


រូបភពគំរបមុខ

ផុន េសៀងេខង (៤១ឆន )ំ ផុន េសៀងេខង (៤១ឆន )ំ ជ ជីវករលក់ដូរេនផ រថមីនទី្រកុងភនំេពញ ។ អនក្រសី េខង 
្របកបរបរលក់េ្រគឿងសមុ្រទេនះជិត១៥ឆន មំកេហយី ។



TMB½r 1៣.ការបេង្កើនភាពអង់អាចែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចស្រមាប់្រស្តី  

បរិបទេគាលនេយាបាយ
ករសេ្រមចបនសមភពេយនឌ័រ គឺជែផនកមួយៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ 

ជរ ្ឋ ភិបលដំ ក់កលទី៣ (២០១៤-២០១៨) េដីមបកំីេណីន ករងរ សមធម៌ 
និង្របសិទធភព។ ជរ ្ឋ ភិបល បនេផ្ត តជសំខន់េលីករបេងកីន ករចូលរមួរបស់្រស្ត ី
េដីមបពីេន្ល នករសេ្រមចេគលេ ជតិ ដូចជ ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច្របកបេ យ និរន្តរភព 
និងចំែណកេសមីភពស្រមប់្រស្តី ។

ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត ីមនេគលបំណងបេងកីតឱកសរក្របក់ 
ចំណូលស្រមប់្រស្ត ី មរយៈករេលីកកំពស់ករងរែដលមន្របក់កៃ្រមសមរមយ និង 
ករអភិវឌ ន៍សហ្រគសខន តមី្រកូ តូច និងមធយម។

ករបេងកីតឱកសេសដ្ឋកិចច្របកបេ យនិរន្តភពរមួទងំកំេណីន្របក់ចំណូល និង 
កមមសិទធេលី ្រទពបសមបតិ្ត្រតូវបនរពឹំងទុកថនឹងកត់បនថយនូវភពងយរងេ្រគះរបស់្រស្ត ី
ដូចជករជួញដូរមនុស  ករេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍មិន្រសបចបប់ និងអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ 
ផងែដរ ។ 

េនេពល្របក់ចំណូលមនករេកីនេឡងី ្រស្តី ចវនិិេយគេទេលីករអវឌិ ន៍ជីវភព 
រស់េន និងចូលរមួេលីករអភិវឌ ន៍ភូមិឃុ្ំរបកបេ យនិរន្តភព ។

ដូចេនះ ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត ីត្រមូវឲយមន្រកបខ័ណ្ឌ េគល 
នេយបយចំនួនបួន ែដលទក់ទងនឹងករងរមន្របក់កៃ្រម ករអភិវឌ ន៍សហ្រគសខន ត 

ករបេងកនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចស្រមប្់រស្តី

ជំពូកទី ៣ 

េសដ្ឋកិច្ច



TMB½r 2 ៣.ការបេង្កើនភាពអង់អាចែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចស្រមាប់្រស្តី

មី្រកូ តូច និងមធយម ករេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍ និងករអភិវឌ ន៍ជីវភពរស់េន 
ទីជនបទ៖

១. េន្របេទសកមពុជ ករអភិវឌ ន៍ទីផ រពលកមមគឺជែផនកមួយៃន 
យុទធ ្រស្ត ចតុេកណ ែដលចត់ទុកវស័ិយឯកជនជកបល ម៉សីុន ដ៏
សំខន់ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច។ ករងរមន្របក់ កៃ្រម និង 
កិចចគពំរសងគមស្រមប់កមមករ កមមករនីិ ្រតូវបនអនុវត្តេយងេទ 
ម ចបប់ករងរ និងអនុសញញ អន្តរជតិនន។ ្រកសួង ករងរ 

និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ មនតួនទីកនុងករអនុវត្តន៍ចបប់ករងរ 
េនះ។

២. ករេលីកកំពស់ករអភិវឌ ន៍សហ្រគសខន តមី្រកូ តូច និងមធយម គឹជ
ភរកិចចរបស់្រកសួងពក់ព័នធ។ កិចចសនទនរ ងវស័ិយ ធរណៈ 
និងឯកជនគឺជយុទធ ្រស្តមួយ េដីមបបីេងកីតឲយមន បរយិកស 

្របជជន្រគប់
យុ្របកបរបរ

មនករេកីនេឡងី
យ៉ងឆប់រហ័ស
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ជីវកមម ដ៏មនលកខណៈអំេ យផលស្រមប់សហ្រគសខន តមី្រកូ តូច និងមធយម 
និងករផ្តល់េស ហរិញញវតថុ។

៣. មនចបប់ជតិមួយចំនួនពក់ព័នធនឹងករេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍ េដីមបែីស្វងរកករងរ 
េហយីចបប់ទងំេនះ្រតូវបនែកស្រមួល និងផ្តល់ជេគលករណ៍ស្រមប់្រកុមហុ៊ន
េ្រជីសេរសីពលករ មជឈមណ្ឌ ល បណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ និងនីតិវធីិបណ្តឹ ង។

៤. ករអភិវឌ ន៍ជីវភពរស់េនពក់ព័នធភគេ្រចីនេទេលីេហ ្ឋ រចនសមព័នធេន ម 
មូល ្ឋ ន រូបតថមភ អនម័យ និងសកមមភពេសដ្ឋកិចចតូចៗ។  ករងរទងំអស់ 
េនះភគេ្រចីនជបនទុករបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និង្រកសួង 
អភិវឌ ន៍ជនបទ។ េគលនេយបយស្រមប់ “ ែកលម្អជីវភពរស់េនេន ម 
សហគមន៍ជនបទ ជពិេសសស្រមប់្រស្ត្ីរក្ីរក “ ្រតូវបនបញជ ក់េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
ទិភពជតិរយៈេពលមធយមរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។

យុទធ ្រស្តផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តីៃន្រកសួងកិចចករនរ ីនឹងគ្ំរទ និង
ចូលរមួចំែណកកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយខងេលី េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ជ
ពិេសសេលី្រស្តី។ 

 

ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី សំេ េល៖ 

(១) ករផ្តល់ឱកសឱយ្រស្តចូីលរមួេនកនុងសកមមភពកសិកមម និងសកមមភពអភិវឌ ន៍ 
ជីវភពរស់េនទីជនបទ ករអភិវឌ ន៍ ជីវកមម និងករងរមន្របក់កៃ្រម 

(២) ្រស្តទីទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីឱកសទងំេនះ មរយៈករផលិត ្របក់ចំណូល 
និងេបៀវត រព៍លកមម

(៣) ករផ្តល់ឱកសឱយ្រស្តីមនតួនទីកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច។ ករបេងកីនភពអង់ ច 
ែផនកេសដ្ឋកិចចពំុទន់ ចធនឱយមនសមភពេយនឌ័រេឡយី បុ៉ែន្តបនផ្តល់នូវយន្ត
ករមួយដ៏សំខន់ស្រមប់្រស្តកីនុងករចរច េដីមបេីធ្វីឱយសុខុមលភព្រស្តមីនភព 
្របេសីរេឡងី។ ករបន្តផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តកីនុងក្រមិតទប ច 
ប ្ត លឱយសក្ត នុពលកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជមនករធ្ល ក់ចុះ។ ផទុយេទវញិ 
ករេកីនេឡងីៃនករចូលរមួ ករទទួលបនអតថ្របេយជន៍ និងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច
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របស់្រស្តកីនុង វស័ិយេសដ្ឋកិចច នឹងកត់បនថយវសិមភពនិងជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកិចច 
ស្រមប់ទងំអស់គន ។ 

