស្រសតដ្ល់រកុមជននភៀសខលួនពីសថ នភាពននយាបាយនៅអាសីុ
អានគនយ៍ និងភាគខ្ងតបូងរបនទសចិន។ ជួនកាលជំរកដបបននេះ រតូវបានផ្សតល់ជូននដាយចំហ្រ នហ្ើយ



ជួនកាលវារតូវបាននគផ្សតល់ឱយនដាយមិននពញចិតត។ របនទសនលបានផ្សតល់សិទធិរជកនកានដ្ល់ជននភៀស
ខលួនជាង 1 ោននាក់ ពីឥណឌូ ចិនចប់ពីឆ្ន ំ 1975 បនាទ ប់ពីការបញ្ច ប់សន្រងាគ មសហ្រដ្ឋអានមរកិ - នវៀត
ណាមនៅដខនមស ឆ្ន ំ1975 ជនជាតិនវៀតណាមរបោណ 158.000 នាក់បាននធ្វើដំ្នណើ រនៅរបនទសនល
ទំងតាមដី្នគាក ឬតាមសមុរទ។ 

កនុងអំ ុងនពលដូ្ចគាន  អនកដសវងរកសិទិធរជកនកានចំនួន 320.155 នាក់បានចូលរបនទសនលពីរបនទស
ឡាវ។ ជននភៀសខលួនជាង 600.000 នាក់ពីរបនទសកមពុជា បានចូលនៅរបនទសនលកនុងកំ ុងនពលនិង
នរកាយរបបដខមររកហ្មចប់ពីដខនមស ឆ្ន ំ1975 ដ្ល់ដខមករា ឆ្ន 1ំ979 ។ រវាងឆ្ន ំ 1975 និង 1992 ជន
នភៀសខលួនកមពុជាជាង 235.000 នាក់នៅកនុងរបនទសនល រតូវបានតំាងទីលំនៅលមីនៅកនុងរបនទសទីបី រាប់
បញ្ចូ លទំង 150.000 នាក់នៅសហ្រដ្ឋអានមរកិ។ នៅនពលោននសថរភាព ជននភៀសខលួនជាង 370.000 
នាក់រតូវបានបញ្ជូ នមកកមពុជាវញិនៅចុងឆ្ន 1ំ992 និងនដ្ើមឆ្ន ំ1993 ។ ជននភៀសខលួនរបដហ្ល 140.000 
នាក់មកពីរបនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ា  បចចុបបននកំពុងរតូវបានផ្សតល់ជំរកនៅកនុងជំរុចំំនួន 9 តាមបនណាត យរពំដដ្ន
នល - មីយា៉ា ន់ោ៉ា។ ពួកនគរតូវបានចត់ទុកនដាយរដាឋ ភិបាលនលថ្នជាជននភៀសខលួននៅកនុងរបនទសរបស់
ពួកនគ ដូ្នចនេះនហ្ើយពួកនគរតូវបានផ្សតល់ជរមកបនណាត េះអាសនន។ 

បណាត របនទសដូ្ចជាសហ្រដ្ឋអានមរកិ កាណាដា អូស្រសត លី ក៏ដូ្ចជាបណាត របនទសអឺុរ ៉ាបុក៏កំពុងទទួល
យកពួកនគសរោប់ការតំាងលំនៅលមីផ្សងដដ្រ។ កនុងរយៈនពល 10 ឆ្ន ំកនលងមកននេះ ចំនួនពលករនទសនតរ
របនវសន៍បរនទសនៅកនុងរបនទសនលបាននកើននលើសពីចំនួនអនកដសវងរកសិទិធរជកនកាន។ ពលករបរ
នទស នៅកនុងរបនទសនលោនចំនួន 3 របនភទ ដូ្ចជា: 

ក. អនកដដ្លចូលរបនទសនល នដាយោនលិខិត្លងដដ្នរតឹមរតូវ និងទទួលបានប័ណណការងារពី
នាយកដាឋ នការងារ។ 
ខ. មនុសសរបដហ្ល 500.000 នាក់ ដដ្លបានសន ក់នៅហួ្សកំណត់ទិដាឋ ការចូល នហ្ើយរតូវ
បានសនមត់ថ្នកំពុងនធ្វើការ និង 
គ. ពលករនទសនតររបនវសន៍ោនជំនាញទបដដ្លបាន និងមិនបានចុេះនឈាម េះ មកពីរបនទស 
កមពុជា ឡាវ និងមីយា៉ា ន់ោ៉ា។ 

របវតតិការងារនទសនតររបនវសន៍ 
 



របនទសនលជារបនទសមួយននរបនទសបញ្ជូ នកនុងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារ ោនរបវតតិននការនធ្វើ
នទសនតររបនវសន៍កនលងមកជានរចើនឆ្ន ំ។ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ការងារនៅបរនទស គឺហក់ដូ្ចជានរឿង
លមីសរោប់ពលករនល។ ពលករនលមួយចំនួនតូចតាមរយៈមនធ្ាបាយខលួនឯង បាននធ្វើការនៅកនុងរបនទស
អភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននៅទសវតសឆ្ន ំ 1960 ។ 
 
បនាទ ប់ពីសន្រងាគ មនវៀតណាម អនកនៅ៉ាការមួយចំនួនដដ្លនធ្វើការជាមួយពលករនលនៅកនុងគនរោងនយាធា
របស់សហ្រដ្ឋអានមរកិនៅរបនទសនល បានចប់នផ្សតើមបញ្ជូ នពលករមួយចំនួននៅនធ្វើការនៅកនុងគនរោង
របស់ពួកនគនៅកនុងរបនទសសមបូរនរបងនៅមជឈឹមបូ ៌។ មុខជំនួញនរជើសនរ ើសពលករ បាននកើតន ើង
តាមនរកាយ និងនរកាយមកបានកាល យជាអនកនដ្ើរតួសំខ្ន់កនុងលំហូ្រននពលករនល។ 

នៅឯចំណុចកំពូលរបស់ខលួន នលោនពលករចំនួន 800.000 នាក់នៅមជឈឹមបូ ៌ និងបណាត របនទស
អាសីុមួយចំនួន។ រកុមធំ្បំផុ្សតគឺជាពលករសំណង់ និងជានមផ្សទេះ។ បនាទ ប់ពីការរកីចនរមើនដផ្សនកសំណង់ 
ខណៈនពលវស័ិយសំណង់នៅដតោនការងារសរោប់ពលករនលមួយចំនួនធំ្ វស័ិយផ្សលិតកមម កសិកមម 
និងនសវាកមម បានបនងកើនចំដណករបស់ខលួននៅកនុងទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស។ ការអភិវឌ្ឍដ៏្សំខ្ន់
មួយនទៀតកនុងកំ ុងទសវតសទី 90 គឺថ្នចំនួនអនកបំនរ ើជាស្រសតីនល ដដ្លនធ្វើការនៅកនុងទីផ្សារមជឈឹមបូ ៌បាន
លយចុេះគួរនអាយកត់សោគ ល់ នហ្ើយបចចុបបននទីផ្សារននេះបានជួលស្រសាីនលតិចតួចប៉ាុនណាណ េះ។ បចចុបបននចំនួន
ពលករនលបា៉ា ន់សម ននៅកនុងរបនទសជាង80 គឺ 450.000នាក់ ។ តារាងខ្ងនរកាមបងាហ ញពីចំនួនលំហូ្រ
នចញននពលករលមីៗននេះ។ 

តារាងខ្ងនរកាមបងាហ ញអំពីនភទ ករមិតអប់រនំនពលករនៅនរៅរបនទសនិងបណាត ញនដ្ើមបនីធ្វើការនៅ
នរៅរបនទស។ តារាងទី 2 បងាហ ញថ្ន ភាគនរចើនពលករនទសនតររបនវសន៍ឆ្ន ំ 2015 (81,20%) ជាបុរស
នហ្ើយរកុមធំ្បំផុ្សត (82,35%) គឺជាសិសសបញ្ច ប់ថ្នន ក់បឋមសិកានិងអនុវទិាល័យ។ រកមុធំ្ជាងនគគឺ 
អនកគាម នជំនាញ និង ក់កណាត លជំនាញ (តារាងទី 3) នដាយោនរកុមនិសសិតបញ្ច ប់ការសិកានៅតាម
មហវទិាល័យ និងរកមុជំនាញវជិាជ ជីវៈ។ កមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព បានចប់នផ្សតើមតំាងពី
នដ្ើមទសវតសឆ្ន ំ 1980 បាននផ្ទត តនលើមនុសសោនការអប់រទំប គាម នជំនាញ រស់នៅកនុងតំបន់ជនបទ ជា
រកុមជនងាយរងនរគាេះចំន េះអនកនរជើសនរ ើសខុសចាប់ និងរតូវការជំនួយនៅកនុងរបនទសនគាលនៅ។ 
អាទិភាពខពស់ផ្សងដដ្រគឺយុទធនាការសរោប់ការផ្ទល ស់បតូរទីលំនៅរបកបនដាយសុវតថិភាពននស្រសតីនមផ្សទេះ។ 



ភាគនរចើនននកមមវធីិ្ទំងននេះនៅដតោនជាប់ទក់ទងនិងមួយចំនួននទៀតកំពុងរតូវបានអនុវតតនានពលបចចុ
បបនន។ 

តារាង១ 
ពលករនលតាមតំបន់ 2012-2015 
ឆ្ន ំ អាសីុ  

កណាត ល 
អាន្រហ្វិក អាសីុ និង 

អាសីុកណាត
ល 

អឺរ ៉ាុប ទវីបអានម
រកិ 

អូស្រសត លី 
និងតំបន់ 
សមុរទ 

សរុប 

2012 19,157    5,713 89,185 13,155 3,707 3,244 134,101 
2013 20,179    6,476 83,125 15,118 3,453 2,160 130,511 
2014 19,908     

3,820 
80,191 11,217 3,235 1,158 119,529 

2015 18,483     
2,779 

78,239 13,735 2,915 1,140 117,291 

របភព:  ការងារនរៅរបនទស នាយកដាឋ នការងារ         
តារាង២ 
កំរតិននការអប់រ ំនិងពលករនទសនតររបនវសន៍តាមនភទ 

 
កំរតិននការអប់រ ំ

2015 2014 
របសុ ស្រសី សរបុ របសុ ស្រសី សរបុ 

 
  បឋម 

34,893 5,755 40,648 37,095 6,301 43,396 

 
 មធ្យម 43,074 10,458 53,532 42,755 10,197 52,952 

 
 វជិាជ ជីវៈ បរញិ្ញា រង 

10,072 2,680 12,572 9,797 2,495 12,292 

 
បរញិ្ញា  6,383 3,963 10,346 6,839 4,034 10,837 

 
 នផ្សសងៗ 

10 3 13 13 3 16 

 94,432 22,859 117,291 96,499 23,030 119,529 



    សរបុ 
 របភព: រដ្ឋបាលការងារនៅនរៅរបនទស នាយកដាឋ នការងារ 



តារាងទី៣ 
ពលករនរៅរបនទសននតាមរកមុជំនាញ 

                      រកមុជំនាញធំ្ៗ 
ឆ្ន  ំ

2012 2013 2014 2015 
 
  មន្រនតីចាប់ជាន់ខពស់ និងអនករគប់រគង 

848 685 647 612 

 
  អនកបនចចកនទសជំនាញ និងជំនាញ ក់ព័នធ 2,585 2,037 2,162 2,012 

 
  នសមៀន 

3,776 3,411 3,946 3,479 

 
  ពលករនសវាកមម និងអនកលក់កនុងហងនិងផ្សារ 

255 268 176 180 

 
  ពលករជំនាញននសទនិងកសិកមម 

3,278 3,293 2,576 2,591 

 
  ជាង និងបុគគលិកពលករជំនួញ ក់ព័នធ 10,753 15,519 12,702 14,739 

 
 អនកបញ្ញជ រោ៉ា សីុន និងដំារកុខជាតិ និងអនកចូលរមួ 

12,873 11,769 8,462 8,779 

 
  អនករបកបរបរកំរតិបឋម 39,235 35,427 34,251 33,084 

 
  ពលករដដ្លមិនចត់ថ្នន ក់កនុងមុខរបរ 

6,025 5,426 3,880 4,188 

                           Total 79,628 78,105 68,802 69,664 

  របភព: រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទស នាយកដាឋ នការងារ    
 
 
 
 
 



តារាង ៤  
មនធ្ាបាយននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ 
 

ឆ្ន  ំ នរៀបចំផ្ទទ ល់ខលួន ភាន ក់ងារនរជើស
នរ ើស 

នាយកដាឋ ន
ការងារ 

និនយាជក និនយាជក ប
ណតុ េះបណាត ល 

សរបុ ចូល
សរលម ី

សរបុរមួ 

 
2012 
 

12,916 38,827 9,708 13,099 5,078 79,628 54,473 134,101 

 
2013 
 

12,975 33,517 14,650 12,614 4,349 78,105 52,406 130,511 

 
2014 
 

11,125 35,760 10,164 6,838 4,915 68,802 50,727 119,529 

 
2015 
 

11,765 33,635 10,870 8,419 4,975 69664 47,627 117,291 

        របភព: រដ្ឋបាលការងារនៅនរៅរបនទស, នាយកដាឋ នការងារ 
 

ពលករនលនៅនរៅរបនទសភាគនរចើន រតូវបាននគជួលឱយនធ្វើកិចចសនារយៈនពលខលីនិងរយៈនពលនលរ ជា
ទូនៅមួយឬពីរឆ្ន ំ នដាយោនល័កខខ័ណឌ អាចនធ្វើលមីន ើងវញិបាន នៅនពលភាគីទំងពីរយល់រពម។ ចំនួន
ពលករដដ្លចកនចញនៅនធ្វើការងារនៅបរនទស រតូវបានចត់ថ្នន ក់ថ្នចូលសរលមីន ើងវញិ ដដ្លោន
ន័យថ្នរតូវបានជួលន ើងវញិ ឬជាមួយការបនតកិចចសនានដាយនិនយាជកដ្ដដ្ល (តារាងទី 4) ោន
របដហ្ល 40 ភាគរយននពលករទំងអស់ដដ្លចកនចញពីរបនទសននេះសរោប់ការងារនរៅរបនទស។ 
នដាយសរកិចចសនាការងារភាគនរចើនគឺរយៈនពលខលី នហ្ើយពលករនិនយាជិតរតូវបានជួលឱយនធ្វើការនលើ
កដនលងសំណង់ ឬគនរោងដដ្លោនពលករនរចើននាក់នធ្វើការនៅនរៅរបនទស ពលករនលភាគនរចើនរតូវ
បាននគជួលឱយនធ្វើការកនុងលកខខណឌ ននពលករដតោន ក់ (ចំណំា: រគួសរ មិនរតូវបានអនុញ្ញា តឱយនៅ
ជាមួយពលករនិនយាជិត នៅកនុងរបនទសោច ស់ផ្សទេះនទ) ។ 



នានពលបចចុបបននរបដហ្ល 40 ភាគរយននពលករនៅនរៅរបនទសរតូវបាននរជើសនរ ើសនដាយទីភាន ក់ងារ
មុខរបរឯកជន។ នៅនដ្ើមដំ្បូងននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍កនុងឆ្ន ំ 1980 ពលករនសទើរដតទំងអស់រតូវបាន
នរជើសនរ ើសនដាយទីភាន ក់ងារមុខរបរឯកជន។ ប៉ាុដនតនរកាយៗមក រដាឋ ភិបាល តាមរយៈកិចចរពមនរពៀង
ជាមួយបណាត របនទសទទួល បានចប់នផ្សតើមនរជើសនរ ើសពលករបដនថមនទៀតសរោប់ទីផ្សារនរៅរបនទស
នហ្ើយចំដណកទីភាន ក់ងារមុខរបរឯកជននៅកនុងទីផ្សារទំងននេះក៍បានធាល ក់ចុេះ។ របនទសកូនរ ៉ា ជប៉ាុន និងអីុ
ស្រសដអល បចចុបបននកំពុងផ្សតល់ការងារដ្ល់ពលករនល តាមរយៈរដាឋ ភិបាល ជំនួសទីភាន ក់ងារមុខរបរឯក  
ជន។ ចំដណកទីផ្សាររបស់និនយាជកនៅនរៅរបនទសក៏បាននកើនន ើងផ្សងដដ្រ។ 

នបើនរបៀបនធ្ៀបនឹងចំនួនរបជាជនសរុប 67,21ោននាក់ និងកោល ំងពលកមម 38,55ោននាក់ (ឆ្ន ំ 2015) 
។ ចំនួនលំហូ្រពលកររបចំឆ្ន ំពី 120.000 នៅ 130.000 នាក់ដដ្លោនការងាររយៈនពលខលី គឺដូ្ចជា
ោនចំនួនតិច។ ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍បានផ្សតល់របាក់ចំណូលរបោណ 2  ន់ោនដុ្ោល រសរោប់
របនទសននេះជានរៀងរាល់ឆ្ន ំ ខណៈដដ្លការនំានចញសរុបោនរបោណ 200  ន់ោនដុ្ោល រ។ ការនំា
នចញពលកមមនានពលបចចុបបនន ោនផ្សលប៉ាេះ ល់តិចតួចនៅនលើនសដ្ឋកិចចនល នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងទស
វតសឆ្ន ំ 1980 ទក់ទងនឹងចំណូល និងចំនួនកមមករនិនយាជិតដដ្លបាននរបើរបាស់។ 

ខណៈដដ្លការបញ្ជូ នពលកររបដហ្ល 120.000 នាក់នៅ 130.000 នាក់ នដ្ើមបីនធ្វើការនៅនរៅរបនទស
ជានរៀងរាល់ឆ្ន ំ របនទសននេះគឺជារបនទសនគាលនៅមួយ នហ្ើយឥ ូវននេះោនពលករបរនទសជានរចើន 
ទំងស្រសបចាប់ និងខុសចាប់ ជាមួយនឹងការបា៉ា ន់របោណពីពលករបរនទសជាង 3 ោននាក់។ កនុង   
រយៈនពល 15 ឆ្ន ំចុងនរកាយននេះ ោនការនំានចញពលករតិចសរោប់ទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស 
នៅនពលរបនទសននេះបានកាល យជារបនទសមួយកនុងចំនណាមរបនទសទទួលកនុងតំបន់ននាេះ ។ 

របាក់ឈ្នួល ជាពិនសសរបាក់ឈ្នួលអបបបរោរបស់របនទសរតូវបានបនងកើនគួរឱយកត់សោគ ល់។ នៅកនុង
តំបន់ខលេះរបាក់ឈ្នួលរតូវបាននកើនន ើងនទវរដ្ងកនុងរយៈនពលដត 1ឆ្ន ំប៉ាុនណាណ េះ ខណៈដដ្លអរតាគាម ន
ការងារនធ្វើោនករមិតទបកនុងទសវតសចុងនរកាយ។ លមីៗននេះ វាកាន់ដតោនភាពពិបាកកនុងការដសវងរក
ពលករោន្នទៈកនុងការចំណាយរបាក់យា៉ាងនរចើននដ្ើមបីនរជើសនរ ើសការងារនរៅរបនទស។ រដាឋ ភិបាល
នរជើសនរ ើសពលករបដនថមនទៀតសរោប់ទីផ្សារនរៅរបនទស ជាមួយនឹងលកខខណឌ របនសើរជាង ពិនសស
ការចំណាយទប ឬគាម ននលលឈ្នួលនរជើសនរ ើស នដាយោនរបាក់ឈ្នួលនិងសុខុោលភាពតាមសតង់ដារ
ទក់ទញអនកដាក់ កយសំុការងារកាន់ដតនរចើន។ 



ការរបកួតរបដជងជាអនតរជាតិ នៅកនុងចំនណាមអនកនរជើសនរ ើសអនតរជាតិសរោប់ទីផ្សារការងារនៅនរៅ
របនទស ក៏ជាដផ្សនកមួយដ៏្សំខ្ន់កនុងការកំណត់អរតារបាក់ឈ្នួលអតថរបនយាជន៍នផ្សសងៗ និងលកខខណឌ
ការងារសរោប់ពលករនៅនរៅរបនទស ដដ្លកាត់បនថយដលមនទៀតនូវការរបកួតរបដជងរបស់ពលករនល
កាត់បនថយចំនួនពលករនរជើសនរ ើសសរោប់ទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស នដាយទីភាន ក់ងារមុខរបរ
របស់នល។ នលលនរជើសនរ ើសបុគគលិកខពស់ នបើនរបៀបនធ្ៀបនឹងរបាក់ឈ្នួល និងអតថរបនយាជន៍នផ្សសងនទៀត 
ដដ្លពលករទទួលបាន ក៏មិននធ្វើនអាយកមមករនលមួយចំនួនចង់នៅនធ្វើការងារនៅបរនទសដដ្រ។ 

ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ ក់ព័នធ ចាប់និងបទបញ្ញជ  
 
របព័នធនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពរបស់របនទសននេះរតូវបានបនងកើតន ើងនដ្ើមបីដណនំាចាប់ ដដ្ល
សរមួលដ្ល់ការនរជើសនរ ើសកមមករនលសរោប់ទីផ្សារកំពុងរកីចនរមើននៅនរៅរបនទស ខណៈការនធ្វើនទស
នតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពសរោប់ពលករ រតូវបានយកចិតតទុកដាក់។ 

វធិានការសំខ្ន់មួយនទៀត គឺការបនងកើតវធិានការរដ្ឋបាល។ យុទធនាការនផ្ទត តនលើការជូនដំ្ណឹងដ្ល់
សធារណជនអំពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព ដដ្លោនសរៈសំខ្ន់នៅកនុងឆ្ន ំដំ្បូងនន
ការងារនៅបរនទស នៅនពលរបជាជនរតូវការព័ត៌ោនរតឹមរតវូនិងចាស់ោស់អំពីទីផ្សារការងារនៅ
នរៅរបនទស។ យុទធនាការផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោននៅនរៅរបនទសគឺជាភារកិចចសំខ្ន់មួយរបស់ TOEA ។ 
វាក៏បានបងាហ ញពីកំដណទរមង់រដ្ឋបាលនដ្ើមបកីសងបណាត ញននអងគការដដ្លរគបដ្ណត ប់នៅថ្នន ក់កណាត
ល និងថ្នន ក់នខតតននរបនទស និងបណាត របនទសដដ្លោនពលករនលកំពុងនធ្វើការ។ 

ចាប់ចំបងៗ ទក់ទងនឹងការងារនៅនរៅរបនទស ចាប់សតីពីការនរជើសនរ ើស និងការ រអនកដសវងរក
ការងារ ឆ្ន ំ 1985 ោននគាលបំណងការ រពលករពីអនកនរជើសនរ ើសខុសចាប់ និងនដ្ើមបីនរៀបចំពលករ
សរោប់ទីផ្សារការងារនៅបរនទស។ ចាប់រគប់រគងទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ រគបដ្ណត ប់ការងារ
មុននរជើសនរ ើស មុនចកនចញ មុននពលមកដ្ល់ ឬនៅនឹងកដនលង នដាយហមឃាត់របតិបតតិការរបស់ទី
ភាន ក់ងារគាម នអាជាា ប័ណណ នដាយការដាក់ពិន័យធ្ៃន់នលើការនរជើសនរ ើសបុគគលិក បនងកើតយនតការរដ្ឋបាល
ការងារនៅនរៅរបនទស និងមូលនិធិ្សរោប់ពលករនៅនរៅរបនទស។ 

តាមរយៈនីតិវធីិ្និងយនតការទំងននេះ នគរពឹំងថ្នអនកដសវងរកការងាររតូវបានការ រ និងនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍នដាយសុវតថិភាព។ ដំ្នណើ រការននេះចប់នផ្សតើមនដាយការផ្សតល់អាជាា ប័ណណ និងការនរជើសនរ ើសពលករ។ 



វាតរមូវឱយអនកោនអាជាា ប័ណណការងារដដ្លចុេះនឈាម េះ ឬជូនដំ្ណឹងដ្ល់ការចុេះនឈាម េះជាមុន នដ្ើមបនីសនើសំុ
ការអនុញ្ញា តដ្ល់មន្រនតីចុេះបញ្ជ  ី(ោរតា 35) ។ ននេះគឺជាវធិានការសំខ្ន់មួយកនុងការរតួតពិនិតយ និងរតតួ
ពិនិតយសកមមភាពរបស់ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស នដ្ើមបីទប់សក ត់ពួកនគពីការនរជើសនរ ើសអនកដសវងរកការងារ 
កនុងរគាពួកនគមិនទន់ោនការងារនធ្វើនៅនរៅរបនទស។ 

ចាប់ហមឃាត់ការផ្សសពវផ្សាយ និងចុេះនឈាម េះចូលជាអនកដសវងរកការងារនធ្វើ លុេះរតាដតោនការ
អនុញ្ញា ត (ដផ្សនក 35 និង 66) ។ ននេះគឺជាការរគប់រគងដ៏្សំខ្ន់មួយនផ្សសងនទៀត នរ េះវាអាចបញ្ឈប់អនក
នរជើសនរ ើសពីការនរជើសនរ ើសអនកដសវងរកការងារនធ្វើ មុននពលពួកនគោនការងារនៅបរនទស។ 

ចាប់ននេះក៏តរមូវថ្ន កនុងការបញ្ជូ នអនកដសវងរកការងារនធ្វើនៅនរៅរបនទស អនកដដ្លទទួលបានអាជាា ប័
ណណការងារនរៅរបនទស រតូវបញ្ជូ នកិចចសនាការងារជាមួយនឹងលកខខណឌ ជួលនសវាកមម និងភ័សតុតាង
នផ្សសងនទៀត ដូ្ចដដ្លរតូវបានជូនដំ្ណឹងនដាយអគគនាយក នដ្ើមបីឱយពិចរណា និងសនរមច មុននឹង
បញ្ជូ នអនកដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស (វគគ 36) ។ 

ការរគប់រគងនផ្សសងនទៀត គឺរតូវហមឃាត់ទីភាន ក់ងារមុខរបរពីការទមទរ ឬការទទួលយកនលលនសវាកមម 
ឬការចំណាយ មុននពលនិនយាជកបានទទួលអនកដសវងរកការងារនធ្វើជាបុគគលិក (ដផ្សនកទី 27 និងទី 38) ។ 
សកមមភាពនិងការអនុវតតទំងននេះ គឺជាសកមមភាពរបចំនលៃជានទៀងទត់ និងសកមមភាពសំខ្ន់ៗដដ្ល
ចាប់តរមូវ នដ្ើមបជំីរុញការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍របកបនដាយសុវតថិភាព។ 

យុទធនាការនិងការបណាុ េះបណាា លសរោប់ការនរតៀមនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព មិនរតូវបាន
តរមូវនដាយចាប់នទ ប៉ាុដនតរតវូបានអនុវតតជាដផ្សនកមួយននកិចចខិតខំរបឹងដរបងដផ្សនករដ្ឋបាល នដ្ើមបីបនតជួយ
គំារទការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព ។ កនលងមក ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ គឺជាកងវល់ដ៏្ធំ្មួយ
សរោប់រដាឋ ភិបាល ជាពិនសសបញ្ញហ ននសកមមភាពខុសចាប់របស់អនកនរជើសនរ ើស យុទធនាការតាមរយៈ
របព័នធផ្សសពវផ្សាយគឺជាសកមមភាពមួយកនុងចំនណាមសកមមភាពចមបងនានារបស់នាយកដាឋ នការងារ ។ 
ឧទហ្រណ៍ មន្រនតីជាន់ខពស់នៅនាយកដាឋ ន ឬថ្នន ក់រកសួង ជួបជាមួយរបព័នធផ្សសពវផ្សាយ និងផ្សសពវផ្សាយ
ព័ត៌ោនជាក់ោក់។ ការផ្សាយ ណិជជកមមនដាយបង់របាក់នលើបញ្ញហ មួយចំនួនក៏ជាយុទធនាការមួយផ្សង
ដដ្រ។ 

ការដចកចយសោភ រៈព័ត៌ោនដ្ល់សធារណជននដាយផ្ទទ ល់ និងតាមរយៈរបព័នធផ្សសពវផ្សាយរតូវបាន
ដាក់បញ្ចូ លនៅកនុងដផ្សនការសកមមភាពរបស់នាយកដាឋ ន។ លមីៗននេះ ោនការដាក់នចញយុទធនាការនផ្ទត ត



នលើវស័ិយជាក់ោក់បដនថមនទៀតដដ្លពលករោនបំណងនធ្វើនទសនតររបនវសន៍រតូវបានអនុវតត។ ការផ្សតល់
ព័ត៌ោននៅដ្ល់ផ្សទេះ ព័ត៌ោនសំខ្ន់ៗ និងព័ត៌ោនបនងាហ េះតាមរយៈនសវាកមមអីុនធឺ្នណត ។ 
យុទធនាការចុងនរកាយមួយគឺ ការចុេះនឈាម េះអនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ អនកដសវងរកការងារោនចំណាប់
អារមមណ៍ ឬដសវងរកការងារនរៅរបនទស រតវូបាននសនើសំុឱយចូលរួមកនុងកមមវធីិ្ននេះ នហ្ើយដាក់ កយសំុ ឬ
ចុេះនឈាម េះសរោប់ការងារនៅបរនទសជាមួយរកសួងការងារ ឬការយិាល័យការងារនខតត។ ននេះោនការ
បណតុ េះបណាត លនិងបងាហ ញព័ត៌ោនសតីពីការងារនរៅរបនទស កនុងនគាលបំណងផ្សតល់ឱយពួកនគនូវចំនណេះ
ដឹ្ង នដ្ើមបីឱយពួកនគនរតៀមលកខណៈបានលអរបនសើរសរោប់នធ្វើការនិងរស់នៅឯបរនទស នហ្ើយនចៀសវាង
នូវការទទួលបានអតថរបនយាជន៍ពីអនកនរជើសនរ ើសឯកជនមួយចំនួន។ ទីភាន ក់ងារមុខរបរឯកជនដដ្លរតវូ
ការពលករ រតូវបាននសនើសំុឱយដាក់ កយមករកសួងនដ្ើមបីសំុការអនុញ្ញា តឱយនរជើសនរ ើស ។ 
សកមមភាពសំខ្ន់បំផុ្សតសរោប់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព គឺការបណាុ េះបណាា លតរមង់
ទិសមុននពលនចញដំ្នណើ រ ដដ្លរតូវបានដចងនៅកនុងោរតាទី 36 (4) ននចាប់ និងបទបបញ្ាតតិរបស់
នាយកដាឋ នមុខរបរ សតីពីការដណនំាតរមង់ទិសមុននចញដំ្នណើ រ (2001) ។ ននេះជាកាតពវកិចចមួយ។ ពល
ករទំងអស់រតូវបានបញ្ជូ ននៅបរនទសនដាយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស រតូវចូលរួមនរៀនវគគអប់រដំណនំា
តរមង់ទិសមុននពលនចញដំ្នណើ រ។ 

នរៅពីព័ត៌ោនសតីពីការរស់នៅនិងលកខខណឌ ការងារ ពលករ នឹងទទួលបានព័ត៌ោនអំពីកិចចសនា
ការងារ នហ្ើយនបើសិនជាលកខខណឌ ទំងននេះអាចទទួលយកបាន ពួកនគរតូវចុេះហ្តថនលខ្នលើកិចចសនា
នហ្ើយចមលងកិចចសនាដដ្លបានចុេះហ្តថនលខ្ របគល់ជូនដ្ល់ពលករទំងននាេះ។ ននេះគឺជាវគគបណតុ េះប
ណាត លមួយនលៃដដ្លោនរយៈនពល 6 នោ៉ាង នហ្ើយភាគនរចើនអនកដសវងរកការងារ ចូលរួមវគគននេះនៅនលៃ
ដ្ដដ្ល ឬពីរបីនលៃមុននពលពួកនគនចញនៅនធ្វើការ។ វាជាយុទធនាការចមបងសរោប់ការនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍នដាយសុវតថិភាព ចប់តំាងពីការចប់នផ្សតើម នហ្ើយបាននបើកដំ្នណើ រការ មុនចាប់បចចុបបននននេះ។ 

សរោប់រកុមពលករជាក់ោក់ដដ្លសថិតនៅនរកាមការនរៀបចំខុសៗគាន  ឧទហ្រណ៍ រកុមអនកនបេះដផ្សលប៊ាឺរុ ី
នរពដដ្លរតវូបាននរជើសនរ ើសកនុងចំនួនខពស់សរោប់រយៈនពលខលីននដខរដូ្វនៅត នៅរបនទសអឺរ ៉ាបុមួយចំនួន 
ការបណតុ េះបណាត លរតូវបាននរៀបចំន ើងនៅតាមបណាត នខតតពលករភាគនរចើនរស់នៅ និងនដ្ើមបីសរមប
សរមួលនិងរកាចំណាយទបនលើការនធ្វើដំ្នណើ ររបស់ពលករ។ រកុមរគឧូនទទសចល័តមួយនឹងរតូវបាន
បញ្ជូ ននៅហ្វឹកហត់មួយនលៃសរោប់រកុមពលករនៅកនុងតំបន់ទំងននាេះ ដដ្លនរតៀមខលួនរួចរាល់កនុងការ
នធ្វើដំ្នណើ រនៅកដនលងនធ្វើការរបស់ពួកនគ។ 
 



គនរោង EPS របស់របនទសកូនរ ៉ា គនរោងនរជើសនរ ើសពលករកសិកមមអីុស្រសដអល និងគនរោងនធ្វើការ
ហ្វឹកហ្វឺននៅរបនទសជប៉ាុន ក៏ោនវគគបណតុ េះបណាត លជាក់ោក់ដដ្លរួមោន ភាស លកខខណឌ ការរស់
នៅនិងការងារ រពមទំងព័ត៌ោនោនរបនយាជន៍នានានិងចំបាច់មួយចំនួនសរោប់ពលករ។ វគគបណតុ េះ
បណាត លទំងននេះ រតូវបាននរៀបចំនដាយនាយកដាឋ នការងារនិងនាយកដាឋ នអភិវឌ្ឍជំនាញ។ នៅនពល
ពលករមកដ្ល់របនទសទទួលពលករ ពួកនគនឹងចូលរួមវគគបណតុ េះបណាត លនផ្សសងនទៀតដដ្លនឹងនរៀបចំ
នដាយរបនទសោច ស់ផ្សទេះ។ ការបណតុ េះបណាត លទំងននេះ រតូវបានតរមវូនដាយចាប់ ឬនរកាមរយៈនពល
បានបញ្ញជ ក់នៅកនុងកិចចរពមនរពៀងននរបនទសបញ្ជូ ននិងទទួល។ 

យនតការរដ្ឋបាល 
         
រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ ោនដតសកមមភាពពីរ បីនៅនលើកមមវធីិ្មុននពលនចញដំ្នណើ រប៉ាុនណាណ េះ ដដ្លរតូវ
បានអនុញ្ញា តនដាយចាប់ និងរតវូបានផ្សតល់ឬទទួលសគ ល់នដាយអាជាា ធ្រោនសមតថកិចច ឬសថ ប័ននផ្សសង
នទៀត ដូ្ចជាការនធ្វើនតសតជំនាញវញិ្ញា បនបរតសុខភាព និងការបណតុ េះបណាត លភាសជាក់ោក់។ 
នរកាមចាប់ សតីពីការនធ្វើនតសតជំនាញ គឺជាការទទួលខុសរតូវរបស់នាយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ។ 
នាយកដាឋ នននេះ ក៏រតូវបានផ្សតល់សិទធិឱយមជឈមណឌ លនធ្វើនតសតជំនាញឯកជនដដ្លទទួលសគ ល់ជាផ្សលូវការ
នដ្ើមបីនធ្វើនតសតសរោប់អនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ ការបណតុ េះបណាត លភាសកូនរ ៉ាដដ្លជាដផ្សនកមួយននកមមវធីិ្ 
EPS របស់កូនរ ៉ា រតូវបានទទួលសគ ល់ជាមជឈមណឌ លបណាុ េះបណាា លភាសឯកជនោនគុណភាព។ 

ការបណតុ េះបណាត លពលករកសិកមមនៅនរកាមកិចចរពមនរពៀងនលនិងអីុស្រសដអល រតូវបាននធ្វើន ើងនដាយ
មហវទិាល័យបនចចកនទស នរកាមរកសួងអប់រ ំនិងនដាយោនការសហ្ការពីនាយកដាឋ នការងារ។ រាល់
សកមមភាពនផ្សសងនទៀត រតូវបានអនុវតតនដាយរកសួងការងារ ឬការយិាល័យនខតតរបស់ខលួន។ 

វញិ្ញា បនប័រតសុខភាពកំពុងរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយអងគការសុខភាពសធារណៈ។ នាយកដាឋ នការងារ
នដាយោនការសហ្ការពីរកសួងសុខ្ភិបាលសធារណៈ ក៏បានបញ្ញជ ក់ពីអងគការសុខភាពឯកជនោន
លកខណៈសមបតតិរគប់រគាន់ នដ្ើមបអីនុវតតវញិ្ញា បនបរតសុខភាពសរោប់អនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ 

ចាប់ចំបង - ការការ រការនរជើសនរ ើសបុគគលិកនិងអនកដសវងរកការងារ, B.E. 1985 រតូវបានបនងកើតន ើង
និងអនុម័តនៅអំ ុង ក់កណាា លទសវតសឆ្ន ំ 1980 នដ្ើមបីន្លើយតបនៅនឹងបញ្ញហ នកើតនចញពីទីភាន ក់ងារ
នរជើសនរ ើសឯកជន និងកងវេះខ្តឧបករណ៍និងអងគភាពចាប់សមស្រសបនដ្ើមបរីគប់រគងលំហូ្រពលករ។ 



មុនននេះ របនទសនលនៅមិនទន់ោនចាប់ចាស់ោស់ សតីពី ការងារនៅបរនទស។ ចាប់ោនស្រសប់នៅ
នពលននាេះរតូវបានអនុម័តជាវធិានការបញ្ឈប់គោល ត នដ្ើមបីកាត់បនថយបញ្ញហ ទក់ទងនឹងការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍។ ចប់តំាងពីនពលននាេះមក ដផ្សនកមួយចំនួនននចាប់ននេះ រតូវបានដកសរមួលនដ្ើមបីអនុវតតនៅ
តាមសថ នភាពផ្ទល ស់បតូរ ប៉ាុដនតមិនោនការផ្ទល ស់បតូរជាមូលដាឋ នរតូវបាននធ្វើន ើងតំាងពីោនការអនុម័ត
អស់រយៈនពលជាង 30 ឆ្ន ំមកនហ្ើយ។ 

ចាប់ននេះរតវូបានបនងកើតន ើងនដ្ើមប:ី 
ក. ការ រអនកដសវងរកការងារពីការអនុវតតខុសចាប់និងអយុតតិធ្ម៌នដាយបុគគលឯកជន ឬទីភាន ក់ងារ
នរជើសនរ ើសឯកជន, 
ខ. ការ រនិងរកាសិទធិ និងអតថរបនយាជន៍របស់អនកដសវងរកការងារនធ្វើ ដូ្ចោនដចងកនុងកិចចសនាការ
ងារនិងចាប់ននរបនទសបញ្ជូ ននិងទទួល។ 
គ. នរៀបចំនីតិវធីិ្និងវធិានការសរោប់ការបញ្ជូ នពលករនទសនតររបនវសន៍ និង 
 . បនងកើតមូលនិធិ្សុខុោលភាព និងផ្សតល់ជំនួយដ្ល់ពលករនលនៅបរនទស។ 

ចាប់ននេះរគបដ្ណត ប់រគប់ដំ្ណាក់កាលននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ - មុននពលនធ្វើការ មុននពលចក
នចញ និងនរកាយការមកដ្ល់ ឬនៅនឹងកដនលងនធ្វើការ។ វាក៏រគបដ្ណត ប់រគប់រកុមពលករនទសនតររបនវស
ន៍ទំងអស់ ជាពិនសសរកុមងាយរងនរគាេះបំផុ្សត ដដ្លរតូវបាននរជើសនរ ើសនដាយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស
ឯកជន។ នគាលបំណងចំបងននចាប់ននេះគឺការដាក់ឱយនរបើរបាស់នូវរបព័នធមួយដដ្លអាចការ រនិង
ការ រពលករ នៅនពលពួកនគដាក់ កយសំុការងារនៅបរនទស។ តាមរយៈការរតួតពិនិតយ និងរតតួពិនិ
តយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសឯកជន នគសងឃឹមថ្នពលករនឹងោនសុវតថិភាព និងទទួលបានការងារ និង     
រត ប់មករបនទសវញិ។ 

អាជាា ប័ណណ 
1. ដផ្សនកទី 30- គាម នអនកណាអាចបញ្ជូ នអនកដសវងរកការងារនៅនធ្វើការនៅបរនទសបាននទ នលើកដលងដត
កដនលងដដ្លោនអាជាា ប័ណណ ដដ្លរតូវបានផ្សតល់នដាយអងគភាពចុេះបញ្ជ ី។ 
 
2. ដផ្សនកទី 31: អនកដាក់ កយសំុរតូវោនរកមុហ្៊ាុនឬរកុមហ្៊ាុនសធារណៈ នហ្ើយរតូវោនលកខណៈសមបតតិ
រគប់រគាន់ និងមិនសថិតនៅនរកាមការហមឃាត់ដូ្ចខ្ងនរកាម: 
ក. នដ្ើមទុនចុេះបញ្ជ ីនិងបង់របាក់រតូវបានកំណត់នដាយបទបញ្ញជ របស់រកសួង ប៉ាុដនតមិនតិចជាងមួយ



ោនបាត។ 
ខ. ដាក់របាក់នៅឱយមន្រនតីអរតានុកូលដាឋ ន នដ្ើមបីធានាការអនុវតតចាប់ននេះជាចំនួនទឹករបាក់រតូវបាន
កំណត់នដាយបទបញ្ញជ របស់រដ្ឋមន្រនតីដដ្លមិនរតូវតិចជាង 500,000 បាត។ 
 
នីតិវធីិ្ននការនរជើសនរ ើស និងបញ្ជូ នពលករ 
1. ដផ្សនកទី 35: អនកដដ្លោនសិទធិចុេះនឈាម េះចូលនរៀនឬជូនដំ្ណឹងដ្ល់អនកដសវងរកការងារនធ្វើជាមុន រតូវ
សំុការអនុញ្ញា តពីមន្រនតីអរតានុកូលដាឋ ន។ 
 
2. ដផ្សនកទី 36: កនុងការបញ្ជូ នអនករកការងារនធ្វើឱយនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស អាជាា បណណននការងាររតូវអនុ
វតតដូ្ចខ្ងនរកាម: 
ក. ដាក់នសនើមុននពលបញ្ជូ នអនកដសវងរកការងារនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស កិចចសនាការងារដដ្លរតូវ
បានបញ្ច ប់ នដាយនិងរវាងអាជាា បណណការងារនៅនរៅរបនទស ឬភាន ក់ងាររបស់ខលួន និងអនកដសវងរកការ
ងារ រួមជាមួយលកខខណឌ ជួលនសវាកមមដដ្លរតូវបានបញ្ច ប់នដាយនិនយាជក ឬនិនយាជកនៅបរនទស 
ភាន ក់ងារ និងអនកដសវងរកការងារ ក៏ដូ្ចជាភសតុតាងនផ្សសងនទៀត ដូ្ចដដ្លបានជូនដំ្ណឹងនដាយអគគ
នាយក មកឱយអគគនាយកនដ្ើមបីពិចរណា។ 
ខ. នរៀបចំអនកដសវងរកការងារនធ្វើ ការពិនិតយសុខភាពស្រសបតាមវធិាននិងនីតិវធីិ្ និងនៅគិោនដាឋ ន 
ដូ្ចដដ្លបានជូនដំ្ណឹងនដាយអគគនាយក។ 
គ. នរៀបចំអនកដសវងរកការងារនធ្វើនដ្ើមបីនធ្វើនតសតជំនាញស្រសបតាមចាប់ ដូ្ចដដ្លបានជូនដំ្ណឹងនដាយ
អគគនាយក។ 
 . នរៀបចំអនកដសវងរកការងារបាននរជើសនរ ើសនដាយ្លងកាត់ការនធ្វើនតសតជំនាញ នដ្ើមបីទទួលបានការ
បងាហ ត់បនរងៀននលើចាប់ ទំននៀមទោល ប់ និងរបនពណី របស់របនទសអនកដសវងរកការងារនធ្វើ ោនរួមទំង
ល័កខខ័ណឌ ការងារនៅការយិាល័យចុេះនឈាម េះ ការងារកណាត ល ការយិាល័យចុេះនឈាម េះ ការយិាល័យនខតត
ការងារ ឬនផ្សសងនទៀត សថ ប័ន ដូ្ចដដ្លបានជូនដំ្ណឹងនដាយអគគនាយក។ 
ង. ដាក់បញ្ជ ីបញ្ញជ ក់ពីនឈាម េះនិងទីកដនលងការងាររបស់អនកដសវងរកការងារ រួមជាមួយចាប់លតចមលងកិចច
សនាការងារជាមួយមន្រនតីចុេះនឈាម េះការងារកណាា លកនុងរយៈនពលរបំាពីរនលៃ គិតចប់ពីនលៃឈ្ប់សរោក
ននអនកដសវងរកការងារ។ 
ច. សូមជូនដំ្ណឹងជាោយលកខណ៍អកសរនិងភាជ ប់ជាមួយនូវបញ្ជ ីនឈាម េះនិងទីកដនលងការងាររបស់អនក
ដសវងរកការងារនធ្វើ។ ការយិាល័យការងារនល នៅរបនទសអនកដសវងរកការងារនធ្វើកំពុងនធ្វើការនដ្ើមបទីទួល
បានព័ត៌ោនកនុងរយៈនពលដ្ប់របំានលៃគិតចប់ពីកាលបរនិចឆទមកដ្ល់ននអនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ កនុង



ករណីគាម នការយិាល័យពលករនលនៅកនុងរបនទសននាេះ ការជូនដំ្ណឹងដបបននេះរតូវនធ្វើន ើងនៅកនុងកំ
 ុងនពលខ្ងនលើ នៅសថ នទូតនល ឬសថ នកុងសននអគគនាយកភូមិនទនលនៅកនុងរបនទសននាេះ ឬសថ ន
ទូតនល ឬសថ នកុងសុលនល ឬមនុសសនផ្សសងនទៀត ដដ្លោនកាតពវកិចចកនុងការដលរកាការ រជនជាតិនល
នៅកនុងរបនទសដបបននេះ។ 
្. រាយការណ៍របចំដខដ្ល់មន្រនតីចុេះនឈាម េះការងារកណាត ល នៅនលៃទីដ្ប់ននដខបនាទ ប់ កនុងករណីោនអនក
ដសវងរកការងារនធ្វើ មិនោនលទធភាពនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស នរកាមកិចចសនាការងារ។ 
3. ដផ្សនកទី 66 ការផ្សសពវផ្សាយការងាររតូវនធ្វើតាមបទបញ្ាតតិដដ្លកំណត់នដាយរដ្ឋមន្រនតី។ 
 
នលលនរជើសនរ ើសបុគគលិក 
ដផ្សនកទី 26 និង 47: 
គាម នអនកដដ្លទទួលបានអាជាា ប័ណណការងារ មកទមទរឬទទួលរបាក់ ឬរទពយសមបតតិពីអនកដសវងរក
ការងារនធ្វើ នរៅពីការគិតនលលនសវាកមមឬចំណាយ។ នលលឈ្នួលឬការចំណាយនសវាកមម រតូវបានទមទរឬ
ទទួលមិននលើសពីអរតាដដ្លបានកំណត់នដាយរដ្ឋមន្រនតី។ 
 
មនធ្ាបាយននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ 
ចាប់ននេះក៏នធ្វើនិយ័តកមមការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយបណាត ញនផ្សសងនទៀត: 
1- ដផ្សនកទី 48: អនកដសវងរកការងារនធ្វើចង់នៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទសនដាយខលួនឯង នដាយគាម នកិចចសនា
ការងារជាមួយនឹងអនកទទួលអាជាា ប័ណណការងារនរៅរបនទស រតូវជូនដំ្ណឹងនៅអគគនាយក ឬ មន្រនតី 
ដដ្លរតូវបានរបគល់ឱយនធ្វើការនដាយអគគនាយក មិននអាយតិចជាងដ្ប់របំានលៃ មុនចកនចញនធ្វើដំ្នណើ រ។ 
2- ដផ្សនកទី 49- គាម ននិនយាជកនៅរបនទសនលរតូវយកនិនយាជិតនៅនធ្វើការនៅបរនទសនទ នលើកដលងដត
ការអនុញ្ញា តពីអគគនាយក។ 
3- ដផ្សនកទី 50- គាម ននិនយាជកនៅបរនទសឬអនកតំណាងរបស់ខលួនរតវូនរជើសនរ ើសអនកនធ្វើការនៅរបនទស
នល នដ្ើមបីនធ្វើការនៅនរៅរបនទស នលើកដលងដតការងារននេះនធ្វើន ើងនដាយការយិាល័យការងារឬរកសួង
ការងារ។ 
 
មូលនិធិ្សុខុោលភាពពលករបរនទស 
1. ដផ្សនកទី 37- អនកដដ្លទទួលបានអាជាា ប័ណណការងារនៅបរនទសរតូវនរៀបចំជាមួយនិនយាជកបរនទស
ដដ្លបញ្ច ប់ការជួលកិចចសនានសវាកមមជាមួយអនកដសវងរកការងារនធ្វើ  នដ្ើមបីបញ្ជូ នរបាក់នៅមូលនិធិ្ 
ដដ្លរតូវបានបនងកើតន ើងនរកាមដផ្សនកទី 52 សរោប់អនកដសវងរកការងារនីមួយៗ។ 



នបើសិនជាមិនអាចនរៀបចំនិនយាជកនៅបរនទសឱយនធ្វើដូ្នចន េះនទ អនកដដ្លទទួលបានអាជាា ប័ណណរតូវោន
កាតពវកិចចនផ្សាើរបាក់នៅឱយមូលនិធិ្។ ការនផ្សទររបាក់នៅមូលនិធិ្នឹងរតូវអនុនោមតាមនីតិវធីិ្អំ ុងនពល
និងអរតាដដ្លបានកំណត់នដាយបទបញ្ញជ រកសួង។ អរតាដបបននេះអាចនឹងដរបរបួលនៅតាមរបនទសឬ
តំបន់ដដ្លអនកដសវងរកការងារនធ្វើ រតូវបានបញ្ជូ ននៅ។ 
2. ដផ្សនកទី 53 មូលនិធិ្រតូវចំណាយនដ្ើមបីគំារទដ្ល់កិចចការដូ្ចខ្ងនរកាម: 

ក. នរៀបចំអនកដសវងរកការងារនធ្វើ ដដ្លរតូវបាននគនបាេះបង់នចលនៅបរនទស នដ្ើមបីរត ប់នៅ
របនទសនលវញិ។ 
ខ. ជួយដ្ល់អនកដសវងរកការងារនធ្វើ ដដ្លនធ្វើការ ឬ នឹងនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស ឬអនកទទួល
បនទុកស្រសបចាប់របស់ពួកនគ; 

 
ការរគប់រគងពលករដដ្លចកនចញ 
1.  ដផ្សនកទី 62 អនកដសវងរកការងារនធ្វើដដ្លចកនចញពីរបនទសនល រតូវ្លងកាត់រចកដ្កន្រអនកដសវងរក
ការងារនធ្វើ នហ្ើយរតូវបញ្ជូ នសំណំុដបបបទនៅមន្រនតីោនសមតថកិចចនៅរតង់ចំណុចរតតួពិនិតយននាេះ 
ដូ្ចដដ្លបានជូនដំ្ណឹងនដាយអគគនាយក ។ 
2.  ដផ្សនកទី 63- នបើមន្រនតីោនសមតថកិចចចត់ទុកថ្ន បុគគលននាេះគាម នភសតុតាងបញ្ញជ ក់ ក់ព័នធនឹងការងារឬ
ការបណាុ េះបណាា លនៅនរៅរបនទសដូ្ចបានកំណត់នដាយចាប់ននេះ មន្រនាីោនសមតថកិចចោនសិទធិទប់
សក ត់ជនននាេះមិនឱយនចញពីរបនទសនល តាមការចំបាច់ននសថ នភាពននសំណំុនរឿង។ កនុងករណីននេះមន្រនាី
ោនសមតថកិចចរតូវបញ្ញជ ក់ពីមូលនហ្តុននការរារាំងដបបននេះនៅកនុងកំណត់នហ្តុ។  
 
វធិានការដាក់ទណឌ កមម 
          
ចាប់ននេះដាក់ពនធនាគារ និងពិន័យជារបាក់សរោប់ការមិនអនុនោមតាមនិងការរនំោភបំ ន។ 
ឧទហ្រណ៍ សកមមភាពនរជើសនរ ើសពលករខុសចាប់រតូវដាក់ពិន័យជាប់ពនធនាគារពី 3 នៅ 10 ឆ្ន ំ ឬ
ពិន័យជារបាក់រហូ្តដ្ល់ពីររយ ន់បាតឬទំងពីរ។ (ដផ្សនក 73-92) ។ 
  
ដផ្សនកទី 52: លវកិានឹងរតូវបនងកើតន ើងនៅកនុងនាយកដាឋ នការងារដដ្លនៅថ្ន "មូលនិធិ្សរោប់អនកដសវង
រកការងារនធ្វើការនៅនរៅរបនទស" ដដ្លរតូវបាននរបើរបាស់សរោប់កិចចការោនដចងកនុងដផ្សនកទី 53 ។ 
ការរគប់រគងនិងការរតួតពិនិតយការចំណាយរបស់មូលនិធិ្រតូវស្រសបតាមបទបញ្ាតតិដដ្លកំណត់នដាយ
រដ្ឋមន្រនតីរកសួងការងារ នដាយោនការឯកភាពពីរដ្ឋមន្រនតីរកសួងហិ្រញ្ាវតថុ។ 



នគាលននយាបាយ 
  
នគាលននយាបាយសំខ្ន់របស់រកសួងការងារគឺជាការនលើកកមពស់ការងារនៅកនុងនិងនរៅរបនទសដដ្ល
លកខខណឌ ការងារោនលកខណៈអំនណាយផ្សល នហ្ើយពលករអាចបនងកើនជំនាញរបស់ពួកនគ។ រកសួង
ការងារ តាមរយៈនាយកដាឋ នមុខរបរ និងអងគភាពរដ្ឋបាលនផ្សសងៗនទៀត ក៏ការ រអនកដសវងរកការងារនធ្វើ
ពីរគប់ទរមង់ននសកមមភាពខុសចាប់ននបុគគលឯកជន ឬទីភាន ក់ងារមុខរបរឯកជន។ 
 
ខណៈរបនទសនលកំពុងរបឈ្មនឹងបញ្ញហ កងវេះរបនភទជាក់ោក់ននពលករ ជាពិនសសដផ្សនក ននសទ 
ផ្សលិតកមម អនកជួយកិចចការផ្សទេះ និងអនកផ្សលិតកមម វាមិនោនការរតឹបនតឹងនលើចំនួន ឬរបនភទននជំនាញ
សរោប់ទីផ្សារនរៅរបនទសនទ។ មិនោនការផ្ទល ស់បតូរនគាលននយាបាយសំខ្ន់ៗទក់ទងនឹងការងារ
នរៅរបនទសនទ ចប់តំាងពីរបនទសនលបានចប់នផ្សតើមបញ្ជូ នពលករនៅទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស។ 
ទិសនៅសំខ្ន់ននចាប់ជាបឋមរបស់របនទសននេះ ក៏មិនរតវូបានផ្ទល ស់បតូរដដ្រ ចប់តំាងពីការចប់នផ្សតើម
ការងារនៅបរនទស ដដ្លចាប់ដូ្ចគាន កនុងឆ្ន  ំ1985 នៅដតរតូវបាននរបើរបាស់ដ្ល់សពវនលៃននេះ នដាយោន
ការផ្ទល ស់បតូរតិចតួចមួយចំនួនចប់តំាងពីការអនុម័តមក។ 
 
