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បបើប ោះបើជាអត្រាកំប ើ នបេដ្ឋកិច្ចបៅកនុងត្របបេេកម្ពុជា ជាម្ធ្យម្៧%កនុងមួ្យឆ្ន ក៏ំបោយកដើ 
ប ុន្នែបោយសារកំប ើ នបេដ្ឋកិច្ចនិងការងារ ត្ររូវបានត្របមូ្លផដុ ំបៅកនុងវេិ័យកេិកម្ម ការ់បដ្រ  េំ ង់ 
និងបេេច្រ ៍ន្រប ុប ណ្ ោះ ដូ្បច្នោះក៏មិ្នអាច្បបងកើនការងារបានបត្រច្ើនកនុងត្រេុកបដ្ើម្បើប ល្ើយរបាម្ 
កំប ើ នកម្ល ងំពលកម្មកនុងចំ្ប្ម្យុវវយ័ន្ដ្លម្នអាយុចាប់ពើ១៥ឆ្ន បំ ើង ន្ដ្លបានបកើនប ើង
ត្របម្ ជា ៣០០ ០០០នាក់ បៅ៤០០ ០០០នាក់ កនុងមួ្យឆ្ន ។ំ 

រាជរោឋ ភិបាលជានិច្ចកាលច្ង់ឱ្យត្របជាពលរដ្ឋម្នការងារបធ្វើ ម្នមុ្ខរបរេម្រម្យ និងខិរខំ
បលើកកម្ពេ់ជើវភាពបៅកនុងត្រេុកឱ្យអេ់លេធភាព ប ើយបានចារ់េុកការបធ្វើចំ្្កត្រេុកជាជបត្រម្ើេ
ចុ្ងបត្រកាយ និងត្រាន់ន្រជាដំ្្ក់កាលបប ដ្ ោះអាេននន្រប ុប ណ្ ោះ។ ដូ្បច្នោះការជត្រមុ្ញមុ្ខរបរបត្រៅ
ត្របបេេាម្រយៈបេវាមុ្ខរបរឯកជន និងសាធារ ៈ គឺជាមូ្លោឋ នមួ្យេត្រម្ប់ការ់បនថយនិកម្មភាព 
បបងកើនត្របាក់ចំ្ ូល និងការ់បនថយភាពត្រកើត្រក។ 

ាម្សាថ នភាពជាក់ន្េែងបច្ចុបបនន កាែ ច្ម្បងននចំ្្កត្រេុក ល្ងន្ដ្នពើត្របបេេកម្ពុជា គឺ
បោយសារភាពត្រកើត្រក ភាពអរ់ការងារបធ្វើ ឬម្នការងារបធ្វើមិ្នបពញបលញនិងមិ្នច្ាេ់លាេ់ និងកងវោះ
ការេេួលបានការអប់រ ំ ត្រពម្ ងំបេវាេងគម្បផេងៗមួ្យចំ្នួនបេៀរ។ ត្របបេេបាលបៅននពលករច្ំ
្កត្រេុករបេ់កម្ពុជា គឺ ត្របបេេនៃ ម្ ប េុើ កូបរ  ខាងរបូង េិងហបុរ ើ ជប ុន ម្ជឈមិ្បូព៌ា  កនុងចំ្ប្ម្
បនោះ ត្របបេេនៃ គឺជាត្របបេេន្ដ្លពលករចំ្្កត្រេុកពើត្របបេេកម្ពុជាបៅបត្រច្ើនជាងបគ។ 

បច្ចុបបននពលរដ្ឋកម្ពុជាបនែនាាំន បធ្វើចំ្្កត្រេុក និង ល្ងន្ដ្នបៅបធ្វើការបៅបត្រៅត្របបេេ ម្ន
 ងំបៅាម្ត្របព័នធផលូវការ និង ងំាម្ត្របព័នធមិ្នផលូវការ។ ការ ៍ន្ដ្លចំ្នួនពលករបច្ញបៅមិ្នត្រេប
ច្ាប់បធ្វើការបៅបត្រៅត្របបេេ ម្នចំ្នួនបត្រច្ើនេនធឹកេនាធ ប់ គឺប ដ្ លពើ : ភាន ក់ងារបត្រជើេបរ ើេឯកជន