របកគំេហើញ
និនន ករសំខន់ៗ េនកនុងករអភវិឌ នវ៍ស័ិយសហ្រគសខន តម្ីរកូ តូច និងមធយម 
និង កម្ល ងំពលកមម

េទះបីជអ្រ ចូលរមួកម្ល ងំពលកមមរបស់្រស្ត ីែដលមន យុពី១៥េទ៦៤ឆន  ំ
មនករេកីនេឡងីពី៧៦េទ៨០% េនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៨ និងឆន ២ំ០១២ក៏េ យ 
ក៏វសិមភព េយនឌ័រេនកនុងករងរមន្របក់កៃ្រមេនែតមនគម្ល ត។ គម្ល តេយនឌ័រមន
ករេកីនេឡងីកនុងករងរែដលងយរងេ្រគះ និងករងរកនុងវស័ិយកសិកមម1។ េនះបង្ហ ញឱយ 
េឃញីថ ្រស្តីមនឱកសតិចតួចេនកនុងករងរែដលមនផលិតភពខពស់ និងករងរសមរមយ ។

ករចូលរមួរបស់្រស្តីេនកនុងសកមមភពេសដ្ឋកិចច 

្រស្តចំីនួន៤៩% បនចូលរមួកនុងកម្ល ងំពលកមមសរុបកនុងឆន ២ំ០១២ ែដលអ្រ ៃន 
កម្ល ងំ ពលកមម្រស្តមីន៨០% និងអ្រ កម្ល ងំពលកមមបុរសមន៨៩% កនុង្រកុមមនុស  
យុពី១៥ េទ៦៤ឆន ។ំ អ្រ ចូលរមួកនុងកម្ល ងំពលកមមរបស់្រស្តវីយ័េកមង យុពី១៥េទ 

១៩ឆន  ំមន៦៦% េ្រចីនជងអ្រ ចូលរមួកម្ល ងំពលកមមរបស់បុរសែដលមន្រតឹម
ែត៦៤%។ ចំណុចេនះ្រសបេទនឹងកររកេឃញីែដលបង្ហ ញថ ្រស្តទំីនងជបនចូលេរៀន
តិចជងបុរសេនចេន្ល ះ យុេនះ2។ េនភនំេពញ អ្រ ចូលរមួកនុងកម្ល ងំពលកមមរបស់េកមង 
្រស្ត ីនិងេកមង្របុស យុ ពី១៥េទ១៩ឆន  ំមនភពខុសគន  េ យេកមង្រសីមនដល់៤៣% 
និងេកមង្របុសមន ៣៧%។ ករចូលរមួរបស់្រស្តកីមពុជកនុងកម្ល ងំពលកមមមនអ្រ ខពស់ 
ជង្របេទសជិតខង បុ៉ែន្តឱកសករងរភគេ្រចីនងយរងេ្រគះ និងទទួលបន្របក់ 
ចំណូលទបជងបុរស េ យ រែតអ្រ អកខរកមមមនក្រមិតទប3។ 

1  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០០៨ និងឆន ២ំ០១២) អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
2  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១២) អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
3  អងគករពលកមមអន្តរជតិ សូចនករទីផ រពលកមមសំខន់ៗ េបះពុមពេលកទី៨
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អតថ្របេយជនរ៍បស់្រស្តីពីករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច 

េទះបីជករចូលរមួេនកនុងេសដ្ឋកិចចមនក្រមិតខពស់ក៏បុ៉ែន្ត្រស្តទីទួលបនអតថ្របេយជន៍
តិចជងបុរស។ ្រស្តី្របមណ៧០% មនករងរេធ្វី េធៀបនឹងបុរសមន្រតឹមែត៥៩%  បុ៉ែន្ត
ករងរទងំេនះសថិតកនុងភពងយរងេ្រគះដូចជករងរមិនមន្របក់កៃ្រមេនកនុង្រគួ រ 
និងករ្របកបរបរ ជីវកមមខ្លួនឯង4។ ករងររបស់្រស្តីេផ្ត តសំខន់េលីវស័ិយចំនួនបីគឺ៖(១) 
វស័ិយកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ (២) ពណិជជកមម និងេស កមម (៣) ផលិតកមម5។ 

ករងរេនះេសមីនឹង៨៩%ៃនករងរទងំអស់របស់្រស្តេីនកនុងវស័ិយសហ្រគសខន តមី្រកូ 
តូច និងមធយម។ សហ្រគសភគេ្រចីនជរបស់្រស្ត ី បុ៉ែន្តភគេ្រចីនមនលកខណៈេ្រកផ្លូវករ 
និងបនចូលរមួតិចតួចកនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចទូេទ។

សេម្លងរបស់្រស្តី និងសិទធិកនុងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមច 

្រស្តមីនលទធភពតិចជងបុរសកនុងករទទួលបនករងរមនជំនញខពស់ ករងរ 
កនុងវស័ិយ ធរណៈ ករចូលរមួកនុងសមគម ជីវកមម ្រពមទងំប ្ត ញទំនក់ទំនងនន 
ែដលផ្តល់ឱកសកនុងករទទួលបនតួនទី និងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ។ ករែបងែចកករងរ 
ស្រមប់្រស្តនិីងបុរស មនភពខុសែប្លកគន ខ្ល ងំ េ យ្រស្តេីនែតបន្ត្របមូលផ្តុ ំកនុងករងរ 
មនជំនញទប។ កនុងឆន ២ំ០១២ ្រស្តីតិចជង៤% (េធៀបនឹងបុរស៦%) បនបេ្រមីករងរ 
កនុងមុខតំែណងខពស់ចំនួនបីសំខន់ៗ៖ ជអនក្រគប់្រគង អនកជំនញករ និងអនកជំនញ 
បេចចកេទស6។ េនកនុងរដ្ឋបល ធរណៈ ផលេធៀបរ ងបុរស និង្រស្តីមន្របមណជិត៥,៥ 
េនកនុងឆន ២ំ០១៣7  (សូមេមីលេសចក្តីសេងខបស្រមប់េគលនេយបយស្តីពី ករេធ្វីេសចក្តី 
សេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈ)។

4  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១២) អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
5  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១៣) អេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿនកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
6  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១២) អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
7  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១៣)  អេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿនកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
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ប ្របឈម
ករងរមន្របកក់ៃ្រមស្រមប្់រស្តី

ករងរមន្របក់កៃ្រមផ្តល់ឱកសជេ្រចីនស្រមប់្រស្ត ី បុ៉ែន្តេនមន 
ឧបស័គគេ យ រ្របក់េបៀវត រទ៍ប លកខខ័ណ្ឌ ករងរមិនអំេ យផល 
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលឈនចូលកនុ ងទីផ រករងរជេរៀង ល់ឆន  ំ
និងសមហរណកមមេសដ្ឋកិចច ៊ ន

ករងរមន្របក់កៃ្រមមនចំនួន៣០% ៃនករងររបស់្រស្តកីនុង 
ឆន ២ំ០១២ េធៀបនឹងករងររបស់បុរសមន៤១% ( យុពី១៥-៦៤ឆន )ំ8។ 
ករងរមន្របក់កៃ្រមបន្របមូលផ្តុ ំកនុងវស័ិយកត់េដរសំេលៀកបំពក់ 
និងករផលិតែសបកេជីង ែដលជួយឱយ្រស្តី យុពី១៥ឆន េំឡងីចំនួន៥០០ពន់
នក់ មនករងរេធ្វី ែដលេសមីនឹង៥៨% ៃនករងរឧស ហកមម និង១៥%ៃន

8  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១២) អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ

ជំនួញភគេ្រចីន
ជរបស់្រស្តី បុ៉ែន្ត
ជំនួញទងំេនះ
គឺជសហ្រគស
ខន តតូច
និងមិនផ្លូវករ
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ករងរសរុបស្រមប់្រស្តី9។ កមមករកត់េដរភគ េ្រចីនគឺជ្រស្តវីយ័េកមង ែដលេធ្វីចំ ក 
្រសុកពីតំបន់ជនបទ។ េបីេទះបីជមន ករអនុេ ម មចបប់ករងរ ែដលជំរុញេ យ 

អងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO) មរយៈគេ្រមងេ ងច្រកកន់ែត្របេសីរេន កមពុជ 
(BFC) ក៏ល័កខខ័ណ្ឌ ករងរេនែតមិនទន់មនភពល្អ្របេសីរេនេឡយី។ ផលិតភព 
ពលកមមមន ករេកីនេឡងីេទ្វរដងពីឆន ២ំ០០៧ ដល់ឆន ២ំ០១២ បុ៉ែន្ត្របក់កៃ្រមអបបរម
េនេថរដែដល (េហយីធ្ល ក់ចុះកនុងបរបិទជក់ែស្តង) រហូតដល់ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ 
េទីបេកីន េឡងីដល់១០០ដុ ្ល កនុងមួយែខ។ កនុងចំេ មកមមករមន្របក់កៃ្រមទងំអស់ 
ជមធយម្រស្តី ចរក្របក់កៃ្រមបន៨១% ៃន្របក់កៃ្រមរបស់បុរស 10។ ករងរែដលមន 
្របក់ កៃ្រមកនុងវស័ិយកត់េដរ ផ្តល់្របក់កៃ្រមតិចស្រមប់្រស្តេីបីេធៀបនឹង្របក់ កៃ្រមែដល 
រកបនេ យ្រស្តីកនុងវស័ិយេផ ងៗេទៀត។

ឧបសគគចមបងៗរបស់្រស្តកីនុងករចូលរមួនិងទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករងរមន 
្របក់កៃ្រមរមួមន៖ (១) ករអប់រមំនក្រមិតទប និងអកខរកមម (២) ្របក់កៃ្រម 
អបបបរមទប (៣)ករេរសីេអីងកនុងករងរ ដូចជកិចចសនយករងរែដលមនរយៈេពល 
ខ្លីជេ្រចីន។

្រស្តក៏ីជួបករលំបកេ យ រភពទន់េខ យែផនកចបប់ករងរ ដូចជកង្វះភពជក់
ក់ៃនករផ្តល់្របកក់ៃ្រមេសមគីន ចំេពះករងរែដលទមទរសមតថភព ឬជំនញេសមគីន  និង 

កង្វះករបញជ ក់កនុងនិយមន័យ និងយន្តករស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ។ 

្របជពលរដ្ឋែដល ច្របកបករងរបន ( យុពី១៥េទ ៦៤ឆន )ំ កំពុងែតេកីនេឡងី
្របមណ៣០០,០០០នក់ជេរៀង ល់ឆន 1ំ1។ កំេណីន្របជ ្រស្តេនះ បនផ្តល់ឱកស 
ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច បុ៉ែន្តចំនួនករងរែដលបនបេងកីតេនមនក្រមិតទប ។ 
ដូចេនះ ករបេងកីតករងរសមរមយស្រមប់្រស្តីនិងបុរស េនែតជបញ្ហ ្របឈមដ៏ចមបង។

ករបេងកីតករងរស្រមប់អនកគម នជំនញ ពិេសសស្រមប់្រស្តីងយរងេ្រគះេ យ រ
មនចំេណះដឹងទប េបីេធៀបនឹងបុរស (េធៀបនឹងបុរស និង្រស្តកីនុង្របេទសជិតខង) នឹង

9  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ អងគករពលកមមអន្តរជតិ (ឆន ២ំ០១២) អេងកតកម្ល ងំពលកមមេនកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
10  Ibid
11  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១៣)  អេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿនកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
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មនករ្របឈមយ៉ងខ្ល ងំកនុងសកលភវូបនីយកមម និងសមហរណកមមេសដ្ឋកិចច ៊ ន 
ឆន ២ំ០១៥ ។

យុទធ ្រស្តេបីកចំហករអភិវឌ ន៍ និងករនេំចញ បនរមួចំែណកកនុងករបេងកីន 
ករងរកនុងវស័ិយកត់េដរ បុ៉ែន្តផលប៉ះពល់អវជិជមន ៃនវបិត្តិហរិញញវតថុពិភពេ ក 
ឆន ២ំ០០៨-២០០៩ េលីករងររបស់្រស្ត ីត្រមូវឱយេធ្វីពិពិធកមម និងកត់បនថយករពឹងែផ្អក
េលីត្រមូវករខងេ្រក ។

្រស្តីេនកនុងសហ្រគសខន តម្ីរកូ តូច និងមធយម 

្រស្តមីនសក្ត នុពលជេ្រចីនកនុងករបេងកីតនិងព្រងីក ជីវកមមខន តមី្រកូ តូច និងមធយម 
បុ៉ែន្តមនឧបស័គគេ យ រលទធភពទទួលបនធនធននិងេស អភិវឌ ន៍ ជីវកមមមន 
កំណត់ រមួទងំធនធនហរិញញវតថុ។  េលីសពីេនះ សហ្រគសរបស់្រស្តភីគេ្រចីនសថិតកនុង 
វស័ិយ ឧស ហកមមែដលមនផលិតភពទប។

្របេទសកមពុជ មនសហ្រគសខន តមី្រកូ តូច និងមធយម ចំនួន ៥០៥.១៣៤ េនឆន  ំ
២០១១12។ សហ្រគសទងំអស់េនះ បនផ្តល់ករងរដល់មនុស  ចំនួន១.៦៧៦.២៦៣ 
នក់ កនុងេនះបុរសមនចំនួន ៦៥០.១៧៩នក់(េសមីនឹង៣៨,៨០ភគរយ និង្រស្ត ី
១.០២៦.០៨៤ (េសមីនឹង៦១,២០ភគរយ)។ ្រគប់សហ្រគសទងំអស់េនះ ផ្តល់ករងរ 
ដល់្រស្តីេ្រចីនជងបុរស។

មុខជំនួញភគេ្រចីនរបស់្រស្ត ីគឺសហ្រគសខន តមី្រកូ៖ ៥១%ៃនសហ្រគសទងំេនះ 
មន សមជិកែត១នក់៥១% រឯីករ្របកប ជីកមមែដលមនសមជិក៤នក់ ឬេ្រកម 
៤នក់មន៩៦%។ មុខរបររបស់្រស្តភីគេ្រចីនផ្តុ ំគន កនុងែផនកឧស ហកមមមួយចំនួនតូច 
ដូចជែផនកលក់ដំុ និង យ ផទះសំ ក់ឬស ្ឋ គរ និងេភជនីយ ្ឋ ន កមមន្ត ល 
និងេស កមមេផ ងេទៀត ែដលចំនួនសរុបេសមីនឹង៩៧% ៃនមុខជំនួញទងំអស់ ។