សថ ប័នរដ្ឋបាល 
 
1. នាយកដាឋ នការងារ ននរកសួងការងារគឺជាអងគការសំខ្ន់ដដ្លទទួលខុសរតូវនលើការងារនៅបរនទស។ 

ក. រដ្ឋបាលការងារនរៅរបនទសននរបនទសនល (TOEA) ជាការយិាល័យនសវាកមមរួមបញ្ចូ លគាន ឬ
ដតមួយគត់ោនភាន ក់ងារទំងអស់ ក់ព័នធនឹងការងារនរៅរបនទស។ ភារកិចចចមបងរបស់វារមួ
ោន: 

•នសវាកមមការងារនរៅរបនទស (នាយកដាឋ នរគប់រគងការងារនរៅរបនទស, នាយកដាឋ ន
ការងារ) 
•នសវាលិខិត្លងដដ្ន (រកសួងការបរនទស) 
•ការពិនិតយនមើលកំណត់នហ្តុរពហ្មទណឌ , C.I.D. (ប៉ាូលីសភូមិនទនល) 
•វញិ្ញា បនប័រតនវជជសស្រសត (រកសួងសុខ្ភិបាលសធារណៈ) 
TOEA ក៏ដំ្នណើ រការនសនើសំុផ្សសពវផ្សាយនដ្ើមបនីរជើសនរ ើសអនកដសវងរកការងារ ការដណនំា



តរមង់ទិសមុននចញដំ្នណើ រដ្ល់ពលករដដ្លនឹងចកនចញ នហ្ើយក៏នរជើសនរ ើសពលករ
សរោប់ទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទសផ្សងដដ្រ។ 

ខ. ដផ្សនករគប់រគងការងារនរៅរបនទសដដ្លទទួលខុសរតូវនលើ: 
ការនលើកកមពស់និងការអភិវឌ្ឍការងារនៅបរនទស 

•ការបញ្ជូ នពលករនចញ 
•ការយិាល័យនរជើសនរ ើសបុគគលិកសំរាប់និនយាជកបរនទស 
•ការអភិវឌ្ឍន៍ពលករ / ការដណនំាតំរង់ទិស 
•ការរគប់រគងមូលនិធិ្សំរាប់សុខុោលភាពពលករ 

គ. ដផ្សនលចុេះនឈាម េះការងារ និងការ រអនកដសវងរកការងារនធ្វើនៅថ្នន ក់កណាត ល 
ភារកិចចរបស់វារមួោននសវាកមមផ្សតល់អាជាា ប័ណណនរជើសនរ ើសពលករ រតួតពិនិតយទីភាន ក់ងារមុខរបរ
ឯកជន នសវាសទុកខនិងបណតឹ ង ការរតតួពិនិតយការងារ (ចំនុចរតតួពិនិតយ) នៅឯរចកអននាត រ
របនវសន៍។ 

 . ការយិាល័យការងារនខតតនៅកនុងនខតតទំង 76 ននរបនទស។ 

រតូវបានរបគល់ភារកិចចខលេះៗរបស់ TOEA ជាពិនសសយុទធនាការនលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ងជាស
ធារណៈនដ្ើមបីការ រពលករពីអនកនរជើសនរ ើសខុសចាប់ និងរតតួពិនិតយនិងរគប់រគងទីភាន ក់ងារ
នរជើសនរ ើស។ 

2. ការយិាល័យនលខ្ធិ្ការអចិនន្រនតយ៍ននរកសួងការងារ 
ការយិាល័យការងារនិងដផ្សនកពលកមម ោនការយិាល័យដ្ប់បួននៅកនុងរបនទសោច ស់ផ្សទេះចំនួន 13 រួម
ោន: រប៊ាុយនណដារុយ ឹម អាលលឺម៉ាង់ ហុ្ងកុង អីុស្រសដអល ជប៉ាុន កូនរ ៉ា លីប៊ាី ោ៉ា ន សីុ សអ៊ាូឌី្តអារា៉ា ប់ប៊ាី 
នតវា៉ាន់ (ការយិាល័យពីរ) របនទសសវីស និងសហ្ភាពអារា៉ា ប់នអមីរា៉ាត។ 

 

ការអប់រពំលករនិងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព 

ចប់តំាងពីដំ្ណាក់កាលដំ្បូងននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព យុទធនាការនទសនតររបនវសន៍
នដាយសុវតថិភាព និងកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លដដ្លរួមបញ្ចូ លទំងបទបញ្ញជ និងចាប់រតូវបានបនងកើតន ើង



នដាយដផ្សអកនលើព័ត៌ោនដដ្លអនកដសវងរកការងារនធ្វើភាគនរចើន ជាអនករស់នៅតំបន់ជនបទ ដដ្លោនការ
អប់រតិំចតួចនហ្ើយោនចំនណេះដឹ្ងតិចតួច ឬគាម ន នៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស។ ពួកនគខលេះមិនសូវនធ្វើ
ដំ្នណើ រនចញនរៅភូមិរបស់ពួកនគនទ នដាយរគាន់ដតទទួលបានព័ត៌ោនអំពីភាពវជិជោនននការនធ្វើការនៅ
បរនទសពីអនកនរជើសនរ ើសនិងអនកជិតខ្ងប៉ាុនណាណ េះ។ សកមមភាពខុសចាប់របស់បុគគលឯកជន និងទី
ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករគឺជានរឿងធ្មមតា។ 

មនុសសោននិនាន ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ក៏រស់នៅកនុងតំបន់ជានរចើនននរបនទសផ្សងដដ្រ ជាពិនសសនៅ
កនុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដដ្លពិបាកនៅដ្ល់។ ពួកនគក៏ជាមនុសសដដ្លពិបាកសំគាល់ និងកំណត់អតត
សញ្ញា ណសរោប់នគាលបំណងននយុទធនាការព័ត៌ោនសរោប់អនកដសវងរកការងារនធ្វើ ឬសរោប់យុទធនា
ការពីផ្សទេះមួយនៅផ្សទេះមួយ។ ធ្មមជាតិននអនកជនបទនៅរបនទសនលជាធ្មមតាមិនសូវចប់អារមមណ៍ដសវងរក
ព័ត៌ោនរតឹមរតូវមុននពលដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទសដទ ដូ្នចនេះទមទរកមមវធីិ្ដដ្លអាចរគបដ្
ណត ប់នលើដដ្នកំណត់ទំងននេះ។ 

កមមវធីិ្ននេះក៏រតូវនដាេះស្រសយបញ្ញហ ននការងារនិងជីវភាពនៅនរៅរបនទសរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍
ដដ្លភាគនរចើនោនគំនិតមិនចាស់ោស់អំពីបរសិថ នការងារលមី។ យុទធនាការននេះនផ្ទត តសំខ្ន់នលើរកុម
ពលករទំងននេះោននគាលបំណងនឆ្ព េះនៅរកការការ រពលករពីសកមមភាពខុសចាប់របស់អនកនរជើស
នរ ើសនិងនដ្ើមបីនរៀបចំពួកនគឱយបានលអរបនសើរសរោប់ទីផ្សារការងារនៅនរៅរបនទស។ 

 
គន្ធន្សិេទ  
 
១. នាយកដាឋ នការងាររកសួងមហនផ្សទ (1987) ការបញ្ជូ នពលករនលនៅទីផ្សារការងារនរៅរបនទស: ការ
ពិតនិងបញ្ញហ ។ (ជាភាសនល) 
២. Chandravithun, N. និង Vause, W.G. (1993) ចាប់ពលកមម និងការងាររបស់របនទសនល: ការនបាេះ
ពុមពមគគុនទទសក៍អនកដឹ្កនំា។ 
៣. នាយកដាឋ នការងារ (1997), ការជំរុញជនបរនទសទីផ្សារការងារ។ (ជាភាសនល) 
៤. នាយកដាឋ នការងាររកសួងការងារជួលពលករនល។ 
៥. នាយកដាឋ នការងារ (2007), ទិសនៅមុននពលចកនចញ។ (ជាភាសនល) 
៦. សកលវទិាល័យ Srinakharinwirote (ឆ្ន ំ 2008) ការអភិវឌ្ឍន៍របព័នធនផ្សាើពលករនលនៅនរៅរបនទស



នដ្ើមបីនលើកកមពស់ភាពរបកួតរបដជងនៅកនុងទីផ្សារការងារពិភពនោក (រកដាសស្រសវរជាវ) ។ (ជាភាស
នលនដាយោននសចកាីសនងខបជាភាសអង់នគលស) 
៧. នាយកដាឋ នចាប់, នាយកដាឋ នការងារ (2015), ការនរជើសនរ ើសបុគគលិកនិងអនកដសវងរកការងារ 
B.E.2528 (1985) ។ 
៨. នាយកដាឋ នការ រពលកមមនិងសុខុោលភាព (ឆ្ន ំ 2015) នសៀវនៅរបចំឆ្ន ំសតីពីការការ រការងារ
និងសុខុោលភាពសងគម (2015) ។ (ជាភាសនលនដាយោនចំណងនជើងជាភាសអង់នគលស) 
៩. នសៀវនៅរបចំឆ្ន ំសតីពីការការ រពលកមមនិងសុខុោលភាពសងគម (2015) ។ 
 ១០. របាយការណ៍រាជរដាឋ ភិបាលនលខ 102 នលខពិនសសដផ្សនកទី 116 នលៃទី 1 ដខកញ្ញា ឆ្ន ំ 2009 ។ 
2528 (1985) 2008, Pakorn Nilprapunt, ការយិាល័យរកុមរបឹការដ្ឋ 
(www.krisdika.go.th/wwwlawreform.go.th) 
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ម្បសេ សវៀត្ណារ 
 
សថ ន្ភាពស ដ្ឋកចិច ន្ងិ ងារ 
 

កនុងរយៈនពល 30 ឆ្ន ំកនលងមកននេះរបនទសនវៀតណាមបានទទួលលទធផ្សលគួរនអាយនជឿជាក់កនុងដំ្នណើ រ
ការអភិវឌ្ឍន៍។ ដំ្នណើ រការននការដកទរមង់ននយាបាយ និងនសដ្ឋកិចចកនុងកំ ុងនពលការរគប់រគងនដាយ 
Doi Moi បានចប់ នផ្សតើមនៅឆ្ន ំ 1986 បាននធ្វើឱយរបនទសនវៀតណាមដរបពីរបនទសរកីរកបំផុ្សតមួយនៅនលើ
ពិភពនោកកាល យជារបនទសោនចំណូលមធ្យម។ ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 1990 មក GDP របស់របនទសនវៀត
ណាមកនុងមនុសសោន ក់ៗបាននកើនន ើងខពស់បំផុ្សតកនុងពិភពនោកដដ្លោនអរតាជាមធ្យម 6,4 ភាគរយ
កនុងមួយឆ្ន ំកនុងឆ្ន ំ 2000 ។ នសដ្ឋកិចចរបស់នវៀតណាម បានបនតពរងឹងនៅឆ្ន ំ 2015 នដាយអរតាកំនណើ ន 
GDP 6,7% ។ ការលូតោស់ោនភាពនសមើគាន  នដាយកាត់បនថយយា៉ាងខ្ល ំងនូវភាពរកីរកនហ្ើយលទធផ្សល
សងគមបានរបនសើរន ើងយា៉ាងខ្ល ំង។ របាក់ចំណូលកនុងមនុសសោន ក់ៗនៅនវៀតណាម បានបនតនកើនន ើង
ពីរបដហ្លចំនួន 100 ដុ្ោល រកនុងឆ្ន ំ 1980 ដ្ល់របដហ្ល 2.100 ដុ្ោល រកនុងឆ្ន ំ 2015 និងរបដហ្ល 2.115 
ដុ្ោល រកនុងឆ្ន ំ 2016 ។ 

សូចនាករសងគមនៅកនុងរបនទសនវៀតណាមោនភាពរបនសើរន ើងយា៉ាងខ្ល ំង នៅកនុងប៉ាុនាម នទសវតសចុង
នរកាយននេះ ន្លើយតបបានយា៉ាងរបនសើរជាមួយនគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សសវតសរជ៍ានរចើន (MDGs) បាន
សនរមចជាបនតបនាទ ប់។ របជាជននវៀតណាម ោនការអប់រខំពស់ជាងមុន នហ្ើយសពវនលៃននេះរបជាជនោន
អាយុកាលខពស់ជាងរបនទសភាគនរចើនខលេះដដ្លោនរបាក់ចំណូលមធ្យមកនុងមនុសសោន ក់ៗ។ ការទទួល
បាននហ្ដាឋ រចនាសមព័នធជាមូលដាឋ ន ក៏ោនភាពរបនសើរន ើងដដ្រ។ អគគីសនីោនសរោប់រគសួរនសទើរដត
ទំងអស់ នកើនន ើងជាង ក់កណាត លកនុងឆ្ន  ំ1993 នហ្ើយការទទួលបានទឹកសអ ត និងអនាម័យដបប
ទំននើបបាននកើនន ើងពី 50% ននរគួសរទំងអស់ដ្ល់ជាង 75% ។ 

នទេះបីជាោនសមិទធិផ្សលកនលងមកកតី ក៏រនបៀបវារៈភាពរកីរកនៅដតរតូវការការយកចិតតទុកដាក់ដ្ដដ្ល។ 
ការនកើនន ើងននភាពរកីរកបងាហ ញភាពផុ្សយស្រសួយ នដាយសរដតចំនួនរបជាជនភាគនរចើននៅោនភាព
ងាយរងនរគាេះរស់នៅជិតបនាទ ត់ភាពរកីរក (មួយភាគបីននចំនួនរបជាជននសមើនឹងរបដហ្ល 30 ោននាក់ 
បានធាល ក់ចូលកនុងរកុម "រកីរក" ឬ "ជិតនិងភាពរកីរក")។ នលើសពីននេះនទៀត របនទសនវៀតណាមងាយរង



នរគាេះបំផុ្សតចំន េះបំដរបំរួលអាកាសធាតុ និងនរគាេះមហ្នតរាយធ្មមជាតិដដ្លបងកឱយោនហនិភ័យយា៉ាង
ធ្ៃន់ធ្ៃរដ្ល់ការអភិវឌ្ឍនិងការរកីចនរមើនបដនថមនទៀត។ នរៅពីននេះ របនទសនវៀតណាមកំពុងោនសីតុណហ
ភាពនិងករមិតទឹកសមុរទនកើនន ើង ពយុេះខ្ល ំង ទឹកជំនន់និងភាពរាងំសៃួត។ ោនការខ្តបង់នសដ្ឋកិចចជា
មធ្យមោនចំនួនពី 1 នៅ 1,5 ភាគរយននផ្សលិតផ្សលកនុងស្រសុកសរុបកនុងរយៈនពលពីរទសវតសរក៍នលងមក
ននេះ។ 

នដ្ើមបីជមនេះការលំបាកទំងននេះ រដាឋ ភិបាលនវៀតណាមបានបងាហ ញនូវការនបតជាា ចិតតចំន េះកំដណទរមង់។ 
យុទធសស្រសតអភិវឌ្ឍន៍នសដ្ឋកិចចសងគម - នសដ្ឋកិចចឆ្ន ំ 2011-2020 របស់នវៀតណាម នផ្ទត តការយកចិតតទុក
ដាក់នលើកំដណទរមង់រចនាសមព័នធ និរនតភាពបរសិថ ន សមធ្ម៌សងគម និងបញ្ញហ នលចនធាល ននសថិរភាពោ៉ា រកូ
នសដ្ឋកិចច។ វារតូវបានកំណត់ជាបី "តំបន់បំដបក": 
(1) ការនលើកកមពស់ធ្នធានមនុសស / ការអភិវឌ្ឍជំនាញ (ជាពិនសសជំនាញសរោប់ឧសាហ្កមមទំននើប
និងការនចនរបឌិ្ត) ។ (2) ការនលើកកមពស់សថ ប័នទីផ្សារ។ និង (3) ការអភិវឌ្ឍនហ្ដាឋ រចនាសមព័នធ។ បដនថម
ពីនលើការបនងកើតតំបន់ 3 SEDS របាយការណ៏ដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍នសដ្ឋកិចចសងគមរយៈនពល 5 ឆ្ន ំ (SEDP) 
សរោប់ឆ្ន ំ 2011-2015 នផ្ទត តនលើវស័ិយនរៀបចំរចនាសមព័នធសំខ្ន់ៗចំនួន 3 ោនវស័ិយធ្នាគារ សហ្
រគាសរដ្ឋ និងការវនិិនយាគសធារណៈដដ្លរតូវការនដ្ើមបីសនរមចនគាលបំណងទំងននេះ។ 

របវតតិការងារនទសនតរបនវសន៍ 
 
នវៀតណាមបានចប់នផ្សតើមនធ្វើការនំានចញជាផ្សលូវការនៅកនុងទសវតសឆ្ន ំ 1980 នៅនពលខលួនបានបនងកើតកិចច
សហ្របតិបតតិការពហុ្ភាគីជាមួយបណាត របនទសអឺរ ៉ាុបខ្ងនកើត រួមោន របនទសអាលលឺម៉ាង់ កូ ំុប៊ាី ប៊ាុល
ហគ រ ីនិងអតីតសហ្ភាពសូនវៀត និងកិចចរពមនរពៀងនទវភាគីសរោប់ការបញ្ជូ នពលករនៅនធ្វើការនៅកនុង
នរាងចរកនៅកនុងរបនទសទំងននេះ។ វតថុតោល ភាពចមបងននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ននេះ គឺនដ្ើមបីបាននលើក
កមពស់ជំនាញពលករនវៀតណាមសរោប់វស័ិយឧសាហូ្បនីយកមមនានពលអនាគតរបស់របនទស និង
នដ្ើមបីបនងកើនរបាក់ចំណូលសរោប់ដផ្សនកមួយននកោល ំងពលកមមរបស់របនទស។ កនុងកំ ុងនពល 10 ឆ្ន ំ 
(1980-1990) ពលករ 277.183 នាក់រតូវបានបញ្ជូ ននៅកាន់របនទសទំងននេះរមួទំង 112.338 នាក់នៅ
អតីតសហ្ភាពសូនវៀត 72.786 នាក់នៅសធារណៈរដ្ឋហ្សកនជៀ  37.659 នៅន្កូសលូសវ គី និង 35.099 
នៅបុលហគ រ។ី 



នរៅពីអតីតសហ្ភាពសូនវៀតនិងបណាត របនទសអឺរ ៉ាុបខ្ងនកើត នវៀតណាមបានពរងីកការនំានចញកោល ំង
ពលកមមនិងអនកជំនាញការមកកាន់របនទសមជឈឹមបូ ៌និងអាន្រហ្វិកមួយចំនួន ដូ្ចជា អីុរា៉ា ក់ អាលនហ្សរ ី
កុងនហគ  អង់នហគ លឡា ជានដ្ើម នដាយដាក់នអាយនធ្វើការកនុងវស័ិយសំណង់ ការដលទំសុខភាព ការអប់រ ំ
និងកសិកមម។ មកដ្ល់ចុងឆ្ន ំ 1990 ការនំានចញកោល ំងពលកមមសរុបនៅកាន់របនទសទំងននេះ គឺោន
ចំនួន 19.301 នាក់កនុងននាេះោនពលករ 14.000 នាក់បាននៅអីុរា៉ា ក់។ ពលករនិងអនកជំនាញបាននធ្វើការ
កនុងវស័ិយឧសាហ្កមមធុ្នស្រសលជាទូនៅនលើការកាត់បនថយ 40 ភាគរយការសងសង់ខ្ងឧសាហ្
កមម និងសំណង់សីុវលិ 26 ភាគរយ នមកានិច 20 ភាគរយ និងអនកនផ្សសងនទៀតោន 14 ភាគរយ។ 

ការនំាពលករកនុងកំ ុងឆ្ន ំ 1980 ោនផ្សលវជិជោនកនុងការបនងកើតការងារនិងការបនងកើនរបាក់ចំណូល
សរោប់ពលករនិនយាជិតនិងរគួសររបស់ពួកនគ នហ្ើយបានរួមចំដណកដ្ល់លវកិារដ្ឋ ខណៈបានចូល
រួមចំដណកជួយរបនទសទទួលបាននដាេះស្រសយកងវេះពលកមម។ 

នៅចុងឆ្ន ំ 1989 និងនដ្ើមទសវតសឆ្ន ំ 1990 សន្រងាគ មឈូ្ងសមុរទនិងការផ្ទល ស់បតូរននយាបាយនៅអតីត
សហ្ភាពសូនវៀត និងបណាត របនទសអឺរ ៉ាុបខ្ងនកើត បានបញ្ឈប់នូវនិនាន ការនកើនន ើងននការនំានចញ
កោល ំងពលកមមពីរបនទសនវៀតណាម។ ជាលទធផ្សល ពលករជានរចើនមកពីមជឈមិបូ ៌អឺរ ៉ាបុខ្ងនកើត និង
អតីតសហ្ភាពសូនវៀត បានរតលប់នៅផ្សទេះវញិមុននពលកិចចសនារបស់ពួកនគរតវូបានបញ្ច ប់។ បនាទ ប់
មកសនធិសញ្ញា ការងាររតូវបានទុកជានោ ៈ។ រដាឋ ភិបាលបាននចញបទបញ្ញជ នលខ 73-CT ចុេះនលៃទី 13 
ដខមីនាឆ្ន ំ 1990 នដ្ើមបីដាក់ឱយដំ្នណើ រការកមមវធីិ្នំានចញកោល ំងពលកមម។ 

នទេះបីជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ពលករមួយចំនួននៅអតីតសហ្ភាពសូនវៀត និងបណាត របនទសអឺរ ៉ាុបខ្ង
នកើតបានបនតសន ក់នៅទីននាេះ នហ្ើយការនំានចញកោល ំងពលកមមនដាយឯកឯង រតូវបានបនតអនុវតតនរកាម
ការឧបតថមភនទសនតរបនវសន៍នដាយសច់ញាតិរបស់ពួកនគដដ្លបានរស់នៅ ឬកំពុងសិកានៅបរនទស 
កនុងចំនណាមអនកដ្នទនទៀត ប៉ាុដនតោនទំហំ្តូចជាង។ ចំនួនពលករកមមការនីិនៅនសសសល់កនុងរបនទស
ទំងននេះកនុងអំ ុងនពលននេះោនរបដហ្ល 200.000 នាក់។ 

ចប់តំាងពីការចប់នផ្សតើមននទសវតសឆ្ន  ំ1990 តាមរយៈកិចចរពមនរពៀងនទវភាគីសធារណរដ្ឋកូនរ ៉ានិងជប៉ាុន
បានចប់នផ្សតើមទទួលពលករនវៀតណាម នរកាមកមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លនៅនលើការងារ នដាយនធ្វើការរួមគាន
ជាមួយពលករកនុងស្រសុកកនុងដខសចងាវ ក់ផ្សលិតកមម។ បនាទ ប់ពីនិនាន ការននេះចប់តំាងពី ក់កណាត លទស



វតសឆ្ន ំ 1990 មកសហ្រគាសពលករនំានចញបានចូលរួមផ្សងដដ្រកនុងការនំានចញកោល ំងពលកមមនៅកាន់
របនទសរកីរក។ 

ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2000 ោនពលករនទសនតរបនវសន៍បានចប់នផ្សតើមនធ្វើដំ្នណើ រនៅនតវា៉ាន់នដ្ើមបីនធ្វើការងារផ្សទេះ
និងដលរកា។ ចំនួនពលករនៅនរៅរបនទសបាននកើនន ើងគួរឱយកត់សោគ ល់ចប់ពីឆ្ន ំ 1993-1997 មក 
បនាទ ប់មកោនការលយចុេះបនតិចបនតួច នដាយសរវបិតតិហិ្រញ្ាវតថុនៅអាសីុ ប៉ាុដនតបាននកើនន ើងមតងនទៀត
កនុងរយៈនពលមួយឆ្ន ំនរកាយមក។ 
 
ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2002 មកចំនួនពលករនៅនរៅរបនទសបាននកើនន ើងខពស់ នដាយសរដតការនបើកទីផ្សារ
ការងារនៅោ៉ា ន សីុ។ នៅឆ្ន ំននាេះ សហ្រគាសពលករនំានចញចំនួន 40 បានបញ្ជូ នពលករជាង 20.000 
នាក់នៅរបនទសោ៉ា ន សីុ។ នលើសពីននេះនទៀត ោនតរមូវការដ៏្ធំ្មួយនៅកនុងបណាត របនទសមជឈឹមបូ ៌
កាល យជានគាលនៅលមីសរោប់ពលករនវៀតណាម។ 

តារាងទិនន័យ ១ 
ចំនួនពលករនៅនរៅរបនទស (ឆ្ន )ំ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 របភព: តួរនលខរបមូលបានពីសរព័ត៌ោនសធារណៈ កំ ុងនពលឆ្ន ំ 991-2000.  
            តួរនលខផ្សតល់ជូននដាយ DOLAB កំ ុងនពលឆ្ន ំ 2001-2007.  



 
តារាង ១ 
ចំនួនពលករនរៅរបនទស ចប់ពីឆ្ន  ំ2008-2015 តាមនភទ 

         
ល ឆ្ន ំ ចំ.ពលករ  ល ឆ្ន ំ ចំ.ពលករ  
  សរុប ស្រសតី   សរុប ស្រសតី 
1 2008 86,990 28,598 5 2012 80,320 27,784 
2 2009 73,028 17,880 6 2013 88,155 31,769 
3 2010 85,546 28,573 7 2014 106,840 40,063 
4 2011 88,298 31,990 8 2015 119,530 99,616 

                   របភព DOLAB 
 
កនុងរយៈនពលប៉ាុនាម នឆ្ន ំលមីៗននេះ ពលករជាង 100.000 នាក់រតូវបានបញ្ជូ ននៅនរៅរបនទសជានរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 
នៅឆ្ន ំ1995 ោនដត 290.000 នាក់កំពុងនធ្វើការនៅកនុងរបនទសចំនួន 15 ប៉ាុនណាណ េះ។ រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ
ោនមនុសសជាង 500.000 នាក់កំពុងនធ្វើការនៅនរៅរបនទស ជាង 40 របនទស ។ នៅឆ្ន ំ 2014 ោនមនុសស
ចំនួន 106.840 នាក់នធ្វើការនៅនរៅរបនទស នហ្ើយនៅឆ្ន ំ 2015 ោនចំនួន 119.530 នាក់។ 

 
នទេះបីជាពលករនវៀតណាមសថិតនៅកនុងបណាត របនទសនិងដដ្នដី្ជាង 40 របនទសក៏នដាយ ក៏ទីតំាងសំខ្ន់ៗ
គឺរបនទសោ៉ា ន សីុ នតវា៉ាន់ កូនរ ៉ាខ្ងតបូង និងជប៉ាុន។ នៅឆ្ន ំ 2014 ចំនួនពលករនវៀតណាមោនជំនាញនៅ
កនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ ោនចំនួនរបដហ្ល 20.000 នាក់។ នដាយដ កនៅ នតវា៉ាន់ ោន 139.000នាក់ និង
របនទសកូនរ ៉ាចំនួន 54,000នាក់ និងនៅជប៉ាុនចំនួន 28.000 នាក់ នធ្វើការហ្វឹកហ្វឺននលើការងារ។ 

 
តារាង ២ 
របនទស/ តំបន់ោនពលករនវៀតណាម ឆ្ន  ំ2012-2015 
 
ល របនទស/ តំបន់ 2012 2013 2014 2015 Total 

(2012-
2015) 



1 នតវា៉ាន់ (ចិន) 30,533 46,368 62,124 6,7621 206,646 
2 ជប៉ាុន 8,775 9,686 19,766 29,810 68,037 
3 ោ៉ា ន សីុ 9,298 7,564 5,139 7,454 29,455 
4 កូនរ ៉ា 9,228 5,446 7,242 6,019 27,935 
5 សវឌី្ អារា៉ា ប់បីយា៉ា  2,360 1,703 4,191 4,125 12,379 
6 ឡាវ 6,195 4,860 200 0 11,255 
7 កមពុជា 5,215 4,250 50 0 9,515 
8 ោ៉ាកាវ (ចិន) 2,304 2,294 2,516 493 7,607 
9 សហ្ភាពអារា៉ា ប់រួម 1,731 2,075 831 286 4,923 
10 លីបី 645 1,201 1,005 0 2,851 
11 អាល់នជនរៀ 38 158 547 1963 2,706 
12 ន្គ 1,699 143 56 43 1,941 
13 កាតា 105 205 850 455 1,615 
14 នបឡារ ៉ាូស 0 403 774 91 1,268 
15 រុសសុី 439 476 253 81 1,249 
 សរុប១៥របនទស/ តំបន់ 78,565 86,833 105,544 118,441 389,383 
 ភាគរយ % 15  

របនទស/ តំបន់ សរុប 
97,8 98,5 98,8 99,1 98,6 

របភព: DOLAB 
 
ពលករនវៀតណាមភាគនរចើននធ្វើការនៅកនុងដខសចងាវ ក់ផ្សលិតកមមកាត់នដ្រ ការសងសង់ ការដលរកានគហ្
ដាឋ ននិងនាវកិននសទ។ ភាគនរចើនននពលករនៅនរៅរបនទសោនការអប់រទំប និងខវេះជំនាញវជិាជ ជីវៈ។ 
ោនដត 40-45ភាគរយប៉ាុនណាណ េះ បានទទួលការបណតុ េះបណាត ល ប៉ាុដនតកនុងរយៈនពលខលីនិងករមិតជំនាញ។ 
នៅកនុងទីផ្សាដដ្លតរមូវឱយោនកំរតិជំនាញនិងភាសខពស់ ដូ្ចជា របនទសអូស្រសត លី ចំនួនពលករដដ្ល
អាចបំនពញតាមតរមូវការននេះគឺមិននរចើនននាេះនទ។ ជាលទធផ្សលកំ ុងឆ្ន ំ 2013-2015 ោនជាមធ្យមដត 
400 នាក់ប៉ាុនណាណ េះរតូវបាននរជើសនរ ើស។ 
តារាង ៣ 
ពលករជំនាញកនុងចំរេុះវស័ិយ (2000-2005) 



         
ល ជំនាញ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1 ផ្សលិតកមម 64 63 50 28 20 73 
2 សំណង់ 4 8 4 18 2 1 
3 កាត់នដ្រ 7 3 5 3 2 1 
4 ការងារផ្សទេះ 11 10 21 40 65 14 
5 ការងារនមើលដល 0.008 0,4 0.4 0.4 0.16 0.8 
6 ពលករកបា៉ាល់ 3 3 3 1 2 2 
7 ពលករទូកននសទ 2 4 10 5 4 3.5 
8 នផ្សសងៗ 8 9 7 5 4 4.7 
9 សរុប 100 100 100 100 100 100 

   របភព: DOLAB 
 
ចាប់នទសនតររបនវសន៍ការងារ ក់ព័នធចាប់និងបទបញ្ញជ  

រដាឋ ភិបាលនវៀតណាមបាននចញនសចកតីរបកាសនលខ 370 / HDBT។ សាីពីបទបញ្ាតតិននការបញ្ជូ នពល
ករនៅបរនទសកនុងរយៈនពលជាក់ោក់មួយ។ បទបញ្ាតតិននេះ គឺជាការផ្ទល ស់បតូរគួរឱយកត់សោគ ល់នលើនីតិ
វធីិ្ននការនំានចញពលកមមនៅកនុងបរយិាកាសនននសដ្ឋកិចចសងគម និងទំនាក់ទំនងននយាបាយអនតរជាតិ។ 
ចប់តំាងពីនពលននាេះមក កោល ំងពលកមមមិនរតឹមដតរតូវបានបញ្ជូ ននចញតាមរយៈកិចចរពមនរពៀងនទវភាគី
ប៉ាុនណាណ េះនទ ដលមទំងបានចុេះកិចចសនានលើការផ្សតល់កោល ំងពលកមមរវាងនវៀតណាម និងអងគការនសដ្ឋកិចច
បរនទសនិង / ឬជនបរនទស។ 

រកុមហ្៊ាុនបញ្ជូ នពលករនចញរតវូបានផ្សតល់សិទធិអំណាច នដាយរដាឋ ភិបាលកនុងការដសវងរកទីផ្សារការងារ
ចុេះកិចចសនាជាមួយនដ្គូបរនទសនលើការផ្សតល់ការងារនរជើសនរ ើស ការងារបណាុ េះបណាា លជំនាញនិងការ
បណាុ េះបណាា លការងារ នដ្ើមបីបំនពញតាមតរមូវការរបស់និនយាជក។ កាតពវកិចចរបស់រាជរដាឋ ភិបាលគឺ
នចញនគាលននយាបាយការរគប់រគង និងរគប់រគងនសវាកមមននការបញ្ជូ ននចញពលករនៅកនុងរបនទស 
ផ្សតល់ការការ រដ្ល់ពលករនៅនរៅរបនទស និងជួយសរមួលដ្ល់ពលករនិនយាជិតកនុងការរកការងារ
នធ្វើនៅនពលរត ប់នៅផ្សទេះវញិ។ 



នៅនលៃទី 20 ដខកញ្ញា ឆ្ន ំ 1999 រដាឋ ភិបាលបាននចញនសចកាីសនរមចនលខ 152/1999 / ND-CP អនុញ្ញា ត
ឱយសហ្រគាសននអងគការសងគមនិយមទំងអស់នំានចញនៅបរនទស។ នៅទូទំងរបនទសវញិ ោនសហ្
រគាសនំានចញពលករជានរចើនរតូវបានបនងកើតន ើង។ ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ ចំនួនរបជាជនដដ្លនធ្វើការនៅ
បរនទសបាននកើនន ើងយា៉ាងខ្ល ំង។ 

ជាមួយនគាលននយាបាយនសដ្ឋកិចចសងគមដកទរមង់ការនំានចញកោល ំងពលកមម រតូវបាននគទទួលសគ ល់
ថ្នជាដំ្នណាេះស្រសយមួយកនុងចំនណាមដំ្នណាេះស្រសយសំខ្ន់សរោប់ការបនងកើតការងារ និងការបនងកើន
ជំនាញវជិាជ ជីវៈនិងរបាក់ចំណូលសរោប់របជាជន។ ននេះស្រសបនៅនឹងនសចកតីសនរមចរបស់ការយិាល័យ
ននយាបាយនលខ 41-CT-TW ចុេះនលៃទី 22 ដខកញ្ញា ឆ្ន ំ 1998 សតីពីការនំានចញពលករ រួមទំងអនកជំនាញ 
បានបញ្ញជ ក់ថ្ន "ការនំានចញកោល ំងពលកមមនិងអនកជំនាញ គឺជាយុទធសស្រសតមួយដ៏្សំខ្ន់និងយូរអដងវង
សរោប់ការអភិវឌ្ឍកោល ំងពលកមមជំនាញ សរោប់ការកសងរបនទសកនុងសម័យទំននើបភាវូបនីយកមម
និងសម័យឧសាហូ្បនីយកមម "។ 

រពឹតាិការណ៍ដ៏្គួរឱយកត់សោគ ល់បំផុ្សត គឺនៅនពលោនមហសននិបាត បានផ្សតល់សចច ប័ននលើចាប់សតីពី
ពលករនវៀតណាមដដ្លកំពុងនធ្វើការនរៅរបនទស នរកាមកិចចសនា (ចាប់ននេះនៅថ្នចាប់ 72) ។ ននេះគឺ
ជាជំហនដ៏្សំខ្ន់បំផុ្សតកនុងការនធ្វើឱយស្រសបចាប់ចាប់ សតីពី ការនំានចញកោល ំងពលកមម។ ដូ្នចន េះនហ្ើយ 
រដាឋ ភិបាលបានសរមបសរមួលនិងធានាផ្សលរបនយាជន៍ស្រសបចាប់របស់សហ្រគាស និងពលករ។ គំា
រទការពរងីកទីផ្សារការងារ នលើកទឹកចិតតដ្ល់ការនំាពលករនរចើនតាមដដ្លអាចនធ្វើបាន ជាពិនសសពល
ករោនជំនាញនលើទីផ្សារដដ្លោនរបាក់ចំណូលខពស់ និងទទួលយករបនភទននការនំាពលករនចញ។ 

នរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងបទបញ្ញជ កាលពីមុន ចាប់នលខ 72 បានដកតរមូវការពរងីកដបបបទននការនំានចញ
ពលករ ដូ្ចជា: (1) សហ្រគាសរដ្ឋ និងឯកជនរតូវបានអនុញ្ញា តនអាយនធ្វើការនំានចញ និង(2) អនកឈ្នេះ
រងាវ ន់សហ្រគាសនិងបុគគលនិង /ឬវនិិនយាគិននៅនរៅរបនទស រតូវបានអនុញ្ញា តនអាយនធ្វើការនំានចញ 
(3) សហ្រគាសោនជាប់ ក់ព័នធកនុងការបញ្ជូ នពលករនៅនរៅរបនទសសរោប់ការបណតុ េះបណាត លការ
ងារនិង / ឬការដកលំអជំនាញ និង (4) កិចចសនាផ្ទទ ល់ខលួន។ 

នរៅពីបទបញ្ាតតិសរោប់អតថរបនយាជន៍ដផ្សនកចាប់របស់ពលករនិនយាជិត ចាប់ 72 ក៏ដចងពីភារកិចចនិង
ការទទួលខុសរតូវរបស់ពលករផ្សងដដ្រ។ របសិននបើរតូវបានរនំោភបំ ន ពួកនគនឹងរតវូបានដាក់ទណឌ
កមមនដាយវធិានការរដ្ឋបាល រួមទំងការផ្ទកពិន័យ ឬបងខំឱយវលិរត ប់មករបនទសវញិ។ ចំនួនឯកសរ



ដណនំាសរោប់ការអនុវតតចាប់នលខ 72 រតូវបាននចញឱយស្រសបតាមចាប់នលខ 126/2007 /ND-CP ចុេះ
នលៃទី 1 ដខសីហ ឆ្ន ំ 2007 ។ នសចកតីជូនដំ្ណឹងសរាចរនលខ 21/2007 / TT-BLDTBXA របស់រកសួង
ការងារ យុទធជនពិការ និងសងគមកិចច សរាចរនលខ 16/2007 / TTLT-BLDTBXH-BTC ចុេះនលៃទី 4 ដខ
កញ្ញា  ឆ្ន ំ 2007 រវាងរកសួងការងារ យុទធជនពិការ និងសងគមកិចច - រកសួងនសដ្ឋកិចច និងហិ្រញ្ាវតថុ និង
រកសួងហិ្រញ្ាវតថុ សតីពី កនរមនសវាសរោប់ការនំាពលកមមចុេះកិចចសនា រួមនិងសរាចរព័ត៍ោនរួមរវាង 
MOLISA និងធ្នាគារជាតិននរបនទសនវៀតណាមនលខ 17/2007 / TTLT-BLDTBXH-NHNNVN សតីពី
ការរគប់រគង និងរបាក់បនញ្ាើឧបករណ៍នរបើរបាស់របស់សហ្រគាស និងអនកនធ្វើការនំានចញ។ 

ការអប់ររំបស់ពលករ និងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព 
 
ល័កខខ័ណឌ មួយកនុងចំនណាមលកខខណឌ ចំបាច់ននសហ្រគាសនំានចញពលកមមគឺ រតូវោនយនតការជាក់
ោក់មួយកនុងការផ្សតល់ជូន / នលើកកំពស់ជំនាញ / ចំនណេះដឹ្ងចំបាច់សរោប់ពលករមុននពលនៅបរ
នទសនដាយអនុនោមតាមចំណុចទី 2 ោរតា 9 ននចាប់ 72 និងនសចកតីសនរមចនលខ 19/2007 / QD - 
BLĐTBXHចុេះនលៃទី 18 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 2007 របស់រដ្ឋមន្រនតីរកសួងការងារ យុទធជនពិការ និងសងគមកិចច។ 
អាស្រស័យនហ្តុននេះ មជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈគួរដតរតូវបានបនងកើតន ើងនិងរមួទំង: (ក) ការ
បណាុ េះបណាា ល និង (ខ) ការរគប់រគងសិកាខ កាម។ 

ដផ្សនកបណតុ េះបណាត លគួរោនយា៉ាងនហចណាស់រគូចំនួនបីនាក់បំនពញបានតាមលកខណៈវនិិចឆ័យដូ្ច
ខ្ងនរកាម: 

•ករមិតវទិាល័យនិង / ឬខពស់ជាងននេះ, 
•ជរមេះរបវតតិរូប, 
•មិនោនកំណត់រតាបទនលមើសរពហ្មទណឌ  នហ្ើយមិនសថិតនរកាមភាពជាអនកជំងឺកំពុងពាបាល។ 
•ោនបទពិនសធ្ និងចំនណេះដឹ្ងអំពីការនំានចញកោល ំងពលកមមនិង 
•ចំនណេះដឹ្ងអំពីចាប់ជាតិ និងរបនទសទ 

ដផ្សនកបណតុ េះបណាត លរតូវោនតួនាទីដូ្ចខ្ងនរកាម: 

•នរៀបចំការហ្វឹកហ្វឺននលើជំនាញរតូវការ និងចំនណេះដឹ្ងសរោប់ពលករនិនយាជិត។ 
•ការរគប់រគងកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លរតូវការរយៈនពលសំរាប់រគូបនងាគ លនិងសិកាខ កាម, 



•អនុវតតកិចចសនារួមសតីពីការផ្សតល់ជំនាញចំបាច់ដ្ល់សិកាខ កាម, 
•ការអភិវឌ្ឍសោភ រៈបនរងៀន និង 
•នរៀបចំការរប ង និងនចញវញិ្ញា បនបរតដ្ល់សិកាខ កាមចូលរួម នៅចុងបញ្ច ប់ននវគគបណតុ េះប
ណាត លនីមួយៗ។ 

នរៅពីការបណតុ េះបណាត លទិសនៅោរតាទី 63 ននចាប់នលខ 72 ក៏ដចងផ្សងដដ្រថ្ន សហ្រគាសពលករ
នំានចញរតូវផ្សតល់វគគបណតុ េះបណាត លភាសបរនទសជូនដ្ល់សិកាខ កាម។ 

ោរតា 65 ននចាប់នលខ 72 ដចងថ្នសហ្រគាសពលករនំានចញរតូវទទួលខុសរតូវចំន េះការនរៀបចំវគគ 
បណតុ េះបណាត លសតីពីជំនាញចំបាច់ការរប ង និងការនចញវញិ្ញា បនបរតជូនដ្ល់ពលករ មុននឹងនៅបរ
នទស។ ខលឹមសរននវគគបណតុ េះបណាត លគួររួមបញ្ចូ ល: 

១. អតតសញ្ញា ណវបបធ្ម៌ និងរបនពណីជាតិ 
២. ចាប់ជាមូលដាឋ នទក់ទងនឹងការងារឧរកិដ្ឋកមមផ្ទទ ល់ខលួន និងរដ្ឋបាលរបស់នវៀតណាម និង
របនទសទទួលពលករ។ 
៣. ោតិកាននកិចចសនារបស់ពលករនិនយាជិត 
៤. បទបញ្ញជ ការងារ និងសុវតថិភាព និងអនាម័យរបស់ខលួននៅកនុងរបនទសទទួល។ 
៥. ទំននៀមទំោប់ និងវបបធ្ម៌របនពណីរបស់របនទសទទួល។ 
៦. ឥរយិាបលការងារ និងជីវតិរបចំនលៃ 
៧. ការដណនំាអំពីការដឹ្កជញ្ជូ នសធារណៈ ការនដ្ើរទិញឥវា៉ាន់ការនរបើរបាស់ឧបករណ៍ និង
ឧបករណ៍របចំនលៃ។ 
៨. បញ្ញហ នានាទក់ទងនឹងវធិានការបងាក រកនុងកំ ុងនពលរស់នៅ និងនធ្វើការកនុងរបនទសទទួល។ 

បដនថមនលើននេះនទៀត រកសួងការងារ យុទធជនពិការ និងសងគមកិចច បាននចញនសចកតីសនរមចនលខ 18/
2007 / QD-BLDTBXH នៅនលៃទី 18 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 2007 របគល់ភារកិចចដ្ល់នាយកដាឋ នពលករនៅនរៅ
របនទស (DOLAB) នដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងផ្សសពវផ្សាយសោភ រៈហ្វឹកហ្វឺន រួមទំងខលឹមសរខ្ងនលើ (1), (2), (5), 
(6), (7) និង (8) ។ សហ្រគាសនំានចញពលកមមោនការទទួលខុសរតូវនៅកនុងការបនងកើតឯកសរបណតុ េះ
បណាត លសរោប់ចំណុច (3) និង (4) ។ 

 



បទដាឋ ន 

ខលឹមសរននបទបញ្ញជ សាីពីបណាុ េះបណាា លវជិាជ ជីវៈជាបឋមនធ្វើនដាយរកសួងការងារ យុទធជនពិការ និង
សងគមកិចចនលខ18 / QD-BLDTBXH ចុេះនលៃទី 18 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 2007 ោនរយៈនពលបនរងៀនចំនួន 74 
ដ្ង (រយៈនពលនីមួយៗោនរយៈនពល 45 នាទី) កនុងននាេះោនរយៈនពលជាក់ដសតងចំនួន 16: 

រគូឧនទទស គួរអនុវតតតាមលកខណៈវនិិចឆ័យដូ្ចខ្ងនរកាម: 

ក. បទពិនសធ្ន៍ និងចំនណេះដឹ្ងសតីពីការនំានចញកោល ំងពលកមម។ 
ខ. ការយល់ដឹ្ង និងចំនណេះដឹ្ងអំពីចាប់នវៀតណាម និងការទទួលបានទំននៀមទោល ប់ និងវបប
ធ្ម៌របស់របនទស។ 
គ. រតូវបានទទួលការបណាុ េះបណាា លនដាយ DOLAB នលើជំនាញ ក់ព័នធ។ 

កដនលងបណតុ េះបណាត ល គួរអនុវតតលកខណៈវនិិចឆ័យដូ្ចខ្ងនរកាម: 

ក. បំ ក់យា៉ាងនពញនលញជាមួយនរគឿងផ្សគត់ផ្សគង់ និងឧបករណ៍បណតុ េះបណាត ល 
ខ. ទទួលបានសិកាខ កាមចំនួន 100នាក់ រួមទំងបរនិភាគអាហរហ្វឹកហត់ និងអននតវាសិកដាឋ ន។ 

ល.រ ោតិកា រទឹសតី អនុវតត សរុប 
១ របនពណីនីវបបធ្ម៌ជាតិ និងអតតសញ្ញា ណ 4  4 

២ 
ចាប់ការងារមូលដាឋ ន, ចាប់រពហ្មទណឌ , ចាប់មន្រនតី
រាជការ និងបញ្ាតរដ្ឋបាលននរបនទសនវៀតណាម និង
របនទសទទួល 

12  12 

៣ 
ខលឹមសរកិចចសារវាងអនកនរបើរបាស់កោល ំងពលកមម និង
ពលករ 8  8 

៤  បទបញ្ញជ ការងារ សុវតតិភាព និងអនាម័យ 8 8 16 
៥ វបបធ្ម៌ និងរបនពណីរបស់របនទសទទួល 4 4 8 
៦ ឥរយិាបទជីវតិ និងការងាររបចំនលៃ 8 

 
8 

៧ រនបៀបនរបើមធ្យបាយដឹ្កជញ្ជូ នសធារណៈ ការចូល
ផ្សារ ឧបករណ៍ និងសោភ រៈនរបើរបាស់របចំនលៃ 

4 4 8 

៨ មនធ្ាបាយការ រខលួន កំ ុងនពលរស់នៅ និងនធ្វើការ 6 
 

6 



នរៅរបនទស 

៩ 
ពិនិតយន ើងវញិ និងនធ្វើការរប ង នៅចុងបញ្ច ប់វគគប
ណតុ េះបណាត ល 4  4 

 
សរុប 58 16 74 

 
ភាពជានដ្គូ 
នដ្ើមបីបំនពញភារកិចចបានកំណត់ននេះ នាយកដាឋ នការងារនៅបរនទស បានដកសរមួល និងនចញសោភ រៈ
អប់រជំាក់ោក់សរោប់របនទសទទួល។ រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ សោភ រៈបណតុ េះបណាត លរតូវបានបនងកើត
ន ើងសរោប់បណាត របនទសមួយចំនួនដូ្ចជារបនទសជប៉ាុន នតវា៉ាន់ (ចិន) ោ៉ា ន សីុ កូនរ ៉ា អារា៉ាប៊ាីសអ៊ាូឌី្ត 
សហ្ភាពអារា៉ា ប់រួម ោ៉ាកាវ(ចិន) ជានដ្ើម។ សោភ រៈបណតុ េះបណាត លទំងននេះ រតូវបាននធ្វើបចចុបបននភាពជា
នទៀងទត់នដាយដផ្សអកនលើតរមូវការលមីននរបនទសទទួល។ 

នលើសពីននេះនទៀត DOLAB បានសហ្ការជាមួយនាយកដាឋ នសុវតថិភាពការងារ នដ្ើមបីអភិវឌ្ឍ និងនបាេះ
ពុមពនសៀវនៅដណនំាសតីពី "សុវតថិភាពការងារ និងអនាម័យ" សរោប់ពលករោនវជិាជ ជីវៈមួយចំនួន ដូ្ច
ជា វសិវករសំណង់ ផ្សារទំននើប បនចចកវទិា និងអនកននសទរតី។ 

ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ DOLAB ក៏បានសហ្ការជាមួយនាយកដាឋ នបណាុ េះបណាា លវជិាជ ជីវៈ នដ្ើមបីអភិវឌ្ឍ និង
ផ្សសពវផ្សាយសោភ រៈបណតុ េះបណាត លសរោប់ពលករនៅនរៅរបនទស នលើសំណង់ផ្សារទំននើបនិងឧសាហ្
កមមកាត់នដ្រ។ រួមជាមួយនដ្គូដដ្លោនការទទួលខុសរតូវ DOLAB បានបនងកើតនូវសោភ រៈ បណតុ េះបណាត
លភាស នដ្ើមបីបនងកើនជំនាញភាសសរោប់ពលករមុនចកនចញដំ្នណើ រ។ ភាសននាេះ រួមោន ភាស
អង់នគលស កូនរ ៉ា ជប៉ាុន និងចិន។ បនាទ ប់ពីការហ្វឹកហ្វឺន ពលកររតូវបាននគផ្សតល់សោភ រៈទំងននេះ នដ្ើមបីយក
នៅជាមួយនៅបរនទស។ 

កនុងរកបខ័ណឌ ននគនរោងសកមមភាពរតីភាគី នដ្ើមបីការ រជននទសនតរបនវសន៍នៅកនុងនិងនរៅអនុតំបន់
ទននលនមគងគពីការនកងរបវញ័្ច នលើកោល ំងពលកមម (GMS TRIANGLE) នៅកនុងឆ្ន ំ 2011-2015 អនកពិនរគាេះ
នយាបល់របស់អងគការអនតរជាតិខ្ងការងារ (ILO) បានសហ្ការជាមួយ DOLAB នដ្ើមបីចងរកងឯកសរ
តរមង់ទិសសរោប់ពលករនវៀតណាមនធ្វើការនៅរបនទសោ៉ា ន សីុ និងនតវា៉ាន់ (ចិន )។ ឯកសររតូវបាន
ចងរកងតាមសតង់ដាគរុនកាសលយទំននើប រួមោន សោភ រៈសរោប់រគូ និងសិសស នហ្ើយសោភ រៈនីមួយៗ
ោនសីុឌី្ភាជ ប់ជាមួយផ្សងដដ្រ។ 



នដ្ើមបីផ្សតល់ឱយពលករនទសនតររបនវសន៍នូវព័ត៌ោនជាមូលដាឋ នអំពីរបនទស ចាប់នទសនតររបនវសន៍ ចាប់
ការងារ រនបៀបនផ្សទររបាក់នៅផ្សទេះនដាយសុវតថិភាព។ ល។ DOLAB បានចងរកង និងនបាេះពុមពនសៀវនៅ
នគាលននយាបាយរបនទសនគាលនៅោនចំណងនជើងថ្ន "អវីអនករតូវដឹ្ង" អំពីទីផ្សាររបនទស ដូ្ចខ្ង
នរកាម: របនទសរប៊ាុយនណ ញ៉ាូ សីុដ ន នល អូស្រសត លី រុសសុី អង់នហគ ឡា អាលលឺម៉ាង់ សិងហបុរ ីោ៉ាកាវ(នន
របនទសចិន) ោ៉ា ន សីុ សធារណរដ្ឋសីុរបឺស ជប៉ាុន អីុស្រសដអល កូនរ ៉ាខ្ងតបូង និងនតវា៉ាន់ (ចិន) ។ 
នសៀវនៅននេះបានទទួលការគំារទពីមូលនិធិ្អភិវឌ្ឍន៍របស់អងគការ ILO។ 
នលើសពីននេះ សោគមផ្សគត់ផ្សគង់ពលករនវៀតណាម (VAMAS) នដាយោនការឧបតថមភគំារទពី Western 
Union បានចងរកងនិងនបាេះពុមពនសៀវនៅមគគុនទទសក៏ នដ្ើមបីផ្សតល់ព័ត៌ោនមូលដាឋ ន អំពីរបនទស របជា
ពលរដ្ឋ ចាប់ននរបនទសនគាលនៅ និងនគាលការណ៍ដណនំាសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍នៅនផ្សទរ
របាក់នៅផ្សទេះរបស់ពួកនគ។ រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ VAMAS បាននចញផ្សាយនសៀវនៅដណនំាសរោប់ 
ទីផ្សារ រមួោនរបនទសជប៉ាុន នតវា៉ាន់ (ចិន) ោ៉ា ន សីុ សវឌី្អារា៉ា ប់ប៊ាី អារា៉ាប់រួម និងលីប៊ាី។ នសៀវនៅននេះ
ោនការដណនំាអំពីការនិយាយពីរភាសផ្សងដដ្រ វាោនភាពងាយស្រសួលណាស់សរោប់ពលករនទើបដត
បាននធ្វើនទសនតររបនវសន៍ដដ្លចំនណេះភាសនៅោនកំរតិ។ 
 
