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ឯកសារយោង 

១. អនុក្រឹត្យលេខ១៩០ អនក្រ រប ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ាំ២០១១ សតីពីការក្រប់ក្រងលេីការបញ្ជូ នពេររ
ខខែរលៅល វ្ីការលៅបរលទសតាមរយៈទីភ្នន រ់ងារលក្រីសលរសីឯររន 

២. រក្មងឯរសារ សីតពីេិខិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុតិ្តរបស់នាយរដ្ឋា នមុខរបរ និងហត្ថពេរមែ 
៣. អនុក្រឹត្យលេខ២០៥ អនក្រ រប ចុុះថ្ងៃទី២០ខខមិងុនា  ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការ ផ្តេ់េិខិត្ឆ្លងខែន្មែតា រូន

ពេររ ពេការរី ីនិង សិសស និសសតិ្ខខែរ  
៤. លសចរតីខែនាាំលេខ០០២ សែន ចុុះថ្ងៃទី១៨ ខខររកដ្ឋ  ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់អរគនាយរដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ែ

រមែថ្នក្រសួងមហាថ្ផ្ៃ សីតពី នីតិ្វ ិ្  ី និងខបបបទថ្នការផ្តេ់េិខិត្ឆ្លងខែន្មែតារូនពេររ ពេការនីីខខែរ
លៅល វ្ីការលដ្ឋយក្សបចាប់លៅបរលទស 

៥. រាររដ្ឋា ភិបាេរមពុជា៖ លោេនលោបាយសតីពីមុខរបរ និងការងារឆ្ន ាំ២០១៥ ែេ់ឆ្ន ាំ២០១៥ 
៦. របាយការែ៍សតីពីេទធផ្េការងារឆ្ន ាំ២០១៨ ថ្នការអនុវត្តខផ្នការយុទធសាស្រសត អភិវឌ្ឍន៍វសិ័យការងារ 

និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ែេ់ឆ្ន ាំ២០១៨  និងទិសលៅការងារឆ្ន ាំ២០១៩ 
៧. ក្បកាសរបស់ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ លេខ២២៥ រប/ក្បរ  ចុុះថ្ងៃទី១៩ ខខ រញ្ញា  

ឆ្ន ាំ២០១៤ សីតពីការបលងកីត្រែៈរមែការផ្តេ់ភ្នពក្សបចាប់ែេ់ពេររខែេរាំពុងសាន រ់លៅ និងល វ្ីការលៅ
ក្បលទសថ្ង 

៨. លសចរតីរូនែាំែឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ ចុុះថ្ងៃទី៣១ ខខ ឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៩ សតី
ពីទីភ្នន រ់ងារលក្រីសលរសីឯររនខែេបានទទួេការអនុញ្ញា ត្ឱ្យល វ្ីការលក្រីសលរសីការបែតុ ុះបណ្តត េ បញ្ជូ ន 

និងក្រប់ក្រងពេររខខែរលៅល វ្ីការលៅក្ពុះរាជាណ្តចក្រថ្ងឡង់ែ៏ 
៩. អនុសញ្ញា អនតរជាតិ្សតីពីការការពារសិទិធរបស់ពេររលទសនតរក្បលវសន៍ក្រប់រូប និងសមារិរក្រួសាររបស់ពួរ

លរ ខខ ន្ូ ២០១១(លរៀបលរៀងលដ្ឋយឧត្តមសនងការអងគការសហក្បជាជាតិ្ ទទួេបនៃុរសិទិធមនុសសលៅរមពុជា) 
១០.ការក្បឈមថ្នការចាំណ្តរក្សុររបស់ពេររខខែរលៅកាន់ក្បលទសថ្ង (បញ្ច ប់បរញិ្ញា បក្ត្ជាន់ខពស់លៅសា 

រេវទិាេ័យភូមិនៃនីតិ្សាស្រសត និងវទិាសាស្រសតលសែារិចច ឆ្ន ាំសិរា២០១៦)២៤ទាំព័រ 
១១.ភ្នពមិនសាថ នលទៀងទាន់ថ្នពេររលទសនតរក្បលវសន៍លៅរនុងក្បលទសថ្ងៈការឆ្លុុះបញ្ញច ាំងពីេាំហូរលចញថ្នពេ

ររលទសនតរក្បលវសន៍រមពុជា និងលមលរៀនបទពិលសា្ន៍(លរៀបលរៀងលដ្ឋយបណ្តត ញលទសនតរក្បលវសន៍ទលនលលមរងគ 
MEKONG MIGRATION NETWORK (MMN) ) 