12  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១១) ជំេរឿនេសដ្ឋកិចចកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
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្រស្តទីទួលបនធនធនស្រមប់ព្រងីកមុខជំនួញេនមនក្រមិតជងបុរស។ ្រស្តទីទួល 
បនព័ត៌មនតិចតួច រមួទងំបទបញញត្តិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (ករចុះបញជ ី ឯក រត្រមូវករ 
កនុងពណិជជកមម) និងករបណ្តុ ះប ្ត ល។ កង្វះតម្ល ភព និងករ ម នបទបញញត្តិមុខ 
ជំនួញែដលមន្រ ប់ ចេធ្វីឱយ្រស្តជួីបនូវផលលំបក។ សហ្រគសខន តមី្រកូែដលភគ 
េ្រចីនដឹកនេំ យ្រស្ត ី្រតូវរងសមព ធពីករបង់្របក់េ្រកផ្លូវករ។ បទ ្ឋ នសងគមែដលទក់ 
ទងនឹងតួនទី្រស្ត ីបន ងំករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងសមគម និងប ្ត ញ ជីវកមម 
្រពមទងំក្រមិតឱកសដល់្រស្តី កនុងករេលីកេឡងីនូវកង្វល់ជក់ ក់របស់ខ្លួន។

 ្របេភទសហ្រគស
ចំនួនសហ្រគស

សរុប បុរសជមច ស់ ្រស្តីជមច ស់

ចំនួនសហ្រគសសរុប
៥០៥. ១៣៤ ១៧៦.១២៨ ៣២៩.០០៦ 

១០០% ៣៤.៩០% ៦៥.១០%

លក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន្ត
២៨៩.១៣០   ៧៣.៥១៦ ២១៥.៦១៤ 

៥៧,២០% ១៤,៦០% ៤២,៧០%

ស ្ឋ គរ ផទះសំ ក់ និងេភជនីយ ្ឋ ន
៦៩.៥៦៩  ១៤.៦១២  ៥៤.៩៥៧ 

១៣,៨០% ២,៩០% ១០,៩០%

កមន្ត ល
៧៥.០៣១  ៣៩.៩៩៨  ៣៥.០៣៣ 

១៤,៩០% ៧,៩០% ៦,៩%

េផ ងៗ
៧១.៤០៤  ៤៨.០០២  ២៣.៤០២ 

១៤,១០% ៩,៥០% ៤,៦០%

(្របភព: វទិយ ថ នជតិសថិតិ ជេ្រមឿនេសដ្ឋកិចច ឆន ២ំ០១១)
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ជីវភពរស់េនទីជនបទ និងករងរកសិកមម

ករអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជីវភពរស់េន មជនបទរបស់្រស្តី ្រតូវ
ជួបឧបសគគេ យ រកង្វះលទធភព និងកមមសិទធិ េលីធនធន និងឥទធិពលៃន
បែ្រមប្រមួល កសធតុកនុងពិភពេ ក (ទឹកជំនន់ ភព ងំសងួត និងករ 
េកនីេឡងី សីតុណ្ហ ភព)។  េលីសពីេនះ ្រស្តេីធ្វកីរងរែដលមិនមន្របក់ 
កៃ្រមនិងករងរែថទេំផ ងៗេទៀត េធ្វីឲយេគមនេពលេវ េនសល់តិចតួច
ស្រមប់ករងររក្របក់ចំណូល។

្រស្តែីដលមនករងរេធ្វីមន៥៣%េនទូទងំ្របេទស និង៦៣%េន 
ជនបទ បុ៉ែន្តករងររបស់ពួកេគភគេ្រចីនសថិតកនុងវស័ិយកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ ែដលមនផលិតភពទប និងបញជ ក់ពីករទទួលផលកនុងក្រមិត
ទបស្រមប់កម្ល ងំពលកមម្រស្តី13។ វស័ិយកសិកមមរមួចំែណក៣៦% ៃន 

13  វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១២) អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ

្របក់ែខផ្ដល់នូវ
ឪកសដល់្រស្ដី 
រមួទងំករពុះពរ
ជំនះ ល់ឧបសគគ
ននផងែដរ។
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ផលទុនជតិសរុប (GDP) បុ៉ែន្តមនែតជង៥០% ៃន្របជជនែដលមន យុពី១៥-៦៤ឆន  ំ
មនករងរេធ្វីនិងមនករេកីនេឡងីតិចតួច ជងវស័ិយេផ ងេទៀត េនទស វត រចុ៍ង 
េ្រកយេនះ។ 

ផលិតកមមកសិកមមបនទទួលរងវបិត្តិពីខងេ្រកតិចជងវស័ិយឧស ហកមម េហយីក៏
ជវស័ិយែតមួយគត់ែដលេនែតបន្តរកីចេ្រមីនកនុងអំឡុងវបិត្តិេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក។ ្រស្តនិីង
បុរសេនតំបន់ជនបទទំនងជបញចូ លសកមមភពេសដ្ឋកិចចកនុងកររកចំណូលស្រមប់ជីវភព
ជងអនកែដលរស់េនតំបន់ទី្រកុង។ េនតំបន់ជនបទ ៤៧%ៃន្រស្ត ីនិង៥៣%ៃនបុរសមន
ករងរបនទ ប់បន ។ំ ករងរកសិកមម ជទូេទ្រតូវបនែបងែចកេទ មេភទ កនុងេនះ្រស្ត ី
ទទួល ខុសជចមបងេលីករ ប សទូង ដកេ ម  េបកែបនេ យៃដ និងចិញច ឹមសត្វ្រទង់្រទយ 
តូច។ បុរសទទួលខុស្រតូវករងរធំៗ ដូចជករេរៀបចំដី  ធ ្រស្ត េបកែបនេ យម៉សីុន 
និងចិញច ឹមសត្វ្រទង់្រទយធំ។

កសិកមម គឺេនែតជវស័ិយមនករងរេលចេធ្ល ស្រមប់្រស្តី ក៏បុ៉ែន្តពួកេគទទួលបននូវ 
ធនធន ែដលចបំច់ស្រមប់ផលិតកមមកសិកមមេនមនកំរតិេនេឡយី។ េនឆន ២ំ០០៨ 
្រស្តជីេម្រគួ រែដលមនចំនួន២០% ៃន្រគួ រកសិករសរុបមនដីកសិកមមចំនួន១,១ហកិ  
តិចជងបុរសជេម្រគួ រ ែដលមនដីកសិកមមចំនួន១,៥ហកិ 14។ េលីសពីេនះេទៀត 
្រស្តែីដល េរៀបកររចួ្របែហលជមិន ច្រគប់្រគងដីែដលបនចុះបញជ ីរមួគន ជមួយ ្វ មីុបន 
េ យ រ្រស្តមិីនបនចូលរមួជមួយបុរសេនកនុងដំេណីរករចុះបញជ ីដីធ្ល ីេហយី ចនឹងបត់
បង់សិទធិកន់កប់ដីធ្លីផងែដរ កនុងករណីែលងលះ រស់េនែបកគន  និង ្វ មីេបះបង់េចល15។ 
ករេកីនេឡងី ៃនករគម នដី គឺជមូលេហតុចមបងៃនភពងយរងេ្រគះ។ ្រស្តីទទួលបនធន
ធនសំខន់ៗតិចតួចស្រមប់េលីកកមពស់ផលិតភពកសិកមម។ ឧទហរណ៍ ្រស្តែីដលទទួល 
េស ផ ព្វផ យកសិកមមមន្រតឹមែត១០% េហយី្រស្តជីេម្រគួ រចំនួន៣១% មនលទធភព 
ទទួលបននងគ័លភជួរែ្រសេធៀបនឹង៤៨%ៃនបុរសែដលជេម្រគួ រ។ 

្រស្តមីនឧសគគេ្រចីនជងបុរសេនកនុងកររកទីផ រទំនិញកសិកមមេ យ រែត 
ករទទួល ខុស្រតូវែថទ្ំរកុម្រគួ រ ករ្រពួយបរមភែផនកសុវតថិភព និងសន្តិសុខេនេពល 

14 Food and Agriculture Organization and National Institute of Statistics (2010) National Gender Profile of 

Agricultural Households. Report based on the 2008 CSES. Phnom Penh.
15 Food and Agriculture Organization and National Institute of Statistics, 2010, National Gender Profile of 