ការការ រពលករបរនទស 

កិចចរពមនរពៀងការងារនំានចញនទវភាគី រតូវបានចុេះហ្តថនលខ្រវាងសថ ប័នរគប់រគងរដ្ឋដដ្លបានកំណត់
របស់នវៀតណាម និងទទួលបានបណាត របនទសនានា នដ្ើមបីបនងកើតរកបខ័ណឌ ការ រសរោប់ពលករនៅ
នរៅរបនទស។ កិចចរពមនរពៀងទំងននេះមិនរតឹមដតជាការទទួលខុសរតូវរបស់សហ្រគាសនំានចញពល
ករប៉ាុនណាណ េះនទ ប៉ាុដនតក៏ជាសថ ប័នរគប់រគងពលករនៅនរៅរបនទសរបស់រដាឋ ភិបាល កនុងការការ រសិទធិ
ស្រសបចាប់របស់ពលករដដ្លោននៅកនុងកិចចសនារបស់ពួកនគ ជាពិនសសទក់ទងលកខខណឌ ការងារ
របាក់ដខ របាក់រងាវ ន់ របាក់ឧបតថមភសងគម លកខខណឌ រស់នៅក៏ដូ្ចជា ការរគប់រគងកិចចសនា។ លកខខណឌ
ទំងននេះ រតូវបានបញ្ញជ ក់យា៉ាងចាស់នៅកនុងោរតា 27 ោរតា 33 ោរតា 38 ោរតា 41 និងោរតា 69 
ននចាប់ 72 ។ ខ 5 ននសរាចរនលខ 21/2007 / TT-BLDTBXH របស់រកសួងសងគមកិចច ចុេះនលៃទី 8 ដខ
តុោឆ្ន ំ 2007 ោនបញ្ញជ ក់ពីោរតាមួយចំនួនននចាប់ 72 និងអនុរកឹតយនលខ 126/2007 / ND-CP ចុេះ
នលៃទី 1 ដខសីហ ឆ្ន ំ 2007 នននសចកតីដណនំារបស់រដាឋ ភិបាលសំរាប់ការអនុវតតចាប់នលខ 72 ។ 

នដ្ើមបីទទួលបានការផ្សតួចនផ្សតើមនិងទន់នពលនវោននការគំារទដ្ល់ពលករធ្វលការនៅបរនទស នៅនពល
ពួកនគជួបរបទេះបញ្ញហ លំបាក ឬបញ្ញហ របឈ្មដដ្លពួកនគមិនអាចនដាេះស្រសយបាននដាយខលួនឯង ប៉ាុដនត



រតូវការជំនួយបនាទ ន់ពីរដាឋ ភិបាល មូលនិធិ្សរោប់ការការ ររបជាពលរដ្ឋនវៀតណាមនៅបរនទសរតូវ
បានបនងកើតន ើងនដាយដផ្សអកនលើមន្រនតី នសនើសំុពីរកសួងការបរនទស និងបនតនដាយនសចកតីសនរមចរបស់
នាយករដ្ឋមន្រនតីនលខ 119/2007 / QD-TTg ចុេះនលៃទី 25 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 2007 ។ 
 
ចប់តំាងពីការបនងកើតមូលនិធិ្មក ការនធ្វើទសសនកិចចជានរចើនដ្ល់ជនរកីរករតវូបានឃាត់ខលួន នធ្វើនដាយ
របនទសទទួល នដាយោននហ្តុផ្សលនផ្សសងៗរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយមន្រនតីសថ នកុងស៊ាុលនិង / ឬទីរបឹកា
ការងារ នដ្ើមបីការ រសិទធិស្រសបចាប់របស់ពួកនគ រួមោនរបាក់ចំណូល ការ ំុឃំាងខុសចាប់  និងការ
វលិរតលប់មកផ្សទេះវញិនដាយសុវតថិភាព អនុនោមតាមចាប់អនតរជាតិ និងចាប់ / បទបញ្ញជ ជាតិ។ 

នាយកដាឋ នកុងស៊ាុលរកសួងមហនផ្សទបានផ្សតល់ភាពស្រសបចាប់ និងឯកសររាប់ ន់ទក់ទងនៅនឹងកិចច
សនា ឯកសរសុខភាព លិខិតបញ្ញជ ក់ជំនាញ អតតសញ្ញា ណផ្ទទ ល់ខលួន ជានដ្ើម នដ្ើមបីធានានូវមូលដាឋ ន
ចាប់សរោប់របជាជននវៀតណាម នៅនពលពួកនគរតូវអនុវតតតាម នចញប័ណណការងារនិង / ឬទិដាឋ ការ
នៅរបនទសទទួល។ នលើសពីននេះ សថ នទូតនវៀតណាមបាននចញលិខិត្លងដដ្នរាប់ ន់នៅឱយពលករ
នៅនពលដដ្លឯកសរលិខិត្លងដដ្នរបស់ពួកនគបានបាត់បង់។ 

នដ្ើមបីធានានិងការ រសិទិធស្រសបចាប់របស់ពលករនៅនរៅរបនទស រដាឋ ភិបាលននរបនទសនវៀតណាម
បានចុេះហ្តថនលខ្នលើកិចចរពមនរពៀងមួយចំនួនជាមួយបណាត របនទសទទួល ោនដូ្ចជា: ោ៉ា ន សីុ កូនរ ៉ា 
នតវា៉ាន់ ជប៉ាុន ឡាវ កាតា រុសសុី ប៊ាុលហគ រ ីសលូវា៉ាគី អារា៉ា ប់រួម រដ្ឋននកាណាដា។ ល។ កិចចរពមនរពៀង / សនធិ
សញ្ញា ទំងននេះកំពុងអនុវតត។ ចំន េះបណាត របនទសទំងននាេះដដ្លកិចចរពមនរពៀងមិនទន់បានចុេះហ្តថ
នលខ្ រដាឋ ភិបាលបានដណនំាដ្ល់ MOLISA បនងកើតដខសបណាត ញសហ្របតិបតាិការមួយោនមូលដាឋ ន
នលើការពិតនដ្ើមបរីគប់រគង និងការ រសិទធិរបស់ពលករ។ 

អងគភាពរគប់រគងពលករនៅនរៅរបនទស 

ការរគប់រគងគំរូននពលករនៅនរៅរបនទសជានរចើនរតូវបានបនងកើតន ើងស្រសបតាមចាប់បចចុបបនន និង
សមស្រសបសរោប់ទីផ្សារការងារនីមួយៗ។ នៅកនុងរបនទសទទួលពលករនវៀតណាមជានរចើន រដាឋ ភិបា
លបានអនុញ្ញា តិឱយសថ ប័នរគប់រគងការងារនរៅរបនទសនធ្វើរបតិបតតិការនរកាមការរគប់រគងរបស់សថ ន
ទូតនដ្ើមបីការ រនិងគំារទដ្ល់ពលករ។ រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ OWMU របំាបួនរតូវបានបនងកើតន ើង



នៅរបនទសោ៉ា ន សីុ ជប៉ាុន កូនរ ៉ា នតវា៉ាន់ សហ្ភាពអារា៉ា ប់រួម កាតា លីប៊ាី សធារណរដ្ឋដ្ក និងអារា៉ាប៊ាី
សអ៊ាូឌី្ត។ 

ការពិតបានបងាហ ញថ្ន នៅកដនលងទំងននេះការការ រនិងការគំារទរតូវបានផ្សតល់ជូនដ្ល់ពលកររកីរក
នហ្ើយកនុងករណីខលេះ នដាេះស្រសយបញ្ញហ យូរអដងវង និងជនោល េះរវាងពលករនិនយាជិត និងអនកនធ្វើការងារ
ដដ្លសហ្រគាសនំានចញពលករ ក់ព័នធមិនអាចនដាេះស្រសយបានដូ្ចជា: កូដ្កមមការរនំោភបំ ន
ធ្ៃន់ធ្ៃរនៅនលើសិទធិរបស់ពលករនិនយាជិត សន្រងាគ ម នរគាេះមហ្នតរាយធ្មមជាតិធ្ៃន់ធ្ៃរ ការជាប់ ក់ព័នធ
ននយាបាយ ការខូចខ្តទំនាក់ទំនងការទូតនទវរភាគីជានដ្ើម។ 

នៅកនុងទីផ្សារមួយោនចំនួនពលករតិច មន្រនតីោន ក់ទទួលបនទុកខ្ងការងារ រតូវបានចត់តំាងកនុងការ
តំណាងការទូត។ ចំន េះការអនុវតតោរតា 9 ននអនុរកឹតយនលខ 126/2007 / ND-CP ននរាជរដាឋ ភិបាល
រកសួងមហនផ្សទបានដណនំាដ្ល់តំណាងការទូតរបស់ខលួនដដ្លមិនោនអងគភាពរគប់រគងពលករនរៅ
របនទសនធ្វើការផ្សតួចនផ្សតើមផ្សតល់ការការ រនិងការគំារទដ្ល់ពលករនិនយាជិតនៅនពលពួកនគនដ្ើមបីនសនើសំុ
ជំនួយ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ការគំារទនិងជំនួយទំងននេះ នៅោនករមិតណាស់នដាយសរដតទី
ផ្សារការងារនៅនរៅរបនទសោនករមិត ប៉ាុដនតរបព័នធរគប់រគងនៅនរៅរបនទសនៅោនលកខណៈតូចតាច
នហ្ើយខវេះការសហ្ការគាន រវាងសហ្រគាសនំានចញពលកមមនិងតំណាងការទូតដដ្លមិនអាចោនវតតោន
នៅរគប់ទីកដនលង ។ នានពលបចចុបបនន នវៀតណាមបាននបើកសថ នទូតនានានៅកនុងរបនទសចំនួន 67 ោន
សថ នកុងស៊ាុលទូនៅចំនួន 23 និងសថ នកុងស៊ាុលកិតតិយសចំនួន 7 នៅទូទំងពិភពនោក។ 

នគាលននយាបាយរបស់រាជរដាឋ ភិបាលសរោប់ការវលិរត ប់របស់ពលករ 

នរៅពីចាប់សរោប់ការផ្សតល់ការគំារទ និងការការ រការនំានចញពលករ និងពលករនធ្វើការនៅនរៅ
របនទស រដាឋ ភិបាលក៏បាននចញនូវឯកសរចាប់ និងនគាលននយាបាយជាក់ោក់មួយចំនួននដ្ើមបជួីយ
គំារទ និងសរមបសរមួលការនធ្វើសោហ្រណកមមរពលករវលិរត ប់មកស្រសុកកំនណើ តវញិ។ ចាប់រួម
ោនោរតា 59 និងោរតា 60 ននចាប់នលខ 72 សតីពីការបនងកើតការងារ និងការនលើកកមពស់សរោប់ជន
នភៀសខលួន។ នសចកាីសំនរចចិតតនលខ 144/2007 / QQ-TTg ចុេះនលៃទី 31 ដខសីហ ឆ្ន ំ 2007 សតីពីការនរៀប
ចំនិងរគប់រគងមូលនិធិ្ឥណទនសរោប់ពលករនៅនរៅរបនទស រួមោនការឧបតថមភគំារទដ្ល់ពលករ
នៅបរនទសរតូវវលិរត ប់មករបនទសវញិ មុននពលកិចចសនារបស់ខលួនផុ្សតកំណត់ នដាយសរដតោន
ជំងឺ នរគាេះថ្នន ក់ នហ្តុផ្សលសុខភាពដដ្លមិនអនុញ្ញា តឱយគាត់បនតកិចចសនា និងនសចកតីសនរមចនលខ 



71/2009 / QĐ-TTg ចុេះនលៃទី 29 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 2009 របស់នាយករដ្ឋមន្រនតី សតីពី ការដណនំា និងបនងកើតការ
ងារសរោប់ពលករនៅបរនទសដដ្លបានចកនចញពីស្រសុករកីរក និងនពលវលិរត ប់មកស្រសុកវញិ។ 

ជាងននេះនៅនទៀត នយាងតាមនសចកតីសនរមចនលខ 73 / NQ-CP នៅនលៃទី 26 ដខសីហ ឆ្ន ំ 2016 នដាយ
រដាឋ ភិបាលបានអនុម័តនលើនគាលននយាបាយវនិិនយាគនៅកនុងកមមវធីិ្នគាលនៅ រកសួងមហនផ្សទទទួល
បនទុកបនងកើតកមមវធីិ្នគាលនៅសតីពីការងារ - បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ និង OSH 2016-2020 ។ នគាលនៅ
កមមវធីិ្រតូវចំណាយលវកិាមួយដផ្សនកនដ្ើមបីគំារទដ្ល់របតិបតតិការផ្ទល ស់បតូរការងារសរោប់អនកវលិរតប់វញិ 
នរកាយនពលបញ្ច ប់កិចចសនាការងារ។ 

នគាលននយាបាយសរោប់ការបនងកើតការងារ 

នគាលបំណងមួយរបស់រដាឋ ភិបាលកនុងការបញ្ជូ នពលករនៅនរៅរបនទសគឺ រតូវោនកោល ងំពលកមម
ជំនាញដដ្លនឹងរួមចំដណករបកបនដាយរបសិទធភាពសរោប់ឧសាហូ្បនីយកមម និងទំននើបកមមរបស់
របនទសនៅនពលវលិរត ប់មកស្រសុកកំនណើ តវញិ។ ដូ្នចនេះនគាលននយាបាយបចចុបបននននេះ គឺនលើកទឹក
ចិតតឱយរកុមហ្៊ាុន / សហ្រគាសនរជើសនរ ើសបុគគលិកទំងននេះ។ ជាមួយគាន ននេះដដ្រ រដាឋ ភិបាលបាននសនើសំុ
ឱយ MOLISA និងបណាត ញទូទំងរបនទសផ្សតល់ព័ត៌ោនអំពីឱកាសការងារ និងដណនំាពួកនគកនុងការចុេះ
នឈាម េះការងារ។ 

ដូ្ចបាននរៀបរាប់ខ្ងនលើ ពលករបានចកនចញពីស្រសុករកីរកនដ្ើមបីនៅនធ្វើការនៅបរនទស រតូវបានផ្សតល់
អាទិភាពជាងអនកបានចកនចញពីតំបន់ោនលកខខណឌ នសដ្ឋកិចចរបនសើរជាងមុន នៅនពលវលិរត ប់
មកស្រសុកកំនណើ តវញិស្រសបតាមនសចកតីសនរមចនលខ 71/2009 / QD-TTg របស់នាយករដ្ឋមន្រនតីចុេះនលៃទី 
29 ដខនមស ឆ្ន ំ 2009 ។ ពួកនគនឹងរតវូបានជួយកនុងការដសវងរកការងារសមស្រសបកនុងការបនងកើតអាជីវ
កមមផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកនគ និងដណនំាអំពីរនបៀបនរបើរបាស់របាក់សនសំរបស់ពួកនគពីការងារនៅបរនទស
របកបនដាយរបសិទធភាព។ 

ពលករជួបការលំបាក (ឧ. ជនរងនរគាេះនដាយសរនរគាេះថ្នន ក់ ឬអនកដដ្លឈឺ្នពលនធ្វើការនៅបរនទស
និងបងខំឱយរត ប់នៅផ្សទេះវញិមុននពលកិចចសនារបស់ពួកនគរតូវបានបញ្ច ប់) នឹងទទួលបានការគំារទ
ដផ្សនកហិ្រញ្ាវតថុពីរដាឋ ភិបាល តាមរយៈមូលនិធិ្ឥណទនសរោប់ពលករបរនទស។ 

នគាលការណ៍សរោប់ការបនងកើតការងារផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពលករ 



ជនវលិរត ប់ដដ្លោនធ្នធានហិ្រញ្ាវតថុផ្ទទ ល់ ពួកនគនឹងរតូវបាននលើកទឹកចិតត និងជួយនដាយរដាឋ ភិ
បាលនដ្ើមបីបនងកើតអាជីវកមមផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកនគ។ អនកោនការលំបាកកនុងការបនងកើននដ្ើមទុនរបស់ខលួន
នឹងរតូវបានទទួលជំនួយនដ្ើមបទីទួលបានឥណទនឯកសិទធិនដ្ើមបីចប់នផ្សតើម។ 

នរៅពីការបនងកើតឱកាសសរោប់បញ្ជូ នពលករនៅនធ្វើការនៅនរៅរបនទស នដាយោនការចូលរួមពីមជឈ
មណឌ លនសវាកមមការងារ តាមរយៈការពិនរគាេះនយាបល់ ការដណនំាអំពីការងារ និងការបណតុ េះបណាត ល
ភាសសរោប់ពលករ (សំរាប់ទីផ្សាររបនទសកូនរ ៉ា និងជប៉ាុន) ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2012 មក រកសួងសងគមកិចច
បានរបគល់ការងារមជឈមណឌ លការងារពលករនរៅរបនទស COLAB នដ្ើមបីផ្សតល់ការគំារទដ្ល់ពលករ
នៅនរៅរបនទស កនុងការដសវងរកការងារនៅនពលបញ្ច ប់កិចចសនារបស់ពួកនគ និងរតលប់នៅផ្សទេះវញិ។ 
កមមវធីិ្ននេះគឺពិនសសសរោប់ពលករមកពីកូនរ ៉ា (កមមវធីិ្ EPS) និងជប៉ាុន (កមមវធីិ្ IM Japan) ។ 

នដ្ើមបីអនុវតតភារកិចចននេះ COLAB បានសំរបសំរួលជាមួយការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានមនុសស (HRD) 
និងការយិាល័យរបស់ IM Japan នៅរបនទសនវៀតណាម និងការយិាល័យ ក់ព័នធនផ្សសងៗនទៀត នដ្ើមបី
នរៀបចំពិព័រណ៍ការងារសរោប់ពលករនិនយាជិតអាចនៅរបនទសកូនរ ៉ា និងជប៉ាុន នដ្ើមបីបនងកើតការងារនៅ
កនុងរបនទសនវៀតណាម។ រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ COLAB បាននរៀបចំពិព័រណ៍ការងារចំនួនពីរ និងកិចច
សនាការងាររបំាមួយដ្ងរួចមកនហ្ើយ ជាមួយពលករជាង 2.000 នាក់ និងសហ្រគាសចំនួន 254 ចូល
រួមកនុងការសោភ ស និងនរជើសនរ ើស។ ជាលទធផ្សលពលករចំនួន 414 នាក់រតូវបាននរជើសនរ ើសនិងជួល។ 

នរៅពីសមិទធិផ្សលដំ្បូង COLAB ក៏កំពុងរបឈ្មនឹងបញ្ញហ របឈ្មមួយចំនួនដដ្រ។ ទីមួយ ជំនាញនិង
ភាសបរនទសរបស់ពលករនៅោនករមិតនៅន ើយ នហ្ើយជាធ្មមតាមិនបំនពញតាមតរមូវការរបស់
និនយាជកនទ។ ទីពីរ ពលករនៅនរៅរបនទស ោននបើការរត ប់មកវញិ ជាធ្មមតាដតងដតសំុរបាក់ដខ
ខពស់ជាងអនកដដ្លនធ្វើការនៅកនុងរបនទស ប៉ាុដនតោនករមិតជំនាញនិងសមតថភាពដូ្ចគាន ។ ទីបី ពិព័រណ៍
ការងាររតូវបាននរៀបចំជានទៀងទត់ ខណៈនពលដដ្លការនរជើសនរ ើសពលករជាញឹកញាប់ោនតរមូវការ
នរចើន។ ទីបួន ពលករនៅនរៅរបនទសវលិរត ប់មករស់នៅកនុងតំបន់នផ្សសងៗគាន ននរបនទស ខណៈសហ្
រគាសវនិិនយាគទុននិង / ឬសហ្រគាសវនិិនយាគទុនបរនទសជាទូនៅោនទីតំាងនៅទីរកងុធំ្ៗ ឬនៅ
តាមតំបន់ទីរកុងកនុងនខតតដតមួយ។ ទីរបំា មន្រនតីទទួលបនទុកការងារនលើកកមពស់ការងារសរោប់ពលករ
នៅនរៅរបនទសគឺមិនរគប់រគាន់ និងខវេះបទពិនសធ្ន៍។ 



នរៅពីការដណនំាការងារនដាយពិចរណាថ្នពលករវលិរត ប់មកវញិខវេះជំនាញ និងចំនណេះដឹ្ងនដ្ើមបី
បំនពញន្លើយតបតាមតរមូវការរបស់និនយាជក COLAB បាននរៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លឥតគិតនលលមួយ
ចំនួនសរោប់ពលករបានបញ្ច ប់កិចចសនារបស់ខលួននៅកនុងរបនទសកូនរ ៉ា។ ខលឹមសរននវគគបណតុ េះបណាត ល
រួមោន: ភាសកូនរ ៉ា ការវាយអកសរ ការរគប់រគងគុណភាពផ្សលិតផ្សល និងជំនាញភាពជាអនកដឹ្កនំា។ 
នៅចុងបញ្ច ប់ននវគគបណាុ េះបណាា ល ពលករនិនយាជិតរតូវបានដណនំានដាយឥតគិតនលលដ្ល់រកុមហ្៊ាុនកូនរ ៉ា
សរោប់មុខតំដណងមួយចំនួន ដូ្ចជា របធានរកុមការងារ អនកបកដរប ឬបុគគលិកនសមៀន។ 

នរៅពីសកមមភាពគំារទរបស់រដាឋ ភិបាល សហ្រគាសនំានចញការងារក៏ោននគាលននយាបាយផ្ទទ ល់ខលួន
នដ្ើមបីផ្សតល់ការគំារទដ្ល់ការនលើកកមពស់ការងារសរោប់ពលករនិនយាជិតនៅនពលវលិរត ប់មកវញិ។ 
សហ្រគាសពីរបានបងាហ ញកនុងបទសោភ សន៍ថ្ន វធិានការណ៍គំារទការងារពួកនគបានអនុវតតរួមោន: 

•នសចកតីនផ្សតើមននកិចចសនានំានចញកោល ំងពលកមមលមីនៅកនុងរបនទសនផ្សសងនទៀត ដដ្លោនរបាក់
ចំណូលខពស់។ 
•ការដណនំាដ្រល់កុមហ្៊ាុនជាតិឬសហ្រគាស ោនការចូលរួមពី FDI រតូវការលកខណៈវនិិចឆ័យ
ជាក់ោក់ដ្ល់អនកវលិរតលប់មកនធ្វើការវញិ។ 

 

គន្ធន្សិេទ  
 
១. នសដ្ឋកិចច - ទសសនាវដ្តីពត៌ោនដផ្សនការនលខ 2/1994 
២. ន លឺងកឹកៈ "នំានចញពលកមម: ផ្សលូវរបវតតិសស្រសត" ។ ទសសនាវដ្ាីនសដ្ឋកិចចនលខ 302 (7/2003) 
៣. របាយការណ៍នាយកដាឋ នការងារនរៅរបនទស 

 

 

 

 



ជំពូក ២ 

ករមវធិីអប់រពំលករ ន្ិងន្ិសោជកៈ  

ករណី កិា 

 

សៅសពលរដ្ឋជា ម្មជិកអាស៊ា ន្ចាត្់វធិាន្ការោ ង ករមន្ងិវិជាម្មន្
សដ្ើរបបីសងកើត្លេធនលសេ ន្តរម្បសវ ន្ ៍ការថ្ណនាតំ្ម្រង់េិ ន្ិងការ
អប់រពំលករសេ ន្តរម្បសវ ន្ក៍ំពុងម្មន្ការសកើន្ស ើង កនងុការអន្វុត្ត
សោលន្សោបាយជាត្ិ។ 

 

ជំពូកសន្េះ បងាា ញពីករណី កិាថ្ដ្លបងាា ញអំពីករមវធិីអប់រជំាសម្ចើន្
 ម្ម្មប់ន្សិោជកន្ិងពលករន្សិោជិត្សៅដ្ំណាក់កាលសនសងៗោន នន្
ដ្ំសណើ រការសេ ន្តរម្បសវ ន្៍។ បណាត រដ្ឋជា ម្មជិកអាស៊ា ន្ បាន្សតត ត្
ការយកចិត្តេុកោកជ់ាចរបងសៅសលើ កិាខ សោរនុ្សចញដ្ំសណើ រ ន្ិង
រុន្សពលសធវើការងារ សម្បៀបសធៀបសៅន្ងឹ ករមភាពសៅកថ្ន្ែងសធវើការ/
សម្កាយការរកដ្ល ់ន្ងិការម្ត្ ប់រកវិញ ន្ងិការសធវើ ម្មហរណករម។ 
ខណៈការសធវើសេ ន្តម្បសវ ន្ជ៍ាអន្តរជាត្ិសៅកនងុត្ំបន្់អាស៊ា ន្ម្មន្ការ
សកើន្ស ើង ការយកចិត្តេុកោក់កាន្ថ់្ត្សម្ចើន្អាចន្ងឹម្ត្វូបាន្សតត ត្សៅ
សលើករមវធិីសម្កាយការរកដ្ល ់ន្ិងការវិលម្ត្ បរ់កវិញ។ 

 

 



ករណី កិាេី ១ 
ករមវិធីត្ម្រង់េិ ពីចាបក់ារងារ ន្ិងបេបញ្ញត្ពាកព់័ន្ធ (ម្ប៊ាុយសណ) 
 

ចំណុច ខំាន្់ៗរប ក់រមវធិី 
នគាលបំណងននកមមវធីិ្តំរង់ទិសននេះ គឺនដ្ើមបអីប់រសំធារណជន ពិនសសនិនយាជក សតីពីចាប់និងបទ
បញ្ញជ ការងារទក់ទងនឹងការងាររបស់របជាជនកនុងស្រសុក និងពលករបរនទស។ វាោននគាលបំណងកនុង
ការបនងកើនការទទួលខុសរតូវ និងគណននយយភាព កនុងចំនណាមអនក ក់ព័នធទំងអស់នលើសតង់ដារ និង
លកខខណឌ ការងារ។ សងឃឹមថ្ននឹងរកានិនយាជកឱយយល់ដឹ្ងចាស់ោស់អំពីតរមវូការនដ្ើមបីអនុវតតតាម
បទបញ្ាតតិនានាននចាប់ការងារ និងនគារពសិទិធពលករនៅកនុងនិងនរៅរបនទស ដូ្ចជានលើរបាក់នបៀវតស
ដដ្លបានរពមនរពៀង និងនោ៉ាងនធ្វើការនលៃឈ្ប់សំរាក ការបង់របាក់នោ៉ាងបដនថម និងនលៃឈ្ប់សរោកបាន
របាក់នបៀរវតសនផ្សសងនទៀត។ 

រកុមនគាលនៅសំខ្ន់ននកមមវធីិ្តំរង់ទិស គឺជានិនយាជកនិងទីភាន ក់ងារមុខរបរ ដដ្លវតតោនរបស់ពួកនគ
គឺជាកាតពវកិចច។ លវីនបើកមមវធីិ្ននេះនលើកទឹកចិតតដ្ល់ការចូលរួមពីសធារណជនទូនៅក៏នដាយ ពលករ
បរនទសមកពីរកមុវជិាជ ជីវៈដដ្លរតូវបាននរជើសនរ ើសក៏រតូវបានអនញ្ជ ើញផ្សងដដ្រ។ កមមវធីិ្តំរង់ទិសរតូវបាន
ដំ្នណើ រការជានរៀងរាល់ឆ្ន ំ ចប់តំាងពីដី្ការការងារ 2009 បានចូលជាធ្រោន។ ោនកមមវធីិ្អបរ ំសតីពី 
ចាប់ការងាររបស់របនទសរប៊ាុយនណ នទេះបីជាមិនោនលកខណៈទូលំទូោយនិងោនលកខណៈសតង់ដារ
ក៏នដាយ។ 

 

ោតិកា 
កមមវធីិ្តំរង់ទិសរតូវបានបនងកើតន ើងនដាយគណៈកោម ធិ្ការមួយ ដដ្លោនតំណាងមកពីដផ្សនកនផ្សសងៗ
សថិតនៅនរកាមរកសួងការងារ។ នសៀវនៅដណនំាពីចាប់ សតីពីការងាររបស់របនទសរពុយនណ ោន
របធានបទសតង់ដារ បានពិភាកាកនុងអំ ុងនពលអនុវតតកមមវធីិ្ដណនំា រតូវបាននបាេះពុមពផ្សាយ ។ វារតូវ
បានដកសំរួល នហ្ើយការនបាេះពុមពនលើកទី 2 រតូវបាននបាេះពុមព នហ្ើយបាននចញផ្សាយតាមអីុធឺ្ណិតផ្សង
ដដ្រ។ 

ខលឹមសរននមគគុនទសក៍សតីពីចាប់ការងាររបស់រប៊ាុយនណ ោនដូ្ចខ្ងនរកាម: 



•ការដណនំាអំពីការងារ (2009), សំណងរបស់ពលករ (1957), សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាព 
(2009)  

o នសចកតីដណនំាពីរបកាសសរោប់ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស 2004 និងចាប់ព័ត៌មនមុខរបរ 
(1974) 
o កិចចសនានននសវាកមមនិងល័កខខ័ណឌ ការងារ 
o ការបញ្ច ប់កិចចសនា 
o ការទូទត់របាក់ដខ និងការគណនារបាក់ដខ 
o នោ៉ាងនធ្វើការនោ៉ាងការងារ និងនលៃសរោក 
o នលៃឈ្ប់សរោកសធារណៈ និងការឈ្ប់សំរាករបចំឆ្ន ំ 

•ឈ្ប់សរោកឈឺ្ 

o សំរាកលំដហ្ោតុភាព 
o បញ្ជ ីរតួតពិនិតយការងារមូលដាឋ នសរោប់និនយាជក 
o គំរូកិចចសនាការងារ 
o ការនដាេះស្រសយវវិាទ 

•នីតិវធីិ្បណតឹ ងសំរាប់និនយាជិត 

o បទបញ្ញជ ទីភាន ក់ងារមុខរបរ (2004) 

o ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ និងអាជាា បណណទីភាន ក់ងារមុខរបរ 
o ប័ណណតំណាងអនកតំណាងការងារ និងនីតិវធីិ្បណតឹ ងសំរាប់ទីភាន ក់ងារមុខរបរ 
o បទនលមើសដដ្លសថិតនរកាមបទបញ្ញជ ទីភាន ក់ងារមុខរបរ (2004) 
o ចាប់សតីពីការងារព័ត៌ោន (1974) ជំពូក 99 
o សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (2009) 
o ចាប់សតីពីសំណងពលករ (1957) ជំពូក 74 
o នតើអវីជារបួស? នតើអនកណាគួរដតបង់របាក់សំណង? 
o នតើនធ្វើដូ្ចនមតចនដ្ើមបីទមទរសំណងសរោប់ពលករ? 



កមមវធីិ្តំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើន ើងនៅនលើវគគ ក់កណាត លនលៃ (នពលរពឹកនិងនពលរនសៀល) រគបដ្ណា ប់
ពីរដ្ងកនុងមួយនលៃ។ ទំងននេះរតូវបាននធ្វើមតងនទៀតកនុងអំ ុងនពលបងាហ ញដផ្សនទីផ្សលូវនៅកនុងស្រសុកទំងបួន
ននរបនទស។ ចាប់ចមលងនសៀវនៅបនរងៀន រតូវបាននបាេះផ្សាយ និងបានផ្សតល់ជូនដ្ល់អនកចូលរួម។ 
 
នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 

វាគមិនសរោប់កមមវធីិ្តំរង់ទិសរតូវបាននរជើសនរ ើសជាមន្រនតីតំណាងឱយដផ្សនកដដ្ល ក់ព័នធទំងអស់នៅ
នរកាមរកសួងការងារ។ តំណាងវាគមិនោនតំណាងមកពី: 

•ដផ្សនកចាប់ និងការវនិិចឆ័យនទស 
•ដផ្សនកអនុវតតការងារ 
•ដផ្សនកព័ត៌ោនវទិា និងរបព័នធព័ត៌ោន 
•ដផ្សនកសុខ្ភិបាល និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ 
•ដផ្សនកការងារ និងបទដាឋ នការងារ 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្ និងការសនរមចបាន 
ទីភាន ក់ងារមុខរបរកនុងស្រសុក និងអភិវឌ្ឍន៏កោល ងំពលកមម រតូវបាននគអនញ្ជ ើញឱយនធ្វើជាអនកចូលរួមផ្សងដដ្
រ។ កមមវធីិ្តំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយរកសួងការងារនដាយឥតគិតនលល និងមិនគិតកនរមអនកពីចូល
រួមន ើយ។ កមមវធីិ្ននេះរតវូបានផ្សតល់មូលនិធិ្យា៉ាងនពញនលញនដាយរដាឋ ភិបាល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ២ 
 កិាខ សោថ្ណនាតំ្ម្រង់េិ តារអន្ឡាញ រុន្ចូលសធវើការងារ (ហវលីពីីន្) 

  
 សងខបករមវិធ ី
សិកាខ សោដណនំាតំរង់ទិស ការងារអនឡាញ មុនចូលនធ្វើការងារ (PEOS Online) ផ្សតល់ព័ត៌ោនងាយ
ស្រសួលនិងសមស្រសប និងអាចនជឿទុកចិតតបានសតីពីការងារនរៅរបនទស។ ជាដផ្សនកមួយដ៏្សំខ្ន់ននកមមវធីិ្
អប់ររំបស់ប៉ាូលីសនិងកមមវធីិ្នរជើសនរ ើសខុសចាប់, ម៉ាូឌុ្លPEOS រតូវបានដាក់ឱយនរបើរបាស់នៅនលើ       
បណាត ញអនឡាេះ សរោប់លទធភាពនរបើរបាស់កាន់ដតទូលំទូោយ និងបាននៅដ្ល់មនុសសជានរចើន។ 
វាគឺជារបព័នធសិកាកំុពយូទ័រ ដដ្លជួយនដាយរបព័នធកំុពយូទ័រ ដដ្លោនលកខណៈស្រសបនៅនឹងការជំរុញ
របស់ POEA នដ្ើមបបីនតដំ្នណើ រការរបស់ខលួន និងសរមួលរបព័នធនិងនីតិវធីិ្។ 

POEA បានចប់នផ្សតើមកមមវធីិ្ដណនំាតំរង់ទិសការងារជាមុន (PEOP) នៅកនុងឆ្ន ំ 1993 គឺជាការន្លើយតប
សកមមរបស់រដាឋ ភិបាល នៅនឹងតរមូវការរបស់អនកដាក់ កយសំុការងារនរៅរបនទស សរោប់ព័ត៌ោន
អាចទុកចិតតបាន។ កនុងចំនណាមយុទធសស្រសត គឺការអនុវតត PEOS ។ PEOS រតូវបាននគរចនាន ើងដំ្បូង
ជាការអនតរាគមន៍សុខុោលភាពនដ្ើមបីបំនពញបដនថមសិកាខ សោដណនំាតំរង់ទិសមុននពលនចញដំ្នណើ រ 
(PDOS) សរោប់ការចកនចញ OFWs ។ នសចកតីរពឹំងទុក OFWs រតូវបានផ្សតល់ជូននៅកនុង PEOS 
ជាមួយនឹងព័ត៌ោន ក់ព័នធ ពិនសសនដ្ើមបជួីយពួកនគកនុងការសនរមចចិតតនដាយរតឹមរតូវ នដ្ើមបីដសវងរក
ការងារនរៅរបនទសពីការងារនផ្សសងនទៀត / ការចិញ្ច ឹមជីវតិនៅផ្សទេះ។ 

PEOS Online រតូវបានចប់នផ្សតើមនធ្វើនៅនលៃទី 15 ដខកកកដា ឆ្ន ំ 2014 នដ្ើមបីនលើកកមពស់វធីិ្សស្រសតបណតុ េះ 
បណាត ល PEOS ជាធ្នធានព័ត៌ោននលើអីុនធឺ្ណិត សរោប់ការដចករដំលក និងការផ្ទល ស់បតូរព័ត៌ោនដ៏្
ធំ្ទូលំទូោយសតីពីការងារនរៅរបនទស។ PEOS Online អាចចូលនមើលតាមនគហ្ទំព័រ: 
peos.poea.gov.ph. 

នៅដខមិលុនា ឆ្ន ំ 2016 PEOS រតូវបាននធ្វើន ើងជាចំបាច់សរោប់ពលករោនមូលដាឋ ននលើដី្ទំងអស់
ដដ្លដាក់ កយនធ្វើការងារនៅបរនទស ជានលើកដំ្បូងមិនោនកំណត់រតាដាក់បញ្ជូ នពលករមុន។ POEA 
អីុនធឺ្ដណតរតូវបានទទួលសគ ល់ជាផ្សលូវការ និងទទួលយកជាផ្សលូវការ។ 

 



កមមវធីិ្សិកា 
អនុនោមតាមដផ្សនកទី 6 ននចាប់និងបទបញ្ញជ ដដ្លកំពុងអនុវតត R.A ។ នលខ 8042, POEA បានបនងកើត
ខលឹមសរនន PEOS ដដ្លជាមូលដាឋ នជួយដ្ល់អនកនធ្វើការសនរមចចិតត នដាយោនព័ត៌ោនថ្នរតូវបនតនធ្វើ
ការនៅនរៅរបនទសឬអត់។ 

នគហ្ទំព័រ PEOS Online រតូវបានពរងីកពីរបំាម៉ាូដឌ្លដំ្បូងរបស់ខលួន នៅរបំាបីដដ្លរតូវបានរចនាន ើង
ជាឧបករណ៍សរោប់ការការ រ និងការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ពលករ។ វាផ្សតល់នូវព័ត៌ោនទក់ទងនឹង
ទិដ្ឋភាពទូនៅននកមមវធីិ្ការងារនរៅរបនទស នីតិវធីិ្ និងតរមូវការឯកសរ គុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិនន
ការងារនៅនរៅរបនទស ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករដដ្លទទួលបានអាជាា ប័ណណពីរបនទសហ្វីលីពីន
សកមមភាពរបតិបតាិននអនកនរជើសនរ ើសខុសចាប់ ការរកន ើញសកមមភាពនរជើសនរ ើសខុសចាប់ និងនសវា
កមមរបស់រដាឋ ភិបាលោននៅបរនទស អនកដាក់ កយសំុការងារ និងអនកជួលពលករ។ 

នដ្ើមបីបនងកើនសកាត នុពលននទូរស័ពទឆ្ល តកនុងការផ្សសពវផ្សាយពត៌ោន POEA Mobile Application រតូវបាន
បនងកើតន ើងជាឧបករណ៍មួយនទៀតនដ្ើមបីការ រសធារណជន ពិនសសពលករនទសនតររបនវសន៍ ពីការ
នរជើសនរ ើសមនុសសខុសចាប់ និងការជួញដូ្រមនុសស។ សិកាខ សោននេះ ោននៅកនុងភាសTagalog 
នដ្ើមបីនលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ងកាន់ដតរបនសើរន ើង និងជួយដ្ល់អនកចូលចិតតនរៀនភាសនៅកនុងតំបន់
តាម រយៈភាសអង់នគលស។ 
នដាយសរននេះជាធ្នធានព័ត៌ោនអនឡាញ អនកនរបើ PEOS អនឡាញអាចសនរមចចិតតថ្ន នតើរតូវ
បញ្ច ប់ម៉ាូឌុ្លសិកាឋ សោចំនួន 8 នៅតាមនលបឿនរបស់ពួកនគផ្ទទ ល់។ ជាមធ្យមម៉ាូឌុ្លនីមួយៗអាចរតូវ
បានបញ្ច ប់ពី 20 នៅ 30 នាទី។ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
នគហ្ទំព័រ PEOS Online រតូវបានបនងកើតន ើងនដាយសហ្ការជាមួយ WorkAbroad.ph ដដ្លជានដ្គូ
សងគមរបស់ POEA នៅកនុងយុទធនាការរបស់ខលួនរបឆំ្ងនឹងការនរជើសនរ ើសខុសចាប់។ វាបានចុេះកិចច
សនាជាមួយអនកបនងកើតនវបសយរបស់ភាគីទីបី នដាយមិនគិតនលលចំន េះរដាឋ ភិបាល។ 

នទេះយា៉ាងណាក៏នដាយ ម៉ាូដឌ្លចំនួន 8 រតូវបានបនងកើតន ើងនដាយ PHP200,000 នដាយនរបើរបាស់មូល
និធិ្របឆំ្ងនឹងការនរជើសនរ ើសពលករខុសចាប់របស់ POEA ។ ដផ្សនកព័ត៌ោនវទិាទំនាក់ទំនង រួមនិង



បនចចកវជិាជ  POEA ផ្សតល់នូវការគំារទដផ្សនកបនចចកនទសជាពិនសសនៅកនុងការដលទំរបព័នធននមជឈមណឌ ល 
PEOS Online Hub ដដ្លោនមូលដាឋ ននៅ POEA ។ 

ការចុេះនឈាម េះនៅនលើនគហ្ទំព័រ PEOS Online និងការចូលនៅកាន់ម៉ាូឌុ្លគឺមិនគិតនលលនទ។ វានបើកចំហ្
ដ្ល់សធារណជនទូនៅ ជាពិនសសអនកដសវងរកការងារនធ្វើ និសសិតនិងអនកស្រសវរជាវនៅនរៅរបនទស។ 

ចប់តំាងពីនគហ្ទំព័រ PEOS រតូវបានចប់នផ្សតើមនៅដខកកកដា ឆ្ន ំ 2014 រហូ្តដ្ល់ដខធ្នូឆ្ន ំ 2016 វាបាន
បនងកើតអនកចុេះនឈាម េះចូលនរបើរបាស់ជិត1,1 ោននាក់ ដដ្លោនចំនួនជិត 2 ោននាក់ ជាអនកចូលនៅ 
ទសសនា។ វញិ្ញា បនប័រត PEOS រតូវបាននចញបនាទ ប់ពីបញ្ច ប់ម៉ាូដឌ្លនលើបណាត ញ PEOS ចំនួនរបំាបី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ៣ 
សោលការណ៍ថ្ណនា ំម្ម្មប់ការោក់ពាកយន្ិងសធវើការសម្ៅម្បសេ  (ហវលីពីីន្) 
 
ករមវិធី សងខប ខំាន្់ៗ  
មគគុនទទសក៍ Basic-Must-Knownable (BMW) សរោប់អនកដាក់ កយសំុការងារនិងការងារសធារណៈ
នៅនរៅរបនទស គឺជាការងារដដ្លរតូវបានបនងកើតន ើងនដាយសោគមឧសាហ្កមមឯកជន ដូ្ចជា
សោគមអនកផ្សតល់ការងារនៅរបនទសអូស្រសត លី និងញ៉ាូ សីុដ ន ននរបនទសហ្វីលីពីន (ANZAEPP) ។ 

ម៉ាូដឌ្លបានដណនំាពីនសៀវនៅមគគុនទទសក៍ BMW រតូវបានទទួលសគ ល់និងទទួលសគ ល់នដាយរដ្ឋបាល
ការងារនរៅរបនទសរបស់ហ្វីលីពីន (POEA) គឺជាគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមបំនពញបដនថមចំន េះការរបតិបតតិនៅទូ
ទំងរបនទសននសិកាខ សោតំរង់ទិសទូលំទូោយមុននពលសនរមចចិតតនធ្វើការងារ (PEOS) និងការ
នរជើសនរ ើសពលករនដាយខុសចាប់ (AIR) និងយុទធនាការរបឆំ្ងការជួញដូ្រមនុសស (ATIP) ។ 

ការនរជើសនរ ើសមនុសសខុសចាប់និងការជួញដូ្រមនុសសនៅដតបនតគំរាមកំដហ្ងដ្ល់ការបំោស់ទីនន
កោល ំងពលកមម និងនធ្វើឱយប៉ាេះ ល់នៅដ្ល់អភិបាលកិចចនទសនតររបនវសន៍។ កងវេះឬករមិតទបននការ
យល់ដឹ្ងអំពីនីតិវធីិ្អននាត ររបនវសន៍នៅនរៅរបនទសនដាយសុវតិថភាព និងរនបៀបរបតិបតិតការននអនក
នរជើសនរ ើស និងអនកជួញដូ្រខុសចាប់ នដាយសធារណៈជន បានរួមចំដណកដ្ល់ការតស៊ាូននបញ្ញហ ននេះ។ 
អនុនោមតាមអាណតតិរបស់ខលួននៅនរកាមចាប់សធារណរដ្ឋនលខ 8042 ដដ្លរតូវបាននគសគ ល់ថ្នជា 
"ចាប់ពលករនទសនតររបនវសន៍និងជននភៀសខលួនហ្វីលីពីននៅបរនទស ឆ្ន ំ1995" POEA បាននិងកំពុង
ដតអនុវតតយុទធនាការផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោន និងការផ្សសពវផ្សាយនៅនរៅរបនទស។ 

ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ នសចកតីដលលងការណ៍នបសកកមមរបស់ANZAEPP នឹងកាល យជាសងាវ ក់ននការនរជើសនរ ើស
ពលករ ការនលើកកមពស់ឱកាសការងារសរោប់របជាជនហ្វីលីពីននៅកនុងរបនទសអូស្រសត លី និងនូដវល
នស ង់ នហ្ើយនដ្ើរតួនាទីកនុងនាមរដាឋ ភិបាលកនុងការនលើកកមពស់សុចរតិភាពទីផ្សារ តាមរយៈការផ្សសពវ
ផ្សាយនគាលននយាបាយដដ្លការ រផ្សលរបនយាជន៍របស់ភាគី ក់ព័នធទំងអស់។ ដូ្នចនេះPOEA បាន
ចុេះហ្តថនលខ្នលើអនុសសរណៈននការនយាគយល់ (MOU) ជាមួយ ANZAEPP នៅនលៃទី 14 ដខតុោ ឆ្ន ំ 
2014 ជាដផ្សនកមួយននកិចចខិតខំរបឹងដរបងបនត នដ្ើមបីបនតនលើកកមពស់យុទធនាការរបស់ខលួននៅដ្ល់វស័ិយ
និងសហ្គមន៍ ដដ្លងាយរងនរគាេះ។ 



នៅនរកាមអនុសសរណៈនយាគយល់គាន ឆ្ន ំ 2014 POEA និង ANZAEPP បានយល់រពមសហ្ការ និង
សរមបសរមួលកិចចខិតខំរបឹងដរបងនដ្ើមបអីនុវតតយុទធនាការរបកបនដាយនិរនតរភាពនិងរងឹោំ របឆំ្ងនឹង
ការនរជើសនរ ើសពលករនដាយខុសចាប់ និងការជួញដូ្រមនុសស។ នឆ្ព េះនៅរកនគាលនៅននេះ ភាគីទំងពីរ
បាននលើកកមពស់និងនលើកទឹកចិតតដ្ល់កិចចសហ្របតិបតតិការជំនាញ និងបនចចកនទស នដ្ើមបអីប់រអំនកដសវង
រកការងារនធ្វើអំពីភាពពិតននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ នីតិវធីិ្នធ្វើនទសនតររបនវសន៍នៅនរៅរបនទស និង
តរមូវការការងារ។ 

ការតស៊ាូមតិ ការអប់របំនត សរោប់ទំងអនកនរជើសនរ ើសនគ និងអនកដដ្លរតវូនគនរជើសនរ ើស នដ្ើមបីជួយដ្ល់ 
រដាឋ ភិបាល នលើកកមពស់នីតិវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាព និងរបយុទធរបឆំ្ង នឹងការនធ្វើនទសនតរ
របនវសន៍មិននទៀងទត់ និងការនរជើសនរ ើសខុសចាប់ ANZAEPP បានបនងកើតកមមវធីិ្សរោប់ទសសនិក
ជននគាលនៅចំនួនពីរ គឺតំណាងទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ និងអនកដសវងរកការងារនធ្វើ។ (នបកខជន 
OFW) ។ 

មគគុនទទសក៍BMW សរោប់អនកនធ្វើការនៅនរៅរបនទសដាក់ កយសំុការងារ និងសធារណជនទូនៅ 
ដដ្លបនងកើតជាដផ្សនកមួយននកមមវធីិ្ទទួលខុសរតូវសងគមរបស់ ANZAEPP រួមបញ្ចូ លទំងរបធានបទនន
ការកសងសមតថភាព ដូ្ចជា "ការបនងកើតCVដដ្លអាចទទួលយកបាន"  "ការសំភាសន៍ការងាររបកប
នដាយរបសិទធភាព" រពមទំងរលឹំកតនមលនិងអកខរភាពដផ្សនកហិ្រញ្ាវតថុ និងការដណនំាអំពីនីតិវធីិ្ននការដាក់
 កយសំុការងារនៅនរៅរបនទសរបកបនដាយសុវតថិភាព និងការពិតននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ 

កមមវធីិ្សិការបស់ANZAEPP សរោប់តំណាងភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិកោនអាជាា ប័ណណ (ោច ស់កមម
ការនីិអនកមុខតំដណងនិនយាជិក) ោនរបធានបទកសងសមតថភាព ដូ្ចជា "ការនមើល និងនរៀបចំ CV 
ដដ្លអាចទទួលបាន" "ការសរនសរអកសរបនចចកនទស /  ណិជជកមម", " ដណនំាឱយោនការនិយាយជា
សធារណៈរបកបនដាយរបសិទធភាព "។ 

របធានបទទំងននេះរតូវបានផ្សតល់ជូននដាយរកុមអប់រផំ្ទទ ល់របស់ ANZAEPP និងអនកដដ្លោនបទ
ពិនសធ្ន៍នធ្វើការ។ កមមវធីិ្សិកាសរោប់ទីភាន ក់ងារនានា ក៏រួមបញ្ចូ លនូវការរលឹំកអំពីនគាលននយាបាយ
នរជើសនរ ើសពលករនៅនរៅរបនទស និងបទបញ្ញជ  និងរបធានបទ ក់ព័នធនឹង OEP ដដ្លនឹងរតូវបាន
បងាហ ញនដាយមន្រនតី POEA ដដ្លអនញ្ជ ើញចូលរួម។ 



កមមវធីិ្ BMW របស់កមមវធីិ្ ANZAEPP សរោប់អនកដសវងរកការងារនធ្វើរតវូបានរចនាន ើងជាចមបងនដ្ើមបី
នលើកកំពស់ការយល់ដឹ្ងអំពីOFWs ដដ្លអាចនធ្វើការងារនៅនរៅរបនទសតាមរយៈការផ្សតល់ព័ត៌ោន ក់
ព័នធនៅនឹងការពិតននការងារនរៅរបនទស។ ម៉ាូឌុ្លមគគុនទទសក៍ BMW បានបញ្ចូ លម៉ាូឌុ្ល PEOS  ក់
ព័នធរបស់ POEA ផ្សងដដ្រ។ 

កមមវធីិ្ BMW ននេះគឺជាគនរោង CSR និងនសវាកមមសម័រគចិតត នដ្ើមបីជួយដ្ល់ POEA នៅកនុងការផ្សសពវ
ផ្សាយព័ត៌ោនសធារណៈរបស់ខលួន របឆំ្ងនឹងការនរជើសនរ ើសពលករខុសចាប់ រមួទំងរបតិបតតិការលមី
ននអនកនរជើសនរ ើសខុសចាប់ និងវធីិ្នដ្ើមបីនចៀសវាងការកាល យជាជនរងនរគាេះ។ ANZAEPPក៏ជួយដ្ល់
POEA កនុងការអភិវឌ្ឍសោភ រៈព័ត៌ោនជាក់ោក់សរោប់របនទសហ្វីលីពីនផ្សងដដ្រ ជាពិនសសសរោប់
រកុមពលករដដ្លជាប់កិចចសនានៅរបនទសអូស្រសត លី និងនូដវលនស ង់។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
មគគុនទទសក៍ BMW សរោប់ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ និងអនកដសវងរកការងាររតូវបានរចនាន ើង
នដាយរកុមអនកអប់ររំបស់ANZAEPP ។ ជាពិនសសម៉ាូឌុ្លសតីពីកមមវធីិ្អប់រ ំនិងកមមវធីិ្កសងសមតថភាព
សរោប់រកុមការងារអនាគត រតូវបានបនងកើតន ើងនដាយគណៈកោម ធិ្ការអប់រនិំងអភិវឌ្ឍន៍ANZAEPP 
នដាយោនការជួយនដាយគណៈកោម ធិ្ការ CSR ។ ម៉ាូឌុ្លសិកាខ សោគឺស្រសបជាមួយR.A នលខ 8042 
ននការផ្សតល់ PEOS ទូលំទូោយនិងោននិរនតភាព។ សោគមឧសាហ្កមមនរជើសនរ ើសពលករនរៀបចំ
រតឹមរតវូមគគុនទទសក៍ BMW គឺជាគនរោងទទួលខុសរតូវសងគមរបស់រកមុហ្៊ាុនរបស់ ANZAEPP ។ 

ANZAEPP បនតនធ្វើការជាមួយរកមុឧសាហ្កមមដ្នទនទៀត និងជាមួយរកុមសងគមសីុវលិក៏ដូ្ចជាអងគការ
ឯកជនកនុងការផ្សតល់នូវទិសនៅកសងសមតថភាពដ្ល់អនកនរជើសនរ ើសដដ្លោនបំណងដូ្ចគាន កនុងការបនត
ផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោននិងការកសងសមតថភាព។ 

រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ ANZAEPP បាននធ្វើការជាមួយរកុមឧសាហ្កមមឯកជនចំនួន 5 នផ្សសងនទៀត ឱយ
ចូលរួមជាមួយ POEA និង LGUs កនុងការផ្សតល់ទិសនៅការងារមុនដ្ល់អនកដាក់ កយរបស់ OFW នៅ
តាមនខតតតាមរយៈម៉ាូឌុ្ល "BMW Guide" ។ 

នៅនរកាមអនុសសរណៈនយាគយល់ឆ្ន ំ 2014 POEA បានបនតសហ្ការជាមួយANZAEPP កនុងការនធ្វើ
បចចុបបននភាពម៉ាូឌុ្ល PEOS របស់ខលួនស្រសបតាមចាប់លមី សថ នភាពទីផ្សារការងារ និងការពិតជាក់ដសតង



របស់របនទសទទួលនីមួយៗ។ វាក៏ផ្សតល់ជូននូវ ANZAEPP ជាមួយនឹងបញ្ជ ីដដ្លបាននធ្វើបចចុបបននភាពជា
នទៀងទត់ននទីភាន ក់ងារោនអាជាា ប័ណណ និងអងគភាពនានា។ សោភ រៈពត៌ោននៅនលើយុទធនាការរបឆំ្ង
នឹងការនរជើសនរ ើសខុសចាប់ដូ្ចជាខិតតប័ណណ ផ្ទទ ំងរូបភាព រពមទំងចាប់ចមលងននចាប់នរជើសនរ ើសពល
ករ របឆំ្ងនឹងការរនំោភចាប់ និងបទបញ្ាតតិសរោប់ការដចកចយ។ 

POEA បានផ្សតល់ជូន ANZAEPP ជាមួយនឹងខលឹមសរននម៉ាូឌុ្លនសចកតីសនរមចចិតតពីកមមវធីិ្សិការបស់
នអបិុច សរោប់ការរួមបញ្ចូ លនៅកនុងមគគុនទទសក៍រលយនត BMW រពមទំងម៉ាូឌុ្លសតីពីរនបៀបផ្សតល់ជំនួយ
ដ្ល់ជនរងនរគាេះននការនរជើសនរ ើសនដាយខុសចាប់។ មគគុនទទសក៍ BMW សរោប់អនកដសវងរកការងារនធ្វើ
រតូវបាននធ្វើន ើងយា៉ាងនហចណាស់បីនៅបួនដ្ងកនុងមួយឆ្ន ំ ឬនរៀងរាល់រតីោស។ 

ម៉ាូឌុ្ល BMW នពញនលញ (សរោប់អនកដសវងរកការងារ) គឺរបដហ្ល 6 នោ៉ាង។ ការវភិាគ: (ក) សម័យ 
BMW-PEOS គឺរបដហ្ល 1-2 នោ៉ាងរួមោន Q / A; (ខ) របធានបទកសងសមតថភាពរយៈនពល 1-2 
នោ៉ាងមាង រួមោនសំណួរ / ចនមលើយ: និង (គ) មគគុនទសក៍ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍រយៈនពល 1,5 នោ៉ាង (ឬ
15-20 នាទីកនុងរបនទសមួយ)។ អាស្រស័យនលើភាពជានដ្គូរបស់រកុមហ្៊ាុន LGU និងទីកដនលងអាចរកបាន 
ANZAEPP ជាធ្មមតាោនកមមវធីិ្ BMW នៅនលៃទី 1 និងសកមមភាពនរជើសនរ ើសបុគគលិក (Fair Jobs) នៅ
នលៃទី 2 ។ 

