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្រសបច្បោប់(ទំព័រ២៩)

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍មន្របែហល ៩០ សូចនករ ែបងែចកេទតាមវស័ិយទាងំ ០៦

របស់អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ែដលបនែចងេនក�ុង MiGOF។

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ១២



១.១ អនុស�� អន�រជតិែដលកម�ុជបនផ�ល់សចា� ប័ន

តារាង ១. ការចុះហត�េលខា និងការផ�ល់សចា� ប័នេលីអនុស�� អន�រជតិ

ការអនុេលាមតាមស�ង់ដារអន�រជតិ
និងការេគរពសិទ�ិជនេទសន�រ្របេវសន�១

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ១៣



១.២ អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍៖ ឧទាហរណ៍ែផ�កែដលមនការអភិវឌ្ឍល�

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ១៤



១.៣ ែផ�កែដលមនសកា� នុពលស្រមប់អភិវឌ្ឍបែន�ម

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

យ៉ងេហាចណស់ ១២ែខជប់គ� ។

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ១៥



របកគំេហញីសំខាន់ៗ

ទិដា� ការបេណ� ះអាសន�ធម�តា (្របេភទ E) អនុ�� តឱ្យជនេទសន�រ្របេវសន�សា� ក់េនរហូតដល់មួយែខ េហយីអាចពន្យោរេពលបន ៣ែខ ៦ែខ ឬ ១២ែខ 

េដាយគ� នកំណត់។

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ១៦



របកគំេហញីសំខាន់ៗ

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ១៧



២.១ អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍៖ ឧទាហរណ៍ែផ�កែដលមនការអភិវឌ្ឍល�

ការបេង�ីតេគលនេយបយែផ�កេលីភស�ុតាង
និងយុទ�សា�ស�េផ� តេលីរដា� ភិបលទាងំមូល២

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

្រកសួងការងារ និង បណ�ុ ះបណ� លវជិ� ជីវៈ (MLVT) គឺជសា� ប័នសំខាន់មួយ ែដល្រគប់្រគងេលីការេធ�ី
េទសន�រ្របេវសន៍ការងារ េដាយសហការជមួយ ្រកសួងការបរេទស និងសហ្របតិបត�ិការអន�រជតិ 

(MFAIC) និង ្រកសួងមហាៃផ� (MOI)។ ្រកសួងការងារ និង បណ�ុ ះបណ� លវជិ� ជីវៈបនបេង�ីត និង 

អនុវត�េគលនេយបយស�ីពីេទសន�រ្របេវសន៍ការងារ (PLM) ឆ�  ំ២០១៩-២០២៣ ែដលេផ� តេលី 

«េទសន�រ្របេវសន៍ការងារឆ�ងកាត់្រពំែដនៃនពលករកម�ុជ» ្រពមទាងំកំណត់វស័ិយអាទិភពចំនួន ៣ គឺ៖ 

i) អភិបលកិច�កាន់ែត្របេសីរេឡងីេលីេទសន�រ្របេវសន៍ការងារតាមរយៈ ្រកបខ័ណ� ច្បោប់ េគលនេយបយ 

និង សា� ប័ន ii) ការការពារ និង េលីកកំពស់សិទ�ិរបស់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ក�ុងការ្របយុទ�្របឆងំនឹង

ការរេំលាភបំពាន ការអនុវត�មិន្រតឹម្រត�វ និងការេកង្របវ�័�  តាមរយៈការេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍ែដលទទួល

បនព័ត៌មនច្បោស់លាស់ ែដលមនការបណ�ុ ះបណ� លមុនេពលេធ�ីដំេណីរ និងែដលមនការផ្សព�ផ្សោយ

ព័ត៌មនទាក់ទងនឹងដំេណីរការេទសន�រ្របេវសន៍ ្រពមទាងំ iii) េ្របី្របស់ការេធ�ីេទសន�រេ្របេវសន៍េដីម្បី
ការអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈ្របក់បេ��ី ការទទួលបនជំនញ ការកាត់បន�យភពអត់ការងារេធ�ី និងមន

ទុនប្រម�ងជតិរូបិយប័ណ�បរេទសរងឹម។ំ េគលនេយបយស�ីពីេទសន�រ្របេវសន៍ការងារក៏រមួប��ូ លផង

ែដរនូវែផ�កមួយស�ីពី «េយនឌ័រ” ែដលឆ�ុះបងា� ញពីភពងាយរងេ្រគះរបស់ជនេទសន�រ្របេវសន�ជ�ស�ី 

កុមរា កុមរ ីែដលមិនទាន់្រគប់អាយុ និង្រក�ម្រគ�សារែដល្រត�វបនទុកេចាលេន្រស�ក ក៏ដូចជឱកាស

