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ជំពូក២ 
ស្ថា នភាពទូទៅទីផ្សារការងារសម្រាប់ពលករ 

 
២.១. ស្ថា នភាពទូទៅននទីផ្សារការងារកនងុម្រសុក 
 ទិន្នន័្យនន្ការច ុះបញ្ជ ីសហគ្រាសបង្ហា ញឱ្យឃ ញីថា ចំនួ្ន្សហគ្រាសមាន្ការឃ ីន្ឃ ងីពី         
៦ ៩៦៩ ដល់ឃៅ ១២ ៧៩៦គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ ឃោល្ឺឃ ីន្ឃ ងីគ្របមាណជា ៨៣,៦%  ន ងចឃ ល្ ុះឆ្ន ំ
២០១៤ និ្ង ២០១៨។ ទន្ទរមន្រងឃន្ុះ ចំនួ្ន្ការង្ហរ ៏បាន្ឃ ីន្ឃ ងីគ្របមាណពី ៨២៤ ៣៥២្ ់ 
ឃៅ ១ ៣២០ ៥៤៧្ ់ ្ឺ ឃសមីន្រង៦០,១%។   ន ងឆ្ន ២ំ០១៨ សហគ្រាស ន ងវសិ័យកាត់ឃដរមាន្
ចំនួ្ន្ ១ ១៥៩ គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ ឃោល្ឺ ៩,១% នន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្សរ បដដលមាន្ចំនួ្ន្១២ ៧៩៦។ 
ប  ដន្ែវសិ័យកាត់ឃដរបាន្បឃងកីតការង្ហរសគ្រមាប់និ្ឃោជិតចំនួ្ន្ ៨២២ ០០៧្ ់ ្ឺគ្របមាណ៦២,៣% 
នន្ចំនួ្ន្ន្ឃោជិតសរ ប ដដលមាន្ចំនួ្ន្ ១ ៣២០ ៥៤៧្ ់។ ចំដណ ឯ សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្មិន្
ដមន្វសិ័យកាត់ឃដរមាន្ចំនួ្ន្ ១១ ៦៣៧ ្ឺឃសមីន្រង៩០,៩% នន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្សរ ប គ្រសូបយ 
 មាល ងំពល មមរបស់ មម រន្ឃោជិតបាន្គ្រតរមដតចំនួ្ន្៤៩៨ ៥៤០្ ់ ្ឺឃសមីន្រង៣៧,៧% នន្ មម រ
និ្ឃោជិតសរ ប1។ ្ិតពីឆ្ន ២ំ០១៤ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ ចំនួ្ន្ មម រនិ្ឃោជិតឃ ីន្ឃ ងីពី ៥៦៤ ៨២២
្ ់ ដល់ ៨២២ ០០៧្ ់ ្ឺឃ ីន្ឃ ងី៤៥,៥%។(តារាង១) 
សន្និដ្ឋា ន្ :  វសិ័យកាត់ឃដរ ្ឺជាគ្របភពដដលផ្ដល់ការង្ហរឃគ្រចីន្ជាងវសិ័យដនទនន្ឃសដា ិចចជាតិសគ្រមាប់
ពល រដមមរ ន ងគ្រសុ ។ វសិ័យកាត់ឃដរបាន្បឃងកីតការង្ហរសគ្រមាប់និ្ឃោជិតចំនួ្ន្ ៨២២ ០០៧្ ់ ្ឺ
គ្របមាណ៦២,៣% នន្ចំនួ្ន្ន្ឃោជិតសរ បដដលមាន្ចំនួ្ន្ ១ ៣២០ ៥៤៧្ ់។ ចំដណ ឯ សហ
គ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្មិន្ដមន្វសិ័យកាត់ឃដរមាន្ចំនួ្ន្ ១១ ៦៣៧ ្ឺឃសមីន្រង៩០,៩% នន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះ 
ស្ថា ន្សរ ប ប  ដន្ែគ្រសូបយ  មាល ងំពល មមរបស់ មម រនិ្ឃោជិតបាន្គ្រតរមដតចំនួ្ន្៤៩៨ ៥៤០្ ់ ្ឺ
ឃសមីន្រង៣៧,៧% នន្ មម រនិ្ឃោជិតសរ បដតប  ឃ ណ្ ុះ។ បញ្ហា តគ្រមូវឱ្យមាន្ឃាលន្ឃោបាយជំរ ញការ 
វនិិ្ឃោ្ឱ្យកាន់្ដតខ្ល ងំដែមឃទៀតទងំវសិ័យស្ថធារណៈ និ្ងវសិ័យឯ ជន្ ន ងគ្រសុ ឃដីមបឱី្យមាន្
ការង្ហរឃ វ្ីសគ្រមាប់ពល រដមមរ ដដលឃ ីន្ឃ ងីគ្របមាណជាង ៣០០ ០០០ ្ ់ ន ងមួយឆ្ន ។ំ 
តារាង ១. សាិតិសែពីីចំនួ្ន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្ និ្ង ចំនួ្ន្ មម រនិ្ឃោជិត 
បរោិយ ឯ ឃទស ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

កាត់ឃដរ សហគ្រាស
គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ 

៩០៤ ១០៩៩ ១.១០៧ ១.១៤៧ ១.១៥៩ 

 មម រនិ្ឃោជិត ៥៦៤.៨២២ ៦៦៦.៨៨៣ ៧៤៣.៦១៥ ៧៦៣.៨២០ ៨២២.០០៧ 

គ្រសី ៤៨៧.៦៦៣ ៥៦២.៥៧៤ ៦៤៣.៧១៤ ៦៥១.៤៨៥ ៦៨៧.៩៥២ 

                                                             

គ្របភព : របាយការណ៍សែីពីលទធផ្លការង្ហរនន្ការអន្ វតែដផ្ន្ការយ ទធស្ថស្តសែអភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយការង្ហរ ន្ិង បណែ ុះប ែ្ លវជិាជ ជីវៈឆ្ន ំ
២០១៤ដល់២០១៨ ទពំ័រទ២ី៤  នែៃទ២ី៧ ដម  មភុះ ឆ្ន ២ំ០១៩  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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ឃគ្រៅពី
កាត់ឃដរ 

សហគ្រាស
គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ 

៦.០៦៥ ៧.១៩៣ ១០.០៦១ ១០.២៥០ ១១.៦៣៧ 

 មម រនិ្ឃោជិត ២៥៩.៥៣០ ៣០៧.៩៣៥ ៤៤៣.៦១២ ៤៤៤.៥០២ ៤៩៨.៥៤០ 

គ្រសី ១៣៤.១៧៩ ១៥២.៨២៨ ១៨៧.៣៩០ ២០៩.៤៥៧ ២០៩.២៧៥ 

សរ ប សហគ្រាស
គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ 

៦.៩៦៩ ៨.២៩២ ១១.១៦៨ ១១.៣៩៧ ១២.៧៩៦ 

 មម រនិ្ឃោជិត ៨២៤.៣៥២ ៩៧៤៨១៨ ១.១៨៧.២២៧ ១.២០៨.៣២២ ១.៣២០.៥៤៧ 

គ្រសី ៦២១.៨៤២ ៧១៥.៤០២ ៨៣១.១០៤ ៨៦០.៩៤២ ៨៩៧.២២៧ 
 

រូប ១.  ចំនួ្ន្ មម រនិ្ឃោជិត ន ងវសិយ័កាត់ឃដរ 

 
គ្របភព : របាយការណ៍សែពីីលទធផ្លការង្ហរនន្ការអន្ វតែដផ្ន្ការយ ទធស្ថស្តសែអភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយការង្ហរ ន្ិង បឃ ែ្ ុះប ែ្ លវជិាជ ជីវៈ ឆ្ន ំ
២០១៤ដល់២០១៨ ទពំ័រទ២ី៤  នែៃទ២ី៧ ដម  មភុះ ឆ្ន ២ំ០១៩) 

រូប ២. ចំនួ្ន្ មម រនិ្ឃោជិតជាស្តសែីដដលឃ វ្កីារឃៅ ន ងវសិយ័កាត់ឃដរ

 
គ្របភព : របាយការណ៍សែីពីលទធផ្លការង្ហរនន្ការអន្ វតែដផ្ន្ការយ ទធស្ថស្តសែអភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយការង្ហរ ន្ិង បណែ ុះប ែ្ លវជិាជ ជីវៈ  

ឆ្ន ២ំ០១៤ដល់២០១៨ ទំព័រទី២៤  នែៃទី២៧ ដម  មភុះ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 
 

៥៦៤៨២២្ ់
៦៦៦៨៨៣្ ់

៧៤៣៦១៥្ ់
៧៦៣៨២០្ ់
៨២២០០៧្ ់

០ ១០០០០០ ២០០០០០ ៣០០០០០ ៤០០០០០ ៥០០០០០ ៦០០០០០ ៧០០០០០ ៨០០០០០ ៩០០០០០

២០១៤
២០១៥
២០១៦
២០១៧
២០១៨

ចំនួ្ន្ មម រនិ្ឃោជិត

២០១៤

២០១៦

២០១៨

គ្រសី

៤៨៧៦៦៣្ ់
៥៦២៥៧៤្ ់
៦៤៣៧១៤្ ់

៦៥១៤៨៥្ ់
៦៨៧៩៥២្ ់

ចំនួ្ន្មន្ សសគ្រសដីដលឃ វ្ីការឃៅ ន ងវសិយ័កាត់ឃដរ

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨
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រូប ៣. ចំនួ្ន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្វសិយ័កាត់ឃដរ 

 
 
 
រូប ៤. ចំនួ្ន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្ឃគ្រៅពីវសិយ័កាត់ឃដរ 

 
គ្របភព : របាយការណ៍សែីពីលទាផ្លការង្ហរនន្ការអន្ វតែដផ្ន្ការយ ទធស្ថស្តសែអភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយការង្ហរ ន្ងិ បណែ ុះប ែ្ លវជិាជ ជីវៈ ឆ្ន  ំ 

២០១៤ដល់២០១៨ ទពំ័រទ២ី៤ នែៃទ២ី៧ ដម  មភុះ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 
 
 
 

៩០៤
១០៩៩ ១១០៧ ១១៤៧ ១១៥៩

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

១២០០

១៤០០

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ចំនួ្ន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្វសិ័យកាត់ឃដរ

៦០៦៥
៧១៩៣

១០០៦១ ១០២៥០

១១៦៣៧

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

១៤០០០

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ចំនួ្ន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្ឃគ្រៅពីវសិ័យកាត់ឃដរ
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រូប ៥. ចំនួ្ន្ មម រនិ្ឃោជិតឃគ្រៅពីវសិយ័កាត់ឃដរ 

គ្របភព : របាយការណ៍សែីពីលទធផ្លការង្ហរនន្ការអន្ វតែដផ្ន្ការយ ទធស្ថស្តសែអភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយការង្ហរ ន្ិង បណែ ុះប ែ្ លវជិាជ ជីវៈ        
ឆ្ន  ំ ២០១៤ ដល់ ២០១៨ ទពំ័រទ២ី៤  ២៧   មភុះ ២០១៩ 
 
 
រូប ៦.  ចំនួ្ន្ស្តសែីដដលឃ វ្កីារឃគ្រៅពីវសិយ័កាត់ឃដរ

គ្របភព : របាយការណ៍សែីពីលទធផ្លការង្ហរនន្ការអន្ វតែដផ្ន្ការយ ទធស្ថស្តសែអភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយការង្ហរ ន្ិង បណដ ុះប ែ្ លវជិាជ ជីវៈ ឆ្ន  ំ 
២០១៤ដល់២០១៨ ទពំ័រទ២ី៤ នែៃទ២ី៧  ដម  មភុះ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  

០្ ់
៥០០០០្ ់
១០០០០០្ ់
១៥០០០០្ ់
២០០០០០្ ់
២៥០០០០្ ់
៣០០០០០្ ់
៣៥០០០០្ ់
៤០០០០០្ ់
៤៥០០០០្ ់
៥០០០០០្ ់

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

២៥៩,៥៣០្ ់
៣០៧,៩៣៥្ ់

៤៤៣,៦១២្ ់ ៤៤៤,៥០២្ ់
៤៩៨,៥៤០្ ់

ចំនួ្ន្ មម រនិ្ឃោជិ ឃគ្រៅពីវសិ័យកាត់ឃដរ

១៣៤,១៧៩្ ់

១៥២,៨២៨្ ់

១៨៧,៣៩០្ ់

២០៩,៤៥៧្ ់

២០៩,២៧៥្ ់

០្ ់ ៥០០០០្ ់ ១០០០០០្ ់ ១៥០០០០្ ់ ២០០០០០្ ់ ២៥០០០០្ ់

គ្រសី

ចំនួ្ន្ស្តសែីដដលឃ វ្ីការឃគ្រៅពីវសិ័យកាត់ឃដរ

២០១៨ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៥ ២០១៤
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២.២. ស្ថា នភាពទូទៅននទីផ្សារការងារទម្រៅម្រសុក  
 ២.២.១. គ្របឃទសនិ្ងចំនួ្ន្ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាឃ វ្កីារ 

តាមរបាយការណ៍គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈឆ្ន ២ំ០១៨ 2  ្ិតម ដល់ច ងឆ្ន ំ
២០១៨ ពល រដមមរដដលបាន្ចំ្ គ្រសុ ឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសមាន្ចំនួ្ន្ ១ ២៣៥ ៩៩៣្ ់ 
 ន ងឃ្ុះគ្របឃទសនែ១ ១៤៦ ៦៨៥្ ់(៩២,៧៧%) ស្ថធារណរដធ ូឃរ   ៤៩ ០៩៩្ ់(៣,៩៧%)  
ជប  ន្ ៩ ១៩៥្ ់(០,៧៤%), មា ឃ ស ី ៣០ ១១៣្ ់(២,៤៣%), សរងាបូរ ី ៨៣១្ ់
(០,០៦%)  ហ ង  ង ៥៤្ ់ និ្ង អារា ប សី្ថអូឌី្ត ១៦្ ់។  

ជាមួយាន ឃន្ុះដដរ ៏មាន្ពល របាន្ឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ម គ្របឃទសវញិ  ន ងចឃ ល្ ុះឆ្ន ២ំ០១៤-

២០១៨ មាន្ចំនួ្ន្ ២៧១ ៦១២្ ់ ្ឺគ្របមាណជា២២% នន្ចំនួ្ន្ពល រដដល ំព ងស្ថន  ់ឃៅនិ្ង
ឃ វ្ីការឃៅបរឃទស្ិតម ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨។      ន ងចំឃ្មពល រដដលបាន្គ្រត ប់ម គ្របឃទសវញិ
រមួមាន្ពីគ្របឃទសជប  ន្ចំនួ្ន្ ១ ៨៨២្ ់ គ្របមាណជា០,១៥% នន្ចំនួ្ន្ពល រដដល ំព ងស្ថន  ់ឃៅ
និ្ងឃ វ្ីការឃៅបរឃទស្ិតម ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨  ពីគ្របឃទស ូឃរ  ចំនួ្ន្ ១៣ ១០២្ ់ គ្របមាណជា១,០៦% 
នន្ចំនួ្ន្ពល រដដល ំព ងស្ថន  ់ឃៅនិ្ងឃ វ្ីការឃៅបរឃទស្ិតម ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ ពីគ្របឃទសមា ឃ ស ី
ចំនួ្ន្ ១៦ ៥០៨្ ់ គ្របមាណជា១,៣៤% នន្ចំនួ្ន្ពល រដដល ំព ងស្ថន  ់ឃៅនិ្ងឃ វ្ីការឃៅបរឃទស 
្ិតម ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ និ្ងម ពីគ្របឃទសនែចំនួ្ន្ ២៤០ ០១៤្ ់ គ្របមាណជា ១៩,៤៤% នន្ចំនួ្ន្
ពល រដដល ំព ងស្ថន  ់ឃៅនិ្ងឃ វ្ីការឃៅបរឃទស្ិតម ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨។(តារាង២ , រូប៧) 
សន្និដ្ឋា ន្: គ្របឃទសនែ ្ឺជាគ្របភពដដលផ្ដល់ការង្ហរឃគ្រចីន្ជាងគ្របឃទសដនទសគ្រមាប់ពល រចំ្ គ្រសុ 

ពី មព ជា ។ 
តារាង ២. ពល រពលការនីិ្ដមមរដដលគ្រតវូបាន្បញ្ជូ ន្ និ្ងបាន្ ំព ងស្ថន  ់ឃៅឃ វ្កីារឃៅបរឃទស 

 
 
ល.រ 

 
 
បរោិយ 

ការបញ្ជូ ន្ពល រ
ឃៅឃ វ្ីការ
បរឃទសឃៅម ន្
ឆ្ន ២ំ០១៤ 

ការបញ្ជូ ន្ពល រ
ឃៅឃ វ្ីការ
បរឃទសម ន្ឆ្ន ំ
២០១៤-២០១៨ 

ការបញ្ជូ ន្
ពល រគ្រត
 បម់ 
គ្របឃទសវញិ 
ចឃ ល្ ុះឆ្ន ំ
២០១៤-
២០១៨ 

ការបញ្ជូ ន្ពល
 រ ំព ងស្ថន  ់
ឃៅ និ្ងឃ វ្ីការ
ឃៅបរឃទសម
្ិតម ដល់ឆ្ន ំ
២០១៨ 

១ នែ(១.១)+(១.២) សរ ប ៦៥១ ៩៤៥
្  ់

៧៣៤ ៧៥៤ ២៤០ ០១៤ ១១៤៦ ៦៨៥ 

គ្រសី ២៤៧២៣៥ ៣០៦៦០៧ ៩៥៨១៥ ៤៥៨០២៧ 

                                                             
2 គ្របភព :  របាយការណ៍លទធផ្លសន្និបាតបូ សរ បការង្ហរ ឆ្ន ២ំ០១៨ របស់គ្រ សួងការង្ហរន្ិងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ន្ងិរបាយ
ការណ៍សែីពីលទាផ្លការង្ហរនន្ការអន្ វតែដផ្ន្ការយ ទធស្ថស្តសែអភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយការង្ហរ ន្ិង បណែ ុះប ែ្ លវជិាជ ជីវៈ ឆ្ន ២ំ០១៤ដល់
២០១៨ ទំព័រទី២៥  នែៃទ២ី៧   មភុះ ២០១៩។ 
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១.១ តាមរយៈMOU សរ ប ៨៣៤១៥ ៣០៧៩១៣ ៦៧៧៣២ ៣២៣៥៩៦ 
គ្រសី ៣០៨៤១ ១២៤៨៤៤ ២៦៩៣៤ ១២៨៧៥១ 

១.២ តាមរយៈផ្ែល់
ភាពគ្រសបចាប់ 

សរ ប ៥៦៨៥៣០ ៤២៦៨៤១ ១៧២២៨២ ៨២៣០៨៩ 
គ្រសី ២១៦៣៩៤ ១៨១៧៦៣ ៦៨៨៨១ ៣២៩២៧៦ 

២ មា ឃ ស ី សរ ប ៤៥១៤១ ១៤៨០ ១៦៥០៨ ៣០១១៣ 
គ្រសី ៣៩១១៦ ៩៩៥ ១៤២៣៩ ២៥៨៧២ 

៣ អារា ប់ប ីស្ថអូ
ឌី្ត 

សរ ប N.A ២៨ ១២ ១៦ 
គ្រសី N.A ២៨ ១២ ១៦ 

៤ ជប  ន្ សរ ប ៤១៨ ៨៧៧៧ ១៨៨២ ៧៣១៣ 
គ្រសី ១៥៧ ៤៨៣២ ១១២២ ៣៨៦៧ 

៥ សិងាប រ ី សរ ប ១១១ ៨០៩ ៨៩ ៨៣១ 
គ្រសី ១១១ ៨០៩ ៨៩ ៨៣១ 

៦ ហ ង  ង សរ ប N.A ៥៩ ៥ ៥៤ 
គ្រសី N.A ៥៩ ៥ ៥៤ 

៧  ូឃរ   សរ ប ២៨៨២៧ ៣៣៣៧៤ ១៣១០២ ៤៩០៩៩ 
គ្រសី ៤៨៩១ ៨០៥៣ ២៥៤១ ១០៤០៣ 

 សរ ប សរ ប ៧២៦៤៤២ ៧៧៩២៨១ ២៧១៦១២ ១២៣៤១១១ 
  គ្រសី ២៩១៥១០ ៣២១៣៨៣ ១១៣៨២៣ ៤៩៩០៧០ 

រូប ៧.    ពល រពលការនីិ្ដមមរដដលគ្រតវូបាន្បញ្ជូ ន្ និ្ងបាន្ ំពង់ស្ថន  ់ឃៅ និ្ងឃ វ្ីការឃៅបរឃទស 

 
គ្របភព: របាយការណ៍សែីពីលទធផ្លការង្ហរនន្ការអន្ វតែដផ្ន្ការយ ទធស្ថស្តសែអភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយការង្ហរ ន្ិង បណែ ុះប ែ្ លវជិាជ ជីវៈ  

ឆ្ន ២ំ០១៤   ដល់២០១៨ ទំព័រទី២៥  ២៧   មភុះ ២០១៩ 

០.០០%
២០.០០%
៤០.០០%
៦០.០០%
៨០.០០%
១០០.០០%

៦៥១,៩៤៥្ ់ ២៨,៨២៧្ ់
៤៥,១៤១្ ់

៤១៨្ ់

៧៣៤,៧៥៤្ ់ ៣៣,៣៧៤្ ់
១,៤៨០្ ់

៨៧៧៧្ ់

២៤០,០១៤្ ់ ១៣,១០២្ ់ ១៦,៥០៨្ ់ ១,៨២២្ ់

១,១៤៦,៦៨៥្ ់ ៤៩០,០៩៩្ ់ ៣០,១១៣្ ់ ៧,៣១៣្ ់

ម ន្ឆ្ន ២ំ០១៤ ចឃ ល្ ុះឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨
គ្រត ប់ម វញិចឃ ល្ ុះឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨  ំព ងឃ្វីការឃៅបរឃទសឆ្ន ២ំ០១៨
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២.២.២. គ្របា ់ដដលពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាបញ្ជូ ន្ម គ្រស ុ ំឃណីត 
គ្របា ់បឃញ្ញីដដលពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាឃផ្ញីម គ្រសុ  ំឃណីត ្ឺជាគ្របភពចំណូលដ៏

សំខ្ន់្សគ្រមាប់គ្រ្ួស្ថរជាឃគ្រចីន្ឃៅ មព ជា ឃហយីអាចជួយឃលី សទួយស មមាលភាពគ្រ្ួស្ថរបស់ពួ ឃ្ 
និ្ងជួយជំរ ញការអភិវឌ្ឍឃសដា ិចច និ្ងសងគមជាតិផ្ងដដរ។  ន ងឆ្ន ២ំ០១៥ លំហូរចូលគ្របា ់បឃញ្ញីម 
ផ្ទុះឃៅ មព ជា ឃ ងីដល់ ៥៤២លាន្ដ លាល រ ឬ ៣% នន្គ្របា ់ចំណូលជាតិ(World Bank 2016)3។ 
 ន ងឆ្ន ២ំ០១៩ តាមទិន្នន័្យរបស់្្ារជាតិ មព ជា(NBC)4ពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស
បាន្ឃផ្ញីគ្របា ់គ្រត ប់ម ផ្ទុះវញិជាទរ គ្របា ់សរ បរហូតដល់ ១ ៤០០លាន្ដ លាល រអាឃម រ ិ។  ន ងចំឃ្ម 
ទរ គ្របា ់ឃផ្ញីម សរ បរមួមាន្ ៖  

- ពីគ្របឃទសនែមាន្ចំដណ  ៦៨% 
- ពីគ្របឃទស ូឃរ  មាន្ចំដណ  ២១,៥% 
- ពីគ្របឃទសជប  ន្មាន្ចំដណ  ៣,៣% 
- ពីគ្របឃទសមា ឃ ស ីមាន្ចំដណ  ២,៥%។ 

សន្និដ្ឋា ន្ :  បឃញ្ញីដដលពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាឃផ្ញីម គ្រសុ  ំឃណីត ្ឺជាគ្របភពចំណូលដ៏
សំខ្ន់្សគ្រមាប់គ្រ្ួស្ថរជាឃគ្រចីន្ឃៅ មព ជា ឃហយីអាចជួយឃលី សទួយស មមាលភាពគ្រ្ួស្ថររបស់ពួ ឃ្ 
និ្ងជំរ ញការអភិវឌ្ឍឃសដា ិចចនិ្ងសងគមផ្ងដដរ។  ន ងចំឃ្មគ្របា ់ឃផ្ទរទងំឃ្ុះភា្រយឃគ្រចីន្ ្ឺម 
ពីគ្របឃទសនែ(៦៨%)។ 

២.២.៣. ស្ថា ន្ភាពទូឃៅរបសព់ល រ មព ជាឃគ្រកាយគ្រត ប់ម មាត គ្របឃទសវញិ 
ជាការពិត្ស់ថា ការឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសបាន្ផ្ដល់នូ្វ  ្ណសមបតែិជាឃគ្រចីន្

ដល់ពល រដមមរ ដូចជាការទទួលបាន្គ្របា ់ចំណូលមពស់ដដលអាចជួយទំន្  បគ្រមុង ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដល់
គ្រ ុមគ្រ្ួស្ថរ  ៏ដូចជាបទពិឃស្ថ្ន៍្ែមីៗតាមរយៈការង្ហរដដលមលួន្បាន្ឃ វ្ី ឃហយីដដលន្រងអាចយ ម 
ឃគ្របីគ្របាស់សគ្រមាប់ផ្ទទ ល់មលួន្  ៏ដូចជាបណដ ុះប ដ្ ល ូន្ដមមរឃៅ ន ងគ្របឃទសឃដីមបអីភិវឌ្ឍន៍្គ្របឃទសជាតិ។  

ប  ដន្ែឃគ្រកាយពីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ម គ្រសុ  ំឃណីតវញិ ភា្ឃគ្រចីន្នន្ពល រទងំអស់ឃ្ុះគ្របឈម
ន្រងាម ន្ការង្ហរឃ វ្ី ឃដ្ឋយស្ថរបញ្ហា មួយចំនួ្ន្ដូចជា មិន្មាន្ទី ដន្លងការង្ហរដូចដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ី មិន្
មាន្ឃដីមទ ន្ឃដីមបចីាប់ឃផ្ដីមគ្រប បរបរ ាម ន្ទំន្  ចិតែឃៅឃលីទីផ្ារផ្លិតផ្ល ជាឃដីម។  

ទ ់ទងន្រងបញ្ហា ទងំអស់ឃន្ុះ គ្រ ុមការង្ហរគ្រស្ថវគ្រជាវរបស់វទិាស្ថា ន្មន្ សសស្ថស្តសែនិ្ងវទិា 
ស្ថស្តសែសងគមនន្រាជបណឌិ តយសភា មព ជាបាន្ច ុះគ្រស្ថវគ្រជាវឃៅតាមប ដ្ ឃមតែមួយចំនួ្ន្ ន ងគ្របឃទស មព 
ជា អស់រយៈឃពល៨(គ្របាបីំ)ដម ចាប់ពីដមមី្ ដល់ដមត លាឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
 

                                                             
3 OECD/Cambodia Development Resource Institute 2017 
4 https://m.postkhmer.com,  08 August 2019 

https://m.postkhmer.com/
https://m.postkhmer.com/
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 . ឃមតែនិ្ងចំនួ្ន្ពល រដដលគ្រតវូបាន្សមាភ សន៍្ 
ការគ្រស្ថវគ្រជាវគ្រតូវបាន្ឃ វ្ីឃ ងីឃៅឃមតែ  ំពង់ចាម បាត់ដំបង តាដ វ នគ្រពដវង  ំពង់សពឺ  ដ្ ល 

ឃោ ិ្៍ស្ថត់ និ្ងនប លិន្  ឃដ្ឋយបាន្សមាភ សជាមួយពល រដដលបាន្ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ និ្ងឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅ
ឃគ្រៅគ្របឃទស ឃហយីបាន្និ្ង ំព ងរស់ឃៅ ន ងគ្របឃទស មព ជាចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ រមួមាន្ឃៅឃមតែ  ំពង់
ចាម៣៦៣្ ់(៤០,៤%),បាត់ដំបង២៦០្ ់(២៩%),តាដ វ១១៤្ ់(១២,៧%), ឃោ ិ្៍ 
ស្ថត់៤៦្ ់(៥,១%),  ដ្ ល២០្ ់(២,២%),  ំពង់សពឺ១២្ ់(១,៣%), នប លិន្១០្ ់
(១,១%) និ្ងនគ្រពដវង៦្ ់(០,៧%)។(តារាង ៣, របូ៨ ) 
តារាង  ៣.   ឃមតែនិ្ងចំនួ្ន្ពល រឃចញឃៅឃ វ្កីារឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 

 
 ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

 ំពងចាម ៣៦៣ ្ ់ ៤០.៤% 
បាត់ដំបង ២៦០ ្ ់ ២៩.០០% 
តាដ វ ១១៤ ្ ់ ១២.៧% 
នគ្រពដវង ៦ ្ ់ ០.៧% 
 ំពងសពឺ ១២ ្ ់ ១.៣% 
 ែ្ ល ២០ ្ ់ ២.២% 
ឃោ ិ្៍ស្ថត់ ៤៦ ្ ់ ៥.១% 
នប លិន្ ១០ ្ ់ ១.១% 
ចំនួ្ន្អន បាន្សមាភ សន្៍ ៨៣១ ្ ់ ៩២.៥% 

 ំហ ស ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ៦៧ ្ ់ ៧.៥% 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១០០.០% 
រូប ៨.   ឃមតែនិ្ងចំនួ្ន្ពល រឃចញឃៅឃ វ្កីារឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស

 

៣៦
៣្

 ់

២៦
០្

 ់

១១
៤្

 ់

៦្
 ់

១២
្
 ់

២០
្
 ់

៤៦
្
 ់

១០
្
 ់

៤០
.៤
%

២៩
.០
%

១២
.៧

%

០.
៧%

១.
៣%

២.
២%

៥.
១%

១.
១%

ចំ នួ្ន្ពល រដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស
ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ
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ម. គ្របឃទស ចំនួ្ន្ពល រ និ្ងគ្របឃភទការង្ហរដដលបាន្ឃៅឃ វ្ីការ  
ចំឃ្មពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន្៍ ៨៩៨្ ់ ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស  ន ងឃ្ុះម ពី ៖ 
-នែ: ៤៩៣ ្ ់(៥៤,៩0) 

- ូឃរ  ខ្ងតបូង : ២៩២្ ់(៣២,៥0) 

-មា ឃ ស ី : ៨៣ ្ ់(៩,២0) 

-ជប  ន្ :  ២២ ្ ់(២,៤0) 

ទិន្នន័្យបាន្ការសរ ប : ៨៩០ ្ ់(៩៩,១0)(ចំនួ្ន្អន សមាភ ស៨៩៨្ ់)។ 
ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែភា្ឃគ្រចីន្ ្ឺការង្ហរមាន្ជំ្ញតិច

តួច និ្ងាម ន្ជំ្ញ។ ការង្ហរមាន្ជំ្ញតិចតួច ជាគ្របឃភទការង្ហរសំណង់ ចំដណ ឯ ការង្ហរាម ន្
ជំ្ញ ្ឺ ន ងវសិ័យ សិ មម ស ីឈនួលចាចំមាក រ ភជួរដគ្រស ឃ វ្ីឃមម  ចិញ្ច រមសតវ គ្របមូល សិផ្ល ឃ វ្ីការតាម
ទូ ឃន្ស្ថទ  មម រលីដសងតាមទូ   បា ល់ ការង្ហរតាមផ្ទុះ ឃភាជនី្យដ្ឋា ន្ ជាឃដីម ។ ការង្ហរឃៅ
គ្របឃទស ូឃរ  ខ្ងតបូងមាន្តគ្រមូវការជំ្ញមួយចំនួ្ន្ដូចជា ន ងវសិ័យឧសាហ មម និ្ង សិ មម ដដល
បទពិឃស្ថ្ន៍្ការង្ហរមួយចំនួ្ន្អាចយ ម បន្ែអភិវឌ្ឍឃៅគ្របឃទស មព ជា។ ការង្ហរឃៅគ្របឃទសមា ឃ 
ស ី ្ឺការង្ហរកាត់ឃដរ ជំនួ្យការឃមផ្ទុះ(ឃបា ្ ់ សមាា តផ្ទុះសដមបង ឃ វ្ីមាូប ដែទមំន្ សសចាស់ ពិការ ឬ 
  មារ)ដដលមិន្ទមទរជំ្ញអវីឃ យីឃគ្រៅពីពល មម ឃហយី ៏ាម ន្  ្ណតនមលអវីបន្ែិចឃស្ថុះសគ្រមាប់
អភិវឌ្ឍមលួន្ឯង និ្ងសងគមជាតិឃគ្រកាយឃពលនិ្វតែន៍្ម មាត ភូមិវញិ។ ការង្ហរឃៅគ្របឃទសជប  ន្  ន ង       
វសិ័យ សិ មម និ្ងឧសាហ មមមួយចំនួ្ន្  ៏បទពិឃស្ថ្ន៍្អាចគ្រតូវបាន្យ ម បន្ែអភិវឌ្ឍសគ្រមាប់មលួន្
ឯង និ្ងគ្របឃទសជាតិផ្ងដដរ។(តារាង៤, រូប៩) 
សន្និដ្ឋា ន្ : ការង្ហរឃៅគ្របឃទសនែ(វសិ័យសំណង់ និ្ង សិ មម)ដដលជាការង្ហរាម ន្ជំ្ញ ឃហយីផ្ដល់
ផ្លគ្របឃោជន៍្រយៈឃពលមលីដតប  ឃ ណ្ ុះ(ទទួលបាន្គ្របា ់ចំណូល ន ងឃពលឃ វ្ីការ) ប  ដន្ែន្រងមាន្បញ្ហា
គ្រប ឈមឃគ្រកាយវលិគ្រត ប់ម មាត ភូមិវញិ ដូចជាបញ្ហា ស មភាព ាម ន្ការង្ហរឃ វ្ី ការទទួលបាន្គ្របា ់
 នគ្រមពល មមមិន្សមរមយ,   ការង្ហរឃៅគ្របឃទស ូឃរ  ខ្ងតបូង(វសិ័យ សិ មម និ្ង ឧសាហ មម) និ្ង
ការង្ហរឃៅគ្របឃទសជប  ន្(វសិ័យ សិ មម និ្ងឧសាហ មម) ្ឺមួយចំនួ្ន្អាចយ បទពិឃស្ថ្ន៍្ម 
អភិវឌ្ឍជាបន្ែប ទ្ ប់ឃៅ ន ងគ្របឃទស មព ជាផ្ងដដរ ចំដណ ឯ ការង្ហរឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ី(ជំនួ្យការ
ឃមផ្ទុះ)ដដលជាការង្ហរាម ន្ជំ្ញ ឃហយីផ្ដល់ផ្លគ្របឃោជន៍្រយៈឃពលមលីដតប  ឃ ណ្ ុះ(ទទួលបាន្
គ្របា ់ចំណូល ន ងឃពលឃ វ្ីការ) ប  ដន្ែាម ន្  ្ណតនមលអវីបន្ែិចឃស្ថុះសគ្រមាប់អភិវឌ្ឍមលួន្ឯង និ្ងសងគមជាតិ
ឃគ្រកាយឃពលនិ្វតែន៍្ម មាត ភូមិវញិ ផ្ទ យឃៅវញិមាន្ដតបញ្ហា គ្របឈម ដូចជាបញ្ហា ស មភាព ាម ន្
ការង្ហរឃ វ្ី ទទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មមមិន្សមរមយ  ដូចាន ន្រង មម រមួយចំនួ្ន្្ំដដលបាន្ឃ វ្ីការ
ឃៅគ្របឃទសនែផ្ងដដរ។ ដូឃចនុះការង្ហរដបបដូចឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ីឃន្ុះមិន្មាន្  ្ណតនមលអវីសគ្រមាប់
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ឃពលអ្្តឃ្ុះឃទទងំសគ្រមាប់ពល រមលួន្ឯង ៏ដូចជាសគ្រមាប់គ្របឃទសជាតិ ដដល្បបគី្រតូវបាន្កាត់
បន្ាយឬបញ្ឈប់ការបញ្ជូ ន្ពល រឃៅឃ វ្ីការង្ហរឃ្ុះដតមដង។  
 តារាង ៤.  គ្របឃទស ចំនួ្ន្ពល រ និ្ងគ្របឃភទការង្ហរដដលបាន្ឃៅឃ វ្ីការ 

ទិន្នន័្យ  គ្របឃទស ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ 
   ូឃរ   ២៩២ ្ ់ ៣២,៥0 
  ជប  ន្ ២២ ្ ់ ២,៤0 
ទិន្នន័្យបាន្ការ នែ ៤៩៣ ្ ់ ៥៤,៩0 
  មា ឃ ស ី ៨៣ ្ ់ ៩,២0 
  ទិន្នន័្យបាន្ការសរ ប ៨៩០ ្ ់ ៩៩,១0 
ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ទន្នន័្យមិន្បាន្ការ ០៨ ្ ់ 0.៩0 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប  ៨៩៨ ្ ់ ១00 

 
រូប ៩. គ្របឃទស ចំនួ្ន្ពល រ និ្ងគ្របឃភទការង្ហរដដលបាន្ឃៅឃ វ្ីការ 
 

 
 
 ន ងចំឃ្មពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ចំនួ្ន្៨៩៨ ្ ់   ្ឺ៨៨០្ ់បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ និ្ង១៨

្ ់ មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។ គ្របឃភទការង្ហរដដលពួ ឃ្បាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ្ឺ  ន ងវសិ័យ សិ មម
ចំនួ្ន្២០៦្ ់(២២.៩%), វសិ័យឧសាហ៍ មម៣៩៧្ ់(៤៤.២%), វសិ័យឃសវា មម ១៥០្ ់
(១៦.៧%) និ្ង វសិ័យសំណង់១២៧្ ់(១៤.១%)។ (តារាង ៤-១, រូប ៩-១)  
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តារាង ៤-១. គ្របឃភទការង្ហរដដលពល របាន្ឃ វ្កីារតាមគ្របឃភទការង្ហរ 
 
ចំនួ្ន្ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ឃ វ្កីារតាមគ្របឃភទការង្ហរ 

ចំនួ្ន្ 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ៨៨០ ្ ់ 
ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ១៧ ្ ់ 

 
 ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ  ំឃណីន្ភា្រយ 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

វសិ័យ សិ មម ២០៦ ្ ់ ២២.៩% ២៣.៤% ២៣.៤% 
វសិ័យឧសាហ មម ៣៩៧្ ់ ៤៤.២% ៤៥.១% ៦៨.៥% 
វសិ័យឃសវា មម ១៥០ ្ ់ ១៦.៧% ១៧.០% ៨៥.៦% 
វសិ័យសំណង់ ១២៧្ ់ ១៤.១% ១៤.៤% ១០០.០% 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្ ៍ ៨៨០ ្ ់ ៩៨.០% ១០០.០%  

ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ  ំហ ស ១៨ ្ ់ ២.០%   
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១០០.០%   
 
រូប ៩-១  គ្របឃភទការង្ហរដដលពល របាន្ឃ វ្ ី

 
 

្. បំដណងដច ពល រតាមឃភទដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 
 គ្រ ុមគ្រស្ថវគ្រជាវបាន្សមាភ សអន ដដលបាន្ឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃហយីគ្រត ប់ម  មព ជាវញិ

 ន ងចំឃ្ម៨៩៨្ ់ ្ឺមាន្ប រស៥៤៧្ ់(៦០,៩%) និ្ងស្តសែី៣៥១្ ់(៣៩,១%)។ (តារាង 
៥. , រូប ១០ ) 

០.០០%
២០.០០%
៤០.០០%
៦០.០០%
៨០.០០%
១០០.០០%

ភា្រយ

២២.៩០%
៤៤.២០%

១៦.៧០%
១៤.១០%

៩៨.០០%

២.០០%

គ្របឃភទការង្ហរពល រ មព ជា៨៨០្ ប់ាន្ឃ វ្ី

វស័ិយ សិ មម ២០៦ ្  ់ វស័ិយឧសាហ៍ មម ៣៩៧ ្  ់
វស័ិយឃសវា មម ១៥០ ្  ់ វស័ិយសំណង ១២៧ ្  ់
ចំន្ួន្អន សមាភ សន្៍ ៨៨០ ្  ់  ំហ ស ១៨ ្ ់
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តារាង៥. បំដណងដច ពល រតាមឃភទដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 
 ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 
គ្របុស ៥៤៧ ្ ់ ៦០,៩ ៦០,៩ 
គ្រសី ៣៥១ ្ ់ ៣៩,១ ៣៩,១ 

ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១០០,០ ១០០,០ 
 

រូប ១០.   បំដណងដច ពល រតាមឃភទដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 

 
សន្និដ្ឋា ន្ : ពល រចំ្ គ្រសុ  មាន្ប រស៥៤៧្ ់(៦០,៩%) និ្ងស្តសែី៣៥១្ ់(៣៩,១%) ្ឺ
ជា មាល ងំគ្រប បឃដ្ឋយសកាដ ន្ ពលដដលបាន្ចា ឃចញពីវសិ័យផ្លិត មមឃៅ ន ងគ្របឃទស ដដលបងកឱ្យ
មាន្ផ្លប ុះោល់មួយចំនួ្ន្ឃៅដល់វសិ័យមលុះ ជាពិឃសស ងវុះពល មម ន ងវសិ័យ សិ មមឃៅ មព ជាឃៅ
តាមជន្បទដដលផ្លិតគ្រសូវ ន ងអំ  ងឃពល ដ្ឋដំ ុះនិ្ងគ្របមូលផ្ល។ 

 . បំដណងដច ពល រតាមវយ័ដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 
 ន ងចំឃ្មពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ដដលបាន្សមាភ សទ ់ទងន្រងវយ័ ្ឺមាន្

ចំនួ្ន្៨៩០្ ់(៩៩,០%)បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ  ចំដណ ឯ ចំនួ្ន្១្ ់(១,០%)មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។ 
 ន ងចំឃ្មឃ្ុះពល រអាយ ចឃ ល្ ុះ១៦-៥០ឆ្ន  ំមាន្ចំនួ្ន្ ៨៣៥្ ់(៩៣ %) និ្ង ឃលីស៥១ឆ្ន  ំ
មាន្ចំនួ្ន្៦២្ ់(៧%)។(តារាង៦, រូប១១)  
តារាង ៦. បំដណងដច ពល រតាមវយ័ដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 

ចំនួ្ន្ 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ៨៩០ ្ ់ 
ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ៨ ្ ់ 
អាយ    ឃស្តហវ ង់   ភា្រយ 
១៦-៣៥ ឆ្ន  ំ ៥១៨ ្ ់ ៥៧,៨០ 
៣៦-៥០ ឆ្ន  ំ ៣១៧ ្ ់ ៣៥,៣០ 
ឃលីស៥១ ឆ្ន  ំ ៦២ ្ ់ ៦,៩០ 

គ្របុ
ស

គ្រសី

០្ ់

២០០្ ់

៤០០្ ់

៦០០្ ់

ឃស្តហវ ង់
ភា្រយ

៥៤៧្ ់

៦០.៩០%

៣៥១្ ់

៣៩.១០%

ចំន្នួ្ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្ដ៍បងដច តាមឃភទ និ្ង ភា្រយ

គ្របុស គ្រសី
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រូប  ១១.  បំដណងដច ពល រតាមវយ័ដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស

 
  