កញ្ច ប់បណតុ េះបណាត ល BMW រតូវបាននធ្វើន ើងដតនៅកនុងនខតតនានាដដ្លANZAEPP ោននដ្គូ LGU ។ 
កនុងករណីដដ្លោនដតមួយនលៃប៉ាុនណាណ េះរតូវបាននគដបងដចកោនដផ្សនក BMW-PEOS តនមលអកសរសស្រសត
ហិ្រញ្ាវតថុ និងមគគុនទទសក៍នទសនតររបនវសន៍សរោប់របនទសជាក់ោក់ រតូវបានបនរងៀនអស់រយៈនពល
របដហ្ល 4 នោ៉ាង។ កតាត បដនថមននកមមវធីិ្ននេះ គឺជាការរបតិបតតិការងារនៅនពលរនសៀល បនាទ ប់ពីការ
របណំាងរលយនត BMW នៅនពលរពឹក។ បនាទ ប់ពីវគគ BMW មក  អនកដសវងរកការងារនធ្វើរតូវបាននគសនមត់
ថ្នទទួលបានចំនណេះដឹ្ងអំពីនីតិវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភាពនិងការពិត។ "BMW សរោប់អនក
ដសវងរកការងារ នមនរៀនសនងខប" គឺជានសៀវនៅដដ្លដចកដ្ល់អនកចូលរួមសិកាឋ សោរបស់ BMW ។ វា
គឺជាមគគុនទសក៍ដដ្លបានសរនសរ និងក៏អាចបនរមើជាការរលឹំក ឬនរបើរបាស់ជាឯកសរ ។ 

សរសនូលរបស់កមមវធីិ្ននេះោនដូ្ចខ្ងនរកាម: 

 រតូវោនរបដាប់របដាពត៌ោនរតឹមរតវូអំពីការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នៅនរៅរបនទស ដដ្លរតូវ
បានជួយសនន្រងាគ េះពីអនកនរជើសនរ ើសខុសចាប់។ 



 ដឹ្ងពីសិទធិរបស់អនកជា OFW ។ 
 ចំនណេះដឹ្ងគឺជាអំណាច។ រតូវោនអំណាចកនុងការការ រខលួនឯងពីអនកនរជើសនរ ើសខុសចាប់។ 
 និនយាជកដដ្លោនរកមសីលធ្ម៌ ដសវងរកអនករកការងារដដ្លោនសីលធ្ម៌។ 
 សនសំខណៈនពលដដ្លអនករកបាន។ អនកមិនអាចជា OFW ជានរៀងរហូ្តនទ។ 
 នដាយោន CV និងអាកបបកិរយិាដដ្លអាចទទួលបាននជាគជ័យ រួមទំងចនមលើយសំភាសន៍អាច
ទទួលបាននជាគជ័យ អនកដសវងរកការងារនធ្វើទទួលបានការងារដដ្លរតឹមរតវូ។ 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
រគូបនរងៀនសរោប់សិកាខ សោរបស់ BMW រតូវបាននរជើសនរ ើសកនុងចំនណាមសោជិក ANZAEPP 
នដាយខលួនឯង អាស្រស័យនលើសមតថភាពរបស់ពួកនគ និង / ឬ ភាពអាចរកបាន។ ភារកិចចរបស់ធ្នាគារ 
ANZAEPP រួមោន ការរគប់រគងអាជីវកមម ការរគប់រគងធ្នធានមនុសស ការអនុវតតដំ្នណើ រការអប់របំនត 
ទំនាក់ទំនងអតិលិជនរមួគាន ។ POEA បានទទួលសគ ល់ថ្ន ANZAEPP គឺជានដ្គូឧសាហ្កមមមួយនៅ
កនុងការបនតដកលមអសតង់ដារនៅកនុងឧសាហ្កមមនរជើសនរ ើសពលករនរៅរបនទស។ 

រគូបនរងៀនមកពីសោជិករបស់ធ្នាគារ ANZAEPP គឺជាអនករបកបរបរអាជីពដដ្លោនបទពិនសធ្ន៍។ 
ខណៈនពលពួកនគរតូវបានដណនំានដាយកមមវធីិ្ទូនៅ ឬការដណនំាអំពីការសិកាបទពិនសធ្ន៍ផ្ទទ ល់
របស់ពួកនគក៏បនងកើនខលឹមសរសិកាខ សោផ្សងដដ្រ។ 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការនស្រសចបាន 
គនរោងការតស៊ាូមតិរបស់ANZAEPP និងគនរោងទទួលខុសរតូវសងគមរបស់សជីវកមមកមមវធីិ្ BMW 
រតូវបានឧបតថមភនដាយធ្នធានននសោជិករបស់ខលួន។ ចប់តំាងពី ANZAEPP និង POEA បានចុេះហ្តថ
នលខ្នលើអនុសសរណៈនយាគយល់គាន  កនុងឆ្ន ំ 2014 វគគបណតុ េះបណាត លរលយនត BMW រតូវបាននគនធ្វើ
ន ើងសរោប់អនកចូលរួមជាង 6.000 នាក់។ កមមវធីិ្របស់ANZAEPP បាននរៀបចំកមមវធីិ្ BMW នៅកនុង
នខតតចំនួន 7 គឺ Pangasinan, Zambales, Cavite, Roxas, Bulacan, Cebu និង Bohol ។ ANZAEPP 
បានសហ្ការជានដ្គូជាមួយអងគភាពរដាឋ ភិបាលកនុងនខតតទំងននេះ ក៏ដូ្ចជានៅកនុងសោនរៀន។ ទំង
ននេះគឺជាយុទធសស្រសតនពលនវោននការកាន់ PEOS របស់ខលួនជាមួយនឹងពិព័រណ៍ការងារ។ 

 

 



ករណី កិាេី៤  
 កិាខ សោថ្ណនាតំ្ម្រង់េិ រុន្សចញដ្ំសណើ រ (ករពុជា) 
 

ចំណុចសំខ្ន់ៗរបស់កមមវធីិ្ 

កមមវធីិ្ននេះោនបំណងជួយដ្ល់អនកដសវងរកការងារនធ្វើពីរគួសររកីរក និងមិនបានទទួលការអប់រ ំទទួល
បានការងារសមរមយ។ ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ វាកំពុងដសវងរកអនកដដ្លបញ្ឈប់ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយ
ខុសចាប់នៅកនុងរបនទស។ កមមវធីិ្ននេះផ្សតល់ដំ្ណឹងដ្ល់ពលករោនសកាត នុពល អំពីសិទធិរបស់ពួកនគ
ចាប់និងបទបញ្ញជ របស់របនទសនគាលនៅ។ កមមវធីិ្អប់រពំលករគឺោនសរៈសំខ្ន់កនុងការកសងទំនុក
ចិតតនិងការយល់ដឹ្ងរបស់ពលករ កនុងការនធ្វើការងារនៅកនុងបរយិាកាសនរៅរបនទស តាមរយៈការ
សនងខបអំពីនគាលននយាបាយ និងល័កខខ័ណឌ ការងារ។ 

កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លននេះបានចប់នផ្សតើមនៅឆ្ន ំ 2002 នដ្ើមបជួីយអនកអត់ការងារនធ្វើ។ សរោប់អនកចង់នៅ
នធ្វើការនៅនរៅរបនទស ពួកនគរតវូបាននគផ្សតល់ដំ្ណឹងអំពីលកខខណឌ ការងារ និងរនបៀបរបឈ្មមុខនឹង
បញ្ញហ របឈ្មននការនធ្វើការនៅបរនទស។ ការបណតុ េះបណាត លចប់នផ្សតើមមុនការសនរមចចិតត នហ្ើយបនត
បនាទ ប់ពីការសនរមចចិតតរតវូបាននធ្វើន ើង។ មុខវជិាជ សំខ្ន់ៗរួមោន: លកខខណឌ ការងារ និងចាប់។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
ោនករមិតពីរខុសគាន ននការចូលរួមនៅកនុងការនរៀបចំកមមវធីិ្ និងោតិកាសរោប់អប់រពំលករ។ ទីមួយ 
រតូវបានផ្សតួចនផ្សតើមនដាយភាន ក់ងារអនារជាតិនិងអងគការសហ្របជាជាតិ និងនដាយោនការសរមបសរមួល
បនចចកនទសនិងការសហ្ការពីរកសួងការងារនិងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ (MoLVT)។ ទីពីរ រតូវបាននធ្វើ
បចចុបបននភាព និងនរៀបចំន ើងវញិនដាយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ និងផ្សតល់ធាតុចូលពីអងគការនរៅ     
រដាឋ ភិបាល និងភាន ក់ងារអងគការសហ្របជាជាតិ និងរតូវបានគំារទនដាយរកសួងការងារ និងបណតុ េះប
ណាត លវជិាជ ជីវៈ។ កមមវធីិ្អប់រពំលកររតូវបានសរមបសរមួល នដាយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ នដ្ើមបី
នដាេះស្រសយសថ នភាពជាក់ដសតង និងតរមូវការរបស់ពលករ។ មិនទន់ោនវធិានការជាផ្សលូវការ នដ្ើមបីដក
សរមួលការបណតុ េះបណាត លននាេះនទ ប៉ាុដនតទំងននេះទទួលអនុវតតបានដផ្សអកនលើការអនុវតតលអ និងនមនរៀន
ទទួលបានពីភាគី ក់ព័នធតាមរយៈការពិនរគាេះនយាបល់នទៀងទត់។ 



នៅកនុងចំនណាមទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ អនករគប់រគងបានបនងកើតកមមវធីិ្អប់រសំរោប់ពលករ។ 
ទនទឹមនឹងននេះ មន្រនតីជាន់ខពស់អងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាលនិងអងគការសហ្របជាជាតិ បានចូលរួមចំដណក
នរៀបចំខលឹមសរននកមមវធីិ្។ កមមវធីិ្អភិវឌ្ឍន៍ រួមបញ្ចូ លនគាលការណ៍ដណនំាចាប់របស់របនទសអំពីការ
នធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ នលើសពីននេះ វាក៍ោនការនធ្វើបចចុបបននភាព និងការដកតរមូវនលើកមមវធីិ្សិកា 
នដាយដផ្សអកនលើការពិនរគាេះនយាបល់ជាមួយភាគី ក់ព័នធ ក៏ដូ្ចជាការន្លើយតបនៅនឹងមតិនយាបល់ពីអនក
ចូលរួមផ្សងដដ្រ។ 

មុខវជិាជ នៅកនុងកមមវធីិ្សិកា រូមោនកិចចសនាការងារ ការយល់ដឹ្ងរបស់ពលករនលើការនធ្វើនទសនតររបនវ
សន៍នដាយសុវតថិភាព និងការនរៀបចំសរោប់ការដសវងរកការងារនៅនរៅរបនទស ការគំា រសិទធិជាមូល
ដាឋ នរបស់ពលករ វបបធ្ម៌និងរបនពណី និងលកខខណឌ ការងារ ភាសមូលដាឋ នននរបនទសនគាលនៅក៏រតូវ
បានរួមបញ្ចូ លផ្សងដដ្រនៅកនុងកមមវធីិ្ននេះ។ 

ការបណតុ េះបណាត លពីទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករោនលកខណៈខុសៗពីគាន ។ វគគបណតុ េះបណាត លមួយ
ចំនួនរតូវបាននធ្វើន ើងកនុងរយៈនពលមួយដខ មួយសបាត ហ៍្ ឬពីរបីនលៃមុននពលពលករចកនចញនៅនរៅ
របនទស។ ជាទូនៅការដណនំាតរមង់ទិសននេះ ោនកនលេះនលៃ មួយនលៃ ឬបីនលៃ ឬយូរជាងននេះ របសិននបើការ
បណតុ េះបណាត លជំនាញគឺជារបធានបទបដនថម។ មួយនលៃ សិកាខ កាមរតូវចូលរួមវគគបណតុ េះបណាត លរយៈ
នពល 8 នោ៉ាង។ វាជានទៀងទត់ របំានលៃកនុងមួយសបាត ហ៍្។ រយៈនពលសំរាប់វគគបណតុ េះបណាត លជំនាញគឺ
ពី 2 នៅ 35 នលៃ។ ោនវគគបណតុ េះបណាត លរតូវបាននធ្វើន ើងចប់ពី 3 នៅ 6 ដខ សរោប់ពលករោនសកាត
នុពលនរតៀមចកនចញដំ្នណើ រ។ 

ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករនរបើរបាស់នសៀវនៅដណនំាបានបនងកើតន ើងនដាយរកសួង ដូ្ចជាសោភ រៈ
ព័ត៌ោនបាននបាេះពុមពផ្សាយនិងការរបគល់ឱយ។ សរគនលឹេះ ដដ្លកមមវធីិ្ចង់បាននដ្ើមបីផ្សតល់នៅកនុងកមមវធីិ្
បណតុ េះបណាត លនីមួយៗ គឺ សិកាខ កាមោនអាកបបកិរយិាការងារជាវជិជោន និងបនងកើនសមតថភាពរបស់
ពួកនគ កនុងការបំនពញមុខងារ និងការទទួលខុសរតូវរបស់ពួកនគឱយបានលអ។ ពលករនិនយាជិតរតូវការ
ការយល់ដឹ្ងចាស់ោស់អំពីការនធ្វើការងារនៅនរៅរបនទស នដ្ើមបីនធ្វើឱយពួកនគោនការនរៀបចំយា៉ាងលអ
នៅកនុងបរសិថ នការងារនៅបរនទស។ 



សរោប់អនកោនបំណងចង់នៅនធ្វើការនៅរបនទសជប៉ាុនវញិ វគគបណតុ េះបណាត លននេះរតូវបានរចនាន ើង
សរោប់អនកហត់ការបនចចកនទស នដ្ើមបីបនរងៀនភាសជប៉ាុន វបបធ្ម៌ និងចាប់ សរោប់របជាជនកមពុជា
ដដ្លនឹងនធ្វើការនៅកនុងរបនទសជប៉ាុនរយៈនពលបីឆ្ន ំ។ រយៈនពលសិកាខ សោគឺ 6 ដខ។ មុខវជិាជ រួមោន: 

• ភាសជប៉ាុន 
•ការអប់រខំ្ងវបបធ្ម៌ និងការយល់ដឹ្ង 
•ចាប់ជួញដូ្រ 
•ចាប់ការងារសំខ្ន់ៗរបស់ជប៉ាុន 
•កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លបនចចកនទស 
•ការរបុងរបយ័តនសុវតថិភាព 

 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
រគូរតូវបាននរជើសនរ ើសនដាយដផ្សអកនលើលកខណៈវនិិចឆ័យ ការរប ងនិងសកមមភាពមួយចំនួននដាយនផ្ទត ត
ជាពិនសសនៅនលើអនកចូលរួមថ្នន ក់និងឥរយិាបលរបស់ពួកនគ។ នលើសពីននេះនៅនទៀត រគូបនរងៀនទទួល
បានការបណតុ េះបណាត ល នហ្ើយរតូវដតោនសញ្ញា ប័រតពីសកលវទិាល័យ។ 
ោនយនតការរតួតពិនិតយតិចតួចណាស់នដ្ើមបវីាយតំនលការអនុវតតរបស់រគូ។ ោនវគគបណាុ េះបណាា លរគូ
(TOT) នធ្វើន ើងនដាយរកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡា ឬកមមវធីិ្កសងសមតថភាពបដនថមដដ្លគំារទនដាយ
អងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាល ភាន ក់ងារអងគការសហ្របជាជាតិ និងអនក ក់ព័នធនផ្សសងៗនទៀត នឹងោនកមមវធីិ្
ហ្វឹកហ្វឺនសរោប់រគូបនរងៀនផ្សតល់នដាយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ។ មតិនយាបល់និងមតិនយាបល់ពី
សិកាខ កាមរតូវបានបញ្ជូ នបនតនៅរកសួងការងារ រតូវបានទក់ទងនៅទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករនដ្ើមបី
បនងកើនការផ្សតល់នសវា។ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
វគគបណតុ េះបណាត លផ្សតល់ឱយពលករនទសនតររបនវសន៍ោនសកាត នុពលគឺមិនគិតនលលននាេះនទ។ ភាគនរចើននន
ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស ឬរកុមហ្៊ាុនរតូវចំណាយផ្សតល់មូលនិធិ្នដាយខលួនឯង។ ការបណតុ េះបណាត លននេះ រតូវ
បានផ្សតួចនផ្សតើម បនងកើត និងរគប់រគងនដាយទីភាន ក់ងារឯកជនទំងននេះ នដាយោនការជួយសរមបសរមួល



បនចចកនទស និងការគំារទពីរកសួងការងារ និងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ និងនដាយោនការពិនរគាេះ
នយាបល់នដាយរកុមអងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាល ទីភាន ក់ងារអងគការសហ្របជាជាតិ និងអនក ក់ព័នធនផ្សស
ងៗនទៀត។ 
រកុមនគាលនៅសំខ្ន់ននកមមវធីិ្ដណនំាតរមង់ទិសននេះ ជាអនកគាម នការងារនធ្វើមកពីនខតាជនបទ ដដ្ល
បានចុេះនឈាម េះជាមួយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ។ វាពិបាកកនុងការទទួល បានទិននន័យពីពលករ 
ដដ្លបានទទួលការបណតុ េះបណាត ល ពីនរ េះមិនោនរបព័នធរគប់រគងទិននន័យទូនៅសរោប់កំណត់រតា
កនុងMoLVT។ នៅកនុងបទសោភ សន៍ជាក់ដសតងជាមួយទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ ោនពលកររបដហ្ល 
300 នៅ 400 នាក់បានទទួលការបណតុ េះបណាត លកនុងរកុមហ្៊ាុនមួយ នហ្ើយចំនួនភាគនរចើនអនកទទួលការ
បណតុ េះបណាត លអាចោនដ្ល់នៅ 2.000 នាក់។ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណីេ៥ី 
ការបណតុ េះបណាត លរុន្សចញដ្ំសណើ រ  ម្ម្មប់ម្បព័ន្ធ EPS (ភូម្ម ហវលីពីីន្ ន្ិងនល) 
 
កមមវធីិ្តំរង់ទិសមុននពលចកនចញននេះ នធ្វើន ើងសរោប់របព័នធលិខិតអនុញ្ញា តការងាររបស់កូនរ ៉ា (EPS) 
កំពុងរតូវបាននធ្វើន ើងកនុងរបនទសកមពុជា ោន ឥណឌូ ននសីុ ភូោ ហ្វីលីពីន នល និងនវៀតណាម។ ករណី
សិកានផ្ទត តនលើការអនុវតតន៍ ខណៈដដ្លពួកនគកំពុងអនុវតតនៅកនុងរបនទសបី គឺ មីយា៉ា ន់ោ៉ា  ហ្វីលីពីន 
និងនល។ 

 

មីយា៉ាន់ោ៉ា  
ទីភាន ក់ងារការងារនរៅរបនទសសធារណៈនៅរបនទសមីយា៉ា ន់ោ៉ាបាននរៀបចំកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លននេះ
។ កដនលងហ្វឹកហត់ននេះគឺនៅមជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត លជំនាញ ននរកសួងការងារ (DOL) នៅសងាក ត់
នលខ 43 តំបន់ភាគខ្ងនជើងឌានហគ នកនុងទីរកុងយំុាងនហគ ន។ ចប់តំាងពីកមមវធីិ្បានចប់នផ្សតើមនៅកនុង
ឆ្ន ំ 201 1 រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះសរុបចំនួន 24,000 ពលករបានចូលរួមនៅកនុងកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត ល
ផ្ទទ ល់ខលួនននេះ ដដ្លោនរយៈនពលបណតុ េះបណាត រយៈនពល 45 នោ៉ាង។ 

នៅកនុងវគគបណតុ េះបណាត លទំងននេះ បញ្ញហ ទក់ទងនឹង EPS របស់របនទសកូនរ ៉ា និងទរមង់ការចកនចញ
រតូវបានបនរងៀននដាយមន្រនតីមកពីទីភាន ក់ងារការងារនរៅរបនទសសធារណៈនិងរគូបនរងៀនកូនរ ៉ាដដ្លរតូវ
បានដតងតំាងនដាយHRD-Korea ដដ្លផ្សតល់ការដណនំានយាងតាមនសៀវនៅសតង់ដារ។ ទីភាន ក់ងារការងារ
នរៅរបនទស រតូវដតងតំាងជារគបូងវឹកជនជាតិកូនរ ៉ាោន ក់ នធ្វើការនរៅនោ៉ាងសរោប់វគគបណាុ េះបណាា លននេះ 
កនុងនគាលបំណងបនងកើននូវការយល់ដឹ្ងជាសធារណៈ អំពី ការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍សុវតថិភាព សោភ រៈ
ព័ត៌ោននផ្សសងៗរតូវបាននរៀបចំសរោប់របធានបទដូ្ចខ្ងនរកាម និងដចកចយដ្ល់អនកដសវងរកការងារ
ដដ្លោនសកាត នុពល: (1) អំពីលិខិត្លងដដ្ន និង (2) នីតិវធីិ្សរោប់ការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍សុវតថិភាព
និងគុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ជានទៀងទត់ និងមិននទៀងទត់ កនុងចំនណាម
របធានបទដ្នទនទៀត។ 

បចចុបបនន DOL ទទួលខុសរតូវចំន េះការហ្វឹកហត់មុននពលនចញដំ្នណើ រ សរោប់ពលករនទសនតរបនវស
ន៍មកកាន់របនទសកូនរ ៉ា។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ភាន ក់ងារផ្សតល់ការងារដដ្លោនអាជាា ប័ណណនៅឯនរៅ



របនទសនិងអនកផ្សតល់នសវាហ្វឹកហ្វឺនស្រសនដ្ៀងនឹងគាន នផ្សសងនទៀត នឹងនធ្វើការបណាុ េះបណាា លមុននពលចក
នចញដំ្នណើ រ នដាយសនងកតនៅនលើចាប់ និងបទបញ្ញជ ទូនៅដផ្សអកនលើតរមូវការរបស់ពួកនគ។ មន្រនតីទទួល
ខុសរតូវពី DOL រតួតពិនិតយ និងតាមដានការផ្សតល់នសវាបណតុ េះបណាត លយា៉ាងនហចបីដ្ង កនុងមួយឆ្ន ំ។ 

កមមវធីិ្សិកានិងកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លសរោប់EPS របនទសកូនរ ៉ារតូវបានបនងកើតន ើងរួមគាន នដាយHRD 
កូនរ ៉ានិង MOLIP ។ រយៈនពលននការហ្វឹកហ្វឺនមុននពលនចញដំ្នណើ រគឺ រតូវនធ្វើចំនួនរបំាមួយនលៃនដាយនធ្វើ
ការរបជំុមួយសបាត ហ៍្។ រគូបនរងៀនននការហ្វកឹហ្វឺនមុននពលនចញដំ្នណើ រ រតូវបានទទួលសគ ល់នដាយ 
HRD-Korea ។ រគូបនរងៀនរតូវបានដតងតំាងនដាយHRD កូនរ ៉ា គឺោនលកខណៈមិននពញនោ៉ាង នហ្ើយោន
រយៈនពលននកិចចសនាតិចជាងមួយឆ្ន ំ។ នៅនពលអាណតតិរបស់គាត់ផុ្សតកំណត់ រគូបនរងៀនោន ក់នទៀត
រតូវបានដតងតំាងនិងចត់តំាងបនត។ ទីភាន ក់ងារការងារនរៅរបនទសសធារណៈក៏ោនរគូបនរងៀនភាស
កូនរ ៉ាោន ក់ដដ្លនធ្វើការពីមុនមក សរោប់បុគគលិកដផ្សនកធ្នធានមនុសសកូនរ ៉ា។ មិនោនយកនលលចំណាយការ
បណតុ េះបណាត លនទ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ពលករនទសនតរបនវសន៍ោន ក់ៗរតូវដតបង់នលលចំណាយ
សរោប់ការចកនចញជាទូនៅដដ្លរគបដ្ណត ប់នលើនលលឯកសណាឋ ន ការយិាល័យសោភ រៈទំនាក់ទំនង 
និងបញ្ញហ រដ្ឋបាលទូនៅ។ 

 

ហ្វីលីពីន 
តាមរយៈអនុសរណៈនយាគយល់គាន ដដ្លបានចុេះហ្តថនលខ្នៅដខនមសឆ្ន ំ 2004 នដាយរដាឋ ភិបាល
ហ្វីលីពីន និងកូនរ ៉ា តាមរយៈរកសួងការងាររបស់ពួកនគនរៀងៗខលួន បាននធ្វើឱយរបនទសហ្វីលីពីនចូលរួមកនុង
របព័នធលិខិតអនុញ្ញា តការងារ (EPS) ននរបនទសកូនរ ៉ានដាយនិយាយថ្ន OFWs នៅរបនទសកូនរ ៉ាោន សិទធិ
និងបុពវសិទធិនសមើនឹងសមភាគីកូនរ ៉ារបស់ពួកនគ។ ោនន័យថ្ន សរោប់ការការ របានលអរបនសើរ និងរបាក់
ដខខពស់សរោប់របជាជនហ្វីលីពីននធ្វើការនៅរបនទសកូនរ ៉ា។ 

កមមវធីិ្អប់រមុំននពលនចញដំ្នណើ ររបស់អងគការសហ្របជាជាតិដដ្លរតូវបាននរៀបចំនដាយកូនរ ៉ា គឺជាដផ្សនក
មួយននយុទធនាការផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ោនសធារណៈសតីពី EPS នហ្ើយនផ្ទត តនលើការជូនដំ្ណឹងអំពី OFWs 
ដដ្ល ក់ព័នធនឹងរបនទសកូនរ ៉ា រតវូបានផ្សតល់ដំ្ណឹងរតឹមរតូវអំពីទំននៀមទោល ប់ការអនុវតតចាប់ការងារនិង
ព័ត៌ោន ក់ព័នធរបស់របនទសកូនរ ៉ា សំខ្ន់នដ្ើមបីការ រពួកនគពីការរនំោភបំ ន និងការនកងរបវញ័្ច ។ 
នៅនលៃទី 24 ដខនមស ឆ្ន 2ំ004 រដាឋ ភិបាលហ្វីលីពីន តាមរយៈរកសួងពលកមម និងការងារ ននសធារណ



រដ្ឋកូនរ ៉ា បានចុេះហ្តថនលខ្នលើអនុសសរណៈននការនយាគយល់សតីពីការបញ្ជូ ននិងទទួលពលករនៅនធ្វើការ
នៅរបនទសកូនរ ៉ា នរកាមរបព័នធអនុញ្ញា តការងារ(EPS ) ។ 

រដាឋ ភិបាលកូនរ ៉ាបានចុេះហ្តថនលខ្នលើអនុសសរណៈននការនយាគយល់ជាមួយបណាត របនទសបញ្ជូ នពល
ករដូ្ចជាហ្វីលីពីននដ្ើមបីទប់សក ត់អំនពើពុករលួយ និងបនងកើនតោល ភាព និងរបសិទធភាពកនុងការនរជើសនរ ើស
កនុងការបញ្ជូ ន និងទទួលបានពលករបរនទស។ ភាន ក់ងារឯកជនមិនបានរាប់បញ្ជូ លដំ្នណើ រការននេះនទ។ 
EPS អនុញ្ញា តឱយនិនយាជកកូនរ ៉ាដដ្លខកខ្នមិនជួលពលករជនជាតិនដ្ើម ឱយជួលពលករបរនទសស្រសប
ចាប់និងជារបព័នធរដាឋ ភិបាលកូនរ ៉ាបានដណនំានដ្ើមបីរគប់រគងពលករបរនទសនៅកនុងរបនទសកូនរ ៉ានរតៀម
នូវលកខណៈនរៀបចំ។ ពលករបរនទសសថិតនៅនរកាម EPS ោនឋានៈជាពលករតំាងពីដំ្បូង នហ្ើយោន
សិទធិជាមូលដាឋ នរបស់ពួកនគដូ្ចជនជាតិកូនរ ៉ា តាមចាប់ការងារ ក់ព័នធ ដូ្ចជាចាប់បទដាឋ នការងារ។ 

របដហ្ល40,14 ភាគរយននរបជាជនហ្វីលីពីននៅកនុងរបនទសកូនរ ៉ា បានចូលរបនទសនរកាមគនរោង EPS 
។ ពលករ EPS របស់ហ្វីលីពីនភាគនរចើនកំពុងសថិតកនុងវស័ិយផ្សលិតកមម ដូ្ចជា អនកផ្សលិតដដ្កដលប អនក
នធ្វើសកមមភាពអនកនៅ៉ាការ អនកជួសជុលនរគឿងសងាហ រមឹ នរគឿងបនាល ស់រលយនា ជានដ្ើម។ ពលករដ្នទនទៀត
កំពុងនធ្វើការនៅកនុងវស័ិយសំណង់ និងអនកផ្សលិតឥដ្ឋ ជាងនឈ្ើ ពលករសំណង់ និងអនកជួយសងសង់។ 

ននេះជាតរមូវការចំបាច់សរោប់ OFWs សរោប់ការបានបញ្ជូ ននៅកាន់របនទសកូនរ ៉ា។ ពលករហ្វីលីពីន
ដដ្លសថិតនៅនរកាម EPS ោនសថ នភាពជាពលករតំាងពីដំ្បូង នហ្ើយោនសិទធិជាមូលដាឋ នរបស់នគ
ដូ្ចជនជាតិកូនរ ៉ាតាមចាប់ការងារ ដូ្ចជាចាប់និយតកមមការងារ ជានដ្ើម។ ពួកនគទទួលបាននូវការសន ក់
នៅនិងគំារទដ្ល់កមមវធីិ្របស់រដាឋ ភិបាលកូនរ ៉ាដូ្ចជាការអប់រភំាសកូនរ ៉ា នសវាបកដរប និងនសវារបឹកា និង
បណតុ េះបណាត ល សតីពី មុខងារការងារ មូលដាឋ នជំនាញ និងការចប់នផ្សាើមអាជីវកមម។ អនុសសរណៈនយាគ
យល់ឆ្ន ំ 2014 អនុញ្ញា តឱយរដាឋ ភិបាលហ្វីលីពីននិងកូនរ ៉ាខ្ងតបូង រតួតពិនិតយភាពខុសចាប់ និងការសន
ក់នៅរបស់របជាពលរដ្ឋ នហ្ើយោនមូលដាឋ នទិននន័យននព័ត៌ោននរបើនៅនពលចំបាច់។ 

ពលករហ្វីលីពីនបានបញ្ជូ ននៅនរកាមរបព័នធ EPS កំពុងនធ្វើការនៅកនុងវស័ិយផ្សលិតកមម (ឧ. អនកផ្សលិត
ដដ្កដលបនោហ្ៈធាតុ ការងារផ្សលិតនរគឿងបនាល ស់រលយនា អនកជួសជុលនរគឿងសងាហ រមឹ ជានដ្ើម) និងនៅ
កនុងវស័ិយសំណង់ (ឧ. អនកនធ្វើឥដ្ឋ, ជាងនឈ្ើ និងអនកជួយសងសង់។ ) ។ ចប់តំាងពីការបានចុេះជាអនុ
សសរណៈនយាគយល់កនុងឆ្ន ំ 2004 របដហ្ល 50.000 OFWs បានទទួលការបណតុ េះបណាត លនរកាមកមម



វធីិ្ PDOS បនតននេះ។ របដហ្ល 8 ភាគរយ ននការវលិរត ប់របស់ OFWs រតូវបាននគនធ្វើនតសតពិនសស 
TOPIK ឬកំុពយូទ័រ (CBT) សរោប់ការវលិរត ប់នដាយសម័រគចិតត OFW មិនោនអាយុនលើសពី 38 ឆ្ន ំ។ 

នាយកដាឋ នពលកមមនិងការងាររបស់ហ្វីលីពីន (DOLE) បានផ្សតល់អាណតតិដ្ល់ទីភាន ក់ងាររបស់ខលួននដ្ើមបី
នរៀបចំការនរៀបចំកមមវធីិ្អប់របំនតសរោប់សោគម OFWs ោនដូ្ចជាភាន ក់ងារបញ្ជូ នរបស់កូនរ ៉ា។ អាជាា ធ្រ
បនចចកនទសអប់រនិំងជំនាញបនចចកនទស (TESDA) សរោប់បទបញ្ញជ វគគបណតុ េះបណាត ល។ មជឈមណឌ ល
សុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ (OSHC) សរោប់សុវតថិភាពឧសាហ្កមម និងរដ្ឋបាលសុខុោលភាព
ពលករនរៅរបនទស (OWWA) សរោប់ម៉ាូឌុ្លសតីពី PDOS ។ ម៉ាូឌុ្លភាសកូនរ ៉ារតូវបានផ្សតល់នដាយ HRD 
របស់របនទស Korea ។ 
ម៉ាូឌុ្លសិកាឋ សោននកមមវធីិ្ PDOS បនតសរោប់ OFWs របស់កូនរ ៉ា រតូវបាននធ្វើបចចុបបននភាពរាល់នពល
អនុសសរណៈននការនយាគយល់រវាងហ្វីលីពីននិងកូនរ ៉ារតូវបានបនត។ អនុសសរណៈននការនយាគយល់ននេះ
រតូវបានពនារនពល 4 ដ្ងចប់តំាងពីការចុេះហ្តថនលខ្ជានលើកដំ្បូងនៅដខនមសឆ្ន ំ 2004 ។ អនុសសរ
ណៈននការនយាគយល់គាន នលើកទី 4 រតូវបានចុេះហ្តថនលខ្នៅនលៃទី 8 ដខនមស ឆ្ន ំ 2014 ។ នទេះបីជាវា
បានផុ្សតកំណត់នៅនលៃទី 8 ដខនមស ឆ្ន ំ 2016 ការបនតអនុសសរណៈននការនយាគយល់គាន នលើ EPS កំពុង
ដំ្នណើ រការពិនិតយន ើងវញិនហ្ើយ អាចរតូវបានចុេះហ្តថនលខ្នដាយភាគីទំងពីរនៅនដ្ើមឆ្ន ំ 2017 ។ 

សរោប់សិកាឋ សោ PEOS និង PDOS, គឺPOEA និង OWWA អនុវតតម៉ាូឌុ្លទំងននេះនៅបនទប់បណតុ េះ
បណាត ល EPS (អគារ POEA 6 / ទីរកងុ Mandaluyong) ។ រកសួងការងាររបនទសកូនរ ៉ាបានកំណត់នសវា
អភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានមនុសសរបស់ខលួន (HRDK) ជាទីភាន ក់ងារនធ្វើនតសតនដ្ើមបនីធ្វើEPS-TOPIK ស្រសបតាមចាប់
ការងារបរនទស ននរបនទសកូនរ ៉ា។ នលើសពីននេះ ោនការពិនរគាេះនយាបល់ជាមួយ POEA HRDK នដ្ើមបី
ដតងតំាងភាន ក់ងារសធារណៈនៅកនុងរបនទសហ្វីលីពីន នដ្ើមបីអនុវតតការងារទក់ទងនឹង EPS TOPIK ។ 
បចចុបបននននេះវគគភាសនិងវបបធ្ម៌កូនរ ៉ា រតូវបានរគប់រគងនដាយ Jung-in Korean Language Foundation 
ដដ្លនធ្វើការផ្សតល់បឋកថ្ន និងផ្សតល់នូវសោភ រៈនយាង និងឯកសរជំនួយ។ ល។ TESDA បានផ្សតល់ជូនការ
បណតុ េះបណាត លជំនាញភាសផ្សងដដ្រ។ 

ការដំ្នណើ រការ EPS-TOPIK និងកនរមនសវារដ្ឋបាលនន PHP500 រតូវបានទទួលខុសរតូវនដាយ  OFW; 
POEA បង់នលលឈ្នួលននរគូបនងាគ លភាសស្រសបតាមចាប់ និងបទបញ្ាតតិរបស់រដាឋ ភិបាលោនកិតតិយស
ស្រសប់។ រកសួងការងាររបស់កូនរ ៉ា នធ្វើការអប់រនំរកាយនពលមកដ្ល់ និងពិនិតយសុខភាពដ្ល់ពលករមុន



នពលពួកនគចប់នផ្សតើមនធ្វើការ។ MOEL កំណត់អងគការសមស្រសបនដ្ើមបីនធ្វើទំងការតំរង់ទិសនរកាយនពល
មកដ្ល់ ក៏ដូ្ចជាការពិនិតយសុខភាពផ្សងដដ្រ។ 

 

របនទសនល 

កមមវធីិ្ននេះរតូវបានបនងកើតន ើងជាដផ្សនកមួយននកមមវធីិ្លិខិតអនុញ្ញា តការងារ (EPS) នដ្ើមបនីរៀបចំពលករ
ដដ្លនរជើសនរ ើសសរោប់ការងារនៅកនុងរបនទសកូនរ ៉ា។ ភាសកូនរ ៉ា គឺជាសិកាឋ សោសំខ្ន់មួយននកមម
វធីិ្ននេះ។ កមមវធីិ្ននេះរតវូបានទទួលសគ ល់ជាមជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត លឯកជន ជំនួសឱយអងគការរដាឋ ភិ
បាល។ កមមវធីិ្ននេះបានចប់នផ្សតើមនៅឆ្ន ំ 2009 ោនជានគាលបំណងចំបងកនុងការនរៀបចំពលករសរោប់
ដសវងរកឱកាសការងារនផ្សសងៗនៅកនុងរបនទសកូនរ ៉ា។ ននេះគឺជាកមមវធីិ្ចំបាច់មួយសរោប់អនាគតពលករ
ដដ្លរតូវបាននរជើសនរ ើសនដាយនិនយាជក នដ្ើមបីនធ្វើការនៅកនុងរបនទសកូនរ ៉ា។ ពលករកូនរ ៉ារបោណ 4000 
នាក់បាន្លងកាត់កមមវធីិ្ននេះជានរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

HRD កូនរ ៉ាបាននរៀបចំខលឹមសរសិកាឋ សោននកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លននេះរួម ទំងកមមវធីិ្សិកា។ វាគឺជា
ដផ្សនកមួយននកមមវធីិ្ EPS ។ ោនការដកសរមួលមួយចំនួននៅកនុងកមមវធីិ្សិកា ជាពិនសសកនុងឆ្ន ំ 2013 
ដដ្លជានគាលបំណងជាចមបងនដ្ើមបដីកលមអវា នដ្ើមបនី្លើយតបនៅនឹងតរមូវការរបស់ពលករ។ វគគបណតុ េះ
បណាត លរតូវនធ្វើកនុងរយៈនពល 7 នលៃ (45 នោ៉ាង) ។ HRD កូនរ ៉ា ផ្សលិតនសៀវនៅបណតុ េះបណាត ល ដដ្លនឹង
រតូវបានដចកចយនៅរគប់មជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត ល។ 

រគូបនរងៀននៅមជឈមណឌ លហ្វឹកហ្វឺនរតូវ្លងកាត់ Level 3 S-TOPIK នដ្ើមបទីទួលបានការទទួលសគ ល់
ជាផ្សលូវការ។ មិនោនកមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លសំរាប់រគបូនរងៀននទ។ នទេះជាយា៉ាងណា ោនដតភាស និង
ការវាយតនមលទូនៅប៉ាុនណាណ េះរតូវនរបើ នដ្ើមបីនរជើសនរ ើសរគូបនរងៀន ។ ការវាយតំនលនៅនពលបចចុបបននននេះ
រតូវបាននធ្វើតាមរយៈករមងសំណួររបមូលបានពីពលករចូលរួមវគគបណតុ េះបណាត ល។ ពលករនិនយាជិក
រតូវបង់របាក់ 4,500 បាតសរោប់កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លរយៈនពលរបំាពីរនលៃ។ 

 
 
 
 



ករណី កិាេី៦ 
ករមវិធីបណតុ េះបណាត លត្ម្រង់េិ រនុ្ចាកសចញ ជាកាត្ពវកិចចចាបំាច(់ឡាវ) 

 

កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ 

ចប់តំាងពីការអនុម័តអនុរកឹតយនលខ 68 របស់នាយករដ្ឋមន្រនតីកនុងឆ្ន ំ 2002 ដដ្លទមទរឱយពលករទំង
អស់ទទួលបានការដណនំាមុនចកនចញដំ្នណើ រមុននពលពួកនគនធ្វើដំ្នណើ រនៅបរនទស រកសួងមហនផ្សទ
សហ្ការជាមួយនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ជានរចើន និងជាពិនសសជាមួយ ILO បានទទួលនជាគជ័យ បានចប់នផ្សតើម
កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត មុនការចកនចញមួយ, បញ្ច ប់ជាមួយ នឹងសំណំុ ននកមមវធីិ្សិកាបណតុ េះបណាត សតង់
ដាមួយ។ 

កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លទិសនៅមុនចកនចញដំ្នណើ ររបស់ MOLSW នផ្ទត តសំខ្ន់នលើការបណតុ េះបណាត
លរគូ(TOT)សរោប់ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ។ រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករ
ទំង15 និងមជឈមណឌ លនសវាកមមការងារមួយបានបញ្ច ប់យា៉ាងនហចណាស់មួយ TOT សតីពីការតរមង់
ទិសមុនចកនចញដំ្នណើ រ នដាយនលើកកំពស់សមតថភាពរបស់ពួកនគ នដ្ើមបីនធ្វើការដណនំារបកបនដាយ
របសិទធភាពសរោប់ពលករនរៅរបនទស។ ពលករឡាវទទួលបានការដណនំានៅមជឈមណឌ លធ្នធាន
នទសនតរបនវសន៍នៅនខតត NongKhai ននរបនទសនល មុននពលបានបញ្ជូ ននៅនធ្វើការ។  

 

កមមវធីិ្សិកា 
នដាយោនការគំារទដផ្សនកបនចចកនទស និងហិ្រញ្ាវតថុពីអងគការពលកមមអនតរជាតិ (ILO) និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ 
MOLSW នៅកនុងឆ្ន ំ 2014 បានបនងកើតកមមវធីិ្សិកាបណតុ េះបណាត លសតង់ដារសរោប់កមមវធីិ្ទិសនៅមុន
នពលចកនចញ និងបានបនងកើតនសៀវនៅដណនំានដាយនដ្រួមទំងនសៀវនៅដណនំាសរោប់ពលករនទស
នតរបនវសន៍ដដ្លោនសកាត នុពល។ 
នសៀវនៅដណនំាអំពីការបណាុ េះបណាា ល ោនរបធានបទចមបងចំនួន 6 គឺៈ (1) នគាលបំណងននការនធ្វើ
ការនៅនរៅរបនទស ផ្សលរបនយាជន៍ និងបញ្ញហ របឈ្មដដ្ល ក់ព័នធ នឹងហនិភ័យជាក់ោក់ ដូ្ចជា
ពលករនទសនតរបនវសន៍។ (2) ការនរៀបចំសរោប់នធ្វើដំ្នណើ រ និងនធ្វើការនៅបរនទស វបបធ្ម៌ននរបនទស
នគាលនៅ លកខណៈពិនសសននរបនទសនគាលនៅ និងរបជាជនរបស់ខលួន សិទធិនិងការទទួលខុសរតូវ



របស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ និងរនបៀបនដាេះស្រសយជនោល េះ ឬបញ្ញហ  ។ (3) ការនរៀបចំសរោប់ការនធ្វើ
ដំ្នណើ រ រនបៀបនិងពីអវីរតូវនរតៀមនរៀបចំសរោប់ការនធ្វើដំ្នណើ រ បញ្ជ ីននធាតុសំខ្ន់គួររតូវបានកត់រតា 
រនបៀបនដ្ើមបបំីនពញទំរង់អាកាសយានដាឋ ន / ទរមង់ផ្ទទ ល់ខលួនអរតាបតូររបាក់។ (4) រនបៀបសរមបខលួនកនុង
បរយិាកាសការងារលមី។ (5) រនបៀបកនុងការរគប់រគងរបាក់ចំណូលការនផ្សាើរបាក់យល់ដឹ្ងអំពីចាប់ពនធនិង
ចាប់ ក់ព័នធ។ និង (6) នរតៀមខលួនរត ប់នៅវញិ នៅនពលបញ្ច ប់កិចចសនាការងារ។ 

 

នរជើសនរ ើសរគ ូនិងបណតុ េះបណាត ល 
ភាគនរចើនននទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករចំនួន 15 និងមជឈមណឌ លនសវាកមមការងារមួយផ្សតល់ការងារ
ដ្ល់រគូបនងាគ លកនុងផ្សទេះ ឬបុគគលិកបនចចកនទសផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកនគជាអនកបណតុ េះបណាត ល សរោប់ការ 
បណតុ េះបណាត លទិសនៅមុនចកនចញដំ្នណើ រ។ ឯលកខខណឌ ចំបាច់សរោប់ការនរជើសនរ ើសរគូគឺថ្ន រគ ូ
បងវឹកដដ្លោនសកាត នុពលរតូវបានទទួលការបណតុ េះបណាត លនដាយ MOLSW យា៉ាងនហចណាស់មតង
អំពីរនបៀបនរបើនសៀវនៅដណនំា និងការដណនំាមុននពលនចញដំ្នណើ រ។ គាត់ / នាងគួរដតដឹ្ងអំពីខលឹមសរ
ទំងកនុងនសៀវនៅដណនំាអំពីរគបូនងាគ ល និងនសៀវនៅដណនំាអំពីអនកសិកាខ កាម។ លកខណៈវនិិចឆ័យនផ្សសង
នទៀតគឺថ្ន អនកបណតុ េះបណាត លោនសកាត នុពលគួរដតោនការយល់ដឹ្ងលអអំពីគំនិត និងបនចចកនទសនន
ការនរៀនសូរតរបស់មនុសសនពញវយ័នដ្ើមបជីរមុញនិងជួយសរមួលដ្ល់ការនរៀនសូរត របកបនៅនដាយ
របសិទធភាព។ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្ និងការនស្រសចបាន 
ជាទូនៅ កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លមុននពលនចញដំ្នណើ រភាគនរចើនដដ្លរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយទីភាន ក់ងារ
នរជើសនរ ើសពលកររតូវបានចំណាយមូលនិធិ្នដាយខលួនឯង។ វគគបណតុ េះបណាត លនរៀបចំន ើងនដាយទី
ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករោនលកខណៈរគប់រគាន់នដាយខលួនឯង កនុងការនរបើរបាស់រគូបណតុ េះបណាត ល
ផ្ទទ ល់ខលួននិងនៅកនុងលវកិារបស់ពួកនគ។ 

 
 
 



ករណី កិាេី៧  
ករមវិធីបសណាត េះបណាត លជំនាញ ម្ម្មប់ពលករសេ ន្តរម្បសវ ន្៍  ម្ម្មប់ការងារ
តារនទេះ (ឥណឌូ ន្ស  ុ)ី 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លននេះ រតូវនធ្វើន ើងនដាយសោគមភាន ក់ងារពលករនទសនតររបនវសន៍(ASPATAKI)។ 
វាោននគាលបំណងផ្សតល់ដ្ល់បុគគលិកនូវជំនាញរតូវការចំបាច់ នដ្ើមបីនរៀបចំពួកនគសរោប់ការងារផ្សទេះ
នៅបរនទស ការអភិវឌ្ឍសីលធ្ម៌ោនតនមលលអ ក៏ដូ្ចជាការផ្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ពួកនគនដ្ើមបីការ រពួក
នគនៅកនុងនពលជួបរបទេះភាពទល់រចកណាមួយ។ កមមវធីិ្ននេះគូសបញ្ញជ ក់ពីភាពចំបាច់សរោប់ពួកនគ
នដ្ើមបីនរតៀមខលួនសរោប់ការវលិរត ប់របស់ពួកនគនៅឥណឌូ ននសីុវញិ បនាទ ប់ពីកិចចសនាការងាររបស់
ពួកនគ។ ជាទូនៅ វានផ្ទត តនលើការអភិវឌ្ឍភាស និងការផ្សតល់នូវបំណិនជីវតិជាមូលដាឋ ន ដូ្ចជាការរគប់
រគងហិ្រញ្ាវតថុជាមូលដាឋ ន។ 
កមមវធីិ្សិកាសរោប់កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លចំបាច់ននេះរតូវបាននធ្វើនដាយសតង់ដារនដាយរដាឋ ភិបាលកនុង
ឆ្ន ំ 2011 នដាយនផ្ទត តការយកចិតតទុកដាក់នលើការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ របកបនដាយសុវតថិភាព។ វារតូវ
បានរចនាន ើងនដាយរកុមរបឹកាជាតិវញិ្ញា បនប័រត និងវជិាជ ជីវៈ (BNSP) ។ កមមវធីិ្សិកា នទេះជាយា៉ាង
ណាក៏នដាយ រតូវបាននគន្លើយតបតាមតរមវូការជាក់ោក់របស់បណាត របនទសននទិសនៅ ជាពិនសស
នលើចាប់នទសនតររបនវសន៍និងបទបញ្ញជ នានានៅកនុងរបនទសទំងននេះ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
កនុងរយៈនពលកនលងមក កមមវធីិ្សិកាបានវវិតតនដាយនផ្ទត តជាពិនសសនលើការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍នដាយ
សុវតថិភាព នដ្ើមបីបំបាក់ទឹកចិតតពលករនទសនតររបនវសន៍ពីការផ្ទល ស់ចង់នៅនធ្វើការងារនផ្សសងនទៀតតាម     
រយៈមនធ្ាបាយខុសចាប់។ កមមវធីិ្សិកាោនរបធានបទមូលដាឋ នដូ្ចខ្ងនរកាម: 
១. ការបណតុ េះបណាត លភាស: (ក) មូលដាឋ ន: (ខ) ករមិតមធ្យម: (គ) ករមិតខពស់ 
២. ការបណតុ េះបណាត លជំនាញជាក់ដសតង: (ក) មហូបអាហរ (ខ) ការងារតាមផ្សទេះ (គ) ការដលទំមនុសស
ចស់ជរា និង( ) ការដលទំទរក និងនមើលទរក 



៣. អាកបបកិរយិាការងារ និងសីលធ្ម៌ 
៤. ចំនណេះដឹ្ងទូនៅ 

ការបណតុ េះបណាត លតាមឧតាមគតិសរោប់រយៈនពល 60 នលៃ នដាយោនវគគហ្វឹកហត់របចំនលៃចំនួនរបំាបី
នោ៉ាង នដាយនយាងតាមនសៀវនៅដណនំាអំពីការបណាុ េះបណាា ល។ ទនទឹមនឹងននេះដដ្រ ASPATAKI ក៏ោន
នសៀវនៅនដ្ហ្វឹកហត់ផ្ទទ ល់របស់ខលួន នដ្ើមបបំីនពញបដនថមជំនាញ និងការបណាុ េះបណាា លភាស។ 
 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
រគូបនរងៀនរតូវបាននរជើសនរ ើសពីកនុងចំនណាមរគូបនរងៀនោនវជិាជ ជីវៈ (ោនវញិ្ញា បនប័រត ពីរកុមរបឹកា
បញ្ញជ ក់ ក់ព័នធ) ក៏ដូ្ចជាអតីតពលករនទសនតររបនវសន៍ ដដ្លអាចផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លតាមបរបិទ
បដនថមនទៀតនៅរបនទសទទួល។ សរទូនៅគឺថ្ន ពលករនទសនតររបនវសន៍ គួរដតោនការយល់ដឹ្ងលអអំពី
រកមសីលធ្ម៌ វបបធ្ម៌ និងការងាររបស់របនទសទទួល។ កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លគួរដតអាចនលើកកំពស់
ជំនាញរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ នហ្ើយជួយពួកនគឱយនធ្វើការរបកបនដាយវជិាជ ជីវៈនិងសុវតថិភាពនៅ
នរៅរបនទស។ 

 

ការផ្សតល់មូល និធិ្និងការសនរមចបាន 
ការចំណាយនលើការហ្វឹកហ្វឺនរតូវបានទទួលខុសរតូវពីដំ្បូងនដាយ ASPATAKI ដដ្លរតូវកាត់នចញពី
របាក់ដខរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី៨ 
 កិាខ សោត្ម្រង់េិ រនុ្ចាកសចញ ម្ម្មប់ពលករសធវើការសៅបរសេ  (ហវលីពីីន្) 
 
កមមវធី្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
សិកាខ សោតំរង់ទិសនឆ្ព េះនៅមុខសរោប់ពលករហ្វីលីពីននៅបរនទស (OFWs) គឺជាសោសភាគដ៏្
ចមបងមួយននកមមវធីិ្ព័ត៌ោន និងកមមវធីិ្អប់ររំបស់ OWWA សរោប់សោជិកអនាគត នហ្ើយរតូវបាន
ចត់ទុកថ្នជាដផ្សនកមួយដ៏្សំខ្ន់ ននកមមវធីិ្ទូនៅរបស់រដាឋ ភិបាល សរោប់ផ្សតល់ការការការ រ និងគិតគូរ
ពីសុខុោលភាពរបស់ OFWs ។ 
PDOS រតូវបានបនតកនុងវធីិ្មួយដដ្ល OFWs នឹងនពញចិតតកនុងការសត ប់ការចូលរួមរបស់ពួកនគ ជាកតាត
សំខ្ន់នដ្ើមបីនឆ្ព េះនៅរកភាពនជាគជ័យផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកនគនៅកនុងការងារនរៅរបនទស។ អនកអនុវតតន៍
កមមវធីិ្របស់ខលួននឹងនធ្វើឱយរបនសើរន ើងនូវការនរបើរបាស់រនបៀបននការនលើកទឹកចិតតកនុងការផ្សតល់ PDOS ។ 
នលើកទឹកចិតតឱយ OFWs ទទួលបានព័ត៌ោន ក់ព័នធជាងមុន នៅរបនទសទិសនៅរបស់ពួកនគ ឬកដនលង
នធ្វើការ។ នហ្ើយរបសិននបើអាចនធ្វើនៅបានរួមបញ្ចូ លសោជិករគួសរ OFW នៅកនុង PDOS ។ PDOS 
សរោប់ពលករោនមូលដាឋ ននលើដី្ រតូវបានបនងកើតន ើងស្រសបតាមបញ្ាតតិអនុសរណៈ (MCs) និងអនុ
សារណៈននអនុរកឹតយ (MOI) ដូ្ចខ្ងនរកាម: 

1. POEA MC នលខ. 3, នស៊ារឆី្ន ំ 1983 - នគាលននយាបាយអនុវតាដដ្លបាននធ្វើឱយ PDOS ជា
លកខខណឌ តរមូវសរោប់រគប់ពលករមុនចកនចញ។ 
2. សរាចររួម POEA-OWWA នលខ 04, នស៊ារឆី្ន ំ 2002 និងនលខ DOLE នលខ 25-02 នស៊ារឆី្ន ំ 
2002 - នផ្សទរ PDOS ពី POEA នៅ OWWA ។ 
រកសួងមហនផ្សទនលខ 13 នស៊ារឆី្ន ំ 2003 កំណត់នគាលននយាបាយ និងនគាលការណ៍ដណនំា
សរោប់ការនរៀបចំសិកាខ សោតំរង់ទិសនឆ្ព េះនៅមុខ។ 
4. សរាចរ POEA-OWWA នលខ 01 ឆ្ន ំ 2011 - ការនផ្សទរ PDOS សរោប់ពលករដដ្លោន
នឈាម េះនិងជួលពីរដាឋ ភិបាល ពី POEA នៅ OWWA ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
ម៉ាូឌុ្ល PDOS ដំ្បូងរតូវបានរចនាន ើងនដាយ POEA ។ នៅនពលទទួលបានរបាក់ចំណូលពី 