េទសន�រ្របេវសន៍ការងារែដលមនស្រមប់�ស�ី។

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ១៨



របកគំេហញីសំខាន់ៗ

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ១៩



របកគំេហញីសំខាន់ៗ

២.២ ែផ�កសកា� នុពលែដលអាចអភិវឌ្ឍបែន�ម

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២០



៣.១ អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍៖ ឧទាហរណ៍េលីែផ�កែដលមនការអភិវឌ្ឍល�

ការចូលរមួជមួយៃដគូេដីម្បេីដាះ្រសាយប�� េទសន�រ្របេវសន៍
និងប�� ពាក់ព័ន�៣

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២១



របកគំេហញីសំខាន់ៗ

និងកិច�ការពារជនរងេ្រគះេដាយសារការជួញដូរ។ េនឆ�  ំ២០១៥ ្របេទសកម�ុជបន

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២២



៣.២ ែផ�កសកា� នុពលែដលអាចអភិវឌ្ឍបែន�ម

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

េនេឡយីេទ។

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២៣



៤.១ អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍៖ ឧទាហរណ៍េលីែផ�កែដលមនការអភិវឌ្ឍល�

ការព្រងឹងសុខុមលភពេសដ�កិច�សង�ម
របស់ជនេទសន�រ្របេវសន� និងសង�ម៤

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

ទូលំទូលាយ និង្រតឹម្រត�វពីភពជក់ែស�ងទាក់ទងនឹង លក�ខណ� ក�ុងការេ្រជីសេរសី សា� នភពការងារ និង

អត�្របេយជន៍ែដលទទួលបន។

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២៤



៤.២ ែផ�កសកា� នុពលែដលអាចអភិវឌ្ឍបែន�ម

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

្រត�វបនផ្សព�ផ្សោយេនឆ� ២ំ០១៨ បុ៉ែន�របយការណ៍េនះពំុបនេរៀបរាប់ពីត្រម�វការការងារស្រមប់       

ជនអេន� ្របេវសន�េនះេទ។11 របយការណ៍ LFCLS ពំុបននិយយពីនីរ្របេវសន៍េទ។

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២៥



របកគំេហញីសំខាន់ៗ

ែដលបនអនុវត�ដូចគ� ចំេពាះ្របជពលរដ� និងពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ក�ុងការការពារ្របឆងំនឹង

ការេរសីេអងីេយនឌ័រក�ុងបរបិទការងារ េដាយរាប់ប��ូ លទាងំ ការេ្រជីសេរសីបុគ�លិក ការដំេឡងីតំែណង 

ការផ�ល់្របក់េលកីទឹកចិត� និងការប�� ប់កិច�សន្យោការងារ។ ជងេនះេទៀត ច្បោប់េនះែចងថ ការងារែដល 

មនតៃម�េស�ីគ�  ទាមទារជំនញវជិ� ជីវៈដូចគ�  ្រត�វទទួលបន្របក់ឈ�ួលេស�ីគ� ស្រមប់កម�ករនិេយជិត

ទាងំអស់េដាយមិនគិតពីេភទេឡយី។

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២៦



៥.១ អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍៖ ឧទាហរណ៍េលីែផ�កែដលមនការអភិវឌ្ឍល�

៥.២ ែផ�កសកា� នុពលែដលអាចអភិវឌ្ឍបែន�ម

អន�រាគមន៍្របកបេដាយ្របសិទ�ភព
ស្រមប់ជនេទសន�រ្របេវសន�ក�ុងកំឡុងេពលមនវបិត�ិ៥

របកគំេហញីសំខាន់ៗ

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២៧



របកគំេហញីសំខាន់ៗ

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ២៨



្របព័ន�ជនបរេទសែដលមនវត�មនេន្របេទសកម�ុជ (FPCS) របស់អគ�នយកដា� នអេន� ្របេវសន៍ត្រម�វ

ឱ្យអ�កផ�ល់កែន�ងសា� ក់េន ឬម� ស់ផ�ះ រាយការណ៍អំពីវត�មនរបស់ជនេទសន�រ្របេវសន�េនបុ៉ស�ិ៍នគរបល

មូលដា� នក�ុងតំបន់ឬតាមរយៈ្របព័ន�កម�វធិី(Application)។ ជនេទសន�រ្របេវសន�ទាងំអស់េនក�ុង 