មួ្យចំ្នួន និងសាថ ប័នពក់ព័នធខលោះ បៅមិ្ន ន់អនុវរែបានលអត្របបេើរបៅប ើយាម្បេបបញ្ញរែិច្ាប់ េដើ
ពើការត្រគប់ត្រគងបលើការបញ្ជូ នពលករន្ខមរបៅបធ្វើការបៅបរបេេាម្រយៈេើភាន ក់ងារបត្រជើេបរ ើេឯកជន ក៏
ដូ្ច្ជា ាម្ត្របកាេមួ្យចំ្នួនន្ដ្លត្រកេួងការងារនិងប ដុ ោះប ដ្ លវជិាជ ជើវៈបានបច្ញេត្រម្ប់ពត្រងឹង
ត្របេិេធភាពននការអនុវរែបេបបញ្ញរែិននច្ាប់ន្ដ្លម្នជាធ្រម្ន,  ាម្ប ដ្ បខរែបៅជាប់ត្រពំ(ជាក់
ន្េដង បខរែនប លិន) ឬ ត្រច្ករបបៀងមួ្យចំ្នួនមិ្ន ន់ម្នសាន ក់ការត្រកុម្  ុនបត្រជើេបរ ើេពលករត្រេប
ច្ាប់បៅប ើយ,  ពលករ ពលការនិើន្ខមរ ន្ដ្លម្នបំ ងបច្ញបៅបធ្វើការបៅបរបេេ បៅពំុ ន់បាន
យល់ច្ាេ់អំពើនើរិវធិ្ើ និង ន្បបបេននការបធ្វើបេេនែរត្របបវេន៍បោយត្រេបច្ាប់,     ការចាកបច្ញបៅ
បត្រៅត្របបេេ បដ្ើម្បើបធ្វើការាម្ភាពត្រេបច្ាប់ ត្ររូវចំ្្យបពលយូរជាង និងបសា  ុយបត្រច្ើនជាងភាព
មិ្នត្រេបច្ាប់, ជនបលមើេន្រងបត្របើត្របាេ់ភាពខវោះច្បនាល ោះននកិច្ចេ ការ និងការអនុវរែច្ាប់ បដ្ើម្បើបកង
យកផលច្ំប ញ ពើត្រគប់ដំ្្ក់កាលននការបធ្វើបេេនែរត្របបវេន៍ ជាបដ្ើម្។   
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 ពលករន្ដ្លកំពុងបពញកម្ល ងំច្បនាល ោះអាយុ១៦-៣៥ឆ្ន (ំ៧៣,៤៥%) បានបធ្វើចំ្្កត្រេុក
បៅបត្រៅត្របបេេបត្រច្ើនបលើេលប់ បធ្ៀបបៅនឹងអាយុបលើេបនោះ។ ម្យ ងវញិបេៀរពលករបេេនែត្របបវេន៍
កម្ពុជាន្ដ្លម្នអាយុបលើេ៤០ឆ្ន (ំ១៩,៥៩%) បានបច្ញបៅបធ្វើការបៅត្របបេេនៃបត្រច្ើនជាងប ដ្
ត្របបេេដ្នេ បោយសារពួការ់រេ់បៅបខរែជាប់ត្រពំន្ដ្ននៃ ងាយ ល្ងត្រពំន្ដ្នបត្រកាយពើរដូ្វបធ្វើន្ត្រេច្ម្ក រ
របេ់ខលួន។ ពលករចំ្្កត្រេុកបៅបធ្វើការបៅបត្រៅត្របបេេភាគបត្រច្ើន(៧៥,១%)គឺម្នកត្រមិ្រេិកា
ត្ររឹម្អនុវេិយល័យ ន្ដ្លបនោះបងាហ ញឱ្យប ើញនូវការបបាោះបង់បចាលសាលាកនុងវយ័េិការបេ់យុវយ័ 
កម្ពុជា។ ម្ យងបេៀរពលករន្ដ្លបានបធ្វើចំ្្កត្រេុកបៅបធ្វើការបៅបត្រៅត្របបេេភាគបត្រច្ើនមិ្នបាន ល្ង
ការ់វគគេិកា ឬ ប ដុ ោះប ដ្ លជំនាញវជិាជ ជើវៈប ើយ ចំ្ន្ កអនកន្ដ្លបាន ល្ងការ់វគគប ដុ ោះ