Agricultural Households, Report based on the 2008 CSES. Phnom Penh
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ែដលេធ្វីដំេណីរេនទីកែន្លង ធរណៈ ករអប់រែំផនកហរិញញវតថុេនមនក្រមិតទប ករបង់ៃថ្ល 
េស េ្រកផ្លូវករ ក៏ដូចជករលំបកកនុងករទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មន និងទំនក់ទំនងជមួយ 
្រកុមអនកលក់ជេដីម។

បែ្រមប្រមួល កសធតុជ កល មនជប់ពក់ព័នធជមួយនឹងែផនកេផ ងៗេទៀត 
ៃន កសធតុ ដូចជេ្រគះទឹកជំនន់ឆន ២ំ០១១ និងឆន ២ំ០១៣ បនប៉ះពល់ជអវជិជមន 
យ៉ងខ្ល ងំេទផលិតកមមកសិកមម ករងរកនុងវស័ិយកសិកមម  និង្រគួ រេនជនបទ។ ្រគួ រ
កសិករែដលពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល ងងយទទួលរងនឹងករផ្ល ស់ប្តូរ កសធតុ ែដលប ្ត ល
ឱយជីវភព្របជជនេនជនបទមនកង្វះខត។ 

បែ្រមប្រមួល កសធតុបងកឱយមនករេកីនេឡងីនូវ និភ័យេ យេ្រគះធមមជតិ 
ទឹកជំនន់ និងភព ងំសងួត ជពិេសសផ្តល់ផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីផលិតកមមកសិកមម 
និងជីវភព មជនបទ។ ចំណុចេនះ ចប ្ត លឱយមនកំេណីន ៃនករេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍ 
កំេណីនកមចី្របក់មកេ្របី្របស់ស្រមប់ត្រមូវករចបំច់ អ្រ ពលកមមកុមរេកីនខពស់ ្រពម
ទងំបេងកីនបនទុកករងរគម ន្របក់កៃ្រមដល់្រស្តែីថមេទៀត។ េម្រគួ រជ្រស្តី ចនឹងទទួល
ផលប៉ះពល់ពីេ្រគះធមមជតិខ្ល ងំ េ យ រពុំបនទទួលព័ត៌មនអំពីេ្រគះធមមជតិ 
និងករ ទទួលករ្របឹក េយបល់តិចតួចពីសហគមន៍ និងលទធភពមនក្រមិតកនុងករទទួល
បនឥណទន  េពលេវ  និងករេធ្វីបម្ល ស់ទី។ េ្រគះមហន្ត យធមមជតិទក់ទងនឹងករ
ផ្ល ស់ប្តូរ កសធតុ ចបេងកីនបនទុកករងរគម នកៃ្រមស្រមប់្រស្ត ីដូចជករែស្វងរកទឹក 
បរេិភគ និងអុសជេដីម។ 

សកមមភពករងរែថទ ំនិងករងរផទះែដលគម ន្របក់កៃ្រមរបស់្រស្ត ីនិងមូលធន 
មនុស មនក្រមិតទប គឺជបញ្ហ ដល់ករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត។ី ្រស្ត ី
និងេកមង្រសី បនចូលរមួមួយភគធំកនុងករងរែថទ ំនិងករងរផទះែដលគម ន្របក់កៃ្រមេន
កនុង្រគួ រ និងសហគមន៍។ េនះគឺជករ្របឈមស្រមប់ពួកេគកនុងករចូលរមួកនុងករងរ
មន្របក់កៃ្រម ក៏ដូចជករអប់រ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត លនន។ មនករប៉ន់្របមណថ្រស្តី 
ចំ យេពល៣េម៉ងនិង៣០នទីេរៀង ល់ៃថង ស្រមប់ករងរគម ន្របក់ចំណូល និង 
ករងរែថទ1ំ6។ ករងរគម ន្របក់កៃ្រមេនះ ឆ្លុះបញច ងំពីអតុលយភព ដ៏ធំេធងេលីករែបង 
ែចកករងរ និងករេធ្វីឲយបនទុកករងររបស់្រស្តី មនក្រមិតខពស់ជងបុរស។

16 វទិយ ថ នជតិសថតិិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០០៧) អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជឆន ២ំ០០៤ ករេ្រប្ីរបស់ េពលេវ  ភនេំពញ កមពុជ
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េទះបីអ្រ ៃនភព្រកី្រកែផ្អកេលី្របក់ចំណូលមនករថយចុះ ក៏បុ៉ែន្តភព្រកី្រករបស់ 
្របជជន ជពិេសសេនតំបន់ជនបទេនែតមនក្រមិតខពស់ េហយីចំនួនៃនជនងយ 
រងេ្រគះកំពុងេកីនេឡងី។ ករធ្ល ក់ចុះៃនអ្រ ភព្រកី្រក (ែផ្អកេលីបនទ ត់្រកី្រកថន ក់ជតិ) 
ពី២៩,៩% េនឆន ២ំ០០៨ មកេន្រតឹម១៩,៨%េនឆន ២ំ០១១17 ចំនួនភគរយៃន្រគួ រ
ជេ្រចីនបនរកិំលេចញពីបនទ ត់ភព្រកី្រក បុ៉ែន្តេនមិនទន់ឃ្ល តឆង យពីភព្រកី្រកេន
េឡយី មន ន័យថជ្រគួ រែដលងយរងេ្រគះកនុងវបិត្តិេផ ងៗ។ 

ែផ្អកេលីមូល ្ឋ នទិននន័យបនទ ត់ភព្រកី្រកអន្តរជតិ េនកនុងឆន ២ំ០០៩ មន្រគួ រ 
្រកី្រក្របមណ១៨,៦% ទទួលបន្របក់ចំណូល១,២៥ ដុ ្ល រ កនុងមួយៃថង ( អំ ចទិញ) 
និង៤៩,៥%ទទួលបន្របក់ចំណូល ២ដុ ្ល រកនុងមួយៃថង េនះបង្ហ ញឱយេឃញីថ្របជ 
ពលរដ្ឋកមពុជពក់ក ្ត លសថិតកនុងភពងយរងេ្រគះ។ អ្រ ភព្រកី្រកេលី្របក់ចំណូល
ធ្ល ក់ចុះមិនធនថសុខមលភពរបស់្រស្ត ីនិងេកមង្រសីបន្របេសីរេនះេទ ្របសិនេបី 
ធនធន ទងំេនះមិនបនែបងែចកឱយេសមីគន េនកនុង្រគួ រ។ កង្វះ រូបតថមភខពស់ 
និងភព េស្លក ្ល ងំកនុងចំេ ម្រស្ត ីរមួជមួយអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ បនបង្ហ ញពីភព 
រងេ្រគះរបស់្រស្ត ីនិងភពលំបកកនុងករទទួលបនធនធន។ វបិត្តិេសដ្ឋកិចចជបនទុកដ៏ធងន់
ធងរបែនថមេទៀតស្រមប់្រគួ រ ច និងប ្ត លឱយមនករេកីនេឡងីនូវអ្រ អំេពីហងិ េលី
ងកយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវេភទ និងេសដ្ឋកិចច្រស្តី។ 

េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងបុរស ្រស្តជួីប្របទះភពងយរងេ្រគះេ យវបិត្តិ និង និភ័យ 
ខពស់ជង។ ្រស្តមិីនសូវមនលទធភពទទួលបនធនធន និងមនឱកសតិចតួចកនុងកររក
ករងរ េដីមបេី ះ្រ យវបិត្តិទងំេនះ។ ្របេភទៃន និភ័យ គឺមនភពេផ ងពីគន េទ 
ម ដំ ក់កលៃនវដ្តជីវតិរបស់្រស្ត។ី វបិត្តិហរិញញវតថុពិភពេ ក ឆន ២ំ០០៨-២០០៩ 