OWWA ម៉ាូឌុ្លលមីរតូវបានបនងកើតន ើងនដាយអងគភាព OWWA ជាមជឈមណឌ លអប់រព័ំត៌ោនពលករ 
(WIEC) នដាយោនការសរមបសរមួលជាមួយអងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាល ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសហ្វីលី
ពីន (ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករហ្វីលីពីន) និងទីភាន ក់ងាររកការងារ។ 

នៅឆ្ន ំ 2006 កមមវធីិ្សិការតូវបានដកដរបនដាយសកលវទិាល័យហ្វីលីពីនរួមជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍
នសៀវនៅដណនំារគូបនងាគ ល PDOS ជានលើកដំ្បូង។ នៅឆ្ន ំ 2015 នសៀវនៅដណនំាកមមវធីិ្សិកា និង
រគូបណតុ េះបណាត លសរោប់ពលករនធ្វើការោនមូលដាឋ ននៅនលើដី្ រតូវបាននរៀបចំន ើងវញិនដាយអងគ
ភាពអភិវឌ្ឍន៍និងរតួតពិនិតយ PDOS (PDMU) ជាអងគភាពលមីរបស់អងគការ OWWA នៅកនុងឆ្ន ំ 2015  
សហ្ការជាមួយអងគការអនតរជាតិខ្ងនទសនតរបនវសន៍ (IOM) នដ្ើមបដីកលមអគុណភាពនន PDOS ។ 
នសៀវនៅនដ្ដដ្លបានដកសរមួលននេះ រតូវបាននបាេះពុមពនដាយោនការគំារទពីអងគការអនតរជាតិ សតីពី
នទសនតរបនវសន៍ (IOM) ។ 

កនុងឆ្ន ំ 2016 ម៉ាូឌូ្លលមីសរោប់អនកននសទនៅឯនាយសមុរទ និងនសៀវនៅនដ្របស់អនកបណតុ េះបណាត
លរតូវបានបនងកើតរួមគាន នដាយ OWWA-PDMU និង Joint Manning Group (JMG) ។ ម៉ាូដឌ្លនផ្ទត ត
ជាមូលដាឋ ននលើការងារនលើដដ្នសមុរទ នដាយយកចិតតួកដាក់នលើការងាររបស់អនកននសទ និងជីវ
ភាពរស់នៅនលើនាវា ការស្រសវរជាវពលកមមតាមសមុរទ កិចចសនាការងារកំរតិសតង់ដារ POEA ។ 
ការនរៀបចំរបស់ PDOS សរោប់ពលករោនមូលដាឋ ននលើដី្ គឺមិនរតូវនធ្វើតិចជាងរបំានោ៉ាងន ើយ 
ដដ្លននេះគឺមិនរាប់បញ្ចូ លនីតិវធីិ្រដ្ឋបាលចំបាច់។ ម៉ាូឌុ្ល PDOS រតូវនធ្វើនដាយគាម នការរខំ្ននដាយ
អយុតតិធ្ម៌។ បញ្ញហ ដដ្លមិនរតូវបានរគបដ្ណត ប់នដាយ PDOS នឹងរតូវបាននលើកយកនៅពិភាកា
នៅខ្ងនរៅនពលនវោដដ្លបានដបងដចកទុក។ 

PDOS កាលវភិាគរបស់ OWWA: 

• PDOS KSA - នលៃច័នទរពហ្សបតិ៍ និងនលៃសុរក 
• PDOS កាណាដា - នលៃរពហ្សបតិ៍ 
• PDOS ជប៉ាុន - នលៃពុធ្ 
• PDOS អាលលឺម៉ាង់ - នលៃរពហ្សបតិ៍ 

អនកផ្សតល់ PDOS នផ្សសងនទៀត: 



•ទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករឯកជន - កាលវភិាគមិននទៀងទត់អាស្រស័យនលើចំនួននបកខជន
ដដ្លរតូវបានកំណត់សរោប់ការបានបញ្ជូ ន។ 
•សោគមឧសហ្កមម - ោន IAs ដដ្លអនុវតនិងរបតិបតតិ PDOS ។ អនកនផ្សសងនទៀតគឺពីរដ្ងកនុង
មួយដខ។ 
•ភាន ក់ងាររគប់រគង - អាស្រស័យនលើចំនួនននការបានបញ្ជូ ន។ 
អងគការនរៅរដាឋ ភិបាលភាគនរចើននធ្វើ PDOS ជានរៀងរាល់នលៃ 2 ដ្ងកនុងមួយនលៃ។ អនកនផ្សសងនទៀត
ដូ្ចជាអនកដដ្លោនទីតំាងសថិតនៅទីរកុងនកហ្សុន បាននធ្វើដតបីដ្ងប៉ាុនណាណ េះកនុងមួយសបាត ហ៍្។ 

OWWA បានបនងកើតោតិកាសតង់ដារ PDOS សតង់ដារតាមរយៈសិកាខ សោពិនរគាេះនយាបល់និងកិចច
របជំុជាមួយអនកផ្សតល់នសវាកមមសរោប់អងគការនរៅរដាឋ ភិបាល PRAs និង IAs នដាយោនកិចចសហ្
ការជាមួយ IOM សរោប់ពលករនធ្វើការោនមូលដាឋ ននលើដី្ និងជាមួយ JMG សរោប់ពលករនិនយា
ជិតនៅសមុរទ នដ្ើមបីឱយោនការអនុវតតរបកបនដាយរបសិទធភាពនន PDOS ដូ្ចជា: ម៉ាូឌុ្ល PDOS - 
ការបងាហ ញតាមសល យ PowerPoint: នសៀវនៅនដ្របស់រគូនធ្វើបទបងាហ ញ - ជាឯកសរនយាងសតង់ដា 
ការផ្សតល់ PDOS នដាយនផ្សអកនលើនគាលបំណង និងនគាលននយាបាយនគាលននយាបាយជាផ្សលូវការ។ 
•ប័ណណផ្សសពវផ្សាយ - របនទសជាក់ោក់ "PDOS គឺជាអវី?", PDV 10 ប៊ាីត និងនលខ OFW ននវន័ិយ
ដចកចយដ្ល់ OFWs ដដ្លោនព័ត៌ោនជាមូលដាឋ នអំពីរបនទសរបស់ពួកនគ និងការងារ។ 

 

នរជើសនរ ើសរគ ូនិងបណតុ េះបណាត ល 
សរោប់បុគគលដដ្លរតូវបានចុេះបញ្ជ ីជាមួយ OWWA ជារគូបណតុ េះបណាត ល PDOS សតង់ដារននគុណ
សមបតតិដូ្ចខ្ងរកាមរតូវបានបំនពញ: 

១. ជានិសសិតបញ្ច ប់ការសិកានៅមហវទិាល័យ។ កងវេះវស័ិយអប់រ ំអាចរតូវបានជំនួសនដាយការ
បណតុ េះបណាត ល ក់ព័នធ ចំនួន 36 នោ៉ាងសរោប់នរៀងរាល់ឆ្ន ំ; ឬ 2 ឆ្ន ំននបទពិនសធ្ ក់ព័នធនានា
សរោប់ឆ្ន ំដដ្លោនកងវេះនោ៉ាង។ 
២. ចំណាប់អារមមណ៍ជាមួយនឹងបទពិនសធ្នៅនឹងកដនលងសរោប់ពលករនធ្វើការោនមូលដាឋ ននលើ
ដី្។ កនុងករណីគាម នបទពិនសធ្ន៏ននេះ គាត់រតវូចូលរួមកនុងការបណតុ េះបណាត លការស្រសវរជាវរដ្ឋបាល
ឬការងារទក់ទងនឹងការងារនៅបរនទសយា៉ាងនហចណាស់ពីរឆ្ន ំនៅនពលដាក់ កយនសនើសំុ។ 



៣. រតូវោនជំនាញទំនាក់ទំនងលអ។ គាត់រតូវដតសទ ត់ជំនាញដផ្សនកភាសអង់នគលស និងហ្វីលីពីន។ 
៤. រតូវបានបញ្ច ប់នដាយនជាគជ័យនូវការបណតុ េះបណាត លរគូបងវឹករបស់ OWWA សំរាប់ PDOS ។ 

អនកបណាុ េះបណាា ល PDOS ដដ្លបានចុេះនឈាម េះនឹងនធ្វើ PDOS សរោប់ដតកមមវធីិ្នរបើរបាស់ពួកនគ
ប៉ាុនណាណ េះ។ ការងាររនបៀបទីរបឹកាមិនអនុញ្ញា តនទ។ មន្រនាីទំនាក់ទំនងទីភាន ក់ងារមិនរតូវបានអនុញ្ញា ត
ឱយអនុវតត ឬនដ្ើរតួជាអនកបណតុ េះបណាត លបុគគលិកបនងាគ ល។ OWWA ដឹ្កនំាវគគបណតុ េះបណាត លនដាយ
ឥតគិតនលលសរោប់អនកបណតុ េះបណាត ល PDOS មតងកនុងមួយឆ្ន ំ និងនធ្វើការពរងឹងជំនាញរគបូនរងៀន
ដដ្លបានចុេះបញ្ជ ី នដាយរាប់បញ្ចូ លទំងជំនាញននការនធ្វើបទបងាហ ញនិងការសរមបសរមលួ និងការ
នធ្វើបចចុបបននភាពនលើម៉ាូឌុ្ល PDOS សតង់ដារនីមួយៗនៅនពលោនតរមូវការ។ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
នគាលននយាបាយោនស្រសប់គឺថ្ន PDOS គឺមិនគិតនលលនលើ OFWs នទ។ នទេះយា៉ាងណាក៏នដាយ
សរោប់អងគការសងគមសីុវលិ / សោគមឧសាហ្កមមដដ្លោនការទទួលសគ ល់ជាមុនពីតនមលនន 
PHP100.00 កនុងមួយពលករោន ក់ រតូវបានបញ្ជូ នសរោប់ PDOS នឹងរតូវបានគិតនៅនលើភាន ក់ងារ
នរជើសនរ ើសបុគគលិកហ្វីលីពីនកំពុងនរបើរបាស់ នដ្ើមបីរគបដ្ណត ប់នលើការចំណាយរបតិបតតិការ។ មិន
ោននលលឈ្នួលនទសំរាប់ពលករនិនយាជិតភាន ក់ងារដដ្លោនការទទួលសគ ល់ជាលកខណៈរគួសរ។ 
PDOS គឺោនសរៈសំខ្ន់សរោប់ឯកសរពលករហ្វីលីពីននៅបរនទស (OFWs) និងអនកននសទ
នៅឯនាយសមុរទមុននពលនចញដំ្នណើ រនៅបរនទស។ ពលករនទសនតររបនវសន៍របដហ្ល780.000 
នាក់បាន្លងកាត់កមមវធីិ្ននេះជានរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ៩ 
ករមវិធីបណតុ េះបណាត លរុន្ចាកសចញ  ម្ម្មប់ពលករសៅអុីម្សថ្អល (នល) 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
កមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លនរកាមកិចចសហ្របតិបតាិការនល - អីុស្រសដអល (TIC) សតីពីការដាក់អនកនធ្វើការរតូវ
បានបនងកើតរមួគាន នដាយនាយកដាឋ នការងារ (DOE)។ អងគការអនតរជាតិខ្ងនទសនតររបនវសន៍ (IOM) និង
មហវទិាល័យកសិកមម និងបនចចកវទិានៅរ ៉ាយនអត នខតតភាគឥសនតននរបនទសនល) នដ្ើមបីនរៀបចំពលករ
នលសរោប់ការងារកសិកមមនៅកនុងរបនទសអីុស្រសដអល។ ននេះគឺជាកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លដតមួយគត់នៅ
កនុងរបនទសនល។ TIC បានកាត់បនថយនលលឈ្នួលសរោប់នរជើសនរ ើសពលករនល នដ្ើមបីទទួលបានប័ណណការ
ងារ។ 
កមមវធីិ្នរជើសនរ ើសពលករននេះបានចប់នផ្សតើមនៅកនុងឆ្ន ំ 2012 នៅនពលដដ្លកិចចរពមនរពៀងមួយរតូវបាន
នធ្វើន ើងនៅកនុងឆ្ន ំ 2011 នដាយរដាឋ ភិបាលននរបនទសនល អីុស្រសដអល និងអងគការIOM នដ្ើមបីនរជើសនរ ើស
បុគគលិកកសិកមមនលសរោប់និនយាជកអីុស្រសដអល។ 

ពលករនទសនតររបនវសន៍នលរបោណ 25.000 នាក់បានផ្សគត់ផ្សគង់ពលករភាគនរចើន សរោប់វស័ិយកសិកមម
របស់របនទសអីុស្រសដអល។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ នយាងតាមអងគការឃាល ំនមើលសិទិធមនុសស នៅដត
រតូវនធ្វើឱយបាននរចើនកនុងការអនុវតតចាប់ សតីពីនោ៉ាង និងលកខខណឌ ការងារ និងការបន្រងាក បនលើនិនយាជក
ដដ្លរនំោភនលើសិទធិរបស់ពលករ។ អីុស្រសដអល គួរដតពរងឹងការរគប់រគងរបស់ខលួននលើការអនុវតតតាម
និនយាជកជាមួយនឹងចាប់ និងបទបញ្ញជ ការងារោនស្រសប់ និងពរងឹងការការ រសិទធិការងាររបស់ពល
ករបរនទស។ នទេះបីជាពលករនលនៅអីុស្រសដអលរបឈ្មនឹងបញ្ញហ ធ្ៃន់ធ្ៃរក៏នដាយ ក៏បញ្ញហ ទំងននេះអាច
រតូវបាននដាេះស្រសយនដាយសររដាឋ ភិបាលអីុស្រសដអល បានរាយការណ៍ថ្នោនចាប់ និងរបព័នធនិយ័ត
កមមនដ្ើមបីការ រពលករនទសនតររបនវសន៍។ 

អាជាា ធ្ររបជាជននទសនតររបនវសន៍និងដដ្នដី្ (PIBA) និងរកសួងនសដ្ឋកិចច (អតីតរកសួងឧសាហ្កមម
និង ណិជជកមម) ទទួលបនទុករគប់រគងវស័ិយកសិកមម។ 
 
កមមវធីិ្សិកា 
 កមមវធីិ្ននេះរតូវបានបនងកើតន ើងនដាយ IOM, DOE និងមហវទិាល័យកសិកមម និងបនចចកវទិា។ វគគប



ណតុ េះបណាត លននេះ មិនរតូវបានតរមូវនដាយចាប់នទ ប៉ាុដនតរតូវបានបនងកើតជាពិនសសសរោប់កមមវធីិ្ TIC 
។ អនកហ្វឹកហត់រតូវបញ្ច ប់សិកាឋ សោកនុងនពល 7 នលៃ ោនរយៈនពលសរុប 62 នោ៉ាង។ 
លវីនបើមិនោននសៀវនៅដណនំារតូវបាននរបើកនុងការអនុវតតកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លក៏នដាយ ក៏តារាងនពល
នវោកំណត់ខ្ងនរកាមរតវូបានអនុវតត ដូ្ចខ្ងនរកាម: 

• នលៃទី 1: 

 នសចកតីដណនំាអំពីការនរៀបចំ និងការសន ក់នៅនិងកដនលងហ្វឹកហត់ 
 ពិនិតយនមើលថ្នន ក់នរៀន 

•នលៃ 2: 

 នសចកតីដណនំាពីរបនទសអីុស្រសដអល 
 ឧបករណ៍កសិកមម និងរបតិបតតិការ 

•នលៃទី 3: 

 នធ្វើការនៅកសិដាឋ ន 
 ភាសអង់នគលសសរោប់ការទំនាក់ទំនង និងការងារកសិកមម 

•នលៃទី 4: 

 ទសសនកិចច និងសិកាកសិកមម 
 មហវទិាល័យកសិកមម និងបនចចកវទិា 
 នរកាយនពលបណតុ េះបណាត លទំនាក់ទំនងភាសអង់នគលស 

•នលៃទី 5: ដី្និងជី 

 ការការ ររុកខជាតិ 
 រុកខជាតិផ្ទក  
 ការពិនិតយន ើងវញិនូវថ្នន ក់នរៀន: ការបណាុ េះបណាា លទំនាក់ទំនងភាសអង់នគលស 

•នលៃទី 6: ការចិញ្ច ឹមសតវ 

 ដំ្នណើ រទសសនកិចចសិកានៅកសិដាឋ ន 



 ការពិនិតយន ើងវញិនូវថ្នន ក់នរៀន: ការបណាុ េះបណាា លទំនាក់ទំនងភាសអង់នគលស 

 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
មហវទិាល័យកសិកមមនិងបនចចកវទិារ ៉ាយនអត - នរជើសនរ ើសនិងបណតុ េះបណាត លរគបូនរងៀនសរោប់កមម
វធីិ្។ 
 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្ និងការសនរមចបាន 
កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លននេះរតូវបានផ្សតល់មូលនិធិ្យា៉ាងនពញនលញពីរដាឋ ភិបាលនល។ មិនគិតនលលដ្ល់កមម
ករ សិកាខ កាមនទ។ 

វគគបណតុ េះបណាត លននេះបានចប់នផ្សតើមនៅឆ្ន ំ 2015 នដ្ើមបបីណតុ េះបណាត លពលករ ដដ្លបាននរជើសនរ ើស
សរោប់ការងារកនុងវស័ិយកសិកមមនៅអីុស្រសដអល។ នៅឆ្ន ំ 2015 ពលករនលសរុបចំនួន 885 នាក់បាន
ទទួលកមមវធីិ្ហ្វឹកហ្វឺន ខណៈពលករចំនួន705 នាក់រតូវបានបណតុ េះបណាត លនៅកនុងឆ្ន ំ 2016 (មករា - 
តុោ) និងពលករ 502 នាក់នៅឆ្ន ំ 2017 (ដខមករា ដ្ល់ ដខកុមភៈ) ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ១០ 
ករមវិធីបណតុ េះបណាត ល ម្ម្មប់ពលករអនកសបេះថ្នែប៊ាឺរនីម្ព(នល) 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ 
អនកនបេះដផ្សលប៊ាឺរជីាពលករពិនសស។ ពួកនគមិនរតូវបានជួលជាបុគគលិកនទ។ ពួកនគទទួលបានចំណូលពី
ការលក់ដផ្សលនឈ្ើដដ្លពួកនគរបមូលផ្សល។ អនកនរជើសនរ ើសរបស់ពួកនគបញ្ជូ នពួកនគនៅនធ្វើការខណៈពួក
នគដសវងរកអនកទិញរបស់ពួកនគ។ ភាគនរចើនននពលករទំងននេះភាគនរចើនមកពីភាគខ្ងនជើងននរបនទស
នល។ កមមវធីិ្ននេះ បាននកើតន ើងនៅនពលោនសោព ធ្ការផ្ទល ស់បតូរសថ នភាពស្រសបចាប់ននអនកនបេះដផ្សលប៊ាឺរ ី
នរពជនជាតិនលនៅហវ ំង ង់កំពុងដតនកើនន ើង។ ពួកនគមកនលើទិដាឋ ការអនកនទសចរ នហ្ើយមិនរតូវបាន
ជួលនដាយរកុមហ្៊ាុនដដ្លទិញដផ្សលប៊ាឺរនីនាេះនទ។ 
ឧបសគគយូរអដងវងននរបនភទននការនរៀបចំការងារននេះគឺថ្ន អនកនបេះដផ្សលនឈ្ើននេះជាញឹកញាប់មិនរករបាក់
ចំណូលតាមអវីពួកនគរពឹំងទុក។ ដូ្ចនេះការបណណុេះបណាខ លរតូវបាននមើលន ើញថ្ន គឺជាការនធ្វើអនតរាគមន៍
មួយនដ្ើមបីបនងកើនការរកចំណូលរបស់ពួកនគ។ គនរោងបណតុ េះបណាត លបចចុបបនន រតូវបានបនងកើតន ើងកនុង
ឆ្ន ំ 2008 នដាយោនការដកសរមួលរបចំឆ្ន ំ នដាយសរដតការផ្ទល ស់បតូរលកខខ័ណឌ ឧសាហ្កមមលក់ដូ្រដផ្សល
ប៊ាឺរ ីក៏ដូ្ចជាល័កខខ័ណឌ ការងារ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
មន្រនតីបណតុ េះបណាត លបាននរៀបចំកមមវធីិ្សិកាតាមបទបញ្ាតតិនិងនគាលការណ៍ដណនំាឆ្ន ំ 2003 ជាមួយ
នឹងព័ត៌ោនពីរបនទសនគាលនៅសរោប់រដូ្វកាលនីមួយៗ។ ចាប់រគប់រគងកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លននេះ
គឺចាប់ឆ្ន  ំ1985 ដដ្លនធ្វើនិយ័តកមមនននរគាងសំខ្ន់សរោប់នីតិវធីិ្ និងោតិកាទូនៅននតរមូវការស្រសប
ចាប់ននការបណតុ េះបណាត ល។ បទបញ្ញជ ឆ្ន ំ 2003 របស់រកសួងការងារ ក៏រតូវបាននរបើជានគាលការណ៍
ដណនំាកនុងការនរៀបចំកមមវធីិ្សិកាផ្សងដដ្រ។ 
នដាយសរពលករភាគនរចើនរស់នៅតាមនខតតមួយចំនួននៅភាគឦសនននរបនទសការហ្វឹកហត់រតូវ
បាននរៀបចំន ើងនៅកនុងតំបន់ទំងននេះនដ្ើមបសីរមបសរមួលពលករ និងនដ្ើមបីសនសំការចំណាយនានា។ 
នដាយសរលកខខណឌ ននការងារផ្ទល ស់បតូរពីមួយរដូ្វនៅរដូ្វកាល ការសរមបសរមួលននការហ្វឹកហ្វឺនរតូវ
ដតោនការដកតរមូវជានិចច។ 



វគគហ្វឹកហត់ោនរយៈនពល 6 នោ៉ាងសរោប់រកុមនីមួយៗននអនកោនចំនួនគាន នរចើន បាននរៀបចំសរោប់ 
រយៈនពលមួយសបាត ហ៍្ នៅចុងដខមិលុនា ដ្ល់ ក់កណាត លននដខកកកដា។ នសៀវនៅដណនំាសរោប់វគគ
បណាុ េះបណាា លននេះ គឺនសៀវនៅដណនំាឆ្ន ំ 2007 ដដ្លជានសៀវនៅដណនំាសរោប់ពលករបរនទសទូនៅ
នដាយោនព័ត៌ោនជាក់ោក់អំពីការនរជើសនរ ើសដផ្សលនឈ្ើ។ 
 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
ោនរគូបនរងៀនពីររកមុ។ រកុមទីមួយរតូវបានបនងកើតន ើងនដាយមន្រនតីបណតុ េះបណាត លដដ្លជារគូបនរងៀន
អចិនន្រនតយ៍ននមជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត ល។ រកុមនផ្សសងនទៀត រតូវបានបនងកើតន ើងនដាយបុគគលធ្នធាន
រតូវបានអនញ្ជ ើញសរោប់វគគជាក់ោក់។ 

រគូដដ្លរតូវបានអនញ្ជ ើញជាមនុសសធាល ប់នធ្វើការនៅបរនទសដូ្ចជាមន្រនតីការងារ ដដ្លរតូវបាននគដាក់នៅ
ការយិាល័យការងារ ឬសថ នទូត និងពលករនទសនតររបនវសន៍មកនធ្វើការនៅបរនទសោនបទពិនសធ្ន៍
យូរ។ សំណួរគឺជារបភពព័ត៌ោនសំខ្ន់សរោប់វាយតនមលរគូ និងការបណតុ េះបណាត ល។ 

មិនោនកមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លជាផ្សលូវការសរោប់រគូនទ។ ការបណតុ េះបណាត លននេះ រតូវបានឧបតថមភនដាយ
រាជរដាឋ ភិបាលនល នហ្ើយការបណតុ េះបណាត លននេះគឺមិនគិតនលលនទ។ ខណៈនពលដដ្លវាសំខ្ន់បំផុ្សតនដ្ើមបី
ធានាថ្នអនកនបេះដផ្សលនឈ្ើទំងអស់ ពិនសសអនកលមីយល់ដឹ្ងពីលកខខណឌ ពិតននការងារ និងកិចចរពមនរពៀង
ដដ្លបាននធ្វើន ើងជាមួយអនកទិញ នដ្ើមបីទប់សក ត់ជនោល េះ ឬ កយបណតឹ ងនានា។ រកុមពលករចំនួនតិច 
គឺទំនងជានធ្វើនអាយពលកររគប់គាន ោនភាពងាយស្រសួលកនុងការទទួលបានការយល់ដឹ្ងនពញនលញ។ 
 

ការផ្សតល់មូល និធិ្និងការសនរមចបាន 

ការបងាហ ត់បនរងៀនននេះ គឺជាការចំបាច់ - រគប់អនកនរជើសនរ ើសទំងអស់រតូវ្លងកាត់វគគបណតុ េះបណាត ល
ននេះនៅមុននពលពួកនគរតូវបាននគបានបញ្ជូ ននៅបរនទស។ ចប់តំាងពីកមមវធីិ្ននេះបានចប់នផ្សតើមនៅឆ្ន  ំ
2008 ពី 7000 នៅ 9000 អនកនរជើសនរ ើសយកនរៀងរាល់ឆ្ន ំរតូវបាននគបណតុ េះបណាត លនៅកនុងកមមវធីិ្ននេះ។ 
សហ្ជីពពលករដផ្សលនឈ្ើនិងសមព័នធមិតតហវ ំង ង់ គំារទនគាលនៅនដ្ើមបីផ្សតល់តនមលដ្ល់អនកនបេះដផ្សលបឺរដីដ្ល
ជាពលករនិនយាជិក រតូវបានរគបដ្ណត ប់នដាយកិចចរពមនរពៀងរួមននឧសាហ្កមមជនសមព័នធមិតត។ 
នៅរបនទសស៊ាុយដអ៊ាត អនកនបេះដផ្សលនឈ្ើោននដ្ើមកំនណើ តនៅរបនទសនល រតវូបាននគជួលឱយនធ្វើការតាម



ធ្មមតាតាមរយៈភាន ក់ងារការងារ។ នៅឆ្ន ំ 2013 របនទសស៊ាុយដអ៊ាតបានផ្សតល់ទិដាឋ ការចំនួន 6000 ដ្ល់
អនកនបេះដផ្សលប៊ាឺរនីរពនៅរបនទសនល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ករណី កិាេី ១១ 
ការបណតុ េះបណាត លរុន្ចាកសចញ ម្ម្មប់រមករសៅម្បសេ ជប ុន្ (សវៀត្ ណារ) 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ 
របនទសជប៉ាុនបានចប់នផ្សាើមទទួលបានពលករបណាុ េះបណាា លពីរបនទសនវៀតណាម តំាងពីដំ្បូងនន
ទសវតសរឆ៍្ន ំ 1990 ។ កនុងនាមជារបនទសអភិវឌ្ឍន៍មួយោនបនចចកវទិាទំននើប របនទសជប៉ាុនទមទរឱយ
ោនពលករោនគុណភាពខពស់ រួមទំងជំនាញវជិាជ ជីវៈលអ។ នដ្ើមបីអាចនធ្វើការនៅកនុងរបនទសជប៉ាុនអនក
នធ្វើការមិនរតឹមដតរតូវការជំនាញវជិាជ ជីវៈប៉ាុនណាណ េះនទ ប៉ាុដនតក៏រតូវបំនពញនូវតរមូវការភាសជប៉ាុននិងយល់
ដឹ្ងពីចាប់ជាតិ ទំននៀមទោល ប់ និងវបបធ្ម៌របស់របនទសជប៉ាុន។ 
ដូ្នចនេះការបណតុ េះបណាត លភាសជប៉ាុននិងការដណនំារតូវបានចប់នផ្សតើមភាល មៗនៅនពលការចុេះហ្តថនលខ្
នលើកិចចរពមនរពៀងរបស់ជប៉ាុន នដ្ើមបីទទួលយកពលករបណាុ េះបណាា លនៅនលើការងារ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
នាយកដាឋ នការងារនរៅរបនទស (DOLAB) ទទួលខុសរតូវចំន េះការអភិវឌ្ឍកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លនិង
កមមវធីិ្សិកា។ នដាយដផ្សអកនលើសោភ រៈបណតុ េះបណាត លសតង់ដាររបស់ DOLAB សហ្រគាសរតូវទទួល
ខុសរតូវកនុងការដកដរប / ដកសរមួលសោភ រៈនដ្ើមបីបំនពញតាមតរមូវការជាក់ោក់ និងលកខខណឌ ននទីតំាង
ការងារ។ កមមវធីិ្សិកាភាសជប៉ាុន និងវគគបណតុ េះបណាត ល រតូវបាននធ្វើបចចុបបននភាពជានទៀងទត់ នដ្ើមបី
បំនពញតាមតរមវូការរបស់របនទសទទួល។ 

ជាទូនៅកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លរតវូការរយៈនពលបួនដខ រួមទំងការអប់រតំរមង់ទិសដដ្លតរមូវឱយោន
យា៉ាងនហចណាស់ 74 សិកាឋ សោ។ វគគបណតុ េះបណាត លរតូវបាននធ្វើន ើងជាញឹកញាប់នដាយដផ្សអកនលើ
តរមូវការរបស់អនកនរបើ។ វគគបណតុ េះបណាត លនីមួយៗោនសោសភាពពី 15 នៅ 25 សិកាខ កាម។ នទេះបី
ជាយា៉ាងណាក៏នដាយ វាអាស្រស័យនលើសំណូមពររបស់អនកនរបើកោល ំងពលកមម ពីចំនួនសិកាខ កាមកនុងវគគ
នីមួយៗអាចោនទំហំ្តូចជាង។ 

 



កមមវធីិ្សិកា 
នាយកដាឋ នការងារនរៅរបនទស (DOLAB) ទទួលខុសរតូវចំន េះការអភិវឌ្ឍកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លនិង
កមមវធីិ្សិកា។ DOLAB សហ្រគាសរតូវទទួលខុសរតូវកនុងការដកដរប / ដកសរមួលសោភ រៈនដ្ើមបបំីនពញ
តាមតរមូវការជាក់ោក់ និងលកខខណឌ ននទីតំាងការងារ។ កមមវធីិ្សិកាភាសជប៉ាុន និងសិកាឋ សោរតូវ
បាននធ្វើឱយទន់សម័យ នដ្ើមបបំីនពញតាមតរមវូការរបស់របនទសទទួល។ 

វគគបណតុ េះបណាត លរតូវការរយៈនពលបួនដខ រួមទំងសិកាឋ សោដដ្លតរមូវឱយោនយា៉ាងនហចណាស់ 
74 សិកាឋ សោ។ សិកាឋ សោរតូវនធ្វើន ើងនដាយដផ្សអកនលើតរមូវការរបស់អនកនរបើ។ វគគបណតុ េះបណាត ល
នីមួយៗោនសោសភាពពី 15 នៅ 25 សិកាខ កាម។ សិកាខ កាមកនុងវគគនីមួយៗអាចោនទំហំ្តូចជាង។ 

សោភ រៈកមមវធីិ្តំរង់ទិស បានចំណាយនពលនវោនិងធ្នធានជានរចើននលើការអភិវឌ្ឍ និងការនធ្វើបចចុបបនន
ភាពនៅកនុងសថ ប័នរគប់រគងរដាឋ ភិបាលក៏ដូ្ចជាសហ្រគាស។ នៅកនុងប៉ាុនាម នឆ្ន ំលមីៗននេះ រដាឋ ភិបាលបាន
នចញនគាលននយាបាយមួយចំនួនសរោប់ការសរមបសរមួលវគគបណតុ េះបណាត លសរោប់របជាជនរកីរក
និងរគួសរដដ្លោនកងវល់ ពិនសសនដ្ើមបឱីយរបជាជនទំងននេះអាចោនឱកាសកាន់ដតនរចើន នដ្ើមបីចូល
រួមទីផ្សារការងារដ៏្លំបាកនៅកនុងរបនទសជប៉ាុន។ 

នទេះបីជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ការនរៀបចំការបណាុ េះបណាា លជំនាញដ្ល់រគូបនងាគ លរបស់សហ្រគាសមិន
រតូវបានអនុវតតជាញឹកញាប់នដាយសថ ប័នរគប់រគងរបស់រដាឋ ភិបាល ោនដចងកនុងចាប់នលខ 72. ននេះគឺ
ជាមូលនហ្តុមួយកនុងចំនណាមនហ្តុផ្សលដដ្លសមតថភាពរគូបងវឹករបស់សហ្រគាសនៅោនករមិតនៅ
ន ើយ។ គណៈរបតិភូននអងគការបណតុ េះបណាត លនិងការនចញវញិ្ញា បនបរតដ្ល់ពលករ នដាយគាម នយនត
ការលកខណៈវនិិចឆ័យ។ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
ភាគនរចើនននពលករអាចទទួលបានការឧបតថមភសរោប់នលលឈ្នួលបណតុ េះបណាត ល អាស្រស័យនលើនពល
នវោពួកនគចូលរួមកនុងវគគបណតុ េះបណាត ល។ 

កនុងរយៈនពលប៉ាុនាម នឆ្ន ំលមីៗននេះ ោនពលកររបដហ្ល 20.000 នៅ 30.000 នាក់ បាននៅជប៉ាុនជានរៀង
រាល់ឆ្ន ំ ប៉ាុដនតចំនួនអនកបានចូលរមួវគគហ្វឹកហ្វនឺតំរង់ទិសរតូវដតខពស់ជាង នដាយសរដតចំនួនពិតរបាកដ្
មិនរតូវបាននរជើសនរ ើស ឬមិនបានបញ្ច ប់ការបណតុ េះបណាត ល នដាយសរដតនហ្តុផ្សលផ្ទទ ល់ខលួន។ 



ករណី កិាេី ១២ 
ករមវិធីបណតុ េះបណាត លត្ម្រង់េិ  ម្ម្មប់ពលករសៅម្បសេ ម្ម ស  ុ ី(សវៀត្ ណារ) 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
នវៀតណាមបានចប់នផ្សតើមបញ្ជូ នពលករនៅរបនទសោ៉ា ន សីុ នៅកនុងឆ្ន ំ1992 ។ កិចចរពមនរពៀងនទវរភាគី 
(MOU) រវាងរបនទសទំងពីររតូវបានចុេះហ្តថនលខ្នៅឆ្ន ំ 2003 ។ នៅឆ្ន ំ 2015 អនុសសរណៈលមីរតូវបាន
ចុេះហ្តថនលខ្ ជំនួសឱយអនុសសរណៈននការនយាគយល់គាន ឆ្ន ំ 2003 ។ នទេះយា៉ាងណាឆ្ន ំ 2015 មិនរតូវ
បានអនុវតតជាផ្សលូវការនទ។ រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ ោនពលករជាង 222.000 នាក់ បានមកពីរបនទសនវៀ
តណាមកំពុងនធ្វើការនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ។ របនទសោ៉ា ន សីុ គឺជាទីផ្សារននវជិាជ ជីវៈចរមុេះមួយ មិន
តរមូវឱយោនជំនាញការងារខពស់ និងទមទរនលើការចំណាយទប។ ចំណុចននេះនឹងសរមបសរមួលនិង
បនងកើតឱកាសបដនថមនទៀត សរោប់ពលករនិនយាជិតជានរចើនមកពីតំបន់ជនបទ និងរគួសររកីរក។ 

របនទសនវៀតណាម គឺជារបនទសរបភពមួយកនុងចំនណាមរបនទសចំនួន 15 ននពលករបរនទសនៅកនុង
របនទសោ៉ា ន សីុ។ ការនរជើសនរ ើសពលករនទសនតរបនវសន៍ រតូវបាននធ្វើសរោប់ពលករទូនៅ (ជំនាញ
គាម នជំនាញ) ។ ពលករបរនទសនធ្វើការនៅកនុងវស័ិយផ្សលិតកមម សំណង់ ចោក រ កសិកមម និងនសវាកមម។ 

របាក់ឈ្នួលអបបបរោនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុោនចំនួន 1,000 រងីហ្គីតោ៉ា ន សីុ នៅឧបទវីបោ៉ា ន សីុ
និង 920 រងីហ្គីតោ៉ា ន សីុនៅសបានិងសរា៉ាវា៉ាក់។ របាក់ឧបតថមភនិងរបាក់រងាវ ន់គឺសថិតនៅនលើការសំនរច
របស់និនយាជក។ 
ការបង់ពនធពីចំណូលការងារបចចុបបនន ទទួលរងការខុសរតូវពីសំណាក់ពលករនដាយសរដតការអនុវតតន៍
របាក់ឈ្នួលអបបបរោ ប៉ាុដនតរតូវបាននគរពឹំងថ្ន នឹងផ្ទល ស់បតូរនៅជានិនយាជក។ ននេះគឺជាកមមវតថុនននគាល
ននយាបាយរបស់របនទស។ 
ការនចទរបកាន់មួយចំនួន អាចរតូវបានដាក់នលើពលករដូ្ចជាការសន ក់នៅោនការធានារា៉ា ប់រង។ ល។ 
សថិតនៅនរកាមនគាលននយាបាយរបស់រដ្ឋដដ្លោនស្រសប់។ 

 

កមមវធីិ្សិកា / ការនរជើសនរ ើសរគ ូនិងការបណតុ េះបណាត ល 
ោតិកាកមមវធីិ្សិកានិងការនរជើសនរ ើសរគ ូនិងការបណតុ េះបណាត ល សរោប់កមមវធីិ្ននេះគឺដូ្ចគាន នឹងករណី



សិកាទី 11 នៅនលើកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លការតំរង់ទិសសរោប់ពលករជប៉ាុន។ ភាគនរចើនននពលករ
បានបញ្ជូ ននៅរបនទសោ៉ា ន សីុបានទទួលការគំារទលវកិាសរោប់ការបណតុ េះបណាត លទិសនៅ ដដ្ល
រគបដ្ណត ប់នៅនលើនលលនដ្ើមសរោប់សោភ រៈហ្វឹកហ្វឺនទំងអស់ នដាយមិនគិតនលលចំន េះសិកាខ កាម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ១៣ 
ករមវិធីត្ម្រង់េិ សលើ ខុភាព ន្ិង វុត្តិភាពការងារសៅកថ្ន្ែងសធវើការ (ម្ប៊ាុយសណ) 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
គណៈកោម ធិ្ការតរមតួសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការរតូវបានបនងកើតន ើងនៅនលៃទី 9 ដខមិលុនា
ឆ្ន ំ 2011 នដ្ើមបីនដាេះស្រសយបញ្ញហ សុវតថិភាព និងសុខភាព នដាយសរដតការនកើនន ើងនននរគាេះថ្នន ក់ចរា
ចរណ៍ ការសល ប់និងជំងឺទក់ទងនឹងការងារ ដដ្លនកើតន ើងនៅកដនលងនធ្វើការ ជាពិនសសនៅកនុងវស័ិយ
សំណង់និងផ្សលិតកមមនៅរប៊ាុយនណ។ នាយកដាឋ នការងារជាអនកទទួលខុសរតូវកនុងការបនងកើត និងនលើក
កមពស់សរៈសំខ្ន់ននសុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ។ 
កមមវធីិ្តំរង់ទិសសតីពី "សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅឆ្ន ំ  2009" និង បទបញ្ញជ របំាពីររបស់ខលួន រតូវ
បានបនងកើតន ើងនដ្ើមបផី្សតល់ចំនណេះដឹ្ង និងការយល់ដឹ្ងអំពីសរៈសំខ្ន់ននសុវតថិភាព និងសុខភាពទំង
នៅកនុងបរយិាកាសការងារសធារណៈនិងឯកជន និងបងាហ ញពីសរៈសំខ្ន់ននតួនាទី និងការទទួល
ខុសរតូវរបស់និនយាជក និងបុគគលិក នដ្ើមបបីនងកើតបរយិាកាសការងាររបកបនដាយសុវតថិភាព។ 

ដូ្ចគាន ននេះដដ្រ កមមវធីិ្តំរង់ទិសោននគាលនៅនលើកកមពស់ការបញ្ញជ ទិញ និងបនងកើតការយល់ដឹ្ងជាស
ធារណៈអំពីបទនលមើស និងការដាក់ទណឌ កមមចំន េះការមិនអនុវតតតាម។ ននេះក៏ជាការនលើកទឹកចិតតដ្ល់
និនយាជកនិងនិនយាជិត ឱយចត់វធិានការកនុងការបនងកើតរបព័នធរគប់រគងសុវតថិភាពនិងសុវតថិភាពការងារ
សមស្រសប ដដ្លរួមបញ្ចូ លនគាលននយាបាយដផ្សនការសកមមភាពការអនុវតត និងសុវតថិភាពរបស់ពលករ
នដ្ើមបីនជៀសវាង ឬកាត់បនថយអរតានរគាេះថ្នន ក់ចរាចរណ៍សល ប់ និងជំងឺទក់ទងនឹងការងារនៅកដនលងនធ្វើ
ការ ។ កមមវធីិ្តំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើន ើងនៅកនុងការបងាហ ញផ្សលូវដដ្លចប់នផ្សតើមនដាយនាយកដាឋ នការងារ
និងនដ្គូរបស់ខលួននៅកនុងគណៈកោម ធិ្ការដឹ្កនំាចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2013 ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
ការរចនាកមមវធីិ្តំរង់ទិស រតូវបានសរមបតាមតរមូវការនិងតរមូវការរបស់រកុមឧសាហ្កមមនីមួយៗ។ 
ោតិកាទូនៅននកមមវធីិ្តំរង់ទិសោនដូ្ចខ្ងនរកាម: 



•សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការឆ្ន ំ 2009 
•សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (2013) 
•សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ការរគប់រគងនរគឿងនញៀន) ចាប់ឆ្ន ំ 2013 
•បទបញ្ញជ សតីពីសុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្ន ំ 2014) 
•បទបញ្ញជ សតីពីសុវតថិភាពការងារ និងសុខភាព (សំណង់) នៅកដនលងនធ្វើការឆ្ន ំ 2014 
•សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្ន ំ 2001) 
•សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្ន ំ 2009) 
•បទបញ្ញជ សតីពីសុវតថិភាព និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្ន ំ 2014) 
•បទបញ្ញជ សតីពីសុវតថិភាព និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (ឆ្ន ំ 2014) 

ោតិកាននការយល់ដឹ្ងជាមូលដាឋ ន សតីពី សុវតថិភាពការងារ និងសុខភាព រួមោនរបធានបទខ្ងនរកាម: 

•បំណងសរោប់សុវតថិភាពការងារនិងសុខភាពលំដាប់ 2009 

•សរៈសំខ្ន់ននសុវតថិភាព និងសុខភាពនៅឯការងារ 
•ចាប់សីុវលិ ក់ព័នធ និងចាប់រពហ្មទណឌ  
•បទបញ្ញជ ដដ្លសថិតនៅនរកាមសុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពឆ្ន ំ 2009 
•អនុវតតន៍បទបញ្ញជ នៅរដាឋ ភិបាល 
•ការនលើកដលងមនុសសនៅកដនលងនធ្វើការ 
•មុខងារទូនៅនយាងតាមសមតថភាពនផ្សសងគាន  
•សុវតថិភាពការងារនិងការនរៀបចំសុខភាព 

o ការជូនដំ្ណឹង និងការរាយការណ៍ពីនរគាេះថ្នន ក់នរគាេះថ្នន ក់នកើតន ើង 
o ការនសុើបអនងកតឧបបតតិនហ្តុ 

•ការអនុវតតសិទធិអំណាច 

o ការកំណត់អតតសញ្ញា ណរបស់អធិ្ការ និងមន្រនាីដដ្លោនអំណាច 
o អំណាចរបស់អធិ្ការ 
o ការ របុគគលិក 
o សកមមភាពដដ្លរតវូនធ្វើនៅនពលោនការបញ្ញជ ទិញ 



•បទនលមើសរពហ្មទ័ណឌ និងពិន័យទូនៅ 

o បទនលមើសទក់ទងនឹងការជួសជុលនិងបញ្ឈប់ការងារ 
o បទនលមើសសំរាប់ជននលមើសមតងនទៀត 

•សុវតលិភាពនិងសុខភាពនៅរកុមការងារ 

o បញ្ញហ ដដ្លគួរដតរតវូបានយកនៅកនុងគណនីនៅនពលនធ្វើការ 
o សិកាខ សោសតីពីការងារ 
o ឧបករណ៍ការ រផ្ទទ ល់ខលួន (PPE) 

កមមវធីិ្តំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើរួចរាល់កនុងរយៈនពលកនលេះនលៃកនុងមួយរកុម។ វារតូវបាននធ្វើន ើង កនុងអំ ុង
នពលបងាហ ញផ្សលូវនិងតាមការនសនើសំុ សរោប់ការសនងខបជាក់ោក់កនុងសថ ប័ននិងរកុមហ្៊ាុន។ មិនោន
នសៀវនៅដណនំារតូវបាននបាេះពុមពដចកផ្សាយនទ លវីនបើសំណំុបទបងាហ ញតាម PowerPoint សតង់ដាររតូវ
បាននគនរបើរបាស់សរោប់ជាឯកសរនយាងក៏នដាយ។ 

 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
រគូបនរងៀនសរោប់កមមវធីិ្តំដរតំរង់ គឺមន្រនាីហ្វកឹហ្វឺនសំខ្ន់ៗមកពីគណៈកោម ធិ្ការការងារសុវតថិភាព 
និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ។ វាគមិនោនចំណុចបនងាគ លពី: 

•នាយកដាឋ នសុខុោលភាព និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ នាយកដាឋ នការងារ រកសួងមហនផ្សទ 
•នាយកដាឋ នថ្នមពល និងឧសាហ្កមម នរកាមនាយករដ្ឋមន្រនតី 
•នសវាសុខភាពបរសិថ ន និងរកសួងសុខ្ភិបាល 
•នាយកដាឋ នការងារសធារណៈ នរកាមរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
កមមវធីិ្តំរង់ទិសរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយរកសួងការងារ និងនដ្គូរបស់ខលួន។ មិនគិតកនរមអនកចូលរួមនទ។ 
កមមវធីិ្ននេះរតូវបានផ្សតល់មូលនិធិ្យា៉ាងនពញនលញពីរដាឋ ភិបាល។ 



ករណី កិាេី ១៤ 
ករមវិធីបណតុ េះបណាត ល ខុភាព ន្ិង វុត្តិភាពពលករឧ ាហករម(ម្ម ស  ុ)ី 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
របនទសោ៉ា ន សីុបានដណនំាសិកាខ សោ អំពី "វគគផ្ទត ច់រព័រត" នៅឆ្ន ំ 2004 នដាយនផ្ទត តនលើដំ្ណាក់
កាលនរកាយការមកដ្ល់។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ កមមវធីិ្ននេះរតូវបានផ្ទអ កនៅឆ្ន ំ2007 នដាយសរ
ដតការផ្ទល ស់បតូរនគាលននយាបាយ និងការចំណាយរបតិបតតិការ។ ការផ្ទល ស់បតូរនគាលននយាបាយននេះគឺ
ជាលទធផ្សលននការចត់តំាងភាន ក់ងារនំាមុខកនុងការដកសរមួលពលករនទសនតររបនវសន៍ ពីរកសួង
ធ្នធានមនុសសនៅរកសួងមហនផ្សទ។ 

ទីភាន ក់ងារមួយជារកុមរបឹកាអភិវឌ្ឃន៍ឧសាហ្កមមសំណង់ (CIDB) បានបនតនធ្វើបចចុបបននភាពជាមួយវគគ
បណតុ េះបណាត លនបើកបរសរោប់ពលករទំងអស់របស់ខលួននៅកដនលងសំណង់ សរោប់ទំងកនុងស្រសុកនិង
ពលករនទសនតររបនវសន៍។ នលើសពីននេះ និនយាជកកនុងគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមរបស់ពួកនគនរៀបចំសិកាខ សោកំ
រតិសហ្រគាសនដ្ើមបីតរមង់ទិសពលករនទសនតររបនវសន៍នៅកនុងបរយិាកាសការងារលមី។ 

វគគបណតុ េះបណាត លដឹ្កនំានដាយ CIDB សរោប់ពលករសំណង់ គឺជាសិកាខ សោរយៈនពល 8 នោ៉ាង។ 
នៅចុងបញ្ច ប់ននសិកាខ សោអនកចូលរួមរតូវបាននគនចញប័ណណនបតង (កាតនបតង) ដដ្លជាកាតពវកិចច
នដ្ើមបីបញ្ចូ លសំណង់។ 'ប័ណណនបតង' នដ្ើរតួជា "របព័នធលិខិត្លងដដ្នសុវតថិភាព" នដាយនផ្ទត តនលើការ
អនុនោមតាម OSH ។ កមមវធីិ្សិកាននេះ រតូវបានបនងកើតន ើងនដាយ CIDB នដាយការសហ្ការជាមួយ
នាយកដាឋ នសុវតថិភាពនិងសុខភាព (DOSH) រកសួងធ្នធានមនុសស។ កមមវធីិ្សិការតូវបាននធ្វើបចចុបបនន
ភាពមតងកនុងរយៈនពលរបំាមួយដខមតង។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
សហ្ព័នធនិនយាជកោ៉ា ន សីុ (MEF) បានសងកត់ធ្ៃន់នលើសរៈសំខ្ន់វគគបណតុ េះបណាត ល (កមមវធីិ្អប់រ)ំ 
ដ្ល់ពលករបរនទសដដ្លចូលរួមកនុងកំោំងពលកមមោ៉ា ន សីុ។ សិកាខ សោននេះ បងាហ ញពីចាប់ោ៉ា ន 
សីុជាភាសរតូវបាននរបើរបាស់ជាទូនៅនៅកនុងរបនទសោ៉ា ន សីុ ទំននៀមទោល ប់ និងការអនុវតតជាទូនៅ
កនុងចំនណាមរបជាជនោ៉ា ន សីុ និងបរសិថ នសងគម និងការងារលមី។ កនុងនាមជាសោគមតំណាងរបស់



និនយាជករកសួងនសដ្ឋកិចច និងហិ្រញ្ាវតថុបាននកាតសរនសើរចំន េះអតថរបនយាជន៍ដដ្លបាននំាមកនដាយ
វគគបណតុ េះបណាត ល។ 

នៅនលើនវទិការសតីពីពលករោ៉ា ន សីុ (MTUC) -Migrant Desk សិកាខ សោរតូវបានបនងកើតន ើងសរោប់
ពលករបរនទសរតូវបាននគចត់ទុកថ្នជាធាតុសំខ្ន់ននវគគបណតុ េះបណាត លសរោប់ពលករបរនទស។ 
ពលកររតូវដតរបឈ្មនឹងបរយិាកាសលមីនៅកដនលងនធ្វើការ ជាពិនសសនលើចាប់បទបញ្ញជ  និងការអនុវតតអវី
រតូវនធ្វើនិងមិនរតវូនធ្វើ នៅខណៈនពលដដ្លកំពុងនធ្វើការជាមួយសហ្គមន៍មូលដាឋ ន។ នទេះជាយា៉ាងណា
ក៏នដាយ វគគបណតុ េះបណាត លននេះនឹងបានបញ្ច ប់នៅឆ្ន ំ 2007 ។ 

ចាប់សតីពីកមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លអប់រសំំរាប់ពលករបរនទសដដ្លចូលកនុងឧសាហ្កមមសថ បនារតូវបាន
ដាក់បញ្ចូ ល កនុងឆ្ន  ំ2000 ។ កមមវធីិ្អប់រនំនេះ រតូវបាននធ្វើន ើងនដាយវទិាសថ នជាតិសុវតថិភាព និងសុខ
ភាពការងារ (NIOSH) ។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ មុខងារននេះរតូវបាននផ្សទរនៅ CIDB កនុងឆ្ន ំ 2010 ។ 

CIDB សហ្ការជាមួយនាយកដាឋ នសុវតថិភាព និងសុខភាពការងារ (DOSH), បាននរៀបចំកមមវធីិ្សិកា
សរោប់វគគសុវតថិភាពននេះ។ ននេះគឺជាកមមវធីិ្ោនលកខណៈសតង់ដារចំបាច់ សរោប់មនុសសោនបំណងនធ្វើ
ការនៅកដនលងសំណង់។ រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះ ពលករសំណង់រពឹំងទុកចំនួន 98.168 នាក់បានចូល
រួមវគគបណតុ េះបណាត លននេះ។ 

 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
រយៈនពលននវគគបណតុ េះបណាត លគឺរបំាបីនោ៉ាង នដាយរគូរតូវបាននរជើសនរ ើសនិងទទួលសគ ល់នដាយ CIDB 
។ អនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លរតូវបានតរមូវឱយទទួលការបណតុ េះបណាត លរគូបនងាគ ល ដដ្លរតូវបាននធ្វើ
ន ើងនដាយ NIOSH ។ ទីោនហ្វឹកហត់រតវូបានកំណត់នដាយរគូបនងាគ លទទួលសគ ល់នដាយ CIDB ។ 
ការរតួតពិនិតយការផ្សតល់នសវា គឺតាមរយៈករមងសំណួររតូវបានបំនពញនដាយអនកចូលរមួវគគបណតុ េះបណាត
លនៅចុងបញ្ច ប់ននវគគបណតុ េះបណាត ល។ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
ការបណតុ េះបណាត លននេះគឺជាកាតពវកិចចសរោប់បុគគលិកទំងអស់ដដ្លនធ្វើការនៅកដនលងសងសង់។ 



តនមលចុេះបញ្ជ ីដរបរបួលតាមរបនភទ: 
ក. ពលករបរនទសដដ្លោនលិខិតអនុញ្ញា តតិការងារចំនួនមួយឆ្ន ំ ឬតិចជាងននេះគឺ RM25 
ខ. ពលករបរនទសដដ្លោនលិខិតអនុញ្ញា តការងារនលើសពីមួយឆ្ន ំគឺ RM50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ១៥ 
ករមវិធីសោេះម្សយបញ្ជា  ម្ម្មប់ពលករបរសេ សធវើការងារនទេះ( ងឹាបុរ)ី 
 

កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  

កមមវធីិ្នដាេះស្រសយបញ្ញហ  (SIP) គឺជាសិកាខ សោមួយនលៃដដ្លតរមូវឱយនិនយាជិតនធ្វើការតាមផ្សទេះបរនទស 
(FDWs) នធ្វើការនៅសឹងហបុរ។ី កនុងនមនរៀន វារួមបញ្ចូ លទំងព័ត៌ោន សតីពី សិទធិនិយ័តកមម និងការទទួល
ខុសរតូវរបស់ពួកនគ ការសរមបខលួននៅនឹងការរស់នៅ និងនធ្វើការនៅកនុងរបនទសសិងហបុរ ីនិងការនលើក
កមពស់ទំនាក់ទំនងការងារលអកនុងរគួសរ។ ការរគប់រគងភាពតានតឹងផ្សលូវចិតត សុវតិតភាពការងារ និងមនធ្ា
បាយនដ្ើមបីដសវងរកជំនួយនៅនពលរតូវការចំបាច់។ FDWs ដំ្បូងទំងអស់រតូវបានទមទរនដ្ើមបបីញ្ច ប់
សិកាឋ សោនៅកនុងបីនលៃដំ្បូងននការមកដ្ល់របស់ពួកនគ នៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ។ី ការចំណាយរបស់ 
SIP រតូវបានឧបតថមភនដាយនិនយាជករបស់ពួកនគ។ 