 ន ងចំឃ្មឃ្ុះ ចំនួ្ន្ពល រដដលឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ   ចឃ ល្ ុះអាយ ពី១៦-៣៩ឆ្ន មំាន្
ចំនួ្ន្២៤៩្ ់(២៧,៩៨%) ឃលីស៤០ឆ្ន  ំ ចំនួ្ន្៤៣្ ់(៤,៤២%)  ឃៅជប  ន្ចឃ ល្ ុះអាយ ពី
១៦-៣៩ឆ្ន មំាន្ចំនួ្ន្២០្ ់(២,២៨%) ឃលីស៤០ឆ្ន  ំ ចំនួ្ន្២្ ់(០,២២%) ឃៅគ្របឃទសនែ 
អាយ ចឃ ល្ ុះ១៦-៣៩ឆ្ន មំាន្ចំនួ្ន្៣១៩្ ់(៣៥,៩១%) ឃលីស៤០ឆ្ន  ំ ចំនួ្ន្១៧៤្ ់(១៩,៥៩%) 
និ្ងឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ីចឃ ល្ ុះអាយ ចឃ ល្ ុះ១៦-៣៩ឆ្ន  ំ ចំនួ្ន្៦៥្ ់(៧,២៨%) ឃលីស៤០ឆ្ន  ំ ចំនួ្ន្ 
១៨្ ់(២,០២%)។(តារាង ៧, រូប ១២)  
សន្និដ្ឋា ន្ : តាមទិន្នន័្យឃន្ុះបញ្ហជ  ់ថា ពល រដដល ំព ងឃពញ មាល ងំចឃ ល្ ុះអាយ ១៦-៣៥ឆ្ន  ំ(៧៣,៤៥%) 
បាន្ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃគ្រចីន្ឃលីសលប់ ឃ្ៀបឃៅន្រងអាយ ឃលីសឃន្ុះ។ មា ងវញិឃទៀត
ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ មព ជាដដលមាន្អាយ ឃលីស៤០ឆ្ន (ំ១៩,៥៩%) បាន្ឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅ
គ្របឃទសនែឃគ្រចីន្ជាងប ដ្ គ្របឃទសដនទ ឃដ្ឋយស្ថរពួ ាត់រស់ឃៅឃមតែជាប់គ្រពំដដន្នែង្ហយឆ្លងគ្រពំដដន្ 
ឃគ្រកាយពីរដូវឃ វ្ីដគ្រសចមាក ររបស់មលួន្។ បញ្ហា ឃន្ុះ ដូចបាន្បញ្ហជ  ់ពីខ្ងឃដីមការង្ហរឃៅគ្របឃទសនែ(វសិយ័ 
សំណង់ និ្ង សិ មម)ដដលជាការង្ហរាម ន្ជំ្ញ ឃហយីផ្ដល់ផ្លគ្របឃោជន៍្រយៈឃពលមលីដតប  ឃ ណ្ ុះ
(ទទួលបាន្គ្របា ់ចំណូល ន ងឃពលឃ វ្ីការ) ប  ដន្ែាម ន្  ្ណតនមលអវីបន្ែិចឃស្ថុះសគ្រមាប់អភិវឌ្ឍមលួន្ឯង 
និ្ងសងគមជាតិឃគ្រកាយឃពលនិ្វតែន៍្ម មាត ភូមិវញិ ផ្ទ យឃៅវញិមាន្ដតការបាត់បង់ផ្លិត មម ន ងគ្រសុ  
និ្ងបញ្ហា គ្របឈម ស មភាព ាម ន្ការង្ហរឃ វ្ី ការទទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មមមិន្សមរមយ ឃពលគ្រត ប់
ម គ្រសុ  ំឃណីតវញិ ។ 

៥១៨្ ់

៣១៧្ ់

៦២្ ់

៥៧.៨០%

៣៥.៣០%

៦.៩០%
០.០០%

១០.០០%

២០.០០%

៣០.០០%

៤០.០០%

៥០.០០%

៦០.០០%

៧០.០០%

០្ ់

១០០្ ់

២០០្ ់

៣០០្ ់

៤០០្ ់

៥០០្ ់

៦០០្ ់

១៦-៣៥ ឆ្ន ំ ៣៦-៥០ ឆ្ន ំ ៥១-៧៥ ឆ្ន ំ

ស្ថា ន្ភាពអាយ របស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជា

ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ
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 តារាង ៧ . បំដណងដច ពល រដដលគ្រតវូបាន្សមាភ សតាមវយ័ 

ស្ថា ន្ភាពអាយ  

ចំនួ្ន្ 
ទិន្នន្យ័បាន្ការ ៨៩០ ្  ់
ទិន្នន្យ័មិន្បាន្ការ ៨ ្  ់

ម្យម ៣៥ ឆ្ន  ំ
ម ូត ២៨a ឆ្ន  ំ
អាយ តិចបំផ្ ត ១៦ឆ្ន  ំ
អាយ ឃគ្រចីន្បំផ្ ត ៧៥ ឆ្ន  ំ
 

អាយ    ឃស្តហវ ង ់   ភា្រយ 

១៦-៣៥ ឆ្ន  ំ ៥១៨ ្  ់ ៥៧.៨០% 

៣៦-៥០ ឆ្ន  ំ ៣១៧ ្  ់ ៣៥.៣០% 

៥១-៧៥ ឆ្ន  ំ ៦២ ្ ់ ៦.៩០% 
រូប ១២. បំដណងដច ពល រតាមវយ័ដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 

 
តារាង ៧.១  ចំនួ្ន្ពល រចំ្ គ្រស ុតាមវយ័ឃៅឃ វ្កីារឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស 
ទិន្នន័្យ  គ្របឃទស ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ 
   ូឃរ   ២៩២ ្ ់ ៣២.៥0% 
  ជប  ន្ ២២ ្ ់ ២.៤0% 
ទិន្នន័្យបាន្ការ នែ ៤៩៣ ្ ់ ៥៤.៩0% 
  មា ឃ ស ី ៨៣ ្ ់ ៩.២0% 
  ទិន្នបាន្ការសរ ប ៨៩០ ្ ់ ៩៩.១0% 
ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ទន្នន័្យមិន្បាន្ការ ០៨ ្ ់ 0.៩0% 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប   ៨៩៨ ្ ់ ១00% 

៥១៨្ ់

៣១៧្ ់

៦២្ ់

៥៧.៨០%

៣៥.៣០%

៦.៩០%
០.០០%
១០.០០%
២០.០០%
៣០.០០%
៤០.០០%
៥០.០០%
៦០.០០%
៧០.០០%

០្ ់
១០០្ ់
២០០្ ់
៣០០្ ់
៤០០្ ់
៥០០្ ់
៦០០្ ់

១៦-៣៥ ឆ្ន ំ ៣៦-៥០ ឆ្ន ំ ៥១-៧៥ ឆ្ន ំ

ស្ថា ន្ភាពអាយ របស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ មព ជា

ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ
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តារាង ៨. ចំនួ្ន្ពល រចំ្ គ្រស ុតាមវយ័ឃៅឃ វ្កីារឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស្ិតជាភា្រយ 
គ្របឃទស (១៦-៣៩ )ឆ្ន  ំ ភា្រយ (៤០-៧៥ )ឆ្ន  ំ ភា្រយ 
 ូឃរ   ២៤៩ ្  ់ ២៧.៩៨% ៤៣ ្  ់ ៤.៧២% 
ជប  ន្ ២០ ្ ់ ២.២៨% ២ ្ ់ ០.២២% 
នែ ៣១៩ ្  ់ ៣៥.៩១% ១៧៤ ្  ់ ១៩.៥៩% 
មា ឃ ស  ី ៦៥ ្  ់ ៧.២៨% ១៨ ្  ់ ២.០២% 
 
រូប ១៣. ចំនួ្ន្ពល រចំ្ គ្រស ុតាមវយ័ឃៅឃ វ្កីារឃៅតាមគ្របឃទសនី្មួយៗ 

 

 

២៩២្ ់

២២្ ់

៤៩៣្ ់

៨៣្ ់

៨៩០្ ់

៨្ ់
០្ ់

១០០្ ់
២០០្ ់
៣០០្ ់
៤០០្ ់
៥០០្ ់
៦០០្ ់
៧០០្ ់
៨០០្ ់
៩០០្ ់
១០០០្ ់

០្ ់

៥០្ ់

១០០្ ់

១៥០្ ់

២០០្ ់

២៥០្ ់

៣០០្ ់

៣៥០្ ់

 ូឃរ  ជប  ន្ នែ មា ឃ ស ី

២៤៩្ ់

២០្ ់

៣១៩្ ់

៦៥្ ់
៤៣្ ់

២្ ់

១៧៤្ ់

១៨្ ់

ចំនួ្ន្ពល រ និ្ង ស្ថា ន្ភាពឃៅតាមគ្របឃទសនី្មួយៗ

(១៦-៣៩ )ឆ្ន ំ (៤០-៧៥ )ឆ្ន ំ
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 ង. បំដណងដច ពល រតាមស្ថា ន្ភាពគ្រ្សួ្ថរដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 
 ន ងចំឃ្មពល រដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស ៨៩៨្ ់ ទ ់ទងន្រងស្ថា ន្ភាពគ្រ្ួស្ថរ ្ឺមាន្

ពល រចំនួ្ន្៨៩៣្ ់(៩៩,៤%)បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ និ្ង ៥្ ់(០,៦%)មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។ អន 
លីវមាន្ចំនួ្ន្១៩០្ ់(២១,១%) ឃរៀបការឃហយីមាន្ចំនួ្ន្៦៣៧្ ់(៧០,៩%) ប រស
ឃោុះមា យចំនួ្ន្២៩្ ់(៣,២%) និ្ងស្តសែីឃមមា យចំនួ្ន្៣៧្ ់(៤,១%)។ (តារាង ៩, រូប ១៤)  
សន្និដ្ឋា ន្ :  ន ងចំឃ្មពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មាន្ចំនួ្ន្អន បាន្ឃរៀបការឃហយី៦៣៧
្ ់(៧០,៩%) ដដលអាចន្រងមាន្បញ្ហា គ្របឈម ដូចជា វបិតែិផ្លូវចិតែ បញ្ហា សងគមគ្រ្ួស្ថរ បាត់បង់
ជំនួ្យផ្លូវចិតែ ឃ្លល តឆ្ៃ យចំណងស្ថម គ្ីភាពរវាងសមាជិ គ្រ្ួស្ថរ បដីគ្របពន្ធ  ូន្ឃៅ ជាឃដីម ដដលអាច
ឱ្យគ្រ្ួស្ថរដប បា ់ ូន្ មវុះឪព   ឬមាដ យ ្ឱំ្យបាត់បង់ជំនួ្យគ្រទគ្រទង់ដផ្ន ផ្លូវចិតែ សងគម និ្ងឃសដា ិចច។  

តារាង៩.  បំដណងដច ពល រតាមស្ថា ន្ភាពគ្រ្សួ្ថរដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 

ចំនួ្ន្ 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ៨៩៣ ្ ់ 
ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ៥ ្ ់ 

 
 ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

ឃៅលីវ ១៩០ ្ ់ ២១.២% ២១.៣% ២១.៣% 
ឃរៀបការរចួ ៦៣៧ ្ ់ ៧០.៩% ៧១.៣% ៩២.៦% 
ឃោុះមា យ ២៩ ្ ់ ៣.២% ៣.២% ៩៥.៩% 
ឃមមា យ ៣៧ ្ ់ ៤.១% ៤.១% ១០០.០% 
ចំនួ្ន្អនសមាភ សន្៍ ៨៩៣ ្ ់ ៩៩.៤% ១០០.០%  

ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ  ំហ ស ៥ ្ ់ ០.៦%   
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១០០.០%   
រូប ១៤.  បំដណងដច ពល រតាមស្ថា ន្ភាពគ្រ្សួ្ថរដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 
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ច. បំដណងដច ពល រដដលគ្រតវូបាន្សមាភ សតាមសមាជិ គ្រ្សួ្ថរ 
 ន ងចំឃ្មពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ ដដលឃរៀបការរចួមាន្ អន ឃោុះមា យ អន ឃមមា យ ពួ ឃ្

ស ទធសរងមាន្បន្ទ   ន ងគ្រ្ួស្ថរ ដដលតគ្រមូវឱ្យពួ ឃ្បញ្ជូ ន្គ្របា ់ម ផ្ទុះឃដីមបចិីញ្ច រមគ្រ្ួស្ថរ។  
ទ ់ទងន្រងចំនួ្ន្ ូន្ ន ងបន្ទ  របស់មលួន្  ន ងចំឃ្មពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ 

ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស ្ឺអន ផ្ែល់ចឃមលីយមាន្ចំនួ្ន្៧៥៦្ ់(៨៤,២%) និ្ងអន មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ
ចំនួ្ន្១៤២្ ់(១៥,៨%)។  ន ងចំឃ្មពល រ៧៥៦្ ់ដដលបាន្ផ្ដល់ចឃមលីយ ្ឺពល រមិន្
មាន្ ូន្ចំនួ្ន្១៨៨្ ់(២០,៩%) អន មាន្ ូន្ចំនួ្ន្១្ ់ មាន្ចំនួ្ន្១៣៩្ ់(១៥,៥) អន 
មាន្ ូន្២្ ់ មាន្ចំនួ្ន្១៩៣្ ់(២១,៥%) អន មាន្ ូន្៣្ ់ មាន្ចំនួ្ន្១២២្ ់
(១៣,៦%) អន មាន្ ូន្ ៤្ ់ មាន្ចំនួ្ន្៧២្ ់(៨,០%) អន មាន្ ូន្៥្ ់ មាន្ចំនួ្ន្ ២១
្ ់(២,៣%) អន មាន្ ូន្៦្ ់ មាន្ចំនួ្ន្១៦្ ់(១,៨%) អន មាន្ ូន្៧្ ់ មាន្ចំនួ្ន្៤្ ់
(០,៤%) និ្ងអន មាន្ ូន្៨្ ់ មាន្ចំនួ្ន្១្ ់(០,១)។ (តារាង ១០, រូប១៥ )  
សន្និដ្ឋា ន្ :   ន ងចំឃ្មពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ្ឺភា្ឃគ្រចីន្មាន្ ូន្ឃៅ ន ងបន្ទ  ឃទុះ
តិចឬឃគ្រចីន្ ដី ដដលអាចជាបញ្ហា គ្របឈមន្រងវបិតែិផ្លូវចិតែ គ្របឈមន្រងបញ្ហា សងគមគ្រ្ួស្ថរ  ូន្មវុះភាព  ់
ឃៅដ ពី ឪព   ឬ មាដ យ ្ឱំ្យបាត់បង់ជំនួ្យគ្រទគ្រទង់ដផ្ន ផ្លូវចិតែ សងគម និ្ង ឃសដា ិចច ជាពិឃសសជំនួ្យ
ស្ថម រតីនិ្ងសតិអារមមណ៍របស់  មារដដលគ្រតូវការភាព  ់ឃៅដ ពីឪព  មាដ យបឃងកីតរបស់មលួន្។ 

តារាង ១០.     បំដណងដច ពល រតាមសមាជិ គ្រ្សួ្ថរដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 

ចំនួ្ន្ 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ៧៥៦ ្ ់ 
ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ១៤២ ្ ់ 
 ូន្ជាម្យម ២ ្ ់ 

ចំនួ្ន្ ូន្តិចបំផ្ ត ០០ ្ ់ 
ចំនួ្ន្ ូន្ឃគ្រចីន្បំផ្ ត ៨ ្ ់ 

 

 
ចំនួ្ន្ ូន្ ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

០ ្ ់ ១៨៨ ្ ់ ២០.៩% ២៤.៩% ២៤.៩% 
១ ្ ់ ១៣៩ ្ ់ ១៥.៥% ១៨.៤% ៤៣.៣% 
២ ្ ់ ១៩៣ ្ ់ ២១.៥% ២៥.៥% ៦៨.៨% 
៣ ្ ់ ១២២ ្ ់ ១៣.៦% ១៦.១% ៨៤.៩% 
៤ ្ ់ ៧២ ្ ់ ៨.០% ៩.៥% ៩៤.៤% 
៥ ្ ់ ២១ ្ ់ ២.៣% ២.៨% ៩៧.២% 
៦ ្ ់ ១៦ ្ ់ ១.៨% ២.១% ៩៩.៣% 
៧ ្ ់ ៤ ្ ់ ០.៤% ០.៥% ៩៩.៩% 
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៨ ្ ់ ១ ្ ់ ០.១ ០.១% ១០០.០% 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍ ៧៥៦ ្ ់ ៨៤.២% ១០០.០%  

ទិន្នមិន្បាន្ការ  ំហ ស ១៤២ ្ ់ ១៥.៨%   
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១០០.០%   

 

រូប ១៥.   បំដណងដច ពល រដដលគ្រតវូបាន្សមាភ សតាមសមាជិ គ្រ្សួ្ថរ 

 
 
 ឆ្. បំដណងដច ពល រតាម គ្រមិតការអប់រដំដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 
 ការទទួលបាន្ការអប់រ ំ ្ឺជា តាែ សំខ្ន្់សគ្រមាប់គ្រប បអាជីព ន ងជីវតិ។   ន ងចំឃ្មពល រ
ចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស ្ឺមាន្ពល រចំនួ្ន្៨៧៤្ ់(៩៧,៣%)បាន្ផ្ដល់ចឃមលីយ 
និ្ង ២៤្ ់(២,៧%)មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។ ពល របាន្ទទួលការអប់រគំ្រតរម គ្រមិតបឋមសិ ាមាន្
ចំនួ្ន្៣៧៦្ ់(៤១,៩%)  គ្រមិតអន្ វទិាល័យមាន្ចំនួ្ន្២៩៨្ ់(៣៣,២%)  គ្រមិតវទិាល័យ
មាន្ចំនួ្ន្១៦១្ ់(១៧,៩%)  គ្រមិតបរញិ្ហញ បគ្រតរងមាន្ចំនួ្ន្១២្ ់(១,៣%) គ្រមិតបរញិ្ហញ បគ្រត
មាន្ចំនួ្ន្២៤្ ់(២,៧%) និ្ង  គ្រមិតបរញិ្ហញ បគ្រតជាន់្មពស់មាន្ចំនួ្ន្៣្ ់(០,៣%)។ ទិន្នន័្យ
ឃន្ុះបញ្ហជ  ់ថា ការសិ ាមាន្ គ្រមិតទបជាបញ្ហា ឃ វ្ីឱ្យមាន្ពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្ីធាក រ
ការាម ន្ជំ្ញ ទទួល នគ្រមទបនិ្ងហានិ្ភ័យមពស់។(តារាង ១១, រូប១៦) 
សន្និដ្ឋា ន្ : ពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ភា្ឃគ្រចីន្(៧៥,១%)្ឺមាន្ គ្រមិតគ្រតរម
អន្ វទិាល័យ ដដលឃន្ុះបង្ហា ញឱ្យឃ ញីនូ្វការឃបាុះបង់ឃចាលស្ថលា ន ងវយ័សិ ារបស់យ វយ័ មព ជា 
និ្ង ភាពមវុះចឃ ល្ ុះនន្ឃាលន្ឃោបាយបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈជាគ្របព័ន្ធ(ឧទហរណ៍ តគ្រមូវឱ្យឃរៀន្
ចប់បឋមភូមិ ោ ងទបជាម ន្សិន្  ឃហយីបន្ែបញ្ច ប់ការសិ ាឃៅស្ថលាជំ្ញវជិាជ ជីវៈ ដដលឃ្ឃៅ
ថា គ្រមិត មម រជំ្ញឃទីបអន្ ញ្ហញ តឱ្យនិ្ឃោជ ទទួលយ ឃ វ្ីការង្ហរ)។  ឃ វ្ីដបបឃន្ុះគ្របឃទស មព ជា
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ន្រងមាន្ មម រជំ្ញបឃចច ឃទស ដដលង្ហយដសវងរ ការង្ហរបាន្ឃ វ្ីនិ្ងទទួលបាន្គ្របា ់ឈនួលពល មម 
មពស់ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស និ្ង ន ងគ្របឃទស។ 

តារាង ១១. បំដណងដច ពល រតាម គ្រមិតការអប់រដំដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍ 

ចំនួ្ន្ 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ៨៧៤ ្ ់ 
ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ២៤ ្ ់ 

 

 
 គ្រមិតនន្ការសិ ា ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

បឋមសិ ា ៣៧៦ ្ ់ ៤១.៩% ៤៣.០% ៤៣.០% 
អន្ វទិាល័យ ២៩៨ ្ ់ ៣៣.២% ៣៤.១% ៧៧.១% 
វទិាល័យ ១៦១ ្ ់ ១៧.៩% ១៨.៤% ៩៥.៥% 
បរញិ្ហញ បគ្រតរង ១២ ្ ់ ១.៣% ១.៤% ៩៦.៩% 
បរញិ្ហញ បគ្រត ២៤ ្ ់ ២.៧% ២.៧% ៩៩.៧% 
បរញិ្ហញ បគ្រតជាន់្មពស់ ៣ ្ ់ ០.៣% ០.៣% ១០០.០% 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍ ៨៧៤ ្ ់ ៩៧.៣% ១០០.០%  

ទិន្នន្យ័មិន្បាន្ការ  ំហ ស ២៤ ្ ់ ២.៧%   
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១០០.០%   
 

រូប  ១៦. បំដណងដច ពល រដដលគ្រតវូបាន្សមាភ សតាម គ្រមិតការអប់រ ំ
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ជ.  គ្រមិតស ិារបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ដដលឃ វ្កីារឃៅតាមគ្របឃទសនី្មួយៗ 
  គ្រមិតការសិ ារបស់ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជា ដដលបាន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសឃគ្រៅ  ន ង
ចំឃ្ម ៨៩៨្ ់ ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស មាន្ពល រចំនួ្ន្៨៦៨្ ់(៩៦,៧%)បាន្ផ្ដល់ចឃមលីយ 
និ្ង ៣០្ ់(៣,៣%)មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។  ន ងចំឃ្មឃ្ុះ ពល រដដលមាន្ គ្រមិតបឋមសិ ា
ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែចំនួ្ន្២៧៩្ ់(៧៤,៦%) មា ឃ ស ីចំនួ្ន្៥០្ ់(១៣,៤%)  ូឃរ  ចំនួ្ន្
៤០្ ់(១០,៧%)និ្ង ជប  ន្៥្ ់(១,៣%)។  គ្រមិតអន្ វទិាល័យ ឃៅគ្របឃទសនែ១៦២្ ់
(៥៤,៧%)  ូឃរ  ចំនួ្ន្១១២្ ់(៣៧,៨%) មា ឃ ស ីចំនួ្ន្១៩្ ់(៦,៤%) និ្ងជប  ន្ចំនួ្ន្     
៣្ ់(១,០)។  គ្រមិតវទិាល័យ ឃៅ ូឃរ  ចំនួ្ន្១១៣្ ់(៧០,២%) នែចំនួ្ន្៣៥្ ់(២១,៧%) 
និ្ង មា ឃ ស ីចំនួ្ន្៤្ ់(២,៥%)។  គ្រមិតបរញិ្ហញ បគ្រតរង ឃៅ ូឃរ  ចំនួ្ន្៥្ ់(៤៥,៥%) នែចំនួ្ន្
៣្ ់(២៧,៣%) ជប  ន្ចំនួ្ន្២្ ់(១៨,២%) និ្ងមា ឃ ស ីចំនួ្ន្១្ ់(៩,១%)។  គ្រមិត
បរញិ្ហញ បគ្រត ឃៅ ូឃរ  ចំនួ្ន្១៥្ ់(៦៥,២%) នែ៣្ ់(១៣,០%) មា ឃ ស ី៣្ ់(១៣,០%) 
និ្ងជប  ន្២្ ់(៨,៧%)។  គ្រមិតបរញិ្ហញ បគ្រតជាន់្មពស់ ឃៅ ូឃរ  ចំនួ្ន្២្ ់(៦៦,៧%) ជប  ន្១្ ់
និ្ងឃៅនែ និ្ងមា ឃ ស ីាម ន្។(តារាង១២  , រូប ១៧  )  
សន្និដ្ឋា ន្ :  ន ងចំឃ្មគ្របឃទសទងំបួន្( ូឃរ   ជប  ន្ នែ និ្ងមា ឃ ស ី) ពល រដដលមាន្ គ្រមិតវបប   
្៌មមពស់(បរញិ្ហញ បគ្រតរង បរញិ្ហញ បគ្រត និ្ងបរញិ្ហញ បគ្រតជាន់្មពស់)្ឺភា្ឃគ្រចីន្ឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ   និ្ង 
គ្របឃទសជប  ន្ដដលឃៅទីឃ្ុះនែលពល មមមពស់ ចំដណ ឯអន មាន្ គ្រមិតវបប្ម៌ទប(ឃគ្រកាមវទិាល័យ)
្ឺភា្ឃគ្រចីន្ឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែ និ្ងមា ឃ ស ី ដដលឃៅទីឃ្ុះមិន្ទមទរជំ្ញ ប  ដន្ែមាន្នែលឈនួល
ពល មមទប។ បញ្ហា ឃន្ុះតគ្រមូវឱ្យមាន្ឃាលន្ឃោបាយជាគ្របព័ន្ធ ជាពិឃសសរវាងគ្រ សួងអប់រ ំ  គ្រ សួង
ការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃដ្ឋយសហការជាមួយនិ្ឃោជ  ន ងគ្រសុ  និ្ងឃគ្រៅគ្រសុ  ឃដីមបី
បណដ ុះប ដ្ លយ វវយ័ដដលមាន្បំណងឃបាុះបង់ឃចាលការសិ ាពីស្ថលាចំឃណុះទូឃៅ ឃដីមបដីសវងរ 
គ្របា ់ចំណូលឱ្យពួ ឃ្បាន្ចូលឃរៀន្ឃៅស្ថលាបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈជាម ន្ តាមជំ្ញដដលជា
តគ្រមូវការរបស់និ្ឃោជ  ន ងគ្រសុ និ្ងឃគ្រៅគ្រសុ (តាមតគ្រមូវការទីផ្ារ) ម ន្ន្រងឃចញឃៅឃ វ្ីការ។  ឃ វ្ីដបប
ឃន្ុះ ឃទីប មព ជាអាចទទួលឃជា្ជ័យ ន ងការកាត់បន្ាយនូ្វការឃបាុះបង់ឃចាលការសិ ាឃៅស្ថលា
ចំឃណុះទូឃៅ  ឃហយីទទួលបាន្ពល មមមាន្ជំ្ញតាមតគ្រមូវការទីផ្ារ ទទួលបាន្ភាពង្ហយគ្រសួល
 ន ងការដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី និ្ងទទួលបាន្នែលឈនួលពល មមមពស់។ 
 
តារាង ១២     គ្រមិតស ិារបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ដដលឃ វ្កីារឃៅតាមគ្របឃទសនី្មួយៗ 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍ 

 ទិន្នន្យ័ 
ទិន្នន្យ័បាន្ការ ទិន្នន្យ័មិន្បាន្ការ ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្ ៍
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ចំនួ្ន្អន 
សមាភ សន្ ៍

ភា្រយ ចំនួ្ន្អន មិន្
សមាភ សន្ ៍

ភា្រយ ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍
សរ ប 

ភា្រយ 

ការឃគ្របៀបឃ្ៀប
 គ្រមិតសិ ា 

៨៦៨ ្  ់ ៩៦.៧% ៣០ ្  ់ ៣.៣% ៨៩៨ ្  ់ ១០០.០% 

 

 ឃ ម្ ុះគ្របឃទស សរ ប 
 ូឃរ   ជប  ន្ នែ មា ឃ ស ី 

បឋមសិ ា 
ចំនួ្ន្ ៤០ ្  ់ ៥ ្  ់ ២៧៩ ្ ់ ៥០ ្  ់ ៣៧៤ ្  ់
ភា្រយឃ្ៀបន្រង គ្រមិត
សិ ា 

១០.៧% ១.៣% ៧៤.៦% ១៣.៤% ១០០.0% 

អន្ វទិាល័យ 
ចំនួ្ន្ ១១២ ្  ់ ៣ ្  ់ ១៦២្  ់ ១៩ ្  ់ ២៩៦ ្  ់
ភា្រយឃ្ៀបន្រង គ្រមិត
សិ ា 

៣៧.៨% ១.0% ៥៤.៧% ៦.៤% ១00.0% 

វទិាល័យ 
ចំនួ្ន្ ១១៣ ្  ់ ៩ ្  ់ ៣៥ ្  ់ ៤ ្  ់ ១៦១ ្  ់
ភា្រយឃ្ៀបន្រង គ្រមិត
សិ ា 

៧០.២% ៥.៦% ២១.៧% ២.៥% ១00.0% 

បរញិ្ហញ បគ្រតរង 
ចំនួ្ន្ ៥ ្  ់ ២ ្ ់ ៣ ្  ់ ១ ្  ់ ១១ ្  ់

ភា្រយឃ្ៀបន្រង គ្រមិត
សិ ា ៤៥.៥% ១៨.២% ២៧.៣% ៩.១% ១០០.% 

បរញិ្ហញ បគ្រត 
ចំនួ្ន្ ១៥ ្  ់ ២ ្ ់ ៣ ្  ់ ៣ ្  ់ ២៣ ្  ់
ភា្រយឃ្ៀបន្រង គ្រមិត
សិ ា ៦៥.២% ៨.៧% ១៣.0% ១៣.0% ១00.0% 

បរញិ្ហញ បគ្រត
ជាន្ម់ពស់ 

ចំនួ្ន្ ២ ្ ់ ១ ្  ់ 0 ្ ់ 0 ្ ់ ៣ ្  ់
ភា្រយឃ្ៀបន្រង គ្រមិត
សិ ា ៦៦.៧% ៣៣.៣% 0.0% 0.0% ១00.0% 

ភា្រយឃ្ៀបន្រងគ្របឃទស 0.៧% ៤.៥% 0.0% 0.0% 0.៣% 

ចំនួ្ន្សរ ប 
ចំនួ្ន្ ២៨៧ ្ ់ ២២ ្ ់ ៤៨២ ្  ់ ៧៧ ្ ់ ៨៦៨ ្  ់
ភា្រយឃ្ៀបន្រង គ្រមិត
សិ ា 

៣៣.១% ២.៥% ៥៥.៥% ៨.៩% ១00.0% 
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រូប ១៧.    គ្រមិតស ិារបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្ដ៍ដលឃ វ្កីារឃៅតាមគ្របឃទសនី្មួយៗ   

 
 
ឈ. ចំឃណុះដរងភាស្ថបរឃទសរបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 

 ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ សចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ មាន្ដត១០៦្ ់(១១,៨%)
ប  ឃ ណ្ ុះដដលអាចឃគ្របីគ្របាស់ភាស្ថបរឃទសបាន្តិចតួច ចំដណ ឯ ៧៩២្ ់(៨៨,២%)មិន្អាចឃគ្របី
គ្របាស់បាន្។  ន ងឃ្ុះអន ឃចុះភាស្ថអង់ឃ ល្ស គ្រមិតទបមាន្ចំនួ្ន្១០្ ់(១,១%) អន ឃចុះភាស្ថ 
 ូឃរ   គ្រមិតម្យម៥៨្ ់(៦,៥%) អន ឃចុះភាស្ថនែ គ្រមិតទប ៦្ ់(០,៧%) អន ឃចុះភាស្ថ     
ជប  ន្ គ្រមិតទប៣្ ់(០,៣%) និ្ង ឃចុះភាស្ថមា ឃ ស ី គ្រមិតទបចំនួ្ន្១០្ ់(១,១%)។ មូល
ឃហត ដដលអន ឃចុះភាស្ថ ូឃរ  មាន្សមាមាគ្រតឃគ្រចីន្ជាង ន ងចំឃ្មអន ឃចុះភាស្ថឃផ្សងឃទៀត ្ឺឃដ្ឋយ 
ស្ថរដតភា្ី ូឃរ  តគ្រមូវឱ្យឃចុះភាស្ថនិ្ងវបប្៌ម ូឃរ  ជាម ន្ឃទីបអាចគ្រតូវបាន្ឃគ្រជីសឃរសីឱ្យឃៅឃ វ្ីការ ឃហត 
ឃន្ុះឃហយីដដលឃ វ្ីឱ្យអន មាន្បំណងឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ   មិតមំឃរៀន្ភាស្ថឃន្ុះជាម ន្ ឃដីមបឃីគ្រតៀមមលួន្
ឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសឃ្ុះ។ (តារាង១៣ , រូប១៨) 
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សន្និដ្ឋា ន្ : ពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសភា្ឃគ្រចីន្ ្ឺមិន្ឃចុះភាស្ថបរឃទស ជាពិឃសសភាស្ថ
ដដលមលួន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅទីឃ្ុះ។ ដូឃចនុះចំឃណុះដរងភាស្ថ ន ងការគ្របាគ្រស័យទ ់ទង ៏ជាបញ្ហា សំខ្ន់្ផ្ង
ដដរសគ្រមាប់ពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស។ 
តារាង ១៣.    ចំឃណុះដរងភាស្ថបរឃទសរបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស 
ចំនួ្ន្អន ឃចុះភាស្ថនិ្ងមិន្ឃចុះ 
 ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

ភាស្ថអង់ឃ ល្ស ១០ ្ ់ ១.១% ៩.៤% ៩.៤% 
ភាស្ថ ូរ   ៥៨ ្ ់ ៦.៥% ៥៤.៧% ៦៤.២% 
ភាស្ថនែ ៦ ្ ់ ០.៧% ៥.៧% ៦៨.៨% 
ភាស្ថជប  ន្ ៣ ្ ់ ០.៣ ២.៨% ៧២.៦% 
ភាស្ថមា ឃ ស  ី ១០ ្ ់ ១.១% ៩.៤% ៨២.១% 
ភាស្ថឃផ្សងៗ ១៩ ្ ់ ២.១% ១៧.៩% ១00.0% 
ចំនួ្ន្អន ឃចុះភាស្ថ ១០៦ ្ ់ ១១.៨% ១00.0%  

ទិន្នន័្យមិន្បាន្
ការ 

ចំនួ្ន្អន មិន្ឃចុះ
ភាស្ថ 

៧៩២ ្ ់ ៨៨.២%   

ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១00.0%   
 
រូប ១៨. ចំឃណុះដរងភាស្ថបរឃទសរបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ដដលគ្រតវូបាន្សមាភ ស
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ញ. ជំ្ញវជិាជ ជីវៈរបសព់ល រម ន្ឃពលឃចញឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្កីារ 
 បញ្ហា គ្របឈមរបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជា ្ឺាម ន្វជិាជ ជីវៈដដលជាឃហត ឃ វ្ីឱ្យពួ ាត់
ពិបា ដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី។  ន ងចំឃ្មពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ ៨៩៨្ ់ដដលបាន្សមាភ ស ្ឺអន 
ដដលមិន្មាន្វជិាជ ជីវៈឬមិន្បាន្ឃរៀន្ស្ថលាជំ្ញមាន្ចំនួ្ន្៨៦២្ ់(៩៦,%)។  តាែ ឃន្ុះប ែ្ ល 
ម ពីមិន្បាន្ទទួលព័ត៌មាន្អំពីការបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈដដលបាន្បឃងកីតឃ ងីឃដ្ឋយគ្រ សួងការង្ហរ 
និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃៅតាមមូលដ្ឋា ន្ដដលាត់រស់ឃៅ  ៏ដូចជា តាែ ប គ្លផ្ទទ ល់មលួន្ ឃបាុះបង់
ការសិ ា ការអូសទញពីមជឈដ្ឋា ន្ខ្ងឃគ្រៅ(ឃមមយល់ និ្ង មិតែភគ្រ )ឃដីមបដីសវងរ ការង្ហរឃ វ្ីនិ្ងគ្របា ់
ចំណូល។ល។និ្ង។ល។  រឯីអន ដដលបាន្សិ ាឬមាន្ជំ្ញតិចតួចគ្របមាណជា៤% ្ឺមាន្ជំ្ញ
ឃផ្សងៗាន  ដូចជា្ណឃន្យយចំនួ្ន្ ១្ ់(០,១%)  សិ មម៥្ ់(០,៦%) ឃ សគ្រតស្ថស្តសែ ១្ ់
(០,១%) ្្ារ១្ ់(០,១%) វសិវ រ២្ ់(០,២%) ត បដតង១្ ់(០,១%) ឃសដា ិចច១
្ ់(០,១%) អ គ្ីសនី្២្ ់(០,២%) ចិញ្ច រមមាន់្១្ ់(០,១%) វទិាស្ថស្តសែជលផ្ល១្ ់
(០,១%) គ្រ្ូភាស្ថ ូឃរ   ៣្ ់(០,៣%) ចាប់១្ ់(០,១%)  ឆ្ ងកាឃហវ១្ ់(០,១%) ទីផ្ារ
១្ ់(០,១%) ឃមកានិ្ ១្ ់(០,១%) ជាង្ំនូ្រ១្ ់(០,១%) ឃបាុះព មភ១្ ់(០,១%) 
កាត់ឃដរ៣្ ់(០,៣%) គ្រ្ូបឃគ្រងៀន្៥្ ់(០,៦%) ដ្ឋបំដន្ល១្ ់(០,១%) បស សតវ២្ ់
(០,២%)។ ឃទុះបីជាបាន្សិ ា ឬ មាន្ការបណដ ុះប ដ្ លតិចតួច ដី  ៏ចំឃណុះដរងទងំអស់ឃ្ុះមិន្
បាន្យ ឃៅអន្ វតែឃៅ ន ងការង្ហររបស់មលួន្ ំព ងឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ យី។ ការណ៍ឃន្ុះបញ្ហជ  ់ថា 
ការសិ ានិ្ងការបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈឃៅ ន ងគ្រសុ មិន្ទន់្បាន្ឃឆ្លីយតបតាមតគ្រមូវការជា ់ដសដងនូ្វ
វជិាជ ជីវៈការង្ហរទងំឃៅ ន ងគ្រសុ   ៏ដូចជាឃៅឃគ្រៅគ្រសុ ឃៅឃ យី។(តារាង ១៤, រូប ១៩) 
សន្និដ្ឋា ន្ : ពល រភា្ឃគ្រចីន្ឃលីសលប់ដដលបាន្ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសភា្ឃគ្រចីន្ 
មិន្បាន្ឆ្លងកាត់វ គ្សិ ា ឬ ការបណដ ុះប ដ្ លជំ្ញវជិាជ ជីវៈអវីឃ យី មា ងឃទៀត អន ដដលបាន្ឆ្លង
កាត់វ គ្បណដ ុះប ដ្ លជំ្ញវជិាជ ជីវៈ  ៏មិន្បាន្ឃ វ្ីការង្ហរតាមអវីដដលមលួន្មាន្ឃ យី។ ដូឃចនុះឃហីយ 
តគ្រមូវឱ្យមាន្ឃាលន្ឃោបាយជាគ្របព័ន្ធ ជាពិឃសសរវាង គ្រ សួងអប់រ ំ  គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃដ្ឋយសហការជាមួយនិ្ឃោជ  ន ងគ្រសុ  និ្ងឃគ្រៅគ្រសុ  ឃដីមបបីណដ ុះប ដ្ លយ វវ ័
យ ដដលមាន្បំណងឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ឱ្យគ្រតូវតាមគ្រមូវការទីផ្ារការង្ហរ ឃោលឃៅតាមអវី
ដដលនិ្ឃោជ  ន ងគ្រសុ និ្ងឃគ្រៅគ្រសុ ចង់បាន្ម ន្ន្រងឃចញឃៅឃ វ្ីការ។ 
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តារាង ១៤.     ជំ្ញវជិាជ ជីវៈរបសព់ល រម ន្ឃពលឃចញឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្កីារ 
 
គ្របឃភទជំ្ញ ស្តហវ ង់ ភា្រយ ភា្រយបាន្

ការ 
បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្
ការ 

អន ាម ន្ជំ្ញ ៨៦២ ្ ់ ៩៦.0% ៩៦.0% ៩៦.0% 
្ណនី្ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៦.១% 
 សិ មម ៥ ្ ់ ០.៦% ០.៦% ៩៦.៧% 
ឃ សគ្រតស្ថស្តសែ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៦.៨% 
្្ារ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៦.៩% 
វសិវ រ ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៩៧.១% 
ឌី្ស្ថញ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៧.២% 
ឃសដា ិចច ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៧.៣% 
អ គ្ីសនី្ ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៩៧.៦% 
ចិញ្ច រមមាន់្ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៧.៧% 
វទិាស្ថស្តសែជលផ្ល ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៧.៨% 
គ្រ្ូភាស្ថ ូឃរ   ៣ ្ ់ ០.៣% ០.៣% ៩៨.១% 
ចាប់ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៨.២% 
ឆ្ ងកាឃហវ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៨.៣% 
ទីផ្ារ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៨.៤% 
ឃមកានិ្ច ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៨.៦% 
្ំនូ្រ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៨.៨% 
ឃបាុះព មភ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៨.៨% 
កាត់ឃដរ ៣ ្ ់ ០.៣% ០.៣% ៩៩.១% 
គ្រ្ូបឃគ្រងៀន្ ៥ ្ ់ ០.៦% ០.៦% ៩៩.៧% 
ដ្ឋបំដន្ល ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៩.៨% 
បស សតវ ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ១00.0% 
សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១០០.0% ១00.0%  
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រូប ១៩.  ជំ្ញវជិាជ ជីវៈរបសព់ល រម ន្ឃពលឃចញឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្កីារ 

 
ដ. ការឃចញដំឃណីររបសព់ល រឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្កីារ 

 ទ ់ទងន្រងការចា ឃចញពីគ្របឃទស មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ភា្ឃគ្រចីន្្ឺពលរដាម 
ពីគ្រ្ួស្ថរគ្រ ីគ្រ  ឬ ទ ្តភាព ជាពិឃសស អន ដដលគ្រប បរបរ សិ មម អន្ ផ្លនគ្រពឃឈ ី ឃន្ស្ថទ និ្ង
អន ដដលាម ន្ដីដគ្រសចមាក រ ។  ការឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃដីមបឃី វ្ីការបាន្គ្របា ់ចំណូលរបស់
ពល រដមមរ ្ឺមាន្ពីរដបប គ្រសបចាប់ និ្ង មិន្គ្រសបចាប់(តាមឃមមយល់ បងបាូន្ មិគ្រតភគ្រ )។  ន ង
ឃ្មពល រ ៨៩៨្ ់ ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស្ឺ៨៨៨្ ់(៩៩,០%)បាន្ផ្ដល់ចឃមលីយនិ្ង១0
្ ់(១,០%)មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។ លទធផ្លបាន្បង្ហា ញថា តាមរយៈគ្រ ុមហ  ន្គ្រសបចាប់មាន្ពល
 រចំនួ្ន្១៨១្ ់(២០,២%) តាមរយៈគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈចំនួ្ន្២៧៧្ ់
(៣០,៨%) និ្ងមិន្គ្រសបចាប់(ឃមមយល់ បងបាូន្ មិតែភគ្រ )ចំនួ្ន្៤៣០្ ់(៤៧,៩%)។(តារាង 
១៥,  រូប ២០) 
សន្និដ្ឋា ន្ :  ការឃចញដំឃណីរឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃដីមបឃី វ្ីការបាន្គ្របា ់ចំណូលរបស់ពល រដមមរ ្ឺតាមរយៈ 
គ្រ ុមហ  ន្គ្រសបចាប់មាន្ពល រចំនួ្ន្១៨១្ ់(២០,២%) តាមរយៈគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈចំនួ្ន្២៧៧្ ់(៣០,៨%) និ្ងមិន្គ្រសបចាប់(ឃមមយល់ បងបាូន្ មិតែភគ្រ )ចំនួ្ន្
៤៣០្ ់(៤៧,៩%)។ ដូឃចនុះ ការចា ឃចញឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសមិន្គ្រសបចាប់(តាម ឃមមយល់ បងបាូន្ 
មិតែភគ្រ )្ឺមាន្សមាមាគ្រត ឃគ្រចីន្ជាងការឃចញដំឃណីរតាមរយៈគ្រ ុមហ  ន្គ្រសបចាប់ និ្ង តាមគ្រ សួង
ការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 
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តារាង  ១៥.    ការឃចញដំឃណីររបសព់ល រឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្កីារ 
 
 
 

 ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

គ្រ ុមហ  ន្គ្រសបចាប់ ១៨១ ្ ់ ២០.២% 
បងបាូន្ ១៦ ្ ់ ១.៨% 
ឃមមយល់ ២៥០ ្ ់ ២៧.៨% 
មិតែភគ្រ  ១៦៤ ្ ់ ១៨.៣% 
គ្រ សួងការង្ហរ ២៧៧ ្ ់ ៣០.៨% 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍ ៨៨៨ ្ ់ ៩៨.៩ 

ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ  ំហ ស ១០ ្ ់ ១.១% 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១០០.០% 
 
រូប   ២០. ការឃចញដំឃណីររបសព់ល រឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្កីារ 

 
ឋ. ចំ្យរបសព់ល រម ន្ឃចញដំឃណីរឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្កីារ 

 ការសមាភ សពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ ្ឺមាន្ពល រ៨៨២្ ់(៩៨,២%) 
ផ្ដល់ចឃមលីយ ចំដណ ឯ ១៦្ ់(១,៨%)មិន្ផ្ដល់ចឃមលីយ។ ទិន្នន័្យបង្ហា ញឱ្យឃ ញីថា ពល រដដល
ចំ្យឱ្យឃមមយល់មាន្ចំនួ្ន្៤៣៨្ ់(៤៨,៨%) និ្ងចំ្យឱ្យគ្រ ុមហ  ន្ចំនួ្ន្៤៤៤្ ់
(៤៩,៤%)។  ន ងចំឃ្មអន ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ សចំនួ្ន្៨៨២្ ់(៩៨,២%) មិន្មាន្អន ដដល
ឃចញដំឃណីរតាមគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈឃ្ុះឃទ។ (តារាង ១៧, រូប ២១ ) 