១២.ការល វ្ីចាំណ្តរក្សុរ ការទប់សាក ត់្ការរួញែូរមនុសស និងការល វ្ីអារីវរមែផ្លូវលភទ(លរៀបចាំលដ្ឋយវទិាសាថ ន
សភ្នរមពុជា ខខររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 

១៣.រក្មលសៀវលៅសតីពីរមែវ ិ្ ីអប់រ ាំពេររលទសនតរក្បលវសន៍ និងលទសនតរក្បលវសន៍លដ្ឋយសុវត្ថិភ្នព(លរៀបលរៀង
លដ្ឋយ ASEAN50, 2017)។ 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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១៤.ការក្សាវក្ជាវ៖ ទិនាន ការថ្នការល វ្ីចាំណ្តរក្សុររវាងក្បលទសរមពុជា និងក្បលទសថ្ងពីឆ្ន ាំ២០១៣ ែេ់ឆ្ន ាំ
២០១៥ (លខត្តជាលោេលៅសក្មាប់សិរា រឺ លខត្តលសៀមរាប បនាៃ យមានរ័យ និងលខត្តបាត់្ែាំបង )លដ្ឋយ
លោរ THENG CHHORVIRITH,2016 

១៥.របាយការែ៍សលងេបអាំពីសាថ ប័នលោេនលោបាយ និងក្របខែឌ ចាប់សីពីការក្រប់ក្រងលទសនតរក្បលវសព
េរររមពុជា(ទសសនាវែីតអភិវឌ្ឍរមពុជា ឆ្ន ាំទី១២ លេខ១ មររា មីនា ២០០៨) 

១៦.រាំែត់្លហតុ្ព័ត៌្មានអនរចាំណ្តរក្សុរលេខ២៦ ខខ ន្ូ ២០១៥ (IOM OIM) 
១៧.សារាចរខែនាាំរបស់ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈលេខ១២/១៤ ចុុះថ្ងៃទី៨ ខខររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ

២០១៤ សតីពីការពក្ងីរការអនុវត្តវធិានការបខនថមលែីមបលីដ្ឋុះក្សាយពេររលទសនតរក្បលវសន៍ខខែរខែេលទីប
នឹងវេិក្ត្ឡប់ពីក្ពុះរាជាណ្តចក្ររមពុជា 

១៨.លសចរតីរូនែាំែឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ បានលបីររិចចក្បរុាំជាមួយទីភ្នន រ់ងារ
លក្រីសលរសីពេរររមពុជា លែីមបពិីភ្នរាអាំពីនីតិ្វ ិ្ ីថ្នការលរៀបចាំខបបបទរូនពេររលៅល វ្ីការក្សបចាប់លៅ
ក្បលទសថ្ង ចុុះថ្ងៃទី២៤ ខខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

១៩.ព័ត៌្មានសាំខាន់ៗសតីពីត្ថ្មល និងនីតិ្វ ិ្ ីខែនាាំងែីៗលែីមបលី វ្ីលទសនតរក្បលវសន៍ការងារលៅថ្ង ចុុះថ្ងៃទី ១៥ ខខ
រញ្ញា  ២០១៤។ 

២០.លសចរតីខែនាាំរបស់ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈលេខ២៣ ឆ្ន ាំ១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៩ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ
២០១៤ សតីពីនីតិ្វ ិ្ ីថ្នការផ្តេ់ភ្នពក្សបចាប់ែេ់ពេរររមពុជាខែេរាំពុងសាន រ់លៅ និងល វ្ីការលៅក្ពុះ
រាជាណ្តចក្រថ្ងឡងែ៏ 

២១.លសចរតីរូនែាំែឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ លេខ៣ ឆ្ន ាំ១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៩ ខខរញ្ញា  
ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីនីតិ្វ ិ្ ីថ្នការផ្តេ់ភ្នពក្សបចាប់ែេព់េរររមពុជាខែេរាំពុងសាន រ់លៅ និងល វ្ីការលៅក្ពុះ
រាជាណ្តចក្រថ្ងឡងែ៏ 

២២.លសចរតីរូនែាំែឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ លេខ៣១ ឆ្ន ាំ១៧ ចុុះថ្ងៃទី២៧ ខខ
រញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពីនីតិ្វ ិ្ ីថ្នការបញ្ញជ រ់អត្តសញ្ញា ែរូនពេរររមពុជាខែេរាំពុងសាន រ់លៅនិងល វ្ីការ
លៅក្បលទសថ្ង 

២៣.លសចរតីរូនែាំែឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ លេខ១០/១៧ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខមីនា 

ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពីការត្លមលីងក្បារ់ឈនួេអបបរមា និងរាំែត់្លមា៉ោ ងល វ្ីការសក្មាប់ពេររខែេរាំពុងល វ្ីការលៅ
ស្រពពុះរាជាណ្តចក្រថ្ងឡងែ៏ 