SIP រតូវបានអនុវតតនៅនលៃទី 1 ដខឧសភាឆ្ន ំ 2012 ។ វារតូវបាននធ្វើន ើងជាភាសអង់នគលស ឬភាស
កំនណើ តរបស់ FDWs ដូ្ចជាភាសឥណឌូ ននសីុតាហគ លូ ឬភូោ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
SIP រតូវបានបញ្ជូ នតាមរយៈការរួមបញ្ចូ លគាន ននការបនរងៀនតាមវនីដ្អូ និងវគគអនុវតតជាក់ដសតង។ នៅ
ចុងបញ្ច ប់ននសិកាឋ សោ FDWs នឹងរតូវន្លើយតបនៅនឹងករមងសំណួរនដ្ើមបីធានាថ្ន ពួកនគបានយល់ 
និងរកាសររតឹមរតូវ និងនមនរៀនបានបនរងៀននៅ SIP ។ របធានបទបានដាក់បញ្ជូ ន និងរគបដ្ណត ប់
កនុងអំ ុង SIP រួមោន: 

១. នសចកតីដណនំាអំពីសឹងហបុរ ី
២. លកខខណឌ ននការងារ (ឧ. សិទធិនិងការទទួលខុសរតូវជា FDW) ។ 
៣. សុវតថិភាពនៅផ្សទេះជាពិនសសសុវតថិភាពខពស់។ 
៤. សុវតថិភាពនៅកដនលងនផ្សសងនទៀត និង 
៥. ទំនាក់ទំនង និងការរគប់រគងនស្រសតស។ 



កមមវធីិ្បណាុ េះបណាា ល កមមវធីិ្សិកា និងសោភ រៈជំនួយការហ្វឹកហត់ ដូ្ចជាសល យនិងវនីដ្អូ រតូវបានផ្សត
ល់នដាយរកសួងមហនផ្សទ (MOM) ។ MOM តាមដានយា៉ាងដិ្តដ្ល់កមមវធីិ្សិកា SIP នហ្ើយនទៀងទត់
នធ្វើឱយរបនសើរន ើងខលឹមសរ និងការដចកចយ នដ្ើមបីធានានូវភាព ក់ព័នធ និងអតថរបនយាជន៍សរោប់
FDWs ។ 

វគគននេះ នផ្ទត តការយកចិតតទុកដាក់បំផុ្សតនៅនលើសុវតថិភាពការងារនៅផ្សទេះ នដាយសរដតោនលំនៅឋាន
ខពស់នៅសិងហបុរ។ី ោនសោសធាតុសំខ្ន់មួយផ្សងដដ្រ នដ្ើមបីនរៀនពីរនបៀបនធ្វើការងារផ្សទេះរបកបនដាយ
សុវតថិភាពនៅផ្សទេះ ដូ្ចជាការសោអ តបងអួច និងនបាកគក់ ជានដ្ើម។ 

រគូបណតុ េះបណាត ល SIP នឹងបងាហ ញវធីិ្រតឹមរតវូនដ្ើមបអីនុវតតការងារដបបននេះ មុននពលអនុញ្ញា តឱយ FDWs 
អនុវតត។ រគូឧនទទសនឹងសនងកតនមើលសមតថភាពរបស់ FDW នីមួយៗកនុងការអនុវតតនូវអវីរតូវបានបនរងៀន
កនុងអំ ុងនពល SIP និងបងាហ ញពីការសនងកតរបស់ពួកនគ កនុងកំណត់សំគាល់ដដ្ល FDWs នឹងរបគល់
នៅឱយនិនយាជករបស់ពួកនគ។ 

នលើសពីននេះ នដ្ើមបីជួយ FDWs អនុវតតវធិានការសុវតថិភាពនៅកនុងរគួសរនិនយាជករបស់ពួកនគ FDWs 
ទំងអស់នឹងទទួលបាន: (ក) ទឹករអិំលអាចពរងីកបាននដ្ើមបីសោអ តកដនលងដដ្លពិបាកនៅដ្ល់ និង (ខ) 
ខិតប័ណណសុវតថិភាពនលើអវីពួកនគរតូវបានបនរងៀននៅ SIP ។ មគគុនទទសក៍ងាយស្រសួលនឹងរតូវបានផ្សតល់ជូន
ផ្សងដដ្រ។ មគគុនទទសក៍ននេះ ោនព័ត៌ោនសំខ្ន់ដូ្ចជាល័កខខ័ណឌ ការងារ និងនលខទូរស័ពទសំខ្ន់ៗ ោន
របនយាជន៍។ 

 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
នដ្ើមបីធានាឱយោនភាពសីុសងាវ ក់កនុងការដចកចយោតិកានមនរៀន ស្រសបនពលបំនពញតាមតរមូវការវគគ 
បណតុ េះបណាត លននាេះ SIP រតូវបានអនុវតតនដាយអនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត ល ទទួលសគ ល់នដាយ MOM 
និងជាមួយ (ATP) ។ MOM ទទួលបានរបតិកមមជានទៀងទត់ពី FDWs នដ្ើមបីធានាថ្ន សតង់ដារការដចក
ចយសរោប់ SIP រតូវបានន្លើយតប។ 

១. មជឍមណឌ លអប់រ ំECON ជំនាញនមើលដល (ECTC) និង 
២. នសវាកមមរគប់រគង និងរបឹកានយាបល់ 
(ចំណំា: កនុងភាពជានដ្គូជាមួយសោគមពលករកនុងស្រសុក សរោប់ការគំារទ និងបណតុ េះបណាត



លសងគម (FAST) ជាអងគការោនមូលដាឋ ននៅរបនទសសិងហបុរផី្សតល់ការគំារទដផ្សនកសងគម និងការ
បណតុ េះបណាត លជំនាញដ្ល់ FDWs នៅរបនទសសិងហបុរ។ី 

ព័ត៌ោនបដនថមអំពី MOM-ATPs អាចរកបាននៅ http: //www.econcareskill/SIP និង http://www.
gmcs.com.sg/courses/ministry-of-manpower-approved-courses/foreign-domestic-workers -
settling-in-program ។ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្ និងការសនរមចបាន 
SIP ោនតនមល SGD 75 នហ្ើយរតូវបានទទួលការឧបតថមភនពញទំហឹ្ងនដាយនិនយាជករបស់ FDWs ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ១៦ 
ករមវិធីថ្ណនាតំ្ម្រង់េិ ន្ិសោជក ( ងឹាបុរ)ី  
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ 
កមមវធីិ្ដណនំាតរមង់ទិសនិនយាជក (EOP) គឺជាសិកាខ សោរយៈនពល 3 នោ៉ាងដដ្លអប់រអំំពីពលករ
បរនទសនធ្វើការផ្សទេះ (FDW) ដ្ល់និនយាជកសតពីីតួនាទីនិងការទទួលខុសរតូវកនុងការជួល FDW នៅ
របនទសសឹងហបុរ។ី រាល់និនយាជក FDW ដំ្បូង និងអនកផ្ទល ស់បតូរ FDWs ជាញឹកញាប់រតូវបាននគតរមវូឱយ
ចូលនរៀនវគគននេះ។ តនមលនន EOP នឹងរតវូបានបង់នដាយនិនយាជក។ 

ចប់ពីនលៃទី 1 ដខនមស ឆ្ន ំ 2004 និនយាជកទំងអស់ដដ្លសថិតនៅនរកាមលកខណៈវនិិចឆ័យខ្ងនលើរតូវ
ដតចូលរួម EOP មុននពលពួកនគអាចដាក់ កយនសនើសំុការងារនដ្ើមបីជួល FDW ។ និនយាជកអាចចូល
នរៀនសិកាខ សោននេះតាមរយៈអិុនធឺ្ដណត ឬចូលរួមសិកាខ សោ ដដ្លោនមូលដាឋ នរគឹេះកនុងការ
បនរងៀននដាយផ្ទទ ល់។ 

នទេះយា៉ាងណាក៏នដាយ និនយាជកដដ្លផ្ទល ស់បតូរ FDWs ជាញឹកញាប់ រតូវបាននគតរមវូឱយចូលរួមកនុង 
EOP ោនមូលដាឋ ននលើថ្នន ក់នរៀនដដ្លករណីសិកា និងបទពិនសធ្ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់នគ នឹងរតូវបានដចក
រដំលកកនុងអំ ុងនពលសិកា រពមទំងផ្សតល់នូវការយល់ដឹ្ងទូលំទូោយបដនថមអំពីការរគប់រគងទំនាក់
ទំនងរវាងនិនយាជកនិង FDW ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
EOP រតូវបានបញ្ជូ នតាមរយៈសិកាខ សោនអ ិចរតូនិចនលើអីុនធឺ្ណិត ឬសិកាខ សោោនមូលដាឋ ន
នលើការបនរងៀន ដដ្លនឹងរគបដ្ណា ប់នលើម៉ាូឌុ្លទំងបួនដូ្ចខ្ងនរកាម: 

១. នតើោនន័យថ្ននិនយាជក FDW ជានរណា? 
២. ទំនួលខុសរតូវរបស់និនយាជក FDW 
៣. ផ្សតល់បរយិាកាសការងារោនសុវតថិភាព និង 
៤. ជំរុញទំនាក់ទំនងការងារលអ និងសុខដុ្មរមនាជាមួយ FDW របស់គាត់។ 



នៅចុងបញ្ច ប់ននម៉ាូឌុ្លនិមួយៗ និនយាជកនឹង្លងកាត់សកមមភាពសិកា។ នៅចុងបញ្ច ប់ននម៉ាូឌុ្លទំង
បួន ពួកនគនឹងរតូវបាននគតរមូវឱយយកករមងសំណួរខលីៗ (សំរាប់សិកាខ សោតាមអិុនធឺ្ដណត) ឬការ
វាយតនមលខលីៗ (សរោប់សិកាខ សោោនមូលដាឋ ននលើថ្នន ក់ ឬកំរតិនផ្សសងគាន ) ។ 

កមមវធីិ្សិកា និងជំនួយការបណតុ េះបណាត ល ដូ្ចជាសល យនិងវនីដ្អូរតូវបានផ្សតល់នដាយរកសួងមហនផ្សទ 
(MOM) ។ MOM តាមដានយា៉ាងដិ្តដ្ល់នូវកមមវធីិ្សិកា EOP នហ្ើយដកដរបោតិកា និងការដឹ្កជញ្ជូ ន
នៅនពលចំបាច់នដ្ើមបីធានាថ្នភាព ក់ព័នធនិងោនរបនយាជន៍របស់វា។ 

ជាពិនសសជាមួយនឹងនគាលបំណងរបស់ MOM នដ្ើមបីធានាសុខោលភាពរបស់ FDWs នៅកនុង
របនទសសឹងហបុរ ីសិកាខ សោនផ្ទត តសំខ្ន់នលើការផ្សតល់ឱយនិនយាជកនូវការយល់ដឹ្ងជាមូលដាឋ ន អំពី
កាតពវកិចចចាប់និងនគាលការណ៍ដណនំាទក់ទងនឹងការងាររបស់ FDWs ។ ឧទហ្រណ៍ និនយាជកនឹង
រតូវបានបនរងៀនថ្ន វាជាការទទួលខុសរតូវរបស់ពួកនគកនុងការចំណាយសរោប់ការដលរកាទូនៅដ្ល់ 
FDW របស់គាត់ រួមទំងការចំណាយនពញនលញននការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍ និងឱយពលករបាននលៃសរោក
របចំសបាត ហ៍្។ 

 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
នដ្ើមបីធានាឱយោនភាពសីុសងាវ ក់កនុងការដចកចយោតិកា ខណៈនពលបំនពញតរមវូការបណាុ េះបណាា ល 
EOP រតូវបានអនុវតតនដាយអនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លដដ្លទទួលសគ ល់នដាយ MOM ពីរ (ATPs) ។ 

១. ពហុ្បនចចកនទសសិងហបុរ ីនិង 
២. ការងារជាតិ ទីភាន ក់ងារការងារដដ្លោនមូលដាឋ ននៅរបនទសសិងហបុរ។ី 
ព័ត៌ោនបដនថមអំពី MOM-ATPs អាចរកបាននៅកនុងនគហ្ទំព័រភាជ ប់ទំងននេះ។ 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្ និងការសនរមចបាន 
នដ្ើមបីនលើកទឹកចិតតដ្ល់និនយាជកោនសិទធិចូលរួមកនុង EOP ដដ្លោនមូលដាឋ ននលើថ្នន ក់នរៀនវាោនតនមល
ចននាល េះពី SGD28-34 នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅ SGD46 សរោប់សិកាខ សោោនមូលដាឋ ននលើអីុនធឺ្ណិត។ 
ការចំណាយរតូវបានបង់នដាយនិនយាជក។ 
EOP ថ្នន ក់នរៀនរតូវបាននធ្វើន ើងនរៀងរាល់សបាត ហ៍្។ 



ករណី កិាេី ១៧ 
វគាបណតុ េះបណាត លទកេ់ងន្ឹង វុត្ថិភាព ( ងិាបុរ)ី  
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ 
ោនសិកកាខ សោទក់ទងនឹងសុវតថិភាពជានរចើននៅកនុងរបនទសសឹងហបូរបីាននធ្វើន ើងនៅទូទំងពលករ
បរនទស (FW) នៅរបនទសសិងហបុរ។ី សិកាខ សោទំងននេះ ចប់ពីលិរនវោពី 8 នៅ 135 នោ៉ាង គឺោន
បំណងបំ ក់ឱយសិសសោនការយល់ដឹ្ងជាមូលដាឋ នអំពីការនធ្វើការនដាយសុវតថិភាពនៅរបនទសសិងហបុ
រ។ី នលើសពីននេះនទៀត FWs នៅកនុងវស័ិយឯកនទស ដូ្ចជាការសងសង់ សំណង់សមុរទនិងដដ្ក រតូវ
បាននគតរមវូឱយ្លងកាត់សិកាខ សោសុវតថិភាព ណិជជកមមបដនថម និងការនធ្វើនតសតនដ្ើមបីនរៀបចំពួកនគ
សរោប់ការងារនៅកនុងឧសាហ្កមមជាក់ោក់របស់ពួកនគ។ 

ករណីសិកាននេះនផ្ទត តនលើសិកាខ សោទក់ទងនឹងសុវតថិភាពចំនួន 3 សរោប់អនកនបើកបរនៅកនុងវស័ិយ
សំណង់។ 

វគគ/ ការបញ្ញជ ក់ជំនាញ  ដំ្ណាក់កាលននវដ្ឋនទសនត
របនវសន៍ 

ក. ការវាយតនមលចំនណេះដឹ្ងជំនាញ  មុន នរជើសនរ ើសនធ្វើការ 
ខ. វគគតរមង់ទិសសុវតតិភាព នរកាមមកដ្ល់នគាលនៅ  
គ. សិកាខ សោយល់ដឹ្ងនិងសុវតតិភាព នធ្វើការកនុងរបនទសសិងហបុរ ី

 

ក. ការវាយតនមលចំនណេះដឹ្ងជំនាញ 
FWs ទំងអស់នៅកនុងវស័ិយសំណង់រតូវដត្លងកាត់និងបញ្ជូ ន SEC (K) ជាការសកលបងនធ្វើ ណិជជ
កមមមួយនធ្វើន ើងនដាយអាជាា ធ្រសំណង់ និងការសងសង់ (BCA) នៅសិងហបុរ ីមុននពលដាក់ កយសំុការ
អនុញ្ញា តការងារ។ SEC (K) ោននគាលបំណងបនងកើនជំនាញផ្សលិតភាព និងសុវតថិភាពសរោប់ពលករ
ទំងអស់នៅកនុងវស័ិយសំណង់។ 

នដ្ើមបីន្លើយតបនៅនឹងតរមវូការរបស់ឧសាហ្កមមននេះោនរបនភទ SEC (K) នរចើនរបនភទដដ្លោន ក់ៗ
ោនជំនួញសំណង់ជាក់ោក់។ ខណៈវគគវាយតនមលជំនាញរតូវបាននធ្វើន ើងជាទូនៅជាភាសអង់នគលស



មួយចំនួនអាចរកបាននៅកនុងភាសកំនណើ តរបស់ FW ដូ្ចជាភាសនល នដ្ើមបបីនងកើនការយល់ដឹ្ងនិង
រកាោតិការគបដ្ណត ប់នៅកនុងសិកាខ សោ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
កមមវធីិ្សិកា SEC (K) រតូវបានផ្សតល់ជូនតាមរយៈការរួមបញ្ចូ លគាន ននការបនរងៀន និងការបណតុ េះបណាត
លជាក់ដសតង។ ោតិកាដរបរបួលតាម ណិជជកមម ក់ព័នធ។ នៅចុងបញ្ច ប់វគគហ្វឹកហ្វឺន អនកសម័រគចិតតទំង
អស់រតូវោនការវាយតនមល រមួោន ការនធ្វើនតសតសរនសរ និងសោសធាតុជាក់ដសតង។ សោសធាតុបាន
សរនសរតរមូវឱយ FWs បងាហ ញការយល់ដឹ្ងអំពីចំនណេះដឹ្ង ណិជជកមមសំខ្ន់ៗ។ សោសធាតុជាក់ដសត
ងតរមូវឱយរកុមការងារនដ្ើមបីបងាហ ញជំនាញការងារជាក់ដសតងរបស់ខលួន នដ្ើមបីបំនពញតាមសតង់ដារគុណ
ភាពសរោប់ ណិជជកមម និងសមតថភាពកនុងការអនុវតតការងាររបកបនដាយសុវតថិភាព។ 

ឯកសរសិកានិងឯកសរសកលបងសរោប់ ណិជជកមម ក់ព័នធអាចរកបានសរោប់ FWs នៅទីតំាង
សកលបងនផ្សសងៗ និងបានបកដរបនៅជាភាសរបស់របនទសនីមួយៗ។ 

BCA បនតពិនិតយន ើងវញិនូវតរមូវការននការនធ្វើនតសតបំណិនជីវតិ និងបនងកើនសតង់ដារននការនធ្វើនតសតនដ្ើមបី
បនងកើនគុណភាពផ្សលិតភាពនិងសុវតថិភាព។ ននេះគឺនដ្ើមបីធានាបាននូវភាពសមស្រសបននសំណំុជំនាញនិង
ថ្នពលកររតូវបានបណតុ េះបណាត ល និងបញ្ញជ ក់ស្រសបតាមតរមវូការរបស់គនរោងសតង់ដារគុណភាព និង
ការអនុវតតទីតំាងលអ។ 
 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
ការនធ្វើនតសត SEC(K) រតូវបាននធ្វើន ើងនដាយ BCA នៅមជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត ល និងនធ្វើនតសតដដ្ល
រតូវបានអនុម័តនដាយ BCA នៅកនុងស្រសុកនិងនរៅរបនទស នៅមជឈមណឌ លសកលបងនរៅរបនទសរតូវ
បានដតងតំាងនដាយ BCA ។ OTC អាចរកបាននៅកនុងបណាត របនទសោនរបភព ដូ្ចជារបនទសនលភូោ 
PRC ឥណាឌ  បង់កាល ដដ្ស និងស្រសីលងាក ។ បញ្ជ ីនពញនលញននមជឈមណឌ លនធ្វើនតសតនរៅរបនទសអាចរក
បាននៅ: http://www.bca.gov.sg/otc/otc_main.html ។ ATTCs និង OTCs នឹងនធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនផ្ទទ ល់
របស់ពួកនគ នយាងតាមកមមវធីិ្សិការបស់SEC (K) មុននពលបញ្ជូ នពលករនធ្វើនតសត។ 



ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
កនរមនសវាសកលបង SEC (K) ដរបរបួលពី ណិជជកមមនៅ ណិជជកមមរហូ្តដ្ល់ SGD810 ។ 

 

ខ.វគគបណតុ េះបណាត លអំពីសុវតថិភាព 
វគគននេះក៏ចំបាច់ផ្សងដដ្រសរោប់ពលករកនុងវស័ិយសមុរទ និងដដ្កដលប នរៅពីការសងសង់។ រាល់អនក
សម័រគចិតតកនុងវស័ិយសំណង់ រតូវោនសិកាខ សោសតីពីសុវតថិភាព (SOC) ពីមួយនលៃ នៅពីរនលៃ កនុងរយៈ
នពល 14 នលៃបនាទ ប់ពីការមកដ្ល់ មុននពលពួកនគអាចនចញប័ណណសរនសើរ។ បនាទ ប់ពីននាេះ ពួកនគរតូវ
បានតរមូវឱយទទួលវញិ្ញា បនប័រតជាលមីមតងនទៀត នរៀងរាល់ពីរ ឬបួនឆ្ន ំ របសិននបើពលករនធ្វើការនៅទីននេះ
នរកាម 6 ឆ្ន ំឬនលើសពី 6 ឆ្ន ំ។ នគាលបំណងគឺ បនតនធ្វើឱយជំនាញ ណិជជកមម និងចំនណេះដឹ្ងរបស់ពួកនគ
បានបនត និងពរងីកបដនថម។ 
វញិ្ញា បនបរតទទួលបាននជាគជ័យននការបញ្ច ប់នន SOC រតូវបានទមទរសរោប់ការនចញ WP ឬបនត។ 

និនយាជកដដ្លបញ្ជូ នពលករនៅនធ្វើការមុននពលពួកនគបាន្លងកាត់SOC នឹងរតូវនំាយកនៅនធ្វើកិចចការ
នរកាមចាប់សុវតថិភាព និងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ (WSH) ។ និនយាជកបរាជ័យនដ្ើមបធីានាថ្នពលករ
របស់ពួកនគ រតូវបានទទួលការបណតុ េះបណាត លយា៉ាងរតឹមរតូវ អាចរតូវបានរចននចល កយសំុ WP លមី
របស់ពួកនគឬមិនអាចបនត WPs របស់ពលករោនស្រសប់។ SOC ោននគាលបំណងផ្សតល់ជូនដ្ល់រកុម
ការងារទទួលបនទុកដផ្សនកបណតុ េះបណាត លចំនណេះដឹ្ង និងជំនាញសតីពីសុវតថិភាពការងារ និងសុខភាព។ 
SOCs រតូវបាននធ្វើន ើងជា 8 ភាសខុសៗគាន ដូ្ចជា ភាសោ៉ាន  និងនល នដ្ើមបីបនងកើនការយល់ដឹ្ង និង
រកាោតិកាដដ្លរគបដ្ណត ប់នៅកនុង SOCs ។ 
 

កមមវធីិ្សិកា 

SOC រតូវបានផ្សតល់ជូនតាមរយៈការរួមបញ្ចូ លគាន ការបនរងៀននិងការបណតុ េះបណាត លជាក់ដសតងដដ្លវា
រគបដ្ណត ប់នលើម៉ាូឌុ្ល ដូ្ចជាសិទធិ និងការទទួលខុសរតូវ ដូ្ចជាពលករបរនទស FWs និងនធ្វើការនៅ
កមពស់និងកដនលងោក់ខលួន។ នៅចុងបញ្ច ប់ននសិកាខ សោ អនកសម័រគចិតតទំងអស់រតូវបានតរមូវឱយនធ្វើ
ការវាយតំនលនដាយោនសំណួរនរចើនរបនភទនិងសោសធាតុជាក់ដសតង។ FWs រតូវបាននគតរមូវឱយ
ោនពិនទុយា៉ាងនហចណាស់ 60 ភាគរយ និងបងាហ ញសមតថភាពនលើរគប់របធានបទ។ 



កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត ល និងជំនួយបណតុ េះបណាត លរតូវបានផ្សតល់នដាយ MOM តាមដានយា៉ាងដិ្តដ្ល់នូវ
កមមវធីិ្សិកា SOC និងពិនិតយន ើងវញិនូវខលឹមសរ និងការដចកចយនៅនពលចំបាច់នដ្ើមបីធានាថ្នភាព
 ក់ព័នធនិងអតថរបនយាជន៍របស់វាចំន េះអនកទំងននាេះ។ 
 
នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
SOC បចចុបបននននេះរតវូបាននធ្វើន ើងនដាយអនកផ្សតល់នសវាបណាុ េះបណាា លដដ្លទទួលសគ ល់នដាយ MOM 
នហ្ើយបានផ្សតល់ជូននៅនរៅរបនទសនៅកនុងរបនទស ដូ្ចជា នល មីយា៉ា ន់ោ៉ា  ឥណាឌ  បង់កាល ដដ្ស និងចិន
នដាយការយិាល័យធី្សីុនអធី្នអ។ បញ្ជ ីនន OTCs ដដ្លផ្សតល់ជូន CSOC អាចរកបាននៅ: 
http://www.bca.gov.sg/otc/csoc_Main.html ។ សតង់ដារការបណតុ េះបណាត លសរោប់អនកសម័រគចិតតនៅ
ដ្ដដ្លនទេះបីជាការហ្វឹកហ្វឺនននេះរតូវបាននធ្វើន ើងនៅរបនទសសិងហបុរ ីឬនៅនរៅរបនទសក៏នដាយសរ
ដតអនកសម័រគចិតតទំងអស់នឹងរតវូបានទទួលការបណតុ េះបណាត លជាមួយគនរោងដូ្ចគាន និងវញិ្ញា បនប័រត
នឹងរតូវបានដផ្សអកនលើការបញ្ជូ នទំង MCQ និងការនធ្វើនតសតជាក់ដសតង។ 
 
ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
តនមលនន SOC រតូវបានកំណត់រតឹម SGD120 និង SGD150 សរោប់អនករតូវបាននធ្វើនដាយ ATPs កនុង
ស្រសុកនិង OTC នៅបរនទស។ នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយនលលឈ្នួលននសិកាឋ សោ / កនរមអាចោន
ករមិតខុសគាន បនតិចបនតួចពី ATP មួយនទៀត។ 
 
គ. សិកាខ សោសតពីីសុវតថិភាពនិងការយល់ដឹ្ង 
ោនសិកាខ សោជានរចើនទក់ទងនឹងសុវតថិភាពដដ្ល FWs អាចចូលរួមនដាយសម័រគចិតតកនុងអំ ុងនពល
នធ្វើការនៅកនុងរបនទសសិងហបុរ។ី សិកាខ សោទំងននេះ ោនលកខណៈខុសគាន នៅនឹងតរមូវការរបស់ពល
ករនៅកនុងវស័ិយជាក់ោក់។ បញ្ជ ីននសិកាខ សោជំនាញទក់ទងនៅនឹងគុណភាពការងារ (WSQ) នឹង 
WSH អាចទទួលបានតាមរយៈ: http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/workplace-
safety-and-health-training / find-accredited-courses-under-wsq ។ 
 
កមមវធីិ្សិកា 
នដាយសរលកខណៈខុសគាន ននសិកាខ សោពួកនគោនរយៈនពលខុសគាន និងកមមវធីិ្សិកា។ ឧទហ្រណ៏ 
ខណៈនពលសិកាខ សោ "អនុវតតសុវតថិភាពការងារ និងសុខភាពកនុងនរាងចរកដំ្នណើ រការ" រតូវចំណាយ
នពលមួយនលៃនដ្ើមបីបញ្ច ប់ "សិកាឋ សោ WSQ របតិបតតិការ Forklift" រតូវចំណាយនពលបីនលៃ។ នទេះជា



យា៉ាងណាក៏នដាយ ភាគនរចើនននសិកាឋ សោោនរទឹសតីនិងសោសធាតុជាក់ដសតង។ ការោនធាតុផ្សសំ
ជាក់ដសតងនៅកនុងសិកាឋ សោ គឺជាការចំបាច់សរោប់ FWs ោនឱកាសនរៀនសូរតពីបទពិនសធ្ន៍ 
អាចផ្សតល់នូវការយល់ដឹ្ងកាន់ដតនរចើនអំពីរបធានបទននេះ។ 
លវីនបើ MOM មិនបានអនុវតតសិកាឋ សោទក់ទងនឹងសុវតថិភាពទំងននេះ ក៏វាោនការរគប់រគងនលើសិកាខ
សោទំងននេះតាមរយៈរបព័នធ WSQ ។ MOM និង ជំនាញអនាគត សិងហបុរនីធ្វើការជិតសនិទធនដ្ើមបីធានា
ថ្ននគាលបំណងននសិកាខ សោរតូវបានសនរមចនដ្ើមបីឱយោនសុវតថិភាពនិងសុខភាពនៅកដនលងនធ្វើការ។ 
 
នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
សិកាឋ សោទក់ទងនឹងសុវតថិភាពនផ្សសងៗរតវូបាននធ្វើន ើងនដាយ ATPs ជានរចើនរមួោនអងគការរដាឋ ភិ
បាលដ្នទនទៀតដូ្ចជាបណឌិ តសភា BCA។ បញ្ជ ីនន ATPs អាចរកបាននៅ: http://www.mom.gov.sg/
workplace-safety-and-health/wsh-service-providers/find-approved-service-providers/find-
accredited-training-provider # / ។ 
 
ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
តនមលសិកាខ សោខុសគាន អាស្រស័យនលើរយៈនពលននសិកាខ សោនិងអងគការនរៀបចំសិកាខ សោ។ នលល
សិកាទំងអស់រតូវបានបង់នដាយនិនយាជកសិងហបុរ។ី 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ១៨ 
 កិាខ សោត្ម្រង់េិ សម្កាយរកដ្ល ់ម្ម្មប់OFWs កនងុម្បសេ  ងឹាបុរ(ីហវលីពីីន្) 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
សិកាខ សោតំរង់ទិសននការមកដ្ល់មុន ក់កណាត លនលៃ (PAOS) គឺជាការតរមូវចំបាច់សរោប់រកុម 
OFW នៅនពលពួកនគមកដ្ល់របនទសសិងហបុរ។ី វានផ្ទត តនលើការរលឹំកដ៏្សំខ្ន់សរោប់សោគមកនុងការ
សរមបខលួនឬសរមបខលួននៅនឹងបរយិាកាសការងារលមីក៏ដូ្ចជាវបបធ្ម៌ននរបនទសសិងហបុរ។ី នគាលបំណង
ចមបងរបស់វាគឺនដ្ើមបផី្សតល់ជូន OFWs ជាមួយមនធ្ាបាយនដ្ើមបីនដាេះស្រសយបរសិថ នការងារលមីរបស់ពួក
នគជាពិនសសកនុងអំ ុងនពលពីរបីដខដំ្បូងននការនធ្វើការនៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ។ី 
នរកាមការរគប់រគងរបស់ពលករនិងសុខុោលភាព ការយិាល័យភាន ក់ងារការងារនរៅរបនទសហ្វីលីពីន 
(POLO) នៅសថ នទូតហ្វីលីពីន នៅសិងហបុរគំីារទដ្ល់នសវានរៅរបនទសហ្វីលីពីន តាមរយៈនសវាកមម
ដផ្សនកចាប់និងសងគមរបស់ពួកនគ។ កមមវធីិ្ជំនួយរបជាជនជាតិ (ATN) នរកាមការឧបតថមភពីរកសួងការ
បរនទសដដ្លជាកមមសិទធិរបស់ POLO នដ្ើរតួជានសវាជួរមុខនដ្ើមបីផ្សតល់ជំនួយភាល មៗដ្ល់របជាជនហ្វីលីពី
ននៅសឹងហបុរ។ី ននេះរួមបញ្ចូ លទំងការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍នន OFWs ោនទុកខរពួយជាពិនសសកនុងអំ ុង
នពលសន្រងាគ មនរគាេះមហ្នតរាយ និងសថ នភាពចោចលនផ្សសងនទៀត។ 
នដ្ើមបីបំនពញបដនថមននេះសិងហបូរ ីPOLO បានចប់នផ្សតើមនធ្វើសននិសីទកាដសត សតីពី ការមកដ្ល់របស់រកុម 
OFWs លមីនៅឆ្ន ំ 2010 នៅមជឈមណឌ ល Bayanihan របស់សថ នទូត នដ្ើមបីផ្សតល់ឱយពួកនគនូវព័ត៌ោនទន់
នពលនវោ សតីពី បញ្ញហ  ក់ព័នធនឹងការងាររបស់ពួកនគ និងការសន ក់នៅកនុងរបនទសសឹងហបុរ។ី 
 
កមមវធីិ្សិកា 
របធានបទ PAOS នដ្ើមនផ្ទត តនលើនសវាកុងស៊ាុល, កិចចសនាការងារនៅបរនទស, វបបធ្ម៌និងរនបៀបរស់
នៅកនុងរបនទសសិងហបុរ,ី បទបញ្ាតនានានិងបទបញ្ញជ របស់ប៉ាូលីស និងការនធ្វើនិងការនធ្វើជាក់ោក់របស់
របនទសនផ្សសងនទៀត។ PAOS គឺជាសោសភាគដ៏្ចមបងមួយននកមមវធីិ្អប់រនិំងព័ត៌ោនបនតរបស់ POLO 
និងជាដផ្សនករមួននកមមវធីិ្រួមរបស់រដាឋ ភិបាលសរោប់ការ រ និងសុខុោលភាពរបស់ OFWs ។ 
អនកចូលរួមោនវតតោនសំខ្ន់ៗនៅរបនទសសិងហបុរ ីជាពិនសសអនកោនកិចចសនាការងារ។ ននេះគឺជា
ការចំបាច់សរោប់របជាជនសហ្ព័នធភូោដដ្លនទើបមកដ្ល់លមីៗ។ 
កមមវធីិ្PAOS ជាកំដណអកសរកាត់របស់ PDOS នហ្ើយបងាហ ញពីភាពជាក់ដសតងជាក់ោក់របស់របនទស។ 
មន្រនតីទំងអស់ននសថ នទូតហ្វីលីពីន ជាអនកបងាហ ញ។ ការនរបើរបាស់ PAOS រតូវបានផ្ទល ស់បតូរនដាយនផ្ទត ត
នលើរបធានបទ "សុខភាពនិងសុខុោលភាព" នៅកនុងឆ្ន ំ 2014 បញ្ញហ សុខ្ភិបាលរបស់ OFWs រួមទំង



ការរគប់រគងភាពតានតឹងរតូវបាននដាេះស្រសយ ជាពិនសសទក់ទងនៅនឹងជំនួយការងារកនុងផ្សទេះ។ នទេះ
យា៉ាងណានៅឆ្ន ំ 2016 វារតូវបានរតលប់នៅកមមវធីិ្នដ្ើមវញិ។ 
 
នរៅពីនសវាកមមកុងស៊ាុល PAOS ពិភាកាពីរបធានបទដូ្ចខ្ងនរកាម: ការពិតននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍
របស់សឹងហបុរ ីសិទធិនិងការទទួលខុសរតូវរបស់OWs ជាអវីរតូវនធ្វើ នៅកនុងករណីោនការរនំោភកិចចសនា 
សុខភាព និងសុវតថិភាព អកខរកមមហិ្រញ្ាវតថុ កមមវធីិ្ និងនសវាកមមរបស់រដាឋ ភិបាល ដូ្ចជា SSS និងនសវា 
PhilHealth កនុងការរបឹកានយាបល់ដផ្សនកចិតតសស្រសត និងជំនួយដផ្សនកចាប់ របសិននបើចំបាច់។ 
 
កមមវធីិ្ PAOS រយៈ 5 នោ៉ាងរតូវបាននធ្វើន ើងជានរៀងរាល់ដខនៅនលៃអាទិតយនៅមជឈមណឌ ល Bayanihan 
ននសថ នទូតហ្វីលីពីនតាមបនណាត យផ្សលូវ 20 Nassim នៅរបនទសសឹងហបុរ។ី មិនោនការបណតុ េះបណាត ល
នដាយនដ្នទ។ PAOS នផ្ទត តសំខ្ន់នៅនលើនសវាកមមកុងស៊ាុលនិងការនលើកទឹកចិតត OFWs នដ្ើមបីសនងកត
នមើលទំននៀមទោល ប់និងចាប់សឹងហបុរ ីខណៈដដ្លធានាដ្ល់ពួកនគនូវជំនួយរបស់រដាឋ ភិបាលកំ ុងនពល
យថ្នភាពនផ្សសងៗ។ ប័ណណផ្សសពវផ្សាយដដ្លោននលខទូរស័ពទបនាទ ន់ននមន្រនតីសថ នទូត និងមន្រនតីប៉ាូលីសរតូវ
បានដចកចយដ្ល់អនកចូលរួមទំងអស់របស់ PAOS ។ 
 
ការនរជើសនរ ើសរគ ូ
វាគមិនគឺជាមន្រនតីមកពីសថ នទូតហ្វីលីពីននិងប៉ាូ ូ។ 
 
ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
PAOS រតូវបានផ្សតល់មូលនិធិ្យា៉ាងនពញនលញពី POLO-Singapore ។ 
 
ចប់តំាងពីឆ្ន ំ 2010 មកោនចំនួនរបដហ្ល 180.000 នាក់បានចូលរួម PAOS ដដ្លរតូវបានរបារពធនធ្វើ
ន ើងជានរៀងរាល់ដខ។ អនកចូលរមួភាគនរចើននន PAOS គឺជាពលករជំនាញ (60%) និងអនកបំនរ ើនសវាកមម
ផ្សទេះសំដបង (40%) ។ 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ១៩ 
ភូរិពលករ ណំាកម្ ុក (ឥណឌូ សន្ ុ)ី 
 

កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  

ភូមិពលករនទសនតរបនវសន៍របកបនដាយដផ្សលផ្ទក  (Desmigratif) គឺជាកមមវធីិ្រត ប់មកវញិ/ សត រន ើងវញិ
រតូវបានដឹ្កនំានដាយរកសួងធ្នធានមនុសសឥណឌូ ននសីុ សហ្ការជាមួយអងគការនទសនតររបនវសន៍ និង
អងគការនរៅរដាឋ ភិបាលដដ្លដសវងរកការផ្សតល់សិទធិអំណាចផ្សតល់ការការ រ និងដកលមអនសវាកមមជំនួយ
ដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ឥណឌូ ននសីុ។ 
រដាឋ ភិបាលនផ្ទត តនលើការអភិវឌ្ឍមណឌ លនសវាកមមនទសនតររបនវសន៍នៅតាមសោនរៀនភូមិដដ្លោន
ពលករនទសនតររបនវសន៍អាចទទួលព័ត៌ោនអំពីការងារនរៅរបនទស។ ព័ត៌ោនមួយចំនួនផ្សតល់ជូនគឺទី
ផ្សារការងារការដណនំាវជិាជ ជីវៈនិងដំ្នណើ រការឯកសរ។ រដាឋ ភិបាលក៏គំារទសហ្រគាសផ្សលិតកមមនដ្ើមបី
អភិវឌ្ឍជំនាញពលករនទសនតររបនវសន៍ និងជួយពួកនគរកបាននសរភីាពហិ្រញ្ាវតថុតាមរយៈសហ្រគាស
របស់ពួកនគនៅនពលពួកនគរត ប់មកវញិ។ សកមមភាពននេះរួមបញ្ចូ លទំងការបណតុ េះបណាត លជំនាញ
និងជំនួយអាជីវកមមសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ 
ទនទឹមនឹងននេះរដាឋ ភិបាលកនុងតំបន់បានបនងកើតសហ្គមន៍ចិញ្ច ឹមដលទំកូននដ្ើមបីជួយដ្ល់ពលករនទសនតរ
របនវសន៍ និងកូនៗរបស់ពួកនគ។ នៅកនុងសកមមភាពននេះ ោតាបិតានិងបតីរបពនធរបស់ពលករនទសនតរ
របនវសន៍ រតវូបានបនរងៀនអំពីរនបៀបចិញ្ច ឹមនិងដលរកាកូនៗរបស់ពួកនគ។ កមមវធីិ្ននេះ ផ្សតួចនផ្សតើមបនងកើត
សហ្ករណ៍កនុងតំបន់របស់ពលករនទសនតររបនវសន៍នដ្ើមបពីរងឹងសហ្រគាសផ្សលិតរបស់ពួកនគផ្សងដដ្រ។ 
 
ភូមិ Kuripan នៅកណាត ល Java និងភូមិ Kenanga នៅ West Java រតូវបាននរជើសនរ ើសថ្នជាតំបន់ស
កលបង។ នៅកនុងដំ្ណាក់កាលនរៀបចំដផ្សនការ គឺការដាក់នចញនូវកមមវធីិ្ Desmigrative នៅភាគខ្ង
នជើង Sumatera, Lampung, Banten, Javaនកើត, Kalimantan លិច, Nusa Tenggaraលិច និង Nusa 
Tenggara នកើត។ 
Desmigratif គឺជាកមមវធីិ្មួយដដ្លរតវូបានរចនាន ើងនៅឯភូមិកំនណើ តននពលករនៅនរៅរបនទសនដ្ើមបី
នលើកកមពស់នសវាកមម និងការការ រសរោប់ពលករនទសនតររបនវសន៍។ កមមវធីិ្ននេះ ក៏ោននគាល
បំណងនដ្ើមបីបនងកើនឯករាជយភាពនសដ្ឋកិចច ដូ្ចជាភាពរុងនរឿងសរោប់រគួសរពលករនទសនតររបនវសន៍ 
ពិនសសនៅនលើពលករវលិរត ប់មកផ្សទេះវញិតាមរយៈសកមមភាពសំខ្ន់ៗចំនួនបួន: 

១. ការបនងកើតមជឈមណឌ លនសវាកមមនទសនតររបនវសន៍ 



២. ការបនងកើតសហ្រគាសអាជីវកមមផ្សលិតភាពសរោប់រគួសរននពលករនទសនតររបនវសន៍ និង
អនករត ប់មកផ្សទេះវញិបនាទ ប់ពីបញ្ច ប់កិចចសនាការងារ។ 
៣. ដឹ្កនំាការដលរកាកនុងសហ្គមន៍ និង 
៤. បនងកើតសហ្ករណ៍មួយនដ្ើមបីពរងឹងសហ្រគាសអាជីវកមមោនផ្សលិតភាព។ 

 
ការតាមដាននិងវាយតនមល 
របធានភូមិ (ជានាយករបតិបតតិ) រាយការណ៍ពីការអនុវតតកមមវធីិ្នៅអគគនលខ្ធិ្ការ ននរកសួងការងារ 
(ជារបធានរកុមរួមនៅថ្នន ក់កណាត ល) នដាយោនចាប់លតចមលងនៅរបធាននាយកដាឋ នការងារកនុងតំបន់ 
រកុង / ស្រសុក (ជារបធានរកុមរមួនៅថ្នន ក់រកុង / ស្រសុក), នរៀងរាល់បីដខមតង។ ជាលទធផ្សល របធានរកុមការ
ងារនៅថ្នន ក់កណាត លរាយការណ៍អំពីការអនុវតតកមមវធីិ្នៅថ្នន ក់ជាតិនដ្ើមបវីាយតនមលការផ្សតល់នសវានិងផ្សតល់
អនតរាគមន៍ចំន េះបញ្ញហ របតិបតតិការ។ 
 
លវកិា 
កមមវធីិ្ភូមិផ្សលិតកររបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ រតូវបានផ្សតល់មូលនិធិ្នដាយរដាឋ ភិបាលជាតិ នហ្ើយ
លវកិាររដាឋ ភិបាលមូលដាឋ ននិងនដ្គូកមមវធីិ្ដផ្សនកឯកជននផ្សសងនទៀត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ២០ 
Balik-Pinay, Balik-Hanapbuhay  ម្ម្មប់ពលករម្ត្ ប់ពបីរសេ OFWs(ហវលីពីីន្) 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
កមមវធីិ្ Balik Pinay - Balik Hanapbuhay (BPBH) ននមជឈមណឌ លសរមបសរមួលជាតិសរោប់ពលករ
ហ្វីលីពីននៅបរនទស (NRCO) គឺជាការបណតុ េះបណាត ល និងការនធ្វើអនតរាគមន៍ផ្សលិតកមម សរោប់ស្រសតីហ្វី
លីពីនដដ្លបានវលិរត ប់មកនធ្វើការវញិ (OFW) នដ្ើមបីចប់នផ្សតើមនិងរបតិបតតិការចិញ្ច ឹមជីវតិនដ្ើមបនីលើក
កមពស់នសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ពួកនគ។ វាពរងីកឱកាសការងារ និងឱកាសនសដ្ឋកិចច និងកាត់បនថយភាព
ងាយរងនរគាេះដផ្សនកនសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ពួកនគ។ 

ការបណតុ េះបណាត លជំនាញវជិាជ ជីវៈជីវភាព និងឧបករណ៍ចប់នផ្សតើមមុខរបរ រតូវបានផ្សតល់ជូនដ្ល់ស្រសតីវលិ
រតលប់មកវញិដដ្លមកពី OFW នដ្ើមបីឱយពួកនគអាចចប់នផ្សតើមការងារនដាយខលួនឯងឬនធ្វើការងាររហ័្ស។ 
កមមវធីិ្ BPBH កំពុងរតូវបានអនុវតតទូទំងរបនទស តាមរយៈការយិាល័យតំបន់ចំនួន 16 ននរកសួងការ
ងារនិងការងារ (DOLE) នដាយ NRCO ជាអនករគប់រគងកមមវធីិ្។ មន្រនតីដផ្សនកបរងួបបរងួម NRCO ធានាថ្ន
ការផ្សតល់ជំនួយបនចចកនទសនសវារបឹកានយាបល់ និងការដណនំាដ្ល់អនកទទួលផ្សលទំងអស់ របស់កមម
វធីិ្រតូវបានបនតយា៉ាងខ្ល ំងកាល ។ 

កមមវធីិ្ BPBH បានចប់នផ្សតើមនៅឆ្ន ំ 2011 នរកាមការឧបតថមភរបស់រដ្ឋបាលសុខុោលភាពពលករនៅនរៅ
របនទស (OWWA) នដ្ើមបីនរៀបចំស្រសីតោនបញ្ញហ ផ្សលូវចិតត ឱយចូលរួមកនុងការនធ្វើសោហ្រណកមមរបកបនដាយ
ដផ្សលផ្ទក នៅនពលរត ប់នៅរបនទសហ្វីលីពីនវញិ។ កនុងរយៈនពលប៉ាុនាម នឆ្ន ំននការអនុវតតកមមវធីិ្ននេះ វាបាន
វវិតតលអ នហ្ើយឥ ូវននេះនផ្ទត តសំខ្ន់នលើសោសភាគបី: (1) អកខរកមមហិ្រញ្ាវតថុ និងការរគប់រគងអាជីវកមម
ខ្ន តតូច។ (2) ការបណតុ េះបណាត លជំនាញ និងទី 3 ។ 
នៅនលៃទី 22 ដខសីហឆ្ន ំ 2013 បទបញ្ញជ រដ្ឋបាលភូមិភាគនលខ 333 បានដចងថ្នរាល់តរមូវការសរោប់
កមមវធីិ្ BPBH ននស្រសតីោនទុកខរពួយរតូវបានបញ្ច ប់នៅនឹងកដនលង។ ស្រសីៗ OFWs រតូវបានការ រនដាយ 
POLO នៅមជឈមណឌ លពលករនទសនតរបនវសន៍ និងមជឈមណឌ លធ្នធានជនជាតិហ្វីលីពីន នៅនរៅ
របនទស (MWOFRC) គួរទទួលបានការបណតុ េះបណាត លជំនាញជីវភាពនិងមូលដាឋ នរគឹេះននភាពជាសហ្
រគិននិងដផ្សនការអាជីវកមម។ របមុខនន POLOs រតូវបានទមទរនដ្ើមបីធានាឱយោនវគគបណតុ េះបណាត លសតី
ពីជំនាញជីវភាពនៅ MWOFRC ។ នៅឆ្ន ំ 2014 NRCO បានរគប់រគងនលើកមមវធីិ្ននេះ។ 



កមមវធីិ្ BPBH ដសវងរកនដ្ើមបជួីយនដាេះស្រសយស្រសតីោនទុកខរពយួនធ្វើការនរៅរបនទស នដ្ើមប:ី 

•ោនជំនាញនរចើនតាមរយៈការទទួលបាននសវាបណាុ េះបណាា ល និងជំនួយពីសថ ប័នបណតុ េះប
ណាត លរបស់រដាឋ ភិបាល ដូ្ចជាអាជាា ធ្របនចចកនទសអប់រ ំនិងបនចចកនទស (TESDA) រកសួង
 ណិជជកមម និងឧសាហ្កមម វទិាសថ នបណតុ េះបណាត លកសិកមម (ATI) និងសថ ប័នបណតុ េះបណាត
លដដ្លទទួលសគ ល់ជាផ្សលូវការ។ 
•នរៀបចំដផ្សនការនរៀបចំបនងកើតនិងចប់នផ្សតើមដំ្នណើ រការការងារចិញ្ច ឹមជីវតិ នដាយផ្សតល់ឱយពួកនគនូវ
កញ្ច ប់នសវាកមមខលួនឯង ដដ្លនរតៀមខលួនរួចជានស្រសច នហ្ើយដដ្លោនដូ្ចជាការបណាុ េះបណាា ល
ឧបករណ៍ចប់នផ្សតើមអាជីវកមម របឹកានយាបល់អាជីវកមម និងនសវាកមម ជំនួយបនចចកនទស និងទី
ផ្សារ។ 
•ផ្សតល់ឱយពួកនគនូវជំនាញសមស្រសបោនតំរូវការខពស់នៅកនុងទីផ្សារការងារកនុងស្រសុកនដ្ើមបបីនងកើន
ឱកាសរបស់ពួកនគកនុងការដសវងរកឱកាសការងាររបនសើរជាងមុន។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
កនុងឆ្ន  ំ2011 NRCO បាននរៀបចំបលង់ធុ្រកិចចមួយដដ្លរតូវបាននរបើរបាស់ជាសោភ រៈនយាងសំខ្ន់សរោប់
ការបណតុ េះបណាត លដផ្សនកអកខរកមមដផ្សនកហិ្រញ្ាវតថុនិងភាពជាសហ្រគិន។ TESDA ោនភារកិចចកនុងការនរៀប
ចំវគគបណតុ េះបណាត លសតីពីជំនាញជីវភាពរស់នៅនឆ្ព េះនៅទទួលបានវញិ្ញា បនបរតបណតុ េះបណាត ល (COT) 
។ ការនរៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លសរោប់ម៉ាូឌុ្លសិកាខ សោនីមួយៗរតូវបានបញ្ជូ ននៅ NRCO នដ្ើមបីនធ្វើ
ការពិនិតយន ើងវញិនឆ្ព េះនៅរកការនធ្វើនិយ័តកមម។ 

•ចំន េះការបណាុ េះបណាា លជីវភាពនៅនឹងកដនលងអនកដឹ្កនំារបស់ POLO រតូវធានាថ្នការបណាុ េះ
បណាា លការវាយតនមលនិងការបណាុ េះបណាា លរតូវបានដឹ្កនំានដាយ TESDA ។ វគគបណតុ េះបណាត
លរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយរគូបនងាគ លោនវញិ្ញា បនបរតរគូបនងាគ ល ដដ្លនចញនដាយ TESDA ។ 
ពួកនគក៏រតូវបានបនងកើតន ើងផ្សងដដ្រនដ្ើមបទីទួលបាននូវវគគបណតុ េះបណាត លសតីពីដផ្សនការតាមអីុន
នធ្ើដណត TESDA និងវគគបណតុ េះបណាត លសរមបសរមួល។ 
•កនុងករណីដដ្ល POLO អាចនធ្វើជានដ្គូជាមួយសថ ប័នខ្ងនរៅ ឬសថ ប័ននៅកនុងរបនទសោច ស់
ផ្សទេះ ពួកនគរតូវដតធានាថ្នកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លដបបននេះនំាឱយទទួលបានវញិ្ញា បនបរតជាតិ ឬ



វញិ្ញា បនបរតសមតថភាព (COC) រគប់រគងនដាយ TESDA ។ 
•ការបណតុ េះបណាត លជំនាញនៅតាមការយិាល័យភូមិភាគរតូវនធ្វើន ើងតាមរយៈ TESDA នៅ
តាមបណាុ េះបណាា លនានាដដ្លបានទទួលការគំារទ ក៏ដូ្ចជាសថ ប័នបណតុ េះបណាត លទទួល
សគ ល់នដាយ TESDA ។ 
•សរោប់សិកាឋ សោដផ្សនកមូលដាឋ នរគឹេះគណននយយហិ្រញ្ាវតថុ នរៀបចំសរោប់វគគបណតុ េះបណាត
លសតីពីជីវភាពរស់នៅ ដដ្លននេះរួមបញ្ចូ លទំងមូលដាឋ នរគឹេះននសហ្រគិនភាព និងដផ្សនការ
អាជីវកមម បនាទ ប់ពីគំរូរចនាសមពនធ័អាជីវកមមសមញ្ានរៀបចំន ើងនដាយ NRCO ។ 
•ម៉ាូឌុ្លបណតុ េះបណាត លអំពីជីវភាពរស់នៅរួមោនសោភ រៈមូលដាឋ នរតូវការសរោប់ផ្សលិតផ្សល
ជាក់ោក់និងរាយនូវជំហន (រនបៀបនៅ) នដ្ើមបីដណនំាអនកចូលរួមតាមដំ្ណាក់កាលនផ្សសងៗនន
ដំ្នណើ រការផ្សលិតកមម។ 

នសចកតីដណនំាសតីពីការអនុវតតកមមវធីិ្ BPBH រតូវបានដកសរមួលនៅឆ្ន ំននេះ (DOLE AO No. 120) នដ្ើមបី
រួមបញ្ចូ លស្រសតីោនការលំបាកនិងនភៀសខលួននរៅពីពលករកនុងស្រសុក។ អនកចូលរួមកនុងវគគបណតុ េះបណាត ល
ទំងអស់រតូវបានផ្សតល់ជូននូវចាប់ចមលងននម៉ាូឌុ្លបណតុ េះបណាត លជីវភាព។ 
 

សរសនូលសំខ្ន់ៗ: 
•កមមវធីិ្ BPBH អនុញ្ញា តឱយ OFWs និងរគសួររបស់ពួកនគបាននធ្វើការ និងរស់នៅ ជាមួយនិងផ្សនត់គំនិត
ជាសហ្រគិន ជាពិនសសតាមរយៈការបនងកើតការយល់ដឹ្ងអំពីតនមលននការសនសំនិងការផ្សតល់សិទធិអំណាច
ដ្ល់ពួកនគកនុងការនធ្វើដផ្សនការសរោប់ការវនិិនយាគអាជីវកមម ឬការងារកនុងស្រសុក នៅនពលពួកនគរត ប់
មកវញិ។ 
កមមវធីិ្ BPBH ផ្សតល់នូវជំនរ ើសដ្ល់ការវលិរត ប់របស់ស្រសតី OFWs សរោប់ការនធ្វើសោហ្រណកមមរបកប
នដាយសមធ្ម៌នៅកនុងសងគមហ្វីលីពីន តាមរយៈកមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លសរោប់ការផ្ទល ស់បតូរឧបករណ៍
និងការផ្ទល ស់បតូរជំនាញជាលមី។ 

 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
រគូបនរងៀននិងអនកផ្សតល់នសវា គឺជារគបូនរងៀនទទួលសគ ល់នដាយ TESDA ។ នរៅពីតរមូវការជាមុន



នដ្ើមបីទទួលបានវញិ្ញា បនបរតសមតថកិចច TESDA ដដ្លបាននចញឱយនហ្ើយននាេះ TESDA ក៏បានដំ្ន ើង
សិកាខ សោយា៉ាងតិចមតងកនុងមួយឆ្ន ំ។ 