បនកត់បនថយកំេណីនេសដ្ឋកិចច និងករងរ ជពិេសសកនុងចំេ ម្រស្តី េហយីជលទធផល 
្រស្តី និងេកមង្រសីបនផ្ល ស់ប្តូរេទរកករងរ និងករចិញច ឹមជីវតិែដលមន្របក់កៃ្រមទប និង 
លកខខ័ណ្ឌ ករងរមិនសូវអំេ យផល។ 

្រគួ រែដលរស់េនតំបន់ជនបទ បនបញជូ នេកមង្រសី និង្រស្តវីយ័ចំ ស់ែស្វងរក 
ករងរេធ្វីេដីមបរីកកៃ្រម៖ អ្រ កម្ល ងំពលកមមរបស់េកមង្រសីកនុងវស័ិយករងរែដលមន 

17  Ministry of Planning, General Directorate of Planning (2014) Poverty Estimate in 2012 in Cambodia. 
Available at http://www.mop.gov.kh/Projects/tabid/148/Default.aspx
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យុចេន្ល ះពី១៥ឆន  ំដល់១៩ឆន េំនទី្រកុងភនំេពញ េកីនេឡងីពី៣៦,៥% េទ៤០,៦% 
កនុងរ ងឆន ២ំ០០៨ និងឆន ២ំ០០៩ ចំែណកអ្រ កម្ល ងំពលកមមរបស់េកមង្របុស 
ែដលមន យុពី១៥ឆន  ំដល់១៩ឆន  ំកនុងវស័ិយករងរមន្រតឹមែត២៦,៣% ដល់ ២៧,២% 
។ ករណីខងេលីបញជ ក់ថ េកមង្រសីេបះបង់ករសិក  េដីមបែីស្វងរកករងរេធ្វី។ 

អ្រ កម្ល ងំពលកមមរបស់្រស្តវីយ័ចំ ស់កនុងវស័ិយករងរែដលមន យុចេន្ល ះពី៥
៥ឆន  ំ ដល់ យុ៦៤ឆន  ំ មនករេកីនេឡងីេនតំបន់ជនបទពី៧០% េទ៧៦,៨% 
រ ងឆន ២ំ០០៨ និង២០០៩  ចំែណកឯបុរសវយ័ចំ ស់មនរហូតដល់ ៨៨,៦% 
និង៨៨,៥% រ ងឆន ២ំ០០៨និងឆន ២ំ០០៩18។ វបិត្តិេសដ្ឋកិចចមនផលប៉ះពល់ែផនកេយនឌ័
របែនថមេទៀតដល់េកមង្រស្ត ីនិង្រស្តងីយរងេ្រគះ ៣៩%ៃន្រគួ រែដលបនចូលរមួកនុងករ 
្រ វ្រជវ បន យករណ៍ថ ម្ត យនិងបង្រសីបរេិភគតិចតួច េដីមបទុីក រឱយសមជិក
េផ ងៗកនុង្រគួ រ។ ្រគួ រ្រក្ីរក និង្រគួ រែដលមន្រស្តជីេម្រគួ រ ទំនងជខចី្របក់ 
េដីមបចំី យេទេលី រ និងសុខភព។

្រស្តីពលករេទសន្ត្របេទសនក៍នុងនិងេ្រក្របេទស

្រស្តកំីពុងេធ្វេីទសន្ត្របេវសន៍ែស្វងរកករងរកន់ែតេ្រចនីពីជនបទមកទី្រកុង និងេទ 
េ្រក្របេទស។ ជទូេទពួកេគជួប និភ័យេ្រចនីជងបុរស រមួទងំអំេពីហងិ េលី ងកយ។

ចំនួន្រស្តមីនករេកីនេឡងីកនុងករេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍ េដីមបរីកករងរេធ្វីទងំកនុង 
្របេទស និងេ្រក្របេទស។ កនុងឆន  ំ២០១៣ ្របជជនកមពុជ ២៩% (្របែហល ៤,២ ន 
នក់) បនេធ្វីចំ ក្រសុក។ ៥០%ៃនពលករេទសន្ត្របេទសន៍កនុង្របេទស គឺជ្រស្តី19។ 
ពលករចំ ក្រសុកពីជនបទមកទី្រកុង មនចំនួន្របមណពីរភគបីៃនចំនួនពលករ 
ចំ ក្រសុកសរុប ។ ្រស្តេីធ្វីករេនេ ងច្រកកត់េដរ ជីវកមមខន តតូច និងឧស កមមបំេរ ី
េស 20។ ពលករចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទសមនចំនួនមួយភគបី។ េនឆន ២ំ០១០ 
មនពលករេទសន្ត្របេទសន៍្រសបចបប់ ៨៥ភគរយ េធ្វីករងរេន្របេទសម៉េឡសីុ (ភគ

18 វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (២០០៩) អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ងពលកមមទី៤ ភនំេពញ កមពុជ
19 វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១៣)  អេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿនកមពុជ ភនំេពញ កមពុជ
20 National Institute of Statistics, Ministry of Planning (2012) Migration in Cambodia: Report of the 

Cambodian Rural Urban Migration Project (CRUMP). Phnom Penh, Cambodia.
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េ្រចីនេធ្វីករងរបេ្រមី មផទះ) និង៤៤ភគរយេន្របេទសៃថ21។ បុ៉ែន្តករ មឃត់ជ 
បេ ្ត ះ សននកនុងករេធ្វីេទសន្ត្របេទសន៍េទកន់្របេទសម៉េឡសីុ ស្រមប់ករងរ 
បេ្រមកីនុងផទះេ យ មន្របក់កៃ្រម េនែតបន្តចប់ ងំពីឆន ២ំ០១១ ដូចេនះេទីបចំនួនពលករ 
្រស្តេីទេធ្វីករ្របេទសម៉េឡសីុមនករធ្ល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់។ អតថ្របេយជន៍ៃនករេធ្វី
េទសន្ត្របេទសន៍ ្រតូវបនកត់បនថយយ៉ងខ្ល ងំេ យ រ្របក់កៃ្រមទប លកខខ័ណ្ឌ ករងរ 
មិនល្អ ករេ្រជីសេរសីអនកមិនទន់្រគប់ យុ ករអនុវត្តន៍ករេ្រជីសេរសីមិន្រសបចបប់ 
និងករេកង្របវញ័ច  ្រពមទងំទទួលរង និភ័យៃនករជួញដូរនិងរេំ ភបំពន។ េបីេទះបី
ជ្របក់កៃ្រមពីករងរកត់េដរមនក្រមិតទបជងឧស ហកមមដៃទ ក៏កមមករនីិចំនួន 
២ភគ៣ បនេផញី្របក់េទ្រកុម្រគួ របនែដរ ែដលគិតជមធយមគឺ១ភគ៤ៃន្របក់ 
ចំណូល សរុប។

មជឈមណ្ឌ លអភវិឌ ន្៍រស្តីមនិទន្់រតូវបនេ្រប្របស់េពញេលញនូវសក្ត នុពល 
ែដលខ្លួនមនេនេឡយ

នេពលបចចុបបនន មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្ត ីគឺជមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ 
វជិជ ជីវៈ ែដលសថិតេនេ្រកមមនទីរកិចចករនរៃីន្រកសួងកិចចករនរ។ី មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍ 
្រស្តផី្តល់ កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល ម្របៃពណី ដូចជសិបបកមម កត់សក់ និងករែកៃឆនម្ហូប 