២៤.ក្បកាសក្រសួងការងារនិងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈលេខ០៤៦/១៣ ចុុះថ្ងៃទី៣ ខខ រុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពី
ែាំលែីរការលក្រីសលរសីនិងខែនាាំត្ក្មង់ទិសពេររមុនលចញែាំលែីរ 

២៥.មនៃីរការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈលខត្តរាំពង់ចាម «រមែវ ិ្ ីវនិិលោរបីឆ្ន ាំរ ាំរិេឆ្ន ាំ២០២០-២០២២» 

រាំពង់ចាមថ្ងៃទី២៧ ខខ ឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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២៦.មនៃីរខផ្នការលខត្តរាំពង់ចាម៖ឯរសារព័ត៌្មានសាថ នភ្នព សតីពី លសែារិចចឆ្ន ាំ២០១៩ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
២៧.មនៃីរខផ្នការលខត្តថ្ប៉ោេិន៖ឯរសារព័ត៌្មានសាថ នភ្នព សតីពី លសែារិចចឆ្ន ាំ២០១៩ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
២៨.មនៃីរខផ្នការលខត្តថ្ក្ពខវង៖ ទិែាន័យមូេដ្ឋា នឆ្ន ាំ២០១៨ សក្មាប់លក្បីក្បាស់ឆ្ន ាំ២០១៩  ខខមីនា  

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
២៩.មនៃីរខផ្នការលខត្តថ្ក្ពខវង៖ ទិែាន័យមូេដ្ឋា នឆ្ន ាំ២០១៧ សក្មាប់លក្បីក្បាស់ឆ្ន ាំ២០១៨ ខខលមសា ឆ្ន ាំ

២០១៨ 
៣០.មនៃីរខផ្នការលខត្តថ្ក្ពខវង៖ ទិែាន័យមូេដ្ឋា នឆ្ន ាំ២០១៦ សក្មាប់លក្បីក្បាស់ឆ្ន ាំ២០១៧ លចញ ខខលមសា ឆ្ន ាំ

២០១៧ 
៣១.លបាុះពុមពលដ្ឋយក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ និងអងកការពេរមែអនតរជាតិ្ក្បចាាំលៅក្ពុះរាជា

ណ្តចក្ររមពុជា៖ លោេនលោបាយសតីពីលទសនតរក្បលវសន៍ការងារសក្មាប់រមពុជា ខខ មីងុនា ឆ្ន ាំ២០១០ 
៣២.រាររដ្ឋា ភិបាេរមពុជា៖ លោេនលោបាយជាតិ្សតីពីមុខរបរ និងការងារឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥ 
៣៣.ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ៖ របាយការែ៍េទធផ្េការងារឆ្ន ាំ២០១៨ ថ្នការអនុវត្ត

ខផ្នការយុទធ 
៣៤.ស្រសតអភវឌិ្ឍន៍វសិ័យការងារនិងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៥និងទិសលៅការងារឆ្ន ាំ២០១៩ 
៣៥.ក្រសួងការងារនិងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ៖របាយការែ៍េទធផ្េការងាថ្នការអនុវត្តខផ្នការយុទធសាស្រសត 

អភវឌិ្ឍន៍វសិ័យការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ 
៣៦.ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ៖ របាយការែ៍េទធផ្េការងារឆ្ន ាំ២០១៦ និងទិសលៅការងារ

ការអនុវត្តខផ្នការយុទធសាស្រសតអភវឌិ្ឍន៍វសិ័យការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨  
៣៧.ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ៖ របាយការែ៍េទធផ្េការងារឆ្ន ាំ២០១៦ និងទិសលៅការ

អនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៧ ថ្នខផ្នការយុទធសាស្រសតអភវឌិ្ឍន៍វសិយ័ការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈឆ្ន ាំ២០១៤-
២០១៨ 

៣៨.ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ៖ របាយការែ៍េទធផ្េការងារឆ្ន ាំ២០១៥ និងទិសលៅការអនុ
វត្តខផ្នការយុទធសាស្រសតអភវឌិ្ឍន៍វសិ័យការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨  

៣៩.ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ៖ របាយការែ៍េទធផ្េការងារឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសលៅការងារ
អនុវត្តន៍ឆ្ន ាំ២០១៥ 

៤០.ឯរសារលៅតាមលរទាំព័រជាលក្ចីនែូចជា៖ ក្រសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត េវជិាជ រីវៈ់ មរឈមែឌ េការងារ 
និង សិទធិមនុសស(CENTRAL) INTERCON ROOSTER   វទិយុអាសុីលសរ ី វទិយុបារា ាំង វទិយុវអូីលអ 
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