ការយិាល័យភូមិភាគរបស់ DOLE តាមរយៈមន្រនតីបរងួបបរងមួ NRCO បញ្ជូ នរបាយការណ៍រតួតពិនិតយ
និងវាយតនមលនៅការយិាល័យកណាា លរបស់ NRCO (ទីរកុងោ៉ា នីល) របចំដខ។ កនុងនាមជារបធានកមម
វធីិ្ NRCO បាននធ្វើទសសនកិចចជានទៀងទត់ នដ្ើមបីវាយតំនលការអនុវតតកមមវធីិ្ ក៏ដូ្ចជាផ្សតល់ជូននូវជំនួយ
បនចចកនទសដ្ល់អនកអនុវតតន៍កមមវធីិ្។ 

រកុមការវាយតនមលរបស់ DOLE ដដ្លោនសោសភាព NRCO នសវាកមមសវនកមមនផ្សទកនុងនសវាកមមរគប់
រគងហិ្រញ្ាវតថុនិងនសវាដផ្សនការ នរៀបចំនធ្វើទសសនៈកិចច ការពិនរគាេះនយាបល់ជាមួយអនកទទួលផ្សលកមមវធីិ្
នដ្ើមបីវាយតនមលផ្សលប៉ាេះ ល់ជាទូនៅននសកមមភាពជីវភាព និងនដ្ើមបីផ្សតល់អនុសសន៍សមស្រសបសរោប់
ការដកលមអ។ 
រគូបនរងៀនដដ្លទទួលសគ ល់និងអនកផ្សតល់នសវារតូវបានទទួលសគ ល់ថ្ន រតូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍វាយ
តនមលរបចំដខជូន NRCO ។ TESDA ក៏នធ្វើការវាយតំនលនដាយនចដ្នយ ឬកដនលងននវគគបណតុ េះបណាត ល
ជំនាញពិតរបាកដ្ផ្សងដដ្រ។ 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
ចំណាយនលើការបណតុ េះបណាត លរាប់បញ្ចូ លទំងនលលឈ្នួលរបស់រគូបនរងៀងរតូវបានចំណាយនដាយមូល
និធិ្ភារកិចចនិងសុខុោលភាពការងារដដ្លបានបងាហ ញនៅកនុងដផ្សនការការងារនិងហិ្រញ្ាវតថុរបស់ POLO 
ខណៈមូលនិធិ្ NRCO ផ្សតល់លវកិាដ្ល់ឧបករណ៍ចប់នផ្សតើម (អតិបរោចំនួន 10 មឺុនPHP) និងសំរាប់ដចក
ចយនៅឱយអនកទទួផ្សលកមមវធីិ្ោនលកខណៈសមបតតិរគប់រគាន់។  
លវកិាសរោប់ការអនុវតតកមមវធីិ្ BPBH រតូវបានទញយកនៅកាន់ការយិាល័យ DOLE កនុងតំបន់នដាយ
ដផ្សអកនលើអនកទទួលផ្សលនគាលនៅដដ្លបានដាក់ជូនសរោប់ឆ្ន ំសរនពើពនធនីមួយៗ។ ការចំណាយអតិ
បរោសរោប់អនកទទួលផ្សលនីមួយៗ គឺ PHP10,000 ដដ្លោននលលហ្វឹកហត់ ចំនួនអតិបរោនន PHP
2,500 និងតនមលននឧបករណ៍ចប់នផ្សតើមសរោប់អបបបរោ PHP7,000 ។ 

កនុងករណីដដ្លរគឹេះសថ នបណតុ េះបណាត លដដ្លផ្សតល់ការហ្វឹកហ្វឺននដាយឥតគិតនលលរតូវបាននគយកនៅ
នរបើរបាស់ចំនួនទឹករបាក់សរុប PHP10000 រតូវបាននរបើរបាស់នដ្ើមបីទិញឧបករណ៍ចប់នផ្សតើម។ ការ
ចំណាយនលើការហ្វឹកហ្វឺនរតូវរួមបញ្ចូ លទំងនលលថ្នល ការផ្សគត់ផ្សគង់និងសោភ រៈនិងឧបករណ៍បងាហ ញ។ លវកិា



បដនថមចំនួន 3 ភាគរយននលវកិាសរុបរតូវបាននគដបងដចកសរោប់ការចំណាយរដ្ឋបាលសរោប់ការអនុ
វតតកមមវធីិ្។ 
ការហ្វឹកហ្វឺនននេះោនរយៈនពល 8 នោ៉ាងនហ្ើយរតូវបាននធ្វើន ើងនៅតាមតំបន់ឬការយិាល័យភូមិភាគ។ 
អតិលិជនអាទិភាព រួមោន ស្រសតីនភៀសខលួននិងOFWs ដដ្លវលិរត ប់មករបនទសវញិ។ ស្រសតីដដ្លោន
ទុកខលំបាក OFWs រតូវបាននគទុកនៅមជឈមណឌ លពលករនទសនតរបនវសន៍ និងមជឈមណឌ លធ្នធាន
ជនជាតិហ្វីលីពីននៅឯ OWWA និងពលករកនុងស្រសុក។ 
 
រហូ្តមកដ្ល់នពលននេះោនអនកទទួលផ្សលចំនួន 5,243 នាក់ (បានរត ប់មកវញិនូវស្រសតីននរកុម OFWs 
ដដ្លបានផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លជំនាញ / នដ្ើមទុនចប់នផ្សតើម) ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ករណី កិាេី ២១ 
ករមវធីជនំ្ួយថ្ននកជីវភាព ចាប ់ការងារ ន្ិង ខុម្មលភាព(WELL)(ហវលីពីីន្) 
 
កមមវធីិ្សនងខបសំខ្ន់ៗ  
ជំនួយកមមវធីិ្ជួយសនន្រងាគ េះគឺជាកញ្ច ប់ជំនួយសនន្រងាគ េះ / នសវាកមមនដ្ើមបីនដាេះស្រសយតរមូវការននសុខុោល
ភាពការងារចាប់ និងជីវភាព (WELL) របស់ពលករហ្វីលីពីន ដដ្លរតូវបានបញ្ជូ នរត ប់មករបនទស
វញិ (OFWs) ។ ការបរងួបបរងមួកាន់ដតខ្ល ំងន ើងរបស់ភាន ក់ងារ DOLE ដដ្លផ្សតល់កមមវធីិ្ជំនួយដ្ល់កមម
វធីិ្ជួយសនន្រងាគ េះគឺជាដផ្សនកមួយននកមមវធីិ្សត រន ើងវញិជាតិសរោប់អងគការសងគមសីុវលិ នផ្ទត តនគាលនៅ
ជាពិនសសនដ្ើមបីធានាឱយោនការនធ្វើសោហ្រណកមមនជាគជ័យរបស់ OFWs រតូវបានបញ្ជូ នរត ប់មក
វញិពីសថ នភាពអាសនន / វបិតតិ។ 
កមមវធីិ្ជួយសនន្រងាគ េះកមមវធីិ្រតវូបានបនងកើតន ើងនដាយគុណធ្ម៌ននដី្កាបងាគ ប់នលខ 139 របស់ DOLE 
បាននចញកាលពីនលៃទី 21 ដខកកកដាឆ្ន ំ 2014 នយាងតាមរបព័នធករមិតរបងុរបយ័តនដដ្ល ក់ព័នធនដាយ
ភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាលជាតិ។ នសវាជំនួយសោសភាគ WELL រួមោន: 

•ជំនួយការដលរកាសុខុោលភាព: (ក) ជំនួយអាកាសយានដាឋ ន; កដនលងសន ក់នៅបនណាត េះ
អាសនន / កដនលងសន ក់នៅនៅ OWWA Hostel; (គ) ជំនួយដឹ្កជញ្ជូ ននៅលំនៅដាឋ ន ( ) ជំនួយ
សនន្រងាគ េះបនាទ ន់ដផ្សនកនវជជសស្រសត និង (ង) ការបងាហ ញសំ ធ្ភាពតានតឹង។ 
•ជំនួយការងាររគបដ្ណត ប់: (ក) ការដាក់ឱយនធ្វើការងារ / បញ្ជូ នសរោប់ការងារកនុងតំបន់ (ខ) 
ការដាក់ឱយនធ្វើការងារ / បញ្ជូ នសរោប់ការងារនៅបរនទស និង (គ) ការវាយតនមលសមតថភាពនិង
វញិ្ញា បនប័រត។ 
•ជំនួយការរទរទង់ជីវភាពរួមោន: (ក) ការបណាុ េះបណាា លការអភិវឌ្ឍន៍សហ្រគិន។ (ខ) ការប
ណតុ េះបណាត លជំនាញជីវភាព (គ) ការផ្សតល់ដំ្បូនាម ននិងការគំារទដផ្សនកអាជីវកមម។ និង ( ) ជំនួយ
ឥណទនអាជីវកមម។ 
•ជំនួយដផ្សនកចាប់រួមោន: (ក) ការផ្សតល់ដំ្បូនាម នដផ្សនកចាប់ (ខ) ដំ្នណើ រការនីតិវធីិ្ផ្សសេះផ្សានដ្ើមបី
ឈានដ្ល់ការនដាេះស្រសយនដាយសនតិភាពរវាង OFW និងអនកនរជើសនរ ើសរបស់គាត់។ (គ) 
ជំនួយកនុងការនរៀបចំនិងការដាក់ កយបណតឹ ងសរោប់ការនរជើសនរ ើសខុសចាប់ការបញ្ឈប់



នរជើសនរ ើសពលករនិងករណីចត់វធិានការវន័ិយ។ និង ( ) ការរបឹកានយាបល់កនុងអំ ុងនពល
នសុើបអនងកតបឋមនិងសវនាការនរឿងកាីរពហ្មទណឌ ចំន េះការនរជើសនរ ើសខុសចាប់។ 

នៅនលៃទី 8 ដខមករាឆ្ន ំ 2016 DOLE A.O. នលខ 21 រតូវបានបនងកើតន ើងការបនងកើតមជឈមណឌ លដកនចន 
WELL នៅកនុងការយិាល័យ DOLE និងភាន ក់ងារ នដ្ើមបីធានាបាននូវការផ្សតល់ជំនួយនិងការផ្សតល់ជំនួយជា
របព័នធដ្ល់ការវលិរត ប់និង / ឬនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍របស់ OFWs ។ វាក៏បានដាក់នឈាម េះជាការយិាល័យ
របស់ DOLE ជាក់ោក់នដ្ើមបបីនងកើតគណៈកោម ធិ្ការរគប់រគងរបស់មជឈមណឌ ល: POEA ជាអនកដឹ្កនំា; 
និង OWWA, TESDA, NRCO, BLE, BWSC, ILAB និងការយិាល័យតំបន់ 16 DOLE ។ អនករគប់រគង 
POEA ផ្សតល់ការរតួតពិនិតយជាទូនៅកនុងការធានាឱយោនដំ្នណើ រការរលូននិងរបសិទធិភាពមជឈមណឌ ល។ 
មជឈមណឌ លនធ្វើការកនុងកំ ុងនពលធ្មមតានិងរគាអាសនន។ នៅតំបន់រាជធានីជាតិមជឈមណឌ លរតូវបាន
បនងកើតន ើងនៅ POEA, OWWA និង NRCO ។ កនុងករណីរគាអាសនន ឬការគំរាមកំដហ្ងននរគាអាសនន 
/ វបិតតិដដ្លអាចោនការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍យា៉ាងនហចណាស់នន OFWs ការយិាល័យខ្ងនរកាមននេះ
កំណត់ និងបានបញ្ជូ នបុគគលិកដ្ល់បុរសមជឈមណឌ ល: POEA, OWWA, TESDA, NRCO, BLE, 
BWSC, ILAB, DOLE Planning Service, និង DORE NCR ។ 
កមមវធីិ្ននេះរតូវបានកំណត់នគាលនៅជាក់ោក់នដ្ើមបីធានាឱយោនការនធ្វើសោហ្រណកមមនជាគជ័យរបស់ 
OFWs ដដ្លរតូវបានបញ្ជូ នមកវញិពីសថ នការណ៍វបិតតិ / នរគាេះមហ្នតរាយ។ ននេះគឺជាកមមវធីិ្ចំបាច់មួយ
សរោប់ទំងវលិរត ប់និងវលិរត ប់មកវញិរបស់ OFWs ។ 

 

កមមវធីិ្សិកា 
ដូ្ចោនកំណត់នដាយ DOLE A.O. នលខ 21-16, មជឈមណឌ លជួយដកនចន WELL បានបនងកើតមូលដាឋ ន
ទិនន័យសរោប់ការវលិរត ប់របស់ OFWs ពីតំបន់មជឈឹមបូ ៌។ វាបនតអភិវឌ្ឍន៍មូលដាឋ នទិននន័យដដ្ល 
OFWs រត ប់មកពីរបនទសដ្នទ។ មូលដាឋ នទិននន័យបានបនរមើការជាកំណត់រតា នលើការវលិរត ប់
របស់ OFWs ទទួលបានជំនួយ / នសវាកមមសនន្រងាគ េះ និងផ្សតល់ជំនួយដូ្ចខ្ងនរកាម ដដ្លរតូវបានផ្សតល់
ជូននដាយភាន ក់ងារ OFWs អាចនរជើសនរ ើស / ចូលចិតត។ 
របព័នធឃាល ំនមើលមូលដាឋ នទិននន័យដតមួយរតូវបានបនងកើតន ើងនៅដខសីហឆ្ន ំ 2016 នដាយ POEA នដ្ើមបី
បរងួបបរងមួការចុេះបញ្ជ ីននការវលិរត ប់ / បញ្ជូ នរត ប់របស់ OFWs ។ របព័នធតាមដានតាមនអ ិច



រតូនិចសំរបសំរួលការផ្សតល់នសវាកមម និងការរតួតពិនិតយរបកបនដាយរបសិទធភាពនននសវាកមមជំនួយ
ជំនួយដដ្លផ្សតល់ជូនពួកនគ (helpwell.poea.gov.ph) ។ 

អនកនរបើដដ្លោនសិទធិជំនួយ - អនកនរបើ WELL អាចសកសួរនិងនធ្វើបចចុបបននភាពសថ នភាពនននសវាកមម
កមមវធីិ្ដដ្លផ្សតល់នៅឱយ OFWs និងបនងកើតរបាយការណ៍ចំបាច់នៅរគប់ទីកដនលងនិងរគប់នពលនវោ។ 
កនុងចំនណាមនសវាទំង 4 ននកមមវធីិ្ជំនួយសនន្រងាគ េះ ោនដតជំនួយជីវភាពប៉ាុនណាណ េះ ដដ្លោនសោស
ភាគបណតុ េះបណាត ល។ ននេះរួមបញ្ចូ លទំងការដូ្ចខ្ងនរកាម: 

ក. ការអភិវឌ្ឍន៍សហ្រគិនបណតុ េះបណាត លការផ្សតល់វគគបណតុ េះបណាត លសតីពីការយល់ដឹ្ងដផ្សនក
ហិ្រញ្ាវតថុការនរៀបចំខលួនឯងសរោប់តួនាទីសហ្រគិន ការនរៀបចំដផ្សនការអាជីវកមម និងការ
រគប់រគងអាជីវកមម។ 
ខ. ជំនាញបណាុ េះបណាា លវជិាជ ជីវៈការបណាុ េះបណាា ល និងជំនាញបណាុ េះបណាា លជំនាញ រួម
ទំងការផ្សាល់ចំនណេះដឹ្ង និងការបណាុ េះបណាា លជំនាញសំរាប់ការងារផ្ទទ ល់ខលួន ននេះរាប់បញ្ចូ ល
ផ្សងដដ្រនូវជំនួយឥតសំណងសរោប់ឧបករណ៍រទរទង់ជីវភាពនិងផ្សលិតផ្សល។ 
គ. ផ្សតល់ដំ្បូនាម ននិងគំារទការផ្សតល់ជូននូវនសវាកមមអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកមមនៅកនុងទំរង់ការពិនរគាេះ
នយាបល់អាជីវកមម និងផ្សតល់នយាបល់របឹកាពីផ្សលិតភាពនិងការគំារទបណាត ញជំនួញនដ្ើមបី
រទរទង់និងពរងីកអាជីវកមម។ 
 . នសវារបាក់កមចីអាជីវកមមផ្សតល់នដាយផ្ទទ ល់នូវរបាក់កមចីអាជីវកមមតាមរយៈមូលនិធិ្កមមវធីិ្សត រ
ន ើងវញិោនរាប់ ន់ោនដុ្ោល រ ឬផ្សតល់នសវាបញ្ជូ ននៅកាន់សថ ប័នផ្សតល់របាក់កមចីជានដ្គូ។ 

DOLE A.O. នលខ 21-16 បញ្ញជ ក់ថ្ន នៅនពលមកដ្ល់មជឈមណឌ លជួយដ្ល់ការជួយសនន្រងាគ េះនន OFW 
វលិរត ប់ ឬរត ប់មកវញិមន្រនតី នឹងនធ្វើការវាយតំនលភាល មៗនូវតរមូវការរបស់ពលករនិនយាជិត នដាយ
ដផ្សអកនលើមូលដាឋ នទិននន័យរបស់គាត់។ នដាយដផ្សអកនលើការវាយតនមលដំ្បូង និងនសវាកមមដដ្លអនកនពញ
ចិតតនឹងរតូវបញ្ជូ ននៅបុគគលិកជំនាញនៅមជឈមណឌ ល។ 
មន្រនតីបានដតងតំាងនៅនលៃននេះ នឹងរតូវជួយពលករនិនយាជិតនដាយដផ្សអកនលើលំហូ្រដំ្នណើ រការសតង់ដារ
សរោប់នសវាកមមពិនសស។ មន្រនតីរតូវកត់រតាសកមមភាពតាមដានទំងអស់នៅកនុងសំណំុដបបបទតាម
ដានបានកំណត់នដាយបងាហ ញពីវឌ្ឍនភាពនននសវាកមមជាក់ោក់ដដ្លបានផ្សតល់នដាយ OFW ។ របាយ
ការណ៍សតីពីសមិទធផ្សលរបចំឆ្ន ំរួមនលើនសវាកមមនិងជំនួយបដនថមរតូវបានបញ្ជូ ននៅ NRCO សរោប់ការ
បញ្ជូ នបនតនៅនលខ្ធិ្ការដាឋ នរកសួងនសដ្ឋកិចច និងហិ្រញ្ាវតថុរបចំសបាត ហ៍្។ អនកចូលរួមទំងអស់រតូវ



បានផ្សតល់ជូននូវចាប់ចមលងននម៉ាូឌុ្លបណតុ េះបណាត លអំពីជីវភាពដដ្លរតវូបានអភិវឌ្ឍនដាយ TESDA 
និងពិនិតយន ើងវញិ / នធ្វើបទដាឋ ននដាយ NRCO ។ 
កមមវធីិ្ជួយដ្ល់កមមវធីិ្ជួយសនន្រងាគ េះបានពិនិតយនមើលយា៉ាងនពញទំហឹ្ងនូវតរមូវការននការនធ្វើសោហ្រណ
កមមរបស់ OFWs បនាទ ប់ពីការនធ្វើោតុភូមិនិវតតន៍របស់ពួកនគជាពិនសស នដាយសរសថ នភាពអាសនន ឬ
វបិតតិ។ រដាឋ ភិបាលនរតៀមខលួនជានស្រសច នៅរគប់នពលនវោនដ្ើមបីជួយដ្ល់រគប់ហ្វឹកហ្វឺនទំងអស់របស់
ពួកវាជាពិនសសកនុងករណីបនាទ ន់។ 

 

នរជើសនរ ើសរគនិូងបណតុ េះបណាត ល 
សរោប់ការអភិវឌ្ឍន៏សហ្រគិន / ការបណតុ េះបណាត លជំនាញជីវភាពអនកដឹ្កនំារបស់ POLO រតូវធានា
ថ្នការបណាុ េះបណាា លការវាយតនមលនិងវញិ្ញា បនប័រតរតូវបានដឹ្កនំានដាយ TESDA ។ វគគបណតុ េះបណាត
លរតូវបាននធ្វើន ើងនដាយរគូបនងាគ លដដ្លោនវញិ្ញា បនបរតរគូបនងាគ លតាមទូរទសសន៍ជាតិដដ្លនចញ
នដាយ TESDA ។ ពួកនគក៏រតូវបានបនងកើតន ើងផ្សងដដ្រ នដ្ើមបីទទួលបាននូវវគគបណតុ េះបណាត ល សតីពី
ដផ្សនការតាមអីុននធ្ើដណត TESDA និងវគគបណតុ េះបណាត លសរមបសរមួល។ 
បណតុ េះបណាត លរតូវបានដឹ្កនំានដាយម៉ាូឌុ្លបណតុ េះបណាត លដដ្លរតូវបានបនងកើតន ើងនដាយ TESDA 
និងសតង់ដាបដនថមនទៀតនដាយ NRCO ។ TESDA និង NRCO នធ្វើការវាយតនមលជានទៀងទត់នលើវគគហ្វឹក
ហ្វឺនជាក់ដសតងនដ្ើមបីធានាការផ្សតល់នសវារបកបនដាយគុណភាព។ 

 

ការផ្សតល់មូលនិធិ្និងការសនរមចបាន 
កមមវធីិ្ននេះរតូវបានគំារទយា៉ាងនពញនលញនដាយមូលនិធិ្របស់រដាឋ ភិបាល (នាយកដាឋ នការងារនិងការ
ងារ) និងផ្សតល់ជូននដាយឥតបង់នលលដ្ល់អតិលិជនដដ្លបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ - វលិរត ប់ឬនធ្វើោតុ
ភូមិនិវតតន៍របស់ OFWs ។ ចំណាយសរោប់របតិបតតិការរបស់មជឈមណឌ លរួមទំងឧបករណ៍និងសោភ រៈ
ការយិាល័យរតូវបានយកនចញពីលវកិានរៀងៗខលួន របស់ការយិាល័យ DOLE ដដ្លចូលរួមកនុងគនរោង
ដចករដំលកចំណាយ។ នដ្ើមបបំីនពញបដនថមកោល ំងពលកមម BLE សរមបសរមួលការជួលបុគគលិកនដ្ើមបី
ជួយកនុងការផ្សតល់ការគំារទដផ្សនករដ្ឋបាល។ 
រហូ្តដ្ល់នលៃទី 20 ដខតុោឆ្ន ំ 201 0 16.009 OFWs រតូវបានជួយតាមរយៈកមមវធីិ្ជំនួយបនចចកនទស។ 



កនុងចំនណាមចំនួនននេះោនស្រសតីចំនួន 6.920 នាក់ឬ 44.16 ភាគរយ។ ចំនួនសរុប 701 ឬ 4,38 ភាគរយ
មិនោនឯកសរ - អារា៉ាប៊ាីសអូឌី្ត 146 អារា៉ាប់រួម 116; ឥណឌូ ននសីុ 52; គុយដវ ៉ាត 52 សិងហបុរ ី31; នតវា៉ាន់ 
30; របនទសជប៉ាុន 29; ហុ្ងកុង 25; កាតា 23; លីបង់ 21; ោ៉ា ន សីុ 21; បាដរ ៉ាន 13; និងអានមរកិ, 10 ។ 

 
របនទសចំនួន 10 ដដ្លបាននសនើសំុជំនួយពីកមមវធីិ្គឺ: អារា៉ាប៊ាីសអ៊ាូឌី្ត - 7703 ។ គុយនវ ៉ាត-1,521; អារា៉ាប់
រួម -1304; កាតា-1,127; នតវា៉ាន់ - 931; ហុ្ងកុង -514; សិងហបុរ ី-3,93; ោ៉ា ន សីុ -331; បាដរ ៉ាន -206; 
ជប៉ាុន -179; អូម៉ាង់ -153; លីប៊ាី -143; និងហ្ស៊ាកដានី -127 ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ជំពូក ៣ 

គំសហើញ ន្ងិអន្ុស ន្៍ ខំាន្់ៗ  

គំសោងស ៀវសៅកម្រង អាស៊ា ន្ បាន្នតលជ់ូន្ន្ូវឧកា ដ្៏ម្មន្ត្នរែ 
សដ្ើរបពីិន្តិ្យសរើលសអាយ ុជីំសៅ ន្ិងថ្ចករថំ្លកបេពសិសធន្៍ ររួន្ិង
ការ កិាជារួយោន  កនងុចំសណាររដ្ឋ ម្មជកិអាស៊ា ន្  តពីីករមវិធី
អប់រពំលករសេ ន្តម្បសវ ន្ ៍ន្ិងសេ តម្បសវ ន្៍ វុត្តភិាព។ 

 

ជំពូកសន្េះ នតលជ់នូ្ន្វូគសំហើញនន្ការចងម្កងស ៀវសៅ ម្រង សោយ
អនកម្សវម្ជាវជាត្ ិន្ងិអនកម្សវម្ជាវត្ំបន្់ សលើថ្ននកខាងសម្ការ៖ 

១. រចនា រពន័្ធសោលន្សោបាយជាត្ ិន្ិងយន្តការម្គប់ម្គង 

២. បេោឋ ន្គំរមូ្បត្ិបត្ការ ម្ម្មប់អន្ុវត្ត ន្ិងម្ត្តួ្ពនិ្ិត្យ  

៣. ម្បព័ន្ធេេលួ ន្ងិថ្ចកនាយ  

៤. ភាពជានដ្គូរ ន្ងិ 

៥.  ហម្បត្ិបត្ការត្ំបន្ ់

 

សោយភាា ប់េនំាកេ់ំន្ងោ ងជតិ្ដ្ិត្ជារួយ សំណើ រជាក់ោក់ម្បចាំ
ម្បសេ  ន្ងិអន្ុស ន្៍ថាន ក់ត្បំន្់ សដ្ើរបពីម្ងងឹករមវធិីទងំសន្េះ សៅ
នលៃអនាគត្។ 

ការរកស ើញ ខំាន្់ៗ  ន្ិងអន្សុ ន្៍ 



រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នទំងអស់តាមរយៈចាប់របស់ពួកនគ ការរបកាសនគាលននយាបាយ និងកមមវធីិ្
បានសងកត់ធ្ៃន់នៅនលើតនមលននកមមវធីិ្អប់រពំលករ មុនទទួលយកការងារជាពលករនទសនតររបនវសន៍
ដដ្លជាឧបករណ៍នគាលននយាបាយគនលឹេះកនុងការទញយកអតថរបនយាជន៍ ននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍
សរោប់ជននទសនតររបនវសន៍ រគួសរ និងរបនទសកំនណើ តរបស់ពួកនគ នអាយោនវសិលភាពទូលំទូ
ោយ។  

កមមវធីិ្ទំងននេះ រតូវបាននគនមើលន ើញនដ្ើមបផី្សតល់សិទធិអំណាចដ្ល់ជននទសនតររបនវសន៍ (និងនិនយាជក
របស់ពួកនគ) នដាយផ្សតល់ព័ត៌ោនរតឹមរតវូសរោប់ការនរជើសនរ ើស និងការងាររបកបនដាយនជាគជ័យ។ 
នៅទីបំផុ្សតកមមវធីិ្ទំងននេះរតវូបាននគរពឹំងថ្ន នឹងធានាបាននូវទំនាក់ទំនងរវាងនិនយាជិកនិងនិនយាជក 
ដដ្លោនសុខដុ្មរតឹដតនរចើន និងផ្សតល់ការការ រកាន់ដតរបនសើរន ើងដ្ល់ពលករ របឆំ្ងនឹងការនកង
របវញ័្ច និងការជួញដូ្រមនុសស។ 

កមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍ បនងកើតបានដតដផ្សនកមួយននរបព័នធនទសនតររបនវសន៍ោនរបសិទធភា
ព។ ពួកនគសនរមចបាននគាលបំណងរបស់ពួកនគ ដតនៅកនុងរកបខ័ណឌ អភិបាលកិចចដដ្លកំណត់នូវសត
ង់ដារសរោប់ការនរជើសនរ ើសការងារ និងការផ្សតល់តនមលដ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងនលើកកមពស់ការ
នគារពសិទិធមនុសសរបស់ជននទសនតររបនវសន៍ទំងអស់នៅកនុងបរយិាកាសដដ្លសវ គមន៍ចំន េះការរួម
ចំដណកខ្ងនសដ្ឋកិចច និងសងគមរបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ - នៅកនុងរបនទសទំងពីរននរបនទស
កំនណើ តនដ្ើមនិងរបនទសទិសនៅ។ 
គនរោងស្រសវរជាវរបស់កមមវធីិ្អាស៊ា នសតីពីកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍ បានផ្សតល់ឱកាសដ៏្ោន
តនមលនដ្ើមបីពិនិតយឱយបានដិ្តដ្ល់នូវកមមវធីិ្អប់រជំាតិ សតីពី ការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ោនសុវតថិភាព និង
ដចករដំលកបទពិនសធ្ន៍ និងនរៀនសូរតជាមួយនិងរបនទសកនុងចំនណាមរដ្ឋសោជិកអាស៊ា ន នលើ
ទិដ្ឋភាពនននគាលននយាបាយ និងការអនុវតតការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍។ 

ពលករនទសនតររបនវសន៍នឹងរតវូការព័ត៌ោននៅរគប់ដំ្ណាក់កាលទំងអស់ននការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍ 
ពីចំណុចននការសនរមចចិតតរបស់គាត់កនុងការដសវងរកការងារនៅបរនទស ការនរជើសនរ ើសទីភាន ក់ងារ
នរជើសនរ ើសពលករ ការនធ្វើការសនរមចចិតតនលើកិចចសនា ការនរតៀមខលួនសរោប់ការងារនរៅរបនទស ការ
សរមបខលួនជាមួយជនបរនទស សហ្នសវកិ និងសហ្នសវកិយល់អំពីលកខខណឌ ការងារ និងសុខភាព 
និងសុវតថិភាពនៅកនុងបរយិាកាសការងារដលរការគួសរ នហ្ើយទីបំផុ្សតនរៀបចំសរោប់ការរត ប់មកវញិ 
និងការនធ្វើសោហ្រណកមមនៅកនុងរបនទសកំនណើ ត។ 



រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នបានរបឈ្មនឹងបញ្ញហ របឈ្មននេះ នបើនទេះបីជាកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវ
សន៍បចចុបបននជាទូនៅនពញចិតតចំន េះដំ្ណាក់កាលមុននធ្វើការ និងមុននពលចកនចញ។ បចចុបបននននេះ 
ោនកមមវធីិ្អប់របំដនថមនទៀតនិងនរកាយនពលមកដ្ល់របស់និនយាជិក នដ្ើមបីជួយដ្ល់និនយាជកនិងពល
ករនិនយាជិតឱយនធ្វើការងារនរៀបចំ។ ដំ្ណាក់កាលការរត ប់មកវញិ និងការនធ្វើសោហ្រណកមម នៅដត
មិនទទួលបានរគប់រគាន់ ដដ្លរតូវការការយកចិតតទុកដាក់ពីរដ្ឋទំងអស់។ 

ខ្ងនរកាមននេះ គឺជាគំនហ្ើញសំខ្ន់ៗរបស់រកុមអនកស្រសវរជាវជាតិ និងអនតរជាតិរបស់ Compendium 
នៅកនុងវស័ិយទំងននេះ: (1) រកបខណឌ នគាលននយាបាយជាតិ និងយនតការអភិបាលកិចច។ (2) តាមដាន
ការអនុវតត។ (3) បទដាឋ នរបតិបតតិការសរោប់ការអនុវតត និងរតតួពិនិតយ (4) របព័នធទទួលនិងដចកចយ 
និង (5) ភាពជានដ្គូនិងកិចចសហ្របតិបតតិការកនុងតំបន់។ 

 

យនតការនគាលននយាបាយជាតិនិងយនតការអភិបាលកិចច 
ការោននរៀបចំនគាលននយាបាយជាតិ សតីពី ការអប់ររំបស់ពលករ និងការនធ្វើនទសនតររបនវសន៍សុវតថិភាព 
ជានរឿយៗ បនងកើតឱយោនកមមវធីិ្សីុសងាវ ក់គាន កាន់ដតទូលំទូោយជាង និងោនវសិលភាពទូលំទូោយ
និងរគបដ្ណត ប់ដ្ល់ការអប់ររំបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍ និងកមមវធីិ្នទសនតររបនវសន៍នដាយសុវតថិភា
ព។ រកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយជាតិកំណត់នគាលនៅបនងកើតសតង់ដារសរោប់ការដចកចយ
របកបនដាយរបសិទធភាព និងរបសិទធភាពកំណត់ខ្ន តគំរូសរោប់ការអនុវតតការរតួតពិនិតយ និងនរៀបចំ
ន ើងវញិនៅនលើការបនងកើត និងការនធ្វើបចចុបបននភាពោតិកាកមមវធីិ្សរោប់ភាព ក់ព័នធ។ 
តាមសម រតីរកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយថ្នន ក់ជាតិ គួររគបដ្ណត ប់វសិលភាពទូលំទូោយននដំ្ណាក់
កាលនផ្សសងៗគាន ននដំ្នណើ រការនទសនតររបនវសន៍។ 
រដ្ឋសោជិកអាស៊ា នអនុវតតកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករតាមវធីិ្នផ្សសងៗគាន ។ រប៊ាុយនណ និងនវៀតណាម បាន
នរបើរបាស់របព័នធដឹ្កនំានដាយការយិាល័យកណាា លដដ្លការយិាល័យរដាឋ ភិបាលថ្នន ក់ជាតិបំនពញមុខ
ងារ: (ក) ការផ្សតល់នូវនគាលននយាបាយទូនៅ និងបទដាឋ នអនុវតានលើកមមវធីិ្អប់រសំរោប់ពលករនទសនតរ
របនវសន៍ និង (ខ) ទទួលខុសរតូវចំន េះការអនុវតត។ នាយកដាឋ នការងារនៅរប៊ាុយនណ នរកាមរកសួង
ការបរនទស និងនាយកដាឋ នការងារនរៅរបនទសរបស់នវៀតណាម គឺជាការយិាល័យរតួតពិនិតយរដ្ឋបាល
ទទួលខុសរតូវចំន េះការកំណត់បទដាឋ ន សតីពីកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍រតវូបានផ្សតល់ឱយ
នដាយការយិាល័យរបស់រដាឋ ភិបាល ឬសហ្រគាសទទួលសគ ល់នដាយរដ្ឋ។ 



របនទសឥណឌូ នណសីុ មីយា៉ា ន់ោ៉ា  ហ្វីលីពីន សឹងហបូរ ីនិងនល បានបនងកើតការបញ្ចូ លគាន រវាងអនកផ្សតល់នសវា
សធារណៈនិងឯកជន។ អងគការរបស់រដ្ឋបានកំណត់សតង់ដារសរោប់ការអនុវតតកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពល
ករនទសនតរបនវសន៍ ប៉ាុដនតបានចកនចញពីរបព័នធអនុវតតជាក់ដសតងនៅជាសថ ប័នអាជីវកមម និងសថ ប័នមិន
ដមនរដាឋ ភិបាល។ នៅកនុងរបព័នធចរមុេះ រដាឋ ភិបាលដតងដតអនុម័តដំ្នណើ រការដ៏្តឹងរុងឹមួយ នដ្ើមបីបិទមជឈ
មណឌ លបណតុ េះបណាត លមិនរគប់រជុងនរជាយ និងផ្សតល់ការទទួលសគ ល់ដ្ល់អងគការ និងការយិាល័យ។ 
កនុងករណីដ៏្ករមដដ្លថ្នអងគភាពរដ្ឋនផ្សសងៗនទៀតក៏នធ្វើកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករដដ្រននាេះ ជាទូនៅសរោប់
អនករតូវបាននរជើសនរ ើសនៅនរកាមការនរៀបចំរបស់រដាឋ ភិបាល នៅ រដាឋ ភិបាល វាទំនងជាអនកអនុវតតនលច
នធាល ជាងនគ គឺមកពីទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិកឯកជន និងអងគការនរៅរដាឋ ភិបាល។ 
របនទសោ៉ា ន សីុ របនទសឡាវ និងរបនទសកមពុជា គឺជាដផ្សនកមួយតំណាងឱយរបព័នធ Laisesez- Faire
ជំនួសឱយសនងខបអំពីលកខខណឌ ទិសនៅរពឹំងទុក ការយិាល័យរដាឋ ភិបាលមិនបាននដ្ើរតួនាទីយា៉ាងសំខ្ន់
កនុងការនលើកកមពស់កមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតរបនវសន៍ និងបានកាត់បនថយការទទួលខុសរតូវចំន េះអនក
នរជើសនរ ើសឯកជន និងនិនយាជក ។  
 
ភាពចំបាច់ទល់ នឹងការសមរ័គចិតត 
របនទសឥណឌូ ននសីុ ហ្វីលីពីន នល និងនវៀតណាម រតូវការកមមវធីិ្មុននពលនចញដំ្នណើ រ សរោប់ពលករ
នរៅរបនទសទំងអស់ជាបុនរលកខខណឌ កនុងការទទួលបានការអនុញ្ញា តឱយចកនចញពីរបនទសសរោប់
នគាលបំណងការងារ។ ដូ្ចគាន ននេះដដ្រ របនទសសិងហបុរបីានបនងកើតវគគបណតុ េះបណាត លចំបាច់សរោប់មុខ
របរជាក់ោក់។ ឧទហ្រណ៍រគប់ FDWs ជានលើកដំ្បូងរតូវ្លងកាត់កមមវធីិ្នដាេះស្រសយបញ្ញហ  នដ្ើមបីជួយ
ដ្ល់FDWsកនុងការ "នដាេះស្រសយ" នៅកនុងរបនទស។ សិកាឋ សោស្រសនដ្ៀងគាន ននេះ តរមូវឱយោនសរោប់
និនយាជកដំ្បូងបងអស់ និងអនកដដ្លជានរឿយៗផ្ទល ស់បតូរ FDWs ។ 
 
ម៉ាាងនទៀត នៅរបនទសកមពុជា ឡាវ និងមីយា៉ា ន់ោ៉ា  តរមូវឱយោនទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករដដ្លោន
អាជាា ប័ណណ នដ្ើមបផី្សតល់ការអប់រដំ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍ទំងអស់មុននពលចកនចញ ប៉ាុដនតមិនតរមូវ 
ឱយោនលិខិតបញ្ញជ ក់ដដ្លនឹងបងាហ ញពីភសតុតាងននការហ្វឹកហ្វឺនមុនចកនចញដំ្នណើ រនទ។ នដាយោន
ចលនា្លងកាត់រពំដដ្នដ៏្ទូលំទូោយរបស់របជាពលរដ្ឋខលួន និងការងារភាគនរចើននរៅផ្សលូវការ របនទស
ទំងននេះរតូវបានជំទស់កនុងវធិានការនានា នដ្ើមបីធានាដ្ល់ពលកររបស់ខលួន្លងកាត់សិកាខ សោមុន
ចកនចញ។ 
 



ប៊្រុយណេ: អនុវត្តណោលនណោបាយជាត្ិ ស្តីព ីការអ្់រំរ្ស្់ពលករនិងការណ វ្ើណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្ុវត្ថិភាព
ប៊ស្្តាម្េដ្ឋា នអនតរជាត្ិ។ ណនេះអាចជាមូលដ្ឋា នស្ប៊ា្់ការ្ណងកើត្ផែនការជាត្ ិឬប៊ក្ខ័េឌ យុេធសាស្តស្ត
ទាក់េងណៅនឹងការអ្់រពំលករនិងការណ វ្ើណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្វុត្ថិភា ទាាំងស្ាំរា្់ពលករកនុងប៊ស្ុក និងណៅ្រ
ណេស្។ 

 

កមពុជា: ណោលនណោបាយជាត្ិ (NEP) គួរផត្ប៊ត្ូវបានណរៀ្ចាំ / ពិណប៊ោេះណដ្ឋយការពិណប៊ោេះណោ្ល់ជាមួយដៃគូ
ស្ងគមនិងភាគីពាក់ព័នធ។ ណស្ចកតីផេនាំ ណោលនណោបាយនិងសារាចរពាក់ព័នធផែនកអ្ិការកិចច គួរផត្ប៊ត្ូវបាន
្ញ្ចូលោន និងណ វ្ើ្ចចុ្បននភាពជាណេៀងទាត្់ ណដ្ឋយណតត ត្ជាពិណស្ស្ណលើការអ្់រំ និងផែនការរ្ស្់ពលករ។ 

សារៈស្ាំខាន់ផៃលណ ៀស្វាង គឺប៊ត្ូវធានកិចចប៊ពមណប៊ពៀង ស្ប៊ម្ស្ប៊មួលសាថ ្័នរឹងាាំ  កនុងចាំណោមអាជាា ្រ
ខុស្ោន ។ 

 
ប៊្ណេស្ឡាវ: ការអនុវត្តចា្់ការងារ និងអនបុ៊កឹត្យណលខ 68 / PM ពិណស្ស្េីភាន ក់ងារណប៊ ើស្ណរើស្ពលករ
ទាាំងអស្់ប៊ត្ូវផត្ែតល់ការ្េតុ េះ្ោត លមុនណពលណចញៃាំណេើរ។ 
 
របនទសោ៉ា ន សីុមុនឆ្ន ំ 2007 ោនកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍របស់រដ្ឋ។ នទេះជាយា៉ាង
ណាក៏នដាយ ចប់តំាងពីនពលននាេះមក របនទសននេះបានផ្ទល ស់បតូរនៅជារបព័នធនស្រសចចិតត និងសម័រគចិតត
នដាយបនសល់ទុកនូវទំនួលខុសរតូវទំងស្រសុងនៅនលើសោគមនិនយាជក ដូ្ចជា រកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍
ឧសាហ្កមមសំណង់ និងភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសពលករឯកជន។ ផ្សទុយនៅវញិ របនទសរប៊ាុយនណ ោនកមម
វធីិ្ដណនំាទូនៅអំពីសតង់ដារសុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ សរោប់បុគគលិកទំងអស់របស់ខលួន។ ខណៈ
ដដ្លទំងននេះអាចផ្សតល់នូវមនធ្ាបាយនដ្ើមបឱីយោនទំនាក់ទំនងកាន់ដតនរចើនន ើង ជាមួយពលករនទស
នតររបនវសន៍ កមមវធីិ្ទំងននេះោនករមិតនៅដ្ល់ពលករនរៅពីវស័ិយផ្សលិតកមមផ្សលូវការ ដូ្ចជា ពលករបំនរ ើ
ការងារតាមផ្សទេះកនុងរគួសរឯកជន។ 
ការចត់តំាងការយិាល័យរដ្ឋបាលនដ្ើមបីរតួតពិនិតយកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតររបនវសន៍បនងកើតជា
ដផ្សនកមួយននរកបខណឌ នគាលននយាបាយជាតិ។ ការយិាល័យសរមបសរមួលថ្នន ក់ជាតិទទួលខុសរតូវ
នលើការរតួតពិនិតយកមមវធីិ្អប់រ ំការផ្សតល់សិទធិដ្ល់អនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លអាជីវកមម និងអងគការមិន
ដមនរដាឋ ភិបាល និងការសរមបសរមួលអនក ក់ព័នធនផ្សសងៗកនុងការអនុវតតកមមវធីិ្។ ោនការយិាល័យ



ដតងតំាងជាពិនសស នៅកនុងរដ្ឋបាលសុខុោលភាពពលករបរនទសរបស់ហ្វីលីពីន នាយកដាឋ នពលករ
នរៅរបនទសរបស់រកសួងការងារឥណឌូ នណសីុ និងរកសួងការងាររបស់របនទសសិងហបុរ។ី 
 
ការរតតួពិនិតយការអនុវតត 
អវតតោនននការវាយតនមល និងការរតួតពិនិតយយា៉ាងហ្មត៉ាចត់នៅនលើការបំនពញការងាររបស់អនកផ្សតល់នសវា
នផ្សសងៗគឺជាគោល តធំ្បំផុ្សតនៅកនុងការអនុវតតកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករ ដដ្លនធ្វើឱយោនការលំបាកកនុងការ
កំណត់ចននាល េះរបនហងនិងផ្សតល់នូវដំ្នណាេះស្រសយចំន េះបញ្ញហ ដដ្លោនបញ្ញហ ។ ជំហនទីមួយសំខ្ន់
គឺបនងកើតសូចនាករការអនុវតតសតង់ដារសរោប់របសិទធភាព និងរបសិទធភាពននកមមវធីិ្បណាុ េះបណាា ល និង
អនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លនផ្សសងៗគាន ។ ការវភិាគពីផ្សលប៉ាេះ ល់ នឹងផ្សតល់នូវមតិនយាបល់សំខ្ន់ៗនលើ
តនមល និងការចូលរួមចំដណកននោតិកាកមមវធីិ្សិកា សោភ រៈហ្វឹកហ្វឺន របព័នធដចកចយនផ្សសងៗ និងបទ
ដាឋ នរបតិបតតិការនផ្សសងៗនទៀត។ 
 
ប៊្រុយណេៈ ណ វ្ើការវិភាគនិងវាយត្ដមៃែល្ េះពាល់ដនប៊្ស្ិេធិភាពដនកមមវិ្ី និងគាំនិត្ែតួចណែតើម ស្តីពីការអ្់រំ
ពលករនិងយុេធនការណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្ុវត្ថភិាព ណៃើមបី្នតពប៊ងឹងនិងពប៊ងឹងកមមវិ្ី និងគាំនិត្ែតួចណែតើមផៃល
ានប៊សា្់និងអនគត្។ 

 

ណវៀត្ោម: លកខេៈវិនិចឆ័យលកខេៈស្តង់ដ្ឋរណនេះ ួយអនកប៊គ្់ប៊គងវាស្់ស្ទង់រកកាំហុស្ឆ្គងនិងណដ្ឋេះប៊សាយ
ការរំណោភ្ាំពានននផៃលណកើត្ណ ើងណដ្ឋយស្ហប៊ោស្ កនុងអាំ ុងណពលស្កមមភាព្េតុ េះ្ោត ល។ 

 

ោនរបាយការណ៍ននការវាយតនមលហ្វីលីពីនកំពុងដំ្នណើ រការ សតីពី កមមវធីិ្មុនចកនចញដំ្នណើ រសរោប់
ជននទសនតររបនវសន៍អចិនន្រនតយ៍ (ជននទសនតររបនវសន៍នៅសហ្រដ្ឋអានមរកិ កាណាដា និងអូស្រសត លី) នធ្វើ
ការសទ បសទង់នលើជននទសនតររបនវសន៍ 3  ន់នាក់និងរគួសររបស់ពួកនគកនុងរយៈនពល 2 ឆ្ន ំបនាទ ប់ពី
កមមវធីិ្បាននកើតន ើង។ ការសិកាននេះមិនទន់រតូវបានបញ្ច ប់នៅន ើយនទ។ 
 
បទដាឋ នរបតិបតិតការ 
ការទទួលសគ ល់អនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត ល 
កនុងករណីរដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នមិនផ្សតល់កមមវធីិ្អប់រដំ្ល់ពលករនទសនតររបនវសន៍នដាយផ្ទទ ល់ រដាឋ ភិបា
លដតងដតទទួលសគ ល់ពីសថ ប័នបណតុ េះបណាត លនានានដ្ើមបីផ្សតល់ឱយពួកនគ។ ជួនកាលបណាត របនទសនា



នាអនុវតតការរតតួពិនិតយភាន ក់ងារនដ្ើមបីតាមដានការរបកាន់ខ្ជ ប់ចំន េះបទដាឋ នទំងននេះ។ នពលនវោ
នផ្សសងនទៀតការវាយតនមលោននៅនលើការផុ្សតកំណត់ននអាជាា ប័ណណរបស់ពួកនគ និងសំនណើ សំុបនត។ នៅ
កនុងរបនទសហ្វីលីពីន លកខណៈវនិិចឆ័យអបបបរោគឺ: ភាពសមរមយរបស់អងគភាពរតូវបានកំណត់នដាយ
ចំនួន និងវគគបណតុ េះបណាត លរបស់រគូបងវឹក ទំហំ្បនទប់បណតុ េះបណាត ល និងលទធភាពននការនរបើឧបករណ៍
បណតុ េះបណាត ល។ 
ចំណុចចរមងូចរោសមួយគឺថ្ន នតើទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិកឯកជនគួរដតរតូវបានអនុញ្ញា តឱយផ្សតល់
នូវកមមវធីិ្តំរង់ទិសមុននពលនចញដំ្នណើ រឬនទ។ សងគមសីុវលិោនសរៈសំខ្ន់ណាស់ ដដ្លការនរជើស
នរ ើសបុគគលិកឯកជននិងភាន ក់ងារចត់តំាង ទំនងជាោនទំនាស់ផ្សលរបនយាជន៍កនុងការផ្សតល់ព័ត៌ោនអំពី
លកខខណឌ ការងារ និងកិចចសនាការងារ។ ទីភាន ក់ងារឯកជនជំទស់ថ្ន វាជាចំណាប់អារមមណ៍របស់ពួក
នគកនុងការនរៀបចំបុគគលិកឱយបានលអ។ ដូ្នចនេះ ពួកនគោនឱកាសលអកនុងការផ្សតល់ការរបឹកាជូនដ្ល់ពលករ
នទសនតររបនវសន៍ោនសកាត នុពល។ ផ្សទុយនៅវញិ ពួកនគរេិះគន់តួនាទីរបស់អងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាល
កនុងការផ្សតល់កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត ល ដូ្ចជា អងគការនរៅរដាឋ ភិបាលនៅទីបំផុ្សតបានបញ្ច ប់ជាសហ្រគាស
ធុ្រកិចចដដ្លោនរករបាក់ចំនណញខ្ន តតូច។ 
អនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លសរុបចំនួន 281 នាក់ នៅកនុងរបនទសហ្វីលីពីន គឺជាទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើស
ពលករ និងសោគមឧសាហ្កមម។ របនទសសឹងហបុរដីបងដចកអនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លនរកាយនពល
មកដ្ល់ជួបជាមួយរកមុហ្៊ាុន និងទីភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសឯកជន។ 
 
ប៊្រុយណេៈ ប៊កស្ួងការងារអាចពិចារោណលើការេេួលសាគ ល់អនកែតល់ការ្េតុ េះ្ោត លផៃលកមមវិ្ីែតល់
វិញ្ញា ្ន្័ប៊ត្ណនេះអាចប៊ត្ូវបានណគយកណចញ។ 

 
នសៀវនៅបណតុ េះបណាត លសតង់ដារ   
នៅរបនទសបញ្ជូ ន កមមវធីិ្សិកាសតង់ដារននការសនងខបមុននពលនចញដំ្នណើ ររបស់ពលករនទសនតររបនវ
សន៍ រួមបញ្ចូ លទំងមុខវជិាជ  សតីពីកិចចសនាការងារ សិទធិនិងការទទួលខុសរតូវរបស់ពលករនទសនតររបនវ
សន៍ ការការយល់ដឹ្ងអំពីបញ្ញហ នយនឌ័្រ បញ្ញហ សុខភាពដដ្លពលករនទសនតររបនវសន៍ជួបរបទេះ វធីិ្នដាេះ
ស្រសយ ភាពនទរទន់ និងការនរ ើសនអើងនផ្សសងៗគាន  និងការទទួលបានយនតការបណតឹ ង ដូ្ចជា សថ នទូត
របស់របនទសនៅកនុងរបនទសទទួល។ កមមវធីិ្ទូលំទូោយបដនថមនទៀត នឹងរួមបញ្ចូ លការការអប់រដំផ្សនក
ហិ្រញ្ាវតថុ (ឧទហ្រណ៍របាក់បនញ្ាើសនសំការវនិិនយាគជានដ្ើម) ការនរៀបចំវបិតតិ (ដូ្ចជាបញ្ញហ ផ្ទទ ល់ខលួនដូ្ច
ជាជំងឺនិងការយាយីរពមទំងការនរតៀមនរៀបចំនរគាេះមហ្នតរាយ / សន្រងាគ ម) បញ្ញហ ផ្សលូវចិតតសងគម និងយនត



ការនដាេះស្រសយ។ 
  
នដាយផ្សតល់នូវរយៈនពលខលីននកមមវធីិ្មុននពលនចញដំ្នណើ រចំបាច់កិចចរបជំុននេះ មិនអាចផ្សតល់ព័ត៌ោនទូលំ
ទូោយនលើលកខខណឌ រស់នៅ និងលកខខណឌ ការងាររបស់របនទសនគាលនៅ។ ជាញឹកញាប់ោននពល
នវោតិចតួច កនុងការបញ្ចូ លព័ត៌ោនសតីពីការនរៀបចំហិ្រញ្ាវតថុ  និងធ្នាគារ នសវាកមមអប់រ ំនិងនសវាកមម
រគួសរនផ្សសងនទៀត។ ជាទូនៅ ការជួបពិភាកានដាយផ្ទទ ល់ រតូវបាននរៀបចំឱយលអនដ្ើមបីបញ្ញជ ក់ពីរបភព
ព័ត៌ោនជាពិនសសនៅនលើរបាក់ឈ្នួលកិចចសនា និងល័កខខ័ណឌ ការងារលទធភាពទទួលបាន ដផ្សនកចាប់
សុខុោលភាព និងនសវាកមមជំនួយកនុងរបនទស ក៏ដូ្ចជានៅកនុងរបនទសននការងារ និងតរមូវឱយធ្នាគារ
និងការនរៀបចំហិ្រញ្ាវតថុនផ្សសងនទៀត សរោប់រគួសរ និងអនកនៅកនុងបនទុកមុននពលនចញដំ្នណើ រ។ ពត៌
ោនលំអិតបដនថមនទៀត រតូវបានផ្សតល់ជូននៅកនុងសោភ រៈនបាេះពុមព  ឬនៅកនុងនគហ្ទំព័រ ដដ្លអាចភាជ ប់
ចូលនៅដ្ល់បាននដ្ើមបីនមើលព័័ត៌ោន ជាពិនសសរតូវបានរចនាន ើងសរោប់នរបើរបាស់នដាយពលករ
នទសនតររបនវសន៍ និងរគួសររបស់ពួកនគ។ 
ននេះនធ្វើឱយវាកាន់ដតោនសរៈសំខ្ន់កនុងការបនតការសិការបស់ពលករនៅតាមរបនទសទទួល និងការ
ភាជ ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព័ត៌ោនសរោប់សថិរភាព។ កមមវធីិ្នរកាយរត ប់មកវញិ នៅកនុងរបនទស
បានទទួលជំនួយ ជួយពរងឹងចំនណេះដឹ្ងអំពីការរស់នៅ និងការងារនៅកនុងបរយិាកាសលមី នហ្ើយនលើក
ទឹកចិតតឱយោនទំនាក់ទំនងការងារ និងការនជឿទុកចិតតគាន នៅវញិនៅមក។ ឧទហ្រណ៍កមមវធីិ្សន ក់នៅ
របស់សឹងហបុរដីដ្លជាសិកាខ សោរយៈនពលមួយនលៃចំបាច់សរោប់ FDWs រួមបញ្ចូ លទំងព័ត៌ោន សតី
ពីការទទួលខុសរតូវរបស់ពលករនិងលកខខណឌ ការងារដដ្លនឹងជំរុញទំនាក់ទំនងការងារលអរបនសើរនៅ
កនុងរគួសរ ក៏ដូ្ចជាបនចចកនទសរគប់រគងភាពតានតឹង នដ្ើមបីជួយដ្ល់ពលករនិនយាជិតនដាេះស្រសយ។ 
កមមវធីិ្ននេះ ោនសោសធាតុអនុវតតជាក់ដសតង នដ្ើមបីអប់រ ំនិងបណាុ េះបណាា លពលករបនរមើការតាមផ្សទេះឱយ
នធ្វើការនៅផ្សទេះនដាយសុវតថិភាព ដូ្ចជា ការសោអ តបងអួច និងនបាកគក់នដាយសុវតថិភាព។ 
និនយាជកលអ ជានរឿយៗផ្សតល់ការអប់រជំាបនតបនាទ ប់នលើរបធានបទដូ្ចជាលកខខណឌ ការងារ និងការអនុវតត
ការងារ។ បញ្ជូ ននៅទទួលការហ្វឹកហត់ជាក់ោក់របស់ឧសាហ្កមម រួមទំងការបណតុ េះបណាត លសុខ
ភាព និងសុវតថិភាពការងារ ជាដផ្សនកមួយននការតំរង់ទិសរបស់ពួកនគ នដ្ើមបជួីយពលករសរមបខលួននៅនឹង
បរយិាកាសការងារលមីរបស់ពួកនគ។ 
 