រ។ មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្តមីនម្រន្តសីរុបចំនួន១៣៨នក់។ ជេរៀង ល់ឆន  ំ
សិកខ កម ចំនួន១,៩០០នក់បញច ប់ករសិក េនមជឈមណ្ឌ ល បុ៉ែន្តេស បណ្តុ ះប ្ត លេនះ 
មនផលប៉ះពល់មនក្រមិត និងមិនសូវមន្រស្តពីីតំបន់ជនបទ ច់មកចូលរមួេទ។ េនះ 
ប ្ត លមកពីរចនសមពន័ធ និងថវកិរបស់មជឈមណ្ឌ ល មិនអនុញញ តឲយមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍ 
្រស្តីផ្តល់េស េផ ងៗេ្រកពីករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេទ។

កនុងែផនកមួយៃនយុទធ ្រស្តេលីកកំពស់ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត ី
្រកសួងកិចចករនរមីនេគលបំណងេ្របី្របស់ប ្ត ញមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្ត ីេដីមប ី
បង្ហ ញ គំរផូ្តួចេផ្តមីថមីៗ ស្រមប់សហករជមួយវស័ិយឯកជន ជពិេសសសហ្រគិន “ ៃបតង “ 
និងសហ្រគសសងគម។ េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តេនះ ្រកសួងកិចចករនរ្ីរតូវបញជ ក់ពី ជេ្រមីស 
្រសបចបប់នន េដីមបបីេងកីតភពជៃដគូរ ងវស័ិយ ធរណៈ និងវស័ិយឯកជន ្រកុមហុ៊ន 

21 ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ (២០១៤) េគលនេយបយេទសន្ត្របេទសន៍  ភនំេពញ កមពុជ 
(forthcoming)
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ធរណៈ និងគំរូកិចចសនយននេនមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្ត ី។ បនទ ប់ពីបន កំណត់ 
ដំេ ះ្រ យ កិចច្រពមេ្រពៀង ឬអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន រ ង្រកសួងកិចចករនរ ី
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងសហ្រគិន “ ៃបតង “ និងសហ្រគសសងគម ច្រតូវបន េរៀបចំ 
ស្រមប់បេងកីតឱកសករងរ និងរក្របក់ចំណូលស្រមប់្រស្តី។

គំរូសក្ត នុពលកនុងកិចចសហករថមីៗ មនេគលបំណងផគូរផគងជំនញ និងសមតថភព 
របស់្រស្តី េទនឹងត្រមូវករករងរទីផ រ និងវស័ិយសហ្រគសខន តមី្រកូ តូចនិងមធយម។ ករ 
េនះនឹងេធ្វីឲយ្រស្តកីន់ែតមនលទធភពទទួលបនករងរ េនកនុងវស័ិយឯកជន និងបេងកីន 
ចំនួន្រស្តីចប់េផ្តីម និងព្រងីក ជីវកមមរបស់ខ្លួន។

េដមីបសីេ្រមចេគលេ េនះ ្រកសួងកិចចករនរមីនបំណងសហករជមួយមជឈមណ្ឌ ល 
បណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈៃន្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េដីមបកីត់ 
បនថយ ករផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដូចគន  ។
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អនុសាសន៍ស្រមាប់េគាលនេយាបាយ

១. បេងកីតនិងអនុវត្តេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត និងកមមវធីិស្តីពីករបេងកីនភពអង់ ច
ែផនកេសដ្ឋកិចច ដល់្រស្តី ជមួយៃដគូពក់ព័នធ

ក. េធ្វីឱយមនលកខណៈជ្របព័នធនូវយន្តករេលីកកំពស់អភិ្រកម 
្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិ ស្តពីីករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចច 
ដល់្រស្ត ីរមួទងំយុទធ ្រស្ត ផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចច 
ស្រមប់្រស្ត ី និង្រកបខ័ណ្ឌ ជំរុញេគលេ អភិវឌ ន៍ 
សហស វត រ។៍

្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ

ខ. គ្ំរទ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ កនុងករេរៀបចំ 
េគលនេយបយជតិស្តីពីករងរ និង ក់បញចូ លេគលេ
ករងរែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ រមួទងំករលុបបំបត់ករ
េរងីេអីងេលី្រស្តេីភទ និង្រកុមងយរងេ្រគះដៃទេទៀត និង 
ម នករអនុវត្តន៍ ។

្រកសួងករងរ និង 
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ

គ. ែស្វងរកករគ្ំរទមតិឲយមនករ ម នផលប៉ះពល់េឆ្លីយ 
តបនឹងេយនឌ័រស្រមប់ករចំ យេលីករបេងកីតករងរេន
ម្រកសួងពក់ព័នធ

្រកសួងកិចចករនរ ី

ឃ.្រកសួងកិចចករនរគួីរកំណត់ជេ្រមីសកិចចសនយនន ស្រមប់ 
កិចចសហករជមួយ វស័ិយឯកជន (សហ្រគសសងគម អងគករ 
េ្រករ ្ឋ ភិបល)

្រកសួងកិចចករនរ ី

២.ព្រងីកឱកសករងរមន្របក់កៃ្រមស្រមប់្រស្តី រមួទងំ្រកុមងយរងេ្រគះ និងែកលម្អ 
លកខខ័ណ្ឌ ករងរ

ក. កិចចសហកររ ង្រកសួងកិចចករនរ ីជមួយ្រកសួងករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ទក់ទងនឹងករផ្តល់កមមវធីិបណ្តុ ះ 
ប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេ យេផ្ត តជសំខន់េលី្រស្តមីន 
លកខណៈជ្របព័នធ។

្រកសួងករងរ និង 
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ
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ខ. សហករជមួយអនកពក់ព័នធននេនកនុងទីផ រករងរ 
(អងគករពលកមមអន្តរជតិ សមគមេ ងច្រកកត់េដរ 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងវស័ិយឯកជន) កនុងករែស្វងរក
ករគ្ំរទមតិេលីករេរសីេអីងេលី្រស្តេីនកែន្លងករងរ និង 
បង្ហ ញស្តង់ រករងរ កិចចករពរសងគម ករេ ះ្រ យ 
វ ិ ទ ។ល។ រមួទងំករែកសំរលួចបប់និងបទបញញត្តិនន 
េដីមបេីលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ។

អងគករពលកមមអន្តរ
ជតិ 
សមគមេ ងច្រក 
កត់េដរ អងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភិបល និងវស័ិយ 
ឯកជន

គ. ែស្វងរកករគ្ំរទេលីករែកស្រមួល និងបេងកីនធនធន 
ហរិញញវតថុ ស្រមប់មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្តី ស្រមប់វនិិេយគ
េលីករេលីកកំពស់ករអភិវឌ ន៍ជំនញថមីៗ រមួទងំសហ្រគិន 
ភព និងករ ម ន និង យតៃម្ល

្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ

៣. សហ្រគសខន តមី្រកូ តូច និងមធយមរបស់្រស្តី្រតូវបនបេងកីត និងែកលម្អ

ក. សហករជមួយ្រកសួងពក់ព័នធ កនុងករេលីកកំពស់ករបេងកីត 
និងករ្របតិបត្តិរបស់សមគមសហ្រគិន្រស្ត ី្រកុម្រស្តអីនក 
ផលិត និងេលីកទឹកចិត្ត្រស្តចូីលរមួប ្ត ញ ជីវកមមនន 
ដូច ជេវទិករ ជរ ្ឋ ភិបលរ ងវស័ិយ ធរណៈ និង 
វស័ិយឯកជន។