ប ដ្ លជំនាញវជិាជ ជើវៈមួ្យចំ្នួន ក៏មិ្នបានបធ្វើការងារាម្អវើន្ដ្លខលួនម្នប ើយ។  
 ការងារបៅត្របបេេនៃ(វេិ័យេំ ង់ និងកេិកម្ម)ជាការងារាម នជំនាញ ប ើយផដល់ផល
ត្របបោជន៍រយៈបពលខលើប ុប ណ្ ោះ(េេួលបានត្របាក់ចំ្ ូលន្រកនុងបពលបធ្វើការ) ប ុន្នែនឹងម្នបញ្ហហ ត្រប 
ឈម្បត្រកាយវលិត្ររ ប់ម្កម្រុភូមិ្វញិ ដូ្ច្ជា បញ្ហហ េុខភាព មិ្នម្នការងារបធ្វើ ការេេួលបានត្របាក់
កនត្រម្ពលកម្មមិ្នេម្រម្យ រ ើឯ បៅត្របបេេកូបរ  ខាងរបូងការងារមួ្យចំ្នួន(វេិ័យកេិកម្ម និង ឧេា 
កម្ម) ក៏ដូ្ច្ជា ការងារបៅត្របបេេជប ុន(វេិ័យកេិកម្ម និងឧេា កម្ម)អាច្យកការងារនិងបេ
ពិបសាធ្ន៍ ងំបនាោះម្កអភិវឌ្ឍជាបនែបនាា ប់បៅកនុងត្របបេេកម្ពុជាផងន្ដ្រ ចំ្ន្ កឯការងារបៅត្របបេេ 
ម្ ប េុើ(ជំនួយការបម្ផាោះ)ន្ដ្លជាការងារាម នជំនាញ ប ើយផដល់ផលត្របបោជន៍ន្ររយៈបពលខលើ
ប ុប ណ្ ោះ(េេួលបានត្របាក់ចំ្ ូលកនុងបពលបធ្វើការ) ប ុន្នែាម នគុ រនម្លអវើបនែិច្បសាោះប ើយេត្រម្ប់
អភិវឌ្ឍខលួនឯង និងេងគម្ជារិបត្រកាយបពលនិវរែន៍ម្កម្រុភូមិ្វញិ ផាុយបៅវញិម្នន្របញ្ហហ ត្របឈម្ 
ដូ្ច្ជាបញ្ហហ េុខភាព មិ្នម្នការងារបធ្វើ ការេេួលបានត្របាក់កនត្រម្ពលកម្មមិ្នេម្រម្យ  ដូ្ច្ាន នឹងកម្ម
ករមួ្យចំ្នួនធំ្ន្ដ្លបានបធ្វើការបៅត្របបេេនៃផងន្ដ្រ។ 
 ត្របាក់បបញ្ញើម្កផាោះបផញើបោយពលករបេេនែរត្របបវេន៍កម្ពុជាម្កត្រេុកកំប ើ រគឺជាត្របភពចំ្ ូល 
ដ៏្េំខាន់េត្រម្ប់ត្រគួសារជាបត្រច្ើនបៅកនុងត្របបេេកម្ពុជា ន្ដ្លជួយបលើកេាួយេុខម្លភាពរបេ់ពួកបគ
ប ុន្នែ ត្របាក់ ងំបនាោះមិ្នបានយកបៅវនិិបោគកនុងវេិ័យផលិរកម្ម     ឬ បបងកើររបរបដ្ើម្បើបបងកើនត្របាក់ចំ្  
 ូលបនែបេៀរប ើយ។ ត្របាក់បបញ្ញើ ងំបនាោះភាគបត្រច្ើនត្ររូវបានយកបៅបត្របើេត្រម្ប់ ការ ូបចុ្ក 
បេលៀកពក់ បេវាេុខភាព េងបំ ុល ជួេជុលឬេង់លំបៅោឋ ន ន្រប ុប ណ្ ោះ។  
 អត្រាននអនកម្នការងារបត្រកាយម្រុភូមិ្និវរែន៍(៦១,៥%)ន្រប ោះជាោ ង្ក៏បោយពលករ 
ន្ដ្លត្ររ ប់ម្កវញិ ប ើយមិ្នម្នការងារបធ្វើជាក់លាក់បៅម្នចំ្នួនបត្រច្ើន(២៨,២%)។ ពលករ