ចំនួ្ន្ 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ៨៨៨ ្ ់ 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ១០ ្ ់ 
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 ឃដ្ឋយដ  តាមឯ ស្ថរគ្រស្ថវគ្រជាវសឃងេបរបស់អ គ្ឃលខ្្ិការដ្ឋា ន្គ្រពរទធសភា ដម ញ្ហញ  ឆ្ន ំ
២០១៥បាន្សរឃសរថា “តនមលសរ បនន្ការបញ្ជូ ន្ពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅកាន់្គ្របឃទសនែមាន្តនមលគ្រប 
ដហល ៧០០ដ លាល រ មណៈឃពលដដលតនមលសរ បនន្ការបញ្ជូ ន្ពល រចំ្ គ្រសុ ឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ឃៅ
កាន់្គ្របឃទសមា ឃ ស ី ្ឺមាន្តនមលពី ៨៤០ ឃៅ ១ ២០០ ដ លាល រ។ ឃគ្របៀបឃ្ៀបជាមួយពល រចំ្ 
គ្រសុ មិន្គ្រសបចាប់ ្ឺចំ្យគ្រតរមដត ១០០ ដ លាល រ សគ្រមាប់ការលួចឃៅឃ វ្ីការ ន ងគ្របឃទសនែ ឃហយី
ន្រងមិន្គ្រតូវរង់ចាយូំរចំឃោុះដំឃណីរការឃដីមបឃីចញដំឃណីរឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ យី”5។ 

តារាង   ១៧. ចំ្យរបស់ពល រម ន្ឃចញដំឃណីរឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្ីការ 
គ្របឃភទនន្ការចំ្យ ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 
ចំ្យឃៅឃលីឃមមយល់ ៤៣៨ ្ ់ ៤៨.៨% 
ចំ្យឃៅឃលីគ្រ ុមហ  ន្ ៤៤៤ ្ ់ ៤៩.៤% 
សរ ប ៨៨២ ្ ់ ៩៨.២% 

ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ  ំហ ស ១៦ ្ ់ ១.៨% 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សសរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១00.0% 
រូប ២១. ចំ្យរបស់ពល រម ន្ឃចញដំឃណីរឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃ វ្ីការ 

 
                                                             
5 សូមឃមលី: ឯ ស្ថរគ្រស្ថវគ្រជាវសឃងេប របស់អ្គឃលខ្្កិារដ្ឋា ន្គ្រពរទធសភា “សីល្ម៌ ន្ិងល េមន្ែិ ៈចាបំាច់ដផ្ន ឃសដា ិចច ឃដីមបធីា្ឱ្យ
ការឃ្វីចំ្  គ្រសុ មាន្ល េណៈយ តែិ្ម៌ វយ័ឆ្ល ត ន្ងិមន្ សស្ម៌ជាងម ន្”, ឆ្ន ២ំ០១៥,ទំព័រ២។ (គ្របភព: Max  Tunon and 
Khleang Rim, Cross-border labour migration in Cambodia : Considerations for the national employment policy, ILO 
Asia-Pasific Working Paper Series, October 2013. P.2.). 
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១. ចំ្យសគ្រមាប់ឃមមយល ់
 ន ងចំឃ្មពល រដដលបាន្ឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស និ្ងគ្រតូវបាន្សមាភ សបញ្ហជ  ់ថា 

ម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ   ពួ ឃ្គ្រតូវចំ្យជាម្យម៥២០០ដ លាល រអាឃម រ ិ
ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែនិ្ងមា ឃ ស ីចំ្យពី៤០ឃៅ២៥០ដ លាល រអាឃម រ ិ។(តារាង១៨, រូប ២២ ) 

 
តារាង ១៧.  ចំ្យម ន្ឃចញដំឃណីរ 
ចំ្យទបបំផ្ ត ចំ្យមពស់បំផ្ ត 
$៤0 $៥,២00 
 
រូប  ២១.  ចំ្យម ន្ឃចញដំឃណីរ 

 
២. ចំ្យឱ្យគ្រ មុហ  ន្ 

 ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ដដលឃៅឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ឃៅគ្រសុ ឃគ្រៅ ្ឺពួ ឃ្បាន្ឃៅទ ់ទងគ្រ ុម
ហ  ន្គ្រសបចាប់ ឃដីមបជួីយសគ្រមួលដល់ការបំឃពញដបបបទដដលអាចឃៅឃ វ្ីការង្ហរបាន្។ ឆ្លងតាមការ
សមាភ ស បាន្ឱ្យដរងថាការចំ្ យជាម្យមរបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ ្ឺ ៩៩៩,៧៤ ដ លាល រអាឃម   
រ ិ។ ចំ្យទបបំផ្ ត ២០០ដ លាល រអាឃម រ ិ និ្ងចំ្យមពស់បំផ្ ត្ឺ ៦ ០០០ដ លាល រអាឃម រ ិ 
ឃដ្ឋយ អាគ្រស័យឃៅតាមគ្របឃទសនី្មួយៗ។(តារាង១៨, រូប២២ ) 
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តារាង ១៨.    ចំ្យឱ្យគ្រ មុហ  ន្ 
តនមលម្យម  មាល តសែង់ដ្ឋរ ចំ្យទបបំផ្ ត ចំ្យមពស់បំផ្ ត 
$៩៩៩.៧៤ $១,៣៨៤.៩៩០ $២00.០០ $២,000.០០ 

 
 

 
រូប  ២២.   ចំ្យឱ្យគ្រ មុហ  ន្ 

 
  

ឃទុះបីជាតួឃលមចំ្យខ្ងឃលីទទួលបាន្ពីការសមាភ សពល រ ដដលបាន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅ
ឃគ្រៅគ្របឃទស ្ឺមិន្សូវស គ្រ រត ៏ឃដ្ឋយ ដី  ប  ដន្ែ ឃទុះតិចឬឃគ្រចីន្ ្ឺពួ ឃ្គ្រតូវដតចំ្យគ្របា ់ជាម ន្
ឃដីមបបីាន្ឃចញឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស។ ឃហត ការណ៍ឃន្ុះឃហយីដដលបងេំឱ្យពួ ឃ្បងេំចិតែមចីគ្របា ់ពី
គ្របភពឃផ្សងៗឃដីមបបីាន្ឃ វ្ីឃដីមទ ន្ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស។ 
កំណត់សាា ល ់៖ 
 ១. តាមការសមាភ សន៍្ផ្ទទ ល់ជាមួយ្រ ី ឃ ម្ ុះ ម្រស ី នីច អាយ ២២ឆ្ន  ំ ឃ វ្ីការឃៅផ្ទុះល ់
 ្យទវ ន ងបរឃិវណផ្ារឃសន្ជូរ ី ឃោ ិ្៍ចិន្ត ង្នែៃទី២៣ ដមត លា ឆ្ន ២ំ០១៩ បាន្ឱ្យដរងថា ្ង
គ្រតូវចំ្យ : បង់ស្ថលា ១០៥ដ លាល រអាឃម រ ិ ឃ វ្ីឃតសែជំ្ញ២៥ដ លាល រ ទិញោ យគ្រប ង២៤

  ការចំ្ យ 
ឃលីគ្រ ុមហ  ន្ 

ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ 

ចំ្យទបបំផ្ ត $២00  ១៥ 
្ ់ 

១.៧% 

ចំ្យជាម្យម $៩៩៩.៧៤  ៣ ្ ់ 0.៣% 
ចំ្យមពស់បំផ្ ត $៦,000  ៤ ្ ់ 0.៤% 
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ដ លាល រ ពិនិ្តយស មភាព៤៧ដ លាល រ ឃ វ្ីលិមិតឆ្លងដដន្១១៥ដ លាល រ សំប គ្រតយន្ែឃហាុះ .....? លិមិតឃថាក ល
ឃទស .....? សរ បចំ្យម ន្ឃចញដំឃណីរឃៅគ្របឃទស ូឃរ  ឃដីមបឃី វ្ីការ ្ឺ......?) 
 ២. តាមលទធផ្លគ្រស្ថវគ្រជាវ 6  “ការឃគ្រជីសឃរសីពល រមិន្គ្រសបចាប់  ៏ជាទគ្រមង់ឃពញនិ្យម
បំផ្ តនន្ចល្ឆ្លងកាត់គ្រពំដដន្ ន ងចំឃ្មពល រ មព ជាដដលដសវងរ ការង្ហរឃៅបរឃទស។ការឃគ្រជីស 
ឃរសីពល រមិន្គ្រសបចាប់អាចដច ឃចញជាពីរគ្របឃភទ្ឺ : គ្របឃភទទី១. ឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ចមាៃ យជិត
តាមបឃ ដ្ យគ្រពំដដន្ មព ជា-នែ ឃហយីតាម្មមតាឃដីមបឃីៅឃ វ្ីការង្ហរ សិ មម ដដលពួ ឃ្បាន្ដរង
តាមរយៈស្ថច់ញាតិ មិតែភ័ ដិ ឬ អន ភូមិផ្ងរបងជាមួយ ដដលធាល ប់បាន្ ឬ ំព ង ឃ វ្ីការឃៅទីឃ្ុះ។ អន 
ទងំអស់ឃ្ុះដដលធាល ប់បាន្ ឬ ំព ងឃ វ្ីការឃៅទីឃ្ុះជាអន ឃដីរតួ     ជាប ដ្ ញតភាជ ប់ន្រងគ្រ្ួស្ថរអន   
ដដលមាន្បំណងឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស។ វ ិ្ ីដបបឃន្ុះមិន្បាច់ចំ្យឃពលឃវលារង់ចា ំ មិន្គ្រតូវ
ការឯ ស្ថរ និ្ងមិន្ចាបំាច់មាន្នី្តិវ ិ្ ី ឬការោិ្ិបឃតយយសម ្ស្ថម ញឃគ្រចីន្ឃ្ុះឃទ។ ការឃ វ្ីដបបឃន្ុះឃ្
អន្ វតែតាមរឃបៀប ដូចជា សគ្រមាប់ការទិញប័ណណឆ្លងគ្រពំដដន្រយៈឃពលមួយសបាដ ហ៍ ចំ្យដំបូង
សគ្រមាប់ការឃចញឃៅគ្របឃទសនែមាន្ចំនួ្ន្ពី ៣០០ ឃៅ ៥៥០ដ លាល រអាឃម រ ិ  ន ងឃ្ុះរមួបញ្ចូ លទងំ
នែលឃ វ្ីដំឃណីរ(តា ់ស ី)ពី២៥០ ឃៅ៥០០ ដ លាល រអាឃម រ ិ និ្ងនែលប័ណណឆ្លងគ្រពំដដន្ ០,៥០ ដ លាល រអាឃម រ ិ។ 
អន ដដលបាន្ចូលឃៅគ្របឃទសនែឃទុះមាន្ការង្ហរឃ វ្ី ឬាម ន្ការង្ហរឃ វ្ី គ្រតូវឃ វ្ីប័ណណែមីរាល់សបាដ ហ៍ឃៅ
គ្រពំដដន្ ឬអាចទិញប័ណណរយៈឃពលមួយឆ្ន ដំដលមាន្តនមល១៩ ដ លាល រអាឃម រ ិ។ គ្របឃភទទី២. ពល រចំ
្ គ្រសុ ពីគ្របឃទស មព ជាចមាៃ យឆ្ៃ យ ឃៅគ្របឃទសនែ ឬ ៏គ្របឃទសមា ឃ ស ី ឃដីមបឃី វ្ីការឃៅទូ 
ឃន្ស្ថទ ឬ  មម រឃរាងចគ្រ  ឬ ៏ មម រសំណង់។  ន ង រណីឃន្ុះភា្ឃគ្រចីន្្ឺឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ពីគ្របឃទស
 មព ជាជាគ្រ ុមតូចៗ ឃដ្ឋយមាន្ឃមមយល់មួយ្ ់្ពួំ ឃ្ឃៅ ដន្លងឃ វ្ីការ។ ឃសវាសំខ្ន់្ៗដដលឃម
មយល់ផ្ដល់ឱ្យ រមួមាន្ការដរ ជញ្ជូ ន្ឃៅដល់គ្រពំដដន្ និ្ងជួយសគ្រមបសគ្រមួលឱ្យការង្ហរឃ វ្ីឃៅគ្របឃទស
ឃាលឃៅ ឃដ្ឋយជន្ចំ្ គ្រសុ ឃចញពីគ្របឃទស មព ជាទងំអស់ឃ្ុះគ្រតូវបង់នែលសគ្រមួលការង្ហរជាម ន្
ពី១០០ ដល់២០០ ដ លាល រអាឃម រ ិ។  ន ង រណីមលុះ អន ចំ្ គ្រសុ ពីគ្របឃទស មព ជា ឃ វ្ីដំឃណីរជា
គ្រ ុមតូចៗ ឃដ្ឋយមាន្ការសគ្រមបសគ្រមួលពីអន ធាល ប់ឃៅឃ វ្ីការពីម ន្ឬអន ដដល ំព ងឃ វ្ីការឃៅទីឃ្ុះ 
ដដលមាន្ទំ្ ់ទំន្ងជាមួយនិ្ឃោជ ។ គ្របឃទសនែ្ឺជាគ្របឃទសឃាលឃៅចំបងសគ្រមាប់ជន្ឃទសស
ន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាមិន្គ្រសបចាប់” ។ 

 ៣. ការបញ្ជូ ន្ពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ គ្រតូវចំ្យ៧០០ដ លាល រ
អាឃម រ ិ ដដលមាន្រាប់បញ្ចូ លចំ្យរបស់ពល រ១០០ដ លាល រ និ្ងចំ្យសគ្រមាប់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីស
ឃរសី៦០០ដ លាល រ ឃហយីនិ្ឃោជិតន្រងគ្រតូវកាត់គ្របា ់ដម ២០០០បាត ន ង១ដម រយៈឃពល១០ដមជាការ
សងគ្រត ប់វញិ។ បញ្ហា ឃន្ុះ ៏ជាតនមលមពស់ ឃបីឃ្ៀបន្រងឃបៀវតសររ៍បស់ពួ ឃ្ដដលជាម្យមគ្របដហល 
៣០០០-៦០០០បាត ន ងមួយដម។  

                                                             
6 សូមឃមលី :  ស ត ច ា្  ន្ងិ សហការ ី “អតាបទគ្រស្ថវគ្រជាវ ៖ បចច បបន្នភាពពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស” ស្ថ លវទិាល័យឥស្តន្ទ
វជិាជ , ឆ្ន ២ំ០១៩, ទពំ័រ៦- ៧។   
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 ៤. ការចំ្យសគ្រមាប់ពល រចំ្ គ្រសុ គ្រសបចាប់ឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ី មាន្តនមលពី
៨៤០-១ ២០០ ដ លាល រអាឃម រ ិ។ 

 ំណត់សមាគ ល់ : 
 ឃៅម ន្ឆ្ន ២ំ០០៩ ពល រចំ្ គ្រសុ  មព ជាគ្រតូវចំ្យឃគ្រចីន្ជាង១៣០ដ លាល រអាឃម រ ិ 
សគ្រមាប់នែល លិមិតឆ្លងដដន្ ឃហយីគ្រតូវចំ្យឃពលរង់ចាយូំរជាងមួយដមម ន្ន្រងបាន្ទទួលលិមិតឆ្លង 
ដដន្ឃន្ុះ។ ប ទ្ ប់ម ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០០៩ តនមលនន្ការឃ វ្ីលិមិតឆ្លងដដន្គ្រតូវបាន្បញ្ច ុះម គ្រតរម២០ ដ លាល រ 
អាឃម រ ិ។ ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០១៤ ឃោងអន្ គ្រ រតយ សដីពី ការផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្្មមតាជូន្ ពល រ ពលកា   
រនីិ្ និ្ង សិសស និ្សសតិដមមរ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ឃលម :២០៥ អន្គ្រប.ប   ច ុះនែៃទី ២០ ដមមិែ ្  
ឆ្ន ២ំ០១៤ មាគ្រតា ១. បាន្ដចងថា “ គ្រតូវបាន្ផ្ដល់លមិិតឆ្លងដដន្្មមតា ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ ដដល
គ្រតូវឃៅឃ វ្ីការឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ ឃៅបរឃទស ឃដ្ឋយអា រជាបន្ទ  របស់រដា ប  ដន្ែ ពល រ ពលការនីិ្ គ្រតូវ
បង់គ្របា ់ចំនួ្ន្៤(បួន្)ដ លាល អាឃម ឃរ  សគ្រមាប់នែលរូបែត”, មាគ្រតា៣. បាន្ដចងថា “លិមិតឆ្លងដដន្្មមតា 
គ្រតូវផ្ដល់ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ និ្ងសិសស និ្សិសតដមមរ  ន ងរយៈឃពលោ ងយូរ២០(នមភ)នែៃនន្នែៃឃ វ្ីការ 
្ិតចាប់ពីនែៃទទួលោ យឃសនីស ំ”។ 

សន្និដ្ឋា ន្ : រហូតម ដល់ឃពលឃន្ុះពលរដា មព ជាបាន្្ាំន ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ  និ្ងឆ្លងដដន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅ
គ្របឃទសឃគ្រៅោ ង្គ្រ រ្ ្ឃគ្រ្ង មាន្ទងំឃៅតាមគ្របព័ន្ធផ្លូវការ និ្ងទងំតាមគ្របព័ន្ធមិន្ផ្លូវការឃដ្ឋយ
អ្្ិបឃតយយព ំមាន្ការគ្រ្ប់គ្រ្ងចាស់លាស់។ ប  ដន្ែចំណ ចដដល្ួរឱ្យគ្រពួយបារមភ ន ងឃពលបចច បបន្ន
ឃន្ុះ ្ឺភាពរងឃគ្រាុះរបស់គ្របជាពលរដា ន ងឃពលឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ និ្ងភាពអ្្ិបឃតយយនន្ការឃ វ្ីចំ
្ គ្រសុ ចា ំបាច់គ្រតូវគ្រ្ប់គ្រ្ងនិ្ងការោរ។  
 ការណ៍ដដលចំនួ្ន្ពល រឃចញឃៅមិន្គ្រសបចាប់ឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មាន្ចំនួ្ន្ឃគ្រចីន្សន្ធរ  
ស ធ្ ប់ ្ឺប ដ្ លពី តាែ មួយចំនួ្ន្ដូចជា ៖ 
 - តាមប ដ្ ឃមតែឃៅជាប់គ្រពំ( រណី ឃមតែនប លិន្) ឬគ្រច រឃបៀងមួយចំនួ្ន្ មិន្ទន់្មាន្ 

  ស្ថន  ់ការគ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រគ្រសបចាប់  
 - ពល រ ពលការនីិ្ដមមរ ដដលមាន្បំណងឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃៅព ំទន់្បាន្យល់

ចាស់អំពីនី្តិវ ិ្ ី និ្ង ដបបបទនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ 

- ការចា ឃចញឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃដីមបឃី វ្ីការតាមភាពគ្រសបចាប់ គ្រតូវចំ្យឃពលយូរជាង
និ្ងឃស្ថហ  យឃគ្រចីន្ជាង ភាពមិន្គ្រសបចាប់ ្ឺជា តាែ មួយ ន ងចំឃ្ម តាែ ជាឃគ្រចីន្
ឃទៀត ដដលឃ វ្ីឱ្យមាន្ចំ្ គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសតាមភាពមិន្គ្រសបចាប់ឃៅ
ដតបន្ែជាហូរដហរម ដល់បចច បបន្នឃន្ុះ។ 

 - ជន្ឃលមីសដតងឃគ្របីគ្របាស់ភាពមវុះចឃ ល្ ុះនន្ ិចចសហការ និ្ងការអន្ វតែចាប់ ឃដីមបឃី ង
យ ផ្លចំឃណញពីគ្រ្ប់ដំ្ ់កាលនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្។ 
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ឌ្. គ្របា ់ចំណូលគ្របចាដំមរបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជា  
 ការសិ ាគ្រស្ថវគ្រជាវ ចំឃោុះពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ចំនួ្ន្ ៨៩៨្ ់ មាន្ពល រចំនួ្ន្ ៨៧៧ 
្ ់(៩៧,៧%)បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ និ្ង ២១្ ់(២,៣%)មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។ លទធផ្លបង្ហា ញថា 
សគ្រមាប់ពល រដដលបាន្ឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ  គ្របា ់ចំណូលជាម្យម្ឺ១ ១៥៥ដ លាល រអាឃម រ ិ(គ្របា ់ 
ចំណូលទបបំផ្ ត ៦០0ដ លាល រ និ្ងមពស់បំផ្ ត  ២ ៥00ដ លាល រ)។ ឃៅគ្របឃទសជប  ន្ គ្របា ់ចំណូលជា
ម្យម១ ៨៥០ដ លាល រ(គ្របា ់ចំណូលទបបំផ្ ត៧០០ដ លាល រ គ្របា ់ចំណូលមពស់បំផ្ ត៣ 000ដ លាល រ)។ 
ឃៅគ្របឃទសនែគ្របា ់ចំណូលជាម្យម  ២៨២ដ លាល រ(គ្របា ់ចំណូលទបបំផ្ ត ២០០ដ លាល រ និ្ងគ្របា ់
ចំណូលមពស់បំផ្ ត ៥00ដ លាល រ។ ឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ី គ្របា ់ចំណូលជាម្យម ២៦៨ដ លាល រ(គ្របា ់
ចំណូលទបបំផ្ ត ២៥០ដ លាល រ គ្របា ់ចំណូលមពសបំ់ផ្ ត ៦00ដ លាល រ)។(តារាង១៩,    រូប២៣ ) 
សន្និដ្ឋា ន្ :  ន ងចំឃ្មគ្របឃទសទងំបួន្ ្ឺគ្របឃទសជប  ន្ និ្ងគ្របឃទស ូឃរ  ខ្ងតបូង ពល រទទួលបាន្
គ្របា ់ នគ្រមមពស់ជាង ឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ី និ្ងគ្របឃទសនែ។ មូលឃហត ដដលពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅ
គ្របឃទសនែឃគ្រចីន្ជាងឃ្្ឺគ្រពំដដន្ជាប់ាន  ង្ហយគ្រសួល ន ងការឆ្លងដដន្ និ្ងល េមណឌ  ្ូរគ្រស្ថលជាង។ 
 
តារាង ១៩.   គ្របា ់ចំណូលគ្របចាដំមរបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជា   
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន៍្ 
  

ទិន្នន័្យបាន្ការ ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ សរ ប 
អន សមាភ សន្៍ ភា្រយ អន សមាភ សន្៍ ភា្រយ អន សមាភ សន្៍សរ ប ភា្រយ 

ទិន្នន័្យ ៨៧៧ ្ ់ ៩៧.៧% ២១ ្ ់ ២.៣% ៨៩៨ ្ ់ ១00.0% 
 
ឃ ម្ ុះ
គ្របឃទស 

ចំណូលទបបំផ្ ត 
្ិតជាដ លាល រ 

ចំណូលមពស់បំផ្ ត 
្ិតជាដ លាល រ 

 ូឃរ   ៦០0 $២,៥00 
ជប  ន្ ៧០០ $៣,000 
នែ ២០០ $៥00 
មា ឃ ស ី ២៥០ $៦00 
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រូប  ២៣.  គ្របា ់ចំណូលគ្របចាដំមរបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជា  

 
  

ឍ. ចំ្យគ្របចាដំមរបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជា 
 ១. ចំ្យសគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ 
 ពល រដដលឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសឃគ្រៅ មាន្ពល រមលុះគ្រតូវចំ្យសគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ និ្ង 
មលុះឃទៀតមិន្ចំ្យសគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅឃ្ុះឃទ តបតិអីជាបន្ទ  របស់និ្ឃោជ ។ លទធផ្លសមាភ សន៍្
ជាមួយពល រចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ បាន្ឱ្យដរងថា ពល រចំនួ្ន្៣៣៤្ ់(៣៧,២%)គ្រតូវចំ្យ
សគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ និ្ង ពល រចំនួ្ន្ ៥៦៤្ ់(៦២,៨%) មិន្ចាបំាច់ចំ្យឃ យី។  
 ការចំ្ យគ្របចាដំម សគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ ្ិតជាម្យមរបស់ពល រឃៅតាមគ្របឃទសនី្មួយៗ
្ឺម សាន  ដូចជាឃៅ ន ងគ្របឃទស ូឃរ   ចំ្យយជាម្យម ១០៩,២៥ដ លាល រ(ការចំ្ យទបបំផ្ ត
៤០ដ លាល រ និ្ង មពស់ ២៥០ដ លាល រ។ ទិន្នន័្យឃន្ុះបាន្ពីពល រចំនួ្ន្៩៣្ ់(២៧,៨%)ដដលធាល ប់
បាន្ឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ  ។  
 ការចំ្ យគ្របចាដំមរបស់ពល រដដលឃៅឃ វ្ីឃៅគ្របឃទសជប  ន្សគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ ្ិតជា
ម្យម១២៥ដ លាល រ(ចំ្យទបបំផ្ ត ៥០ដ លាល រ និ្ង មពស់ ២៥០ដ លាល រ។ ទិន្នន័្យឃន្ុះ បាន្ពីពល
 រចំនួ្ន្១៤្ ់(៤,២%)ដដលធាល ប់ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសជប  ន្។  
 ការចំ្ យគ្របចាដំមរបស់ពល រដដលឃៅឃ វ្ីឃៅគ្របឃទសនែសគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ ្ិតជាម្យម
៣៤ដ លាល រ(ចំ្យទបបំផ្ ត១០ដ លាល រ និ្ងមពស់បំផ្ ត៥០ដ លាល រ។ ទិន្នន័្យឃន្ុះ បាន្ពីពល រចំនួ្ន្ 
២១៨្ ់(៦៥,៣%) ដដលធាល ប់ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែ។ 
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 ការចំ្ យគ្របចាដំមរបស់ពល រដដលឃៅឃ វ្ីឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ីសគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ ្ិតជា
ម្យម៣៥ដ លាល រ(ចំ្យទបបំផ្ ត ២០ដ លាល រ និ្ងមពស់បំផ្ ត្ឺ៥០ដ លាល រ។ ទិន្នន័្យឃន្ុះ បាន្ពី
ពល រចំនួ្ន្ ៩្ ់(២,៧%) ដដលធាល ប់ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ី។(តារាង ២០,    រូប ២៤  ) 
តារាង ២០.  ចំ្យគ្របចាដំមសគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ 
 ទិន្នន័្យ 

មាន្ការចំ្ យ មិន្មាន្ការចំ្យ សរ ប 
ចំនួ្ន្ពល រ ភា្រយ ចំនួ្ន្ពល រ ភា្រយ ចំនួ្ន្ពល រ ភា្រយសរ ប 

ចំនួ្ន្
សរ ប ៣៣៤ ្ ់ ៣៧.២% ៥៦៤ ្ ់ ៦២.៨% ៨៩៨ ្ ់ ១00.0% 

 
គ្របឃទស ចំ្យម្យម អបបបរមា អតិបរមា ចំនួ្ន្ពល រ ភា្រយ 
 ូឃរ   $១0៩.២៥ $៤0 $២៥0 ៩៣ ្ ់ ២៧.៨% 
 ជប  ន្ $១២៥.00 $៥0 $២៥0 ១៤ ្ ់ ៤.២% 
នែ $៣៤.១១ $១0 $៥0 ២១៨ ្ ់ ៦៥.៣% 
មា ឃ ស ី $៣២.២២ $២0 $៥0 ៩ ្ ់ ២.៧% 
រូប ២៤. ចំ្យគ្របចាដំមសគ្រមាប់ការស្ថន  ់ឃៅ 

 

១០៩.២៥$
១២៥$

៣៤.១១$ ៣២.២២$
៦២.៧១$

០$

៥០$

១០០$

១៥០$

២០០$

២៥០$

៣០០$

៣៥០$

៤០០$

 ូឃរ  ជប  ន្ នែ មា ឃ ស ី សរ ប

ការចំ្យគ្របចាដំមការស្ថន  ឃ់ៅរបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្ ៍មព ជា្ិតជាម្យម

ម្យម  មាល តសែង់ដ្ឋ  ំហ សសែង់ដ្ឋនន្តនមលម្យម
អបប អតិ ចំនួ្ន្ពល រ
2 per. Mov. Avg. (ម្យម)
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 ២. ចំ្យសគ្រមាប់មាូបអាហារគ្របចាដំម 
 ការចំ្ យគ្របចាដំមសគ្រមាប់មាូបអាហាររបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជា ឃៅតាមគ្របឃទស
នី្មួយៗ្ឺមាន្ភាពម សាន  មា ងឃទៀតពល រមួយចំនួ្ន្គ្រតូវបាន្និ្ឃោជ ធា្រា ប់រងសគ្រមាប់មាូបអាហារ។ 
តាមការសមាភ សជាមួយពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ដដលធាល ប់បាន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅតាមគ្របឃទសទងំឃ្ុះ ្ឺ 
បាន្បង្ហា ញពីភាពម សាន នន្ការចំ្យ។   ន ងចំឃ្មពល រ៨៩៨្ ់ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស ្ឺ
មាន្ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ចំនួ្ន្ ៦១១្ ់(៦៨%)បាន្ចំ្យសគ្រមាប់មាូបអាហារ សល់ពីឃន្ុះ
ចំនួ្ន្២៨៧្ ់(៣២%)មិន្បាន្ចំ្យសគ្រមាប់មាូបអាហារឃ្ុះឃទ តបតិអីជាបន្ទ  របស់និ្ឃោជ ។  

  ឃៅគ្របឃទស ូឃរ   ពល រចំ្យគ្របចាដំមសគ្រមាប់មាូបអាហារជាម្យម ៣០០ ដ លាល រអាឃម រ ិ
(ចំ្យទបបំផ្ ត ១០០ដ លាល រ និ្ង មពស់បំផ្ ត៥០០ដ លាល រ)។ ទិន្នន័្យឃន្ុះ បាន្ម ពីពល រដដល
ធាល ប់បាន្ឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ  ចំនួ្ន្១៧៧្ ់(២៩%)។ 

  ឃៅគ្របឃទសជប  ន្  ចំ្យសគ្រមាប់មាូបអាហារគ្របចាដំមជាម្យម ២០០ដ លាល រ(ចំ្យ
ទបបំផ្ ត១០០ដ លាល រ និ្ង មពស់បំផ្ ត៣០០ដ លាល រ)។ ទិន្នន័្យឃន្ុះបាន្ពីពល រដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ីការ
ឃៅគ្របឃទសជប  ន្ចំនួ្ន្ ២០្ ់(៣,៣%)។ 

  ឃៅគ្របឃទសនែ ពល រចំ្យសគ្រមាប់មាូបអាហារគ្របចាដំមជាម្យម៦០ដ លាល រ(ចំ្យ
ទបបំផ្ ត២៥ដ លាល រ និ្ង មពស់បំផ្ ត២០០ដ លាល រ។ ទិន្នន័្យឃន្ុះបាន្ពីពល រដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ីការឃៅ
គ្របឃទសនែចំនួ្ន្ ៣៩៤្ ់(៦៤,៥%)។ 

  គ្របឃទសមា ឃ ស  ី ពល រចំ្យសគ្រមាប់មាូបអាហារគ្របចាដំមជាម្យម៦៩ដ លាល រ(ចំ្យ 
ទបបំផ្ ត៣៥ដ លាល រ និ្ង មពស់បំផ្ ត១៥០ដ លាល រ)។ ទិន្នន័្យឃន្ុះបាន្ពីពល រដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ីការ
ឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ីចំនួ្ន្ ២០្ ់(៣,៣%)។(តារាង ២១,   រូប  ២៥) 
តារាង ២១.     ចំ្យសគ្រមាប់មាូបអាហារគ្របចាដំម 
 ទិន្នន័្យ 

មាន្ការចំ្ យ ាម ន្ការចំ្ យ សរ ប 
ចំនួ្ន្ ភា្រយ ចំនួ្ន្ ភា្រយ ចំនួ្ន្សរ ប ភា្រយសរ ប 

ចំនួ្ន្សរ ប ៦១១ ្ ់ ៦៨.0% ២៨៧ ្ ់ ៣២.0% ៨៩៨ ្ ់ ១00.0% 
 
ឃ ម្ ុះគ្របឃទស ម្យម ពល រ   អបប អតិ ភា្រយ 
 ូឃរ   $៣០០ ១៧៧ ្ ់   $១00 $៦00 ២៩.0% 
ជប  ន្ $២០០ ២០ ្ ់   $១00 $៣00 ៣.៣% 
នែ $៦០ ៣៩៤ ្ ់   $២៥ $២00 ៦៤.៥% 
មា ឃ ស ី $៩២ ២0 ្ ់   $៣៥ $១៥0 ៣.៣% 
 



44 

 

រូប  ២៥.   ចំ្យសគ្រមាប់មាូបអាហារគ្របចាដំម

 
 
 ៣. ចំ្យធា្រា ប់រងរបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជា 
 ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្៍ មព ជាដដលឃ វ្ីការឃៅបរឃទស បាន្ចំ្យសគ្រមាប់ធា្រា ប់រងម សៗ
ាន ។ ឃដ្ឋយដ  ឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស  ី ្ឺមិន្មាន្ការចំ្ យឃ្ុះឃទ។ លទធផ្លសមាភ ស ន ងចំឃ្ម
ពល រចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ ្ឺមាន្ពល រចំនួ្ន្៨០៩គ្របមាណ(៩០,០%)បាន្ផ្ដល់ចឃមលីយ និ្ង ៨៩្ ់
(១,០%) មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។ 
 ពល រដដលបាន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ  ចំ្យជាម្យមឃលីការធា្រា ប់រង ៤៦៨ដ លាល រ 
សគ្រមាប់ចំ្យការគ្រត ប់ម គ្របឃទសវញិ។  
 ឃៅគ្របឃទសជប  ន្ពល រគ្រតូវបង់គ្របា ់ធា្រា ប់រងគ្របចាដំមជាម្យម ៣៩ដ លាល រ។ ទិន្នន័្យឃន្ុះ 
បាន្ម ពីពល រចំនួ្ន្ ១៧្ ់(២,១%)ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស។  
 ឃៅគ្របឃទសនែពល រពល រគ្រតូវបង់គ្របា ់ធា្រា ប់រងគ្របចាដំមជាម្យម០.៣០ដ លាល រ។ ទិន្ន 
ន័្យឃន្ុះ បាន្ពីពល រចំនួ្ន្ ៤៥៥្ ់(៥៦,២%)។ (តារាង ២២, រូប  ២៦ ) 
តារាង ២២. ចំ្យសគ្រមាប់ធា្រា ប់រងរបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្ ៍មព ជា 
 ទិន្នន័្យ 

ទិន្នន័្យបាន្ការ ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ សរ ប 
ចំនួ្ន្ ភា្រយ ចំនួ្ន្ ភា្រយ ចំនួ្ន្សរ ប សរ ប 

ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍ ៨០៩ ្ ់ ៩០.១% ៨៩ ្ ់ ៩.៩% ៨៩៨ ្ ់ ១00.0% 
 
ឃ ម្ ុះ
គ្របឃទស 

តនមលម្យម ចំនួ្ន្  មាល តសែង់ដ្ឋ  ំហ សសែង់ដ្ឋ អតិ ភា្រយ 

  ូឃរ   $៤៦៨ ២៧៤ ្ ់ $១២១ $៧ $៥00 ៣៣.៩% 
ជប  ន្ $៣៩ ១៧ ្ ់ $៤0 $១0 $១00 ២.១% 
នែ $0.៣0 ៤៥៥ ្ ់ $១.១៦0 $0.0៥៤ $៧ ៥៦.២% 
មា ឃ ស ី $0.00 ៦៣ ្ ់ $0.000 $0.000 $0 ៧.៨% 
 

 ូឃរ  
៣៣.២២%

ជប  ន្
២៩.៤៦%

នែ
៩.៨២%

មា ឃ ស ី
១០.១៥%

សរ ប
១៧.៣៥%

តនមលម្យម្តិជាភា្រយ
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រូប ២៦.   ចំ្យសគ្រមាប់ធា្រា ប់រងរបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ 

 
 ៤. ការជំោ ់បំណ លរបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន្ ៍
  ន ងចំឃ្មពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស ្ឺមាន្
ចំនួ្ន្ ៨២៥្ ់(៩១,៩%)បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ និ្ង ៧៣្ ់(៨,១%)មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។ ទ ់ទង
ន្រងគ្របា ់គ្រតូវសងបំណ លឃ្ុះពល រដដលគ្រតូវបង់រឃំលាុះ្្ារមាន្ចំនួ្ន្១៦៨្ ់(១៨,៧%)  
ចំនួ្ន្៥៣១្ ់(៥៩,១%)មិន្មចីពី្្ារ(ប  ដន្ែល ់គ្រទពយសមបតែិរបស់មលួន្ឃដីមបយី គ្របា ់) ពល រ
ចំនួ្ន្១០៣្ ់(១១,៥%)សងបំណ លឃ្ ឃហយីពល រចំនួ្ន្២៣្ ់(២,៦%)មិន្មាន្ការ
ជំោ ់បំណ ល។ (តារាង ២៣,   រូប ២៧  )  
តារាង ២៣.  ពល រដដលជាប់បំណ ល 

ចំនួ្ន្ 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ៨២៥ ្ ់ 
ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ ៧៣ ្ ់ 

 ឃស្តហវ ង់  ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

បង់រឃំលាុះ្្ារ ១៦៨ ្ ់ ១៨.៧% ២0.៤% ២0.៤% 
មិន្បង់រឃំលាុះ្្ារ ៥៣១ ្ ់ ៥៩.១% ៦៤.៤% ៨៤.៧% 
សង់បំណ លឃ្ ១០៣ ្ ់ ១១.៥% ១២.៥% ៩៧.២% 
មិន្មចីឃ្ ២៣ ្ ់ ២.៦% ២.៨ ១00.0% 
ទិន្នន័្យបាន្ការសរ ប ៨២៥ ្ ់ ៩១.៩% ១00.0%  

ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ  ំហ ស ៧៣ ្ ់ ៨.១%   
 ចំនួ្ន្ពល រសទង់មតិសរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១00.0%   

៤៦៨$

៣៩$
០.៣០$

០$

១៥៩$

០$

៥០$

១០០$

១៥០$

២០០$

២៥០$

៣០០$

៣៥០$

៤០០$

៤៥០$

៥០០$

 ូឃរ  ជប  ន្ នែ មា ឃ ស ី សរ ប

តនមលម្យម
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រូប  ២៧.    ពល រដដលជាប់បំណ ល 

 
 ណ. ការឃផ្ញគី្របា ់ម គ្រស ុ ំឃណីត 

ការសមាភ សជាមួយពល រដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ីការឃគ្រៅគ្របឃទសចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ ្ឺ ៦៩២្ ់
(៧៧.១%)បាន្ឃផ្ញីគ្របា ់ឃដីមបផី្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរ និ្ង ២០៦្ ់(២២.៩%)មិន្បាន្ឃផ្ញីរគ្របា ់
ម ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរឃទ។ គ្របា ់ដដលឃផ្ញីម គ្រ្ួស្ថរ ្ឺមាន្ចំនួ្ន្ម សាន តាមគ្របឃទសនី្មួយៗ ដូច
ជា : ពល រដដលឃៅឃ វ្ីឃៅគ្របឃទស ូឃរ  បាន្ឃផ្ញីគ្របា ់ម ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរជាម្យម ៦៤៦ ដ លាល រ
 ន ងមួយដម (ចំនួ្ន្ឃផ្ញីទបបំផ្ ត១០០ដ លាល រ និ្ងមពស់បំផ្ ត ១ ៦០០ដ លាល រ ន ងមួយដម។ ទិន្នន័្យឃន្ុះ
បាន្ម ពីពល រដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ   ចំនួ្ន្ ២៤៤្ ់(៣៥,៣%)។ ពល រដដល
ឃៅឃ វ្ីឃៅគ្របឃទសជប  ន្ បាន្ឃផ្ញីគ្របា ់ម ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរជាម្យម ៤៥០ដ លាល រ ន ងមួយដម 
(ចំនួ្ន្ឃផ្ញីទបបំផ្ ត្ឺ ១០០ ដ លាល រ និ្ងមពស់បំផ្ ត ១០០០ ដ លាល រ ន ងមួយដម)។ ទិន្នន័្យឃន្ុះបាន្ពី 
ល រដដលធាល ប់ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ   ចំនួ្ន្ ១៦្ ់(២,៣%)។ ពល រដដលឃៅឃ វ្ីឃៅគ្រប 
ឃទសនែ បាន្ឃផ្ញីគ្របា ់ម ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរជាម្យម ៨៣ដ លាល រ ន ងមួយដម(ចំនួ្ន្ឃផ្ញីទបបំផ្ ត 
១០ដ លាល រនិ្ង មពស់បំផ្ ត ៣០០ ដ លាល រ ន ងមួយដម)។ ទិន្នន័្យឃន្ុះបាន្ពី ពល រដដលធាល ប់ឃៅឃ វ្ីការ
ឃៅគ្របឃទស ូឃរ   ចំនួ្ន្ ៣៨៤្ ់(៥៥,៥%)។ ពល រដដលឃៅឃ វ្ីឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ី បាន្ឃផ្ញីគ្របា ់
ម ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរជាម្យម១០៨ដ លាល  ន ងមួយដម(ការឃផ្ញីទបបំផ្ ត៥០ដ លាល  និ្ង មពស់បំផ្ ត 
២៥០ដ លាល រ ន ងមួយដម)។ ទិន្នន័្យឃន្ុះបាន្ពីពល រដដលធាល ប់ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ  ចំនួ្ន្ ៤៨
្ ់(៦,៩%)។ (តារាង ២៤,    រូប ២៨)    

១៦៨្ ់

៥៣១្ ់

១០៣្ ់ ២៣្ ់

៨២៥្ ់

៧៣្ ់១៨.៧០%

៥៩.១០%

១១.៥០%
២.៦០%

៩១.៩០%

៨.១០%
០.០០%
១០.០០%
២០.០០%
៣០.០០%
៤០.០០%
៥០.០០%
៦០.០០%
៧០.០០%
៨០.០០%
៩០.០០%
១០០.០០%

០្ ់
១០០្ ់
២០០្ ់
៣០០្ ់
៤០០្ ់
៥០០្ ់
៦០០្ ់
៧០០្ ់
៨០០្ ់
៩០០្ ់

ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ
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សន្និដ្ឋា ន្ : ពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅ ន ងគ្របឃទសទងំបួន្បាន្ឃផ្ញីគ្របា ់ម ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរជា
ម្យម្ឺ២៩២ដ លាល រ ន ងមួយដម។ ឃដ្ឋយដ  ពល រមាន  ់ៗដដលឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស ូឃរ  បាន្ឃផ្ញី
គ្របា ់មាន្ចំនួ្ន្ឃគ្រចីន្ជាងឃ្ម ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរ។  
 បឃញ្ញីម ផ្ទុះឃផ្ញីឃដ្ឋយពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាម គ្រសុ  ំឃណីត ្ឺជាគ្របភពចំណូលដ៏
សំខ្ន់្សគ្រមាប់គ្រ្ួស្ថរជាឃគ្រចីន្ឃៅ ន ងគ្របឃទស មព ជា ដដលជួយឃលី សទួយស មមាលភាពរបស់ពួ ឃ្ 
និ្ងជំរ ញការអភិវឌ្ឍឃសដា ិចចនិ្ងសងគមផ្ងដដរ។  ន ងឆ្ន ២ំ០១៥ លំហូរចូលបឃញ្ញីម ផ្ទុះឃៅ មព ជា 
មាន្ចំនួ្ន្៥៤២លាន្ដ លាល រ (៣%) នន្គ្របា ់ចំណូលជាតិ(see: World Bank 2016)7។ 
 ឃទុះបីមាន្បឃញ្ញីម ផ្ទុះហូរចូលោ ងឃគ្រចីន្ម គ្រ្ួស្ថរនិ្ងគ្របឃទស មព ជា ដី  ៏ការគ្រស្ថវគ្រជាវ
បង្ហា ញថា ទរ គ្របា ់ទងំឃ្ុះមិន្បាន្យ ឃៅវនិិ្ឃោ្ ន ងវសិ័យផ្លិត មម ឬ របរឃដីមបបីឃងកីន្គ្របា ់
ចំណូលបន្ែឃទៀតឃ យី។ គ្របា ់បឃញ្ញីទងំឃ្ុះភា្ឃគ្រចីន្គ្រតូវបាន្យ ឃៅសគ្រមាប់ការហូបច ល ឃសលៀ 
ោ ់ ស មភាព សងបំណ ល ជួសជ លឬសង់លំឃៅដ្ឋា ន្ ដតប  ឃ ណ្ ុះ ។ ឃដ្ឋយដ  ពល រដដលឃ វ្ីការ
មិន្គ្រសបចាប់ព ំទទួលបាន្លទធផ្លលាឃ យី ្ឺគ្របា ់ចំណូលដដលទទួលបាន្្ឺមិន្ឃទៀងទត់ ការ
ចំ្យឃគ្រចីន្ជាឃហត មិន្មាន្គ្របា ់ឃសសសល់សគ្រមាប់ឃផ្ញីម គ្រសុ ំឃណីតផ្គត់ផ្គង់គ្រ្ួស្ថរ ឃហយីមិន្
មាន្គ្របា ់កាសសគ្រមាប់ឃ វ្ីដំឃណីរគ្រត ប់ម គ្រសុ  ំឃណីតដែមឃទៀតផ្ង។ 
តារាង ២៤.    ចំនួ្ន្គ្របា ់ដដលឃផ្ញីម គ្របឃទស មព ជា 
 ទិន្នន័្យ 