ប៊្ណេស្ា ណ ស្ុី: ស្ិកាខ សាោកប៊មិត្ស្ហប៊ោស្ណ វ្ើណ ើងណដ្ឋយនិណោ កេាំនងជាានែល្ េះពាល់កាន់ផត្
ណប៊ចើនណៅណលើចាំោ្់អារមមេ៍រ្ស្់ពលករណេស្នតប៊្ណវស្ន ៍ណហើយការ្ងាា ត្់្ណប៊ងៀនជា្នត្នទ ្់នឹង ួយ
ពួកណគឱ្យ្ណងកើនការយល់ៃឹងរ្ស្់ពួកណគណលើរណ្ៀ្ដនការណ វ្ើរ្ស្់ប៊្ណេស្ាច ស្់ែទេះ។ 

 
កមមវធីិ្ចំបាច់រតវូបានបំនពញនដាយការបណាុ េះបណាា ល ផ្សាល់នដាយសថ នទូតបរនទសដដ្លផ្សតល់ព័ត៌ោន
អំពីនសវាកមម និងវធីិ្បដនថម នដ្ើមបទីទួលបានសហ្របជាពលរដ្ឋនៅកនុងរបនទសទទួល។ របនទសឥណឌូ នន
សីុ និងហ្វីលីពីន កំពុងពរងីកនសវាកមមរបស់នបសកកមមបរនទសរបស់ខលួននៅកនុងរបនទសទិសនៅ នដ្ើមបី
ផ្សតល់ព័ត៌ោនលមីៗដ្ល់របជាជនរបស់ពួកនគ ទំងពីរបនទសបញ្ជូ ននិងរបនទសទិសនៅ។ ជានរឿយៗកមម
វធីិ្ទំងននេះ សុទធសឹងដតសម័រគចិតត នហ្ើយរតូវបានអនុវតតកនុងអំ ុងនពលឈ្ប់សរោករបស់ពលករ។ វគគ 
"មកដ្ល់" ទំងននេះ នផ្ទត តនលើវធីិ្សរោប់ពលករនិនយាជិតរបឈ្មនឹងបញ្ញហ សម រតីននការនធ្វើការនៅនរៅ
របនទស នហ្ើយធានានលើកិចចខិតខំរបឹងដរបងរបស់សហ្គមន៍ជននទសនតរបនវសន៍ នដ្ើមបពីរងឹងយុទធស
ស្រសតនដាេះស្រសយ និងនដាេះស្រសយយនតការរបស់ពលករ។ 
 
កមមវធីិ្តាមតរមូវការសរោប់អនកោនជំនាញទប 
ពលករនទសនតររបនវសន៍ជានរចើនោនជំនាញទប ដូ្ចជា អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះ ពលករសំណង់ និងកសិ
កមម ោនកមមវធីិ្អប់របំានបនងកើតន ើងនដាយរដាឋ ភិបាល សរោប់របនភទទំងននេះ នៅកនុងរដ្ឋសោជិកអា
ស៊ា ន។ របនទសហ្វីលីពីន ោនកមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លឯកនទសសរោប់អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះ ដដ្លរតូវបាន
បញ្ជូ ននៅនឹងមជឈិមបូ ៌។ របនទសឥណឌូ ននសីុ អនុវតតកមមវធីិ្របស់ពលករ ដដ្លជាការរួមបញ្ចូ លគាន រវាង
ជំនាញ និងការបណតុ េះបណាត លភាស សរោប់របនទសទទួល ដូ្ចជា របនទសោ៉ា ន សីុ អារា៉ាប៊ាីសអូឌី្ត
ហុ្ងកុង និងនកាេះនតវា៉ាន់។ 
ដូ្ចបាននរៀបរាប់ខ្ងនលើ របនទសសិងហបុរោីន "កមមវធីិ្នដាេះស្រសយបញ្ញហ " សរោប់ពលករបំនរ ើការងារ
តាមផ្សទេះ និងកមមវធីិ្ទិសនៅដាច់នដាយដ កមួយសរោប់និនយាជកពលករនធ្វើការតាមផ្សទេះ។ របនទសោ៉ា
ន សីុោនវគគបណតុ េះបណាត លដំ្បូងសរោប់ពលករនិនយាជិតកនុងផ្សទេះមុនឆ្ន ំ 2007 ប៉ាុដនតចប់តំាងពីនពល
ននាេះមករតូវបានផ្ទអ ក។ 
កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លមុនចកនចញដំ្នណើ រននេះ រតូវបាននរៀបចំន ើងនដ្ើមបីនដាេះស្រសយបញ្ញហ របឈ្ម
កនុងការនធ្វើការនៅកនុងរគួសរបរនទស និងរបាក់ឈ្នួលអបបបរោ និងលកខខណឌ ការងារ។ កមមវធីិ្ននេះផ្សតល់
សោភ រៈបណាុ េះបណាា លសមស្រសប និងទទួលយកវធីិ្សស្រសតសមស្រសប។ 



សរោប់សំណង់ រកុមរបឹកាសំណង់ឧសាហ្កមម សំណង់ននរបនទសោ៉ា ន សីុ និងអាជាា ធ្រសំណង់ 
និងសំណង់ននរបនទសសឹងហបុរ ីតាមរយៈអនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លឯកជន នគបានផ្សតល់ជូនវគគដណនំា
អំពីសុវតថិភាពកនុងកំ ុងនពលប៉ាុនាម ននលៃននការមកដ្ល់របស់ពលករ ដដ្លរតូវបនតនធ្វើជាលមីនរៀងរាល់ពីរបី
ឆ្ន ំមតង។ នៅរបនទសសឹងហបុរ ីោនការនធ្វើនតសត ណិជជកមម នធ្វើន ើងនៅឯមជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត ល
នៅបរនទសសរោប់ពលករបរនទសលមី។ វគគបណតុ េះបណាត លននេះ ផ្សតល់ឱយបុគគលិកបរនទសនូវជំនាញមូល
ដាឋ នចំបាច់សរោប់ពួកនគកនុងការនធ្វើការកនុងឧសាហ្កមមននេះ។ វញិ្ញា បនបរតននវគគបណតុ េះបណាត លសតីពី
ការបញ្ច ប់សិកាខ សោននេះ គឺជាបុនរលកខខណឌ សរោប់ការនចញលិខិតអនុញ្ញា តការងារនៅសឹងហបុរ។ី 
ោនភាពនជឿននលឿនសំខ្ន់ៗកនុងការបនងកើតកមមវធីិ្រមួគាន ននរបនទសបញ្ជូ ននិងទទួល។ ការសិកាករណី
សិការបស់អាស៊ា ន រួមោនកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លមុនចកនចញដំ្នណើ រសរោប់របនទសកូនរ ៉ា (បចចុបបនន
របតិបតតិការនៅរបនទសកមពុជា មីយា៉ា ន់ោ៉ា  នល ហ្វីលីពីន និងនវៀតណាម) អីុស្រសដអល (នល) និងហវ ំង ង់
និងស៊ាុយដអត (នល) ។ កនុងករណីមួយចំនួន កមមវធីិ្ទំងននេះមុននពលនចញដំ្នណើ ររតូវបានបញ្ចូ លនៅកនុង
កមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លជំនាញយូរអដងវង ដូ្ចជាបនចចកនទសដំាដុ្េះ (អីុស្រសដអល) ភាសកូនរ ៉ា និងនសវា
រគួសរ (មជឈឹមបូ ៌និងហុ្ងកុង) ។ សរោប់របនទសមួយចំនួន ដូ្ចជារបនទសកូនរ ៉ា និងជប៉ាុន ការ្លង
កាត់ការនធ្វើនតសតសមតថភាពភាស គឺជាតរមូវការសរោប់ការងារ។ កមមវធីិ្តាមតរមវូការទំងននេះោន
សរៈសំខ្ន់ជាទីបំផុ្សត ចប់តំាងពីបណាត របនទសទទួលបានអាចផ្សតល់នូវព័ត៌ោនបចចុបបននភាពអំពីការ
រពឹំងទុករបស់និនយាជក លកខខណឌ ការងារ និងជីវភាព ក៏ដូ្ចជាបរយិាកាសសងគមននរបនទសរបស់ពួក
នគផ្សងដដ្រ។ 
 
ប៊្ណេស្ណវៀត្ោមៈ ភាគណប៊ចើនដនស្ាា រៈ្េតុ េះ្ោត ល្ចចុ្បននគឺានការស្ិកានិងមិនស្មរមយស្ប៊ា្់ពល
ករផៃលានកប៊មិត្ទា្ដនការអ្់រំនិង ាំនញ។ ៃូណចនេះាត្ិកានិងរយៈណពលដនការ្េតុ េះ្ោត លគួរផត្ប៊ត្ូវ
បានផកស្ប៊មួល។ 

 

ប៊្ណេស្ដ ៈ ការេេួលបានព័ត្ានប៊គ្់ប៊ោន់គឺជាផែនកមួយោ ងស្ាំខាន់ដនណជាគ ័យៈ ស្ប៊ា្់ប៊កុមពលករ
្រណេស្ជាពិណស្ស្អនកណៃើរេូក និងេីែារ ្ ុនប៊ត្ូវយកចិត្តេុកដ្ឋក់ ជាពិណស្ស្ណដ្ឋយសារណៅាន្ញ្ញា ដន
ស្កមមភាពខុស្ចា្់មួយចាំនួន ណហើយពលករមួយចាំនួនប៊ត្ូវបានណគយកមកណប៊្ើប៊បាស្់។ 

 

ប៊្ណេស្ា ណ ស្ុី: ស្ិកាខ សាោកប៊មិត្ស្ហប៊ោស្ផៃលណ វ្ើណ ើងណដ្ឋយនិណោ ក  េាំនងជាអាចាន េះឥេធិពល ា្ំ



ណ្ងណៅនឹងចាំោ្់អារមមេ៍រ្ស្់ពលករណេស្នដប៊្ណវស្ន៍ ណហើយការ្ងាា ត្់្ណប៊ងៀនជា្នត្នទ ្់នឹង ួយ
ពួកណគឱ្យ្ណងកើនការយល់ៃឹងរ្ស្់ពួកណគណលើវិ្ីណ វ្ើរ្ស្់ប៊្ណេស្ាច ស្់ែទេះ។ 

 

ប៊្ណេស្ណវៀត្ោម: រដ្ឋា ភិបាលនិងស្ហប៊ោស្ គួរានណោលនណោបាយជាក់ផស្តងមួយ ស្តីពកីារងារពលករ
ណៅណប៊ៅប៊្ណេស្ ណៅណពលពួកណគប៊ត្ ្់ណៅែទេះវិញ ណដ្ឋយ្េតុ េះ្ោត លេីែារកនុងប៊ស្ុកស្មប៊ស្្ ណៃើមបី
្ណងកើនព័ត្៌ានសាធារេៈ និងផេនាំៃល់អនកណ វ្ើការងារ។ 

 

រយេះនពល 
រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នភាគនរចើនកំណត់រយៈនពលអបបបរោននវគគមុននពលចកនចញ / នរកាយនពល
មកដ្ល់។ កនុងចំនណាមបណាត របនទសបញ្ជូ ននចញ កមមវធីិ្ហ្វឹកហ្វឺនមុននពលនចញដំ្នណើ ររតូវោនរយៈ
នពលអបបបរោ 6 នោ៉ាង នដ្ើមបីអនុវតតតាមកមមវធីិ្សិកាដដ្លបានកំណត់។ រកុមអនកស្រសវរជាវជាតិនន
របនទសទំងននេះយល់ស្រសបថ្ន រយៈនពលននការបណតុ េះបណាត លមុនចកនចញដំ្នណើ រគឺខលី នហ្ើយផ្សតល់
នពលនវោតិចតួចសរោប់ការសនងខបអំពីវបបធ្ម៌ និងទំននៀមទោល ប់ ចំនណេះដឹ្ងភាសជាមូលដាឋ ន 
បញ្ញហ សុវតថិភាព និងអាសយដាឋ នទំនាក់ទំនងរបស់អងគការ និងបុគគលិក ដដ្លអាចផ្សតល់ជាជំនួយដ្ល់ពួក
នគនៅនពលោនបញ្ញហ នកើតន ើង។ 
បនាទ ប់ពីបានបំនពញតរមូវការអបបបរោរយៈនពល 6 នោ៉ាង និនយាជក ជាពិនសសជួលនរកាមការនរៀបចំ
របស់រដាឋ ភិបាល នៅ រដាឋ ភិបាល ោនបានកំណត់រយៈនពលដវងសរោប់កមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករ។ កនុង
ករណីមួយចំនួន ដូ្ចជា នៅកនុងកមមវធីិ្បនរងៀនពលករនលជាអនកនបេះដផ្សលនឈ្ើប៊ាឺរនីរព (6 នោ៉ាង) ឬកមមវធីិ្អីុ
ស្រសដអ៊ាល (62 នោ៉ាង / 7 នលៃ) ទំងននេះរគាន់ដតជាដផ្សនកមួយននកមមវធីិ្ធំ្ៗ រមួបញ្ចូ លការបណតុ េះបណាត ល
ភាសនិង / ឬជំនាញ។ ននេះជាករណីសរោប់ការបណតុ េះបណាត លអនកនធ្វើការងារនៅតាមផ្សទេះ សរោប់នៅ
ហុ្ងកុង មជឈឹមបូ ៌ ដដ្លរតូវបានអនុវតតនដាយរដាឋ ភិបាលឥណឌូ ននសីុ។ សិកាខ សោទំងននេះ គឺជាវគគ
បណតុ េះបណាត លជំនាញវជិាជ ជីវៈដដ្លោនសោសភាគសរោប់ការបណតុ េះបណាត លភាសោនរយៈនពល 
12 សបាត ហ៍្។ នៅរបនទសសឹងហបុរ ីកមមវធីិ្នរកាយនពលមកដ្ល់សំរាប់អនកនធ្វើការតាមផ្សទេះគឺមួយនោ៉ាង។ 
 
ប៊្ណេស្ដ ៈ ការ្េតុ េះ្ោត លត្ប៊មង់េិស្មុនចាកណចញ ផៃល្ញ្ច្់ប៊តឹ្ម៦ណា ងកនុងមួយប៊កុម ានែល  ្េះពាល់ត្ិចតួ្ច។ 

កមមវិ្ីសិ្កា្េតុ េះ្ោត លពាក់ព័នធនឹងណពលណវោនិង្ញ្ញា ជាណប៊ចើនណេៀត្ គួរប៊តូ្វបានពនយល ពីត្ប៊មវការោ ងចាស់្។ 

ណទាេះជាោ ងោក៏ណដ្ឋយ ណនេះានន័យថាដ ៃចាំោយខពស់្កនុងការេេួលបានការងារណៅ្រណេស្។ កមមវិ្ីានតុ្លយភាព



ជាងមុនជាមួយការឧ្ត្ថមា្នរ្ស់្រដ្ឋា ភិបាល ជាពិណស្ស្ការណរៀ្ចាំនិងសាន ក់អាប៊ស័្យស្ប៊ា្់ពលករកាំពុងណ វ្ើការងារណៅ
ណប៊ៅប៊្ណេស្ អាចជាផែនការមួយផៃលរដ្ឋា ភិបាលគួរផត្ពិចារោ។ 

 
សរោប់សធារណរដ្ឋកូនរ ៉ា កមមវធីិ្បណាុ េះបណាា លនរកាយនពលមកដ្ល់ រតូវបានអនុវតតអស់រយៈនពល 3 
នលៃ។ កនុងកំ ុងនពលបណតុ េះបណាត លននេះ ពលករនទសនតរបនវសន៍នធ្វើការពិនិតយសុខភាពនហ្ើយ រតូវបាន
បនរងៀនអំពីវបបធ្ម៌កដនលងការងារចាប់ការងារ និងចាប់នទសនតរបនវសន៍ ពីការអនុវតតធានារា៉ា ប់រងធានា
រា៉ា ប់រង និងបញ្ញហ សុវតថិភាពជានដ្ើម។ 
 
វធីិ្សស្រសត 
រគប់អនកផ្សតល់កមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លជានរចើន បាននរបើរបាស់វធីិ្សស្រសតគឺចរមុេះ។ ខណៈនពលការនរៀន
សូរតោនអតថន័យកាន់ដតសំខ្ន់ន ើង នៅនពលោនវធីិ្សស្រសតហ្វឹកហ្វឺន ោនបទពិនសធ្ន៍ខពស់ និង
ោនការចូលរួមនរចើនវគគហ្វឹកហត់នានពលបចចុបបនន ភាគនរចើនោនដតការបនរងៀននិងការពិភាកាជា
មួយការនរបើជំនួយ នដាយោនឧបករណ៍សនមលង។ សោភ រៈការតំរង់ទិសមិនរតវូបានអភិវឌ្ឍនពញនលញ 
ឬបាននធ្វើឱយទន់សម័យនៅន ើយ នហ្ើយក៏មិនរតូវបានចត់ទុកថ្នសមរមយសរោប់ទសសនិកជននគាល
នៅរបស់ពួកនគ។ ោនការតអូញដតអរផ្សងដដ្រថ្ន អនកោនធ្នធានកំពុងជំរុញផ្សលិតផ្សល (ឧទហ្រណ៍នសវា
ធ្នាគារកាតទូរសពទ័ជានដ្ើម) នធ្វើឱយសម័យទំងននេះកាល យជានវទិកា ណិជជកមម។ សោភ រៈបានផ្សតល់នដាយ
រដ្ឋនលើរបធានបទសំខ្ន់ៗ ដូ្ចជា កិចចសនាការងារ ការនរៀបចំវបិតតិ ឬការបងាក រនមនរាគនអដ្ស៍ និងជំងឺ
នអដ្ស៍នៅកនុងចំនណាមអនកដ្នទនឹងរតូវបានសវ គមន៍ជាពញរធានបទថ្នោនរបនយាជន៍។ 
 
ប៊្ណេស្ណវៀត្ោមៈ ភាគណប៊ចើនដនស្ាា រៈ្េតុ េះ្ោត ល្ចចុ្បនន គឺានការស្ិកា និងមិនទានប់ានស្មប៊ស្្
ស្ប៊ា្់ពលករានការអ្់រំនិង ាំនញទា្។ ៃូណចនេះាត្ិកា និងរយៈណពលដនការ្េតុ េះ្ោត ល គួរផត្ប៊ត្ូវ
បានផកស្ប៊មួល្ផនថមណេៀត្។ 

ការបនងកើតបរយិាកាសសវ គមន៍ ដដ្លអនកចូលរួមទំងអស់រតូវបានបងាហ ញការនគារព ជំរញុនអាយោន
អារមមណ៍ធំ្នធ្ងកនុងការនធ្វើជាកមមសិទធិនិងនលើកកមពស់ការនរៀនសូរត។ កនុងករណីពលករនទសនតរបនវសន៍
ជានរចើនោនការអប់រតិំចតួច ឬគាម នការអប់រ ំវាជាការចំបាច់ដដ្លរគូបណាុ េះបណាា លរតូវចត់ទុកទំង
ការសិកានិងវបបធ្ម៌ននអនកចូលរួមរបស់ពួកនគនអាយបាននរចើន។ រគូបនរងៀន រតូវដតយកចិតតទុកដាក់
ពិនសសចំន េះតរមូវការរបស់ស្រសតីនទសនតរបនវសន៍ នហ្ើយនបើចំបាច់ចំបាច់ រតូវោនវគគដដ្លអាចនដាេះ



ស្រសយបញ្ញហ នរ ើសនអើងនិងអំនពើហឹ្ងា។ 
អនកសិកានទសនតរបនវសន៍ោនលទធភាពនរចើនកនុងការចូលរួម និងទទួលយកភាពជាោច ស់ននការនរៀន
សូរតផ្ទទ ល់ខលួន របសិននបើពួកនគរតូវបាននគនគារពនិងផ្សតល់តនមលថ្ន ពួកនគសថិតនៅកនុងបរយិាកាសោន
តនមល និងនលើកសទួយទំនុកចិតត។ 
 
ប៊្ណេស្ដ : មិនថាយុេធនការណនេះប៊ត្ូវបានណរៀ្ចាំោ ងលអោ ងោណេ អនកផស្វងរកការងារណ វ្ើខៃួនឯង គឺជា
ធាត្ុែសាំៃ៏ស្ាំខាន់ដនភាពណជាគ ័យឬ្រា ័យចាំណពាេះយុេធនការណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្ុវត្ថិភាព។ អនកផស្វងរក
ការងារផៃលានការប៊្ុងប៊្យ័ត្ននិងណប៊ត្ៀមខៃួនបានលអស្ប៊ា្់េីែារការងារណៅណប៊ៅប៊្ណេស្  ួយ្ណងកើនឱ្
កាស្ណ វ្ើណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ានស្ុវត្ថិភាព។ 

 
ការនរជើសនរ ើសរគ ូ 

ដូ្ចកនុងបរយិាកាសសិកាណាមួយដដ្រ គុណសមបតតិរបស់រគបូនរងៀន គឺជាកតាត កំណត់សំខ្ន់ននការ
នរៀនសូរតរបស់សិសស។ កនុងកិចចខិតខំរបឹងដរបងនានពលបចចុបបនន នដ្ើមបីពរងឹងការបណតុ េះបណាត លមុន
ចកនចញដំ្នណើ រ ហក់ោនការយកចិតតទុកដាក់តិចតួចនលើគុណភាពននរគបូងវឹកសរោប់កមមវធីិ្បណតុ េះ
បណាត ល។ 
នៅទីណារដាឋ ភិបាលបានបនងកើតរបព័នធរតតួពិនិតយមួយសរោប់កមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍
នគរតូវចំណាយតិចតួចនដ្ើមបីនរៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លដ្ល់រគូ។ បដនថមនលើការយល់ដឹ្ងអំពីោតិកាននម៉ាូ
ឌុ្លនផ្សសងៗននសិកាខ សោនផ្សសងៗ រគូឧនទទសរតូវបានទទួលការបណតុ េះបណាត លកនុងវធីិ្បនរងៀនរបកប
នដាយការចូលរួម និងនចនរបឌិ្ត នដ្ើមបីជំរុញការបនរងៀនកាន់ដតលអនិងបានចប់អារមមណ៍។ វាជាការពិត 
ដដ្លថ្នកងវេះខ្តននរគបូងវឹកដដ្លោនជំនាញវជិាជ ជីវៈ បាននធ្វើឱយប៉ាេះ ល់ដ្ល់គុណភាពននកមមវធីិ្អប់រ ំ
របស់ពលករ។ 
ចំន េះរដាឋ ភិបាលដដ្លបានបញ្ជូ នវានឹងទញរបនយាជន៍កនុងការស្រសង់យកបទពិនសធ្ន៍និងការបងាហ ញ
ករណីនលមើសនដ្ើមបីនរបើរបាស់ និងជួយកនុងកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត លមុនចកនចញដំ្នណើ រ។ ពួកនគអាចរតវូ
បានបញ្ចូ លជាធ្នធាន ឬអនកគំារទនដ្ើមបីដចករដំលកបទពិនសធ្ន៍របស់ពួកនគ និងដឹ្កនំាកិចចពិភាកា ឬ
វគគសំណួរ-ចនមលើយនៅចុងបញ្ច ប់ននវគគបណតុ េះបណាត លជាផ្សលូវការ។ នៅនពលអាចនធ្វើនៅបាន អនកផ្សតល់ការ
បណតុ េះបណាត លគួរដតនរជើសនរ ើសអនកបណតុ េះបណាត ល ោនរបវតតិ វបបធ្ម៌ និងភាសស្រសនដ្ៀងគាន  ដូ្ចជា
អនកនធ្វើការងារនទសនតរបនវសន៍។ 



 
ប៊្រុយណេៈ ប៊កស្ួងការងារអាចពិចារោណលើការេេួលសាគ ល់អនកែតល់ការ្េតុ េះ្ោត លផៃលកមមវិ្ីែតល់
វិញ្ញា ្ន្័ប៊ត្ណនេះអាចប៊ត្ូវបានណគៃកណចញ។ 

 

ប៊្ណេស្កមពុជា: ណោលការេ៍ផេនាំស្ប៊ា្់ណប៊ត្ៀមណរៀ្ចាំការអនុវត្តន៍វគគ្េតុ េះ្ោត ល (GCPS) ក៏ៃូចជា
ណស្ៀវណៅផេនាំស្ប៊ា្់្េតុ េះ្ោត លប៊គូ្ណងាគ ល(TM-TOT) គឺជាឧ្ករេ៍ៃ៏ានសារៈស្ាំខាន់ណៃើមបីែតល់ឱ្យ
ពួកណគនូវ ាំនញនិងចាំណេេះៃឹង។ 

 

ប៊្ណេស្ណវៀត្ោមៈ ការែតល់ព័ត្៌ាន មីៗ្ផនថមទាក់េងនិងការ្េតុ េះ្ោត លស្ប៊ា្់ប៊គូ្ងវឹក មិនប៊ត្ូវបាន
អនុវត្តជាញឹកញា្់ណេ។ ជាណរឿយៗ ស្ហប៊ោស្មិនានប៊គូ្ងវឹកប៊គ្់ប៊ោន់ណេ។ ប៊គូ្ណប៊ងៀនមនិានចាំណេេះ
ៃឹងណពញណលញអាំពី ាំនញវិជាា  ីវៈ និងគរុណកាស្លយផៃលអាច្ េះពាល់ៃល់គុេភាពដនការ្េតុ េះ្ោត ល។ 

 
តនមល 
សំណួរថ្ននតើនរណាជាអនកចំណាយសរោប់កមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ដតងដតោនភាព
ចរមូងចរោស។ ខណៈការចំណាយននការហ្វឹកហ្វឺនគួរទទួលខុសរតូវនដាយនិនយាជិកជួល នហ្ើយកនុង
ករណីជានរចើន ការបញ្ជូ ននលលចំណាយនៅឱយនិនយាជកគឺមិនអាចនធ្វើនៅបាន។ នដាយផ្សតល់តនមលសងគមនន
កមមវធីិ្ទំងននេះសរោប់ទំងរបនទសបញ្ជូ ន និងរបនទសទទួល រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នគួរដតពិចរណា
ការឧបតថមភធ្នដ្ល់អនកផ្សតល់នសវា។ នទេះជាយា៉ាងណា នៅកនុងការអនុវតត ពលករនទសនតរបនវសន៍ទទួល
បនទុកចំណាយនលើកមមវធីិ្ទំងននេះ។ 
ករណីរបនទសោ៉ា ន សីុ ការពយួរសិកាខ សោរបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍អាចរតវូបានកំណត់នដាយ
ការដខវងគំនិតគាន  សតីពី ការនរៀបចំចំណាយសរោប់សិកាឋ សោននេះ។ នដ្ើមបនីដាេះស្រសយការដខវងគំនិត
ទំងននេះ សិកាខ សោចប់នផ្សតើមដំ្បូងរតវូបានរបគល់ឱយនៅនិនយាជក លវីនបើោនការយកពនធនៅនលើការ
ងាររបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ដដ្លនិនយាជកបានបង់ឱយរដាឋ ភិបាលក៏នដាយ។ 
 
ការពរងីកសិទធិទទួលបាន និងការបញ្ជូ ន 

ការបនងកើនលទធភាពទទួលបានវគគបណតុ េះបណាត លដផ្សនកពលករនទសនតរបនវសន៍ គឺជាបញ្ញហ របឈ្មមួយ
ដដ្លរបនទសសោជិកអាស៊ា នជានរចើនកំពុងជួបរបទេះ។ ោនការនកើនន ើងកាន់ដតនរចើនដដ្លពលករ



នទសនតរបនវសន៍មកពីដផ្សនកនផ្សសងៗននរបនទសបញ្ជូ ន។ អនករស់នៅតាមតំបន់រពំដដ្ន ទំនងជាអាចផ្ទល ស់
ទីលំនៅជាពលករ នហ្ើយទំនងជាអាចដឹ្ងពីការងារ និងឱកាសនសដ្ឋកិចចនផ្សសងៗនទៀត នៅកនុងរបនទស
ជិតខ្ង។ នដាយសរដតនៅជិតពលករភាគនរចើនោនមិតតភ័កតដដ្លជួយសរមួលដ្ល់ការនធ្វើដំ្នណើ រ និង
ការងារ ដូ្នចនេះជនរមើសសរោប់ការ្លងកាត់បណាត ញផ្សលូវការោនចំនួននរចើន។ 
 

 

ការពរងីែការចូេលៅែេ់តំែៃ់ម្ៃុស្សលរចើៃ   
 

វាទមទរតរមូវឱយោនវតតោនពលករ នដ្ើមបចូីលរួមសិកាខ សោការដណនំាមុនចកនចញដំ្នណើ រ ជា
ពិនសសរបសិននបើសិកាខ សោរតូវបាននរៀបចំដតនៅដតទីរកងុននាេះ វាអាចនឹងោនលទធផ្សលតិចតួច។ 
 
នដាយោនអនកផ្សតល់ការបណតុ េះបណាត លភាគនរចើនរកន ើញថ្ននធ្វើនៅតាមទីរកុងធំ្ៗ អនកនធ្វើការងារនទស
នតរបនវសន៍រតូវចំណាយនពលនធ្វើដំ្នណើ រឆ្ៃ យ និងចំណាយនធ្វើដំ្នណើ របដនថមនទៀត នដ្ើមបីបំនពញនូវតរមវូ
ការរបស់ពួកនគ។ នៅតាមបណាត របនទសនៅតាមទននលនមគងគជានរចើន ការទទួលបានសិកាខ សោមុន
ចកនចញដំ្នណើ រ អាចរកបានដតនៅតាមបណាត រកុងភាគកណាត ល នហ្ើយវាមិនផ្សតល់ចំណាប់អារមមណ៍
ដ្ល់ពលករនទសនតរបនវសន៍នរចើននទ។ 
 
ប៊្ណេស្មីោ ន់ា : ណោងតាមរបាយការេ៍ស្ទង់មត្ិប៊្ជា ននិងលាំណៅដ្ឋា នឆ្ន ាំ  2014 និងការស្ទង់មត្ិកាៃ ាំង
ពលកមមឆ្ន ាំ  2015 ចាំនួនពលករណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ានចាំនួនណប៊ចើនណៅប៊្ណេស្ដ និងា ណ ស្ុី។ ណៅកនុងអត្ថ
ន័យណនេះ ណោល្ាំេងពប៊ងីកការែសពវែាយ គួរផត្ប៊ត្ូវបានណ វ្ើណ ើងស្ប៊ា្់កមមវិ្ីអ្់រំណៃើមបីឈានណៅៃល់
ត្ាំ្ន់ ន្េដ្ឋច់ប៊ស្ោល។ 

 

រដ្ឋបាននដាេះស្រសយបញ្ញហ ននេះតាមវធីិ្ជានរចើន។ POEA របស់ហ្វីលីពីន បានបនងកើនកិចចខិតខំរបឹងដរបង
របស់ខលួននដ្ើមបីទទួលបានអងគភាពរដាឋ ភិបាលកនុងតំបន់ តាមរយៈរកសួងមហនផ្សទ នដ្ើមបីចូលរួមកនុងយុទធ
នាការរបឆំ្ង នឹងការជួញដូ្រមនុសស និងរបឆំ្ងនឹងការជួញដូ្រមនុសស នដាយបនងកើតឱយោនទំនាក់ទំនង
ជិតសនិតរវាងសហ្គមន៍ និងនគាលននយាបាយ និងកមមវធីិ្នទសនតរបនវសន៍ជាតិ។ នៅរបនទសកមពុជា
ឡាវ និងមីយា៉ា ន់ ោនការរបឹងដរបងរបកបនដាយភាពនចនរបឌិ្តជានរចើនកនុងការនរបើយុទធនាការព័ត៌ោន
ភូមិនដ្ើមបីនលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ង មិនរតឹមដតអំពីផ្សលវជិជោនននការងារបរនទសប៉ាុនណាណ េះនទ ប៉ាុដនតដលម
ទំងទប់សក ត់ហនិភ័យននសថ នភាពមិននទៀងទត់ នៅកនុងការងារនៅបរនទស និងការចំណាយសងគម
នផ្សសងៗនទៀតនៅបរនទស។  



នៅមីយា៉ា ន់ោ៉ា  កមពុជា នវៀតណាម និងោ៉ា ន សីុ អងគការអនារជាតិបានគំារទដ្ល់ការបនងកើតមជឈមណឌ ល
ធ្នធាននទសនតរបនវសន៍ ដដ្លជួយដ្ល់ជននទសនតរបនវសន៍នៅកនុងការសនរមចចិតត។ អតថរបនយាជន៍
បដនថមមួយនទៀតននកមមវធីិ្តំរង់ទិសវមិជឈការគឺថ្ន វារតូវបាននធ្វើនដាយនរបើភាសកំនណើ តននអនកសិកា។ 
MRC ទំងននេះរតូវបានរពឹំងថ្ន នឹងកាល យជាដផ្សនកមួយននអងគភាពរដាឋ ភិបាលកនុងតំបន់ (LGU) ។ នទេះជា
យា៉ាងណាក៏នដាយ ដូ្ចជាគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមដ៏្លអជានរចើន ការចំណាយសរោប់នសវាកមមទំងននេះអាចខពស់
នហ្ើយ LGUs ជានរចើននឹងមិនអាចរទរទង់សកមមភាពទំងននាេះកនុងរយៈនពលដវងបាននទ។ 

 

ប៊្ណេស្ហវីលីពីន: យុេធនការ "រដ្ឋា ភិបាលោម នមូលដ្ឋា នណប៊ ើស្ណរើស្ពលករមិនប៊ស្្ចា្់" គឺជាមណ្ោបាយ
មួយណៃើមបីឈានៃល់ស្ា ិកដន LGU ណៅកប៊មិត្មូលដ្ឋា ន។ 

 
ការនរបើរបាស់បនចចកវទិា និងការអនុវតតគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមលមី 
បនចចកវទិាលមីបាននបើកឱកាសកាន់ដតនរចើន នដ្ើមបីផ្សតល់ព័ត៌ោនតាមរយៈនវបសយ និងបណាត ញសងគម។ 
POEA របស់របនទសហ្វីលីពីនលមីៗននេះ បានពរងីកនសវានអ ិចរតនិូចមុននពលការងារ (PEOS) តាមអីុ
នធឺ្រដណត ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍កមមវធីិ្ទូរស័ពទ។ ដូ្ចគាន ននេះផ្សងដដ្រ LGUs រតូវបាននគនលើកទឹកចិតត
ឱយបនងកើតនសវាកមមការងារផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកនគនៅតាមបណាត ញទំងននាេះ។ នៅកនុងកិចចខិតខំរបឹងដរបង
ននេះ វាោនទំនាក់ទំនងយា៉ាងសកមមជាមួយសថ ប័នបណឌិ តយសភា អងគការអនុវតតចាប់ អងគការនរៅរដាឋ ភិ
បាល អងគការោនមូលដាឋ ននលើជំននឿសសនា និងអងគការោនជំនាញវជិាជ ជីវៈកនុងការនលើកកមពស់របព័នធ
អីុនធឺ្រដណត។ 
 
 

ប៊្ណេស្ដ : ចាំនួនេូរស្័ពទចល័ត្ណលើស្ពី 60 ោននក់ផៃលអាចណប៊្ៀ្ណ្ៀ្ណៅនឹងប៊្ជា នស្រុ្រ្ស្់ប៊្ណេ
ស្។ ណស្វាណអ ិចប៊ត្ូនិកជាណប៊ចើន រួមាន ព័ត្៌ានការងារណៅ្រណេស្ ការដ្ឋក់ពាកយស្ុាំណ វ្ើការ ឬការចុេះណឈាម េះ
ស្ប៊ា្់ការងារណៅណប៊ៅប៊្ណេស្ និងណស្វាេូរស្័ពទផខស គួរប៊ត្ូវបាន្ណងកើត្ណ ើង ណៃើមបី្ណប៊មើៃល់ត្ប៊មូវការអនក
ផស្វងរកការងារណ វ្ើ។ 

 



នទេះជាយា៉ាងណាក៏នដាយ ោនកដនលងរបព័នធអីុនធឺ្ដណតអនឡាញមិនោនលទធភាពអាចរកបាន ឬអាច
រកបាន។ រកុមហ្៊ាុនរបព័នធផ្សសពវផ្សាយ ជាពិនសស កមមវធីិ្ទូរទសសន៍ និងវទិយុ អាចផ្សតល់ព័ត៌ោននទៀងទត់
នៅនលើការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍សុវតថិភាព និងដំ្នណើ រការនរជើសនរ ើសពលករស្រសបចាប់ រពមទំងផ្សតល់នូវ
ព័ត៌ោនដ្ល់អងគការស្រសបចាប់សរោប់ការនរជើសនរ ើស និងការបញ្ជូ ន។ នៅនពលចប់នផ្សតើម របព័នធផ្សសពវ
ផ្សាយបានចប់នផ្សតើមកមមវធីិ្ទំងននេះនដាយសម័រគចិតត ខណៈទំងននេះអាចោនទរមង់ននការរបកាសនសវា
សធារណៈនិងការផ្សាយ ណិជជកមមោនរបជារបិយភាព និងតរមូវការសរោប់របនភទននការសរនសរ
កមមវធីិ្ននេះបាននកើនន ើងននាេះ ។ 
 
នៅហ្វីលីពីន រដាឋ ភិបាលកំពុងដសវងរកមនធ្ាបាយដណនំា PEOS នៅកនុងកមមវធីិ្សិកាអប់រ ំដូ្ចជាកនុង
កមមវធីិ្សននិសីទសរោប់បញ្ច ប់ការសិកាថ្នន ក់វទិាល័យ ឬមហវទិាល័យ។ ព័ត៌ោនទូនៅ ដូ្ចជាទំហំ្
និងរបនភទននការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ និងភាពជាក់ដសតងទក់ទងអតថរបនយាជន៍ និងនរគាេះថ្នន ក់ កំពុង
រតូវបានបនរងៀននៅកនុងសោបឋមសិកា និងអនុវទិាល័យបាននរជើសនរ ើស ជាដផ្សនកមួយននកមមវធីិ្
សិកាសងគម។ 
នៅរបនទសសឹងហបូរ ីោនកមមវធីិ្ផ្សសពវផ្សាយជានរចើន ដដ្លរួមបញ្ចូ លទំងសោភ រៈអប់រជំាភាសកំនណើ ត
និងយុទធនាការសុវតថិភាពនៅនឹងកដនលង ការឈ្ប់សរោក អាជីវកមម និងកដនលងសន ក់នៅរបស់ពលករ។ 
យុទធនាការជាទូនៅរតូវបាននធ្វើន ើងនៅថ្នន ក់ជាតិ។ ឧទហ្រណ៍សិទធិរបស់ពលករោនសុវតថិភាព និង
សុខភាពលអ រតូវបានបនងកើនតាមរយៈការនរៀបចំយុទធនាការ និងការផ្សតល់ជារងាវ ន់នផ្សសងៗ ដូ្ចជារងាវ ន់
របចំឆ្ន ំ សតីពី សុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ។ 
 
សរៈសំខ្ន់ននភាពជានដ្គូ 
តាមរយៈរនបៀបអភិបាលកិចចនទសនតរបនវសន៍ខុសៗគាន  ោនវធីិ្នផ្សសងៗគាន កនុងការផ្សតល់កមមវធីិ្អប់រដំ្ល់
ពលករនទសនតរបនវសន៍។ មិនថ្នកមមវធីិ្ទំងននេះជាដផ្សនកននរបព័នធរបមូលផ្សតុំ ឬរចបូករចបល់នទ រដាឋ ភិបា
លរតូវការកិចចសហ្របតិបតតិការរបស់អនក ក់ព័នធជានរចើនកនុងការផ្សតល់កមមវធីិ្។ 
ជាញឹកញាប់ រដាឋ ភិបាលមិនអាចផ្សតល់ធ្នធានរគប់រគាន់សរោប់ការបណតុ េះបណាត លមុននពលចកនចញ
និងមិនោនសមតថភាពរគប់រគាន់ជាមួយបុគគលិកខវេះលទធភាពទទួលបានព័ត៌ោនទន់នពលនវោ និង
ទន់នពលនវោសតីពីទីផ្សារពលកមមទូនៅ និងសមតថភាពមិនរគប់រគាន់។ 
 
នៅទូទំងរបនទសសោជិកអាស៊ា ន ោនកិចចខិតខំរបឹងដរបងសកមមយា៉ាងខ្ល ំងកាល  នដ្ើមបឈីាននៅដ្ល់
និងនធ្វើការយា៉ាងជិតសនិទធជាមួយភាគី ក់ព័នធនផ្សសងៗ។ 



 
នៅរប៊ាុយនណ នាយកដាឋ នការងារកំពុងខិតខំនធ្វើការយា៉ាងជិតសនិទធជាមួយអនក ក់ព័នធជានរចើន រួមោន
ភាន ក់ងារការងារនិនយាជក / រកុមហ្៊ាុន និងនបសកកមមបរនទសAMA នដ្ើមបីនលើកកមពស់ោតិកា និងកមម
សិកាននការបងាហ ញពីការតំរង់ទិសននពលករនទសនតរបនវសន៍។ របនទសកមពុជា បាននធ្វើការពិនរគាេះ
នយាបល់យា៉ាងទូលំទូោយ កនុងការបនងកើតនគាលននយាបាយនទសនតរបនវសន៍របស់ខលួន រួមទំងកមមវធីិ្
អប់ររំបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ ជាមួយសភាភាន ក់ងាររដាឋ ភិបាល ភាន ក់ងារនរជើសនរ ើសបុគគលិកឯកជន
និងអងគការសងគមសីុវលិជាតិ។ រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជា រតូវការបញ្ញជ ក់ និងអនុវតតវធិាននីតិវធីិ្ និងនីតិវធីិ្
របស់ខលួន សរោប់កមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍។ នៅរបនទសហ្វីលីពីន កំពុងបានវនិិនយាគ
យា៉ាងសំខ្ន់នៅកនុងរដាឋ ភិបាលថ្នន ក់តំបន់និងថ្នន ក់នខតត និងអងគការថ្នន ក់សហ្គមន៍។ របនទសោ៉ា ន សីុ
កំពុងបនតការពិនរគាេះនយាបល់ជាមួយសថ នទូតបរនទស តាមរយៈបណាត ញអនកការងារោនមូលដាឋ ននៅ
កនុងទីរកុង។ 
 
ប៊្ណេស្ឥេឌូ ណនស្ុី: ស្ងគមស្ុីវិលណៅកនុងប៊្ណេស្ឥេឌូ ណនស្ុីកាំពុងកាៃ យជាអនកានវិជាា  ីវៈនិងណតត ត្ការយក
ចិត្តេុកដ្ឋក់ណៅណពលណ វ្ើការណលើស្ិេិធពលករណេស្នតប៊្ណវស្ន ៍និងយុេធនការណ វ្ើណេស្នតប៊្ណវស្ន៍ស្ុវត្ថិភាព។ 

ពួកណគក៏បាន្ងាា ញែងផៃរថា ពួកណគអាចណ វ្ើការោ ង ិត្ស្និេធជាមួយអងគការាច ស្់ ាំនួយ ក៏ៃូចជាការេេួល
ខុស្ប៊តូ្វស្ងគមរ្ស្់ប៊កុមហរនុ។ ៃូណចនេះការស្ហការោ ង ិត្ស្និេធជាមួយភាគីពាក់ព័នធទាាំងណនេះ អាច ា្ំណពញ
នូវគាៃ ត្ណនេះ។ 

 
កិចចសហ្របតិបតតិការោនការបនងកើតន ើងនៅតាមកំរតិនទវភាគី និងតំបន់។ នដាយោនរបនទសជានដ្គូ
នទវភាគីជានរចើនរវាងរដ្ឋសោជិកអាស៊ា ន (របនទសនលជាមួយ កមពុជា ឡាវ និងមីយា៉ា ន់ោ៉ា  នដាយដ ក
និងមីយា៉ា ន់ោ៉ា  ជាមួយឥណឌូ ននសីុ (ោនសកាត នុពលសរោប់កិចចសហ្របតិបតតិការកាន់ដតជិតសនិទធ រវាង
របនទសបញ្ជូ ន និងទទួល កនុងការពរងឹងកមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍។ ោនកិចចសហ្ការ
រគប់រគាន់ដដ្លរដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា នជានរចើន បានចុេះកិចចរពមនរពៀងជាមួយបណាត របនទសនគាលនៅ 
ដូ្ចជា របនទសកូនរ ៉ា ជប៉ាុននិងអីុស្រសដអល រួមោនកមមវធីិ្បណតុ េះបណាត ល និងបណតុ េះបណាត លជំនាញ
ដ្ល់ពលករ។ 
 



ប៊្ណេស្មីោ ន់ា : ណៅកនុងការចុេះហត្ថណលខាណលើកិចចប៊ពមណប៊ពៀងណេវភាគីរវាងប៊្ណេស្្ញ្ាូននិងេេួល គួរផត្
ានឃ្លៃ ស្ប៊ា្់ការហវឹកហវឺនមុនណពលចាកណចញ និងការ្េតុ េះ្ោត លណប៊កាយណពលមកៃល់។ 

 

ដកលំអភាពទន់នខាយននភាពចំបាច់ននព័ត៌ោន ចំបាច់នដ្ើមបីនដាេះស្រសយបញ្ញហ វលិរត ប់ និងការនធ្វើ
សោហ្រណកមម។ គួរដតោនការសរមបសរមួល និងសហ្ការគាន កនុងចំនណាមអងគការ ក់ព័នធនានា មក
ពីរបនទសទំងពីរ។ 
 
អនុសសន៍ 
រកុមអនកស្រសវរជាវនិងចងរកង Compendium របចំតំបន់និងថ្នន ក់ជាតិ កំពុងផ្សតល់អនុសសន៍វធិានការ
ពីរ នដ្ើមបីបនងកើនគុណភាពកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតរបនវសន៍: (1) ការដកលំអជាក់ោក់របស់របនទស 
និង (2) កិចចសហ្របតិបតតិការតំបន់។ 
 
សំនណើ សរោប់ការដកលំអរបនទសជាក់ោក់ 
១. ជំរុញនគាលននយាបាយជាតិ សតីពី ការអប់ររំបស់ពលករ និងការនធ្វើនទសនតរបនវសន៍ោនសុវតថិភាព
នដ្ើមបីសនរមចបាននូវកមមវធីិ្ោនភាពសីុសងាវ ក់ និងអាចឈាននៅសនរមចបាន និងការរគបដ្ណា ប់
កាន់ដតទូលំទូោយ។ រកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយថ្នន ក់ជាតិ រតូវដតរគបដ្ណត ប់ដំ្ណាក់កាលនផ្សសងៗ
ននដំ្នណើ រការនទសនតរបនវសន៍ នដាយយកចិតតទុកដាក់ពិនសសនៅនលើ កមមវធីិ្រត ប់នៅវញិ និងកមមវធីិ្
សោហ្រណកមម។ 
 
២. នលើកកមពស់ការបា៉ា ន់របោណ និងការវាយតនមលយា៉ាងហ្មត់ចត់នលើកមមវធីិ្អប់ររំយៈនពលដវងរបស់ពល
ករ។ ជំហនសំខ្ន់មួយ គឺការបនងកើតសូចនាករការអនុវតតសតង់ដានលើរបសិទធផ្សល និងរបសិទធភាព។ ការ
វភិាគនលើផ្សលប៉ាេះ ល់ នឹងផ្សតល់នូវមតិនយាបល់ដ៏្សំខ្ន់នលើតនមល និងការចូលរួមចំដណកននោតិកាកមម
វធីិ្សិកា សោភ រៈហ្វឹកហ្វឺន របព័នធដចកចយខុសៗគាន  និងបទដាឋ នរបតិបតតិការនផ្សសងៗនទៀត។ ទំងននេះ
គឺវាោនសំខ្ន់ណាស់កនុងការដកលមអ និងពរងឹងកមមវធីិ្ និងគំនិតផ្សតួចនផ្សតើមលមីៗ។ 
 
៣. ពរងឹង និងពរងឹងបទដាឋ នរបតិបតតិការ។ ជាមួយនឹងមនធ្ាបាយខុសៗគាន ជានរចើន សរោប់ការផ្សតល់
កមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតរបនវសន៍ វាចំបាច់រតូវបនងកើតសតង់ដារសនូលរួមសរោប់កមមវធីិ្អប់រដំ្ល់ពលករ
នទសនតរបនវសន៍ នដ្ើមបរីួមបញ្ចូ លលកខណៈវនិិចឆ័យ និងការទទួលសគ ល់ោតិកាកមមវធីិ្សិកា កំ ុងនពល 
និងតនមលននកមមវធីិ្វធីិ្សស្រសតនិងបទដាឋ នផ្សសពវផ្សាយ។ 



 
៤. ពរងីកការផ្សសពវផ្សាយនិងបនងកើនរបព័នធបញ្ជូ នសរ។ ការខិតខំរបឹងដរបងបដនថមនទៀត នដ្ើមបីឈាននៅ
ដ្ល់ជននទសនតរបនវសន៍ោនសកាត នុពលកាន់ដតនរចើននៅកនុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់្លងកាត់រពំដដ្ន គួរ
ដតរតូវបាននលើកទឹកចិតតនិងពរងីកបដនថម។ អិុនធឺ្ណិត និងបណាត ញអិុនធឺ្ណិោនសកាត នុពលដ៏្អសច រយ
ប៉ាុដនតនរចើនអាចរតូវបានសនរមចនដាយការនរបើរបាស់របព័នធផ្សសពវផ្សាយដបបរបនពណីសមញ្ា នៅកនុងការ
ផ្សាយបានទូលំទូោយ តាមទូរទសសន៍ វទិយុ និងនៅមូលដាឋ ន។ 
បនងកើតភាពជានដ្គូ។ ការផ្សតល់កមមវធីិ្អប់ររំបស់ពលករនទសនតរបនវសន៍ រតូវការការខិតខំរបឹងដរបងរួមគាន
របស់អនក ក់ព័នធជានរចើនពីរដាឋ ភិបាល  ដូ្ចជា វស័ិយឯកជន រកុមហ្៊ាុននរជើសនរ ើសបុគគលិក សហ្គមន៍
មូលដាឋ ន និងពលករនទសនតរបនវសន៍ និងរគសួររបស់ពួកនគ។ នដាយការរួបរួមកិចចការងារទំងអស់គាន  
រកុមនផ្សសងគាន ខលេះៗ អាចបនងកើតទិសនៅរួមមួយ នដ្ើមបីធានាថ្នពលកររតូវបានពរងឹង និងពរងឹងនដ្ើមបីអាច
សនរមចបាននូវនគាលនៅផ្ទទ ល់ខលួន និងរគសួររបស់ពួកនគនៅកនុងការងារបរនទស។ 

 

 

សំ្ល ើ ស្រមាែ់ស្ហ្រែតិែតការែងុងតំែៃ់ 

 

១. ពិចរណាបនងកើតកមមវធីិ្សិកាសតង់ដារអាស៊ា ន។ ននេះគឺជានគាលនៅដ៏្សំខ្ន់មួយ សរោប់ព័ត៌ោន
រួមនិងសរដដ្លបានផ្សតល់ជូនដ្ល់ពលករនទសនតរបនវសន៍ និងនិនយាជករបស់ពួកនគ។ រដ្ឋជាសោជិក
អាស៊ា នអាចភាជ ប់ និងធានាបនតនូវកមមវធីិ្អប់រនំៅរបនទសបញ្ជូ ន និងទទួល។ ការនធ្វើដបបននេះ នឹងជួយ
នលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ងអំពីចាប់នទសនតរបនវសន៍ និងការងាររបស់រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា ន កាតពវកិចច
តាមកិចចសនា និងលកខខណឌ ការងារ និងការរស់នៅ…។ នលើសពីននេះ ព័ត៌ោនអំពីវបបធ្ម៌ និងទំននៀម
ទោល ប់កនុងជីវតិរបចំនលៃ (ឧ. ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងលអជាមួយនិនយាជក និងមិតតរួមការងារអាកបបកិរយិា
នៅកដនលងនធ្វើការ សុខភាព និងអនាម័យ ឱកាសវនិិនយាគ និងព័ត៌ោនហិ្រញ្ាវតថុនផ្សសងៗនទៀត។ អាស៊ា ន
នឹងទទួលបានផ្សលរបនយាជន៍កនុងការអភិវឌ្ឍសោភ រៈនសតទសសន៍រួមគាន  និងនបាេះពុមភព័ត៌ោន សតីពី ការ
រស់នៅ និងនធ្វើការនៅកនុងរដ្ឋសោជិកអាស៊ា ន នដាយោនព័ត៌ោនរគប់រគាន់ និងទូលំទូោយ។ 
 
២. នដាយោនការអំ វនាវជាបនតបនាទ ប់ កនុងការនលើកកមពស់នូវគុណភាពរគបូណតុ េះបណាត ល និងកមមវធីិ្
បណាុ េះបណាា លសរោប់រគូ អាស៊ា នគួរពិចរណានរៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លកនុងតំបន់ សតីពីការអប់ររំបស់
ពលករនទសនតរបនវសន៍ និងយុទធនាការនទសនតរបនវសន៍សុវតថិភាព។ វគគបណតុ េះបណាត លនធ្វើនដាយ "វទិា
សថ ន" អាចពិចរណាអំពីកមមវធីិ្ភាជ ប់ទំនាក់ទំនងតាមនគហ្ទំព័រ នដ្ើមបីភាជ ប់ជាមួយនសៀវនៅដណនំា និង
ឯកសរដដ្លផ្សលិតនៅកនុងរបនទសសោជិកអាស៊ា ននីមួយៗ។ 



 

៣. រដ្ឋជាសោជិកអាស៊ា ន គួរដតនលើកទឹកចិតតដលមនទៀត និងគំារទដ្ល់កិចចខិតខំរបឹងដរបងរបស់បណាត
របនទសនីមួយៗ នដ្ើមបពីរងឹងកមមវធីិ្អប់រពំលករនទសនតររបនវសន៍របស់ខលួន មិនរតឹមដតតាមរយៈននការ
ដចករដំលកព័ត៌ោនរបនសើរជាងមុនប៉ាុនណាណ េះនទ ដលមទំងតាមរយៈជំនួយបនចចកនទស និងកិចចសហ្របតិ
បតតិការផ្សងដដ្រ។ ព័ត៌ោនននេះនិងការផ្ទល ស់បតូរការសិកា អាចរគបដ្ណត ប់នលើនសវាកមមដផ្សនកចាប់កនុងការ
ពរងឹងរកបខ័ណឌ នគាលននយាបាយជាតិ ការនរៀបចំកមមវធីិ្សិកាកនុងការនរបើរបាស់វធីិ្សស្រសតលមីៗ និងកនុង
ការបណតុ េះបណាត លរគូបនរងៀន និងរគូបនងាគ លសរោប់កមមវធីិ្ទំងននេះ។ 
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