្រកសួងពណិជជកមម 
្រកសួងឧស ហកមម 
និងសិបបកមម

ខ. មរយៈភពជៃដគូជមួយ ថ ប័ន ធរណៈ និងឯកជន 
ែដលផ្តល់េស អភិវឌ ន៍ ជីវកមម រមួទងំ ថ ប័នមី្រកូ 
ហរិញញវតថុ ្រកសួងកិចចករនរេីលីកកំពស់ករយល់ដឹងពីេស
អភិវឌ ន៍ ជីវកមមសំខន់ៗ សំ ប់សហ្រគិន្រស្តខីន តមី្រកូ 
តូច និងមធយម រមួទងំេស ហរិញញវតថុ ករអប់រពីំហរិញញវតថុ និង
ព័ត៌មននិងចំេណះដឹងទក់ទងនឹង ជីវកមម។

្រកសួងពណិជជកមម 
ថ ប័នមី្រកូហរិញញវតថុ

្រកសួងកិចចករនរ ី
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គ. ែស្វងរកករគ្ំរទេលីករែកស្រមួល និងបេងកីនធនធនហរិញញ 
វតថុស្រមប់មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្តី ស្រមប់វនិិេយគេលីករ 
េលីកកំពស់និងអភិវឌ ន៍សហ្រគិនភព ខន តមី្រកូ តូច និង 
មធយមស្រមប់្រស្តី

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង 
ហរិញញវតថុ

៤. ្រស្តី្រកី្រក និង្រកុមងយរងេ្រគះេនជនបទវនិិេយគេលីករអភិវឌ ន៍ជីវភពរស់េន

ក. ម នករអនុវត្តន៍ចបប់ដីធ្លី ទក់ទងនឹងឧបស័គគជក់ ក់ 
របស់្រស្តនិីង្រកុមងយរងេ្រគះ កនុងករទទួលបនកមមសិទធ 
និង សិទធដីធ្លី 

្រកសួងែដនដី 
នគរូបនីយកមម 
និងសំណង់

ខ. គ្ំរទ្រស្តកីនុងករេធ្វីពិពិធកមម ពណិជជូបនីយកមម េលីវស័ិយ 
កសិកមម និងបេងកីនសកមមភពេសដ្ឋកិចច ែដលមិនទក់ទងនឹង 
កសិកមម

្រកសួងកសិកមម រុកខ  
្របមញ់ និងេន ទ

គ. ក់បញចូ លករេលីកកំពស់បំណិនជីវតិស្រមប់្រស្ត ីេនកនុង 
នីតិវធីិ េរៀបចំែផនកររបស់មជឈមណ្ឌ ល ្រកសួងពក់ព័នធ 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍

្រកសួងកសិកមម រុកខ  
្របមញ់ និងេន ទ

ឃ. េលីកកមពស់ករយល់ដឹង ធរណៈអំពីតុលយភពរ ងករងរ 
និងជីវតិស្រមប់ ្រស្ត ីនិងត្រមូវករែកលំអេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
េន មសហគម (លទធភពទទួលបនទឹក េរៀន 
អនម័យ ។ល។)

្រកសួងកិចចករនរ ី

ង. េធ្វឲីយ្របកដថយន្តករកំណត់អត្តសញញ ណជន្រកី្រករបស់ 
្រកសួងែផនករ េឆ្លយីតបនឹងេយនឌ័រ

្រកសួងែផនករ

៥. ្រស្តីទទួលបនផល្របេយជន៍ពីករងរចំ ក្រសុក ទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស េហយី 
ឧបស័គគនន្រតូវបនកត់បនថយ

ក. ផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិស្តី
ពីពលករកនុង្រសុក និងអនុសញញ  ស្តីពីករករពរ ពលករ 
េទសន្ត្របេវសន៍ និង្រគួ ររបស់េគ។

្រកសួងករងរ និង 
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ
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ខ. គ្ំរទករបេងកតី និងករអនុវត្តន៍អនុស រណៈេយគយល់ 
េទ្វភគី េដមីបកីរពរសទិធនិិងសុវតថភិពរបស់្រស្តពីលករ 
េទសន្ត្របេវសន៍

្រកសួងករងរ និង  
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ

គ. គ្ំរទករ ម នទីភន ក់ងរេ្រជសីេរសីពលករេទសន្ត្របេវសន៍ 
ែដល្រគប់្រគងេ យ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជីវៈ និងព្រងឹងយន្តករស្រមប់ទទួល និង ក់ពកយ 
បណ្តឹ ងថមីៗ រមួទងំេស របស់មជឈមណ្ឌ លធនធនេទសន្ត 
្របេវសន៍ ទក់ទងនឹងករជួយ្រស្តចំី ក្រសុកអភិវឌ ន៍ 
ជីវភព បនទ ប់ពីករេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍។

្រកសួងករងរ និង 
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ

ឃ. ស្រមបស្រមួលជមួយគណៈកមមករជតលុិបបំបត់ករជញួ
ដូរនងិករេកង្របវញ័ចពលករេទសន្ត្របេវសន៍។

NCCT
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
ករប៉ន់្របមណអំពីេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡងីេនេ្រកមករដឹកន ំ

និងស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង 
ថ ប័ន ពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករនរសូីមែថ្លងអំណរគុណ 

ជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រស ី ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំ 
ឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរករ 

េរៀប ចំឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី ។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ 

ជ្របធន និងគ្ំរទ បេចចកេទសេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របកឹ ជន់ខពស់ 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយិក ្រកសួងកិចចករនរ ី និង េ ក 
េថ ឈុន ក់ អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធននយក ្ឋ ន 
សមភព េយនឌ័រ េ ក្រសី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ និងសមជិក 
េផ ងៗ េទៀត មកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី ្រកុមករងរមន 
ករ គ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ (PGEIII) ែដលមន 
េ ក្រសី Mia Hyun ជទី្របកឹ ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ីជអនកស្រមបស្រមួល 
ទូេទ គ្ំរទេ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក 
ែប៉ន បូរ ី េ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក គឹម សុពណ៌។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) ែដលជអនក 
ជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ បនជួយ 
ពិនិតយ េឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។ បេចចកេទសទក់ទងនឹងរូបភព 
កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៣៖្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៣៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យេ កជំទវ ច័នទ 
សូរយី ៍និងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រសី ្រ ្ត ចរយ Fiona MacPhail ែដលជទី 
្របឹក  របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) និងផ្តល់ធតុចូលនិងែកស្រមួលេ យ េ ក្រសី 
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បុ៊នឈតិ សន ្របធននយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចៃន្រកសួងកិចចករនរ ីនិង្រកុម 
ករងរ រមួមន េ ក្រសី សុត សីុថុន េ ក្រសី េហង សិលទិ កញញ  េធឿន សមន និង 
េ ក Udo Gartner ។ ធតុចូលស្តីពីេទសន្ត្របេវសន៍ផ្តល់េ យេ ក្រស ី  Jenna 
Holliday (UN WOMEN) និងធតុចូលពក់ព័នធនឹងវស័ិយកសិកមមផ្តល់េ យេ ក 
Emmanuel Santoyo Rio ទី្របកឹ របស់ធនគរពិភពេ ក។  េ ក្រសី Karin 
Schelzig (ADB) ជអនកផ្តល់ធតុចូលែផនកបេចចកេទសែកស្រមួល និងពិនិតយជរមួេលី 
ខ្លឹម រ។ េ ក្រសី ជ ចន់ឌី ែដលជអនកឯកេទសេយនឌ័ររបស់ ADB ផ្តល់ករគ្ំរទ 
កនុងករសិក ្រ វ្រជវ ។ 
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