ទិន្នន័្យបាន្ការ ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ សរ ប 
ចំនួ្ន្ ភា្រយ ចំនួ្ន្ ភា្រយ ចំនួ្ន្ ភា្រយ

សរ ប 
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៦៩២្ ់  ៧៧.១% ២០៦្ ់  ២២.៩% ៨៩៨្ ់ ១00.0% 

 
ឃ ម្ ុះគ្របឃទស តនមលម្យម ចំនួ្ន្ពល រ ភា្រយ 
 ូឃរ   $៦៤៦ ២៤៤ ្ ់ ៣៥.៣% 
ជប  ន្ $៤៥ ១៦ ្ ់ ២.៣% 
នែ $៨៣ ៣៨៤ ្ ់ ៥៥.៥% 
មា ឃ ស ី $១០៨ ៤៨ ្ ់ ៦.៩% 
ម្យម $២៩២ ៦៩២ ្ ់ ១00.0% 
 

                                                             
7 See: OECD Development Pathways . ទំ្ ទ់ំន្ងរវាង ឃាលន្ឃោបាយស្ថធារណៈឃទសន្ែរគ្របឃវសន្៍ ន្ិង ការអភិវឌ្ឍឃៅ មព 
ជា។  OECD/Cambodia Development Resource Institute 2017,p.5 
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រូប ២៨.   ចំនួ្ន្គ្របា ់ដដលឃផ្ញីម គ្របឃទស មព ជា

 
 
ត. ស្ថា ន្ភាពលំឃៅដ្ឋា ន្ 

 តាមរយៈការសមាភ សពល ចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ ្ឺមាន្ពល រចំនួ្ន្៨១៨្ ់(៩១,២%)បាន្ 
ផ្ែល់ចឃមលីយ ចំដណ ពល រចំនួ្ន្៧៩្ ់(៨,៨%)មិន្បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ។  ន ងចំឃ្មឃន្ុះ មួយ
ចំនួ្ន្បាន្សង់ផ្ទុះ រ ៏ឺទិញផ្ទុះ និ្ងមួយចំនួ្ន្មិន្បាន្ទិញ ឬ សង់ផ្ទុះឃ្ុះដដរ។ ពល រចំនួ្ន្២០៦
្ ់(២២,៩%)បាន្ទិញផ្ទុះ  ចំដណ  ពល រចំនួ្ន្ ៦១៣្ ់(៦៨,៣%) មិន្បាន្សង់ រ ៏ឺ ទិញ
ផ្ទុះឃ្ុះឃទ។(តារាង ២៥,    រូប  ២៩ ) 
តារាង  ២៥. ស្ថា ន្ភាពលឃំៅដ្ឋា ន្ 
 
 ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 
ទិញ ឬ សង់ផ្ទុះ ២០៦ ្ ់ ២២.៩% ២៥.២% ២៥.២% 
មិន្ទិញឬមិន្សង់ផ្ទុះ ៦១៣ ្ ់ ៦៨.៣% ៧៤.៨% ១00.0% 
ទិន្នន័្យបាន្ការសរ ប ៨១៩ ្ ់ ៩១.២% ១00.0%  

ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ  ំហ ស ៧៩ ្ ់ ៨.៨%   
ចំនួ្ន្ពល រដដលគ្រតូវបាន្សទង់មតិ ៨៩៨ ្ ់ ១00.0%   

៦៤៦$

៣៦១$

១០០$

១៦០០$

២៤៤្ ់

៤៥០$

២៥៦$

១០០$

១០០០$

១៦្ ់

៨៣$

៤៩$

១០$

៣០០$

៣៨៤្ ់

១០៨$

៥៦$

៥០$

២៥០$

៤៨្ ់

២៩២$

៣៤៧$

១០$

១៦០០$

៦៩២្ ់

០$ ២០០$ ៤០០$ ៦០០$ ៨០០$ ១០០០$ ១២០០$ ១៤០០$ ១៦០០$ ១៨០០$

តនមលម្យម

 មាល តសែង់ដ្ឋ

អបប

អតិ

ចំនួ្ន្ពល រ

សរ ប មា ឃ ស ី នែ ជប  ន្  ូឃរ  
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រូប  ២៩. ស្ថា ន្ភាពលឃំៅដ្ឋា ន្ 

 
 

២.២.៤  ស្ថា ន្ភាពម មរបររបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ឃពលគ្រត ប់ម វញិ 
 ឃគ្រកាយមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ម  មព ជាវញិ ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្បាន្បឃងកីតម មរបរឃផ្សងៗាន ឃៅ
តាមលទធភាពរបស់មលួន្។ តាមទិន្នន័្យសមាភ សបង្ហា ញថា អន មាន្ម មរបរ ឬ មាន្ការង្ហរឃ វ្ីមាន្ចំនួ្ន្ 
៥៥២្ ់(៦១,៥%) និ្ង អន មិន្មាន្ម មរបរមាន្ចំនួ្ន្ ២៥៣្ ់(២៨,២%) និ្ង បន្ែការសិ ា
មាន្ចំនួ្ន្ ១្ ់(០,១%)។(តារាង ២៦, រូប ៣០) 
សន្និដ្ឋា ន្ : អគ្រតានន្អន មាន្ការង្ហរឃ វ្ីឃគ្រចីន្្ួរសម(៦១,៥%) ដតឃទុះជាោ ង្ ៏ឃដ្ឋយ ពល រ
ដដលគ្រត ប់ម វញិឃហយីមិន្មាន្ការង្ហរឃ វ្ជីា ់លា ់ឃៅមាន្ចំនួ្ន្ឃគ្រចីន្(២៨,២%)។  
តារាង ២៦.  ស្ថា ន្ភាពម មរបររបស់ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ឃពលគ្រត ប់ម វញិ 
 ឃស្តហវ ង់  ភា្រយ ភា្រយបាន្ការ បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

មាន្ការង្ហរ ៥៥២ ្ ់ ៦១.៥% ៦៨.៥% ៦៨.៥% 
ាម ន្ការង្ហរ ២៥៣ ្ ់ ២៨.២% ៣១.៤% ៩៩.៩% 
សិ ា ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ១00.0% 
ទិន្នន័្យបាន្ការសរ ប ៨០៦ ្ ់ ៨៩.៨% ១00.0%  

ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ  ំហ ស ៩២ ្ ់ ១0.២%   
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១00.0%   
 

២០៦្ ់

៦១៣្ ់

៨១៩្ ់

៧៩្ ់២២.៩%
៦៨.៣% ៩១.២%

៨.៨%០្ ់

១០០្ ់

២០០្ ់

៣០០្ ់

៤០០្ ់

៥០០្ ់

៦០០្ ់

៧០០្ ់

៨០០្ ់

៩០០្ ់

ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ
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រូប ៣០.  ស្ថា ន្ភាពម មរបររបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ឃពលគ្រត ប់ម វញិ 

 
 
២.២.៥  គ្របឃភទម មរបររបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ឃពលគ្រត ប់ម វញិ 

  ន ងចំឃ្មពល រទងំ៨៩៨្ ់ដដលបាន្ឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្  ្ឺមាន្ពល រចំនួ្ន្៣០៤
្ ់(៣៣,៩%)គ្រត ប់ឃ វ្ីដគ្រសចមាក ររបស់មលួន្ដូចឃដីមវញិ ឃគ្រៅពីឃន្ុះ្ឺមាន្របរឃផ្សងៗាន  ដដលភា្
ឃគ្រចីន្មិន្គ្រតូវតាមការង្ហរដដលមលួន្បាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស។ (តារាង២៧,  រូប៣១) 
តារាង ២៧.   គ្របឃភទម មរបររបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ឃពលគ្រត ប់ម វញិ 
គ្របឃភទការង្ហរ ឃស្តហវ ង់  ភា្រយ ភា្រយបាន្

ការ 
បដគ្រមបគ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ 

អន ឃៅផ្ទុះឃ វ្ីដគ្រស ៣០៤ ្ ់ ៣៣.៩% ៣៣.៩% ៣៣.៩% 
 តូបល គ់្រ្ប់ពូជ
 សិ មម 

១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៤៣.0% 

ឃ វ្ីចំការស្ថវ យ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៤.១% 
 ឃ វ្ីទហា ន្ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៤.២% 
ប គ្លិ ្្ារ ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៣៤.៤% 
ឃបី ហាងឃបាុះព មភ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៤.៥% 
ឃបី ហាងកាឃហវ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៤.៦% 
សន្ែិស មោមឡាន្ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៤.៧% 
ជាងជ សជ លឡាន្ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៤.៩% 

៥៥២្ ់

២៥៣្ ់

១្ ់

៨០៦្ ់

៩២្ ់

៦១.៥%

២៨.២%

០.១%

៨៩.៨%

១០.២%
០.០%
១០.០%
២០.០%
៣០.០%
៤០.០%
៥០.០%
៦០.០%
៧០.០%
៨០.០%
៩០.០%
១០០.០%

០្ ់
១០០្ ់
២០០្ ់
៣០០្ ់
៤០០្ ់
៥០០្ ់
៦០០្ ់
៧០០្ ់
៨០០្ ់
៩០០្ ់

ស្ថា ន្ភាពម មរបរ របស់ពល រឃទសន្ែ គ្របឃវសន៍្ឃពលគ្រត ប់ម វ ិញ

ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ
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 ជាងចំឡា  ់ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៥.0% 
មស្តន្ែីរាជការ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៥.១% 
 គ្រ ុមហ  ន្ទរ ស្ថា ត ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៣៥.២% 
 អន សំអាត ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៣៥.៤% 
ប គ្លិ គ្រ ុមហ  ន្ ៧ ្ ់ ០.៨% ០.៨% ៣៦.២% 
 មម រសំណង់ ៩៥ ្ ់ ១0.៦% ១0.៦% ៤៦.៨ 
 ច ងឃៅ ៣ ្ ់ ០.៣ ០.៣% ៤៧.១% 
ឃបី ហាង ល់ឃគ្រ្ឿង
សំអាង 

១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៤៧.២% 

ឌី្ស្ថញ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៤៧.៣% 
ឃអ្ិចគ្រតូនិ្ច ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៤៧.៤% 
គ្រ្ូភាស្ថអង់ឃ ល្ស ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៤៧.៦% 
  មម រឃរាងចគ្រ  ៣៥ ្ ់ ៣.៩% ៣.៩% ៥១.៤% 
ឃ វ្ី សិ មមផ្ទទ ល់មលួន្ ៩២ ្ ់ ១0.២% ១0.២% ៦១.៧% 
ចិញ្ច រមពដព ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៦១.៨% 
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមមាន់្ ១៣ ្ ់ ១.៤% ១.៤% ៦៣.៣% 
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមឃា ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៦៣.៥% 
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមទ ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៦៣.៧% 
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមគ្រតី ៣ ្ ់ ០.៣% ០.៣% ៦៤.0% 
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមគ្រ្ូ ៦ ្ ់ ០.៧% ៨.៧% ៦៤.៧% 
 ំព ងដសវងរ ការង្ហរ ២៦ ្ ់ ២.៩% ២.៩% ៦៧.៦% 
ឃន្ស្ថទ ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៦៧.៨% 
ជាងមាស ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៦៧.៩% 
ប គ្លិ ស ា្ ារ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៦៨.0% 
គ្រ្ូភាស្ថជប  ន្ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៦៨.២% 
 គ្រ្ូភាស្ថ ូឃរ   ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៦៨.៤% 
អន ប ដគ្របភាស្ថ ូឃរ   ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៦៨.៥% 
 មម រ ១៧ ្ ់ ១.៩% ១.៩% ៧0.៤% 
ឃបី  ដន្លងលាងឡាន្
ម ូតូ ១ ្ ់ 

០.១% 
០.១% ៧0.៥% 

ឃបី ដន្លងលាងម ូតូ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៧0.៦% 
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សន្ែិស មោមម ូតូ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៧0.០% 
ជាងជ សជ លម ូតូ ៦ ្ ់ ០.៧% ០.៧% ៧១.៤% 
រត់ម ូតូ ៨ ្ ់ ០.៩% ០.៩% ៧២.៣ 
រត់ម ូតូ ង់បី ២ ្ ់ ០.២% ០.២% ៧២.៥ 
ប គ្លិ អងគការ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៧២.៦% 
ឃបី ហាងកាត់ស ់ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៧២.៧% 
ឃបី ហាងល ់ផ្ទក  ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៧២.៨% 
សន្ែិស មគ្រ ុមហ  ន្ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៧២.៩% 
រ ស ីមលួន្ឯង ២៦ ្ ់ ២.៩% ២.៩% ៧៥.៨% 
ល ់ឥវា ន់្ចាប់ហ ួយ ១៦២ ្ ់ ១៨.0% ១៨.0% ៩៣.៩% 
 ល ់ឃគ្រ្ឿងសំណង់ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៤.0% 
ល ់គ្រតី ៤ ្ ់ ០.៤% ០.៤ ៩៤.៤% 
ឃបី ហាងសំអាងការ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៤.៥% 
ឃរៀន្ជំ្ញ ១១ ្ ់ ១.២% ១.២% ៩៥.៨% 
កាត់ឃដរឃៅផ្ទុះ ៥ ្ ់ ០.៦% ០.៦% ៩៦.៣% 
រត់ឡាន្ឈនួល ១១ ្ ់ ១.២% ១.២% ៩៧.៦% 
 គ្រ្ូបឃគ្រងៀន្ ៥ ្ ់ ០.៦% ០.៦% ៩៨.១% 
អន រត់ត  ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ៩៨.២% 
 ជាងផ្ាដដ  ១៤ ្ ់ ១.៦% ១.៦% ៩៩.៨% 
ឃបី វងីនិ្ងល ់ចាប់
ហ ួយ ១ ្ ់ ០១%1 ០.១% ៩៩.៩% 

 ប គ្លិ កាស ីណូ ១ ្ ់ ០.១% ០.១% ១00.0% 
 អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១00.0% ១00.0%  
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រូប ៣៦. គ្របឃភទម មរបររបសព់ល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ឃពលគ្រត ប់ម វញិ

 
 

០្ ់ ៥០្ ់ ១០០្ ់ ១៥០្ ់ ២០០្ ់ ២៥០្ ់ ៣០០្ ់ ៣៥០្ ់
អន ឃៅផ្ទុះឃ្វីដគ្រស

តូបល ់គ្រ្ប់ពូជ សិ មម
ឃ្វីចំការស្ថវ យ
ឃ្វីទហា ន្

ប ្គលិ ្្ារ
ឃបី ហាងឃបាុះព មភ
ឃបី ហាងកាឃហវ

សន្ែិស មោមឡាន្
ជាងជ សជ លឡាន្

ជាងចំឡា ់
មស្តន្ែីរាជការ

គ្រ ុមហ  ន្ទរ ស្ថា ត
អន សំអាត

ប ្គលិ គ្រ ុមហ  ន្
 មម រសំណង់

ច ងឃៅ
ឃបី ហាង ល់ឃគ្រ្ឿងសំអាង

ឌ្ីស្ថញ
ឃអ្ិចគ្រតូន្ិច

គ្រ្ូភាស្ថអង់ឃ្លស
 មម រឃរាងចគ្រ 

ឃ្វី សិ មមផ្ទទ ល់មលួន្
ចិញ្ច រមពដព

 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមមាន់្
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមឃា
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមទ
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមគ្រតី
 សិដ្ឋា ន្ចិញ្ច រមគ្រ្ូ

 ំព ងដសវងរ ការង្ហរ
ឃន្ស្ថទ
ជាងមាស

ប ្គលិ ស ា្ ារ
គ្រ្ូភាស្ថជប  ន្
គ្រ្ូភាស្ថ ូឃរ  

អន ប ដគ្របភាស្ថ ូឃរ  
 មម រ

ឃបី  ដន្លងលាងឡាន្ម ូតូ
ឃបី ដន្លងលាងម ូតូ
សន្ែិស មោមម ូតូ
ជាងជ សជ លម ូតូ

រត់ម ូតូ
រត់ម ូតូ ង់បី

ប ្គលិ អងគការ
ឃបី ហាងកាត់ស ់
ឃបី ហាងល ់ផ្ទក
សន្ែិស មគ្រ ុមហ  ន្

រ ស ីមលួន្ឯង
ល ់ឥវា ន់្ចាប់ហ ួយ
ល ់ឃគ្រ្ឿងសំណង់

ល ់គ្រតី
ឃបី ហាងសំអាងការ

ឃរៀន្ជំ្ញ
កាត់ឃដរឃៅផ្ទុះ
រត់ឡាន្ឈនួល
គ្រ្ូបឃគ្រងៀន្
អន រត់ត 

ជាងផ្ាដដ 
ឃបី វងីន្ិងល ់ចាប់ហ ួយ

ប ្គលិ កាស ីណូ



54 

 

២.២.៦ ការង្ហរគ្រតវូជំ្ញនិ្ងមិន្គ្រតវូជំ្ញ 
 ឃពលគ្រត ប់ម ពីឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ពល រមួយចំនួ្ន្មាន្ការង្ហរគ្រតូវតាមជំ្ញ និ្ង 
ពល រមលុះមាន្ការង្ហរគ្របហា ់គ្របដហល ដូចជា ជាងសណំង់ ចិញ្ច រមសតវ និ្ងដ្ឋបំដន្ល។  ពល រមួយ
ចំនួ្ន្ឃទៀតគ្រប បរបរមិន្ដូចាន ន្រងការង្ហរដដលមលួន្បាន្ឃ វ្ីឃៅគ្របឃទសឃ្ ឬ ាម ន្ការង្ហរឃ វ្ីជា ់លា ់
្មួយឃ យី ដូចជា សន្ែិស មឯ ជន្ រត់ម ូតូឌ្ ប  ង់បី ស ីឈនួលបាញ់ថាន ឬំជី សិ មម  ជាឃដីម។ 
តាមរយៈការសមាភ សន្៍ពល រចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ ្ឺមាន្ចំនួ្ន្ ៧៧៨្ ់(៨៦,៦%)បាន្ផ្ែល់ចឃមលីយ 
និ្ង ១២០្ ់(១២,៤%)មិន្បាន្ផ្ដល់ចឃមលីយ។ លទធផ្លបង្ហា ញថា ពល រដដលគ្រប បរបរគ្រតូវតាម
ជំ្ញ ្ឺមាន្៦៧្ ់(៧,៥%)  គ្របហា ់គ្របដហលមាន្ចំនួ្ន្៧៨្ ់(៨,៧%) និ្ង មិន្គ្រតូវ
ជំ្ញ ៦៣៣្ ់(៧0,៥%)។ ការណ៍ឃន្ុះប ដ្ លពី តាែ មួយចំនួ្ន្ដូចជា : ឃៅ ន ងគ្រសុ មិន្មាន្
ការង្ហរដូចាន ន្រងការង្ហរដដលពួ ាត់បាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មិន្មាន្ឃដីមទ ន្គ្រ្ប់គ្រាន់្ឃដីមបីបឃងកីត
របរដូចាន ន្រងការង្ហរដដលបាន្ឃ វ្ី មិន្មាន្ទំន្  ចិតែឃៅឃលីទីផ្ារផ្លិតផ្ល(ផ្លិតបាន្ប  ដន្ែមិន្
ទទួលផ្លចំឃណញ)ជាឃដីម។ សូមបញ្ហជ  ់ថា ទិន្នន័្យទងំអស់ឃន្ុះបាន្ម ពីការសមាភ សពល រ
ដដលធាល ប់បាន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទស  ូឃរ   ជប  ន្ នែ និ្ង មា ឃ ស ីចំនួ្ន្។(តារាង ២៨,    រូប ៣៧) 
 
តារាង ២៨. ការង្ហរគ្រតវូជំ្ញនិ្ងមិន្គ្រតវូជំ្ញ 
 
 

    ឃស្តហវ ង់  ភា្រយ ភា្រយ
បាន្ការ 

បដគ្រមប
គ្រមួល 

ទិន្នន័្យបាន្ការ គ្រតូវជំ្ញ ៦៧ ្ ់ ៧.៥% ៨.៦% ៨.៦% 
មិន្គ្រតូវជំ្ញ ៦៣៣ ្ ់ ៧0.៥% ៨១.៤% ៩0% 
គ្របហា ់គ្របដហល ៧៨ ្ ់ ៨.៧% ១0% ១00% 
ទិន្នន័្យបាន្ការ ៧៧៨្ ់ ៨៦.៦% ១00%   

ទិន្នន័្យមិន្បាន្ការ  ំហ ស ១២០ ្ ់ ១៣.៤%     
ចំនួ្ន្អន សមាភ សន្៍សរ ប ៨៩៨ ្ ់ ១00%     
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រូប  ៣៧.   ការង្ហរគ្រតវូជំ្ញនិ្ងមិន្គ្រតវូជំ្ញ 
 

 
 
២.២.៧ បញ្ហា គ្របឈមរបសព់ល រដមមរដដលឃ វ្កីារឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស 
តាមរយៈការសមាភ សន្៍ជាមួយពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន្ ៍ ទងំ៨៩៨ ្ ់ ្ឺពួ ឃ្ជួបដតងដត

ជួបបញ្ហា គ្របឈមជាសតាន្ ម័ត និ្ង អតែឃ្ម័តិ។ 
បញ្ហា ជាសតាន្ ម័តិ ដូចជា : ឃ្លល តឆ្ៃ យគ្រ ុមគ្រ្ួស្ថរ អាកាសធាត  ចំណីអាហារ ទំឃន្ៀមទមាល ប់ 

គ្របនពណី ភាស្ថ ជាឃដីម។  
បញ្ហា ជា តាែ អតែឃ្ម័ត ដូចជាៈ 
១. ឃៅគ្របឃទសជប  ន្ 
 -ការង្ហរមួយចំនួ្ន្ប ុះោល់ដល់ស មភាព ដូចជា ដភន  គ្រចម ុះ  សួត  
 -ការង្ហរមិន្មាន្ជំ្ញ(គ្របា ់ នគ្រមទប, ហានិ្ភ័យកាង្ហរ)  

២. ឃៅគ្របឃទស ូឃរ   
 -ការង្ហរមួយចំនួ្ន្ប ុះោល់ដល់ស មភាព ដូចជា ដភន  គ្រចម ុះ  សួត  
 -ការង្ហរមិន្មាន្ជំ្ញ(គ្របា ់ នគ្រមទប ហានិ្ភ័យកាង្ហរ) 
 -មិន្ទទួលបាន្គ្របា ់ដមឃពញឃលញ ឃ វ្ីការឃលីសឃមា ង ហួស មាល ងំ 

 -ឃបី គ្របា ់ដមមិន្គ្រ្ប់តាមដម ឬ ឃៅដ បឃណែ ញឃចញពីការង្ហរ ៏មាន្ 

៦៧្ ់

៦៣៣្ ់

៧៨្ ់

៧៧៨្ ់

១២០្ ់
៧.៥%

៧០.៥%

៨.៧%

៨៦.៦%

១៣.៤%

០.០%
១០.០%
២០.០%
៣០.០%
៤០.០%
៥០.០%
៦០.០%
៧០.០%
៨០.០%
៩០.០%
១០០.០%

០្ ់

១០០្ ់

២០០្ ់

៣០០្ ់

៤០០្ ់

៥០០្ ់

៦០០្ ់

៧០០្ ់

៨០០្ ់

៩០០្ ់

ចំនួ្ន្ពល រទទួលបាន្ការង្ហរតាមជំ្ញ មិន្តាមជំ្ញ និ្ង គ្របហា គ់្របដហល

ឃស្តហវ ង់ ភា្រយ
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៣. ឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស  ី
 -ការង្ហរមិន្មាន្ជំ្ញ(គ្របា ់ នគ្រមទប, ហានិ្ភ័យកាង្ហរ) 
 -ឃៅដ មួយចំនួ្ន្មិន្ឃារពសិទធិពល រ ឃរសីឃអីងជាតិស្ថសន៍្  

-បំោន្ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិតែ  
-ឃបី គ្របា ់ដមមិន្គ្រ្ប់តាមដម 
-ជួលបន្ែ ពីឃៅដ មួយ ឃៅឃៅដ មួយ 

-ការង្ហរាម ន្ជំ្ញ(ពល មមស ទធស្ថ្) 
 -ពិបា  ន ងការឃបី គ្របា ់ដម ពិបា  ន ងការហូបច    ការង្ហរឃលីស មាល ងំ។ 
 -ការស្ថន  ់ឃៅមិន្មាន្ភាពពិតគ្របា ដ ជួបឧបស គ្ឃគ្រចីន្ ប ូលីសចាប់  
៤. ឃៅគ្របឃទសនែ 
 -ការង្ហរមិន្មាន្ជំ្ញ(គ្របា ់ នគ្រមទប, ហានិ្ភ័យកាង្ហរ) 
 -ឃ វ្ីការឃគ្រចីន្ឃមា ង ហូបច  មិន្ គ្រ្ប់គ្រាន់្ ស មភាពច ុះឃមាយ។ 

-ប ូលីសតាមចាប់  ឃមមសល់ឃបា  ឃបី គ្របា ់ដមមិន្គ្រ្ប់ 
-គ្របា ់ដមតិច (បាន្គ្រតរមចិញ្ច រមគ្រ ពុះ)  
-ការង្ហរឃគ្រាុះថាន  ់(ឃមការបញ្ហជ ឱ្យឃ ងីអារមពស់ៗ)  
-រស់ឃៅឃដ្ឋយមាន្ការភ័យខ្ល ចគ្រ្ប់ឃពលឃវលា 
-ការង្ហរមិន្ឃទៀងទត់(ជួន្មាន្ ជួន្អត់) 
-រស់ឃៅាម ន្សិទធិឃសរភីាព(លួចលា ់ ឃគ្រកាមការគ្រ្ប់គ្រ្ងឃៅដ ) 

-ាម ន្ ដន្លងស្ថន  ់ឃៅពិតគ្របា ដ ឃ វ្ីការមិន្ឃទៀតទត់ មាូបអាហារមិន្គ្រ្ប់គ្រាន់្  
២.២.៨ បញ្ហា គ្របឈមរបស់ពល រដមមរដដលគ្រត ប់ម  ន ងគ្របឃទសវញិ  

 ចំណ ចឃន្ុះ្ឺបញ្ហា ្ន្លរុះដដលជាឃាលឃៅរបស់គ្រ ុមការង្ហរគ្រស្ថវគ្រជាវទ ់ទងន្រងគ្របធាន្បទ
នន្ការគ្រស្ថវគ្រជាវឃន្ុះ។ ការគ្រស្ថវគ្រជាវបាន្រ ឃ ញីថា ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជាដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ី
ការឃៅបរឃទស ឃហយីបាន្វលិគ្រត ប់ម  ន ងគ្របឃទសវញិ ្ឺ ជួបបញ្ហា គ្របឈមដូចាន  រមួមាន្ : 
 -កាល យជាទ ពវលភាព 
 -មិន្មាន្ការង្ហរឃ វ្ីតាមជំ្ញនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ដដលបាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស 
 -មិន្អាចរ ការង្ហរសមរមយបាន្ឃ វ្ីឃដីមបទីទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មម 
 -មិន្មាន្ឃដីមទ ន្គ្រ្ប់គ្រាន់្ឃដីមបគី្រប បរបរផ្ទទ ល់មលួន្ និ្ងមាន្បញ្ហា ជាឃគ្រចីន្ឃទៀត៕ 
 សរបុទសចកដី 
 ឃគ្រកាយពីគ្របមូលទិន្នន័្យ និ្ង វភិា្ អស់រយៈឃពល៨ដម(មី្-ត លាឆ្ន ២ំ០១៩)ប ទ្ ប់ម  
សិកាេ ស្ថលាអស់រយៈឃពញមួយនែៃ ឃដីមបឃីផ្ទៀងផ្ទទ ត់ទិន្នន័្យ និ្ងពិភា ាឃដីមបរី ដំឃ្ុះគ្រស្ថយ និ្ង
ធាត ចូលជូន្រាជរដ្ឋា ភិបាល ឃដ្ឋយមាន្ការចូលរមួពីតំ្ងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 
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តំ្ង ILO តំ្ងមន្ទីរការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ វជិាជ ជីវៈនន្ប ដ្ ឃមតែមួយចំនួ្ន្ និ្ងអន ជំ្ញោ ់
ព័ន្ធន្រងបញ្ហា ឃន្ុះ  ឃយងីបាន្រ ឃ ញីនូ្វចំណ ចសំខ្ន្់ៗ ដូចខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

- វសិ័យកាត់ឃដរ ្ឺជាគ្របភពដដលផ្ដល់ការង្ហរឃគ្រចីន្ជាងវសិ័យដនទនន្ឃសដា ិចចជាតិសគ្រមាប់
ពល រដមមរ ន ងគ្រសុ ។  ន ងឆ្ន ២ំ០១៨ វសិ័យកាត់ឃដរបាន្បឃងកីតការង្ហរសគ្រមាប់និ្ឃោ    
ជិតចំនួ្ន្ ៨២២ ០០៧្ ់ ្ឺគ្របមាណ៦២,៣% នន្ចំនួ្ន្ន្ឃោជិតសរ បដដលមាន្
ចំនួ្ន្ ១ ៣២០ ៥៤៧្ ់។ ចំដណ ឯ សហគ្រាសគ្រ រ្ុះស្ថា ន្មិន្ដមន្វសិ័យកាត់ឃដរមាន្
ចំនួ្ន្ ១១ ៦៣៧ ្ឺឃសមីន្រង៩០,៩% នន្សហគ្រាសគ្រ រ្ុះ ស្ថា ន្សរ ប ប  ដន្ែគ្រសូបយ  មាល ងំ
ពល មមរបស់ មម រន្ឃោជិតបាន្ ចំនួ្ន្៤៩៨ ៥៤០្ ់ ្ឺឃសមីន្រង៣៧,៧% នន្ មម រ
និ្ឃោជិតសរ បប  ឃ ណ្ ុះ។ បញ្ហា ឃន្ុះតគ្រមូវឱ្យមាន្ឃាលន្ឃោបាយជំរ ញការវនិិ្ឃោ្
កាន់្ដតឃគ្រចីន្ដែមឃទៀតទងំវសិ័យស្ថធារណៈ និ្ងវសិយ័ឯ ជន្ ន ងគ្រសុ  ឃដីមបឱី្យមាន្
ការង្ហរឃ វ្សីគ្រមាប់ពល រដមមរ ដដលឃ ីន្ឃ ងីគ្របមាណជាង ៣០០ ០០០ ្ ់ ន ងមួយឆ្ន ។ំ 

-  ឃទុះបីគ្របឃទស មព ជាមាន្ ំឃណីន្ឃសដា ិចចជាម្យម៧% ន ងមួយឆ្ន  ំដី  ៏តគ្រមូវការពល
 មមឃៅឃលីទីផ្ារការង្ហរ ន ងគ្រសុ មិន្ទន់្គ្រ្ប់គ្រាន់្ឃៅឃ យីឃដីមបគី្រសូបយ  ំឃណីន្ពល
 មម ជាពិឃសស ន ងចំឃ្មយ វវយ័។ តាមទិន្នន័្យដដលគ្របមូលបាន្ ន ងចំឃ្មពល រ
ឃទសន្ែរគ្របឃវសន្៍ចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស ្ឺមាន្ចំនួ្ន្៩៣%ដដលមាន្អា 
យ ចាប់ពី១៦-៥០ឆ្ន ។ំ ឃដ្ឋយដ  សគ្រមាប់ទូទងំគ្របឃទស មព ជា ជាង៨០%នន្ជន្ចំ  
្ គ្រសុ ្ឃពលបចច បបន្ន ្ឺមាន្អាយ ចាប់ពី១៥ដល់៣៤ឆ្ន ំ 8 ។(តាមការបា ន់្ស្ថម ន្
 ំឃណីន្ពល ររបស់គ្របឃទស មព ជា្ឺគ្របមាណជា ៣០០ ០០០្ ់ ន ងមួយឆ្ន (ំច័ន្ទ ស  
ផ្ល, ២០០៨) ឃហយីន្រងអាចឃ ីន្ឃ ងីដល់ចំនួ្ន្ ៤០០ ០០០្ ់ ន ងឃពលមលីខ្ងម ម
(Kem Sothorn, 2011, UNCT, 2010))9 ។ 

- ចំ្ គ្រសុ ឃចញពីគ្របឃទស មព ជាឃចញឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស   ឃដីមបឃី វ្ីការបាន្គ្របា ់ចំណូល 
ឃៅដតជា តាែ  ំណត់ដ៏សំខ្ន់្សគ្រមាប់គ្រទគ្រទង់ជីវភាពគ្រ្ួស្ថរគ្របជាពលរដាដមមរមួយភា្្ំ 
និ្ងចូលរមួចំដណ អភិវឌ្ឍឃសដា ិចចជាតិ។ 

- ម ដល់បចច បបន្នពលរដា មព ជាបន្ែ្ាំន ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ  និ្ងឆ្លងដដន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅ
គ្របឃទស ទងំឃៅតាមគ្របព័ន្ធផ្លូវការ និ្ងទងំតាមគ្របព័ន្ធមិន្ផ្លូវការឃដ្ឋយព ំមាន្ការគ្រ្ប់គ្រ្ង
ចាស់លាស់។ ការណ៍ដដលចំនួ្ន្ពល រឃចញឃៅមិន្គ្រសបចាប់ឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស 
មាន្ចំនួ្ន្ឃគ្រចីន្សន្ធរ ស ធ្ ប់ ្ឺប ដ្ លពី តាែ មួយចំនួ្ន្ដូចខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

                                                             
8 See: OECD Development Pathways . ទំ្  ់ទនំ្ងរវាង ឃាលន្ឃោបាយស្ថធារណៈឃទសន្ែរគ្របឃវសន្៍ ន្ិង ការអភិវឌ្ឍឃៅ មព 
ជា។  OECD/Cambodia Development Resource Institute 2017,p.៨ 
9 សូមឃមលី :  ស ត ច ា្  ន្ងិ សហការ ី “អតាបទគ្រស្ថវគ្រជាវ ៖ បចច បបន្នភាពពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស” ស្ថ លវទិាល័យឥស្តន្ទ
វជិាជ , ឆ្ន ២ំ០១៩, ទពំ័រ១។ 
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• តាមប ដ្ ឃមតែឃៅជាប់គ្រពំ(ជា ់ដសដង ឃមតែនប លិន្) ឬ គ្រច រឃបៀងមួយចំនួ្ន្ 
មិន្ទន់្មាន្ស្ថន  ់ការគ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រគ្រសបចាប់ឃៅឃ យី។  

• ពល រ ពលការនីិ្ដមមរ ដដលមាន្បំណងឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃៅព ំទន់្
បាន្យល់ចាស់អំពីនី្តិវ ិ្ ី និ្ង ដបបបទនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ឃដ្ឋយគ្រសប
ចាប់។ 

• ការចា ឃចញឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃដីមបឃី វ្ីការតាមភាពគ្រសបចាប់ គ្រតូវចំ្យ
ឃពលយូរជាងនិ្ងឃស្ថហ  យឃគ្រចីន្ជាងភាពមិន្គ្រសបចាប់ ដដលឃៅដតបន្ែជា
ហូរដហរម ដល់បចច បបន្នឃន្ុះ។ 

• ជន្ឃលមីសដតងឃគ្របីគ្របាស់ភាពមវុះចឃ ល្ ុះនន្ ិចចសហការ និ្ងការអន្ វតែចាប់ 
ឃដីមបឃី ងយ ផ្លចំឃណញពីគ្រ្ប់ដំ្ ់កាលនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ ។ 

- គ្របឃទសនែ ្ឺជាគ្របភពដដលផ្ដល់ការង្ហរឃគ្រចីន្ជាងគ្របឃទសដនទ និ្ងជាឃាលឃៅពល រ
ឃៅមិន្គ្រសបចាប់សគ្រមាប់ចំ្ គ្រសុ ពី មព ជា ។ 

- ការង្ហរឃៅគ្របឃទសនែ(វសិ័យសំណង់ និ្ង សិ មម)ជាការង្ហរាម ន្ជំ្ញ ឃហយីផ្ដល់ផ្ល
គ្របឃោជន៍្រយៈឃពលមលីប  ឃ ណ្ ុះ(ទទួលបាន្គ្របា ់ចំណូលដត ន ងឃពលឃ វ្ីការ) ប  ដន្ែន្រង
មាន្បញ្ហា គ្របឈមឃគ្រកាយវលិគ្រត ប់ម មាត ភូមិវញិដូចជា បញ្ហា ស មភាព មិន្មាន្ការង្ហរ
ឃ វ្ី ការទទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មមមិន្សមរមយ រឯី ឃៅគ្របឃទស ូឃរ  ខ្ងតបូងការង្ហរមួយ
ចំនួ្ន្(វសិ័យ សិ មម និ្ង ឧសាហ មម)  ៏ដូចជាការង្ហរឃៅគ្របឃទសជប  ន្(វសិ័យ 
 សិ មម និ្ងឧសាហ មម) អាចយ ការង្ហរនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ទងំឃ្ុះម អភិវឌ្ឍជាបន្ែ
ប ទ្ ប់ឃៅ ន ងគ្របឃទស មព ជាផ្ងដដរ ចំដណ ឯ ការង្ហរឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ី(ជំនួ្យការឃម
ផ្ទុះ)ដដលជាការង្ហរាម ន្ជំ្ញ ឃហយីផ្ដល់ផ្លគ្របឃោជន៍្ដតរយៈឃពលមលីប  ឃ ណ្ ុះ(ទទួល
បាន្គ្របា ់ចំណូល ន ងឃពលឃ វ្ីការ)ប  ដន្ែាម ន្  ្ណតនមលអវីបន្ែិចឃស្ថុះឃ យីសគ្រមាប់អភិវឌ្ឍ
មលួន្ឯងនិ្ងសងគមជាតិឃគ្រកាយឃពលនិ្វតែន៍្ម មាត ភូមិវញិ ផ្ទ យឃៅវញិមាន្ដតបញ្ហា គ្រប 
ឈម ដូចជាបញ្ហា ស មភាព មិន្មាន្ការង្ហរឃ វ្ី ការទទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មមមិន្សម
រមយ  ដូចាន ន្រង មម រមួយចំនួ្ន្្ំដដលបាន្ឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែផ្ងដដរ។ 

- ពល រដដល ំព ងឃពញ មាល ងំចឃ ល្ ុះអាយ ១៦-៣៥ឆ្ន (ំ៧៣,៤៥%) បាន្ឃ វ្ីចំ្ 
គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃគ្រចីន្ឃលីសលប់ ឃ្ៀបឃៅន្រងអាយ ឃលីសឃន្ុះ។ មា ងវញិឃទៀតពល
 រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជាដដលមាន្អាយ ឃលីស៤០ឆ្ន (ំ១៩,៥៩%) បាន្ឃចញឃៅឃ វ្ីការ
ឃៅគ្របឃទសនែឃគ្រចីន្ជាងប ដ្ គ្របឃទសដនទ ឃដ្ឋយស្ថរពួ ាត់រស់ឃៅឃមតែជាប់គ្រពំដដន្នែ
ង្ហយឆ្លងគ្រពំដដន្ឃគ្រកាយពីរដូវឃ វ្ីដគ្រសចមាក ររបស់មលួន្។ បញ្ហា ឃន្ុះដូចបាន្បញ្ហជ  ់ពីខ្ងឃដីម 
្ឺការង្ហរឃៅគ្របឃទសនែ(វសិ័យសំណង់ និ្ង សិ មម)ដដលជាការង្ហរាម ន្ជំ្ញ ឃហយី
ផ្ដល់ផ្លគ្របឃោជន៍្ដតរយៈឃពលមលីប  ឃ ណ្ ុះ(ទទួលបាន្គ្របា ់ចំណូល ន ងឃពលឃ វ្ីការ)
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ប  ដន្ែាម ន្  ្ណតនមលអវីបន្ែិចឃស្ថុះឃ យីសគ្រមាប់អភិវឌ្ឍមលួន្ឯង និ្ងសងគមជាតិឃគ្រកាយឃពល
និ្វតែន៍្ម មាត ភូមិវញិ ផ្ទ យឃៅវញិមាន្ដតបញ្ហា គ្របឈម ដូចជាបញ្ហា ស មភាព មិន្មាន្
ការង្ហរឃ វ្ី ការទទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មមមិន្សមរមយ ជាឃដីម។ 

-  ន ងចំឃ្មពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស អន បាន្ឃរៀបការឃហយីចំនួ្ន្៦៣៧
្ ់(៧០,៩%)អាចមាន្បញ្ហា គ្របឈម ដូចជា វបិតែិផ្លូវចិតែ បញ្ហា សងគមគ្រ្ួស្ថរ បាត់បង់
ជំនួ្យផ្លូវចិតែ ឃ្លល តឆ្ៃ យចំណងស្ថម គ្ីភាពរវាងសមាជិ គ្រ្ួស្ថរ បដីគ្របពន្ធ  ូន្ឃៅ ជាឃដីម 
ដដលអាចឱ្យគ្រ្ួស្ថរដប បា ់  ូន្មវុះឪព   ឬមាដ យ ្ឱំ្យបាត់បង់ជំនួ្យគ្រទគ្រទង់ដផ្ន ផ្លូវចិតែ 
សងគម និ្ង ឃសដា ិចច។ 

-  ន ងចំឃ្មពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ភា្ឃគ្រចីន្មាន្ ូន្ ន ងបន្ទ  ឃទុះតិចឬ
ឃគ្រចីន្ ដី ដដលអាចជាបញ្ហា គ្របឈមន្រងវបិតែិផ្លូវចិតែ គ្របឈមន្រងបញ្ហា សងគមគ្រ្ួស្ថរ  ូន្មវុះ
ភាព  ់ឃៅដ ពី ឪព   ឬ មាដ យ ្ឱំ្យបាត់បង់ជំនួ្យគ្រទគ្រទង់ដផ្ន ផ្លូវចិតែ សងគម និ្ង ឃសដា ិចច     
ជាពិឃសសជំនួ្យស្ថម រតីនិ្ងសតិអារមមណ៍របស់  មារដដលគ្រតូវការភាព  ់ឃៅដ ពីឪព  មាដ យ
របស់មលួន្។ 

- ពល រចំ្  គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសភា្ឃគ្រចីន្(៧៥,១%)្ឺមាន្ គ្រមិតសិ ា
គ្រតរមអន្ វទិាល័យ ដដលឃន្ុះបង្ហា ញឱ្យឃ ញីនូ្វការឃបាុះបង់ឃចាលស្ថលា ន ងវយ័សិ ា
របស់យ វយ័ មព ជានិ្ងភាពមវុះចឃ ល្ ុះនន្ឃាលន្ឃោបាយបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈជាគ្របព័ន្ធ
(ឧទហរណ៍តគ្រមូវឱ្យឃរៀន្ចប់ គ្រមិតបឋមភូមិ( គ្រមិតឌី្បលូម)ោ ងទបបំផ្ តជាម ន្សិន្  
ឃហយីបន្ែបញ្ច ប់ការសិ ាឃៅស្ថលាជំ្ញវជិាជ ជីវៈ ដដលឃ្ឃៅថា គ្រមិត មម រជំ្ញ
ឃទីបអន្ ញ្ហញ តឱ្យនិ្ឃោជ ទទួលយ ឃ វ្ីការង្ហរ)។  ឃ វ្ីដបបឃន្ុះគ្របឃទស មព ជាន្រងមាន្
 មម រជំ្ញបឃចច ឃទសដដលង្ហយដសវងរ ការង្ហរបាន្ឃ វ្ីនិ្ងទទួលបាន្គ្របា ់ឈនួលពល
 មមមពស់។ 

- ពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសភា្ឃគ្រចីន្មិន្ឃចុះភាស្ថបរឃទស ជាពិឃសសភាស្ថដដល
មលួន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅទីឃ្ុះ។ ដូឃចនុះចំឃណុះដរងភាស្ថ ន ងការគ្របាគ្រស័យទ ់ទង ៏ជាឧបស្គ 
សំខ្ន់្ផ្ងដដរសគ្រមាប់ពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស។ 