ចំ្នួន៣០៤នាក់(៣៣,៩%)ត្ររ ប់បធ្វើន្ត្រេច្ម្ក ររបេ់ខលួនដូ្ច្បដ្ើម្វញិ បត្រៅពើបនោះគឺម្នរបរបផេងៗាន  
ន្ដ្លភាគបត្រច្ើនមិ្នត្ររូវាម្ការងារន្ដ្លខលួនបានបធ្វើបៅបត្រៅត្របបេេ។ ពលករន្ដ្លត្របកបរបរត្ររូវាម្
ជំនាញម្ន៦៧នាក់(៧,៥%)  ត្របហាក់ត្របន្ លម្នចំ្នួន៧៨នាក់(៨,៧%) និងមិ្នត្ររូវជំនាញ
៦៣៣នាក់(៧0,៥%)។ ការ ៍បនោះប ដ្ លពើកាែ មួ្យចំ្នួន ដូ្ច្ជា : បៅកនុងត្រេុកមិ្នម្នការងារ
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ដូ្ច្ាន នឹងការងារន្ដ្លពួការ់បានបធ្វើបៅបត្រៅត្របបេេ មិ្នម្នបដ្ើម្េុនត្រគប់ត្រាន់បដ្ើម្បើបបងកើររបរដូ្ច្
ាន នឹងការងារន្ដ្លបានបធ្វើ និងាម នេំនុកចិ្រែបៅបលើេើផារផលិរផល(ផលិរបានប ុន្នែមិ្នេេួលផល
ចំ្ប ញ) ជាបដ្ើម្។ 
 ជារមួ្ពលករបេេនែត្របបវេន៍កម្ពុជាន្ដ្លធាល ប់បានបធ្វើការបៅបរបេេ ប ើយបានវលិត្ររ ប់ម្ក
កនុងត្របបេេវញិ គឺជួបបញ្ហហ ត្របឈម្ដូ្ច្ាន  រមួ្ម្ន : កាល យជាេុពវលភាព មិ្នម្នការងារបធ្វើាម្ជំនាញ 
និងបេពិបសាធ្ន៍ន្ដ្លបានបធ្វើបៅបត្រៅត្របបេេ មិ្នអាច្រកការងារេម្រម្យបានបធ្វើបដ្ើម្បើេេួលបាន
ត្របាក់កនត្រម្ពលកម្ម មិ្នម្នបដ្ើម្េុនត្រគប់ត្រាន់េត្រម្ប់ត្របកបរបរផ្ទា ល់ខលួន និងម្នបញ្ហហ ជាបត្រច្ើន 
បេៀរ។ 

បញ្ហហ  ងំអេ់ខាងបលើបនោះ រត្រមូ្វឱ្យម្នការជួយបត្រជាម្ន្ត្រជងោ ងខាល ងំពើរោឋ ភិបាល បដ្ើម្បើការ
បធ្វើចំ្្កត្រេុករបេ់ពលករកម្ពុជាន្ដ្លម្នបំ ងន្េវងរកការងារបធ្វើ និងេេួលបានត្របាក់ចំ្ ូល
បៅបត្រៅត្របបេេឱ្យម្នភាពត្រេបច្ាប់ ធានាបានេុវរថិភាព និងផលត្របបោជន៍ពើការបធ្វើចំ្្កត្រេុក
បៅបត្រៅត្របបេេ ងំអេ់បនាោះ ប ើយត្របមូ្លផដុ ំធ្នធានត្របកបបោយេកាដ នុពលពើពលករបេេែរត្រប      
បវេន៍បត្រកាយម្រុភូមិ្និវរែន៍របេ់ពួកបគ  ងំកម្ល ងំពលកម្មរមួ្នឹងបេពិបសាធ្ន៍ពើការងារន្ដ្លធាល ប់
បានបធ្វើការបៅបរបេេ បដ្ើម្បើបបងកើរជាកម្ល ងំផលិរកម្មកនុងត្រេុក បត្របើត្របាេ់ជាត្របបោជន៍កនុងការ
អភិវឌ្ឍបេដ្ឋកិច្ចនិងេងគម្ជារិ៕ 
  