្របេទសកម�ុជ្រត�វែតចុះេឈា� ះេដីម្បអីាចពន្យោរទិដា� ការរបស់ខ�ួន។12

៦.១ អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍៖ ឧទាហរណ៍េលីែផ�កែដលមនការអភិវឌ្ឍល�

អន�រាគមន៍្របកបេដាយ្របសិទ�ភព
ស្រមប់ជនេទសន�រ្របេវសន�ក�ុងកំឡុងេពលមនវបិត�ិ៦

របកគំេហញីសំខាន់ៗ
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៦.២ ែផ�កសកា� នុពលែដលអាចអភិវឌ្ឍបែន�ម

របកគំេហញីសំខាន់ៗ
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របកគំេហញីសំខាន់ៗ
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ឯកសារេយង



ឯកសារេយង
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ឯកសារេយង
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ឯកសារេយង

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ៣៤



ឯកសារេយង
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ឯកសារេយង
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ឯកសារេយង

សូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MGI): កម�ុជ ២០២១ ///          ៣៧



ឧបសម�័ន�



ឧបសម�័ន�

្រកបខ័ណ� អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ (MiGOF)14
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ឧបសម�័ន�
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ឧបសម�័ន�

ដំេណីរការៃនការេរៀបចំសូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍

១
ការផ្សព�ផ្សោយពីដំេណើ រការេរៀបចំ
សចូនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍

២
ការ្របមូលទិន�ន័យ

៣
ការ្របជុំពិេ្រគះេយបលថ់� ក់អន�រ្រកសងួ

៤
ការចុះផ្សោយរបយការណ៍
េនេលើទំរង់ផតថលៃនទិន�ន័យ
េទសន�រ្របេវសន៍សកល

ជំហានទីមួយៃនដំេណីរការ គឺពន្យល់លម�ិតដល់ម�ន�ីរដា� ភិបល 

ពាក់ព័ន�សំខាន់ៗ ពីអ�េីទជសូចនករអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍  

េដមី្បធីនបននូវការយល់ដឹងច្បោស់លាស់ពីគេ្រមង និងការទទួល 

យកេទអនុវត�។

ជហំានទីបៃីនដំេណីរការគកឺារ្របជំុពេិ្រគះេយបល់ថ� ក់អន�រ្រកសួង  

ែដល្រគប់្រកសួង និងភគីពាក់ព័ន�ននពិភក្សោអំពីការអនុវត�ល� 

នងិែផ�កសំខាន់ៗែដលអាចអភិវឌ្ឍបែន�មបន ដូចែដលបនកំនត់

រកេឃញីេនក�ុងរបយការណ៍ពេ្រងៀងស�ពីអីភិបលកិច�េទសន�រ្រប

េវសន៍ ្រពមទាងំពិនិត្យេមីលអាទិភពស្រមប់េពលអនគត។ េន

ជំហ៊ានទីបីេនះផ�ល់ឱកាសដល់ភគីពាក់ព័ន�បេ��ញមតិ និងែក

ស្រម�លេលីរបយការណ៍ែដលបនេ្រពៀងេឡងី។

ជហំានទីពរីៃនដំេណីរការគកឺារចាប់េផ�មី្របមូល និងវភិគទនិ�ន័យេដា

យែផ�កេលីសូចនករចំនួន្របែហល ៩០ ែដល្រត�វែបងែចកជ ០៦ 

ែផ�កេនក�ុង្រកបខ័ណ� អភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍។

របយការណ៍ស�ីពីអភិបលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍្រត�វបនេរៀបចំ 

េឡងី េដាយែផ�កេលីលទ�ផលៃនការវភិគទិន�ន័យែដល្របមូលបន 

េហីយពេ្រងៀងរបយការណ៍្រត�វបនេរៀបចំ និងដាក់ជូនៃដគូ

រដា� ភិបលែដលពាក់ព័ន�ពិនិត្យ។

បន� ប់ពីបយការណ៍អភិបលកិច�េទសេទសន�រ្របេវសន៍្រត�វបន 

ែកស្រម�លចុងេ្រកាយ នងិពិនតិ្យយល់្រពមេដាយសា� ប័នរដា� ភិបល 

ពាក់ព័ន�រចួរាល់េហយី របយការណ៍នឹង្រត�វចុះផ្សោយេនេលីទំរង់

ផតថលៃនទិន�ន័យេទសន�រ្របេវសន៍សកល16 ្រពមទាងំដាក់បេងា� ះ 

េនេលីឃ� ងំេសៀវេភអនឡញរបស់អង�ការអន�រជតិេទសន�រ 

្របេវសន៍៕17 
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