- ពល រដដលបាន្ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសភា្ឃគ្រចីន្ មិន្បាន្ឆ្លងកាត់វ គ្
សិ ា ឬបណដ ុះប ដ្ លជំ្ញវជិាជ ជីវៈឃ យី មា ងឃទៀតអន ដដលបាន្ឆ្លងកាត់វ គ្បណដ ុះ
ប ដ្ លជំ្ញវជិាជ ជីវៈមួយចំនួ្ន្  ៏មិន្បាន្ឃ វ្ីការង្ហរតាមអវីដដលមលួន្មាន្ឃ យី។ ដូឃចនុះ
តគ្រមូវឱ្យមាន្ឃាលន្ឃោបាយជាគ្របព័ន្ធរវាង គ្រ សួងអប់រ ំ  គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ និ្ងនិ្ឃោជ  ន ងគ្រសុ និ្ងឃគ្រៅគ្រសុ  ឃដីមបបីណដ ុះប ដ្ លយ វវយ័ដដល
មាន្បំណងឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឱ្យគ្រតូវតាមគ្រមូវការទីផ្ារការង្ហរ ឃោលឃៅ
តាមអវីដដលនិ្ឃោជ  ន ងគ្រសុ និ្ងឃគ្រៅគ្រសុ ចង់បាន្ម ន្ន្រងឃចញឃៅឃ វ្ីការ។   
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- ការឃចញដំឃណីរឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃដីមបឃី វ្ីការបាន្គ្របា ់ចំណូលរបស់ពល រដមមរ ្ឺតាម     
រយៈគ្រ ុមហ  ន្គ្រសបចាប់មាន្ពល រចំនួ្ន្១៨១្ ់(២០,២%) តាមរយៈគ្រ សួងការង្ហរ
និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈចំនួ្ន្២៧៧្ ់(៣០,៨%) និ្ងមិន្គ្រសបចាប់(ឃមមយល់ បង
បាូន្ មិតែភគ្រ )ចំនួ្ន្៤៣០្ ់(៤៧,៩%)។ ដូឃចនុះ ការចា ឃចញឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសមិន្
គ្រសបចាប់(តាម ឃមមយល់ បងបាូន្ មិតែភគ្រ )្ឺមាន្សមាមាគ្រត ឃគ្រចីន្ជាងការឃចញដំឃណីរ
តាមរយៈគ្រ ុមហ  ន្គ្រសបចាប់ និ្ង តាមគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 

-  ន ងចំឃ្មគ្របឃទសទងំបួន្ដដលជាឃាលឃៅចំ្ គ្រសុ ពីគ្របឃទស មព ជា ្ឺគ្របឃទស
ជប  ន្ និ្ងគ្របឃទស ូឃរ  ខ្ងតបូង ពល រទទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមមពស់ជាង ឃៅគ្របឃទសមា ឃ 
ស ី និ្ងគ្របឃទសនែ។  

- គ្របា ់បឃញ្ញីម ផ្ទុះឃផ្ញីឃដ្ឋយពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាម គ្រសុ  ំឃណីត ្ឺជាគ្របភព
ចំណូលដ៏សំខ្ន់្សគ្រមាប់គ្រ្ួស្ថរជាឃគ្រចីន្ឃៅ ន ងគ្របឃទស មព ជា ដដលជួយឃលី សទួយស ម
មាលភាពរបស់ពួ ឃ្ និ្ងជំរ ញការអភិវឌ្ឍឃសដា ិចចនិ្ងសងគមផ្ងដដរ។  ន ងឆ្ន ២ំ០១៥ លំ
ហូរចូលបឃញ្ញីម ផ្ទុះឃៅ មព ជាមាន្ចំនួ្ន្៥៤២លាន្ដ លាល រ(៣%)នន្គ្របា ់ចំណូលជាតិ។ 
 ន ងឆ្ន ២ំ០១៩ តាមទិន្នន័្យរបស់្្ារជាតិ មព ជា(NBC)ពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅ
ឃគ្រៅគ្របឃទសបាន្ឃផ្ញីគ្របា ់គ្រត ប់ម ផ្ទុះវញិជាទរ គ្របា ់សរ ប រហូតដល់ ១ ៤០០លាន្
ដ លាល រអាឃម រ ិ។  ន ងចំឃ្មឃ្ុះពី គ្របឃទសនែ ៦៨%, គ្របឃទស ូឃរ   ២១,៥%, គ្របឃទស
ជប  ន្ ៣,៣% និ្ង គ្របឃទសមា ឃ ស ី ២,៥%។ 

- ឃទុះបីមាន្បឃញ្ញីម ផ្ទុះហូរចូលោ ងឃគ្រចីន្ម គ្រ្ួស្ថរនិ្ងគ្របឃទស មព ជា ដី ប  ដន្ែលទធផ្ល
គ្រស្ថវគ្រជាវបង្ហា ញថា ទរ គ្របា ់ទងំឃ្ុះមិន្បាន្យ ឃៅវនិិ្ឃោ្ ន ងវសិ័យផ្លិត មម ឬ 
បឃងកីតរបរឃដីមបបីឃងកីន្គ្របា ់ចំណូលបន្ែឃទៀតឃ យី។ គ្របា ់បឃញ្ញីទងំឃ្ុះភា្ឃគ្រចីន្គ្រតូវ
បាន្យ ឃៅសគ្រមាប់ការហូបច   ឃសលៀ ោ ់ ស មភាព សងបំណ ល ជួសជ លឬសង់
លំឃៅដ្ឋា ន្ ដតប  ឃ ណ្ ុះ។ ឃដ្ឋយដ  ពល រដដលឃ វ្ីការមិន្គ្រសបចាប់ព ំទទួលបាន្លទធ
ផ្លលាឃ យី ្ឺគ្របា ់ចំណូលដដលទទួលបាន្មិន្ឃទៀងទត់ ការចំ្យឃគ្រចីន្សគ្រមាប់
ឃគ្របីគ្របាស់ផ្ទទ ល់មលួន្ ជាឃហត មិន្មាន្គ្របា ់ឃសសសលស់គ្រមាប់ឃផ្ញីម គ្រសុ  ំឃណីតផ្គត់ផ្គង់
គ្រ្ួស្ថរឃហយីមលុះឃទៀតដែមទងំាម ន្គ្របា ់សគ្រមាប់ឃ វ្ីដំឃណីរគ្រត ប់ម គ្រសុ  ំឃណីតឃទៀត  
ផ្ង។ 

- ពល រចំនួ្ន្២០៦្ ់(២២,៩%)បាន្ទិញផ្ទុះ ចំដណ ពល រចំនួ្ន្៦១៣្ ់(៦៨,៣%)  
មិន្បាន្សង់ រ ឺទិញផ្ទុះឃ្ុះឃ យី។ 

- អគ្រតានន្អន មាន្ការង្ហរឃគ្រកាយមាត ភូមិនិ្វតែន៍្(៦១,៥%) ដតឃទុះជាោ ង្ ៏ឃដ្ឋយ
ពល រដដលគ្រត ប់ម វញិ ឃហយីមិន្មាន្ការង្ហរឃ វ្ជីា ់លា ់ឃៅមាន្ចំនួ្ន្ឃគ្រចីន្(២៨,២%)។ 
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- ពល រចំនួ្ន្៣០៤្ ់(៣៣,៩%)គ្រត ប់ឃ វ្ីដគ្រសចមាក ររបស់មលួន្ដូចឃដីមវញិ ឃគ្រៅពីឃន្ុះ
្ឺមាន្របរឃផ្សងៗាន  ដដលភា្ឃគ្រចីន្មិន្គ្រតូវតាមការង្ហរដដលមលួន្បាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស។ 

- ពល រដដលគ្រប បរបរគ្រតូវតាមជំ្ញ មាន្៦៧្ ់(៧,៥%)  គ្របហា ់គ្របដហលមាន្
ចំនួ្ន្៧៨្ ់(៨,៧%)និ្ងមិន្គ្រតូវជំ្ញ៦៣៣្ ់(៧0,៥%)។ ការណ៍ឃន្ុះប ដ្ ល 
ពី តាែ មួយចំនួ្ន្ ដូចជា : ឃៅ ន ងគ្រសុ មិន្មាន្ការង្ហរដូចាន ន្រងការង្ហរដដលពួ ាត់បាន្
ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មិន្មាន្ឃដីមទ ន្គ្រ្ប់គ្រាន់្ឃដីមបបីឃងកីតរបរដូចាន ន្រងការង្ហរដដលបាន្
ឃ វ្ី និ្ងាម ន្ទំន្  ចិតែឃៅឃលីទីផ្ារផ្លិតផ្ល(ផ្លិតបាន្ប  ដន្ែមិន្ទទួលផ្លចំឃណញ)  
ជាឃដីម។ 

- ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជាដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃហយីបាន្វលិគ្រត ប់ម 
 ន ងគ្របឃទសវញិ ្ឺ ជួបបញ្ហា គ្របឈមដូចាន  រមួមាន្ : កាល យជាទ ពវលភាព មិន្មាន្ការង្ហរ
ឃ វ្ីតាមជំ្ញ និ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ដដលបាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មិន្អាចរ ការង្ហរសមរមយ
បាន្ឃ វ្ីឃដីមបទីទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មម មិន្មាន្ឃដីមទ ន្គ្រ្ប់គ្រាន់្សគ្រមាប់គ្រប បរបរ
ផ្ទទ ល់មលួន្ និ្ងមាន្បញ្ហា ជាឃគ្រចីន្ឃទៀត៕ 

 បញ្ហា ទងំអស់ខ្ងឃលីឃន្ុះ តគ្រមូវឱ្យមាន្ការជួយឃគ្រជាមដគ្រជងោ ងខ្ល ងំពីរដ្ឋា ភិបាល ឃដីមបកីារ
ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ របស់ពល រ មព ជាដដលមាន្បំណងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី និ្ងទទួលបាន្គ្របា ់ចំណូល
ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឱ្យមាន្ភាពគ្រសបចាប់ ធា្បាន្ស វតាភិាព និ្ងផ្លគ្របឃោជន៍្ ពីការឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ 
ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសទងំអស់ឃន្ុះ ឃហយីគ្របមូលផ្ដ ំ្ន្ធាន្គ្រប បឃដ្ឋយសកាដ ន្ ពលពីពល រឃទសែរគ្រប      
ឃវសន៍្ឃគ្រកាយមាត ភូមិនិ្វតែន៍្របស់ពួ ឃ្ ទងំ មាល ងំពល មមរមួន្រងបទពិឃស្ថ្ន៍្ពីការង្ហរដដលធាល ប់
បាន្ឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃដីមបបីឃងកីតជា មាល ងំផ្លិត មម ន ងគ្រសុ ឃគ្របីគ្របាស់ជាគ្របឃោជន៍្ ន ងការអភិវឌ្ឍ
ឃសដា ិចចនិ្ងសងគមជាតិ៕ 
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ជំពូក៣ 
យនតការទ ើម្បទីទួលបានអតាម្របទោជន៍ពីទទសនតរម្របទេសន៍កម្ពុជា 

 
ឃាលបំណងសំខ្ន្ន់ន្ការគ្រស្ថវគ្រជាវរបស់ឃយងី ្ឺឃដ្ឋុះគ្រស្ថយនូ្វចំឃ្ទបញ្ហា  ឃដីមបពីល រ

ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មាន្ភាពគ្រសបចាប់ ធា្បាន្ស វតាិភាព និ្ងទទួលបាន្ផ្ល
គ្របឃោជន៍្សគ្រមាប់ផ្ទទ ល់មលួន្និ្ងគ្រ្ួស្ថរ  ៏ដូចជាសគ្រមាប់គ្របឃទសជាតិផ្ងដដរ ឃហយីឃគ្រកាយមាត ភូមិ
និ្វតែន៍្របស់ពួ ឃ្ ន្រងមាន្ការង្ហរឃ វ្ីឃៅតាមជំ្ញនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្របស់មលួន្ ដដលបាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅ
គ្របឃទស។ 

ឃដីមបសីឃគ្រមចបាន្ឃាលបំណងឃន្ុះ ឃយងីឃលី យ ចំណ ចពីរឃដីមបឃីដ្ឋុះគ្រស្ថយ : ទីមួយ-  ឃ វ្ី
ោ ង្ឱ្យពលរដាដដលមាន្បំណងឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសតាមភាពគ្រសបចាប់ និ្ងទីពីរ-  ្ឺ
ឃ វ្ីោ ង្ឃដីមបឱី្យពល រដដលបាន្ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅ ឃហយីឃគ្រកាយមាត ភូមិនិ្វតែន៍្
របស់ពួ ឃ្ ្ឺពួ ឃ្ន្រងមាន្ការង្ហរឃ វ្ីឃៅតាមការង្ហរនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ដដលមលួន្បាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្រប 
ឃទស។  
 ៣.១ យនតការទ ើម្បពីលករចំណាកម្រសុកទៅទម្រៅម្របទទសម្រសបចាប ់
 ឃដីមបឃីដ្ឋុះគ្រស្ថយចំឃ្ទបញ្ហា ខ្ងឃលីឃន្ុះ  ឃយងីឃលី យ មលរមស្ថរសំខ្ន់្ៗពី គ្រមងឯ 
ស្ថរសដីពីលិមិតបទដ្ឋា ន្្តិយ តែទ ់ទងន្រងឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ការង្ហរដដលមាន្ជា្រមាន្ ឃដីមបសីិ ា
វភិា្នូ្វចំណ ចមវុះចឃ ល្ ុះដដល្បបបំីឃពញបដន្ាម។ 
 ១. អន្ គ្រ រតយសដពីី “ការគ្រ្ប់គ្រ្ងឃលកីារបញ្ជូ ន្ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសតាមរយៈទី
ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្”  ឃលម : ១៩០ អន្គ្រ .បស, ច ុះនែៃទី១៧ ដមសហីា ឆ្ន ២ំ០១១  ៖ 
ាម្រា ២. 
 អន្ គ្រ រតយឃន្ុះមាន្ឃាលឃៅ ដូចតឃៅ ៖ 

- រ ទីផ្ារការង្ហរនិ្ងផ្ដល់ការង្ហរជូន្គ្របជាពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស 
- ឃលី  មពស់ជីវភាពរបស់គ្របជាពលរដាដមមរ 
- ធា្ស វតាិភាពជូន្ពល រដមមរដដលឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស 
- រមួចំដណ ឃលី  មពស់ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្មន្ សស 
- រមួចំដណ អន្ វតែឃាលន្ឃោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល មព ជាសដីពីការកាត់បន្ាយភាពគ្រ ី
គ្រ ។ 

ាម្រា ៥.  
 គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ជាគ្រ សួងមាន្សមតា ិចច ន ងការគ្រ្ប់គ្រ្ងឃលីការ
បញ្ជូ ន្ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសឃដ្ឋយឃ វ្ី ិចចសហការជាមួយន្រងគ្រ សួងការបរឃទស និ្ងសហ
គ្របតិបតែិការអន្ែរជាតិ និ្ងគ្រ សួងមហានផ្ទ។ 
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ាម្រា ៦. 

- ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស គ្រតូវទទួលបាន្ការអន្ ញ្ហញ តតាមគ្រប 
កាសរបស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈឃដ្ឋយឥត្ិតនែល ឃលី ដលងដតមាន្បទបបញ្ញតិ
ឃផ្សងពីឃន្ុះ។ 

- ដបបបទ ន ងការអន្ ញ្ហញ តគ្រតូវ ំណត់ឃដ្ឋយគ្របកាសរបស់រដាមស្តន្ែីគ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ. 

- ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវឃារពចាប់និ្ងបទបបញ្ញតែិជា្រមាន្របស់គ្រពុះរាជ្ចគ្រ  មព ជា។ 
ាម្រា ៧. 
 ឃដីមបទីទួលបាន្ការអន្ ញ្ហញ ត ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវបំឃពញល េមណឌ មួយចំនួ្ន្ដូចខ្ង
ឃគ្រកាម ៖ 
  . គ្រតូវមាន្ទីចាត់ការដដលមាន្អាសយដ្ឋា ន្ចាស់លាស់ មាន្ប គ្លិ បឃគ្រមីការង្ហរ សមាភ រៈ 
ការោិល័យ មឃ្ាបាយទំ្ ់ទំន្ង និ្ងមឃ្ាបាយដរ ជញ្ជូ ន្គ្រ្ប់គ្រាន់្។ 
 ម. គ្រតូវមាន្មជឈមណឌ លដណ្តំគ្រមង់ទិសដដលមាន្ទំហំសមគ្រសប៖ 

 - អារដដលបំោ ់ឃដ្ឋយឧប រណ៍និ្ងសមាភ រៈសគ្រមាប់ការង្ហរបំប ន្ម មជំ្ញនិ្ងភាស្ថ
គ្រសបតាមបទដ្ឋា ន្ម មជំ្ញនិ្ងតគ្រមូវការទីផ្ារ និ្ងសគ្រមាប់ការង្ហរអប់រដំណ្តំគ្រមង់
ទិសម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរតាមឃាលការណ៍ ំណត់ 

 -  ដន្លងស្ថន  ់ឃៅហូបច  ដដលគ្រតរមគ្រតូវនិ្ងធា្បាន្នូ្វស មភាព អ្ម័យ និ្ងស វតាិភាពលា 
- បទបញ្ហជ នផ្ទ ន ងរបស់មលួន្ដដលទទួលស្ថគ ល់ឃដ្ឋយគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 
្. គ្រតូវមាន្គ្រ្ូសគ្រមាប់ការបំប ន្ម មជំ្ញភាស្ថគ្រសបតាមបទដ្ឋា ន្ម មជំ្ញ និ្ងតគ្រមូវការ
របស់អន ទទួលពល រ។ 

 . គ្រតូវច ុះ ិចចសន្ាជាមួយន្រងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈអំពីកាតពវ ិចចនិ្ង
នី្តិវ ិ្ ីនន្គ្របតិបតែិការឃសវារ ការង្ហរឱ្យឃ វ្ី។ 

ង. គ្រតូវតមកល់គ្របា ់ធា គ្្រតរមគ្រតូវតាមឃាលការណ៍ដណ្ដូំចមាន្ដចង ន ងមាគ្រតា៨ និ្ងមាគ្រតា១០ 
នន្អន្ គ្រ រតយឃន្ុះ។ 

 ច. គ្រតូវមាន្តំ្ងអចិនស្តន្ែយឃ៍ៅគ្របឃទសដដលទទួលពល រ។ 
ាម្រា ១២. 
 គ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈគ្រតូវដសវងរ  និ្ងផ្ដល់ការាគំ្រទឃលី ទរ ចិតែ ន ងការ
ដសវងរ ទីផ្ារការង្ហរលាៗ ឃៅបរឃទសសគ្រមាប់បងកឱ្កាសការង្ហរជូន្ពល ររដាដមមរ។ 
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ាម្រា ១៣.  
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវឃ វ្ី ិចចសហការជាមួយគ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ និ្ង
គ្រ សួងការបរឃទស និ្ង ិចចសហគ្របតិបតែិការអន្ែរជាតិ  ន ងការពិនិ្តយ សិ ាគ្រស្ថវគ្រជាវអំពីតគ្រមូវការ
 មាល ងំពល មមនិ្ងជំ្ញការង្ហរ ឃដីមបបីងកឱ្កាសការង្ហរសគ្រមាប់គ្របជាពលរដាដមមរ។ 
ាម្រា១៥.  
  ន ងការឃគ្រជីសឃរសីនិ្ងការបញ្ជូ ន្ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវច ុះ
 ិចចសន្ានិ្ងអន្ វតែ ិចចសន្ាឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវ។                                             

 ិចចសន្ាចាបំាច់មួយចំនួ្ន្រមួមាន្៖ 
-  ិចចសន្ារវាងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបឃ ដ្ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈនិ្ងភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី 
-  ិចចសន្ារវាងភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីនិ្ងពល រដមមរ ដដលមាន្ឃ ម្ ុះថា ិចចសន្ាឃសវារ 
ការង្ហរឃ វ្ី 

-  ិចចសន្ារវាងនិ្ឃោជ បរឃទសនិ្ងពល រដមមរ ដដលមាន្ឃ ម្ ុះថា ិចចសន្ាការង្ហរ។ 
 ិចចសន្ាការង្ហរគ្រតូវបញ្ហជ  ់ឱ្យបាន្ចាស់ជាអាទិ៍ អំពីល េមណឌ ការង្ហរ ស្ថា ន្ភាពការង្ហរ 

គ្របឃភទការង្ហរ ផ្លគ្របឃោជន៍្ដដលទទួលបាន្ និ្ងអាសយដ្ឋា ន្សំខ្ន់្ៗដដលគ្រតូវឃ វ្ីការទំ្ ់ទំន្ង។ 
ាម្រា ១៩. 

ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី គ្រតូវទទួលម សគ្រតូវឃលីដបបបទ្្និ្ងការពិនិ្តយស មភាពពល រដមមរ
ដដលគ្រតូវឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស គ្រសបតាមការ ំណត់របស់គ្របឃទសទទួលពល រ។ 
ាម្រា ២៦. 

ឃៅឃពលដដល ិចចសន្ាការង្ហររបស់ពល រ្ន្ដលទី់បញ្ច ប់ ឃហយីពល រមិន្បាន្បន្ែ ិចច
សន្ាឃទៀត ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវឃរៀបចំដំឃណីរការមាត ភូមិនិ្វតែន៍្របស់ពល រឃ្ុះឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវ
តាមការ ំណត់ ឃដ្ឋយគ្រតូវជូន្ដំណរ ងជាផ្លូវការឃៅស្ថា ន្ឯ អ គ្រាជទូត ឬ ស្ថា ន្តំ្ងនន្គ្រពុះរាជា
្ចគ្រ  មព ជាឃៅគ្របឃទសទទួលពល រ និ្ងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ  ន ងរយៈឃពល
ោ ងយូរ៣០(ស្ថមសិប)នែៃនន្នែៃឃ វ្ីការ ម ន្ការឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្មួយឃលី ៗឃដ្ឋយបញ្ហជ  ់ឱ្យចាស់
អំពីចំនួ្ន្ពល រ ឃពលឃវលា និ្ងគ្រច ទវ រគ្រពំដដន្ដដលពល រគ្រតូវឆ្លងកាត់។ 
ាម្រា ២៧. 

ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី គ្រតូវផ្ដល់ឃសវាសមគ្រសបឃដីមបធីា្ឱ្យពល របាន្វលិគ្រត ប់ម ដល់គ្រពុះ
រាជា្ចគ្រ  មព ជាគ្រប បឃដ្ឋយស វតាិភាព។ 

ាម្រា ២៨. 
ឃៅឃពលម ដល់គ្រពុះរាជា្ចគ្រ  មព ជា ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវបញ្ជូ ន្ពល រទងំអស់ឃៅ

គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃដីមបទីទួលលិមិតបញ្ហជ  ់អំពីការង្ហរដដលពល របាន្អន្ វតែ
ឃៅបរឃទស និ្ងយ ឃៅឃគ្របីគ្របាស់តាមលទធភាពដដលអាចឃគ្របីបាន្។ 
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ាម្រា ៣៣. 
ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវទទួលបន្ទ  ឃរៀបចំ និ្ងធា្ថា ពល រដដលគ្រតូវបាន្បញ្ជូ ន្ឃៅឃ វ្ីការ

ឃៅបរឃទសទទួលបាន្របបសន្ែិស មសងគមគ្រសបតាមចាប់និ្ងបទបបញ្ញតែិជា្រមាន្នន្គ្របឃទសទទួល
ពល រ។ 
ាម្រា ៣៤. 

គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ គ្រតូវគ្រតួតពិនិ្តយតាមដ្ឋន្ការអន្ វតែរបស់ទីភាន  ់ង្ហរ
ឃគ្រជីសឃរសីឃលីការទទួលបាន្នូ្វរបបសន្ែិស មសងគមរបស់ពល រ គ្រពមទងំឃ វ្ី ិចចសហគ្របតិបតែិការ
ជាមួយគ្របឃទសទទួលពល រ។ 
ាម្រា ៣៥. 

ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវជួយពល រដដលឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស  ន ងការឃបី និ្ងការឃគ្របីគ្របាស់
្ណនី្ផ្ទទ ល់មលួន្ឃៅ ន ង្្ារ្មួយដដលមាន្ស វតាិភាព ឃដីមបបីងកល េណៈឱ្យពល ររ ាទ  
គ្របា ់និ្ងឃផ្ញីម គ្រ ុមគ្រ្ួស្ថរឃៅ មព ជាតាមគ្របព័ន្ធ្្ារ។ 

២. គ្របកាសសដីពី “ដំឃណីរការឃគ្រជីសឃរសី និ្ងការដណ្តំគ្រមង់ទិសពល រម ន្ឃពលឃចញ
ដំឃណីរ” របស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃលម៤៦/១៣  .ន្/គ្រប.  រាជធានី្ភនំឃពញ 
នែៃទី១៣ ដម  មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣   ៖ 
ម្របកា ១. 
  ំណត់ល េមណឌ សគ្រមាប់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ឱ្យដំឃណីរការឃគ្រជីសឃរសី និ្ងដណ្ំ
តគ្រមង់ទិសពល រដមមរម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសឱ្យបាន្លា ឃដីមបធីា្បាន្ថា ពល រ
មាន  ់ៗបាន្ចូលឃៅឃ វ្ីការង្ហរ្មួយឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ និ្ងមាន្កាយសមបទសមគ្រសប ឃហយីពល រ
បាន្យល់ដរងចាស់អំពីភារ ិចច សិទធិ ផ្លគ្របឃោជន៍្ រឃបៀបរបបឃ វ្ីការ វន័ិ្យការង្ហរ ជំ្ញឃ វ្ីការង្ហរ 
រឃបៀបរស់ឃៅ ចាប់ទមាល ប់ គ្របនពណី របស់គ្របឃទសទទួលពល រ។ 

ម្របការ ២. 
 ឃៅឃពលឃ វ្ីការផ្សពវផ្ាយជាស្ថធារណៈ តាមរឃបៀប្មួយ ៏ឃដ្ឋយ អំពីឃសច ដីគ្រតូវការ
ឃគ្រជីសឃរសីពល រទងំពីរឃភទ សគ្រមាប់ការបញ្ជូ ន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្
គ្រតូវផ្សពវផ្ាយឃដ្ឋយភាពឃស្ថម ុះគ្រតង់ និ្ងអំពីការពិតឃៅ ន ងការង្ហរ និ្ង ល េមណឌ ្្ ដដលពល រ
គ្រតូវឃ វ្ី និ្ងគ្របឃោជន៍្្្ដដលពល រគ្រតូវទទួលបាន្។ មលរមស្ថរនន្ការផ្សពវផ្ាយគ្រតូវមាន្ការយល់
គ្រពមជាម ន្ពីគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 

ម្របការ ៣. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្គ្រតូវឃគ្របីគ្របាស់ប គ្លិ  និ្ង មម រផ្ទទ ល់មលួន្ ដដលគ្រតូវបាន្ឃគ្រជីស
ឃរសី បណដ ុះប ដ្ ល និ្ងចាត់តាងំឱ្យឃ វ្ីការគ្រសបតាមបទបបញ្ញតែិជា្រមាន្នន្ចាប់សដីពីការង្ហរនន្គ្រពុះ
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រាជា្ចគ្រ  មព ជា  ន ងការអន្ វតែរាល់ ិចចការទងំឡាយឃៅ ន ងដំឃណីរការឃគ្រជីសឃរសីពល រទងំពីរ
ឃភទ សគ្រមាប់បញ្ជូ ន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស។ 

 តាមសំឃណីររបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗ អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរ ពិនិ្តយនិ្ង
ឃចញប័ណណសមាគ ល់មលួន្(Pass)ឱ្យភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីមាន  ់ៗរបស់ស្ថម ីទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ 
ដដលបាន្ឆ្លងកាត់ការបណដ ុះប ដ្ លឃដ្ឋយឃជា្ជ័យ និ្ងគ្រតូវបាន្ទទួលស្ថគ ល់ឃដ្ឋយអ គ្្យ ដ្ឋា ន្
ការង្ហរ ឃដីមបឃីគ្របីគ្របាស់ជាផ្លូវការ។ 
ម្របការ ៤. 
 ឃៅឃពលឃ វ្ីការពិនិ្តយនិ្ងឃគ្រជីសឃរសីយ ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្មាន  ់ៗ ទងំការឃគ្រជីសឃរសីពី
មូលដ្ឋា ន្ ទងំការដ្ឋ ់ឱ្យពល រស្ថន  ់ឃៅ ន ងមជឈមណឌ លដណ្តំគ្រមង់ទិស ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ 
ជន្  ៏ដូចជាភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីមាន  ់ៗគ្រតូវផ្ដល់ព័ត៌មាន្ និ្ងសហការលាជាមួយអាជាញ ្រមាន្សមតា ិចច
 ន ងមូលដ្ឋា ន្នី្មួយៗ។ 
  ន ងដំឃណីរការនន្ការឃគ្រជីសឃរសីទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្គ្រតូវអន្ វតែឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវ ឃដីមបីធា 
្ឱ្យបាន្ថា ពល រឃសនីស ំឃ វ្ីការង្ហរឃៅ ដន្លង្មួយ  ន ងគ្របឃទស្មួយ បាន្យល់ដរងចាស់អំពី
ការង្ហរឃ្ុះ និ្ងច ុះឃ ម្ ុះស ំឃៅឃ វ្ីការង្ហរឃដ្ឋយសម័គ្រ្ចិតែ ឃដ្ឋយាម ន្ការបងេិតបងេំ ឬឃដ្ឋយការអូស
ទញតាមវ ិ្ ី្មួយឃ យី ឃទុះបីជាវ ិ្ ីឃដ្ឋយចំឃោុះ ឬ ឃដ្ឋយគ្របឃោល ដី។ 
ម្របកា ៥. 
  ន ងដំឃណីរការនន្ការឃគ្រជីសឃរសី ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្   ៏ដូចជា ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី 
មិន្គ្រតូវឃគ្រជីសឃរសីពល រទងំពីរឃភទ ដដលមាន្អាយ តិចជាង១៨(ដប់គ្របាបីំ)ឆ្ន ឃំទ។  ន ង រណី
គ្របឃទសទទួលពល រតគ្រមូវឱ្យយ ពល រមាន្អាយ ឃលីស១៨(ដប់គ្របាបីំ)ឆ្ន  ំ ការឃគ្រជីសឃរសីឃ្ុះគ្រតូវ
អន្ វតែឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវតាមការ ំណត់។ 
  ន ង រណីពិនិ្តយឃ ញីថា មាន្ការសងសយ័ថាឃប េជន្ពល រមាន្អាយ តិចជាងការ ំណត់ ឬ 
ជា  មារ ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្  ៏ដូចជាភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី គ្រតូវឃសនីស ំ ិចចសហការពីស្ថា ប័ន្មាន្
សមតា ិចច អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន្ ឃដីមបបីញ្ហជ  ់អាយ ពិតរបស់ពល រមាន  ់ៗ។ 
  ន ងដំឃណីរការឃគ្រជីសឃរសី ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្  ៏ដូចជា ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវពិនិ្តយ 
សំណ ំ ឯ ស្ថររបស់ពល រមាន  ់ៗឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវ។ 
ម្របកា ៦. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវឃរៀបចំនិ្ងជួយឱ្យឃប េជន្ពល រមាន  ់ៗទទួលបាន្ការពិនិ្តយ
កាយសមបទជាម ន្ ឃៅមន្ទីរឃពទយ្មួយដដលបាន្ ំណត់ សគ្រមាប់ធា្ឱ្យបាន្ថា  ពល រដដល
បាន្បញ្ជូ ន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសស ទធដតមាន្កាយសមបទគ្រ្ប់គ្រាន់្ឃៅតាមល េមណឌ ការង្ហរនី្មួយៗ 
នន្ ិចចសន្ាការង្ហររបស់ពល រមាន  ់ៗ។ 
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 តាមឃសច ដីសគ្រមចចិតែរបស់ឃប េជន្ពល រ ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្គ្រតូវឃរៀបចំឱ្យស្ថម ី
ឃប េជន្ពល រច ុះហតាឃលខ្ឃលី ិចចសន្ាឃសវារ ការង្ហរឃ វ្ី និ្ង ិចចសន្ាការង្ហរឃដ្ឋយសម័គ្រ្ចិតែ 
ាម ន្ការបងេិតបងេំ និ្ងគ្រតរមគ្រតូវឃៅតាមនី្តិវ ិ្ ីជា្រមាន្ឃដ្ឋយគ្រតូវធា្ឱ្យបាន្ថា : 

- ពល រមាន  ់ៗបាន្យល់ដរងចាស់ល េមណឌ  និ្ងគ្របការ្្នន្ ិចចសន្ានី្មួយៗ 
- ល េមណឌ ឃាលដដលបាន្ ំណត់ឃៅ ន ង ិចចសន្ាការង្ហរ គ្រតូវដតមាន្ដចងឃៅ ន ង ិចច

សន្ាឃសវារ ការង្ហរឱ្យឃ វ្ី។ 
ចំឃោុះ ិចចសន្ាការង្ហររវាងពល រ និ្ង និ្ឃោជ  ដដលពល រគ្រតូវឃ វ្ីការជាមួយ ឃទុះបីជា

ឃ វ្ីជាភាស្ថបរឃទសផ្លូវការ្មួយ ៏ឃដ្ឋយ  ៏គ្រតូវមាន្ ិចចសន្ាការង្ហរជាភាស្ថដមមរអមជាមួយផ្ងដដរ 
ឃដីមបធីា្បាន្ថា ពល របាន្យល់ចាស់រាល់គ្របការ និ្ង ល េមណឌ នន្ ិចចសន្ា។ 
ម្របការ ៧. 
  ន ងការឃគ្រជីសឃរសីពល រ្មាន  ់ដ្ឋ ់ឱ្យឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ឃៅ ន ង ដន្លងការង្ហរ ឬ តំដណង
ការង្ហរ្មួយ នន្ទី ដន្លង្មួយនន្គ្របឃទសទទួលពល រ ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្គ្រតូវជួយ
ពល រ ន ងការឃសនីស ំ និ្ងទទួលបាន្ឯ ស្ថរគ្រសបចាប់ឃដ្ឋយគ្រ្ប់គ្រាន់្សគ្រមាប់ការឃ វ្ីដំឃណីរ ការចូល
ឃ វ្ីការង្ហរ ការរស់ឃៅ និ្ងការទទួលបាន្ផ្លគ្របឃោន៍្ឃផ្សងៗ។ 

 ឯ ស្ថរសំខ្ន់្ៗមួយចំនួ្ន្ ដដលពល រគ្រតូវមាន្សគ្រមាប់ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ការង្ហរមាន្
ជាអាទិ៍  ិចចសន្ាឃសវារ ការង្ហរឱ្យឃ វ្ី លិមិតឆ្លងដដន្គ្រតរមគ្រតូវ ទិដ្ឋា ការចូលឃៅឃ វ្ីការង្ហរគ្រតរមគ្រតូវ    
ប័ណណអន្ ញ្ហញ តការង្ហរ  ិចចសន្ា និ្ងសំប គ្រតឃ វ្ីដំឃណីរ។ 

 ទន្ទរមន្រងឯ ស្ថរសំខ្ន់្ៗមួយចំនួ្ន្ខ្ងឃលីឃន្ុះ ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវធា្ឱ្យ
បាន្ផ្ងដដរថា : 

- ពល រទទួលបាន្អាសយដ្ឋា ន្ និ្ងឃលមទំ្ ់ទំន្ងសំខ្ន់្ៗ ដូចជា ស្ថា ប័ន្ គ្រ សួង
មាន្សមតា ិចច ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រ ុមហ  ន្នដ្ូ និ្ងស្ថា ន្ទូត 

- ឯ ស្ថរផ្ទទ ល់មលួន្របស់ពល រមិន្គ្រតូវបាន្ដ ហូតឃដ្ឋយម សចាប់ 

-  ន ងការស្ថន  ់ឃៅ និ្ងឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវធា្ឱ្យបាន្
ថា ពល រមាន  ់ៗមាន្ឯ ស្ថរគ្រសបចាប់ ដដលអាចឃ វ្ីដំឃណីរបាន្ឃៅ ន ងគ្របឃទស    
ទទួល។ 

ចំឃោុះចំ្យឃផ្សងៗទ ់ទងឃៅដល់ការរ ការង្ហរឃ វ្ីឃៅបរឃទស គ្រ សួងការង្ហរនិ្ង
បណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈន្រងពិនិ្តយនិ្ងឃ វ្ីការដណ្ឃំដ្ឋយដ  ឃៅតាមគ្របឃទស នី្មួយៗ។ 

ម្របការ ៨. 
  ន ងរយៈឃពលទទួលការដណ្តំគ្រមង់ទិស ការបង្ហា ត់បឃគ្រងៀន្ភាស្ថ និ្ងការបឃគ្រងៀន្ឱ្យឃចុះឃ វ្ី
ការ ពល រអាចស្ថន  ់ឃៅឃគ្រៅ ឬ  ន ងមជឈមណឌ លរបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ អាគ្រស័យឃដ្ឋយ
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ការគ្រពមឃគ្រពៀងាន ឃដ្ឋយសម័គ្រ្ចិតែ រវាងស្ថម ីពល រមាន  ់ៗ ជាមួយទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗ
ឃៅឃពលច ុះ ិចចសន្ាឃសវារ ការង្ហរឱ្យឃ វ្ី។ 

 ឃទុះបី ន ង រណីស្ថន  ់ឃៅ ន ងមជឈមណឌ ល ឬ ឃគ្រៅមជឈមណឌ ល ៏ឃដ្ឋយ ឃៅ ន ងឃពលឃមា ងនន្
ការទទួលការដណ្តំគ្រមង់ទិស ពល រគ្រតូវឃារពបទបញ្ហជ នផ្ទ ន ង និ្ងវន័ិ្យរបស់មជឈមណឌ លនី្មួយៗ
ដដលទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្បាន្ឃរៀបចំឃ ងី ឃគ្រកាមការពិនិ្តយ និ្ង យល់គ្រពមពីគ្រ សួងការង្ហរ 
និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 

ម្របកា ៩.  
 ឃទុះបី ន ង រណី្ ៏ឃដ្ឋយ ម ន្ន្រងបញ្ជូ ន្ពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីស
ឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវឃ វ្ីការដណ្តំគ្រមង់ទិសម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរដល់ពល រឱ្យបាន្គ្រសបតាម មមវ ិ្ ី
ដណ្តំគ្រមង់ទិសម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរដដលគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈបាន្ ំណត់។ 

 អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរ គ្រតូវឃចញវញិ្ហញ បន្ប័គ្រតបញ្ហជ  ់ការអប់រដំណ្តំគ្រមង់ទិសពល រម ន្
ឃចញដំឃណីរតាមសំឃណីររបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗ។ ឯ ស្ថរឃន្ុះ ជាឯ ស្ថរមួយ ន ង
ចំឃ្មឯ ស្ថរមួយចំនួ្ន្ ដដលជាល េមណឌ ចាបំាច់សគ្រមាប់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ   
ជីវៈ ពិនិ្តយនិ្ងឃចញលិមិតអន្ ញ្ហញ តឱ្យបញ្ជូ ន្ពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស តាមសំឃណីរមួយឃលី ៗ
របស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្។ 

 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវឃ វ្ីការអប់រដំណ្តំគ្រមង់ទិសម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរដល់ពល
 រ ឱ្យគ្រសបឃៅតាមបទដ្ឋា ន្អបបរមានន្ មមវ ិ្ ីដណ្តំគ្រមង់ទិសម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរ(curriculum) 
ដដលគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈបាន្ ំណត់។ 
ម្របការ ១០. 
 តាមសំឃណីស ំបឃងកីតមជឈមណឌ លែមីបដន្ាមរបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗ គ្រ សួង
ការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ន្រងពិនិ្តយសឃគ្រមចឃលីសំឃណីឃ្ុះឃៅតាម រណីជា ់ដសដងនី្មួយៗ 
 ន ងរយៈឃពលមិន្ឃលីសពី១៥(ដប់គ្របា)ំនែៃនន្នែៃឃ វ្ីការ្ិតចាប់ពីនែៃដដលបាន្ពិនិ្តយល េណៈសមបតែិ
នន្មជឈមណឌ ល ដូចមាន្ដចង ន ងម្របការ ១១។ 
ម្របការ ១១. 
 មជឈមណឌ លដណ្តំគ្រមង់ទិសនី្មួយៗ ដដលន្រងគ្រតូវទទួលស្ថគ ល់ថាមាន្ល េណៈសមបតែិគ្រតរម
គ្រតូវ ល ុះគ្រតាដតបាន្បំឃពញល េមណឌ គ្រ្ប់គ្រាន់្ ដូចខ្ងឃគ្រកាម : 

- មជឈមណឌ លគ្រតូវបាន្បឃងកីតឃ ងីឃៅ ន ងភូមិស្ថស្តសែមួយដ៏សមគ្រសប 

- មជឈមណឌ លមាន្នផ្ទដី្ំទូលាយគ្រ្ប់គ្រាន់្តាមតគ្រមូវការចាបំាច់ 

- មជឈមណឌ លមាន្សមាភ រៈ និ្ងបរកិាេ ឧឃទទសគ្រ្ប់គ្រាន់្តាមម មជំ្ញនី្មួយៗ 

- យ ចិតែទ  ដ្ឋ ់ចំឃោុះតគ្រមូវការចាបំាច់រវាងពល រជាប រស និ្ង ពល រជាស្តសែ ី
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- វ គ្ដណ្តំគ្រមង់ទិស ការបង្ហា ត់បឃគ្រងៀន្ភាស្ថ ការដណ្អំំពីការង្ហរជំ្ញនិ្ងដណ្ឱំ្យ
ពល រទទួលបាន្ការយល់ដរងឃផ្សងៗឃទៀត ឃៅតាមតគ្រមូវការចាបំាច់នន្ ដន្លងឃ វ្ីការង្ហរ 
ឃដ្ឋយគ្រតូវមាន្ មមវ ិ្ ីគ្រតរមគ្រតូវចាស់លាស់ មាន្គ្រ្ូបឃគ្រងៀន្ភាស្ថ មាន្គ្រ្ូដណ្អំំពីការង្ហរ 
និ្ងបង្ហា ត់បង្ហា ញអំពីចំឃណុះឃ វ្ីការង្ហរដដលមាន្  ្ណវ ឌ្ឍគិ្រតរមគ្រតូវ។ 

អ្ិការការង្ហរទទួលបន្ទ  ម មរបរនិ្ងហតាពល មម គ្រតួតពិនិ្តយជា ់ដសដងរាល់ល េណៈ
សមបតែិ ឃហយីឃ វ្ីការវាយតនមលចំណ ចនី្មួយៗ ឃដីមបផី្ដល់មូលវាចារជូន្រដាមស្តន្ែីគ្រ សួងការង្ហរ
និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃ វ្ីការពិនិ្តយ និ្ងសឃគ្រមចឃលី រណីនី្មួយៗ។ 

ម្របការ ១២. 
 ចំឃោុះមជឈមណឌ លដណ្តំគ្រមង់ទិស្ដដលមាន្ទទួលពល រឱ្យស្ថន  ់ឃៅ ទីភាន  ់ង្ហរឯ 
ជន្ឃគ្រជីសឃរសីគ្រតូវដតឃរៀបចំ និ្ងចាត់ដចងឱ្យមាន្ទី ដន្លងស្ថន  ់ឃៅ  ដន្លងហូបច    ដន្លងសគ្រមា  ំស្ថ
ន្ែ  ដន្លងហាត់គ្របាណ និ្ងឃលង ីឡា ដដលមាន្អ្ម័យ ផ្ទស មភាព និ្ងមាន្គ្របអប់សឃស្តង្ហគ ុះជាឃដីម 
ជាពិឃសសសគ្រមាប់ពល រជាស្តសែី ឃហយីមិន្គ្រតូវឱ្យមាន្ការអន្ វតែ្មួយ ដដលមាន្ល េណៈគ្របហា ់
គ្របដហលន្រងការបង្ហេ ងំ ឬ ការចាប់បងេំឃ យី។ 

ម្របការ ១៣.  
ទីភាន  ់ង្ហរឯ ជន្គ្រតូវចាត់តាងំនិ្ងធា្ឱ្យបាន្ថា ពល រមាន  ់ៗដដលបាន្ឃគ្រជីសឃរសីនិ្ង

បញ្ជូ ន្ឱ្យឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ន ងមួយឃលី ៗស ទធដត : 
- មាន្ឯ ស្ថរឃទសន្ែរគ្របឃវសស៍ការង្ហរគ្រតរមគ្រតូវ 
- បាន្ឃ វ្ីដំឃណីរឃដ្ឋយស វតាិភាព និ្ងបាន្ឃៅដល់ ដន្លងឃ វ្ីការង្ហរទន់្ឃពលឃវលា 

- គ្រតូវបាន្ដ្ឋ ់ឱ្យឃ វ្ីការង្ហរគ្រតរមគ្រតូវតាម ិចចសន្ាការង្ហរ និ្ង ិចចសន្ាឃសវារ ការង្ហរ
ឱ្យឃ វ្ីឃហយីរាយការណ៍ឃៅគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 

ម្របកា ១៤. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗគ្រតូវធា្ឱ្យបាន្ថា ពល រមាន  ់ៗដដលគ្រតូវបាន្បញ្ជូ ន្ឃៅ 
និ្ងបាន្ដ្ឋ ់ឱ្យឃ វ្ីការង្ហរឃៅបរឃទសតាម ិចចសន្ាការង្ហរមួយឃលី ៗ ស ទធដតគ្រតូវបាន្ : 

- រាយការណ៍ទន់្ឃពលជូន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 
-  ត់គ្រតាចូលឃសៀវឃៅបន្ទ  នូ្វព័ត៌មាន្ និ្ងទិន្នន័្យទ ់ទងដល់ពល រមាន  ់ៗឃដ្ឋយ
គ្រតូវរ ាឃសៀវឃៅបន្ទ  ឃ្ុះឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវសគ្រមាប់ជាឯ ស្ថរផ្លូវការ។ 

ម្របការ ១៥. 
 ការឃគ្រជីសឃរសីពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ន ងទគ្រមង់ឃ វ្ីការង្ហរ ឃដីមបកីាត់ជំោ ់គ្រតូវហាម 

ឃ្លត់។ 
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ម្របការ ១៦. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗ គ្រតូវដំឃណីរការឃគ្រជីសឃរសី និ្ងដណ្តំគ្រមង់ទិសពល រ
ម ន្ឃចញដំឃណីរឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវតាមគ្របកាសឃន្ុះ។ 

  

 ៣. គ្របកាសសដីពី “ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្” របស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ ល
វជិាជ ជីវៈ ឃលម៤៧/១៣  .ន្/គ្រប.   ច ុះនែៃទី១៣ ដម  មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣  ៖ 
ម្របកា ២. 
 ឃៅឃពលដ្ឋ ់ោ យឃសនីស ំការអន្ ញ្ហញ តឃ វ្ីជាទីភាន  ់ង្ហរឯ ជន្ នី្តិប គ្លឯ ជន្គ្រតូវបំឃពញ
ល េមណឌ ចាបំាច់មួយចំនួ្ន្ដូចខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

- គ្រតូវមាន្ល េន្ែិ ៈ និ្ងវញិ្ហញ បន្ប័គ្រតច ុះបញ្ជ ីោណិជជ មមដដលឃចញឃដ្ឋយគ្រ សួងោណិជជ 
 មម។ 

 - គ្រតូវមាន្ឯ ស្ថរសមាគ ល់អតែសញ្ហញ ណ និ្ងឯ ស្ថរបញ្ហជ  ់ទីលំឃៅរបស់មាច ស់ភា្ហ  ន្
សំខ្ន្់បំផ្ ត និ្ង្យ គ្រ្ប់គ្រ្ងដដលឃចញឱ្យឃដ្ឋយអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន្ដដលមលួន្ ំព ង
រស់ឃៅ។ 

 - គ្រតូវមាន្ឯ ស្ថរដដលទទួលស្ថគ ល់ឃដ្ឋយអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន្ អំពីការឃបី ទីតាងំគ្រ ុមហ  ន្ 
និ្ងការឃបី មជឈមណឌ លសគ្រមាប់ដំឃណីរការឃគ្រជីសឃរសី បញ្ជូ ន្ និ្ងគ្រ្ប់គ្រ្ងពល រឃៅឃ វ្ី
ការឃៅបរឃទស។ 

- គ្រតូវមាន្មជឈមណឌ លដណ្តំគ្រមង់ទិសពល រ ម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរគ្រសបតាមការ ំ  
ណត់របស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាច ជីវៈ សគ្រមាប់ផ្ដល់ឃសវាដន្្តំគ្រមង់ទិស
ពល រម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរបាន្ឃដ្ឋយឃពញឃលញ។ 

 - ឃៅឃពលដំឃណីរការបញ្ជូ ន្ពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ 
គ្រតូវជូន្ដំណរ ងជាផ្លូវការម គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ អំពីគ្រ ុមហ  ន្នដ្ូ
គ្រសបចាប់ឃៅគ្របឃទសទទួលពល រនី្មួយៗ ដដលទទួលស្ថគ ល់ឃដ្ឋយគ្រ សួងទទួលបន្ទ  
វសិ័យ ការង្ហររបស់គ្របឃទសទទួលពល រ។ ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗមិន្
អន្ ញ្ហញ តឱ្យមាន្គ្រ ុមហ  ន្នដ្ូឃៅគ្របឃទសទទួលពល រនី្មួយៗឃលីសពីពីរឃ យី។ 

ម្របការ ៣. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្គ្រតូវច ុះ និ្ងអន្ វតែ ិចចសន្ាជាមួយន្រងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ អំពីកាតពវ ិចច និ្ងនី្តិវ ិ្ ីនន្ការឃគ្រជីសឃរសី អប់រ ំ ដណ្តំគ្រមង់ទិស បញ្ជូ ន្ និ្ងគ្រ្ប់ 
គ្រ្ងពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវឃដ្ឋយអន្ ឃលាមឃៅតាមអន្ គ្រ រតយឃលម១៩០អន្.
គ្រ ប  ច ុះនែៃទី១៧ ដមសីហា ឆ្ន ២ំ០១១ សដីពីការគ្រ្ប់គ្រ្ងឃលីការបញ្ជូ ន្ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅ
បរឃទស តាមរយៈទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ និ្ងបទបបញ្ញតែិ ោ ់ព័ន្ធ្្។ 
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ម្របការ ៥. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវឃ វ្ីរបាយការណ៍គ្របចាដំម គ្រតីមាស ឆ្មាស និ្ងគ្របចាឆំ្ន  ំ អំពី
ស មមភាពនន្ការឃគ្រជីសឃរសី ការអប់រដំណ្តំគ្រមង់ទិស ការបញ្ជូ ន្ និ្ងការគ្រ្ប់គ្រ្ងពល រដមមរឃៅឃ វ្ី
ការឃៅបរឃទស ជូន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវ និ្ងទន់្ឃពលឃវលាតាម
ការ ំណត់។ 
ម្របការ ៧. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវទទួលម សគ្រតូវចំឃោុះឧបបតែិឃហត ្្ ដដលឃ ីតឃ ងី ន ង
ឃពលឃមា ងនន្ការអប់រដំណ្តំគ្រមង់ទិស ការឃ វ្ីដំឃណីរឃៅបរឃទស និ្ងការឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្។ 
ម្របការ ៩. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវទទួលម សគ្រតូវឃលីរាល់ស មមភាពទងំឡាយនន្ដផ្ន នី្មួយៗ
របស់គ្រ ុមហ  ន្ ដដលមាន្ជាអាទ៍ ដផ្ន រដាបាល ដផ្ន ឃគ្រជីសឃរសី ដផ្ន បង្ហា ត់បង្ហា ញជំ្ញ ដផ្ន បង្ហា ត់
បង្ហា ញភាស្ថ និ្ងដផ្ន អប់រដំណ្តំគ្រមង់ទិស។ 
ម្របការ ១១. 
 ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវរ ាទ  រាល់ឯ ស្ថរទងំឡាយទ ់ទងដល់ការឃគ្រជីសឃរសី
ការអប់រដំណ្តំគ្រមង់ទិស ការបញ្ជូ ន្ និ្ងការគ្រ្ប់គ្រ្ងពល រ ដដលឃ វ្ីការឃៅបរឃទស សគ្រមាប់ការឃ វ្ី
អ្ិការ ិចចរបស់គ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 

៤. ឃសច ដីដណ្សំដីពី “ការពគ្រងរងការផ្ដល់ឃសវារបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ ន ងការ
ឃគ្រជីសឃរសី ការគ្រ្ប់គ្រ្ង និ្ងការបញ្ជូ ន្ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស” របស់អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ម មរបរ 
និ្ងហតាពល មម នន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃលម : ៣៧២  ប/អ /មហ  ច ុះនែៃទី
២៦ ដម ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៤  ៖   
ចំណ ច ៖ 

៩.  ន ងការបញ្ជូ ន្ពល រមួយឃលី ៗឃៅដ្ឋ ់ឱ្យឃ វ្ីការដល់ទី ដន្លងតាម ិចចសន្ាឃសវារ 
ការង្ហរឱ្យឃ វ្ី និ្ង ិចចសន្ាការង្ហរ ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗគ្រតូវមាន្ឃសច ដីបញ្ហជ  ់របស់
្យ ដ្ឋា ន្ម មរបរ និ្ងហតាពល មមថា ពល រទងំអស់ស ទធដតទទួលបាន្ការដណ្តំគ្រមង់ទិស មាន្
ឯ ស្ថរគ្រ្ប់គ្រាន់្បញ្ហជ  ់អំពីភាពគ្រសបចាប់របស់ពល រ។ 

១០. រាល់ការផ្សពវផ្ាយជាស្ថធារណៈអំពីការឃគ្រជីសឃរសីពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសគ្រតូវ
មាន្ការអន្ ញ្ហញ តពីគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈជាម ន្សិន្ ឃទីបទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ 
ជន្អាចាត់ដចងសគ្រមាប់ឃ វ្ីការផ្សពវផ្ាយបាន្។ 

១១.គ្រ្ប់ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីទងំអស់ច ុះឃ វ្ីការឃគ្រជីសឃរសីនិ្ងផ្សពវផ្ាយរាល់ព័ត៌មាន្ទ ់ទង
ដល់ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស គ្រតូវមាន្ឯ ស ា្ ន្ ស្ថល  ឃ ម្ ុះ ស្ថល  សញ្ហញ របស់ទីភាន  ់ង្ហរ
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ឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រពមទងំមាន្លិមិតឧឃទទស្មដដលច ុះហតាឃលខ្ឃដ្ឋយអ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរ 
និ្ងសមា្មទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ មព ជា ឃហយីគ្រតូវមាន្ ិចចសហការលាពីអាជាញ ្រដដន្ដីផ្ងដដរ។ 

៥. ស្ថរាចរដណ្ ំ សដីពី “គ្របការមួយចំនួ្ន្ ន ងការឃគ្រជីសឃរសី ការបណដ ុះប ដ្ ល ការ
បញ្ជូ ន្ និ្ងការគ្រ្ប់គ្រ្ង ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស តាមរយៈទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្” របស់
គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃលម :០០៥/១៤   .ប/ស.ណ.ន្ ច ុះនែៃទី២៤ ដម  មភៈ ឆ្ន ំ
២០១៤  ៖ 
ចំណ ច : 
 ២.  ន ងការឃគ្រជីសឃរសី និ្ងការគ្របាគ្រស័យទ ់ទងជាមួយពលរដាឃៅតាមមូលដ្ឋា ន្ ទីភាន  ់ង្ហរ

ឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្គ្រតូវសហការោ ងជិតសនិទធជាមួយមន្ទីរការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 
រាជធានី្-ឃមតែនី្មួយៗ និ្ងអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន្ ឃដីមបធីា្បាន្នូ្វការរ ាស ដ្ ប់ធាន ប់ និ្ងល ប
បំបាត់ស មមភាពឆ្ឃបា ្្។ 

 ៥. ម ន្ឃចញដំឃណីរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ពល រមាន  ់ៗគ្រតូវដតបាន្បញ្ច ប់វ គ្ដណ្តំគ្រមង់
ទិសម ន្ឃចញដំឃណីរឃដ្ឋយឃជា្ជ័យ និ្ងទទួលបាន្វញិ្ហញ បន្ប័គ្រតបញ្ហជ  ់។ 
៦. ម ន្ឃពលបញ្ជូ ន្ពល រឃៅបរឃទស ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវធា្ថា ពល រ  
មាន  ់ៗមាន្ឯ ស្ថរគ្រ្ប់គ្រាន់្គ្រតរមគ្រតូវតាមការ ំណត់ ដូចជាឯ ស្ថរឆ្លងដដន្ឃៅឃ វ្ីការ ឯ 
ស្ថរអន្ ញ្ហញ តឱ្យស្ថន  ់ឃៅ ឯ ស្ថរអន្ ញ្ហញ តឱ្យឃ វ្ីការជាឃដីម។ល។ ការបញ្ជូ ន្ពល រឃដ្ឋយឃគ្របី
ទិដ្ឋា ការឃទសចរណ៍ ឬមិន្ដមន្ទិដ្ឋា ការការង្ហរគ្រតូវហាមឃ្លត់។ ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រតូវ
មាន្លិមិតបញ្ហជ  ់ដដលឃចញឃដ្ឋយអ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរ ឃដីមបបីង្ហា ញចំឃោុះការគ្រតួតពិនិ្តយ
របស់សមតា ិចច្្ឃៅ ន ងគ្រពុះរាជា្ចគ្រ  មព ជា ជាពិឃសសគ្រពំដដន្។ 
៧. ឃាលការណ៍ដណ្រំបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល សដីពី “ការគ្រ្ប់គ្រ្ង មាល ងំពល មម និ្ងលំហូរ

ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជា”  របស់រាជរាជរដ្ឋា ភិបាល  ឃលម : ០១ ្ ន្    ច ុះនែៃទី៥ ដម  កដ្ឋ  
ឆ្ន ២ំ០១៣  ៖ 
១. គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ្បប៖ី 

❖ ផ្ដល់នូ្វការសគ្រមបសគ្រមួលតាមនី្តិវ ិ្ ីឃរៀបរយ សមគ្រសប ង្ហយគ្រសួល និ្ងមាន្ល េណៈ 
ជាគ្របព័ន្ធ ដដលធា្ដល់ការការោរសិទធិនិ្ងផ្លគ្របឃោជន៍្គ្រប បឃដ្ឋយសម្៌មជូន្
ពល រ ពលការនីិ្  ៏ដូចជានិ្ឃោជ  និ្ងរវាងគ្របឃទសបញ្ជូ ន្ និ្ង គ្របឃទសទទួល។ 

❖ សគ្រមបសគ្រមួលជាមួយសមា្មទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ ឃដីមបពិីនិ្តយបញ្ច ុះតនមល
ឃសវាដដលគ្រតូវកាត់ពីពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែ ពី ១០ដម(២ម ឺន្បាត)ឃៅ ៦ដម
(១ម ឺន្ ២ោន់្បាត)វញិ។ 

❖ បញ្ជូ ន្ឃ ម្ ុះ និ្ង អាសយដ្ឋា ន្គ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រ ដដលទទួលការអន្ ញ្ហញ ត
ឃៅអាជាញ ្រដដន្ដីោ ់ព័ន្ធឱ្យបាន្គ្រជាប និ្ងផ្សពវផ្ាយឱ្យបាន្ទូលំទូលាយជូន្គ្របជា
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ពលរដា រមួជាមួយឯ ស្ថរបញ្ហជ  ់និ្ងល េមណឌ ្្ ដដលជាការទទួលម សគ្រតូវរបស់
គ្រ ុមហ  ន្ចំឃោុះរដានិ្ងពល រ ឃដីមបឃីចៀសវាងការដ លងបន្លំពីជន្មិលមូច។ 

❖ ឱ្យគ្រ ុមហ  ន្បញ្ជូ ន្បញ្ជ ីឃ ម្ ុះ រូបែតនិ្ងអតែសញ្ហញ ណរបស់ភាន  ់ង្ហរ ឬប គ្លិ របស់
មលួន្ដដលមាន្ភារ ិចចច ុះឃគ្រជីសឃរសីពល រ ន ងមូលដ្ឋា ន្ដដលមាន្ការអន្ ញ្ហញ តឃៅ
អាជាញ ្រ មូលដ្ឋា ន្ស្ថម ីឱ្យច ុះបញ្ជ ី និ្ងផ្សពវផ្ាយ។ រាល់ការផ្ទល ស់បែូរគ្រតូវជូន្ព័ត៌មាន្
ជាែមី។ 

❖ ជគ្រមុញការតាមដ្ឋន្ គ្រតួតពិនិ្តយ វាយតនមលឃៅឃលីនី្តិវ ិ្ ី និ្ងការអន្ វតែរបស់គ្រ ុមហ  ន្
ដដលមាន្ភារ ិចច ឃគ្រជីសឃរសី បណដ ុះប ដ្ ល បញ្ជូ ន្ ឃដីមបធីា្ស វតាិភាព និ្ងផ្ល
គ្របឃោជន៍្ពល រ មព ជា និ្ងឃដីមបឃីដ្ឋុះគ្រស្ថយបញ្ហា ឱ្យបាន្ទន់្ឃពលឃវលា។ 

❖ សហការជាមួយសមតា ិចចោ ់ព័ន្ធ តាមដ្ឋន្ការឃបី  ដន្លងបណដ ុះប ដ្ លមួយចំនួ្ន្
ដដលសងសយ័ថា ឃបា គ្របាស់យ វជន្ យ វ្រ ី អំពីការធា្រ ការង្ហរឃៅគ្របឃទស ូឃរ   
ជប  ន្ នែ ដដលមាន្ឃបៀវតសរម៍ពស់ ឃដីមបគី្របមូលគ្របា ់ រចួបិទស្ថលា ឬ បដូរឃ ម្ ុះ បដូរទី
តាងំឃដីមបរី ស ីជាែមី។ ម មសញ្ហញ ឃន្ុះ្បបរី ឱ្យឃ ញី និ្ងផ្ដ ទ្ ឃទសតាមចាប់។ 

❖ សហការជាមួយគ្រ សួងោ ់ព័ន្ធ ពិនិ្តយ និ្ងជគ្រមុញការផ្ដល់សចាច ប័ន្ឃលីអន្ សញ្ហញ
អន្ែរជាតិឃលម១៨៩ ដដលសដីពីការង្ហរសមរមយសគ្រមាប់អន ឃ វ្ីការតាមផ្ទុះ ឃដីមបជីា
មូលដ្ឋា ន្្តិយ តែិសគ្រមាប់ការោរពល រ និ្ងលិមិតូប រណ៍ដនទឃទៀតដដលោ ់ព័ន្ធ
ន្រងការឃារពសិទធិពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ និ្ងគ្រ ុមគ្រ្ួស្ថរ។ 

២. គ្រ សួងការបរឃទស និ្ង ិចចសហគ្របតិបតែិការអន្ែរជាតិ្បបពិីនិ្តយលទធភាព ន ងការ
បឃងកីន្ចំនួ្ន្មស្តន្ែីឱ្យទទួលបន្ទ   ិចចការោរពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ ជាពិឃសស ន ងគ្របឃទសដដលមាន្
ពល រ មព ជា ំព ងឃ វ្ីការង្ហរឃៅទីឃ្ុះ និ្ង សហការជាមួយគ្រ សួងោ ់ព័ន្ធឃដីមបកីារោរពល រពីការ
រឃំលាភបំោន្ ការជួញដូរ និ្ងឃ ងគ្របវញ័្ច គ្រ្ប់រូបភាព។ 

៣. ប ដ្ គ្រ សួង ស្ថា ប័ន្ដដលគ្រតូវបឃងកីតការង្ហរ និ្ងម មរបរជូន្គ្របជាពលរដា មាន្ជាអាទិ៍ 
គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ គ្រ សួងឧសាហ មមនិ្ងសិបប មម គ្រ សួងដរ  និ្ងថាមពល 
គ្រ សួងោណិជជ មម គ្រ សួងឃទសចរណ៍ គ្រ សួង សិ មម និ្ងគ្រ សួងស្ថា ប័ន្ោ ់ព័ន្ធដនទឃទៀត្បប៖ី 

❖ ជគ្រមុញឱ្យមាន្ ិចចសហការជាលាជាមួយឃរាងចគ្រ  សហគ្រាស គ្រ ុមហ  ន្  ន ងការ
 ស្ថង   បរសិ្ថា ន្និ្ងបរកិាសការង្ហរលា ដដលផ្ដល់នូ្វផ្ទស មភាព និ្ងភាពសបាយ
រ ីរាយ ន ងការង្ហរ 

❖ ពិនិ្តយលទធភាព ន ងការផ្ដល់នូ្វការឃលី ទរ ចិតែដល់អន គ្របរងដគ្របងឃ វ្ីការង្ហរ ពគ្រងរងវ ិ
ន័្យនិ្ងសីល្៌មវជិាជ ជីវៈ យ ចិតែទ  ដ្ឋ ់ដល់ការស្ថន  ់ឃៅ ហូបច   ការដែទសំ ម
ភាពអ្ម័យនិ្ងឃបៀវតសរស៍មរមយ ឃដីមបឱី្យពល រន្រងន្ចិតែទ ់ទញពល រដមមរឃៅ
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ឃគ្រៅគ្របឃទសវលិគ្រត ប់ម ឃ វ្ីការង្ហរ ន ងគ្រសុ  និ្ងកាត់បន្ាយលំហូរឃចញ មាល ងំពល
 មម 

❖ ពគ្រងី ការផ្សពវផ្ាយឱ្យបាន្ទូលំទូលាយអំពីព័ត៌មាន្ទីផ្ារ ន ងគ្រសុ ដដលមាន្
ល េមណឌ លាគ្របឃសីរ ឃដីមបគី្របជាពលរដាមាន្មូលដ្ឋា ន្ ន ងការសឃគ្រមចចិតែឃគ្រជីសឃរសី
ការង្ហរដដលមលួន្ឃពញចិតែ និ្ងពិនិ្តយឃ ងីវញិ ឬ ផ្ទា  ជាប ទ្ ន់្រាល់ការផ្សពវផ្ាយ
បំឃផ្លីសឃដីមបទី ់ទញឱ្យឃៅឃ វ្ីការង្ហរឃគ្រៅគ្របឃទសឃដ្ឋយាម ន្ការទទួលម សគ្រតូវ។ 

៤. គ្រ សួងមហានផ្ទ ដដលរាប់ទងំរដាបាលស ីវលិ  ង មាល ងំន្្របាល ជំ្ញោ ់ព័ន្ធនិ្ង
ការផ្ដល់លិមិតបទដ្ឋា ន្ អតែសញ្ហញ ណប័ណណ លិមិតឆ្លងដដន្ ...។ល។ ្បប៖ី 

❖ ពគ្រងរងការអន្ វតែ និ្ងពិនិ្តយឃ ងីវញិនូ្វរឃបៀបរបបការង្ហរឃដីមបកីាត់បន្ាយភាពស្ថញំា ំ
 ន ងនី្តិវ ិ្ ី កាត់បន្ាយភាន  ់ង្ហរ ដ្ ល ដដល្ឱំ្យមាន្ការចំ្យ នគ្រមមពស់ និ្ង
ឃគ្របីឃពលឃវលាយូរ។ 

❖ ផ្ដល់ការដណ្ដំល់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន្នូ្វនី្តិវ ិ្ ីសគ្រមាប់ការគ្រ្ប់គ្រ្ងភាពចល័តរបស់
គ្របជាពលរដា  ស្ថងបញ្ជ ីឃចញចូល និ្ងទំ្ ់ទំន្ងស្ថ សួរព័ត៌មាន្ អប់រ ំ ឃចៀសវាង
ការចាញ់ឃបា  ការអូសទញរបស់ឃមមយល់។ 

❖ ពគ្រងរងការចូលរមួរបស់គ្របជាពលរដា  ន ងការ ស្ថងប ដ្ ញស វតាិភាពភូមិ    ំ និ្ងការ
 ស្ថងដផ្ន្ការវនិិ្ឃោ្  សំង្ហក ត់ ដដលឃឆ្លីយតបឃៅន្រងបំណងគ្របាថាន របស់គ្របជា
ពលរដា។ 

❖ ពគ្រងរងនី្តិវ ិ្ ី ន ងឃមតែសំចត ឃដីមបគី្រ្ប់គ្រ្ងគ្របជាជន្ចល័តម ពីឃមតែដនទ ឃដ្ឋយច ុះ
បញ្ជ ី និ្ងគ្រតួតពិនិ្តយឱ្យបាន្ដិតដល់ យ ចិតែទ  ដ្ឋ ់ស្ថ សួរអំពីឃាលឃៅនន្ការឃ វ្ី
ចំ្គ្រសុ ឃដីមបឃី វ្ីការអប់រ ំនិ្ងទប់ស្ថក ត់ការឆ្លងដដន្ឃដ្ឋយម សចាប់។ 

៥. ្ណៈ មាម ្ិការជាតិ ្.ជ.អ.ប ពិនិ្តយលទធភាព ន ងការបឃងកីតការោិល័យគ្រច ឃចញ
ចូលដតមួយ រមួទងំការផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្ឃៅតាមប ដ្ ឃមតែឃាលឃៅ ឃដីមបផី្ដល់ឃសវាជា ញ្ច ប់ជូន្
គ្របជាពលរដាដដលឆ្ប់រហ័ស និ្ងមាន្តនមលឃថា តាមការ ំណត់ ជាពិឃសសឃសវា មមោ ់ព័ន្ធ និ្ងការ
រ ការង្ហរឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ឃដ្ឋយផ្ារភាជ ប់ទំ្ ់ទំន្ងសហការជាមួយមជឈមណឌ លឃសវាការង្ហរ
របស់នែដដលឃគ្រាងន្រងបឃងកីតដដរឃ្ុះ។ 

៦. សមតា ិចចគ្រពំដដន្ ទងំន្្របាល ទងំឃោធាគ្រតូវសហការាន ពគ្រងរងការគ្រតួតពិនិ្តយការ
ឃចញចូលតាមគ្រច រឃបៀង និ្ង្បបពិីនិ្តយលទធភាពជាគ្រ ុមការង្ហរចគ្រមុុះមួយដដលមាន្ស្ថា ប័ន្ និ្ងអងគ
ភាព្ន្លរុះោ ់ព័ន្ធ មាន្ភារ ិចចគ្រ្ប់គ្រ្ងលំហូរពល រ  ន ងឃាលឃៅការោរអាយ ជីវតិ សិទធិ និ្ងផ្ល
គ្របឃោជន៍្របស់ពលរដា មព ជា ជាពិឃសសយ ចិតែទ  ដ្ឋ ់ចំឃោុះផ្លប ុះោល់ឃៅឃលីស្តសែី និ្ង  មារ ន ង
ដំឃណីរការនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្។ 
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៧. ឃលីសពីឃន្ុះឃៅឃទៀត គ្រ សួងមហានផ្ទ គ្រ សួងព័ត៌មាន្ គ្រ សួង ិចចការ្រ ី គ្រ សួង
សងគម ិចច គ្រ សួងវបប្៌មនិ្ងវចិិគ្រតសិលបៈ គ្រ សួងអប់រ ំយ វជន្ និ្ង ីឡា គ្រ សួង្មមការនិ្ងស្ថស្ 
 ៏ដូចជាអាជាញ ្រដដន្ដី និ្ងអងគការសងគមស ីវលិទងំអស់ ្បបរីមួសហការាន ផ្សពវផ្ាយនូ្វព័ត៌មាន្
ជា ់លា ់ ឃាលការណ៍ ឃាលន្ឃោបាយ បទដ្ឋា ន្ និ្ងនី្តិវ ិ្ ីទងំឡាយឱ្យគ្របជាពលរដាបាន្ដរង    
ដូចៗាន  និ្ង ជគ្រមុញការអន្ វតែឱ្យស ីសង្ហវ  ់ាន ឃដីមបផី្ដល់ភាពឃជឿជា ់ពីគ្របជាពលរដា។ 

៨. ្ណៈ មមការជាតិ ប.ជ.រ.ព.ភ ្បប ី៖ 
❖ ជគ្រមុញឱ្យគ្រ ុមការង្ហរឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ដដលមាន្គ្រ សួងមហានផ្ទ និ្ងគ្រ សួងការង្ហរ

និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈជាសនូលពិនិ្តយលទធភាព ន ងការ ស្ថងនី្តិវ ិ្ ីសមគ្រសប និ្ង
 ិចចសហការជាមួយគ្របឃទសោ ់ព័ន្ធ ឃដីមបកីារោរនិ្ងគ្រ្ប់គ្រ្ងពល រដដលដសវងរ 
ការង្ហរមិន្តាមគ្របព័ន្ធឃរៀបរយដដលមាន្បចច បបន្ន និ្ងបដងវរការផ្ដល់ភាពគ្រសបចាប់
ឃគ្រកាយឃពលចូលឃៅឃ វ្ីការង្ហរឃដ្ឋយម សចាប់ ឃៅជាការធា្ភាពគ្រសបចាប់តាងំពី
ម ន្ឃពលឆ្លងដដន្។ 

❖ ជគ្រមុញការតាមដ្ឋន្គ្រតួតពិនិ្តយ វាយតនមលគ្របសិទធភាពនន្ការអន្ វតែឃាលការណ៍ឃន្ុះ
និ្ងរាយការណ៍ជូន្្ណៈរដាមស្តន្ែីអំពីការរ ីចឃគ្រមីន្។ 

៧. គ្របកាស “សដីពីការដ្ឋ ់ឱ្យឃគ្របីគ្របាស់គ្របព័ន្ធគ្រ្ប់គ្រ្ងទិន្នន័្យពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្
 មព ជា និ្ងប័ណណពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស” របស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ  
ឃលម : ១៥៣  .ប/គ្រប. ,  ច ុះនែៃទី៧ ដម  កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៥ ៖ 
ម្របការ ២. 
 ពល រ មព ជាដដលមាន្បំណងចង់ឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសទងំអស់ គ្រតូវម បំឃពញោ យស ំច ុះ
ឃ ម្ ុះជាពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសឃដ្ឋយគ្រសបចាប់(ឧបសមព័ន្ធ១)និ្ងគ្របវតែិរូបពល រ(ឧប         
សមព័ន្ធ២)ឃដ្ឋយផ្ទទ ល់មលួន្ ឃដីមបបីញ្ចូ លទិន្នន័្យោ ់ព័ន្ធ ន ងគ្របព័ន្ធគ្រ្ប់គ្រ្ងពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ 
និ្ងឃចញប័ណណពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសឃៅគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ មន្ទីរ
ការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈរាជធានី្-ឃមតែ ការោិល័យគ្រច ឃចញ-ចូលដតមួយ(One Stop 
Service)និ្ង ដន្លង ំណត់ឃផ្សងឃទៀតៗឃទៀតរបស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 

៨. ឃសច ដីដណ្សំដីពី ”ការពគ្រងរងការផ្ដល់ឃសវារបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ ន ងការ
ឃគ្រជីសឃរសី ការគ្រ្ប់គ្រ្ង និ្ងការបញ្ជូ ន្ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស” របស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ង
បណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃលម : ៣៧២  ប/អ /មហ     ច ុះនែៃទី២៦ ដម ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៤  ៖ 

 តាមរយៈការច ុះឃ វ្ីអ្ិការ ិចចទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្មួយចំនួ្ន្ ្ឃពល ន្លងម ្យ 
ដ្ឋា ន្ម មរបរ និ្ងហតាពល មមបាន្ពិនិ្តយឃ ញីថា ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ភា្ឃគ្រចីន្បាន្និ្ង ំព ង
ពគ្រងរងគ្របសិទធភាពការង្ហរ និ្ង  ្ណភាពឃសវារបស់មលួន្ ន ងការឃគ្រជីសឃរសី ការគ្រ្ប់គ្រ្ង និ្ងការបញ្ជូ ន្
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ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃដ្ឋយចូលរមួជាមួយគ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ  ន ង
ការឃលី  មពស់ការផ្ដល់ភាពអង់អាច និ្ងការការោរសិទធិពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ជាបន្ែប ទ្ ប់។ 

 ទន្ទរមន្រងឃន្ុះ ្យ ដ្ឋា ន្ម មរបរ និ្ងហតាពល មម  ៏ឃៅពិនិ្តយឃ ញីផ្ងដដរថា ឃៅមាន្ទី
ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្មួយចំនួ្ន្ បាន្និ្ង ំព ងដំឃណីរការផ្ដល់ឃសវារ ការង្ហរជូន្ពលរដាដមមរឃ វ្ី
ការឃៅបរឃទសមិន្ទន់្បាន្គ្រតរមគ្រតូវតាមបទបបញ្ញតែិនន្អន្ គ្រ រតយឃលម១៩០ អន្គ្រ /ប  ច ុះនែៃទី១៧       
ដមសីហា ឆ្ន ២ំ០១១ និ្ងគ្របការ្្នន្គ្របកាសទងំឡាយរបស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ  
ជីវៈសគ្រមាប់ពគ្រងរងគ្របសិទធភាពនន្ការអន្ វតែអន្ គ្រ រតយឃន្ុះឃៅឃ យីឃទ។ 

 ចំណ ចទងំឡាយនន្ការអន្ វតែមិន្ទន់្គ្រតរមគ្រតូវរបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ រមួមាន្ដូច
ខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

 ១- មិន្ទន់្មាន្រដាបាលចាស់លាស់ ឬមាន្ដដរ ដតមិន្ទន់្មាន្សមតាភាព និ្ង  ្ណភាព។ 

២- មជឈមណឌ លដណ្តំគ្រមង់ទិសមលុះ មាន្រដាបាលមួយហា ់ដូចជាឃដ្ឋយដ  ពីរដាបាលនន្
ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ដដលទទួលស្ថគ ល់ឃដ្ឋយគ្រ សួង អាគ្រស័យឃដ្ឋយបាន្បង្ហា ញ
ឃចញនូ្វការគ្រ្ប់គ្រ្ងមួយដដលមិន្សាិតឃៅឃគ្រកាមទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ផ្លូវការ ឬការ
បង្ហា ញឃចញនូ្វការល ់អាជាញ ប័ណណបន្ែ ដដលម សពីឃាលការណ៍ ំណត់របស់គ្រ សួង។ 

១០-ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ភា្ឃគ្រចីន្ ឃៅមិន្ទន់្បាន្អន្ វតែការដណ្តំគ្រមង់ទិសពល
 រម ន្ឃចញដំឃណីរឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវតាមគ្របកាសរបស់គ្រ សួង និ្ង មមវ ិ្ ីដណ្តំគ្រមង់ទិស
ម ន្ឃចញដំឃណីរ(Pre-departure  Orientation Curriculum)ដដលគ្រតូវបាន្ដ្ឋ ់ឱ្យអន្ 
វតែឃៅឃ យី។ 

១២-ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្មួយចំនួ្ន្ឃៅមិន្ទន់្អន្ វតែបាន្គ្រតរមគ្រតូវតាមការដណ្ំ
របស់គ្រ សួងឃៅឃ យី ចំឃោុះការផ្សពវផ្ាយជាស្ថធារណៈអំពីដំណរ ងទ ់ទងដល់ការ
ឃគ្រជីសឃរសីពល រឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស។ 

អាគ្រស័យឃដ្ឋយមាន្ការពិនិ្តយឃ ញីនូ្វរាល់ចំណ ចទងំឡាយខ្ងឃលីឃន្ុះ ្យ ដ្ឋា ន្ម មរបរ 
និ្ងហតាពល មម សូមឃ វ្ីការដ្ឋស់ឃតឿន្ឃគ្រ ីន្រលំរ ឃ ងីវញិ និ្ង ជំរ ញឱ្យទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្
នី្មួយៗ ដដលអន្ វតែមិន្គ្រតរមគ្រតូវ គ្រតង់ចំណ ច្មួយ ឬ ចំណ ចមួយចំនួ្ន្្ ដូចបាន្ជគ្រមាបជូន្
ខ្ងឃលី ឬគ្របគ្រពរតែម សឆ្គងចំឃោុះបទបបញ្ញតែិជា្រមាន្្មួយរបស់គ្រពុះរាជា្ចគ្រ  មព ជា សូមពិ 
និ្តយ និ្ងឃ វ្ីការដ សគ្រមួលឃ ងីវញិជាប ទ្ ន់្ ឃដ្ឋយមិន្គ្រតូវបន្ែអន្ វតែម សឆ្គងឃទៀតឃ យី។ 

បទបបញ្ញតែិទងំឡាយឃ្ុះមាន្ជាអាទិ៍ ៖ 

- បទបបញ្ញតែិនន្ចាប់សដីពីការង្ហរ និ្ងចាប់សដីពីការគ្របឆ្ងំការជួញដូរមន្ សស 
- បទបបញ្ញតែិនន្គ្របកាសគ្រ សួងទទួលស្ថគ ល់ស្ថម ីគ្រ ុមហ  ន្ និ្ង ិចចសន្ារវាងទីភាន  ់ង្ហរ
ឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ និ្ងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណា ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 

- បទបបញ្ញតែិនន្អន្ គ្រ រតយឃលម១៩០ អន្គ្រ /ប  ច ុះនែៃទី១៧ ដមសីហា ឆ្ន ២ំ០១១ 
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- បទបបញ្ញតែិនន្គ្របកាសទងំ៨ របស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ សគ្រមាប់
ពគ្រងរងគ្របសិទធភាពនន្ការអន្ វតែអន្ គ្រ រតយឃលម១៩០។ 

-  មមវ ិ្ ីនន្វ គ្ដណ្តំគ្រមង់ទិសម ន្ឃចញដំឃណីរ(Pre-departure  Orientation 
Curriculum) ដដលបាន្គ្របកាសដ្ឋ ់ឱ្យអន្ វតែជាផ្លូវការ។ 

 ចំឃោុះ ំហ សឆ្គងទងំឡាយ្ដដលទ ់ទងន្រងការបឃងកីត និ្ងដំឃណីរការមជឈមណឌ ល
ដណ្តំគ្រមង់ទិសម ន្ឃចញដំឃណីរ  ៏ដូចជា ំហ សឆ្គងទ ់ទងន្រងការអន្ វតែដដលបាន្ចាត់ទ  
មណឌ លថាជាទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ដូចបាន្ជគ្រមាបជូន្ ន ងចំណ ចទី១ដល់ចំណ ចទី៤ខ្ងឃលី 
្យ ដ្ឋា ន្ម មរបរនិ្ងហតាពល មមតគ្រមូវឱ្យទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗពិនិ្តយ និ្ងដ សគ្រមួល
ជាប ទ្ ន់្ ន ងរយៈឃពលមិន្ឃលីសពីពីរសបាដ ហ៍ ឃដ្ឋយ្ិតពីនែៃទទួលបាន្ការដណ្ឃំន្ុះតឃៅ។ 

 ចំឃោុះការពគ្រងរងការអន្ វតែឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវតាមអន្ គ្រ រតយឃលម១៩០ និ្ងគ្របកាសទងំ៨ របស់
គ្រ សួង  ៏ដូចជាបទបបញ្ញតែិនន្ចាប់និ្ងបទបញ្ហជ ជា្រមាន្្្នន្គ្រពុះរាជា្ចគ្រ  មព ជា ្យ 
ដ្ឋា ន្ម មរបរនិ្ងហតាពល រ សូមឃ វ្ីការដ្ឋស់ឃតឿន្ឃគ្រ ីន្រលំរ ជាពិឃសស ចំឃោុះទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី
ឯ ជន្នី្មួយៗឃដីមបទីប់ស្ថក ត់ការអន្ វតែម សឆ្គង្្តាមគ្រ្ប់រូបភាព  ន ងឃាលបំណងការោរសិទធិ
និ្ងផ្លគ្របឃោជន៍្គ្រសបចាប់របស់ពល រដមមរ  ៏ដូចជាការការោរសិទធិ និ្ងផ្លគ្របឃោជន៍្របស់ទី
ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្នី្មួយៗផ្ងដដរ។ 
៩.  ិចចសន្ាសដីពីការបញ្ជូ ន្ មមសិ ាការដីមមរឃៅឃ វ្ី មមសិ ា និ្ងឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស  

 ិចចសន្ាឃន្ុះឃ វ្ីឃ ងីរវាងគ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃៅកាត់ “គ្រ សួង”និ្ង  
“គ្រ ុមហ  ន្” ៖ 
ម្របកា ៣. 
 “គ្រ ុមហ  ន្” មាន្កាតពវ ិចចទទួលម សគ្រតូវដ្ឋច់ខ្តឃលីការការោរ មមសិ ាការគី្របឆ្ងំឃៅន្រង
ការរឃំលាភបំោន្សិទធិ មមសិ ាការ ីការជួញដូរមន្ សស និ្ងការជួញដូរផ្លូវឃភទ។ ម ន្ឃពលឃចញដំឃណីរ
ឃៅឃ វ្ីការឃៅឯបរឃទសគ្រ ុមហ  ន្គ្រតូវធា្ឱ្យបាន្ថា  មមសិ ាការដីមមរទទួលបាន្ឃដ្ឋយគ្រ្ប់គ្រាន់្នូ្វ
ការអប់រដំណ្និំ្ងពន្យល់អំពី៖ 

- ល េមណឌ ការង្ហរ និ្ងរឃបៀបរបបឃ វ្ីការង្ហរគ្រសបតាម ិចចសន្ារ ការង្ហរឱ្យឃ វ្ីឃៅបរឃទស 
និ្ង ិចចសន្ាការង្ហរ និ្ងជាពិឃសសទទួលបាន្ការបណដ ុះប ដ្ លម មជំ្ញគ្រសបតាម
តគ្រមូវការ 

- រឃបៀបរបបរស់ឃៅ និ្ងទំឃន្ៀមទមាល ប់គ្របនពណីរបស់គ្របឃទសទទួល មមសិ ាការ។ី 
- រឃបៀបរបបសគ្រមាប់ទំ្ ់ទំន្ង និ្ងឃលម និ្ងអាសយដ្ឋា ន្ទ ់ទងឃៅឃពលដដលមាន្ការ
ចាបំាច់ និ្ងការរ ា និ្ងការបញ្ជូ ន្គ្របា ់ម គ្រសុ វញិ។ 

- ការយល់ដរងអំពីជមៃឺឆ្លង និ្ងជំងឺឃអដស៍  ៏ដូចជា វ ិ្ ីដែទសំ មភាព។ 
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ម្របការ ៥.  
 ម ន្ឃ វ្ីការផ្សពវផ្ាយ និ្ងឃគ្រជីសឃរសី មមសិ ាការ ី “គ្រ ុមហ  ន្” គ្រតូវមាន្ការអន្ ញ្ហញ តពី”គ្រ   
សួង”។ 
ម្របការ ៩. 
 “គ្រ ុមហ  ន្” គ្រតូវឃចញឃស្ថហ  យចំ្យជាម ន្ឃលីការពិនិ្តយកាយសមបទ និ្ង ដបបបទ 
ឃផ្សងៗរបស់ មមការសីគ្រមាប់ឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស  ន ងឃ្ុះរាល់ការចំ្យឃផ្សងៗដដលជាបន្ទ  
របស់ មមការនី្រងគ្រតូវសង“គ្រ ុមហ  ន្”វញិ ឃៅឃពលឃបី គ្របា ់ឈនួល។ រាល់សំណងដដល មមសិ ាការ ី
សងឃៅ”គ្រ ុមហ  ន្” ឃ្ុះ”គ្រ ុមហ  ន្” មិន្គ្រតូវយ ការគ្របា ់ឃលីសំណងឃ្ុះឃ យី។ រាល់ការចំ្យ
ដដល “គ្រ ុមហ  ន្” យ ពី មមសិ ាការគី្រតូវមាន្ការយល់គ្រពមពី “គ្រ សួង”។ 
 ១០. អន្ គ្រ រតយ សដីពី “ការផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្្មមតាជូន្ ពល រ ពលការនីិ្ និ្ង សិសស 
និ្សសតិដមមរ” របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ឃលម :២០៥ អន្គ្រប.ប   ច ុះនែៃទី ២០ ដមមិែ ្ ឆ្ន ២ំ០១៤  ៖ 
ាម្រា ១. 
 គ្រតូវបាន្ផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្្មមតា ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ ដដលគ្រតូវឃៅឃ វ្ីការឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ 
ឃៅបរឃទស ឃដ្ឋយអា រជាបន្ទ  របស់រដា ប  ដន្ែ ពល រ ពលការនីិ្ គ្រតូវបង់គ្របា ់ចំនួ្ន្៤(បួន្)ដ លាល អា
ឃម ឃរ  សគ្រមាប់នែលរូបែត។ 

ាម្រា ៣. 
 លិមិតឆ្លងដដន្្មមតា គ្រតូវផ្ដល់ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ និ្ង សិសស និ្សិសតដមមរ  ន ងរយៈឃពល
ោ ងយូរ២០(នមភ)នែៃនន្នែៃឃ វ្ីការ ្ិតចាប់ពីនែៃទទួលោ យឃសនីស ំ។ 

ាម្រា ៥. 
 រដាមស្តន្ែីទទួលបន្ទ  ទីសដីការ្ណៈរដាមស្តន្ែី រដាមស្តន្ែីគ្រ សួងមហានផ្ទ រដាមស្តន្ែីគ្រ សួងឃសដា ិចចនិ្ង
ហរិញ្ញវតា  រដាមស្តន្ែីគ្រ សួងការបរឃទសនិ្ងសហគ្របតិបតែិការអន្ែរជាតិ រដាមស្តន្ែីគ្រ សួងអប់រ ំ យ វជន្ និ្ង 
 ីឡា  រដាមស្តន្ែីគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ រដាមស្តន្ែីគ្រ្ប់គ្រ សួង និ្ងគ្របធាន្គ្រ្ប់ស្ថា ប័ន្
ោ ់ព័ន្ធ គ្រតូវទទួលបន្ទ  អន្ វតែអន្ គ្រ រតយឃន្ុះតាមភារ ិចចឃរៀងៗមលួន្ ចាប់ពីនែៃច ុះហតាលរខ្តឃៅ៕ 

 ១១. ឃសច ដីដណ្សំដីពី នី្តិវ ិ្ ី និ្ងដបបបទនន្ការផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្្មមតាជូន្ពល រ 
ពលការនីិ្ដមមរឃៅឃ វ្ីការឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ឃៅបរឃទសរបស់អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មមនន្គ្រ សួង
មហានផ្ទឃលម:០០២ ស.ណ.ន្    រាជធានី្ភនំឃពញ, នែៃទី១៨ ដម  កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖  

 ៣. អំពីរយៈឃពលនន្ការផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្ជូន្ពល រពលការនីិ្ឃៅឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ឃៅ
បរឃទស៖ 
 ការផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ ឃៅឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ឃៅបរឃទសគ្រតូវអន្ វតែ ន ង   
រយៈឃពល១៥នែៃោ ងយូរនន្នែៃឃ វ្ីការ។ រយៈឃពលឃន្ុះ្ិតចាប់ពីឃពលដដលស្ថមីពល រ ពលការនីិ្   
មាន  ់ៗបាន្ម បំឃពញដបបបទរចួរាល់ឃៅ្យ ដ្ឋា ន្លិមិតឆ្លងដដន្ ឬ ស្ថខ្លិមិតឆ្លងដដន្គ្របចាឃំមតែ 
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ឬ គ្រច ឃចញ-ចូលដតមួយសគ្រមាប់ការផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ ដដលបាន្និ្ង ំព ងឃ វ្ី
ការ ន ងគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ឃហយីមិន្ទន់្មាន្ឯ ស្ថរគ្រ្ប់គ្រាន់្។ 

១២. ស្ថរាចរដណ្សំដីពីការពគ្រងរងការអន្ វតែវធិាន្ការបដន្ាមឃដីមបឃីដ្ឋុះគ្រស្ថយ រណីពល
 រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ដមមរដដលវលិគ្រត ប់ពីគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ របស់គ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃលម : ១២/១៤ ប /ស.ណ.ន្មហ    ច ុះនែៃទី០៨  ដម  កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖ 

 
១.អគ្ានាយកដ្ឋា នការងារ ម្រតូេ ៖ 
ចំណុច ៤. គ្រតូវផ្សពវផ្ាយបញ្ជ ីឃ ម្ ុះទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រគ្រសបចាប់ ដដលច ុះបញ្ជ ិកាឃៅ

គ្រ សួងដល់ស្ថធារណជន្គ្រជាបឱ្យបាន្ទូលំទូលាយ និ្ងផ្ដល់ឯ ស្ថរោ ់ព័ន្ធន្រងការ
ច ុះឃគ្រជីសឃរសីពល ររបស់ប ដ្ ញភាន  ់ង្ហរ នន្ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ ដល់មន្ទីរ
ការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈរាជធានី្-ឃមតែ ឃដីមបចូីលរមួសហការគ្រតួតពិនិ្តយ និ្ង
តាមដ្ឋន្។ 

ចំណុច ៥. គ្រតួតពិនិ្តយឱ្យបាន្ហមត់ចត់នូ្វការអន្ វតែ ិចចសន្ារបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ 
និ្ងចាត់វធិាន្ការដ៏តរងរ រងចំឃោុះទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រទងំឡាយ្ ដដល
ជួលអាជាញ ប័ណណបន្ែ ឬមិន្បាន្ស ំការអន្ ញ្ហញ តមលរមស្ថរផ្ាយព័ត៌មាន្ សដីពីឱ្កាស
ការង្ហរឃៅបរឃទសតាមប ដ្ ញស្ថរព័ត៌មាន្ជាម ន្ ឬ មិន្បាន្អន្ វតែតាមបទបបញ្ញតែិ 
ចាប់ និ្ងឃសច ដីដណ្រំបស់គ្រ សួង។ គ្រតូវបឃងកីតឱ្យមាន្របបគ្របជ ំគ្រតួតពិនិ្តយគ្របចាគំ្រតី
មាស រវាងគ្រ សួង និ្ង ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ។ 

ចំណុច ៦. មិតមំសហការជាមួយអងគភាព្្ផ្ដល់ព័ត៌មាន្ឱ្កាសការង្ហរ និ្ងផ្ដល់ឃសវារ 
ការង្ហរ ន ងគ្រសុ ជូន្ពល រដដលឃទីបឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ម  មព ជាវញិឱ្យបាន្ទូលំ
ទូលាយតាមរយៈ ៖ 

 -មស្តន្ែីតំ្ងរបស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ដដលគ្របចាកំារឃៅគ្រ្ប់
ការោិល័យគ្រច ឃចញចូលដតមួយ  ន ងតំបន់្ឃសដា ិចចពិឃសសគ្រតូវឃ វ្ីការគ្របមូល និ្ង
ដណ្ដំល់គ្រ្ប់គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ សហគ្រាស សាិត ន ងតំបន់្ឃសដា ិចចពិឃសសឱ្យឃ វ្ីការបញ្ជូ ន្
ព័ត៌មាន្ឃគ្រជីសឃរសី មាល ងំពល មមម ទីភាន  ់ង្ហរជាតិម មរបរ និ្ងការង្ហរ។ 

 -គ្រ ុមអ្ិការ ិចចការង្ហរដតមួយ គ្រតូវគ្របមូលព័ត៌មាន្សដីពីការឃគ្រជីសឃរសី មាល ងំពល មម
ពីគ្រ រ្ុះស្ថា ន្ សហគ្រាស ឃដីមបឃីផ្ញីជូន្ទីភាន  ់ង្ហរជាតិម មរបរ និ្ងការង្ហរ ឃ វ្ីការ
ផ្សពវផ្ាយជូន្ពល រមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ និ្ងគ្របជាពលរដាដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី។ 
គ្រតូវឃ វ្ីការដណ្ដំល់គ្រ្ប់គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ សហគ្រាស ឱ្យបំឃពញកាតពវ ិចចរបស់មលួន្ ន ងការ
ឃផ្ញីព័ត៌មាន្ សដីពីការឃគ្រជីសឃរសី មាល ងំពល មមជូន្ទីភាន  ់ង្ហរជាតិម មរបរនិ្ងការង្ហរ។ 

 
 



80 

 

២. អគ្ានាយកដ្ឋា នអប់របំណដុ ុះបណាដ លបទចេកទទស និងេិជាា ជីេៈ ម្រតូេ ៖ 
 ១. ផ្ដល់ការបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈរយៈឃពលមលី និ្ង ម្យមដល់ពល រដដលមាន្បំណង 

ចង់ឃរៀន្វជិាជ ជីវៈសគ្រមាប់ដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី ន ងគ្រសុ ។ 

 ២. មិតមំឃរៀបចំ មមវ ិ្ ីបណដ ុះប ដ្ លជំ្ញ ដដលចាបំាច់សគ្រមាប់ឱ្យពល រអាចយ ឃៅ
បឃគ្រមីការង្ហរ ន ងគ្រសុ តាមតគ្រមូវការទីផ្ារការង្ហរ។ 

 ៣. ផ្ដល់ព័ត៌មាន្សដីពីវ គ្បណដ ុះប ដ្ លជំ្ញគ្រ្ប់គ្របឃភទ ឃដីមបឃី វ្ីការផ្សពវផ្ាយឱ្យបាន្
ទូលំទូលាយជូន្ដល់ពល រមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ពីបរឃទស និ្ងគ្របជាពលរដាដដលមាន្
ឃសច ដីគ្រតូវការបណដ ុះប ដ្ លឃលី  មពស់ជំ្ញ។ 

 ៤. គ្របមូលទិន្នន័្យអំពីការច ុះឃ ម្ ុះចូលឃរៀន្របស់ពល រតាមមជឈមណឌ ល។ 

 ៥.  ន ង រណីចាបំាច់គ្រតូវឃរៀបចំឃសនីមូលនិ្្ិពិឃសស របស់សឃមដចឃតឃជា្យ រដាមស្តន្ែី 
សគ្រមាប់ជួយគ្រទគ្រទង់ពល រ ដដលមាន្ការមវុះខ្តជីវភាព ន ងការសិ ាជំ្ញ
បឃចច ឃទសវជិាជ ជីវៈ។ 

 ៦. ចាត់តាងំជូន្ជន្បឃង្ហគ ល(Focal Point) ដដលគ្រតូវឃ វ្ីការទំ្ ់ទំន្ងជាមួយទីភាន  ់ 
ង្ហរជាតិម មរបរ និ្ងការង្ហរ ឃដីមបឃី វ្ីការផ្ទល ស់បដូរ និ្ងបញ្ជូ ន្ព័ត៌មាន្ឱ្យបាន្ឆ្ប់រហ័ស 
និ្ងមាន្គ្របសិទធភាពមពស់។ 

៣. ទីភាន ក់ងារជាតិម្ុខរបរ និងការងារ ម្រតូេ ៖ 
 ១. ឃរៀបចំច ុះឃ ម្ ុះរ ការង្ហរឃ វ្ី និ្ងបឃងកីតការផ្សពវផ្ាយអំពីព័ត៌មាន្ទីផ្ារការង្ហរ និ្ងឱ្

កាសការង្ហរ ន ងគ្រសុ ។ 
 ២. គ្របមូលព័ត៌មាន្ និ្ងឃ វ្ីបចច បបន្ន មម អំពីតគ្រមូវការឃគ្រជីសឃរសី មាល ងំពល មមគ្រ្ប់គ្របឃភទ 

ទូទងំគ្របឃទស ឃដីមបឃី វ្ីការផ្សពវផ្ាយឱ្យបាន្ទូលំទូលាយ និ្ងឆ្ប់រហ័សតាមរយៈ    
ឃ្ហទំព័រមជឈមណឌ លការង្ហរ មន្ទីរការង្ហររាជធានី្-ឃមតែ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន្គ្រ្ប់លំដ្ឋប់
ថាន  ់ គ្រពមទងំស្ថរព័ត៌មាន្ វទិយ  ទូរទសសន៍្ និ្ងមឃ្ាបាយឃផ្សងៗឃទៀត ជូន្ពល រ
មាត ភូមិនិ្វតែន៍្ពីគ្របឃទសនែ(បរឃទស) និ្ងគ្របជាពលរដាដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរ
ឃ វ្ី។ 

 ៣. គ្រ្ប់គ្រ្ងនិ្ងសហការចងគ្រ ងទិន្នន័្យអំពីពល រមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ពីគ្របឃទសនែ(បរ 
ឃទស)ឃដីមបឃី វ្ីការបូ សរ ប និ្ងរាយការណ៍ជូន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ  
ជីវៈ គ្រពមទងំផ្ដល់ជាម មចូលដល់អងគភាពោ ់ព័ន្ធ ន ងការចាត់វធិាន្ការអន្ែរា្មន៍្
ជួយដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី និ្ងបណដ ុះប ដ្ លជំ្ញទន់្ឃពលឃវលាជូន្ពល រដដល
បាន្ឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្។ 

 ៤. សហការជាមួយមន្ទីរការង្ហររាជធានី្-ឃមតែ អាជាញ ្រគ្រ្ប់លំដ្ឋប់ថាន  ់  គ្រពមទងំគ្រ ុម
ហ  ន្ គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ សហគ្រាស្្ ឃដីមបឃីរៀបចំឃវទិកាការង្ហរឃៅតាមមូលដ្ឋា ន្ឃាលឃៅ 



81 

 

សំឃៅផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្អំពីឱ្កាសការង្ហរ ការបណដ ុះប ដ្ លជំ្ញ និ្ងជួយដសវង
រ ការង្ហរឃ វ្ី ន ងគ្រសុ ជូន្ដល់ពល រមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ពីគ្របឃទសនែ(បរឃទស) និ្ងគ្របជា
ពលរដាដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី។ 

 ៥. ទំ្ ់ទំន្ងជាមួយមន្ទីរការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈរាជធានី្-ឃមតែនិ្ងគ្រ រ្ុះស្ថា ន្ 
អប់របំណដ ុះប ដ្ លបឃចច ឃទស និ្ងវជិាជ ជីវៈ ឃគ្រកាមឱ្វាទគ្រ សួងឃដីមបសី ំឃ ម្ ុះជន្
បឃង្ហគ ល(Focal Point) ឃដីមបឃី វ្ីការទំ្ ់ទំន្ងផ្ទល ស់បដូរ និ្ង បញ្ជូ ន្ព័ត៌មាន្ឃៅវញិ
ឃៅម បាន្ឆ្ប់រហ័ស និ្ងមាន្គ្របសិទធភាព។ 

៤. ម្នទីរការងារ និង បណដុ ុះបណាដ លេិជាា ជីេៈ រាជធានី-ទខតត ម្រតូេ ៖ 
 ១. ឃ វ្ីការគ្របមូលព័ត៌មាន្ សដីពីការឃគ្រជីសឃរសី មាល ងំពល មម ពីគ្រ រ្ុះស្ថា ន្ សហគ្រាស គ្រ្ប់

គ្របឃភទ ឃដីមបឃីផ្ញីជូន្ទីភាន  ់ង្ហរជាតិម មរបរ និ្ងការង្ហរ និ្ងឃ វ្ីការផ្សពវផ្ាយឱ្យបាន្
ទូលំទូលាយដល់ពល រមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ពីគ្របឃទសនែ(បរឃទស) និ្ងគ្របជាពលរដាដដល
 ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ីឃៅ ន ងរាជធានី្-ឃមតែ សាិតឃគ្រកាមដដន្សមតា ិចចរបស់មលួន្។ 

២. សហការជាមួយអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន្គ្រ្ប់លំដ្ឋប់ថាន  ់ ឃ វ្ីការគ្របមូល ចងគ្រ ង និ្ង
គ្រ្ប់គ្រ្ងទិន្នន័្យ សដីពីពល រមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ពីគ្របឃទសនែ(បរឃទស)ឱ្យបាន្ចាស់ 
លាស់ឃដីមបឃីផ្ញីជូន្ទីភាន  ់ង្ហរជាតិម មរបរនិ្ងការង្ហរ គ្រពមទងំចាត់វធិាន្ការអន្ែរា្មន៍្ 
ឱ្យបាន្ទន់្ឃពលឃវលា។ 

 ៣. គ្រតូវសហការជាមួយទីភាន  ់ង្ហរជាតិម មរបរនិ្ងការង្ហរ និ្ងអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន្គ្រ្ប់
លំដ្ឋប់ថាន  ់ ឃរៀបចំឃវទិការង្ហរការឃៅតាមមូលដ្ឋា ន្ ដដលមាន្ពល រមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ពី
គ្របឃទសនែ(បរឃទស) និ្ងគ្របជាពលរដា ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ីឃគ្រចីន្សំឃៅផ្សពវផ្ាយ
ព័ត៌មាន្អំពីឱ្កាសការង្ហរ ន ងគ្រសុ  និ្ង ផ្ដល់ឃសវាជួយដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ីឱ្ យបាន្ឆ្ប់
រហ័សនិ្ងង្ហយគ្រសួល គ្រពមទងំជួយាគំ្រទដល់គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ សហគ្រាស្្ ដដល ំព ង
គ្រតូវការឃគ្រជីសឃរសី មាល ងំពល មម។ 

 ៤. ចាត់តាងំជន្បឃង្ហគ ល(Focal Point)ដដលគ្រតូវការឃ វ្ីការទំ្ ់ទំន្ងជាមួយទីភាន  ់ង្ហរ
ជាតិម មរបរនិ្ងការង្ហរ ឃដីមបឃី វ្ីការផ្ទល ស់បដូរ និ្ងបញ្ជូ ន្ព័ត៌មាន្ឱ្យបាន្ឆ្ប់រហ័ស និ្ង
មាន្គ្របសិទធភាពមពស់។ 

 ៥. ជួយសគ្រមួលពល រ ន ងការរ ការង្ហរឃ វ្ីតាមឃរាងចគ្រ សហគ្រាស ដដលមាន្ទីតាងំឃៅ
រាជធានី្-ឃមតែ ឃហយី ំព ងគ្រតូវការឃគ្រជីសឃរសីពល រ។ 

 ៦. គ្រតូវឃរៀបចំផ្ដល់ព័ត៌មាន្ដល់អាជាញ ្រមាន្សមតា ិចចនូ្វបញ្ជ ីឃ ម្ ុះទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី
ពល រគ្រសបចាប់ដដលបាន្ច ុះបញ្ជ ិកា ជាមួយគ្រ សួង និ្ងគ្រតូវគ្រតួតពិនិ្តយ តាមដ្ឋន្ 
ឱ្យបាន្ហមត់ចត់នូ្វស មមភាពរបស់ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រឃៅ ន ងមូលដ្ឋា ន្របស់
មលួន្ ឃដីមបទីប់ស្ថក ត់ការជួលអាជាញ ប័ណណបន្ែាន  និ្ងឃ វ្ីការឃគ្រជីសឃរសីឃដ្ឋយម សចាប់។ 
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 ១៣. ឃសច ដីដណ្សំដីពីការផ្ដល់ឃសវារ ការង្ហរ ន ងគ្របឃទសជូន្ដល់ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវស
ន៍្ដដលឃទីបវលិគ្រត ប់ពីគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ និ្ងគ្របជាពលរដាដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរ របស់
គ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃលម : ០១៣/១៤  ប /ស.ណ.ន្    ច ុះនែៃទី០៨  ដម     
  កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖ 

ឃដីមបឃីលី  មពស់គ្របសិទធភាពនន្ការអន្ វតែលិមិតឃលម ៩០៣ សជណ អវ ច ុះនែៃទី២៥ ដមមិែ 
្ ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់ទីសដីការ្ណៈរដាមស្តន្ែី សដីពីការឃដ្ឋុះគ្រស្ថយនិ្ងរ ការង្ហរ ន ងគ្របឃទសជូន្ពល រ
ឃទសន្ែរគ្របឃវសន្៍ដមមរដដលឃទីបវលិគ្រត ប់ពីគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍(បរឃទស) និ្ងគ្របជាពលរដា
ដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ សូមឃ វ្ីការដណ្ដំល់ពល រ 
និ្ងគ្របជាពលរដាដូចខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

១. ការទទួលព័ត៌មាន្អំពីឱ្កាសការង្ហរ និ្ងការច ុះឃ ម្ ុះជួយរ ការង្ហរ ន ងគ្របឃទស 

 បចច បបន្នគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈបាន្គ្របមូលព័ត៌មាន្សដីពីតគ្រមូវការ មាល ងំ
ពល មម ន ងវសិ័យ សិ មម ឧសាហ មម សំណង់ និ្ងឃសវា មម បាន្ចំនួ្ន្៣៩,០០ ដន្លងពីប ដ្ គ្រ ុម
ហ  ន្ គ្រ រ្ុះស្ថា ន្ សហគ្រាស្្ទងំឃៅ ន ងរាជធានី្ភនំឃពញ និ្ងប ដ្ ឃមតែ្្ ជាពិឃសសឃៅឃមតែ
 ដ្ ល  ំពង់សពឺ  ំពង់ឆ្ន ងំ ឃោ ិ្៍ស្ថត់ ឃសៀមរាប ប ទ្ យមាន្ជ័យ តាដ វ ស្ថវ យឃរៀងគ្រពុះសីហន្  
និ្ងឃកាុះ  ង។ គ្រ សួងន្រងបន្ែគ្របមូលចងគ្រ ង និ្ងផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្ឱ្កាសការង្ហរពីប ដ្ ្ឃគ្រមាង
វនិិ្ឃោ្្្ ជាពិឃសសពី្ឃគ្រមាងវនិិ្ឃោ្បរឃទស។ 

 ទន្ទរមន្រងការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្សដីពីឱ្កាសការង្ហរឃន្ុះ ទីភាន  ់ង្ហរជាតិម មរបរនិ្ងការង្ហរ 
និ្ងមន្ទីរការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈរាជធានី្-ឃមតែ បាន្ន្រង ំព ងឃរៀបចំឃវទិកាការង្ហរឃៅតាម
គ្រសុ និ្ងឃមតែមួយចំនួ្ន្( មមវ ិ្ ីឃគ្រជីសឃរសី មាល ងំពល មមចល័ត) ឃដ្ឋយ្ឃំៅជាមួយនូ្វមាច ស់ឃរាង
ចគ្រ  សហគ្រាសដដល ំព ងមាន្តគ្រមូវការ មាល ងំពល មមច ុះឃៅពន្យល់បង្ហា ញអំពីឱ្កាសការង្ហរនិ្ង
ល េមណឌ ការង្ហរ និ្ងឃគ្រជីសឃរសី មាល ងំពល មមដល់មូលដ្ឋា ន្ដតមដង។ 
 ឃដីមបទីទួលបាន្នូ្វព័ត៌មាន្អំពីឱ្កាសការង្ហរ និ្ង ឃសវាជួយរ ការង្ហរជូន្ដូចបាន្ជគ្រមាប
ជូន្ខ្ងឃលី សូមពល រដមមរដដលឃទីបគ្រត ប់ពីគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍(បរឃទស) និ្ងគ្របជាពលរដា
ដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី ឃមតាែ អឃញ្ជ ីញឃៅទំ្ ់ទំន្ង និ្ង ច ុះឃ ម្ ុះឃៅឃរៀងរាល់ឃមា ង និ្ងនែៃឃ វ្ី
ការ ឃៅតាមទី ដន្លង្មួយ ដូចខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

- ្យ ដ្ឋា ន្ម មរបរ និ្ង ហតាពល រនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ តាមរ
យៈទូរសពទឃលម ០១១ ៨៩៨ ៩១២ ឬ ០១២ ៩៣៩ ២៩៣ ឬ ០១២ ៩២៨ ៧៦៩ 
ឬ ០១២ ៧០៧ ៧៨៧។ 

- ទីភាន  ់ង្ហរជាតិម មរបរ និ្ងការង្ហរនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈតាមរយៈ
ទូរសពទឃលម ០១២ ៦៦៦ ៥៩១ ឬ ឃ្ហទំពរ WWW.nea.gov.kh។ 

- មន្ទីរការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ រាជធានី្-ឃមតែ ដដលឃៅដ បរទីលំឃៅដ្ឋា ន្។ 
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- មជឈមណឌ លការង្ហររាជធានី្ភនំឃពញ ទូរសពទឃលម ០២៣ ៦៣៣ ៦០០២ ឬ ០៧៧ 
២៣២ ៣៧៨ 

- មជឈមណឌ លការង្ហរឃមតែបាត់ដំបង ទូរសពទឃលម ០៥៣ ៧៣៣ ១១១ ឬ ០១៦ ៩២៦ 
៦៥៥ 

- មជឈមណឌ លការង្ហរឃមតែឃសៀមរាប ទូរសពទឃលម ០៦៣ ២១០ ២៧៧ ឬ ០១៦ ៥៣៦ 
៦៥៥ 

- មជឈមណឌ លការង្ហរឃមតែ ំពត ទូរសពទឃលម ០៣៣ ២១០ ២៧៧ ឬ ០១៦ ៥០៦ 
៦៥៥ 

- មជឈមណឌ លការង្ហរឃមតែស្ថវ យឃរៀង ទូរសពទឃលម ០៤៤ ៧១៥២៧៧ ឬ ០១៦ ៦៤៦ 
៦៥៥  

- មជឈមណឌ លការង្ហរឃមតែ ំពង់ចាម  ទូរសពទឃលម ០៤២ ២១០ ២៧៧ ឬ ០១៦ ៦៥៦ 
៦៥៥ 

- មជឈមណឌ លការង្ហរឃមតែតាដ វ ទូរសពទឃលម ០៣២ ២១០ ២៧៧ ឬ ០១៦ ៦៧៦ 
៦៥៥ 

 ២. ឱ្កាសទទួលបាន្ការអប់របំណដ ុះប ដ្ លបឃចច ឃទស និ្ងវជិាជ ជីវៈ 
 ចំឃោុះពលរដា ដដលមាន្បំណងចង់អភិវឌ្ឍជំ្ញវជិាជ ជីវៈ សូមឃៅច ុះឃ ម្ ុះស ំចូលឃរៀន្ជំ 
្ញឃៅតាមគ្រ រ្ុះស្ថា ន្អប់របំណដ ុះប ដ្ លបឃចច ឃទស និ្ងវជិាជ ជីវៈទងំ៣៨ របស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ង
បណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ដដលសាិតឃៅតាមរាជធានី្-ឃមតែទងំ២៥ ដដលមាន្អាសយដ្ឋា ន្របស់មលួន្។ 
 ចំឃោុះពល រដដលឃទីបវលិគ្រត ប់ម ពីគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍(បរឃទស) គ្រ សួងបាន្
ឃរៀបចំឃបី វ គ្បណដ ុះប ដ្ លជំ្ញមលីដផ្ន  សិ មម ឧសាហ មម បឃចច ឃទស សិបប មម ឃទសចរណ៍ 
សំណង់ និ្ងឃសវា មម ឃដ្ឋយឥត្ិតនែលជាឃគ្រចីន្វ គ្ដដលរយៈឃពលចាប់ពី ១សបាដ ហ៍ ដល់៤ ដម។  
១៤. សដីពីនី្តិវ ិ្ ីនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ឃៅឃ វ្ីការឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ 
ឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍របស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ ល វជិាជ ជីវៈ របស់ គ្រ សួងការង្ហរ 
និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃលម : ១៤/១៤  ប /ស.រ.ច ច ុះនែៃទី១៦  ដម  កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖ 

  ន្លងម គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈបាន្សឃងកតឃ ញីថា ពល រ ពលការនីិ្ 
ដមមរ ដដលមាន្បំណងឃចញឃៅឃ វ្ីកាឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍(បរឃទស) ឃៅព ំ
ទន់្បាន្យល់ចាស់អំពីនី្តិវ ិ្ ី និ្ង ដបបបទនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ឃៅឃ យី។ 

 ឃដីមបបីឃងកីន្ការយល់ដរងដល់ស្ថធារណៈជន្ និ្ងគ្របសិទធភាព ន ងការជួយដល់ពល រ ពលការ ិ
នី្ដមមរដដលមាន្បំណងឃៅឃ វ្ីការឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍(បរឃទស) គ្រ សួង
ការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ សូមជូន្ដំណរ ង និ្ង ឃ វ្ីការដណ្ដូំចខ្ងឃគ្រកាម ៖ 
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 ក. អំពីទីកន្នែងចុុះទ ម្ ុះទៅម្រពុះរាជាណាចម្រកនៃឡង់ ៍ 
 ពល រ ពលការនីិ្ ដដលមាន្អាយ ចាប់ពី១៨ឆ្ន ឃំ ងីឃៅ ឃហយីមាន្បំណងឃៅគ្រពុះរាជា្
ចគ្រ នែ ង់ដ៍គ្រតូវឃ វ្ីការទំ្ ់ទំន្ងច ុះឃ ម្ ុះ និ្ងឃរៀបចំដបបបទឃៅឃរៀងរាល់ឃមា ងនិ្ងនែៃឃ វ្ីការតាមទី
 ដន្លងដូចខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

 ១. ្យ ដ្ឋា ន្ម មរបរ និ្ង ហតាពល រនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 
 ២. មន្ទីរការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឬ គ្រច ឃចញចូលដតមួយ ឬ គ្រ ុមការង្ហរចល័ត

គ្រសបតាមឃាលឃៅស្ថខ្ផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្របស់គ្រ សួងមហានផ្ទ ដដលរមួមាន្ ឃមតែបាត់
ដំបង ប ទ្ យមាន្ជ័យ ឧតដរមាន្ជ័យ ឃកាុះ  ង នប លិន្ ឃសៀមរាប  ំពង់្ំ  ំពង់ចាម ស្ថវ យ
ឃរៀង នគ្រពដវង និ្ង តាដ វ។ 

 ខ. អំពីការបញ្ជា ក់ភាពជាពលករម្រសបចាប់សម្រាប់ទ្វើលខិិតឆ្ែងន្ ន 
 មាន្វ ិ្ ី៣(បី)ោ ង ឃដីមបទីទួលបាន្ការបញ្ហជ  ់ភាពជាពល រគ្រសបចាប់ឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្រពុះ
រាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍  ៖ 

១. ចំឃោុះពល រ ពលការនីិ្ ដដលមាន្បំណងឃៅឃ វ្ីការតាមរយៈទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្
(គ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រ) ដដលបាន្ច ុះបញ្ជ ីឃៅគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ
ជីវៈ គ្រតូវ ៖ 

- មាន្ ិចចសន្ាការង្ហរជាមួយគ្រ ុមហ  ន្ ឃរាងចគ្រ  សហគ្រាស ឬ និ្ឃោជ ឃៅគ្រពុះរាជា
្ចគ្រ នែ ង់ដ៍  តាមរយៈគ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រគ្រសបចាប់ដដលបាន្ច ុះបញ្ជ ិកាឃៅ
គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 

- បំឃពញោ យឃសនីស ំឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ ដដលមាន្ភាជ ប់រូបែតទំហំ 
៤X៦ ចំនួ្ន្ ៣សន្លរ  

- ប័ណណពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស( Overseas Cambodian Worker Card)
ដដលមាន្ហតាឃលខ្អ គ្្យ ការង្ហរនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 

២. ចំឃោុះពល រ ពលការនីិ្ដដលមាន្បំណងឃៅឃ វ្ីការឃដ្ឋយមលួន្ឯង តាមរយៈអ គ្្យ 
ដ្ឋា ន្ការង្ហរ ឬមន្ទីរការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ ល
វជិាជ ជីវៈ គ្រតូវ ៖ 
- មាន្ឯ ស្ថររបស់អាជាញ ្រនែដដលបញ្ហជ  ់ថាមាន្ការង្ហរគ្រសបចាប់ឃៅនែ 
- បំឃពញោ យឃសនីស ំឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ ដដលមាន្ភាជ ប់រូបែតទំហំ 

៤X៦ ចំនួ្ន្ ៣សន្លរ  
- មាន្ប័ណណពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស(Overseas Cambodian Worker 

Card)ដដលមាន្ហតាឃលខ្អ គ្្យ ការង្ហរនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ ល
វជិាជ ជីវៈ។ 
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៣. ចំឃោុះពល រ ពលការនីិ្ដដលបាន្ន្រង ំព ងឃ វ្ីការឃៅ ន ងគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ 
ឃហយីមិន្ទន់្មាន្ឯ ស្ថរគ្រ្ប់គ្រាន់្តាមចាប់ គ្រតូវ៖ 

- ឃៅបំឃពញដបបបទឃៅការោិល័យ “គ្រច ឃចញ-ចូលដតមួយ” តាមទី ដន្លងដូចខ្ង
ឃគ្រកាម ៖ 

- ការោិល័យ “គ្រច ឃចញ-ចូលដតមួយ” គ្រច ឃបា យដប ត ឃមតែប ទ្ យមាន្ជ័យ 
 - ការោិល័យ “គ្រច ឃចញ-ចូលដតមួយ” គ្រច គ្រពំ ឃមតែនប លិន្ 

 - ការោិល័យ “គ្រច ឃចញ-ចូលដតមួយ” គ្រច ចាោំម ឃមតែឃកាុះ  ង 

  - ការោិល័យ “គ្រច ឃចញ-ចូលដតមួយ” គ្រច អូរស្ថម ច់ ឃមតែឧតដរមាន្ជ័យ 

 - មាន្ឯ ស្ថររបស់អាជាញ ្រនែដដលបញ្ហជ  ់ថាមាន្ការង្ហរគ្រសបចាប់ឃៅនែ 

- បំឃពញោ យឃសនីស ំឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ ដដលមាន្ភាជ ប់រូបែតទំហំ 
៤X៦ ចំនួ្ន្ ៣សន្លរ  

- មាន្ប័ណណពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស( Overseas Cambodian Worker 

Card)ដដលមាន្ហតាឃលខ្អ គ្្យ ការង្ហរនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ
ជីវៈ។ 

ប ទ្ ប់ពីពល រ ពលការនីិ្បាន្បំឃពញដបបបទខ្ងឃលី មស្តន្ែីនន្គ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឬ មស្តន្ែីនន្មន្ទីរការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈឬ មស្តន្ែីនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈគ្របចាគំ្រច ឃចញចូលដតមួយ ន្រងឃរៀបចំបញ្ជ ីឃ ម្ ុះឃសនីស ំឃ វ្ីលិមិតឆ្លងដដន្្មមតា 
ឃដ្ឋយអា រជាបន្ទ  របស់រដា ឃៅអ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មម ឬ ស្ថខ្ផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្គ្របចាំ
ឃមតែ ឬ គ្របចាគំ្រច នន្គ្រ សួងមហានផ្ទ។ 

គ្. អំពីការទ្វើលខិិតឆ្ែងន្ ន 
ប ទ្ ប់ពីមាន្ការបញ្ហជ  ់ភាពជាពល រគ្រសបចាប់ ពល រ ពលការនីិ្គ្រតូវឃៅបំឃពញសំណ ំ ដបប

បទស ំផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្្មមតាឃដ្ឋយផ្ទទ ល់មលួន្ ឃៅ្យ ដ្ឋា ន្លិមិតឆ្លងដដន្នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែ
សញ្ហញ ណ មម ឬឃៅស្ថខ្ផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្គ្របចាឃំមតែ ឬ គ្របចាគំ្រច ឃចញចូលដតមួយដូចជា បំឃពញ
ោ យឃសនីស ំលិមិតឆ្លងដដន្ ែតរូប ផ្ដិតឃចច គ្រមាមនដ ច ុះហតាឃលខ្ វាស់ មពស ់និ្ងយ ភិន្ភា្ស្ថល  ស្ថន ម។ 

 ឃ. អំពីការទ្វើទិដ្ឋា ការការងារ 
 ប ទ្ ប់ពីពល រ ពលការនីិ្ទទួលបាន្លិមិតឆ្លងដដន្ឃ្ុះ ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្(គ្រ ុម
ហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រ) ឬ ពល រ ពលការនីិ្ គ្រតូវយ លិមិតឆ្លងដដន្ម ្យ ដ្ឋា ន្ម មរបរ និ្ងហតា
ពល មមនន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរ ឬមន្ទីរការង្ហរបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃដីមបឃីរៀបចំបញ្ជ ីឃ ម្ ុះជូន្
គ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈច ុះហតាឃលខ្ ឃផ្ញីឃៅគ្រ សួងការបរឃទសនិ្ងសហគ្របតិបតែិ
ការអន្ែរជាតិ ឃដីមបឃីសនីស ំទិដ្ឋា ការការង្ហរ និ្ងឃផ្ញីឃៅគ្រ សួងការង្ហរនែ ឃដីមបឃីសនីស ំអន្ ញ្ហញ តចូលឃៅឃ វ្ី
ការឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍។ 
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 ទទួលបាន្ស្ថរាចរឃន្ុះ សូមស្ថធារណជន្ ពល រ ពលការនីិ្ ឃមតាែ គ្រជាប និ្ងអឃញ្ជ ីញឃៅ
ទំ្ ់ទំន្ងឃគ្រជីសឃរសីវ ិ្ ីស្ថស្តសែ្មួយ តាមការ្ួរ៕       

១៥. ស្ថរាចរសដីពីនី្តិវ ិ្ ីនន្ការទទួលោ យស ំឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ និ្ង
ការបញ្ហជ  ់ភាពជាពល រគ្រសបចាប់ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ របស់គ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ   ឃលម : ០១៧/១៤  ប /ស.រ.ច     ច ុះនែៃទី១៦  ដម  កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖ 

ចំណ ច ម. មន្ទីរការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈរាជធានី្ ឃមតែ គ្រតូវ ៖ 
 - សគ្រមបសគ្រមួល និ្ងទំ្ ់ទំន្ងជាមួយអភិបាលនន្្ណៈអភិបាលឃមតែឃរៀបចំឱ្យមាន្

 ដន្លងសមគ្រសបមួយដដលអាចអន្ ញ្ហញ តឱ្យមស្តន្ែីរបស់មន្ទីរ និ្ងមស្តន្ែីរបស់ស្ថខ្ផ្ដល់លិមិត 
ឆ្លងដដន្នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មមគ្រ សួងមហានផ្ទឃ វ្ីការដ បរាន  សំឃៅបងកភាព
ង្ហយគ្រសួលដល់ពល រ ពលការនីិ្ 

 - ចាត់តាងំមស្តន្ែីចំនួ្ន្ ២រូប ឬ ចំនួ្ន្សមគ្រសប្មួយឱ្យបាន្ចាស់លាស់ឃដីមបសីហការ
ជាមួយមស្តន្ែីស្ថខ្ផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មមគ្រ សួងមហានផ្ទ 
និ្ងឃដីមបទីទួលបន្ទ  ឃ វ្ីសំណ ំ ឯ ស្ថរស ំលិមិតឆ្លងដដន្្មមតាជូន្ពល រ ពលការនីិ្ 
ឃដ្ឋយអា រជាបន្ទ  របស់រដា 

 - សគ្រមបសគ្រមួលផ្ដល់ទី ដន្លងសគ្រមាប់ប គ្លិ គ្រ ុមហ  ន្ ដដលជានដ្ូរបស់គ្រ សួង ន ងការ
ឃចញប័ណណពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស(Overseas Cambodian Worker 
Card) 

- ទទួលពិនិ្តយសំណ ំ ឯ ស្ថរបញ្ជ ីឃ ម្ ុះពល រ ពលការនីិ្ដមមរ ដដលបាន្ដ្ឋ ់ោ យស ំឃៅឃ វ្ី
ការឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ តាមរយៈទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្
(គ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រ)ដដលបាន្ច ុះបញ្ជ ិកាឃៅគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ ល
វជិាជ ជីវៈ។  

១៦. ឃសច ដីដណ្សំដីពីនី្តិវ ិ្ ីនន្ការផ្ដល់ភាពគ្រសបចាប់ដល់ពល រ មព ជាដដល ំព ងស្ថន  ់
ឃៅ និ្ង ឃ វ្ីការឃៅគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍ របស់គ្រ សួងគ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 
ឃលម : ០២៣/១៤  ប /ស.ណ.ន្     ច ុះនែៃទី១៩  ដម ញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖ 
ចំណ ច  . តំ្ងរបស់គ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ គ្រតូវ៖ 

- ឃរៀបសំណ ំ ឯ ស្ថរសគ្រមាប់ឃ វ្ីលិមិតឆ្លងដដន្្មមតាជូន្ពល រ ឃដ្ឋយអា រជាបន្ទ  
របស់រដាតាមស្ថម រតីគ្របកាសរមួរវាងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ និ្ង 
គ្រ សួងមហានផ្ទ។ 

ចំណ ច  ្.  គ្រ សួងមហានផ្ទគ្រតូវមាន្ ៖ 
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 - បំឃពញដបបបទផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ដមមរដដលគ្រតូវឃៅឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ 
ឃៅបរឃទសឃដ្ឋយអា រជាបន្ទ  របស់រដា តាមសំណ ំ ឯ ស្ថរឃសនីស ំរបស់មស្តន្ែីគ្រ ុមការង្ហរ
អន្ែរគ្រ សួងចល័តរបស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ។ 

 - ផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្្មមតាជូន្ពល រ ពលការនីិ្ដដលគ្រតូវបាន្ឃៅឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ឃៅ
បរឃទស ន ងរយៈឃពលោ ងយូរ១៥នែៃនន្នែៃឃ វ្ីការ ប ទ្ ប់ពីពល រ ពលការនីិ្បាន្បំឃពញ
ដបបបទគ្រតរមគ្រតូវឃៅគ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តរបស់អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មម 
និ្ងអ គ្្យ ដ្ឋា ន្អឃ ែ្ គ្របឃវសន៍្នន្គ្រ សួងមហានផ្ទ។ 

 - បំឃពញដបបបទផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្ឃដ្ឋយផ្ទទ ល់ដល់ពល រ ពលការនីិ្ ដូចជា ៖ 

➢ បំឃពញោ យស ំលិមិតឆ្លងដដន្ 

➢ ែតរូប 

➢ ផ្ដិតឃចច គ្រមាមនដ 

➢ និ្ងយ ភិន្ភា្ស្ថល  ស្ថន ម 

- ពិនិ្តយឯ ស្ថរដដលពល រគ្រតូវភាជ ប់ម ជាមួយ រមួមាន្ ៖ 

➢ សំប គ្រត ំឃណីត ឬ អតែសញ្ហញ ណប័ណណសញ្ហជ តិដមមរ និ្ង 

➢ ឃសៀវឃៅស្ថន  ់ឃៅ ឬ ឃសៀវឃៅគ្រ្ួស្ថរ(ចាប់ឃដីម ឬ ចាប់ែតចមលងដដលមាន្ការ
បញ្ហជ  ់ថា បាន្ែតចមលងគ្រតរមគ្រតូវតាមចាប់ឃដីម)។    

 ១៧.  គ្របកាសអន្ែរគ្រ សួងសដីពីនី្តិវ ិ្ ី និ្ង ដបបបទនន្ការឃចញលិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជា
ឃ វ្ីការឃៅបរឃទស របស់គ្រ សួងមហានផ្ទ និ្ង  គ្រ សងួការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ   ឃលម 
៣៦៩៦ គ្រប   ច ុះនែៃទី២៣ ដមសីហា ឆ្ន ២ំ០១៥ ៖    
ម្របការ ១. 
 គ្របកាសឃន្ុះមាន្ឃាលបំណង ំណត់អំពីនី្តិវ ិ្ ី និ្ងដបបបទនន្ការឃចញ ការដ ហូត ការ
បដិឃស្លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទស សំឃៅបងកភាពង្ហយគ្រសួលដល់ពល រ មព ជា
ទទួលបាន្ឯ ស្ថរសគ្រមាប់ឃ វ្ីដំឃណីរឆ្លងដដន្ដី គ្រពុះរាជា្ចគ្រ  មព ជា ឃៅកាន់្គ្របឃទសដដលពល រ
 មព ជាទទួលបាន្ការអន្ ញ្ហញ តឱ្យស្ថន  ់ឃៅ និ្ងឃ វ្ីការង្ហរជាផ្លូវការ។ 

ម្របការ ២. 
 ពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការង្ហរជាផ្លូវការឃៅបរឃទស សំឃៅដល់ពល រដដលមាន្ ិចចសន្ាការង្ហរ 
និ្ងមាន្ការបញ្ហជ  ់ទទួលស្ថគ ល់ឃដ្ឋយគ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈគ្រសបតាមចាប់ជា្រ
មាន្។ 
ម្របការ ៣.  

 គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃ វ្ីគ្របតិភូ មមអំ្ចជូន្ អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរ
ឃដីមប ី៖ 
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- ឃចញឯ ស្ថរបញ្ហជ  ់ទទួលស្ថគ ល់ពល រ មព ជាឃ វ្ីការង្ហរឃៅបរឃទស និ្ងប័ណណពល រ
 មព ជា ទីឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ជូន្ពល រ មព ជា 

- ឃរៀបចំសំណ ំ ដបបបទឃសនីស ំលិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទសជូន្ពល
 រ មព ជាប ទ្ ប់ពីទទួលបាន្សំណ ំ ឯ ស្ថរពីទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ ឬ ពល រ 
ពលការនីិ្ រយៈឃពលោ ងយូរ០២នែៃន្នែៃឃ វ្ីការ បញ្ជូ ន្ឃៅអ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែ
សញ្ហញ ណ មមរបស់គ្រ សួងមហានផ្ទ 

- ឃលី សំឃណីរឃៅអ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មម ចំណ ុះគ្រ សួងមហានផ្ទ សដីពីការដ 
ហូត ឬ បដិឃស្លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទស  ន ង រណីឃគ្របីគ្របាស់
ម សឃាលឃៅ ឬ ដ លង ឬបាត់។ 

ម្របការ ៤. 
 គ្រ សួងមហានផ្ទ ឃ វ្ីគ្របតិភូ មមអំ្ចជូន្ អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មមឃដីមប ី៖ 

- ពិនិ្តយសឃគ្រមចផ្ដល់លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទសជូន្ពល រ មព ជា 
តាមសំណ ំ ឯ ស្ថរឃសនីស ំរបស់អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរ នន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 

- ឃចញលិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទស  ន ងរយៈឃពលោ ងយូរ១៥នែៃ 
នន្នែៃឃ វ្ីការ ប ទ្ ប់ពីពល របាន្បំឃពញដបបបទគ្រតរមគ្រតូវ ឃៅ្យ ដ្ឋា ន្
លិមិតឆ្លងដដន្នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មម 

- ដ ហូត ឬ បដិឃស្លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទស  ន ង រណីឃគ្របី
គ្របាស់ម សឃាលឃៅ ឬ ដ លង ឬបាត់។ 

ម្របការ ៥. 
 ពល រ មព ជាដដលមាន្ឃ ម្ ុះ ន ងសំណ ំ ឯ ស្ថរឃសនីស ំផ្ដល់លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ី
ការឃៅបរឃទសរបស់អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរនន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ គ្រតូវ ៖ 

- បំឃពញសំណ ំ ដបបបទស ំផ្ដល់លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃដ្ឋយ
ផ្ទទ ល់ ដូចជា ៖ 

+ បំឃពញោ យឃសនីស ំផ្ដល់ឃលីលិមិតឃ វ្ីដំឃណីរ ែតរូប ផ្ដិតឃចច គ្រមាមនដ ច ុះហតាឃលខ្ 
វាស់ មពស់ និ្ងយ ភិន្ភា្ស្ថល  ស្ថន ម 

+ ភាជ ប់ម ជាមួយនូ្វឯ ស្ថរចាប់ឃដីម ឬ ចាប់ែតចមលងគ្រតរមគ្រតូវតាមចាប់ឃដីមដូច
ខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

 -អតែសញ្ហញ ណប័ណណសញ្ហជ តិដមមរ ឬ សំប គ្រត ំឃណីត និ្ង 

 -ឃសៀវឃៅស្ថន  ់ឃៅ ឬ ឃសៀវឃៅគ្រ្ួស្ថរ ឬ  
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 -ឯ ស្ថរបញ្ហជ  ់អតែសញ្ហញ ណឃផ្សងឃទៀតដដលឃចញឃដ្ឋយអាជាញ ្រមាន្សមតា
 ិចច។ 

ម្របការ ៦. 
 គ្រ សួងមហានផ្ទ និ្ង គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ មាន្ភារ ិចចរមួសហការ
ជាមួយាន  ឃដីមបជួីយសគ្រមួលដល់ការបំឃពញដបបបទផ្ដល់លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរ 
ឃទស និ្ងប័ណណពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ជូន្ពល រ មព ជាដដលបាន្ន្រង ំព ងស្ថន  ់ឃៅឃ វ្ី
ការឃៅបរឃទស ឃហយីមិន្ទន់្មាន្ឯ ស្ថរគ្រ្ប់គ្រាន់្តាមចាប់ ឃដីមបទីទួលបាន្ការអន្ ញ្ហញ តឱ្យស្ថន  ់
ឃៅ និ្ងឃ វ្ីការង្ហរជាផ្លូវការ។ 

 ដបបបទដដលគ្រតូវអន្ វតែសគ្រមាប់ការឃចញលិមិតឃ វ្ីដំឃណីរឃន្ុះ គ្រតូវបាន្ ំណត់ដូចតឃៅ ៖ 

- អតែសញ្ហញ ណប័ណណសញ្ហជ តិដមមរ ឬសំប គ្រត ំឃណីត និ្ងឃសៀវឃៅស្ថន  ់ឃៅ ឬ ឃសៀវឃៅ
គ្រ្ួស្ថរ 

- ប័ណណ ឬឯ ស្ថរដដលអន្ ញ្ហញ តឱ្យឃ វ្ីការ ដដលឃចញឃដ្ឋយអាជាញ ្រមាន្សមតា ិចច
របស់គ្របឃទសដដលពល រ មព ជាបាន្ន្រង ំព ងឃ វ្ីការង្ហរ 

- បញ្ជ ីឃ ម្ ុះពល រ មព ជា ឃរៀបចំឃដ្ឋយមស្តន្ែីគ្រ សួងការង្ហរ និ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 
ឃដ្ឋយដផ្ា ឃលីប័ណណ ឬ ឯ ស្ថរដដលអន្ ញ្ហញ តឱ្យឃ វ្ីការង្ហរដដលឃចញឃដ្ឋយអាជាញ
្រមាន្សមតា ិចចរបស់គ្របឃទសឃ្ុះ 

- ផ្ដល់បង្ហក ន់្នដជូន្ពល រ សគ្រមាប់ការទទួលយ លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការ
ឃៅបរឃទស។ 

ម្របការ ៧. 
 គ្រតូវដ ហូត ឬ បដិឃស្លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ន ង រណី ៖ 

- អន ដដលកាន់្លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទសមិន្ដមន្ជាពលរដាដមមរ 
- អន ដដលកាន់្លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទសមិន្មាន្ប័ណណពល រ
 មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឬ មិន្មាន្ឃ ម្ ុះ ន ងបញ្ជ ីសំណ ំ ឯ ស្ថរឃសនីស ំលិមិតឃ វ្ី
ដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទសរបស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 

- អន ដដលកាន់្កាប់ឬ ឃគ្របីគ្របាស់លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទស មិន្
ដមន្ជាពល រ មព ជា ឃ វ្ីការជាផ្លូវការឃៅបរឃទសតាមរយៈគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះ
ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ 

- លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទសដដលដ លង ឬ បាត់។ 
ម្របការ ៨. 
 គ្រតូវទទួលទណឌ  មមរដាបាលឬ/និ្ងទទួលឃទសតាមចាប់ជា្រមាន្ចំឃោុះជន្្ដដល៖ 
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- ផ្ដល់ព័ត៌មាន្ម សពីការពិត ន ងសំណ ំ ដបបបទស ំផ្ដល់លិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ី
ការឃៅបរឃទស 

- ដ លង ឃកាស ឬ សរឃសរគ្រតួតឃលីលិមិតឃ វ្ីដំឃណីរពល រ មព ជាឃ វ្ីការឃៅបរឃទសដល់
ជន្្ដដលមិន្ដមន្ជាពល រ មព ជាគ្រតូវឃៅឃ វ្ីការជាផ្លូវការឃៅបរឃទស។ 

ម្របការ ៩. 
 បទបបញ្ញតែិទងំឡាយ្ដដលផ្ទ យន្រងគ្របកាសឃន្ុះគ្រតូវទ  ជានិ្រា រណ៍។ 

ម្របការ ១០. 
 អ គ្ឃលខ្្ិការនន្អ គ្ឃលខ្្ិការដ្ឋា ន្  អ គ្្យ នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ មម អ គ្
្យ នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ភសែ ភារ និ្ង ហរិញ្ញវតា  អ គ្្យ នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ និ្ងគ្របធាន្អងគភាព
ោ ់ព័ន្ធ្្នន្គ្រ សួងមហានផ្ទ អ គ្្យ នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្ការង្ហរ អ គ្្យ នន្អ គ្្យ ដ្ឋា ន្រដា
បាលនិ្ងហរិញ្ញវតា  គ្របធាន្អងគភាពោ ់ព័ន្ធ្្នន្គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ គ្រតូវ
ទទួលបន្ទ  អន្ វតែគ្របកាសអន្ែរគ្រ សួងឃន្ុះតាមភារ ិចចឃរៀងៗមលួន្ចាប់ពីនែៃច ុះហតាឃលខ្តឃៅ។
 ១៨. ឃសច ដីជូន្ដំណរ ងរបស់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈច ុះនែៃទី២៤ ដមមិែ 
្ ឆ្ន ២ំ០១៤៖ 
 កាលពីនែៃទី២៤ ដមមិែ ្ ឆ្ន ២ំ០១៤ គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ បាន្ឃបី  ិចច
គ្របជ ំជាមួយទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ មព ជា ឃដីមបីពិភា ាអំពីនី្តិវ ិ្ ីនន្ការឃរៀបចំដបបបទជូន្ពល
 រឃៅឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ឃៅគ្របឃទសនែ ដដលទទួលបាន្លទធផ្លដូចតឃៅ៖ 
 ១. គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ  ំណត់ឱ្យទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរឃីសពល រទងំ
អស់គ្រតូវមាន្ ិចចសន្ាចាស់លាស់ជាមួយគ្រ ុមហ  ន្នដ្ូឃៅគ្របឃទសនែ។  ន ង ិចចសន្ាគ្រតូវ ំណត់ឱ្យ
បាន្ចាស់នូ្វចំនួ្ន្ និ្ងគ្របឃភទពល រដដលគ្រ ុមហ  ន្នដ្ូឃៅគ្របួឃទសនែទទួលបាន្សិទធិគ្រសបចាប់ ន ង
ការឃគ្របីគ្របាស់ពល រ មព ជាគ្រសបចាប់ឃដ្ឋយមាន្ឯ ស្ថរឃោងគ្រតរមគ្រតូវ។ 
 ២. ពល រដដលឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែ គ្រតូវមាន្ ិចចសន្ាការង្ហរជាមួយគ្រ ុមហ  ន្ដដលទទួល
ឱ្យឃ វ្ីការ។  ិចចសន្ាឃន្ុះ អាចឃ វ្ីតាមរយៈទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ មព ជា ន ងគ្របឃទស្មួយ ឬ
អាចឃ វ្ីផ្ទទ ល់រវាងពល រ និ្ងគ្រ មហ  ន្ទទួលឱ្យឃ វ្ីការង្ហរ។ 
 ៣. ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ មព ជា មិន្យ  នគ្រមឃសវា មិន្កាត់គ្របា ់ឈនួលពីពល រជា
ដ្ឋច់ខ្ត។ 
 ៤. ពល រគ្រតូវបង់គ្របា ់ចំ្យឃលីឃសវា ដូចតឃៅ៖ 
  - ប័ណណពល រ មព ជាឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ចំនួ្ន្១០ ដ លាល រអាឃម រ ិ 
  - លិមិតឆ្លងដដន្ពល រ ចំនួ្ន្ ៤ ដ លាល រអាឃម រ ិ 
  - ទិដ្ឋា ការការង្ហរឃៅស្ថា ន្ទូតនែគ្របចាគំ្របឃទស មព ជាចំនួ្ន្២០ ដ លាល រអាឃម រ ិ 
  - គ្របា ់ឃស្ថហ  យឃ វ្ីដំឃណីរឃៅកាន់្ទីគ្រ ុងឃបា យដប តចំនួ្ន្ ១០ ដ លាល រអាឃម រ ិ 
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  - គ្របា ់អាហារតាមផ្លូវឃ វ្ីដំឃណីរចំនួ្ន្ ៥ដ លាល រអាឃម រ ិ 
  ការបង់គ្របា ់គ្រតូវឃ វ្ីឃ ងីតាមដំ្ ់កាលនី្មួយៗតាមការជា ់ដសដង។ 
 ៥. គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ សហការជាមួយ គ្រ សួង ស្ថា ប័ន្ោ ់ព័ន្ធ្្
 ន ងការផ្ដល់ឃសវាជូន្ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ មព ជាឱ្យទន់្ឃពលឃវលា និ្ងមាន្គ្របសិទធភាព។ 
  ចាត់ការម ឺងមា ត់តាមចាប់ចំឃោុះពួ ឃមមយល់និ្ងពួ ឧគ្រ ិដាជន្ ជួញដូរពល រម សចាប់។ 
 ៦. ពល រដដលមាន្បំណងឃៅឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ឃៅគ្របឃទសនែ សូមអឃញ្ជ ីញទំ្ ់ទំន្ងតាម
មន្ទីរការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈរាជធានី្-ឃមតែ ឃដីមបទីទួលព័ត៌មាន្និ្ងច ុះឃ ម្ ុះជាមួយទី
ភាន  ់ង្ហរ ឃគ្រជីសឃរសីពល រ មព ជា។ 

តាមរយៈការគ្រស្ថវគ្រជាវឃន្ុះឃយងីអាចវាយតនមលជារមួបាន្ថា  គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ ល
វជិាជ ជីវៈ គ្រ សួងការបរឃទសនិ្ងសហគ្របតិបតែិការអន្ែរជាតិ គ្រ សួងមហានផ្ទ និ្ងស្ថា ប័ន្ោ ់ព័ន្ធឃផ្សងៗ 
ឃទៀត  បាន្មិតមំឃរៀបចំលិមិតបទដ្ឋា ន្្តិយ តែជាឃគ្រចីន្ និ្ងរមួសហការអន្ វតែ ឃដីមបចំី្ គ្រសុ 
របស់ពល រឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មាន្ភាពគ្រសបចាប់ ការឃលី  មពស់ល េមណឌ ការង្ហរ និ្ងភាពស មដ ម
នន្ទំ្ ់ទំន្ងវជិាជ ជីវៈ  ៏ដូចជា ស វតាិភាពការង្ហរបាន្លាគ្របឃសីរ ដដលសហ្មជាតិនិ្ងអន្ែរជាតិបាន្
ទទួលស្ថគ ល់ និ្ងកាល យជា តាែ  ំណត់ដ៏សំខ្ន់្ សគ្រមាប់ការអភិវឌ្ឍឃៅ មព ជា ទងំដផ្ន ឃសដា ិចច និ្ង
ទងំដផ្ន សងគម។  

ជា ់ដសដងឃគ្រកាយពីរាជរដ្ឋា ភិបាល មព ជាបាន្ឃចញអន្ គ្រ ិតយឃលម១៩០ អន្គ្រ .ប  ច ុះនែៃទី
១៧ ដមសីហា ឆ្ន ២ំ០១១ សដីពីការគ្រ្ប់គ្រ្ងឃលីការបញ្ជូ ន្ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស តាមរយៈទី
ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ  ៏បាន្ឃចញគ្របកាសមួយចំនួ្ន្
ឃទៀតឃដីមបដីណ្បំដន្ាមឃលីមលរមស្ថរនន្អន្ គ្រ រតយឱ្យកាន់្ដតចាស់លាស់ ឃហយីម ដល់បចច បបន្នឃន្ុះទី
ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ភា្ឃគ្រចីន្ជាមួយស្ថា ប័ន្ោ ់ព័ន្ធឃផ្សងឃទៀត បាន្អន្ វតែគ្រតរមគ្រតូវតាមមលរម
ដដលបាន្ដចងទងំអស់ឃ្ុះ និ្ងបាន្ឃ វ្ីការពគ្រងរងគ្របសិទធភាពនន្ការគ្រ្ប់គ្រ្ង និ្ងការោរពល រដមមរ
ឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស្ួរឱ្យ ត់សមាគ ល់។ 

 ឃទុះជាោ ងឃន្ុះ ដី ការគ្រស្ថវគ្រជាវរបស់ឃយងីមញ  ំ  ៏បាន្រ ឃ ញីផ្ងដដរថា ឃៅមាន្គ្របការមួយ
ចំនួ្ន្ឃទៀត ដដលភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្មួយចំនួ្ន្ និ្ងស្ថា ប័ន្ោ ់ព័ន្ធមលុះ  ៏ឃៅមិន្ទន់្អន្ វតែ
បាន្លាគ្របឃសីរឃៅឃ យីនូ្វបទបបញ្ញតែិនន្អន្ គ្រ រតយឃលម១៩០ អន្.ប  ច ុះនែៃទី១៧ ដមសីហា ឆ្ន ំ
២០១១សដីពីការគ្រ្ប់គ្រ្ងឃលីការបញ្ជូ ន្ពល រដមមរឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទសតាមរយៈទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី 
ឯ ជន្  ៏ដូចជា គ្របកាសមួយចំនួ្ន្ដដលគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈបាន្ឃចញសគ្រមាប់
ពគ្រងរងគ្របសិទធភាពនន្ការអន្ វតែបទបបញ្ញតែិនន្ចាប់ដដលមាន្ជា្រមាន្។  

 ន ងឃាលឃៅឃលី  មពស់ការពគ្រងរងគ្របសិទធភាពនន្ការផ្ដល់ឃសវារ ការង្ហរឱ្យឃ វ្ីឃៅបរឃទស 
ការឃលី  មពស់ និ្ងការការោរសិទធិពល រឃទសសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជា  ៏ដូចជាការល បបំបាត់បាត ភូត
អស មមឃដីមបសី វតាិភាពពល រចំ្ គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ជាពិឃសសការបឃងកីតការង្ហរឃ វ្ី
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សគ្រមាប់ពល រដមមរឱ្យគ្រតូវតាមជំ្ញឃគ្រកាយមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ម  មព ជាវញិ ឃដីមបចូីលរមួអភិវឌ្ឍឃសដា
 ិចចជាតិ ឃយងីមញ ំសូមបដន្ាមយន្ែការមួយចំនួ្ន្ដូចខ្ងឃគ្រកាម៖ 

ទីមួយ- បឃងកីតគ្រ ុមការង្ហរនន្គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័ត ដដលមាន្សមាសភាព 
តំ្ងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ   តំ្ងទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្ឬនិ្ឃោជ  
តំ្ងគ្រ សួងមហានផ្ទដដលជំ្ញោ ់ព័ន្ធនិ្ងការផ្ដល់លិមិតបទដ្ឋា ន្(អ គ្្យ ដ្ឋា ន្អតែសញ្ហញ ណ
 មម ឬ ស្ថខ្ផ្ដល់លិមិតឆ្លងដដន្គ្របចាឃំមតែ ឬ គ្របចាគំ្រច នន្គ្រ សួងមហានផ្ទ)  តំ្ងមន្ទីរការង្ហរ និ្ង
បណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈរាជធានី្-ឃមតែ និ្ងតំ្ង្ណៈអភិបាលរាជធានី្-ឃមតែទងំអស់។ 

ទីពីរ- គ្រ ុមការង្ហរនន្គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច ឃរៀបចំឃវទិកាការង្ហរ និ្ង
សិកាេ ស្ថលាឃៅតាមមូលដ្ឋា ន្ឃាលឃៅនន្ចំ្ គ្រស ុរបស់ពលរដា មព ជា ឃដីមបផី្សពវផ្ាយជូន្ដល់
ស្ថធារណៈជន្នូ្វព័ត៌មាន្អំពីឱ្កាសការង្ហរ ការបណដ ុះប ដ្ លជំ្ញ និ្ងជួយដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី
ទងំ ន ងគ្របឃទស និ្ងឃគ្រៅគ្របឃទស ជូន្គ្របជាពលរដា ដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី ន ងគ្រសុ ។ 

ទីបី- គ្រ ុមការង្ហរនន្គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច ផ្សពវផ្ាយឃដីមបបីឃងកីន្
ការយល់ដរងដល់ស្ថធារណៈជន្ដដលមាន្បំណងឃចញឃៅឃ វ្ីការឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឱ្យ 
បាន្ដរងអំពីគ្រ ុមហ  ន្ គ្របឃភទការង្ហរ អតាគ្របឃោជន៍្ ឃផ្សងៗដដលន្រងទទួលបាន្  ៏ដូចជា អំពីនី្តិវ ិ្ ី 
និ្ង ដបបបទនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ឃដ្ឋយគ្រសបចាប់។ 

ទីបួន្-  គ្រ ុមការង្ហរនន្គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចចបញ្ជូ ន្ឃ ម្ ុះ និ្ងអាសយ 

ដ្ឋា ន្របស់គ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រដដលទទួលការអន្ ញ្ហញ ត ឃៅឱ្យអាជាញ ្រដដន្ដីោ ់ព័ន្ធបាន្គ្រជាប 
និ្ងផ្សពវផ្ាយឱ្យបាន្ទូលំទូលាយជូន្គ្របជាពលរដា រមួជាមួយឯ ស្ថរបញ្ហជ  ់និ្ងល េមណឌ ្្ 
ដដលជាការទទួលម សគ្រតូវរបស់គ្រ ុមហ  ន្ចំឃោុះរដានិ្ងពល រ ឃដីមបឃីចៀសវាងការដ លងបន្លំពីជន្    
មិលមូច។ 

ទីគ្របា-ំ គ្រ ុមការង្ហរនន្គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច គ្រតួតពិនិ្តយសំណ ំ ឯ 
ស្ថរបញ្ជ ីឃ ម្ ុះពល រ ពលការនីិ្ដមមរ ដដលបាន្ដ្ឋ ់ោ យស ំឃៅឃ វ្ីការឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ឃៅប ដ្ គ្រ ុម
ហ  ន្ ន ងគ្របឃទសឬឃគ្រៅគ្របឃទស តាមរយៈទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីឯ ជន្(គ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រ)
ដដលបាន្ច ុះបញ្ជ ិកាឃៅគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ ល ឬតាមរយៈគ្រ សួងការង្ហរ។ 

ទីគ្របាមួំយ- គ្រ ុមការង្ហរនន្គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច តាមដ្ឋន្ គ្រតួតពិនិ្តយ
សំណ ំ ឯ ស្ថរសគ្រមាប់ឃ វ្ីលិមិតឆ្លងដដន្្មមតាជូន្ពល រ ឃដ្ឋយអា រជាបន្ទ  របស់រដាតាមស្ថម រតី
គ្របកាសរមួរវាងគ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ និ្ង គ្រ សួងមហានផ្ទ។ លិមិតឆ្លងដដន្្មមតា
គ្រតូវបាន្ជូន្ពល រ ពលការនីិ្ ដដលគ្រតូវបាន្ឃៅឃ វ្ីការគ្រសបចាប់ឃៅបរឃទស  ន ងរយៈឃពលោ ងយូរ
១៥នែៃ  នន្នែៃឃ វ្ីការ ។ 
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ទីគ្របាពីំរ- គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច តាមដ្ឋន្ គ្រតួតពិនិ្តយ វាយតនមលឃៅ
ឃលីនី្តិវ ិ្ ី និ្ងការអន្ វតែរបស់គ្រ ុមហ  ន្ដដលមាន្ភារ ិចច ឃគ្រជីសឃរសី បណដ ុះប ដ្ ល បញ្ជូ ន្ ឃដីមបី
ធា្ស វតាិភាព និ្ងផ្លគ្របឃោជន៍្ពល រ មព ជា។ 

ទីគ្របាបីំ-  គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច គ្រតួតពិនិ្តយឱ្យបាន្ហមត់ចត់នូ្វការអន្ 
វតែ ិចចសន្ារបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ និ្ងចាត់វធិាន្ការដ៏តរងរ រងចំឃោុះទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី
ពល រទងំឡាយ្ ដដលមិន្បាន្អន្ វតែតាមបទបបញ្ញតែិ ចាប់ និ្ងឃសច ដីដណ្រំបស់គ្រ សួង។ 

៣.២ យនតការទម្របើម្របាសក់ាែ ងំពលករទម្រកាយម្រតឡប់ពីទម្រៅម្របទទសេិញ 
លទធផ្លគ្រស្ថវគ្រជាវរបស់ឃយងី បាន្បង្ហា ញឱ្យឃ ញីថា   ន ងចំឃ្មពល រដដលបាន្ឃ វ្ីការ

ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃហយីបាន្គ្រត ប់ម គ្រសុ  ំឃណីតវញិចំនួ្ន្៨៩៨្ ់ដដលគ្រតូវបាន្សមាភ ស ្ឺមាន្ 
ពល រចំនួ្ន្៣០៤្ ់(៣៣,៩%)គ្រត ប់ឃ វ្ីដគ្រសចមាក ររបស់មលួន្ដូចឃដីមវញិ ឃគ្រៅពីឃន្ុះ្ឺមាន្របរ
ឃផ្សងៗាន ដដលភា្ឃគ្រចីន្មិន្គ្រតូវតាមការង្ហរដដលមលួន្បាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស។ ពល រដដលគ្រប ប
របរគ្រតូវតាមជំ្ញ៦៧្ ់(៧,៥%)  គ្របហា ់គ្របដហលមាន្ចំនួ្ន្៧៨្ ់(៨,៧%)និ្ងមិន្គ្រតូវ
ជំ្ញ៦៣៣្ ់(៧0,៥%)។ ការណ៍ឃន្ុះប ដ្ លពី ឃៅ ន ងគ្រសុ មិន្មាន្ការង្ហរដូចាន ន្រងការង្ហរ
ដដលពួ ាត់បាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មិន្មាន្ឃដីមទ ន្គ្រ្ប់គ្រាន់្ឃដីមបបីឃងកីតរបរដូចាន ន្រងការង្ហរ
ដដលបាន្ឃ វ្ី និ្ងាម ន្ទំន្  ចិតែឃៅឃលីទីផ្ារផ្លិតផ្ល(ផ្លិតបាន្ប  ដន្ែមិន្ទទួលផ្លចំឃណញ)។ 

 ឃដីមបឃីលី  មពស់គ្របសិទធភាពនន្ការអន្ វតែលិមិតឃលម ៩០៣ សជណ អវ ច ុះនែៃទី២៥ ដម
មិែ ្ ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់ទីសដីការ្ណៈរដាមស្តន្ែី សដីពីការឃដ្ឋុះគ្រស្ថយនិ្ងរ ការង្ហរ ន ងគ្របឃទសជូន្ពល
 រឃទសន្ែរគ្របឃវសន្៍ដមមរដដលឃទីបវលិគ្រត ប់ពីគ្រពុះរាជា្ចគ្រ នែ ង់ដ៍   ៏ដូចជាពល រឃទសន្ែរ
គ្របឃវសន៍្ដមមរ ដដលវលិគ្រត ប់ម ពីឃ វ្ីការឃៅបរឃទសឱ្យមាន្ការង្ហរឃ វ្ីឃៅតាមជំ្ញ និ្ងបទ
ពិឃស្ថ្ន៍្ដដលបាន្ឃ វ្ី ជាមួយន្រងគ្របជាពលរដាដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី ន ងគ្រសុ  ឃដីមបចូីលរមួ
ជំរ ញការអភិវឌ្ឍឃសដា ិចចជាតិ ឃយងីមញ ំឃសនីបដន្ាមយន្ែការមួយចំនួ្ន្ដូចខ្ងឃគ្រកាម ៖ 

ទីមួយ- គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច តាមដ្ឋន្ គ្រតួតពិនិ្តយ ពីឃលីទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីស
ឃរសីដដលមាន្កាតពវ ិចចឃរៀបចំដំឃណីរការមាត ភូមិនិ្វតែន៍្របស់ពល រទងំអស់ ឱ្យបាន្គ្រតរមគ្រតូវ ឃៅ
ឃពលដដល ិចចសន្ាការង្ហររបស់ពួ ឃ្្ន្ដល់ទីបញ្ច ប់ ។ 

ទីពីរ- គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច តាមដ្ឋន្ គ្រតួតពិនិ្តយ ពីឃលីទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីស
ឃរសីដដលមាន្កាតពវ ិចចបញ្ជូ ន្ពល រទងំអស់ដដលបាន្ឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែ៍ឃៅឃពលដដលចប់ ិចចសន្ា
ការង្ហរឃៅដល់គ្រ សួងការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ ឃដីមបចី ុះបញ្ជ ិកានិ្ងទទួលលិមិតបញ្ហជ  ់អំពី
ការង្ហរដដលពល របាន្អន្ វតែឃៅបរឃទស។ 

ទីបី-  គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច គ្រតួតពិនិ្តយឱ្យបាន្ហមត់ចត់នូ្វការអន្ វតែ ិចច
សន្ារបស់ទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ និ្ងចាត់វធិាន្ការដ៏តរងរ រងចំឃោុះទីភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសីពល រ
ទងំឡាយ្ ដដលមិន្បាន្អន្ វតែតាមបទបបញ្ញតែិ ចាប់ និ្ងឃសច ដីដណ្រំបស់គ្រ សួង។  
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ទីបួន្- គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច សហការជាមួយអងគភាព្្ផ្ដល់ព័ត៌មាន្
ឱ្កាសការង្ហរ និ្ងផ្ដល់ឃសវារ ការង្ហរ ន ងគ្រសុ ជូន្ពល រដដលឃទីបឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ម  មព ជាវញិ 
និ្ងផ្សពវផ្ាយជូន្ពល រមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ និ្ងគ្របជាពលរដាដដល ំព ងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី។ 

ទីម្របា-ំ  គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច តាមដ្ឋន្ គ្រតួតពិនិ្តយ ពីឃលីការបណដ ុះ 

ប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ រយៈឃពលមលី និ្ង ម្យមដល់ពល រដដលមាន្បំណងចង់ឃរៀន្វជិាជ ជីវៈសគ្រមាប់ដសវងរ 
ការង្ហរឃ វ្ី ន ងគ្រសុ ដដលចាបំាច់សគ្រមាប់ឱ្យពល រអាចយ ឃៅបឃគ្រមីការង្ហរ ន ងគ្រសុ តាមតគ្រមូវការទី
ផ្ារការង្ហរ។ 

 ទីគ្របាមួំយ- គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច  គ្របមូលពល រដមមរទងំអស់ដដលឃទីប
ឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ម  មព ជាវញិ តាមជំ្ញនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ដដលបាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ឃហយីដបង
ដច តាមដផ្ន ជំ្ញនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្របស់ពួ ឃ្ និ្ងបឃងកីតជាគ្រ ុមផ្លិត មម(តាមជំ្ញ)។ 

 ទីគ្របាពីំរ- គ្រ ុមការង្ហរអន្ែរគ្រ សួងចល័តមាន្ភារ ិចច បឃងកីតជាគ្រ ុមផ្លិត មម(តាមជំ្ញ) 
ឃហយីគ្រតូវបឃងកីតឱ្យកាល យឃៅជាសហ រណ៍ផ្លិត មមនូ្វគ្របឃភទទំនិ្ញតាមតគ្រមូវការទីផ្ារជា ់ដសដង 
ចំដណ ឯ  ដន្លងផ្លិត មមជាបន្ទ  របស់រដ្ឋា ភិបាល ្ឺអាគ្រស័យឃៅតាមការឃគ្រជីសយ ឯ ឃទសនី្យ
 មមតាមភូមិស្ថស្តសែដដលគ្រតូវបាន្ ំណត់ឃដ្ឋយគ្រ ុមអន ជំ្ញ  និ្ងមឃ្ាបាយផ្លិត មម ្ឺពរងដផ្ា 
ឃលីទ ន្របស់រដា ការឧបតាមភ្ន្របស់រដ្ឋា ភិបាល  ឬ រដានិ្ងឯ ជន្៕ 
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ជំពូក៤ 
លទធផ្សលរពំឹងទុក 

 
 ៤.១ ផ្សលម្របទោជនប៍ុគ្ាល 

- ពល រដដលមាន្បំណងឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ និ្ងឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសតាមការសឃគ្រមចចិតែ
របស់មលួន្ឃដ្ឋយាម ន្ការបងេិតបងេំពីអន ដនទ ន្រងមាន្សមតាភាពជំ្ញម ន្ឃចញឃៅឃ វ្ីការ 
បាន្ដរងជាម ន្អំពីគ្របឃទស គ្រ ុមហ  ន្ គ្របឃភទការង្ហរ  ចំ្យ ចំណូល អតាគ្របឃោជន៍្
និ្ងបញ្ហា ឃផ្សងៗ ដដលមលួន្ន្រងជួបគ្របទុះ ឃហយីន្រងអាចឃគ្រតៀមមលួន្ទ  ជាម ន្។ 

- ពល រដដលមាន្បំណងឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ និ្ងឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃជឿជា ់ថាអវីៗទងំ
អស់ ្ឺគ្របគ្រពរតែឃៅឃដ្ឋយគ្រសបចាប់ មិន្មាន្ការឆ្ឃបា  រឃំលាភ បំោន្ តាមរូបភាព្
មួយ ពីជន្ឬគ្រ ុមមិលមូចឃ យី។ 

- ពល រដដលមាន្បំណងឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ និ្ងឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃជឿជា ់ថា ឃគ្រកាយ
ឃពលបញ្ច ប់ ិចចសន្ាការង្ហរឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ្ឺពួ ឃ្ន្រងមាន្ការង្ហរឃ វ្ី ន ងគ្រសុ ដូចាន
ន្រងការង្ហរនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ដដលមលួន្បាន្ឃ វ្ីឃៅបរឃទស។ 

៤.២ ផ្សលម្របទោជន៍សងាម្ជាត ិ
-  មាល ងំពល មមនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ការង្ហររបស់ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន្៍ដមមរទងំអស់ ដដល
បាន្ឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្គ្រតូវបាន្គ្របមូលផ្ដ ំតាមរយៈស្ថា ប័ន្រដាមាន្អងគការចាត់តាងំចាស់ 
លាស់គ្រតរមគ្រតូវ ឃហយីគ្រតូវបាន្យ ម ឃគ្របីគ្របាស់ជាគ្របឃោជន៍្ជួយជំរ ញ ំឃណីន្ការអភិ    
វឌ្ឍឃសដា ិចចនិ្ងសងគមជាតិ។ 

-  មាល ងំពល មមនិ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ការង្ហររបស់ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ដមមរដដលបាន្ឃ វ្ី
មាត ភូមិនិ្វតែន៍្ ្ឺ មាន្ការង្ហរឃ វ្ី មាន្គ្របា ់ចំណូល បឃដ្ឋយចិរភាព កាត់បន្ាយភាពគ្រ ីគ្រ  
បងកភាពស មដ ម ន ងសងគមគ្រ្ួស្ថរ និ្ង ន ងសងគម មព ជាទងំមូល៕ 
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សននិដ្ឋា ន 
 

 ឃទុះបី មព ជា មព ជាមាន្ ំឃណីន្ឃសដា ិចចគ្របចាឆំ្ន ជំាម្យម៧% ៏ឃដ្ឋយ ដី  ៏តគ្រមូវការទីផ្ារ
ពល មម ន ងគ្រសុ មិន្ទន់្ឃឆ្លីយតបតាម ំឃណីន្ពល រឃៅឃ យី ជាពិឃសសសគ្រមាប់យ វវយ័។  ន ង
ស្ថា ន្ភាពឃន្ុះពល រជាឃគ្រចីន្បាន្ឃគ្រជីសយ ចំ្ គ្រសុ ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស ឃដីមបឃី វ្ីការរ គ្របា ់ចំ   
ណូល។  ពល រដដល ំព ងឃពញ មាល ងំចឃ ល្ ុះអាយ ១៦-៣៥ឆ្ន (ំ៧៣,៤៥%)បាន្ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ 
ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឃគ្រចីន្ឃលីសលប់ ឃ្ៀបឃៅន្រងអាយ ឃលីសឃន្ុះ។  ន ងចំឃ្មប ដ្ គ្របឃទសដដលជា
ឃាលឃៅនន្ចំ្ គ្រសុ ពីគ្របឃទស មព ជា មាន្គ្របឃទស នែ មា ឃ ស ី   ូឃរ  ខ្ងតបូង និ្ងជប  ន្។ ពល រ  
ឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជាដដលមាន្អាយ ឃលីស៤០ឆ្ន (ំ១៩,៥៩%)បាន្ឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅគ្របឃទសនែ
ឃគ្រចីន្ជាងប ដ្ គ្របឃទសដនទ ឃដ្ឋយស្ថរពួ ាត់រស់ឃៅឃមតែជាប់គ្រពំដដន្នែង្ហយឆ្លងគ្រពំដដន្ឃគ្រកាយ 
ពីរដូវឃ វ្ីដគ្រសចមាក ររបស់មលួន្។ ការង្ហរមួយចំនួ្ន្ាម ន្ជំ្ញ ឃហយីផ្ដល់ផ្លគ្របឃោជន៍្រយៈឃពលមលីដត
ប  ឃ ណ្ ុះ(ទទួលបាន្គ្របា ់ចំណូល ន ងឃពលឃ វ្ីការ)ដូចជាការង្ហរជំនួ្យការឃមផ្ទុះឃៅគ្របឃទសមា ឃ ស ី 
ដដលផ្លគ្របឃោជន៍្គ្រតរមដតរយៈឃពលមលីដតប  ឃ ណ្ ុះ ប  ដន្ែាម ន្  ្ណតនមលអវីបន្ែិចឃស្ថុះសគ្រមាប់អភិវឌ្ឍ
មលួន្ឯង និ្ងសងគមជាតិឃគ្រកាយឃពលនិ្វតែន៍្ម មាត ភូមិវញិ ផ្ទ យឃៅវញិមាន្ដតការបាត់បង់ផ្លិត មម
 ន ងគ្រសុ  និ្ងបញ្ហា គ្របឈម ស មភាព ាម ន្ការង្ហរឃ វ្ី ការទទួលបាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មមមិន្សមរមយ
ឃពលគ្រត ប់ម គ្រសុ  ំឃណីតវញិ។ ពល រភា្ឃគ្រចីន្ឃលីសលប់ដដលបាន្ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ ឃៅឃ វ្ីការ
ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសភា្ឃគ្រចីន្មិន្បាន្ឆ្លងកាត់វ គ្សិ ា ឬ ការបណដ ុះប ដ្ លជំ្ញវជិាជ ជីវៈអវីឃ យី 
មា ងឃទៀត អន ដដលបាន្ឆ្លងកាត់វ គ្បណដ ុះប ដ្ លជំ្ញវជិាជ ជីវៈ  ៏មិន្បាន្ឃ វ្ីការង្ហរតាមអវីដដល
មលួន្មាន្ ។  
 ម ដល់បចច បបន្នពលរដា មព ជាបន្ែ្ាំន ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ  និ្ងឆ្លងដដន្ឃៅឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្រប 
ឃទស ទងំឃៅតាមគ្របព័ន្ធផ្លូវការ និ្ងទងំតាមគ្របព័ន្ធមិន្ផ្លូវការ។ ការណ៍ដដលចំនួ្ន្ពល រឃចញឃៅ
មិន្គ្រសបចាប់ឃ វ្ីការឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មាន្ចំនួ្ន្ឃគ្រចីន្សន្ធរ ស ធ្ ប់ ្ឺប ដ្ លពី : ភាន  ់ង្ហរឃគ្រជីសឃរសី
ឯ ជន្មួយចំនួ្ន្បាន្ និ្ង ំព ងដំឃណីរការផ្ដល់ឃសវារ ការង្ហរជូន្ពលរដាដមមរឃ វ្ីការឃៅបរឃទសមិន្
ទន់្អន្ វតែបាន្គ្រតរមគ្រតូវតាមបទបបញ្ញតែិចាប់ និ្ងគ្របការ្្នន្គ្របកាសទងំឡាយរបស់គ្រ សួង
ការង្ហរនិ្ងបណដ ុះប ដ្ លវជិាជ ជីវៈ  ៏ដូចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ឃៅឃ យីឃទ, តាមប ដ្ ឃមតែឃៅជាប់គ្រពំ
(ជា ់ដសដង ឃមតែនប លិន្) ឬ គ្រច រឃបៀងមួយចំនួ្ន្ មិន្ទន់្មាន្ស្ថន  ់ការគ្រ ុមហ  ន្ឃគ្រជីសឃរសីពល រ
គ្រសបចាប់ឃៅឃ យី ពល រ ពលការនីិ្ដមមរ ដដលមាន្បំណងឃចញឃៅឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃៅព ំទន់្
បាន្យល់ចាស់អំពីនី្តិវ ិ្ ី និ្ង ដបបបទនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ឃដ្ឋយគ្រសបចាប់, ការចា ឃចញឃៅ
ឃគ្រៅគ្របឃទសឃដីមបឃី វ្ីការតាមភាពគ្រសបចាប់គ្រតូវចំ្យឃពលយូរជាង និ្ងឃស្ថហ  យឃគ្រចីន្ជាងភាព
មិន្គ្រសបចាប់ ដដលឃៅដតបន្ែជាហូរដហរម ដល់បចច បបន្នឃន្ុះ ជន្ឃលមីសដតងឃគ្របីគ្របាស់ភាពមវុះចឃ ល្ ុះ
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នន្ ិចចសហការ និ្ងការអន្ វតែចាប់ ឃដីមបឃី ងយ ផ្លចំឃណញពីគ្រ្ប់ដំ្ ់កាលនន្ការឃ វ្ីឃទសន្ែរ
គ្របឃវសន្៍ និ្ង្ួបផ្ស ំតាែ អវជិជមាន្ជាឃគ្រចីន្ឃទៀត។ 
 ពល រឃទសន្ែរគ្របឃវសន៍្ មព ជាបាន្ឃផ្ញីគ្របា ់ម គ្រសុ  ំឃណីត ដដលជាគ្របភពចំណូលដ៏សំខ្ន់្
សគ្រមាប់គ្រ្ួស្ថររបស់ពួ ឃ្ឃៅ ន ងគ្របឃទស មព ជា ដដលជួយឃលី សទួយស មមាលភាពរបស់ពួ ឃ្។ 
ប  ដន្ែគ្របា ់បឃញ្ញីទងំអស់ឃ្ុះមិន្គ្រតូវបាន្យ ឃៅវនិិ្ឃោ្ ន ងវសិ័យផ្លិត មម ឬ បឃងកីតរបរឃដីមបី
បឃងកីន្គ្របា ់ចំណូលបន្ែឃទៀតឃ យី។ គ្របា ់បឃញ្ញីទងំឃ្ុះភា្ឃគ្រចីន្គ្រតូវបាន្យ ឃៅសគ្រមាប់ការហូប
ច   ឃសលៀ ោ ់ ស មភាព សងបំណ ល ជួសជ លឬសង់លំឃៅដ្ឋា ន្ ដតប  ឃ ណ្ ុះ។ ឃដ្ឋយដ  ពល រ
ដដលឃ វ្ីការមិន្គ្រសបចាប់ព ំទទួលបាន្លទធផ្លលាឃ យី ្ឺគ្របា ់ចំណូលដដលទទួលបាន្មិន្ឃទៀង
ទត់ ការចំ្យឃគ្រចីន្សគ្រមាប់ឃគ្របីគ្របាស់ផ្ទទ ល់មលួន្ ជាឃហត មិន្មាន្គ្របា ់ឃសសសល់សគ្រមាប់ឃផ្ញីម 
គ្រសុ  ំឃណីតផ្គត់ផ្គង់គ្រ្ួស្ថរឃហយីមលុះឃទៀតដែមទងំាម ន្គ្របា ់សគ្រមាប់ឃ វ្ីដំឃណីរគ្រត ប់ម គ្រសុ  ំ 
ឃណីតឃទៀតផ្ង។  
 ពល រឃទសន្ែគ្របឃវសន៍្ មព ជាដដលធាល ប់បាន្ឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃហយីបាន្ឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្
ម  ន ងគ្របឃទសវញិ ្ឺជួបបញ្ហា គ្របឈមដូចាន រមួមាន្ : កាល យជាទ ពវលភាព មិន្មាន្ការង្ហរឃ វ្ីតាម
ជំ្ញ និ្ងបទពិឃស្ថ្ន៍្ដដលបាន្ឃ វ្ីឃៅឃគ្រៅគ្របឃទស មិន្អាចរ ការង្ហរសមរមយបាន្ឃ វ្ីឃដីមបទីទួល
បាន្គ្របា ់ នគ្រមពល មម មិន្មាន្ឃដីមទ ន្គ្រ្ប់គ្រាន់្សគ្រមាប់គ្រប បរបរផ្ទទ ល់មលួន្ និ្ងមាន្បញ្ហា ជាឃគ្រចីន្
ឃទៀត។ 
 សរ បឃសច ដីម   មព ជាឃៅមិន្ទន់្បាន្ទញយ ផ្លគ្របឃោជន៍្ពីការឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ របស់
ពល រដមមរដដលបាន្ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ   ំព ងឃ វ្ីការឃៅបរឃទស និ្ងបាន្ឃ វ្ីមាត ភូមិនិ្វតែន៍្ម គ្រសុ 
 ំឃណីតវញិឱ្យបាន្ជាអតិបរមាឃៅឃ យី ឃដីមបជួីយជំរ ញការអភិវឌ្ឍឃសដា ិចចនិ្ងសងគមជាតិ។ 
 បញ្ហា ទងំអស់ខ្ងឃលីឃន្ុះ តគ្រមូវឱ្យមាន្ការជួយឃគ្រជាមដគ្រជងោ ងខ្ល ងំពីរដ្ឋា ភិបាល ឃដីមបកីារ
ឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ របស់ពល រ មព ជាដដលមាន្បំណងដសវងរ ការង្ហរឃ វ្ី និ្ងទទួលបាន្គ្របា ់ចំណូល
ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសឱ្យមាន្ភាពគ្រសបចាប់ ធា្បាន្ស វតាភិាព និ្ងផ្លគ្របឃោជន៍្ ពីការឃ វ្ីចំ្ គ្រសុ 
ឃៅឃគ្រៅគ្របឃទសទងំអស់ឃន្ុះ ឃហយីគ្របមូលផ្ដ ំ្ន្ធាន្គ្រប បឃដ្ឋយសកាដ ន្ ពលពីពល រឃទសែរគ្រប      
ឃវសន៍្ឃគ្រកាយមាត ភូមិនិ្វតែន៍្របស់ពួ ឃ្ ទងំ មាល ងំពល មមរមួន្រងបទពិឃស្ថ្ន៍្ពីការង្ហរដដលធាល ប់
បាន្ឃ វ្ីការឃៅបរឃទស ឃដីមបបីឃងកីតជា មាល ងំផ្លិត មម ន ងគ្រសុ ឃគ្របីគ្របាស់ជាគ្របឃោជន៍្ ន ងការអភិវឌ្ឍ
ឃសដា ិចចនិ្ងសងគមជាតិ៕  
 

 




